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حمدان بن حممد يطلق مبادرة الألعاب 
احلكومية الأوىل من نوعها يف العامل

•• دبي - وام:

�آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �أك��د �شمو 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �شرورة تر�شيخ مبد�أ �لعمل �جلماعي 
وروح �لفريق �لو�حد بني موظفي حكومة دبي لتحقيق روؤية �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بالو�شول بدبي �إىل �ملر�كز �لأوىل 

على �مل�شتويات كافة.
وقال �شموه نحن فريق حممد بن ر��شد �لذي يحول �لتحديات �إىل 
فر�س ويعتمد على �لأد�ء �جلماعي �لذي ميكن من تخطي �أي حو�جز 

�أو عقبات وي�شمن �لقدرة على مو�جهة �أية حتديات م�شتقبلية.
جاء ذلك خالل �إطالق �شموه �م�س مبادرة �لألعاب �حلكومية كاأول 
مبادرة من نوعها يف �لعامل حتت �شعار فريق و�حد هدف و�حد و�لتي 
بني  �لو�حد  �لفريق  وروح  �جلماعي  �لعمل  مبد�أ  تر�شيخ  ت�شتهدف 

موظفي �حلكومة.                                   )�لتفا�شيل �س5(

اإعادة احلياة اإىل املناطق اليمنية املحررة 
.. الأبرز يف جهود الهالل خالل فرباير

•• اأبوظبي-وام:

و�كبت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لنت�شار�ت �لع�شكرية لقو�ت 
��شرت�تيجية  �ملا�شي عرب  �ليمن خالل فرب�ير  �لعربي يف  �لتحالف 
تدخل �إن�شاين �شريع لإعادة �حلياة يف �ملناطق �ملحررة للتخفيف من 
يد  على  لها  تعر�شو�  �لتي  �لويالت  بعد  وجندتهم  �لأه��ايل  معاناة 

�مليل�شيات �حلوثية �لإير�نية.                     )�لتفا�شيل �س3(
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�لرئي�س �مل�شري خالل ��شتقباله ويل �لعهد �ل�شعوي لدى و�شوله �ىل �لقاهرة  

�شبان ي�شاعدون رجال ��شيب يف �لق�شف �ملتو��شل على �لدوما  )رويرتز(

خليفة ي�سدر قانونا بتاأ�سي�س »اأبوظبي التنموية 
القاب�سة « وحممد بن زايد ي�سكل جمل�س اإدارتها

•• اأبوظبي-وام:

�أ����ش���در ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خليفة ب��ن ز�ي���د �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة 
�لتنموية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  بتاأ�شي�س  قانونا  �أب��وظ��ب��ي 

�لقاب�شة �شركة م�شاهمة عامة.
�ل�شخ�شية  لل�شركة  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  ون�����س 
�لع��ت��ب��اري��ة �مل�����ش��ت��ق��ل��ة وت��ت��م��ت��ع ب��ال���ش��ت��ق��الل �ملايل 
و�لإد�ري و�لأهلية �لقانونية �لكاملة ملمار�شة ن�شاطها 

وحتقيق �أغر��شها.
و�شتقوم �ل�شركة مبتابعة وتوجيه �ل�شركات �لتنموية 
�لتميز يف  �لإم��ارة لتمكينها من حتقيق  �خلدمية يف 
م�شتويات �لإنتاجية و�لكفاءة و�جلودة مبا من �شاأنه 

ومو�كبة  �ل�شركات  ه��ذه  �أع��م��ال  بتطوير  ي�شاهم  �أن 
تطلعات روؤية �أبوظبي �مل�شتقبلية.

ملكية  من  كل  �ل�شركة  �إىل  تنقل  �لقانون  ومبوجب 
بالكامل  �مل��م��ل��وك��ة  �خل��دم��ي��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل�����ش��رك��ات 
و�ل�شركات  �جل��ه��ات  م��ن  �أي  �أو  �حل��ك��وم��ة  ق��ب��ل  م��ن 
�جلهات  م���ن  و�أي  �حل���ك���وم���ة  وم��ل��ك��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�ل�شركات �حلكومية من �أ�شهم �أو ح�ش�س يف �أي من 
بالكامل  �ململوكة  غري  �خلدمية  �لتنموية  �ل�شركات 
و�ل�شركات  �جل��ه��ات  م��ن  �أي  �أو  �حل��ك��وم��ة  ق��ب��ل  م��ن 
و�جلهات  �حلكومة  حقوق  جميع  �حلكومية،و�أي�شا 
و�ل�شركات �حلكومية يف �لقرو�س �ملمنوحة منها لأي 

من �ل�شركات �لتنموية �خلدمية.
)�لتفا�شيل �س2(

قتلى وجرحى من احلوثيني بغارات للتحالف على البي�ضاء

عملية ع�سكرية كبرية للجي�س اليمني يف عمق حر�س
•• عوا�صم-وكاالت:

�لإير�نية وجرح  قتل عدد من م�شلحي ميلي�شيات �حلوثي 
على  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت  �شنتها  غ���ار�ت  يف  �آخ����رون 
�لبي�شاء  مبحافظة  �ملالجم  مديرية  يف  ع�شكرية  تعزيز�ت 

جنوبي �لبالد، �م�س �لأحد.
وي�شعى �ملتمردون �حلوثيون �إىل ��شتعادة �ملو�قع و�ملرتفعات 
�لتي  باملحافظة،  ناطع  مديرية  يف  خ�شروها  �لتي  �جلبلية 
�أعلنت قو�ت �ل�شرعية ��شتكمال �ل�شيطرة عليها بعد معارك 

خلفت 30 قتيال يف �شفوف �حلوثيني.
�لتحالف  طائر�ت  تدمري  من  يوم  بعد  �لتطور  هذ�  وياأتي 
ع�شكرية  تعزيز�ت  كانت حتمل  �ملركبات،  ع��دد� من  �لعربي 
�شمايل حمافظة �شعدة معقل  �لبقع  نحو حمور  ومتجهة 

�حلوثيني.

بقيادة  �ليمن  يف  �ل�شرعية  دع��م  حتالف  طائر�ت  �شنت  كما 
60 غارة خالل �ل�شاعات �ملا�شية على  �ل�شعودية �أكرث من 
مو�قع وجتمعات مليلي�شيات �حلوثي وتعزيات ع�شكرية يف 6 

حمافظة �شمال وغرب �ليمن.
�أما يف �حلديدة، فعلى وقع �ملعارك وتقدم �جلي�س �لوطني 
�إىل  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  عمدت  �لغربي  �ل�شاحل  جبهة  يف 
فر�س ح�شار كامل على مديرية �جلر�حي جنوب حمافظة 
�حلديدة ومنعت �ملو�طنني من �خلروج ملز�ولة �أعمالهم كما 
منعت حركة �ل�شري يف �ملدينة �لتي تبعد عن مدينة حي�س 

بنحو 20 كيلومرت�
فتح  منعت  �مليلي�شيات  �أن  حمليون  �شكان  �أف���اد  ذل���ك،  �إىل 
�لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  و���ش��ادرت  �ملدينة  يف  �لتجارية  �ملحال 
�ملقدمة من منظمات �إن�شانية للمحتاجني وفر�شت جبايات 

على �لأهايل بحجة دعم �ملجهود �حلربي.

�لأحد  �م�س  و�لتحالف  �ليمني  �لوطني  �جلي�س  وب��د�أ  هذ� 
مبحافظة  حر�س  مديرية  عمق  يف  ع�شكرية  عملية  تنفيذ 
�أن  بعد  �حلوثية،  �مليلي�شيات  عليها  ت�شيطر  و�ل��ت��ي  حجة، 
�أجربت �شكانها �ملدنيني �خلروج منها وحولتها �إىل منطقة 

عمليات ع�شكرية.
وت��ع��ت��رب ح��ر���س ث���اين �أك����رب م��دي��ري��ات ح��ج��ة، وت��ب��ع��د عن 

�حلدود �ل�شعودية قر�بة 6 كيلومرت�ت.
�إىل ذلك، و��شل طري�ن �لتحالف ��شتهد�ف عنا�شر و�آليات 
�حل��وث��ي��ني يف حم��اف��ظ��ة �ل��ب��ي�����ش��اء، ح��ي��ث مت ت��دم��ري عدة 

مركبات ع�شكرية مبديريتي ناطع و �ملالجم.
ويف جبهة �لبقع مبحافظة �شعدة، دمر �لتحالف 3 دبابات 
�إخفاءها يف �خلطوط �لأمامية،  ومدفع حاولت �مليلي�شيات 
بعد  �لوطني  �جلي�س  ممتلكات  من  عليها  ��شتولت  �أن  بعد 

�شيطرتهم على �شنعاء.

حركة نزوح للمدنيني على وقع تقدم النظام

الأمم املتحدة تتحدث عن 600 قتيل يف الغوطة

�سديدي  اإرهابيني   10 مقتل 
ال��ع��ري�����س يف  اخل����ط����ورة 

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلن �جلي�س �مل�شري، �م�س، عن 
�شديدي  ت��ك��ف��ريي��ني   10 م��ق��ت��ل 
�إطار  �شمن  �شيناء،  يف  �خل��ط��ورة 
�ل�شاملة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 

�شيناء 2018.
�لعنا�شر  على  �لق�شاء  مّت  وق��د 
�لأجهزة  مع  بالتعاون  �لإرهابية، 
عقب  �لد�خلية،  ب���وز�رة  �لأمنية 
بتح�شن  ت��ف��ي��د  م��ع��ل��وم��ات  ورود 
عدد منهم باأحد �ملباين �ملهجورة 
مّت  كما  �لعري�س،  مدينه  بنطاق 
وكميات  �آل��ي��ة  ب��ن��ادق  �شتة  �شبط 

من �لذخائر.

الك�سف عن 11 م�سروعا ا�ستيطانيا بالقد�س املحتلة
•• القد�س املحتلة-وام:

م�شروعا   11 ع��ن  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�شتيطانية  �ل��ع��اد  جمعية  ك�شفت 
�شتحال  و2018   2017 �لعامني  يف  �ق��ر�ره��ا  مت  جديد�  ��شتيطانيا 

�لعطاء�ت بخ�شو�شها �ىل �شركات خمتلفة من �جل �لقيام بتنفيذها.
�حلكومة  م��ن  ملو�فقة  بحاجة  لي�شت  �أن��ه��ا  �م�س  بيان  يف  �ل��ع��اد  و�ك���دت 
�ل�شر�ئيلية �أو �لبلدية على بع�س هذه �مل�شاريع رغم �نها حتظى بدعم 

ومتويل وت�شجيع من كال �لطرفني.
�لإ�شر�ئيلي  �لقومي  �ل�شندوق  ي�شمى  م��ا  قدمه  �ع��رت����س  على  ورد�ً 
للبلدية �ل�شر�ئيلية يف �لقد�س �شد ترخي�س منحته �لبلدية جلمعية 
للتزلج  �وميجا  خ��ط  ي�شمل  ��شتيطاين  ترفيهي  م�شروع  لبناء  �ل��ع��اد 
�لهو�ئي يبد�أ من م�شار منطقة جبل �ملكرب باجتاه حي �شلو�ن و�شيمتد 
�مل�شروع مت  و�ن  قانونية  �ملو�فقة  �ن  �لبلدية  �ك��دت  م��رت�ً   784 لطول 
�قر�ره موؤخر�ً ويجري تنفيذه . وهذ� �مل�شروع �ل�شتيطاين ياأتي �شمن 
�لقد�س  من  �لقدمية  �لبلدة  جنوب  يف  �لعاد  تنفذها  م�شاريع  �شل�شلة 

�ملحتلة بحجة دفع �ل�شياحة �لجنبية و�لد�خلية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت �لأمم �ملتحدة، �م�س �لأحد، 
�جلوية  �ل���ه���ج���م���ات  ���ش��ح��اي��ا  �أن 
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  ع��ل��ى  و�ل��ربي��ة 
 600 ق��ر�ب��ة  بلغ  دم�شق  ري��ف  يف 
قتيل منذ 18 فرب�ير، و��شفة ما 
�جلماعي  بالعقاب  ه��ن��اك  ي��ح��دث 

غري �ملقبول.
من�شق  موم�شي�س  ب��ان��و���س  وق���ال 
لل�شوؤون  �لإقليمي  �ملتحدة  �لأمم 
تقارير  �إن  ���ش��وري��ا  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�أفادت مبقتل قر�بة 600 �شخ�س 
و�إ����ش���اب���ة م���ا ي��رب��و ع��ل��ى 2000 
وبرية  ج��وي��ة  هجمات  يف  �آخ��ري��ن 

منذ 18 فرب�ير.
وذكر موم�شي�س �أن �لعنف ت�شاعد 
�ل�شرقية رغم  �لغوطة  يف منطقة 
�ملنظمة  وج���ه���ت���ه  �ل������ذي  �ل����ن����د�ء 
�لدولية قبل �أ�شبوع لوقف �إطالق 

�لنار.
�مل��ورت��ر �لتي  �أن ق��ذ�ئ��ف  و�أ���ش��اف 
�خلا�شع  �جل���ي���ب  م����ن  �ن��ط��ل��ق��ت 
على  �مل�شلحة  �ملعار�شة  ل�شيطرة 

دم�شق �أ�شفرت عن �شقوط ع�شر�ت 
�ملدنيني بني قتيل وجريح.

وت���اب���ع يف ب���ي���ان: ب����دل م���ن وقف 
ما  ب�شدة  مطلوب  �ل��ن��ار  لإط���الق 
زلنا نرى �ملزيد من �لقتال و�ملزيد 
�لتقارير  م��ن  و�مل���زي���د  �مل����وت  م��ن 
وق�شف  �جل��������وع  ع�����ن  �مل����زع����ج����ة 
�لعقاب  ه����ذ�  �إن  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات. 
مقبول  غري  للمدنيني  �جلماعي 

باملرة.
وي�����ق�����در م����رك����ز �ل�����دف�����اع �مل�����دين 

�لهجمات  �شحايا  ع��دد  �ل�����ش��وري 
يف �ل��غ��وط��ة مب��ا ي��زي��د ع��ن 700 
و3  ف����رب�ي����ر   19 ب����ني  ���ش��خ�����س 

مار�س �جلاري.
�مل�شاحلة  م��رك��ز  �أع��ل��ن  ذل���ك،  �ىل 
�ل���رو����ش���ي يف ����ش���وري���ا، �لأح������د، �أن 
للتجول  حظر�  فر�شو�  �مل�شلحني 
�ل�شرقية، خالل فرتة  �لغوطة  يف 
حتدثت  فيما  �لإن�شانية،  �لهدنة 
�إعالم معار�شة عن حركة  و�شائل 
نزوح كبرية مع تقدم قو�ت �جلي�س 
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ترامب يت�ضل بال�ضي�ضي ملناق�ضة الو�ضع الإقليمي
ويل عهد ال�سعودية ي�سل م�سر لبحث 
العالقات الثنائية والأو�ساع يف املنطقة

•• القاهرة -رويرتز:

و�شل ويل عهد �ل�شعودية �لأمري 
�لقاهرة  �إىل  ���ش��ل��م��ان  ب��ن  حم��م��د 
�م�س �لأحد يف م�شتهل �أول جولة 
ب��ه��ا م��ن��ذ تقلده  ي���ق���وم  خ��ارج��ي��ة 
ولية �لعهد يف يونيو حزير�ن من 

�لعام �ملا�شي.
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وك�����ان 
�مل�شرية ب�شام ر��شي قد ذكر �أم�س 
ت�شتغرق  �لزيارة  �أن  �ل�شبت  �لول 
عبد  �ل��رئ��ي�����س  و�أن  �أي������ام  ث���الث���ة 
معه  �شيجتمع  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح 

خاللها.
�مللكي  �لديو�ن  �أ�شدره  بيان  وقال 
�لأنباء  وكالة  ون�شرته  �ل�شعودي 
�لزيارة  �إن  �لأحد  �م�س  �ل�شعودية 

تاأتي ��شتجابة لدعوة من �ل�شي�شي 
�شيجتمع  �لعهد  ويل  �أن  و�أ���ش��اف 
�مل�شوؤولني  م���ن  ع����دد  م���ع  �أي�����ش��ا 
�مل���������ش����ري����ني ل���ب���ح���ث �ل����ع����الق����ات 
�لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �لثنائية 

�مل�شرتك.
�ل�شابع  يف  �لعهد  ويل  و�شيتوجه 
من مار�س �آذ�ر �إىل بريطانيا. ويف 
وقت لحق هذ� �ل�شهر يبد�أ زيارة 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، �أق����رب حليف 

غربي للريا�س.
وقالت وكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط 
�ل��زي��ارة نقطة حت��ول يف م�شار  �إن 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �لعالقات 
بني �لبلدين يف �شوء توفر �لإر�دة 
يف  �مل��ت��وق��ع��ة  و�ل���زي���ادة  �ل�شيا�شية 
�مل�شرتكة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  م��ع��دلت 

و�لتجارة.
وقالت قناة �لإخبارية �لتلفزيونية 
�مل�شري  �جل��ان��ب��ني  �إن  �ل�شعودية 
و�ل�����ش��ع��ودي ���ش��ي��وق��ع��ان ع���دد� من 

�لتفاقيات خالل �لزيارة.
�لتلفزيون  بثها  لقطات  و�أظهرت 
لويل  �ل�شي�شي  ��شتقبال  �مل�شري 

عهد �ل�شعودية يف �ملطار.
على �شعيد �خر قال �ملتحدث با�شم 

�لرئا�شة �مل�شرية �م�س �إن �لرئي�س 
�لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �ت�شل 
�ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  ب��ال��رئ��ي�����س 

ملناق�شة �لو�شع �لإقليمي.
وقال �ل�شفري ب�شام ر��شي يف بيان 
مت خالل �لت�شال �لتباحث حول 
جو�نب  خم��ت��ل��ف  ت���ط���وي���ر  ���ش��ب��ل 
�لأمريكية  �مل�����ش��ري��ة  �ل���ع���الق���ات 
�لأ�شعدة  ع���ل���ى  ب���ه���ا  و�لرت�����ق�����اء 

�ملختلفة يف �شوء ما تت�شم به من 
طابع ��شرت�تيجي.

�أي�شا  �لت�شال  خالل  مت  و�أ�شاف 
مناق�شة عدد من �مللفات �لإقليمية 
وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن ت��ط��ور�ت ل 
�لإقليمي  �لو�شع  ���ش��وء  يف  �شيما 
�لتو�شل  ب���ه���دف  وذل�����ك  �مل����ت����اأزم 
لالأزمات  �شيا�شية  ت�����ش��وي��ات  �إىل 

�لقائمة.

بف�ضل "نعم" احلزب ال�ضرتاكي الدميقراطي:
ولية رابعة م�سطربة 

للم�ست�سارة اأجنيال مريكل !
•• الفجر – اعداد خرية ال�صيباين

�أع�شاء  مو�فقة  بعد  �أملانيا  يف  �ل�شيا�شية  �لأزم��ة  �نتهت 
حتالف  على  �لأمل��اين  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  �حل��زب 
جديد مع �جنيال مريكل، ورفع �آخر عقبة �أمام ت�شكيل 
و�لتيه  �لن��ق��الب��ات  م��ن  �أ���ش��ه��ر  ب��ع��د خم�شة  �حل��ك��وم��ة 

و�لت�شويق �ىل �خر حلظة.
ووفقا للنتائج �لر�شمية، و�فق 66 باملائة من �لع�شاء 
�لناخبني  م�شاركة  ن�شبة  كانت  كما  �لت��ف��اق.  ه��ذ�  على 

من  باملائة   78 �أدىل  حيث  ج��د�،  مرتفعة  �لق���رت�ع  يف 
مقابل  بنعم  �لثلثان  و�شوت  بر�أيهم،  للحزب  �ملنتمني 
�قت�شاد يف  �لرهان حا�شما لأكرب  كان  �لثلث بال...لقد 

�أوروبا.

مناورات اإ�سرائيلية اأمريكية �سخمة حتاكي حربا اإقليمية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�نطلقت يف �إ�شر�ئيل، �م�س �لأحد، مناور�ت ع�شكرية �إ�شر�ئيلية �أمريكية 
م�شرتكة حتاكي هجوما �شامال على �إ�شر�ئيل من �أكرث من جبهة، من 

بينها �حلدود �ل�شمالية مع لبنان و�حلدود �جلنوبية مع قطاع غزة.
جينفر  ��شم  عليها  �أطلق  �لتي  �مل��ن��اور�ت،  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  وو�شف 
كوبر�، باأنها �شخمة، �إذ ي�شارك فيها 2500 جندي �أمريكي، بالإ�شافة 
�جلو  ل�شالح  �لتابعة  �جلوي  �لدفاع  منظومة  من  جندي  �إىل 2000 

�لإ�شر�ئيلي ووحد�ت �أخرى.
على  �إ�شر�ئيل،  �إىل  �أمريكية  ق��و�ت  و�شول  �مل�شرتكة  �مل��ن��اور�ت  وحتاكي 
�إثر تعر�شها لهجوم �شاروخي على جبهات خمتلفة، و�ختبار ��شتخد�م 
ومروحيات  وم��ق��ات��الت  حربية  و�شفن  خمتلفة  �شاروخية  منظومات 

وطائر�ت بدون طيار.

�جنيال مريكل..لولية ر�بعة

»الرتبية« تلزم املدار�س اخلا�سة يف 5 مناطق 
تعليمية بتقدمي 30 م�ستندًا لفرق الرقابة 

•• دبي- الفجر

�لرتبية  وز�رة  �أل������ز�م������ت 
�خلا�شة  �ملد�ر�س  و�لتعليم، 
تعليمية  م����ن����اط����ق   5 يف 
بتقدمي �لوثائق و�مل�شتند�ت 
عملية  لإمت��������ام  �مل���ط���ل���وب���ة 

�لرقابة و�لتقييم.
)�لتفا�شيل �س7(
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اأخبـار الإمـارات

خليفة ي�سدر قانونا بتاأ�سي�س اأبوظبي التنموية القاب�سة وحممد بن زايد ي�سكل جمل�س ادارتها
•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان رئي�س �لدولة  �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�شركة  بتاأ�شي�س  قانونا  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  حفظه 

�أبوظبي �لتنموية �لقاب�شة �شركة م�شاهمة عامة.
�مل�شتقلة  �لعتبارية  �ل�شخ�شية  لل�شركة  يكون  �أن  �لقانون على  ون�س 
�لكاملة  �لقانونية  و�لأه��ل��ي��ة  و�لإد�ري  �مل���ايل  بال�شتقالل  وتتمتع 

ملمار�شة ن�شاطها وحتقيق �أغر��شها.
يف  �خلدمية  �لتنموية  �ل�شركات  وتوجيه  مبتابعة  �ل�شركة  و�شتقوم 

�لإمارة لتمكينها من حتقيق �لتميز يف م�شتويات �لإنتاجية و�لكفاءة 
�ل�شركات  ه��ذه  �أع��م��ال  بتطوير  ي�شاهم  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  مب��ا  و�جل����ودة 

ومو�كبة تطلعات روؤية �أبوظبي �مل�شتقبلية.
ومبوجب �لقانون تنقل �إىل �ل�شركة كل من ملكية �ل�شركات �لتنموية 
�جلهات  م��ن  �أي  �أو  �حل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  بالكامل  �ململوكة  �خل��دم��ي��ة 
و�ل�شركات  �جلهات  من  و�أي  �حلكومة  وملكية  �حلكومية  و�ل�شركات 
�حلكومية من �أ�شهم �أو ح�ش�س يف �أي من �ل�شركات �لتنموية �خلدمية 
غري �ململوكة بالكامل من قبل �حلكومة �أو �أي من �جلهات و�ل�شركات 
و�ل�شركات  و�جل���ه���ات  �حل��ك��وم��ة  ح��ق��وق  ج��م��ي��ع  �حل��ك��وم��ي��ة،و�أي�����ش��ا 

�لتنموية  �ل�شركات  من  لأي  منها  �ملمنوحة  �لقرو�س  يف  �حلكومية 
�خلدمية.

وحدد �لقانون ر�أ�س مال �ل�شركة �مل�شرح به مببلغ 500 مليون درهم 
بقيمة �إ�شمية لل�شهم درهم و�حد.. كما حدد ر�أ�س �ملال �مل�شدر مببلغ 
�لأ�شهم  �شهم وجميعها  100 مليون  �إىل  درهم مق�شم  100 مليون 
�لإ�شمية مدفوعة بالكامل من �حلكومة ومملوكة لها على �أن ي�شدر 
�خلدمية  �لتنموية  �ل�شركات  بتحديد  �لتنفيذي  �ملجل�س  م��ن  ق��ر�ر 

�لتابعة.
�آل نهيان ويل عهد  �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  كما 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�لتنموية  �أبوظبي  �شركة  �إد�رة  بت�شكيل جمل�س  �أبوظبي قر�ر�  لإمارة 
�لقاب�شة برئا�شة معايل جا�شم حممد بوعتابة �لزعابي و�شمو �ل�شيخ 

ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان نائبا للرئي�س.
ون�س �لقر�ر على ع�شوية كل من �أ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة �لدكتور 
مغري خمي�س �خلييلي و�للو�ء حممد خلفان �لرميثي و�ل�شيخ عبد�هلل 
بن حممد �آل حامد و�لدكتور علي ر��شد �لنعيمي و�ملهند�س عوي�شة 
مر�شد �ملرر و�شيف حممد �لهاجري وفالح حممد �لأحبابي وحممد 
خليفة �أحمد �ملبارك.. وحممد �شلطان غنوم �لهاملي كع�شو منتدب.

�سيف بن زايد يكرم املدير التنفيذي ل� »لوكيد مارتن  الإمارات« وحما�سرا دوليا
•• اأبوظبي-وام:

كرم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية روبرت هاورد �ملدير �لتنفيذي ل�شركة “لوكيد مارتن” - 
حما�شر�ت  يف  �لقيادية  �مليد�نية  خرب�ته  تقدمي  يف  دوره  على  �لإم���ار�ت 
�إجنل�س مل�شاهمته  �لدكتور مارك  �ل��وز�رة.. و�ملحا�شر  متخ�ش�شة تنفذها 
و�إ�شر�فه على تنفيذ دورة �لقياد�ت �لتنفيذية �ل�شاملة �لتي نظمتها �لإد�رة 

�لعامة للمو�رد �لب�شرية بالوز�رة موخر�.
وجاء �لتكرمي تقدير� للخبريين �لأمريكيني ملا قدماه من جهود وتعاون 
مثمر يف تعزيز �ملناهج و�لدور�ت �لتدريبية مبا ميلكانه من ر�شيد وخربة 
�إ���ش��ر�ك ع��دد من  يف جم���الت تاأهيل �ل��ق��ي��اد�ت حيث ت��ه��دف �ل����وز�رة �إىل 
على  للتعرف  �لتدريبية  وبر�جمها  حما�شر�تها  يف  �لدوليني  �لقياديني 

جتارب وممار�شات دولية مرموقة.
ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لنعيمي  خلريباين  ر��شد  �مل�شت�شار  �لتكرمي  ح�شر 
�لظاهري  دملوج  بن  و�لعميد حممد حميد  �لحت��ادي  �ل�شكانية  �لرتكيبة 

�لأمني �لعام بالإنابة ملكتب �شمو وزير �لد�خلية وعدد من �ل�شباط.
�ل�شيخ  �شمو  من  و�لتقدير  بالتكرمي  �شعادته  عن  ه��اورد  روب��رت  و�أع���رب 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان.. م�شري� �إىل �لعالقات �لطيبة �لتي تربط بالده 
كافة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�ملجالت.
ب�شورة  منت�شبيها  تاأهيل  على  �لإمار�تية  �لد�خلية  وز�رة  بحر�س  و�أ�شاد 
�ملناهج و�لو�شائل  �أف�شل  علمية ووفق روؤى م�شتقبلية وتاأهيلهم وتقدمي 
�لتدريبية لهم خا�شة يف جمالت تاأهيل �لقياد�ت يف خمتلف �ملوؤ�ش�شات من 

م�شتويات �لقياد�ت �لعليا و�لهتمام بال�شف �لثاين من �لقياد�ت.

�لتي دفعتني للعمل يف من�شب مدير تنفيذي  �لأ�شياء  �أه��م  �إن من  وق��ال 
ل�شركة لوكيد مارتن فرع �لإمار�ت لل�شمعة �لطيبة للدولة ونتيجة لعمله 
ملعرفته �ل�شابقة باحتكاكه مع �شباط �إمار�تيني يف حمافل وفعاليات دولية 
�ثبتو� فيه �حلرفية يف �لعمل و�مل�شد�قية و�للتز�م يف �لتعامل �لأمر �لذي 

حفزين للعمل يف خدمة مو��شلة دعم �لأ�شدقاء.
وتطور  �ل��دول��ة  تعي�شها  �ل��ت��ي  و�لعمر�نية  �حل�شارية  بالنه�شة  و�أ���ش��اد 
�ل�شناعات فيها خا�شة يف �ملجالت �لتقنية و�لتو�شع يف ��شتخد�م تطبيقات 
�لقيادة  حنكة  �إىل  م�شري�  �ل���ش��ط��ن��اع��ي،  و�ل��ذك��اء  �لب��ت��ك��ار  على  قائمة 
و�إ�شعاد  �لأف��ر�د  خدمة  يف  للمو�رد  توظيفها  وح�شن  وحكمتها  �لإمار�تية 

�ملجتمع و�لإ�شهام يف تعزيز �ل�شلم �لعاملي.
من جانبه تقدم �لدكتور مارك �جنل�س بال�شكر �إىل �شمو وزير �لد�خلية 
و�إىل �لوز�رة على هذ� �لتكرمي �لذي يعد تقدير وو�شاما يعتز به.. م�شري� 

�لد�خلية  وز�رة  منت�شبي  ح��ر���س  م��ن  �ل���دورة  ت��ق��دمي  �أث��ن��اء  مل�شه  م��ا  �إىل 
�لإمار�تية على �لرتقاء بقدر�تهم و�شعيهم �حلثيث لتطوير مهار�تهم.. 
خدمة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  بتعزيز  و�أم��ل��ه  �شعادته  ع��ن  معربا 

لتطوير �لعمل �ملوؤ�ش�شي.
�لإمار�تية  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ل�شباط  بكفاءة  �جنل�س  �لدكتور  و�أ���ش��اد 
�لتدريبية  �ملحا�شر�ت  يف  �لنظرية  �مل���و�د  م��ن  �ل�شتفادة  على  وقدرتهم 
تطوير  على  وتعمل  �لأد�ء  تعزز  ب�شورة  عملية  �شيناريوهات  مع  وربطها 

�ملهار�ت وترثي يف ر�شم مالمح م�شتقبلية للبناء عليها.
ثم حتدث عن �أهمية مثل هذه �لدور�ت �ل�شرت�تيجية يف جمالت تاأهيل 
لدى  �لقيادية  �ل��ق��در�ت  م��ن  تعزز  و�ل��ت��ي  �ل�شرطية،  �لعمل  يف  �ل��ق��ي��اد�ت 
�ملنت�شبني و�لتي ت�شتند �إىل معايري ومرتكز�ت دولية تعنى باأرقي �ملمار�شات 

و�أف�شل �ل�شيناريوهات لتقدمي حمتوى تدريبي ذو جودة عالية.

»التنمية الأ�سرية« تنظم ور�سة »الهتمام بالطفل« للمربيات يف مركزها بالعني

الداخلية حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين

•• العني -وام:

بالعني  مركزها  يف  �ل���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  نظمت 
برنامج  تندرج �شمن  بالطفل«  »�لهتمام  بعنو�ن  ور�شة 
�ملوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  وذل��ك  �ملبكرة«  �لطفولة  »تنمية 
�لدولية لرعاية �لأطفال. ��شتهدفت �لور�شة �لتدريبية 
و�ملربيات  �لأم��ه��ات  �أي��ام  ثالثة  م��د�ر  على  �أقيمت  �لتي 
لرفع م�شتوى �خلدمات �ملقدمة لالأطفال يف مر�حلهم 
و�ملمار�شات  �لطرق  �مل�شتهدفات  وتعليم  �ملبكرة  �لعمرية 
�ل�شليمة يف �لتعامل مع �لأطفال �أثناء �حلو�دث �ملنزلية 

�لأولية،  �لإ���ش��ع��اف��ات  تقدمي  م��ن  ومتكينهن  �لب�شيطة 
وتنمية قدر�تهن يف جمال تربية �لأطفال وتن�شئتهم.

�لور�شة على  �لذين قدمو�  �ملتخ�ش�شون  �ملدربون  وركز 
جمموعة من �ملحاور �أهميها: مبادئ �ل�شحة و�ل�شالمة 
�ل�شحيحة للطفل  �لأطفال و�لتغذية  وحماية ومتابعة 
و�للعب �لهادف �إىل جانب �لتطبيق �لعملي لالإ�شعافات 
�لأولية وكيفية �لت�شرف يف حال وقوع حو�دث منزلية 

ب�شيطة.
وت��اأت��ي ه���ذه �ل��ور���ش��ة يف ���ش��ي��اق �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي تنفذها 
»تنمية  برنامج  بينها  وم��ن  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة 

�لطفولة �ملبكرة« �لذي �أطلقه �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
�لأوىل  �ملرحلة  �ملوؤ�ش�شة  نفذت  حيث   2017 مار�س  يف 
من �لربنامج �ملخ�ش�س لكل من �أولياء �لأمور و�ملربيات 
و�لأطفال بتوجيه من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة 
�لأ���ش��ري��ة ح��ي��ث �أك����دت ���ش��م��وه��ا ع��ل��ى ����ش���رورة ت�شميم 
�أكرث  �لأ���ش��رة  �لتي جتعل  و�خل��دم��ات  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ 
�لتعلم  وتهيئ لالأطفال فر�س  و�شعادة و�أماناً  ��شتقر�ر�ً 

�لأ�ش�س  على  �أ�شرهم  وتاأهيل  تدريب  خ��الل  من  �ملبكر 
�لعلمية �ل�شليمة لكيفية �لتعامل معهم.

ويعترب برنامج �لطفولة �ملبكرة منهجاً متكاماًل يهدف 
�إىل تنمية مهار�ت �لأطفال و�إك�شابهم �ملعارف �حلياتية 
و�لعاطفية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ق��در�ت��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
توؤهلهم  مبكرة  �شن  يف  و�لثقافية  و�لبدنية  و�حل�شية 
بناء جمتمعهم كما يعمل  لأن يكونو� عنا�شر فاعلة يف 
�لأ���ش��رة و�ل��ق��ائ��م��ني على تربية  ت��زوي��د  �ل��ربن��ام��ج على 
�لأطفال باملهار�ت و�لو�شائل و�لأدو�ت �ل�شرورية لرعاية 

�لأطفال وتن�شئتهم.

•• اأبوظبي-وام: 

�ملدين  للدفاع  �لعاملي  باليوم  �لد�خلية  وز�رة  �حتفلت 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملدين  “�لدفاع  �شعار  حتت  موؤمتر  بتنظيم 
حول  نقا�شية  جل�شات  ت�شمن  �لكو�رث”  �شد  �لوطنية 

�لإجناز�ت �ملحلية و�لعاملية للدفاع �ملدين.
ياأتي �لحتفال تاأكيد� على �لدور �لإن�شاين و�حل�شاري 
�لوطنية يف �حلفاظ  �ملدين وموؤ�ش�شاته  �لدفاع  لأجهزة 
على �أمن �ملجتمع و�شالمته يف ظل �لرعاية و�لتوجيهات 
�ل�شديدة للقيادة �لر�شيدة و�لهتمام �لكبري �لتي توليه 
لأجهزة �لدفاع �ملدين ودعم �لقيادة �لكبري لكل ما يعزز 
�لأمن و�ل�شالمة يف �ملجتمع حتقيقا لروؤية �حلكومة باأن 

تكون �لإمار�ت �أحد �أف�شل دول �لعامل �أمنا و�شالمة.
وكيل  �ل�شعفار  �هلل  عبد  �شيف  �ل��ف��ري��ق  �مل��وؤمت��ر  ح�شر 
�خلييلي  ح��ارب  خليفة  �لركن  و�ل��ل��و�ء  �لد�خلية  وز�رة 
ب�����وز�رة �لد�خلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
و�للو�ء حممد �لعو�شي �ملنهايل مكتب م�شت�شاري �شمو 
و�للو�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل��دك��ت��ور �أح��م��د ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي �ملفت�س �ل��ع��ام ب���وز�رة 
�ملدير  �ل�شريفي  مكتوم  �لعزيز  عبد  و�ل��ل��و�ء  �لد�خلية 
�لدفاع  �لد�خلية ومديرو  ب��وز�رة  �لوقائي  �لعام لالأمن 
وز�رة  من  و�شباط  �لإد�ر�ت  ومديرو  �لدولة  يف  �مل��دين 
�ملدنية  للحماية  �لدولية  للمنظمة  وممثلون  �لد�خلية 
ومب�شاركة خرب�ء وخمت�شني يف �لدفاع �ملدين من د�خل 
�لدفاع  �شركاء  من  ممثلي  جانب  �إىل  وخارجها  �لدولة 

�ملدين من �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية .
�لدفاع  ع��ام  �مل��رزوق��ي قائد  �ل��ل��و�ء جا�شم حممد  وق��ال 

�ملدين - يف كلمته خالل �لحتفال - �إن وز�رة �لد�خلية 
على  حت��ر���س  �مل���دين  للدفاع  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  ممثلة 
�أفر�د  جميع  ل��دى  و�ل�شالمة  �ل��وق��اي��ة  م��ع��اين  تر�شيخ 
�ملجتمع وتعمل وفق روؤية قيادتنا �لر�شيدة على حت�شني 
ج���ودة �حل��ي��اة يف �ل��دول��ة وت��وف��ري م��ن��اخ �أم���ن خ��ايل من 
و�ملكت�شبات  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  للحفاظ  �ملخاطر 

�لوطنية.
و�أكد �أن رفع درجة وعي �ملو�طن و�ملقيم جتاه �لإجر�ء�ت 
وممتلكاتهم  �شالمتهم  على  للحفاظ  �تباعها  �لو�جب 
ه��ي �أح���د �أه���م ع��ن��ا���ش��ر �ل��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر �حلريق 
�لتي  و�ل�شالمة  �لوقاية  با�شرت�طات  �لل��ت��ز�م  �أن  كما 
�لعن�شر  �مل��و�ق��ع يعد  �مل��دين يف خمتلف  �ل��دف��اع  حددها 
�لأرو�ح  تهدد  �لتي  �حل���و�دث  تلك  وق��وع  لتفادي  �لأه��م 

و�ملمتلكات .
للدفاع  �لعاملي  باليوم  �لحتفال  �أن  �مل��رزوق��ي  و�أ���ش��اف 
�مل���دين - �ل���ذي ي�شادف �لأول م��ن م��ار���س م��ن ك��ل عام 
يف  �مل���دين  �ل��دف��اع  ج��ه��از  تو��شل  لتعزيز  فر�شة  يعد   -
�لدولة مع نظر�ئه يف �لعامل ليكون جزء� حيويا وفاعال 
يف ت��ب��ادل �خل����رب�ت و�مل���ع���ارف و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �أف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية ونقل �ملعرفة وحتفيز �جلهود و�لعمل 
بجد و�جتهاد لتطور �لأد�ء حتقيقا لالأهد�ف �لتنموية 
�لأ�شاليب  �أح���دث  وف��ق  �ل��دول��ة  تتبناها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة 
و�ملمار�شات �لعاملية لإيجاد بيئة �آمنة م�شتقرة خالية من 
�لإمار�ت  جمتمع  على  �إيجابيا  تاأثري�  تعك�س  �حل��و�دث 
ومتهد �لطريق ملزيد من �لإجناز�ت يف خمتلف �ملجالت 
�ملبدعني  ت�شتقطب  ل��الأم��ان  و�ح���ة  �لإم�����ار�ت  ولتبقى 

و�ملطورين و�مل�شتثمرين ورجال �ملال و�لأعمال .

وقال قائد عام �لدفاع �ملدين �إن عزة �لإمار�ت وجمدها 
ولل�شعب  �لوطن  لهذ�  �لر�شيدة  قيادتنا  حب  من  ينبع 
وتلبية  �أب��ن��ائ��ه��م  خل��دم��ة  �ل����دوؤوب  و�شعيهم  �لإم���ار�ت���ي 
�حتياجاتهم وتوفري �شبل �لعي�س �لرغد لكل من يحيا 
�لت�شامح  ب���روح  ت�شع  �ل��ت��ي  �لطيبة  �لأر�����س  ه���ذه  ع��ل��ى 

و�لآخاء وتقبل �لآخر.
و�لإ�شر�ر  �ل��ع��زم  و�أك���د  �حلكيمة  للقيادة  �ل���ولء  وج��دد 
لتبقى  و�إخ��ال���س  بجد  و�لعمل  �جلهود  م�شاعفة  على 
�شعبها  وليظل  وح�شارة  تقدما  ت�شيء  منارة  �لإم���ار�ت 

رمز� لقيم �لولء و�لنتماء و�لوفاء على مر �لع�شور.
�ل��ر�ع��ي��ة ع��ل��ى م�شاركتها يف  �مل���رزوق���ي �جل��ه��ات  و���ش��ك��ر 
تنفيذ �أهد�ف �لدفاع �ملدين ودورها يف تقدمي �لدعم له 
كما �شكر عنا�شر �لدفاع �ملدين على جهودهم �ملخل�شة 
�حلر�ئق  ن�شبة  خف�س  يف  �أ�شهمت  �ل��ت��ي  وت�شحياتهم 
وهياأت مناخا �إيجابيا يعزز عالقة �أجهزة �لدفاع �ملدين 

باأفر�د �ملجتمع.
ز�يد” �حتفاء  “عام  فيلم عن  �لحتفال عر�س  ت�شمن 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  بالقائد 
 100 م��رور  ذك��رى  ثر�ه” مبنا�شبة  �هلل  “طيب  نهيان 
�شنة على ميالده و�أبرز �لفيلم دور �ملغفور له يف تاأ�شي�س 
وبناء �لدولة �إىل جانب �إجناز�ته �ملحلية و�لعاملية ف�شال 
عن مري�ث ز�يد من �لقيم و�ملبادئ و�لتقاليد �لر��شخة 
قوتها  وج�����ش��دت  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل�شخ�شية  م��ي��زت  �ل��ت��ي 
�لناعمة يف �لعامل بو�شفه رمز� للوطنية وحب �لوطن .

�أوب���ري���ت غ��ن��ائ��ي ر�ق�س  ك��م��ا ت�شمن �لح��ت��ف��ال ع��ر���س 
مب�شاركة عدد من طلبة �ملد�ر�س يف �أبوظبي.

�لتفتي�س   “ م���و����ش���وع  �مل����وؤمت����ر  يف  ج��ل�����ش��ة  وت���ن���اول���ت 

�أجهزة  �ل�شوء على  �ألقت  “ حيث  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
�ل�شالمة و�لوقاية باملنازل و�ملو��شفات �لعاملية للفح�س 
�ملدين  �ل���دف���اع  مل�شتقبل  �ل���ش��ت�����ش��ر�ف  روؤي�����ة  وع���ر����س 
�إدخ���ال  بينها  م��ن  �مل�شتحدثات  م��ن  �ل��ع��دي��د  مت�شمنة 

تقنيات �لروبوتات ملنع �حلريق ومكافحته يف �ملباين.
بالتن�شيق  �شبابية  جل�شة  �مل��وؤمت��ر-  ختام  يف   - و�أقيمت 
�ملدين  “�لدفاع  بعنو�ن  لل�شباب  �لإم����ار�ت  جمل�س  م��ع 
و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �شد �لكو�رث” تناولت عدة حماور 
�مل����دين يف م��و�ج��ه��ة �لكو�رث  �ل���دف���اع  �ل��ت��ز�م��ات  م��ن��ه��ا 
حمل  �لتطويرية  و�أف��ك��اره��م  �ل�شباب  ودور  �لطبيعية 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لذكاء �ل�شطناعي لتطوير عمل 
وكذلك  و�لتحديات  �لكو�رث  �ملدين يف مو�جهة  �لدفاع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي يف م��و�ج��ه��ة تلك  م���و�ق���ع  دور 

�لكو�رث .
من جانبه �أو�شح �لعقيد حممد عبد �هلل �لتكاوي مدير 
�إد�رة �ل�شوؤون �لإعالمية بالقيادة �لعامة للدفاع �ملدين 
�أن دولة �لإمار�ت �ن�شمت �إىل ع�شوية �ملجل�س �لتنفيذي 
للمنظمة �لدولية للحماية �ملدنية يف منت�شف دي�شمرب 
عام 2012 تقدير� من �أع�شاء �ملنظمة لدور �لإمار�ت 
كع�شو ن�شط يف �جلمعية �لعامة للحماية �ملدنية �لدولية 

منذ تاأ�شي�شها عام 1972.
تعزيز  �ملدين على  �لدفاع  �لتكاوي حر�س  �لعقيد  و�أكد 
جهود �لدولة ممثلة بوز�رة �لد�خلية يف �شعيها للحفاظ 
و�أ�ش�س  �لوقاية  و�شائل  وتعزيز  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على 
يقدم  �مل��دين  �ل��دف��اع  �أن  �إىل  لفتا   .. �لعامة  �ل�شالمة 
�أف�شل �مل�شتويات من �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي �ملتميز ووفق �أف�شل 

�ملمار�شات �لدولية.

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات جمل�س 
اجلامعة العربية على م�ستوى املندوبني

•• القاهرة-وام:

لدى جمهورية م�شر  �لدولة  �شفري  �جلنيبي  مبارك  �شعادة جمعة  تر�أ�س 
�لعربية ومندوبها �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية وفد �لدولة �مل�شارك 
يف �عمال �لدورة �ل� » 149 » ملجل�س جامعة �لدول �لعربية �لتي عقدت �م�س 

مبقر �لمانة �لعامة للجامعة �لعربية على م�شتوى �ملندوبني �لد�ئمني.
�لدويل  �لقانون  �إد�رة  مدير  �لنقبي  حمد�ن  �هلل  عبد  �شعادة  �لوفد  �شم 
�ل�شحي  و�شالح  �ملالية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �ملطوع  خلفان  �حمد  و�شعادة 
رئي�س ق�شم �جلامعة �لعربية بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.. وهاين 
�جلامعة  لدى  �لد�ئمة  �لدولة  مبندوبية  �حلمادي  �هلل  وعبد  هويدن  بن 

�لعربية.
�ل�شعودية  �خلارجية  وز�رة  وكيل  �لر�شي  �بر�هيم  بن  �لرحمن  عبد  و�أك��د 
لل�شئون �لدولية رئي�س �لدورة �حلالية �ل� »149 » ملجل�س �جلامعة �لعربية 
على م�شتوى �ملندوبني �ن �ململكة �شت�شعى خالل رئا�شتها للمجل�س �لوز�ري 

و�لقمة لتطوير �لعمل �لعربي �مل�شرتك.
و�أكد �لر�شي يف كلمته �لفتتاحية �ن �لتحديات �لكربى �لتي متر بها �لدول 
�لفل�شطينية..  �لق�شية  �ملركزية  �لق�شية  عن  ت�شغلنا  �ن  لميكن  �لعربية 
�لعدو�ن  �ل�شرعية ومو�جهة  �ليمنية  �ل�شعودية تدعم �حلكومة  �أن  منوها 
على  �ملتحدة  �لأمم  م�شاعي  وتدعم  �إن�شانية  م�شاعد�ت  تقدم  كما  �حلوثي 

�أ�شا�س قر�ر�ت جمل�س �لأمن.
�شليما وفقا لقر�ر�ت جمل�س  �شوريا يتطلب حال  �لو�شع يف  �أن  �إىل  َو�أ�شار 
�لأمن يت�شمن �حلفاظ على وحدة �لأر��شي �ل�شورية و�شرورة تعزيز ودعم 
�نتقالية مبا ميكن من وقف  وت�شكيل حكومة  �ملعتدلة  �ل�شورية  �ملعار�شة 
�شفك �لدماء. وقال �أن حتقيق �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة يتطلب وقف 

�إير�ن ل�شيا�شتها �لتو�شعية وعدم �لتدخل يف �ل�شئون �لد�خلية �لعربية.

موؤمتر الإمارات الدويل لالأمن الوطني ودرء 
املخاطر 2018 ينطلق اليوم باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يف �أبوظبي �ليوم فعاليات موؤمتر �لإمار�ت �لدويل لالأمن �لوطني 
ودرء �ملخاطر 2018 برعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
“ �لت�شامح  ع��ن��و�ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة وحت��ت  �ل����وزر�ء وزي���ر  ن��ائ��ب رئي�س جمل�س 
و�لو�شطية و�حلو�ر يف مو�جهة �لتطرف “. ويناق�س �ملوؤمتر - �لذي ميتد 
ليومني - �ملفاهيم و�لتحديات و�ل�شرت�تيجيات �ملتعلقة مبكافحة �لتطرف 
�إىل  للو�شول  و�حل��و�ر  و�لو�شطية  �لت�شامح  منهجيات  �عتماد  طريق  عن 
روؤى وتو�شيات ت�شهم يف جتفيف منابعه �ملختلفة وبناء جبهة د�خلية �شلبة 
�لتطرف  �ملجتمع �شد حم��اولت جماعات  ق��ادرة على حت�شني  ومتما�شكة 
من  كوكبة  �لفعاليات  يف  وي�شارك  �ملتما�شك.  ن�شيجه  لخ��رت�ق  و�لإره���اب 
و�خلرب�ء  و�لأكادمييني  و�ل�شيا�شات  �لقر�ر  و�شناع  �حلكوميني  �مل�شوؤولني 
وممثلني للمنظمات �حلكومية وغري �حلكومية.. فيما ميثل �ملوؤمتر - من 
خالل حماوره �لنقا�شية وجل�شاته �حلو�رية وور�س �لعمل �مل�شاحبة - حلقة 
و�شل ونقطة �ت�شال وتفاعل بني خمتلف �لفئات و�ل�شر�ئح من �شناع قر�ر 
و�شيا�شات ومنظمات حكومية وغري حكومية و�شول �إىل �لأف��ر�د. وي�شهد 
و�حلو�ر:  و�لو�شطية  �لت�شامح  بعنو�ن   “ رئي�شية  حو�رية  جل�شة  �ملوؤمتر 
جل�شات  و6   “ �لثقافات  متعدد  جمتمع  يف  �ل�شلمي  للتعاي�س  م��رت��ك��ز�ت 
نقا�شية.. �إ�شافة �إىل جل�شة حو�رية رئي�شية بعنو�ن �لإمار�ت كنموذج ر�ئد 
يف ن�شر �لت�شامح وتعزيز مفاهيم �حلو�ر وور�س تت�شمن مو��شيع من بينها 
�لو�شطية و�لت�شامح و�حلو�ر من منظور موؤ�ش�س دولة �لإمار�ت �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان وتوحيد لغة �خلطاب �لإعالمي ملكافحة 
�مل��م��ار���ش��ات �جل��ي��دة للتعليم ومكافحة  �أب��وظ��ب��ي ح��ول  �ل��ت��ط��رف وم��ذك��رة 
تعزيز خطاب  �لج��ت��م��اع��ي يف  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  دور  و  �لعنيف  �ل��ت��ط��رف 

�لت�شامح و�حل�شابات �لوهمية وتخدير �لعقول.
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 مدار24 �ساعة

غدا يف مركز �ضلطان بن زايد

حما�سرة حول  »البتكار من الريادة اىل ال�ستدامة«  
•• ابوظبي-الفجر:

ي�شت�شيف مركز �شلطان بن ز�يد يوم غد �لثالثاء �لدكتور �نور حاميم بن 
»�لبتكار من  بعنو�ن  �لعاملي يف حما�شرة  �لبتكار  �شليم مدير عام مركز 
�لريادة �ىل �ل�شتد�مة« وذلك عند �ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف م�شاء مبقر 

�ملركز يف منطقة �لبطني باأبوظبي.
و�شتتناول �ملحا�شرة عدة حماور تت�شل باملفهوم �لعلمي و�لعملي لالإبد�ع  
و�لبتكار، ومعرفة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي و�لبتكاري، و�أهمية �لإبد�ع 
و�لريادة  �لتميز  وحتقيق  �مل�شتد�مة  �لتناف�شية  يف  ودوره��م��ا  و�لب��ت��ك��ار 

�لفردية و�ملوؤ�ش�شية
��شافة �ىل مر�حل �لتفكري �لبتكاري وبع�س �لنماذج �لعاملية، كما �شيتحدث 

�ملحا�شر عن �ل�شرت�تيجية �لمار�تية �لوطنية لالبتكار و�أثرها.
���ش��ه��ادة دكتور�ة  ب��ن �شليم ح��ا���ش��ل ع��ل��ى  �ن���ور ح��ام��ي��م  �ل��دك��ت��ور  �أن  ي��ذك��ر 
�لدور�ت  م��ن  �لعديد  وق��دم   ، بريطانيا  م��ن  و�لب��ت��ك��ار  �لإد�رة  يف  �أب��ح��اث 
ومهار�ت  – �أ�شاليب  و�لب��ت��ك��ار  – �لإب����د�ع  – �ل��ق��ي��ادة  �ل�شرت�تيجية  يف 
�لتفكري – �مل�شار�ت �لوظيفية و�كت�شاف �ملو�هب ،وهو ع�شو يف �لعديد من 
�جلمعيات و�لندية �لثقافية وم�شت�شار وحما�شر رئي�شي يف عدة ملتقيات 

وموؤمتر�ت ودور�ت، 

جمل�س تن�سيق العمل اخلريي بعجمان يحتفي بعام زايد
•• عجمان-وام:

ناق�س جمل�س تن�شيق �لعمل �خلريي بعجمان �م�س مقرتحات �لأن�شطة 
و�ملبادر�ت �لتي تندرج �شمن مبادر�ت »عام ز�يد« �لتي �شينفدها �ملجل�س 
بالتعاون مع �أفر�د �ملجتمع من خمتلف �لأعمار و�لفئات و�جلن�شيات 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  مكانة  لتعزيز  كافة  و�لديانات 
نهيان طيب �هلل ثر�ه بو�شفه رمز� حلب �لوطن وتخليد� لإرثه عرب 
ع�شف  جل�شة  خالل  ذلك  جاء  وقيمه.  روؤيته  مع  تتو�فق  م�شروعات 
ذهني �لتي عقدها �ملجل�س برئا�شة مرمي �ملعمري �لأمني �لعام ملجل�س 
تن�شيق �لعمل �خلريي وبح�شور عدد من ممثلي �ملوؤ�ش�شات و�جلهات 
�خلريية �ملحلية و�لحتادية. وقالت �ملعمري �ن �لإمار�ت حققت نتائج 
متقدمة يف جمال تقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لعمل �خلريي وفقا 

من  ع��دد�  �شي�شهد   2018 ع��ام  �ن  �ىل  م�شرية  �لعاملية..  للموؤ�شر�ت 
�ل�شيخ  له  باملغفور  حتتفي  �لتي  �ل�شرت�تيجية  و�مل��ب��ادر�ت  �لفعاليات 
�أن جمل�س  و�أ�شافت  �شنو�ت حياته.  �لتي ج�شدها ط��و�ل  ز�ي��د وقيمه 
�خلريية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  �خل���ريي  �لعمل  تن�شيق 
�شيعمل على تخليد �شخ�شية �ل�شيخ ز�يد ومبادئه وقيمه كمثال لو�حد 
من �أعظم �ل�شخ�شيات �لقيادية يف �لعامل ومن �أكرثها �إلهاما يف �شربه 
وحكمته وروؤيته من خالل “مبادرة عام ز�يد” �لتي تهدف �إىل �إبر�ز 
دور �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد يف تاأ�شي�س دولة �لإم��ار�ت وو�شع وتر�شيخ 
�أ�ش�س نه�شتها �حلديثة و�إجناز�تها على �مل�شتويات �ملحلية و�لإقليمية 
و�لعاملية ف�شال عن تقدير �شخ�شه رحمه �هلل وما ج�شده من مبادئ 
وقيم كانت وماز�لت �لأ�شا�س �ل�شلب �لذي نه�شت عليه دولة �لإمار�ت 

وما يكنه له �شعبه من حب وولء.

اإعادة احلياة اإىل املناطق اليمنية املحررة .. الأبرز يف جهود »الهالل« خالل فرباير
•• اأبوظبي-وام:

و�ك����ب����ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
�لع�شكرية  �لنت�شار�ت  �لإم��ار�ت��ي 
ل�����ق�����و�ت �ل����ت����ح����ال����ف �ل����ع����رب����ي يف 
عرب  �ملا�شي  فرب�ير  خالل  �ليمن 
�إن�شاين �شريع  ��شرت�تيجية تدخل 
�ملحررة  �ملناطق  يف  �حلياة  لإع���ادة 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م���ع���ان���اة �لأه�����ايل 
�لتي  �ل����وي����الت  ب���ع���د  وجن���دت���ه���م 
�مليل�شيات  ي��د  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ت��ع��ر���ش��و� 

�حلوثية �لإير�نية.
ي��اأت��ي ذل��ك و���ش��ط �إ���ش��اد�ت بالدور 
�لريادي �لذي لعبته �لهيئة يف بناء 
و�لتي  �ليمنية  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
����ش��ت��ع��ادت �إىل ح��د ك��ب��ري �أدو�ره�����ا 

�لتنفيذية يف �لد�خل �ليمني.
وقال عبد �لرقيب فتح وزير �لإد�رة 
�للجنة  ورئ��ي�����س  �ل��ي��م��ن��ي  �مل��ح��ل��ي��ة 
تقدم  �لإم��ار�ت  �إن  لالإغاثة  �لعليا 
�لعمل  بني  ي��ز�وج  جديد�  منوذجا 
�لع�شكري �شد �مللي�شيات �لإرهابية 
�حلوثي  م��ل��ي�����ش��ي��ات  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�لإي���ر�ن���ي���ة وت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��اع��دة من 
جهة وعمليات �إعادة بناء موؤ�ش�شات 

�لدولة من جهة �أخرى.

�شكل  و�ل����ت����ي  �ل���ت���ح���ري���ر  ح���دي���ث���ة 
�لإم����ار�ت  جنحت  حقيقيا  حت��دي��ا 
 - �لهيئة  وو����ش��ل��ت  مبهر.  ب�شكل 
خالل �شهر فرب�ير �ملا�شي - تنفيذ 
�ملناطق  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  ب���ر�جم���ه���ا 
�شملت  و�ل���ت���ي  ب��ال��ي��م��ن  �مل����ح����ررة 
و�لبنى  و�لتعليم  �ل�شحة  قطاعات 
�لظروف  حت�شني  بهدف  �لتحتية 

�ملعي�شية لل�شعب �ليمني.
و�لرب�مج  �مل�شاعد�ت  قيمة  وبلغت 
يف  �لهيئة  نفذتها  �لتي  و�مل�شاريع 
وحتى   2015 مار�س  منذ  �ليمن 
و907  و574 مليونا  �لآن مليار 
 10 م��ن��ه��ا  ����ش��ت��ف��ادت  �آلف دره����م 

حمافظات مينية.
�ليمن  �ل�شحي يف  �لقطاع  وحظي 
بدعم غري حم��دود من قبل هيئة 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي خالل 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي .. ح��ي��ث وزع���ت 
و�لتعاون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق   - �ل��ه��ي��ئ��ة 
م���ع م��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة - 
طبية  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  م�������ش���اع���د�ت 
 10 20 م���رك���ز� ���ش��ح��ي��ا يف  ع��ل��ى 

حمافظات مينية.
�لكلى  م�شت�شفى  �ل��ه��ي��ئ��ة  وزودت 
جلر�حة  �خل������ريي  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 

مدينة  ث���ان���وي���ة  م��ب��ن��ى  وت�����ش��ي��ي��د 
مبديرية  و���ش��و�ح��ي��ه��ا  �حل���وط���ة 
�ليمنية  �شبوة  ميفعة يف حمافظة 
�ل����ذي تقدمه  ل��ل��دع��م  ����ش��ت��م��ر�ر� 

لقطاع �لتعليم يف �ملحافظة.
�لكودة  مدر�شة  �لهيئة  و�فتتحت 
للتعليم �لأ�شا�شي يف مديرية ترمي 
�إعادة  بعد  ح�شرموت  مبحافظة 
ترميمها وتاأهيلها كما وزعت �آلف 
�مل�شتلزمات  �إىل  �إ�شافة  �حلقائب 
وطالبات  ط���الب  ع��ل��ى  �مل��در���ش��ي��ة 
�لو�قعة  �خلوخة  مد�ر�س مديرية 

على �ل�شاحل �لغربي لليمن.
�لإغاثية  وت�شارعت وترية �جلهود 
وذلك  فرب�ير  �شهر  خ��الل  للهيئة 
و�لتقدم  �لن��ت�����ش��ار�ت  وق���ع  ع��ل��ى 
�ل���ك���ب���ري ل����ق����و�ت �ل���ت���ح���ال���ف على 
�ملناطق  رق���ع���ة  و�ت�������ش���اع  �لأر��������س 
��شتدعى  مم���ا  �مل���ح���ررة  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
م�����ش��اع��ف��ة ع��م��ل��ي��ات ت���وزي���ع �مل����و�د 
للتخفيف من  و�لغذ�ئية  �لإغاثية 
وجندة  �لإن�شانية  �لأه��ايل  معاناة 

�لأ�شر �ملعوزة.
م�شاعد�ت  قافلة  �لهيئة  و���ش��ريت 
�أبني  حمافظة  �إىل  عاجلة  �إغاثية 
فيها  �لنازحني  �أع���د�د  �رت��ف��اع  بعد 

و�أ����ش���اف �أن���ه - وع��ل��ى �ل��رغ��م من 
يف  �لع�شكرية  �لعمليات  ��شتمر�ر 
و�لتهديد�ت  �جلبهات  من  �لعديد 
�لأمنية و�لأو�شاع �ل�شيا�شية بالغة 
�لتعقيد - �إل �أن �لإم��ار�ت و��شلت 
�ملوؤ�ش�شات  دور  تعزيز  على  �لعمل 
�ليمنية ورفدها بكل ما يلزم لأد�ء 

مهامها على �لوجه �لأكمل.
يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �لإد�رة  وزي����ر  و�أ�����ش����ار 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريحات 
�ل�شرت�تيجية  تلك  �أن  �إىل  »و�م« 
�لتي  �لنبيلة  �لأه���د�ف  على  توؤكد 
�ن��ط��ل��ق��ت لأج��ل��ه��ا ع��ا���ش��ف��ة �حلزم 
�ململكة  ب���ق���ي���ادة  �لأم�������ل  و�إع���������ادة 
ومب�شاركة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

فاعلة من دولة �لإمار�ت.
�ل�شرت�تيجية  �ن��ع��ك�����ش��ت  وق�����ال: 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ة ع���ل���ى �ل���ع���دي���د من 
�ل����ي����وم..  �ل���ي���م���ن  �ل���ق���ط���اع���ات يف 
�لأهم  �ل���ش��ت��ف��ادة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
قدر�ت  تعزيز  م�شتوى  على  جاءت 
بناء  و��شتكمال  �ليمني،  �جلي�س 
�أدو�ره����ا،  �لأم��ن��ي��ة وتعزيز  �ل��ق��وى 
�إ�شافة �إىل رفد موؤ�ش�شات �لتعليم، 
وملف  �لتحتية،  و�لبنى  و�ل�شحة، 
�ملناطق  يف  خ�����ش��و���ش��ا  �لإغ�����اث�����ة 

و����ش���ه���د ����ش���ه���ر ف�����رب�ي�����ر و����ش���ول 
بالطاقة  خ��ا���ش��ة  �إم���ار�ت���ي���ة  جل��ن��ة 
ح�شرموت  حمافظة  �لكهربائية 
لتفقد حمطات �لتوليد �لرئي�شية 
فيها وتقييم و�شع �لطاقة وتقدمي 
�ل��دع��م �ل����الزم ل�����ش��م��ان �إم�����د�د�ت 

كهربائية م�شتد�مة طو�ل �لعام.
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  و�أب����رم����ت 
لرتميم  �ت���ف���اق���ي���ة  �لإم��������ار�ت��������ي 
و�شيانة مبنى جمعية تنمية �ملر�أة 
حمافظة  عا�شمة  عتق  مبديرية 
حر�شها  �إط����ار  يف  �ليمنية  ���ش��ب��وة 
�خلدمية  �ل��ق��ط��اع��ات  دع����م  ع��ل��ى 

و�لإن�شانية باملحافظة.
م�������ش���روع مياه  �ل��ه��ي��ئ��ة  ود����ش���ن���ت 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ن��د مب��دي��ري��ة تنب 
 10 منه  ي�شتفيد  حل��ج  حمافظة 
مد  �مل�����ش��روع  وت�شمن  �أ���ش��رة  �آلف 
�شبكة �أنابيب بطول 9 كم وتوفري 
طاقة  ومنظومة  غاط�س  م�شخة 
و�ت  ك��ي��ل��و   26 ت���ول���د  ���ش��م�����ش��ي��ة 
وت��اأه��ي��ل �خل���ز�ن �ل��ع��ام ب�شعة 30 

�ألف جالون.
دعم  يف  جهودها  �لهيئة  وو��شلت 
�لتعليم باليمن خالل �شهر  قطاع 
لبناء  �تفاقية  فرب�ير حيث وقعت 

مبدينة  �لبولية  و�مل�شالك  �لكلى 
�لكلى يف كل  ع��ز�ن ومر�كز غ�شيل 
من عز�ن وعتق وبيحان مبحافظة 
م���ن وقود  ل���رت  �أل����ف  ب�36  ���ش��ب��وة 
ت�شغيل  �حتياجات  لتلبية  �لديزل 
�لكهربائية  �ل���ط���اق���ة  م�����ول�����د�ت 

�خلا�شة بهذه �ملن�شاآت �لطبية.
�لهيئة  فريق  حر�س   .. �ملكال  ويف 
�مل�شابني  �لأط����ف����ال  زي������ارة  ع��ل��ى 
مبر�س �ل�شرطان ومتابعة تلقيهم 
ح�شرموت  م����رك����ز  يف  �ل�����ع�����الج 
�تفاقية  �لهيئة  ووق��ع��ت  ل�����الأور�م 
�ل�شتقبال  ���ش��ال��ة  لتجهيز  ع��م��ل 
و�لنتظار �لرئي�شية مبركز �لربوة 
�ل�شحي مبدينة �ملكال �إ�شافة �إىل 
 cbc و  ���ش��ون��ار  ج��ه��ازي  ت�شليمه 
ل���ت���ق���دمي م�������ش���ت���وى �أف���������ش����ل من 
للمو�طنني  �ل�����ش��ح��ي��ة  �خل���دم���ات 
�ليمنيني جمانا. ويف قطاع �لبنية 
جهودها  �لهيئة  تابعت  �لتحتية.. 
�حل��ث��ي��ث��ة يف دع���م م�����ش��اري��ع �إع����ادة 
و��شتحد�ث  وت���ط���وي���ر  �لإع�����م�����ار 
�لأ�شا�شية  �لتحتية  �لبنى  م�شاريع 
بفعل  ت����دم����رت  �ل���ت���ي  �ل���ي���م���ن  يف 
�حلوثيني  ي�����ش��ن��ه��ا  �ل���ت���ي  �حل�����رب 

�لنقالبني.

�ألفي  م��ن تعز و�حل��دي��دة ووزع���ت 
�ل�شلع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  غ��ذ�ئ��ي��ة  ���ش��ل��ة 
مديرية  ���ش��ك��ان  ع��ل��ى  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�ملخا. ووزعت فرق �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي وبدعم كبري من �لقو�ت 
�ل�شالل  �آلف  �لإمار�تية  �مل�شلحة 
�لغذ�ئية على �شكان مديرية حي�س 
�ل�شاحل  على  �حلديدة  مبحافظة 
�لغربي لليمن وذلك بعد حتريرها 

من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية.
وق������دم������ت �ل����ه����ي����ئ����ة م���������ش����اع����د�ت 
�إغ���اث���ي���ة م��ت��ن��وع��ة ���ش��م��ل��ت �مل�����و�د 
و�ل�شتهالكية  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية 
»�لبدو  �إي�����و�ء لأه����ايل  وخم��ي��م��ات 
منطقة  يف  �لكيمة  ب�شعبة  �لرحل« 
�شريت  كما  �شبوة،  مبحافظة  عياذ 
للبدو  �إغاثية  م�شاعد�ت  قافلة  ر 
باقتيبة مبديرية  عزلة  �لرحل يف 

مرخة .
�لأ�شر  م��ن  ع���دد�  �لهيئة  و�أغ��اث��ت 
�لفقرية يف عدن وقدمت لها �لدعم 
�لأ�شا�شية،  �لغذ�ئية  و�مل��و�د  �مل��ادي 
ك��ذل��ك وزع���ت م�����ش��اع��د�ت غذ�ئية 
�أ�شر �ل�شهد�ء مبديرية ترمي  على 
ترمي  م�شت�شفى  متعاقدي  وع��ل��ى 

بو�دي ح�شرموت

اخلدمات العالجية اخلارجية تطلق حملة مار�س منقذ القلب
•• ابوظبي-الفجر:

ي���ط���ل���ق �ل����ي����وم م����رك����ز �لإن���ع���ا����س 
�ل�����رئ�����وي يف �خل���دم���ات  �ل���ق���ل���ب���ي 
�ل���ع���الج���ي���ة �خل����ارج����ي����ة، �إح�����دى 
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  من�شاآت 
توعوية  حملة  »�شحة«،  �ل�شحية 
�لقلب«،  م��ن��ق��ذ  »م���ار����س  ب��ع��ن��و�ن 
ل��ل�����ش��ن��ة �ل���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى �ل����ت����و�يل، 
2018 مع  ل��ع��ام  وت��ب��د�أ �حل��م��ل��ة 
مع  بالتز�من  مار�س  �شهر  مطلع 
�لقلب  جلمعية  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل��م��ل��ة 

�لأمريكية. 
توعية  �إىل  �حل���م���ل���ة  وت�����ه�����دف 
�ملجتمع بكيفية �إنقاذ حياة �شخ�س 
م���ا ع��ن��د �إ���ش��اب��ت��ه ب��ت��وق��ف �لقلب 
�ملفاجئ وذلك لأنه يف حالة توقف 
�لقلب تعتمد ن�شبة جناة �ل�شخ�س 
�إجر�ء  �شرعة  م��دى  على  �مل�شاب 
�أن  �إذ  �ل���رئ���وي  �ل��ق��ل��ب��ي  �لإن��ع��ا���س 

�إجر�ء �حلملة يف  �لرئوي. و�شيتم 
38 مركز�ً �شحياً من �شمنهم 4 
�لأ�شنان  يف منطقتي  من مر�كز  
مركز�ً    11 و  و�ل���ع���ني  �أب���وظ���ب���ي 
يف  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�ل�����ش��ح��ة  للفح�س 
منطقة �أبوظبي و�لعني و�لظفرة، 
�لقطاع  �حل��م��ل��ة  �شت�شمل  �أي�����ش��اً  
 128 تغطية   و�شيتم  �لتعليمي 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  حكومية  م��در���ش��ة 

جمموعة من �ملد�ر�س �خلا�شة. 
�حل��م��ل��ة جمموعة  و���ش��ي�����ش��ارك يف 
و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  من 
كمثال  ت�شمل  و�لعني  �أبوظبي  يف 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز 
ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية وهيئة 

�لإمار�ت للهوية وبو�دي مول .
و �شيتم من خالل �حلملة تثقيف 
�لإنعا�س  بخطو�ت  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�لقلبي �لرئوي با�شتخد�م �ليدين 
توزيع  و  عملي  تطبيق  م��ع  فقط 

ينقذ  �أن  ميكن  �ل�شريع  �لإج����ر�ء 
�حل����ي����اة، ف���ق���د �أث���ب���ت���ت �لأب����ح����اث  
بالإ�شعاف  �لبدء  ج��دوى  �لعلمية 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل���ي���دي���ن ف��ق��ط عند 
ح��������دوث ت����وق����ف �ل����ق����ل����ب وذل�����ك 
�مل�شاعدة  �ل�شحية  حلني و�شول  
�ملتقدمة. كذلك �أثبت علمياً مدى 
�ملجتمعية   �حلمالت  ه��ذه  فعالية 
�ل�شكان لال�شتجابة  يف زيادة وعي 

�لفعالة للحالت �لطارئة.
 2017 ع��ام  يف  �حلملة  و���ش��ه��دت 
جن��اح��اً  ك��ب��ري�ً ،ح��ي��ث ح���از  مركز  
�لتابع  �ل��رئ��وي  �لقلبي  �لإن��ع��ا���س 
�خلارجية  �ل��ع��الج��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
م�شتوى  على  �لأول  �مل��رك��ز   على 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
���ش��م��ن ح��م��ل��ة مار�س  �أف���ري���ق���ي���ا  
�أجرتها جمعية  �لتي  �لقلب  منقذ 
�لقلب �لأمريكية حيث مت تدريب 
�لقلبي  �لإن��ع��ا���س  ع��ل��ى   8031

عن  و�لإج��اب��ة  توعوية  من�شور�ت 
�لقلبي  لالإنعا�س  �ملتكررة  �لأ�شئلة 
جمعية  تن�شح  مل��اذ�  مثل:  �لرئوي 
�لقلب �لأمريكية ب�شرورة تثقيف 
كافة �شر�ئح �ملجتمع عن �لإنعا�س 
�لقلبي �لرئوي با�شتخد�م �ليدين 
ف���ق���ط وم������ا ه����ي ف����و�ئ����ده����ا، هل 
�لقلبي  �لإن��ع��ا���س  ف��ع��ال��ي��ة  ت����و�زي 
فقط  �ليدين  با�شتخد�م  �ل��رئ��وي 
�لرئوي  �لقلبي  �لإن��ع��ا���س  فعالية 
م���ع �ل��ت��ن��ف�����س، م��ت��ى �أت����وق����ف عن 
�لرئوي  �لقلبي  �لإن��ع��ا���س  �إج����ر�ء 
هو  م��ا  ف��ق��ط،  �ل��ي��دي��ن  با�شتخد�م 
�لفرق بني �لنوبة �لقلبية و توقف 

�لقلب �ملفاجئ.
�لكتبي،  �لدكتورة لطيفة  و�أك��دت  
ومديرة  �لأ���ش��رة  ط��ب  ��شت�شارية 
�خلدمات  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل�شوؤون 
�أهمية  على  �خلارجية  �لعالجية 
توفري  خ��الل  من  �ملجتمع  توعية 

�لإ�شعافات �لأولية و�إنعا�س �لقلب 
�لرئوي للعامة، كما يقدم للكو�در 
�لقلبي  �لإن���ع���ا����س  دورة  �ل��ط��ب��ي��ة 
ودورة   BLS �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��رئ��وي 
�لإنعا�س �لرئوي �ملتقدم للبالغني 
�لرئوي  �إنعا�س  ودورة   ACLS
 PALS ل�����الأط�����ف�����ال  �مل����ت����ق����دم 

�جلمهور  مت��ك��ن  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت 
�إنقاذ �مل�شابني باأ�شلوب مهني  من 

و �شريع.
�لقلبي  �لإن���ع���ا����س  م��رك��ز  وي���وف���ر 
�ل�������رئ�������وي �ل�����ت�����اب�����ع ل���ل���خ���دم���ات 
و�ملعتمد من  �لعالجية �خلارجية 
جمعية �لقلب �لأمريكية دور�ت يف 

على  �ل���رتك���ي���ز  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
و�لفني   �ل��ط��ب��ي  �ل���ك���ادر  ج��اه��زي��ة 
لال�شتجابة للحالت �لطارئة من 
خالل �لتدريب �لعملي با�شتخد�م 
�مل���ح���اك���اة و�ل��ت��ق��ي��ي��م �مل�����ش��ت��م��ر يف 
جميع مر�كز �خلدمات �لعالجية 

�خلارجية.  

»اله�الل الأحم�ر« تعق�د ور�س�ة عم�ل ل�س�رح 
اتفاقي�ة التعاون م�ع �سيدلي�ات » هي�لث فري�س�ت «

•• العني-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي مب��ق��ر فرع 
�لتعاون  �تفاقية  بنود  ل�شرح  ور�شة عمل  بالعني  �لهيئة 
بني �لهالل �لأحمر و�شركة �شيدليات »هيلث فري�شت« 
�حل�شري  �لوكيل  بالنيت  �شركة  �إد�رة  حت��ت  �لعاملة 

�ملعتمد لتوزيع �أدوية م�شنع جلفار يف �لدولة.
وقدم �شامل �لري�س �لعامري مدير فرع �لهالل �لأحمر 
�أق�شام  لروؤ�شاء  بالتفاقية  �لعمل  لآلية  �شرحاً  بالعني 
�مل�شاعد�ت �ملحلية و�ملحا�شبني و�ملوظفني بفروع �لهيئة 

خالل �نعقاد ور�شة �لعمل مبدينة �لعني.
�لهيئة  على  �شتوفر  �لتفاقية  �أن  �لعامري  �شامل  و�أك��د 
�ملر�شية  �حل��الت  على  ريعها  فائدة  يعود  مالية  مبالغ 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ي��رع��اه��ا �ل���ه���الل �لأح���م���ر و�شركة 
و�شركة  �لهيئة  �أن  مو�شحاً  فري�شت  هيلث  �شيدليات 
تهدف  �تفاقية  وقعتا موؤخر�ً  �شيدليات هيلث فري�شت 
من  �لطبية  �لأحمر  �لهالل  لرب�مج  �ل�شركة  دعم  �إىل 

باأ�شعار  �لهيئة بالأدوية و�لأجهزة �لطبية  �إمد�د  خالل 
�خل�شم  لن�شبة  وفقاً  �ملحلي  �ل�شوق  �شعر  عن  خمف�شة 
�لتي حددتها بنود �لتفاقية ومالحقها �إىل جانب منح 
ت�شتفيد  �لتي  �ملر�شية  �حل��الت  جلميع  �خل�شم  ن�شبة 
من خدمات �لهالل �لأحمر �ل�شحية و�لعالجية د�خل 
�لدولة كما حددت بنود �لتفاقية �أطر �لتن�شيق و�آليات 

�لتعاون بني �جلانبني يف هذ� �ل�شدد.
و�أ�����ش����ار م��دي��ر ف����رع �ل���ه���الل �لأح���م���ر ب��ال��ع��ني �إىل �أن 
�لتفاقية تعزز جهود �لهالل �لأحمر يف جمال �لإغاثة 
و�لطو�رئ  و�لأزم����ات  �ل��ك��و�رث  �أث��ن��اء  �لعاجلة  �لطبية 
�لتي  وتلبي �لحتياجات �ل�شحية للمتاأثرين بال�شرعة 
�لطرفني  �لإن�شانية وترتجم رغبة  �أو�شاعهم  تتطلبها 
من  �ملر�شى  معاناة  تخفيف  �أج��ل  م��ن  �شوياً  �لعمل  يف 
ظروفهم  جت��اوز  على  وم�شاندتهم  �حل��اج��ات  �أ�شحاب 
و  �ل�����ش��الت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حر�شهما  وجت�����ش��د  �ل�شحية 
�لتعاون لتحقيق �ملزيد من �ملكت�شبات �ل�شحية لل�شر�ئح 

�لتي تخت�شها �لهيئة برعايتها و�لعناية بها.

بلدية منطقة الظفرة تنجز م�سروع تطوير واإعادة تاأهيل مقابر مدينة ال�سلع
•• الظفرة-وام:

�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  �جن�����زت 
تاأهيل  و�إع�������ادة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع 

�ملقابر مبدينة �ل�شلع.
ذيبان  مبارك  على  �شعادة  و�أو�شح 
�لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �ملن�شوري 
مبدينة  و�شو�حيها  �مل��دن  خدمات 
�ل�شلع �أن �مل�شروع �لذي تبلغ تكلفته 
درهم  �أل�����ف  و200  م���الي���ني   5
خر�شانية  �����ش���و�ر  �ن�����ش��اء  ت�����ش��م��ن 
��شرت�حة  وغرفة  �ل�شنع  م�شبقة 
باملقربة  �ملتعلقة  �خلدمات  وغرف 
�لكهرباء  �أع����م����ال  م���ع  �جل����دي����دة 

و�لنارة و�لتكييف.
�ملقابر  ���ش��ور  ط��ول  �أن  �إىل  م�شري� 
 200 وع���ر����س  م���رت   200 ي��ب��ل��غ 
م��رت وي��ه��دف �مل�����ش��روع �ىل توفري 
و�لدفن  �مل���وت���ى  ت���ك���رمي  خ���دم���ات 
و�لأمنية  �ل�شرعية  �لأط���ر  �شمن 
و�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �ل��ت��ي تخدم 
�ن  �إىل  ول��ف��ت  و�ل�����زو�ر.  �مل�شيعني 

بامل�شروع  �لبدء  و�شيتم  لل�شيار�ت 
�مل�شروع  ويندرج  �لعام.  هذ�  خالل 
لبلدية  �ل�����ش��ام��ل��ة  �خل��ط��ة  ���ش��م��ن 
وتاأهيل  لإع�����ادة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 

�ملقابر يف خمتلف مدن �ملنطقة.
�مل�����ش��اري��ع �خلدمية  وي��اأت��ي �جن���از 
مب��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة �ن���ط���الق���اً من 
�لر�شيدة  قيادتنا  ودع��م  توجيهات 
وروؤية �لنظام �لبلدي �لر�مية �إىل 

�شور  �ن�����ش��اء  على  ��شتمل  �مل�����ش��روع 
�ل��ق��و�ع��د �خل��ر���ش��ان��ي��ة وبو�بة  م��ع 
ح�شب دليل �ملقابر لإمارة �بو ظبي 
د�خلية  �إن�شاء طرق  �إىل  بالإ�شافة 
لل�شيار�ت وممر�ت م�شاة مع توفري 
�لن��ارة و�لتكييف وغرفة �حلار�س 
للعاملني، ومت  ��شرت�حة  ومنطقة 
ط���رح �مل��ن��اق�����ش��ة ل��ل��ط��ري��ق �مل����وؤدي 
م��و�ق��ف خارجية  م��ع  �مل��ق��ربة  �إىل 

توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
�ملن�شودة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يحقق 
وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج����ودة �حل���ي���اة يف 
وت����وف����ري متعة  �ب���وظ���ب���ي  �إم��������ارة 
منطقة  ل�شكان  �لعي�س  و���ش��ه��ول��ة 
تتميز  ج��اذب��ة  منطقة  يف  �ل��ظ��ف��رة 
ومظاهرها  �ل�����ش��ح��ي��ة  ب��ب��ي��ئ��ت��ه��ا 
بنية  توفري  خ��الل  من  �حل�شرية 

حتتية وخدمات بلدية مميزة.

طرق دبي تتيح للجمهور ا�ستخدام بطاقة نول يف دفع الر�سوم مبراكز اإ�سعاد املتعاملني
•• دبي-وام:

تتيح من  م��وؤخ��ر� خدمة جديدة  دب��ي  و�مل��و����ش��الت يف  �لطرق  هيئة  د�شنت 
5 من  با�شتخد�م بطاقات نول يف  و�لغر�مات  ر�شوم �خلدمات  خاللها دفع 
مر�كز �إ�شعاد �ملتعاملني �لتابعة للهيئة يف �إمارة دبي وهي �أم رمول �لكفاف 
�لرب�شاء �لطو�ر و�ملنارة يف خطوة تهدف �إىل ت�شهيل خمتلف �ملعامالت بني 

�لهيئة و�جلمهور من خمتلف �شر�ئح �ملجتمع.
و�أكد عبد�هلل �ملدين �ملدير �لتنفيذي لقطاع خدمات �لدعم �لتقني �ملوؤ�ش�شي 
يف �لهيئة باأن مت تد�شني �خلدمة موؤخر� يف 5 من مر�كز �إ�شعاد �ملتعاملني 

�لتابعة للهيئة يف �لإمارة وهي �أم رمول و�لكفاف و�لرب�شاء و�لُطو�ر و�ملنارة 
حيث �شيتمكن م�شتخدمو بطاقات نول يف دبي من ت�شديد ر�شوم �خلدمات 
و�لغر�مات �ملرتتبة على �ملخالفات. وقال �إن هذه �ملبادرة ت�شكل خطوة مهمة 
�إ�شعاد م�شتخدمي  �أه��د�ف هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف  على طريق حتقيق 
بطاقات نول يف �إمارة دبي وذلك من خالل متكينهم من تنويع ��شتخد�مات 
�لبطاقة كما تاأتي هذه �ملبادرة �ن�شجاماً مع مبادرة “�ملدينة �لذكية” �لتي 
�شتجعل من دبي و�حدة من �أذكى �ملدن على م�شتوى �لعامل وذلك من خالل 
باقة �خلدمات  �ل�شتفادة من  �لنا�س  ت�شّهل على  توفري تطبيقات متطّورة 

�ملتنّوعة �لتي ي�شتخدمونها ب�شكل يومي.” 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما ب�ساأن دعوة 

املجال�س البلدية يف الإمارة لالنعقاد
•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
 2018 ل�شنة   20 رقم  �لأم��ريي  �ملر�شوم  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
ب�شاأن دعوة �ملجال�س �لبلدية يف �إمارة �ل�شارقة لالنعقاد للدور �لعادي �لأول 
تدعى  �أن  �لأم���ريي  �ملر�شوم  ويق�شي  ع�شر.  �لثالث  �ل�شنوي  �لف�شل  من 
�ملجال�س �لبلدية يف �إمارة �ل�شارقة لالنعقاد للدور �لعادي �لأول من �لف�شل 
�ل�شنوي �لثالث ع�شر يوم �لثالثاء 18 جمادى �لآخرة 1439 ه �ملو�فق 6 

مار�س 2018 م كل يف مقره.
يعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

تطوير البنية التحتية  تنظم ملتقى املتعاملني الثاين 2018 بدبي 
•• دبي -وام:

�إد�رة �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل يف وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية  نظمت 
ملتقى �ملتعاملني �لثاين 2018 حتت عنو�ن “ �شمم رحلة �شعادتك” 
رحلة  خطو�ت  مر�جعة  خالله  ومت  بدبي  �ل���وز�رة  مقر  يف  عقد  �ل��ذي 
�ملتعامل ومو�ئمتها مع متطلبات دليل �شعادة �ملتعاملني وتبادل �لآر�ء 

و�لتعرف على مالحظاتهم .
ح�شر �مللتقى -�لذي ياأتي يف �إطار حر�س �لوز�رة على تطوير خدماتها 
حتقق  مبهرة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  �ملتعاملني  تطلعات  ي��ف��وق  مب��ا 
�ل�شعادة لهم - �ملهند�شة عائ�شة �ملدفع �لوكيلة �مل�شاعدة لقطاع �لإ�شكان 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �حل�����ش��ري وع���دد م��ن �مل��وظ��ف��ني �مل�����ش��وؤول��ني ع��ن تقدمي 

ومندوبي  �حلكومية  �مل�شاكن  م��ن  �مل�شتفيدين  و�مل��و�ط��ن��ني  �خل��دم��ات 
�ل�شركات و�لأفر�د �ملعنيني.

ومت خالل �مللتقى تقدمي �شرح تف�شيلي خلدمات وز�رة تطوير �لبنية 
�لتحتية بهدف ن�شرها وتوعية �ملعنيني بها وعر�س �خلدمات يف �ملوقع 
بتطوير  �خلا�شة  �ملتعاملني  مقرتحات  ومناق�شة  للوز�رة  �للكرتوين 

�إجر�ء�ت و�شرح معادلة ��شعاد �ملتعاملني �لتي تتبناها �لوز�رة .
و�أكدت �ملهند�شة عائ�شة �ملدفع على �أهمية ودور هذه �للقاء�ت يف تعزيز 
�لعالقات بني وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية ومتعامليها ودورها �لفاعل 
يف فتح باب �لنقا�س مع �ملتعاملني ملعرفة �حتياجاتهم ومتطلبات �لعمل 
لال�شتماع  �ل���وز�رة  ��شتعد�د  �إىل  �أ���ش��ارت  كما  �لجن���از�ت  �أب��رز  لتحقيق 

للمتعاملني ودعمها لهم يف �شبيل حتقيق �مل�شلحة �مل�شرتكة.

وقالت �إن �لوز�رة حتر�س من خالل تطبيقها �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية 
�شركائها  م��ع  تعاونها  ج��ان��ب  �إىل  �لب��ت��ك��ار  منظومة  على  ب��الع��ت��م��اد 
�ل�شرت�تيجيني بهدف حتقيق �ل�شعادة لهم و�ملحافظة على مكت�شبات 
دولة �لإمار�ت بح�شولها على �ملركز �لثالث عامليا بجودة �لبنية �لتحتية 
و�لأول عامليا بجودة �لطرق لأربع �شنو�ت متتالية ف�شال عن دعم مكانة 

�لإمار�ت �شمن موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية.
�لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  �ملتعاملون على جهود  �أثنى  من جانبهم 
متعامليها  مع  �ل��الحم��دود  و�لتعاون  �مل�شتمر  �لتو��شل  ج�شور  مد  يف 
وفتح �أبو�ب �لنقا�س و�حلو�ر �لبناء للو�شول �إىل �حللول و�شبل حت�شني 
عليه  توؤكد  ما  د�ئما  �ل��ذي  �ل�شعادة  يتنا�شب مع مفهوم  �خلدمات مبا 

�لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت.

اأمام حاكم ال�سارقة.. روؤ�ساء واأع�ساء املجال�س البلدية يوؤدون اليمني
•• ال�صارقة-وام: 

�شاحب  �أم����ام  �م�����س  �ل��ي��م��ني  �أدى 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
وبح�شور  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن �شامل 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لبلدية  �ملجال�س  و�أع�شاء  روؤ���ش��اء 
�ل�����ش��ارق��ة و�لتي  مب���دن وم��ن��اط��ق 
 9 ع�������ش���و� مي���ث���ل���ون   85 ت�������ش���م 
جمال�س بلدية هي مدينة �ل�شارقة 
كلباء  ومدينة  خورفكان  ومدينة 
ومدينة �لذيد ومدينة دبا �حل�شن 
ومنطقة  �حل����م����ري����ة  وم���ن���ط���ق���ة 
ومنطقة  �مل��د�م  ومنطقة  �لبطائح 
�أد�ء  م���ر�����ش���م  ح�������ش���ر  �مل���ل���ي���ح���ة. 
عبد�هلل  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �لق�شم 
�ملو�نئ  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لبحرية و�جلمارك و�ل�شيخ خالد 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  ع�شام  ب��ن 
�مل����دين و�ل�����ش��ي��خ �شامل  �ل���ط���ري�ن 
رئي�س  �لقا�شمي  عبد�لرحمن  بن 
و�ل�شيخ فاهم  �شمو �حلاكم  مكتب 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
و�أع�شاء  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
�لدو�ئر  روؤ�شاء  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�ملحلية بحكومة �ل�شارقة.
�ل�شمو  �شاحب  ذل��ك  بعد  و�لتقى 
و�أع�شاء  روؤ����ش���اء  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
و�أك�����د �شموه  �ل��ب��ل��دي��ة.  �مل��ج��ال�����س 
ه��ي مرحلة  �ل��ق��ادم��ة  �مل��رح��ل��ة  �أن 

�جلهود  ت�شافر  منا  تطلب  مهمة 
وتقت�شي �لهتمام بالعلم و�ملعرفة 
من  �لن���������ش����ان  يف  و�ل�����ش����ت����ث����م����ار 
�لفكرية  م���د�رك���ه  ت��ن��م��ي��ة  خ����الل 
وم�شاهما  ف���ع���ال  ع�����ش��و�  ل��ي��ك��ون 
�مل��ج��ت��م��ع. وق����ال �شموه  يف خ��دم��ة 
كافة  ه���ي���اأت  �ل�����ش��ارق��ة  �إم������ارة  �ن 
�ل����ظ����روف خل���دم���ة �أب���ن���ائ���ه���ا من 
�إن�����ش��اء �جل��ام��ع��ات و�ملعاهد  خ��الل 
�ملنح  وتوفري  و�لأكادميية  �لعلمية 
�خلريجني  ع��دد  ليبلغ  �ل��در����ش��ي��ة 
�أكرث 30 �ألف خريج، موؤكد� �شموه 
�أن م�شوؤولياتنا كثرية و�أكربها هي 

�لإن�شان نف�شه و�لرتقاء به.
�ملجال�س  “ �ن دور  و�أ���ش��اف �شموه 
م�شاركني  ك��ون��ه��م  ي��اأت��ي  �ل��ب��ل��دي��ة 

�لأر������س و�ل��ب��ي��ئ��ة و�إي�����ش��ال �شوت 
“ رمب��ا يظن  �لنا�س. وق��ال �شموه 
مق�شور  دوره  �أن  م��ن��ك��م  �ل��ب��ع�����س 
�أعمال �لبلدية �ليومية، لكن  على 
جمل�س  فلكل  �أك���رب،  عملكم  نقول 
لئ��ح��ة خ��ا���ش��ة، وه��ن��اك �أم����ور لن 
عالقة  منها  �ل��الئ��ح��ة،  يف  ت�شجل 
وهي  �لبلدية،  باملجال�س  �مل��و�ط��ن 
خ�����الل �إي���������ش����ال ����ش���وت �مل���و�ط���ن 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  و�لإ�����ش����ه����ام 
خالل  من  وذل��ك  �ل�شعيدة  �حلياة 
تكاتف جهود �ملجال�س �لبلدية مع 

�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات”.
�ملجال�س  دور  �أن  ���ش��م��وه  و�أو����ش���ح 
�ملجتمع  �إ���ش��الح  يق�شي  �لبلدية 
و�لأ���ش��رة و�لبعد ع��ن ك��ل م��ا يعكر 

�لفطرية.
و�أ�شار �شموه �إىل �أنه ومنذ 25 �شنة 
يجمع بذور �لنباتات وجمع خالل 
هذه �لفرتة �أكرث من 10 ماليني 
�شموه  وج���د  جمعه  وخ���الل  ب���ذرة 
�ملفقودة  �ل���ب���ذور  م��ن  ن��وع��ا   16
نوعني  وهناك  �إكثارها  من  متكن 
جديدين من هذه �لبذور �شيطلق 

عليهما م�شمى �ل�شارقة.
�مل�شروعات  ع���ن  ���ش��م��وه  وحت�����دث 
�لتي تتبناها �إمارة �ل�شارقة ومنها 
جمموعة �شبكات �لطرق �حلديثة 
�ملختلفة �لتي تربط مناطق �لإمارة 
�ملختلفة وذلك �شمن خطة تطوير 
و��شعة لكافة �ملناطق للحفاظ على 
�لبيئة و�ل�شكان و�لطبيعة �خلا�شة 

يف ه�����ذه �مل�������ش���وؤول���ي���ة �ل���ك���ب���رية يف 
وتوعيته  �لإن�������ش���ان  ب��ف��ك��ر  �ل���رق���ي 
مو��شلة  على  �ملو�طنني  وت�شجيع 
ويحقق  يخدم  مبا  و�ملعرفة  �لعلم 
�إ�����ش����الح  �مل�����رج�����وة يف  �لأه�����������د�ف 
�ملجتمع و�إن�شاء جيل و�عي ومدرك 

مبقدر�ت ومكت�شبات �لدولة.
وقدم �شموه �شكره لروؤ�شاء و�أع�شاء 
قبول  ع���ل���ى  �ل���ب���ل���دي���ة  �مل���ج���ال�������س 
و�شع  �أنه  �شموه  مبينا  �لرت�شيح.. 
�لتوفيق  لهم  متمنيا  فيهم  ثقته 
م�شري�  �أعمالهم  �أد�ء  يف  و�ل�شد�د 
�أن ع�شويتهم يف �ملجال�س هي  �إىل 
ت�شريف  ك��ون��ه��ا  م��ن  �أك���رث  تكليف 
يف  بهم  �مل��ن��وط��ة  �مل�شوؤولية  لعظم 
�إ����ش���الح �مل��ج��ت��م��ع و�حل���ف���اظ على 

بكل منطقة، و�لذي تزيد م�شاحته 
عن 10 كيلو مرت�ت مربعة بهدف 
�حلفاظ على �لبيئة وتوفري مكان 
�لعناية  م��ه��م��ة  و���ش��ت��ك��ون  ل��ل��رع��ي 
و�حل������ف������اظ ع���ل���ى ه������ذه �مل����ر�ع����ي 
و�ملجال�س  ب���ال���ب���ل���دي���ات  م���ن���وط���ة 

�لبلدية بطريقة مبا�شرة.
م�������ش���روع  �إىل  �����ش����م����وه  وت�����ط�����رق 
يف  �مل��ت��وزع��ة  �لطبيعية  �مل��ح��م��ي��ات 
و�لقو�نني  �لإم�����ارة  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة 
�ل��ت��ي مت ���ش��ن��ه��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
و�لنباتات  و�حل��ي��و�ن��ات  �لطبيعة 
وبني  �لفطرية..  و�حل��ي��اة  �ل��ربي��ة 
�شموه �أن دور �ملجال�س يف �مل�شاركة 
�لخت�شا�س  ذ�ت  �جل����ه����ات  م����ع 
و�حلياة  �لبيئة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 

يكونو�  و�أن  �ل���وئ���ام  ه����ذ�  ���ش��ف��و� 
فاعلني يف حل �مل�شاكل �لتي تو�جه 
�لأ�شر بعيد� عن �ملقا�شاة وما ينتج 

عنها من بغ�شاء.
�ملجال�س يف  دور  �شموه على  و�شدد 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  على  �حل��ف��اظ 
منطقة..  ب��ك��ل  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ق��ي��م 
�ملجال�س  �أع�����ش��اء  ���ش��م��وه  م��و���ش��ي��ا 
يح�شنو�  و�أن  خ������ري�  ب���ال���ن���ا����س 
معينني  ي��ك��ون��و�  و�أن  م��ع��ام��ل��ت��ه��م 
�ملو�طنني  خ��دم��ة  يف  �لإ���ش��ه��ام  يف 
و�حل��ف��اظ على موروثهم  و�لأ���ش��ر 

وعاد�تهم وتقاليدهم �لأ�شيلة.
�ل�شارقة  �إم�����ارة  �أن  ���ش��م��وه  وذك����ر 
�مل�شاريع لإحياء  �لعديد من  تبنت 
�ملناطق و�ملدن منها م�شروع �ملر�عي 

بكل منطقة.. م�شري� �شموه �إىل �أن 
�شميم  من  �لبيئة  على  �ملحافظة 

عمل �ملجال�س �لبلدية.
ق�����دم روؤ�����ش����اء  �ل���ل���ق���اء  ويف خ���ت���ام 
و�أع�شاء �ملجال�س �لبلدية �شكرهم 
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديرهم 
من  �لغالية  �لثقة  على  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شامية  و�ل���ت���وج���ي���ه���ات  ����ش���م���وه 
بها  للعمل  ن��رب����ش��ا  �شتكون  �ل��ت��ي 
معاهدين  �ملقبلة..  �لفرتة  خ��الل 
���ش��م��وه ع��ل��ى �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كافة 
�لإمارة  يف  و�ملكت�شبات  �لإجن���از�ت 
من  م��ا  ك��ل  يف  �لفاعلة  و�مل�شاهمة 
و�لبيئة  �لإن�������ش���ان  خ���دم���ة  ���ش��اأن��ه 
و�لعاد�ت  �مل��وروث  على  و�ملحافظة 

و�لتقاليد �لأ�شيلة.

نفذته الإدارة العامة للدفاع املدين

مترين ا�سرتاتيجي يف اإحدى املن�ساآت ال�سناعية بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

�إحدى  يف  ��شرت�تيجياً  متريناً  عجمان  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  نفذت 
وز�رة  تنفيذ�ً خلطة  وياأتي ذلك   ،  3 �ل�شناعية يف منطقة �جلرف  �ملن�شاآت 

�لد�خلية وتوجيهات �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين بتعاون مع عدة جهات.
على  ب���الإد�رة،  �لعمليات  ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي  عي�شى  عيالن  �ملقدم  و�أك��د 
�أهمية متارين �لإخالء و�لإطفاء �لإ�شرت�تيجية �لتي تنفذها �لإد�رة وذلك 
�أعلى معايري �لأمن و�ل�شالمة  لرفع جاهزية رجال �لدفاع �ملدين وتوفري 

للجمهور و�ملحافظة على ممتلكاتهم.
وبد�أ �لتمرين بورود بالغ لغرفة �لعمليات يف �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً عن 
ن�شوب حريق متطور يف �إحدى �ملن�شاآت �ل�شناعية لتهرع على �لفور للمكان 

�ل�شناعية. ومركز  �جلرف  ومركز  �لإد�رة  مركز  من  �إطفاء  فرق   3
نقاط  �شالمتهم يف  وتاأمني  �لعمال  �إخ��الء  للمكان مت  �لفرق  وف��ور و�شول 
وبا�شر  �ملكان  عن  بعيد�ً  باحلافالت  نقلهم  يتم  �أن  قبل  �ملخ�ش�شة  �لتجمع 
�إق��ام��ة م�شت�شفى م��ي��د�ين يف  �إىل جانب  رج��ال �لإط��ف��اء مكافحة �حل��ري��ق، 

موقع �حلادث لتقدمي �لإ�شعافات �لأولية و�لعالج �لالزم للم�شابني.

�ضمن اف�ضل القياديات يف 133 دولة

الكونغر�س العاملي يكرم �سونيا الها�سمي بجائزة املراأة القيادية ال�سوبر

بلدية احلمرية تقيم حفلها لتكرمي ال�سركاء ال�سرتاتيجيني وت�سيد بجهودهم 

••  دبي-الفجر:

ملتالزمة  �لإم�����ار�ت  جمعية  ه��ن��اأت 
د�ون يف دبي �ل�شيدة �شونيا �ل�شيد 
�لفخري  �لع�شو  �لها�شمي  �حمد 
جائزة  ن��ي��ل��ه��ا  ع��ل��ى  �جل��م��ع��ي��ة  يف 
�ملر�أة �لقيادية �ل�شوبر و�ملخ�ش�شة 
ل��ل��ق��ي��اد�ت �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة يف 
�لإد�ري���ة  و�لتنمية  �لإد�رة  جم��ال 
�لعاملية و�لتي تر�شحت لها وفازت 
بها �شمن �أف�شل �لن�شاء �لقياديات 
133 دول���ة خالل  يف �ل��ع��امل م��ن 
�ملو�رد  لتنمية  �لعاملي  �لكونغر�س 
يف  م��وؤخ��ر�  عقد  و�ل���ذي  �لب�شرية  

مومباي . 
منرب�ً  �ل���ك���ون���غ���ر����س  ه�����ذ�  وي���ع���د 
�لن�شائية  �ل��ق��ي��اد�ت  �أك���رب  للتقاء 
�مل����ل����ه����م����ة و������ش�����ن�����اع �ل�������ق�������ر�ر�ت 
ي�شهمون  �ل��ذي��ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�إد�رة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
ويلهمون  �مل��ج��ال  وي���رثون  �ملعرفة 
�لآخرين من خالل �أعمالهم �لتي 
تعترب من��وذج��اً ح��ي��اً م��ب��دع��اً، وقد 
�شدر بهذه �ملنا�شبة كتاب مبنا�شبة 

•• ال�صارقة _ الفجر:

و�ملجل�س  �حل��م��ري��ة  بلدية  نظمت 
�ل��ب��ل��دي مل��ن��ط��ق��ة �حل��م��ري��ة حفال 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  لتكرمي 
�لدو�ئر  م���ن  ع�����دد�ً  ���ش��م  و�ل�����ذي 
�ل�شركاء  من  و�خلا�شة  �حلكومية 
�شاهمو�  مم���ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
خالل  �لبلدية  فعاليات  �إجن��اح  يف 

�لعام �ملن�شرم و�لفرتة �ملا�شية .
 ح�شر فعاليات �حلفل �لذي �أقيم 
�لثقايف  �حل��م��ري��ة  ن����ادي  مب�����ش��رح 
�لريا�شي كل من حميد بن �شمحه 
�لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شام�شي 
�ملجل�س  و�أع�شاء  �حلمرية  ملنطقة 
�ل�شام�شي  ر��شد  وم��ب��ارك  �لبلدي 
ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة  و�شعيد  م��دي��ر 
�ل�شام�شي مدير �لديو�ن �لأمريي 
م��ن م�شوؤويل  يف �حل��م��ري��ة وع���دد 
�حلكومية  �ل�����دو�ئ�����ر  وم���وظ���ف���ي 
�خلا�شة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��احل��م��ري��ة 

�لر�عية للفعاليات و�لرب�مج .
مبارك  رح����ب  �حل��ف��ل  ب���د�ي���ة  ويف 
و�أ�شاد  باحل�شور  �ل�شام�شي  ر��شد 

مل�شناه من خالل عملنا معها.
نو�ل  �لأ���ش��ت��اذة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
جمل�س  رئي�س  نائب  نا�شر  �حل��اج 
�لفوز،  ه��ذ�  �أ�شعدنا  لقد  �لإد�رة: 
مل�شرية  �لقطاف  مو�شم  ح��ان  فقد 
طويلة خمل�شة مع �أ�شحاب �لهمم 

من ذوي متالزمة د�ون.
�شونيا  �ل���������ش����ي����دة  ف�������وز  وي������اأت������ي 
تقدير�ً  �جل��ائ��زة  ب��ه��ذه  �لها�شمي  
للقياد�ت �لن�شائية �مللهمة �لن�شطة 
يلعنب  �للو�تي   �ل��ق��ر�ر،  و�شانعات 
و��شحة  ب�شمة  ول��ه��ن  ه��ام��اً  دور�ً 

�لكونغر�س  لهذ�  �لف�شي  �ليوبيل 
�لر�ئد�ت  �لن�شاء  �جن��از�ت  يعر�س 

يف �ملجالت �ملختلفة.
منال جعرور  �لدكتورة  هناأت  وقد 
�شونيا  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�جلائزة  ب��ه��ذه  ب��ف��وزه��ا  �لها�شمي 
وقالت: يعترب هذ� �لفوز  حم�شلة 
�ملتميزة   ل������الإجن������از�ت  حتمية  
ل�����ش��ع��ادة ���ش��ون��ي��ا و�مل��ن��ه��ج��ي��ة �لتي 
تتبعها و�لأ�شلوب �خلالق و�لتغيري 
ي���و�ك���ب ويلهم  �ل����ذي   �لإي���ج���اب���ي 
و�لذي  معه،  تعمل  �ل��ذي  �لفريق 

�حلكومية  �جل����ه����ات  ك����اف����ة  ب����ني 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س لإب�����ر�ز �لوجه 
�لتي  و�لإجن��������������از�ت  �حل���������ش����اري 
بف�شل  �ل�����ش��ارق��ة  ب���اإم���ارة  حتققت 
�ل�شمو  �شاحب  وروؤي����ة  توجيهات 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم �ل�شارقة موؤكد�ً حر�س بلدية 
�حلمرية على �لتعاون مع خمتلف 
�لتي  �ل���رب�م���ج  ك��اف��ة  �جل���ه���ات يف 
بدورهم  م�����ش��ي��د�ً  �مل��ج��ت��م��ع  ت��خ��دم 
�ملتميز يف دعم �لفعاليات و�مل�شاريع  
من  باملجتمع  �لرتقاء  تدعم  �لتي 

بتعاون خمتلف �جلهات للم�شاهمة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤى  حت��ق��ي��ق  يف 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
_حفظه  �ل�شارقة  حاكم  لالحتاد 
�لتعاون  تنمية  يف   _ ورع����اه  �هلل 
خل���دم���ة �لأه������ايل و�ل��ق��اط��ن��ني يف 
�مل�شاريع  ي��ع��زز م��ن  �حل��م��ري��ة مب��ا 

و�لرب�مج �ملختلفة و�ملتنوعة .
 و�أك����د ع��ل��ى م��ب��د�أ �ل�����ش��ر�ك��ة �لتي 
مع  تعاونها  يف  �لبلدية  ب��ه  ت��وؤم��ن 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملتميز  �لتعاون  مب�شتوى  م�شيد� 

�ل�شوء  وت�����ش��ل��ي��ط  جم��ت��م��ع��ه��ن  يف 
على �جناز�تهن وق�ش�شهن �مللهمة 
�ملر�أة  تلعبه  �لتي  �لريادي  و�ل��دور 
يف تنمية �ملجتمع وتاأكيد دورها يف 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
�لفرتة  �أن  ب��ال��ذك��ر  وم��ن �جل��دي��ر 
�مل���ا����ش���ي���ة ح���ف���ل���ت ب���ال���ع���دي���د من 
�شونيا  لل�شيدة  �ملميزة  �لتكرميات 
تكرميها  �شمت  و�ل��ت��ي  �لها�شمي 
مبادرة  �لر�بعة من  �ل��دورة  �شمن 
موؤ�ش�س  �لإم�������ار�ت،ك�������اأول  �أو�ئ������ل 
متالزمة  ب����ذوي  معنية  جلمعية 
ك�����اأم  ت���ك���رمي���ه���ا  مت  ك����م����ا  د�ون، 
�لهمم  �أ�شحاب  من  لبطل  مثالية 
�ل����دويل  �مل����وؤمت����ر  يف  �لناجحني  
و�لتعليم  �لد�مج  للتوظيف  �لأول 
تكرميها  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ه��ن��ي، 
�شكر�ً   « حملة  �شمن  �جلمعية  يف 
�ل�شكر  ع��ن  للتعبري  �ل��ق��ل��ب«  م��ن 
جلهودها  و�ل���ع���رف���ان  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�ل��ك��ب��رية خ���الل م�����ش��رية �جلمعية 
�ل��ري��ادي يف �لرتقاء  وعلى دوره��ا 
�أ�شحاب �لهمم من ذوي متالزمة 

د�ون.

تقام  �لتي  �لبلدية  فعاليات  خالل 
على مد�ر �لعام .

�شكره  بخال�س  �ل�شام�شي   وتوّجه 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  �ملتعاونني  جلميع 
بلدية  فعاليات  لإجن���اح  و�لأف�����ر�د 

�حلمرية  .
�شمحه  ب����ن  ح��م��ي��د  ك�����رم   بعدها 
�ل�شام�شي ومبارك ر��شد �ل�شام�شي 
�ل�شركاء  من  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ش�شات 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني ل��ل��ب��ل��دي��ة من 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�لديو�ن  م��ن  ك��ل  �ل��ت��ك��رمي  و�شمل 
و�ملنطقة  ب���احل���م���ري���ه  �لم�������ريي 
�شرطة  وم��رك��ز  باحلمرية  �حل���رة 
�حلنو  و�شركة  �ل�شامل  �حلمرية 
�لعقارية ومركز ميغامول وجمعية 
�ل�شارقة �لتعاونية و�شركة �ل�شارقة 
وغ���رف���ة جتارة   ) ب��ي��ئ��ة   ( ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
و�شناعة �ل�شارقة ونادي �حلمرية 
كلد�ري  و�شركة  �لريا�شي  �لثقايف 
للمعد�ت �لثقيلة وكلر كي و �شركة 
تكرمي  بجانب  للمقاولت  �لأرق���م 
جلنة  رئي�س  �ل�شام�شي  علي  خالد 

�يام �ل�شارقة �لرت�ثية.

وطني الإمارات  تطلق قافلة الت�سامح 
حتت �سعار  مبادئ وقيم زايد 

•• دبي -وام:

 “ “ قافلة �لت�شامح  �أطلقت موؤ�ش�شة وطني �لإم��ار�ت �لن�شخة �لثانية من 
حتت �شعار “ مبادئ وقيم ز�يد” بهدف تعزيز قيم ومبادئ �لقائد �ملوؤ�ش�س 
“ �ملرتبطة  “ طيب �هلل ثر�ه  �آل نهيان  �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�حلر�س  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �لفال�شي  بالهول  ���ش��ر�ر  و�أك���د  بالت�شامح. 
�ملوؤ�ش�شة على حتديث �لرب�مج �لإن�شانية و�ملجتمعية �لتي تنفذها �ملوؤ�ش�شة 
ومن �أهمها مبادرة قافلة �لت�شامح �لتي ��شتفاد منها يف �لعام �ملا�شي 333 

طالبا و331 موظفا و426 نزيال و1980 فرد� من عامة �جلمهور.
مرتبطة  حم��اور   3 على  �ل�شوء  ت�شلط  بحثية  ورق��ة  �ملوؤ�ش�شة  و�أ���ش��درت 
بالت�شامح يف جمتمع �لإمار�ت وهي عر�س �لدللت �ملحلية و�لعاملية �لتي 
تو�شح دور �لدولة يف �إعادة �شياغة �لت�شامح يف منطقة تعاين من �شر�عات 
وطرح ت�شور لرتبية �لأجيال على �لت�شامح وعر�س �لتجربة �لإمار�تية يف 

تعزيز �ل�شلم وحماربة �لكر�هية.
وتهدف هذه �لورقة �إىل ر�شد ��شرت�تيجية �لإمار�ت يف �لت�شامح و�لتعاي�س 
يف  �لأف���ر�د  بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيمة  �أهمية  و�إب���ر�ز  �ل�شلمي 
�ملجتمع وهي �لركيزة �لرئي�شة �لتي يعتمد عليها �ملجتمع �ملتالحم �ملحافظ 

على هويته و�لقادر على �شناعة �شعادته.
و   2017 لعامي  �لعاملية  �لإح�شائيات  - بح�شب  �لإم���ار�ت  دول��ة  وجنحت 
�ل�شعادة  21 عامليا مبوؤ�شر  و�ل�  عربيا  �لأول  �ملركز  حتقيق  يف   -  2016
�لعاملي و�لذي يقي�س �لدعم �لجتماعي وحرية تقرير خيار�ت �لفرد وذلك 

ح�شب �شبكة حلول �لتنمية �مل�شتد�مة �لتابعة لالأمم �ملتحدة.

دعوة حل�ضور اجلمعية العمومية 
ل�ضركة اإن�ضاء �س.م.خ

�لعمومية  �جلمعية  لجتماع  ���س.م.خ  �إن�شاء  �شركة  �إد�رة  جمل�س  يدعوكم 

�ل�شاعة:3 م�شاء   ، م  �ملو�فق:21/مار�س/2018  �شينعقد يوم �لربعاء  �لذي 

، يف فندق هيلتون بال�شارقة ، وذلك ملناق�شة �لأمور �ملقرتحة على جدول 

�عمالها و�تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة ب�شاأنها.

جدول الأعمال:
�مل�شائل �لعامة:

��شرب  �ل�شيد/هو�زن  ��شتقالة  بعد  جدد  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �نتخاب   -1

و�ل�شيد/فوؤ�د �لنجار

2- �عتماد �لتعديل على �لقو�ئم �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 

�حل�شابات عقب  عليها عرب مدققي  تعديالت حم��ددة  �ج��ر�ء  بعد  وذل��ك 

مت  و�لتي   2017 �شبتمرب  بتاريخ:5  �ملنعقدة  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 

خاللها �عتماد �لقو�ئم �ملالية عرب �لأغلبية �ملطلوبة

�أو  �مل�شوؤولية  م��ن  �حل�شابات  ومدققي  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �ع��ف��اء   -3

تقرير بدء �إجر�ء�ت تقا�ِس �شدهم ح�شب مقت�شي �حلال.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �أك��د �شمو 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لتنفيذي �شرورة تر�شيخ مبد�أ  �ملجل�س 
�لو�حد  �لفريق  وروح  �جلماعي  �لعمل 
بني موظفي حكومة دبي لتحقيق روؤية 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل 
�إىل �ملر�كز �لأوىل على  بالو�شول بدبي 
�مل�شتويات كافة. وقال �شموه نحن فريق 
حممد بن ر��شد �لذي يحول �لتحديات 
�إىل فر�س ويعتمد على �لأد�ء �جلماعي 
�أو  �أي��ة حو�جز  �ل��ذي ميكن من تخطي 
مو�جهة  على  �ل��ق��درة  وي�شمن  عقبات 

�أية حتديات م�شتقبلية.
ج���اء ذل���ك خ���الل �إط�����الق ���ش��م��وه �م�س 
مبادرة  كاأول  �لألعاب �حلكومية  مبادرة 
�شعار فريق  �ل��ع��امل حت��ت  م��ن نوعها يف 
ت�شتهدف  و�ل���ت���ي  و�ح�����د  ه����دف  و�ح�����د 
ت��ر���ش��ي��خ م���ب���د�أ �ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي وروح 
�حلكومة  موظفي  بني  �لو�حد  �لفريق 
وذل��ك يف �أب��ر�ج �لإم���ار�ت بح�شور �شمو 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ 
�ل��ن��ائ��ب �لأول  دب��ي  ن��ائ��ب ح��اك��م  مكتوم 
لرئي�س �ملجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ 
�أحمد بن �شعيد �آل مكتوم �لنائب �لثاين 
و�أع�شاء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 

�ملجل�س �لتنفيذي.

وقال �شمو ويل عهد دبي - بهذه �ملنا�شبة 
- نحن نعي�س يف �شباق م�شتمر نتناف�س 
للتفوق  معه  ونطمح  �لتميز  على  فيه 
لنا  �شيجلبه  �لتيقن مما  �شعوبة  ورغ��م 
�مل�شتقبل �إل �أن �شيئا و�حد� ل يتغري يف 
على  قدرتنا  وه��و  �لنجاح  نحو  طريقنا 
مو�جهة ما ميكن �أن ياأتي به �مل�شتقبل من 
حتديات. و�لو�شول �إىل �لهدف �ملن�شود 
و�لبذل  و�لإ�����ش����ر�ر  ب��ال�����ش��غ��ف  ي��ت��ح��ق��ق 
و�لعطاء وتطوير �لذ�ت ول يتاأتى ذلك 
ففريق  �جلماعي  �لعمل  خ��الل  م��ن  �إل 
�لعمل هو �لطاقة �لرئي�شة لأي موؤ�ش�شة 
�جناز�تها  ور�ء  �لأ�شا�شية  �ل��دف��ع  وق��وة 
فكثريون ميكنهم بناء فريق عمل ولكن 
�لأ�شعب و�لأجمل هو خلق روح للفريق 
�ملتنقلة بني  �ل��ط��اق��ة  �ل����روح ه��ي  ف��ه��ذه 
�أف���ر�ده حت��ول �ملخاطر لفر�س و جتعل 
من �لتحديات جمال لتحقيق مزيد من 

�لنجاحات و�لإجناز�ت.
و�أكد �شموه نحن فريق يعمل بروح دبي 
�لريادية �لتي تتوق ملا يحمله �لغد يعمل 
ب��اأف��ك��ار م��ت��ج��ددة وط��اق��ة غ��ري متناهية 
وبروح خالقة ل تعرف �لكلل.. و�لألعاب 
�حلكومية جت�شد هذ� �لفكر بتحد جديد 
�لتعاون و�لتفكري  لختبار قدر�تنا على 
بطرق غري �عتيادية يف تروي�س كل ما 
�ملبادرة هي  وهذه  �حتمالت  نو�جه من 
�لأوىل �شمن �شل�شلة مبادر�ت نعزز من 
و�حد  كفريق  تالحمنا  �أو����ش��ر  خاللها 
فرق  ملعنى  �لعامل  روؤي��ة  �شياغة  ونعيد 

�لقلب  د�ئما  ليكونو�  �حلكومية  �لعمل 
�لناب�س لإمارتنا ودولتنا �حلبيبة.

�أن  و�أ���ش��اف �شموه   �لأل��ع��اب �حلكومية 
جديدة  جت��رب��ة  �مل�شاركة  �ل��ف��رق  تعي�س 
�ملغزى  �أع�شاوؤها عن قرب على  يتعرف 
�حلقيقي لالإ�شر�ر و�لن�شجام و�للتز�م 
لهدف  و�حد  كفريق  و�ل�شغف  و�لتعاون 
و�ح�����د و�لح���ت���ف���اء ب�����روح �ل���ف���وز �ل���ذي 
نبيلة  ومناف�شة  طويل  جهد  بعد  ي��اأت��ي 
من  �مل�شتخل�شة  �لدرو�س  �أن  ثقة  وكلي 
ومردودها  بثمارها  �شتاأتي  �ملبادرة  هذه 
ونحن  موؤ�ش�شاتنا  �أد�ء  على  �لإي��ج��اب��ي 
نعمل على مزيد من �ملبادر�ت نعزز من 

خاللها �أو��شر تالحمنا كفريق و�حد.
على  �حلكومية  �لأل��ع��اب  م��ب��ادرة  وتركز 
�ل��ف��ري��ق �لو�حد  ب����روح  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة 
للو�شول �إىل هدف م�شرتك فهي �لأوىل 
يف  �حلكومات  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
تعزيز قيم �لتعاون و�لن�شجام و�لتفكري 
وتاأتي  �لبدنية.  و�ل��ق��وة  �ل�شرت�تيجي 
ه���ذه �مل���ب���ادرة جت�����ش��ي��د� مل��ق��ول��ة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�لعمل  �لإ����ش���ر�ر  تعلمنا  “�لريا�شة 
و�لعد�لة  �لقو�نني  و�ح���رت�م  �جلماعي 

مع خ�شومنا.
يف  �حلكومية  �لأل��ع��اب  فكرة  وتتلخ�س 
ت�شجيع �لفرق �حلكومية على �لتناف�س 
مبتكرة  جمموعة  لجتياز  بينها  فيما 
�لتي  و�لذهنية  �لبدنية  من �لختبار�ت 
ت��ت��ط��ل��ب �ل��ع��م��ل ك��ف��ري��ق و�ح����د ميتلك 

مقومات حمددة كالتفكري �ل�شرت�تيجي 
�لتي  �مل�شكالت  حلل  �لذهنية  و�مل��ه��ار�ت 
للتحمل  �ل��ب��دن��ي��ة  و�ل����ق����وة  ت��و�ج��ه��ه��م 
و�شتتو�جه  ع��ال��ي��ة.  تناف�شية  �أج����و�ء  يف 
�حلكومية  �جلهات  من  �مل�شاركة  �لفرق 
يف ت�شعة �ختبار�ت على �أ�شا�س �لت�شفية 
و�ختبار و�حد للنهائي وقد مت ت�شميم 
ه���ذه �لخ��ت��ب��ار�ت وف���ق م��ع��اي��ري عاملية. 
�ل��رج��ال و�ل�شيد�ت  �ل��ف��ائ��ز م��ن  وي��ت��وج 
قيمة  وت�شل  �حلكومية  �لأل��ع��اب  بكاأ�س 
ومن  دره���م.  ملليوين  �لنقدية  �جل��و�ئ��ز 
�مل��ق��رر �أن ت��ب��د�أ �لأل���ع���اب �حل��ك��وم��ي��ة يف 
يف  �أيام  ثالثة  ملدة  وت�شتمر  �أبريل   26
�شيفتح  حيث  بدبي  بيت�س  كايت  �شاطئ 
�مل�����ج�����ال حل���ك���وم���ة دب������ي و�حل����ك����وم����ات 
�لحتادية و�ملحلية يف �لإمار�ت �لأخرى 
وي�شرف  رغ��ب��ت��ه��م.  ح���ال  يف  للم�شاركة 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة دب����ي على 
جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل���ب���ادرة  تنظيم 
��شرت�تيجية  وب��رع��اي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
من �شركة مر��س �لقاب�شة �لأمر �لذي 
�لقطاعني  و�لتكامل بني  �لتعاون  يوؤكد 
�لتعرف  ومي��ك��ن  و�خل���ا����س  �حل��ك��وم��ي 
�لألعاب  حول  �ملعلومات  من  مزيد  على 
�حلكومية من خالل �ملوقع �لإلكرتوين 
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من جانبه �أ�شاد �شعادة عبد�هلل �لب�شطي 
�لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 

دبي باأهد�ف �ملبادرة و�لتي ترتجم روؤية 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
عمل  ب��ي��ئ��ة  تهيئة  ب�����ش��رورة  م��ك��ت��وم  �آل 
و�لتعاون  �لو�حد  �لفريق  روح  ركيزتها 
وت�شجيع �لإبد�ع و�لبتكار �شعيا لتحقيق 

طموحاتنا و�أهد�فنا.
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
يف  “ن�شتند  دب�����ي  لإم��������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ل�شبابية  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل���روح  �إىل  عملنا 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  ل�شيدي �شمو 
وتر�شيخ  تعزيز  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل��ق��ي��م �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة لفرق 
�لعمل وذلك من خالل �إطالق مبادر�ت 
نوعية.. و�لألعاب �حلكومية تاأتي �ليوم 
و�لبدنية  �ل��ذه��ن��ي��ة  �ل��ق��وة  م��ن  مب��زي��ج 
بطريقة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لأد�ء  ل��ت��ح�����ش��ني 
مبتكرة وغري ماألوفة �لأمر �لذي يعزز 
من مكانة حكومة دبي كو�حدة من �أكرث 

�حلكومات ديناميكية يف �لعامل.
�لب�شرية ع�شب  �مل��و�رد  “ت�شكل  و�أ�شاف 
�لإيجابية  �لعمل فبقدر�تهم وطاقاتهم 
بقلب  و�ل��ع��م��ل  �ل��ت��ع��اون  روح  تبث  �ل��ت��ي 
�ملن�شودة  �لأه��د�ف  و�حد ميكننا حتقيق 
وت�شهم هذه �ملبادرة يف �شقل هذه �لقيم 
�ل�شخ�شية وتعزيزها من خالل جتربة 
�أن تلقى  ن��وع��ه��ا. ون��ت��م��ن��ى  ف��ري��دة م��ن 
ه���ذه �مل���ب���ادرة ���ش��د�ه��ا �مل���اأم���ول يف فهم 
�أوكلنا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��وؤول��ي��ة و�ل��ث��ق��ة  ح��ج��م 
بروح  �لعمل  يف  عاتقنا  على  و�مللقاة  بها 
و�لإمار�ت  بدبي  للدفع  �لو�حد  �لفريق 

�لأف�شل  �ل���دول  م��وؤ���ش��ر�ت  ���ش��د�رة  �إىل 
هذه  يف  يفوتني  ول  �لعامل  يف  و�لأ�شعد 
جمل�س  مع  �شر�كتنا  �أثمن  �أن  �ملنا�شبة 
�لر�عية  �لر�شمية  �لريا�شي �جلهة  دبي 
للريا�شة يف دبي وجمموعة مر��س على 
دعمها �لكبري للمبادر�ت �حلكومية مما 
ير�شخ �ل�شر�كة بني �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�س.
من جهته قال �شعادة مطر �لطاير نائب 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �إنه تنفيذ� 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�لتنفيذي رئي�س جمل�س  رئي�س �ملجل�س 
�إطالق  �لذي عودنا على  �لريا�شي  دبي 
�ل��ت��ي م��ن �شاأنها  �مل���ب���ادر�ت و�لأن�����ش��ط��ة 
ت��اأت��ي م���ب���ادرة �لألعاب  �مل��ج��ت��م��ع  �إ���ش��ع��اد 
ك��ح��دث متميز وف��ري��د من  �حل��ك��وم��ي��ة 

نوعه حمليا وعامليا.
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �مل���ب���ادرة  �أن  و�أو����ش���ح 
�لعمل �جلماعي و�إبر�ز قوة روح �لفريق 
يف مو�جهة �لتحديات و تخطي �ل�شعاب 
و�لذهنية  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ط��اق��ات  وحت��ف��ي��ز 
كبري�  �إيجابيا  �أث���ر�  لها  �شيكون  و�ل��ت��ي 
و�لبدنية  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �ل�������ش���ح���ة  ع���ل���ى 
و�لذهنية للموظفني وحتقيق �لتو��شل 
ب���ني �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
�ملناف�شات �لريا�شية ملا للريا�شة من دور 

يف ت�شجيع  �لعمل �جلماعي.
�لريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لتنفيذي  �ملجل�س  مع  بال�شر�كة  يفخر 
من  �لأوىل  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �إط������الق  يف 
ومبتكرة  ملهمة  م���ب���ادرة  ف��ه��ي  ن��وع��ه��ا 
زيادة  يف  وت�شهم  �جلماعي  �لعمل  تتوج 
�لفريق  ب��روح  �لعمل  وتعزيز  �ل��رت�ب��ط 

بني موظفي �حلكومة.
من ناحيته قال �شعادة عبد �هلل �حلباي 
مبادرة  �إن  “مر��س”  جمموعة  رئي�س 
“�للعاب �حلكومية” �لتي �أطلقها �شمو 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�إ�شافية على �حلكمة  مكتوم هي �شهادة 
و�لروؤية �لثاقبة �لتي متتاز بها قيادتنا 
�ملبادرة  تدعم هذه  و�ملجموعة  �لر�شيدة 
�جل���دي���دة �ل���ت���ز�م���ا م��ه��ا ب��ت��ع��زي��ز حياة 
ن�����ش��ط��ة يف دب���ي وذل����ك لأنها  ح�����ش��ري��ة 

ت�شهم يف حتقيق حياة �شعيدة.
�أم��ل��ه م��ن خ���الل �لتعاون  و�أع�����رب ع��ن 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  مع 
ت�شجيع  يف  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي  وجم��ل�����س 
�ل�شر�كات  م��ن  ج��دي��دة  و�أمن���اط  �أ�شكال 
و�لتي  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ب��ني 

�شيكون لها تاأثري �جتماعي �إيجابي.

•• دبي - وام:

�ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل �أمر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
بعدم  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 

زيادة ر�شوم حكومة دبي خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة.
وياأتي هذ� �لقر�ر حر�شا من �شموه على تعزيز �ل�شتقر�ر 

لدبي  �لقت�شادية  و�لتناف�شية  للمو�طنني  �لجتماعي 
�لجتماعية  للبيئة  �ملتو��شل  �حلكومي  للدعم  وتر�شيخا 
و�ل�شتثمارية يف �لإمارة وما يرتتب على ذلك من تاأثري�ت 
�إيجابية تطال جميع �شر�ئح �ملجتمع. وكان جمل�س �لوزر�ء 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  برئا�شة �شاحب 
�أي ر�شوم حكومية على  زي��ادة  �شابق عدم  قد قرر يف وقت 
�أي من �خلدمات �ملقدمة من قبل �حلكومة �لحتادية ملدة 

ثالث �شنو�ت �عتبار� من تاريخ �عتماد �لقر�ر.

•• دبي-وام: 

�لأحمر  و�ل�شليب  �لأح��م��ر  للهالل  �لعربية  �ملنظمة  ت�شارك 
بح�شور عدد من جمعيات �لهالل �لأحمر �لوطنية �خلليجية 
و�لعربية يف معر�س وموؤمتر دبي �لدويل لالإغاثة و�لتطوير 
م�شاء  وي�شتمر حتى  �لثنني  �ل��ي��وم   ينطلق  �ل��ذي   15 ديهاد 

�خلمي�س �لقادم.
و�أك����د �ل��دك��ت��ور ���ش��ال��ح ب��ن ح��م��د �ل�����ش��ح��ي��ب��اين �لأم����ني �لعام 
للمنظمة �أن م�شاركة �ملنظمة يف “ديهاد” تنطلق من ر�شالتها 
�لهالل  جمعيات  دور  وتاأكيد  و�لإغاثي  �لإن�شاين  �لعمل  نحو 
�لأحمر �لعربية يف ظل دور �ملنظمة �لقائم على تن�شيق �لعمل 
�ملت�شررين  م��ع��ان��اة  تخفيف  �إىل  �ل��ر�م��ي  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��رب��ي 

�مل�شاعد�ت  وتوثيق  للمحتاجني  �لعاجلة  �ل�شتجابة  وحتقيق 
�لدولية  �حلركة  مكونات  وم�شاركة  �جلمعيات  تقدمها  �لتي 
�لإن�شانية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �لأح���م���ر  و�ل���ه���الل  �لأح���م���ر  لل�شليب 

�لأخرى.
�لفعاليات  من  �لعديد  م�شاركتها  يف  تتبنى  �ملنظمة  �أن  وق��ال 
يف  �لأحمر  و�ل�شليب  �لأحمر  �لهالل  جمعيات  تنفذها  �لتي 
ون�شر  و�لإغاثي  �لإ�شعايف  �جلانب  �إىل  �إ�شافة  �لعربي  �لعامل 
م��ب��ادئ �ل��ق��ان��ون �ل����دويل �لإن�����ش��اين و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا وتطوير 
و�لوقوف  به  و�لرت��ق��اء  �لإن�شاين  �ملجال  يف  �لتطوعي  �لعمل 

على جودته و�لعمل على توثيق عالقة �ملنظمة بالإعالم.
و�ل�شليب  �لأحمر  للهالل  �لعربية  �ملنظمة  م�شاركة  �أن  يذكر 
�لأح���م���ر �ل��ف��اع��ل��ة مب��ع��ر���س وم���وؤمت���ر دب���ي �ل����دويل لالإغاثة 

و�لتطوير “ديهاد” تعد فر�شة �شانحة لها لاللتقاء بالأطر�ف 
�أجل  و�لإن�شاين من  �لإغاثي  بالعمل  �ملهتمة  �ملعنية و�جلهات 
من  �ل��دويل  �ملحفل  ه��ذ�  يف  و�لتكامل  �لتن�شيق  د�ئ��رة  تو�شيع 
خالل �إقامة دو�ئر نقا�شية �إقليمية ودولية بني كافة �لأطر�ف 
�ملعنية و�شول �إىل فتح �لطريق لبناء �ل�شر�كات �لإن�شانية مع 
وهو  �خلا�س  �لقطاع  وم�شوؤوليات  �لدولية  �ملنظمات  خمتلف 
ما ي�شعى �ملعر�س لتحقيقه يف �شبيل تن�شيق �جلهود و�لتكامل 
و�لتعاون بني كافة �ملنظمات �ملعنية يف �جلانب �لإن�شاين بهدف 
تعزيز �مل�شاعد�ت �لإن�شانية وتن�شيق �جلهود �لإمنائية �لدولية 
�ملنظمات  خمتلف  ب��ني  �لتو��شل  عمليات  وتن�شيق  �مليد�نية 
و�جلمعيات �لإغاثية على م�شتوى �لعامل لت�شهيل �مل�شاركة يف 

تلبية �حتياجات �ملت�شررين من �لأزمات وتنا�شل �لكو�رث.

حمدان بن حممد ياأمر بعدم زيادة ر�سوم 
حكومة دبي يف الثالث �سنوات املقبلة

املنظمة العربية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر ت�سارك يف »ديهاد«

حمدان بن حممد يطلق مبادرة الألعاب احلكومية الأوىل من نوعها يف العامل

عملية “العناكب” ل�سرطة اأبوظبي ت�سبط ع�سابة الفوز باجلوائز الوهمية

�سرط��ة عجم���ان تلق��ي القب����س عل��ى الع�س��اب��ة 
الثاني��ة لل�سرق���ة بالب�س���ق

•• عجمان ـ الفجر 

�إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ع�شابة  ب��ع��د 
�ملا�شي،  �لعام  يف  بالب�شق  �ل�شرقة 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  مت��ك��ن��ت 
�إد�رة  �أف����������ر�د  ب���ج���ه���ود  ع���ج���م���ان 
من  �جلنائية  و�ملباحث  �لتحريات 
�أخرى  ع�شابة  على  �لقب�س  �إلقاء 
م��ك��ون��ة م��ن �أرب���ع���ة �أ���ش��خ��ا���س من 
يف  تخ�ش�شت  �لإفريقية  �جلن�شية 
جر�ئم �ل�شرقة و�لن�شل بالحتيال 

على �لآخرين من خالل �لب�شق.
�شعيد  �أح�����م�����د  �ل�����ر�ئ�����د  و������ش�����رح 
�لتحريات  �إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي 
و�ملباحث �جلنائية حول مالب�شات 
هذه �لو�قعة عن ورود عدة بالغات 
لل�شرقة  �أ�شخا�س  بتعر�س  تفيد 
باحليلة و�لن�شل من قبل �أ�شخا�س 
م�����ن �جل���ن�������ش���ي���ة �لإف����ري����ق����ي����ة يف 
�لأ�شو�ق �لتجارية و�أماكن �كتظاظ 
�ملت�شوقني، ويتعمدون �لب�شق على 
�شرقته ثم تقدمي  �مل��ر�د  �ل�شخ�س 
مكان  م�شح  مبحاولة  له  �لعتذ�ر 
�ل��ب�����ش��ق، و�أث���ن���اء ذل���ك ت��ت��م عملية 

�ملجني  يحمله  م��ا  و�شرقة  �لن�شل 
عليه يف جيوب مالب�شه.

�لتحريات  �إد�رة  م��دي��ر  و�أ����ش���اف 
ت�شكيل  مت  �أن��ه  �جلنائية  و�ملباحث 
�لع�شابة  ه��ذه  ملتابعة  عمل  فريق 
و�لتحري عنها، حيث متكن رجال 
عليهم  �ل���ت���ع���رف  م����ن  �ل�������ش���رط���ة 

حماولتهم  �أث����ن����اء  وم���ر�ق���ب���ت���ه���م 
�لأ�شخا�س  �أح����د  ع��ل��ى  �لح��ت��ي��ال 
من �جلن�شية �لآ�شيوية يف منطقة 
ب��ع��ج��م��ان، وت��وج��ه �ثنان  �ل��ن��خ��ي��ل 
وبقي  �ملذكور  �ل�شخ�س  �إىل  منهم 
قيام  و�شوهد  للمر�قبة،  �لآخ���ر�ن 
�ل�شخ�س  ع��ل��ى  بالب�شق  �أح���ده���م 

ليم�شح  م��ن��ه  و�ع���ت���ذر  �مل�����ش��ت��ه��دف 
م���ك���ان �ل��ب�����ش��ق ف��ي��م��ا ق����ام �لآخ����ر 
بعملية �لن�شل، وتوجها ب�شرعة �إىل 
�لأجرة  �شيارة  و��شتقلو�  �شركائهم 
�لتحريات  رج���ال  ح��ا���ش��ره��ا  �ل��ت��ي 
وتبني  �ل���ه���رب،  م��ن  متكنهم  ق��ب��ل 
�جلن�شية  من  �لأربعة  �ملتهمني  �أن 

�مل����دع����و ت.ب  �لإف����ري����ق����ي����ة وه������م 
ه.�أ.������س  و�مل����دع����و   ح.خ.�  و�مل���دع���و 

و�ملدعو �س.م.
وبعد �لتحقيق �ملبدئي مع �ملتهمني 
جرمية  ب��ارت��ك��اب  جميعهم  �أق����رو� 
�ل�شرقة من خالل تتبع �لأ�شخا�س 
وعليه  لن�شلهم،  عليهم  و�لب�شق 
�لقانونية  �لإج�������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  مت 
وملف  �ملتهمني  وحتويل  �ل��الزم��ة 

�لق�شية �إىل �لنيابة �لعامة.
�لتحريات  �إد�رة  م���دي���ر  و�أ�����ش����اد 
وخربة  بكفاءة  �جلنائية  و�ملباحث 
رج����ال �ل�����ش��رط��ة وج��ه��وده��م �لتي 
مت���ك���ن���و� ب���ه���ا م����ن �ل���ق���ب�������س على 
�مل��ت��ه��م��ني، د�ع����ي����اً �جل���م���ه���ور �إىل 
�أخ��ذ �حليطة و�حل���ذر مم��ن يقوم 
�مل�شتبهة،  �لت�شرفات  ه��ذه  مبثل 
�ل��ت��ب��ل��ي��غ عن  �ل��������رتدد يف  وع�������دم 
�ل�شارقني، وعن �أي جرمية �أخرى 
�أن  موؤك�د�ً  �لقانون،  عليها  يعاقب 
باملر�شاد  �شتكون  عجم�ان  �شرط�ة 
و���ش��ت��ت��ع��ام�����ل ب��ك�����ل ح�������زم م�����ع ك�ل 
م��ن ي��ف��ك��ر ب��ال��ع��ب��ث ب��اأم��ن �لوطن 

و�شالم�ة �ملو�طني�ن و�ملقيمي�ن.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شبطت �شرطة �أبوظبي، ع�شابة »�جلو�ئز �لهاتفية �لوهمية » �لتي ��شتولت على مال �لغري بطرق �حتيالية، 
م�شتغلة �لعرو�س �لرتويجية لأحد مزودي �خلدمات �لهاتفية، يف عملية �حرت�فية �أطلق عليها »�لعناكب«.

و�أفاد �لعميد ر��شد مبارك �مل�شماري، مدير مديرية �شرطة �ملناطق �خلارجية يف قطاع �لأمن �جلنائي، باأن 
�أ�شخا�س من �جلن�شية �لآ�شيوية، �متهنو� و�شائل �لن�شب عرب   10 �إلقاء �لقب�س على  �أ�شفرت عن  �لعملية 
�لهو�تف، من خالل �إيهام �ل�شحايا بفوزهم بجو�ئز نقدية لكي يقومو� بتحويل مبالغ مالية عرب �شركات 

�ل�شر�فة، �أو من خالل �لأر�شدة �لهاتفية، كر�شوم ل�شتالم �جلو�ئز �لوهمية.
�شحايا  وقعو�  باأنهم  تفيد  �أ�شخا�س  من  بالغات  تلقى  للمديرية،  �لتابع  �لرحبة  �شرطة  مركز  �أن  و�أو�شح 
�أمنية  خطة  و�شع  مت  ذل��ك،  �شوء  وعلى  وهمية،  ب��اإغ��ر�ء�ت  مدخر�تهم  ��شتنزفت  هاتفي،  �حتيال  لعمليات 
ل للم�شتبهني، ومت تتبع حتركاتهم �لتي كانت �أ�شبه بخيوط �لعنكبوت، ل�شبطهم  مدرو�شة، قادت �إىل �لتو�شّ
�لإج���ر�ء�ت  تقنني  بعد  عليهم،  �لقب�س  �أُل��ق��ي  حتى  �حلا�شمة،  �للحظة  ت��اأّك��دت  �إن  وم��ا  �ملنا�شب،  �ل��وق��ت  يف 

�لقانونية.
و�أ�شاف �أن �ل�شبطية �شملت حتريز �لعديد من �لوثائق �ملزورة، و�لأجهزة و�لأدو�ت �مل�شتخدمة، ف�شاًل عن 

�لهو�تف و�لبطاقات �مل�شتخدمة يف عمليات �لحتيال.
وحذر م�شتخدمي �لهو�تف �ملتحركة من »م�شيدة« �جلو�ئز �لوهمية �لتي ت�شتهدف �ل�شتيالء على مدخر�تهم 
بعرو�س ترويجية خادعة، طمعاً يف �لربح �ملادي �ل�شريع من غري �شمانات حقيقية د�عياً �جلمهور �إىل �شرعة 
�لإبالغ عن مرتكبي تلك �جلر�ئم، لفتاً �إىل �أن �لبالغات �ملبكرة ُت�شهم ب�شكل كبري يف تعقب ومالحقة �جُلناة، 
�لتي  �لتحذيرية  للن�شائح  �ل�شتجابة  نف�شه على �شرورة  �لوقت  يف  �خلادعة، م�شدد�ً  باأ�شاليبهم  و�لإطاحة 
تبثها �ل�شرطة، و�جلهات �ملعنية، عرب و�شائل �لإعالم ومن�شات �لتو��شل �لجتماعي، للتحذير من �لوقوع يف 

بر�ثن حمرتيف �لحتيال �لهاتفي.

•• دبي-وام:

�لتا�شع حتت  �ل�شنوي  نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلها 
يف  جمري�  مدينة  ز�يد” يف  عيال  نحن  ف��خ��ور�..  “كن  �شعار 
�إطار  “عام ز�يد” ويف  دبي وذلك �حتفاء بالقيم �لتي ميثلها 
حر�شها على تعزيز �لتو��شل مع �ملوظفني وتوفري بيئة عمل 

�شعيدة و�إيجابية.
جمل�س  رئي�س  �لطاير  حميد  مطر  معايل  �لحتفال  ح�شر 
�لإد�رة و�شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س 
حمد  وم��اج��د  �لها�شمي  حممد  وع��ب��د�هلل  للهيئة  �لتنفيذي 
عارف  عبد�لرحمن  ونبيل  �ل�شارد  حممد  و�شعيد  �ل�شام�شي 
للرئي�س  �لتنفيذيني  و�ل��ن��و�ب  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 

ونو�ب �لرئي�س وقر�بة 1200 من موظفي �لهيئة.
�لهيئة  �أن  �إىل  كلمته  يف  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  و�أ���ش��ار 
نظمت حفلها �ل�شنوي هذ� �لعام حتت �شعار “كن فخور� نحن 
عيال ز�يد” �ن�شجاما مع �لحتفاء بعام ز�يد يف دولة �لإمار�ت 
�لذي يو�فق �لذكرى �ملئوية مليالد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
وقال �شعادته “ يف عام ز�يد ن�شتح�شر �لقيم �ل�شامية و�ملبادئ 
دولة  �أب��ن��اء  نفو�س  يف  ث��ر�ه  �هلل  طيب  غر�شها  �لتي  �لأ�شيلة 
�لتاأ�شي�س  ونتذكر جهوده يف  �أر�شها  و�ملقيمني على  �لإم��ار�ت 
�أ�شحت منوذجا لل�شعادة  لتجربة وحدوية فريدة وبناء دولة 
و�لإيجابية و�لت�شامح وقبول �لآخر.. و�ليوم تو��شل قيادتنا 
�مل�شتقبل  ت�شت�شرف  ل  روؤي��ة  وف��ق  ز�ي��د  �ل�شيخ  نهج  �لر�شيدة 

و�لزده����ار  �ل��ت��ط��ور  م�شرية  وت��و����ش��ل  ت�شنعه  و�إمن���ا  فح�شب 
لت�شبح دولة �لإمار�ت �أف�شل دولة يف �لعامل«.

“ نحن عيال ز�يد كلمات ت�شعرنا بالفخر و�لعتز�ز  و�أ�شاف 
لنتمائنا لز�يد �خلري وت�شكل حافز� ود�فعا لنا لتحقيق �ملزيد 
كربى  م�شوؤوليات  حتملنا  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  �لإجن����از�ت  م��ن 
�آل مكتوم  فكما يقول �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
��شمه  يحملون  ل  ز�يد  وعيال  ز�يد”..  عيال  جميعا  “نحن 
و�أخالقه  قيمه  �أي�شا  يحملون  بل  فقط  وطنه  على  وحر�شه 
ويف  �لنا�س”..  كل   ... للنا�س  وحبه  وت�شاحمه  �شدره  و�شعة 
يف  �لر�شيدة  قيادتنا  ب��روؤي��ة  نهتدي  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�ملتكامل  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  م��ن  منهجية  وف��ق  �ل��وط��ن  خ��دم��ة 
�إ�شعاد  �ملوؤ�ش�شية  �لهيئة  قيم  م��ن  �نطالقا  �ملجتمع  خلدمة 

�ملعنيني و�حلوكمة �لر�شيدة و�لتميز و�لبتكار و�ل�شتد�مة«.
للم�شوؤولية  ��شرت�تيجيتها  و�ءم����ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لتي  ز�يد  لعام  �لرئي�شة  �لأه��د�ف  و�لتطوعية مع  �ملجتمعية 
ومنجز�ته  ز�ي���د  �ل�شيخ  مب�شرية  �لتوعية  تعزيز  يف  تتمثل 
ومكانته وتخليد �شخ�شيته ومبادئه وقيمه وتخليد �إرثه عرب 
ت�شمل  �لتي  وقيمه  روؤي��ت��ه  مع  تتو�فق  وم��ب��ادر�ت  م�شروعات 
و�أطلقت  �لإن�����ش��ان..  وب��ن��اء  �حلكمة و�لح����رت�م و�ل���ش��ت��د�م��ة 
مبادرة   29 يت�شمن  ز�ي���د  ل��ع��ام  متكامال  ب��رن��اجم��ا  �لهيئة 
قيم  تعك�س  �ل��ت��ي  و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�شمل 
ومبادئ �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد وتاأتي �متد�د� ملبادر�ت �لهيئة 

خالل عام �خلري«.

»كهرباء دبي« تنظم حفلها ال�سنوي التا�سع حتت �سعار »كن فخورا نحن عيال زايد«
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �شر جمال �لعا�شمه  

رخ�شة رقم:CN 1055108 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شريفه عبد�هلل �شالح عبد�هلل �ملحروقي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �شريفه عبد�هلل �شالح عبد�هلل �ملحروقي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ملاز غابريا �شو�س ويلد يجري جي�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للهو�تف  �ل�ش�����ادة/ثري هوني�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحركة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2027498 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

مهر�ب مهري بوفارى حمتاب منيك بوفارى من 49% �ىل %17
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد توفيق �لعامل حممد �شم�س �لعامل %16
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة معني �لدين روكون حممد نا�شر �لدين %16
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
م�شفح   �أر�س  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1198974 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة فهد �حمد عبد�هلل هادي �ل�شعدي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة في�شل قمر مالك قمر �ل�شالم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه ح�شن عبد�هلل عبد�لرحمن �ل ب�شر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري �دفان�س كري  رقم:1881224 
للخدمات �لد�رية ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمان ل�شت�شار�ت 

�ملو�رد �لب�شرية
 رخ�شة رقم:CN 1735201 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يحيى عبد�هلل �ملهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ملنذر تاج �لدين عبد�هلل �حلاج ناجي �شالح

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم كريل تامنيه ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1402582 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممود ��شد �حمد ��شد �لها�شمي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فار�شينا �ر�فا�شريي فريد %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فار�شينه �ر�فا�شريى فريد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم نا�شر �شعيد �ملر
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لو�شاطة  ��س  �م  �ل�ش�����ادة/�ي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلدمات  رخ�شة رقم:CN 2258154  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�ي �م ��س لو�شاطة �خلدمات
AMS SERVICES BROKER

�ىل/ �ي �م ��س جي �ر بي لو�شاطة �خلدمات
AMS G R P SERVICES BROKER

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

 CN 1272228-1:طر�بل�س - فرع 1 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1023344 بال�شم �لتجاري �لبقاء للمقاولت 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لعامة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ن�شر لتنظيم �لفر�ح - فرع
رخ�شة رقم:CN 1189702  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ن�شر لتنظيم �لفر�ح 
رخ�شة رقم:CN 1069334  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بفريل 

لإد�رة �ملطاعم 
رخ�شة رقم:CN 1764945  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �أر�س م�شفح

رخ�شة رقم:CN 1198973 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شحاق �حمد ��شحاق �حمد جالل دين جالل دين %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فهد �حمد عبد�هلل هادي �ل�شعدي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه ح�شن عبد�هلل عبد�لرحمن �ل ب�شر

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*12 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/مطعم �أر�س م�شفح
MUSAFFAH LAND RESTAURANT

�ىل/مطعم �أر�س م�شفح ذ.م.م
MUSAFFAH LAND RESTAURANT LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شفن �شتار �شوبرماركت 

رخ�شة رقم:CN 1906002 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد �شامل خمي�س غامن �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لكرمي عبد�لرحمن عبد�لكرمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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القبطان للوكالت التجارية- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 

�لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�شادر بتاريخ: 2018/02/21  بحل وت�شفية �شركة

 )�لقبطان للوكالت �لتجارية - ذ م م(

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى 

 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني 

�لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي 

�لثبوتيه، وذلك خالل  �مل�شتند�ت  و�إح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سركة احلل الأمثل خلدمات ال�سيارات
بناء على حكم حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لد�ئرة �لتجارية �لكلية 
�حلل  �شركة  وت�شفية  تقرر:حل  بجل�شة:2017/12/28  �ل�شادر 
�حلو�شني  علي  �ل�شيد/�حمد  وتعيني  �ل�شيار�ت  خلدمات  �لأمثل 

كم�شفي ق�شائي لل�شركة.
فعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل مكتب �مل�شفي 
 - رقم:026330703  فاك�س   - رقم:026331500  هاتف  �ملعني 
�س.ب:35606 �بوظبي - �خلالدية - بناية رقم 63 - بناية د�ما�س 
�مل�شتند�ت  و�ح�شار   2 رقم  مكتب   - �مليز�نني  �لطابق   - �شابقا 

�لثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
امل�ضفي الق�ضائي/احمد علي احلو�ضني
قيد وزارة العدل:168

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بحري�ن للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1124139  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/م�شرت  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

�شربنغ بوتيتو لالغذية - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1191988-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5

اإعــــــــــالن
�لذهبية  �لو�حة  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيد�ت  رخ�شة رقم:CN 1134213  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 0.80*2.50 �ىل 2.78*1

تعديل ��شم جتاري من/خياط �لو�حة �لذهبية لل�شيد�ت
GOLDEN OASIS LADIES TAILORING

�ىل/ خياط �لثوب �لذهبي لل�شيد�ت
ATHOUB ATHAHABI TAILOR FOR LADIES

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ملباين �مللكية للمقاولت �لعامة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1115178 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد مبارك طماطم �لعفاري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف لهيه لويهى �لزفنه حممد �لعفاري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر حممد �لدحبه �حل�شيني �لعفاري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حممد �لدحبه �حل�شيني �لعفاري

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�شركة �ملباين �مللكية للمقاولت �لعامة ذ.م.م
AL MABANI AL MALAKIA GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�شركة �ملباين �مللكية للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL MABANI AL MALAKIA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�شاحي  عبد�هلل  حممد  �شاحلة  بناية  �ل�شفرة   - �لعني  �شناعية  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
و�خرين �ىل �لعني �لعني �شناعية �لعني �ل�شيد/عبد�هلل �حمد حممد �لزرعوين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

حظيت م�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية 
�لذي  �ل�����ش��ب��ت  �لول  �أم�������س  �ل��ث��ام��ن��ة، 
�أي���ام���ه���ا ب��ت��ف��اع��ل ر�شمي  ����ش���ادف ر�ب����ع 
�ل�شعيد  وع��ل��ى  ك��ب��ريي��ن،  وجم��ت��م��ع��ي 
�ل���ر����ش���م���ي �ل���ت���ق���ى �ل�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي،  ك��اي��د 
بامل�شرية  �خليمة،  ر�أ���س  يف  �لقت�شادية 
كورني�س  على  رح��ال��ه��ا  حطت  ع��ن  بعد 

�لقو��شم بر�أ�س �خليمة.
بن  حممد  �ل�شيخ  تفقد  و�شوله  وف��ور 
كايد �لقا�شمي، وبرفقته كل من �شعادة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ك�����رم،  ب���ن  رمي 
�ملنظمة مل�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية، 
عام  مدير  �ملا�شي،  �شو�شن  و�ل��دك��ت��ورة 
�ل�شرطان،  م��ر���ش��ى  �أ���ش��دق��اء  جمعية 
و�لتوعوية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�لوردية،  �ل��ق��اف��ل��ة  ف��ر���ش��ان  م�����ش��رية  يف 
�لطبية  �لوردية”  “�لقافلة  ع���ي���ادة 
جتهيز�تها  حجم  على  ووق��ف  �ملتنقلة، 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لطبية  و�لأج��ه��زة 
�ملتوفرة فيها، و�لتي من �شمنها �أجهزة 
�ملاموجر�م �لالزمة لإجر�ء �لفحو�شات 
ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ����ش���رط���ان �ل���ث���دي وعنق 

�لرحم وغريها.
للقافلة  �مل��ت��و����ش��ل  ل��دع��م��ه  وت���ق���دي���ر�ً 
�لوردية، وحر�شه �لد�ئم على ��شتقبال 
م�����ش��رية ف��ر���ش��ان��ه��ا ل���دى و���ش��ول��ه��ا كل 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، كرمت  �إم�����ارة  �إىل  ع���ام 
فر�شان  مل�شرية  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�ل��ق��اف��ل��ة �ل����وردي����ة، �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
كايد �لقا�شمي، وبدورها ثمنت رمي بن 
كرم، دعمه �لالحمدود للقافلة، موؤكدًة 
ت�شافر  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  نف�شه  �ل��وق��ت  يف 
و�ملجتمعية  �لر�شمية  �جلهود  وتكاتف 
كافة، للحفاظ على ما مت �لتو�شل �إليه 
�لوعي  من منجز�ت على �شعيد تعزيز 
منها  �ملزيد  ولتحقيق  �لثدي  ب�شرطان 

يف �لفرتة �ملقبلة.
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شياق كرم  ذ�ت  ويف 
�للجنة  رئي�س  تر�فقه  �لقا�شمي،  كايد 
�لقافلة  فر�شان  مل�شرية  �ملنظمة  �لعليا 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  من  ع��دد�ً  �لوردية، 
�ل���ت���ي ظ���ل���ت تدعم  ر�أ��������س �خل���ي���م���ة  يف 
تعزيز  وُت�����ش��ه��م يف  �ل����وردي����ة،  �ل��ق��اف��ل��ة 
�ملا�شية،  �شنو�ت  �ل�شبع  خالل  ر�شالتها 
و�شمل �لتكرمي �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�خليمة  ر�أ����س  ومنطقة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س 
ومنتجع  ���ش��ق��ر،  وم�شت�شفى  �ل��ط��ب��ي��ة، 

�لكوف روتانا، وفريق �لأمن و�ل�شالمة 
و�لبيئة بر�أ�س �خليمة، ونادي �حلليفي 

للفرو�شية.
ومب�شاركة �أكرث من 15 فار�س وفار�شة 
�لفار�شة  بينهم  �جلن�شيات  خمتلف  من 
م��ري���ش��ك��ا ب���ريي �ل��ن��اج��ي��ة م��ن �شرطان 
�لثدي، جنحت �مل�شرية يف يومها �لر�بع 
�نطالقاً  كم(   12.2( م�شافة  قطع  يف 
م���ن د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة يف 
ر�أ���س �خليمة، م��رور� مب�شت�شفى �شقر، 

و�شوًل �إىل كورني�س.
“�كت�شفت  ب������ريي:  م��ري���ش��ك��ا  وق����ال����ت 
كنت  عندما  �ل��ث��دي  ب�شرطان  �إ�شابتي 
�لبدء  ويف  م��وم��ب��اي،  مدينة  يف  �أع��ي�����س 
كنت مرتعبة من �ملر�س وقلت ملاذ� �أنا؟ 
بهذ�  ُت�����ش��اب  عندما  �شيدة  �أي  ك�شعور 
�ملر�س، ولكن بعدها قررت �مل�شي قدماً 
لعملية  وخ�����ش��ع��ت  �ل���ع���الج،  ط��ري��ق  يف 
ج��ر�ح��ي��ة يف ف��رن�����ش��ا، وو����ش��ل��ت بعدها 
�ل�شفاء  يل  حتقق  �أن  �إىل  �لعالج  رحلة 
�لإم���ار�ت قبل  دول��ة  �إىل  �لتام، وقدمت 
عدة �أ�شهر وعندما تعرفت على م�شرية 
على  حر�شت  �ل��وردي��ة  �لقافلة  فر�شان 
�ل��ث��ام��ن��ة �لتي  �مل�����ش��ارك��ة يف م�����ش��ريت��ه��ا 
م�����ش��ارك��ة جتربتي  ف��ر���ش��ة  �أت���اح���ت يل 

�ل�شخ�شية مع �شرطان �لثدي، و�أ�شاهم 
يف تعزيز �لوعي باملر�س و�أهمية �لك�شف 
�ملوؤقتة  �لعياد�ت  وتوزعت  عنه«.   �ملبكر 
ر�أ�س  �إم���ارة  يف  رئي�شة  مو�قع  ثالثة  يف 
بن  ع���ب���د�هلل  م�شت�شفى  ه���ي:  �خل��ي��م��ة 
ع���م���ر�ن )�مل����وق����ع �ل���وح���ي���د �ل�����ذي وفر 
ومركز  و�لرجال(،  للن�شاء  �لفحو�شات 
�جل�����ري �ل�������ش���ح���ي، وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ������س 
�لثابتة  �لعيادة  تو�جدت  فيما  �خليمة، 
هذه  و�شهدت  �لقو��شم،  كورني�س  على 
�ل���ع���ي���اد�ت �إق����ب����اًل م���ن �مل���ر�ج���ع���ني من 
يف  وجنحت  و�ل��ف��ئ��ات،  �جلن�شيات  كافة 
تقدمي �لفحو�شات �ملجانية للك�شف عن 

�شرطان �لثدي ل� 739 �شخ�شاً.
�لتف�شيلية  �لطبية  �لإح�شاء�ت  وحول 
�ملوؤقتة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ع���ي���اد�ت  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت 
و�لعياد�ت �لثابتة 268  471 �شخ�شاً، 
 593 و  رج���ال،   146 بينهم  �شخ�شاً، 
�شيدة، و 149 مو�طناً و 590 مقيماً، 
�إجمايل  304 �شخ�شاً من  ومت حتويل 
�ملر�جعني �إىل �ملاموجر�م، و 24 �شخ�شاً 
وب��ذل��ك وبعد  �ل�����ش��وت��ي��ة،  �لأ���ش��ع��ة  �إىل 
�لأول  �ل��ي��وم  يف  �شخ�شاً   744 فح�س 
�ليوم  يف  �شخ�شاً  و659  �مل�����ش��رية،  م��ن 
�لثاين، و673 �شخ�شاً يف �ليوم �لثالث، 

ي�شبح جمموع �لفحو�شات �لتي ُقدمت 
خ���الل �لأي�����ام �لأرب���ع���ة �مل��ا���ش��ي��ة يف كل 
ور�أ�س  و�لفجرية،  ودب��ي،  �ل�شارقة،  من 

�خليمة، 2815 فح�شاً.
الوردية  القافلة  فر�ضان  م�ضرية 

ت�ضل اإىل اأم القيوين 
وو�شلت م�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية 
�لثامنة يف خام�س �أيامها �لذي ي�شادف 
�لقيوين  �أم  �إم������ارة  �إىل  �لأح�����د  �م�����س 
9:30 ���ش��ب��اح��اً من  ث��م ع��ن��د �ل�����ش��اع��ة 
مرور�ً  �ل��ع��ام،  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
�إىل  و����ش���وًل  �ل��ق��ي��وي��ن،  �أم  مب�شت�شفى 
�ملكتب �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين عند 
ق��اط��ع��ًة )9.7  1:35 ظ��ه��ر�ً  �ل�����ش��اع��ة 

كم(.
�ل��ط��ب��ي��ة جميع  �ل���ع���ي���اد�ت  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ملر�جعني من �ل�شاعة 10:00 �شباحاً 
كل  م�����ش��اًء يف   6:00 �ل�����ش��اع��ة  وح��ت��ى 
فلج  ومركز  �ل�شحي،  �شلمة  مركز  من 
�لذي  �ل��وح��ي��د  )�مل��وق��ع  �ل�شحي  �مل��ع��ال 
و�لرجال(،  للن�شاء  �لفحو�شات  �شيوفر 

وم�شت�شفى �أم �لقيوين.
�لثابتة  �لطبية  �لعياد�ت  �شتو��شل  كما 
�ملوجودة يف كٍل من و�جهة �ملجاز �ملائية 
ودبي  �ل��ف��ج��رية،  وكورني�س  بال�شارقة، 

مول، وكورني�س �لقو��شم بر�أ�س �خليمة، 
باأم  �ل���ع���ام  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  وم�شت�شفى 
وجممع  عجمان،  وكورني�س  �لقيوين، 
��شتقبال  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ل�شيف  ق��ري��ة 
�ملر�جعني، وتقدمي �لفحو�شات �ملجانية 

لل�شيد�ت حتى 11 مار�س �جلاري.
من  الثنني  اليوم  امل�ضرية  تنطلق 

عجمان
 5 �لثنني  �ليوم  يف  �مل�شرية  و�شتنطلق 
مار�س �لذي ي�شادف �شاد�س �أيامها من 
عجمان وحتديد�ً من حديقة �لر��شدية 
لل�شيد�ت عند �ل�شاعة 10:00 �شباحاً، 
مرور�ً ببلدية عجمان، وفندق عجمان، 
�مل��ط��اف على  ن��ه��اي��ة  لتحط رح��ال��ه��ا يف 
كورني�س عجمان عند �ل�شاعة 12:15 
7 ك���م، وتتوزع  ق��اط��ع��ًة م�����ش��اف��ة  ظ��ه��ر�ً 
�ليوم  ه��ذ�  يف  �ملوؤقتة  �لطبية  �لعياد�ت 
ع��ل��ى ك���ل م���ن �ل��ك��ل��ي��ة �جل��ام��ع��ي��ة لالأم 

�ملوؤمنني،  �أم  �لأ�شرية، وجمعية  و�لعلوم 
وم����رك����ز �حل���م���ي���دي���ة �ل���ط���ب���ي )�مل���وق���ع 
�لفحو�شات  ���ش��ي��وف��ر  �ل�����ذي  �ل���وح���ي���د 
ل��ل��ن�����ش��اء و�ل����رج����ال(، وم��رك��ز م�شريف 
�لثابتة  �لعيادة  �شتتو�جد  فيما  �لطبي، 

على كورني�س عجمان.
وحتظى م�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية، 
�إحدى مبادر�ت جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�شاحب  من  كرمية  برعاية  �ل�شرطان، 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، وم��ت��اب��ع��ة م��ن قرينة 
�شموه، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، �ل��رئ��ي�����س �مل��وؤ���ش�����س جلمعية 
و�نطلقت  �ل�شرطان،  مر�شى  �أ�شدقاء 
ن�شختها �لثامنة يف 28 فرب�ير �ملا�شي، 
و���ش��ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 6 م���ار����س �جل�����اري، 
�لثدي،  ب�شرطان  �لوعي  تعزيز  بهدف 

جانب  �إىل  عنه،  �ملبكر  �لك�شف  و�أهمية 
جميع  يف  �ملجانية  �لفحو�شات  تقدمي 

�أنحاء دولة �لإمار�ت.
وع��ل��ى م���د�ر �لأع�����و�م �مل��ا���ش��ي��ة، جنحت 
�ل��وردي��ة يف تقدمي ع��ط��اء�ت ل  �لقافلة 
�شرطان  م��ك��اف��ح��ة  ���ش��ب��ي��ل  يف  حم�����دودة 
به،  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  وت��ع��زي��ز  �ل��ث��دي، 
حوله،  �مل���غ���ل���وط���ة  �مل���ف���اه���ي���م  وت���ب���دي���د 
وتوفري �لفحو�س �ملجانية للك�شف عنه، 
�ل�شبع  م�شري�تها  م���د�ر  على  ومتكنت 
مرت�ً  كيلو   1640 م�شافة  قطع  م��ن 
مب�شاركة  �ل�شبع،  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  ع��رب 
�أكرث من 490  فار�شاً وفار�شة و700 
ل�  �لطبية  �لفحو�شات  متطوع، مقدمة 
 32 بينهم  �شخ�شاً،  و874  �أل��ف��اً   48
و781  �أل��ف��اً  و16  مقيماً،  و93  �أل��ف��اً 
عيادة   578 وذلك من خالل  مو�طناً، 

ثابتة ومتنقلة.

•• دبي- الفجر

�خلا�شة  �ملد�ر�س  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  �ألز�مت 
و�مل�شتند�ت  �لوثائق  بتقدمي  تعليمية  5 مناطق  يف 
�إذ ينبغي  �ملطلوبة لإمتام عملية �لرقابة و�لتقييم، 
30 وثيقًة وم�شتند�ً، قبل  على كل مدر�شة جتهيز 
زي�����ارة ف��ري��ق �ل��ت��ق��ي��ي��م ب��ح�����ش��ب خ��ط��ة ك���ل منطقة 
تعليمية، حيث تطبق عمليات �لرقابة على مد�ر�س 
�لقيوين ور�أ�س  و�أم  و�لفجرية  وعجمان  “�ل�شارقة 
�جل����اري،  م��ار���س  خ���الل  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �خليمة”، 
�إمار�تي دبي  وي�شتثنى �ملد�ر�س �خلا�شة يف كل من 

و�أبوظبي. 

وت��رك��ز �ل������وز�رة ع��ل��ى ن�����ش��ر ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ق��ي��ي��م بد�ية 
�لزيار�ت  من  �لنتهاء  ف��ور  �ل��ك��رمي،  رم�شان  �شهر 
�لتقييمية،ف�شال عن �إعد�د �لتقارير �لنهائية، حيث 
لعمليات  �ملوحد  �لإط��ار  وف��ق  �لرقابة  عمليات  تتم 
�لتقييم �ملدر�شية يف �لدولة، �لذي يت�شمنه زيار�ت 
ذوي  ت�شم مقيمني  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  ل��ف��رق  م��ي��د�ن��ي��ة 
خرب�ت دولية، ملدة ترت�وح بني �أربعة �أو خم�شة �أيام 

بح�شب حجم �ملدر�شة.
وم�شتند�ً،  وث��ي��ق��ة   30 ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  و�أ���ش��ت��م��ل��ت 
�ل���وز�رة،  م��ن  �ملعتمدة  �لدر��شية  �لر�شوم  لت�شم” 
م��ل��ف��ات �ل��ع��ام��ل��ني ب��ج��م��ي��ع �ل���وث���ائ���ق و�إخ����ط����ار�ت 
�ل��ت��ع��ني جل��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني، رخ�����ش��ة �مل���در����ش���ة من 

�ل�����وز�رة و�ل���د�ئ���رة �لق��ت�����ش��ادي��ة، م��ل��ف �لعالنات 
�ل��رتوي��ج��ي��ة و�لإ�����ش����د�ر�ت �خل��ا���ش��ة ب��ك��ل مدر�شة، 
وبيانات  �ملعلومات  �إد�رة  نظام  حتديث  عن  ون�شخة 
و�جلدول   ،«  SIS  « برنامج  يف  و�لطلبة  �لعاملني 
�ملهنية  �لتنمية  و�أن�شبة �حل�ش�س، وخطة  �ملدر�شي 

للعاملني.«
بر�مج  ح�����ش��ور  ع��ل��ى  “�لدلة  �ل��ق��ائ��م��ة  وت�شمنت 
�ل��ت��دري��ب �ل��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا �ل������وز�رة، وك�����ش��ف رو�ت���ب 
�لعاملني لخر ثالثة �شهور وفق �لنظام �ملعتمد يف 
�لدولة، ف�شال عن ك�شف �حل�شور �ليومي جلميع 
�لهيئات “�لد�رية و�لتدري�شية و�لفنية”، وخمطط 
�ملبنى �ملدر�شي �ملعتمد من �لوز�رة، وك�شف بح�شور 

�لتدريبية  و�ل���دور�ت  �ملحا�شر�ت  �ليومي،  �لطلبة 
�مل�شتمر جلميع  �لتقومي  لكل مدر�شة، ومن��اذج من 
�ملو�د، وك�شف نتائج �لتقومي �مل�شتمر و�لمتحانات، 
للمو�د  �ل����ش���اف���ي���ة  �لث���ر�ئ���ي���ة  �ل����رب�م����ج  وك�����ش��ف 
وتقارير  �خلا�شة  �لرتبية  معلم  جدول  �لجبارية، 
مر�كز �لدعم، من �ملد�ر�س �لتي لديها مو�فقة على 

فتح ف�شول لذوي �لهمم«.
�مل�شتند�ت  در����ش��ة  على   �لتقييم  ف��رق  مهام  وتركز 
وحتليل  للمدر�شة  �ل��ذ�ت��ي  �لتقومي  مثل  �ملطلوبة 
�لطلبة  تعلم  لتقييم  �شفية  وزي�����ار�ت  �ل��ب��ي��ان��ات، 
مع  وم��ق��اب��الت  �ل��در����ش��ي،  وت��ق��دم��ه��م  وحت�شيلهم 
وعينة  �لأمناء  وجمل�س  و�ملعلمني  �ملد�ر�س  قياد�ت 

من �أول��ي��اء �لأم��ور و�ل��ط��الب، ويتم  تقدمي تغذية 
ر�جعة �شفهية للمدر�شة يف خمتلف جو�نب عملها، 
وتقارير مف�شلة عن عمليات �لتقييم، بحيث ي�شبح 
لدى �ملدر�شة معرفة و�فية ومف�شلة، بنقاط قوتها 
ت��ط��وي��ر، مم��ا ي�شهم  �إىل  �ل��ت��ي حت��ت��اج  و�جل���و�ن���ب 
يف حت��دي��د ك��ل م��در���ش��ة لأول���وي���ات ت��ط��وي��ر دقيقة، 
�أف�شل  وتوفر  �لطلبة  �حتياجات  تلبي  ومو�شوعية 

م�شتويات �لتعليم و�لدعم لها.
وي�شكل �لإطار �ملوحد ملعايري �لتقييم مرجعاً مهماً  
ملد�ر�شنا يف �لتقومي �لذ�تي، و�لتخطيط للتطوير، 
�إىل  �مل��در���ش��ي��ة  �لتقييم  ع��م��ل��ي��ات  ت��ه��دف  وق���ت  ويف 
جو�نب  ملختلف  مرجعية  �أد�ء  م�شتويات  تاأ�شي�س 

�مل�شتمر  �لتطوير  ثقافة  وتر�شيخ  �مل��در���ش��ة،  عمل 
لالأد�ء  وو�ق��ع��ي  دقيق  حتليل  على  بناًء  للمد�ر�س، 
�لتعليمي  �مل���ي���د�ن  �مل��م��ار���ش��ات يف  �أف�����ش��ل  وت��ع��م��ي��م 

و�لرتبوي.
وتوفري قاعدة معرفية متّكن �لوز�رة و�شناع �لقر�ر 
و�ملتابعة  للتخطيط  �لتطوير  �أولويات  حتديد  من 
�أد�ء  ج��ودة  مدى  على  �ل�شوء  وت�شليط  �مل�شتقبلية، 
�لرئي�شية  �لتعليم  �أد�ء  معايري  ���ش��وء  يف  �مل��د�ر���س 
للدولة، ف�شال عن توفري فر�س للمد�ر�س لتح�شني 
�أد�ئها وخططها �ملو�شوعة يف �شوء توجهات �لوز�رة 
ب�شكل  �ملدر�شة  جهود  وحتريك  �لأج��ن��دة،  لتحقيق 

ممنهج وم�شتمر نحو �لتعليم و�لتعلم.

 النتائج  �ضهر رم�ضان الكرمي عقب النتهاء من الرقابة

»الرتبية« تلزم املدار�س اخلا�سة يف 5 مناطق تعليمية بتقدمي 30 م�ستندًا لفرق الرقابة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  ُت��ن��ّظ��م 
م���وؤمت���ر�ً ل��ل��زم��ال��ة �ل��ب��ح��ث��ي��ة خالل 
�لفرتة ما بني 5-8 مار�س �جلاري، 
وذلك مبوجب �تفاقية �إن�شاء برنامج 
�جلامعة،  ب���ني  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل���زم���ال���ة 
�ل�����ش��ن��دوق �ل�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
ون��ادي �شقاري  �أبوظبي  �حلبارى يف 
عام  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مّت  �ل���ت���ي  �لإم���������ار�ت 

.2017
�جلهود  �شمن  �لربنامج  هذ�  وياأتي 
�شقاري  ن����ادي  د�أب  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��م��رة 
يف  ودعمها  تنظيمها  على  �لإم����ار�ت 
�لتي  �لأ�شا�شية  �لنادي  �أه��د�ف  �إط��ار 
بال�شقارة،  �لرت����ق����اء  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
و�ملحافظة على هذ� �لرت�ث �لأ�شيل، 
باعتباره �إرثاً تاريخياً بكل خ�شائ�شه 
ومميز�ته، وياأتي �أي�شاً يف �إطار �لدور 
ن��ادي �شقاري  �ل��ذي يلعبه  �مل��ح��وري 
�لإم��ار�ت يف تعزيز �ل�شيد بال�شقور 

باعتبارها ركيزة �أ�شا�شية للرت�ث.
ماجد  معايل  �أك��د  �لتفاقية  وح��ول 
لنادي  �ل���ع���ام  )�لأم�������ني  �مل��ن�����ش��وري 
�شقاري �لإمار�ت(: �أن �تفاقية �إن�شاء 
برنامج �لزمالة �لبحثية بني جامعة 
نيويورك �أبوظبي بالتعاون مع نادي 
�شقاري �لإمار�ت و�ل�شندوق �لدويل 
�إىل  ت��ه��دف  �حل��ب��ارى  على  للحفاظ 
و�لعلمي  �لبحثي  �لتعاون  �أف��ق  فتح 
و�أي�شاً  لل�شقارة،  �لعاملي  للت�شوير 

ل��در����ش��ة وب��ح��ث ت��ل��ك �ل��ع��الق��ة بني 
�لإن�شان و�جل��و�رح، و�لتي متتد منذ 
�مليالد  قبل  �شنة   3000 م��ن  �أك���رث 
مب�شاركة  �حل�����ايل  ع�����ش��رن��ا  وح���ت���ى 
جمموعة كبرية من �لعلماء و�خلرب�ء 
و�لذين  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني،  �ل���دول���ي���ني 

�شات. ميّثلون خمتلف �لتخ�شّ
و�أ�شاف �ملن�شوري �أن: دولة �لإمار�ت 
�شباقه  د�ئ�����م�����اً  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�شاحبة دور ريادي يف كافة �ملبادر�ت 
تلك  و�ل�����ش��ق��ور،  بال�شيد  �خل��ا���ش��ة 
�لروؤية  م��ن  ن�شتمدها  �لتي  �ل��ري��ادة 
�لثاقبة ملدى �أهمية �ل�شيد و�ل�شقور 
عهد  منذ  وتاريخي  �إن�شاين  ك��رت�ث 
�ملغفور له �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد 
�هلل”  “رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�لعامل،  م�شتوى  على  �لأول  �ل�شّقار 
وحماة  ل��ل�����ش��ق��اري��ن  �لأول  و�ل���ر�ئ���د 
�لبيئة على م�شتوى �لعامل، وبتوجيه 
ورعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
“حفظه �هلل”، و�لدعم غري �ملحدود 
�ل������رت�ث يف خمتلف  ����ش���ون  جل���ه���ود 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �مل���ج���الت 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
ل�شمو  �ملتابعة  و�ل��د�أب على  �مل�شلحة، 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل 

رئي�س نادي �شقاري �لإمار�ت.
ي�شهد  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر،  ه��ذ�  ويناق�س 

م�شاركة كوكبة ُمتمّيزة من �ملتحدثني 
و�خلرب�ء، ت�شّور �جلو�رح و�ل�شّقارة 
من �لع�شور �لقدمية �لأثرية و�لفن 
���ش��ت��ت��ّم مناق�شة  ���ش��ن��اً. ك��م��ا  �لأ���ش��غ��ر 
وق�����ت مبكر،  م���ن���ذ  �ل���ط���ي���ور  ����ش���ور 
يف  �ل�شخري  و�لفن  �لكهف  وكذلك 
�آردينبات  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  حم��ا���ش��ر�ت 
�أولمبايار منغوليا و�لدكتورة ماريا 

لز�ري�س غونز�لي�س �إ�شبانيا. 
كما �شيتّم �أي�شاً تناول �شور �ل�شّقارة 

�ملحا�شر�ت  يف  �لعربية  �ملنطقة  من 
�مل��ق��ّدم��ة م��ن ق��ب��ل �ل��دك��ت��ور فريينا 
ماجد�لينا  و�لطبيبة  �أمل��ان��ي��ا  د�ي���رب 
�مل��ق��اب��ل، �شيقّدم  �إ���ش��ب��ان��ي��ا. يف  ف��ال��ور 
�أبيلي  دن  ف��ان  ب��ودوي��ن  �لربوفي�شور 
جمموعة  ع����ن  حم���ا����ش���رة  ب��ل��ج��ي��ك��ا 
�لأوروبية  �ل�شّقارة  �شور  من  كبرية 

بعد 1000م.
غاماوف  �أنيتا  �لربوفي�شور  �شُيقّدم 
�لنم�شا حُما�شرة عن ت�شّور �لطيور 

�أو����ش���ع من  ع��ل��ى خلفية  و�ل�����ش��ّق��ارة 
بيولوجيا  ع��ن  ك��م��ث��ال  �مل��ح��ا���ش��ر�ت، 
�إىل  �إ�شافة  قبل،  م��ن  �ل�شيد  طيور 
�لربوف�شور  م���ن  �أخ�����رى  حم��ا���ش��رة 
�ل�شني  و�رب����ورت����ون  �ألن  �ل��دك��ت��ور 
ح���ول �ن��ع��ك��ا���س �ل����دور �ل��دي��ن��ي على 
�ل��ط��ي��ور يف ف���رت�ت �أث��ري��ة ت��ع��ود �إىل 
جيال  �ملوؤمتر  وُتن�شق  �ل�شنني،  �آلف 
للرب�مج  �مل�����ش��اع��دة  �مل���دي���رة  و�ي���ل���ز، 
�ملوؤمتر  منظمو  و�أو�شح  �لأكادميية. 
باأن �ل�شّقارة، �أو كما يعرف عنها فن 
�ل�شيد بال�شقور، قد نالت �لعرت�ف 
“كرت�ث  �ليون�شكو  من قبل منظمة 
وذلك  للب�شرية”.  م��ادي  غري  ثقايف 
لنادي �شقاري  �لكبري  �ل��دور  بف�شل 
�لإم����ار�ت يف جن��اح �جل��ه��ود �لدولية 
بقيادة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لقائمة  �شمن  �ل�شقارة  ت�شجيل  يف 
�لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي 
للب�شرية يف منظمة �ليون�شكو يف عام 
�ل�شقارة  تاريخ  يعود  حيث   2010
ح�شب  ع������ام   4000 ق�����ر�ب�����ة  �إىل 

�لوثائق �ملوجودة يف �لنادي.
وق������د ت����رك����ت �ل����ع����دي����د م����ن �لآث�������ار 
�ملختلفة يف جميع �أنحاء �لعامل، مبا 
يف ذلك �ل�شور، لفتني �إىل �أن �مل�شاألة 
�لفهم  تكمن يف  للموؤمتر  �جلوهرية 
هو  �ل�شقور  ت�شّور  لل�شور:  �لنقدي 
ت��ع��ب��ري ع���ن �ل��ع��الق��ة �خل��ا���ش��ة بني 
�جل���و�رح و�لإن�����ش��ان، مع �لعديد من 
حني  يف  �ملختلفة،  �لرمزية  �لنقو�س 

�أن �ل�شور �لقدمية للطيور يجب �أن 
ينظر �إليها على �أنها �نعكا�س للمعنى 

�لديني.
بالتعاون  �ملوؤمتر   وياأتي تنظيم هذ� 
م�����ع ن���������ادي �����ش����ق����اري �لإم��������������ار�ت، 
و�ل�����ش��ن��دوق �ل����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
�حل��ب��ارى يف �أب��وظ��ب��ي، وذل��ك بهدف 
�ملوؤلفني �ملحتملني  ��شت�شافة معظم 
للم�شاركة  �خ���ت���ي���اره���م  مّت  �ل���ذي���ن 
�لتاريخ  ل���در�����ش���ة  ك���ت���اب  �إع�������د�د  يف 
بال�شيد  �ملُ��ت��ع��ّل��ق  �ل��ث��ق��ايف  و�ل�����رت�ث 
�أبحاثهم  بال�شقور �ل�شّقارة لتقدمي 

ومناق�شتها يف هذ� �ملوؤمتر.
و�جلدير بالذكر �أن �جلامعة ُمهتّمة 
باإن�شاء برنامج للزمالة �لبحثية يتّم 
تخ�شي�شه لدر��شة �لتاريخ و�لرت�ث 
بال�شقور  بال�شيد  �ملتعلق  �ل��ث��ق��ايف 
�لدور  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  )�ل�����ش��ّق��ارة(، 
�لعربي  �ل��ع��امل  �ل���ذي لعبه  �مل��رك��زي 
على  �حل��ف��اظ  يف  يلعبه(  ي���ز�ل  )ول 
و�إحيائها  ون�شرها  �ل�شّقارة  تقاليد 
�إن���������ش����اء هذ�  �ل����ربن����ام����ج. و����ش���ي���ت���ّم 
�لأبحاث  �لربنامج من خالل معهد 
�أبوظبي.  ن��ي��وي��ورك  جلامعة  �لتابع 
هذ� و”�شيكون �لربنامج ملدة �شنتني، 
�لتنظيم و�لإع��د�د لتاأليف  ويت�شّمن 
“�لت�شوير  بعنو�ن  عاملية  مطبوعة 
 3000 نحو  م��ن  لل�شقارة،  �لعاملي 
�لع�شر  وح���ت���ى  �مل����ي����الد  ق���ب���ل  ���ش��ن��ة 
�ملوؤلف  ه����ذ�  وي��ت�����ش��م��ن  �حلايل”، 
مقاًل   60/50 ن��ح��و  “�لكتاب” 

يكتبه خرب�ء دوليون ميّثلون خمتلف 
�شات، مبا يف ذلك علم �لآثار،  �لتخ�شّ
تاريخ  �ل���ت���اري���خ،  �لأن���رثوب���ول���وج���ي���ا، 

�لفن و�لدر��شات �لإعالمية �لخ.
و�شيعمل كمحّرر �أول للكتاب �لدكتور 
�أول يف مركز  ب��اح��ث  �أول��ي��ف��ر غ���رمي، 
و�لإ�شكندنافية  �لبلطيقية  �لآث����ار 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ب��اأمل��ان��ي��ا،  �شلي�شفيغ  يف 
�لعاّمة  �لتوجيهات  بتقدمي  قيامه 
للبحوث  �شة  ُمتخ�شّ م�شاهمات  �أو 
وذلك  �مل���ق���الت،  �إل��ي��ه��ا  ت�شتند  �ل��ت��ي 
مب���������ش����اع����دة جم���ل�������س �����ش���ت�������ش���اري 
للتحرير يتاألف من عدد مت�شاو من 
ممثلي �ل�شندوق و�جلامعة و�لنادي.  
�ملرحلة  وتوجيه  تنظيم  يتم  و�شوف 

�ل��ت��ي �شيتم  ل��ل��م�����ش��روع  �ل��ت��ح��ري��ري��ة 
 60/50 ��شتعر��س حو�يل  خاللها 
لت�شبح  وحتريرها،  خمتارة،  م�شودة 
يت�شمن  و����ش���وف  ل��ل��ن�����ش��ر.  ج���اه���زة 
�ل�����ش��ور، و�قتناء  �ل��ع��م��ل ج��م��ع  ه���ذ� 
ل�شتخد�م  و�لأذون���ات  �لن�شر،  حقوق 
�شتكون  �ل���ك���ت���اب،  يف  �ل�������ش���ور  ه����ذه 
تروباتو،  ليز  �آن  �لدكتورة  باإ�شر�ف 
�لتحرير  وم�شاعد  �لربنامج  من�ّشق 
�لعلوم  �لبحثية يف  �لزمالة  لربنامج 
�إ�شافة  �جل���ام���ع���ة،  يف  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
بيانات  ق��اع��دة  ب��اإن�����ش��اء  قيامها  �إىل 
م�����ش��روح��ة ل�����ش��ور �ل�����ش��ق��ارة؛ و�لتي 
�أمام  �إليها مفتوحاً  �لو�شول  �شيكون 

�لعلماء و�جلمهور. 

�سرطة الفجرية تطلق حملة )قالويل..فايز( 
•• الفجرية -الفجر:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية متمثلة بق�شم �لعالم و�لعالقات 
�لعامة حملتها �لتوعوية ) قالويل.. فايز ( بهدف توعية �أفر�د �ملجتمع 
�لحتيال  ع��م��ل��ي��ات  ور�ء  �لن�����ش��ي��اق  م���ن  �ل��ب��ن��وك  وع���م���الء  و�جل��م��ه��ور 
بيانات  على  �حل�����ش��ول  خ��الل  م��ن  �لنقدية  مبالغهم  على  و�ل���ش��ت��ي��الء 
قبل  م�شروعة من  �إلكرتونية غري  عمليات  و�إج��ر�ء  �لئتمانية  �لبطاقة 
جمهولني ، وتاأتي هذه �حلملة يف �إطار حتقيق م�شتهدفات موؤ�شر�ت وز�رة 

�لد�خلية بتعزيز ن�شبة �شعور بالأمن و�لأمان.
وذكر �ملقدم �لدكتور �شعيد حممد �حل�شاين رئي�س ق�شم �لإعالم و�لعالقات 
�لعامة بالإنابة قيام �ملحتالني باتباع �لعديد من ��شاليب �خلد�ع لالإيقاع 
�لحتيال  ��شبح  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �نت�شار  ظل  ويف  بال�شحية 

على  وهمية حتتوي  �إلكرتونية  ر�شائل  و��شع من خالل  ب�شكل  ميار�س 
معلومات كاذبة بهدف �حل�شول على �رقام �لبطاقات �لئتمانية.

�للكرتوين  �ل��ربي��د  ر�شائل  على  �ل��رد  بعدم  �جلمهور  �حل�شاين  ون��وه 
�ملالية  �ل�شخ�شية ل�شيما  �لبيانات  و�ملتعلقة بتحديث  �مل�شدر  جمهولة 
بطاقة  بيانات  �دخ���ال  يف  بها  م��وث��وق  �لغري  �ل��رو�ب��ط  ��شتخد�م  وع��دم 
�ملر�شل مو�شحاً  �أو  �ملت�شل  �لتاأكد من هوية  دون   ، �للكرتونية  �لبنك 
�لبطاقات  بيانات  �ملعنية يف حتديث  �مل�شرفية هي �جلهة  �ملوؤ�ش�شات  �أن 

�لئتمانية.
�ملنظمة  �جل��ر�ئ��م  ق�شم  رئي�س  �لزحمي  حممد  �أمي��ن  �لنقيب  وحت��دث 
ل�����ش��رط��ة �ل��ف��ج��رية ح���ول �لج�������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ات �لحتيال 
�للكرتوين بكافة ��شكاله من خالل بالغ لل�شاكي وبالتو��شل مع �لبنك 
�ملجتمع يف  �ف��ر�د  كافة  �لزحمي  ودع��ى   ، �ملت�شررين  و�لعمالء  �ملركزي 

حال �لتعر�س لأي حاله من حالت �لحتيال �للكرتوين �لتو��شل على 
�لرقم 0565016966

وحتدث �ملالزم �أول �أحمد �شليمان �لهند��شي من�شق �حلملة �ن برنامج 
�حلملة م�شتمر طو�ل �شهر مار�س من �لعام �جلاري ويت�شمن �أن�شطة 
متعددة منها �إر�شال ر�شائل ن�شية لكافة فئات �جلمهور وفقر�ت توعوية 
عرب و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�لإذ�عة و�لتلفزيون ون�شر�ت وبرن�ت 
�لتوعية  �إىل  بالإ�شافة  �لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  و�مل�شارف  �لبنوك  لعمالء 
من خالل منابر م�شليات �لمارة بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�لإ�شالمية و�لوقاف بالفجرية بهدف توعية �أفر�د �ملجتمع  بالأ�شاليب 
ودعى  �لل��ك��رتوين  �لهاتفي  بالحتيال  �خلا�شة  �ملنت�شرة  �لج��ر�م��ي��ة 
�ل�شخ�شية  ب��ي��ان��ات  ع��ن  ببياناتهم  �لإدلء  ع��دم  �جل��م��ه��ور  �لهند��شي 

لبطاقاتهم �لإئتمانية مثل �لرقم �ل�شري لالأ�شخا�س �ملجهولني.

يف رابع اأيام م�ضرية فر�ضانها الثامنة

القافلة الوردية حتط رحالها براأ�س اخليمة وحتظى با�ستقبال ر�سمي وجمتمعي كبريين
ال�ضيخ حممد بن كايد القا�ضمي يلتقي امل�ضرية لدى و�ضولها كورني�س القوا�ضم
العيادات الطبية توفر اأكرث من 2800 فح�ضًا ل�ضرطان الثدي خالل اأربعة اأيام
و�ضلت امل�ضرية �ضباح ام�س الأحد اإىل اأم القيوين وتنطلق اليوم من عجمان

حتت عنوان “اجلوارح وال�ضّقارة ت�ضّور على مدى ال�ضنني مبنظور عاملي«

نادي �سقاري الإمارات ُي�سارك يف تنظيم موؤمتر للزمالة البحثية حول ال�سقور
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نائب  �لزعابي  �أحمد جمعة  معايل  كرم 
وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مركز  �أم��ن��اء 
�لد�عمني  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  �ل�����ش��رك��اء 
مل�����ش��اري��ع �مل��رك��ز �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف عام 

.2017
وياأتي �لتكرمي �نطالقا من ��شرت�تيجية 
�ل�شر�كة  م��ف��ه��وم  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  �مل���رك���ز 
لتحقيق  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ب����ني  و�ل���ت���ك���ام���ل 
مب�شتوى  و�لرت���ق���اء  �لأد�ء  يف  �جل����ودة 
�جلهود  ت��ق��دي��ر  يعك�س  ك��م��ا  �خل���دم���ات 
�جلهات  م��ن  �مل��رك��ز  �شركاء  بذلها  �لتي 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س 
�لذين عملو� بكل جهد لإجناح فعالياته 

وبر�جمه على مد�ر �لعام �ملا�شي.
و�أكد معايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب 
وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مركز  �أم��ن��اء 
يف كلمته خالل �حلفل �إن تكرمي �ملركز 
لل�شركاء �ل�شرت�تيجيني ياأتي �نطالقا 
�ل�����ش��ي��خ من�شور  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
بتقدير  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
ب��ذل��ه��ا م���ن خمتلف  �ل���ت���ي مت  �جل���ه���ود 

�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات خلدمة هذ� �ل�شرح 
�لكبري.

�إىل خمتلف  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  وت���وج���ه 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��د�ع��م��ة لعمل 
ور�شالته   2017 ع����ام  خ����الل  �مل���رك���ز 
�لثقايف  �لتقارب  �إىل مد ج�شور  �لهادفة 
و�حل�شاري بني خمتلف ثقافات و�شعوب 
�لعامل وجت�شيد �ل�شورة �مل�شرقة لدولة 
للت�شامح  عنو�نا  �أ�شحت  �لتي  �لإم��ار�ت 

و�لتعاي�س و�خلري.
و�شمت قائمة �ملكرمني �شركاء �ملركز يف 

وفعالياته  و�أن�شطته  م�شروعاته  تنظيم 
رم�شان  م�شروع  ر�أ�شها  وعلى  �ملختلفة 
ومعر�س �حلج و�لتقومي �لهجري حيث 
�شكلت فرق عمل بالتعاون مع �أكرث من 
وخا�شة  حكومية  وموؤ�ش�شة  جهة   30
كان لها دور هام يف �إجناح هذه �مل�شاريع.

�لتوجيه  وم���ن ه���ذه �جل��ه��ات م��دي��ري��ة 
�ملعنوي بالقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة 
وف��ن��دق ن���ادي ���ش��ب��اط �ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�لرئا�شة  ح���ر����س  ق����ي����ادة  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�مل��ه��ام �خلا�شة  �إد�رة  م��ن  �خل��ا���س وك��ل 

�لعامة  و�ل�����ش��الم��ة  �ل����ط����و�رئ  و�إد�رة 
�لتابعة  و�ل����دوري����ات  �مل�����رور  وم��دي��ري��ة 
للقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي و�لإد�رة 
�لعامة  و�لهيئة  �مل���دين  للدفاع  �لعامة 
ود�ئرة  و�لأوق����اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون 
�ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خلريي 
يف دب��ي ود�ئ���رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة يف 
�إد�رة  وم��رك��ز  �لق�شاء  ود�ئ���رة  �ل�شارقة 
�لنقل  ود�ئ������رة  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل��ن��ف��اي��ات 
ومركز �لنقل �ملتكامل ود�ئرة �لتخطيط 
�إ�����ش����اف����ة �إىل  �ل����ع����م����ر�ين و�ل���ب���ل���دي���ات 

وهيئة  �مل��روري��ة  لالأنظمة  �شاعد  �شركة 
وجمعية  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر  �ل���ه���الل 
للتطوع  �أب�شر  وفريق  للفلك  �لإم���ار�ت 

و�شكيوريجارد ميدل �ي�شت.
ك���م���ا مت ت����ك����رمي �ل�����ف�����رق �لإع����الم����ي����ة 
�لد�عمة لأن�شطة �ملركز �ملختلفة خالل 
�لإمار�ت  �أنباء  وكالة  يف  و�ملتمثلة  �لعام 

و�شركة �أبوظبي لالإعالم.
وحتقيقا لأه���د�ف وحم���اور ع��ام �خلري 
�مل�شوؤولية  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�ملجتمعية و�شمن م�شروع مزون �خلري 
ق����ام �مل���رك���ز �أي�������ش���ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع 19 
ج��ه��ة يف �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل��ا���س يف 
مقدمتها �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 
�أدنوك ومو��شالت �لإمار�ت ويف بي �إ�س 
للرعاية  �شي  �إم  و�إن  �ل�شحية  للرعاية 
�لعاملية  �ل��ل��ول��و  وجم��م��وع��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�إىل  �إ�شافة  يونيفري�شال..  وم�شت�شفى 
�لبد�د  جمموعة  للعطور  ي��ا���س  �شركة 
�لتجارية  �حل��م��ر�ء  وموؤ�ش�شة  �لعاملية 
و�شركة  و�لإع���الن  للدعاية  و�أميجو�س 
�ت�������س ل���الإن���ت���اج �ل��ف��ن��ي و����ش���رك���ة هرتز 
�لعربية  و�ل�شركة  �ملتكاملة  لالأنظمة 
�لتحويلية  لل�شناعات  و�مل���ال  ل��الأث��اث 
وفودكو  �ل��ورق��ي��ة  لل�شناعات  و�مل���ج���رة 
ل�شناعة  �لإم������ار�ت  و���ش��رك��ة  �ل��ق��اب�����ش��ة 

كوينك�س  وم�����ش��ن��ع  �ل�����ش��ح��ي  �ل�������ورق 
�ل��ت��ع��اون ح�س  ه���ذ�  ويعك�س  ل��ل��م��ح��ارم. 
�ملجتمع  تنمية  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
وثقافيا  و�إن�����ش��ان��ي��ا  �ق��ت�����ش��ادي��ا  ودع���م���ه 

وح�شاريا.
�أعرب �شعادة �شلطان �شاحي  من جانبه 
�أمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �حل��م��ريي 
م��رك��ز ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري عن 
ل�شركاء  �جل��ل��ي��ة  للم�شاهمات  ت��ق��دي��ره 
�ملركز �ل�شرت�تيجيني و�لتي �أثرت عمل 

�ملركز خالل �لعام �ملا�شي.
ونوه �شعادته �إىل توجيهات �شمو �ل�شيخ 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
بتحقيق �أعلى م�شتويات �لعمل �ملوؤ�ش�شي 
و�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون ب��ني �لقطاعني 
�لعام و�خلا�س �لذي يعد �شريكا حيويا 

للحكومة يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة.
يو�شف  �لدكتور  �شعادة  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ل���ع���ب���ي���ديل م���دي���ر ع�����ام م���رك���ز جامع 
�شيو��شل  �ملركز  �أن  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�إثر�ء  �ملحوري يف  ودوره  تر�شيخ مكانته 
كاإحدى  و�حل�شارية  �لثقافية  �حلركة 
�ل��ع��امل عرب  �لإن�شانية يف  �مل��ن��ار�ت  �أه���م 

و�لأن�شطة  �لفعاليات  قائمة طويلة من 
�لتي تعزز ريادته يف �إعالء قيم �لت�شامح 
و�ل��ت��ع��اي�����س. و�أع��ل��ن جن���اح خ��ط��ة �ملركز 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت عدة 
�لثقايف  دوره  ت��ر���ش��ي��خ  �أب���رزه���ا  حم����اور 
و�مل���ع���ريف وم��و�ك��ب��ة ع���ام �خل���ري و�إع���الء 
�لتو��شل  ق��ي��م  ودع�����م  �ل���ت���ط���وع  ق��ي��م��ة 
�حل�������ش���اري و�لإن�������ش���اين و�إظ����ه����ار قيم 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
عرب  وذل����ك  ثر�ه”  �هلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
بالتعاون مع  تنظيمها  فعاليات عدة مت 

عدد من �جلهات يف �لدولة.

•• ال�صارقة-الفجر:

تنطلق غد�ً �لثالثاء فعاليات موؤمتر 
�لتعليمي”،  ري��ج��ي��و   - “حروف 
�لتابعة  “حروف”،  تنظمه  �ل���ذي 
ملجموعة كلمات للن�شر، يف �لق�شباء 
من  ممثلني  با�شت�شافة  بال�شارقة، 
�ملركز  لالأطفال”،  “ريجيو  مركز 
�أ�شاليب  يف  �ملتخ�ش�س  �لإي���ط���ايل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��ع��ا���ش��رة، وذل����ك بهدف 
�إط������الع �مل��ع��ل��م��ني و�مل�������ش���وؤول���ني يف 
بدولة  و�ل��رتب��وي  �لتعليمي  �ملجال 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة على 

“ريجيو لالأطفال”  منهج وجتربة 
�أيام،  �لتعليمي.  وعلى مد�ر ثالثة 
�لنظم  �أح�����دث  �مل���وؤمت���ر  ���ش��ي��ن��اق�����س 
يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  �لتعليمية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، بهدف  ت��ط��وي��ر و����ش���ائ���ل 
�لأطفال،  مناهج  وتطوير  حت�شني 
وتو�شيع مد�ركهم، و�إبر�ز قدر�تهم، 
من خالل منحهم �لفر�شة للتعبري 
�لو�شائل  با�شتخد�م  �أنف�شهم،  ع��ن 
و�لأدو�ت �لتعليمية غري �لتقليدية، 
تعتمد  و�لتي  �لتلقني،  عن  �لبعيدة 
�إىل  �ل���ت���ف���اع���ل و�ل�����ش����ت����م����اع  ع���ل���ى 
�لأطفال و�لتعرف على �حتياجاتهم 

�ملنهج  يف  ذل�����ك  وت��ط��ب��ي��ق  ك��ي��ف��ي��ة 
�لتعليمي. 

ع������دد من  �مل�����وؤمت�����ر  وي���������ش����ارك يف 
ريجيو  “مركز  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ك��ب��ار 
�إيطاليا، وهم كلوديا  �لتعليمي” يف 
رئ��ي�����س م��رك��ز ريجيو  ج��ودي��ت�����ش��ي، 
و�لأ�شتاذة  �إي  �آر.  �إ�����س.  ل��الأط��ف��ال 
�إميليا،  وريجيو  مودينا  جامعة  يف 
وم��اري��ن��ا ك��ا���ش��ت��ان��ي��ت��ي، �ل��ت��ي عملت 
و�ألفت  17 عاماً  معلمة لأكرث من 
�لتعليمية  �ل���ك���ت���ب  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�شباجياري،  وم���ارك���و  و�ل���رتب���وي���ة، 
“لوري�س  م�����رك�����ز  يف  �لأ�������ش������ت������اذ 

ريجيو  يف  �ل�������دويل  مالغوزي” 
�إم���ي���ل���ي���ا، و�إمي����ان����وي����ال ف���ريك���ايل، 
قة  ومن�شِّ �لدوليَّة  �لعالقات  مديرة 
يف  لالأطفال  �لدوليَّة  ريجيو  �شبكة 

مركز “ريجيو لالأطفال«.
فعالياته  ���ش��م��ن  �مل���وؤمت���ر  وي��ن��ظ��م 
�إىل  تهدف  ور�شة عمل متخ�ش�شة، 
�إلهام �ملعلمني  ومتكينهم من تعزيز 
ق���در�ت���ه���م يف �����ش���ت���خ���ر�ج �مل���ه���ار�ت 
بالعتماد  �لأط��ف��ال،  ل��دى  �لكامنة 
�لرتبوية  و�مل��ن��اه��ج  �لأ�شاليب  على 
�حل��دي��ث��ة، �ل��ت��ي ت��ت��ج��اوز �لأمن����اط 
�ل�شائدة يف �أغلب �ملناهج �لتعليمية.

للمعلمني  فر�شة  �مل��وؤمت��ر  وي�شكل 
�لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
و�لرتبوي بدولة �لإمار�ت لال�شتماع 
�إىل ممثلي مركز ريجيو لالأطفال، 
ب�����ش��اأن م��ن��ه��ج مر�كز  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��م 
وح�شانات ريجيو �إمييليا لالأطفال 
�ملبكرة،  �لطفولة  للتعلم يف مرحلة 
�ملجال  �إتاحة  �أهميته يف  ف�شاًل عن 
لتكوين �شبكات �ت�شال د�ئمة تهدف 
�إىل توفري �ملزيد من �لدعم لعملية 
ريجيو  مل�����ش��روع  �مل�����ش��ت��م��رة  �ل��ف��ه��م 

�إمييليا �لتعليمي.
وينظم �ملوؤمتر ب�شر�كة ��شرت�تيجية 
مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم وجمل�س 
ر�شمية  وبرعاية  للتعليم،  �ل�شارقة 
�لإ�شالمي،  �ل�����ش��ارق��ة  م�شرف  م��ن 
جمموعة  م����ن  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ورع����اي����ة 
 GEMS �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ج��ي��م�����س 
وج��ام��ع��ة ز�ي����د وك��ل��ي��ة �لأف�����ق، كما 
و�لأن�شطة  للور�س  برعاية  يحظى 
من قبل مبادرة �ألف عنو�ن وعنو�ن، 
وم�شروع ثقافة بال ح��دود، ورعاية 

�ل�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن  �إع���الم���ي���ة 
لالإعالم و�ملكتب �لعالمي حلكومة 
من  لوج�شتية  ورع���اي���ة  �ل�����ش��ارق��ة، 
�ل�شارقة  بنك  من  ودع��م  �لق�شباء، 
�ل�شارقة �لتعاونية وغرفة  وجمعية 

جتارة و�شناعة �ل�شارقة. 
�لتابعة  “حروف”،  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لعام  يف  �أُط��ل��ق��ت  ك��ل��م��ات،  ملجموعة 
و�شائل  �إي�����ج�����اد  ب���ه���دف   2013
تعليمية ع�شرية ومبتكرة لالأطفال 
باللغة �لعربية، حيث متتلك �لعديد 

و�لرقمية،  �لورقية  �لإ�شد�ر�ت  من 
وعملت �أي�شاً قبل �إطالقها �لر�شمي 
�أكرث  مع  بحثية  م�شاريع  ع��دة  على 
من 30 مدر�شة يف �ل�شارقة لإيجاد 
�أف�����ش��ل �مل���م���ار����ش���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�لأطفال،  ق����در�ت  وت��ط��وي��ر  �لن�شر 
وتدريب  تاأهيل  �أنها مت�شي يف  كما 
�لرتبويني  و�مل�����ش��وؤول��ني  �مل��ع��ل��م��ني 
�أحدث �لو�شائل �لتعليمية مبا  على 
�جلديدة  �لأج��ي��ال  م�شتقبل  يخدم 

معرفياً.

اأحمد جمعة الزعابي يكرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني الداعمني مل�ساريع مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري

ي�ضتهدف املعلمني والعاملني يف القطاع التعليمي والرتبوي بالإمارات واملنطقة

موؤمتر “حروف - ريجيو التعليمي” يبداأ فعالياته غدًا 
مب�ساركة نخبة من املتخ�س�سني الرتبويني 

»الحتادية للتناف�سية« تطلق »الإطار الوطني جلودة البيانات الإح�سائية«
 •• دبي -وام: 

مع  بالتعاون  و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية  �لهيئة  �أطلقت 
�ملر�كز �لإح�شائية �ملحلية يف �لدولة “ �لإطار �لوطني جلودة 
�شل�شلة  �شمن   18 رقم  �لإ�شد�ر  “ وهو  �لإح�شائية  �لبيانات 
و�لتي  دوري  ب�شكل  �لهيئة  تن�شرها  �لتي  �لإح�شائية  �لأدل���ة 

تعتمد على �أحدث �ملبادئ و�ملقايي�س و�لنظم �ملتبعة عامليا.
�لعملية  ج���ودة  و�إد�رة  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  �إىل  �لإط�����ار  وي��ه��دف 
�لإح�شائي  �لنظام  وحوكمة  �ملعتمدة  �لر�شمية  �لإح�شائية 
�لوطني لتوفري �لإح�شاء�ت �لدقيقة ل�شانعي �لقر�ر ور��شمي 

�ل�شيا�شات �لعامة وللم�شتخدمني كافة.
�لحتادية  �لهيئة  عام  لوتاه مدير  نا�شر  �شعادة عبد�هلل  وقال 
للتناف�شية و�لح�شاء - بهذه �ملنا�شبة - �إن �لهيئة تعمل ب�شكل 
�شركائها يف �جلهات �حلكومية �لحتادية  م�شتمر ومكثف مع 
و�ملحلية على �عتماد �أحدث �لأ�شاليب �لإح�شائية �ملعرتف بها 
عامليا ل�شمان توفر �لبيانات ب�شكل علمي ودقيق و�حلر�س على 

جودتها بح�شب �ملقايي�س �لدولية.
�أن دولة �لإم��ار�ت تتمتع بخ�شو�شية متيزها عن معظم  و�أكد 
و�لد�ر�ت  �مل���ر�ك���ز  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت�����ش��اه��م  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة  دول 
�لبيانات  وجمع  �لح�شائية  �لعمليات  يف  �ملحلية  �لح�شائية 
ون�شرها و�إتاحتها لتدعم �خلطط �مل�شتقبلية وتناف�شية �لدولة 

.
جمل�س  رئي�س  �ملن�شوري  لح��ج  ر����ش��د  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
�إد�رة مركز �لإح�شاء يف �أبوظبي �إن �إطار �جلودة ي�شاعد جميع 
على  للدولة  �لوطني  �لإح�شائي  �لنظام  يف  �مل�شاركة  �جلهات 
مع  متناغم  �لإح�شائية  للجودة  موحد  وطني  مفهوم  تبني 
 .. �لإح�شائية  ب��اجل��ودة  �خلا�شة  �لدولية  و�ملعايري  �ملفاهيم 

مو�شحا �أن �إعد�د �لإطار جاء ثمرة عمل دوؤوب من قبل فريق 
وطني مثل خمتلف �جلهات �لإح�شائية يف �لدولة.

و�أ�شاف �أن مركز �لإح�شاء يف �أبوظبي يدرك �أهمية وجود �إطار 
للجودة �لإح�شائية لالأنظمة �لإح�شائية لذ� �أ�شدر منذ عامني 
�إطار� للجودة للنظام �لإح�شائي يف �لإمارة وقدم �لدعم لفريق 
�جلودة �لوطني لإعد�ده و�لذي �شي�شهم يف �لنهو�س مب�شتوى 
جودة �ملوؤ�شر�ت �لوطنية و�لتي بدورها ت�شاهم يف قيا�س تقدم 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  لأه����د�ف  وحتقيقها  وتناف�شيتها  �ل��دول��ة 

وروؤية �لدولة 2021 .
�لقدر�ت  وب��ن��اء  تطوير  على  �شي�شاعد  �لإط����ار  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
يف  �حلكومية  و�جلهات  �ملختلفة  �لإح�شاء  ملر�كز  �لإح�شائية 

�لدولة يف جمال �لعمل �لإح�شائي �لر�شمي.
ملركز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  ع��ارف  �شعادة  �أف���اد  م��ن جهته 
دبي لالإح�شاء باأن �لعمل �لإح�شائي يتمتع بدرجة كبرية من 
�ملعيارية ..لفتا �إىل �أنه على �لرغم من �أن �ملر�كز �لإح�شائية 
يف �لدولة لديها �أطرها �خلا�شة جلودة �لبيانات �إل �أن تكامل 
وجتميع تلك �جلهود و�خل��رب�ت يف �إط��ار موحد ومعتمد على 

م�شتوى �لدولة يعد قيمة م�شافة كبرية .
�لأجهزة  ب���ني خم��ت��ل��ف  �مل��ع��اي��ري  ت��وح��ي��د  ع��م��ل��ي��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
م�شيد�   .. وتكاملها  �مل��خ��رج��ات  ج���ودة  م��ن  ت��ع��زز  �لإح�����ش��ائ��ي��ة 
حتقيق  يف  و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية  �لحت���ادي���ة  �لهيئة  ب��ج��ه��ود 
�لتكامل �لإح�شائي على م�شتوى �لدولة لتعزيز عملية �إ�شد�ر 
�لعلمية  �ملعايري  لأعلى  وفقا  �لوطنية  �لإح�شائية  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
و�ملخططني  �لقر�ر  ل�شناع  متميز�  دعما  �شيمثل  ما  و�لدولية 

ورو�د �لأعمال .
�لإح�شائية  �مل���وؤ����ش���ر�ت  وت���ك���ام���ل  ت���و�ف���ر  �أن  �مل���ه���ريي  وذك�����ر 
ن��ت��ائ��ج متميزة على  �أه���م ع��و�م��ل حتقيق  �أح���د  ي��ع��د  �ل��وط��ن��ي��ة 

�شريك  �لهيئة هي  �أن  �إىل  �لدولية.. لفتا  �لتناف�شية  م�شتوى 
��شرت�تيجي و�أن مركز دبي لالإح�شاء يويل �لرب�مج و�ملبادر�ت 
�مل�شرتكة ��شرت�تيجية كبرية ويحر�س على �لإ�شهام بها ب�شكل 
على  �لهيئة  تلعبه  �ل��ذي  �ل�شرت�تيجي  ب��ال��دور  �إمي��ان��ا  فاعل 

�مل�شتوى �لوطني.
من جانبه قال �شعادة �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�س 
د�ئرة �لإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية يف �ل�شارقة �إن قيا�س جودة 
�لبيانات  وك��ف��اءة  دق��ة  مب��دى  ي�شبح  مل  �لإح�شائية  �لبيانات 
فقط بل تعدى �إىل �أ�ش�س �أخرى تعك�س مقد�ر تلبيتها حلاجات 
�لبيانات  �عتبار  ميكن  ل  حيث  ر�شاهم  وم��دى  �مل�شتخدمني 
�شمان  يتم  مل  �إن  عالية  ج���ودة  ذ�ت  �لإح�شائية  و�مل��خ��رج��ات 
تطبيق معايري �جلودة �ل�شاملة �بتد�ء من حاجة �مل�شتخدمني 

وطرق جمع �لبيانات وتدقيقها ون�شرها وتقييم �أثرها.
و�أ�شاف �أنه يف ظل ت�شارع وترية �لتحول �لرقمي من �ل�شروري 
بيانات  و�إت��اح��ة  لتوفري  و�ملنهجيات  �لأ�شاليب  �أح��دث  مو�كبة 
متجان�شة يف �لوقت �ملنا�شب وبال�شيغة �ملنا�شبة دعما لر��شمي 

�ل�شيا�شات ومقدمي �خلدمات .
�حلبي�شي  �شعيد  ه��اج��ر  �ل��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة  لفتت  ناحيتها  م��ن 
�إىل  و�لتناف�شية  لالإح�شاء  عجمان  ملركز  �لتنفيذية  �مل��دي��رة 
مل��ا ي��رتت��ب على ذل��ك من  �ل��ب��ي��ان��ات �لح�شائية  �أه��م��ي��ة ج���ودة 
كالتخطيط  �شتى  جم��الت  يف  �لإح�شائية  للبيانات  ��شتخد�م 
و�لتنمية ور�شم �ل�شيا�شات و�لقر�ر�ت �ل�شرت�تيجية حيث لبد 
من توفر معايري للجودة ميكن �أخذها بعني �لعتبار عند �إنتاج 

�لرقم �لح�شائي.
و�أعربت عن �شعادتها باإطالق “ �لإطار �لوطني جلودة �لبيانات 
“ و�لذي �شيكون مرجعا وخطوة �يجابية وعملية  �لإح�شائية 
من  و�ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لإح�شائية  �جل���ودة  مفهوم  حتقيق  نحو 

���ش��اأن��ه��ا م�����ش��اع��دة م��ت��خ��ذي �ل��ق��ر�ر و���ش��ان��ع��ي �ل�����ش��ي��ا���ش��ات على 
وذ�ت  وموثوقة  دقيقة  �ح�شائية  وموؤ�شر�ت  بيانات  ��شتخد�م 
�إب��ر�ه��ي��م ع��اك��وم مدير  �أك��د �ل��دك��ت��ور  ج��ودة عالية. م��ن جهته 
�لإمار�ت  دولة  �أن  ر�أ�س �خليمة  و�لدر��شات يف  �لإح�شاء  مركز 
�ملمار�شات  �أف�شل  �عتماد  جمال  يف  �ل�شباقة  �ل��دول  من  تعترب 
�لدولة  تبني  �أن  م��و���ش��ح��ا   .. �لإح�����ش��ائ��ي  �ل��ع��م��ل  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لعام  �لإط��ار  حول  �لدولية  للتو�شيات  �لإح�شائية  ومر�كزها 
�جلهود  على  و��شحا  مثال  ي�شكل  �لإح�شائية  �لبيانات  جلودة 
�حلثيثة �لتي تقوم بها هذه �ملر�كز لالرتقاء بالعمل �لح�شائي 
تنتجها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات  وج����ودة  ن��وع��ي��ة  �إىل حت�شني  �ل���ه���ادف 

وتوفرها ملتخذي �لقر�ر و�لباحثني وجمتمع �لأعمال.
له  �شيكون  �لبيانات  جل��ودة  وطني  �إط��ار  �عتماد  �أن  �إىل  ولفت 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �شيا�شة  تعزيز  على  �لكبري  �لإيجابي  �لأث��ر 

وجذب �ل�شتثمار�ت �إىل �لدولة.
�إب��ر�ه��ي��م �شعد مدير ع��ام مركز  �ل��دك��ت��ور  ق��ال �شعادة  وب���دوره 
�لفجرية لالإح�شاء �إن �إطالق �لإطار �لوطني جلودة �لبيانات 
�لإح�����ش��ائ��ي��ة مب��ث��اب��ة م��ن��ارة لأي ج��ه��ة ح��ي��ث ي��ح��ت��وي �لأ�ش�س 
و�لعنا�شر �لرئي�شية �لتي توؤدي �إىل جودة �لبيانات �لح�شائية 
مثل  �لبيانات  بجودة  خا�شة  �أدل��ة  ع��دة  عنه  ينبثق  �أن  وميكن 

جودة �لبيانات �مليد�نية وجودة �لبيانات �ل�شجلية.
بالتعاون  �لهيئة  يف  �لإح�شائية  �ملنهجيات  عمل  فريق  ويقوم 
�ملر�جع  باإعد�د  �لدولة  يف  �ملحلية  �لح�شاء  مر�كز  خ��رب�ء  مع 
�لهيئة للتطوير  و�أول��وي��ات  �أه��د�ف  �ملتخ�ش�شة �شمن  و�لأدل��ة 
�أف�شل  و�ع��ت��م��اد  �ل���دول���ة  يف  �لإح�����ش��ائ��ي��ة  للعملية  �مل�����ش��ت��م��ر 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  من  لل�شركاء  وتوفريها  �لعاملية  �ملمار�شات 
و�لعمل �شمن منهجية  �حلكومي �لحتادي و�ملحلي و�خلا�س 

عمل موحدة.

» مالية الوطني « توا�سل مناق�سة 
مو�سوع » التناف�سية والإح�ساء «

•• دبي-وام:

�لوطني  للمجل�س  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  و��شلت 
ممثلي  بح�شور  وذل��ك  و�لإح�شاء  �لتناف�شية  مو�شوع  مناق�شة  �لحت��ادي 
�ملعنية  و�لحت����اد�ت  و�جلمعيات  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �ل����وز�ر�ت  م��ن  ع��دد 

باملو�شوع.
برئا�شة  بدبي  �لعامة  �لأمانة  �م�س يف مقر  �ل��ذي عقد   - �لجتماع  ح�شر 
�شعادة ماجد حمد �ل�شام�شي رئي�س �للجنة - �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من 
�شامل عبد�هلل �ل�شام�شي مقرر �للجنة وعبد�لعزيز عبد�هلل �لزعابي و�أحمد 

يو�ش���ف �لنعيم�ي و�شعيد عمري يو�ش��ف.
وتناق�س �للجنة مو�شوع �لتناف�شية و�لإح�شاء �شمن 5 حماور هي: �خلطة 
�ل�شرت�تيجية للتناف�شية ومدى مو�ءمتها مع روؤية �لإمار�ت 2021 وما 
بعد ودور �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء يف تطوير �لت�شريعات لدعم 
�جلانب �لإح�شائي و�لتناف�شي للدولة ويف حتفيز �ملوؤ�ش�شات و�لوز�ر�ت فيما 
يخ�س �لتناف�شية ويف و�شع نظام موحد ل�شتخال�س �لبيانات �لح�شائية 
و�حلد�ثة  و�ل���ش��ت��م��ر�ري��ة  و�لت�����ش��اق  و�ل���دق���ة  بال�شمولية  مت��ت��از  و�ل��ت��ي 
و�لتلقائية ويف �لربط بني �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية و�ملحلية يف توفري 

�لبيانات و�ملعلومات �ملتاحة ملتخذ �لقر�ر.
وقال �شعادة ماجد حمد �ل�شام�شي رئي�س �للجنة �إن روؤية �لإمار�ت 2021 
�لعامل يف جمالت  دول  �أف�شل  �لإم���ار�ت �شمن  دول��ة  تكون  �أن  �إىل  تهدف 
�لهيئة  تخت�س  حيث  و�لبيئة..  و�لتعليم  و�ل�شحة  �لقت�شادية  �لتناف�شية 
جمالت  يف  �لدولة  �أد�ء  وتعزيز  بتطوير  و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية 
للقطاعات  �ل�شيا�شات  وحتديد  و�لبيانات  و�لإح�����ش��اء  �لعاملية  �لتناف�شية 
�لوطنية  ل��الإح�����ش��اء�ت  �حلكومية  �مل�شادر  �أه��م  �أح��د  باعتبارها  �حليوية 

ور�شد �لأد�ء �لتناف�شي يف �لتقارير �لعاملية.
و�أو�شح �شعادته �أن �للجنة ناق�شت �ملو�شوع بح�شور ممثلي �جلهات �ملعنية 
و�لرد  �إىل مقرتحاتهم  و�ل�شتماع  تلك �جلهات  �لآر�ء مع  تبادل  حيث مت 
على ��شتف�شار�ت �لأع�شاء.. م�شيد� بتجاوب مثلي خمتلف �جلهات �ملعنية 
باملو�شوع مع جلان �ملجل�س.. مو�شحا �أن �للقاء كان مثمر� حيث مت تزويد 
�ملو�شوع  مناق�شة  �إث���ر�ء  يف  �شت�شب  �لتي  �ملعلومات  م��ن  بالعديد  �للجنة 

و�خلروج بتو�شيات و�قعية.
�لب�شرية  و�مل���و�رد  و�لتعليم  �لرتبية  ل���وز�ر�ت  ممثلون   .. �لجتماع  ح�شر 
بالدولة  و�ل�شناعة  �لتجارة  وغ��رف  �ملجتمع  ووقاية  و�ل�شحة  و�لتوطني 

و�لهيئة �لحتادية للجمارك وجمعية رو�د �لأعمال �لإمار�تيني.

عبد�هلل نا�شر لوتاهعارف �ملهرييد. �بر�هيم �شعد د.�بر�هيم عاكومر��شد لحج �ملن�شوريحممد بن عبد�هلل �آل ثاين

•• اأبوظبي -وام: 

ناق�شت ور�شة �لعمل �لتي نظمها �لفريق �لفني �لتخ�ش�شي يف �أمانة �لتحالف 
2017 و�لتي ��شتهدفت  �لأمني �لدويل �م�س خمرجات و�جتماعات م�شاريع 
�شبل تعزيز �لأمن �لإلكرتوين وو�شائل �حلماية عرب �شبكة �لإنرتنت وخطورة 
�جلر�ئم �لإلكرتونية وكيفية �حلد منها. و��شتعر�س �مل�شاركون يف �لور�شة من 
دول �لتحالف مو�شوعات ذ�ت �شلة باأمن �لإنرتنت من بينها ت�شنيف �ملحتويات 
خماطر  وتقييم  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  عرب  ن�شرها  يتم  �لتي  �ملتطرفة  �لرقمية 
��شتخد�م و�شائل �لتو��شل �لجتماعي. كما جرى خالل �لور�شة - �لتي عقدت 
يف مقر وز�رة �لد�خلية باأبوظبي- در��شة �لتو�شيات �خلا�شة بالجتماع �لأخري 
للمتابعة   2017 ع��ام  و�ل���ذي عقد  �ل���دويل  �لأم��ن��ي  �لتحالف  د�خلية  ل���وزر�ء 
عليها  و�لتفاق  �لتحالف  مو��شيع  وم�شتجد�ت  تنفيذه  مت  ما  على  و�لوقوف 

�لقرت�حات  تقدمي  مع   2018 �لقادم  �لجتماع  لأجندة  �لتح�شري  بجانب 
و�لتي تركزت حول تعزيز خدمات تثقيف �لنزلء يف �ملوؤ�ش�شات �لعقابية. وقدم 
باحثون من دول �لتحالف - من �مل�شاركني - �أور�ق عمل تناولت �أ�ش�س و�أ�شاليب 
�مل�شرتك  �لعمل  ���ش��رورة  تاأكيد  ج��رى  حيث  �ملتطرف  �ملحتوى  وف��ل��رتة  حظر 
�لعابر للدول وتعزيز �لأمن �لإلكرتوين بتعميق �ل�شر�كة بني موؤ�ش�شات �لقطاع 
�حلكومي و�خلا�س بغية �ل�شتفادة من كل �جلهود للحد من جر�ئم �لإنرتنت. 
و�أكدت �لور�شة �شرورة تبادل �ملعلومات و�لآر�ء بني �لدول وت�شكيل ر�أي عاملي 
�لإنرتنت  للمعلومات حول ع�شابات  تبادل  موحد مع عمل م�شرتك يت�شمن 
�لقر�ر�ت  دع��م  بجانب  �ملتطرفة  �ملحتويات  ذ�ت  و�مل��و�ق��ع  �لعاملية  و�لقر�شنة 
�ملتعلقة بتطوير بر�مج �لتتبع و�لتحري وحتديد �لحتياجات �لتدريبية بدقة 
وحتديد �إنتاجية �لعاملني يف جمال حتريات و�أدلة �جلر�ئم �لإلكرتونية. ي�شار 
�إىل �أن �لتحالف �لأمني �لدويل - �لذي �أعلن يف �لعا�شمة �أبوظبي خالل فرب�ير 

2017 - يعد مبثابة جمموعة عمل دولية ملو�جهة �جلرمية �ملنظمة و�لعابرة 
و�ل�شنغال  و�إ�شبانيا  و�إيطاليا  وفرن�شا  �لإم���ار�ت  دول��ة  من  كل  وي�شم  للقار�ت 
�مل�شرتك  �لعمل  �إىل  �لتحالف  وي��ه��دف  �ملغربية.  و�ململكة  �لبحرين  ومملكة 
�شبل  وتطوير  �أ�شكالها  مبختلف  للقار�ت  و�لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية  ملو�جهة 
�لوقاية منها و��شتد�مة �لأمن و�ل�شتقر�ر لتلك �لدول يف �شعيها لتعزيز �لأمن 
و�لنماء ل�شعوبها ومبا يعزز فر�س �لتعاون بينها يف �ملجالت �ل�شرطية و�لأمنية 
و�ل�شتفادة من �لتجارب وتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات بغية �لإ�شهام يف �ل�شالم 
�لعاملي و�أمن �شعوب �لعامل كافة. وتختلف هذه �ملجموعة �لدولية عن غريها 
من �لتحالفات �لأخرى يف �أنها مبثابة منتدى لتبادل �خلرب�ت و�ملعارف وتن�شر 
�أف�شل �ملمار�شات �مل�شتخدمة و�أ�ش�س وو�شائل �لتدريب �لعام �أو �ملتخ�ش�س على 
�لت�شرف مبرونة  �لقانونية من  و�شتمكنه �شبغته  و�لأمني  �ل�شرطي  �ل�شعيد 

ملو�جهة �لق�شايا و�لتحديات �ل�شرطية يف �لع�شر �حلايل.

ور�سة عمل ل� “التحالف الأمني الدويل” تناق�س خمرجات واجتماعات م�ساريع 2017
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ر�أ�شه  يف  بنغالد�س  من  علماين  �شعبي  كاتب  طعن  على  �شاب  �أق��دم 
خالل �حدى �لندو�ت، كما �أعلنت �ل�شرطة �لأحد.

�شمال  �شيلهت،  يف  �إقبال  ظافر  �ل�شبت  له  تعر�س  �ل��ذي  و�لع��ت��د�ء 
على  �لأبي�س  بال�شالح  هجمات  جمموعة  م��ن  �لأخ���ري  ه��و  �ل��ب��الد، 

كتاب ومدونني ملحدين �أو علمانيني.
ومنذ فرتة طويلة، يد�فع �إقبال )64 عاما( �ملوؤلف لأف�شل �لكتب 
�لكاتب �لذي �عتاد  �لتعبري و�لعلمانية. ول يز�ل  مبيعا، عن حرية 
ع��ل��ى �ل��ق��اء ك��ل��م��ات يف �جل��ام��ع��ات ودر�����س يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، يف 

�مل�شت�شفى يف حالة م�شتقرة.
�شابا يف �حلادية و�لع�شرين من عمره يدعى  �ل�شرطة  وقد �عتقلت 
وجتري  ����ش��الم��ي��ة.  موؤ�ش�شة  يف  �شابق  تلميذ  وه��و  �حل�����ش��ن،  في�س 

حتقيقا حول �شالته �ملحتملة باملجموعات �لإ�شالمية �ملتطرفة.
وقال �حل�شن للمحققني �إن “من و�جبه ب�شفته م�شلما �ن يت�شدى 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �و���ش��ح  كما  �لإ�شالم”،  �شد  يعملون  للذين 
�لكولونيل علي حيدر �ز�د �حمد، من كتيبة �لتدخل �ل�شريع، وحدة 
وتقدر  لالإ�شالم«.  عدو  هو  �إقبال  ظافر  �ن  “قال  و��شاف  �لنخبة. 
�إ�شالمي،  �ل����ذي ك���ان و�ل����ده ي��ع��ل��م يف م��ع��ه��د  �ل�����ش��رط��ة �ن �حل�����ش��ن 
�إقامة �شالت مع متطرفني �شنو� هجمات �شد نا�شطني  متكن من 

علمانيني يف �ل�شنو�ت �لأربع �لأخرية.

تعر�شت  �ن  ب��ع��د  �ل�شبت  �لأول  �م�����س  ك��ول��وم��ب��ي��ان  ���ش��رط��ي��ان  ق��ت��ل 
وفق  و�لر�شا�س،  �ليدوية  و�لقنابل  باملتفجر�ت  لهجوم  �شيارتهما 
�أفادت به �ل�شلطات �ملحلية. وقالت بيان لل�شرطة �ن �ل�شرطيني  ما 
�شيبا�شتيان  وخ�����و�ن  ع���ام���ا(   31( ك��وي��ن��ت��ريو  �ن���دري�������س  خ���ورخ���ي 
جنوب  يف  كالدونو  بلدة  ق��رب  مهمة  يف  كانا  عاما(   25( رودريغيز 
عندما  قريب  �شرطة  مركز  م��ن  معتقل  ل�شتالم  كولومبيا  غ��رب 
ع�شابات  �ن  �ل��ب��ي��ان  و����ش��اف  ب��ع��ب��وة«.  �شيارتهما  “مهاجمة  مت��ت 
�لثورية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �ل�شابق �ىل حركة  م�شلحة كانت تنتمي يف 
�لكولومبية “فارك” ما ز�لت نا�شطة يف هذه �ملنطقة، دون �ل�شارة 
�ليهم باإ�شبع �لتهام ب�شكل مبا�شر عن �لهجوم. وقال �لكولونيل يف 
بعد  �ن��ه  رودريغيز خ��الل موؤمتر �شحايف  �ورلن���دو  �دغ��ار  �ل�شرطة 
تفجري �ل�شيارة �نهال عليها �ملهاجمون بالطلقات �ملتفجرة و�لقنابل 
�ليدوية. �لرئي�س �لكولومبي خو�ن مانويل �شانتو�س �أد�ن �جلرمية 

�جلبانة على موقع تويرت وتعهد بالقت�شا�س من �جلناة.
حركة فارك وقعت �تفاقا تاريخيا مع �حلكومة �لكولومبية يف 24 
حزير�ن يونيو 2016 يف هافانا ت�شمن وقفا نهائيا لإطالق �لنار 
ونزع �شالحها، فاأزيلت �آخر عقبة كانت حتول دون �لتو�شل �ىل �تفاق 
�شالم بعد نز�ع ��شتمر ن�شف قرن و�أوق��ع ما ل يقل عن 260 �ألف 

قتيل و�أ�شفر عن �أكرث من 60 �ألف مفقود و6،9 مليون نازح.

 
ما ز�ل �أبو حممد عاليا يحاول وهو يقف على تل من �لركام �لعثور 
على جثة �بنه �لأكرب حتت �أنقا�س منزل �لأ�شرة يف �لغوطة �ل�شرقية 

ب�شوريا وذلك بعد �أكرث من �أ�شبوع من �لغارة �جلوية �لتي دمرته.
ويعتقد عاليا )50 عاما( �أن �بنه حممد )22 عاما( مدفون حتت 
هذ� �لتل بعد �أن �أ�شبح �شحية من �شحايا حرب يقول �إنها قتلت كل 
�أع�شاء فريق كرة �لقدم �لذي كان �بنه يلعب معه. وقال عاليا “�هلل 
وكيلك ما بيعرف �إل �لريا�شة و�ل�شغل«. و�أ�شاف “و�هلل �إذ� بقلك ما 
بت�شدق. �لفريق كله �للي كان يلعب معه �لكرة ��شت�شهد«. ويجه�س 
�خلر�شانة  كتل  لرفع  �ليائ�شة  حماولته  ي�شف  وهو  بالبكاء  عاليا 
�أن �بنه  �إىل �ملكان �لذي يعتقد  بيديه �لعاريتني. قال عاليا م�شري� 
من  كتلة  لتك�شري  يومني  ��شتغرق  كيف  ي�شف  وه��و  حتته  م��دف��ون 
�شو  تقطيعه(.  )�أح��اول  �جل�شر  لق�شيت  يومني  “قعدت  �خلر�شانة 
بدي قيم لقيم )ما �لذي بيدي عمله(. هو هنا بيني وبينه مرتين 
يف  تقبع  ر�م��ز  �شقيقه  جثة  �أن  يعتقد  وه��و  بال�شالون«.  ه��ون  قاعد 
وننتظر  نطلعهم  �شي  “�أهم  و�أ���ش��اف  �ب��ن��ه.  م��ن جثة  ق��ري��ب  م��ك��ان 
�ملعد�ت ويهد� �لق�شف يخلينا نطلعهم وناأويهم. يعني كمان بعد ما 

ميوت ما يالقي قرب يتاوى فيه«.

عوا�صم

دكا

بريوت

كالدونو

كوريا اجلنوبية توفد 
مبعوثني خا�سني اىل ال�سمال

 •• �صيول-اأ ف ب:

قرر �لرئي�س �لكوري �جلنوبي مون جاي �ن �يفاد مبعوثني خا�شني بينهم 
�حلو�ر  تعزيز  �شبل  ملناق�شة  �ل�شمالية  كوريا  �ىل  �ل�شتخبار�ت  جهاز  رئي�س 
با�شم  �ملتحدث  وق��ال  �ل��ن��ووي��ة.  �لأ�شلحة  ب�شاأن  وو��شنطن  يانغ  بيونغ  ب��ني 
�لرئي�س يون يونغ ت�شان �لحد �ن مدير جهاز �ل�شتخبار�ت �لوطني �شو هون 
م�شت�شاري  كبري  برئا�شة  ��شخا�س  ع�شرة  ي�شم  �لذي  �خلا�س  �لوفد  �شمن 
مون �لأمنيني ت�شانغ �وي يونغ، مو�شحا �ن “�ملبعوثني �خلا�شني �شيجرون 
مباحثات مكثفة ب�شاأن ق�شايا ... تت�شمن �جر�ء حو�ر بني �ل�شمال و�لوليات 
�لتقارب  م�شل�شل  من  �لأخ��رية  �حللقة  �لوفد  هذ�  �ر�شال  ويعترب  �ملتحدة«. 
بني �لبلدين �لذي بد�أ خالل �لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية �لتي �ختتمت يف 25 
�شباط فرب�ير ومتيزت بعر�س م�شرتك بني �لكوريتني حتت ر�ية موحدة. 
لكن �لركيزة �لأ�شا�شية يف حملة �لتقارب بني �لكوريتني كانت م�شاركة �شقيقة 
�ل�شخ�شية  وهي  �لفتتاح،  حفل  يف  جونغ  يو  كيم  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم 
�لأوىل من �لعائلة �حلاكمة يف بيونغ يانغ �لتي تزور �ل�شطر �جلنوبي منذ 
�نتهاء �حلرب �لكورية عام 1953. و�شعى مون من خالل �لألعاب �لوملبية 
�لتوتر  �ىل خف�س  تهدف  وو��شنطن يف خطوة  �ل�شمال  بني  ح��و�ر  فتح  �ىل 
على  وتد�عياتها  و�لبال�شتية  �لنووية  �ل�شمالية  كوريا  بر�مج  عن  �لناجم 
مون  �ن  �جلنوبية  كوريا  رئي�س  با�شم  �ملتحدث  وقال  و�لعامل.  �ملنطقة  �أمن 
�ختار خم�شة من كبار �مل�شوؤولني للم�شاركة يف �لوفد بينهم �شو هون �خلبري 
�لقمتني  تنظيم  مفاو�شات  يف  مب�شاركته  و�ملعروف  �ل�شمال  مع  �لتعامل  يف 

�لكوريتني �ل�شابقتني �لعامني 2000 و2007.

األف حما�ضر يعانون اأزمة اإن�ضانية خطرية  400

النظام يخرتق معقل الف�سائل املقاتلة يف الغوطة 

و�سول »املدربني« المريكيني اجلدد اىل افغان�ستان 

ما نهاية لعبة بوتني يف �سوريا؟ 

كوريا ال�سمالية تنتقد ال�سروط الأمريكية للمفاو�ساتنتانياهو يعار�س تنظيم انتخابات مبكرة 
•• �صيول-اأ ف ب:

وجهت كوريا �ل�شمالية �نتقاد�ت �ىل �لوليات �ملتحدة لو�شعها �شروطا م�شبقة لإجر�ء حمادثات بني 
حو�ر  فتح  يف  للم�شاعدة  يانغ  بيونغ  �ىل  موفد  لإر�شال  �شيول  فيه  ت�شتعد  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لدولتني، 
يف  �خلارجية  وز�رة  با�شم  متحدث  وق��ال  �لكورية.  �جل��زي��رة  �شبه  يف  �لنووية  �ملو�جهة  تخفيف  ح��ول 
كوريا �ل�شمالية �ن �حلو�ر مع �لوليات �ملتحدة ممكن، لكنه ��شاف �ن بالده منفتحة على �حلو�ر مع 
و��شنطن فقط �ن كان �لطرفان على قدم �مل�شاو�ة، و�ن كوريا �ل�شمالية لن تتخلى عن ��شلحتها �لنووية 
وبرناجمها �ل�شاروخي من �جل �جللو�س على �لطاولة. ونقلت وكالة �لنباء �ملركزية �لكورية �ل�شمالية 
عن �ملتحدث قوله �نه يف تاريخ �لعالقات �لكورية �ل�شمالية و�لمريكية على مدى عقود “مل تكن هناك 
�ي حالة باملطلق جل�شنا فيها مع �لمريكيني بناء على �شروط م�شبقة، وهذ� ما �شيكون �حلال عليه 
�ي�شا يف �مل�شتقبل«. و�أ�شاف “لدينا نية حلل �لق�شايا بطريقة دبلوما�شية و�شلمية من خالل �حلو�ر 

و�ملفاو�شات، لكننا لن نت�شول �حلو�ر �و نتجنب �خليار �لع�شكري �لذي تدعيه �لوليات �ملتحدة«.

�أو�شت �ل�شرطة �ل�شهر �ملا�شي بتوجيه تهم �ىل نتانياهو بالحتيال و��شاءة 
�لئتمان يف ق�شيتني، وهو متورط كذلك مع زوجته �شارة يف ق�شية ثالثة 

��شتجوبته �ل�شرطة ب�شاأنها �جلمعة خلم�س �شاعات.
�ل�شباب  بتجنيد  تتعلق  حكومية  �أزم��ة  بد�ية  نتانياهو  يو�جه  �ملقابل،  يف 
�ليهود �ملتدينني يف �جلي�س، يف حني هددت �لأحز�ب �ملت�شددة �ملوؤتلفة معه 
بعدم �ملو�فقة على م�شروع مو�زنة 2019 هذ� �ل�شهر �ذ� مل يقر �لكني�شت 
للدر��شة  ليتفرغو�  �لع�شكرية  �خل��دم��ة  م��ن  �ملت�شددين  ي�شتثني  قانونا 
�لدينية بعد �أن �ألغت �ملحكمة �لعليا قانونا بهذ� �ملعنى �قره �لكني�شت �ل�شنة 
وزير  بزعامة  �ملتطرف  �لقومي  بيتنو”  “�إ�شر�ئيل  ح��زب  لكن  �ملا�شية. 
�حلرب �فيغدور ليربمان وحزب “كلنو” من �ليمني �لو�شط بزعامة وزير 

�ملالية مو�شيه كحلون يعار�شان مثل هذ� �لقانون.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

مبكرة  �نتخابات  تنظيم  نتانياهو  بنيامني  ��شر�ئيل  وزر�ء  رئي�س  عار�س 
يف حني حتقق معه �ل�شرطة يف عدة ق�شايا ف�شاد ويو�جه �ئتالفه �حلاكم 
�نتخابات  تنظيم  �ح��ت��م��ال  �ىل  �لع���الم  و���ش��ائ��ل  تطرقت  �ن  وب��ع��د  �أزم����ة. 
ت�شريعية يف حزير�ن يونيو �ملقبل بدل من ت�شرين �لثاين نوفمرب 2019، 
قال نتانياهو قبل مغادرته �ىل �لوليات �ملتحدة يف وقت متاأخر م�شاء �م�س 
�لأول �ل�شبت “ل يوجد �ي مربر لذلك يف حال توفرت �لر�دة �حل�شنة، �أنا 

لدي هذه �لإر�دة و�آمل �أن تكون كذلك لدى �شائر �ل�شركاء” يف �لئتالف.
و�أ�شاف لالإذ�عة �لعامة “يف هذه �حلال، ميكن �ن تنهي �حلكومة وليتها 

ب�شورة طبيعية يف �ملوعد �ملحدد �ل�شنة �ملقبلة«.

•• لندن-وكاالت:

ت�شاءل �لكاتب بول وود، يف تقرير 
�شبيكتيتور”  “ذ�  مبجلة  حتليلي 
لعبة  ن���ه���اي���ة  ع����ن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 
�حلرب  �أن  �إىل  لف��ت��اً  ���ش��وري��ا،  يف 
ب��ات��ت �ل��ت��ز�م��اً �أط���ول و�أك���رث كلفة 

مما ر�هنت عليه رو�شيا. 
�إىل  بالإ�شارة  مقاله  وود  وي�شتهل 
�ل��ت��ي ت�شهدها  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��اأ���ش��اة 
ق����رب دم�شق  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل��غ��وط��ة 
�لأ���ش��د على  ب�����ش��ار  �إ����ش���ر�ر  ب�شبب 
�ملعار�شة  ق����و�ت  م���ن  ����ش��ت��ع��ادت��ه��ا 
�أطباء  منظمة  وت��ق��ول  �ل�����ش��وري��ة، 
�لأ�شبوع  خ����الل  �إن�����ه  ح�����دود  ب���ال 
�ملا�شي قتلت �لغار�ت �جلوية �أكرث 
�ل��غ��وط��ة يف  500 �شخ�س يف  م��ن 

خم�شة �أيام فقط.
�ملعار�شة �لطائر�ت  ويتهم ن�شطاء 
�لتي  �ل��غ��ار�ت  ه��ذه  ب�شن  �لرو�شية 
ل هو�دة فيها، ولكن رو�شيا رف�شت 
هذه �لدعاء�ت و�أعلنت عن تنظيم 
ملدة  �لق�شف  م��ن  �إن�����ش��ان��ي��ة  وق��ف��ة 
لل�شماح  ي���وم���ي���اً  ����ش���اع���ات  خ��م�����س 
للمدنيني بالفر�ر. ويعترب وود �أن 
هذ� �لأمر يف حد ذ�ته يوؤكد �لدور 
قو�ت  ه��ج��وم  يف  لرو�شيا  �مل��رك��زي 

وهي  �لغوطة  �شقوط  �إىل  �شيقود 
�لأ�شد  ل��ب�����ش��ار  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ف��ر���ش��ة 
�شروطه،  ع���ل���ى  �حل������رب  لإن����ه����اء 
للكرملني؛  �جن����������از�ً  و����ش���ي���ك���ون 
وبخا�شة �أن بوتني يعتقد �أنه لقن 
�ملتذبذب در�شاً حول كيفية  �لغرب 

تنفيذ �لتدخل �لأجنبي. 
ولكن �لنت�شار �لرو�شي قد حتقق 
�ل�شهر  ف���خ���الل  ب���اه���ظ���ة؛  ب��ك��ل��ف��ة 
�ملا�شي وحده، قتل �أكرث من 200 
مقاتل رو�شي من �ملرتزقة يف �شرق 
�شوريا، �إ�شافة �إىل �أن 40 �شخ�شاً 
رو�شياً لقو� حتفهم يف �شوريا �لعام 

�لنظام �ل�شوري. 
�أن حم����اولت  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��و���ش��ح 
�لأ�شد ورو�شيا �مل�شتميتة ل�شتعادة 
�خل�����وف من  �إىل  ت���ع���ود  �ل���غ���وط���ة 
�مل��ع��ار���ش��ة لقذ�ئف  ق���و�ت  �إط����الق 
دم�شق  �لعا�شمة  ق��ل��ب  �إىل  ت�شل 
وكذلك حماولت �ملعار�شة تلويث 
بوقود  دم�شق  �إىل  �مل��ي��اه  �إم����د�د�ت 
غالبية  �أن  ع���ن  ف�����ش��اًل  �ل���دي���زل، 
ت��ت��األ��ف من  �مل��ع��ار���ش��ة �لآن  ق���و�ت 
�مل�شلحة.  �جل���ه���ادي���ة  �جل���م���اع���ات 
ك���ل م���ن رو����ش���ي���ا ونظام  وي��ع��ت��ق��د 
�ل�شغط  م���ن  �مل���زي���د  �أن  �لأ�����ش����د 

�ملا�شي بح�شب وكالة رويرتز. ويف 
�لبد�ية �أ�شارت تقدير�ت �لكرملني 
�ل���رو����ش���ي يف  �ل���ت���دخ���ل  ت��ك��ل��ف��ة  �أن 
دولر  م��ل��ي��ار   1،2 �شتبلغ  ���ش��وري��ا 
�ملا�شي  يوليو   م��ن  �ع��ت��ب��ار�  ولكن 
ملياري   2،5 �إىل  �لتكلفة  و�شلت 

دولر. 
وي���ت�������ش���اءل ك���ات���ب �ل���ت���ق���ري���ر عن 
�لكرملني  دف��ع��ت  �ل��ت��ي  �لأ����ش���ب���اب 
�لكلفة  رغ��م  و�إن��ق��اذه  �لأ�شد  لدعم 
�ل��ب��اه��ظ��ة، وي��ج��د �لإج���اب���ة يف ما 
فيليب�س  ك��ري�����ش��ت��وف��ر  د.  ط��رح��ه 
�ل��ت��ن��اف�����س �لدويل  يف ك��ت��اب��ه ح���ول 
�أن  م����ف����اده  و�ل��������ذي  �����ش����وري����ا،  يف 
ببقاء  رو�شيا  هيمنة  يربط  بوتني 
�لنقطة  وت��ت��م��ث��ل  �لأ���������س.  ن���ظ���ام 
�أن  يف  �جل��وه��ري��ة  �جليو�شيا�شية 
�لأ���ش��د حليف ل ي��رغ��ب ب��وت��ني يف 
خ�����ش��ارت��ه، وم���ن ث��م ك��ان��ت �شوريا 
كبديل  رو�شيا  ل�شتعر��س  فر�شة 
�أو  �ل�شام  لل�شلطة �لغربية يف بالد 
بالأحرى �ل�شرق �لأو�شط �لأو�شع، 
للغرب ما ميكن  بوتني  �أثبت  وقد 
على  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ت��دخ��ل  يحققه  �أن 

�لأر�س. 
�إقر��س  بعد  �أنه  فيليب�س  وي�شيف 
ل�شر�ء  ���ش��خ��م��ة  م���ب���ال���غ  �لأ�����ش����د 
�لكرملني  فاإن  رو�شيا،  من  �أ�شلحة 

�إذ�  �لدين  �إلغاء هذ�  لن يرغب يف 
�لوقت  ويف  �لأ����ش���د.  ن��ظ��ام  ���ش��ق��ط 
�شفيت�س  ي�������وري  ي��ع��ت��ق��د  ن��ف�����ش��ه 
 KGB يف  �شابق  رو���ش��ي  )�شابط 
يعي�س �لآن يف �لغرب( �أن �ملال يف�شر 
د�ئماً �أي �شيا�شة خا�شة بالكرملني، 
و�لأول����وي����ة ل��ل��ت��دخ��ل �ل��رو���ش��ي يف 
ق��ط��ر من  ���ش��وري��ا تتمثل يف وق���ف 
بناء خط �أنابيب للغاز عرب �شوريا 
يف حال فوز قو�ت �ملعار�شة؛ حيث 
مميتاً  ت��ه��دي��د�ً  ���ش��ي��ك��ون  ذل���ك  �أن 
ل�شركة �لنفط �لرو�شية �لعمالقة 
لأنها  وب���خ���ا����ش���ة  “غازبروم”، 
�لعمود �لفقري �ملايل لدولة بوتني 
�لدولة،  مليز�نية  �لرئي�شي  و�مل��ورد 
ر�شوة  �إىل  بوتني  يحتاج  وبالطبع 
�ملعا�شات  ودف�����ع  �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة 
�لتقاعدية و�حل�شول على �أ�شو�ت 

�لناخبني. 

العثور على ال�سندوقني الأ�سودين 
للطائرة الإيرانية املنكوبة 

 •• طهران-اأ ف ب:

�لأ�شودين  �ل�شندوقني  على  عرث 
�ل���ت���ي حتطمت  �ل���رك���اب  ل��ط��ائ��رة 
ف��وق جبال  �شباط فرب�ير   18 يف 
جنوب غرب �ير�ن، كما ذكرت �م�س 

�لوكالة �لإير�نية �لر�شمية.
ونقلت �لوكالة عن مدير �لعالقات 
�ل��ع��ام��ة مل��ن��ظ��م��ة �ل���ط���ري�ن �ملدين 
�ن  ز�ده،  ج��ع��ف��ر  ر���ش��ا  �لإي���ر�ن���ي���ة 
�شندوق ت�شجيل معلومات �لرحلة 
قمرة  يف  �مل����ح����ادث����ات  و�����ش����ن����دوق 
�ل�شلطات  �ىل  �شلما  ق��د  �ل��ق��ي��ادة 
�ىل  �شتنقلهما  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة، 
��شباب  حتديد  �ملكلفني  �ملحققني 
 66 عن  ��شفرت  �لتي  �ملاأ�شاة  هذه 

قتيال.
و��شاف جعفر ز�ده �ن �ل�شندوقني 
 72 �آي.ت���ي.�ر  لطائرة  �ل�شودين 
ل�شركة �آ�شمان �يرلينز، قد عرثت 
�لتي  �لإغاثة  فرق  �ل�شبت  عليهما 
����ش��ت��اأن��ف��ت �جل��م��ع��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
ج��ب��ال ز�غ����رو�����س، حم���اول���ة �ع���ادة 
بعد  �حل���ادث  �شحايا  جثث  �ن���ز�ل 
توقف ��شتمر حو�ىل ��شبوع ب�شبب 

�شوء �لأحو�ل �جلوية.

�أبحاث موؤ�ش�شة �لدفاع عن �لدميقر�طيات، �ن ن�شر هذه 
�لقو�ت ي�شكل خطوة يف �لجتاه �ل�شحيح، حتى لو كان 
تاأثريها حمدود�. و��شاف مت�شائال لفر�ن�س بر�س هل 
�شتتح�شن �لمور على �لهام�س �م �ن �لتدريب �شيحدث 
فرقا حقيقيا مبعنى �أن يتمكن �لفغان من وقف تقدم 

طالبان �و هزميتهم؟ لدي �شكوك حيال هذ� �لمر.
م�شاعدة  ك��ت��ي��ب��ة  �ن  �لم����ريك����ي����ة  �ل����ق����ي����ادة  وت�����وؤك�����د 

على  وحلفائه  �ل�شوري  �لنظام  حمل  على  ت�شميمهما 
باإي�شال  يتعلق  ما  يف  خ�شو�شا   2401 �لقر�ر  تطبيق 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية بعد ��شبوع على �قر�ره يف جمل�س 
�لمن �لدويل. و�أ�شافت �ن مو�كب �لمم �ملتحدة يجب 
�لطبية  �مل�����ش��اع��د�ت  �ي�����ش��ال  م��ن  �لن  م��ن��ذ  تتمكن  �ن 

و�لغذ�ئية �ل�شرورية لل�شكان �ملحا�شرين.
للنظام  �مل��وؤي��دة  �لوطن  �شحيفة  �أوردت  �ل�شبت،  م�شاء 
تتقل�س.  �لغوطة  �ن م�شاحة  �للكرتوين  على موقعها 
على  �ل�شيطرة  �ل�شوري  �جلي�س  ��شتعادة  �ىل  م�شرية 

�لعديد من �لبلد�ت فيها.
�ملقاتلة  �لف�شائل  عليها  ت�شيطر  �لتي  �مل�شاحة  وتبلغ 
ثلث  وت�شكل نحو  كيلومرت مربع  �لغوطة نحو مئة  يف 

�مل�شاحة �لكلية للغوطة �ل�شرقية.
ح��م��زة بريقد�ر  �لإ���ش��الم  با�شم جي�س  �مل��ت��ح��دث  و�ف���اد 
ع��ن غار�ت  ت��وي��رت  م��وق��ع  ت��غ��ري��دة على �شفحته يف  يف 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أر�شلت �لوليات �ملتحدة يف �لأيام �ملا�شية �ىل �فغان�شتان 
كتيبة جنود من ذوي �خلربة لتدريب زمالئهم �لأفغان 
ب�شكل �ف�شل ملو�جهة طالبان يف �لنز�ع �مل�شتمر منذ 17 

عاما.
���ش��ك��وك��ا �ز�ء ف��ر���س جن���اح كتيبة  ل��ك��ن خ����رب�ء ي��ب��دون 
�ملدربني  ه���وؤلء  جتمع  �لتي  �لمنية  �ل��ق��و�ت  م�شاعدة 
هذ�  م��ر�ت يف  ع��دة  �شابقا  و�إن خدمو�  �ملتمر�شني حتى 
�ل������د�ري، وجميعهم  �و  �ل��ب�����ش��ت��ون  وي��ت��ح��دث��ون  �ل��ب��ل��د، 

متطوعون.
وقال �ملقدم توم غري�شباك �ملتحدث با�شم حلف �لطل�شي 

يف كابول “�نهم هنا بد�فع من �شغفهم مبهمتهم«.
وح���اول���ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وح��ل��ف �لط��ل�����ش��ي م���ر�ر� 
تدريب �جلي�س �لفغاين، �ل �ن �لف�شاد ما يز�ل يقو�شه، 
�أعد�د  تز�يد  مع  �لفر�ر مرتفعة يف �شفوفه،  ومعدلت 

�لقتلى.
من  �حل���الت  ع�شر�ت  يف  �لتحقيق  �لبنتاغون  وي��ت��وىل 
�لنتهاكات �جل�شيمة حلقوق �لن�شان يف �شفوف �جهزة 

�لمن �لفغانية، وخ�شو�شا �غت�شاب قا�شرين.
ويكمن �لفارق بني �ملدربني يف هذه �لكتيبة و�ملحاولت 
�ل�شابقة هو �نهم �قرب �ىل نظر�ئهم لأفغان و�ىل خط 
�جلبهة، وبالتايل فانهم �شيتعر�شون ملزيد من �ملخاطر. 

و�شي�شاعد هوؤلء �جلنود �لفغان على �كت�شاب �ملزيد من 
�ملهار�ت يف �لتعامل مع �ل�شلحة، يف حني �شيتوىل �طباء 

ع�شكريون تدريبهم يف جمال �لطب �حلربي.
على  ج��ن��ود  ع�����ش��رة  منها  ك��ل  ي�شم  ط��و�ق��م  و�شتلتحق 
يف �جلي�س �لفغاين، �ي ما يعادل  “�لكندك”  م�شتوى 
رجل،   400 �ىل   300 ب��ني  ت��ع��د�ده��ا  ي����رت�وح  كتيبة 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان و�شمنها  �ن��ح��اء  و���ش��ي��ن��ت�����ش��رون يف ج��م��ي��ع 
على  ت�شيطر  �ل��ت��ي  ط��ال��ب��ان  معقل  هلمند،  حم��اف��ظ��ة 

غالبية هذه �ملنطقة.
�لفغاين  �جلي�س  تدريب  �عمال  �قت�شرت  �لآن،  وحتى 
�ىل درج��ة كبرية على وح��د�ت خا�شة من حلف �شمال 
�لأطل�شي �أو �مريكية تر�فق �لقو�ت �خلا�شة �لفغانية. 
2014، عندما  وق���د ت��وق��ف��ت ه���ذه �مل��ه��ام �و�خ����ر ع���ام 

خف�س حلف �شمال �لأطل�شي عديده يف �فغان�شتان.
�آلف  م��ع  كارثية  بنتائج  �لف��غ��ان  على  �ل��ت��دري��ب  وع���اد 

�لقتلى �شنويا وعودة طالبان �ىل �ل�شاحة.
�لع�شكريني  ب�����ش��دة  �م���ريك���ي  ر���ش��م��ي  ت��ق��ري��ر  و�ن��ت��ق��د 
لتدريب  لال�شتعد�د  �لفا�شح  ل��الن��ع��د�م  �لم��ريك��ي��ني 
قو�ت �جنبية. وي�شري تقرير و�شعه �ملفت�س �لعام لإعادة 
��شتلهام  حول  حمددة  حالة  �ىل  �فغان�شتان  يف  �لعمار 
�شابط م�شل�شال �مريكيا ملعرفة ما ينبغي عليه �لقيام 

به لتدريب زمالئه �لأفغان.
ويقول بيل روجيو، �خلبري يف �ل�شوؤون �لفغانية يف مركز 

•• دم�صق-اأ ف ب:

على  ب�شيطرته  ملحوظا  تقدما  �ل�شوري  �لنظام  حقق 
�أ�شبوعني  ب��ع��د  �ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  �أط����ر�ف  يف  م��ن��اط��ق 
من �لق�شف �لعنيف على معقل �لف�شائل �ملقاتلة �لتي 

تظهر مقاومة �شديدة .
مل ت��خ��ف �ل��ق��و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة، �مل��دع��وم��ة م��ن حليفتها 
رو�شيا، �بد� نيتها ��شتعادة هذ� �ملعقل �لأخري للمعار�شة 
�لو�قع بالقرب من �لعا�شمة دم�شق، حيث يعاين 400 
�لف �شخ�س حما�شر منذ عام 2013 من �أزمة �إن�شانية 

خطرية.
ف��رب�ي��ر، حملة  �شباط   18 يف  �ل�����ش��وري  �جلي�س  و���ش��ن 
�أ�شفرت منذ ذلك �حلني عن مقتل  ن��ادرة  جوية عنيفة 
�أكرث من 650 مدنيا ومهدت، بح�شب �ملر�شد �ل�شوري 
حلقوق �لن�شان وو�شائل �عالم مو�لية للنظام، لهجوم 
�ن  �ل  �لهجوم  عن  �لر�شمية  �لقنو�ت  تعلن  ومل  ب��ري. 
�لقتال �لربي ��شتد يف �ليام �لخرية ما �دى �ىل تقدم 
قو�ت �لنظام يف معقل �لف�شائل �ملقاتلة رغم هدنة يومية 
�لثالثاء.  ي��وم  �لتنفيذ  حيز  دخلت  �شاعات  خم�س  م��ن 
و��شتعادت قو�ت �لنظام �ل�شوري �ل�شيطرة على 10% 
من �لغوطة �ل�شرقية �إثر تقدمها يف عدد من �لبلد�ت يف 

�لقطاع �جلنوبي �ل�شرقي، بح�شب �ملر�شد.
وقال مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن لوكالة فر�ن�س 
بر�س “هناك معارك بني قو�ت �لنظام وجي�س �ل�شالم” 

�برز �لف�شائل �ملقاتلة يف �لغوطة �ل�شرقية.
وبلدة  �ل��ري��ح��ان  منطقة  يف  يجري  �لقتال  �ن  و�و���ش��ح 
�لنظام  ق���و�ت  م��ن  عن�شر�   12 قتل  حيث  �ل�شوفينية 
خالل �لليل، ما يدل على �شر��شة �ملقاومة �لتي يبديها 
��شتعادت  �ل��رح��م��ن.  ع��ب��د  بح�شب  �ل��ف�����ش��ائ��ل،  مقاتلو 

�لرو�شي،  �لع�شكري  �لدعم  بف�شل  �لنظامية،  �ل��ق��و�ت 
زمام �لمور يف �لنز�ع �لذي يع�شف بالبالد و�أوقع �أكرث 

من 340 �لف قتيل منذ �لعام 2011.
و����ش��ح��ى �ل��ن��ظ��ام �ل�������ش���وري ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى �ك����رث من 
�نت�شار�ته  م��ن  �شاعف  �ن  بعد  �شوريا  م�شاحة  ن�شف 
�شعياً  �جل��ه��ادي��ة،  و�لتنظيمات  �ملقاتلة  �لف�شائل  على 
لل�شيطرة على كامل �شوريا. و��شتمرت �ل�شتباكات رغم 
خم�س  وت�شتمر  رو�شيا  �علنتها  �لتي  �ليومية  �لهدنة 
�شاعات )من 07،00 تغ ولغاية 12،00 تغ( و�شمحت 
بخف�س كثافة �لق�شف �لذي ت�شنه �لقو�ت �ل�شورية، �ل 
�ن �لغار�ت و�لق�شف �ملدفعي مل ترت�جع وبخا�شة خارج 

�أوقات �شريان “�لهدنة«.
و�شاهد مر��شل لوكالة فر�ن�س بر�س مئات �ل�شخا�س، 

ن�شاء و�طفاًل، يفرون من �لق�شف يف بلدة بيت �شوى.
�لتي  �ملاأ�شاة  نف�س  يوميا  مر��شلون  ي�شور  �مل�شايف،  ويف 
و�لغبار  �ل��دم��اء  تغطي  وج��رح��ى  �ط��ف��ال  نحيب  تظهر 

وجوههم.
وقتل �ل�شبت 18 مدنيا بينهم ثالثة �طفال بعد ق�شف 
�لغوطة،  على  �لهدنة  �شريان  وبعد  قبل  �لنظام  �شنه 

بح�شب �ملر�شد.
�ل��ف��رن�����ش��ي �ميانويل  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ق��رر �ن ي��ج��ري  وم���ن 
م���اك���رون �لح����د حم���ادث���ات ح����ول ���ش��وري��ا م���ع نظريه 
�لي���ر�ين ح�شن روح��اين �ل��ذي تعترب ب��الده �ح��د �برز 

حلفاء نظام ب�شار �ل�شد.
�ملتحدة  �لعام لالمم  و�لم��ني  �لفرن�شي  �لرئي�س  وك��ان 
�ز�ء  �ل�����ش��ب��ت  عميقا  قلقا  �ب��دي��ا  غ��وت��ريي�����س  �ن��ط��ون��ي��و 
�ل��و���ش��ع يف �ل��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة ح��ي��ث ل ت�����ز�ل �لمم 
�ملتحدة غري قادرة على �ي�شال �مل�شاعد�ت �ليها. وقالت 
�لرئا�شة �لفرن�شية �ن ماكرون وغوتريي�س �أكد� جمدد� 

فاعلية  �ك��رث  غ���ار�ت جوية  م��ع حملة  �لمنية  �ل��ق��و�ت 
باك�شتان،  ت��ت�����ش��م��ن  �و����ش���ع،  �إق��ل��ي��م��ي��ة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�شت�شاعد �لفغان على �شد حركة طالبان.
وقد �شرح وزير �لدفاع �لمريكي جيم ماتي�س موؤخر� 
هوؤلء  نوعية  �ن  �ل��ت��دري��ب.  برنامج  على  �طلعت  لقد 
�جلنود من حيث �خلربة و�لختيار، وتدريبهم، متنحني 

ثقة كبرية.

�لقو�ت  ك��ان��ت  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  م��ق��ات��ل��ون  �شنها  �نغما�شية 
�لنظامية قد �شيطرت عليها.

25 �شباط ف��رب�ي��ر، عن  �ل���ربي، منذ  �ل��ق��ت��ال  و����ش��ف��ر 
و43  للنظام  �مل��و�ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت  م��ن  عن�شر�   76 مقتل 

مقاتال من جي�س �ل�شالم، بح�شب �ملر�شد.
ويف مقابلة مع �لتلفزيون �ل�شوري �لر�شمي ليل �جلمعة، 
�أ�شار معاون وزير �خلارجية �ل�شورية �أمين �شو�شان �ىل 
�لتقدم �لذي يحققه �جلي�س �لعربي �ل�شوري موؤكد�ً �أن 
�لإرهابيني �شيتجرعون �لهزمية قريباً يف �لغوطة كما 

جترعو� مر�رتها �شابقا فى حلب.
)�شمال(  حلب  يف  ج��رى  م��ا  �لغوطة  يف  �مل�شهد  وي��ذك��ر 
�ملقاتلني  �آلف  ����ش��ط��ر  ح��ي��ث   2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
بعد ح�شار خانق  منازلهم  ملغادرة  و�ملدنيني  �ملعار�شني 
وق�����ش��ف مكثف ق���ام ب��ه ���ش��الح �جل���و �ل�����ش��وري وحليفه 

�لرو�شي.
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

زهرة غياثي للخياطة و�لقم�شة
رخ�شة رقم:CN 1084892  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 

�ملالك : باريو في�شتا مانيوفاكت�شرينج )بي �ف �م �شي( كوربوري�شن
 BARRIO FIESTA: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 177589  بتاريخ : 2012/8/6
با�شم: باريو في�شتا مانيوفاكت�شرينج )بي �ف �م �شي( كوربوري�شن

�شيتي ميرتو  با�شيج   ، باز  ديال   ، ، ماركوز هايوي  �فينيو   ، ري�شتور�نت   ، في�شتا كومباوند  باريو   : وعنو�نة 
مانيال ، �لفلبني   

�ضورة العالمة

�أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :29 �شل�شة جمربي ن�شف مقلي ، �شردين ، �شمك مملح  وذلك لتمييز �ل�شلع 
حمفوظة  وخ�شرو�ت  فو�كه   ، �للحوم  وخال�شات  �للحوم   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  ،حل��وم  حمفوظة  ��شماك   ،
 ، لالكل  �ملعدة  و�ل��ده��ون  �لزيوت   ، �حلليب  ومنتجات  حليب   ، مربيات  )جيلي(  ه��الم   ، ومطهوة  وجمففة 

خملالت.
�ملو�شح. �ل�شكل  يف  كما  لتينية  بحروف   BARRIO FIESTA و�شف �لعالمة : �لكلمتان

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 

�ملالك : باريو في�شتا مانيوفاكت�شرينج )بي �ف �م �شي( كوربوري�شن
 BARRIO FIESTA: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 177590  بتاريخ : 2012/8/6
با�شم: باريو في�شتا مانيوفاكت�شرينج )بي �ف �م �شي( كوربوري�شن

�شيتي ميرتو  با�شيج   ، باز  ديال   ، ، ماركوز هايوي  �فينيو   ، ري�شتور�نت   ، في�شتا كومباوند  باريو   : وعنو�نة 
مانيال ، �لفلبني   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30 �ل�شل�شات )�لتو�بل( �خلل ، �لبهار�ت ، م�شحوق جاهز 
، خردل ، نودلز )معكرونة رقيقة( ، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب ، �ل�شاي ، �لكاكاو ، �ل�شكر 
، �لرز ، �لتابيوكا ، �ل�شاغو ، �لنب �ل�شناعي ، �خلبز و�لفطائر و�حللويات ، ع�شل �لنحل ، �خلمرية ، م�شحوق 

�خلبيز.
�ملو�شح. �ل�شكل  يف  كما  لتينية  بحروف   BARRIO FIESTA و�شف �لعالمة : �لكلمتان

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 

�ملالك : و�ي �ن و�ي لتجارة �لدو�جن �لطازجة ذ.م.م
 United YNY FARMS طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :يونايتد

�ملودعة بالرقم : 287684  بتاريخ : 2018/2/20
با�شم: و�ي �ن و�ي لتجارة �لدو�جن �لطازجة ذ.م.م

 yasiryahya@live.com  ، ه���ات���ف:037840009  �����س.ب:10064،   ، �بوظبي   ، �شويحان   : وعنو�نة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :29 �للحوم و�ل�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد وخال�شة 
�للحم ، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر ، 

�لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب ، �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالكل و�لتمور.
باللون  ديك  ر��س  ر�شم  ويوجد  و�لالتينية  �لعربية  بالحرف   United و�شف �لعالمة : كلمة يونايتد
 YNY عبارة  وحتتها  و�لربتقايل  �لزرق  باللونني  م�شتطيل  �شبه  خلفية  على  و�لكل   n باحلرف  �لزرق 

.FARMS
 farms ، united ل�شرت�طات :�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266
منوذج اإعالن الن�ضر 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
�ملالك : روز �ند �شوكلت ��شتي�شن ذ.م.م

 rose & chocolate STATION: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 286967  بتاريخ : 2018/2/7

با�شم: روز �ند �شوكلت ��شتي�شن ذ.م.م
وعنو�نة : �بوظبي - بني يا�س - هاتف:0506776220 - فاك�س:0506776220 - �شندوق �لربيد:79682

   sj.gc90@yahoo.com:مييل�
�ضورة العالمة

�ل�شلع و�ملنتجات ل�شالح  �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35 خدمات جتميع ت�شكيلة من  �ل�شلع  وذلك لتمييز 
�لغري حتديد� )�لزهور و�لنباتات �لطبيعية ، �ل�شوكولته ، �لهد�يا( ملعاينتها و�شر�ئها عن �حلاجة ولينطوي 

ذلك على خدمة �لنقل.
 station يدنوها   rose & chocolate زه��ره يدنوها  �شكل  �لعالمة عبارة عن   : �لعالمة  و�شف 

ب�شكل مميز وباللو�ن �لحمر و�لخ�شر و�لبني.
  Rose ، �ل��ك��ل��م��ات  ب��ح��ق ح�����ش��ري ع��ن  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل���ش��رت�ط��ات :�حل��م��اي��ة للعالمة يف جمملها م��ع ع���دم 

chocolate  ،  station كل على حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
Abou mahjoub بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: �أبو حمجوب

�ملودعة حتت رقم: 275316        بتاريخ 2017/06/19  
با�ش��م: �شركة �أبناء حممد �ل�شقا  

وعنو�نه: �شارع �لعابد، �شاحلية جادة حلويات �أبو حمجوب، دم�شق، �شورية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 
و�ملعجنات  �حللويات  �لثلج؛  �لبهار�ت؛  )�ل��ت��و�ب��ل(؛  و�ل�شل�شات  �خل��ل  �خل���ردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�شحوق 
)كيك  ت��ورت��ات  )ك��ع��ك(؛  ف��ور  بتي  )بانكيك(؛  حم��الة  فطائر  كيك؛  �إف��رجن��ي؛  خبز  وم�شتقاتها؛  و�لكعك 

بالفو�كه(. �لو�ق�عة بالفئة: 30
�لعالمة عبارة عن كلمة )�أبو حمجوب Abou mahjoub( باللغتني �لعربية و�لالتينية كتبت ب�شكل 
مميز باللون �لأ�شفر على خلفية باللونني �لبني �لد�كن و�لفاحت مع �شعار وهو عبارة عن ر�شم د�ئري على 
�شكل �شنبلة قمح بد�خله �شورة لطاهي مي�شك بع�شا �لفرن وبجانبه ر�شم لعلبة حليب وقطعة جبنة وخلفه 

ر�شم لقطعة �أر�س و�أ�شفله ر�شم ل�شريط متعرج باللون �لأحمر.
 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
 UNDER500 :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 274445   بتاريخ 2017/06/05  
با�ش��م: �أندر 500 ليمتد

وعنو�نه: �لوحدة رقم 15- بي �إف – 84 ديتا�شد ريتيل 15، قطعة �لأر�س رقم جي �إل تي – بي �ت�س 1 – �آر �أي 
تي – 15، �أبر�ج بحري�ت �جلمري�، �س.ب 62201 – دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �لكافترييات؛  �ملقاهي؛  �مل��وؤق��ت؛  �لإي���و�ء  و�مل�شروبات،  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�لوجبات  تقدمي  مطاعم  �لذ�تية؛  �خلدمة  مطاعم  �ملطاعم؛  و�ل�شر�ب؛  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(؛ 

�خلفيفة. �لو�ق�عة بالفئة: 43
عبارة "UNDER500" باللغة �لالتينية يعلوها ر�شم خلط م�شتقيم فوقه ر�شم على �شكل قبعة طهي 

بد�خلها خطان �شغري�ن باللونني �لأخ�شر و�لأ�شود ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 
 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
  JOHN TAYLOR :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 274065         بتاريخ 2018/02/06  
با�ش��م: جون تايلور كوربوريت �أ�س. �أيه  

وعنو�نه: 10 رو نيكول�س �أد�مز، 1114 لوك�شمبورغ، بي بي 758 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن؛ خدمات توجيه �لأعمال؛ �لإعالن من موقع �ل�شركة؛ ل�شق �لإعالنات؛ عر�س 
حتليل  �ل�شوق؛  وحتليل  �أبحاث  �ل�شركات؛  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لأعمال؛  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  للغري؛  �لإعالنات 
�لت�شويق؛ جتميع �لإعالنات ل�شتخد�مها ك�شفحات على �شبكة �لإنرتنت؛ جتميع  �لتكلفة؛ در��شات  �أ�شعار 
مهنية؛  �أو  جتارية  لأغر��س  �لإح�شائية  �لبيانات  جتميع  �حلا�شوب؛  بيانات  قو�عد  يف  �لبيانات  و��شتخد�م 
با�شرت�تيجيات  تتعلق  ��شت�شار�ت  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  �ل��دف��ات��ر؛  م�شك  �لتجارية؛  �ملعلومات  وت��ق��دمي  جتميع 
�لت�شالت للعالقات �لعامة؛ ��شت�شار�ت �إد�رة �لأعمال؛ ��شت�شار�ت يف �إد�رة وتنظيم �لأعمال؛ ��شت�شار�ت تتعلق 
با�شرت�تيجيات �لإعالن؛ ��شت�شار�ت �لأعمال �ملهنية؛ �لبتكار و �لتطوير يف و�شائل �لعالم �لدعائية؛ ن�شر 
بيانات  ن�شر�ت، مو�د مطبوعة، عينات،  �لدعائية )من�شور�ت،  �مل��و�د  ن�شر  و  و�لإع��الن؛ توزيع  �لدعاية  مو�د 
؛تقييم  �لإد�رة  و م�شاريع  �ل�شرت�تيجية  و تطبيق �خلطط  �أ�شاليب حتليل  متهيدية، مطبوعات(؛ تطوير 
�لفنادق  �إد�رة  �مللفات �ملربجمة؛  ت�شنيف  و  �إد�رة  �ملوظفني؛  �شوؤون  �إد�رة  �مللفات �ملربجمة؛  �إد�رة   - �لأعمال 
لالآخرين؛ خدمة وكالت �لأنباء �لتجارية؛ توفري �ملعلومات �لتجارية عن طريق موقع على �شبكة �لإنرتنت؛ 
تاأجري �مل�شاحات �لإعالنية ؛ توفري و تاأجري �مل�شاحات �لإعالنية على �شبكة �لإنرتنت؛ توفري �شوق لبائعي 
�ملعلومات  ت��وف��ري  للم�شتهلكني؛  جت��اري��ة  معلومات  ت��وف��ري  �لن��رتن��ت؛  ع��رب  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  وم�����ش��رتي 
�ملتعلقة مببيعات �لأعمال؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بالتوظيف؛ حتديث و�شيانة �لبيانات يف قو�عد بيانات 
و  ل�شر�ء  عقود  تاأمني  �لت�شالت؛  �أنظمة  عرب  لالآخرين  �لتجارية  �ملعامالت  و�إب��ر�م  �لتفاو�س  �حلا�شوب؛ 
بيع �ل�شلع؛ تنظيم �ملعار�س، �لعرو�س، �ملعار�س و�أي حدث لالأغر��س �لتجارية و�لإعالنية ؛ �إعد�د ق�شائم 
�لأجور؛ حتديد م�شتوى �لعاملني؛ �إعد�د وو�شع �لإعالنات لالآخرين  خدمات �لن�شح يف �إد�رة �لأعمال ؛ ن�شر 
ن�شو�س �لدعاية و�لإعالن؛ �لإعالن عن �لعقار�ت �لتجارية �أو �ل�شكنية؛ �لإعالن عرب �لإنرتنت لالآخرين؛ 
�إجر�ء �لتحقيقات و�ل�شتق�شاء�ت �لتجارية؛ �ختبار�ت لتحديد �لكفاءة �لوظيفية؛ تعيني �ملوظفني؛ خدمات 
و�خلدمات   �ل�شلع  وبيع  ل�شر�ء  تنظم عقود  �حل��دث؛  ت�شويق  �لأعمال؛  �إد�رة  يف  �لن�شح  تقدمي  و  ��شت�شار�ت 
لالآخرين - ترويج �ملبيعات )لالآخرين( ؛ خدمات �لو�شاطة �لتجارية؛ عر�س �ل�شلع و �خلدمات يف كل و�شائل 
�لأعمال  �لمتياز�ت؛ خدمات  بعمليات  تتعلق  ��شت�شارية  ؛ خدمات  بالتجزئة  ببيعها  تتعلق  �لتي  �لت�شالت 
�ل�شت�شار�ت  �ل��وك��الت(؛   �شبكة  �إط��ار  يف  �لأع��م��ال  �إد�رة  م�شاعدة  )تعني  �لمتياز  �شاحب  قبل  �ملقدمة من 
�إد�رة  �لوكالء؛  �أو  �لمتياز  �شبكات  �إط��ار  يف  و�لتنظيم،  �لأعمال  ب��اإد�رة  يتعلق  فيما  �ل�شت�شارية  و�خلدمات 
يف  �ل���ش��رت�ك  تنظيم  ؛  �لرتويجية  �أو  �لدعائية  ل��الأغ��ر����س  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  وع��ر���س  تقدمي  �لأع��م��ال؛ 
و  للعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  �لفنادق؛  و�لإع��الن عن خدمات  �لت�شويق  �لأعمال؛  �إد�رة  لالآخرين؛  �ل�شحف 

�ليخوت؛ خدمات �لتدريب؛ خدمات �حلجز لالإقامة �ملوؤقتة؛ طلبات �ل�شر�ء؛ تقييم �لأعمال.
. �لو�ق�عة بالفئة: 35

 )J( باللغة �لالتينية يعلوها ر�شم باللون �لأحمر للحرفني �لالتينيني " JOHN TAYLOR " عبارة
و )T( كتبا ب�شكل خا�س ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 

 �ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
  JOHN TAYLOR :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 274066        بتاريخ 2018/02/06  
با�ش��م: جون تايلور كوربوريت �أ�س. �أيه  

وعنو�نه: 10 رو نيكول�س �أد�مز، 1114 لوك�شمبورغ، بي بي 758 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�قتناء �لعقار�ت و�ليخوت لالآخرين؛ �لتاأمني، �لعرو�س �ملالية، �ل�شوؤون �ملالية و�لعقارية؛ �لتقييم و�لتحليل 
�ملايل؛ خدمات �ل�شم�شرة؛ تقييم �لعقار�ت و�ليخوت وتوفري �ملعلومات �ملتعلقة بها؛ تقييم �لأمالك �ملنقولة؛ 
تقييم �ليخوت؛ �إد�رة �لعقار�ت و�لإ�شكان؛ معلومات مالية؛ تاأجري �ل�شقق، �ملنازل، �ملباين �لتجارية و�ملكاتب؛ 
و�ليخوت  �لعقار�ت  جمال  يف  �ملعلومات  توفري  بها؛  �ملتعلقة  �ملعلومات  وتوفري  و�ليخوت  �لعقار�ت  تاأجري 
ع��رب �لن��رتن��ت؛ ترتيب ع��ق��ود �لإي��ج��ار و�ت��ف��اق��ات �لإي��ج��ار ل��ل��ع��ق��ار�ت و�ل��ي��خ��وت؛ ت��ق��دمي �مل�����ش��ورة �ملتعلقة 
�ملالية؛  �ملعامالت  �إج��ر�ء  و�ليخوت؛  �لعقار�ت  با�شتثمار  �ملتعلقة  �مل�شورة  تقدمي  �ملالية؛  �ل�شتثمار�ت  ب��اإد�رة 
خدمات �قتناء �لعقار�ت و�ليخوت؛ وكالت �لعقار�ت؛ �ل�شت�شار�ت �لإد�رة للعقار�ت و�ليخوت؛ �ل�شت�شار�ت 
�ل�شتثمارية؛ �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة بتقييم �ل�شلع؛ �إد�رة �لعقار�ت، �أماكن �لإقامة و �ليخوت ؛ خدمات �لتقييم 
�إد�رة  �لعقارية؛  �ل�شتثمار�ت  �إد�رة  �ملمتلكات؛  و��شتئجار  �ل�شر�ء  بالبيع،  �ملتعلقة  �لعقارية  �ل�شوؤون  �مل��ايل؛ 
�ملتعلقة  و�لبحوث  �ل�شت�شار�ت  �لن�شح،  �ملعلومات،  خدمات  و�ليخوت؛  �لعقار�ت  متويل  �ملمتلكات؛  حمفظة 

بالتمويل و�ل�شتثمار�ت؛ تقييم �لعقار�ت و�ليخوت. �لو�ق�عة بالفئة: 36
 )J( باللغة �لالتينية يعلوها ر�شم باللون �لأحمر للحرفني �لالتينيني " JOHN TAYLOR " عبارة

و )T( كتبا ب�شكل خا�س ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 
 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 

  JOHN TAYLOR :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 274067        بتاريخ 2018/02/06  

با�ش��م: جون تايلور كوربوريت �أ�س. �أيه  

وعنو�نه: 10 رو نيكول�س �أد�مز، 1114 لوك�شمبورغ، بي بي 758 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتاأجري، حجز وتوفري �لزو�رق، �شفن �ليخوت، �لقو�رب و�ملر�كب �ملائية؛ تاأجري �لكر�جات؛ ترتيب ��شتئجار 

�ل�شفر من خالل  �لعاملية؛ حجز  �حلا�شوب  �شبكات  �ل�شفر عن طريق  توفري معلومات  و�ليخوت؛  �لقو�رب 

�لوكالت؛ ��شت�شار�ت وخدمات �حلجز �ملتعلقة بال�شفر. �لو�ق�عة بالفئة: 39

 )J( باللغة �لالتينية يعلوها ر�شم باللون �لأحمر للحرفني �لالتينيني " JOHN TAYLOR " عبارة

و )T( كتبا ب�شكل خا�س ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 

 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
  JOHN TAYLOR :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 274069         بتاريخ 2018/02/06  
با�ش��م: جون تايلور كوربوريت �أ�س. �أيه  

وعنو�نه: 10 رو نيكول�س �أد�مز، 1114 لوك�شمبورغ، بي بي 758 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

و�لبيانات  �لتعليمية  �لخ��ت��ب��ار�ت  نتائج  حتليل  �لتوجيه؛  خ��الل  م��ن  �لتدريب  خ��دم��ات  �ل��ت��دري��ب؛  توفري 
��شت�شار�ت  �لتدريب؛  ومو��شلة  �لتدريب  توفري  تدريبية؛  ودور�ت  وتنظيم حلقات عمل  ترتيب  لالآخرين؛ 
�لتجارية؛  �لأع��م��ال  على  بالتدريب  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  �خلدمات  �لتدريب؛  ومو��شلة  بالتدريب  تتعلق 
�لتدريب على �لأعمال �لتجارية؛ �لتدريب على �ملهار�ت �ملهنية؛ �لتدريب �لعملي )متثيل(؛ خدمات ��شت�شارية 
و�لتطوير�ت  �ل��ف��رق  للموظفني،  �لتدريب  ومو��شلة  �لتدريب  �ل��ت��دري��ب؛  �أدل���ة  ن�شر  بالتدريب؛  متعلقة 
�لتنظيمية؛ تنظيم وترتيب �حللقات �لدر��شية، �ملوؤمتر�ت، �لندو�ت، �لدور�ت �لتدريبية ومو��شلة �لتدريب؛ 
ن�شر وحترير �ملو�د �ملطبوعة و�لن�شو�س، غري تلك �ملتعلقة بالن�شو�س �لدعائية ؛ دور�ت باملر��شلة؛ توفري 
تنظيم  توزيع �جلو�ئز؛  �مل�شابقات وحفالت  تنظيم  �لنرتنت؛  درو�س على  توفري  �لنرتنت؛  �لتدريب على 

�لأحد�ث �لثقافية. �لو�ق�عة بالفئة: 41
 )J( باللغة �لالتينية يعلوها ر�شم باللون �لأحمر للحرفني �لالتينيني " JOHN TAYLOR " عبارة

و )T( كتبا ب�شكل خا�س ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 
 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
  JOHN TAYLOR :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 274070      بتاريخ 2018/02/06  
با�ش��م: جون تايلور كوربوريت �أ�س. �أيه  

وعنو�نه: 10 رو نيكول�س �أد�مز، 1114 لوك�شمبورغ، بي بي 758 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�حللقات  �ملعار�س،  �لتفاقيات،  �مل��وؤمت��ر�ت،  باملهام،  للقيام  �لغرف  تاأجري  �ملوؤقتة؛  �لإق��ام��ة  وحجز  تاأجري 
�لدر��شية و�لجتماعات؛ توفري �أماكن �إقامة موؤقتة لالآخرين؛ توفري معلومات عن خدمات �لإقامة �ملوؤقتة؛ 
تنظيم وتوفري �أماكن �إقامة موؤقتة؛ خدمات وكالة حلجز �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة؛ توفري مر�فق للمخيمات؛ 

حجز �أماكن �إقامة لق�شاء �لإجاز�ت عرب �لنرتنت؛ مكتب خدمات �لإقامة. �لو�ق�عة بالفئة: 43
 )J( باللغة �لالتينية يعلوها ر�شم باللون �لأحمر للحرفني �لالتينيني " JOHN TAYLOR " عبارة

و )T( كتبا ب�شكل خا�س ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 
 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل قرو�ين �ند كو 
FUN :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 273375     بتاريخ 2017/05/16  
با�ش��م: ل�أتيلري بر�ند�س �إنك.  

وعنو�نه: كامين كوربوريت �شنرت، 27 هو�شبيتال رود، 
جورج تاون، غر�ند كامين كي و�ي 1-9008، جزر �لكامين   

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أو  �لتلوين  فر��شي  )ع��د�  فر��شي  و�أ�شفنج؛  �أم�شاط  وللمطبخ؛  �ملنزيل  لال�شتعمال  و�أوع��ي��ة  و�أو�ين  �أدو�ت 
�لدهان(؛ مو�د �شنع �لفر��شي؛ �أدو�ت تنظيف؛ �شلك جلي؛ زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول )عد� 
�لزجاج �مل�شتعمل يف �ملباين(؛ �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى؛ 
زبديات؛ �أو�ين؛ �شالل، لال�شتخد�م �ملنزيل؛ مالعق خفق )�أدو�ت منزلية(؛ �أوعية معزولة حر�رياً؛ �شناديق 
�شناديق  زجاجية؛  �شناديق  تربيد؛  قو�رير  قو�رير؛  كهربائية؛  وغري  كهربائية  قو�رير  فتاحات  نفايات؛ 
حلفظ �ملنا�شف �لورقية؛  �شالل خبز )منزلية(؛ مكان�س؛ دلء )�شطول(؛ �شو�ين؛ قو�لب كيك؛ �شمعد�نات؛ 
خزفيات لالأغر��س �ملنزلية؛ �أعو�د �لأكل؛ �أدو�ت تنظيف )يدوية(؛ مما�شح )قما�س( للتنظيف؛ �شو�ين لي�شت 
من �لورق وبخالف بيا�شات �ملائدة؛ مر�شحات غري كهربائية للقهوة؛ �أطقم قهوة )�أدو�ت مائدة(؛ �شناديق 
�أجهزة لتربيد  �أكيا�س تزيني �حللويات )�أكيا�س حلويات(؛ قو�لب للطهو؛  تربيد حممولة غري كهربائية؛ 
)�لب�شكويت(؛  �ملحلى  �لكعك  قطع  �أدو�ت  �ملنزلية؛  لالأغر��س  ح��ر�ري  تبادل  مو�ئع  على  حتتوي  �لأطعمة 
تقطيع  �أل��و�ح  �لبال�شتيك؛  �أو  �ل��ورق  من  �أك��و�ب  لل�شحون؛  �أغطية  فخارية؛  �أو�ين  معدنية؛  �شوي  �أ�شياخ 
�أو�ين خزفية؛ خيوط لالأ�شنان؛  لل�شرب؛  ملرة و�حدة؛ ق�شبة )م�شا�شة(  ت�شتخدم  �أطباق مائدة  للمطبخ؛ 
�شوي)�أو�ين  للتلميع؛ �شو�ين  �ملنزلية؛ قفاز�ت  �أوعية زهور؛ قفاز�ت لأعمال �حلد�ئق؛ قفاز�ت لالأغر��س 
طهو(؛ حامالت للزهور و�لنباتات )لتن�شيق �لزهور(؛ حامالت بطاقات قو�ئم �لطعام؛ علب طعام؛ قو�لب 
مكعبات �لثلج؛ قو�لب )�أو�ين مطبخ(؛ �شحون من �لورق؛ �أوعية؛ �أدو�ت مائدة )بخالف �ل�شكاكني و�ل�شوك 
و�ملالعق(؛ مزهريات؛ فر��شي �أ�شنان؛ حامالت نكا�شات �أ�شنان؛ نكا�شات �أ�شنان؛ �أوعية معدنية ل�شنع �ملثلجات 
و�مل�شروبات �ملثلجة؛ خالطات كوكتيل؛ �أطباق طعام من �ملعادن �لثمينة؛ �أوعية و �شحائف و �أكو�ب ت�شتعمل 
للخبز؛ قفاز�ت مطاطية؛ �أد�وت �ملائدة و�لأو�ين �مل�شنوعة من �لفلني؛ �أ�شياخ �شوي خ�شبية؛ �شناديق حافظة 

للحر�رة لالأغذية �أو �مل�شروبات.. �لو�ق�عة بالفئة: 21
 )FUN( تتكون �لعالمة من جمموعة من �ربعة عالمات مت�شل�شلة حيث تتاألف �لعالمة �لأوىل من كلمة
باللون �لأبي�س مع خلفية �شفر�ء بالإ�شافة �إىل ر�شم ل�شوكة و�شكني وملعقة باللون �لأحمر و�شحن باللون 
�لأزرق و�لعالمة �لثانية تتاألف �أي�شا كلمة )FUN( باللون �لأبي�س مع خلفية حمر�ء بالإ�شافة �إىل ر�شم 
ل�شوكة و�شكني وملعقة باللون �لأحمر و�شحن باللون �لأزرق كذلك �لأمر بالن�شبة للعالمة �لثالثة و�لتي 
تتاألف من كلمة )FUN( باللون �لأبي�س مع خلفية خ�شر�ء بالإ�شافة �إىل ر�شم ل�شوكة و�شكني وملعقة 
باللون �لأحمر و�شحن باللون �لأزرق �ما �لعالمة �لربعة فتتاألف من كلمة )FUN( باللون �لأبي�س مع 
خلفية زرقاء بالإ�شافة �إىل ر�شم ل�شوكة و�شكني وملعقة باللون �لأحمر و�شحن باللون �لأزرق و�لعالمة هي 

عالمة ت�شل�شلية  ح�شب �ل�شكل �ملرفق. 
 �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  مار�س 2018 العدد 12266

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:273294                          15 /05 / 2017
با�شم : توكاي �وبتيكال كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 5-26، �ز�-�شيمود�، �يت-كو، �وكاز�كي-�شيتي، �ي�شي، �ليابان.
�لت�شوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�شاحية  و�مل��الح��ي��ة  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة  �ل��ب�����ش��ائ��ع/   لتمييز  وذل���ك 
و�ملر�قبة  و�لإ����ش���ارة  و�ل��ق��ي��ا���س  �ل���وزن  و�أدو�ت  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأج���ه���زة  و�ل�شينمائي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
�لتحكم يف  �أو  تنظيم  �أو  تكثيف  �أو  �أو حتويل  �أو فتح  و�أدو�ت لو�شل  �أجهزة   ، و�لتعليم  و�لإنقاذ  )�لإ���ش��ر�ف( 
�لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س 
ت�شجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة 
�لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج 

كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
نظار�ت )ب�شرية(؛ �أطر للنظار�ت؛ عد�شات للنظار�ت.و�لو�قعة يف �لفئة )09(. 

�لو�شف كلمة "LUTINA" كتبت باأحرف لتينية مميزة.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �و �ر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3873  جتاري  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1-علي بن حممد بن �لغالف �خل�شم �ملدخل/2- �شركة طريق �لثقة 
لتجارة مو�د �لبناء وميثلها علي بن حممد بن علي �لقالف جمهول حمل �لقامة  مبا 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �مني غ�شبان  �ملدعي/�حمد  �ن 
2018/2/6  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�حمد �مني غ�شبان بالز�م �ملدعي عليه 
عن نف�شه وب�شفته مالك �خل�شم �ملدخل برد مبلغ )278.350( درهم للمدعي وفائدة 
حكما   . بامل�شاريف  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  م����ن:2017/10/11   %9
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  هذ� �لع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01209/2018 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : ماك�س للعقار�ت 
مبا �أن �ملدعي : في�شل �شاهز�د حممد �أف�شل   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01209/2018/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز 
بطلب �لز�مكم بالتايل :- 

مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 28334 درهم كقيمة 
�يجارية وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة.  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنني 
)�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م���ام  2.30م  �ل�شاعة   2018/3/5 �مل��و�ف��ق 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�شة( 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/1654  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه / 1-نا�شيونال مارين �ليان�س م د م �س  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �شركة �يكارو�س �ملتحدة للخدمات �لبحرية - م�شاهمة �ملقفلة وميثله 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �أحمد قد  / حممود ح�شني علي 
�ملدعي عليها بان توؤدي  للمدعية مبلغ وقدره )3.047.061.00 درهم(  و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها 
�خلمي�س   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة    2018/3/8 �مل��و�ف��ق  
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/1389   

– هاتف 045114750 وميثلها   301 – مكتب   1 رقم  – �ملبنى  �شكوير  ذ.م.م– �إعمار  ريتيل  �ملنذرة / لمري 
�ل�شيد / حممد قا�شم حممد قا�شم مبوجب وكالة رقم 2017/1/261088 �ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي 

بتاريخ 28.11.2017  
 )Clover Bay Tower( ملنذر �ليها / مطعم ومقهى ماميكونيان  – �ملكتب رقم 111  برج كلوفر باي�
مبنطقة �خلليج �لتجاري –دبي - هاتف رقم 044427128  -  �س.ب: 430353 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يخطر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت �لإيجار �ملرت�شدة بذمتها على �ملحل رقم 674 �لكائن على 
قطعة �لأر�س رقم 3700-332 مبنطقة جمري� )م�شروع لمري( - �إمارة دبي يف غ�شون ثالثني يوماً وذلك 
بني  باملنازعات  �خلا�شة  �لق�شائية  لللجنة  �للجوء  �إىل  �ملنذرة  �شت�شطر  و�إل  �لإع��الن  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة و�شد�د متاأخر�ت �لإيجار 
�ملحاماة مع حفظ كافة  و�أتعاب  �لر�شوم و�مل�شاريف  �إلز�مها  �لفعلي مع  �لإخ��الء  تاريخ  �ملرتتبة عليها حتى 

حقوق �ملنذرة �لأخرى. 
  الكاتب العدل
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عربي ودويل
 150 األفا يف حاجة للم�ساعدات يف بابوا غينيا بعد الزلزال ال�سني تدافع عن زيادة اإنفاقها الدفاعي 

•• �صيدين-رويرتز:

�إغاثة  �أ�شبوع على زلز�ل قوى هز �ملرتفعات �لوعرة يف بابو� غينيا �جلديدة تقول وكالت  بعد نحو 
�إن نحو 150 �ألف �شخ�س ما ز�لو� يف �أم�س �حلاجة �إىل م�شاعد�ت طارئة بينما تعرقل �لنهيار�ت 

�لأر�شية و�لأ�شر�ر �لتي حلقت بالطرق تو�شيل �مل�شاعد�ت للمناطق �ملعزولة.
و�أبلغ �أود�يا ريجمي مدير �للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر يف بابو� غينيا �جلديدة رويرتز �ليوم �أن 
�لزلز�ل دمر �أو �أحلق �أ�شر�ر� مبنازل نحو �شبعة �آلف �شخ�س و�أن هناك 147 �ألفا يف حاجة ما�شة 
�مل�شاعد�ت  تو�شيل  ومنعت  �لطرق  �لأر�شية  �لنهيار�ت  وقطعت  �ل�شحي.  و�ل�شرف  و�ملياه  للغذ�ء 
لعدة مناطق حتتاج �إليها ب�شدة. وقال ريجمي “يكمن �لتحدي يف �لطرق.. ل تز�ل �ل�شاحنات غري 
قادرة على �ل�شري فيها«. و�أعلنت بابو غينيا �جلديدة حالة �لطو�رئ يف �أنحاء �ملنطقة �لتي �شربها 
�لزلز�ل �لأ�شبوع �ملا�شي، لكن ل �شبيل ملعرفة حجم �لكارثة قبل �أن ي�شتكمل عمال �لإغاثة و�ل�شلطات 

تقييمهم لالأ�شر�ر يف �ملنطقة.

 •• بكني-رويرتز:

قال نائب وزير �خلارجية �ل�شيني �م�س قبل �لإعالن عن ميز�نية �لدفاع �إن 
�لزيادة �ملعتدلة يف �لإنفاق �لدفاعي لل�شني خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية 
�أي  يهدد  لن  �لبالد  �أن جي�س  �شابقة م�شيفا  ق�شور  �أوج��ه  لتعوي�س  كانت 
وثيقة  مبر�قبة  �مل�شلحة  قو�تها  على  �ل�شني  �إن��ف��اق  حجم  ويحظى  �أح���د. 
�ل�شني  نو�يا  على  موؤ�شر�ت  �أي  عن  بحثا  و��شنطن  ومن  �ملنطقة  �أنحاء  يف 
�شبح  مقاتالت  تطوير  �شمل  كبري  حتديث  برنامج  و�شط  �ل�شرت�تيجية 
مقرر�  وك��ان  �ل�شناعية.  لالأقمار  م�شادة  و�شو�ريخ  هليكوبرت  وحامالت 
فقط  �ملئة  يف  �شبعة  �لع�شكري  �لإن��ف��اق  يزيد  �أن  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ميز�نية  يف 
دولر( وهو ما ميثل نحو  مليار  ي��و�ن )164.60  تريليون   1.044 �إىل 

نائب وزير  �لعام. ورف�س  �ملقرتح يف ذ�ك  �لأمريكي  �لع�شكري  �لإنفاق  ربع 
�خلارجية ت�شانغ يه �شوي �لذي كان يتحدث قبل �شدور �مليز�نية �لوطنية 
�ليوم �لثنني تقدمي �أي تفا�شيل عن حجم �لزيادة يف �لإنفاق �لدفاعي كما 
كان �حلال يف �ل�شنو�ت �لأخرية يف �ليوم �ل�شابق على �فتتاح �لدورة �لربملانية. 
“يف  �شحفي  موؤمتر  يف  ت�شانغ  وق��ال  �ل��ربمل��ان.  با�شم  �ملتحدث  هو  وت�شانغ 
�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية ز�دت �ل�شني �ل�شتثمار �لدفاعي ب�شورة معتدلة«. 
“جزء من �لأم��ر كان لتعوي�س ق�شور �شابق يف �ل�شتثمار وتركز يف  وتابع 
معظمه على جتديد معد�ت وحت�شني �ملز�يا �ملادية للجنود«. و�أ�شاف �أنه مع 
�أخرى.  ن�شبيا من دول كربى  �أقل  �ل�شيني  �لدفاعي  �لإنفاق  ذلك ل يز�ل 
و�نتهجت  �ل�شلمية  �لتنمية  مب�شار  �ل�شني  مت�شكت  “لطاملا  قائال  وم�شى 

�شيا�شة ع�شكرية دفاعية. تطور �ل�شني لن ي�شكل تهديد� لأي �أحد«.
 

•• الفجر – اعداد خرية ال�صيباين

    انتهت الأزمة ال�ضيا�ضية يف اأملانيا بعد موافقة 
اأع�ضاء احلزب ال�ضرتاكي الدميقراطي الأملاين 
ورفع  مــريكــل،  اجنيال  مــع  جديد  حتالف  على 
خم�ضة  بعد  احلكومة  ت�ضكيل  اأمام  عقبة  اآخر 
اأ�ضهر من النقالبات والتيه والت�ضويق اىل اخر 

حلظة.
   ووفقا للنتائج الر�ضمية، وافق 66 باملائة من 
ن�ضبة  كانت  كما  التفاق.  هذا  على  الع�ضاء 
جدا،  مرتفعة  القــرتاع  يف  الناخبني  م�ضاركة 
للحزب  املنتمني  مــن  باملائة   78 اأدىل  حيث 

براأيهم، و�ضوت الثلثان بنعم مقابل الثلث بال.

حتليل اخباري
رهان حا�ضم 

   لقد كان �لرهان حا�شما لأكرب 
�قت�شاد يف �أوروب���ا، �ل��ذي غرق يف 
و���ش��ع م��ع��ق��د غ���ري م�����ش��ب��وق بعد 
�لن��ت��خ��اب��ات، وح��ي��ث ي��ه��ّز �أوروب����ا 
و�شعود  �لربيك�شيت  �أزم��ة  زل��ز�ل 
حاجة  ج���ان���ب  �ىل  �ل���ق���وم���ي���ات، 
هذه �لخ��رية، �أك��رث من �أي وقت 
تنفيذية قوية  �شلطة  �إىل  م�شى، 

يف �أملانيا.
  وكانت كو�در �حلزب �ل�شرت�كي 
عن  �عرب�����ت  ق��د  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
ث��ق��ت��ه��ا يف م���ال �ل��ت�����ش��وي��ت، على 
�ل�ش������ابق  �مل�����ش��ت�����ش��������������������ار  غ��������������ر�ر 
غ��ريه�����������������ارد ����ش���رودر �مل��ق��ت��ن��ع باأن 
�شت�شود  �جلماعية”  “�حلكمة 
بع�س  ك��ان  �ملقابل  يف  �لنهاية.  يف 
��شتعادة  يف�شلون  �حلزب  �أع�شاء 
مقاعد  يف  ل���ع���اف���ي���ت���ه  ح����زب����ه����م 
�لهزيلة  نتيجته  ب��ع��د  �مل��ع��ار���ش��ة 
 20.5( �لنتخابات  يف  تاريخيا 
�ملفاو�شات  ف�شل  �ن  باملائة(. غري 
�حل����ك����وم����ي����ة ب������ني �مل���ح���اف���ظ���ني 
و�خل�شر و�لليرب�ليني يف نوفمرب 

قررت خالف ذلك.
خيبة اأمل ال�ضباب

  مل يخف كيفن كونريت، رئي�س 
م��ن��ظ��م��ة �ل�������ش���ب���اب �ل����ش���رت�ك���ي 

14 مار�س  �ل��ن��و�ب يف  يف جمل�س 
�لثالث  �ئ��ت��الف��ه��ا  ل��ك��ن  �جل�����اري. 
ه�شا�شة من  �أك���رث  ي��ب��دو  �ل��ك��ب��ري 
يتمتعون  ف��ال�����ش��رك��اء  ���ش��اب��ق��ي��ه. 
�لبوند�شتاغ  يف  طفيفة  باأغلبية 
)53 فا�شل 5 باملائة(. ويف دللة 
ناق�شو�  �ملتبادلة،  �لثقة  على عدم 
�لئتالف  من  لالن�شحاب  �شرطا 

بعد عامني.
�أخ�����������رى، ت����و�ج����ه     م�����ن ج����ه����ة 
 63 �مل�شت�شارة �لبالغة من �لعمر 
من  ت�شهدها  مل  �ن��ت��ق��اد�ت  ع��ام��ا 
قبل د�خل حزبها �لذي تقوده منذ 
هذه  وت�شاعدت  عقدين.  ح��و�يل 
للحزب  تخلت  بعدما  �لنتقاد�ت 
�ل���ش��رت�ك��ي �ل��دمي��وق��ر�ط��ي عن 
تقليديا  تعترب  �لتي  �ملالية  وز�رة 
�ملتم�شكني  �مل���ح���اف���ظ���ني  ح�����ش��ة 
ب�شدة ب�شيا�شة تق�شف مايل، وقد 
��شطرت �إىل تقدمي هذ� �لتنازل 
يف �شياق �ملفاو�شات حول �لتفاق 

�حلكومي.
   ورد� على ذلك، فر�شت �مل�شت�شارة 
كر�مب- �أنيغريت  منها،  مقربة 

لالحتاد  عامة  كاأمينة  كارنباور، 
ومهمتها  �مل�شيحي،  �لدميقر�طي 
ر�ّس �ل�شفوف. كما منحت وز�رة 
�لرئي�شي،  خل�����ش��م��ه��ا  �ل�����ش��ح��ة 
�شبان،  ي��ن�����س  و�ل���ط���م���وح  �ل�����ش��اب 
وتاأثريه،  ن���ف���وذه  حت��ي��ي��د  ب��ه��دف 

على �لأقل يف �لوقت �لر�هن.

حملة  ق��اد  و�ل���ذي  �لدميقر�طي، 
مل يخف خيبة  “ل لالئتالف”، 
�أم��ل��ه ���ش��ب��اح �أم�������س. وق����ال “�ننا 
ونر�شخ  �ل��ن��ت��ي��ج��ة..  ه���ذه  ن��ق��ب��ل 
عن  م���ع���رب���ا  �للعبة”،  ل���ق���ان���ون 
�لئتالف  معار�شة  ب��ان  �ع��ت��ق��اده 
جمع  �ن  يعني  وه���ذ�  ت��خ��م��د.  مل 
و�ملحبطني  �ل�����ش��اخ��ط��ني  و�إق���ن���اع 
م���ن �ن وج����ود ح��زب��ه��م �ل���ي���وم يف 
تكون  ل���ن  م��ه��م��ة   ... �حل���ك���وم���ة 
�شهلة لقيادة هذ� �حلزب �لذي ل 

يف �ل�شورة، وعلى ثقة يف �أنف�شنا، 
�ل�شيدة  �م������ام  ب���ح���زم  و���ش��ن��ق��ف 
�م  م�شاك�شة،  ه��ذه  ه��ل  م��ريك��ل!. 
�شجة �شكلية، وبحثا عن �لظهور 
و�لثارة ... �م لرتوي�س �لقو�عد 
وتوحيد �شفوفها ب�شكل �أف�شل يف 
حزب يلعب ورقة بقائه على قيد 

�حلياة؟ 

تتويج امللكة
   �شتتّوج �جنيال مريكل م�شت�شارة 

م����ا ي��خ��ي��ف �أت����ب����اع �حل������زب �م����ام 
�لأ�شهر  يف  �حل��زب  �نهيار  ت�شارع 

�لأخرية.

معركة وجود
    �ن �أق���دم ح��زب يف �أمل��ان��ي��ا، بات 
ت���ق���ري���ب���ا مع  �مل����رت����ب����ة  ن���ف�������س  يف 
من  �لبديل  ح��زب  يف  �ل�شعبويني 
�ج����ل �أمل���ان���ي���ا �ل����ذي ت��اأ���ش�����س قبل 
خم�س �شنو�ت فقط!. وقد تخلى 
رودولف  �ل�شابق  �خلارجية  وزي��ر 

يز�ل منق�شما بعمق.
   ف��ه��ل ه��و �ن��ت�����ش��ار �ل��ع��ق��ل على 
ك�����ل �لح����������و�ل،  �ل����ع����اط����ف����ة؟ يف 
�ل�������ش������رت�ك������ي������ون  ي��������ج��������روؤ  مل 
�إىل  �لذهاب  �لدميقر�طيون على 
�لنهاية يف متردهم، فتد�عيات �ل� 
“ل” كانت �شتكون كارثية، وكان 
يف  �أملانيا  يغرق  �أن  ذل��ك  �شاأن  من 
�أزمة حقيقية توؤدي �إىل �نتخابات 
ول  �لق�شري.  �مل��دى  على  جديدة 
�أكرث  �أن ه��ذ� �لح��ت��م��ال ه��و  �شك 

مريكل  مع  �ل�شد�م  �ىل  �ل��ذه��اب 
�شتكون “�نتحار� خوفا من �ملوت. 
�لد�خلية  �لنق�شامات  �أن  غري     
�لدميقر�طيني  ل��ال���ش��رت�ك��ي��ني 
على  ع��و�ق��ب  لها  تكون  �أن  ميكن 
�أندريا  �مل��ق��ب��ل.  �لئ���ت���الف  ع��م��ل 
نالي�س، رئي�شة �حلزب �ل�شرت�كي 
ب���ال���ن���ي���اب���ة، منذ  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
����ش��ت��ق��ال��ة م����ارت����ن ���ش��ول��ت��ز قبل 
ثالثة �أ�شابيع، حددت �لنغمة: لن 
نختفي يف هذه �حلكومة، �شنبقى 

�لعتبارية  �ل�شخ�شية  دري�شلر، 
يف ���ش��ف��وف �ل��ي�����ش��ار، ت��خ��ل��ى عن 
قائال:  �شابق  كدبلوما�شي  ح��ذره 
�حلزب  يف  عاما  خم�شني  “طيلة 
�ل����ش���رت�ك���ي �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، مل 
�ن��ه��ا فو�شى  �أب����د� م��ث��ل ه����ذ�..  �أر 
�أ�شتاذ  وح�����ش��ب  عام”.  و�ف���ال����س 
فون  �أل��رب���ش��ت  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
�ل��ق��و�ع��د �هتزت  ل��وك��ه، ف��ان ثقة 
باإجر�ء  �مل��خ��اط��رة  �أن  درج���ة  �ىل 
�ن���ت���خ���اب���ات م���ب���ك���رة م����ن خ���الل 

نعم �شاحقة لالئتالف مع مريكل

�حل�شم يف قاعة فيلي بر�ندت �جنيال مريكل لولية ر�بعة

النق�ضامات الداخلية لال�ضرتاكيني الدميقراطيني ميكن اأن تكون لها انعكا�ضات على عمل الئتالف املقبل
املخاطرة بالذهاب اىل انتخابات مبكرة �سيكون انتحارا خوفا من املوت بالن�سبة لال�سرتاكيني 

بف�ضل »نعم« احلزب ال�ضرتاكي الدميقراطي:

ولية رابعة م�سطربة للم�ست�سارة اأجنيال مريكل ...!
يبدو ائتالف امل�ضت�ضارة مريكل الثالث اأكرث ه�ضا�ضة من �ضابقيه
اأدىل 78 باملائة من املنتمني للحزب براأيهم، و�سوت الثلثان بنعم مقابل الثلث بال

فر�سيات خمتلفة بعد النتخابات الت�سريعية اليطالية 
�شيختار رئي�س �لربملان �لوروبي �نطونيو تاجاين لرئا�شة �حلكومة.

�أما يف حال فازت �لر�بطة، ف�شيتوىل �شالفاين رئا�شة �حلكومة �شرط �لتز�م 
برلو�شكوين وعده ودعمه.

يعّول �لحتاد �لوروب��ي على نوع من +حتالف كبري+ على غر�ر �لئتالف 
�لو�شطي  �لي�شاري  �لدميوقر�طي  و�حلزب  �يطاليا  فورت�شا  �أملانيا، بني  يف 

بزعامة ماتيو رينزي.
لنف�شيهما  رينزي  �و  برلو�شكوين  ي�شمح  �لنتخابية، مل  �حلملة  يف خ�شّم 
بطرح هذ� �ل�شيناريو �لذي ح�شل بعد �لنتخابات �لت�شريعية �لأخرية عام 

.2013
يف  �يطاليا  فورت�شا  ن���و�ب  ���ش��وت  يوروب”،  “فوتووت�س  م��وق��ع  وبح�شب 

�لربملان �لوروبي يف %74 من �حلالت مثل نو�ب �حلزب �لدميوقر�طي، 
ويف %36 فقط من �حلالت مثل نو�ب ر�بطة �ل�شمال.

لكن ل �شيء ي�شمن فوز �حلزب �لدميوقر�طي وفورت�شا �يطاليا �ملوؤيدين 
لوروبا، �ملدعومني من قبل بع�س �ملن�شقني من ر�بطة �ل�شمال، بعدد كاف 

من �لنو�ب لتاأمني �أكرثية يف �لربملان وجمل�س �ل�شيوخ.
يف �ملقابل، ميكن لتحالف �فرت��شي �آخر ينفي �ملعنيون ت�شكيله، �أن يجمع 

+�مل�شككني باأوروبا+، �أي ر�بطة �ل�شمال وحركة �لنجوم �خلم�س �ل�شعبوية.
�ل �أن هذ� �لتحالف �أي�شا ل ي�شمن ح�شوله على عدد كاف من �لنو�ب وقد 

يو�جه معار�شة �شديدة من د�خل �حلزبني.
موعد  من  �أ�شبوعني  قبل  �إجر�وؤها  �مل�شموح  �لأخ��رية  �ل�شتطالعات  ت�شع 

 •• روما-اأ ف ب:

�شيا�شي  م�شهد  يف  �ل�شيوخ  جمل�س  و�أع�شاء  نو�بهم  �لإيطاليون  ينتخب 
ي�شوبه �لنق�شام ومبوجب نظام �نتخابي معقد يطرح �شيناريوهات عديدة 

حمتملة، بح�شب �خلرب�ء.
روبريتو  روم���ا  يف  لوي�س  جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  ق�شم  م��دي��ر  ر�أى 
د�ليمونتي من �ملُ�شتبعد ح�شول �أحد �للو�ئح �ملر�شحة، وعددها ثالث، على 

�لغالبية �ملطلقة، لكن �أحدهم فقط ميكنه ذلك. �نه �ليمني.
وي�شّم حتالف �ليمني �أربعة �أحز�ب بينها فورت�شا �يطاليا برئا�شة �شيلفيو 
�شالفيني  ماتيو  برئا�شة  �ل�شمال  ور�ب��ط��ة  و�شطي(  )مي��ني  برلو�شكوين 

)ميني متطرف(، وهما يتناف�شان يف ما بينهما �أي�شا.
ففي حال بقي فورت�شا �يطاليا متقدما، �أعلن برلو�شكوين �ملمنوع من تويل 
�أي من�شب ر�شمي حتى عام 2019 ب�شبب �إد�نته بالتهرب �ل�شريبي، �أنه 

 37% �لأول مع  �ملركز  �ملتطرف يف  و�ليمني  �ليمني  �لنتخابات، حتالف 
لر�بطة  و13%  �يطاليا  لفورت�شا   17% بينها  �لت�شويت،  ن��و�ي��ا  م��ن 

�ل�شمال.
وتاأتي حركة خم�شة جنوم يف �ملركز �لتايل مع %28 من نو�يا �لت�شويت، 
ماليني  �ىل  ����ش��اف��ة   ،26% ن�شبة  م��ع  �ل��و���ش��ط��ي  �ل��ي�����ش��ار  حت��ال��ف  يليها 

�ملرتددين يف �لختيار.
يف حال مل يتم ت�شكيل �أي �أكرثية، من �ملتوقع �أن يبقي �لرئي�س �ليطايل 
�حلالية،  و�شط(  )ي�شار  جنتيلوين  باولو  حكومة  على  ماتاريال  �شريجيو 
�لتي ل حتتاج لطلب ثقة �لربملان �جلديد لد�رة �ل�شوؤون �جلارية، �ىل حني 

�لدعوة �ىل �نتخابات جديدة.
�لأوىل يف  �شيعقد�ن جل�شتهما  �ملجل�شني  �ن  �ذ  وقتا.  تتطلب  �لآلية  �أن  �إل 
23 �آذ�ر مار�س لنتخاب رئي�شيهما وت�شكيل �ملجموعات. حينئذ فقط يبد�أ 

ماتاريال ��شت�شار�ته.
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فرن�سا تناق�س مع ايران برناجمها البالي�ستي اليوم
•• باري�س-اأ ف ب:

�ليوم  دري��ان  لو  ج��ان-�ي��ف  �لفرن�شي  وزي��ر �خلارجية  يحاول 
�لث��ن��ني يف ط��ه��ر�ن �ن��ق��اذ �لت��ف��اق ح���ول ب��رن��اجم��ه��ا �لنووي 
برناجمها  ح��ول  ب�شمانات  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �ي���ر�ن  ومطالبة 

�لبالي�شتي وطموحاتها �لإقليمية.
�لبلد�ن  �أح��د  بها م�شوؤول من  زي��ارة لي��ر�ن يقوم  �أول  وه��ذه 
�لأوروب����ي����ة �ل��ث��الث��ة �مل��وق��ع��ة ع��ل��ى �لت���ف���اق )ف��رن�����ش��ا و�ملانيا 
وبريطانيا(، مع رو�شيا و�ل�شني و�لوليات �ملتحدة، منذ �نذ�ر 

�لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب يف كانون �لثاين يناير.
فقد �أمهل �لرئي�س �لمريكي �لوروبيني حتى 12 �أيار مايو 

�ير�ن  ل��ن مينع  �ل���ذي  �لت��ف��اق  �لرهيبة يف  �ل��ث��غ��ر�ت  ملعاجلة 
�ل��ذري يف نهاية �ملطاف.  �ل�شالح  كما قال من �حل�شول على 
ولأن �ل�شمانات �لإ�شافية غري موجودة، �شتن�شحب �لوليات 

�ملتحدة من �لتفاق وتعيد فر�س عقوبات على �ير�ن.
�إل �ن وزير �خلارجية �لفرن�شي ل ينوي فر�س نف�شه “موفد� 
لدونالد تر�مب” يف طهر�ن، ول حتى حماميا عن �لير�نيني، 
كما يقول مقربون منه. وكانت هذه �لزيارة مقررة يف �لأ�شل 
يف م�شتهل كانون �لثاين يناير، قبل �رجائها ب�شبب تظاهر�ت 

يف �ير�ن.
نحافظ  �ن  “نريد  دري���ان  ل��و  ب��ج��ان-�ي��ف  �ملحيطون  وي��ق��ول 
�لنووي لأنه يعمل، ولأنه قوي ولأن �لير�نيني  على �لتفاق 

للحفاظ  ميكن  ما  باأف�شل  نقوم  كيف  ن��رى  و�ن  يحرتمونه، 
عليه«. ومن �شاأن �لت�شكيك به �ن يفتح باب �لنت�شار �لنووي يف 
منطقة متقلبة جد� ولن يوؤدي �إل �ىل ت�شجيع كوريا �ل�شمالية 

على �مل�شي قدما يف برناجمها، كما يتخوفون يف باري�س.
لكن �لوزير �لفرن�شي �شيطرح �ي�شا للنقا�س مو��شيع �خرى 
�لير�نية  �لبالي�شتية  �لرت�شانة  ط��ه��ر�ن:  ح��ول  تو�فقا  �أق��ل 
تعترب  �ل��ذي  �لأو�شط  �ل�شرق  �ي��ر�ن يف  وب�شورة عامة موقف 

باري�س �نه يزد�د هيمنة.
�لي����ر�ين،  �ل��ن��ظ��ام  ح�شا�شيات  خمتلف  دري����ان  ل��و  و���ش��ي��و�ج��ه 
�لنووي  ع��د�ء لالتفاق  �لك��رث  �ملحافظني،  �ىل  �ملعتدلني  من 
�شوريا  �ملنطقة، يف  �لي��ر�ن��ي��ة يف  �ل��ق��وة  �ح���الل  و�خل����رب�ء يف 

�لرئي�س  �شي�شتقبله  �ملعتدلني،  ل��دى  ل��ب��ن��ان.  يف  �و  و�ل��ع��ر�ق 
ح�شن روحاين �لذي ر�هن على �لتفاق �لنووي يف 201 لعودة 
�ير�ن �ىل نادي �لمم و�نفتاح �قت�شادها، ونظريه حممد جو�د 

ظريف.
من  لري��ج��اين،  علي  �ل�شورى  جمل�س  رئي�س  �ي�شا  و�شيلتقي 
�لع��ل��ى لالأمن  للمجل�س  �ل��ع��ام  و�لأم����ني  �مل��ح��اف��ظ،  �جل��ن��اح 
�لأعلى  �ملر�شد  �ملقرب من  �شمخاين،  �لأم��ري�ل علي  �لقومي، 

�آية �هلل علي خامنئي.
وتريد باري�س، بالتفاق مع لندن وبرلني، �قناع �ير�ن باحلد 
من برناجمها لل�شو�ريخ �لبالي�شتية حتى ل تتمكن يوما ما 

من حمل روؤو�س نووية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

عندما كان د�ع�س يف �أوج ن�شاطاته 
كان   ،2015 ع����ام  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
ي�������ش���در م���ئ���ات م����ن �لإن����ت����اج����ات 
وي�شور  �أ���ش��ب��وع��ي��اً،  �لإع���الم���ي���ة 
خ��الف��ت��ه �ل��ز�ئ��ف��ة ك��ب��دي��ل مثايل 
– بيئة  �لر�هنة  �لدولية  للحالة 
و�لتقوى  ب���ال����ش���ت���ق���ر�ر  حت���ف���ل 
�لوقت،  ول��ك��ن مب����رور  و�لآم������ال. 
�لتحالف و�شركائه  ��شتمر�ر  ومع 
تقدمهم يف �شوريا و�لعر�ق، تغري 
و�شعف  �لتنظيم،  عمليات  م�شار 

تو��شله مع �لعامل �خلارجي. 
تغري  م���وؤ����ش���ر�ت  �أوىل  وظ���ه���رت 
منت�شف  يف  د�ع�����������س  ح����ظ����وظ 
ذكر يف  �ل�شاأن،  2016. ويف هذ� 
�شاريل  روك�س،  ذ�  �أون  وور  موقع 
وي��ن��رت، ب��اح��ث ب����ارز ل���دى �ملركز 
�ل���دويل ل��در����ش��ات ع��ن �لتطرف، 
وهارورو �إنغر�م، باحث رفيع لدى 
جامعة  يف  �لتطرف  ع��ن  برنامج 
در��شة  بنتائج  و����ش��ن��ط��ن،  ج���ورج 
�لتنظيم  ن�����ش��اط  ح���ول  �أج��ري��اه��ا 
�للكرتوين، و�أظهر� كيف و��شل 
�لأ�شهر  �ن��ه��ي��اره يف  �إث���ر  د�ع�������س، 
�ل��ث��الث��ة �لأخ����رية ل��ع��ام 2017، 
تكتيكات  وت��ب��ن��ي��ه  دع��اي��ت��ه،  ن�����ش��ر 

جديدة �أكرث مرونة.
ول����ك����ن ب���������ر�أي �ل����ب����اح����ث����ني، من 
�خل���ط���ورة مب��ك��ان �ل��رتك��ي��ز على 
للتنظيم  �لل���ك���رتوين  �ل��ن�����ش��اط 

على ح�شاب معرفة وفهم ما يقوم 
به د�ع�س بعيد�ً عن �لإنرتنت، ما 
ب��ع��رق��ل��ة م�����ش��اع��ي حماربة  ي��ه��دد 

�لإرهاب ل�شنو�ت قادمة. 
وب��ح�����ش��ب وي���ن���رت و�إن�����غ�����ر�م، بعد 
�إ�����ش����د�ر�ت د�ع�س  ت��ر�ج��ع ح��ج��م 
�لل���ك���رتون���ي���ة ب���اأك���رث م���ن %50 
للعام  �لأخ������رية  �لأ����ش���ه���ر  خ����الل 
�ملا�شي، عاد يف بد�ية عام 2018، 
ل��ي��ك��ث��ف �إن���ت���اج���ه ول��ي��ن�����ش��ط من 

جديد.
ن�شاط  ت����ر�ج����ع  �أ����ش���ب���اب  وح������ول 

بو�شائل  �لذي حلق  �ل�شرر  لكون 
�إع����الم د�ع�����س ك���ان ك���ب���ري�ً، لكنه 
ويعد  يكفي.  مبا  مدمر�ً  يكن  مل 
ذلك �ختبار�ً حلقيقة �أن �لتحالف 
بقيادة �لوليات �ملتحدة و�شركائها 
�قرتب، �أكرث من �أي وقت م�شى، 
من هدفه يف �إ�شكات د�ع�س ، وهو 

�إجناز يح�شب له. 
كما ثبت من خالل عدة در��شات، 
�أن ه��ز�ئ��م د�ع�����س يف �مل��ي��د�ن كان 
ن�شاطه  ع���ل���ى  مم���اث���ل  �أث������ر  ل���ه���ا 
�لنفوذ  �رتبط  وحيث  �لإع��الم��ي، 

�لإل���ك���رتوين يف �خلريف  د�ع�����س 
�ملا�شي، يقول �لباحثان �إن �لتقدم 
�شورية،  م���دن  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
وب���خ���ا����ش���ة يف م�����دن دي�����ر �ل�����زور 
د�ع�س  عا�شمة  و�لرقة،  و�مليادين 
�شيئاً  للتنظيم  ي���دع  مل  ���ش��اب��ق��اً، 
�حتمال  �إليه  وي�شاف  ليعر�شه. 
ل��ن��ق��ل موقعه  د�ع�������س  �����ش���ط���ر�ر 
مكان  �إىل  �مل����رك����زي  �لإع����الم����ي 

�آخر. 
�آل��ي��ه د�ع�س  وح���ول م��ا تبقى م��ن 
�ملقال  كاتبا  ي�شري  �لف��رت����ش��ي��ة، 

�لإقليمي بالقدرة على �لتو��شل.
ول���ك���ن، ب��ح�����ش��ب �ل��ك��ات��ب��ني، دلت 
تقلبات يف حجم من�شور�ت د�ع�س 
�نتهازية  ع��ل��ى  �لإن����رتن����ت،  ع���رب 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ط��امل��ا �ت�����ش��م بها 
�لتنظيم. وعلى �شبيل �ملثال، غالباً 
�لدعائي  �لهدوء  كانت فرت�ت  ما 
ت��ت��ب��ع��ه��ا ف������ور�ت، مم���ا ي�����ش��ري �إىل 
لإعادة  يخطط  ك��ان  �لتنظيم  �أن 

ترتيب �أور�قه. 
�لنقا�س  ز�ل  م���ا  ع��ل��ي��ه،  وع�����الوة 
تتعلق  ه��ام��ة  ح��ول ق�شية  ج��اري��اً 
�إذ� كان تر�جع ق��در�ت د�ع�س  مبا 
�لدعاية على �لإنرتنت  يف جمال 
دعايته خارج نطاق  متالزمة مع 

�ل�شبكة �لعنكبوتية.
وي���رى �ل��ك��ات��ب��ان �أن���ه م��ن �خلطاأ 
�لف���������رت�����������س ب�����������اأن �ل����ن���������ش����اط 
�لإلكرتوين ي�شور ما يجري على 
فاإنه  �شحيح.  و�لعك�س  �لأر�����س، 
حمللي  م���ن  ع����دد  لأي  مي��ك��ن  ل 
�لبيانات �أن يقدمو� �شورة دقيقة 
عن �جلانب �لآخر من �ملعادلة، �أي 
ما يجري خارج نطاق �لإنرتنت. 
ن�شطاء  يحتفي  �ملجال،  ذل��ك  ويف 
�إع����������الم د�ع�����������س ع����ل����ى �لأر���������س 
�ل�شهادة”،  �إىل  ب�”�ل�شاعني 
ق�شرية  �أف�������الم�������اً  وي����ن���������ش����رون 
من  و�بتز�ز  لرتهيب  ومن�شور�ت 
ل ي��ز�ل��ون حت��ت رح��م��ت��ه، ف�شاًل 
حملية  �شبكات  وتقوية  بناء  ع��ن 

يعتمد عليها لحقاً.   

التنظيم الإرهابي كان يخطط لإعادة ترتيب اأوراقه 

ن على النرتنت نافذة داع�س ينهار يف امليدان ويتح�سّ
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• بيري بيلو

يعرف  �أح��د  ل  �ل�شلطة”.  مفتاح  ه��ي  »�ملعرفة     
ومو�ظبا  نهما  ق��ارئ��ا  بينغ  ج��ني  �شي  ك��ان  �إذ�  م��ا 
لكونفو�شيو�س، موؤلف هذه �ملقولة. ولكن �لرئي�س 
�لنظام  �ل�شيني يعرف جيد� تاريخ بالده و��شر�ر 

�ل�شيوعي �لذي هو من ثماره �خلال�شة.
�أن يبقى مدى �حلياة �لأمني     لقد كان باإمكانه 
م��ن��ذ عام  ي�شغله  �ل����ذي  �مل��ن�����ش��ب  ل��ل��ح��زب،  �ل���ع���ام 
�أكتوبر 2017. غري  2012، و�أعيد تعيينه فيه 
�أيام  غ�شون  يف  �ملنتظرة  �نتخابه  �إع���ادة  بعد  �أن��ه 
قليلة، من طرف �ملجل�س �لوطني �ل�شعبي، �شيكون 
 2023 ع��ام  كرئي�س  من�شبه  ع��ن  �لتنحي  عليه 
يف ن��ه��اي��ة ولي��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة، ك��م��ا ي��ن�����س ع��ل��ى ذلك 

�لد�شتور.. مزعج.
لل�شلطة هو  �ل��ن��ووي  �مل��ف��اع��ل  �حل���ال،  بطبيعة     
�حلزب، و�أمينه �لعام هو �لقائد �لفعلي و�حلقيقي، 
�إل �أن فر�شية ترك �لرئا�شة، حتى �إىل دمية، وعن 
من  م�شمونه،  من  بعناية  �ملن�شب  تفريغ  طريق 

�لو��شح �نها ُتكّدر �لإمرب�طور.. فمن يدري.
   لذلك، وعفويا، �قرتحت �للجنة �ملركزية، وهي 
بانتهازية ح��ذف جملة  �ق��رتح��ت  �حل���زب،  ب��رمل��ان 
للرئي�س  ميكن  ل  ت��ق��ول:  �ل��د���ش��ت��ور  م��ن  ب�شيطة 

تويل �أكرث من فرتتني متتاليتني.
   �لمر مبثل هذه �لب�شاطة.. وهكذ� ميكن ل�شي 
�جلمع، �إذ� رغب، بني �لوظيفتني �ىل �لأبد. وكان 
�قرت�ح  �مل�شيء يف  �ملركزية �حلد�س  �للجنة  لذ�ت 
�أن تدرج يف ديباجة �لد�شتور �أفكار �شي حول تطور 

�ل�شرت�كية على �لنمط �ل�شيني.. عظيم!
طريق �حلرير

   ول �شك �أن �شي �شتكون له ولية �شماوية.. هذ� 
�أ���ش��رة ت�شو يف �لقرن  �ل���ذي ظ��ه��ر يف ع��ه��د  �مل��ب��د�أ 
على  �لقد��شة  لإ���ش��ف��اء  �مل��ي��الد  قبل  ع�شر  �ل��ث��اين 
�ل�شلطة: �لإمرب�طور لي�س �إن�شانا فح�شب، بل هو 
مكلف من قبل �لآلهة حلكم �لبالد. �ن �آلهة �ليوم 
ي���ز�ل على حاله.  �ملنهج ل  ول��ك��ن  دن��ي��وي��ون ج���د�، 
وقت  ويلزمه  لل�شني  ل�شي طموحات �شخمة  لأن 
لتحقيقها. وهو ل يريد �لكتفاء باإد�رة بر�غماتية 
على طريقة دنغ �شياو بينغ، �لذي فتح �لبلد على 
�ملاوية، وبد�أ تطور� حا�شما  �خل��ارج، و�شّمد جر�ح 

يف �مليد�ن �لقت�شادي.
   �ن �شي يريد �ملزيد.. وت�شكنه �إر�دة �خر�ج �ل�شني 

من ليلها �لتاريخي �لطويل �لذي تتخلله �لإهانات 
و�ملعاهد�ت غري  �ل�شيف،  و�لإذلل )تدمري ق�شر 
ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  بد�ية  منذ  �لتي،  �ملتكافئة( 

تطيح بها �إىل �لأدو�ر �لثانوية.
   �نه يدرك �أن �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �ل�شني 
من  ب��امل��ائ��ة   28 ن�شبته  م��ا   2030 ع��ام  �شي�شكل 
18 باملائة  �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعاملي مقابل 
للوليات �ملتحدة، و12 باملائة ملنطقة �ليورو. وهو 
ميدد م�شروعه �لفرعوين، طريق �حلرير �جلديد 
و�ل�شرق  ب����اأوروب����ا  �ل�����ش��ني  ي��رب��ط  �أن  �مل��ف��رت���س 
�لأو���ش��ط و�أف��ري��ق��ي��ا ع��رب �آ���ش��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى. طريق 
توؤثثها بنية حتتية، و�شكك حديدية، وطرق برية، 
�شتحاط غد�  �قت�شادية خا�شة  ومو�نئ، ومناطق 
بالألياف �لب�شرية. مليار دولر، �أي �شتة �أ�شعاف 
�لعاملية  �حل��رب  بعد  �شمحت  �لتي  مار�شال،  خطة 

�لثانية لأوروبا باإعادة بناء نف�شها.

ارتفاع امليزانية الع�ضكرية
   �نه يدفع بيادقه يف �أفريقيا، ويتطلع �إىل كنوزها 
و�لنفط.  �لنادرة  و�ملعادن  �خلامات  �جليولوجية: 
وقد  �لعربي.  �مل��غ��رب  �ل�شينية يف  �مل��و�ق��ف  وي��ع��زز 
�أقام قاعدة ع�شكرية يف جيبوتي بالقرب من ميناء 
�مل��ن��دب عند  ب���اب  دور�ل���ي���ه �جل��دي��د ع��ل��ى م�شيق 

م�شب �لبحر �لأحمر.
  وهو ميار�س �شيا�شة �لأمر �لو�قع يف بحر �ل�شني 
�مل��ت��ن��ازع عليها م��ع فيتنام  �جل��ن��وب��ي ح��ول �جل���زر 
بار��شيلز و�لفلبني �شرب�تلي�س و�ليابان �شين�شاكو. 
��شطناعية  جزر  �إن�شاء  �ل�شت�شالح..  �لطريقة: 
ومر�كز  ور�د�ر�ت  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ى  و���ش��ع  ي��ت��م  ح��ي��ث 

للمر�قبة.
هذ�  ي�شتحق  �إىل جي�س  حُت���رتم، حت��ت��اج  وح��ت��ى    
�ل�شينية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  �رت��ف��ع��ت  �ل����ش���م. 
بن�شبة 7 باملائة عام 2017، كما يف عام 2016. 
و�مل�����ش��ال��ة ل��ي�����ش��ت ج���دي���دة: ف��ف��ي �ل���ف���رتة م���ا بني  
2000 و2015، ت�شاعفت �مليز�نية �أربعة مر�ت 

بالدولر �لقار.
  ي��ب��دو �مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق��ا ج���د� ل��ل��ن��ج��م �جلديد 
�ملتاألق يف �شماء �مرب�طورية �لو�شط. ولكن حذ�ر: 
�أو  �لآل��ه��ة..  ت�شحبها  �ن  ميكن  �ل�شماوية  �لولية 

�أولئك �لذين يعتقدون �أنهم ممثلوها.

ترجمة خرية �ل�شيباين

ال�سني: ولية �سماوية لالإمرباطور �سي جني بينغ...!

••  خبري يف �ل�شيا�شة �خلارجية، وم�شت�شار جملة لوبو�ن �لفرن�شية 

يتناوبون على العمل �ضويا حينًا وي�ضعون اإىل اأهداف مت�ضاربة حينًا اآخر

لهذه الأ�سباب.. لن حتقق تركيا ورو�سيا واإيران اأهدافها يف �سوريا
•• وا�صنطن-وكاالت:

�لقتال،  م��ن  �أ���ش��اب��ي��ع  خم�شة  ب��ع��د 
مت�����ك�����ن�����ت �ل���������ق���������و�ت �ل�����رتك�����ي�����ة 
�شورية  ع���رب���ي���ة-  وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�ل�شيطرة  م���ن  م��ع��ه��ا،  م��ت��ح��ال��ف��ة 
على �حلدود �لرتكية مع عفرين، 
منطقة كردية تقع يف �شمال غرب 

�شوريا. 
�لربية  �أن��ق��ره  حملة  حققت  وق��د 
متو��شاًل،  ل��ك��ي  ب��ط��ي��ئ��اً  ت��ق��دم��اً 
قر�ر�ً  �أو  �أج��ن��ب��ي��اً  ت��دخ��اًل  ومنعت 
�شيا�شياً، لوقف هجومها من �أجل 
نزع �شيطرة وحد�ت حماية �ل�شعب 

�لكردي YPG على �ملنطقة.
ل��ك��ن وف����ق م���ا ع��ر���ش��ه، يف جملة 
�شتاين،  �آرون  �أفريز”،  “فورين 
ل�����دى مركز  ب������ارز م��ق��ي��م  زم���ي���ل 
�لأو�شط  لل�شرق  �حل��ري��ري  رفيق 
�لتابع ملجل�س �لأطل�شي، ل تكت�شب 
�أهمية  �لزيتون”  “غ�شن  عملية 
بالن�شبة لأنقره وح�شب، بل �إن لها 
لأطر�ف  بالن�شبة  �شيا�شية  تبعات 
�حلرب  يف  م�����ش��ارك��ني  خ��ارج��ي��ني 

�لأهلية �ل�شورية. 
وعند �إجر�ء مناق�شات يف و��شنطن، 
����ش���وري���ا، يتم  ح����ول �ل�����ش��ي��ا���ش��ة يف 
�لرتكيز على ما �إذ� كانت �لوليات 
ترجمة  ع���ل���ى  ق���������ادرة  �مل����ت����ح����دة 

�شعبة. ويلفت كاتب �ملقال لعتماد 
�شيا�شة �لوليات �ملتحدة يف �شوريا 
د�ع�س  لقتالع  �شيقة  حملة  على 
م���ن ����ش���رق ����ش���وري���ا. وق����د تطلب 
ت��ت��ح��ال��ف و����ش��ن��ط��ن مع  �أن  ذل���ك 
ق�شد،  �لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت 
ميلي�شيات  م����ن  ج���ام���ع���ة  م��ظ��ل��ة 
 ،YPG ح�����زب  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ه��ي��م��ن 
 PKK ل���ف���رع �ل�������ش���وري حل����زب�

وبح�شب �شتاين، حاولت و��شنطن 
�لع�شكرية  ح��م��ل��ت��ه��ا  م�����ز�وج�����ة 
للتحقق،  قابلة  �شيا�شية  ب��اأه��د�ف 
�لبقاء  على  لعزمها  �أ���ش��ارت  لكنها 
يف �شمال �شرق �شوريا يف �مل�شتقبل 
�ملنظور، و�إن يكن يف ذلك ت�شارب 
�إي��ر�ن وتركيا  مع مو�قف كل من 

ورو�شيا و�حلكومة �ل�شورية. 
وبالن�شبة �إىل تركيا، يعني �لوجود 

م��ك��ا���ش��ب��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �شد 
لل�شالم  د�ئمة  ت�شوية  �إىل  د�ع�س، 
ولكن  �لأمريكية.  �مل�شالح  تخدم 
و��شنطن  خ�شوم  �أن  تظهر  وقائع 
��شرت�تيجية.  مكا�شب  يحققون 
ملنطقة  �لرتكي  �لغزو  يظهر  كما 
تلك  �أط������ر�ف  ك���ب���ار  �أن  ع��ف��ري��ن، 
�أن  �حل��رب غري مدركني حلقيقة 
�أهد�فهم لن تتحقق دون ت�شويات 

�مل��ح��ظ��ور يف ت��رك��ي��ا. وم���ن خالل 
و��شنطن  ��شتعَدت  �حلملة،  تلك 
وبعد  تركيا.  �ل��ن��ات��و،  يف  حليفتها 
جناح �لتحالف بني �أمريكا وق�شد، 
و�شعت  ����ش���وري���ا.  يف  د�ع�������س  ه����زم 
�لإجناز  ذلك  ل�شتغالل  و��شنطن 
على  �ل�شورية  �حلكومة  �إجبار  يف 
ت�����ن�����ازلت يف حم����ادث����ات  ت����ق����دمي 

�ل�شالم يف جنيف.

��شتمر�ر  ����ش���وري���ا،  يف  �لأم���ري���ك���ي 
لقو�ت  و��شنطن  وت�شليح  ت��دري��ب 
م�شاعي  دع��م  منه،  و�لأه���م  ق�شد، 
�لأك��ر�د لإن�شاء كيان م�شتقل لهم 
– ترى فيه �أنقرة تهديد�ً لأمنها 
�ل�شغط على  �أج��ل  �لقومي. ومن 
و�����ش���ن���ط���ن، و�إ�����ش����ع����اف �لأك��������ر�د، 
�أطلقت �أنقرة حملتني هجوميتني 
يف �شوريا – عملية درع �لفر�ت يف 
2016، وعملية غ�شن  �أغ�شط�س 

�لزيتون يف يناير.
�مل�����ق�����ال، يف كال  ك����ات����ب  وب����������ر�أي 
�حل��م��ل��ت��ني، �ح��ت��اج��ت ت��رك��ي��ا لإذن 
رو�شي لتجنب خطر ت�شعيد غري 

مق�شود مع قوة �أكرب. 
و�خ���ت���ارت رو���ش��ي��ا وت��رك��ي��ا �لعمل 
�أك���رب د�ع���م للحكومة  �إي����ر�ن،  م��ع 
مبادرتني  خ���الل  م���ن  �ل�����ش��وري��ة، 
مرت�بطتني. وتعرف �لأوىل با�شم 
ديبلوما�شية  �آلية  �أ�شتانة،  عملية 
�شل�شلة  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��ر�ف  ث��الث��ي��ة 
مبناطق  ي�شمى  وم���ا  �ل��ه��دن  م��ن 
و�لثانية  �ل��ت�����ش��ع��ي��د،  ت��خ��ف��ي��ف 
�نعقدت  ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  ���ش��الم  ع��م��ل��ي��ة 
م���وؤخ���ر�ً يف ���ش��وت�����ش��ي، ب��ه��دف بدء 
وكتابة  �حل��رب  لإن��ه��اء  مفاو�شات 
م�����ش��ودة د���ش��ت��ور. وح��ف��ل��ت عملية 
رو�شيا  ودفعت  بتناق�شات  �شو�شي 
لتقدمي تنازلت لرتكيا حول عدة 

ق�شايا. وي�شاعد فهم ديبلوما�شية 
– �لرو�شية  �ل��رتك��ي��ة  �مل�����ش��اوم��ات 
يف  �لتحرك  ديناميات  تو�شيح  يف 

عفرين. 
�أن  ����ش���ت���اي���ن  ي�����رى  �مل���ج���م���ل،  ويف 
– �لرتكية  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��رتت��ي��ب��ات 
حمافظة  يف  �ل���ت���ع���اون  يف  ت��رتك��ز 
�إدلب، �آخر منطقة خف�س ت�شعيد 
يتطلب  ما  �أ�شتانة،  يف  عنها  �أعلن 
قو�ت  �إر�شال  �لرتكي  �جلي�س  من 
�إىل 12 موقعاً هناك. ولكن ذلك 
�لن��ت�����ش��ار �ل��رتك��ي ي��ظ��ل حم���دود�ً 
�أن���ه ق��د ي��ت��ح��ول �إىل  و���ش��ي��ق��اً، �إل 
�تفاق  وج��ود ل نهاية له يف غياب 

�شالم بني �لنظام و�ملعار�شة. 
�مل���ق���ال، ت�شطدم  ك��ات��ب  وب��ح�����ش��ب 
مو�شكو يف �شعيها للعمل مع �أنقره 
لتحقيق ت�شوية �شلمية، مع م�شالح 

حليفتيها دم�شق وطهر�ن. 
�شتاين  ي��ق��ول  م��ق��ال��ه،  ن��ه��اي��ة  ويف 
�إير�ن ورو�شيا و�شوريا وتركيا  باأن 
على  يتناوبون  �أنف�شهم  �شيجدون 
�إىل  وي�شعون  حيناً،  �شويا  �لعمل 
�آخ��ر. وقد  �أه��د�ف مت�شاربة حيناً 
يعرتفو�  �أن  �حل��ك��م��ة  م���ن  ي��ك��ون 
جميعاً باأن حتقيق كامل �أهد�فهم 
يكن  مل  �إن  ����ش���ع���ب���اً،  ي���ك���ون  ق����د 
م�شتحياًل، ول بد لهم من �لقبول 

بت�شويات. 

ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ي��وؤك��د
البحرين  مملكة  مع  وقوفه    
الره������اب  م��ك��اف��ح��ة  يف 

•• القاهرة -وام:

�أك���د �ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي وق��وف��ه مع 
جلهودها  ودعمه  �لبحرين  مملكة 
و�لت�شدي  �لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  يف 
باأمنها  �ل��ع��ب��ث  ي���ح���اول  م���ن  ل��ك��ل 

و��شتقر�رها. 
�ل�شلمي  ف��ه��م  ب���ن  م�����ش��ع��ل  و�أ����ش���اد 
�لعربي يف ت�شريح  �لربملان  رئي�س 
له �م�س مبا قامت به �أجهزة �لأمن 
من  ع��دد  �إح��ب��اط  م��ن  �لبحرينية 
على  و�لقب�س  �لإرهابية  �لأع��م��ال 

116 من �لعنا�شر �لإرهابية.
�علنت  �ل��ب��ح��ري��ن  وك���ان���ت مم��ل��ك��ة 
�أم�س �لأول عن �إحباط خمططات 
�إرهابية و�إلقاء �لقب�س على 116 

عن�شر�ً مدعومني من �إير�ن.

ا�ستجواب م�ستبه به بتنفيذ هجمات واغادوغو 
•• واغادوغو-اأ ف ب:

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  فا�شو  بوركينا  يف  حكومي  م�شدر  �علن 
يف  ���ش��ارك  ب��ان��ه  ي�شتبه  �شخ�شا  ي�شتجوب  �ل��ق�����ش��اء  �ن  �م�����س 
�لهجوم على مقر �لركان �لعامة للجي�س �جلمعة �ملا�شية يف 

و�غادوغو.
�لهجوم،  م��دب��ر  ي��ك��ون  ق��د  �ل�شخ�س  ه��ذ�  �ن  �مل�شدر  و����ش��اف 
م�شري� �ىل �شكوك قوية جد� بوجود �خرت�ق للجي�س �دى �ىل 

�طالع �ملهاجمني على معلومات.
�ل�شاعات  يف  �جلمعة  �عتقل  �ل�شخ�س  ه��ذ�  �ن  �مل�شدر  وت��اب��ع 
و�ل�شفارة  �لرك��ان  قيادة  مقر  على  �مل��زدوج  �لهجوم  تلت  �لتي 

�لفرن�شية.
80 �شخ�شا  �ك��رث من  �لم��ن و��شيب  ق��و�ت  �شبعة من  وقتل 
نهائي  لتقرير  وفقا  �جلهاديني  من  ت�شعة  قتل  فيما  بجروح، 

قدمه �مل�شدر. وكانت م�شادر �منية �علنت �شابقا مقتل ثمانية 
ع�شكريني وثمانية جهاديني.

ومل يقتل �و ي�شب �ي فرن�شي يف �لعتد�ء.
و�علنت ما ت�شمى جماعة ن�شرة �ل�شالم و�مل�شلمني م�شوؤوليتها 
ع�شكرية  على عملية  رد�  �شنتهما  �نها  موؤكدة  �لهجومني  عن 
�لخبار  وك��ال��ة  تلقتها  ر���ش��ال��ة  يف  وذل����ك  م����ايل،  يف  فرن�شية 

�ملوريتانية �خلا�شة .
�غ غ��ايل من  �ي��اد  �لتي يتزعمها  �ن �جلماعة  �لوكالة  وذك��رت 
طو�رق مايل �شنت �لهجومني على رئا�شة �ركان �لقو�ت �مل�شلحة 
يف  قادتها  من  ع�شر�ت  مقتل  على  “رد�  �لفرن�شية  و�ل�شفارة 

هجوم للجي�س �لفرن�شي يف �شمال مايل منذ ��شبوعني«.
�ىل ذلك، ذكر �مل�شدر �حلكومي �ن ثالثة ��شخا�س حاولو� دون 

جدوى �قتحام حاجز يف و�غادوغو ليل �ل�شبت �لحد.
وقال �ن �شخ�شني متكنا من �لفر�ر ومت �عتقال �لثالث لكنه 

على  �ل�شتيالء  حماولته  بعد  �ل��ن��ار  عليه  �أط��ل��ق  عندما  قتل 
�شالح �حد حر��شه.

وب��ال���ش��اف��ة �إىل ذل���ك، م��ن �مل��ت��وق��ع و���ش��ول م��دع ع��ام و�أربعة 
حمققني فرن�شيني �لحد �ىل و�غادوغو للم�شاركة يف �لتحقيق 

يف �لهجوم �ملزدوج، كما �علن �مل�شدر.



االثنني   5   مارس    2018  م   -   العـدد  12266  
Monday   5   March   2018  -  Issue No   12266 13

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : بيجيون لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  
بردبي     - �ل��رب���ش��اء   - �ل�شام�شي  حم��م��د  ب��ن  �شيف  م��ل��ك   103 رق���م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لقيد  رق��م    727572  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1155378  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق    2017/11/27 بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�إىل  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ  2018/1/8  وعلى من لديه 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 04-2973071 - 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
م     الغذائية - �س ذ م  املواد  بيجيون لتجارة  �أع��اله لت�شفية    �ملذكور 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2017/11/27  و�ملوثق لدى كاتب 
�أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  بتاريخ  2018/1/8   وعلى  دب��ي  �ل��ع��دل حماكم 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله ، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : طريق اجلزيرة لتجارة احلافالت وال�ضاحنات - �س ذ م م    
�لعنو�ن : مكتب رقم 03 - ملك حممد بن ظاهر �ملهريي - �لق�شي�س - ديره - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 729334  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 1159627 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/2/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   
�ملعني   �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  2018/2/22  وعلى من 
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - �ل��ق��وز �لوىل   - ب��ردب��ي   - �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : ماي لكجري لل�ضياحة - �س ذ م م     
�لعنو�ن : مالك �ملبنى �ل�شيخ خالد عبد�لعزيز �لقا�شمي - رقم �ملكتب 101 - �لقرهود 
: 736466  رقم  �لرخ�شة  رق��م  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة.   : �لقانوين  �ل�شكل   - دي��ره   -
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1176639 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/2/25  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/2/25  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  
بيه كي اف - ت�ضارترد اكاونتنت�س - فرع دبي  �لعنو�ن : مكتب رقم )1801( ملك 
 �شديقي و�ولده لال�شتثمار - بردبي - �ملركز �لتجاري �لثاين - �لهاتف : 04-3888900 ،

�لفاك�س : 3552070-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 
)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
�لقوز   - بردبي   - �ملوؤقتة  �للجنة  دب��ي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن   
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   -  04-3215356 فاك�س:   04-3215355 ه��ات��ف    - �لوىل 
لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
طريق اجلزيرة لتجارة احلافالت وال�ضاحنات - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2018/2/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/2/22 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/بيه كي اف - ت�ضارترد اكاونتنت�س - فرع دبي  
�لعنو�ن : مكتب رقم )1801( ملك �شديقي و�ولده لال�شتثمار - بردبي - 
�ملركز �لتجاري �لثاين - �لهاتف : 3888900-04 ، �لفاك�س : 04-3552070- 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  ماي لكجري لل�ضياحة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/2/25  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2018/2/25 بتاريخ   
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
الدعوى  رقم 2017/561 ا�ستئناف جتاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / فخر �لدين فريوز غا�شيه 
حيث �ن �مل�شتاأنفة )�شركة كمكو للتجارة ( 

�لدعوى  �إحالة  �أنه مت  �إ�شتئناف جتاري وحيث  رقم )2017/561(  �لدعوى  �أقامت �شدكم  قد 
�إىل �خلبري �حل�شابي / علي عبد �هلل �شلطان �ملرزوقي / لذ� يتوجب عليكم �حل�شور لجتماع 
�خلمي�س  يوم  يف  ظهر�  ع�شر   �لثانية  �ل�شاعة  متام  يف  وذلك  �لدعوى  يف  �حل�شابية  �خلربة 
بناية   ، �أبو هيل  ، بجو�ر مركز  باإمارة دبي  �لكائن  �ملو�فق 2018/3/15 يف مقر مكتب �خلبري 
�لفاميد )مقابل كنتاكي ( ، �ملدخل �خللفي ، �لطابق �لثاين ، مكتب رقم )201( موؤ�ش�شة �ملحيط 
حما�شبون قانونيون ( هاتف : 04/2650665 وفاك�س 04/2650645  - وعليه يرجى �حل�شور يف 
�ملوعد �ملحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتند�ت ويف حالة عدم ح�شوركم �شيتم �مل�شي يف 

�إجر�ء�ت �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى.
اخلبري احل�سابي 
       علي املرزوقي        

اخلربة جتماع  اعالن 

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�ىل  - بطلب  �لربيكي  �ملو�طن/ حارث خليفه مبارك علي  تقدم 
من  ��شمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)حارث( �ىل) حارثه(   
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امرية ال�سرقي املحرمي   - موثق    

القا�سي / �سلطان حممد خمي�س  الكعبي
قا�سي تركات الدائرة الثالثة           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : باب املندب للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم TA26 ملك موؤ�ش�شة دبي �لعقارية - ديرة - نايف  

�لقيد  رق��م    749039  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1206290  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ  2018/2/7  و�مل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب �لعدل 
�إىل  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ  2018/2/7  وعلى من لديه 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : الو�ضمي لتجارة املعدات - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 401 ملك ح�شن �لفرد�ن للعقار�ت - بردبي - �لرفاعة  

�لقيد  رق��م    635131  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1054903  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ  2018/2/1  و�مل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب �لعدل 
�إىل  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ  2018/2/1  وعلى من لديه 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : �ضن فيلد�س للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 5 ملك عبد�حلميد بن �حمد حممد �جلمال - ديرة - نايف  

�لقيد  رق��م    649941  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1075342  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ  2018/2/8  و�مل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب �لعدل 
�إىل  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ  2018/2/8  وعلى من لديه 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : ريا�س ال�ضناع لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 104 - ملك �شديق عبد�هلل - �ل�شوق �لكبري  

�لقيد  رق��م    667396  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1092078  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/2/25  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/25  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 04-2973071 - 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  باب املندب للتجارة العامة - �س ذ م م   وذلك 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ  2018/2/7   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2018/2/7 بتاريخ   دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله 
، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
مبوجب   -  04-2973071  : فاك�س   ،  04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   -
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ� 
�أعاله لت�شفية   الو�ضمي لتجارة املعدات - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/1  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/1   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 04-2973071 - 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  �ضن فيلد�س للتجارة العامة - �س ذ م م   وذلك 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ  2018/2/8   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  2018/2/8   وعلى من  بتاريخ   دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله 
، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
مبوجب   -  04-2973071  : فاك�س   ،  04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   -
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ� 
�أعاله لت�شفية  ريا�س ال�ضناع لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م   وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/2/25  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/25   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : فا�ضيني�ضتا لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م   
�لعنو�ن : حمل رقم 13 ملك عبد�هلل جان علي �لر�شا - بردبي - �ل�شوق �لكبري  

�لقيد  رق��م    708803  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1135818  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/2/21  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/21  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : بيرت فيجن تكنولوجي - �س ذ م م  
�لقوز   - �مل��ال  خ��ال��د   / �ل��ع��ق��اري��ة  دب��ي  موؤ�ش�شة  ملك   s.e6 رق��م  م�شتودع   : �ل��ع��ن��و�ن 
  539843  : �لرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل     1 �ل�شناعية 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 61110  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�ملذكورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �ل��ت��اأ���ش��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/2/7  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
�إىل  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ  2018/2/7  وعلى من لديه 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : ال�ضعيد الكور لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 108 - ملك �حمد حممد �لدلل - ديرة - نايف  

�لقيد  رق��م    753223  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1215862  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/2/26  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/26  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة : 6 �ضتار للمواد الغذائية - �س ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 06 ملك �حمد ح�شن حممد - ديره  - �ل�شوق �لكبري  

�لقيد  رق��م    705062  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    1131936  : �لتجاري  بال�شجل 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/2/20  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/20  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور  �مل�شفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن   حممد 
فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
مبوجب   -  04-2973071  : فاك�س   ،  04-2973060 هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   -
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ� 
وذلك  فا�ضيني�ضتا لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م   �أع��اله لت�شفية  
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/2/21  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/21   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 04-2973071 - 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  بيرت فيجن تكنولوجي - �س ذ م م   وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/2/7  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى     2018/2/7 بتاريخ  
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
- ديرة - بور�شعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 2973071-04 - مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله 
لت�شفية  ال�ضعيد الكور لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   وذلك مبوجب 
ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/2/26  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/26 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�أعاله ، م�شطحباً  �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 04-2973071 - 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
م    وذلك  للمواد الغذائية - �س ذ م  6 �ضتار  �أع��اله لت�شفية  �مل��ذك��ور 
�لعدل  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ  2018/2/20   ق��ر�ر حماكم دبي  مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/20   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله 
، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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•• العني - الفجر

�ل��ع��ام��ري ع�شو  ���ش��امل ب��ن ح��م  ب��ن  ���ش��ع��ادة �ل�شيخ م�شلم  ك��رم 
�مل��ج��ل�����س �ل���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة �ب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة 
جمموعة بن حم يف جمل�شه مبنطقة �ملرخانية مبدينة �لعني 
ب��ن �شيف  ب��ن ه��ادي  ب��ن ع��ب��د�هلل  ، لع��ب �جليوجيت�شو م�شلم 
و�مليد�لية  �ل��ث��اين   �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�شوله  مبنا�شبة  �ل��ع��ام��ري 
�لف�شيه يف بطولة عام ز�يد لتحدي �جليوجيت�شو ، حتت وزن 
بالعا�شمة  �لريا�شية  ز�ي��د  مبدينة  �أقيمت  و�لتي  كيلو   27
�أبوظبي ، و ذلك بح�شور �ل�شيخ �لدكتور مبارك �شامل بن حم 

و�ل�شيخ �لدكتور حممد م�شلم بن حم.

و�أكد بن حم » �أن دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة  نهيان ويل عهد 
و�حدة  ي�شطر  خا�شة  ب�شفة  وللجوجيت�شو  عموما  للريا�شة 

من �شفحات عطاء قيادة �لدولة �لر�شيدة لأبنائها. 
و��شار بن حم “ �ن لعبة �جلوجيت�شو تزد�د جناحا وتاألقا عاما 
بعد عام وذلك بف�شل �لهتمام من �لقيادة �لر�شيدة ومتابعة 
�إد�رة �حتاد �جلوجيت�شو ..م�شري� �ىل �ن �لنجاحات �ملتالحقة 
��شتطاعت  �أنظار �لعامل حيث  للعبة و�نت�شارها جعلتها حمط 
�أن حتجز لنف�شها مكانا مميز� على �خلارطة �لعاملية للريا�شة 
..و�أكد �أن �شعبية �جلوجيت�شو ز�دت ب�شكل كبري ، م�شيفاً �إن هذ� 
�لتكرمي للمميزين ي�شهم يف �نت�شار وتطور �للعبة يف �لإمار�ت، 

ويحفز �لالعبني لتحقيق �إجناز�ت جديدة يف �ملحافل �ملحلية 
و�لعاملية، و�أن �جلميع فائز

وم��ن جانبه �أع���رب ع��ب��د�هلل ب��ن ه���ادي �ل��ع��ام��ري و�ل���د �لعب 
بن  م�شلم  �ل�شيخ  قبل  و�لحتفاء من  �للقاء  بهذ�  �شعادته  عن 
حم موؤكدين �أن دعم ورعاية �ملتميزين، ي�شهم يف توفري مناخ 

حمفز للعطاء، و د�فع حقيقي لإجناز �أف�شل. 
موؤكًد �ن تو�جد �بنه يف هذ� �ملحفل �لريا�شي �لعاملي وحتقيق 
�أن دولة �لم��ار�ت متتلك  هذ� �لإجن��از ل�شرف كبري ، مو�شحاً 
وتقدم  �جلوجيت�شو  ريا�شة  يف  �ملتميزين  �لالعبني  من  نخبة 
�أجمع منوذجا متفرد� يف رعاية �لريا�شيني و�لهتمام  للعامل 

بهم ودعمهم لتحقيق �لإجناز�ت.

احتاد الكرة : نهج هزاع بن زايد يعزز ثقافة 
امل�ساركة املجتمعية يف تطوير الريا�سة

•• دبي –الفجر:

�أ�شاد جمل�س �إد�رة �حتاد �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل�شيخ هز�ع  �شمو  ت�شريح  �لقدم مبا جاء يف  لكرة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لكرة،  لحت��اد  �لفخري  �لرئي�س  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 
بخ�شو�س �شندوق دعم �ملو�هب �لإمار�تية، موؤكد�ً 
للحركة  �شموه  يقدمه  �ل��ذي  �ملتو��شل  �ل��دع��م  �أن 
�لريا�شة  على  كبري  �إيجابي  ت��اأث��ري  ل��ه  �لريا�شية 

مرو�ن  �شعادة  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه  و�لريا�شيني، 
�ل�شيخ  �شمو  �هتمام  �إن  رئي�س �لحت��اد،  بن غليطة 
ياأتي  �ملو�هب  ز�ي��د مببادرة �شندوق دعم  ه��ز�ع بن 
لتطوير �لريا�شة ولتعزيز م�شاركة �ملجتمع يف دعم 
يف  �ل��دول��ة  ميثلون  �ل��ذي��ن  �لريا�شيني   �ملوهوبني 
و�لدولية،  �لقارية  و�ملناف�شات  �خلارجية  �ملحافل 
�إم��ت��ن��ان��ه للدعم  وع���رب رئ��ي�����س �لحت����اد ع��ن عظيم 
ز�يد  �ل�شيخ ه��ز�ع بن  �ل��ذي يقدمه �شمو  �ملتو��شل 
يعزز  نهج  �شموه  توجيهات  �إن  م��وؤك��د�ً  للريا�شة، 

ت��ط��وي��ر �حلركة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف  �مل�����ش��ارك��ة  ث��ق��اف��ة 
�لريا�شية و�لو�شول �إىل من�شات �لتتويج .

�إن �مل��ب��ادرة �لتي  �أك��د ب��ن غليطة،  �أخ���رى  م��ن جهة 
معايل  برئا�شة  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  �أطلقتها 
بتاأ�شي�س  �خلا�شة  �لرميثي  خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء 
و�شتكون  تاريخية  بادرة  تعد  �ملو�هب  دعم  �شندوق 
�أه��م عو�مل �شقل  ي�شاعد على توفري  ر�ف��د�ً مهماً 
�ملو�هب و�إعد�دها بال�شكل �ملنا�شب، وكذلك ي�شاعد 

�لحتاد�ت �لريا�شية �ملحلية على تنفيذ خططها .

بح�شور  �لأول  �م�س  م�شاء  �ختتمت 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
فعاليات  �ل��ت�����ش��ام��ح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لن�شخة �خلام�شة من كاأ�س �أكادميية 
ف����اط����م����ة ب����ن����ت م�����ب�����ارك �ل����دول����ي����ة 
فعاليات  �أه���م  �أح���د  �حل��و�ج��ز  لقفز 
عقب  وذل���ك  �ملنطقة  يف  �ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�ن��ت��ه��اء ف��ئ��ة �جل���ائ���زة �ل��ك��ربى �لتي 
ق��وي��ة يف �جلولة  م��ن��اف�����ش��ة  ���ش��ه��دت 
�مل�شاركات من  �لفار�شات  �لثانية بني 
�لإم�����ار�ت  ه��ي  خمتلفة  دول  خم�س 
ورو�شيا  و�ل��رنوي��ج  �ملتحدة  �لعربية 

وبريطانيا و�أملانيا.
بنت  لطيفة  �ل�����ش��ي��خ��ة  و����ش��ت��ط��اع��ت 
�لإمار�تية  �لفار�شة  مكتوم  �آل  �أحمد 
�ل��ع��دي��د من  �ل��ت��ي حققت  �لأومل��ب��ي��ة 
�لفرو�شية يف  �شاحة  على  �لإجن���از�ت 
�ملحلية  �لريا�شية  �ملحافل  خمتلف 
�لر�بع  �ملركز  �قتنا�س  و�لدولية من 
بالبطولة  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة  فئة  يف 
بعد �أن قدمت �أد�ًء ��شتثنائياً وجنحت 
ب�شال�شة  �ل��ث��ان��ي��ة  جولتها  �إمت����ام  يف 
من  متكنت  ملحوظ  ت��ق��دم  حمققة 
�ل�����ش��ع��ود ع��ل��ى من�شة  خ���الل���ه م���ن 

�لتكرمي �خلتامية.
وقام معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
ب��ت��ت��وي��ج �ل��ف��ار���ش��ات �ل��ف��ائ��ز�ت بفئة 
�جل��ائ��زة �ل��ك��ربى ه���ذ� �ل��ع��ام بكاأ�س 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك �لدولية 

لقفز �حلو�جز حيث ح�شلت �لفار�شة 
على  هاتالند  �شي�شيلي  �لرنويجية 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  تلتها  �ل��ك��اأ���س  لقب 
جوربات�شيفا  �آن��ا  �لرو�شية  �لفار�شة 
ن�شيب  م��ن  فكان  �لثالث  �مل��رك��ز  �أم��ا 
تيم  جيورجيا  �لربيطانية  �لفار�شة 
�لفار�شة  �إىل  �ل���ر�ب���ع  �مل��رك��ز  وذه���ب 

�ل�شيخة لطيفة بنت �أحمد �آل مكتوم 
�مل���رك���ز �خلام�س  ب��ي��ن��م��ا ح����ازت ع��ل��ى 

�لفار�شة �لأملانية مرييام �شنايدر.
هز�ع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  و�أك����دت 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش��ة جمل�س  �آل  ب��ن ز�ي���د 
مبارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  �إد�رة 
نادي  ورئ��ي�����ش��ة  �لن�شائية  للريا�شة 

�أنه  لل�شيد�ت  �لعني  ون��ادي  �أبوظبي 
�لكاأ�س  به  �ل��ذي يحظى  �لدعم  ل��ول 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  قبل  من 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
لالأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
ملا  �لإمار�ت”  “�أم  �لأ�شرية  �لتنمية 

يف  �مل�شتمرة  �ل��ت��ط��ور�ت  ه��ذه  حدثت 
مبارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  ك��اأ���س 
�لدولية لقفز �حلو�جز �شاكرة معايل 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 

على ح�شوره وتكرميه للفائز�ت.
�إليه  ع��ن فخرها مب��ا و�شل  وع��ربت 
م�����ش��ت��وى �مل�����ش��ارك��ة �لإم���ار�ت���ي���ة هذ� 

�لن�شخة  �شهدته  ما  �إن  قائلة:  �لعام 
�خلام�شة من �لكاأ�س من تطور كبري 
�إحر�ز  �إىل  �إ�شافة  �مل�شاركة  حجم  يف 
�لإم��ار�ت ملر�كز متقدمة يف  فار�شات 
خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات �مل��ن��اف�����ش��ة دل��ي��ل على 
مهمتها  �أد�ء  يف  �لأك���ادمي���ي���ة  جن���اح 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 

كوجهة لالأحد�ث �لريا�شية �لدولية 
ودعم ومتكني بنات �لوطن يف جمال 
�لريا�شة �لن�شائية و�لوقوف خلفهن 
�لإم�����ار�ت  ح��ت��ى يتمكن م��ن مت��ث��ي��ل 
�لريا�شية  �مل��ح��اف��ل  يف  لئ���ق  ب�شكل 
ل�شالح  �لإجن��از�ت  �لدولية وحتقيق 

�لريا�شة �لإمار�تية.

هز�ع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  وه��ن��اأت 
�لفائزين  و�لفر�شان  �لفار�شات  كافة 
لكافة  بال�شكر  وت��ق��دم��ت  �ل��ك��اأ���س  يف 
�مل�شاركني على �مل�شتوى �مل�شرف �لذي 

قدموه خالل مناف�شات �لبطولة.
و�أ�شارت �إىل �ن كاأ�س �أكادميية فاطمة 
�حلو�جز  لقفز  �لدولية  مبارك  بنت 
تخطت  ق���د  �خل��ام�����ش��ة  ن�شختها  يف 
�ل���ت���وق���ع���ات و�مل���ق���اي���ي�������س حيث  ك����ل 
بالتاألق  �ل���ع���ام  ه���ذ�  ن�����ش��خ��ة  مت��ي��زت 
�لإمار�ت  وفر�شان  لفار�شات  �لو��شح 
ومثابرتهم  �مل��ت��و����ش��ل��ة  فبجهودهم 
�أبوظبي  لت�شبح  �ل���درب  على  ن�شري 
م���ن �أه�����م �ل��ع��و����ش��م �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 

�لعامل.
هز�ع  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وتوجهت 
ملجل�س  بال�شكر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�أبوظبي �لريا�شي على �مل�شاندة �لتي 
�لإعد�د  مر�حل  كافة  خ��الل  قدمها 
�أبوظبي  و���ش��رك��ة  للكاأ�س  و�لتنظيم 
لالإعالم �لتي مل تتو�نى عن تقدمي 
ب�شورة  �لبطولة  لإظهار  �لدعم  كل 
�جلماهري  ���ش��ر�ئ��ح  ل��ك��اف��ة  م��ت��األ��ق��ة 
..ك����م����ا ت���وج���ه���ت ب���ال�������ش���ك���ر لحت����اد 
و��شطبالت  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�لريا�شي  �لفر�شان  ومنتجع  �ل�شر�ع 
�ل��دويل مثمنة �ل��دور �حليوي �لذي 
يقومون به يف دعم ورعاية وتطوير 

ريا�شة �لفرو�شية يف �لدولة .

نهيان بن مبارك يتوج الفائزات بكاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 

م�سلم بن حم يكرم م�سلم العامري احلا�سل على املركز الثاين 
يف بطولة عام زايد للجيوجيت�سو 

يا�س  ج��زي��رة  �إىل  �لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  ريا�شيي  م��ن  �أل��ف��ان  ت��و�ف��د 
�م�س للم�شاركة يف بطولة �أبوظبي �لعاملية للرت�يثلون 2018. 
و�شيد�ت  رجال  م�شاركة  �لر�بعة،  ن�شختها  �لبطولة، يف  و�شهدت 
و�مل�شافة  �ملتو�شطة  و�مل�شافة  �شربنت  م�شافات  يف  دول��ة   86 من 
�لأوملبية، ف�شاًل عن �إدخال م�شار خم�ش�س لريا�شيي �لرت�يثلون 
من �أ�شحاب �لهمم �لبار�تر�يثلون، وذلك للمرة �لأوىل يف بطولة 

�أبوظبي �لعاملية للرت�يثلون. 
�أفر�د عائالتهم  وح�شر �آلف �مل�شجعني �إىل جزيرة يا�س لدعم 

يف  �لرت�يثلون  بطولت  �أب��رز  �إح��دى  يف  �مل�شاركني  و�أ�شدقائهم 
�ملنطقة.

-16 فئة  �لذهبية يف  بامليد�لية  فاز  �لذي  �شميث،  ديالن  وقال 
19 عاماً للذكور يف م�شافة �شربنت، و�لذي حل ثانياً يف �لرتتيب 
�لعام: على �لرغم من �أنني متعب جد�ً، ولكنني ��شتعدت حيوتي 
يف حمام �جلليد بعد �ل�شباق. �إنني �شعيد للغاية باإقبال �ملزيد من 
�لأ�شخا�س على هذه �لريا�شة �لتي باتت حتظى باهتمام و��شع 
�لنطاق بني �أفر�د �ملجتمع هنا يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إنه 

بالفعل �أمر ر�ئع.
�لأول  �مل��رك��ز  حققت  �لتي  غرينيل،  �ألي�شون  قالت  جانبها  م��ن 
للفئة �لعمرية فوق �أربعني عاماً لل�شيد�ت مل�شافة �شربنت: �إنني 
�شعيدة للغاية بهذه �لنتيجة، حيث مل �أكن متاأكدة من �أن لدي 
�للياقة �لبدنية �لكافية للفوز، ولكن �ل�شباق كان ر�ئعاً بالفعل. 
عام،  ك��ل  للرت�يثلون  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة  يف  �أ���ش��ارك  �إن��ن��ي 
ل  �أف�شّ �أن ن�شخة هذ� �لعام كانت متميزة، وبالن�شبة يل  و�أعتقد 

ب�شكل خا�س �شباق ركوب �لدر�جات.

•• دبي -الفجر: 

�ختتمت جلنة و�إد�رة �حلكام يف �حتاد �لكرة فعاليات دورة �حلكام 
 1 ولغاية  فرب�ير  �مل�شتجدين، و�لتي �أقيمت يف �لفرتة من 25 
بالإ�شافة  م�شتجد،  حكماً   21 ومب�شاركة  �جل��اري،  �ل�شهر  من 
علي �حلمادي لعبات  و�أري��ج  عبد�لعزيز،  نهال مم��دوح  مل�شاركة 
�لدورة  حما�شر�ت  و�أقيمت  لل�شيد�ت،  �لأول  �لوطني  منتخبنا 
حت���ت �إ����ش���ر�ف حم��م��د �جل��ن��ي��ب��ي ع�����ش��و جل��ن��ة �حل���ك���ام م�شرف 
و�شالح  �للجنة،  ع�شو  �ل�شام�شي  و�أحمد  �ل�شنية،  �ملر�حل  حكام 

�ملرزوقي، وعبد�لو�حد خاطر ع�شو� فريق �لعمل.
�أن  �ل�شابق،  و�ملونديايل  �ل��دويل  �حلكم  �ملرزوقي  �شالح  و�أو�شح 
هذه �لدورة ت�شمنت حما�شر�ت نظرية فقط، ومل ت�شتمل على 
�لتي  �لأوىل  �مل��رة  وه��ي  �مللعب،  �أر�شية  على  عملية  حما�شر�ت 
يتم تطبيق فيها برنامج فعاليات �لدورة على هذ� �لنحو، حيث 
مالعب  على  �لقادمة  �لأي���ام  خ��الل  �لتطبيقي  �جل��ان��ب  �شُيقام 
�لو�حد،  �ل��ي��وم  يف  م�شتجدين  ح��ك��ام   5 وب��و�ق��ع  �ل��ك��رة،  �حت���اد 
م�شيفاً، �أن جلنة و�إد�رة �حلكام ��شتحدثتا �شرطاً جديد�ً يف قبول 
�لعنا�شر �ل�شابة �لر�غبني يف �لإلتحاق ب�شلك �لتحكيم، �أل وهو 

�أن يكون وزن �ملتقدم منا�شباً، حيث مل يكن هذ� �ل�شرط موجود�ً 
�شرح  �لنظرية  �ملحا�شر�ت  خالل  مت  �ملرزوقي،  و�أ�شار  قبل.  من 
يف  �لتحكيمية  �حل��الت  بع�س  حتليل  خ��الل  من  �لقانون  م��و�د 
�ملباريات  يف  �حل���الت  لبع�س  بالإ�شافة  �لعربي،  �خلليج  دوري 
�مل�شاركني،  على  �أ�شئلة  بطرح  �ل��دورة  حما�شري  وق��ام  �لدولية، 
على جانب ذلك يقوم �حلكم �مل�شارك ب�شرح �حلالة �لتحكيمية، 
بهدف �لوقوف على مدى فهم �مل�شاركني للقر�ر �ل�شحيح �ملتخذ 
�ملحا�شر، وهي طرق  و�مل�شاركة وتبادل �خل��رب�ت مع  يف �حلالة، 

جديدة لطرح �ملو�د �لتي تت�شمنها �لدورة. 

ريا�سيون من الفئات العمرية يتاألقون يف بطولة 
اأبوظبي العاملية للرتايثلون

يف ختام الدورة التدريبية للم�ضتجدين

ودوري املحرتفني الدولية  املباريات  يحللون  وحكمة  حكما   23

رامو�س: مباراة املو�سم �سد �سان جرمان 
�عترب �شريخيو ر�مو�س، قائد فريق ريال مدريد �ل�شباين، �ن �لأخري يخو�س مبار�ة 
�شان جرمان �لفرن�شي �لثالثاء يف �إياب �لدور ثمن  باري�س  م�شيفه  “�ملو�شم” �شد 
�لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا �لذي يحمل �لنادي �مللكي لقبه. ويحل ريال �شيفا على 
 ،1-3 باأف�شلية فوزه ذهابا  �آذ�ر مار�س،  �ل�شاد�س من  �لعا�شمة �لفرن�شية يف  نادي 
و�أي�شا يف ظل غياب جنم �شان جرمان و�أغلى لعب يف �لعامل، �لرب�زيلي نيمار �لذي 
خ�شع �ل�شبت لعملية جر�حية ملعاجلة ك�شر يف �لقدم �ليمنى، قد متتد فرتة �لتعايف 
�أ�شهر. وتوج �لفريق �ل�شباين �لذي ي�شرف عليه �لفرن�شي زين  منها حتى ثالثة 
�لدين زيد�ن، بلقب دوري �لأبطال للمو�شم �لثاين تو�ليا �لعام �ملا�شي، و�لذي �شهد 
�إحر�زه �أي�شا لقب �لدوري �ل�شباين للمرة �لأوىل منذ 2012. �إل �ن ريال تر�جع 
�ملت�شدر  نقطة عن   12 بفارق  �لثالث  �ملركز  ويبتعد حاليا يف  �ملو�شم،  هذ�  حمليا 
بر�شلونة، وهو فارق قد يت�شع يف حال خروج بر�شلونة بنتيجة �إيجابية �لأحد عندما 

ي�شت�شيف �أتلتيكو مدريد �لثاين يف قمة �ملرحلة 27.
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�ل�شيخ  �لإم���ار�ت���ي���ان  �ل��ب��ط��الن  يت�شدر 
خالد �لقا�شمي وحممد �لبلو�شي قائمة 
�مل�شنفني يف فئتي �ل�شيار�ت و�لدر�جات 
ر�يل  بطولة  �ل��رتت��ي��ب يف  على  �ل��ن��اري��ة 
جمموعة  من  �ملدعوم  �ل�شحر�وي  دبي 
�لتي  وني�شان  �لر�شتماين  عبد�لو�حد 
يتطلعان  حيث  �ملقبل،  �لأ�شبوع  تنطلق 
�لتي متثل  �لفعالية  �لن�شر يف  لتحقيق 

كاأ�شني عامليني. 
برفقة  ي�شارك  �ل��ذي  �لقا�شمي،  ويعترب 
بان�شريي  �إك���ز�ف���ي���ري  �ل��ف��رن�����ش��ي  �مل����الح 
ري�شينغ  �أبوظبي  بيجو  نوع  من  ب�شيارة 
�أبرز �ملف�شلني  �أحد  �آر،  3008 دي كيه 
ب���ال���ر�يل �ل����ذي ي�����ش��ك��ل �جلولة  ل��ل��ف��وز 
�لثانية من بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات 
�لطويلة لل�شيار�ت ’فيا‘، خا�شة بعد �أن 
�ملركز  يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  مناف�شات  �أن��ه��ى 

�لثاين. 
بدوره يتطلع �شائق �لدر�جات �لإمار�تي 
قوية  ب��د�ي��ة  لتحقيق  �لبلو�شي  حممد 
�جلولة  �أي�����ش��ا  ي�شكل  �ل���ذي  �ل����ر�يل  يف 
�لعامل  ك����اأ�����س  ل���ب���ط���ول���ة  �لف���ت���ت���اح���ي���ة 
�لنارية  ل��ل��در�ج��ات  �لطويلة  ل��ل��ر�ل��ي��ات 
�ملا�شي  �لعام  جولة  �أنهى  و�لتي  ’فيم‘، 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ب���در�ج���ة م��ن ن���وع كيه 
و�لبلو�شي  �ل��ق��ا���ش��م��ي  وي��ت��ق��دم  �إم.   ت��ي 
جمموعة قوية من �ملت�شابقني ت�شم 88 
�شائقا من 19 دولة يف �لقائمة �لر�شمية 
للم�شاركني �لتي �أ�شدرها نادي �لإمار�ت 
لل�شيار�ت، �جلهة �مل�شرفة على ريا�شات 

�ملحركات يف دولة �لإمار�ت. 
حتت  �ل�������ش���ح���ر�وي  دب�����ي  ر�يل  وي����ق����ام 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  رعاية 
ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم، ويل 

ع��ه��د دب�����ي، وي��ح��ظ��ى ب���ال���دع���م م���ن كل 
دب��ي وبلدية  دب��ي و���ش��رط��ة  م��ن حكومة 
و�أ�شتيكو  للريا�شة  �لعامة  و�لهيئة  دبي 

وبرتول �لمار�ت.
وتتخذ �لن�شخة �لثانية من بطولة ر�يل 
جمموعة  من  �ملدعوم  �ل�شحر�وي  دبي 
ع��ب��د�ل��و�ح��د �ل��ر���ش��ت��م��اين ون��ي�����ش��ان من 
ل��ه��ا، و�لتي  �أوت�����ودروم م��ق��ر�  حلبة دب��ي 
ينطلق منها �لر�يل بجولة ��شتعر��شية 
تقام �ل�شاعة 5 من م�شاء يوم �خلمي�س 
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بن  ق��ال حممد  �مل��و���ش��وع،  على  وتعليقا 
لل�شيار�ت  �لإم���ار�ت  ن��ادي  رئي�س  �شليم، 
رئي�س �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �ل�شيار�ت 
و�لدر�جات �لنارية نائب رئي�س �لحتاد 
للريا�شة:  ’فيا‘  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �ل�����دويل 
»منلك �شائقني من �لفئة �لأوىل ونتطلع 
قدما ليومني من �لر�ليات �ملثرية و�شط 

�لطبيعة �خلالبة ل�شحر�ء �لقدرة«.
وم�����ن �أب�������رز �مل��ن��اف�����ش��ني ل��ل��ق��ا���ش��م��ي يف 
�ل��ب��ط��ول��ة، �ل�����ش��ائ��ق �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  مارتن 
توماني�س  ج������ان  وم�����الح�����ه  ب�����روك�����ب 

�إيفو،  �إف150  ف���ورد  ن��وع  م��ن  ب�شيارة 
و�لتي حققها على متنها �ملركز �لثاين يف 
�لعامل  كا�س  �لأوىل من بطولة  �جلولة 
للر�ليات �لطويلة �لتي عقدت يف غابات 

�شمال رو�شيا. 
�ل��ث��ال��ث ���ش��م��ن قائمة  �مل���رك���ز  وح����ل يف 
�لر�يل،  يف  �مل�شاركني  �ل�شيار�ت  �شائقي 
ومالحه  فا�شيليف  فالدميري  �لرو�شي 
ق�شطنني زيلت�شوف، �ملتوجان بلقب ر�يل 
متتاليتني  مرتني  �ل�شحر�وي  �أبوظبي 
و�مل�شاركان   2015-2014 ع���ام���ي 

ب�شيارة من نوع ميني ون.
بطولة  و���ش��ي��ف  �ل��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  يتبعهم 
�لعامل �ملا�شي من كاأ�س �لعامل للر�ليات 
جاكوب  �ل���ب���ول���ن���دي  �ل�����ش��ائ��ق  ’فيا‘، 
جانب  �إىل  ي�شارك  �ل��ذي  برزيغون�شكي، 
ب�شيارة  كول�شول  ت��وم  �لبلجيكي  �مل��الح 

�أخرى من نوع ميني. 
من  ب�شيارة  �لرتتيب  يف  خام�شا  ويحل 
يا�شر  �ل�شعودي  هايلوك�س،  تويوتا  ن��وع 
�شعيد�ن، �لذي حل خام�شا يف �لرتتيب 
للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  �ل��ع��ام 

و�لذي  رو���ش��ي��ا،  ر�يل  يف  وخام�شا  ’فيا‘ 
�أليك�شي  �لرو�شي  �مل��الح  برفقة  ي�شارك 

كوزميت�س. 
يف  �مل�����ش��ارك��ني  �ل�شائقني  قائمة  وت�شم 
�لإمار�تي  �ل�شائق  �ل�شيار�ت،  مناف�شات 
عبد�هلل �حلري�زي، �لذي ي�شارك برفقة 
من  ب�شيارة  عبد�حلليم  �لعماين  �مل��الح 
�لر�شمية  �ل�شيارة  ب��ات��رول،  ني�شان  ن��وع 

للر�يل. 
�ل��ق��ائ��م��ة، يحل  �ل��ت��ا���ش��ع يف  �مل���رك���ز  ويف 
بلهلي،  م��ن�����ش��ور  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��ائ��ق 

�مل����الح خ��ال��د �لكندي  ب��رف��ق��ة  �مل�����ش��ارك 
ب�شيارة من نوع تي1 بروتوتايب ني�شان 
يعترب  �ل���ذي  بلهلي،  ويتطلع  �أب.  بيك 
�أحد ع�شرة �شائقني �إمار�تيني م�شاركني 
�لنتائج  حت��ق��ي��ق  مل��و����ش��ل��ة  �ل������ر�يل،  يف 
�ملميزة بعد �أن حقق لقب فئة ’تي2‘ يف 

�لن�شخة �لأوىل للر�يل �لعام �ملا�شي. 
وي����ع����ود �ل�������ش���ائ���ق �لأوك������������ر�ين ف����ادمي 
ب��ري��ت��ول��ي��اك، �مل�����ش��ارك ب�����ش��ي��ارة م��ن نوع 
�آر‘ لأج��و�ء �لإث��ارة يف  زد  �آر  ’بولري�س 
دبي طاحما لتكر�ر نتيجة �لعام �ملا�شي 

و�لفوز بلقب فئة ’�لبقي‘ للمرة �لثانية 
على �لتو�يل.  ويف فئة �لدر�جات �لنارية، 
باآمال  �لقائمة  �لبلو�شي  حممد  يتقدم 
عالية يف حتقيق نتيجة متقدمة و�لفوز 
ورفع  وطنه  يف  �لنارية  �لدر�جات  بلقب 
ر�ي���ة ب��ل��ده ع��ال��ي��ا، يتبعه ك��ل م��ن، �شون 
�أوك���ون���ور وع���ب���د�هلل ب��ن دخ����ان وحممد 
�لفرن�شي  �ملا�شي  �لعامل  �أني�س وو�شيف 
�خلم�شة  قائمة  مكملني  ميلو،  بنجامن 
�لأو�ئ��������ل.  ويف ف��ئ��ة در�ج������ات �ل���ك���و�دز، 
ي�����ش��ارك �ل�����ش��ائ��ق �ل��ك��وي��ت��ي ف��ه��د �مل�شلم 
ب��ه��دف �ل��دف��اع ع��ن �للقب �ل���ذي حققه 
�مل��ا���ش��ي، و�خ���ت���ار در�ج����ة ياماها  �ل��ع��ام 

�لغاية.  هذه  لتحقيق  ر�بتور   700
وت��ن��ط��ل��ق �مل��ن��اف�����ش��ات ي����وم �جل��م��ع��ة 9 
�ل�شيار�ت و�شيار�ت  مار�س، حيث تندفع 
�ل��ب��ق��ي و�ل����در�ج����ات �ل��ن��اري��ة ودر�ج�����ات 
�ل�����ر�يل خلو�س  �مل�����ش��ارك��ة يف  �ل����ك����و�دز 
�خلا�شة  �جل��ول��ة  يف  �شعبة  م��ن��اف�����ش��ات 
و�شط  174كم  ط��ول��ه��ا  �ل��ب��ال��غ  �لأوىل 
�لقدرة،  ل�����ش��ح��ر�ء  �ل�����ش��اح��رة  �لطبيعة 
على �أن يعود �ل�شائقون خلو�شها جمدد� 
نقطة  �إىل  �لتوجه  ثم  �ل��ت��ايل،  �ليوم  يف 
�أوتودروم  دبي  حلبة  يف  �لو�قعة  �لنهاية 

مار�س.  يوم �ل�شبت 10 

حممد البناء يحرز ف�سية بطولة عمان للريا�سات الإلكرتونية للعام الثاين على التوايل
 ، �لإلكرتونية  للريا�شات  �لوطني  �لبناء لعب منتخبنا  �أحرز حممد 
�ملركز �لثاين و�مليد�لية �لف�شية يف بطولة عمان للريا�شات �لإلكرتونية 
يف فئة �شرتيت فايرت و�ي�شاً يف فئة كينج �وف فايرت �ملقامة يف �شلطنة 
عمان برعاية من �شركة عمان لالت�شالت عمان تل، وذلك مب�شاركة 
�لدول �لعربية، وبذلك ي�شيف �لبناء �إجناز�  150 لعبا من خمتلف 
ريا�شة  يف  �لكبري  �لريا�شي  �لتجمع  هذ�  يف  �لإم���ار�ت  لريا�شة  نوعيا 

حديثة �لن�شاأة.
و�أكد بطل �أوروبا و�لمار�ت �لالعب �لذهبي �لعاملي حممد �لبناء �أنه 
�ل�شيخ خليفة  �لو�لد  �ل�شمو  �إىل �شاحب  باإهد�ء هذ� �لجناز  يت�شرف 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�إىل  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
و�إىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت تقدير� وعرفانا 
وللريا�شات  ب�شكل عام  و�لريا�شة  �ل�شباب  بدعمهم �لالحمدد لقطاع 

�لإليكرتونية ب�شكل خا�س.
من جانبه قدم �مل�شت�شار �لدكتور ر��شد بن ك�شي�س �لظاهري �أمني عام 
�لعامة  �لهيئة  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  �للكرتونية  للريا�شات  �لم��ار�ت 
للريا�شة ممثلة مبعايل حممد خلفان �لرميثي، رئي�س �لهيئة �لعامة 

للريا�شة، تقدير� لدعمه �لكبري للريا�شات �لإلكرتونية.

�لنوعي  �لإجن��از  �لظاهري هذ�  ر��شد م�شبح  �لدكتور  �مل�شت�شار  وثمن 
�ملخل�شة  للجهود  ونتيجة  �لر�شيدة  �لقيادة  لدعم  ثمرة  �أن��ه  م��وؤك��د� 
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط  �ل�شيخ  �إد�رة �جلمعية برئا�شة  ملجل�س 
�آل نهيان، و�أ�شاد �لظاهري بالإجناز�ت �لإد�ري��ة و�لفنية �لتي حققتها 
جمعية �لإمار�ت للريا�شات �لإلكرتونية بعد مرور عامني على ��شهار 
�للعاب  فئة  �للكرتونية  للريا�شات  عمان  تعترب بطولة  �جلمعية.  
�لقتالية  �لبطولت �خلليجية يف �للعاب  �لقتالية من �قوى  �لفردية 
فيها  ي�شارك  حيث  قتالية،  �للعاب  �رب��ع  �لبطولة  وت�شم  �للكرتونية 
نخبة من �أبطال �لعرب وتقام مرة من كل عام يف �شلطنة عمان برعاية 

من �شركة عمان لالت�شالت عمان تل.

القا�ضمي والبلو�ضي يت�ضدران قائمة امل�ضنفني يف رايل دبي ال�ضحراوي

ال�سائق ال�سعودي »�سعيدان« م�ستعد للمناف�سات املثرية يف �سحراء القدرة 

حقق ريال مدريد فوز� مهما على �شيفه خيتايف يف �فتتاح �ملرحلة �ل�شابعة 
و�لع�شرين من �لدوري �ل�شباين لكرة �لقدم، فيما �شجل جنمه �لربتغايل 

هدفه �ل� 300 يف �لبطولة.
�آثار  �ملا�شي  �ملو�شم  بطل  جت��اوز  برنابيو،  �شانتياغو  ملعب  على 

ه��زمي��ت��ه غ��ري �مل��ت��وق��ع��ة يف �ل��وق��ت ب���دل �ل�����ش��ائ��ع ع��ل��ى �ر�س 
م�شتعد�  وب���ات  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �مل��رح��ل��ة  يف  )�شفر1-(  ����ش��ب��ان��ي��ول 
ثمن  �ي��اب  يف  �لثالثاء  جرمان  �شان  باري�س  م�شيفه  ملو�جهة 

نهائي دوري �بطال �وروبا بعد �ن فاز على ملعبه ذهابا 1-3.
لكنه  �ملجريات، وتعددت حماولته  ريال مدريد على  و�شيطر 

مل ينجح يف زيارة �شباك �شيفه �ل يف �لدقيقة 
�لكرة  منها  و�شلت  درب��ك��ة  بعد   24

�ىل �ل���وي���ل���زي غ���اري���ث ب���اي���ل يف 
رقابة  ودون  ق���ري���ب  م���ك���ان 

ب��ي�����ش��ر�ه قوية  ت��اب��ع��ه��ا 
يف �لز�وية �لي�شرى 
�ل������ب������ع������ي������دة ع���ن 
�حلار�س  متناول 
�لرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي 
�ميليانو  خليتايف 

مارتينيز.
وق���ب���ي���ل ����ش���اف���رة 

ن����ه����اي����ة �ل���������ش����وط 
����ش���ج���ل  �لول، 
�لربتغايل  �لنجم 
ك�����ري�����������ش�����ت�����ي�����ان�����و 
�لهدف  رون����ال����دو 

دربكة  م����ن  �ل����ث����اين 
لعب  ب���ع���دم���ا  م�����ش��اب��ه��ة 

�ل��ك��رة م��ن ب��ني �ق���د�م ثالثة 
مد�فعني على ميني �حلار�س.

و�لهدف يحمل �لرقم 300 للربتغايل مع ريال 
ثاين  لي�شبح  �ل��ل��ي��غ��ا،  يف  م���ب���ار�ة   286 يف  م��دري��د 

�ف�شل م�شجل بعد جنم بر�شلونة، �لرجنتيني ليونيل 
مي�شي.

�لثاين  �ل�شوط  م�شتهل  يف  خيتايف  �شفوف  ونق�شت 
�ثر  �لثاين  �لن���ذ�ر  رمي��ي  لويك  �لفرن�شي  نيل  بعد 
ج��اءت معاك�شة مع  �لنتيجة  لكن  نات�شو،  خطاأ �شد 

مو�جهة  يف  “�ملحظوظ”  مولينا  خ��ورخ��ي  ن���زول 
�ثر  رك��ل��ة ج���ز�ء  م��دري��د حيث ح�شل على  ري���ال 

فر�ن�شي�شكو  ن��ف��ذه��ا  نات�شو  ق��ب��ل  م��ن  عرقلته 
�لكو�شتاريكي  �حل���ار����س  ي�����ش��ار  ع��ل��ى  ب��ورت��ي��و 

كيلور نافا�س مقل�شا �لفارق.
و�شجل كري�شتيانو رونالدو هدفا �آخر �لغاه 

عو�س  لكنه  �شده،  خطاأ  حمت�شبا  �حلكم 
بهدف ر�ئع من متابعة ر�أ�شية لكرة رفعها 
�لي�شرى  �جلهة  مار�شيلو من  �لرب�زيلي 

وخرج تاركا مكانه ملاركو ��شين�شيو.
و�ل���ه���دف ه��و �ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر ل��رون��ال��دو يف 

�لبطولة �حلالية ف�شعد �ىل �ملركز �لثالث يف 

ترتيب �لهد�فني خلف مي�شي وزميله يف بر�شلونة �لوروغوياين لوي�س 
�شو�ريز.

من  بايل  �طلقها  قوية  كرة  ��شابت  �ل�شائع،  بدل  �لوقت  ويف 
م�شافة بعيدة ��شفل �لقائم �لمين وخرجت.

 27 يف  �رقامه  فعادل  �لتا�شعة  بهزميته  خيتايف  ومني 
مبار�ة حيث حقق ت�شع �نت�شار�ت وت�شع تعادلت.

ع��ل��ى �شيفه  ب��ف��وزه  �خل��ام�����س  م��وق��ع��ه  ��شبيلية  ع���زز 
�تلتيك بلباو -2�شفر، وهدد جريونا �لو�فد �جلديد 
عليه  ب��ف��وزه  �لوروب���ي���ة  ف��ي��اري��ال  ف��ر���س م�شيفه 

بنتيجة مماثلة.
نقطة   45 �ىل  ر���ش��ي��ده  ��شبيلية  ورف����ع 
�لدوري  يف  �مل�����ش��ارك��ة  بفر�شة  متم�شكا 
ل��ي��غ(، فيما بقي  �لوروب����ي )ي��وروب��ا 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  ب��ل��ب��او  �تلتيك 

ع�شر وله 32 نقطة.
بالفوز  ����ش��ب��ي��ل��ي��ة  وي���دي���ن 
�ملو�شم  ه��ذ�  ع�شر  �ل��ر�ب��ع 
ل����ل����ك����ول����وم����ب����ي ل���وي�������س 
�فتتح  �ل�������ذي  م���وري���ي���ل 
�لت�شجيل �ثر متريرة من 
�لرجنتيني فر�نكو فا�شكيز، 
ولالخري �لذي عزز هذ� �لتقدم بالهدف �لثاين بعد 
عر�شية من �لفرن�شي �شتيفن نزونزي تابعها بر�أ�شه يف 

�ل�شباك.
كري�شتيان  �لوروغ��وي��اين  �شجل  �لثانية،  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�شتو�ين �لهدف من �شربة ر�أ�س بعد متريرة من بورخا 

غار�شيا يف �لدقيقة �ل�شاد�شة ع�شرة.
و�شعى فياريال �ىل تعديل �لنتيجة ف�شيطر يف ما تبقى 
�شيفه يف  وحا�شر  �ل��ث��اين  وط���و�ل  �لول  �ل�شوط  م��ن 
مناطقه �لدفاعية، لكن �لخري �رتد يف هجمة خاطفة 
و�شريعة من متريرتني فقط من �لهندور��شي �نطوين 
�حلار�س  �لول  و�شاهد  وبالعك�س،  بورتو  �ىل  ل��ورن��زو 
�شريخيو ��شينخو متقدما فار�شل �لكرة من نحو 30 

مرت� ��شتقرت يف �ل�شباك.
وبعد نحو دقيقة، كرر �لثنائي نف�شه �ملحاولة، و�نفرد 
لورنزو هذ� �ملرة باحلار�س ��شينخو وهرب منه و�شدد 
�ل���ك���رة م���ن م�����ش��اف��ة ق��ري��ب��ة ج���د� ل��ك��ن يف ج�����ش��م �حد 

�لالعبني �لذي �غلق �لز�وية يف وجهه.
و�شار ر�شيد جريونا، �حد �ملفاجاآت يف مو�شمه �لول يف 
�ل�شابع  �ملركز  �ىل  و�شعد  نقطة   40 �ل�شباين،  �ل��دوري 
�مل��رك��ز �لخري  فياريال �شاحب  ع��ن  و�ح���دة  ب��ف��ارق نقطة 

�ملوؤهل �ىل �لدوري �لوروبي )يوروبا ليغ(.
وف�شل �يبار يف �لتقاط �لفر�شة ملز�حمة فياريال على �للعب 
ديبورتيفو  م�شيفه  م��ع  بالتعادل  �كتفى  �ن  بعد  �وروب��ي��ا 
نق�شت  و�ل���ذي  بالهبوط  و�مل��ه��دد  �لخ��ري  قبل  كورونيا  ل 
تاكا�شي  للياباين  بهدف  ك��وف��ال،  مك�شيم  بطرد  �شفوفه 

�ينوي مقابل هدف لفلورين �ندوين.
وفاز ليغاني�س على ملقة �لأخري بهدفني نظيفني 

خلافيري �ير��شو و�ملغربي نور �لدين �مر�بط.

�لقمة �لأوىل مع  �لأخ��رية  �ل�شتة  �ملو��شم  �لثاين وبطل  ح�شم يوفنتو�س 
يف  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ملرحلة  يف  �ل�شبت  �لول  �م�س  لت�شيو  م�شيفه 
�لقاتل، يف حني  �لوقت  وحيد يف  بهدف  �لقدم  لكرة  �لي��ط��ايل  �ل���دوري 

�شقط نابويل �ملت�شدر يف �لثانية �مام �شيفه روما 4-2.
على ملعب “�لوملبيكو” يف �لعا�شمة، بقي �لقلق م�شيطر� 
مبار�ة مع  �لذي ميلك  يوفنتو�س  وم�شجعي  على لعبي 
حتى  �لثلوج،  ب�شبب  تاأجلت  �ل�شابقة  �ملرحلة  من  �تالنتا 

�لهدف  ت�شجيل  ن���ت  �ل�����ش��ائ��ع ح��ي��ث مت��ك��ن  ب���دل  �ل���وق���ت 
�لوحيد مت�شبثا بثقافة �لفوز �لتي لن يحيد عنها.

وقدم �لفريقان عر�شا �شعيف �مل�شتوى يف مبار�ة مقفلة، 
�خل�شبات  ب��ني  ك��رة  �ي  يوفنتو�س  لع��ب��و  ي�شدد  ومل 

�ملخ�شرم  حار�شه  �بطل  فيما  �لول،  �ل�شوط  يف 
�لوحيدة  �ل���ف���ر����ش���ة  ب����وف����ون  ج���ان���ل���وي���ج���ي 
لل�شربي  حم��ك��م��ة  ر�أ����ش���ي���ة  م���ن  ل��الت�����ش��ي��و 

�شريغي ميلينكوفيت�س-�شافيت�س.
وخ�����ا������س ي���وف���ن���ت���و����س �مل������ب������ار�ة م�����ن دون 

�ه�����م م��ه��اج��م��ي��ه ب�����ش��ب��ب �لإ�����ش����اب����ة ويف 
هيغو�ين  غونز�لو  �لرجنتيني  مقدمهم 
و�ل��ك��ول��وم��ب��ي خ����و�ن غ��ي��ريم��و ك�����ودر�دو 

و�ليطايل فيديريكو برناردي�شكي.
ويف �ل�شوط �لثاين، مل تتح�شن �حلال عما 

كانت عليه يف �لأول، حتى متكن �لرجنتيني 
ب��اول��و دي��ب��ال م��ن ت�شجيل �ه��م �ه��د�ف��ه مع 
�لثالثة  �لدقيقة  يف  �لعجوز  �ل�شيدة  فريق 
�مل�����ش��اف بعدما تلقى ك��رة من  �ل��وق��ت  م��ن 
م���ن مد�فعني  د�ن��ي��ي��ل��ي روغ�����اين وه����رب 
�ثنني ثم �طلقها بي�شر�ه يف �على �لز�وية 
يف  هدفا   15 �ىل  ر�شيده  ر�فعا  �لي�شرى، 

�لبطولة.
�لنتيجة ثمينة  �لفوز، تعترب  ورغم �شعوبة 

و�لتجربة ناجحة بالن�شبة �ىل يوفنتو�س قبل �ملو�جهة 
�لنهائي �لربعاء مع توتنهام  �ياب ثمن  �ي�شا يف  �ل�شعبة 

�لدوري  -2�شفر  هادر�شفيلد  على  �ليوم  �لفائز  �لنكليزي 
�ملحلي.

وكان �لفريق �للندين متكن قبل ثالثة ��شابيع من قلب تخلفه 
بهدفني نظيفني يف �لدقائق �لت�شع �لوىل من مبار�ة �لذهاب 
تعادل ثمني  �ىل  تورينو،  �شتاديوم” يف  “يوفنتو�س  على ملعب 

.2-2
�لثالث  �مل��رك��ز  وف��ق��د  نقطة   52 ع��ن��د  لت�شيو  ر���ش��ي��د  وت��وق��ف 

ل�شالح روما �لذي رفع ر�شيده �ىل 53 نقطة بعد �ن حقق فوز� 
�ملت�شدر، وقد ي�شبح خام�شا يف حال  كبري� على م�شيفه نابويل 

فوز �نرت ميالن على م�شيفه وجاره ميالن يف قمة ثالثة �لحد 
يف ختام �ملرحلة.

68 نقطة و�شار على بعد  من جانبه، رفع يوفنتو�س ر�شيده �ىل 
نقطة و�حدة من نابويل �لذي مل ي�شتغل عامل �لر�س و�جلمهور 

على ملعب �شان باولو.
كرة  تلقى  �ن  بعد  لنابويل  �لت�شجيل  يف  �ين�شينيي  لورنت�شو  وبكر 
من �لربتغايل ماريو روي، ومل يتاأخر رد روما �كرث من دقيقة عرب 

�لرتكي جنكيز �وندر �ثر متريرة بينية من �لبلجيكي ر�ديا ناينغولن.
تابعها  عر�شية  ك��رة  فلورنت�شي  �ل��ي�����ش��ان��درو  م��رر  �ن  بعد  روم���ا  وت��ق��دم 

�لبو�شني �دين دزيكو بر�أ�شه يف �ل�شباك.
م�شيفه  مهمة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ف��ري��ق  �شعب  �ل���ث���اين،  �ل�����ش��وط  ويف 
من  متريرة  �ثر  دزيكو  بو��شطة  �لثالث  �لهدف  بت�شجيله 
�ل�شربي �لك�شندر كولروف ر�فعا ر�شيده �ىل 13 هدفا 

هذ� �ملو�شم.
للمت�شدر  �لأخ���ري  �لم��ل  على  ب��ريوت��ي  دييغو  وق�شى 
�لربع  �ل��ه��دف  ����ش��اف  ع��ن��دم��ا  �لنتيجة  ب��ت��ع��دي��ل 
تلقى  �ن  بعد  ف��ردي  جمهود  من  لروما 

كرة د�خل �ملنطقة.
ومل متنع �لنتيجة �لكبرية 
تقلي�س  م���ن  ن���اب���ويل 
ب���ه���دف ثان  �ل����ف����ارق 
�لبلجيكي  ���ش��ج��ل��ه 
مرتنز  در�ي���������س 
ب�����ت�����������ش�����دي�����دة 
م���������ن خ���������ارج 

�ملنطقة.
م������ب������ار�ة  ويف 
بالبطاقات  م��ل��ون��ة 
�ول�������ه�������ا ح�������م�������ر�ء يف 
بولونيا،  م��د�ف��ع  وج��ه 
جانكارلو  �لكو�شتاريكي 
�لدقيقة  يف  غ���ون���ز�ل���ي���ز 
على  �شبال  ف��از  �لعا�شرة، 
�شجله  وحيد  بهدف  �شيفه 
مطلع �ل�شوط �لثاين �لربتو 

غر��شي.
ورفع �شبال ر�شيده �ىل 23 
�ل�شاد�س  �مل���رك���ز  يف  ن��ق��ط��ة 
مهدد�  ي���ز�ل  ل  لكنه  ع�شر، 
�لثانية،  �لدرجة  بالعودة �ىل 
�لقابع  لبولونيا   33 مقابل 
د�ف���ىء حاليا على  م��رك��ز  يف 

جدول �لرتتيب.
ب�شت  �مل�����رح�����ل�����ة  وت����خ����ت����ت����م 
فيلعب  �خ��������رى  م����ب����اري����ات 
جنوى مع كالياري، و�تالنتا 
وكييفو  ����ش���م���ب���دوري���ا،  م����ع 
م����ع ����ش���ا����ش���وول���و، وت���وري���ن���و 
م����ع ك������روت������وين، و�ودي����ن����ي����زي 
مع  وبينيفينتو  ف��ريون��ت��ي��ن��ا،  م��ع 

هيال�س فريونا.

الهدف 300 لرونالدو 

فوز مهم لريال مدريد على خيتايف يف الليغا 
نابويل ي�ضقط امام روما

يوفنتو�س يح�سم قمة لت�سيو يف الكالت�سيو 



اأُطلق �سراحه بعدما حكم عليه 300 �سنة
لأك��رث من  بال�شجن  ُحكم عليه  ك��ول��ور�دو،  �شر�ح رج��ل من  �أُطلق 
300 �شنة بتهمة �لعتد�ء �جلن�شي على �شتة �أطفال، بعدما قّررت 

حمكمة �ل�شتئناف �أن حقه يف حماكمة �شريعة قد �نتهك.
 ،The Grand Junction Daily Sentinel وذكرت �شحيفة
�أنه قد �أطلق �شر�ح �ل�شيد مايكل ماكفادين، 46 عاماً، يوم �لثالثاء 

بعدما رف�شت �ملحكمة �لعليا يف كولور�دو �ل�شتماع �ىل �لق�شية.
تاأخرت  قد  حماكمته  �أن  �إل   ،2015 ع��ام  يف  مكفادين  �أُدي���ن  وق��د 
بعدما �شعى حماموه �إىل �إدر�ج �أحكام يف ��شتبيان �ملحلفني وبعدما 

منح �لقا�شي �لإذن باملتابعة.
�ل��ت��اأخ��ري ل  ب���اأن  ك��ول��ور�دو  ولي���ة  �ل�شتئناف يف  وق�شت حمكمة 
ميكن �أن ُيعزى �إىل مكفادين، �لذي لن ُي�شجل كجاين جن�شي لأن 

�إد�ناته قد �أُلغيت.

م�سيفو طائرة يرق�سون مع الركاب 
�لهندية  للخطوط �جلوية  تابعة  حتولت رحلة على منت طائرة 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  �ل�شاعة  ح��دي��ث  �إىل  �إيرلينز"  "�إنديان 
�لج��ت��م��اع��ي، ع��ق��ب ت����د�ول ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر خ��الل��ه جم��م��وع��ة من 

�لركاب ترق�س برفقة م�شيفي �لطائرة يف �لهو�ء.
فاجاأ  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  بح�شب  �لتفا�شيل  ويف 
طاقم �ل�شيافة �مل�شافرين على منت �لرحلة باأد�ئهن و�شلة رق�س 
حما�شية على وقع �أنغام �ملو�شيقى �ل�شاخبة مما دفع �لبع�س منهم 

�إىل �مل�شاركة يف �لرق�س يف �أجو�ء من �لفرح على منت �لرحلة.
ون�شرت �ل�شحيفة �لربيطانية مقطعاً م�شور�ً من د�خل �لطائرة 
على  ب��دت  �لتي  و�لده�شة  �لطائرة  رك��اب  ��شتقبال  حلظة  يظهر 
وجوههم مبجرد بدء �لحتفال �لر�ق�س، ويبدو �لعديد من �لركاب 

وقد �شارعو� �إىل هو�تفهم لت�شجيل تلك �لو�شلة �ل�شتعر��شية.
�لهند  �حتفال مبهرجان حملي يف  �إط��ار  �لرق�شة يف  وكانت هذه 

تقيمه طائفة دينية خالل ف�شل �لربيع ويحظى ب�شعبية و��شعة.

فيل يقتحم مق�سفًا مدر�سيًا 
يبدو �أن �لطعام يف �ملق�شف �لدر��شي ل يقاوم بالن�شبة لفيل، حيث 
�قتحم فيل جائع مدر�شة �بتد�ئية متجوًل باملكان حماوًل �لبحث 

عن وجبة �شهية حتى و�شل به �ملطاف �إىل �ملق�شف �ملدر�شي.
�لطاولت  حتت  �ختباأو�  �لذين  �لطالب  بني  �لذعر  �لفيل  و�أث��ار 
فيديو  يف  �لفيل  ويظهر  �ل�شخمة.  �أقد�مه  من  �أنف�شهم  حلماية 
�أح����د �ل��ط��الب ب��امل��در���ش��ة ون�����ش��رت��ه �شحيفة دي��ل��ي ميل  �ل��ت��ق��ط��ه 

�لربيطانية، وهو يتجول د�خل مق�شف �ملدر�شة.
�شباح  بولية  يف منطقة  ماألوفاً  �أ�شبح  �لغريب  �مل�شهد  �أن  ويبدو 
موؤكدة  �مل��ت��د�ول  �لفيديو  حقيقة  �ل�شرطة  �أك��دت  حيث  �ملاليزية، 
�قتحام  �إ�شابات. وك�شفت عن  �أي  ت�شفر عن وقوع  �أن �حلادثة مل 

جمموعة فيلة ملركز �ل�شرطة يف �ليوم �لذي �شبق �حلادثة.
�إنقاذ �حلياة �لربية �لطبيب �لبيانى ديانا ر�مرييز  وقالت وحدة 
بالقرب من  �لت�شرف حالياً  ي�شيء  �لفيلة  من  �شغري�ً  �إن قطيعاً 
�لأكرث  �لفيلة  ه��ذه  من  �أرب��ع��ة  �أن  وذك��رت  �لب�شرية،  �مل�شتوطنات 

عدو�نية قد مت �لقب�س عليها. 
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فتح الأطباء مخ مري�س باخلطاأ
تعّر�س �أطباء لالإيقاف عن �لعمل يف �مل�شت�شفى �لعام �لرئي�شي يف كينيا بعدما فتحو� عن طريق �خلطاأ مخ مري�س 

مل تكن حالته ت�شتدعي خ�شوعه لهذه �جلر�حة. 
وكان قد مت �إدخال رجل مل يعلن عن ��شمه ليتلقى فقط متري�شاً وعالجاً لتورم يف �لر�أ�س �إىل غرفة �لعمليات يوم 

19 فرب�ير، وخ�شع باخلطاأ جلر�حة يف �ملخ كانت مقررة ملري�س �آخر.
وذكر م�شت�شفى كينياتا �لوطني يف نريوبي يف بيان �أن جر�حة فتح �لر�أ�س كانت خم�ش�شة ملري�س م�شاب بجلطة 

لكن �ختالط بطاقات �لتعريف نتج عنه تبادل للمر�شى. 
وذكرت �شحيفة ديلي ني�شني �ملحلية �جلمعة �ملا�شية �أن �ملري�س كان يعاين من جرح يف �لر�أ�س يحتاج لرعاية فقط 
من ق�شم �لتمري�س ولكنه كان موجود�ً يف قاعة بها مري�س بجلطة يف �ملخ. ومل يلحظ �لأطباء وجود خطاأ �إل بعد 

�شاعات على مرور �جلر�حة عندما �كت�شفو� عدم وجود جلطة. 
وحدثت �لو�قعة �لأحد �ملا�شي، ولكن �إد�رة �مل�شت�شفى قررت م�شاء �م�س �إيقاف �جلر�ح وطبيب �لتخدير وممر�شتني 

لتورطهم يف �لأمر. ورغم خطورة ما حدث، �إل �أن �ملري�شني �لثنني يف حالة جيدة، بح�شب ديلي ني�شني. 
وقد يعود �خلطاأ �إىل �أن �لطريقة �لوحيدة �ملتبعة يف �مل�شت�شفى لتحديد هوية �ملر�شى هي مل�شقات يف ماآزرهم، لذ� 

هناك �حتمالية لوقوع خطاأ حلظة و�شع �ملل�شق للمري�شني.
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ُمِنع من التظاهر فحاول النتحار
ف�شله  ب�شبب  لالنتحار،  �شعياً  �شامة  م��و�د  تناول  �لهند على  �شاب يف  �أق��دم 

بتنظيم تظاهرة ن�شرة لالأبرياء يف �شوريا.
وبح�شب تقرير ن�شره موقع قناة "�أن دي تي يف" �لهندي، فاإن �ل�شاب �لذي 
يرت�أ�س جمموعة ذ�ت طابع �إ�شالمي يف ولية تالينغانا جنوبي �لهند، كان 
ح�شل على مو�فقة م�شبقة من �لأجهزة �لأمنية للتجمع و�لتظاهر، �إل �أن 

�جلهاز نف�شه عاد ومنع �ملجموعة من �لتجمع.
�ل��ذي يدعى حممد  �ل�شاب،  ب��وك �شب  ن�شر على من�شة في�س  ويف فيديو 
لالأطفال  ن�شرة  �لتظاهر  م��ن  منعته  �ل��ت��ي  �ل�شرطة  على  غ�شبه  نعيم، 
و�لأبرياء �لذين يقتلون يف �شوريا. ويظهر يف �لفيديو نعيم يخرج زجاجة 
�إنه ينهي حياته. و�أوردت �ل�شرطة  من جيبه وي�شرب حمتو�ها وهو يقول 
لحقاً خرب نقل نعيم �إىل �مل�شت�شفى حيث يتم ��شتخر�ج �ل�شم من ج�شمه 
باأنها  يرت�أ�شها  �لتي  �ملجموعة  عن  ويعرف  م�شتقر.  �ل�شحي  و�شعه  و�أن 
�ملجموعة كانت  باأن  �لتقرير معلومات  �مل�شلمني. ويورد  تد�فع عن حقوق 
ح�شلت على مو�فقة من �ل�شلطات �ملخت�شة للتجمع ب�شكل �شلمي، �إل �أنه 
بوقت لحق �أعلنت �ل�شرطة رف�شها للتجمع. ويقول نعيم �إنه �أح�س بالياأ�س 
وبعدم مقدرته على فعل �شيء ول حتى �إد�نة �ملجازر �لتي ترتكب يف �شوريا 
لعدد  نعيم ك�شف  باأن  �لتقرير  �ل�شحايا. ويختم  �أه��ايل  �لت�شامن مع  ول 
من �أع�شاء �ملجموعة باأنه كان ينوي �أن ي�شب �لبنزين على نف�شه وي�شعل 

ج�شده، �إل �أن مقّربني منه جنحو� باأن يثنوه عن قر�ره.

ترامب يرتك ميالنيا بوجه العا�سفة
موقف جديد ي�شاف �إىل �شل�شلة �ملو�قف �ملحرجة �لتي حتدث بني �لرئي�س 
�لكامري�ت  ر�شدتها  و�ل��ت��ي  وزوج��ت��ه ميالنيا،  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي 
�شابقا وف�شرها مر�قبون بخالفات بينهما وحياة زوجية غري �شعيدة د�خل 

جدر�ن �لبيت �لأبي�س.
هذه �ملرة جاءت �لبد�ية من �لرئي�س �لذي ر�شدته �لكامري�ت يهرع ل�شعود 
�ل�شديدة،  �لرياح  متجنبا  و�ن"  فور�س  "�آير  �لرئا�شية  �ملروحية  �لطائرة 
ودون حتى �أن يلقي نظرة على ميالنيا �لتي تركت وحيدة، قبل �أن تتبعه 

�إىل �لطائرة لحقا.
 47( ميالنيا  زوجته  برفقة  يغادر،  عاما(   71( �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  وك��ان 
عاما(، �لعا�شمة و��شنطن من مطار د�ل�س �لدويل حل�شور جنازة �لق�س 
بيلي غر�هام يف �شارلوت بولية نورث كارولينا، يف وقت كانت �شرعة �لرياح 
ت�شل �إىل 30 ميال يف �ل�شاعة. و��شتخدم تر�مب وميالنيا �ملدخل �خللفي 
للطائرة بدل من �لباب �لرئي�شي �أثناء رحيلهما، كونه �أقرب �إىل �لأر�س، 
�لأمر �لذي ي�شاعد على حمايتهما من �لرياح �ل�شديدة �لتي تهب بالتز�من 

مع عا�شفة ت�شرب �شمال �شرقي �لوليات �ملتحدة.

 ينتحر قرب 
البيت الأبي�س 

�ل�شرية  �خل����دم����ة  ج����ه����از  ق������ال 
�لأمريكي يف بيان �إن رجال �نتحر 
ر�أ�شه  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ا���س  ب���اإط���الق 
�ل�شمايل  �ل�����ش��ي��اج  م���ن  ب��ال��ق��رب 

للبيت �لأبي�س.
��شم  �إع����الن  �ل�شلطات  ورف�����ش��ت 

�لرجل حلني �إخطار عائلته.
�إن  �ل�شرية  �خل��دم��ة  وق���ال ج��ه��از 
�لبيت  �شياج  م��ن  �ق���رتب  �ل��رج��ل 
بن�شلفانيا  ����ش���ارع  ع��ن��د  �لأب��ي�����س 
�شرق  ب���ت���وق���ي���ت  �ل���ظ���ه���رية  ق���ب���ل 
�لوليات �ملتحدة و�شحب م�شد�شا 
و�أط��ل��ق ع��دة �أع���رية. ومل تكن �أي 
�لبيت  �إىل  موجهة  �لطلقات  من 

�لأبي�س على ما يبدو.
�لبيت  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �إن  �لأب��ي�����س 
فلوريد�  ك���ان يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
�إب�����الغ�����ه  ومت  �حل������������ادث  وق��������ت 

بالو�قعة.
�أي  تقع  مل  �إن���ه  �ل�شرطة  وق��ال��ت 

�إ�شابات �أخرى.
�مل�شاة  م�����رور  �ل�����ش��رط��ة  وم��ن��ع��ت 
�لبيت  حم���ي���ط  يف  و�ل�����ع�����رب�����ات 
�لأبي�س وهو �إجر�ء معتاد يف مثل 

هذه �حلو�دث.
وق���ال ج��ه��از �خل��دم��ة �ل�����ش��ري��ة يف 
�لعا�شمة  �شرطة  �إد�رة  �إن  �لبيان 
و����ش��ن��ط��ن ���ش��ت��ت��وىل �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 

حادث �إطالق �لنار.

ال�سجن لالآباء اإذا �سبط 
القا�سر خلف املقود 

�أع��ل��ن��ت �ل�����ش��رط��ة �مل��ح��ل��ي��ة يف �ل��ه��ن��د �أن 
�إيد�عهم  10 مر�هقني مت  �أم��ور  �أول��ي��اء 
�ل�شماح  و�حد على خلفية  ليوم  �ل�شجن 

ر بالقيادة. لأبنائهم �لق�شّ
"�نديا  ن�����ش��ره م��وق��ع  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ش��ب 
مت  ف��اإن��ه  �ل�����ش��ب��ت،  �لأول  تاميز" �م�����س 
�لفائت  �ل�شهر  35 �شخ�شاً خالل  �شجن 

بتهمة قيادة قا�شر.
وت����ق����ول �ل�������ش���رط���ة �مل���ح���ل���ي���ة يف ولي����ة 
ح�����ي�����در�أب�����اد، �إن����ه����ا ب��������د�أت ت��ت��خ��ذ هذه 
�لأه���ايل  وتثقيف  لتحذير  �لإج������ر�ء�ت 
�ل����ذي����ن ي����رتك����ون �أط���ف���ال���ه���م ي���ق���ودون 

�ملركبات �لآلية.
�ملرورية  �ل�شالمة  خبري  ي�شتبعد  ومل 
�ل�شتمر�ر  ي����وؤدي  �أن  ك��ان��وم��ال  ف��ي��ن��ود 
بتطبيق هذه �لإج��ر�ء�ت باإحد�ث تغيري 

بقر�ر�ت �لبالغني و�لقا�شرين.

تطلب تعوي�سا ب�سبب بوفيه حفل زفافها
حني يكلف �لعرو�شان �شركة ما بتويل �أمر �لطعام يف حفل 
زفافهما، يتوقعان عادة �أن ت�شري �لأمور على �لنحو �لذي 
بالذهول،  �أ�شيبا  بريطانيني،  زوج��ني  لكن  ي�شتهيانه، 

موؤخر�، جر�ء ما ح�شل يف حفل ليلة �لعمر.
من  بتعوي�س  �ل��ي��وم،  دي��ك��ن��ز،  كيلي  �ل��ع��رو���س  وت��ط��ال��ب 
�لطعام يف زفافها، بعدما جلبت  �ملكلفة بتقدمي  �ل�شركة 
وحلوى  بال�شتيكية،  علب  يف  رديئة  �شلطة  �لبوفيه  �إىل 

دونات من �ل��شوبر ماركت.
�أنها �شعرت  34 عاما،  و�أ�شافت ديكنز �لبالغة من �لعمر 
باحلرج �أمام �شيوفها، حني جرى تقدمي �لطعام يف قاعة 

مبدينة نونتغهام، �شرقي بريطانيا.
�إقامة  مقابل  �أ�شرتلينيا  جنيها   850 �لعرو�س  ودف��ع��ت 
حفل بوفيه مفتوح �أمام 150 مدعو�، وجرى �لتفاق على 

تقدمي �شندويت�شات وبع�س �ملاأكولت �ل�شاخنة.
وتقول ديكنز �إن عدد� من �أ�شدقائها و�أفر�د  عائلة زوجها 
ح�شرو� �حلفلة، فاأح�شت با�شتياء عارم وهي ترى �شلطة 

ما ز�ل ثمن �ل�شوبر ماركت مكتوبا على غطائها.

ر�سيع يدخن خمدرات بت�سجيع من والديه
�أثارت �شورة ر�شيع يدخن �ملخدر�ت بت�شجيع من و�لديه 
غ�شباً و��شعاً عرب مو�قع �لتو��شل �لإجتماعي منذ ن�شر 
�ل�شورة �لثالثاء �ملا�شي، وما ز�لت �حلادثة تتفاعل و�شط 
ح�شانة  ون��زع  �لو�لدين  �إىل  �لو�شول  ل�شرعة  مطالبات 
�ل�شورة  �آخ��رون مب�شد�قية  �لر�شيع منهما، فيما �شكك 

معتربين �أنها جمرد دمية.
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ن�شرتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ورة  يف  وي��ظ��ه��ر 
�لربيطانية �لر�شيع جال�شاً على طاولة بينما ي�شع رجل 
خمدر  لتعاطي  ت�شتخدم  �لتي  تلك  ت�شبه  فمه  يف  �أنبوباً 
�لنار  ي�شعل  �أخ��رى  وبيد  بيد  �آخر  به  ومي�شك  "�مليث" 

مبا�شرة حتت �لأنبوب.
و�أفادت �ل�شحيفة �أن �ل�شورة مت ن�شرها على في�س بوك 
مرفقة بتعليق: "يا لها من ليلة م�شلية"، فيما مل تذكر 

�ملزيد حول هوية �مل�شتخدم �لذي ن�شر �ل�شورة.

م�سادفة عجيبة تك�سف بيت املخدرات
قادت �لعا�شفة �لثلجية �لتي جتتاح بريطانيا، هذه �لأيام، 
�إىل �كت�شاف كمية كبرية من نبتة �لقنب �لهندي، بعدما 
لحظت �ل�شرطة �أن �شقف �أحد �لبيوت ل تعلوه �أي ثلوج 

بخالف، باقي �ملنازل �ملجاورة.
�أن تكون �حلر�رة �لعالية د�خل �لبيت  ورجحت �ل�شرطة 
بالنظر  �ل�شطح،  ثلوج فوق  �شببا يف عدم وج��ود  �مل�شبوه، 

�إىل حاجة �لقنب �لهندي للنمو يف درجة حر�رة معينة.
وبح�شب ما نقلته �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن 
�لهندي ت�شل قيمتها  �لقنب  �ل�شرطة حجزت كمية من 

�إىل قر�بة 80 �ألف جنيه �إ�شرتليني.
وقت  �لبيت،  يف  �شخ�س  �أي  �ل�شرطة  عنا�شر  يجد  ومل 
�قتحامه يف منطقة وي�شت يورك�شاير، وقال �جلري�ن �إن 

�شاحبيه ينحدر�ن من �شرق �أوروبا.
�أن��ه��م لح��ظ��و� دفئا غري  �مل��ح��اذي،  و�أ���ش��اف �شكان �لبيت 
�لأجهزة  بفعل  �جل��دي��د�ن،  �جل���ار�ن  ق��دم  بعدما  معتاد، 
�لذي  �لبيت  د�خ��ل  �لتدفئة  يف  ��شتخد�مها  ج��رى  �لتي 

جرى حتويله �إىل "م�شتل" للنبات �ملخدر. غريتا جريويغ حتمل جائزة اأف�ضل ممثلة عن فيلم "�ضيدة الطيور" يف كاليفورنيا. رويرتز 

هكذا �سيكون يوم 
القيامة النووي

ف��ي��دي��و �شادمة  ل��ق��ط��ات  �ن��ت�����ش��رت 
لختبار �أقوى قنبلة على �لإطالق 
قامت �لوليات �ملتحدة بتفجريها، 
�للقطات  وُت��ظ��ه��ر  �لأ����ش���ب���وع.  ه���ذ� 
�شكل  على  �شخمة  �شحابة  ت�شكل 
بعد  �ل�����ش��م��اء  �إىل  ت��رت��ف��ع  ف���ط���ر، 
�نفجار قنبلة Castle Bravo فوق 
�ملحيط  يف  نائية  مرجانية  جزيرة 
�لهادئ. وكانت قوة �لختبار، �لذي 
�أجري يف 1 مار�س عام 1954، قد 
ت�شببت بانت�شار �لت�شمم �لإ�شعاعي 
�ل�����ش��دي��د ب���ني �ل��ع��دي��د م���ن �شكان 
وكانت  �لقريبة.  �ملرجانية  �جل��زر 
�لأوىل   Castle Bravo قنبلة 
�لنو�جت  ذ�ت  �لختبار�ت  �شل�شلة  يف 
�لتاأثري،  عالية  �لنووية  �حل��ر�ري��ة 
يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أجرتها  �لتي 
مار�شال.   وج���زر   Bikini Atoll
�أمريكي  �خ���ت���ب���ار  �أول  ك�����ان  ك���م���ا 
�لتي  �ل��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة،  ل��ل��ق��ن��ب��ل��ة 
�أق���وى �لأ���ش��ل��ح��ة، حيث  تعترب م��ن 
ن��ت��ج ع���ن ق��وت��ه��ا �ل��ت��دم��ريي��ة 15 
ميغا طن من مادة TNT. ومتثل 
�لهدف �لنهائي للعملية يف �ختبار 
نووي  ب�شالح  �خلا�شة  �لت�شاميم 
�لطائر�ت.  تنقله  �أن  ميكن  ق��وي، 
و�نت�شرت �لتد�عيات �لإ�شعاعية �إىل 
�جلزر �ملرجانية �لقريبة، و�أدت �إىل 
�شخ�شا من جزيرتي   253 �إج��الء 
Utrik، للح�شول  و   Rongelap
ع���ل���ى �ل����رع����اي����ة �ل���ط���ب���ي���ة. ودف����ع 
�لخ��ت��ب��ار �ل��ك��ارث��ي �ل��ك��ث��ريي��ن �إىل 
�جلوي.  �لخ��ت��ب��ار  حلظر  �ل��دع��وة 
جميع  �أجريت   ،1962 ع��ام  وبعد 
�ل���ت���ج���ارب �ل���ن���ووي���ة يف �ل���ولي���ات 

�ملتحدة حتت �لأر�س.

ظاهرة ب�سرية خارقة للطبيعة 
من منا مل ير�وده �إح�شا�س غريب باأنه عا�س موقفا 
فيه  �مل��وج��ود  �ملكان  ب��اأن  �شعر  �أو  قبل،  من  حا�شر� 

ماألوفا جد� بالن�شبة له.
�ل��ت��ي ت�شمى  �لغريبة،  �ل��ظ��اه��رة  وق��د ح��ريت ه��ذه 
"وهم �شبق �لروؤية" �أو déjà vu باللغة �لفرن�شية، 

�لعلماء منذ فرتة طويلة.
و��شتناد� �إىل �لأبحاث �ل�شابقة، �لتي تبني �أن هذه 
طبيب  �أظ��ه��ر  فقد  ب��ال��ذ�ك��رة،  مرتبطة  �ل��ظ��اه��رة 
حقا  لنا  ت�شمح  نف�شاين معريف �أن " déjà vu" ل 
"بالتنبوؤ بامل�شتقبل"، على �لرغم من مدى �شعورنا 

�حلقيقي.
�لنف�س،  علم  جملة  يف  ُن�شرت  ج��دي��دة  در����ش��ة  ويف 
حاولت عاملة �لنف�س، �آن كلريي، من جامعة ولية 
كولور�دو، �إعادة �إن�شاء ظاهرة "�لوهم �لذي ي�شبق 
�مل�شاعر  ل��در����ش��ة  �لب�شرية،  �لطبيعة  يف  �لروؤية" 
�مل�شاعر  هذه  ت�شبه  حيث  معها،  �ملرتبطة  �لعفوية 
"طرف  �إىل حد كبري �لإح�شا�س بوجود كلمة على 
نتذكر  �أن  ميكننا  "ل  ك��ل��ريي:  وق��ال��ت  ل�شانك". 

ب���وع���ي �مل�����ش��ه��د �ل�����ش��اب��ق، ول���ك���ن ع��ق��ول��ن��ا تعرتف 
�ل�شعور  خالل  من  �ملعلومات  هذه  تاأتي  بالت�شابه، 
�أننا كنا هناك من قبل، ولكن ل ميكننا حتديد متى 

�أو ملاذ�".
�شيناريوهات  �شابقا  �أن�����ش��اأو�  ق��د  �ل��ب��اح��ث��ون  وك���ان 
 "Sims" لعبة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �لف��رت����ش��ي،  �ل��و�ق��ع 
�مل��ح��اك��اة �حلقيقية(،  ن���وع  �إل��ك��رتون��ي��ة م��ن  )ل��ع��ب��ة 
لختبار هذه �لظاهرة، وقام �لفريق باإن�شاء م�شاهد 
�شابقا، ولكنها مل  �مل�شاهدة  �مل�شاهد  لر�شم خر�ئط 

تكن ذ�ت �شلة مو�شوعيا.
م�شاهد�  �لباحثون  �أن�����ش��اأ  �جل��دي��دة،  �ل��در����ش��ة  ويف 
�شل�شلة من  م��ن خ���الل  �مل�����ش��ارك��ني  ن��ق��ل  ي��ت��م فيها 
�مل��ن��ع��ط��ف��ات، وُط���ل���ب م��ن��ه��م لح���ق���ا �لن���ت���ق���ال من 
�ل�شابقة،  تلك  �إىل  مكانيا،  ُر�شمت  م�شاهد  خ��الل 
وحتديد �لإجابة �لنهائية. وتو�شلت �لنتائج �إىل �أن 
حول  يتمحور  �لظاهرة،  هذه  ور�ء  �لكامن  �ل�شبب 
نظريات نف�شية متعلقة بها، بالإ�شافة �إىل �لتجارب 

�لغام�شة �ملتعلقة بكل �شخ�س على حد�.

جينيفر لوران�س تنفي 
مواعدتها ل�رباد بيت

بعد �لأخبار �لتي �نت�شرت حول عالقة �حلب بني �ملمثلة  جينيفر لور�ن�س  و�لنجم �لعاملي 
بر�د بيت، و�شحت لور�ن�س �حلقيقية يف برنامج 

Watch What Happens Live موؤكدة باأن لي�س لديها �أدنى م�شكلة مع تلك �ل�شائعات 
�لتي تفيد مبو�عدتها �ملمثل �لأمريكي حتى لو مل تكن �شحيحة.

و�أ�شافت �أنها  �لتقت برب�د مرة و�حدة وكانت يف عام 2013، لذ� يعد �لأمر ع�شو�ئيا، و�نت�شار 
�أخبار حول �لعالقة م�شحك.

�شعرت  �أنها  �أك��دت  �مل��و�ع��دة  من  ع��ام  بعد  �أرونوف�شكي  د�ري��ن  �ملخرج  عن  �نف�شالها  وح��ول 
باحلزن كثري� يف �لفرتة �لوىل وحتدثت �إىل �شديقتها �إميي �شومر حول هذ� �لأمر وحاولت 

�لتخفيف عنها ب�شبب ما كانت تعانيه.


