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قرقا�ض: اأزمة قطر حلها خليجي وبوابته الريا�ض
•• اأبوظبي-الفجر:

لل�ش�ؤون اخلارجية،  الدولة  وزير  اأن�ر قرقا�ش،  الدكت�ر  قال معايل 
م�شيفاً  الريا�ش،  وب�ابته  خليجي  حّله  اأزمتها  من  قطر  خ��روج  اإن 
اأن »تكلفة �شيا�شة قطر احلالية عالية للغاية، وبعيداً عن التحركات 
عن  كف�ا  وا�شحة،  اخل��ي��ارات  تبقى  ل��ه،  امل��دف���ع  والتطبيل  اليائ�شة 
الأذى اأو تقبل�ا العزلة«.  واأ�شاد معاليه بالزيارة املرتقبة ل�يل العهد 
ال�شع�دي الأمري حممد بن �شلمان اإىل اململكة املتحدة، وا�شفاً اإياها 
باأنها اخلرب الأهم من منطقتنا بكل ما يحمله من اإيجابية، م�شرياً 
اإىل تب�وؤ ال�شع�دية القطب الإقليمي املهم يف دوائر القرار الغربية. 

وقال معاليه، عرب تغريدة له على »ت�يرت«، »ومن لندن من ال�ا�شح 
اأن احلدث الأكرب والأهم اإقليميا ه� زيارة الأمري حممد بن �شلمان 
ال�شيا�شي  ال�����ش��ع���دي��ة  ث��ق��ل  معها  حت��م��ل  مهمة  ج���ل��ة  ل��ربي��ط��ان��ي��ا، 

وبرنامج طم�ح يغرّي املنطقة اإيجابيا«. 

الإمارات تعرب عن قلقها اإزاء ت�صاعد وترية العنف 
وتداعياته على �صالمة املدنيني يف الغوطة ال�صرقية

•• جنيف-وام:

الأمم  لدى  للدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �شامل  عبيد  �شعادة  اأكد 
املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى يف جنيف اأن دولة الإمارات ت�شم 
الف�رية  الهدنة  ب��اح��رتام  املطالبة  ال��دول��ي��ة  ال��دع���ات  اإىل  �ش�تها 
وت�ؤكد اأن ال�شعب ال�ش�ري الذي �شهد اأفظع امل�اجهات وال�شتهداف 
املمنهج للمدنيني ل يتحمل ف�شال دم�يا متكررا كما ت�ؤكد جمددا 

�شرورة احلفاظ على وحدة و�شالمة اأرا�شي الرتاب ال�ش�ري.
ال�شابعة  ال��دورة  اأمام  األقاها �شعادته  التي  جاء ذلك يف كلمة الدولة 
ب�شاأن  العاجل  النقا�ش  اإط���ار  يف  الإن�����ش��ان  حق�ق  ملجل�ش  والثالثني 
ال��شع يف الغ�طة ال�شرقية ب�ش�ريا.                     )التفا�شيل �ش3(
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جانب من ال�شلحة وامل�اد املتفجرة التي �شبطت بح�زة الرهابيني

الدخان يت�شاعد من م�اقع الق�شف يف الغ�طة ال�شرقية

القوات امل�صلحة الإماراتية توؤمن تو�صيل امل�صاعدات 
الإن�صانية اإىل اأهايل واحجة مبديرية املخا اليمنية

•• املخا - اليمن-وام:

التحالف  ق����ات  �شمن  ال��ع��ام��ل��ة  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق���ات  ت���ا���ش��ل 
تاأمني  يف  ال��دوؤوب��ة  جه�دها  ال�شع�دية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي 
و�ش�ل امل�شاعدات الإن�شانية والإغاثية اإىل اأبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق 
جراء  ب��ه��ا  مي���رون  ال��ت��ي  الع�شيبة  ال��ظ��روف  تخطي  ع��ل��ى  مل�شاعدتهم 
الدعم  �شمن  وذل��ك  الإيرانية  احل�ثي  مليلي�شيات  الإرهابية  املمار�شات 

الإماراتي امل�شتمر لليمن.
اإط��ار حر�ش  يف  لالأ�شقاء  والإغاثية  الإن�شانية  امل�شاعدات  ت�زيع  وياأتي 
حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
اأن�اع الدعم ال�شخي اإىل ال�شعب اليمني ال�شقيق  اهلل على تقدمي كافة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وت�جيهات 
اإىل جانب  ب��ال���ق���ف  ل��ل��ق���ات امل�شلحة  ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي 
الأ�شقاء يف اليمن ومتابعة �شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لعملية 
اإىل  الطبيعية  احل��ي��اة  ع���دة  ي�شمن  مب��ا  الإن�شانية  امل�شاعدات  ت���زي��ع 

املناطق املحررة على ال�شاحل الغربي لليمن .         )التفا�شيل �ش8(

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�صاعدات 
غذائية لأهايل مديرية ترمي بح�صرموت

•• املكال -وام:

والإن�شانية  الإغ��اث��ي��ة  اأعمالها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وا�شلت 
املحي�شرة  منطقة  لأه��ايل  غذائية  م�شاعدات  تقدمي  عرب  ح�شرم�ت  يف 
مبديرية ترمي وذلك يف اإطار جه�دها الرامية لرفع املعاناة وتطبيع احلياة 

لالأ�شر التي تعاين اأو�شاعا �شعبة ب�شبب الظروف التي متر بها بالدهم.
)التفا�شيل �ش3(

حممد بن را�شد خالل زيارته معر�ش دبي الدويل للق�ارب  )وام(

زار مهرجان )دبي كانف�ض( و معر�ض دبي الدويل للقوارب

حممد بن را�صد: الإمارات ت�صهد حركة ثقافية متنامية 
وت�صتقطب اأهم رموز الفكر والثقافة والإبداع يف العامل

•• دبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة 
الثقافية ت�شهد  اأن احلركة  ال���زراء حاكم دبي رع��اه اهلل،  رئي�ش جمل�ش 
من�ا مطرداً يف دولة الإمارات ب�شل�شلة من املبادرات وامل�شاريع والفعاليات 

املهمة التي مزجت بني ثراء الرتاث الإماراتي الأ�شيل وحداثة املعا�شرة 
لت�جد لنف�شها مكانة مميزة على خريطة العامل الثقافية باتت ت�شتقطب 
معها اأهم رم�ز الفكر والثقافة والإبداع من خمتلف اأنحاء العامل. واأعرب 
�شم�ه عن تقديره لالأفكار املبدعة ل�شباب الإمارات الذين اأثبت�ا جدارة 

يف القيام مبهام وم�ش�ؤوليات كبرية.              )التفا�شيل �ش2(

ميلي�سيات احلوثي توجه باعتقال ع�سرات من عنا�سرها بعد فرارهم من مواجهات ال�ساحل الغربي

ال�صرعية ت�صيطر على جبل الظهر ال�صرتاتيجي يف البي�صاء
•• عوا�صم-وكاالت:

من  خم�شني  باإعتقال  الإيرانية  احل�ثي  ميلي�شيات  وجهت 
الغربي  ال�شاحل  على  القتال  جبهات  م��ن  ف��روا  عنا�شرها 

لليمن خ�ش��شا على اأطراف مديرية اجلراحي.
اأ�شماء الفارين على نقاط تفتي�شها  وقد عممت امليلي�شيات 
تكبدوا  اأن  بعد  اجل��ب��ه��ات  م��ن  ف��راره��م  بحجة  لإعتقالهم 
خ�شائر فادحة يف العتاد و الأرواح نتيجة ال�شربات امل�جعة 
ملقاتالت التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�شع�دية 
وباإ�شناد من الق�ات امل�شلحة الإماراتية من جهة و امل�اجهات 

مع املقاومة اليمنية من جهة اآخرى .
احل�ثي  ميلي�شيات  اإن  مي��ن��ي��ة  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
الإيرانية ن�شبت نقاط تفتي�ش على املناطق التي حتا�شرها 

ال�شرتاتيجي وعدة م�اقع اأخرى يف جبهة ناطع مبحافظة 
البي�شاء.

وكانت ق�ات اجلي�ش قد وا�شلت تقدمها امليداين، يف مديرية 
ناطع �شرق البي�شاء و�شط اليمن، وحررت عدداً من امل�اقع 

يف منطقة اع�شار.
وق���د دم���رت م��ق��ات��الت ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ل��دع��م ال�شرعية 
تعزيزات  تقل  امل��رك��ب��ات  م��ن  ع���ددا  ال�شبت،  ام�����ش  باليمن، 
�شمايل حمافظة  البقع  ع�شكرية كانت متجهة نح� حم�ر 

�شعدة.
عنا�شر  م��ن  ع���دد  مقتل  مينية  ع�شكرية  م�����ش��ادر  واأك����دت 
الذي  اجل����ي  الق�شف  اإث���ر  الإي��ران��ي��ة  احل���ث��ي  ميلي�شيات 
نح�  احل�ثيني  مناطق  من  القادمة  التعزيزات  ا�شتهدف 

جبهات التما�ش يف منطقة البقع مبديرية كتاف.

من  ال��ف��ارة  عنا�شرها  لع��ت��ق��ال  ال��غ��رب��ي  ال�����ش��اح��ل  بجبهة 
اجلبهات جراء الإنهيارات املتالحقة يف �شف�فهم.

الإيرانية  احل�ثي  ميلي�شيات  اإن  نف�شها  امل�شادر  ك�شفت  و 
تنفذ عمليات جتنيد ق�شري للمئات من ال�شكان القابعني يف 
ال�شكنية  اإجبار عقال احلارات  املناطق التي حتا�شرها عرب 
القتال  جبهات  يف  لإق��ح��ام��ه��م  ج��دد  مقاتلني  جتنيد  على 
امليلي�شيات  ه��ذه  لها  تتعر�ش  ال��ت��ي  الن��ه��ي��ارات  اأع��ق��اب  يف 
ميدانيا ونف�شيا.. م�شرية اإىل اأن امليلي�شيات تهدد الراف�شني 
للتجنيد بالقتل اأو اخلطف يف حال مل يتم تنفيذ مطالبهم 
ا�شتياء  و  رف�ش  و�شط  �شف�فها  �شمن  بتجنيدهم  املتعلقة 

�شعبي وا�شع يف خمتلف املناطق التي حتا�شرها .
ال�طني  للجي�ش  التابعة  النخبة  ق���ات  �شيطرت  ذل��ك  اىل 
الظهر  ال�شبت، على جبل  ام�ش  ال�شعبية،  واملقاومة  اليمني 

اعتقال 116 عن�سرًا من العنا�سر الإرهابية

البحرين حتبط خمططات اإرهابية بدعم ومتويل اإيراين

ال�������ص���ودان ي��ع��ل��ن ع���ودة 
ال��ق��اه��رة اإىل  ���ص��ف��ريه 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلنت وزارة اخلارجية ال�ش�دانية، 
لدى  �شفريها  اأن  ال�شبت،  ام�����ش 
احلليم  عبد  املحم�د  عبد  م�شر 
�شيع�د اإىل القاهرة، الثنني، بعد 
للت�شاور  اخل��رط���م  ا�شتدعته  اأن 

يف يناير املا�شي.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
ل�فران�ش  خ�������ش���ر  اهلل  ق����ري����ب 
رئي�ش  م��ن  ت�جيه  ���ش��در  ب��ر���ش: 
الب�شري  ع����م����ر  اجل�����م�����ه������ري�����ة 
لل�شفري عبد املحم�د بالع�دة اإىل 
القاهرة، كما نقلت و�شائل اإعالم 
حملية ال�شبت عن ال�شفري نف�شه 

اأنه عائد اإىل القاهرة الثنني.

ا�صتنفار م�صري على احلدود مع ليبيا
•• القاهرة-وكاالت:

�شد  امل�شرية  الق�ات  تق�دها  التي   "2018 "�شيناء  عملية  مع  بالت�ازي 
على  انت�شارها  ال��ق���ات  تعزز  �شيناء،  ج��زي��رة  �شبه  يف  امل�شلحة  التنظيمات 

اجلانب الآخر من م�شر قرب احلدود مع ليبيا.
ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخ اأمني يف 
م�شر حينئذ، �شكل النت�شار غري املقنن لل�شالح يف ليبيا خطرا كبريا على 
الأمن الق�مي امل�شري، حيث ن�شطت عمليات التهريب ب�شكل غري م�شب�ق.

6 ماليني قطعة  ليبيا بنح�  اكتظت  املتحدة،  �شابقة لالأمم  ويف تقديرات 
�شالح، وباتت ب�ؤرة لتهريب ال�شالح يف و�شط �شمال اأفريقيا، �ش�اء مل�شر اأو 
مل�شافة نح�  املمتدة  الليبية  امل�شرية  العربي. وت�شكل احلدود  املغرب  لدول 

كيل� مرت، اإحدى املعادلت ال�شعبة يف الأمن الق�مي امل�شري.  1200
فخالل ال�شن�ات املا�شية ت�شبب ا�شطراب ال��شع الأمني يف اجلارة الغربية، 
الق�ات  ا�شتدعى ت�جيه  امل�شرية، مما  اإح��داث تهديد مبا�شر لالأرا�شي  يف 

امل�شرية �شربات �شد معاقل التنظيمات الإرهابية هناك.
الليبية،  الأرا�شي  "داع�ش" يف  ن�شاط  زي��ادة  مع  تت�شاعف  التهديدات  لكن 
�ش�ريا  يف  الرئي�شة  معاقله  من  نزح  التنظيم  اأن  اأمنية  تقارير  ت�ؤكد  حيث 

والعراق اإىل ال�شحراء اجلن�بية لليبيا وبع�ش الب�ؤر يف اأفريقيا.

•• املامنة-وكاالت:

ال�شبت،  ام�����ش  ال��ب��ح��ري��ن،  اأع��ل��ن��ت 
اإرهابية  خم��ط��ط��ات  اإح����ب����اط  ع���ن 
عن�شراً   116 على  القب�ش  واإل��ق��اء 

مدع�مني من اإيران.
بيان،  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
الر�شمية:  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ن�����ش��رت��ه 
���ش��م��ن ج���ه����د م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب 
والت�شدي  ال����ط���ن  اأم�����ن  وح���ف���ظ 
ال�ش�ؤون  يف  الإي���ران���ي���ة  ل��ل��ت��دخ��الت 
متكنت  البحرين،  ململكة  الداخلية 
تن�شيق  اإط��ار  الأمنية، ويف  الأج��ه��زة 
اأمني، من اإحباط عدد من الأعمال 
الإره���اب���ي���ة وال��ق��ب�����ش ع��ل��ى 116 
ال��ع��ن��ا���ش��ر الإره���اب���ي���ة، تن�عت  م���ن 
اأدواره�������م يف ال��ت��خ��ط��ي��ط والإع�����داد 
بني  ما  الإرهابية،  الأعمال  وتنفيذ 
ومنفذ  امل��ت��ف��ج��رة  ل��ل��ع��ب���ات  ن���اق���ل 
ميداين، ف�شاًل عن ت�يل عدد منهم 
وتخزين  ون��ق��ل  ت�شنيع  م�����ش���ؤول��ي��ة 

امل�اد املتفجرة.

العنا�شر،  هذه  اأن  التحريات  ودل��ت 
اإره����اب����ي، عمل  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ت��ن��ت��م��ي 
احل����ر�����ش ال����ث�����ري الإي���������راين على 
ت�����ش��ك��ي��ل��ه م���ن خ����الل ت���ح��ي��د عدة 
اإطار  يف  وجمعها  اإرهابية  تنظيمات 
الأجهزة  اإث����ر جن���اح  وذل����ك  واح�����د، 
ت�جيه  يف  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  الأم����ن����ي����ة 
�شربات لهذه التنظيمات الإرهابية، 
واإرباك  اإ�شعافها  نتيجتها  من  ك��ان 
حيث  ال�����ب�����ح�����ري�����ن،  يف  ح����رك����ت����ه����ا 
وتدريب  ومت���ي��ل  دع���م  وراء  ي��ق��ف 
ع��ن��ا���ش��ر ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره���اب���ي، 
احل��ر���ش ال��ث���ري يف اإي����ران واأذرع����ه 
كتائب  ومنها  اخلارجية  الإره��اب��ي��ة 
ع�����ش��ائ��ب اأه����ل احل���ق الإره���اب���ي���ة يف 
ال���ع���راق، و ح���زب اهلل الإره����اب����ي يف 
ل���ب���ن���ان، وذل�����ك م���ن خ����الل تكثيف 
الإرهابية  العنا�شر  جتنيد  عمليات 
والتن�شيق  وال���رتت���ي���ب  ب���ال���داخ���ل 
الإرهابية  املع�شكرات  يف  لتدريبها 
والأ�شلحة  ب����الأم�����ال  وت���زوي���ده���م 
ال��ن��اري��ة وال��ع��ب���ات ال��ن��ا���ش��ف��ة، حيث 

ل�شتهداف  يخطط  التنظيم،  ك��ان 
الأمنية  الأجهزة  ومن�ش�بي  قيادات 
وال����دوري����ات وح���اف���الت ن��ق��ل رجال 
الأمن، بالإ�شافة اإىل من�شاآت نفطية 

وحي�ية، بغر�ش الإخالل بالأمن.
والتحري  البحث  عمليات  واأ�شفرت 
وجمع املعل�مات اأن هذه املجم�عات 
الإره���اب���ي���ة وال���ت���ي ت��ع��م��ل يف اإط����ار 

�شمن  منف�شلة،  ع��ن��ق���دي��ة  خ��الي��ا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره���اب���ي امل���ذك����ر، تدار 
التم�يل  حيث  من  مبا�شر  باإ�شراف 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ م��ن جانب 
يف  وم�ج�دة  هاربة  اإرهابية  قيادات 
اإي���ران وال��ع��راق ول��ب��ن��ان، وم��ن اأبرز 
ال���ق���ي���ادات الإره���اب���ي���ة )عقيل  ه���ذه 
قا�شم   ، ال�شندي  ، مرت�شى  ال�شاري 

امل�ؤمن( حيث تت�ىل تكثيف عمليات 
جتنيد العنا�شر الإرهابية بالداخل 
يف  لتدريبها  والتن�شيق  وال��رتت��ي��ب 
ت�شنيع  على  الإره��اب��ي��ة  املع�شكرات 
املتفجرة  ال����ع����ب�����ات  وا�����ش����ت����خ����دام 
 ، )امل�شد�ش  الأت�ماتيكية   والبنادق 
 )  PKC ال��ر���ش��ا���ش  الكال�شينك�ف، 

. RPGومدافع الهاون و

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 11 مدنيا، واأ�شيب عدد اآخر، 
املحا�شرة  ال�شرقية  ال��غ���ط��ة  يف 
اإثر  ال�شبت،  ام�����ش  دم�شق،  ق��رب 
غارات �شنتها الطائرات احلربية 
الهدنة  �شاعات  خ��الل  ال�ش�رية 

التي اأعلنتها م��شك�.
وق��������ال م����دي����ر م����رك����ز ال����دف����اع 
ل�"�شكاي  دم�شق  ري��ف  يف  امل���دين 
 30 م��ن  اأك���ر  ن��ي���ز عربية" اإن 
بال�ش�اريخ  �ش�رية  ج���ي��ة  غ���ارة 
ا�شتهدفت  املتفجرة  وال��ربام��ي��ل 
مدينة  يف  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  الأح�����ي�����اء 
���ش���ى ومنطقة  وب��ي��ت  ح��م���ري��ة 

املرج وحر�شتا ودوما.
قتلى  �شق�ط  اإىل  ال��غ��ارات  واأدت 
امل���دن���ي���ني، ح�شب  وج���رح���ى م���ن 

مدير الدفاع املدين.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��رك��ز الغ�طة 
ال�ش�ري  الطريان  اإن  الإعالمي، 
األقى قنابل النابامل احلارق ف�ق 
اإ�شابة  اإىل  اأدى  بلدة م�شرابا، ما 
مدنيني بحروق وج��روح، م�شريا 

مزيد من القتلى ب�صواريخ وبراميل متفجرة على الغوطة

وقع  البلدة  على  الق�شف  اأن  اإىل 
املا�شية  ال��ل��ي��ل��ة  م��ن��ت�����ش��ف  ع��ن��د 

وتكرر يف ال�شباح.
الغ�طة،  ع��ل��ى  الت�شعيد  وي��اأت��ي 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع حم�����اولت تقدم 
الف�ج  حم�ر  على  النظام  لق�ات 
274 يف اأطراف بلدة ال�شيف�نية 

�شرقي الغ�طة.
ت�شتمر  ن���ف�������ش���ه،  ال�������ش���ي���اق  ويف 
ال�شتباكات بني ف�شائل املعار�شة 
مدع�مة  احل��ك���م��ي��ة،  وال���ق����ات 

حم�ر  على  اإي��ران��ي��ة  مبيلي�شيات 
ال���ع���ج���م���ي، على  امل�������ش���ايف وح�����ي 

اأطراف مدينة حر�شتا.
ودخلت الهدنة الرو�شية بالغ�طة 
ي�مها  امل���ح���ا����ش���رة  ال�������ش���رق���ي���ة 
اخلام�ش، وبح�شب املجل�ش املحلي 
يف غ�طة دم�شق مل ت�شجل حالت 
املنطقة،  م���ن  م��دن��ي��ني  خل�����روج 
حيث ما يزال املدنيني يف الأقبية 
وحت�����ت الأر���������ش ب���ال���ت���زام���ن مع 

ا�شتمرار الق�شف.

اأملانيا واأوروبا والعامل يحب�سون الأنفا�ض:
ال�صرتاكي الدميقراطي: حما�ض الي�صار اأو الواقعية!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الت�ش�يت  نتيجة  ع��ن  الإع���الن  �شيتم  الأح���د  ال��ي���م  اأنفا�شها..  اأمل��ان��ي��ا  حتب�ش 
الذين  ال��دمي��ق��راط��ي  ال���ش��رتاك��ي  ب��احل��زب  منخرط  األ���ف   460 ل���  باملرا�شلة 
�شيقررون ان كان�ا مع اأو �شد ائتالف كبري جديد، حتت قيادة اجنيال مريكل.

اأ�شهر رغم  جتدر ال�شارة اىل ان املانيا من دون حك�مة منذ اأكر من خم�شة 
اأن امل�شت�شارة تت�ىل ادارة ال�ش�ؤون الي�مية، وت�شتقبل، كما ل� ان �شيئا مل يكن، 

روؤ�شاء الدول الأجنبية يف قاعة ال�شرف بامل�شت�شارية.      )التفا�شيل �ش12( هل يطيح هذا ال�شاب بالئتالف الكبري؟
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�ض بلغاريا باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة رومني راديف رئي�ش جمه�رية بلغاريا وذلك 

مبنا�شبة ذكرى الي�م ال�طني لبالده .
رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش رومني راديف.

فتح باب الت�صجيل للم�صاركة يف جائزة 
ال�صيخة فاطمة لالأمومة والطفولة

•• اأبوظبي-وام: 

لالأم�مة  العلى  للمجل�ش  العام  الأم��ني  الفال�شي  عبداهلل  ال��رمي  اأعلنت 
والطف�لة البدء با�شتقبال طلبات املتقدمني للم�شاركة يف جائزة ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك لالأم�مة والطف�لة التي اأطلقتها �شم� ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأم�مة 

والطف�لة الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية يف ن�فمرب املا�شي.
وقالت الفال�شي يف ت�شريح لها مبنا�شبة الإع��الن عن فتح باب الت�شجيل 
اإنه تنفيذا لت�جيهات �شم� ال�شيخة  يف اجلائزة اعتبارا من الي�م الأحد : 
فاطمة بنت مبارك “ اأم الإم��ارات “ فان امل�شاركني يف هذه اجلائزة �شيتاح 
ال�����ش��روط والآل��ي��ات التي  ال��ي���م وذل��ك وفقا  اع��ت��ب��ارا م��ن  لهم التقدم لها 

و�شعها املجل�ش لتحقيق الأهداف التي اأطلقت من اأجلها.
عنها  اأعلن  والطف�لة  لالأم�مة  مبارك  بنت  فاطمة  جائزة  اأن  واأو�شحت 
خالل منتدى الم�مة والطف�لة الذي عقد يف اأب�ظبي ن�فمرب 2016 
واطلقتها �شم� اأم الإمارات يف �شهر ن�فمرب من عام 2017 يف خط���ة رائ��دة 
جت�شد عم��ق اهت�مام دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بفت��ح اأب���اب التمي��ز 
العاملي��ة  ال�ش��خ�شيات  وتك��رمي  والطف�ل��ة  الأم�م��ة  جم��ال  يف  والإب�����داع 

اأ�شح��اب الإجن��ازات املتمي��زة يف خدم��ة ق�شاي��ا و�ش���ؤون امل��راأة والطف��ل.
الإم���ارات بق�شايا  دول��ة  اهتمام  اإب��راز  اإىل  اأن اجلائزة تهدف  اإىل  واأ���ش��ارت 
الأف�����راد واجلهات  ال��ع��امل��ي وت�شجيع  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  وال��ط��ف���ل��ة  الأم����م���ة 
احلك�مية واخلا�شة يف الدولة على البحث العلمي والدرا�شات املتخ�ش�شة 
احلك�مية  واجل��ه��ات  امل�ؤ�ش�شات  وت�شجيع  والطف�لة  الأم���م��ة  جم��ال  يف 
والطف�لة  ب��الأم���م��ة  للعناية  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات  ت���ف��ري  واخل��ا���ش��ة على 
اآليات وتدابري للت�فيق بني دور الأم يف الأ�شرة ودوره��ا يف  من حيث خلق 
اجلهات  حتفيز  اىل  اأي�شا  تهدف  اجلائزة  اأن  اإىل  ون�هت  العامة.  احلياة 
اخلدمات  ج�دة  مب�شت�ى  للنه��ش  كافة  واخلا�شة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 
لالأمهات  الرعاية  متطلبات  على  ال�ش�ء  وت�شليط  والطفل  ل��الأم  املقدمة 
والأطفال اأ�شحاب الهمم وت�شجيع وحتفيز الأطفال على التميز والندماج 
يف الأن�شطة الت�شاركية وامل�شاهمة يف جعل الإم��ارات دولة �شديقة للطفل 
اإ�شافة اىل تكرمي ال�شخ�شيات العاملية �شاحبة الإجنازات املتميزة يف جمال 

رعاية الأم�مة والطف�لة.
واو�شحت الرمي الفال�شي ان اجلائزة ت�شتمل على 11 فئة هي فئة اأف�شل 
اأف�شل جهة �شديقة لالأم  بحث علمي يف جمال الأم�مة والطف�لة وفئة 
والطف�لة  الأم�مة  ت�ع�ي يف جمال  برنامج  اأف�شل حملة  وفئة  والطفل 
اأف�شل مبادرة يف جمال  اأف�شل مبادرة يف جمال التعليم املبكر وفئة  وفئة 
متكني الأطفال واليافعني من اأ�شحاب الهمم وفئة اأف�شل مبادرة يف جمال 
ال�شحي  احلياة  اأ�شل�ب  دعم  جمال  يف  مبادرة  اأف�شل  وفئة  الطفل  حماية 
لالأم والطفل وفئة اأف�شل م�شاهمة جمتمعية يف جمال الأم�مة والطف�لة 
وفئة  واليافعني  الأط��ف��ال  م���اه��ب  تنمية  جم��ال  يف  م��ب��ادرة  اأف�شل  وف��ئ��ة 

احل�شانة الرائدة وفئة طفل الإمارات الأول .
وقالت اإن اآلية الرت�شح وتقدمي الطلبات �شتك�ن وفقا لن�ش��ش الإعالن من 
scmc. والطف�لة  الأعلى لالأم�مة  للمجل�ش  اللكرتوين  امل�قع  خالل 
award.scmc.gov. ومن خالل رابط الكرتوين مبا�شر gov.ae
و�شيتم الرت�شح للجائزة من خالل تعبئة مناذج الكرتونية - ومن�ذج   ae

الكرتوين لكل فئة من فئات اجلائزة باللغتني العربية والإجنليزية.
وذكرت انه �شيت�فر يف الرابط اللكرتوين دليل اجلائزة باللغتني العربية 
التقييم  وكذلك معايري  الفئات  والذي يحت�ي على معايري  والإجنليزية 
اأو  م��ب��ادرة  م��ن  ب��اأك��ر  ال��ت��ق��دمي  للجائزة  للمرت�شحني  واأوزان���ه���ا ومي��ك��ن 
م�شاركة يف نف�ش الفئة .. كما �شتظل اإمكانية التقدم للجائزة والرت�شح لها 

مفت�حة حتى نهاية �شهر ي�ني� 2018 .

زار )دبي كانف�ض( واطلع على الأعمال الإماراتية والعاملية امل�ساركة

حممد بن را�صد: الإمارات ت�صهد حركة ثقافية متنامية وت�صتقطب اأهم رموز الفكر والثقافة والإبداع يف العامل
•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة 
ت�شهد  الثقافية  اأن احلركة  اهلل،  رع��اه  دبي  ال���زراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
من�ا مطرداً يف دولة الإمارات ب�شل�شلة من املبادرات وامل�شاريع والفعاليات 
املهمة التي مزجت بني ثراء الرتاث الإماراتي الأ�شيل وحداثة املعا�شرة 
لت�جد لنف�شها مكانة مميزة على خريطة العامل الثقافية باتت ت�شتقطب 
معها اأهم رم�ز الفكر والثقافة والإبداع من خمتلف اأنحاء العامل. واأعرب 
�شم�ه عن تقديره لالأفكار املبدعة ل�شباب الإمارات الذين اأثبت�ا جدارة يف 
القيام مبهام وم�ش�ؤوليات كبرية من بينها تعزيز م�شرية التنمية الثقافية 
يف دولتنا وه� الأم��ر الذي مي�ش�ن يف حتقيقه بخطى ثابتة مبجم�عة 
من  بارزين  ومبدعني  مثقفني  وتقدير  باحرتام  حتظى  الإجن���ازات  من 
�شرق العامل وغربه، ملا وجدوه يف دولتنا من اإعالء لقيمة الإبداع وت�شجيع 
للمبدعني وحفاوة باإبداعاتهم التي ي�شارك�ن بها يف تط�ير املجتمع بفكر 

خالق ومبتكر. 
ولكنه  الي�م،  وليد  يكن  ب��الإب��داع مل  الإم���ارات  اهتمام  اأن  �شم�ه  واأو�شح 
العديد من  التاريخية يف  املكت�شفات  ت�شهد عليه  الِقدم  اإىل  اهتمام يع�د 
امل�اقع الأثرية يف خمتلف رب�ع الدولة، وقال �شم�ه: الإبداع كان من اأهم 
وازدهارها  تقدمها  اأ�شا�ش  وك��ان  احل�شارات  عليها  قامت  التي  العنا�شر 

ال�شع�ب ويبني  التقريب بني  ي�شهم يف  فاإنه  الإب��داع  اأ�شكال  تن�ع  ..وم��ع 
ن�شجع  ..ونحن  اللغات  اختالف  ح�اجز  ليتجاوز  بينها  الت�ا�شل  ج�ش�ر 
الإبداع يف التعبري عن نهج الإمارات التي جعلت ال�د وال�شالم والتعاي�ش 
ج�هر احلياة واأ�شا�ش ا�شتمرارها وحافز تط�رها، وفتحت املجال اأمام كل 

املبدعني ليك�ن�ا �شركاء يف م�شريتنا نح� امل�شتقبل.   
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت�م ملقر مهرجان )دبي كانف�ش( للر�شم ثالثي الأبعاد، الذي ينظمه 
بال�شراكة  دبي  حلك�مة  الإعالمي  للمكتب  الإبداعية  ال��ذراع  دبي  براند 
 1 الأول يف »ل م��ري« مبنطقة جمريا  الأ�شب�ع  مع )م��را���ش( على م��دار 
امل��ّري، املدير العام  بدبي، حيث كان يف ا�شتقبال �شم�ه �شعادة منى غامن 
الذي  املهرجان  جنبات  �شم�ه  وتفّقد  دب��ي.  حلك�مة  الإع��الم��ي  للمكتب 
ي�شعى لرتجمة روؤية �شم�ه يف حت�يل دبي اإىل »متحف مفت�ح« تكاماًل مع 
باقي امل�شاريع الإبداعية التي يت�ىل »براند دبي« تنفيذها على مدار العام، 
مك�نات  خمتلف  ح���ل  امل��ّري  منى  �شعادة  من  ل�شرح  �شم�ه  ا�شتمع  حيث 
العامل  اأك��رب فناين  اأع��م��ال جمعت  م��ن  ال��ع��ام وم��ا ي�شمه  ه��ذا  املهرجان 
وجمم�عة من املبدعات الإماراتيات ال�اعدات وعددا كبريا من امل�اهب 
الإماراتية املميزة، �شمن الدورة الرابعة من املهرجان ال�شن�ي الذي جنح 
خالل فرتة وجيزة يف حتقيق �شهرة عاملية. واأبدى �شم�ه تقديره لأعمال 
اإىل  اأعمالهن  ليقدمن  كانف�ش«  »دبي  يف  امل�شاركات  الإماراتيات  الفنانات 

 30 زاي��د« يتجاوز عددهن  جانب جمم�عة كبرية من طالبات »جامعة 
املميزة،  الفنية  طالبا وطالبة ي�شارك�ن يف تنفيذ جمم�عة من الأعمال 
على  منهن  والتعرف  امل�شاركات  اإىل  احل��دي��ث  على  �شم�ه  حر�ش  حيث 
ح�شروا  بارزين  فنانني  مع  التفاعل  خالل  من  التجربة  لهذه  تقيمهن 
اإىل دبي من خمتلف انحاء العامل، متمنياً �شم�ه لهن الت�فيق و�ش�ًل اإىل 
من�شات التكرمي يف خمتلف املنا�شبات الدولية لي�شهم�ا بذلك يف اإعالء 

ا�شم الإمارات عالياً يف املحافل العاملية.  
الزيارة  خالل  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  واطلع 
اأعمال الفنانني العامليني امل�شاركني يف املهرجان هذا العام ويتجاوز  على 
التي تخ�ش�ش�ا فيها،  الفن�ن  الأ�شهر يف جمالت  هم  فناناً   30 عددهم 
وتعتمد  يقدم�نها  ال��ت��ي  الأع��م��ال  طبيعة  على  منهم  ع��دد  م��ن  وت��ع��رف 
اأدوات  وبا�شتخدام  الأبعاد  ثالثي  املج�شم  الر�شم  فكرة  على  غالبيتها  يف 
واأ�شاليب فنية متن�عة متنح اأعمالهم تفرداً من ناحية القدرة على خلق 
البعد ال�همي الثالث للعمل الفني، وه� ما يحتاج اإىل قدرة خا�شة على 

ح�شاب زوايا الإ�شاءة والظالل يف العمل الفني. 
منى  �شعادة  اأو�شحت  ال��ع��ام،  ه��ذا  املهرجان  ملك�نات  �شرحها  معر�ش  ويف 
املرّي اأن »دبي كاْنَف�ش« ي�شتقطب �شن�ياً اأ�شهر الفنانني من ح�ل العامل، 
وبع�شهم يع�د للم�شاركة منذ الدورة الأوىل للمهرجان يف العام 2015، 
مع �شعي فريق املهرجان، ويتك�ن من جمم�عة من ال�شابات الإماراتيات 

امل��ت��م��ي��زات، لك��ت�����ش��اف اأك���ر امل���اه��ب مت��ي��زاً واأرف��ع��ه��ا اإب���داع���اً لدع�تهم 
اإث��راء ملكاتهم  املحلية حيث يعترب  امل�اهب  للم�شاركة، من�هة مب�شاركة 
م��ن خالل  لتحقيقها  امل��ه��رج��ان  ي�شعى  ال��ت��ي  الأه�����داف  م��ن  الإب��داع��ي��ة 
رب�ع  خمتلف  م��ن  احل���دث  ي�شمها  ك��ب��رية  خ���ربات  م��ع  العملي  التفاعل 
التي تهتم كل  املحلية  امل���اه��ب  ل��دى  ال��ع��امل، وه��� ما يلقى �شدى طيباً 
الفنان�ن  اأع��رب  وامل�شاركة فيه.  من جهتهم،  املهرجان  بالت�اجد يف  عام 
اإعجابهم  ع��ن  كانف�ش«  »دب��ي  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  امل��ت���اج��دون يف  العاملي�ن 
وتقديرهم مل�شت�ى الدعم والت�شجيع للمبدعني يف دبي، ودولة الإمارات 
عم�ماً من جانب �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، وقال�ا 
اأهميته  الإب��داع وي��درك  ُيعلي �شاأن  للقائد الذي  اإن �شم�ه يقدم من�ذجاً 
كعن�شر مهم يف بناء احل�شارة، وو�شيلة متنح الإن�شان القدرة على التعبري 
عن ذاته باأ�شل�ب ملهم، م�ؤكدين اأن املهرجان اأ�شبح الي�م من الفعاليات 
التي حتظى باهتمام فناين الر�شم ثالثي الأبعاد ح�ل العامل، واأن هذه 
ال�شمعة مل تكن لتتحقق ل�ل الروؤية التي تقف وراءه وت�ؤمن بقيمة الفن 
يف تقدمي ر�شالة اإن�شانية �شامية هدفها التقريب بني النا�ش على اأ�شا�ش 

من اجلمال واخلري وال�شعادة.
ال�ش�ر  اآل مكت�م  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  التقطت ل�شاحب  وقد 
»دبي  الرابعة من مهرجان  ال��دورة  امل�شاركني يف  الفنانني  التذكارية مع 

كانف�ش« وفريق عمل املهرجان.

حممد بن را�صد يقدم واجب العزاء 
بوفاة هالل �صامل املن�صوري

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واجب العزاء يف وفاة املغف�ر له هالل �شامل بن طراف املن�ش�ري.

فقد قام �شم�ه يرافقه �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي بزيارة خيمة 
العزاء يف منطقة ند ال�شبا يف دبي م�شاء اأم�ش حيث قدم �شم�ه �شادق عزائه وم�ا�شاته اإىل اأجنال وذوي الفقيد 
راجيا اخلالق �شبحانه وتعاىل اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته ومغفرته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله واأ�شرته 

جميل ال�شرب وح�شن العزاء. اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

حممد بن را�صد يزور معر�ض دبي الدويل للقوارب ويوؤكد دوره 
يف تن�صيط حركة ال�صياحة الرتفيهية يف الدولة 

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  زار 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي )رعاه اهلل( م�شاء ام�ش معر�ش دبي الدويل 
بالتعاون مع  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  الذي ينظمه  للق�ارب 

مركز دبي التجاري العاملي.
منطقة  يف  املائية  دب��ي  قناة  �شفاف  على  يقام  ال��ذي  املعر�ش  �شم�ه  وتفقد 
واأحجام  اأن���اع  اإىل  وتعرف  والع�شرين  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  دب��ي  يف  جمريا 
هذه  يف  متخ�ش�شة  عاملية  �شركة   845 تعر�شها  التي  واليخ�ت  ال��ق���ارب 
دولة  م��ن  وطنية  ���ش��رك��ات  فيها  مب��ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�شناعة 

الإمارات.
اجل�لة  خ��الل  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وت���ق��ف 
الت�شريفات  دائ��رة  �شليمان مدير عام  �شعيد  �شعادة خليفة  رافقه فيها  التي 
دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�ش  املري  �شعيد  و�شعادة هالل  دبي  وال�شيافة يف 

التجاري العاملي مدير عام دائرة ال�شياحة والت�ش�يق التجاري، ت�قف �شم�ه 
عند العديد من الق�ارب احلديثة املتميزة بابتكاراتها الفنية والتقنية والتي 
�شعيد حممد  �شعادة  �شرح قدمه  اإىل  �شم�ه  ا�شتمع  تعر�ش لأول مرة حيث 
ح��ارب مدير ع��ام ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�شات البحرية ح���ل ع��دد الدول 
امل�شاركة وحجم الزيادة يف املعر�ش يف دورته احلالية والأن�اع التي يقدمها 
اأفريقيا وال�شرق الأو�شط  لزبائنه من دولة المارات ودول املنطقة و�شمال 
وم��ن ب��ني ه��ذه ال��ي��خ���ت ال��ف��اخ��رة 20 يختا اأه��م��ه��ا اليخت )���ش��اك��را( من 
�شنع �شركة )جلف كرافت( ال�طنية الرائدة يف ت�شنيع الق�ارب واليخ�ت 
الفاخرة يف الدولة والذي يبلغ ط�له 86 مرتا واليخت )�شريينتي( والذي 

يبلغ ط�له 72 مرتا من �شناعة )اأو�شتال(.
كما اطلع �شم�ه على جمم�عة جديدة من اليخ�ت والغ�ا�شات والعرو�ش 

الرتفيهية والأن�شطة الريا�شية املائية التي ي�شاهدها زوار املعر�ش.
حاكم  ال����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  ال�شم�  �شاحب  وجت���ل 
اأفخم واأحدث اك�ش�ش�ارات اليخ�ت  دبي يف املعر�ش امل�شاحب الذي يعر�ش 

وخمتلف اأدوات وم�شتلزمات الريا�شات البحرية.
ارتياحه  عن  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأع��رب  وقد 
لهذا احل�ش�ر العاملي يف هذا احلدث الكبري الذي منا وتط�ر وزادت م�شاحته 
اأهمية دولة الم��ارات عم�ما  وعدد اجلهات العاملية امل�شاركة فيه ما يعك�ش 
ودبي على وجه اخل�ش��ش كم�قع ا�شرتاتيجي وملتقى عاملي يربط ال�شرق 

مع الغرب والعك�ش �شحيح.
واأكد �شم�ه على دور هذا املعر�ش ال�شياحي الرتفيهي الريا�شي يف تن�شيط 
ح��رك��ة ال�����ش��ي��اح��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ال���دول���ة وا���ش��ت��ق��ط��اب ال�����ش��رك��ات الدولية 
والقليمية لهذا احلدث الذي يعد من بني اأهم الفعاليات التي ت�شهم يف مد 
ج�ش�ر الت�ا�شل الثقايف وال�شياحي والتجاري بني �شعبنا وال�شع�ب الأخرى 

مبختلف ثقافاتهم.
ورحب �شم�ه خالل ج�لته بالعار�شني والزوار الذين بادلهم �شم�ه التحية 
مبثلها حيث كان حمل ترحيب ه�ؤلء ال�شي�ف العرب والأجانب متمنيا لهم 

اإقامة �شعيدة يف رب�ع بالدنا احلبيبة.
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زايد يف مار�ض .. ثبات يف الق�صايا امل�صريية .. والعامل مينحه لقب رجل العام وداعية البيئة
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف���ر  م�شرية  ت��زخ��ر 
 “ اآل ن��ه��ي��ان  زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
“ ب��ال��ك��ث��ري من  ث�����راه  ط��ي��ب اهلل 
الإجنازات وامل�اقف اخلالدة التي 
تاريخ  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ات  �شكلت 
العربية  الإم��ارات والأمتني  دول��ة 

والإ�شالمية.
وت��ر���ش��د وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
الأر�شيف  مع  بالتعاون   “ وام   “
�شهرية  م�ا�شيع  �شل�شلة  ال�طني 
وم�شاركات  م���اق��ف  اأب���رز  حت�شي 
واأق�����ال ال���ال��د امل���ؤ���ش�����ش “رحمه 
 1966 ال��ع��ام  اهلل” اب���ت���داء م��ن 
“عام  بالتزامن مع   2004 حتى 

زايد” .
التي  وامل���اق��ف  الأح���داث  وتك�شف 
مت ر����ش���ده���ا ب��ح�����ش��ب ن�����ش��ره��ا يف 
الثبات  م����دى  الإع�������الم  و����ش���ائ���ل 
وال��ش�ح الذي ات�شمت به م�اقف 
اهلل”  “رحمه  امل���ؤ���ش�����ش  ال����ال���د 
امل�شريية  الق�شايا  يف  خ�ش��شا 
وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية 
الإ�شرائيلي  ال��ع��رب��ي  وال�������ش���راع 
الك�يت  حترير  ملف  اإىل  و�ش�ل 
فيما وا�شل املغف�ر له جه�د راأب 
ال��ع��رب��ي وت��دخ��ل��ه لإنهاء  ال�����ش��دع 
العديد من  البينية يف  اخلالفات 

الدول.
تاريخ  وي�شجل   .. اليمن  زي���ارة   -
املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
“ اأحداثا  اهلل  “ رحمه  نهيان  اآل 
�شهد  م��ار���ش حيث  �شهر  ب���ارزة يف 
هذا ال�شهر زيارة تاريخية قام بها 
 12 يف  اليمن  اهلل” اإىل  “رحمه 

مار�ش من العام 1977. 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغف�ر  واأك���د 
“ ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
“ خ���الل زي���ارت���ه لليمن يف  ث���راه 
12 مار�ش من العام 1977 على 
وق�ف الإمارات اإىل جانب اليمن 
وح��م��اي��ة م�����ش��احل��ه وال���دف���اع عن 

وحدة ترابه و�شعبه.
مهما  دورا  الكبري  الراحل  ولعب 
بني  البينية  اخل��الف��ات  اإن��ه��اء  يف 
ب�شكل  و����ش���اه���م  ال��ي��م��ن  ���ش��ط��ري 
ف���اع���ل يف ت��ن��م��ي��ة ال���ي���م���ن واأم�����ر 
التي  امل�������ش���اري���ع  م����ن  ب���ال���ع���دي���د 
ارتبطت بالبنية التحتية وتد�شني 
و�شهدت  وامل�شت�شفيات.  امل��دار���ش 
بناءة  �شيا�شية  مباحثات  ال��زي��ارة 
“ مع  ث���راه  “ طيب اهلل  اأج��راه��ا 
اإب��راه��ي��م احل��م��دي رئي�ش  امل��ق��دم 
اجلمه�رية  يف  ال��ق��ي��ادة  جم��ل�����ش 
ال�قت  ذل��ك  يف  اليمنية  العربية 

اأمام  جميعا  مت�شاوين  النا�ش  فيه 
القان�ن.

اأدىل   1999 م������ار�������ش   3 ويف 
اأنباء  ل�كالة  بت�شريح  زايد  ال�شيخ 
حق�ق  ح�����ل   “ وام   “ الإم��������ارات 
بني  التاآخي  اىل  فيه  دع��ا  الإن�شان 
امل�����ش��ل��م��ني وم����راع����اة الخ�������ة بني 
ذي  كل  اإعطاء  اأن  .. م�ؤكدا  الب�شر 
حق حقه من اأهم دعائم ال�شتقرار 
بجد  ت��ع��م��ل  الإم��������ارات  دول�����ة  وان 
واإخال�ش لكل ما من �شاأنه اأن يرفع 
من م�شت�ى املعي�شة للم�اطنني يف 

دولة المارات.
- منجزات داخلية .. وتابع “ طيب 
“ يف �شهر م��ار���ش تعزيز  اهلل ث��راه 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية 
الداخلي عرب اإ�شدار جمم�عة من 
اأ�شهمت  التي  الت�شريعية  املرا�شيم 
يف تط�ير الأداء احلك�مي وحتقيق 
املزيد من املكت�شبات ال�طنية. ففي 
املغف�ر  اأ�شدر   1993 مار�ش   12
له مر�ش�ما اأمرييا بتك�ين جمل�ش 
اخلريية”  “زايد  م�ؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
 .. م��ل��ي��ار دولر  ب��ل��غ  م����ال  ب���راأ����ش 
 1977 م���ار����ش   1 اف��ت��ت��ح يف  ك��م��ا 
الف�شل  م��ن  الأول  الن��ع��ق��اد  دور 
للمجل�ش  ال���ث���ال���ث  ال���ت�������ش���ري���ع���ي 
ال����ط���ن���ي الحت���������ادي وال��������ذي مت 
خالله انتخاب ترمي عمران ترمي 
منهما  وحر�شا  للمجل�ش.  رئي�شا 
ع��ل��ى ت��ق���ي��ة دع��ائ��م احت���اد الدولة 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  ومتابعة 
املغف�ر  ع��ق��د  اإم���ارات���ه���ا  ج��م��ي��ع  يف 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  لهما 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  وال�شيخ  نهيان 
مكت�م اجتماعا هاما يف 13 مار�ش 
العديد من  1980 اتخذا خالله 
القرارات املرتبطة بامليزانية العامة 
اإ�شدار  على  واف��ق��ا  كما   .. للدولة 
قان�ن البنك املركزي واتخاذ كافة 

الإجراءات لبدء ن�شاطه.
�شهد   1984 م����ار�����ش   22 ويف 
اأ�شحاب  مبعية   “ اهلل  رح��م��ه   “
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��� 
اأقامه  حكام الإمارات احلفل الذي 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للق�ات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�����ش��ل��ح��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة زف�����اف جنله 
اآل  بن خليفة  �شلطان  ال�شيخ  �شم� 

نهيان.
عربي  اإجن����از  ل��ك��ل  م��ن��ه  وت�شجيعا 
واإ����ش���الم���ي ا���ش��ت��ق��ب��ل “ ط��ي��ب اهلل 
 1987 م���ار����ش   23 يف   “ ث�����راه 
رائد الف�شاء العربي الرائد الركن 
بن  �شلطان  الأم����ري  �شم�  ال��ط��ي��ار 

 “ اهلل  “ رح���م���ه  و����ش���ع  ك���م���ا   ..
دولة  �شفارة  ملبنى  الأ�شا�ش  حجر 

الإمارات يف �شنعاء.
وحر�ش “ طيب اهلل ثراه “ خالل 
اللقاء عن ق��رب مع  ال��زي��ارة على 
ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ح��ي��ث جت����ل يف 
العديد  ود���ش��ن  �شنعاء  العا�شمة 
دولة  ال��ت��ي م�لتها  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
الإمارات مثل الت��شعات اجلديدة 
و�شارع  �شنعاء  تلفزي�ن  مبنى  يف 
البنات  م��در���ش��ة  زار  ك��م��ا   .. زاي���د 
نفقة  على  �شيدت  ال��ت��ي  الثان�ية 

الدولة.
ويف الي�م الثاين من الزيارة و�شل 
مدينة  “ اإىل  ث��راه  اهلل  “ طيب 
ع�شكرية  م����ن����اورة  و���ش��ه��د  ذم�����ار 
اأدىل يف ختامها  احلية  بالذخرية 
بامل�شت�ى  ف��ي��ه  اأ�����ش����اد  ب��ت�����ش��ري��ح 
الذي و�شلت اإليه الق�ات اليمنية 
اإىل م��دي��ن��ة تعز  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ت���ج��ه 
مرورا مبدن برمي واإب واملحاجر.

“ خالل  ث���راه  اهلل  “ ط��ي��ب  وزار 
ت������اج�����ده يف ����ش���ن���ع���اء وحت���دي���دا 
مع�شكر   1977 م��ار���ش   15 يف 
مبنا�شبة  وذل��ك  ال�ليد  بن  خالد 
اجلن�د  من  جديدة  دفعة  تخريج 
اليمنيني حيث تقرر اإطالق ا�شمه 
على الكتيبة اليمنية .. كما زار يف 

نف�ش الي�م مدينة احلديدة.
الإم�����ارات  �شيا�شة  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��دا 
اليمن  وح������دة  ع���ل���ى  احل���ري�������ش���ة 
و�شعبه ت�جه “طيب اهلل ثراه” يف 
�شنعاء  من   1977 مار�ش   16
جمه�رية  ع���ا����ش���م���ة  ع�����دن  اإىل 
ال�شعبية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ي��م��ن 
ربيع  ���ش��امل  م��ع  مباحثات  ليعقد 
ع��ل��ى رئ��ي�����ش جمل�ش ال��رئ��ا���ش��ة يف 
ا�شتعداد  اأكد خاللها  ال�قت  ذلك 
الدعم  ك����ل  ل���ت���ق���دمي  الإم����������ارات 

املمكن لليمن.
“ خالل  ث���راه  اهلل  “ ط��ي��ب  وزار 
حديقة  ع����دن  م��دي��ن��ة  يف  ج����ل���ة 
والن�شيج  الغزل  وم�شنع  ال�شهداء 
ومعاهد  امل�����دار������ش  م����ن  وع�������ددا 

التعليم والتدريب.

الت�سامن العربي ..
اهلل  “ ط��ي��ب  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  اأوىل 
العربي  الت�شامن  “ ق�شية  ث��راه 
اأهمية ق�ش�ى لإميانه التام باأنها 
جميع  مل���اج��ه��ة  ال���ح��ي��د  ال�شبيل 
التحديات واملخاطر التي يتعر�ش 

لها ال�طن العربي.
مار�ش   20 يف  ل���ه  امل��غ��ف���ر  واأك�����د 
الإم����������ارات  ا����ش���ت���ع���داد   1974
واملعن�ي  امل����ادي  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي 

�شع�د  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان 
الذي �شلم اإىل �شم�ه ميدالية رحلة 
مك�ك الف�شاء دي�شكفري وقد منح 
ال�����ش��ي��خ زاي����د الأم�����ري ���ش��ل��ط��ان بن 
باعتباره  ال�شتقالل  و�شام  �شلمان 

اأول رائد ف�شاء عربي م�شلم.
ع����اد   1994 م�����ار������ش   17 ويف 
ال�شيخ زايد لي�ؤكد جمددا حر�شه 
ع��ل��ى ح��ف��ظ و���ش��ي��ان��ة ت���راث الإب���اء 
والأجداد و�شرورة اإبرازه وتط�يره 
قائال:” اإن اأي اأمة لي�ش لها تراث 

لي�ش لها اأول ول اآخر” .
 “ زاي��د  ال�شيخ  راه��ن   .. ال�شباب   -
ال�شباب  ع��ل��ى   “ ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
الإمارات  بدولة  للعب�ر  وطاقاتهم 
لذلك  ال�����زاه�����ر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ن���ح���� 
حر�ش “ رحمه اهلل “ على متكني 
خمتلف  يف  وحت��ف��ي��زه��م  ال�����ش��ب��اب 
15 مار�ش  دع��ا يف  امل��ج��الت حيث 
وزراء  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  خ���الل   1981
ال�����ش��ب��اب وال���ري���ا����ش���ة ال���ع���رب اإىل 
�������ش������رورة ت����ح���ي���د اجل�����ه������د بني 
بال�شباب  للنه��ش  العربية  ال��دول 
ح�شاريا وترب�يا وثقافيا وريا�شيا 
باعتبارهم الروة احلقيقية واأغلى 

اإمكانيات الأمة العربية.
“ يف  ث�������راه  اهلل  “ ط���ي���ب  ووج�������ه 
اإىل  ك���ل���م���ة   1973 م����ار�����ش   3
����ش���ب���اب الإم����������ارات اأث����ن����اء زي���ارت���ه 
امل��خ��ي��م ال��ك�����ش��ف��ي اأك�����د ف��ي��ه��ا على 
م�ش�ؤولية ال�شباب يف بناء امل�شتقبل 
الدولة  ت�فرها  التي  والإمكانيات 

لبناء جيل �شاعد.
الريا�شية  لالأن�شطة  منه  ودع��م��ا 
“ رحمه  املحلية واخلليجية افتتح 
 1982 م����ار�����ش   19 يف   “ اهلل 
ل����دورة كاأ�ش  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��ب��ط���ل��ة 
التي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  العربي  اخلليج 

ا�شت�شافتها الإمارات.

تقدير دويل وعربي ..
اعرتف العامل كله بعبقرية ال�شيخ 
والتقدير  بالحرتام  له  ودان  زايد 
“ ع�شرات  اهلل  “ رحمه  ن��ال  حيث 
ومنها  العاملية  وال�شهادات  اجل�ائز 
بلقب  اخلا�شة  وامليدالية  ال�شهادة 
“رجل عام 1988 “ التي ت�شلمها 
تقديرا   1989 م�����ار������ش   8 يف 
الق�شايا  خم��ت��ل��ف  جت����اه  مل���اق��ف��ه 
 .. والدولية  والإ�شالمية  العربية 
 1998 مار�ش   29 يف  ح�شل  كما 
ع��ل��ى ج���ائ���زة “ داع���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ة “ 
وذلك  العربية  امل���دن  منظمة  م��ن 
عرفانا جله�ده يف جمال احلفاظ 
على البيئة وا�شهاماته يف الت�شجري 

واإقامة املحميات الطبيعية.

ا�شرتداد  اأجل  امل�اجهة من  لدول 
املغت�شبة  ال���ع���رب���ي���ة  احل�����ق������ق 

وحترير الأر�ش العربية املحتلة.
 6 “ يف  “ ط��ي��ب اهلل ث����راه  ودع����ا 
العربية  ال����دول   1975 م��ار���ش 
ل��ل��ت�����ش��ام��ن والل���ت���ح���ام م���ع دولة 
الإمارات لتتمكن من حتقيق وحدة 
للتهديدات  وال��ت�����ش��دي  امل��ن��ط��ق��ة 
التي تتعر�ش لها الأقطار العربية 

املنتجة للبرتول.
وج����اء ت�����ش��ري��ح��ه ال�����ش��ه��ري الذي 
 1977 م��ار���ش   10 يف  ب��ه  اأدىل 
ملجلة احل�ادث لي�ؤكد اأن الإمارات 
على ا�شتعداد تام ملتابعة دعم دول 
قال:  حيث   .. العربية  امل���اج��ه��ة 
الن�شبة  العرب  اإخ�اننا  ليقرر   “
ال��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا وي��ت��ف��ق���ا عليها 
ف�شيجدوننا يف مقدمة امل�شاهمني 

فيها “.
تراأ�ش  اخلليجي  ال�شعيد  وع��ل��ى 
11 م��ار���ش من  ال�����ش��ي��خ زاي����د يف 
للمجل�ش  اجتماعا   1991 العام 
الأع��ل��ى اأك���د خ��الل��ه ع��ل��ى حر�ش 
جانب  اإىل  ووق����ف���ه���ا  الإم��������ارات 
مرحلة  يف  ال��ك���ي��ت  يف  الأ����ش���ق���اء 
التعمري كما كان م�قفها املبدئي 
يف مرحلة التحرير .. كما ا�شتقبل 
اأف������راد   1991 م����ار�����ش   24 يف 
ال��ق���ات الإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي �شاركت 
ال��ك���ي��ت م�شيدا  يف ح��رب حت��ري��ر 
ب�شجاعتهم وت�شحياتهم يف �شبيل 

ن�شرة احلق.
واأك��د “ رحمه اهلل “ يف 4 مار�ش 
وزراء  ل���ق���ائ���ه  خ������الل   1999
اخلارجية يف دول جمل�ش التعاون 
ال���ع���رب���ي حر�ش  ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
ال��ت�����ش��اور ودرا�شة  ع��ل��ى  الإم�����ارات 
الق�شايا كافة قبل اتخاذ اأي قرار 
م��ن اأج��ل ك��رام��ة وع��زة وق���ة دول 

اخلليج.

ال�سيا�سة الدولية ..
اآم������ن ال�����ش��ي��خ زاي������د “ ط���ي���ب اهلل 
ث��راه “ على ال��دوام ب��اأن العالقات 
اأ�ش�ش  على  تبنى  اأن  الدولية يجب 
ال��ت��ع��اون والح�����رتام امل��ت��ب��ادل بني 
اعتماد  اإىل  ودع�����ا  ال�����دول  ج��م��ي��ع 
كافة  وح��ي��دة حل��ل  و�شيلة  احل����ار 
لغة  ع��ن  بعيدا  وامل�شاكل  الق�شايا 
ال�شيخ  وراأى  وامل���اج��ه��ة.  احل���رب 
النحياز  ع��دم  دول  زاي��د يف حركة 
فر�شة حقيقية لتجنب اآثار احلرب 
العاملية  نهاية احل��رب  بعد  ال��ب��اردة 
اهلل”  “رحمه  وت�����راأ������ش  ال���ث���ان���ي���ة 
دولة  وف���د   1983 م���ار����ش   7 يف 
الفتتاحية  اجلل�شة  يف  الإم�����ارات 
النحياز  ع����دم  دول  ق��م��ة  مل����ؤمت���ر 
يف ن���ي����دل���ه���ي ح���ي���ث دع�����ا ال�����دول 
الأع�شاء اىل اإيجاد طريق م�شتقل 
والغربي  ال�شرقي  املع�شكرين  عن 
اأمن ورفاهية �شع�ب دول  لتحقيق 

عدم النحياز.
 1 “ يف  ث�����راه  “ ط��ي��ب اهلل  واأك�����د 
حديث  خ�����الل   1975 م����ار�����ش 
ال�حيدة  ال��شيلة  اأن  اأملانية  ملجلة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ع����دال����ة ب����ني ال������دول 
املنتجة وامل�شتهلكة للبرتول تتمثل 
باأ�شعار  ال����ب����رتول  ���ش��ع��ر  رب����ط  يف 

ال�شلع الأخرى.
 6 “ ط��ي��ب اهلل ثراه” يف  وح�����ش��ر 
امل�ؤمتر  اف��ت��ت��اح   1977 م���ار����ش 
الفريقية  العربية  للقمة  الأول 
اأعلن عن تقدمي  القاهرة حيث  يف 
الإم��ارات مبلغ 137 ملي�ن دولر 

للم�شاهمة يف تنمية افريقيا.

املراأة ..
ح��ظ��ي��ت امل������راأة يف دول����ة الإم������ارات 

ت��ق��دي��را لدورها  م��ت��م��ي��زة  مب��ك��ان��ة 
به وقد  والنه��ش  املجتمع  بناء  يف 
على  ثراه”  اهلل  “طيب  ح���ر����ش 
من  العديد  يف  املكانة  ه��ذه  تاأكيد 
املنا�شبات. ويف 22 مار�ش 2000 
�شم�  قرينته  اأن  زاي��د  ال�شيخ  اأك��د 
ال�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
لأجنالها  رع��اي��ت��ه��ا  يف  م��ث��ال��ي��ة  اأم 
ببنات  اه��ت��م��ام��ه��ا  واأن  واأح���ف���اده���ا 
وطنها اهتمام الأم احلري�شة على 
م�شريا   .. وم�شتقبلهن  ح��ي��ات��ه��ن 
ت��ت��اب��ع وت���در����ش م��ا تراه  اأن��ه��ا  اإىل 
ا����ش���ت���ف���ادة كبرية  وت�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه 
وتختار  ذل����ك  يف  ت�����ش��ت�����ش��ري  وه����ي 
للعمل  ال��ن�����ش��اء  ���ش��ف���ة  ب��ذك��ائ��ه��ا 
داخ���ل  الآراء  وت����ب����ادل  وال���ت���ع���اون 
الدولة وخارجها. وحر�ش “رحمه 
ودخ�لها  امل����راأة  تعليم  ع��ل��ى  اهلل” 
يف ك��اف��ة جم���الت ال��ع��م��ل ويف هذا 
الإطار جاءت ر�شالته اخلا�شة التي 
وجهها يف 8 مار�ش 2003 لتهنئة 
بجامعة  الأوىل  الدفعة  خريجات 
التخرج  بي�م  �شع�ره  وا�شفا  زاي��د 
بالفخر والفرحة كما منح “رحمه 
على  احلا�شالت  اخلريجات  اهلل” 
خريجة   90 وع���دده���ن  الم��ت��ي��از 
وميدالية  دره����م  األ����ف   20 م��ب��ل��غ 

ذهبية.
11 مار�ش  زاي���د يف  ال�����ش��ي��خ  ودع���ا 
من  ب��ع��دد  ل��ق��ائ��ه  خ���الل   1990
امل�شابقة  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ط���ال���ب���ات 
الأ�شرية  الرتبية  الأوىل يف جمال 
اإىل و�شع خطة لعمل امل��راأة يف كل 

املجالت وخا�شة الطب.

حقوق الإن�سان ..
داأب��ت الإم��ارات منذ تاأ�شي�شها على 
الت�شامح  ي�����ش���ده  جم��ت��م��ع  اإن�����ش��اء 
ويعي�ش  ال���ث���ق���اف���ات  ف��ي��ه  وت���ت���ع���دد 

الإمارات تعرب عن قلقها اإزاء ت�صاعد وترية العنف وتداعياته على �صالمة املدنيني يف الغوطة ال�صرقية
•• جنيف-وام:

املتحدة  الدائم للدولة لدى الأمم  املندوب  الزعابي  اأكد �شعادة عبيد �شامل 
اإىل  اأن دول��ة الإم��ارات ت�شم �ش�تها  واملنظمات الدولية الأخ��رى يف جنيف 
ال�شعب  اأن  ال��ف���ري��ة وت���ؤك��د  ال��ه��دن��ة  ب��اح��رتام  ال��دول��ي��ة املطالبة  ال��دع���ات 
املمنهج للمدنيني ل  امل���اج��ه��ات وال���ش��ت��ه��داف  اأف��ظ��ع  ال��ذي �شهد  ال�����ش���ري 
يتحمل ف�شال دم�يا متكررا كما ت�ؤكد جمددا �شرورة احلفاظ على وحدة 

و�شالمة اأرا�شي الرتاب ال�ش�ري.
جاء ذلك يف كلمة الدولة التي األقاها �شعادته اأمام الدورة ال�شابعة والثالثني 
الغ�طة  يف  ال��شع  ب�شاأن  العاجل  النقا�ش  اإط��ار  يف  الإن�شان  حق�ق  ملجل�ش 
ال�شرقية ب�ش�ريا. و رحب �شعادته - يف م�شتهل كلمته - بعقد هذا النقا�ش 

اإزاء ت�شاعد وترية العنف وتداعياته على  العاجل .. معربا عن بالغ القلق 
ب�ش�ريا  ال�شرقية  الغ�طة  منطقة  يف  املدنيني  و�شالمة  الإن�شانية  الأو�شاع 
وبالرغم من اعتماد جمل�ش الأمن القرار 2401 الداعي اإىل فر�ش الهدنة 
ملدة 30 ي�ما على الأقل يف جميع اأرجاء �ش�ريا اإل اأنه ح�شب تقارير الأمم 

املتحدة الأخرية مل يت�قف ا�شتهداف املدنيني وتدمري املرافق العم�مية.
يف حني اأكد �شتفان دي مي�شت�را املبع�ث اخلا�ش ل�ش�ريا اأنه مل يتم حتقيق 
اأي جناح على �شعيد اجلهد الإن�شاين خالل الأ�شابيع القليلة املا�شية. ون�ه 
اأن  الإم���ارات  املاأ�شاوي ترى دول��ة  ال��شع  اأم��ام هذا  اأن��ه  اإىل  الزعابي  �شعادة 
اأول�يات الأمم املتحدة واملجتمع الدويل يف هذه الآون��ة ه� تركيز جه�دها 
من  تبقى  ما  اإنقاذ  على  والعمل  املدنيني  على  املفرو�ش  احل�شار  فك  على 
اآمنة خلروج املدنيني من  �شكان الغ�طة من خالل الإ�شراع يف فتح ممرات 

مناطق احلرب وال�شماح غري امل�شروط ل�كالت الإغاثة الدولية وغريها من 
املنظمات الإن�شانية بالإجالء الطبي جلميع امل�شابني واإي�شال امل�شاعدات دون 
اأي عائق اإىل الغ�طة ف�شال عن ت�شيري املرور وال��ش�ل الآمن للم�شاعدات 
الإن�شانية وم�ظفي ال�كالت الإن�شانية والطبية وفقا لقرار جمل�ش الأمن 

املذك�ر.
وجدد �شعادة ال�شفري عبيد �شامل الزعابي - يف ختام كلمته - م�قف الإمارات 
احلل  هي  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  تعترب  والتي  �ش�ريا  يف  الأزم��ة  اإزاء  ال�ا�شح 
ت�ؤيد  كما  ال�شقيق  البلد  ه��ذا  يف  الدامي  ال�شراع  لهذا  حد  ل��شع  ال�حيد 
جميع اجله�د الرامية اإىل اإجراء ح�ار �شامل وبناء لتحقيق هذا احلل مع 
مراعاة ا�شتيفاء التطلعات امل�شروعة لل�شعب ال�ش�ري وفقا لقرارات جمل�ش 

الأمن وغريها من القرارات واملبادرات ذات ال�شلة.

حمدان بن را�صد يزور 
الأردن الأربعاء املقبل

•• دبي- وام:

يق�م �شم� ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكت�م نائب حاكم دبي 
املقبل على  الأرب��ع��اء  ل��الأردن ي�م  اأخ�ية  املالية بزيارة  وزي��ر 
راأ�ش وفد رفيع وذلك تلبية لدع�ة من جاللة امللك عبداهلل 
الثاين بن احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة. 
الأردين  العاهل  عمان  الأردن��ي��ة  العا�شمة  يف  �شم�ه  ويلتقي 
ويتبادل معه احلديث ح�ل عدد من امل�ا�شيع وامل�شائل ذات 
�شتى  يف  الثنائي  والتعاون  الأخ�ية  الروابط  بتعزيز  ال�شلة 

املجالت ملا فيه خري البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

حممد بن �صلطان بن خليفة يزور خميم مريجيب الفهود بالأردن
•• عمان -وام: 

�شلطان  م���ؤ���ش�����ش��ة  م���ن  وف����د  زار 
الإن�شانية  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن 
وال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ي��م الإم�����ارات�����ي - 
مريجيب  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأردين 
الزرقاء  م��دي��ن��ة  ���ش��رق��ي  ال��ف��ه���د 
الأردن���ي���ة ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��خ حممد 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
وال�شيخ  للم�ؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم���ني 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  خليفة 

نهيان واأع�شاء ال�فد املرافق.
اخلييلي  م���ب���ارك  ���ش��ع��ادة  ورح�����ب 
واأع�����ش��اء م��ن فريق  م��دي��ر املخيم 
حممد  بال�شيخ  الإماراتي  الإغاثة 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان وال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

املخيم واملركز الطبي وامل�شت�دعات 
ال��ك��ب��ري« وور�شة  ال��ق��ل��ب  و«م��ك��ت��ب��ة 

ال�شيانة و«م�شغل اأمنا فاطمة«.
بهدف  ال�������زي�������ارة  ه�������ذه  وت������اأت������ي 
ا���ش��ت��ك��م��ال اجل��ه���د امل�����ش��رتك��ة بني 
م���ؤ���ش�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
وهيئة  والعلمية  الإن�شانية  نهيان 
الهالل الأحمر الإماراتي لتقدمي 
وامل�شاعدات  الإن�شانية  اخل��دم��ات 
لالجئني ال�����ش���ري��ن ت��زام��ن��ا م��ع » 
ال�شيخ حممد  وق���دم   .« زاي���د  ع��ام 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
»م�شابيح الأمل والهدايا« لأطفال 
املخيم با�شم مبادرة »منارة الأمل« 
بنت  �شما  ال�شيخة  اأطلقتها  التي 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان والتي 

م�شريا   .. املرافق  وال�فد  �شلطان 
الأث����ر  ل��ه��ا  ال����زي����ارة  ه����ذه  اأن  اإىل 
الطيب والبالغ يف تعزيز املعن�يات 
وحت��ف��ي��ز ال��ه��م��م ل��ب��ذل امل��زي��د من 
اجل��ه���د وال��ع��ط��اء م��ن قبل فريق 
الإم�����ارات الإغ��اث��ي ب����الأردن جتاه 

اأ�شقائهم الالجئني ال�ش�ريني.
ت��شيحي  بعر�ش  ال��زي��ارة  وب���داأت 
ع���ن امل��خ��ي��م ت�����ش��م��ن م��ه��ام فريق 
التي تقدمها  الإغ��اث��ة واخل��دم��ات 
ال��ه��الل الأح���م���ر لالجئني  ه��ي��ئ��ة 
حتى  الأزم��ة  بداية  منذ  ال�ش�رين 

ي�منا هذا.
باخلدمات  اإعجابه  ال�فد  واأب���دى 
ج�لته  ب���ع���د  ل���الج���ئ���ني  امل���ق���دم���ة 
ملدر�شة  وزي��ارت��ه  املخيم  اأرج���اء  يف 

تعليم  اأهمية  على  ال�ش�ء  ت�شلط 
البلدان  يف  امل��ح��روم��ني  الأط���ف���ال 
تعاين من احلروب  التي  واملناطق 
والفقر والك�ارث الطبيعية اإ�شافة 
اإىل الرتكيز على ا�شتئ�شال م�شكلة 
فقر الطاقة واحلاجة اإىل الطاقة 

النظيفة.
جه�د  على  اخلييلي  �شعادة  واأثنى 
خليفة  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان  م����ؤ����ش�������ش���ة 
م�شيدا   .. وال��ع��ل��م��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
للم�ؤ�ش�شة  امل��ت��ت��ال��ي��ة  ب���الإجن���ازات 
الدكت�ر  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م���  ب��رئ��ا���ش��ة 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
رئي�ش  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
للم�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�ش  الدولة 
وم���ت���اب���ع���ت���ه احل���ث���ي���ث���ة لأع�����م�����ال 

اإغاثية  وج��ه���د  خ��ريي��ة  م�����ش��اري��ع 
الدولة  تقدمها  ومتميزة  ناجحة 
يف  ال�ش�ريني  الالجئني  لالأ�شقاء 
الأردنية  اململكة  مناطق  خمتلف 

وفعاليات امل�ؤ�ش�شة.
ال�شيخ  اأع����رب  ال���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
عن  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  حممد 
اع����ت����زازه وت���ق���دي���ره مل���ا مل�����ش��ه من 

برعاية  حت��ظ��ى  وال��ت��ي  الها�شمية 
م�شتمرة  وت�����ج����ي����ه����ات  خ���ا����ش���ة 
وم���ت���اب���ع���ة ح��ث��ي��ث��ة م����ن ال���ق���ي���ادة 

احلكيمة للدولة.

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�صاعدات غذائية لأهايل مديرية ترمي بح�صرموت
•• املكال -وام:

اأع��م��ال��ه��ا الإغاثية  ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي  وا���ش��ل��ت ه��ي��ئ��ة 
لأهايل  غذائية  م�شاعدات  تقدمي  عرب  ح�شرم�ت  يف  والإن�شانية 
منطقة املحي�شرة مبديرية ترمي وذلك يف اإطار جه�دها الرامية 
�شعبة  اأو�شاعا  تعاين  التي  لالأ�شر  احلياة  وتطبيع  املعاناة  لرفع 
ب�شبب الظروف التي متر بها بالدهم. ياأتي ذلك يف اإطار اجله�د 
تغطي  ان�شانية  م�شاريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  الهيئة  تبذلها  ال��ت��ي 
يف  التحتية  والبنية  والتعليمية  وال�شحية  الإغ��اث��ي��ة  اجل���ان��ب 
خمتلف املحافظات املحررة ومنها ح�شرم�ت التي تعمل بها حاليا 
اأن  �شاأنها  التي من  واخلدمية  التنم�ية  امل�شاريع  عرب حزمة من 
الفرحة  من  حالة  و�شادت  ل�شكانها.  املعي�شية  احلالة  من  حت�شن 
ت�شلمهم  الأه��ايل ومل تفارق البت�شامة وج�هم وذل��ك عقب  بني 
امل�اد الإغاثية من فريق الهالل الأحمر الإماراتي رغم ما حتمله 

يعي�ش�نها  ال��ت��ي  اأو���ش��اع��ه��م  ب�شبب  وه��م���م  اأح����زان  م��ن  قل�بهم 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  واأ���ش��ادوا   .. ج��راء ج��رائ��م النقالبيني 
وجه�دها  جانبهم  اإىل  الأخ���ي��ة  ووقفتها  و�شعبا  وحك�مة  قيادة 
امل�شتمرة لأبناء ح�شرم�ت خ�ش��شا  املت�ا�شلة يف عملية الإغاثة 
فريق  رئي�ش  وقال عبدالعزيز اجلابري  اليمني عم�ما.  وال�شعب 
الهالل الأحمر الإماراتي بح�شرم�ت اإن هذا احلملة تهدف اإىل 
حت�شني احلياة املعي�شية لالأهايل عرب ت�فري متطلبات املرحلة من 
م�شاعدات اإن�شانية واإغاثية وتنم�ية .. م��شحا اأن هذه امل�شاعدات 
تاأتي يف �شياق اجله�د التي تبذلها دولة الإمارات يف جمال العمل 
اخلريي والإن�شاين وحر�شها على تخفيف وطاأة املعاناة الناجمة 
عن نق�ش الغذاء. ولفت اجلابري اإىل اأن هذه احلملة تهدف اإىل 
�شد الفج�ة الغذائية التي تعاين منها هذه الأ�شر وت�شببت الأو�شاع 
امل�شاعدات  هذه  اأن  م��شحا  ات�شاعها  يف  والقت�شادية  الإن�شانية 

�شتخفف اإىل حد كبري من معاناة الأهايل هناك.
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اأخبـار الإمـارات

غرفة عجمان تختتم م�صاركتها يف �صهر البتكار بحلقة البتكار يف العمل احلكومي

مالية عجمان حت�صد جائزة درع احلكومة الذكية العربية عن نظام » موارد «

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
بعن�ان  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ح��ل��ق��ة  ع��ج��م��ان 
احلك�مي”  العمل  يف  “البتكار 
امل�يجعي  ع��ب��داهلل  �شعادة  تراأ�شها 
رئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة عجمان، 
حيث تاأتي احللقة �شمن م�شاركات 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان يف �شهر الم����ارات 
وطني  ح�������دث  اأك��������رب  ل����الب����ت����ك����ار 

لالحتفاء بالبتكار واملبتكرين.
مقر  يف  النقا�شية  احللقة  ح�شر 
املدير  ال�����ش���ي��دي  ���ش��امل  ال��غ��رف��ة 
ال��ع��ام وع��ب��داهلل عمر امل��رزوق��ي – 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
واملعامالت  ال��ع�����ش���ي��ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
التنفيذي  املدير  الظفري  ونا�شر 
الع�شاء  ودعم  التخطيط  لقطاع 
وحممد اجلناحي املدير التنفيذي 
لقطاع تنمية ال�شتثمار والعمال 

العمال ب�شكل عام.
ا�شتحداث  �����ش����رورة  ع���ل���ى  واك������د 
يف  الب��ت��ك��ار  ب�����ش���ؤون  معنية  اإدارة 
ال���غ���رف���ة وت����ف���ري ال���دع���م ال����الزم 
الغرفة  ومتعاملي  م�ظفي  حل��ث 
افكار  اي����ج����اد  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى 
ت�شب  ومبتكرة  ابداعية  وخدمات 
يف خمرجات الغرفة و ت�شهل بيئة 
واملتعاملني  امل�ظفني  لدى  العمل 

ب�شكل عام.
غرفة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  واثنى 
عجمان على حر�ش وجه�د القيادة 
البتكار  م�شرية  دع��م  يف  الر�شيدة 
لت�شمل كافة القطاعات واخلدمات 
واملحلي  الحت��ادي  امل�شت�يني  على 
امل�ؤ�ش�شات  يف  البتكار  ا�شبح  حتى 
دائمة  �شمة  واخل��ا���ش��ة  احلك�مية 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ع���م���ل، ل��ت�����ش��ب��ح دول���ة 
م���ل���ه���م على  الم�������������ارات من���������ذج 
م�شت�ى العامل يف تطبيق البتكار 

م�شريا  امل�ؤ�ش�شات،  خمتلف  داخ��ل 
لالبتكار  الم������ارات  ���ش��ه��ر  ان  اإىل 
يعترب فر�شة ل�شت�شراف امل�شتقبل 
الفر�ش  اه��م  على  ال�ش�ء  وال��ق��اء 
باخلدمات  ل��الرت��ق��اء  الب��ت��ك��اري��ة 
التنمية  وامل�شاهمة يف ر�شم خطط 
القت�شادي  ال��ق��ط��اع  وا���ش��ت��دام��ة 

ومن�ه.
هذا ونظمت غرفة عجمان م�شابقة 
خمتلف  لت�شمل  الب��ت��ك��ار  حت���دي 
مبتكرة  م�شاريع  ل��ط��رح  الدارات 
تعزز من م�شاهمة م�ظفي الغرفة 
وج�دتها  ال��ع��م��ل  بيئة  ت��ط���ي��ر  يف 
مبا ينعك�ش على اخلدمات املقدمة 
وقد  ال��غ��رف��ة  ومتعاملي  لع�����ش��اء 
م�شروع   15 امل�����ش��اب��ق��ة  ����ش���ه���دت 
بهدف  ومناق�شتهم  درا���ش��ت��ه��م  مت 
اتاحة الفر�شة  مل�شاركة م�ظفيها 
يف ط���رح م�����ش��اري��ع واف��ك��ار مبدعة 

ومبتكرة.

•• عجمان-وام:

عجمان  يف  امل���ال���ي���ة  دائ������رة  ف�����ازت 
الذكية  احل���ك����م���ة  درع  ب���ج���ائ���زة 
نظام  ع��ن   2018 ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
اأف�شل  ي��ع��د م��ن  ال���ذي   « » م�����ارد 
املعايري  ح�شب  املطبقة  الأن��ظ��م��ة 
امل��ع��ت��م��دة ل��ل��ج��ائ��زة وذل����ك خالل 

حفل اأقيم م�ؤخرا يف القاهرة.
واأك��د �شعادة م��روان اآل علي مدير 
ع���ام دائ����رة امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان اأن 
التط�ير  ع��ل��ى  حت��ر���ش  ال���دائ���رة 
مفاهيم  وف���ق  ل��الأن��ظ��م��ة  امل�شتمر 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  م���ب���ت���ك���رة يف 
الطم�حات  يحقق  مبا  احلك�مية 
الريادة  لتحقيق  �شعيا  امل�شتقبلية 
وذل������ك  امل�������ج�������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
ومنهجيات  اآل���ي���ات  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا 
ال���ع���م���ل امل����ؤ����ش�������ش���ي امل��ن��ب��ث��ق��ة من 
لقيادتنا  ال�طنية  الأج��ن��دة  روؤى 
حك�مة  لروؤية  وجت�شيدا  ال�طنية 

عجمان 2021.

الدائرة  �شعي  واأك��د  التكرمي  بهذا 
لتحقيق املزيد من الإجن��ازات مبا 
يت�افق مع خطتها ال�شرتاتيجية 
احلك�مي  العمل  منظ�مة  ويدعم 
اأن حك�مة  اإىل  الم���ارة م�شريا  يف 
ع����ج����م����ان ت����ع����د م�����ن احل����ك�����م����ات 
تطبيقات  يف  وال���رائ���دة  ال�����ش��ب��اق��ة 

اخلدمات الإلكرتونية والذكية.
امل��ال��ي��ة تعمل  دائ���رة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
مبتكرة  خ����دم����ات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 
منظ�مة  ت���ط����ي���ر  اإىل  ت����ه����دف 
بالدوائر  احل��ك���م��ي  امل���ايل  العمل 
وامل�ؤ�ش�شات املحلية وت�شهل وتب�شط 
اأف�شل  با�شتخدام  العمل  اإج��راءات 
املعا�شرة  واملمار�شات  التطبيقات 
من �شمنها » نظام م���ارد » وذلك 
����ش���ع���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل بني 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ال��ي��ة والإداري������ة على 

م�شت�ى دوائر اإمارة عجمان.
ق�����ال حم���م���د جا�شم  م����ن ج���ان���ب���ه 
احلك�مية  احل�شابات  اإدارة  مدير 
من  يعد  م���ارد  نظام  اإن  بالدائرة 

اأب���رز الأن��ظ��م��ة الل��ك��رتون��ي��ة التي 
امل��ال��ي��ة ويهدف  دائ������رة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
العمليات  ت����ح���ي���د  اإىل  ال���ن���ظ���ام 
والإجراءات الإدارية وم�ائمتها مع 
مع  املت�افقة  القيا�شية  امل�ا�شفات 
اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال 
امل�شارات  يف  امل�ؤ�ش�شية  الإج����راءات 
املالية وادارة امل�ارد الب�شرية وادارة 

امل�شرتيات واملخازن.
درع  ج����ائ����زة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
احل��ك���م��ة ال��ذك��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة متنح 
اأك��ادمي��ي��ة ج���ائ��ز التميز  م��ن قبل 
للحك�مات  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
وامل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ر���ش��م��ي��ة يف ال���دول 
تطبيقاتها  تتما�شى  التي  العربية 
على  ت�شتخدمها  التي  والتقنيات 
املعايري  م����ع  الإن������رتن������ت  ���ش��ب��ك��ة 
الإلكرتونية  ل��ل��م���اق��ع  ال��دول��ي��ة 
ذاته  ال���ق��ت  يف  وت��ع��م��ل  الر�شمية 
احلك�مية  اخل��دم��ات  تقدمي  على 
ون�������ش���ر امل���ع���رف���ة ل��ل��ج��م��ه���ر عرب 
امل�����اق����ع الإل����ك����رتون����ي����ة وم����اق���ع 

املجل�ش  ع�����ش���  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
ح��اك��م عجمان،  ل��الحت��اد  الع��ل��ى 
ار�ش  اإىل  معافا  �شاملا  اهلل  بحمد 

ال�طن”.
وتناولت احللقة النقا�شية تعريف 
الب���ت���ك���ار وم���راح���ل���ه وال���ف���رق بني 

بغرفة عجمان، وم�ظفي الغرفة.
هناأ  النقا�شية  احللقة  ب��داي��ة  ويف   
�شعادة عبداهلل امل�يجعي نيابة عن 
عجمان  “حك�مة  عجمان  غ��رف��ة 
ع�دة  على  ومقيميها  وم�اطنيها 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

الب����ت����ك����ار والخ�����������رتاع، واأو�����ش����ح 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل���ي��ج��ع��ي اهمية 
البتكار ودوره يف تط�ير اخلدمات 
وا�شتحداث خدمات جديدة ت�شهم 
يف من��� وا���ش��ت��دام��ة اع��م��ال اع�شاء 
وجمتمع  وم��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا  ال���غ���رف���ة 

ال�شركاء  يلم�شها  عملية  خ��ط���ات 
واملتعامل�ن.

�شامل  اأح����م����د  اجل�����ائ�����زة  وت�������ش���ل���م 
ل�ش�ؤون  التنفيذي  املدير  املدحاين 
الدعم امل�ؤ�ش�شي خالل احلفل الذي 
اأقيم برعاية معايل الدكت�رة هالة 

تط�ير  اأن جه�د  علي  اآل  واأو���ش��ح 
ال���ع���م���ل احل���ك����م���ي ال���ق���ائ���م على 
تقدمي  يف  والب�����ت�����ك�����ار  الإب������������داع 
متكاملة  مالية وحك�مية  خدمات 
للقيا�ش  دقيقة  منهجية  تتطلب 
اتخاذ  يف  ت�������ش���اع���د  ع���م���ل  واآل�����ي�����ة 

ال�شعيد وزيرة التخطيط واملتابعة 
عدد  وح�شره  م�شر  يف  وال�شالح 
احلك�مية  ال�شخ�شيات  من  كبري 
م�شت�ى  على  والإداري��ة  والقيادية 

املنطقة العربية.
�شعادته  ع����ن  امل����دح����اين  واأع��������رب 

عبداهلل بن �صامل القا�صمي يح�صر اأفراح ترمي و اجلروان
•• ال�صارقة -وام:

ح�شر �شم� ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة حفل الغداء الذي اأقامه ام�ش عبد 
اهلل حميد بن ترمي مبنا�شبة زفاف جنله “ حميد “ اإىل كرمية �شامل حممد بن علي اجلروان وذلك بقاعة اجل�اهر 

للمنا�شبات وامل�ؤمترات بال�شارقة.
كما ح�شر احلفل معايل ال�شيخ الدكت�ر ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�ش دي�ان �شاحب ال�شم� حاكم عجمان وال�شيخ 
�شلطان بن علي النعيمي وال�شيخ حممد بن را�شد بن مانع اآل مكت�م وال�شيخ بطي بن �شعيد اآل مكت�م وال�شيخ عبد 
اهلل بن ماجد بن �شعيد النعيمي و ال�شيخ عبد اهلل بن �شعيد بن را�شد النعيمي وال�شيخ علي بن �شعيد بن را�شد 
النعيمي وال�شيخ نا�شر بن �شعيد بن را�شد النعيمي والعميد عبد اهلل مبارك بن عامر نائب القائد العام ل�شرطة 

ال�شارقة وعدد من ال�شي�خ وال�زراء وروؤ�شاء الدوائر احلك�مية واملحلية وجمع كبري من اأهل العرو�شني.
�شهد احلفل عرو�شا �شعبية وتراثية قدمتها الفرقة احلربية.

دفاع مدين عجمان ي�صارك يف »حتدي الأوليني«
•• عجمان-وام: 

�شارك عدد من منت�شبي الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان يف الفعالية 
الأول  اأم�ش  ال��زوراء  اأقيمت يف منطقة  التي  الأوليني«  »حت��دي  الريا�شية 
ونظمتها دائرة التنمية ال�شياحية بالإمارة. واأ�شار املالزم جمال ح�شن جمال 
مدير فرع الأن�شطة الريا�شية بالإدارة اإىل ان فعالية »حتدي الأوليني« تعد 
الأوىل من ن�عها على م�شت�ى اخلليج العربي حيث مت ت�شميمها من �شلب 
الرتاث املحلي للدولة لتك�ن اإ�شافة جديدة للريا�شة بطابع تراثي �شاحر 
مميز. واأكد جمال ان الإدارة تدعم وحتر�ش على امل�شاركات الريا�شية التي 
الريا�شة لفتا  امل�شابقات  الدفاع املدين بكافة  تعزز ت�ا�شل وتفاعل رجال 
الريا�شة وحتفز وت�شجع  بن�شر ثقافة  كبرياً  اهتماماً  الإدارة ت�يل  اأن  اإىل 

امل�ظفني على ممار�شتها وجعلها اأ�شل�ب حياة.

ال�صيخة فاطمة ت�صتقبل عددًا من ال�صفريات وقرينات 
اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي

•• اأبوظبي-وام:

الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  ا�شتقبلت 
والطف�لة  ل��الأم���م��ة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي 
الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ام�ش يف ق�شر البحر 
الدبل�ما�شي  ال�شلك  اأع�����ش��اء  وق��ري��ن��ات  ال�شفريات  م��ن  ع��ددا 

املعتمدين لدى الدولة.
�شفرية  تي�شايف  ج�هري  مايا  �شعادة  وهن  ال�شفريات  واأعربت 
الدمنارك  مملكة  �شفرية  ج���ه��ل  م��ريي��ت  ���ش��ع��ادة  و  �ش�ي�شرا 
�شفرية  اي�����ش��ك���ب��ار  م��ي��ن��د���ش  ال��ي��زاب��ي��ث  فران�شي�شكا  و���ش��ع��ادة 
ال�ليات املتحدة املك�شيكية و�شعادة اإليزابيث كاردو�ش� ج�رداو 
ال�شلك  اأع�شاء  قرينات  جانب  اإىل  ل�ك�شمب�رج  دوق��ة  �شفرية 
ال�شيخ  ع����دة  مبنا�شبة  ل�شم�ها  تهانيهن  ع��ن  الدبل�ما�شي 

اأر���ش ال�طن وابتهاج  اآل نهيان اإىل  زاي��د بن حمدان بن زاي��د 
يف  امليامني  اأبطالنا  من  بطال  ب��شفه  و�شعبا  قيادة  الم��ارات 
�شاحات ال�شرف والبذل بعد اأن من اهلل عليه بال�شفاء .. ومتنني 
مزيدا من اخلري والنماء والتقدم لدولة الإمارات و�شعبها يف 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  ظل 
ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل 
اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش  حممد بن را�شد 
ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
القائد الأعلى للق�ات  اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 

امل�شلحة واخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� حكام الإمارات.
الدبل�ما�شي  ال�شلك  اأع�����ش��اء  وق��ري��ن��ات  ال�����ش��ف��ريات  واأ����ش���ادت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ب�شم�  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين 
امل��غ��ف���ر له  ال��دول��ة  وج��ه���ده��ا ب��شفها رف��ي��ق��ة درب م���ؤ���ش�����ش 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وما تقدمه 
من اأعمال جليلة تزرع الب�شمة والأمل يف نف��ش اأبناء ال�طن 
يف  ال��رج��ل  و�شريكة  املجتمع  ن�شف  متثل  ال��ت��ي  امل����راأة  خا�شة 

م�شرية البناء بجميع املجالت.
ون�هن مبا قدمته �شم�ها من اأجل النه��ش باملراأة الإماراتية 
يف امليادين كافة ومبادراتها العديدة لرعاية الأم�مة والطف�لة 

وحماية الن�شء حا�شر ال�طن وبناة م�شتقبله الزاهر.
حممد  ب��ن  ح��م��دان  بنت  �شم�شة  ال�شيخة  �شم�  اللقاء  ح�شر 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  ح��رم  نهيان  اآل 
�شيف  بنت  اليازية  ال�شيخة  و�شم�  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
بن حممد اآل نهيان حرم �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل وال�شيخة عائ�شة بنت �شهيل 

بن مبارك.

ال�صيخة فاطمة ت�صتقبل ال�صفرية الأمريكية 
مبنا�صبة انتهاء فرتة عملها يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شم�  ا�شتقبلت 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأم�مة 
الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطف�لة 
ام�����ش يف ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر ���ش��ع��ادة ب���ارب���ارا األ���ي���ف �شفرية 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ل���دى ال��دول��ة مبنا�شبة 

انتهاء فرتة عملها �شفرية لبالدها يف الإمارات.
اللقاء  خالل  الأمريكية  ال�شفرية  مع  �شم�ها  وتبادلت 
احل��دي��ث ح����ل خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م امل�����راأة .. 
ومتنت لها الت�فيق يف مهام عملها امل�شتقبلية.. واأ�شادت 
بجه�دها وما قدمته على طريق دعم وتعزيز عالقات 
التعاون الرا�شخة بني دولة الإمارات العربية املتحدة و 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.
ب���دور �شم�  ال�����ش��ف��رية الأم��ري��ك��ي��ة  اأ����ش���ادت  م��ن جانبها 

باملراأة  النه��ش  اأج��ل  من  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الإماراتية يف املجالت كافة ومبادراتها العديدة لرعاية 
الأم���م��ة وال��ط��ف���ل��ة وح��م��اي��ة ال��ن�����شء ال��ذي��ن ه��م اأمل 

البالد و بناة امل�شتقبل.
ال���رائ���دة وامل��ت���ا���ش��ل��ة يف جمال  وث��م��ن��ت ج��ه���د �شم�ها 
تعزيز دور املراأة الإماراتية جنبا اإىل جنب مع �شقيقها 
لق�شايا  ت���ل��ي��ه  ال���ذي  اله��ت��م��ام  و  املجتمع  يف  ال��رج��ل 
لإعداد  الطف�لة  ورعاية  والبيئة  الجتماعية  التنمية 

اأجيال وفية ل�طنها وقيادته .
بن  حمدان  بنت  �شم�شة  ال�شيخة  �شم�   .. اللقاء  ح�شر 
اآل  زايد  ال�شيخ حمدان بن  اآل نهيان حرم �شم�  حممد 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شم� ال�شيخة 
اليازية بنت �شيف بن حممد اآل نهيان حرم �شم� ال�شيخ 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 

الدويل.

لإنقاذ م�سابي حوادث املرور 

�صرطة راأ�ض اخليمة تد�صن نظام �صرعة ال�صتجابة للبالغات 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

د�شن الل�اء علي عبداهلل بن عل�ان 
راأ�ش  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي 
نظام   MDT ن���ظ���ام  اخل��ي��م��ة، 
بنظام  املرتبط  ال�شتجابة  �شرعة 
مبا�شرة   ICCC ال���ب���الغ���ات 
م���ع غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات وم��ن��ه اإىل 
الدوريات املرورية، وذلك بح�ش�ر 
غ��امن مدير  اأحمد  غ��امن  العميد 
عام العمليات ال�شرطية، والعميد 
احلميدي  �شعيد  حممد  الدكت�ر 
املركزية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر 
والعقيد علي حممد النقبي نائب 

مدير اإدارة العمليات.
اأو���ش��ح ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ب���اأن �شرطة 
راأ������ش اخل��ي��م��ة ت�����ش��ري وف���ق روؤي���ة 
-2017 ل��ع��ام  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

باأن تك�ن دولة الإمارات   2021

ال��ث��اين يف جعل الطرق  وال��ه��دف 
التكن�ل�جيا  وتط�يع  اأمناً،  اأكر 
لتحقيق  ال���ت���ق���ن���ي  وال�����ت�����ط������ر 
التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه������داف 
تنعك�ش اإيجابا على اأمن و�شالمة 
اأف��راد املجتمع، وحتقق لهم  كافة 

ال�شعادة و الإيجابية. 
ومن جانبه اأ�شار العميد الدكت�ر 
حم��م��د ���ش��ع��ي��د احل��م��ي��دي مدير 
نظام  ب��اأن  املركزية  العمليات  عام 
���ش��رع��ة ال���ش��ت��ج��اب��ة، ن��ظ��ام تقني 
مبا�شر  ب�شكل  م������ش���ل  ح��دي��ث 
والدوريات  العمليات  غرفة  ب��ني 
خمتلف  يف  امل���ت����اج���دة  امل����روري����ة 
مناطق الإمارة، كل ح�شب منطقة 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ه، وف�����ر ت��ل��ق��ى غرفة 
ن�عه  كان  مهما  البالغ  العمليات 
وطبيعته، يتم على الف�ر حتديد 
م���ك���ان ال���ب���الغ و حت���دي���د اأق����رب 

وب��ي��ئ��ة حم��ف��زة ل��الب��ت��ك��ار، وذلك 
والأعرا�ش  الأرواح  على  حفاظاً 

واملمتلكات.
 واأكد باأن نظام �شرعة ال�شتجابة 
ال��ك��ث��ري من  ت���ف��ري  ع��ل��ى  �شيعمل 
م�شابي  اأرواح  لإن����ق����اذ  ال����ق���ت 

من اأف�شل دول العامل يف حتقيق 
يف  ور�شالتها   ، وال�شالمة  الأم���ن 
لتعزيز  وك��ف��اءة  بفاعلية  ال��ع��م��ل 
الإم����ارات،  ج����دة احل��ي��اة ملجتمع 
م������ن خ��������الل ت�����ق�����دمي خ����دم����ات 
الأم�����ن وال�����ش��الم��ة ب��ط��رق ذكية 

�شرعة  املرورية وكذلك  احل���ادث 
ال������ش���ل اإىل م��ك��ان اجل���رائ���م و 
احل�ادث والق�شايا املختلفة التي 
ق���د ت���ق���ع، يف زم����ن ق��ي��ا���ش��ي، مما 
منظ�مة  يحقق  و  اجل��ه���د  ي�فر 
بالأمان،  املجتمع  و�شع�ر  الأم���ن 
ف��ه��� ن��ظ��ام ي��ت�����ش��ل م��ب��ا���ش��رة بني 
التاب  واأج���ه���زة  العلميات  غ��رف��ة 
امل�����ج�����دة يف ج��م��ي��ع ال����دوري����ات 
و�شيتم  اأوىل،  كمرحلة  امل��روري��ة 
ال���دوري���ات  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  تطبيقه 
التحريات  لإدارة  التابعة  املدنية 
وكذلك  اجل���ن���ائ���ي���ة،  وامل����ب����اح����ث 
يف  اخلا�شة،  امل��ه��ام  اإدارة  ملركبات 
اإىل  م�����ش��رياً  ال��ق��ري��ب،  امل�شتقبل 
التي  وال��ك��ب��رية  احلثيثة  اجل��ه���د 
اخليمة  راأ��������ش  ����ش���رط���ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
ال�شرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق 
والأم�������ان  الأم�������ن  ت���ع���زي���ز  الأول 

للمعنيني  مبا�شرة  واإر�شاله  وحي 
يف غرفة العمليات.

العمليات  ع��ام  مدير  اأ���ش��اف  كما 
 MDT ب������اأن ن���ظ���ام  امل����رك����زي����ة 
يعمل على حتديد وقيا�ش �شرعة 
ال�شتجابة من حلظة تلقى البالغ 
واإر���ش��ال��ه ل��ل��دوري��ة وح��ت��ى نهاية 

دوري�����ة مل����ق���ع احل�����دث، واإر����ش���ال 
والبيانات  الإح����داث����ي����ات  ك���اف���ة 
املطل�بة ح�ل البالغ اإىل الدورية 
بعده  لتنطلق  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  ع��رب 
الدورية مل�قع احلدث، كما ميكن 
النظام قائد الدورية من التقاط 
مبا�شر  ن��ق��ل  يف  ف��ي��دي���  اأو  ���ش���ر 

 ، اأوت�ماتيكية  بطريقة  ال��ب��الغ، 
ال�شتعالم  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ف�����ش��اًل 
عن املركبات و الأ�شخا�ش، و�شيتم 
م�شتقباًل تفعيل اإجراء املخالفات 
والأمنية  امل����روري����ة  وال���ت���ق���اري���ر 
واإر�شالها  م��ي��دان��ي��اً  واجل��ن��ائ��ي��ة 

مبا�شرة للنظام املعني بها.  

مدير عام حماكم دبي ي�صكل 
جمل�صًا لأ�صحاب الهمم

•• دبي –الفجر:

التقى �شعادة طار�ش عيد املن�ش�ري مدير عام حماكم دبي بامل�ظفني من 
اأ�شحاب الهمم، حيث اأو�شح اأن هذا اللقاء يهدف لفتح املجال للم�ظفني 
تخ�ش  التي  امل��ش�عات  وخمتلف  ومالحظاتهم  ملقرتحاتهم  لال�شتماع 
وجه  حيث  مبا�شر،  العليا  الإدارة  اإىل  واإي�شالها  ب��ال��دائ��رة  العمل  جم��ال 
الأعمال  �شري  على  ل��الط��الع  الهمم،  لأ�شحاب  جمل�شاً  بت�شكيل  �شعادته 

امل�ا�شيع  م���ن  ال���ع���دي���د  وم��ن��اق�����ش��ة 
املتعلقة باأم�ر العمل يف �شبيل اإيجاد 

بيئة وظيفية متميزة.
ت�شكيل جمل�ش  »مت  �شعادته،  واأو�شح 
ال��ه��م��م يف حم���اك���م دبي  لأ����ش���ح���اب 
وا�شحة،  ع��م��ل  وخ��ط��ة  اأه�����داف  ذات 
اأ�شحاب  م�ظفي  م��ن  يتطلب  حيث 
وتطبيق  املجل�ش،  فكرة  بلَ�رة  الهمم 
املنظمة،  الجتماعات  عرب  اأهدافها 
ورفع الت��شيات واملقرتحات لالإدارة 
الفعال  ب��دوره��م  منا  اإمي��ان��اً  العليا، 
الدائرة  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ي�����ش 

بل على م�شت�ى دولة الإم��ارات العربية املتحدة.« م�ؤكداً  �شعادته اهتمام 
حتقيق  �شبيل  يف  العمل  يف  املثابرة  واأهمية  بكفاءاتها،  واإمي��ان��ه��ا  ال��دائ��رة 
الإجنازات والتحلي بروح الإبداع واملبادرة وحب التعلم والطالع، و�شعيها 
ل�شتدامة ال�شتثمار يف تنمية قدراتهم باعتبارهم ال�شبيل لتحقيق اأهدافها 
امل�ش�ؤوليات  اأداء  يف  الإت��ق��ان  اأهمية  على  �شعادته،  وح��ث  ال�شرتاتيجية. 
�شري  التي تخ�ش  التحديات  بهم، وم�اجهة  ال�ظيفية اخلا�شة  والأعمال 
العمل من اأجل �شمان اإيجاد بيئة وظيفية متميزة، وكذلك بث روح الطاقة 
الإيجابية، وطرح اأفكار مبتكرة ومبدعة تط�يرية، واأهمية قيامهم بال�شعي 
دائما لنتهاز اأي فر�شة لتط�ير قدراتهم ومهاراتهم واكت�شاب املزيد من 
�شعادته  التكن�ل�جيا احلديثة والث�رة املعل�ماتية، م�جهاً  املعارف يف ظل 
العديد من الن�شائح والإر�شادات التي تعينهم على اأداء مهام عملهم باأف�شل 
للم�ظفني  املجال  لفتح  دائما  ت�شعى  دبي  اإن حماكم  وق��ال  �ش�رة ممكنة. 
وتذليل  اإليهم  ال�شتماع  باأهمية  منها  اإميانا  العليا  الإدارة  مع  للت�ا�شل 
والنظر يف مقرتحاتهم مبا  ا�شتف�شاراتهم  والإجابة على  اأمامهم  العقبات 

يعزز ويخدم جمال العمل بالدائرة.
بكل  املجتمع  اأم��ام  للدائرة  �شفراء  يك�ن�ا  اأن  اإىل  امل�ظفني  �شعادته  ودع��ا 
حماكم  حر�شت  التي  ال��دائ��رة  وق�انني  لإج���راءات  وفقا  وو�ش�ح  �شفافية 
اأ�شحاب  ذوي  امل�ظفني  �شجع  كما  ثقة  بكل  وتطبيقها  تنفيذها  على  دبي 
الهمم على التحلي بروح الإبداع واملبادرة وحب التعلم والطالع. ويف ختام 
اللقاء متنى مدير عام حماكم دبي الت�فيق والنجاح للم�ظفني يف حياتهم 
قدراتهم،  لتط�ير  با�شتمرار  �شعيهم  اأهمية  على  لهم  م�ؤكدا  ال�ظيفية، 
اإجناز  عند  اأعينهم  ن�شب  وو�شعها  احلميدة  ال�ظيفية  بالقيم  والتم�شك 

اأعمالهم، مبا يكفل حتقيق م�شالح امل�شتفيدين من خدمات الدائرة.
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شم�  اأك���د 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ش 
بالرعاية  حظيت  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن 
ال�شيخ  ال�الد  له  املغف�ر  والهتمام من 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
من  حاليا  جت��ده  م��ا  اإىل  ثراه” من�ها 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  م���ن  ت�����ش��ج��ي��ع  و  دع����م 
نهيان رئي�ش  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
الدولة “ حفظه اهلل “ و�شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب 
رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����زراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و �شاحب ال�شم� 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د 
امل�شلحة الأم��ر الذي مكنها من  للق�ات 
حتقيق مكت�شبات كثرية جعلتها متميزة 
يف بذلها وعطائها وم�ؤثرة يف حميطها 

املحلي والإقليمي والدويل .
الر�شيدة  ال��دول��ة  قيادة  اإن  �شم�ه  وق��ال 
التي  الإم������ارات  ب��ن��ت  يف  ثقتها  و���ش��ع��ت 

ت�شلحت بالعلم واملعرفة وت��شحت باأنبل 
القيم وامل��ب��ادئ ما ع��زز دوره��ا يف البناء 
الج��ت��م��اع��ي وب���ارك ج��ه���ده��ا يف املجال 

الإن�شاين.
ال�شيخ  �شم�  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
القيادات  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
�شرور  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  الإم��ارات��ي 

بن حممد اآل نهيان.
ك��م��ا ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان 
الرئا�شة  ط����ريان  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 
و���ش��ع��ادة اأح��م��د م��ط��ر ال��ظ��اه��ري مدير 
مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
م�شت�شار  ب��شهاب  حمد  عي�شى  و�شعادة 
���ش��م��� رئ���ي�������ش ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
و�شعادة الدكت�ر حممد عتيق الفالحي 

ال���ه���الل الأحمر  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ون�اب الأمني العام .

اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  وثمن 
نهيان الهتمام و الدعم الذي حتظى به 
املراأة الإماراتية من قبل” اأم الإمارات” 
�شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
املجل�ش  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
الرئي�شة  والطف�لة  ل��الأم���م��ة  الأع��ل��ى 
الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية الرئي�ش 
ودعم  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  الفخري 
قدرات املراأة الإماراتية وتعزيز ر�شالتها 
الإن�شانية واملجتمعية من خالل تروؤ�ش 
���ش��م���ه��ا ل��ع��دد م��ن م���ؤ���ش�����ش��ات امل�����راأة يف 
تام  تناغم  ويف  معا  تعمل  والتي  الدولة 
ي�شاهم  الن�شاء  م��ن  واع��د  جيل  لإع���داد 
بق�ة يف تعزيز جمالت النه�شة ال�شاملة 

التي ت�شهدها الإمارات .

الإماراتية  امل������راأة  اإن  ���ش��م���ه  واأو�����ش����ح 
ا�شتلهمت روح العطاء وقيم البذل من “ 
اأم الإمارات” و�شارت على نهج �شم�ها يف 
الإخال�ش و التفاين من اأجل الآخرين. 
واأكد �شم�ه اأهمية الدور الذي ت�شطلع 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف تعزيز جمالت  ب��ه 
�شم�ه  وحيا  والتنم�ي  الإن�شاين  العمل 
م���ب���ادرات امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة و 

املتط�عة يف احلقل الإن�شاين.
���ش��م��� ال�شيخ  اآخ������رى اط���ل���ع  م���ن ج��ه��ة 
اأهداف  على  نهيان  اآِل  زاي��د  بن  حمدان 
التابع  النعمة  حفظ  م�شروع  ومبادرات 
لهيئة الهالل الأحمر واأ�شاد �شم�ه بفكرة 
واأهداف امل�شروع الذي يعد اأحد املبادرات 
اإىل  والرامية  الأح��م��ر  للهالل  ال��رائ��دة 
وحث  املجتمعي  ال��ت��ك��اف��ل  م��ب��داأ  ت��ع��زي��ز 
واخلا�شة  احلك�مية  والهيئات  الأف���راد 

كافة على مد املزيد من ج�ش�ر الت�ا�شل 
مع املحتاجني.

ال��ذي ا�شتمع  ج��اء ذل��ك خ��الل العر�ش 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شم�  اإل��ي��ه 
بن  ���ش��رور  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  نهيان 
اآل ن��ه��ي��ان م��ن ���ش��ل��ط��ان حممد  حم��م��د 
م�شروع  م����دي����ر  ال�������ش���ح���ي  ح���ج���ر  ب�����ن 
امل�شروع  ت��اأ���ش��ي�����ش  ال��ن��ع��م��ة ح����ل  ح��ف��ظ 
وا�شرتاتيجية عمله وخططه وبراجمه 
�شعادة  العر�ش  ح�شر  كما   . امل�شتقبلية 
دي�ان  وك��ي��ل  الرميثي  خلفان  �شلطان 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل 
و���ش��ع��ادة اأح��م��د م��ط��ر ال��ظ��اه��ري مدير 
مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
م�شت�شار  ب��شهاب  حمد  عي�شى  و�شعادة 
���ش��م��� رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر. 
امل�شروع  اإن  ال�����ش��ح��ي  ���ش��ل��ط��ان  وق������ال 

2004 قدم  ال��ع��ام  ان��ط��الق��ه يف  وم��ن��ذ 
م�شاعدات للكثري من امل�شتفيدين داخل 
الدولة و خارجها �شملت الغذاء والدواء 
الربامج  والأث��اث وغريها من  والك�شاء 
وامل�شاعدات الن�شانية واخلريية م�شريا 
للم�شروع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف  اىل 
واملتمثل يف تعزيز دور الهيئة يف جمالت 
العمل الإن�شاين حمليا وتعزيز امل�شت�ى 
خالل  م��ن  امل�شتهدفة  للفئات  املعي�شي 

تبني اأن�شطة وخدمات بج�دة عالية.
و اأو�شح مدير امل�شروع اأن حفظ النعمة 
ي�شعى للمحافظة على �شالمة البيئة من 
خالل جمع التربعات والفائ�ش ال�شالح 
للتربع مثل الغذاء والك�شاء والأثاث من 
وت�زيعه على  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  اأفراد 
الدخل  وذوي  وامل��ت��ع��ف��ف��ني  امل��ح��ت��اج��ني 
املحدود داخل امارات الدولة ع��شا عن 

اتالفها يف البيئة من�ها اإىل اأن امل�شروع 
ومد  ال��ع��ط��اء  م��ب��داأ  تر�شيخ  اإىل  ي�شعى 
ج�ش�ر الت�ا�شل املجتمعي بني م�ؤ�ش�شات 
الدولة احلك�مية واخلا�شة واملح�شنني 
واملحتاجني ب�شرية واأمانة وذلك حفاظا 
على كرامة امل�شتفيد من الأ�شر املحتاجة 
وامل��ت��ع��ف��ف��ة. وق����ال ���ش��ل��ط��ان ال�����ش��ح��ي اإن 
لإ�شراك  ت�شعى  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
املتط�عني يف اأعمال امل�شروع كافة حيث 
يعمل كل متط�ع اأو متط�عة يف الأعمال 
اأن عدد م�ظفي  املنا�شبة له .. م��شحا 
م�������ش���روع ح��ف��ظ ال��ن��ع��م��ة ي��ب��ل��غ ح����ايل 
�شيارة  ب�33  جتهيزه  ومت  م�ظفا   40
الغذاء  لت�زيع  خمتلفة  واأوزان  باأحجام 

والك�شاء والأثاث على امل�شتفيدين.
يف  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اإن  ال�شحي  واأ���ش��اف 
امل��ا���ش��ي الربنامج  ال��ع��ام  دي�����ش��م��رب م��ن 

النعمة”  ح���ف���ظ  “�شفري  ال���ت���ط����ع���ي 
ل��ت��ع��زي��ز م���ب���داأ ال���ش��ت��دام��ة م���ن خالل 
�شراكات  وبناء  الإن�شاين  العمل  خدمات 
م����ع امل����ؤ����ش�������ش���ات واجل����ه����ات وامل����دار�����ش 
الربنامج  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و  واجل��ام��ع��ات. 
الإن�شانية  باخلدمات  لالرتقاء  يهدف 
يف  ال��دول��ة  م�شت�ى  على  يقدمها  ال��ت��ي 
من  العاملية  اإىل  الهيئة  تطلعات  �ش�ء 
خالل تفعيل دور امل�ظفني يف امل�ؤ�ش�شات 
احل���ك����م���ي���ة واخل���ا����ش���ة ل��ل��ق��ي��ام ب����دور 
واأق�شام  ب��رام��ج  ع��ن  وت����ع����ي  تثقيفي 
الأ�شرة  واأف���راد  العمل  لزمالء  امل�شروع 
لينال امل�ظف لقب �شفري حفظ النعمة 
وب�شاأن  واملجتمعية  الإن�شانية  لالأعمال 
امل�������ش���اري���ع امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل�������ش���روع حفظ 
من  م�شاريع  عدة  هناك  اإن  قال  النعمة 
للم�شروع  ج��دي��دة  اأف���رع  افتتاح  اأب��رزه��ا 
اإ�شافة اإىل بع�ش الفكار املطروحة مثل 
م��زرع��ة ح��ف��ظ ال��ن��ع��م��ة وم�����ش��غ��ل حفظ 
النعمة  حفظ  وور�شة  للخياطة  النعمة 
اىل  الأطعمة  حت�يل  وم�شروع  للنجارة 
احلاويات  وم�����ش��روع  ع�����ش���ي��ة  اأ���ش��م��دة 

الإلكرتونية.

•• ابوظبي-الفجر:

للعل�م  ال�����ع�����ني  ج����ام����ع����ة  ت���ط���ل���ق 
العمل  ور������ش�����ة  وال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا 
مهارات  لتط�ير  الثالثة  الإقليمية 
اأع�شاء هيئة التدري�ش الي�م الأحد 
مقر  يف   2018 مار�ش  من  الرابع 
زايد  ب��ن  حممد  مبدينة  اجل��ام��ع��ة 
اأف�شل  ع���ن����ان  حت���ت  اأب����ظ���ب���ي،  يف 
يف  والتقييم  للتخطيط  املمار�شات 
تنظمها   والتي  التجريبي،  التعليم 
بالتعاون مع جمعية كليات ال�شيدلة 
الأمريكية، وجمل�ش اعتماد التعليم 
وبح�ش�ر  الأم��ري��ك��ي،  ال�شيدلين 
الخ��ت�����ش��ا���ش من  ذوي  وم�����ش��ارك��ة 
اخل���������رباء وال����ب����اح����ث����ني يف جم���ال 
ال�شيدلة. �شتقام ال�ر�شة على مدى 
خاللها  �شيجري  متتاليني  ي�مني 
التجريبي  التعليم  برنامج  تقييم 
اأمهر  ي��د  على  بامل�شاركني  اخل��ا���ش 
اخلرباء من خالل اإقامة الأن�شطة 
واملناق�شات. كما ت�شت�شيف اجلامعة 
جمم�عة من املتحدثني الرئي�شيني 
كريج  ال��دك��ت���ر  ومنهم  ال���ر���ش��ة  يف 
ممار�شة  يف  م�شارك  اأ�شتاذ  ك�ك�ش، 
الربامج  رئ��ي�����ش  ون��ائ��ب  ال�شيدلة 
تك�شا�ش  ج��ام��ع��ة  م���ن  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
ف��ش،  ���ش���زان  والدكت�رة  التقنية، 
اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي ومدير  اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك 

امل��ه��ن��ي��ة، يف كلية  ب��رن��ام��ج اخل����ربة 
ال�شيدلة من جامعة اأي�ا.

الدين عطاطرة  ن�ر  الدكت�ر  واأكد 
املدير املف��ش للجامعة على اأهمية 
ور�ش العمل التي من �شاأنها اأن تنمي 
التدري�ش،  هيئة  اأع�����ش��اء  م���ه���ارات 
تط�ير  يف  ق��درات��ه��م  ت��ط���ر  بحيث 
م�ؤ�ش�شاتهم،  يف  التدري�شية  املناهج 
املدر�شني  اهتمام  ب�شرورة  م��شياً 
قادرين  طلبة  بتخريج  والباحثني 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل ب�����ق������ة، وذل��������ك من 
فائدة  ذات  مناهج  تدري�شهم  خالل 

ب��ني اجل����ان���ب النظرية  ت��دم��ج م��ا 
والعملية.

ودعا الأ�شتاذ الدكت�ر غالب ع��ش 
ال��رف��اع��ي رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة، جميع 
املجال  يف  وامل���ه���ت���م���ني  ال���ب���اح���ث���ني 
ور�ش  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  ال�����ش��ي��ديل 
التي تط�ر مهاراتهم وتعزز  العمل 
اإيجاباً  ينعك�ش  مما  لديهم  املعرفة 
على طرق التدري�ش وينقل الفائدة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ك���م���ا ي��������ش���ع م���دارك���ه���م 
العملي  التطبيق  وذل��ك من خ��الل 

امل�شاحب للتعليم النظري.

حتقيق  اإىل  ال��ع��م��ل  ور����ش���ة  ت�����ش��ع��ى 
الأه��داف مثل ت�شميم  العديد من 
التجريبي  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ����ربات  ب��ن��اء 
اإدراك  وامل���ت���ق���دم���ة،  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ومدى  التجريبي  التعليم  اأه��م��ي��ة 
املناهج  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  م����اءم���ت���ه 
الطلبة  اإع���داد  الأخ���رى،  الدرا�شية 
التدريب لبيئة  واملر�شدين وم�اقع 
تعليم جتريبي متميزة، اإ�شافة اإىل 
تقييم فعالة لربنامج  �شيا�شة  خلق 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ج��ري��ب��ي اخل��ا���ش بكل 

فرد. 

•• دبي - وام:

الرابع  “اخلليج  م����ؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  ام�����ش  ب��دب��ي  اخ��ت��ت��م��ت 
الذي   ”2018 للقلب  ال�ظيفية  الكهربائية  ل��ل��درا���ش��ات 
الع�ي�ش  حممد  بن  الرحمن  عبد  معايل  رعاية  حتت  اأقيم 
وزير ال�شحة ووقاية املجتمع ونظمه م�شت�شفى القا�شمي يف 
ال�شارقة مب�شاركة نخبة من اخلرباء والأطباء املتخ�ش�شني 

يف الكهرباء ال�ظيفية للقلب من املنطقة والعامل.
“حياة  ح�����ش��ر امل����ؤمت���ر - ال����ذي ا���ش��ت��م��ر ي���م��ني يف ف��ن��دق 
حممد  ي��شف  ال��دك��ت���ر   - دب��ي  هايت�ش”  ك��ري��ك  ريجن�شي 
ال�شركال وكيل ال�زارة امل�شاعد لقطاع امل�شت�شفيات والدكت�ر 
القا�شمي  م�شت�شفى  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ن���ري��اين  ع��ارف 

 300 ون��ح���  والق�شطرة  القلب  م��رك��ز  وا���ش��ت�����ش��اري  رئي�ش 
طبيب ميثل�ن 20 دولة ح�ل العامل.

اآخر امل�شتجدات العاملية يف جمال ا�شطرابات  تناول امل�ؤمتر 
والبتكارات  ال��ط��ب��ي��ة  احل���ل����ل  واأح�����دث  ال��ق��ل��ب  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
والتط�رات العلمية يف جمال الدرا�شات الكهربائية ال�ظيفية 
عن  والتطبيب  ال�شطناعي  والذكاء  الروب�تات  با�شتخدام 
بعد واأحدث الدرا�شات ال�شريرية واخلطط امل�شتقبلية وذلك 
التخ�ش�شية..  العاملية  اجلمعيات  من  العديد  مع  بالتعاون 
12.5 �شاعة معتمدة من وزارة ال�شحة  و وفر للم�شاركني 

ووقاية املجتمع �شمن برنامج التدريب الطبي امل�شتمر.
ل��ل��خ��رباء مت نقلها  ت��داخ��ل��ي��ة  اإج�������راءات  امل����ؤمت���ر  ت��خ��ل��ل  و 
والق�شطرة  القلب  وح��دة  عمليات  غرفة  من  مبا�شر  ب�شكل 

هذه  ح���ل  ح���اري��ة  جل�شات  وع��ق��د  القا�شمي  م�شت�شفى  يف 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع��ام  ب�شكل  احل�ش�ر  منها  لي�شتفيد  العمليات 
اإجراوؤها ومناق�شتها من قبل  التي مت  العديد من احل��الت 
اإج��راء عملية كي  اأمهر اخل��رباء يف هذا املجال.. اإىل جانب 
عن بعد لقلب مري�ش يف فنلندا با�شتخدام الروب�ت وتقنية 

الذكاء ال�شطناعي.
اأ�شبحت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  ال�شركال  ي��شف  الدكت�ر  وذك��ر 
بنجاح  م�شيدا  املرم�قة  الطبية  للم�ؤمترات  عامليا  م��رك��زا 
م�شت�شفى القا�شمي -الذي حت�ل اإىل مركز عاملي يف جمال 
الق�شطرة وجراحات القلب- يف عقد م�ؤمتر اخلليج لدرا�شات 
وخرباء  عاملية  منظمات  ي�شتقطب  الذي  الكهربائية  القلب 

دوليني يف الرعاية ال�شحية.

تزويد  على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  ح��ر���ش  اأك���د  و 
ق�شم جراحة القلب يف م�شت�شفى القا�شمي باأحدث الأجهزة 
الطبية  الأب��ح��اث  م�شتجدات  اآخ��ر  مل�اكبة  الطبية  وامل��ع��دات 
ليحافظ على املكانة العاملية التي ا�شتطاع حتقيقها وتر�شيخ 
ال���زارة يف تقدمي خدمات �شحية �شاملة  ري��ادة م�شت�شفيات 
اأجل  من  الت�قعات  تف�ق  عاملية  ومبعايري  بعدالة  ومبتكرة 

جمتمع �شعيد.
م��ن جانبه اأو���ش��ح ال��دك��ت���ر ع��ارف ال��ن���ري��اين اأن امل���ؤمت��ر - 
الذي يعترب الأول من ن�عه املتخ�ش�ش يف املنطقة وبات من 
التعليم  لتعزيز  ابتكارية  من�شة  ميثل   - العاملية  امل���ؤمت��رات 
والتدريب يف جمال الكهربائية ال�ظيفية للقلب يف املنطقة 
من�ها اإىل اأن امل�ؤمتر يعقد للمرة الرابعة بدعم العديد من 

و�شهد   EHRA ECS التخ�ش�شية  العاملية  اجلمعيات 
م�شاركة نخبة من اأمهر اأطباء القلب يف العامل لفتا اإىل اأن 
اجلمعية الأوروبية للنظم القلبية قدمت خالل هذا احلدث 
دورة تعليمية عن الأجهزة القلبية وعن الكهرباء ال�ظيفية 
للقلب وذلك باإ�شراف الدكت�ر ج�زيف م�رين� رئي�ش ق�شم 

التعليم يف اجلمعية.
الرابعة  بدورته  امل�ؤمتر  لتنظيم  املتميز  النجاح  اإىل  واأ���ش��ار 
امل�شت�ى  على  ج��دي��دة  علمية  ع��الق��ات  ب��ن��اء  يف  وم�شاهمته 
ال�شت�شاريني  م���ع  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ع��امل��ي 
املتخ�ش�شني يف املنطقة ي�ؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات 
النظم  ا���ش��ط��راب��ات  اإجن����ازات متقدمة يف جم��ال  يف حتقيق 

القلبية على م�شت�ى دول اخلليج العربي والعامل.

اختتام »موؤمتر اخلليج الرابع للدرا�صات الكهربائية الوظيفية للقلب 2018« بدبي

ا�ستقبل القيادات الن�سائية بـ»الهالل الأحمر« ويطلع على اأهداف ومبادرات م�سروع حفظ النعمة

حمدان بن زايد: القيادة و�صعت ثقتها يف بنت الإمارات التي ت�صلحت بالعلم واملعرفة وتو�صحت باأنبل القيم 

جامعة العني تطلق ور�صة عمل اأف�صل املمار�صات 
للتخطيط والتقييم يف التعليم التجريبي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جزيرة 
 CN 1099560:املمزر للمقاولت العامة رخ�شة رقم

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2017 / 05/ 05 امل�دعة حتت رقم: 272742 
با�شم : مريلني اتراك�شينز اوبريي�شنز ليميتد.

وعن�انه: 3 ماركت كل�ز ب�ول، دور�شيت بي ات�ش15 1 ان كي�، اململكة املتحدة.
العالمة م�شجلة مع اولية:

رقم الول�ية: 16003774
تاريخ الول�ية: 2016-11-07

بلد الول�ية: الحتاد الوروبي
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات وال�اقعة يف الفئة )35(. 

ال��شف عبارة Madame Tussauds كتبت باحرف لتينية مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 272741                         05 /05 / 2017
با�شم : مريلني اتراك�شينز اوبريي�شنز ليميتد.

وعن�انه: 3 ماركت كل�ز ب�ول، دور�شيت بي ات�ش15 1 ان كي�، اململكة املتحدة.
العالمة م�شجلة مع اولية:

رقم الول�ية: 16003774
تاريخ الول�ية: 2016-11-07

بلد الول�ية: الحتاد الوروبي
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات التعليم والتهذيب; التدريب، الرتفيه; الأن�شطة الريا�شية والثقافية.; ت�فري املطب�عات 
التذاكر; ت�فري  الف�رية; خدمات وكالت  الإلكرتونية  وال�شحف  الكتب  للتنزيل; ن�شر  القابلة  الف�رية غري  الإلكرتونية 
;  خدمات  امل��اله��ي  ح��دائ��ق  املراقبة;  خ��دم��ات  من�شات  املراقبة; وت���ف��ري  عجالت  وال�شتجمام; ت�فري  الرتفيه  م��راف��ق 
العرو�ش،  التزلج على اجلليد; اإنتاج وتقدمي  ال�شياحي; حلبات  الت�شلية; معامل اجلذب  املنتزهات; ت�فري خدمات قاعات 
لي�شارك بها؛; خدمات تنظيم احلفالت; اخلدمات  واأي��ام ممتعة للجمه�ر  امل�شابقات، والألعاب،  العرو�ش احلية؛ وتنظيم 
التعليمية املتعلقة بالرتفيه; تنظيم  واإدارة املعار�ش والندوات وور�ش العمل واملحا�شرات; ت�فري ت�شهيالت املتاحف )عر�ش 
ومعار�ش(; اإعداد، عر�ش، وتنظيم  اأ�شغال ال�شمع ; عرو�ش الأفالم ال�شينمائية; عرو�ش النماذج التي متثل النظام ال�شم�شي; 
الرتفيهية  العرو�ش  الرتفيهية; ت�فري  لالأغرا�ش  واحلدائق  احلي�ان; املتنزهات  الليزر; حدائق  ا�ش�اء  معار�ش  تنظيم 
والتعليمية واملعار�ش يف جمال الأحياء املائية والبيئة؛; خدمات امل�شيف; حجز الرتفيه; املعل�مات واخلدمات ال�شت�شارية 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذك�رة اأعاله وال�اقعة يف الفئة )41(. 
ال��شف عبارة Madame Tussauds كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 ه�روث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 107490  
با�ش��م: ال�شيد/ غالم نبي

وعن�انه: �ش ب 29508  ، دبي - المارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )99818(  بتاريخ: 210/02/02

و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    2018/02/19 وحتى تاريخ : 2028/02/19 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك : ك�شتم ايفينت�ش

 custom show: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 287076  بتاريخ : 2018/02/08

با�شم: ك�شتم ايفينت�ش
وعن�انة : دبي- راأ�ش اخل�ر ال�شناعية دبي هاتف: 043363500 فاك�ش: 065422927 �شندوق الربيد: 49607 

  tspaccounts@hotmail.com :امييل
�سورة العالمة

العمال  وت�جية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي وتنظيم املعار�ش لغايات جتارية واعالنية.

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم مبتكر لكلمة custom show داخل اطار بي�شاوي وي�جد حتتها كلمة 
وال�ش�د. البي�ش  بالل�ن  والعالمة   emirates

العالمة  عن  مبعزل   )EMIRATES( كلمة  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  :ع��دم  ال���ش��رتاط��ات 
وبالو�شاع الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية حيث �شتك�ن حماية للعالمة مبجملها.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك : ك�شتم ايفينت�ش
 custom show: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم : 287075  بتاريخ : 2018/02/08
با�شم: ك�شتم ايفينت�ش

وعن�انة : دبي- راأ�ش اخل�ر ال�شناعية دبي هاتف: 043363500 فاك�ش: 065422927 �شندوق الربيد: 49607 
  tspaccounts@hotmail.com :امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :41 التعليم التهذيب التدريب الرتفيه والن�شطة الريا�شية 
والثقافية.

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم مبتكر لكلمة custom show داخل اطار بي�شاوي وي�جد حتتها كلمة 
وال�ش�د. البي�ش  بالل�ن  والعالمة   emirates

العالمة  عن  مبعزل   )EMIRATES( كلمة  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  :ع��دم  ال���ش��رتاط��ات 
وبالو�شاع الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية حيث �شتك�ن حماية للعالمة مبجملها.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك : بيت احلكمة لال�شت�شارات

 F: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 273912  بتاريخ : 2017/5/25

بيانات الول�ية: 302017000021263 2017/02/24
با�شم: فيندي اديلي ا�ش.ار.ال

00144T روما ايطاليا   وعن�انة : بالتزو ديال ت�شيفيلتا اتاليانا ك�ادر ات� ديال ك�نك�رديا 3 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :18 اجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة املقلدة �شناديق ثياب 
يد  حقائب  الكتف  حقائب  حقائب  خيل  اطقم  ال�شياط  امل�شي  ع�شي  وال�شام�شي  املظالت  �شفرية  وحقائب 
حقائب للخ�شر حقائب من القما�ش حقائب مبقب�ش حمافظ جزادين حقائب �شغرية حقائب �شفرية علب 
للمفاتيح م�شن�عة من اجللد حقائب ظهر حقائب ظهر حتمل من جهة واحدة حقائب حلمل الغرا�ش 
حلمل  حقائب  ب�شطن  حقائب  �شفر  حقائب  ���ش��روج  املدب�غة  او  اخل��ام  احل��ي���ان��ات  جل�د  لل�شاطئ  حقائب 
الطفال حقائب ت�ش�ق كبرية من قما�ش الكنفا حمافظ جلدية اكيا�ش من اجللد اكيا�ش من الن�شيج لي�شت 

للتعبئة حقائب مدر�شية حقائب مالب�ش �شفرية حقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
و�شف العالمة : F عالمة جتارية مك�نه من احلرف الالتيني ب�ش�رة مقل�بة داخل دائرة.

ال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك : بيت احلكمة لال�شت�شارات

 ATELIER DES FLEURS: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 275207  بتاريخ : 2017/6/16

بيانات الول�ية: 
با�شم: كل�ي ا�ش.اآ ا�ش

وعن�انة : 7/5 افني� بري�شيري 75008 باري�ش فرن�شا  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3 م�شتح�شرات تبيي�ش القم�شة وم�اد اخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�ش م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط �شاب�ن عط�ر وزي�ت عطرية م�شتح�شرات 

جتميل غ�ش�ل )ل��شن( لل�شعر منظفات ا�شنان
و�شف العالمة : العبارة ATELIER DES FLEURS بالحرف الالتينية.

ال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك : بيت احلكمة لال�شت�شارات

 FF: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 273911  بتاريخ : 2017/5/25

بيانات الول�ية: 302017000021246 2017/02/24
با�شم: فيندي اديلي ا�ش.ار.ال

00144T روما ايطاليا   وعن�انة : بالتزو ديال ت�شيفيلتا اتاليانا ك�ادر ات� ديال ك�نك�رديا 3 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :18 اجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة املقلدة �شناديق ثياب 
يد  حقائب  الكتف  حقائب  حقائب  خيل  اطقم  ال�شياط  امل�شي  ع�شي  وال�شام�شي  املظالت  �شفرية  وحقائب 
حقائب للخ�شر حقائب من القما�ش حقائب مبقب�ش حمافظ جزادين حقائب �شغرية حقائب �شفرية علب 
للمفاتيح م�شن�عة من اجللد حقائب ظهر حقائب ظهر حتمل من جهة واحدة حقائب حلمل الغرا�ش 
حلمل  حقائب  ب�شطن  حقائب  �شفر  حقائب  ���ش��روج  املدب�غة  او  اخل��ام  احل��ي���ان��ات  جل�د  لل�شاطئ  حقائب 
الطفال حقائب ت�ش�ق كبرية من قما�ش الكنفا حمافظ جلدية اكيا�ش من اجللد اكيا�ش من الن�شيج لي�شت 

للتعبئة حقائب مدر�شية حقائب مالب�ش �شفرية حقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
و�شف العالمة : بداخل F عالمة جتارية مك�نه من احلرف الالتيني F دائرة واحلرف الالتيني ب�ش�رة 

مقل�بة داخل دائرة ثانية.
ال�شرتاطات :

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك : غنت�ت بيلدك�ش للمقاولت العامة

بيلدك�ش  غنت�ت   Ghantoot Buildex Gen. Contracting: التجارية  العالمة  بيانات  لت�شجيل  طلب 
للمقاولت العامة 

امل�دعة بالرقم : 279655  بتاريخ : 2017/9/16
با�شم: غنت�ت بيلدك�ش للمقاولت العامة

وع��ن���ان��ة : اب���ظ��ب��ي- اب���ظ��ب��ي ���ش��ارع امل����رور ب��ن��اي��ة حم��م��د را���ش��د م��ه��ران ال��ب��ل������ش��ي ه��ات��ف: 028831112 
  abobaker_m@hotmail.com :فاك�ش:028831112 �شندوق الربيد: 132628 امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :37 خدمات ان�شاء املباين واملقاولت املتعلقة بها.
وحتتها  عربية  بحروف  العامة(  للمقاولت  بيلدك�ش  )غنت�ت  عبارة  مع  لل�شركة  �شعار   : العالمة  و�شف 

Ghantoot Buildex Gen. Contracting بحروف لتينية.

مقاولت  غنت�ت  الكلمات  بحق ح�شري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  :احلماية  ال�شرتاطات 
عامة كل على حدة يف ال��شع العادي.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

منوذج اإعالن الن�سر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

امل�دعة بالرقم : 190864  بتاريخ : 2013/04/28
امل�شجلة بالرقم : 190864   بتاريخ : 2014/04/01

باإ�شم املالك : ال�شيد ج�ل� �شايرناي  واين
وعن�انه : نخلة جمرية F83 ،  �ش.ب. 53078 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له : درمي انرتنا�شي�نال  بي.يف 
وعن�انه : اورجن نا�ش�لن  1075. 12 ان – ام�شرتدام –  ه�لندا.

واملن�ش�رة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 137 بتاريخ : 2014/02/04
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 43
تاري�خ انتقال امللكية  :  2018/01/23      

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/01/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 117847

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113446
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن

  ،7001-08933 جري�شي،  ني�    ، ني�برنزويك   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  ان���د   ج�ن�ش�ن  وان  وع��ن���ان��ه: 
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2010/12/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 127433 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :9
برجميات حا�ش�ب التي تذكر امل�شتخدم باأوقات تغيري العد�شات الال�شقة واأوقات حتديد م�اعيد 

طبيب العي�ن، العد�شات الال�شقة. 
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/25 

وحتى تاريخ: 2028/05/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38325

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

امل�دعة بالرقم: 204380    بتاريخ: 2014/01/14
باإ�شم : ي�نيليفر بي ال �شي وعن�انه : ب�رت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة: 3
الأقم�شة  لتكييف  م�شتح�شرات  املالب�ش،  وكي  غ�شل  يف  لال�شتعمال  جميعها  وم�اد  م�شتح�شرات  منظفات، 
وملينات لالأقم�شة، م�شتح�شرات تبيي�ش الأقم�شة، م�شتح�شرات لإزالة البقع، م�شتح�شرات اإزالة الروائح 
اإنعا�ش لال�شتعمال على املالب�ش واملن�ش�جات، �شاب�ن، �شاب�ن لتن�شيع املن�ش�جات،  الكريهة وم�شتح�شرات 

م�شتح�شرات لغ�شل املالب�ش واملن�ش�جات باليد، ن�شا للغ�شيل، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ك�مف�رت ف�قها كلمتي عطر الدلل باللغة العربية.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 76391

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113444
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن

  ،7001-08933 جري�شي،  ني�    ، ني�برنزويك   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  ان���د   ج�ن�ش�ن  وان  وع��ن���ان��ه: 
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2010/12/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 127435 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :1
حمل�ل حتكم كيميائي لال�شتخدام مع اأجهزة مراقبة اجلل�ك�ز الدم. 

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/25 
وحتى تاريخ: 2028/05/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38178

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113844
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن

  ،7001-08933 جري�شي،  ني�    ، ني�برنزويك   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  ان���د   ج�ن�ش�ن  وان  وع��ن���ان��ه: 
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2009/12/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 98678 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :5
الال�شقة  العد�شات  وترطيب  تنظيف  ، حماليل  العني  ملعاجلة حالت  م�شتح�شرات �شيدلنية 

، قطرة للعني.
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/06/01 

وحتى تاريخ: 2028/06/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38374

منوذج اإعالن الن�سر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

امل�دعة بالرقم : 161839  بتاريخ : 2011/08/25
امل�شجلة بالرقم : 161839   بتاريخ : 2012/07/30

باإ�شم املالك : ج�رج ڤي �شبا
 وعن�انه :23 رو دوجن� 75008  باري�ش ، فرن�شا.
 ا�شم املتنازل له : ج�رج ڤي  اإيرتتينمنت ا�ش ايه

 وعن�انه : 21 بلي�ش دي ل  ماديلني ، 75008 باري�ش ،  فرن�شا.
واملن�ش�رة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 114 بتاريخ : 2012/02/29

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 44
تاري�خ انتقال امللكية  :  2015/02/11      

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/01/29   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 87477

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113445
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن

وعن�انه: وان ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن بالزا ، ني�برنزويك ،  ني� جري�شي، 08933-7001،  ال�ليات 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2010/12/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 127434  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :5
اأ�شرطة اختبار لال�شتخدام مع اأجهزة مراقبة ن�شبة اجلل�ك�ز يف الدم. 

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/25 
وحتى تاريخ: 2028/05/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38179

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113847
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن

  ،7001-08933 جري�شي،  ني�    ، ني�برنزويك   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  ان���د   ج�ن�ش�ن  وان  وع��ن���ان��ه: 
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2009/12/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 107326 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :16
الدورية  الإخ��ب��اري��ة  والن�شرات  والكرا�شات  الإعالنية  والن�شرات  الكتيبات  حت��دي��داً  املن�ش�رات 
والأدوية  ال�شيدلنية  امل���اد  وا�شتخدام  وتط�ير  بالعي�ن  والعناية  الب�شر  ت�شحيح  جم��ال  يف 

واملنتجات الطبية املتعلقة بت�شحيح الب�شر والعناية بالعي�ن .
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/06/01 

وحتى تاريخ: 2028/06/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38375

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113088
باإ�شم : دانهيل ت�باك� اوف لندن  ليمتد

وعن�انه: جل�ب هاو�ش ،  4 متبل بلي�ش ،  لندن دبلي� �شي 2 اآر 2بي جي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم: 130492 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :34
التبغ ومنتجات   ، الغلي�ن  باليد، تبغ  التبغ الذي يلف   ، الرفيع  ال�شيجار   ، ال�شيجار   ، ال�شجائر 

التبغ.
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/20 

وحتى تاريخ: 2028/05/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38216

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 113846
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اند ج�ن�ش�ن

  ،7001-08933 جري�شي،  ني�    ، ني�برنزويك   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  ان���د   ج�ن�ش�ن  وان  وع��ن���ان��ه: 
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2010/08/30 وامل�شجلة حتت الرقم: 107325 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :9
حا�ش�ب  برجميات   ، النظارات  وعد�شات  الال�شقة  العد�شات  حتديداً  الب�شر  ت�شحيح  عد�شات 
حتديداً برجميات ال��شائل الإعالمية املتعددة امل�شجلة على اأقرا�ش مدجمة لعر�ش معل�مات 

عن العناية بالعي�ن وت�شحيح الب�شر .
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/06/01 

وحتى تاريخ: 2028/06/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  4  مار�س 2018 العدد 12265

EAT 38376
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

افتتح الدكت�ر �شالح طاهر احلاج، 
نائب مدير جامعة ال�شارقة ل�ش�ؤون 
حمم�د  ال��دك��ت���ر  يرافقه  املجتمع، 
الطالب  �����ش�����ؤون  ع��م��ي��د  دراب�������ش���ة، 
�شمن  وابتكار”  “فن  م���ه���رج���ان 
عمادة  يف  اجلامعي  املر�شم  م�شاركة 
ال��ط��الب يف �شهر الإم����ارات  ���ش���ؤون 
على  الطلبة  ح��ث  بهدف  لالبتكار، 
البحث عن افكار ابتكارية يف جمال 

الفن�ن،
جمم�عة  امل����ه����رج����ان  يف  ������ش�����ارك 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  طلبة  م��ن  ك��ب��رية 
وف��ن��ان��ان م��ن خ���ارج ال��دول��ة بجانب 
خمتلفة  ج���ام���ع���ات  خ��م�����ش  ط��ل��ب��ة 
وجامعة  القا�شمية،  اجلامعة  وهم: 
عجمان، وجامعة الإم��ارات، وكليات 
الفن�ن  وك���ل���ي���ة  ال���ع���ل���ي���ا،  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
بجامعة  وال���ت�������ش���م���ي���م  اجل���م���ي���ل���ة 
يف  الأمريكية  واجل��ام��ع��ة  ال�شارقة، 
دبي، والفنان امل�شري ج�رج �شبحي 
التايالندية �شريرات �ش�م  والفنانة 

اأون.
الأعمال  عر�ش  مت  املهرجان  خالل 
الطلبة  من  كبرية  ملجم�عة  الفنية 
تن�عت  والتي  والفنانني،  امل�ه�بني 

اأعمالهم بني الت�ش�ير الف�ت�غرايف 
با�شتخدام تقنيات حديثة، والر�شم، 
القه�ة  حب�ب  ب�ا�شطة  والت�شكيل 
الف�اكه  على  والت�شكيل  واحل��ف��ر   ،
واخل�شروات، والتل�ين على الفخار 
بطريقة  ال�شمع  ال����ان  وا���ش��ت��خ��دام 
مبتكرة، والر�شم با�شتخدام اخليط، 
وهناك اأي�شا الطباعة اليدوية على 
النحا�ش  واأل�������اح  واخل�����ش��ب  اجل��ل��د 

والطباعة على الأك���اب، وا�شتخدام 
ل�حات  ت�شكيل  يف  ك��ي���ب  ال���روب���ك 
فنية، وا�شتخدام الأل�ان الإكراليك 
ب�شكل خمتلف، كما قدم طلبة كلية 
ال�شارقة  بجامعة  اجلميلة  الفن�ن 
جمم�عة  الداخلي  الت�شميم  ق�شم 
روؤية  ع��ن  يعرب  املبتكر  الأث���اث  م��ن 

فنية متط�رة.
الدكت�ر  الأ���ش��ت��اذ  �شرح  جانبه  م��ن 

لي�ش  الب��ت��ك��ار  اأن  دراب�����ش��ة،  حمم�د 
فقط  العل�م  جم��الت  على  قا�شرا 
ولكن اأي�شا يف الفن�ن يظهر كل ي�م 
مبتكرة،  ج��دي��دة  واأ�شاليب  تقنيات 
اأن ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب  واأ���ش��اف 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى اإق�����ام�����ة ال���ع���دي���د من 
الأن�شطة الال�شفية، بهدف ت�شجيع 
اأنف�شهم  عن  التعبري  على  الطالب 
اأو  ال��ري��ا���ش��ة  اأو  ال��ف��ن  م���ن خ����الل 

والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
فن  مهرجان  اأن  واأ���ش��اف  املختلفة، 
البتكار  على  الطلبة  يحفز  وابتكار 
يف املجال الفني، وه� فر�شة لعر�ش 
الفنية،  الطلبة  وابتكارات  ابداعات 
واملهارات  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ب��ج��ان��ب 
هذا  من  بالفن�ن  املهتمني  للطلبة 
ال����ن�����ع م����ن خ�����الل ال���ت���ع���رف على 

املدار�ش الفنية املختلفة.

•• اأبوظبي-وام:

من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  يف  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  ب���داأت 
والتي  البحرية  البيئة  يف  جديدة  مرجانية  حدائق  لن�شر  مبادرتها 
اأعلنت عنها مطلع العام اجلاري �شمن م�شاركتها يف مبادرات 2018 
عام زايد – رجل البيئة الأول- من خالل اإن�شاء 3 حدائق مرجانية 
راأ���ش اخليمة  اإم���ارة  850 مرت مربع م�زعة على كل من  مب�شاحة 
البحرية  املناطق  تنمية  امل��ب��ادرة  وت�شتهدف  وعجمان.  القي�ين  واأم 
يف دول���ة الم����ارات م��ن خ��الل اإن�����ش��اء جمم�عة م��ن ح��دائ��ق املرجان 
احلدائق  م�شاريع  لإط��الق  وجه�دها  ال����زارة  خطة  �شمن  تاأتي  كما 
تاأهيل  بهدف  الدولة  �ش�احل  على  �شركائها  مع  بالتن�شيق  املرجانية 
وبناء امل�ائل البحرية التي تعد بيئة جاذبة ومالذ اآمن للروات املائية 
احلية وت�شاهم ب�شكل كبري يف تنمية خمزون الروة ال�شمكية وت�شمن 

حتقيق مفه�م ا�شتدامتها.
ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  م��دي��ر  اجل��زي��ري  ���ش��ال��ح  ���ش��ع��ادة  واأو����ش���ح 
بعجمان ان دولة الإمارات حققت الكثري من الإجنازات البيئية التي 
وا�شتدامة  البيئة  حماية  يف  فريداً  عامليا  من�ذجاً  الدولة  من  جعلت 
امل�ارد الطبيعية وهذا يع�د اإىل ما غر�شه املغف�ر له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من ث�ابت عديدة يف املجال البيئي 
والتي جعلت الإم��ارات تلعب دوراً حم�ريا يف جمالت حماية البيئة 

على ال�شعيد العاملي.

احلدائق  ب��اإن�����ش��اء  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  التغيري  وزارة  م��ب��ادرة  اأن  وب���ني 
من  تعد  عجمان  اإم���ارة  منها  وال��ت��ي  ال�شمالية  املناطق  يف  املرجانية 
املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  ل��دى جميع  البيئي  ال���ع��ي  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
على اأر�ش الدولة والتي بدورها اأي�شاً تكر�ش جزءاً كبرياً من تعميم 
مفه�م ال�شتدامة البيئية مبا يلبي تطلعات القيادة الر�شيدة يف دولة 
ال��روات الطبيعية واحل��د من  اإىل املحافظة على  الرامية  الإم��ارات 
القادمة  الأجيال  لتنعم  الطبيعة  حلماية  املناخي  التغيري  تداعيات 
الغي�ش  حممد  �شيف  ال��دك��ت���ر  ق��ال  جانبه  وم��ن  م�شتدامة.  ببيئة 
ان  اخليمة  ب��راأ���ش  والتنمية  البيئة  حماية  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر 
مبادرة احلدائق املرجانية التي تنفذها وزارة التغري املناخي والبيئة 
واملبادرات  امل�شاريع  تدعم  زاي��د  ع��ام   2018 لعام  مبادراتها  �شمن 
الروة  على  احل��ف��اظ  يف  للهيئة   2020-2017 ال�شرتاتيجية 

ال�شمكية و�شمان ا�شتدامتها.
عدد  ا���ش��ت��زراع  يف  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  جنحت  الهيئة  اأن  واأو���ش��ح 
ا�شطناعي، �شمن  703 كهف  واإن��زال  املرجانية  ال�شعاب  من   650
ا�شرتاتيجيتها لتعزيز التن�ع احلي�ي للبيئة البحرية يف المارة مبا 

ي�اكب جه�د ال�زارة وت�جهات الدولة ب�شكل عام.
الروة  ا�شتدامة  اإدارة  مدير  الري�شي  ع��ب��داهلل  �شالح  ذك��ر  وب���دوره 
ال�شمكية ب�زارة التغري املناخي والبيئة اأن املبادرة حتقق اأهداف ال�زارة 
ال�شرتاتيجية -2017 2021 املتمثلة با�شتدامة النظم الطبيعية 
واحلفاظ على التن�ع البي�ل�جي واحلد من تداعيات التغري املناخي 

املميز يف  الأحيائي  للتن�ع  اآم��ن  م��الذ  ت�فري  امل��ب��ادرة يف  ت�شهم  حيث 
اله�اء من خالل امت�شا�ش  الدولة وتقليل ن�شب غ��ازات الدفيئة يف 
ال�شتدامة  مفه�م  حتقيق  يدعم  ما  الكرب�ن  اأك�شيد  ث��اين  وتخزين 

الذي ت�شتهدفه روؤية المارات 2021.
واأ�شار الري�شي اإىل اأن ال�زارة �شمن خطتها حلماية التن�ع البي�ل�جي 
وال�شيادين  ال�شيد  ق��ط��اع  ودع���م  املحلية  ال�شمكية  ال���روة  وتعزيز 
امل���اط��ن��ني ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش������ش ت��ن��ف��ذ جم��م���ع��ة م��ن امل�شروعات 
واملبادرات املتن�عة التي تهدف اإىل تاأهيل امل�ائل البحرية الطبيعية 
24 ن�عاً من  اآمن لالأ�شماك حيث جنحت يف ا�شتزراع  لت�فري مالذ 
ال�شعاب املرجانية كما تعمل بال�شراكة مع القطاع اخلا�ش على اإنزال 
العديد من الكه�ف ال�شطناعية التي ت�شكل مالذات وم�ائل بحرية 

منا�شبة لتكاثر ال�شماك.
ولفت اإىل اأن تنفيذ هذا الن�ع من املبادرات والهتمام بحماية التن�ع 
بالأحيائي يف الدولة ي�شاهم ب�شكل كبري يف تعزيز معدلت ال�شياحة 
الرئي�شية  ال�جهات  من  ك�احدة  مكانتها  وتر�شيخ  بالدولة،  البيئية 

لهذا الن�ع من ال�شياحة على اخلارطة العاملية.
يناير  مطلع  اأعلنت  قد  كانت  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأن  يذكر 
اإطالق مبادرتني بيئيتني �شمن مبادرات ال�زارة يف عام زايد   2018
املبادرة  تتمثل  حيث  الدولة  يف  والبحرية  ال�شاحلية  املناطق  لتنمية 
الأوىل يف زراعة 30 األف من اأ�شجار القرم والثانية يف اإن�شاء جمم�عة 

من حدائق املرجان.

•• دبي-الفجر:

و�شف الل�اء خبري خليل اإبراهيم املن�ش�ري، م�شاعد 
دبي،  ب�شرطة  اجلنائي  البحث  ل�ش�ؤون  العام  القائد 
املخدرات  ملكافحة  العامة  ل���الإدارة  تابع  فريق  متكن 
من الإيقاع بع�شابة اآ�شي�ية تتك�ن من اأربعة اأ�شخا�ش 
ينتم�ن جلن�شية واحدة بالعملية الناجحة والن�عية، 
وذل���ك مل��ا مت��ي��زت ب��ه ، ح�شب ت��ع��ب��ريه، م��ن تخطيط 
عنا�شر  اأح��د  عقدها  دقيقة  متاجرة  وعملية  حمكم، 
لإلقاء  بنتائجها  اأدت  الع�شابة،  زعيم  م��ع  ال�شرطة 
القب�ش على املتهم الأول و�شركائه يف اإحدى املناطق 
يرفع�ن يف  دب��ي، متلب�شني وهم  ال�شكنية من مدينة 
�شاعة متاأخرة من الليل وحتت اأنظار رجال مكافحة 
امل�شب�هة  حتركاتهم  يرقب�ن  كان�ا  الذين  املخدرات 
كبرية  كمية  ف��ي��ه  الأ���ش��ج��ار  اإح����دى  م��ن حت��ت  كي�شاً 
حتت  الدولة  اإىل  جلب�ها  التي  املخدرة  احلب�ب  من 
املقيم يف  املادية، وت�جيهات زعيمهم  اأطماعهم  وطاأة 
الكبرية من  الكمية  ه��ذه  اإن  �شعادته  وق��ال  اخل���ارج.  
مت  الأول  اأكيا�ش،   3 يف  عليها  عر  امل��خ��درة  احلب�ب 

�شبطه مع املتهمني حلظة اإلقاء القب�ش عليهم، اأما 
الآخران ف�شبطا يف املركب الذي ت�اجد فيه املتهمان 
للم�شب�طات  الإجمايل  ال���زن  وبلغ  والرابع،  الثالث 
جمتمعة 91 كلغ و720غراماً من حب�ب الكبتاج�ن 
ا�ش�ًل  معتمدة  طبية  ب��شفات  اإل  تداولها  املحظ�ر 
بح�شب القان�ن الحت��ادي ملكافحة املخدرات يف دولة 

الإمارات. 
القان�نية  اجلهات  اإىل  الأرب��ع��ة  املتهم�ن  اأحيل  وق��د 
املخت�شة لينال�ا جزاءهم العادل بعد اعرتافهم باأنهم 
كان�ا ممن يتعاون�ن على الإثم، حني قبل�ا باإح�شار 
امل���خ���درات م���ن م���ط��ن��ه��م اإىل ال���دول���ة ب��ف��ع��ل اأوام����ر 

وتعليمات زعيمهم املقيم يف اخلارج.
واأ���ش��اد ���ش��ع��ادة ال��ل���اء امل��ن�����ش���ري ب��ال��دور امل��ه��م الذي 
ت�شطلع به الإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف �شرطة 
ي��ب��ذل��ه ك����ادره���ا مبختلف  دب���ي حمليا ودول���ي���اً، وم���ا 
م��ن��ا���ش��ب��ه��م ورت��ب��ه��م م���ن ت��ف��ان وج���ه����د خم��ل�����ش��ة يف 
واملروجني  واملهربني  التجار  مالحقة وتتبع خمتلف 
من  واحل��د  عليها،  الطلب  خف�ش  بهدف  للمخدرات 

انت�شارها بني اأفراد املجتمع.

وزارة التغري املناخي تبداأ اإن�صاء احلدائق املرجانية يف راأ�ض اخليمة واأم القيوين وعجمان

القب�ض على 4 اآ�صيويني بحوزتهم ما يزيد عن 91 كغ من احلبوب املخدرة

»مهرجان فن وابتكار« يحث الطلبة على البتكار يف جمال الفنون

••  دبي - الفجر

ك�شفت بيانات واح�شائيات وزارة الرتبية والتعليم، 
عن تنفيذ 18 مبادرة، ل�شمان تعليم متكافئ مبا 
روؤية  وحتقيق  املدر�شي،  قبل  ما  التعليم  ذل��ك  يف 
المارات 2021، التي تهدف اإىل اأن يك�ن تعليم  
الإم��ارات من الطراز الأول، وذلك �شمن اأهداف 

ال�زارة ال�شرتاتيجية.
وت�شمنت املبادرات بح�شب دليل “منظ�مة التعليم 
فر�ش  “حت�شني  ���ش��ن���ات،   3 خ��الل  الإماراتية” 
من  املناهج  وتط�ير  الأطفال،  بريا�ش  اللتحاق 
اخلا�شة  ال�شيا�شات  وتط�ير  �شن�ات،   6-0 عمر 
املبكرة، وتدريب ال�شر على  مب�ؤ�ش�شات الطف�لة 
املناهج من عمر 0-6، ف�شال عن متابعة التعديل 

الد�شت�ري املتعلق باإلزامية التعليم.
وقالت ال�زارة اإن املبادرات ت�شمنت اإعداد وتنفيذ 
الخ���ت���ب���ارات ال���ط��ن��ي��ة، وال����ش���راف ع��ل��ى تنفيذ 
الخ���ت���ب���ارات ال��دول��ي��ة، وت��ط���ي��ر ن��ظ��ام متكامل 
الختبارات  خ��الل  م��ن  الطلبة  م��ه��ارات  لتقييم 
�شمت  التي  املناهج  تط�ير  عن  ف�شال  املركزية، 
ال��ري��ا���ش��ي��ات وال��ع��ل���م وال��ف��ي��زي��اء والعل�م  م����اد 
الكمبي�تر،  وعل�م  والبتكار  والت�شميم  ال�شحية 
الإ�شالمية،  وال���رتب���ي���ة  الإجن���ل���ي���زي���ة  وال���ل���غ���ة 

والدرا�شات الجتماعية، واللغة العربية، والرتبية 
الأخالقية.

واأ���ش��اف��ت ال������زارة اأن���ه مت ت��ط���ي��ر م��ن��اه��ج امل�اد 
وم�اد  ال�شينية  اللغة  ت�شم،  ال��ت��ي  الخ��ت��ي��اري��ة 
امل��شيقية  والفن�ن  العمال  واإدارة  املهني  امل�شار 

والرتبية الريا�شية والفن�ن الب�شرية.
واأفادت ال�زارة اأن املبادرات جاءت حتاكي تط�ير 
العربية  اللغة  وتقييم  التدري�ش  وط��رق  مناهج 
تط�ير  ع��ن  ف�شال  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م��راح��ل  جميع  يف 

التطبيق  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  م��ن��اه��ج  م��ن��ظ���م��ة 
وال��ت��دري�����ش، وت���دري���ب م��ع��ل��م��ني خم��ت��اري��ن على 
ثقافة  تر�شيخ  اىل  بالإ�شافة  الخ��ت��ب��ارات،  و�شع 
القراءة لدى الطلبة يف احلقل الرتب�ي، م�ؤكدة 
له ن�شيب يف مبادرات  ك��ان  الطالبي  الر���ش��اد  ان 
حتاكي  متخ�ش�شة  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  التط�ير 
تط�ير  عن  ف�شال  والعايل،  العام  التعليم  طلبة 
منظ�مة التعليم امل�شتمر، وتقدمي خدمات عالية 
الإعاقة  ل���ذوي  متخ�ش�شة  ال��ك��رتون��ي��ة  وب��رام��ج 

الدرا�شي  التح�شيل  ورف���ع  ال��ت��ع��ل��م،  و���ش��ع���ب��ات 
وطني  اإط����ار  ت��ط���ي��ر  واأخ�����ريا  ال���ذك����ر،  للطلبة 

ملعادلة �شهادات الثان�ية العامة
 يف وقت ركزت ا�شرتاتيجية وروؤية وزارة الرتبية 
والتعليم 2017-2021، على بناء واإدارة نظام 
تعليمي ابتكاري ملجتمع معريف ذي تناف�شية عاملية 
احتياجات  ويلبي  العمرية  امل��راح��ل  كافة  ي�شمل 
ج�دة  �شمان  خالل  من  امل�شتقبلية،  العمل  �ش�ق 
للمتعاملني  متميزة  خدمات  وتقدمي  املخرجات، 

الداخليني واخلارجيني.
وا�شتملت الروؤية على 6 م�شارات لتحقيق اأهداف 
وتعزيز  وامل�����ش���ؤول��ي��ة  لت�شم” امل���اط��ن��ة  ال������زارة، 
الجتماعية  وامل�����ش���ؤول��ي��ة  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه���ي��ة  روح 
وت��ع��زي��ز م��ب��ادئ وق��ي��م الإ����ش���الم وال��ت��اأك��ي��د على 
والعتدال  والت�شامح  احل�ار  يف  الإن�شانية  القيم 
اللتزام  عن  ف�شال  التط�عي،  والعمل  وال�شالم 
وال�شفافية واللتزام باملهنية وال�شفافية يف الأداء، 
وامل�شاركة وامل�شاءلة واللتزام بال�شراكة املجتمعية 

يف العملية الرتب�ية وامل�شاءلة،
فر�ش  يف  وال��ع��دال��ة  التكاف�ؤ  امل�����ش��ارات  وت�شمنت 
العل�م  على  الرتكيز  واخ���رياً  للجميع،  التعليم 
الب�شرية  ال���ط���اق���ات  ل��ت��ح��ف��ي��ز  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

وامل�ؤ�ش�شية باجتاه العل�م والتكن�ل�جيا.

من ريا�ض الأطفال اإىل اجلامعة

الإم���ارات  يف  التعلي���م  لتط��وي��ر  ل�»الت��ربي��ة«  مب��ادرة   18

•• دبي-الفجر:

مدير  ع��ل��ي،  �شالح اآل  �شم ح�شن  ال���رب،  دار  جمعية  م��ن  اختتم وفد 
احل�شن،  جعفر  اخلريية، وعبد الكرمي  امل�شاريع  قطاع  رئي�ش  مكتب 
الفلبني،  عمل اإىل  ال�شرقية، زيارة  واأوروب���ا  اآ�شيا  م�شاريع  اإدارة  مدير 
يف اإط����ار ب����رن����ام����ج ال����زي����ارات اخل���ارج���ي���ة ل���ف���رق اجل��م��ع��ي��ة ووف����ده���ا 
م�شروعا   52 تنفيذها  اجلمعية  اأعلنت  حني  يف  خالل العام 2018، 

اإن�شانيا وخرييا يف البلد الآ�شي�ي. 
وق����ال ع��م��ران حم��م��د ع��ب��د اهلل، رئ��ي�����ش ق��ط��اع امل�����ش��اري��ع اخل��ريي��ة يف 
ال�فد غطت العا�شمة مانيال ومدينة  ع��م��ل  م��ه��م��ة  اإن  اجل��م��ع��ي��ة: 

الفلبني، حيث يقع مقر ال�شريك  ك����ت���اب���ات����، ال����اق���ع���ة ج���ن����ب 
ال�شرتاتيجي لدار الرب يف الفلبني، وعقد ال�فد اجتماعاً مع القائمني 
تنميته  اجلمعية و�شبل  م�شاريع  العمل يف  �شري  الهيئة، لبحث  على 
املحتاجني  من  املختلفة،  املناطق  اأه��ايل  وتط�يره، وحتديد احتياجات 
اجلمعية يف  ت�اجه �شريك  التي قد  املع�قات،  اأو  وامل�شكالت  واملنك�بني، 

تنفيذ امل�شاريع اخلريية والإن�شانية، وحتقيق اأهدافها.
نفذ  ال����رب،  دار  يف  امل�����ش��اري��ع  اإدارات  م��دي��ر  ال��ي��ت��ي��م  وبح�شب ي��شف 
املناطق، لزيارة ور�شد  العديد من  وا�شعة، �شملت  ال�فد ج�لة تفقدية 
واآب����ار،  بينها م�شاجد،  للجمعية يف الفلبني،  م�شروعا متن�عا   52
حالتها  على  قدمية، لل�ق�ف  ومنها م�شاريع  خ��ريي،  وم�شاريع وقف 

الطالع  التنفيذ، بهدف  جديدة، قيد  اأخ��رى  وم�شاريع  واحتياجاتها، 
امل�شاريع  والطمئنان على اآليات تنفيذ  العمل فيها،  على �شري 
امل��ش�عة من  والأه���������داف  حتقيق اخلطط  الإن�شانية، ل�شمان 
اإدارة  مدير  جعفر  عبدالكرمي  واأو���ش��ح  اخل��ريي��ة.  وراء تلك امل�شاريع 
اأن ال�فد التقى جمم�عة  الرب،  دار  ال�شرقية، يف  اأورب��ا  و  اآ�شيا  م�شاريع 
قبل اجلمعية واأمهاتهم، للتعرف  م����ن  امل���ك���ف����ل���ني  الأي�����ت�����ام  م����ن 
ع����ل����ى اأو�����ش����اع����ه����م امل����ع����ي���������ش����ي����ة ع������ن ق����رب، ووزع ع����ل����ي����ه����م ب����ع���������ش 
اإىل مناطق ومدن  اخل�����ريي  ال����ف���د  م��ه��م��ة  ام���ت���دت  ف��ي��م��ا  ال���ه���داي���ا، 
وغريها من الأقاليم، مثل  ك�تابات�، وقدرات،  اجلن�ب املختلفة، مثل 
لن���او، ح���ي���ث ي���ت���م���رك���ز امل���ت�������ش���ررون م�����ن اإع���������ش����ار »ف����ن����ت����ا«، وب����ادر 
من قبل اجلمعية،  لهم  املخ�ش�شة  امل�اد الغذائية  ال�فد اإىل ت�زيع 
يف مدن كاغايان، وغريها  والتنم�ية  امل�شاريع اخلريية  وزار عددا من 
التنفيذ من  ر�شد ج�دة  اأن ال�فد  الريفية، م�ؤكدا  واملناطق  املدن  من 
وال�قف  الإن�شائية  يف امل�شاريع  اجلمعية  م��ع  جانب الهيئة املتعاونة 

اخلريي، واختيار امل�اقع املنا�شبة لتنفيذ تلك امل�شاريع. 

فريق عمل ر�سد �سري  العمل فيها واآليات تنفيذها

الفلبني يف  الرب«  »دار  ل�  اإن�صانيا  م�صروعا   52

•• ال�صارقة -وام:

اطلعت جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والعمل وال�ش�ؤون الجتماعية 
باملجل�ش ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة خالل زيارتها ملركز دبا 
برامج  خمتلف  على  ال�شحة  ل���زارة  التابع  ال�شحي  احل�شن 
ال�شحية  والرعاية  تقدمها  التي  الطبية  الت�عية واخلدمات 
اللجنة  زي����ارة  وت��اأت��ي  وامل��راج��ع��ني.  للمر�شى  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي 
ال��ث��ال��ث من  ال��ع��ادي  ل���دور الن��ع��ق��اد  اأع��م��ال��ه��ا  للمركز �شمن 
الف�شل الت�شريعي التا�شع ويف اإطار تفقدها للمراكز ال�شحية 
العاملة يف اإمارة ال�شارقة. والتقى وفد املجل�ش الذي �شم كال 
من عائ�شة ر�شا البريق رئي�ش اللجنة وعذراء الريامي مقررة 
اللجنة وثاين هزمي ال�ش�يدي الأع�شاء ع��ش م�شبح مبارك 
املن�ش�ري  حمد  وحممد  الكتبي  ن�مه  ب��ن  ع��ب��داهلل  وحممد 

ق�شم  رئي�ش  ب�خلف  حممد  للمجل�ش  العامة  الأم��ان��ة  وم��ن 
�ش�ؤون اللجان خالل الزيارة حممد اليحيائي امل�ش�ؤول الداري 
اإدارة  م��ن  �شيف  ب��ن  و�شعيد  احل�شن  ب��دب��ا  ال�شحي  للمركز 
اإطار  اأن الزيارة تاأتي يف  ?واأكدت عائ�شة ر�شا البريق  املركز. 
ت�ا�شل اللجنة مع كافة اجلهات التي تقدم الرعاية ال�شحية 
املتطلبات  ت�فري  على  واحلر�ش  احتياجاتها  على  وال���ق���ف 

خلدمة امل�اطنني يف كافة ال�ش�ؤون العالجية.
اللجنة على خمتلف  وفد  اليحيائي  اأطلع حممد  من جانبه 
و�شي�ش  دبا احل�شن  املقدمة لأهايل مدينة  الرعاية  خدمات 
�شملت  اللجنة يف ج�لة  اأع�شاء  املركز م�شطحبا  والنح�ة يف 
عيادات املركز واملختربات مع �شرح ملا يقدمه املركز من ت�عية 
وفح��ش ما قبل الزواج وغريها من برامج الرعاية الداعمة 

وم�شاهمة يف ن�شر الثقافة ال�شحية بني اأفراد املجتمع.

•• دبي-وام:

نظمت دائرة امل�ارد الب�شرية حلك�مة دبي جل�شة ح�ارية ح�ل 
قان�ن اإدارة امل�ارد الب�شرية رقم 27 ل�شنة 2006 مب�شاركة 
جمم�عة من الطالب القان�نيني وذلك �شمن فعاليات �شهر 

القراءة ال�طني على م�شت�ى الدولة.
 - اجلل�شة  خ��الل  ب��ال��دائ��رة  القان�نية  ال�����ش���ؤون  وق��دم مكتب 
للت�ا�شل  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز  يف  نظمت  التي 
لل�شريعة  مالك  الإم���ام  كلية  يف  القان�ن  لطالب  احل�شاري 
الب�شرية  امل����ارد  اإدارة  ق��ان���ن  وال��ق��ان���ن - �شرحا واف��ي��ا ح���ل 

حلك�مة دبي وتعديالته .
وقال �شعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي مدير عام دائرة 
امل�ارد الب�شرية حلك�مة دبي اإن دولة الإمارات وبت�جيهات من 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم�  “حفظه اهلل” واأخيه �شاحب 
حاكم  ال����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل 
واملعرفة  العلم  ثقافة  تر�شيخ  على  “رعاه اهلل” حتر�ش  دبي 
واملعرفية  والفكرية  الثقافية  امل�شروعات  �شل�شلة  وا�شتكمال 

التي اأطلقتها منذ ن�شاأتها.
ن�شر  دب��ي على  الب�شرية حلك�مة  امل����ارد  دائ���رة  واأك���د حر�ش 
دورها  من  انطالقا  الإماراتيني  ال�شباب  بني  خا�شة  املعرفة 
يف ن�شر املعرفة القان�نية وتعريف الطالب الذين �شيلتحق�ن 
قريباً ب�ش�ق العمل بقان�ن اإدارة امل�ارد الب�شرية حلك�مة دبي 

وتعديالته.
اإدارة  ق��ان���ن  ن�ش��ش  مناق�شة  على  اجلل�شة  حم��اور  ورك���زت 

امل�ارد الب�شرية ودور القان�ن يف رعاية ال�شباب الإماراتي.

•• اأبوظبي -وام: 

ت�شارك �شرطة اأب�ظبي يف مهرجان ال�حدات امل�شاندة ال�شاد�ش 
للرماية الذي يقام حتت �شعار “عام زايد” وي�شتمر حتى التا�شع 
من �شهر مار�ش اجلاري يف منطقة الريف طريق اأب�ظبي � دبي. 
ويركز املهرجان على تر�شيخ املبادئ والقيم التي اأر�شى دعائمها 
املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
وما ج�شده من مبادئ وقيم متثل الأ�شا�ش ال�شلب الذي نه�شت 

املقدم  وق��ال  �شعبه من حب وولء.  له  يكنه  وم��ا  ال��دول��ة  عليه 
�شعيد مبارك املن�ش�ري رئي�ش ق�شم العالقات والت�جيه يف اإدارة 
املرا�شم والعالقات العامة يف قطاع املالية واخلدمات اإن امل�شاركة 
يف فعاليات املهرجان تاأتي يف اإطار حر�ش �شرطة اأب�ظبي على 
تعريف زوار املهرجان برباجمها واأن�شطتها املختلفة مبا ي�شهم 
ل�شرتاتيجية  وجت�شيداً  واملجتمعي  الأم��ن��ي  ال�عي  تعزيز  يف 
احلك�مة يف تعزيز الت�ا�شل وبناء ال�شراكات وحتقيق التفاعل 

الإيجابي مع جميع هيئات وم�ؤ�ش�شات املجتمع.

ال�صوؤون ال�صحية با�صت�صاري ال�صارقة تطلع على 
اخلدمات املقدمة يف مركز دبا احل�صن ال�صحي

جل�صة حوارية بدائرة املوارد الب�صرية 
حلكومة دبي �صمن �صهر القراءة الوطني

�صرطة اأبوظبي ت�صارك يف مهرجان الوحدات امل�صاندة ال�صاد�ض للرماية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

الثامنة،  ال���ردي��ة  القافلة  فر�شان  م�شرية  زارت 
اأ�����ش����دق����اء مر�شى  ج��م��ع��ي��ة  م�����ب�����ادرات  اإح�������دى 
ال�شرطان، املعنية بتعزيز ال�عي ب�شرطان الثدي، 
اجلمعة  الول  اأم�������ش  امل��ب��ك��ر،  ال��ك�����ش��ف  واأه���م���ي���ة 
الفر�شان،  ت��ع��رف  ح��ي��ث  ب��دب��ي،  الحت����اد  متحف 
والفرق الت�ع�ية امل�شاحبة للم�شرية على الإرث 
ب��ه دولة  ت��زخ��ر  الكبري ايل  احل�����ش��اري وال��ث��ق��ايف 

الإمارات العربية املتحدة.
وكان يف ا�شتقبال امل�شرية لدى و�ش�لها اإىل متحف 
الحتاد، �شعادة عبد اهلل بن مع�شم الفال�شي، مدير 
الإداري���ة  وال��ك���ادر  امل�ظفني  م��ن  وع��دد  املتحف، 
باملتحف، و�شم وفد امل�شرية كل من �شعادة رمي بن 
كرم، رئي�ش اللجنة العليا املنظمة مل�شرية فر�شان 
القافلة ال�ردية، والدكت�رة �ش��شن املا�شي، مدير 
رئي�ش  ال�شرطان،  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  ع��ام 
فر�شان  م�����ش��رية  يف  وال��ت���ع���ي��ة  الطبية  اللجنة 
القافلة ال�ردية، اإىل جانب كٍل من �شعيد حارب، 
ال�شرفاء، ومهند احل�ش�ن،  ومرمي عبد الرحمن 

�شفراء القافلة ال�ردية.
مل�شرية  “املتابع  ك����رم:  ب���ن  رمي  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 
غدت  اأنها  كيف  يلحظ  ال���ردي��ة  القافلة  فر�شان 
تن�شد  التي  املجتمعية  املبادرات  اأهم  اإحدى  مُتثل 
�شحة و�شالمة الإن�شان يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وقد بتنا ن�شهد يف كل عام تفاعاًل كبرياً 
على ال�شعيدين الر�شمي واملجتمعي، وه� ما ي�ؤكد 
اأن القافلة ال�ردية جنحت خالل الأع�ام ال�شبعة 
اأن جتعل من جمابهة �شرطان الثدي  املا�شية يف 

يت�شابق اجلميع يف حتمل جزء  ق�شية جمتمعية 
امل�شاركة  على  حر�شها  وح�ل  م�ش�ؤولياتها«.  من 
بال�شري اإىل جانب الفر�شان خالل الأيام الثالثة 
الأوىل من امل�شرية قالت بن كرم: “تاأتي م�شاركتنا 
ال��ت��ي ظل  ال��ك��ب��رية  للجه�د  ت��ق��دي��راً  امل�����ش��رية  يف 
يبذلها جن�د الأمل ال�ردي، من فر�شان، واأطباء، 
ومتط�ع�ن، وفرق ت�ع�ية، الذين يعمل�ن بتفان 
كبري واإميان قاطع بالر�شالة التي ت�شعى القافلة 
امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ظل�ا  ت��ع��زي��زه��ا يف  ال����ردي���ة اإىل 
طيلة الثالثة اأيام املا�شية يبث�ن ال�عي ب�شرطان 
اأو  كلل  بال  املجتمع  فئات  كل  وي�شجع�ن  الثدي، 
ملل لزيارة العيادات الطبية لإجراء الفح��شات، 
لن�شاهم  اإىل جانبهم  ن�شري  اأن  علينا  لزاماً  وك��ان 

جميعاً يف ال��ش�ل اإىل الأهداف املاأم�لة«.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل ب���ن مع�شم 
الفال�شي: “نحر�ش يف متحف الحتاد على دعم 
حتقيق  اإىل  تهدف  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  كل 
اأهداف اإن�شانية نبيلة، و�شعداء با�شتقبالنا مل�شرية 
فر�شان القافلة ال�ردية يف دورة انطالقها الثامنة، 
التي حققت خالل ال�شبعة اأع�ام املا�شية اإجنازات 
ل ت��خ��ط��ي��ه��ا ال��ع��ني ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ت��ع��زي��ز ال�عي 
الفح��شات  تقدمي  عن  ف�شاًل  الثدي،  ب�شرطان 
الطبية املجانية للك�شف عن املر�ش، والتي تعترب 
ال��زاوي��ة يف جمابهته واحل��د من خط�رته  حجر 

لأكر من 48 األف �شخ�ش«.
واأ����ش���ار ال��ف��ال���ش��ي اإىل جن���اح م��ت��ح��ف الحت����اد يف 
تقدمي تاريخ دولة الإمارات اإىل الأجيال احلالية 
زواره  ياأخذ  املتحف  اأن  م���ؤك��داً  ع�شري،  باأ�شل�ب 
برحلة فريدة، من خالل معار�ش وبرامج تفاعلية 
الزمني  الت�شل�شل  ت�شتك�شف  تعليمية  وم��ب��ادرات 
ل��الأح��داث و���ش���ًل اإىل اإع���الن دول��ة الإم����ارات يف 
التط�رات  اإىل  الفال�شي  ول��ف��ت   ،1971 ال��ع��ام 
امل�شتمرة التي ظل ي�شهدها احلقل الطبي يف دولة 
الإمارات، م�ؤكداً اأن القافلة ال�ردية تعترب اإحدى 
املبادرات التي تعك�ش حر�ش قيادتنا احلكيمة على 
اأر�ش  على  واملقيمني  م�اطنيها  و�شحة  �شالمة 
الإم������ارات. ووف����رت م�����ش��رية ال��ف��ر���ش��ان يف ي�مها 
عن  للك�شف  املجانية  الطبية  الفح��شات  الثالث 
�شرطان الثدي ل� 673 �شخ�شاً، واو�شلت فرقها 
ال���ع��ي باملر�ش،  ت��ع��زي��ز  ال��ط��ب��ي��ة وال��ت���ع���ي��ة يف 
املبكر عنه، وال��دور الذي يلعبه  واأهمية الفح�ش 

يف احلد من خط�رة املر�ش وتداعياته.
وت�زعت العيادات امل�ؤقتة يف ثالثة م�اقع رئي�شة 
يف اإمارة دبي، هي: بحريات القدرة، وابن بط�طة 
م�ل، وحديقة زعبيل امل�قع ال�حيد الذي ووفر 
الفح��شات للن�شاء والرجال والتي �شهدت اقباًل 
لف��ت��اً م��ن ق��ب��ل ال���رج���ال، ح��ي��ث ح��ر���ش ع�شرات 
املراجعني على زيارة العيادة لطرح ا�شتف�شاراتهم 

ح�ل �شرطان الثدي.
ا�شتقبلت  التف�شيلية  الطبية  الإح�شاءات  وح�ل 
العيادات الطبية امل�ؤقتة 493 �شخ�شاً، والعيادات 
رج���ال،   107 ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً،   180 ال��ث��اب��ت��ة 
و566 �شيدة، و52 م�اطناً و621 مقيماً، ومت 
حت�يل 159 �شخ�شاً من اإجمايل املراجعني اإىل 
املام�جرام، و18 �شخ�شاً اىل ال�شاعة ال�ش�تية، 
وبذلك وبعد فح�ش 744 �شخ�شاً يف الي�م الأول 
الثاين،  ال��ي���م  يف  �شخ�شاً  و659  امل�����ش��رية،  م��ن 
خالل  ُق��دم��ت  التي  الفح��شات  جمم�ع  ي�شبح 
ودبي  ال�شارقة  م��ن  ك��ل  يف  املا�شية  اأي���ام  الثالثة 

والفجرية 2076 فح�شاً.
15 فار�ش وفار�شة من من  اأكر من  ومب�شاركة 
امل�����ش��رية يف ي�مها  خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات جن��ح��ت 
من  ان��ط��الق��اً  ك��م،   9.6 م�شافة  قطع  يف  الثالث 
اإىل متحف الحت��اد الذي  طريق جمريا، و�ش�ًل 

حط فيه الفر�شان رحالهم.

دائرة التنمية القت�سادية يف راأ�ض اخليمة 
نقطة انطالق امل�سرية

ان��ط��ل��ق��ت امل�����ش��رية ام�����ش ال�����ش��ب��ت ال����ذي ي�شادف 
رابع اأيامها من اإمارة راأ�ش اخليمة، حيث ينطلق 
�شباحاً   10:00 ال�����ش��اع��ة  مت����ام  يف  ال��ف��ر���ش��ان 
بعدها  ليمروا  القت�شادية،  التنمية  دائ���رة  م��ن 

على  رحالهم  يحط�ا  اأن  قبل  �شقر،  مب�شت�شفى 
ك�رني�ش الق�ا�شم عند ال�شاعة 12:45 ظهراً.

 وت��ت���زع ال��ع��ي��ادات الطبية امل���ؤق��ت��ة يف ه��ذا الي�م 
ع��ل��ى ك����ٍل م���ن م�����ش��ت�����ش��ف��ى ع���ب���داهلل ب���ن عمران 
للن�شاء  الفح��شات  �شي�فر  الذي  ال�حيد  امل�قع 
وم�شت�شفى  ال�شحي،  اجل��ري  وم��رك��ز  وال���رج���ال، 
على  الثابتة  العيادة  تت�اجد  فيما  اخليمة،  راأ���ش 

ك�رني�ش الق�ا�شم.
م�سرية فر�سان القافلة الوردية ت�سل اإىل اأم 

القيوين يف خام�ض اأيامها
الذي  م��ار���ش   4 الأح���د  ال��ي���م  امل�شرية يف  وتتجه 
اإمارة  اإىل  اأيام م�شريتها الثامنة  ي�شادف خام�ش 
ال�شاعة  ع��ن��د  الن���ط���الق  و���ش��ي��ك���ن  ال��ق��ي���ي��ن  اأم 
9:30 �شباحاً من م�شت�شفى ال�شيخ خليفة العام، 
اأم القي�ين، و�ش�ًل اإىل املكتب  مروراً مب�شت�شفى 
التنفيذي لإمارة اأم القي�ين عند ال�شاعة 1:35 
العيادات  و�شت�شتقبل  ك��م(.   9.7( قاطعًة  ظهراً 
 10:00 ال�شاعة  م��ن  املراجعني  جميع  الطبية 
من  ك��ل  يف  م�شاًء   6:00 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً 
مركز �شلمة ال�شحي، ومركز فلج املعال ال�شحي 
الفح��شات  ���ش��ي���ف��ر  ال�����ذي  ال����ح���ي���د  )امل�����ق����ع 
كما  القي�ين.  اأم  وم�شت�شفى  وال��رج��ال(،  للن�شاء 
يف  امل���ج���دة  الثابتة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  �شت�ا�شل 
كٍل من واجهة املجاز املائية بال�شارقة، وك�رني�ش 

براأ�ش  الق�ا�شم  وك�رني�ش  م�ل،  ودبي  الفجرية، 
باأم  ال��ع��ام  خليفة  ال�����ش��ي��خ  وم�شت�شفى  اخل��ي��م��ة، 
ال��ق��ي���ي��ن، وك���رن��ي�����ش ع��ج��م��ان، وجم��م��ع قرية 
ال�شيف باأب�ظبي، يف ا�شتقبال املراجعني، وتقدمي 
مار�ش   11 حتى  لل�شيدات  املجانية  الفح��شات 
اجلاري. وحتظى م�شرية فر�شان القافلة ال�ردية، 
اإحدى مبادرات جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، 
برعاية كرمية من �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�ش� املجل�ش الأعلى 
�شم�  �شم�ه،  قرينة  من  ومتابعة  ال�شارقة،  حاكم 
الرئي�ش  القا�شمي،  حممد  بنت  ج�اهر  ال�شيخة 
ال�شرطان،  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية  امل���ؤ���ش�����ش 
وانطلقت ن�شختها الثامنة يف 28 فرباير املا�شي، 
تعزيز  6 مار�ش اجل��اري، بهدف  و�شت�شتمر حتى 
املبكر  الك�شف  واأهمية  ال��ث��دي،  ب�شرطان  ال���ع��ي 
يف  املجانية  الفح��شات  تقدمي  جانب  اإىل  عنه، 

جميع اأنحاء دولة الإمارات.
وع��ل��ى م����دار الأع������ام امل��ا���ش��ي��ة، جن��ح��ت القافلة 
ال�ردية يف تقدمي عطاءات ل حم��دودة يف �شبيل 
مكافحة �شرطان الثدي، وتعزيز ال�عي املجتمعي 
ب���ه، وت��ب��دي��د امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل���ط��ة ح���ل��ه، وت�فري 
على  ومتكنت  ع��ن��ه،  للك�شف  املجانية  الفح��ش 
مدار م�شرياتها ال�شبع من قطع م�شافة 1640 
ال�شبع، مب�شاركة  الدولة  اإم��ارات  كيل� مرتاً عرب 
وفار�شة و700 متط�ع،  490  فار�شاً  اأكر من 
و874  األفاً   48 ل�  الطبية  الفح��شات  مقدمة 
األفاً  و93 مقيماً، و16  األفاً   32 بينهم  �شخ�شاً، 
578 عيادة  و781 م���اط��ن��اً، وذل��ك م��ن خ��الل 

ثابتة ومتنقلة.

يف اليوم الثالث من م�سريتهم الثامنة

»فر�صان القافلة الوردية« يقفون على الإرث احل�صاري والثقايف لدولة الإمارات مبتحف الحتاد بدبي
العيادات الطبية توفر اأكرث من 2000 فح�ض جماين ل�سرطان الثدي يف دبي وال�سارقة والفجرية

دائرة التنمية القت�سادية يف راأ�ض اخليمة نقطة انطالق امل�سرية .. وتتجه امل�سرية يف خام�ض اأيامها �سوب اأم القيوين

القوات امل�صلحة الإماراتية توؤمن تو�صيل امل�صاعدات الإن�صانية اإىل اأهايل واحجة مبديرية املخا اليمنية
•• املخا - اليمن-وام:

ت�ا�شل الق�ات امل�شلحة الإماراتية 
التحالف  ق������ات  ���ش��م��ن  ال��ع��ام��ل��ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
ال�����ش��ع���دي��ة ج��ه���ده��ا ال����دوؤوب����ة يف 
تاأمني و�ش�ل امل�شاعدات الإن�شانية 
والإغاثية اإىل اأبناء ال�شعب اليمني 
تخطي  على  مل�شاعدتهم  ال�شقيق 
ميرون  ال��ت��ي  الع�شيبة  ال���ظ���روف 
الإرهابية  امل��م��ار���ش��ات  ج����راء  ب��ه��ا 
مليلي�شيات احل�ثي الإيرانية وذلك 
امل�شتمر  الإم���ارات���ي  ال��دع��م  �شمن 

لليمن.
الإن�شانية  امل�شاعدات  ت�زيع  وياأتي 
والإغاثية لالأ�شقاء يف اإطار حر�ش 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
كافة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
ال�شعب  اإىل  ال�شخي  ال��دع��م  اأن����اع 
اليمني ال�شقيق وت�جيهات �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

ظروفهم املعي�شية ال�شعبة.
الغذائية  ال�����ش��الل  ت���زي��ع  و���ش��اه��م 
وال�شلع الأ�شا�شية على اأهايل قرية 
املخا  مديرية  اإىل  التابعة  واحجة 
امل���ح���ررة م��ن��ذ اأك����ر م���ن ع����ام من 
يف  الإي��ران��ي��ة  احل���ث��ي  ميلي�شيات 
فيما حقق  الطبيعية  احلياة  ع���دة 
الهالل اإجنازات كبرية على �شعيد 
تطبيع الأو�شاع وحت�شني اخلدمات 

املقدمة لالأ�شقاء.
الربامج  �شمن  الت�زيعات  وج��اءت 
املقدمة  والإغ����اث����ي����ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�شعب  اإىل  الإم�������ارات  دول����ة  م���ن 
لدعم  امل��ب��ذول��ة  وج��ه���ده��ا  اليمني 
الأ�شقاء يف وقت تعاين فيه معظم 
نتيجة  اقت�شادية  مع�قات  الأ���ش��ر 
مللي�شيات  الإره���اب���ي���ة  امل���م���ار����ش���ات 
احل�����ث����ي الإي����ران����ي����ة والأو������ش�����اع 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال�شعبة  الإن�شانية 

اليمن.
وقال را�شد اخلاطري ممثل الهالل 
ال�شاحل  يف  الإم�����ارات�����ي  الأح����م����ر 

اإ�شافة اإىل امل�شاريع التنم�ية التي 
كان لها بالغ الأثر يف التخفيف من 

معاناة الأهايل الإن�شانية«.
امل����اط���ن اليمني  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
امل���������ش����اع����دات  اإن  ح����م�����د  ����ش���ع���ي���د 
ب�شكل  ت�شهم  ال�شخية  الإم��ارات��ي��ة 
احلياة  دورة  ا����ش���ت���ع���ادة  يف  ك���ب���ري 
والتخفيف  ال��ي��م��ن  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
من معاناة اأبنائه وحت�شني ال��شع 
املعي�شي جراء ال�شيا�شة التدمريية 
 .. الإيرانية  احل�ثية  للميلي�شيات 
اإىل دولة  ال�شكر والمتنان  مقدما 
الإمارات على دعمها امل�شتمر لأبناء 
املق�مات  ك���اف���ة  وت����ف���ري  ال��ي��م��ن 
احلياة  دورة  لإع�������ادة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الطبيعية.
وت�جه اأهايل قرية واحجة بال�شكر 
اإىل دول��ة الإم���ارات على  والتقدير 
دعمها غري املحدود لالأ�شر اليمنية 
واحلر�ش امل�شتمر على رفع املعاناة 
عنهم م�ؤكدين اأن التحالف العربي 
بقيادة  اليمن  يف  ال�شرعية  ل��دع��م 

نائب  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الأ����ش���ق���اء  ج���ان���ب  اإىل  ب���ال����ق����ف 
ال�شيخ  ���ش��م���  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ي��م��ن  يف 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�ش  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
لعملية ت�زيع امل�شاعدات الإن�شانية 
مبا ي�شمن ع�دة احلياة الطبيعية 
ال�شاحل  على  املحررة  املناطق  اإىل 

الغربي لليمن .
وراف���ق���ت وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات » 
وام » اأحد الق�افل الإغاثية لهيئة 
ت�زيعها  خ���الل  الأح���م���ر  ال���ه���الل 
�شلة غذائية على  األ��ف��ي  م��ن  اأك���ر 
اأه����ايل ق��ري��ة واح��ج��ة ال��ت��اب��ع��ة اإىل 
ال�شلع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��خ��ا  م��دي��ري��ة 
الت�زيعات  حملة  �شمن  الأ�شا�شية 
املديرية  اأه������ايل  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��م��رة 
الغربي  ال�����ش��اح��ل  ع��ل��ى  ال����اق���ع���ة 
الأ�شر  اح��ت��ي��اج��ات  لت�فري  لليمن 
جتاوز  على  واإعانتهم  ال�شرورية 

ل�كالة  ت�شريح  يف  لليمن  الغربي 
فرق  اإن   « وام   « الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي قامت 
بت�زيع اأكر من األفي �شلة غذائية 
على  الأ�شا�شية  ال�شلع  اإىل  اإ�شافة 
اأه����ايل ق��ري��ة واح��ج��ة ال��ت��اب��ع��ة اإىل 
مديرية املخا وذلك �شمن الربامج 
اأبناء ال�شعب  الإغاثية امل�جهة اإىل 
احلياة  حت�����ش��ني  ب���ه���دف  ال��ي��م��ن��ي 
وم�شاعدتهم  ل��الأ���ش��ق��اء  املعي�شية 
على جتاوز الظروف ال�شعبة التي 
فر�شها ح�شار ميلي�شيات احل�ثي 

الإيرانية.
دولة  اإن   «  : اخل���اط���ري  واأ����ش���اف 
دائ��م��ا يف تلبية  ���ش��ب��اق��ة  الإم������ارات 
اأطلقتها  ال��ت��ي  العاجلة  ال���ن���داءات 
املناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال�شلطات 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ي���م���ن  امل����ح����ررة يف 
وجندة  العاجل  الإن�شاين  التدخل 
���ش��ريت مئات  امل��ع���زة حيث  الأ���ش��ر 
الق�افل التي حتمل اآلف الأطنان 
والإغاثية  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل�������اد  م���ن 

�شاهم  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
يف ع�����دة احل���ي���اة م���رة اأخ�����رى اإىل 
من  حت��ري��ره��ا  بعد  اليمنية  امل���دن 

ميل�شيات احل�ثي.
وامتنانهم  �شكرهم  ع��ن  واأع���رب����ا 
واللم�شة  الإن�شانية  اللفتة  ل��ه��ذه 
لنهج  ا�شتمرارا  تاأتي  التي  احلانية 
الإم���������ارات الإن�������ش���اين والإغ����اث����ي 
وت�شتهدف  ال��ي��م��ن  يف  وال��ت��ن��م���ي 
اإ�شعاد اأبناء واأ�شر ال�شاحل الغربي.

واأ�����ش����ادوا ب��اجل��ه���د ال��ك��ب��رية التي 
وذراعها  الإم�������ارات  دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
»ال����ه����الل  ال���ي���م���ن  الإن���������ش����اين يف 
تقدمي  يف  الإم������ارات������ي«  الأح����م����ر 
ال���دع���م الإن�������ش���اين والإغ�����اث�����ي يف 
امل���ن���اط���ق ال���ت���ي مت حت���ري���ره���ا من 
م��ي��ل�����ش��ي��ات احل�����ث����ي الإي����ران����ي����ة. 
الإماراتية  امل�شلحة  الق�ات  وتق�م 
التحالف  ق������ات  ���ش��م��ن  ال��ع��ام��ل��ة 
ال��ع��رب��ي ب����دور ك��ب��ري دع��م��ا لليمن 
املخطط  م��ن  لتخلي�شه  ال�شقيق 
الإرهابي عرب ميلي�شيات  الإيراين 

يت�اكب  حيث  النقالبية  احل�ثي 
الإن�شانية  العمليات  مع  التحرير 
لإغاثة  وال�������ش���روري���ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الأ�����ش����ق����اء ودع���م���ه���م ع���ل���ى جت����اوز 
ال���ظ���رف ال��ع�����ش��ي��ب ال����ذي ميرون 
الأعمال  حم����ر  يت�شدر  ح��ي��ث  ب��ه 
الأول�يات  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
فكان  اليمني  ال�شعب  اأبناء  لإغاثة 
التحرير يتبع بالتطهري من فل�ل 
امليلي�شيات الإرهابية بالإ�شافة اإىل 
لت�شتعيد  التاأهيل  اإع���ادة  م�شاريع 

احلياة دورتها الطبيعية.
كما ت�ا�شل ق�ات التحالف العربي 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  بقيادة 
اليمن حيث  الإن�شانية يف  جه�دها 
الإماراتية  امل�شلحة  ال��ق���ات  ت��ق���م 
ب����ت����اأم����ني ت��������ش���ي���ل امل���������ش����اع����دات 
املناطق  يف  للمحتاجني  الإن�شانية 
الغربي  ال�����ش��اح��ل  ع��ل��ى  امل����ح����ررة 
ودعمهم  الأ���ش��ق��اء  لإغ��اث��ة  لليمن 
على جتاوز الظروف ال�شعبة التي 

ميرون بها.

الإم�������ارات عطاءها  دول����ة  وع�����ززت 
العام  ال��ي��م��ن خ���الل  الإن�����ش��اين يف 
 6 ب�����رزت  ح��ي��ث   2017 امل���ا����ش���ي 
قطاعات رئي�شية �شاهمت الإمارات 
يف  الأح���م���ر  ال��ه��الل  بهيئة  ممثلة 
خلفته  ال��ذي  ال��دم��ار  بعد  تنميتها 
حيث  الإيرانية  احل�ثي  ملي�شيات 
البنية  ال���ق���ط���اع���ات  ه����ذه  ���ش��م��ل��ت 
وال�شحة  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
والأمن والإغاثة اإ�شافة اإىل برامج 

الإ�شكان.
م�شاعدات  ق��ي��م��ة  اإج����م����ايل  وب���ل���غ 
اليمنية  ل��ل��ج��م��ه���ري��ة  الإم��������ارات 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن اأب��ري��ل 2015 
 9 ن���ح����   2017 ن����ف���م���رب  ح���ت���ى 
مليارات و400 ملي�ن درهم حيث 
الإمارات  حر�ش  امل�شاعدات  تعك�ش 
م�شتقبل  على  الر�شيدة  وقيادتها 
مع  ين�شجم  مب��ا  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ش��ع��ب 
العربي  للتحالف  املعلنة  الأه��داف 
اململكة  ب���ق���ي���ادة  ال��ي��م��ن  ل��ت��ح��ري��ر 

العربية ال�شع�دية .

اأطباء الإمارات يطلقون �صيدلية زايد الإن�صانية املتنقلة
•• اأبوظبي -وام:

اأطلق اأطباء الإمارات �شيدلية زايد الإن�شانية املتنقلة« لتقدمي الدواء املجاين للفقراء 
يف خمتلف دول العامل. ياأتي الإطالق مببادرة من حملة زايد الإن�شانية لعالج الفقراء 
ا�شرتاتيجية مع  وب�شراكة  للدواء  الإم��ارات  بنك  باإ�شراف  وذلك  زايد  عام  وتزامنا مع 
ال�شع�دية  امل�شت�شفيات  وجمم�عة  اخل��ريي  ال�شارقة  بيت  وم�ؤ�ش�شة  ال��رب  دار  جمعية 
يف  ل��ه��ا  الت�شغيلية  التجريبية  امل��رح��ل��ة  جن���اح  ب��ع��د  ال�شيدلية  اإط����الق  ومت  الأمل��ان��ي��ة. 
الدكت�ر عادل  الفقراء يف قرى زجنبار. وقال  املر�شى  اآلف من  التخفيف من معاناه 
ال�شامري الرئي�ش التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�ش اأطباء الإمارات اإن �شيدلية زايد 
الإن�شانية املتنقلة تهدف لتقدمي الدواء املجاين للمر�شى الفقراء من خالل حافالت 
متحركة وجمهزة باأحدث التكن�ل�جيا الطبية للم�شاهمة يف املهام الإن�شانية للعيادات 

وامل�شت�شفيات الماراتية التط�عية املتحركة يف خمتلف دول العامل.

الداخلية تبحث التعاون مع وفد من ال�صرطة اليابانية
•• اأبوظبي -وام:

بحثت وزارة الداخلية مع وفد من ال�شرطة اليابانية برئا�شة ك�تارو هارا مدير ال�كالة ال�طنية ملكافحة املخدرات 
�شبل تعزيز التعاون والتن�شيق يف جمال مكافحة املخدرات.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها ال�فد الياباين اإىل الإدارة العامة ملكافحة املخدرات الحتادية بال�زارة ولقائه 
العميد عبدالرحمن الع�ي�ش نائب مدير عام مكافحة املخدرات الحتادية رئي�ش املكتب التنفيذي ملجل�ش مكافحة 

املخدرات بالدولة بح�ش�ر عدد من ال�شباط بالإدارة العامة.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك املتعلقة يف جمال مكافحة تهريب املخدرات 
وا�شتعرا�ش اجله�د امل�شرتكة بني اجلانبني يف هذا املجال وتبادل اخلربات واملعل�مات واأف�شل املمار�شات املتعلقة يف 
مكافحة املخدرات. واأكد اجلانبان على �شرورة تعزيز التعاون والتن�شيق يف ما بينهما للت�شدي لل�شبكات الدولية 

لتهريب املخدرات.
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•• اأبوظبي -وام: 

املدين  للدفاع  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
الإقليمية  اإدارات������ه������ا  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الأمني  الإع�����الم  اإدارة  م��ع  والتن�شيق 
ب��الإدارة العامة لالإ�شناد الأمني ب�زارة 
مع  التعامل  “ثقافة  حملة  ال��داخ��ل��ي��ة 

احلريق«.
الت�عية  خ���ط���ة  ����ش���م���ن  ذل������ك  ي�����اأت�����ي 
العامة  القيادة  اأطلقتها  التي  الرئي�شية 
ال��ع��ام اجل���اري يف  امل��دين مطلع  للدفاع 
اإطار تطبيق نظام اإدارة البيئة وال�شحة 
ملبادئ  وت���ع���زي���زا  امل��ه��ن��ي��ة  وال�������ش���الم���ة 
ال�����ش��راك��ة ال��ن��اج��ح��ة م��ع ف��ئ��ات املجتمع 

وم�ؤ�ش�شاته.
وت�����ش��م��ن��ت احل��م��ل��ة ال��ت��ع��ري��ف ب���اأن����اع 
احل���رائ���ق والأ����ش���ب���اب ال��ت��ي ت������ؤدي اإىل 
احلريق  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وط����رق  ن�ش�بها 
الالزمة  الإر����ش���ادات  باتباع  ب��داي��ات��ه  يف 
يف ح��ال ح��دوث��ه وك��ذل��ك ط��رق ال�قاية 

وال�����ش��الم��ة ال���اج��ب اإت��ب��اع��ه��ا م��ن قبل 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ف��ادي وق����ع ح�ادث 
احل���ري���ق. وق����ال ال���ل����اء ج��ا���ش��م حممد 
امل�����رزوق�����ي ق���ائ���د ع�����ام ال����دف����اع امل����دين 
ينتج  وما  اإن احلرائق  الداخلية  ب���زارة 
ع��ن��ه��ا م���ن خم��اط��ر و���ش��ل��ب��ي��ات وكيفية 
ال�اجب  والإج���������راءات  م��ن��ه��ا  ال����ق���اي���ة 
اإتباعها لتفادي وق�عها يعد من الأم�ر 
القيادة  ت�ليها  التي  الهامة  الت�ع�ية 
العامة للدفاع املدين اأهمية ق�ش�ى من 

وال�شالمة  ال���ق��اي��ة  ثقافة  ن�شر  خ��الل 
اأفراد املجتمع بهدف تعزيز ال�عي  بني 
ت�ع�ية  و����ش���ائ���ل  ع����رب  اجل����م����اه����ريي 
الإع����الم  و���ش��ائ��ل  خم��ت��ل��ف  يف  م�شتمرة 
وم�اقع الت�ا�شل الجتماعي اإىل جانب 
والربامج  امل����ب����ادرات  واإط������الق  ت��ن��ف��ي��ذ 
التزام  اأن  م�ؤكدا   .. الهادفة  والأن�شطة 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ب��ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات 
منازلهم  يف  ال���ق��ائ��ي��ة  وال����ش���رتاط���ات 

يقلل من احتمال وق�ع احلرائق.
املدين  للدفاع  العامة  القيادة  واأ�شدرت 
“ ثقافة  اإط��الق حملة  بالتزامن مع   -
التعامل مع احلريق “ - تقريرا ت�شمن 
العامة  والق�اعد  احلريق  اإطفاء  طرق 
الإجراءات  جانب  اإىل  احلرائق  لإطفاء 
م��راع��ات��ه��ا يف ح��ال��ة احلريق  امل��ط��ل���ب 
طفاية  اقتناء  اأهمية  على  التاأكيد  مع 
اأدوات  اأه����م  اأح����د  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل���ري���ق 
ت�افرها  يجب  التي  والأم���ان  ال�شالمة 

يف خمتلف الأماكن.

•• ال�صارقة -وام:

ال�����ش��ارق��ة اجتماعا  ع��ق��دت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
تن�شيقيا مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ملناق�شة 
ع���دد م���ن امل����ب����ادرات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اخل��ا���ش��ة بفئة 
ال�شتدامة  “ملتقى  اأب���رزه���ا  وم���ن  الأع���م���ال  رج����ال 
الأمنية  ال�شارقة  القت�شادية” الذي تنظمه منطقة 

بالتعاون مع الغرفة.
ح�شر الجتماع - الذي عقد مبقر الغرفة - اإبراهيم 
القت�شادية  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر  اجل����روان  را���ش��د 
جا�شم  ط���ارق  وامل��ق��دم  ال�شارقة  غ��رف��ة  يف  والت�ش�يق 
املدفع مدير اإدارة مكتب القائد العام ل�شرطة ال�شارقة 
واأحمد  احل��شني  عبدالرحمن  ن��ادي��ة  اأول  وامل���الزم 
ق�شم جمم�عات  رئي�ش  اإدري�ش  الكرمي  اأجمد ع��ش 

العمل يف الغرفة.
ياأتي هذا الجتماع يف اإطار حر�ش الغرفة على تعزيز 
م�ؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  املجتمعية  ال�شراكة  ع��الق��ات 
خدمة  يف  الفاعل  لالإ�شهام  ال���دوؤوب  و�شعيها  الدولة 
اإىل  خا�شة  ب�ش�رة  الأع��م��ال  قطاع  و  عامة  املجتمع 
جانب تعزيز اجله�د الرامية اإىل رفع امل�شت�ى املعريف 
الهادفة  الإم������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ج���ان��ب  مبختلف 
خمتلف  يف  احلياتية  املق�مات  وتط�ير  حت�شني  اإىل 

مناطق الدولة.
وجاء الجتماع يف اإطار حر�ش القيادة العامة ل�شرطة 
الأجندة  م�شتهدفات  اأه��م  اأح��د  على حتقيق  ال�شارقة 
ال�طنية ل�”روؤية الإمارات 2021” واملتمثلة يف جعل 
دولة الإمارات من اأف�شل دول العامل يف جمال حتقيق 
الأمن وال�شالمة وذلك من خالل العمل على تعزيز 
اإىل  بالدولة  وال��ش�ل  بالأمان  املجتمع  اأف��راد  �شع�ر 

مراتب متقدمة يف العتماد على اخلدمات املقدمة.
ال����ش���ت���ع���دادات اجل���اري���ة لتنظيم  ت���ن���اول الج���ت���م���اع 
بهدف   ”2018 القت�شادية  ال�شتدامة  “ملتقى 
املبتكرة  الأم��ن��ي ودرا���ش��ة احل��ل���ل  ال���ش��ت��ق��رار  تعزيز 
القت�شادية  القطاعات  ت���اج��ه  ق��د  التي  للتحديات 

وال�شناعية والتجارية يف اإمارة ال�شارقة.
واأكد اجلانبان حر�شهما على تعزيز العمل امل�شرتك 
وا�شتكمال جه�دهما الرامية اإىل تهيئة بيئة الأعمال 
التحديات  م��ن  ن����ع  اأي  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  ومتكينها 
الداخلية  وزارة  اإمي��ان  من  انطالقا  وذل��ك  الطارئة 
للنم�  الأ�شا�شية  الركيزة  ت�شكيل  يف  الأم���ن  باأهمية 
وحر�ش  امل�شتدامة  والتنمية  القت�شادي  والزده���ار 
الغرفة على م�ؤازرة جه�د ال�زارة مبا يخدم امل�شلحة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��دول��ة وت���ق���دم ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش وازده�����اره 

امل�شتدام.

•• اأبوظبي-الفجر:

اإىل  اأب������ظ�����ب�����ي  �����ش����رط����ة  دع��������ت  
والأنفاق  امل�شاة  ا�شتخدام  خط�ط 
الطرق   ع���ب����ر  اأث����ن����اء  واجل�������ش����ر 
م��ا حثت  واخل��ارج��ي��ة يف  الداخلية 
ال�شرعات  خف�ش  على  ال�شائقني 
وامل�ؤ�ش�شات  املدار�ش  جتمعات  قرب 
التعليمية ، واأماكن عب�ر امل�شاة ، و 
منحهم الأف�شلية يف العب�ر وعدم 
على  امل�شاة  خط�ط  على   ال�ق�ف 

التقاطعات.
واأكدت تكثيف الرقابة على الطرق 

ل�شبط الأ�شخا�ش الذين يعربون 
املخ�ش�شة  الأم�����اك�����ن  غ����ري  م����ن 
ال���ت���ه���اون يف  ع�����دم  اإىل  ،م�������ش���رية 
 ، املخالفني  بحق  القان�ن  تطبيق 
م�شرية اإىل اأن عدد خمالفات عدم 
الأماكن  من  بالعب�ر  امل�شاة  التزام 
و695  األ��ف   50 بلغت  املخ�ش�شة 

خمالفة خالل العام املا�شي.
والدوريات  امل��رور  ولفتت مديرية 
ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة اإىل 
احلر�ش على التن�شيق مع ال�شركاء 
باإن�شاء   ، امل�����ش��اة  ���ش��الم��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
الطرق  ع��ل��ى  والأن����ف����اق  اجل�����ش���ر 

ال�شريعة والداخلية لت�فري معابر 
اأف�شل  م���ع  ي���ت����اف���ق  مب���ا   ، اآم���ن���ة 
املعايري واأج�دها لت�فري ال�شالمة 
الت�عية   امل������روري������ة،  وتكثيف 
ل�������ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع و ال���ع���م���ال يف 
�شركات الزراعة و قطاع املقاولت  
وال�شائقني   ، ال��ع��م��ال��ي��ة  وامل������دن 
اجل�ش�ر  ا�شتخدام   على   ،وحثهم 
اأو  ال��ط��رق  ع��ب���ر  وع���دم  والأنفاق  
وخ�ش��شاً  احل���اج��ز  ف����ق  ال��ق��ف��ز 

على الطرق ال�شريعة.
وحذرت املديرية  من  خط�رة عدم 
وان�شغالهم  امل�شاة   ب��ع�����ش  ان��ت��ب��اه 

ب��ال��ه��ات��ف ع���ن م��راق��ب��ة الإ����ش���ارات 
املركبات  ���ش��ري  وح��رك��ة  ال�����ش���ئ��ي��ة 
اأثناء عب�رهم الطرق مما يعر�شهم 

اىل خط�رة ح�ادث الده�ش.
وبينت اأن اجله�د املبذولة اأدت اإىل 
حتقيق نتائج اإيجابية يف م�شت�يات 
بانخفا�ش  امل�����روري�����ة  ال�������ش���الم���ة 
خالل  الده�ش   ح�������ادث  وف���ي���ات 
العام املا�شي 2017  مقارنة  بعام 
 63 م��ن   21% بن�شبة   2016
وفاة اإىل  50 وفاة ، وارتفاع ن�شبة 
مقارنة  للم�شاة  املحررة  املخالفات 

بنف�ش الفرتة بن�شبة 21%

ال��ت��ه��اون يف تطبيق   واأك����دت ع���دم 
ال�شبط  لإج���������راءات   89 ال��ب��ن��د 
املروي رقم 178 الفقرة  اأ - عدم 
ال�ش�ئية  بالإ�شارات  امل�شاة  التزام 
» ب -ع���ب����ر امل�����ش��اة ل��ل��ط��ري��ق من 
لعب�رهم  املخ�ش�شة  الأماكن  غري 
 400 ال����غ����رام����ة  وخم���ال���ف���ت���ه���م���ا 

درهم.
ي��ت��م تطبيق  اأن�����ه  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
البن�د التالية على قائدي املركبات 
اإعطاء  ع��دم   69 البند  املخالفني 
الأول������ي�����ة ل��ل��م�����ش��اة يف الأم����اك����ن 
وخمالفتها  ل��ل��ع��ب���ر،  املخ�ش�شة  

مرورية ،  نقاط  و6  دره��م   500
البند65 اأ اإيقاف املركبة بطريقة 

ت�شبب خطر للمارة  الغرامة 400 
بطرقة  املركبة  اإيقاف  ،«ب«  دره��م 

بالغرامة  امل�������ش���اة  ح���رك���ة  ت��ع��رق��ل 
درهم.  400

حررت اأكرث من 50 األف خمالفة  للم�ساة العام املا�سي

 �صرطة اأبوظبي تعلن عن جهود مكثفة للحد من العبور من غري الأماكن املخ�ص�صة 

الداخلية تعلن عن فئات جائزة اخلدمات امل�صرتكة الدولية

�صرطة ال�صارقة تطلق حملة للتوعية بخطر جرائم البتزاز الإلكرتوين 

•• اأب�ظبي-وام: 
فئات  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الدولية  امل�شرتكة  اخلدمات  جائزة 
التي اأطلقتها �شمن فعاليات امل�ؤمتر 
احل��ك���م��ي ل��ل��خ��دم��ات امل�����ش��رتك��ة يف 

دورته الأوىل.
واأك����د ال��ع��م��ي��د حم��م��د ح��م��ي��د دمل�ج 
بالإنابة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ظ��اه��ري 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��� ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش 
اأن اجلائزة  الداخلية  وزي��ر  ال���زراء 
الفريق  ت�جيهات  على  بناء  اأطلقت 
�شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
ال��داخ��ل��ي��ة وح��ر���ش��ا م���ن ���ش��م���ه يف 
كفاءة  ذات  خ��دم��ات  على  احل�����ش���ل 
الإنتاجية  حت�شني  يف  ت�شهم  عالية 

الت�شغيلية  ال��ت��ك��ال��ي��ف  وت��خ��ف��ي�����ش 
التط�ير  م��ن��ه��ج��ي��ة  اإىل  ا����ش���ت���ن���ادا 

امل�شتمر.
واأو�شح العميد الظاهري اأن اجلائزة 
تهدف اإىل تقدير اأف�شل الإجنازات 
الريادية واأبرز املمار�شات البتكارية 
يف اخلدمات امل�شرتكة على امل�شت�ى 
وت����ف���ري من�شة  وال������دويل  امل��ح��ل��ي 
احلك�مية  واجل���ه���ات  ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ات 
واخلربات  املمار�شات  اأف�شل  لتبادل 

يف اخلدمات امل�شرتكة.
فار�ش  اأول  م���الزم  ق��ال  جانبه  م��ن 
حامت حطاب الظاهري مدير مركز 
العامة  ب��الإدارة  امل�شرتكة  اخلدمات 
اإن  الأداء  وتط�ير  لال�شرتاتيجية 
جائ�زة اخلدم��ات امل�شرتك���ة الدولي���ة 

اأف�شل  ف��ئ��ات فئة  اأرب���ع  ت��ت��األ��ف م��ن 
اإىل  وتهدف  م�شرتكة  خدمة  مركز 
مت��ي��ي��ز اأف�����ش��ل م��رك��ز خ��دم��ة فيما 
عام  ب�شكل  وال��ري��ادة  بالتميز  يتعلق 
اأف�شل  وفئة  امل�شرتكة  اخلدمات  يف 
اإىل  وتهدف  خارجي  �شراكة  تعهيد 
الكلي  اخل���ارج���ي  ال��ت��ع��ه��ي��د  مت��ي��ي��ز 

اجلزئي  اخل��ارج��ي  التعهيد  واأي�شا 
اأف�شل  امل�����ش��رتك��ة وف��ئ��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال��ت��ع��رف على  اإىل  وت���ه���دف  اب��ت��ك��ار 
امل�ؤ�ش�شات  تبنتها  ال��ت��ي  الب��ت��ك��ارات 
امل�شرتكة وفئة  يف تقدمي اخلدمات 
امل�شرتكة  للخدمات  م��ب��ادرة  اأف�شل 
وتهدف اإىل التعرف على اأداء هيئات 

القطاع العام يف دولة الإمارات.
امل�عد  اأن  اإىل  امل��رك��ز  م��دي��ر  ول��ف��ت 
جلميع  الطلبات  لتقدمي  النهائي 
من  والع�شرين  الثامن  ه���  الفئات 
ي�ني�2018 ويجب على امل�ؤ�ش�شات 
ا�شتيفاء  اجل������ائ�����ز  يف  امل�������ش���ارك���ة 
املذك�رة لكل جائزة  التاأهل  معايري 
الطلبات  جميع  تقدمي  يجب  حيث 
الطلبات  تقدمي  من���ذج  با�شتخدام 

امل��ن�����ش���ر ع��ل��ى امل����ق���ع الإل���ك���رتوين 
 w w w . m o i . g o v . a e
ع����ن ط���ري���ق ال����ربي����د الإل����ك����رتوين 
ssaward@ ال����ع����ن�����ان  ع���ل���ى 
ال�قت  ���ش��م��ن   moi.gov.ae
ا�شتف�شارات  اأي����ة  اإر����ش���ال  و  امل��ح��دد 
اإىل الطلبات  اأو  بخ�ش��ش اجل�ائز 

 ssaward@moi.gov.ae
.

الداخلية  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأ���������ش��������درت دل�����ي�����ال ع����ل����ى امل�����ق����ع 
www.moi. الإل��������ك��������رتوين 
gov.ae يت�شمن �شرحا تف�شيليا 
التاأهل  و�شروط  اجلائزة  فئات  عن 
لكل فئة ومعايري التقييم وال�شروط 

والأحكام.

•• ال�صارقة-وام:

والعالقات  الع���الم  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
ل�شرط�ة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ع��ام��ة 
اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ش���ارق���ة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
ال�شاملة  ال�����ش��رط��ة  م��راك��ز  واإدارة 
واإدارة  وال����دوري����ات  امل�����رور  واإدارة 
ت�ع�ية  حملة  املجتمعية  ال�شرطة 
ب�ش�رة  ال�شباب  ت�شتهدف  م��شعة 
ع��ام��ة وط����الب اجل���ام���ع���ات ب�شفة 
خا�شة للتحذير من خطر البتزاز 
�شباك  يف  وال�����ق�����ع  الإل����ك����رتوين 
الت�ا�شل  و�شائل  ع��رب  املت�شيدين 

الجتماعي.
وتاأتي احلملة حتت �شعار “ احذر ل 
يغرونك “ اإنطالقا من روؤية وزارة 
اإطار �شعيها لتحقيق  الداخلية ويف 
ال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  اأه�������داف 
ال�شارقة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة 
والرامية اإىل تعزيز ال�شع�ر بالأمن 
والأمان وبغية حت�شني كافة اأفراد 
املجتمع وفئاته من ال�ق�ع �شحايا 
وخا�شة  اجل���رائ���م  اأن�������اع  مل��خ��ت��ل��ف 
ج��رائ��م ال��ن�����ش��ب والح��ت��ي��ال التي 
ومن  ف��ردي��ة  ب�����ش���رة  ت�شتهدفهم 
بينها ما بات يعرف بجرائم البتزاز 
����ش���اع���د على  ال����ت����ي  الإل������ك������رتوين 
وق�عها النت�شار ال�ا�شع ل�شتخدام 

و�شائل الت�ا�شل الجتماعي .

وي�����ش��ت��م��ل ب���رن���ام���ج احل���م���ل���ة على 
املطب�عات  م���ن  جم��م���ع��ة  ت����زي���ع 
اجلامعات  طلبة  ع��ل��ى  وامل��ط���ي��ات 
حت���ت����ي ع��ل��ى ن�����ش��ائ��ح واإر�����ش����ادات 
ت�ع�ية اأعدت بثالث لغات خمتلفة 
والأوردية  والجنليزية  “ العربية 
“ تت�شمن التعريف بخطر البتزاز 
امل�شتهدفني  وت��دع���  الإل���ك���رتوين 

ل��شائل  الآم�����ن  ال���ش��ت��خ��دام  اإىل 
ال����ت�����ا�����ش����ل الج����ت����م����اع����ي وك���اف���ة 
التقنيات احلديثة بهدف حمايتهم 
�ش�ء  اأو  ال����ش���ت���خ���دام  ����ش����ء  م����ن 
تبادل  ع��دم  خ��الل  م��ن  ال�شتغالل 
اأو ال�ش�ر ال�شخ�شية مع  املعل�مات 
اأ�شخا�ش جمه�لني وعدم ا�شتخدام 
اأنف�شهم  كامريا الإنرتنت لت�ش�ير 

ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ع��دم ال��ت���ا���ش��ل مع 
و�شائل  ع���رب  امل��ج��ه���ل��ني  ال���غ���رب���اء 
ال���ت����ا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي. وح�����ل 
ارتكاب  يف  امل�شتخدمة  الأ���ش��ال��ي��ب 
اأو�شح  الإلكرتوين  البتزاز  جرائم 
فرع  مدير  اأح��م��د  حم�شن  النقيب 
جرائم التقنية ب�شرطة ال�شارقة اأن 
الإل��ك��رتوين غالبا  الب��ت��زاز  عملية 
ما تتم عن طريق برامج الت�ا�شل 
الجتماعي بكافة اأن�اعها .. م�شريا 
التقنية  اجل���رائ���م  م��ك��ت��ب  اأن  اىل 
ع����ن طريق  ال���ب���الغ���ات  ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
اجلرائم  ب��ف��رع  اخل���ا����ش  الإمي���ي���ل 
التقنية وذلك ب�شرية تامة من قبل 
امل�ش�ؤول  على  وعر�شها  املخت�شني 
�شخ�ش  اأي  تعر�ش  املبا�شر يف حال 
ل��الب��ت��زاز الإل��ك��رتوين وال���ق���ع يف 
التعامل  مثل ه��ذه احل���الت وع��دم 
باأي حال من الأح�ال مع ال�شخ�ش 
ت��ع��ر���ش لأي ن�ع  ل����  امل��ب��ت��ز ح��ت��ى 
من  الهدف  وح���ل  ال�شغ�ط.  من 
تركيز احلملة على طلبة اجلامعات 
العقيد  العليا لفت  التقنية  وكليات 
اإدارة  ع����ارف ح�����ش��ن ه��دي��ب م��دي��ر 
الإعالم والعالقات العامة ب�شرطة 
الطالب  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ال�����ش��ارق��ة 
اجل����ام����ع����ي����ني ي���ع���ت���رب ج��������زءا من 
ولهذا  الأم��ن��ي��ة  الت�عية  منظ�مة 
مت الرتكيز عليهم يف بداية اإطالق 
�ش�رة  يف  و�شعهم  ب��ه��دف  احلملة 

ال��ت��ي ت�اجه  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
جرائم  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��ج��ت��م��ع 
البتزاز الإلكرتوين التي ت�شتهدف 
وتزويدهم  خا�شة  ب�ش�رة  ال�شباب 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه  امل��ع��ل���م��ات  ب��ك��اف��ة 
اجلرائم وحجمها وبيان خط�رتها 
اجلن�شني  م��ن  املجتمع  اأف���راد  على 
جه�دهم  ت�ظيف  ذل��ك  يتبع  حيث 
واحلمالت  الت�عية  برامج  دعم  يف 
م��ن خالل  ���ش���اء  امل��شعة  الأم��ن��ي��ة 
هذه  يف  مبا�شرة  ب�ش�رة  اإ�شراكهم 
ت�جيه  خ����الل  م���ن  اأو  احل���م���الت 
ال����ب����ح�����ث ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ن�������ش���اط 
اجلامعي نح� درا�شة هذه الظ�اهر 
املقلقة وامل�شاهمة يف حت�شني اأفراد 

املجتمع �شد خماطرها .
اإبراهيم  العقيد  اأه��اب  جانبه  من   
اإدارة  م����دي����ر  ال����ع����اج����ل  م�������ش���ب���ح 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
واأولياء  ب��الآب��اء  ال�شارقة  ب�شرطة 
بجرائم  الهتمام  ب�شرورة  الأم���ر 
وحماية  الإل������ك������رتوين  الب�����ت�����زاز 
اأ�شرهم من ال�ق�ع  اأبنائهم واأف��راد 
���ش��ح��اي��ا ل��ه��ذه اجل���رائ���م ال��ت��ي قد 
يدفع ثمنها الآباء اأنف�شهم يف حال 
بناتهم  اأو  اأب��ن��ائ��ه��م  اأح����د  ت��ع��ر���ش 
الت�شهري  حم���اول���ة  اأو  ل���الب���ت���زاز 
حالت  م��ع  الإدارة  ت��ع��ام��ل  م���ؤك��دا 
تامة  ب�شرية  الإل��ك��رتوين  الب��ت��زاز 

ليتم حله قبل تفاقمه.

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ج��ام��ع��ة  “مهرجان  ج����ائ���ز  ت����زي���ع  ح��ف��ل  ���ش��ه��د 
تت�يج  الول  اأم�ش  ليلة  ال�شينمائي لل�شرق الأو�شط” 
امل�هبة الإماراتية ال�شاعدة �شيماء الب�عينني بجائزة 

ال�اعد. الأفالم  “ت�ف�ر54” ل�شانع 
ا�شتخدام  بفر�شة  �شيماء  �شتحظى  اجل��ائ��زة  اإط��ار  ويف 
“ت�ف�ر54”  ل�  التابعة  امل�شت�ى  عاملية  الإنتاج  مرافق 
والكامريات  امل���ع���دات  ا���ش��ت��ع��ارة  اإم��ك��ان��ي��ة  ج��ان��ب  اإىل 
وجتهيزات ال�ش�ت املتط�رة املتاحة لتتمكن من متابعة 
�شينمائية  م�شاريع  وتط�ير  ال�شينما  مبجال  اإبداعها 

ناجحة يف امل�شتقبل.
م�نتاج  خبري  م��ع  العمل  فر�شة  اجل��ائ��زة  ت�شمل  كما 
بعد  م��ا  م��رح��ل��ة  “ت�ف�ر54 يف  ف��ري��ق  م��ن  حم���رتف 

الإنتاج ما �شيتيح لها ت��شيع معرفتها يف جمال امل�نتاج 
فرتة  ق�شاء  فر�شة  اإىل  بالإ�شافة  والإ�شاءة  وال�ش�ت 
تدريب داخلي مع فريق العمل اخلا�ش باأحد الأعمال 
التي يجري اإنتاجها يف املنطقة احلرة الرائدة لالإعالم 
خالل  اجل��ائ��زة  �شيماء  وت�شلمت  باأب�ظبي.  والرتفيه 
حفل ت�زيع اجل�ائز من مرمي عيد املهريي املدير العام 
للمكتب الإعالمي حلك�مة اأب�ظبي الرئي�ش التنفيذي 
 twofour54و الإعالمية-اأب�ظبي  املنطقة  لهيئة 
“اخلطر” ال��ذي كتبت ن�شه واأنتجته  وذل��ك عن فيلم 
وت����ل���ت ع��م��ل��ي��ة م���ن��ت��اج��ه ب��ن��ف�����ش��ه��ا. وت��ق��دم��ت مرمي 
خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  ملعايل  بال�شكر  املهريي  عيد 

يف  امل��ه��م  دوره���ا  مثمنة  زاي���د  جامعة  رئي�ش  القا�شمي 
تنظيم هذا املهرجان املتمّيز الذي يدعم امل�اهب ال�شابة 
ة بارزة ل�شتعرا�ش م�اهبها واإبداعاتها  وي�فر لها من�شّ
امل�اهب  مهارات  و�شقل  تط�ير  ان  واأ�شافت  املتمّيزة. 
ال�شابة ميثل واحداً من اأبرز الأهداف التي ت�شعى اإىل 
حتقيقها “ت�ف�ر54” انطالقاً من القناعة الرا�شخة 
باأن جيل ال�شباب يحمل�ن على عاتقهم م�ش�ؤولية قيادة 
دفة تط�ر وازدهار قطاع الإعالم يف اأب�ظبي م�شتقباًل.. 
لالأعمال  امل�شت�ى  عالية  بالن�عية  فخرها  عن  معربة 

املتناف�شة خالل دورة هذا العام.
الب�عينني  �شيماء  واإب��داع  م�هبة  على  املهريي  واأثنت 

ل�شانع  “ت�ف�ر54”  بجائزة  ج���دارة  ع��ن  ف��ازت  التي 
من  واملزيد  الت�فيق  دوام  لها  متمنية  ال�اعد  الأف��الم 
النجاحات يف امل�شتقبل. وكانت “ت�ف�ر54” قد اأطلقت 
حزمة من املبادرات الهادفة اإىل ت�شجيع ال�شباب واإتاحة 
الفر�شة لهم للدخ�ل يف �ش�ق العمل الإعالمي فخالل 
اأعمارهم  ت��رتاوح  ممن  بالأطفال  رحبت  املا�شي  العام 

بني 9-12 عاماً يف خميمها ال�شيفي ال�شن�ي .
لالإعالم  ال���ط��ن��ي  املجل�ش  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأط��ل��ق��ت  كما 
�شل�شلة  وا�شت�شافت  اخلري  اأجل  من  مبدعني  م�شابقة 
رّكزت  والتي  العام  م��دار  على  العمل  ور���ش  وا�شعة من 
ذكرت  جانبها  م��ن  الإع��الم��ي��ة.  امل��ه��ارات  تط�ير  على 

�شيماء الب�عينني اإحدى خريجات كليات التقنية العليا 
التطبيقي  الإع��الم  بكال�ري��ش  درجة  على  واحلا�شلة 
ان هذه اجلائزة متثل اإ�شافًة قّيمًة اإىل م�شريتها املهنية 
و ت�جهت بال�شكر اإىل “ت�ف�ر54” على هذا التكرمي 
“ت�ف�ر54”  الذي �شتحظى به من  الدعم  اأن  من�هة 
امليدان  يف  الفر�ش  م��ن  ج��دي��دًة  اآف��اق��اً  اأمامها  �شيفتح 
ال�شينمائي  زايد  جامعة  “مهرجان  وكان  حتبه.  الذي 
قائمة  التا�شعة  دورت���ه  يف  ق��دم  ق��د  الأو�شط”  لل�شرق 
 16 متّثل  جامعة  اأك��ر من 40  باأف�شل الأف��الم من 
املهرجان  ويهدف  الأو���ش��ط..  ال�شرق  منطقة  يف  دول��ًة 
الفرتة  خ��الل  اأقيم  وال��ذي  اجلامعات  لطالب  امل���ّج��ه 
مبيناء  معر�ش421  يف  املا�شي  فرباير   28 –  26
زايد اأب�ظبي اإىل دعم وت�شجيع �شّناع = ال�شاعدين يف 

املنطقة.

تتويج �صيماء البوعينني بجائزة “توفور 54” ل�صانع الأفالم الواعد

الدفاع املدين يطلق حملة » ثقافة التعامل مع احلريق« 

غرفة و�صرطة ال�صارقة يناق�صان عددا 
من املبادرات ال�صرتاتيجية امل�صرتكة

الهوية واجلن�صية تعلن اإتاحة نظام ال�صتمارة الإلكرتونية لل�صركات •• اأبوظبي-وام:

ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة لله�ية  اأع��ل��ن��ت 
نظام  اإت������اح������ة  ع�����ن  واجل���ن�������ش���ي���ة 
لل�شركات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�شتمارة 
املتعلقة  اخلدمات  باإجناز  الراغبة 
مل�ظفيها  ذات���ي���ا  ال��ه���ي��ة  ب��ب��ط��اق��ة 
خدمات  كانت  �ش�اء  وم�شتخدميها 
جتديد  اأو  اجل����دي����د  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
الأمر  ا�شتبدالها  اأو  اله�ية  بطاقة 
امل�شتخدمة  ال�شركات  ميكن  ال��ذي 
للنظام من تقدمي ومتابعة طلبات 
ذاتي  ب�شكل  الهيئة  لدى  م�ظفيها 

ومبا�شر.
وت��اأت��ي ه��ذه اخلط�ة يف اإط��ار �شعي 
القيادة  روؤي����ة  حتقيق  اإىل  الهيئة 
احلك�مية  وامل�شتهدفات  الر�شيدة 
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا ب��ا���ش��ت��ك��م��ال حت�يل 
اخلدمات  م��ن   80% ن�شبته  م��ا 
وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  تقدمها  التي 
وذكية  اإل��ك��رتون��ي��ة  اإىل  الحت���ادي���ة 

ومندوبيها  اإدارات����ه����ا  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر 
الدعم  وتقدمي  لهم  ميزاته  و�شرح 
�شعادة  م�����راك�����ز  خ������الل  م�����ن  ل���ه���ا 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف خمتلف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ت�شطر  اأن  دون  ال����دول����ة  اأن����ح����اء 
مكاتب  ادارة  وح���دة  م��راج��ع��ة  اإىل 
ب�شكل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ب��اع��ة 
ال��ت��دري��ب الالزم  م��ب��ا���ش��ر وت���ف��ري 
الراغبة  ال�شركات  مل�ظفي  والكايف 

باحل�ش�ل على النظام.
واأو�شح العبدويل اأن الهيئة حددت 
عددا من ال�شروط ال�اجب ت�فرها 
احل�ش�ل  يف  الراغبة  ال�شركات  يف 
عدد  يقل  ل  اأن  وه��ي  ال��ن��ظ��ام  على 
اأو  ال������اح�����دة  ال�������ش���رك���ة  م����ظ���ف���ي 
لنف�ش  العائدة  ال�شركات  جمم�عة 
الكفيل عن 500 م�ظف واأن تك�ن 
مرخ�شة من قبل اجلهات املخت�شة 

وحر�شها   2018 ال���ع���ام  ب��ح��ل���ل 
اخلدمة  تقدمي  قن�ات  تن�يع  على 
التي تتيحها ملتعامليها من الأفراد 
اأحدث  على  بالعتماد  وامل�ؤ�ش�شات 
و�شائل التكن�ل�جيا الرقمية وعرب 
القن�ات التي يف�شل�ن ا�شتخدامها 
البت�شامة  ور�شم  اإ�شعادهم  بهدف 

على وج�ههم.
الهيئة من خالل اخلدمة  وتهدف 
من  ال�شركات  متكني  اإىل  اجلديدة 
اإ�����ش����دار وجتديد  ط��ل��ب��ات  ت���ق���دمي 
مل�ظفيها  اله�ية  بطاقة  وا�شتبدال 
ي�شهل  ال��ذي  الأم���ر  جماعي  ب�شكل 
الطلبات  عليها عملية متابعة هذه 
لإجنازها  ال��الزم  ال�قت  ويخت�شر 
كحزمة  معها  التعامل  خ��الل  م��ن 
عملية  ت�شهيل  ج��ان��ب  اإىل  واح����دة 
وت��شيلها  البطاقات  تلك  ا�شتالم 

واأن تق�م بالت�قيع على العقد الذي 
اأعدته الهيئة لتنظيم هذه العملية 
م�شف�عا  طلبها  تقدمي  جانب  اإىل 
بجميع امل�شتندات والأوراق الالزمة 
ح�شب  م�قعة  ر�شمية  ر�شالة  وه��ي 
الأ�ش�ل تطلب فيها ا�شتخدام نظام 
اخلا�ش  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال���ش��ت��م��ارة 
الرخ�شة  م��ن  و���ش���رة  ب��ال�����ش��رك��ات 
بعدد  وك�شف  التجارية  الرخ�ش  اأو 
“ العاملني  “ ال��ع��م��ال  امل���ظ��ف��ني 

لديها م�شدق من وزارة العمل.
ال������ش�����ت�����م�����ارة  اأن  اإىل  ول������ف������ت 
بالديناميكية  تتميز  الإلكرتونية 
مت�فرة  وهي  وال��ش�ح  والب�شاطة 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
امل�ظف  تدريب  اإىل �شرورة  من�ها 
كيفية  على  ال�شركة  تختاره  ال��ذي 
ا�شتخدامها وم�شح ال�ثائق الثب�تية 

نظام  اإت����اح����ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
لل�شركات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�شتمارة 
ي���اأت���ي يف اإط�����ار ���ش��ع��ي ال��ه��ي��ئ��ة اإىل 
وت�شهيل  خدماتها  يف  الكفاءة  رف��ع 
اإل���ي���ه���ا خ�����ش������ش��ا بعد  ال��������ش����ل 
الطباعة  م��ك��ات��ب  ع���دد  تقل�ش  اأن 
املعتمدة اإىل نح� 440 مكتبا على 
ال�شروط  ظ��ل  يف  ال��دول��ة  م�شت�ى 
ال��ت��ي و�شعتها  وامل��ع��اي��ري اجل��دي��دة 
خدمة  ت��ق��دمي  رخ�شة  ملنح  الهيئة 
الإلكرتونية  ا���ش��ت��م��ارت��ه��ا  ط��ب��اع��ة 
من  مرخ�شا  املكتب  يك�ن  اأن  وه��ي 
اجلهات الر�شمية املعنية يف الدولة 
150 مرتا  واأل تقل م�شاحته عن 
حمطات  ع���دد  ي��ق��ل  ل  واأن  م��رب��ع��ا 
ت��ق��دمي اخل��دم��ة يف امل��ك��ت��ب ع��ن 4 
للرجال وواحدة للن�شاء واأن يت�افق 
ع���دد ���ش��اع��ات ال��ع��م��ل يف امل��ك��ت��ب مع 

اإىل اأ�شحابها.
اإدارة  مدير  العبدويل  نا�شر  وق��ال 
املتعاملني  ����ش���ع���ادة  م����راك����ز  دع�����م 
على  ي���ف��ر  ال��ن��ظ��ام  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
تكاليف  ت��ت��ح��م��ل  ال���ت���ي  ال�����ش��رك��ات 
مل�ظفيها  اله�ية  بطاقات  اإ���ش��دار 
ال�شركة  ومي��ك��ن  ال��ط��ب��اع��ة  ر����ش����م 
امل�شتخدمة من �شبط عملية تقدمي 
ين�شجم  ب�شكل  وتنظيمها  الطلبات 
من  احلد  جانب  اإىل  اأول�ياتها  مع 
الأخطاء يف البيانات و�شمان �شرعة 
املحدد  ال�قت  يف  البطاقات  طباعة 
البيانات  ت��ع��دي��ل  عملية  وت�شهيل 
وج�د  ح��ال  يف  الطلبات  وا�شتكمال 

اأية اأخطاء اأو ن�اق�ش فيها.
حملة  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اأن  واأ����ش���اف 
ت�شمنت  بالنظام  ال�شركات  لت�عية 
عددا من املبادرات �شملت الت�ا�شل 

التي يجب اإرفاقها بالطلب ل�شمان 
�شرعة  وب���ال���ت���ايل  ال���ب���ي���ان���ات  دق�����ة 
العبدويل  ونا�شد  املعامالت.  اإجناز 
مندوبي ال�شركات �شرورة مراجعة 
يق�م�ن  ال���ت���ي  ال��ط��ل��ب��ات  ب���ي���ان���ات 
�شركاتهم  ع��ن  بالنيابة  بتقدميها 
والتاأكد من دقتها وخ�ش��شا ال�شم 
والرقم  امل���ي���الد  وت���اري���خ  ال��ث��الث��ي 
ال��ه��ات��ف و�شندوق  امل���ح��د ورق��م��ي 
 “ ال��ربي��د ون����ع اخل��دم��ة املطل�بة 
ج��دي��د، جت��دي��د، ب��دل ف��اق��د، تالف 
اخلدمة  ر�����ش�����م  ت�����ش��دي��د  ق���ب���ل   “
ال�شركة  اأن  اإىل  م�شريا   .. املطل�بة 
اأو امل��ت��ع��ام��ل ���ش��اح��ب ال��ب��ط��اق��ة هي 
ا�شتبدال  ر�ش�م  �شيتحمل  من  -ه� 
ال��ب��ط��اق��ة يف ح���ال اك��ت�����ش��اف وج�د 
عليها  املطب�عة  البيانات  يف  خطاأ 

بعد طباعتها.

م�اعيد الدوام لدى هيئة الإمارات 
ال�شابعة  ال�����ش��اع��ة  م��ن  اأي  ل��ل��ه���ي��ة 
م�شاء  ال���ث���ام���ن���ة  وح����ت����ى  ����ش���ب���اح���ا 
ك��ح��د اأدن�����ى وم���ن ي����م الأح�����د اإىل 
بت�فري  املكتب  يلتزم  واأن  اخلمي�ش 
للمتعاملني  الآيل  الطاب�ر  خدمة 
م��ع ت���ف��ري ك���ام���ريات مل��راق��ب��ة اأداء 

امل�ظفني.
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الوليات املتحدة تقل�ض عدد اأفراد بعثتها يف كوبا غمو�ض النتخابات اليطالية ب�صبب القانون اجلديد 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية انها �شتخف�ش عدد افراد بعثتها يف ك�با بعد املزاعم عن ح�ش�ل هجمات 
بعدد  هافانا  يف  الأمريكية  ال�شفارة  وتعمل  الأمريكيني.  للم�ظفني  ال�شحية  احلالة  على  اّث��رت  غام�شة 
اقل من امل�ظفني املطل�بني منذ اأيل�ل �شبتمرب عام 2017، عندما مت اخالء دبل�ما�شيني امريكيني مع 
عائالتهم بعد تعر�شهم لأمرا�ش مفاجئة يف الراأ�ش. وقالت اخلارجية الأمريكية ان حالة اخلروج املنظم 
هذه �ش�ف تنتهي ال�شبت، لكن بدل من ار�شال م�ظفني ليحل�ا مكان املغادرين كما يف ال�شابق فانه �ش�ف 
يتم اعالن ال�شفارة مكانا ل�ظائف غري م�شح�بة اي ل يك�ن باإمكان امل�ظف ا�شطحاب افراد عائالته معه. 
الدبل�ما�شية  املهام  اداء  لتاأمني  املطل�ب  الطاقم  الأدن��ى من  العمل باحلد  �شت�ا�شل  ال�شفارة  اأن  واأ�شافت 
والقن�شلية الأ�شا�شية، على غرار م�شت�ى عدد امل�ظفني الذي حافظنا عليه يف حالة الط�ارئ خالل اخلروج 
املنظم. ك�با نفت بغ�شب عالقتها بالهجمات على الطاقم الدبل�ما�شي الأمريكي، يف ال�قت الذي مل يتمكن 

فيه امل�ش�ؤول�ن المريكي�ن من ايجاد �شبب وا�شح لإ�شابة افراد �شفارتهم باأمرا�ش الراأ�ش.

 •• روما-اأ ف ب:

للت�ش�يت  الق��رتاع  �شناديق  اىل  الح��د  الي�م  اليطالي�ن  يت�جه 
وفق قان�ن انتخابي جديد جعل من ال�شعب التنب�ؤ بالنتيجة وزاد 

من فر�ش عدم نيل اي حزب للغالبية املطلقة.
وت��ب��دو الن��ت��خ��اب��ات وك��اأن��ه��ا �شباق ب��ني ث��الث��ة اط���راف ه��ي حتالف 
الق�ى اليمينية بقيادة رئي�ش ال�زراء ال�شابق �شيلفي� برل��شك�ين 
وحركة اخلم�ش جن�م ال�شعب�ية واحلزب الدمي�قراطي من ي�شار 
دخ�ل  قبل  ج��رت  التي  الخ��رية  ال�شتطالعات  واظهرت  ال��شط. 
برل��شك�ين  حتالف  ان  التنفيذ  حيز  النتخابية  احل��م��الت  وق��ف 
اي�شا  تنباأت  ال�شتطالعات  لكن   .37% بن�شبة  اجلميع  يتقدم 
بان هذا التحالف لن يتمكن من حتقيق الغالبية املطل�بة لت�شكيل 

العام  تبنيه  مت  ال��ذي  املعقد  النتخابات  قان�ن  فبم�جب  حك�مة. 
النظام  وف��ق  �شتنتخب  الن�اب  جمل�ش  يف  املقاعد  ثلث  ف��ان  املا�شي 
الكري اي ف�ز من يحقق اعلى عدد من ال�ش�ات، بينما ينتخب 
اجلديد  القان�ن  وي��ع��زز  الن�شبي.  التمثيل  وف��ق  الباقيان  الثلثان 
التحالفات ويحد من فر�ش احزاب مثل حركة اخلم�ش جن�م التي 
ا�شتبعدت دخ�لها اي اتفاق بعد النتخابات مع اح��زاب اخ��رى، ال 
لل��ش�ل  املطل�بة  باله�ام�ش  التنب�ؤ  ال�شعب  من  يجعل  اي�شا  انه 
اىل ال�شلطة. روبرت� داليم�نتي اخلبري يف الق�انني النتخابية يف 
جامعة ل�ي�ش يف روما قال ان على احلزب او التحالف احل�ش�ل على 
ن�شبة %40 من ال�ش�ات الن�شبية و%70 من ال�ش�ات الكرية 
وكتب  مقعدا.   630 من  املك�ن  املجل�ش  يف  غالبية  على  للح�ش�ل 
ال��شع  ك��ان  اليان�شيب.  مثل  النتخابات  “هذه  �شحفي  مقال  يف 

كذلك �شابقا لكن لي�ش اىل احلد الذي ه� عليه الي�م«. ومن اجل 
ال�شيطرة على جمل�ش ال�شي�خ املك�ن من 340 مقعدا على احلزب 
او الئتالف ان يح�شل على %50 من الت�ش�يت الكري ومثله 
ال�شيا�شي  النف�ذ  نف�ش  املجل�شان  وميتلك  الن�شبي.  الت�ش�يت  من 
منتخبان  �شيك�نان  انهما  ال  الق�انني،  وتعديل  لتبنى  وال�شلطة 
جمل�ش  اىل  ال������ش���ل  م��ن  ح��زب  اي  وليتمكن  خمتلفة.  بطريقة 
الن�اب عليه ان يف�ز بن�شبة %3 على القل من الت�ش�يت ال�طني، 
بالإ�شافة  منه   10% ن�شبة  على  ان يح�شل  الئتالف فيجب  اما 
اىل ح�ش�ل كل حزب داخل الئتالف على ن�شبة %3 على القل. 
ويلعب الزعماء ال�شيا�شي�ن يف ايطاليا ال�شطرجن ال�شيا�شي ملحاولة 
ق�ائم  على  و�شعهم  ع��رب  وذل���ك  ال��ربمل��ان  اىل  مر�شحيهم  اي�شال 

تر�شيح متعددة يف دوائر انتخابية خمتلفة.

بــــدايــــة  مــــنــــذ     
كوريا  ت�سعى  العام، 
للحيلولة  ال�سمالية 
فـــر�ـــســـيـــة  دون 
ــة  ــي ــائ �ـــســـربـــة وق
اأمـــريـــكـــيـــة. ومـــن 
ُيعّد  املــنــظــور،  ــذا  ه
�سيول،  من  التقّرب 
ـــد احلــــوار  ـــدي وجت
من  الكوريتني  بــني 

اخليارات املهمة. 

خيار يتنزل يف ديناميكية م�شاريع 
ال�شلمي  الت�حيد  واإع��ادة  التقارب 
بني الك�ريتني والتي ل تزال اأكر 
اأ�شعة  �شيا�شة  نتائجها جناحا هي 
اع��ت��م��ده��ا رئي�ش  ال��ت��ي  ال�����ش��م�����ش 
ج�نغ  داي  كيم  اجلن�بية  ك���ري��ا 
يف ���ش��ن���ات الل��ف��ني، وه���ي تهدف 
�شي�ل  اإب���ع���اد  اىل  اأي�����ش��ا  �شمنيا 
التحالف  واإ�شعاف  وا�شنطن  عن 
املتحدة  ال�����لي����ات  ب���ني  الأم����ن����ي 
وعلى  واليابان.  اجلن�بية  وك�ريا 
ال���رغ���م م���ن ال��ت�����ش��ري��ح��ات ح�ل 
ال�شرتاتيجي بني  التعاون  متانة 
وا�شنطن و�شي�ل، تبقى العالقات 
ترامب  دون����ال����د  ب����ني  م���ت���ب���اع���دة 
ونظريه الك�ري اجلن�بي. ويثري 

هذا اخليار عدة اأ�شئلة.

بال�سربات  الت�سليم  يجب  هل 
الأمريكية؟

ال������ش�����ارات  ت����ع����دد  اأدى  ل���ق���د     
الأم����ري����ك����ي����ة لع����ت����م����اد اخل���ي���ار 
عن�شر  اإدخ��������ال  اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري 
ج�نغ  ك��ي��م  اأداء  يف  ال����ش���ط���راب 
ترامب  الرئي�ش  ان  وي��ب��دو  اأون. 
على ا�شتعداد للمخاطرة بتحريك 
�شي�ل  رد فعل ك�ري �شمايل على 
و/ اأو ط�كي� من خالل اأخذ زمام 
على  بهجمات  ال��ق��ي��ام  يف  امل���ب���ادرة 
م�اقع منتقاة. وهكذا �شت�شتهدف 
اإط����الق ك�ريا  م���اق��ع وم��ن�����ش��ات 
اأي�����ش��ا مراكز  ال�����ش��م��ال��ي��ة، ول��ك��ن 

ع���ل���ى ك����ل م��ن��ه��م��ا ال����ت�����اف����ق مع 
للرئي�ش  مي��ك��ن  ف���ال  وا���ش��ن��ط��ن. 
ال��ت��ح��ال��ف بني  ي��ع��ّر���ش  اأن  م����ن 
ال�ليات املتحدة وك�ريا اجلن�بية 
ل��ل��خ��ط��ر، وه����� ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي 
يت�ّقف عليه اأمن بالده. ومن ثم، 
اأن  الك�ريتني  لقمة بني  ل ميكن 
تك�ن �ش�ى جمرد تعديل تكتيكي 
ال�شمايل  ال��ك���ري  للزعيم  م�ؤقت 
ال�شاب، امل�شمم على احلفاظ على 

برناجمه الن�وي.
اأهمية  2018 يكت�شي  اإن عام      
يعتزم  ال������ذي  ل���ل���ن���ظ���ام  ق�������ش����ى 
بالذكرى  �شبتمرب  يف  الح��ت��ف��ال 
جمه�رية  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش  ال�����ش��ب��ع��ني 
الدميقراطية،  ال�شعبية  ك���ري��ا 
وان جميء رئي�ش ك�ريا اجلن�بية 
اإط��ار قمة بني  يانغ يف  اىل بي�نغ 
الأمة  وح��دة  و���ش���رة  الك�ريتني، 
ميكن  ل  �شتربزها،  التي  الك�رية 
اأب����رز  م���ن  واح������دة  اإل  ت���ك����ن  اأن 

حمطات الحتفالت القادمة.

اأن  ــذي ميكن  مــا هــو الـــدور ال
تلعبه اأوروبا؟

   من وجهة نظر اأوروبا، يجب اأن 
نفهم اأن مع�شلة الرئي�ش م�ن هي 
�شربة  رف�ش  اإن  اأوروب��ي��ة.  اأي�شا 
القب�ل  يعني  ل  اأمريكية  وقائية 
ب���ك����ري���ا ���ش��م��ال��ي��ة ن�����وي����ة. ومن 
اأخ��رى، كيف ميكن تربير  ناحية 
يقررها  ال��ت��ي  ال��ع��ق���ب��ات  �شرعية 
املجتمع الدويل بهدف حث ك�ريا 
اإذا قرر  التفاو�ش،  ال�شمالية على 
املتحدة،  ال���لي��ات  اأع�شائه،  اأح��د 
القيام  ــــد،  واح جــانــب  ومـــن 

بعمل ع�سكري؟ 
املبادرة  ���ش��اأن م��ث��ل ه���ذه  اإن م��ن    
احلا�شل  اله�ش  الت�افق  تلغي  اأن 
يف جم���ل�������ش الأم���������ن ح�������ل ه���ذه 
العق�بات، و�شتلقي حتما بال�شني 
يانغ.  ب��ي���ن��غ  اإىل ج��ان��ب  ورو���ش��ي��ا 
واأياً كان الدافع وراء عقد م�ؤمتر 
قمة بني الك�ريتني، فاإنه يجب اأن 
احدى  باعتباره  اأي�شا  اإليه  ينظر 
التطبيع  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل���ح���ط���ات 
للم�شاألة  وامل�����ش��ن��ي��ة  ال���ط����ي���ل���ة 

الك�رية ال�شمالية.
•• باحثة يف معهد البحوث 

ال�سرتاتيجية للمدر�سة 
الع�سكرية 

تقطع  ����ش���رب���ات  م����ع  ال�������ش���ل���ط���ة، 
الراأ�ش.

اجل��������رنال  م����ط����ال����ب����ة  ان  اإل    
ترامب  م�����ش��ت�����ش��ار  م���اك���م���ا����ش���رت 
البنتاغ�ن،  يف  ال��ق���م��ي  ل��الأم��ن 
تتنّزل  قد  الهج�م  خطط  باإعداد 
ت�ش�ي�ش  حملة  من  جزء  يف  اأي�شا 
اع��الم��ي م��درو���ش��ة وم���ن احلرب 

النف�شية.
    وان��ط��الق��ا م��ن ال��ع��م��ل املكثف 
ال�شيا�شي�ن  ب�����ه  ي����ق�����م  ال�������ذي 
لحت�اء  وال����رو�����ش  ال�����ش��ي��ن��ي���ن 
ال�����ش��غ��ط الأم����ري����ك����ي وت����اأط����ريه 
 - امل���زدوج  ال�قف  اقرتاحهم  عرب 
جتميد اإطالق ال�ش�اريخ الك�رية 
ال�شمالية مقابل جتميد املناورات 
ال�ليات  بني  الكربى  التدريبية 

���ش��ان��غ م��ن ح���دة ال������ش��ع يف �شبه 
لكيم  و�شمحت  الك�رية،  اجلزيرة 
دور رجل  ل��ع��ب  م���ن  ج�����ن����غ-اون 
بني  قمة  عقد  باقرتاحه  املطافئ 

الك�ريتني. 
يانغ  ب���ي����ن���غ  ا����ش���ت���ع���داد  اأن  غ����ري 
�شي�ل  م���ع  ح������ار  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الت��شل  يف  ت��ف��ك��ر  اأن��ه��ا  ي��ع��ن��ي  ل 
امل�شالة  ب�����ش��اأن  ت���اف��ق��ي  ح���ل  اإىل 
ال����ذي  ال�����ق����ت  ان  ال  ال����ن�����وي����ة، 
�شي�شتغرقه احل�ار �شيجعل �ش�رة 
ومرنة  �شل�شة  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���ري��ا 
وقد ي�شجع ذلك اإدارة ترامب على 

اتخاذ م�قف اأقل عدوانية.
نف�ش  ال���ك����ري���ت���ان  وت��ت��ق��ا���ش��م      
الرغبة يف روؤية التهديد الأمريكي 
ولكن  يبتعد،  ا�شتباقية  ب�شربة 

املتحدة  ال����لي���ات  ب���ني  ال��ن���وي��ة 
وك�����ري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة م����ن خالل 
ت�ظيف العالقات بني الك�ريتني 
و����ش���ي���اق الن�����ف�����راج ال���ن���اج���م عن 

الألعاب الأوملبية.
ال��ه��دف جزئيا  ه���ذا  وين�شجم      
اأون. فبعد  اأه��داف كيم ج�نغ  مع 
املكثفة  ال�ش�اريخ  اإط���الق  حملة 
اعترب   ،2017 عام  اأجريت  التي 
ب��رن��اجم��ه مقنع  ه���ذا الأخ����ري ان 
مبا  ال�شرتاتيجي  امل�شت�ى  على 
مي��ّك��ن��ه م���ن ت��اأك��ي��د م��ك��ان��ة بالده 
كدولة ن�وية. ويف كلمته مبنا�شبة 

فاإن   - اجلن�بية  وك���ري��ا  املتحدة 
ف��ر���ش��ّي��ة ���ش��رب��ة اأم��ري��ك��ي��ة ت�ؤخذ 
بيكني  يف  اجل�������د  حم����م����ل  ع����ل����ى 

وم��شك�.

اي مكانة لكوريا اجلنوبية؟
انفتاح  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإن  امل���ع���روف،      
والعالقات  ال�شمال،  على  �شي�ل 
دائما  ا�شطدمت  الك�ريتني  ب��ني 
ب�����ش��ك���ك اأم��ري��ك��ي��ة ق����ي���ة. واأم���ل 
الرئي�ش الك�ري اجلن�بي احلايل، 
م�ن جاي اين، ه� ت�شهيل اللتزام 
الق�شية  ح������ل  ح�������ار  ب�����اإج�����راء 

اأزم��ة ع�شكرية،  ح��دوث  ويف حالة 
اأن��ه��ا لئن كان  ي��ان��غ  بي�نغ  ت��ع��رف 
كبرية  اأ�شرار  احلاق  با�شتطاعتها 
واليابانيني  اجل��ن���ب��ي��ة  ب���ك����ري���ا 
ح��ل��ف��اء ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، ورمبا 
فاإنها  نف�شها،  املتحدة  بال�ليات 
من  تهزم  �ش�ف  املطاف  نهاية  يف 
قبل الق�ة الأمريكية. وبعيدا عن 
التكلفة  ف���اإن  ال��ب�����ش��ري��ة،  التكلفة 
قاتلة  �شتك�ن  للهزمية  ال�شيا�شية 

للنظام الك�ري ال�شمايل. 
م�����ش��ارك��ة ك�ريا  خ��ّف��ف��ت  ل��ق��د     
بي�نغ  اومل����ب����ي����اد  يف  ال�������ش���م���ال���ي���ة 

تاأكيد  العام اجلديد، حر�ش على 
م�����ش��داق��ي��ة اأدات�������ه ال���ن����وي���ة من 
خ�����الل ذك�����ر �����ش����روط الل�����ت�����زام. 
وتريد الإ�شارة اإىل “الزر الن�وي” 
بقطع  ه���ن���اك،  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
النظر عن القدرات التكن�ل�جية، 
اىل  وع�شكرية  �شيا�شية  عقالنية 
جانب عقيدة ا�شتخدام تهدف اإىل 

حماية �شيادة البلد.

ما هي ح�شابات كيم ج�نغ اأون؟
ال�شمالية  ك�����ري����ا  ت����ري����د  ل     
املتحدة.  ال�����لي����ات  م���ع  ���ش��راع��ا 

كيم ج�نغ اين  من �شي�شحك يف الخري.. الرئي�ش الك�ري اجلن�بي والرهان ال�شعب

اللعاب الوملبية خففت من من�ش�ب الت�تر التفاو�ش الهدف املن�ش�د

�سيا�سة انفتاح �سيول على ال�سمال والعالقات بني الكوريتني ت�سطدم دائما ب�سكوك اأمريكية قوية
رغم احلديث عن متانة التعاون ال�سرتاتيجي بني وا�سنطن و�سيول، يبقى التباعد بني الرئي�سني 

الأوملبياد خففت من حدة التوتر:

كوريتان.. وا�صرتاتيجية واحدة للحوار.. ومع�صلة...!
بعيدا عن التكلفة الب�سرية، �ستكون التكلفة ال�سيا�سية للهزمية قاتلة للنظام الكوري ال�سمايل

الفجر - ماريان بريون دواز  
 ترجمة خرية ال�صيباين

تاأخذ بكني ومو�صكو فر�صية ال�صربة الأمريكية على حممل اجلد 

�سلطة املاليل يف الداخل غري ثابتة

اإيران على خطى كوريا ال�صمالية...دولة فقرية ومعزولة
•• وا�صنطن-وكاالت:

هدفت خطة العمل امل�شرتكة ال�شاملة 
امل�قعة بني اإيران ودول 5+1 للدول 
اخلم�ش الدائمة الع�ش�ية يف جمل�ش 
اإىل وقف  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل جانب  الأم���ن، 

تط�ير النظام الإيراين لالأ�شلحة الن�وية. 
اأكت�بر رف�ش الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب امل�شادقة على التزام  ويف 
الدوليني  للمفت�شني  ال�شماح  رف�شت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرياً  ب��الت��ف��اق،  اإي���ران 
جه�دها  ت�ا�شل  واأن��ه��ا  الع�شكرية،  من�شاآتها  اإىل  م�شروط  غ��ري  ب��دخ���ل 
عن  ف�شاًل  املحظ�رة،  وال�شاروخية  الن�وية  التكن�ل�جيا  على  للح�ش�ل 

انتهاكات اأخرى لالتفاق. 
نا�شي�نال  ذا  م�قع  ن�شره  مقال  يف  كارافان�  ج��اي  جيم�ش  الباحث  وق��ال 
بالتفاق ل  اإي��ران  التزام  امل�شادقة على  برف�ش  ترامب  قرار  اإن  اإنرت�شت 

تنهي م�شاركة ال�ليات املتحدة يف اإطار التفاق. 
ويف الأ�شهر املقبلة عليه اأن يقرر ما اإذا كان يتعني على اأمريكا ال�شتمرار 

يف دعم التفاق اأو الن�شحاب من الإطار بكامله.
خطة  يف  البقاء  يك�ن  اأن  يف  احلا�شر،  ال�قت  يف  الأف�شل  الرهان  ويكمن 

العمل امل�شرتكة ال�شاملة.

لل�ش�اريخ البالي�شتية امل�شكلة اخلطرية امل�شتمرة. فما الغر�ش من �شنع 
ي���ٍم من  ت�شليحها يف  بخيار  الحتفاظ  امل��دى، غري  بعيدة  ق�ية  �ش�اريخ 
الأيام باأ�شلحة ن�وية؟ وف�شاًل عن ذلك، ثمة �شكاوى دائمة من غياب ما 

يكفي من ال�ش�ابط يف التفاق التي متنع اإيران من اخلداع. 

�سيا�سة عدوانية
تثبت �شحة  الت���ف���اق،  ت���ق��ي��ع  م��ن��ذ  اإي�����ران  اأن مم��ار���ش��ات  ال��ب��اح��ث  وراأى 
التفاق  له  وفرها  التي  الأم����ال   ا�شتخدم  فالنظام  ال��ث��اين.  الع��رتا���ش 
الإي����راين،  ال�شعب  على  قب�شته  وت�شديد  ف��ي��ه،  ال��ف��ا���ش��دة  النخبة  ل��دع��م 
والتزم مبمار�شة �شيا�شة عدوانية وقاتلة ومزعزعة لال�شتقرار يف �شيا�شته 
املتمردين يف  وزود  �ش�ريا،  الأهلية يف  باملنطقة. فغذى احلرب  اخلارجية 
الأكرب  ال��راع��ي  وبقي  ال�شع�دية،  على  اأطلق�ها  التي  بال�ش�اريخ  اليمن 
اأّدل على ا�شتمرار النظام يف ممار�شاته  لإره��اب الدولة يف العامل.  ولي�ش 

تقوي�ض نفوذ طهران
الأمر  مبثابة  ذل��ك  يك�ن  األ  فيجب  منها  اخل��روج  الرئي�ش  ق��رر  اإذا  لكن 
وهي  األ  ال�شائبة،  ال�شيا�شة  الإدارة  ه��ذه  تعتمد  اأن  ه���  الأه���م  امل��ع��ي��ب. 
املنطقة وقيادة اجله�د �شد  املزعزع لال�شتقرار يف  تق�ي�ش نف�ذ طهران 
ح�ش�ل الأنظمة اخلطرية على اأ�شلحة ن�وية.  واأ�شاف اأن الذين انتقدوا 
التفاق كان لديهم قلقان اأ�شا�شيان منذ البداية، ذلك اأن التفاق ل يعطي 
�شمانات كافية ملنع اإيران من اأن ت�شبح دولة ن�وية باأي حال، كما اأن ثمة 
ت�شكيك يف كالم اإدارة الرئي�ش الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما، من اأنه من 
دولة  العامل وت�شبح  اإي��ران عالقاتها مع  �شتطبع  الن�وي،  التفاق  خالل 

م�ش�ؤولة. 

ال�سواريخ البالي�ستية
واأ�شار كارافان� اإىل اأن العرتا�ش الأول مل يتغري، وحتديداً برنامج اإيران 

يف  الحتجاجات  م�جة  من  املقيتة، 
والقمع  الف�شاد  �شد  ال��ب��الد  اأن��ح��اء 

واملغامرات الإقليمية الدم�ية. 

اإعادة فر�ض العقوبات
�شرعية  اأ�شباب  اإىل  كارافان�  ولفت 
لالن�شحاب من التفاق منذ الي�م الأول لت�قيعه، وكان تزويد نظام قمعي 

مبليارات الدولرات فكرة �شيئة بحد ذاتها. 
اآخر.  �شبب  الأجنبية يف طهران  ال�شتثمارات  اأم��ام  الع�ائق  اإزال��ة  اأن  كما 
منطقياً، ف�ر اندماج القت�شاد الإيراين بالغرب، فاإن ال�شع�بات �شتزداد 
طهران  ول��دى  ال�شيئ.  ال�شل�ك  على  عقاباً  العق�بات  فر�ش  اإع���ادة  اأم��ام 
التي  وامل���اد والتكن�ل�جيا  اإىل الروة  اأقل من احتمال و�ش�لها  خماوف 

حتتاجها لدعم �شيا�شتها اخلارجية و�شمناً لبناء تر�شانتها الن�وية. 
اأنه ل� كان النظام ذكياً، لبداأ يف الدخ�ل يف  اإىل  فقرية ومعزولة وخل�ش 
م�شاومات ومتديد عمره، ف�شلطة املاليل يف الداخل غري ثابتة، وت�اجه 
مناف�شة متجددة وم�شممة من ال�ليات املتحدة التي تعمل بالتن�شيق مع 
حلفاء اإقليميني، وتدرك طهران اأنها �شتخ�شر يف ال�شرق الأو�شط الأكرب. 

واإذا قررت اإيران امل�شي يف طريقها لت�شبح دولة ن�وية، ف�شينتهي بها الأمر 
مثل ك�ريا ال�شمالية، دولة فقرية ومعزولة ومرف��شة.
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عربي ودويل

اأدانت حمكمة بريطانية ام�ش رجال ا�شتغل عمله يف اإحدى املدار�ش 
ليعمل على جتنيد جي�ش من الأطفال بهدف �شن هجمات اإرهابية.

وحاول عمر احمد حقي )25 عاما( دفع اعداد كبرية من الطفال 
“هج�م مت�شعب �شد  ارتكاب  ا�شتغاللهم يف  اجل  التطرف من  اىل 

وفق بيان لل�شرطة. �شركات وجمتمعات يف لندن”، 
 وعمد حقي امل�اطن الربيطاين من �شرق لندن اىل عر�ش فيدي�هات 
على الأطفال خالل فرتة تعليم ديني بعد الدرا�شة العادية تت�شمن 
يطعن�ن  اإرهابيني  دور  ميثل�ن  جعلهم  كما  متطرفا،  ارهابيا  عنفا 

�شباط �شرطة. 
اب��� طاهر  وادي��ن مع حقي يف حمكمة اول��د بايلي يف لندن �شريكاه 

ماأم�ن )29 عاما( وحممد عبيد )27 عاما(.
 وقال دين هايدون رئي�ش وحدة مكافحة الإره��اب يف �شرطة لندن 
اوروبا  يف  حدثت  التي  الهجمات  ا�شتلهم  خطريا  رجال  حقي  “كان 
وو�شتمن�شرت، واراد ان يدبر عدة هجمات يف وقت واحد ت�شتخدم فيها 
الأ�شلحة النارية واخلناجر والقنابل وال�شيارات الكبرية لقتل انا�ش 
اأبرياء«.  واأ�شاف “ا�شتعدنا عددا من كتب التدريب من منزله وكان 

وا�شحا من مالحظاته التي دونها ان خطته كانت ط�يلة الأمد«.
قّدر  ال��ذي  ال�قت  يف  �شن�ات،  بعد  خطته  تنفيذ  اعتزم  “ه�  وتابع   
اجلن�د  من  جي�ش  وامتالك  تدريب  من  انتهى  قد  �شيك�ن  انه  فيه 

بينهم اطفال«.

قال رابع اأكرب م�ش�ؤول يف احلزب ال�شي�عي احلاكم يف ال�شني ام�ش 
ي�م  بعد  ت��اي���ان  مع  ال�شداقة  اأوا���ش��ر  تعميق  يف  ترغب  ال�شني  اإن 
اأن البالد رمبا تخ��ش  واحد من حتذير و�شائل اإعالم ر�شمية من 
قان�ن يدع�  املتحدة م�شروع  ال�ليات  اأقرت  اإذا  تاي�ان  ب�شاأن  حربا 

لت�ثيق العالقات الأمريكية مع اجلزيرة. 
وث���ار غ�شب ال�����ش��ني م��ن م�����ش��روع ال��ق��ان���ن واأب��ل��غ��ت ت���اي����ان اأم�ش 
اجلمعة باأنها �شتحرتق اإذا �شعت لالعتماد على الأجانب مما اأ�شاف 
ن�ش�ب  احتمال  ب�شاأن  ر�شمية  اإعالم  و�شائل  نقلتها  التي  للتحذيرات 

حرب. 
ويق�ل الت�شريع، الذي يتعني اأن ي�قع عليه الرئي�ش دونالد ترامب 
كي ي�شبح قان�نا، اإنه يتعني تبني �شيا�شة ت�شمح للم�ش�ؤولني من كل 
التاي�انيني واأن تتيح  اإىل تاي�ان للقاء نظرائهم  امل�شت�يات بال�شفر 
للم�ش�ؤولني التاي�انيني رفيعي امل�شت�ى دخ�ل ال�ليات املتحدة “يف 
وبدا  الأمريكيني.  امل�ش�ؤولني  ولقاء  بالحرتام”  تت�شم  ظروف  ظل 
احلزب  قيادة  ت�شل�شل  يف  الرابعة  املرتبة  يحتل  �شنغ،الذي  ت�شنغ  ي� 
لكنها  مهمة  ا�شت�شارية  هيئة  رئ��ا���ش��ة  وي��ت���ىل  ال�شيني  ال�شي�عي 
�شرفية اإىل حد كبري يف الربملان ال�شيني، ودودا ومل ي�شر اإىل م�شروع 

القان�ن ب�ش�رة مبا�شرة.
 وقال ي� اأمام األفي م�شارك يف امل�ؤمتر ال�شيا�شي ال�شت�شاري لل�شعب 
ك�جن  ه���جن  يف  رفاقنا  مع  و�شداقتنا  ت�شامننا  “�شنعمق  ال�شيني 

ومكاو وتاي�ان وكذلك مع ال�شينيني فيما وراء البحار«.

اأ���ش��ي��ب ع�����ش��رة اأ���ش��خ��ا���ش ع��ل��ى الأق����ل يف ا���ش��ت��ب��اك��ات ب��ني ال�شرطة 
الأوكرانية وحمتجني مناوئني للحك�مة يف كييف ام�ش ال�شبت لدى 

بدء رجال ال�شرطة اإزالة خميم لهم قرب الربملان.
واأقام اأن�شار زعيم املعار�شة ميخائيل �شاكا�شفيلي هذا املخيم امل�ؤقت 

العام املا�شي بعد �شحب اجلن�شية الأوكرانية منه.
وجرى ترحيل �شاكا�شفيلي، وه� رئي�ش �شابق جل�رجيا، اإىل ب�لندا 
ال�شهر املا�شي. وقالت ال�شرطة اإن نح� 100 نا�شط جرى اعتقالهم 
بعد اأحداث عنف اأ�شيب خاللها �شتة من املحتجني واأربعة من رجال 

ال�شرطة.
امل�قع  يف  لل�شحفيني  كييف  �شرطة  قائد  كري�شتنيك�  اأن��دري  وق��ال 
ذلك  وبعد  املنطقة...  وتفتي�ش  بدخ�ل  املحكمة  من  ق��راران  “معنا 
على  ع��رت  اإن��ه��ا  ال�شرطة  وق��ال��ت  امل��ك��ان«.  البلدية  عمال  �شينظف 

قنابل يدوية وحارقة ودخان داخل املخيم اأثناء احلملة.

عوا�صم

لندن

كييف

بكني

الأمم املتحدة: انعدام الأمن يت�صاعد يف مايل
 •• االأمم املتحدة -اأ ف ب:

ي�شتمر يف  م��ايل  ان��ع��دام الم��ن يف  اأن  املتحدة  ل��الأمم  ذك��ر تقرير مرحلي 
اأع��ده خرباء  ال��ذي  التقرير  ال��ب��الد. وج��اء يف  الت�شاعد وميتد اىل و�شط 
من الأمم املتحدة وعر�ش اأمام الع�شاء ال15 يف جمل�ش الأمن واطلعت 
امل�الية  امل�شلحة  اأع�شاء حتالف املجم�عات  اأن  عليه فران�ش بر�ش اجلمعة 
للحك�مة وحت��ال��ف امل��ج��م���ع��ات امل��ت��م��ردة امل���ق��ع��ة ع��ل��ى ات��ف��اق ���ش��الم عام 
تقليديا  ه��ي  مناطق  يف  لنف�ذهم  تدريجيا  “تراجعا  ي�شهدون   2015
“مثل هذه  اإن  التقرير  وق��ال  املبا�شرة«.  اأو  املبا�شرة  �شيطرتهم غري  حتت 
اإلها الت�شرذم املتزايد للمجم�عات  اخل�شارة لل�شيطرة على ارا�ش، ي�شاف 
امل�شلحة على خلفيات اتنية والزيادة بالتايل لعدد املجم�عات امل�شلحة غري 
امل�قعة على التفاق متثل حاليا التهديد الرئي�شي لتطبيق اتفاق” ال�شالم 
وي�شيف معدو التقرير اأن عمليات تهريب  امل�قع يف اجلزائر عام 2015. 
املخدرات والجتار بالب�شر وتهريب ال�شالح ل تزال منت�شرة يف مايل ورغم 
يزال  ل  البالد  وو�شط  ال�شمال  يف  الإن�شاين  “ال��شع  ف��اإن   2015 اتفاق 
متفجرا وغري م�شتقر، مع ا�شتمرار التده�ر ب�شكل ملح�ظ«. وقال�ا هناك 
اإن�شانية.  مل�شاعدة  بحاجة  البالد  اأنحاء  يف  �شخ�ش  ملي�ن  ب�4،1  يقدر  ما 
وكان ال��شع يف مايل �شببا رئي�شيا يف اإن�شاء ق�ة ال�شاحل التي ت�شم خم�ش 
“بالتهديدات  اإنها مرتبطة  التقرير  املتطرفني، والتي يق�ل  دول ملحاربة 
اأن�شار  وجماعة  الكربى  ال�شحراء  يف  داع�ش  لتنظيم  املتزايدة  الإرهابية 
القليلة  ال�شهر  الإ�شالم«. و�شعد اجلهادي�ن عملياتهم يف و�شط مايل يف 
العنف  اأع��م��ال  كانت  اأن  بعد  واأجنبية  حملية  ق���ات  م�شتهدفني  املا�شية 
ال�شالم  حفظ  ق���ة  م��ن  عنا�شر  ارب��ع��ة  وقتل  ال��ب��الد.  �شمال  يف  حم�ش�رة 
اآليتهم يف و�شط مايل يف هج�م  الدولية الأربعاء عندما انفجر لغم حتت 
اأم��ن يف  وق���ات  ا�شتهدفت مدنيني  دامية  �شهد هجمات  اأ�شب�ع  متعمد، يف 

الدولة ال�اقعة بغرب افريقيا.

نتانياهو الغارق بالف�ساد يزور وا�سنطن  

اأ�صخم مناورات ع�صكرية بني اإ�صرائيل واأمريكا اليوم

النزاع ال�سوري ل يعني �سوى القليل بالن�سبة اإىل الأمن الأمريكي 

حان الوقت لإعالن اأمريكا الن�صر يف �صوريا و...املغادرة! 

�صتة درو�ض يف مكافحة الإرهاب من احلرب ال�صورية

جتميد قرار نقل �صفارة غواتيمال اإىل القد�ض
وت�شرب  الد�شت�ر  م��ع  تتعار�ش  ق���رارات  يتخذ  اأن  بحتة  دينيه 

التعاي�ش ال�شلمي بني فئات املجتمع.
قرار  اتخذ  م�رالي�ش،  جيمي  غ�اتيمال  جمه�رية  رئي�ش  وكان 
ور�ش�خاً  متا�شياً  القد�ش،  اإىل  اأبيب  تل  من  ب��الده  �شفارة  نقل 
مل�قف الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب الذي اتخذ قراراً بنقل 
والعرتاف  ال��ق��د���ش،  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال���لي��ات  �شفارة 
لكل  �شارخ  حتد  يف  الإ�شرائيلي،  الحتالل  لدولة  كعا�شمة  بها 
القرارات والتفاقيات الدولية التي تعترب مدينة القد�ش مدينة 
حمتلة، ومينع على دول العامل م�شاندة دولة الحتالل لتغيري 
فر�ش  اأو  والتاريخية،  والدينية  ال�شيا�شية  ومكانتها  طابعها 

وقائع جغرافية ودمي�غرافية عليها.

القد�ش املحتلة-وكالت:
الفل�شطينية  التحرير  �ش�ؤون املغرتبني يف منظمة  دائ��رة  اأف��ادت 
يف  العليا  الد�شت�رية  املحكمة  اأن  اجلمعة،  الأول  اأم�����ش  م�شاء 
جيمي  الغ�اتيمايل  الرئي�ش  قرار  جمدت  غ�اتيمال،  جمه�رية 

م�رالي�ش، املتعلق بنقل �شفارة بالده من تل اأبيب اإىل القد�ش.
الد�شت�رية  املحكمة  اأن قرار  “معاً”،  الدائرة بح�شب  واأو�شحت 
من  جمم�عة  رفعها  ال���ذي  الق�شائية  ال��دع���ة  على  ب��ن��اء  ج��اء 
فيني�شي�  م��ارك���  املحامي  برئا�شة  الغ�اتيماليني  احلق�قيني 
د�شت�ر  على  بناء  الق�شائية  ال��دع���ة  متت  حيث  داف��ي��ال،  ميخيا 
البالد ب�شفتها دولة علمانية، ل يحق للرئي�ش ومن منطلقات 

م������رت ����ش���ب���ع �����ش����ن�����ات ع���ل���ى ب���داي���ة 
والتي  ����ش����ري���ا،  يف  ال����ش���ط���راب���ات 
على  ق�شت  اأهلية  حرب  اإىل  حت�لت 
قرابة ن�شف ملي�ن �شخ�ش، و�شردت 
بيمان،  دان���ي���ي���ل  وي������رى  امل����الي����ني. 
ال�شيا�شة  يف  متخ�ش�ش  ب���ارز  زم��ي��ل 
�شيا�شة  م����رك����ز  ل������دى  اخل����ارج����ي����ة 
ال�شرق الأو�شط، يف مقالته يف م�قع 
وما  احل������رب  ت���ل���ك  اأن  “ل�فري”، 
رافقها من جه�د ديبل�ما�شية ت�فر 
للعامل، ولالأمريكيني خا�شة، درو�شاً 
يف  حتققت  اإجن���ازات  حيال  م�شتفادة 
جم���ال م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب، وكذلك 

اإخفاقات ل بد من معرفة اأ�شبابها. 
ويلخ�ش بيمان تلك الدرو�ش يف �شت 

نقاط:
1� ثنائية احلروب الأهلية والإرهاب 
لكيفية  من�����ذج����اً  ����ش����ري���ا  ت��ع��ت��رب   
انتعا�ش اجلهاديني من خالل حروب 
الإ�شالمي.  ال��ع��امل  يف  ت���دور  اأه��ل��ي��ة 
التحاق  لأ���ش��ب��اب  التطرق  مت  وفيما 
بع�ش الأ�شخا�ش بتنظيمات اإرهابية 
فاإن  وال��ف��ق��ر،  وال��ب��ط��ال��ة  التهمي�ش 
ب��ذات��ه��ا تلعب دوراجل�����اذب  احل����روب 
اإليها. فقد حتم�ش عدد من امل�شلمني 
الأوروبيني للتط�ع يف تلك احلروب 
مدافع�ن  باأنهم  اأوه��ام  وراء  ان�شياقاً 

عفرين يف �شمال �ش�ريا.
برامج التدريب  6-

يرى بيمان اأن اأداء ال�ليات املتحدة 
بناء  حم���ددة:  مهمة  يف  �شعيفاً  ك��ان 
ب���ال���رغ���م من  اإذ  ح��ل��ف��اء حم��ل��ي��ني. 
�شن�ات من التدريب واإنفاق مليارات 
الدولرات، هربت ق�ات عراقية اأمام 
غرب  اكت�شاحها  ع��ن��د  داع�����ش  ق����ات 
البالد، رغم اأن املتطرفني كان�ا اأقل 

عدداً وعدة. 
املتحدة  ال�����لي����ات  ج���ه����د  وف�����ش��ل��ت 
�ش�رية  م��ع��ار���ش��ة  ق�����ة  ت��اأ���ش��ي�����ش  يف 
م���ع���ت���دل���ة. ون��ت��ي��ج��ة ل����ذل����ك، ب�����داأت 
الأك���راد  على  الع��ت��م��اد  يف  وا�شنطن 
ال���������ش�����ري����ني، وق���������ات اأخ��������رى ك���ان 
تفتقر  ولكنها  تقاتل،  اأن  مبقدورها 
لدعم �شعبي وا�شع ميكنها من حكم 

مناطق تقع حتت �شيطرتها. 
مل  ���ش���ري��ا  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ويخل�ش 
خمتلفاً  العراق  وك��ان  كالعراق،  تكن 
املقبل  وال�������ش���راع  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ع���ن 
خمتلفة  اإره��اب��ي��ة  ج��م��اع��ات  �شي�شم 
ال�ليات  تعلمت  اإن  ول��ك��ن  مت���ام���اً. 
الذكر،  الآنفة  ال��درو���ش  من  املتحدة 
�شابقاً،  فيه  اأخفقت  فيما  تفلح  فقد 
ال���ق���ع يف  الأق����ل،  ع��ل��ى  تتجنب،  اأو 

اأخطاء جديدة. 

�شهل  م��ا  ل��ل��ح��رب،  الأوىل  ال�����ش��ن���ات 
و�ش�ل مقاتلني من اأوروب��ا ومن كل 
الب�ابات  عرب  �ش�ريا  ودخ���ل  مكان، 

الرتكية.
ت�حد تكتيكي  4-

اإيران  م��ن  ك��ل  ل���ق���ف  بيمان  ي�شري 
وحزب اهلل وميلي�شيات �شيعية جميعاً 
ال�ليات  م��ق��اب��ل  واح����د يف  ���ش��ف  يف 
امل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا واإ���ش��رائ��ي��ل، عندما 
داع�ش. ورغم  الأمر مبحاربة  يتعلق 
ذل�����ك، مل ت��ت��ح�����ش��ن ال���ع���الق���ات بني 
اأمريكا وتركيا نظراً لتباين اأجندات 

كل منهما يف �ش�ريا.
احللفاء بحاجة للتن�شيق  5-

ويلفت كاتب املقال حلاجة احللفاء يف 
جه�دهم،  لتن�شيق  الإره��اب  حماربة 
ال�����لي����ات  دور  اأن  ي��ت�����ش��ح  وح���ي���ث 
اأكر  ال��ي���م  ب��ات  التقليدي  امل��ت��ح��دة 

اأهمية من اأي وقت م�شى. 
مكافحة  يف  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زز  وبالفعل 
الأخرية.  ال�شن�ات  خ��الل  الإره���اب، 
حت�شنت   2015 ع����ام  م���ن  وب���داي���ة 
ب�شاأن  امل���ع���ل����م���ات  ت����ب����ادل  و����ش���ائ���ل 
اإره��اب��ي��ني م�����ش��ب���ه��ني. ول��ك��ن ل بد 
دور  ممار�شة  م��ن  املتحدة  ل��ل���لي��ات 
احللفاء،  ب���ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  يف  ق���ي���ادي 
ملنطقة  الرتكي  الغزو  بعد  وبخا�شة 

اإرهابيني  ول��ي�����ش���ا  احل����ري����ات،  ع���ن 
�شريني. 

اأفغان�شتان واجلزائر  وجت�شد حروب 
وال���������ش����ي���������ش����ان وال�������ع�������راق ول���ب���ن���ان 
ل�شراعات  اأمثلة  واليمن  وال�ش�مال 
اأخ���رى اأوج���دت اإره��اب��ي��ني، اأو وفرت 
كامنني  اإره��اب��ي��ني  لكت�شاب  فر�شة 

مزيداً من الق�ة.
الأعداء منق�شم�ن  2-

وت�����ش��ري ال���ع���ربة ال��ث��ان��ي��ة م���ن هذه 
ل�ج�د  ب��ي��م��ان،  ب��ح�����ش��ب  احل������روب، 
بالإ�شافة  ل��ل��ج��ه��ادي��ني،  ك��ر  اأع����داء 
ل��ل���لي��ات امل��ت��ح��دة وح��ك���م��ات عدة. 
بت�شفية  ي���ق����م����ن  ف���اجل���ه���ادي����ن 
ذلك  يتم  ما  وغالباً  الآخ��ر،  بع�شهم 
داع�ش  ت�شكل  ف��ق��د  ك��ب��رية.  ب���اأع���داد 
ب��داي��ة ���ش��م��ن ج��ب��ه��ة ال��ن�����ش��رة، فرع 
ال��ق��اع��دة يف ���ش���ري��ا. وم��ن ث��م حارب 
عدداً من الف�شائل الإ�شالمية داخل 
�ش�ريا، بعدما انقلب بع�شها على اأب� 

بكر البغدادي.
دول داعمة   3-

وي��ل��ف��ت ك��ات��ب امل���ق���ال ل��ت��ق��دمي دول 
وع�شكرياً  ول�جي�شتياً  م��ال��ي��اً  دع��م��اً 
اأمثلة  اأ�����ش����د  وك������ان  ل���الإره���اب���ي���ني. 
ذل���ك ال��دع��م و���ش���ح��اً، اإب��ق��اء تركيا 
�ش�ريا خالل  حلدودها مفت�حة مع 

الأرجنتني ت�صعى ملحاكمة كري�صرن بتهم ف�صاد 
 •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

ان  يجب  كري�شرن  كري�شتينا  ال�شابقة  الرئي�شة  ان  اأرجنتيني  قا�ش  اعلن 
حتاكم بتهم ف�شاد مزع�مة متعلقة مبنح عق�د عامة ل�شركات يف معقلها 

ال�شيا�شي يف باتاغ�نيا يف جن�ب البالد.
وامر القا�شي الفدرايل ج�ليان ارك�ليني اي�شا مبحاكمة ال�زير ال�شابق 
ب��اي��ي��ز، وهما  ال��ب��الد لزارو  ال��ب��ن��اء يف  ج���ل��ي��� دي ف��ي��دو وق��ط��ب اع��م��ال 
�شخ�شيتان مقربتان من كري�شرن وزوجها الرئي�ش ال�شابق ني�شت�ر كري�شرن 

الذين حكما الرجنتني بني عامي 2003 و2015.
ودي  كري�شرن  كري�شتينا  فان  الق�شائية  املعل�مات  مركز  ذكر  ما  وبح�شب 
يف  وخمالفات  م�شروعة  غري  بن�شاطات  با�شرتاكهم  ي�شتبه  وباييز  فيدو 
تلزمي عق�د عامة يف مقاطعة �شانتا كروز وال�شتفادة من عق�د مت منحها 

اىل جمم�عة باييز او�شرتال للبناء مبا ي�شل اىل 2،4 ملي�ن دولر.
وي��ن��ت��ظ��ر حت��دي��د م���ع��د ل��ل��ب��دء مب��ح��اك��م��ة ك��ري���ش��رن، وه���ي وف���ق القان�ن 
الرجنتيني ميكن حماكمتها وا�شدار احكام بحقها بالرغم من انها ع�ش� 

يف جمل�ش ال�شي�خ، اإل اأن احل�شانة الربملانية حتميها من دخ�ل ال�شجن. 
اأما باييز ودي فيدو فهما م�ج�دان قيد الحتجاز.

الدفاع  معر�ش  يف  ا�شهر  ع��دة  قبل  ع��ام��ا   65 البالغة  كري�شرن  واع��رب��ت 
علنية  “ت��شيحات  لتقدمي  الق�شاء  ام��ام  باملث�ل  رغبتها  عن  نف�شها  عن 

ونهائية«.
وفتحت نهاية عهد الزوجني كري�شرن بعد 12 عاما يف احلكم الباب امام 
مقا�شاة كري�شتينا يف ق�شيتني على وجه اخل�ش��ش، الوىل تتعلق بعملية 
الأرجنتيني  املركزى  امل�شرف  بها  قام  العمالت  اأ�شعار �شرف  م�شاربة فى 
يف الفرتة الأخرية من رئا�شتها، والثانية دورها املفرت�ش يف التغطية على 

ت�رط ايران يف تفجري املركز اليه�دي يف ب�ين�ش اير�ش عام 1994.
يف  ع�ش�ا  انتخبت  ال��ت��ي  امل���اط��ن  وح���دة  حت��ال��ف  رئي�شة  كري�شرن  وتعترب 
املعار�شة  ال�شخ�شية  امل��ا���ش��ي  اك��ت���ب��ر  الأول  ت�شرين  يف  ال�شي�خ  جمل�ش 

الرئي�شية للرئي�ش احلايل ماوري�شي� ماكري.

قتيل منذ ان�صمام ال�صرطة الفلبينية حلرب املخدرات   100
•• مانيال-اأ ف ب:

 100 من  اأك��ر  اأن  ال�شبت  ام�ش  فيليبيني  م�ش�ؤول  اأعلن 
م�شتبه بهم يف ق�شايا خمدرات قتل�ا منذ اأن طلب الرئي�ش 
حلربه  جم��ددا  الن�شمام  ال�شرطة  من  دوتريتي  رودري��غ��� 

على املخدرات.
وع��د خ��الل حملته  بعدما   2016 دوت��ريت��ي يف  وان��ت��خ��ب 
املخدرات، واطلق عملية غري م�شب�قة، قال  بالق�شاء على 
الف   12 اإىل  ي�شل  ما  بحياة  اأودت  اإنها  ن�شطاء حق�قي�ن 

�شخ�ش.
واأكد ال�شابط الكبري يف ال�شرطة ج�ن ب�للكاو ان 102 

م�شتبها بهم يف ق�شايا خمدرات قتل�ا على يد ال�شرطة بني 
دوتريتي  اأم��ر  عندما  دي�شمرب،  الأول  كان�ن  من  اخلام�ش 
الإرهاب،  على  للحرب  جم��ددا  بالن�شمام  ال�شرطة  ق���ات 

والأول من اآذار مار�ش.
ان  الرئي�ش  اأع��ل��ن  املا�شي،  ال��ع��ام  اأكت�بر  الأول  ت�شرين  يف 
ال�شرطة يف عمليات  املخدرات �شتحل مكان  وكالة مكافحة 
مكافحة الإرهاب بعد تزايد الغ�شب ال�شعبي ونزول النا�ش 

اىل ال�شارع يف تظاهرات نادرة.
وك��ال��ة مكافحة  ان  اأي�شا  اأك���د  ع��ام��ا(   72( دوت��ريت��ي  لكن 
املخدرات، التي ت�شم نح� الفي عن�شر فقط، لن تتمكن من 

تنفيذ احلملة بفعالية.

حتقق  مل  واآ���ش��ي��ا  واأفريقيا  والبلقان  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ال�شالم على الأر�ش. وهذا ما لن يحدث يف �ش�ريا الآن، 
وعلى  �ش�ريا،  اإ�شالح  اخلارجية  الأط���راف  ميكن  ل  اإذ 
وم���ارده��م يف  اأمريكيني  ح��ي��اة  ت��ه��در  األ  ت��رام��ب  اإدارة 
ال�ش�ري ل يعني �ش�ى  النزاع  اإن  امل�شتحيل.  �شعي وراء 
دم�شق  وك��ان��ت  الأم��ري��ك��ي.  الأم���ن  اإىل  بالن�شبة  القليل 
لإ�شرائيل  ومعادية  ال�ش�فياتي  الحت��اد  مع  متحالفة 
خالل احلرب الباردة، لكنها كانت عاجزة اإىل حد كبري. 

لالأمم  ال��ت��اب��ع��ة  )اون�������روا(  الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني 
الفل�شطينيني  على  لل�شغط  منه  حماولة  يف  املتحدة، 

للع�دة اىل طاولة املفاو�شات.
ال�شلطة  اأعلنت  القد�ش  ب�شاأن  الم��ريك��ي  ال��ق��رار  واث��ر 
املفاو�شات  يف  المريكية  ال��شاطة  رف�ش  الفل�شطينية 
لأن���ه���ا م���ن���ح���ازة مت���ام���ا لإ����ش���رائ���ي���ل، ك��م��ا اع���ت���ربت ان 
ا�شرائيل عمليا “انهت” اتفاقات او�شل� لل�شالم للحكم 
التحرير  منظمة  مع  وقعتها  التي  الفل�شطيني  الذاتي 

الفل�شطينية عام 1993.
عنا�شر  رمي  حديثة  م�ش�رة  مقاطع  اأظهرت  ميدانيا 
رجل  جت��اه  لقنبلة  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  �شرطة  م��ن 
حاماًل  امل�شلحة،  العنا�شر  مع  امل�اجهة  جتنب  يحاول 

ر�شيعاً بني يديه وزوجته اإىل جانبه.
وبح�شب ما ذكره تقرير مل�قع  �شحيفة يديع�ت اأحرون�ت 
كانت  الفل�شطينية  العائلة  فاإن  ال�شبت،  ام�ش  العربية، 
حت���اول جت��ن��ب ح��را���ش احل����دود الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني، اإل اأن 

املجم�عة األقت قنبلة جتاههم.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب�شيا�شة  واع���داً  للرئا�شة  تر�شح  ترامب  دون��ال��د  تر�شح 
اأن  راأى  ب��ان��دو  ال��ب��اح��ث دوغ  ل��ك��ن  خ��ارج��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة. 
كانت  التي  لتلك  مماثلة  مقاربة  يعتمدون  م�شاعديه 
كلينت�ن،  هيالري  الدميقراطية  مناف�شته  اإليها  تدع� 
احلفاظ  با�شم  حم��دود  ع�شكري  تدخل  على  والقائمة 
ينط�ي  مب��ا  الق�مية،  امل�شالح  م��ن  الأدن���ى  احل��د  على 
على مغامرة كبرية مع مكا�شب قليلة. ومن اأجل جتنب 
ت�شعيد الت�رط يف حروب الآخرين، يتعني على الرئي�ش 

تاأكيد ال�شيطرة على �شيا�شته اخلارجية. 
اأنه عندما  “نا�ش�نال اإنرت�شت”  وقال يف مقال مبجلة 
كله  الأم���ر  اأن  اأج���اب  �ش�ريا  ع��ن  م���ؤخ��راً  الرئي�ش  �شئل 
واحد،  �شبب  اأج���ل  م��ن  ه��ن��اك  و”نحن  ب��داع�����ش  يتعلق 
الديار.  اإىل  وال��ع���دة  منه  والتخل�ش  التنظيم  لإخ��راج 
م�شاعديه  لكن  اآخر”.  �شبب  اأي  اأج��ل  من  هناك  ل�شنا 
�شيء  اأي  �شبيل  يف  ه�  الأمريكي  التدخل  اأن  يعتقدون 
غ��ري داع�������ش.  ويف خ��ط��اب األ���ق���اه م����ؤخ���راً، داف����ع وزير 
يف  الأمريكي  التدخل  عن  تيلر�ش�ن  ريك�ش  اخلارجية 
حرب اأخرى م�شتمرة، قائاًل اإن الهدف منه منع “الأ�شد 
من ال�شتمرار يف �شل�كه ال�ح�شي �شد �شعبه... وحرمان 

اإيران من فر�شة تعزيز م�قعها اأكر يف �ش�ريا«. 
1700 جندي  �شيك�ن على نح�  اأن��ه  اإىل  باندو  ولفت 

متقاربة  ق���ى  “مع  التعامل  البنتاغ�ن  وف��ق  اأمريكي 
رهيبة،  ال��ن��زاع  نتائج  ان  واأ���ش��اف  خمتلفة”.  وم�شالح 
الأخرية  وال��دع���ة  بعد.  قتالها  تنٍه  مل  الأط���راف  لكن 
ال��ن��ار، مل  وق��ف  اأج��ل  م��ن  املتحدة  الأمم  التي وجهتها 
الإدارة  �شيا�شة  م�شري  �شيك�ن  وكذلك  القتال.  ت�قف 
وم�شالح  وا���ش��ع��ة،  ال��ت��زام��ات  على  القائمة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأعداد اجلن�د، وم�شادر غري  باحلد الأدنى، وم�شاعفة 
كافية، واأهداف غري واقعية، وق�ى متخا�شمة، واأهداف 
اأدن��ى من الإ���ش��راف وع��دم ت�افر دعم  متناق�شة، وح��د 

�شعبي. فما الذي ميكن اأن يحقق النجاح؟ 
وراأى باندو اأن الهزمية الع�شكرية لداع�ش، ت�فر فر�شة 
لرتامب كي يعلن الن�شر ويعيد الق�ات الأمريكية اإىل 
اإن  وال�شتعرا�ش.  لالحتفال  منا�شبة  وه��ذه  ال���ط��ن. 
امل�شكلة ال�ش�رية هي الي�م مبثابة حتٍد اإن�شاين لل�ليات 
املطاف  ن��ه��اي��ة  يف  يحتفل  اأن  ي��ج��ب  وال��ع��امل  امل��ت��ح��دة. 
عندما يلقى الأ�شد عقابه على جرائمه. لكن ل ميكن 
ال�ليات املتحدة تربير تدخلها الع�شكري. وعالوة على 
ت�شارك فيها ق�ى  اأهلية  فاإن حماولة فرز حرب  ذلك، 
متعددة ترتاوح بني امل�شك�ك فيها والرهيبة، هي مهمة 
تتجاوز قدرات امل�ظفني املهنيني، واملثقفني واملنظرين 
والنا�شطني  والديبل�ما�شيني  املنتخبني  وامل�����ش��رع��ني 

ال�شيا�شيني. 
�شابقة يف  اأمريكية  اأن تدخالت  يبدو  احل��ال،  وبطبيعة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ي�����ش��ارك فيها  م���ن���اورات �شخمة   ، الأح����د  ال��ي���م  ت��ب��داأ 
والأمريكي،  الإ�شرائيلي  اجلي�شني  م��ن  اجل��ن���د  اآلف 
حتاكي حرباً �شاملة تتعر�ش خاللها اإ�شرائيل لهجمات 

�شاروخية من جميع اجلبهات.
وكالة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة بح�شب  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأم��ري��ك��ي،  ج��ن��دي   2500 اأن  “معاً”، 
التابعة  اجل����ي  ال��دف��اع  منظ�مة  م��ن  ج��ن��دي   2000
�شي�شارك�ن  اأخ��رى،  ووح��دات  الإ�شرائيلي  اجل�  ل�شالح 
الت�شدي  ب��ه��دف  اجل��اه��زي��ة  ل�”حت�شني  ال��ت��م��ري��ن  يف 

للتهديدات ال�شاروخية«.
و�شيحاكي التمرين و�ش�ل ق�ات اأمريكية اإىل اإ�شرائيل، 
خمتلفة  جبهات  على  ���ش��اروخ��ي  لهج�م  تعر�شها  اإث��ر 
و�شيناري�هات متعددة للتعامل معه من خالل ا�شتخدام 
احلديدية  وال��ق��ب��ة  حيت�ش  م��ث��ل  خمتلفة  م��ن��ظ���م��ات 

ومقالع داود وباتري�ت.
وو�شل اإىل اإ�شرائيل 2500 جندي اأمريكي بالإ�شافة 
املناورات  يف  للم�شاركة  الع�شكرية  الآليات  ع�شرات  اإىل 
الع�شكرية التي يطلق عليها ا�شم “جنيفر ك�برا” التي 

تنطلق الي�م، وت�شتمر مدة اأ�شب�عني.
عام  الأوىل  للمرة  ك�برا”  “جنيفر  م��ن��اورات  وج���رت 
اأك����رب مناورة  ت��ع��د  ال���ع���ام  ه���ذا  امل���ن���اورة  ل��ك��ن   ،2001
م�شرتكة لإ���ش��رائ��ي��ل م��ع ق��ي��ادة ال��ق���ات الأم��ري��ك��ي��ة يف 

اأوروبا هذا العام.
يت�جه رئي�ش ال�زراء الإ�شرائيلي بنيامني نتانياه� غدا 
الرئي�ش  م��ع  وا�شنطن لإج���راء حم��ادث��ات  الث��ن��ني اىل 
المريكي دونالد ترامب، على ان تتيح له هذه الزيارة 
ف�شحة من الراحة يبتعد خاللها عن امللفات القان�نية 

ب�شبهات ف�شاد التي تطاله.
وبينما كان ي�شتعد للقيام برحلته املهمة هذه، ا�شتج�بت 
ال�شرطة ال�شرائيلية رئي�ش احلك�مة �شباح اجلمعة يف 

مقر اقامته يف القد�ش، لال�شتماع اىل اق�اله يف اثنتني 
ال�شلطة  عن  تنحيه  جعل  ما  تطاله،  ف�شاد  ق�شايا  من 
ام����را حم��ت��م��ال. وي���اأم���ل ن��ت��ان��ي��اه��� ع���رب ه���ذه الزيارة 
وبني  بينه  امل��م��ت��ازة  العالقة  على  ال���ش���اء  ت�شليط  يف 
قليال  تبعد  علها  ت��رام��ب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�ش 
نتانياه�  وي�شف  الف�شاد.  ق�شايا  على  الع��الم  تركيز 

ترامب ب”ال�شديق احلقيقي«.
لنتقادات  وال�شرائيلي  المريكي  امل�ش�ؤولن  ويتعر�ش 
ف�شاد  ق�����ش��اي��ا  ب�شبب  خ�����ش������ش��ا  الول  داخ��ل��ي��ا،  ح����ادة 
والثاين ب�شبب ال�شبهات ح�ل ت�رط حملته النتخابية 
من  نتانياه�  ا�شتعار  وق��د  رو���ش��ي��ا.  م��ع  معني  ب��ت���اط���ؤ 
ترامب عبارة “اخبار مزيفة” للتنديد بتقارير الف�شاد 

املزع�مة �شده.
املا�شي  ال�شهر  او���ش��ت  ال�شرائيلية  ال�شرطة  وك��ان��ت 
اثر  ق�شيتني  يف  ن��ت��ان��ي��اه���  اىل  ف�����ش��اد  ت��ه��م��ة  ب��ت���ج��ي��ه 
يف  م��ع��ه  التحقيق  ت���ا���ش��ل  ك��م��ا  لتحقيقني،  اخ�����ش��اع��ه 

ق�شايا اخرى.
يف  ال�شيا�شة  العل�م  يف  املحا�شرة  تال�شري  غايل  وقالت 
يتقا�شمان  انهما  اعتقد  القد�ش  يف  العربية  اجلامعة 
النخب  اأن  م��ف��اده��ا  حم��اف��ظ��ة،  �شعب�ية  اي��دي���ل���ج��ي��ة 

الليربالية �شدنا.
واعطى الرئي�ش المريكي ترامب نتانياه� دعما ثمينا 
جدا عندما اعلن يف ال�شاد�ش من كان�ن الأول دي�شمرب 
قراره “العرتاف ر�شميا بالقد�ش عا�شمة لإ�شرائيل” 
التحذيرات  رغ��م  ا�شالفه  جميع  م��ع  قطيعة  �شكل  م��ا 

الدولية من ع�اقب هذا القرار.
وق���رر ت��رام��ب ن��ق��ل ال�����ش��ف��ارة الم��ريك��ي��ة م��ن ت��ل ابيب 
14 ايار ماي�، ليتزامن هذا التاريخ يف  اىل القد�ش يف 
قيام  ال�شبعني لإعالن  الذكرى  الغربية مع  الروزنامة 

دولة ا�شرائيل، ونكبة فل�شطني.
قيمتها  تبلغ  امريكية  م�شاهمة  دف��ع  ت��رام��ب  علق  كما 
وت�شغيل  غ���ث  وك��ال��ة  اىل  ال����دولرات  ماليني  ع�شرات 

وعلى رغم معاملتها كدولة راعية لالإرهاب، فاإن �ش�ريا 
مل تت�رط يف الإرهاب، خ�ش��شاً �شد ال�ليات املتحدة. 
والت�شنيف �شيا�شي، ويعك�ش عداء دم�شق نح� اإ�شرائيل. 
ال��دف��اع عن م�شاحلها، كما  امكانها  الأخ���رية يف  وه��ذه 
املفرت�ش  ال�ش�ري  الن�وي  املفاعل  دم��رت  عندما  تبني 
والإي��������راين  ال���رو����ش���ي  ال����دع����م  وح���ت���ى   .2007 ع�����ام 
�شي�شتغرق �شن�ات لإعادة اإ�شالح دم�شق، �شتبقى �ش�ريا 

خاللها بال قيمة جي��شيا�شية.

ن�����ش��رت يف  ال��ي�����ش��اري��ة  “ي�ش دين”  وك���ان���ت جم��م���ع��ة 
من�شات  على  الفيدي�  اجلمعة  اأم�ش  من  متاأخر  وق��ت 
الفل�شطينية  العائلة  فيه  تظهر  الجتماعي،  الت�ا�شل 
تخرج من منزلها يف منطقة ب�رين يف نابل�ش بال�شفة 
يق�م  حيث  قريبة  مبناطق  ا�شتباكات  و�شط  الغربية، 

�شبان فل�شطيني�ن برمي احلجارة على ال�شرطة.
فل�شطيني�ن  م�����ش���رة،  “م�شاهد  امل��ج��م���ع��ة  وق���ال���ت 
هناك  اأن  ي��روا  مل  خلفهم،  الع�شكرية  ال��ق���ة  يهرب�ن، 

طفاًل حمم�ًل«.
اأن  اإىل  الإن�شان  حق�ق  عن  املدافعة  املجم�عة  ولفتت 
احلادثة التي رمى فيها اجلندي قنبلة �ش�تية تع�د اإىل 

ال�شاعة 3 من بعد ظهر اجلمعة.
الفيدي�  على  الإ�شرائيلية  ال�شرطة  ردت  جهتها،  م��ن 

زاعمة اأن ما يظهر ه� “جزء من احلقيقة«.
ال�����زوج  ي����ح����اول  ك�����ان  ال���ت���ي  “الطريقة  اأن  وت���اب���ع���ت 
م��ن طباع مثريي  ع��ادة  ه��ي  بها،  ال��ه��روب  الفل�شطيني 

ال�شغب، ومل يكن باإمكان روؤية الر�شيع«.
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بوتني: انهيار الحتاد ال�صوفيتي »اأكرب كارثة«
•• مو�صكو-وكاالت:

ن��ق��ل��ت وك����الت اأن���ب���اء ع��ن ال��رئ��ي�����ش ال��رو���ش��ي فالدميري 
ب�تني ق�له، ام�ش ال�شبت، اإنه كان �شيمنع انهيار الحتاد 
رو�شيا  ت��اري��خ  تغيري  ف��ر���ش��ة  ل��ه  اأت��ي��ح��ت  ل���  ال�ش�فيتي 

احلديث.
واأدىل ب�تني بهذه الت�شريحات قبل اأ�شابيع من انتخابات 
اأن  ل��ل��راأي  ا�شتطالعات  وتظهر  م��ار���ش،   18 يف  جُت���رى 
اأن يف�ز فيها ب�شه�لة، ومن املرجح اأن مت�ش  من املت�قع 
ت�شريحاته وتراً ح�شا�شاً لدى ماليني من كبار ال�شن من 

الرو�ش الذين ي�شعرون بحنني اإىل املا�شي.

اأن�����ش��اره يف مدينة  ل��ق��اء م��ع  ب���ت��ني خ��الل  وعندما �شئل 
كالينينغراد الرو�شية، عن احلدث التاريخي الذي �شهدته 
الحتاد  انهيار  ال��ف���ر  على  رد  تغيريه،  ي���د  وك��ان  رو�شيا 
الرو�شية  امل��خ��اب��رات  يف  يعمل  ب���ت��ني  وك���ان  ال�ش�فيتي. 

)كيه.جي.بي( يف العهد ال�ش�فيتي.
وو�شف ب�تني انهيار الحتاد ال�ش�فيتي عام 1991 باأنه 
اأكرب كارثة جي��شيا�شية يف القرن الع�شرين، خالل كلمة 
ال�ش�فيتي  الحت���اد  هزمية  وا�شتغل   ،2005 يف  األ��ق��اه��ا 
ال��ث��ان��ي��ة، لإ�شعال  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ازي��ة يف احل����رب  لأمل��ان��ي��ا 
بالكيان  ال�طنية وامل�شاعدة يف خلق �شع�ر جديد  النزعة 

الرو�شي.

كمبوديا تتهم اأمريكا بالكذب ب�صان املعونات 
 •• فنومبينه-رويرتز:

 اتهم ه�ن �شني رئي�ش وزراء كمب�ديا ام�ش ال�شبت الإدارة الأمريكية بعدم الأمانة فيما يتعلق باإعالنها تعليق امل�شاعدات للدولة ال�اقعة 
واأعلن البيت الأبي�ش يف بيان ي�م الثالثاء   .2016 اإن كمب�ديا مل تت�شلم مع�نات من وا�شنطن منذ عام  اآ�شيا قائال  يف جن�ب �شرق 
تعليق اأو تقلي�ش عدد من برامج امل�شاعدات لكمب�ديا �ش�اء املقدمة من وزارة اخلزانة الأمريكية اأو ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية اأو 
امل�شاعدات الع�شكرية ل�شالح دعم اجلي�ش وم�شلحة ال�شرائب وال�شلطات املحلية يف كمب�ديا والتي قال البيت الأبي�ش اإن كال منها �شاهم 

يف ال�شطراب ال�شيا�شي الذي وقع يف البالد يف الآونة الأخرية.
ويف اأول ت�شريحات علنية له منذ اإعالن تقلي�ش امل�شاعدات اتهم رئي�ش ال�زراء الكمب�دي ال�شفري الأمريكي لدى كمب�ديا وليام هايت 
وقال “من ف�شلك اأيها ال�شفري الأمريكي رد على  بالكذب قائال اإن تقلي�ش امل�شاعدات مل�شلحة ال�شرائب يف كمب�ديا جرى عام 2016. 
�ش�ؤال واحد: ملاذا اأعلنت عن تقلي�ش امل�شاعدات يف وقت ل ت�جد فيه م�شاعدات؟ هل ت�شعى لت�ش�يه �شمعة كمب�ديا؟« وامتنعت ال�شفارة 
الأمريكية يف فن�مبينه عن التعليق. وجاء القرار الأمريكي تزامنا مع حملة للحك�مة الكمب�دية وحلفائها �شد منتقدي ه�ن �شني قبل 

انتخابات عامة مقررة يف ي�لي� مت�ز.

وق��د �شئم معظم الأمل���ان من هذا 
الحزاب  تقدم�������ه  الذي  العر�ش 
اأن  درج�����������������������ة  اىل  ب��رل��ي�����������������������ن،  يف 
عبارته������ا  ا���ش��ت��ع��ادت  امل�����ش��ت�����ش��ارة 
ك���ان���ت م�جة  زم�����ن  ال�������ش���ح���ري���ة 
ال���الج���ئ���ني ال���ك���ب���رية ت���ث���ري ذعر 
اننا  دا����ش!  �شافني  “وير  الأمل����ان، 

�شن�شل!.
   يف الأي��ام الأخ��رية، كثف زعماء 
الدميقراطي  ال�شرتاكي  احلزب 
باأع�شاء  اللقاءات  ومن  حملتهم، 
احلزب يف حماولة لينتزع�ا منهم 
عبارة “نعم لالإتالف”، التي من 
�شاأنها اخراج البالد من ورطتها. 
احل�����زب خرج�ا  ق���دام���ى  وح���ت���ى 
ال�شياق،  ه���ذا  ويف  �شمتهم،  م��ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شيا�شي  وامل�شت�شار  الكاتب  راأى 
فهد ناظر اأّن حقبة ما بعد احلرب 
�شالماً  اأك���ر  ه��ي  الثانية  العاملية 
وا���ش��ت��ق��راراً وازده�����اراً م��ن املراحل 
التي �شبقتها. وعّلل راأيه يف �شحيفة 
“ذي اراب ني�ز” ال�شع�دية م�شرياً 
ما  ت�شهد  مل  احلقبة  ه��ذه  اأّن  اإىل 
ي�شبه احلربني العامليتني املدمرتني 
واللتني ف�شلت بينهما ح�ايل 20 
ع��ام��اً ف��ق��ط. وال��ك��ث��ري م��ن م�شهد 
يع�د  الن�شبيني  والزده���ار  ال�شالم 
اإىل امل�ؤ�ش�شات التي اأن�شاأها املجتمع 

الدويل لتاليف احلروب الدولية.
ع��ل��ى راأ�����ش ه���ذه امل���ؤ���ش�����ش��ات، تاأتي 
اأن�����ش��ئ��ت من  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اأجل احلل ال�شلمي للنزاع والتبادل 
التجاري والثقايف بني الدول. على 
الرغم من ذلك، وبغ�ّش النظر عن 
اأف�شل اجله�د التي بذلها املجتمع 
ال������دويل مم���ث���اًل مب��ج��ل�����ش الأم����ن 
العامل نف�شه عاجزاً  ال��دويل، يجد 
ب�شكل دوري عن م�اجهة اخلروقات 
املتحدة  الأمم  ����ش���رع���ة  ب���ح���ق  ل 
التي  املبادئ  وح�شب بل حتى بحق 
وقد  ال���دويل.  النظام  عليها  يق�م 

الت�ش�يت معلقة على خيط رفيع 
ودقيق جدا. فقد ا�شتقطب كيفن 
ال�شباب  منظمة  رئي�ش  ك�نريت، 
وزعيم  الدميقراطي،  ال�شرتاكي 
للم�شاركة  املعار�شني  املتمردين 
ا�شتقطب  احل��ك���م��ة،  يف  جم����ددا 
الكثري من التعاطف يف ال�شابيع 
الخ������رية. وه���� م��ق��ت��ن��ع ب����اأن “ل 
وان  تنت�شر،  ���ش���ف  لالئتالف” 
الدميقراطي  ال�شرتاكي  احلزب 
ق�اه  ا�شتعادة  على  ق��ادرا  �شيك�ن 

على مقاعد املعار�شة.
ذل���ك، مل ين�ش  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة   
اأن��������ه يف م������ؤمت�����ر احل�����زب  اأح��������د 
ال�����ش����رتاك����ي ال���دمي���ق���راط���ي يف 
 44 �ش�ت  املا�شي،  يناير  يف  ب�ن 
اإجراء  �شد  املندوبني  من  باملائة 

حمادثات الئتالف ا�شال.
عن لوبوان

غريهارد  ال�شابق  امل�شت�شار  ح��ث 
 ،2010 اأجندة  �شرودر، مهند�ش 
الرئي�شي  الإ���ش��الح  برنامج  وه��� 
ح���ّث مع�شكره  ال��ك��اف��ل��ة،  ل��ل��دول��ة 

على “اأن يك�ن عقالنّيا«. 
  واأ�شار اإىل اأن احلزب ال�شرتاكي 
بعمل  ق������ام  ق����د  ال����دمي����ق����راط����ي 
املتعلقة  املفاو�شات  يف  ج��دا  جيد 
يكتف  مل  اذ  التحالف،  مبعاهدة 
برتك ب�شمته الي�شارية على هذه 
ال�ثيقة املك�نة من 177 �شفحة، 
ولكن الأهم من ذلك ه� اأنه افتك 
ثالث وزارات رئي�شية من الحتاد 
الدميقراطي امل�شيحي -والحتاد 

البافاري، وخا�شة وزارة املالية.

���ش��ب��ت��م��رب، ح���ي���ث ���ش��ج��ل احل����زب 
ال���ش��رتاك��ي ال��دمي��ق��راط��ي، 20 
الأ�ش�ات،  م��ن  ب��امل��ائ��ة   5 ف��ا���ش��ل 
اأ���ش���اأ نتيجة يف تاريخه، ما  وه��ي 
ويتدحرج  يتهاوى  احل��زب  انفك 
لي�شل  ال������راي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  يف 
ب��امل��ائ��ة م��ن ن�ايا   16 اىل ح���دود 

الت�ش�يت. 
ت����زداد  اأن  امل���رج���ح  ن��ت��ي��ج��ة م���ن    
�ش�ءا اإذا ما عرقل اأع�شاء احلزب 
هذه  اإق����رار  الأخ����رية  اللحظة  يف 
احلك�مة اجلديدة التي ينتظرها 

اجلميع يف اأملانيا ويف العامل.
ال��ي���م او يجروؤ  اأح��د يخاطر    ل 
على الت�قع والتكهن، لن نتيجة 

�ش�������رودر،  غريه�����ارد  وق������ال     
مذّكرا  ل��ل��ر���ش��ا،  يكفي  م��ا  ه��ن��اك 
مب�ش�ؤوليتهم،  احل����زب  اأع�����ش��اء 
معر�ش  اأمل���ان���ي�������������������ا  ف���ا����ش���ت���ق���رار 

للخطر.
   من جانبه، اتهم بري �شتاينربوك 
رئ��ي�����ش احل�����زب ال�����ش��اب��ق ووزي����ر 
امل��ال��ي��ة يف الئ���ت���الف ال��ك��ب��ري مع 
ب�فقدان  ح���زب���ه  ات���ه���م  م����ريك����ل، 
امل�شاكل  ون�شيان  بال�اقع،  ال�شلة 
وه�  اأملانيا،  يف  لل�شعب  احلقيقية 

اأي�شا من املنادين بنعم.

اأ�سواأ نتيجة يف تاريخه
ال���راي���ن  ����ش���م���ال     يف م��ق��اط��ع��ة 

ت���ع���ار����ش ب�������ش���دة ع��������دة احل����زب 
ال����ش���رتاك���ي ال���دمي���ق���راط���ي اىل 
يبدو  اأي�شا،  هنا  ولكن  احلك�مة، 
والعقالنية  ال���اق��ع��ي��ة  م��ب��داأ  اأن 

يفر�ش نف�شه وينت�شر.
الع�����ت�����ب�����ارات  ع������ن  وب�����ع�����ي�����دا     
هناك  املعن�ية،  اأو  ال�شرتاتيجية 
�شيناري� ُيفرمل احلما�ش الث�ري 
الدميقراطيني،  ل��ال���ش��رتاك��ي��ني 
والذي قد يقنعهم بامل�افقة على 
رف�ش�ا  اإذا  ال��ك��ب��ري:  الئ���ت���الف 
امل�شاركة يف احلك�مة الئتالفية، 
�شيتعني تنظيم انتخابات جديدة 
ان���ه، منذ  اآج���ال. علما  اأو  ع��اج��ال 
 24 يف  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات 

اإج������راءات جماعية  ات��خ��اذ  خ��الل��ه 
مل�اجهة الع��ت��داءات كما ح�شل يف 
للك�يت  ال��ع��راق  اح��ت��الل  م�اجهة 

�شنة 1990. 
ل��ك��ن ع���دم ق����درة امل��ج��ت��م��ع الدويل 
�ش�ريا  يف  للمجازر  حد  و�شع  على 
تاريخ  ف�����ش��اًل م��ظ��ل��م��اً يف  ���ش��ي��ك���ن 
العامل  ت��اري��خ  ويف  الأم����ن  جمل�ش 
نف�شه  الأم���ر  وينطبق  ع���ام.  ب���ج��ه 
الأمن  جمل�ش  حما�شبة  ع��دم  على 
لإيران خلرقها القرارات املرتبطة 
الإخفاق  ه��ذا  �شيدفع  اإذ  باليمن، 
ال��ت�����ش��اوؤل عن  اإىل  ال��ن��ق��اد  ب��ع�����ش 
جدوى هذا املجل�ش. وبالرغم من 
اأّن الأمم املتحدة  ذلك، يرى ناظر 
وجمل�ش الأم��ن ل ي��زالن من بني 
ت�شتطيع  التي  القليلة  امل�ؤ�ش�شات 
اإرادة  متثل  باأنها  حق  عن  الّدع���اء 
�شم�لية  ب�شبب  ال����دويل  املجتمع 
اأكر  �ش�ريا  ُتظهر  قد  ع�ش�يتها. 
ال�شن�ات  يف  اآخ�����ر  ن�����زاع  اأي  م���ن 
الأخ����رية رمب��ا اأن���ه ل وج����د الي�م 
لظاهرة ا�شمها نزاع حملي. وطالب 
ناظر العامل بالتحرك �شريعاً قبل 
الط�يل  ال�شالم  �ش�ريا  تعر�ش  اأن 
ال��ن��ظ��ر عن  ب��غ�����ّش  للخطر  امل����دى 

تعريفاته.

بدء الت�صويت يف انتخابات جمل�ض ال�صيوخ الباك�صتاين 
•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

بداأ امل�شرع�ن الباك�شتاني�ن ام�ش ال�شبت الإدلء باأ�ش�اتهم يف اقرتاع �شري 
لنتخاب اأع�شاء جمل�ش ال�شي�خ اجلدد يف انتخابات تتجه فيما يبدو �ش�ب 
لرئي�ش  ال�شيا�شي  املجد  اإحياء  يحاول  ال��ذي  احل��زب احلاكم  �شلطة  تعزيز 

ال�زراء املعزول ن�از �شريف.
واإذا جنح حزب الرابطة الباك�شتانية-جناح ن�از �شريف يف الف�ز بانتخابات 
الفر�شة  اإتاحة  اأج��ل  من  الد�شت�ر  تعديل  من  ف�شيتمكن  ال�شي�خ  جمل�ش 
لرئي�ش ال�زراء ال�شابق وزعيم احلزب لل��ش�ل اإىل ال�شلطة جمددا عندما 

يخ��ش احلزب النتخابات العامة يف وقت لحق من العام.
وعلى الرغم من اأن حزب الرابطة الباك�شتانية-جناح ن�از مل يتحدث عن 
الق�شاء  مع  �شدام  يف  ك��ان  احل��زب  اأن  اإل  الطريقة  بهذه  الد�شت�ر  تعديل 
اأمرا بعزل �شريف  العليا  اأ�شدرت املحكمة  املا�شي عندما  منذ ي�لي� مت�ز 
عن طريق جتريده من من�شبه على خلفية اتهامات بامتالك اأ�ش�ل غري 
معلنة. ويف ال�شهر املا�شي اأعلنت املحكمة اأي�شا جتريد �شريف من من�شبه 

كرئي�ش حلزب الرابطة الإ�شالمية الذي اأ�ش�شه.
ويتناف�ش 135 مر�شحا بينهم 25 امراأة على 52 مقعدا مبجل�ش ال�شي�خ. 
يف  مقاعد   104 على  حاليا  املعار�ش  الباك�شتاين  ال�شعب  حزب  وي�شيطر 
جمل�ش ال�شي�خ لكن من املت�قع اأن يحل حمله حزب الرابطة الباك�شتانية-

جناح ن�از الذي يت�قع اأن ي�شيطر على املجل�ش بالتعاون مع حلفائه.
وجترى النتخابات يف اأربعة جمال�ش حملية بالأقاليم والربملان الحتادي 

ومن املنتظر اإعالن النتائج النهائية يف فرتة بعد الظهرية.
ولن تظهر النتائج النهائية على الف�ر اأداء حزب الرابطة الإ�شالمية-جناح 
ن�از نظرا لأن هناك عددا من املر�شحني ممن�عني من خ��ش النتخابات 

على قائمة احلزب بعد جتريد �شريف من من�شبه يف ال�شهر املا�شي.

و�شتفاليا، التي ت�شم ربع اأع�شاء 
احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي، 

ل�شالح  تتح�ل  ال��ري��اح  اأن  ي��ب��دو 
املنطقة  ه����ذه  وك���ان���ت  “نعم”. 

اأثبت الأ�شب�ع احلايل هذا ال��شع. 
اأّن������ه ح���ني يتحدث  امل����ؤ����ش���ف  م���ن 
امل����ؤرخ����ن وع��ل��م��اء ال�����ش��ي��ا���ش��ة عن 
�شاد  ال��ذي  الأم��د  الط�يل  ال�شالم 
ق�شماً كبرياً من العامل منذ نهاية 
ي�شريون  الثانية،  العاملية  احل��رب 
ت�شهد  اأّن مناطق معينة  اإىل  دوم��اً 
ا�شتثناء لتلك القاعدة مثل ال�شرق 
الأو�شط الذي ُيذكر دوماً كمثل عن 
ذلك. فعلى الرغم من اأّن عدة دول 
وازدهاراً،  يف املنطقة ت�شهد �شالماً 
اإل اأن ال�شطرابات ال�شيا�شية التي 
العربية  ال���دول  م��ن  ع���دداً  �شربت 
ر���ش��م��ت مرة   2011 ث�����رات  ب��ع��د 
اأخ�����رى ����ش����رة ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د من 

اله�اج�ش للمنطقة.

تفاو�ض على اتفاق.. 
خرقه الأ�سد

م��ع ع����دة ال�����ش��راع يف ���ش���ري��ا اإىل 
مراحله املبكرة العنيفة وال�ح�شية 

ورعاتهم  احل����ث���ي���ني  م���ن���ع  وم�����ع 
الأمني  ال��شع  حت�شن  الإيرانيني 
يف ال��ي��م��ن، ي��ت�����ش��اءل امل���رء ع��ّم��ا اإذا 
وامل�ؤ�ش�شات  ال���دويل  املجتمع  ك��ان 
كما  اأه���م���ي���ة  ذات  اأن�������ش���اأه���ا  ال���ت���ي 
�شهد  �شابقاً.  الأو���ش��اع  عليه  كانت 
تفاو�شياً  م�شاراً  املا�شي  الأ���ش��ب���ع 
واإي���ران ونظام  ب��ني رو�شيا  م��ط���ًل 
الأ�شد يف �ش�ريا مب�اجهة ال�ليات 
املتحدة ومعظم املجتمع الدويل يف 
التي �شنها  املذبحة  حماولة ل�قف 
نظام الأ�شد �شد الغ�طة ال�شرقية. 
ال�شحايا  اأع���داد  عن  النظر  بغ�ش 
الق�ى  ت�شارعت  امل�ثقة،  املدنيني 
يف جم��ل�����ش الأم����ن ل��ع��دة اأي����ام من 
لإيقاف  ات��ف��اق  اإىل  الت��شل  اأج���ل 
بدخ�ل  وال�����ش��م��اح  للعنف  م���ؤق��ت 
امل�������ش���اع���دات الإن�������ش���ان���ي���ة واإج�����الء 
اجلرحى من املدنيني. حني متكنت 
ال���لي��ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا اأخ���رياً 
من التفاق على قرار بالهدنة ملدة 

ثالثني ي�ماً، �شّددت اإيران وتركيا 
على اأّن القرار ل ي�شمل ما و�شفتاه 

مبحاربة الإرهابيني.
وا���ش��ت���ؤن��ف ال�����ش��راع خ��الل �شاعات 
املدمني  الأط����ف����ال  ����ش����ر  وع������ادت 
جميع  ت�ؤكد  ما  ب�شبب  واملختنقني 
امل�ؤ�شرات اأنه هج�م بالكل�رين �شنه 

نظام الأ�شد.

عجز اآخر 
بالكاد مّر ي�مان على القرار حتى 
نف�شه جمدداً  الأم��ن  وجد جمل�ش 
ع���اج���زاً ع���ن ال��ت��ح��رك ب��ح��زم بعد 
�شد  النق�ش  حق  رو�شيا  ا�شتخدام 
اإىل  م�شروع قرار بريطاين يهدف 
تكن�ل�جيا  لتاأمينها  اإي���ران  اإدان���ة 
يف  احل�����ث����ي����ني  اإىل  ال���������ش�����اري����خ 
اإىل  الأ�شلحة  اإر���ش��ال  حلظر  خ��رق 
ال���ب���الد. ل��ق��د مّت����ت م���اج��ه��ة حق 
النق�ش بتحذير �شلب من �شفرية 
نيكي  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  وا�شنطن 

هايل التي قالت: “اإذا كانت رو�شيا 
التحرك  ملنع  نق�شها  �شت�شتخدم 
�شد �شل�ك اإيران اخلطري واملزعزع 
�شتحتاج  ع���ن���ده���ا  ل���ال����ش���ت���ق���رار، 
ال�ليات املتحدة و�شركاوؤنا لتخاذ 
اإج����������راءات ل ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال���رو����ش 

عرقلتها«. 
رغم الت�ش�يت على القرار الرو�شي 
ب��ت��م��دي��د ت��ف���ي�����ش جل��ن��ة اخل���رباء 
ي���راق���ب����ن ف���ر����ش احلظر  ال���ذي���ن 
ومتديد  اليمن  يف  الأ���ش��ل��ح��ة  على 
العق�بات �شّد عدة كيانات، مل ي�شر 
امل�ثق جيداً  اإي��ران  اإىل دور  القرار 
ال�ش�اريخ  تكن�ل�جيا  ت��اأم��ني  يف 

واأجزائها واأنظمة اإطالقها.

جدوى ملجل�ض الأمن
الأم���ن  جم��ل�����ش  اأن  ن��اظ��ر  ي�شيف 
ي��ك���ن منتدى  اأن  اإم��ك��ان��ّي��ة  اأظ��ه��ر 
ف���ّع���اًل ل��ت��ف��ادي ال���ن���زاع، واأث���ب���ت يف 
بع�ش املنا�شبات اأّنه حّيز ميكن من 

اأملانيا واأوروبا والعامل يحب�سون الأنفا�ض:

ال�صرتاكي الدميقراطي: حما�ض الي�صار اأو الواقعية...!
اليوم يتقرر م�سري حكومة اجنيال مريكل اجلديدة

هل يطيح هذا ال�شاب بالئتالف الكبري؟

�ش�لز وال�شرتاكي الدميقراطي خيارات احالها مر�شرودر يف جندة التفاق

مريكل الختبار الخري

 انتخابات جديدة لن تخدم احلزب 
الي�صاري مما قد يجربه على قبول التفاق

حملة �صر�صة يف �صفوف ال�صرتاكيني 
الدميقراطيني من اأجل النحياز للعقالنية 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�سيتم  الأحد  اليوم  انفا�سها..  اأملانيا  حتب�ض 
لـ  باملرا�سلة  الت�سويت  نتيجة  عن  الإعــالن 
ال�سرتاكي  بــاحلــزب  منخرط  األـــف   460
مع  كانوا  ان  �سيقررون  الذين  الدميقراطي 

قيادة  حتــت  جــديــد،  كبري  ائــتــالف  �سد  اأو 
ــارة اإىل ان  ــس اجنيال مــريكــل.     جتــدر الإ�
خم�سة  من  اأكرث  منذ  حكومة  دون  من  املانيا 
اأ�سهر رغم اأن امل�ست�سارة تتوىل ادارة ال�سوؤون 
اليومية، وت�ستقبل، كما لو ان �سيئا مل يكن، 
ال�سرف  قاعة  يف  الأجنبية  الــدول  روؤ�ــســاء 

القمم  موؤمترات  يف  وت�سارك  بامل�ست�سارية، 
ُيعد  مل  لأنـــه  حـــرة،  كم�ستمعة  الــدولــيــة، 
تعيينها ر�سميا.   ولكن اليوم، اأوروبا با�سرها، 
واإميانويل ماكرون يف ال�سدارة، ينتظرون ان 
حكومة  اأخــريا  القت�سادي  للعمالق  تكون 

م�ستقرة وقادرة على العمل.

حتليل اخباري

�سقوط �سفقة الئتالف الكبري يعر�ض ا�ستقرار اأملانيا للخطر

الأمر نف�سه ينطبق على عدم حما�سبة اإيران خرقها القرارات املرتبطة باليمن 

جمازر �صوريا ف�صل مظلم يف تاريخ جمل�ض الأمن
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•• العني-الفجر:

القدم  ل��ك��رة  ي�نايتد  اأك��ادمي��ي��ة  نظمت 
الأول  ال��ق��دم  ك��رة  اأك��ادمي��ي��ات  مهرجان 
ا�شت�شافته  وال��������ذي   2018 ل���ل���ع���ام 
اأم�ش  للفرو�شية   ال��ع��ني  ن���ادي  م��الع��ب 
ونح�  اأك��ادمي��ي��ات   10 مب�شاركة  الأول 
ودبي  اأب�ظبي  اإمارات  من  لعباً   200
العمرية  للفئات  وال��ف��ج��رية  وال�����ش��ارق��ة 

من م�اليد 2009 و2010.
نادي  اأك��ادمي��ي��ات:  املهرجان  يف  �شاركت 
امل�ه�بني والأكادميية   ، العني اخلا�شة 
من  ي���ن��ي��ف��ر���ش��ال  دب���ي،  م��ن  الفرن�شية 
ال�������ش���ارق���ة، اأث���ل���ت���ي���ك م����ن ال���ف���ج���رية ، 
اول  ف���ر  ب���ل   ، اأب���ظ��ب��ي  ريجينال م��ن 
لأكادميية  اإ�شافة  العني  من  ومي�نيخ 

ي�نايتد فرع اأب�ظبي.
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ي���ن��اي��ت��د مل��ه��رج��ان عام 
مع  تزامناً  القدم  كرة  لأكادمييات  زاي��د 
وا�شتمل  امل�ؤ�ش�ش  القائد  ميالد  ذك��رى 
وثقافية  تناف�شية  ريا�شية  فقرات  على 
خمتلفة ، حيث خا�ش ال�شغار مباريات 
كروية  م����دار�����ش  م����اج���ه���ة  يف  ع���دي���دة 

وتدريبية خمتلفة.
العام لأكادميية  املدير  اأعرب  من جهته 
ال���ق���دم م���ب���ارك الكتبي  ل��ك��رة  ي���ن��اي��ت��د 
املهرجان  مب���خ���رج���ات  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن 
ف��ر���ش��ة ممتازة  امل��ه��رج��ان   : واأ����ش���اف   ،

من  نظرائهم  م��ع  لالحتكاك  لل�شغار 
التدريبية  واملدار�ش  اجلن�شيات  خمتلف 
ل�شتك�شاف  الفنية  ل��ل��ك���ادر  وف��ر���ش��ة   ،

تنظم  واأردف:  ال�������ش���غ���رية.  امل�����اه����ب 
تزامن  و  ���ش��ن���ي��اً   امل��ه��رج��ان  ي�نايتد 
امل�ؤ�ش�ش  ميالد  ذك��رى  مع  العام  ه��ذا 

ار�شاء  زاي���د رح��م��ه اهلل وه����  ال�����ش��ي��خ 
الأدوار  وت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  يف  ل��روؤي��ت��ن��ا 
بيننا والأكادمييات اخلا�شة من اأجل 

تط�ير اأدواتنا ملا فيه م�شلحة املجتمع 
، فكرة القدم مل تعد جانب فني بحت 
ب���ل ���ش��ل���ك��ي واج���ت���م���اع���ي واأخ���الق���ي 

والأمهات  ل��الآب��اء  مه�لة  وم�����ش��اع��دة 
القدم  ك��رة  بجعل  اأب��ن��اءه��م  تربية  يف 

ثقافة كروية و�شل�كية يف اآن معاً.

من جانبه اأكد املدير الفني لأكادميية 
ي���ن��اي��ت��د ل���ك���رة ال���ق���دم ع����الء جمال 
ال�شافة  ت��ق��دمي  يف  ال��دائ��م  �شعيهم 

مل��ج��ت��م��ع امل��دي��ن��ة ع���رب ت���ف��ري فر�ش 
الحتكاك لالعبي املدينة يف ي�نايتد 

مع مدار�ش كروية متعددة.
واأ�������ش������اف: ك����ان����ت ف���ر����ش���ة مم���ت���ازة 
ل�������ش���غ���ارن���ا ل���الل���ت���ق���اء والح���ت���ك���اك 
مب�شاركة  خمتلفة  ك��روي��ة  مب��دار���ش 
الفرن�شية  ال��روؤي��ة  تطبق  اأك��ادمي��ي��ات 
يف التدريب واله�لندية والربيطانية 
الثقافات  امل��زج بني  واليطالية وه��ذا 
يفيد اجلميع حتى مدربينا  املختلفة 
وج����دوا ف��ر���ش��ة ل��الح��ت��ك��اك مبدربي 

هذه املدار�ش الكروية.
متثلت  اأخ��رى  ف�ائد  وهناك  واأردف: 
ب��ج��ان��ب الكروي  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل  يف 
مع اجلن�شيات الأجنبية املختلفة التي 
، وحتى مدربينا  املهرجان  �شاركت يف 
ت�فرت لهم فر�شة ممتازة لالحتكاك 

مبقابلة مدربي هذه الأكادمييات.
املهرجان   : ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  واأك����م����ل 
وفكرنا  لروؤيتنا  اإر���ش��اء  ه���  ال�شن�ي 
القدم  ب��ك��رة  ال���ش��ت��ع��ان��ة  ال���ك���روي يف 
اجتماعية  �شخ�شية   اأخ����رى  لأب��ع��اد 
و�شل�كية يحتاجها �شغارنا مبا ي�شب 

يف م�شلحة املجتمع يف اآخر الأمر.
بندا  م����ؤ����ش�������ش���ات  امل���ه���رج���ان  ورع������ت 
الطبي  رنا  ، مركز  لتنظيم احلفالت 
للمالب�ش  وب���ران���د  م�����ل  اجل��ي��م��ي   ،

اجلاهزة.

�شجل و�شم #وراكم_يا_اأبطالنا الذي 
للج�جيت�ش�  الإم������ارات  احت����اد  اأط��ل��ق��ه 
م�شت�ى  على  م�شاهدة  ماليني   8 نح� 
بدء  منذ  الجتماعي  الت�ا�شل  من�شات 
للج�جيت�ش�  ال��ع��امل  ب��ط���ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
انطلقت  ال���ت���ي  وال���ن���ا����ش���ئ���ني  ل��ل�����ش��ب��اب 
اأم�������ش الول  اأب����ظ���ب���ي  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا يف 

اجلمعة.
وج�����اء ارت����ف����اع م�����ش��ت���ى ال��ت��ف��اع��ل مع 
ال��شم يف اأعقاب حتقيق فريق منتخبنا 
للدول  العام  الرتتيب  �شدارة  ال�طني 
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط���ل��ة ب��اإج��م��ايل 31 
ميدالية )9 ذهبيات، 7 ف�شيات، و15 
الإم��ارات يف  اأبطال  برونزية(، بعد ف�ز 
م���اج��ه��ت��ه��م ل��الع��ب��ني امل�����ش��ارك��ني من 
التي  البط�لة  يف  دول���ة   40 م��ن  اأك���ر 
دولة  الإط���الق يف  م��رة على  لأول  تقام 

الإمارات ويف القارة الآ�شي�ية عم�ماً.
الت�ايل  على  ال��ث��اين  للي�م  وت��ت���ا���ش��ل 
للج�جيت�ش�  العامل  بط�لة  مناف�شات 

»مبادلة  �شالة  يف  والنا�شئني  لل�شباب 
ب��اأب���ظ��ب��ي، وال��ت��ي تعترب واحدة  اأري��ن��ا« 
م���ن اأق�������ى امل��ن��اف�����ش��ات ال��ع��امل��ي��ة على 
م�����ش��ت���ى ري��ا���ش��ة اجل���ج��ي��ت�����ش��� �شمن 
للج�جيت�ش�،  ال���دويل  الحت���اد  اأج��ن��دة 
حيث �شهدت املناف�شات نزالت بني فئتي 
النا�شئني حتت 18 �شنة، وال�شباب حتت 

21 �شنة.
ج�لت �شياحية واإ�شغال فندقي

و���ش��ه��دت اأب���ظ��ب��ي ح��ال��ة م��ن احل���راك 
ال�جهات  م�����ش��ت���ى  ع���ل���ى  ال�����ش��ي��اح��ي 
ال�شياحية يف الإمارة، اإىل جانب القطاع 

دولية  وف�����داً  ا�شتقبل  ال���ذي  الفندقي 
40 دول���ة للم�شاركة يف  اأك���ر م��ن  م��ن 
البط�لة، حيث �شجلت الفنادق املعتمدة 
ل����دى م��ن��ظ��م��ي ال��ب��ط���ل��ة، ارت���ف���اع���اً يف 
بالنظر  الفندقي  الإ���ش��غ��ال  م�شت�يات 
التي  الفرق  حج�زات  ا�شت�شافتها  اإىل 
28 فرباير  ال���دول���ة يف  ع��ل��ى  ت����اف���دت 

املا�شي.
الإم������������ارات  احت��������اد  اأن  اإىل  وي���������ش����ار 
فنادق  ث��الث��ة  اعتمد  ق��د  للج�جيت�ش� 
اإمكاناتها  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  ل��ل��ب��ط���ل��ة 
وجت��ه��ي��زات��ه��ا ال��ف��ن��دق��ي��ة، ف�����ش��اًل عن 

���ش��ع��ت��ه��ا، وق��رب��ه��ا اجل���غ���رايف م���ن مكان 
ان��ع��ق��اد امل��ن��اف�����ش��ات، وه���ي ف��ن��دق رويال 
وفندق  اأب���ظ��ب��ي،  األ���ف��ت  وف��ن��دق  روز، 
با�شتيعاب  جنحت  التي  روت��ان��ا،  �شنرتو 
الالعبني امل�شاركني يف البط�لة والذين 
ولعبة،  لع���ب���اً   700 ع���دده���م  جت����اوز 
الفنية  ال���ف���رق  م���ن  امل���ئ���ات  ج��ان��ب  اإىل 
وامل�������ش����ؤول���ني م���ن خم��ت��ل��ف الأط������راف 
املعنية مبتابعة البط�لة.   ومن جانب 
اآخر، نظم احتاد الإمارات للج�جيت�ش� 
الثقافة وال�شياحة  دائرة  وبالتعاون مع 
وترفيهية  �شياحية  ج���لت  اأب�ظبي  يف 

مل��خ��ت��ل��ف ال����ف����د وال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة يف 
اأب�ظبي،  اإم��ارة  م�شت�ى  على  البط�لة 
حيث تخللت اجل���لت زي��ارة اإىل جامع 
الل�فر  وم��ت��ح��ف  ال��ك��ب��ري،  زاي���د  ال�شيخ 

اأب�ظبي وعامل فراري.
وع���رب ال��الع��ب���ن وال���ف���رق ال��ف��ن��ي��ة عن 
ا�شت�شافة  وح�شن  لالهتمام  تقديرهم 
احتاد الإمارات للج�جيت�ش�، الذي يدل 
والتقاليد  ال��ع��ادات  واأ���ش��ال��ة  عمق  على 
قيادة  الإم�����ارات  دول���ة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
هام�ش  على  الحت���اد  نظم  كما  و�شعباً. 
الفعاليات  م���ن  جم��م���ع��ة  ال��ب��ط���ل��ة 

ال���رتاث���ي���ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، ح��ي��ث جرى 
ال���ف���د وال��الع��ب��ني والفرق  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
انعقاد  م���ق���ر  يف  واجل����م����ه�����ر  ال���ف���ن���ي���ة 
البط�لة بعرو�ش فنية وتراثية ج�شدت 
الإم���ارات  ثقافة  ع��ن  تعرب  فنية  ل�حة 
دولة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي  العريق  وت��راث��ه��ا 
الإمارات، اإىل جانب ت�شليط ال�ش�ء على 
ال��رتاث ال�شعبي وامل���روث ال��ذي تتمتع 
به الدولة وتعريف احل�ش�ر وامل�شاركني 

القادمني من اخلارج بتاريخها.
خيمة  ال��رتاث��ي��ة،  ال��ع��رو���ش  وت�شمنت 
تراث اإماراتية قدمت لل�شي�ف القه�ة 

الإماراتية،  واحلل�ى  والتم�ر،  العربية 
اإىل جانب  واأ�ش�ل ال�شيافة الإماراتية 
بال�شق�ر  ال�شيد  ري��ا���ش��ة  ا���ش��ت��ع��را���ش 
والتقاط ال�ش�ر التذكارية مع ال�شق�ر 
امل�شهد  ل يتجزاأ من  التي تعترب ج��زءاً 

التاريخي وامل�روث ال�شعبي الإماراتي.
مبادرة كلنا �شرطة

الإمارات  احت��اد  اأ�شاد  اآخ��ر،  ومن جانب 
ال�شتثنائي  ب���ال���دع���م  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش��� 
باإدارة  �شرطة«  »كلنا  ق�شم  قدمه  ال��ذي 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ق���ط���اع اأم���ن 
املجتمع ب�شرطة اأب�ظبي. ون�ه الحتاد 

ب��اجل��ه���د ال��ري��ادي��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ق�شم 
“كلنا �شرطة” للبط�لة بدءاً با�شتقبال 
اأر�ش  اإىل  و�شلت  التي  الدولية  ال�ف�د 
الل�ج�شتي  الدعم  اإىل  وو�ش�ًل  الدولة 
النظام يف  وتعزيز  البط�لة  اأي��ام  خالل 
اجلمه�ر  وا�شتقبال  الت�شجيل  مراحل 
خ���الل اأي�����ام ال��ب��ط���ل��ة، وذل�����ك  يج�شد 
اهتمام �شرطة اأب�ظبي بالدور املجتمعي 
لتعزيز  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه�����د  اإط�������ار  يف 
ل�شت�شافة  عاملي  كمركز  الدولة  مكانة 

الأحداث والفعاليات العاملية.
يف  امل�شاركة  ال���دول  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
الإم�����ارات  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ب��ط���ل��ة 
لأول مرة ب�شالة مبادلة اآرينا بالعا�شمة 
اأب�ظبي ت�شم اإىل جانب الإم��ارات كال 
واأملانيا  ال��ت�����ش��ي��ك  وج��م��ه���ري��ة  بلجيكا 
والربتغال  وب�لندا  واإيطاليا  والي�نان 
وفيتنام  والنم�شا  وت��اي��الن��د  وروم��ان��ي��ا 
واملجر  واأوكرانيا  واإي��ران  وتركمان�شتان 

وال�ش�يد واملغرب واإ�شبانيا ورو�شيا. 

يونايتد ُتنظم مهرجان عام زايد لأكادمييات كرة القدم

الكتبي : �صعيدون با�صتجابة اأكادمييات الكرة لروؤيتنا

بعد ت�سدر منتخبنا الوطني للجوجيت�سو الرتتيب العام يف بطولة العامل لل�سباب

»#وراكم_يا_اأبطالنا« ي�صجل 8 ماليني م�صاهدة على مواقع التوا�صل الجتماعي
احتاد الإمارات للجوجيت�سو ينظم جولت �سياحية للوفود الدولية يف اأبوظبي

الريا�شي  اأب��� ظبي  ن��ادي  اأك��ادمي��ي��ة  الح��د مبالعب  ال��ي���م  تختتم م�شاء 
مبنطقة امل�شرف يف اأب� ظبي بط�لة كاأ�ش ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل 
نهيان الدولية التا�شعة للنا�شئني لكرة القدم التي نظمها نادي اأب� ظبي 
الريا�شي باإ�شراف جمل�ش اأب� ظبي الريا�شي تزامنا مع مبادرة عام زايد 
2018 ،التي اأطلقها �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
فريقا   16 املجم�عتني  م�شت�ى  على  �شمت  والتي  اهلل(  )حفظه  الدولة 
من بينها 8 فرق حملية مل�اليد ما بني عامي 2008-2009 لالأ�شبال ، 
وعدد 8 فرق حملية وخليجية ودولية من م�اليد  2005-2006 لفئة 
النا�شئني. والتي ياأتي ختامها على �ش�ء نتائج مباريات الدور قبل النهائي 
لفرق املربع الذهبي على م�شت�ى املجم�عتني التي جرت مبارياتها م�شاء 
 2006 مل�اليد  املحلية  البط�لة  م�شت�ى  على  فيها  تقابل  ،والتي  اأم�ش 
اأكادميية �شب�رت�ش  فريق  مع  اللقب(  )حامل  ظبي  اأب�  نادي   2005 –

�شب�رت، ولعب فريق الأكادميية العلمية مع فريق اأكادميية امل�شتقبل .. اأما 
البط�لة الدولية للنا�شئني فقد بلغ مربعها الذهبي فريق نادي اأب� ظبي 
الريا�شي الذي واجه فريق اأكادميية امل�هيني الك�يتي ، بينما التقي فريق 
لبل�غ  املر�شحة  الفرق  اأب��رز  احد  الروماين  تراج�في�شت  كيندر  اأكادميية 
واعده  م�اهب  قدم  ال��ذي  العماين  الغد  جن�م  فريق  مع  التت�يج  من�شة 
م�شت�ى  على  التمهيدي  ال��دور  مباريات ختام  وكانت  امل�شتقبل.  ينتظرها 
على  هدفا   30 ت�شجيل  �شهدت  قد  الأول  اأم�ش  اأقيمت  التي  املجم�عتني 
لفئة م�اليد  اأب��� ظبي  ن��ادي  فريق  ف�ز  �شهدت  والتي   ، الفئتني  م�شت�ى 
حتت 2009 على فريق اأكادميية ان�شباير 3 -�شفر والتي �شجلها عمار 
العماين  الغد  جن���م  فريق  وف��از   ، اأح��م��د  وعمر  ن�شاأت  واأح��م��د  م�شطفي 
و�شجلهما ر�شا بن عبداهلل وهيثم بن علي  اأدن�ك  مدار�ش  على  -2�شفر 
الفرن�شية  الأكادميية  على  الك�يتي  امل�هيني  اأكادميية  فريق  فاز  كما   ..

واأحمد  املح�شن  ،ح�شن عبد  حيدر حمد حمم�د  �شجلها  والتي  -3�شفر 
الروماين  تراج�في�شت  كيندر  اأكادميية  فريق  اأه��داف(،وف��از  ت�فيق)3 
على اأكادميية ثي�شل -5�شفر والتي �شجل منها فراهاد اإبراهيم )هدفني( 
وهدف لكل من وميرت غرييل واوكري�شتان وافرام ماري�. اأما فئة م�اليد 
حتت 2006 �شنة فقد �شهدت ف�ز فريق نادي اأب� ظبي على مدار�ش اأدن�ك 
حممد ،حممد  ولي�،حازم  ن�شاأت  اأحمد  ت�شجيلها  يف  ت�شابق  والتي   2/6
عريقات واياد مارتيني )هدفني( ولفريق اأدن�ك عبداهلل احل��شني ..وفاز 
والتي  -3�شفر  ان�شباير  اأكادميية  فريق  على  العماين  الغد  جن�م  فريق 
�شجلها عبد العزيز بن مبارك،عدي بن خليفة واأيهم رزيقي ..وفاز الفريق 
الروماين على الفريق الك�يتي بهدف نظيف �شجله اوبر�شتان كري�شتيان ، 
واأكادميية ثي�شل على الأكادميية الفرن�شية -3�شفر والتي �شجلها حممد 

�شليم ، جيم�ش واإيفارت.

ختام بطولة كاأ�ض ال�صيخ زايد اآل نهيان الدولية التا�صعة للنا�صئني

العاملية،  الراليات  الإماراتية على خارطة  للريا�شة  اإجن��از جديد   يف 
وبح�ش�ر معايل الل�اء حممد خلفان الرميثي، رئي�ش الهيئة العامة 
للريا�شة، ت�شلم ال�شيخ خالد بن في�شل القا�شمي، قائد فريق اأب�ظبي 
لل�شيارات  ال���دويل  ل��الحت��اد  ال��ع��امل  بط�لة  ك��اأ���ش  ال��ي���م  لل�شباقات، 
فئة  عن  كانرتي(  )كرو�ش  الط�يلة  ال�شحراوية  للراليات   )FIA(
الدفع الثنائي. كما ت�شلم القا�شمي كاأ�ش الفرق عن الفئة عينها والتي 

فاز بها فريق اأب�ظبي لل�شباقات مل��شم 2017.
 FIA هذا وقام حممد بن �شلّيم، نائب رئي�ش الحتاد الدويل لل�شيارات
الإمارات  اإحت��اد  ورئي�ش  وال�شياحة  لل�شيارات  الإم���ارات  ن��ادي  رئي�ش 
الإم��ارات��ي يف  للبطل  الكاأ�شني  بت�شليم  النارية  وال��دراج��ات  لل�شيارات 
مقر جمل�ش دبي الريا�شي يف حي دبي للت�شميم الذي ا�شت�شاف حفل 
التكرمي. وعن ف�زه بلقب بط�لة العامل وت�شّلمه للجائزة قال خالد 
بن في�شل: اإنه ل�شرف كبري لنا باأن نح�شل على لقب بط�لة العامل 
املا�شي.  للم��شم  )كرو�ش-كانرتي(  الط�يلة  ال�شحراوية  للراليات 
يف  بدايتنا  لل�شباقات.  ولأب�ظبي  اأب�ظبي  يف  لنا  ج��داً  مهم  الإجن���از 
ممتازة  كانت  املا�شي  امل��شم  خ��الل  الط�يلة   ال�شحراوية  الراليات 
النقاط كاملة   �شعيد  وجنحنا يف حتقيق جناحات كبرية حا�شدين 
ال��ل���اء حممد  ”اأ�شكر م��ع��ايل  ب��ه��ذا الإجن���از الكبري. واأ���ش��اف:  ج���داً 
لدولتنا  ال��ع��امل��ي  ل��الإجن��از  وتثمينه  ح�����ش���ره  على  الرميثي  خلفان 
ال�شكر  اجل��ائ��زة.  ت�شليمي  على  �شلّيم  ب��ن  حممد  اأ�شكر  كما  الغالية 
وجمل�ش  والهتمام  ال�شت�شافة  على  الريا�شي  دبي  ملجل�ش  م��ش�ل 
ي��ع��زز من  ال���ذي  اأب���ظ��ب��ي الريا�شي على تثمني ودع���م ه��ذا الإجن���از 
مكانة الريا�شة الإماراتية على خارطة ريا�شة املحركات. كما اأ�شلفت، 

الإجناز العاملي كبري ك�ننا نتحدث عن لقب بط�لة العامل لل�شائقني 
والفرق وله مكانته يف �شجالت الإجنازات الريا�شية لدولتنا احلبيبة. 
وبكل فخر، اأُهدي هذا الإجناز العاملي لرئي�ش دولة الإمارات العربية 
”حفظه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  املتحدة 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ول�شم�  اهلل“ 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة. هذا اللقب مينحنا دفعة كبرية 
اأب�ظبي  يف  متابعة مهمتنا  على  وال���ش��رار  الثقة  وجرعة مهمة من 
احلبيبة  عا�شمتنا  ومتثيل  الريا�شية  الجن��ازات  لتحقيق  لل�شباقات 

�شلّيم  املحلية والدولية. وعّلق بن  البط�لت  خري متثيل يف خمتلف 
قائاًل: ال�شيخ خالد ه� �شفري حقيقي لدولة الإمارات العربية املتحدة 
يف ريا�شة ال�شيارات ولطاملا جعلنا فخ�رين به وه� م�شتمر مع فريق 
اأب�ظبي لل�شباقات يف م�شرية التف�ق يف جميع م�شاركاته. من جانبه 
ب��اإجن��از عاملي كبري  ال��ي���م  ال��ع���اين: نحتفي  ق��ال �شعادة ع��ارف حمد 
ومهم جداً حتقق على يد ال�شيخ خالد القا�شمي واأب�ظبي لل�شباقات. 
يف  و�شّباقني  التميز  يف  �شّباقني  الريا�شي،  اأب�ظبي  جمل�ش  يف  نحن، 
كل ما يتعلق بالأن�شطة الريا�شية واإبرازها وتكرمي اأبطالها وتثمني 
اإجنازاتهم… ال�شيخ خالد ه� م�شدر اإلهام حقيقي للجيل ال�شاب من 
ال�شائقني الإماراتيني. �شهد حفل التكرمي اأي�شاً ت�شليم جائزة الحتاد 
الدويل لل�شيارات لأف�شل مراقب متط�ع )مار�شال( يف العامل، ال�شاب 
قد  القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ  وك���ان  ه��ذا  الها�شمي.  حممد  الإم���ارات���ي 
حقق املركز الثاين يف باها دبي الدويل العام املا�شي على منت بيج� 
تاريخياً يف  اإنت�شاراً  الدفع ومن ثم حقق  دي.كيه.اآر ثنائية   2008
رايل اأب�ظبي ال�شحراوي على منت بيج� 3008 دي.كيه.اآر حا�شداً 
النقاط امل�شاعفة كاملًة وكذلك يف اجل�لة التالية مما خ�له حينها 
الرتبع على عر�ش الرتتيب العام لبط�لة العامل للراليات ال�شحراوية 
العامل  ببط�لة  القا�شمي  اإلتزام  اأن  اإل  كانرتي(.  )كرو�ش  الط�يلة 
للراليات )دبلي�.اآر.�شي( حال بينه وبني متابعة ج�لت بط�لة العامل 
من  الرغم  وعلى  كانرتي(  )كرو�ش  الط�يلة  ال�شحراوية  للراليات 
ذلك، الأمر الذي و�شعه يف نهاية اأنهى خالد بن في�شل امل��شم متّ�جاً 
بلقب بط�لة العامل للكرو�ش كانرتي يف الدفع الثنائي بر�شيد 125 

نقطة.

 اأبوظبي لل�سباقات يتّوج بلقب بطولة العامل لكاأ�ض الفرق

خالد بن في�صل القا�صمي يت�صّلم كاأ�ض بطولة العامل للراليات 
ال�صحراوية الطويلة يف فئة الدفع الثنائي ملو�صم 2017

مدينة  م�شت�شفيات  اأح��د  اىل  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم  و�شل 
بيل� ه�ريزونتي، حيث يجري عملية جراحية ملعاجلة ك�شر يف 

قدمه اليمنى، بح�شب �شحافيني يف وكالة فران�ش بر�ش.
واأ�شار مرا�شل� فران�ش بر�ش اىل ان الالعب البالغ من العمر 
�شرق  جن�ب  يف  ال�اقعة  املدينة  مطار  اىل  و�شل  عاما،   26
املطار يف  الربازيل على منت طائرة خا�شة، وخ��رج من حرم 

م�كب يتاألف من ثالث �شيارات.
ولدى و�ش�له اىل م�شت�شفى ماتر داي حيث �شتجرى العملية، 
دخلت ال�شيارة التي كان نيمار على متنها مبا�شرة اىل م�قف 
ال�شحافيني  م��ن  العديد  اأم���ام  الت�قف  دون  م��ن  ال�����ش��ي��ارات، 

ينتظرونه  كان�ا  الذين  وامل�ش�رين 
�شابق  وق������ت  ويف  امل�����ك�����ان.  يف 
اجل���م���ع���ة، ن�������ش���ر ن���ي���م���ار عرب 
ح�شابه على ان�شتاغرام، �ش�رة 

كر�شي  اىل  جال�شا  فيها  ب��دا 
م�����ت�����ح�����رك، وي�����ت�����ب�����ادل 

�شديقته  م���ع  ق��ب��ل��ة 
ماركيزيني  ب��رون��ا 

اجل������ال�������������ش������ة يف 
اىل  ح���������ش����ن����ه، 

اأخرى  ���ش���رة 
كل  مي�������ش���ك 
م�����ن�����ه�����م�����ا 
بيد  ف��ي��ه��ا 

الآخر.
وك����������������������ان 
ن��ي��م��ار قد 

ت��ع��ر���ش اىل 
اإ�شابة يف قدمه 

ال���ي���م���ن���ى الأح������د 
خ����الل م����ب����اراة يف 
الدوري الفرن�شي 
ل�������ك�������رة ال������ق������دم 
مر�شيليا،  ����ش���د 
اخلمي�ش  وو���ش��ل 

اإع��الن ناديه ان��ه �شيجري  اىل ال��ربازي��ل غ��داة 
ن��ي��م��ار منذ  ب�����الده.  وي���راف���ق  عملية ج��راح��ي��ة يف 

ل�شمر  رودريغ�  الربازيلي  املنتخب  طبيب  الأم�ش 
باري�ش  الأ�شب�ع اىل  �شابق هذا  ال��ذي و�شل يف وقت 

ال�����ش��ح��ي��ة للنجم  ل���الط���الع ع��ل��ى احل���ال���ة 
الدويل. واأكد الطبيب اخلمي�ش ان اإ�شابة 
ن��ي��م��ار ك��ان��ت اأ����ش����اأ مم��ا ك���ان م��ع��ت��ق��دا يف 
البداية. فبعدما اعلن ناديه عن الإ�شابة 
الأمين  الكاحل  ال��ت���اء يف  عبارة عن  هي 
و�شق يف م�شط القدم، اأكد ل�شمر ان اأغلى 

و�شيخ�شع  ال��ق��دم،  م�شط  يف  لك�شر  تعر�ش  ال��ع��امل  يف  لع��ب 
ال�شبت لعملية يت�قع ان ت�شتمر مدة التعايف منها لفرتة متتد 
ل�شمر  و�شيجري  اأ�شهر.  وثالثة  �شهر،  ون�شف  �شهرين  بني 
الربوف�ش�ر  العملية مبعية  ال��ربازي��ل،  اىل  نيمار  راف��ق  ال��ذي 
واأ�شارت  ج��رم��ان.  �شان  قبل  م��ن  �شايان  ال�شهري    الفرن�شي 
تقارير �شحافية اىل انه مت الطلب من العاملني يف امل�شت�شفى 
باأل ي�شغل�ا ه�اتفهم النقالة يف اأي مكان قرب نيمار. وتفاوتت 
التقارير ال�شحافية ح�ل الغرفة التي �شيك�ن فيها الالعب: 
نيمار حجز  ان  اىل  الع��الم  و�شائل  بع�ش  اأ���ش��ارت  ففي حني 
تقارير  اأف�����ادت  امل�شت�شفى،  ط���اب��ق  اأح���د  يف  يف  ك��ام��ال  ج���زءا 
اأخرى انه �شيكتفي بغرفة تبلغ م�شاحتها 288 مرتا مربعا. 
وبالن�شبة اىل باري�ش �شان جرمان، غياب نيمار يعني اإبتعاده 
دوري  امل��شم،  ه��ذا  ال��ن��ادي  ح�شابات  يف  الأب���رز  امل�شابقة  ع��ن 
ري��ال مدريد  ن��ادي  �شان جرمان  وي�شت�شيف  اأوروب���ا.  اأبطال 
ال�شباين حامل اللقب يف امل��شمني املا�شيني، الثالثاء 
النهائي، ويحتاج لقلب  ال��دور ثمن  اإي��اب  يف 
 ،3-1 بنتيجة  ذهابا  تاأخره يف مدريد 
الأول  لقبه  باإحراز  اآماله  مل�ا�شلة 

يف امل�شابقة القارية الأم.
وتعليقا على هذا الغياب، قال 
املدرب الفرن�شي لريال زين 
اجلمعة  زي������دان  ال���دي���ن 
“ن�شعر بالأ�شف ب�شاأن 
�شان  ان  اإل  نيمار، 
ج���������رم���������ان ل 
ي����������زال�����������ن 
ف��������ري��������ق��������ا 
ق����ي���ا ج����دا، 
الذي  وال��الع��ب 

�شيحل بدل منه �شيك�ن ق�يا جدا«.
واأثارت ال�شابة اأي�شا قلق امل�شجعني الربازيليني 
الذين يع�ل�ن على نيمار لقيادة منتخب بالدهم 
الباحث عن لقبه ال�شاد�ش يف كاأ�ش العامل، ل�شيما 
وانها اأعادت اىل الأذهان ذكريات �شيئة عن غيابه 
النهائية  ن�شف  امل��ب��اراة  عن  ال�شابة  ب�شبب 
والتي  اأر�شهم،  على   2014 مل�نديال 
للمنتخب  م��ذل��ة  بخ�شارة  انتهت 

اأمام اأملانيا 7-1.

نيمار يجري عملية جراحية يف القدم
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انطالق الأ�صبوع الريا�صي ملنطقة دبي الأمنية اليوم
رئي�ش  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق  رعاية  حتت 
الأ�شب�ع  فعاليات  الح��د  الي�م  تنطلق  الداخلية،  وزي��ر  ال���زراء  جمل�ش 
من  الثامن  حتى  ي�شتمر  والذي  الريا�شي ملنطقة دبي الأمنية رقم 3 
ال�شهر اجلاري، م�شتقطب اأكر من 3000 م�شارك من القيادة العامة 
ل�شرطة دبي، والإدارة العامة لالإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي، والإدارة 

العامة للدفاع املدين يف دبي.
وقال العميد خالد �شهيل، مدير الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع يف �شرطة 
دبي، نائب رئي�ش احتاد ال�شرطة الريا�شي، اإن الفعاليات الريا�شية التي 
ت�شم 19 لعبة، بالإ�شافة اىل الن�شاطات الأخرى امل�شاحبة، تهدف اىل 
تنمية القدرات واملهارات الريا�شية للعاملني يف تلك الدوائر وخلق بيئة 
البط�لت  ه��ذه  مثل  خ��الل  من  والتفاعل  وامل�شاركة  الرتابط  ي�ش�دها 
وامل�شت�يات  الرتب  خمتلف  من  العاملني  بني  جتمع  التي  واملناف�شات 

اأبداه  الذي  العميد خالد �شهيل باحلما�ش  واأ�شاد  والإدارات وال�حدات. 
الريا�شي  الأ���ش��ب���ع  فعاليات  يف  للم�شاركة  الإدارات  بكافة  ال��ع��ام��ل���ن 
ومبادراتهم يف جميع الأن�شطة مما يك�شب احلدث بعداً حما�شيا لفتا، 

معربا عن متنياته للجميع بالنجاح والت�فيق.
لالأ�شب�ع  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  اىل  بال�شكر  �شهيل  خ��ال��د  العميد  وت���ج��ه 
الريا�شي التي كان لها دور كبري يف جناح تنظيم هذه الفعاليات متمنياً 

لهم املزيد من التقدم والزدهار.
ال�ش�ؤون  اإدارة  مدير  املن�ش�ري،  خلفان  علي  العقيد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
الأ�شب�ع  فعاليات  اإن  املجتمع،  لإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  الريا�شية 
الريا�شي ملنطقة دبي الأمنية، ت�شم اأكر من 19 فعالية ومن �شمنها 
امل�شي، الدرجات اله�ائية، كرة القدم، كرة الطائرة، رماية الأل�ان، ف�تي 
املالكمة،  زومبا،  الي�غا،  رجل،  اأق�ى  ال�شباحة،  الطائرة،  الري�شة  ب�ل، 

الكرو�ش  املغامرات،  احلديدية،  القب�شة  ال�شاطئية،  ال�شباحة  الرماية، 
فيت، و�شد احلبل، م�شرياً اىل ان هنالك ج�ائز قيمة للفائزين.

لهذا  الريا�شي  الأ�شب�ع  فعاليات  جديد  اأن  املن�ش�ري  العقيد  واأو���ش��ح 
العام ه� م�شاركة اجلمه�ر يف الفعاليات واملناف�شات الريا�شية املختلفة، 
حيث قامت اللجنة املنظمة بت�فري من�شات يف اأماكن الفعاليات لت�شجيل 
الراغبني يف امل�شاركة من قبل اجلمه�ر، كما �شيك�ن هنالك معر�ش اأمنى 
م�شاحب للفعالية ي�فر كل اخلدمات التي تقدمها الدوائر احلك�مية 
ارقى  وتقدمي  ا�شعادهم  بهدف  وذل��ك  للجمه�ر  املناف�شات  يف  امل�شاركة 
اخلدمات لهم، م�شرياً اىل ان هنالك فعاليات ي�مية م�شاحبة للفعالية 
تقدمها الفرقة امل��شيقية ل�شرطة دبي، بالإ�شافة اىل عرو�ش اخليالة 
ال�شباط،  ن��ادي  يف  �شتقام  الفعاليات  ان  م��شحاً  الب�لي�شية،  والكالب 

وجمريا كايت بيت�ش، والروية.

الن�شخة  فعاليات  ال�شبت  ام�ش  اختتمت 
اخل��ام�����ش��ة م��ن ك��اأ���ش اأك��ادمي��ي��ة فاطمة 
احل�اجز،  لقفز  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
اأحد اأهم فعاليات الفرو�شية يف املنطقة، 
والتي جنحت يف ا�شتقطاب اأعداد كبرية 
اأي��ام��ه��ا الثالثة،  م��ن ال���زوار على م��دار 
البط�لة  من  الأخ��ري  الي�م  �شهد  حيث 
الفار�شات  اأمهر  بني  متاألقة  مناف�شات 

والفار�شات من خمتلف اأنحاء العامل.
وقدمت الن�شخة اخلام�شة من البط�لة 
ج�ائز للم�شاركني الرابحني و�شلت اإىل 
اإماراتي بعد اأن قام  درهم   650،500
147 فار�شاً وفار�شة من 25 دولة من 
خمتلف اأنحاء العامل، منهم 58 فار�شة 
وفار�شاً من دولة الإم��ارات، على �شه�ة 
وجذب  مهاراتهم  بعر�ش  ج���اداً   180
التي  الفرو�شية  ري��ا���ش��ة  اإىل  احل�����ش���ر 
الريا�شي  الإم����ارات  دول���ة  ت���راث  تر�شخ 

العريق. 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  وحر�شت 
يف  ال�شتمرار  على  الن�شائية  للريا�شة 
ال���ث��ي��ق م��ع الأن���دي���ة املحلية  ال��ت��ع��اون 
الذي  الأم��ر  للفرو�شية وقفز احل�اجز، 
فاطمة  اأكادميية  كاأ�ش  جناح  يف  ي�شاهم 
ل��ق��ف��ز احل�اجز  ال��دول��ي��ة  ب��ن��ت م��ب��ارك 
اإيجابي  تل� الآخر واإح��داث حت�ل  عاماً 
تعزيز  نح�  �شعياً  الريا�شة،  لهذه  كبري 
اإرث ريا�شة الفرو�شية يف دولة الإمارات 
وامل�شت�يات  ال��ع��ري��ق  امل��ح��ل��ي  ب���ال���رتاث 
الرفيعة لأن�شطة تربية ورك�ب و�شباقات 

اخلي�ل يف الدولة. 
الن�شخة  ه����زاع:  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
اخل��ام�����ش��ة م���ن ال��ب��ط���ل��ة ت��خ��ط��ت كل 

الت�قعات واملقايي�ش
ال�شيخة  �شم�  اأك����دت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
اآل نهيان  ب��ن زاي����د  ب��ن��ت ه����زاع  ف��اط��م��ة 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�ش  رئي�شة 
الن�شائية ورئي�شة  بنت مبارك للريا�شة 
نادي اأب�ظبي ونادي العني لل�شيدات، اأنه 
ل�ل الدعم الذي يحظى به الكاأ�ش من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  قبل 
الرئي�ش  العام،  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة 
الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، رئي�شة 
»اأم  املجل�ش الأعلى لالأم�مة والطف�لة 
مل��ا ح��دث��ت ه��ذه التط�رات   ، الإم�����ارات« 
بنت  اأكادميية فاطمة  كاأ�ش  امل�شتمرة يف 
م��ب��ارك ال��دول��ي��ة لقفز احل���اج��ز، حيث 
ع���ربت ���ش��م���ه��ا ع��ن ف��خ��ره��ا مب��ا و�شل 
هذا  الإم��ارات��ي��ة  امل�شاركة  م�شت�ى  اإل��ي��ه 
الن�شخة  �شهدته  م��ا  اإن  ق��ائ��ل��ة:  ال��ع��ام، 
ت��ط���ر كبري  ال��ك��اأ���ش م��ن  اخلام�شة م��ن 
يف ح��ج��م امل�����ش��ارك��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل اإح���راز 
ف��ار���ش��ات الإم������ارات مل��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف 
جناح  على  دليل  املناف�شة  فئات  خمتلف 
يف  املتمثلة  مهمتها  اأداء  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
تعزيز مكانة اأب�ظبي ك�جهة لالأحداث 

الريا�شية الدولية، ودعم ومتكني بنات 
الن�شائية،  ال��ري��ا���ش��ة  جم��ال  يف  ال���ط��ن 
وال�����ق�����ف خ��ل��ف��ه��ن ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن من 
املحافل  الإم��ارات ب�شكل لئق يف  متثيل 
الإجنازات  وحتقيق  الدولية،  الريا�شية 

ل�شالح الريا�شة الإماراتية. 
وهناأت �شم� ال�شيخة فاطمة بنت هزاع، 
يف  الفائزين  والفر�شان  الفار�شات  كافة 
الكاأ�ش وتقدمت بال�شكر لكافة امل�شاركني 
على امل�شت�ى امل�شرف الذي قدم�ه خالل 
كاأ�ش  اإن  واأ�شافت:  البط�لة،  مناف�شات 
الدولية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة 
لقفز احل�اجز يف ن�شختها اخلام�شة قد 
حيث  واملقايي�ش،  الت�قعات  كل  تخطت 
متيزت ن�شخة هذا العام بالتاألق ال�ا�شح 
لفار�شات وفر�شان الإمارات، فبجه�دهم 
املت�ا�شلة ومثابرتهم ن�شري على الدرب 
الع�ا�شم  اأه����م  م���ن  اأب����ظ���ب���ي  ل��ت�����ش��ب��ح 

الريا�شية يف العامل.
دعم الرعاة يعزز من جناح البط�لة

وت���ج��ه��ت ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
ال�شكر  نهيان، بجزيل  اآل  زايد  بن  هزاع 
امل�شاندة  الريا�شي على  اأب�ظبي  ملجل�ش 
التي قدمها خالل كافة مراحل الإعداد 
لالإعالم  واأب���ظ��ب��ي  للكاأ�ش،  والتنظيم 

الدعم  ك��ل  تقدمي  ع��ن  تت�انى  مل  التي 
لكافة  متاألقة  ب�ش�رة  البط�لة  لإظهار 
�شرائح اجلماهري، �شاكرة احتاد الإمارات 
ومنتجع  ال�شراع  وا�شطبالت  للفرو�شية 
ال������دويل، مثمنة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ف��ر���ش��ان 
الدور احلي�ي الذي يق�م�ن به يف دعم 
يف  الفرو�شية  ريا�شة  وتط�ير  ورع��اي��ة 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
وح��ظ��ت ال��ن�����ش��خ��ة اخل��ام�����ش��ة م��ن كاأ�ش 
الدولية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة 
كبرية  وم�شاندة  بدعم  احل���اج��ز  لقفز 
ال�شرتاتيجيني،  ال�شركاء  خمتلف  من 
ال��ب��الت��ي��ن��ي��ني جمل�ش  ال���رع���اة  وم��ن��ه��م 
لالإعالم  واأب���ظ��ب��ي  الريا�شي  اأب�ظبي 
ول�جنني، والرعاة الذهبيني ا�شطبالت 
الريا�شي  ال��ف��ر���ش��ان  ومنتجع  ال�����ش��راع 
ك�شريك  ات�������ش���الت  و����ش���رك���ة  ال�������دويل، 
ال�شرتاتيجيني  وال�����ش��رك��اء  الت�����ش��ال، 
الحت������اد ال������دويل ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة واحت����اد 
وال�شركاء   ، ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  الإم�����������ارات 
ل��ل��ط��ريان وجمعية  ال��داع��م��ني الحت����اد 
وم�شت�شفى  العربية  للخي�ل  الإم����ارات 

هيلث ب�ينت.
مكانتها  ر���ش��خ��ت  ال��ب��ط���ل��ة  ال����ع�����اين: 

ك�جهة ريا�شية عاملية متكاملة

وت��ق��دم ���ش��ع��ادة ع���ارف ال���ع����اين الأمني 
بال�شكر  الريا�شي  اأب�ظبي  العام ملجل�ش 
ب��ن��ت مبارك،  ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة  ل�����ش��م��� 
الرئي�ش  العام،  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة 
الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، رئي�شة 
»اأم  املجل�ش الأعلى لالأم�مة والطف�لة 
تف�ق  ع��ل��ى  امل�شتمر  حلثها  الإم������ارات« 
املراأة يف كافة القطاعات، كما اأ�شاد بدعم 
واهتمام �شم� ال�شيخة فاطمة بنت هزاع 
اإدارة  رئي�شة جمل�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
الن�شائية رئي�شة نادي اأب�ظبي لل�شيدات، 
الريا�شي  القطاع  تنمية  على  وحر�شها 
الذي  احل���دث  ل��ه��ذا  ودع��م��ه��ا  الن�شائي، 
ريا�شية  ك�جهة  اأب���ظ��ب��ي  مكانة  اأث��ب��ت 

رائدة.
اخلام�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن  ال���ع����اين  واأك����د 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�ش  من 
جناحاً  حققت  احل���اج��ز  لقفز  الدولية 
كبرياً على كافة امل�شت�يات و�شهدت اإقباًل 
الفرو�شية،  ريا�شة  متزايداً من جمه�ر 
اجلماهريي  احل�������ش����ر  ع���ل���ى  ع������الوة 
ال�شاعدة  والأج��ي��ال  والعائالت  الكبري 
اللعبة،  ومم��ار���ش��ة  لتعلم  تطمح  ال��ت��ي 
ر�شخت  البط�لة  اأن  اإىل  الع�اين  واأ�شار 

مكانتها ك�جهة ريا�شية عاملية متكاملة 
امل��ت��م��ي��ز للجانب  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م���ن خ���الل 
ال��ري��ا���ش��ي م��ن ال��ب��ط���ل��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
امل�شاحبة  الرتفيهية  الأن�شطة  خمتلف 

يف قرية الفرو�شية.
واعترب الع�اين اأن جناح البط�لة ي�شهم 
يف دعم جه�د جمل�ش اأب�ظبي الريا�شي 
اأب�ظبي  مكانة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
ت�شت�شيف  م��ت��م��ي��زة  ري��ا���ش��ي��ة  ك���ج��ه��ة 
عاملية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك����ربى 
امل�شت�ى، عالوة على دعم م�شاركة املراأة 
املجالت  الإم�������ارات مب��خ��ت��ل��ف  دول����ة  يف 

الريا�شية.
اأ�شا�شيات  عمل  ور�شة  تعقد  الأكادميية 

الكتابة ال�شحفية على هام�ش البط�لة
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  حر�شت 
للريا�شة الن�شائية على عقد ور�شة عمل 
لريا�شة  ال�شحفية  الكتابة  »اأ�شا�شيات 
الفرو�شية« على هام�ش البط�لة، وذلك 
التي  ���ش��ب���رت  ن���ن  جملة  م��ع  بالتعاون 
حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�ر�شة  تنظيم  ت�لت 

اجتاز ال�ر�شة 20 م�شاركاً وم�شاركة.
وتهدف ال�ر�شة اإىل امل�شاهمة يف حتقيق 
للنه��ش  ال��رام��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  ر���ش��ال��ة 
معرفتها  وم�شت�ى  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة 

باملجال الريا�شي ومتكينها على �شعيد 
الأخ��رى، وت�ىل تقدميها هذا  املجالت 
العام خالد املهريي، ال�شحفي الريا�شي 
الذي  ال��ب��ي��ان،  ج��ري��دة  م��ن  املتخ�ش�ش 
والطالبات  ال����ط����الب  ت�����ش��ل��ي��م  ح�����ش��ر 
���ش��ه��ادات امل�����ش��ارك��ة يف ور���ش��ة ال��ع��م��ل يف 

الي�م اخلتامي للبط�لة. 
مهارات ا�شتثنائية يف ختام البط�لة

تت�يج تينا ل�ند بلقب دولية )النجمة( 
للخي�ل ال�شغرية

البط�لة  ختام  ي���م  مناف�شات  انطلقت 
ال���دول���ي���ة خلي�ل  امل��ن��اف�����ش��ات  ب��ن��ه��ائ��ي 
ال���ق���ف���ز ال�������ش���غ���رية ال���ت���ي ت��ن��اف�����ش 45 
�ش�ط  يف  �شه�اتها  على  وفار�شة  فار�شا 
ج�لة  مع  ال�احدة  اجل�لة  مب�ا�شفات 
ح�اجز  على  واح���د  وبت�شميم  للتمايز 
يتنا�شب  ما  بارتفاعني خمتلفني ح�شب 
مع قدرات اخلي�ل ح�شب اأعمارها، وعلى 
�شاركت  م��رت   1.20 ارتفاعها  ح���اج��ز 
اخلي�ل عمر 6 �شن�ات، يف حني �شاركت 
اخلي�ل عمر 7 و8 �شن�ات على ح�اجز 
ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه��ا 130 م���رت، وجن���ح 21 
دون  الرئي�شة  اجل���ل��ة  اإك��م��ال  يف  فار�شا 
خطاأ، وج�لة التمايز اأكملها 14 فار�شا 
دون خطاأ مما يدل على جاهزية اخلي�ل 

فر�شانها،  بني  التناف�ش  وق���ة  امل�شاركة 
جمدداً  التت�يج  من�شة  ل�اجهة  وع��ادت 
وتّ�جت  ل�ند  تينا  الدمناركية  الفار�شة 
بلقب البط�لة الدولية من فئة النجمة 
ال�احدة خلي�ل القفز ال�شغرية، وذلك 
بعد اإجنازها الناجح جل�لة التمايز على 
�شن�ات(   6( »�شيلفيتا«  الفر�ش  �شه�ة 
به  ك�شرت  ثانية   32.64 بلغ  زم��ن  يف 
الفار�شة  و���ش��ج��ل��ت  ال�����ش��اب��ق��ة،  الأزم���ن���ة 
زد  بالفر�ش  تيم  جي�رجيا  الربيطانية 
�شفن كارتينا )7 �شن�ات( اأق�ى حماولة 
لك�شر زمن املت�شدرة، حيث بلغ 32.94 
الفار�ش  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ون�����ال  ث��ان��ي��ة، 
الفر�ش  م��ع  ف��ردري��ك  ديفيد  الفرن�شي 
�شن�ات( وزمن  ليفيتا فا دي بي�ش�ب )7 

التمايز بلغ 33.48 ثانية.
عبد الرحمن اأمني اأول دولية النا�شئني

عبد  النا�شئ  الإم���ارات���ي  ال��ف��ار���ش  حقق 
ك�راندو  باجل�اد  اأم��ني  اأحمد  الرحمن 
الفر�شان  ل��ف��ئ��ة  الأول  امل����رك����ز   11
كاأ�ش  بط�لة  فعاليات  �شمن  النا�شئني 
الدولية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة 
اخلام�شة،  ن�شختها  يف  احل���اج��ز  لقفز 
اجل�لة  مب����ا����ش���ف���ات  ال�������ش����ط  وج������اء 
ال�احدة مع ج�لة للتمايز على ح�اجز 

فيه  و�شارك  مرت،   1.30 ارتفاعها  بلغ 
دول  النا�شئني من ثالث  القفز  فر�شان 
هي الإمارات، ال�شع�دية و�ش�ريا، وجنح 
م��ن��ه��م ف��ار���ش��ان ف��ق��ط يف الن��ت��ق��ال اإىل 
ال�شع�دي  الفار�ش  هما  التمايز،  ج�لة 
�شعد العجمي امل�شارك الأول يف التمايز 
دبلن  اإ����ش  اإت�����ش  اإت�����ش  اجل�����اد  ب�شحبة 
واأنهى اجل�لة يف زمن التمايز 28.63 
4 نقاط جزاء لياأتي يف  ثانية وبر�شيد 
املركز الثاين، اأما الفار�ش عبد الرحمن 
اأمني فقد جنح ب�شحبة اجل�اد »ك�راندو 
واإكمال  بتمهل  امل��ي��دان  ق���راءة  يف   »11
اجل�لة دون خطاأ يف زمن بلغ 36.72 
النا�شئني،  الفر�شان  بدولية  وتّ�ج  ثانية 
الفار�ش  اإىل  الثالث  امل��رك��ز  ذه��ب  بينما 
نتيجته يف  الكربي نظري  م�يف ع�ي�شة 
اجل�لة الرئي�شية ب�شحبة اجل�اد يف اآي 

بي �شتكادون.
نادي احلمرا للفرو�شية يف �شدارة الفئة 

املحلية لل�شيدات فقط
ف��اب��ر باجل�اد  ال��ف��ار���ش��ة م��ل��ي��ك��ة  ف����ازت 
للفرو�شية  �شريي��ش من مركز احلمرا 
الفئة  يف  الأول  امل���رك���ز  ب��ج��ائ��زة  ب��دب��ي 
مرحلتني  م��ن  فقط  لل�شيدات  املحلية 
ارتفاعها  بلغ  بح�اجز  م�شارها  م�شمم 
1.10 مرت، و�شاركت فيها 52 فار�شة، 
الفار�شة مليكة ج�لتها يف  اأكملت  حيث 
املركز  اأح���رزت  بينما  ثانية،   46.82
الثاين الفار�شة ه�يل ك�ارد على �شه�ة 
اجل����اد ك���ن���ر م��اك��الود م��ن ا�شطبالت 
الرّوية م�شجلة زمنا بلغ 47.78 ثانية، 
وذهبت جائزة املركز الثالث اإىل الفار�شة 
ا�شك�دي�ر  ب��اجل���اد  امل��دف��ع  ف����ؤاد  �شيخة 
من نادي ال�شارقة لل�شيدات، والتي اأنهت 

ج�لتها يف 48.17 ثانية.
ع�دة ناجحة ل� »قرية الفرو�شية« لل�شنة 

الثانية على الت�ايل
للبط�لة  اخل��ام�����ش��ة  ال������دورة  وجن��ح��ت 
»قرية  ع�����دة  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  ت�شليط  يف 
الفرو�شية« التي ا�شتقطبت اأعداد كبرية 
من اجلمه�ر على م��دار الأي��ام الثالثة 
الفر�شان  منتجع  يف  البط�لة  لنعقاد 
الزوار  حظي  حيث  ال���دويل،  الريا�شي 
ترفيهية  ب��ت��ج��ارب  ال���ش��ت��م��ت��اع  بفر�شة 
جم��ان��ي��ة ل مثيل ل��ه��ا م��ع ال��ع��دي��د من 
والرتفيهية  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  الأن�������ش���ط���ة 
والتي  الفرو�شية،  ع��امل  م��ن  امل�شت�حاة 
امل������ش��ي��ق��ى احلية  م��ن�����ش��ات  ت�����ش��م��ن��ت 
وخمتلف خيارات املاأك�لت ال�شهية التي 
قّدمتها عربات الطعام امل�ج�دة، عالوًة 
اأك�شاك املنتجات اليدوية لعالمات  على 
اإمارتية وعاملية عالية امل�شت�ى،  جتارية 
وق��دم��ت ق��ري��ة ال��ف��رو���ش��ي��ة ال��ع��دي��د من 
ال��ذي��ن ق�ش�ا  ال�شغار،  ل��ل��زوار  الأل��ع��اب 
اأوقاتاً مميزة مع عائالتهم و�شط اأج�اء 

متيزت بطابع الفرو�شية الفريد.

ح��ظ��ي 11 م���ن ال��ط��ل��ب��ة الإم����ارات����ي����ني امل�����ش��ارك��ني يف 
ب��رن��ام��ج الإ���ش��ع��اف ال���ط��ن��ي لإع����داد وت��اأه��ي��ل امل�شعفني 
عرب  امليدان  يف  الأوىل  العملية  بتجربتهم  الإماراتيني 
م�شاركتهم جنبا اإىل جنب مع ط�اقم الإ�شعاف ال�طني 
يف ت�فري الرعاية الإ�شعافية ل�بط�لة اأب�ظبي الدولية 
ل��ل��رتاي��اث��ل���ن. وت��ع��د ال��ب��ط���ل��ة الأك����رب م��ن ن���ع��ه��ا يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط وانطلقت فعالياتها اأم�ش الول 
األفني  اأك���ر م��ن  ب��اأب���ظ��ب��ي مب�شاركة  ي��ا���ش  يف ج��زي��رة 
من  ري��ا���ش��ي  و100  دول���ة   50 م��ن  مت�شابق  و500 

اأف�شل حمرتيف الرتاياثل�ن ح�ل العام.
وعمل الطلبة يف امل�قع حتت اإ�شراف مدربني متمر�شني 
فريقا  �شكل�ا  الذين  ال�طني  الإ�شعاف  ط�اقم  مل�شاندة 
متخ�ش�شا من 31 م�شعفا وطبيبا و�شت �شيارات اإ�شعاف 
لت�فري  الإ�شعافية  والتقنيات  الأدوات  باأحدث  جمهزة 
لالآلف  الت�ايل  على  الثاين  للعام  الإ�شعافية  الرعاية 
واأتاحت  البط�لة.  يف  اجلمه�ر  واأف���راد  امل�شاركني  من 
من  تعلم�ه  ما  لتطبيق  الطلبة  اأم��ام  املجال  الفعالية 
حقيقية  فر�شة  م�شكلة  الربنامج  يف  ومعرفة  مهارات 

لهم للم�شاهمة الفاعلة يف دعم ط�اقم الإ�شعاف.
التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ه��اج��ري  اأح��م��د �شالح  واأك���د 
هذه  مثل  يف  الطلبة  اإ�شراك  اأهمية  ال�طني  لالإ�شعاف 
التجارب العملية وتعريفهم بالدور احلي�ي الذي يق�م 
به امل�شعف ملا لذلك من مردود اإيجابي على تعزيز ثقتهم 
بقدراتهم ورفع كفاءتهم واك�شابهم خربات التعامل مع 
احلالت الإ�شعافية يف امليدان.. مثنيا على التزام الطلبة 
جمتمعهم  خدمة  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  على  وحر�شهم 
ن�عية  اإ�شافة  يجعلهم  مما  الإن�شاين  واجبهم  وت��اأدي��ة 
اأعربت  لك�ادر الإ�شعاف ال�طني م�شتقبال. من جهتها 
امل�شاركات  الطالبات  اإح���دى   - العم�دي  اأح��م��د  م��روى 
بالر�شا  و�شع�رها  بامل�شاركة  فخرها  عن  الربنامج-  يف 
م��شحة  ل��الأخ��ري��ن..  امل�شاعدة  تقدمي  عند  ال��داخ��ل��ي 
امل�شعف  عمل  لأهمية  اختبارا  كانت  التجربة  ه��ذه  اأن 
اكت�شبتها  التي  وامل��ه��ارات  للمعرفة  تت�يجا  �شكل  مم��ا 
اأحد   - حب�ش  اإبراهيم  حممد  اأك��د  فيما  الربنامج..  يف 
جتربة  �شكلت  التي  امل�شاركة  اأهمية  امل�شاركني-  الطلبة 

عملية مميزة ومفيدة مل�شاره املهني. 

الإ�شباين  الإجنليزي،  �شيتي  مان�ش�شرت  م��درب  اأ�شاد 
مدرب  ملناف�شه  اخلططية  بالقدرات  غ�اردي�ل،  بيب 
ك�نتي،  اأنط�ني�  الإي��ط��ايل  اللقب،  حامل  ت�شيل�شي 

قائاًل اإن هذه القدرات غريت اأ�شاليب 
فرق البط�لة يف اللعب.

وفاز ك�نتي بلقب الدوري املمتاز 
اإجنلرتا  يف  الأول  م������ش��م��ه  يف 
العام املا�شي، لكن ناديه اللندين 
يحتل حالياً املركز اخلام�ش بني 

متخلفاً  الع�شرين  البط�لة  فرق 
�شيتي  عن  نقطة   22 بفارق 

ب���ال�������ش���دارة بكل  امل���ن���ف���رد 
جدارة.

ت�شيل�شي  يتخلف  كما 
ب�����ن�����ق�����ط�����ت�����ني خ����ل����ف 
ه�ت�شبري  ت����ت���ن���ه���ام 
اآخر  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اق  يف 

الذهبي  امل��رب��ع  م��راك��ز 
امل�ؤهلة مبا�شرة لدوري 
اأبطال اأوروبا يف امل��شم 

املقبل.
�شيتي  بني  امل�اجهة  وقبل 
وح�����ام�����ل ال���ل���ق���ب ال���ي����م 
غ�اردي�ل  ق���ال  الأح�����د، 
اأن  اأعتقد  لل�شحافيني: 
تراثاً  ���ش��ي��رتك  ك���ن��ت��ي 
اأنا  ل��ل��ك��رة الإجن��ل��ي��زي��ة، 

على ثقة بذلك.
و������ش�����ي�����خ������������ش ف����ري����ق 
مع  امل�اجهة  غ�اردي�ل 
بروح  ت�شيل�شي  �شيفه 
اأن  ب��ع��د  ع��ال��ي��ة  معن�ية 

املا�شي، يف  ال��دوري اخلمي�ش  3-0 يف  اأر�شنال  �شحق 
ي�نايتد  مان�ش�شرت  اأم���ام   2-1 ت�شيل�شي  خ�شر  ح��ني 

على اأر�ش الأخري الأحد املا�شي.
وكان ك�نتي قاد منتخب اإيطاليا لدور الثمانية 
يف بط�لة اأوروبا 2016 قبل الن�شمام اإىل 

ت�شيل�شي اأواخر نف�ش العام.
وحتدثت الكثري من التقارير الإعالمية 
مع  م�شريته  اق���رتاب  ع��ن  بريطانيا  يف 
انتقد  ت�شيل�شي من نهايتها بعدما 
فيما  ال����ن����ادي  ���ش��ي��ا���ش��ة 
بالتعاقدات  ي��ت��ع��ل��ق 

والنتقالت.
ل���ك���ن غ�������اردي�������ل 
م�����درب  اأن  ي�������رى 
ال�شابق  ي���ف��ن��ت������ش 
ترك بالفعل اأثراً على 

الكرة الإجنليزية.
ال�شباين  امل������درب  وق�����ال 
ع��ن ذل���ك: رمب��ا ل يدرك 
النا�ش ما قام به اأنط�ني� 
الإجنليزي..  ال���دوري  يف 
ف�����ق�����د اب�����ت�����ك�����ر ط���ري���ق���ة 
ه����ج�����م����ي����ة ب�������ج�������د 5 
اخل�����ل�����ف..  يف  لع�����ب�����ني 
وح�����اول�����ت ال���ك���ث���ري من 
ذل��ك من  تقليد  الفرق 

بينها اآر�شنال.
غ�اردي�ل:  واأ����ش���اف 
اأ�شتاذ  ك���ن��ت��ي  خ��ط��ط��ي��اً 
وظ�����ه�����ر ذل��������ك ج����ل����ي����اً مع 
امل���ن���ت���خ���ب الإي�������ط�������ايل ويف 

ت�رين� ي�فنت��ش. 

اإقبال كبري على فعاليات »قرية الفرو�سية« 

الن�صخة اخلام�صة لكاأ�ض اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز تختتم مناف�صاتها اليوم و�صط ح�صور جماهريي باهر
ال�سيخة فاطمة بنت هزاع: الن�سخة اخلام�سة من البطولة تخطت كل التوقعات واملقايي�ض

جوائز البطولة و�سلت اإىل 650،500 درهم اإماراتي 
دورة ناجحة لور�سة عمل “اأ�سا�سيات الكتابة ال�سحفية لريا�سة الفرو�سية” على هام�ض البطولة

طلبة برنامج امل�صعفني الإماراتيني ي�صاركون 
يف »بطولة اأبوظبي للرتاياثلون«

غوارديول ي�صف كونتي بالأ�صتاذ األقاب  على  اليوم  يتناف�صون  ولعبة  لعبا   66
»دولية فزاع للقو�ض وال�صهم«

يبداأ الي�م الحد 66 لعبا ولعبة من 15 دولة رحلة ال�شعي للف�ز باألقاب الن�شخة 
العام  ه��ذا  الأوىل  للمرة  تقام  التي  وال�شهم  للق��ش  الدولية  ف��زاع  لبط�لة  الرابعة 
التنظيم  النادي  ويت�ىل  الهمم.  دبي لأ�شحاب  نادي  ال�شتاد اجلديد يف  على ملعب 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ال��ذي يقام حتت رعاية �شم�  والإ���ش��راف على احل��دث 
را�شد اآل مكت�م ويل عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي ويعترب واحدا من الأبرز 
التا�شعة  ال�شاعة  متام  يف  املناف�شات  وتنطلق  العامل.  م�شت�ى  على  الريا�شة  هذه  يف 
�شباحا وت�شتمر حتى ال�شاعة 12 ظهرا مب�شابقات املنحني للفئتني املفت�حة ودبلي� 
الثانية ظهرا الن�شف الثاين من م�شابقات الي�م  ال�شاعة  1 فيما تنطلق بداية من 
1 للكرا�شي  املناف�شات وفق فئة دبلي�  باإقامة مناف�شات الق��ش املركب. وتقام  الأول 
املتحركة والفئة املفت�حة التي ت�شمل جميع الإعاقات وق�فا وجل��شا ويتم التناف�ش 
املنحني  الق��ش  فئة  يف  امل�شافة  تك�ن  حيث  املركب  الق��ش  اأو  املنحني  الق��ش  وف��ق 
مرتا   50 امل�شافة  تك�ن  املنحني  الق��ش  فئة  ويف  وال��ه��دف  ال��رام��ي  ب��ني  م��رتا   70
 70 م�شافة  م��ن  بالرماية  التاأهل  ج�لة  تخ�شي�ش  و�شيتم  وال��ه��دف.  ال��رام��ي  ب��ني 
على  امل�شافة  ه��ذه  من  �شهما   72 جمم�عه  اإط��الق  يتم  حيث  املركب  للق��ش  م��رتا 
ت�ش�يب  12 ج�لة  مت�شابق  ولكل  10 مناطق  اإىل  �شم مق�شمة   122 هدف ط�له 
ج�لة  تخ�شي�ش  �شيتم  حني  يف  دقائق.  اأرب��ع  يف  منها  لكل  اأ�شهم  ب�شتة  الهدف  على 
جمم�عه  اإط��الق  يتم  حيث  املركب  للق��ش  مرتا   50 م�شافة  من  بالرماية  التاأهل 
على هدف ط�له 80 �شم مق�شم اإىل �شت مناطق يختار  امل�شافة  هذه  من  �شهما   72
كل مت�شابق الهدف اخلا�ش به ومينح 12 ج�لة ت�ش�يب ب�اقع �شتة �شهام لكل منها 
يف اأربع دقائق. اأما يف ج�لة 1440 - والتي كانت تعرف فيما �شبق بج�لة الحتاد 
الدويل للرماية - فيطلق املتناف�ش�ن فيها 36 �شهما من امل�شافات الأربع املخ�ش�شة 
مناف�شات  اإقامة  و�شيتم  م��رتا.   90 اإىل   30 بني  ت��رتاوح  والتي  وال�شيدات  للرجال 
الفرق التي ت�شم ثالثة لعبني من نف�ش اجلن�ش ومناف�شات الزوجي التي ت�شم رجل 
ملدة  الت�شنيف  لعملية  قد خ�شعت  امل�شاركة  الفرق  وكانت  فريق.  كل  معا يف  و�شيدة 
واأ�شار  اأج�اء البط�لة.  اأم�ش متهيدا لدخ�ل  الر�شمية  التدريبات  اأقامت  ي�مني ثم 
التنفيذي لنادي دبي  الهمم واملدير  الع�شيمي مدير بط�لت فزاع لأ�شحاب  ماجد 
لأ�شحاب الهمم اإىل م�شاركة اأربعة اأبطال اأوملبيني يف املناف�شات وهم الإيطايل األربت� 
عام  ال�شني  يف  الباراملبية  الأل��ع��اب  يف  مرتني  الف�شية  بامليدالية  الفائز  �شيم�نيلي 
مارتن �شال�ب�شكي والت�شيكيان  والت�شيكي   2016 عام  دي جانريو  ري�  ويف   2008
الأوملبيني  الأبطال  من  عدد  م�شاركة  اإن  وقال  �شرتيت�ن.  وجي�شيكا  براميلي  دافيد 
�شيعزز ق�ة املناف�شات ومينح لعبينا املجال لالحتكاك معهم والتعرف على قدراتهم 
به�ية  التكهن  وعدم  للغاية  متقاربة  م�شت�يات  ملتابعة  الفر�شة  للمتابعني  و�شيك�ن 
الفائزين يف كل فئة وهذه الغاية من اإقامة هذه البط�لة التي تتط�ر عاما بعد عام 
بف�شل دعم �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م وجه�د فرق العمل التي 
تبذل اأق�شى طاقاتها لتاأمني اأف�شل اخلدمات للم�شاركني وت�شهيل تنقلهم وامل�شاركة 

يف املناف�شات بجانب ا�شطحابهم يف رحالت لالإطالع على اأبرز معامل الدولة.
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جناح املالك للقرطا�صية يجذب الزوار والأنظار
•• دبي – الفجر

�شاركت م�ؤ�ش�شة املالك للقرطا�شية يف دبي يف معر�ش عامل ال�رق الثامن 
وح�شر  املا�شي،  الأ�شب�ع  دبي  يف  للمعر�ش  الدويل  املركز  يف  اأقيم  الذي 
�شعادة اأحمد املالك رئي�ش جمل�ش الدارة وامل�ش�ؤولني، وقد نالت املعرو�شات 

من القرطا�شية اهتمام احل�ش�ر واإعجابهم.

من  نخبة  والفن،  بالتمثيل  ال�شغف  يجمع  الق�شباء،  م�شرح  خ�شبة  على 
تدريبية  دورة  يف  �شن�ات،   )7 –  5( بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال 
نح�  الطم�ح  يف  طريقهم  لي�شق�ا  والدراما،  الإلقاء  بفن�ن  متخ�ش�شة 

جن�مية ال�شينما، اأو التلفزي�ن، وامل�شرح.
دقيقة،  ل�شتني  ت�شتمر  التي  التدريبية  الدورة  خالل  الأطفال  وي�ؤدي 
جمم�عة من الألعاب احلركية والذهنية الهادفة اإىل تعليمهم لغة اجل�شد 
بروح  العمل  مهارات  بدورها  تنمي  التي  اجلماعي  الت�ا�شل  واأ�شاليب 

الفريق ال�احد.
على  اأي�شاً  وتعمل  امل�شاركني،  الأطفال  جتربة  اإثراء  يف  الدورة  وت�شاهم 
العقل،  لق�ة  وال�شتجابة  الرتكيز،  يف  مهاراتهم  اكت�شاف  يف  م�شاعدتهم 
التي  الأن�شطة  من  �شل�شلة  املدربني   من  باإ�شراف  امل�شارك�ن  يقدم  حيث 
ولل��ش�ل  الرتكيز.  وحدة  البديهة،  و�شرعة  املالحظة،  دقة  على  تعتمد 
امل�شرحية مع تقدمي  الن�ش��ش  اإىل مهارات متكنهم من قراءة  بالأطفال 
الدرامي  والأداء  الإلقاء  مدربة  وزعت  لها،  املنا�شبة  الدرامية  التعابري 
من  عدداً  ال�شغار  امل�شاركني  على  ال�ر�شة  من  الثاين  الأ�شب�ع  جل�شة  يف 
اأوىل جتاربهم يف الإلقاء امل�شرحي  الن�ش��ش احل�ارية الق�شرية ليبدوؤوا 
تنظمها  التي  التدريبية،  الدورات  وت�فر  الدرامية.  التعابري  بتج�شيد 
الق�شباء و يقدمها مركز �شنرت �شتيج اآرتز للفن�ن امل�شرحية، للم�شاركني 
املتقدمة من  الدورات  �شهادة م�شدقة يف  الراغبني فر�شة احل�ش�ل على 

الربنامج، من خالل التقدم لإمتحان اأكادميية لندن للم��شيقى والفن�ن 
الدرامية )لمادا(، وت�شتهدف الدورات الفئة العمرية من 5 – 16 �شنة من 
ي�شبح�ا  باأن  م�شتقبلهم  مالمح  ر�شم  اإىل  والطاحمني  امل�اهب  اأ�شحاب 

جن�ماً يف العمل امل�شرحي، اأو التلفزي�ين، اأو ال�شينمائي.

ح�صني اجل�صمي ي�صارك بامل�صرية الإن�صانية »من�صي معا« لالأوملبياد اخلا�ض يف راأ�ض اخليمة
برعاية وح�ش�ر �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ش 
اخليمة، ومعايل ح�شة بنت عي�شى ب� حميد وزيرة تنمية املجتمع، �شارك الفنان 
مبادرة  للن�ايا احل�شنة( يف  العادة  ف�ق  )ال�شفري  د. ح�شني اجل�شمي  الإماراتي 
)من�شي معاً( لالأوملبياد اخلا�ش التي اقيمت يف راأ�ش اخليمة بالإمارات، بح�ش�ر 
عدد من ال�شخ�شيات والقيادات البارزة يف حك�مة راأ�ش اخليمة وعدد كبري من 
اأ�شحاب الهمم من فئة الإعاقة الذهنية، اىل جانب جمم�عة من خمتلف �شرائح 
املجتمع، وذلك يف اإطار ال�شتعدادات ل�شت�شافة الدولة دورة الألعاب الإقليمية 
�شعادة كبرية  واأبدى ح�شني اجل�شمي  �شهر مار�ش 2019.  لالأوملبياد اخلا�ش يف 
اأ�شحاب  مب�شاركة  معاً(  )من�شي  الإن�شاين  الريا�شي  احلدث  هذا  يف  بت�اجده 
الهمم، م�ؤكداً ت�اجدهم ودورهم بيننا هام جداً، وقال: بداية تعترب ا�شت�شافة 
وريا�شياً  اإن�شانيا ً اإجنازاً  املتحدة  العربية  المارات  دولة  يف  اخلا�ش  الأوملبياد 
ي�شلط ال�ش�ء على ما تقدمه الإمارات لأ�شحاب الهمم من دعم ومتكني لأداء 
دورهم يف امل�شاركة والتفاعل يف بناء وا�شتدامة املجتمع، وهذا كله بدعم حكامنا 

و�شي�خنا الكرام الذين ي�ؤكدون دائماً تالحمنا الإجتماعي. 

فاروق ابوبكر يقيم حفل ا�صتقبال 
للم�صاركني مبعر�ض عامل الورق

•• دبي – الفجر

فاروق  قرطا�شية  ادارة  جمل�ش  رئي�ش  اب�بكر  فاروق  ال�شتاذ  �شعادة  دعا 
العاملية امل�شاركني يف معر�ش عامل ال�رق الثامن يف دبي م�شاء ي�م الربعاء 
املا�شي اىل حفل ع�شاء �شاهر ات�شم بالكرم واحلفاوة، واقيم احلفل يف دارته 
ال�شركات  مدراء  من  ح�شد  وح�شره  بدبي،  اجلمريا  منطقة  يف  العامرة 
ادارة  جمل�ش  رئي�ش  ها�شي  فينا  �شينككرو  �شعادة  راأ�شهم  وعلى  امل�شاركة، 
�شركة ارت لين اليابانية ال�شهرية، وال�شيدة زوجته، وات�شم احلفل بالكرم 

والريحية، واحل�ارات ال�دية.

»ليلة ال�صيدات« تعود جمددًا 
اإىل يا�ض ووتروورلد اأبوظبي

)ليلة  املف�شلة  ال�شن�ية  فعاليتها  ع�دة  عن  ووتروورلد  يا�ش  اأعلنت 
ال�شيدات( يف م��شم جديد حافل بالت�شلية واملرح و�شط اأج�اء من الراحة 

واخل�ش��شية التامة. 
ويف كل ي�م خمي�ش واعتباراً من 8 مار�ش، �شت�فر ليلة ال�شيدات للزائرات 
جتربة اأكر من 40 لعبة ومنزلقة مائية م�شت�حاة من تراث الغ��ش على 

الل�ؤل�ؤ يف اأب�ظبي. 
�شيق�شني  مائية  مغامرات  ال�شيدات،  بانتظار  �شيك�ن  امل��شم،  هذا  ويف 
الأن�شطة خ�شي�شاً  العديد من  الأوقات حيث �شممت احلديقة  اأروع  فيها 
�شمان  اأجل  ومن  املفق�دة.  الل�ؤل�ؤة  اأ�شط�رة  مغامرة  اإىل  بال�شافة  لهن، 
اخل�ش��شية التامة لكل �شيدة، ل ي�شمح بالت�ش�ير، ولن ي�شمح بدخ�ل اأو 
الفعالية. وعالوة على  الرجال يف احلديقة الرتفيهية خالل وقت  وج�د 
ذلك، �شتك�ن احلديقة املائية جمهزة بفريق يتك�ن بالكامل من الن�شاء مبا 

يف ذلك امل�ش�ؤولت عن ت�شغيل الألعاب واملنقذات وحتى الدي جي. 
وبهذه املنا�شبة، قالت بيانكا �شام�ت، مدير عام يا�ش ووتروورلد: نحر�ش 
اأج�اء من اخل�ش��شية  دائماً على تقدمي جتربة متميزة لزائراتنا و�شط 
من  ن�شعى  جديدة  مغامرات  بت�فري  وذلك  ال�شيدات؛  ليلة  خالل  التامة 

خاللها دائماً اإىل اإ�شفاء البهجة والفرحة على كل �شيدة يف كل حلظة. 

»مهرجان الألوان« 
يف فندق »تالل ليوا« 

بداأ  عن  لي�ا  تالل  فندق  اأعلن 
ا�شتعداداته لالحتفال )مبهرجان 
اأكر  من  واحد  الأل�ان(، 
الربيع  ف�شل  يف  متعًة  املهرجانات 

بدولة المارات.  
وياأخذك الفندق الأ�شهر ب�شحراء 
م��شمية  رحلة  اىل  اخلايل  الربع 
ال�شحراء  رمال  بني  تن�شى  ل 
مبهرجان  يحتفل  فه�  الخاذة، 
الثاين  يف  مميزة  بطريقة  الأل�ان 
ي�شم  حيث   ،2018 مار�ش  من 
العديد  الحتفايل  الربنامج 
الن�شاطات  منها  الفعاليات  من 
والطباق  املمتعة،  ال�شحراوية 
اىل  بالإ�شافة  ال�شهية،  الهندية 
الديك�رات والزينة املل�نة املذهلة.

كابيتال رائدة �صناعة املغلفات يف المارات 
ت�صارك يف معر�ض عامل الورق الثامن

•• دبي – الفجر

�شاركت م�ؤ�ش�شة كابيتال للمغلفات الماراتية ال�شب�ع املا�شي، مبعر�ش عامل 
ال�رق الثامن بدبي، والذي اأقيم يف املركز الدويل للمعار�ش بدبي، ومتيزت 
يتم  والتي  اأن�اعها،  على  املغلفات  من  املنتجات  باأرقى  امل�ؤ�ش�شة  معرو�شات 
وال�شعار  والتن�ع اجلذاب،  الفائقة،  باجل�دة  المارات، ومتتاز  ت�شنيعها يف 
املدرو�شة، واخلدمة املتميزة، وذلك بح�ش�ر مديريها ال�شيدين �شهاب �شجاد 

حيدر، وعلي �شهاب املعروفني يف الو�شاط ال�شناعية والتجارية

م�صرح الق�صباء يجمع اأحالم الأطفال لتحقيق النجومية يف عامل الدراما والتمثيل

جمل�ض دبي الريا�صي يكثف ال�صتعدادات لتحدي ال�صعادة الليلي 

فندق »ريتز كارلتون-اأملاتي« ي�صتقطب ال�صياح الإماراتيني 
اأ�شهر ال�جهات ال�شياحية وال�شتثمارية يف  ت�ا�شل مدينة اأملاتي الكازاخية، املالذ اجلديد للعائالت وع�شاق املغامرة، النم� والزدهار ، لت�شبح اإحدى 
اآ�شيا. حيث متنح هذه املدينة الرائعة زوراها جتربة �شياحية فريدة من ن�عها، ل�شيما لدى فندق رتز كارلت�ن-اأملاتي الفاخر ذو اخلم�ش جن�م، الذي 
مينح �شي�فه هذا امل��شم جتربة اإقامة رائعة ل تن�شى. حيث يقع هذا الفندق الفاخر يف اأبرز معامل مدينة اأملاتي املعمارية، وه� برج اإ�شنتاي املك�ن من 
38 طابق، والذي يعد اأعلى ناطحة �شحاب يف املدينة، وبالقرب من منتجع �شيمب�لك ال�شهري للتزلج. وقال ال�شيد جان ج�كتا�ش املدير العام لفندق 
ريتز كارلت�ن-اأملاتي: تعد مدينة اأملاتي املعروفة ب�شحرها وجمال طبيعتها املبهر، اأحد ال�جهات املف�شلة لدى ال�شياح. فهي مالذ ريفي رائع يتمتع ب�شتى 
معامل اجلمال، ويعك�ش فندقنا مزيًجا من ثقافة ريتز كارلت�ن ذات امل�روث ال�ش�فيتي، والرتاث الكازاخي الأ�شيل، وهذا ما ميكننا من منح �شي�فنا 
جتربة اإقامة ل تن�شى.  وذكر املدير العام ان الفندق جاهز ل�شتقبال ال�شياح من دول جمل�ش التعاون اخلليجي يف عطالت الربيع وال�شيف لق�شاء اجمل 
الأوقات مع عائالتهم يف واحدة من اكر املدن اماناً يف و�شط اآ�شيا. كما ميكن لل�شي�ف اللتحاق بفريق رتز املخل�ش، الذي �شياأخذهم يف ج�لة �شياحية 
مميزة يف ال�ش�ق املحلي لالطالع على املنتجات امل��شمية، اأو لزيارة مركز ا�شنتاي التجاري ال�شخم، الذي ي�شم اأ�شهر واأرقى العالمات التجارية العاملية. 
ومن ناحية اأخرى ميكن ملحبي املغامرة ال�شتمتاع بالعديد من الأن�شطة اخلارجية املثرية واملمتعة، مثل القيام بالنزهات الط�يلة �شرًيا على الأقدام اأو 

التزلج اأو الطريان املظلي اإىل جانب الريا�شات التقليدية ال�شهرية كتدريب ال�شق�ر والفرو�شية. 

ي�مي  �شباق  بكل  الفائزون  تناف�ش 
ب�شام  وقال  النهائي.   الي�م  يف 
ب�ادي  يف  الت�ش�يق  مدير  �شالح، 
من  الثالثة  الدورة  هي  هذه  م�ل: 
�شباق الأطفال الذي �شهد م�شاركات 
بهجة  احلدث  واأ�شفى  مميزة. 
اأظهر  كما  العائالت،  ملختلف  واإثارة 
منقطع  حما�ش  والأمهات  الآباء 

جتمع  التي  املجتمعية  الريا�شية 
الرجال  من  الريا�شة  ع�شاق 
وال�شيدات للتناف�ش فرديا و�شمن 
اأف�شل  �شحة  اأجل  من  فرق 
�شخ�شياتهم  وبناء  اأكرب  ون�شاط 
على  قادرين  ليك�ن�ا  واأج�شامهم 
م�اجهة حتديات احلياة وحتقيق 

النظري خالل فعالياته. وقد �شهدت 
الدورتان ال�شابقتان م�شاركة العديد 
الثالث  امل��شم  وكان  الأطفال،  من 
الأف�شل على الإطالق. و�شارك 160 
اإدارة  تت�قع  حيث  ال�شباق،  يف  طفل 
امل�ل ت�شجيل 430 م�شاركة يف الدورة 
الرابعة منه الذي �شتحددها الإدارة 

يف وقت لحق من العام. 

ول�طنهم  لأنف�شهم  الإجنازات 
وجمتمعهم.

دبي  جمل�ش  تنظيم  وياأتي 
على  تاأكيدا  للحدث  الريا�شي 
املجتمع  ا�شعاد  يف  الريا�شة  دور 
الإيجابية  بالطاقة  وتزويدهم 
كمدينة  دبي  ملكانة  وتعزيزا 

مناف�شات  لتنظيم  مف�شلة  عاملية 
التحديات مبختلف اأن�اعها، حيث 
ت�شمن قائمة الفعاليات ال�شن�ية 
بط�لت  من  العديد  دبي  يف 
التحدي ما بني حتدي ال�شحراء 
�شبارتن  وال�حل، وحتدي  والثلج 
كما  حتا،  جبال  يف  اأقيم  الذي 
الفرتة  خالل  دبي  �شت�شت�شيف 
ال�شهرية  العاملية  املقبلة البط�لة 
حتدي املياه املفت�حة )اأو�شن مان 

ت�شالنج(.
الدوائر  من  العديد  وحر�شت 
واخلا�شة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 
على ت�شجيل منت�شبيها الراغبني 
يف امل�شاركة يف ال�شباق �شمن فئتي 
الرجال  من  والفرق  الفردي 
لال�شتفادة  وذلك  والن�شاء، 
امل�شاركة  فر�شة  ت�فره  مما 
الأج�شام  بناء  م�شت�ى  على 
عالقات  وتعزيز  وال�شخ�شية، 

التعاون وال�شداقة فيما بينهم.

وحدة الأ�صنان املتنقلة ب�صرطة اأبو ظبي 
تقدم خدماتها يف »الظبيانية اخلا�صة«

املتنقلة  الأ�شنان  وحدة  قدمت 
الطبية  الرعاية  اأب�ظبي،  ب�شرطة 
اخلا�شة،  الظبيانية  املدر�شة  لطلبة 
بت�شخي�ش اأ�شنانهم، وتعليمهم طرق 

احلفاظ عليها.
حممد  الدكت�ر  املقدم  واأو�شح 
مديرية  مدير  نائب  الري�شي، 
الطبية  لل�ش�ؤون  الطبية  اخلدمات 
اأن  واخلدمات  املالية  قطاع  يف 
ال�حدة  من  ا�شتفادوا  الطلبة 
لفح�ش  الالزمة  باملعدات  املجهزة 
من  والتاأكد  اأ�شنانهم  وت�شخي�ش 
�شالمتها، وتقدمي الن�شائح لهم من 

قبل الكادر الطبي.
ال�قت  ت�فر  ال�حدة  اأن  اإىل  واأ�شار 
من  امل�شتفيدين  على  اجلهد  وتقلل 
الأماكن  يف  اليهم  ال��ش�ل  خالل 
العامة ومناطق �شكناهم، وت�شخي�ش 
اأ�شنان املراجعني لفتاً اإىل اأن الفريق 
الفئات  خمتلف  مع  يتعامل  الطبي 
خالل  من  وال�شحية  العمرية 

برنامج امل�ش�حات الطبية ال�شنية.

مدينة  يف  م�ل  ب�ادي  ا�شت�شاف 
من  الثالثة  الدورة  م�ؤخراً  العني 
�شهد  الذي  الأطفال(  )�شباق 
م�شاركات مميزة وذلك على مدى 4 
اأيام اأي خالل الفرتة من 22 اىل 26 

فرباير املن�شرم. 
اأزياء  ارتدوا  الذين  الأطفال  وقام 
عرب  بالزحف  بال�شباق  خم�ش�شة 
باللقب.  النيل  اأجل  من  �شجادة 
الأبطاأ،  باأنه  ال�شباق  هذا  وي�شنف 
ك�نه  الإطالق  على  الألطف  ولكنه 
اأطفال �شغار ل تتعدى  ي�شارك فيه 

اأعمارهم الب�شعة اأع�ام. 
�شف�ف  يف  ال�شباق  هذا  تنظيم  ومت 
ليبدوؤوا التناف�ش نح� اللقب، حيث 
اأمتار مب�شاركة   6 م�شافة  امتد على 

ع�شر اأطفال يف كل مرة. 
حمتدمة،  مناف�شة  ال�شباق  و�شهد 
كما اأنه حظي بت�شجيع هائل من قبل 
اهايل الأطفال وزوار امل�ل. وخ�شعت 
حيث  ت�شفيات،  اإىل  ال�شباق  دورات 

الريا�شي  دبي  جمل�ش  كثف 
�شباق  لتنظيم  ال�شتعدادات 
“حتدي نا�ش الليلي” الذي يقام 
اجلاري  مار�ش   16 و   15 ي�مي 
ال�شعادة(،  )حتدي  �شعار  حتت 
حيث اعتمد جمل�ش اإدارة جمل�ش 
�شعادة  برئا�شة  الريا�شي  دبي 
مطر الطاير نائب رئي�ش جمل�ش 
اجتماعه  خالل  الريا�شي  دبي 
املناف�شات،  برنامج  الأخري 
والتناف�ش  امل�شاركة  و�شروط 
امل�ج�دة  والع�ائق  وامل�شافات 
اعتم�������اد  ا  اأي�شً ومت  ال�شباق،  يف 
�شتقام  التي  امل�شاحبة  الفعاليات 
على هام������ش احلدث و اطلع على 
احلدث  لتنظيم  ال�شتعدادات 
الذي يحمل �شعار حتدي ال�شعادة 
مبنا�شبة الحتفالت العاملية بي�م 

ال�شعادة.
على  الطاير  مطر  �شعادة  واأكد 
اأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات 

»�صباق الأطفال« يف بوادي مول ي�صهد م�صاركات مميزة على مدى اأربعة اأيام



تقتل طفلتها لطرد الأرواح ال�صريرة 
بقتل  ت�رطها  يف  لال�شتباه  اعتقالها  مت  جن�بية،  ك�رية  اعرتفت 
اأثناء حماولتها ممار�شة  اأنها خنقتها  اأع���ام،  ذات اخلم�شة  ابنتها 
طق��ش طرد الأرواح ال�شريرة من ج�شدها، وفق ما ذكرت �شرطة 
واملقيمة يف العا�شمة  37 عاماً  البالغة  �شي�ل.  واعتقلت ال�شيدة، 
الك�رية اجلن�بية، بعدما اأبلغ زوجها خدمة الإ�شعاف لدى عث�ره 
ع��ل��ى الب��ن��ة ف��اق��دة ل��ل���ع��ي يف م��ن��زل الأ����ش���رة يف 19 م��ن ال�شهر 
اجلاري. واعتقلتها ال�شرطة ب�شبب اآثار اخلنق على عنق ال�شغرية، 
اإ�شعافها،  الطبية  الفرق  حماولة  اأثناء  لحقاً  املنية  وافتها  التي 

ح�شب ما ذكر م�شدر من التحقيق ل�كالة ي�نهاب. 
طرد  لطق�ش  طفلتها  اأخ�شعت  اإن��ه��ا  الأم  قالت  التحقيقات،  ويف 
الأرواح، �شاهدته يف فيلم بالتلفزي�ن، م�شريًة اإىل اأنها كانت تهدف 
التعبري  ال�شريرة من ج�شدها لتحل بذلك م�شكلة  الأرواح  لطرد 
وت�شري  نف�شها.   امل�����ش��ادر  وف��ق  منها،  ت��ع��اين  الطفلة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ال�شرطة املحلية اإىل اأن ال�شيدة كانت تعاين �شابقاً من ا�شطرابات 

ذهنية، وتعتقد اأن زوجها لي�ش مت�رطاً يف جرمية القتل. 

ولدة طفل من اأم ميتة دماغيًا
ي�ماً   55 حيًة  دماغياً،  ماتت  حامل  اإبقاء  ب�لندا  يف  اأطباء  جنح 
لإنقاذ طفلها، ح�شب ما نقل م�قع "فيلت" الأملاين.  ومتكن الأطباء 
اإخ��راج امل�ل�د بعملية  يف مدينة فروت�ش�اف يف يناير املا�شي، من 
قي�شرية بعد مك�ثه 26 اأ�شب�عاً يف بطن اأمه التي كانت تعاين من 
ورم خبيث يف الدماغ. وبعد ذلك اأوقف الأطباء الآلت التي كانت 
كرولك-اأوليجنيك،  باربرا  وقالت  احلياة.  قيد  على  الأم  ُتبقي 
رئي�شة ق�شم ال�لدة يف امل�شت�شفى اجلامعي بفروت�ش�اف: من النادر 
اأن ي�شتمر احلمل فرتة ط�يلة وابتداء من مرحلة مبكرة اأي بعد 
الأ�شب�ع ال�17 اأو ال�18.  واأ�شافت كرولك-اأوليجنيك، اأن احلامل 
التي كانت يف ال� 41 من عمرها، اإىل امل�شت�شفى يف اأواخ��ر 2017، 
وكانت تعاين من ورم يف املخ اأدى اإىل وفاتها دماغياً"، لكن عائلتها 
اأحلت على اإنقاذ الطفل واإبقائها املراأة على قيد احلياة حتى ت�شع 
م�ل�دها، ح�شب م�قع "ف�ك��ش" الأملاين.  وو�شفت رئي�شة ق�شم 
حياة  على  احلفاظ  بفروت�ش�اف  اجلامعي  امل�شت�شفى  يف  ال����لدة 

اجلنني ب�"املعركة الي�مية"، التي ا�شتمرت طيلة 55 ي�ماً. 
هذا  ينم�  اأن  الأطباء،  نحن  "اأردنا،  كرولك-اأوليجنيك:  وقالت 
اأ�شبحت  ال��ذي  ال��ي���م  ج��اء  لكن  طبيعي،  ب�شكل  ال�شغري  ال��رج��ل 
اإىل اتخاذ الإج���راءات  حياته مهددة".  ه��ذا الأم��ر دف��ع الأط��ب��اء 

الالزمة والبدء يف العملية القي�شرية لإنقاذ حياة امل�ل�د. 
وتكللت العملية بالنجاح وولد الطفل الذي كان وزنه عند ال�لدة 
كيل�غراماً واحداً، اأما الآن فيبلغ وزنه ثالث كيل�غرامات ليغادر 

امل�شت�شفى بعد ثالثة اأ�شهر من مك�ثه يف العناية املركزة. 

يعرث على كنز يف منزل ا�صتاأجره
ل �شك اأن النتقال اإىل منزل جديد لي�ش اأمراً ممتعاً، لكن اأ�شرتالياً 
ا�شتاأجره وانتقل  كان على م�عد مع كنز يف املنزل اجلديد الذي 
اإليه.  وك�شف تنظيف املنزل، عن كمية من الأملا�ش، تعتقد ال�شرطة 

اأنها كانت خمباأة يف املنزل منذ اأكر من عقد من الزمن.
ويق�ل ال�شابط را�شيل باركر، اإن من املرجح اأن يك�ن �شخ�ش ما 

ترك احلجارة الثمينة يف املنزل مع بداية الألفية اجلديدة. 
واأ�شاف باركر: مل يكن بالإمكان اكت�شاف هذا الكنز من الأملا�ش، 
�شي  ب��ي  اأي  م���ق��ع  امل��ن��زل ح�شب  ل��ه  ال���ذي خ�شع  التنظيف  ل���ل 
الأ�شرتايل. واأ�شار باركر، اإىل اأن ال�شرطة حتاول اإعادة الأملا�ش اإىل 

مالكها الأ�شلي، دون ذكر تفا�شيل اأكر.   

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقفز من الطابق ال�14 ب�صبب الواجب املدر�صي
مل ت�شتطع طفلة �شينية اإنهاء ال�اجب املدر�شي يف م�عده قبل نهاية عطلة راأ�ش ال�شنة القمرية، فبلغ الإحباط بها 

اأن قررت القفز من الطابق الرابع ع�شر من البناية التي ت�شكن فيها، لكن و�شادة ه�ائية اأنقذتها.
وانت�شرت �ش�ر على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وهي جتل�ش ب�شكل خطري على 

نافذة يف الدور الرابع ع�شر مببنى يف منطقة ف�ت�ش� مبقاطعة جيانغزى ي�م 24 فرباير.
وميكن روؤية الطفلة من الطابق الرابع ع�شر قبل اأن تقفز على و�شادة ه�ائية و�شعها رجال الإطفاء ويتم نقلها على 

الف�ر اإىل امل�شفى. وجنت الفتاة من م�ت حمقق لكنها تعر�شت لإ�شابة يف اأذنها اليمني.
وبح�شب �شحيفة ت�شانغا اإيفينينغ ب��شت، قالت الطفلة، التي مل يتم ذكر ا�شمها لرجال الإطفاء، اإنها كانت حتت 

الكثري من الت�تر خالل العطلة، ومل تكن قادرة على النتهاء من ال�اجبات املنزلية.
وذكرت عمتها لل�شحفيني رمبا كان ذلك ب�شبب اأنها مل تنته من واجبها املنزيل بعد.

وعلق م�شتخدم� ال�يب على ويب�، وهي من�شة و�شائل الإعالم الجتماعية ال�شينية، اأن الطالب كان�ا ي�اجه�ن 
الكثري من ال�شغ�ط الدرا�شية.

وقال مغرد يدعى ف�مياويل اإنه "من املفرت�ش اأنها عطلة، لكن املعلمني يحب�ن اإعطاء واجبات منزلية للطالب.. 
فهل ذلك يعني اأنها عطلة."
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فقدان الذاكرة مينع اإعدام قاتل 
ي�شعى حمامي متهم اأدين بجرمية قتل قبل نح� 3 عق�د اإىل اإنقاذ م�كله 
من الإع��دام، بادعاء ن�شيانه اجلرمية، ب�شبب فقد الذاكرة نتيجة تعر�شه 
لعدد من الن�بات الدماغية.  وكان فرين�ن مادي�ش�ن )67 عاماً( حمك�ماً 
 ،2016 اإع��دام��ه يف  ب��الإع��دام لأك��ر من ثالثة عق�د، وك��ان من املفرت�ش 
ت�شببت يف حمي  اإنها  يق�ل  الدماغية،  الن�بات  ل�شل�شة من  تعر�ش  ولكنه 
ذاكرته، ومل يعد قادراً على تذكر قتله ل�شابط �شرطة، ويتعني على املحكمة 
العليا الأمريكية الآن، اأن تقرر اإذا كان القان�ن ي�شمح باإيقاف اإعدام متهم 

ل يتذكر جرميته، ح�شب م�قع اأوديتي �شنرتال.
�شرطي  قتل  على  مادي�ش�ن  اأق���دم  حيث   ،1985 ع��ام  يف  وق��ع��ت  اجل��رمي��ة 
حماميه  تدخل  وج��ي��زة،  بفرتة  احلكم  تنفيذ  وقبل  عليه،  ال��ن��ار  ب��اإط��الق 
لإيقاف احلكم، بحجة اأنه تعر�ش ل�شرر ع�شبي، نتيجة اإ�شابته بعدة ن�بات 
دماغية، ون�شي جرميته. وجاء يف حكم �شابق �شادر عن املحكمة العليا، اأن 
ال�قت، ميكن  نف�ش  اإعدامهم، ويف  امل�ؤهلني عقلياً ل ميكن  ال�شجناء غري 
تنفيذ احلكم، طاملا فهم املتهم طبيعة اجلرمية والعقاب، ما يرتك جماًل 
اإعدام  تاأجل  ال�شبب،  ولهذا  ال��ب��الد،  يف  املحاكم  قبل  من  للتف�شري  وا�شعاً 

مادي�ش�ن اأكر من مرة يف العامني املا�شيني.

الل�ض الأ�صواأ حظًا يف 
بريطانيا

اأظهرت لقطات م�ش�رة مت ت�ش�يرها يف مدينة غال�شك� ال�شكتلندية، ل�شاً 
وه� يحاول اقتحام منزل يف و�شح النهار، قبل اأن يقع ما مل يت�قعه اأبداً. 

خ��ال من  اأن��ه  اعتقد  ال��ذي  املنزل  الل�ش يحاول حتطيم قفل  ك��ان  فبينما 
�شكانه، با�شتخدام ق�شيب معدين، تنبه اإليه اأحد قاطني املنزل وا�شتدعى 

ال�شرطة على الف�ر، قبل اأن يبداأ بت�ش�يره بهاتفه النقال. 
باجلرم  و�شبط�ه  الل�ش  على  ال�شرطة  رج��ال  انق�ش  قليلة،  دقائق  وبعد 

امل�شه�د، قبل اأن يكبل�ه وينقل�ه اإىل ق�شم ال�شرطة. 
ال�شرقة  تهمة  ي�اجه  املتهم  ب��اأن  غال�شك�،  �شرطة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
ا�شتكمال  بعد  املحكمة  اإىل  �شيح�ل  واأن���ه  الآخ���ري���ن،  ممتلكات  واق��ت��ح��ام 

التحقيقات معه.
م�اقع  على  ك��ب��رياً  رواج����اً  لقي  الفيدي�  مقطع  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 

الثلوج تعطل رحلة 
�صفينة اأبحاث 

للقطب  الربيطاين  امل�شح  اأظهر   
اجل��ن���ب��ي اأن ال��ث��ل���ج ال��ك��ث��ي��ف��ة يف 
اأجربت  اجلن�بي  القطبي  املحيط 
اإلغاء  على  علمية  اأب��ح��اث  �شفينة 
انف�شل  جليدي  ج��رف  اإىل  رح��ل��ة 
عنه جبل جليد �شخم العام املا�شي 

يف القارة القطبية اجلن�بية.
اأن ثل�ج املحيط و�شل  وذكر امل�شح 
اأم����ت����ار مما  خ��م�����ش��ة  اإىل  ���ش��م��ك��ه��ا 
رو�ش  ك��الرك  جيم�ش  �شفينة  منع 
لر�شن  ج���رف  اإىل  ال������ش���ل  م��ن 
القطبية  ال��ق��ارة  يف  اجلليدي  �شي 

بالقرب من اأمريكا اجلن�بية.
وقالت كاترين لين�ش قائدة فريق 
يف  ال��ربي��ط��اين  للم�شح  الأب���ح���اث 
جدا  بطيئا  تقدمنا  "اأ�شبح  بيان 
كيل�مرتات  ثمانية  قطعنا  حيث 
فقط يف 24 �شاعة وما يزال علينا 
قطع اأكر من 400 كيل�مرت. مل 
يف  ب��ن��ا  روؤوف����ة  الأم  الطبيعة  ت��ك��ن 

بعثتنا!"
وت��ت��ن��اق�����ش ال���ث���ل����ج ال��ك��ث��ي��ف��ة يف 
امل��ح��ي��ط ال��ق��ط��ب��ي اجل���ن����ب���ي مع 
م�جة حارة ح�ل القطب ال�شمايل 
برغم انخفا�ش درجات احلرارة يف 

اأوروبا لأدنى من ال�شفر.
�شريكز  الأ�شلية  املهمة  من  وبدل 
علماء القطب اجلن�بي من ت�شعة 
مراكز اأبحاث على جمع عينات من 
وع�الق  دقيقة  وكائنات  حي�انات 
وروا����ش���ب وم���ي���اه م���ن ق���اع البحر 
جرف  انهار  حيث  ال�شمال  باجتاه 

جليدي اآخر يف عام 1995.
ان��ف�����ش��ل جبل  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  ويف 
اأحد  ط��ن،  تريلي�ن  ي��زن  جليدي 
اأ���ش��خ��م اجل���ب���ال اجل��ل��ي��دي��ة على 

بوراك اأوزجيفيت 
وفهرية اأفجني يت�صاجران
ن�شر اأحد امل�اقع الأجنبية، تقريراً ي�ؤكد 
اأن هناك خالفاً �شخماً ن�شب بني النجم 
وزوجته  اأوزوجيفيت   ال���رتك���ي  ب������راك 
اأف����ج����ني، دف����ع الأخ�������رية لعدم  ف��ه��ري��ة 
الت�اجد معه باأي منا�شبة فنية واآخرها 
والتي   GQ مب��ج��ل��ة  اخل���ا����ش  احل���ف���ل 

�شهدت تكرميه.
اإخفاء وج�د  ب���راك، قد ح��اول  واأّن  كما 
اأي خالف بينه وبني زوجته، وبرر غيابها 
الرتباطات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ب��ان�����ش��غ��ال��ه��ا 
الآن  حتى  تتعاقد  مل  اأنها  رغ��م  الفنية، 

على بط�لة اأي عمل جديد.
كانت  ف��ه��ري��ة  اأّن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
مت�اجدة يف منزلها وقت تكرمي زوجها، 
لكن التقرير مل يك�شف عن �شبب خالف 

الثنائي ال�شهري.

فقدت حاجبيها جلهلها باللغة ال�صينية
ي�تي�ب  م���ق��ع  على  ن�شر  ���ش��ادم  م�ش�ر  ت�شجيل  اأظ��ه��ر 
تات�  مزيل  حقيقة  ام���راأة  اكت�شاف  حلظة  الإل��ك��رتوين، 

احل�اجب بعدما فقدت حاجبيها ب�شكل نهائي. 
تات�  ب�بي غا�ش�ن حتاول م�شح  الربيطانية  بينما كانت 
حاجبيها با�شتخدام �شائل مزيل ا�شرتته عرب الإنرتنت، 

اكت�شفت اأن حاجبيها قد اختفيا ب�شكل نهائي. 
وبعد اكت�شافها ما حدث اأ�شيبت غا�ش�ن بال�شدمة، قبل 

اأن تهتف با�شتغراب: "اأين ذهب حاجبي؟".
ويف وقت لحق قالت غا�ش�ن معلقة على ما حدث: لقد 
اأ�شتطع  ومل  ال�شينية  باللغة  امل�شتح�شر  تعليمات  كانت 
امل�شتح�شر على  ت��رك  ع��ل��ّي  اأن  اف��رت���ش��ت  ل��ذا  ق��راءت��ه��ا، 
حاجبّي لثالثني دقيقة. واأ�شافت: لقد كنت خمطئة يف 
ذلك، واأنا اأدفع ثمن خطاأي الآن. يذكر اأن غا�ش�ن قراأت 
يف تعليقات الزبائن على الإنرتنت اأن امل�شتح�شر يجب اأن 
ل يرتك اأكر من خم�ش دقائق على احلاجبني، بح�شب 

ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

تتنف�ض عرب فتحة يف عينها 
ا�شطرت كندية للتنف�ش عرب فتحة ف�ق عينها اليمنى، 
اأنفها، يف حماولة للتغلب على ورم  اأزال الأطباء  اأن  بعد 
لعملية  دي�شالند�ش  اإي���دا  وخ�شعت  وج��ه��ه��ا.   يف  خبيث 
جراحية، بعد اأن و�شل ال�رم اخلبيث اإىل مرحلة متقدمة، 
واأزال الأطباء اأنفها يف العملية، كما خ�شرت عينها اليمنى، 
ومل يحذرها اجلراح�ن، من اأنها �شت�شتيقظ بعد العملية 

بال اأنف، ح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
ومل تر دي�شالند�ش وجهها، اإل بعد 5 اأ�شابيع من العملية 
يف مار�ش 2014، و�شعرت ب�شدمة �شديدة، عندما �شاهدت 

مظهرها اجلديد. 
بعد  حياتها  عن  ب�شجاعة  دي�شالند�ش  ال�شيدة  وحتدثت 
تناول  يتجننب  �شديقاتها  بع�ش  اإن  وق��ال��ت  العملية، 
باملر�ش،  ُي�شعرهن  مظهرها  لأن  بح�ش�رها،  ال��ط��ع��ام 
الطبيعي،  وجهها  �شكل  ت�شتعيد  اأن  حلمها،  اأن  وت�شيف 

لتنظر اإىل زوجها وت�شكره على وق�فه اإىل جانبها.

تعي�ض بج�صد طفلة بعمر 4 �صنوات
فقدت هندية يف العقد الثالث من العمر الأمل بالزواج، 
ب�شبب �شغر حجم ج�شدها، لدرجة اأن الكثريين يعتقدون 

انها طفلة ل يتجاوز عمرها 4 اأع�ام. 
ويبلغ ط�ل �شانت��ش ك�ماري ح�ايل 84 �شنتيمرتاً فقط، 
يعتقد  م�شيها،  وطريقة  اأط��راف��ه��ا  حجم  �شغر  وب�شبب 
الكثريون اأنها طفلة �شغرية، ورغم حجمها ال�شغري، اإل 
م�شاعدة  دون  بنف�شها  املنزلية  الأعمال  كافة  ت���ؤدي  اأنها 
خياطًة،  العمل  م��ن  رزق��ه��ا  �شانت��ش  وتك�شب  اأح���د.  م��ن 
يف  والأط��ف��ال  للن�شاء  جميلة  مالب�ش  بحياكة  وت�شتهر 
قريتها، وب�شبب لطفها وذكائها، فهي حمب�بة كثرياً بني 

القرويني، ح�شب م�قع اأوديتي �شنرتال.
الثالثة،  وولدت �شانت��ش ومنت ب�شكل طبيعي حتى �شن 
لكن عائلتها قالت اإنها ت�قفت عن النم� مبجرد اأن بداأت 
امل�شي، ومل تكن عائلتها متلك املال الكايف لعر�شها على 

الأطباء يف امل�شت�شفيات الكربى لتلقي العالج. فاني�سا بارادي�ض مديرة ورئي�سة حفل توزيع جوائز �سيزار يف باري�ض لدى و�سولها لالإعالن عن جائزة اأف�سل فيلم.  )رويرتز(

ي�صتخدم مهارات �صبايدر 
مان للفرار من ال�صجن

قام  ن�عها،  م��ن  غريبة  ح��ادث��ة  يف 
�شجن  جدار  بت�شلق  ال�شجناء  اأحد 
ال�شائكة  بالأ�شالك  م�ش�ر  مرتفع 
با�شتخدام حبل �شنعه من منا�شف 

ال�جه. 
 52( اأورب�نا�ش  غينت�تا�ش  متكن 
عاماً( من ت�شلق جدار �شجن "اإت�ش 
اإم بي بيرتب�رو" املرتفع بطريقة 
مت���اث���ل ط��ري��ق��ة ���ش��ب��اي��در م����ان يف 

ت�شلق الأبنية واجلدران. 
اأورب����ن���ا����ش يف مقطع  وق���د ظ��ه��ر 
املراقبة  كامريات  التقطته  فيدي� 
ب�ابة  ف���ق  يقفز  وه���  ال�شجن،  يف 
اأح����د  ي��ت�����ش��ل��ق  اأن  ق���ب���ل  ال�����ش��ج��ن 
بطبق  م�شتعيناً  بر�شاقة  الأنابيب 

لقط. 
وب��ع��د ه���روب اأورب���ن��ا���ش بي�مني، 
متكنت ال�شرطة من اإلقاء القب�ش 
عليه بف�شل ات�شال هاتفي اأبلغهم 
ف��ي��ه ���ش��خ�����ش جم��ه���ل ع���ن مكان 

املجرم الفار. 
يذكر باأن اأورب�نا�ش كان على و�شك 
تلقي عق�بة بال�شجن ملدة 12 عاماً 
بعدما اأدانته املحكمة بعدة جرائم 
طفل،  اغت�شاب  حماولة  فيها  مبا 

واختطاف الأطفال. 
وب����ح���������ش����ب ال����ق����ا�����ش����ي غ����راي����ث 
�شيتلقى  املتهم  ف��اإن  ه�ك�ش�ورث، 
عاماً   16 مل����دة  ب��ال�����ش��ج��ن  ح��ك��م��اً 
الأ�شلية،  ع��ق���ب��ت��ه  ع��ل��ى  ع�����الوة 
ب�������ش���ب���ب ف����������راره م�����ن ال�������ش���ج���ن، 
بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور 

الربيطانية. 

طياران يتجمدان يف ال�صماء
 EA-18G Growler ط��اق��م  م��ن  ط��ي��اران  متكن 
ال��ت��اب��ع ل��ل��ق���ات ال��ب��ح��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة م���ن اإجن���از 
مق�ش�رة  يف  ف��ن��ي  خ��ل��ل  ح�����ش���ل  ب��ع��د  رح��ل��ت��ه��م��ا 
القيادة ما ت�شبب يف انخفا�ش درج��ة احل��رارة فيها 

وتعر�شهما لل�شقيع.
تعر�ش طاقم طائرة EA-18G Growler التابعة 
ل��ل��ق���ات ال��ب��ح��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة مل���ج��ة م��ن ال�شقيع 
 Defense م�قع  اأف��اد  ما  بح�شب  حتليقهم،  اأث��ن��اء 

.News
ووقع احلادث ي�م 29 يناير كان�ن الثاين من العام 
اجل����اري ع��ل��ى ارت���ف���اع 7600 م��رت وع��ل��ى ب��ع��د 90 
كيل�مرتاً من مدينة �شياتل يف �شمال غرب ال�ليات 
كانت يف طريقها  الطائرة  اإن  امل�قع  وق��ال  املتحدة. 
اأي��الن��د يف ولي���ة وا�شنطن اإىل  م��ن ق��اع��دة وي��دب��ي 

كاليف�رنيا. قاعدة "ت�شاينا ليك" فى 
اله�اء  تكييف  نظام  يف  خطاأ  اأن  اإىل  امل���ق��ع  واأ���ش��ار 
بانخفا�ش درجة احلرارة يف  ت�شبب  التابع للطائرة 
قمرة القيادة اإىل 30 درجة حتت ال�شفر، اإ�شافة اإىل 

ل�حة  اجلليد  وغطى  املق�ش�رة،  ال�شباب  مالأ  ذلك 
قيادة الطائرة، ما ت�شبب يف فقدان الروؤية للطيارين 
ومل يتمكنا من تتبع وق��راءة ل�حة القيادة. واأجرب 
املخ�ش�ش  الأك�����ش��ج��ني  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال���ط���ي���اران 
الرحلة.  بنهاية  متاماً  نفذ  التي  الط�ارئ،  حلالت 
وعادا  مهمتهما  اإجن���از  م��ن  الطيارين  يتمكن  ومل 
وم�شاعدة  اإ���ش��راف  حتت  اأي��الن��د  ويدبي  قاعدة  اإىل 

املراقب اجل�ي.
القاعدة،  اإىل  و���ش���ل��ه��م��ا  ب��ع��د  ال���ط���ي���اران،  ووج����د 
اأخرى  واآث��ار  اأيديهما وحروقا  فقاعات جلدية على 
اإىل  احل��ادث  اإث��ر  على  نقلهما  ال�شقيع. ومت  ب�شبب 

امل�شت�شفى لتلقي العالج.
م��ن ج��ه��ت��ه اأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال���ق����ات البحرية 
الأمريكية، رون فالندر�ش، على وق�ع احلادث وقال 
اإن الق�ات البحرية حتاول حتديد اأ�شبابه: "احلادث 
اآخ���ر...  ���ش��يء  اإ���ش��اف��ة  ميكنني  ل  التحقيق...  قيد 
ال��الزم��ة بعد  الإج����راءات  البحرية  ال��ق���ات  �شتتخذ 

اكتمال التحقيق".

كاردا�صيان برفقة 
�صقيقتيها يف طوكيو

�شقيقتيها،  برفقة  ط�كي�  يف  كاردا�شيان   العاملّية  كيم  النجمة  تت�اجد 
م�اقع  اأح��د  ع��رب  اخل��ا���ّش  ح�شابها  على  ن�شرت  حيث  وك��ل���ي،  ك�رتني 

الت�ا�شل الجتماعي، �ش�را لهم من هذه الإجازة الرتفيهّية.
�ر اإعجاب العديد من املتابعني الذين اثن�ا على جمالهم،  نالت هذه ال�شّ
و�ش�را  ال�شارع،  يف  يتجّ�لن  �شقيقتيها  برفقة  كاردا�شيان  كيم  وظهرت 

اأخرى تظهر تناولهم املثلجات اأي�شا.
يذكر اأن كيم كاردا�شيان �شافرت مع �شقيقتيها اىل ط�كي� لق�شاء وقت 
ممتع قبل اأن يحني م�عد اإجناب طفل كل�ي الأول من حبيبها لعب 

كرة ال�شلة تري�شتان ط�م�ش�ن.


