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قوات النخبة ال�صبوانية توا�صل حتقيق االنت�صارات 

حممد بن زايد يطلع على احدث ما و�صلت اليه التكنولوجيا الع�صكرية احلديثة  )وام(حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله رئي�س جمل�س النواب امل�صري  )وام(

زار معر�سي )دوفات( واملعر�ض واملنتدى العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم

حممد بن را�سد ي�ستعر�س مع رئي�س جمل�س النواب 
امل�سري العالقات بني البلدين والو�سع العربي الراهن 

تعرف على الأنظمة والتقنيات غري املاأهولة 

حممد بن زايد يزور معر�سي يومك�س و�سيمتك�س 2018 

•• دبي -وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
زعبيل ظهر  �صموه يف  ق�صر  اهلل يف  رع��اه  دب��ي  حاكم 
جمل�س  رئي�س  العال  عبد  علي  الدكتور  معايل  ام�س 

النواب امل�صري والوفد املرافق له.
من جهة اخرى زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل بعد ظهر ام�س معر�س 
واملوؤمتر  دوف�����ات  ل��وج��ي��ا  ال��ت��ك��ن��و  و  ل��ل�����ص��ي��دل��ة  دب����ي 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  ي�صت�صيفه  ال���ذي  ل��ه  امل�صاحب 

العاملي على مدى ثالثة اأيام.
العاملي  املنتدى  و  املعر�س  ام�س  ظهر  �صموه  زار  كما 
مل�صتلزمات وحلول التعليم الذي تنظمه وزارة الرتبية 

والتعليم .                                )التفا�صيل �س3-2(

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  زار �صاحب 
االأع���ل���ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
يومك�س  امل��اأه��ول��ة  غ��ر  االأن��ظ��م��ة  معر�صي  امل�صلحة 
2018 يف  �صيمتك�س  والتدريب   واملحاكاة   2018

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س ام�س.
و�صملت اجلولة عددا من االأجنحة الوطنية واالأجنبية 
غر  والتقنيات  االأنظمة  على  �صموه  تعرف  حيث   ..
ما  واآخ����ر  بعر�صها  يومك�س  يخت�س  ال��ت��ي  امل��اأه��ول��ة 

القطاع  ه��ذا  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت 
احليوي.

�صرح موجز حول  اإىل  العار�صني  �صموه من  وا�صتمع 
احلديثة  ال�صناعات  واأه��م  وامل�صاريع  االأن�صطة  اأب��رز 
فيما  امل�صتقبلية  وخططها  ال�صركات  تعر�صها  التي 
�صموه مع  وت��ب��ادل  امل��اأه��ول��ة.  ب��االأن��ظ��م��ة غ��ر  يتعلق 
امل�صوؤولني والعار�صني حول اأهمية مثل هذه املعار�س 
النوعية يف اإبراز اأحدث االبتكارات والتقنيات لقطاع 
االأن���ظ���م���ة غ���ر امل���اأه���ول���ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا ل�����ص��ال��ح اأمن 
وا�صتقرار وتقدم املجتمعات.        )التفا�صيل �س2(

ت�ساعد الغارات على احلوثيني بال�ساحل الغربي لليمن

قوات النخبة ال�سبوانية تدخل وادي �سرع

اإ�سرائيل تقر مبدئيا م�سروع قانون الحتجاز جثامني فل�سطينيني
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأقر الكني�صت )الربملان( االإ�صرائيلي، بقراءة اأوىل م�صروع قانون ي�صمح 
باحتجاز جثامني ففل�صطينيني نفذوا عمليات �صد اإ�صرائيليني، اإذ �صوت 

ل�صالح امل�صروع 57 ع�صوا وعار�صه 11 اآخرون.
ويعطي م�صروع القانون لل�صرطة االإ�صرائيلية ال�صالحية باحتجاز جثة 
منفذي العمليات بحجة وجود خماوف حقيقية من اأن توؤدي جنازاتهم 
اأن  على  امل�صروع  وين�س  اإره��اب��ي.  عمل  تنفيذ  اإىل  اأو  ب��االأم��ن  امل�س  اإىل 
نفذت  باأنها  متيزت   2015 اأكتوبر  يف  ب��داأت  التي  العمليات  “موجة 
اإىل مناق�صة �صيا�صة احتجاز جثث منفذي  اأف��راد، االأمر الذي دفع  من 
العمليات. وقد و�صعت ال�صرطة االإ�صرائيلية، مبوجب م�صروع القانون، 
تنفيذ  ومنع  واأم��ن��ه،  اجلمهور  �صالمة  على  احلفاظ  اأج��ل  من  �صروطا 
عمليات )اإرهابية( خالل اجلنازات. واحتجزت ال�صرطة االإ�صرائيلية يف 
اإ�صرائيليني يف احلرم  2017 جثتي فل�صطينيني قتال جنديني  يوليو 
القد�صي، ورف�صت ت�صليمهما ب�صبب ما �صمته املخاطر املحتملة يف حال 

تنظيم جنازات للمنفذين بدون القيود التي عر�صتها ال�صرطة.

وا�سنطن ُتهدد بالتحرك �سد اإيران بعد الفيتو الرو�سي
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأحادي  ب�صكل  بالتحرك  املتحدة  ال��والي��ات  ه��ددت 
النق�س  حق  رو�صيا  ا�صتخدمت  بعدما  اإي��ران  �صد 
الفيتو، �صد م�صروع قرار غربي يف جمل�س االأمن 
اإي��ران ويتهمها بالتقاع�س عن منع  الدويل ينتقد 
اليمن.  يف  احل��وث��ي  جماعة  اإىل  اأ�صلحتها  و���ص��ول 
وق���ال���ت ���ص��ف��رة ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ل����دى االأمم 
اإىل  زيارتها  املتحدة نيكي هيلي لل�صحافيني عند 

تيغو�صيغالبا عا�صمة هندورا�س: اإذا كانت رو�صيا �صتوا�صل الت�صرت على اإيران 
�صتكون الواليات املتحدة وحلفاوؤنا بحاجة اإىل اتخاذ اإجراء من تلقاء اأنف�صنا. 
اإذا مل نح�صل على اإجراء يف املجل�س �صيتعني علينا عندئذ اتخاذ اإجراءاتنا. 
ومل حتدد هيلي االإجراء الذي قد ُيتخذ. والفيتو الرو�صي هزمية للواليات 
اإي��ران امل�صوؤولية يف االأمم املتحدة  اأ�صهر لتحميل  املتحدة التي ت�صغط منذ 
اإيران  امل��ربم بني  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  باالن�صحاب من  الوقت  وه��ددت يف نف�س 
كارثية  عيوب  باأنها  ت�صفها  م��ا  ُي�صلح  مل  اإذا   2015 يف  العاملية  وال��ق��وى 

وكان الرئي�س الرو�صي فالدمير 
يومية من  لهدنة  دعا  قد  بوتني 
ال�����ص��اع��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة ���ص��ب��اح��ا اإىل 
اإىل   0700 )من  ظهرا  الثانية 
جرينت�س(  ب��ت��وق��ي��ت   1200
لل�صماح  اإن�������ص���اين  مم���ر  واإت����اح����ة 
التي  املنطقة  مبغادرة  للمدنيني 
مئات  مقتل  ع��ن  ق�صفها  اأ���ص��ف��ر 

منذ 18 فرباير . 
اخلارجية  وزي���ر  ق���ال  ذل���ك،  اىل 
جون�صون،  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين 
ام�������س اإن ب�����الده ق���د ت�����ص��ارك يف 
االأمركية  الع�صكرية  ال�صربات 
ظهر  اإذا  ال�صورية  احلكومة  �صد 
اأ�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  ي��ث��ب��ت  دل���ي���ل 

كيماوية �صد املدنيني.
واأ����������ص���������اف ل����ه����ي����ئ����ة االإذاع��������������ة 

تقرير يك�سف عالقة م�سبوهة بني 
كوريا ال�سمالية والنظام ال�سوري

•• نيويورك-وكاالت:

رب������ط خ�������رباء ت����اب����ع����ون ل�����الأمم 
ال�صمالية  ك���وري���ا  ب���ني  امل��ت��ح��دة، 
�صوريا،  يف  الكيماوية  واالأ�صلحة 
يانغ  ب��ي��ون��غ  اأن  وج�����دوا  اأن  ب��ع��د 
اأر���ص��ل��ت ���ص��ح��ن��ات م���ن م����واد اإىل 
دم�صق، من املمكن ا�صتخدامها يف 

اإنتاج اأ�صلحة كيماوية.
االأمم  يف  ملحققني  ت��ق��ري��ر  وق���ال 
ال�صمالية  ك���وري���ا  اأن  امل���ت���ح���دة، 
اأر����ص���ل���ت امل������واد ال��ك��ي��م��اوي��ة اإىل 
�����ص����وري����ا، م���ن���ه���ا ب������الط م���ق���اوم 
واأجهزة  و�صمامات،  لالأحم�صة، 

لقيا�س احلرارة.

هذا  اأن  علمنا  “اإذا  الربيطانية 
كان  واإذا  اإثباته  وا�صتطعنا  حدث 
اق��رتاح بالتحرك يف و�صع  هناك 
تفيد  اأن  املتحدة  للمملكة  ميكن 
االأمر  �صنبحث  اأننا  فاأعتقد  فيه 

بجدية”.
�صربة  �صنت  قد  وا�صنطن  وكانت 
ال�صعرات  مطار  على  �صاروخية 
�صاروخ   59 با�صتخدام  ال�صوري 
ك���روز م��ن ط���راز ت��وم��اه��وك، ردا 
على هجوم كيميائي بغاز ال�صارين 
 4 يف  �صيخون  خ��ان  منطقة  على 

اأبريل 2017.
واأعلنت فرن�صا يف وقت �صابق اأنها 
ما تزال م�صتعدة ملعاقبة االأطراف 
ا�صتخدمت  اأن����ه����ا  ي��ث��ب��ت  ال���ت���ي 

الكيماوي يف �صوريا.

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�صبوانية،  ال��ن��خ��ب��ة  ق����وات  دخ��ل��ت 
امل�صينعة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ص��رع  وادي 
حمافظة  يف  ال�����ص��ع��ي��د  مب���دي���ري���ة 

�صبوة.
ال�صبوانية،  النخبة  ق��وات  وتوا�صل 
وب���دع���م م���ن ال����ق����وات االم���ارات���ي���ة، 
ال���ت���الل  ال��ت��م�����ص��ي��ط يف  ع���م���ل���ي���ات 
ال�صعيد  م��دي��ري��ة  ب��ني  احل���دودي���ة 
ملحافظة  التابعة  واملحفد  �صبوة  يف 
اأبني، والتي فر اإليها بع�س املقاتلني 

التابعني لتنظيم القاعدة.
عملية  اأن  ع�صكرية  م�صادر  وذك��رت 
ال�����ص��ي��ف احل��ا���ص��م ال��ع�����ص��ك��ري��ة �صد 
مديرية  يف  ال����ق����اع����دة  م�����ص��ل��ح��ي 
ال�صعيد م�صتمرة يف حتقيق اأهدافها 
يف  االنت�صار  ِم��ن  ام�س  متكنت  وق��د 
بال�صعيد،  امل�صينعة  يف  ���ص��رع  ودي 
ح��ي��ث مت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اأرب���ع���ة من 

عنا�صر التنظيم املتطرف.
م�صلحي  اأن  امل�������ص���ادر  واأو����ص���ح���ت 
ال�صعيد  م��ن  ف��روا  ال��ذي��ن  القاعدة 

اإره���اب���ي���ا   11 م�������س���رع 
����س���ي���ن���اء يف  خ�����ط�����را 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�صري،  الع�صكري  املتحدث  اأعلن 
و71  اجل��ي�����س  عنا�صر  م��ن   7 اأن 
العملية  يف  ق��ت��ل��وا  ت��ك��ف��ري��ا  ف����ردا 
الكربى �صيناء 2018 التي بداأت 
مت�صددين  ���ص��د  اأ���ص��ب��وع��ني  ق��ب��ل 
�صمال  حم���اف���ظ���ة  يف  ي���ن�������ص���ط���ون 

�صيناء.
واأ����ص���ارت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة يف بيان 
م�صلحني  اأرب��ع��ة  على  الق�صاء  اإىل 
ي�����رت�����دون اأح�����زم�����ة ن���ا����ص���ف���ة وزي����ا 
القوات  ملالب�س  م�صابها  ع�صكريا 
امل�������ص���ل���ح���ة وذل�������ك ل������دى اإح����ب����اط 
العنا�صر  لتلك  انتحارية  حماولة 
االإره����اب����ي����ة. واأ�����ص����اف اأن�����ه جرى 
اآخرين  م�صلحني   7 على  الق�صاء 
خالل تبادل الإطالق النران عرث 
اآلية  ب��ن��ادق  ث��الث  على  بحوزتهم 
�صبط  خ���الل  نا�صفتني  وع��ب��وت��ني 
اإرهابية يف  ب��وؤرة  االأمنية  االأج��ه��زة 

مدينة العري�س.
ال��ق��ب�����س على  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ص���ار 
العنا�صر  م����ن  ���ص��خ�����ص��ا   641
لي�صل  ب��ه��م  وامل�صتبه  االإج��رام��ي��ة 
عدد اال�صخا�س الذين مت �صبطهم 

حممد بن زايد يهنئ امللك حممد ال�ساد�س بنجاح العملية اجلراحية التي اأجريت له
•• اأبوظبي-وام:

اأجرى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
ات�صاال هاتفيا مع جاللة امللك حممد ال�صاد�س ملك 
خال�س  عن  خالله  اأع��رب  ال�صقيقة  املغربية  اململكة 
التهاين جلاللته ولل�صعب املغربي ال�صقيق مبنا�صبة 

يف  جلاللته  اأج��ري��ت  التي  اجلراحية  العملية  جن��اح 
فرن�صا.

ودعا �صموه اهلل تعاىل اأن يدمي على جاللته موفور 
ال�صحة وال�صعادة والعمر املديد ملوا�صلة دوره املعهود 
املغربية  اململكة  يف  والنماء  اخل��ر  م�صرة  ق��ي��ادة  يف 
ال�صقيقة متمنيا �صموه لل�صعب املغربي ال�صقيق املزيد 

من التقدم واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

م���ع دخ�����ول ال���ق���وات ت��وج��ه��وا نحو 
ج��ب��ال ال���ك���ور، ال��ت��ي ل��ه��ا ح����دود مع 

حمافظتي البي�صاء واأبني.
وج����اء ت��ق��دم ق����وات ال��ن��خ��ب��ة بعدما 
���ص��ي��ط��رت ي���وم االث���ن���ني ع��ل��ى وادي 
وذل���ك على  ف��ي��ه،  ي�صبم ومت��رك��زت 
القاعدة  تنظيم  م�صلحي  ف��رار  اأث��ر 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ت��م��رك��زون ف��ي��ه منذ 

�صنوات.

واأكدت امل�صادر اأن احلملة الع�صكرية 
اإطار  القاعدة يف  ملالحقة مت�صددي 
توجهت  احل��ا���ص��م،  ال�����ص��ي��ف  عملية 
لطرد  امل�����ص��ي��ن��ع��ة  م��ن��ط��ق��ة  ن���ح���و 

امل�صلحني املتطرفني.
ال�صربات  ت�صاعدت حدة  ذلك،  اىل 
اجل�����وي�����ة، ال���ت���ي ت�����ص��ن��ه��ا ط���ائ���رات 
ال�صعودية،  بقيادة  العربي  التحالف 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احلوثي  م��ع��اق��ل  ع��ل��ى 

الغربي  ال�������ص���اح���ل  يف  االإي����ران����ي����ة 
باليمن، ام�س .

طائرات  اأن  م�������ص���ادر  واأو����ص���ح���ت 
ع�صكرية  ع��رب��ات  دم���رت  التحالف 
للمتمردين احلوثيني يف وادي زبيد 
اجل��راح��ي يف حمافظة  وم��دي��ري��ة 
تعزيزات  ا�صتهدفت  كما  احلديدة، 
اإىل  طريقها  يف  ك��ان��ت  للحوثيني 

مديرية جبل را�س باملحافظة.
الطريق  اجل����وي  ال��ق�����ص��ف  وم��ه��د 
اليمنية  ال�صرعية  اأمام تقدم قوات 
االإماراتية  ال���ق���وات  م���ن  ب��اإ���ص��ن��اد 
العربي،  ال��ت��ح��ال��ف  يف  امل�������ص���ارك���ة 
م��دي��ري��ة اجلراحي،  ���ص��رق  ج��ن��وب 
اأج�������ربت امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات على  ح���ي���ث 

الفرار من مواقعها.
ال�صرعية  دع����م  ق�����وات  وت���خ���و����س 
املتمردين  م���ع  م���ع���ارك  ال��ي��م��ن  يف 
احل��وث��ي��ني امل��دع��وم��ني م��ن اإي����ران 
مبحافظة  م�������ص���ورة  م���دي���ري���ة  يف 
البي�صاء على جبهتني، حيث �صقط 
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رئي�س الدولة مينح وزير خارجية كو�ستاريكا 
و�سام اال�ستقالل من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  منح 
حفظه اهلل .. معايل مانويل غونزالي�س �صانز وزير اخلارجية والعبادة 
.. وذلك  االأوىل  الطبقة  اال�صتقالل من  و�صام  يف جمهورية كو�صتاريكا 
تقديرا جلهوده على �صعيد تعزيز العالقات الثنائية امل�صرتكة بني دولة 

االإمارات وبالده وتنمية اأوجه التعاون بينهما.    )التفا�صيل �س5(

بريطانيا تهدد ب�سربات جوية اإذا ثبت ا�ستخدام الكيماوي ب�سوريا

جتدد الق�سف على الغوطة رغم بدء �سريان الهدنة
•• عوا�شم-وكاالت:

ال�������ص���وري حلقوق  امل��ر���ص��د  ق����ال 
االإن�صان، اإن �صربات جوية اأ�صابت 
بلدتني بالغوطة ال�صرقية، ام�س 
الثالثاء، رغم اتفاق وقف اإطالق 

النار الذي اأعلنته رو�صيا. 
طائرات  اأن  امل���ر����ص���د  واأ�����ص����اف 
اأ�صقطت قنبلتني على  هليكوبرت 
ك��م��ا ق�صفت  ال�����ص��ي��ف��ون��ي��ة  ب���ل���دة 

طائرة حربية بلدة االأفرتي�س. 
املتحدة  االأمم  اأك����دت  وب���دوره���ا 
الغوطة  يف  ال���ق���ت���ال  ا����ص���ت���م���رار 

ال�صرقية رغم الهدنة. 
وقت  اأعلنت يف  قد  رو�صيا  وكانت 
�صريان  ب�����داأ  ام�������س،  م���ن  ���ص��اب��ق 
الهدنة االإن�صانية، خلم�س �صاعات 
املحا�صرة  ال�صرقية  ال��غ��وط��ة  يف 
اأيام  قرب دم�صق بعد نحو ع�صرة 
اأودى  الذي  العنيف  الق�صف  من 

بحياة اأكرث من 560 مدنياً. 
فران�س  ل��وك��ال��ة  م��را���ص��ل  واأف�����اد 
ب���ر����س يف م��دي��ن��ة دوم������ا، كربى 
مدن الغوطة ال�صرقية، واملر�صد 
ال�����ص��وري حل��ق��وق االإن�������ص���ان عن 
الليل وحتى �صباح  ه��دوء خ��الل 
قذائف  �صقوط  تخلله  ال��ث��الث��اء 
تطبق  ان  وُي��ف��رت���س  م��دف��ع��ي��ة. 
ملدة خم�س �صاعات  الهدنة يومياً 
على اأن ًيفتح خاللها ممر خلروج 
املدنيني، وفق االإعالن الرو�صي. 

طائرات النظام توا�صل ق�صف املدنيني يف الغوطة ال�صرقية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زار 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل” ظهر ام�س املعر�س و املنتدى 
تنظمه  ال��ذي  التعليم  وحلول  مل�صتلزمات  العاملي 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ال�صركات املتخ�ص�صة  اإحدى  العاملي بالتعاون مع 

وذلك لل�صنة احلادية ع�صرة وي�صتمر ثالثة اأيام.
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  جت���ول  ق��د  و 

را�صد اآل مكتوم يف ردهات و اأروق��ة املعر�س الذي 
وخا�صة  حكومية  جهة   550 نحو  فيه  ت�صارك 
متثل حوايل ثمان وثالثني دولة مبا فيها دولة 
االإم�������ارات. وت��وق��ف ���ص��م��وه خ���الل اجل��ول��ة التي 
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�صني  معايل  فيها  رافقه 
�صعيد  خليفة  �صعادة  و  التعليم  و  الرتبية  وزي��ر 
�صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف 
دبي و�صعادة هالل �صعيد املري الرئي�س التنفيذي 
ل�صلطة مركز دبي التجاري العاملي ووكالء وزارة 
�صموه  توقف  وم�صاعدوهم..  والتعليم  الرتبية 

من  وا�صتمع  العر�س  من�صات  م��ن  العديد  عند 
القائمني عليها اإىل �صروح موجزة حول املبادرات 
علمية  حلول  ايجاد  ب�صاأن  اأطلقتها  التي  املبتكرة 
وواق��ع��ي��ة ل��ل��م�����ص��ك��الت ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ت��ط��ور قطاع 
ذل��ك فقد اطلع  واإىل   . ع��دة جوانب  التعليم من 
وزارة  اأطلقتها  التي  املبتكرة  املبادرات  �صموه على 
ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وم���ب���ادرات 
ال�����ص��ق��ي��ق��ة. ك��م��ا ت��وق��ف ���ص��م��وه ع��ن��د ج��ن��اح وزارة 
الرتبية والتعليم يف الدولة وا�صتمع من وزيرها 

وامل�صوؤولني اإىل �صرح تعريفي باأهم املبادرات التي 
قطاع  وتطوير  حتديث  يف  ت�صهم  والتي  اأطلقتها 
املدار�س  يف  الطلبة  ت�صجيع  و  الدولة  يف  التعليم 
ع��ل��ى االإب��ت��ك��ار ون�����ص��ر ث��ق��اف��ة االإب�����داع يف �صفوف 

التالميذ على م�صتوى الدولة.
و عرج �صاحب ال�صمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي على عدد من من�صات 
دائرة  جناح  بينها  من  امل�صاركة  واجل��ه��ات  ال��دول 
جمهورية  جناح  و  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم 
و  ال��ربي��ط��اين  التعليمي  امل��رك��ز  من�صة  و  فنلندا 

اجلناح االأملاين املمثل بوزارة ال�صوؤون االقت�صادية 
والطاقة ثم ختم �صموه جولته مب�صاهدة تدريبات 
الزوار  اأم��ام  “اجليوجي�صتو” يوؤديها  يف  ريا�صية 
نخبة من ال�صباب الريا�صيني ت�صجيعا على ن�صر 

هذه الريا�صة خا�صة يف املدار�س.
و اأع����رب ���ص��م��وه يف خ��ت��ام ج��ول��ت��ه ع��ن ارت��ي��اح��ه و 
و  املعار�س  ه��ذه  مثل  وا�صت�صافة  لتنظيم  دعمه 
الفعاليات العلمية و التكنولوجية التي ت�صاهم يف 
ت�صجيع االإبتكار واالإب��داع وتف�صح جماال لل�صباب 
من اأبناء وبنات الوطن وغرهم للتعرف على كل 

ماهو جديد ومبتكر يف عامل التكنولوجيا خا�صة 
التعليمية منها.

واأكد �صموه اأهمية الزيارات املدر�صية و اجلامعية 
تاأتي  و  الدولة  ت�صت�صيفها  التي  الفعاليات  لهذه 
ال��ع��امل اإىل دولتنا  اأن��ح��اء  بكل م��ا ه��و جديد م��ن 
التي �صتظل حري�صة على توفر م�صاحة عري�صة 
يف  والتقني  العلمي  والتطور  واالإب���داع  لالإبتكار 
اأجل  م��ن  ال�صعد  �صتى  وع��ل��ى  احل��ق��ول  خمتلف 
ال�صناعية  ال���دول  م�صاف  اإىل  ببالدنا  ن�صل  اأن 

املتقدمة باإذن اهلل تعاىل.

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
�صموه يف  “رعاه اهلل” يف ق�صر  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
النواب  جمل�س  رئي�س  العال  عبد  علي  الدكتور  معايل  ام�س  ظهر  زعبيل 
العال بح�صور  الدكتور عبد  و  �صموه  تبادل  و  له.  املرافق  والوفد  امل�صري 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل  اأمل  الدكتورة  معايل 
احلديث حول العالقات االأخوية بني االإمارات وم�صر و�صبل تعزيزها على 

خمتلف امل�صتويات مبا يعود باخلر على البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
و ا�صتعر�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ورئي�س جمل�س 
النواب امل�صري الو�صع العربي الراهن و دور الربملانات العربية يف خدمة 

امل�صالح القومية يف املحافل الدولية .
من  العربية  الربملانات  بني  والت�صاور  التن�صيق  تفعيل  اأهمية  �صموه  واأك��د 

اأجل تر�صيخ دورها يف تعزيز التعاون العربي.
ح�صر اللقاء عدد من ال�صيوخ و الوزراء وكبار امل�صوؤولني يف الدولة.

•• دبي-وام:

موؤمتر  من  والع�صرين  الثالثة  ال��دورة  فعاليات  ام�س  انطلقت 
 2018 ومعر�س دبي الدويل لل�صيدلة و التكنولوجيا دوفات 
الذي اأقيم حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
وافتتحه  دبي  �صحة  هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم  نائب 
معايل حميد حممد القطامي رئي�س جمل�س االإدارة املدير العام 

لهيئة ال�صحة بدبي مبركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س.
املعر�س  يف  بجولة  االفتتاح  القطامي عقب حفل  معايل  قام  و 
وال��ع��ام��ل��ني يف قطاع  امل�����ص��وؤول��ني واملخت�صني  ع���دد م��ن  ب��رف��ق��ة 
ال�صيدلة املحليني والعامليني و اطلع على اآخر ما تو�صلت اإليه 
واالبتكارات  التقنيات  ع��رب  ال�صيدلة  ق��ط��اع  يف  التكنولوجيا 
ال����دورة  امل�����ص��ارك��ة.وح��ول  ال�����ص��رك��ات  ال��ت��ي تعر�صها  اجل���دي���دة 
احلالية ملوؤمتر ومعر�س “دوفات قال الدكتور علي ال�صيد مدير 
اإدارة اخلدمات ال�صيدالنية يف هيئة ال�صحة بدبي رئي�س املوؤمتر 

تطور  مع  مت�صارعا  منوا  ي�صهد  املنطقة  يف  ال�صيدلة  قطاع  اإن 
التكنولوجيا حول العامل واالإعتماد على التقنيات اجلديدة مثل 
االأمتتة علم الروبوتات ورفع كفاءة اخلدمات ال�صحية املقدمة 
كجزء من تعزيز التعاون يف جمال الرعاية ال�صحية حول العامل 
واأ�صاف :” ينبغي على قطاع ال�صيدلة اأن يواكب التطورات يف 
التي حتدث يف هذه  التغرات  االأخ��رى ويتكيف مع  القطاعات 
من  الهدف  هذا  “ بتحقيق  “دوفات  التزام  موؤكدا  ال�صناعة.. 
اخلدمات  واإدخ��ال  املهني  التطور  وزي��ادة  املهارات  تعزيز  خالل 
وال�صركات  امل�صاركني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  وخ��ل��ق  املتخ�ص�صة 
من  ا�صتطاع  “دوفات”  ومعر�س  موؤمتر  اأن  العار�صة.واأو�صح 
كبار  باإ�صتقطاب  يحظى  اأن  ب��دب��ي  ال�صحة  هيئة  دع��م  خ��الل 
الواليات  فيها  ال��دول مبا  واخل��رباء من خمتلف  املتخ�ص�صني 

وال�صرق  وك��ن��دا  واأوروب����ا  واأ���ص��رتال��ي��ا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
ال��رائ��دة يف قطاع  امل��وؤمت��رات الرئي�صية  االأو���ص��ط واأن يكون من 
ال�صيدلة والتكنولوجيا يف املنطقة الفتا اإىل اأن املوؤمتر �صيناق�س 
جمموعة وا�صعة من املوا�صيع الهامة يف ال�صيدلة مثل العلوم 
الطبية  الو�صفات  واإدارة  االأدوي��ة  و�صالمة  ال�صيدالنية وجودة 

للدواء وعملية �صحب الدواء من االأ�صواق والنق�س يف كمياته .
من جهته اأ�صار الدكتور عبد ال�صالم املدين الرئي�س التنفيذي 
تطورا  ي�صهد  احل��دث  ه��ذا  اأن  “دوفات” اإىل  ومعر�س  مل��وؤمت��ر 
واملعر�س  العلمي  الربنامج  ناحية  من  عام  بعد  عاما  ملحوظا 
امل�صاحب والذي ا�صتقطب هذا العام 650 �صركة من 75 دولة 
ي�صغالن  واملعر�س  املوؤمتر  اأن  اإىل  منوها  والعامل  املنطقة  من 
بلغ عدد  األف مرت مربع فيما   18 اإىل  اإجمالية ت�صل  م�صاحة 

احل�صور هذا العام حوايل 27 األفا و 500 زائر وم�صارك واأكد 
امل�صاهمة يف تطوير  احلر�س من خالل معر�س “دوفات” على 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ارات  اآخ���ر  وت��ق��دمي  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعات 
للنهو�س بقطاع ال�صيدلة.و�صلط املوؤمتر ال�صوء يف يومه االأول 
يف  التميز  لتحقيق  املختلفة  الطبية  املمار�صات  اأ�صاليب  على 
جمال ال�صيدلة و االهتمام باملر�صى وموظفي خدمة العمالء 
يف ال�صيدليات وفهم اأحدث املمار�صات يف مهنة ال�صيدلة واآلية 
موؤمتر  ويعترب  ال��راه��ن.  الو�صع  يف  اعتماداتها  على  احل�صول 
ب��ارزا يف  “دوفات” حدثا  والتكنولوجيا  لل�صيدلة  ال��دويل  دبي 
اأجندته  ت�صم  و  ال�صيدلة  جم��ال  يف  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
وعامليا  حمليا  متحدثا   110 يقدمها  172جل�صة  العام  ه��ذا 
وا�صعة  م�صاركة  املوؤمتر  ي�صهد  .و  520 مل�صقا علميا  وعر�س 

من دول جمل�س التعاون اخلليجي �صمن ور�س العمل التي تبلغ 
روؤ�صاء وممثلي  يبلغ عدد  فيما   .. عمل متخ�ص�صة  ور�صة   26

اجلمعيات واملنظمات يف قطاع ال�صيدلة 432 رئي�صا وممثال .
وللمرة االأوىل ت�صم فعاليات موؤمتر ومعر�س “دوفات2018 
“ م�صابقة طالبية تهدف اإىل ت�صجيع طالب ال�صيدلة ليكونوا 

م�صت�صارين اأف�صل للمر�صى .
على  ط���راأت  التي  وال��ت��ط��ورات  التغرات  على  امل�صابقة  تركز  و 
ممار�صات طب ال�صيدلة لتعزيز دور طالب ال�صيدلة يف قطاع 
الرعاية ال�صحية و�صيتم تكرمي الطالب الع�صرة االأوائل خالل 
ال��ي��وم ال��ث��ال��ث واالأخ����ر م��ن ه��ذا احل���دث ال���ذي ي�صتمر ثالثة 
من  بتنظيم  “دوفات” �صنويا  وم��وؤمت��ر  م��ع��ر���س  ي��ق��ام  و  اأي����ام 
“اندك�س  يف  الع�صو   - واملعار�س  �صركة “اندك�س” للموؤمترات 
اإىل  بالدولة  العلمية  اجلهات  من  ع��دد  من  القاب�صة” وبدعم 
العاملة يف  العاملية  العلمية  واملنظمات  الهيئات  جانب عدد من 

جمال ال�صيدلة.

انطالق موؤمتر ومعر�س دبي الدويل لل�سيدلة والتكنولوجيا دوفات 2018 

زار املعر�ض واملنتدى العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم

حممد بن را�سد يوؤكد حر�س االمارات على توفر م�ساحة عري�سة لالإبتكار واالإبداع والتطور العلمي والتقني 

حممد بن را�سد ي�ستعر�س مع رئي�س جمل�س النواب امل�سري العالقات بني البلدين والو�سع العربي الراهن 

تعرف على الأنظمة والتقنيات غري املاأهولة 

حمم��د ب���ن زاي��د ي���زور مع�ر�س���ي يومك����س و�سيمتك������س 2018 
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زار 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
م��ع��ر���ص��ي االأن��ظ��م��ة غ���ر امل���اأه���ول���ة ي��وم��ك�����س 2018  
واملحاكاة والتدريب �صيمتك�س 2018 يف مركز اأبوظبي 
من  ع��ددا  اجل��ول��ة  و�صملت  ام�����س.  للمعار�س  الوطني 
االأجنحة الوطنية واالأجنبية .. حيث تعرف �صموه على 
االأنظمة والتقنيات غر املاأهولة التي يخت�س يومك�س 
احلديثة  التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت  ما  واآخر  بعر�صها 
يف هذا القطاع احليوي. وا�صتمع �صموه من العار�صني 
واأهم  وامل�صاريع  االأن�صطة  اأب��رز  ح��ول  موجز  �صرح  اإىل 
ال�صناعات احلديثة التي تعر�صها ال�صركات وخططها 

امل�صتقبلية فيما يتعلق باالأنظمة غر املاأهولة.
اأهمية  حول  والعار�صني  امل�صوؤولني  مع  �صموه  وتبادل 
اأحدث االبتكارات  اإب��راز  النوعية يف  املعار�س  مثل هذه 

وتوظيفها  امل��اأه��ول��ة  غ��ر  االأن��ظ��م��ة  لقطاع  والتقنيات 
ل�صالح اأمن وا�صتقرار وتقدم املجتمعات.

وتوقف �صاحب ال�صمو ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
 .. خليفة  جامعة  جناح  عند  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
حيث ا�صتمع ل�صرح من الدكتور عارف احلمادي مدير 
التكنولوجية  واالبتكارات  امل�صاريع  اأهم  اجلامعة حول 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا ط��ل��ب��ت��ه��ا.. وم��ن��ه��ا ن��ظ��ام امل�����ص��ح الوا�صع 
ت�صهد  التي  والفعاليات  التجمعات  مبراقبة  اخل��ا���س 
وج��ود عدد كبر من اجلمهور.. ف�صال عن جمموعة 
من ال��رادارات واأجهزة امل�صح املتطورة. بعدها .. انتقل 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  معهد  ج��ن��اح  اإىل  �صموه 
االآلية اخلا�س  ال��ذراع  اطلع على م�صروع  املهني حيث 
الت�صلم  وعملية  والتمويل  االإم��داد  م�صتودعات  ب��اإدارة 
والت�صليم وي�صتهدف خف�س القوى العاملة وتكاليفها 
يف ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال االإم����داد 

والت�صليم اإىل 40 يف املائة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�سد يزور معر�س دبي لل�سيدلة والتكنولوجيا »دوفات« 
•• دبي-وام:

ال�صيخ حممد  ال�صمو  زار �صاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ب��ع��د ظهر 
و  لل�صيدلة  دب���ي  م��ع��ر���س  ام�����س 
واملوؤمتر  دوف�����ات  ل��وج��ي��ا  ال��ت��ك��ن��و 
ي�صت�صيفه  ال����ذي  ل���ه  امل�����ص��اح��ب 
على  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز 

مدى ثالثة اأيام.
وق������د جت������ول ����ص���م���وه يف اأرج�������اء 
املعر�س - الذي ت�صارك فيه نحو 
من  عاملية  وج��ه��ة  �صركة   650
خ��م�����س و���ص��ب��ع��ني دول����ة مب���ا فيها 

دولة االإمارات - .
وت��ع��رف ���ص��م��وه خ���الل اجل��ول��ة - 
���ص��ع��ادة خليفة  فيها  راف��ق��ه  ال��ت��ي 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �صليمان  �صعيد 
ال��ت�����ص��ري��ف��ات وال�����ص��ي��اف��ة يف دبي 
و�����ص����ع����ادة ه������الل ����ص���ع���ي���د امل�����ري 
ل�صلطة مركز  التنفيذي  الرئي�س 
اإىل   - ال���ع���امل���ي  ال����ت����ج����اري  دب�����ي 
والعار�صني  ال�����ص��رك��ات  م��ن  ع���دد 
امل�صاركني يف احلدث الذي تنظمه 
م��ن��ذ ثالثة  اإن���دك�������س«   « ���ص��رك��ة 
وع�����ص��ري��ن ع��ام��ا وم���راح���ل تطور 

املتخ�ص�صة  وال�����ص��رك��ات  امل�صانع 
يف ال�صناعات الدوائية واملوزعني 
وامل�����������ص�����وؤول�����ني احل����ك����وم����ي����ني يف 
منطقة اخلليج وال�صرق االأو�صط 
ت�صورات  اإىل  الو�صول  اأج��ل  م��ن 
م���������ص����رتك����ة واي�������ج�������اد احل����ل����ول 
الناجحة للتحديات التي تواجهها 
ال�صناعات الدوائية على م�صتوى 
العامل واالإ�صهام يف اإ�صعاد املر�صى 
مر�صى  خ���ا����ص���ة  ال����ع����امل  ح�����ول 
واملزمنة  امل�صتع�صية  االأم���را����س 

اأهم  اأح��د  ال��ذي بات  هذا املعر�س 
الدولية  وامل�����وؤمت�����رات  امل���ع���ار����س 
ال�صيدلة  ق��ط��اع  يف  املتخ�ص�صة 

والدواء وتقنياتها.
املعر�س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  واأ����ص���ار 
خ��الل ال�����ص��رح ال���ذي ق��دم��وه اإىل 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
املعر�س  اأن  اإىل  مكتوم  اآل  را���ص��د 
الباحثني  بني  يجمعان  وامل��وؤمت��ر 
وامل���ت���خ�������ص�������ص���ني واخل�����������رباء يف 
ق����ط����اع ال�������ص���ي���دل���ي���ة واأ����ص���ح���اب 

امل��ع��ر���س ال�����ص��ن��وي.. م��ع��رب��ا عن 
االإمكانات  جميع  توفر  يف  اأمله 
ت�صهم  التي  احلديثة  والتقنيات 
�صريعة  ح��ل��ول  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  يف 
املنت�صرة  ل���الأم���را����س  ون���اج���ح���ة 
والتي  الفقرة  املناطق  خا�صة يف 
الذين  االأط��ف��ال  �صريحة  ت�صيب 
ورعاية  اأو���ص��ع  لعناية  يحتاجون 

�صحية خا�صة.
امل�صاركني  بجميع  �صموه  ورح���ب 
امل��ع��ر���س وامل����وؤمت����ر وكل  يف ه����ذا 

الفعالية اإىل ما يزيد عن ثمانية 
االإح�صاءات  ح�����ص��ب  زائ����ر  اآالف 
�صاحب  اأب������دى  وق����د  امل���ت���وق���ع���ة. 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اه��ت��م��ام��ا كبرا  دب���ي »رع����اه اهلل« 
احلديثة  التقنيات  على  بالتعرف 
االأدوي����ة  ���ص��ن��اع��ة  يف  امل�صتخدمة 
واملعدات الطبية والعالجية التي 
تعر�س م��ن خ��الل امل�����ص��ارك��ني يف 

والباحثون  اخل��رباء  زال  ما  التي 
وال�صيدلة  ال����ط����ب  جم������ال  يف 
ودرا�صاتهم  ب��ح��وث��ه��م  ي���ج���رون 
الإيجاد االأدوية العالجية ال�صافية 

لهذه االأمرا�س اخلطرة.
وي����ح����ظ����ى امل����ع����ر�����س وامل�����وؤمت�����ر 
ال��زوار املحليني  باإقبال كبر من 
واالإق��ل��ي��م��ي��ني خ��ا���ص��ة م���ن ذوي 
و�صركات  اأف��راد  من  االإخت�صا�س 
وج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة وغ��ره��ا ومن 
املتوقع اأن ي�صل عدد الزوار لهذه 

دولتنا  اإىل  يفدون  الذين  ال��زوار 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ال����دول 
مثل  يف  ت�����ص��ارك  ال��ت��ي  ال�صناعية 
ه�����ذه االأح����������داث وال���ت���ظ���اه���رات 
والعلمية  واالإقت�صادية  التجارية 
وغرها  دب���ي  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي 
م���ن م����دن ال���دول���ة وك����ذا ال����زوار 
الذين يبحثون عن الثقافة وكرم 
والفعاليات  وال��ت�����ص��وق  ال�صيافة 
اإىل  وال��ف��رح  ال�صرور  تدخل  التي 

نفو�صهم وعائالتهم.

2018 و�سيمتك�س  يومك�س  يف  امل�سلحة  القوات  �سفقات  اإجمايل  درهم  مليون   878.3
•• اأبوظبي-وام:

معر�صي  يف  امل�صلحة  القوات  اأبرمتها  التي  ال�صفقات  قيمة  اإجمايل  بلغ 
�صيمتك�س  والتدريب  واملحاكاة   2018 يومك�س  املاأهولة  غر  االأنظمة 

درهم. مليون   878.371 ام�س  اأعمالهما  اختتما  اللذين   2018
وق���ال ال��رائ��د ط��ي��ار �صعيد حم��م��د ال��ي��م��اح��ي امل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي با�صم 
امل�صلحة  القوات  اإن  ام�س  الذي عقد  ال�صحفي  املوؤمتر  املعر�صني خالل 
خالل  املتخ�ص�صة  والدولية  املحلية  ال�صركات  مع  �صفقات   10 وقعت 
اليوم الثالث واالأخر للمعر�س بقيمة اإجمالية بلغت 294.255 مليون 
الوطنية  اأبوظبي  �صركة  تعاقدت مع  امل�صلحة  القوات  اأن  واأو�صح  درهم. 

 Abu Dhabi Autonomous Systems لالأنظمة الذاتية
والدعم  الفنية  امل�صاندة  عقد  لتجديد  االإماراتية   Investments
 70 مقابل  �صهرا   24 مل��دة  ال�صرب  طيار  ب��دون  ط��ائ��رات  الأنظمة  الفني 
طائرات  الأنظمة  غيار  قطع  ول�صراء  دره��م  و600  األفا  و673  مليونا 

بدون طيار ال�صرب مقابل 34 مليونا و626 األفا و560 درهماً.
 « ديناميك�س«  » دينيل  �صركة  التوقيع على �صفقتني مع  اإنه مت  واأ�صاف 
لتقدمي  امل��ايل  املخ�ص�س  لزيادة   «  DENEL DYNAMICS
 SEEKER ال�صيكر  طيار  ب��دون  الطائرات  الأنظمة  الفنية  امل�صاندة 
2 وذلك مقابل 14 مليونا و720 الف درهم يف ال�صفقة االأوىل و11 

مليونا و40 األف درهم يف ال�صفقة الثانية.

و اأ�صار اإىل اأنه مت اإبرام عقد مع �صركة �صي اآي اإي ماريتامي ال�صرق االأو�صط 
CAE MARITIME MIDDLE EAST L.L.C بقيمة 
م�صبه  وتركيب معدات  ل�صراء  درهم  و500  األفا  و391  مليونا   130
»تر�صت  �صركة  وم��ع  بيل  لطائرة  وم�صبه  ه��وك  ب��الك  لطائرة  الطران 
النانو  ط��ائ��رات  اأن��ظ��م��ة  وت�صليح  ل�صيانة  االإم��ارات��ي��ة  اإن��رتن��ا���ص��ي��ون��ال« 
NUAS PD - 100 BLACK HORNET PRS بقيمة 

درهما. و153  األفا   122
و قال اإن القوات امل�صلحة وقعت �صفقة مع ال�صركة ال�صوي�صرية »اإينوفيك�س« 
 INOVEX Simulation & امل��ح��دودة  وال��ت��دري��ب  للمحاكاة 
درهما  و317  األ��ف��ا  و285  ماليني   4 بقيمة   Training Ltd

لت�صغيل  وال��ت��دري��ب��ي  الفني  وال��دع��م  امل�����ص��ان��دة  لتقدمي  خ���رباء  لتوفر 
األف   719 بقيمة  اأخ���رى  و�صفقة   3 ب��ي  ام  ب��ي  اآل��ي��ة  م�صبهات  و�صيانة 
 Computer and درهم مع �صركة كومبيوتر اآند باور تكنولوجي
ت�صبيهي  تدريب  ل�صراء نظام  االإماراتية   Power Technology

الأجهزة تفتي�س االأمتعة واحلقائب مع مكمالته.
اآر بي �صي  اإ���س �صي  امل�صلحة تعاقدت مع �صركة جي  القوات  اإن  اأ�صاف  و 
JSC RPC KBM الرو�صية ل�صراء وتوريد م�صبه �صواريخ االإيجال 
مبوجب �صفقة و�صلت قيمتها اإىل 5 ماليني و640 األفا و695 درهما 
كما تعاقدت مع �صركة اإن�صيتو  INSITU االأمريكية ل�صراء 4 طائرات 

م�صرة نوع انتجريرت بقيمة 22 مليونا و6 اآالف و400 درهم.

حامد بن زايد يتفقد معر�س يومك�س
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�صيخ حامد بن  زار �صمو 
ام�س معر�س االأنظمة غر املاأهولة يومك�س 2018 الذي يعقد يف مركز 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  للمعار�س حتت رعاية �صاحب  الوطني  اأبوظبي 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة.
وقام �صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان بجولة داخل املعر�س تفقد خاللها 

عددا من االأجنحة الوطنية واالأجنبية وال�صركات امل�صاركة باملعر�س.
واطلع �صموه على اأحدث ما تعر�صه ال�صركات من تقنيات واأجهزة متطورة 
يف جمال االأنظمة غر املاأهولة واملحاكاة والتدريب واآخر ما تو�صلت اإليه 

التكنولوجيا احلديثة يف هذا القطاع احليوي.
وا�صتمع �صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان من العار�صني اإىل �صرح موجز 
تعر�صها  التي  احلديثة  ال�صناعات  واأه��م  وامل�صاريع  االأن�صطة  اأب��رز  ح��ول 

ال�صركات وخططها امل�صتقبلية فيما يتعلق باالنظمة غر املاأهولة.

الرئي�س ال�سابق للمك�سيك: االإمارات تقدم منوذجا عامليا مهما يف توظيف االبتكار

�سلطان بن طحنون ي�سهد انطالق العرو�س احلية ملعر�س يومك�س 2018 يف العني

•• دبي-وام:

الرئي�س  ف��وك�����س  ف��ي�����ص��ن��ت��ي  اأك�����د 
�صركة  ورئي�س  للمك�صيك  ال�صابق 
»�صنرتو فوك�س« اأن دولة االإمارات 
ت���ق���دم من����وذج����ا ع���امل���ي���ا م��ه��م��ا يف 
والتقنيات  االب����ت����ك����ار  ت���وظ���ي���ف 
وتعزيز  باأدائها  لالرتقاء  احلديثة 

تناف�صيتها.
اخلا�صة  اجل��ل�����ص��ة  يف  ذل����ك  ج����اء 
فعاليات  �صمن  فيها  حت��دث  التي 

والتقنيات احلديثة تعترب من اأهم 
فعال  ب�صكل  ت�صهم  التي  الو�صائل 
لدول  امل�صتقبلي  االقت�صاد  بناء  يف 
اأمريكا الالتينية وجلميع االأ�صواق 

العاملية«.
واأ�صاف » البد اأن نحدث تغيرات 
ن��ف��ك��ر يف  واأن  ال��ت��ف��ك��ر  اآل���ي���ات  يف 
لتتمكن  ال�����ص��رائ��ب  اق��ت�����ص��ادي��ات 
دول اأمريكا الالتينية من املناف�صة 
املعارف  ت���ب���ادل  ع��امل��ي��ا والب����د م���ن 
جاهزين  ن���ك���ون  واأن  واخل�������ربات 

امل��ج��االت االأخ���رى ولي�س فقط يف 
جميع  يف  واإمن���ا  وح��ده��ا  املك�صيك 

دول اأمريكا الالتينية.
وقال اأن على االقت�صادي املك�صيكي 
يكون  واأن  اأعماله  يو�صع  اأن  اليوم 
قوة اقت�صادية مهمة على م�صتوى 
االقت�صادات  م�صتوى  وعلى  القارة 
العاملية االأخرى كذلك اإن االعتماد 
ب�صكل كبر  االأع���م���ال  ري����ادة  ع��ل��ى 
التي متكنه  االأدوات  اأه��م  يعد من 

من حتقيق ذلك.

الدورة الثانية من املنتدى العاملي 
الالتينية  اأمريكا  ل��دول  لالأعمال 
اأم���ري���ك���ا  م���ك���ان���ة  ع�����ن   2018

الالتينية يف االقت�صاد العاملي.
هناك  ت���ك���ون  اأن  الب����د  اأن�����ه  وب����ني 
الدول  بني  وقوية  متينة  عالقات 
لتحقيق النمو امل�صرتك معتربا اأن 
جدا  مهمة  من�صة  ي�صكل  املنتدى 

لبحث اآفاق العالقات امل�صتقبلية.
وقال »هناك اآليات جديدة لتحقيق 
ال���ن���م���و االق����ت���������ص����ادي واالب���ت���ك���ار 

امل��ق��ب��ل��ة �صوف  ال�����ص��ن��وات  وخ����الل 
ي�صهد العامل هذا التغير.

عالقات  ب��ن��ت  امل��ك�����ص��ي��ك  اأن  واأك�����د 
اأمريكا  م��ع  ���ص��اب��ق  وق���ت  ق��وي��ة يف 
وك���ن���دا وه����ذه ال��ع��الق��ات الب���د اأن 
التي  التحديات  وتتجاوز  ت�صتمر 
هناك  اأن  ح��ي��ث  ح��ال��ي��ا  ت��واج��ه��ه��ا 
���ص��رك��ات ك����ربى يف امل��ك�����ص��ي��ك مما 
مكن املك�صيك من اأن ت�صبح مركزا 
حموريا يف ت�صنيع ال�صيارات وهذا 
اأن ي��ن��ع��ك�����س ك���ذل���ك يف  م���ا ي��ج��ب 

مد  على  نعمل  املك�صيك  يف  ونحن 
االإم���ارات ودول  اجل�صور مع دول��ة 
الإيجاد  وذل�����ك  االأخ�������رى  ال���ع���امل 
اآليات جديدة لبناء عالقات طويلة 

املدى«.
واأو�صح اأنه من اخلطاأ التعامل مع 
املك�صيك  يف  ونعمل  واح��د  اقت�صاد 
االقت�صاد  ت���ن���وي���ع  ع���ل���ى  ح���ال���ي���ا 
فكرة  م��ن  اخل���روج  على  و�صنعمل 
التعامل مع ال�صوق الواحد ليكون 
اأم�������ام امل��ك�����ص��ي��ك خ����ي����ارات اأخ�����رى 

اأمريكا  الأ����ص���واق  اأن����ه الب���د  وق����ال 
مع  عالقاتها  ت��ع��زز  اأن  الالتينية 
واحد  كاقت�صاد  تعمل  واأن  بع�صها 
ح��ت��ى ت��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات وتوجد 
توظيف  ع��ل��ى  تعمل  واأن  احل��ل��ول 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي متكنها 
واأن  التميز  وحتقيق  املناف�صة  من 
تكون قوة اقت�صادية مهمة واعتقد 
ولدى  متاما  منا�صبة  الفر�صة  اأن 
جميع  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  اأ����ص���واق 

املقومات للقيام بذلك.

•• العني -وام:

���ص��ه��د م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
املجل�س  ع�صو  نهيان  اآل  طحنون 
العرو�س  انطالق  ام�س  التنفيذي 
االأنظمة  وم��وؤمت��ر  ملعر�س  احل��ي��ة 
 2018 امل���اأه���ول���ة ي��وم��ك�����س  غ���ر 

العرو�س اجلوية مرحلة  ت�صمنت 
ب������دون طيار  ال����ط����ائ����رات  اإق�������الع 
ونقلها ال�صورة اجلوية امل�صتهدفة 
�صارك  و  ب���ع���ي���دة..  م�����ص��اف��ات  م���ن 
ف��ي��ه��ا 9 ����ص���رك���ات ل���ع���ر����س اأب�����رز 
اأنظمة الطائرات بدون طيار التي 
م��ن �صمنها  ب��ع��د  ع��ن  ب��ه��ا  يتحكم 

وال���ع���ودة مل��وق��ع االإق�����الع ذات���ي���ا يف 
حالة فقدان االت�صال.

املواطنني  من  الهواة  بع�س  وق��دم 
م��ن ن����ادي ال��ع��ني ل��ل��ه��واة عرو�صا 
عن  التحكم  ذات  ل��ل��ط��ائ��رات  حية 

بعد.
�صلطان  ال�������ص���ي���خ  م����ع����ايل  وق��������ام 

مبدينة العني.
�صعادة  ال��ع��رو���س  ان��ط��الق  ح�صر 
ال��ل��واء ال��رك��ن حممد م��راد ح�صن 
ال��ب��ل��و���ص��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االإم�����داد 
ك��ب��ار ���ص��ب��اط القوات  و ع���دد م��ن 
امل�صلحة وامل�صئولني و امل�صاركني يف 

املعر�س .

لالأنظمة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل  العمل  ميكنها  والتي  الذاتية 
قدم   18000 اأق�������ص���اه  ارت����ف����اع 
وت�صل مدة البقاء يف اجلو ما بني 
االإقالع  �صاعات وميكنها   10 و   6
ال�صفن  اأ�صطح  على  من  والهبوط 
الوعرة  الت�صاري�س  ذات  واالأ�صطح 

ال�صنع  اأمريكية  ب��رادات��ور  ط��ائ��رة 
والهبوط  االإق��الع  ت�صتطيع  والتي 
ليلية  ك��ام��را  على  وتعتمد  ذات��ي��ا 
نهارية معززة بنظام اال�صعة حتت 

احلمراء .
ك��م��ا ���ص��ارك��ت » ط��ائ��رة ا����س 100 
�صركة  من  وامل��ط��ورة  النم�صاوية   «

نهاية  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
ب��ج��ول��ة تفقد  ال���ع���رو����س احل���ي���ة 
خ���الل���ه���ا ع�������ددا م����ن ال���ط���ائ���رات 
اجلوية  ال���ع���رو����س  يف  امل�������ص���ارك���ة 
عمل  اآليات  عن  �صرح  اإىل  وا�صتمع 
وموا�صفاتها  ال����ط����ائ����رات  ه�����ذه 

الفنية واملهام التي تقوم بها.

•• �شبوة - وام:» الهالل االأحمر » يوزع 3 اآالف �سلة غذائية على اأهايل مدينة ي�سبم اليمنية

وا�صلت »هيئة الهالل االأحمر االإماراتي« جهودها االن�صانية واالإغاثية على 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الر�صيدة  القيادة  من  بتوجيهات  اليمنية  ال�صاحة 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.
غ��ذائ��ي��ة على  �صلة   3000 ام�����س ح���وايل  الهيئة  ال�����ص��دد وزع���ت  ه��ذا  ويف 
اليمنية  �صبوة  حمافظة  يف  ال�صعيد  مبديرية  ي�صبم  مدينة  يف  االأه���ايل 
وذل��ك يف اإط��ار اجلهود التي تقوم بها دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة من 
خالل ذراعها االإن�صانية على ال�صاحة اليمنية لدعم االأهايل وامل�صاعدة يف 
واخلدمي  الغذائي  الدعم  اإط��ار  ويف  بها  التي مي��رون  الظروف  اجتيازهم 

املتوا�صل من قبل الهالل االأحمر.
ل��دول��ة االإم����ارات  اأه����ايل و���ص��ك��ان املنطقة ع��ن �صكرهم وت��ق��دي��ره��م  وع���رب 
وقيادتها الر�صيدة ..م�صيدين مبا تقوم به االإمارات وذراعها االإن�صانية يف 
لرفع  واإن�صانية  اأعمال خرية  االإماراتي من  االأحمر  الهالل  اليمن هيئة 

املعاناة عن كاهل اأبناء املحافظة عامة وي�صبم خا�صة.
االإن�صانية  امل�صاعدات  ه��ذه  ت��وزي��ع  على  حتر�س  الهيئة  اأن  االأه���ايل  واأك���د 
التخفيف عنهم خا�صة يف ظل االأو�صاع  ورفع معاناتهم م�صاهمة منها يف 

االقت�صادية التي يعانونها.
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اأخبـار الإمـارات

اأحمد املزروعي: »�سرح زايد 
املوؤ�س�س« ر�سالة وفاء واعتزاز 
باالإرث اخلالد لباين االإمارات

•• اأبوظبي -وام:
اأح���م���د مبارك  ق����ال م��ع��ايل ال���دك���ت���ور 
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم������ني  امل�����زروع�����ي، 
“�صرح  اإن  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
زايد املوؤ�ص�س” هو ر�صالة وفاء وحمبة 
واعتزاز باالإرث الطيب واخلالد لباين 
له  املغفور  وموؤ�ص�صها  االإم����ارات  دول���ة 
نهيان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د  ال�����ص��ي��خ 

ثراه«. اهلل  “طيب 
اأن ه��ذا ال�صرح، الذي  امل��زروع��ي  واأّك���د 
ي���ق���ام مب��ن��ا���ص��ب��ة اح���ت���ف���اء االإم���������ارات 

موؤ�ص�صها،  مل���ي���الد  امل���ئ���وي���ة  ب���ال���ذك���رى 
على  االط��الع  وزائريها فر�صة  اأر�صها  على  واملقيمني  االإم��ارات  اأبناء  �صيمنح 
اإجنازات الوالد املوؤ�ص�س على امل�صتوى املحلي واالإقليمي والدويل، ف�صاًل عن 
التعرف على بع�س املحطات املهمة يف �صرة هذا الرجل العظيم الذي ا�صتطاع 
يحقق  اأن  وطموحه  وعزمه  وحكمته  الثاقبة  وب�صرته  الفذة  روؤيته  بف�صل 
ا�صتطاعت خالل �صنوات قليلة  واأن يهب �صعبه دولة  الكثرون عنه،  ما عجز 
وال�صر على  به  اإىل االحتذاء  االآخ��رون  يتطلع  اأن تكون منوذجاً  من عمرها 

خطاه.
وقال املزروعي اإن “عام 2018” الذي وّجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
“عام زايد”،  “حفظه اهلل”، بتخ�صي�صه ليكون  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  للمغفور  وفائنا  عن  للتعبر  منا�صبة  �صيكون 
خدمة  خ��الل  م��ن  فينا،  غر�صها  التي  ومبادئه  وقيمه  اهلل”،  “رحمه  نهيان 
وطننا واحلفاظ على االإجنازات العظيمة التي بداأها الوالد املوؤ�ص�س، والنهل 

من معينه الذي ال ين�صب، وروؤيته التي ال تزال امللهم االأول لنا جميعاً.
وقال معاليه اإن ال�صيخ زايد �صيبقى كما قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة “مدر�صة 
زايد تلهمنا وترثي م�صرة االإمارات احلافلة، وتدفعنا لبذل ق�صارى جهدنا 
لرفعة الوطن«. ونّوه املزروعي باملبادرات احلكومية وال�صعبية التي انطلقت يف 
خمتلف اأرجاء االإمارات لالحتفاء مبئوية زايد، والتي تعك�س التقدير الكبر 
الذي يكنه اأبناء االإمارات واملقيمون على اأر�صها لهذا القائد العظيم الذي حفر 

ا�صمه يف قلوب اجلميع، وو�صلت اأياديه البي�صاء اإىل خمتلف اأرجاء العامل. 

•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
مبكتبة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
النابغة  ام���������س  احل����اك����م  دي��������وان  يف 
اأديب  ال�صغر  االإم���ارات���ي  وامل��خ��رتع 
“دانة”  و�صقيقته  البلو�صي  �صليمان 
الف�صاء  وكالة  رائ��دة ف�صاء يف  اأ�صغر 
�صليمان  والدهما  يرافقهما  “نا�صا”، 

البلو�صي.
واخر  اه��م  اإىل  منهما  �صموه  وا�صتمع 
امل�صتقبلية  وم�صاريعهما  اأن�صطتهما 
يف االخرتاع واالبتكار وم�صاركتهما يف 
امل�صابقات العربية والدولية واجلوائز 

واالألقاب  االأو�صمة  بف�صلها  ناال  التي 
العامل  ودول  ال��ه��ي��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
اإىل  “دانة”  من  �صموه  ا�صتمع  ..كما 
ف�صاء  رائ���دة  اأول  لتكون  طموحاتها 
اإىل اخ��ت��ي��اره��ا وق��ب��ول��ه��ا يف  ا���ص��اف��ة 
خا�س  برنامج  يف  كاليفورنيا  جامعة 
للتعليم اجلامعي املبكر والذي يعترب 
اجنازا على م�صتوى الدولة واملنطقة.

�صعادته  ع��ن  ال��ع��ه��د  ويل  �صمو  وع���رب 
املبدعني  ال���ن���اب���غ���ت���ني  ب���ا����ص���ت���ق���ب���ال 
وامل���ت���م���ي���زي���ن م����ن اب����ن����اء االم��������ارات 
ونبوغهما  مبواهبهما  ج�صدا  اللذين 
اخ��رتاع��ات واب��ت��ك��ارات م��ت��ف��ردة كانت 
املهتمني  واع�����ج�����اب  ت���ق���دي���ر  حم�����ل 

..م�������ص���ي���دا مب����ا قدمه  وامل���خ���ت�������ص���ني 
البلو�صي  اأدي����ب  االإم����ارات����ي  امل��خ��رتع 
مبتكرة  م�صاريع  م��ن  دان���ة  و�صقيقته 
م�صاركتهما  خ���الل  متميزة  واأع���م���ال 
الدولية حتى اأ�صبحا منوذجا م�صرفا 

لقيادتهما وابناء الوطن جميعا.
حميد  ب��ن  عمار  ال�صيخ  �صمو  واع���رب 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع���ن ف��خ��ر واع����ت����زاز �صموه 
وابناء االمارات بهذه االجنازات والتي 
القيادة  وم�صاندة  لدعم  نتيجة  جاءت 
الر�صيدة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�صمو  �صاحب  اهلل” واأخيه  “حفظه 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
و�صاحب  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�صيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
ال�صمو  وا���ص��ح��اب  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
حكام االم��ارات واهتمامهم ورعايتهم 
ال�صابة  والطاقات  الوطنية  للمواهب 
يف  مواهبهم  و�صقل  قدراتهم  لتعزيز 
بقدرات  منهم  اإمي��ان��اً  امل��ج��االت  �صتى 
اأب��ن��اء االإم�����ارات ودوره����م احل��ي��وي يف 

بناء الوطن وتعزيز مكانته العاملية.
وه���ن���اأ ���ص��م��وه اأدي������ب ال��ب��ل��و���ص��ي على 
العربي  امل��ب��دع  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�صوله 
من موؤ�ص�صة املنجزين العرب ال�صاعد 

والدولية  املحلية  الإجن��ازات��ه  تقديرا 
اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م�����ص��ي��داً ب����االإجن����ازات 
التي  املبتكرة  واالخ��رتاع��ات  العلمية 
“دانة”  و���ص��ق��ي��ق��ت��ه  اأدي�������ب  ق���دم���ه���ا 
طريقهما  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م��ا 
للتميز واالبداع واالبتكار واالنطالق 
وا�صرار  ع��زمي��ة  ب��ك��ل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اإىل 
وث���ب���ات ل��ت��ح��ق��ي��ق اأف�����ص��ل االإجن������ازات 
يف  رايته  ورف��ع  العزيز  وطننا  خلدمة 

جميع املحافل.
وقال �صموه ان طريق النجاح تتطلب 
بذل مزيد من اجلهود وان ما قدماه 
لديهم  االم����ارات  اأب��ن��اء  اأن  على  ي��دل 
ال���ك���ث���ر م����ن االف����ك����ار واالب����ت����ك����ارات 

موؤ�ص�س  غر�س  بف�صل  واالخ��رتاع��ات 
دولة االم��ارات املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
قادرا  واعيا ومثقفا  اأثمر جيال  الذي 

كوجهة  االإم���ارات  مكانة  تر�صيخ  على 
عاملية لالإبداع والتميز واالبتكار.

•• اأبوظبي-وام:

ب��اأب��وظ��ب��ي منهجية خا�صة  امل���زارع���ني  م��رك��ز خ��دم��ات  اأع���د 
بالتطوع واخلدمة املجتمعية املرتبطة بتطوع اأفراد املجتمع 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  املختلفة،  اإدارات����ه  يف  وال��ت��دري��ب  للعمل 
لقدرات  االإيجابي  واال�صتغالل  وتنظيمه  التطوعي  العمل 
اأفراد املجتمع وحتقيق منفعة مزدوجة للمتطوع واملركز على 
واآليات  التطوع ومدته  �صروط  املنهجية  وح��ددت  �صواء.  حد 
تنظيمه باالإ�صافة اإىل الواجبات واحلقوق املكفولة للمتطوع 
قابلة  ب�صهرين  التطوع  م��دة  امل��رك��ز، حيث حت��ددت  وح��ق��وق 
اأال تزيد فرتة التطوع  اأو اثنتني على  اأخ��رى  للتجديد مدة 

على 6 اأ�صهر بحد اأق�صى.

ت�صمل  متطوع  لكل  وا�صحة  عمل  خطة  املنهجية  وتت�صمن 
م��ن عمله  امل�صتهدفة  وامل��خ��رج��ات  تنفيذها  ب��ه  امل��ن��اط  امل��ه��ام 
اأهدافها طوال  حيث يتم متابعة تنفيذ هذه اخلطة وقيا�س 
فرتة التطوع مما يعود بالنفع على املتطوع ويك�صبه اخلربة 

التي �صعى اإىل اكت�صابها منذ البداية.
الب�صرية  امل���وارد  اإدارة  مدير  القبي�صي  ع��ب��داهلل  را���ص��د  وق��ال 
واالإدارية مبركز خدمات املزارعني اإن اإعداد منهجية و�صيا�صة 
وا�صحة للتطوع بالعمل يف املركز يهدف اإىل توظيف قدرات 

املتطوعني واال�صتفادة منها باأكرب قدر ممكن.
التي  االأن�صطة  اأه��م  من  يعترب  التطوعي  العمل  اأن  واأ�صاف 
جهود  تكاتف  تتطلب  وه��ي  املجتمعية  التنمية  يف  ت�صاهم 
كافة املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة للرتويج لثقافة التطوع 

اأن  موؤكداً  املجتمعية،  امل�صاهمة  على  املجتمع  اأف��راد  وحتفيز 
املوؤ�ص�صات احلكومية تتحمل م�صوؤولية كبرة لت�صجيع اأفراد 
العملية  اخل��ربة  واإك�صابهم  وتدريبهم  التطوع  على  املجتمع 
والعملي،  الوظيفي  م�صتقبلهم  ب��ن��اء  على  ت�صاعدهم  ال��ت��ي 
حا�صنة  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ذي��ن  اخل��ري��ج��ني  ���ص��ب��اب  ال�صيما 
�صيا�صة  اأن  واأو���ص��ح  العملية.  اخل���ربات  وتك�صبهم  توؤهلهم 
كافة  على  ا�صتملت  امل��رك��ز  اأع��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع  ومنهجية 
مهمة  واإجن���از  التطوعي  العمل  لنجاح  ال�صامنة  العنا�صر 
لكل  وا�صح  برنامج  �صيتم  املركز، حيث  للعمل يف  املتطوعني 
واإك�صابه اخلربة لتحقيق  متطوع ي�صتهدف تدريبه وتاأهيله 
يف  وم�صاهمته  االإي��ج��اب��ي��ة  طاقته  م��ن  الق�صوى  اال���ص��ت��ف��ادة 

العمل.

مرك���ز خ��دم���ات امل��زارع��ني ي�س��ع منهجي�ة للتطوع

ويل عهد عجمان ي�ستقبل املخرتع االإماراتي اأديب البلو�سي و�سقيقته دانة

�سيف القا�سمي يفتتح معر�س التثقيف البيئي باجلامعة القا�سمية

اأحمد احلمري يح�سر مقابالت مكتب البعثات 
مع الطلبة املر�سحني لالإيفاد خارج الدولة

وزير الطاقة يت�سلم ع�سوية »كلنا �سرطة«

حنيف القا�سم : حممد بن را�سد قيادة 
ا�ستثنائية ت�سنع احل�سارة

•• اأبوظبي-وام:

وزير  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �صهيل  م��ع��ايل  ت�صّلم 
الطاقة وال�صناعة ع�صوية مبادرة كلنا �صرطة رقم “255” 
�صرطة  ع��ام  قائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  م��ن 
مدير  ال�صريفي،  علي  مكتوم  اللواء  �صعادة  بح�صور  اأبوظبي، 

عام �صرطة اأبوظبي.
اأفراد  بني  الفعالة  ال�صراكة  اأن  الرميثي،  اللواء  معايل  واأك��د 
مبادرة  خالل  من  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة  املجتمع 
املجتمع،  وا�صتقرار  اأمن  تعزيز  اإىل  تهدف  �صرطة”،  “كلنا 
واحلفاظ على املكت�صبات التي حتققت يف اإمارة اأبوظبي خا�صًة 

اأن املبادرة تعك�س قيم ال�صعور  اإىل  يف املجال االأمني ..م�صراً 
اإمارة  املزيد من االأمن والطماأنينة يف  بامل�صوؤولية مبا يحقق 

اأبوظبي لتكون واحدة من اأكرث مدن العامل اأمناً واأماناً.
مع  للتعاون  املجتمع  اأف����راد  �صرطة”  “كلنا  م��ب��ادرة  وحت��ف��ز 
والتي  الر�صيدة  القيادة  وتطلعات  ل��روؤي��ة  جت�صيداً  ال�صرطة 
وقاية  اآليات  وتعزيز  واالأم���ان  االأم��ن  متطلبات  توفر  تعترب 
كافة عرب  واالأف��راد  املجتمع م�صوؤولية م�صرتكة بني اجلهات 
اإيجاد ثقافة جمتمعية تعزز م�صاركة اجلميع يف احلفاظ على 

االأمن واال�صتقرار.
كما ح�صر ت�صليم ع�صوية مبادرة كلنا �صرطة، الرائد خليفة 

احلمري مدير مكتب معايل قائد عام �صرطة اأبوظبي.

•• دبي-وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ح��ن��ي��ف ح�صن 
حلقوق  جنيف  مركز  رئي�س  القا�صم 
ان مبادرات  العاملي  االن�صان واحل��وار 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
“رعاه اهلل” ت�صكل فكرا وروؤية لقيادة 
ا�صتثنائية ت�صت�صرف امل�صتقبل وت�صنع 
احل�������ص���ارة م��ث��م��ن��ا ري������ادة ���ص��م��وه يف 
فل�صفة  ايل  االن�صانية  القيم  ترجمة 

عمل ل�صعب ونهج حياة ملجتمع.
مبنا�صبة  ملعاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
اطالق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الثانية  ل��ل��دورة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
من م��ب��ادرة “ �صناع االم��ل “ جائزة 
ال���ع���ط���اء االغ���ل���ى يف ال���ع���امل واأك����رب 

تكرمي  اىل  ت���ه���دف  ع��رب��ي��ة  م����ب����ادرة 
ال����ربام����ج وامل�������ص���روع���ات وامل����ب����ادرات 
ي�صعى  ال��ت��ي  واملجتمعية  االن�����ص��ان��ي��ة 
النا�س  م�������ص���اع���دة  اىل  ا����ص���ح���اب���ه���ا 
ن�صر  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  م��ق��اب��ل  ب����دون 
والعطاء  اخل��ر  قيم  وتر�صيخ  االم��ل 
النا�س  حياة  يف  اف�صل  واق��ع  وتهيئة 
ت�صريحات  ان  واأ����ص���ار  وامل��ج��ت��م��ع��ات. 

�صموه يف هذه املنا�صبة حينما يقول “ 
ان �صناع االمل يف وطننا العربي هم 
امل�صتقبل  �صناع احل�صارة وهم �صناع 
قوله اي�صا “ان كل ان�صان يف  “.. ويف 
داخ��ل��ه ب��ذرة خ��ر وك��ل �صخ�س لديه 
االيجابية  امل�����ص��اه��م��ة  ع��ل��ي  ال���ق���درة 
 ..“ العربي  االم��ل يف عاملنا  و�صناعة 
وقال معاليه ان هذه االق��وال تعك�س 
متميزة  وري������ادة  م��ت��ط��ورة  م��ف��اه��ي��م 
املرموقة  ال���دول���ي���ة  امل���ك���ان���ة  وت���ع���زز 
التي  الر�صيدة  وقياداتها  ل��الإم��ارات 
مواجهة  يف  ك���ب���رة  ج����ه����ودا  ت���ب���ذل 
امل�صتويات  ك�����ل  ع���ل���ى  ال����ت����ح����دي����ات 
ت��ق��دمي من����وذج ومنهج  وا���ص��ت��ط��اع��ت 
بداأ  االن�صاين  والتكافل  الت�صامح  يف 
م��ق��وم��ات��ه ال���ق���ادة امل��وؤ���ص�����ص��ون ويعزز 
عطائه قيادة واعية الروؤية وع�صرية 

القرار. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأم���ني ع��ام وزارة  اأح��م��د حممد احل��م��ري،  ح�صر م��ع��ايل 
البعثات  اإدارة مكتب  رئي�س جمل�س  نائب  الرئا�صة،  �صوؤون 
الطلبة  م���ع  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  امل��ق��اب��الت  �صل�صلة  ال���درا����ص���ي���ة، 
للدرا�صة  لالإيفاد  واملر�صحني  علمياً،  املتميزين  املواطنني 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  بعثة  �صمن  ال��دول��ة،  خ��ارج 
واأ�صاد معايل   .2018 املتميزين علميا دفعة عام  للطلبة 
االأمني العام باهتمام وحر�س القيادة الر�صيدة على اتاحة 
علمي  تاأهيل  على  للح�صول  املواطنني  للطلبة  الفر�صة 
جيل  لتاأهيل  الرامية  الدولة  لتطلعات  جت�صيداً  مرموق، 
قيادي من اأبناء وبنات االإمارات، قادر على مواجهة حتديات 
امل�صتقبل بالعلم واملعرفة، كما اأ�صاد معاليه بحر�س الطلبة 
للطلبة  االأول  اخل��ي��ار  ال��ي��وم  ب��ات��ت  ال��ت��ي  للبعثة  للرت�صح 
املواطنني للدرا�صة خارج الدولة. وحث معاليه الطلبة على 
من  واال�صتفادة  االأك��ادمي��ي،  التميز  حتقيق  يف  اال�صتمرار 
هذه املكرمة ال�صامية، للدرا�صة يف اأعرق اجلامعات العاملية 
البعثات  مكتب  عمل  ف��ري��ق  ج��ه��ود  مثمنا  ال��دول��ة،  خ���ارج 
املواطنني  الطلبة  اأب���رز  ا�صتقطاب  يف  املتمثلة  الدرا�صية، 
علمياً الراغبني يف الدرا�صة خارج الدولة، واإيفادهم �صمن 

البعثة للدرا�صة يف اجلامعات العاملية املرموقة.
ح�صر املقابالت �صعادة الدكتور عبداهلل مغربي مدير قطاع 
الدرا�صات والبحوث يف وزارة �صوؤون الرئا�صة، رئي�س اللجنة 
كل  اللجنة  واأع�صاء  الدرا�صية،  البعثات  ملكتب  التنفيذية 
من �صعادة حممد �صامل الظاهري، وال�صيد حممد خليفة 
العري،  علي  والدكتور  الرميثي،  جمعة  وال�صيد  الهاملي، 

وممثلني عن مكتب البعثات.
ي��ذك��ر ان امل��ق��اب��الت ك��ان��ت ي��وم��ي االث��ن��ني وال��ث��الث��اء 19 
الوطنية  االإم���ارات  مدر�صة  مببنى  اجل��اري  فرباير  و20 
اخلمي�س  ي��وم  و�صيخ�ص�س  باأبوظبي،  املنا�صر  مبنطقة 
يف  والطالبات  الطالب  ملقابلة   2018 مار�س   1 املوافق 
االإدارة  ملجل�س  ال�صخ�صية  املقابالت  وتعد  العني.  مدينة 
مع الطلبة، واحدة من اأهم مراحل عملية اختيار الطلبة 
املر�صحني لالإيفاد، وتاأتي بعد قيام املكتب بتقييم وفرز ما 
500 طلب تقدم بها نخبة الطلبة املواطنني  ال يقل عن 
املتميزين علمياً يف الثانوية العامة يف املدار�س احلكومية 
االإدارة  ملجل�س  ال�صخ�صية  املقابلة  تتيح  ..اإذ  واخل��ا���ص��ة 
فر�صة االلتقاء املبا�صر بالطلبة الراغبني بالدرا�صة خارج 
الدولة، وتقييم قدراتهم، والتعرف على امكاناتهم العلمية 

واالأكادميية، واتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنهم. 

زايد بن �سلطان بن خليفة يزور جناح �سرطة اأبوظبي 
يف »اأبوظبي للطران 2018«

•• ال�شارقة -وام: 

اف��ت��ت��ح ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي مدير 
املدينة اجلامعية بال�صارقة معر�س التوعية البيئية 
حتت �صعار “بيئتنا م�صوؤوليتنا” الذي تنظمه عمادة 
يومني  مل���دة  القا�صمية  ب��اجل��ام��ع��ة  الطلبة  ���ص��وؤون 

مبقرها.
�صامل  ر�صاد  الدكتور  االأ�صتاذ  اأم�س  االفتتاح  ح�صر 
ال��ق��ا���ص��م��ي��ة وع����دد م���ن م�صوؤويل  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
���ص��رك��ة ال�صارقة  امل�����ص��ارك��ة وه���ي  ومم��ث��ل��ي اجل��ه��ات 
اىل  ال�صارقة  وبلدية  دب��ي  وبلدية  “بيئة”  للبيئة 

جانب عدد من االأكادمييني.
وعقب االفتتاح قام ال�صيخ �صيف بن حممد القا�صمي 
ارجاء  يف  بجولة  واحل�صور  �صامل  ر���ص��اد  وال��دك��ت��ور 
املعر�س اطلع خاللها على عدد من م�صاريع بلدية 
التوعوي  البلدية  قطار  كم�صروع  املتميزة  ال�صارقة 
وم�صروع املج�صمات امل�صنعة من مواد معاد تدويرها 

وم�صروع الك�صك ال�صم�صي وم�صروع املقعد الذكي يف 
احلدائق وم�صروع امل�صتل الذكي.

خالله  من  تعر�س  “بيئة” التي  �صركة  جناح  وزار 
التدوير  اإع����ادة  م�����ص��اري��ع  م��ن  متميزة  ع���دة من���اذج 
بلدية  جناح  وتفقد  وفوائدها  ا�صتخدامها  وط��رق 
دبي التي تعر�س من خالله م�صروع االإدارة املتكاملة 
للنفايات وم�صروع واحة اال�صتدامة الذكية وم�صروع 
بجبل  اخلطرة  ال�صائلة  النفايات  معاجلة  حمطة 

علي وم�صروع �صاحنة تخفيف �صدة اال�صطدام.
ويف خ���ت���ام اجل���ول���ة ق����ام ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف ب���ن حممد 
بتكرمي  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ���ص��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  القا�صمي 
اجلامعة  قدمت  كما  املعر�س  يف  امل�صاركة  اجل��ه��ات 
القا�صمي  �صيف  لل�صيخ  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  القا�صمية 
التي  الطالبية  تقديرا حل�صوره ودعمه لالأن�صطة 

تنظمها اجلامعة .
املعر�س  ه��ذا  تنظيم  ان  �صامل  ر�صاد  الدكتور  وق��ال 
ن�صر  امل�صاهمة يف  باأهمية  اإميانا من اجلامعة  ياأتي 

من  الطلبة  ب��ني  البيئية  والثقافة  البيئي  ال��وع��ي 
االإن�صاين  ال�����ص��ل��وك  وغ��ر���س  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف 
االإن�����ص��ان مع  تعامل  اأ�صاليب  ي��ح��دد  ال���ذي  ال��ق��ومي 
ا�صتنزاف  عن  بعيدا  توازنها  على  واحلفاظ  امل��وارد 
امل��ت��ج��ددة واإط���الع  امل��ت��ج��ددة وغ��ر  امل����وارد البيئية 
االإم���ارات  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  الطلبة 
ك��ون��ه��ا ت��ع��ت��رب من��وذج��ا ف��ري��دا وم��ت��م��ي��زا يف جمال 

احلفاظ على البيئة واإعادة تدوير النفايات.
مرموقة  م��ك��ان��ة  اح��ت��ل��ت  االإم������ارات  اأن  اإىل  وا����ص���ار 
الطبيعية  امل���وارد  ا�صتدامة  جم��االت  يف  باإجنازاتها 
وحماية البيئة من منطلق القيم التي زرعها املغفور 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه 
ثراه - واإميانه ب�صرورة حتقيق التوازن بني البيئة 
القيادة  دع���م  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل�����ص��ت��دام��ة  والتنمية 
البيئة  على  حتافظ  التي  امل�صاريع  لكافة  الر�صيدة 
االأجيال  ب��ني  ال��وع��ي  وتن�صر  الطبيعية  وامل�����ص��ادر 

واأهمية م�صاريع تدوير النفايات.

•• اأبوظبي-وام:

بن  ���ص��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د  ال�����ص��ي��خ  زار 
خليفة اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  موؤ�ص�صة 
خليفة اآل نهيان االإن�صانية والعلمية، 
اأب��وظ��ب��ي، يف معر�س  ���ص��رط��ة  ج��ن��اح 
يف   ،2018 ل����ل����ط����ران  اأب����وظ����ب����ي 
دورت����ه اخل��ام�����ص��ة، يف م��ط��ار البطني 
ل���ل���ط���ران اخل����ا�����س. وا����ص���ت���م���ع اإىل 
اإبراهيم  ط��ي��ار  العميد  ق��دم��ه  ���ص��رح 
طران  اإدارة  مدير  البلو�صي،  ح�صن 
�صرطة اأبوظبي، عن طائرة االإ�صعاف 
اإ�صعاف  يف  املتمثلة  ومهامها  اجل��وي، 
واإنقاذ امل�صابني يف احلوادث املرورية 
اإىل  ونقلهم  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  على 
امل�صت�صفى لتلقي العالج، وا�صتمع اإىل 
نبذة عن املعدات والتجهيزات الطبية 

املزودة بها الطائرة.
املتحركة،  القيادة  غرفة  على  واطلع 
الرائد  ق���دم���ه  ����ص���رح  اإىل  وا���ص��ت��م��ع 
ال���رزاق اخل��م��ري، رئي�س  مطر عبد 
ق�صم دعم العمليات، يف اإدارة االأزمات 
والكوارث، مو�صحاً اأنها مهياأة لتكون 
تخدم  اأم����ام����ي����ة  ع���م���ل���ي���ات  م���ق���دم���ة 
احلدث االأمني حتت منظومة القيادة 
الف�صي  القائد  وميثلها  وال�صيطرة 

القيادة  م�����ص��ت��وي��ات  يف  “امليداين” 
حديثة  تقنية  اأنظمة  تت�صمن  ..كما 
اال�صرتاتيجي  القرار  ملتخذي  داعمة 
واأزم����ات  اأن��ظ��م��ة عمليات  م��ن خ���الل 
وبث مرئي ونقل احلدث مبا�صرة اإىل 
غرفة  م��ن  وتتكون  ال��ق��رار،  متخذي 
وتعمل  مبا�صر،  ميداين  ق��رار  اتخاذ 
امل��ن��اخ��ي��ة ب�صكل  ال���ظ���روف  يف ج��م��ي��ع 

متوا�صل لعدة اأيام.
حممد  خ���ل���ي���ف���ة  ال���ع���م���ي���د  زار  ك���م���ا 

اخل���ي���ي���ل���ي، م���دي���ر م���دي���ري���ة امل�����رور 
والدوريات، بقطاع العمليات املركزية 
�صرطة  ج����ن����اح  اأب����وظ����ب����ي  ب�������ص���رط���ة 
خالل  وا�صتمع  املعر�س  يف  اأبوظبي، 
قدمه  م��ف�����ص��ل  ����ص���رح  اإىل  اجل����ول����ة 
العميد طيار اإبراهيم ح�صن البلو�صي 
عن طائرة االإ�صعاف اجلوي، املجهزة 
ال��ط��ب��ي��ة، ومهامها  امل���ع���دات  ب���اأح���دث 
امل�صابني  واإن��ق��اذ  اإ���ص��ع��اف  يف  املتمثلة 
الطرق  ع��ل��ى  امل���روري���ة  احل������وادث  يف 

امل�صت�صفى  اإىل  ون��ق��ل��ه��م  اخل��ارج��ي��ة 
ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���الج. واط���ل���ع ع��ل��ى غرفة 
االإ�صعاف  ودوري���ة  املتحركة،  القيادة 
االأول،  امل�صتجيب  ودراج����ة  ال��رم��ل��ي، 
و�صيارة  االأول،  امل�صتجيب  و���ص��ي��ارة 
االإ�صعاف، ودورية ال�صعادة، والدوريات 
امل���روري���ة امل�����ص��ارك��ة يف امل��ع��ر���س، كما 
ال�صرطة  م��و���ص��ي��ق��ى  ف��رق��ة  ���ص��ارك��ت 
نالت  وتراثية  مو�صيقية  مبعزوفات 

اإعجاب اجلمهور.

�سرطة اأبوظبي : تخريج دورة 
حفظ النظام يف املالعب الريا�سية

•• اأبوظبي -وام:

احتفلت اإدارة مكافحة ال�صغب بقطاع املهام اخلا�صة بالقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي بتخريج امل�صاركني 
يف دورة حفظ النظام يف املالعب الريا�صية والتي عقدت بالتعاون مع االإدارة العامة لل�صرطة الوطنية 
مب�صاركة  اخلا�صة  املهام  بقطاع  ال�صغب  مكافحة  اإدارة  مدير  املناعي  اإبراهيم  املقدم  واأ�صاد  الفرن�صية. 
اخلرباء الفرن�صيني الذين قدموا ع�صارة جتاربهم وخرباتهم مبا ي�صهم يف �صقل مهارات املتدربني ورفع 
كوزاين  ل��وران  التخريج  ح�صر  واالأمني.  ال�صرطي  العمل  جم��االت  يف  بامل�صتجدات  وتعريفهم  كفاءتهم 

امللحق االإقليمي يف �صفارة اجلمهورية الفرن�صية لدى الدولة وعدد من ال�صباط. 
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اأخبـار الإمـارات

يف �سوء جناح ال�سركة ببيع ال�سيارات وتطويرها »نظام الإنابات الق�سائية« لت�سمل بيع العقارات واملنقولت املحجوزة عرب مزادات اإلكرتونية

»حماكم راأ�س اخليمة« و»االإمارات للمزادات« توقعان اتفاقية لتعزيز اأطر التعاون امل�سرتك
»الإمارات للمزادات« اأوجدت �سوقا اإلكرتونية يحظى مبتابعة واهتمام اأكرث من 1.3 مليون مزايد 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

وقعت دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة مذكرة تفاهم مع »االإم��ارات للمزادات« 
ال�صرق  العلنية واالإلكرتونية يف منطقة  امل��زادات  اإدارة  الرائدة يف  ال�صركة 
االأو�صط، تهدف لتعزيز اأطر التعاون بني اجلانبني يف جمال تنظيم املزادات 

االإلكرتونية على ال�صيارات والعقارات واملنقوالت.
واتفق اجلانبان مبوجب مذكرة التفاهم على تو�صيع نطاق ال�صراكة القائمة 
بينهما، بحيث تتوىل »االإمارات للمزادات« تنظيم مزادات اإلكرتونية لبيع 
العقارات واملنقوالت التي مت احلجز عليها مبوجب اأوامر ق�صائية �صادرة 
ع��ن حم��اك��م راأ����س اخل��ي��م��ة، وذل���ك يف ���ص��وء ال��ن��ج��اح الكبر ال���ذي حققته 
ال�صركة خالل االأعوام املا�صية يف بيع ال�صيارات املحجوز عليها، اإىل جانب 

ابتكارها »نظام االإنابات الق�صائية االإلكرتوين« ل�صالح حماكم الدولة.
وح�صر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي اأقيم مبقر حماكم راأ�س اخليمة 
ام�س الثالثاء، �صعادة امل�صت�صار اأحمد اخلاطري رئي�س دائرة املحاكم براأ�س 
اخليمة، و�صعادة عبداهلل مطر املناعي رئي�س جمل�س االإدارة الع�صو املنتدب 
امل�����ص��وؤول��ني يف املحكمة  اإىل ج��ان��ب ع��دد م��ن  ل��ل��م��زادات،  ل�صركة االإم����ارات 

وال�صركة.

اإجنازات نوعية
اإن  اخليمة،  ب��راأ���س  املحاكم  دائ��رة  رئي�س  اخل��اط��ري  اأحمد  امل�صت�صار  وق��ال 
اأن  بعد  للمزادات«،  »االإم���ارات  مع  التعاون  اأط��ر  تعزيز  اإىل  تهدف  املذكرة 
اأثبتت كفاءة عالية وحققت العديد من االإجنازات النوعية ل�صالح حماكم 
راأ�س اخليمة على مدى االأعوام املا�صية �صواء جلهة بيع ال�صيارات املحجوز 
عليها يف اأوقات قيا�صية مع حتقيقها اأف�صل العائدات الأ�صحاب احلق، اأو من 
خالل »نظام االإنابات الق�صائية االإلكرتوين« الذي طورته ال�صركة، وكان 
اإيجابي كبر يف توفر الكثر من الوقت واجلهد والتكاليف على  اأثر  له 

حماكم راأ�س اخليمة ونظراتها يف الدولة.
واأو�صح امل�صت�صار اخلاطري اأن املحاكم كانت تواجه �صعوبة يف بيع املنقوالت 
ومكاتب  ب�صائع  من  اأنواعها  لتعدد  نظراً  ق�صائية  اأوام��ر  ب�صاأنها  ال�صادر 
املنقوالت مل يكن  النوع من  اأن ه��ذا  ذل��ك، ع��دا عن  وم��واد غذائية وغ��ر 
يحظى باإقبال كايف من املزايدين عرب الطرق التقليدية التي مل تكن توفر 
ال�صرعة املطلوبة لبيع هذه الب�صائع وال االأ�صعار املقبولة اأو املتوقعة، الفتاً 
اإىل اأن »االإم��ارات للمزادات« التي تتمتع بخربة تزيد على ع�صر �صنوات يف 
املزايدين وت�صهيل هذه  اأع��داد  زي��ادة  اأعطى زخ��م ق��وي جلهة  ه��ذا املجال، 
العملية وتخفيف االأعباء والتكاليف عن املحاكم وتعزيز م�صتوى ال�صفافية 
هذا  يف  اخليمة  راأ���س  ملحاكم  ال��رائ��د  ال�صريك  جعلها  ما  وه��و  واحلوكمة، 

املجال.

واأ�صاف امل�صت�صار اخلاطري اأن »االإمارات للمزادات« اأوجدت �صوق اإلكرتوين 
تتنوع  م��زاي��د،  األ���ف  و300  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���رث  واه��ت��م��ام  مبتابعة  يحظى 
اخليمة  راأ���س  حماكم  دفع  ما  وهو  املنقوالت،  طبيعة  بح�صب  اهتماماتهم 
مع  املتنامية  �صراكتها  تعزيز  ع��رب  احل��ي��وي  ال�صوق  ه��ذا  م��ن  لال�صتفادة 
ن��وع من  اأي  ال�صوق من �صهولة بيع  ع��ّزز ه��ذا  »االإم���ارات للمزادات«، حيث 
املنقوالت يف اأ�صرع وقت واأق�صر فرتة وباأعلى االأ�صعار، وهذه املزايا هي من 
اأ�صرع  اإج��راءات التقا�صي يف  اإنهاء  اأه��داف املحاكم التي حتر�س على  اأب��رز 

وقت وتاأمني اأعلى مردود الأ�صحاب احلقوق.
االإنابات  »نظام  باأهمية م�صروع  براأ�س اخليمة  املحاكم  دائرة  رئي�س  واأ�صاد 
اتفقت  »االإم��ارات للمزادات«، والذي  الذي طورته  االإلكرتوين«  الق�صائية 
جميع حماكم الدولة على ا�صتخدامه بعد تد�صينه من جانب �صمو ال�صيخ 
مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، خالل فعاليات معر�س 
»جيتك�س 2017«، ومت تفعيل املرحلة التجريبية بني حماكم دبي وحماكم 
راأ�س اخليمة، مو�صحاً اأن النظام اجلديد  جعل جميع االإنابات بني املحاكم 
واالإجراءات  الوقت  اخت�صار  اإىل  اأدى  ما  املحكمة، وهو  نف�س  كاأنها يف  تتم 
اإىل  املبتكر  النظام  ه��ذا  تطبيق  قبل  االإن��اب��ات  عملية  تتطلبها  كانت  التي 
جانب م�صاهمته يف تقدمي اأف�صل اخلدمات الق�صائية للمتقا�صيني وباقي 
اأنحاء  املعنية يف العمل الق�صائي مثل املحامني واخل��رباء يف كافة  الفئات 

الدولة.
اأن تخ�صي�س مكاتب ل�«االإمارات للمزادات« يف  واعترب امل�صت�صار اخلاطري 
العمل بني هذه  ت�صهيل وتي�صر وت�صريع  اإىل  اأدى  الدولة،  معظم حماكم 
التن�صيق  يف  حموري  بدور  اأ�صهمت  التي  العدل  وزارة  دعم  مثمناً  املحاكم، 
بني املحاكم لتطبيق امل�صروع الذي اأدى اإىل ت�صهيل جانب مهم من جوانب 

العمل الق�صائي يف الدولة.

اإ�سعاد املتعاملني
من جهته، اأعرب عبداهلل مطر املناعي رئي�س جمل�س االإدارة الع�صو املنتدب 
اأطر  بتعزيز  للمزادات«  »االإم���ارات  اعتزاز  عن  للمزادات،  االإم��ارات  ل�صركة 
التعاون وال�صراكة اال�صرتاتيجية مع حماكم راأ�س اخليمة، وحر�صها على 
ت�صخر خرباتها وطاقاتها يف تطوير العمليات امل�صرتكة اإىل اأرقى امل�صتويات 
التي ت�صمن ر�صا املحاكم واإ�صعاد املتعاملني معها، من خالل اإطالق املبادرات 
وامل�صاريع التي ت�صمن �صرعة اإجناز بيع املنقوالت واخت�صار الوقت واجلهد 
والتكاليف املرتبطة بها، باعتبارها جزء من اإجراءات التقا�صي والف�صل يف 

الدعاوى وما يت�صل بها من اإجراءات ق�صائية اأخرى.
�صيعزز  اخليمة  راأ����س  حماكم  م��ع  التعاون  اأط��ر  تعزيز  اإىل  املناعي  واأ���ص��ار 
واملتمثلة  ال�صركة،  حتققها  التي  الكبرة  االإجن���ازات  من  املحاكم  ا�صتفادة 
اإىل  للمزادات«  ل�«االإمارات  االإلكرتوين  املوقع  على  املزايدات  بو�صول عدد 

اأكرث من مليون و900 األف مزايدة خالل عام 2017 على 25 األف �صلعة 
مت بيعها، و�صارك فيها اأكرث 1.3 مليون مزايد من 226 دولة، وو�صول 
عدد عمليات حتميل »التطبيقات الذكية« اخلا�صة باالإمارات للمزادات اإىل 
 700 اأ�صل  املا�صي منفرداً من  العام  األ��ف حتميل خالل   300 اأك��رث من 

األف حتميل منذ اإطالق هذه التطبيقات.
واأك����د امل��ن��اع��ي ح��ر���س ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة اإط����الق امل���ب���ادرات البّناءة 
التوجه  تعزيز  �صاهم يف  الذي  الق�صايئة  االإنابات  نظام  ال�صبيهة مب�صروع 
البيئة من خالل تقلي�س  االإم��ارات يف املحافظة على  العام حلكومة دولة 
التعامالت الورقية اإىل م�صتوى ال�صفر، نظراً ملا متيز به هذا النظام من 
التكاليف  العديد من  اإلغاء  امل��ايل عن طريق  امل��ردود  توفر على م�صتوى 
االأخرى غر املبا�صرة كالوقود الالزم للنقل واالأوراق واالأحبار وما �صابه، 

الدوائر  م��ع  املتعاملني  ل���دى  ال�����ص��ع��ادة  م�صتويات  رف���ع  يف  اأث����ره  ع��ن  ع���دا 
احلكومية التي اعتمدته.

وكان متو�صط الوقت امل�صتغرق لتنفيذ اإنابة �صابقاً ي�صل يف املعدل العام اإىل 
نحو 10 اأيام و3 �صاعات، وقد اأدى ا�صتخدام نظام االإنابات الق�صائية اإىل 

تقلي�س هذا الوقت اإىل �صاعة و50 دقيقة فقط. 
وب��ل��غ اإج��م��ايل ع��دد االإن��اب��ات ال��ت��ي مت تنفيذها م��ن خ��الل ن��ظ��ام االإنابات 
الق�صائية االإلكرتوين 1000 اإنابة، اأدت اإىل توفر 62 األف �صاعة عمل 
اإجراء   16 على املحاكم، اإىل جانب تقلي�س عدد االإج��راءات املطلوبة من 
الإنهاء  امل�صتغرق  ال��وق��ت  تقلي�س  يتم  اأن  ويتوقع  فقط.  اإج����راءات   6 اإىل 
اإجراءات االإنابات الدولية يف حال اعتماد هذا النظام من 6 اأ�صهر كمتو�صط 

اإىل اأ�صبوع واحد فقط.

ال�ساعدي للفح�س الثقيل ت�ستقبل مئات ال�ساحنات
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

م���رك���ز خدمة  م���وظ���ف���ي  ب���ا����ص���ر 
الثقيل  الفني  بالفح�س  العمالء 
اجل��دي��د وال���ذي ات��خ��ذ مكانه يف 
راأ�س  ب��اإم��ارة  ال�����ص��اع��دي  منطقة 
مئات  وتخلي�س  اجن���از  اخل��ي��م��ة 
مبراجعي  اخل��ا���ص��ة  امل���ع���ام���الت 
الثقيلة  ال�����ص��اح��ن��ات  م���ن  امل���رك���ز 
تفعيله  مت  وال����ذي  ي��وم��ي  ب�صكل 
املا�صي  االأح�������د  ي�����وم  جت��ري��ب��ي��ا 
 2018 ف����رباي����ر   25 امل����واف����ق 
بهدف توحيد املعامالت واخت�صار 

العمل التجريبي للمبنى ، اقباال 
اأع��داد املراجعني الذين  كبرا يف 
املوظفني  اإجن���از  ب�صرعة  اأ���ص��ادوا 
ملعامالتهم يف حني اأبدى بع�صهم 
االأدوار  تنظيم  بعملية  اإعجابهم 
وح�����ص��ن امل��ع��ام��ل��ة وجت��ه��ي��ز املبنى 
احتياجاتهم  م��ع  ي��ت��الءم  ب�صكل 

وتطلعاتهم.
واأب��ان جمال اأحمد الطر رئي�س 
اإدارة هيئة املوارد العامة  جمل�س 
يف  عمله  ا���ص��ت��اأن��ف  امل��ب��ن��ى  اأن  اإىل 
ا���ص��ت��ق��ب��ال ك��اف��ة امل��ع��ام��الت التي 
حتتاج اإىل طباعة وت�صوير ودفع 

الوقت واجلهد داخل مبنى جمهز 
واالأنظمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب����اأح����دث 
املتطورة التي ترتكز على تقدمي 
اأف�صل خدمة جلمهور املتعاملني 
واإ���ص��ع��اده��م ���ص��م��ن ج��ه��ود هيئة 
امل��������وارد ال���ع���ام���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�صركائها املعنيني باإدارة ترخي�س 
االآل����ي����ات وال�����ص��ائ��ق��ني ب�������االإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة يف 
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ�����س 
وبلوغ  االأدوار  ل��ت��ك��ام��ل  اخل��ي��م��ة 

االأهداف املن�صودة .
من  االأول  ال����ي����وم  ���ص��ه��د  ح���ي���ث 

اإج����راء  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ر���ص��وم 
املعتادة  الفنية  الفحو�صات  كافة 
توفر  عرب  لل�صاحنات  والالزمة 
عدد من الكاونرتات امل�صرتكة بني 
االآليات  ترخي�س  واإدارة  الهيئة 
الهيئة  اأن  م�صرا   ، وال�صائقني 
و�صعت �صمن اأولوياتها االهتمام 
خدماتها  ت����ق����دمي  مب�������ص���ت���وى 
حمور  ي�صكلون  الذين  لعمالئها 
ر�صاهم  لك�صب  الرئي�صي  عملها 
واإ�صعادهم وتعزيز االأمن واالأمان 
من خالل اإجراءات عمل منظمة 

تت�صم بالدقة والكفاءة .

املو�سوع: دعوة حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية »اخلام�ض «
 مل�ساهمي ال�سركة الوطنية للإ�ستثمار »�ض.م.خ «

ال�سادة/ امل�ساهمون الكرام،
حتية طيبة وبعد، 

ي�صر جمل�س اإدارة ال�صركة الوطنية لالإ�صتثمار )�س.م.خ( دعوة امل�صاهمني الكرام حل�صور اإجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوي )اخلام�س( مل�صاهمي 
ال�صركة املقرر اإنعقاده ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحاً من يوم اخلمي�س املوافق 2018/03/29 يف مقر ال�صركة الوطنية لالإ�صتثمار )�س.م.خ( وذلك 

للنظر يف بنود جدول االأعمال التايل:

جدول اأعمال اجلمعية العمومية – اخلام�ض
1- �صماع تقرير جمل�س االإدارة عن ن�صاط ال�صركة وعن مركزها املايل خالل ال�صنة وتقرير مدقق احل�صابات ومناق�صة ميزانية ال�صركة وح�صاب 

االأرباح واخل�صائر وامل�صادقة عليهما كما يف 2017/12/31.
2- اإعتماد االأرباح املرحلية التي مت توزيعها من قبل ال�صركة الوطنية لالإ�صتثمار )�س.م .خ( عن عام 2017.

تاريخ  وح��ت��ى   2017/12/31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�صنة  ع��ن  .خ(  )����س.م  لالإ�صتثمار  الوطنية  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  اأع�����ص��اء  ذم��ة  اإب����راء   -3

.2018/03/28

4- اإبراء ذمة مدقق احل�صابات عن عام 2017.

5- املوافقة على مقرتح مكافاأة اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة الوطنية لالإ�صتثمار )�س.م.خ( عن عام 2017.

6- اإنتخاب جمل�س اإدارة جديد لل�صركة الوطنية لالإ�صتثمار )�س.م.خ( ملدة جديدة نظراً الإنتهاء والية جمل�س االإدارة ال�صابق. 

7- املوافقة على اإدراج ال�صركة الوطنية لالإ�صتثمار )�س.م.خ( يف ال�صوق املايل الثانوي ل�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية وتفوي�س جمل�س االإدارة يف 

البدء واإ�صتكمال االإجراءات املطلوبة لالإدراج ووفقاً ملا يراه منا�صباً.
8- اإعتماد تعيني مدقق احل�صابات اخلارجي للعام 2018 وحتديد مكافاأته.

يحق للم�صاهم اأن ينيب عنه من يختاره من غر اأع�صاء جمل�س االإدارة مبقت�صى توكيل مكتوب، على اأن ال يكون الوكيل الواحد حاماًل توكيالت 
%( من راأ�صمال ال�صركة. متثل اأكرث من ) 5 

�صيكون االإجتماع �صحيحا اإذا ح�صره عدد من امل�صاهمني ميثلون )50 %( من جمموع راأ�صمال ال�صركة، واإذا مل يكتمل الن�صاب القانوين لهذا 
االإجتماع ف�صوف ينعقد االإجتماع الثاين يوم اخلمي�س املوافق 2018/04/05 يف ذات الزمان واملكان و�صيكون هذا االإجتماع الثاين �صحيحا مبن 

ح�صر.
على من يرغب بالرت�صح لع�صوية جمل�س االإدارة اأن يتقدم بطلب الرت�صح اإىل مركز ال�صركة وذلك قبل تاريخ 2018/03/19 وفقاً لل�صروط 

املن�صورة على املوقع االإلكرتوين لل�صركة:
 http://www.nicuae.ae/ar/invitation-for-nomination-to-the-bod/

                                                                                                                         جمل�ض الإدارة     
ال�سركة الوطنية للإ�ستثمار )�ض.م .خ(

رئي�س الدولة مينح وزير خارجية كو�ستاريكا و�سام اال�ستقالل من الطبقة االأوىل
••اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  منح �صاحب 
وزير  �صانز  مانويل غونزالي�س  .. معايل  اهلل  الدولة حفظه 
اخلارجية والعبادة يف جمهورية كو�صتاريكا و�صام اال�صتقالل 
�صعيد  على  جل��ه��وده  تقديرا  وذل���ك   .. االأوىل  الطبقة  م��ن 
تعزيز العالقات الثنائية امل�صرتكة بني دولة االإمارات وبالده 

وتنمية اأوجه التعاون بينهما.
وقلد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل.. معايل مانويل غونزالي�س �صانز الو�صام.. 
وذلك خالل ا�صتقبال �صموه له بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي 

ام�س.
واأ�صاد �صمو وزير اخلارجية والتعاون الدويل باجلهود الكبرة 
والعمل املتميز الذي قام به معايل مانويل غونزالي�س �صانز 
م��ا اأ���ص��ه��م يف دف���ع ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات 
البلدين  بني  التعاون  وتعزيز  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  وكو�صتاريكا 
يف �صتى املجاالت. من جهته .. اأعرب معايل وزير اخلارجية 
والعبادة يف جمهورية كو�صتاريكا عن �صكره وتقديره ل�صاحب 
الو�صام  ه��ذا  منحه  على  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو 
الرفيع .. م�صيدا بال�صيا�صة احلكيمة ل�صموه وبالدور البارز 
�صمو  اإىل  بال�صكر  ت��وج��ه  كما  ودول��ي��ا.  اإقليميا  يلعبه  ال���ذي 
الكبرة يف  ج��ه��وده  على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ 

�صبيل تعزيز العالقات الثنائية امل�صرتكة بني دولة االإمارات 
وكو�صتاريكا.. معربا عن بالغ �صكره وامتنانه لدولة االإمارات 
قيادة و�صعبا على هذا التكرمي الذي يج�صد العالقات الوثيقة 

بني البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
اإىل ذلك .. عقد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان لقاء 
خالله  مت   .. �صانز  غونزالي�س  مانويل  معايل  مع  م�صرتكا 
دولة  ب��ني  امل�صرتكة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �صبل  بحث 
تبادل  اإىل  اإ�صافة   .. املجاالت كافة  االإم��ارات وكو�صتاريكا يف 
وجهات النظر حول اآخر امل�صتجدات والتطورات الراهنة على 
ذات  الق�صايا  من  عدد  وبحث  وال��دويل  االإقليمي  امل�صتويني 

االهتمام امل�صرتك.
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العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كلود ناين ال�صت�صارات 

تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 2290633 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فيلما او�صرتيا دولور %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف اليازية �صامل عبيد كدا�س الرميثي

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/التالل العالية لتنظيم 

املعار�س
رخ�صة رقم:CN 1188250 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حمد را�صد حميد را�صد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد نا�صر علي �صعيد ال�صام�صي

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
ر�صالن  ال�ص�����ادة/�صركه  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1021267 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ا�صافة ال�صيخ حمدان بن حممد 
بن حمدان بن حمدان ال نهيان %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد �صامر فوزي ر�صالن %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صني �صريف احمد ال�صقاف

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
للتجارة  ال�ص�����ادة/�صركة عتبى  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1026263 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
حممد �صعد حممد اكرم من 24% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�صني بن كاركاال

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املتقدمه لتجارة معدات 

التنظيف ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1709915 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
رايف فيناى كومار �صوين من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جواقومي كاردوز

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فروبان خلدمات التموين ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 2170367 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد �صلطان علي الزعابي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عماد جون نخله �صليبا %33
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اح�صان اكرم مقبل احمد %10

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
YEBNA GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC ا�صافة �صركة يبنا للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ECO THERM CONTRACTING LLC ا�صافة ايكو ثرم للمقاوالت ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة موؤ�ص�صة الباين للمقاوالت العامة وال�صيانة العامة
AL BANI GENERAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي �صامل �صيف حممد القبي�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عماد حممد عياد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ALEMADEIN MANAGEMENT CONSULTANCY FZC حذف العمادين لال�صت�صارات االدارية- �س م ح

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرقاقة الذهبية للكمبيوتر

 رخ�صة رقم:CN 1121897 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.2 اىل 1*3

تعديل نوع الرخ�صة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�صم جتاري من/الرقاقة الذهبية للكمبيوتر

GOLDEN CHIP COMPUTERS
اىل/بينتر�صت للم�صغوالت خ�صبية

PINTEREST WOODEN WORKS
علي  حممد  بناية  ال�صاروج-  �صارع  منطقة  العني-  العني  عنوان/من  تعديل 
نا�صر املزيدي اىل العني املنطقة ال�صناعية ليتاق 128947 128947 ال�صيد �صامل 

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

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

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فالجو 

لتنجيد وزينة ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1138010 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/يخوت  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

اخلليج العربي ملتابعة املعامالت
رخ�صة رقم:CN 1851183 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ع�صقالن 

للنقليات العامة
رخ�صة رقم:CN 1497693 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صو مي 

لالزياء - فرع 2
رخ�صة رقم:CN 1244881-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/نوبل لل�سناعات احلديدية ذ.م.م  

IN - 1001535 :رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل اال�صم التجاري:

من/ نوبل لل�سناعات احلديدية ذ.م.م

اإىل/ م�سنع اجمل للنابيب الفولذية املحدودة ذ.م.م- فرع 1

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم:

م�سنع اجمل للنابيب الفولذية املحدودة ذ.م.م- فرع 1

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 

ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأي اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن:

ال�صادة/م�سنع �ساهي للثاث ذ.م.م  

IN - 1001640 :رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

الغاء الرخ�سة ال�سناعية

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة 

مكتب تنمية ال�صناعه خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، واإال 

فلن يقبل املكتب اأي اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صافية لتوزيع املياه 

املعدنية رخ�صة رقم:CN 1451037 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صهام مهدي هادي الوقي�س الهاجري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

لوزان فا�صن ذ.م.م
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :OUSHA OUD عو�صه للعود 

املودعة بالرقم : 286153  بتاريخ : 2018/1/17
 بيانات االأولوية : 

با�صم: لوزان فا�صن ذ.م.م
 90553 الربيد  �صندوق   0722013903 فاك�س:   03755255 هاتف:  التخطيط  �صارع  العني  العني   : وعنوانة 

  hr@louzanfashion.com :االمييل
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س
و�صف العالمة : عبارة عن كلمة عو�صه يقابلها من الناحية االخرى OUSHA يف املنت�صف �صكل دائرة.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�صباب بني يا�س للوازم التدخني
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :�صباب بني يا�س 

املودعة بالرقم : 280323  بتاريخ : 2017/10/1
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �صباب بني يا�س للوازم التدخني
وعنوانة : ابوظبي - ابوظبي هاتف: 025868699 فاك�س: 025868699

  ncclwll@gmail.com:صندوق الربيد: 319884 امييل� 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب
و�صف العالمة : عبارة عن �صباب بني يا�س للوازم التدخني بخط مميز.

ا�صتخدام كلمة )بني يا�س( مبعزل عن العالمة وباالو�صاع  اال�صرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عند 
االخرى العتبارها ا�صم منطقة جغرافية 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.باري�صتاز كورنر للتجارة العامة �س.ذ.م.م .
BARISTAS'CORNER : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277436  بتاريخ : 2017/8/2
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.باري�صتاز كورنر للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانة : �س.ب:9844 - دبي - االمارات العربية املتحدة  

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفر االأطعمة وامل�صروبات ، االيواء املوؤقت

BARISTAS مكتوبة باحرف التينية مميزة باللون اال�صود وبت�صميم مميز  و�صف العالمة : الكلمة 
باللون  افقيني  خطني  بني  اال�صود  باللون  مميزة  التينية  باحرف   CORNER كلمة  يدنوها  ومبتكر 

اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.مالر اند فيب�س ميدل اي�صت للتجارة �س.ذ.م.م  .
M&P MULLER & PHIPPS : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 278316  بتاريخ : 2017/8/17
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.مالر اند فيب�س ميدل اي�صت للتجارة �س.ذ.م.م
وعنوانة : �س.ب:5002207 - دبي - االمارات العربية املتحدة  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي

و�صف العالمة : العالمة M&P احرف التينية مميزة باللون اال�صود واالبي�س وبت�صميم مميز ومبتكر 
مو�صح  ه��و  كما  اال���ص��ود  باللون  مميزة  التينية  ب��اح��رف   MULLER & PHIPPS ع��ب��ارة  يدنوها 

بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.كرمي نتورك�س منطقة حرة ذ.م.م  .
CAREEM BOX : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 278078  بتاريخ : 2017/8/14
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.كرمي نتورك�س منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانة : �س.ب:500204 - دبي - االمارات العربية املتحدة  

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل وتغليف وتخزين ال�صلع وتنظيم الرحالت وال�صفر

و�صف العالمة : العالمة CAREEM BOX باحرف التينية مميزة باللون االبي�س مع متييز حرف 
ال��� C بت�صميم مبتكر مكتوبة داخل م�صتطيل من اللون اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.النجوم االربع لل�صراميك واالدوات ال�صحية  .
FRIZONE : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 272680  بتاريخ : 2017/5/4
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.النجوم االربع لل�صراميك واالدوات ال�صحية
وعنوانة :ال�صارقة - �س.ب:30507 - ال�صارقة - االمارات العربية املتحدة  

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
واالغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالنارة  اأجهزة 

ال�صحية
بداخلها  دائ��رة  يعلوها  اال�صود  باللون  مميزة  التينية  باحرف   FRIZONE العالمة   : العالمة  و�صف 

حرف F مكتوب بطريقة مميزة.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان بن زايد: �سرح زايد املوؤ�س�س  �سيبقى منارة م�سيئة ومعلما ح�ساريا يربز ر�سالة باين االإمارات واإن�سانيته

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
الدولة اإن الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، �صيبقى 
زايد  “�صرح  اإق��ام��ة  واأن  واإجن��ازات��ه  باأفعاله  بيننا  حيا  التاريخ  ذاك���رة  يف 
املوؤ�ص�س” يف العا�صمة اأبوظبي ياأتي من اإمياننا املطلق جميعا باأن ال�صيخ 

زايد قائد ا�صتثنائي ورمز �صامخ وهو خالد يف ذاكرة االأجيال.
الوالد  اإن  االول  اأم�س  ال�صرح  تد�صني  مبنا�صبة  له  كلمة  يف  �صموه  وق��ال 
ب��ذل من اجلهد  ا�صم االإم���ارات عاليا بعد ما  ال�صيخ زاي��د رحمه اهلل رف��ع 
بقيادة  اليوم  تتوا�صل  �صاملة  ح�صارية  لنه�صة  اأ�ص�س  ما  وامل��ال  وال��وق��ت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل.

واأكد �صموه اأن التاريخ �صيقف طويال عند زايد االإن�صان والقائد الذي منح 
�صعبه الكثر وكان رحمه اهلل مدر�صة حقيقية مبعنى الكلمة تعلمنا منها 
ال�صرب واجللد واحلب واالح��رتام واملثابرة واالإخال�س يف العمل والعدل 

والرحمة.
�صيبقى  زاي��د  نهج  اأن  نهيان على  اآل  زاي��د  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  �صدد  و 
واالإجنار  القيادة  وفن  والعطاء  البذل  معاين  جميعا  منها  ننهل  مدر�صة 
والنه�صة م�صرا اإىل اأن �صرح زايد املوؤ�ص�س �صي�صكل قيمة اإ�صافية لتعريف 
املجتمع واالأجيال القادمة ب�صخ�صيته الفذة التي غر�صت يف نفو�صنا قيما 
ال�صرح  اأن  م��وؤك��دا  وال��ب��ذل  والعطاء  العمل  قيم  ر�صخت  عظيمة،  وم��اآث��ر 
�صيبقى منارة م�صيئة ومعلما ح�صاريا على كورني�س اأبوظبي يربز ر�صالة 
و�صيد  اأم��ة  وبنى  دول��ة  اأ�ص�س  وقيادته  وحكمته  باإن�صانيته  زاي��د  اإن  تقول 

ح�صارة ونه�صة.
ال�صيخ  ال�صمو  اأخي �صاحب  بقيادة  �صتبقى  زايد  “ دار  اأن  اإىل  �صموه  ونوه 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل دار اأمن و�صالم وخر 
حكام  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  زاي��د  اأبناء  من  االأوف��ي��اء  برجالها  وبركة 

االمارات و�صعب االإمارات الويف الذي نفاخر به العامل”.
وقال �صموه اإن ب�صمة ال�صيخ زايد بن �صلطان “طيب اهلل ثراه”، متجذرة 
اأجمع،  والعامل  االم���ارات  ول�صعب  لنا  ومهلما  حافزا  و�صتبقى  القلوب  يف 
وما �صرح زايد املوؤ�ص�س اإال مالذ لكل من اأراد اخلر ليتعرف عليه موؤكدا 
النبيلة  اإرثه والقيم  الوالد زايد واحلفاظ على  ال�صر على نهج  موا�صلة 
اأر�صاها، جمددين العهد باال�صتمرار يف العمل والعطاء وفق حكمته  التي 

وروؤاه ال�صديدة.

بالتزامن مع فعاليات �سهر الإمارات للبتكار يف دبي

وزارة تطوير البنية التحتية تفتتح مركز ال�سعادة واالبتكار
•• دبي-الفجر: 

االأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
لالبتكار،  االإم���ارات  ل�صهر  ال��راب��ع 
املهند�س  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 
ع���ب���داهلل ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزير 
ومعايل  التحتية،  البنية  تطوير 
وزيرة  ال��روم��ي  خلفان  بنت  عهود 
ل��ل�����ص��ع��ادة وج�����ودة احلياة  ال���دول���ة 
رئ��ا���ص��ة جمل�س  ع���ام مكتب  م��دي��ر 
واالبتكار  ال�صعادة  مركز  ال���وزراء، 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  دي������وان  يف 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  ب��دب��ي،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املن�صوري  جمعة  ح�صن  املهند�س 
الوكالء  و����ص���ع���ادة  ال�������وزارة  وك��ي��ل 

امل�صاعدين.
منظومة  ال���ن���ع���ي���م���ي:  ع�����ب�����داهلل 
االبتكار يف البنية التحتية ت�صاهم 

يف دفع عجلة النمو
البنية  وتقدم معايل وزير تطوير 
مل���ع���ايل عهود  ب��ال�����ص��ك��ر  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
الرومي مل�صاركتها يف افتتاح مركز 
ياأتي يف  ال��ذي  واالب��ت��ك��ار،  ال�صعادة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة مي���ث���ل خطوة  ال���ب���ن���ي���ة 
مهمة يف جهود اجلهات احلكومية 
الداعمة  وامل�صاريع  املبادرات  بلورة 
احلياة  وج���ودة  ال�����ص��ع��ادة  ملنظومة 
يف حكومة دول��ة االإم���ارات، ويوفر 
ل��ف��ري��ق العمل  اإي��ج��اب��ي��ة  م�����ص��اح��ة 
يف ال���������وزارة ل��ل��ت��ف��ك��ر االإب����داع����ي 
احللول  وابتكار  الذهني  والع�صف 

ملختلف التحديات.
اهتمام  على  الرومي  عهود  واأثنت 
عبداهلل  املهند�س  الدكتور  معايل 
وزي�����ر تطوير  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وت���رك���ي���زه على 
ال���وزارة  ملوظفي  ال�����ص��ع��ادة  حتقيق 
واالرت�������ق�������اء مب�������ص���ت���وي���ات ج�����ودة 
منظومة  لتعزيز  و�صعيه  حياتهم، 
التحتية  البنية  جمال  يف  االبتكار 

ودعمه للموهوبني واملبتكرين.
للقراءة  ورك��ن  رئي�صية  قاعات   6

ومقهى ال�صعادة
وي�صم املركز الذي يج�صد توجهات 
وبيئة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  ال���دول���ة يف 
ال�صعادة بني املوظفني واملتعاملني 

م��وظ��ف��ي��ه��ا، م��ا ي��دع��م االإجن�����ازات 
حتقيق  يف  مبجملها  ت�صب  ال��ت��ي 
2021، بت�صدرها  روؤية االمارات 

موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
االبتكار  اإدخ��ال منظومة  اأن  واأك��د 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  جم��������االت  يف 
ي�صاهم  لها  الداعمة  والقطاعات 
الدولة،  يف  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف 
امل��ن��ظ��وم��ة حققت  ت��ل��ك  وب��ف�����ص��ل 
دولة االإمارات معدالت منو رائدة، 
ومراكز تناف�صية عاملية متقدمة يف 
وب�صفة  التنموية،  امل��ج��االت  �صتى 
خا�صة يف جماالت البنية التحتية، 
املركز  ع��ل��ى  االإم������ارات  ح�صلت  اإذ 
خلم�صة  ال���ط���رق  ج����ودة  يف  االأول 

�صنوات متتالية.
االإمارات  دولة  “اإن  معاليه:  وقال 
جميع  يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ت�����ص��ت�����ص��رف 
احلياة  وجم��االت  العمل  قطاعات 
عرب تبني نهجي االبتكار واالإبداع 
واال�صتثمار فيهما، يف الوقت الذي 
توؤمن فيه القيادة الر�صيدة للدولة 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��ي��خ  ب��اأه��م��ي��ة 

ال����وزارة على حتفيز  اإط���ار حر�س 
وت�صجيع  االي��ج��اب��ي  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
اأدوات  واب��ت��ك��ار  االإب���داع���ي  اجل��ه��د 
العمل  اأ���ص��ال��ي��ب  لتطوير  ج��دي��دة 
املوؤ�ص�صي �صمن بيئة حمفزة تزرع 
الرغبة يف نفو�س املوظ�فني لل�بذل 

والع�طاء واالإنت�اج.
ولفت معاليه اإىل اأن وزارة تطوير 
ت���واك���ب توجه  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
ب�صكل  وتعمل  واالبتكار،  بال�صعادة 
بني  ال�������ص���ع���ادة  روح  ل���ب���ث  ح��ث��ي��ث 
تعزيز  ي�����ص��اه��م يف  م���ا  امل���وظ���ف���ني، 
والوالء  واالب���داع  االبتكار  مفهوم 
الوظيفي الذي ينعك�س مزيدا من 
ملا حققته  التي ت�صاف  االإجن���ازات 

الوزارة خالل ال�صنوات املا�صية.
البنية  اأن وزارة تطوير  اإىل  واأ�صار 
جو  خ��ل��ق  ع��ل��ى  حري�صة  التحتية 
وااليجابية  بال�صعادة  مفعم  عمل 
م��ن خ���الل اإط����الق امل���ب���ادرات ذات 
اإىل جانب تعزيز مفهوم  العالقة، 
االب��ت��ك��ار واالب�����داع يف ال��ع��م��ل بني 

يف  اأ�صيل  وج��زء  يومية  كممار�صة 
من��ط احل��ي��اة يف ال��دول��ة، م��ا يعزز 
م��ن امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ل��ل��دول��ة على 
منوذجا  ويجعلها  ال�صعد  خمتلف 
يحتذى جلهة االإبداع واالبتكار”.

ال�صعادة  تر�صيخ  ال��روم��ي:  ع��ه��ود 
وج���ودة احل��ي��اة واالب��ت��ك��ار يف بيئة 

العمل 
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك����دت م��ع��ايل عهود 
اأن حكومة  ال���روم���ي  خ��ل��ف��ان  ب��ن��ت 
دول������ة االم����������ارات ح���ري�������ص���ة على 
يف  احلياة  وج��ودة  ال�صعادة  تر�صيخ 
وتطوير  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل  بيئة 
االبتكار،  لثقافة  احلا�صنة  البيئة 
لعملية  رئ��ي�����س  ك��داع��م  الأهميتها 
وتعزيز  امل���وؤ����ص�������ص���ي  ال���ت���ط���وي���ر 
لتبني  امل��وظ��ف��ني  وحت��ف��ي��ز  االأداء 
مب�صتويات  ترتقي  مبتكرة  اأدوات 
تطوير  يف  وت�صهم  املتميز  االأداء 
بتجربة  ترتقي  خدمات  وت�صميم 

املتعاملني.
مركز  اف���ت���ت���اح  اأن  اإىل  واأ������ص�����ارت 
تطوير  ب���وزارة  واالبتكار  ال�صعادة 

ال�صعادة ملجتمع دولة االمارات، اإىل 
االإم����ارات  “مئوية  ق��اع��ت��ي  ج��ان��ب 
“X10”اللتني  و   ”2071
املتعلقة  ال��ق�����ص��اي��ا  ���ص��ت��ح��ت�����ص��ن��ان 
العمل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ب���ا����ص���ت�������ص���راف 
الدولة  توجه  يخدم  ما  املوؤ�ص�صي، 
تطوير  جم��ال  يف  عامليا  بت�صدرها 

البنية التحتية.
كما ي�صمل مركز ال�صعادة واالبتكار 
ت�صتخدم لعقد  التي  املجل�س  قاعة 
اللقاءات مع املوظفني، ف�صال عن 

املبتكرة،  االأدوات  على  باالعتماد 
ركن  جانب  اإىل  رئي�صية  قاعات   6
ل��ل��ق��راءة وم��ق��ه��ى ال�����ص��ع��ادة وركن 

لالألعاب.
وي�صمل املركز قاعة “درة االأزمان” 
املخ�ص�صة لور�س الع�صف الذهني 
فيما  ب���االب���ت���ك���ار،  ال���ع���الق���ة  ذات 
“اأفكاري”  ق��اع��ة  ت��خ�����ص��ي�����س  مت 
ملناق�صة اأفكار املوظفني واملتعاملني 
تطوير  ي���خ���دم  مب����ا  وال�������ص���رك���اء 
وحت�صني منظومة العمل، ويحقق 

اإىل  القاعة الريا�صية التي تهدف 
باملوظفني  االإيجابية  الطاقة  بث 
اأ�صلوب  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ج��ان��ب  اإىل 
ور�س  م��ن خ��الل  ال�صحي  احل��ي��اة 
ري��ا���ص��ي��ة يقدمها  ع��م��ل ومت��اري��ن 

مدربني متخ�ص�صني.
البنية  ت���ط���وي���ر  وزارة  وح�������ددت 
مركز  م��ن  م�صتهدفاتها  التحتية 
ال�������ص���ع���ادة واالب����ت����ك����ار م����ن خالل 
كافة  ي�������ص���م���ل  ����ص���ن���وي  ب����رن����ام����ج 

الفعاليات التي �صيتم تنظيمها.

�سيف بن زايد ي�سهد مترين االأمن الداخلي امل�سرتك احتاد 46
•• الذيد -وام: 

�صيف  ال�صيخ  �صمو  ال��ف��ري��ق  �صهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن زاي���د 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
االأمن  خ��ت��ام مت��ري��ن  ام�����س  �صباح 
الداخلي امل�صرتك “ احت��اد 46 “ 
الذي نفذته الوحدات التخ�ص�صية 
واالأمنية  ال�صرطية  القطاعات  يف 
ال����داخ����ل����ي����ة وف������ق خطة  ب����������وزارة 
بالتعاون  االأم����ن����ي����ة  ال���ت���م���اري���ن 
العامة  االإدارة  م���ع  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
وذلك  بالوزارة  املركزية  للعمليات 
التدريبية، بقيادة قوات  املدينة  يف 
االأم�����ن اخل���ا����ص���ة، مب��ن��ط��ق��ة �صيح 

املهب يف مدينة الذيد.
واأك���������د ال����ف����ري����ق ����ص���ي���ف ع���ب���داهلل 
الداخلية،  وزارة  وك��ي��ل  ال�صعفار، 
لالأمن  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
الداخلي اأن التمرين الذي ا�صتمل 
االأمنية،  املواقف  من  العديد  على 
ج�����رى وف�����ق م����ا ه����و خم���ط���ط له 
حيث حتلي امل�صاركون يف التمرين 
العالية  ب����ال����ك����ف����اءة  امل���������ص����رتك، 

امل�صاركي��ن  ا���ص��ت��ف��ادة  اإىل  الف���ت���اً 
واأن  ج��دي��دة،  خ���ربات  واكت�صابهم 
التمرين  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي  ال���ن���ج���اح 
الكبرة  اال���ص��ت��ع��دادات  اإىل  ي��ع��ود 
والتح�صرات اجليدة له م��ن قبل 

االأجه��زة االأمنية املعنية كافة .
 46 “ احت��اد  اإن مترين  اأ���ص��اف  و 

الب�صرية  وك�����وادره�����ا  ال�������ص���رط���ي 
على  دوم��اً  ق��ادرة  لتكون  املواطنة، 
ومكت�صباته،  ال��وط��ن  اأم���ن  ���ص��ون 
وت���وف���ي�����������ر احل���ي�������اة االآم�����ن�����ة لكل 
ه��ذه  عل��ى  ومقي��م  وزائ��ر  مواطن 
االأر�س الغالية يف نفو�صنا جميعا .

الفريق  م��ع��ايل  ال��ت��م��ري��ن  ح�����ص��ر 

اإىل  واملتمّيزة التي اأظهروها الفتاً 
كبراً  ح��ق��ق جن��اح��اً  ال��ت��م��ري��ن  اأن 
القطاعات  خمتلف  تعاون  بف�صل 

ال�صرطية.
متا�صياً  ي��اأت��ي  ال��ت��م��ري��ن  اإن  وق���ال 
الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  م��ع 
ووف�������ق اخل���ط�����������ة امل����ر�����ص����وم����ة له 

وا�صتقراره  الوطن  اأم��ن  اأن  اأك��د  و 
ي��اأت��ي يف ق��م��ة االأول����وي����ات، لتبقى 
اأف�����ص��ل دول العامل  االإم����ارات م��ن 
وملوا�صلة م�صرتها  و�صالمة،  اأمناً 
التطويرية نحو مزيد من التقدم 
دعم  مثمناً  وال��رق��������ي،  واالزده������ار 
العمل  مل��ن��ظ��وم��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادة 

العمل  “ ي�صهم يف تعزيز وتطوير 
الطوارئ  التعامل مع  امل�صرتك يف 
ومنظومة  االأم���ن���ي���ة  واالأزم����������ات 
بقطاعات  وال�����ص��ي��ط��رة  ال���ق���ي���ادة 
بكفاءتها  واالرت������ق������اء  ال�����������وزارة 
اأف�صل  وفق  واإمكانياتها  وقدراتها 

املعاير واملمار�صات الدولية.

رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي 
بدبي  ال����ع����ام  واالأم��������ن  ال�������ص���رط���ة 
وال����وك����الء امل�������ص���اع���دون، وال���ق���ادة 
ال����ع����ام����ون ل���ل�������ص���رط���ة ب���ال���دول���ة، 
واملديرون العامون وعدد من كبار 

�صباط وزارة الداخلية.
ال��ل��واء ركن  ال��ت��م��ري��ن  ك��م��ا ح�صر 

رئي�س  ال����ع����ل����ي  �����ص����اه����ني  ع����ق����اب 
امل�صلحة  بالقوات  العمليات  هيئة 
والدكتور جمال حممد احلو�صني 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  عام  مدير 
ال����ط����وارئ واالأزم���������ات وال����ك����وارث 
ومم����ث����ل����و ع��������دد م������ن ال���������ص����رك����اء 

اال�صرتاتيجيني لوزارة الداخلية.

البواردي يقوم بجولة تفقدية يف معر�س يومك�س 2018
•• اأبوظبي -وام:

“يومك�س  تفقدية مبعر�س  بجولة  ام�س  �صباح  الدفاع  ل�صوؤون  دولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  قام معايل حممد 
. امل�صاركة  والعاملية  الوطنية  االأجنحة  من  عددا  خاللها  2018” زار 

واطلع معاليه خالل جولته على اأحدث ما تعر�صه ال�صركات من تقنيات واأجهزة متطورة يف جمال ت�صنيع و�صيانة 
االأنظمة غر املاأهولة امل�صتخدمة يف االأغرا�س املدنية والع�صكرية.

وتبادل معايل وزير دولة ل�صوؤون الدفاع خالل زيارته احلديث مع روؤ�صاء ال�صركات حول اأهم ما تعر�صه �صركاتهم 
من اأنظمة وما تعك�صه م�صاركتهم يف معر�س يومك�س هذا العام.

كما �صهد معايل حممد بن اأحمد البواردي العرو�س احلية الداخلية لل�صركات امل�صاركة و التي برزت من خاللها 
القدرات واالإمكانيات املميزة واملتطورة لالأنظمة غر املاأهولة واأنظمة املحاكاة والتدريب.

رافق معاليه يف اجلولة عدد من كبار �صباط وم�صوؤويل الوزارة.

الداخلية تطلق ها�ستاغ #موؤمتر_الت�سامح_2018 مع اقرتاب انعقادهالرئي�س التنفيذي ل�»اأدنيك« ل� »وام«: فخورون بنجاح يومك�س و�سيمتك�س
•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  اأبوظبي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  مطر  حميد  اأك��د 
للمعار�س »اأدنيك« وال�صركات التابعة لها اأن النجاح الكبر الذي حققته 
والدورة   »2018 يومك�س  املاأهولة  غر  االأنظمة  ملعر�س  الثالثة  ال��دورة 
جت�صيدا  ي��اأت��ي   »2018 �صيمتك�س  وال��ت��دري��ب  امل��ح��اك��اة  ملعر�س  الثانية 
للمكانة التي حتظى بها دولة االإمارات على �صعيد تنظيم واحت�صان اأبرز 
املعار�س العاملية املتخ�ص�صة االأمر الذي مل يكن ممكنا لوال دعم قيادتنا 

الر�صيدة.
وقال الظاهري يف ت�صريح خا�س ل�« وكالة اأنباء االإمارات« يف ختام اأعمال 
اإن ما �صاعف �صعادتنا بنجاح هذين املعر�صني تزامنهما مع  املعر�صني .. 
هذين  اأن  اإىل  م�صرا  املوؤ�ص�س  زاي��د  �صرح  وتد�صني  زاي��د  بعام  االحتفاء 
احلدثني حظيا باهتمام كبر من امل�صاركني وزوار املعر�س على حد �صواء 
اأر���ص��وا دعائم  ال��ذي��ن  ال��وط��ن مبوؤ�ص�صيه  ف��ري��دا الحتفاء  وق��دم��ا من��وذج��ا 

نه�صته.
واأكد اأن ا�صرتاتيجية �صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س تهدف ال�صتقطاب 
اأبوظبي  وتنظيم املعار�س واملوؤمترات وفق القطاعات التي حددتها خطة 
�صي�صاهم يف دفع عجلة  ال��ذي  االأم��ر   2030 اأبوظبي االقت�صادية  وروؤي��ة 

التنمية االقت�صادية من خالل االآثار االقت�صادية املبا�صرة وغر املبا�صرة 
ملثل هذه الفعاليات الهامة.

و اأعرب عن فخره بالنتائج التي حتققت خالل هذه الدورة من املعر�صني 
تنظيمهما  على  اأ�صرفت  التي  العالية  اخل��ربات  ذات  الوطنية  والكفاءات 
واإدارتهما موؤكدا امتالك �صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س البنية التحية 
املتطورة التي �صاهمت يف تعزيز تناف�صية احلدثني على امل�صتويني االإقليمي 

والدويل.
2018« واملحاكاة  املاأهولة » يومك�س  اأن معر�صي االأنظمة غر  اأو�صح  و 
املعار�س  كاأبرز  توجداهما  تعزيز  وا�صال   »2018 »�صيمتك�س  والتدريب 
الدفاعية على م�صتوى العامل خا�صة مع النمو امل�صطرد يف اأعداد امل�صاركني 
�صواء على �صعيد ال�صركات الوطنية اأو الدولية وكذلك ال�صفقات ال�صخمة 

التي يتم عقدها واالإعالن عنها يوميا.
يف  ال�صركاء  جميع  اإىل  والتقدير  بال�صكر  الظاهري  مطر  حميد  وتوجه 
امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  خا�س  وب�صكل  واخلا�س  العام  القطاعني 
لالأنظمة  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  للمعر�صني  اال�صرتاتيجي  وال�صريك 
الذاتية »اأدا�صي« وجميع ال�صركات العار�صة املحلية والدولية التي حر�صت 
على امل�صاركة يف يومك�س و�صيمتك�س 2018 و�صاهمت ب�صكل كبر يف هذا 

النجاح الباهر.

•• اأبوظبي-وام:

#موؤمتر_الت�صامح_2018  و�صم”   “ ها�صتاغ  الداخلية  وزارة  اأطلقت 
مع اقرتاب انعقاد “موؤمتر االإمارات الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر 
يف  واحل���وار  والو�صطية  “الت�صامح  عنوان  حتت  ينطلق  ال��ذي   ”2018
امل��ق��ب��ل مبركز  م��ار���س   6 اإىل   5 م��ن  ال��ف��رتة  التطرف” خ���الل  م��واج��ه��ة 
اإطالق  من  العليا  اللجنة  وتهدف  “ اأدنيك”.  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
ب��االإدارة العامة  اإدارة االإع��الم االأمني  الها�صتاغ - الذي ياأتي بالتن�صيق مع 
لالإ�صناد االأمني بوزارة الداخلية - للتعريف باملوؤمتر واأهميته اال�صتثنائية 
ويف اإطار اطالع اجلمهور فعاليات املوؤمتر واأهم النقا�صات فيه واملتحدثني.

وال�صيا�صات  ال���ق���رار  و���ص��ن��اع  ال���ق���ادة  اأم����ام  رائ����دة  امل���وؤمت���ر من�صة  وي�����ص��ك��ل 
للنقا�س  احلكومية  وغ��ر  احلكومية  واملنظمات  واخل���رباء،  واالأك��ادمي��ي��ني 
التطرف  مبكافحة  املتعلقة  واال�صرتاتيجيات  والتحديات  املفاهيم  ح��ول 
الت�صامح والو�صطية واحل��وار، بهدف  املتبعة لذلك مثل  املنهجيات  واأف�صل 
وبناء  املختلفة،  منابعه  جتفيف  يف  ت�صهم  وت��و���ص��ي��ات،  روؤى  اإىل  التو�صل 
جبهة داخلية �صلبة ومتما�صكة، قادرة على حت�صني املجتمع �صد حماوالت 

جماعات التطرف واالإرهاب الخرتاق ن�صيجه املتما�صك.

وور�صه  احل��واري��ة  وجل�صاته  النقا�صية  حم���اوره  خ��الل  م��ن  امل��وؤمت��ر  وميثل 
امل�صاحبة حلقة و�صل ونقطة ات�صال وتفاعل بني خمتلف الفئات وال�صرائح 
و�صوال  حكومية  وغ���ر  حكومية  وم��ن��ظ��م��ات  و���ص��ي��ا���ص��ات  ق���رار  ���ص��ن��اع  م��ن 
والثقافية  والدينية  وال�صيا�صية  القانونية  االأبعاد  ويتناول   “ االأف��راد  اإىل 
املنهجية  و�صع  ي�صمن  مبا  التطرف،  ملو�صوع  واالجتماعية  واالقت�صادية 

ال�صاملة يف الطرح واملناق�صة واملعاجلة.
الت�صامح،  بعنوان  رئي�صية  ح��واري��ة  جل�صة  امل��وؤمت��ر  ي�صهد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  و 
الو�صطية واحلوار: مرتكزات للتعاي�س ال�صلمي يف جمتمع متعدد الثقافات 
كنموذج  االم��ارات  بعنوان  رئي�صية  حوارية  وجل�صة  نقا�صية  جل�صات  وث��الث 
اإىل  نقا�صية  الت�صامح وتعزيز مفاهيم احلوار وثالث جل�صات  ن�صر  رائد يف 
جانب 10 ور�س م�صاحبة الأعمال املوؤمتر موزعة بواقع 5 ور�س على مدار 
يومي املوؤمتر. و تغطي الور�س حماور “ الو�صطية و الت�صامح و احلوار من 
منظور موؤ�ص�س دولة االإمارات املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان” 
اأبوظبي حول  التطرف و مذكرة  االإعالمي ملكافحة  وتوحيد لغة اخلطاب 
املمار�صات اجليدة للتعليم ومكافحة التطرف العنيف و دور و�صائل التوا�صل 
االج��ت��م��اع��ي يف ت��ع��زي��ز خ��ط��اب ال��ت�����ص��ام��ح، واحل�����ص��اب��ات ال��وه��م��ي��ة وتخدير 

العقول.
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.يوزافليك�س اند�صرتيا & كومر �صيو ا�س.ايه  .
USAFLEX : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277793  بتاريخ : 2017/8/8
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.يوزافليك�س اند�صرتيا & كومر �صيو ا�س.ايه
وعنوانة :روا ماريت�صال ديودورو دا فون�صيكا،ان 530 ، الرمز الربيدي:95.650-000 ايجريجينها ، ريو جراند 

دو �صول ، الربازيل
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي

و�صف العالمة : العالمة USAFLEX باحرف التينية مميزة باللون اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.يوزافليك�س اند�صرتيا & كومر �صيو ا�س.ايه  .
USAFLEX : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277791  بتاريخ : 2017/8/8
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.يوزافليك�س اند�صرتيا & كومر �صيو ا�س.ايه
وعنوانة :روا ماريت�صال ديودورو دا فون�صيكا،ان 530 ، الرمز الربيدي:95.650-000 ايجريجينها ، ريو جراند 

دو �صول ، الربازيل
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
 ، ال��واردة يف فئات اخرى  اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غر 
جلود احليوانات اخلام او املدبوغة ، ال�صناديق واحلقائب ال�صفرية ، املظالت وال�صما�صي والع�صي ال�صياط 

واطقم احليوانات وال�صروج
و�صف العالمة : العالمة USAFLEX باحرف التينية مميزة باللون اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

ال�صيد/�صلمان عبدالكرمي حممد ها�صم مكالي  .
REEF : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 278184  بتاريخ : 2017/8/15
 بيانات االأولوية : 

با�صم: ال�صيد/�صلمان عبدالكرمي حممد ها�صم مكالي
وعنوانة :�صقة رقم 42 - بناية رقم:994 - طريق 425 - بلوك 304 - بناية يتيم - املنامة - البحرين

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
واالغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالنارة  اجهزة 

ال�صحية
و�صف العالمة : العالمة REEF باحرف التينية مميزة باللون اال�صود وبت�صميم مميز ومبتكر يعلوها 
باللون اال�صود والعالمة مبجملها ترمز اىل �صعب  باللون اال�صود ويدنوها خط متعرج  دائ��رة  �صكل ن�صف 

كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.يوزافليك�س اند�صرتيا & كومر�صيو ا�س.ايه  .
USAFLEX : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277792  بتاريخ : 2017/8/8
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.يوزافليك�س اند�صرتيا & كومر�صيو ا�س.ايه
وعنوانة :روا ماريت�صال ديودورو دا فون�صيكا،ان 530 ، الرمز الربيدي:95.650-000 ايجريجينها ، ريو جراند 

دو �صول ، الربازيل
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س

و�صف العالمة : العالمة USAFLEX باحرف التينية مميزة باللون اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.�صينزهني ترانزت�صان تيكنولوجي مليتد  .
SPICE : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277438  بتاريخ : 2017/8/2
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.�صينزهني ترانزت�صان تيكنولوجي مليتد
�صينزهني - هوجن كوجن كووبري�صن  ، قيانهاي   1 ، قيانوان رود   1 ، منرب  ايه  بلوك   ، وعنوانة :رووم 201 

دي�صرتيكت ، �صينزهني ، ال�صني
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واجهزة وادوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�س واال�صارة واملراقبة )اال�صراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�صرية وادوات  واالدوات 
لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ 
ال�صوت او ال�صور حامالت بيانات مغناطي�صية اقرا�س ت�صجيل االقرا�س املدجمة واقرا�س الفيديو الرقيمة 
وغرها من و�صائط الت�صجيل الرقمي ماكينات بيع الية لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�صجيل 

النقد االت حا�صبة ، معدات واجهزة احلوا�صب ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النران
و�صف العالمة : العالمة SPICE باحرف التينية مميزة باللون اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.�صينزهني ترانزت�صان تيكنولوجي مليتد  .
S : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277437  بتاريخ : 2017/8/2
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.�صينزهني ترانزت�صان تيكنولوجي مليتد
وعنوانة :رووم 201 ، بلوك ايه ، منرب 1 ، قيانوان رود 1 ، 

قيانهاي �صينزهني - هوجن كوجن كووبري�صن دي�صرتيكت ، �صينزهني ، ال�صني
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واجهزة وادوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�س واال�صارة واملراقبة )اال�صراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�صرية وادوات  واالدوات 
لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ 
ال�صوت او ال�صور حامالت بيانات مغناطي�صية اقرا�س ت�صجيل االقرا�س املدجمة واقرا�س الفيديو الرقيمة 
وغرها من و�صائط الت�صجيل الرقمي ماكينات بيع الية لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�صجيل 

النقد االت حا�صبة ، معدات واجهزة احلوا�صب ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النران
و�صف العالمة : العالمة S بت�صميم مميز ومبتكر باللون اال�صود واالبي�س كما هو مو�صح بال�صكل.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.اآر اإم اإي لتجارة العطور وم�صتح�صرات التجميل �س.ذ.م.م  .
RICHEE PROFESSIONAL : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 278589  بتاريخ : 2017/8/23
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.اآر اإم اإي لتجارة العطور وم�صتح�صرات التجميل �س.ذ.م.م
وعنوانة :�س.ب:214170 - دبي - االمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�صتح�صرات تبيي�س االقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل 
، منظفات  لل�صعر  )لو�صن(  ، غ�صول  ، م�صتح�صرات جتميل  وزي��وت عطرية  ، عطور  �صابون  وق�صط  وجلي 

ا�صنان
ومبتكر  مميز  وبت�صميم  اال���ص��ود  باللون  مميزة  التينية  باحرف   RICHEE الكلمة   : العالمة  و�صف 
يدنوها كلمة PROFESSIONAL باحرف التينية مميزة باللون اال�صود يحذوها ي�صارا دائرة باللون 

اال�صود مكتوب بداخلها حرف R كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.باري�صتاز كورنر للتجارة العامة �س.ذ.م.م  .
BARISTAS'CORNER: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 277435  بتاريخ : 2017/8/2
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.باري�صتاز كورنر للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانة :�س.ب:9844 - دبي - االمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي  وال��ن  وال�صاغو  والتابيوكا  واالرز  وال�صكر  وال��ك��اك��او  وال�����ص��اي  ال��ن 
اال�صود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، املثلجة  واحل��ل��وي��ات  واحل��ل��وي��ات  والفطائر  واخل��ب��ز  احل��ب��وب  م��ن  امل�صنوعة 

اخلمره وم�صحوق اخلبر ، امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة ، التوابل ، البهارات ، الثلج
BARISTAS مكتوب باحرف التينية مميزة باللون اال�صود وبت�صميم مميز  الكلمة   : و�صف العالمة 
باللون  افقيني  خطني  بني  اال�صود  باللون  مميزة  التينية  باحرف   CORNER كلمة  يدنوها  ومبتكر 

اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�صوبر ماركت جيه ام ايه �س.ذ.م.م  .
AZIM: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 285712  بتاريخ : 2018/1/9
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �صوبر ماركت جيه ام ايه �س.ذ.م.م
وعنوانة :�س.ب:384427 - دبي - االمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي  وال��ن  وال�صاغو  والتابيوكا  واالرز  وال�صكر  وال��ك��اك��او  وال�����ص��اي  ال��ن 
اال�صود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، املثلجة  واحل��ل��وي��ات  واحل��ل��وي��ات  والفطائر  واخل��ب��ز  احل��ب��وب  م��ن  امل�صنوعة 

اخلمره وم�صحوق اخلبر ، امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة ، التوابل ، البهارات ، الثلج
و�صف العالمة :الكلمة AZIM مكتوبة بحروف التينية ب�صكل مميز ومبتكر كما هو مو�صح بال�صكل.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�س.كرمي نتورك�س منطقة حرة ذ.م.م  .
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : ت�صميم مميز

املودعة بالرقم : 278083  بتاريخ : 2017/8/14
 بيانات االأولوية : 

با�صم: �س.كرمي نتورك�س منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانة : �س.ب:500204 - دبي - االمارات العربية املتحدة  

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل وتغليف وتخزين ال�صلع وتنظيم الرحالت وال�صفر

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن ر�صم وت�صميم مميز ل�صندوق باللون االبي�س مع وجود رمز حتديد 
املواقع باللون االبي�س وجميعهم داخل م�صتطيل من اللون اال�صود كما هو مو�صح بال�صكل.

اال�صرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

ال�صيد/احمد عبد احلميد عبدالرحيم  .
IRIZ BEAUTY MEANS YOU : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 278319  بتاريخ : 2017/8/17
 بيانات االأولوية : 

با�صم: ال�صيد/احمد عبد احلميد عبدالرحيم
وعنوانة :3 كو�س كومار رود ، نونغامباخكام ، مادرا�س 34 ، الهند

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي

و�صف العالمة : العالمة IRIZ باحرف التينية مميزة باللون اال�صود يدنوها خط افقي باللون اال�صود 
ي�صبه  اال�صود ويعلوها ر�صم  باللون  BEAUTY MEANS YOU باحرف التينية مميزة  وعبارة 

الوردة كما هو مو�صح بال�صكل.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل : نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

بتاريخ :2017/7/10 املودعة بالرقم 276195  
  بيانات االأولوية :  

با�صم :  ذا ت�صيو�س ما�صتيها جرورز ا�صو�صي�صن
وعنوانه : كيه . مونومات�صو 1 ، جي ار – 82 100 ت�صيو�س ،  اليونان

�سورة العلمة 

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3 م�صتح�صرات تبيي�س االأقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل  وذلك لتمييز ال�صلع 
 ، عطرية  وزي���وت  عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات   ، املالب�س  وك��ي  غ�صل  يف 
اأ�صنان ، غ�صوالت )لو�صن( الأغرا�س التجميل ،  م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول ) لو�صن ( لل�صعر ، منظفات 
م�صتح�صرات حالقة ، �صابون حالقة ، عطور ، م�صتح�صرات العناية بال�صعر ، اأمالح ا�صتحمام لي�صت لغايات 
طبية ، م�صتح�صرات جتميلية لال�صتحمام ، اأقنعة جتميلية ، كرميات جتميلية ، م�صتح�صرات جتميل للعناية 
بالب�صرة ، كرميات تبي�س الب�صرة ، م�صتح�صرات تنظيف ، حليب منظف الأغرا�س الزينة ، طالء ال�صفاه، مواد 
ملمعه لل�صفاه ، رذاذات الأنعا�س رائحة الفم ، اأ�صرطة الأنعا�س رائحة الفم ، غ�صوالت للفم لي�صت لغايات طبية 

، م�صتح�صرات لتنظيف اأطقم االأ�صنان لي�صت لغايات طبية .
و�صف العالمة : العبارة ART OF NATURE   مكتوبة باأحرف التينية يتو�صطها ر�صم على �صكل 

�صجرة ا�صفلهم مكتوب MASTIHA باأحرف التينية  بني خطني افقيني
اال�صرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  نا�س اند ا�صو�صيوت�س

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 
بتاريخ : 2017/5/31 املودعة بالرقم 274246  

  بيانات االأولوية :  
با�صم :  ت�صايومي اي ان �صي

وعنوانه : الطابق 13 ، رينبو �صيتي  �صوبنج مول 2 ، ال�صني ري�صور�صز ، رقم 68 ، �صارع كينغي ميدل ،  منطقة 
هايدن  بكني ، ال�صني

�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
واأدوات  اأجهزة   ،  ) الفوتوغرايف  )للت�صوير  ، كامرات  الراأ�س  �صماعات   ، ، هواتف خلوية  الكمبيوتر  اجهزة 
م�صاحة ، اأجهزة �صتريو�صكوب ) منظار جم�صم ( ، رقائق ) دارات متكاملة ( ، اجهزة اال�صت�صعار االلكرتونية 
، �صا�صات فيديو ، اأجهزة حتكم عن بعد ، اأجهزة كهربائية ملنع ال�صرقة ، اأجهزة �صحن البطاريات الكهربائية 

، اأ�صالك كهربائية ، عدادات اخلطى
و�صف العالمة : MIX  مكتوبة باأحرف التينية 

 اال�صرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

بتاريخ :2017/7/10 املودعة بالرقم      276196  
  بيانات االأولوية :  

با�صم :  ذا ت�صيو�س ما�صتيها جرورز ا�صو�صي�صن
وعنوانه : كيه . مونومات�صو 1 ، جي ار – 82 100 ت�صيو�س ،  اليونان

�سورة العلمة 

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3 م�صتح�صرات تبيي�س االأقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل  وذلك لتمييز ال�صلع 
 ، عطرية  وزي���وت  عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات   ، املالب�س  وك��ي  غ�صل  يف 
اأ�صنان ، غ�صوالت )لو�صن( الأغرا�س التجميل ،  م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول ) لو�صن ( لل�صعر ، منظفات 
م�صتح�صرات حالقة ، �صابون حالقة ، عطور ، م�صتح�صرات العناية بال�صعر ، اأمالح ا�صتحمام لي�صت لغايات 
طبية ، م�صتح�صرات جتميلية لال�صتحمام ، اأقنعة جتميلية ، كرميات جتميلية ، م�صتح�صرات جتميل للعناية 
بالب�صرة ، كرميات تبي�س الب�صرة ، م�صتح�صرات تنظيف ، حليب منظف الأغرا�س الزينة ، طالء ال�صفاه، مواد 
ملمعه لل�صفاه ، رذاذات الأنعا�س رائحة الفم ، اأ�صرطة الأنعا�س رائحة الفم ، غ�صوالت للفم لي�صت لغايات طبية 

، م�صتح�صرات لتنظيف اأطقم االأ�صنان لي�صت لغايات طبية .
و�صف العالمة : الكلمة  MASTIHACARE مكتوبة باأحرف التينية  

 اال�صرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

بتاريخ : 2017/5/16 املودعة بالرقم 273365  
بيانات االأولوية : 

با�صم :  بي ام جي اند�صرتيز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة - االمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
م�صروبات   ، الكحولية  غ��ر  امل�صروبات  م��ن  وغ��ره��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  وامل��ي��اه   ) ال�صعر  ���ص��راب   ( ال��ب��رة 

م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه ، �صراب وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروبات .
M يف االأعلى مرتني  MAC  مكتوبة ب�صكل مميز وك��رر احل��رف   و�صف العالمة : االح��رف الالتينية 

على ميني العالمة
 اال�صرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل : نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 276195  بتاريخ : 2017/7/10
با�صم :  ذا ت�صيو�س ما�صتيها جرورز ا�صو�صي�صن

وعنوانه : كيه . مونومات�صو 1 ، جي ار – 82 100 ت�صيو�س ،  اليونان
  بيانات االأولوية :  

�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 م�صتح�صرات �صيدالنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، 
اأو البيطري واأغذية للر�صع واالأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�صان  مواد واأغذية حمية معدة لال�صتعمال الطبي 
احل�صرات  الإب���ادة  م�صتح�صرات   ، مطهرات   ، االأ�صنان  طب  و�صمع  اال�صنان  ح�صو  م��واد   ، �صماد  وم��واد  ل�صقات  واحل��ي��وان؛ 
واحليوانات ال�صارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب ، مكمالت غذائية لغايات طبية ، مراهم عطرية لغايات طبية ، زيوت 
دوائية ، �صاي اأع�صاب لغايات طبية ، �صاي دوائي ، حلويات دوائية ، كب�صوالت لالأدوية ، كب�صوالت لغايات �صيدالنية ، علكة 
لغايات طبية ، �صمغ م�صطكاوى لالأ�صنان ، مزيالت روائح كريهة للمالب�س واالأن�صجة ، مزيالت الروائح الكريهة بخالف 
ما هو م�صتخدم لالإن�صان اأو احليوان ، كرات تبخر ، مطهرات الأغرا�س �صحية ، عالجات مه�صمة لغايات �صيدالنية ، �صراب 
دوائي ، جذور دوائية ، عقارات م�صتخل�صة بالغلي لغايات �صيدالنية ، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على هالم ملكي ، 
هالم ملكي لغايات �صيدالنية ، م�صتح�صرات �صيدالنية للعناية بالب�صرة ، خبز ملر�صى ال�صكري معد لال�صتخدام الطبي ، 
م�صتح�صرات ا�صتحمام طبية ، اأمالح لغايات طبية ، اأمالح ملغاط�س املياه املعدنية ، اأمالح املياه املعدنية الطبية، م�صتح�صرات 
لعالج احلروق ، طاردات ح�صرات ، كحول دوائي ، كحول لغايات �صيدالنية ، غ�صوالت فم لغايات طبية ، �صكر لغايات طبية 

، �صجائر بدون تبغ لغايات طبية .
و�صف العالمة : العبارة ART OF NATURE   مكتوبة باأحرف التينية يتو�صطها ر�صم على �صكل �صجرة ا�صفلهم 

مكتوب MASTIHA باأحرف التينية  بني خطني افقيني
اال�صرتاطات :

اإر�صالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :   نا�س اند ا�صو�صيوت�س

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 274479 بتاريخ :2017/6/5

  بيانات االأولوية :  
با�صم :  �صركة اكد للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م (

وعنوانه : مكتب رقم 1701-1702-1703  ملك ال�صيخ بطي بن مكتوم ال مكتوم – الرقة – ديرة –  دبي – 
االمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة 
 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت 

 و�صف العالمة : الكلمة  Rotana : مكتوبة باأحرف التينية
اال�صرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :   نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

بتاريخ :2017/7/6 املودعة بالرقم 276068  
  بيانات االأولوية :  

با�صم :  �صركة اكد للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م (
وعنوانه : مكتب رقم 1703-1702-1701 

ملك ال�صيخ بطي بن مكتوم ال مكتوم – الرقة – ديرة –  دبي – االمارات العربية املتحدة
�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت 

و�صف العالمة : العبارة MSSE ONE  مكتوبة باأحرف التينية يف �صطرين 
اال�صرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

بتاريخ :2017/7/6 املودعة بالرقم 276064  
  بيانات االأولوية :  

با�صم :  �صركة اكد للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م (
وعنوانه : مكتب رقم 1701-1702-1703 ملك ال�صيخ بطي بن مكتوم ال مكتوم – الرقة – ديرة –  دبي – 

االمارات العربية املتحدة 
�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت 

و�صف العالمة : العبارة MSSE KING  مكتوبة باأحرف التينية يف �صطرين 
 اال�صرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعلن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  نا�س اند ا�صو�صيوت�س
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 276060  بتاريخ : 2017/7/6
  بيانات االأولوية :  

با�صم :  �صركة اكد للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م (
وعنوانه : مكتب رقم 1701-1702-1703 ملك ال�صيخ بطي بن مكتوم ال مكتوم – الرقة – ديرة –  دبي – 

االمارات العربية املتحدة
�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت 

و�صف العالمة : العبارة MSSE GOLD  مكتوبة باأحرف التينية يف �صطرين 
 اال�صرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
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•• الفجرية -وام:

�صعار”  حت��ت  ال�صابع  املوظفني  ملتقى  الفجرة  بلدية  نظمت 
ملتقى زايد” يف فندق ال�صيجي الديار بالفجرة بح�صور �صعادة 
ال��ب��ل��دي��ة وعبداهلل  امل��ه��ن��د���س حم��م��د �صيف االأف���خ���م م��دي��ر ع���ام 
واالأفرع  االإدارات  وم���دراء  البلدية  ع��ام  ملدير  نائب  احلنطوبي 

وروؤ�صاء االأق�صام واأكرث من 400 من موظفي البلدية.
كاأ�صرة  والعمل  التعاون  روح  وتعزيز  تنمية  اإىل  امللتقى  ويهدف 
اأوا�صل  ي��رف��ع م��ن  اأ���ص��ري حميم مم��ا  وف��ري��ق واح���د �صمن ج��و 
االإدارة  بني  التوا�صل  اأهمية  من  ويعزز  املوظفني  بني  الرتابط 

العليا وكافة موظفي بلدية الفجرة.

م�صتوى  ورف��ع  العمل  املناف�صة يف  روح  اإيجاد  يف  امللتقى  وي�صاهم 
الكفاءة وال�صعور باالنتماء الوظيفي باالإ�صافة اإىل اإبراز اجنازات 
البلدية يف جميع املجاالت املختلفة خالل عام2017 مما يعزز 
معدالت االإنتاجية و القدرة على التناف�س و اال�صتمرار يف تطوير 
االآليات التي ترتقي باخلدمات املقدمة للمتعاملني واملجتمع يف 
اإمارة الفجرة. وت�صمن احلفل عر�س فلم ق�صر عن املغفور له 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
والقى حممد �صيف االأفخم كلمة اأ�صاد فيها باملوظفني وبعطائهم 
وباالإجنازات التي حققوها عام 2017 خا�صة مبا يتعلق بخدمة 
الو�صول  فقط  ن�صتطيع  معكم   “ وق���ال  ال��ب��ل��دي��ة..  يف  العمالء 
اإىل القمة فتفانيكم بالعمل يحدد دوركم جميعا يف البلدية مع 

اختالف م�صتوياتكم الوظيفية يف تطبيق اخلطط اال�صرتاتيجية 
واأكد  املنجزات.  حتقيق  يف  فعال  ب�صكل  ذل��ك  ي�صاهم  و  لبلديتنا 
االأ�صا�صية  الركيزة  هم  الذين  الفجرة  بلدية  متعاملي  اأهمية 
املنا�صبة  اخلدمة  تقدمي  املوظفني  من  متمنيا  ول�صيا�صتنا..  لنا 
وزم��ان الن اخلدمة  وق��ت  اأي  له يف  وك��ل ما يحتاجون  للعمالء 
كما  املوظفني.  اأداء  وتدعم  ر�صاهم  ترفع من  التي  املتميزة هي 
الفجرة  نادي فتيات  ت�صمن احلفل فقرات فنية لالأطفال من 
الرتفيهية  امل�صابقات  من  باقة خمتلفة  واأي�صا  الهندي  والنادي 
الداخلية  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  االإع����الن  ومت  للموظفني. 
عمل  مت  النهاية  للتميز” ويف  الفجرة  بلدية  “جائزة  للبلدية 

�صحب اإلكرتوين على خمتلف اجلوائز القيمة.

ب��لدي��ة الفجي���رة تنظ���م ملتق���ى املوظفي�ن ال�ساب�ع

•• ال�شارقة -وام:

ع���ق���د امل���ج���ل�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم�������ارة 
�صباح  اال�صبوعي  اجتماعه  ال�صارقة 
ام�����س مب��ك��ت��ب ���ص��م��و احل���اك���م، وذلك 
برئا�صة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل 
نائب  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
عدداً  جل�صته  خ��الل  املجل�س  واأ���ص��در 
ال��ت��ي ت�صب يف حتقيق  ال��ق��رارات  م��ن 
روؤية اإمارة ال�صارقة من خالل تطوير 
واملوؤ�ص�صات  ال���دوائ���ر  يف  ال��ع��م��ل  اأداء 

املحلية.
اجلل�صة  حم�صر  على  امل�صادقة  وبعد 
التقرير  على  املجل�س  اطلع  ال�صابقة، 
ال�صنوي الأعمال اللجنة العليا للموارد 

الب�صرية ل�صنة 2017 م.
وا���ص��ت��ع��ر���س ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور طارق 
املوارد  دائ��رة  رئي�س  خ��ادم  بن  �صلطان 

الب�صرية تقرير اللجنة العليا للموارد 
تف�صيالت  ت�صمنه من  وما  الب�صرية، 
 ،2017 ل�صنة  اللجنة  الج��ت��م��اع��ات 
وال����ق����رارات وال��ت��ع��ام��ي��م ال��ت��ي قامت 
العامني  خ����الل  ب��درا���ص��ت��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
احل�����االت  ج���ان���ب  اإىل  امل���ن�������ص���رم���ني، 
وال�صكاوى،  وال��ت��ظ��ل��م��ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
وال���درا����ص���ات وال��ب��ح��وث ال��ت��ي اطلعت 

عليها اللجنة.
الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة  رئي�س  واأو�صح 
اأن التقرير ت�صمن اأرقاماً واإح�صائيات 
دق��ي��ق��ة ت��ن��اول��ت ك��اف��ة اأع��م��ال اللجنة 
العليا خالل االأعوام الثالثة املا�صية، 
�صملت  ال���ت���ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  واحل�������االت 
مو�صوعات متنوعة �صمن تخ�ص�صات 
اإجنازات  اإىل  م�صراً  الب�صرية،  امل��وارد 
االأداء  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
حل��ل ك��اف��ة امل�����ص��ك��الت ال��ت��ي تعرت�س 
ال�صارقة  حكومة  موظفي  عمل  �صر 

�صيا�صة  م��ع  يتما�صى  مب��ا  ع���ام،  ب�صكل 
الكوادر  وت��اأه��ي��ل  ت��ط��وي��ر  االإم�����ارة يف 
املثالية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ر  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
للعاملني لتحقيق اأف�صل اأداء يف كافة 

املوؤ�ص�صات.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���ب���ادرة با�صر 
اأعمالك خالل 15 دقيقة املقدمة من 
دائرة التنمية االقت�صادية، وبني �صعادة 
���ص��ل��ط��ان ب���ن ه����ده ال�����ص��وي��دي رئي�س 
تفا�صيل  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة 
ملخرجات  تنفيذاً  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
حلكومة  ال�������ص���ن���وي���ة  االج����ت����م����اع����ات 
لعام  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
املبادرة  ه��ذه  �صت�صهم  حيث   ،2017
يف تطوير وتعزيز البيئة اال�صتثمارية 
لرجال  جوانبها  بكافة  بها  واالرت��ق��اء 

االأعمال وامل�صتثمرين.
وق����دم امل��ج��ل�����س ���ص��ك��ره ل��ل��دائ��رة على 
ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت�����ص��ه��ي��ل االإج��������راءات 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملني 
مع  للتن�صيق  ووجهها  وامل�صتثمرين، 
لو�صع  االخ��ت�����ص��ا���س  ذات  اجل���ه���ات 

املبادرة مو�صع التنفيذ.
واأ�صدر املجل�س قرار رقم “7” ل�صنة 
املجل�س  قرار  تعديل  ب�صاأن  2018م 
2018م،  “5” ل�صنة  التنفيذي رقم 
العليا  اللجنة  وت�صكيل  اإن�����ص��اء  ب�صاأن 
عليهم  امل����وؤم����ن  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  الإدارة 
اخل���ا����ص���ع���ني ل�������ص���ن���دوق ال�������ص���ارق���ة 

لل�صمان االجتماعي.
ال�صيد  اإ����ص���اف���ة  ع��ل��ى  ال���ق���رار  ون�������س 
مدير  ال�صام�صي  را���ص��د  عبيد  حممد 
لل�صمان  ال�������ص���ارق���ة  ����ص���ن���دوق  ع�����ام 
اللجنة  ع�����ص��وي��ة  اإىل  االج���ت���م���اع���ي 
املوؤمن  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  الإدارة  ال��ع��ل��ي��ا 
ال�صارقة  ل�صندوق  اخلا�صعني  عليهم 

لل�صمان االجتماعي.
وناق�س املجل�س م�صروع قرار ب�صاأن بيع 

ال�صارقة،  اإمارة  يف  العقارية  الوحدات 
ومواد  بنود  على  املجل�س  اطلع  حيث 
القرار وما حواه من �صروط و�صوابط 
العقارية  ال���وح���دات  وت�����ص��ج��ي��ل  ل��ب��ي��ع 
واجلزاءات املرتتبة على خمالفة مواد 

القانون.
وقدم ال�صادة اأع�صاء املجل�س عددا من 
ووجه  ال��ق��رار،  بنود  ح��ول  املالحظات 
العقاري  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  دائ�����رة  امل��ج��ل�����س 
بالتن�صيق مع االأمانة العامة باملجل�س 
للمزيد من الدرا�صة مبا يخدم اأهداف 

القرار وم�صمونه.
املقدم  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
م��ن هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ص��الت حول 
م�صروع  ���ص��م��ن  امل�����روري�����ة  احل����رك����ة 
كورني�س  ط���ري���ق  و���ص��ي��ان��ة  ت��ط��وي��ر 

�صاطئ ال�صارقة.
يو�صف  امل���ه���ن���د����س  ����ص���ع���ادة  واأو������ص�����ح 
الطرق  هيئة  رئي�س  ال�صويجي  �صالح 

اخلا�صة  اخل���ط���ة  اأن  وامل����وا�����ص����الت 
مع  بالتن�صيق  و�صعها  مت  ب��ال��ط��ري��ق 
القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة وذلك 
املرورية  احل��رك��ة  ان�صيابية  ل��ت��وف��ر 
خالل تنفيذ خمتلف مراحل امل�صروع 
التطويرية  امل�صروعات  اأحد  باعتباره 

اأن  اإىل  م�����ص��راً  ل����الإم����ارة،  احل��ي��وي��ة 
جمموعة  ت��وف��ر  على  عملت  الهيئة 
تخدم  التي  امل��روري��ة  التحويالت  من 
ع��اب��ري ال��ط��ري��ق، واإن�����ص��اء ع����دداً من 
امل���وازي���ة لطريق  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ط���رق 
لتخفيف  امل��ج��اورة  املناطق  يف  املنتزه 

االزدح�������ام ب��ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي�����س، اإىل 
باأ�صماء  اإر�صادية  جانب توفر لوحات 
التجارية  واملن�صاآت  وال��ط��رق  امليادين 
ال�����ص��ائ��ق��ني، مب��ا ال  احل��ي��وي��ة لتوجيه 
املن�صابة  امل��روري��ة  ي��وؤث��ر على احل��رك��ة 

عرب طريق �صاطئ ال�صارقة.

•• دبي –الفجر:

افتتح �صعادة طار�س عيد املن�صوري 
الفرع  دب�����ي  ع�����ام حم���اك���م  م���دي���ر 
اجل���دي���د ل����«م���رك���ز اخل����دم����ات« يف 
حماكم  م���ن  ح���ر����ص���اً  م�����ول،  وايف 
اجراءات  وت�صريع  ت�صهيل  يف  دب��ي 
امل����ت����ع����ام����ل����ني، وذل��������ك ل����الرت����ق����اء 
الق�صائية  اخل���دم���ات  مب��ن��ظ��وم��ة 
االإمارة  توفرها  التي  املتخ�ص�صة 
املت�صارع  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور  مل��واك��ب��ة 
اإم���ارة دب��ي معلماً  ال���ذي جعل م��ن 

بارزاً.
جولته  خ��الل  �صعادته  تفقد  حيث 
اأق�������ص���ام م���رك���ز اخل�����دم�����ات، حيث 
ي�����ص��م امل���رك���ز: 4 ُك���ت���اب ع���دل من 
16 �صابط  اإدارة الكاتب العدل، و 
مركز  اإدارة  م��ن  ق�صائية  ت�صوية 
وعدد  للمنازعات،  الودية  الت�صوية 
من موظفي اإدارة اإ�صعاد املتعاملني 
وعدد  االإ���ص��ه��ادات،  خدمة  لتقدمي 

من جمموعة يف اإف اإ�س جلوبل.
وقال �صعادة طار�س عيد املن�صوري 
تو�صيع  اإن  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير 

نطاق �صبكة مراكز خدمات حماكم 
احلر�س  اإط�������ار  يف  ي����ن����درج  دب������ي، 
اأمور  امل�صتمر على تي�صر وت�صهيل 
املتعاملني، ومتكينهم من الو�صول 
القانونية  اخل��دم��ات  اإىل  ب�صرعة 

والق�صائية يف مناطق اإقامتهم.
واأ����ص���اف امل��ن�����ص��وري: ي��اأت��ي الفرع 
اجل��دي��د ا���ص��ت��ك��م��ااًل ل��ل��ن��ج��اح الذي 
حققته مراكز اخلدمات يف متكني 
الوقت  اخ��ت�����ص��ار  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
التنقل  ع��ن��اء  وت��خ��ف��ي��ف  واجل���ه���د، 
الق�صائية  امل����ع����ام����الت  الإجن��������از 
والقانونية، حيث ن�صعى اإىل افتتاح 
املتخ�ص�صة  ال����ف����روع  م���ن  امل���زي���د 
باإ�صراف نخبة من الكوادر الوطنية 

املوؤهلة لتي�صر اأمور املتعاملني.
وقال املن�صوري انتقل الكاتب العدل 
االقت�صادية  التنمية  الدائرة  ملركز 
اإىل مركز اخلدمات يف »وايف مول« 
الكاتب  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  وذل�����ك 
ال�صباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى  ال���ع���دل 
وت�صريع  ت�صهيل  بهدف  وامل�صائية، 
امل��ع��ام��الت وت��وف��ر الوقت  اإجن����از 
اخلدمات  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  واجل��ه��د 

اأنحاء  يف  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
االإم��ارة كافة -مع ا�صتمرار تقدمي 
اخلدمات يف املركز الرئي�صي ومركز 
والرب�صاء  الرب�صاء  ومركز  الطوار 
مول وحتا- وذلك ا�صتجابًة لزيادة 

املعامالت.
ن��ق��ل فرعي  امل��ن�����ص��وري مت  واأ����ص���ار 
للمنازعات  الودية  الت�صوية  مركز 
دب�����ي وقرية  م��ب��ن��ى حم���اك���م  م����ن 
اإىل  االقت�صادية،  للدائرة  االأعمال 
مركز خدمات حماكم دبي يف »وايف 
وت�صهياًل  ت��ي�����ص��راً  وذل����ك  م�����ول«، 
خدمة  على  ح�صوله  يف  للمتعامل 
متكاملة دون عناء يف موقع جغرايف 
باالإ�صافة  امل��دي��ن��ة،  بو�صط  متميز 
اخل�����دم�����ات يف  م���رك���ز  وج������ود  اإىل 
�صيخف�س من  الذي  ت�صوق؛  مركز 
للمتعامل  والرهبة  القلق  م�صتوى 
واإخ��راج املتنازعني من جو املحاكم 
واخل�صومة، حيث حتر�س حماكم 
وال�صعادة  الراحة  توفر  على  دبي 
مركز  وي�������ص���ع���ى  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني، 
على  للمنازعات  الودية  الت�صويات 
توفر االأمان واخل�صو�صية وذلك 

للو�صول اإىل حترير اتفاقية �صلح 
اللجوء  دون  امل��ت��خ��ا���ص��م��ني  ب����ني 

للمحكمة.
»ق������ام ق�صم  امل���ن�������ص���وري  واأ������ص�����اف 
ال��ت��اب��ع الإدارة  امل��رك��زي��ة  اخل��دم��ات 
خدمة  بتعهيد  املتعاملني  اإ���ص��ع��اد 
ت��ق��دمي ط��ل��ب ق��ي��د ن���زاع���ات مركز 
اإىل  للمنازعات  ال��ودي��ة  الت�صويات 
م��ك��ات��ب ت���ق���دمي اخل���دم���ة الأف�����راد 
املتعامل  ي���ق���وم  ب��ح��ي��ث  اجل��م��ه��ور 
عن  ليتم  اخلدمة  مركز  مبراجعة 
النزاع  قيد  طلب  تقدمي  طريقهم 
دون  ال�صالفة  برنامج  يف  بعد  ع��ن 
للدائرة  احل�صور  املتعامل  حاجة 
اأث��ن��اء ف��رتة ال��ق��ي��د، واإمن���ا املتابعة 
م��ع مركز اخل��دم��ة حل��ني االنتهاء 
ال���ق���ي���د، ح���ي���ث يقوم  م����ن ع��م��ل��ي��ة 
با�صتقبال  املركزية  اخلدمات  ق�صم 
الكرتونياً  اإل��ي��ه  املر�صلة  الطلبات 
م������ن م������راك������ز اخل������دم������ة ل���ي���ق���وم 
بالتدقيق على الطلبات واعتمادها 
�صدادها  الواجب  الر�صوم  وحتديد 
القيد  عملية  لتكتمل  ال��ك��رتون��ي��ا، 
اآلياً واحل�صول على موعد اجلل�صة 

الكرتونياً عن طريق اإر�صال النظام 
ور���ص��ال��ًة ن�صيًة  ال��ك��رتون��ي��اً  ب��ري��داً 
خدمة  ب�����اأن  ع��ل��م��اً  امل��ت��ع��ام��ل،  اإىل 
طريق  عن  بعد  عن  النزاعات  قيد 
متاحة  ك���ان���ت  ال�����ص��ال��ف��ة  ب���رن���ام���ج 
لتقدمي  امل���ح���ام���اة  مل��ك��ات��ب  ���ص��اب��ق��اً 
ال���ط���ل���ب���ات م����ن خ���الل���ه���ا، وال���ي���وم 

ا�صبحت متوفرة للجميع.«
واأ����ص���اف امل��ن�����ص��وري ي��ج��م��ع مركز 
ع���دد من  م���ول  اخل���دم���ات يف وايف 
االأح���وال  امل��وث��ق��ني بق�صم خ��دم��ات 
م�صدق  اإىل  باالإ�صافة  ال�صخ�صية، 
اإ������ص�����ه�����ادات، وذل�������ك مت���ا����ص���ي���اً مع 
ا�صرتاتيجية حماكم دبي يف تقدمي 
متّكن  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  اأف�������ص���ل 
معامالتهم  اإجن���از  م��ن  املتعاملني 
ب�صهولة وي�صر، واأكد اأهمية مراكز 
اخلدمات يف تي�صر اأمور املتعاملني 
من املواطنني واملقيمني، والو�صول 

اإليهم يف مناطق اإقامتهم.
جولته  يف  امل����ن���������ص����وري  ووج���������ه 
ع���ل���ى خدمة  ال���رتك���ي���ز  ب�������ص���رورة 
والتي�صر  امل��ح��اك��م  م��ع  املتعاملني 
لتخلي�س  وم�����ص��اع��دت��ه��م  ع��ل��ي��ه��م 

دون  قيا�صي  زم���ن  يف  معامالتهم 
روتينية، الأن  اج��راءات  اأو  معوقات 
جديدة  اأب��ع��اداً  تر�صم  دب��ي  حماكم 
اأعلى  ت�����ص��اه��ي  ال��ت��ق��ا���ص��ي  لعملية 
على  وحتر�س  العاملية،  امل�صتويات 
�صرعة الف�صل يف الق�صايا املنظورة 
اأمامها بكل دقة و�صفافية، كما ياأتي 
دب��ي على  التزاماً من حماكم  ه��ذا 
اإ�صعاد املتعاملني، من خالل توفر 
للح�صول  ال���الزم���ة  ال��ت�����ص��ه��ي��الت 
و�صهولة  ي�صر  بكل  اخل��دم��ات  على 

ومالءمة.
كاركاريا،  زوب����ني  ال�����ص��ي��د  و����ص���رح 
اإ�س  اإف  يف  ملجموعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
�صرورنا  دواع�����ي  مل���ن  :اأن�����ه  ج��ل��وب��ل 
بالنيابة  امل���رك���ز  ب�������اإدارة  ن��ق��وم  اأن 
ع��ن حم��اك��م دب����ي، وذل����ك لتقدمي 
املختلفة  دب�����ي  حم���اك���م  خ����دم����ات 
للمواطنني واملقيمني يف اإمارة دبي 
واحد.  �صقف  وحت��ت  متميز  ب�صكل 
املركز على �صمان ح�صول  �صيعمل 
ب�صكل  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

�صل�س ويف بيئة مريحة، من خالل 
والت�صميم  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

الع�صري للمركز.
ال�صيد كاركاريا : نحن  اأ�صاف  كما 
فاعال  ع�صوا  ن��ك��ون  ب���اأن  �صعيدون 
يف رحلة تطبيق روؤية حماكم دبي، 
املحاكم  اأف�صل  وذل��ك بجعلها  من 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، م��ن خالل 
ج��ل��ب جت���رب���ة ف���ري���دة م���ن نوعها 
الدائم  واالرت����ق����اء  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، 

مب�صتوى تقدمي اخلدمة.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة

مدير عام حماكم دبي يفتتح فرعًا جديدًا ملركز اخلدمات يف وايف مول

»ح�ت����ا«  يف  ا�ستك�س���افي����ة  مغ���ام����رة  يف  م�س��ارك���ا  تويرت تنظم ور�سة عمل حول االبتكار 50 
الرقمي يف مركز ال�سباب

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

انطلقت مغامرة »حتا«، التي نظمتها جمعية 
االإمارات للتنمية االجتماعية �صمن برنامج 
م�صاركاً   50 ومب�صاركة   ، الثقافية  زياراتها 
من الن�صاء والرجال من خمتلف اجلن�صيات. 
الفر�صة  اإت�����اح�����ة  اإىل  ال���رح���ل���ة  وه����دف����ت 
ال�صياحية  املناطق  على  للتعرف  للم�صاركني 
بالدولة، وال�صتن�صاق جرعة من الهواء النقي 
واأخذ ق�صط من الراحة اجل�صدية والنف�صية 

بعد اأ�صبوع من العمل الروتيني.
لتعريف  حم���ط���ات  ع�����دة  ال���رح���ل���ة  ���ص��م��ل��ت 
مناطق  م��ن  دولتنا  ب��ه  تتميز  م��ا  امل�صاركني 
امل�صتويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  جم���ه���زة  ���ص��ي��اح��ي��ة 
مبرافقها،  واال�صتمتاع  زائ��ري��ه��ا  ال�صتقبال 
انطلق الفريق اإىل منطقة حتا التابعة لدبي 
140 كيلو م��رتاً عن راأ�س  اأك��رث من  وتبعد 
يف  ال�صياحة  مر�صدي  مع  بالتعاون  اخليمة، 
ال��ب��دواوي وكانت  اأحمد حممد  ث��اين  حتا - 
حيث  ال�صد  كياك” يف  “حتا  االأوىل  املحطة 
اإط����الل����ة كانت  اأج���م���ل  ال���واج���ه���ة  ك���ان���ت يف 
هي  ق��رب  عن  روؤيتها  من  لنتمكن  ت�صتقبلنا 
 80 طولها  يبلغ  والتي  امل�صهورة  اجل��داري��ة 
30 م�����رتاً، وال���ت���ي حملت  م����رتاً وع��ر���ص��ه��ا 
�صورتي املغفور لهما باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان، وال�صيخ را�صد بن 

اآل مكتوم، طّيب اهلل ثراهما و�صجلت  �صعيد 
ل��وح��ة جدارية  ك���اأك���رب  ال��ل��وح��ة اجل����داري����ة 
لالأرقام  جيني�س  مو�صوعة  دخلت  مر�صومة 

القيا�صية. 
زايد تفقدحتا :

اأك���د امل��ر���ص��د ال�����ص��ي��اح��ي ث���اين ال���ب���دواوي اأن 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل، 
بداية  اأهمها يف  م��رات  ع��دة  زار منطقة حتا 
تفقد  ح��ني  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  م��ن  الثمانينات 
ال�صد الرئي�صي حلتا والذي يحجز اأكرث من 
االأمطار،  مياه  من  مكعب  مرت  مليون   24
44قدم،  ق���دم وع��م��ق��ه   700 وي��ب��ل��غ ط��ول��ه 
ملمار�صة  ب��ح��رة  اإىل  ح��ال��ي��اً  ال�����ص��د  وحت����ول 
مزاراً  واأ�صبح  بالقوارب،  التجديف  ريا�صة 

�صياحياً ريا�صياً جمياًل. 
اخ���ت���ب���ار مغامرة  ع��ل��ى  امل�������ص���ارك���ون  ح�����ص��ل 
بالقارب  التجديف  ع��رب  امل��رة  ه��ذه  خمتلفة 
يف قلب بحرة حتا الكبرة ، كما اأن املغامرة  
م�صحوبة بن�صاط تاأملي وا�صتطالعي لتلك 
البيئة الربية املتنوعة مثل اأنواع احليوانات 
الربية التي تعي�س يف حممية �صد حتا، مثل 
ال��غ��زال، القط ال��ربي و اال�صرتخاء  ال��وع��ل، 
يف قلب املياه ال�صافية ذات اللون الفروزي 
املختبئة  الربية  املناطق  وا�صتك�صاف  الرائع، 

خلف اجلبال من اأجل مغامرة التن�صى.
ع�صل  م�صنع  الثانية  الفريق  حمطة  وكانت 

حتا حيث يحتوى امل�صنع على مرافق لرعاية 
امل�صاركني  تعريف  الع�صل،ومت  واإنتاج  النحل 
ع��ل��ى م��ع��رف��ة رح��ي��ق ال��ن��ح��ل، وان����واع النحل 
ا�صتحداث  و  الع�صل  واإن��ت��اج  النحل  تربية  و 
اأ�صاليب جديدة يف اإنتاج ملكات النحل حمليا 
ب���دال م���ن ا����ص���ت���راده���ا، واك��ت�����ص��اف خطوط 
�صتعتمد  ال��ت��ي  والتغليف  والتعبئة  االإن��ت��اج 

على اأحدث التقنية املبتكرة.
�سللت النحل :

7�صالالت  ت�صم  املناحل  اإن  املر�صد  حت��دث 
اأوروب�������ا وي�صمى  م���ن ال��ن��ح��ل واأغ��ل��ب��ه��ا م���ن 
ال��ن��ح��ل »ال��ك��رل��ي��وين« وم�����ص��دره م��ن جبال 
االألب، مو�صحاً اأن النحل االأجنبي ال يحارب 
النحل املحلي كما هو منت�صر، اإاّل اأن امل�صكلة 
»ال����ق����زم« وال�����ذي ي�صمى  امل��ح��ل��ي  ال��ن��ح��ل  يف 
ب���اأن���ه غ���ر جت����اري وال ينفع  »ب����و ط��وي��ق��ة« 
لال�صتثمار حلجمه ال�صئيل ون�صاطه بطيء 
اإىل اأن  عن بقية ال�صالالت االأخ��رى، م�صراً 
املدار�س  وطلبة  ال�صياح  ي�صتهدف  امل�����ص��روع 
اخللية  واأج����زاء  النحل  الأن���واع  تعريفهم  يف 
النحل  عمل  وطبيعة  امللكة  تلقيح  وكيفية 

ب�صكل عام .
ومتكن امل�صاركون من خالل برنامج الرحلة 
التعرف على قرية حتا الرتاثية  يف املنطقة 
املناطق  اأحد  وتاريخها احل�صاري وتعد حتا 
ب�����ص��ب��ب موقعها  ا���ص��ت��ه��رت  ال���ت���ي  اجل��ب��ل��ي��ة 

ب���ني االإم�������ارات وعمان،  ال���راب���ط  اجل���غ���رايف 
متيزت  كما  ق��دمي��اً  التجارة  فيها  وازده���رت 
�صميت  كما  باملنطقة،  حتيط  التي  بجبالها 
االأحجار  اإىل  ن�صبة   » »احل��ج��ري��ن  ب  ق��دمي��اً 
التي حتيط باملنطقة، كما متيزت بح�صونها 
وق��الع��ه��ا وف��ي��ه��ا خ��م�����ص��ة ح�����ص��ون وبرجان 

للمراقبة.
اأن ال��ق��ري��ة اف��ت��ت��ح��ت يف عام  واأك����د امل��ر���ص��د  
الرتاثية  ال��ق��رى  اأك��رب  م��ن  2001وتعترب 
ب��ال�����ص��رق االأو�����ص����ط، ح��ي��ث مت���ي���زت بوجود 
بها،  التي حتيط  وامل��زارع  القالع واحل�صون 
ويعترب �صد حتا اأحد املعامل البارزة التي تقع 

بجانبها مبا�صرة.
الرتويح عن النف�ض :

واأ����ص���اف���ت ع���زة احل��ب�����ص��ي م�����ص��وؤول الوحدة 
للتنمية  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  يف  االإع���الم���ي���ة 
،اأن  ال��ف��ع��ال��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، وامل�����ص��ارك��ة يف 
امل�صاركني فر�صة  اإعطاء  اإىل  الرحلة هدفت 
للرتويح عن النف�س وجتديد الطاقة وك�صر 
ك�صب  ج���ان���ب  اإىل  ال��ي��وم��ي  احل���ي���اة  روت�����ني 
والنظام  االن�����ص��ب��اط  م��ث��ل  ج��ي��دة  �صلوكيات 
اأن وق��ت االن��ط��الق يف  واالح���رتام وال �صيما 
الرحلة مبكراً يف ال�صاعة الثامنة �صباحاً من 
وكانت  عائلياً،  ج��واً  راأ���س اخليمة، مما خلق 
رحلة ناجحة بكل املقايي�س و�صتبقي را�صخة 

يف عمق الذاكرة الفردية لكل م�صارك. 

•• دبي-الفجر: 

ن��ظ��م��ت ���ص��رك��ة ت��وي��رت، امل��ن�����ص��ة ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف التوا�صل 
االجتماعي، ور�صة عمل �صمن برنامج تويرت لالبتكار الرقمي 
يف مركز ال�صباب يف دبي، وذلك �صمن جهود املركز ال�صتقطاب 
الهادف  املحتوى  لتقدمي  والعامليني  املحليني  اأف�صل اخلرباء 
العمل  االإم���ارات���ي م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن ور����س  لل�صباب 

واملحا�صرات والربامج التدريبية على مدار العام.
وت�صمنت الور�صة التي قدمها جورج �صالمة، رئي�س ال�صيا�صات 
العامة والعالقات احلكومية ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
تطرق  حيث  االبتكار،  عن  مقدمة  تويرت،  �صركة  يف  اأفريقيا 
رقمي  منتج  اإي��ج��اد  يف  كمثال  تويرت  �صركة  تاأ�صي�س  لبداية 
االأ�صا�س  ه��و  االب��ت��ك��ار  اأن  على  م��وؤك��دا ً  ع��امل��ي��اً،  ورائ���د  مبتكر 

لالخرتاعات التي تدوم طويال ً.
واالإح�صاءات  االأرق�����ام  الأب����رز  ع��ر���ص��ا  ال��ور���ص��ة  ت�صمنت  ك��م��ا 
اأفريقيا،  ال�صرق االأو�صط و�صمال  اخلا�صة بتويرت يف منطقة 
ونقل  االأف���راد  بني  التوا�صل  �صرعة  يف  املن�صة  ت�صاهم  وكيف 
وحت��ل��ي��ل االأخ���ب���ار، ون��ق��ل امل��ع��رف��ة واإث��رائ��ه��ا حم��ل��ي��اً وعاملياً، 
للت�صدي  املن�صة  تتخذها  التي  ال��ط��رق  اأب���رز  اإىل  باالإ�صافة 
واآليات  ال�صيا�صات  تطوير  خ��الل  م��ن  الوهمية  للح�صابات 

العمل فيها.
واأك����د ���ص��الم��ة خ���الل ال��ور���ص��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��اأم��ني ح�صابات 

امل�صتخدمني ع��رب ت��وي��رت، وط���رق ال��و���ص��ول الأك���رب ق��در من 
امل�صتخدمني من خالل ا�صتخدام الو�صوم والعبارات الرئي�صة، 

باالإ�صافة ال�صتخدام املميزات االأخرى مثل “حلظات«.
جماهرية  من�صة  “كوننا  ���ص��الم��ة:  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب��ه��ذه 
على  ال��ق��درة  ميلكون  ال�صباب  اأن  نوؤمن  وح��واري��ة،  ومفتوحة 
ال��ت��اأث��ر يف ال��ع��امل م��ن خ��الل ت��وي��رت. وت��ه��دف ه��ذه ال���دورة، 
التي �صتعقد حتت عنوان “كن مبتكراً –ابقى مت�صاًل – ابقى 
اآمناً”، لتثقيف امل�صاركني حول كيفية تغر طريقة ا�صتهالكنا 
بن�صر  ت�صمح  لتويرت  ال��ف��وري��ة  الطبيعة  اأن  وك��ي��ف  ل��الأخ��ب��ار 
االأخبار واملعلومات ب�صكل فوري. و�صتكون هذه اإحدى دورتني 
�صتقدمهما تويرت بالتعاون مع مركز ال�صباب االإماراتي كجزء 

من مبادرة هاكاثون تويرت لل�صباب«.
من جانبه قال �صعيد النظري، املدير التنفيذي ملكتب ال�صباب، 
حر�س  على  دليل  تويرت  مع  املركز  عقدها  التي  ال�صراكة  اأن 
نوعية على  بور�س عمل  تفعيل م�صاحاته  ال�صباب على  مركز 
االإم��ارات بتمكني  العام، ترجمة لتوجيهات قيادة دول��ة  م��دار 
اخلربات  اأف�صل  وف��ق  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  وت�صليحهم  �صبابهم 
التي  التطور  حركة  مواكبة  على  ق��ادري��ن  ليكونوا  العاملية، 
�صيقوم على مدار  املركز  ب��اأن  النظري  واأك��د  العامل.  ي�صهدها 
العام على ا�صتقطاب كربى املن�صات الرقمية يف العامل الإثراء 
الرقمي،  التطور  تواكب  التي  واملعارف  العلوم  باأهم  ال�صباب 

بهدف خلق بيئة معرفية مبتكرة. 

•• دبي-وام:

ت�صارك االإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون االأجانب بدبي يف الربنامج الرئي�صي ملهرجان طران االإمارات 
لالآداب بجل�صة حوارية حتت عنوان “ �صاأكون ما اأريد “ وذلك يف 3 مار�س املقبل بفندق االنرتكونتيننتال 
دبي  الإق��ام��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل��ري  اأح��م��د  ال��ل��واء حممد  �صعادة  . يتحدث خ��الل اجلل�صة  �صيتي  ف�صتيفال 
حول ال�صل�صلة االأدبية املعرفية التي ت�صدر عن مكتبة رواق باالإدارة العامة و ت�صتعر�س اأهم التحديات 
“ اإح��دى موظفات  اأهلي  “حواء  والنجاحات الأ�صحاب الهمم من موظفي االإدارة . وي�صارك يف احل��وار 
اإقامة دبي لتتحدث عن كتابها “حكاية حواء “ الذي يعترب االأول �صمن �صل�صلة “�صاأكون ما اأريد” التي 

تعد االأوىل من نوعها على نطاق موؤ�ص�صات حكومة دبي .

اإقامة دبي ت�سارك يف الربنامج الرئي�سي 
ملهرجان طران االإمارات لالآداب
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تزامنا مع عام زايد 

�سرطة راأ�س اخليمة تطلق »ابت�سم لك االختيار«

املجل�س الوطني االحتادي يقر م�سروع قانون احتادي ب�ساأن التحكيم

•• راأ�س اخليمة – الفجر

م����ع ع�����ام زاي������د وب����ه����دف ا����ص���راك 
امل��ج��ت��م��ع يف ال��ت��وع��وي��ة امل���روري���ة 
د�صن  مبتكر  جمتمعي  ب��اأ���ص��ل��وب 
ب���ن علوان  ع��ل��ي ع��ب��د اهلل  ال���ل���واء 
را�س  ���ص��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
اب��ت�����ص��م .. لك  اخل��ي��م��ة، م���ب���ادرة 
اأو  االخ���ت���ي���ار »ت���وع���ي���ة م����روري����ة 
تعزيز  بهدف   ، م��روري��ة«  خمالفة 
املجتمع،  يف  امل����روري����ة  ال��ت��وع��ي��ة 
املرورية  امل��خ��ال��ف��ات  م���ن  واحل�����د 
يف ط���رق االإم�������ارة، ان��ط��الق��اً من 
الداخلية،  وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
بفّعالية  ال���ع���م���ل  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اأعلى  اإىل  الو�صول  غاية  لتحقيق 
اخلدمات  يف  التميز  من  م�صتوى 

املخالفة  حترير  تاريخ  من  فقط، 
املخالفات،  مل��رت��ك��ب��ي  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
و�صت�صحب عنهم املخالفة املرورية، 
علماً باأن هذه املبادرة �صتطبق على 

بع�س املخالفات املرورية.
واأ�صاد �صعادة اللواء علي بن علوان 
لك   .. ابت�صم  مب��ب��ادرة  النعيمي، 
االختيار توعية مرورية اأو خمالفة 
ن�صر  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  م���روري���ة، 
وتعزيز الوعي املروري يف املجتمع 
اإ�صراك افراد اجلمهور  من خالل 
التوعية  ال���ر����ص���ال���ة  ت����ق����دمي  يف 
فاعل  �صريك  باعتبارهم  املرورية، 
وبناء يف حتقيق االمن وال�صالمة 
ت��رت���ص��خ ثقافة  امل����روري����ة، وح��ت��ى 
الوعي امل��روري يف اأذه��ان اجلميع.  
�صعادة  وج����ه  اأخ������رى  ج��ه��ة  وم����ن 

رقم خا�س باإدارة املرور والدوريات 
ال�����ص����ت����ق����ب����ال  ت���خ�������ص���ي�������ص���ه  مت 
املخالفني  ب��ع�����س  »ف���ي���دي���وه���ات« 
املخالفة  ا�صتبدال  ي���ودون  ال��ذي��ن 
توعوية  م����ادة  ب��ت��ق��دمي  امل���روري���ة 
وبناًء  اجل��م��ه��ور،  ت��ف��ي��د  م���روري���ة 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���ص��ع��ادة ق��ائ��د عام 
اأي�صاً  �صيتم  راأ���س اخليمة،  �صرطة 
التوعوية  الفيديوهات  ا�صتقبال 
اأف��راد اجلمهور  بقية  املقدمة من 
املخالفات  م���رت���ك���ب���ي  غ����ر  م����ن 
يف  بامل�صاركة  يرغب  مل��ن  امل��روري��ة، 
تقدمي مادة م�صورة تعزز التوعية 
�صيتم  احلالتني  املرورية، ويف كال 
التوعوية  والر�صائل  امل��واد  تقييم 
املخالفني  م��ن  امل��ق��دم��ة  امل�����ص��ورة 
اأف���راد اجلمهور، من  بقية  م��ن  او 

ال�صرطية واالأمنية املقدمة، لتكون 
دولة االإم��ارات اإح��دى اأف�صل دول 

العامل اأمناً و�صالمة.
ب���ن علوان  ال���ل���واء ع��ل��ي  واأو�����ص����ح 
 .. اب��ت�����ص��م  م���ب���ادرة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
مرورية  ت��وع��ي��ة   « االخ���ت���ي���ار  ل���ك 
هي   ، م�������روري�������ة«  خم����ال����ف����ة  اأو 
املرور  اإدارة  ت��ق��وم  م��ب��ت��ك��رة  ف��ك��رة 
راأ���س اخليمة  وال��دوري��ات ب�صرطة 
اأ�صحاب  خالل  من  تنفيذها  على 
من  الب�صيطة  امل��روري��ة  املخالفات 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ي��ت��م ترك 
ح��ري��ة االخ��ت��ي��ار ل��ه��م، ام���ا بدفع 
توعية  تقدمي  اأو  املالية  الغرامة 
فيديو  اإر�������ص������ال  ع�����رب  م�����روري�����ة 
الوات�صاب  رق��م  بوا�صطة  م�����ص��ّور، 
وهو   00971565245809

راأ�س  ل�صرطة  العامة  القيادة  ِقَبل 
اأف�صل  اخ��ت��ي��ار  و���ص��ي��ت��م  اخل��ي��م��ة، 
عمقاً  واأك���رث  مت��ي��زاً  الفيديوهات 

وتاأثراً، و�صيكرم اأ�صحابها.
ق���ائ���د ع����ام �صرطة  ����ص���ع���ادة  واأك������د 
ابت�صم  م��ب��ادرة  اأن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
ل��ك االخ��ت��ي��ار »ت��وع��ي��ة مرورية   ..
�صتطبق   ، م���روري���ة«  خم��ال��ف��ة  اأو 
وهي  ومعاير  �صروط  لعدة  وفقاً 
للمادة  الزمنية  امل���دة  ت��زي��د  ال  اأن 
 1 دقيقة  الفيديو عن  او  امل�صورة 
خالل  يتم  اأن  على  فقط،  واح���دة 
مرورية  ن�صائح  تقدمي  الفيديو 
اإر����ص���ادي���ة وت���وع���وي���ة ع��ل��ى االأق����ل 
 5 عمر  من  اأ�صخا�س،   5 خلم�صة 
ي�صلم  اأن  كما يجب  فاأكرث،  اأع��وام 
اأيام   10 ع�صرة  خ��الل  ال��ف��ي��دي��و  

•• اأبوظبي -وام:

اأق���ر امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت���ادي 
دور  م��ن  التا�صعة  جل�صته  خ���الل 
ال��ث��ال��ث للف�صل  ال��ع��ادي  ان��ع��ق��اده 
التي  ع�صر  ال�����ص��اد���س  الت�صريعي 
ب���رئ���ا����ص���ة معايل  ام�������س  ع���ق���ده���ا 
اأم��ل ع��ب��داهلل القبي�صي  ال��دك��ت��ورة 
امل��ج��ل�����س م�����ص��روع قانون  رئ��ي�����ص��ة 

احتادي ب�صاأن التحكيم.
على  القانون  ه��ذا  اأحكام  وت�صري 
ال��دول��ة ما  ك��ل حتكيم ي��ج��ري يف 
اإخ�صاعه  على  اأط��راف��ه  يتفق  مل 
الأح������ك������ام ق�����ان�����ون حت���ك���ي���م اآخ�����ر 
�صريطة عدم التعار�س مع النظام 
للدولة..  ال��ع��ام��ة  واالآداب  ال��ع��ام 
وك��ل حتكيم جت��اري دويل يجري 
اأط����راف����ه على  ي��ت��ف��ق  يف اخل������ارج 
القانون..  ه��ذا  الأح��ك��ام  اإخ�صاعه 
ب�صاأن  نزاع  نا�صئ عن  وكل حتكيم 
اأو  ك��ان��ت  عقدية  قانونية  ع��الق��ة 
القوانني  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ع��ق��دي��ة  غ���ر 
ا�صتثني  ما  اإال  الدولة  يف  النافذة 

فيها بن�س خا�س.
ح�صر اجلل�صة معايل �صلطان بن 
االقت�صاد  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد 
وع��������دد م�����ن مم���ث���ل���ي ال�����������وزارات 
ومن  احل���ك���وم���ي���ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 

القطاع اخلا�س.
ك���م���ا ح�����ص��ر ج���ان���ب���ا م����ن اأع���م���ال 
اجل��ل�����ص��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور علي 
النواب  جمل�س  رئي�س  عبدالعال 
بجمهورية م�صر العربية والوفد 
بزيارة  ي���ق���وم  ال�����ذي  ل���ه  امل����راف����ق 

لدولة االإمارات.
القبي�صي  الدكتورة  معايل  وقالت 

ا�صتمرار  م����ع  ال����وك����ال����ة  خ�������ارج 
�صعادة  م���ن  ل��ه��م  ال�����ص��م��ان  ع��ق��د 
ح��م��د اأح��م��د ال��رح��وم��ي ..وح���ول 
ممار�صة  تراخي�س  ر���ص��وم  ارت��ف��اع 
�صعادة  من  االقت�صادية  االأن�صطة 
����ص���امل ع���ل���ي ال�������ص���ح���ي. واو����ص���ح 
م���ع���ايل وزي�����ر االق��ت�����ص��اد يف رده 
حماية  ق��ان��ون  اأن  اال�صئلة..  على 
عرف   2006 ل���ع���ام  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك ك���ل م���ن ي��ح�����ص��ل على 
�صخ�س  كل  ي�صمل  وامل��زود  خدمة 
ال�صلعة  وي�����ص��ن��ع  اخل���دم���ة  ي��ق��دم 
ويف املواد الباقية جتاهل اخلدمة 
وركز على ال�صلعة.. م�صرا اإىل اأن 
القانون فو�س وزير االقت�صاد ما 
ال��ق��رارات الالزمة وهي  يلزم من 
العليا  اللجنة  اخت�صا�صات  �صمن 
يراأ�صها  ال��ت��ي  امل�صتهلك  حلماية 
وزير االقت�صاد و�صدرت جمموعة 
اللجنة اخذت  ال��ق��رارات م��ن  م��ن 
املوحدة  ال��ع��ق��ود  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
كتب  وه��ن��اك  اجل��دي��دة  لل�صيارات 
كثرة  ج��وان��ب  فيها  يوجد  اأي�صا 

من ال�صلع.
وق�����ال ان االم��������ارات م���ن ال����دول 
القيمة  ط��ب��ق��ت  ال���ت���ي  االأوائ����������ل 
امل�������ص���اف���ة ب���ك���ل ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا على 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����ص��ت��وى 
وهناك  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول 
الفروق  بع�س  بوجود  مالحظات 
اإجراءات  هناك  وك��ان  االأ�صعار  يف 
ومت التن�صيق مع الهيئة االحتادية 
ه���ي من  االآل���ي���ة  ل��ل�����ص��رائ��ب الأن 
وللو�صول  ال��ه��ي��ئ��ة..  اخ��ت�����ص��ا���س 
اأن  ب���د  ال  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل 
ي��ك��ون ه��ن��اك م�����ص��اه��م��ة م���ن قبل 

واأ�صافت اأن “�صرح زايد املوؤ�ص�س” 
ال�����ذي ارت���ب���ط ب��ال��رثي��ا ه���و خر 
اإرث  تعبر عن ما تركه زايد من 
زايد”  “ق�صة  يحكي  غر�س  وم��ن 
لي�س فقط بني اأبناء وطنه واأبناء 
���ص��ع��ب��ه ول���ك���ن ق�����ص��ة زاي������د التي 
تبقى  اأ�صطورة  القيم  هذه  جعلت 
باقية واإرث خالد ينر لنا الدرب 
ميثل  وهو  وامل�صتقبل  احلا�صر  يف 
اإرث  ب��اإرث زايد  التزاما منا  اأي�صا 
اخل��ر واحل���ب وال��ع��م��ل وال�صالم 
واإرث االأمن واالأمان لكل االأوطان 
رحم اهلل زايد وبارك لنا يف جهود 
اأي�صا  ون�����ص��األ اهلل  ال��ك��رام  اأب��ن��ائ��ه 
الثقة  ق���در  ع��ل��ى  �صعبه  ي��ك��ون  اأن 
وامل�������ص���وؤول���ي���ة ال���ت���ي اأواله�������م بها 
كاأع�صاء  جميعا  نحن  نكون  واأن 
م�صوؤولية  لتحمل  اأه���ال  جمل�س 

موا�صلة نهجه وحتقيق روؤاه.

يف كلمة لها “ ال يفوتنا اإال اأن نهنئ 
االحتاد  و�صعب  الر�صيدة  قيادتنا 
املوؤ�ص�س”  زاي���د  “�صرح  بتد�صني 
�صاحب  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى  ب����ن����اء 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل 
ال  ال�������ص���رح  اأن  م����وؤك����دة   .. اهلل” 
يخلد فقط ذكرى القائد املوؤ�ص�س 
باين نه�صتنا ورمز عزتنا وقيمنا 
ال�صيخ زايد  ومبادئنا للمغفور له 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
االأجيال  ل��دى  ينق�س  ولكنه  ث��راه 
والتعاون  االحت���اد  قيم  وال��ت��اري��خ 
اأف�صل  مل�صتقبل  امل�صرتك  والعمل 
ح���ل���م ب����ه زاي������د امل���وؤ����ص�������س الأب���ن���اء 
االإم����������ارات وي���ع���م���ل���ون م����ن اأج����ل 
اأوط����ان  حت��ق��ي��ق��ه يف وط��ن��ه��م ويف 
يف  واأ�صدقائهم  ال��ع��رب  اإخ��وان��ه��م 

كل مكان .

الدكتور  مبعايل  معاليها  ورحبت 
ع��ل��ي ع��ب��د ال���ع���ال رئ��ي�����س جمل�س 
العربية  م�صر  بجمهورية  النواب 
ال�صقيقة واالإخ���وة واالأخ���وات من 
والوفد  امل�����ص��ري  ال��ن��واب  جمل�س 

املرافق ملعاليه.
ووج���ه ع���دد م��ن اأع�����ص��اء املجل�س 
ا�صئلة  ع����دة  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
اىل معايل وزير االقت�صاد.. حول 
والئحته  امل�صتهلك  حماية  قانون 
بن  عائ�صة  �صعادة  من  التنفيذية 
���ص��م��ن��وه..وح��ول االإج����راءات التي 
االقت�صاد  وزارة  ت��ت��خ��ذه��ا  ���ص��وف 
ل��ل��ح��د م���ن اأي�����ة ارت���ف���اع���ات غر 
�صعادة  م��ن  االأ���ص��ع��ار  يف  طبيعية 
اأح��م��د ي��و���ص��ف ال��ن��ع��ي��م��ي.. وحول 
على  تعمل  باأنها  ال���وزارة  ت�صريح 
ال�صيارات من عمل  متكني مالك 
ل�صياراتهم  ال����دوري����ة  ال�����ص��ي��ان��ة 

اأو  ل��ك االخ��ت��ي��ار »توعية م��روري��ة 
خم��ال��ف��ة م���روري���ة«، وذل���ك نظر 
يف  الفّعال  ودوره  املتميزة  جهوده 
امل���روري،  العمل  اأ���ص��ال��ي��ب  تطوير 
م����ن خ�����الل م����ب����ادرات����ه امل����روري����ة 
واملتميزة،  امل�����ص��ت��م��رة  ال��ت��وع��وي��ة 
وت����وج����ي����ه����ه الأف������������راد اجل���م���ه���ور 
انتهج  بّناء ومبتكر،  باأ�صلوب راقي 
التعامل(  )ُح�صن  خالله منهجية 
وزارة  ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة  ����ص���م���ن 

ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ�����س اخليمة، 
اهلل  عبد  �صمر  امل�صاعد  بتكرمي 
اإدارة املرور  اأحد عنا�صر  احلبابي، 
اخليمة،  راأ�س  ب�صرطة  والدوريات 
املبادر  االإي��ج��اب��ي  ال�����ص��رط��ي  وه���و 
لتنفيذ املبادرة، والذي �صبق له وان 
نفذ مبادرة حملة ) اربط حزامك 
وابت�صم ( لتوعية اجلمهور باأهمية 
رب����ط ح����زام االأم�������ان، ف�����ص��اًل عن 
 .. ابت�صم  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه  ت��ق��دمي��ه 

الداخلية، الرامية اإىل تعزيز ر�صا 
ر�صم  واع��ت��م��د  فانتهج  اجل��م��ه��ور، 
لقائدي  توجيهه  عند  االبت�صامة 
اأكد �صعادة  املركبات والُرّكاب. كما 
مبادرات  وج��ود  على  العام  القائد 
وتطبيقها  اعتمادها  �صيتم  اأخ��رى 
املوؤ�صر  م�����ص��ت��ه��دف��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وفيات  بخف�س  اخل��ا���س  الوطني 
الف   100 ل��ك��ل  ال��ط��رق  ح����وادث 

ن�صمة من ال�صكان.

التي  الكراجات  هذه  من  املقدمة 
ال تتبع للوكيل ومت اأخذ اإجراءات 
معينية بدار�صة تف�صيلية من قبل 
تابعة  بال�صيارات  خمت�صة  جلنة 
امل�صتهلك..  حلماية  العليا  للجنة 
موا�صفات  و�صع  على  العمل  ومت 
���ص��ل��ي��م��ة ل���ه���ا وه������ي ل��ي�����ص��ت من 
ولكن  العليا  اللجنة  اخت�صا�س 
املوا�صفات  هيئة  اخت�صا�س  م��ن 
حول  وا�صح  بت�صور  اخل��روج  ومت 
النظام  ال��ور���س حتت عنوان  ه��ذه 
مراكز  ت�����ص��ن��ي��ف  يف  االإم�����ارات�����ي 
ال�صيارات  �صيانة  وور���س  اخلدمة 
و�صمن موا�صفات دولية تتما�صى 
ال�صمان  ع���ق���د  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع 
وال�����ص��ي��ان��ة. وق���ال م��ع��ايل الوزير 
حلها  ع��ل��ى  ج��اه��دي��ن  “ ن��ح��اول 
املخت�صة  اجلهة  لي�صت  وال����وزارة 
وزارات  وه���ن���اك  اجل���ان���ب  ه���ذا  يف 
الر�صوم  ع��ن  ون��ت��ح��دث  اأخ������رى.. 
فقط  االق��ت�����ص��اد  ب����وزارة  املتعلقة 
ممار�صة  ت�����ص��ج��ي��ع  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل 
اأن�صطة اقت�صادية ودعم ال�صركات 
وت�صهيل االإجراءات لها وتخفي�س 

الهيئة بالتعاون مع اللجنة العليا 
حلماية امل�صتهلك وجهات اأخرى.. 
م�صيفا اأنه مت مع بداية هذا العام 
عقد اجتماعات لوجود مالحظات 
بوجود  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  م���ن  ك���ث���رة 
ارت���ف���اع���ات يف ���ص��ل��ع م��ت��ع��ددة ومت 
ط��ل��ب ح�����ص��ور ع���دد م���ن اجلهات 
املركزي  امل�������ص���رف  م��ث��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
العديد من اجلزئيات  ومت جتاوز 
امل�صتهلك  حلماية  العليا  واللجنة 
اأي  واذا خالف  م�صتمرة يف علمها 

منفذ بيع يتم خمالفته.
واأ�صار معاليه اىل ان االح�صائيات 
ما  تنفيذ  مت  باأنه  تفيد  امل��وج��ودة 
يقارب من 13 األفا و370 جولة 
وحمالت   164 املخالفات  وع��دد 
اأن  241 حملة.. موؤكدا  التوعية 
حلماية  العليا  واللجنة  ال����وزارة 
تقوم  املحلية  وال��دوائ��ر  امل�صتهلك 

بدورها مبا هو مطلوب.
التزامات  هناك  اأن  معاليه  وق��ال 
ق��ان��ون��ي��ة يف ال��ع��ق��ود م���ع وك���االت 
ال���������ص����ي����ارات وه�����ن�����اك حت������دي يف 
االأ�صعار وق�صية م�صتوى اخلدمة 

ب�صاأن  م�صيفا  التاأ�صي�س”..  كلف 
االحتادية هناك  الر�صوم  ا�صتيفاء 
املالية  ب��وزارة  يتعلق  وا�صح  م�صار 
والد�صتور  ال����������وزراء  وجم���ل�������س 
مقابل  حت�صل  الر�صوم  ان  وا�صح 
اخل���دم���ات.. ون��ح��ن ن��ت��ح��دث عن 
برتاخي�س  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ر���ص��وم 
االقت�صادية..  االأن�صطة  ممار�صة 
اأي�صا  ال��ر���ص��وم  ه���ذه  اأن  م�����ص��را 
وهناك  امل���ح���ل���ي  امل�������ص���ت���وى  ع���ل���ى 
الوزارة  قبل  من  تتغر  مل  ر�صوم 
املتعلقة  خا�صة  �صنوات   10 منذ 
ب��ر���ص��وم ال��ت��اأ���ص��ي�����س. وق����ال اغلب 
هذه الر�صوم هي لي�صت من طرف 
ال��������وزارة وه���ن���اك ج���ه���ات اأخ����رى 
خمت�صة لطرح هذا ال�صوؤال عليها 

واال�صتف�صار حوله.
االحتادي  الوطني  املجل�س  وتبنى 
تو�صية حول التن�صيق بني خمتلف 
اجل�����ه�����ات امل���ح���ل���ي���ة واالحت�����ادي�����ة 
لتحديد الر�صوم املطلوبة ملمار�صة 
يوؤثر  ال  مبا  االقت�صادي  الن�صاط 
ويعود  بال�صلب  الن�صاط  هذا  على 

بالنفع على التاجر وامل�صتهلك.

االإمارات حت�سد جائزة اأف�سل جناح يف معر�س البحرين الدويل للحدائق
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  جهاز  يف  ممثلة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  جناح  ح�صد 
للرقابة للغذائية جائزة اأف�صل جناح م�صارك يف الركن التوعوي مبعر�س 
البحرين الدويل للحدائق 2018 عن فئة املوؤ�ص�صات احلكومية وذلك 
يف  م��وؤخ��را  اأعماله  اختتمت  ال��ذي  املعر�س  فعاليات  يف  م�صاركته  خ��الل 

املنامة.
امل��ع��ر���س بح�صور �صعادة  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  واق��ي��م حفل االإع����الن ع��ن 
الوطنية  للمبادرة  ال��ع��ام  االأم���ني  خليفة  اآل  عي�صى  بنت  م��رام  ال�صيخة 

لتنمية القطاع الزراعي يف البحرين وامل�صاركني بالفعاليات.
واخلدمات  االأن�صطة  خ��الل��ه  ا�صتعر�س  خ��ا���س  بجناح  اجل��ه��از  و���ص��ارك 
التي يقدمها للمجتمع وجهوده يف توعية اجلمهور مبمار�صات ال�صالمة 

الغذائية وركن خا�س باالبتكار الزراعي ون�صر وتوزيع الكتيبات التوعوية 
وع��ر���س م��رئ��ي ب�����ص��اأن اإجن�����ازات اجل��ه��از وع��رو���س اأخ����رى ع��ن م�صروع 

“�صالمة زادنا”.
واملتحدث  االإماراتي  الوفد  رئي�س  القا�صمي  را�صد  ثامر  املهند�س  واأ�صاد 
ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م اجل���ه���از ب��ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س وح�صن 
ا�صت�صافتها جلناح الدولة ..موؤكدا اأن املعر�س ا�صتطاع اأن ير�صخ مكانته 
بني املحافل الدولية ذات ال�صلة بقطاع الزراعة واال�صتدامة لي�صبح يف 
على  والزراعة  الغذاء  ق�صايا  تتناول  التي  احل�صارية  االأن�صطة  م�صاف 

م�صتوى العامل.
بفعاليات  ال��دول��ة  م�صاركة  ب��ه  حظيت  ال��ذي  اال�صتقبال  بحفاوة  واأ���ص��اد 
التي  املتميزة  ال��ع��الق��ات  و�صالبة  اأ���ص��ال��ة  يج�صد  ال��ذي  االأم���ر  املعر�س 
املعر�س من  رواد  تفاعل  على  انعك�س  وال��ذي  ال�صقيقني  البلدين  جتمع 

املواطنني البحرينيني مع جناح الدولة معربا عن تقديره جلهود فريق 
ر�صائل  اإي�صال  يف  الوفد  اأع�صاء  املزارعني  خدمات  ومركز  اجلهاز  عمل 
ال�صالمة  االإم���ارات يف جم��ال  تبذلها  التي  واإب���راز اجلهود  الدولة  جناح 

الغذائية واال�صتدامة الزراعية.
تنمية  على  املعر�س  يف  م�صاركته  خ��الل  اجلهاز  حر�س  القا�صمي  واأك��د 
دول  م�صتوى  على  احلكومية  املوؤ�ص�صات  ب��ني  ال��دائ��م  التوا�صل  وتعزيز 
جمل�س التعاون اخلليجي لتحقيق االأهداف املن�صودة وامل�صلحة امل�صرتكة 
وت�صليط  وال��زراع��ي  الغذائي  االأم��ن  املجاالت ال�صيما يف جم��ال  كافة  يف 
والدولة  خ��ا���س  ب�صكل  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  املتميزة  ال�صمعة  على  ال�����ص��وء 
ب�صكل عام من خالل تعريف امل�صاركني بالت�صريعات الغذائية والزراعية 
وا�صتدامة  الغذائية  ال�صالمة  جم��ال  يف  اجلهاز  يتبناها  التي  املتقدمة 
القطاع الزراعي اإىل جانب تبادل اخلربات من اجلهات احلكومية وغر 

ميتلكها  التي  واخل��ربات  املعرفة  وت�صدير  باملعر�س  امل�صاركة  احلكومية 
اجلهاز ل�صمان حتقيق اأكرب فائدة ممكنة منها للعامل.

و�صهدت م�صاركة اجلهاز كذلك زيارات ميدانية للمن�صاآت الغذائية رافق 
االأغذية  مراقبة  لق�صم  التابعة  التفتي�س  فرق  االإماراتي  الوفد  خاللها 
باإدارة ال�صحة العامة يف وزارة ال�صحة البحرينية لالطالع على اإجراءات 
التفتي�س املتبعة واأهم التحديات التي تواجه املفت�صني اإىل جانب تنظيم 
املمار�صات  على  للتعرف  النموذجية  امل���زارع  لبع�س  ال��زي��ارات  م��ن  ع��دد 
الزراعية املطبقة واآليات مكافحة االآفات واأنظمة الري والت�صميد املعمول 
املجال  وتبادل اخلربات يف هذا  البحرينية  التجربة  بها لال�صتفادة من 
وزيارة اأحد مزارع الرثوة احليوانية اخلا�صة باإنتاج حليب ال�صاأن واملاعز 
وت�صنيع م�صتقاته كاالألبان واالأجبان وال�صابون الطبيعي للتعرف على 

هذه التجربة الرائدة واال�صتفادة منها.

مب�ساركة 230 فار�سًا وتواجد 30 عيادة طبية على امتداد خارطة الوطن

انط�الق م�س��رة فر�س��ان الق�اف�لة ال�وردية الث�امن�ة
•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
ح���اك���م ال�������ص���ارق���ة، ي�����ص��ه��د ن����ادي 
وال�صباق،  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
�صباح اليوم االأربعاء، حفل انطالق 
الوردية  القافلة  ف��ر���ص��ان  م�صرة 
مدار  على  �صتجوب  التي  الثامنة، 
يف  ج��ه��وده��ا  لتوا�صل  اأي����ام،  �صبعة 
تعزيز االأمل ورفع م�صتوى الوعي 
الفحو�صات  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي 
املبكر  للك�صف  املنتظمة  ال��ط��ب��ي��ة 
عن �صرطان الثدي وتوفر العالج 
لتعزيز  املنا�صب  الوقت  يف  الفّعال 
خطورة  من  واحل��د  النجاة  فر�س 

املر�س.
القافلة  فر�صان  م�صرة  وتوا�صل 
اإحدى مبادرات جمعية   - الوردية 
املعنية  ال�صرطان  مر�صى  اأ�صدقاء 
ب�صرطان  ال���وع���ي  وت��ع��زي��ز  ب��ن�����ص��ر 
عنه  املبكر  الك�صف  واأهمية  الثدي 
 ،2011 العام  يف  انطالقتها  منذ 
جهودها احلثيثة ملكافحة �صرطان 

ال�صارقة  يف  االأوىل  حمطتهم  من 
ال�صبع،  ال��دول��ة  ام����ارات  ليجوبوا 
الفحو�س  خ���الل���ه���ا  وي����ق����دم����وا 
واال�صت�صارات  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة ع���رب ال���ع���ي���ادات ط��ب��ي��ة يف 
اأن يحطوا رحالهم  اإم��ارة قبل  كل 
يف اأبو ظبي يف ال�صاد�س من مار�س 

املقبل.
العام بت�صغيل  وتتميز م�صرة هذا 
الطبية  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  ع��ي��ادة 
املتنقلة للمرة االأوىل والتي ت�صكل 
تقدمي  جم�����ال  يف  ن���وع���ّي���ة  ن��ق��ل��ة 
بتكلفة  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����ص��ف  خ���دم���ات 
اأن  ب��ع��د  دره����م،  م��ل��ي��ون   15 بلغت 
تكللت جهودها احلثيثة على مدار 
بت�صجيل  املا�صية  ال�صبع  ال�صنوات 
للقافلة،  اجل���دي���د  االإجن������از  ه����ذا 
متنقلة  طبية  ع��ي��ادة  اأول  ُت��ع��ٌد  اإذ 
جمَهزة  ال����ع����امل  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
باأحدث املعدات الطبية والتقنيات 
الفحو�س  ل���ت���ق���دمي  احل����دي����ث����ة 
عن  للك�صف  املجانية  االإكلينيكّية 
�صرطان  وفح�س  ال��ث��دي  �صرطان 
ع���ن���ق ال����رح����م ع���ل���ى م������دار ال���ع���ام، 
م��ن تقدميها خ��الل م�صرة  ب��داًل 

الوعي،  ن�����ص��ر  م���ن خ����الل  ال���ث���دي 
اأ�صهمت ب�صكل كبر يف ح�صد  التي 
االإماراتي  املجتمع  قطاعات  كافة 
واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

للت�صدي ل�صرطان الثدي.
م�صرة  ان����ط����الق  ح���ف���ل  وي�����ص��ه��د 
ف��ر���ص��ان ال��ق��اف��ل��ة ال����وردي����ة، التي 
للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي  يف  تقام 
وال���������ص����ب����اق، ن���خ���ب���ة ك����ب����رة من 
واالإقليمية  املحلية  ال�صخ�صيات 
والدولية، وح�صد كبر من و�صائل 
االإعالم، لي�صهدوا انطالق امل�صرة 
وفر�صانها  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ط��واق��م��ه��ا 

وقالت رمي بن كرم، رئي�صة اللجنة 
فر�صان  مل�����ص��رة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
ال��ق��اف��ة ال���وردي���ة: ن��ع��ي مت��ام��اً اأن 
اأجل  اإطالقها من  يتم  اأية مبادرة 
حمفوفة  تكون  نبيلة  ق�صية  دع��م 
امل�صاركة  ول�������وال  ب���ال���ت���ح���دي���ات، 
واحلما�س  ال��وا���ص��ع��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  وروح  ال��ك��ب��ر 
لالن�صمام  الكثرين  دفعت  التي 
جل��ه��ود ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة بهدف 
باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز 

الفر�صان فقط.
امل�صرة  ت�����ص��ه��د  اآخ�����ر،  اإجن�����از  ويف 
اأك��رب ع��دد من  ه��ذا العام م�صاركة 
االأوىل  انطالقتها  منذ  الفر�صان 
العدد  بلغ  حيث   ،2011 العام  يف 
يف  امل�صاركني  للفر�صان  االإج��م��ايل 
فار�صاً   230 ال��ث��ام��ن��ة  م�صرتها 
اإماراتياً   150 بينهم  وف��ار���ص��ة، 
واإم��ارات��ي��ة، و65 من دول اخلليج 
العربية،  االأق��ط��ار  وبقية  العربي 

و15 فار�صاً من اأوروبا.

املبكر يف رفع معدالت  الت�صخي�س 
من   98% اأن  ح���ي���ث  ال�������ص���ف���اء، 
احلاالت التي يتم اكت�صافها مبكراً، 
ملا  و���ص��ف��اوؤه��ا مت��ام��اً،  يتم عالجها 
 50 نحو  اإىل  الو�صول  من  متَكنا 
�صنوات  ال�صبع  �صخ�س خالل  األ��ف 

املا�صية .
الوردية  القافلة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
ت�صتهدف خالل م�صرتها الثامنة 
تقدمي الفحو�صات الطبية اإىل ما 

ال يقل عن 8 اآالف �صخ�س.

اإماراتية تتربع ب�� 8.2 مليون درهم دعما 
مل�ساريع وقف تنفذها دار الرب يف دبي

•• دبي -وام: 

اأعلنت جمعية دار الرب عن تنفيذ م�صروعي “وقف” جديدين يف دبي تكفلت 
باأحدهما بالكامل حم�صنة اإماراتية بقيمة 8 ماليني و250 األف درهم.

ويهدف امل�صروعان اإىل تعزيز م�صاريع الوقف اخلري يف الدولة وحتقيق 
االجتماعية  ال�صرائح  وخدمة  واملجتمعية،  واالإن�صانية  اخلرية  اأهدافها 

املحتاجة وتوفر احتياجات ذوي الدخل املحدود يف خمتلف االإمارات.
تفقد  ال���ذي  ال��رب  ل�����دار  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  الها�صمي  ه�صام  وق���ال 
االأول  اإن  فيهما  العمل  �صر  على  واطلع  الكبرين  الوقفيني  امل�صروعني 
النهدة يف دبي خلف م�صت�صفى زليخة وهو  مبنطقة  النهدة” يقع  “وقف 
األ��ف قدم   15 11 طابقا وميتد على م�صاحة  عبارة عن بناية تتكون من 
و950  مليونا   32 بنحو  تقدر  اإجمالية  بتكلفة  �صقة   66 وي�صم  مربعة 
امل�صروع  متويل  يف  ع��دة  م�صادر  م�صاهمة  اإىل  م�صرا  دره��م��ا،  و67  األ��ف��ا 
اإدارة االأيتام واالأ�صر الفقرة يف اجلمعية  اخلري الوقفي ت�صمل كال من 
بن�صبة %55 وم�صروع املالب�س امل�صتعملة” بن�صبة %21 وبرنامج اأبواب 
%15 وم�صروع  اخلر بالتعاون بني اجلمعية وموؤ�ص�صة دبي لالإعالم ب 
يف  امل�صاريع  واإدارة   5% ب�  للجمعية  التابع  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  الرب 
“دار الرب” ب %3 وعدد من املتربعني الذين تكفلوا بن�صبة %0.02 من 
الثاين  الوقف  اأن م�صروع  الها�صمي  واأ�صاف  التكلفة االإجمالية للم�صروع. 
على  و���ص��ارف  متقدمة  مرحلة  بلغ  ال��ذي  ال�صيني”  “املركز  ا�صم  يحمل 
االنتهاء وت�صليمه ويقع يف املدينة العاملية يف دبي ويخدم �صكانها والقاطنني 
يف املناطق املجاورة لها وهو عبارة عن م�صروع مركز اإ�صالمي يعنى بتحفيظ 
القراآن الكرمي والثقافة االإ�صالمية ب�صكل عام ويرتامى على م�صاحة 18 
األفا و97 قدما مربعة وتقدر تكلفته االإجمالية ب 8 ماليني و258 األف 

درهم تكفلت بها بالكامل املح�صنة وفاعلة اخلر املواطنة.
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اأخبـار الإمـارات

االأمانة العامة لتنفيذي دبي تنظم فعاليات واأن�سطة مبتكرة ترتجم روؤية القيادة يف �سهر االإبتكار

دور االبتكار كمحرك رئي�س للنمو 
االق��ت�����ص��ادي وع��ن�����ص��ر اأ���ص��ا���ص��ي يف 
اإىل  ي�صتند  م�صتدام  اقت�صاد  بناء 

املعرفة.
“حتاكي  ال����ن����ع����ي����م����ي:  وق������ال������ت 
خمتلف  جم��م��ل��ه��ا  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
توظيفها  وكيفية  االبتكار  جوانب 
مب��ا ي��خ��دم ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س وهو 
اإي���ج���اب���ي يف حياة  ف�����ارق  اإح�������داث 
امل��ج��ت��م��ع وت��ت��ك��ام��ل م���ب���ادرة “يوم 
لدبي” مع هذا الهدف حيث تربز 
ك���اإح���دى امل���ب���ادرات امل��ب��ت��ك��رة التي 
�صلوكي  تغير  اإح����داث  ت�صتهدف 
يف املجتمع عرب حتفيز اأفراده على 
من  ج���زءا  التطوعي  العمل  جعل 
اليومية  منط حياتهم وخياراتهم 
التطوعية  ال����ف����ر�����س  واب����ت����ك����ار 
وتطوير  خلدمة  الوقت  وتكري�س 

املجتمع”.
االهتمام  ه��ذا  “يعك�س  واأ���ص��اف��ت: 
املتنامي بامل�صاركة يف فعاليات �صهر 
االإم��ارات لالبتكار من قبل جميع 
مدى  املجتمع  وق��ط��اع��ات  ���ص��رائ��ح 
الفعال لزيادة الوعي بقيمة  االأثر 
كافة  القطاعات  واعتماد  االبتكار 
اأدائها  ل��ت��ط��وي��ر  ك��اآل��ي��ة  ل��الب��ت��ك��ار 
وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ح��ي��ث بات 
واأداة  م�صتقبلية  ���ص��رورة  االبتكار 
اأ�صا�صية من اأدوات التطور والتقدم 
التناف�صية  اال���ص��ت��دام��ة  وحت��ق��ي��ق 

لبناء م�صتقبل مزدهر”.
ك��م��ا اأع���ل���ن ب��رن��ام��ج دب����ي ل�����الأداء 
انطالق  ع���ن  امل��ت��م��ي��ز  احل���ك���وم���ي 
والتي  دبي”  م��ب��ت��ك��ري  “بوابة 
ملبتكري  اف��رتا���ص��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ت��ع��د 

لالبتكار  االإم�������ارات  ���ص��ه��ر  ي��ع��د  و 
واملبتكرين  لالبتكار  مهمة  وجهة 
القيادة  اهتمام  يوؤكد  و  الدولة  يف 
الب�صري  ب��ال��ع��ن�����ص��ر  ال���ر����ص���ي���دة 
وت��ط��وي��ر ال���ك���وادر وح��ر���ص��ه��ا على 
لالأجيال  م�صتدام  م�صتقبل  ب��ن��اء 

املقبلة .
وت�صهد الفعاليات العديد من ور�س 
العمل التي تهدف يف جمملها اإىل 
االأفكار  ل��ت��ول��ي��د  ال��ع��ق��ول  حت��ف��ي��ز 
اجلديدة واملبتكرة و تعترب مبادرة 
املبتكرة  املبادرات  “خط دبي” من 
عامليا  االإم���ارة  مكانة  تكر�س  التي 
الرقمية  التكنولوجيا  جم���ال  يف 
ب�صكل يعزز من �صمعتها الرائدة يف 

خمتلف املجاالت.
و تربز دبي من خالل هذه املبادرة 
تبني  يف  �صباقة  كمدينة  احليوية 
االأف�����ك�����ار االب���ت���ك���اري���ة واخل���الق���ة 
التقنية  امل�������ص���ت���ج���دات  وم���واك���ب���ة 
طموحاتها  وي��ج�����ص��د  وال��رق��م��ي��ة 
عاملي  كمعيار  مكانتها  تر�صيخ  يف 

للتميز يف االبتكار”.
و تتما�صى اأهداف “خط دبي” مع 
لالبتكار  االإم������ارات  �صهر  ر���ص��ائ��ل 
حقيقيا  ان���ع���ك���ا����ص���ا  ي���ع���د  وال�������ذي 
االإب����داع  دائ��م��ة  امل��ت��ف��ردة  للمدينة 
ر�صالتها  وي�����رتج�����م  واالب�����ت�����ك�����ار 
والتوا�صل  االنفتاح  يف  احل�صارية 
وك�����������اأداة م����ت����ف����ردة ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 
اأحدث  يواكب  ب�صكل مبتكر  الذات 

امل�صتجدات العاملية”.
“خط دبي” هو  اأن  جدير بالذكر 
تطويره  يتم  ال��ع��امل  يف  خ��ط  اأول 
م���ن ق��ب��ل م��دي��ن��ة وي��ح��م��ل ا�صمها 

�صهر  “ميثل  ال�صويدي:  واأ�صافت 
لعر�س  فر�صة  لالبتكار  االإم��ارات 
العقول  لتحفيز  االبتكارات  اأحدث 
اجلديدة  االأف����ك����ار  وا���ص��ت��خ��ال���س 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  ون�����ص��ر  وامل��ب��ت��ك��رة 
ب���ني خم��ت��ل��ف اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع مبا 
ي��ت��م��ا���ص��ى م����ع ت���وج���ه���ات ال���دول���ة 
ومواكبة اجلهود املبذولة لتحقيق 
التميز  جم�����ال  يف  ن���وع���ي���ة  ق���ف���زة 

والريادة”.
عدة  على  التعرف  املن�صة  تتيح  و 
م�����ص��اري��ع م��ب��ت��ك��رة مل��وظ��ف��ني من 
حكومة دبي مثل م�صروع “�صالطني 
العلم” والذي يعد مبثابة معر�س 
دويل متنقل للتعريف مب�صاهمات 
و  العلوم  يف  االإ�صالمية  احل�صارة 
وم�صروع  االإب��داع��ي��ة  االخ��رتاع��ات 
ل��ر���ص��د احلرائق  امل��ب��ت��ك��ر  اجل��ه��از 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن م�����ص��روع متكامل 
ذكية  بطريقة  احلرائق  من  للحد 
�صبكة  با�صتخدام  التكلفة  وقليلة 
االنرتنت اي اليف وربطها بغرفة 
م��ن خاللها  م��وح��دة ميكن  حتكم 
قيا�صي  زم����ن  يف  احل���رائ���ق  ر���ص��د 
الفائزة  ال��ف��ك��رة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
 2017 ت��ب��ت��ك��ر  دب���ي  يف م�����ص��اب��ق��ة 
“دبي حتبك” وهو عبارة  م�صروع 
عن �صعار خا�س ميكن ا�صتخدامه 
من قبل اجلميع لي�صهم يف تفعيل 
واملتو�صطة  ال�صغرة  امل�صاريع  دور 
من خالل تقدمي منتوجات حتمل 
مراكز  دور  وتفعيل  ال�����ص��ع��ار  ه���ذا 
ال�������ص���ب���اب وامل���ج���ت���م���ع م����ن خ���الل 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  ���ص��ب��ك��ات 
وع�����رب ال�������ص���ا����ص���ات االإع����الن����ي����ة يف 

•• دبي-وام:

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  نظمت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم���������ارة دب�����ي خالل 
لالبتكار  االإم����ارات  �صهر  فعاليات 
عددا من الفعاليات املبتكرة وذلك 
���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
�صاركت  التي  ووك  �صيتي  منطقة 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  فيها 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف دب���ي خالل 
28 فرباير  اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة 
اجلاري عرب فعاليات مبتكرة تعزز 

ثقافة االبتكار.
فئات  جميع  الفعاليات  ا�صتهدفت 
امل��ج��ت��م��ع الط���الع���ه���م ع��ل��ى اأب����رز 
املجال  ه���ذا  امل��ب��ذول��ة يف  اجل���ه���ود 
والتي تطمح دبي من خاللها اإىل 
حتقيق اأهدافها املتمثلة يف الريادة 
التناف�صية  م���وؤ����ص���رات  و�����ص����دارة 
العاملية وتعزيز ا�صتدامة اقت�صادها 

وفق اأ�ص�س مبتكرة.
املزروعي  اأك����د ح�����ص��ن  م���ن ج��ان��ب��ه 
االإمارات  ل�صهر  دب��ي  جلنة  من�صق 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  يف  ل��الب��ت��ك��ار 
�صهر  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  دب����ي  الإم�������ارة 
ت�صكل  دب��ي  يف  لالبتكار  االإم����ارات 
الوطنية  اجل���ه���ود  ل��ت��ع��زي��ز  دف��ع��ة 
اإىل تعزيز ثقافة االبتكار  الرامية 
واملبتكرين  ب��االب��ت��ك��ار  واالح��ت��ف��اء 
كونه من�صة ا�صرتاتيجية لتوظيف 
خدمة  يف  ال��ن��وع��ي��ة  االب����ت����ك����ارات 
الو�صول  يف  الطموحة  التطلعات 
بدبي اإىل موقع ال�صدارة يف قائمة 

الدول االأكرث ابتكارا يف العامل.
“تت�صمن  امل�������زروع�������ي:  ق������ال  و 
م�����������ص�����ارك�����ات خم����ت����ل����ف اجل����ه����ات 
دب����ي �صمن  اإم������ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف 
اأك��رث من  �صهر االإم���ارات لالبتكار 
اأف�صل  ت�����ص��ت��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ة   90
االبتكارية  واحل���ل���ول  امل��م��ار���ص��ات 
احلكومي  ال���ع���م���ل  ���ص��ع��ي��د  ع���ل���ى 
وحتفز القطاع اخلا�س وموؤ�ص�صات 
متا�صيا  وذل����ك  لتبنيها  امل��ج��ت��م��ع 
اجلهود  مل��وائ��م��ة  دب��ي  م�صاعي  م��ع 
املن�صودة  النوعية  القفزة  وحتقيق 
وت�������ص���م���ي���م ب����اق����ة م�����ن ال����ربام����ج 
�صاأنها حتفيز  التي من  وامل��ب��ادرات 
اأفراد املجتمع على االبتكار وتبني 

ي��ع��زز مكانة  االإب��داع��ي مب��ا  الفكر 
دول��ة االإم��ارات �صمن اأك��رث الدول 

ابتكارا على م�صتوى العامل”.
“حر�صنا  امل�����زروع�����ي:  اأ�����ص����اف  و 
اإقامة  ع��ل��ى  دب����ي  ام�����ارة  يف جل��ن��ة 
ب�صكل  للجمهور  موجهة  فعاليات 
اإط����ار م�صاعينا  وال��ط��الب يف  ع���ام 
خمتلف  بني  االبتكار  ثقافة  لن�صر 
ترتكز  ل����ذل����ك  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد 
االأماكن  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ت��ي ي��رت��اده��ا ال��ن��ا���س اإ���ص��اف��ة اىل 
فيما  ب���ال���رتف���ي���ه  االب����ت����ك����ار  دم�����ج 
يخ�س الربامج اخلا�صة باالأطفال 
االإبداع  م���دارك  تو�صيع  يتم  حتى 
زيارات  برنامج  جانب  اإىل  لديهم 
لالن�صمام  املدار�س  بطلبة  خا�س 
اإىل ور�س علمية يوميا يف خمتلف 

جماالت العلوم والروبوتات.
ل�صهر  دب��ي  جلنة  من�صق  اأو���ص��ح  و 
الفعاليات  اأن  لالبتكار  االإم����ارات 
والتفرد  ب��ال��ت��ن��وع  ت��ت�����ص��م  امل���ق���ررة 
تتمثل يف  م��وح��دة  روؤي���ة  وجتمعها 
واأداة  وغ��اي��ة  ثقافة  االبتكار  جعل 
ال�صاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 

وامل�صتدامة.
ث��ق��ة مبخرجات  “ ك��ل��ن��ا   : ق���ال  و 
�صتمهد  التي  الوطنية  االحتفالية 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  اأم��ام  الطريق 
م�صتوى  اإىل  للو�صول  احلكومية 
توفر  يف  ال���ت���م���ي���ز  م�����ن  ج����دي����د 
اإىل م�صتوى  اخلدمات التي ترقى 
تطلعات كل مواطن ومقيم وحتقق 
ال�����ص��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة واالزده������ار 
مل��ج��ت��م��ع االإم�������ارات ان�����ص��ج��ام��ا مع 
لقيادتنا  ال�����ص��دي��دة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

الر�صيدة”.
دبي”  “خط  م��ب��ادرة  وا�صتعر�صت 
اإب��داع��ات��ه��ا خ��الل فعاليات  اأح���دث 
اإمارة  يف  لالبتكار  االإم����ارات  �صهر 
دب�������ي ح����ي����ث ي���������ص����ارك ع�������دد من 
ال��ف��ن��ان��ني ع��ل��ى م����دار اال���ص��ب��وع يف 
ر�صم لوحات مبدعة تعك�س اأ�صالة 
دبي وحداثتها وتطلعات م�صتقبلها 
للتعبر  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  لتحفيز 
الزوار  ع��دد من  ون�صم  ذاتهم  عن 
الر�صم  و���ص��ارك��وه��م  الفنانني  اإىل 
خالل  م��ن  اأنف�صهم  ع��ن  والتعبر 

دبي”. “خط 

بياناتهم  قاعدة  على  ت�صتمل  دب��ي 
والفعاليات  االخ������رتاع  وب�������راءات 
باملبدعني  اخل��ا���ص��ة  واالأن�������ص���ط���ة 
ومواهبهم  م��ه��ارات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 

وت�صهيل تبادل املعرفة.
واإبداعات  ابتكارات  املن�صة  و ت�صم 
الفائزين  دب���ي  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي 
ب���ج���وائ���ز ب���رن���ام���ج دب������ي ل�������الأداء 
وت�صتهدف  امل���ت���م���ي���ز  احل���ك���وم���ي 
وامل�صاريع  االأف���ك���ار  اأح����دث  ع��ر���س 
اإليها  تو�صل  ال��ت��ي  واالخ���رتاع���ات 
ممتع  ب�صكل  دب��ي  حكومة  مبدعي 
يف  ي�صاهم  مم��ا  وتفاعلي  وم�صوق 
وايجاد  لالبتكار  قدراتهم  تنمية 
االبتكارات  ل��ت��ب��ن��ي  و����ص���ل  ح��ل��ق��ة 
واالخ����رتاع����ات ب���ني م��ب��دع��ي دبي 

والقطاعني احلكومي واخلا�س.
ال�صويدي  مها  اأ�صارت  جانبها  من 
ب��رن��ام��ج دبي  م���دي���ر م�����ص��اري��ع يف 
التابع  امل��ت��م��ي��ز  ل�����الأداء احل��ك��وم��ي 
للمجل�س  ال�����ع�����ام�����ة  ل�����الأم�����ان�����ة 
اأن  اإىل  دب����ي  الإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تعترب  دب��ي  مبتكري  بوابة  مبادرة 
اإحدى مبادرات برنامج دبي لالأداء 
احلكومي املتميز الداعمة لالبتكار 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن واأك������دت اأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
على  دب��ي  حكومة  موظفي  حتفيز 
على  للحفاظ  واالإب������داع  االب��ت��ك��ار 
ف���رق العمل  ال��ت��م��ي��ز يف  ا���ص��ت��دام��ة 
نوعية يف  نقلة  احلكومي وحتقيق 
اخلدمات  ومتيز  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء 
احل��ك��وم��ي��ة مب���ا ي��ح��ق��ق االأه�����داف 
والو�صول  دب��ي  الإم����ارة  التنموية 
اإىل  احل����ك����وم����ي����ة  ب������اخل������دم������ات 

م�صتويات عاملية.
وقالت ال�صويدي: “تهدف “بوابة 
مبتكري دبي” اإىل اإتاحة الفر�صة 
للم�صاركة  دب���ي  ح��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي 
اب��ت��ك��اري��ة لتحد  ب���اأف���ك���ار وح���ل���ول 
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  مهم م��ن 
املجتمع وت�صهم يف تنمية قدراتهم 
لالبتكار واإيجاد حلقة و�صل لتبني 
االب����ت����ك����ارات واالخ������رتاع������ات بني 
مبدعي دبي والقطاعني احلكومي 
توجيهات  م��ن  انطالقا  واخل��ا���س 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ال��رام��ي��ة لدعم 
اأداء  يف  التميز  وحت��ق��ي��ق  االب��ت��ك��ار 

العمل احلكومي”.

�صركة مايكرو�صوفت  بالتعاون مع 
العاملية وفقا الأعلى املعاير التقنية 
ويتميز  املجال  هذا  يف  امل�صتخدمة 
الرقمية  غ��ره من اخلطوط  عن 
املقومات  ج��وه��ره  يف  يحمل  ب��اأن��ه 
اإم����ارة دب��ي رمزا  ال��ت��ي جعلت م��ن 
واأيقونة للنجاح والت�صامح اإذ �صمم 
يف  واالإجنليزية  العربية  باللغتني 
املن�صود  التناغم  لتحقيق  واحد  اآن 
لغة   21 اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  بينهما 

اأخرى �صمن نطاق امل�صروع.
“يوم لدبي” يف  وت�����ص��ارك م��ب��ادرة 
مب�صاركة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  اأن�����ص��ط��ة  ع���دة 
و  اجلهات  خمتلف  من  متطوعني 
جمملها  يف  تهدف  املجتمع  اأف���راد 
اإىل تعزيز ثقافة العمل التطوعي 
االأف��������راد على  امل��ج��ت��م��ع وح����ث  يف 
الفر�س  وابتكار  النهج  ه��ذا  تبني 

التطوعية.
فعالية  لدبي”  “يوم  واأط���ل���ق���ت 
والتي  البا�صمة”  “ال�صا�صة 
على  حلثهم  اجلمهور  مع  تتفاعل 
ب��ال��وق��ت الإ���ص��ع��اد �صخ�س  ال��ت��ربع 
امل��ب��ادرة وتظهر  م��ا �صمن حم���اور 
فحواها  للتطوع  حتفيزية  ر�صالة 
اأث��م��ن م��ا ميكن اأن  اأن ال��وق��ت ه��و 

تتطوع به الإ�صعاد �صخ�س اآخر.
لدبي”  “يوم  م��ب��ادرة  نظمت  كما 
جمل�س  م��ع  بالتعاون  عمل  ور���ص��ة 
ال�����ص��ب��اب مل����واءم����ة اجل���ه���ود حول 
املبادرة  اآليات جديدة لدعم  اإيجاد 
والعطاء  امل�����ص��ارك��ة  م��ب��داأ  وتفعيل 
بالعمل  االرت�����ق�����اء  ط�����رق  وب���ح���ث 
بال�صكل  وت���وظ���ي���ف���ه  ال���ت���ط���وع���ي 
فر�س  ا�صتحداث  وكيفية  االأم��ث��ل 

تطوعية مبتكرة.
النعيمي  ميامة  اأك��دت  جهتها  من 
التنفيذي  املجل�س  اأول يف  تنفيذي 
�صهر  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  دب���ي  حل��ك��وم��ة 
روؤية  ت��رتج��م  لالبتكار  االإم�����ارات 
تعزيز مفهوم  الر�صيدة يف  القيادة 
بجميع  امل���ج���ت���م���ع  يف  االب����ت����ك����ار 

اأطيافه.
و اأ�صارت اإىل اأن االحتفاء بابتكارات 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ميثل خطوة هامة يف �صباق الدولة 
وتر�صيخ  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  نحو 
االإب�������داع امل��وؤ���ص�����ص��ي ان��ط��الق��ا من 

امل���ط���ارات وم��راك��ز ال��ت�����ص��وق وعلى 
باالإ�صافة  اجلوية  الرحالت  منت 
وهي  “ابت�صموا”  م����ب����ادرة  اإىل 
م���راآة مبتكرة تثبت يف  ع��ن  ع��ب��ارة 
االأم���اك���ن اخل��ارج��ي��ة ل��ي��ق��وم املارة 
بالتقاط �صورهم املنعك�صة يف هذه 
#ابت�صموا  التي حتمل كلمة  امل��راآة 
بن�صر  وي��ق��وم��وا  مبت�صمني  وه���م 
التوا�صل  ق��ن��وات  ال�����ص��ور يف  ه���ذه 
ن�صر  ي�����ع�����زز  مب������ا  االج����ت����م����اع����ي 

االبت�صامة والطاقة االإيجابية.
ك��م��ا ت�����ص��م امل��ن�����ص��ة م�����ص��روع احلد 
الكيميائي  الكا�صف  ا�صتهالك  من 
اإنتاجية  زي���ادة  اإىل  يهدف  وال���ذي 
امل�صتخدمة  الكيميائية  الكوا�صف 
يف  ي�����ص��ه��م  100? مب����ا  ب��ن�����ص��ب��ة 
امل��ي��زان��ي��ة ي�صل  وف����ر يف  اإح������داث 
االأ�صاليب  مع  باملقارنة   ?50 اإىل 
اأداة  وم�����ص��روع  �صابقا  امل�صتخدمة 
الذكري  النووي  احلم�س  تنميط 
وقد  ال�����ص��رع��ي  ال��ط��ب  لتطبيقات 
خالل  م��ن  االأداة  ه��ذه  ق��وة  ثبتت 
امل���ت���اح���ة ح��ال��ي��ا م���ع ال����ق����درة على 
وم�������ص���روع   ?99 م����ن  ال���ت���م���ي���ي���ز 
حال  يعد  وال��ذي  اإهب”  “م�صرت 
املطارات  يف  الطيور  جتمع  مل�صكلة 
�صالمة  ت���ه���دد  وال���ت���ي  واأرج���ائ���ه���ا 

الرحالت اجلوية.
على  اإهب”  “م�صرت  ي���ع���م���ل  و 
ت��خ��وي��ف ال���ط���ي���ور واإب���ع���اده���ا عن 
املحيطة  احل�������ص���ا����ص���ة  امل����ن����اط����ق 
باملدرجات واملمرات اجلوية ف�صال 
التحذيري  ال�صريط  م�صروع  عن 
ال���ذك���ي وه����و ع���ب���ارة ع���ن �صريط 
حماية  يف  ي�صاهم  ذك���ي  حت��ذي��ري 
االإمارات  حلكومة  التحتية  البنيه 
مثل  ل���ل���خ���دم���ات  ق���ط���ع  اأي  م����ن 
ال�صرف  اأو  امل��ي��اه  اأنابيب  خ��دم��ات 
ال�صحي اأو اأ�صالك هيئة الكهرباء.
�صهر  ف���ع���ال���ي���ات  زوار  وي���ح���ظ���ى 
دبي  اإم����ارة  يف  لالبتكار  االإم�����ارات 
ب���ف���ر����ص���ة االط�������الع ع���ل���ى اأح�����دث 
و�صتتاح  واالإب����داع����ات  االب���ت���ك���ارات 
لهم فر�صة التفاعل احلي واملبا�صر 
مع املبدعني واملبتكرين امل�صاركني 
على مدار 7 اأيام يف منطقة �صيتي 
ووك وامل�صاركة يف العديد من ور�س 

العمل واحللقات النقا�صية.

بلحيف النعيمي وعهود الرومي يفتتحان مركز ال�سعادة واالإبتكار بوزارة تطوير البنية التحتية
•• دبي -وام:

افتتح معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  و  التحتية  البنية  تطوير 
وزيرة دولة لل�صعادة وجودة احلياة املديرة العامة ملكتب رئا�صة 
جمل�س الوزراء مركز ال�صعادة واالبتكار يف مقر وزارة تطوير 
االإ�صبوع  فعاليات  مع  بالتزامن  وذل��ك  بدبي  التحتية  البنية 
الرابع ل�صهر االإمارات لالبتكار بح�صور �صعادة املهند�س ح�صن 
جمعة املن�صوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية وعدد من 

م�صوؤوليها .
ملعايل  بال�صكر  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  م��ع��ايل  وت��ق��دم 
اإطار  يف  ياأتي  ال��ذي  املركز  افتتاح  يف  مل�صاركتها  الرومي  عهود 
وت�صجيع  االإي��ج��اب��ي  العمل  بيئة  حتفيز  على  ال����وزارة  حر�س 
اجلهد االإبداعي وابتكار اأدوات جديدة لتطوير اأ�صاليب العمل 
املوؤ�ص�صي �صمن بيئة حمفزة تزرع الرغبة يف نفو�س املوظ�فني 

لل�بذل والع�طاء واالإنت�اج.
ولفت معاليه اإىل اأن وزارة تطوير البنية التحتية تواكب توجه 
القيادة الر�صيدة فيما يتعلق بال�صعادة واالإبتكار وتعمل ب�صكل 
حثيث على بث روح ال�صعادة بني املوظفني ما ي�صهم يف تعزيز 
مفهوم االإبتكار واالإبداع والوالء الوظيفي الذي ينعك�س مزيدا 
من االإجن��ازات التي ت�صاف ملا حققته ال��وزارة خالل ال�صنوات 
اأن وزارة تطوير البنية التحتية حري�صة  اإىل  اأ�صار  املا�صية. و 
خالل  م��ن  واالإي��ج��اب��ي��ة  بال�صعادة  مفعم  عمل  ج��و  خلق  على 
اإطالق املبادرات ذات العالقة اإىل جانب تعزيز مفهوم االإبتكار 
التي  االإجن����ازات  يدعم  م��ا  ب��ني موظفيها  العمل  واالإب����داع يف 
بت�صدرها   2021 االم���ارات  روؤي��ة  ت�صب مبجملها يف حتقيق 

موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
اإدخ��ال منظومة االإبتكار يف جماالت البنية التحتية  اأن  اأكد  و 
والقطاعات الداعمة لها ي�صاهم يف دفع عجلة النمو يف الدولة 
وبف�صل تلك املنظومة حققت دولة االإمارات معدالت منو رائدة 
التنموية  امل��ج��االت  �صتى  يف  متقدمة  عاملية  تناف�صية  وم��راك��ز 
وب�صفة خا�صة يف جماالت البنية التحتية اإذ ح�صلت االإمارات 

على املركز االأول يف جودة الطرق خلم�صة �صنوات متتالية.
دولة  اإن  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ال��ي��ه  ق���ال  و 
االإمارات ت�صت�صرف امل�صتقبل يف جميع قطاعات العمل وجماالت 
احلياة عرب تبني نهجي االبتكار واالإبداع واال�صتثمار فيهما يف 
الوقت الذي توؤمن فيه القيادة الر�صيدة للدولة باأهمية تر�صيخ 
ثقافة االبتكار كممار�صة يومية وجزء اأ�صيل يف منط احلياة يف 
الدولة ما يعزز من املكانة الرائدة للدولة على خمتلف ال�صعد 

ويجعلها منوذجا يحتذى جلهة االإبداع واالبتكار.
من جهتها اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي اأن حكومة 
احلياة  وج��ودة  ال�صعادة  تر�صيخ  على  حري�صة  االم���ارات  دول��ة 
لثقافة  احلا�صنة  البيئة  وت��ط��وي��ر  احل��ك��وم��ي  العمل  بيئة  يف 
املوؤ�ص�صي  التطوير  لعملية  رئي�س  ك��داع��م  الأهميتها  االإب��ت��ك��ار 
ترتقي  مبتكرة  اأدوات  لتبني  املوظفني  وحتفيز  االأداء  وتعزيز 
خدمات  وت�صميم  تطوير  يف  وت�صهم  املتميز  االأداء  مب�صتويات 

ترتقي بتجربة املتعاملني.
ال�صعادة واالإبتكار بوزارة تطوير  افتتاح مركز  اأن  اإىل  واأ�صارت 
البنية التحتية ميثل خطوة مهمة يف جهود اجلهات احلكومية 
وجودة  ال�صعادة  ملنظومة  الداعمة  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  بلورة 
احلياة يف حكومة دولة االإمارات ويوفر م�صاحة اإيجابية لفريق 
العمل يف الوزارة للتفكر االإبداعي والع�صف الذهني وابتكار 

احللول ملختلف التحديات.
و اأث��ن��ت م��ع��ايل ع��ه��ود ال��روم��ي ع��ل��ى اه��ت��م��ام م��ع��ايل الدكتور 
عبداهلل بلحيف النعيمي وتركيزه على حتقيق ال�صعادة ملوظفي 
لتعزيز  و�صعيه  حياتهم  ج��ودة  مب�صتويات  واالإرت��ق��اء  ال���وزارة 
منظومة االبتكار يف جمال البنية التحتية ودعمه للموهوبني 

واملبتكرين.
و ي�صم املركز - الذي يج�صد توجهات الدولة يف تعزيز مفهوم 
وبيئة ال�صعادة بني املوظفني واملتعاملني باالعتماد على االأدوات 
ومقهى  للقراءة  رك��ن  جانب  اإىل  رئي�صية  قاعات   6 املبتكرة- 

ال�صعادة وركن لالألعاب.
و ي�صمل املركز قاعة »درة االأزم��ان« املخ�ص�صة لور�س الع�صف 
قاعة  تخ�صي�س  مت  فيما  ب��االب��ت��ك��ار..  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ذه��ن��ي 
مبا  وال�صركاء  واملتعاملني  املوظفني  اأفكار  ملناق�صة  »اأف��ك��اري« 
يخدم تطوير وحت�صني منظومة العمل ويحقق ال�صعادة ملجتمع 
 »2071 االإم���ارات  »مئوية  قاعتي  اإىل جانب  االإم���ارات  دول��ة 
باإ�صت�صراف  املتعلقة  الق�صايا  �صتحت�صنان  اللتني   »X10« و 
بت�صدرها  ال��دول��ة  توجه  يخدم  ما  املوؤ�ص�صي  العمل  م�صتقبل 

عامليا يف جمال تطوير البنية التحتية.
التي  املجل�س  قاعة  اأي�صا  واالإبتكار  ال�صعادة  مركز  ويت�صمن 
القاعة  ع��ن  ف�صال  امل��وظ��ف��ني  م��ع  ال��ل��ق��اءات  لعقد  ت�صتخدم 
باملوظفني  االإيجابية  الطاقة  بث  اإىل  تهدف  التي  الريا�صية 
م��ن خالل  ال�صحي  احل��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  على  الرتكيز  ج��ان��ب  اإىل 
ريا�صية يقدمها مدربون متخ�ص�صون..  ور�س عمل ومتارين 
يف حني حددت وزارة تطوير البنية التحتية م�صتهدفاتها من 
مركز ال�صعادة واالإبتكار من خالل برنامج �صنوي ي�صمل كافة 

الفعاليات التي �صيتم تنظيمها.

�سهر االإمارات لالبتكار ي�ستقطب 300 متطوع ومتطوعة
•• دبي-وام:

300 متطوع و  اأك���رث م��ن  ���ص��ارك 
م��ت��ط��وع��ة يف ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات “ 
التي  لالبتكار”  االإم�������ارات  ���ص��ه��ر 
28 فرباير اجل��اري ما  تختتم يف 
لدى  الكامنة  التطوع  روح  يج�صد 
باالبتكار  و�صغفهم  االإم���ارات  اأبناء 
التي  امل��ب��ادرات  لدعم  وا�صتجابتهم 

تعزز ثقافته يف املجتمع.
اإطار  تاأتي هذه املبادرة النوعية يف 
ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة ال��ب��ن��اءة بني 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ص��د لالبتكار 
 ”2020 “اإك�صبو  م��ع  احل��ك��وم��ي 
من  نخبة  توفر  على  عمل  ال��ذي 
امل��ت��ط��وع��ني م���ن اأب����ن����اء االإم�������ارات 
ع��ل��ى تدريبهم  امل��رك��ز  ع��م��ل  ف��ي��م��ا 
بالفعاليات  للم�صاركة  واإع��داده��م 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة وال��ق��ي��ام ب����دور حيوي 
بال�صورة  واإخ��راج��ه��ا  التنظيم  يف 

املثلى.
م�صاعد  ال��ه��ا���ص��م��ي  ه����دى  واأث���ن���ت 
لال�صرتاتيجية  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 
جمل�س  رئا�صة  مكتب  يف  واالبتكار 
�����ص����وؤون جمل�س  ب�������وزارة  ال��������وزراء 
ال��������وزراء وامل�����ص��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى جهود 

ودعم  بالعمل  و�صغفهم  املتطوعني 
ال��ف��ع��ال��ي��ات الإجن����اح امل���ب���ادرات مبا 
اأه��داف �صهر االإمارات  ين�صجم مع 
م�صاركة  مقدمتها  ويف  ل��الب��ت��ك��ار 
املجتمع  اأف����راد  م��ن جميع  وا���ص��ع��ة 
واحلكومة،  امل��ت��ن��وع��ة  وق��ط��اع��ات��ه 
وتعزيز  لن�صر  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع 
وتعزيز  الدولة،  يف  االبتكار  ثقافة 
لالبتكار،  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  مكانتها 
و�صوال الأن تكون االإم��ارات االأكرث 

ابتكارا على م�صتوى العامل”.
مع  ال�صراكة  اإن  الها�صمي  وق��ال��ت 
“اإك�صبو دبي 2020” تاأتي �صمن 

التعاون اال�صرتاتيجي والفعال بني 
النجاح  لتحقيق  القطاعات  جميع 
اجلهود  ت�����ص��اف��ر  ع����رب  وال���ت���م���ي���ز 
ال��ت��ي تعزز  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
اإقليميا  املتميزة  االإم����ارات  مكانة 
وعامليا، م�صيدة باخلربات واملهارات 
التي ميتلكها متطوعو االإمارات ما 

ي�صمن اإجناح فعاليات ال�صهر.
من جهته قال جنيب حممد العلي 
اإك�صبو  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
الطبيعي،  م���ن   : دب����ي   2020
ون��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن ح����دث عاملي 

هائل بحجم اإك�صبو 2020.

فقد ال�صيد/ نبيل حممد قا�صم ابو حمراء اجلن�صية 
اليمن ملكية اأر�س با�صم/ جمال مال زايد �صعيد
 رقم 196 �صادرة من دائرة االرا�صي واالمالك .

 فعلى من يجدها برجاء ت�صليمها اإىل اأقرب مركز 
�صرطة م�صكوراً.

فقدان ملكية اأر�س

�سرطة راأ�س اخليمة تنقذ عالقني باجلبال 
•• راأ�س  اخليمة – الفجر:

جنح فريق ق�صم اال�صعاف واالنقاذ من انقاذ جمموعة من 
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  االأملانية  اجلن�صية  من  االأ�صخا�س 
اإىل 74 عاماً ، بعد اأن ظلوا طريقهم اأثناء رحلتهم   17

ال�صياحية اإىل جبل جي�س باإمارة راأ�س اخليمة .
رئي�س  ال�صرهان  حممد  ط���ارق  ال��رائ��د  ي�صر  وتف�صياًل 
ق�صم اال�صعاف واالنقاذ باالإدارة العامة للعمليات املركزية 
ب�صرطة راأ�س اخليمة اإىل ورود بالغ لغرفة العمليات عند 
جانب  م��ن   ، امل��ا���ص��ي  ال�صبت  ي��وم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

و�صقيقته  واإب��ن��ه  زوجته  برفقة  العالقني(  )اأح��د  �صخ�س 
يف  كانت  التي  مركباتهم  اإىل  عودتهم  طريق  �صلوا  قد   ،
فريق  حت��رك  ال��ف��ور  وعلى   ، رحلتهم  اأث��ن��اء  اجلبل  اأ�صفل 
عمل متخ�ص�س من الق�صم برئا�صة املالزم اأول اأمين �صلبي 
املفقودين  ع��ن  البحث  عملية  ومت��ت   ، ال��ب��الغ  م��ك��ان  اإىل 
حتى العثور عليهم وتقدمي اال�صعافات االأولية لهم واملاء ، 
حلني اإي�صالهم اإىل امل�صت�صفى للتاأكد من و�صعهم ال�صحي 
للفريق  وتقديرهم  �صكرهم  بجزيل  االأ�صخا�س  وتقدم   ،

على جتاوبهم و�صرعة ح�صورهم وم�صاعدتهم لهم .
العامل  ال��ك��ادر  ك��ف��اءة وخ��ربة ومتيز  ب��اأن  ال�صرهان  واأك���د 

اأهلهم  اإليه  و�صلوا  ال��ذي  التدريبي  وم�صتواهم  بالق�صم 
وبجدارة عالية اإىل التعامل مع كافة احلاالت حتت جميع 
ب��ذل��ك قدرتهم على حتمل  واأث��ب��ت��وا  ال��ظ��روف واالأوق����ات 
امل�صوؤولية جتاه املجتمع بهدف حمايتهم وانقاذهم وتقدمي 
يفوق  ال��ذي  املنا�صب  وبالوقت  عالية  ج��ودة  ذات  خدمات 
التوقعات وير�صي الطموح ويلبي االحتياجات با�صتخدام 
ملواكبة االأ�صاليب  اأف�صل التقنيات واالأنظمة املتبعة عاملياً 
املتطورة يف مواجهة الكوارث والتحديات بف�صل التن�صيق 
الواحد واالعداد اجليد وامل�صتمر  الفريق  والتعاون بروح 

يف تنفيذ كافة املهام املوكلة اإليهم على اأكمل وجه .  
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عربي ودويل

ق����ررت حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز االحت���ادي���ة ال��ع��راق��ي��ة ام�����س االإف������راج عن 
�صنوات  �صت  بال�صجن  عليه  الذي حكم  با�صم خ�صان  املدين  النا�صط 
بتهمة االإ�صاءة ملوؤ�ص�صات الدولة. وقال القا�صي عبد ال�صتار برقدار 
املتحدث الر�صمي با�صم جمل�س الق�صاء االأعلى اإن “حمكمة التمييز 
اإحدى  يف  خ�صان  با�صم  امل���دين  النا�صط  املتهم  ع��ن  االإف����راج  ق���ررت 
الدعاوى لعدم كفاية االأدلة فيما قررت نق�س القرار االآخر واإعادة 
املحاكمة بغية اإكمال التحقيقات«. وكانت حمكمة جنايات حمافظة 
املثنى يف جنوب العراق ا�صدرت يف التا�صع من �صباط فرباير حكما 
�صنوات،  �صت  االأمركية  اجلن�صية  يحمل  ال��ذي  خ�صان  بحق  ب�صجن 
با�صم  وق��دم  بالف�صاد.  تنديده  بعد  الدولة  ملوؤ�ص�صات  االإ�صاءة  بتهمة 
العامني  خ���الل  القانون”،  ع��ل��ى  “عيون  م��ن��ظ��م��ة  م��دي��ر  خ�����ص��ان 
هيئة  اإىل  وم�صوؤولني  موظفني  ف�صاد  ح��ول  ملفا   350 االأخ��ري��ن 
وك�صب  ال�صماوة.  مدنها  وكربى  املثنى،  حمافظة  وجمل�س  النزاهة 
بع�س الدعاوى بينها احلكم على مدير عام دائرة ال�صحة ال�صابق يف 
املحافظة قبل عامني، لكن العفو االأخر �صمل البع�س وخرجوا من 
ال�صجن واكتفت املحكمة بالغرامة. ودفع ذلك برئي�س وبع�س اأع�صاء 
جمل�س املحافظة ورئي�س هيئة النزاهة العامة ح�صن اليا�صري، اإىل 
اإقامة دعاوى ق�صائية �صده بتهم االإ�صاءة ملوؤ�ص�صات الدولة، بح�صب 
اإىل  العراق  يف  ف�صاد  بق�صايا  باملتورطني  املطاف  وينتهي  نا�صطني. 
ال��ع��ف��و. وحكمت عليه  اأم��وال��ه��م، بفعل ق����رارات  ال��ه��رب خ��ارج��ا م��ع 
املحكمة بق�صيتني من اأ�صل ثماين رفعت �صد النا�صط با�صم خ�صان 
تعليقا  ن�صر  بعدما  دع��وى،  كل  عن  �صنوات  بثالث  امل�صدد  باحلب�س 
وجمل�س  النزاهة  هيئة  ينتقد  في�صبوك  يف  ال�صخ�صي  ح�صابه  على 

املحافظة، لعدم اخذها بالوثائق التي قدمها �صد امل�صوؤولني.

ال�صرقية  الغوطة  يف  ام�س  امل��ع��ارك  ا�صتمرار  املتحدة  االأمم  اأك���دت 
اخلا�صعة ل�صيطرة املعار�صة رغم “الهدنة االإن�صانية” التي اأعلنتها 
ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  با�صم  الناطق  وق��ال  رو�صيا. 
االإن�صانية جين�س لرك لل�صحافيني يف جنيف “القتال م�صتمر هذا 
م�صيفا  ال�صباح وفقا للتقارير الواردة اإلينا من الغوطة ال�صرقية”، 
اإغاثة للمدنيني يف  اأي عمليات  ي��زال من املبكر احلديث عن  اأن��ه ال 
املتحدة ح�صدت  “االأمم  اأن  واأو�صح لرك  اال�صتباكات.  توا�صل  ظل 
لدخول  ف��وري  ب�صكل  االإغاثة  قوافل  لدعم  م�صتعدة  وهي  جهودها 

عدة مناطق يف الغوطة ال�صرقية لدى �صماح الظروف بذلك«.
م��ئ��ات احلاالت  ول��دي��ن��ا خططا الإج����الء  “نحن ج��اه��زون  واأ����ص���اف 
االأمم  �صماح  ا�صتحالة  اأك���د  لكنه  ممكن”.  وق��ت  اأق���رب  يف  الطبية 
املتحدة يف الوقت احلايل باإطالق اأي عمليات اإغاثة للمدنيني يف ظل 
ال�صحة  منظمة  با�صم  الناطق  اأك��د  جهته،  من  املواجهات.  ا�صتمرار 
األف  ا�صماء  وكالته  لدى  اإن  لل�صحافيني  يا�صرفيت�س  طارق  العاملية 
�صخ�س بحاجة اإىل االإجالء من الغوطة ال�صرقية حيث مت ت�صنيف 

حاالت 600 منهم باأنها “معتدلة اأو �صديدة” اخلطورة.
 

اأن��ه��ى ج���رال ك���وري �صمايل رف��ي��ع ام�����س زي���ارة م��ث��رة للجدل اىل 
اجل��ن��وب حل�����ص��ور احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل��الأل��ع��اب االأومل��ب��ي��ة ب��ل��ق��اء مع 
التوحيد  اأعلنت وزارة  م�صوؤولني كوريني جنوبيني كبار، بح�صب ما 
اختتمت  التي  ت�صانغ  بيونغ  يف  االأوملبية  االأل��ع��اب  وكانت  اجلنوبية. 

االحد املا�صي منا�صبة لتقارب ملحوظ بني البلدين اجلارين. 
وكانت بيونغ يانغ اأوفدت ال�صقيقة ال�صغرى للزعيم كيم جونغ اون 
حل�صور مرا�صم االفتتاح يف اأول زيارة لع�صو من اال�صرة احلاكمة يف 

ال�صمال اىل اجلنوب منذ انتهاء احلرب الكورية يف 1953.
اإال اأن زيارة اجلرال كيم يونغ �صول م�صوؤول العالقات بني الكوريتني 
يف احلزب احلاكم يف بيونغ يانغ اأثارت ا�صتنكار املعار�صة املحافظة يف 
اجلنوب اذ ي�صتبه باأنه اأمر يف العام 2010 باإطالق طوربيدات اأدت 
اىل غرق ال�صفينة احلربية الكورية اجلنوبية �صيونان ما اأوقع 46 

قتيال. اال ان بيونغ يانغ نفت با�صتمرار اأي م�صوؤولية يف احلادث.
هون  �صوه  اال�صتخبارات  م�صوؤول  ال�صباح  خ��الل  التقى  كيم  وك��ان 
بيان  يف  التوحيد  وزارة  واأعلنت  جيون.  ميونغ  �صو  التوحيد  ووزي��ر 
من  امل�����ص��رتك��ة  اجل��ه��ود  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ت��ا   ... “الكوريتني  ان 
اجلزيرة  �صبه  يف  ال�صالم  واح��الل  الثنائية  العالقات  حت�صني  اج��ل 

الكورية«.

عوا�شم

بغداد

�سيول

جنيف

اقالة رئي�س اركان اجلي�س ال�سوداين  
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

من  ام�س  ع��دوي  عماد  اول  الفريق  ال�صوداين  اجلي�س  ارك��ان  رئي�س  اقيل 
و�صائل  اف���ادت  كما  امل��ع��روف  عبد  كمال  اول  الفريق  مكانه  وع��ني  من�صبه 

اعالم ر�صمية.
القوات  قيادة  وا�صعة يف  “تغرات  )�صونا(،  لالأنباء  ال�صودان  وكالة  ونقلت 
بدون  االركان”  لهيئة  رئي�صا  امل��ع��روف  عبد  كمال  اول  والفريق  امل�صلحة 

اعطاء تفا�صيل ا�صافية.
عام  منذ  امل�صلحة  للقوات  العام  املفت�س  من�صب  ي�صغل  املعروف  عبد  وك��ان 

.  2015
وا�صتبدل الرئي�س ال�صوداين عمر الب�صر مطلع ال�صهر احلايل مدير جهاز 

االمن واملخابرات حممد عطا وعني يف من�صبه �صالح عبد اهلل.
ال�صودان والتحق  �صمال  النيل  املعروف من والية نهر  ويتحدر كمال عبد 
بالقوات امل�صلحة يف العام 1978 الدفعة “29” وهو حا�صل على دبلوم 

العلوم الع�صكرية من الكلية احلربية ال�صودانية.
ونال �صهادة يف العلوم الع�صكرية واالإدارية من جامعة موؤتة االأردنية كما نال 
دورات كبار القادة اال�صرتاتيجية ودورة ال�صيا�صات االأمنية واال�صرتاتيجية 

يف مركز جنيف لل�صالم. 
وعمل ملحقا ع�صكريا مقيما بال�صني وملحقا ع�صكريا غر مقيم بكوريا 
اجلنوبية وكوريا ال�صمالية وفيتنام كما �صغل من�صب مدير اإدارة العالقات 

الدولية بوزارة الدفاع وقائد الكلية احلربية ال�صودانية.
 

غارديان: عدم التحرك ا�سرتاك يف املجزرة

ماهي حلول الغرب الإيقاف االأ�سد وحلفائه؟

كني�سة القيامة مغلقة لليوم الثالث على التوايل 

حتليل:  بوكو حرام ال تزال قادرة على اإحلاق االأذى

حماكمة املتهم باإطالق النار يف مدر�سة بفلوريدا احلكومة الفل�سطينية تقر م�سروع مرتبط بامل�ساحلة 
 •• وا�شنطن-رويرتز:

اأ�صواأ هجوم بالر�صا�س  ميثل �صاب من فلوريدا متهم بتنفيذ 
املحكمة  اأم��ام  املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  ثانوية  مدر�صة  على 
يف ح��ني ي��ح��ت��دم ال��ن��ق��ا���س ب��ني م��وؤي��دي ح��ق��وق ح��م��ل ال�صالح 
املتوقع  ومن  النارية.  االأ�صلحة  على  قيود  بفر�س  واملطالبني 
مقاطعة  حمكمة  اأم��ام  عاما(   19( ك��روز  نيكوال�س  ميثل  اأن 
اأدلة منه بعد  ب��روارد اجلنائية حل�صور جل�صة للح�صول على 
17 �صخ�صا بالر�صا�س يف مبدر�صة  اأ�صبوعني من مقتل  نحو 
مارجوري �صتومنان دوجال�س الثانوية يف باركالند يف فلوريدا. 
من  ببندقية  بالر�صا�س  معلمني  وثالثة  تلميذا   14 وقتل 
ب�صكل  ا�صرتاها  ك��روز  اإن  ال�صلطات  تقول  )اإيه.اآر15(  ط��راز 

قانوين العام املا�صي عندما كان عمره 18 عاما.

 40 ح��وايل  يبلغ  �صهري  مبعدل  دوالر  مليون   498 التمويلية  الفجوة 
مليون دوالر«.

دوالر،  مليار   5.8 املوحدة  املوازنة  قيمة  “تبلغ  بيانه  يف  املجل�س  واأ�صاف 
5.2 مليار دوالر للنفقات اجلارية و�صايف االإقرا�س، و830 مليون  منها 
4 مليارات دوالر،  دوالر للنفقات التطويرية، فيما تبلغ االإي��رادات حوايل 
ويبلغ التمويل اخلارجي لدعم املوازنة ومتويل النفقات التطويرية 775 

مليون دوالر، بفجوة متويلية تقدر بحوايل مليار دوالر«.
“يف حال حتقيق امل�صاحلة واإنهاء االنق�صام،  اإن هذه املوازنة �صتكون  وقال 
والتخطيط،  املالية  وزارة  خ��الل  من  املوحد  امل��ايل  التمكني  يت�صمن  مبا 
اجلهة امل�صوؤولة الوحيدة عن اجلباية وعن ال�صرف يف اآن واحد، مبا فيها 

احتمال دمج 20 األف موظف الذين عينتهم حما�س بعد االنق�صام«.
الفل�صطينية  امل�صاحلة  االآن يف حتقيق  امل�صرية حتى  الو�صاطة  ومل تنجح 

 •• رام اهلل -رويرتز:

للعام  للموازنة  م�صروعني  اأق��رت  اإنها  ام�س  الفل�صطينية  احلكومة  قالت 
خم�صة  وقيمته  الوطنية  امل�صاحلة  اإمت���ام  ع��دم  ح��ال  يف  االأول   ،2018
قدرها  زي��ادة  ويت�صمن  امل�صاحلة  حتقيق  حال  يف  والثاين  دوالر،  مليارات 

800 مليون دوالر.
واأ�صافت احلكومة يف بيان لها عقب اجتماعها يف رام اهلل اأن قيمة املوازنة 
اإجمايل  يبلغ  بحيث  دوالر،  م��ل��ي��ارات   5 “حوايل  تبلغ  االأول  امل�����ص��روع  يف 
املوازنة  لدعم  اخلارجي  التمويل  يبلغ  فيما  دوالر،  مليار   3.8 االي���رادات 

ومتويل النفقات التطويرية 775 مليون دوالر«.
االإقرا�س  و�صايف  اجل��اري��ة  النفقات  “تبلغ  بيان  يف  ال���وزراء  جمل�س  وق��ال 
4.5 مليار دوالر، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دوالر، وتبلغ 

•• كانو-اأ ف ب:

تثبت عملية خطف حواىل مائة فتاة 
نفذها مقاتلون يعتقد انهم ينتمون 
اىل جماعة بوكو حرام يف داب�صي، يف 
والية يوبي يف �صمال �صرق نيجريا، 
زالت  م���ا  امل��ت��ط��رف��ة  امل��ج��م��وع��ة  ان 
متتلك القدرة على القيام بعمليات 
�صنوات  اأرب���ع  بعد  ال��ن��ط��اق،  وا���ص��ع��ة 

على خطف تلميذات �صيبوك.
ه������و كيف  امل������ط������روح  وال�������������ص������وؤال 
 100 م��ن  اك��رث  خطف  ا�صتطاعوا 
ي��واج��ه��وا اي  ت��ل��م��ي��ذة، م��ن دون ان 
االنظار،  ع���ن  وال����ت����واري  م��ق��اوم��ة 
النيجري  اجل��ي�����س  ي���ط���وق  ف��ي��م��ا 
ا�صتمر  مت��رد  دم��ره��ا  التي  املنطقة 

ت�صع �صنوات.
يف  الليلية  الغارة  على  ا�صبوع  وبعد 
19 ف��رباي��ر، م��ا زال��ت االأم���ور غر 
ال�صهادات  ان  ل���و  ح��ت��ى  وا����ص���ح���ة، 
واالآراء التي جمعتها وكالة فران�س 
بر�س حتمل على التفكر يف هجوم 
املدر�صة  ا�صتهدف  التخطيط  جيد 
بوالية  داب�صي  يف  للبنات  الر�صمية 

يوبي.
حت����دث ���ص��ك��ان ه����ذه ال��ق��ري��ة التي 
ي��ك�����ص��وه��ا ال���غ���ب���ار وال���ق���ري���ب���ة من 

يف �صيبوك يف ابريل 2014، الذي 
دولية.  �صمعة  ح���رام  ب��وك��و  اأع��ط��ى 
وتعني بوكو حرام “الثقافة الغربية 

حرام” بلغة الهو�صا.
اآن�����ذاك يف ذروة  امل��ج��م��وع��ة  وك��ان��ت 
مناطق  ع���ل���ى  وت�����ص��ي��ط��ر  ق���وت���ه���ا، 
�صا�صعة. واذا كان اجلي�س النيجري 
قد اأ�صعفها اليوم، واأعلن مرارا انه 
بوكو  ف���ان  االرهابيني”،  “�صحق 
حرام ما زالت متتلك قوة �صاربة ال 

تخفى على العيان.
امل�صت�صار  ب���ي���ار،  ����ص���ان  ي����ان  وق�����ال 
ع��ل��ى �صعيد م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب يف 

احل����دود م��ع ال��ن��ي��ج��ر، ع��ن و�صول 
اآلية على   15 “10 اىل  قافلة من 
يف  م��ع��ظ��م��ه��م  ك����ان  ف��ي��م��ا  االقل”، 

امل�صجد يوؤدون �صالة امل�صاء.
الذين  امل�صلحون  ال��رج��ال  وت��وج��ه 
ترجلوا منها اىل املدر�صة الداخلية 
للبنات، من دون ان يبدوا عدوانية 
خا�صة حيال النا�س الذين لزموا يف 
منازلهم، فيما فرت مئات التلميذات 
اىل االدغال يف الظالم. وباالإجمال، 

مل يعرث بعد على 111 منهن.
والفو�صى  ال���ه���ج���وم  ه����ذا  وي���ذك���ر 
تلميذة   276 بخطف  تلته،  ال��ت��ي 

االأمنية  اال����ص���ت�������ص���ارات  جم��م��وع��ة 
احلديثة، “انه اذا كانوا قد خطفوا 
اك���رث م��ن 100 ف��ت��اة، ف��ه��ذا يعني 
يف  مهمة  لوج�صتية  م��ع��دات  وج���ود 
اإليه  لنقلهن  اآم��ن  ومكان  حوزتهم 
اع��ت��ب��ار م��ا ح�صل  الح��ق��ا. ال ميكن 

ت�صرفا عفويا«.
اآخ��ر ك�صف عنه  وثمة عن�صر مقلق 
ابراهيم غيدام، حاكم والية يوبي: 
يتمركزون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ف��اجل��ن��ود 
ا�صرتاتيجية  م��راق��ب��ة  م���راك���ز  يف 
ال�صهر  امل��دي��ن��ة  داب�����ص��ي، غ����ادروا  يف 

املا�صي وانت�صروا يف اأماكن اأخرى.
املدينة  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ل��ذل��ك مل يبق 
�صوى عنا�صر ال�صرطة الذين فروا 
اىل الربية لدى و�صول اجلهاديني، 
اآدم  ال�����ص��ك��ان، حممد  اح��د  اك��د  كما 

)27 عاما(.
اآخ�����ر م���ن �صكان  ���ص��خ�����س  واع������رب 
هويته،  عن  الك�صف  ي�صاأ  مل  داب�صي 
عن قلقه لوجود متواطئني حمليني 
حمتملني. وقال اعتقد ان خمربين 
اأبلغوهم بان�صحاب القوات، وهذا ما 

اأتاح لهم الدخول.
وك���ان���ت امل��دي��ن��ة ح��ت��ى ذل���ك احلني 
مبناأى عن االعمال الع�صكرية، على 
رغم موا�صلة بوكو حرام �صن غارات 

دامية يف والية يوبي، مثل غارة 25 
موقع  على  دي�صمرب  االأول  ك��ان��ون 
ت�صعة  مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  ع�صكري 
م�����ص��وؤول��ي��ت��ه عنها،  ج���ن���ود. واع���ل���ن 
اأب��و م�صعب  ي��ق��وده  ال��ذي  الف�صيل 
داع�س  تنظيم  بايع  الذي  الربناوي 

االإرهابي.
عن  املن�صق  الف�صيل  ه��ذا  وين�صط 
لبوكو  ال��ت��اري��خ��ي  ال��زع��ي��م  ف�صيل 
-النا�صط  ال�صكوي  بكر  اب��و  ح���رام، 
املجاورة  ب��ورن��و  والي��ة  يف  خ�صو�صا 
وعلى حدود الكامرون- يف منطقة 
���ص��ا���ص��ع��ة ع��ل��ى ت��خ��وم ب��ح��رة ت�صاد 

والنيجر، مبا يف ذلك والية يوبي.
هجوم  ان  امل��راق��ب��ني  بع�س  وي��ق��ول 
داب�����ص��ي ي��ح��م��ل ت��وق��ي��ع ال���ربن���اوي 
املدنيني  ال��ذي يحر�س على جتنب 
امل�����ص��ل��م��ني، خ��الف��ا ل��ل�����ص��ك��وي الذي 
يقف وراء عدد كبر من االعتداءات 

االنتحارية يف اال�صواق وامل�صاجد.
تقاتل  ميلي�صيا  يف  م�����ص��وؤول  وق���ال 
بوكو حرام اىل جانب اجلي�س، “مل 
ي�صب اي مدين بجروح، وهذا ي�صبه 
القرى  يف  حتى  عملياته.  طريقة 
ال��ت��ي ه��اج��م��وه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة... مل 
غذائية  م��واد  نهبوا  اأح���دا،  يلم�صوا 

فقط«.

اليابان تك�سف انتهاكا 
للعقوبات على كوريا ال�سمالية 

 •• طوكيو-اأ ف ب:

ك�����ص��ف��ت ال�����ص��ل��ط��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة عن 
بني  حلمولة  وا�صحة  نقل  عملية 
ناقلة نفط كورية �صمالية واأخرى 
امل��ال��دي��ف��ي يف بحر  ال��ع��ل��م  ت���رف���ع 
اأعلنت وزارة  ال�صرقي، كما  ال�صني 
ح�صول  يف  ت�صتبه  التي  اخلارجية 
ل��ل��ع��ق��وب��ات التي  ان���ت���ه���اك ج���دي���د 

ت�صتهدف بيونغ يانغ.
م�صبوهة  نقل  عملية  راب���ع  وه���ذه 
اليابانية  ال�صلطات  ال��ي��ه��ا  ت�صر 
منذ بداية ال�صنة. وقد ح�صلت بعد 
االأمركي  الرئي�س  قرار  على  ايام 
عقوبات  تطبيق  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ال�صمالية،  ك���وري���ا  ع��ل��ى  ج���دي���دة 
تفر�س  ال���ت���ي  “االق�صى  ت��ع��ت��رب 
ع��ل��ى ب���ل���د«. وه����ذه امل�����رة، الحظت 
يابانية،  ع�صكرية  دوري����ة  ط��ائ��رة 
نفط،  ناقلتي  املا�صي،  ال�صبت  يوم 
�صان  م��ا  ���ص��ون  ال�صمالية  ال��ك��وري��ة 
يف  امل�صجلة   ،18 ي��وان  ت�صني  ويل 
امل���ال���دي���ف، ج��ن��ب��ا اىل جنب،  ج���زر 
220 كلم قبالة  على بعد ح��واىل 
بيان  اف��اد  كما  �صانغهاي،  �صواحل 

لوزارة اخلارجية.

بعد ع�صر �صنوات من االنق�صام بعد �صيطرت حركة حما�س على قطاع غزة 
رغم التو�صل العام املا�صي اإىل اتفاق على اإنهائها.

وتتبادل  التقدم  بع�س  ح�صول  رغ��م  اأ�صهر  منذ  مكانها  امل�صاحلة  وت��راوح 
حركتا فتح بزعامة الرئي�س حممود عبا�س وحما�س بزعامة اإ�صماعيل هنية 

االتهامات حول عدم حتقيق م�صاحلة �صاملة تنهي االنق�صام الفل�صطيني.
زيادة  اإىل  تهدف  جديدة  �صريبية  اإج���راءات  عن  اأعلنت  احلكومة  وكانت 
اأربع  اإىل  ال�صريبية  ال�صرائح  زي��ادة  وت�صمل  املئة  35 يف  بن�صبة  االإي���رادات 

بدال من ثالث لتكون يف حدها االأق�صى 20 يف املئة بدال من 15 يف املئة.
وت�صر اإح�صائيات وزارة املالية اإىل اأن التمويل اخلارجي الذي تعتمد عليه 
 14 املا�صي  العام  انخف�س  املوازنة  عجز  تغطية  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة 
باملئة   70 ح��وايل  اإىل  االنخفا�س  لي�صل   2016 العام  مع  مقارنة  باملئة 

مقارنة مع العام 2010.

�صكنية  ع��ق��ارات  االرثوذك�صية  الكني�صة  متلك  جهتها، 
وجتارية يف كل من القد�س الغربية والقد�س ال�صرقية 

املحتلة التي �صمتها ا�صرائيل.
حتى ان الكني�صت اال�صرائيلية مبنية على ار�س مملوكة 
للروم االرثوذك�س. وتعترب الكني�صة االرثوذك�صية ثاين 
ارا�صي  �صلطة  بعد  ا�صرائيل  يف  لالأرا�صي  مالك  اك��رب 

�صركات  على  العقوبات  ي�صّعد  اأن  منه  القريبة  وال���دول 
واأفراد رو�س متورطني يف النزاع، ومن بني هوؤالء من هو 
عام  اأوكرانيا  باجتياح  مرتبطة  بعقوبات  اأ�صا�صاً  م�صمول 
2014. لكن على االحتاد االأوروبي اأن يزيد ال�صغط مع 
جتميد االأ�صول وت�صديد القيود على ال�صركات االأوروبية 
كي متتنع من التعامل مع الكيانات الرو�صية التي تن�صط 
يف �صوريا. ي�صيف بوند اأّنه على �صوء التطورات االأخرة 
الغربيني  القادة  املا�صية، يجب على  القليلة  االأ�صابيع  يف 
امل�صوؤولة  ال���ق���وات  م��ه��اج��م��ة  ب���رتدده���م يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة 
رو�س  متعاقدون  هاجم  حني  الفظائع.  من  العديد  عن 
قاعدة �صرق �صوريا حتت حماية القوات االأمريكية، قتلت 
اإخفاء عدد  كبراً منهم، فاختارت رو�صيا  وا�صنطن عدداً 
ردت  وح��ني  االأم��ري��ك��ي��ني.  ال���رّد على  ع��ن  قتالها عو�صاً 
اإ�صرائيل على اإ�صقاط �صوريا ملقاتلة اأف-16 عرب تدمر 
الرو�س مبنع  ال�صورية، مل يقم  الدفاعات اجلوية  ن�صف 
القادة  اأّن  اإىل  ي�صر  االإ�صرائيلي  النجاح  اإّن  االع��ت��داء. 
ال��ع�����ص��ك��ري��ني ال��غ��رب��ي��ني ك���ان���وا ي��ب��ال��غ��ون يف اإظ���ه���ار قوة 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ظلت كني�صة القيامة يف القد�س القدمية، االأكرث قد�صية 
لدى امل�صيحيني الذين يوؤمنون باأنها موقع دفن ال�صيد 
امل�صيح، ام�س الثالثاء مغلقة لليوم الثالث على التوايل 
وم�صروع  اإ�صرائيلية  �صريبية  اإج���راءات  على  احتجاجا 

قانون حول امللكية.
وو�صعت  ال�صخمة  اخل�صبية  ابوابها  الكني�صة  واأغلقت 
متاري�س  الباب  ام��ام  ال�صاحة  م�صاحة �صغرة من  على 
حديدية ووقف عدة ا�صخا�س بجانبها حاملني االجنيل 
لل�صالة هناك، كما افادت مرا�صلة وكالة فران�س بر�س.

نادرة  خطوة  على  االق��دام  امل�صيحيون  امل�صوؤولون  وقرر 
للغاية باإغالق الكني�صة ظهر االحد، يف م�صعى لل�صغط 
اجراءاتها  ع��ن  للتخلي  اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�صلطات  ع��ل��ى 

ال�صريبية.
للحجاج  الرئي�صية  الوجهة  القيامة  كني�صة  ت��زال  وال 
امل�صيحني مغلقة الثالثاء بح�صب مرا�صلة فران�س بر�س، 
القيامة  كني�صة  اغ��الق  م��دة  ان  امل�صوؤولون  اعلن  بينما 
التي �صيدت يف موقع دفن امل�صيح ال تزال غر معروفة 

ومعلقة يف انتظار قرار روؤ�صاء كنائ�س القد�س.
م�صرات  اىل  امل�صيحيون  الفل�صطينيون  الن�صطاء  ودعا 
اجلديد  وب��اب  امل�صيحي  احل��ي  م��ن  واالرب��ع��اء  الثالثاء 
حتى كني�صة القيامة احتجاجا على “القرارات اجلائرة 

من  املقد�صة  ب��الدن��ا  يف  عامة  امل�صيحية  الطائفة  بحق 
امل�صيحية  كنائ�صنا  على  واملخالفات  ال�صرائب  فر�س 

العظيمة يف القد�س«.
اغلقت  الأن��ه��ا  للكني�صة  االط���ول  االغ���الق  ه��ذا  ويعترب 
تدني�س  احتجاجا على  واح��د فقط،  ليوم   1999 ع��ام 

الكني�صة .
الكني�صة  فتح  تقليد  يتوىل  ال��ذي  ن�صيبه  وجيه  وروى 
واغالقها لوكالة فران�س بر�س انه عام 1999 “و�صل 
�صائح امركي يهودي اىل الكني�صة و�صعد اىل اجللجلة 
)امل���ك���ان ال����ذي ي��ع��ت��ق��د ان امل�����ص��ي��ح ���ص��ل��ب ف��ي��ه( والقى 
ال�صمعدان على النا�س وا�صياء اخرى” م�صيفا “وانزل 
النا�س  ���ص��راخ  “�صمعت  وت��اب��ع  مكانه”.  م��ن  ال�صليب 

وقمت باإغالق باب الكني�صة من الداخل«.
الكني�صة  واح���د  ل��ي��وم  ال��ط��وائ��ف  روؤ���ص��اء  “اغلق  وت��اب��ع 
احتجاجا على ما ح�صل ولل�صالة على ال�صليب ملباركته 
اب��واب الكني�صة امر نادر  من التدني�س«. وق��رار اغ��الق 
نر  اال�صرائيلية  القد�س  بلدية  رئي�س  وك���ان  للغاية. 
ب��رك��ات ق���ال يف ب��ي��ان ان���ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ك��ن��ائ�����س دفع 
للكنائ�س  اململوكة  اال���ص��ول  ع��ن  م�صتحقة  م��ت��اأخ��رات 
بقيمة نحو 700 مليون �صيكل )اكرث من 190 مليون 
دوالر(. ويف مطلع ال�صهر اجلاري، قالت متحدثة با�صم 
بركات ان “الفنادق والقاعات واملتاجر ال ميكن اعفاءها 
من  الكنائ�س«.  من  مملوكة  انها  ملجرد  ال�صرائب  من 

•• لندن-وكاالت:

على الرغم من �صقوط اأكرث من 500 قتيل يف الغوطة 
ال�صيا�صة  مدير  كتب  املا�صي،  االأ�صبوع  خ��الل  ال�صرقّية 
اخلارجية يف مركز االإ�صالح االأوروبي اآيان بوند اأّن ذاك 

االأ�صبوع كان اأهداأ من املعتاد يف �صوريا. 
واأو�صح يف �صحيفة غارديان الربيطانية اأّنه ومنذ اإطالق 
حوايل  ُقتل  �صوريا،  داخ��ل  االأهلية  احل��رب  االأ���ص��د  نظام 
1000 �صخ�س  اأكرث بكثر من  اأي  األف �صخ�س،   500

يف االأ�صبوع الواحد. 
الأّن  ����ص���وري���ا  يف  ت��ن��ت�����ص��ر  ال��وح�����ص��ي��ة  اأّن  اإىل  وي�������ص���ر 
لن  فيما  مواجهتها  من  تخاف  الغربية  الدميوقراطية 
ا�صتمرارهما يف  اأع��داد ال�صحايا رو�صيا واإي��ران عن  تثني 

مّد الدعم له. 
 11 �صد  النق�س  حق  رو�صيا  ا�صتخدمت   ،2011 ومنذ 
اإطالق  وق��ف  اإىل  يدعو  االأم���ن  ق��رار يف جمل�س  م�صروع 
النار يف �صوريا. ويوم ال�صبت، وافق جمل�س االأمن الدويل 

اأخراً على هدنة ملدة �صهر يف البالد، وباالإجماع.
رو�صيا مب�صوؤولية  تتمتع  االأم��ن،  دائ��م يف جمل�س  كع�صو 
الدوليني.  وال�����ص��الم  االأم�����ن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  خ��ا���ص��ة يف 
اإزاء  ن��ي��وي��ورك  ع��ن ذل���ك، حمت االأ���ص��د يف  لكنها ع��و���ص��اً 
مواجهة تداعيات ت�صرفاته مبا فيها ا�صتخدام االأ�صلحة 
وجرائم  امل�صت�صفيات  على  املتكرر  الهجوم  الكيميائّية، 
حرب اأخرى موثقة بطريقة �صلبة. لقد كان رّد الغربيني 
ع��ل��ى ال��ف��ظ��ائ��ع يف ���ص��وري��ا ه���و ن��ف�����ص��ه دوم�����اً: امل���زي���د من 
البيانات املتح�صرة وامل�صتنكرة والداعية اإىل اإنهاء العنف. 
اأ���ص��در االحتاد  ال���ن���زاع،  ان����دالع  ع��ل��ى  �صنتني  اأول  خ���الل 
االأوروبي بياناً كل اأ�صبوع كمعدل عام، قبل اأن تخف تلك 
املفو�س  بتو�صيف  ال��ك��ات��ب  وا�صت�صهد  الح��ق��اً.  ال��وت��رة 
هذه  الإدارة  احل�صني  رع��د  زي��د  االإن�صان  حلقوق  ال�صامي 
باإنهائها  والف�صل  ح��د  اأق�صى  اإىل  خمزية  باأنها  احل��رب 

بوند  ي�صر  العاملية.  للديبلوما�صية  ف�صاًل �صارخاً  بكونه 
اإىل اأّنه بات من ال�صهل بعد �صبع �صنوات القول اإّنه ما عاد 
بب�صاطة  الغربية  للدول  ميكن  �صيء.  اأي  فعل  باالإمكان 
القبول باأّن املذبحة م�صتمرة حتى ت�صتطيع رو�صيا واإيران 
فعل  ع��ن  االمتناع  لكن  اأعدائهما.  جميع  م��ن  التخل�س 
الغرب من حتمل  يعفي  ال  امل��ج��ازر  �صيء يف مواجهة  اأي 
جزء من امل�صوؤولية يف اإراقة الدماء كما ح�صل يف رواندا 
اأي�صاً  ي��ف��ك��روا  اأن  الغربيني  ال��زع��م��اء  على  وال��ب��و���ص��ن��ة.  
ا�صتطاع  اإذا  اخلا�صة  م�صالهم  �صيطال  ال��ذي  بالتاأثر 
احلكم  فر�س  واإع���ادة  االنت�صار  حتقيق  وحلفاوؤه  االأ���ص��د 
لي�صت  ف�صوريا  البالد.  امتداد  على  لنظامه  اال�صتبدادي 
معزولة عن جرانها اأو عن اأوروب��ا. هنالك 5.5 مليون 
الج���ئ خ���ارج ال��ب��الد و6 م��الي��ني ن���ازح داخ��ل��ه��ا. وبغ�س 
ال��ن��ظ��ر ع��ن امل�����ص��اع��دات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا االحت����اد االأوروب����ي 
واململكة املتحدة وغرهما لهم، فاإّن اأولئك الالجئني لن 
ينظروا بعني االمتنان اإىل هذه االأطراف التي مل تعالج 
م�صدر معاناتهم. و�صيكون الالجئون عر�صة لال�صتغالل 
من املتطرفني كما اأّن الدول التي ت�صت�صيف اأعداداً كبرة 
منهم مثل االأردن ولبنان وتركيا �صتكون عر�صة لزعزعة 

اال�صتقرار.
املنطقة  يف  وحلفائه  الغرب  على  �صيكون  االأدن���ى،  باحلّد 
الزعماء  الإن��ه��اء ح�صانة  اجل��ه��د  م��ن  م��زي��داً  ي��ب��ذل��وا  اأن 
اأ�صدرت   ،2016 دي�����ص��م��رب  يف  وح��ل��ف��ائ��ه��م.  ال�����ص��وري��ني 
هيئة من  باإن�صاء  ق��راراً  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
�صوريا  يف  احل���رب  ب��ج��رائ��م  التحقيق  يف  امل�����ص��اع��دة  اأج���ل 
مررت  والتي  املتحدة  اململكة  مثل  دواًل  اإّن  وحماكمتهم. 
حرب  ج��رائ��م  ع��ن  م�����ص��وؤول��ني  مبحاكمة  ت�صمح  ق��وان��ني 
لفتح  الهيئة  مع  تعمل  اأن  يجب  اأخ���رى،  دول  يف  ارُتكبت 
اأدل��ة على  اإذا كان من  اأ�صرع وقت ممكن.  امللفات يف  هذه 
كهذه،  ارتكابات  يف  منخرطة  اإيرانية  اأو  رو�صية  قوى  اأّن 
فيجب اأن حُتاكم. اإ�صافة اإىل ذلك، على االحتاد االأوروبي 

الفل�صطينيني  وام��الك  ارا�صي  �صادرت  التي  اإ�صرائيل 
الالجئني واملهجرين حتت م�صمى )امالك الغائبني(.

عمليات  على  واف��ق��ت  بانها  اتهامات  الكني�صة  وت��واج��ه 
مثرة للجدل تتعلق ببيع اأوقاف تعود اليها وخ�صو�صا 
اال�صتيطان  ت�صاعد  ملجموعات  ال�صرقية،  ال��ق��د���س  يف 

االإ�صرائيلي.

الدفاعات ال�صورية لتربير عدم ق�صف اأهداف للنظام يف 
اأوقات �صابقة. وت�صر هاتان اخل�صارتان للنظام والرو�س 
تدمر  اأن  ميكن  جيد  ب�صكل  لها  خمططاً  حملة  اأّن  اإىل 
ك��ي يبحث  الكثر م��ن ق���درات النظام وت��وؤّم��ن ل��ه داف��ع��اً 
عرب  �صبيهة  با�صرتاتيجية  بوند  وذّك��ر  �صلمي.   حل  عن 
القوات  �صّد  االأطل�صي  �صمال  حلف  ا�صتخدمها  �صربات 
اإىل  باجللو�س  ميلو�صيفت�س  �صلوبودان  اأجربت  ال�صربية 
و�صتحتاج   .1995 �صنة  النزاع  واإنهاء  املفاو�صات  طاولة 
للرو�س  ق��وي��ة  بر�صالة  اإق��ران��ه��ا  اإىل  الع�صكرية  احلملة 
تت�صمن  بال�صالم  للم�صي قدماً  يتدخلوا وبخطة  كي ال 
اأن  ميكن  الذين  واملعار�صة  النظام  من  لالأفراد  ت�صنيفاً 

يتم القبول بهم يف املفاو�صات. 
واأ����ص���اف ب��ون��د اأّن����ه ح��ني ي��ق��ول ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ون اأن ال حل 
ع�صكري  هنالك حل  يكذبون:  فاإنهم  �صوريا،  يف  ع�صكرّياً 
يقوم بوتني وخامنئي واالأ�صد بفر�صه. باإمكان الغرب اأن 
يحاول اإيقافهم اأو االنتظار حتى ياأتي ال�صالم اإىل �صوريا 

عندما ال يتبقى لالأ�صد اأو بوتني اأ�صخا�س ليقتالهم. 
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بريطانيا قد تن�سم لل�سربات االأمريكية �سد �سوريا 
•• لندن-رويرتز:

اإن  قال وزير اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�صون ام�س 
االأمريكية  الع�صكرية  ال�صربات  يف  امل�صاركة  �صتبحث  بالده 
�صد احلكومة ال�صورية اإذا ظهر دليل يثبت ا�صتخدام اأ�صلحة 

كيماوية �صد املدنيني.
غربية  ودول  بريطانيا  تقف  اأال  ياأمل  اأن��ه  جون�صون  وق��ال 
اأخرى دون حراك يف حالة �صن هجوم كيماوي مبديا دعمه 
اإذا ظهر دليل ال ج��دال فيه على �صلوع  ل�صربات حم��دودة 

احلكومة ال�صورية.
واأ�صاف لهيئة االإذاعة الربيطانية “اإذا علمنا اأن هذا حدث 

اإثباته واإذا كان هناك اقرتاح بالتحرك يف و�صع  وا�صتطعنا 
�صنبحث  اأننا  فاأعتقد  فيه  تفيد  اأن  املتحدة  للمملكة  ميكن 
االأم����ر ب��ج��دي��ة«. وخ���الل االأ���ص��ب��وع االأخ�����ر، وج���ه اجلي�س 
ال�صوري وحلفاوؤه اإىل الغوطة اخلا�صعة ل�صيطرة املعار�صة 
والقريبة من دم�صق واحدة من اأ�صر�س حمالت الق�صف يف 
عن  اأ�صفر  مما  �صنوات  �صبع  منذ  املندلعة  ال�صورية  احل��رب 

مقتل املئات.
وبريطانيا جزء من التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
االإ�صالمية  الدولة  تنظيم  �صد  جوية  �صربات  يوجه  ال��ذي 
ت�صويت  يف  خ�����ص��رت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإال  وال���ع���راق  ���ص��وري��ا  يف 
ب��رمل��اين على ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��وة �صد احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة يف 

اأيد القرار االأمريكي  اإن�������ه  وق������ال جون�ص�����ون   .2013 عام 
باإطالق �صواريخ كروز على اأهداف تابعة للحكومة ال�صورية 
اأطفال يف  بينهم  �صخ�س  نحو مئة  بعد مقتل  املا�صي  العام 
هجوم بالغاز على بلدة خان �صيخون الواقعة حتت �صيطرة 

املعار�صة.
عن  بامل�صوؤولية  ال�صورية  احلكومة  املتحدة  االأمم  وتتهم 
“ما  جون�صون  وق���ال  ال�����ص��اري��ن.  غ��از  فيه  ا�صتخدم  ه��ج��وم 
ن�صاأله  اأن  ينبغي  وم��ا  كدولة،  اأنف�صنا  عنه  ن�صاأل  اأن  ينبغي 
با�صتخدام  ن�صمح  اأن  ميكن  هل  ه��و:  الغرب  يف  اأنف�صنا  عنه 
القانونية  غر  االأ�صلحة  هذه  ا�صتخدام  كيماوية..  اأ�صلحة 

دون ا�صتنكار ودون رادع ودون عقاب؟«.

نداء عرب مكربات ال�صوت لف�صائل 
للمدنيني  ال�������ص���م���اح  امل���ع���ار����ص���ة 
باخلروج وقد مت جتهيز 15 �صيارة 
ا�صعاف و10 حافالت، ولكن يبدو 
يرف�صون  امل��ع��ار���ص��ة  م�صلحي  اأن 

خروج اأحد من الغوطة«.
وتابع اأن “املعرب الذي ُحدد خلروج 
املدنيني واحلالت االن�صانية، حتت 
اإ�����ص����راف ال����رو�����س ال���ذي���ن ح����ددوا 

الهدنة مبدة 5�صاعات يومياً«.

ع�صكري  م�صدر  قال  جانبه،  ومن 
االأملانية  االأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ����ص���وري 
النظام  ق���وات  م��ن  “3عنا�صر  اإن 
 5 �صقوط  ج��راء  اأ�صيبوا  ال�صوري 
املعار�صة  م�صلحو  اأطلقها  قذائف 
املعرب  ع��ل��ى  ال�صرقية  ال��غ��وط��ة  يف 
واملر�صى  امل��دن��ي��ني  امل��ق��رر خل���روج 
الوافدين  خميم  ق��رب  واجل��رح��ى 

على اطراف الغوطة ال�صرقية«.
االآن توجيه  “يتم  امل�صدر  واأ�صاف 

اإن�صاين  مم���ر  ب��اإم��ط��ار  ال�����ص��رق��ي��ة 
بقذائف املورتر، فيما نفت جماعة 
املعار�صة  االإ�صالم”  “جي�س 
ال���ق�������ص���ف، وم����ن����ع امل����دن����ي����ني من 

املغادرة.
يتمكن  “مل  اأن���ه  اجلي�س  واأ���ص��اف 
مدين واحد من املغادرة عرب املمر 
الذي يهدف اإىل ال�صماح للمدنيني 
ال�صراع”،  منطقة  م��ن  ب��اخل��روج 

بح�صب وكالة رويرتز.

حلل التوترات الكامنة، وبخا�صة 
يف ظل االفتقار اإىل اجتماع دويل 
االأمد.  طويلة  ه��دن��ة  اإىل  ي�صعى 
وبعد �صبع �صنوات من بدء احلرب 
ال�صراعات  تلك  تهدد  ال�صورية، 
ما  بتحويل  املتناف�صة  القوى  بني 
تبقى من �صوريا اإىل �صاحة حلرب 

اإقليمية«. 

يوماً، ولكنه جمرد حل موؤقت قد 
احل�صول  فر�صة  للمدنيني  يتيح 
م���ن تبادل  ه���دن���ة م��وق��ت��ة  ع��ل��ى 
الوح�صية  والفظائع  النار  اإطالق 
ال����ت����ي ي���رت���ك���ب���ه���ا ن����ظ����ام االأ�����ص����د 

وموؤيدوه يف مو�صكو وطهران. 
وت��خ��ت��ت��م ف��اي��ن��ن�����ص��ال ت��امي��ز “لن 
يفعل قرار وقف اإطالق النار �صيئاً 

بقاء الرئي�س ب�صار االأ�صد مرهون 
وطهران  مو�صكو  على  باعتماده 

اأكرث من اأي وقت م�صى. 
وت��و���ص��ح ال�����ص��ح��ي��ف��ة اأن����ه يف ظل 
ه���ذه االأو����ص���اع امل��ت��ف��ج��رة، جرى 
الرتحيب مبوافقة جمل�س االأمن 
على  املا�صي  ال�صبت  ي��وم  ال���دويل 
ق��رار وقف اإط��الق النار ملدة 30 

عوا�صم-وكاالت:
باأن  دبلوما�صية  م�����ص��ادر  �صرحت 
الكيماوية  االأ�صلحة  حظر  منظمة 
حتقق يف هجمات يف االآونة االأخرة 
املحا�صرة  ال�صرقية  الغوطة  �صد 
املعار�صة  �صيطرة  حت��ت  ال��واق��ع��ة 
ا�صتخدام  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال�����ص��وري��ة، 

اأ�صلحة حمظورة يف الهجمات. 
اإن  روي��رتز  لوكالة  امل�صادر  وقالت 
املنظمة التي يقع مقرها يف الهاي 
يف  امل��ا���ص��ي  االأح���د  حتقيقاً  فتحت 
تقارير حتدثت عن تكرار ا�صتخدام 
قنابل الكلور هذا ال�صهر يف املنطقة 

القريبة من العا�صمة دم�صق.
وك������ان ط���ف���ل ق���ت���ل واأ����ص���ي���ب 11 
النظام  ا���ص��ت��ه��داف  ب��ع��د  اآخ����ري����ن 
ال�صوري وحلفائه بلدة ال�صيفونية 

يف منطقة املرج، بغاز �صام.
وذك������رت م��ن��ظ��م��ة ال����دف����اع امل���دين 
متطوعني  اأن  وري��ف��ه��ا  دم�����ص��ق  يف 
نتيجة  اأ����ص���ي���ب���وا  ف��ي��ه��ا  ع���ام���ل���ني 
ا����ص���ت���ه���داف امل���ن���ط���ق���ة ب����ال����غ����ازات 

ال�صامة.
وقال م�صوؤول املنا�صرة يف اجلمعية 
االأمريكية  ال�������ص���وري���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
عرب  ك���ت���وب،  حم��م��د   ،SAMS
تويرت اإن “اإحدى م�صايف اجلمعية 
���ص��ج��ل��ت ع����دة اإ����ص���اب���ات ب��ي��ن��ه��م 4 
اأطفال وامراأة بغاز ت�صر اأعرا�صه 

اإىل غاز الكلور«.
وياأتي ذلك يف ظل حملة ع�صكرية 
ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  ي�����ص��ن��ه��ا  م��ك��ث��ف��ة 
ورو�صيا على مدن وبلدات الغوطة 
ال�صرقية منذ اأ�صبوع، راح �صحيتها 
بح�صب  �صخ�س،   500 م��ن  اأك���رث 

مراكز طبية.
ورغ����م ظ��ه��ور ت��ق��اري��ر م���ن االأمم 
النظام  ت�������ورط  ت���ث���ب���ت  امل����ت����ح����دة 
االأ�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  يف  ال�����ص��وري 
ورو�صيا  النظام  اأن  اإال  الكيماوية، 

ينفيان ذلك.
ويتزامن ذلك مع تهديد بريطانيا 
والواليات  فرن�صا  اإىل  بان�صمامها 
يف  ع�صكرية  �صربات  ل�صن  املتحدة 
االأ�صلحة  ا�صتخدام  ثبت  اإذا  �صوريا 

هو  ذل��ك  من  “الهدف  اأن  م�صيفاً 
واإحداث  اأهلها  من  الغوطة  اإف��راغ 
التغير الدميوغرايف وهذا اأمر ال 

ميكن القبول به اأبداً«. 
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��ت��ح��دث با�صم 
العري�صي،  يحيى  التفاو�س  هيئة 
“لي�س  له على تويرت:  تغريدة  يف 
الفيتو يف جمل�س  ف��رق بني  هناك 
االأمن والفيتو على االأر�س. املجرم 
 12 رق��م  الفيتو  ا�صتخدم  ب��وت��ني 
اأو  رو�صي  كل  الغوطة.  اأر���س  على 
اإيراين هدف م�صروع كما جمرمي 

منظومة اال�صتبداد«.
ويف املقابل، رحبت اللجنة الدولية 
باأي  جانبها  من  االأحمر  لل�صليب 
اإج��راء ي�صمح للراغبني يف املغادرة 
من املناطق التي تتعر�س للق�صف 

حفاظاً على حياتهم. 
فيما طالب ع�صو الهيئة ال�صيا�صية 
جلي�س االإ�صالم حممد علو�س، من 
الن�صرة  جبهة  عنا�صر  م��ن  تبقى 
ال���غ���وط���ة، حمماًل  ب���اخل���روج م���ن 
النظام ورو�صيا م�صوؤولية ا�صتع�صاء 

الكيماوية.
املعار�صة  اع�����ت�����ربت  ذل�������ك،  اىل 
اقرتحتها  التي  الهدنة  ال�صورية 
لفتح  االثنني،  االأول  اأم�س  رو�صيا، 
ت�����ص��م��ح بخروج  اإن�����ص��ان��ي��ة  مم����رات 
ق�صرياً”  “تهجراً  امل����دن����ي����ني، 
موؤكدًة  ال�صرقية،  الغوطة  ل�صكان 
تغير  اىل  ����ص���ي���وؤدي  “االأمر  اأن 
دميوغرايف يعيد لالأذهان ما حدث 

يف م�صايا والزبداين وحلب«.
اأحادية  ه��دن��ة  اإىل  رو���ص��ي��ا،  ودع���ت 
�صاعات   5 مل����دة  م��ع��اي��ره��ا  وف����ق 
يومياً ت�صمح فيها لل�صكان مبغادرة 
ال����غ����وط����ة ال�������ص���رق���ي���ة ع�����رب ممر 
الثالثاء  ام�س  من  بدايًة  اإن�صاين، 
�صباحاً  التا�صعة  بني  27 فرباير، 

والثانية ظهراً بالتوقيت املحلي. 
التفاو�س  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  واأك��������د 
ال�����ص��وري��ة ن�����ص��ر احل����ري����ري، كما 
اأوردت �صبكة �صام االإخبارية، اليوم 
الرو�صي  “العر�س  اأن  ال��ث��الث��اء، 
اأف��رغ ال��ق��رار االأمم��ي 2401 من 
قيمة”،  ب���ال  واأ����ص���ب���ح  م�����ص��م��ون��ه 

مع مكتب املبعوث اخلا�س لالأمم 
املتحدة اىل �صوريا«.

وي���ط���ل���ب ق�������رار جم���ل�������س االأم������ن 
ال����دويل ال���ذي ���ص��در ل��ي��ل ال�صبت 
م��ن ك��ل االط����راف وق���ف االعمال 
ملدة  ت����اأخ����ر  دون  م����ن  احل���رب���ي���ة 
االأق���ل يف  متتالية على  ي��وم��اً   30
ان�صانية  ه��دن��ة  اج���ل  م��ن  ���ص��وري��ا 
اي�صال  اأم��ام  املجال  دائمة الإف�صاح 
امل�صاعدات االإن�صانية ب�صكل منتظم 
واجالء طبي للمر�صى وامل�صابني 

بجروح بالغة.

اأبرز الف�صائل املعار�صة يف الغوطة 
اال�صالم  جي�س  وبينها  ال�صرقية، 
وف���ي���ل���ق ال����رح����م����ن، رف�������ص���ه���ا اأي 

“تهجر للمدنيني اأو ترحيلهم«.
يف  الع�صكري  الت�صعيد  بدء  ومنذ 
املر�صد  وث��ق  ف��رباي��ر،  �صباط   18
ال�����ص��وري م��ق��ت��ل اأك����رث م��ن 560 
طفاًل.   140 نحو  بينهم  مدنياً 
تعزيزات  م��ع  الت�صعيد  وت���راف���ق 
ع�صكرية لقوات النظام يف حميط 
ت��ن��ذر بهجوم  ال�����ص��رق��ي��ة  ال��غ��وط��ة 

بري وا�صع.

وت���زام���ن ���ص��دور ال��ب��ي��ان م��ع بدء 
رو�صيا  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  اإن�����ص��ان��ي��ة  ه��دن��ة 
ال���غ���وط���ة  ������ص�����اع�����ات يف  خل���م�������س 
دم�صق،  ق��رب  املحا�صرة  ال�صرقية 
اعالن  م��ع  خرقها  مت  م��ا  �صرعان 
االن�صان  حلقوق  ال�صوري  املر�صد 
مقتل طفل واإ�صابة �صبعة مدنيني 
ق�صف  يف  ب����ج����روح  االأق��������ل  ع���ل���ى 
لقوات النظام على بلدة ج�صرين، 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع غ�����ارات ع����دة على 

مناطق اخرى.
تاأكيد  م��ع  مو�صكو  اإع���الن  وي��اأت��ي 

لغياب  ال����غ����وط����ة،  يف  ال���ن�������ص���رة 
تلممرات االآمنة الن�صحابهم.

الرو�صي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وك����ان 
�صرغي الفروف، ا�صتبعد االإثنني، 
من  االإ�صالم  وجي�س  ال�صام  اأح��رار 
مع  لتعاونهما  النار،  اإط��الق  وقف 

جبهة الن�صرة. 
ال�������ص���وري حلقوق  امل��ر���ص��د  وق�����ال 
جوية  “�صربات  اإن  االإن���������ص����ان، 
اأ�صابت بلدتني بالغوطة ال�صرقية، 
اإطالق  وقف  اتفاق  رغم  الثالثاء، 
اأن  اإال  رو�صيا،  اأعلنته  ال��ذي  ال��ن��ار 
م�����ص��دراً ب��اجل��ي�����س ال�����ص��وري نفى 

ذلك«.
“طائرات  اأن  امل���ر����ص���د،  واأ�����ص����اف 
على  قنبلتني  اأ�صقطت  هليكوبرت 
طائرة  وق�صفت  ال�صيفونية،  بلدة 

حربية بلدة االأفرتي�س«.
ال�صوري  اجل��ي�����س  م�����ص��در  ون���ف���ى 

التقرير.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ت��ا���س ل��الأن��ب��اء عن 
ات���ه���ام مقاتلي  ال��رو���ص��ي  اجل��ي�����س 
الغوطة  يف  ال�����ص��وري��ة  امل��ع��ار���ص��ة 

م�سوؤولة: متديد اغالق 
مطارات كرد�ستان قرار �سيا�سي

•• اأربيل-اأ ف ب:

الدويل  اأربيل  مطار  مديرة  قالت 
ت���االر ف��ائ��ق ام�����س ان ق���رار متديد 
ح��ظ��ر ال����رح����الت اخل���ارج���ي���ة من 
كرد�صتان  اق��ل��ي��م  م���ط���اري  واىل 

العراق هو قرار �صيا�صي.
وا�صافت يف موؤمتر �صحايف مببنى 
�صيا�صي  م���و����ص���وع  “هذا  امل���ط���ار 
االجتماعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ق��دن��ا 
مع كل من �صلطة الطران املدين 
العراقي ووزارة النقل ومل جند اي 

نقاط خالف بيننا«.
العراقية  احل���ك���وم���ة  وف���ر����ص���ت 
على  حظرا  �صبتمرب  اأي��ل��ول  نهاية 
واإىل  م����ن  ال����دول����ي����ة  ال�����رح�����الت 
بعد  ال�صليمانية،  و  اأربيل  مطاري 
م�صتقبل  ح��ول  ا�صتفتاء  م��ن  اأي���ام 
االإقليم  �صلطات  نظمته  كرد�صتان 

واعتربته بغداد غر قانوين.
ومددت احلكومة العراقية احلظر 
امل��ف��رو���س ع��ل��ى الرحالت  اجل���وي 
اخل��ارج��ي��ة. وك���ان م��ن امل��ق��رر رفع 

احلظر يف 28 �صباط فرباير.
و���ص��ددت ع��ل��ى ان���ه يف ح���ال ا�صتمر 
اال�صتمرار  ن�صتطيع  احلظر قد ال 
للمواطنني  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
ب�صبب  اإغ�����الق�����ه  اىل  ون�������ص���ط���ر 
ال���ت���ي بلغت  ال����دي����ون واخل�������ص���ائ���ر 

ماليني الدوالرات.

حمكمة ت�سيكية تطلق 
�سراح �سالح م�سلم

 •• براغ-اأ ف ب:

ت�����ص��ي��ك��ي��ة ام�س  اأط���ل���ق���ت حم��ك��م��ة 
ال�����ص��وري الكردي  ال��ق��ي��ادي  ���ص��راح 
اعتقل  ال��ذي  م�صلم  �صالح  ال��ب��ارز 
توقيف  مل���ذك���رة  ت��ن��ف��ي��ذا  ال�����ص��ب��ت 
�����ص����ادرة ب��ح��ق��ه م���ن ت��رك��ي��ا حيث 
ملا  باالإرهاب، وفقا  اتهامات  يواجه 

اأفاد حماميه.
وقال املحامي مرو�صالف كروتينا 
القا�صي  “اأطلق  ل��ل�����ص��ح��اف��ي��ني 
مو�صحا اأن م�صلم  �صراح موكلي”، 
اجراءات  جميع  مع  التعاون  تعهد 

ت�صليمه التي طالبت بها اأنقرة.
ال���رئ���ي�������س  م���������ص����ل����م،  ي����������زال  وال 
امل�����ص��ارك ال�����ص��اب��ق حل���زب االحت���اد 
قياديا  رم�������زا  ال����دمي����وق����راط����ي، 
بالن�صبة لبع�س االأكراد يف �صوريا.

ورف�����������س ال���ق���ا����ص���ي ي����ار�����ص����والف 
الذي  ق��راره  التعليق على  بايتلون 
اأ����ص���اد ب��ه ع�����ص��رات االأك�����راد الذين 
توافدوا اإىل حميط مبنى املحكمة 
البلدية يف و�صط براغ للتعبر عن 

ت�صامنهم مع م�صلم.
حليفتها  ب��راغ،  حثت  اأنقرة  وكانت 
يف ح��ل��ف ���ص��م��ال االأط��ل�����ص��ي، على 
ل��ت��ت��م حم��اك��م��ت��ه بتهمة  ت�����ص��ل��ي��م��ه 
االإرهاب. ويف وقت �صابق الثالثاء، 
م�صلم  ق�صية  اأن  ت��رك��ي��ا  اع��ت��ربت 

ت�صكل اختباًر لت�صيكيا.

الدموية.  الفو�صى  ه��ذه  مثل  يف 
الرئي�س  اأع��ل��ن  املا�صي  ال��ع��ام  ويف 
ال�����رو������ص�����ي ف������الدمي������ر ب���وت���ني 
باإعادة  ق��ام  واأن���ه  بثقة،  االنت�صار 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة رو���ص��ي��ا ك��ق��وة ال 
االأو�صط،  ال�صرق  يف  بها  ي�صتهان 
ول��ك��ن يف ال��و���ص��ع ال��راه��ن لي�صت 
���ص��وري��ا ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ك��م؛ ح��ي��ث اأن 

املعار�سة ال�سورية تعترب هدنة رو�سيا »تهجري ق�سري« 

منظمة حظر الكيماوي حتقق يف ا�ستخدام الكلور بالغوطة 

لن يفعل قرار وقف اإطلق النار �سيئًا حلل التوترات 

تقرير: حرب �سوريا دخلت اأخطر مراحلها

املعار�سة م�ستعدة الإخراج » الن�سرة« من الغوطة

الرتاجع  ع��ل��ى  داع�������س  م��ق��ات��ل��ي 
قا�صرة  ���ص��ي��ط��رت��ه��م  ب��ات��ت  ح��ي��ث 
على عدد قليل من اجليوب خارج 
امل���ن���اط���ق احل�������ص���ري���ة، ف��ق��د كان 
امل��ا���ص��ي االأك����رث خطورة  ال�����ص��ه��ر 
�صنت  اإذ  ال�������ص���وري���ة؛  احل�����رب  يف 
اإ�صرائيل غارات جوية �صد مواقع 
�صوريا،  يف  ووك���الئ���ه���ا  الإي��������ران 
وقتلت الغارات اجلوية االأمريكية 
باالعتداء  ق��ام��وا  رو���ص��اً  م��رت��زق��ة 
على قوات من املعار�صة ال�صورية 
امل��دع��وم��ة اأم��ري��ك��ي��اً، ك��م��ا تدخل 
اجل���ي�������س ال����رتك����ي يف االأرا�����ص����ي 
ال�������ص���وري���ة يف حم����اول����ة الإب����ع����اد 
امليلي�صات الكردية )املدعومة من 

وا�صنطن( عن احلدود الرتكية. 
ب�صار  ي��ع��م��د  ن��ف�����ص��ه،  ال���وق���ت  ويف 
قنابل  اإط�����������الق  اإىل  االأ��������ص�������د 
و����ص���واري���خ وق���ذائ���ف ه����اون �صد 
االأخر  املعقل  ال�صرقية،  الغوطة 
دم�صق،  ق��رب  املعار�صة  لف�صائل 
والواقعة حتت احل�صار احلكومي 
الق�صاء  �صبيل  ويف   ،2013 منذ 

االإي����راين ال��دائ��م يف ���ص��وري��ا الأنه 
ي��ه��دد ح��دوده��ا، ورغ���م ذل��ك فاإن 
اإي���������ران )م�����ن خ�����الل ح�����زب اهلل 
ال�صيعية(  امليلي�صات  م��ن  وغ���ره 
�صوريا،  يف  ب��ع��م��ق  را���ص��خ��ة  ب��ات��ت 
“ا�صتفزازاً”،  ُي��ع��د  ال���ذي  االأم����ر 
ال�صحيفة  و�����ص����ف  ح�����د  ع����ل����ى 

الربيطانية. 
وت�صر ال�صحيفة اإىل التناق�صات 
االأمريكي،  امل��وق��ف  يف  امل��ت��اأ���ص��ل��ة 
امليلي�صات  وا�صنطن  ت��دع��م  حيث 
ال�����ص��وري��ة الأن���ه���ا القوة  ال��ك��ردي��ة 
املحلية االأكرث فاعلية يف حماربة 
اأن��ق��رة تتعامل مع  داع�����س، ول��ك��ن 
باعتبارهم  ال�����ص��وري��ني  االأك������راد 
وك�����الء ل��ل��ت��م��رد ال����ك����ردي داخ���ل 
اأي ح�صابات  ف��اإن  ثم  تركيا، ومن 
ال��واق��ع ميكن  اأر���س  خاطئة على 
مبا�صرة  م��واج��ه��ة  ع��ن  ت�صفر  اأن 

بني اثنني من اأع�صاء الناتو. 
من  اأن���ه  ت��امي��ز  فاينن�صال  وت���رى 
ا�صتفادة  م���دى  حت��دي��د  ال�����ص��ع��ب 
بالتدخل  ا�صتثمارها  من  مو�صكو 

ع��ل��ى ب��ق��اي��ا امل��ع��ار���ص��ة، ق���ام نظام 
االأ�صخا�س  م��ئ��ات  ب��دف��ن  االأ����ص���د 
حت��ت االأن��ق��ا���س، وت��دم��ر املراكز 
ال��ط��ب��ي��ة، واإج���ب���ار امل��دن��ي��ني على 
االأر�س  حتت  خمابئ  اإىل  ال��ف��رار 
وحرمانهم من الكهرباء والطعام. 
وو����ص���ف���ت ف��اي��ن��ن�����ص��ال ت���امي���ز ما 
“مذبحة  باأنه  الغوطة  يحدث يف 
حلب«.   ح�صار  من  وح�صية  اأك��رث 
خطورة  م��ن  ال�صحيفة  وح���ذرت 
القوى  ب���ني  امل��ف��ت��وح��ة  امل��واج��ه��ة 
املتناف�صة  وال��ع��امل��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
االأهلية  احل��رب  ت��ورط��ت يف  التي 
االفتقار  ظ��ل  يف  وذل���ك  ال�صورية 
تراجع  ب��ع��د  م�����ص��رتك  ع����دو  اإىل 
ف�صاًل  االإره���اب���ي،  داع�����س  تنظيم 
للقوى  امل�������ص���ال���ح  ت���ع���ار����س  ع����ن 
املختلفة التي توجه �صرباتها على 
ج��ب��ه��ات م��ت��ع��ددة م��ب��ا���ص��رة وغر 
وب��ا���ص��ت��خ��دام جمموعة  م��ب��ا���ص��رة 

متباينة من الوكالء.
وعلى �صبيل املثال اأكدت اإ�صرائيل 
اأبداً مع الوجود  اأنها لن تت�صامح 

••لندن-وكاالت:

تاميز  فاينن�صال  �صحيفة  لفتت 
اإىل  افتتاحيتها  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
جذب  االإرهابي  داع�س  تنظيم  اأن 
للحرب  امل��ت��ع��ط�����ص��ني  امل��ت��ط��رف��ني 
اأن���ح���اء ال��ع��امل باآلته  م��ن ج��م��ي��ع 
هائلة يف  ق��درة  واأث��ب��ت  الدعائية، 
جماعة  اأي  ت��ف��وق  املعركة  �صاحة 

اإرهابية اأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، ينذر زوال 
املزعومة  خالفته  وانهيار  داع�س 
با�صطرابات  وال��ع��راق  ���ص��وري��ا  يف 
االأحداث  اأن  وبخا�صة  اإقليمية، 
االأخرة التي وقعت خالل ال�صهر 
“ق�صر نظر”  املا�صي ك�صفت عن 
اإدارة  انتهجتها  ال��ت��ي  ال�صيا�صة 
باراك  ال�صابق  االأمريكي  الرئي�س 
الرئي�س  اإدارة  وك���ذل���ك  اأوب����ام����ا 
اإزاء  ت��رام��ب  االأم��ري��ك��ي دون���ال���د 
والتي  �صوريا  يف  االأهلية  احل��رب 
ف��ق��ط على  ال���رتك���ي���ز  ت��ت��م��ث��ل يف 
دح��ر داع�����س.  وع��ل��ى رغ��م اإجبار 

 •• بريوت-اأ ف ب:

معار�صة  ���ص��وري��ة  ف�����ص��ائ��ل  اأك����دت 
ام�س  ال�������ص���رق���ي���ة  ال����غ����وط����ة  يف 
هيئة  مقاتلي  الإخ��الء  ا�صتعدادها 
�صابقا(  )الن�صرة  ال�ص�������ام  حترير 
 15 بعد  املنطق���ة  وعائالتهم من 
اط�����الق  وق��ف  دخ����ول  م��ن  ي��وم��اً 
جمل�س  اأعلن������ه  ال�����ذي  الن�������ار 
التنفي����ذ  حي��ز  الدول������ي  االم���ن 

الفعلي.
ويف بيان م�صرتك وجهته اىل االمم 
اأعلنت  امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س االأم����ن، 
اال����ص���الم وفيلق  ج��ي�����س  ف�����ص��ائ��ل 
ال�صام  اأح������رار  وح���رك���ة  ال��رح��م��ن 
م�صلحي  ب��اإخ��راج  التام  “التزامنا 
تنظيم هيئة حترير ال�صام وجبهة 
الن�صرة والقاعدة وكل من ينتمي 
لهم وذويهم من الغوطة ال�صرقية 
ملدينة دم�صق خالل 15 يوما من 
بدء دخول وقف اطالق النار حيز 

التنفيذ الفعلي«.
وفيلق  اال�����ص����الم  ج��ي�����س  وي�����ص��ك��ل 
نفوذاً  االأك��رث  الف�صيلني  الرحمن 
و����ص���ارك���ا يف ج���والت  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االأمم  يف  ال�������ص���اب���ق���ة  ال���ت���ف���او����س 

املتحدة.
ذلك  يتم  اأن  الف�صائل  واق��رتح��ت 
عليها  االت���ف���اق  ي��ت��م  اآل���ي���ة  “وفق 
وبالتعاون  نف�صها  ال��ف��رتة  خ��الل 

فرن�سا: االأولوية الإدخال امل�ساعدات للغوطة 
•• مو�شكو-رويرتز:

اإن من ال�صروري  اإيف لو دريان ام�س  قال وزير اخلارجية الفرن�صي جان 
اإدخال اأول قافلة من امل�صاعدات االإن�صانية اإىل الغوطة ال�صرقية ب�صوريا.

م��ع وزير  اإج����راء حم��ادث��ات  ب��ع��د  م��وؤمت��ر �صحفي يف مو�صكو  واأ����ص���اف يف 
اخلارجية الرو�صي �صرجي الفروف اأن قرار وقف اإطالق النار اليومي يف 
املنطقة ملدة خم�س �صاعات والذي دعمته رو�صيا خطوة جيدة لالأمام لكن 
االأمر يتطلب املزيد. وقال لو دريان اإنه يريد من نظره الرو�صي �صرجي 
الف���روف اإج����راءات حم��ددة لفر�س وق��ف الإط���الق ال��ن��ار بدعم م��ن االأمم 

امل�صاعدات  تو�صيل  يت�صنى  حتى  املتحدة 
ودعت  ال�صرقية.  ال��غ��وط��ة  منطقة  اإىل 
ت��دع��م احل��ك��وم��ة ال�صورية  ال��ت��ي  رو���ص��ي��ا 
اإىل وقف اإطالق النار ملدة خم�س �صاعات 
اإىل  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  من  يوميا 
ال�����ص��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را )م���ن 0700 
واإتاحة  جرينت�س(  بتوقيت   1200 اإىل 
ممر اإن�صاين لل�صماح للمدنيني باخلروج 
كبر  معقل  اآخ��ر  ال�صرقية  الغوطة  من 
مل��ق��ات��ل��ي امل��ع��ار���ص��ة ق����رب دم�����ص��ق. لكن 
املبادرة الرو�صية ال ت�صمل اإطارا لتو�صيل 
وهو  املنطقة  اإىل  االإن�صانية  امل�صاعدات 
اأمر تقول االأمم املتحدة والدول الغربية 

ميكنهم  الذين  الوحيدين  الالعبني  اأح��د  “رو�صيا  واأ�صاف  �صروري.  اإن��ه 
حمل النظام على تنفيذ القرار«. 

واأ�صار اإىل اأنه يريد اإجراء نقا�س مف�صل حول كيفية تطبيق اأحدث قرارات 
اإجالء  اإمكانية  عن  احلديث  وكذلك  بالكامل  �صوريا  ب�صاأن  املتحدة  االأمم 
دبلوما�صي  م�صدر  وذك��ر  املنطقة.  م��ن  االأخطر”  “باالإ�صابات  امل�صابني 
لي�س م�صجعا.  الرو�س  اأعلنه  الذي  الق�صر  النار  اإطالق  اأن وقف  فرن�صي 
“لي�س ج��ي��دا. ل��ن ننفذ ن�صف وق��ف الإط���الق ال��ن��ار. ق��رار االأمم  واأ���ص��اف 
مقاتلي  الرو�صي  اجلي�س  وات��ه��م  تنفيذه«.  يجب  م��ا  ه��و  بالكامل  املتحدة 
املعار�صة يف الغوطة ال�صرقية ام�س الثالثاء باإمطار م�صار االإجالء بنران 
من  باخلروج  للمدنيني  ال�صماح  هو  االإن�صاين  املمر  من  والهدف  املورتر. 

منطقة ال�صراع. وينفي مقاتلو املعار�صة ذلك.
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عربي ودويل
ماكرون يف زيارة مرتقبة للواليات املتحدة 

•• باري�س-اأ ف ب:

للواليات  له  دول��ة  زي��ارة  اأول  ماكرون  اميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  يجري 
اأول  وه��ي  مكتبه،  اأعلن  ما  بح�صب  اب��ري��ل،  ني�صان  و25   23 بني  املتحدة 
زيارة دولة لرئي�س اأجنبي منذ تويل الرئي�س دونالد ترامب من�صبه العام 
املا�صي. واأعلن مكتب ماكرون “اإن هذه الدعوة تعك�س ال�صداقة التاريخية 
وكانت  رئي�صينا«.  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وق���وة  بلدينا  ب��ني  وال��ت��ح��ال��ف  الطويلة 
الرئا�صة االمركية اأعلنت ان ترامب �صي�صتقبل ماكرون يف البيت االبي�س 
يف 24 ني�صان ابريل املقبل. وكان ترامب قد وجه الدعوة يف كانون الثاين 
مبنا�صبة  املا�صي  يوليو  مت��وز  يف  ا�صتقبله  ال��ذي  الفرن�صي  لنظره  يناير 
اعجابه  عن  يومها  االأمركي  الرئي�س  وعرب  )البا�صتيل(.  الوطني  العيد 

بالعر�س الع�صكري التقليدي ال�صخم على جادة ال�صانزليزيه. وهذا ال�صهر 
اإن ترامب يخطط الإج��راء عر�س ع�صكري م�صابه، يف  قال البيت االبي�س 
خطوة غر تقليدية من �صاأنها اأن تظهر القوة االمركية وتوؤكد على دوره 
كرئي�س لالأركان. و�صبق ان التقى الرئي�صان الفرن�صي واالمركي وكالهما 
توليا ال�صلطة بعد ان كانا من خارج الو�صط ال�صيا�صي، مرات عدة وتربط 
بينهما عالقات جيدة على الرغم من اخلالف بينهما حول م�صاألة التغر 
املناخي. ومل يتم بعد حتديد التفا�صيل النهائية لربنامج زيارة ماكرون، 
لكنها �صتت�صمن موؤمترا �صحافيا م�صرتكا وماأدبة ر�صمية. وكانت املتحدثة 
�صت�صاهم  ال��زي��ارة  “هذه  ان  قالت  قد  �صاندرز  �صارة  االبي�س  البيت  با�صم 
االقت�صادية  امل�صائل  يف  وفرن�صا  املتحدة  ال��والي��ات  بني  التعاون  تعزيز  يف 

والدبلوما�صية ا�صافة اىل تعزيز ال�صداقة بني رئي�صي البلدين«.

•• كابول-اأ ف ب:

دعت حركة طالبان االأفغانية اإىل 
الواليات  م��ع  م��ب��ا���ص��رة  حم��ادث��ات 
�صلمي  ح��ل  اإىل  للتو�صل  املتحدة 
تغر  يف  اف��غ��ان�����ص��ت��ان  يف  ل���ل���ن���زاع 
لال�صرتاتيجية  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى 
الهجمات  م��ن  اأ���ص��ه��ر  بعد  املتبعة 

املت�صاعدة.
ارت���ف���ع ع����دد ال��ق��ت��ل��ى امل��دن��ي��ني يف 
اال���ص��ه��ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة و�صط 
ت�صعيد لهجمات طالبان وتنظيم 
ريفية  مناطق  يف  الدامية  داع�����س 
وعلى قوات االمن ردا على اإعالن 
الرئي�س االمركي دونالد ترامب 
جديدة  ع�����ص��ك��ري��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

معززة.
ويف بيان ن�صرته يف �صاعة متاأخرة 
ام�س االأول االثنني قالت طالبان 
اإنها “تدعو امل�صوؤولني االأمركيني 
املكتب  مع  مبا�صرة  حمادثات  اإىل 
�صلمي  ح��ل  بخ�صو�س  ال�صيا�صي 

اإ�صارة  يف  االأفغاين”  للم�صتنقع 
اإىل الت�صمية التي تطلقها احلركة 

على نف�صها.
من  ال���ع���ر����س  ع���ل���ى  رد  ي�����رد  ومل 
الذين  االأم���رك���ي���ني  امل�������ص���وؤول���ني 
طاملا اأ�صروا على اأن اأي حمادثات 
يجب اأن ت�صمل احلكومة االفغانية 

يف كابول.
وت����اأت����ي دع�����وة ط���ال���ب���ان ق��ب��ل يوم 
موؤمتر  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  على 
يناق�س  كابول،  لل�صالم يف  اإقليمي 
دول�����ة   25 ع�����ن  ف����ي����ه مم����ث����ل����ون 
االإره���اب  ملكافحة  ا�صرتاتيجيات 

وف�س النزاع.
مفتوحة  ر�صالة  طالبان  ون�صرت 
والكونغر�س  االأم���رك���ي  لل�صعب 
االمركي يف وقت �صابق يف �صباط 
فرباير ت�صر اإىل احتمال ا�صتعداد 

املتمردين الإجراء حمادثات.
واالن���ف���ت���اح ال��ظ��اه��ر ع��ل��ى اج����راء 
للحركة  ع����ادي  غ���ر  م��ف��او���ص��ات 
رف�صها  ك��ررت  طاملا  التي  املتمردة 

وقال  ���ص��خ�����ص��ا.   130 م���ن  اأك����رث 
الثالثاء  غ��ن��ي  ا����ص���رف  ال��رئ��ي�����س 
ك��اب��ول خطة  م��وؤمت��ر  “�صنقدم يف 
�صالم �صاملة لطالبان وباك�صتان«.

وي����اأت����ي امل����وؤمت����ر ب��ع��د اج���ت���م���اع يف 
حزيران يونيو العام املا�صي.

و�صط  مفتوحا  �صيبقى  اأفغان�صتان 
على  ال�صربات  وا�صنطن  ت�صعيد 

معاقل املتمردين.
ا�صتبعد  ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
ت����رام����ب اج��������راء حم�����ادث�����ات مع 
���ص��ل�����ص��ة من  ط���ال���ب���ان يف اع����ق����اب 

ان�صحاب  ق���ب���ل  حم�����ادث�����ات  ب������دء 
القوات االأجنبية من افغان�صتان.

ا�صرتاتيجيته  ع����ن  ك�����ص��ف��ه  ويف 
اآب  يف  الأف���غ���ان�������ص���ت���ان  اجل�����دي�����دة 
اأن  ترامب  قال  املا�صي،  اغ�صط�س 
يف  االأم��رك��ي  الع�صكري  التواجد 

ذلك  و�صمل  ك��اب��ول.  يف  الهجمات 
ع���ل���ى فندق  ه���ج���وم���ا  ال��ت�����ص��ع��ي��د 
كابول،  يف  الفخم  انرتكونتيننتال 
�صارع  يف  ا���ص��ع��اف  ���ص��ي��ارة  وتفجر 
قواعد  ع���ل���ى  وه���ج���وم���ا  م����زدح����م 
الهجمات  تلك  وقتل يف  ع�صكرية. 

الثانوية،  دوغال�س”  ���ص��ت��ومن��ان 
عنا�صر  بع�س  اأداء  ترامب  و�صف 

انفاذ القانون ب�”املقرف«.
بيرت�صون  ���ص��ك��وت  ال�����ص��اب��ط  ل��ك��ن 
اإنه متركز  رد عرب حماميه قائال 
العتقاده  امل���در����ص���ة  م��ب��ن��ى  خ�����ارج 
ب��اأن اإط���الق ال��ن��ار ك��ان ���ص��ادرا من 

اخلارج.
روزو  دي  ج��وزي��ف  حماميه  وق���ال 
بيرت�صون  لل�صيد  “االتهامات  اإن 

باأنه م�صطر ملواجهة  �صي�صعر  كان 
مطلق النار.

كنت  اأن���ن���ي  ف��ع��ال  “اأعتقد  وق�����ال 
الأ�����ص����ارع اإىل ه���ن���اك ح��ت��ى ل���و مل 
“ال  م�صيفا  �صالحا”،  اأحمل  اأك��ن 
ميكنك حتديد ذلك اإال عندما تقع 

حتت التجربة«.
وبعدما انتقد يف وقت �صابق �صابط 
ملنع  ي���ت���دخ���ل  م�����ص��ل��ح مل  ����ص���رط���ة 
“مارجوري  مدر�صة  على  الهجوم 

اأداءه يف ظل هذه  باأنه جبان وب��اأن 
معاير  ي�������ص���ت���وف  مل  ال�����ظ�����روف 
اإىل  ت��ف��ت��ق��د  ال�������ص���رط���ة  ����ص���ب���اط 

ال�صحة ب�صكل وا�صح«.
وت����وج����ه ع�����دد م����ن ال���ن���اج���ني من 
مبنى  اإىل  ب�����ارك�����الن�����د  ه�����ج�����وم 
ال��ت��ق��وا االثنني  ال��ك��اب��ي��ت��ول ح��ي��ث 
يف  الدميوقراطية  االأقلية  زعيمة 
بيلو�صي  ن��ان�����ص��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
الهجوم  تداعيات  ملناق�صة  وغرها 

لها. وافادت ال�صحيفة انها ا�صتقت 
باندو  ويليام  من  هذه  معلوماتها 
حاكم والية هيال املجاورة لوالية 
نقل  جهته  من  هايالندز.  �صاذرن 
اجلديدة  غ��ي��ن��ي��ا  “بابوا  م���وق���ع 
الكاثوليكي  الكاهن  ع��ن  اليوم” 
ب��ي��و���س ه����ال ت���اأك���ي���ده م��ق��ت��ل 10 
اطفال،  ارب��ع��ة  بينهم  ا���ص��خ��ا���س، 
يف ان��ه��ي��ارات ار���ص��ي��ة ن��اج��م��ة عن 
الزلزال. وا�صافة اىل القتلى فقد 
حواىل  ب�صقوط  ال���زل���زال  ت�صبب 
امل�صادر  ب��ح�����ص��ب  ج���ري���ح،   300
ال�صلطات  عن  ت�صدر  ومل  نف�صها. 

اي ح�صيلة ر�صمية حتى االآن.
وقال رئي�س الوزراء ا�صحق لوباري 
مكان  اىل  ار���ص��ل��ت  احل��ك��وم��ة  ان 
اال�صرار  لتقييم  طاقما  ال��ك��ارث��ة 

•• �شيدين-اأ ف ب:

اأفادت و�صائل اإعالم يف بابوا غينيا 
اجلديدة ام�س اأن الزلزال العنيف 
ال����ذي ���ص��رب و���ص��ط ال��ب��الد فجر 
7،5 درجات  وبلغت قوته  االثنني 
اأك��رث من  اأوق���ع يف ح�صيلة اول��ي��ة 
30 ق��ت��ي��ال، يف ح��ني ت��واج��ه فرق 
املناطق  بلوغ  يف  �صعوبات  االإن��ق��اذ 
اجلبلية املنكوبة. وبح�صب �صحيفة 
“بي ان جي بو�صت كورير” فاإن 
الزلزال الذي اىل انقطاع خطوط 
وا�صعة  انحاء  الكهربائي يف  التيار 
اوق�����ع 13 ق��ت��ي��ال ع��ل��ى االق�����ل يف 
م���دي���ن���ة م���ن���دي ع���ا����ص���م���ة والي����ة 
�صاذرن هايالندز، بينما �صقط 18 
جماورة  مناطق  يف  اآخرين  قتيال 

ي��ع��اون��ه ع�����ص��ك��ري��ون، م�����ص��را اىل 
وجهته  اىل  �صي�صل  ال��ط��اق��م  ان 

الثالثاء.
�صت�صل  “املعلومات  ان  وا����ص���اف 
فرق  و�صت�صعها  الوقت  م��رور  مع 

التقييم يف ت�صرف اجلمهور«.
وكان املعهد اجليولوجي االمركي 
ح����دد م���رك���ز ال����زل����زال ع��ل��ى بعد 
ج��ن��وب منطقة  ك��ل��م   90 ح����واىل 
بورغرا يف مقاطعة اينغا اجلبلية 

وعلى عمق 35 كلم.
غينيا  ب��اب��وا  يف  �صائعة  وال�����زالزل 
منطقة  يف  ال���واق���ع���ة  اجل����دي����دة، 
الهادئ  املحيط  يف  الناري  احل��زام 
والرباكني  ال����زالزل  تن�صط  حيث 
ال�صفائح  ب��ني  االح��ت��ك��اك  ب�صبب 

التكتونية لالأر�س.

طالبان تدعو ملحادثات
 مبا�سرة مع الواليات املتحدة

ترامب: لو كنت بدون �سالح ل�سددت املهاجم بفلوريدا
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

دونالد  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأك����د 
ت���رام���ب اأن�����ه ك����ان ل��ي��ت��وج��ه بدون 
�صالح ل�صد املهاجم الذي ا�صتهدف 
مدر�صة يف فلوريدا، يف حني اأو�صل 
ال��ط��ل��ب��ة ال���ن���اج���ون م����ن امل���ج���زرة 
حملتهم لت�صديد القيود على حمل 

ال�صالح اإىل الكونغر�س.
الهجوم  من  اأ�صبوعني  نحو  وبعد 
الذي اأوقع 17 قتيال يف باركالند 
ب����ف����ل����وري����دا، ا�����ص����ت����اأن����ف ال����ن����واب 
اأ�صبوع  بعد  االأمركيون جل�صاتهم 
عطلة وو�صط �صغوط متزايدة من 

اأجل الت�صدي للعنف امل�صلح.
وم����ن����ذ ال����ه����ج����وم ال�������ذي وق������ع يف 
���ص��ب��اط ف��رباي��ر، دع���ا ترامب   14
ت�صديد  تت�صمن  اإ���ص��الح��ات  اإىل 
�صراء  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ال���ت���ح���ري���ات 
االأ�صلحة النارية. لكن ال يزال على 
البيت االأبي�س االإعالن عن دعمه 
الكونغر�س  يف  حم����ددة  ل��ق��وان��ني 
فدرالية  قيود  فر�س  يواجه  حيث 
ال�صالح عقبات رئي�صية  على حمل 
خ��ا���ص��ة يف ع����ام ���ص��ي�����ص��ه��د اج����راء 

انتخابات منت�صف املدة.
االأبي�س  البيت  اجتماع يف  وخ��الل 
مع حكام الواليات، اأكد ترامب اأنه 

اإطالق  اأ���ص��واأ عملية  اع��ت��رب  ال���ذي 
نار تتعر�س اإليها مدر�صة اأمركية 

منذ �صت �صنوات.
الغداء  ت��رام��ب  ت��ن��اول  م��ن جهته، 
االأحد مع رئي�س اجلمعية الوطنية 
للبنادق النافذة واين البير حيث 
اأبلغه ب�صرورة اإحداث تغيرات يف 

ما يتعلق بحيازة االأ�صلحة.
وق������ال ت����رام����ب حل���ك���ام ال����والي����ات 
للغاية  “�صنجري حتريات م�صددة 
ال  م�صطربا،  �صخ�صا  وج��دن��ا  اإذا 

اأريد اأن يكون بحوزته م�صد�س«.
وكان الرئي�س االأمركي دعا كذلك 
االأمنية  االج��������راءات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اأث���ار ج��دال لدى  يف امل��دار���س فيما 
املدر�صني  بع�س  ت�صليح  اق��رتاح��ه 
يف  احل��ر���س  جانب  اإىل  واملوظفني 

حرم املدار�س.
الدميوقراطيني  معظم  ويطالب 
ال�صيطرة  ج����ه����ود  ت�����وؤت�����ى  ب��������اأن 
ع��ل��ى ح��م��ل االأ���ص��ل��ح��ة ث��م��اره��ا يف 
ا�صتطالع  اأظهر  فيما  الكونغر�س 
ان  “�صي  ���ص��ب��ك��ة  اأج����رت����ه  ج���دي���د 
باملئة من   70 اأن  االإخ��ب��اري��ة  ان” 
ت�صديد  ي�����وؤي�����دون  االأم����رك����ي����ني 
قوانني حيازة االأ�صلحة، وهي زيادة 
االأول/ ت�صرين  ع��ن  نقطة  ب�18 

اكتوبر.

حماكمة قادة االنقالب 
الفا�سل يف بوركينا فا�سو 

 •• واغادوغو-اأ ف ب:

االنقالب  ق�����ادة  حم��اك��م��ة  ب������داأت 
الفا�صل يف اأيلول �صبتمرب 2015 
يف بوركينا فا�صو ام�س يف واغادوغو، 
بينهم  م��ن  متهما،   84 مثول  م��ع 
اجل���������راالن ج���ي���ل���رب دي���ان���دي���ري 
املخططني  ب���ا����ص���ويل،  وج����ربي����ل 

املفرت�صني لالنقالب.
 9،00 وبداأت املحاكمة يف ال�صاعة 
)بالتوقيتني املحلي والعاملي( امام 
امل��ح��ك��م��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ت��ي نقلت 
ال���ظ���رف اىل ق���اع���ة واغ���ا  يف ه����ذا 
راق  ح���ي  وه����و  ل���ل���م���اآدب،   2000

جنوب العا�صمة.
وقد ت�صدر يف حق جميع املتهمني 
ن��ه��اي��ة هذه  ق��ا���ص��ي��ة يف  ع���ق���وب���ات 
التي يفرت�س ان ت�صتمر  املحاكمة 
م�صادر  ذك���رت  كما  ا���ص��ه��ر،  ب�صعة 
ت����الوة  ان  م���و����ص���ح���ة  ق�������ص���ائ���ي���ة، 
اأكرث  يف  ال��واق��ع  الق�صائي  االم���ر 
ما  �صيحدد  ال��ف �صفحة،   15 من 
�صتكون عليه اج��واء هذه املحاكمة 

املاراتونية.
 ،2015 �صبتمرب  اأي��ل��ول   16 ويف 
ح�������اول ج����ن����ود م�����ن ف������وج االأم������ن 
ال����رئ����ا�����ص����ي اط������اح������ة احل���ك���وم���ة 
االن���ت���ق���ال���ي���ة ال���ت���ي ت�����ص��ك��ل��ت بعد 
كومباوري،  بليز  الرئي�س  �صقوط 

لكنهم اأخفقوا.

طلب ال�سجن 30 عاما للرئي�سة الكورية املعزولة 
•• �شيول-اأ ف ب:

طلب املدعون يف كوريا اجلنوبية ام�س عقوبة ال�صجن 30 عاما بحق الرئي�صة ال�صابقة بارك غيون-
هي املتهمة بالف�صاد وا�صتغالل ال�صلطة.

وكانت املحكمة العليا يف كوريا اجلنوبية عزلت بارك )66 عاما( يف اآذار مار�س العام املا�صي و�صط 
ف�صيحة ف�صاد وا�صعة. وهي موقوفة منذ نحو �صنة.

30 عاما  ال�صجن  اإن��زال عقوبة  املحكمة  “نطلب من  املحكمة  بيان مت تالوته يف  املدعون يف  وق��ال 
وغرامة 118،5 مليار وون )110 مليون دوالر( بحق املتهمة التي ينبغي اأن تتحمل كامل م�صوؤولية 

الف�صيحة بو�صفها الرئي�صة الثامنة ع�صر للبالد«.
واأكد املدعون اإن بارك، وبالتواطوؤ مع �صديقتها املقربة �صوي �صون-�صيل، تلقى ر�صى اأو وعودا بر�صى 
يبلغ اجمالها 59،2 مليار وون )52 مليون دوالر( من ثالث �صركات كورية جنوبية هي �صام�صونغ 

ولوتي واإ�س.كي مقابل منح تلك ال�صركات امتيازات.

مر�سح من املعار�سة يف االنتخابات الفنزويلية 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

 22 ر�ّصح حزب �صغر من الي�صار هري فالكون امل�صوؤول من املعار�صة الفنزويلية خلو�س االنتخابات الرئا�صية املقررة يف 
ني�صان ابريل املقبل خالفا ملوقف ائتالف املعار�صة بعد ان كان الرئي�س نيكوال�س مادورو املر�صح الوحيد. وطرحت “احلركة 
نحو اال�صرتاكية” ا�صم فالكون الع�صكري املتقاعد واملن�صق عن الت�صافية )ن�صبة اىل الرئي�س الراحل هوغو ت�صافيز( مر�صحا 
بنف�صه عن موقف  ناأى  2023. ويكون فالكون بذلك  ال�صلطة حتى  تبقيه يف  ي�صعى لوالية جديدة  الذي  م��ادورو  ملناف�صة 
ائتالف املعار�صة طاولة الوحدة الدميوقراطية الداعي اىل مقاطعة االنتخابات. اال ان االئتالف املعار�س ترك الباب مفتوحا 
امام م�صاركة حمتملة يف حال مت ارجاء االقرتاع الرئا�صي املبكر واملقرر مبدئيا الأواخر 2018 واحل�صول على �صمانات بان 
“من  �صيغوندو ميلنديز لوكالة فران�س بر�س  “احلركة نحو اال�صرتاكية”  االنتخابات �صتكون حرة ونزيهة. و�صرح رئي�س 

ال�صروري امل�صاركة. الفوز ممكن يف بلد يرف�س فيه ال�صعب النظام بن�صبة %80 رغم العراقيل والعقبات«.

ع�سرات القتلى يف زلزال بابوا غينيا اجلديدة  

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/1308
املنذر : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س م خ املنذر اإليه : مطعم ال�صوكة الذهبية �س.ذ.ذ.م 
تنذر املنذره املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )3.184.355.00( درهم نتيجة االخالل 
تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االق�صاط  ب�صداد 

الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�صيارات التالية:
من قبل املنذر:

1- ال�صيارة رقم )67809/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون اال�صم التجاري/ابي�س.

 2008 موديل   )HIACE-تويوتا( نوع  من  )42327/خ�صو�صي/J/دبي(  رقم  ال�صيارة   -2
لون اال�صم التجاري/ابي�س.

ال�صيارة رقم )69420/خ�صو�صي/B/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2008   -3
لون اال�صم التجاري/ابي�س.

4- ال�صيارة رقم )29167/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون اال�صم التجاري/ابي�س.

 2009 موديل   )YARIS-تويوتا( نوع  من  )35869/خ�صو�صي/G/دبي(  رقم  ال�صيارة   -5
لون ف�صي.

6- ال�صيارة رقم )35381/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

 2011 )تويوتا-YARIS( موديل  نوع  )72199/خ�صو�صي/N/دبي( من  رقم  ال�صيارة   -7
لون احمر.

 2008 موديل   )HIACE-تويوتا( نوع  من  )42328/خ�صو�صي/J/دبي(  رقم  ال�صيارة   -8
لون ابي�س.

9- ال�صيارة رقم )77089/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

10- ال�صيارة رقم )72201/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2008 
لون ذهبي.

11- ال�صيارة رقم )42329/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2008 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

12- ال�صيارة رقم )51739/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2008 
لون ف�صي.

13- ال�صيارة رقم )99485/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2008 
لون اال�صم التجاري/ ابي�س.

14- ال�صيارة رقم )77453/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س.

15- ال�صيارة رقم )67805/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س.

16- ال�صيارة رقم )26190/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-COROLLA( موديل 
2008 لون ا�صود.

17- ال�صيارة رقم )28065/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2008 
لون ف�صي.

18- ال�صيارة رقم )29401/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س.

19- ال�صيارة رقم )29404/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

20- ال�صيارة رقم )29166/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

21- ال�صيارة رقم )53296/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2008 
لون ف�صي.

22- ال�صيارة رقم )29168/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

23- ال�صيارة رقم )29227/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

24- ال�صيارة رقم )67806/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س.

25- ال�صيارة رقم )68414/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-HILUX( موديل 2009 
لون ابي�س.

26- ال�صيارة رقم )29169/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

27- ال�صيارة رقم )29402/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س/ اال�صم التجاري.

 )COASTER-TOYOTA( من نوع )دبي/G/28- ال�صيارة رقم )87636/خ�صو�صي
موديل 2009 لون ابي�س.

29- ال�صيارة رقم )42315/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2008 
لون ابي�س.

30- ال�صيارة رقم )42326/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2008 
لون ابي�س.

موديل   )CAMRY-تويوتا( ن��وع  من  )20741/خ�صو�صي/K/دبي(  رق��م  ال�صيارة   -31
2008 لون ا�صود.

32- ال�صيارة رقم )77431/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون اال�صم التجاري/ ابي�س.

33- ال�صيارة رقم )58915/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2009 
لون ف�صي.

34- ال�صيارة رقم )53121/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2008 
لون ف�صي.

35- ال�صيارة رقم )52862/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2008 
لون ف�صي.

36- ال�صيارة رقم )39590/خ�صو�صي/D/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2008 
لون اال�صم التجاري/ ابي�س.

37- ال�صيارة رقم )69844/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون اال�صم التجاري/ ابي�س.

38- ال�صيارة رقم )93288/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون اال�صم التجاري/ ابي�س.

 )CANTER-MITSUBISHI( من نوع )دبي/E/39- ال�صيارة رقم )92748/خ�صو�صي
موديل 2009 لون ابي�س.

40- ال�صيارة رقم )29405/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون ابي�س.

41- ال�صيارة رقم )29403/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2010 
لون اال�صم التجاري/ ابي�س.

42- ال�صيارة رقم )77680/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س.

43- ال�صيارة رقم )67808/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س.

44- ال�صيارة رقم )67810/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )تويوتا-HIACE( موديل 2009 
لون ابي�س.

ال�صيارة رقم )17961/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2011   -45
لون احمر.

46- ال�صيارة رقم )68661/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا-YARIS( موديل 2011 
لون احمر.

موديل   )HIACE-تويوتا( ن��وع  من  )68292/خ�صو�صي/G/دبي(  رق��م  ال�صيارة   -47
2009 لون ابي�س.

واملموله ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ب����ه����رام   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
خ�����ان ج�����ول ف������راز خ�����ان ، 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )4137161PY( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/6888943

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /حم����م����د 
ف����اروق اح��م��د م��ون��و مياه 
اجلن�صية  ب���ن���غ���الدي�������س    ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3588228( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 055/3877202

فقدان جواز �سفرت
م����ام����ون  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
 ، اهلل  رف������ي������ق  ال������را�������ص������د 
اجلن�صية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )676760(
بتليفون  االت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/3088955 
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ا�ستئن���اف مب���اري���ات بط���ول����ة ك����اأ�س زاي����د ب����ن 
ه�����زاع الكروي����ة الي������وم

اأبو  ن��ادي  مبالعب  االرب��ع��اء  اليوم  م�صاء  ت�صتاأنف 
ظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي مب��ن��ط��ق��ة امل�����ص��رف يف اأب����و ظبي 
اأبو ظبي الريا�صي التا�صعة  مباريات بطولة نادي 
للنا�صئني واملقامة على كاأ�س ال�صيخ زايد بن هزاع 
اأب���و ظبي  ن��ه��ي��ان وب��اإ���ص��راف جمل�س  اآل  ب��ن زاي���د 
م�صتوى  على  مناف�صاتها  تتجدد  والتي  الريا�صي 

فرق الفئة االأوىل ملواليد 2008-2009 لفئات 
االأكادمييات املحلية التي انطلقت مبارياتها اأم�س، 
والتي ت�صهد جولتها اليوم اإقامة 4 مباريات تبداأ 
ب��ل��ق��اء ف��ري��ق ن����ادي اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي )حامل 
بنف�س  الثانية  ويف   ، ميهال  اأكادميية  مع  اللقب( 
مع  الفرن�صية  االأك��ادمي��ي��ة  فريقا  يتقابل  امللعب 

اأكادميية الرابعة.. وت�صهد املجموعة الثانية لنف�س 
مدر�صة  اأك��ادمي��ي��ة  لقاء   التوقيت  نف�س  يف  الفئة 
الثانية يلعب  اأكادميية �صيبورت�س ،ويف  اأدن��وك مع 
انرتنا�صونال  مبدر�صة  امل�صتقبل  اأكادميية  فريق 
�صبيت  اأكادميية  اأبو ظبي مع فريق  كوميونتي يف 
و���ص��ت��ح��دد ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك اجل��ول��ة ���ص��ك��ل ال����دور قبل 

النهائي للبطولة التي تختتم يوم 4 مار�س املقبل 
بجانب  القيمة  اجل��وائ��ز  ال��ن��ادي  لها  ر�صد  وال��ت��ي 
 2006-2005 مل��وال��ي��د  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  ب��ط��ول��ة 
التي تفتتح مبارياتها يوم غد اخلمي�س اأول مار�س 
واخلارجية  املحلية  ال��ف��رق  م��ن  ف��رق   8 مب�صاركة 

ال�صقيقة وال�صديقة.

اأول  امل�صتدامة،  املدينة  ا�صت�صافت 
جمتمع م�صتدام كامل قيد الت�صغيل 
القفز  م�صابقة  االأو�صط،  ال�صرق  يف 
نادي  م��ن  بتنظيم  اال���ص��ت��ع��را���ص��ي 
الفرو�صية يف املدينة، حيث ا�صتقبلت 
اأب��رز الفر�صان من  80 من  املدينة 

االإمارات واملنطقة. 
خا�صاً  ���ا  ع���ر����صً احل�����دث  وت�����ص��م��ن 
للكالب البولي�صية من �صرطة دبي، 
للعائالت  االأن�صطة  وجمموعة من 

واالأطفال.
تناف�س  ال��ق��ف��ز،  م�����ص��اب��ق��ة  وخ����الل 
ال��ف��ر���ص��ان يف ج��ول��ت��ني، م���ع وجود 
اأداء  ف��ري��ق م���ن اخل�����رباء ل��ت��ق��ي��ي��م 
امل�������ص���ارك���ني م���ن احت�����اد االإم�������ارات 

للفرو�صية. وكان الفائز يف امل�صابقة 
الفار�س  ال�صربتلي،  وليد  ع��ب��داهلل 
و�صاحب  عاملًيا،  ال�صهر  ال�صعودي 

امليدالية االأوملبية.
االأطفال  ا�صتمتع  ذات���ه،  ال��ي��وم  ويف 
بركوب اخليول ال�صغرة وممار�صة 
املنطقة  يف  االأل����ع����اب  م���ن  ال��ك��ث��ر 
اأتيحت  ح���ني  ل��ه��م، يف  امل��خ�����ص�����ص��ة 
لالطالع  ال����زوار  جلميع  الفر�صة 
على االأك�صاك التي تعر�س املنتجات 
اإ�صافة  االأخ��رى،  وال�صلع  احلرفية 
اإىل تنظيم جوالت يف اأرجاء املدينة، 
�صحوبات على جوائز  وال��دخ��ول يف 

خمتلفة.
الرامية  م��ه��م��ت��ه��ا  م���ع  وب��ال��ت��ن��اغ��م 

االجتماعية  اال���ص��ت��دام��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
البيئية  اال����ص���ت���دام���ة  ج���ان���ب  اإىل 
املدينة  ت����ب����دي  واالق����ت���������ص����ادي����ة، 

دعم  على  فائًقا  ا  حر�صً امل�صتدامة 
املجتمع وتعزيز حياة املقيمني فيها 
من خالل تنظيم جمموعة متنوعة 

من االأن�صطة واالأح��داث التعليمية 
على  االأك��ادمي��ي��ة  التوعية  وب��رام��ج 

مدار العام.

نادي الفرو�سية يف املدينة امل�ستدامة ي�ست�سيف 
م�سابقة القفز اال�ستعرا�سي

اخليل  ل�صباق  غنتوت  ن��ادي  ينظم 
اخلري  البولو  مهرجان  والبولو 
ياأتي  ال�����ذي   ، اجل��م��ع��ة  غ���د  ب��ع��د 
زايد  ع��ام  فعاليات  �صمن  تنظيمه 
»عام  مبادرة  مع  جتاوباً   ،2018
زايد اخلر2018 « التي اأطلقها 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
اهلل، وذلك حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ف���الح 
اأبو  جمل�س  مع  وبالتعاون  النادي، 
ظبي الريا�صي، والذي يعود ريعه 
االحتياجات  لذوي  امل�صتقبل  ملركز 
ظ���ب���ي  وي�صهم  اأب������و  يف  اخل���ا����ص���ة 
زايد  م��وؤ���ص�����ص��ة  منت�صبي  جن���اح  يف 
وذوي  االإن�����ص��ان��ي��ة  للرعاية  العليا 
االحتياجات اخلا�صة، ومركز نافذة 
االأمل للتوحد يف اأبو ظبي، ومركز 
را���ص��د الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م يف دب���ي ، 
ي��ت��واج��د حوايل  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 
500 طفل من االأطفال امل�صابني 
خمتلف  م�����ن  ال����ت����وح����د  ب���ط���ي���ف 
ويت�صمن  ال��دول��ة.  واأن��دي��ة  مراكز 
ب���رن���ام���ج االح���ت���ف���ال ال���ع���دي���د من 
والرتفيهية  الريا�صية  ال��ف��ق��رات 
املجتمعية، بجانب مباراة املهرجان 
اال�صتعرا�صية اخلرية التي جتمع 
لذوي  امل�صتقبل  فريقي مركز  بني 
وموؤ�ص�صة  اخل��ا���ص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات 
االإن�صانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وذوي االحتياجات اخلا�صة وت�صم 
قائمة فريق موؤ�ص�صة زايد كل من 
فهد القبي�صي ،�صيف اأحمد، يو�صف 
اأم��ا فريق   ، بن د�صمال، واخل���وري 
ف��ي�����ص��م عبداهلل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م��رك��ز 
املري  د�صمال،احمد علي،وعلي  بن 
من  وجميعهم  ال�صام�صي  ونا�صر 
املواطنني  ال���دول���ي���ني  ال���الع���ب���ني 
ال�����ب�����ارزي�����ن م�������ص���ارك���ه م���ن���ه���م يف 
اجن���اح امل��ه��رج��ان وي��دي��ره��ا طاقم 
اللجنة  وك��ان��ت  ع��امل��ي.  ارجنتيني 
ق���د عقدت  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 

اأم�س  ظهر  بعد  �صحفياً   م��وؤمت��راً 
اخليل  ل�صباق  غنتوت  ن��ادي  مبقر 
�صعيد  ���ص��ع��ادة   بح�صور  وال��ب��ول��و، 
رئي�س  نائب  املن�صوري  حوفان  بن 
جمل�س اإدارة نادي غنتوت،وعبداهلل 
اإ�صماعيل الكمايل رئي�س قطاع ذوي 
االحتياجات اخلا�صة مبوؤ�ص�صة زايد 
وذوي  االإن�����ص��ان��ي��ة  للرعاية  العليا 
االح��ت��ي��اج��ات اخل���ا����ص���ة، وم����روان 
�صركة  ع��ام  م��دي��ر  م�صاعد  ال�صبع 
�صيارات مازيراتي( والدكتورة مها 
والدكتور  االأم����ل(  )م��رك��ز  ���ص��ال��ح 
التنفيذي  املدير  م�صطفي  موفق 
االحتياجات  لذوي  امل�صتقبل  ملركز 
�صروف)فنادق  وا���ص��ام��ة  اخل��ا���ص��ة 
( ن�صرين بن قرة  ومنتجعات جنة 
والعالقات  الت�صويق  ق�صم  رئي�صة 
ال��ع��ام��ة ب��ال��ن��ادي وال��ك��اب��نت ه�صام 

امل�صرف الفني. 
 وق���د اأ����ص���اد ���ص��ع��ي��د ب���ن ح���وف���ان يف 
ب��داي��ة امل��وؤمت��ر ب��امل��ب��ادرة اخلرية 
االإن�صانية املجتمعية التي تقام بناء 
على توجيهات �صمو رئي�س النادي، 
الإب���راز  امل�صتمرة  ���ص��م��وه  وم��ت��اب��ع��ة 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  م��ث��ل 
اخل�����ري�����ة، اإمي������ان������اً م����ن ال����ن����ادي 
املنا�صبات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وت��ف��اع��ل��ه 
والريا�صية،  واملجتمعية  الوطنية 
من  اأ�صهر  التي  لر�صالته  وتاأكيداً 
اأجلها يف ظل الطفرة التي يعي�صها 
النادي، مما اأك�صبه قاعدة عري�صة 
وع�صاق  والالعبات  الالعبني  من 
حتقيق  يف  ي�����ص��ه��م  مم����ا  ال���ل���ع���ب���ة، 

ر�صالته التي اأ�صهر من اأجلها.
الكمايل،  اإ�صماعيل  عبداهلل  وثّمن 
االحتياجات  ذوي  ق���ط���اع  رئ��ي�����س 
العليا  زاي����د  مب��وؤ���ص�����ص��ة  اخل��ا���ص��ة 
ل���ل���رع���اي���ة االإن���������ص����ان����ّي����ة، امل����ب����ادرة 
غنتوت  »بولو  مهرجان  االإن�صانية 
اخلري«، موؤكداً تفاعل موؤ�ص�صات 
ال����دول����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة خل���دم���ة هذه 
يعك�س  ما  وهو  العزيزة،  ال�صريحة 

لتوجيهات  احل��ق��ي��ق��ة  ال���رتج���م���ة 
واحلكيمة  ال���ر����ص���ي���دة  ال����ق����ي����ادة 
وتوفر  ال��ف��ئ��ة  ب���ه���ذه  ل��اله��ت��م��ام 
واالهتمام،  الرعاية  برامج  اأف�صل 
ال�صامل  ال���دم���ج  م���ب���داأ  وحت��ق��ي��ق 

جلميع اأنواع االإعاقات.
وقال رئي�س قطاع ذوي االحتياجات 
اإن  العليا،  زايد  مبوؤ�ص�صة  اخلا�صة 
���ص��دور م��ث��ل ت��ل��ك امل���ب���ادرات التي 
العزيزة  االإعاقة  ذوي  فئات  تخدم 
علينا، ميثل تفاعاًل اإيجابياً ويبني 
امل�����ص��وؤول��ني بالنادي  م��دى ح��ر���س 
برئا�صة �صمو ال�صيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
غنتوت ل�صباق اخليل والبولو، على 
ال���ع���ون والدعم  ���ص��ب��ل  ت��ق��دمي ك���ل 
لظروفهم  م��راع��اة  ال��ف��ئ��ات،  لتلك 
من  العديد  اأن  واأك��د  االجتماعية، 
والهيئات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال����دوائ����ر 
احل��ك��وم��ي��ة يف ال���دول���ة واالأن���دي���ة 
اإمارة  ويف  عامة،  ب�صفة  الريا�صية 
حتر�س  خ��ا���ص��ة،  ب�صفة  اأب��وظ��ب��ي 
�صبل  كل  تقدمي  على  كل احلر�س 
ال���ع���ون وال���دع���م وال���رع���اي���ة لتلك 
ت�صهيالت  واإع���ط���ائ���ه���م  ال���ف���ئ���ات 

م��ت��ن��وع��ة، االأم�����ر ال����ذي ي��ت��ف��ق مع 
العليا  زايد  موؤ�ص�صة  ور�صالة  روؤي��ة 
واأهدافها  االإن�������ص���ان���ّي���ة  ل��ل��رع��اي��ة 
االإن�صانية النبيلة وجهودها لرعاية 
كل  وتقدمي  الفئات،  تلك  وتاأهيل 
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة االإن�����ص��ان��ّي��ة لهم 
املجتمع  يف  دجمهم  نحو  وال�صعي 
ك���اأف���راد م��وؤث��ري��ن وم�����ص��اه��م��ني يف 
م�����ص��رة ال��ت��ق��دم وال��ب��ن��اء، ك��م��ا اأنه 
لل�صراكة  ي��ح��ت��ذي  من��وذج��اً  مي��ث��ل 
بني اجلهات املجتمعية خلدمة فئة 

عزيزة علينا من اأفراد املجتمع.
ال��ك�����ص��ف عن  امل���وؤمت���ر  ومت خ����الل 
�صعارات الفريقني وفقرات برنامج 
عرو�صاً  يت�صمن  ال���ذي  امل��ه��رج��ان 
اخليل  رك��وب  بينها  من  ترفيهية، 
ال�����ص��غ��ر ال��ق�����ص��رة »ال����ب����وين«، و 
التي  البولي�صية  الكالب  وعرو�س 
بالكالب  اخل��ا���س  الق�صم  يقدمها 
البولي�صية بالقيادة العامة ل�صرطة 
اأبو ظبي K9 .. وي�صتقبل النادي 
ال�صخ�صيات  ك���ب���ار  م���ن  ���ص��ي��وف��ه 
ع�صراً.  ال����راب����ع����ة  م����ن  اع����ت����ب����اراً 
.وي���ب���داأ االح��ت��ف��ال ال��ر���ص��م��ي عند 
الرابعة و50 دقيقة بعزف الن�صيد 

الوطني للدولة، اإيذاناً ببدء املباراة 
اال���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة االح��ت��ف��ال��ي��ة التي 
امل�صتقبل  جتمع بني فريقي مركز 
اخلا�صة  االح����ت����ي����اج����ات  ل��������ذوي 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
االحتياجات  وذوي  االإن�������ص���ان���ي���ة 
تتويج  م��را���ص��م  تعقبها  اخل��ا���ص��ة، 
ال���ف���ري���ق���ني واحل�����ك�����ام واجل����ه����ات 
على  وال�صحب  امل�صاركة،  الراعية 
ر�صدها  ال���ت���ي  ال��ق��ي��م��ة  اجل����وائ����ز 

النادي للجمهور.
ويحظى املهرجان ال�صنوي برعاية 
جمل�س اأبو ظبي الريا�صي الداعم 
،و�صركة  ال����ن����ادي  مل�����ص��رة  االأول 
الر�صمي  الوكيل  موتورز،  برمير 
ل�����ص��ي��ارات م��ازي��رات��ي يف اأب���و ظبي 
،جمموعة جنة للفنادق واملنتجعات 
العقارية، اأنفا�صك  ي��ا���س  ،���ص��رك��ة 
دخون من جمموعة حممد هالل 
،مياه  الطبي  هيلز  بفريل  ،م��رك��ز 
واي وي���را وع��ي��ادة ن��ور ال��و���ص��ل، و 

الراعي االإعالمي قناة يا�س.
ب���ن حوفان  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة  ك��ل��م��ة 
امل���ن�������ص���وري »االإخ���������وة واالأخ��������وات 
ال���������ص����الم ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ه اهلل 

ح�صوركم  لكم  ون�صكر  وب��رك��ات��ه.. 
م���وؤمت���رن���ا ه����ذا .. وي�����ص��ع��دين يف 
حتيات  ل��ك��م  اأن���ق���ل  اأن   - ال���ب���داي���ة 
وت��رح��ي��ب ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ف���الح بن 
النادي-  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
راع�����ي امل���ه���رج���ان اخل�����ري ال���ذي 
اإقامته �صمن اهتمام قيادتنا  تاأتي 
واالإرادة  الهمم  باأ�صحاب  الر�صيدة 
- وال��ذي يقام تزامنا مع فعاليات 
عام زايد  2018،- و�صمن برامج 
الذي  الريا�صي  ظبي  اأب��و  جمل�س 
النادي  م�صرة  دعم  يف  ي�صهم  ظل 
برئا�صة   - واملجتمعية  الريا�صية 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د اآل 
املهرجان  ري��ع  يعود  - حيث  نهيان 
اخل������ري ال�������ص���ن���وي ل�����ص��ال��ح فئة 
ا�صطراب طيف التوحد بالدولة - 
والتي ت�صمل مركز امل�صتقبل لذوي 
يف  اأبوظبي،  اخلا�صة  االحتياجات 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
االحتياجات  وذوي  االإن�������ص���ان���ي���ة 
اخل���ا����ص���ة وم����رك����ز ن����اف����ذة االأم�����ل 
را�صد  مركز  اأبوظبي،و  يف  للتوحد 
وغرها  دب��ي  يف  الهمم  الأ���ص��ح��اب 
من املراكز التي تقوم بهذا اجلهد 

املهرجان  يف  وي�������ص���ارك   ، ال����رائ����ع 
االأطفال  م��ن  طفل   500 ح���وايل 

امل�صابني بطيف التوحد.
ويف اخلتام نعلن باأن الدعوة �صتكون 
مفتوحة من بعد ظهر يوم اجلمعة 
للجميع   ،2018-3-2 امل��ق��ب��ل 
املهرجان  ب���ف���ق���رات  ل��ال���ص��ت��م��ت��اع 
النادي  اأع��ده  الذي  الرائع  احلافل 
تقدير  املجتمع،  مع  اأف���راد  لكافه 
لكافه  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����ص��ك��ر  واف������ر 
اجل���ه���ات ال���راع���ي���ة وامل�����ص��اه��م��ة يف 
اإجن����اح ه���ذا امل��ه��رج��ان ،ك��م��ا نثمن 
االعالمية  اجل���ه���ات  ك��اف��ه  ج��ه��ود 
دعم  يف  كبر  ب�صكل  �صاهمت  التي 

م�صرة النادي”.
ت�صريح �صركة برمير موتورز عن 

مهرجان بولو غنتوت اخلري
اأ�����ص����اد ه�����الل ه���ان���ئ ع���م���ر، نائب 
موتورز  برمير  ب�صركة  الرئي�س 
يف  ي�صرنا  ق��ائ��اًل:  الفعالية  ب��ه��ذه 
�صركة برمير موتورز ومازيراتي 
دعم بطولة مهرجان بولو غنتوت 
اخلري للعام الثاين على التوايل 
نادي  م��ع  ب�صراكتنا  نعتز  ون��ح��ن   ،
مازيراتي  اإ���ص��م  واإرت���ب���اط  غنتوت 
ال�صيارات  ك�����ص��ري��ك  امل��و���ص��م  ب��ه��ذا 
بعام  نحتفي  نحن  وها  احل�صري. 
ال��ك��رم والعطاء  ال��ذي غر�س  زاي��د 
يف نفو�س اجلميع ون�صر اخلر يف 
م�صارق االأر�س ومغاربها فاغرتفنا 
واالأخ���الق  النبيلة  اخل�����ص��ال  تلك 
زايد  مدر�صة  تعاليم  من  الكرمية 
يعي�س  م��ن  لكل  ح��ي��اة  نهج  لتغدو 
ال�صيخ  الطيبة.  االأر���س  ه��ذه  على 
زاي����د ك����ان ب���ح���راً م���ن ال�����ص��خ��اء ال 
ي����زال ي��ت��دف��ق ح���ام���اًل ك���ل املعاين 
املعمورة.  لربوع  النبيلة  االإن�صانية 
الوالد  اأث����ر  نقتفي  ال��ي��وم  ون��ح��ن 
مهرجان  دع��م  خ��الل  من  املوؤ�ص�س 
ياأتي  ال��ذي  اخل��ري  غنتوت  بولو 
زايد  عام  ا�صرتاتيجية  مع  جتاوباً 
العطاء  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��ي��خ  اخل���ر يف 

واخلر املتاأ�صلة يف دولة االإمارات. 
ت�صهم اإقامة هذه املبادرة يف ت�صليط 
امل�صابني  االأف��������راد  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
ب���ال���ت���وح���د وال�������ص���ع���ي الإدم���اج���ه���م 
باملجتمع ومنحهم فر�س لتطوير 
ق��درات��ه��م وا���ص��ت��ث��م��اره��ا م���ن اأجل 
ح����ي����اة اأف���������ص����ل ل���ه���م والأ�����ص����ره����م 
نادي  وي�صطلع  ك��اف��ة.  وامل��ج��ت��م��ع 
غنتوت ل�صباق اخليل والبولو بدور 
فاعل ومميز يف تر�صيخ ر�صالة عام 
�صمو  م��ن  كرمية  بتوجيهات  زاي��د 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ف���الح  ال�����ص��ي��خ 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي. ونحن 
النادي  دور  ع��ل��ى  ن��ث��ن��ي  ب����دورن����ا 
للجهود امل�صنية املبذولة من اأجل 

التوعية مبر�س التوحد.
امل�صت�صار  اأ�صرف  �صيد  ال�صيد  �صرح 
للفنادق  جنة  ملجموعة  ال��ق��ان��وين 
فريق  ك��ل  ع��ن  نيابة   : واملنتجعات 
جمموعة جنة للفنادق و املنتجعات 
نرحب ب�صمو ال�صيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�صباق 
ون��ائ��ب��ه وبجميع  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل 
احل�صور.  وك��ل  الر�صميني  الرعاة 
»ع��ام اخلر«  مبادرة  مع  و جتاوباً 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة،حفظه اهلل، نود اأن نعرب عن 
الثانية  للمرة  مب�صاركتنا  �صعادتنا 
مب��ه��رج��ان ب��ول��و غ��ن��ت��وت اخلري 
وال�������ذي خ�����ص�����س ري���ع���ه اخل����ري 
وامل�صاهمات  ال��ت��ربع��ات  حملة  م��ن 
مراكز  لدعم  املختلفة  االإن�صانية 
م���ر����ص���ى ال���ت���وح���د ب����ال����دول����ة ، و 
نحر�س كموؤ�ص�صة فندقية اماراتية 
على  ال��دول��ة  م�صتوى  على  رائ���دة 
املجتمعية  امل�صوؤولية  يف  امل�صاركة 
للم�صاهمة  ن�صعى  و  للموؤ�ص�صات، 
الريا�صية  الفعاليات  خمتلف  يف 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال�����ص��ي��اح��ي��ة يف ظل 
التطور امل�صتمر الذي ت�صهده دولة 

االمارات احلبيبة.

�سمن فعاليات عام زايد 2018 وجتاوبًا مع مبادرة »عام زايد اخلري2018 «

نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو  ينظم مهرجان البولو اخلري بعد غد

األيت فتن�س و�سرطة اأبو ظبي 
على  �سدارة دوري موؤ�س�سات اأبو ظبي

ي�صهد ا�صتاد �صلطان بن زايد مبقر االحتاد الريا�صي العام للموؤ�ص�صات 
احلكومية يف اأبو ظبي بعد ع�صر اليوم االربعاء قمة دوري املوؤ�ص�صات لكرة 
القدم يف اأبو ظبي التي جتمع بني فريقي األيت فتن�س مت�صدر الرتتيب 
العام بر�صيد 12 نقطة ومنتخب �صرطة اأبو ظبي الو�صيف بر�صيد 10 
نقاط ، وذلك يف نهائي مبكر حتدد نتيجته �صدارة الرتتيب العام حتى 
موعد جتدد ال�صراع بني الفريقني يف الدور الثاين يوم 25-4 القادم ، 

وي�صم كل فريق كوكبه من الالعبني البارزين العاملني.

خيب اأ�صطورة األعاب القوى اجلامايكي املعتزل اأو�صاين 
“التوقيع” مع  اإعالنه  ان  بك�صفه  اأم�س  االآم��ال  بولت 
ناد لكرة القدم، ال يعدو كونه م�صاركة يف مباراة خرية 
ترافورد  اأول��د  اليوني�صيف على ملعب  ل�صالح منظمة 

التابع لنادي مان�ص�صرت يونايتد االنكليزي.
وك���ان ب��ول��ت ال���ذي مل ي��خ��ف م��ن��ذ اأع����وام ع�صقه لكرة 
االثنني  االأح��د  ليل  منذ  وا�صعا  ترقبا  اأث��ار  قد  القدم، 
يف و�صائل االعالم وعرب مواقع التوا�صل االجتماعي، 
�صيك�صف  وان��ه  ق��دم،  لكرة  لقد وقعت مع فريق  بقوله 

هويته �صباح ام�س الثالثاء.
واأتى هذا الك�صف عرب �صريط فيديو ق�صر ن�صره بولت 

عرب ح�صابه على موقع “تويرت”، ترويجا ملباراة خرية 
ل�صالح منظمة االمم املتحدة للطفولة “يوني�صيف”، 
املقبل.  10 حزيران يونيو  اأولد ترافورد يف  �صتقام يف 
بينهم  م�صاهر  فيها  ي�صارك  التي  امل��ب��اراة  ري��ع  ويعود 
االطفال  مل�صاعدة  وليام�س،  روب��ي  الربيطاين  املغني 

الذين يواجهون اخلطر حول العامل.
وب��ع��د ال��رتق��ب ال���ذي اأث����اره، لقي اإع���الن ب��ول��ت )31 
اأعرب  اذ  “تويرت”،  عرب  متابعيه  من  انتقادات  عاما( 
العديد منهم عن خيبة اأملهم من هذا االعالن، بعدما 
اع��ت��ق��دوا ان ب��ول��ت وق��ع ع��ق��دا للعب م��ع ن��اد حمرتف 
“هذا  بالقول  امل�صتخدمني  اأح���د  وع��ل��ق  ال��ق��دم.  ل��ك��رة 

“هذا كل  اآخ��ر  اأ���ص��اف  بينما  اللعني؟!”،  االإع���الن  هو 
بولت  ان  ثالث  م�صتخدم  اعترب  فيما  االأمر؟”،  يف  ما 
االإعالم  وو�صائل  االنرتنت  م�صتخدمي  بكل  “تالعب 
الريا�صية«. ومل يخف بولت الذي اعتزل بعد بطولة 
العامل الألعاب القوى يف لندن العام املا�صي، �صغفه بكرة 
املا�صي  يناير  الثاين  كانون  اعلن يف  ك��ان  وه��و  القدم. 
بانه �صيخو�س جتربة يف �صفوف بورو�صيا دورمتوند يف 
العاملي  القيا�صي  املقبل. وردد حامل الرقم  اآذار مار�س 
اأوملبية،  ذهبيات  وثماين  م  و200  م   100 �صباقي  يف 
مان�ص�صرت  م��ع  التوقيع  ه��و  االك��رب  “حلمي  اأن  م���رارا 

يونايتد” ناديه املف�صل.

بول��ت: ال ت�وقي�ع م�ع ناد ب��ل مب�اراة خري�ة  
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هزمية  تاليف  غار�صيا  رودي  مر�صيليا  م��درب  �صيحاول 
من�صبه،  يف  تعيينه  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ت��وال��ي��ا  ث��ال��ث��ة 
�صان  ب��اري�����س  على  �صيفا  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  يحل  عندما 
جرمان يف ربع نهائي كاأ�س فرن�صا لكرة القدم، يف مباراة 
يتوقع ان يفتقد فيها نادي العا�صمة جنمه الربازيلي 
الغرميني  ب��ني  ث��اأري��ا  ال��ل��ق��اء  و�صيكون  امل�����ص��اب.  نيمار 
بينهما  وال��ث��اين  الفرن�صية،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  التقليديني 
خالل اأربعة اأيام، بعد خ�صارة مر�صيليا اأمام �صان جرمان 
ال�صابعة  امل��رح��ل��ة  يف  �صفر3-  قا�صية  بنتيجة  االأح���د 

اإ�صابة  امل��ب��اراة  تلك  و�صهدت  ال���دوري.  من  والع�صرين 
ال��ع��امل، وخروجه  اأغ��ل��ى الع��ب يف  ع��ام��ا(،  نيمار )26 
متاأملا من اأر�س امللعب. واأكد ناديه يف وقت متاأخر ليل 
بالتواء يف  اأ�صيب  الدويل الربازيلي  ان  االأحد االثنني 
ان يحدد مدة  دون  القدم، من  و�صق يف م�صط  الكاحل 
االأول  ت�صرين  يف  للفريق  مدربا  تعيينه  ومنذ  غيابه. 
ثالث  ع��ام��ا(   54( غار�صيا  يتلق  مل   ،2016 اكتوبر 
هزائم متتالية. وخ�صر اخلمي�س املا�صي اأمام �صبورتينغ 
ال��ث��اين من  ال���دور  اإي���اب  ب��راغ��ا الربتغايل �صفر1- يف 

ال����دوري االأوروب�����ي )ي���وروب���ا ل��ي��غ(، لكنه ت��اأه��ل لفوزه 
�صفر3-  جرمان  �صان  اأم��ام  �صقط  ثم  -3�صفر،  ذهابا 
تلك  بعد  غار�صيا  وق��ال  ال����دوري.  م��ن   27 املرحلة  يف 
املباراة “لعبنا �صد اأف�صل فريق يف فرن�صا، فريق مر�صح 
نتواجد  اننا مل  اال  اأوروب���ا.  اأبطال  الإح��راز لقب دوري 
هجوميا«.  ال�صيما  امل��ل��ع��ب(،  اأر����س  )ع��ل��ى  ك��اف  ب�صكل 
اأ�صاف “االآن، مل يعد لدينا �صوى الرتكيز على مباراة 
تلك  النهائي(.  ن�صف  )اىل  ال��ت��اأه��ل  ملحاولة  االأرب��ع��اء 

�صتكون مباراة اأخرى وم�صابقة اأخرى«.

ح�����ص��د ف��ري��ق اب��وظ��ب��ي ل��ل��ب��ول��و ب��ق��ي��ادة فار�س 
التمهيدي  ال��دور  يف  الكاملة  العالمة  اليبهوين 
للبولو  الذهبية  بار  جوليو�س  كاأ�س  بطولة  من 
احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  مالعب  على  تقام  التي 
دبي  بطوالت  �صل�صلة  �صمن  والفرو�صية  للبولو 
امل��ق��ام��ة حت��ت رعاية   2018 ل��ل��ب��ول��و  ال��ذه��ب��ي��ة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
6 فرق  وت�صهد م�صاركة  دبي  نائب حاكم  مكتوم 

العديد  يقودها  هاينديكاب  ج��ول   18 بت�صيف 
من النجوم املحلني واالبرز دولياً من املحرتفني 
االرجنتينني. وجاءت �صدارة فريق ابوظبي بعد 
ان حقق ف��وزا غاليا على فريق االم��ارات ب�صبعة 
اأه��داف مقابل �صتة اأه��داف لفريق االم��ارات بعد 
املباراة  متباينا. وجمعت  فيها  االداء  مباراة جاء 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ري��ق��ي زي����دان وال���ذئ���اب وجن���ح فريق 
ال�صعودي  االعمال  رجل  بقيادة  ال�صعودي  زيدان 

ب��ال��ل��ق��اء لربح   8-9 ال���ف���وز  زي�����دان يف   ع��م��رو 
ويلحق  االوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة 

بفريق ابوظبي اىل الربع نهائي.
املجموعة  نتائج  االوىل  املجموعة  ف��رق  وتنتظر 
مع  دري  ب��ن  يلعب  ان  امل��ق��رر  م��ن  حيث  الثانية 
مهرة واحلبتور مع ديزرت بامل لتحديد اطراف 
يوم  اقامته  امل��ق��رر  النهائي  رب��ع  ال���دور  مباريات 

اجلمعة املقبل الثاين من مار�س.

القدم  ل��ك��رة  االأول  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�صتعد 
للم�صاركة يف بطولة كاأ�س ملك تايلند الدولية 
بانكوك خالل  العا�صمة  �صتقام يف  التي  الودية 
 2018 م����ار�����س   25 اإىل   22 م����ن  ال����ف����رتة 
البلد   ( تايلند   ، االإم���ارات  منتخبات  مب�صاركة 

امل�صت�صيف ( ، �صلوفاكيا واجلابون.
التح�صري  الربنامج  �صمن  البطولة  وت��اأت��ي 
التي  اآ�صيا  كاأ�س  لنهائيات  ا�صتعداداً  لالأبي�س 
���ص��ت��ح��ت�����ص��ن��ه��ا االإم��������ارات م��ط��ل��ع ع����ام 2019 
 24 م�����ص��ارك��ة  االأوىل  ول��ل��م��رة  �صت�صهد  ال��ت��ي 

�ص������ت  عل��������ى  توزيعه�������م  �صيت����������م  منتخب���������اً 
جمم�������وع������ات.

الودية  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ط��ول��ة  ق���رع���ة  واأ����ص���ف���رت 
التي �ُصحبت مبقر االحتاد  تايلند«  »كاأ�س ملك 
اأم�س االول االأثنني  التايلندي لكرة القدم يوم 
ع���ن م��واج��ه��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي م���ع نظره 
 22 يوم  البطولة  افتتاح  يف  �صلوفاكيا  منتخب 
مار�س يف متام ال�صاعة الرابعة والن�صف ع�صراً 

بتوقيت تايلند ، فيما يلتقي منتخب تايلند
منتخب  ن���ظ���ره   ) ال��ب��ط��ول��ة  م�����ص��ت�����ص��ي��ف   (  

اجلابون. وتقام البطولة بنظام املربع الذهبي ، 
حيث يلتقي الفائز مع الفائز يف املباراة النهائية 
مباراة  يف  اخل��ا���ص��ران  امل��ن��ت��خ��ب��ان  يلتقي  ف��ي��م��ا 
حت��دي��د امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع وذل���ك يوم 

االأحد املوافق 25 مار�س.
وُتلعب مباريات البطولة يف �صتاد راجا ماجناال 
األ��ف متفرج   65 ال���دويل ال��ذي يت�صع حل��وايل 
التايلندي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ال��ر���ص��م��ي  امل��ل��ع��ب  وه����و 
والذي دائماً ما ي�صت�صيف مبارياته يف خمتلف 
البطوالت واملناف�صات اآخرها الت�صفيات املوؤهلة 

اإىل نهائيات كاأ�س العامل رو�صيا 2018.
ملنتخبنا  الفني  اجل��ه��از  يقوم  اأن  املنتظر  وم��ن 
األ��ب��رت��و زاك�����روين باإعالن  ب��ق��ي��ادة  ال��وط��ن��ي 
قائمة االأبي�س امل�صاركة يف هذه البطولة خالل 
عدد  متابعة  على  حر�س  اأن  بعد  املقبلة  االأي��ام 
من مباريات م�صابقة كاأ�س رئي�س الدولة ودوري 
امل�صاركة  اأن��دي��ت��ن��ا  ال��ع��رب��ي وم��ب��اري��ات  اخل��ل��ي��ج 
وم�صتوى  اأداء  مل��ت��اب��ع��ة  اآ���ص��ي��ا  اب��ط��ال  دوري  يف 
اخلليج  كاأ�س  دورة  يف  �صاركوا  الذين  الالعبني 
دولة  يف  اأقيمت  التي   ”23 “خليجي  العربي 

وعدد  امل��ا���ص��ي  يناير  ب�صهر  ال�صقيقة  ال��ك��وي��ت 
من الالعبني الذين غابوا عن االأبي�س خالل 
اإىل جانب  ب��داع��ي االإ���ص��اب��ة  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ف��رتة 

العنا�صر ال�صابة.
الوطني  منتخبنا  بعثة  ُت��غ��ادر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
�صهر مار�س  الثامن ع�صر من  يوم  بانكوك  اإىل 
، حيث �صيكتفي االأبي�س باأداء ح�ص�س تدريبية 

على اأحد املالعب الفرعية هناك.
فر�صة  تايلند”  م��ل��ك  “كا�س  ب��ط��ول��ة  ومُت��ث��ل 
منتخبات  اأم��ام  مباريات  للعب  لالأبي�س  جيدة 

االأوروبية  ���ص��واء  ك��روي��ة خمتلفة  م��دار���س  م��ن 
متمثلة مبنتخب �صلوفاكيا الذي يحتل املرتبة 
متمثلة  واالأفريقية  العامل  م�صتوى  على   28
تايلند  منتخب  ج��ان��ب  اإىل  اجل��اب��ون  مبنتخب 

املتطور اآ�صيويا.
اجلدير بالذكر اأن االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم 
اإبريل  �صهر  م��ن  والع�صرين  ال�صابع  ي��وم  ح��دد 
اآ�صيا  املقبل موعداً ل�صحب قرعة نهائيات كاأ�س 
بح�صور م�صوؤويل االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم 

وممثلي كافة املنتخبات امل�صاركة.

باأمل تفادي الهزمية الثالثة

مر�سيلي��ا ي�الق��ي �س���ان ج��رم��ان بك��اأ�س فرن�س��ا
فريق اأبوظبي يح�سد العالمة الكاملة وزيدان 

يتاأهل لربع النهائي يف كاأ�س جوليو�س بار

يواجه �سلوفاكيا يف الفتتاح

االأبي�س ي�ستعد للم�ساركة يف بطولة كاأ�س ملك تايلند الدولية الودية

باري�س �صان  ن��ادي  اإمي���ري م��درب  اأون���اي  اأع��ل��ن اال�صباين 
جرمان الفرن�صي، ان ال قرار ب�صاأن اإجراء عملية جراحية 
للنجم الربازيلي نيمار، من دون ان ي�صتبعد كليا جاهزيته 
ل��ل��ق��اء ري����ال م��دري��د اال���ص��ب��اين يف دوري اأب���ط���ال اأوروب����ا 
“�صئيلة«.  باأن هذه االمكانية  اإقراره  املقبل، مع  االأ�صبوع 
ال��ث��الث��اء ان  اأع��ل��ن ليل االث��ن��ني  الباري�صي  ال��ن��ادي  وك���ان 
الالعب الذي خرج على حمالة من املباراة �صد مر�صيليا 
يف الدوري املحلي االأحد، يعاين من التواء يف الكاحل و�صق 

يف م�صط القدم، من دون ان يحدد مدة غيابه املتوقعة.
�صحايف  م�����وؤمت�����ر  يف  امي�������ري  وق�������ال 

�صد  اأخ��رى  م��ب��اراة  ع�صية  الثالثاء 
الكاأ�س  ن��ه��ائ��ي  رب����ع  يف  م��ر���ص��ي��ل��ي��ا 
ال  ن��ي��م��ار،  اىل  “بالن�صبة  امل��ح��ل��ي��ة 
�صرى كيف  ب��اإج��راء عملية.  ق��رار 

���ص��ت�����ص��ر االم�������ور يف االي�����ام 
املقبلة«.

اأول  ه��و  “نيمار  اأ���ص��اف 
م��ن ي��ري��د خ��و���س كل 

وتركيزه  امل��ب��اري��ات، 
ريال  على  من�صب 
اأعتقد  م����دري����د. 
فر�صة  ب���وج���ود 

لكي  ���ص��ئ��ي��ل��ة 
يكون جاهزا 
 ” ة ا ر للمبا
ال�������ت�������ي م���ن 

ان  امل����������ق����������رر 
ي�صت�صيفها 

�����ص����ان ج���رم���ان 
ال�����ص��اد���س من  يف 

املقبل،  مار�س  اآذار 
وي���������ص����ع����ى خ����الل����ه 
ت����اأخ����ره  ق���ل���ب  اىل 
الذهاب  م���ب���اراة  يف 

بنتيجة 3-1.
وك�����ان اإمي������ري اأع����رب 

عن  نيمار  اإ�صابة  بعد  االأح��د 
ت�صريحاته  بع�س  ان  اال  ب�����ص��اأن��ه��ا.  ت��ف��اوؤل��ه 

لنيمار  ال�صحي  الو�صع  ان  اىل  اأملحت  الثالثاء 
تقريرا  نفيه  رغ���م  ع��ل��ى  ب��ع��د،  حم�����ص��وم��ا  لي�س 

العب  اأغ��ل��ى  ب���اأن  ال��ربازي��ل��ي��ة  غلوبو  ل�صبكة 
عن  تبعده  لعملية  �صيخ�صع  ال��ع��امل  يف 

املالعب حتى اأيار مايو املقبل.
التحاليل  ب��ع��د  “اليوم  اإمي����ري  وق����ال 
ي��ب��دو يل باأن  ن��ي��م��ار،  ل��ه��ا  ال��ت��ي خ�صع 
ك��ان��ت عليه  اك��رث �صعوبة مم��ا  االم���ور 

االحد لكي يكون جاهزا للمباراة �صد ريال«.
وتابع “النادي اأعلن م�صاء االأول االثنني معلومة ر�صمية، 
قال ما هو الو�صع الطبي لالعب، بعد ذلك ال ميكن ان 
اإ�صبعه تعني  تتم االأمور هكذا”، مرفقا ذلك بحركة من 
الطبيب،  مع  نقا�صات،  اىل  حاجة  “ثمة  اأ�صاف  ب�صرعة. 
اتخاذ قرار بهذه  ان  الالعب، وحميط الالعب”، موؤكدا 
قبل  ال�صرب،  من  قليل  اىل  الهدوء،  اىل  يحتاج  االأهمية، 
ان يتوجه اىل ال�صحافيني بالقول “حاليا، ال اعتقد انكم 
اإ�صافية. ثمة الكثر من املعلومات  بحاجة اىل معلومات 
من اخلارج، اإال ان احلقيقة هي ما قلته لكم، هو ما اأبلغني 
به الطبيب«. وكان نيمار �صقط اأر�صا قبل نحو ربع �صاعة 
مع  م�صرتكة  ك��رة  اث��ر  مر�صيليا،  �صد  امل��ب��اراة  نهاية  م��ن 
اأو  مبا�صر  الحتكاك  فيها  يتعر�س  مل  مناف�صني  العبني 
قرار  وك��ان  االأمل.  �صدة  من  باكيا  الالعب  وب��دا  عرقلة. 
اأر���س ملعب مباراة  اإمي��ري االب��ق��اء على نيمار يف 
مر�صيليا، واإخراج مبابي بدال منه، قد لقي 
انتقادات من بع�س املعلقني نظرا الن 
كانت حم�صومة،  املباراة  نتيجة 
والأن الربازيلي خا�صها بعد 
اأي�����ام م���ن م��ع��ان��ات��ه من 

فرو�س.
ول��������دى ����ص���وؤال���ه 
عما  ال��ث��الث��اء 
ك��������ان  اذا 
ي���������ص����ع����ر 
نب  لذ با
ج������������راء 
ذل��������������ك، 
ق���������������������������ال 
نقوم بحماية  “كال،  اإمي��ري 
ال��الع��ب م��ع خ��الل خطة معينة معه 
ان  عندما يطلب ذلك. كان من الطبيعي 
يلعب �صد مر�صيليا، مباراة هامة، االإ�صابة 

ميكن ان تقع خالل التمارين او املباراة«.

مي��ل��ك ي��وف��ن��ت��و���س، ح��ام��ل ال��ل��ق��ب يف 
ال��ث��الث��ة االأخ������رة، فر�صة  امل��وا���ص��م 
كا�س  م�صابقة  ن��ه��ائ��ي  ل��ب��ل��وغ  ك��ب��رة 
االأربعاء  ال��ي��وم  ال��ق��دم  لكرة  ايطاليا 
ع��ل��ى ح�����ص��اب ���ص��ي��ف��ه ات���االن���ت���ا، فيما 
روما  يف  “اوملبيكو”  ملعب  �صيكون 
للح�صم بني الت�صيو و�صيفه  م�صرحا 
غام�صة  ال�������ص���ورة  وت���ب���دو  م���ي���الن. 
وم�صر  العا�صمة  لقاء  اىل  بالن�صبة 
ط��رف��ي��ه��ا ب���ع���د ت��ع��ادل��ه��م��ا ���ص��ل��ب��ا يف 
مياتزا  جوزيبي  ملعب  على  الذهاب 
اواخر ال�صهر املا�صي، لكنها على قدر 
احلار�س  اىل  بالن�صبة  ال��و���ص��وح  م��ن 
جانلويجي  امل��خ�����ص��رم  االأرب���ع���ي���ن���ي 
“ال�صيدة  ف��ري��ق  يف  ورف���اق���ه  ب��وف��ون 

العجوز” الذي هزم اتاالنتا ذهابا 
يف عقر داره -1�صفر.

على  ي���وف���ن���ت���و����س  واع�����ت�����اد 
خ��و���س ال��ن��ه��ائ��ي واإح����راز 
ال��ل��ق��ب، ف�����ص��ال ع���ن انه 
ل�صتة  ال������������دوري  ب����ط����ل 

ويحتل  متتالية،  م��وا���ص��م 
اربع  بفارق  الثاين  املركز  حاليا 

ن��ق��اط خ��ل��ف ن���اب���ويل امل��ت�����ص��در بعد 
املرحلة  يف  مباراته  الثلوج  اأج��ل��ت  ان 
اتاالنتا  م���ع  وال��ع�����ص��ري��ن  ال�����ص��اد���ص��ة 

بالذات.
ورغم مغامرته االوىل غر الناجحة 
ي���وروب���ا ليغ  ال������دوري االأوروب��������ي  يف 
ب���خ���روج���ه م���ن ال������دور ال���ث���اين على 
ي����د ب���ورو����ص���ي���ا دورمت�����ون�����د االمل�����اين 
يقدم  اي���اب���ا(،  و1-1  ذه���اب���ا   3-2(
كا�صبريني  جانبيرو  امل��درب  فريق 
املحلي  ال�صعيد  على  عرو�صه  اف�صل 
�صيما  ال  كثرة  ذل��ك  على  وال�صواهد 
ان��ه اخ���رج ن��اب��ويل ال��ق��وي م��ن الدور 
عليه  ب��ف��وزه  امل�صابقة  ل��ه��ذه  ال�صابق 
على ملعبه �صان باولو 2-1، كما هزم 
روما وميالن يف الدوري، ف�صال عن 
ان يوفنتو�س ال يزال يحتفظ بذكرى 
ن��ظ��ي��ف��ني يف ذهاب  ب��ه��دف��ني  ت��ق��دم��ه 
اخل�صارة  ي��ت��ج��ن��ب  ان  ق��ب��ل  ال�����دوري 

ويقبل بالتعادل 2-2.
ويف اللقاء الثاين، متيل الكفة قليال 

ل�صالح الت�صيو امل�صلح مبركزه الثالث 
لكن  ار�صه،  على  واللعب  ال��دوري  يف 
االح���ت���م���االت ت��ب��ق��ى م��ف��ت��وح��ة على 
الفريقني  ك����ال  ام������ام  م�����ص��راع��ي��ه��ا 
خ�صو�صا مع حت�صن اداء ميالن ب�صكل 
الفت بعد ان اوكلت اىل العبه ال�صابق 

جينارو غاتوزو مهمة تدريبه.
غاتوزو  ا���ص��راف  حت��ت  ميالن  وحقق 

الدوري  يف  متتالية  انت�صارات  �صتة 
ع��ل��ى الت�صيو  ك���ان  ث��ال��ث��ه��ا 

 1-2 نف�صه 
 28 يف 

كانون الثاين يناير، واخرها على روما 
-2�صفر على امللعب نف�صه ف�صال عن 
تاأهله اىل ثمن نهائي يوروبا ملواجهة 
ب���ف���وزه مرتني  ار����ص���ن���ال االن��ك��ل��ي��زي 
البلغاري  رازغ��راد  لودغوريت�س  على 
و-1 -3�صفر 

�صفر.

مواجهة مفتوحة بني لت�سيو وميلن �سكوك �سئيلة مب�ساركة نيمار يف مواجهة ريال

يوفنتو�س على اأبواب نهائي كاأ�س ايطاليا  
اأر�صنال  م��ه��اج��م  راي����ت  اإي����ان  ���ص��ن 
اأر�صني  �صد  عنيفا  هجوما  ال�صابق 
فينجر مدرب الفريق احلايل واأكد 

اأنه ينبغي رحيله يف نهاية املو�صم 
االإجنليزي  ل���ل���دوري  اجل�����اري 

ويتاأخر  ال��ق��دم.  ل��ك��رة  املمتاز 
نقطة   27 ب��ف��ارق  اأر���ص��ن��ال 

�صيتي  م��ان�����ص�����ص��رت  ع����ن 
امل����ت���������ص����در وي������اأت������ي يف 

امل�����رك�����ز ال�������ص���اد����س 
-3�صفر  وخ�����ص��ر 

اأم��ام فريق بيب 
ج�����������واردي�����������وال 
ن������ه������ائ������ي  يف 

رابطة  ك���اأ����س 
االأن�����������دي�����������ة 
ي������وم االأح������د 
امل�������ا��������ص�������ي. 
وت���ن���ح�������ص���ر 
اآمال  تقريبا 
اأر�����ص����ن����ال يف 

لقب  اإح��������راز 
املو�صم  ه�����ذا 
ع����������ن����������دم����������ا 
ي���������وا����������ص���������ل 

م���������������������ص����������واره 
ال�����������������دوري  يف 

بعدما  االأوروب����ي 
كاأ�س االحتاد  ودع 

ب�صكل  االإجنليزي 
م������ب������ك������ر. وق���������ال 
رايت، الذي خا�س 
مع  م��ب��اراة   213
مدار  على  اأر�صنال 
���ص��ب��ع ���ص��ن��وات، اإن 
يوؤدي  كان  الفريق 
ب�صكل مقبول قبل 
اخل�صارة ال�صاحقة 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  يف 
ال����������راب����������ط����������ة. 

واأ�صاف لهيئة االإذاعة الربيطانية 
اأع����ذار من  “هناك  )ب��ي.ب��ي.���ص��ي( 
نهاية هذا  ا�صتمر يف  اإذا  فينجر... 
املو�صم ال ميكنني اأن اأجد 
مربرا وال اأعتقد اأن 
ميلك  �صخ�س  اأي 
ذلك. هذا التطور 
امل��ت��وا���ص��ع ي��ج��ب اأن 

يتوقف«.
اأر���ص��ن��ال بلقب  وت���وج 
ال�����������دوري الآخ�����ر 
مرة يف 2004 
ي���ح���رز  ومل 
دوري  لقب 
اأب���������ط���������ال 
اأوروب�����������������ا 
عهد  يف 

فينجر 
امل�����م�����ت�����د 
مدار  ع��ل��ى 

عاما.  22
وي���ع���ت���ق���د راي�������ت، 
ال��������ذي اع�����ت�����زل يف 
اأن   ،2000 ع������ام 
اأن  ينبغي  اأر���ص��ن��ال 
الفني  ج��ه��ازه  يغر 
يف اأ�صرع وقت ممكن 
�صيحتاج  الفريق  الأن 
العودة  �صنوات قبل  اإىل 
للمناف�صة بقوة مع كبار 

اأوروبا
وقال رايت “اأريد الأر�صنال 
ب���ق���وة جم���ددا  ي��ن��اف�����س  اأن 
الالعبني  م����ع  وال���ت���ع���اق���د 
القوة  مي���ن���ح���وه  ال����ذي����ن 
الفرتة  م��ا  امل��ط��ل��وب��ة.. 
ال������ت������ي ي���ح���ت���اج���ه���ا 
للعودة؟  اأر���ص��ن��ال 
لعدة  �صيحتاج 

�صنوات«.

رايت: فينجر يجب اأن 
يرتك اأر�سنال 



كلب ي�سحي بحياته الأجل �ساحبه
ت��ع��ر���س ك��ل��ب يف والي����ة وا���ص��ن��ط��ن االأم��ري��ك��ي��ة ل��الإ���ص��اب��ة باأربع 
ر�صا�صات، خالل حماولته حماية �صاحبه من ل�صو�س اقتحموا 
منزله. ووفقا ملا نقلته قناة "K5 News"، اأو�صح مالك الكلب 
�صوت  ي�صمع  اأن  قبل  ريك�س،  كلبه  مع  املنزل  يف  مبفرده  ك��ان  اأن��ه 

تك�صر زجاج الطابق االأول من البيت.
ورك�س ريك�س اإىل االأ�صفل وقام بالنباح ب�صوت عال، قبل اأن ي�صيح 

اأحد الل�صو�س "لقد ع�صني الكلب، اأبعدوه عني".
وقام مالك الكلب باالختباء واالت�صال بال�صرطة، ليقرر الل�صو�س 

ال�صعود له اإال اأن الكلب هرع حلماية �صديقه.
واأ�صابوه  النار  عليه  اأطلقوا  الذين  الل�صو�س  على  ريك�س  وهجم 

باأربع ر�صا�صات، قبل اأن يفرون قبل و�صول ال�صرطة.
اإىل  ال��ط��وارئ بنقله  اأن قامت ق��وات  امل���وت، بعد  وجن��ا الكلب م��ن 

امل�صت�صفى البيطري واإخ�صاعه جلراحة عاجلة.

هدية تقتل عري�سا يوم زفافه
لقي �صاب يف الهند م�صرعه، اإثر انفجار طرد و�صله �صمن الهدايا 
االإذاع����ة  هيئة  ن�صرته  مل��ا  ووف��ق��ا  ب���زواج���ه.  اح��ت��ف��اال  تلقاها  ال��ت��ي 
الربيطانية، اأ�صيبت الزوجة بجراح نقلت على اإثرها للم�صت�صفى.

وك�صفت التحريات اأن الطرد كان به قنبلة م�صممة لالنفجار عند 
فتحه، ومل يكن الطرد يحتوي على ا�صم املر�صل اأو عنوانه.

واأ�صفر االنفجار عن مقتل جدة العري�س اأي�صا، كما تعاين الزوجة 
من و�صع �صحي غر م�صتقر.

اأنها  اإال  اجلرمية،  خلف  ال��دواف��ع  االآن  اإىل  ال�صرطة  تكت�صف  ومل 
���ص��اب يف الهند  اأب��ن��اء املنطقة. لقي  ي��ك��ون اجل���اين م��ن  اأن  ت��رج��ح 
تلقاها  ال��ت��ي  ال��ه��داي��ا  �صمن  و�صله  ط��رد  ان��ف��ج��ار  اإث���ر  م�صرعه، 
الربيطانية،  االإذاع����ة  هيئة  ن�صرته  مل��ا  ووف��ق��ا  ب��زواج��ه.  اح��ت��ف��اال 

اأ�صيبت الزوجة بجراح نقلت على اإثرها للم�صت�صفى.
وك�صفت التحريات اأن الطرد كان به قنبلة م�صممة لالنفجار عند 

فتحه، ومل يكن الطرد يحتوي على ا�صم املر�صل اأو عنوانه.
واأ�صفر االنفجار عن مقتل جدة العري�س اأي�صا، كما تعاين الزوجة 

من و�صع �صحي غر م�صتقر.
اأنها  اإال  اجلرمية،  خلف  ال��دواف��ع  االآن  اإىل  ال�صرطة  تكت�صف  ومل 

ترجح اأن يكون اجلاين من اأبناء املنطقة.

خطة ن�سائية لتهريب خمدرات ب�21 مليون دوالر
من  كمية  تهريب  حماولة  يف  بتورطهما  كنديتان  �صيدتان  اأق��رت 

املخدرات بقيمة 21 مليون دوالر اأمركي اإىل اأ�صرتاليا.
البالد  �صلطات  ب���اأن  االأ���ص��رتال��ي��ة،  "تلغراف"  �صحيفة  واأف�����ادت 
ال�صيدتني  اأمتعة  تفتي�س  بعد  التهريب  عملية  اإحباط  ا�صتطاعت 

يف ميناء مدينة �صيدين قبل �صهور.
تهريب  اأج��ل  اإباحية" من  "اأفالم  جنمة  مع  ال�صيدتان  وتعاونت 
من  كيلوغراما   95 و���ص��ع  مت  اإذ  م��ع��ق��دة،  عملية  ع��رب  امل��خ��درات 
املخدرات يف 4 حقائب خالل �صفرهن من بريطانيا، عرب اأمركا 

اجلنوبية، و�صوال اإىل اأ�صرتاليا.
وا�صتغرقت رحلة التهريب 51 يوما عرب اإحدى ال�صفن ال�صياحية 
العمالقة. واأ�صارت ال�صحيفة االأ�صرتالية اإىل اأن ميلينا روبر�س 
ت��واج��ه��ان عقوبة  ق��د  ع��ام��ا(  تاميني )64  واأن����دري  ع��ام��ا(،   23(

ال�صجن مدى احلياة، يف حالة اإدانتهما.
ممثلة  ب�صجن  حكما  �صابق  وق��ت  يف  اأ�صرتالية  حمكمة  واأ���ص��درت 
ون�صف  �صنوات   4 ملدة  الغي�س  اإيزابيل  الكندية  االإباحية  االأف��الم 

ال�صنة، بعدما اأدينت بتقدمي امل�صاعدة لل�صيدتني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عادت من اإجازتها لتجد منزلها مزرعة للمخدرات
بتحويل  قاموا  م�صتاأجري منزلها،  ب��اأن  بريطانية  ام��راأة  العامل، فوجئت  اأنحاء  ع��ادت من جولة يف جميع  بعدما 

منزلها اإىل مزرعة �صخمة للمخدرات. 
كانت تانيا الفرتي اأجرت منزلها الإحدى العائالت قبل اأن تغادر البالد يف جولة حول العامل مع �صديق لها، وبعد 

اأن توقفت عن تلقي اإيجار منزلها، �صاورتها ال�صكوك، فطلبت من والديها تفقد املنزل. 
وعلم الوالدان باأن جمموعة من الل�صو�س ا�صتولوا على منزل ابنتهما وحولوه اإىل مزرعة للح�صي�س واملخدرات 

تقدر قيمة اإنتاجها بحوايل مليون دوالر يف العام. 
الطعام  يقدم  خ��ري  للعمل يف مطبخ  وقتها  ج��ل  كر�صت  كانت  ع��ام��اً   45 العمر  م��ن  تبلغ  التي  تانيا  ب��اأن  وي��ذك��ر 

للم�صردين يف مدينة ليفربول قبل القيام برحلتها. 
وقالت تانيا معلقة على ما حدث "قيل يل باأن عائلة كورية �صت�صكن يف منزيل، اإال اأن امل�صتاأجرين كانوا من مروجي 

املخدرات الذين حولوا منزيل اإىل مزرعة كبرة للمخدرات".
"بعدما توقف امل�صتاأجرون عن دفع االإيجار، مل يعد باإمكاين دفع الرهن العقاري، واأنا اأخ�صى باأن  واأ�صافت تانيا 

اأخ�صر منزيل واأ�صبح بال ماأوى ب�صبب ما حدث".
وقام رجال ال�صرطة بتفكيك املزرعة، وم�صادرة كميات كبرة من احل�صي�س، وفتحت حتقيقاً يف مالب�صات احلادث. 

العقاري،  الرهن  دفع  من  لتتمكن  تربعات  على  للح�صول  عاجلة  منا�صدة  اأطلقت  تانيا  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
واإجراء اإ�صالحات على منزلها الذي حلقت به اأ�صرار كبرة، بح�صب ما ورد يف موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 
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راأ�س �سيدة يابانية يف حقيبة اأمريكي
�صيدة  راأ���س  على  بحوزته  عرث  اأمريكيا  �صائحا  اليابانية  ال�صرطة  اعتقلت 

يابانية داخل حقيبة يف م�صكن ا�صتاأجره.
الراأ�س  ال�صيدة �صاحبة  "يابان تاميز"، �صوهدت  ملا ن�صرته �صحيفة  ووفقا 
املقطوعة اآخر مرة خالل ت�صجيالت كامرات املراقبة وهي ت�صر مع املتهم 
تاأكيدات  من  الرغم  على  باجلرمية،  له  �صلة  اأي  املتهم  ونفى  االأمريكي. 
�صهود روؤيتهم له وهو يحمل حقيبة كبرة خارج املبنى الذي كان يقيم فيه، 
ي�صتبه باأن بها باقي اجل�صد. واأ�صار اأ�صدقاء لل�صحية اإىل اأنها اأخطرتهم يف 
وقت �صابق باأنها �صتذهب لزيارة رجل اأمريكي تعرفت عليه عرب االإنرتنت.
اأبلغت  عاما،  ال�27  �صاحبة  الفتاة  اأ�صرة  اأن  اليابانية  ال�صرطة  واأو�صحت 
عن فقدها منذ فرتة. ونقلت كامرات املراقبة حول منزل الرجل، دخول 
وهو  مبفرده  الرجل  خروجه  تر�صد  اأن  قبل  م��رات،  ع��دة  مل�صكنه  ال�صيدة 
�صائحا ملدينة  ق��د و���ص��ل  االأم��ري��ك��ي  امل��واط��ن  وك���ان  ك��ب��رة.  يحمل حقيبة 
اأو�صاكا اليابانية يف يناير كانون الثاين املا�صي، بينما اأكدت ال�صلطات عدم 

متكنها من العثور على بقية اجلثة اإىل االآن.

تتحول اإىل جنمة على ان�ستغرام بف�سل اإرادتها 
اأن�صاأت مقدمة الربامج ال�صابقة �صوزي غرانت )68 عاماً( موقعاً خا�صاً بها 
على االإنرتنت وقناة على موقع اإن�صتغرام يف 2013 بهدف اإظهار جتربتها 

يف احلفاظ على ر�صاقتها ومظهرها. 
ويف ت�صريح لها ل�صحيفة ديلي مرور الربيطانية، قالت ال�صيدة غرانت: 
ت��ت��وارى عن  اأن  عليها  امل���راأة  ب��اأن  م��ف��اده  الن�صاء  ب��ني  �صائد  اعتقاد  هنالك 
االأنظار لدى بلوغها عمراً معيناً. وبالن�صبة يل مل اأ�صاأ اأن اأحتول اإىل امراأة 
واأن  اأط��ور نف�صي  اأن  اأود  ال�صبعني.  مغمورة وخا�صة بعد اقرتابي من �صن 
اأثبت وجودي. وها هي ال�صيدة غرانت تنفذ ما قالته، اإذ بداأت بن�صر �صور 
االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  البالد  وخ��ارج  مدينتها  يف  مغامراتها 
الطبيعية، وخيارات  ال�صيخوخة  تقنيات مكافحة  ن�صائح حول  ف�صاًل عن 
منط احلياة، مثل اإزالة ال�صموم من اجل�صم واالأنظمة الغذائية التي يجب 
حول  حالياً  تتمحور  غرانت  ال�صيدة  حياة  اأن  من  الرغم  وعلى  اتباعها.  
االأزياء والغذاء ال�صحي، اإال اأن حياتها ال�صابقة مل تكن كذلك، اإذ اأنها كانت 
تفرط يف �صرب الكحول والتدخني عندما كانت تعمل يف جمال ال�صحافة 
االإقالع  من  غرانت  ال�صيدة  متكنت  القوية،  اإرادت��ه��ا  وبف�صل  واالإع����الم.  
عن ال�صرب والتدخني بعد تقاعدها وخ�صعت لدورات تدريبية ملدة ثالث 

�صنوات لت�صبح اأخ�صائية يف التغذية. 
اأول كتاب لها يخت�س بالتغذية ال�صحية، قبل  2003 ن�صرت غرانت  ويف 
اإلكرتونياً للتوا�صل مع جمهورها ب�صكل مبا�صر، وتقدمي  اأن تفتتح موقعاً 

الن�صح لهم فيما يخ�س �صوؤون ال�صحة والتغذية واالأزياء. 

ممنوع اإخفاء اأعمار 
املمثالت يف هذا البلد

حكما  اأمركية  حمكمة  اأ���ص��درت 
املمثلني  ط���ل���ب  نقابة  ي���رف�������س 
املمثالت  اأعمار  اإزال��ة  االأمركية  
بي"،  دي  اأم  "اآي  م���وق���ع  م����ن 
تعد  ك���ه���ذه  خ���ط���وة  اأن  م��ع��ت��ربة 
يف  التعبر  حرية  لقانون  خرقا 

الواليات املتحدة.
وحاولت النقابة حماية اأع�صائها، 
ممثل  األ���ف   160 ع��دده��م  ويبلغ 
تراه متييزا عمرياً  وممثلة، مما 
بالن�صبة  وخ�صو�صا  ال�صينما،  يف 

للممثالت كبرات ال�صن.
وكانت حمكمة بوالية كاليفورنيا 
على  يفر�س  حكما  اأ���ص��درت  ق��د 
املمثلني  اأع����م����ار  اإخ����ف����اء  امل���وق���ع 
ب��ذل��ك يف وق���ت �صابق  ال��راغ��ب��ني 
هذا ال�صيف، لكن املوقع ا�صتطاع 
الح��ق��ا اإل���غ���اء ذل���ك ب�����ص��ب��ب ن�س 

حرية التعبر.
كارتر�س،  غ���اب���ري���ي���ل  وق�����������ال���ت 
رئ��ي�����ص��ة ن���ق���اب���ة امل���م���ث���ل���ني: حان 
ال���وق���ت الإي���ق���اف ال��ت��م��ي��ي��ز الذي 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف امل��م��ث��ل��ني يف 

هوليوود.
"اآي  موقع  ا�صتئناف  �صماع  وبعد 
اأن منع  اأكد القا�صي  اأم دي بي"، 
املوقع من ن�صر االأعمار لن يوقف 
بال�صكل  العمري"  "التمييز 

املطلوب.

�سرطة تتجاهل رجل 
يعاين جراحا خطرة

االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ت��ن��اق��ل��ت 
يظهر  ���ص��ادم،  فيديو  مقطع  اإ�صبانيا  يف 
يتجولون  ال�صرطة  رجال  من  جمموعة 
دون اكرتاث قرب رجل يعاين من جراح 
منزله  �صرفة  من  قفز  اأن  بعد  خطرة، 

هرباً من حريق اندلع فيها. 
وجدت احلادثة وقعت يف مدينة كارتاخينا 
ال��ت�����ص��وي��ر و�صول  االإ���ص��ب��ان��ي��ة، واأظ���ه���ر 
املكان، وبدل م�صاعدة  اإىل  رجلي �صرطة 
بجانبهما،  االأر�����س  على  امللقى  ال��رج��ل 
ح�صب  ال��ن��ران،  على  تركيزهما  ان�صب 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ارتفاع  م��ن  قفز  ال��ذي  ال��رج��ل  وتعر�س 
االإ�صابات،  بع�س  اإىل  اأمتار  �صبعة  يفوق 
بعد اأن رمى بنف�صه من �صقته الواقعة يف 

الطابق االأول من البناية التي ي�صكنها.

عرو�س تقتل زوجها ب�سم الفئران
عرو�س  اأقدمت  فقد  امل�صري،  ال�صارع  قتل  جرمية  هزت 
م�صرية ع��ل��ى ق��ت��ل زوج��ه��ا ب��ع��د 5 اأي����ام ف��ق��ط م��ن حفل 
الزفاف. وو�صعت العرو�س لعري�صها �صم الفئران يف كوب 
اإثرها  على  انتقل  �صديدة  اإعياء  بحالة  لي�صاب  ع�صر، 
و�صوله  مبجرد  االأخ���رة  اأنفا�صه  لفظ  ثم  للم�صت�صفى، 
االإماراتية،  ال��ب��ي��ان  �صحيفة  ن�صرت  م��ا  .وبح�صب  اإل��ي��ه 
مبحافظة  االإن�صانية  م�صاعر  من  جت��ردت  العرو�س  ف��ان 
ب�  البحرة، وو�صعت لعري�صها �صم الفئران بعد زوجهما 
اإيتاي  البحرية مبركز  قابيل  �صهدت عزبة  اأي��ام. فقد   5
ب�صعة  ج��رمي��ة  امل�����ص��ري��ة،  ال��ب��ح��رة  ال���ب���ارود، مبحافظة 
نفذتها العرو�س بعد زواجها ب� 5 اأيام، حني اأقدمت على 
بعالقة  ارتباطها  ب�صبب  ع�صر،  بكوب  فئران  �صم  و�صع 
اآخ����ر ق��ب��ل زواج��ه��م��ا، وف��ق��ا ملوقع  ع��اط��ف��ي��ة م��ع �صخ�س 
مدير  تلقي  اإىل  الواقعة  اأح���داث  وت��رج��ع  البلد.  �صدى 
بو�صول  الدلنجات  م�صت�صفى  من  بالغا  البحرة،  اأم��ن 
28 �صنة" واملقيم بعزبة قابيل البحرية باإيتاي  "ال�صحات 
الع�صر،  يف  غالل  قر�س  ب�صبب  بت�صمم  م�صاباً  البارود 

وتويف عقب حتويله للم�صت�صفى اجلامعي باالإ�صكندرية.
20 �صنة"، ربة  "اأمرة  واتهم والد العري�س زوجة جنله 
بقتل  الدلنجات  مبركز  الهجني  بعزبة  ومقيمة  منزل، 
جن��ل��ه؛ الأن��ه��ا ك��ان��ت راف�����ص��ة ال����زواج منه ل��وج��ود عالقة 
عاطفية مع �صاب اآخر وبعر�س اجلثة على الطب ال�صرعي 
اأفاد باأن �صبب الوفاة �صم فئران مت تناوله يف الع�صر.ومت 
�صبط املتهمة اأمرة وحبيبها ال�صابق املقيم بنجع كرمي 

وجاري العر�س على النيابة العامة.

يح�سد12 مليون اإ�سرتليني �سنويا بف�سل والدته
متكن �صاب من ا�صتغالل ابتكار والدته مل�صروبات منزلية 
�صحية، ليحوله اإىل م�صروع جتاري يربح منه 12 مليون 
جنيه اإ�صرتليني. ووفقا ملا ن�صرته �صحيفة "ديلي ميل" 
االأ�صول  ذات  تافريدز  غوكا  ال�صاب  اأن�صاأ  الربيطانية، 
الطبيعية  الع�صائر  ل�صناعة  �صاف�صي  �صركة  اجلورجية، 
م�صروبات  مييز  م��ا  اأه��م  ويعد  وال��دت��ه.  حت�صرها  التي 
املعاجلة  على  تعتمد  التي  التعليب  طريقة  "�صاف�صي" 
بال�صغط العايل، ما يحافظ على جودة امل�صروب ويطيل 
باملواد  لال�صتعانة  احل��اج��ة  ب��دون  �صالحيته  ت��اري��خ  م��ن 

احلافظة اأو اإ�صافة اأي مركبات كيمائية.
اأنتجها  وت�����ص��درت م��ب��ي��ع��ات م�����ص��روب��ات االأط���ف���ال ال��ت��ي 
ت��اف��ري��دز امل��ب��ي��ع��ات، وب��ات��ت حتقق اأرب��اح��ا ت��ت��ج��اوز ال�12 

مليون جنيه اإ�صرتليني �صنويا.
اإ�صرتليني من  250 جنيه  اقرت�س  اأنه  تافريدز  وك�صف 
والدته لي�صجل ا�صم عالمته التجارية اجلديدة، قبل اأن 
يح�صل على 100 األف جنيه اإ�صرتليني من عمه، ليتمكن 

من اإطالق العالمة التجارية يف عام 2013.

حالة نادرة متنع طفلة من البكاء واال�ستحمام 
حالة  من  �صهراً،   18 عمرها  يبلغ  �صغرة  طفلة  تعاين 
ما  امل���اء،  �صد  �صديدة  ح�صا�صية  يف  تتمثل  ن���ادرة  �صحية 
يت�صبب يف ن�صوء بثور موؤملة يف جميع اأنحاء ج�صدها فور 
اإيفي  الر�صيعة  حالة  االأط��ب��اء  �صّخ�س  للماء.   تعر�صها 
باحل�صا�صية  االأمريكية،  ميني�صوتا  والي��ة  من  اإنغرمان 

املفرطة جتاه اأي �صوائل تتعر�س لها وخا�صة املاء. ري�ض ويذر�سبون لدى ح�سورها العر�ض الأول من ديزين »A Wrinkle in Time« يف م�سرح اإل كابيتان بلو�ض اجنلي�ض، كاليفورنيا. )ا ف ب(

�سركة متحر�س 
هوليوود ت�سهر اإفال�سها

اأفادت تقارير اإعالمية باأن جمل�س 
لالإنتاج  واي��ن�����ص��ت��ني  ���ص��رك��ة  اإدارة 
ال�صينمائي والتلفزيوين التي كان 
ي��راأ���ص��ه��ا ه����اريف واي��ن�����ص��ت��ني املتهم 
يف  مبا  امل�صني،  اجلن�صي  بال�صلوك 
ال�صركة  اإن  ق��ال  االغت�صاب،  ذل��ك 
انهيار  ب��ع��د  اإف���ال����ص���ه���ا،  ���ص��ت�����ص��ه��ر 

حمادثات لبيعها.
ون��ق��ل��ت روي����رتز ع��ن ���ص��ح��ف مثل 
�صان فران�صي�صكو كرونيكال ولو�س 
اأجن��ل��و���س ت��امي��ز ع��ن ب��ي��ان ملجل�س 
�صركة  دخ��ل��ت  ف��ي��ه:  ج���اء  االإدارة، 
حثيثة،  بيع  عملية  يف  واين�صتني 
االأ�صول  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  اأم����ال 
وال���وظ���ائ���ف. وال���ي���وم ان��ت��ه��ت هذه 

املناق�صات دون توقيع اتفاق.
اأمام  اأن���ه مل يعد  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف 
امل�صي  �����ص����وى  "خيار  امل���ج���ل�������س 
القابل  الوحيد  الطريق  يف  قدما 
للتطبيق لزيادة ما تبقى من قيمة 
اأق�����ص��ى ح���د: عملية  اإىل  ال�����ص��رك��ة 

اإفال�س منظمة".
االآن  حتى  للخطة  تاأكيد  يرد  ومل 
على املوقع االإلكرتوين لل�صركة اأو 

عرب ح�صابها على موقع تويرت.
لعقد  ت�����ص��ع��ى  ال�������ص���رك���ة  وك����ان����ت 
ات����ف����اق ي��ن��ق��ذه��ا م����ن االإف����ال�����س، 
ب���ع���دم���ا ات���ه���م���ت اأك��������رث م�����ن 70 
والرئي�س  ال�صينمائي  املنتج  ام��راأة 
واين�صتني،  ه��اريف  لل�صركة  ال�صابق 
يف  مبا  امل�صني،  اجلن�صي  بال�صلوك 

ذلك االغت�صاب.

هل قوارير البال�ستيك ت�سبب ال�سرطان حقا ؟
ينت�صر بيع املياه وامل�صروبات االأخرى املعباأة يف قناين 
األ��وان خمتلفة. واجلميع  ذات  اأو  �صفافة  بال�صتيكية 
اأنها غر �صارة بال�صحة مثلها مثل القناين  يعتقد 

الزجاجية.
اكت�صفوا  الربيطانية  اإك�صرت  جامعة  علماء  ول��ك��ن 
 ،A البي�صفينول  م��رك��ب  اآث���ار  امل��راه��ق��ني  اأج�����ص��ام  يف 
الذي هو مركب كيميائي يدخل يف �صناعة القناين 
ال�صرب  م��ي��اه  تعبئة  يف  امل�صتخدمة  البال�صتيكية 

وحاويات بال�صتيكية حلفظ املواد الغذائية.
االإ�صرتوجني  A مع هرمون  البي�صفينول  ت�صابه  اإن 
االأنثوي ي�صبب ا�صطرابات يف اجلهاز التنا�صلي وعدد 
"ذي  �صحيفة  بح�صب  ال�صرطانية.  االأم��را���س  م��ن 

تلغراف".
حلل اخلرباء بول 94 مراهقا فاكت�صفوا هذا املركب 
اأ�صئلة عن  اال�صتبيان  �صمل  كما  منهم.  باملئة   86 يف 
املركبات  اأن  حيث  يتناولونها،  التي  الغذائية  امل��واد 
الكيميائية املوجودة يف االأكيا�س البال�صتيكية تنتقل 

اإىل املواد الغذائية اأي�صا. وعندما طلب من امل�صاركني 
يف ال��درا���ص��ة ع��دم ت��ن��اول م��واد غذائية حمفوظة يف 
مركب  م�صتوى  ينخف�س  مل  البال�صتيك،  اأك��ي��ا���س 

البي�صفينول يف بولهم.
يقول اخلرباء اإن احلمية الغذائية التي كانت تهدف 
مل  بولهم  يف  امل��ذك��ور  املركب  م�صتوى  تخفي�س  اإىل 
تكن  التي مل  الغذائية  امل��واد  الأن��ه حتى  فعالة،  تكن 
كانت  بال�صتيكية  ح��اوي��ات  اأو  اأك��ي��ا���س  يف  حمفوظة 
اإىل  ت�صنيعها  خ��الل  تعر�صت  مكونات  على  حتتوي 
اإن ق��ن��اين م��ي��اه ال�صرب  امل���رك���ب. وه����ذا ي��ع��ن��ي  ه���ذا 
امل�صتخدمة لفرتة طويلة ت�صكل خطورة كبرة على 

ال�صحة.
انتقد  ل��ل��ب��ال���ص��ت��ي��ك  ال���ربي���ط���اين  ول���ك���ن االحت�������اد 
عديدة  درا���ص��ات  اأن  اإىل  م�صرا  العلماء  ا�صتنتاجات 
اأن حفظ امل��واد الغذائية واملياه يف  اأك��دت �صابقا على 
حاويات وقناين من البال�صتيك ال ي�صكل اأي خطورة 

على �صحة االإن�صان.

حكم بحب�س �سرين عبد الوهاب 6 اأ�سهر
ق�صت حمكمة م�صرية، ام�س الثالثاء، بحب�س املطربة �صرين عبد الوهاب 
ملدة �صتة اأ�صهر وكفالة 50 األف جنيه، بتهمة االإ�صاءة مل�صر، يف الق�صية املعروفة 

اإعالمياً ب�ت�صريحات البلهار�صيا.
وواحد  اآالف  ع�����ص��رة  ق���دره  م���دين  بتعوي�س  امل��ق��ط��م  ج��ن��ح  حمكمة  وق�����ص��ت 

وخم�صون جنيهاً اأتعاب حماماة.
املهن  ونقابة  �صرين  املطربة  فيها  اخت�صم  دع��وى  م�صرياً  حمامياً  واأق���ام 
اإح��دى احل�صور منها  اأح��د حفالت �صرين طلبت  "يف  اإن��ه  املو�صيقية، قائاًل 

�صماع اأغنية ما�صربت�س من نيلها، فردت املطربة عليها هيجيلك بلهار�صيا.
واأ�صافت الدعوى، اأنه يف الوقت الذى تعمل فيه اأجهزة الدولة على تن�صيط 
ال�صياحة تهكمت املطربة باأ�صلوب فظ، االأمر الذي اأ�صحك اجلمهور ب�صورة 

تعني اإهانة الدولة.


