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الرئي�س امل�صري يبحث مع عبداهلل بن زايد 
العالقات الثنائية والأو�صاع يف املنطقة

•• القاهرة -وام:

ا�صتقبل فخامة عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية م�صر العربية 
يف نادي احلر�س اجلمهوري بالقاهرة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل بح�صور معايل �صامح �صكري 

وزير اخلارجية امل�صري.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ��ال ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد يف اإط���ار زي���ارة �صموه 
التي  املتميزة  والأخ��وي��ة  الثنائية  العاقات   - م�صر  اإىل  الر�صمية 
امل�صرتك  التعاون  اأوجه  ال�صقيقني و�صبل تعزيز  البلدين  تربط بني 

يف �صتى املجالت مبا يعود باخلري على �صعبي البلدين.
والدولية  الإقليمية  والق�صايا  امللفات  كما بحث اجلانبان عددا من 
وجهات  وت��ب��ادل  الإره����اب  مكافحة  وج��ه��ود  امل�صرتك  اله��ت��م��ام  ذات 

النظر جتاه م�صتجدات الأو�صاع يف املنطقة.        )التفا�صيل �س8(
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حممد بن را�صد خال تروؤ�صه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

املدنيون يفرون من عفرين حتت نريان الق�صف الرتكي )ا ف ب(

اعتمد ال�ضيا�ضة الوطنية للأ�ضرة و�ضكل جمل�ضا تن�ضيقيا لتطبيقها.. وكرم اأف�ضل معلمة يف العامل 

حممد بن را�صد: الأ�صرة الإماراتية نواة املجتمع وعماده 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
التي  الوطنية لاأ�صرة  ال�صيا�صة  حاكم دبي رعاه اهلل 
ورعاية  ال��زواج  تتناول  رئي�صية  مرتكزات  من  تتاألف 

الأطفال وحماية الأ�صرة.
احتادي  تن�صيقي  جمل�س  بت�صكيل  �صموه  وج��ه  كما 
باملكانة  منوها  لل�صيا�صة..  عمل  اإط��ار  لو�صع  حملي 

املجتمع  ن��واة  بو�صفها  الإم��ارات��ي��ة  لاأ�صرة  احليوية 
وعماده .

م�صددا على اأن هذه ال�صيا�صة ت�صتند على جهود �صمو 
الن�صائي  ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
والطفولة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة  ال��ع��ام 
املتوا�صلة  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
اأ�صرية  منظومة  لبناء  عمل  وبرامج  �صيا�صات  لو�صع 

متما�صكة.
جاء ذلك اأثناء تروؤ�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

حممد بن را�صد خال تكرميه املعلمة الربيطانية اأندريا زافرياكو اأف�صل معلمة يف العامل  )وام(

را�صد اآل مكتوم اجتماع جمل�س الوزراء الذي عقد 
�صباح ام�س يف ق�صر الرئا�صة بح�صور الفريق �صمو 
ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

�صوؤون الرئا�صة .
من جهة اخرى كرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
دب��ي رع��اه اهلل" يف احتفال  ال���وزراء حاكم  جمل�س 

اأتانت�س  ومنتجع  بفندق  ام�س  م�صاء  اأقيم  كبري 
يف نخلة جمريا يف دبي املعلمة الربيطانية اأندريا 
مبدر�صة  وامل��ن�����ص��وج��ات  ال��ف��ن��ون  معلمة  زاف���رياك���و 
بلقب  الفائزة  لندن  يف  برنت  كوميونتي  األربتون 
2018 �صمن  ل��ل��ع��ام  ال���ع���امل  يف  م��ع��ل��م��ة  اأف�����ص��ل 
املبادرة التي اأطلقتها موؤ�ص�صة فاركي لل�صنة الرابعة 
على التوايل وح�صلت على مبلغ مليون دولر قيمة 

اجلائزة وكاأ�س ذهبية.
)التفا�صيل �س3(

ميلي�ضيات احلوثي الإيرانية تد�ضن �ضجونا �ضرية ب�ضنعاء

مقتل ع�صرات احلوثيني بق�صف للتحالف على احلديدة

ال�صي�صي  بييني  مرتقبة  قمة 
الييقيياهييرة يف  والييبيي�ييصيير 

•• القاهرة-اأ ف ب:

اأعلنت الرئا�صة امل�صرية يف بيان، 
عبد  امل�����ص��ري  الرئي�س  اأن  ام�����س 
اليوم  �صي�صتقبل  ال�صي�صي  الفتاح 
الث��ن��ني ن��ظ��ريه ال�����ص��وداين عمر 

الب�صري. 
وتاأتي زيارة الب�صري اإىل القاهرة 
ب��ع��د اأ���ص��ب��وع��ني م��ن ع���ودة �صفري 
امل���ح���م���ود عبد  ال���������ص����ودان ع���ب���د 
احلليم اإىل م�صر بعد اأن كان مت 
ب�صبب  اخل��رط��وم  اإىل  ا�صتدعاوؤه 

خافات بني البلدين. 
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الزيارة  اإن  را�صي  ب�صام  امل�صرية 
الت�صاور  اإط��ار موا�صلة  تندرج يف 
بني الرئي�صني وبحث �صبل تعزيز 
ال��ع��اق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي تربط 

بني البلدين يف كافة املجالت. 
البلدين  بني  العاقات  وت��وت��رت 
العام اجلاري ب�صبب ملف  مطلع 

�صد النه�صة الثيوبي. 

انقلب يف اأ�ضكال التعبري ال�ضيا�ضي
من اأملانيا اإىل اإيطاليا: النظام القدمي ينهار!

•• الفجر - األربت اأوجني  - ترجمة خرية ال�شيباين

النقاب،  لتجربة  ملمو�س  ب�صكل  تخ�صع  النيابية  الدميقراطيات  ب��داأت  لقد 
ُي�صُكل الراأي  والتي حت��ّول، طيلة ربع قرن، طبيعتها: مل تعد الأح��زاب هي من 
العام ومن ُيهيكل تعبريه وفق مفردات حتددها، وامنا اأ�صبح املواطنون مينحون 
ال�صيا�صية من خال  باإ�صباع طموحاتهم  التنظيم ي�صمح لهم  اأنف�صهم نوًعا من 

ت�صكيل "حركات" ينوون ال�صيطرة على جميع مفا�صلها. )التفا�صيل �س11(

الأكراد يهددون بهجمات �ضد مواقعها

القوات الرتكية ت�صيطر على كامل عفرين

•• عوا�شم-وكاالت:

اإن رئي�س النظام، ب�صار  قالت وكالة الأنباء ال�صورية 
الأ�صد، زار ام�س الأح��د، مواقع ع�صكرية يف الغوطة 
ال�صرقية قرب دم�صق، التي ا�صتعادت قواته ال�صيطرة 

على اأكرث من 80 يف املئة من م�صاحتها.
على  ال�صورية  للرئا�صة  الر�صمية  احل�صابات  ونقلت 
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ����ص���وراً ل��اأ���ص��د وقد 
جتمع حوله جنود اأمام دبابة يف �صارع بدت عليه اآثار 

املعارك.
واأرفقت ال�صور، التي مل يت�صن ل� �صكاي نيوز عربية" 
على  بتعليق  ال��غ��وط��ة،  يف  التقطت  ك��ان��ت  اإن  ال��ت��اأك��د 
الأ�صد  الرئي�س  ال�صرقية..  الغوطة  النار يف  خطوط 

مع اأبطال اجلي�س العربي ال�صوري.
وتعد هذه الزيارة الأوىل له اإىل املنطقة منذ �صنوات، 
بعد اأكرث من 4 اأع��وام على ح�صارها من قبل قوات 
النظام، ونحو �صهر من الق�صف العنيف الذي خلف 

مئات ال�صحايا ب�صفوف املدنيني.

ونقل تلفزيون النظام ال�صوري الر�صمي عن مرا�صل 
ل��ه ق��ول��ه اإن ق���وات الأ����ص���د ق��د اأم��ه��ل��ت امل��ع��ار���ص��ة يف 
اليوم  ع�صر  الثالثة  حتى  بالغوطة  حر�صتا  منطقة 

لان�صحاب.
ف�صيل  متثل  وال��ت��ي  ال��رح��م��ن  فيلق  جماعة  وك��ان��ت 
املعار�صة الرئي�صي يف املنطقة اجلنوبية من الغوطة 
تتفاو�س  اأنها  الأحد  لرويرتز  ال�صرقية قد �صّرحت 
اإط����اق النار  ل��وق��ف  امل��ت��ح��دة،  م��ع وف���د م��ن الأمم 
ودخول امل�صاعدات واإجاء احلالت الطبية العاجلة.

الرحمن،  فيلق  با�صم  املتحدث  علوان،  وائ��ل  واأو�صح 
نقوم  ���ص��وت��ي  ت�صجيل  يف  ا���ص��ط��ن��ب��ول  يف  م��ق��ره  م��ن 
املدنيني  �صامة  ل�صمان  ج��ادة  مفاو�صات  برتتيب 

وحمايتهم.
تاأكيدها  ي���ج���ري  ال���ت���ي  ال���ن���ق���اط  "اأهم  واأ������ص�����اف 
النار،  اإط��اق  وق��ف  اإج��راءات��ه��ا هي  والتفاو�س على 
وت���اأم���ني امل�����ص��اع��دات ل��ل��م��دن��ي��ني، واإخ������راج احل���الت 
الغوطة  خ���ارج  ال��ع��اج  لتلقي  وامل�����ص��اب��ني  امل��ر���ص��ي��ة 

ب�صمانات اأممية.

•• عوا�شم-وكاالت:

املحلية  ال��ك��ردي��ة  الإدارة  ت��ع��ه��دت 
عقب  ال�صورية،  عفرين  مدينة  يف 
ال��رتك��ي عليها،  ا���ص��ت��ي��اء اجل��ي�����س 
باأن تهاجم القوات املوجودة  ام�س، 
اأن�����ح�����اء ع���ف���ري���ن م���واق���ع  يف ك�����ل 
لها  اأتيحت  كلما  وحلفائها  تركيا 

الفر�صة.
عفرين  يف  املحلية  الإدارة  وق��ال��ت 
دائما  ك��اب��و���ص��ا  ���ص��ت��ك��ون  ق��وات��ن��ا  اإن 

لرتكيا.
الكردية  ال��ق��وات  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
مبا�صرة  مواجهة  اأي  عن  �صتبتعد 

مع اجلي�س الرتكي.
و�����ص����ي����ط����رت ال������ق������وات ال���رتك���ي���ة 
لها  امل��وال��ي��ة  ال�����ص��وري��ة  والف�صائل 
ام�����س ع��ل��ى ك��ام��ل م��دي��ن��ة عفرين 
اإط����ار حملة  ���ص��وري��ا، يف  ���ص��م��ال  يف 
ع�صكرية م�صتمرة منذ نحو �صهرين 
�صد املقاتلني الأكراد، وفق ما اأفاد 

مرا�صان لوكالة فران�س بر�س.

يف  ب��ر���س  فران�س  مرا�صا  و�صاهد 
من  مقاتلني  ام�س  �صباح  عفرين 
وجنوداً  لأن��ق��رة  املوالية  الف�صائل 
يف  ينت�صرون  ال��رتك��ي  اجلي�س  م��ن 
امل��دي��ن��ة، وي��ج��رون عمليات  اأح��ي��اء 
للقوات  دبابتان  ووق��ف��ت  مت�صيط. 
فيما  ر�صمي،  مبنى  اأم���ام  الرتكية 
الهواء  يف  ال���ن���ار  م��ق��ات��ل��ون  اأط���ل���ق 

ابتهاجاً.

اأفاد مركز عفرين الإعامي  فيما 
باأن قوات تدعمها تركيا قد دمرت 
انتهاك  "يف  عفرين  و���ص��ط  مت��ث��ال 
الكردية"،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��ت��اري��خ 

بح�صب تعبريه.
وك������ان ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي، رجب 
طيب اأردوغ��ان، قد اأعلن اأن قواته 
عفرين  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  ����ص���ي���ط���رت 

ورفعت العلم الرتكي.
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ال�صي�صي خال ا�صتقباله عبد اهلل بن زايد   )وام(

الفجر ت�ضيء �ضمعتها 
الثالثة والأربعني )�ص2(

الإ�صدار الأول جلريدة الفجر

•• عوا�شم-وكاالت:

قتل الع�صرات من ميلي�صيات احلوثي الإيرانية يف غارات جديدة 
لطائرات التحالف العربي ا�صتهدفت جتمعات لهم يف مديريتي 
احل�صينية والتحيتا يف حمافظة احلديدة، بالإ�صافة اإىل تدمري 
الغارات طالت مواقع  اأن  وذك��رت م�صادر مينية  اآليات ع�صكرية. 
م�صتحدثة للحوثيني يف احل�صينية، ونتج عنها مقتل 38 حوثيا 
22 م�صلحا م�صرعهم  لقي  اآخرين، فيما   40 اأك��رث من  وج��رح 

نتيجة غارات ا�صتهدفت جتمعا لهم يف التحيتا.
واجلرحى  القتلى  ع�صرات  يوميا  احلوثية  امليلي�صيات  وتتكبد 
من مقاتليها نتيجة ال�صربات اجلوية للتحالف العربي، بقيادة 

اململكة العربية ال�صعودية.
ميلي�صيات  ق��ي��ام  ع��ن  مينية  م�����ص��ادر  ك�صفت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�صنعاء  بالعا�صمة  �صرية،  �صجون  با�صتحداث  الإيرانية  احلوثي 

وغريها من املناطق اخلا�صعة ل�صيطرتها.
وذكرت امل�صادر اأن املتمردين احلوثيني ا�صتحدثوا �صجونا �صرية 

املعتقلني  ع�صرات  اإليها  ونقلوا  �صنعاء،  العا�صمة  و�صمال  جنوب 
ميلي�صيات  يف  القياديني  اإن  امل�����ص��ادر  وق��ال��ت  ق�����ص��را.  واملخفيني 
اأبو عماد م�صوؤول الأمن القومي و"اأبو كاظم" م�صوؤول  احلوثي 
الأمن ال�صيا�صي، هما من يقفان خلف ال�صجون ال�صرية اجلديدة 
التي يتعر�س فيها امل�صاجني لأب�صع اأنواع التعذيب، ويتم حرمانهم 

من الأكل وال�صرب لأيام.
فقط  واإمن��ا  تهم،  ب��دون  البع�س  اعتقال  اإىل  امليلي�صيات  وتعمد 
مل�صاومة اأ�صرهم واأقاربهم على دفع فدية مالية ت�صل يف بع�صها 

اإىل مايني.
وت�صن ميلي�صيا احلوثي مداهمات ب�صورة دورية لعتقال كل من 
يخالفها الراأي اأو يرف�س الن�صياع لأوامرها. ويحتجز املتمردون 
املئات، ومعظمهم مل يرتكب اأي جرمية اأو ذنب ي�صتدعي حجزه 

وتعر�صه للتعذيب. 
وكانت منظمات حقوقية ك�صفت عن تعر�س كثري من امل�صاجني 
املعتقات  الع�صرات منهم يف  وت��ويف  التعذيب  �صتى من  ل�صنوف 

جراء التعذيب فيما اأ�صيب اآخرون بعاهات ج�صدية  اأو نف�صية.

قواته متهل مقاتلي املعار�ضة �ضاعات للن�ضحاب من حر�ضتا

الأ�صد على خطوط الدماء يف الغوطة

اليمني املتطرف يزحف يف اوروبا

توقع ان�صحاب وا�صنطن من اتفاق 
النووي الإيراين مايو املقبل

•• وا�شنطن-وكاالت:

رئي�س  ك��ورك��ر،  ب��وب  اجل��م��ه��وري  ال�صيناتور  ق��ال 
ال�صيوخ  اخل���ارج���ي���ة مب��ج��ل�����س  ال���ع���اق���ات  جل��ن��ة 
�صين�صحب  الرئي�س دونالد ترامب  اإن  الأمريكي، 
من التفاق النووي مع اإيران يف مايو املقبل، وفق 

ما ذكرت قناة CBS الأمريكية.
اأخرى  الإيراين �صيكون م�صاألة  واأ�صاف: التفاق 
اأنه  ي��ب��دو  ال���وق���ت احل����ايل ل  ت��ث��ار يف م���اي���و. يف 

�صُيمدد.
 12 يف  التفاق  من  �صين�صحب  ترامب  اأن  يعتقد  ك��ان  اإذا  عما  وب�صوؤاله 
مايو، يف نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على اإيران مبوجب التفاق، 

قال كوركر نعم، ح�صب ما ذكرت وكالة رويرتز.
تيلر�صلون  رك�س  وزي��ر خارجيته  يومني  قبل  اأق��ال  ال��ذي  ترامب،  وك��ان 
م�صريا اإىل خافات على ملفات عدة معه اأبرزها امللف النووي،  قد اأعرب 

مرارا عن رف�صه لاتفاق املربم مع اإيران، وا�صفا اإياه ب�الرهيب.
وو�صع ترامب م�صتقبل التفاق النووي مع اإيران على املحك، بعد اأن حذر 
يف يناير املا�صي من ان�صحاب الوليات املتحدة منه ما مل ينجح احللفاء 

الأوروبيون اأو الكونغر�س يف اإ�صاح العيوب الكارثية يف ال�صفقة.

يف  ينجح  لن  ترامب  برلني: 
الأوروبيييي  الحتييياد  تق�صيم 

•• فرانكفورت-اأ.ف.ب:

ق����ال وزي�����ر امل���ال���ي���ة المل������اين بيرت 
التماير ام�س ان الرئي�س المريكي 
دونالد ترامب لن ينجح يف تق�صيم 
الحت��اد الوروب���ي ول��ن يجعل دول 
اوروب��ا تنقلب �صد بع�صها البع�س 

ب�صبب التجارة.
وا�صاف يف ت�صريحات ت�صبق زيارته 
الحت�����اد  دول  ان  وا����ص���ن���ط���ن  اىل 
الوروبي هي احتاد ب�صاأن اجلمارك 
وت��ع��م��ل ب�صكل ج��م��اع��ي. ول��ي�����س يف 
المريكية  احل���ك���وم���ة  م�����ص��ل��ح��ة 

تق�صيم اوروبا، ولن تنجح يف ذلك.
احللفاء  اح���د  ال���وزي���ر،  و�صيناق�س 
اثناء  مريكل،  انغيا  من  املقربني 
زيارته العا�صمة المريكية خطط 
جمركية  ر����ص���وم  ب��ف��ر���س  ت���رام���ب 
بن�صبة %25 على الفولذ امل�صتورد 

و%10 على الملنيوم.

م�صتوطنًا  يطعن  فل�صطيني 
الييقييدمييية  اليييقيييد�يييس  يف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإن  اإ�صرائيلية  تلفزيونية  قناة  قالت 
والإ�صابة  للطعن  تعر�س  اإ�صرائيليا 
ام�س  بالقد�س  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
اأطلقت  الأم������ن  ق�����وات  واإن  الأح������د 
ال����ن����ار ع���ل���ى امل���ه���اج���م امل�����ص��ت��ب��ه به. 
حالة  يف  امل��ه��اج��م  اأن  التقرير  وذك���ر 

خطرية.
زوارق  ا�صتهدفت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
ح��رب��ي��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ام�����س الأح����د، 
بيت  بحر  يف  ومراكبهم  ال�صيادين 
له��ي��ا ���ص��م��ايل ق��ط��اع غ����زة، وف���ق ما 
فل�صطينية  اإع������ام  و���ص��ائ��ل  ذك�����رت 

حملية.
الفل�صطينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
)وفا( عن �صيادين يف �صمايل القطاع، 
الإ�صرائيلية  ال�������زوارق  اإن  ق��ول��ه��م 
ط�����اردت ال�����ص��ي��ادي��ن وم��راك��ب��ه��م يف 
املياه  م�����ص��خ��ات  وف���ت���ح���ت  ال���ب���ح���ر، 

ونريان اأ�صلحتها الر�صا�صة �صوبهم.
الفل�صطينيون  ال�صيادون  وا�صطر 
للهرب مبراكبهم اإىل ال�صاحل خوفا 

على حياتهم.
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موا�ضلًة نهجها الوطني امللتزم 

الفجر تنر �صمعتها الثالثة والأربعني يف م�صرة العمل الإعالمي

الوطنية  الق�صايا  التزامها  و�صمن 
بهوية  امل��ت�����ص��ب��ث  ل��ن��ه��ج��ه��ا  وولء 
ال��وط��ن وت��اري��خ��ه وع���ادات���ه حماية 
املجتمعية،  وال���ق���ي���م  الإرث  ه����ذا 
اإ���ص��رار مفا�صل  وب��ك��ل  دع��م��ت  كما 
ع���ل���ى جميع  ال�������ص���ام���ل���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
والجتماعية  التعليمية  ال�����ص��ع��د 
والثقافية، وكانت الفجر وما تزال 
عا�صرت  التي  ال�صحف  اأوائ���ل  م��ن 
وقيام  الحت������اد  م�����ص��رية  ان���ط���اق 
ال���دول���ة و���ص��ك��ل��ت رافدا  م��وؤ���ص�����ص��ات 
�صحف  مع  حقيقيا  ومنربا  وطنيا 
اأ�صهمت يف  الإم���ارات الأخ��رى التي 
التنموية وقدمت  الأهداف  حتقيق 
من خال �صجلها النا�صع والزاخر 
واأ�صهمت  الكثري،  ال�صاملة  للنه�صة 
يف تو�صيح الروؤية ودفع التخطيط 
قدما نحو تطوير املفاهيم التنموية 
التي  الأح��داث واملنا�صبات  ومواكبة 
تتعلق بال�صاأن الوطني على م�صتوى 

الدولة. 

التطوير  روؤى  كل  الفجر  ت�صتلهم 
يحقق  مب�����ا  ر����ص���ال���ت���ه���ا  وت�������ص���ي���غ 
التي  وال���ق���ي���م  امل���ث���ل���ى  الأه�����������داف 
اأ�ص�صت عليها كواحدة من ال�صحف 
وجودها  اأث���ب���ت���ت  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
وحافظت  ا���ص��ت��م��راري��ت��ه��ا  و���ص��م��ن��ت 
فيها  املرت�صخ  الوطني  خطها  على 
ف���اع���ا يف  ودورا  ف���ك���را ومم���ار����ص���ة 
ق�صايا  ع��ن  وال��دف��اع  املجتمع  ب��ن��اء 

الوطن .
وقال املزروعي: اتخذت الفجر نهجا 
ت��ع��اط��ي��ه��ا م��ع خمتلف  م��ت��وازن��ا يف 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  الق�صايا 
حتقيق  على  وعملت  والجتماعية 
وامللتزم  الإي��ج��اب��ي  احل��ي��اد  �صيا�صة 
هدفا  وبالقومية  نهجا  بالوطنية 
عنوانا  وبالإن�صانية  ات�صاعا  اأك���رث 
م������ن خ��������ال حت����ري����ه����ا ال���������ص����دق 
واتباعها  ل��ل��م�����ص��داق��ي��ة  حت��ق��ي��ق��ا 
البحث و�صول لليقني وماحقتها 
اعتبارات  اأي  للحقيقة جم��ردة عن 

والأربعني هو تتويج واإعان لتميز 
ه���ذه اجل���ري���دة وحم��اف��ظ��ت��ه��ا على 
ال���رائ���د معززة  الإع���ام���ي  خ��ط��ه��ا 
ال�صاحة  يف  وا�صتمراريتها  مكانتها 
الإعامية كمحور اإعامي اأ�صا�صي 
يقوم با�صتحقاقاته الوطنية ويقدم 
لبو�صلته  وفقا  الإعامية  ر�صالته 

الوطنية اخلال�صة والنقية.
الأ�صتاذة  اأك������دت  ذات�����ه  الإط������ار  يف 
العام  املدير  املزروعي  عبيد  عائ�صة 
ت�صيء  وه���ي  ال��ف��ج��ر  �صحيفة  اأن 
تدرك  والأرب��ع��ني  الثالثة  �صمعتها 
ال��ذي تلعبه  ال���دور الكبري وامل��وؤث��ر 
الإعامي  العمل  منظومة  �صمن 
الوطني يف ن�صر املعرفة التي ت�صهم 
يف اإيجاد املناخ والبيئة املحفزة على 
الإبداع الذي يدعم التنمية ويزيل 
العقبات من اأمام م�صريتها وكذلك 
فعلت الفجر طوال �صنوات عطائها 
اآفاق  امل��ت��وا���ص��ل��ة واأ���ص��ه��م��ت يف ف��ت��ح 
جديدة ورفعت من من�صوب احلرية 

من احلرية وكانت )الفجر( رديفا 
ل��ك��ل ه���ذه ال��ق��ي��م وم���ا ت����زال وبكل 
اإ�صرار ما�صية قدما يف اأداء ر�صالتها 
الإع��ام��ي��ة ك��واح��دة م��ن ال�صحف 
الوطن  اإىل رفعة  الهادفة  الوطنية 

وعزة الإن�صان.
واأربعون  ث���اث   : امل���زروع���ي  وق���ال 
الفجر  اأ����ص���اءت���ه���ا ج���ري���دة  ���ص��م��ع��ة 
العطاء يف  الإم��ارات��ي��ة على ط��ري��ق 
م�����ص��رية ال��ع��م��ل الإع����ام����ي ال���ذي 
الحتادي  احللم  بدايات  منذ  امتد 
التاريخية  املفا�صل  كافة  وعا�صر 
ال�صهود  م����ن  واأ�����ص����ب����ح  ل���وط���ن���ن���ا 
ومل�صرية  ال��ب��ن��اء  حلقبة  وامل���وؤرخ���ني 
الدولة  وبناء  والتحديث  التطوير 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات وامل��ج��ت��م��ع ، وم���ا تزال 
املوؤ�ص�صات  رواد  م��ن  رائ���دة  الفجر 
الإع���ام���ي���ة ب���ال���دول���ة، ون���ح���ن اإذ 
باللتزام  املفعم  املا�صي  بهذا  نعتز 
والقومية  ال���وط���ن���ي���ة  ب��ال��ق�����ص��اي��ا 
وب��اخل��ط ال��ع��روب��ي الأ���ص��ي��ل كذلك 

ك��م��ا ت��ف��خ��ر ال��ف��ج��ر ب���اأن���ه���ا عملت 
وتن�صيق  تكامل  اإىل جانب يف  جنبا 
تامني مع و�صائل الإع��ام املقروءة 
وامل�������ص���م���وع���ة وامل����رئ����ي����ة م����ن اأج����ل 
لتعزيز  الإع������ام  ���ص��ل��ط��ة  ت��وظ��ي��ف 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��دع��ي��م اأرك����ان 
الولء للدولة وللقيادة الر�صيدة من 
خال اإميانها املطلق باإرث الإمارات 
بقدرة  واإميانا  والقيمي  احل�صاري 
الرخاء  دف��ة  ق��ي��ادة  على  جمتمعها 
���ص��واط��ىء التقدم  ن��ح��و  والزده�����ار 
واحل�صارة مع املحافظة على ثقافة 
وتقاليده  وع��ادات��ه  وتاريخه  البلد 
اأجيال  خ��ل��ق  م�����ص��روع��ه��ا يف  ���ص��م��ن 
م�صرية  متابعة  على  ق���ادرة  وطنية 
الفتية  دولتنا  يف  والتنمية  احل��ي��اة 
وق���د م��ث��ل��ت ج���ري���دة ال��ف��ج��ر مثال 
بق�صايانا  امللتزم  ل��اإع��ام  م�صرفا 
مكت�صباتنا  ع��ن  وامل��داف��ع  الوطنية 
فاإن  نف�صه  ال��وق��ت  ويف  واإجن��ازات��ن��ا 
الثالث  بعيدها  )ال��ف��ج��ر(  اح��ت��ف��ال 

الفجر  اح��ت��ف��ظ��ت  ل���ذل���ك  اأخ������رى، 
ن��ال��ت مب��وج��ب��ه ثقة  ال���ذي  بخطها 

القارىء وامل�صادر اخلربية.
على  )الفجر(  ج��ري��دة  �صكلت  لقد 
وتاريخها  الطويل  عمرها  ام��ت��داد 
ال��ع��ري��ق م��در���ص��ة اإع��ام��ي��ة انطلق 
منها العديد من الأ�صماء الإعامية 
�صاحبة  ب��اط  يف  العاملة  ال��ب��ارزة 
اجل���ال���ة يف ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا .. 
وك���ان���ت حم��ط��ة م��ه��م��ة ن��ه��ل��وا من 
ال�صحايف  والعمل  اخل��ربة  خالها 
يف بيئة اإعامية زاخرة . كما توالت 
على اإدارة حترير اجلريدة عمالقة 
اأمثال  والأدب  العربية  ال�صحافة 
ال�صعدين  حم��م��ود  الكبري  ال��ك��ات��ب 
اأح���م���د نافع  ال��ك��ب��ري  والإع����ام����ي 
وال�صتاذ  العك�س  حممد  وال��ف��ن��ان 
الفني  وال����ن����اق����د  ع����ج����اج  اأ�����ص����ام����ة 
الفي�صاوي  الفتاح  عبد  والإع��ام��ي 

وال�صحايف هندي غيث. 
عاتقها  ع��ل��ى  )ال���ف���ج���ر(  واأخ�������ذت 

•• اأبوظبي-الفجر:

�صمعتها  )ال��ف��ج��ر(  �صحيفة  اأن���ارت 
م�صريتها  يف  والأرب����ع����ني  ال��ث��ال��ث��ة 
امللتزمة،  ال���وط���ن���ي���ة  الإع����ام����ي����ة 
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت م��واك��ب��ه��ا يف عامل 
 1975 ال������ع������ام  يف  ال���������ص����ح����اف����ة 
البناء  ع�صر  ع��ل��ى  ���ص��اه��دة  ل��ت��ك��ون 
وامل�صروع  وال��ت��م��ك��ني  وال��ت��اأ���ص��ي�����س 
احل�����ص��اري ال��ع��م��اق ال���ذي ق���ام يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
جميع  يف  ال��دول��ة  لنه�صة  م��واك��ب��ة 
والثقافية  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل���ج���الت 

والجتماعية واحل�صارية.
الفجر  نظمته  ح��ف��ل  يف  ذل���ك  ج���اء 
الثالث  م���ي���اده���ا  ع��ي��د  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
�صعادة  ت��ق��دم ح�����ص��وره  والأرب���ع���ني 
رئي�س  امل������زروع������ي  ح���م���ي���د  ع���ب���ي���د 
الفجر  دار  وم�����ال�����ك  ال���ت���ح���ري���ر 
ل��ل�����ص��ح��اف��ة وال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ص��ر ، 
املزروعي  عبيد  عائ�صة  والأ���ص��ت��اذة 
البا�صل  �صريف  ود.   ، ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الإدارات،  ومديرو  التحرير،  مدير 
وال�صركات املن�صوية حتت جمموعة 
لاإلكرتونيات  اخل��ل��ي��ج  ����ص���رك���ات 

وموظفوهم.
�صعادة عبيد حميد  اأك��د  من جانبه 
املزروعي اأن الفجر خطت خطوتها 
م�صار  ع���ل���ى  والأرب�����ع�����ني  ال���ث���ال���ث���ة 
ال�صحافة املحلية الوطنية امللتزمة 
الوطني يف  النهج  التزامها  جمددة 
اإعامية  كموؤ�ص�صة  مكانتها  تعزيز 
رائ������دة والن����ط����اق بثقل  ع��رب��ي��ة 
وتوازن اأكرب نحو ا�صتثمار الطاقات 
املخزون  م��ن  وال�صتفادة  املتجددة 
الكبرية  وال����ت����ج����ارب  الإع�����ام�����ي 
ال��ت��ي ع��ا���ص��رت م��ن خ��ال��ه��ا اأغلب 
منو  ومراحل  واملنا�صبات  الأح��داث 
عهد  يف  موؤ�ص�صاته  ون�صوء  ال��وط��ن 
ال�صيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اذن  ل��ه  املغفور 
لتكون  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
ا�صتحقاقات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
هذا الزدهار الكبري يف ظل قيادتنا 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال��ر���ص��ي��دة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل، 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
حكام الإمارات والذين عززوا اأركان 
واأ�صادوا  ما�صيها  و�صانوا  ال��دول��ة 
بروؤيتهم  واأن���اروا  حا�صرها  �صروح 
وحكمتهم م�صتقبل اأجيالها واأر�صوا 
ق��واع��د ا���ص��ت��ق��راره��ا وازده����اره����ا .. 
�صا�صعات  م�صاحات  للكلمة  واأعطوا 

يف الو�صول اإىل املعرفة وخلق بيئة 
اإبداعية وتنموية.

اإعامية  كموؤ�ص�صة  الفجر  اإن  كما 
قبل  الأوىل  انطاقتها  منذ  اآمنت 
ج�صور  ب���ن���اء  ب��اأه��م��ي��ة  ع���ام���ا   43
واملوؤ�ص�صات  املجتمع  م��ع  ال�����ص��راك��ة 
وحتقيق  ر�صالتها  لتدعيم  امل�صابهة 
اأه��داف��ه��ا الأم���ر ال���ذي اأت���اح انفتاح 
الهيئات  ك���اف���ة  ع���ل���ى  ال�����ص��ح��ي��ف��ة 
على  واخلا�صة  العامة  واملوؤ�ص�صات 
وفعال،  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  ���ص��واء  ح��د 
البناء  ال��ن��ق��د  مل���ح���ور  اأع���ط���ت  ك��م��ا 
رف��ع من  التحرك مم��ا  م��ن  ف�صحة 
املتزن  والتعاطي  احلريات  م�صتوى 
والإقليمية  املحلية  الأح�����داث  م��ع 
والعاملية.. واإن املتابعات الإعامية 
ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا )ال����ف����ج����ر( جت���اه 
خمتلف الق�صايا تنم عن وعي كبري 
ب��اأه��م��ي��ة الل���ت���زام مب��ي��ث��اق ال�صرف 
حتتل  اأن  وب���اأه���م���ي���ة  الإع�����ام�����ي 
ال��ق�����ص��اي��ا امل��ل��ح��ة ج����زءا ك��ب��ريا من 
�صفحات  على  الإع��ام��ي��ة  امل�صاحة 
)الفجر( ومل تكن هذه ال�صيا�صة اأو 
اأوبحدث  مبو�صم  مرتبطا  التوجه 
)الفجر(  وم����ازال����ت  ك���ان���ت  واإمن������ا 
حم���اف���ظ���ة ع���ل���ى ن��ه��ج��ه��ا امل����ت����وازن 
مت�صاوية  م�����ص��اف��ة  ع��ل��ى  وال���وق���وف 
واح����������دة م�����ن ج���م���ي���ع الأط����������راف 
الإيجابي  احل���ي���اد  مب���ب���داأ  مت��ث��ا 
الت�صدد  ق��م��ة  يف  ال��ف��ج��ر  ل��ك��ن   ..
باأمن  متعلقا  الأم���ر  ي��ك��ون  عندما 
وثوابته  وحقوقه  وكرامته  الوطن 
عروبي  �صوت  الفجر  لأن  الوطنية 
وتاريخها  الأم���ة  بنهج  ملتزم  اأول 
يوؤمن  وقيمها، منرب حملي وطني 
وبحكمة  الأر����������س  ه�����ذه  ب���ع���راق���ة 
الامتناهية  وع��ط��اءت��ه��ا  ق��ي��ادت��ه��ا 
الوطن  اإميانا بحرمة تراب  واأك��رث 
واأهمية �صونه كلمة بكلمة وتاريخاً 
)الفجر(  ����ص���ارت  وق����د  ب���ت���اري���خ.. 
ب����ولء وان��ت��م��اء وح��ر���س ع��ل��ى زرع 
من  النا�صئة  ل��دى  ال�صامية  القيم 
اأجيالنا ال�صابة وقدمت مدر�صة من 
خال الإر�صاد والتوعية وزرع بذور 
الأفكار  ورع��اي��ة  ال�صليمة  التن�صئة 
املجتمع  بقيم  وامل��ل��ت��زم��ة  اخل��اق��ة 
واأهدافه والت�صجيع والتحفيز على 
اإي��ج��اب��ي��ة لرت�صيخ  م��ن��اخ��ات  خ��ل��ق 
عنا�صره  وت��دع��ي��م  املجتمع  اأرك����ان 

و�صروحه. 
واختتمت الأ�صتاذة عائ�صة املزروعي 
)الفجر(  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اأن  م����وؤك����دة 
ب��ع��ي��ده��ا ال���ث���ال���ث والأرب�����ع�����ني هو 
جت����دي����د ل��ل��ع��ه��د ال����وط����ن����ي ال����ذي 
قطعته على نف�صها منذ انطاقتها 
ومبادئها  الدولة  لقيم  ..ولولئها 
.. وه��و واإ���ص��رار وع��زم على امل�صي 
ال�صادقة  الكلمة  اآف���اق  نحو  ق��دم��ا 
واملوقف املبدئي والهدف ال�صامي.  

عبيد املزروعي: الفجر مثال م�صرف لالإعالم امللتزم بق�صايانا الوطنية واملدافع عن مكت�صباتنا واإجنازاتنا

والأربعني  الثالث  بعيدها  الفجر  احتفالية  زخرت 
الداخلية  جدرانها  وتزينت  الفقرات،  من  بالعديد 
انطلقتها  منذ  تاريخها  ت�ضجل  بانورامية  بلوحات 
املراحل  واأهم   1975 العام  يف  الأول  العدد  وولدة 
�ضمت  كما   ، ال�ضحيفة  بها  م��رت  التي  التطويرية 
الحتفالية كوادرها الإعلمية والفنية والدارية، 
الإ���ض��دارات  اأه��م  �ضم  معر�ص  تنظيم  كذلك  ومت 
والأعداد عرب تاريخ ال�ضحيفة احلافل بالإجنازات. 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
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م�صت�صفى خليفة                      7439333  
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م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�ص اخليمة 

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اعتمد ال�ضيا�ضة الوطنية للأ�ضرة و�ضكل جمل�ضا تن�ضيقيا احتاديا حمليا لتطبيقها

حممد بن را�صد: الأ�صرة الإماراتية نواة املجتمع وعماده 

حممد بن را�صد يح�صر 
اأفراح املري والغيث

•• دبي -وام:

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�صر 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« حفل ال�صتقبال الذي اأقامه ال�صيد غامن حممد 

غامن علي املري ملنا�صبة زفاف جنله علي اإىل كرمية ال�صيد اأحمد �صعيد الغيث.
ح�صر احلفل - الذي اأقيم يف قلعة الرمال على طريق دبي -العني - عدد من ال�صيوخ 
 .. امليمون  زفافهما  للعرو�صني  �صموه  ب��ارك  وق��د  العرو�صني  واأق���ارب  الباد  واأع��ي��ان 

متمنيا لهما حياة زوجية �صعيدة ومكللة بالرفاء والبنني.

»ال�ضيا�ضة الوطنية للأ�ضرة تنطلق من روؤية » اأم الإمارات« ال�ضيخة فاطمة الداعم الأول ل�ضتقرار الأ�ضرة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ال�صيا�صة 
الوطنية لاأ�صرة التي تتاألف من مرتكزات رئي�صية تتناول الزواج 

ورعاية الأطفال وحماية الأ�صرة.
لو�صع  حملي  احت��ادي  تن�صيقي  جمل�س  بت�صكيل  �صموه  وج��ه  كما 
اإطار عمل لل�صيا�صة.. منوها باملكانة احليوية لاأ�صرة الإماراتية 
ال�صيا�صة  ه��ذه  اأن  على  م�صددا   .. وع��م��اده  املجتمع  ن��واة  بو�صفها 
ت�صتند على جهود �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
الن�صائي العام رئي�صة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�صة 
الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية املتوا�صلة لو�صع �صيا�صات وبرامج 

عمل لبناء منظومة اأ�صرية متما�صكة.
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اأثناء تروؤ�س �صاحب  جاء ذلك 
ق�صر  يف  اأم�س  �صباح  عقد  ال��ذي  ال���وزراء  جمل�س  اجتماع  مكتوم 
الرئا�صة بح�صور الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 
بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة .
اأم   « اأن »ال�صيا�صة الوطنية لاأ�صرة تنطلق من روؤي��ة  واأك��د �صموه 
ل�صتقرار  الأول  ال��داع��م  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  الإم���ارات« 

الأ�صرة يف الإمارات«.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد » ال�صيا�صة الوطنية 
ب��ال��زواج ورع��اي��ة الأط��ف��ال وحماية  ل��اأ���ص��رة ت�صم حم��اور تتعلق 
�صموه  .. م�صددا   « ال�صحيحة  والأم��وم��ة  الأب��وة  وتر�صيخ  الأ���ص��رة 
دائمة  واأول��وي��ة  اأم��ان  الإماراتية �صمام  الأ���ص��رة   « اأن  بالقول على 

واملدر�صة الأوىل لأجيال امل�صتقبل ».
ال�صيا�صة  عن  امل�صوؤولة  اجلهة  املجتمع  تنمية  وزارة  �صموه  ووج��ه 
ومبادراتها للتن�صيق مع اجلهات املحلية والحتادية ذات العاقة 

لتنفيذ ال�صيا�صة ومبادراتها خال املرحلة املقبلة.
اإ�صدار  م�صروع   - ال���وزراء  جمل�س  جل�صة  يف   - �صموه  اعتمد  كما 
قانون احتادي لتنظيم مهنة ال�صيدلة ومن�صاآتها واملنتجات الطبية 
املتداولة يف الدولة .. م�صريا �صموه اإىل اأن » حماية جمتمعنا من 
املنتجات الطبية غري املوثوقة اأ�صبحت مهمة اأكرث تعقيدا واأكرث 

اأهمية مع زوال احلدود يف العامل الفرتا�صي الذي نعي�صه ».
كذلك اعتمد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اإعادة ت�صكيل 
للغة  ال�صت�صاري  املجل�س  و«  الإم����ارات«  علماء  جمل�س   « م��ن  ك��ل 
اأن »جمل�س علماء الإم��ارات واملجل�س  اإىل  العربية«.. لفتا �صموه 
.. ويرفدان م�صريتنا  العربية يكمان بع�صهما  للغة  ال�صت�صاري 
الو�صول  يف  �صعبنا  ط��م��وح��ات  وي��دع��م��ان  احل�����ص��اري��ة..  العلمية 

للمراكز الأوىل علميا وعامليا«.

ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ع����ددا م��ن ال���ق���رارات وال��ق��وان��ني يف ال�صاأن 
العاقة  ذات  الأخ���رى  املوا�صيع  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  احلكومي 

باجلهات الحتادية واملدرجة على جدول اأعماله.
وتهدف » ال�صيا�صة الوطنية لاأ�صرة« اإىل توعية الأ�صرة الإماراتية 
الجتماعية  التنمية  يف  م�صاهمتها  ل�صمان  وواجباتها  بحقوقها 
اإماراتية م�صتقبلية  اأ�صر  امل�صتدامة وذلك من خال بناء وتكوين 
ال��زوج��ي��ة وم��واج��ه��ة �صغوطات  اأع��ب��اء احل��ي��اة  ق���ادرة على حتمل 
احلياة  وا���ص��ت��دام��ة  ا���ص��ت��ق��رار  على  املحافظة  قيم  واإع����اء  احل��ي��اة 
الإماراتية خللق  الأ�صرة  بقدرات  الرتقاء  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صرية 

اأجيال واعدة متحملة مل�صوؤوليتها.
وتت�صمن ال�صيا�صة الوطنية لاأ�صرة �صتة حماور اأولها حمور الزواج 
الذي يعنى بال�صباب املقبلني على الزواج وحديثي الزواج ويهدف 
باأهمية  وتوعيتهم  الزوجية  م�صوؤولياتهم  لتحمل  تهيئتهم  اإىل 
الزوجية  ال�صعادة  �صناعة  وكيفية  والجتماعي  النف�صي  التوافق 
اإىل  اإ�صافة  ال�صليم ل�صمان ال�صتقرار الأ�صري  املايل  والتخطيط 

برامج توعوية لتنمية مهاراتهم يف التعامل مع ال�صريك.
وال�صياحية  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ح��ور  ه���ذا  ي�صتهدف  ك��م��ا 
واخل�صومات  الت�صهيات  ت��ق��دمي  على  لتحفيزها  الإم�����ارات  يف 
الزواج  اأعباء  ال�صباب  من  ال��زواج  على  املقبلني  على  تخفف  التي 

وتكاليفه.
اإىل  ويهدف  الأ�صرية  العاقات  لل�صيا�صة  الثاين  املحور  ويتناول 
م�صاندة الأ�صرة يف مواجهة ال�صغوط احلياتية ويت�صمن جمموعة 
اإع����داد »الدليل  ال��ع��ام واأب��رزه��ا  امل��وج��ه��ة للجمهور  امل��ب��ادرات  م��ن 
اأفراد  الإر�صادي لاأ�صرة املتما�صكة« الذي يو�صح حقوق وواجبات 
اخلا�صة  والإج��راءات  الزوجية  للعاقات  العامة  واملبادئ  الأ�صرة 

التي حتمي من التفكك الأ�صري.
منح  ا�صرتاطات  وتعديل  ملراجعة  خطط  على  املحور  ي�صتمل  كما 
الرتاخي�س ملراكز ال�صت�صارات الأ�صرية اإ�صافة اإىل عقد ور�س عمل 

وجل�صات توعوية حول التخطيط املايل وال�صتهاك ال�صليم.
بحيث  الأدوار  يف  ال��ت��وازن  على  لل�صيا�صة  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  وي��رك��ز 
ي�صتهدف الآباء والأمهات والأرامل واملطلقات و�صيتم من خاله 
اإطاق مبادرات وبرامج توعوية عن دور كل من الأب والأم يف بناء 
�صعيدة ومتما�صكة كما يركز على ت�صميم برنامج توجيهي  اأ�صرة 
الظروف  للتعاي�س مع  واملطلقات  الأرام��ل  وتثقيف  بهدف متكني 

امل�صتجدة وامتاك القدرة على معاجلة م�صكاتهن.
– يف  الأ�صرة وهم  الرئي�س يف  العن�صر  وملا كان الأطفال ي�صكلون 
كما  الأ���ص��رة  ا�صتقرار  وتبعات  نتائج  يتحملون  الذين   – الغالب 
الوطنية لاأ�صرة برعاية  ال�صيا�صة  الرابع يف  املحور  تفككها يعنى 
الأ�صرة  مل�صاندة  و�صليم  �صحي  مناخ  توفري  خ��ال  م��ن  الأط��ف��ال 
الإماراتية على حتمل �صغوط وحتديات احلياة وذلك من خال 

خال  من  لاأطفال  منزلية  رعاية  توفري  ينظم  ت�صريع  اإ���ص��دار 
جلي�صات موؤهات للعناية بالأطفال ومرافقتهم وفق اأطر قانونية 
اإىل  املحور  هذا  يهدف  كما  معتمدة  ومعايري  تنظيمية  و�صوابط 
والتما�صك  التاحم  خ��ال  من  الإم��ارات��ي��ة  الأ�صر  �صعادة  حتقيق 

الأ�صري.
وي�صتهدف  الأ���ص��رة  بحماية  ال�صيا�صة  يف  اخلام�س  املحور  ويعنى 
تطوير  خ��ال  م��ن  الطفل  بحماية  املعنية  والهيئات  املوؤ�ص�صات 
واإ�صدار »دليل اإر�صادي« يت�صمن معايري حلماية الطفل من جميع 
اأ�صكال العنف وال�صتغال وكيفية �صون �صامة الطفل النف�صية 
اأنف�صهم من خال  اإىل الأطفال  والعاطفية .. كما يتوجه املحور 
اأن�صطة تفاعلية تقدم لهم باأ�صلوب مب�صط حول حقوقهم واأ�صاليب 

حماية اأنف�صهم ورف�س اأي نوع من اأنواع ال�صتغال والإ�صاءة.
يف  يعي�صون  الذين  لاأطفال  تثقيفية  برامج  املحور  يت�صمن  كما 
اأجواء اأ�صرية م�صطربة اأو بعد انف�صال الزوجني ملنع اأي ا�صتغال 

لهم كو�صيلة �صغط من قبل الأب اأو الأم.
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  املجتمع  تنمية  وزارة  ت��ع��اون  امل��ح��ور  وي�صمل 
امل��خ��درات« كما  م��ن  للوقاية  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ص��رة  »دل��ي��ل  لتطوير 
يتوجه املحور اإىل مرتكبي العنف من خال تنظيم دورات تدريبية 

على اإدارة النفعالت والتحكم بالغ�صب.
الوطنية لاأ�صرة  ال�صيا�صة  ال�صاد�س من  املحور  اإىل ذلك خ�ص�س 
لإطار العمل الذي يعنى باإعادة هند�صة تقدمي اخلدمات الأ�صرية 
لتحقيق ال�صعادة الأ�صرية واإعداد »دليل اإر�صادي لتقدمي اخلدمات 
الأ�صرية« واإن�صاء »مر�صد اأ�صري« يوفر البيانات التف�صيلية لاأ�صر 
اإطاق  جانب  اإىل  احتياجاتهم  درا�صة  يف  ت�صاهم  علمية  بطريقة 

برنامج تاأهيل املخت�صني يف جمال التدريب والإر�صاد الأ�صري.
ب�صاأن  ال���وزراء قانونا احت��ادي��ا  اأ���ص��در جمل�س   .. اآخ��ر  على �صعيد 
الطبية  واملنتجات  ال�صيدلنية  واملن�صاآت  ال�صيدلة  مهنة  تنظيم 
الدولة من  ال�صحي يف  القطاع  ق��درات  تعزيز  اإىل  يهدف  وال��ذي 
خ��ال ت��وف��ري الأدوي����ة ال��ازم��ة ل��ع��اج الأم���را����س وال��ق��درة على 
مكافحتها وبالتايل توفري الأمن ال�صحي للدولة ومبا يتوافق مع 
املمار�صات العاملية يف هذا املجال وا�صرتاتيجية احلكومة الحتادية 
وروؤية الإمارات 2021 الهادفة اإىل تطوير املنظومة ال�صحية يف 

الدولة والرتقاء بخدماتها اإىل اأف�صل امل�صتويات.
ا�صتخدام  ب�صاأن  قانونا احتاديا  املجل�س  اأ�صدر   .. ذاته  ال�صياق  ويف 
ياأتي  وال��ذي  ال�صحية  امل��ج��الت  يف  والت�����ص��الت  املعلومات  تقنية 
�صمن جهود احلكومة الحتادية لارتقاء باخلدمات ال�صحية اإىل 
م�صتويات عالية من اجلودة ووفقا لأف�صل املعايري العاملية املعمول 
ا�صتخدام  تعزيز  على  ال��ق��ان��ون  �صيعمل  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  بها 
الأنظمة التقنية املتطورة لت�صجيل البيانات واملعلومات وتخزينها 
وتبادلها وتداولها واحلفاظ على �صريتها اإ�صافة اإىل اإن�صاء قاعدة 

لتوفري  ال��دول��ة  يف  ال�صحية  اجلهات  جميع  بني  مركزية  بيانات 
معلومات وبيانات وطنية موحدة ت�صهل مهمة الإح�صاء.

كما اعتمد املجل�س املوا�صفات القيا�صية الإماراتية اخلا�صة باأجهزة 
ا�صتقبال البث الإذاعي ال�صوتي الأر�صي والذي يهدف اإىل جذب 
ال�صتثمارات الدولية يف املجال الإعامي وتقدمي خدمة ات�صالت 
�صمن  لت�صغيلها  الطاقة  م��ن  اأق��ل  كمية  تتطلب  للبيئة  �صديقة 

احلدود امل�صموح بها دوليا.
ويف ال�صوؤون التنظيمية .. وافق املجل�س خال جل�صته على اإعادة 
ت�صكيل » جمل�س علماء الإمارات » وذلك برئا�صة معايل �صارة بنت 
يو�صف الأمريي وزيرة دولة وع�صوية نخبة من اخلربات يف جمال 
الربيكي  املتقدمة مثل عارف احلمادي وغالب  والتقنيات  العلوم 
وحبيبة ال�صفار وعلوي ال�صيخ وعلي الزرعوين ومرمي ال�صام�صي 
بنت  ���ص��ارة  معايل  مكتب  يتوىل  اأن  على  ك��ل��داري؛  ال��دي��ن  و�صهام 
وتقدمي  للمجل�س  العامة  الأمانة  مبهام  القيام  الأم��ريي  يو�صف 

الدعم الفني والإداري له.
للغة  ال�صت�صاري  املجل�س   « ت�صكيل  اإع��ادة  على  املجل�س  واف��ق  كما 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  برئا�صة  وذل��ك   « العربية 
الثقافة وتنمية املعرفة وع�صوية كل من بال ربيع البدور الأمني 
ب��ن را���ص��د للغة العربية وال��دك��ت��ورة لطيفة  ال��ع��ام جل��ائ��زة حممد 
الرتبية  وزارة  العربية يف  اللغة  مناهج  الفا�صي خبرية  اإبراهيم 
املجل�س  يف  م�صت�صار  ال��ع��اب��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  واإب��راه��ي��م  والتعليم 
الرتبوي  املركز  �صالح احلمادي مدير  وعي�صى  لاإعام  الوطني 
املدير  حويرب  بن  خلفان  وجمال  التعاون  ملجل�س  العربية  للغة 
والدكتور  للمعرفة  اآل مكتوم  را�صد  ملوؤ�ص�صة حممد بن  التنفيذي 
الإن�صانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد  ال��ع��ث��م��ان  حم��م��د  ح�صني 
والجتماعية بجامعة ال�صارقة والدكتور علي �صعيد الكعبي نائب 
�صايف  حممد  والدكتور  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  مدير 
م�صتغامني الأمني العام ملجمع اللغة العربية يف ال�صارقة والدكتور 
»هيكل  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املوؤ�ص�س  هيكل  حممد  ال�صام  عبد 
لقطاع  تنفيذي  مدير  امل��زروع��ي  مطر  كرمية  والدكتورة  ميديا« 
املري  غامن  وفاطمة  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  يف  املدر�صي  التعليم 
مدير تنفيذي يف هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية والدكتورة حمدة 

ح�صن احلمادي اإداري رئي�صي يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
الدولية  التفاقيات  من  عدد  على  و�صادق  املجل�س  اعتمد  كذلك 
الإدارية  وامل�صاعدة  التعاون  اتفاقية  على  الت�صديق  �صملت  والتي 
املتبادلة يف ال�صوؤون اجلمركية بني الدولة وجمهورية طاجيك�صتان 
وات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ث��ق��ايف ب���ني ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات وحكومة 
جمهورية ال�صنغال اإ�صافة اإىل املوافقة على الن�صمام اإىل الإطار 
 BEPS « ال�صامل ملكافحة تاآكل الوعاء ال�صريبي وحتويل الأرباح

.« G20 « وفقا لقرارات جمموعة الع�صرين «

حممد بن را�صد يكرم الربيطانية اأندريا زافراكو الفائزة بلقب اأف�صل معلمة يف العامل للعام 2018
•• دبي-وام: 

كرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( يف احتفال 
نخلة  يف  )اأت��ان��ت�����س(  ومنتجع  بفندق  ام�����س  م�صاء  اأق��ي��م  كبري 

جمريا يف دبي املعلمة الربيطانية  اأندريا زافرياكو  معلمة الفنون 
واملن�صوجات مبدر�صة األربتون كوميونتي برنت يف لندن الفائزة 
2018 �صمن املبادرة التي  اأف�صل معلمة يف العامل للعام  بلقب 
اأطلقتها )موؤ�ص�صة فاركي( لل�صنة الرابعة على التوايل وح�صلت 

على مبلغ مليون دولر قيمة اجلائزة وكاأ�س ذهبية.

ح�صر الحتفال.. معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
�صوؤون  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل  ب��ن  م��ع��ايل حممد  و  الت�صامح 
الها�صمي  اإبراهيم  وامل�صتقبل و معايل رمي بنت  ال��وزراء  جمل�س 
ال��دويل و معايل جميلة بنت �صامل  وزي��رة دولة ل�صوؤون التعاون 
م�صبح املهريي وزيرة دولة ل�صوؤون التعليم العام و�صعادة خليفة 

دبي  يف  وال�صيافة  الت�صريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �صليمان  �صعيد 
فاركي  موؤ�ص�صة  وموؤ�ص�س  رئي�س  ف��ارك��ي  �صني  الأع��م��ال  ورج��ل 
الرتبية  وزراء  و  روؤ���ص��اء احلكومات  ع��دد من  و  امل��ب��ادرة  �صاحبة 
من  فنية  و  ثقافية  و  ت��رب��وي��ة  و  تعليمية  ق��ي��ادات  و  ال�صابقني 

خمتلف دول العامل.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء لأ�صرة بواحلمام النعيمي

•• را�س اخليمة-وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س واجب العزاء 
اإىل اأ�صرة بواحلمام النعيمي يف وفاة املغفور له، الدكتور حممد را�صد جا�صم بو احلمام النعيمي اأ�صتاذ اجلغرافيا يف 
جامعة الإمارات. واأعرب �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة، خال زيارته خيمة العزاء، يف منطقة اخلران يف راأ�س 
اخليمة، يرافقه ال�صيخ �صقر بن حممد بن �صقر القا�صمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�صي الثقايف، 
جا�صم  ا�صقائه  واىل  النعيمي  احلمام  بو  جا�صم  را�صد  العمال  رجل  الفقيد  وال��د  اإىل  واملوا�صاة  العزاء  �صادق  عن 
وعبدالعزيز واىل اجناله را�صد واحمد ويو�صف وجا�صم واىل �صعادة حممد جا�صم را�صد بو احلمام النعيمي مدير 
مركز �صعادة املتعاملني يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة يف وفاة عمه واىل ا�صرة وذوي الفقيد �صائًا اهلل العلي القدير 

اأن يتغمده بوا�صع رحمته، وي�صكنه ف�صيح جناته، وان يلهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان.
كما قدم واجب العزاء عدد من كبار امل�صوؤولني واعيان ووجهاء الباد و القبائل وال�صخ�صيات وجموع من املعزين 

من ابناء القبائل وابناء اجلاليات العربية وال�صامية .

املوارد الب�صرية والتوطني وم�صوؤولون بالهند يبحثون 
التعاون ب�صاأن ا�صتقدام وت�صغيل العمالة

•• نيودلهي-وام:

امل��وارد الب�صرية والتوطني مع نظريه يف وزارة �صوؤون  بحث وفد من وزارة 
املغرتبني يف الهند �صبل تعزيز عاقات التعاون بني البلدين ال�صديقني يف 
جمال ت�صغيل وا�صتقدام القوى العاملة وتنفيذ مذكرة التفاهم املربمة بني 
البلدين يف جمال القوى العاملة واتفاقية التعاون الثنائي يف جمال العمالة 

امل�صاعد امللحقة يف مذكرة التفاهم.
وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة املوارد الب�صرية والتوطني امل�صاعد 
لات�صال والعاقات الدولية - رئي�س وفد الوزارة الذي زار الهند موؤخرا 
- اإن الزيارة تاأتي يف اإطار حر�س دولة الإم��ارات على تطوير اآفاق التعاون 
مع جمهورية الهند ال�صديقة التي تعترب من اأبرز الدول املر�صلة للعمالة 
وذلك مبا ي�صهم يف موا�صلة احلوار امل�صوؤول والتن�صيق بني البلدين ل�صبط 

وتنظيم دورة العمل التعاقدي املوؤقت يف مراحلها كافة.
على  احلر�س  اأك��دت  اجلانبني  بني  عقدت  التي  الجتماعات  اأن  اإىل  واأ�صار 
الوزارتني  ن��ظ��ام��ي  ب��ني  الإل���ك���رتوين  ال��رب��ط  م�����ص��روع  اإج�����راءات  ا�صتكمال 

لتنظيم ا�صتقدام العمالة التعاقدية من جمهورية الهند اإىل الدولة وذلك 
تنفيذا ملذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني والتي ن�صت على تقدمي طلبات 
الب�صرية  امل��وارد  ب��وزارة  اخلا�س  اللكرتوين  النظام  بوابة  عرب  ال�صتقدام 

والتوطني.
ا�صتقدام عمال اخلدمة  اأنه متت مناق�صة خف�س تكاليف  النعيمي  واأ�صاف 
امل�صاعدة وتفعيل التعاون بني مراكز تدبري التي من املقرر اأن يتم افتتاحها 
وت�صغيل  ل�صتقدام  الهند  بجمهورية  احلكومية  التوظيف  ووك��الت  قريبا 

العمالة امل�صاعدة يف الدولة”.
امل��ه��ارات وريادة  املعنيني يف وزارة تنمية  ال���وزارة بحث مع  اأن وف��د  واأو���ص��ح 
مهارات  تنمية  جم���الت  يف  ال�����ص��راك��ة  �صبل  للهند  زي��ارت��ه  خ��ال  الأع��م��ال 
وتدريب وتاأهيل العمالة الهندية يف الدولة والعرتاف مبوؤهاتها اإ�صافة 

اإىل بحث اإمكانية توقيع مذكرة تفاهم يف هذه املجالت.
غرف  احت��اد  مع  التعاون  والتوطني  الب�صرية  امل���وارد  وزارة  وف��د  بحث  كما 
العمالة  الهندية وا�صتقطاب  العمالة  تاأهيل  الهندية مبا ي�صهم يف  التجارة 

املدربة للعمل يف الدولة.

�صلطان بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة والدة �صعيد و�صياح احلمري
•• العني -وام:

زايد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  قدم 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س الدولة واجب العزاء ل�صعيد 
���ص��ي��اح احل��م��ريي و�صياح  حم��م��د 
حم��م��د ���ص��ي��اح احل��م��ريي يف وفاة 
والدتهم وذلك خال الزيارة التي 
قام بها �صموه اإىل خيمة العزاء يف 

منطقة امل�صعودي مبدينة العني.
وع���رب ���ص��م��وه ع��ن خ��ال�����س العزاء 
الفقيدة يف  املوا�صاة لذوي  و�صادق 
العلي  �صائًا اهلل  م�صابهم اجللل، 
القدير اأن يتغمدها بوا�صع رحمته 
واأن ي�صكنها ف�صيح جناته واأن يلهم 
واأق���ارب���ه���ا وذوي���ه���ا ال�صرب  اأه��ل��ه��ا 

وال�صلوان.
خال�س  ع��ن  الفقيدة  ذوو  واأع���رب 

وم�صاركتهم  مل��وا���ص��ات��ه��م  ���ص��م��وه 
داعني  عنهم  والتخفيف  اأحزانهم 

�صلطان  ال�����ص��ي��خ  ل�����ص��م��و  ���ص��ك��ره��م 
�صعي  مقدرين  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

العمر  ب��ط��ول  ل�����ص��م��وه  ت��ع��اىل  اهلل 
وال�صحة والعافية.

•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  �صهد 
تخريج  مبنا�صبة  امل�صلحة،  القوات  اأقامته  ال��ذي  الحتفال  اأبوظبي  لإم��ارة 
الدورة ال� 18 من مر�صحي الكلية البحرية، وذلك يف مقر “كلية را�صد بن 
�صعيد اآل مكتوم البحرية” يف اأبوظبي. ح�صر احلفل معايل جا�صم حممد 
حممد  ال��ل��واء  وم��ع��ايل  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  الزعابي  بوعتابة 
خلفان الرميثي قائد عام �صرطة اأبوظبي و�صعادة مطر الظاهري وكيل وزارة 
الدفاع ..كما �صهد الحتفال عدد من ال�صيوخ والوزراء وامل�صوؤولني واأع�صاء 
ال�صلك الدبلوما�صي، وكبار �صباط القوات امل�صلحة، وال�صرطة واأولياء اأمور 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  بو�صول  الحتفال  وب��داأ  اخلريجني. 
حيث كان يف ا�صتقبال �صموه يف ميدان الحتفالت معايل الفريق الركن حمد 
بحري  الركن  واللواء  امل�صلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد 
البحرية  القوات  قائد  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان  بن  �صعيد  ال�صيخ  طيار 

والعميد ركن بحري �صامل حممد الكندي قائد الكلية.

وبارك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان للخريجني اجلدد، متمنياً لهم كل 
التوفيق وال�صداد يف خدمة الوطن واإعاء رايته وحماية حدوده.

واأ�صاف �صموه: “قواتنا امل�صلحة منوذج م�صرف يف اإعداد جيل يحافظ على 
قيم دولتنا ال�صامية ومت�صلح باملعرفة واخلربة والإرادة ال�صلبة”.

بعدها اأدى طابور العر�س التحية الع�صكرية ل�صموه وعزف ال�صام الوطني 
لدولة الإم��ارات ثم تقدم قائد ال�صتعرا�س م�صتاأذناً �صموه بتفتي�س طابور 
اخلريجني حيث تف�صل �صموه بتفقد طابور اخلريجني ثم تليت اآيات عطرة 

من الذكر احلكيم.
بعد ذلك ا�صتاأذن قائد الطابور �صموه لبدء ال�صتعرا�س، حيث قدم املر�صحون 
اخلريجون عر�صاً ع�صكرياً مروراً اأمام �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 

موؤدين التحية الع�صكرية ل�صموه.
اأدوا  حيث  الأم��ام،  اإىل  ال�صتعرا�س  بهيئة  العر�س  طابور  تقدم  ذلك  عقب 
التحية الع�صكرية ل�صموه، ثم ردد اخلريجون ق�صم الولء للوطن، وقيادته 

احلكيمة.
بهذه  كلمة  الكلية  قائد  الكندي  حممد  �صامل  بحري  رك��ن  العميد  واأل��ق��ى 

املنا�صبة رحب فيها ب�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، وقال: يف ظل القيادة 
احلكيمة تتواىل الإجنازات يف م�صرية النمو والتطوير والبناء على الأ�صعدة 
وامل�صتويات كافة، فقد اأ�صحت امل�صاريع اجلبارة  عنواناً حلا�صر هذا الوطن 
املعطاء وم�صتقبله، لذا فاإننا يف كلية را�صد بن �صعيد اآل مكتوم البحرية ندرك 
املجالت  كافة  الإم���ارات يف  دول��ة  تعي�صها  التي  النه�صة  م��دى  بعمق ويقني 
وعلى كافة امل�صتويات، وما ت�صهده موؤ�ص�صتنا الع�صكرية من تطور يف التنظيم 

والقدرات، الأمر الذي يدفعنا اإىل مواكبة هذه التطورات.
وتخطو خطوات كبرية  الكلية منواً م�صطرداً  ت�صهد  الكلية:  قائد  واأ�صاف 
الع�صكرية والتعليم  التدريب  التقنيات احلديثة وو�صائل  الأمام بتوافر  اإىل 
على  العملي  وال��ت��دري��ب  امل�صبهات  على  ال��ت��دري��ب  اإىل  الإل��ك��رتوين  اإ�صافة 
الوحدات البحرية وتعاونها الأكادميي مع كليات التقنية العليا، الأمر الذي 
يوؤهلها مل�صاهاة مثياتها يف البحريات املتقدمة.  وتقدم العميد ركن الكندي 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
الأعلى للقوات امل�صلحة “حفظه اهلل” واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

اهلل” واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
على  والعرفان  ال�صكر  اآي��ات  باأ�صمى  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
تبذله  ملا  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأي�صاً  �صاكراً  الاحمدود،  دعمهم 
من متابعة حثيثة ودعم لإجناح مهمة قيادة الكلية ومن ثم الدور الذي تقوم 
للدرا�صات  البكالوريو�س  برنامج  تطوير  �صبيل  يف  العليا  التقنية  كليات  به 

البحرية وجلميع من اأ�صهم يف م�صرية الكلية. 
بت�صليم اجلوائز لأوائل  اآل نهيان  زاي��د  ه��زاع بن  ال�صيخ  بعد ذلك قام �صمو 
جرت  ثم  العلمي  والتفوق  التميز  لهم  ومباركاً  مهنئاً  واملتفوقني  ال���دورة 
الدورة  م��ن  البحرية  الكلية  مر�صحي  م��ن  العلم  وت�صلم  ت�صليم  م��را���ص��م 
واإبقائها  اأق�صموا على �صونها  الذين  التا�صعة ع�صرة،  ال��دورة  اإىل  املتخرجة 

عالية خفاقة والذود عن حمى الوطن وحماية ترابه.
بعد ذلك هتف اجلميع ثاثاً بحياة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وتقدم قائد الطابور م�صتاأذناً �صمو ال�صيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان بالن�صراف، حيث اأدى اخلريجون التحية الع�صكرية 

ل�صموه، ثم مت اأخذ �صورة تذكارية مع اخلريجني.

•• زجنبار-وام:

بداأت حملة زايد الإن�صانية لعاج الفقراء مهامها يف القرى الزجنبارية 
ب��ه��دف تر�صيخ ث��ق��اف��ة العمل  اإم��ارات��ي��ني وزجن��ب��اري��ني  اأط��ب��اء  ب��اإ���ص��راف 
تقدمي  من  ومتكينها  الطبية  ال��ك��وادر  يف  الن�صاين  والعطاء  التطوعي 
اأف�صل اخلدمات الت�صخي�صية والعاجية واجلراحية والوقائية للمر�صى 

املعوزين حتت اطار تطوعي ومظلة ان�صانية.
زايد  م��ب��ادرة  ان  ال��دك��ت��ورة رمي عثمان  الإن�����ص��اين  العمل  �صفرية  واك���دت 
لإيجاد  مبتكرة  م��ب��ادرات  تبني  على  حر�صت  انطاقها  وم��ن��ذ  ال��ع��ط��اء 
حلول واقعية مل�صاكل �صحية او اجتماعية او اقت�صادية من خال تبنيها 
برامج �صاملة للرعاية ال�صحية التطوعية والتي تت�صمن برامج عاجية 
مللتقيات وموؤمترات يف  ال��دوري  التنظيم  ا�صافة اىل  ووقائية ووتدريبية 
خدمة  من  ومتكينها  الطبية  للكوادر  القدرات  لبناء  املجتمعية  ال�صحة 

املجتمعات. 
الرئي�س  ال�صامري  الدكتور عادل  الماراتي  القلب  من جهته قال جراح 
زايد  حملة  ان  الم����ارات  اأط��ب��اء  رئي�س  ال��ع��ط��اء  زاي���د  مل��ب��ادرة  التنفيذي 
الكوادر  من  خم�صني  عن  يزيد  ما  ا�صتقطاب  الفقراء  لعاج  الن�صانية 
التطوعية التخ�ص�صية وتاهيلها ومتكينها من العمل الن�صاين يف الفريق 
الطبي التطوعي يف حمطته احلالية يف القرى الزجنبارية وفق اف�صل 
والتي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  لتبني  ال�صراكات  وا�صتحداث  العاملية  املعايري 
ان�صجاما مع  واقت�صادية  ان�صانية  مل�صاكل  واقعية  ايجاد حلول  ت�صاهم يف 
ال نهيان  ال�صيخ زايد بن �صلطان  باإذن اهلل  الروح الن�صانية للمغفور له 
الذين خطوه خطاه  وامتداد جل�صور اخلري والعطاء لأبناء زايد اخلري 

ونهجوه نهجه يف جمالت العمل التطوعي والعطاء الن�صاين. 
واكد ان املرحلة القادمة �صت�صهد نقلة نوعية يف جمال العمل الن�صاين يف 
الزجنبار من خال تبني مبادرات جديدة م�صتدامة غري م�صبوغة ت�صاهم 

المارات  لإجن���ازات  جديدة  ا�صافة  وت�صكل  التطوعية  احلركة  اث��راء  يف 
وامل�صت�صفيات  املتنقلة  العيادات  خ��ال  من  الن�صاين  العمل  جم��الت  يف 
للو�صول  م�صتدامة  ت�صغيلية  خطة  وفق  خدماتها  �صتقدم  التي  امليدانية 
اىل اآلف من امل�صنني يف خمتلف القرى الزجنبارية بالتن�صيق مع وزارة 

ال�صحة الزجنبارية. 
واأ�صار �صعادة عبداهلل بن زايد املدير التنفيذي جلمعية دار الرب ان خال 
ال�صهر املا�صية ا�صتطاع اطباء المارات من تا�صي�س وادارة الع�صرات من 
يف  �صاهمت  والتي  الزجنبار  يف  املتحركة  وامل�صت�صفيات  املتنقلة  العيادات 

التخفيف من معاناه ما يزيد اللف يف خمتلف القرى الزجنبارية.
العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  ام��ن��اء  اخل��ي��ال ع�صو جمل�س  �صلطان  �صعادة  وق��ال 
المني العام ملوؤ�ص�صة بيت ال�صارقة اخلريي ان المارات �صباقة يف جمالت 
العمل الإن�صاين الطبي التخ�ص�صي من خال فرقها الطبية التطوعية 
وعيادات اخلري املتنقلة وم�صت�صفياتها املتحركة والتي ا�صتطاعت ان ت�صل 

بر�صالتها الن�صانية ملايني من الب�صر وتقدم العاج املجاين ملا يزيد عن 
مليون �صخ�س.  10

املتنقلة  العيادات  يف  عاجهم  مت  الذين  من  املر�صى  ثمن  جانبهم  ومن 
الريادي  الن�صاين  ب��ال��دور  الزجنبارية  ال��ق��رى  يف  امل��ي��داين  وامل�صت�صفى 
م�صيدين  الن�صاين  العمل  جم��الت  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  لدولة 
�صاهمت  التي  الزجنبارية  الماراتية  التطوعية  الطبية  الكوادر  بجهود 

ب�صكل فعال يف عاج اللف من املر�صى والتخفيف من معاناتهم .
دولة  ال��زجن��ب��اري��ة  ال�صحة  وزارة  ن��وف��ل حم��م��د مم��ث��ل  ال��دك��ت��ور  و���ص��ك��ر 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  املتحدة  العربية  الم��ارات 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« على املبادرات الن�صانية التي تنفذها 
لإغاثة املنكوبني واملت�صررين واملر�صى املعوزين يف �صتى انحاء العامل .. 
العون  املحتاجني ومد يد  �صباقة يف جمال م�صاعدة  اأن الم��ارات  موؤكدا 

وامل�صاعدة على م�صتوى العامل.

هزاع بن زايد ي�صهد تخريج الدورة الي 18 من مر�صحي الكلية البحرية

حملة زايد الإن�صانية تبدء مهامها الإن�صانية يف القرى الزجنبارية
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اأخبـار الإمـارات
اإعادة انتخاب الإمارات رئي�صا لربنامج » ذاكرة العامل«

•• باري�س-وام:

التابع ملنظمة   - العامل  ذاكرة  الدولية لربنامج  ال�صت�صارية  اللجنة  اأع��ادت 
�صعادة  ان��ت��خ��اب   -« اليون�صكو   « وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ري�����ص��ي م��دي��ر ع���ام الأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي رئي�صا 
اأهم  اإجن��از يح�صب للدولة يف واح��دة من  القادمتني يف  لل�صنتني  للربنامج 

جلان املنظمة الدولية.
اأبناء الإمارات  اأن دعم القيادة الر�صيدة لدور  واأكد �صعادة الدكتور الري�صي 
يف املحافل العاملية اأ�ص�س ل�صمعة طيبة �صاهمت يف اإعادة انتخابه لهذا املن�صب 
بف�صل  ياأتي   « العامل  ذاك��رة   « الإم���ارات لربنامج  تروؤ�س  اإن  وق��ال  الرفيع. 
زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من  الربنامج  به  حظي  ال��ذي  الكبري  الدعم 

رئي�س جمل�س  الرئا�صة  �صوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
توجيهات  وبف�صل  وتو�صياته  اأعماله  يتابع  ال��ذي  الوطني  الأر�صيف  اإدارة 
�صموه ال�صديدة جنح الربنامج - خال تروؤ�س الدولة ل�صدته - يف حتقيق 
العديد من التح�صينات على اإطار عمله وحظي بثناء مديرة املنظمة الدولية 

واأع�صاء املكتب التنفيذي لليوني�صكو.
املا�صي  العمل  اأ�صبوع  نهاية  عقدت  قد  الدولية  ال�صت�صارية  اللجنة  وكانت 
اليوني�صكو بهدف تطوير  العام ملنظمة  املدير  اإليه  ا�صتثنائيا دعت  اجتماعا 
ذاكرة  �صجل  برنامج  على  الرتكيز  زي���ادة  ذل��ك  يف  مب��ا  للجنة  ال��ه��ام  العمل 
الوثائقي  ال��رتاث  على  للحفاظ  ق��درات  بناء  اإىل  للحاجة  ا�صتجابة  العامل 
والو�صول اإليه يف الدول الأع�صاء مع اإعطاء الأولوية لأفريقيا واأقل البلدان 

منوا والدول ال�صغرية النامية.

و�صم الت�صكيل اجلديد يف ع�صويته �صعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�صي 
وديفيد  الرئي�س  نائب  ال�صنغال-  من   - دي��وب  مومار  وبابا  اللجنة  رئي�س 
الرئي�س  نائب   - اأ�صرتاليا  من   - لاأر�صيف  ال��دويل  املجل�س  رئي�س  فريكر 
وجو�صي نورتيفا - من فنلندا- نائب الرئي�س وريتا جتني فو - من �صورينام 
العامل  ذاكرة  برنامج  اأطلقت  اليوني�صكو  اأن منظمة  اللجنة. يذكر  - مقرر 
اأجل تدارك فقدان الذاكرة اجلمعية من خال املحافظة  1992 من  عام 
على حمفوظات الأر�صيفات العاملية القيمة وجمموعات املكتبات يف خمتلف 
اأنحاء العامل و�صمان ن�صرها على نطاق وا�صع ويهدف الربنامج اإىل حماية 
وجمع  املعلومات  تبادل  على  اخل��رباء  �صبكات  وم�صاعدة  الوثائقي  ال��رتاث 
القيمة  الأر�صيفية  واملحفوظات  الوثائقية  املجموعات  على  للحفاظ  املوارد 

والو�صول اإليها.

حملة ملواجهة م�صوهات املظهر 
العام يف املفرق ال�صناعية

•• اأبوظبي-وام:

وا�صل مركز بلدية م�صفح بالتعاون مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني 
مواقف،  املتكامل  النقل  وم��رك��ز  الق��ت�����ص��ادي��ة،  التنمية  دائ���رة 
و�صاعد لاأنظمة املرورية حملته ملواجهة م�صوهات املظهر العام 

يف منطقة مفرق ال�صناعية.
و�صمن جولة تفتي�صية لفرق اإدارة التفتي�س والرقابة يف مركز 
ال�صكنية  الأح��ي��اء  يف  ال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  م�صفح  بلدية 
وال�صاحات والأماكن العامة لر�صد املخالفات والتجاوزات وجهت 
البلدية 299 اإنذاراً للمركبات و210 للم�صوهات العامة ، كما 

حررت 118 خمالفة بحق مرتكبي م�صوهات املظهر العام .

حاكم ال�صارقة ي�صهد فعالية �صباح ال�صارقة الثقافية بباري�س ويطلق الن�صخة العا�صرة من جائزة ات�صالت لكتاب الطفل
•• باري�س -وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك���د 
العربي  العامل  ملعهد  دعمه  موا�صلة  على  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
العلمية  وامل�صاريع  الثقافية  والتظاهرات  والأن�صطة  والفعاليات  باري�س  يف 
التي يتبناها املعهد، والتي من �صاأنها مد ج�صور التعاون والرتابط الثقايف 

واملعريف بني العامل العربي وجمهورية فرن�صا.
ال�صارقة  �صباح  فعاليات  حفل  يف  �صموه  األقاها  التي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الثقافية الذي اأقيم يف معهد العامل العربي يف عا�صمة الفرن�صية باري�س، 
جمعية  ورئي�س  موؤ�ص�س  القا�صمي،  �صلطان  بنت  ب��دور  ال�صيخة  وبح�صور 

النا�صرين الإماراتيني، موؤ�ص�س ورئي�س موؤ�ص�صة كلمات.
ولفت �صموه اإىل العاقة املتميزة التي تربط �صموه مبعهد العامل العربي يف 
باري�س وبرئي�صه جاك لنغ، وا�صفا عاقته باملعهد بالقدمية حيث جتمعهم 

الكلمة ال�صادقة مبا ي�صب يف �صالح دعم الثقافة والتقارب بني ال�صعوب.
املادية،  ال�صعوبات  بع�س  م��ن  �صابق  وق��ت  يف  عانى  املعهد  اأن  �صموه  وذك��ر 
مرجعا الأ�صباب اإىل اأن الدول العربية مل تويل الثقافة الهتمام املطلوب، 

مما اأدى اإىل عرقلة بع�س اأن�صطة وفعاليات املعهد.
واأ�صار �صموه اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة بحكومة اأبوظبي 
يدعم  �صموه  واأن  العربي،  العامل  ملعهد  الرئي�صيني  الداعمني  من  تعترب 
املعهد بالثقافة، حيث بادر �صموه بعدد من امل�صاريع الثقافية والعلمية ومنها 

م�صروع “اخلليج .. واخلرائط”.
للنهو�س  اجل��اد  والعمل  اجل��ه��ود  تكاتف  اإىل  العربية  ال���دول  �صموه  ودع��ا 
بالثقافة العربية، وتعريف الآخرين مبا حتويه الثقافة العربية من معارف 

وعلوم وامل�صاركة الر�صمية يف املحافل الثقافية العاملية.
وبني �صموه اأن املوؤ�ص�صات الثقافية يف اإمارة ال�صارقة تعمل يف اإطار برنامج 
ثقايف لدعم الفنانني واملبدعني واملثقفني يف الوطن العربي وخمتلف دول 

العامل ومنهم املثقفني العرب يف باري�س.
ومن جانبه رحب ال�صيد جاك لنغ رئي�س معهد العامل العربي يف باري�س 
ب�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة وا�صفا اإياه بال�صديق ورجل الثقافة العظيم، 
ومثنيا على جهوده الكبرية يف خدمة الثقافة واملثقفني الإماراتيني والعرب، 
العربية  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  �صموه اجل��ل��ي يف حتقيق  ل���دور  وم�����ص��ريا 

والثقافات الأخرى ب�صكل عام والثقافة الفرن�صية على وجه اخل�صو�س.
امل�صتمر  ودعمه  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  م��ب��ادرات  لن��غ  ج��اك  وثمن 
ملعهد العامل العربي ومنذ زمن طويل، م�صتعر�صا عددا من تلك املبادرات 
التي �صكلت انطاقة حقيقية لأعمال املعهد ور�صخت اأهدافه التي اأن�صئ من 

اأجلها.
واأو�صح رئي�س معهد العامل العربي بباري�س باأن اإمارة ال�صارقة كانت �صباقة 
بلدان  خمتلف  وب��ني  بينها  الثقايف  والتبادل  التوا�صل  من  ج�صور  بناء  يف 
العامل لإميانها التام بقوة ر�صالة الثقافة ومدى تاأثريها يف الفكر الب�صري 

وتنمية املجتمعات.
وكان فى ا�صتقبال �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة لدى و�صوله معهد العامل 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  العربي 
ومعايل حممد املر، و�صعادة عمر �صيف غبا�س �صفري الدولة لدى اجلمهورية 
الفرن�صية و�صعادة علي عبداهلل الأحمد �صفري الدولة لدى جمهورية اأملانيا 
و�صعادة  الثقافة،  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد  عبداهلل  و�صعادة  الحتادية 
الدكتور  و�صعادة  للكتاب،  ال�صارقة  هيئة  رئي�س  العامري  ركا�س  بن  اأحمد 
عبدالعزيز امل�صلم رئي�س معهد ال�صارقة للكتاب، و�صعادة علي ابراهيم املري 
رئي�س دارة الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، و�صعادة حممد ح�صن خلف 
املدير  الكو�س  را�صد حممد  و�صعادة  لاإعام،  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  عام  مدير 
م�صت�صار  ت��رمي،  العزيز  وعبد  الإم��ارات��ي��ني،  النا�صرين  جلمعية  التنفيذي 
الرئي�س التنفيذي، مدير عام »ات�صالت« يف املناطق ال�صمالية، ونخبة من 

رواد الثقافة والأدب والإعاميني.
فرقة  قبل  من  الفنية  العرو�س  من  ع��دد  تقدمي  �صموه  و�صول  و�صاحب 
ال�صارقة الوطنية للرتاث الفني ليتفقد �صموه اأروقة املعهد، ويطلع �صموه 
اإح��دى مبادرات موؤ�ص�صة كلمات لتمكني  “تب�نى مكتبة” وهي  على مبادرة 
اأهمية  عن  �صرح  اإىل  امل�صروع  على  القائمني  من  �صموه  وا�صتمع  الأط��ف��ال، 
املبادرة يف توفري مكتبات م�صغرة لاأطفال يف املناطق املحرومة اأواملت�صررة 
اأنحاء  جميع  يف  اجل��دي��دة  العربية  واملجتمعات  وال�صراعات  ال��ك��وارث  من 

العامل.
الأطفال  دع��م  ب��ه��دف  العربية،  باللغة  ك��ت��اب   100 على  املكتبة  وحت��ت��وي 
العرب الاجئني والنازحني عرب تزويدهم بالكتب العربية واملواد املعرفية 
خال  ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق��ايف  وم��وروث��ه��م  لغتهم  على  املحافظة  م��ن  لتمكينهم 

تواجدهم خارج بلدانهم الأ�صلية.
“قراءة ن�س”،  الثقافية، ومنها فقرة  ال�صارقة  اأن�صطة �صباح  �صموه  وتابع 
حيث تهدف اإىل تعليم اللغة العربية لاأطفال وزيادة مداركه الفكرية من 

خال قراءة كتب الأطفال.
العامل  �صموه مكتبة معهد  وزار  فرن�صا  العربي يف  العامل  اأك��رب مكتبة عن 
العربي التي تعد اأكرب مكتبة عن العامل العربي يف فرن�صا وت�صم جمموعة 
يقرب من  ما  وت�صتقبل  ع��دة،  بلغات  ووثيقة  األ��ف عمل   100 ح��واىل  من 
اإغاقها  من  �صنوات  ث��اث  بعد  املكتبة  افتتاح  واأع��ي��د  �صنويا،  زائ��ر  مليون 
للرتميم، وو�صف رئي�س الوزراء الفرن�صي برنار كازنوف املكتبة باأنها مركز 
“للمعارف والتبادل”، حيث حتتوي على الكتب القيمة من بينها م�صحف 
ق�ص�س  من  جدا  قدمية  ون�صخ  رامبو  اأرت��ور  الفرن�صي  ال�صاعر  ميلكه  كان 
على م�صتوى  وتطوير  ترميم  عمليات  املكتبة  و�صهدت  وليلة”،  ليلة  “األف 

ال�صكل وامل�صمون.
ت�صم  متكاملة  جمموعة  املكتبة  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأه���دى 
اإ�صهاما من �صموه يف دعم امل�صهد الثقايف  اأعماله الأدبية وكتبه التاريخية، 
خال  من  والتعاون  التقارب  ج�صور  وم��د  باري�س،  الفرن�صية  العا�صمة  يف 

الثقافة.
حفل  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  و�صهد 
هام�س  على  الطفل،  لكتاب  ات�صالت  جائزة  اأقامته  ال��ذي  املميز  الإط��اق 
باختيار  احتفاء  اأم�س،  ي��وم  للكتاب،  ال��دويل  باري�س  معر�س  يف  م�صاركتها 
اإطاق  ومبنا�صبة  امل��ع��ر���س،  م��ن  ال�38  للن�صخة  مم��ي��زا  �صيفا  ال�����ص��ارق��ة 

الن�صخة العا�صرة من اجلائزة.
وجاء تنظيم هذا الحتفال �صمن فعالية “�صباح ال�صارقة” الثقافية التي 
اأقيمت يف معهد العامل العربي بالعا�صمة الفرن�صية باري�س، وت�صكل جزءا 
للكتاب  ال���دويل  باري�س  معر�س  يف  مميزا  �صيفا  “ال�صارقة  فعاليات  م��ن 

.”2018
وا�صتمع �صموه اإىل �صرح من القائمني على اجلائزة، وعن اأهدافها يف ت�صجيع 
العاملني يف جمال اأدب الطفل العربي على اإنتاج كتب ذات جودة عالية �صكا 
اأجيال  بني  ال��ق��راءة  على  الإق��ب��ال  وزي���ادة  واليافعني،  لاأطفال  وم�صمونا 

امل�صتقبل.
الطفل  لكتاب  ات�����ص��الت  جل��ائ��زة  العا�صرة  الن�صخة  اإط���اق  �صموه  و�صهد 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  ممثلي  من  جمموعة  ح�صره  بهيج  حفل  يف  العا�صرة، 

الثقافية واملعرفية وممثلي دور الن�صر العربية.
واأكدت ال�صيخة بدور بنت �صلطان القا�صمي اأن جائزة ات�صالت لكتاب الطفل 
بالكتاب،  واليافعني  الأط��ف��ال  اهتمام  زي��ادة  على  انطاقتها  منذ  حر�صت 
الن�صو�س، من  والر�صامني على حت�صني جودة  املوؤلفني  من خال حتفيز 
اإىل ت�صجيع  اإ�صافة  الداخلي،  ال�صكل  ناحية قوة م�صمون الأفكار وجاذبية 
للكتاب، جلذب  ال�صكل اخلارجي  ج��ودة  اأك��رث على  الرتكيز  النا�صرين على 

ال�صغار اإىل القراءة وجعلهم ي�صتمتعون بها اأكرث.
اليافعني  لكتب  الإماراتي  املجل�س  اأن  اإىل  القا�صمي  بدور  ال�صيخة  واأ�صارت 
يعمل مع عدد كبري من ال�صركاء املحليني والدوليني على اإطاق وتنفيذ 
العديد من املبادرات واحلمات الرامية اإىل تر�صيخ القراءة يف نفو�س اأجيال 
امل�صتقبل، وتعزيز اإقبالهم عليها، وتقدمي كل ما يزيد من ا�صتمتاعهم بها، 
كي تكون عادة يومية لهم، وو�صيلة للتثقيف والرتفيه ترافقهم يف كل مكان 

من حياتهم، مع اأ�صدقائهم واأخوتهم.
التي  للجائزة  ات�����ص��الت  �صركة  رع��اي��ة  اإن  ت��رمي  العزيز  عبد  �صعادة  وق��ال 
ين�صجم مع م�صوؤوليتنا الجتماعية، يف  العا�صر  بعامها   2018 حتتفل يف 
تعزيز واقع النه�صة الثقافية واملعرفية التي تعي�صها دولة الإمارات العربية 
املتحدة، لنكون �صركاء م�صاهمني يف تهيئة البيئة املنا�صبة جلميع املبدعني، 
من املوؤلفني والر�صامني والنا�صرين، وال�صتثمار يف العقول النرية ليت�صنى 
التي  العربية  والثقافة  واللغة،  الكتاب،  يخدم  مبا  مهاراتهم  تطوير  لهم 

تعترب حجر اأ�صا�س النه�صة احل�صارية .
واأ�صاف ترمي اأ�صهمت جائزة ات�صالت لكتاب الطفل يف اإثراء امل�صهد الثقايف 
لأ�صماء  واخل�صبة  املنا�صبة  البيئة  ووف��رت  امل�صامني،  من  بالكثري  العربي 
عربية مبدعة يف جمال اأدب الطفل كي ترتجم ما متلكه من اإبداعات ب�صكل 

العربية، وهذا  املنطقة  الكتاب والن�صر يف  ملمو�س مبا يخدم واقع �صناعة 
التي باتت حتظى ب�صهرة  الأهمية يح�صب للجائزة  اأمر غاية يف  ذاته  بحد 

كبرية على امل�صتويني العربي والدويل .
لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س  رئي�س  العقروبي  عبيد  م��روة  قالت  جانبها  من 
اليافعني اإن جائزة ات�صالت لكتاب الطفل ومنذ انطاقتها جاءت ترجمة 
ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لروؤية 
للحياة،  حمركا  القراءة  جعل  يف  واملتمثلة  ال�صارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
املجتمعات،  بناء  اأ���ص��ا���س  ه��و  فالكتاب  الإن�����ص��ان،  بناء  يف  اأ�صا�صيا  ومف�صا 
املنطلق  ه��ذا  وامل�صتقبل، وم��ن  بالأجيال والأف��ك��ار  ارت��ق��اء  به هو  والرت��ق��اء 
حت��ر���س ج��ائ��زة ات�����ص��الت ع��ل��ى ف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة الكتاب 

وا�صتقطاب مبدعني جددا يرثون اأدب الطفل العربي باأعمالهم املميزة .
واأ�صافت العقروبي حتظى اجلائزة بدعم ومتابعة ال�صيخة بدور بنت �صلطان 
القا�صمي، وهو ما اأ�صهم يف حتفيز العاملني ب�صناعة كتب الأطفال واليافعني 
على موا�صلة البذل والعطاء من اأجل حتقيق ح�صور لفت لاإ�صدارات ذات 
اجلودة وامل�صامني املميزة، للم�صاهمة يف غر�س اأ�ص�س القراءة لدى الأجيال 
بل  اإجن���ازات  اإليه من  و�صلت  ما  عند  تتوقف  اجلائزة مل  اأن  كما  النا�صئة، 
على  وحتر�س  الطفل،  اأدب  ثقافة  حقول  لتطوير  متوا�صل  عطاء  يف  هي 
ال�صتفادة من التطورات التقنية وتوظفها يف �صبيل دعم املعرفة والثقافة 

ب�صكلها الأمثل .
وت�����ص��م ج��ائ��زة ات�����ص��الت ل��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل ���ص��ت ف��ئ��ات ه���ي: ف��ئ��ة ك��ت��اب العام 
للطفل، البالغة قيمتها 300 األف درهم اإماراتي يتم توزيعها على النا�صر 
واملوؤلف والر�صام، بواقع 100 األف درهم لكل واحد منهم، وفئة كتاب العام 
والنا�صر،  املوؤلف  بني  منا�صفة  ت��وزع  دره��م  األ��ف   200 وقيمتها  لليافعني، 
اأف�صل ر�صوم، وقيمتها  األف درهم، وفئة   100 اأف�صل ن�س، وقيمتها  وفئة 

درهم. األف   100
كما ت�صم اجلائزة فئة اأف�صل اإخراج وقيمتها 100 األف درهم، وفئة اأف�صل 
تطبيق تفاعلي للكتاب وقيمتها 100 األف درهم يتم توزيعها منا�صفة بني 
اأو ح�صب ما تقرره جلنة التحكيم، كما تخ�ص�س  النا�صر ومطور التطبيق 
لبناء قدرات  �صل�صلة ور���س عمل  األ��ف دره��م لتنظيم   300 اجلائزة كذلك 
ور�س  ح�صور  فر�صة  النا�صرين  ومنح  والر�صم،  الكتابة  يف  العربي  ال�صباب 
عمل وموؤمترات دولية، لت�صل بذلك القيمة املالية الإجمالية للجائزة اإىل 

مليون و200 األف درهم.
 2009 ع��ام  يف  انطلقت  ق��د  الطفل”  لكتاب  “ات�صالت  ج��ائ��زة  وك��ان��ت 
مب���ب���ادرة ك��رمي��ة م���ن ال�����ص��ي��خ��ة ب����دور ب��ن��ت ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي، املوؤ�ص�س 
والرئي�س الفخري للمجل�س الإماراتي لكتب اليافعني، وبرعاية من �صركة 
“ات�صالت” وتهدف اجلائزة اإىل دعم �صناعة كتاب الطفل يف العامل العربي 
والرتقاء به، وتكرمي كتب الأطفال املميزة التي تتناول موا�صيع معا�صرة 
ترثي اأدب الطفل، اإىل جانب حتفيز النا�صرين والكتاب والر�صامني لاإبداع 

يف جمال ن�صر كتب الأطفال ال�صادرة باللغة العربية.

خلل ندوة نظمها جناح ال�ضارقة مب�ضاركة اأربعة متخ�ض�ضني

ال�صحافة الإماراتية والإعالم الفرن�صي يطرحان �صوؤال مواكبة ق�صايا الإرهاب يف باري�س للكتاب
•• باري�س-الفجر:

ن��ظ��م ج��ن��اح ال�����ص��ارق��ة امل�����ص��ارك يف 
�صمن  للكتاب”  باري�س  “معر�س 
الإم����ارة  اخ��ت��ي��ار  ف��ع��ال��ي��ات  �صل�صلة 
م�صاء  املعر�س،  على  مم��ي��زاً  �صيفاً 
نقا�صية  ال�صبت، جل�صة  الأول  اأم�س 
بعنوان “مواكبات اإعامية” �صارك 
اإبراهيم  حم��م��د  م����ن:  ك����ٌل  ف��ي��ه��ا 

احل���م���ادي، رئ��ي�����س حت��ري��ر جريدة 
“الحتاد”، ورائد الربقاوي، رئي�س 
�صحيفة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ت��ح��ري��ر 
كبري  �صينو،  وكري�صتيان  اخل��ل��ي��ج، 
مرا�صلي موؤ�ص�صة “فران�س راديو”، 
الق�صم  م��دي��ر  غ��و���ص��ي��ه،  واأول���ي�������س 
اأم”  اأف  “بي  تلفزيون  يف  ال���دويل 

الفرن�صي.
الإع�����ام  دور  اجل��ل�����ص��ة  وت���ن���اول���ت 

العامل  ي�������ص���ه���ده  ف��ي��م��ا  وت�����اأث�����ريه 
م��ع اجلماعات  م��ن مواجهة  ال��ي��وم 
ب����ل����دان  الإره������اب������ي������ة يف خم���ت���ل���ف 
اجلل�صة  ط��رح مدير  ال��ع��امل، حيث 
الزرعوين،  م�صطفى  الإع���ام���ي 
ما  ح���ول  ال��ت�����ص��اوؤلت  م��ن  �صل�صلة 
وجهود  الإع���ام،  يقدمه  اأن  ميكن 
ال�����ص��ح��ف��ي��ة يف رف���ع  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
الأفكار  بخطورة  املجتمعات  وع��ي 
فا�صتهل  وال���ه���دام���ة،  ال��ظ��ام��ي��ة، 
الندوة ب�صوؤال وجهه اإىل الإعامي 
قال  �صينو،  كري�صتيان  ال��ف��رن�����ص��ي 
حتييد  يف  الإع������ام  دور  م���ا  ف��ي��ه: 

الأفكار املتطرفة؟ 
واأج�������اب ���ص��ي��ن��و: ب��ره��ن��ت اأح�����داث 
الإعام وجد  اأن  ال�صنوات الأخرية 
خ��ط��اب م�صاد،  اإن���ت���اج  يف  ���ص��ع��وب��ة 
خ�صو�صاً مع مع�صات مثل الت�صّدد 
فرن�صيني  �صباب  وان��ت��م��اء  ال��دي��ن��ي، 
عودتهم  اأو  اإرهابية  تنظيمات  اإىل 
من مناطق القتال، وهو �صوؤال كبري 
لي�س فقط على الإعام، واإمنا على 
واأ�صاف:  الفرن�صي.   املجتمع  ك��ل 
هذا ال�صوؤال يخفي �صوؤاًل اآخر: اأين 
الفرن�صيون  ي��ذه��ب  ك��ي��ف  اخل��ل��ل؟ 
اإىل م���ا ب��ع��د احل���ق���وق احل���م���راء؟، 
تعقيداً  اأك���رث  امل�صاألة  تظهر  حيث 
-رغ��م حجم  اليوم  ول منلك حتى 
ما يح�صل-  عليها اإجابات حا�صمة. 
من جهته، حتّدث حممد احلمادي 
ح���ول واق���ع الإع����ام ال��ي��وم يف ظل 
متغرّيات ال�صنوات الأخرية، بقوله: 
ع��ن مو�صوع  نتكلم  اأن��ن��ا  املثري  م��ن 

�صامته.
واأ���ص��اف ب��رق��اوي: يف ه��ذا الو�صع 
ي��خ��ت��ل��ف م���ف���ه���وم احل����ري����ة، حيث 
احلديث  علينا  ال���ازم  م��ن  ي�صبح 
اأحياناً  اإذ  م�������ص���وؤول���ة،  ح���ري���ة  ع���ن 
اإعام  اأداء  ب��ني  ا���ص��ط��دام  ي��ح��دث 
باأكرث  يطالب  غربي  واآخ���ر  عربي 
من احلريات. لكن يف الغالب هناك 
م�صالح عامة تفر�س �صكًا موحداً 

يف التعامل مع الأحداث.
ويف رده على �صوؤال وجهه الزرعوين 
اأن  اإمكانية  ح��ول  غو�صيه  لأولي�س 
يبث ت�صجيًا للبغدادي على قناته 
الإعامية،  قال غو�صية: “الإعام 
والإره������اب م��ن اأب����رز امل���ح���اور التي 
اجلديد،  القرن  يف  التفكري  �صغلت 
ودائماً كان العامل يعي�س يف حروب 
اأن ما تغرّي اليوم هو  واأزم��ات غري 
الإع����ام امل��ع��ا���ص��ر، وال����ذي مل يعد 
ك��م��ا ك����ان، ح��ي��ث وج���د ن��ف�����ص��ه وقد 
جت���اوزت���ه اأ����ص���ك���ال اأخ�����رى اأب���رزه���ا 
الجتماعي،  ال���ت���وا����ص���ل  و����ص���ائ���ل 
ويف ه���ذا ال��و���ص��ع اأ���ص��ب��ح الإع����ام 
الإرهابيني،  اأيدي  يف  اأ�صلحة  نف�صه 
النا�س  اأث����ره يف  ي��ع��رف��ون  وه�����وؤلء 
يف  ف��اإن��ن��ا  ه��ن��ا،  وم��ن  وي�صتعملونه. 
حذر  �صيا�صة  لدينا  اأم”  اأف  “بي 
ف��ي��دي��و، حيث  اأي  ُعليا ح��ني من���ّرر 
امل�صامني  يف  جماعي  ب�صكل  نفّكر 

التي يريد متريرها من خالنا”.
ب��ع��ب��ارة املفكر  وا���ص��ت�����ص��ه��د غ��و���ص��ي��ه 
اأرون  ال���راح���ل رمي����ون  ال��ف��رن�����ص��ي 
اأن  ي��ري��د  ل  “الإرهاب  ق���ال:  ح��ني 

ف��الإره��اب مل  الإره����اب يف فرن�صا. 
اأ�صبح  واإمن��ا  اأو مكان،  له دين  يعد 
ك����امل����ارد ال�����ذي ان��ط��ل��ق وي���ري���د اأن 

يرعب كل العامل. 
الإره��اب يعرف كيف  واأ�صاف: بات 
ي�����ص��ت��خ��دم الإع������ام، وي��ع��رف كيف 
يغّني على وت��ر احل��ري��ات، وه��و ما 
اجلماعات  اأن  ن��رى  ح��ني  ناحظه 
هو  م��ا  ك��ل  ا�صتعملت  ق��د  املتطرفة 
حيث  الإع���ام،  م�صتوى  على  متاح 
�صبكات  ع���رب  ي��ح�����ص��رون  �����ص����اروا  
عرب  وقبلها  الجتماعي،  التوا�صل 
التلفزيونات الف�صائية، وقبل ذلك 

من خال اأ�صرطة الكا�صيت.
ت��ع��دد منافذ  اأن  واع��ت��رب احل��م��ادي 
اجل���ه���ات امل��ت��ط��رف��ة والإره����اب����ي����ة، 
على  ال��ب��ق��اء  الإع����ام  على  يفر�س 
اأن الإعام  اإىل  وعي ويقظة، لفتاً 
واعيا  يكن  الأفكار مل  لهذه  امل�صاد 
الأمر  وتزايد  �صابقاً،  الأم��ور  بهذه 
اأ�صامة  مثل  �صخ�صية  وج��دت  حني 
من  ل��ه��ا  جم��ان��ي��ة  ة  من�صّ لدن  ب��ن 
خال قناة اجلزيرة، بحجة تقدمي 

الراأي والراأي الآخر.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال رائ������د ب����رق����اوي: 
الإعام جزء من موؤ�ص�صات املجتمع 
املجتمع  ع���ن  ي���ع���رّب  وه����و  امل������دين، 
ب��رم��ت��ه، ف���ا مي��ك��ن احل���دي���ث عن 
وي�صار،  ب���ني مي���ني  م��ق�����ّص��م  اإع�����ام 
حني  اإذ  ال�������ص���ل���ط���ة،  و�����ص����د  وم������ع 
ج�صيم،  خطر  اأم���ام  اجلميع  ي��ك��ون 
ملا  واعياً  يكون  اأن  مدعو  فاجلميع 
ومي�ّس  املجتمع  ي�صيب  اأن  مي��ك��ن 

يقتل كثريين واإمنا يريد اأن يعرف 
اق��رتف��ه م��ن جرائم”.  ال��ن��ا���س م��ا 
واأ�صاف: “لي�س الإعام وحده اأمام 
جمتمعات  اأي�صا  ب��ل  التحدي  ه��ذا 
بالذات  فرن�صا  يف  فنحن  باأ�صرها، 
املهم  وم��ن  ال�صدمة،  ه��ذه  واجهنا 
العامل  م��ن  زم��ائ��ن��ا  م��ع  نفكر  اأن 
ال���ع���رب���ي وف���������ص����اءات اأخ�������رى من 
من  ال���ث���اين  امل���ح���ور  ويف  العامل”. 
كري�صيتان  قال  النقا�صية،  اجلل�صة 
كان  لأي  اأ���ص��ب��ح  “اليوم،  ���ص��ي��ن��و: 
ي��ك��ون ���ص��ح��اف��ي��ا وهو  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 
لل�صحايف  ك��ب��رياً  حت��ّدي��ا  يخلق  م��ا 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، غ��ري اأن��ن��ي اأع��ت��ق��د اأن 
الظروف قد دفعت نحو العودة اإىل 
باعتباره  ال�صحافة  من  النوع  هذا 
اأم���ام ط��وف��ان غ��ري مراقب  �صمانة 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على 
وال��ت��ح��دي يف ظ��ل ذل��ك ه��و احلذر 
�صاعي  اإىل  ال�����ص��ح��ايف  حت����ول  م���ن 

بريد لاإرهابيني”. 

من  ك����ان  اإن  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف 
جديدة  ت�صريعات  و�صع  ال�صروري 
ل��اإع��ام يف تعامله م��ع الإره���اب؟ 
ن��وع من  ي��وج��د  فرن�صا،  “يف  ق���ال: 
املوؤ�ص�صات  يف  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
الإع���ام���ي���ة، وه��ن��اك ت��ف��اه��م فيما 
اأو حذف  البث  بينها، من نوع عدم 
ال�صور”،  بع�س  ق�س  اأو  الأ���ص��م��اء، 
النقي�س  ال����ط����رف  م����ن  حم��������ّذراً 
“اإذا  ب���ال���ق���ول:  امل���ع���ادل���ة،  ه����ذه  يف 
هناك  �صيكون  ج����داً،  ر�صميني  ك��ن��ا 
اإ�صكال اآخر يتمّثل يف نفور املتابعني 
التوا�صل  ���ص��ب��ك��ات  اإىل  وذه���اب���ه���م 
الجتماعي حيث يجدون كل �صيء، 
م�صاحة كبرية  تركنا  نكون  وبذلك 

للتاأثري ي�صتغلها الإرهابيون”.
“يف   : احلمادي  ت�صاءل  جانبه  من 
زم���ن ب���ات ف��ي��ه اجل��م��ي��ع �صحفيني 
اجلميع  يتحلى  ه��ل  واإع���ام���ي���ني، 
املعلومة  ن�������ص���ر  يف  ب���امل�������ص���وؤول���ي���ة 
ن�صره؟”.  قبل  والتدقيق يف اخلرب 

وتابع: “املفارقة اأن الإعام العادي 
ي����واج����ه حت����دي����اً ب����وج����ود الإع������ام 
من�صبطاً  يظل  اأن  فعليه  الرقمي، 
وخ��ا���ص��ع��ا ل��ل��ت�����ص��ري��ع��ات واأع������راف 
يراعيها  ل  اأم������ور  وه����ي  امل��ج��ت��م��ع 

ال�صكل البديل من الإعام”. 
م�صكلة  لي�س  “الإرهاب  واأ���ص��اف: 
ب��ل هو  ف��ق��ط،  اإ���ص��ام��ي��ة  اأو  عربية 
وح�س كا�صر يريد اأن يرعب اجلميع، 
امل�صاألة ل ميكن طرحها فقط  واأن 
على م�صتوى الإعام، فهذا الأخري 
موؤ�ص�صات  لأدوار  م��ك��ّم��ل  دور  ل���ه 

املجتمع كلها ومنها احلكومات”.
الإعام  اأن  ب��رق��اوي  رائ���د  واع��ت��رب 
العامل  يف  وحتى  العربي  العامل  يف 
بتغيري  ي��ب��داأ  اأن  عليه  ع���ام،  ب�صكل 
ال�صرائح  اإىل  وي���ن���زل  ن��خ��ب��وي��ت��ه، 
تلك  اأو  الإره�����اب  لفكر  احل��ا���ص��ن��ة 
خال  من  ا�صتغالها،  ميكن  التي 
الق������رتاب م��ن��ه��ا وال��ت��ف��اع��ل معها 

ومعرفة ما حتتاجه وما تنتظره. 



االثنني   19   مارس    2018  م   -   العـدد  12278  
Monday   19   March   2018  -  Issue No   12278

06

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  دع��ا 
املعلمني  ال��ت�����ص��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
والطاب اإىل التحلي بقيمة الت�صامح 
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��الأث��ر الإي��ج��اب��ي الأكرب 
والفائدة الأو�صع للت�صدي للتحديات 
يف  ال��ع��امل��ي  التعليم  ب��ق��ط��اع  املحيطة 

ع�صرنا الراهن وم�صتقبا.
وقال معاليه - يف كلمة األقاها خال 

للمنتدى  ال�صاد�صة  ال�صنوية  ال��دورة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وامل����ه����ارات يف دبي 
م�صريتهم  يف  امل��ع��ل��م��ون  “يواجه   -
النا�صئة  الأجيال  اإع��داد  اإىل  الرامية 
حتديات  ب���ع���ده  وم����ا   2030 ل���ع���ام 
ب���ه���ا.. ف��ال��ت��ق��ن��ي��ات التي  ي�����ص��ت��ه��ان  ل 
والتعلم  التعليم  عملية  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر 
�صتتبدل لتحل حملها تقنيات جديدة 
 2030 وع���ام  ال��ي��وم  ب��ني  وخمتلفة 
اأمدا  ال��ب��ق��اء وال��ت��اأث��ري الأط����ول  لكن 

ال���ق���ي���م التي  ن�����ص��ي��ب  ���ص��ي��ك��ون م����ن 
يغر�صها املعلمون يف طابهم.

الإم�������ارات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����ار 
اأولوياتها  راأ���س  على  التعليم  و�صعت 
منذ تاأ�صي�صها .. م�صيفا اآمن املغفور 
اآل نهيان  زاي��د بن �صلطان  ال�صيخ  له 
ط��ي��ب اهلل ث����راه ال����ذي ن��ح��ت��ف��ل هذا 
ال��ع��ام ب��ال��ذك��رى امل��ئ��وي��ة مل��ي��اده باأن 
ازدهار وجناح الدول يقا�س مب�صتوى 
ال��ت��ع��ل��ي��م ب���ني اأف�����راده�����ا وق����د ج�صد 

بتاأ�صي�س  الإمي����ان  ه��ذا  زاي���د  ال�صيخ 
التطور  ف��ائ��ق��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ب��دءا م��ن ال��ق��اع��دة اإىل اأع��ل��ى الهرم. 
الرئي�صية  ال���ف���ك���رة  ع��ل��ى  وت���رك���ي���زا 
ملنتدى هذا العام واملتج�صدة يف �صعاره 
كيف نعد جيل ال�صباب لعامل 2030 
وما بعد؟.. قال معاليه يف حني تاأتي 
لتجعل  املتاحقة  التقنية  التطورات 
من ا�صت�صراف امل�صتقبل لعام 2030 
بعدة  اجل����زم  ب��و���ص��ع��ن��ا  �صعبة  م��ه��م��ة 

اأمور منها اأننا �صنوا�صل العي�س �صويا 
يف كنف عائاتنا وجمتمعاتنا ودولنا 
واأننا �صنوا�صل العي�س يف عامل حتكمه 
علينا  يتحتم  ولهذا  الختاف  اأوجه 
رجال  ليكونوا  ال��ي��وم  طابنا  اإع���داد 

ون�صاء �صاحلني يف عام 2030.
واأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
�صخ�صية  �صتلعبه  الأب����رز  ال����دور  اأن 
�صيتذكرون  ال��ط��اب  لأن  املعلمني” 
العظيم..  معلمهم  �صخ�صية  دائ��م��ا 

الأ�صخا�س  ه�����وؤلء  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
م�صتداما  اأث��را  �صيرتكون  ال�صاحلني 

طول العمر.
و���ص��دد ع��ل��ى ����ص���رورة ت��ر���ص��ي��خ ثقافة 
دعائم  اإر���ص��اء  اإىل  داع��ي��ا   .. الت�صامح 
الت�صامح  ق��ي��م��ة  ت��ث��م��ن  جم��ت��م��ع��ات 

وت�صجعها وتعزز ر�صوخها.
وقال معاليه “ ي�صكل الت�صامح ج�صرا 
التنوع  يف  الكامنة  الفجوات  لجتياز 
روؤيتنا  نطاق  تو�صيع  على  ق��ادر  فهو 

فهمنا  وت��ع��م��ي��ق  ف�����ص��ول��ن��ا  وت���غ���ذي���ة 
وت��ع��زي��ز اح��رتام��ن��ا ل��اآخ��ري��ن مهما 

التزامنا  ينمي  اأن��ه  كما  عنا  اختلفوا 
باأف�صل القيم واأ�صماها.

ويل عهد عجمان يح�صر اأفراح الغفلي وال�صام�صي والكتبي
•• عجمان -وام:

ح�����ص��ر ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
ع��ه��د ع��ج��م��ان ح��ف��ل ال���ص��ت��ق��ب��ال ال���ذي اأق��ام��ت��ه عائلة 
مبنا�صبة  الأول  اأم�س  م�صاء  الغفلي  خليفة  بن  حممد 
الرزي  �صلطان  ربيع  اإىل كرمية  زف��اف جنليه حمدان 
بن  م�صبح  ب��ن  �صعيد  ك��رمي��ة  اىل  وع��ل��ي  ال�����ص��ام�����ص��ي 
الكتبي  دل��وان  بن  �صعيد  �صيف  وعائلة  الغفلي  غليطة 
مبنا�صبة زفاف جنله عبداهلل اإىل كرمية �صلطان را�صد 
ال�صام�صي وذلك يف �صالة موؤ�ص�صة خليفة بن  �صلطان 

زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�صانية مبنطقة احلميدية 
جانب  اإىل  ال�صتقبال  حفل  ح�صر  عجمان.  مدينة  يف 
�صموه .. ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم 
لل�صوؤون املالية والإدارية وال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 
عجمان  يف  ال�صياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي 
وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
بن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  وال�صيخ  عجمان  يف  والتخطيط 

�صعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم عجمان.
كما ح�صر احلفل ال�صيخ �صعيد بن را�صد النعيمي اىل 
جانب الوجهاء واأعيان الباد وروؤ�صاء ومديرو الدوائر 

احلكومية واملحلية واملدعوون وكبار امل�صوؤولني.
التهاين  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  وق��دم 
بهذه  الكتبي  وال  ال�صام�صي  وال  الغفلي  ال  لعائلة 

املنا�صبة.
واأع����رب اأه���ل ال��ع��ر���ص��ان واحل�����ص��ور ع��ن ب��ال��غ �صكرهم 
وتقديرهم ل�صموه على م�صاركته لأفراحهم.. مقدرين 
املواطنني  اف��راح  مع  والتوا�صل  اللتقاء  على  حر�صه 

داعني له بدوام ال�صحة وطول العمر.
ال�صعبية  الأه���ازي���ج  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون  ف���رق  وق��دم��ت 

وعرو�صا فنية متنوعة من وحي الرتاث الإماراتي.

ت�ضهيل اإجراءات العبور من واإىل دولة الإمارات 

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يتفقد الدارة احلدودي وميناء �صقر

موا�صالت عجمان تزور ثالث مدار�س يف يوم الطفل الإماراتي
•• عجمان : الفجر 

“يوم  زاي���د فعاليات  ف��ري��ق ع��ام  ���ص��ارك 
من  ع���دد  ب���زي���ارة  الماراتي”  ال��ط��ف��ل 
برنامج  بتنظيم  الإم�����ارة،  يف  امل���دار����س 
���ص��رح مب�صط  ل��اأط��ف��ال ت�صمن  ح��اف��ل 
ع��ن ق��ان��ون ودمي���ة و�صبب حت��دي��د يوم 
خا�س لاحتفال بيوم الطفل الإماراتي 
مبتكرة  ترفيهية  لفعاليات  بالإ�صافة 
وت�صجيعهم  ط��اق��ات��ه��م  اإب������راز  ب���ه���دف 
اإبداعية  باأ�صاليب  والتميز  الإبداع  على 
عليهم  ال���ه���داي���ا  وت����وزي����ع  وت��رف��ي��ه��ي��ة 
لإ�صعادهم، وراعى الفريق تقدمي هدايا 
ل��اأط��ف��ال ال��ذي��ن ول����دوا يف م��ث��ل هذا 
الطفل  ي���وم  فعالية  وت�صمنت  ال��ي��وم، 
النعيمية  م��در���ص��ة  زي�����ارة  الإم�����ارات�����ي 
للبنني  م�������ص���ريف  وم���در����ص���ة  ل��ل��ب��ن��ات 

ومدر�صة عفرا للبنات.
واأ����ص���ارت ع���زة امل��ع��ا رئ��ي�����س ف��ري��ق عام 
زايد اإىل اأن الأطفال هم ركيزة الوطن 

وم�صتقبله و�صواعده التي نعتمد عليها 
اأن  م��وؤك��دة  وال��ت��ط��ور،  التنمية  ب��ن��اء  يف 
فعالياته  اج��ن��دة  ينفذ  زاي��د  ع��ام  فريق 
ا�صرتاتيجية موؤ�ص�صة  �صمن ما جاء يف 
م�صوؤوليتها  جت���اه  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ص��ات 
نقل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وروؤي��ت��ه��ا  املجتمعية 
املجتمع  اأف����راد  جلميع  واآم���ن  م�صتدام 

الطفل �صمن  زايد و�صع  اأن فريق  كما 
اأول�����وي�����ات ب���رن���اجم���ه ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي على 
م��دار ال��ع��ام وذل��ك م��ن خ��ال مبادرات 

متنوعة.
الدولة  اه��ت��م��ام  اأن  امل��ع��ا  واأو����ص���ح���ت 
بحماية الطفل تثمر عن اخراج اجيال 
متزنة نف�صيا وي�صبح قوامها مبني على 

الت�صلح  على  واحل��ر���س  ال��ق��دوة  تقليد 
ب��ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة مم���ا مي��ك��ن الطفل 
م��ن وج����ود م�����ص��اح��ة م��ائ��م��ة لاإبداع 
م�صلحة  يف  ي�����ص��ب  ال�����ذي  والب���ت���ك���ار 
الولء  ال��وط��ن م��ن خ���ال غ��ر���س روح 

والنتماء.
واختتمت الفعالية بزيارة ق�صم الولدة 

وق�صم الأطفال يف م�صت�صفى خليفة كما 
ح��ر���س ف��ري��ق ع���ام زاي����د ع��ل��ى ت�صليط 
الطفل  بحقوق  التوعية  على  ال�����ص��وء 
الإم��ارات��ي من خ��ال ما ورد يف قانون 
ودمي�������ة حل���م���اي���ة ال���ط���ف���ل وال��������ذي مت 
ت��زام��ن��ا م��ع تاريخ  ي��وم الطفل  حت��دي��د 

ا�صدار القانون. 

»مقهى املعرفة« مبادرة المارات للتنمية براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

الن�صاط  تكري�س  اإىل  الهادفة  ل��ل��ق��راءة،  الوطنية  اخلطة  تفعيل  اإط���ار  يف 
“ مقهى  مبادرة  الجتماعية   للتنمية  الإم���ارات  جمعية  اأطلقت  القرائي 
املعرفة “ بالتعاون مع مركز التنمية الجتماعية جلفار والتي جاءت بغية 
حياة  اأ�صلوب  اإىل  وحتويلها  الإم��ارات��ي،  املجتمع  يف  القراءة  ثقافة  تر�صيخ 
مقر  “ يف  للقراءة  الإب��داع��ي  “املركز  يف  مت  حيث   .2026 ال��ع��ام  بحلول 
اإماراتيات  اأربع كاتبات  جمعية الإم��ارات بالظيت عقد جل�صات حوارية مع 
حول اأهمية القراءة وهم الكاتبة فاطمة املعمري والكاتبة �صوق ال�صويدي 
والكاتبة نورة احلميدي والكاتبة �صحى احليايل . ا�صتهدفت هذه املبادرة 
املجتمع و تعزيز  �صرائح  اإىل كافة  ت�صعى للو�صول  ال�صباب فاجلمعية  فئة 
ي�صاهم يف  ق��ارئ مثقف  بناء جمتمع  و  اأ�صلوب حياة  القراءة وجعلها  ع��ادة 

م�صتقبل دولة الإمارات العربية املتحدة ويحافظ على مكت�صباته .

نورة الكعبي تبحث تعزيز التعاون مع 
»املخترب« مبعهد جوجل الثقايف يف باري�س

•• باري�س-وام: 

بحثت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 
»The Lab« يف  املخترب  لورانت جافيو، مدير  مع  املعرفة 
معهد جوجل الثقايف �صبل تعزيز التعاون بني املخترب واملن�صات 
الإبداعية الإماراتية، جاء ذلك خال زيارة معاليها للعا�صمة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  باري�س �صمن وفد دولة  الفرن�صية 
امل�صارك يف معر�س باري�س الدويل للكتاب حيث اطلعت الكعبي 
خال لقائها بلورانت جافيو على التجارب واحللول الرائدة 
الثقايف،  ال�صاأن  يف  والعاملني  للخرباء  املخترب  يقدمها  التي 
الإماراتيني  الفنانني  اإدراج  جافيو  ل��وران��ت  م��ع  بحثت  كما 
�صمن برنامج املقيمني يف املخترب، ف�صًا عن تنظيم جولت 
افرتا�صية لأبرز املعامل الفنية واملتاحف الإماراتية، واإمكانية 
التعاون مع املخترب بهدف ال�صتفادة من جتارب تفاعلية ثرية 
مبنية على تكنولوجيا الثقافة والفنون التي تقدمها جوجل.

م����ن ج���ان���ب اآخ�������ر، ال���ت���ق���ت ال���ك���ع���ب���ي، خ���اف���ي���ري ن���ي���ل، مدير 
م�صتوى  على  نا�صئة  اأع��م��ال  حا�صنة  اأك��رب   ،»Station F«
ال��رائ��دة يف   »Station F« اللقاء جت��رب��ة  وت��ن��اول  ال��ع��امل، 
اأعمال  رعاية وت�صجيع البتكار بني ال�صباب، وتوفري حا�صنة 

الكعبي  وبحثت  ال�صباب يف جمالت خمتلفة.  الأعمال  ل��رواد 
الإبداعية  املن�صات  التي ميكن تطبيقها يف  العنا�صر  نيل  مع 
ال��ت��ع��اون م��ع رواد الأع��م��ال والفنانني  يف الإم�����ارات، وف��ر���س 
اإماراتيني لان�صمام اإىل برامج التمويل وغريها من الربامج 
التي يوفرها »Station F«، كما اطلعت الكعبي على خطط 

خافيري نيل لدعم اإبداعات رواد الأعمال.
زي��ارت��ه��ا لفرن�صا حفل  اأي���ام  ث��اين  يف  اأي�����ص��اً  الكعبي  و���ص��ه��دت 
توقيع كتاب �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة يف دار الأوبرا.
مل��ع��ايل حممد  زاي���د  ال�صيخ  ع��ن  الكعبي حم��ا���ص��رة  وح�����ص��رت 
اأحمد املر وجاك لنغ رئي�س معهد العامل العربي بباري�س يف 

جناح ال�صارقة يف معر�س باري�س الدويل للكتاب.
وكان الرئي�س الفرن�صي ال�صابق فران�صوا هولند، قد اأعلن عن 
اختيار ال�صارقة لتكون �صيفاً مميزاً يف معر�س باري�س للكتاب 
يف �صهر مار�س من العام املا�صي، تاأكيداً على مكانة   ،2018
وتقديراً  ال���دويل،  امل�صتوى  على  الرفيعة  الثقافية  الإم����ارة 
ال�صارقة،  حققتها  التي  املميزة  لاإجنازات  املعر�س  اإدارة  من 
يف  �صواء  بها،  والتعريف  العربية  الثقافة  ن�صر  يف  وجهودها 

فرن�صا اأو يف خمتلف اأنحاء العامل.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

املرورية  التوعية  عمل  فريق  نفذ 
ب����اإدارة امل���رور وال���دوري���ات ب����الإدارة 
ب�صرطة  املركزية  للعمليات  العامة 
توعوية  ب���رن���ام���ج  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
م��ي��دان��ي��ة يف امل���ن���اط���ق ال��ن��ائ��ي��ة يف 
املرورية  ال�صامة  لتعزيز  الإم���ارة 
بالتعاون   ، الإم��ارة  اأنحاء  يف جميع 
اجلغرافية  الأف����رع  م��ع  والتن�صيق 
ال�صرطة  م�����راك�����ز  يف  ل�������������اإدارة 

ال�صاملة.
وق���ام ال��ف��ري��ق ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
بتوزيع  ال�����ص��ام��ل  م�����ص��ايف  ���ص��رط��ة 
حول  التثقيفية  الكتيبات  من  عدد 
يت�صمنها  ال���ت���ي  امل���خ���ال���ف���ات  اأه�����م 
وامل�����رور يف لئحته  ال�����ص��ري  ق��ان��ون 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة امل�����روري�����ة اجل����دي����دة 
وتقدمي التوعية والن�صح والإر�صاد 
وم�صتخدمي  لل�صائقني  ال��ازم��ني 
الآمنة  القيادة  اآداب  حول  الطريق 
ال�صامة  واإج�����راءات  ال��ط��رق  على 
العقيد  ����ص���ع���ادة  واأك������د   ، امل����روري����ة 

اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�����ص��م  اأح��م��د 
امل�����رور وال����دوري����ات ب�����ص��رط��ة راأ����س 
اخليمة اإىل �صرورة توعية وتثقيف 
بقواعد  اللتزام  باأهمية  ال�صائقني 
م�صتوى  ورف�������ع  وامل���������رور  ال�������ص���ري 

اللتزام املروري لديهم.

�صائقو م�صايف يتعرفون على  لئحة املرور اجلديدة

فريق »معدل زمن ال�صتجابة« يناق�س م�صتوى اجلاهزية 
•• ال�شارقة-وام: 

ب��ح��ث اج��ت��م��اع ال��ف��ري��ق ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���ص��ر الوطني 
عددا  ام�����س  �صباح  عقد  ال���ذي  ال�صتجابة  زم��ن  م��ع��دل 
من املو�صوعات من بينها الج��راءات املتخذة يف تنفيذ 
موؤ�صرات الأجندة الوطنية لاأعوام 2017 – 2021 
فور  ال��ط��ارئ��ة  للباغات  ال�صتجابة  زم��ن  وم��ع��دلت  م 
امل�صتجيب  دوري������ات  و����ص���ول  وق����ت  اىل  ال���ب���اغ  ت��ل��ق��ي 
املرورية واجلنائية  �صواء يف احل��وادث  املوقع  الول اىل 

ومعدلت الوفيات.
تراأ�س العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب قائد عام 
�صعيد  اأح��م��د  دك��ت��ور  العقيد  وح�صره  ال�صارقة  �صرطة 
املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  الناعور 

�صرطة  ادارة  دروي�س مدير  بن  اأحمد  والعقيد  بالإنابة 
ال�صويدي  ه��دة  ب��ن  جا�صم  وامل��ق��دم  الو�صطى  املنطقة 
النقبي  ع��اي  حممد  وامل��ق��دم  العمليات،  اإدارة  م��دي��ر 
مدير ادارة املرور والدوريات وعدد من روؤ�صاء الأق�صام 

و�صباط الخت�صا�س.
واأك�����د ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى اأهمية 
تطبيق  خال  من  الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ 
تقدمي  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  التي  املمار�صات  اأف�صل 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  واحل���ر����س  اخل���دم���ات،  اأف�����ص��ل 
لهم من خ��ال تقدمي  العون  اأف��راد اجلمهور وتقدمي 
لتقليل  اجلاهزية  م�صتوى  ورف��ع  ال�صرطية  اخل��دم��ات 
اإىل  الو�صول  حتى  الباغ  تلقي  منذ  ال�صتجابة  زم��ن 

املوقع.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ل��ن��ظ��ام تفتي�س  ل��ل��ربن��ام��ج ال��زم��ن��ي  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
املعتمدة  املعايري  وف��ق  ال�صنوي  ال��ع��ام  القائد 
لاطاع على �صري اإجراءات العمل والوقوف 
التطوير  وم���ت���ط���ل���ب���ات  الح���ت���ي���اج���ات  ع���ل���ى 
التفتي�س  تعزيز  مبادرة  و�صمن   ، والتحديث 
بن  عبداهلل  علي  اللواء  قام  ال�صرطي،  للعمل 
علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة 
احلدودي  ال��دارة  منفذ  ملركز  تفقدية  بزيارة 
وق�صم �صرطة ميناء �صقر، بهدف الطمئنان 
ع��ل��ى ���ص��ري ال���ع���م���ل، وراف����ق����ه خ����ال اجلولة 
التفقدية العقيد عبداهلل را�صد ال�صحوة نائب 
ال��ع��ام ، واخل��ب��ري �صيف  ال��ق��ائ��د  م��دي��ر مكتب 
املوؤ�ص�صي  الأداء  وم�صت�صار  خبري  ال�صفريي 
ال���ع���ام���ة، وفريق  ب��ال��ق��ي��ادة  وال���ص��رتات��ي��ج��ي 

التفتي�س الأمني.

�صلطان  ���ص��امل  ال��ع��م��ي��د   ، ا�صتقباله  يف  وك���ان 
واملطارات  املنافذ  اأم��ن  اإدارة  مدير  الدرمكي 
مدير  نائب  املن�صوري  �صعيد  حمد  العقيد   ،
حممد  والرائد   ، واملطارات  املنافذ  اأمن  اإدارة 
الغليلي رئي�س �صرطة منفذ الدارة احلدودي 

وعدد من ال�صباط والعاملني باملنفذ.
باملنفذ  بالعاملني  النعيمي   ال��ل��واء  واأل��ت��ق��ى 
الزيارة  اأوىل حمطات  كانت  التي  احل��دودي 
التفقدية ، وقام بتفتي�س الطابور الع�صكري 
اخلا�صة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  الآل�����ي�����ات  ت��ف��ق��د  ث����م 
ومائمتها  �صامتها  على  للوقوف  بالق�صم 
خالها  واط����م����اأن   ، ال�����ص��ل��ي��م  ل��ا���ص��ت��خ��دام 
املتبعة  الإج���راءات  و�صرعة  الت�صهيات  على 
واإىل  من  امل�صافرين  عبور  وت�صريع  لت�صهيل 
دولة الإمارات ، وتفقد اإجراءات املنفذ ب�صاأن 
اإىل  ا�صتمع  كما   ، امل�صافرين  ومغادرة  دخ��ول 
اأبرز اخلدمات التي يقدمها املنفذ واإجنازاته 

���ص��ري الأداء،  ال��ع��م��ل واإج������راءات  وم��وؤ���ص��رات 
ومقرتحات  اآراء  اإىل  ال�صتماع  ع��ن  ف�صًا 
الإج���راءات  تطوير  على  والعمل  املوظفني، 
التي متكنهم من اأداء اأعمالهم، موؤكداً خال 
اجل��ول��ة ع��ل��ى ال����دور الأم���ن���ي ال��ك��ب��ري الذي 
يقوم به منفذ ال��دارة يف منطقة اخت�صا�صه 
املمكنة  اجل��ه��ود  ك��ل  ب��ذل  ب�صرورة  موجهاً   ،
الأمن  وح��ف��ظ  واملمتلكات  الأرواح  حلماية 
وال�صتقرار يف املنطقة ورفع ر�صا املتعاملني 

وت�صهيل تقدمي اخلدمات لهم.
ويف اإط����ار اجل��ول��ة ، ع��ق��د ق��ائ��د ع���ام �صرطة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة اج��ت��م��اع��اً م��ع ���ص��ب��اط املنفذ 
للتاأكد من تطبيق معايري التفتي�س ال�صنوي 
م��ن ح��ي��ث امل��ه��ام الإداري������ة اخل��ا���ص��ة باملنفذ 
ا�صرتاتيجية  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  ���ص��م��ن  وذل����ك 
تقدمي  �صمان  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة 
اخلدمات الأمنية كافة وفق معايري اجلودة 

والكفاءة وال�صفافية، والوقوف على متطلبات 
�صعياً  التو�صيات  وتوجيه  العمل  وحت��دي��ات 

لتعزيز الأمن والمان.
ث��م ت��وج��ه ���ص��ع��ادت��ه ب��رف��ق��ة ف��ري��ق التفتي�س 
واملطارات  املنافذ  اأم��ن  اإدارة  مدير  و�صعادة 
ونائبه ، اإىل ق�صم �صرطة ميناء �صقر ، حيث 
جا�صم  اإب��راه��ي��م  امل��ق��دم  ا�صتقبالهم  يف  ك���ان 
الطنيجي رئي�س الق�صم وعدد من ال�صباط 
الطابور  بتفتي�س  زي��ارت��ه  وب���داأت   ، والأف���راد 
الع�صكرية  الآل����ي����ات  ت��ف��ق��د  ث���م  ال��ع�����ص��ك��ري 
�صامتها  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  بالق�صم  اخل��ا���ص��ة 
وم��ائ��م��ت��ه��ا ل��ا���ص��ت��خ��دام ال�����ص��ل��ي��م ، ووقف 
مثنياً   ، الق�صم  ال��ع��م��ل يف  ���ص��ري  اآل��ي��ات  ع��ل��ى 
اجلميع  يقدمها  التي  املبذولة  اجلهود  على 
التي  وامل��ه��ام  امل�صتجدات  اأب���رز  على  واط��ل��ع   ،
املنطقة  يف  القانون  ل�صيادة  الق�صم  يوؤديها 

وخدمة جمتمعها.

نهيان بن مبارك يوؤكد اأهمية الت�صامح يف الت�صدي لتحديات قطاع التعليم العاملي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  را���ص��د  ب��ن 
دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
العمل  اأوج���ه  يف  امللمو�س  التطور  اأن 
دولة  ت�صهده  ال���ذي  ك��اف��ة  احل��ك��وم��ي 
الإم�����ارات ع��ام��ة واإم�����ارة دب���ي خا�صة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  يج�صد 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حتتم  اهلل” والتي  “رعاه  دب��ي  حاكم 
من  العامل  ي�صهده  ما  مواكبة  علينا 
وممار�صات  �صيا�صات  ب�صياغة  ت��ق��دم 
ونظم ذات فاعلية وكفاءة وال�صتخدام 
واملالية  ال��ب�����ص��ري��ة  ل��ل��م��وارد  الأم���ث���ل 
التعاون  م�����ص��ت��وى  ورف�����ع  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
اجلهات  خم���ت���ل���ف  ب����ني  وال���ت���ن�������ص���ي���ق 
املمار�صات  على  والط��اع  احلكومية 
الف�صلى والتجارب الناجحة وتكييفها 
بفعالية ومواءمتها لتوجهات الدولة 
خل��دم��ة الأه�����داف امل���رج���وة وحتقيق 
والقاطنني  للمواطنني  كرمية  حياة 
وت���وف���ري جت���رب���ة غ��ن��ي��ة ل����ل����زوار هذا 
بالإ�صافة اإىل املحافظة على تناف�صية 

ومرتبة الدولة على ال�صعد كافة.
جاء ذلك خال ح�صور �صموه احلفل 
الذي نظمته الأمانة العامة للمجل�س 
من  موظفا   77 لتخريج  التنفيذي 
ال�صيا�صات  “خبري  برنامج  منت�صبي 
يف  ج��ه��ة   30 مي��ث��ل��ون  احلكومية” 
حكومة دبي وذلك بالتعاون مع كلية 

لندن لاقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية.

كما اطلع �صموه على الن�صخة املحدثة 
احلكومية”  ال�صيا�صات  “دليل  م��ن 
املبنية  ال�صيا�صات  اأث���ر  تقييم  واأداة 
على بيانات علمية تراعي خ�صو�صية 
واح���ت���ي���اج���ات جم��ت��م��ع الإم�������ارة عند 

اإعداد وتنفيذ ال�صيا�صات.
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  وقال 
دليل  “ير�صخ  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
التميز  ن��ه��ج  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اإط����������ارا ع����ام����ا ل���ع���م���ل احل����ك����وم����ة يف 
باأ�صلوب  ب��اخل��دم��ات  والرت���ق���اء  دب���ي 
م��ب��دع وم��ب��ت��ك��ر ي��ك��ف��ل احل��ف��اظ على 
الأه����داف  لتحقيق  امل����وارد  ا���ص��ت��دام��ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ت��واف��ق��ة م��ع روؤي���ة 
 2021 دب�������ي  وخ����ط����ة  الإم���������������ارات 
تطورا  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��ني  ف�����ص��ه��دت 
احلكومي  ال��ع��م��ل  منظومة  يف  لف��ت��ا 
وخمرجاتها �صاهمت يف تعزيز مكانة 

كمدينة  العاملية  اخل��ارط��ة  على  دب��ي 
رائدة وطموحة وعاملية«.

واأ�صاف �صموه “ عندما تعلن حكومة 
دب�����ي ب������اأن رف������اه ال���ن���ا����س ه����ي غاية 
م��ق�����ص��ده��ا ف��ه��ي ت�����درك اأن���ه���ا بذلك 
ت��رف��ع ���ص��ق��ف ال��ت��وق��ع��ات ب�����ص��ك��ل غري 
الأ�ص�س  توفر  اأن  عليها  واأن  م�صبوق 
لذا  ال��غ��اي��ة.  ه��ذه  حتقيق  تكفل  التي 
احلكومية  بقدراتنا  لارتقاء  ن�صعى 
للم�صاهمة الفاعلة يف حتقيق التنمية 
امل�����ص��ت��دام��ة ودع����م حت��ق��ي��ق الأه�����داف 

ال�صرتاتيجية لاإمارات ودبي«.
وتابع �صموه “ولأن حتقيق رفاه الفرد 
ال�صيا�صات  جميع  ج��وه��ر  وامل��ج��ت��م��ع 
ف��اإن احلفاظ على  دب��ي  احلكومية يف 
ع��م��ل��ي��ة تقييم  ي��ت��ط��ل��ب  ا���ص��ت��دام��ت��ه��ا 
يف  ال�صيا�صات  و�صع  مع  تت�صق  �صاملة 
املختلفة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع 

امل�صتمر  ال��ت��ح�����ص��ني  ي�����ص��م��ن  ب�����ص��ك��ل 
مل�صتويات جودة احلياة ويعزز جاذبية 
البيئة ال�صتثمارية ويوؤكد ريادة دبي 
دليل  وج���اء  الأ���ص��ع��دة.  خمتلف  على 
ال�صيا�صات احلكومية واأداة تقييم اأثر 
ال�صيا�صات امل�صاحبة له كاأداة مرجعية 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  يف  وع��م��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
وحتليل  ال��ع��ام��ة  ال�صيا�صات  وتقييم 
مدى فاعليتها امل�صتقبلية مبا ي�صمن 
والجتماعية  القت�صادية  ال�صتدامة 

والبيئية«.
دب���ي خريجي  ���ص��م��و ويل ع��ه��د  وه��ن��اأ 
برنامج “خبري ال�صيا�صات احلكومية” 
تويل  دب��ي  اأن حكومة  على  .. م�صددا 
الكفاءات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة 
الوظيفية اأهمية ق�صوى انطاقا من 
حر�صها على توفري ال�صبل التي تعزز 
الب�صرية  بالقوى  النهو�س  مقومات 

ي�صمن  مب��ا  ال��ق��درات  وب��ن��اء  العاملة 
والإب����داع.  التميز  م�صرية  ا���ص��ت��دام��ة 
املوظفني على م�صاعفة  �صموه  وحث 
اجل��ه��ود وال���ص��ت��ع��داد ال��دائ��م ل�صقل 
وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م وق���درات���ه���م مبا 
يواكب التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها 

الدولة يف جميع املجالت.
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  وع��م��ل��ت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي لإم����������ارة دب������ي يف وق���ت 
ال�صيا�صات  دل��ي��ل  تطوير  على  �صابق 
احلكومية جنبا اإىل جنب مع اجلهات 
للتقييم  اأداوت  وي�����ص��م��ل  احل��ك��وم��ي��ة 
تو�صح  ت�صغيلية  من���اذج  م��ع  ال���ذات���ي 
كيفية تطوير كل مرحلة من مراحل 
ت�صاعد  ب��ط��ري��ق��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  اإع�����داد 
�صل�س  ب�صكل  تطبيقه  على  املخت�صني 
لتمكني  ال��دل��ي��ل  ه��ذا  و�صمم  وف��ع��ال 
تاأثري  و���ص��ع  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 

اإيجابي على رفاهية املجتمع.
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  ال��دل��ي��ل  وي�صتهدف 
���ص��ي��ا���ص��ات ح��ك��وم��ي��ة ت�����ص��م��ن حتقيق 
مع  يتنا�صب  مب��ا  امل��واط��ن��ني  م�صالح 
فئات  ال�صيا�صات  ت�صمل  بل  حاجاتهم 

املجتمع كافة.
ويو�صح الدليل عرب �صل�صلة من �صبع 
اجلهات  على  ينبغي  رئي�صة  م��راح��ل 
للخروج  ا���ص��ت��ك��م��ال��ه��ا  احل���ك���وم���ي���ة 
���ص��ام��ل��ة وم��ب��ت��ك��رة تراعي  ب�����ص��ي��ا���ص��ات 
حت��ق��ي��ق م�����ص��ال��ح ج��م��ي��ع الأط������راف 
املرجوة  ال��ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  وت�����ص��م��ن 

بنجاح.
احلكومية  ال�صيا�صات  دل��ي��ل  وي�صمل 
وانعكا�صها  ال�صيا�صات  اأثر  تقييم  اأداة 

واملجتمع حيث وجه  الفرد  رفاه  على 
اأداة التقييم  �صموه باأن يتم ا�صتخدام 
جل��م��ي��ع ال�����ص��ي��ا���ص��ات احل��ك��وم��ي��ة قبل 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع���ل���ى  ع��ر���ص��ه��ا 
ال�صيا�صات  ت��ن��ف��ي��ذ  م���راح���ل  واأث����ن����اء 
حكومة  ل��دى  معتمدا  منهجا  لتكون 
دبي وتاأكيدا ملبداأ اأن الفرد هو حمور 
ال�صيا�صات وتت�صم الأداة بقدرتها على 
قيا�س فعالية ال�صيا�صات مبا ي�صهم يف 

خدمة القطاعات املختلفة يف دبي.
م���ن دليل  ال��ق�����ص��وى  ول���ا����ص���ت���ف���ادة 
تطبيقه  واآلية  احلكومية  ال�صيا�صات 
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  اأطلقت   ..
ال�صيا�صات  “خبري  برنامج  التنفيذي 
العاملني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  احلكومية” 
وتقييم  وت����ن����ف����ي����ذ  ت����ط����وي����ر  ع����ل����ى 
بالتعاون  وذل���ك  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
والعلوم  لاقت�صاد  لندن  جامعة  مع 

وتطوير  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
اأف�صل  اإىل  ا�صتنادا  املوظفني  مهارات 
املمار�صات العاملية يف هذا املجال ومبا 
ي��دع��م ���ص��م��ان ال���ص��ت��ث��م��ار الأم��ث��ل يف 

راأ�س املال الب�صري.
وا�صتمل الربنامج التدريبي على اأربع 
امل�صاركني  تعريف  ت�صمنت  م��راح��ل 
ال�صيا�صات  ت���ط���وي���ر  م����ب����ادئ  ع���ل���ى 
ع���ل���ى بع�س  احل���ك���وم���ي���ة والط��������اع 
ثم  العملية  والتطبيقات  النظريات 
حتليل ال�صيا�صات القائمة على الأدلة 
والتعرف  تطبيقي  منهج  خ��ال  م��ن 
ع��ل��ى اخل����ط����وات ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ب���دءا 
وتطويرها  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  حت��ل��ي��ل  م���ن 

وتنفيذها.
الربنامج  يف  امل�����ص��ارك��ون  ت��ع��رف  ث���م 
ع��ل��ى م��ب��ادئ ر���ص��د وت��ق��ي��ي��م وتنفيذ 
وتطويرها  وم��راج��ع��ت��ه��ا  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

النتائج  اأف�صل  با�صتمرار مما ي�صمن 
لتحقيقها  ت�صعى  ال��ت��ي  وامل��خ��رج��ات 
ح��ك��وم��ة دب���ي. واخ��ت��ت��م ال��ربن��ام��ج يف 
والعلوم  لاقت�صاد  لندن  كلية  مقر 
ال�صيا�صية يف لندن باطاع امل�صاركني 
الب����ت����ك����ارات يف جمال  اأح������دث  ع��ل��ى 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خال 
ال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ل��ك��ل م���ن فريق 
ال�صيا�صات  وخمترب  ال�صلوكية  العلوم 
ور�س  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ح��دة  باململكة 
عمل مكثفة مع نخبة من املتحدثني 
وكيفية  ال��ع��ام��ة  ال�صيا�صة  جم���ال  يف 
وعنا�صر  واأه�������داف  اآل���ي���ات  ت�����ص��م��ني 
ال�صعادة والرفاهية كمدخات اأ�صا�صية 
ال�صيا�صات  وتطوير  حتليل  عملية  يف 
اإ�صافة  اأث��ره��ا  وتقييم  الأدل���ة  وجمع 
اإىل اآليات تطبيق التفكري الت�صميمي 

يف جمالت ال�صيا�صة العامة.

•• دبي-الفجر:

املالية  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  وا����ص���ل���ت 
باملجل�س  والقت�صادية وال�صناعية 
الوطني الحتادي خال اجتماعها، 
الذي عقد اليوم الأحد 18 مار�س 
العامة  الأم��ان��ة  2018م، يف مقر 
حمد  ماجد  �صعادة  برئا�صة  بدبي، 
مناق�صة  اللجنة،  رئي�س  ال�صام�صي 
والإح�صاء”،  “التناف�صية  مو�صوع 

بح�صور ممثلي احلكومة.
اللجنة  اأع�����ص��اء  الج��ت��م��اع  ح�صر 
����ص���امل عبداهلل  م����ن:  ك���ل  ����ص���ع���ادة 
اللجنة”،  “مقرر  ال�������ص���ام�������ص���ي 
والدكتور حممد عبداهلل املحرزي، 

واأحمد يو�صف النعيمي.
ال�صام�صي  ع���ب���داهلل  ����ص���امل  وق�����ال 
خال  مت  اإن���ه  اللجنة”  “مقرر 
الهيئة  مم���ث���ل���ي  م�����ع  الج����ت����م����اع 
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت��ادي��ة 
املاحظات  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�صة 
التي  وال��ت�����ص��اوؤلت  وال�صتف�صارات 
مع  اللجنة  اجتماعات  ع��ن  نتجت 
ال���دوائ���ر امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��و���ص��وع، ومت 
للتو�صيات  مبدئي  ت�صور  اإع����داد 
والتي  امل��و���ص��وع  مب��ح��اور  اخلا�صة 
النهائي  اللجنة  تقرير  يف  �صتدرج 

الذي �صيتم رفعه اإىل املجل�س. 
تناق�س  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
املو�صوع �صمن خم�صة حماور هي: 

للتناف�صية  ال�صرتاتيجية  اخلطة 
ومدى مواءمتها مع روؤية الإمارات 
الهيئة  ودور  ب��ع��د،  وم���ا   2021
الحتادية للتناف�صية والإح�صاء يف 
اجلانب  لدعم  الت�صريعات  تطوير 
للدولة،  وال��ت��ن��اف�����ص��ي  الإح�����ص��ائ��ي 
وال����وزارات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  حتفيز  ويف 
و�صع  ويف  التناف�صية،  يخ�س  فيما 
نظام موحد ل�صتخا�س البيانات 
الح�صائية والتي متتاز بال�صمولية 
وال�صتمرارية  والت�����ص��اق  وال��دق��ة 
الربط  ويف  والتلقائية،  واحل��داث��ة 
الحتادية  والهيئات  ال��وزارات  بني 
البيانات  ت����وف����ري  يف  وامل���ح���ل���ي���ة 

واملعلومات املتاحة ملتخذ القرار.

روؤي������ة  اأن  ال�������ص���ام�������ص���ي  واأو�������ص������ح 
اأن  اإىل  ت��ه��دف   2021 الإم�����ارات 
اأف�صل  تكون دولة الإم��ارات �صمن 
التناف�صية  العامل يف جمالت  دول 
والتعليم،  وال�صحة،  القت�صادية، 
الهيئة  ت��خ��ت�����س  ح��ي��ث  وال���ب���ي���ئ���ة، 
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت��ادي��ة 
ال���دول���ة  اأداء  وت���ع���زي���ز  ب��ت��ط��وي��ر 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  جم�����الت  يف 
وحتديد  وال��ب��ي��ان��ات،  والإح�������ص���اء 
احليوية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
امل�صادر  اأه������م  اأح������د  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
الوطنية  لاإح�صاءات  احلكومية 
ور�صد الأداء التناف�صي يف التقارير 

العاملية.

خال  ق���ام���ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وت���اب���ع 
اج����ت����م����اع����ه����ا ك�����ذل�����ك ب����ج����دول����ة 
حتى  ال�����ق�����ادم�����ة  اج����ت����م����اع����ات����ه����ا 
الف�صل  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال���دور  نهاية 
وعملت  ع�صر،  ال�صاد�س  الت�صريعي 
الزمني  اجل�������دول  حت���دي���ث  ع���ل���ى 
على  املدرجة  العامة  للمو�صوعات 
خال  ملناق�صتها  اأع��م��ال��ه��ا  ج���دول 

دور النعقاد احلايل.
ال�صوؤون  جلنة  اأن  ال�صام�صي  واأك��د 
وال�صناعية  والق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
ب���امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت��������ادي 
دع����وة ذوي اخلربة  ع��ل��ى  حت��ر���س 
والخ��ت�����ص��ا���س ومم��ث��ل��ي خمتلف 
خال  ال���ع���اق���ة  ذات  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

القوانني  م�������ص���روع���ات  م��ن��اق�����ص��ة 
لت�صمني  ال���ع���ام���ة  وامل���و����ص���وع���ات 
الت�صورات  ب���اأف�������ص���ل  ت���ق���اري���ره���ا 

برفعها  وت�����ق�����وم  وال����ت����و�����ص����ي����ات 
الذي  بال�صكل  ملناق�صتها  للمجل�س، 
يج�صد توجيهات وتطلعات القيادة 

املواطنني،  واه��ت��م��ام��ات  ال��ر���ص��ي��دة 
تقدم  الدولة من  اإليه  وما و�صلت 

وتطور يف املجالت كافة.

حمدان بن حممد يح�صر 
اأفراح املري والغيث

�صرطة اأبوظبي ت�صارك يف دورة 
للتحقيق اجلنائي باأمريكا

•• دبي -وام:

دب��ي حفل  عهد  مكتوم ويل  اآل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  ح�صر 
زفاف جنله  ملنا�صبة  املري  علي  ال�صيد غامن حممد غامن  اأقامه  الذي  ال�صتقبال 

علي اإىل كرمية ال�صيد اأحمد �صعيد الغيث.
وح�صر احلفل - الذي جرى يف قلعة الرمال على طريق دبي -العني م�صاء ام�س- 
عدد من اأعيان الباد وكبار امل�صوؤولني من مدنيني وع�صكريني واأقارب العرو�صني.
وقد هناأ �صمو ويل عهد دبي ذوي العرو�صني وبارك لهما زفافهما امليمون ومتمنيا 

لهما حياة اأ�صرية �صعيدة وم�صتقرة.

•• اأبوظبي-وام: 

التحريات  مبديرية  ممثلة  اأبوظبي  �صرطة  �صاركت 
والتحقيقات اجلنائية بقطاع الأمن اجلنائي يف دورة 
التحقيق اجلنائي بالوليات املتحدة الأمريكية والتي 
عقدتها قيادة �صرطة نيويورك مب�صاركة 100حمقق 
من خمتلف الوليات. وتعد �صرطة اأبوظبي ممثلة عن 

العربي  الوطن  من  الوحيدة  اجلهة  الإم����ارات،  دول��ة 
التي �صاركت يف ال��دورة و ا�صتملت على مو�صوعات يف 
جمالت التحقيق اجلنائي بجميع الخت�صا�صات ذات 

ال�صلة مبجالت العمل ال�صرطي والأمني.
املنهايل  ب��رغ�����س  ع��ل��ي  حم��م��د  اأول  امل�����ازم  وح�����ص��ل 
،واملازم �صالح حمد �صامل العامري �صهادة CIC من 

�صرطة نيويورك.

حمدان بن حممد ي�صهد تخريج خرباء ال�صيا�صات احلكومية

»مالية الوطني الحتادي« توا�صل مناق�صة مو�صوع »التناف�صية والإح�صاء« بح�صور ممثلي احلكومة

را�صد بن �صعود املعال يطلق نظام متابعة وقيا�س الأداء احلكومي لتحقيق »روؤية اأم القيوين 2021«
•• اأم القيوين-وام:

املعا ويل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن �صعود  را���ص��د  ال�صيخ  اأك��د �صمو 
م�صرية  اأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  القيوين  اأم  عهد 
اإىل  وت�صتند  م�صتمرة  القيوين  اأم  اإم����ارة  يف  التطوير 
دولة  لقيادة  ال�صديدة  والتوجيهات  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
يف  امل�صتقبل  مهارات  من  املواطن  متكن  التي  الإم���ارات 

جميع املجالت.
اخلطط  ع��رب  تقدم  القيوين  اأم  “حكومة  �صموه  وق��ال 
التي  املبتكرة  وامل���ب���ادرات  اعتمادها  مت  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 
يتم اإطاقها منوذجا يحتذى يف تعزيز التعاون والعمل 
امل�����ص��رتك ب��ني ف���رق ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ني الحت����ادي 
واملحلي لتحقيق اأف�صل النتائج من خال ال�صتفادة من 
التجارب وتبادل اخلربات التي ت�صهم يف الرتقاء بالعمل 
ال�صعادة وجودة  اأعلى معدلت  اإىل  والو�صول  احلكومي 

احلياة ».
وقيا�س  “متابعة  ن��ظ��ام  �صموه  اإط���اق  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
الأداء احلكومي” يف اأم القيوين الذي ين�صجم مع روؤية 
مت  التي  ال�صرتاتيجية  وحماورها  القيوين  اأم  حكومة 
تطويرها مبا يتوافق مع روؤية الإمارات 2021 ومئوية 

الإمارات 2071.
واأ�صاف �صمو ويل عهد اأم القيوين “ اعتمدنا موؤ�صرات 
متابعة وقيا�س الأداء يف حكومة اأم القيوين مبا ين�صجم 
اأ�صا�صا  لتمثل  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  امل��وؤ���ص��رات  م��ع 

معتمدا يف تطوير نظام متابعة الأداء الذكي الإمارة ».
وقال �صموه “ كل ال�صكر لفرق العمل التي تعمل بجهد 
ب����الأداء  واإخ���ا����س لتحقيق روؤي����ة الإم�����ارة والرت���ق���اء 
ذكيا  نظاما  نطلق  واليوم  القطاعات  جلميع  احلكومي 
ومبتكرا ملتابعة وقيا�س الأداء لأننا نريد عما حكوميا 
اإىل  للو�صول  وامل��درو���س  املمنهج  التخطيط  على  يقوم 

الروؤية ».
كفريق  والعمل  اجل��ه��ود  م�صاعفة  اأهمية  �صموه  واأك���د 

�صموه  .. م�صددا  الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  واح��د 
لتحويل  امل��وؤه��ل��ة  الوطنية  ال��ك��وادر  ب��ق��درات  ثقته  على 
املواطن  يلم�س  مبتكرة  م�صاريع  واإىل  واق��ع  اإىل  الروؤية 

اآثارها الإيجابية.
الوطنية  املوؤ�صرات  مع  املتوافقة  املوؤ�صرات  اعتماد  ومت 
الأداء  متابعة  نظام  لتطوير  كاأ�صا�س  الإم����ارات  ل��دول��ة 
الذكي يف اإطار م�صروع تطوير منظومة العمل احلكومي 
دولة  حكومة  بني  بالتعاون  يتم  وال��ذي  القيوين  اأم  يف 

الإمارات وحكومة اأم القيوين.
اأم  روؤي��ة  تغطي  موؤ�صرات  على  اجلديد  النظام  وا�صتمل 
القيوين ال�صرتاتيجية والتي تقوم على خم�صة حماور 
وبنية  م�صتدام  واقت�صاد  جاذبة  �صياحة   .. هي  رئي�صية 

حتتية متميزة وجمتمع متاحم وحكومة مبتكرة.
ومي��ك��ن ال��ن��ظ��ام اأ���ص��ح��اب ال���ق���رار م��ن م��ت��اب��ع��ة النتائج 
مبا�صرة يف اأي وقت والطاع على نقاط القوة يف م�صرية 
حتقيق هذه النتائج وفر�س التح�صني وتوجيه الدوائر 
قد  التي  التحديات  ومعاجلة  النتائج  لتطوير  املحلية 

تواجهها هذه اجلهات يف م�صرية حتقيق الروؤية.
من جهته قال �صعادة حميد را�صد حميد ال�صام�صي اأمني 
اعتماد  “اإن  القيوين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع��ام 
منظومة متكاملة من موؤ�صرات الأداء ي�صهم ب�صكل فاعل 
يف قيا�س التطور والإجناز يف كل من حماور الروؤية كما 
و�صع  من  ومتكننا  املقبلة  للخطوات  ت�صورا  تقدم  اأنها 
ك��ل قطاع حتى  بها يف  والرت��ق��اء  العمل  لآل��ي��ات  ت�صور 

حتقيق م�صتهدفات الروؤية ال�صرتاتيجية«.
لعتماد  املمار�صات  اأف�صل  تبني  مت  اأن��ه  ال�صام�صي  وبني 
التطور  م��ع  تن�صجم  التي  املبتكرة  امل��وؤ���ص��رات  منظومة 
الذي ي�صهده العمل احلكومي يف اأم القيوين ومبا ي�صهم 
الكفاءة  م��ع��دلت  ورف���ع  للمجتمع  ال�����ص��ع��ادة  حتقيق  يف 
التميز  الروؤية ومبادراتها وحتقيق  تنفيذ  والفعالية يف 
والريادة مبا ين�صجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات 
الريادة  اإىل  ال��و���ص��ول  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  ت�����ص��ع  ال��ت��ي 

العاملية وتبوئ املراتب الأوىل ومتكني املواطن يف قائمة 
اأولوياتها الوطنية وتوظف لتحقيقها جميع الإمكانات 

واخلربات والأدوات.
وقد مت و�صع جمموعة من موؤ�صرات الأداء اخلا�صة بكل 

حمور من املحاور اخلم�صة لروؤية اأم القيوين.
“ الرتكيز على جمموعة  “ال�صياحة اجلاذبة  يف حمور 
م��ن امل���وؤ����ص���رات وم��ن��ه��ا ق��ي��ا���س ال��ن��م��و يف زوار اإم�����ارة اأم 
والتي  ال�صياحية  واملنتجعات  الفنادق  واإ�صغال  القيوين 
وال�صتفادة  ال�صياحية  ال�صتثمارات  تعزيز  �صاأنها  م��ن 
من قطاع الآثار واملواقع الرتاثية يف الإمارة وتطويرها 

لزيادة م�صاهمتها يف الناجت املحلي ال�صنوي.
ويف املحور الثاين وهو “ القت�صاد امل�صتدام “ مت و�صع 
موؤ�صرات لتعزيز اأن�صطة القطاعات ال�صناعية يف الإمارة 
وال�صركات  ال�صناعية  املن�صاآت  يف  النمو  دع��م  حيث  من 
حجم  وزي���ادة  التجارية  الأن�صطة  وخمتلف  ال�صياحية 
ال�صتثمارات الأجنبية والرتكيز على ت�صجيع املواطنني 
ال�صباب من  الأع��م��ال  رواد  وزي����ادة  ال��ت��وج��ه��ات  ه��ذه  يف 

خال تطوير اخلدمات املقدمة ملختلف الفئات.
اأداء اخلدمات  ل��رف��ع  م��وؤ���ص��رات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ك��م��ا مت 
الأعمال لتعزيز  املقدمة للم�صتثمرين ورواد  احلكومية 
يف  ال�صركات  ع��اق��ات  وب��ن��اء  اخل��ا���س  القطاع  م�صاهمة 
خمتلف القطاعات للم�صاركة يف هذه اجلهود التنموية.

ب�صكل كبري يف حتقيق  ي�صاهم  وال��ذي  الثالث  املحور  يف 
امل��ب��ادرات وامل��ح��اور الأخ���رى للروؤية وه��و حمور  جميع 
موؤ�صرات اأداء  ت�صميم  “ مت  املتميزة  التحتية  “ البنية 
ال�صمولية  احل�صرية  املخططات  تنفيذ  م��ن  للتحقق 
لاإمارة وتعزيز برامج توفري وتاأهيل الأرا�صي واملرافق 
ال��ازم��ة جل���ذب ال���ص��ت��ث��م��ارات ودع���م اأه����داف التنمية 
ال�صياحية وكما مت و�صع موؤ�صرات اأداء تدعم ال�صتدامة 

البيئية.
و���ص��ع موؤ�صرات  “ مت  امل��ت��اح��م  “ امل��ج��ت��م��ع  يف حم���ور 
املجتمع وج��ودة احلياة  �صعادة  بالرتكيز على  يعنى  اأداء 

الإمارة  يف  تقدم  التي  احلكومية  اخل��دم��ات  خ��ال  م��ن 
توفري  خال  من  الأ�صري  ال�صتقرار  تعزيز  وموؤ�صرات 
برامج ت�صاهم يف معاجلة الق�صايا الأ�صرية واملجتمعية.

املجتمعي  ال���رتاب���ط  اأداء  م���وؤ����ص���رات  اأي�����ص��ا  وت�����ص��م��ن��ت 
لتقوية التوا�صل بني الأجيال لنقل اخلربات املجتمعية 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى امل�������وروث الإم�����ارات�����ي وت���ع���زي���ز القيم 
الإماراتية. واأي�صا موؤ�صرات قيا�س دمج ومتكني اأ�صحاب 
احلكومي  القطاعات  خمتلف  يف  العمل  �صوق  يف  الهمم 
كاأفراد  دع��م مكانتهم  دور كبري يف  له  وال��ذي  واخلا�س 

فعالني يف املجتمع الإماراتي.
ويف املحور اخلام�س “ حكومة مبتكرة “ مت تبني قيا�صات 
عدة منها مدى تطور احلكومة الذكية يف الإم��ارة من 
ح��ي��ث م�����ص��ت��وى ال��ت��ح��ول يف اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة اإىل 
خدمات ذكية وفعالة ومدى حتقيق التكامل يف تقدمي 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وق��ي��ا���س ن�����ص��ب��ة ت��ب��ن��ي احلكومة 
لأف�صل املمار�صات العاملية يف العمل احلكومي للو�صول 

اإىل الريادة والبتكار يف عملياتها وخدماتها.
املتميزة من  الب�صرية  اأداء للقدرات  ومت و�صع موؤ�صرات 
الوظيفية  للفئات  التخ�ص�صية  التدريب  برامج  خال 
ال���ق���ي���ادات العليا  ت�����ص��ج��ي��ع وحت��ف��ي��ز  امل��خ��ت��ل��ف��ة وم�����دى 
اأداء تخت�س  ال�صبابية.. وموؤ�صرات  والكفاءات  للمواهب 
ب������اإدارة امل������وارد احل��ك��وم��ي��ة ب��ك��ف��اءة م���ن خ���ال �صمان 
ا�صتدامة املوارد املالية للحكومة وتعزيز اأنظمة احلوكمة 
وحت�صني البنية التنظيمية والأطر املوؤ�ص�صية احلكومية 
ال�صمو  �صاحب  اأن  بالذكر  اجلدير  املحلية.  اجلهات  يف 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب 
امل��ع��ا ع�صو املجل�س  ب��ن را���ص��د  ���ص��ع��ود  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
الأعلى حاكم اأم القيوين اأطلقا الروؤية اجلديدة لإمارة 
عالية  حياة  ج��ودة  حتقيق  على  تقوم  التي  القيوين  اأم 
و�صياحة  م�صتدام  اقت�صاد  على  مبني  متاحم  ملجتمع 

جاذبة يف فرباير املا�صي.

•• اأبوظبي-وام: 

حذرت دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، من جرائم الن�صب والحتيال والبتزاز عرب 
املواقع والتطبيقات الذكية، والتي قد تنجم عن �صوء ا�صتخدام ومن دون وعي 
�صحايا  لإيقاعهم  الو�صائل  تلك  مب�صتخدمي  املرتب�صني  م��ع  للتعامل  ك��اٍف 
الق�صاء  دائ��رة  التي نظمتها  التوعوية  املحا�صرة  ذلك خال  جلرائمهم. جاء 
العني،  مدينة  يف  غافة  اأم  مبجل�س  الجتماعي”،  التوا�صل  “خماطر  بعنوان 
�صمن مبادرة “جمال�صنا”، الهادفة اإىل ن�صر الثقافة القانونية وبث الر�صائل 
ال�صيخ من�صور بن  اأف��راد املجتمع، انطاقا من توجيهات �صمو  التوعوية بني 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س دائرة 
الق�صاء، لتحقيق الأولوية ال�صرتاتيجية املتمثلة يف امل�صاهمة يف احلفاظ على 

الأمن عرب امل�صاركة امل�صتدامة مع مكونات املجتمع املحلي والدويل.
وحتدث خال املحا�صرة التوعوية، حمد الظاهري، وكيل نيابة اأول يف اأبوظبي، 
مو�صحاً خماطر التوا�صل الجتماعي التي قد تنجم عن �صوء ال�صتخدام ومن 
الو�صائل، وحماولة  تلك  املرتب�صني مب�صتخدمي  للتعامل مع  كاٍف  دون وعي 
وانتهاك  والب��ت��زاز  والتهديد  والح��ت��ي��ال  الن�صب  جل��رائ��م  �صحاياهم  اإي��ق��اع 
اخل�صو�صية، ولذا تظهر اأهمية التب�صري بال�صتخدام الأمثل ل�صبكة النرتنت، 
�صحايا  وقوعهم  وع��دم  حمايتهم،  ل�صمان  مبا�صر  ب�صكل  الأطفال  متابعة  مع 
وفرتها  التي  القانونية  احلماية  ال��ظ��اه��ري  وت��ن��اول  الإل��ك��رتون��ي��ة.  للجرائم 
قوانني الدولة مل�صتخدمي و�صائل التوا�صل الجتماعي، وت�صديد العقوبات على 
اجلرائم التي ترتكب من خالها، وما ن�س عليه املر�صوم بقانون احتادي رقم 5 
ل�صنة 2012 ب�صاأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، من مواد من �صاأنها توفري 
احلماية القانونية خل�صو�صية ما يتم ن�صره وتداوله على ال�صبكة املعلوماتية 
من معلومات وبيانات واأرقام تتعلق بو�صائل الدفع الإلكرتوين، وا�صتخدام اأي 
الئتمانية،  للبطاقات  ن�صخ  اأو  تقليد  اأو  تزوير  املعلومات يف  تقنية  و�صائل  من 
ومعاقبة كل من ابتز اأو هدد �صخ�صاً اآخر حلمله على القيام بفعل اأو المتناع 

عنه، وذلك با�صتخدام �صبكة معلوماتية اأو و�صيلة تقنية معلومات.
من جهته اأفاد حممد احل�صاين، وكيل نيابة اأول يف اأبوظبي، ب�صرورة الرتكيز 
و�صبكة  الجتماعي  التوا�صل  لو�صائل  الآمن  بال�صتخدام  الأبناء  تب�صري  على 
واملتابعة  الهتمام  مع  لها،  يتعر�صون  قد  التي  املخاطر  لتجنيبهم  الإنرتنت 
تقنية  ج��رائ��م  مرتكبي  خم��اط��ر  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  حمايتهم  ل�صمان  امل�صتمرة 

املعلومات.
ن�صر  يف  ودوره���ا  الق�صاء،  دائ���رة  مب��ب��ادرة  امل�صاركون  اأ���ص��اد  املجل�س،  ختام  ويف 
التوعية، وحتقيقها للفائدة املرجوة منها، من خال الرتكيز على املو�صوعات 

التي تلقى اهتماماً وا�صعاً، وتقدمي احللول واملقرتحات.

دائرة الق�صاء حتذر من جرائم الن�صب 
والحتيال عرب مواقع التوا�صل
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•• اأبوظبي – الفجر: 

وبالتعاون  م�صفح  بلدية  م��رك��ز  وا���ص��ل 
ب�  ممثلني  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مع 
)دائرة التنمية القت�صادية، ومركز النقل 
املتكامل “مواقف”، و”�صاعد” لاأنظمة 
م�صوهات  مل���واج���ه���ة  ح��م��ل��ت��ه  امل�����روري�����ة( 
املظهر العام يف منطقة مفرق ال�صناعية. 
احلمات  �صمن  من  احلملة  ه��ذه  وُتعد 
البلدية يف جميع  تنفذها  التي  امل�صتمرة 
مناطق اأبوظبي بهدف التوعية امل�صتمرة 
اجلمايل،  املظهر  على  احل��ف��اظ  باأهمية 
ور���ص��د ك��ل ال��ت��ج��اوزات وامل��خ��ال��ف��ات، كما 
مدينة  بلدية  حلر�س  تاأكيداً  تاأتي  اأنها 
البيئة  حماية  على  و�صركائها  اأب��وظ��ب��ي 
وامل�صوهة  احل�صارية  الغري  املظاهر  من 
مل��ظ��ه��ر م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ال���ع���ام، وتوفري 
وكذلك  ل��ل��ج��م��ي��ع،  ال�����ص��ح��ة  م���ق���وم���ات 

ل�صنة   2 رق��م  للقانون  وتطبيقاً  ا�صتناداً 
2012 ب�صاأن احلفاظ على املظهر العام 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  وال�صكينة  وال�����ص��ح��ة 
ال�صاأن.   ب���ه���ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���ائ���ح���ة 
اإدارة  ل���ف���رق  ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة  و���ص��م��ن ج���ول���ة 

التفتي�س والرقابة يف مركز بلدية م�صفح 
الأحياء  يف  ال�صرتاتيجيني  وال�����ص��رك��اء 
العامة  والأم���اك���ن  وال�����ص��اح��ات  ال�صكنية 
ل��ر���ص��د امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ج��اوزات وجهت 
للمركبات و210  اإن��ذاراً   299 البلدية 

 118 ح��ررت  كما   ، العامة  للم�صوهات 
املظهر  خمالفة بحق مرتكبي م�صوهات 
العام . و�صجلت احلملة م�صاهدات تتعلق 
املهملة،  ال�����ص��ي��ارات  �صملت  مب��خ��ال��ف��ات 
ال�صكاين،  والتكد�س  ال��ب��ن��اء،  وخملفات 

الإطار  و�صمن  امل�صوهات.  من  وغريها 
ذاته، دعت بلدية مدينة اأبوظبي الأفراد 
مبختلف  امل�����ص��وه��ات  م��ن  التخل�س  اإىل 
اأ���ص��ك��ال��ه��ا واأن��واع��ه��ا ال��ت��ي مت�����س املظهر 
احل�صاري للمدينة، وامل�صاهمة يف توفري 
وك��ذل��ك جتنباً  ل���اأف���راد،  ال��راح��ة  �صبل 
خمالفات  حت��ري��ر  اأو  اإن�����ذارات  لتوجيه 
وغ���رام���ات م��ال��ي��ة ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ني بناء 
اأن  ، وبينت   2 رق��م  القانون  اأح��ك��ام  على 
القوانني  وال��ت��زام��ه��م  ال�����ص��ك��ان  ت���ع���اون 
ال�صحة  معايري  اأع��ل��ى  بتحقيق  ي�صاهم 
اإليه  ت�صبو  ما  وهو  للجميع،  وال�صامة 
اأبوظبي.  اجلدير بالذكر  بلدية مدينة 
اأن مركز بلدية م�صفح و�صركاءه اأطلقوا 
تزال  وم��ا  املا�صي  يناير   24 يف  احلملة 
املناطق  ج��م��ي��ع  تغطية  ح��ت��ى  م�صتمرة 
الواقعة �صمن اخت�صا�صات مركز بلدية 

م�صفح .

•• القاهرة -وام:

العربية  م�صر  جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح  فخامة  ا�صتقبل 
يف نادي احلر�س اجلمهوري بالقاهرة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
�صكري  �صامح  الدويل بح�صور معايل  والتعاون  نهيان وزير اخلارجية 

وزير اخلارجية امل�صري.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���ال ال��ل��ق��اء - ال����ذي ع��ق��د يف اإط����ار زي����ارة �صموه 
الر�صمية اإىل م�صر - العاقات الثنائية والأخوية املتميزة التي تربط 
�صتى  امل�صرتك يف  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  و�صبل  ال�صقيقني  البلدين  بني 

املجالت مبا يعود باخلري على �صعبي البلدين.
كما بحث اجلانبان عددا من امللفات والق�صايا الإقليمية والدولية ذات 
الهتمام امل�صرتك وجهود مكافحة الإرهاب وتبادل وجهات النظر جتاه 

م�صتجدات الأو�صاع يف املنطقة.
ونقل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان لفخامة الرئي�س امل�صري 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  حتيات �صاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل  حفظه 
اهلل و�صاحب  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
العربية  م�صر  جلمهورية  �صموهم  ومتنيات  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

مزيداً من التقدم والنماء.
وحمل فخامة الرئي�س امل�صري �صموه حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ال�صمو  خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة”حفظه اهلل” و�صاحب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ومتنياته 
لدولة الإمارات املزيد من التطور والزدهار. ورحب فخامة عبدالفتاح 
ال�صي�صي رئي�س جمهورية م�صر العربية بزيارة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل موؤكداً على العاقات 
الإم��ارات وجمهورية  التي تربط بني دولة  املتميزة  الثنائية والأخوية 
م�صر العربية واأهمية موا�صلة العمل على تطويرها يف �صتى املجالت.

اعتزاز  عن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اأع��رب  جانبه  من 
دولة الإم��ارات بالعاقات املتميزة مع جمهورية م�صر العربية موؤكداً 
م�صالح  يحقق  مب��ا  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  تعزيز  على  احل��ر���س 

ال�صعبني ال�صقيقني.
للت�صدي  م�صر  مع  املكثف  والت�صاور  التن�صيق  مب�صتوى  �صموه  واأ�صاد   

للتحديات واملخاطر التي تواجه املنطقة وعلى راأ�صها الإرهاب.

الرئي�س امل�صري يبحث مع عبداهلل بن زايد العالقات الثنائية والأو�صاع يف املنطقة

تراأ�ص وفد الدولة يف جل�ضة امل�ضاورات ال�ضيا�ضية بني الإمارات وم�ضر

عبداهلل بن زايد يوؤكد على التن�صيق بني البلدين للت�صدي للتحديات واملخاطر التي تواجه املنطقة وعلى راأ�صها الإرهاب
التحديات التي تواجهها الإمارات وم�ضر لي�ضت يف النطاق العربي فقط بل تاأتي من اإيران و اإ�ضرائيل و تركيا اأي�ضا 

وجهت 299 اإنذارًا للمركبات و210 للم�ضوهات العامة

بلدية مدينة اأبوظبي و�صركاوؤها يحررون 118 خمالفة �صمن 
حملة ملواجهة م�صوهات املظهر العام يف املفرق ال�صناعية  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��ام��ي��ة من 
فاطمة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  الإم�������ارات  ام 
ب��ن��ت م��ب��ارك رئ��ي�����ص��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
ب����اأن اخلمي�س  وال��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة 
يوم  ه��و   2018 م��ار���س   15 امل��ا���ص��ي 
نظمت  ال��دول��ة  يف  الإم���ارات���ي  للطفل 
ب��راأ���س اخليمة  دائ��رة الآث���ار واملتاحف 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وج���م���ع���ي���ة ���ص��م��ل ل���ل���ف���ن���ون وال������رتاث 
ال�صعبي وامل�صرح عرو�س حية لاألعاب 
املنا�صط  من  عدد  جانب  اإىل  ال�صعبية 
ب��ه��دف تعريف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 
ال��ق��دمي��ة والتي  ب���الأل���ع���اب  الأط���ف���ال 
مت���ث���ل ت������راث دول���ت���ه���م. ح���ي���ث ب�����داأت 
ال�صعبية  الألعاب  بور�صة عن  الفعالية 
و�صرح مب�صط عن كيفية ممار�صة هذه 
البدنية  والفوائد  املا�صي  يف  الأل��ع��اب 
وال�صلوكية  والج��ت��م��اع��ي��ة  والنف�صية 
التي يكت�صببها الاعبني عند ممار�صة 
اأثرها  ب��الإ���ص��اف��ة اىل   ، الأل��ع��اب  ه��ذه 

والتوا�صل  ال���ت���ع���اون  روح  ت��ن��م��ي��ة  يف 
تعريف  مت  ك���م���ا   ، ال���ع���اق���ات  وب����ن����اء 
ال�صعبية  الأل����ع����اب  ب����اأن����واع  الأط����ف����ال 
املنطقة  يف  ق���دمي���ا  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ع���ارف 
كاألعاب  الألعاب  هذه  ت�صنيفات  وبيان 
خا�صة بالذكور واأخرى لاإناث ، حيث 
يف  �صرحه  مامت  بتطبيق  الأطفال  قام 
 ، ال�صعبية  لاألعاب  خم�ص�صة  �صاحة 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�صمنت  كما 
ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي اأداه�����ا الأط���ف���ال مثل 
ف���ن ال��ي��ول��ة وال��وه��اب��ي��ة وع���ر����س حي 
العرو�س  وزه���ب���ة  ال����رتاث����ي  ل��ل��ع��ر���س 
والتي  ال���ي���دوي���ة  احل������رف  وع����رو�����س 
اأحمد  و���ص��رح    . اجلمعية  احت�صنتها 
عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار 
يوم  بتخ�صي�س  �صعداء  اإننا  واملتاحف 
للطفل الإماراتي وهي فر�صة   لنقل 
لهذه  وال��ث��ق��ايف  ال�صعبي  امل���وروث  ه��ذا 
ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة وت��ع��ري��ف��ه��م ب���رتاث 
لهذا  الإنتماء  مفهوم  لغر�س  دولتهم 
واحلفاظ  والتم�صك  امل��ع��ط��اء  ال��وط��ن 
على ما خلفه لنا الآب��اء والأج��داد من 

موروث مادي وغري مادي .
النعيمي مدير  ابراهيم  اأمل  واأ�صافت 
م��ك��ت��ب الإت�����ص��ال امل��وؤ���ص�����ص��ي ب����اأن هذه 
وال�صراكة  التعاون  اأطر  تعزز  املبادرات 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات احلكومية  ال���دائ���رة  ب��ني 
من  نوع  وتخلق  الرتاثية  واجلمعيات 
اطياف  جميع  بني  الرتاثي  التوا�صل 
الفعالة  امل�صاركة  خ��ال  م��ن  املجتمع 

لهم. 

ا�ضتجابة لتوجيهات »اأم الإمارات«

اثار ومتاحف راأ�س اخليمة حتتفل بيوم الطفل الإماراتي 

����ص���ون���ى   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
 ، فارجهي�س  ب��ازه��اجن��اري��ل 
الهند اجلن�صية - جواز �صفره 
من   )3646696S( رقم 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم 050/4430870 

فقدان جواز �صفر
املدعو /اري�صا كمارى  فقد 
�صريلنكا   ، ودان��اج��م��اج��ي 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4651206N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/7821645

فقدان جواز �صفر
احمد  جعفر   / امل��دع��و  فقد 
 ، جاينارابريى  بانيمانغلور 
الهند اجلن�صية - جواز �صفره 
رقم )8032363H( من 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم 055/9724288 

فقدان جواز �صفر
/بيزوايهو  امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا    ، ج��دل��و  م�����ص��ف��ني 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )3443429EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/4455220

فقدان جواز �صفر
ف���ق���د امل����دع����و/ ك����ام����ران خان 
باك�صتان   ، ج�������ول  ����ص���ت���ان���ه 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4140921AZ( - يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �صفر
زين  داوود  امل����دع����و/  ف���ق���د 
الهند    ، داوود  ال������دي������ن 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )2075011J(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �صفر

قطر اإحدى من�صات انت�صار التطرف والإرهاب والكراهية واإف�صاد العقول 
ل ميكن ا�ضتخدام احلل الع�ضكري يف �ضوريا ولبد اأن يرتك الأمر لل�ضوريني وتختفي كل امللي�ضيات الأجنبية
�صموه يوؤكد �صرورة امل�صاحلة الفل�صطينية ملواجهة العتداءات الإ�صرائيلية 
م�ضر وال�ضعودية لديهما مهمة تاريخية وم�ضوؤولية .. والإمارات �ضتظل داعمة للقاهرة والريا�ص 

•• القاهرة-وام:

 تراأ�س �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل جل�صة امل�صاورات ال�صيا�صية 
ال���ث���ال���ث���ة ب�����ني دول��������ة الإم�����������ارات 
التي  ال��ع��رب��ي��ة  م�صر  وج��م��ه��وري��ة 
زي��ارة �صموه  اإط��ار  اأم�س يف  عقدت 

الر�صمية مل�صر.
ا�صتعرا�س  اجلل�صة  خ��ال  ج��رى 
ع���اق���ات ال���ت���ع���اون امل�����ص��رتك بني 
البلدين ال�صقيقني و�صبل تعزيزها 
وتطويرها يف �صتى املجالت ومنها 
التجارية والقن�صلية والقت�صادية 
وتناول  والثقافية.  وال�صتثمارية 
والتطورات  امل�صتجدات  اجلانبان 
العربية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  ال���راه���ن���ة 
وامل�����ص��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
وب����ح����ث����ا ع����������ددا م������ن ال���ق�������ص���اي���ا 
ومنها  امل�������ص���رتك  اله���ت���م���ام  ذات 
و�صوريا  وليبيا  اليمن  يف  الأو�صاع 
�صبل  ب��ح��ث  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال���ع���راق 
الإيرانية  ل��ل��ت��دخ��ات  ال��ت�����ص��دي 
امل��ن��ط��ق��ة ودع����م جهود  ����ص���وؤون  يف 
التطرف  ملكافحة  الدويل  املجتمع 

والإرهاب.
واأكد �صمو ال�صيخ عبد اهلل بن زايد 
الثنائية  العاقات  عمق  نهيان  اآل 
ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
مب�صتوى  م�����ص��ي��دا  ع����ق����ود..  م��ن��ذ 
م���ع م�صر  وال���ت�������ص���اور  ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
واملخاطر  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ل��ل��ت�����ص��دي 
راأ�صها  وعلى  املنطقة  تواجه  التي 

الإرهاب.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م���ع���ايل �صامح 
امل�صري  ���ص��ك��ري وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
الذي تراأ�س الوفد امل�صري امل�صارك 
ال�صيا�صية  امل�������ص���اورات  ج��ل�����ص��ة  يف 
ب���زي���ارة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
يف  اأهميتها  موؤكدا  نهيان  اآل  زاي��د 
تعزيز اأوجه التعاون امل�صرتك بني 

البلدين.
و�صدد معاليه على متيز العاقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دولة 

موؤكدا اأن دولة الإمارات تدفع بكل 
اإمكانياتها لإجناح اجلهود امل�صرية 
الفل�صطينية  الأط����راف  وت�صجيع 
على الو�صول اإىل امل�صاحلة الأمر 
الذي �صيوؤدي اإىل اأن يكون ال�صوت 
مواجهة  يف  اأق�����وى  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
العتداءات الإ�صرائيلية والو�صول 
من  بال�صتفادة  دول��ي��ة  قناعة  اإىل 
العربية وحتقيقها  ال�صام  مبادرة 

على اأر�س الواقع.
واأكد �صموه اأهمية ا�صتعادة كل ثقل 
فراغا  ن��رى  ل  حتى  ممكن  عربي 
الآن يف ليبيا و�صوريا واليمن  بعد 
واأ�صاف :" نحن اليوم اأكرث تفاوؤل 
العراق  يف  الو�صع  ت��ط��ورات  ب�صاأن 
ال�صومال  ي�����ص��ت��ع��ي��د  اأن  ون���ت���اأم���ل 

عافيته.
جمهورية  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  اأ���ص��ار  و 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�صر 
تاريخية  مهمة  لديهما  ال�صعودية 
وم�صوؤولية .. م�صددا على اأن دولة 
للقاهرة  داع��م��ة  �صتظل  الإم����ارات 

والريا�س.
و ق���ال ���ص��م��وه:  اإن���ن���ا ال���ي���وم اأم���ام 
ا�صتغال  ويهمنا  وفر�س  حتديات 
الفر�س ومواجهة التحديات ومن 
والإره���اب  التطرف  انت�صار  بينها 
والكراهية واإف�صاد العقول واأ�صاف 
: لاأ�صف تعد قطر اإحدى من�صات 

انت�صار هذا الأمر.
تغيري  ق��ط��ر  اأردات  اإذا  اأن���ه  واأك����د 
مرحبني  جميعا  ���ص��ن��ك��ون  نهجها 
اإذا  اأم��ا  ال��ع��رب��ي..  لل�صف  بعودتها 
النهج  على  ت�صتمر  اأن  تريد  كانت 
حاجة  هناك  اأن  اعتقد  فا  نف�صه 
لتغيري �صيا�صتنا احلالية و هذا ما 

تعاهدنا و توافقنا عليه.
وق�����ال ����ص���م���وه: اإن���ن���ا ال���ي���وم اأم����ام 
وعلينا  لنا  هاج�صا  ت�صكل  حتديات 
�صعوبنا  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  اأن 
والعنف  ال���ك���راه���ي���ة  خ���ط���اب  م���ن 
العمل  ن��وا���ص��ل  واأن  وال��ت��ح��ري�����س 
القائم  ال�صمح  الإ���ص��ام  ن�صر  على 

على الو�صطية والعتدال.

الإم������ارات وم�����ص��ر وحت��ظ��ى بدعم 
ورعاية قيادتي البلدين م�صريا اإىل 
العمل  موا�صلة  على  احل��ر���س  اأن 

لتطويرها يف �صتى املجالت.
اأنور  زك���ي  م��ع��ايل  اجلل�صة  ح�صر 
جمعة  و�صعادة  دول��ة  وزي��ر  ن�صيبة 
الدولة  ���ص��ف��ري  اجل��ن��ي��ب��ي  م���ب���ارك 
العربية  م�����ص��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 
املزروعي  م��ط��ر  ع��ب��داهلل  و���ص��ع��ادة 
ال��ع��رب��ي��ة يف  ال�����ص��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

وكانت قد عقدت على هام�س زيارة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو 
الأوىل  ال��دورة  اأعمال  مل�صر  نهيان 
الإماراتية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 

�صواء  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى  احل���ر����س 
على امل�صتوى الثنائي وعلى �صعيد 
تطوير العمل يف خمتلف املجالت 

ومواجهة التحديات امل�صرتكة.
املتينة  ب��ال��ع��اق��ات  ���ص��م��وه  ون�����وه 
وال��ق��وي��ة وامل��ت�����ص��ام��ن��ة م���ع م�صر 
وقال  ال�صعودية  العربية  واململكة 
���ص��ت��وف��ر حياة  ال��ع��اق��ات  ه���ذه  اإن 
واإمكانيات  وف��ر���ص��ا  ت��ن��وع��ا  اأك����رث 

ل�صعوبنا و�صعوب املنطقة.
واأ�صاف �صموه: م�صر اليوم تعافت 
اأزم���ة مل تكن �صعبة  و  م��ن حمنة 
ع��ل��ي��ه��ا و ح�����ص��ب و اإمن�����ا ع��ل��ى كل 
من يحب م�صر و من بينهم دولة 

الإمارات.

ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ال�����دول الأع�������ص���اء يف 
جمل�س الأمن باأن تقوم بدور اأقوى 
ال�صوري  ال�صعب  حماية  اأج��ل  من 
والإمكانيات  امل�����ص��اح��ة  واإي����ج����اد 
ال���ازم���ة لإع������ادة ان��ع��ا���س احل���وار 

ال�صيا�صي.
واأك��د �صموه اأنه ل ميكن اأن ينجح 
حل يف �صوريا من جانب اأي طرف 
الع�صكري  احل��ل  ا�صتخدام  يحاول 
اأن ي��رتك الأم��ر لل�صوريني  ولب��د 
التي  امل���ل���ي�������ص���ي���ات  ك����ل  وت���خ���ت���ف���ي 
���ص��وري��ا م��دع��وم��ة من  دخ��ل��ت اإىل 
وهذا  اآخ����رى  ودول  اأط�����راف  ق��ب��ل 
الإيرانية  التدخات  يف  ت�صبب  ما 

والرتكية يف �صوريا.

امل�صرية برئا�صة معايل �صلطان بن 
القت�صاد  وزي���ر  املن�صوري  �صعيد 
قابيل  ط�����ارق  امل��ه��ن��د���س  وم���ع���ايل 
امل�صري  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر 
الأعمال  رج��ال  ملتقى  اإىل  اإ�صافة 

الإماراتيني وامل�صريني.
اإىل ذلك عقد �صمو ال�صيخ عبداهلل 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
الدويل موؤمترا �صحفيا  والتعاون 
�صكري  �صامح  معايل  مع  م�صرتكا 

وزير اخلارجية امل�صري.
واأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
العاقات  اأهمية تطوير  نهيان  اآل 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وال����ص���ت���ف���ادة من 
ك��ل ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة م�����ص��ريا اإىل 

وق���ال ���ص��م��وه: اإن��ن��ا ن���رى ال��ي��وم يف 
م�صر بلدا �صاخما و اأ�صيا يدعم 
 .. العربي  حميطه  يف  ال�صتقرار 
تواجهها  التي  التحديات  اأن  كما 
دول���ة الإم�����ارات وم�����ص��ر لي�صت يف 
النطاق العربي فقط بل تاأتي من 
اأي�صا ..  اإ�صرائيل و تركيا  اإي��ران و 
وعزم  ق��وة  بكل  العمل  و�صنوا�صل 
التحديات  اأج��ل مواجهة هذه  من 
ال�صتفادة  ع��ل��ى  اأي�����ص��ا  و���ص��ن��ع��م��ل 
ب��ني �صعوبنا  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ث��ق��ة  م��ن 

وقيادتنا.
اليوم  ن��راه  اإن م��ا  اأ���ص��اف �صموه  و 
التعقيد  غ��اي��ة  يف  و���ص��ع  �صوريا  يف 
م�صوؤولية  ه���ن���اك  و  واخل����ط����ورة 

غزة..  يف  بالو�صع  يتعلق  فيما  و 
الإم�������ارات  اإن دول�����ة  ���ص��م��وه  ق����ال 
ال���ع���ب���ارات حماولة  ب��اأ���ص��د  ت���دي���ن 
العتداء على رئي�س وزراء ال�صلطة 
هذا  اإن  واأ����ص���اف  الفل�صطينية.. 
م���ن موا�صلة  ل���ن مي��ن��ع��ن��ا  الأم�����ر 
يف  اخواننا  دعم  وحماولة  جهودنا 

غزة.
يحتاج  الأم��ر  اأن  اإىل  �صموه  واأ�صار 
مزيدا من اجلهد الدويل لإعطاء 
جهدا  نبذل  واأن  لل�صام  الفر�صة 
اأكرب لإعادة امل�صاحلة الفل�صطينية 

اإىل م�صارها ال�صحيح.
هذا  يف  ن�صيد  اإن��ن��ا   : �صموه  وق���ال 
م�صر..  يف  الأ���ص��ق��اء  ب��دور  ال�صدد 
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الرو�صية  الرئا�صية  النتخابات  باإجراء  تعرتف  ل  انها  فرن�صا  اأعلنت 
ل�صبه  ال�صرعي”  “غري  مو�صكو  �صم  على  �صنوات  ارب��ع  بعد  القرم  يف 
فرن�صا  ان  بيان  اخلارجية يف  وزارة  واأو���ص��ح��ت  الأوك��ران��ي��ة.  اجل��زي��رة 
اليوم  ال��ق��رم  ال��رو���ص��ي��ة يف  الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��راء  ت��ع��رتف  ل 
“ام�س” الحد. وا�صافت “بعد اربع �صنوات على ال�صم غري ال�صرعي 
متم�صكة  فرن�صا  زال��ت  ما  امل�صتقلة،  و�صيبا�صتوبول  القرم  جلمهورية 
بالإعادة الكاملة ل�صيادة اوكرانيا ووحدة ارا�صيها يف حدودها املعرتف 
ال���دويل، مب��ا يف  للقانون  بالقوة خمالف  احل���دود  وتغيري  دول��ي��ا.  بها 
الرو�س  الرو�صي«. وقد بداأ  التي وافق عليها الحتاد  ذلك اللتزامات 
ت��وؤدي اىل  ان  رئا�صية يفرت�س  انتخابات  باأ�صواتهم يف  الدلء  الأح��د 
اعادة انتخاب فادميري بوتني. وتتزامن هذه النتخابات مع الذكرى 
�صبه  �صكان   2014 مار�س  يف  عليه  واف��ق  ال��ذي  القرم  ل�صم  الرابعة 
اكرثية  الرو�صية  باللغة  الناطقون  وي�صكل  هذه  الوكرانية  اجلزيرة 
و�صتفتح  ال��دول��ي��ة.  املجموعة  ب��ه  تعرتف  مل  ا�صتفتاء  خ��ال  �صكانها، 
و�صيمفريوبول.  �صيبا�صتوبول  مدينتي  يف  خ�صو�صا  ت�صويت  مكاتب 
الناخبني  �صتمنع  انها  م��ن  اجلمعة  اوك��ران��ي��ا  ح��ذرت  ذل��ك،  على  وردا 
الت�صويت،  يف  للم�صاركة  بادهم  قن�صليات  اىل  الو�صول  من  الرو�س 
الفرن�صي  اخلارجية  وزي��ر  و�صيزور  رو�صيا.  “غ�صب”  بذلك  ف��اأث��ارت 
جان-ايف لو دريان كييف يف 22 و23 اذار مار�س، لجراء حمادثات 
مع ال�صلطات الوكرانية “خ�صو�صا حول الو�صع يف القرم ودونبا�س”، 
و�صع  وتدهور  اجلزيرة  �صبه  لع�صكرة  “قلقها  عن  فرن�صا  تعرب  فيما 

حقوق الن�صان، الذي يوؤثر على تتار القرم«.

من  الباد،  يف  املقيمني  الرو�س  املواطنني  الأوكرانية  ال�صلطات  منعت 
اإمكانية الإدلء باأ�صواتهم يف النتخابات الرئا�صية الرو�صية ام�س الأحد، 
ال�صرطة  اأف���راد  وف��ر���س   . ام�س  اليوم”  “رو�صيا  موقع  ذك��ره  مل��ا  طبقاً 
واحلر�س الوطني الأوكرانيني طوقاً اأمنياً حول مبنى ال�صفارة الرو�صية 
يف العا�صمة كييف، ل ت�صمح بدخولها اإل للدبلوما�صيني. وبالإ�صافة اإىل 
ذلك، نظم القوميون الأوكرانيون، اعت�صاماً قرب ال�صفارة الرو�صية يف 
كييف، احتجاجاً على اإجراء القرتاع يف �صبه جزيرة القرم، التي قررت 
والن�صمام  اأوكرانيا،  من  اخل��روج  �صنوات  اأرب��ع  قبل  �صعبي  ا�صتفتاء  يف 
اإىل رو�صيا. واأعلنت الداخلية الأوكرانية يف وقت �صابق، اأنها “لن ت�صمح 
رف�س  ب�صبب  الرو�صية،  الدبلوما�صية  املرافق  داخ��ل  الت�صويت  باإجراء 
“الأرا�صي  يف  النتخابات  اإج���راء  ع��دم  كييف  طلب  الرو�صية  احلكومة 
وهي ت�صمية تطلقها اأوكرانيا على اإلقرم ومناطق “دونبا�س”  املحتلة”، 
ال�صلطات  واتهمت   .2014 ع��ام  النف�صال  اأعلنت  التي  الباد،  �صرق 
ال����دويل، واأع��رب��ت اللجنة  اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون  ب��اإن��ت��ه��اك  ال��رو���ص��ي��ة كييف، 
املركزية لانتخابات يف رو�صيا، عن ا�صتعدادها لرفع �صكوى اإىل املحكمة 
الإن�صان  حلقوق  املفو�صة  �صرحت  حني  يف  الإن�صان،  حلقوق  الأوروب��ي��ة 
املتحدة  ل��اأمم  اللجوء  تعتزم  باأنها  مو�صكالكوفا”  “تاتيانا  رو�صيا  يف 

وجمل�س اأوروبا ملعاجلة هذه الق�صية.

يف  �صت�صهد  ال��ب��اد  اإن  زمي��ب��اب��وي  رئي�س  مناجناجوا  ام��ر���ص��ون  ق��ال 
نهاية حكم  وبرملانية منذ  رئا�صية  انتخابات  اأول  املقبل  يوليو متوز 

الرئي�س ال�صابق روبرت موجابي الذي امتد لعقود من الزمن.
توىل  ال��ذي  اجل��دي��د  للرئي�س  كبري  اختبار  اأول  الق���رتاع  و�صيكون 
ال�صلطة يف نوفمرب ت�صرين الثاين بعدما اأجرب انقاب ع�صكري فعلي 
موجابي )94 عاما( على ال�صتقالة. و�صتكون تلك النتخابات هي 
الأوىل التي ل ي�صارك فيها موجابي منذ ال�صتقال عن بريطانيا 
رئي�س  مع  اجتماع  بعد  لل�صحفيني  مناجناجوا  وق��ال   .1980 يف 
جنوب اأفريقيا �صرييل رامافو�صا م�صاء اأم�س الول ال�صبت “نتطلع 
كاأمة وحزب وحكومة لإجراء انتخابات �صلمية جدا و�صفافة و�صل�صة 
يف يوليو هذا العام«. واأ�صاف مناجناجوا )75 عاما( اإن النتخابات 
�صتخلو من العنف الذي �صاب القرتاعات ال�صابقة والذي كان اأحد 
اأ�صباب توتر العاقات بني زميبابوي والغرب. وقال “دعوت بالفعل 
م�صتديرة  مائدة  اجتماع  اإىل  زميبابوي  يف  ال�صيا�صية  الأح���زاب  كل 
حيث �صنلزم اأنف�صنا بعدم انتهاج العنف«. وعلى مناجناجوا اأن يعلن 
�صيدعو  اإن��ه  وق��ال  ر�صمية.  م��ذك��رة  يف  لانتخابات  حم��ددا  تاريخا 

مراقبني غربيني وهو اأمر كان حمظورا يف عهد موجابي.

عوا�شم

باري�س

هاراري

كييف

بريطانيا تتهم رو�صيا بتخزين غاز اأع�صاب قاتل 
•• لندن-رويرتز:

اإن رو�صيا تعمل على  قال وزير اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�صون ام�س 
تخزين غاز الأع�صاب القاتل الذي ا�صتخدم يف ت�صميم عميل رو�صي مزدوج يف 

اجنلرتا واإنها تبحث كيفية ا�صتخدام مثل هذه الأ�صلحة يف الغتيالت.
وتقول بريطانيا اإن رو�صيا ا�صتخدمت غاز الأع�صاب نوفيت�صوك الذي يرجع 
للعهد ال�صوفيتي يف هجوم على �صريجي �صكريبال وابنته يوليا يف اأول ا�صتخدام 
الثانية.  العاملية  احل��رب  اأوروب��ي��ة منذ  اأرا����س  على  ال�صاح  ه��ذا  ملثل  معروف 
ونفت مو�صكو اأي دور لها يف الواقعة. وقال جون�صون لهيئة الإذاعة الربيطانية 
)بي.بي.�صي( “لدينا دليل بالفعل على اأن رو�صيا مل تكن على مدى ال�صنوات 
الع�صر املا�صية تبحث فقط يف ا�صتخدام غاز الأع�صاب يف الغتيالت بل كانت 
اأي�صا تنتج غاز نوفيت�صوك وتخزنه«. وطردت بريطانيا 23 دبلوما�صيا رو�صيا 
البلدين  العاقات بني  تدهورت  باملثل يف حني  وردت مو�صكو  الهجوم  ب�صبب 
اإىل م�صتوى ما بعد احلرب الباردة. وك�صف �صكريبال، وهو كولونيل �صابق يف 
العماء  ع�صرات  عن  الربيطانية  للمخابرات  الرو�صية،  الع�صكرية  املخابرات 
الرو�س. ويرقد الآن هو وابنته يف م�صت�صفى يف حالة حرجة بعد العثور عليهما 
فاقدي الوعي يف �صالزبري قبل اأ�صبوعني. وقالت وزارة اخلارجية الربيطانية 
اإىل  اأن ي�صل م�صوؤولون من منظمة حظر الأ�صلحة الكيميائية  اإن من املقرر 
و�صتظهر  الهجوم  امل�صتخدمة يف  امل��ادة  الثنني لفح�س عينات  بريطانيا غدا 
النتائج يف غ�صون اأ�صبوعني. واأ�صافت الوزارة اأن رو�صيا اإذا كانت تخزن غازات 
الأع�صاب فاإن ذلك �صي�صل اإىل حد انتهاك معاهدة حظر الأ�صلحة الكيميائية. 
�صفري  ت�صيجوف  فادميري  وق��ال  املعاهدة.  على  املوقعة  ال��دول  من  ورو�صيا 
رو�صيا لدى الحتاد الأوروبي لهيئة الإذاعة الربيطانية اإن باده تخل�صت من 
خمزونها من مثل هذه املواد واإن معمل اأبحاث بريطانيا قد يكون م�صدر غاز 
الأع�صاب امل�صتخدم يف الهجوم. ورف�س جون�صون تلك املزاعم وقال اإن رد فعل 

رو�صيا “لي�س رد دولة تعتقد حقا اأنها بريئة«.

زوارق اإ�ضرائيلية ت�ضتهدف �ضيادين فل�ضطينيني �ضمايل القطاع

الإحتالل يزعم اإحباط حفر »نفق هجومي« يف غزة

عربرّ �ضابقًا عن قلقه من تركيا اإىل »ديكتاتورية �ضمولية«

بومبيو نحو �صيا�صة اأمريكية ثابتة يف ال�صرق الأو�صط

اإعادة انتخاب ت�صيانغ رئي�صا للحكومة ال�صينية 

بكني تدعو وا�صنطن اىل »ت�صحيح اخلطاأ« حول تايوان 

•• بكني-اأ ف ب:

����ص���وت ال���ربمل���ان ال�����ص��ي��ن��ي ال���ذي 
ال�صيوعي  احل����زب  ع��ل��ي��ه  ي��ه��ي��م��ن 
احلاكم كما كان متوقعا على منح 
ت�صيانغ،  ك���ه  يل  ال������وزراء  رئ��ي�����س 
ولي��ة ج��دي��دة م��ن خم�س �صنوات 
جينبينغ  ���ص��ي  ال��رئ��ي�����س  ظ���ل  يف 

الذي مت تعزيز �صاحياته.
وانتخب يل كه ت�صيانغ ب2964 
معار�صني،  �صوتني  مقابل  �صوتا 
ملجل�س  ال�صنوية  اجلل�صة  خ���ال 
ال���ت���ي عقدت  ال�����ص��ي��ن��ي،  ال�����ص��ع��ب 
مت  وق��د  ببكني.  ال�صعب  ق�صر  يف 
جينبينغ  ل�����ص��ي  ام�����س  ال��ت��ج��دي��د 

بالجماع.
ويتوىل يل كه ت�صيانغ )62 عاما( 
رئي�س  من�صب  اىل  و���ص��ل  ال����ذي 
ثاين  ق��ي��ادة   ،2013 يف  ال�����وزراء 
اقت�صاد يف العامل، ب�صورة ر�صمية. 
ترتاجع  ���ص��ل��ط��ت��ه  ����ص���ريى  ل��ك��ن��ه 
�صلطة  ام������ام  ال�������ص���ن���وات  مب������رور 

الرئي�س.
وي�صغل �صي جينبينغ منا�صب عدة 
قيادية  له يف مراكز  وعني حلفاء 
جديد  م���ن  ي��رت���ص��ح  ان  ومي��ك��ن��ه 

ا�صا�صية  منا�صب  يف  �صي  و�صعهم 
ال��������وزراء  رئ���ي�������س  “ل مي���ن���ح���ون 
و”يجب  كبرية”  م��ن��اورة  هام�س 
التدريجي  ت��ه��م��ي�����ص��ه  ي���ك���ون  األ 

مفاجاأة كبرية«.
وه��ذا مع ان يل �صجع يف 2013 
ق�����ادة الع����م����ال م���ن خ����ال وعد 
ال�صركات  مع  “باملثل”  باملعاملة 
الجنبية، ودور متزايد يف ال�صوق 
ل�صالح  ه��ي��ك��ل��ي��ة  وا�����ص����اح����ات 

القطاع اخلا�س.
با�صتمرار  ت�صتكي  ���ص��رك��ات  ل��ك��ن 
القطاعات،  بع�س  يف  متييز  م��ن 
وبروك�صل  وا�صنطن  تنتقد  فيما 

ال�صيا�صة احلمائية لل�صني.
كه  للي  الأوىل  ال��ولي��ة  وات�صمت 
ت�صيانغ اي�صا بارتفاع ديون الباد 
ال��ذي ميكن كما يقول عدد كبري 
ازمة  اىل  ي��وؤدي  ان  املحللني،  من 
عاملية  عواقب  مع  ترتافق  مالية 

حمتملة.
ويبدو ان لدى رئي�س الوزراء راأيا 
راأي  ع��ن  امل��و���ص��وع  ح���ول  خمتلفا 
���ص��ي ال����ذي ���ص��ارع اىل الع����رتاف 
الديون  يف  ك��ب��ري  خ��ط��ر  ب���وج���ود 

يوؤدي اىل زعزعة ال�صتقرار.

الهند تتهم باك�صتان 
بقتل عائلة يف بك�صمر 

 •• جامو-اأ ف ب:

واحدة  اأ���ص��رة  اف����راد  م��ن  ق��ت��ل خم�صة 
ام�������س ح����ني ���ص��ق��ط��ت ق���ذي���ف���ة ه����اون 
اأط���ل���ق���ه���ا ج���ن���ود ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ون على 
منزلهم يف ك�صمري الهندية، ح�صب ما 
اأفادت ال�صرطة الهندية وكالة فران�س 
بر�س. ووقع احلادث يف �صطر بوون�س 
اجلنوبي يف منطقة الهيماليا املتنازع 
عليها. وذكرت ال�صرطة اأن رجا يبلغ 
يبلغان  35 عاما، وطفلني  العمر  من 
وامراأة  وفتى  عاما  و12  �صنوات  �صبع 
قتلوا يف �صقوط القذيفة. وقال املدير 
العام لل�صرطة �صي�س بول فايد لفران�س 
قتلوا  اخلم�صة  “ال�صخا�س  اإن  بر�س 
قذيفة  ا�صابته  عندما  منزلهم  داخ��ل 
الباك�صتاين«.  اجل���ان���ب  م���ن  اط��ل��ق��ت 
اأ�صيبتا  طفلتني  ان  ال�صرطة  وذك���رت 
وتعد  امل�صت�صفى.  اإىل  ونقلتا  ب��ج��روح 
���ص��ف��وح املنطقة  ال��واق��ع��ة ع��ل��ى  ج��ام��و 
الهندو�صية  الغالبية  وذات  اجلبلية، 
�صهدت  اأن��ه��ا  اإل  ن�صبيا  ه��ادئ��ة  منطقة 
على  م�صلحون  �صنها  ه��ج��م��ات  م����رارا 
مع  احل��دود  ق��رب  الع�صكرية  القواعد 
فرباير   11 يف  اخ��ره��ا  ك��ان  باك�صتان، 

الفائت وقتل فيه 6 ا�صخا�س.

األغى  ال����ربمل����ان  لأن   2023 يف 
امل��ا���ص��ي احل���د الق�صى  ال���ص��ب��وع 
للوليات الرئا�صية املحدد باثنتني 

مدة كل منهما خم�س �صنوات.
وقال جوناتان �صاليفان املتخ�ص�س 
جامعة  يف  ال�صينية  ال�����ص��وؤون  يف 
املتحدة(  )امل��م��ل��ك��ة  ن��وت��ي��ن��غ��ه��ام 
لوكالة فران�س بر�س “منذ بداية 
كه  يل  ا���ص��ُت��ب��ع��د  م��ه��ام��ه،  ت�صلمه 
القت�صادية  امللفات  ع��ن  ت�صيانغ 
رئي�س  اىل  ت��ق��ل��ي��دي��ا  ت����وؤول  ال��ت��ي 

الوزراء«.
واعترب �صاليفان ان احللفاء الذين 

اأملانيا:الحتاد الأوروبي
»يتعاىل« على �صرق اأوروبا 

•• برلني-وكاالت:

بانتهاج  الأمل��اين هور�صت زيهوفر، الحت��اد الأوروب��ي،  الداخلية  اتهم وزير 
بالتعايل يف املحادثات مع اأع�صاء الحتاد من دول �صرق اأوروبا، حول توزيع 

املهاجرين.
املتحالف  البافاري  امل�صيحي  الجتماعي  الحت��اد  حزب  يف  ع�صو  وزيهوفر 
امل�صت�صارة اأجنيا  امل�صيحي، الذي تتزعمه  مع حزب الحتاد الدميقراطي 
ام  فيلت  “دي  �صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  الت�صريحات  بهذه  واأدىل  م��ريك��ل، 
“الإ�صام ل  اإن  بقوله  عاماً  اإثارته غ�صباً  اأي��ام من  الأملانية، بعد  زونتاغ” 
ينتمي لأملانيا«. ويحر�س زيهوفر، رئي�س وزراء بافاريا �صابقاً، على اأن يظهر 
�صرامة حزبه �صد النتهاكات املتعلقة بالهجرة قبل انتخابات ولية بافاريا 
يف اأكتوبر ل�صتعادة الناخبني الذين ان�صموا باأعداد كبرية اإىل حزب البديل 
من اأجل اأملانيا اليميني املتطرف، يف النتخابات العامة التي جرت يف 24 

�صبتمرب. وينتقد حزب البديل من اأجل اأملانيا اأي�صاً الحتاد الأوروبي.
الحتاد  م���ادام  الأمل��ان��ي��ة  احل���دود  على  القيود  ا�صتمرار  اإىل  زيهوفر  ودع��ا 
الأوروب������ي غ��ري ق���ادر ع��ل��ى ح��م��اي��ة ح����دوده اخل��ارج��ي��ة وان��ت��ق��د املفو�صية 
التي  اأوروب���ا،  �صرق  ل��دول  “الوعظ”  بنربة  ما و�صفها  ب�صبب  الأوروب��ي��ة، 
رف�صت قبول �صاعني للجوء مبوجب نظام احل�ص�س الذي ي�صمل الحتاد 

الأوروبي كله.
“كل دول��ة لها  واأ���ص��اف  “غري مثمر”  اإن مثل ه��ذا املوقف  وق��ال زيهوفر 
كرامة«. وقال لل�صحيفة اإن “املفو�صية الأوروبية غالباً ما تكون متعالية. 
اإننا بحاجة ل�صخ قدر اأكرب من الفعالية يف احلوار ب�صاأن توزيع الاجئني. 

اإذا وا�صلنا التفاو�س ب�صرب �صتدعم غالبية الدول ذلك«.

ب��ا���ص��م وزارة  امل��ت��ح��دث  ل��و ك��ان��غ  ال��ق��ان��ون، ق���ال  وتعليقا ع��ل��ى 
ملبداأ  �صارخ”  “انتهاك  ان���ه  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
اإىل القوى  “اإ�صارات خاطئة جدا  ال�صني الواحدة وقد ار�صل 
ان  وا���ص��اف  تايوان”.  يف  لا�صتقال  امل���وؤي���دة  النف�صالية 

“ال�صني تعار�س ذلك ب�صدة«.
ت�صحيح هذا  المريكي على  “نح�س اجلانب  كانغ  لو  وتابع 
اخلطاأ الذي ارتكبه والتوقف عن موا�صلة اي عاقات ر�صمية 

مع تايوان او حت�صنٍي لعاقاته احلالية مع تايوان«.
وزارة  با�صم  متحدث  اعترب  ال�صبت،  �صدر  منف�صل  بيان  ويف 
ي�صكل  الأم���ريك���ي  ال��ق��ان��ون  ان  ت�����ص��ي��ان  وو  ال�صينية  ال���دف���اع 

“تدخا يف ال�صوؤون الداخلية لل�صني«.
وطالب املتحدث با�صم وزارة الدفاع ال�صينية “بقطع كل �صلة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

طلبت ال�صني من الوليات املتحدة “ت�صحيح خطئها” حول 
تايوان، بعد ان وافق الرئي�س المريكي دونالد ترامب اجلمعة 
على ق��ان��ون ي��ع��زز ال��ع��اق��ات ب��ني ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وجزيرة 

تايوان التي تعتربها بكني جزءا ل يتجزاأ من ارا�صيها.
وي�صجع “قانون ال�صفر اىل تايوان” الذي وافق عليه جمل�صا 
النواب وال�صيوخ، امل�صوؤولني المريكيني “من كل امل�صتويات” 

على ال�صفر اىل تايوان للقاء نظرائهم، والعك�س بالعك�س.
وتقيم الوليات املتحدة عاقات ملتب�صة مع تايوان. فاجلانبان 
غري مرتبطني بعاقات دبلوما�صية لكنهما تقييمات عاقات 

جتارية وتبيع وا�صنطن اجلزيرة ا�صلحة.

اأ�صلحة  بيع  عملية  واي  والتايواين  المريكي  اجلي�صني  بني 
اىل تايوان، للحوؤول دون ال�صاءة ب�صكل خطري اىل العاقات 
واىل  امل��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات  ال�صني  ب��ني  والع�صكرية  الثنائية 

ال�صام وال�صتقرار يف م�صيق تايوان«.
اواخر  انتخابه  بعد  بكني  غ�صب  اث��ار  ترامب  الرئي�س  وك��ان 
2016 مبوافقته على الرد على ات�صال هاتفي من الرئي�صة 

التايوانية ت�صاي اينغ وين.
ال�صفر  قانون  وق��ع  ترامب  ان  اجلمعة  الأبي�س  البيت  اعلن 
الزيارات بني م�صوؤويل  تبادل  “ي�صجع على  الذي  تايوان  اىل 

الوليات املتحدة وتايوان على كل امل�صتويات«.
وميكن للم�صوؤولني المريكيني حاليا ال�صفر اىل تايوان بينما 
يزور م�صوؤولون تايوانيون من حني لآخر البيت البي�س، لكن 

غ�صب  اث���ارة  لتجنب  بتحفظ  الن  حتى  ج��رت  الج��ت��م��اع��ات 
الدبلوما�صية  عاقاتها  املتحدة  ال��ولي��ات  وقطعت  ال�صني. 
مع تايوان يف 1979 ار�صاء لبكني. لكنها ابقت على عاقات 
جتارية مع اجلزيرة وتبيعها ا�صلحة مما يثري ا�صتياء ال�صني.

اقليما  ال��واق��ع،  الم��ر  بحكم  امل�صتقلة  تايوان  ال�صني  وتعترب 
كل  وق��د قطعت  ارا�صيها.  يتجزاأ من  ج��زءا ل  ي�صكل  متمردا 
انغ  ت�صاي  رئي�صتها  لرف�س  تايبيه  مع  الر�صمية  الت�صالت 
ون الع����رتاف ب��اجل��زي��رة ال��دمي��وق��راط��ي��ة ج���زءا م��ن “�صني 

واحدة«.
وو���ص��ف ال��ق��ان��ون الم��ريك��ي اجل��دي��د ت��اي��وان ب��ان��ه��ا “منارة 
للدميوقراطية” موؤكدا ان “اجنازات تايوان الدميوقراطية 

ت�صكل م�صدر وحي لعدد من دول و�صعوب املنطقة«.

الأزمة  معاجلة  �صيتوىل  تيلر�صون  اإن  ماتي�س،  جيم�س 
�صراع  اأي  ا�صتبعاد  على  تعمل  املتحدة”  ال��ولي��ات  واأن 
ا�صطدمت، بعد ثاثة اأيام، قوات عراقية مع  م�صلح”، 
الأكراد. ويف الوقت ذاته، يقول كاتب املقال، اإن بومبيو 
اإي��ران على املنطقة.   اإدارة ترامب من خطر  كان يحذر 

وذكرت معلومات �صحافية اأنه كان يعي�س يف تل اأبيب 
املخدرات  على  الإدم��ان  تاريخ يف  ولديه  الهجوم  قبل 

ويعاين من م�صكات اجتماعية.
وياأتي توقيفه يف اأعقاب عملية ده�س نفذها فل�صطيني 
قرب جنني يف �صمال ال�صفة الغربية اجلمعة ما اأ�صفر 
عن مقتل جنديني ا�صرائيليني واإ�صابة اثنني اآخرين، 

وفقا للجي�س.
ول ي���زال ال��ت��وت��ر ك��ب��ريا ب��ع��دم��ا دع���ت ح��رك��ة حما�س 
ي��وم على  م��رور مئة  م��ع  اجلمعة  �”يوم غ�صب”  اىل 
اع����رتاف ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب املثري 

للجدل بالقد�س عا�صمة لإ�صرائيل.
ا�صرئيليني  واأرب��ع��ة  الأق��ل  على  فل�صطينيا   31 وقتل 

منذ اإعان ترامب الذي اأ�صعل تظاهرات.
 هذا وا�صتهدفت زوارق حربية اإ�صرائيلية، ام�س الأحد، 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بني  جديدة  �صام  خطة  اإنها  يقال  عما  الك�صف  ع�صية 
الأمريكي،  الرئي�س  اأق���ال  والفل�صطينيني،  اإ���ص��رائ��ي��ل 
دونالد ترامب، وزير خارجيته ال�صابق ريك�س تيلر�صون، 
�صي  الأمريكي  ال�صتخبارات  وكالة  مبدير  وا�صتبدله 
اآي اأي، مايك بومبيو الذي يبدو اأنه �صيعتمد �صيا�صات 
تتعلق  ع���دة  م��ل��ف��ات  م��ن  �صلفه  ع��ن  خمتلفة  خ��ارج��ي��ة 
باملنطقة. وي�صري �صيث فرانتزمان، كاتب راأي لدى موقع 
“ذا هيل” الإخباري، اإىل اأن ترامب وتيلر�صون نادراً ما 
التقيا وجهاً لوجه، واأن تيلر�صون اأدار وزارة اخلارجية يف 
ظل �صحابة من الت�صاوؤم والياأ�س، منذ فرباير 2017، 
ما  وغالباً  اإي��ران،  ترامب حيال  �صيا�صات  وا�صطدم مع 
بدا اأنه خارج احللقة عند بحث �صيا�صات تتعلق بال�صرق 
الأو�صط، اأو هو تق�صد ممار�صة دور “ال�صرطي الطيب” 

يف مقابل �صيا�صات رئي�صه الأكرث ت�صدداً.
وح�صب فرانتزمان، يواجه بومبيو حالياً حتدياً يتمثل 
اتباع  لأج���ل  الأب��ي�����س،  البيت  م��ع  ق��رب  ع��ن  بالتن�صيق 
عهد  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  ثابتة  �صيا�صة 
 ،1992 اإيغلبريغ  لورن�س  منذ  الأق�صر  كان  تيلر�صون 
اأزمات  ب�صبب  املنطقة  �صيء يف  اإجن��از  ي�صتطع  واأن��ه مل 

عدة يف العراق وتركيا و�صوريا واخلليج. 
عاقات  لإق��ام��ة  الأخ���ري،  فرباير  يف  تيلر�صون،  و�صعى 
ط��ي��ب��ة م���ع ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي، رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، 
الذي طالب بوقف دعم الوليات املتحدة لقوات كردية 

يحاول  تيلر�صون  ك��ان  وح��ني  ���ص��وري��ا،  ���ص��رق  يف  �صورية 
تعزيز  ع��ل��ى  يعمل  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  ك���ان  ال�����ص��ورة،  تلطيف 
ع��ام من  بعد  اإن��ه  املقال،  �صوريا.  ويقول كاتب  دوره يف 
ووا�صنطن،  اأنقرة  بني  العاقات  �صاءت  من�صبه،  توليه 
ال�صيا�صة  ب�صاأن  �صريحاً  يكن  مل  تيلر�صون  لأن  وذل��ك 
الأمريكية. ويف املقابل، عرب بومبيو �صابقاً عن قلقه من 

حتول تركيا اإىل “ديكتاتورية اإ�صامية �صمولية«.
مفاو�س  اأن��ه  على  بومبيو  اإىل  تركيا  تنظر  اأن  وُيرجح 
الوليات  تتحدث  اأن  ب��د  ل  اإذ  جيد،  اأم��ر  وذل��ك  عنيد، 

املتحدة مع اأردوغان بو�صوح عن دوره يف �صوريا.
ا�صتبعاد  تعمدت  الإدارة  اأن  ب��دا  امل��ق��ال،  لكاتب  ووف��ق��اً 
وفل�صطينيني  اإ�صرائيليني  مع  التعامل  من  تيلر�صون 
اأو اأردنيني يف ما يتعلق بعملية ال�صام، وغالباً ما كانت 
تدير تلك العاقات مبا�صرًة عرب �صهر ترامب، جاريد 

كو�صرن. 
اأن  اإىل   ،2017 م��اي��و  يف  ت��ي��ل��ر���ص��ون  اأ����ص���ار  وع��ن��دم��ا 
العرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�صرائيل �صريتبط باتفاق 
لإ�صرائيل.  موؤيدة  اأ���ص��وات  اعرتا�صات  ارتفعت  �صام، 
تلك  من  قرباً  اأك��رث  نظر  وجهات  لبومبيو  اأن  ويعتقد 

التي تتبناها الدائرة ال�صيقة لرتامب.
اأثناء  واأكتوبر  �صبتمرب  ملا جرى يف  املقال  وُي�صري كاتب 
كرد�صتان  اإقليم  ق��رار  ب�صبب  ال��ع��راق  �صمال  يف  م�صاكل 
تيلر�صون  اأخفق  فقد  ال�صتقال.  على  ا�صتفتاء  اإج��راء 
م��ن ج��دي��د يف ال��ت��و���ص��ط ب��ني ب��غ��داد واأرب���ي���ل، عا�صمة 
كرد�صتان العراق. اإذ يف حني قال وزير الدفاع الأمريكي، 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

اأحبط  اأن��ه  الأح���د،  ام�س  الإ�صرائيلي،  اجلي�س  اأع��ل��ن 
حماولة ل�صتئناف حفر نفق هجومي يف منطقة كرم 

اأو �صامل جنوب مدينة غزة.
قواته  اإن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  با�صم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
احبطت الليلة املا�صية حماولة من قبل حركة حما�س 
لتجديد م�صار نفق هجومي يف منطقة كرم اأبو �صامل.

وال�صتخباراتية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اجل����ه����ود  اأن  واأ������ص�����اف 
والتكنولوجية مكّنت من اكت�صاف النفق، م�صريا اإىل اأن 
املعركة �صد الأنفاق م�صتمرة منذ الهجوم الإ�صرائيلي 
الأخري على قطاع غزة عام 2014، والتي مت تكثيفها 

خال الأ�صهر ال�صت الأخرية.
حماولة  اإحباط  مت  اأن��ه  الإ�صرائيلي  الناطق  واأو���ص��ح 
اأعمال هند�صية داخل  حفر النفق اجلديد من خال 
ب�صكل  مت  املحاولة  هذه  اكت�صاف  اأن  مدعيا  اإ�صرائيل، 
م�صبق ومل ت�صكل تهديدا على امل�صتوطنني القاطنني 

يف تلك املنطقة.
اإعان  مع  النفق  حفر  اإحباط  عن  الإع��ان  وتزامن 
املناطق ون�صب  اإغ��اق عدد من  قوات الحتال، عن 
حواجز ع�صكرية يف عدد من ال�صوارع داخل ما ي�صمى 
غزة،  قطاع  حميط  يف  “اأ�صكول”  الإقليمي  باملجل�س 

ب�صبب حدث اأمني.
ن�صر  الإ�صرائيلي  اأن اجلي�س  العربية  امل�صادر  وذك��رت 
حواجز لل�صرطة الع�صكرية يف حميط قطاع غزة، كما 
اأغلق مناطق معينة داخل املجل�س الإقليمي “اأ�صكول” 

بدعوى القيام بن�صاط اأمني.

اأربع جرافات  اأن  “معار”  يف ذات الوقت ذكرت وكالة 
�صرق  عب�صان  ق��ري��ة  يف  توغلت  اإ�صرائيلية  ع�صكرية 
خ��ان��ي��ون�����س ج��ن��وب ق��ط��اع غ����زة، ان��ط��اق��ا م��ن موقع 
الفراحني الع�صكري و�صرعت باأعمال ت�صوية وجتريف 

يف املنطقة.
�صاعات من قيام طائرات  التوغل بعد  وج��اءت عملية 
اأرا�س  على  عنيفة  غ���ارات  �صل�صلة  ب�صن  اإ�صرائيلية 
غزة،  مدينة  �صرق  جنوب  الزيتون  حي  �صرق  زراع��ي��ة 

بح�صب الوكالة.
توقيف  اأم�س  ال�صرائيلية  ال�صلطات  اأعلنت  ذلك،  اىل 
باأنه  لا�صتباه  الأخ�صر  اخل��ط  داخ��ل  من  فل�صطيني 
ال�صفة  ق��رب م�صتوطنة يف  امل��وت  طعن حاخاما حتى 

الغربية املحتلة ال�صهر املا�صي.
 1998 ع��ام  امل��ول��ود  عا�صي  احلكيم  عبد  اأن  ويعتقد 
قتل احلاخام ال�صرائيلي ايتامار بن غال )29 عاما( 
طعنا ب�صكني عند مدخل م�صتوطنة ارييل يف اخلام�س 
ال�صفة  �صمال  يف  يختبئ  اأن  قبل  �صباط/فرباير  من 

الغربية.
واأعلن جهاز المن الداخلي ال�صرائيلي )ال�صني بيت( 
توقيف عا�صي يف بيان �صدر ليل ال�صبت الأحد. وقال 
الذين  الفل�صطينيني  ا�صتدعاء  كذلك  مت  اأن��ه  البيان 

كانوا برفقة عا�صي اثناء توقيفه للتحقيق.
واأظهر ت�صجيل م�صور احلاخام ينتظر و�صول حافلة 
اأنه  ال�صرائيلية  ال�صلطات  قالت  �صخ�س  عرب  عندما 

عا�صي، الطريق وطعنه يف �صدره.
ا�صرائيل  اأن وال��دة عا�صي من عرب  ال�صني بت  واأف��اد 

ووالده فل�صطيني من ال�صفة الغربية.

احلر�س  يف  القد�س  فيلق  قائد  �صليماين،  قا�صم  ولعب 
من  الأك����راد  ط��رد  يف  رئي�صياً  دوراً  الإي�����راين،  ال��ث��وري 
كركوك. ويبدو اأن بومبيو يدرك اخلطر الإيراين، ولذا 
تتوافق وجهات نظره مع اآراء ترامب حول هذه الق�صية 

الرئي�صية. 

ال�صيادين ومراكبهم يف بحر بيت لهيا �صمايل قطاع 
اإع����ام فل�صطينية  غ����زة، وف��������������ق م��ا ذك��������������رت و���ص��ائ��ل 

حملية.
ونقلت وكالة الأنباء الفل�صطينية “وفا” عن �صيادين 
الإ�صرائيلية  ال���زوارق  اإن  قولهم  القطاع،  �صمايل  يف 
ط����اردت ال�����ص��ي��ادي��ن وم��راك��ب��ه��م يف ال��ب��ح��ر، وفتحت 

م�صخات املياه ونريان اأ�صلحتها الر�صا�صة �صوبهم.
مبراكبهم  للهرب  الفل�صطينيون  ال�صيادون  وا�صطر 

اإىل ال�صاحل خوفا على حياتهم.
وت�صرر مركب واحد لل�صيادين على الأقل، بينما مل 

ي�صب اأحدهم باأذى.
ال�صيادين  ب�صكل يومي  الإ�صرائيلية  ال��زوارق  وتطارد 
تعتقلهم  م���ا  وك���ث���ريا  غ����زة،  ب��ح��ر  يف  الفل�صطينيني 

وت�صتويل على مراكبهم، وتقتل بع�صهم اأحيانا.
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مقتل طفل يثر اخلوف يف ريو دي جانرو  رئي�س الفلبني يدعو لن�صحاب جماعي من اجلنائية 
•• مانيال-رويرتز

الدول  ام�س  دوت��ريت��ي  رودري��ج��و  الفلبيني  الرئي�س  دع��ا 
اأن�صئت  ال��ذي  الأ�صا�صي  روم��ا  املوقعة على نظام  الأخ��رى 
مبقت�صاه املحكمة اجلنائية الدولية لان�صمام اإىل باده 
دوتريتي  ت�صريحات  ج��اءت  املحكمة.  م��ن  الن�صحاب  يف 
الع�صكرية  بالأكادميية  ط��اب  تخرج  يف  له  كلمة  خ��ال 
يف  الدع���اء  ممثلو  فتح  اأن  بعد  ال��ب��اد  ب�صمال  الفلبينية 
املا�صي  ال�صهر  اأوليا  حتقيقا  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
يف حربه على املخدرات والتي اأدت اإىل مقتل الآلف منذ 
واأبلغت الفلبني الأمني   .2016 بدايتها يف يوليو متوز 

املا�صي بقرارها الن�صحاب  الأ�صبوع  املتحدة  العام لاأمم 
من املحكمة ب�صبب ما و�صفه دوتريتي بهجمات “�صائنة” 
لاإجراءات  وان��ت��ه��اك��ات  ال��دول��ي��ة  املنظمة  م�����ص��وؤويل  م��ن 
جميع  “�صاأقنع  الفلبيني  ال��رئ��ي�����س  وق����ال  ال��ق��ان��ون��ي��ة. 
املوقعني على املعاهدة بالن�صحاب... هذه.. وثيقة ... مت 
اإعدادها برعاية الحتاد الأوروبي«. وقتلت ال�صرطة نحو 
اأربعة اآلف فلبيني منذ 19 �صهرا يف حملة وح�صية اأثارت 
قلق املجتمع الدويل. ويعتقد ن�صطاء اأن عدد القتل اأكرب 
من ذلك بكثري. وتقول ال�صرطة اإن هوؤلء القتلى �صقطوا 
اأبدى خالها  خال عمليات م�صروعة ملكافحة املخدرات 

امل�صبه بهم مقاومة عنيفة لإلقاء القب�س عليهم.

لكن لن يكون هذا الكام كافيا على الأرج��ح لتعزية اهل الطفل 
افراد  اطلق  عندما  اجلمعة  م�صاء  عربته  داخ��ل  وه��و  قتل  ال��ذي 
من ع�صابة خمدرات داخل �صيارة م�صروقة النار باجتاه ال�صرطة 
التي ردت باملثل قبل ان يلقى القب�س على احدهم ويتم احتجاز 
ال�صيارة. لكن الر�صا�س الطائ�س ادى اىل مقتل الطفل بالإ�صافة 
الطفل  وال����دة  ج���رح  ع��ن  ف�صا  ب��ال��غ��ني،  اخ��ري��ن  �صخ�صني  اىل 
ال�صحية، وفق ما اعلنت ال�صرطة. وو�صف فابيو انطونيو دا �صيلفا 
والد الطفل، ابنه باأنه �صحية احلكومة التي ل متلك خطة �صوى 
الر�صا�س  �صيحل  “هل  غلوبو  لتلفزيون  وق��ال  العنف.  ت�صعيد 
ال�صيطرة  ع��ن  خ��رج  العنف  “هذا  واأ���ص��اف  ب��ل��دن��ا؟«.  يف  املك�صلة 
عمره.  م��ن  الأوىل  ال�صنة  يف  ك��ان  ابني  لديها،  ح��ل  ل  وحكومتنا 

حياته توقفت ب�صكل غبي من قبل نظام ت�صبب بف�صل بلدنا«.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

اأدى مقتل طفل يبلغ عاما واحدا خال تبادل لإطاق النار بني 
دي  ري��و  ال��رع��ب يف مدينة  ب��ث  اىل  ال�صرطة وع�صابات خم���درات 
اآث��ار اغتيال نا�صطة يف جمال حقوق  جانريو التي ل تزال تعاين 
القل  قتلى على  ث��اث��ة  م��ن  واح���د  والطفل  اأي���ام.  قبل  الن�����ص��ان 
األيماو الع�صوائي واملكتظ  �صقطوا يف وقت متاأخر اجلمعة يف حي 
بعد القتل املتعمد الربعاء ملارييل فرانكو ع�صو جمل�س بلدية ريو 
رئي�س  وك��رر  الفقرية.  الحياء  يف  ال�صرطة  عنف  �صد  والنا�صطة 
الأيام  ب��اأن  التطمينات  ال�صبت  كريفيا  مار�صيلو  املدينة  بلدية 
القادمة اف�صل، وقال “نريد ان ننهي هذا العمال التي توؤدي اىل 

قتل الطفال بالر�صا�س الطائ�س داخل الحياء«.

ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة ال�����ص��ي��ط��رة يف 
املا�صي على بع�س معاقل املعار�صة، 
اأع��ط��ي امل��دن��ي��ون خ��ي��ار ال��ب��ق��اء يف 

مناطق �صيطرة احلكومة.
وقال “اأعتقد اأن كثريين يريدون 
ق��ي��د احلياة،  ع��ل��ى  ال���ب���ق���اء  ف��ق��ط 
وا�صتكمال  ع���ائ���ات���ه���م،  واإن�����ق�����اذ 
اأي�����ا ت��ك��ن اجل���ه���ة التي  ح��ي��ات��ه��م، 
ولكن  مدينتهم”.  ع��ل��ى  ت�صيطر 
يتمكن  “لن  ال�صرقية  الغوطة  يف 
ب��ع�����ص��ه��م م���ن ال���ب���ق���اء م��ه��م��ا كان 

العر�س الذي �صُيقدم لهم«.
واأو�صح لوند اأن “معار�صي النظام 
املعار�صة  الف�صائل  م��ن  امل��ق��رب��ني 
هجمات  ح���������ص����ول  ����ص���ي���خ�������ص���ون 
وتعذيب”،  واع��ت��ق��الت  انتقامية 
التجنيد  م���ن  اآخ�����رون  و���ص��ي��خ��اف 
“عائاتهم  اأن  م�صيفاً  الإجباري، 
قد ت�صعر اأنها جمربة على اللحاق 

بهم«.

خوفاَ  النظام  �صيطرة  مناطق  اىل 
من العتقال او التجنيد الإلزامي، 
مل ي��ج��دوا ح��ال��ي��اً خ��ي��ارات اأخرى 

اأمامهم.
ويف ات���ف���اق���ات الإج�������اء، ع����ادة ما 
يخرج املدنيني الراف�صني لدخول 
املقاتلني  ب��رف��ق��ة  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات 

املعار�صني.
الغوطة  يف  ي��ح�����ص��ل  م���ا  وُي����ذّك����ر 
ال�����ص��رق��ي��ة مب��ع��رك��ة م��دي��ن��ة حلب 
النظام  ق�������وات  ح����ا�����ص����رت  ال����ت����ي 
ت�صن  اأن  ق��ب��ل  ال�صرقية  اأح��ي��اءه��ا 
املدنيني  اآلف  دف��ع  ب��ري��اً،  هجوماً 
�صيطرة  م��ن��اط��ق  اىل  ال���ف���رار  اإىل 
املعركة  وان���ت���ه���ت  غ����رب����اً.  ال���ن���ظ���ام 
املعار�صني  املقاتلني  اآلف  باإجاء 
مناطق  اإىل  ال��ب��اق��ني  وامل���دن���ي���ني 
املقاتلة  الف�صائل  عليها  ت�صيطر 

�صمال غرب �صوريا
ا�صتعادت  عندما  باأنه  لوند  ويذكر 

املوالية  ال��ق��وات  وع��دي��د  ال��ن��ريان 
للنظام«.

ال�صام  حترير  هيئة  تواجد  و�صكل 
ب�صكل  واإن  ال�����ص��رق��ي��ة  ال��غ��وط��ة  يف 
الغوطة  يف  م��ع�����ص��ل��ة  حم��������دودة 

ال�صرقية.
مراراً  املعار�صة  الف�صائل  واأعربت 
مقاتلي  اإخ������راج  ا���ص��ت��ع��داده��ا  ع���ن 
جي�س  وعمد  ال�صام،  حترير  هيئة 
الإ����ص���ام ف��ع��ًا ع��ل��ى اإج�����اء 13 
لديه  م��ع��ت��ق��ل��ني  ك����ان����وا  ج���ه���ادي���اً 

واإر�صالهم اإىل ادلب.
ال��ت�����ص��ع��ي��د الأخ������ري، كانت  وق���ب���ل 
األف   400 تعد  ال�صرقية  الغوطة 
األ���ف���اً م��ن��ه��م اإىل   50 ن�����ص��م��ة، ف���ّر 
خال  احل��ك��وم��ة  �صيطرة  مناطق 
الهجوم  وق��ع  على  املا�صية  الأي���ام 

الربي والق�صف امل�صتمر.
يف  اأع��رب  منهم  الكثري  اأن  وبرغم 
وقت �صابق عن خ�صيته من اخلروج 

ال�صورية على مدينة جندير�س.
اع����ل����ن ال����رئ����ي���������س ال�����رتك�����ي ان����ه 
من  ع���ف���ري���ن  “تطهريها  ب���ع���د 
منبج  بتطهري  �صنقوم  الإرهابيني 
وع��ني ال��ع��رب ك��وب��اين وت��ل ابي�س 

ورا�س لعني والقام�صلي«.
ممر  با�صتثناء  عفرين  ح��و���ص��رت 
للفرار.  املدنيون  ا�صتخدمه  واحد 
ال�������ص���وري حلقوق  امل���ر����ص���د  ق�����ال 
الن�����ص��ان ان اك��رث م��ن 250 الف 
م���دين ه��رب��وا م��ن امل��دي��ن��ة خال 

اليام الخرية.

ال�صوري  ال�صاأن  يف  اخلبري  ويقول 
فابري�س بالن�س “املعارك �صتتوقف 
يف وقت ما و�صتبداأ املفاو�صات التي 

ممكن اأن ت�صتمر بع�س الوقت«.
وي���������ص����اط����ره ال����������راأي اخل����ب����ري يف 
فاوندي�صن”  “�صنت�صري  موؤ�ص�صة 
يرى  ال��ذي  لوند  اآرون  الأم��ريك��ي 
يتيح  ال�صرقية  الغوطة  تق�صيم  اأن 
ل���ق���وات ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ام��ل م���ع كل 

ف�صيل على حدة.
�صتكون  ال���ط���وىل  “اليد  وي���ق���ول 

للحكومة«.
ال�������ص���وري حلقوق  امل��ر���ص��د  وك�����ان 
مفاو�صات  ع���ن  حت����دث  الإن�������ص���ان 
منف�صلة بني طريف النزاع للتو�صل 
ب����اإخ����راج  ت��ق�����ص��ي  ات����ف����اق����ات  اىل 
يف  م�صاحلات  اإر���ص��اء  اأو  الراغبني 

اأجزاء الغوطة الثاثة.
�صهدت  ال����ن����زاع،  ���ص��ن��وات  وخ�����ال 
م��ن��اط��ق ���ص��وري��ة ع����دة م��ث��ل حلب 
عمليات  دم�������ص���ق  ق�����رب  وب�����ل�����دات 
املعار�صني  املقاتلني  لآلف  اإج��اء 

وامل��دن��ي��ني مب��وج��ب ات��ف��اق��ات مع 
ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة واإث����ر حمات 

ع�صكرية عنيفة.
ويتوجه هوؤلء اإىل مناطق ت�صيطر 
املعار�صة خ�صو�صاً  الف�صائل  علها 
حمافظة اإدلب )�صمال غرب( التي 
على  ال�صام  حترير  هيئة  ت�صيطر 

اجلزء الأكرب منها.
بالن�صبة  اأ�صعب  الأمر  يبدو  ولكن 
لوند  وي��ق��ول  ال�����ص��رق��ي��ة.  للغوطة 
اأ�صًا  املعار�صة  مقاتلي  “غالبية 
من  �صيكون  ول��ذل��ك  الغوطة،  م��ن 
املوؤمل وال�صعب جداً عليهم مغادرة 

املنطقة«.
ال�صوري  املر�صد  حت��دث  دوم���ا،  يف 
عن مفاو�صات بني جي�س الإ�صام 
م��ن��ه��ا حتويل  ال����ه����دف  ورو�����ص����ي����ا 
م�صاحلة  م��ن��ط��ق��ة  اىل  امل���دي���ن���ة 
تدخلها ال�صرطة الرو�صية مع بقاء 

املقاتلني املعار�صني فيها.
ال��ب��اح��ث يف م��رك��ز عمران  ورج����ح 
ل����ل����درا�����ص����ات ن�������وار اول����ي����ف����ر ه���ذا 

مت���دد امل��ع��ارك اإل��ي��ه��ا، اإل اأن��ه��ا مل 
تتو�صل اإىل اأي نتيجة.

الهدوء  بع�س  ���ص��ه��دت  اأي����ام  وب��ع��د 
ت�صاعدت  امل����ف����او�����ص����ات،  ن��ت��ي��ج��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة ووا����ص���ل 
م�صيطراً  تقدمه  ال�صوري  اجلي�س 

على بلدات عدة.
اأن�����ه ل���ن يكون  وي�����رى م���راق���ب���ون 
الرحمن  ف��ي��ل��ق  اأم�����ام  ه���ن���اك ح���ل 
�صوى باإجاء مقاتليه من الغوطة 

ال�صرقية.
الرحمن  ف��ي��ل��ق  ف�����ص��ي��ل  ي��ع��د  ومل 
عربني  بلدات  على  �صوى  ي�صيطر 
وزم��ل��ك��ا وح���زة وع��ني ت��رم��ا ف�صًا 
عن اأجزاء من حي جوبر الدم�صقي 

املحاذي.
اأعلن  الرحمن  فيلق  ف�صيل  وك��ان 
التفاو�س  رف�����ص��ه  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف 
كما اأكد مراراً موقفه الراف�س اأي 

عملية اإجاء ملقاتليه.
ويعّد “جي�س ال�صام” نحو �صتة 
“فيلق  ي�����ص��ّم  ف��ي��م��ا  م��ق��ات��ل  اآلف 

كون  ل��دوم��ا  بالن�صبة  ال�����ص��ي��ن��اري��و 
ل��دى جي�س الإ���ص��ام ب��راأي��ه خربة 
قوى  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  ويف  �صيا�صية 
اإر�صاء  �صيحاول  وب��ال��ت��ايل  دول��ي��ة، 
عرفتها  ال���ت���ي  ذات����ه����ا  ال���ت���ج���رب���ة 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��م��ري ال��ق��ري��ب��ة وهي 
حتت  وم��ه��ادن��ة  م�صاحلة  منطقة 

�صيطرة جي�س ال�صام.
تعود  كهذه،  ويف منطقة م�صاحلة 
ال�صلطات  مع  التجارية  العاقات 
يف دم�صق وتعود املوؤ�ص�صات الدولية 
النظام.  ل��ق��وات  ان��ت�����ص��ار  دون  م��ن 
الإ�صام  جي�س  ف�صيل  وي��ت��ج��ن��ب 

بذلك “تهجري الأهايل«.
لف�صيل  بالن�صبة  الأم����ر  يختلف 
فيلق الرحمن الذي تتهمه رو�صيا 

بالتعاون مع هيئة حترير ال�صام.
ومع تقدم قوات النظام يف الغوطة 
ال�صرقية، جرت مفاو�صات برعاية 
وجهاء من بلدات القطاع اجلنوبي 
التي ي�صيطر عليها فيلق الرحمن 
من  حتميها  ت�صوية  اىل  للتو�صل 

الرحمن” يف �صفوفه ثاثة اآلف 
املقابل،  يف  ب��الن�����س.  وف��ق  عن�صر، 
يتحدث الف�صيان عن اأرقام اأكرب 
ت�صل اىل ع�صرة اآلف لكل منهما.

مدينة  يف  ال���ث���ال���ث  اجل���ي���ب  ويف 
املقاتلني  م��ئ��ات  ي��ت��واج��د  ح��ر���ص��ت��ا، 
م��ن ح��رك��ة اأح����رار ال�����ص��ام. وجرت 
م�صريهم  ح��ول  اأي�صاً  مفاو�صات 
نتيجة  ع���ن  ت�����ص��ف��ر  اأن  دون  م���ن 

اأي�صاً.
الف�صائل  م���ن  اأي  ت���ع���رتف  ومل 
امل����ع����ار�����ص����ة مب�������ص���ارك���ت���ه���ا ب������اأي 
مفاو�صات، اإل اأنها وعلى وقع تقدم 
ا�صتعدادها  اأعلنت  ال��ن��ظ��ام،  ق���وات 
لإج�����راء م��ف��او���ص��ات م��ب��ا���ص��رة مع 
رو���ص��ي��ا، ال��داع��م��ة ل��دم�����ص��ق، حول 

وقف لإطاق النار.
وراأى اخلبري يف ال�صاأن ال�صوري يف 
جامعة توم بيرييه “اأنهم مقاتلني 
ال�صوارع  ح�����روب  يف  م��ت��م��ر���ص��ون 
“لكنهم  م�����ص��ي��ف��اً  وتكتيكاتها”، 
اأم���ام قوة  م��ن دون �صك ع��اج��زون 

••بريوت-اأ ف ب:

مقاتل   1500 م���ن  اأك�����رث  ق��ت��ل 
الرتكي  الهجوم  ب��دء  منذ  ك���ردي 
�صمال  يف  ع��ف��ري��ن  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
���ص��وري��ا ق��ب��ل ن��ح��و ���ص��ه��ري��ن، وفق 
ال�����ص��وري حلقوق  املر�صد  اأف���اد  م��ا 

الإن�صان.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���ص��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
الأك������راد  امل��ق��ات��ل��ني  “غالبية  اإن 
ق��ت��ل��وا يف غ����ارات وق�����ص��ف مدفعي 
يف  ب���داأت  التي  الرتكية”  للقوات 
يناير حملتها  ال��ث��اين  ك��ان��ون   20
عفرين  منطقة  ���ص��د  الع�صكرية 

احلدودية.
ووثق املر�صد يف املقابل مقتل اأكرث 
الف�صائل  م��ن  م��ق��ات��ل   400 م��ن 
ال�صورية املوالية لأنقرة. كما اأعلن 
الآن عن  ح��ت��ى  ال���رتك���ي  اجل��ي�����س 

مقتل 46 من جنوده.
الذين  الأك����راد  املقاتلون  وخ��ا���س 
اأثبتوا عن فعالية يف قتال تنظيم 
الدولة الإ�صامية، معارك عنيفة 
والف�صائل  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��وات  م��ع 
املوالية لها لكنها املرة الأوىل التي 

ع�صكرية  لعملية  فيها  يتعر�صون 
وا���ص��ع��ة ب��ه��ذا ال�����ص��ك��ل م���ع ق�صف 

جوي.
 20 منذ  الرتكي  اجلي�س  وي�صّن   
يناير هجوما جويا  الثاين  كانون 
وبريا �صد ف�صائل كردية تعتربها 
اأنقرة “ارهابية” يف �صمال �صوريا، 
حليفة  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  يف  ل��ك��ن��ه��ا 
تنظيم  ���ص��د  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 

داع�س الإرهابي .
اأن  ب����ع����د  ال����ه����ج����وم  وج��������اء ه�������ذا 
اأع���ل���ن ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل ال���ذي 
ت��ق��وده ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ملحاربة 
ت�صكيل  على  يعمل  انه  اجلهاديني 
ق���وة ام��ن��ي��ة ح��دودي��ة م��ن ثاثني 
�صوريا،  ����ص���رق  يف  ع��ن�����ص��ر  ال�����ف 
املقاتلني  م��ن  خ�����ص��و���ص��ا  ق��وام��ه��ا 
الك���راد، الأم���ر ال��ذي اأث���ار غ�صب 

اأنقرة.
الثاين  ك���ان���ون  م���ن  ال��ع�����ص��ري��ن  يف 
الرتكية  ال����ق����وات  ���ص��ّن��ت  ي���ن���اي���ر، 
منطقة  على  وجويا  بريا  هجوما 
عفرين اطلقت عليه ا�صم “غ�صن 
مواقع  وي�����ص��ت��ه��دف  الزيتون” 
الكردية  ال�صعب  حماية  ل��وح��دات 
التي تعتربها اأنقرة الفرع ال�صوري 

“ممار�صة  اىل  تركيا  الأم��ريك��ي��ة 
تبقى  ان  و���ص��م��ان  النف�س  �صبط 
مداها  يف  حم��������دودة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

ومدتها، ودقيقة” يف اأهدافها.
ل���ك���ن وزي������ر ال�����دف�����اع الأم����ريك����ي 
اأبلغت  اأنقرة  اأن  اأك��د  ماتي�س  جيم 
الوليات املتحدة م�صبقا بعمليتها 
وج����ود  اإىل  م�������ص���ريا  �����ص����وري����ا،  يف 
خم�����اوف اأم��ن��ي��ة م�����ص��روع��ة لدى 

اجلانب الرتكي.
اعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اردوغان اأن “م�صاألة عفرين �صيتم 
حلها، ولن نرتاجع. حتادثنا بهذا 
الرو�س،  ا���ص��دق��ائ��ن��ا  م���ع  ال�������ص���اأن 

ونحن متفقون«.
ودعت قوات �صوريا الدميوقراطية 
مكونها  الك���������راد  ي�����ص��ك��ل  ال����ت����ي 
ال���رئ���ي�������ص���ي، ال���ت���ح���ال���ف ال�����دويل 
اىل حت��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ات��ه واأك����دت 
وا���ص��ح و�صريح  دع���م  ال��ه��ج��وم  اأن 

لتنظيم داع�س.
كانون  م��ن  والع�صرين  الثالث  يف 
الثاين يناير اعلنت وحدات حماية 
يف  ال��ع��ام  النفري  ال��ك��ردي��ة  ال�صعب 
الهجمات  وتكثفت  �صوريا،  �صمال 
واملقاتلني  ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات  ب��ني 

حلزب العمال الكرد�صتاين املتمرد 
اأكرث  منذ  تركيا  ���ص��رق  ج��ن��وب  يف 

من 30 عاما.
عدوانا  اعتربته  مبا  �صوريا  نددت 
قلقها  عن  رو�صيا  واأعربت  غا�صما 
الهجوم الرتكي ودعت  حيال هذا 
وزارة  وق��ال��ت  النف�س.  �صبط  اىل 
الع�صكريني  اأن  الرو�صية  ال��دف��اع 
عفرين  منطقة  غ�����ادروا  ال���رو����س 
وجعل  حمتملة  ا���ص��ت��ف��زازات  مل��ن��ع 
مبناأى  ال��رو���س  الع�صكريني  حياة 

من اي تهديد.
ال�صعب  ح��م��اي��ة  وح�����دات  وق���ال���ت 
“رو�صيا  ان  جهتها  م��ن  ال��ك��ردي��ة 
الهجمات،  هذه  م�صوؤولية  تتحمل 
ب������ق������در حت������ّم������ل ت�����رك�����ي�����ا ل����ه����ذه 

امل�صوؤولية«.
يف 21 كانون الثاين يناير، دخلت 
دبابات وقوات تركية برية منطقة 

عفرين.
واعلن رئي�س احلكومة الرتكية بن 
علي يلدرمي ان الهدف من العملية 
هو اقامة “منطقة امنية” بعمق 
ث��اث��ني ك��ي��ل��وم��رتا ان��ط��اق��ا من 

احلدود بني البلدين.
اخلارجية  وزارة  دع��ت  جهتها  من 

والأمريكية«.
تركية  ر���ص��م��ي��ة  م�������ص���ادر  اأن  اإل 
من  والع�صرين  اخلام�س  يف  نفت 
ال�صهر احلايل هذه الرواية للبيت 
“الرئي�س  ان  وق���ال���ت  الب���ي�������س 
ب�صاأن  القلق  عن  يعرب  مل  ترامب 

تدهور الو�صع” يف عفرين.
المريكية  ال��دف��اع  وزارة  واعلنت 
وانقرة  وا���ص��ن��ط��ن  ان  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
تبحثان يف اقامة “منطقة امنية” 

على احلدود ال�صورية.
لاأكراد  ال��ذات��ي��ة  الدارة  وطلبت 

الكراد.
ويف اليوم التايل اطلقت قذيفتان 
�صقطتا  ال�����ص��وري��ة  الرا����ص���ي  م���ن 
ما  ال��رتك��ي��ة،  كيلي�س  مدينة  على 

دفع املدفعية الرتكية اىل الرد.
الرئي�س  ان  الب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ق���ال 
الم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب يح�س 
م���ن عملياتها  احل���د  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة وي��ط��ل��ب م���ن نظريه 
ال���رتك���ي يف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي معه 
بتجنب “اي عمل ميكن ان يت�صبب 
الرتكية  ال���ق���وات  ب���ني  مب��واج��ه��ة 

النظام  امل�����ص��اع��دة م��ن  يف ع��ف��ري��ن 
ال�صوري ملواجهة الهجوم الرتكي.

ف���رباي���ر،  ����ص���ب���اط  و21   20 يف 
للنظام  م��وال��ي��ة  ق����وات  ان��ت�����ص��رت 
ال����ك����ردي.  ال���������ص����وري يف اجل����ي����ب 
اك����دت ت��رك��ي��ا ان��ه��ا ت��ع��ت��رب “هدفا 
ت�صاعد  جمموعة  اي  م�صروعا” 
الكردية،  ال�صعب  حماية  وح���دات 
نف�صه  ال�صهر  من   26 يف  ون�صرت 

قوات من ال�صرطة.
�صيطرت  م����ار�����س،  اآذار   08 يف 
القوات الرتكي وم�صلحو املعار�صة 

مفاو�ضات بني اأطراف النزاع مل ت�ضفر عن اأي نتيجة

�صيناريوهات املخارج املحتملة للمقاتلني واملدنيني يف الغوطة 
•• بريوت-اأ ف ب:

ن اجلي�ص  �ضهر على ت�ضعيد ع�ضكري مكرّ بعد 
منها،  الأك��رب  اجل��زء  ا�ضتعادة  من  ال�ضوري 
دم�ضق،  قرب  ال�ضرقية  الغوطة  م�ضري  ب��اترّ 
حم�ضومًا وفق حمللني، براأي املحللني، وما هي 
املقاتلني  اإجلء  �ضوى م�ضاألة وقت حتى يتم 

املعار�ضني منها.

تنتظر  ال��ت��ي  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات  ي��ل��ي  م��ا  يف 
الغوطة  و�ضكان  املعار�ضة  الف�ضائل  مقاتلي 

ال�ضرقية.
فرباير  �ضباط   18 منذ  النظام  قوات  ت�ضن 
حملة ع�ضكرية �ضد الغوطة ال�ضرقية، اآخر 
معاقل الف�ضائل املعار�ضة قرب دم�ضق، بداأت 
بق�ضف عنيف ترافق لحقًا مع هجوم بري 
متكنت خلله من ال�ضيطرة على اأكرث من 80 

يف املئة من هذه املنطقة.
وق�ضمت قوات النظام الغوطة ال�ضرقية اىل 
ثلثة جيوب منف�ضلة هي دوما �ضماًل حتت 
�ضيطرة ف�ضيل جي�ص الإ�ضلم، وحر�ضتا غربًا 
اأخرى  وبلدات  ال�ضام،  اأح��رار  حركة  حيث 
الرحمن  فيلق  ف�ضيل  عليها  ي�ضيطر  جنوبًا 
)الن�ضرة  ال�ضام  حترير  لهيئة  تواجد  مع 

�ضابقًا(.

�ضهران على الهجوم الرتكي يف �ضمال �ضوريا 

مقاتل كردي قتلوا يف منطقة عفرين  1500

تعزيزات وا�صنطن يف منبج تربك اأردوغان
•• لندن-وكاالت:

اأن  اللندنية،  العرب  ل�صحيفة  تركية،  م�صادر  اأك��دت 
التعزيزات التي جلاأت اإليها القوات الأمريكية يف منبج 
ب�صوريا، و�صعت الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

“يف ورطة حقيقية«.
يف  مكانها  ت����راوح  ال��ت��ي  “تركيا  اإن  امل�����ص��ادر،  وق��ال��ت 
على  وا�صنطن  م��ن  حت�صل  اأن  تريد  عفرين  حميط 
اأن  اأو  �صلمياً،  منبج  دخ���ول  لها  يتيح  جم��اين  ت��ن��ازل 
الأك��راد خارج  نقل حلفائها  الأمريكية  القوات  تتوىل 

املدينة«. 
بعد  خا�صة  قد ل يح�صل متاماً  “لكن هذا  وتابعت: 
يتفهم  ال��ذي  تيلر�صون  ريك�س  اخلارجية  وزي��ر  اإقالة 
املركزية  امل��خ��اب��رات  مدير  و�صعود  الأت����راك  خم��اوف 
بنقده  املعروف  وه��و  ل��ه،  خلفاً  بومبيو  مايك  ال�صابق 

العلني للدكتاتورية التي يريد اأردوغان اإر�صاءها«.

اأر�صلوا  الأمريكيني  اأن  ال�صبت،  اأع��ان  اأردوغ���ان،  وك��ان 
طائرة  واأل��ف��ي  �صاحنة  اآلف   5 ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وات  اإىل 
�صحن حمملة بالأ�صلحة، و”اليوم عرثنا عليها جميعاً 

واأماكنها حمّددة«.
وتطرق الرئي�س الرتكي يف كلمة له اأم�س اجلمعة، اإىل 

الدعم الع�صكري الأمريكي لاأكراد. 
اأن���واع  �صتى  اإره���اب���ي  لتنظيم  “يقّدمون  اإن��ه��م  وق���ال 
ال�صاح دون اأي مقابل، ويرف�صون بيعه لنا باملال، ثم 
يقولون اإنهم ل يدعمون الإرهاب، كيف يح�صل ذلك، 

هل بالإمكان تو�صيح ذلك؟«.
وكان املتحدث با�صم هيئة الأركان العامة الأمريكية، 
اإر�صال  امل��ا���ص��ي،  ك��ي��ن��ث م��اك��ي��ن��زي، ك�����ص��ف اخل��م��ي�����س 
واجلبهات  م��ن��ب��ج  اإىل  ت���ع���زي���زات  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ق����وات �صوريا  ان�����ص��ح��اب  ب��ع��د  ����ص���وري���ا،  اجل��ن��وب��ي��ة يف 
الدميقراطية من جنوب وادي الفرات وتوجهها نحو 

عفرين. 

الربملان الربيطاين يقرتح تاأخر بريك�صت 
•• لندن-اأ ف ب:

تاأخري  اإمكانية  اإىل  ام�س  الربيطاين  ال��ربمل��ان  يف  بريك�صت  جلنة  اأ���ص��ارت 
اأ�صا�صية عالقة  ب�صبب وجود م�صائل  الأوروب��ي  ان�صحاب لندن من الحت��اد 
يف املفاو�صات ينبغي حلها. واأفادت “جلنة اخلروج من الحتاد الأوروبي” 
بينها  اأ�صا�صية  م�صائل  يف  �صئيل”  تقدم  “حتقيق  مت  اأن��ه  للربملان  التابعة 
ال�صمالية وجمهورية  ايرلندا  بني  املفتوحة  احلدود  على  املحافظة  كيفية 

ايرلندا.
اآذار مار�س   29 الأوروب���ي يف  اأن تخرج بريطانيا من الحت��اد  املقرر  وم��ن 
اأي بعد نحو ثاث �صنوات من ال�صتفتاء على بريك�صت، وبعدما   ،2019
التي  الن�صحاب  عملية  بذلك  مبا�صرة   ،50 امل��ادة   2017 يف  لندن  فعلت 
ال�صراكة  ب�����ص��اأن  امل��ف��او���ص��ات  تنتهي  اأن  امل��ف��رت���س  وم���ن  ل��ع��ام��ني.  ت�صتمر 
امل�صتقبلية بحلول ت�صرين الأول اكتوبر. واأو�صحت اللجنة التي اأيد معظم 
بقيت  “اإذا  اأن��ه   2016 ا�صتفتاء  الأوروب���ي يف  الحت��اد  البقاء يف  اع�صائها 
حلول  مع  عليها  متفق  غري  امل�صتقبلية  ال�صراكة  ب�صاأن  جوهرية  جوانب 
ت�صرين الأول اكتوبر 2018، ف�صيتعني على احلكومة ال�صعي اإىل متديد 

حمدود للفرتة الزمنية املن�صو�س عليها يف املادة 50«.
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عربي ودويل
املخابرات الأملانية: �صواريخ كوريا ال�صمالية ت�صل اأوروبا اأزمة الروهينغا على جدول اأعمال قادة »اآ�صيان«

 •• برلني-رويرتز:

اأع�صاء  اأبلغ  الأملانية  اخلارجية  املخابرات  بوكالة  كبريا  م�صوؤول  اأن  لها  تقرير  زونتاج يف  ام  فيلت  ذكرت �صحيفة 
الربملان الأ�صبوع املا�صي اأن ال�صواريخ الكورية ال�صمالية ميكن تزويدها حاليا باأ�صلحة نووية وقد ت�صل اإىل اأملانيا 
وو�صط اأوروبا. وقالت ال�صحيفة نقا عن امل�صاركني يف الإفادة اإن اأويل ديهل نائب مدير جهاز املخابرات الحتادي 
اأبلغ النواب خال الجتماع املغلق اأن التقييم “موؤكد«. ويف الوقت نف�صه قال ديهل اإن اجلهاز ينظر اإىل املحادثات 
بني الكوريتني ال�صمالية واجلنوبية على اأنها اإ�صارة اإيجابية. ومل ي�صدر تعليق بعد عن جهاز املخابرات الحتادي. 
ومل تخف كوريا ال�صمالية خططا لتطوير �صاروخ قادر على �صرب الوليات املتحدة. وتوا�صل بيوجنياجن العمل يف 
براجمها النووية وال�صاروخية يف حتد لقرارات جمل�س الأمن الدويل. وتدافع عن هذه الربامج وتقول اإنها رادع 
�صروري ملا تت�صور اأنها خطط للغزو من جانب الوليات املتحدة التي تن�صر 28500 جندي يف كوريا اجلنوبية. 
دورة  يف  ال�صمال  م�صاركة  مع  تزامنا  املا�صية  القليلة  الأ�صابيع  يف  التوتر  وتراجع  اخلطط.  هذه  وا�صنطن  وتنفي 

الألعاب الأوملبية ال�صتوية التي ُنظمت يف كوريا اجلنوبية ال�صهر املا�صي.

•• �شيدين-اأ ف ب:

�صرق  جنوب  دول  رابطة  قمة  يف  امل�صاركون  القادة  ا�صتمع 
اآ�صيا )اآ�صيان( يف �صيدين اىل الزعيمة البورمية اأونغ �صان 
الإقليمية  املنظمة  لكن  الروهينغا،  اأزم��ة  ح��ول  ت�صي  �صو 
اأ�صارت اىل اأنها ل ت�صتطيع التدخل. وقد فر حواىل 700 
الف من اع�صاء اقلية الروهينغا امل�صلمة من اعمال العنف 
اآب  البورمي يف  يف ولية راخني ببورما، منذ �صن اجلي�س 
2017 هجوما على املتمردين. وتعر�صت اونغ  اغ�صط�س 
�صو ت�صي لنتقادات دولية لأنها مل ت�صتخدم نفوذها  �صان 
من اجل تغيري ت�صرفات الكرثية البوذية. وكانت الأزمة 
قمة  ج��دول  يف  الأ�صا�صية  املوا�صيع  من  واح��دا  الن�صانية 

خا�صة بني ا�صرتاليا والبلدان الع�صرة الع�صاء يف ا�صيان. 
وقال رئي�س الوزراء ال�صرتايل مالكومل ترنبول “ناق�صنا 
وا�صاف ان “اأونغ  طويا اليوم الو�صع يف ولية راخني”. 
ان  اىل  م�صريا  باإ�صهاب”،  امل�صاألة  طرحت  ت�صي  �صو  �صان 

املو�صوع قد نوق�س “بطريقة بناءة جدا«.
الذي  ال�صنغافوري يل ه�صيان لونع  ال��وزراء  واعلن رئي�س 
يراأ�س ا�صيان هذه ال�صنة، ان البلدان املجاورة لبورما قلقة 
“كل  ان  واو���ص��ح  التدخل.  ت�صتطيع  ل  لكنها  الو�صع  من 
يف  التدخل  ت�صتطيع  ل  ا�صيان  لكن  قلقة  الرابطة  بلدان 
اأزمة«. وتعمل رابطة جنوب �صرق اآ�صيا وفق مبداأ التوافق 
اع�صائها.  ���ص��وؤون  يف  التدخل  ع��ن  بالمتناع  تعهدت  وق��د 
امليلي�صيات  م��ن  وع��ن��ا���ص��ر  ب��ورم��ي��ني  ج��ن��ود  اىل  ووج��ه��ت 

البوذية تهمة ال�صلب والنهب والقتل والغت�صاب. وتقول 
المم املتحدة ان اجلرائم “حتمل عامات اإب��ادة«. وتنفي 
بورما ب�صدة اي اتهام بالتطهري العرقي، مو�صحة اأنها مل 

تتحرك اإل ردا على هجمات املتمردين امل�صلمني.
وال��روه��ي��ن��غ��ا ه���م اك���رب ���ص��ع��ب جم����روم م���ن اجل��ن�����ص��ي��ة يف 

العامل.
اي�صا خال قمتهما �صرورة  وا�صرتاليا  الرابطة  وناق�صت 
عدم ع�صكرة بحر ال�صني ال�صمايل، املنطقة ال�صرتاتيجية 
املتنازع عليها، والعمل مبزيد من التن�صيق ملكافحة التهديد 
واندوني�صيا  وكمبوديا  بروناي  الرابطة  وت�صم  املتطرف. 
ولو�س وماليزيا وبورما والفيليبني و�صنغافورة وتاياند 

وفيتنام. وا�صرتاليا هي �صريك يف احلوار منذ 1974.

وفق مفردات حتددها، وامنا اأ�ضبح املواطنون 
ي�ضمح  التنظيم  من  نوًعا  اأنف�ضهم  مينحون 
خلل  من  ال�ضيا�ضية  طموحاتهم  باإ�ضباع  لهم 
على  ال�ضيطرة  ي��ن��وون  “حركات”  ت�ضكيل 
اأوًل  ��ر  اأثرّ النقلب،  هذا  مفا�ضلها.     جميع 
على الأحزاب التقليدية، التي ا�ضطرت اإىل 
التمهيدية  النتخابات  اإدخ��ال  اإىل  اللجوء 

الفوز  ث��م  التعبري؛  فر�ضة  اأتباعها  لتمنح 
ببع�ص ال�ضرعية من خلل منا�ضدة �ضخ�ضيات 
اأو  خف�ص  وقبل  لتمثيلها؛  املدين  املجتمع  من 
اإزالة تكلفة الع�ضوية؛ ثم باعتماد ال�ضفافية 
املالية واخلق قادتها؛ واأخرًيا  يف ح�ضاباتها 
مقرتحات  ي  بتبنرّ براجمها  ب�ضياغة  الوعد 

منا�ضليها. 

•• الفجر - األربت اأوجني
 ترجمة خرية ال�شيباين

    لقد بداأت الدميقراطيات النيابية تخ�ضع 
ل،  ب�ضكل ملمو�ص لتجربة النقلب، والتي حتورّ
الأحزاب  تعد  مل  طبيعتها:  قرن،  ربع  طيلة 
هي من ُي�ضُكل الراأي العام ومن ُيهيكل تعبريه 

   ال اأن تدابري الطوارئ هذه ف�صلت 
تقادمها  م���ن  الأح�������زاب  اإن���ق���اذ  يف 
الفقر  امل�صداقية،  املربمج: فقدان 
ونزيف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  ال��ت��ف��ك��ري  يف 
انتخابي،  وع�����ق�����اب  الأع�����������ص�����اء، 
وف�������ص���ائ���ح م���ال���ي���ة، وان�����ح�����ال. ل 
النموذج  مي���ث���ل  ك�����ان  مم����ا  ����ص���يء 
القرن  ال�����ص��ائ��د يف  الل��ول��ي��غ��ار���ص��ي 
الع�صرين يبدو قادرا على ال�صمود 
اإن مل  �صيء،  الزمن. ل  تاآكل  ام��ام 
دينا�صورات  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا  ي��ك��ن 
ال�صلطة  اىل  ال��و���ص��ول  على  ت�صر 
من خال الركوب يف هذه ال�صيارة 
ال���ت���ي ع��ف��ا ع��ل��ي��ه��ا ال���زم���ن - دون 

العتقاد �صرورة يف �صامتها.
“حزب  ن�����وع  ي���وا����ص���ل  وب��ي��ن��م��ا     
البطيء  ان���ق���را����ص���ه  احلكومة” 
ع��ل��ى جبهات  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ت��ت��ط��ور   ،
“اأحزاب حركية”  تاأ�صي�س  اأخ��رى: 
)برياتار يف اأي�صلندا ، خم�س جنوم 
اإ�صبانيا  يف  بودميو�س   ، اإيطاليا  يف 
، دميو�ص�صتو يف هونغ كونغ ، زيفي 
، ويف ج��ان��ب ما،  ك��روات��ي��ا  زي���د يف 
�صرييزا يف اليونان( ، اأو اأح��زاب يف 
قطيعة مع ال�صتبل�صمنت ال�صيا�صي 
امل���ت���ح���دة،  امل���م���ل���ك���ة  )اوك������ي������ب يف 
اأملانيا،  يف  املانيا  اج��ل  م��ن  البديل 
الفنلنديون احلقيقيون يف فنلندا، 
عن  للدفاع  اإيطاليا(  يف  والرابطة 
مو�صوع رجعي ) التقاليد ، الهوية 

هذا اختزال م�صلل. يعرف اجلميع 
جنوم   5 ح���رك���ة  اأن  اإي���ط���ال���ي���ا  يف 
واأنها بدون زعيم،  “لي�صت حزبا”، 
اأيديولوجي  ت��وج��ه  ول  م��ق��ّر،  ول 
ميني  “ل  �صعار  )با�صتثناء  معلن 
ت�صوية  اأي  وترف�س  ي�صار”(،  ول 
ال�صيا�صية  الطبقة  م��ع  تعاي�س  او 
الإي��ط��ال��ي��ة. وت��ك��م��ن ح��ي��وي��ت��ه��ا يف 
من  ت�صمح  التي  الإن��رتن��ت  من�صة 
الأع�صاء  مب��راق��ب��ة  امل���ب���داأ،  ح��ي��ث 
النتخابية،  دوائ��ره��م  يف  لنوابهم 
القرار،  ات��خ��اذ  موؤ�ص�صات  وك��ذل��ك 

والتعيينات ومتويل احلركة.
اأغ�صط�س،  يف  م���وؤمت���ره���ا  م��ن��ذ     
الرت�صح  جن����وم   5 ح���رك���ة  ق�����ررت 
غ���ذى  م����ا  وه�����و  ال�����ب�����اد.  لإدارة 
خم����اوف ال��ع��امل ال�����ص��ي��ا���ص��ي الذي 
الطريق  ق���ط���ع  اأج�������ل  م����ن  ق�������ام، 
ال�صلطة،  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  اأم��ام��ه��ا 
قامت بتعديل قانون انتخابي كان 
الأغلبية  مي��ن��ح��ه��ا  اأن  ���ص��اأن��ه  م���ن 
املطلقة يف الربملان. ورغم كل هذا، 
قوة  اأول  جن��وم   5 حركة  اأ�صبحت 
بحكم  وتطالب  اإيطالية  �صيا�صية 
تاأ�صي�س  اق��رتاح  خ��ال  من  الباد 
�صيلقي  ف��م��ت��ى  ث��ال��ث��ة.  ج��م��ه��وري��ة 
على  وجدانية  اأق��ل  نظرة  املحللون 
باإ�صكات  وذل�����ك  الن���ت�������ص���ار،  ه����ذا 

حتفظهم عن الدميقراطية؟
متخ�ض�ص يف علم الجتماع

، ال�صلطة ، الأمة ، الإ�صاموفوبيا( 
م����ن خ�����ال اإع��������ادة اإن����ت����اج من����وذج 
الأعمى  احل��ب  على  يقوم  للقيادة 

للزعيم. 
بهذه  ت������اأث������رت  ف���رن�������ص���ا  ح����ت����ى    
وفرن�صا  الم������ام  اىل  امل���ت���ازم���ة: 
املتمردة ت�صّكا يف قالب “حركات” 
وكن�صا الأحزاب القائمة واملكر�صة. 
وبعد عام تقريباً، عاد كل �صيء اإىل 
“النظام”  ا�صتوعب  فقد  طبيعته: 
ال�����ص��دم��ة م��ث��ريا ارت��ي��اح��ا وا�صحا 
ل�������دى ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ني واخل���������رباء 
د�صتور  م��ع��ج��زة  اإن���ه���ا  وامل��ع��ل��ق��ني. 
جتميد  اخل��ام�����ص��ة:  اجل��م��ه��وري��ة 
ال��ب��اد يف وه���م ال���ص��ت��ق��رار الذي 

فاإن  ال�صتغراب،  تثري  ال��ذات،  على 
ان��ت�����ص��ار ح��رك��ة 5 جن���وم ل��ه اأكرث 
من در�س ودللة. لأنه كيف متكنت 
ومو�صوع  �صيطنتها،  مت��ت  ح��رك��ة 
كفاءتها،  لعدم  وا�صتهزاء  �صخرية 
الإعام  و���ص��ائ��ل  جميع  وتعتربها 
وت�صجب  �صرير،  يد مهرج  لعبة يف 
ومبتدئني  ه�������واة  م����ن  ت�����ص��ك��ل��ه��ا 
يفتقرون لأي معنى �صيا�صي، كيف 
متثيليتها  م�صاعفة  م��ن  متكنت 

بعد خم�س �صنوات؟
   ولتف�صري كيف اأن 8500000 
اأ�صبحوا   2013 ع������ام  ن����اخ����ب 
11،000،000 عام 2018، فاإن 
اجلواب الوحيد هو: ال�صعبوية! ويف 

ا�صطرابات  م��ن  م��اأم��ن  يف  ي�صعها 
العامل.

عملية  ت�������ص���ت���م���ر  الث�������ن�������اء،  يف    
التمثيلية  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ك 
يف اأم����اك����ن اأخ�������رى م����ن اأوروب��������ا. 
ا���ص��رتت اأمل��ان��ي��ا ب��ع�����س ال��وق��ت من 
خ����ال ت�����ص��وي��ت اأع�������ص���اء احل���زب 
ل�صالح  الدميقراطي  ال���ص��رتاك��ي 
اإل اأن  جتديد “التحالف الكبري”، 
الإيطالية  الت�صريعية  النتخابات 
ال�����ص��ط��ح �صبح  اع����ادت جم����ددا اىل 

انهيار الدميقراطية.
تلك  اأن  ال����ب����ع���������س  اع������ت������رب     
النتخابات، جمعت بني اأربعة اأنواع 
الو�صط،  �صعبوية  ال�صعبوية:  م��ن 

امتيازات  ون���ه���اي���ة  امل���اف���ي���ا  ن���ظ���ام 
 5 النخب احلاكمة )حركة  وف�صاد 

جنوم(.
   اإن الناخبني �صوتوا قبل كل �صيء 
العامة.  ال��ت��وج��ه��ات  ه���ذه  ل�����ص��ال��ح 
اأن اخل��ل��ط بني  امل��وؤك��د  م��ن  ولي�س 
حتت  بو�صعهما  امل�صروعني  هذين 
نف�س العامة، �صي�صاعد يف فهم ما 
يحدث. لن ما �صهدناه يف اإيطاليا 
ه��و حلقة ج��دي��دة يف ال�����ص��راع بني 
احل���ك���م ال����ذات����ي وال��ت�����ص��ل��ط��ي��ة يف 
“الأحزاب  اأنقا�س  على  ال�صيا�صة 

الكارتل«.
  ولئن مل تعد الدعوة اإىل كراهية 
الأجانب، واىل النعزال والنغاق 

التقليدي،  ال���ي���م���ني  و����ص���ع���ب���وي���ة 
و�صعبوية اليمني املعادي لاأجانب، 
ل  ال��ت��ي  جنوم”  “خم�س  وح��رك��ة 
تخ�صع لأي ت�صنيف. وباملقارنة مع 
فرن�صا، هذا يعني اأن ماكرون ولوبن 
وميلين�صون  وه����ام����ون  وواك����وي����ز 
املعيار،  وبهذا  �صعبويون.  جميعهم 
اأين ميكن العثور على  قد نت�صاءل 

ال�صيا�صة “احلقيقية«. 
ال��واق��ع، �صيكون من الأف�صل     يف 
الت�صنيف  اأدوات  ب����اأن  الع�����رتاف 
والتحليل القدمية مل تعد �صاحلة 
ال�صيا�صي  ب��ال��واق��ع  ل��ه��ا  ���ص��ل��ة  ول 
الناخب��������ني مل يعودوا  احلايل لأن 
كان  التي  للتق�ص����يم  ي�ص���������تجيبون 
عليهم.  تفر�صه  اأنه����������ا  يفرت�س 
وه���������ذا م������ا ي����رتج����م����ه الق���������رتاع 

الإيطايل.
   ب�صكل عام، ت�صدرت حركة خم�س 
بفارق  م��ت��ق��دم��ة  امل�����ص��ه��د،  جن����وم 
املتطرف  ال���ي���م���ني  ع���ل���ى  ع���ري�������س 
ا�صتبعاد  ومت  ال��راب��ط��ة،  يف  ممثا 

ماتيو  ب���زع���ام���ة  احل����ك����م،  اح�������زاب 
وكما  برل�صكوين.  و�صيلفيو  رينزي 
التعاليق  ح�����ذرت  ال����ع����ادة،  ج����رت 
وع����ربت ع���ن خم��اوف��ه��ا م���ن و�صع 
للحكم  ق��اب��ل��ة  غ��ري  ال��ب��اد  يجعل 
ويعر�س  الأغلبية،  ان��ع��دام  ب�صبب 
اأوروب��������ا ل��ل��خ��ط��ر. وك�����ان الج����در 
والأف�صل اأن يتم الهتمام باحلكم 

الذي اأ�صدره املواطنون.
   يف هذا ال�صدد، الت�صخي�س موؤمل: 
 73 ب���امل���ائ���ة م����ن   50 اأك������رث م����ن 
ت����ربوؤوا من  الناخبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
الباد.  بها  حتكم  التي  الطريقة 
ول���ه���ذا ال��ت��ن�����ص��ل ُب���ع���دي���ن: واح����د، 
ع����ادي، مي��ك��ن ال��ق��ول، ي��رت��ك��ز على 
الق�صري  والطرد  الأجنبي،  رف�س 
الهوية  ومت��ج��ي��د  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن، 
والقومية  ال���وط���ن���ي���ة  وال�������ص���ي���ادة 
)ال���راب���ط���ة(؛ والآخ������ر، ي��دع��و اإىل 
من  الدميقراطية  �صياغة  اإع����ادة 
للمواطنني  املبا�صر  التدخل  خال 
وتفكيك  العامة،  ال�صوؤون  اإدارة  يف 

اليمني املتطرف يزحف يف اوروبا حركات �صيا�صية جديدة ت�صيطر على امل�صهد

برل�صكوين نهاية حقبة �صيا�صية

ماتيو رينزي نهاية الحزاب التقليدية حركة 5 جنوم  انقاب �صيا�صي يف ايطاليا

اأ�ضبح املواطنون مينحون اأنف�ضهم نوًعا من التنظيم ي�ضمح لهم باإ�ضباع طموحاتهم ال�ضيا�ضية
ف�صلت تدابر الطوارئ يف اإنقاذ الأحزاب من تقادمها املربمج وفقدانها امل�صداقية وفقر تفكرها ال�صيا�صي

انقلب يف اأ�ضكال التعبري ال�ضيا�ضي

من اأملانيا اإىل اإيطاليا: النظام القدمي ينهار...!
ما حدث يف اإيطاليا حلقة جديدة يف ال�ضراع بني احلكم الذاتي والت�ضلطية يف ال�ضيا�ضة 

بينما توا�صل »اأحزاب احلكومة« انقرا�صها 
البطيء، تتطور ال�صيا�صة على جبهات اأخرى

اأدوات الت�صنيف والتحليل القدمية مل تعد 
�صاحلة ول �صلة لها بالواقع ال�صيا�صي احلايل



االثنني   19   مارس    2018  م   -   العـدد  12278  
Monday   19   March   2018  -  Issue No   1227812

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
الوردي  ال�ص�����ادة/اجلناح  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يونيفورم رخ�صة رقم:CN 2125397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد علوي- �صالح علي املن�صوري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف علوي �صالح علي املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف راندا فوزي توفيق بدوي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
املعتمدة  ال�ص�����ادة/اجلدارة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت اللكرتوميكانيكية وال�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 1185256 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح عبداهلل عمر حممد بافرج %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد م�صاعد خليفة املرر

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

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
للتنظيفات  ال�ص�����ادة/بريوت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�صة رقم:CN 1051711 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فهد �صعيد م�صلم �صامل املحرمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد احمد �صعيد ح�صن الكندي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صا�صل احلديدية 

CN 1974281:للمقاولت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فا�صل بن بن حميد البادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صليم عامر عو�س احمد

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

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صبورت فور اول للتجارة العامة 

 CN 2087478:س.ذ.م.م- فرع ابوظبي 1 رخ�صة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

 MAABER تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صركة معابر لا�صتثمار ذ.م.م
INVESTMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة وايت كورنر لا�صتثمارات التجارية ذ.م.م 
WHITE CORNER COMMERCIAL INVESTMENTS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صليمان خلفان �صليمان نقبي
 amcan تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف امكان انرتنا�صيونال جروب �س م ح

international group fzco

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تنفيذ للدعاية والعان  

رخ�صة رقم:CN 2264083 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فا�صل حمد حميد البادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم حميد حمود �صالح
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية- قطاع ال�صوؤون التجارية بان الرخ�صة التجارية 
CN بال�صم التجاري: مركز ب�صي�صو لطب ال�صنان ذ.م.م- فرع  رقم:1041834-1 

1 حيث ابدى املذكورون اعاه رغبتهم يف اجراء التعديات التالية:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل عبداللطيف مهدي %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة را�صد احمد عبداهلل احليلي ال�صحي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف خليفة �صامل عبداهلل اليعقوبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مهند علي حممد القني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداللطيف حممود حممد زمان حممود

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ مركز ب�صي�صو لطب ال�صنان ذ.م.م- فرع 1

BASISO DENTAL CENTER LLC- BRANCH 1
اإىل/ مركز بابيليون لا�صنان ذ.م.م

PAPILLON DENTAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة فن النا�صر لعمال 

CN 1134920:احلدادة والنجارة امل�صلحة رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حممد �صعيد �صيف �صبوت الدرمكي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء
حممد �صعيد �صيف �صبوت الدرمكي من 0% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ن�صري الدين افتاب الدين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان  القت�صادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

الغاء اعلن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 2255852 بال�صم التجاري �صيدلية ميد كري 
ملالكها ابراهيم عبدالنور الزرعوين- �صركة ال�صخ�س 
واعادة  الرخ�صة  الغاء  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الواحد 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

الغاء اعلن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
امللكي  املعهد  التجاري  بال�صم   CN رقم:1000713 
للمو�صيقى والفنون ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لمور خلياطة اليونيفورم

رخ�صة رقم:CN 1844837 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/راندا فوزي توفيق بدوي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/راندا فوزي توفيق بدوي من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي �صالح علي املن�صوري %51

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد علي عبا�س علي احلو�صني
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*4 اىل 1*3
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/لمور خلياطة اليونيفورم
LAMOOR UNIFORM TAILORING

اىل/لمور خلياطة اليونيفورم ذ.م.م
LAMOOR UNIFORM TAILORING LLC

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

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القرية العاملية للتجارة

رخ�صة رقم:CN 1136949 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 3*80 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/القرية العاملية للتجارة
GLOBAL VILLAGE TRADING

اىل/القرية العاملية للمقاولت وال�صيانة العامة
GOLBAL VILLAGE CONTRACTING AND MAINTENANCE

اىل  الرميثي  را�صد  �صهيلة  �صارع حمدان  ابوظبي  ابوظبي جزيرة  عنوان/من  تعديل 
ابوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 3 135337 135337 ال�صيدة موزة عبداهلل �صالح واخرين

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(
تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�صاط/حذف بيع املاب�س الرجالية اجلاهزة- بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�صاط/حذف بيع املاب�س الن�صائية اجلاهزة- بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�صاط/حذف بيع ماب�س الطفال اجلاهزة- بالتجزئة )4771103(

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

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الحتادية للموا�صات الربية والبحرية )قطاع 

النقل البحري( بان/ذا كابنت لتجارة ال�ضفن والقوارب قد 

تقدم بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه���ذه  ت�صجيل  ع��ل��ى  اع���رتا����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 

مراجعة مكتب ت�صجيل ال�صفن ابوظبي خال مدة اق�صاها 

60 يوما من تاريخ هذا العان.

اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
--                      --                      XR 7 EMP               

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
الوديعة  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة رخ�صة رقم:CN 1120800 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ابوبكر �صامل احمد ابوبكر املح�صار %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل احمد ابوبكر املح�صار
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ال�صل�صبيل 

رخ�صة رقم:CN 1113026 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد �صيف �صعيد حممد الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد ح�صني عي�صى حممد البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة ا�صيل�صان الكرتونك �صانيي 
�صطب  بطلب  تقدمت  قد  ا�س)اجلن�صية:تركيا(  ايه  تيكاريت  يف 
را�صد  ال�صيخ  �صارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد 
القاب�صة-  الغيث  بناية  �صابقاً-  املطار  �صارع  اآل مكتوم-  �صعيد  بن 
ال�صركات  �صجل  يف   )3416( رقم  حتت  واملقيدة   )108195 �س.ب: 
القانون الحتادي رقم )2(  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف  2015م  ل�صنة 
اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من 
اإدارة الت�صجيل  تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

يعلن ق�صم العامات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 272282        بتاريخ: 2017/04/27
با�ص��م  :بايو- ميديكالز بي تي واي ال تي دي

وعنوانه:   1-28/2 غريغ ت�صابل درايف، بريليه هيدز، كيو ال دي، 4220، ا�صرتاليا
احلمية  م��واد  غ��ذائ��ي��ة(،  )مكمات  نباتية  م�صتخل�صات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الطبية(،  )الأغذية  الطبي  لا�صتخدام  الغذائية  احلميات  حت�صري   ، بالوزن  للتحكم  الطبي  لا�صتخدام 
التخ�صي�س  لغايات  الغذائية  التح�صريات  الغذائية،  للحمية  تغذية  مكمات  الغذائية،  للحمية  مكمات 

)طبي(، مكمات غذائية، مكمات غذائية للحيوانات.
الواق�عة بالفئة: 5

 بيانات طلب الألوية:
رقم الطلب ال�صابق: 1805920

 تاريخ الطلب ال�صابق : 28 اكتوبر 2016
 البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: ا�صرتاليا

الكبرية  الاتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة    BIO MEDICALS ع��ب��ارة  ه��ي  العامة  ال��ع��ام��ة:   و�صف 
واملن�صدة حيث كتبت الكلمة BIO يف العلى وعلى ميينها خط افقي باللون الحمر م�صتقيم من الطرفني 
 MEDICALS ومتعرج اىل العلى وال�صفل بزوايا حادة يف الو�صط باإرتفاعات متفاوتة وحتتهما كلمة

وحتتها خط افقي احمر م�صتقيم، واجلميع داخل �صكل بي�صاوي باإطار احمر اللون . 
.ال�ص��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج املهاجر ل�صاح 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1103713 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ح�صن �صامل �صالح مدوخ الربيكي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف في�صل �صاهو بلو�س
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف غام م�صطفى احلاج طالب اهلل نوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

 CN 1123056:الذيد رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
الهند�صة  ال�ص�����ادة/باور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1766284:والتكنولوجيا ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خليفة نا�صر �صيف عبود الكعبي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حميد بخيت ديول الدرمكي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 100557   بتاريخ : 2007/09/30
با�ص��م: موؤ�ص�صة اندك�س القاب�صة ����� املنطقة احلرة ���� ذ.م.م
العنوان: �س.ب. 13636 دبي ������ الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات
خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
)اندك�س  وعبارة  لتينية  بحروف   )INDEX HOLDING( عبارة  العامة:    و�صف 

القاب�صة( بحروف عربية بينهما ر�صم كما بال�صكل املو�صح.
 ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 108206   بتاريخ : 2008/02/27                                
با�ص��م: �صركة هاو�س اوف �صيثام، انك 

العنوان: 1550، رودهافن درايف �صتون ماونتني جورجيا 30083، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

م�صتح�صرات التجميل وخا�صة م�صتح�صرات العناية بال�صعر والبدن وغ�صول وكرميات الب�صرة، 
ال�صابون، م�صتح�صرات ت�صفيف ال�صعر، ال�صامبو، مرطبات ال�صعر.

الواق�عة بالفئة: 3
و�صف العامة:  

الكلمات AFRICA’S BEST بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 24215   بتاريخ: 11/10/ 1997م                                
با�ص��م: �صركة ركن الأعمال للتجارة واخلدمات حمدودة امل�صئولية  

العنوان: جبل عمان الدوار الأول �س. عمر بن اخلطاب منزل رقم12 اململكة الأردنية الها�صمية 
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

خدمات املطاعم والكويف �صوب.
الواق�عة بالفئة: 42

و�صف العامة:  
الكلمات )BOOKS@Cafe( بحروف لتينية ب�صكل خا�س كما بال�صكل املو�صح. 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 103428   بتاريخ : 11/27/ 2007م                                
با�ص��م: �صركة الي�صرة فا�صن للتجارة العامة  

العنوان: �س.ب: 3228، �صفاة 13033، الكويت.
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

وجممدة  حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�صات  وال�صيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم 
الألبان،  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�صكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطهوة،  وجمففة 

الزيوت والدهون املعدة لاأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العامة:  
كلمة )JUMAN( بحروف عربية ولتينية ب�صكل خا�س داخل ورقة نبات باللون الأخ�صر كما بال�صكل 

املو�صح. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 108207   بتاريخ : 2008/02/27                                
با�ص��م: �صركة هاو�س اوف �صيثام، انك 

العنوان: 1550، رودهافن درايف �صتون ماونتني جورجيا 30083، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

م�صتح�صرات التجميل وخا�صة م�صتح�صرات العناية بال�صعر والبدن وغ�صول وكرميات الب�صرة، 
ال�صابون، م�صتح�صرات ت�صفيف ال�صعر، ال�صامبو، مرطبات ال�صعر.

الواق�عة بالفئة: 3
ORGANICS BY AFRICA’S BEST بحروف لتينية كما يف  و�صف العامة:   الكلمات 

ال�صكل املو�صح.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 98829   بتاريخ : 2007/08/14
با�ص��م: موؤ�ص�صة اندك�س القاب�صة ����� املنطقة احلرة ���� ذ.م.م
العنوان: �س.ب. 13636 دبي ������ الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات
الآخرين،  وخدمات  ب�صائع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة  خدمات  الأعمال،  اإدارة  خدمات  الإع��ان،  خدمات 
خدمات  الإم��ت��ي��از،  عقد  اإط��ار  �صمن  للمنتجات  التجاري  والإ�صتغال  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�صاعدة  خدمات 
واإدارة  واإج��راء  وترتيب  تنظيم  والإعانية، خدمات  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم 
و�صخ�صيات  احلية  ال�صخ�صيات  ترخي�س  جم��الت  يف  التجارية  وامل��وؤمت��رات  التجارية  للمعار�س  الرتويج 
الر�صوم املتحركة واللعب والألعاب، خدمات اإدارة الأعمال التجارية املتعلقة بالإمتياز والرتخي�س التجاري، 
خدمات الإعان عن خدمات اإدارة الإمتياز، خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، ميكن اأن توفر هذه 
اخلدمات من خال حمات جتزئة ومنافذ البيع باجلملة وعرب كتالوغات الطلبات الربيدية اأو من خال 

و�صائل الإت�صال الإلكرتونية، مثل املواقع ال�صبكية اأو برامج الت�صوق التلفزيونية. 
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العامة:  
 بحروف لتينية ور�صم كاريكاتريي بالألوان كما بال�صكل املو�صح. )JUMJUM ( كلمة

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 103429   بتاريخ : 11/27/ 2007م                                
با�ص��م: �صركة الي�صرة فا�صن للتجارة العامة  

العنوان: �س.ب: 3228، �صفاة 13033، الكويت.
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

الكحولية،  غري  امل�صروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  واملياه  ال�صعري(  )�صراب  الكحولية  غري  البرية 
لعمل  اأخ��رى  وم�صتح�صرات  �صراب  الكحولية،  غري  الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 

امل�صروبات غري الكحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

و�صف العامة:  
كلمة )JUMAN( بحروف عربية ولتينية ب�صكل خا�س داخل ورقة نبات باللون الأخ�صر كما بال�صكل 

املو�صح. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 116285   بتاريخ : 2008/07/13                                
با�ص��م: �صركة برووك�صتون كمبني، انك.

العنوان: ون اإنوفي�صان ويه، مريمياك، نيو هامب�صري 03054، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

يف  والن��رتن��ت  الربيدية  الطلبات  طريق  عن  بالتجزئة  البيع  وخ��دم��ات  بالتجزئة  البيع  حم��ات  خدمات 
جمالت الأجهزة اللكرتونية وال�صماعات واأجهزة ال�صرتيو والدوات اليدوية ومنتجات التدليك ) امل�صاج ( 
والقرطا�صية واأدوات الكتابة وال�صموع واأجهزة ال�صاءة املتنقلة والثابتة وم�صابيح ) ملبات ( ال�صاءة واملاب�س 
والحذية ومنتجات العناية ال�صخ�صية والثاث والو�صائد واأغطية ال�صرائر واك�ص�صوارات ال�صيارات وال�صاعات 

الكبرية وال�صغرية واملجوهرات واحلقائب واأقفال احلقائب واملنتجات اجللدية.
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العامة:  
كلمة " BROOKSTONE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح . 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 105908   بتاريخ : 2008/01/24
با�ص��م: امل�صنع الوطني للمواد الغذائية )�س.ذ.م.م( 

 –  3772802 فاك�س:   3471616 هاتف:  دب��ي   222 ���س.ب:  القوز  دب��ي  ع��ق��ارات حكومة  ملك  اأر���س  العنوان: 
الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات
النب، ال�صاي، والكاكاو، ال�صكر، الأرز، التابيوكا وال�صاجو ومايقوم مقام النب، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
الأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�صكويت  اخلبز،  احل��ب��وب،  من 

)الدب�س(، اخلمرية وم�صحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�صل�صة، البهارات، التوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العامة:  
الأحمر على خلفية �صفراء اللون �صمن �صكل هند�صي كما بال�صكل،  باللون  "NFI" اأحرف لتينية مكتوبة 
و  ب�صكل مميز  و  الأ�صود  و  البني  باللونني  الاتينية  بالأحرف  "Mr. Krisps" مكتوبة  كلمة  و حتتها 
و  الأ�صود  و  الأ�صفر  باللونني  ل�صخ�س  كاريكاتوري  �صكل  يتخذ  �صامي  ذرة  لعرنو�س  مبتكر  ر�صم  بجانبها 

اجلميع على بطاقة باللون الأحمر.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل:  
�صالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 190735   بتاريخ : 2013/04/25                                
با�ص��م: �صركة �صادا انرتنا�صيونال للتجارة العامة �س ذ م م

العنوان: �س.ب: 16532 هاتف: 0528713393 فاك�س: 042260880 دبي ����� الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات

مق�صات �صعر اللحى، حراب، مثاقب للنجارة عدد يدوية، عدد ل�صن ال�صفرات، علب ماكينات احلاقة، اأدوات 
اأدوات �صحذ  قطع �صوك و�صكاكني وماعق، �صكاكني ك�صط، �صكاكني حلم عدد يدوية، �صفرات عدد يدوية، 
ال�صكاكني، �صكاكني، �صفرات ماكينات احلاقة، علب ماكينات احلاقة، م�صاحذ جلدية لاأموا�س، ماكينات 
اأغمدة  احلاقة،  اأدوات  علب  �صيوف،  يدوية،  عدد  كا�صطات  مق�صات،  كهربائية،  غري  اأو  كهربائية  حاقة 

�صيوف، اأدوات لل�صحذ اجللدي. 
الواق�عة بالفئة: 8
و�صف العامة:  

Treet كتبت ب�صكل مميز باللون الأ�صود وخلفية  تتكون هذه العامة التجارية من الأحرف الإجنليزية 
بي�صاء.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110508  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101308                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110512  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101312                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110509  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101309                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110513  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101313                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110510  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101310                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110514  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101314                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110511  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101311                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

اإعلن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110515  
باإ�ص������م: انتيليك�صوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: فجورداليني 16، 0250 اأو�صلو، الرنويج
وامل�صجلة حتت رقم: 101315                بتاريخ: 2010/04/04  

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/04/08

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19  مار�ص 2018 العدد 12278

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبر ماركت يو�صف حممد

رخ�صة رقم:CN 1033781 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/�صوبر ماركت يو�صف حممد
SUPER MARKET YOSUF MOHAMMED

اىل/بقالة يو�صف حممد احلمادي
BAQALA YOUSIF MOHAMED ALHAMMADI

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4711003(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة- بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�صاط/حذف جممع ا�صتهاكي )�صوبرماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املحم�صة 

 CN 1321392-3:الرتكية- فرع 3 رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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املدار�س  بطولة  الإم����ارات  ن��ادي  اختتم 
اأكادميية  احت�صنتها  ال��ت��ي  احلكومية 
مبادرات  �صمن  ماعبها  يف  القدم  كرة 
لع���ب���اً   110 مب�������ص���ارك���ة  زاي��������د،  ع�����ام 
اإمارة  يف  حكومية  م��دار���س   5 ميثلون 
راأ�������س اخل��ي��م��ة ه���ي ت����رمي ب���ن عمران 
والرباء بن عازب واملن�صور واملعريي�س 
و�صمل �صمن اخلطة الرامية لكت�صاف 
املواهب الريا�صية التي ميكن اأن تخدم 
املقبلة  ال�����ص��ن��وات  ال��ن��ادي يف  ط��م��وح��ات 
الأن�صطة  امل�����ص��ارك��ة يف  ف��ر���ص��ة  واإت���اح���ة 

الريا�صية املختلفة.
مناف�صات  اخل����ت����ام  ب���رن���ام���ج  و����ص���ه���د 
وم���ب���اري���ات ���ص��اخ��ن��ة ب���ني ج��م��ي��ع الفرق 
اأعقبه  م��ب��اراة   26 امل�����ص��ارك��ة مب��ج��م��وع 
اح���ت���ف���ال م��ب�����ص��ط ل���ت���وزي���ع ال���ك���وؤو����س 

والهدايا على الفائزين.
اأنور الدربي، املدير  و�صهد حفل اخلتام 
واأكادميية  ال�صنية  للمراحل  الإداري 
خبري  �صتيفن  والهولندي  ال��ق��دم،  ك��رة 
م�صاعد  ال�صيخ  و�صمري  ال�صنية  املراحل 
�صوقار  وم���ازن  ال�صنية،  امل��راح��ل  خبري 
�صكرتري املراحل ال�صنية وجميع مدربي 
القدم  ل��ك��رة  ال�صنية  امل��راح��ل  واإداري�����ي 

وجمموعة من اأولياء الأمور.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ص���اد را����ص���د اأح���م���د بطي 
عام  م�������ص���رف  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 

ال��ق��ائ��م بني  ب��ال��ت��ع��اون  ال�صنية  امل��راح��ل 
واإدارات  الرتبية  ووزارة  الإم��ارات  نادي 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة الأم�����ر ال����ذي من 
�صاأنه اأن يعمل على ن�صر وتعزيز قيم كرة 
القدم، وراأى اأن ابرز اليجابيات  متثلت 
الأن�صطة  يف  امل�صاركة  فر�صة  اإت��اح��ة  يف 
اإىل  ، والذي يهدف  املختلفة  الريا�صية 
ال��ك��روي��ة يف  امل��واه��ب  احت�صان ورع��اي��ة 
املرحلة  الرباعم يف  فئة  �صمن  املدار�س 

القادمة. بدوره اأثنى اأنور الدربي املدير 
الإداري للمراحل ال�صنية واأكادميية كرة 
املميز، وقال  بالبطولة وجناحها  القدم 
الدربي” نعول كثرياً على هذا امل�صروع 
والأكادميية  ال�����ص��ن��ي��ة  امل���راح���ل  ل���رف���د 
ننتظرها  التي  امل��واه��ب  من  مبجموعة 
ل���دع���م ف����رق ال���ن���ادي امل��خ��ت��ل��ف��ة واأ����ص���اد 
برامج  م���ع  امل����دار�����س  اإدارات  ب���ت���ع���اون 
املتوا�صل  وت�صجيعهم  املختلفة  ال��ن��ادي 

يخفى  ل  وقال  الريا�صية  للمهرجانات 
للريا�صة  اليجابية  الأهمية  اأح��د  على 
الثقافة  ال�صخ�صية وم�صتوى  يف تكوين 
ا�صتغال  م��ن  ب��د  ل  وت��اب��ع  م�صتقبًا. 
جناح هذه البطولة التي اأهلت جمموعة 
ك���ب���رية م����ن ال���اع���ب���ني امل���وه���وب���ني يف 
اأم���ًا يف حتقيق  امل��راح��ل  تطوير قطاع 
هدف ك�صف املواهب منذ وقت مبكر من 

املو�صم القادم.

رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  ���ص��ع��ادة حممد  اأ���ص��اد 
لا�صتثمار  ال��ع��ني  ن����ادي  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
العربي  اخلليج  دوري  ب�صدارة  الزعيم  بانفراد 
لكرة القدم مع ختام مباريات اجلولة ال 19 من 
اأبن عمومته فريق  امل�صابقة بفوزه امل�صتحق على 
اجل��زي��رة وان���ت���زاع ن��ق��اط امل���ب���اراة ال��غ��ال��ي��ة رافعا 
ر�صيده اإىل 44 نقطة ، مقرتبا من ح�صد اللقب 
ال� 13 يف م�صواره الكروي بعد اأن اأمتع وا�صتمتع 
متطلعا ملا اأهم خال املباريات القادمة املتبقية ، 
التي تتطلب الكثري من احلر�س والرتكيز ليبلغ 
ي��ح��ارب يف عده  ال��ذه��ب��ي��ة وه���و  ال��ت��ت��وي��ج  من�صة 
حممد  اإ�صتاد  قمة  بعد  واأ�صيوية  حملية  جبهات 
، م�صكا  ال��ذي حتقق  التاريخي  زاي��د وال��ف��وز  ب��ن 

لاأ�صبوع الكروي.
العني  ن��ادي  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���ص��اف 
املباراة  عقب  �صحفية  ت�صريحات  يف  لا�صتثمار 
ماميت�س  زوران  ال��ك��روات��ي  ال��ف��ري��ق  م���درب  ب���اأن 
جن���ح يف ق���ي���ادة ال��ف��ري��ق، وق���د و���ص��ح��ت ب�صمته 

الفنية يف م�صوار الزعيم بالرغم من كل الظروف 
الإ�صابات  لعنه  ، ب�صبب  م�����ص��واره  راف��ق��ت  ال��ت��ي 
قيادة  يف  جن���ح  اأن����ه  ،اإل  والإره�������اق  والإي���ق���اف���ات 
ال��زع��ي��م ل��رب الأم����ان ليقرتب ك��ث��ريا م��ن اللقب 
ال��ت��اري��خ��ي وال�����ذي مي��ث��ل ت��رج��م��ه جل��ه��ود كافه 

الاعبني املخل�صني امل�صجلني الذين دافعوا بكل 
الذي  العريق  �صعار فريقهم  واقتدار عن  ج�صارة 
القائد  عام  متزامنا مع  الذهبي  لليوبيل  يتطلع 

املوؤ�ص�س )زايد اخلري( طيب اهلل ثراه.
اإذا  ال��درع��ي-  ثعلوب  ب��ن  حممد  �صعادة  واختتم 
ب��ا �صك فهي لبد  م��ن كلمة فهي  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
من الإ�صادة بجماهري اأمة نادي العني على وجه 
امل��وع��د بتواجدهم  ك��ان��وا يف  ال��ذي��ن  اخل�����ص��و���س 
ال��ك��ث��ري م��ن م��ع��اين الوفاء  ال���ذي عك�س  ال��رائ��ع 
بها  متيز  التي  املجتمعي  الوفاء  ملبادرات  ترجمة 
جمهور الزعيم وهم يحيون فريقهم الذي ع�س 
على �صدارته بكل جدارة واقتدار وهو لي�س غريبا 
على الأمة العيناوية التي كانت و�صتظل ال�صريك 
العيناوية  الإجن�����ازات  جميع  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
املفرح  البنف�صجي  للفريق  والإقليمية  املحلية 
ي�صهم يف  ال���ذي  امل�����وؤازرة  تتوا�صل  اأن  اأم���ل  ،ع��ل��ى 
م�صاعفة اجلهد الكروي املمتع من رجال العني 

الذين كانوا بحجم التحدي.

الثنني  ال����ي����وم  م�������ص���اء  ت�������ص���ت���اأن���ف 
ب���ا����ص���ت���اد ���ص��ل��ط��ان ب����ن زاي������د مبقر 
للموؤ�ص�صات  العام  الريا�صي  الحتاد 
احلكومية يف اأبو ظبي مباريات دوري 
ال��ق��دم مبواجهة  ل��ك��رة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اأكادميية  �صاخنة جتمع بني فريقي 
امل���رف���اأ وم��ن��ت��خ��ب ���ص��رط��ة اأب����و ظبي 
ال��ث��اين و�صيفا  امل��رك��ز  ال���ذي يحتل 
بر�صيد 14 نقطة ويتطلع ملطاردة 
فتن�س)الحتاد  األيت  فريق  �صدارة 
 19 بر�صيد  للجامعات(  الريا�صي 
ن��ق��ط��ة وب������دون ه���زمي���ة ح��ت��ى األن 
قبل  ودف���اع  هجوم  باأف�صل  ومت��ي��زه 
يف  الفريقني  جتمع  التي  امل��واج��ه��ة 
فريق  يدخل  بينما   ، امل�صابقة  ختام 
دعم  وق���د  ن��ق��اط   3 بر�صيد  امل��رف��اأ 

�صفوفه بعدد من الاعبني.
الفتتاحية  وكانت مباريات اجلولة 
�صهدت فوز فريق  الثاين قد  للدور 
األ���ي���ت ف��ت��ن�����س ع��ل��ى ف���ري���ق خمترب 
يونيفر�صال ال�صابع الأخري بر�صيد 
-6�صفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة  واح������دة  ن��ق��ط��ة 
�صعيد  ت�صجيلها  يف  ت�����ص��اب��ق  وال��ت��ي 

،وهدفني  خ���ال���د  ح�����ص��ني   ، امل���وؤم���ن 
ل��ك��ل م��ن ���ص��ي��ف ج����ردي واإي���ل���ي �صي 
حممد  احل���ك���م  واأداره��������ا   ..2 ���ص��ي 
راك��ان وعلي  ح�صن مب�صاعدة �صعيد 
�صماين.. ويف املباراة الثانية  حقق 

ف��ري��ق ج��ول��د وك����اء لع��ب��ني على 
 1-2 والكهرباء  امل��ي��اه  هيئة  فريق 
ال��ث��ال��ث بر�صيد  ل��ل��م��رك��ز  م��ت��ق��دم��ا 
الكهرباء  13 نقطة وتوقف ر�صيد 
جلولد  و�صجل  رابعا  نقاط   9 عند 

احلو�صني  ح�صن  وح��م��د  روم���اف���اك 
ول��ف��ري��ق امل����اء وال��ك��ه��رب��اء ال����دويل 
عبد الرحيم جمعة، واأداره��ا احلكم 
مب�صاعدة  ن���اج���م  خ���ال���د  ال�����ص��اع��د 

ح�صن اجلياين وعلي الواحدي.

اعربت عن فخرها با�ضت�ضافة المارات للأوملبياد اخلا�ص

»متالزمة داون« ت�صيد بدعم حممد بن زايد الالحمدود لأ�صحاب الهمم
اإدارة جمعية  اأ�صادت الدكتورة منال جعرور  رئي�س جمل�س 
�صهدته  ال���ذي  املميز  ب��الح��ت��ف��ال  داون  مل��ت��ازم��ة  الإم�����ارات 
مدينة اأبوظبي يف انطاق فعاليات دورة الألعاب الإقليمية 
التا�صعة لاأوملبياد اخلا�س برعاية كرمية ل�صاحب ال�صمو 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
اأبوظبي  م��رك��ز  امل�صلحة وذل���ك يف  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

الوطني للمعار�س »اأدنيك«.
وقالت الدكتورة منال جعرور  رئي�س جمل�س الإدارة: تاأتي 

م�صاركة اأبطالنا اأ�صحاب الهمم من ذوي متازمة داون يف 
هذا احلدث العاملي ليثبتوا مقدرتهم على التحدي والإجناز 
ال�صعيد  اإجن��ازات كبرية لي�س على  ففي كل يوم  يحققون 

الريا�صي فح�صب بل على امل�صتويات كافة.
وقدرتهم  واجنازهم  اإلهامهم  م�صدر  باأن  نوؤمن  واأ�صافت: 
املح�صلة  ه��و  ب��ل  ف���راغ،  م��ن  ي���اأت  ال�صعاب مل  على تخطي 
ي�صت�صرف  ن��ه��ج��اً  ب��ال��غ��ة  ب��دق��ة  ت��ر���ص��م  ل��ق��ي��ادة  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
من  يحتاجونه  ما  كل  ت�صمل  ريادية  و�صيا�صات  م�صتقبلهم 

بيئة موؤهلة ودعم حقيقي على كافة الأ�صعدة. 
رئي�س  نائب  نا�صر  احل��اج  ن��وال  الأ�صتاذة  قالت  من جانبها 
جمل�س الإدارة: اإن ما تقدمه دولة الإمارات لأ�صحاب الهمم 
م�صدر فخر واعتزاز ويعك�س اإميان القيادة بدورهم الفاعل 
لتحقيق  اأم��ام م�صوؤولية كبرية  املجتمع ويجعلنا جميعاً  يف 
ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  القائد  زرعه  الذي  الغر�س  ثمار 

زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
املناخ املائم والدعم  واأكدت على حر�س اجلمعية بتقدمي 

الكامل لأ�صحاب الهمم من ذوي متازمة داون من خال 
تطوير الربامج والأن�صطة الريا�صية املائمة لهم  واإبراز 
قدراتهم وتنظيم البطولت امل�صتدامة وتعزيز التوا�صل مع 

كافة الأندية واملراكز يف الدولة.
التا�صعة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل���ع���اب  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 
لاأوملبياد اخلا�س 2018 ودورة الألعاب العاملية لاأوملبياد 
الإمارات  روؤي��ة  من  ج��زءاً  متثل   2019 اأبوظبي  اخلا�س 
2021 والتي تدعم دمج اأ�صحاب الهمم يف احلياة العامة.

•• دبي –الفجر:
لل�صباب  الوطني  منتخبنا  يد�صن 
داخلياً  م��ع�����ص��ك��راً  ���ص��ن��ة،   19 حت��ت 
باخلوانيج يف  الكرة  احت��اد  يف مقر 
دبي غداً الثاثاء، متهيداً خلو�صه 
ثاثة مباريات ودية اأمام منتخبات 
يف  واأرمينيا،  وتاياند،  ال�صعودية، 
ال��ت��ي ينظمها  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
ملعب  على  الحت���اد  وي�صت�صيفها 
ذي����اب ع���وان���ة، خ����ال ال���ف���رتة من 
اجلاري،  ال�صهر   27 ولغاية   23
ال�صاب  الأبي�س  ا�صتعدادات  �صمن 
لنهائيات كاأ�س اآ�صيا حتت 19 عاماً 

باإندوني�صيا اأكتوبر املقبل.

اأجواء  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وي��دخ��ل 
باحل�صة  ال����ب����ط����ول����ة،  م���ع�������ص���ك���ر 
ماعب  ع��ل��ى  الأوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�صاعة  مت�����ام  يف  ال����ك����رة،  احت������اد 
ال�صاد�صة من م�صاء يوم غٍد الأثنني 
وحتى الثامنة م�صاًء، حيث �صتكون 
على  امل�صائية،  الفرتة  يف  تدريباته 
م���دار الأي�����ام الأرب���ع���ة ال��ت��ي ت�صبق 
التي  البطولة،  يف  مبارياته  اأوىل 
 23 املوافق  اجلمعة  ي��وم  �صتنطلق 
التي  الفتتاحية  ب��امل��ب��اراة  م��ار���س، 
مع  ال�����ص��ع��ودي  الأخ�����ص��ر  �صتجمع 
الأبي�س  م���ب���اراة  ت��ل��ي��ه��ا  ت��اي��ان��د، 
تقام  اأن  على  اأرم��ي��ن��ي��ا،  م��ع  ال�صاب 

م���ب���اري���ات اجل����ول����ة ال���ث���ان���ي���ة يوم 
الأح�����د 25 م���ن ال�����ص��ه��ر اجل����اري، 
الوطني  منتخبنا  فيها  و�صيقابل 
الأوىل  املباراة  يف  تاياند  منتخب 
املنتخب  م��ب��اراة  تليها  ال��ي��وم،  لهذا 

ال�صعودي واأرمينيا.
 اأم��ا ع��ن م��ب��ارات��ي اجل��ول��ة الثالثة 
الثاثاء  ي��وم  للبطولة  والأخ����رية 
ف�صيلتقي  نف�صه،  ال�صهر  من   27
اأرمينيا  م����ع  ت���اي���ان���د  م��ن��ت��خ��ب 
�صتكون  بينما  الأوىل،  امل���ب���اراة  يف 
مواجهة الأبي�س ال�صاب مع �صقيقه 
ذات�����ه م�صك  ال���ي���وم  ال�����ص��ع��ودي يف 
اخلتام، و�صُتلعب املباراة الأوىل لكل 

يف  ع�����ص��راً،   4:15 ال�صاعة  ج��ول��ة 
حني �صتكون املباراة الثانية ال�صاعة 

م�صاًء.  7:15
الوطني  منتخبنا  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
هم:   24 لع���ب���اً  ال��ب��ط��ول��ة  ل���ه���ذه 
ح�صن  خلفان  البلو�صي،  ر�صا  رائ��د 
النعيمي  خ��م��ي�����س  ع��ي��د  ال���ن���وب���ي، 
���ص��ب��اب الأه���ل���ي دب�����ي، ع��ب��ي��د رائ���د 
را����ص���د �صامل  ع���ج���م���ان،  ال���زع���اب���ي 
-حتا،  حممد  �صعيد  عمر  خلفان، 
�صلطان  ���ص��ي��ف،  ع��ب��دال��رزاق  �صيف 
ال�������ص���ارق���ة، يعقوب  م��ف��ت��اح  ���ص��ع��ي��د 
يو�صف عبداهلل، حممد عبدالرزاق 
اإ�صماعيل، الإمارات، �صهيل عبداهلل 

ال�صويدي،  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ي��ف  امل���ط���وع، 
�صالح  علي  املرزوقي،  خليل  فار�س 
را�صي  �صالح  عبدالرحمن  عمرو، 
ال����و�����ص����ل، �����ص����امل خ�����ريي اأح����م����د، 
اأحمد  امل��ن�����ص��وري،  اأح���م���د  ي��و���ص��ف 
فوزي جوهر اجلزيرة، فهد باروت 
احتاد  عي�صى  ذي����اب  ع��م��ر  ع��ث��م��ان، 
ك���ل���ب���اء، ط��ح��ن��ون ال���زع���اب���ي، فهد 
حمدان  ال��وح��دة،  احلمادي  حممد 
احل�صن(،  )دب��ا  املن�صوري  حممد 

�صعود عبدالرحمن املهري العني.
التجمع  ه���ذا  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ه����و ال����ث����اين ل���اأب���ي�������س ال�������ص���اب، 
ال��دخ��ول يف مع�صكر  له  �صبق  حيث 

 8 اإىل   3 م���ن  ال���ف���رتة  داخ���ل���ي يف 
ال�����ص��ه��ر اجل������اري، وخ���ا����س خاله 

اأم�����ام منتخب  ودي���ت���ني  م���ب���ارات���ني 
ل�صالح  واأن��ت��ه��ت  لل�صباب،  امل��غ��رب 

اأ�صود الأطل�س بهدٍف نظيف، يف كل 
مواجهة. 

را�صد  ب��ن  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�����ص��ي��خ  �صمو  ا�صتقبل 
دائرة  ورئي�س  ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
الرا�صي والأماك يف عجمان مبكتبه بالديوان الأمريي 
لإمارة عجمان، وفد احتاد ال�صطرجن الذي �صم الدكتور 
خلفان  وح�����ص��ني  الحت����اد  رئ��ي�����س  املعيني  ح�صن  ���ص��رح��ان 
اللقاء لاإعان  اأمني عام الحت��اد، ومت خال  ال�صام�صي 
اإمارة عجمان لكاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س  عن ا�صت�صافة 
والتي   ،2018 والنا�صئني  للرجال  لل�صطرجن  ال��دول��ة 
والتي  احل��ايل  للمو�صم  الحت���اد  روزن��ام��ة  �صمن  �صتكون 
املقبلة،  الفرتة  خال  النهائي  موعدها  الحت��اد  �صيحدد 
خال  ا�صت�صافة  اأن  لل�صطرجن  ع��ج��م��ان  ل��ن��ادي  و���ص��ب��ق 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة    2009 و  و2001   1999 الأع������وام 
رئي�س الدولة وبنجاح كبري.   وتطرق اللقاء للعديد من 

املو�صوعات التي تهم اللعبة واطلع ال�صيخ عبدالعزيز بن 
فنية  نتائج  الحت��اد من  نتائج عمل  على  النعيمي  حميد 
واإداري��ة، ون�صر اللعبة من خال دخول عدد من الأندية 
اجلديدة يف ع�صوية الحتاد، واحلر�س على م�صاركة كل 
الأندية الأع�صاء يف اأن�صطة الحتاد لي�س فقط بامل�صاركة بل 
با�صت�صافة الحداث. كما عر�س الدكتور �صرحان املعيني 
خطة الحتاد امل�صتقبلية والأهداف الفنية والإدارية التي 
يف  وامل�صاركة  املقبلة،  الفرتة  خ��ال  الحت��اد  اإليها  ي�صعى 
البطولت اخلارجية منها بطولة اآ�صيا للنا�صئني واأوملبياد 
ا�صت�صافة  واأي�����ص��ا م��ل��ف  ال��ق��ادم يف ج��ورج��ي��ا  ال�����ص��ط��رجن 
الدكتور  واأه����دى  ال��ع��امل��ي.  ال�صطرجن  لأومل��ب��ي��اد  اأب��وظ��ب��ي 
بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  اإىل  الحت���اد  درع  املعيني  �صرحان 
حميد النعيمي تقديرا له واهتمامه باللعبة وحر�صه على 

ال�صيخ  واأثنى  ال�صطرجنية يف عجمان.  البطولت  تنظيم 
كما  الحت���اد،  جهود  على  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز 
عبدالعزيز  بن  �صعود  ال�صيخ  ف��وز  مبنا�صبة  التهنئة  ق��دم 
يف  املقر  وا�صتمرار  للعبة  العربي  الحت���اد  برئا�صة  املعا 
الإم��ارات م�صيدا بخطط واأفكار الحت��اد التطويرية من 
بالنتائج  م�صيدا  اك���رب،  اأف���اق  اإىل  ال�صطرجن  ق��ي��ادة  اأج���ل 
الثاين  العربي  الأومل��ب��ي��اد  يف  ال��دول��ة  لعبو  حققها  التي 
بكاأ�س  والفوز  الأوىل  املراكز  على  وال�صيطرة  لل�صطرجن 
الدولة  رئي�س  لكاأ�س  با�صت�صافة عجمان  زاي��د، كما رحب 
موؤكدا اأن عجمان �صتكون جاهزة ل�صت�صافة حدث مميز، 
ال����ازم لإجن����اح احل����دث. وطالب  ال��دع��م  ت��وف��ري  و�صيتم 
بتنظيم  الحت��اد  النعيمي،  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ 
بطولة دولية يف عجمان قبل مناف�صات كاأ�س رئي�س الدولة 

الأجانب  امل�صنفني  من  كبري  ع��دد  فيها  ي�صارك  اأن  على 
حتى يت�صنى لاعبني التجهيز لكاأ�س رئي�س الدولة ب�صكل 
ال�صكر  املعيني  �صرحان  الدكتور  وج��ه  جانبه،  م��ن  جيد. 
حفاوة  على  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�صيخ  اإىل 
ال�صتقبال واملوافقة على ا�صت�صافة عجمان لكاأ�س رئي�س 
الدولة حتت رعاية �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان، وقال:« الزيارة هي نقلة نوعية جديدة 
عليها  ي�صري  ا�صرتاتيجية  لديه  الحت��اد  اأن  للعبة خا�صة 
اأو  اجل��دي��دة  الأن��دي��ة  يف  ���ص��واء  اللعبة  ن�صر  على  وتعتمد 
وحتى  الأع�����ص��اء  الأن��دي��ة  خمتلف  يف  ال��ب��ط��ولت  تنظيم 
يكون هناك مبداأ امل�صاواة وت�صجيع الأندية على املناف�صة 
لي�س فقط يف امل�صاركة والفوز باملراكز الأوىل بل املناف�صة 

اأي�صا على ا�صت�صافة البطولت التي ينظمها الحتاد.

�ضمن بطولة دولية ا�ضتعدادًا لنهائيات اآ�ضيا

الأبي�س ال�صاب يواجه ال�صعودية وتايالند واأرمينيا وديًا

عجمييان ي�صت�صيييييف كييياأ�س رئيييي�س اليييدوليييية لل�صطييرنيييييج

اختتام ناجح لبطولة املدار�س احلكومية بنادي الإمارات

ا�صبيلية املتاألق قاريا ي�صقط امام ليغاني�س 
دوري  نهائي  رب��ع  وبلوغه  تاألقه  على  اي��ام  بعد خم�صة 
ابطال اوروبا على ح�صاب مان�ص�صرت يونايتد النكليزي، 
1-2 يف  �صقط ا�صبيلية حمليا امام م�صيفه ليغاني�س 
لكرة  ا�صبانيا  بطولة  من  والع�صرين  التا�صعة  املرحلة 
 )41( ب��و���ص��ت��ي��ن��زا  اون����اي  لليغاني�س  و���ص��ج��ل  ال���ق���دم. 
املك�صيكي  ول�صبيلية   ،)69( غونبي  ايرا�صو  وخافيري 

ميغيل ليون )90(.
على  بتغلبه  ال��ث��اث��اء  امل��ف��اج��اأة  ح��ق��ق  ا�صبيلية  وك���ان 
بن  و�صام  لنجمه  بهدفني  يونايتد  مان�ص�صرت  م�صيفه 
اياب  يف  لوكاكو  روميلو  للبلجيكي  ه��دف  مقابل  ي��در 
يف  ذهابا  تعادل  الفريقان  ك��ان  ان  بعد  النهائي،  ثمن 

ا�صبانيا �صلبا. وهي املرة الوىل التي يبلغ فيها ا�صبيلية 
1958 حني  الوروبية منذ عام  البطولة  نهائي  ربع 
حقق اف�صل نتيجة له يف البطولة. وقد اوقعته قرعة 
بايرن  مواجهة  يف  اجلمعة  �صحبت  التي  النهائي  رب��ع 
ميونيخ الملاين. وبات ا�صبيلية مهددا بفقدان مركزه 
اتلتيكو  ي�صت�صيف  ال���ذي  ف��ي��اري��ال  مل�صلحة  اخلام�س 

مدريد الثاين يف مباراة قوية يف وقت لحق.
نقطة  بفارق  نقطة،   45 عند  ا�صبيلية  ر�صيد  وجتمد 

اما مفياريال.
وي��ت��ن��اف�����س ال��ف��ري��ق��ان ع��ل��ى امل���رك���ز اخل��ام�����س املوؤهل 
“يوروبا ليغ”،  مبا�صرة اىل بطولة ال��دوري الوروب��ي 

يف ظل ابتعاد ريال مدريد الرابع وحامل اللقب عنهما 
بفارق كبري.

امل���وؤه���ل���ة اىل دور  ال��ت�����ص��ف��ي��ات  ال�������ص���اد����س  وي���خ���و����س 
املجموعات يف يوروبا ليغ.

ويلعب اي�صا بر�صلونة مع اتلتيك بلباو، و�صلتا فيغو مع 
ملقة، وريال مدريد مع جريونا.

افتتحت املرحلة اجلمعة بفوز ليفانتي على ايبار 1-2، 
باملا�س  ل�س  مع  ديبورتيفو  بتعادل  ال�صبت  وا�صتكملت 
فالن�صيا على الفي�س 3-1، وخيتايف على  وفوز   ،1-1
ا�صبانيول  على  بيتي�س  وري��ال   ،1-2 �صو�صييداد  ري��ال 

-3�صفر.

بفوزه امل�ضتحق على ابن عمومته وانتزاع نقاط املباراة الغالية

الزعيم ينفرد ب�صدارة دوري اخلليج العربي لكرة القدم 
مع ختام مباريات اجلولة الي 19 من امل�صابقة

اأكادميية املرفاأ و�صرطة اأبو ظبي  الو�صيف يف دوري املوؤ�ص�صات  
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ال�صبت  الأول  اأم�����س  م�����ص��اء  اختتمت 
الثامنة  الن�صخة  مار�س   17 امل��واف��ق 
للرماية  ف������زاع  ب���ط���ول���ة  م����ن  ع�����ص��ر 
بالبندقية  ل��ل��ج��ن�����ص��ني  امل���ف���ت���وح���ة 
التي نظمها مركز حمدان  ال�صكتون، 
ال��رتاث يف ميدان  بن حممد لإحياء 
و�صهدت  ال��روي��ة،  منطقة  يف  الرماية 
من  مت�صابقا   2500 نحو  م�صاركة 

خمتلف اجلن�صيات.
اأيام   4 م��دار  على  املناف�صات  واأقيمت 
متوا�صلة و�صط اإقبال كبري من داخل 
وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وبتناف�س قوي للفوز باجلوائز الأكرب 
من نوعها التي مت ر�صدها لأ�صحاب 

املراكز الأوىل.
وح�صر فعاليات اليوم اخلتامي �صعادة 
اأحمد نا�صر الري�صي،  اللواء الدكتور 
يف  الأومل��ب��ي  التخطيط  جلنة  رئي�س 
و�صعادة  ال��وط��ن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
ع��ب��داهلل ح��م��دان ب��ن دمل���وك، الرئي�س 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  مل��رك��ز  التنفيذي 
لإحياء الرتاث، والعميد حممد عبيد 
فزاع  ب��ط��ولت  جلنة  رئي�س  امل��ه��ريي 
للرماية بال�صكتون، ومديري الإدارات 
ب��ن حممد لإحياء  يف م��رك��ز ح��م��دان 

الرتاث.
الفائزون

ونالت الإماراتية عزاء �صعيد الدرعي 
ال�صيدات  مناف�صات  يف  الأول  امل��رك��ز 
العامة  النهائيات  يف  �صجلت  بعدما 
الُعمانية  على  متقدمة  نقطة،   78
التي  املقبالية  خمي�س  بنت  ع��واط��ف 
ج����اءت ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ر���ص��ي��د 75 
نقطة وتقدمت يف �صوط ك�صر التعادل 
التي  الدرعي  �صيف  بنت  عائ�صة  على 

حققت 75 نقطة اأي�صا.
للرماة  تفوقا  الفئات  بقية  و�صهدت 
ع��م��ان، حيث  �صلطنة  م��ن  امل�����ص��ارك��ني 
يف  الأول  املركز  الكثريي  مانع  ك�صب 
اأ�صواط  يف  تفوقه  بعد  ال��رج��ال  فئة 
ك�صر التعادل اإثر تعادل اأكرث من راٍم 
باملركز  ل��ي��اأت��ي  نقطة،   78 مبجموع 

وباملركز  ال��ك��ث��ريي  ع���ب���داهلل  ال���ث���اين 
الثالث في�صل بني حممد الكثريي.

الُعماين  ك�����ص��ب  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  ف��ئ��ة  ويف 
املركز  امل��ق��ب��ايل  خمي�س  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اأما  ن��ق��ط��ة،   78 ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا  الأول 
الأول  امل��رك��ز  ف��ك��ان  النا�صئات  فئة  يف 
الكعبيه  را�صد  بنت  م��وزه  ن�صيب  من 
كبار  ف��ئ��ة  ويف  ن��ق��ط��ة،   76 ب��ر���ص��ي��د 
بن  م�صلم  الأول  امل��رك��ز  ح��ق��ق  ال�����ص��ن 
مبجموع  ع��م��ان  �صلطنة  م��ن  ب��خ��ي��ت 
79 نقطة بعد تفوقه يف اأ�صواط ك�صر 

التعادل.
وجاء ختام املناف�صات باإقامة مناف�صات 
ف��ئ��ة اإ���ص��ق��اط ال�����ص��ح��ون ذات الإث����ارة 
وامل�صاندة اجلماهريية، وح�صم املركز 
بن  غ��ال��ب  ال��ُع��م��اين  ال��ث��ن��ائ��ي  الأول 

�صامل ويون�س احل�صرمي.
بوابة نحو الرماية الأوملبية

اع����ت����رب �����ص����ع����ادة ال������ل������واء ال����دك����ت����ور 

جلنة  رئي�س  ال��ري�����ص��ي،  نا�صر  اأح��م��د 
اللجنة  يف  الأومل������ب������ي  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
من  النوع  هذا  اأن  الوطنية،  الأوملبية 
لكونه  ن��ظ��را  للغاية  مهم  ال��ب��ط��ولت 
ميهد الطريق اأمام الرماة للتفوق يف 
امل�صتقبل، وقال:  الأوملبية يف  الرماية 
ا�صتهلوا  امل��ت��ف��وق��ني  ال����رم����اة  اأغ���ل���ب 
ال��ن��وع من  ه��ذا  م�����ص��واره��م مبمار�صة 
ال��رم��اي��ة ال��رتاث��ي��ة واك��ت�����ص��ب��وا منها 
م����ا تقدمه  ف������اإن  ل���ذل���ك  اخل��������ربات، 
كبريا  مك�صبا  يعترب  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
ل��ل��ري��ا���ص��ة وامل��ج��ت��م��ع، وب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
وامل�صتويات  ال��ك��ب��رية  امل�صاركة  حجم 
ت��ن��ج��ح �صنويا  ت�����ص��ه��ده��ا ف��اإن��ه��ا  ال��ت��ي 

بح�صد املزيد من النجاحات.
وتابع: تعترب هذه البطولة مهرجانا 
م�صهودا  ومنوا  تطورا  ي�صهد  ريا�صيا 
ك���ل ���ص��ن��ة، وت���ع���د م��ك�����ص��ب��ا ي�����ص��اه��م يف 
وتطوير  ال�����رم�����اة  وت�������رية  ت�������ص���ري���ع 

حمدان  ملركز  ال�صكر  وك��ل  ق��درات��ه��م، 
بن حممد لإحياء الرتاث وكافة فرق 
احلدث  بتنظيم  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
�صرائح  ك���اف���ة  وت�����ص��ت��ق��ط��ب  ���ص��ن��وي��ا، 
العمرية  الفئات  جميع  م��ن  املجتمع 

واجلن�صيات.
املناف�ضات

ابراهيم  ���ص��ع��اد  ع��ل��ق��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ال��ب��ط��ولت يف  اإدارة  م��دي��ر  دروي�������س، 
لإحياء  ب���ن حم��م��د  ح���م���دان  م���رك���ز 
الرتاث قائلة: ن�صخة مميزة حمفوفة 
ب���امل���ن���اف�������ص���ات وم���ل���ي���ئ���ة ب���امل���ف���اج���اآت، 
اإماراتيا  الفوز  ج��اء  بعدما  خ�صو�صاً 
مناف�صات  و���ص��ط  ال�����ص��ي��دات  ف��ئ��ة  يف 
حادة. نتقدم بالتهنئة جلميع الرماة 
وال����رام����ي����ات، مم����ن ح���ق���ق���وا امل���راك���ز 
الذين  املت�صابقني  وب��اق��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
جاءوا من جميع دول املنطقة واإمارات 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ه���ذا احلدث  ال���دول���ة 

تراثياً  مهرجاناً  ب��ات  ال��ذي  ال�صنوي 
وبوابة لإعداد ابطال جدد لاأوملبياد. 
وا���ص��اف��ت ���ص��ع��اد اب��راه��ي��م: ���ص��ارك يف 
مت�صابق   2500 نحو  الن�صخة  ه��ذه 
�صكل  يف  ال���ت�������ص���ف���ي���ات  وا�����ص����ت����م����رت 
اخلتامي،  ال���ي���وم  ح��ت��ى  جم���م���وع���ات 
مع  باملقارنة  الأع���داد  ه��ذه  وت�صجيل 
بطولت الرماية العادية يعترب عما 
ا�صتثنائيا، وكل ذلك جاء نتيجة الثقة 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  لنا  اوله��ا  التي 
ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د ب���ن ���ص��ع��ي��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي، ودعمه لاإبتكار 
والتنوع واإ�صراك جميع فئات املجتمع 
الوطنية لدى جميع  �صبيل تعزيز  يف 
املقيمني على اأر�س الدولة. وبالرغم 
من  الوىل  تعترب  البطولة  ك��ون  من 
نوعها يف اإعداد الرماة اإل انها ت�صكل 
ج����زءا م��ن امل�����ص��رية وامل��ن��ظ��وم��ة التي 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  غ�����ص��ون  ���ص��ع��ت يف 

الدولة  يف  ك��ث��رية  ج��ه��ات  لتحقيقها 
وي�����ص��ب ذل����ك يف ر���ص��ي��د الإم�������ارات 
الريا�صة  ل���دع���م  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ن��ا���ص��ئ��ة وكبار  وال�����ص��ب��اب  ع��م��وم��اً 

ال�صن وال�صيدات خ�صو�صاً.
الفوز اإمارتيًا

وع����ربت ال��ف��ائ��زة ع����زاء ال���درع���ي عن 
ال�صيدات  ف��ئ��ة  يف  ل��ل��ت��ف��وق  ���ص��ع��ادت��ه��ا 
وق���ال���ت: ان���ا ���ص��ع��ي��دة ب��ن��ي��ل ل��ق��ب فئة 
على  املو�صم  ه��ذا  وحر�صت  ال�صيدات 
ال��ت��دري��ب وح�����ص��ور ال��ت��دري��ب��ات حتت 
املخ�ص�س  ال��ت��دري��ب  ف��ري��ق  اإ����ص���راف 
م��ن امل��رك��ز ال��ذي��ن مل ي��دخ��روا جهدا 
الرماية  ا���ص��ا���ص��ي��ات  ع���ن  تعليمنا  يف 
من  وبتوجيهات  بال�صاح،  والتحكم 
املدرب، حر�صت يف اللحظات الأخرية 
على �صبط ال�صاح ب�صبب الرياح التي 
ال�صاعة،  تلك  يف  كبرياً  حتديا  �صكلت 
املركز  ب��دع��م  ث��م  وم���ن  اهلل،  وبف�صل 

دائماً يف  الفوز  التي حت�صد  ووالدتي 
العام  ه��ذا  متكنت  الرماية،  بطولت 
من الت�صويب ب�صكل �صحيح وحتقيق 
اللقب و�صط مناف�صات  وانتزاع  الفوز 
�صلطنة  م���ن  ���ص��ق��ي��ق��ات��ن��ا  م���ن  ق���وي���ة 

عمان«. 
ولية النخيل تتفوق

ك�صف الثنائي الُعماين غالب بن �صامل 
يف  تفوقهما  اأن  احل�صرمي،  ويون�س 
اإ�صقاط ال�صحون يعود اإىل  مناف�صات 
�صلطنة  يف  النخيل”  “ولية  ف��ري��ق 
ت�صكيله  الذي مت  الفريق  عمان، وهو 
 200 من  وي�صم  املنطقة  �صكان  من 
�صارك  ورام����ي����ة،  رام���ي���ا   300 اإىل 

اأغلبهم يف مناف�صات البطولة.
وحتدث غالب بن �صامل، مو�صحا اأنه 
ي�صارك رفقة زميله منذ 3 �صنوات يف 
على  ناف�س  اأن  و�صبق  البطولة،  ه��ذه 
الأوىل  امل���رة  لكنها  متقدمة،  م��واق��ع 

التي يحققان فيها املركز الأول، وقال: 
الفرحة الكبرية من جميع امل�صاركني 
واحتفالهم معنا نظرا لكوننا قادمني 
من منطقة واحدة، وبالن�صبة لنا فوز 
اأي اأحد منا يعترب فوزا للجميع، هذه 
لل�صكتون  ف����زاع  وب��ط��ول��ة  ال��ري��ا���ص��ة 

غر�صت فينا الروح اجلماعية.
فيما اأو�صح زميله يون�س احل�صرمي، 
الأ�صهر  يف  امل��ك��ث��ف��ة  ال���ت���دري���ب���ات  اأن 
املا�صية �صاهمت يف هذا الفوز، وقال: 
ت���درب���ن���ا ع��ل��ى ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
يف  وحاولنا  املناف�صات،  بها  �صنخو�س 
البداية اأن نتاأهل اإىل املربع الذهبي، 
وبعد ذلك بداأنا بالرتكيز على الفوز 
باملركز الأول، مل نفقد تركيزنا طوال 
النهائيات  ويف  ال��ت�����ص��ف��ي��ات  م�����ص��وار 

اأي�صا.
خطوات نحو اللقب

بلقب  ف��وزه  اأن  الكثريي  مانع  ك�صف 
ع���ق���ب خطوات  ج�����اء  ال����رج����ال  ف���ئ���ة 
بعدما  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��وات  يف  قطعها 
ال��ع��ا���ص��ر ق��ب��ل عامني،  امل���رك���ز  ح��ق��ق 
املا�صي،  ال��ع��ام  يف  ال�صاد�س  امل��رك��ز  ث��م 
باملركز  ب���ال���ف���وز  امل�����رة  ه����ذه  ل��ي��ن��ج��ح 
املراكز  يف  ال���ت���واج���د  وق�����ال:  الأول، 
الع�صر الأوىل يف اآخر ن�صختني جعلني 
اأكرث ت�صميما للفوز هذه املرة، ركزت 
التعادل  لك�صر  الأخ��رية  اجلولة  على 

ورف�صت ال�صت�صام فيها.
ب���ت���دري���ب���ات مكثفة  ق��م��ت  واأ������ص�����اف: 
البطولة  املا�صية، هذه  الفرتة  طوال 
التوفيق،  وع���ام���ل  ل��ل��رتك��ي��ز  ب��ح��اج��ة 
ولعل العا�صفة الرملية التي هبت يف 
النتائج  على  اأث���رت  النهائية  اجل��ول��ة 
ع���ن اخل����ربة وكيفية  ك�����ص��ف��ت  ل��ك��ن��ه��ا 

التعامل معها.
ملركز  ال��ر���ص��م��ي��ني  ال���رع���اة  اأن  ي��ذك��ر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح���ي���اء ال���رتاث 
ه������م: ال����ط����اي����ر ل���ل�������ص���ي���ارات ولن�����د 
روف���ر وم���ط���ارات دب���ي وع��ب��د الواحد 
لل�صيارات(  )ال��ع��رب��ي��ة  ال��ر���ص��ت��م��اين 

والقرية العاملية واإذاعة الأوىل.

ختام بطولة فزاع للرماية املفتوحة للجن�ضني ال�ضكتون وتتويج الفائزين يف خمتلف الفئات

اإمارتية حت�صد املركز الأول يف »ال�صيدات« وعمان تت�صدر فئة الرجال

املت�صدر فوزا �صعبا على م�صيفه  �صان جرمان  حقق 
فرن�صا  بطولة  م��ن  الثاثني  املرحلة  يف   1-2 ني�س 

لكرة القدم.
افتتح الن �صان-مك�صيمان الت�صجيل لني�س يف الدقيقة 

17، وادرك الرجنتيني انخل دي ماريا 
اربع  بعد  ج��رم��ان  ل�صان  التعادل 

دق��ائ��ق، ثم انتظر الخ��ري حتى 
هدف  لت�صجيل   82 ال��دق��ي��ق��ة 
ال���ف���وز ع���رب ال���ربازي���ل���ي داين 

الفي�س.
واق����ي����م����ت م������ب������اراة ال���ف���ري���ق 

ال��ب��اري�����ص��ي يف وق���ت م��ب��ك��ر على 
غري العادة، وحتديدا يف ال�صاعة 
غرينيت�س،  ب��ت��وق��ي��ت   12،00
من اجل ك�صب متابعة اكرث من 

اجلمهور ال�صيوي.
واقرتب �صان جرمان من ا�صتعادة 

ان���ت���زع���ه منه  ال�������ذي  ال���ل���ق���ب 
موناكو يف املو�صم املا�صي، اذ 

بفارق  ب��ال��ذات  عنه  ابتعد 
وخا�س  ن��ق��ط��ة.   17

جرمان  �صان 
م��������ب��������اراة 
اك����رث من 

م�����ون�����اك�����و 
فيها  ف������از 

ال���������ص��������ب��������وع 
على  امل������ا�������ص������ي 

وهي   ،1-2 اجن���ي���ه 
م���������ق���������دم���������ة م�����ن 
احلادية  امل���رح���ل���ة 

والثاثني.
�����ص����ان  ان  ي������ذك������ر 

ج��������رم��������ان ي���ف���ت���ق���د 
م���ه���اج���م���ه ال����ربازي����ل����ي 

ال��ذي خ�صع  ال��ع��امل،  نيمار، اغلى لع��ب يف 
القدم  ل��ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة يف  ا���ص��ب��وع��ني  ق��ب��ل 

�صتبعده على الرجح حتى نهاية ايار/مايو.
ويركز �صان جرمان اهتمامه على امل�صابقات املحلية 

بعد خروجه من دوري البطال، وهو ميلك فر�صة 
احراز الثاثية، اذ يخو�س يف 31 من ال�صهر احلايل 
نهائي كاأ�س الرابطة �صد موناكو، وو�صل اىل ن�صف 

نهائي كاأ�س فرن�صا.
و���ص��ن الي���ط���ايل م���اري���و ب��ال��وت��ي��ل��ي م��ه��اج��م ني�س 

املباراة  قبل  جرمان  �صان  باري�س  على  لذع��ا  هجوما 
�صراء  تتيح  “الموال  ان  الفرن�صي  للتلفزيون  بقوله 

لعبني كبار، لكن لي�س فريقا«.
وكان بالوتيلي املثري للجدل يتحدث عن خروج �صان 
جرمان من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال 

مدريد ال�صباين بطل الن�صختني املا�صيتني.
“من املوؤ�صف دائما ان نرى فريقا كبريا  وتابع 
م��ث��ل ب��اري�����س ���ص��ان ج��رم��ان ي��خ��رج م��ن دوري 

ابطال اوروبا، لكن ريال مدريد كان اف�صل«.
موؤكدا  فريقا”،  ي�صنع  ل  “املال  وا���ص��اف 
مباراة  اي  ا�صاهد  مل  انا  “ب�صراحة 
املو�صم  ه����ذا  ج���رم���ان  ل�����ص��ان 
با�صتثناء مباراته الخرية 
�صد ريال مدريد. انه ل 

ي�صتحق الفوز فيها«.
وا����ص���ار اي�����ص��ا اىل ان 
����ص���ان ج����رم����ان من 
“لي�س  نيمار  دون 
ن���ف�������س ال���ف���ري���ق. 
ان�����ه واح������د من 
ثاثة  اف�����ص��ل 
لع����������ب����������ني يف 

العامل«.
ي�صتدع  ومل 
امل����������������درب 
امل��������وؤق��������ت 
مل����ن����ت����خ����ب 
اي������ط������ال������ي������ا 
دي  ل�����وي�����ج�����ي 
مهاجم  ب��ي��اج��ي��و 
ت�صكيلة  اىل  ني�س 
اعلنها  التي  املنتخب 
ال�������������ص������ب������ت خل�����و������س 
م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني �صد 

الرجنتني وانكلرتا.
مر�صيليا  اي�صا  ويلعب 
مباراة  يف  ل��ي��ون  م��ع 
ق�����م�����ة، وم�����ت�����ز مع 
نانت، و�صانت اتيان 

مع غانغان.

ب���ع���د ي������وم واح�������د م����ن ه���ج���وم���ه على 
����ص���اخ���رة خال  م��ن��ت��ق��دي��ه يف خ��ط��ب��ة 
مورينيو  جوزيه  وجه  �صحفي،  موؤمتر 
مدرب مان�ص�صرت يونايتد انتقاداته اإىل 
لعبيه بعد اأداء باهت يف الفوز -2�صفر 
اآند هوف البيونفي كاأ�س  على برايتون 
با�صتاد  القدم  لكرة  الجنليزي  الحتاد 

اأولد ترافورد ال�صبت.
مبا�صرة  انتقادات  مورينيو  يوجه  ومل 
اإىل فريقه بعد الأداء ال�صيء يف الهزمية 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  اأ�صبيلية  اأم���ام 
عندما  امل��ا���ص��ني  اجلمعة  ول  ال��ث��اث��اء 
التقديرات  يف  و�صكك  عمله  ع��ن  داف���ع 

املتعلقة برتاث النادي.
لكن هذه املرة كان غ�صبه موجها متاما 
حمطة  مورينيو  واأبلغ  لعبيه.  لأغلب 
ب����ي.ت����ي ����ص���ب���ورت ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة “مل 
تعجبني املباراة. اأعتقد اأننا كنا ن�صتحق 

الفوز لأنني اأعتقد اأن املباراة 
ال�صيطرة  حت��ت  كانت 

�صجلنا  امل��ج��م��ل،  يف 
ه����دف����ني وه������م مل 
لكننا  ي�������ص���ج���ل���وا، 

ملنلعب مثلما اأعددت 
الفريق للعب«.

مورينيو  واخ���ت�������س 
نيمانيا  ال��و���ص��ط  لع��ب 

�صنع  ال��ذي  ماتيت�س، 
الأول  ال��������ه��������دف 

لوكاكو  لروميلو 
واأ����������������ص���������������اف 
بنف�صه  ال��ث��اين 
ب�����ص��رب��ة راأ�����س 
النهاية،  ق��رب 
ب���������الإ����������ص���������ادة 
قليلني  �صمن 
ف����ق����ط اأب�������دى 

ر�صاه عنهم.
وق��������������ال م���������درب 
وريال  ت�صيل�صي 

مدريد ال�صابق 
الكثري  “يف 
م���������ن امل�����������رات 
ماتيت�س  ك����ان 

ج����������زي����������رة م����ن 
والتحكم  الرغبة 

بالفتقار  حماطة 
ل�����ل�����������ص�����خ�����������ص�����ي�����ة 

واجلودة والرغبة«.
رد  �صاهد  ك��ان  اإذا  عما  �صوؤال  على  وردا 
بعدخ�صارة  م��ن لع��ب��ي��ه  اإي��ج��اب��ي��ا  ف��ع��ل 
“مل يكن هناك  اأ�صبيلية، قال مورينيو 
رد فعل منهم جميعا. كان هناك رد فعل 
انت�صارنا  و���ص��ب��ب  ف��ق��ط.  بع�صهم  م��ن 
ال�صعيد  على  قويا  كان  بع�صهم  اأن  هو 
الذهني وق��ادرا على تقدمي كرة القدم 

اجليدة التي نتميز بها«.
غ�صبا  ال����ربت����غ����ايل  امل��������درب  واأب���������دى 
ما طلبه  تطبيق  ع��دم  بالتحديد جت��اه 
اللعب  امل�����ران وه����و  ال��اع��ب��ني يف  م���ن 

بطريقة اأ�صرع واأكرث دقة وفاعلية.
يومني  اأق�صي  “عندما  قائا  وم�صى 
اإىل  اأ�صل  ذل��ك وعندما  العمل على  يف 
وراء  ي��خ��ت��ب��ئ��ون  امل��ه��اج��م��ني  اأرى  ه��ن��ا 
املدافعني ول يح�صلون على الكرة بني 
اخل��ط��وط، واك��ت��ف��اء امل��داف��ع��ني بتناقل 
ال��ك��رة ب��ع��ر���س امل��ل��ع��ب واحل��اج��ة اإىل 
10-12 متريرة لنقل الكرة من 
خط لآخر فابد يل بالتاأكيد اأن 

اأ�صعر بالإحباط.
الفريق  “اأعددنا  واأ������ص�����اف 
اأك������رث قوة  ل��ي��ل��ع��ب ب��ط��ري��ق��ة 
دف���اع  ي��ه��اج��م  واأن  وان���ط���اق���ا 
وهذا  اأك��رث  املناف�س 
ال���رتاب���ط بني 
امل����داف����ع����ني 
وال����ك����رة يف 
ح����وزت����ه����م 
واملهاجمني 
ي����ك����ن  مل 
جيدا. اأريد 
يظهر  اأن 
ال������ف������ري������ق 

�صخ�صية 
اأقوى«.

واإ��������ص�������اف�������ة 
اأ�صاد  ملاتيت�س، 
م�������وري�������ن�������ي�������و 
ب���������������اع���������������ب 
ال���������و����������ص���������ط 
ال�صاب �صكوت 
مكتوميناي 
اأن  رغ�������������م 
الكلمات  ه������ذه  ح���ت���ى 
بالنتقادات  مليئة  كانت 

لآخرين.

�صان جرمان يحقق فوزا �صعبا على ني�س  �صالح يحقق 5 اأرقام تاريخية بالي »�صوبر هاتريك«
وا�صل النجم امل�صري حممد �صاح تاألقه مع ليفربول، ودك �صباك واتفورد برباعية، ليقود الريدز اإىل فوز �صاح 
5-0، يف اجلولة 31 من الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم. وبهذه الرباعية، حقق �صاح 5 اأرقام لفتة، مل 

ي�صبق لأحد اأن �صبقه اإليها، بح�صب �صحيفة ماركا الإ�صبانية، وهي:
اأف�صل ح�صيلة لاعب يف مو�صمه الأول مع ليفربول:

بداية  اأف�صل  الفرعون  حقق  وات��ف��ورد،  يف  هاتريك  ال�صوبر  بعد 
هدفاً  لاعب يف مو�صمه الأول مع ليفربول، حيث اأحرز 36 
 1 ال��دوري،  امل�صابقات )28  كافة  40 مباراة خا�صها يف  يف 
كاأ�س الحتاد، 7 دوري اأبطال اأوروبا(، متفوقاً على الإ�صباين 
فريناندو توري�س، الذي اأحرز 33 هدف يف مو�صمه الأول 

مع “الريدز” مو�صم 2008-2007.
 اأف�ضل هداف يف تاريخ ليفوبول مبو�ضم واحد:

اأ���ص��ب��ح حم��م��د �صاح  ه���دف���اً،   36 اإىل  م���ع و���ص��ول��ه 
مع  م��ت�����ص��اوي��اً  “الريدز”،  ت��اري��خ  ه���داف يف  اأف�����ص��ل 

نف�س  اأح��رز  ال��ذي  فولر،  روب��ي  الفريق،  اأ�صطورة 
عدد الأهداف، لكن خال 53 مباراة )1995-

.)1996
 اأف�ضل م�ضجل بالقدم الي�ضرى:

ومل ي�صلم اأ�صطورة ليفربول، روبي فولر، من 
اأف�صل  الأخ��ري  اأ�صبح  حيث  “الفرعون”، 

م�صجل بالقدم الي�صرى يف مو�صم واحد، 
ليفربول )23 هدفاً(، متفوقاً  بتاريخ 

 ،)19( اأه��داف   4 بفارق  على فولر 
يف مو�صم 1995-1994.

 4 اأهداف من 4 ت�ضديدات:
حقق حممد �صاح رباعيته 

واتفورد، من خال  يف 
بدقة  ت�������ص���دي���دات،   4
 ،100% اإىل  و�صلت 

رق���������م جنم  م��������ع��������ادًل 
اآر�صنال ال�صابق، الرو�صي 

اأر�������ص������اف������ني، ع����ن����دم����ا دك 
من  برباعية  ليفوربول  �صباك 
-2008 مو�صم  ت�صديدات   4

.2009
 ت�����ض��در ���ض��ب��اق احل���ذاء 

الذهبي:
و����ص���ل حم���م���د ����ص���اح بعد 
الرباعية يف واتفورد اإىل 28 
هدايف  �صدارة  معتلياً  هدفاً، 
الدوريات الأوروبية، متفوقاً 
ليونيل  بر�صلونة  جنم  على 
مي�صي، وهداف باري�س �صان 
كافاين،  اإدين�صون  جريمان 
وم���ه���اج���م ت��وت��ن��ه��ام ه���اري 
لت�صيو  وق����ن����ا�����س  ك������ني، 

اإمي���وب���ي���ل���ي، ب����ف����ارق 4 
اأه�����داف، ول��ك��ل منهم 

)24 هدفاً(.

مورينيو ي�صخر من اأداء 
لعبيه يف كاأ�س اإجنلرتا

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة لعبة 
فريق الإمارات لالأوملبياد اخلا�س �صيخة النقبي

•• كلباء-وام:

قدم �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
لاأعمال اخلريية والإن�صانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي ام�س واجب العزاء يف وفاة لعبة 
فريق الإم��ارات لاأوملبياد اخلا�س يف ريا�صة البوت�صي �صيخة النقبي التي وافتها املنية �صباح 
ام�س الول. واأعرب �صموه خال زيارته جمل�س العزاء يف مدينة كلباء باملنطقة ال�صرقية من 
اإمارة ال�صارقة عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته لأ�صرة الفقيدة داعياً اهلل العلي القدير اأن 

يتغمدها بوا�صع رحمته واأن ي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم ذويها ال�صرب وال�صلوان.

ا�صتبعاد رامو�س من قائمة ريال مدريد اأمام جرونا
يغيب قائد ريال مدريد �صرجيو رامو�س عن قائمة الفريق ملواجهة جريونا 

يف اجلولة 29 من الدوري الإ�صباين لكرة القدم.
من  تعافيه  بعد  القائمة،  يف  رامو�س  حمل  فاييخو  خي�صو�س  املدافع  وحل 
اإ�صابة ع�صلية عاين منها، ليعود بعد غياب 10 جولت عن قوائم مناف�صات 
الليغا. وقرر املدير الفني الفرن�صي زين الدين زيدان ا�صتبعاد اأ�صرف حكيمي 

وماركو�س يورنتي وداين �صيبايو�س وبورخا مايورال من القائمة.
كارفاخال  وداين  كا�صيا  وكيكو  ن��اف��ا���س  كيلور  م��ن:  ك��ًا  القائمة  وت�صم 
وتيو  ومار�صيلو  ف��رن��ان��دي��ز  ونات�صو  فاييخو  وخي�صو�س  ف���اران  وراف��ائ��ي��ل 
هرنانديز وكا�صيمريو وتوين كرو�س ولوكا مودريت�س وماتيو كوفا�صيت�س 
وكري�صتيانو  بيل  وغ��اري��ث  فا�صكيز  ول��وك��ا���س  واإي�صكو  اأ�صين�صيو  وم��ارك��و 

رونالدو وكرمي بنزميا. 



غوريال مهوو�س بالنظافة 
اتخذ ذكر غوريا يف حديقة حيوان بولية فيادلفيا الأمريكية 
على  كالإن�صان م�صتقيماً  امل�صي  بتف�صيل  يديه،  ات�صاخ  �صد  موقفاً 
البالغ من  الغوريا_لوي�س  ذكر  يتميز  يبدو،  ما  وعلى  قدميه. 

العمر 18 عاما ب�الهو�س بالنظافة.
الوجبات  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  طماطم  لوي�س  ي��دي  يف  ي��ك��ون  فعندما 
#نظافة  على  للحفاظ  الإن�صان  مثل  م�صتقيما  مي�صي  اخلفيفة، 
يتخذه  الذي  الطبيعي  الو�صع  من  بدًل  وذلك  واليدين،  الطعام 
على  ويجثو  الأم����ام  اإىل  اإذ مييل  امل��وق��ف،  ه��ذا  مثل  احل��ي��وان يف 
مف�صليه. ويف هذا ال�صياق، قال مايكل �صترين، القّيم على الثدييات 
يف حديقة احليوان، اإن العمال ا�صطروا اإىل تركيب خرطوم مياه 
الغوريا  ويعرب  للغوريا.  املخ�ص�س  املكان  يف  طينية  بركة  على 
الذي يبلغ وزنه حوايل 500 رطل وطوله 6 اأقدام، الربكة وكاأنه 
غري  م��ن  اأن��ه  �صترين  وذك��ر  الت�����ص��اخ.  لتجنب  م�صدود  حبل  على 
الربية،  ويف  م�صتقيم.  و�صع  يف  الغوريا  حيوان  ي�صري  اأن  املعتاد 
ميكن لغوريا املنخف�صات الغربية مثل لوي�س القيام بذلك لب�صع 

ثواٍن، للو�صول اإىل الغذاء اأو للخو�س يف امل�صتنقعات.

كلب يجرب طائرة على الهبوط 
اإي���رلي���ن���ز الأمريكية  ي��ون��اي��ت��ي��د  ل�����ص��رك��ة  ت��اب��ع��ة  ه��ب��ط��ت ط���ائ���رة 
لت�صليم  المريكية،  اأوه��اي��و  بولية  اأك���رون  مدينة  يف  ا�صطرارياً 
كلب دخل عن طريق اخلطاأ الطائرة اإىل �صاحبه، طبقاً ملا ذكرته 
ال�صركة. وهذا ثالث حادث، يدخل فيه كلب طائرة تابعة لل�صركة 
يف اأق��ل من اأ�صبوع. ويف اأح��د تلك احل��وادث، ا�صطحب راك��ب كلباً 
بطريق اخلطاأ يف الطائرة. واحلادث الثالث اأ�صفر عن نفوق كلب 

يف احدى طائرات ال�صركة.
كلب  ا�صطحاب  مت  اأن��ه  ال�صركة  علمت  اأن  بعد  الطائرة  وهبطت 
ملا قالته �صركة يونايتيد  "عن طريق اخلطاأ"، وفقاً  الطائرة  اىل 
اإيرلينز يف بيان جاء فيه "مت ت�صليم احليوان الليف ب�صام اإىل 
الطائرة  منت  على  الزبائن  جلميع  تعوي�صات  وقدمنا  �صاحبه. 

ب�صبب حتويل م�صارها".
ويف حادث مماثل، مت نقل كلب اأملاين عمره ع�صر �صنوات من نوع 
"�صيربد" خا�س باأحد الركاب جواً عن طريق اخلطاأ اإىل اليابان. 
وذكرت ال�صركة اأن اخلطاأ حدث خال تغيري الركاب طائرتهم يف 

مدينة دنفر.
طائراتها  اإىل  ك��اب  بدخول  اخلا�صة  ال�صركة،  م�صكات  وكانت 
قد بداأت يف اأوائل ال�صبوع، عندما نفق كلب فرن�صي، داخل قف�س 
حيوانات األيفة �صغري على منت الطائرة من مدينة هو�صتون اإىل 
"تاأ�صف  اإنها  قائلة  كاملة،  امل�صوؤولية  ال�صركة  وحتملت  نيويورك. 

للغاية عن هذا احلادث املاأ�صوي".

نهاية ماأ�صاوية لأ�صهر �صائد ثعابني
م�صت�صفى  يف  ح�صني،  �صارين  اأب��و  ال�صهري،  الأف��اع��ي  �صائد  ت��ويف 
ترملوه املاليزية بعد تعر�صه للدغة اأفعى عماقة من نوع كوبرا 
بينتونغ  مدينة  يف  ا�صطيادها  حماولته  اأثناء  الأفاعي"  "ملكة 
املاليزية، بعد اأن مت ا�صتدعاوؤه للقب�س عليها. وكان اأبو �صارين قد 
اأفعى عماقة  يعلمه بوجود  ات�صاًل هاتفياً  املا�صي  الثنني  تلقى 
من نوع ملكة الأفاعي، واأثناء حماولة القب�س عليها قامت الأفعى 
بلدغ اأبو �صارين يف يده، ليتم نقله بعد ذلك اإىل م�صت�صفى بنتونغ، 
اإىل م�صت�صفى ترملوه  اأثناء نقله  حيث كان ل يزال بوعيه، ولكن 
الأربعاء املا�صي لإجراء العملية اأ�صيب بانخفا�س يف �صغط الدم 

ليدخل يف غيبوبة مرة اأخرى وفارق احلياة يوم اجلمعة املا�صي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حّمل دماغك على الكمبيوتر بي10 اآلف دولر
دفع ملياردير اأمريكي 10 اآلف دولر ل�صركة تقنية نا�صئة، قد تتمكن من احلفاظ على ما بدماغه، عرب حتميل 

اأفكاره وذكرياته اإىل جهاز كمبيوتر جديد من نوعه، يف عملية قد توؤدي اإىل موته.
وذكرت �صحيفة ديلي مريور الربيطانية اأن رائد الأعمال يف وادي ال�صيليكون التكنولوجي �صام التمان )32 عاما( 
يريد الن�صمام اإىل قائمة �صركة نكتوم التي تعد زبائنها ب�"العي�س اإىل الأبد"، عرب حتميل اأفكارهم الإبداعية اإىل 

جهاز كمبيوتر ي�صتطيع قراءتها وحتليلها.
دفع ملياردير اأمريكي 10 اآلف دولر ل�صركة تقنية نا�صئة، قد تتمكن من احلفاظ على ما بدماغه، عرب حتميل 

اأفكاره وذكرياته اإىل جهاز كمبيوتر جديد من نوعه، يف عملية قد توؤدي اإىل موته.
وذكرت �صحيفة ديلي مريور الربيطانية اأن رائد الأعمال يف وادي ال�صيليكون التكنولوجي �صام التمان )32 عاما( 
يريد الن�صمام اإىل قائمة �صركة نكتوم التي تعد زبائنها ب�"العي�س اإىل الأبد"، عرب حتميل اأفكارهم الإبداعية اإىل 

جهاز كمبيوتر ي�صتطيع قراءتها وحتليلها.
ويعد التمان اأحدث املن�صمني اإىل قائمة ال�صركة، امل�صجل بها اأ�صماء 24 �صخ�صا اآخر، مل يكرتثوا لنتقادات طالت 

برنامج "نكتوم" وو�صفته ب�"النتحاري واملجنون".
لكن التمان قال: "اأوؤمن باأن اأفكاري قد تغري العامل يوما ما، وعملية حتميل الدماغ وقراءة ما بها اأمر مميز".

وبح�صب ال�صركة النا�صئة، فاإن عملية حتميل وقراءة الدماغ خطرية وقد توؤدي اإىل املوت، لأنها تتطلب مواد حتنيط 
كيميائية ت�صتخدم على اأ�صخا�س اأحياء.
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اأ�صماك تقل�س خطر الوفاة املبكرة
وال�صردين  ال�صلمون  مثل  "الزيتية"،  الأ�صماك  تناول  لع�صاق  �صارة  ب�صرى 
�صاوث  جامعة  يف  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  تعلنها  والأن�صوجة،  واملاكريل  وال��رجن��ة 
داكوتا الأمريكية. فقد ك�صفت الدرا�صة اأن هذه العادة الغذائية ال�صحية، 

تقلل من فر�س الوفاة املبكرة بنحو الثلث.
واأجريت الدرا�صة على 2500 �صخ�س، واأثبتت اأن من حتتوي اأج�صادهم على 
الأ�صماك  يف  بكرثة  كميات اأكرب من احلم�س الدهني "اأوميغا 3" املتوفر 
الزيتية، كانت فر�س وفاتهم خال ال�صنوات ال�صبع املقبلة اأقل بن�صبة 34 

باملئة من الآخرين.
وح�صب الدرا�صة، فاإن ن�صبة الأحما�س الدهنية، املوجودة بوفرة يف الأ�صماك 
الزيتية، تعد موؤ�صرا اأكرث دقة على احلالة ال�صحية لاإن�صان مقارنة بن�صبة 
الكولي�صرتول يف الدم. كما ك�صفت الدرا�صة التي ن�صرت نتائجها يف �صحيفة 
"كلينيكال ليبيدولوجي" اأن النظام الغذائي الغني بهذا النوع من الأ�صماك، 

يقلل فر�س الإ�صابة بالنوبات وال�صكتات القلبية، بن�صبة 39 باملئة.
الب�صر،  ل��دى   "3 "اأوميغا  م��ادة  وتوافر  العمر  ط��ول  بني  العلماء  ويربط 
ويعتقد اأنها تقلل خطر امل�صكات التي تواجه املخ واجلهاز الدوري وباقي 
اخلايا. ويرى خرباء التغذية اأن الأنظمة ال�صحية يجب اأن حتتوي على 
وجبتي اأ�صماك اأ�صبوعيا على الأقل، بينها واحدة من الأ�صماك الزيتية، على 

اأن تزن الوجبة نحو 140 غراما.

التلفريك املجنون يرعب ركابه
اأ���ص��ي��ب 10 اأ���ص��خ��ا���س ب��ع��دم��ا خ���رج ت��ل��ف��ري��ك ع��ن ال�����ص��ي��ط��رة، يف منتجع 

للريا�صات ال�صتوية يف جورجيا.
علقت  فيما  كبرية،  ب�صرعة  للخلف  يعود  جعله  التلفريك  يف  خلل  وح��دث 
التي كان بع�صها يحمل  الأخ��رى  العربات  بها  اإح��دى عرباته وا�صطدمت 

ركابا، كان يتعني عليهم القفز منها قبل التعر�س لإ�صابات بالغة.
واآخرين  الهواء،  يف  يطريون  وهم  الركاب  بع�س  فيديو  لقطات  واأظهرت 
يف  وق��ع  ال��ذي  ب��احل��ادث  ببع�صها،  تت�صادم  اأن  قبل  عرباتهم  م��ن  يقفزون 

منتجع "غوداوري �صكي" بجبال القوقاز.
وي�صمع يف ال�صريط امل�صور اأ�صوات تنادي على ركاب العربات للقفز منها، 

قبل اأن ت�صطدم بالعربات العالقة.
امراأة  امل�صابني  بني  اإن  �صريجينكو  دافيد  اجل��ورج��ي  ال�صحة  وزي��ر  وق��ال 

�صويدية حامل، ورجا اأوكرانيا تعر�س لك�صر يف اليد وكدمة يف الراأ�س.
ومن غري املعلوم حتى الآن �صبب اخللل الذي اأدى اإىل وقوع احلادث، فيما 

فتحت ال�صلطات حتقيقا للوقوف على ماب�صاته.

رياح تقتلع الأ�صجار 
من جذورها

ف���ي���دي���و حلظات  ����ص���ري���ط  ر����ص���د 
�صخمة  اأ�صجار  لقتاع  مده�صة 
من جذورها اإثر هبوب رياح قوية 
ت�صاحب الإع�صار ماركو�س الذي 

يقرتب من اأ�صرتاليا.
ن�صرته  ال����ذي  ال�����ص��ري��ط  واأظ���ه���ر 
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
اأ����ص���ج���ارا ���ص��غ��رية ت��ت��دح��رج على 
اقتلعتها  اأن  ب��ع��د  ال�����ص��وارع  اأح���د 
يف  كلم   130 �صرعتها  بلغت  ري��اح 

ال�صاعة.
ويف م�صهد اآخر كان الرياح تقتلع 
���ص��ج��رة ع��م��اق��ة م���ن ج���ذوره���ا، 
وب����دت اأي�����ص��ا اأ����ص���ج���ار ع����دة وقد 

حتطمت نتيجة الإع�صار.
وامتدت اأثار الإع�صار اإىل اإحراق 
خ����ط����وط ال����ت����ي����ار ال���ك���ه���رب���ائ���ي، 

وتدمري �صقوف بع�س املباين.
واأ�صارت "�صكاي نيوز" الأ�صرتالية 
اإقليم  العديد من مناطق  اأن  اإىل 
اأ�صبحت  الباد،  �صمايل  داروي��ن، 
با كهرباء، ولفتت اإىل اأن الرياح 

خلفت دمارا هائا.
واأف���������������ادت الأر����������ص���������اد اجل����وي����ة 
ال��ري��اح القوية  ب���اأن  الأ���ص��رتال��ي��ة 
ب�����داأت ت�����ص��رب داروي������ن، يف وقت 
ي�صل  اأن  ع���ل���ى  ال�����ي�����وم،  ����ص���اب���ق 
يف  املنطقة  اإىل  امل��دم��ر  الإع�����ص��ار 
ال�صلطات  ودع�����ت  لح�����ق.  وق����ت 
املناطق  اإىل  اللجوء  اإىل  ال�صكان 
اجلوية  ال��ظ��روف  ب�صبب  الآم��ن��ة 

املتطرفة.

دوق ودوقة كمربدج ي�صاركان 
بيوم القدي�س باتريك 

���ص��ارك دوق ودوق���ة ك��م��ربدج يف احتفال 
اأُقيم اأم�س الأول  بيوم القدي�س باتريك 
�صديد  ال��ط��ق�����س  رغ����م  ل���ن���دن  غ����رب  يف 
وزوجته  ول��ي��ام  الأم����ري  وزار  ال�����ربودة. 
هولد  ه��او���س  ثكنات  يف  ج��ن��ودا  كاثرين 
جنديا   350 و���ص��ارك  بلندن.  ك��اف��ال��ري 
يف الحتفال الذي اأُقيم بقاعدة الكتيبة 
 . ل���ن���دن  ب���غ���رب  ه��اون�����ص��ل��و  يف  الأوىل 
واحت�صى الأمري وليام، وهو كولونيل يف 
احلر�س الأيرلندي، امل�صروب الأيرلندي 
�صربت  ح����ني  يف  ج��ي��ن��ي�����س  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
كاثرين املاء اإذ اأنها تنتظر قدوم الطفل 

الثالث لهما ال�صهر املقبل.
ال�صور  لل���ت���ق���اط  ال�����زوج�����ان  ووق�������ف 
اغتنم  الر�صمية مع بع�س اجلنود فيما 
اآخ����رون ه���ذه ال��ف��ر���ص��ة لل��ت��ق��اط �صور 
كاثرين  ظهرت  بينما  وليام  مع  �صيلفي 

يف اخللفية.

الآي�س كرمي يربحها 400 األف دولر 
زوجها  رغبة  تقودها  اأن  تتوقع  اأمريكية  �صيدة  تكن  مل 
بتناول الآي�س كرمي، اإىل ربح جائزة قيمة يف اليان�صيب، 

و�صلت اإىل 400 األف دولر. 
ب���ولي���ة كونيتيكت  اإي�������ص���ت���ون  م���ن  ن���اغ���ي  ل���ي���زا  وك���ان���ت 
عندما  امل��ن��زل،  اإىل  عائدين  زوج��ه��ا  برفقة  الأم��ري��ك��ي��ة، 
الآي�س  ل�صراء  املتاجر،  اأح��د  عند  التوقف  ال��زوج،  اق��رتج 

كرمي، وكان القرتاح، نقطة حتول يف حياتهما.
اأن ا�صرتى الزوجان الآي�س كرمي، طلبت ليزا من  وبعد 
زوجها، اأن ي�صرتي بطاقة يان�صيب، على اأمل اأن يتمكنا 
م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة، ق��ب��ل ع��ودت��ه��م��ا اإىل املنزل، 

بح�صب موقع اإن�صايد اإيدي�صن.
وخرج الزوج من املتجر، ليخربها اأنه يعتقد اأن البطاقة 
التي اختارها رمبا تكون ربحت جائزة قيمة، ليتبني بعد 

حك البطاقة، اأنهما ربحا مبلغ 400 األف دولر. 

ركب القطار بتذكرة زرعها حتت جلده
بطاقته  رق���اق���ة  زرع  ع��امل��ا  اأ���ص��رتال��ي��ة  غ���ّرم���ت حم��ك��م��ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ل��ن��ق��ل ال���ع���ام حت���ت ج��ل��ده لأن����ه مل يربز 
تذكرته. وكان الرجل غريب الأط��وار )34 عاماً( الذي 
غري ا�صمه اإىل مياو- لودو دي�صكو جاما مياو- مياو، مرر 
رقاقة بطاقة ركوب املوا�صات التي كانت مزروعة يف يده 

ب�صكل �صحيح على اجلهاز ودفع ثمن رحلته.
يربز  اأن  التذاكر  مفت�صي  اأح��د  منه  طلب  عندما  ولكن 
بال�صفر  اتهامه  مت  ب��ه،  اخلا�صة  )اأوب���ال(  ال�صفر  بطاقة 
تذكرة  اإب����رازه  ل��ع��دم  وك��ذل��ك  ���ص��اري��ة،  �صفر  بطاقة  دون 

�صاحلة عند التفتي�س.
وفر�صت عليه املحكمة غرامة قدرها 220 دولراً اأ�صرتالياً 
واأمرته بدفع األف دولر قيمة تكاليف التقا�صي. وحذرت 
وزارة النقل الركاب من التاعب ببطاقات �صفرهم التي 
الأج���رة.  ل��دف��ع  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ات  لعبور  ت�صتخدم 
اأمل  بخيبة  �صعر  اإن��ه  املحكمة،  ،خ��ارج  مياو  مياو-  وق��ال 
لكنه ي�صتك�صف خيارات اأخرى ت�صمح له با�صتخدام رقاقة 
"اأ�صو�صييتد  ونقلت  القطار.  تذكرة  ثمن  لدفع  مزروعة 
"التكنولوجيا  اإن  قوله  مياو-مياو  بر�س اأ�صرتاليا" عن 

اجلديدة ميكن اأن تكون خميفة اإن مل تفهمها". 

يجد اأفعى �صخمة بجدار منزله
يف  التلفزيون  مب�صاهدة  ي�صتمتع  الرجل  هذا  كان  بينما 
�صمعه  اإىل  تناهت  بانكوك،  التايلندية  بالعا�صمة  منزله 

�صو�صاء غريبة قادمة من اأحد جدران الغرفة. 
التلفزيون  ي�صاهد  عاماً(   45( �صوبدانغ  �صومت�صاي  كان 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ث��اث��اء امل��ا���ص��ي، ع��ن��دم��ا ���ص��اورت��ه ال�صكوك 
اأحد  اأ���ص��وات غريبة ���ص��درت م��ن جهة  وامل��خ��اوف جت��اه 
اإىل م�صدر  �صومت�صاي  ت��وج��ه  ال��ف��ور،  وع��ل��ى  اجل����دران.  
الأمر.  اأذنه على اجلدار ليتبني حقيقة  ال�صوت، وو�صع 
�صمعه  ما  اأن  اكت�صف  عندما  له  �صادمة  املفاجاأة  وكانت 
بفريق  وات�صل  اجل���دار  ع��ن  مبتعداً  فقفز  اأف��ع��ى،  فحيح 
ت�صجيل  اأظ��ه��ر  وق���د  الأف���اع���ي.   م��ع  بالتعامل  خمت�س 
م�صور ن�صر على موقع يوتيوب، اأحد اأع�صاء الفريق وهو 
يحدث خرقاً كبرياً يف اجلدار با�صتخدام املطرقة، قبل اأن 
يقوم باإخراج اأفعى �صخمة يتجاوز طولها الأربعة اأمتار.  املمثلة ميغان مولي خلل ح�ضورها الربنامج التلفزيوين »ويل اآند جري�ص« يف هوليوود ، كاليفورنيا.  )ا ف ب(

مدينة �صكنية 
حتت املاء 

ك�����ص��ف م��ه��ن��د���ص��ون م��ع��م��اري��ون يف 
لأول  طوكيو،  اليابانية  العا�صمة 
مرة عن خطتهم الطموحة لإن�صاء 
م��دي��ن��ة يف اأع��م��اق امل��ح��ي��ط يف عام 
اأول  �صتكون  اإن��ه��ا  قائلني   ،  2014

مدينة ذات اكتفاء ذاتي يف العامل.
وقالت �صركة �صيميزو الهند�صية اإن 
املدينة ال�صديقة للبيئة �صت�صتخدم 
م�������وارد امل���ح���ي���ط امل���ت���اح���ة لإن���ت���اج 
الطاقة وتوفري اخلدمات الأخرى 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ل، م��ي��اه ال�����ص��رب التي 
"التنا�صح  اإنتاجها عن طريق  يتم 
العك�صي"، والذي ي�صتخدم ال�صغط 
العايل املوجود يف اأعماق منخف�صة 
جداً.  و�صت�صمم املدينة التي يبلغ 
�صكل  ع���ل���ى  م����رت   500 ع��ر���ص��ه��ا 
�صخمة  ب��ق��اع��دة  يت�صل  ح��ل��زوين 
ع��ل��ى ع��م��ق 2.5 م��ي��ل حت���ت امل���اء. 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  و���ص��ي��ت��م 
ع���رب حت���وي���ل ال���ط���اق���ة احل���راري���ة 
كهربائية  ط��اق��ة  اإىل  امل��ح��ي��ط،  يف 
م���ول���دات خ���ا����ص���ة.  ويعتقد  ع���رب 
ا�صم  عليها  اأط��ل��ق  التي  املدينة  اأن 
�صتكون  �صيتي"  ���ص��ب��ريال  "اأو�صن 
عددهم  ال��ب��ال��غ  ل�صكانها  ج��اه��زة 
 .2030 ع��ام  بحلول  ن�صمة   5000
و�صائل  بجميع  ال�صكان  و�صيحظى 
ال�صرورية،  وامل�����راف�����ق  ال����راح����ة 
مب����ا يف ذل�����ك امل����ن����ازل وامل����دار�����س 
وامل��خ��ت��ربات وامل��ط��اع��م.  ي��ذك��ر اأن 
اجل��ه��ات ال��ت��ي دع��م��ت ف��ك��رة اإن�صاء 
مدينة يف اأعماق البحر، هي �صركة 
�صيميزو وجامعة طوكيو، والوكالة 
اليابانية لتكنولوجيا علوم الأر�س 
�صحيفة  نقلته  مل  وفقاً  والبحار، 

ديلي �صتار الربيطانية. 

ترك بلده 20 عاما.. وعاد ليفاجاأ مبوته
تركيا،  يف  ع��ام��ا   20 م��ن  لأك���رث  طاهيا  عمل  بعدما 
عاد ق�صطنطني ريليو )63 عاما( اإىل وطنه رومانيا 

ليكت�صف اأن زوجته �صجلته "ميتا" ر�صميا.
ومنذ ذلك احلني يعي�س ق�صطنطني كابو�صا ق�صائيا، 
ع��ل��ى قيد  ي���زال  ب��اأن��ه ل  ال�صلطات  اإق��ن��اع  ي��ح��اول  اإذ 

احلياة.
رف�صت  ع��ن��دم��ا  رئي�صية  عقبة  ق�صطنطني  وواج����ه 
الباد،  ���ص��رق��ي  ���ص��م��ال  ف��ا���ص��ل��وي  م��دي��ن��ة  حمكمة يف 
اإلغاء �صهادة وفاته، لأن طلبه قدم  اخلمي�س املا�صي، 
اإن القرار  متاأخر للغاية"، وقالت املحكمة  وقت  "يف 
ل�"اأ�صو�صيتدبر�س":  ق�صطنطني  وق���ال  "نهائي". 
اأنا ر�صميا ميت مع اأنني  �صبح على قيد احلياة.  "اأنا 
اأدرج��ت على  على قيد احلياة. لي�س لدي دخل. لقد 
عن  وع��رب  ب�صيء"،  القيام  ميكنني  ل  امل��وت��ى،  قائمة 
غ�صبه ورغبته يف النتقام من زوجته التي تعي�س يف 
اإذا كنت  "ل�صت متاأكدا مما  اإيطاليا حاليا. واأ�صاف: 
مطلقا اأم ل. ل�صت متاأكدا مما اإذا كانت تزوجت من 
�صخ�س اآخر اأم ل. ل اأحد �صيبلغني". وح�صب روايته، 
1992 وعاد  للعمل عام  اإىل تركيا  ذهب ق�صطنطني 

اإذ اكت�صف  اأول �صدمة يف زواجه،  1995، وكانت  عام 
خيانة زوجته، ويف عام 1999، قرر العودة اإىل تركيا 

لاأبد.
الرتكية  ال�����ص��ل��ط��ات  اعتقلته  امل��ا���ص��ي  دي�����ص��م��رب  ويف 
ت��اأ���ص��ريات��ه، ومت ت��رح��ي��ل��ه اإىل روم��ان��ي��ا يف  لن��ت��ه��اء 
يناير، لكن لدى هبوط طائرته وو�صوله اإىل مطار 
اأنه مت اإعانه  اأبلغ من م�صوؤويل احلدود  بوخار�صت، 
الختبارات  م��ن  �صاعات  ل�صت  وخ�صع  ميتا،  ر�صميا 

وال�صتجوابات.
امل�صافة  بقيا�س  �صلطات احلدود  وقام م�صوؤولون من 
بني عينيه ملعرفة ما اإذا كانت تتطابق مع �صورة جواز 
اأين  اأ�صئلة عن بلدته، منها  �صفره القدمية، و�صاألوه 
اأ�صابعه،  ب�صمات  من  وحتققوا  البلدية،  مبنى  يقع 
ال�صلطات  لكن  اأنا".  اإن��ه  "قرروا  ق�صطنطني:  وق��ال 
يف  اأ�صابيع  ق�صى  فقد  اقتناعا،  اأق��ل  كانت  ب���ارلد  يف 
لي�صبح  له  ثبوتية  اأوراق  باإ�صدار  اإقناعهم  حماولة 
وعندما  ق��ال��ه،  مل��ا  وف��ق��ا  احلياة،"  قيد  "على  ر�صميا 
ف�صل يف ذلك، طلب منهم اإلغاء احلكم ب�صهادة وفاته 

ال�صادرة 2016، وهي جهود باءت اأي�صا بالف�صل.

هكذا تدّربت ميغان ماركل 
على ا�صتخدام ال�صالح

ن�صر موقع "ذي �صن" �صورا للممثلة العاملية وخطيبة  الأمري هاري   
ميغان ماركل  تظهر تدريبها على ا�صتخدام ال�صاح.

اأن ماركل ارادت تعّلم اطاق النار،  واأ�صار م�صدر مقّرب منها اإىل 
وهي الآن باتت ت�صتخدم ال�صاح ب�صكل جّيد.

من جهة ثانية كانت قد اعلنت امللكة اليزابيث الثانية موافقتها 
ميغان  الأمريكية  املمثلة  من  ه��اري  الأم��ري  حفيدها  زواج  على 

املكلف  اخل��ا���س  املجل�س  اإىل  امللكة  وجهتها  ر���ص��ال��ة  ع��رب  م��ارك��ل، 
بتقدمي امل�صورة اإليها.

وجاء يف الر�صالة :"اأعلن موافقتي على عقد قران حفيدي احلبيب 
الأمري هرني ت�صارلز الربت ديفيد ويلز على رايت�صل ميغان ماركل".


