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ع�صرات القتلى املدنيني بق�صف للنظام على الغوطة
قوات الأ�صد تدخل عفرين ب�صفقة مع الأكراد 

•• بريوت-وكاالت:

ت�ستعد قوات موالية للنظام ال�سوري للدخول اإىل مدينة عفرين الكردية 
مع  الت��ف��اق  التو�سل  بعد  وذل���ك  ���س��اع��ات،  ���س��وري��ا يف غ�سون  غ��رب  �سمال 
الوحدات الكردية التي ت�سيطر على املنطقة، وفقا ملا ذكرته و�سائل اإعالم 
ام�س، يف  اآخ���رون،   300 واأ�سيب  47 مدنيا  وقتل  ه��ذا     . للنظام  تابعة 
ق�سف جوي ومدفعي للقوات احلكومية ا�ستهدف مناطق عدة يف الغوطة 
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأف���اد  م��ا  وف��ق  دم�سق،  ق��رب  املحا�سرة  ال�سرقية 

االإن�سان.
ويتزامن الق�سف مع ا�ستكمال القوات احلكومية تعزيزاتها الع�سكرية يف 
الف�سائل  معقل  �سد  مرتقب  بهجوم  ُينذر  ما  ال�سرقية،  الغوطة  حميط 
املعار�سة االأخري قرب العا�سمة. وا�ستهدف الق�سف، مدناً وبلدات عدة بعد 

ت�سعيد جديد للقوات احلكومية منذ م�ساء االأحد.
و�سجلت مدينة حمورية االثنني اأكرب ح�سيلة، حيث قتل من جراء الغارات 
9 مدنيني على االأقل، وقتل الت�سعة االآخرين يف ق�سف �ساروخي وجوي 
على م�سرابا و�سقبا وج�سرين. واأ�سار املر�سد اإىل اأن اأعداد القتلى مر�سحة 

لالرتفاع نتيجة وجود ع�سرات اجلرحى واملفقودين حتت االأنقا�س«.

ا�صت�صهاد �صابط �صف وجمندين ب�صيناء
•• القاهرة-وام:

اأعلنت القوات امل�سلحة امل�سرية ا�ست�سهاد �سابط �سف و جمندين واإ�سابة 
اأثناء اال�ستباك وتطهري البوؤر االرهابية خالل تنفيذ  �سابطني وجمند 

�سيناء. و�سمال  بو�سط  خطة املجابهة ال�ساملة  �سيناء 2018 
اجلوية  ال��ق��وات  اأن  ام�س  امل�سرية  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأ�سدرته  بيان  وذك��ر 
اإ�ستهدفت خم�سة اأهداف للعنا�سر االرهابية ودمرتها ب�سكل كامل منها 
جانب  اإىل  املداهمة  ق��وات  ا�ستهداف  حماولتها  خ��الل  مفخخة  �سيارة 
ب�سمال وو�سط  املداهمة  ل�166 هدفا بقطاعات  املدفعي  الق�سف  تنفيذ 

�سيناء.
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد خالل ا�ستقبالهما زايد بن حمدان وتهنئته ب�سالمة الو�سول اىل اأر�س الوطن  )وام(

ا�صتقبال �صلطان بن �صحيم اآل ثاين

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يهنئان زايد بن حمدان ب�صالمة الو�صول
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  هناأ �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ال�سيخ 

زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان مبنا�سبة عودته اإىل اأر�س الوطن �ساملا.
جاء ذلك خالل ا�ستقبالهما يف جمل�س ق�سر البحر باأبوظبي ال�سيخ زايد 

بن حمدان اآل نهيان ورفاقه امل�سابني يف ميدان ال�سرف والواجب.
اآل مكتوم  من جهة اخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اهلل و�ساحب  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
االأعلى للقوات امل�سلحة - يف جمل�س ق�سر البحر ام�س- ال�سيخ �سلطان بن 

�سحيم اآل ثاين والوفد املرافق له .. والذي يزور الدولة حاليا.
)التفا�سيل �س2(
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ا�صتقبل �صفراء الدولة واأكد اأن �صيا�صتنا املتوازنة اأك�صبتنا ثقة العامل
حممد بن زايد يبحث مع وفد من جمل�س ال�صيوخ 

الأمريكي عالقات التعاون وجهود مكافحة الإرهاب
•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر ال�ساطئ وفدا من اأع�ساء جمل�س 
والية  عن  املجل�س  ع�سو  بري  ريت�سارد  ال�سيناتور  برئا�سة  االأمريكي  ال�سيوخ 
حاليا  الدولة  ي��زورون  الذين  اال�ستخبارات  جلنة  رئي�س  ال�سمالية  كارولينا 

�سمن جولة لهم يف املنطقة.
ج��رى خ��الل ال��ل��ق��اء بحث ع��الق��ات ال�سداقة وال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة االإم����ارات 
العربية املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا 

يخدم م�سالح البلدين ال�سديقني.
من جهة اخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة - بق�سر البحر ام�س- امل�ساركني 
يف امللتقى الثاين ع�سر الذي تنظمه وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ل�سفراء 
الدولة يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية وممثلي 

الدولة يف املنظمات والهيئات الدولية.               )التفا�سيل �س3-2(

حملة ال�صيخة فاطمة الن�صانية تد�صن العيادت املتنقلة 
وامل�صت�صفى امليداين للمراأة والطفل يف ال�صودان

•• اخلرطوم -وام:

التجريبية  امل��رح��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة  االن�����س��ان��ي��ة  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  حملة  د���س��ن��ت 
الت�سغيلية للعيادات املتنقلة وامل�ست�سفى امليداين للمراأة والطفل يف ال�سودان 
الت�سخي�سية  اخل��دم��ات  اأف�سل  لتقدمي  نوعها  من  االوىل  هي  م��ب��ادرة  يف 
من  نخبة  اف  با�سر  ال�سودانية  القرى  يف  للمر�سى  والوقائية  والعالجية 
االطباء االإماراتيني وال�سودانني املتطوعني يف برنامج فاطمة بنت مبارك 

للتطوع  حتت �سعار كلنا امنا فاطمة.                      )التفا�سيل �س9(
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للف�صاء تنظم مبادرة علمية للتعريف بالنيازك وال�صتك�صاف الف�صائي

•• اأبوظبي-وام: 

ومركز  ال�سارقة  جامعة  مع  بالتعاون  للف�ساء  االإم���ارات  وكالة  نظمت 
للتكنولوجيا  الياباين  �سيبا  ومعهد  والفلك  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة 
مبادرة علمية تعريفية عن النيازك الف�سائية تعد االأوىل من نوعها يف 
الدولة وتاأتي يف اإطار مذكرات التفاهم التي وقعتها الوكالة للتعاون يف 

جماالت البحث الف�سائي والعلمي مع اليابان.
ال�سارقة يف  100 طالب من جامعة  اأكرث من  املبادرة م�ساركة  �سملت 
رحلة ا�ستك�سافية للبحث عن بقايا النيازك من خالل تقنيات جديدة 
�سحراء  يف  والروبوتات  امل�سح  “الدرونز” واأجهزة  طائرات  با�ستخدام 
الف�سائي  اال�ستك�ساف  اأهمية  حول  حما�سرات  اإىل  “مليحة” اإ�سافة 
والربنامج الوطني للف�ساء واالأج�سام الف�سائية وغريها من املوا�سيع 

املتخ�س�سة يف حرم اجلامعة.
و قال �سعادة الدكتور املهند�س حممد نا�سر االأحبابي مدير عام وكالة 
م��ع جامعة  بالتعاون  ي��اأت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنظيم  اإن  للف�ساء  االإم����ارات 
ال�سارقة العريقة تفعيال ملذكرات التفاهم التي وقعتها وكالة االإمارات 
البحثية  املوؤ�س�سات  م��ن  وع��دد  الف�ساء  ا�ستك�ساف  وك��ال��ة  م��ع  للف�ساء 
مبادرات  تنظيم  على  تن�س  وال��ت��ي  اليابانية  والعلمية  واالأك��ادمي��ي��ة 
وم�ساريع علمية وف�سائية م�سرتكة تهدف اإىل االرتقاء مبقدرات قطاع 
علوم  يف  التخ�س�سية  الكوادر  وبناء  املقدرات  وتنمية  الوطني  الف�ساء 

الف�ساء والفلك.
و اأ�ساف اإن التفاعل الطالبي الوا�سع مع هذه املبادرة يعترب دليال على 
االهتمام الوا�سع من ال�سرائح ال�سبابية بالتعرف على املجاالت املختلفة 
لقطاع الف�ساء والرغبة املتزايدة لدى الطالب لدرا�سة املواد العلمية 

للعمل �سمن القطاع م�ستقبال وهو ما ين�سجم مع خمتلف ال�سيا�سات 
ت��ط��وي��ر املقدرات  اإىل  ال��رام��ي��ة  واخل��ط��ط اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 

الوطنية يف هذا القطاع بالتعاون مع ال�سركاء الدوليني.
اإليا�س حممد فرنيني نائب املدير العام ملركز  اأكد الدكتور  من جانبه 
الياباين  اجلانب  مع  الربنامج  اأهمية  والفلك  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة 
خلربتهم يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء با�ستعمال تكنولوجيا متطورة يف 

ر�سد النيازك وال�سهب من الف�ساء.
تعريفية  حملة  الوكالة  تنظيم  اأي�سا  �سملت  املبادرة  اأن  بالذكر  جدير 
مع  التفاعل  اإىل  تهدف  التي  االإلكرتونية   ”iShuttle“ بوابة  عن 
حتديات  اط���الق  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ال��دول��ة  والف�سائي  العلمي  املجتمعني 
اأفكارهم  ط��رح  خ��الل  من  فيها  امل�ساركة  البوابة  ل��زوار  ت�سمح  متنوعة 
يف  امل�ساركة  اإىل  الطلبة  دعت  حيث  التحديات  لهذه  املبتكرة  وحلولهم 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�صة نيبال بيوم اجلمهورية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة بيديا ديفي بهانداري رئي�سة جمهورية نيبال 

الدميقراطية الفيدرالية مبنا�سبة يوم اجلمهورية.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�سة بيديا ديفي بهانداري.

حممد بن زايد يبحث مع وفد من جمل�س ال�صيوخ الأمريكي عالقات التعاون وق�صايا املنطقة وجهود مكافحة التطرف والإرهاب 
•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�����س��اط��ئ وف���دا من  ام�����س يف ق�سر 
االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء 
ب��رئ��ا���س��ة ال�����س��ي��ن��ات��ور ري��ت�����س��ارد بري 
كارولينا  والي���ة  ع��ن  املجل�س  ع�سو 
ال�سمالية رئي�س جلنة اال�ستخبارات 
الذين يزورون الدولة حاليا �سمن 

جولة لهم يف املنطقة.
ال��ل��ق��اء بحث عالقات  ج��رى خ��الل 
ال�������س���داق���ة وال����ت����ع����اون ب����ني دول����ة 
االإمارات العربية املتحدة والواليات 
تعزيزها  و�سبل  االأمريكية  املتحدة 
م�سالح  ي���خ���دم  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا 

البلدين ال�سديقني.
الق�سايا  اجل���ان���ب���ان  وا���س��ت��ع��ر���س 
املنطقة  يف  ال���راه���ن���ة  وال���ت���ط���ورات 
وجهود البلدين يف مكافحة التطرف 
واالإره���������اب وال���ع���ن���ف ودوره����م����ا يف 
تثبيت االمن واال�ستقرار يف منطقة 

اللقاء  وت���ن���اول  االأو�����س����ط.  ال�����س��رق 
اال�سرتاتيجية  ال��ب��ل��دي��ن  ع��الق��ات 
دولة  بني  القائمة  ال�سراكة  واأوج��ه 
االإم���������ارات وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
و���س��ع��ي قيادتي  امل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف 
كافة  وا�ستثمار  لتعزيزها  البلدين 

امل�سالح  يخدم  مبا  املتاحة  الفر�س 
املتبادلة.

وتطرق احلديث اإىل جهود املجتمع 
ال��دويل يف جمال مكافحة االإرهاب 
وال���ت���ط���رف وم���الح���ق���ة االأط�������راف 
املمولة الأيدولوجياتها وتنظيماتها، 

�سيا�سية  ح���ل���ول  اإي���ج���اد  و�����س����رورة 
من  ع���دد  ت�سهدها  ال��ت��ي  ل���الزم���ات 

الدول يف املنطقة.
اأنور  الدكتور  معايل  اللقاء  ح�سر 
ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي����ر الدولة 
يو�سف  ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون 

لدى  ال��دول��ة  �سفري  العتيبة  م��ان��ع 
الواليات املتحدة االأمريكية و�سعادة 
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 
باربارا  و���س��ع��ادة  ابوظبي  عهد  ويل 
املتحدة  ال����والي����ات  ���س��ف��رية  ل��ي��ف  اأ 

االأمريكية لدى الدولة.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صتقبالن �صلطان بن �صحيم اآل ثاين

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يهنئان زايد بن حمدان ب�صالمة الو�صول

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة - يف جمل�س ق�سر البحر 
ام�س- ال�سيخ �سلطان بن �سحيم اآل ثاين والوفد 

املرافق له .. والذي يزور الدولة حاليا.
ورحب �سموهما بال�سيخ �سلطان بن �سحيم اآل ثاين 
االأخوية  العالقات  على  واأك��دا   .. الثاين  بلده  يف 

والتاريخية التي جتمع ال�سعبني ال�سقيقني.

اآل  �سحيم  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  هناأ   .. جانبه  م��ن 
اآل  بن حمدان  زاي��د  ال�سيخ  بعودة  �سموهما  ثاين 
نهيان �ساملا معافى اإىل االإم��ارات.. وبارك لل�سيخ 
زاي��د ب��ن ح��م��دان ع��ودت��ه بعد رحلة ال��ع��الج التي 

تكللت بال�سفاء.
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو   .. �سموه  جمل�س  ح�سر 

و�سمو  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  حممد 
ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ طحنون 
اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة  ب��ن حم��م��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  و���س��م��و  ال��ع��ني 

رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية و�سمو ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان  جمل�س 
لالأعمال اخلريية واالإن�سانية و�سمو ال�سيخ خالد 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
زايد العليا للرعاية االإن�سانية وذوي االحتياجات 
اخل��ا���س��ة وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل 

نهيان وزير الت�سامح.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  هناأ 
ال�سمو  رع��اه اهلل و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
مبنا�سبة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  بن  زاي��د  ال�سيخ  امل�سلحة  للقوات 

عودته اإىل اأر�س الوطن �ساملا.
ال��ب��ح��ر باأبوظبي  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م��ا يف جم��ل�����س ق�����س��ر  ج���اء ذل���ك خ���الل 
ال�سرف  امل�سابني يف ميدان  نهيان ورفاقه  اآل  زايد بن حمدان  ال�سيخ 

والواجب.
وعرب �سموهما عن �سعادتهما بعودة ال�سيخ زايد ورفاقه البوا�سل بعد 

اأن من اهلل عليهم بال�سفاء.
امل�سرفة واجلليلة الأبناء  باملواقف  اعتزازهما وفخرهما  كما عربا عن 
الوطن وهم ي�سطرون اأروع االأمثلة يف الت�سحية وال�سجاعة واالإقدام 

تلبية لنداء وطنهم.

اآل نهيان ورفاقه امل�سابون  كما تلقى ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد 
التهنئة من احل�سور بالعودة اإىل اأر�س الوطن �ساملني.

ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو 
العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�سيخ 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية و�سمو ال�سيخ 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية و�سمو 
ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا 
نهيان  ال�سيخ  ومعايل  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  االإن�سانية  للرعاية 

بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح.

•• اأبوظبي-وام:

و�سل اإىل مطار البطني اخلا�س باأبوظبي ام�س جثمان 
ال�سهيد الرقيب علي خليفة ها�سل امل�سماري على منت 

طائرة ع�سكرية تابعة للقوات امل�سلحة.
اخلا�سة  الع�سكرية  امل��را���س��م  امل��ط��ار  اأر����س  على  وج��رت 
من  ع��دد  اال�ستقبال  يف  ك��ان  حيث  اجلثمان  با�ستقبال 

كبار �سباط القوات امل�سلحة.
اأم�س  نعت  قد  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وكانت 
اأدائه  رب��ه خ��الل  اإىل ج��وار  انتقل  ال��ذي  ال�سهيد  االول 
واجبه الوطني يف اليمن يف اإطار م�ساركة قواتنا امل�سلحة 
يف عملية “اإعادة االأمل” �سمن قوات التحالف العربي 
ال�سرعية  ال�سعودية لدعم  العربية  اململكة  الذي تقوده 

يف اليمن.

و�صول جثمان ال�صهيد علي خليفة امل�صماري اإىل مطار البطني باأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

ا�صتقبل �صفراء الدولة امل�صاركني يف امللتقى الثاين ع�صر الذي تنظمه وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

حممد بن زايد يوؤكد: �صيا�صتنا اخلارجية املتوازنة اأك�صبتنا ثقة العامل

�صفراوؤنا وجميع ممثلي الدولة يف اخلارج هم جزء مهم يف ق�صة جناح الإمارات 
الإمارات تاأ�ص�صت على قواعد را�صخة من القيم النبيلة على يد ال�صيخ زايد يف ن�صر اخلري وم�صاعدة املحتاجني والت�صامح والتعاي�ش 

حتت رعاية حممد بن زايد 

انطالق فعاليات يومك�س و�صيمتك�س 2018 الأحد مب�صاركة دولية قيا�صية
•• اأبوظبي - وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
فعاليات  تنطلق  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
االأنظمة  ملعر�سي  الثالثة  ال����دورة 
 2018 ي��وم��ك�����س  امل���اأه���ول���ة  غ���ري 
�سيمتك�س  وال���ت���دري���ب  وامل���ح���اك���اة 
اجلاري  فرباير   25 يوم   2018
وع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأي����ام يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
املعر�سان  ي�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
ال���ل���ذان ي��ن��ظ��م��ان م���ن ق��ب��ل �سركة 
للمعار�س  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
القيادة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  »اأدن�����ي�����ك« 
العامة للقوات امل�سلحة اإقباال دوليا 
ال�سركات  كربيات  قبل  من  قيا�سيا 
العاملية واملحلية املتخ�س�سة يف هذه 

القطاعات احليوية.
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
ال�������ذي ع���ق���د يف م����رك����ز اأب���وظ���ب���ي 
بح�سور  ام�س  للمعار�س  الوطني 
حممد  را�سد  طيار  الركن  العميد 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����س��ام�����س��ي 
امل���ن���ظ���م���ة ل��ل��م��ع��ر���س��ني وامل����وؤمت����ر 
اليافعي،  وع��ل��ي  ل��ه��م��ا،  امل�����س��اح��ب 

واخراجه  املعر�س  فعاليات  الجناح 
بدولة  يليق  ال��ذي  االأمثل  بال�سكل 
بال�سكر  وخ�����س  العربية  االم����ارات 
واللجان  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء 
الذين  للمعر�س  املنظمة  الفرعية 
لالإخراج  ب��ال��ن��ه��ار  ال��ل��ي��ل  وا���س��ل��وا 

االأمثل لهذه الفعاليات.
وتقدم بال�سكر اأي�سا ل�سركة اأبوظبي 
الوطنية للمعر�س » اأدنيك« اجلهة 
اأبوظبي  و�سركة  للحدث،  املنظمة 
الذاتية  واالأن��ظ��م��ة  لال�ستثمارات 
اال�سرتاتيجي  ال�سريك  اأدا���س��ي«   «
املوؤ�س�سات  وجل���م���ي���ع  ل��ل��م��ع��ر���س 

الوطنية يف الدولة.
بدوره قال �سعيد املن�سوري، املدير 
التنفيذي ل�سركة ايدك�س :« يعترب 
من  و�سيمتك�س  يومك�س  معر�سا 
املتخ�س�سة  العاملية  املعار�س  اأك��رث 
ارتفعت  ب���ع���دم���ا  وت�����ط�����ورا  من������وا 
األف   13 من  لهما  الكلية  امل�ساحة 
لتبلغ   2016 ع���ام  م��رب��ع يف  م��رت 
17 األف مرت مربع يف عام 2018 

ليحققا منوا بلغ 24 % .
العار�سة  ال�سركات  عدد  ارتفع  كما 
 122 اإىل  لت�سل   2018 ع��ام  يف 
مع  مقارنة  وحملية،  دولية  �سركة 
عار�سة يف عام 2016  �سركة   91

ف�سله واحة من االأمن واال�ستقرار 
ال���ع���دي���د من  ت�����س��ه��د  يف م��ن��ط��ق��ة 
لهذه  ي���ك���ن  ومل  اال�����س����ط����راب����ات 
ال���ن���ور، لوال  ت���رى  اأن  االجن�������ازات، 
قيادتنا  ق��ب��ل  م���ن  ال��ك��ب��ري  ال���دع���م 
�سيدي  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى  ال���ر����س���ي���دة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
وتوجيهات  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل،  حفظه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ����س���ي���دي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهما اأ�سحاب 

ال�سمو حكام االإمارات«.
القوات  ال�����س��ام�����س��ي ح��ر���س  اأك����د  و 
وتطوير  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  امل�����س��ل��ح��ة 
على  اإطالعها  خالل  من  قدراتها، 
التقنيات  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  اأح���دث 
ال��ع��امل��ي��ة يف جماالت  واالإب���ت���ك���ارات 
واأنظمة  امل���اأه���ول���ة  غ���ري  االأن��ظ��م��ة 
وا�ستخدامها  وال��ت��دري��ب،  املحاكاة 
مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع االإح���ت���ي���اج���ات 
ال��ت�����س��ل��ي��ح��ي��ة واال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت�سليحا  االأمثل  بال�سكل  وتوظيفها 

وتدريبا.
موؤمتر  اإىل عقد  ال�سام�سي  اأ�سار  و 
املعر�سني  ي�����س��اح��ب  م��ت��خ�����س�����س 

الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��الأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة » 
اال�سرتاتيجي  ال�����س��ري��ك  اأدا����س���ي«، 
ل��ل��م��ع��ر���س��ني و����س���ع���ي���د ب����ن خ����ادم 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  امل����ن���������س����وري 
�سعيد  ط���ي���ار  وال����رائ����د  الآي���دك�������س 
الر�سمي  املتحدث  اليماحي  حممد 
امل��ع��ر���س��ني وخ��ل��ي��ف��ة يهويل  ب��ا���س��م 
القبي�سي املدير التنفيذي التجاري 
الوطني  اأبوظبي  باالنابة يف مركز 

للمعار�س« اأدنيك ».
ون���وه ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ط��ي��ار را�سد 
اللجنة  رئي�س  ال�سام�سي،  حممد 
العليا املنظمة للمعر�س اإىل اإقامة 
املاأهولة  غ��ري  االأن��ظ��م��ة  م��ع��ر���س��ي 
واملحاكاة   «  2018 ي��وم��ك�����س   «
 «  2018 »�سيمتك�س  وال��ت��دري��ب 
تزامنا مع عام زاي��د ال��ذي تتحدث 
اجن���ازات���ه يف ك��ل ج���زء م��ن دولتنا 
االإمارات  نه�سة  باين  فهو  الغالية 
واأكرب داعم للتقدم العلمي والتقني 

واالبتكار.
ال����دول����ة  ل���ق���د مت���ك���ن���ت   «  : وق�������ال 
توؤ�س�س  اأن  م��ن  قيا�سية  ف��رتة  ويف 
نوعه  م��ن  ف��ري��دا  تنمويا  من��وذج��ا 
االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف 
واالجتماعية، لت�سبح بحمد اهلل و 

تقنيات  م�����س��ت��ق��ب��ل   « ع���ن���وان  حت���ت 
تهديدات  مل��واج��ه��ة  ال���ق���ادم  اجل��ي��ل 
امل�ستقبل« ي�سم كوكبة من اخلرباء 
وكبار  واالأك���ادمي���ي���ني  الع�سكريني 
امل�سنعة  ال�����س��رك��ات  يف  امل�����س��وؤول��ني 
لهذه االأنظمة و�سناع القرار الذين 
يناق�سون من خالل املوؤمتر العديد 
حتديد   « م���ث���ل  امل���و����س���وع���ات  م����ن 
املاأهولة  غ��ري  االأن��ظ��م��ة  م�ستقبل 
توظيف  و«  ال��ت��دري��ب«  ومتطلبات 
لتح�سني  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

قدرات املحاكاة والتدريب«.
و نوه ال�سام�سي اإىل اأنه و الأول مرة 
يف هذا املعر�س �ستقام عرو�س حية 
الإطالع  امل�ساركة  لل�سركات  داخلية 
ال��������زوار ع���ل���ى م����ا ت��ت��م��ي��ز ب����ه هذه 
واإمكانيات  ق�����درات  م���ن  االأن��ظ��م��ة 
مم����ي����زة وم�����ت�����ط�����ورة ب����االإ�����س����اف����ة 
اخلارجية  احلية  العرو�س  الإقامة 
مطار  يف  امل��اأه��ول��ة  غ��ري  للطائرات 
العني الدويل الذي ت�ستعر�س فيه 
قدرات  العاملية  ال�سركات  من  ع��دد 
ثابتة  من�سات  خ��الل  من  معداتها 

وا�ستعرا�سات جوية.
جلميع  بال�سكر  ال�سام�سي  وتوجه 
ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع���ني  ال�������س���رك���اء يف 
واخلا�س على اجلهود التي بذلوها 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  عهد 
البحر  بق�سر   - امل�سلحة  للقوات 
ام�س- امل�ساركني يف امللتقى الثاين 
ع�سر الذي تنظمه وزارة اخلارجية 
الدولة  ل�سفراء  ال��دويل  والتعاون 
وال�سديقة  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال�����دول  يف 
الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  وروؤ����س���اء 
املنظمات  يف  ال�����دول�����ة  ومم���ث���ل���ي 

والهيئات الدولية.
اللقاء -  ورح��ب �سموه - يف بداية 
اأمنياته  ع��ن  معربا   .. بال�سفراء 
ل����ه����م ب���ال���ت���وف���ي���ق وال�����ن�����ج�����اح .. 
جهودهم  موا�سلة  اإىل  وتطلعاته 
االإمارات  �سورة  تقدمي  يف  املقدرة 
امل�����س��رق��ة وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة يف 

خمتلف املحافل الدولية.
الذي  اللقاء  �سموه - خالل  وق��ال 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ح�سره 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
والتعاون الدويل ومعايل الدكتور 
اأن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س وزي���ر 
اإن   - اخل��ارج��ي��ة  لل�سوؤون  ال��دول��ة 
الدولة  ممثلي  وجميع  ���س��ف��راءن��ا 
يف اخل��ارج هم ج��زء مهم يف ق�سة 
جناح االإمارات.. فهم مبثابة حلقة 
و�سل بني االإمارات ودول العامل.. 
النري  وف����ك����ره����م  وب�����ق�����درات�����ه�����م 
املطلوب  التاأثري  حتقيق  ن�ستطيع 
يف بناء اأوا�سر متينة من العالقات 

بني �سعبنا و�سعوب العامل.
عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  واأ�ساف 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
الغربة  اأق�����در  امل�����س��ل��ح��ة:  ل��ل��ق��وات 
وتعبها وعناءها .. لكنكم ماأجورون 
واإب�����راز دورها  ب��الدك��م  يف مت��ث��ي��ل 
الطيبة  ال�سورة  وعك�س  ومكانتها 
وب���الدك���م   .. و���س��ع��ب��ك��م  الأه���ل���ك���م 

امل�ساركني  ال���س��ت��ق��ب��ال  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وتقدمي  ل��ل��م��ع��ر���س��ني،  وال����������زوار 
امل�ستويات  اأع���ل���ى  وف����ق  اخل���دم���ات 
يلبي ويفوق  الذي  بال�سكل  العاملية 

توقعاتهم.
للقيادة  بال�سكر  املن�سوري  وتوجه 
امل�����س��ل��ح��ة على  ل���ل���ق���وات  ال���ع���ام���ة 
يف  وم�ساركتها  وم�ساندتها  دعمها 
اأبوظبي  و�سركة  الفعاليات  تنظيم 
 « ال��ذات��ي��ة  لالأنظمة  اال�ستثمارية 
اال�سرتاتيجي،  ال�����س��ري��ك  اأدا����س���ي« 
القطاعني  يف  �سركائنا  ب��االإ���س��اف��ة 
م�ساهماتهم  على  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

ودعمهم للمعر�سني.
كما �سكر املن�سوري املجل�س الوطني 
لالإعالم و�سركة اأبوظبي لالإعالم و 
و�سائل االإعالم االآخرى على دعمها 
التلفزيونية  والتغطية  املتوا�سل 

وال�سحفية لهذه الفعاليات.
من جانبه قال علي �سالح اليافعي، 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
»نحن  »اأدا���س��ي«:  الذاتية  لالأنظمة 
اال�سرتاتيجية  بال�سراكة  فخورون 
الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  م����ع 
ال���ت���ي من   « اأدن����ي����ك   « ل��ل��م��ع��ار���س 
ال�سريك  اأدا���س��ي  اأ�سبحت  خاللها 
يومك�س  مل��ع��ر���س��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
وامل�����وؤمت�����ر  و�سيمتك�س2018 

امل�ساحب لهما«. 
و اأ�ساف اليافعي: »اإنه ومن خالل 
القيادة  مع  القائمة  ال�سراكة  ه��ذه 
امل�����س��ل��ح��ة لدولة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
و�سركة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
للمعار�س  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
العالقة  على  نوؤكد  فاإننا  »اأدن��ي��ك« 
الدولة  قطاعات  جلميع  التكاملية 
مب����ا ي���خ���دم امل�������س���ال���ح واالأه��������داف 
ويج�سد  والتنموية  اال�سرتاتيجية 
اأبوظبي  خلطة  العملي  التطبيق 
و   .»2030 االقت�سادية  وروؤي��ت��ه��ا 

بن�سبة منو بلغت 25%.
اإىل ذلك ارتفع عدد الدول امل�ساركة 
 34 اإىل  ل��ي�����س��ل   2018 ع����ام  يف 
دولة مقارنة مع 26 دولة يف العام 
بلغت 24%. منو  بن�سبة   2016

يف حني ارتفعت م�ساهمات ال�سركات 
غري  لالأنظمة  احلية  العرو�س  يف 
املاأهولة يف مطار العني اإىل 12 يف 
6 �سركات  عام 2018 مقارنة مع 
زي����ادة  ب��ن�����س��ب��ة   «  2016 ع����ام  يف 
الإ�ستحداث  اإ����س���اف���ة   «  100%
العرو�س احلية الداخلية مب�ساركة 
وعاملية يف العام  حملية  �سركات   6

احلايل.
التطور  »اإن  امل��ن�����س��وري:  واأ����س���اف 
والنجاح الذي ترونه ماثال اأمامكم 
للجهود  ن��ت��اج��ا  ي��ع��د  االأرق�����ام  بلغة 
امل�������س���اع���ف���ة واال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
الوطنية  اأبوظبي  ل�سركة  الناجحة 
حمالت  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  ل���ل���م���ع���ار����س 
�سملت  وال��ت��ي  وامل��ب��ي��ع��ات  الت�سويق 
دول���ي���ا  م���ع���ر����س���ا   15 م�����ن  اأك�������رث 
�سركائنا  م����ع  ال���������دوؤوب  وال���ع���م���ل 
للجنة  ك��ان  كما  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، 
الفرعية  وجل��ان��ه��ا  العليا  املنظمة 
يف  امل��ع��ر���س��ني  دع���م  يف  رئي�سي  دور 

�سبيل حتقيق هذه النجاحات .
ونوه بالدور املميز ل�سركة اأبوظبي 
الذاتية  ل��الأن��ظ��م��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال�سريك االإ�سرتاتيجي للمعر�سني 
امل���وؤ����س�������س���ات  دور  اإىل  اإ������س�����اف�����ة 
وال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�سهم 
املعار�س  ه���ذه  تناف�سية  ت��ع��زي��ز  يف 
والدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على 
كربيات  ا�ستقطاب  على  وق��درت��ه��ا 
القرار يف  العاملية و�سناع  ال�سركات 

هذه القطاعات احليوية«.
و نوه املن�سوري اإىل اأن فرق العمل 
و�سع  على  حاليا  تعكف  اأدن��ي��ك  يف 
اللم�سات النهائية لتجهيز مرافقها 

حممد بن زايد اآل نهيان: اأن دولة 
تاأ�س�ست  املتحدة  العربية  االإمارات 
ع��ل��ى ق���واع���د را���س��خ��ة م���ن القيم 
ال�سيخ  له  املغفور  يد  على  النبيلة 
اآل نهيان )طيب  زاي��د بن �سلطان 
اهلل ثراه(  يف ن�سر اخلري وم�ساعدة 
والتعاي�س  والت�سامح  املحتاجني 
االإن�سانية  ال��ق��ي��م  م���ن  وغ���ريه���ا 
جميعا  وواج����ب����ن����ا  ال����رف����ي����ع����ة.. 
يف  وتعزيزها  ال�سورة  ه��ذه  عك�س 

جهد م�سرتك مل�ساعفة ما و�سلنا 
اإليه خالل ال�سنوات ال� 30 املقبلة. 
تركيزنا  ن�سبة  اأن  �سموه  واأو���س��ح 
الدول  مع  عالقاتنا  يف  ال�سيا�سي 
بينما  ب�����س��ي��ط��ة..  ن�سبة  االأخ�����رى 
تعزيز  االأك�����رب يف  ال��ن�����س��ب��ة  ت��ب��ق��ى 
عالقات  وت��ق��وي��ة  ال��ت��ع��اون  ج�سور 
وحت�سني  االق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
وم�ساعفته..  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
اإ�سافة اإىل متتني التعاون الثقايف 

املنطقة  يف  ح�سنة  ق��دوة  اأ�سبحت 
عز  اهلل  ما حباها  بف�سل  وج��اذب��ة 
وج���ل م��ن اأم����ن وا���س��ت��ق��رار وبنية 
حت��ت��ي��ة واق��ت�����س��اد ق����وي .. وه���ذا 
ي��ف��رح��ن��ا وي�����س��ع��دن��ا وي��ل��ق��ي علينا 
جتاه  وم�ساعفة  كبرية  م�سوؤولية 

بلدنا وتر�سيخ تطورها وتقدمها.
اإليه  و�سلت  م��ا  اإن  �سموه:  وت��اب��ع 
�سنة   50 ه���و جم��ه��ود  االإم�������ارات 
قام به اآباوؤكم واأجدادكم .. وعلينا 

وتقريب  وال�سياحي  واالجتماعي 
اخلري  قيم  ون�سر  النظر  وج��ه��ات 
جمتمع  بها  يت�سم  التي  وال�سالم 
االإم����������ارات.. ول���ذل���ك ف�����اإن �سقف 
يف  وم�ساعيكم  جلهودكم  توقعاتنا 
احلقل الدبلوما�سي مرتفع خالل 
امل��ق��ب��ل��ة.. الأن��ك��م متثلون  ال��ف��رتة 
ن��خ��ب��ة ال��ع��م��ل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي على 

امتداد م�سريته.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ����س���اف 

نن�سد من خاللكم  حمل تقدير.. 
م�����زي�����دا م�����ن ال���ع���م���ل واحل��������راك 
ويوثق  ينمي  ال��ذي  الدبلوما�سي 
ال�سعيد  ع���ل���ى  ل��ي�����س  ع���الق���ات���ن���ا 
ال�سعد  بل على  ال�سيا�سي فح�سب 
االأخ������رى ك���اف���ة مب���ا ي���ع���زز موقع 
اأن  اإىل  وتطلعها  وريادتها  الدولة 
تكون يف م�ساف الدول املتقدمة يف 

�ستى القطاعات.
عهد  ويل  ال�سمو  ���س��اح��ب  و���س��دد 

ت�����س��رف��ات��ن��ا وم�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا ك���ل يف 
جماله.

ك�سبت  االإم�����ارات  اأن  �سموه  وذك���ر 
دولية  �سمعة  وحققت  العامل  ثقة 
طيبة بف�سل �سيا�ساتها اخلارجية 
املتوازنة وانفتاحها على اجلميع.. 
لبناء  منطلقا  زاي���د  ن��ه��ج  وات��خ��اذ 
واأنتم  را���س��خ��ة..  ع��الق��ات وث��ي��ق��ة 
ال��ي��وم واج��ه��ة ال���دول���ة وخ���ري من 
جهود  من  تبذلونه  وم��ا  ميثلها.. 

اليافعي عن الدور الرئي�سي  ك�سف 
اأدا������س�����ي يف نقل  ب����ه  ت���ق���وم  ال������ذي 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت���وط���ني 
يف دول���ة االإم�����ارات مب��ج��ال تطوير 
االأنظمة  م���ن  ال���ع���دي���د  وت�����س��ن��ي��ع 
ال�سنوف  مب��خ��ت��ل��ف  ال���دف���اع���ي���ة 
والكفاءات  اخل���ربات  ب��ن��اء  وك��ذل��ك 
االبتكار  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  امل���واط���ن���ة 
ال�سناعات  ق��ط��اع��ات  يف  واالب�����داع 
املاأهولة  غري  واالأنظمة  الدفاعية 

واالأنظمة متعددة اال�ستخدامات.
و اأو�سح الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
�ست�سارك  ال�����س��رك��ة  اأن  اأدا�����س����ي«   «
�ستقام  ال��ت��ي  احل��ي��ة  ال��ع��رو���س  يف 
الثالث  ال���ي���وم  يف  ال��ع��ني  م��ط��ار  يف 
للمعر�س من خالل عر�س النظام 
اأف�سل  اأح�����د  وه����و   « اإ�س100   «
جمال  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  االأن���ظ���م���ة 
والتي  ط����ي����ار  ب�������دون  ال����ط����ائ����رات 
تتميز بقدرتها العالية على املناورة 
الظروف  اأق�����س��ى  ���س��م��ن  وال��ع��م��ل 

العملياتية.
ا�ستعر�س  م��ت�����س��ل،  �سعيد  وع��ل��ى 
����س���ع���ي���د حممد  ط�����ي�����ار  ال�������رائ�������د 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  اليماحي، 
الفعاليات  ب���رن���ام���ج  امل���ع���ر����س���ني 
ال��ث��الث��ة، والتي  االأي����ام  م���دار  على 
لهما  امل�ساحب  امل��وؤمت��ر  �ستت�سمن 
احلية  ال���ع���رو����س  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
مطار  يف  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

العني الدويل.
ت��وف��ري مركز  اإىل  ال��ي��م��اح��ي  ون���وه 
و�سائل  مل��م��ث��ل��ي  م��ت��ك��ام��ل  ���س��ح��ف��ي 
والذي  وال��دول��ي��ة  املحلية  االإع���الم 
متطورة  وجتهيزات  م��ع��دات  ي�سم 

�ست�ساهم يف ت�سهيل عملهم.
احلافالت  ت��وف��ري  �سيتم  ذل��ك  اإىل 
الراغبني  وال�سحفيني  للعار�سني 
العرو�س  وت��غ��ط��ي��ة  م�����س��اه��دة  يف 

احلية يف العني.

االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
اأهمية  ع���ل���ى  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
�سراكات  ب��ن��اء  يف  ال��وق��ت  ا�ستثمار 
التي  ف����ال����دول  وث���ي���ق���ة..  دول����ي����ة 
وتنموية  �سيا�سية  بعالقات  تتمتع 
واق��ت�����س��ادي��ة م��ت��ي��ن��ة وق���ب���ل ذلك 
اإن�سانية.. هي من تكت�سب احرتام 

وتقدير العامل.
واأث��ن��ى ���س��م��وه ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  تبذلها 
م�سالح  حتقيق  �سبيل  يف  ال��دويل 
املحافل  يف  وم��واط��ن��ي��ه��ا  ال���دول���ة 
اأهمية  اإىل  منوها  كافة..  الدولية 
ي�سعى  ال�����ذي  ال�������س���ف���راء  م��ل��ت��ق��ى 
وتقييم  القادمة  االأه���داف  لبلورة 
العمل واإيجاد �سبل وو�سائل واأفكار 

بناءة حول تطويره.
وجهود  دور  ع���ن  ���س��م��وه  وحت����دث 
دولة االإمارات يف حماربة االإرهاب 
والتطرف منذ �سنوات طويلة قبل 
اأحداث �سبتمرب االإرهابية وروؤيتها 
لتنظيماته  ل��ل��ت�����س��دي  امل���ب���ك���رة 
دعمه..  ومنابر  متويله  وم�سادر 
الت�سحيات  اإىل  ���س��م��وه  م��ن��وه��ا 
ي�سطرها  التي  امل�سرفة  وامل��واق��ف 
���س��اح��ات العز  اأب���ن���اء االإم������ارات يف 
االإن�سانية..  وامل��ي��ادي��ن  وال��واج��ب 
كذلك  اإن����ك����م  ����س���م���وه:  م�����س��ي��ف��ا 
وواجبات  اأم���ان���ة  ع��ل��ي��ك��م  ج���ن���ود.. 
يف  بلدكم  خلدمة  ر�سالة  وت���وؤدون 

اخلارج.
ال�سفراء عن  اأع��رب  من جانبهم.. 
وتقديرهم  �سموه  بلقاء  �سعادتهم 
احلثيثة  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة  و����س���ك���ره���م 
وال�����دائ�����م�����ة م�����ن ق����ب����ل ال����ق����ي����ادة 
احل��ك��ي��م��ة وت��وف��ريه��ا ك��اف��ة �سبل 
النجاح للعمل الدبلوما�سي والأداء 
ر���س��ال��ت��ه��م وواج��ب��ه��م ال��وط��ن��ي يف 
وتوثيق  ال��دول��ة  م�سالح  حتقيق 
عرى التعاون وال�سداقة مع الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة و�سعوبها.
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اأخبـار الإمـارات
م�صاركة فاعلة حلكومة عجمان الرقمية يف »هاكاثون الإمارات« 

•• عجمان - وام:

ت�سارك حكومة عجمان الرقمية يف هاكاثون االإمارات الذي تنظمه 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت حتت �سعار »بيانات من اأجل 

ال�سعادة ». 
الرقمية  اإن  عجمان  حكومة  ع��ام  مدير  �سهيل  عهود  �سعادة  وقالت 
»هاكاثون االإمارات« يرتجم تطلعات القيادة الر�سيدة وفيه يتج�سد 
العمل بروح الفريق الواحد ل�سنع م�ستقبل االإمارات امل�سرق كما اأنه 
لتناوله ق�سايا مهمة  نظراً  ال�سعادة  يعد خطوة عملية على طريق 
�سحية وتعليمية وبيئية واجتماعية بهدف اإ�سعاد املواطن االإماراتي 
وحتقيق رفاهيته يف الدرجة االأوىل يف ع�سر الثورة ال�سناعية الرابعة 
والذكاء اال�سطناعي الفتة اأن دولة االإمارات جعلت من هذه الثورة 

حكومة  م�ساركة  اأن  واأك��دت  اأهدافها.  لتحقيق  ناجحة  ا�سرتاتيجية 
عجمان الرقمية يف هاكاثون االإمارات يعد تعزيزاً لل�سراكة الناجحة 
اإمارة  دع��م  اأن  مو�سحًة  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  قطاعات  تعي�سها  التي 
ملحطتني  عجمان  جامعة  ا�ست�سافة  يف  يتج�سد  للهاكاثون  عجمان 
من حمطات هذا احلدث االأبرز واالأهم على م�ستوى الدولة املحطة 
الفجرية  هاكاثون  يف  والثانية  عجمان  هاكاثون  يف  تتمثل  االأوىل 

وذلك من خالل فرع جامعة عجمان باإمارة الفجرية.
بت�سجيع  اأي�ساً  متثل  الرقمية  عجمان  حكومة  دور  اأن  واأو���س��ح��ت 
اجلهات احلكومية على اإ�سراك موظفيها يف هذا احلدث كمت�سابقني 
من  اال�ستفادة  اإىل  املت�سابقني  كافة  داعية  ومتطوعني  وم�سرفني 
املهارات واخلربات التي يقدمها والتفاعل القائم على االبتكار خلدمة 

دولة االإمارات يف املجاالت التي تن�سوي حتت راية الهاكاثون.

كلنا الإمارات: زايد بن حمدان رمز للتالحم الوطني
•• ابوظبي-الفجر:

اأكدت جمعية كلنا االإمارات اأن ال�سيخ زايد حمدان بن زايد اآل نهيان، هو رمز 
للتالحم الوطني واأحد االأبطال الذين نفتخر بهم كقدوة ل�سباب الوطن يف 

الت�سحية والفداء والدفاع عن الوطن.
وهناأت اجلمعية الوطن والقيادة مبنا�سبة عودة ال�سيخ زايد بن حمدان بن 
اإخوانه من جنودنا  بعدما �سرب مع  معافى،  �ساملاً  الوطن  اأر���س  اإىل  زاي��د 
البوا�سل اأ�سمى معاين الت�سحية عندما لبى النداء وكان يف طليعة القوات 

املدافعة عن كرامة واأمن الوطن.
وقالت جمعية كلنا االإمارات، اإن ال�سيخ زايد بن حمدان واإخوانه من اأبطال 
قواتنا امل�سلحة اأثبتوا من خالل ت�سحياتهم الكبرية للعامل اأجمع اأن القوات 

امل�سلحة هي ال�سياج املنيع للوطن واأن اأبناء االإمارات يبذلون الغايل والنفي�س 
رايته عالية خفاقة ولتبقى  لتبقى  واأمنه و�سون مكت�سباته،  الأجل كرامته 
دولة االإمارات كما اأراد لها الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ث��راه،  اهلل  طيب 
وال�سالم،  للت�سامح  وعنوانا  واال�ستقرار  لالأمن  واحة  اهلل،  حفظه  الدولة، 
واإخال�سهم  اأبنائها  وع��زم  قيادتها  بحكمة  وط��ام��ع،  معتد  كل  على  منيعة 

ووفائهم لوطنهم وقيادتهم.
واإعزاز  اإج���الل  حتية  االإم����ارات  كلنا  جمعية  وجهت  ت�سريحها،  ختام  ويف 
وتقدير اإىل �سهداء الوطن االأب��رار الذين �سحوا باأرواحهم يف �سبيل رفعة 
الوطن وعزته، وكانوا مثاال وم�ساعل نور وقدوة الأبناء الوطن يف الت�سحية 

والفداء.

�صعود بن را�صد املعال يفتتح فعاليات �صهر البتكار يف اأم القيوين
•• اأم القيوين - وام: 

االأعلى  املجل�س  ع�سو  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
ال�سمو  لتوجيهات �ساحب  ياأتي ترجمة  االبتكار  �سهر  اأن  القيوين  اأم  حاكم 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واهتمام �سموه 
بالدعم  الثقافة  هذه  وتعزيز  االبتكار  نحو  توجهاتهم  وحتفيز  باملواطنني 
يف  ت�ساهم  ن�ساطات  وف��ق  ممار�ساتهم  وتبني  املجاالت  كافة  يف  ال��الحم��دود 
تنمية املجتمع وا�ستخدام التقنية واال�ساليب العلمية احلديثة واالخذ بيد 
املواهب ال�سابة التي تعد قاعدة امل�ستقبل وتطوير افكارهم وفق منظور علمي 
وعملي وفتح املجاالت كافه امام املبدعني �سواء يف القطاعات احلكومية او 

القطاع اخلا�س.

واأ�ساد �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين بالدور الكبري ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” من خالل ن�سر ثقافة االبتكار وتر�سيخها كثقافة جمتمعية 
الربامج  ودع��م  االبتكار  ثقافة  تعزيز  ويف  واحلياة  العمل  جم��االت  كافة  يف 
واال�سرتاتيجيات التي �ساهمت يف العديد من االفكار واملمار�سات التي تخدم 
املجتمع وتنمي قدراتة وتواكب التطورات العاملية يف كافة املجاالت لتحقيق 

روؤية االمارات 2021 .
وقال �سموه اإن تخ�سي�س ا�سبوع االبتكار يف دولة االمارات يدل على اهتمام 
وو�سع  االب��داع  على  ت�سجيعهم  اجل  من  الب�سري  بالكادر  الر�سيدة  القيادة 
اهداف  وحتقيق  االن�ساين  العمل  يف  كبري  اأث��ر  لها  يكون  ومقرتحات  افكار 
تنفيذ  على  وتعمل  تهتم  التي  الدولة  لنكون  خاللها  من  ن�سعى  م�ستدامة 

ال�ساملة لدولة  التنموية  النه�سة  ابنائها تخدم  ابتكارات جديدة من افكار 
االمارات والعامل.

الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  تنفيذ  ق���ادرون على  االم���ارات  اأب��ن��اء  اأن  �سموه  واأك��د 
للدولة وبذل اجلهود يف �سبيل تطوير ونه�سة العلوم كافة.

خليفة  ال�سيخ  بقاعة  االبتكار  �سهر  فعاليات  �سموه  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
القيوين لالبتكار  اأم  تنظمها جلنة  والتي  القيوين  باأم  واملنا�سبات  لالأفراح 
اأرج��اء املعر�س امل�ساحب للفعاليات وا�ستمع اىل  حيث قام �سموه بجولة يف 

�سرح مف�سل من القائمني علية.
االمريي  الديوان  رئي�س  املعال  را�سد  بن  خالد  ال�سيخ  كرم  ثانية  جهة  من 
اأم  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  عبداهلل  وال�سيخ 
ال��ق��ي��وي��ن ل��الب��ت��ك��ار امل�����س��ارك��ني م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخلا�س 

واالفراد الذين �ساهموا يف اإجناح فعاليات �سهر االبتكار يف اأم القيوين.
االمريي  ال��دي��وان  رئي�س  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  الفعاليات  ح�سر 
وال�سيخ �سيف بن را�سد املعال رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية يف اأم القيوين 
وال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س جمل�س امناء موؤ�س�سة �سعود 
بن را�سد املعال لالأعمال اخلريية واالن�سانية وال�سيخ على بن �سعود بن را�سد 
املعال رئي�س دائرة البلدية يف اأم القيوين وال�سيخ عبداهلل بن �سعود بن را�سد 
املعال رئي�س جمل�س امناء جائزة اأم القيوين لالبتكار واملهند�س ال�سيخ اأحمد 
بن خالد املعال رئي�س دائرة التخطيط وامل�ساحة ومعايل الدكتور ثاين بن 
را�سد  �سلطان  العقيد  و�سعادة  والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي  اأحمد 
الدوائر  م���دراء  م��ن  وع��دد  القيوين  اأم  يف  االبتكار  جلنة  رئي�س  ال�سام�سى 

املحلية واالحتادية.

ويل عهد عجمان يوؤدي �صالة اجلنازة على جثمان علي ماجد املطرو�صيويل عهد الفجرية يوؤدي �صالة اجلنازة على جثمان �صهيد الوطن علي امل�صماري
•• الفجرية-وام:

حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأدى 
عهد  ويل  ال�������س���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
الفجرية يرافقه ال�سيخ مكتوم بن 
حمد ال�سرقي ظهر ام�س يف جامع 
الفجرية  يف  ال��ك��ب��ري  زاي���د  ال�سيخ 
جثمان  ع����ل����ى  اجل������ن������ازة  �����س����الة 
ها�سل  خليفة  علي  ال��وط��ن  �سهيد 
امل�����س��م��اري ال���ذي ق��دم روح���ه فداء 
�سمن  حيا�سه  ع��ن  وذودا  لوطنه 
اإعادة   « عملية  يف  امل�ساركة  القوات 
االأم�����ل« ل��ل��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي الذي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ت��ق��وده 
ال�سقيقة للوقوف اإىل جانب احلق 

والعدل يف اليمن.
واأدى ال�سالة اإىل جانب �سمو ويل 
اهلل  عبد  ال�سيخ   .. الفجرية  عهد 
بن حمد بن �سيف ال�سرقي و �سعادة 
م�ست�سار  ال�سماحي  �سلطان  �سيف 
و  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب 

•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأدى 
عقب  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
اجلنازة  �سالة  ام�س  ظهر  �سالة 
اللواء  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ع��ل��ى ج��ث��م��ان 
املطرو�سي  م��اج��د  ع��ل��ي  امل��ت��ق��اع��د 
وع�سو  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد 
�سابقا  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
ي��وم اول ام�س  ال��ذي واف��ت��ه املنية 

االول.
�سموه  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��الة  واأدى 
..ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن حميد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
ال�سيخ  وم���ع���ايل  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي 
و�سعادة  احل���اك���م  دي������وان  رئ��ي�����س 
بن عبداهلل  �سلطان  ال�سيخ  اللواء 
النعيمي قائد عام �سرطة عجمان 
النعيمي  علي  بن  حممد  وال�سيخ 

واأف���راد  امل�����س��وؤول��ني وك��ب��ار �سباط 
القوات امل�سلحة وال�سرطة وجموع 

غفرية من املواطنني واملقيمني.
القدير  ال��ع��ل��ي  ودع���ا اجل��م��ي��ع اهلل 

�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب 
ويل عهد الفجرية واللواء حممد 
ال��ك��ع��ب��ي القائد  ب���ن غ���امن  اأح���م���د 
وع��دد من  الفجرية  ل�سرطة  العام 

بوا�سع  ال��وط��ن  �سهيد  يتغمد  اأن 
جناته  ف�سيح  ي�سكنه  اأن  و  رحمته 
مع ال�سهداء وال�سديقني واالأبرار 

واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

وج��م��وع غ��ف��رية م��ن اأب���ن���اء اإم���ارة 
عجمان واملقيمني.

مثواه  اإىل  الفقيد  جثمان  و�سيع 
االأخري يف مقربة اجلرف.

عجمان  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وق�����دم 

ال��ع��دل يف عجمان  رئ��ي�����س دوائ����ر 
ال�سرفاء  ام���ني  ع��ب��داهلل  و���س��ع��ادة 
امل�ست�سار بديوان احلاكم وعدد من 
الدوائر  وروؤ�ساء  ال�سرطة  �سباط 
امل�سوؤولني  وك����ب����ار  احل���ك���وم���ي���ة 

العزاء  واج��ب  وامل��ع��زون  وال�سيوخ 
واملوا�ساة لذوي الفقيد داعني اهلل 
عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته 
واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

التنمر ملكافحة  والأطفال  الن�صاء  لرعاية  دبي  موؤ�ص�صة  لربنامج  الأوىل  املرحلة  من  م�صتفيد   1000
•• دبي-الفجر:

لرعاية  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
االأوىل  املرحلة  واالأط��ف��ال  الن�ساء 
م��ن ب��رن��ام��ج م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ن��م��ر يف 
لن�سر  ي���ه���دف  وال������ذي  امل�����دار������س، 
ال����وع����ي ل�����دى ج��م��ي��ع االأط�������راف 
ا�ستفاد  امل�سكلة، حيث  املعنية بهذه 
 2015 منه منذ اإط��الق��ه يف ع��ام 
�سخ�س   1000 نحو  االآن  وحتى 
من العاملني يف املدار�س احلكومية 
واخلا�سة واملعلمني واأولياء االأمور 

والطلبة.
ك��م��ا ي���ه���دف ال���ربن���ام���ج ال�����ذي مت 
اإطالقه برعاية من موؤ�س�سة الوليد 
وبالتعاون  االإن�����س��ان��ي��ة  ط���الل  ب��ن 
اإىل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع 
مدر�سية  بيئة  اإي��ج��اد  يف  امل�ساهمة 
خالية من مظاهر العنف املدر�سي، 
والت�سامح  امل�����س��ارك��ة  قيم  وت��ع��زي��ز 
وال���ت���وا����س���ل وت���ق���ب���ل االخ����ت����الف، 
وتقدمي امل�ساعدة والدعم النف�سي 
ل��ك��ل م��ن ���س��ح��اي��ا التنمر  ال����الزم 

ومرتكبيه.
املرحلة  اختتام  ع��ن  االإع���الن  ومت 
االأوىل من الربنامج خالل احلفل 
الذي نظمته موؤ�س�سة دبي لرعاية 
لتكرمي  موؤخراً  واالأط��ف��ال  الن�ساء 
لالأخ�سائيني االجتماعيني الذين 
التنمر  م��واج��ه��ة  ب��رن��ام��ج  ن���ف���ذوا 
-2016 لل�سنوات  مدار�سهم  يف 
عفراء  ���س��ع��ادة  بح�سور   2017

الب�سطي، مدير عام املوؤ�س�سة.
الب�سطي،  ع��ف��راء  ���س��ع��ادة  واأك�����دت 
الن�ساء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�س�سة  اأن 
واالأط�����ف�����ال ح��ري�����س��ة ع���ل���ى بذل 
ك��ل ج��ه��د مم��ك��ن مل��ك��اف��ح��ة ظاهرة 
التنمر يف املدار�س، كونها اأحد اأبرز 
التي  االأط��ف��ال  �سد  العنف  اأ�سكال 
ج�سدية  خ��ط��ورة  ف��ق��ط  ت�سكل  ال 
ونف�سية و�سحية على االأطفال بل 
التعليمية  البيئة  ا�ستقرار  وتهدد 
املعريف  التح�سيل  على  ي��وؤث��ر  مب��ا 
قدراتهم  ع��ل��ى  وب��ال��ت��ايل  للطلبة 
يف م���وا����س���ل���ة م�������س���رية ال���ب���ن���اء يف 

امل�ستقبل.
اأولياء  يقلق  ما  اأك��رث  اأن  واأ�سافت 
تعر�س  اإم����ك����ان����ي����ة  ه�����و  االأم����������ور 
اأطفالهم للتنمر من قبل زمالئهم 
�سبيل ذلك قامت  املدار�س، ويف  يف 
امل��وؤ���س�����س��ة ب����اإع����داد وت��ن��ف��ي��ذ هذا 
علمية  اأ����س�������س  ع���ل���ى  ال����ربن����ام����ج 
املمار�سات  اأح���دث  ووف���ق  وا���س��ح��ة 

م����ت����درب ب���ه���دف ت���دري���ب���ه���م على 
يف  تطبيقه  واآليات  الربنامج  بنود 
�سخ�سية  تنمية  ومهارات  املدار�س 
الطالب، ومت البدء بتفعيل الور�س 
واأولياء  الطلبة  من  للم�ستفيدين 
االأم�������ور وال���ع���ام���ل���ني يف امل���دار����س 

خالل عامي 2016 و2017.
قبل  م��ن  الربنامج  تقييم  مت  كما 
امل�ستفيدين،  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ع��ي��ن��ة 
اأن  اال�ستبيان  نتائج  اأظهرت  حيث 
الطالب  جم��م��وع  م��ن   61.5%
ال يعرفون ما هو التنمر، يف حني 
معرفتهم  ع���ن  اأع����رب����وا   27%
مبعنى التنمر، و%11.5 مل يكن 
االنتهاء  وبعد  اج��اب��ة،  اأي��ة  لديهم 
من الور�س بينت نتائج اال�ستبيان 
اأن جميع الطالب بن�سبة 100% 
مبفهوم  وع������ي  ل���دي���ه���م  اأ�����س����ب����ح 

التنمر.

امل��ت��ب��ع��ة ع��امل��ي��اً يف ه���ذا امل��ج��ال مبا 
اآمنة  تعليمية  بيئة  توفري  ي�سمن 
املعلمني  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

والعاملني يف املدار�س.
لكل  بال�سكر  الب�سطي  وت��وج��ه��ت 
م���ن م��وؤ���س�����س��ة ال��ول��ي��د ب���ن طالل 
االإن�سانية ووزارة الرتبية والتعليم 
واإميانهم  للربنامج،  دعمهم  على 
اأ�سكال  ك���اف���ة  م���واج���ه���ة  ب��اأه��م��ي��ة 
اأن يتعر�س لها  العنف التي ميكن 
االأط���ف���ال واأب���رزه���ا ال��ت��ن��م��ر، لبناء 
موا�سلة  ع��ل��ى  ق�����ادر  ق����وي  ج��ي��ل 
م�سرية  والتنمية،  البناء  م�سرية 
خالل  �ستوا�سل  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل 
الربنامج  تنفيذ  املقبلة  ال�سنوات 

يف خمتلف املدار�س.
ومت اإعداد حمتوى املادة التدريبية 
اال�ستعانة  خ���الل  م��ن  ل��ل��ربن��ام��ج 
م��ت��خ�����س�����س��ني يف جمال  ب���خ���رباء 

اإعداد  ا�ستغرق  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا 
لي�سمل  ال��ث��الث��ة،  ن��ح��و  امل��ح��ت��وي 
يف  متخ�س�سني  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب 
جمال مواجهة التنمر يف املدار�س 
وت���زوي���ده���م ب��امل��ع��ارف وامل���ه���ارات، 
الطلبة  ن�سر ثقافة تدعم وت�سجع 
له،  يتعر�سون  عما  التعبري  على 
وزيادة وعي اأفراد املجتمع، وتنمية 
واالجتماعية  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات 
يف  املهنيني  وتوجيه  واالإنفعالية، 
العملية  ل��ل��خ��ط��وات  م��در���س��ة  ك���ل 
�سلوك  مل����واج����ه����ة   ال�������س���ح���ي���ح���ة 

التنمر.
ك���م���ا ج������رى اإط���������الق ال���ربن���ام���ج 
واالإع��������الن ع��ن��ه م���ن خ����الل عقد 
لالأخ�سائيني  ت��دري��ب��ي��ة  ور����س���ة 
االج���ت���م���اع���ي���ني وال���ن���ف�������س���ي���ني، يف 
تقدمي  مت  ح���ي���ث   ،2015 ع�����ام 
 30 حل��وايل  تدريبيه  �ساعة   30

موارد ال�صارقة توا�صل 
دعمها ل�صهر المارات 
لالبتكار يف ال�صرقية   

•• ال�شارقة-الفجر:

الدولة كمركز عاملي  ملكانة  تعزيزا 
اأدوات  م��ن  م��ن  وك����اأداء   ، لالبتكار 
حتفيز اجلهات احلكومية واالفراد 
االبتكار  مم���ار����س���ات  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
، نظمت  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
بال�سارقة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة 
االبتكار   « ال��ت��دري��ب��ي  ال���ربن���ام���ج 
روؤية االمارات امل�ستقبلية » يف فرع 
الدائرة مبدينة كلباء ، وذلك على 
م���دى اأرب���ع���ة اأي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة 18-

 38 ومب�ساركة    2018-2-21
ذل��ك يف  وياأتي   ، موظف وموظفة 
املبتكرة  واملمار�سات  اجلهود  �سياق 
ال�����س��ارق��ة يف  اإم�����ارة  تتبناها  ال��ت��ي 
رف�����ع امل�����ه�����ارات االب���ت���ك���اري���ة لدى 
موظفي احلكومة لتنفيذ مبادرات 
باملجتمع  لالرتقاء  ت�سهم  واأف��ك��ار 
يركز  ل��الأف��راد.  ال�سعادة  وحتقيق 
امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  على  الربنامج 
ل���الإم���ارات ، االب��ت��ك��ار وم��داخ��ل��ه ، 
ا�سرتاتيجيات االبتكار ، كيفية عمل 
لتطوير  االب��ت��ك��ار  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
مهارات  مم��ار���س��ة   ، ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
االبتكار  اأدوات  ا�ستخدام   ، االبتكار 
كما  العمل.   بيئة  على  واإ�سقاطها 
العمل  ت��ق��ي��ي��م  ال���ربن���ام���ج  ي�����س��رح 
االب��ت��ك��اري امل��ت��واف��ق م��ع اخلطط 
للعمل  ،امل��ح��ف��زات  اال�سرتاتيجية 
وطريقة  وامل���ع���وق���ات  االب���ت���ك���اري 

تفاديها .

م�صاركة اأعداد كبرية يف 
م�صابقة �صفط دهون اجل�صم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ���س اخليمة على مدى  واملقيمني اىل م�ست�سفى  املواطنني  تقدم ع�سرات 
اليومني املا�سيني واأبدوا رغبتهم يف �سفط دهون اأج�سامهم عرب الفعالية 
واأربح  كيلوغرام  )اأخ�سر  �سعار  حتت  اخليمة  راأ���س  م�ست�سفى  اأطلقها  التي 

.) درهم   500
من  مبجموعة  االأج�سام  من  ال��ده��ون  �سفط  م�سابقة  يف  امل�ساركون  ومي��ر 
 ، ال��دم  �سغط  فح�س   ، اجل�سم  قيا�سات   ، االأ�سماء  ت�سجيل  مثل:  امل��راح��ل 

ال�سكري ، قيا�س كتلة اجل�سم ، الدهون ، والع�سالت .
و النتائج التي يتم التو�سل اليها يقوم فريق من االأطباء بتحديد احلالة 
يف  تفيد  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  احلمية  حت��دي��د  ث��م  وم��ن  لال�سخا�س  ال�سحية 
يتم ت�سنيفهم  الذين  للم�سرتكني  الوات�ساب  وار�سالها عرب  الوزن  انقا�س 
على جمموعتني رجالية ون�سائية بغية تقدمي الن�سح لهم  واالجابة على 

ا�ستف�ساراتهم . 
واأربح  كيلوغرام  اأخ�سر   ( فعالية  على  امل�سرف  جمال  حممد  رام��ي  وق��ال 
�سجلوا  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  م��ن  العظمى  الغالبية  ف��ان    ) دره��م   500
اأوزانهم  النقا�س  اأكيدة  برغبة  ج��اءوا  الفعالية  يف  كم�سرتكني  اأ�سماءهم 
اأمرا�س القلب  جتنبا لالأخطار ال�سحية الناجمة عن ذلك واملتمثلة يف : 
، ت�سلب ال�سرايني ، الكلول�سرتول وارتفاع �سغط الدم وت�سلب ال�سرايني 

والنقري�س ، ال�سمنة، ال�سكري والتهاب املفا�سل .
لتخ�سي�س  املهم  الوحيد  العامل  ت�سكل  ال  وحدها  الريا�سة  الأن  ونتيجة 
امل�ساركني يف فعالية  اأوزان االأ�سخا�س الذين يعانون ال�سمنة املفرطة فان 
م�ست�سفى راأ�س اخليمة يقدم اليهم  نظام غذائي  ي�ساهم يف حرق الدهون 

.
ابريل   28 يف  �سيح�سرون  الفعالية  يف  امل�ساركني  ان  نف�سه  رام���ي  وذك���ر 
للمراجعة الثانية التي �سيتم خاللها اجراء قيا�س كتلة اجل�سم التي ت�سمل 
الدهون الع�سالت الكلى ويف �سوء تلك النتائج �سيتم حتديد الفائزين يف 
امل�سابقة غري امل�سبوقة وهم االأول والثاين من فئة الرجال ومثلهم من فئة 
الن�ساء حيث �سيح�سل الفائز االأول على 500 درهم عن نق�س كيلوغرام 

وبحد اأق�سى 5000 االف درهم  بينما الثاين يح�سل 2000 درهم . 
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن را�صد يعتمد 60 مليون درهم لإن�صاء مبنى مركز الرب�صاء املجتمعي

•• دبي -وام: 

نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اع��ت��م��د 
اإن�����س��اء مبنى  امل��ال��ي��ة رئي�س بلدية دب��ي  ح��اك��م دب��ي وزي���ر 
مركز الرب�ساء املجتمعي يف منطقة الرب�ساء الثانية على 
م�ساحة 5500 مرت مربع ومب�ساحة بناء 14500 مرت 

مربع بتكلفة اإجمالية تقدر بحوايل 60 مليون درهم.
و قال �سعادة املهند�س ح�سني نا�سر لوتاه مدير عام بلدية 
اإط��ار جهود  ياأتي يف  اإعتمده �سموه  امل�سروع الذي  اإن  دبي 
للدوائر  االأ�سا�سية  املن�ساآت اخلدمية  لتاأمني  حكومة دبي 
للمناطق  عالية  ك��ف��اءة  ذات  خ��دم��ات  وت��وف��ري  احلكومية 

دبي  بلدية  بني  امل�سرتك  التعاون  منطلق  وم��ن  ال�سكنية 
وهيئة تنمية املجتمع.

واأ�ساف لوتاه اإن امل�سروع يتكون من مبنى �سرداب واأر�سي 
املنطقة اخلدمية  ليكون يف  اختيار موقعه  وطابقني ومت 
املخ�س�سة بالقرب من �سكن املواطنني يف منطقة الرب�ساء 
مواقف  ���س��رداب  ط��اب��ق  م��ن  املبنى  وي��ت��ك��ون   .. وحميطها 
�سيارات ي�سع ل� 108 �سيارات و طابق اأر�سي يحوي املدخل 
متعدد  ���س��ال��ة  و  جمل�سا  و  ا�ستقبال  ك��اون��رت  و  ال��رئ��ي�����س 
اإىل  اإىل خم�س قاعات �سغرية  تق�سيمها  االأغرا�س ميكن 
وم�سليات  عر�س  و�سالة  �سخ�س  ل�100  م�سرح  جانب 
جميع  م��ع  للخدمات  منف�سل  وم��دخ��ل  و���س��ي��دات  رج���ال 

االأول  الطابق  يحوي  حني  يف  املطلوبة  اخلدمية  املرافق 
اليدوية  واالأع��م��ال  الر�سم  مثل  الهوايات  لتعليم  ف�سوال 
ومكتبة  وامل��و���س��ي��ق��ى  ال��ط��ب��خ  لتعلم  وف�����س��وال  واحل��رف��ي��ة 
لتعلم  ب��االأط��ف��ال  خا�سة  مبلحقاتها  منف�سلة  وف�����س��وال 
الر�سم والقراءة والكمبيوتر .. فيما يحوي الطابق الثاين 
�سباحة  وح��م��ام  اخلدمية  ملحقاتها  م��ع  ريا�سية  �سالة 
منف�سلتني  جمنازيوم  و�سالتي  لل�سيدات  اآخر  و  للرجال 
اإداري���ة  مكاتب  و  كافترييا  و  الكرتونية  األ��ع��اب  �سالة  و 
التنفيذ  ب��داأت  دب��ي  بلدية  اأن  بالذكر  جدير  للموظفني. 
الفعلي للم�سروع ومن املتوقع االإنتهاء منه منت�سف عام 

.2019

�صيف ال�صعفار يتفقد غرفة عمليات �صرطة راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ت��ف��ق��د ال���ف���ري���ق ���س��ي��ف ع���ب���د اهلل 
الداخلية،  وزارة  وك��ي��ل  ال�سعفار 
اجلديدة  واخل��دم��ات  العمل  �سري 
العمليات  غ���رف���ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
العامة  ال����ق����ي����ادة  يف  اجل�����دي�����دة 
اخل��ي��م��ة بح�سور  راأ������س  ل�����س��رط��ة 
ب���ن علوان  ع��ل��ي ع��ب��د اهلل  ال���ل���واء 
راأ�س  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
اخليمة والعميد عبد اهلل خمي�س 
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احلديدي 
العامون  وامل������دراء  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

وكبار �سباط القيادة.
وقدم العميد دكتور حممد �سعيد 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
اآل��ي��ة عمل  امل��رك��زي��ة، عر�ساً ح��ول 
التي  اجل���دي���دة،  العمليات  غ��رف��ة 
حت����ول اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة اإىل 
اإمارة ذكية تدار من خالل اأنظمة 
وت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة وك���ام���ريات ذات 
وب���رام���ج حتليلية  ع��ال��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
اال�ستجابة،  زمن  تقليل  من  تعزز 
لتعزيز االأم��ن يف االإم��ارة، و�سبط 
ال�سبط  وت���ف���ع���ي���ل  اجل������رمي������ة، 
امل�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�������روري 
االإم���ارات  لتكون  اال�سرتاتيجية، 
اأم���ن���اً  ال����ع����امل  دول  اأف�������س���ل  م����ن 

حديثة  وب���رجم���ي���ات  اإل��ك��رتون��ي��ة 
وت��ق��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة اجل�����ودة تر�سد 
االأح���������داث ال���ط���ارئ���ة ع���ل���ى م����دار 
امل�سورة  امل�����واد  وت��وف�����ر  ال�����س��اع��ة 
بفاعلية وتنقل ال�سورة احلية من 

قلب احلدث. 
كما اطلع خالل زيارته على برامج 
وخطط العمل املعتمدة على مدار 
التي  اال�ستجابة  و�سرعة  ال�ساعة 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزارة  روؤي�����ة  حت��ق��ق 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل����االت وامل���ه���ام يف 

و�سالمة.
ال�سعفار على �سري  الفريق  واطلع 
العمل يف الغرفة واأحدث التقنيات 
امل�ستخدمة يف تعزيز التوا�سل مع 
االأنظمة  وجم��م��وع��ة  اجل���م���ه���ور، 
وجاهزية  امل�ستخدمة  والتقنيات 
وطريقة  مهامهم،  لتنفيذ  ال��ق��وة 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
العمليات  غ��رف��ة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
املتكاملة  واالب��ت��ك��اري��ة  احل��دي��ث��ة، 
بتجهيزات  امل��������زودة  وال�������س���ام���ل���ة 

االحتفاظ  مع  ممكن  وق��ت  اأق�سر 
مب�����س��ت��وى اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة الذي 
اإل���ي���ه �سرطة  ي��رتج��م م���ا و���س��ل��ت 
متطورة  اآف���اق  م��ن  اخليمة  راأ����س 
امل�ستمر  والتطوير  التحديث  من 
التي ت�سمن حتقيق جمتمع اأكرث 
اأمناً والعمل امل�ستمر على التو�سع 
التي  اخل��دم��ات  م�ستوى  وتطوير 
اخليمة من  راأ���س  �سرطة  تقدمها 
والوحدات  االإدارات  ك��اف��ة  خ��الل 

التابعة لها. 

�صم�صة بنت حمدان : معر�س عطايا مبادرة لبتكار احللول للق�صايا الإن�صانية اجلوهرية

م�صت�صفى ال�صيخ خليفة العام ينظم حملة للتربع بالدم

•• اأبوظبي-وام:

حمدان  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  اأك���دت 
اآل نهيان ممثل احلاكم  زاي��د  بن 
هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
االإم��ارات��ي �سمو  االأح��م��ر  الهالل 
اآل  حمدان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة 
نهيان م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة 
اللجنة  الن�سائية رئي�سة  لل�سوؤون 
املبادرة  اأن  عطايا  مل��ب��ادرة  العليا 
نحو  بثقة  ع��ام  بعد  عاما  تخطو 
التميز والريادة يف ابتكار احللول 
للق�سايا  امل���الئ���م���ة  و  ال��ن��اج��ع��ة 
توؤرق  التي  اجلوهرية  االإن�سانية 
الب�سرية  املجتمعات  م��ن  الكثري 
املكت�سبات  م���ن  امل���زي���د  وحت���ق���ق 
 ، امل�ستهدفة  وال��ف��ئ��ات  لل�سرائح 
يف  االإي��ج��اب��ي��ة  و  ال�سعادة  وتن�سر 
امل�ساريع و  اأو���س��اط��ه��ا م��ن خ��الل 
من  تنفيذها  يتم  التي  ال��ربام��ج 

التي  العاملية  االإن�سانية  للر�سالة 
بقيادة  االإم�������ارات  ب��ه��ا  ت�����س��ط��ل��ع 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
�ساحب  دع���م  و  اهلل”  “حفظه 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “رعاه 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال���ظ���ف���رة 
اأ�سبحت  حتى  االإماراتي  االأحمر 
االإم���ارات واح��دة من اأه��م الدول 
و  االإن�سانية  للم�ساعدات  املانحة 

التنموية .
واأكدت �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت 

اإن�سانية  ظروفا  �سكانها  ويواجه 
يف غاية ال�سعوبة حيث يتم اإن�ساء 
م�ساكن لالأ�سر الفقرية ومدار�س 
العيون  الأم��را���س  طبي  م��رك��ز  و 
القرية  �سكان  ن�سف  واأن  خا�سة 
يعانون من العمى الوراثي لذلك 
العام  ه��ذا  م��ب��ادرة عطايا  ج���اءت 
معاناة  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

االأ�سقاء يف موريتانيا.
واأكدت �سموها اأن عطايا ا�ستطاع 
للت�سدي  ق��وي��ا  حتالفا  يقيم  اأن 
اإيجاد  و  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��ق�����س��اي��ا 
احل���ل���ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ظلت 
و  ال�سعفاء  من  الكثريين  ت��وؤرق 
امل��ح��ت��اج��ني وج��م��ع حت��ت مظلته 
ع�������ددا ك����ب����ريا م�����ن امل���وؤ����س�������س���ات 
الدولة  داخ�����ل  م���ن  وال�������س���رك���ات 
الق�سايا  مل�������س���ان���دة  وخ����ارج����ه����ا 
امللحة  و  ال���ع���اج���ل���ة  االإن�������س���ان���ي���ة 
امل�سوؤولية  جانب  املعر�س  وع��زز 

ريع معر�س عطايا اخلريي .
�سموها يف  جاء ذلك خالل كلمة 
املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد ام�س 
االأح��م��ر لالإعالن  ال��ه��الل  مبقر 
ال�سابعة  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ن 
مل��ع��ر���س ع��ط��اي��ا ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف 
مار�س   15 اإىل   11 من  الفرتة 
مقابل  االحتفاالت  باأر�س  املقبل 
والتي  اأبوظبي  يف  امل�سرف  ق�سر 
�سعادة  �سموها  ع��ن  نيابة  األقاها 
الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور 
الهالل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال����ع����ام  االأم�������ني 

االأحمر االإماراتي.
اإن�������ه يف فرتة  ����س���م���وه���ا  وق����ال����ت 
وج������ي������زة اأ������س�����ب�����ح ع����ط����اي����ا من 
واخلريية  االإن�سانية  الفعاليات 
واأح�������د  االإم����������������ارات  امل����ه����م����ة يف 
ت�ستهدف  التي  الرائدة  املبادرات 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ه�����س��ة وهو 
ومعززا  من�سجما  ي��اأت��ي  �سك  ب��ال 

يف ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق م��ن خالل 
اأربيل  يف  عطايا  م�ست�سفى  اإن�ساء 
التعليم  ق��ط��اع  دع��م  اإىل  اإ���س��اف��ة 
يف عدد من الدول ال�سديقة من 
�ست مدار�س يف كل  اإن�ساء  خ��الل 
من اأفغان�ستان و الفلبني والهند 
�سوقطري  واأرخ���ب���ي���ل  م�����س��ر  و 
جانب  اإىل   ، وموريتانيا  اليمني 
ال��ك��ل��وي يف  دع���م م��ر���س��ى الف�سل 

عدد من الدول.
�سم�سة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  وق���ال���ت 
بنت حمدان اإن هذا العام تتناول 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ع��ط��اي��ا التي 
تاأتي متزامنة مع عام زايد ق�سية 
ج��وه��ري��ة وح��ي��وي��ة اأخ����رى وهي 
وتاأهيل  تنموية  م�ساريع  اإن�����س��اء 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ق��ري��ة دايل 
موريتانيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ك��ب��م��ة 
�سحا  ت���ع���اين  ال���ت���ي  و  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
االأ�سا�سية  اخل��دم��ات  يف  ���س��دي��دا 

تتجلى  عطايا  اأهمية  اأن  حمدان 
التي  امل����و�����س����وع����ات  خ�����الل  م����ن 
يتطرق  التي  والق�سايا  يطرحها 
وتعزيز  ويعمل على دعمها  اإليها 
عطايا  اأن  اإىل  م�سرية  جوانبها 
ي�����س��ع��ى م���ن خ����الل روؤي�����ة ثاقبة 
مبداأ  لتحقيق  ه��ادف��ة  ر���س��ال��ة  و 
اال���س��ت��م��راري��ة و اال���س��ت��دام��ة يف 

العطاء و العمل االإن�ساين.
يت�سح  ذلك  اإن  �سموها  واأ�سافت 
ج��ل��ي��ا م���ن خ����الل امل����ح����اور التي 
ال�سابقة  ال�ست  الدورات  تناولتها 
للمعر�س والتي ح�سدت الدعم و 
وفرت رعاية اأكرب ل�سرائح مهمة 
�سملت االأطفال مر�سى ال�سرطان 
امل�سابني  واالأط����ف����ال  ل��ب��ن��ان  يف 
با�سطرابات التوحد داخل الدولة 
، اإ�سافة اإىل فك اأ�سر الغارمني ، 
االأمومة  ق�سايا  دع��م  جانب  اإىل 
والالجئني  للنازحني  والطفولة 

املجتمعية لتلك املوؤ�س�سات وقالت 
معر�س  يحقق  اأن  اإىل  نتطلع   :
ع��ط��اي��ا اأه���داف���ه ه���ذا ال���ع���ام كما 
ح��ق��ق��ه��ا يف ال�����س��اب��ق وذل�����ك من 
قطاعات  ج��م��ي��ع  جت����اوب  خ����الل 
املجتمع مع دورته ال�سابعة و التي 
�ستكون متميزة باإذن اهلل و بف�سل 
دعم وم�ساندة اخلريين واملانحني 
اقتناء  على  واالإق��ب��ال  للفعاليات 
حوايل  �سيوفرها  التي  املنتجات 
الدولة  داخل  من  عار�س   100
كلمتها  خ���ت���ام  ويف  وخ����ارج����ه����ا. 
�سم�سة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  ت��وج��ه��ت 
للجهات  ب��ال�����س��ك��ر  ح���م���دان  ب��ن��ت 
العام  ه����ذا  ل��ل��م��ع��ر���س  ال���راع���ي���ة 
القاب�سة  ال��ظ��اه��رة  �سركة  وه��ي 
م�سرف  و  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 
اأب��وظ��ب��ي االإ���س��الم��ي ك���راع ذهبي 
�سركة  االإع����الم����ي  ال�����س��ري��ك  و 

اأبوظبي لالإعالم.

•• اأم القيوين ـ الفجر

التي  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  حملة  �سهدت 
خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  نظمها 
كبرياً  اإق��ب��ااًل  القيوين  اأم  يف  العام 
من اأع�ساء الكادر الطبي واالداري 
امل�ست�سفى  والتمري�سي يف  والفني 
مرافقي  م����ن  ع�����دد  �����س����ارك  ك���م���ا 
حملة   وت��ه��دف  باحلملة.  املر�سى 
التربع املنظمة بالتعاون مع مركز 
خ��دم��ات ن��ق��ل ال���دم واالأب���ح���اث يف 
ل����وزارة ال�سحة  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ارق��ة 
توعية  اإىل  امل���ج���ت���م���ع  ووق�����اي�����ة 
باأهمية  امل�ست�سفى  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
واإنقاذ  االإن�����س��اين،  اجلانب  تفعيل 

�سحة اأفراد املجتمع، الفتا اإىل اأن 
حمالت كهذه حتقق دائماً النجاح، 
حتت  مت����ت  احل���م���ل���ة  اأن  م����وؤك����دا 
اإ���س��راف ورعاية خ��رباء خمت�سني 

و�سمن بيئة �سحية �سليمة.
وت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
مركز خدمات نقل الدم بال�سارقة 
على تعاونهم وحر�سهم على دعم 
احلمالت التثقيفية للتربع بالدم 
وتوفري حافلة مت خاللها تقدمي 
والتربع  املبا�سرة  الطبية  الرعاية 
امل�ست�سفى،  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ب���ال���دم 
واح�����دة من  ه���ذه  ان  اإىل  م�����س��ريا 
احلمالت امل�سرتكة بني امل�ست�سفى 
وم��رك��ز خ��دم��ات ن��ق��ل ال����دم التي 

ح���ي���اة ك���ث���ري م����ن امل���ر����س���ى، عرب 
بدمائهم  التربع  على  ت�سجيعهم  

للمحتاجني.
التنفيذي  امل��دي��ر  دويف  ليام  وق��ال 
يف  العام  خليفة  ال�سيخ  مل�ست�سفى  
اأم القيوين  اإن احلملة ا�ستقطبت 
املتربعني، والتي  كبرياً من  ع��دداً 
�����س����ارك ف���ي���ه���ا اأي�������س���ا ع�������ددا من  
ب���ه���دف ن�سر  امل���ر����س���ى،  م���راف���ق���ي 
ر���س��ال��ة ب����اأن ه��ن��اك ح��اج��ة دائمة 
خالله  م���ن  الأن  ب���ال���دم،  ل��ل��ت��ربع 
من  ال��ع��دي��د  اأرواح  اإن���ق���اذ  مي��ك��ن 

االأ�سخا�س.
ب��ال��دم واجب  ال��ت��ربع  اأن  واع��ت��رب 
اإن�ساين جمتمعي له تاأثري كبري يف 

االآخرين  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  اإىل  ت��ه��دف 
وب���ث ث��ق��اف��ة ال���ت���ربع ب���ال���دم لدى 
امل�ست�سفى  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال����ك����وادر 
وال������زوار وامل���راج���ع���ني. ك��م��ا تقدم 
بال�سكر اإىل جميع املتربعني على 
وعيهم واإدراكهم باأهمية التربع يف 
اإىل الفوائد  اإنقاذ االأرواح، م�سرياً 
على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  اجل��م��ة  ال�سحية 
الدم احلاالت  بنك  املتربع. ويزود 
امل��ر���س��ي��ة ال��ط��ارئ��ة وامل��زم��ن��ة مثل 
م��ر���س ال��ث��ال���س��ي��م��ي��ا وف��ق��ر الدم 
ال��ت��ي ق��د حتدث  وح���االت النزيف 
اأثناء الوالدة والعمليات اجلراحية 
ال�سيارات  ح�����وادث  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 

وغريها.

تقدم 28 خدمة يف 4 مناطق 

حمكمة راأ�س اخليمة تطلق حافلة اخلدمات الق�صائية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأطلقت دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
حافلة  ب��خ��دم��ات  تعريفية  حملة 
املتنقلة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اخل����دم����ات 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق اإم������ارة راأ�����س 
احلملة  ت�سمنت  ح��ي��ث  اخل��ي��م��ة، 
بااللتقاء  ب���اخل���دم���ات  ال��ت��ع��ري��ف 
املجتمع،  واأف������راد  امل�����س��وؤول��ني  م��ع 
الربو�سورات  توزيع  اإىل  باالإ�سافة 
�سائقي  على  للخدمات  الت�سويقية 
احلكومية،  واجل���ه���ات  امل���رك���ب���ات، 
واملراكز ال�سحية وغريها، كما مت 
املتنقلة  احلافلة  فكرة  ا�ستعرا�س 
معر�س  يف  م�����وؤخ�����را  ل��ل��ج��م��ه��ور 

االبتكارات االجتماعية.
اأحمد  امل�����س��ت�����س��ار  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح 
حم��م��د اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ����رة 
حم���اك���م راأ��������س اخل���ي���م���ة اأن������ه قام 
ع����دد م���ن م��وظ��ف��و ال����دائ����رة وفق 
تعريفية  بحملة  م��درو���س��ة  خ��ط��ة 
والتي  االإم���ارة  مناطق  خمتلف  يف 
بهدف  الرم�س،  منطقة  يف  بداأتها 
املقدمة  اخلدمات  بباقة  التعريف 

ح�سب  توقفها  واأم��اك��ن  باحلافلة 
الرقعة اجلغرافية.

اأن احلافلة  اإىل  اخل��اط��ري  واأ���س��ار 
4 مناطق وهي  تقدم خدماتها يف 
والزهراء  والرم�س  �سعم  منطقة 
واجل���������والن، وذل������ك وف�����ق ج����دول 
لتنقالت  ���س��ه��ري��ا  حم�����دد  زم���ن���ي 
احل��اف��ل��ة واأم���اك���ن ت��وق��ف��ه��ا، فيما 
�سملت خدمات احلافلة 28 خدمة 
املجتمعية  اخل���دم���ات  اإدارة  م���ن 
وعددها  اال�سهادات  بق�سم  متمثلة 
23 خدمة، كما تقدم اإدارة الكاتب 
للت�سديق  خ����دم����ات   5 ال����ع����دل 

الدكتور  �سعادة  واأو�سح  والتوثيق. 
ال�سويدي  بوخطامني  علي  �سيف 
م���دي���ر ع����ام دائ������رة حم���اك���م راأ�����س 
تد�سينها  منذ  احلافلة  اأن  اخليمة 
للمتعاملني،  خدمة   435 قدمت 
منها 165 للكاتب العدل و270 
احلافلة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ل���ال����س���ه���ادات، 
ت���ق���دم خ��دم��ات��ه��ا م���ن ال�����س��اع��ة 8 

�سباحا وحتى 1 ظهرا.
اإحدى  تعترب  احل��اف��ل��ة  اأن  واأب�����ان 
امل����ب����ادرات امل��ب��ت��ك��رة مل��ح��اك��م راأ�����س 
�سهر  يف  بها  ت�سارك  التي  اخليمة 
تهدف  وال��ت��ي  لالبتكار،  االإم����ارات 
امل�ستمر  والتح�سني  التطوير  اإىل 
تقدمها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ع���ل���ى 
وتقريب  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  ال����دائ����رة 
التكلفة  وت��ق��ل��ي��ل  ل��ه��م،  امل�����س��اف��ات 
والت�سهيل  وال������وق������ت  واجل�����ه�����د 

عليهم.
والق���ت امل���ب���ادرة اإ����س���ادة ك��ب��رية من 
ب��ه��ا، م��ن خالل  واإع��ج��اب��ا  املجتمع 
توزيع اال�ستبيانات �سملت م�ستوى 
الر�سا عن املبادرة وجودة خدماتها 

املقدمة فيها.

املركز العربي للدرا�صات اجلينية يوؤكد اأهمية البحث العلمي يف ت�صخي�س ومعاجلة الأمرا�س النادرة
•• دبي-وام:

ال�سيخ  جلائزة  التابع   - اجلينية  للدرا�سات  العربي  املركز  اأ�سدر 
اأهمية  اآل مكتوم للعلوم الطبية - تقريرا حول  حمدان بن را�سد 
ودور  ال��ن��ادرة  االأم��را���س  وم��ع��اجل��ة  ت�سخي�س  يف  العلمي  البحث 
املر�سى يف دفع االأبحاث العلمية وذلك مبنا�سبة احتفاالت اجلائزة 
للعام الثامن على التوايل باليوم العاملي لالأمرا�س النادرة الذي 
ي�سادف اآخر يوم من �سهر فرباير من كل عام حتت �سعار “ اأظهر 

ندرتك..اأظهر اهتمامك”.
العاملي لالأمرا�س  اليوم  ت�سمن التقرير معلومات حول فعاليات 
دولة   53 الفعالية  �سي�سارك يف هذه  2018 حيث  للعام  النادرة 
االأمرا�س  ح���ول  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  �سعيا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
العلمي حمورا  البحث  اأهمية  اختيار مو�سوع  فيما مت   .. النادرة 
املركز  ليعك�س هدف  العام  النادرة هذا  االأمرا�س  بيوم  لالإحتفال 
اأهمية البحث العلمي  التاأكيد على  العربي للدرا�سات اجلينية يف 
دفع  يف  املر�سى  ودور  ال��ن��ادرة  االأم��را���س  معاجلة  و  ت�سخي�س  يف 

االأبحاث العلمية وا�ستعرا�س قائمة باملراجع واملرافق التي تعنى 
برعاية عالج ودرا�سة االأمرا�س النادرة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
وتناول التقرير معلومات اأ�سا�سية حول االأمرا�س النادرة وكيفية 
�سكاين  جمموع  يف  انت�سارها  مدى  على  باالعتماد  عليها  التعرف 
معني اإذ ي�سار عادة اإىل االأمرا�س التي يقل عدد امل�سابني بها عن 
�سخ�س لكل 2000 من ال�سكان بكونها اأمرا�سا نادرة ..كما يقدر 
اأن  اأي  17 ف��ردا يعاين مر�سا ن��ادرا  اأن واح��دا من كل  املخت�سون 
ن�سبة االأ�سخا�س امل�سابني بهذه الفئة من االأمرا�س ت�سل اإىل 7 
باملائة من ال�سكان .. يف حني يوجد حاليا اأكرث من 6000 مر�س 
با�ستمرار..  ينمو  العدد  وه��ذا  خمتلفة  انت�سار  معدالت  ذات  ن��ادر 
كما اأن هناك 25 مليون �سخ�س يعانون من مر�س نادر يف العامل 
اأنحاء  جميع  يف  مليون   300 و  اأوروبا  يف  مليون  العربي و 30 
العامل. وذكر التقرير اأن البحوث العلمية ا�ستطاعت تطوير اأدوات 
الت�سخي�س والعالج لالأمرا�س النادرة حيث تقدم البحوث جهودا 
الرعاية  يف  واملتخ�س�سني  واالأط��ب��اء  العلماء  قبل  م��ن  م�ستمرة 

ال�سحية ف�سال عن امل�ساركة القيمة من وكاالت التمويل و�سانعي 
للبحوث  ي��ك��ون  اأن  ميكن  فيما   .. اأنف�سهم  وامل��ر���س��ى  ال�سيا�سات 
العلمية فوائد كبرية للمر�سى من ذوي احلاالت النادرة اإذ لديها 
القدرة على حت�سني الرعاية ال�سحية واالجتماعية لهم والأ�سرهم 
العامل حققوا  اأنحاء  والعلماء حول  الباحثني  اأن  التقرير  واأك��د   .
ف�سال  النادرة  االأمرا�س  لبع�س  البحوث  جمال  يف  كبريا  تقدما 
التابعة  املجتمعية  واملراكز  الدعوة  يف جزء كبري جلهود جماعات 
لالأمرا�س النادرة ولكن بالرغم من ذلك ال تزال معظم االأمرا�س 

النادرة غري مدرو�سة ب�سكل كاف.
م�سكلة  م��ع  التعامل  يف  االأوىل  اخل��ط��وة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
االأمرا�س النادرة يف املجتمع تكمن يف العمل على تو�سيف ال�سورة 
امل�ستويني املحلي واالإقليمي حيث  احلقيقية النت�سار املر�س على 
ال�سعبة  املهمة  بهذه  اجلينية  للدرا�سات  العربي  املركز  ي�سطلع 
من خالل تو�سيف ودرا�سة البيانات اخلا�سة باالأمرا�س الوراثية 
عند املجموعات ال�سكانية العربية ككل اإذ يتم جتميع هذه البيانات 

ومراجعتها بدقة بالغة.

كما تتمتع البيانات التي ت�سكل اأ�سا�س املدخالت باجلودة العلمية 
العالية وذلك بدليل قبولها للن�سر يف الدوريات العلمية املحكمة 
ع��امل��ي ح��ي��ث ي��ت��م ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا وت��ن��ق��ي��ح��ه��ا متهيدا 
وهي   ”CTGA“ باملركز  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  لت�سمينها 

اخت�سار ل�”فهر�س االأمرا�س الوراثية عند العرب”.
الكمية  الناحيتني  “من   CTGA“ البيانات  ق��اع��دة  وتنامت 
قاعدة  اأك��رب  لت�سبح  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  والكيفية 
بيانات جينية يف العامل تخت�س ب�سعب معني .. ففي �سهر دي�سمرب 
مدخال   2400 البيانات  قاعدة  مدخالت  عدد  جتاوز   2017
العمودي  ال��ت��و���س��ع  ي�ستمر  ف��ي��م��ا  ج��ي��ن��ي��ا..  م��دخ��ال   970 م��ن��ه��ا 

ال�سريع لقاعدة البيانات باالإ�سافة اإىل التو�سع االأفقي املعهود.
ففي ال�سابق اقت�سر منو قاعدة البيانات على زيادة عدد املدخالت 
اجلديدة اأما االآن فيحتل النمو النوعي يف قاعدة البيانات احليز 
االأهم ويزداد با�سطراد عدد البيانات البحثية الفريدة املن�سوية 
التغطية  يجعل  ما   CTGA�ال مدخالت  من  مدخل  كل  حتت 

اأعمق واأكرث غنى باملعلومات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

؟ - الذي  َ زار برنامج التوعية العلمية واملدر�سية “ملمِ
العليا  التعليم واملعرفة - موؤ�س�سة زايد  تنظمه دائرة 
للرعاية االإن�سانية وذوي االحتياجات اخلا�سة باملفرق 
وذلك يف جولة خا�سة عقدت خاللها �سل�سلة من ور�س 
�سمن  ممتعة  تثقيفية  وع��رو���س  املخ�س�سة  العمل 
واملعرفة  التعليم  دائ���رة  زاي���د. ونظمت  ع��ام  م��ب��ادرات 
بدعم  ؟(،  َ )ملمِ برنامج  اإدارة  تتوىل  التي  اأبوظبي  يف 
“مبادلة لال�ستثمار”،  الراعي البالتيني، �سركة  من 
عمل  ور���س  اأرب��ع  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
خا�سة خالل زيارتها ملوؤ�س�سة زايد العليا الإلهام اأكرث 
من 300 طالب من اأ�سحاب الهمم ، يف خطوة تعك�س 
ت��وف��ري ف��ر���س تعليمية  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة  ج��ه��ود 
املوؤ�س�سات  يف  ودجم���ه���م  ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب  م��ن��ا���س��ب��ة 
وتاأمني  التنمية،  عملية  يف  واإ���س��راك��ه��م  التعليمية، 
االأدوات وال�سبل الرتبوية اخلا�سة لتفعيل دورهم يف 

املجتمع ب�سكل كامل.
املحاور  َ؟” اأحد  “ملمِ املدر�سية  التوعية  برنامج  ويعد 
التي مت االإع��الن عنها كجزء من  الرئي�سية اخلم�سة 

واأ�ساد   .2018 ل��الب��ت��ك��ار  االإم�����ارات  �سهر  م���ب���ادرات 
�سعادة الدكتور يو�سف ال�سرياين، وكيل دائرة التعليم 
الهمم يف طلب  اأ���س��ح��اب  بجهود  ب��االإن��اب��ة،  وامل��ع��رف��ة 
يف  العلمي  ال��ت��وا���س��ل  يف  املتخ�س�سني  ودور  امل��ع��رف��ة 
�سعادته  عن  ..معربا  االبتكار  على  وحثهم  اإلهامهم 
الكبري  واهتمامهم  العليا  زايد  باإقبال طلبة موؤ�س�سة 
روح  اأن  ..واأك����د  التعليمية  َ؟”  “ملمِ برنامج  بحلقات 
امل�����س��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل ح��ق��ق��ت امل�����س��ت��وى ال����ذي ت�سعى 
الدائرة للو�سول اإليه ليتمكن الطلبة من االبتكار يف 

املراحل املقبلة.
الرئي�سية  اول��وي��ات��ن��ا  اه���م  اأح���د  ان  ال�����س��ري��اين  وق���ال 
الفر�س  اإت��اح��ة  يف  تتمثل  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  يف 
املنا�سبة جلميع الطالب ..موؤكدا الرتكيز  التعليمية 
رئي�سية  نقلة  اإح��راز  َ؟” على  “ملمِ برنامج  خ��الل  من 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق االإدم������اج امل��ج��ت��م��ع��ي الأ���س��ح��اب الهمم 

واإ�سراكهم يف عملية التنمية.
َ؟” تتما�سى  “ملمِ ب��رن��ام��ج  زي���ارة  اأه����داف  اأن  واأو���س��ح 
م��ع م��ب��ادئ واأه�����داف ع���ام زاي���د ال��ت��ي تتمثل يف ن�سر 
االإن�ساين  والعطاء  اخل��ري  اإىل  وترمز  الت�سامح  قيم 
..م�سريا اىل ان الربنامج التعليمي التوعوي يج�سد 

مثااًل حياً ملحاور �سهر االإمارات لالبتكار الهادفة اإىل 
اإىل منهج عمل، من  االبتكار وحتويلها  ثقافة  تعزيز 
التزام  ..واأك���د  التفاعلية  وال��ربام��ج  االأن�سطة  خ��الل 

دائرة التعليم واملعرفة بدعم اأبناء وبنات الدولة .
العقول  جميع  ب��اإل��ه��ام  اال���س��ت��م��رار  هدفهم  ان  وق���ال 
وامل�سوقة  االإب��داع��ي��ة  امل�����س��اري��ع  يف  لي�ساركوا  ال�سابة 
الرامية  الدولة  التزامهم بدعم جهود  ..م�سددا على 
جماالت  يف  امللمة  امل��واه��ب  م��ن  جديد  جيل  بناء  اإىل 
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات ويدفعهم 
�سغفهم يف بناء القدرات ون�سر ثقافة االبتكار يف الدولة 
اإىل متكني االأبناء يف هذه املجاالت العلمية ليكون لهم 

دور حموري يف ر�سم مالمح امل�ستقبل.
من جانبه وجه �سعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان 
االإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  العام  االأم��ني 
التعليم  ل��دائ��رة  التحية  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي 
وامل��ع��رف��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة ل��الرت��ق��اء بجودة 
التعليم يف اأبوظبي اإىل اأعلى امل�ستويات العاملية ل�سمان 
تعليم  على  للح�سول  اجلميع  اأم���ام  الفر�سة  اإت��اح��ة 
اأمامهم  الفر�سة  اإتاحة  نحو  وال�سعي  اجل��ودة،  ع��ايل 
التعليم،  م��ن  ممكن  م�ستوى  اأف�سل  على  للح�سول 

اإجن��اح خطط دمج  ف�ساًل عن جهود الدائرة يف �ساأن 
اأ�سحاب الهمم وال�سيما منت�سبي موؤ�س�سة زايد  فئات 

يف مدار�س التعليم العام.
كما �سكر �سركة “مبادلة لال�ستثمار” ال�سركة العاملية 
ال���رائ���دة يف جم���ال اال���س��ت��ث��م��ار اال���س��رتات��ي��ج��ي، على 
الذي  َ؟”  “ملمِ برنامج  دع��م  يف  االإيجابية  م�ساهمتها 
لالبتكار  االإم�����ارات  �سهر  مل��ح��اور  ح��ي��اً  م��ث��ااًل  يج�سد 
الهادفة اإىل تعزيز ثقافة االبتكار وحتويلها اإىل منهج 
عمل، من خالل االأن�سطة والربامج التفاعلية، ومدى 
ما تقدمه ال�سركة من م�سروعات بهدف امل�ساهمة يف 
تعزيز النمو االقت�سادي مبا يعود بالفائدة على اإمارة 

اأبوظبي على املدى البعيد.
وقال االأمني العام اأن دائرة التعليم واملعرفة تعد من 
“ من  العليا  ل�” زاي��د  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأه��م 
مل�سروع دمج الطالب من فئات  املتميز  النجاح  خالل 
م�ستوى  على  احلكومية  امل��دار���س  يف  الهمم  اأ�سحاب 
والدائرة  املوؤ�س�سة  ب��ني  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  االإم���ارة 
..م�����س��رياً اإىل ت��وق��ي��ع امل��وؤ���ّس�����س��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
اال�سرتاتيجية  وال�سراكات  الروابط  لتمكني  الدائرة 
بني الطرفني، وتن�سيق جهودهما الرامية اإىل تقدمي 

وذلك  الهمم،  اأ�سحاب  من  للطالب  الدمج  خدمات 
وامل���ت���غ���ريات يف  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  م���ن  لتمكينهم 
ميادين التعليم، ومتكني الطلبة من تلك الفئات من 
حتقيق ذواتهم وا�ستغالل اأق�سى قدراتهم واإعطائهم 

الفر�س للم�ساركة املجتمعية الفاعلة.
االن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  ان  واأو���س��ح 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
عالياً  تقدر  املجل�س  واأع�����س��اء  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
وامل��وؤ���س�����س��ات احلكومية  ال��دوائ��ر  تلعبه  ال���ذي  ال���دور 
وال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة خل��دم��ة ف��ئ��ات اأ���س��ح��اب الهمم 
َ؟”  “ملمِ برنامج  تنظيم  يف  الدائرة  مببادرة  ..م�سيدا 
لتحفيز  تهدف  منها،  حكومية  ا�سرتاتيجية  كمبادرة 
ف�����س��ول االأط����ف����ال جت����اه ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
اإط�����ار خ��ط��ة ط��وي��ل��ة االج����ل ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف تطوير 
ك���ف���اءات وط��ن��ي��ة ذات م�����س��ت��وى ع��امل��ي للعلوم  ق��اع��دة 
نائب  ال�سمري  حميد  وقال  واالبتكار.  والتكنولوجيا 
التنفيذي  والرئي�س  للمجموعة،  التنفيذي  الرئي�س 
للموارد الب�سرية واخلدمات امل�ساندة يف �سركة مبادلة 
لال�ستثمار “ �سمن م�ساعينا يف مبادلة لدعم اجلهود 
الوطن،  الأب��ن��اء  م�ستدام  م�ستقبل  بناء  اإىل  ال��رام��ي��ة 

وتدريبية  تربوية  م��ب��ادرات  تقدمي  يف  ما�سون  فاإننا 
حتديات  ملواجهة  القادمة  االأجيال  تاأهيل  �ساأنها  من 
الفخر  ..اأع���رب عن  زاي��د  ع��ام  ». ومبنا�سبة  امل�ستقبل 
ب��ع��ق��د ال�����س��راك��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا للرعاية 
االإن�����س��ان��ي��ة واالح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة م��ن اأج���ل تقدمي 
الالزمة  العلمية  اخل��ربات  وتوفري  العملي  التدريب 
للطلبة ..مبديا الثقة يف احداث التغيري االإيجابي يف 
هذا العامل من خالل اأولئك الن�سء حيث جاءت هذه 

املبادرة ا�ستلهاماً من روؤاهم.
ت�ستمر  ال�سنة  م���رات يف  َ؟” ث��الث  “ملمِ ج��ول��ة  وت��ق��ام 
وت��زور خاللها جمموعة  اأ�سابيع،  �ستة  ملدة  كل جولة 
من املدار�س احلكومية واخلا�سة يف اأبوظبي ومدينة 
ال��ع��ني وم��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة، وت��ق��دم ل��ل��ط��الب خاللها 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  وور������س ع��م��ل م��ت��ع��ددة  ع���رو����س���اً 

واالإجنليزية.
التعليمية  اجل���ول���ة  خ����الل  م���ن  ال���ربن���ام���ج  وي�����س��ع��ى 
ال�سف  اإىل  الثالث  ال�سف  اإىل الطالب من  للو�سول 
التعليمي  الربنامج  ت�سميم  يتما�سى  بحيث  ال�سابع، 
مع املنهج الدرا�سي املعتمد يف الدولة، ويت�سمن عقد 

ور�س عمل خم�س�سة للمدار�س والطالب.

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�سفت اللجنة العليا املنظمة مل�سرية فر�سان القافلة 
ال��وردي��ة، اإح���دى م��ب��ادرات جمعية اأ���س��دق��اء مر�سى 
الثدي،  ب�سرطان  الوعي  بتعزيز  املعنية  ال�سرطان، 
واأهمية الك�سف املبكر عنه، عن اكتمال م�سروع عيادة 
بها، والتي مت  اخلا�سة  املتنقلة  الوردية”  “القافلة 
اإمارتي،  دره���م  مليون   15 بلغت  بتكلفة  جتهيزها 

بدعم من موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم.
وتعترب عيادة القافلة الوردية املتنقلة اأحد االأهداف 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��ب��ادرة م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا يف العام 
االأوىل  للمرة  اخل��دم��ة  العيادة  و�ستدخل   ،2010
يوم  الثامنة  الوردية  القافلة  فر�سان  م�سرية  �سمن 
28 فرباير اجلاري، م�سجلة اإجنازاً جديداً للقافلة 
نوعها  من  متنقلة  طبية  عيادة  اأول  كونها  ال��وردي��ة 
االأجهزة  باأحدث  جتهيزها  مت  العامل  م�ستوى  على 
اأجهزة  ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا 
املاموجرام الالزمة الإجراء الفحو�سات للك�سف عن 
�سرطان الثدي، وعنق الرحم، والفحو�سات االأخرى 

املرتبطة بهما.
عمل  م�سرية  يف  نوعية  نقلة  االإجن����از  ه��ذا  ويعترب 
املتنقلة  العيادة  بتواجد  اأنها  حيث  الوردية،  القافلة 
توفري  الوردية من  القافلة  فريق  �سيتمكن  الدائمة 
الفحو�سات املجانية للمجتمع االإماراتي للك�سف عن 
على  ال��رح��م  عنق  �سرطان  ال��ث��دي، والح��ق��اً  �سرطان 
م��دار العام، ب��داًل من توفريها خ��الل ف��رتة م�سرية 

الفر�سان فقط.
ج���اء ذل���ك خ���الل امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ايف ال����ذي عقدته 
اللجنة العليا املنظمة مل�سرية فر�سان القافلة الوردية 
�سباح ام�س االثنني يف واجهة املجاز املائية، وك�سفت 
التي  الثامنة،  ال�سنوية  امل�سرية  برنامج  عن  خالله 
تنطلق خالل الفرتة من 28 فرباير اجلاري وحتى 
بفر�سانها وفريقها الطبي  لتجوب  املقبل،  مار�س   6
ابتداًء  اأي��ام،  ال�سبع على م��دار �سبعة  الدولة  اإم��ارات 

من اإمارة ال�سارقة وختاماً يف العا�سمة اأبوظبي.
ح�����س��ر امل���وؤمت���ر ك���ل م���ن ال�����س��ي��خ ف��اه��م ب���ن �سلطان 
احلكومية  ال���ع���الق���ات  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����س���م���ي، 
اأيام  طيلة  كفار�س  م�ساركته  اأك��د  ال��ذي  بال�سارقة، 
و�سعادة  الثامنة،  ال��وردي��ة  القافلة  فر�سان  م�سرية 
مل�سرية  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ك��رم،  ب��ن  رمي 
املا�سي،  �سو�سن  والدكتورة  الوردية،  القافلة  فر�سان 
مدير عام جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان، رئي�س 
اللجنة الطبية والتوعوية يف م�سرية فر�سان القافلة 
ال���وردي���ة، وب����در اجل��ع��ي��دي، م��دي��ر م�����س��رية فر�سان 
القافلة الوردية، و�سامل الغيثي، مدير قناة ال�سارقة 
جا�سم  و�سعادة  ل��الإع��الم،  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  التابعة 
البلو�سي، رئي�س التمّيز املوؤ�س�سي يف م�سرف ال�سارقة 

االإ�سالمي.
ك����رم، خ���الل كلمتها  ب��ن  ���س��ع��ادة رمي  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان  باملوؤمتر، م�سرية جمعية 
من  كرمية  مب��ب��ادرة   1999 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ 

قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
الرئي�ساملوؤ�س�سلجم القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 

املتوا�سل  و�سعيها  ع��ي��ةاأ���س��دق��اءم��ر���س��ىال�����س��رط��ان، 
ال�سرطان  واملعنوي ملر�سى  املادي  الدعم  اإىل تقدمي 

واأ�سرهم يف رحلتهم مع املر�س.
فر�سان  مل�سرية  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وقالت 
اأ�سدقاء  جمعية  ت��ق��ف  “بينما  ال���وردي���ة:  ال��ق��اف��ل��ة 
الع�سرين،  اأع���ت���اب ع��ام��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ان  م��ر���س��ى 
اأ�سهمت على مدار االأعوام  اأنها  ن�ستذكر بفخر كيف 
 4200 اأك���رث م��ن  امل��ا���س��ي��ة يف ت��ق��دمي ال��ع��الج اإىل 
لت�ستبدل  واأ���س��ره��م،  بال�سرطان  ومري�سة  مري�س 
معهم  وقوفها  وتعلن  اأم��ل،  من  بنور  املر�س  قتامة 

بثبات حتى ال�سفاء باإذن اهلل«.
واأ�سارت بن كرم خالل حديثها اإىل مبادرة “ك�سف”، 
التي اأطلقتها اجلمعية يف العام 2010 بهدف توفري 
ون�سر  ال�سرطان،  ملر�س  املبكر  الت�سخي�س  خدمات 
التوعية باأ�ساليب الفح�س والوقاية من ال�سرطانات 
التي ميكن اكت�سافها يف وقت مبكر، والتي �سمت حتت 
مظلتها �ست مبادرات توعوية حول اأنواع خمتلفة من 
ال�سرطان، كان من بينها “القافلة الوردية” املعنية 

بتعزيز الوعي ب�سرطان الثدي.
التي حققتها  االإجن��ازات  بن كرم رحلة  وا�ستعر�ست 
حتت  املا�سية  �سنوات  ال�سبع  خالل  الوردية  القافلة 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن 
ال�سيخة جواهر  �سمو  �سموه،  ال�سارقة، ودعم قرينة 
بنت حممد القا�سمي، واأكدت اأن القافلة جنحت حتى 
�سملت  م���رتاً  كيلو   1640 م��ن  اأك���رث  قطع  يف  االآن 
الفحو�سات  توفري  بجانب  ال�سبع،  ال��دول��ة  اإم���ارات 
بينهم  �سخ�ساً،  و874  األف   48 الطبية الأكرث من 
مواطناً،  و781  األف  و16  مقيماً،  و93  األف   32

وذلك من خالل 578 عيادة ثابتة ومتنقلة.
اليوم عن  نعلن  اأن  “ي�سرفنا  ك��رم:  بن  واأكملت رمي 
جاهزية عيادة القافلة الوردية املتنقلة الدائمة، التي 
�ستوفر فحو�سات الك�سف عن مر�س �سرطان الثدي 
على م��دار ال��ع��ام يف خمتلف اأن��ح��اء دول��ة االإم����ارات، 
ومُت��ث��ل ه��ذه ال��ع��ي��ادة ال��ت��ي ج���اءت ب��دع��ٍم �سخي من 
موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم اأحد اأهم اإجنازاتنا، اإذ مت 
جتهيزها باأف�سل واأحدث التقنيات الطبية، و�ستدخل 
العام،  لهذا  القافلة  فر�سان  م�سرية  خ��الل  اخلدمة 
كما نعلن اأي�ساً عن تطوير اآلية عمل القافلة لتجوب 
11 يوماً،  ب��داًل من  اأي��ام  رب��وع الوطن يف �سبعة  كل 
على اأن ت�ستمر الفحو�سات الطبية امل�ساحبة للقافلة 

مدة 12 يوماً يف مواقع تواجدها«.

الإعالم �صريك يف التوعية
القافلة  حتقيق  “اإن  الغيثي:  �سامل  ق��ال  جانبه  من 
متعددة  م�ساركة  ي�ستدعي  كاملة  الأهدافها  الوردية 
امل�����س��ت��وي��ات م���ن خم��ت��ل��ف اأرك������ان امل��ج��ت��م��ع؛ اأف������راداً 
لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  من  وحر�ساً  وموؤ�س�سات، 
على �سناعة احلدث وامل�ساركة فيه من جهة، وتعزيز 

ركائز العمل امل�سرتك بني خمتلف املوؤ�س�سات الر�سمية 
واالأهلية يف اإمارة ال�سارقة من جهة اأخرى، فاإننا يف 
منذ  امل�سرية  واك��ب  اإعالمي  ك�سريك  نوؤكد  املوؤ�س�سة 
وتغطيات خا�سة، على موا�سلة  بتقارير  انطالقتها 
بكافة  تكفلنا  ع��ن  ُن��ع��ل��ن  ك��م��ا  االإع���الم���ي،  ال��ت��زام��ن��ا 
املتنقلة  الوردية  القافلة  لعيادة  الت�سغيلية  التكاليف 

خالل م�سرية الفر�سان يف عامها الثامن«.
و�سف  عن  عاجزة  الكلمات  “تقف  الغيثي:  واأ�ساف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  وامتناننا  �سكرنا  عميق 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�سارقة، وقرينته �سمو ال�سيخة جواهر 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ال��رئ��ي�����س امل��وؤ���س�����س جلمعية 
الدويل  االحت��اد  �سفرية  ال�سرطان،  مر�سى  اأ�سدقاء 
لل�سرطان،  ال��ع��امل��ي  ل���الإع���الن  ال�����س��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
�سفرية االحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان ل�سرطانات 
املتوا�سلة جلهود  االأطفال، على دعمهما ورعايتهما 
اإمارة  يف  رئي�ساً  عنواناً  ب��ات  ال��ذي  االإن�����س��اين  العمل 
الوردية  القافلة  فر�سان  م�سرية  وتعترب  ال�سارقة،  
اأخ��ذت على عاتقها م�سوؤولية   اإح��دى ثمراته، والتي 

احلد من انت�سار تداعيات �سرطان الثدي«.
ال  ال��ع��ط��اء  اأن  اإىل  ال�سارقة  تلفزيون  م��دي��ر  واأ���س��ار 
من  تنبع  التي  الفاعلة،  املبادرة  بل  ال�سوؤال،  يتطلب 
على  نقف  “ونحن  م�سيفاً:  االإن�ساين،  العمل  داف��ع 
يف  ال��وردي��ة  القافلة  فر�سان  م�سرية  انطالق  اأع��ت��اب 
وعي  تعزيز  يف  اأهميتها  م��دى  نوؤكد  الثامن،  عامها 
امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر مل��واج��ه��ة خماطر 
مر�س �سرطان الثدي واحلد من تداعياته ال�سلبية 

على املجتمع«.
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  ت��وج��ه  اأن  ال��غ��ي��ث��ي  ���س��امل  واأك�����د 
على  واحل��ر���س  امل�سوؤولية  ح�س  م��ن  ينبع  ل��الإع��الم 
تكري�س املكانة التي حتظى بها دولة االإمارات العربية 
املتحدة عموماً، واإمارة ال�سارقة خ�سو�ساً يف ال�سعي 
مبختلف  االإن�سانية  احل��ي��اة  على  للحفاظ  ال���دوؤوب 
ال�سبل واحلد من خماطر االأمرا�س، وتر�سيخ املبادئ 
االإن�سانية التي اأر�سى قواعدها االآباء واالأجداد حتت 

ظل قيادة الدولة.
جناح  على  البلو�سي،  جا�سم  �سعادة  اأك��د  جانبه  ومن 
ال�سنوات  الوردية على مدار  القافلة  م�سرية فر�سان 
م�ساعدة  اإىل  ال��رام��ي��ة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  املا�سية 
اأفراد املجتمع يف الوقاية قدر امل�ستطاع من �سرطان 
الثدي، من خالل فريق عمل جمتهد يتوق للنجاح، 
القطاع  موؤ�س�سات  خمتلف  من  اجلهود  ت�سافر  مع 

العام واخلا�س، وو�سائل االإعالم.
ل�ساحب  امللهمة  الروؤية  “بف�سل  البلو�سي:  واأ�ساف 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ورعاية  ودعم  ال�سارقة،  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
قرينته، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
الرئي�س املوؤ�س�س جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان، 
اإىل من���وذج ي��ح��ت��ذى، لتوؤكد  امل�����س��رية  حت��ول��ت ه���ذه 
ال�سارقة يف  اإم��ارة  النهج الر�سني الذي تتخذه  على 
احلر�س على �سحة املواطنني واملقيمني يف خمتلف 

اأرجاء دولة االإمارات«. 

 القافلة جعلت ال�صرطان ق�صية جمتمعية
�ساماًل عن  �سرحاً  املا�سي  �سو�سن  الدكتورة  وقدمت 
ت�سمن  ال��دائ��م��ة،  املتنقلة  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  ع��ي��ادة 
اخل���ط���وات وامل���راح���ل ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال�����س��ي��دة اأثناء 
“�ستقدم  امل��ا���س��ي:  ل��ل��ف��ح��و���س��ات، وق��ال��ت  اإج��رائ��ه��ا 
ال��ع��ي��ادة ال��ط��ب��ي��ة، ح��زم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اخلدمات 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ل��ل�����س��ي��دات، م���ن ب��ي��ن��ه��ا الفح�س 
ال���ث���دي،  وفح�س  ���س��رط��ان  ع��ن  للك�سف  ال�����س��ري��ري 
باب”،  ب�”م�سحة  امل���ع���روف  ال���رح���م  ع��ن��ق  ���س��رط��ان 
اإىل  عاملياً  ت�ساف  خدمة  اأول  الفح�س  ه��ذا  ويعترب 

وحدة طبية متنقلة«.
الوردية  القافلة  ع��ي��ادة  “توفر  امل��ا���س��ي:  واأ���س��اف��ت 
االإ�سعاعي  امل���ام���وج���رام  ف��ح�����س  ال��دائ��م��ة،  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
اأحدث تقنية متقدمة  االأبعاد، الذي يعترب  الثالثي 
و�سيتم  الثدي،  �سرطان  عن  للك�سف  عاملياً  ت�ستخدم 
داخل  املخ�س�سة  ال��وح��دة  يف  الفح�س  ه���ذا  اإج����راء 
العيادة، لل�سيدات فوق �سن االأربعني عاماً، اأو يف حال 
ال�سكوك،  بع�س  ال�سريري  الفح�س  نتائج  اأظ��ه��رت 
الفحو�سات  م��ن  ت��وف��ري جم��م��وع��ة  اإىل ج��ان��ب  ه���ذا 
ال�سكر، و�سغط  بينها فح�س  االأخ��رى ومن  الطبية 

الدم، وه�سا�سة العظام، وقيا�س الطول والوزن«.
تقرير طبي  اإ���س��دار  �سيتم  اأن��ه  اإىل  املا�سي  واأ���س��ارت 
مف�سل لكل حالة بعد اأ�سبوع من اإجراء الفحو�سات، 
بجهاز  زودت  ال��ع��ي��ادة  اأن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م���وؤك���دة 
لفح�س  ا�ستخدامه  يتم  متطور  تلفزيوين  ت�سوير 
40 عاماً،  اأع���م���اره���ن ع���ن  ت��ق��ل  ال���الت���ي  ال�����س��ي��دات 
الوردية  “القافلة  ع���ي���ادة  اط����الق  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
املتنقلة الدائمة، يعترب ثمرة �سبع �سنوات من العمل 
التوعوي يف جمال �سرطان الثدي، والتي مت خاللها 
تقدمي  �سعيد  على  ال�سيدات  رغ��ب��ات  على  التعرف 

حزم الدعم ال�سحي لهن.
الوردية  القافلة  رح��ل��ة  “خالل  امل��ا���س��ي:  واأ���س��اف��ت 
املمتدة الأكرث من �سبع �سنوات، مرت بنا الكثري من 
املواقف والق�س�س امللهمة، واأذكر يف البدايات االأوىل 
التي مل يكن وقتها الوعي ب�سرطان الثدي باحلجم 
ال���ذي ن���راه وامل��اث��ل اأم��ام��ن��ا ال��ي��وم، وع��ن��دم��ا ر�سمنا 
خططنا وحددنا اأهدافنا وغايتنا مل ياأخذنا الكثريين 
اأن هذه االأه��داف قد  اإذ اعتربوا  على حممل اجل��د، 
املنال، ومن ال�سعوبة مبكان حتقيقها،  تكون ع�سية 
ولكن باالإميان الكبري الذي يحدونا، جنحنا بقطع 
اأ�سواط بعيدة يف طريق الوعي واالأم��ل، حتى جعلنا 
اإماراتية  ق�����س��ي��ة جم��ت��م��ع��ي��ة  ال���ث���دي  ���س��رط��ان  م���ن 

حمورية تلتقي حولها فئات املجتمع كافة«.
فر�سان  م�سرية  اأن  املا�سي  �سو�سن  الدكتورة  واأك��دت 
و�ستوا�سل  بعهدها  موفيًة  �ستظل  ال��وردي��ة  القافلة 
وتقدمي  ال��ث��دي،  ب�سرطان  ال��وع��ي  لتعزيز  جهودها 
امتداد  على  للجميع  املجانية  الطبية  الفحو�سات 
اإم��ارات الدولة ال�سبع، وفيما يخ�س م�سار العيادات 
الطبية مل�سرية فر�سان القافلة الوردية الثامنة اأكدت 

امل�سرية  اأيام  طيلة  املراجعني  �ست�ستقبل  اأنها  املا�سي 
 6:00 10:00 �سباحاً وحتى ال�ساعة  من ال�ساعة 
لكل  خمتارة  مواقع  يف  املحدد  اجل��دول  وف��ق  م�ساًء، 

اإمارة.

برنامج العيادات الطبية 
�سيتوا�سل عمل العيادات الطبية، ابتداًء من ال�ساعة 
يف  م�ساًء،   6:00 ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   10:00
ع��دة م��واق��ع خم��ت��ارة بكل اإم���ارة م��ن اإم����ارات الدولة 
من  االأول  اليوم  التايل:  النحو  على  وذل��ك  ومدنها، 
امل�سرية املوافق االأربعاء 28 فرباير �ستكون العيادات 
الطبية يف اإمارة ال�سارقة وتتوزع يف اأربعة مواقع هي: 
م�ست�سفى الكويت ت�ستقبل الرجال اأي�ساً، وم�ست�سفى 
ومركز  واالإ���س��الح��ي��ة،  العقابية  وامل��وؤ���س�����س��ة  ال��ذي��د، 
ال��ق��رائ��ن ال�����س��ح��ي، و���س��ت��ت��واج��د ال��ع��ي��ادة ال��ث��اب��ت��ة يف 

واجهة املجاز املائية.
 ويف اليوم التايل اخلمي�س 1 مار�س تنتقل العيادات 
م�ست�سفى  م���ن  ك���ل  يف  ت���ت���وزع  ح��ي��ث  ال��ف��ج��رية  اإىل 
الرجال  ت�����س��ت��ق��ب��ل  ال���ف���ج���رية  وم�����س��ت�����س��ف��ى  م�������س���ايف، 
االإم���ارات،  م�ست�سفى  وع��ي��ادات  وكوزم�سريج،  اأي�����س��اً، 
الفجرية.  كورني�س  على  الثابتة  العيادة  و�ستتواجد 
وتتواجد العيادات يف اليوم الثالث اجلمعة 2 مار�س 
يف دبي و�سيتم ا�ستقبال املراجعني يف كل من بحريات 
القدرة، وابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل ت�ستقبل 
الرجال اأي�ساً، فيما �ستتواجد العيادة الثابتة يف دبي 
العيادات  م��ار���س ف�ستكون   3 ال�سبت  ي��وم  اأم��ا  م���ول.  
الطبية يف اإمارة راأ�س اخليمة حيث تتوزع يف كل من 
م�ست�سفى عبداهلل بن عمران ت�ستقبل الرجال اأي�ساً، 
اخليمة،  راأ����س  وم�ست�سفى  ال�سحي،  اجل��ري  وم��رك��ز 
فيما تتواجد العيادة الثابتة على كورني�س القوا�سم، 
وتتوا�سل جولة العيادات الطبية يوم االأحد 4 مار�س 
املخ�س�س الإمارة اأم القيوين حيث �ستتواجد يف مركز 
ت�ستقبل  ال�سحي  املعال  فلج  ومركز  ال�سحي،  �سلمة 
و�ستتواجد  القيوين،  اأم  وم�ست�سفى  اأي�ساً،  ال��رج��ال 

العيادة الثابتة يف م�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام.
خم�س�ساً  �سيكون  مار�س   5 االإثنني  ال�ساد�س  واليوم 
كل  يف  الطبية  العيادات  تتوزع  حيث  عجمان  الإم��ارة 
من الكلية اجلامعية لالأم والعلوم االأ�سرية، وجمعية 
اأم املوؤمنني، ومركز احلميدية الطبي ت�ستقبل الرجال 
اأي�ساً، ومركز م�سريف الطبي، فيما �ستتواجد العيادة 
ال��ث��اب��ت��ة ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س ع��ج��م��ان. وت��ت��وج��ه العيادات 
العا�سمة  للم�سرية �سوب  اليوم اخلتامي  الطبية يف 
جامع  من  ك��ٍل  يف  املراجعني  ت�ستقبل  حيث  اأبوظبي، 
زايد  وم�ست�سفى  زاي��د،  وجامعة  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ 
العيادة  اأم���ا  اأي�����س��اً(،  ال��رج��ال  )ت�ستقبل  الع�سكري 

الثابتة ف�ستتواجد يف جممع قرية ال�سيف.

م�صرية فر�صان القافلة
اجلعيدي  ب��در  ق��دم  الفر�سان  يتعّلق مب�سرية  ما  ويف 
ع��ر���س��اً و���س��ح م��ن خ��الل��ه م�����س��ارات ال��ف��ر���س��ان، حيث 
�ستنطلق امل�سرية يف ال�ساعة 10:00 من �سباح يوم 

للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي  من  فرباير   28 االأرب��ع��اء 
وال�سباق، مروراً مب�ست�سفى الكويت، وبلدية ال�سارقة، 
واملجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة، قبل اأن حتط رحالها 
م�ساًء،   5:20 ال�ساعة  عند  املائية  املجاز  واجهة  يف 
اليوم  يف  ���س��ت��ب��داأ  فيما  ك���م،   11.7 م�����س��اف��ة  ق��اط��ع��ة 
 10:00 ال�ساعة  1 مار�س يف متام  الثاين اخلمي�س 
�سباحاً من �سيتي �سنرت الفجرية، مروراً مب�ست�سفى 
كورني�س  على  لتنتهي  ال��ف��ج��رية،  وقلعة  ال��ف��ج��رية، 
قاطعة  الظهر،  بعد   2:20 ال�ساعة  عند  الفجرية 
يومها  يف  امل�����س��رية  و�ستنطلق  ك���م.   21.1 م�����س��اف��ة 
دب��ي و�ستكون  اإم����ارة  2 م��ار���س م��ن  ال��ث��ال��ث اجلمعة 
ال�ساعة  االنطالق من طريق جمريا يف مت��ام  نقطة 
يف متحف االحتاد  رحالها  و�ستحط  �سباحاً،   9:00
 9.6 بذلك  لتقطع  �سباحاً   11:15 ال�ساعة  عند 
راأ�س  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  و���س��ت��ك��ون  ك���م، 
اخل��ي��م��ة حم��ط��ة ان��ط��الق امل�����س��رية يف ي��وم��ه��ا الرابع 
3 مار�س وذلك يف متام ال�ساعة  الذي يوافق ال�سبت 
مب�ست�سفى  بعدها  الفر�سان  ليمر  �سباحاً،   10:00
�سقر، قبل اأن يحطوا رحالهم على كورني�س القوا�سم 
ع��ن��د ال�����س��اع��ة 12:45 ظ���ه���راً، ل��ت��ك��ون امل�����س��رية قد 
قطعت م�سافة 12.2 كم. و�ست�سل امل�سرية يف يومها 
و�سيكون  القيوين  اأم  اإىل  مار�س   4 االأح��د  اخلام�س 
االنطالق عند ال�ساعة 9:30 �سباحاً من م�ست�سفى 
القيوين،  اأم  مب�ست�سفى  م��روراً  العام،  خليفة  ال�سيخ 
اأم القيوين عند  و�سواًل اإىل املكتب التنفيذي الإمارة 
ال�ساعة 1:35 ظهراً قاطعًة 9.7 كم، فيما �ستنطلق 
امل�����س��رية يف ال��ي��وم ال�����س��اد���س االث��ن��ني 5 م��ار���س من 
لل�سيدات  الرا�سدية  حديقة  م��ن  وحت��دي��داً  عجمان 
عند ال�ساعة 10:00 �سباحاً، مروراً ببلدية عجمان، 
وف��ن��دق ع��ج��م��ان، ل��ت��ح��ط رح��ال��ه��ا يف ن��ه��اي��ة املطاف 
ظهراً   12:15 ال�ساعة  عند  عجمان  كورني�س  على 
للم�سرية  اخلتامي  اليوم  اأم��ا  ك��م.   7 م�سافة  قاطعًة 
ال��ف��ر���س��ان يف  6 م��ار���س ف�سينطلق  ال��ث��الث��اء  امل��واف��ق 
متام ال�ساعة 10:00 �سباحاً من كورني�س اأبوظبي، 
مروراً مبركز جامع ال�سيخ زايد الكبري، لتنتهي عند 
ع�سراً،   4:00 ال�ساعة  عند  بوينت  م�ست�سفى هيلث 
اأن  اإىل  اجلعيدي  واأ���س��ار  ك��م.   15.4 م�سافة  قاطعًة 
العام  امل�سرية وللمرة االأوىل يف تاريخها تنطلق هذا 
يوماً  ع�سر  اأح��د  ولي�س  اأي��ام فقط،  �سبعة  م��دار  على 
كما كانت يف ال�سنوات ال�سبع املا�سية، موؤكداً �سعيهم 
خالل هذه االأيام اإىل تكثيف وم�ساعفة اجلهود بغية 
تو�سيع نطاق االأن�سطة التوعوية والو�سول اإىل املزيد 
من االأفراد يف خمتلف القطاعات والفئات املجتمعية. 
القافلة  فر�سان  مل�سرية  امل�ساحبة  الفعاليات  وح��ول 
جمموعة  تنظيم  امل�سرية  ف�ست�سهد   2018 الوردية 
جانب  واإىل  وال��ت��وع��وي��ة،  الرتفيهية  الفعاليات  م��ن 
العا�سمة  واخل���ت���ام يف  ب��ال�����س��ارق��ة،  االف��ت��ت��اح  ح��ف��ل��ي 
اأب��وظ��ب��ي ���س��ت��ق��ام ك��ل م��ن ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��م��ة الوردية، 
بجانب  الوردية،  القوارب  وم�سرية  وردي��ة،  وخطوات 
�سيقام يف ثالث  الذي  املرح لالأطفال”،  “يوم  تنظيم 

اأيام امل�سرية يف بحرية القدرة بدبي.

•• كانربا-وام:

���س��ارك��ت ���س��ف��ارة دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
ب��اأ���س��رتال��ي��ا يف م��ه��رج��ان ال��ت��ع��دد ال��ث��ق��ايف ال�سنوي 
والذي اأقيم يف العا�سمة اال�سرتالية كانربا يف يوم 

ال�سبت 17 فرباير اجلاري.
�سهدت خيمة االإمارات باملهرجان اإقباال جماهرييا 
اإع��ج��اب��ه��م و�سعادتهم  ال����زوار ع��ن  م��ت��م��ي��زاً، وع���رب 
االأزياء  على  ا�ستملت  التي  االإم��ارات  بزيارة خيمة 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ف��ل��ك��وري��ة  وامل��ع��رو���س��ات  التقليدية 
من  امل��ح��ل��ي��ة  وامل�����س��روب��ات  التثقيفية  امل��ط��ب��وع��ات 
وال��ت��م��ور واالأن�����س��ط��ة الرتاثية  وال���ك���رك  ال��ق��ه��وة 
اأن  التي تعك�س غنى وتنوع تاريخ االإم��ارات. يذكر 
اأكرث من 280 األف زائر �سهدوا مهرجان التعدد 
الثقايف ال�سنوي لهذا العام والذي ياأتي يف ن�سخته 
1996 حتت  22 عاماً منذ انطالقه يف العام  ال� 
اإ�سراف وتنظيم وزارة ال�سوؤون الثقافية بالعا�سمة 

االأ�سرتالية كانرب.

•• اأبوظبي-وام:

بحث العميد ثاين بطي ال�سام�سي، مدير اإدارة التدريب بقطاع املوارد الب�سرية ب�سرطة اأبوظبي، 
مع ال�سيد �سون �سوجنون، �سابط االرتباط يف ال�سفارة الكورية لدى الدولة، �سبل التعاون امل�سرتك 
على  اللقاء  خ��الل  ال�سام�سي  العميد  واأث��ن��ي  التدريب.  جم��االت  يف  الكورية  الداخلية  وزارة  مع 
التي  الكبرية  بالتطورات  اأ�ساد  كما  التدريبية  بالعملية  امل�سرتك بني اجلهتني لالرتقاء  التعاون 
حققتها ال�سرطة الكورية يف تطبيق اف�سل املمار�سات املتقدمة لتطوير التدريب مبجاالت العمل 
ال�سرطي واالأمني. ومن املقرر اأن يقوم وفد من ال�سرطة الكورية بزيارة للقيادة العامة ل�سرطة 

اأبوظبي ال�سهر اجلاري، بح�سب االتفاق بني اجلهتني للتباحث حول التمارين امل�سرتكة.

�صفارة الدولة ت�صارك يف مهرجان التعدد 
الثقايف ال�صنوي يف كانربا لعام 2018

�صرطة اأبوظبي والداخلية الكورية 
تبحثان التعاون يف التدريب

�صمن مبادرات عام زايد..برنامج )مل( يلهم اأكرث من 300 طالب من اأ�صحاب الهمم

الفر�صان والأطباء ينطلقون 28 فرباير اجلاري لن�صر الوعي وتقدمي الفحو�صات املجانية ل�صرطان الثدي

»فر�صان القافلة الوردية« يجوبون الإمارات ال�صبع بـ»العيادة املتنقلة” يف �صبعة اأيام
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•• دبي-وام:

دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وقعت 
والعمل  االإ�سالمية  ال�سوؤون  ودائ��رة 
تفاهم  م����ذك����رة  دب�����ي  يف  اخل�������ريي 
اال�سرتاتيجية بني  ال�سراكة  لتعزيز 
اجلانبني وتوطيد عالقات امل�سوؤولية 
االجتماعية وتعزيزها واإر�ساء دعائم 

العمل االجتماعي واالإن�ساين.
�سعادة  دب��ي  �سرطة  املذكرة عن  وق��ع 
القائد  امل��ري  اللواء عبد اهلل خليفة 
العام ل�سرطة دبي .. فيما وقعها عن 
اأحمد  ال�سيخ  الدكتور حمد  الدائرة 
ال�سوؤون  دائ��رة  عام  مدير  ال�سيباين 
االإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي.

املري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  واأك���د 
التعاون  اأهمية   - التوقيع  خ��الل   -
والتن�سيق بني الدوائر احلكومية ملا 

له من نتائج مثمرة تنعك�س وت�سب 
اإ�سافة  امل�سرتك  العمل  م�سلحة  يف 
القنوات  اأه����م  اأح����د  ي��ع��ت��رب  اأن����ه  اإىل 
والعمل  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ل��ت��ق��ري��ب 
امل�سلحة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واح�����د  ك��ف��ري��ق 
متميزة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  ال��ع��ام��ة 
اإىل  واأ���س��ار  وامل��ق��ي��م��ني.  للمواطنني 
اأن ال�سراكة والتعاون يف دبي اأ�سبحا 
مثاال يحتذى به لي�س على ال�سعيد 
بل على  االإقليمي فح�سب  اأو  املحلي 
ال�سعيد الدويل اأي�سا وذلك بف�سل 
توجيهات قيادتنا الر�سيدة .. م�سيدا 
االإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  بحر�س 
املبادرات  دعم  على  اخلريي  والعمل 
يدا  والعمل  واالجتماعية  االإن�سانية 
ب��ي��د م���ع ���س��رط��ة دب����ي ع��ل��ى حتقيق 
ال���������س����راك����ة اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة بني 
الدكتور  ق��ال  جانبه  من  الطرفني. 

ح��م��د ال�����س��ي��خ اأح��م��د ال�����س��ي��ب��اين اإنه 
يف ����س���وء ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�������ارات 
وحتقيقا  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ال����س���ت�������س���راف 
ل�ساحب  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل���ل���روؤي���ة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
لال�ست�سراف  ت��ه��دف  وال���ت���ي  اهلل” 
امل��ب��ك��ر ل��ل��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات يف كل 
القطاعات احليوية وحتليلها وو�سع 
اخل��ط��ط اال���س��ت��ب��اق��ي��ة ب��ع��ي��دة املدى 
ل��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة لتحقيق 
م�سالح  خل���دم���ة  ن��وع��ي��ة  اإجن�������ازات 
موائمة  اإىل  ال��دائ��رة  ت�سعى  ال��دول��ة 
ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة ومنها 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  ت��ع��زي��ز 
وع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات ���س��راك��ة م��ع جميع 
وا�ستدامتها  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 

حر�س  واأك�������د  امل�����ج�����االت.  ���س��ت��ى  يف 
اجل��ان��ب��ني م��ن خ���الل امل���ذك���رة على 
امل�سرتكة يف جميع  ا�ستثمار اجلهود 
امل�سارات ذات العالقة بني الطرفني 
واالإ�سهام يف تعزيز التعاون البناء يف 
جماالت معينة بح�سب االخت�سا�س 
وه������ي جم��������االت ج���م���ع ال���ت���ربع���ات 
الداخلية  امل���������س����اع����دات  وت���ن���ظ���ي���م 
باأرقى  واخلارجية لتقدمي خدماتنا 
امل�����س��ت��وي��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإم�����ارة 
مبادرات  ظ��ل  يف  وال�سيما  وال��دول��ة 
“ عام زايد 2018 “ والذي يج�سد 
التي  وال��ف��ري��دة  اال�ستثنائية  املكانة 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ميثلها 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه “ 

لدى كل اإماراتي.
تنظيم  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 
اآلية العمل والتن�سيق بني الطرفني 

ال���ت���ع���اون يف جم����ال جمع  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الداخلية  وامل�������س���اع���دات  ال��ت��ربع��ات 
بينهما  امل�������س���رتك���ة  واخل�����ارج�����ي�����ة 
والدعم امل�سرتك يف تعزيز اجلوانب 
امل�سرتك  والعمل  الدينية  التوعوية 
عدد  ويف  احل��ج  موا�سم  يف  والتعاون 
مب�ساعدة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل����ج����االت  م���ن 
املع�سرين  العقابية  املوؤ�س�سات  ن��زالء 
الذين عليهم متطلبات مالية وديات 
تبادل  جم��ال  يف  والتن�سيق  �سرعية 
املعارف واملهارات والتعاون يف توفري 
متطلبات امل�سلمني اجلدد والتن�سيق 
االأن�������س���ط���ة  وال�����ت�����ع�����اون يف جم������ال 

والربامج التوعية الدينية للنزالء.
الرئي�سية  التعاون  جم��االت  وترتكز 
اخلدمات  تبادل  على  الطرفني  بني 
اخلريية  االأع��م��ال  يف  واال�ست�سارات 
التن�سيق  تت�سمن  التي  واالإن�سانية 

واختيار  ل��ت��ح��دي��د  ال���ط���رف���ني  ب���ني 
ال���ذي���ن عليهم  امل��ع�����س��ري��ن  ال���ن���زالء 
ومتطلبات  م�ستحقة  �سرعية  دي��ات 
م��ال��ي��ة واج���ب���ة ال�������س���داد ح��ي��ث يعد 
باأ�سماء  ك�����س��وف��ات  االأول  ال���ط���رف 
املتفق  ل��ل�����س��روط  وف��ق��ا  امل�ستحقني 
عليها بني الطرفني ويوفر الطرف 

لل�سداد وفقا  املطلوبة  املبالغ  الثاين 
الإمكانياته وملا يراه منا�سبا.

ويف جمال البحوث والتوعية الدينية 
التن�سيق  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان  ات��ف��ق   ..
امل�سلمني  ورع��اي��ة  توعية  يف  بينهما 
اجلدد يف املوؤ�س�سات العقابية ومراكز 
ال�سرطة والتن�سيق بخ�سو�س توفري 

بلغات  الدينية  وامل��راج��ع  الكتيبات 
العربية  ب��غ��ري  ل��ل��ن��اط��ق��ني  خمتلفة 
والتن�سيق بخ�سو�س ا�سدار �سهادات 
االإ�سالم للم�سلمني اجلدد والتعاون 
الدينية  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج  تنفيذ  يف 
الثاين ح�سب  الطرف  ينظمها  التي 

اخلطة ال�سنوية.

••عجمان -وام:

يف  املركزية  الب�سرية  امل���وارد  تنظمها  التي  االبتكار  ا�ستوديو  فعاليات  ام�س  ب���داأت 
خمتلف  من  موظفا   25 مب�ساركة  امل�ستقبل  حكومة  ت�سميم  عنوان  حتت  عجمان 

اجلهات احلكومية يف االإمارة وذلك يف فندق عجمان �سراي .
املركزية  الب�سرية  امل��وارد  ال�سويدي مدير عام  را�سد عبدالرحمن بن ج��ربان  واأك��د 
االإم��ارات لالبتكار  �سهر  اإم��ارة عجمان يف  ياأتي �سمن مبادرات  الفعالية  اأن تنظيم 
لت�ساهم يف حتقيق روؤية القيادة الر�سيدة بتعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لالإبتكار 
وبناء القدرات ون�سر ثقافة االبتكار يف املجتمع االإماراتي لت�سبح ركيزة اأ�سا�سية يف 

تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار.
التي من  املبتكرة  امل��ب��ادرات واالأف��ك��ار  الفعاليات فر�سة لتقدمي  اأن ه��ذه  اإىل  واأ���س��ار 
�ساأنها اأن ت�ساهم يف حت�سني اأداء املوؤ�س�سات احلكومية واالإطالع على اأف�سل املمار�سات 

املطبقة عامليا وحمليا واالإ�ستفادة منها يف عملية التطوير وتطوير املعرفة بال�سيا�سات 
واالأدوات التي ت�سهم يف حتقيق االإبتكار من اأجل االإرتقاء مب�ستويات االأداء.

الب�سري يف حكومة  امل��ال  راأ���س  ا�ستثمار  املركزية على  الب�سرية  امل��وارد  واأك��د حر�س 
واالإبداع  امل�ساركة  اإط��ار من  يف  مبتكرة  اأنظمة  تطويرية  برامج  عجمان من خالل 
نحو  الرامية  جهودها  مو�سحا  متميزة..  حكومة  اإىل  و�سوال  الوظيفي  والتمكني 
بناء قدرات املوظفني يف جمال االبتكار وطرح االأفكار االإبداعية مبا ي�سمن اكت�ساب 

مهارات ومعارف جديدة.
متكني  اأهمها  حم��اور  ع��دة   - يومني  ي�ستمر  ال��ذي   - االبتكار  ا�ستوديو  وي�ستعر�س 
امل�ساركني من التعرف على م�ستوى اإدراكهم ملجموعة من املمار�سات واأدوات االبتكار 
عملية  جتربة  وعر�س  الرقمي  الع�سر  يف  االبتكار  م�سادر  اأهم  ومناق�سة  اجلديدة 
ملجموعة من اأدوات االبتكار اإ�سافة اإىل مناق�سة حكايات االبتكار ومترين عملي حول 

حتدي االبتكار.

هيئة الطرق والإمارات دبي الوطني ت�صهالن تق�صيط املخالفاتبدء فعاليات ا�صتوديو البتكار يف عجمان
•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي وبالتعاون مع بنك االإمارات 
دفع  تق�سيط  على  مبقت�ساها  العمل  ي��ج��ري  م��ب��ادرة  الوطني  دب��ي 
مل�ستخدمي  للهيئة  التابعة  املخالفات  على  املرتتبة  الغرامات  مبالغ 
امل��و���س��م��ي��ة وذلك  امل���واق���ف  ب��ط��اق��ات  ال��ط��ري��ق وتق�سيط دف���ع ر���س��وم 
بطاقات  بوا�سطة  الغرامة  مبلغ  ح�سب  خمتلفة  زمنية  ف��رتات  وفق 
االئتمان اخلا�سة بهم وبدون فوائد. جاء ذلك ا�ستنادا اإىل اتفاقية 

َعت بني الطرفني جرت موؤخرا. �سراكة ُوقِّ
اأن  الهيئة  يف  امل��ال��ي��ة  تنفيذي  اإدارة  م��دي��ر  الكعبي  اأح��م��د  واأو����س���ح 
الهيئة اتفقت مع بنك االإمارات دبي الوطني على خطة لدفع مبالغ 

الغرامات املرتتبة على املخالفات التابعة للهيئة ودفع تعرفة املواقف 
املو�سمية وذلك من خالل تق�سيطها بدون فوائد على مدى 3 اأو 6 
اأو 9 اأو 12 �سهرا. وميكن لعمالء البنك اال�ستفادة من خطة الدفع 
بنك  م��ن  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  على  امل�سرفية  اخل��دم��ات  تطبيق  ع��رب 
البيع من هيئة  الوطني وعرب جميع حمطات نقاط  االإم��ارات دبي 

الطرق واملوا�سالت.
وم��دي��ر عام  اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  امل��رزوق��ي  اأح��م��د  ذك��ر  ب���دوره 
للخدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك االإم��ارات دبي الوطني ان هذه 
املبادرة تاأتي انطالقا من حر�س بنك االإم��ارات دبي الوطني لدعم 
م�سرية امل�سوؤولية املجتمعية ولتعزيز خدمة متعاملي البنك والهيئة 

من خالل توفري حلول دفع مميزة و�سل�سة.

تفاهم بني �صرطة دبي ودائرة ال�صوؤون الإ�صالمية 

موارد ال�صارقة توا�صل دعمها ل�صهر المارات لالبتكار يف ال�صرقية   

�صرطة ال�صارقة ت�صتعر�س ا�صرتاتيجية البتكار مع �صركائها ال�صرتاتيجيني

دفاع مدين عجمان ينفذ حملة تفتي�صية مفاجئة

•• ال�شارقة-الفجر:

اأدوات حتفيز  وك��اأداء من من   ، الدولة كمركز عاملي لالبتكار  ملكانة  تعزيزا 
اجلهات احلكومية واالفراد على تبني ممار�سات االبتكار على م�ستوى الدولة 
، نظمت دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة الربنامج التدريبي “ االبتكار روؤية 
االمارات امل�ستقبلية “ يف فرع الدائرة مبدينة كلباء ، وذلك على مدى اأربعة 
اأيام متتالية 18-21-2-2018  ومب�ساركة 38 موظف وموظفة ، وياأتي 
ذلك يف �سياق اجلهود واملمار�سات املبتكرة التي تتبناها اإمارة ال�سارقة يف رفع 
ت�سهم  واأف��ك��ار  م��ب��ادرات  لتنفيذ  ل��دى موظفي احلكومة  االبتكارية  امل��ه��ارات 

لالرتقاء باملجتمع وحتقيق ال�سعادة لالأفراد.
، االب��ت��ك��ار وم��داخ��ل��ه ،  ال��روؤي��ة امل�ستقبلية ل��الإم��ارات  ي��رك��ز ال��ربن��ام��ج على 
بيئة  لتطوير  االبتكار  ا�سرتاتيجيات  عمل  كيفية   ، االبتكار  ا�سرتاتيجيات 
اأدوات االبتكار واإ�سقاطها على  ، ا�ستخدام  العمل ، ممار�سة مهارات االبتكار 
بيئة العمل.  كما ي�سرح الربنامج تقييم العمل االبتكاري املتوافق مع اخلطط 

اال�سرتاتيجية ،املحفزات للعمل االبتكاري واملعوقات وطريقة تفاديها .

•• ال�شارقة -وام:

ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء  اأك��د 
ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة ال�����س��ارق��ة اأهمية 
ت�ساعد  ال���ت���ي  احل����ل����ول  اك���ت�������س���اف 
وتوفري  املجتمع  اأم��ن  تر�سيخ  على 
ال���ب���ي���ئ���ة ال���������س����احل����ة واحل���ا����س���ن���ة 
االقت�سادية  وامل�سروعات  للمبادرات 
واال�ستثمارية و�سمان جودة احلياة 
اجلرائم  خ��ط��ر  ي���وؤرق���ه���ا  ال  ال���ت���ي 
والتحديات  وال���ك���وارث  واحل�����وادث 

االأمنية.
ال�سركاء  ملتقى  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
اإدارة  ن���ظ���م���ت���ه  ال�������ذي  وامل���ع���ن���ي���ني 
االأداء  وت���ط���وي���ر  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
و�سناعة  جت��ارة  بغرفة  مبقر  ام�س 
ال�سارقة وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية 
ال���ق���ي���ادة ن���ح���و ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل مع 
واملعنيني  اال�سرتاتيجيني  �سركائها 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  الدوائر  من 
املدين  املجتمع  والهيئات ومنظمات 
التي  وال����وق����وف ع��ل��ى االإجن���������ازات 
ال�سركاء  ال���ت���زام  ���س��وء  يف  حت��ق��ق��ت 

ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى حت��ق��ي��ق م���وؤ����س���رات 
االإمارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة 
الزري  �سيف  اللواء  وقال   .  2021
امل��ل��ت��ق��ى - الذي  ال�����س��ام�����س��ي خ���الل 
احلكومية  ال��دوائ��ر  روؤ���س��اء  ح�سره 
مبارك  عبداهلل  والعميد  بال�سارقة 
ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
ال�سارقة اإىل جانب مدراء اجلامعات 
ال�سارقة  ����س���رط���ة  ����س���ب���اط  وك����ب����ار 
 - اال�سرتاتيجية  املوؤ�سرات  وم��الك 
ان توجهاتنا اال�سرتاتيجية ت�ستلهم 

ال�سمو  ����س���اح���ب  وت���وج���ه���ات  ف���ك���ر 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
مل�ستقبل  وروؤي���ت���ه  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
تتطلع نحو غد  التي  االإم���ارة  ه��ذه 
ما  م��ع  احل��ا���س��ر  ع��ط��اء  فيه  يتكافاأ 
ت���رث���ه االأج�����ي�����ال م����ن خ����ري ورخ�����اء 
على  يقوم  وا�ستقرار  وت��ق��دم  واأم���ن 
ملا  وق�����راءة  للم�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف 
جمتمعنا  ويف  ح��ول��ن��ا  م���ن  ي��ح��دث 
من ظواهر ومتغريات يف كل جمال 

م���ن امل����ج����االت وم����ا ����س���وف حتدثه 
يف  واأو�ساعنا  حياتنا  على  اأث��ر  م��ن 
احل��ا���س��ر وامل�����س��ت��ق��ب��ل . واأ����س���اف “ 
م���ن م��ن��ط��ل��ق اأن االأم�����ن ي��ع��ت��رب يف 
ال��ت��ي يتوجب  ال��ت��ح��دي��ات  ط��ل��ي��ع��ة 
علينا جميعاً اأن ن�سعها يف احل�سبان 
ونحن نخطط حلا�سرنا وم�ستقبلنا 
اأو  امل���ج���ال االج���ت���م���اع���ي  ����س���واء يف 
بات  فقد  التنموي  اأو  االق��ت�����س��ادي 
املعلومات  نت�سارك  اأن  علينا  ل��زام��اً 
“ ..م�سريا اىل ان امللتقى  واالأفكار 

الهموم  ال�سنوي يعد من�سة لبلورة 
تعزيز  نحو  امل�سرتكة  وامل�سوؤوليات 
املختلفة  باأبعاده  واال�ستقرار  االأمن 
االلتزام بتحقيق موؤ�سرات  اإط��ار  يف 
االإمارات  لروؤية  الوطنية  االأج��ن��دة 

.  2021
اإدارة  ق����دم����ت  امل���ل���ت���ق���ى  وخ��������الل 
االأداء  وت���ط���وي���ر  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اال�سرتاتيجية  ل��ل��خ��ط��ة  ع���ر����س���اً 
ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة 
وعقدت ور�س عمل مت خاللها بحث 
حتقيق  يف  ال�سركاء  م�ساركة  كيفية 
اأه��داف القيادة من خالل املبادرات 
لتحقيق  امل�������س���رتك���ة  وال���ع���م���ل���ي���ات 

االأهداف اال�سرتاتيجية.
ا�سرتاتيجية  امللتقى  ا�ستعر�س  كما 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ل��ل��ق��ي��ادة  االب��ت��ك��ار 
اإىل تطوير  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�����س��ارق��ة 
وتر�سيخ  االول����وي����ة  ذات  خ���دم���ات 
ث��ق��اف��ة االأب��ت��ك��ار . ويف اخل��ت��ام كرم 
ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ���س��ع��ادة 
ال�����س��رك��اء وامل��ع��ن��ي��ني م���ن خمتلف 
احلكومية  وال�����دوائ�����ر  ال����������وزارات 

امل�ساركني باعمال امللتقى .

•• عجمان-وام:

نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين 
مفاجئة  تفتي�سية  حملة  بعجمان، 
وامل�ستودعات  العمال  م�ساكن  على 
ال�سناعية  امل���ن���اط���ق  اإح�������دى  يف 
باالإمارة اأم�س االول، وذلك للتاأكد 
من ا�ستيفائها ا�سرتاطات الوقاية 

وال�سالمة.
واأفاد املقدم في�سل حممد ال�سيبة، 
املدنية  احلماية  اإدارة  مدير  نائب 
ب���اأن احلملة  ب������االإدارة  وال�����س��الم��ة 
مالحظات  وج�������ود  ع����ن  ك�����س��ف��ت 
االأم������ن  ا������س�����رتاط�����ات  ت���ن���ف���ي���ذ  يف 
امل�ستودعات،  بع�س  يف  وال�سالمة 
م��ن��ه��ا م�����س��ت��ودع ي�����س��م اأك�����رث من 
غ��از، مت تخزينها  ا�سطوانة   100

ت�����س��ك��ل خ���ط���راً، وتعترب  ب��ط��ري��ق��ة 
اأن  اإىل  م�سرياً  للقوانني،  خمالفة 

م��ث��ل ه���ذه اال���س��ط��وان��ات ي��ج��ب اأن 
منا�سبة  اأم��اك��ن  يف  تخزينها  ي��ت��م 

للتهوية، وبعيدة عن جتمعات �سكن 
العمال. واأكد ال�سيبة اأنه مت اإعطاء 

املدة  بح�سب  مهلة  امل�ستودع  مالك 
املتبعة، لتنفيذ ا�سرتاطات الوقاية 
وال�سالمة املطلوبة منه، ويف حال 
مل يقم بتنفيذ اال�سرتاطات خالل 
مفت�سو  �سيقوم  امل���ح���ددة،  ال��ف��رتة 
تفتي�س  وال�سالمة بحملة  الوقاية 
ثانية على نف�س امل�ستودع وانذاره، 
الثالثة،  امل��رة  يف  �سبطه  ح��ال  ويف 
الالئحة  ب��ح�����س��ب  خم��ال��ف��ت��ه  ت��ت��م 
القانونية. ونا�سد ال�سيبة اأ�سحاب 
وامل�ستودعات  ال�سكنية  ال��وح��دات 
با�سرتاطات  االل�����ت�����زام  �����س����رورة 
ال�������س���الم���ة ال����وق����ائ����ي����ة، واإج��������راء 
احلريق  ملعدات  الالزمة  ال�سيانة 
واأج��ه��زة االإن����ذار، وع��دم ا�ستغالل 
بع�س  لتخزين  ال��ط��وارئ  خم���ارج 

املواد واملخلفات والب�سائع فيها.

املحكمة املدنية مبحاكم دبي تنظم ور�صة 
عمل ملناق�صة اأ�صباب الأحكام امللغية

من خالل مركز الإمارات للخدمات الفنية

اأكرث من 117 األف عملية �صيانة قدمتها 
موا�صالت الإمارات ملتعامليها يف 2017

•• دبي –الفجر:

املحكمة  رئي�س  �سيف  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  القا�سي  ���س��ع��ادة  عقد 
املدنية،  املحكمة  لق�ساة  عمل  ور���س��ة  دب���ي،  مبحاكم  امل��دن��ي��ة 
املحكمة  ال�سادرة من  االأحكام  ملناق�سة ولالطالع على  وذلك 
اإلغائها.  اأ�سباب  ملناق�سة  األغيت من حمكمة اال�ستئناف  والتي 
بداية االجتماع  اإبراهيم يف  اأحمد  القا�سي  �سعادة  وّجه  حيث 
كل ال�سكر والتقدير لق�ساة املحكمة، وذلك جلهودهم املبذولة 
اأن  �سعادته  وبني  ال��دع��اوي،  يف  الف�سل  �سرعة  واجنازاتهم يف 

هدف الور�سة هو رفع كفاءة الق�ساة وتبادل االآراء القانونية 
تاأييد  ن�سبة  اأعلى  لتحقيق  االأحكام  مناق�سة  من  واال�ستفادة 

لالأحكام.
وت����وىل ك��ل ق��ا���س��ي ب��امل��ح��ك��م��ة امل��دن��ي��ة ع��ر���س االأح���ك���ام التي 
اأ�سدرها ومت اإلغائها مبحكمة اال�ستئناف وبيان �سبب االإلغاء، 
حيث مت مناق�سة تلك االأ�سباب بني ق�ساة املحكمة لبيان الراأي 
القانوين فيها، وقد حققت املحكمة املدنية ن�سبة تاأييد الأحكام 
وللدعوى   ،94% بن�سبة   2017 ع��ام  يف  الكلية  ال��دع��وى 

اجلزئية بن�سبة 88%.

•• دبي –الفجر:

االإم��������ارات ممّثلة  م���وا����س���الت  ك�����س��ف��ت 
 - الفنية   للخدمات  االإم���ارات  مبركز 
اأحد جمموعة مراكز االأعمال التابعة 
العام  تنفيذها خالل  للموؤ�س�سة-، عن 
األ���ف عملية   117 اأك���رث م��ن  امل��ا���س��ي 
الفنية  ور�سها  عرب  للمركبات  �سيانة 
امل��ت��وزع��ة يف دب��ي وال�����س��ارق��ة وعجمان 
الفنية  خدماتها  لتقدم  القيوين،  واأم 
املتنوعة لالأفراد واملوؤ�س�سات والدوائر 

املحلية و�سركات القطاع اخلا�س.
ال�����س��ي��د ع��ب��ي��د رب��ي��ع املحريبي  واأف������اد 
للخدمات  االإم����������ارات  م���رك���ز  م���دي���ر 
ور�سة   16 وع��رب  امل��رك��ز  ب���اأن  الفنية، 
ف��ن��ي��ة ت���اب���ع���ًة ل����ه، مت��ك��ن م���ن تقدمي 
خالل  ���س��ي��ان��ة  خ���دم���ة   117549
التي  اخلدمات  �سملت  حيث   ،2017
واإ�سالح  �سيانة  خ��دم��ة  تقدميها  مت 
واالآليات  والثقيلة  اخلفيفة  املركبات 
ب��اخ��ت��الف��ه��ا وذل����ك وفقاً  وال����دراج����ات 
الحتياجات ومتطلبات املتعامل، وعدد 
من اخلدمات الفنية امل�ساندة االأخرى، 
كقطر امل��رك��ب��ات واالآل��ي��ات وب��ي��ع قطع 

الغيار، اإ�سافة اإىل اال�ست�سارات الفنية 
يف جمال خدمات ال�سيانة واالإ�سالح، 
املركبات  وت��ن��ظ��ي��ف  غ�سيل  وخ���دم���ات 

وغريها.
واأّكد املحريبي اأن الطاقة اال�ستيعابية 
اليومية للمركز ت�سل اإىل �سيانة اأكرث 
من 500 مركبة يف اليوم، وذلك من 
740 فني  م��ن  امل��ك��ون  خ��الل طاقمه 
وتقني مدرب وموؤهل، و45 حارة فنية، 
االأمر الذي يعك�س حر�س املوؤ�س�سة على 
خدماتها  وم�ستوى  منظومة  تطوير 
يف  امل�ستمر  النمو  ي��واك��ب  مب��ا  الفنية 
واخلدمات  وامل��وا���س��الت  النقل  ���س��وق 
الفنية يف الدولة، ما جعلها حمل ثقة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  متعامليها 

واخلا�س وكذلك االأفراد.
موا�سالت  ب�����اأن  امل���ح���ريب���ي  واأو�����س����ح 
االإم����������ارات ق���دم���ت خ���دم���ات���ه���ا خالل 
املتعاملني  م���ن  ل��ع��دد  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
ال��داخ��ل��ي��ني واخل��ارج��ي��ني م��ن خالل 
اإمارتي  يف  متوزعة  خارجية  ور�س   5

اإم��داد دبي،  دبي وعجمان ت�سم ور�سة 
مطار  ور�سة  الهند�سي،  املكتب  ور�سة 
بلدية  ور���س��ة  ج��ان��ب  اإىل  م��ك��ت��وم،  اآل 
عجمان، واإميز جروب، وور�سة �سرطة 
اأنه يتبع املركز كذلك  عجمان، منوهاً 
اأم  ور�����س  ت�سمل  داخ��ل��ي��ة  ور���س��ة   11
الرمول، والق�سي�س، والقوز، وور�سان 
اإىل ج��ان��ب ع����دد من  دب����ي،  اإم������ارة  يف 
وعجمان  ال�سارقة  يف  املتوزعة  الور�س 

واأم القيوين.
موا�سالت  ب������اأن  امل���ح���ريب���ي  واأ������س�����ار 
ور�سها  خ����الل  م���ن  ت���ق���وم  االإم���������ارات 
الفنية بتقدمي الدعم لكافة �سركائها 
القطاعني  م�����ن  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
تبذل  ح���ي���ث  واخل�����ا������س،  احل���ك���وم���ي 
وتوظف  اإمكانياتها  وحت�سد  جهودها 
اأج����ل ت��ق��دمي منظومة  خ��ربات��ه��ا م��ن 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ورائ������دة، وت��ن��ف��ذ يف 
املجتمعية  ال��ت��زام��ات��ه��ا  نف�سه  ال��وق��ت 
العمل  و�سوق  واملوظفني  البيئة  جت��اه 

واملجتمع ككل.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  ع��ق��دت 
 - اأبوظبي  يف  مبقرها   - عمل  ور�سة 
امل�ستوى  و���س��ف  بعنا�سر  للتعريف 
اجلديدة ملخرجات التعلم للمنظومة 
الوطنية للموؤهالت التي انتهى فريق 
اإدارة املنظومة من تطويرها وذلك يف 
اإطار �سعيها ملواكبة وتلبية متطلبات 
اال�سرتاتيجية  االإم�����������ارات  روؤي��������ة 
االإم�����ارات  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2021
الور�سة  ح�����س��ر   .  2071 امل��ئ��وي��ة 
موؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ع����ن  مم���ث���ل���ون 
احلكومية  وال�����ت�����دري�����ب  ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال�سناعية  وال��ق��ط��اع��ات  واخل��ا���س��ة 
املختلفة للتعرف على عنا�سر و�سف 
الع�سرة  التعلم  ملخرجات  امل�ستويات 
العلمية  وامل���ن���ه���ج���ي���ة  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 
للو�سول  اتباعها  مت  ال��ت��ي  والفنية 
التي  واالأ���س��ب��اب  املخرجات  تلك  اإىل 
تطوير  على  للعمل  بالهيئة  دف��ع��ت 
الن�سخة املحدثة مما ميكن ت�سميته 
لتطوير  الت�سغيلية”  “املنظومة 
امل�ستوى  على  ومقارنتها  امل��وؤه��الت 

الوطني. وتعرف احل�سورعلى حقول 
املعرفة واملهارات والكفايات اجلديدة 
التي اأ�سبحت ثالثة حقول بدال من 
احلقول اخلم�سة للمنظومة ال�سابقة 
التي كان ينق�سم فيها حقل الكفايات 

اىل ثالثة حقول ثانوية.
للتعريف  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  وت��ط��رق��ت 

التي  للموؤهالت  الدولية  باملنظومة 
تتوىل “منظمة اليون�سكو” تطويرها 
فيها  وت�سارك  العاملي  امل�ستوى  على 
ب�سكل  ل��ل��م��وؤه��الت  الوطنية  الهيئة 
عن  ال��وح��ي��د  امل��م��ث��ل  ب�سفتها  ف��اع��ل 

املنظومات اخلليجية والعربية.
املهريي  ث��اين  الدكتور  �سعادة  وق��ال 

م�����دي�����ر ع��������ام ال����ه����ي����ئ����ة ال���وط���ن���ي���ة 
للموؤهالت اإن تطوير عنا�سر و�سف 
التعلم  ملخرجات  اجل��دي��دة  امل�ستوى 
ملتطلبات  علمية  ا�ستجابة  اأوال  ميثل 
ال�سرورية  الوطنية  ال��ق��درات  ب��ن��اء 
الف�ساء  للدخول وامل�ساركة يف ع�سر 
واخلدمات  اال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 

موؤهالت  تطوير  خ��الل  من  الذكية 
الفردية  ال��ق��درات  تعزيز  اإىل  ت��ق��ود 
التفكري  جم�����االت  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
وحل  ال�سامل  والتحليل  االإب���داع���ي 

امل�سكالت والعمل اجلماعي.
و�سف  عنا�سر  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
امل�ستوى اجلديدة ملخرجات التعلم قد 

اآخذت بعني االعتبار روؤية الدولة يف 
ت�ستوجب  والتي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
وم�سميات  ن����وع  يف  ج���ذري���ا  ت��غ��ي��ريا 
وهو  امل�ستقبلية  الوظائف  وهيكلية 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اإل��ي��ه  اأ���س��ار  م��ا 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
والتعاون الدويل يف “ القمة العاملية 

للحكومات “ موؤخرا.
املطرو�سي  ن���ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
الوطنية  امل���ن���ظ���وم���ة  اإدارة  م���دي���ر 
امل�ستوى  و�سف  عنا�سر  اإن  املوؤهالت 
اجل�����دي�����دة مل���خ���رج���ات ال���ت���ع���ل���م هي 
ال�سابقة  ل���ل���م���خ���رج���ات  حت����دي����ث 
للمنظومة  ال��ع�����س��رة  ل��ل��م�����س��ت��وي��ات 

وال���ت���ي ج�����اءت ب��ع��د م��ن��ه��ج��ي��ة بحث 
اأجرته  ���س��ام��ل  وحت��ل��ي��ل ال���س��ت��ط��الع 
التعليم  م���وؤ����س�������س���ات  م����ع  ال���ه���ي���ئ���ة 
منها  احلكومية  الوطنية  والتدريب 
ال�����س��ع��وب��ات التي  واخل���ا����س���ة ح����ول 
واجهتها يف تطبيق خمرجات التعلم 
ال�سابقة والتي مازالت ت�سكل العمود 
ال����ف����ق����ري ل���ل���م���خ���رج���ات اجل����دي����دة 
واملهارات  امل��ع��ارف  حقلي  يف  ال�سيما 
االأخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار متطلبات  م��ع 
ومكونات  وطبيعة  اجلديدة  املرحلة 

الوظائف واملهن امل�ستقبلية.
م�ساركة  اأن  امل���ط���رو����س���ي  واأك��������دت 
الدولية  املنظومة  مب�سروع  الهيئة 
اليون�سكو”  “منظمة  للموؤهالت مع 
امل�ستوى  على  الهيئة  مكانة  يعك�س 
املوؤهالت  اأن��ظ��م��ة  ال���دويل يف جم��ال 
وم��دى ال��دور الفني ال��ذي ميكن اأن 
الدولية  للمنظمة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه 
تعلم  ت��ط��وي��ر خم���رج���ات  يف جم����ال 
مرحلة  يف  �ستكون  دول��ي��ة  ملنظومة 
العاملة  القوى  النتقال  اأداة  الحقة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���امل���ي م���ن خالل 

االعرتاف املتبادل باملوؤهالت.

�صرطة اأبوظبي تنفذ 108 طلعات 
جوية يف يناير 2018

اعتماد الهيكل التنظيمي واخلطط 
امل�صتقبلية لدفاع مدين دبي

•• دبي-وام:

ا�ستقبل معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن العام يف دبي، 
يف مكتبه �سباح ام�س، �سعادة اللواء خبري را�سد ثاين املطرو�سي، مدير عام الدفاع املدين 
اأحمد عتيق املقعودي، مدير مكتب نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن  بدبي، بح�سور العميد 
بالدفاع املدين بدبي.  القرار  ال�سيا�سات ودعم  اإدارة  املهريي، مدير  العام، وعفاف جا�سم 
جرى خالل اللقاء اعتماد الهيكل التنظيمي لالإدارة العامة للدفاع املدين بدبي، حيث قام 
�سعادة اللواء املطرو�سي بتقدمي �سرح مف�سل حول توزيع املنا�سب االإدارية واالأق�سام التي 
ي�سملها الهيكل التنظيمي. كما مت خالل االجتماع ا�ستعرا�س اخلطط امل�ستقبلية للدفاع 

املدين بدبي، ومناق�سة اآخر امل�ستجدات واملوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك.

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت اإدارة جناح اجلو، بقطاع العمليات املركزية ب�سرطة 
اأبوظبي، “108” طلعات جوية، يف �سهر يناير من العام 
اجلاري، على الطرق اخلارجية يف اإمارة اأبوظبي وت�سمنت 
و3  تدريبية،  و25  ال�سرطية،  باملهام  خا�سة  طلعة   42
ل��ل��دوري��ات اجل��وي��ة، و5 ل��الإ���س��ع��اف اجل���وي، و33 طلعة 

للمهام االأخرى.
مدير  البلو�سي،  ح�سن  اإب��راه��ي��م  ط��ي��ار  العميد  واأو���س��ح 

مع  ان�سجاماً  مبادرات  نفذت  االإدارة  اأن  اجلو،  جناح  اإدارة 
االإمارات  مدر�سة  طلبة  ا�ستقبال  منها   ،2018 زايد  عام 
وحما�سرة  امل��ف��رق،  مب�ست�سفى  مري�س  وزي���ارة  الوطنية، 
اأبوظبي  كلينك  كليفالند  مب�ست�سفى  العاملني  لتعريف 

بكيفية التعامل مع طائرة االإ�سعاف اجلوي.
ي��ذك��ر اأن ط��ائ��رات ج��ن��اح اجل���و جم��ه��زة ب��اأح��دث املعدات 
خدمات  لتقدمي  م��وؤه��ل  ب�سري  وك���ادر  امل��ت��ط��ورة،  الطبية 
جمتمعية واإن�سانية متميزة الإنقاذ امل�سابني ونقل املر�سى 

اإىل امل�ست�سفيات.

الوطنية للموؤهالت تعرف بعنا�صر و�صف امل�صتوى اجلديدة ملخرجات تعلم املنظومة الوطنية 

زايد لالأعمال اخلريية تطلع على م�صاريعها التي مت اإجنازها يف كينيا
•• نريوبي-وام: 

نهيان لالأعمال اخلريية  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  “ موؤ�س�سة  وف��د من  ق��ام 
واالإن�سانية “ برئا�سة �سعادة حمد �سامل بن كردو�س العامري مدير عام املوؤ�س�سة 
اإجنازها يف جمهورية كينيا  التي مت  املوؤ�س�سة اخلريية  مل�ساريع  بزيارة تفقدية 
وبلغت قيمتها ما يقارب 92 مليون درهم وذلك يف اإطار مبادراتها خالل “عام 
زايد”. وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة ح�سن عي�سى احلو�سني الوزير املفو�س 

والقائم باالأعمال لدى العا�سمة الكينية نريوبي وعدد من موظفي ال�سفارة.
وتت�سمن م�ساريع املوؤ�س�سة متابعة تطوير “ مركز ال�سيخ زايد لرعاية االأيتام 
“ والذي مت ت�سييده عام 1997 يف عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان “طيب اهلل ثراه”.
به  خا�سا  ووق��ف��ا  درا���س��ي��ة  ف�سوال  الرئي�سي  مبناه  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��رك��ز  وي�سم 
وحافالت نقل وي�ستوعب اأكرث من 200 طفل يتيم اإ�سافة اإىل مرافقيهم من 

االأمهات والكادر التعليمي للمعهد.
وتوقف الوفد على طبيعة ت�سميم “الفلل” ال�سكنية لالأطفال حيث تتكون كل 
واحدة من خم�س غرف واملرافق اخلا�سة بهم ومت توزيعهم على طابقني بحيث 

تراعي خ�سو�سية كل طفل.

ويت�سمن املركز 19 ف�سال درا�سيا واأربع وحدات �سكنية لكبار املوظفني وثماين 
للطالب  ور�ستني  ت�سميم  مت  كما  والعاملني  املوظفني  ل�سغار  �سكنية  وح��دات 
اإىل  اإ�سافة  اليدوية  احل��رف  على  الطالب  بتدريب  اخلا�سة  املعدات  كل  بهما 

خمزن ومكتب �سغري ملعلمي املركز.
كما ي�سمل املركز وحدتني اإدارتني ويعمل بهما مدير املركز والتابعون له اإ�سافة 
اإ�سافة  اإىل عيادة طبية وغرفة غ�سيل مالب�س وخزانني علوي واأر�سي للمياه 
باملياه  املركز  لتزويد  احتياطيا  للمياه  بئرا  حفر  ومت  ماء  م�سخات  ثالث  اإىل 
عند انقطاعها من اخلط الرئي�سي اإ�سافة اإىل غرف ملحول الكهرباء والتحكم 
مواقف  اإىل  اإ�سافة  الرئي�سية  البوابة  عند  واحل��ار���س  الكهربائية  باللوحات 

لل�سيارات.
كما ي�سم املركز م�سجدا وقاعة متعددة االأغرا�س ي�ستفاد من ريع اإيجارها يف 
يف  منها  ي�ستفاد  والدواجن  للخ�سروات  مزرعة  اإن�ساء  ومت  املركز  موازنة  دعم 

توفري االحتياجات اليومية لرواد املركز.
اأمناء  املركز وجمل�س  اإج��راءات تعيني مدير  الوفد من  انتهى  الزيارة  وخ��الل 
اختيار  و�سوابط  للمركز  داخلية  ل��وائ��ح  لو�سع  اإدارة  جمل�س  اإىل  اإ�سافة  ل��ه 
وتدريب  باختيار  املوؤ�س�سة  قامت  كما  كينيا  يف  ال�ساري  للقانون  وفقا  االأطفال 
وتعيني االأمهات امل�سرفات على االأطفال من املربيات واملتعلمات واملتمر�سات يف 

العا�سمة  املوؤ�س�سة يف  اأن�ساأته  الذي  زايد  ال�سيخ  م�سجد  الوفد  وزار  اخلدمات. 
تدريب  ومعهد  مكتبة  على  ويحتوي  كينيا  م�ساجد  اأك��رب  اأح��د  ويعد  نريوبي 
قناة  افتتاح  موؤخرا  و�سهد  االآيل  واحلا�سب  االإ�سالمية  والثقافة  العربية  للغة 
مت  بامل�سجد  ملحق  اإىل  اإ�سافة  جم��اورة  دول  لعدة  املركز  من  تبث  تلفزيونية 
جتهيزه كوقف جتاري عبارة عن حمالت جتارية و�سقق مكتبية بجانب مركز 

طبي و�سيدلية.
وا�ستمع الوفد اإىل االحتياجات ال�سرورية للم�سجد من قبل م�سوؤويل امل�سجد 
يف  وخا�سة  امل�سلني  ع��دد  ل��زي��ادة  نظرا  امل�سجد  يحتاجها  التي  التو�سعة  منها 
بامل�سجد  املحيطة  ال�����س��وارع  تغلق  حيث  امل��ب��ارك  رم�سان  و�سهر  اجلمعة  اأي���ام 
نتيجة توافد امل�سلني وجرى تزويد مكتبة امل�سجد بعدد من الكتب االإ�سالمية 

والعلمية الإثراء املكتبة التي يتوافد عليها الكثري من طلبة العلم.
كما زار الوفد القناة التلفزيونية التي تبث براجمها من داخل امل�سجد واأعرب 
دولة  عن  اإعالمية  مب��واد  موافاتهم  طالبني  بالزيارة  �سعادتهم  عن  موظفيها 

االإمارات وامل�ساريع التي نفذتها خا�سة يف جمهورية كينيا و�سعار “عام زايد”.
وبحث الوفد يف كينيا جهود حفر االآبار وبناء �سور االأرا�سي يف مدينة ممبا�سا 
االأرا�سي  اإىل  كينيا  ح��ج��اج  م��ن  جمموعة  ابتعاث  ج��ه��ود  اإىل  اإ���س��اف��ة  الكينية 

املقد�سة الأداء فري�سة احلج.

املكان  توفري  اإىل  يهدف  امل�سروع  اإن  العامري  ك��ردو���س  بن  حمد  �سعادة  وق��ال 
وتوفري  باجلامعات  لاللتحاق  وتاأهيلهم  وال��درا���س��ة  لل�سكن  لالأيتام  املنا�سب 
التعليم من م�ستوى الرو�سة واملدار�س االبتدائية يف مدينة ممبا�سا الكينية.. 
متطلعا مل�ساهمة خريجي املركز يف تنمية املجتمع الكيني عرب تزويد االأطفال 
امل��رك��ز تعني  واإي��ج��اد بيئة مثالية يف  ال���ذات  ال��الزم��ة لالعتماد على  ب��امل��ه��ارات 

االأيتام على تطوير مقدراتهم العقلية والبدنية واالأخالقية.
نظرا  الطلبة  قبل  من  �سديدا  اإق��ب��اال  �سهدت  املركز  م��دار���س  اأن  �سعادته  واأك��د 
لل�سمعة املرموقة التي حظي بها املركز على م�ستوى جمهورية كينيا وحل�سول 
الطلبة املتخرجني منه على مراكز مرموقة على م�ستوى مدار�س كينيا. واأ�سار 
امل�سروعات  هذه  لتطبيق  اهتماماتها  كل  و�سعت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  كردو�س  ابن 
ال�سمو  باأن توجيهات �ساحب  اإميانا منها  والعمل على تطويرها ب�سفة دورية 
مفهوم  تكر�س  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  عهد  منذ  االإم����ارات  م�سرية  وتر�سخ  االن�ساين  العمل 
اخلريي  ال��دع��م  تقدمي  جم��ال  يف  ثراه”  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
االأ�سكال وموؤ�س�سة  واملعوزين مبختلف م�ستوياتهم وعلى خمتلف  للمحتاجني 
اجلهات  من  واالإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

الرائدة يف هذا املجال ويحفل �سجلها بالعديد من امل�سروعات يف هذا اجلانب.

زايد لالإ�صكان يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإح�صان اخلريية 
•• دبي -وام:

لال�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  وق��ع 
االإح�سان  جمعية  مع  تعاون  اتفاقية 
النهو�س  اإىل  ت����ه����دف  اخل�����ريي�����ة 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب���امل�������س���وؤول���ي���ة 
املحتاجة  لالأ�سر  ال�سكني  اال�ستقرار 

داخل الدولة.
االت����ف����اق����ي����ة مبقر  ت����وق����ي����ع  ����س���ه���د 
الدكتور  م��ع��ايل  دب���ي  يف  ال��ربن��ام��ج 
النعيمي  بلحيف  عبداهلل بن حممد 
رئي�س  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر 
وال�سيخ  ال���ربن���ام���ج  اإدارة  جم��ل�����س 
الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي 
الرئي�س التنفيذي جلمعية االإح�سان 

اخلريية .
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
:حر�سنا  النعيمي  بلحيف  حم��م��د 
االإن�سانية  مبادراتنا  تكون  اأن  على 

لدولة  الوطنية  الروؤية  يتما�سى مع 
االإم�����ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة وكما 
قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
�سكينة  ال�سكن  اإن   : مكتوم  اآل  را�سد 
وطماأنينة وحياة كرمية فلن تتوقف 
وتوفري  مواطنيها  دع��م  عن  الدولة 

احلياة االأف�سل واالأ�سعد لهم.
زايد  مع  التعاون  اتفاقية  اأن  ذك��ر  و 
لالإ�سكان تهدف اإىل توطيد العالقات 
تقدمي  ع���ل���ى  امل���������س����رتك  وال����ع����م����ل 
امل�ساريع  خدمة متميزة يف عدد من 
يف  ت�سهم  التي  امل�سرتكة  االإن�سانية 
االإن�سانية  واحل������االت  االأ����س���ر  دع����م 
وم�ساعدة ذوي الدخل املحدود داخل 
الدولة وتقدمي يد امل�ساعدة والعون 
ي�سهم  مب��ا  املحتاجة  االأ���س��ر  جلميع 
لهدف  امل�سرتكة  اجلهود  توحيد  يف 

ال�سالح العام وفق اإطار موؤ�س�سي.
علي  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�سيخ  ق���ال  و 

ح�سول  ب���ع���د  ي���ن���ت���ه���ي  ال  وال���������ذي 
واإمنا  ال�سكني  الدعم  على  امل�ستفيد 
واجتماعية  اإن�����س��ان��ي��ة  الأب���ع���اد  مي��ت��د 
املجتمع  خدمة  اإىل  تهدف  وخريية 
ودعم  به وحتقيق م�ساحله  والرقي 
ال��ف��اع��ل��ة خل��ل��ق جمتمع  امل����ب����ادرات 
التالحم  ق��ي��م  وت���ع���زي���ز  م��ت��م��ا���س��ك 
املجتمعي بني جميع مكونات املجتمع 

يف دولة االإمارات .
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  واأ������س�����اد 
بدور  ال��ن��ع��ي��م��ي  بلحيف  حم��م��د  ب��ن 
ج���م���ع���ي���ة االإح�����������س�����ان ك�������س���ري���ك يف 
على  وحر�سها  املجتمعية  امل�سوؤولية 
وجمتمعية  اإن�سانية  خدمات  تقدمي 
اجتماعية  ب��ي��ئ��ة  خ���ل���ق  يف  ت�����س��ه��م 
ج���ودة حياة  ت��اأم��ني  ب��ه��دف  م�ستقرة 
ع��ال��ي��ة وم�����س��ت��دام��ة حت��ق��ق اأه����داف 
وتدعم  املواطنني  وتطلعات  الوطن 
ا�ستقرار االأ�سرة املواطنة. من جانبه 

اإطار  و�سمن  م�ستدامة  واخل��ريي��ة 
ع��م��ل ���س��ام��ل ل��دع��م م���ب���ادرات “عام 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  زايد” 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ويتابعها 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد 
دبي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س 
نهج  ا�ستمرار  توؤكد  والتي  اهلل  رع��اه 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي اأر�سى 
واالإن�ساين  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  م��ب��ادئ 
يف دول��ة االإم���ارات حتى باتت جميع 
املوؤ�س�سات يف الدولة ت�سري على نهج 

العطاء وعمل اخلري.
و اأكد معاليه حر�س برنامج ال�سيخ 
زايد لال�سكان على تفهم احتياجات 
حتقيق  يف  دوره  اإط�������ار  يف  ال���ن���ا����س 
للمواطنني  ال�����س��ك��ن��ي  اال����س���ت���ق���رار 

اأعرب ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن 
بتوقيع  اع��ت��زازه  ع��ن  النعيمي  علي 
ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 
باكورة  تعترب  ال��ت��ي  ل��الإ���س��ك��ان  زاي���د 
اجلمعية  وقعتها  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ات 
م��ع ان��ط��الق ع���ام زاي����د ح��ر���س��ا من 
ال��ط��رف��ني ع��ل��ى اإي���ج���اد اأط����ر تعاون 
اأهدافهما  حتقق  موؤ�س�سية  و�سراكة 
النهو�س  خ��الل  من  اال�سرتاتيجية 
املجاالت  يف  املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
املتعلقة بامل�ساريع اخلريية التي لها 
حتقيق  يف  وت�ساهم  االإيجابي  االأث��ر 
امل�سالح واالأهداف املن�سودة يف خدمة 
املجتمع ومبا يحقق الروؤية امل�سرتكة 

للطرفني.
واأ�ساف : تتميز �سراكتنا مع برنامج 
ترتكز  باأنها  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ 
موؤثرة  وب�سمة  اإن�سانية  مبادئ  على 
ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د االج���ت���م���اع���ي ومبا 

ال��ت��ي تالم�س  امل���ج���االت االإن�����س��ان��ي��ة 
ذوي  م���ن  االأ����س���ر  اآالف  اح��ت��ي��اج��ات 

الدخل املحدود.
وقعها  ال��ت��ي   - االت��ف��اق��ي��ة  ت��ن�����س  و 
املهند�س حممد اأحمد املحمود املدير 
بربنامج  االإ�سكان  ل�سوؤون  التنفيذي 
والدكتور  ل��الإ���س��ك��ان  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
التنفيذي  امل���دي���ر  اإ���س��م��اع��ي��ل  ح��ق��ي 
باالإنابة  اخلريية  االإح�سان  جلمعية 

االإح�������س���ان  ج��م��ع��ي��ة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�سراكات  توا�سل تفعيل وم�ساعفة 
االإن�����س��ان��ي��ة واخل���ريي���ة م���ع خمتلف 
وال�����ذي يعك�س  ال���دول���ة  اجل���ه���ات يف 
ال��ت��زام��ه��ا مب�����س��ارك��ة اخل�����ربات مع 
خمتلف م��وؤ���س�����س��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام يف 
اأهم  م��ن  اجلمعية  تعترب  اإذ  ال��دول��ة 
اإمارة عجمان  املوؤ�س�سات اخلريية يف 
م�����س��اري��ع��ه��ا يف جميع  ح��ي��ث مت��ت��د 

- ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني من 
بقائمة  ال���ربن���ام���ج  ت����زوي����د  خ�����الل 
املواطنة  االأ���س��ر  ت�سم  اجلمعية  م��ن 
للقيام  االحتياج  لديهم  يتبني  ممن 
وال���ت���ي �سيويل  مل�����س��اك��ن��ه��م  ب�����س��ي��ان��ة 
درا���س��ة مدى  االأول��وي��ة يف  الربنامج 
ا�ستحقاق هذه االأ�سر للدعم ال�سكني 
من فئة “�سيانة م�سكن” وذلك مبا 

يتوافق مع قانون ونظام الربنامج.

بدعم من الهالل الأحمر.. �صفارة الدولة باخلرطوم تنفذ م�صروع ك�صوة اليتام والأرامل وطالب املدار�س
•• اخلرطوم -وام:

2018 م�سروع  زاي��د  عام  الدولة يف اخلرطوم �سمن مبادرات  �سفارة  نفذت 
بدعم من  ال�سودان  املدار�س يف  واطفال  واالأرام��ل  واالأيتام  لالأطفال  الك�سوة 

الهالل االأحمر االإماراتي. وتغطي املبادرة ك�سوة 6000 من االرامل واالأيتام 
النيل  املدار�س يف مناطق متفرقة من والي��ة اخلرطوم �سملت �سرق  وط��الب 
ومنطقة حطاب وريفي اجليلي باخلرطوم بحري ومناطق امبدة بام درمان 
ومنطقة حي الن�سر جنوب اخلرطوم. وقال رحمة فا�سل ال�سام�سي امل�ست�سار 

بالبعثة يف ال�سودان اإن االإمارات ومتا�سياً مع اهداف ومعايري التنمية امل�ستدامة 
املجتمعات  يف  الفقر  م��ن  واحل��د  املعاناة  رف��ع  يف  امل�ساهمة  يف  لنهجها  ووف��ق��اً 
باإذن  �ستتوا�سل  2018 والتي  زايد  العربية واال�سالمية تقدم مبادرات عام 
اهلل يف العديد من املجاالت. واأب��دى عدد من امل�ستفيدين عن عميق �سكرهم 

وتقديرهم لدولة االإمارات والهالل االأحمر االإماراتي الذي ظل دائماً يقف 
املوؤ�س�س  للقائد  ..داع��ني  مادياً  الدعم  ا�سكال  وبكافة  ال�سودان  يف  االأيتام  مع 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” �� الذي ار�سي دعائم اخلري 

يف االإمارات وقدم العديد من املبادرات يف ال�سودان �� بالرحمة واملغفرة.
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جمل�س علماء �صرطة دبي يطلع على تقنيات 
جامعة حممد بن را�صد للطب

•• دبي -وام:

العلماء  الباحثني  بلجنة  ممثاًل  دبي  �سرطة  علماء  جمل�س  من  وفد  اطلع 
مقرها  يف  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد  بن  حممد  جامعة  زيارته  خالل 
امل�ستخدمة  العلمية  والتقنيات  البحوث  اأح��دث  على  الطبية  دب��ي  مبدينة 
ال�ساأن  الطبية لغر�س تبادل اخل��ربات واملعارف يف هذا  االأبحاث  اإج��راء  يف 
بني الطرفني. وا�ستقبل الدكتور علوي ال�سيخ عميد كلية الطب يف جامعة 
دبي  �سرطة  علماء  جمل�س  وف��د  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد  بن  حممد 
يف  دبي  ب�سرطة  اجلامعة  جتمع  التي  الوثيقة  العالقة  اأهمية  على  موؤكداً 

اجلوانب الطبية والعلمية مبا يعود باملنفعة على الطرفني.
وقدم الدكتور علوي �سرحاً اإىل وفد �سرطة دبي حول كلية الطب ومراحل 
على  الدائم  احلر�س  م��وؤك��داً  تت�سمنها  التي  الفئات  خمتلف  يف  التدري�س 
توفري فر�س لدرا�سة الطب وخمتلف العلوم ال�سحية للطلبة وفق اأحدث 
النظم املتبعة عاملياً. وجتول وفد �سرطة يف ختام الزيارة يف اأروقة اجلامعة 
التخ�س�سات متهيداً  الطلبة يف خمتلف  وتاأهيل  تدريب  اآليات  واطلع على 
املدر�سني  قبل  من  واف  �سرح  اإىل  الوفد  ..وا�ستمع  العمل  �سوق  لدخولهم 
اإج��راء البحوث  العملي للطلبة وكيفية  امل�ستوى  اآليات رفع  واالأطباء حول 

العملية املخت�سة يف املجال الطبي.

اأمل القبي�صي: زايد بن حمدان بطل من اأبطال قواتنا امل�صلحة
•• اأبوظبي -وام:

الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  اأع��رب��ت 
االحتادي عن فخرها واعتزازها بعودة ال�سيخ زايد بن حمدان بن 

زايد اآل نهيان اإىل اأر�س الوطن بحفظ اهلل ورعايته.
من  بطل  بعودة  و�سعبا  قيادة  االم���ارات  بهجة  ان  معاليها  وقالت 
الذي  و�سعبه  ال��وط��ن  اإىل  الفرحة  اأدخ���ل  امل�سلحة  قواتنا  اأب��ط��ال 
غمرته غبطة كربى فور انت�سار النباأ ال�سعيد فعمت البهجة ربوع 
واالعتزاز  الفخر  من  م�ساعفة  درج��ات  امل�ساعر  واكت�سبت  الوطن 
بوطن ال فوارق بني اأبنائه وجميعهم يت�سابقون لتلبية النداء فداء 
لالإمارات ومواقفها وتاريخها امل�سرف الذي ي�سنعه اأ�سرف الرجال 

فاجلميع “اأبناء زايد” فر�سان مبواقفهم ونبلهم واإقدامهم.. جيل 
�سجاعته.. حملة م�ساعل  رمز  الوطن.. فخره.. عنوان مواقفه.. 
نوره.. عماد الب�سالة.. وذراعه ال�ساربة يف �ساحات ال�سرف وميادين 

الواجب.
�سفا  متوحد  البيت  واأن  وقيادتنا  لوطننا  ف��داء  كلنا   “ واأ�سافت 
واحدا للذود عن وطننا احلبيب وحمايته من اأي حاقد اأو مرتب�س 
.. وان �سيوخنا واأبناء ال�سعب ي�سكلون �سفا واحدا يف مواجهة العدا 
داعية  للوطن..  ف��داء  ب��اأرواح��ه��م  والت�سحية  الوطن  عن  وال���ذود 
املوىل عز وجل اأن يحفظ االإمارات يف قلوب اجلميع حتت القيادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 

الدولة “حفظه اهلل«.

الوطني الحتادي يعقد جل�صتيه التا�صعة و العا�صرة يومي 27 و28 فرباير

بتكلفة اإجمالية 120,829,544.00 مليون درهم

»دار الرب« يف 2017  لـ  خارجي  خريي  م�صروع  األف   15.149
ا�صت�صاري ال�صارقة يبدي راأيه يف 

م�صروع قانون ال�صمان الجتماعي 
•• ال�شارقة -وام:

والقانونية  الت�سريعية  ال�����س��وؤون  جل��ن��ة  ا�ستعر�ست 
والطعون واالقرتاحات وال�سكوى باملجل�س اال�ست�ساري 
الإم�����ارة ال�����س��ارق��ة روؤاه�����ا ح���ول م�����س��روع ق��ان��ون ل�سنة 
2018م ب�ساأن ال�سمان االجتماعي يف اإمارة ال�سارقة.
جاء ذلك خالل االجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة 
جلنة  م��ن  وامل��ح��ال  القانون  مل�سروع  درا�ستها  ملوا�سلة 
املجل�س  يف  واملالية  وال�سناعية  االقت�سادية  ال�سوؤون 
مواد  ح���ول  راأي��ه��ا  الإب����داء  املخت�سة  اللجنة  ب�سفتها 

امل�سروع.
ح�����س��ر االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د مب��ق��ر امل��ج��ل�����س اأع�ساء 
اللجنة  رئ��ي�����س  دعيف�س  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل   - اللجنة 
�سام�س  وخليفه  اللجنة  مقرر  ب���اروت  عثمان  واأمي���ن 
وخليفه  امل��ازم��ي  اإ���س��ح��اق  ���س��اه��ني  وال��دك��ت��ور  الكعبي 
حممد بوغامن وعبداهلل مراد مرياز ويو�سف األ علي 
خادم  ب��ن  وعبدالعزيز  للمجل�س  ال��ق��ان��وين  امل�ست�سار 
رئي�س ق�سم �سوؤون اجلل�سات و�سمية اأحمد من االدارة 

ورد يف م�سروع  ما  اإىل  االجتماع  و تطرق   . القانونية 
املواطن  املوظف  على  اأحكامه  ت�سري  وال��ذي  القانون 
ال����ذي ي��ع��م��ل يف اإح����دى اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ويحمل 
املوؤمن  املواطنات  اأبناء  املوظف من  اأو  الدولة  جن�سية 

عليه لدى ال�سندوق.
وتبادل املجتمعون االآراء يف خمتلف مواد م�سروع القانون 
واخت�سا�سات  مهام  و  واأه���داف  تعريفات  م��ن  ب��ه  وم��ا 
بناء  التعديالت  الت�سريعية عددا من  اللجنة  واأدخلت 
ورفعها  تقريرها  الإع���داد  متهيدا  اأع�سائها  اأراء  على 
باملجل�س  وال�سناعية  االقت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  اإىل 
وخالل  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  دع��ي��ف�����س  ع���ب���داهلل  واأ�����س����ار   .
بنود ومواد  با�ستفا�سة يف  الثالثة بحثت  االجتماعات 
م�سروع القانون وما به من تفا�سيل مبختلف الفئات 
القانون  اأن م�سروع  اإىل  .. الفتا  الوظيفية  والدرجات 
الوظيفي  اال���س��ت��ق��رار  حتقيق  اإىل  جممله  يف  ي��ه��دف 
وتعزيز عالقة املوظف بجهة عمله احلكومية وتوفري 
احلكومة  م��ن  للمتقاعدين  وم�ستمر  منتظم  دخ���ل 

ي�ساعدهم على �سد متطلباتهم االأ�سا�سية.

•• اأبوظبي -وام:

يعقد املجل�س الوطني االحتادي جل�ستيه التا�سعة 
والعا�سرة من دور انعقاده العادي الثالث للف�سل 
الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر يومي 27 و 28 فرباير 
اأم���ل عبداهلل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  برئا�سة  اجل���اري 

القبي�سي رئي�سة املجل�س.
قانون  م�سروع  اجلل�ستني  خالل  املجل�س  يناق�س 
وزارة  �سيا�سة  ومو�سوع  التحكيم  ب�ساأن  احت��ادي 
اإىل  اأ�سئلة  اأربعة  ويوجه  التحتية،  البنية  تطوير 
وزي���ر االق��ت�����س��اد رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا حلماية 

امل�ستهلك.
التي  التا�سعة  اجلل�سة  اأع��م��ال  ج���دول  ح�سب  و 
27 فرباير يناق�س م�سروع  يعقدها املجل�س يوم 
ق���ان���ون احت�����ادي يف ����س���اأن ال��ت��ح��ك��ي��م، ال�����وارد من 

والطعون  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة 
ورفعته  ب�ساأنه  تقريرها  واأع����دت  ناق�سته  ال���ذي 
مايو   7 يف  اللجنة  اإىل  اأح��ال��ه  ال���ذي  للمجل�س 
وعقدت  ب���درا����س���ت���ه  ل��ت��ق��وم   2017 ال���ع���ام  م���ن 
مناق�سته  ومت��ت  اجتماعات  ع�سرة  الغر�س  لهذا 
التحكيم  م��راك��ز  جم���ال  يف  خمت�سني  ب��ح�����س��ور 
واأ���س��ات��ذة اجل��ام��ع��ات وامل��ح��ام��ني وذل���ك لدرا�سة 
باالإ�سافة  بالتحكيم  اخلا�سة  العملية  امل�سكالت 
اإىل ا�ستطالع اآرائهم ب�ساأن مواد م�سروع القانون 

ومالحظاتهم عليها.
يتكون  ال���ذي  التحكيم  ق��ان��ون  م�����س��روع  وي��ه��دف 
يف  االقت�سادية  التنمية  دع��م  اإىل  م��ادة   61 م��ن 
اال�ستثمارية  البيئة  اأداء  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا  ال��دول��ة 
م�ستمرة  ب�سورة  حتر�س  احلكومة  واأن  ال�سيما 
الفعالة  والت�سريعات  بالقوانني  تطويرها  على 

امل��واك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ورات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت�سهدها 
اأهمية  ع��ن  ك��اف��ة ف�سال  االأ���س��ع��دة  ال��دول��ة على 
التحكيم يف املنازعات التجارية و جذب اال�ستثمار 
الوطني  االقت�ساد  واال�ستقرار يف  النمو  وحتقيق 
ل��ل��دول��ة، ومل���ا مي��ت��از ب���ه ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن ح��ري��ة يف 
وال�سرية  االإج����راءات  و�سهولة  املحكمني  اختيار 
وحفظ الود بني االأطراف والتخ�س�س وال�سرعة 
ت��ق��ل��ي��ل عدد  ي�����س��ه��م يف  ال���ن���زاع���ات مم���ا  يف ح���ل 
االأعباء  م��ن  والتخفيف  امل��ح��اك��م  اأم���ام  الق�سايا 
ويوجه  ال��دول��ة.  م�سالح  خدمة  وبالتايل  عليها 
�سلطان  معايل  اإىل  اأ�سئلة  اأربعة  املجل�س  اأع�ساء 
بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد رئي�س اللجنة 
العليا حلماية امل�ستهلك، حول “ ا�ستمال فواتري 
بيع ال�سلع وتقدمي اخلدمات ملا يحمي امل�ستهلك 
تطبيق  يقت�سيه  مما  باأكرث  االأ�سعار  “ و” رفع 

ال�سيانة  �سرط  اإلغاء  و  امل�سافة  القيمة  �سريبة 
ال��وك��ال��ة، وارتفاع  ل��ل�����س��ي��ارات داخ����ل  االإج���ب���اري���ة 
ممار�سة  برتاخي�س  املتعلقة  االحت��ادي��ة  الر�سوم 
االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة. ف��م��ن ج��ان��ب��ه��ا �ستوجه 
اإىل معايل  �سعادة عائ�سة �سامل بن �سمنوه �سوؤاال 
�سلطان بن �سعيد املن�سوري حول ا�ستمال فواتري 
بيع ال�سلع وتقدمي اخلدمات مبا يحمي امل�ستهلك 
.. فيما يوجه �سعادة اأحمد يو�سف النعيمي �سوؤاال 
اإىل وزير االقت�ساد، حول رفع االأ�سعار باأكرث مما 

يقت�سيه تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة.
اإىل  �سوؤاال  الرحومي  اأحمد  حمد  �سعادة  ويوجه 
حول  اأي�سا  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل 
داخل  لل�سيارات  االإجبارية  ال�سيانة  �سرط  الغاء 
ال��وك��ال��ة .. يف ح��ني ي��وج��ه ���س��ع��ادة ���س��امل ال�سحي 
املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  اإىل  ���س��وؤاال 

حول ارتفاع الر�سوم االحتادية املتعلقة برتاخي�س 
ممار�سة االأن�سطة االقت�سادية.

�سيطلع  التا�سعة  اجلل�سة  اأع��م��ال  ج���دول  وف��ق  و 
املجل�س على “ 10” اتفاقيات اأبرمتها احلكومة 
على  و�سيطلع  ال�سديقة..  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ع 
ر�سالة �سادرة من املجل�س اإىل احلكومة تت�سمن 
تو�سيته ب�ساأن مو�سوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية 

للموارد الب�سرية احلكومية » .
معايل  م����ن  واردة  ر����س���ال���ة  ع���ل���ى  ���س��ي��ط��ل��ع  ك���م���ا 
ال�سحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  املجتمع  ووق��اي��ة 
الوزراء  الوطني االحت��ادي تت�سمن قرار جمل�س 
“ حماية  مو�سوع  ب�ساأن  املجل�س  تو�سيات  ب�ساأن 

وتعزيز االإنتاج الغذائي والبحري ».
م�سبطة  ع��ل��ى  املجل�س  ي�����س��ادق  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

يناير   30 ب��ت��اري��خ  امل���ع���ق���ودة  ال��ث��ام��ن��ة  اجل��ل�����س��ة 
اجلل�سة  اأع����م����ال  ج�����دول  ح�����س��ب  و  2018م. 
فرباير   28 ي��وم  املجل�س  يعقدها  التي  العا�سرة 
اجلاري �سيناق�س مو�سوع “ �سيا�سة وزارة تطوير 
ال�سوؤون  جلنة  انتهت  اأن  بعد  التحتية”،  البنية 
اإعداد  العامة من  واملرافق  واالأوق��اف  االإ�سالمية 
هذا  املجل�س  ويناق�س  للمجل�س.  ورفعه  تقريرها 
امل��و���س��وع ���س��م��ن ث��الث��ة حم����اور ت�����س��م��ل اخلطة 
البنية  تطوير  ���س��اأن  يف  ل��ل��وزارة  اال�سرتاتيجية 
االإم����ارات  روؤي����ة  ارت��ب��اط��ه��ا م��ع  التحتية، وم���دى 
اإن�ساء  يف  امل��ع��ت��م��دة  الفنية  وامل��ع��اي��ري   ،2021
ال�سكنية،  واملجمعات  االحت��ادي��ة  املباين  و�سيانة 
ذات  واجل��ه��ات  ال����وزارة  ب��ني  والتكامل  والتن�سيق 
االخت�سا�س بتخطيط وت�سميم وتنفيذ م�ساريع 

املباين االحتادية واملجمعات ال�سكنية.

•• دبي –الفجر:

اأطلقت جمعية دار الرب 19 م�سروعا 
املا�سي  ال���ع���ام  ك��ب��ريا خ���الل  خ��ريي��ا 
من  وا�سع  عدد  منها  تفرع   ،2017
خارج  االإن�سانية،  واملبادرات  امل�ساريع 
الدولة، من اأبرزها 4 حمالت اإغاثة 
اإن�����س��ان��ي��ة، ن��ف��ذت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة يف 4 
ا�سطرابات  م��ن  تعاين  عربية،  دول 
�سوريا،  ه���ي  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  وظ�����روف 

اليمن، فل�سطني، وال�سومال.
زاي������د  ب������ن  ع����ل����ي  ع����ب����د اهلل  وق���������ال 
ال��ف��ال���س��ي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدار 
للم�ساريع  االإجمايل  العدد  اإن  الرب: 
نفذتها  التي  االإن�سانية،  واحل��م��الت 
ممثلة   ،2017 خ�����الل  اجل��م��ع��ي��ة 
األفا   15 بلغ  فيها،  امل�ساريع  ب����اإدارة 

قائمة  يف  متنوعا،  م�سروعا  و149 
اآ�سيا واأفريقيا  حافلة من البلدان يف 
و�سلت  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  واأوروب�������ا، 

مليون   120،829،544.00 اإىل 
درهم.

م�ساريع  قائمة  اأن  الفال�سي  واأو�سح 

املا�سي،  ال��ع��ام  اخل��ارج��ي��ة،  ال���رب  دار 
اإغاثة  م�����س��روع   259 على  ا�ستملت 
»ال���زك���اة«، و7445  ب��اب  م��ن  عاجلة 

م�����س��روع ح��ف��ر اآب����ار واإن�����س��اء خزانات 
ل�  دع�����م  م�������س���روع  و1934  م����ي����اه، 
عون  م�سروع  و54  املنتجة«،  »االأ�سر 
غذائي واإغاثي، وبناء 823 م�سجدا، 
خ����ريي«،  »وق����ف  م�����س��روع  و1323 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  م�������س���روع  و370 
امل�ساجد، و28 م�سروع كفالة لطلبة 
ال��ع��ل��م خ����ارج ال����دول����ة، وك��ف��ال��ة 12 
وال�سنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ن معلمي 
ال��ن��ب��وي��ة امل�����س��رف��ة خ����ارج االإم������ارات، 
و88 م�سروع دعم مل�ست�سفى �سرطان 
م�سروعا  و845  االأط��ف��ال يف م�سر، 
اإن�سانيا  م�����س��روع��ا  و227  ط��ب��ي��ا، 
م�سروع  و198  خم��ت��ل��ف��ا،  وخ���ريي���ا 
ع���دة، و404  م��ي��اه« يف دول  »���س��ق��ي��ا 
العظيم  ل���ل���ق���راآن  ط��ب��اع��ة  م�����س��اري��ع 

وتعليمه.

حملة ال�صيخة فاطمة الن�صانية تد�صن العيادات املتنقلة وامل�صت�صفى امليداين للمراأة والطفل يف ال�صودان
•• اخلرطوم -وام:

فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  د����س���ن���ت 
االن���������س����ان����ي����ة ال����ع����امل����ي����ة امل���رح���ل���ة 
للعيادات  الت�سغيلية  التجريبية 
املتنقلة وامل�ست�سفى امليداين للمراأة 
والطفل يف ال�سودان يف مبادرة هي 
اأف�سل  لتقدمي  نوعها  م��ن  االوىل 
والعالجية  الت�سخي�سية  اخلدمات 
القرى  يف  ل��ل��م��ر���س��ى  وال���وق���ائ���ي���ة 
ن��خ��ب��ة من  ب��ا���س��ر اف  ال�����س��ودان��ي��ة 
وال�سودانني  االإم��ارات��ي��ني  االط��ب��اء 
بنت  فاطمة  برنامج  يف  املتطوعني 
م��ب��ارك ل��ل��ت��ط��وع حت��ت ���س��ع��ار كلنا 

امنا فاطمة.
مببادرة  احلملة  هذه  تنفيذ  وياأتي 
ان�����س��ان��ي��ة م�����س��رتك��ة م����ن م���ب���ادرة 
الن�سائي  واالحت�����اد  ال��ع��ط��اء  زاي����د 
يف  اخل��ريي��ة  �سند  وموؤ�س�سة  ال��ع��ام 
املجاالت  يف  لل�سراكة  مميز  من��وذج 
توجيهات  مع  ان�سجاما  االن�سانية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
عام   2018 ع���ام  ي��ك��ون  ب����اأن  اهلل« 
زايد اخلري وتعزيزا لدور االإمارات 
من  للتخفيف  االإن�سانية  ور�سالتها 

معاناه املر�سى.
وتعمل العيادات املتنقلة وامل�ست�سفى 
امليداين للمراأة والطفل يف حمطته 
ال�سيخة  ح��م��ل��ة  ���س��م��ن  احل���ال���ي���ة 
لعالج  العاملية  االن�سانية  فاطمة 

على  الطبية  التخ�س�سات  خمتلف 
ال��ر���س��م��ي خالل  ي��ت��م االف��ت��ت��اح  ان 
بح�سورالعديد  القادمة  اال�سابيع 
م��ن ال����وزراء وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني من 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�سويدي  واأك������دت   . واالن�����س��ان��ي��ة 
�ستت�سمن  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  اأن 
ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����دي����د م�����ن ال����ربام����ج 
ملختلف  ال���ت���ط���وع���ي���ة  ال�������س���ح���ي���ة 
القدرات  وب��ن��اء  ال�سودانية  ال��ق��رى 
الت�سغيلية  املهام  لتتوىل  ال�سبابية 
والتي  امل��و���س��وع��ة  ���س��م��ن اخل��ط��ة 
التخفيف  يف  فعال  ب�سكل  �ست�ساهم 
الن�ساء  م���ن  االالل�����ف  م��ع��ان��اة  م���ن 
ان�������س���ج���ام���ا م�����ع نهج  واالط������ف������ال 
م�سرية العطاء يف العمل االإن�ساين 
قواعده  اأر����س���ى  ال�����ذي  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�س�س 
زايد ويعك�س االهتمام الكبري الذي 
ال��ر���س��ي��د لرت�سيخ  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
اهمية  ع��ل��ى  و����س���ددت  االن�������س���اين. 
للفرق  املجانية  الطبية  اخل��دم��ات 
وامل�ست�سفى  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
�ستقدم  وال��ت��ي  امل��ت��ح��رك  امل���ي���داين 
نقلة نوعية يف جمال العمل الطبي 
خمتلف  يف  امل�����ي�����داين  امل��ج��ت��م��ع��ي 

القرى ال�سودانية .
التجريبية  امل���رح���ل���ة  ان  واك�������دت 
وامل�ست�سفى  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ل���ل���ع���ي���ادات 
ل��ل��م��راة وال��ط��ف��ل �سهدت  امل���ي���داين 

وتعمل العيادات املتنقلة وامل�ست�سفى 
امل������ي������داين ل�����ل�����م�����راأة وال����ط����ف����ل يف 
ال�سودان  يف  احل���ال���ي���ة  حم��ط��ت��ه��ا 
الر�سمية  ال��ق��ن��وات  م��ع  بالتن�سيق 
وبال�سراكة مع املوؤ�س�سات االن�سانية 
�سمن خطة ت�سغيلية تنفذ يف وقت 
اأط��ب��اء متطوعني  ب��ا���س��راف  زم��ن��ي 
لتقدمي  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  م��ن 
الت�سخي�سية  اخل����دم����ات  اأف�������س���ل 
والوقائية  واجلراحية  والعالجية 

لالأطفال وامل�سنني.
ال�سويدي  ن������ورة  ����س���ع���ادة  وق����ال����ت 
اإن  ال��ع��ام  الن�سائي  م��دي��رة االحت���اد 
االن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حملة 
ت�سل  ان  ا����س���ت���ط���اع���ت  ال���ع���امل���ي���ة 
ب���ر����س���ال���ت���ه���ا االن�������س���ان���ي���ة ل����الالف 
م��ن ال��ن�����س��اء واالط���ف���ال م��ن خالل 
خ��دم��ات��ه��ا االن�����س��ان��ي��ة وجن��ح��ت يف 
الطبية  ال��ك��وادر  اف�سل  ا�ستقطاب 
اف�سل  ت����ق����دمي  م�����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���ا 
والعالجية  الت�سخي�سية  اخلدمات 
وال��وق��ائ��ي��ة وال��ت��ي ���س��اه��م��ت ب�سكل 
معاناه  م����ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف  ك���ب���ري 
امل��ع��وزي��ن وزي�����ادة الوعي  امل��ر���س��ى 
واف�سل  االم��را���س  باهم  املجتمعي 

�سبل العالج والوقاية.
واأكدت �سعادتها اأن املهام االن�سانية 
االإن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حلملة 
والطفل  امل��������راأة  ل���ع���الج  ال���ع���امل���ي���ة 
تهدف  ال���������س����ودان����ي����ة  ال�����ق�����رى  يف 
اخل����دم����ات  اأف���������س����ل  ت����ق����دمي  اىل 

املراأة والطفل يف خمتلف دول العامل 
احلكومية  اجلهات  مع  وبالتن�سيق 
ان�سجاما  الربحية  واخلا�سة وغري 
العمل  يف  العطاء  م�سرية  نهج  م��ع 
اأر�سى  ال���ذي  ال��ت��ط��وع��ي  االإن�����س��اين 
له  املغفور  الدولة  موؤ�س�س  قواعده 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
الكبري  وااله��ت��م��ام  ث���راه  اهلل  طيب 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي 
العمل  ث��ق��اف��ة  ل��رت���س��ي��خ  ل���ل���دول���ة 

التطوعي والعطاء االن�ساين.
وجاء الت�سغيل التجريبي للعيادات 
امل���ت���ن���ق���ل���ة وامل�������س���ت�������س���ف���ى امل����ي����داين 
االن�سانية  ل��ل��م��ب��ادرات  ا���س��ت��ك��م��اال 
ل���ربن���ام���ج ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
يقدم  اأن  ا���س��ت��ط��اع  ال����ذي  ل��ل��ت��ط��وع 
مل�����س��اك��ل �سحية يف  ح��ل��وال واق��ع��ي��ة 
ال���ع���امل وذل���ك  م���ن دول  ال���ع���دي���د 
ب���ال�������س���راك���ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
بيت  وم��وؤ���س�����س��ة  ال���رب  دار  ج��م��ع��ي��ة 
وجمموعة  اخل����ريي����ة  ال�������س���ارق���ة 

امل�ست�سفيات ال�سعودية االأملانية.
وتقدم العيادات املتنقلة وامل�ست�سفى 
امليداين للمراأة والطفل نقلة نوعية 
ال�سحية  اخل����دم����ات  م�����س��ت��وى  يف 
املجتمعية من خالل وحدات طبية 
ميدانية ومتحركة جمهزة باأحدث 
التخ�س�سية  الطبية  التجهيزات 
م����ن وح������دة ل��ال���س��ت��ق��ب��ال ووح�����دة 
ووحدة  للعناية  ووح���دة  للطوارى 

خمترب و�سيدلية متكاملة.

الت�سخي�سية والعالجية والوقائية 
ل���ل���م���راأة وال���ط���ف���ل ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
تطوعي  اإط�������ار  حت����ت  م���ع���ان���ات���ه���م 

ومظلة اإن�سانية.
ال�سيخة  ح��م��ل��ة  ان  اىل  وا�����س����ارت 
لعالج  العاملية  االإن�����س��ان��ي��ة  فاطمة 
�سل�سلة  �سمن  تاأتي  والطفل  امل��راأة 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل اإع���داد 
التطوعي  العمل  القيادية يف  امل��راأة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  واالن�ساين 
برامج  تت�سمن  وال��ت��ي  واخل��ا���س��ة 
تطوعية ميدانية وجل�سات حوارية 
ت�����س��اه��م ب�سكل  وم��ل��ت��ق��ي��ات ع��ل��م��ي��ة 
امل��راأة وبناء  فعال يف تنمية مهارات 
قدراتها لتمكينها من قيادة العمل 
العيادات  يف  واالن�����س��اين  التطوعي 
املتحركة  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
وال���ت���ي ���س��ت�����س��اه��م ب�����س��ك��ل ف��ع��ال يف 

التنمية ال�سحية امل�ستدامة .
املرحلة  اف��ت��ت��اح  مت  ان���ه  واأ����س���اف���ت 
الت�سغيلية  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  االوىل 
وامل�ست�سفى  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ل���ل���ع���ي���ادات 
بالتن�سيق  والطفل  للمراأة  امليداين 
بعد  ال�سودانية  ال�سحة  وزارة  م��ع 
االن���ت���ه���اء م���ن ج��م��ي��ع االج�������راءات 
الفنية  وال���ت���ج���ه���ي���زات  االداري����������ة 
اخلطة  ح�سب  امل��ر���س��ى  ال�ستقبال 
امل��و���س��وع��ة م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق العمل 
املجانية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
الت�سخي�سية والعالجية والوقائية 
ب����ا�����س����راف اأط�����ب�����اء م���ت���ط���وع���ني يف 

يف جم��ال متكني امل���راأة يف جماالت 
العطاء االن�ساين يف الوطن العربي 
االول من  ي��ع��د  م��ب��ت��ك��ر  يف من����وذج 
نوعه يف املنطقة با�ستخدام عيادات 
يقدم  م��ي��داين  وم�ست�سفى  متنقلة 
الت�سخي�سية  اخل����دم����ات  اف�����س��ل 
للمراة  وال���وق���ائ���ي���ة  وال���ع���الج���ي���ة 

والطفل.
من  امل������ئ������ات  اأن  اإىل  واأ���������س��������ارت 
يف  �ساركوا  ال�سودانيني  املتطوعني 
برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع 
�ساهم يف رفع  وال���ذي  ال�����س��ودان  يف 
مهاراتهم وقدراتهم القيادية لتويل 
املهام االن�سانية للم�ساريع امل�سرتكة 
التطوعية خلدمة املراة والطفل يف 

خمتلف القرى ال�سودانية.
واأك��������د ج������راح ال���ق���ل���ب االم�����ارات�����ي 
الرئي�س  ال�سامري  ع��ادل  الدكتور 
التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س 
اأطباء االمارات اأن العيادات املتنقلة 
وامل�ست�سفى امليداين للمراأة والطفل 
ت�سغيلية  خطة  خ��الل  من  �ستعمل 
ال�سودانية.. القرى  جميع  لتغطي 

املتطوعني  االطباء  اأن  اإىل  م�سريا 
�سيتم تدريبهم من خالل اكادميية 
قدراتهم  ل��ب��ن��اء  االن�����س��ان��ي��ة  زاي����د 
امليداين  ال��ط��ب��ي  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 
بعد  معتمدة  �سهادات  و�سيمنحون 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  اج��ت��ي��ازه��م 
ال���ع���ي���ادات  امل�����ي�����داين يف  وال���ع���م���ل 
املتنقلة وامل�ست�سفى امليداين للمراأة 

حلول  اي����ج����اد  يف  ك����ب����ريا  جن����اح����ا 
واقعية عملية مل�ساكل �سحية يعاين 

منها الن�ساء واالطفال .
املتنقلة  ال�����ع�����ي�����ادات  ان  وق�����ال�����ت 
للمراة  امل������ي������داين  وامل�������س���ت�������س���ف���ى 
وال����ط����ف����ل ت���������س����رف ع���ل���ي���ه���ا ارب�����ع 
والثانية  ت�سخي�سية  االول  ف���رق 
والرابعة  وقائية  والثالثة  عالجية 
للكوادر  ال���ق���درات  ل��ب��ن��اء  ت��دري��ب��ي��ة 
املحلية لتتوىل مهام ادارة العيادات 

وامل�ست�سفيات امليدانية م�ستقبال.
�سامية  ���س��ع��ادة  ثمنت  جانبها  م��ن 
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  عثمان  حممد 
ال�سيخة  �سند اخلريية جهود �سمو 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى 
الرئي�سة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية يف 

جمال العمل االن�ساين.
العمل  ت����ويل  ���س��م��وه��ا  ان  واأك������دت 
وحتر�س  االهتمام  اأك��رب  االن�ساين 
ع���ل���ى ت����ق����دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات 
ال���ت�������س���خ���ي�������س���ي���ة وال����ع����الج����ي����ة 
واجلراحية والوقائية ملختلف فئات 
املجتمع خا�سة للمراأة والطفل من 
ومتكني  وتاأهيل  ا�ستقطاب  خ��الل 
امل��راأة يف جم��االت العمل التطوعي 

والعطاء االن�ساين.
واملبتكر  امل��م��ي��ز  ب���ال���دور  واأ�����س����ادت 
االن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حلملة 
نوعية  نقلة  قدمت  وال��ت��ي  العاملية 

وال��ط��ف��ل يف حم��ط��ت��ه احل��ال��ي��ة يف 
خمتلف القرى ال�سودانية.

يذكر اأن برنامج فاطمة بنت مبارك 
ل��ل��ت��ط��وع اط��ل��ق م��ن ق��ب��ل �سمو »ام 
االمارات« يف مبادرة هي االأوىل من 
العمل  ثقافة  تر�سيخ  بهدف  نوعها 
لدى  االإن�ساين  والعطاء  التطوعي 
امل����راأة وال��ط��ف��ل حمليا وع��امل��ي��ا من 
ال�ستقطاب  م���ب���ادرات  تبني  خ���الل 
وت��اأه��ي��ل وب���ن���اء ال���ق���درات ومتكني 
امل����راأة وال��ط��ف��ل يف جم���االت العمل 

التطوعي.
بنت مبارك  برنامج فاطمة  ويركز 
ل��ل��ت��ط��وع ع��ل��ى اأرب���ع���ة حم����اور وهي 
وعطاء  ومت���ك���ني  وق�������درات  اأف����ك����ار 
مبادرات  ع���دة  ت��د���س��ني  وي��ت�����س��م��ن 
تنمية  يف  ف���ع���ال  ب�����س��ك��ل  ت�������س���اه���م 
ومتكينهم  والطفل  امل���راأة  م��ه��ارات 
م���ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م���ن خالل 
تنظيم ملتقيات للمراأة والطفل يف 
برنامج  وتد�سني  التطوعي  العمل 
والطفل  ل��ل��م��راأة  ال���ق���درات  ل��ب��ن��اء 
جائزة  وتبني  التطوعي  العمل  يف 
للمراأة والطفل يف العمل التطوعي 
ال�ستثمار  ع��امل��ي��ة  ح��م��ل��ة  واإط������الق 
املجاالت  والطفل يف  امل���راأة  ط��اق��ات 
والثقافية  والتعليمية  ال�سحية 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن امل���ب���ادرات 
�ست�ساهم  ال��ت��ي  وال��ب��ن��اءة  ال��ه��ادف��ة 
ب�سكل فعال يف التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية امل�ستدامة.
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مقدونيا تاأمل ت�صوية خالف ا�صم الدولة مع اليونان 
•• فيينا-رويرتز:

قال رئي�س وزراء مقدونيا ام�س اإن بالده تتوقع التو�سل 
اإىل ت�سوية خلالف قائم منذ ع�سرات ال�سنني مع اليونان 
حول ا�سم الدولة بحلول موعد قمة حلف �سمال االأطل�سي 
املفاو�سات  تكثيف  البلدان على  واتفق  ال�سيف.  يف ف�سل 
اأحبط طموحات مقدونيا  هذا العام حلل اخلالف الذي 
حللف  االن�سمام  يف  ال�سغرية  ال�سمالية  ال��ي��ون��ان  ج���ارة 
يف  ع�سو  واليونان  االأوروب���ي.  واالحت���اد  االأطل�سي  �سمال 
اجلمهورية  ا�ستخدام  على  اليونان  وتعرت�س  التكتلني. 
ذلك  اإن  قائلة  مقدونيا  ال�سم  ال�سابقة  اليوغو�سالفية 

اال�سم  حتمل  منطقة  يف  اأح��ق��ي��ة  �سمنا  يعني  اأن  ميكن 
نف�سه يف �سمال اليونان وذلك باالإ�سافة اإىل مواد خالفية 
البلدين مع  د�ستور مقدونيا. واجتمع وزيرا خارجية  يف 
ماثيو نيميتز مبعوث االأمم املتحدة اخلا�س يف فيينا هذا 
)اأو.اآر.اإف(  اإذاع���ة  مع  مقابلة  ويف  االأم���ر.  لبحث  ال�سهر 
النم�ساوية قال زوران زائيف رئي�س وزراء مقدونيا الذي 
اأي��ار متعهدا بالعمل عن كثب مع  توىل ال�سلطة يف مايو 
املفاو�سات  ا�ستكمال  من  �سنتمكن  اأننا  “اأعتقد  اليونان 
يوليو”.  يف  االأط��ل�����س��ي  �سمال  حلف  قمة  بحلول  بنجاح 
ومل ت�سل املحادثات بني البلدين اإىل نتيجة حا�سمة منذ 
يوغو�سالفيا  عن  مقدونيا  انف�سلت  عندما   1991 عام 

عام  املتحدة  االأمم  وقبلت ع�سوية مقدونيا يف  ال�سابقة. 
1993 با�سم جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة. 
كانت مقدونيا قالت ال�سهر احلايل اإنها م�ستعدة الإ�سافة 
اليونان  اخل��الف مع  �سعيا حلل  تعريف جغرايف ال�سمها 
االن�سمام لالحتاد  لتعزيز فر�سها يف  وذل��ك يف حماولة 
“لدينا  زائيف  وق��ال  االأطل�سي.  �سمال  وحلف  االأوروب���ي 
االأطل�سي  �سمال  حلف  اأع�ساء  اأن  مبعنى  تلقائية  دع��وة 
ان�سمامنا )للحلف( مبجرد  الت�سديق على  �سيبداأون يف 

اأن نعلن نحن واليونان حل امل�سكلة”.
وتنعقد قمة حلف �سمال االأطل�سي يومي 11 و12 يوليو 

متوز يف بروك�سل.

اجلي�س الأملاين يزيد عدد 
اجلنود يف مناورات الناتو 

•• برلني-وكاالت:

يعتزم اجلي�س االأملاين امل�ساركة يف مناورات ع�سكرية لردع رو�سيا خالل عام 
2018 باإجمايل عدد جنود يزيد 3 اأ�سعاف عن العدد الذي �سارك يف مثل 
هذه املناورات العام املا�سي. وجاء يف بيان �سادر من وزارة الدفاع االأملانية اأنه 
من املخطط اال�ستعانة بنحو 12 األف جندي من اأجل القيام مبناورات يف 
املنطقة ال�سرقية وال�سمالية حللف �سمال االأطل�سي الناتو. وبح�سب البيان، 
تقدر تكاليف م�ساركة هوؤالء اجلنود مبا ي�سل اإىل نحو 90 مليون يورو. 
ويذكر اأن اأملانيا �ساركت العام املا�سي باإجمايل 4 اآالف جندي فقط يف هذه 

املناورات التي تهدف لردع رو�سيا بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون يورو.

مدنياً جراء الهجوم الرتكي، فيما 
تنفي اأنقرة ا�ستهداف املدنيني يف 
موجهة  انها  تقول  التي  عمليتها 
الع�سكرية للمقاتلني  املواقع  �سد 

االكراد.
وحذر وزير خارجية تركيا مولود 
اأي دعم  اوغلو ام�س من  ت�ساو�س 
احلكومية  ال���ق���وات  ت��ق��دم��ه  ق���د 
يف  ال��ك��ردي��ة  للف�سائل  ال�����س��وري��ة 
ان ذلك لن  �سمال �سوريا، موؤكدا 
مينع تركيا من موا�سلة عملياتها 

يف عفرين.
النظام  ق����وات  ك��ان��ت  “ان  وق����ال 
ت��دخ��ل )ع��ف��ري��ن( ل��ط��رد مقاتلي 
ح�������زب ال����ع����م����ال ال���ك���رد����س���ت���اين 
ووحدات حماية ال�سعب الكردية، 
كانت  ان  ل���ك���ن  م�����س��ك��ل��ة.  ال  اذا 
حماية  وح���دات  حلماية  �ستدخل 
ي�ستطيع  فلن  ال��ك��ردي��ة،  ال�سعب 
اجلنود  اي���ق���اف  او  اي��ق��اف��ن��ا  اح���د 

االتراك«.
وا����س���اف ال���وزي���ر ال��رتك��ي خالل 
م����ع نظريه  امل�������س���رتك  امل�����وؤمت�����ر 
“هذا  اأمين ال�سفدي ان  االردين 
ينطبق على عفرين ومنبج و�سرق 

نهر الفرات«.
�سورية  ف�سائل  مع  اأن��ق��رة  وتنفذ 
م��وال��ي��ة ل��ه��ا م��ن��ذ ال��ع�����س��ري��ن من 
ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي ه���ج���وم���اً على 
ال���ت���ي حتدها  ع���ف���ري���ن  م��ن��ط��ق��ة 
تركيا �سماال، تقول انه ي�ستهدف 
ت�سنفهم  الذين  االأكراد  املقاتلني 

اأنقرة ب�”االرهابيني«.
ت�����س��او���س اوغ���ل���و ان هدف  وق����ال 
كان  الزيتون”  “غ�سن  عملية 
“طرد  ح��ول  ويرتكز  “وا�سحا” 
ح�����دودن�����ا  م������ن  االرهابيني” 

اجلنوبية.

 •• دم�شق-اأ ف ب:

ال�سوري  ال��ر���س��م��ي  االع����الم  ذك���ر 
موالية  ���س��ع��ب��ي��ة  ق����وات  ان  ام�����س 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ���س��ت��دخ��ل ع��ف��ري��ن يف 
�ساعات  خ�����الل  ����س���وري���ا  ����س���م���ال 
للت�سدي للهجوم الرتكي امل�ستمر 

على املنطقة منذ �سهر.
ال�سورية  االن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
الر�سمية )�سانا( عن مرا�سلها يف 
حلب ان قوات �سعبية �ست�سل اىل 
القليلة  ال�ساعات  خ��الل  عفرين 
ال��ق��ادم��ة ل��دع��م ���س��م��ود اأه��ل��ه��ا يف 
ت�سنه  ال����ذي  ال���ع���دوان  م��واج��ه��ة 
قوات النظام الرتكي على املنطقة 

و�سكانها منذ ال�سهر املا�سي.
انخراط  اأن  اىل  الوكالة  وا�سارت 
مقاومة  ف���ى  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال���ق���وات 
ال���ع���دوان ال��رتك��ي ي��اأت��ي يف اطار 
دع��م االه��ايل وال��دف��اع عن وحدة 

اأرا�سي �سوريا و�سيادتها.
القوات  ت��ل��ك  ه��وي��ة  ت��ت�����س��ح  ومل 
ال�����س��ع��ب��ي��ة وم�����ا ���س��ي��ك��ون دوره�����ا 

حتديداً يف عفرين.
ومل يتمكن مرا�سلو فران�س بر�س 
انت�سار  اأي  تاأكيد  م��ن  عفرين  يف 
لقوات موالية للنظام يف عفرين. 
كما مل يوؤكد م�سوؤولون اأك��راد ما 
و�سيك  انت�سار  هناك  �سيكون  اذا 
لقوات موالية للنظام يف املنطقة.

وجت������ري م���ف���او����س���ات م���ن���ذ اأي�����ام 
ال�سعب  ح���م���اي���ة  وح���������دات  ب�����ني 
تتيح  قد  النظام  وق��وات  الكردية 
اإىل منطقة  النظام  ق��وات  دخ��ول 

عفرين.
وت�سن القوات الرتكية مع ف�سائل 
�سورية موالية لها منذ 20 كانون 
منطقة  يف  هجوماً  يناير  ال��ث��اين 

حماور عدة عند اأط��راف منطقة 
ع���ف���ري���ن ح���ي���ث مت��ك��ن��ت ال���ق���وات 
لها  امل��وال��ي��ة  والف�سائل  الرتكية 
من ال�سيطرة حتى االن على 33 
قرية وبلدة، وفق املر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان.
واأف�����������اد امل����ر�����س����د االث�����ن�����ني عن 
ال��رتك��ي��ة يف  ل��ل��ط��ائ��رات  “حتليق 
وتنفيذها  عفرين،  منطقة  �سماء 
منطقة  يف  جوية”  �����س����رب����ات 
احلدود  م��ن  القريبة  جندير�س 

الرتكية.
ووث����ق امل��ر���س��د م��ق��ت��ل ن��ح��و 95 

ن��ي��ت��ه��ا ا���س��ت��ع��ادة ال�����س��ي��ط��رة على 
كامل اأرا�سي البالد.

اأثبت  ال����ن����زاع،  ����س���ن���وات  وخ�����الل 
االأك������راد ك���ف���اءة ع�����س��ك��ري��ة كبرية 
ال����دول����ة  ت���ن���ظ���ي���م  م����واج����ه����ة  يف 
اال���س��الم��ي��ة ومت��ك��ن��وا ب��دع��م من 
التحالف الدويل بقيادة امريكية 
من طرده من م�ساحات وا�سعة يف 

�سمال و�سمال �سرق البالد.
وي���ت�������س���دى امل���ق���ات���ل���ون االأك�������راد 
الذي  ال��رتك��ي  للهجوم  ب�سرا�سة 
يرتافق مع ق�سف جوي ومدفعي 
كثيف. وتتوا�سل اال�ستباكات على 

ي�ستهدف  ان�����ه  ت���ق���ول  ع���ف���ري���ن، 
الذين  الكردية  الوحدات  مقاتلي 

ت�سنفهم اأنقرة “ارهابيني«.
و�سهدت العملية التي تطلق عليها 
الزيتون”  “غ�سن  ا���س��م  اأن���ق���رة 
اإر�سال قوات برية وتنفيذ �سربات 

جوية ومدفعية على املنطقة.
امل�سرتكة  ال���رئ���ي�������س���ة  وق�����ال�����ت 
مقاطعة  يف  التنفيذي  للمجل�س 
عفرين هيفي م�سطفى لفران�س 
على  ج��اري��ة  “املفاو�سات  ب��ر���س 
موؤكدة  الع�سكري”،  امل�����س��ت��وى 

“نحن جزء من �سوريا«.

يف م��ن��اط��ق اأخ�����رى، ك��م��ا ج���رى يف 
مناطق  ويف  واجل��زائ��ر  ال�سعودية 
ع�������دة، م�����ن اأج�������ل االإي������ح������اء ب�����اأن 
ال�سرب  على  ق����ادراً  ك��ان  ال��ق��اع��دة 

حول العامل، وحيثما �ساء. 

خربة حملية
من  اإره��اب��ي��ة  تنظيمات  وت�ستفيد 
حملية  وابتكارات  خربات  اكت�ساب 
ع���رب مت���دده���ا، واإن�������س���اء ف�����روع يف 
االندماج  ف��ع��رب  م��ن��اط��ق ج��دي��دة. 
انتقل  ال�����س��وم��ال،  يف  ال�سباب  م��ع 
من  ج��دي��دة  منطقة  اإىل  القاعدة 
ال�سعب،  م���ن  ك���ان  ال���ع���امل، ح��ي��ث 
امل�����س��ت��ح��ي��ل، على  م���ن  ي��ك��ن  اإن مل 
م��ق��ات��ل��ي��ه ال���ع���رب ال��ت��ح��رك و�سط 
وعرب  معقدة،  قبلية  ديناميكيات 

�سراعات ع�سائرية. 

معوقات
عمليات  اأن  ي����رى  ك�����الرك  ول���ك���ن 
اإرهابية  م��ن��ظ��م��ات  م��ع  االن���دم���اج 
بل  دوم���اً،  ثمارها  توؤتي  ال  حملية 
ت��واج��ه��ه��ا ع��ق��ب��ات وع��راق��ي��ل غري 
متوقعة، وغالباً ما تواجه بهجمات 

من حتالفات اجتماعية قوية. 
ب������داأ داع���������س بنقل  ورغ������م ذل������ك، 
يف  والعراق،  �سوريا  خ��ارج  عملياته 
اخلارجية،  فروعه  لدعم  حماولة 
تكتيكاته  ن��ف�����س  ت��ت��ب��������������������ع  ال���ت���ي 
واأ����س���ال���ي���ب���ه. وق����د ث��ب��ت ذل����ك من 
انتحارية  تفجريات  تنفيذ  خ��الل 
وفر  ك��ر  وعمليات  اأفغان�ستان،  يف 

يف �سيناء. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

املزعومة،  داع�����س  خ��الف��ة  ان��ه��ارت 
البغدادي  بكر  اأب���و  زعيمها  ول��ك��ن 
ال زال طليقاً، ويزعم التنظيم باأنه 
اآالف مواٍل  ع�����س��رة  ل��دي��ه  ي���زال  ال 
�سقوط  ورغ��م  و�سوريا.  العراق  يف 
م��ق��ره ال��رئ��ي�����س��ي يف ال��رق��ة، �سرق 
للتمدد  التنظيم  ي�سعى  ���س��وري��ا، 
اآخ���ر، م��ت��ف��اخ��راً بفروعه  يف م��ك��ان 
يف  الفرعية  منظماته  اأو  الن�سطة، 
واليمن  ليبيا  ويف  مب�سر  �سيناء 
ورو�سيا.  ونيجرييا  واأف��غ��ان�����س��ت��ان 
ك��م��ا ح��ق��ق داع�������س اخ����رتاق����ات يف 
ج���ن���وب ����س���رق اآ����س���ي���ا، وخ���ا����س���ة يف 

الفيليبني. 
ولفت كولني كالرك، عامل �سيا�سي 
احلزبية  غري  ران��د  موؤ�س�سة  ل��دى 
ال���رب���ح، يف مقالته  ت��ب��غ��ي  ال��ت��ي ال 
“نا�سونال  جملة  �سمن  املن�سورة 
اإىل اأنه مع تراجع حدة  اإنرت�ست”، 
جتري  و�سوريا،  العراق  يف  القتال 
الواليات املتحدة وحلفاوؤها عملية 
م�سح يف العامل يف حماولة لتحديد 
امل�سدر املحتمل لتهديدات الحقة. 
انت�سار  كيفية  ا�ستعادة  عند  ولكن 
ميكن  اأخ����رى،  اإره��اب��ي��ة  تنظيمات 
اأ�سباب  ح���ول  درو�����س  ا���س��ت��خ��ال���س 
�سعي تلك املجموعات الإن�ساء فروع 

جديدة لها. 

على خطى القاعدة
ويرى كالرك، اأنه من اأجل معرفة 
كيف ميكن لداع�س اأن ي�ستمر، من 

رئي�س الدوما امل�صتهدف بعقوبات يزور �صوي�صرا 
•• جنيف-اأ ف ب:

النواب  جمل�س  رئي�س  ان  ب��رن  اعلنت 
فولودين  ف��ي��ات�����س��ي�����س��الف  ال���رو����س���ي 
االحتاد  م��ن  ل��ع��ق��وب��ات  يخ�سع  ال���ذي 
�سوي�سرا  يف  ���س��ي��ل��ت��ق��ي  االوروب������������ي، 
اخلارجية  ووزي��ر  ال�سوي�سري  نظريه 
تهدف  زي��������ارة  خ�����الل  ال�������س���وي�������س���ري 
اىل ت�����س��ج��ي��ع احل�����وار حل���ل ال���ن���زاع يف 
م�سوؤولة  ليو  ليفيا  واعلنت  اوكرانيا. 
ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
لالذاعة  لالقت�ساد  الدولة  �سكرتارية 
“�سوي�سرا  ان  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��وي�����س��ري��ة 
دائما احل���وار، الأن وح��ده حل  �سجعت 

�سيا�سي ميكنه ت�سوية االزمة يف نهاية االأمر، وبهذه الروحية ت�ستطيع �سوي�سرا 
تاأ�سريات دخول«.  لوائح،  اأ�سماءهم يف  االوروب��ي  اأدرج االحت��اد  ا�سخا�س  منح 
ان  اىل  م�سرية  اطالقا”،  اقت�سادية  ق�سية  “لي�ست  الزيارة  هذه  ان  واك��دت 
�سوي�سرا تاأمل يف “ت�سجيع احلوار من اجل حل للنزاع«. وتوىل فيات�سي�سالف 
فولودين امل�ساعد املقرب من الرئي�س فالدميري بوتني، رئا�سة جمل�س النواب 
يف 2016. وقبل ذلك كان منذ 2010 نائب رئي�س االدارة الرئا�سية. وهو 
يعترب مهند�س التدابري املحافظة واملعادية للغرب التي اعتمدها الكرملني، 
واأدرج يف الئحة ال�سخ�سيات التي ت�ستهدفها العقوبات االوروبية واالأمريكية 
اإث���ر االزم����ة االوك��ران��ي��ة. واث����ار وج���ود ف��ول��ودي��ن يف �سوي�سرا ج���دال. وقال 
ا�ستخدام  الواقع  يف  حتاول  “رو�سيا  ان  �سوماروغا  كارلو  اال�سرتاكي  النائب 
الزيارات اىل �سوي�سرا لتجعل منها دعاية داخلية، ولتثبت انها موجودة حتى 
“بدعوة من رئي�س  يف الغرب«. من جهته، اعلن الربملان يف بيان، ان زيارته 
قام  رحلة  تلي  ال�سوي�سري(،  الربملان  يف  النواب  )جمل�س  الوطني”  املجل�س 
رئي�س  و�سل  وقد  ال�سوي�سريني.  النواب  وفد من   2017 رو�سيا يف  اىل  بها 
الدوما االأحد اىل �سوي�سرا، لكن املحادثات الر�سمية مدرجة يف برنامج يوم 
االثنني. ويف ختام زيارته، �سيقوم فولودين بزيارة جماملة لوزير اخلارجية 

ال�سوي�سري اإينا�سيو كا�سي�س.

 �صرطيون اتهموا بقتل موؤ�ص�س 
بوكو حرام ي�صتعيدون وظائفهم 

 •• ابوجا-اأ ف ب:

اأعلنت هيئة تابعة لل�سرطة يف نيجرييا ام�س اأن خم�سة �سباط نيجرييني 
كانوا  فيما  ي��و���س��ف  حم��م��د  ح���رام  ب��وك��و  ج��م��اع��ة  م��وؤ���س�����س  بقتل  متهمني 
يحتجزونه، ا�ستعادوا وظائفهم يف �سلك ال�سرطة. ووجه لل�سرطيني اتهامات 
بارتكاب عمل ارهابي وقتل متهم ب�سكل غري قانوين اثناء اال�سطرابات يف 
الواقع  البلد  �سرق  �سمال  مايدوغوري، يف  2009 يف مدينة  يوليو  متوز 
من   800 نحو  مقتل  اىل  ادت  التي  اال�ستباكات  واأدت  افريقيا.  غ��رب  يف 
األف قتيل   20 اإىل ت�ساعد العنف الذي خّلف مذاك  عنا�سر بوكو ح��رام، 
على االأقل ونحو 2،6 مليون نازح. ويف كانون االأول دي�سمرب 2015، بّراأ 
قا�س ال�سرطيني اخلم�سة مربرا قراره باأن النيابة عجزت عن اقامة ق�سية 
تقريرا  ال�سرطة  جهاز  جلنة  با�سم  املتحدث  اآين  اكي�سوكو  واأك��د  �سدهم. 

ن�سرته �سحيفة “ترا�ست” اأن اخلم�سة ا�ستعادوا وظائفهم.
“هذا �سحيح. لقد ع��ادوا جميعا  ات�سال مع وكالة فران�س بر�س  وق��ال يف 
لوظائفهم. جلنة جهاز ال�سرطة ت�سرفت وفق مذكرة مر�سلة من املفت�س 

العام لل�سرطة”.
اإعادة  �سرورة  ح��ول  املحكمة  ب��ق��رارات  م�سحوبة  كانت  “املذكرة  اأن  وتابع 

ال�سباط اىل عملهم.

وخالل موؤمتر �سحايف عقده عرب 
املا�سي،  اال�سبوع  �سكايب  تطبيق 
قال القائد العام لوحدات حماية 
رداً  حمو  �سيبان  الكردية  ال�سعب 
على �سوؤال لوكالة فران�س “لي�س 
ل���دي���ن���ا م�����س��ك��ل��ة ب����دخ����ول ق����وات 
اجلي�س ال�سوري من اأجل الدفاع 
عن عفرين وعن حدود عفرين يف 

وجه االحتالل الرتكي«.
وكانت االدارة الذاتية الكردية يف 
الهجوم  بدء  عفرين طالبت عند 
الرتكي دم�سق بالتدخل عرب ن�سر 
�سوري بني عفرين  ح��دود  حر�س 

احلكومية  ال����ق����وات  وان�����س��ح��ب��ت 
ال�سورية من املناطق ذات االأغلبية 
�سرق  و���س��م��ال  �سمال  ال��ك��ردي��ة يف 
البالد يف العام 2012، ثم اأعلن 
االكراد تاأ�سي�س اإدارة ذاتية ونظام 
�سيطرتهم  م��ن��اط��ق  يف  ف�����درايل 
اأقاليم  ثالثة  اإىل  ق�سموها  التي 
هي اجلزيرة )حمافظة احل�سكة( 
وال���ف���رات )���س��م��ال و����س���ط، ت�سم 
اأجزاء من حمافظة حلب واأخرى 

من حمافظة الرقة( وعفرين.
الذاتي  دم�����س��ق احل��ك��م  وت��رف�����س 

الكردي.

وتركيا “حلماية” املنطقة. واأكد 
االأك����راد يف ال��وق��ت ذات���ه رف�سهم 
ع���ودة امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة اىل 
للجي�س  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  اأو  امل��ن��ط��ق��ة 
و�سعته  ال����ذي  االم����ر  ال�������س���وري، 

دم�سق �سرطاً للتدخل.
الرتكي  الهجوم  دم�سق  واعتربت 

“عدواناً«.
لالأكراد  املت�ساعد  ال���دور  و�سكل 
خالل ال�سنوات املا�سية قلقاً لدى 
حكماً  تخ�سى  التي  اأنقرة  من  كل 
م�ساعر  يثري  حدودها  على  ذاتياً 
االأكراد لديها، ودم�سق التي توؤكد 

ويفيد التمدد نحو مناطق جديدة 
يف اإعطاء التنظيم االإرهابي �سمعة 
ك��ون��ه اأك���رث ق���وة مم��ا ه��و حقيقة، 
عن  م�سوؤوليته  اإع���الن  ل��ه  ويتيح 
اأمنية  ق���وات  ي��ق��ع ���س��د  اأي ه��ج��وم 
حملية يف مناطق بعيدة، كما جرى 

يف �سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا. 

مهاجمة م�صالح غربية
حماوالت  اإىل  املقال  كاتب  وي�سري 
اأمريكية  ق��وات  مهاجمة  القاعدة 
حميطه  ����س���م���ن  ت���ع���م���ل  ك�����ان�����ت 
الرئي�سي يف اأفغان�ستان، مع االإيعاز 
غربية  م�سالح  مبهاجمة  لفروعه 

اأول الفروع
للقاعدة  ف��رع  اأول  اأن  اإىل  ويلفت 
 ،2003 يف  ال�����س��ع��ودي��ة  يف  ظ��ه��ر 
وتبعته فروع يف العراق )2004( 
اجل������������������زائ������������������ر)2006(،  ويف 
يف  ث����م  وم�����ن  واليمن)2007( 
يف  واأخ�����رياً   )2010( ال�����س��وم��ال 
ب���اراك  وي����ورد  �سوريا)2012(. 
�����س����وؤون  م���ن���دل�������س���ون، خ���ب���ري يف 
ت��ف��ا���س��ي��ل ح���ول كيفية  ال���ق���اع���دة، 
اإن�ساء  بطريقتني،  التنظيم  مت��دد 
ف�������رع خ����ا�����س ب�����ه ك����م����ا ج�������رى يف 
ال�سعودية واليمن، اأو االندماج مع 
�سلفاً،  موجودة  اإرهابية  تنظيمات 

الذي  القاعدة،  م�سار  تتبع  املفيد 
التو�سع،  يف  م�سابه  نهج  على  �سار 
القرن  م���ن  االأول  ال��ع��ق��د  خ����الل 

احلايل. 
الدن،  ب��ن  تنظي�����م  �س������عى  ف��ق��د 
ب��ح�����س��ب ال��ك��ات�����������������ب، ل��الن��ت�����س��ار يف 
جدي�����دة  جغرافي������ة  م��واق��������������������ع 
ع���ق�������������������������������ب ال������غ������زو االأم�����ري�����ك�����ي 
 ،2001 نهاي���������ة  يف  الأفغان�ستان 
اأمريكية  ح���رب  ب��ع��د  ج���اء  وال����ذي 
ا����س���ت���م���رت ع�سر  االإره����������اب،  ����س���د 
هجمات  بوا�سطة  وذل���ك  ���س��ن��وات، 
عمليات  وع��رب  م�سرية،  ل��ط��ائ��رات 

قوات خا�سة.

واجلزائر  ال���ع���راق  يف  ج����رى  ك��م��ا 
وال�سومال.

اخلربة والأ�صاليب املبتكرة
تنظيمات  ت�س������عى  ك��الرك،  وب��راأي 
جديدة  ف������روع  الإيجاد  اإرهابي������ة 
اأ���س�����������������ب��اب، م��ن �سمنها  ل��ه��ا ل��ع��دة 
وامل�س�������احة،  احل��ج��م  يف  ال��ت��و���س��ع 
ون�سر  خ����ربة حم��ل��ي��ة،  واك��ت�����س��اب 
وتعل��������م  م���ب���ت���ك���رة،  اأ����س���ال���ي���ب 
جدي��دة،  واإج�����������راءات  ت��ك��ت��ي��ك��ات 
ما، حيث  تنظيم  م�سروعية  ودع��م 
يحتمل اأن ينظر اإليه بو�سفه كياناً 

اأجنبياً.

تركيا حتذر من دعم النظام ال�صوري للميلي�صيات الكردية 

قوات �صعبية موالية لدم�صق تدخل عفرين خالل �صاعات

يفيد التمدد يف اإعطاء التنظيم الإرهابي �صمعة كونه اأكرث قوة مما هو حقيقة 

بعد انهياره يف العراق و�صوريا.. داع�س يخرتق مناطق بعيدة 

الفلبني تعتقل اأجنبيا يجند مقاتلني لداع�س
•• مانيال-رويرتز:

اأجنبيا  اعتقلت  االأم��ن  ق��وات  اإن  االثنني  ام�س  الفلبينية  ال�سرطة  قالت 
داع�س  لتنظيم  م��وال��ي��ة  جل��م��اع��ات  حمليني  مقاتلني  يجند  اأن���ه  ت�ستبه 
االإرهابي منها حتالف كان قد احتل مدينة يف جنوب البالد ملدة خم�سة 

اأ�سهر العام املا�سي.
وعر�س رونالد ديال روزا املدير العام بال�سرطة اأمام و�سائل االإعالم فهمي 
االأ�سود و�سديقته الفلبينية اأنابل �ساليبادا بعد ثالثة اأيام من اعتقالهما 
االأمريكية  ال�سفارة  مقر  من  مبان  ب�سعة  بعد  على  م�ستاأجرة  �سقة  من 

لتحديد مدى  مو�سع  االآن حتقيق  “يجرى  روزا  دي��ال  وق��ال  مانيال.  يف 
تورطهما مع اجلماعات الدولية واملحلية التي ت�سكل خطرا” واأ�ساف اأن 
جهاز خمابرات اأجنبي لدولة حليفة مل يذكرها قدم تفا�سيل عن هوية 

االأ�سود واأن�سطته.
عبوات  ل�سنع  وم��ك��ون��ات  وذخ���رية  م�سد�سات  ك��ذل��ك  ال�سرطة  وع��ر���س��ت 
نا�سفة والعلم االأ�سود لتنظيم داع�س قالت اإنها �سادرتها من �سقة االأ�سود 

و�ساليبادا.
املتعاطفني مع تنظيم  االأرج��ح بنية جتنيد  اإنه هنا على  وقال ديال روزا 

داع�س يف مينداناو.

العامني  خ��الل  وت��رك��ي��ا  والفلبني  ماليزيا  اإىل  �سافر  االأ���س��ود  اإن  وق���ال 
2016 بجواز  اإىل مانيال الأول مرة يف يونيو حزيران  املا�سيني وو�سل 

�سفر تون�سي ات�سح اأنه مزور.
وتابع ديال روزا اأن االأ�سود من اأ�سول ليبية وتون�سية لكنه عا�س يف �سوريا 

ل�سنوات طويلة.
ماوتي  جلماعة  التجنيد  يف  �ساعد  يكون  رمب��ا  فيه  امل�ستبه  اأن  واأ���س��اف 

املوالية لتنظيم داع�س والتي قادت ح�سارا ملدينة ماراوي العام املا�سي.
ونفى االأ�سود لدى مثوله اأمام ممثل االدعاء اتهامات ال�سرطة. وقال اإنه 

فر من �سوريا عندما �سعى تنظيم داع�س الإيجاد موطئ قدم له هناك.
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اخلالف  يف  للنظر  ج��دي��د  جل�سات  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  حمكمة  تعقد 
بني فرن�سا وغينيا اال�ستوائية التي تتهم باري�س بانتهاك احل�سانة 
بني  الدبلوما�سية  العالقات  وك��ان��ت  رئي�سها.  لنجل  الدبلوما�سية 
2016 حتقيقا  يف  الفرن�سي  الق�ساء  فتح  ان  منذ  توترت  البلدين 
بنهب  املتهم  اوبيانغ،  تيودورو  الرئي�س  جنل  اوبيانغ  تيودوران  �سد 
خزائن الدولة و�سراء عقارات فخمة يف اغلى مناطق العامل. وحكم 
الذي ي�سغل من�سب نائب  اوبيانغ  الفرن�سي على تيودوران  الق�ساء 
�سنوات  بال�سجن ثالث  اكتوبر  االأول  ت�سرين  ب��الده، يف  يف  الرئي�س 
ي��ورو مع وقف  30 مليون  وبدفع غرامة قدرها  التنفيذ  مع وقف 
ان جنل  الفرن�سي  الق�ساء  ويقول  الق�سية.  هذه  اي�سا، يف  التنفيذ 
حديد  من  بقب�سة  اال�ستوائية  غينيا  يقود  ال��ذي  اوبيانغ  ت��ي��ودورو 
منذ 1979، ا�سرتى يف فرن�سا باموال غري م�سروعة عقارات تقدر 
تبلغ  ق�سرا  خ�سو�سا  وت�سم  اليورو،  من  املاليني  بع�سرات  قيمتها 
م�ساحته اربعة اآالف مرت مربع يف الدائرة 16 يف باري�س احد افخم 
 2016 اوبيانغ منذ  الفرن�سية. ويحاكم تيودوران  العا�سمة  احياء 
يف باري�س اذ ان حمكمة العدل الدولية مل تطلب تعليق املالحقات 
الفرن�سية بحقه على الرغم من طلب غينيا اال�ستوائية  الق�سائية 
التي ترى ان احل�سانة التي يتمتع بها قد انتهكت. واكدت فرن�سا بعد 
ذلك ان املحكمة ال متلك �سالحية النظر يف هذه الق�سية، م�سرية 

اىل معاهدة االمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود.

كرامب- انغريت  تعيني  مريكل  اأنغيال  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  ق��ررت 
كارنبوير اأمينة عاما حلزبها املحافظ االحتاد امل�سيحي الدميوقراطي، 
كا�سفة بذلك عن خليفتها املحتملة ملن�سب امل�ست�سارة، ح�سب ما ذكر 

م�سدر قريب من احلزب لوكالة فران�س بر�س االإثنني.
و�ست�سبح االإثنني رئي�سة حكومة مقاطعة �سارالند ال�سغرية انغريت 
عاما،   55 تبلغ  والتي  مريكل  من  ج��دا  املقربة  كرامب-كارنبوير 

اأمينة عامة للحزب امل�سيحي الدميوقراطي.
و�ستخلف بيرت تاوبر )43 عاما( بعد اأن ا�ستقال الأ�سباب �سحية من 

هذا املن�سب اال�سرتاتيجي، بح�سب امل�سدر نف�سه.
وتقدم و�سائل اعالم اأملانية كرامب-كارنبوير امللقبة “مريكل والية 
على اأنها خليفة امل�ست�سارة املف�سلة. وتتبع املراأتان اخلط  �سارالند”، 
اجلناح  ا�ستياء  م��واج��ه��ة  يف  ال��و���س��ط  اىل  االق���رب  نف�سه  ال�سيا�سي 
اليميني يف احلزب الذي يطالب ب�سيا�سة حمافظة اأكرث ت�سددا مع 
اأن مريكل وبتعيينها �سخ�سا  اأملانيا. اال  ت�ساعد اليمني املتطرف يف 
جديدا ملن�سب االأمني العام، تقوم مببادرة حيال املحتجني يف حزبها 
راأ�س  على  وبتجديد  �سنا  اأ�سغر  م�سوؤولني  بتعيني  يطالبون  الذين 

احلزب ةان تعد مريكل بعد 12 عاما يف احلكم، خلالفتها.

 
الهندية  االنتخابات  يف  مر�سح  بينهم  االثنني،  ا�سخا�س  اأربعة  قتل 
املحلية املقبلة يف انفجار قنبلة يف �سمال �سرق الهند، قبل ثمانية اأيام 

من موعد هذه االنتخابات، على ما اأعلنت ال�سرطة االثنني.
واأدى االنفجار الذي وقع يف والية ميغااليا م�ساء االحد اىل تدمري 
ال�سيارة التي كان جوناثون �سانغما )43 عاما( املر�سح با�سم حزب 
يف  انتخابي  جتمع  يف  للم�ساركة  طريقه  يف  وه��و  ي�ستقلها،  حملي 

الوالية.
وقال �ساالنغ مومني نائب قائد ال�سرطة يف والية ميغااليا اإن �سانغما 
“كان يف طريقه اللقاء خطاب يف جتمع عام يف احدى القرى. كما 
�سرطي  ه��م  �سيارته  يف  ك��ان��وا  اخ��ري��ن  ا�سخا�س  ث��الث��ة  اي�سا  قتل 

ومدنيان اثنان”.
وتابع “نعتقد اأن االنفجار ناجم عن قنبلة بدائية ال�سنع. مل نتو�سل 
تلقى تهديدات من  اأن )�سانغما(  لكننا نعرف  بهم  بعد الي م�ستبه 
م�سلحني يف املنطقة عندما كان مر�سحا خالل االنتخابات ال�سابقة 
الهند  ���س��رق  ���س��م��ال  يف  ال��واق��ع��ة  ال���والي���ات  وت�سهد   .”2013 ع���ام 
واملح�سورة بني ال�سني وبوتان ونبيال وبورما وبنغالد�س ا�سطرابات 

منذ عقود، وهي مت�سلة بالهند عرب �سريط اأر�سي �سيق.

عوا�شم

الهاي

نيودلهي

برلني

�صجناء يحتجزون حرا�صا رهائن يف الربازيل 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

احُتجزوا  �سجناء  وع�سرة  حرا�س  ثمانية  ان  الربازيلية  ال�سلطات  اأعلنت 
رهائن ل�ساعات خالل ع�سيان يف �سجن برازيلي يف والية ريو دي جانريو.

وقالت ادارة ال�سجون يف والية ريو دي جانريو ان الع�سيان بداأ بعد ظهر 
االحد بعد احباط حماولة هرب �سجناء من �سجن ميلتون ديا�س موريريا 

دي جابريي الذي يبعد 55 كلم عن و�سط مدينة ريو دي جانريو.
وانتهى الع�سيان قرابة منت�سف ليل االح��د االثنني  مع االف��راج عن كل 

الرهائن. وا�سيب ثالثة �سجناء بجروح.
وعلى غرار بقية �سجون البالد، يعاين ميلتون ديا�س موريريا دي جابريي 

من االكتظاظ.
تامر  ال��رئ��ي�����س مي�سال  ف��ي��ه  اع��ل��ن  ال���ذي  ال��وق��ت  الع�سيان يف  ه���ذا  وج���اء 
يف  ال�سرطة  ق��وات  قيادة  اجلي�س  اىل  وعهد  العام  لالمن  وزارة  ا�ستحداث 
والية ريو دي جانريو التي زادت فيها كثريا اأعمال العنف، يف اجراء غري 

م�سبوق منذ عودة الدميوقراطية يف 1985.
وبعد االعالن عن هذا املر�سوم، قالت ال�سلطات االحد انها تتوقع ردود فعل 

غا�سبة يف ال�سجون، مو�سحة انها قامت بتعبئة و�سائل ملراقبة الو�سع.
وقال وزير العدل توركواتو جاردمي “كان متوقعا” وقوع حوادث.

وحتتل الربازيل املرتبة الثالثة عامليا يف عدد ال�سجناء الذي يبلغ 726 األفا 
و712 �سجينا كانوا م�سجلني يف حزيران يونيو 2016 اأي اأكرث مبرتني 

من القدرة اال�ستيعابية الر�سمية لل�سجون، وفقا الح�ساءات وزارة العدل.
�سهدت  التي  ال�سجون  يف  لالنفجار  قابال  الو�سع  يجعل  االكتظاظ  وه��ذا 
منذ بداية العام عددا من حركات الع�سيان او اعمال العنف بني ال�سجناء.

الثاين يناير، قتل ع�سرة �سجناء يف مواجهات بني اع�ساء  29 كانون  ويف 
ع�سابات متناحرة لتهريب املخدرات يف �سجن ايتاباجي الذي يبعد 125 

كلم عن مدينة فورتاليزا ب�سمال �سرق البالد.

فل�صطينيون يطردون ال�صفري القطري من موؤمتر �صحايف يف غزة

% تراجع الدعم املايل مليزانية ال�صلطة الفل�صطينية 70 

غجر الروما �صحايا من�صيون حلرب كو�صوفو 

احتجاجات طالبية اأمريكية بعد جمزرة املدر�صة

م�صوؤولة اإ�صرائيلية ت�صف حاكم ولية ثان يرف�س المتثال لقرار الرئي�س الأفغاين 
الالجئني الأفارقة بالإرهابيني

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ت�سيبي  االإ�سرائيلية،  اخلارجية  وزي��ر  نائب  اإن  االإ�سرائيلي  التلفزيون  ق��ال 
حوتوبيلي، و�سفت وجود املهاجرين االأفارقة يف اإ�سرائيل باأنه اإرهاب.

اإرهاب  ت�سهد  اأبيب  تل  اأن منطقة جنوب  اإىل  له  تقرير  التلفزيون يف  واأ�سار 
مهاجرين، وهو ما ال ميكن ال�سكوت عليه.

بدورها، انتقدت تقارير اإ�سرائيلية حوتوبيلي، مو�سحة اأن ما �سرحت به ال 
ميكن قبوله اأو حتى ال�سمت عليه، م�سرية اإىل اأن كلمة اإرهاب باتت تد�س يف 
كل مكان تقريباً. وطالبت ب�سرورة التحقيق مع حوتوبيلي ال�ستخدامها هذا 

امل�سطلح للتعامل مع الالجئني. 

ويف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ل��ه م�����س��اء ي���وم االح���د ق���ال خدام 
عادل  غ���ري  ق����رار  ه���و  واأدي����ن����ه.  ال���ق���رار  ه����ذا  “اأرف�س 
موقف  ان��ت��ظ��ر  اأزال  وال  امل���ب���ادئ،  ك���ل  م���ع  وي��ت��ن��اق�����س 
اجلمعية اال�سالمية«. ووالية �سمنغان حماذية لوالية 
ب��ل��خ ح��ي��ث ي��رف�����س ع��ط��ا حم��م��د ن���ور الع�سو اأي�����س��ا يف 
كانون   18 منذ  من�سبه  ت��رك  اال���س��الم��ي��ة،  اجلمعية 
�سد  ت��ظ��اه��رات  تنظيم  اىل  وي�����س��ع��ى  دي�����س��م��رب،  االول 

احلكومة نهاية ال�سهر يف مناطق عدة.
اخلارجية  وزير  اال�سالمية”،  “اجلمعية  رئي�س  ووفق 
�سالح الدين رباين الذي يخو�س مواجهة مفتوحة مع 

الرئي�س، �سيكون هناك موقف للحزب يف وقت قريب.

•• كابول-اأ ف ب:

رف�س حاكم والية �سمنغان عبد الكرمي خدام االمتثال 
وان�سم  بف�سله،  غني  اأ�سرف  االفغاين  الرئي�س  لقرار 
قرار  تنفيذ  يرف�س  ال��ذي  بلخ  والي��ة  حاكم  اىل  بذلك 

مماثل منذ 18 كانون االأول دي�سمرب.
واأت����ى ه���ذا امل��وق��ف ب��ع��د ق����رار م��ن ال��رئ��ي�����س االفغاين 
بينهم  والي��ات  حكام  خم�سة  بف�سل  املحلية  واحلكومة 
حاكم والية بلخ عطا حممد نور، وحاكم والية �سمنغان 
الذي رف�س التنحي، معلنا انه ينتظر قرار حزبه بهذا 

ال�ساأن.

•• باركالند-رويرتز:

اإط���الق ر�سا�س  اأدم���ى واق��ع��ة  بعد 
مبدر�سة ثانوية يف تاريخ الواليات 
خمتلف  يف  ط��ل��ب��ة  دع�����ا  امل���ت���ح���دة 
اإىل تنظيم م�سريات  البالد  اأنحاء 
بت�سديد  للمطالبة  واح��ت��ج��اج��ات 

قوانني امتالك االأ�سلحة.
وان�سم طلبة من مدر�سة مارجوري 
���س��ت��ومن��ان دوج��ال���س ال��ث��ان��وي��ة يف 
�سابق  طالب  قتل  حيث  باركالند، 
باملدر�سة 17 �سخ�سا ببندقية، اإىل 
طلبة اآخرين على و�سائل التوا�سل 
للتجمعات  للتخطيط  االجتماعي 
بوا�سنطن.  م�����س��رية  ذل���ك  يف  مب��ا 
م���ردوك )15 عاما(  ل��ني  وق��ال��ت 
الوقت  اأن  اأ���س��ع��ر  كونيتيكت  م��ن 
ح���ان ل��ك��ي ن��ت��خ��ذ م��وق��ف��ا... نحن 
املدار�س  ه����ذه  اإىل  ي��ذه��ب��ون  م���ن 
ومن يدخل هوؤالء الذين يطلقون 
الر�سا�س اإىل ف�سلوهم الدرا�سية 

واأماكن تواجدهم.
وت���ق���ي���م م�������ردوك ع���ل���ى ب���ع���د 32 
�ساندي  م��در���س��ة  م���ن  ك��ي��ل��وم��رتا 
ه���وك االب��ت��دائ��ي��ة ح��ي��ث ُق��ت��ل 20 

بع�سو  الطلبة  يلتقي  اأن  امل��ت��وق��ع 
حلظر  ي�������س���ع���ى  ال����ك����وجن����ر�����س  يف 
ب��ي��ع اأ���س��ل��ح��ة م��ث��ل ب��ن��دق��ي��ة )اإي����ه.
ال�سرطة  ت���ق���ول  ال���ت���ي  اآر-15( 
اإطالق  ح��ادث  يف  ا�ستخدمت  اإن��ه��ا 

الر�سا�س يف باركالند.
وي���ن���ت���ق���د ط���ل���ب���ة م������ن امل����در�����س����ة 
الرئي�س  ب��ي��ن��ه��م  ���س��ي��ا���س��ي��ني  ق����ادة 
اجل�����م�����ه�����وري دون�������ال�������د ت����رام����ب 
لرتاخيهم. وانتقد كثريون ترامب 
تويرت يف مطلع  ق��ال على  اأن  بعد 

بالر�سا�س  بالغني  و�ستة  تلميذا 
وجمعت  اأع�����������وام.  خ���م�������س���ة  ق���ب���ل 
م��ردوك اأكرث من 50 األف توقيع 
اأم�س  االإنرتنت  على  التما�س  على 
تنظيم  اإىل  الطلبة  ي��دع��و  االأح���د 
الثانوية  مدار�سهم  م��ن  م�سريات 

يف 20 اأبريل ني�سان.
وح���ث���ت زم�����الءه�����ا ال���ط���ل���ب���ة على 
تنظيم احتجاجات بدال من ح�سور 
الذكرى  يف  ال��درا���س��ي��ة  ال��ف�����س��ول 
ال��ت��ا���س��ع��ة ع�����س��رة ل��واق��ع��ة اإط���الق 
ر�سا�س جماعي اأخرى يف مدر�سة 
كولورادو.  يف  الثانوية  كولومبني 
مدر�سة  م����ن  ال���ط���ل���ب���ة  وي����ع����ت����زم 
م�سرية  تنظيم  الثانوية  فلوريدا 
م��ن اأج���ل ح��ي��ات��ن��ا يف وا���س��ن��ط��ن يف 
24 مار�س اآذار للمطالبة باالنتباه 
اإىل اأمن املدار�س ومطالبة اأع�ساء 
الكوجنر�س ب�سن قانون للحد من 

امتالك ال�سالح.
وي��ع��ت��زم��ون اأي�����س��ا ت��ن��ظ��ي��م جتمع 
ح����ا�����س����د م������ن اأج����������ل احل��������د من 
تتعلق  وق�سايا  االأ�سلحة  امتالك 
املدار�س  واأم���ن  العقلية  بال�سحة 
ي��وم االأرب��ع��اء يف ت��االه��ا���س��ي. ومن 

التحقيقات  م��ك��ت��ب  اإن  االأ����س���ب���وع 
بالتحقيق  من�سغال  كان  االحت��ادي 
انتخابات  ت��دخ��ل رو���س��ي��ا يف  ب�����س��اأن 
 2016 ع��ام  االأمريكية  الرئا�سة 
لدرجة اأنه اأغفل اإ�سارات كان ميكن 

اأن حتول دون وقوع املذبحة.
وق���ال ال��ط��ال��ب دي��ف��ي��د ه���وج )18 
ميكن  ال  هاتفية  مقابلة  يف  عاما( 
عندما  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  ت��ل��وم  اأن 
تكون اأنت �سيدي الرئي�س امل�سوؤول 

عن كل �سيء.

العراق يطلق �صراح فرن�صية مرتبطة بداع�س
•• بغداد-اأ ف ب:

اأمر الق�ساء العراقي ام�س برتحيل متطرفة فرن�سية اأطلق �سراحها بعدما 
“بطريقة غري  العراق  بدخول  الإدانتها  اأ�سهر  �سبعة  بال�سجن  عليها  حكم 
مت�ساهل  توقيفها، يف حكم  ف��رتة  خ��الل  ال�سجن  م��دة  وانق�ساء  �سرعية” 

يتناق�س مع الت�سدد �سد املتهمني باالنتماء لتنظيم داع�س االإرهابي.
ودخلت ميلينا بوغدير قاعة املحكمة وهي ترتدي عباءة �سوداء مع �سرتة 
الذي يرتدي  االأ�سقر  ال�سعر  بنف�سجيا، حاملة طفلها ذي  رمادية وحجابا 

ثيابا زهرية.
ال�سيف  ال��ع��راق  ب�سمال  املو�سل  مدينة  يف  عاما(   27( بوغدير  واأوق��ف��ت 
اأبعد ثالثة منهم اإىل فرن�سا يف كانون  املا�سي مع اأطفالها االأربعة الذين 

االأول/دي�سمرب املا�سي.
عربية  بلغة  املحكمة  رئي�س  اأ�سئلة  على  بوغدير  ردت  امل����داوالت،  وخ��الل 
ربة  كانت  واأنها  فرن�سية،  اإنها  فقالت  جن�سيتها  عن  �ساألها  عندما  ركيكة، 

منزل يف املو�سل.
اأكتوبر  االأول  ت�سرين  يف  ال��ع��راق  دخلت  اإنها  عنها  املفرج  املت�سددة  وقالت 

.2015
اأخ��ذه مني.  اإىل �سوريا بجواز �سفر فرن�سي، لكن داع�س  “دخلت  واأ�سافت 
امل��و���س��ل م��ع زوج���ي واأوالدي  اإىل  ���س��وري��ا، ث��م ج��ئ��ت  اأي����ام يف  اأرب��ع��ة  بقيت 

االأربعة«.
وكان طباخا لدى  اأن زوجها يدعى ماك�سيمليان،  املحكمة  لرئي�س  واأك��دت 

تنظيم داع�س وقتل.
وا�ستعادت القوات العراقية ال�سيطرة على مدينة املو�سل يف �سمال العراق 

يف العا�سر من متوز يوليو املا�سي، بعد ت�سعة اأ�سهر من املعارك الدامية.

وقالت رئا�سة احلزب يف بيان انها “ترف�س طرد حاكم 
من  يزيد  “اإجراء  اإي��اه  معتربة  املربر”،  غري  �سمنغان 
ال�سبت  االف��غ��اين  الرئي�س  وا���س��در  ال��ب��الد«.  يف  التوتر 
وبا�ستثناء  ف�سلهم.  ال��ذي��ن  مكان  حكام  بتعيني  ق���رارا 

خدام ونور، غادر االآخرون منا�سبهم بهدوء.
املعار�سة بني  دائ���رة  ���س��اأن ه��ذه االزم���ة ان تو�سع  وم��ن 
اإتنية  اىل  املنتمي  االأف��غ��اين  الرئي�س  �سد  الطاجيك 

البا�ستون.
ان   ،2004 العام  منذ  بلخ  حاكم  ن��ور،  حممد  ويعترب 
ق���رار ال��رئ��ي�����س االف��غ��اين ب��اإق�����س��ائ��ه ي��ه��دف اىل ازاحة 
مناف�سيه قبل االنتخابات الرئا�سية املقررة يف 2019.

ربط  ذل��ك  بانتظار  امل�سكن.  ه��ذا  عاما(   28( بهتريي 
وابنائهما  لزوجته  �سكن  لتاأمني  ببع�سهما  حاويتني 
اخلم�سة الذين يوؤمن لهم معي�ستهم بالعمل يف تفريغ 
�ساحنات يف �سوق بودغوريت�سا ليح�سل على ما بني 5 

و15 يورو يوميا.
وامل��ي��اه اجل��اري��ة غ��ري م��ت��وف��رة وامل��راح��ي�����س امل�سرتكة 
معطلة. لذلك يجب الذهاب اىل اقرباء حالفهم احلظ 
باحل�سول على �سقق. وتت�سرب املياه من بع�س االنابيب 
فيتوجه املقيمون يف هذه املنطقة اليها للح�سول عليها 

بينما يلهو االطفال و�سط القمامة.

من جهة اخرى، اأعلنت الهيئة العامة للمعابر واحلدود 
ام�س االإثنني، فتح معرب رفح الربي باجتاه واحد فقط 
العالقني يف مطار  املواطنني  ا�ستثنائية لعودة  وب�سورة 

القاهرة خالل هذا اليوم.
بالقاهرة،  فل�سطني  دول��ة  �سفارة  اأعلنت  جانبها،  م��ن 
املواطنني  اإع��������ادة  ع���ل���ى  امل�������س���ري���ة  اجل����ه����ات  م���واف���ق���ة 
ال���دويل  ال��ق��اه��رة  م��ط��ار  يف  ال��ع��ال��ق��ني  الفل�سطينيني 
ل���ذل���ك، واأن  اأق�����رب وق���ت م��ن��ا���س��ب  اإىل ق��ط��اع غ���زة يف 
و�سول  عودة  لتاأمني  الرتتيب  �ستبا�سر  ال�سفارة  اأطقم 

املواطنني اإىل قطاع غزة �ساملني.

•• بودغوريت�شا-اأ ف ب:

م��ع ان��ه��ا مل ت��ك��ن ح��رب��ه��م، اج���رب ال��ق��ت��ال يف كو�سوفو 
ع�سرات االآالف من غجر الروما كب�س املحرقة االبدي 

يف حروب البلقان، على الرحيل.
كونيك  خميم  يف  يعي�س  امل��ج��اورة،  مونتينيغرو  ففي 
ب�سواحي بودغوريت�سا الفان من غجر الروما يف �سقق 
ح�سل عليها االوفر حظا منهم يف حاويات اعدت لهذا 

الغر�س.
وه����وؤالء ف���روا م��ن ك��و���س��وف��و ق��ب��ل ن��ح��و ع�سرين عاما 
اللبان  االنف�سالية  التمرد  حركة  قبل  من  ومتهمون 
كو�سوفو بالتعاون مع القوات ال�سربية يف حرب ا�سفرت 
ال���ف ق��ت��ي��ل م��ع��ظ��م��ه��م م���ن االلبان   13 ���س��ق��وط  ع���ن 
اغلب  يف  دل��ي��ل  ب��ال  ات��ه��ام  وه���و   .)1999-1998(

االحيان.
عندما  طفال  عاما(   25( بافتيجاري  �سريدجان  ك��ان 
اجمل  اح���د  ت�����س��م  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  غرات�سانيت�سا  غ����ادر 
ذلك يف  كو�سوفو. وقد حدث  االرثوذك�سية يف  االدي��رة 
غارات  واج��ربت  الو�سع  انقلب  عندما   1999 �سيف 
ح��ل��ف ���س��م��ال االط��ل�����س��ي ب��ل��غ��راد ع��ل��ى ���س��ح��ب قواتها 

لي�سيطر جي�س حترير كو�سوفو على االرا�سي.
وقال �سريدجان كان االلبان يك�سبون احلرب. وا�ساف 
بلدة  نعي�س يف  لل�سرب وكنا  االم��ر مل يكن مريحا  ان 
ذات غالبية �سربية. �سعرنا باخلوف، موؤكدا ان عائلته 

دفعت ثمن عدم انحيازها اىل اي طرف.
قالت املنظمة غري احلكومية امل�ستقلة “هومانيترييان 

ان غجر  لها،  بلغراد مقرا  تتخذ من  التي  لو �سنرت” 
تدخل  عند  خطرية  جت��اوزات  “�سحايا  وقعوا  الروما 
ان��ه��م اج���ربوا م��ن قبل  وا���س��اف��ت  احل��ل��ف االطل�سي”. 
�سرب احيانا “بدفن جثث مدنيني البان ومقاتلني من 
جي�س حترير كو�سوفووحفر خنادق للجي�س وال�سرطة 

والقيام بعمليات نهب وتدمري ملمتلكات البانية«.
النزاع  قبل  يبلغ  كان  ان عددهم  عدة  تقديرات  وتفيد 
�سالييفيت�س  غازمني  وق��ال  �سخ�س.  ال��ف  مئة  ح��واىل 
ال��روم��ا يف  ال��دف��اع ع��ن ق�سية غ��ج��ر  ال���ذي ين�سط يف 
كو�سوفو، ان عددهم انخف�س اليوم اىل نحو 35 الفا 

بعد عودة اآالف الالجئني.
املنظمة  ف��رع  وح�سب  ل��ال���س��واأ.  تعر�سوا  بقوا  وال��ذي��ن 
غري احلكومية نف�سها يف كو�سوفو قتل 240 منهم او 

فقدوا.
مبثابة  ك��ان��وا  ال��روم��ا  “غجر  ان  �سالييفت�س  وا���س��اف 
ا�سرار جانبية يف كل النزاعات يف يوغو�سالفيا ال�سابقة. 
ب�سكل ما، من ال�سهل مهاجمتنا. ال احد يقف وراءنا وال 

دولة وال نظام حلمايتنا«.
ومب�ساعدة اوروبية، كثفت مونتينيغرو جهود بناء �سقق 

لهم. الهدف هو ازالة امل�ساكن اله�سة يف 2018.
وقال الفي�س بريي�سا من منظمة “�سريوا معنا” التي 
“بالتاأكيد  ال��روم��ا  غجر  اب��ن��اء  تعليم  اج��ل  م��ن  ت�سعى 
لكن  حاوية”،  يف  العي�س  م��ن  اف�سل  �سقة  يف  ال�سكن 
مهينة  كلمة  +غارايف+” وه��ي  حي  ي�سمى  املكان  “هذا 

للحديث عن غجر الروما.
وكغريها من حواىل خم�سني عائلة، تنتظر ا�سرة فردي 

•• عوا�شم-وكاالت:

ك�سف رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل، ام�س 
اأن ال��دع��م امل���ايل اخل��ارج��ي للموازنة  االإث��ن��ني، ت��راج��ع 
بن�سبة   2010 ع��ام  م��ع  مقارنة  ت��راج��ع  الفل�سطينية 

.70%
وقال احلمد اهلل، يف لقاء ت�ساوري حول امليزانية عقد يف 
مدينة رام اهلل، اإن حكومته ب�سدد اإقرار املوازنة املالية 
مليار   5.8 تبلغ  بقيمة  الفل�سطينية  لل�سلطة  العامة 

دوالر للعام اجلاري.
ع��ن مكتب احلمد  ���س��ادر  بيان  االج��ت��م��اع، ح�سب  و�سم 
املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي  اأع��م��ال،  رج��ال  اهلل، 
والقطاعني اخلا�س وامل�سريف الفل�سطينيني، وممثلني 

عن اجلهات والدول املانحة.
�ست�سهد  اجل���دي���دة  امل��ي��زان��ي��ة  اإن  اهلل،  احل���م���د  وق�����ال 
اجلارية  للنفقات  دوالر  م��ل��ي��ارات   4.98 تخ�سي�س 
و�سايف االإقرا�س، و821 مليون دوالر لنفقات التطوير، 

فيما تبلغ االإيرادات 4 مليارات دوالر.
وذكر اأن التمويل اخلارجي لدعم املوازنة ومتويل نفقات 
التطوير يبلغ 775 مليون دوالر، بفجوة متويلية تقدر 
ن�سبة  �سيفوق  النفقات  يف  النمو  اأن  اأي  دوالر،  مبليار 

النمو يف االإيرادات بحوايل 11%.
احلكومة  على  تفر�س  امل��ذك��ورة  الفجوة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
“ال�سري بخطوات مدرو�سة لزيادة كفاءة وفاعلية االأداء 
واإدارة  االإنفاق احلكومي  واملزيد من �سبط  ال�سريبي، 

املال العام بكفاءة واقتدار«.
املوجه  اخل����ارج����ي  ال���دع���م  ان��خ��ف��ا���س  “رغم  وق������ال: 
للميزانية الفل�سطينية بحوايل %15 ليبلغ على مدار 
 ،2010 مع  مقارنًة   70% ح��وايل  املا�سية  ال�سنوات 

النفقات و�سجلت  التحكم يف  فاإن احلكومة متكنت من 
زيادة يف حجم االإيرادات«.

ال��ع��ج��ز اجل����اري عن  ان��خ��ف��ا���س��اً يف  “�سجلنا  واأ����س���اف: 
العجز  يف  وحققنا   ،9.6% بحوايل   2016 ميزانية 
ن�سبتها  زي���ادة  وحتققت   ،6.4% تخفي�س  االإج��م��ايل 

%9 يف �سايف االإيرادات مقارنة مع 2016«.
اىل ذلك، هاجم عدد من املواطنني والعمال يف م�ست�سفى 
القطري  ال�سفري  االإثنني،  اليوم  غ��زة،  مبدينة  ال�سفاء 
خالل  ال��ع��م��ادي،  حم��م��د  الفل�سطينية  ال�سلطة  ل���دى 
امل�سوؤولني  موؤمتر �سحايف كان ي�سارك به مع عدد من 

يف وزارة ال�سحة بغزة.
واأعلن العمادي تقدمي قطر منحة مالية تخ�سي�س جزء 
ت�سمل رواتب عمال  للم�ست�سفيات بقطاع غزة، ال  منها 
امل�سربني عن  القطاع،  النظافة يف م�ست�سفيات  �سركات 
العمل منذ 8 اأيام حلرمانهم من رواتبهم وم�ستحقاتهم 

من امل�ست�سفيات التي تديرها حركة حما�س يف غزة.
اأمري قطر متيم  الفل�سطينيون �سور  املحتجون  ومزق 
بن حمد، واأعالم قطر يف املكان، وحاولوا الو�سول اإىل 
ال�سفري نف�سه، لكن �سرطة حما�س جنحت يف منعهم من 

ذلك.
وكان �سبب حنق الفل�سطينيني على ال�سفري، حديثه عن 
م�سوؤولية ال�سلطة الفل�سطينية يف تاأخر ح�سولهم على 
رواتبهم، ودفاعه عن م�سوؤويل الوزارة التابعني حلركة 

حما�س يف قطاع غزة.
واتهم املحتجون، قطر بدعم حما�س وجتاهل احلاجيات 

االإن�سانية امللحة للمواطنني يف قطاع غزة.
عرب  اإ�سرائيل  من  ق��ادم��اً  غ��زة  قطاع  العمادي،  وو�سل 
م��ع��رب ب��ي��ت ح��ان��ون، اإي����رز، ���س��م��ال ق��ط��اع غ���زة، الإعالن 

املنحة القطرية لقطاع غزة.

ويهتريي الذي جاء من ميرتوفيت�سا ب�سمال كو�سوفو 
متاأكد من ان غياب ال�سروط ال�سحية هو �سبب ا�سابة 
ابنته ال�سغرة عايدة )18 �سهرا( بت�سمع الكبد. وهي 
املال  لكنه ال ميلك  اخل��ارج  لعملية جراحية يف  حتتاج 

للقيام بذلك.
ومع ذلك، اكد بهتريي انه لن يعود ابدا اىل كو�سوفو. 
لكنه  وق���ال اط��ف��ايل ول����دوا ه��ن��ا ووال����دي دف��ن��ا هنا”. 
اىل  ق�سرية  ل��ف��رتة  ل��ل��ع��ودة  يافتيجاري  مثل  ا�سطر 
كو�سوفو للح�سول على جواز �سفر لتجنب البقاء بال 

جن�سية.

من جانبه، اأكد م�سدر اأمني م�سري م�سوؤول فتح معرب 
رف��ح ال��ربي يف اجت��اه واح��د من م�سر اإىل غ��زة، وذلك 
اإىل  القاهرة  مطار  يف  الفل�سطينيني  العالقني  لعبور 

داخل قطاع غزة.
واأ�سار امل�سدر اإىل احتمال عبور وفد من حما�س بقيادة 
رئي�س مكتبها ال�سيا�سي اإ�سماعيل هنية، للعودة اإىل غزه 

اأي�ساً اليوم.
واأغلقت ال�سلطات امل�سرية معرب رفح ب�سكل مفاجئ يوم 
 “ ال�ساملة  العملية  انطالق  بعد  املا�سي،  قبل  اجلمعة 

�سيناء 2018 “ منذ 11 يوماً تقريباً.
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لفروف: �صلوك الغرب يوتر الو�صع يف البلقان 
 •• بلغراد-اأ ف ب:

�سعت  لطاملا  رو�سيا  اأن  الف���روف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن 
اأن �سلوك الغربيني يثري توترا يف  اىل جتنب املواجهة يف البلقان يف حني 
ُن�سرت  بيتا  ال�سربية  االأنباء  وكالة  مع  مقابلة  الف��روف يف  ون��دد  الو�سع. 
ام�س قبل يومني من زيارته املرتقبة اىل �سربيا، ب�سيا�سة اعترب اأنها ت�سع 

دول البلقان اأمام خيار: اإما اأن تكون مع الغرب اأو مع رو�سيا.
تاريخية  حليفة  هي  االوروب���ي،  االحت��اد  اىل  لالن�سمام  املر�سحة  و�سربيا 
اأعلن  الذي  كو�سوفو  ا�ستقالل  رف�سها  يف  خ�سو�سا  تدعمها  التي  لرو�سيا 
اأن البحث حاليا يف موقع كو�سوفو يف  منذ ع�سر �سنوات. واعترب الفروف 

االأمم املتحدة ال معنى له.

1999 عن جمل�س االأم��ن الدويل  1244 ال�سادر عام  باأن القرار  وذكر 
األبان  االنف�ساليني من  واملتمردين  ال�سربية  القوات  بني  النزاع  نهاية  يف 
كو�سوفو ال يزال �ساري املفعول وين�ّس على اأن اقليم كو�سوفو الذي يتمتع 

بحكم ذاتي، هو جزء من �سربيا.
وحذرت بروك�سل باأن على بلغراد تطبيع العالقات مع بري�ستينا وتبني خط 

دبلوما�سي ين�سجم مع خطها، لتاأمل يف االن�سمام اإىل االحتاد االأوروبي.
وراأى الفروف اأن فر�س االحتاد االوروبي على كل دولة مر�سحة لالن�سمام 
اأو  اتباع �سيا�سات خارجية ودفاعية تتما�سى مع �سيا�سته ناجم عن فل�سفة 

ذهنية ت�ساهم يف زيادة حدة التوتر يف اأوروبا.
اأي  جتنب  اىل  دائما  رو�سيا  �سعت  البلقان،  تاريخ  كل  عرب  الف��روف  وق��ال 
الدفاع عن م�سالح دولهم  املنطقة يف  �سعوب هذه  مواجهة واىل م�ساعدة 

وندد  والثقافية.  والدينية  ال��روح��ي��ة  ج��ذوره��م  ع��ن  وك��ذل��ك  واأج���داده���م، 
ب��سيا�سة تطويق رو�سيا بالبنى الع�سكرية التابعة للحلف االأطل�سي معتربا 
اأمن االآخرين. وقال تو�سيع احللف  اأمنه على ح�ساب  اأن عليه عدم تعزيز 
2017 فيما  وان�سّمت مونتينيغرو اىل احللف يف  االأطل�سي كان خطاأ”. 
�سمال  حلف  بها  يقوم  خطوة  اأي  اأن  اىل  واأ���س��ار  لذلك.  مر�سحة  مقدونيا 

االأطل�سي حاليا لن تعزز اأمن اأي كان، مبا يف ذلك اأمن دول البلقان.
ودافع الوزير اأي�سا عن الدور الذي تلعبه و�سائل االعالم املوالية لرو�سيا يف 
البلقان فقال انه من اأجل الدفاع عن تعددية االآراء التي ال تتوقف الدول 
الغربية عن املطالبة بها، ووجود راأي خمتلف ال ميكن اإال اأن يكون مفيدا 
�سبكات  وم�ستخدمي  التلفزيون  وم�ساهدي  االذاع���ات  مل�ستمعي  بالن�سبة 

التوا�سل االجتماعي.

واأوروب����ي����ون زخ��م��ا الإر����س���ال قوات 
اأوكرانيا  �سرق  اإىل  ال�سالم  حلفظ 
حل��ل ال�����س��راع ال��دائ��ر ه��ن��اك منذ 

اأربع �سنوات.
وق����������ال ف����ول����ك����ر مل����ج����م����وع����ة من 
امل�����س��وؤول��ني م��ن ال��والي��ات املتحدة 
يف  “االأمر  االأوروب���������ي  واالحت�������اد 
بني  م����ن  وك������ان  رو�سيا”.  ي�����دي 
احلا�سرين وزير الدفاع ال�سويدي 
اأي  الذي عر�س م�ساركة بالده يف 

قوات لهذا الغر�س.

•• ميونيخ-رويرتز:

وج�����د امل���������س����وؤول����ون االأوروب������ي������ون 
واالأم���ري���ك���ي���ون امل��ن��ق�����س��م��ون حول 
�سيا�سية الرئي�س االأمريكي دونالد 
م�سرتكا  �سببا  اخل��ارج��ي��ة  ت��رام��ب 
يف م��ط��ل��ع االأ���س��ب��وع ل��ل��ت��ن��دي��د مبا 
و�سفوه باحلملة ال�سرية الرو�سية 
لتقوي�س الدميقراطيات الغربية.
ظهر  ال���ذي  الغ�سب  رغ��م  اأن���ه  اإال 
االأطل�سي  امل��ح��ي��ط  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى 
ميونيخ  موؤمتر  خ��الل  رو�سيا  من 
م�سوؤولون  اع����رتف  ف��ق��د  ل��الأم��ن 
بحقيقة  غ��رب��ي��ون  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ون 
رو�سيا  اأن  م��ف��اده��ا  م��ري��ح��ة  غ���ري 
�سديدة االأهمية يف حل الكثري من 

اأ�سواأ ال�سراعات العاملية.
وي��ق��ول امل�����س��وؤول��ون اإن����ه الب���د من 
االأم���ر يف  نهاية  رو�سيا يف  اإ���س��راك 
�سرق  م��ن  الدبلوما�سية  امل�ساعي 
ال�سمالية  ك���وري���ا  اإىل  اأوك���ران���ي���ا 
ب���ف�������س���ل و����س���ع���ه���ا ك����ق����وة ن���ووي���ة 
وتدخلها الع�سكري يف �سوريا وحق 
متتلكه  ال��ذي  “الفيتو”  النق�س 
ال��ت��اب��ع لالأمم  يف جم��ل�����س االأم����ن 

املتحدة.
قال وزير الدفاع الرنويجي فرانك 

ن�ستطيع  ال  ل��روي��رتز  ين�سن  باكه 
التو�سل اإىل حل �سيا�سي من دون 
اإىل نقطة  رو�سيا. نحتاج للتو�سل 
اإيجاد  على  العمل  عندها  ميكننا 
اأن تكون طرفا  حل �سيا�سي والب��د 

اأ�سا�سيا يف ذلك.
كانت رو�سيا، يف العلن على االأقل، 
ميونيخ  يف  ال�سرير”  “الولد  هي 
اجتاه  كل  من  االنتقادات  تلقت  اإذ 
الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ل��ت��دخ��ل��ه��ا 
بعد  وذل��ك   2016 يف  االأمريكية 
رو�سيا   13 اإىل  االت���ه���ام  ت��وج��ي��ه 
ل�سمها  وك��ذل��ك  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
�سبه جزيرة القرم من اأوكرانيا يف 

.2014
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���غ���رب ف������اإن وح����دة 
الهدف تلك متثل حتوال عما كان 
�ساد  ع��ام  بعد  وذل��ك  الو�سع  عليه 
“اأمريكا  ع��ن  ت��رام��ب  ح��دي��ث  فيه 
اأوال” و�سهد ت�سريحاته املت�ساربة 
ع������ن ح����ل����ف �����س����م����ال االأط����ل���������س����ي 
واالحت������������اد االأوروب���������������ي وق��������راره 
باري�س  ات��ف��اق��ي��ة  م���ن  االن�����س��ح��اب 
للمناخ وعدم ت�سديقه على التزام 
طهران باالتفاق النووي املوقع يف 

.2015
ويف املوؤمتر ال�سنوي يف ميونيخ، وهو 

ووا�سنطن وتل اأبيب “هناك �سبكة 
�سيء  وه���ذا   ... تعمل  دبلوما�سية 
اإذا  اأكرب  اأن مينع مواجهات  ميكن 

ما ا�ستخدم بكفاءة.
االأملاين  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  واجتمع 
مع  م��رات  ع��دة  جابرييل  زيجمار 
تخفيف  باإمكانية  ول���وح  الف���روف 
املفرو�سة  االقت�سادية  العقوبات 
�سرق  يف  ل����دوره����ا  م��و���س��ك��و  ع��ل��ى 
باأنها  رو���س��ي��ا  وو����س���ف  اأوك���ران���ي���ا 
يف اجلهود  “ال غنى عنه”  �سريك 
االأ�سلحة  ان��ت�����س��ار  مل��ن��ع  ال��ع��امل��ي��ة 

النووية.
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
ال�سابق جون كريي الذي تفاو�س 
ال���ن���ووي مع   2015 ات��ف��اق  ع��ل��ى 
اإيران اإن الغرب بحاجة اإىل تق�سيم 
امل�����س��اك��ل م���ع م��و���س��ك��و اإىل اأج����زاء 
حتى ميكن للدبلوما�سية اأن حتقق 

نتائج اأكرب.
ال��ذي يواجهه  التحدي  اأوج��ه  من 
ال���دول���ي���ة  االأزم�����������ات  اأن  ال����غ����رب 

اأ�سبحت مت�سابكة.
مع  ���س��وري��ا  يف  متحالفة  ف��رو���س��ي��ا 
اأن  اإ�سرائيل، يف حني  ع��دو  اإي���ران، 
دع����م م��و���س��ك��و ل��الن��ف�����س��ال��ي��ني يف 
�سمال  حلف  ا�ستياء  يثري  اأوكرانيا 

م�سوؤولون  فيه  يجتمع  نادر  حدث 
واأمريكيون  اأوروب����ي����ون  اأم���ن���ي���ون 
ويجتذب اأي�سا كبار الدبلوما�سيني 
ال��رو���س ك��ان م��ن ال��وا���س��ح ا�ستياء 
امل�����س��وؤول��ني االأم��ري��ك��ي��ني م��ن نفي 
تدخلها  التهامات  العلني  مو�سكو 

يف االنتخابات.
املخابرات  مدير  كوت�س  دان  وق��ال 
امل�ساركة  عن  االأمريكية  الوطنية 
منده�س  “اأنا  املوؤمتر  يف  الرو�سية 
ويوفدون  ي��اأت��ون،  ال��رو���س   ... اأن 
اإال  ل�����س��يء  ع���ام ال  ك��ل  م��ا  �سخ�سا 

لنق�س احلقائق”.
قالوا  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  اأن  غ����ري 
خلف  خم��ت��ل��ف��ة  ك���ان���ت  ال���ن���ربة  اإن 
م�سوؤولون  التقى  حيث  الكوالي�س 
�ستولتنربج  ي��ن�����س  ب��ي��ن��ه��م  ك���ب���ار 
�سمال  حل����ل����ف  ال������ع������ام  االأم�����������ني 
االأط����ل���������س����ي ب�����وزي�����ر اخل����ارج����ي����ة 
بفندق  الف��روف  �سريجي  الرو�سي 
القاعات  ح��ي��ث  ه����وف  ب��اي��ري�����س��ر 
ب��األ��واح من  املك�سوة  اجل���دران  ذات 

اللونني االأبي�س والذهبي.
اليك�سي  الرو�سي  ال�سناتور  وق��ال 
بات�ساالت  م�ست�سهدا  ب��و���س��ك��وف 
ال�سورية  االأه���ل���ي���ة  احل�����رب  حل���ل 
ت�������س���ارك ف��ي��ه��ا م��و���س��ك��و واأن����ق����رة 

•• لومي-اأ ف ب:

يفتتح يف لومي ح��وار الفر�سة االخ��رية بني احلكومة 
�سيا�سية م�ستمرة منذ  ازمة  و�سط  توغو  واملعار�سة يف 

�ستة ا�سهر.
وق����ال ج��وي��ل اف��ان��دج��ي��غ��ان ال��ت��اج��ر يف ل��وم��ي لوكالة 
فران�س بر�س انه حوار الفر�سة االخرية. من م�سلحة 
ال�سلطة واملعار�سة اخراج البالد نهائيا من حالة عدم 

اال�ستقرار. وا�ساف على كل مع�سكر تقدمي تنازالت.
وكانت ال�سلطة واملعار�سة قررتا اخريا االجتماع بينما 
احلايل  ال��رئ��ي�����س  غنا�سينغبي،  ف���ور  ال��رئ��ي�����س  ي��واج��ه 
حركة  افريقيا،  غ��رب  ل��دول  االقت�سادية  للمجموعة 

احتجاج �سعبي كبرية منذ خم�سة ا�سهر.
برحيله  للمطالبة  تقريبا  ا�سبوع  كل  م�سريات  وتنظم 
وحت���دي���د ع����دد ال����والي����ات ال��رئ��ا���س��ي��ة ب��اث��ن��ت��ني فقط. 
اآالف ويف بع�س االحيان ع�سرات  امل�سريات  وي�سارك يف 

االآالف من اال�سخا�س.
اي�سا  يثري  ولكنه  االم���ل  بع�س  احل���وار  ه��ذا  ويعطي 
ال�سكوك يف هذا البلد ال�سغري الواقع يف غرب افريقيا. 
وال يتوقع ادو كالفي�سو الذي يعمل �سائق دراجة اجرة 
ان ي�سفر احلوار عن اي نتيجة. وقال ان حزب الوحدة 

رو�صيا: ل ادلة على تدخلنا
 يف النتخابات الأمريكية 

 •• مو�شكو-اأ ف ب:

اأكد الكرملني ام�س على عدم وجود اأدلة باأن مو�سكو �سعت للتاأثري على 
اتهامات  وا�سنطن  بعدما وجهت  االأمريكية،  الرئا�سية  االنتخابات  �سري 
اإىل 13 رو�سيا باإدارة حملة �سرية للتاأثري على الناخبني ل�سالح دونالد 

ترامب.
وقال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحافيني “ال يوجد 

اأي موؤ�سر على �سلوع احلكومة الرو�سية” يف التاأثري على االنتخابات.
واأ�سار اإىل اأن االتهامات التي مت توجيهها اجلمعة “تتعلق فقط مبواطنني 
وا�سنطن تتحدث عن  اتهامات من  “�سمعت  اأن مو�سكو  رو�س” يف حني 

�سلوع الدولة الرو�سية والكرملني واحلكومة” يف الق�سية.
املقرب من  بريغوزين  يفغيني  ان  االأم��ريك��ي  االتهامي  ال��ق��رار  وج��اء يف 
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اأدار حملة هدفت اإىل تقلي�س فر�س 

هيالري كلينتون يف الفوز بانتخابات العام 2016 ل�سالح ترامب.
مباليني  ميزانية  لها  وخ�س�ست  االأ�سخا�س  مئات  احلملة  يف  وت��ورط 

الدوالرات. ومت توجيه اتهامات اإىل ثالث �سركات كذلك.
وقال بي�سكوف “ال نرى اإىل اليوم اأدلة جوهرية على تدخل اأي كان” يف 

ال�سوؤون االأمريكية.
واأ�ساف “كال�سابق، ن�سر على اأننا نعترب اأي دليل من هذا النوع ال اأ�سا�س 

له وال نعتربه �سامال اأو عادال على االإطالق وال ميكننا االتفاق عليه«.
ال��دول االأخرى  التدخل يف �سوؤون  “لي�ست لديها ع��ادة  اأن مو�سكو  واأك��د 
اخلارجية  وزي��ر  و�سف  ال�سبت،  وي��وم  االآن”.  بذلك  تقوم  وال  الداخلية 

الرو�سي �سريغي الفروف االتهامات بانها “هراء«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

يف  ال��ن��ار  مطلق  برعاية  قاما  ال��ل��ذان  ال��زوج��ان  و�سف 
مدر�سة فلوريدا نيكوال�س كروز بعد وفاة اأمه بالتبني، 
امل�سار  وك��ان يبدو على  لكنه مرح  االأط��وار  باأنه غريب 
اأن وح�ساً  بالهما  اأنه مل يخطر يف  ال�سحيح، موؤكدين 

يعي�س حتت �سقفهما.
مقابلة  يف  �سنيد  وك��ي��م��ربيل  جيم�س  ال��زوج��ان  وق���ال   
ن�سرتها �سحيفة �ساوث فلوريدا �سن �سنتينل اإن كروز 
)19 عاماً( للعي�س معهما يف باركالند بفلوريدا اأواخر 
نوفمرب )ت�سرين الثاين( بعد وفاة اأمه بالتبني يف وقت 
�سابق من ال�سهر نف�سه جراء م�ساعفات اإلتهاب رئوي.

واأو�سحا اأن كروز كان �سديقا الإبنهما.
االأك��ل والنوم ومل يكن  وكانت لكروز ع��ادات غريبة يف 
اأنه  اإال  املنزلية،  االأع��م��ال  من  ب��اأي  القيام  على  معتاداً 
كان يحقق تقدماً يف فرتة احلداد واأبقى نف�سه م�سغواًل 
بالتعليم العايل اإىل جانب عمله يف متجر للبيع باأ�سعار 
من  وه��و  ع��ام��ا(   48( �سنيد  جيم�س  وق���ال  خمف�سة. 
الع�سكرية  لال�ستخبارات  وحم��ل��ل  امل��ح��ارب��ني  ق��دام��ى 

اأبلغته باأنه �سيكون هناك قواعد وقد تقيد بها كلها.
ع���ام���اً( وهي  �سنيد )49  ك��ي��م��ربيل  اأك����دت  وب���دوره���ا، 

بنيامني  االإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
اإي������ران يف م��ي��ون��ي��خ يوم  ن��ت��ن��ي��اه��و 
بريطانية  م�ساعي  واجهت  االأح��د 
نيويورك  يف  وفرن�سية  واأمريكية 
املتحدة  االأمم  يف  ط��ه��ران  الإدان����ة 

مقاومة رو�سية على الفور.
فولكر  ك����ريت  ���س��ل��م  م��ي��ون��ي��خ  ويف 
املبعوث االأمريكي اخلا�س يف �سرق 
يتوقف  �س�����يء  ك��ل  ب��اأن  اأوكراني����ا 
ع���ل���ى م���و����س���ك���و يف ال����وق����ت ال����ذي 
اأمريكيون  م�����س��وؤول��ون  ف��ي��ه  راأى 

به  تطالب  نفطي  حظر  فر�س  يف 
بيوجنياجن  على  واأوروب����ا  اأم��ري��ك��ا 

وهو ما رف�سته رو�سيا حتى االآن.
الرنويجي  ال����دف����اع  وزي�����ر  وق�����ال 
باإمكانك  ك��ان  �سنوات  ب�سع  “منذ 
منفردة  اأزم����������ات  ع�����ن  احل�����دي�����ث 
اإحداها  اإذا ما ناق�ست اليوم  لكنك 
االأخرى  االأزم����ات  اإىل  ف�ستتطرق 

كلها”.
اإنه  ل��روي��رتز  دبلوما�سيون  وق���ال 
رئي�س  فيه  ال��ذي هاجم  الوقت  يف 

ت��رك��ي��ا ع�سو  اأن  االأط��ل�����س��ي. غ��ري 
�سفقة  ال�ستكمال  ت�سعى  احل��ل��ف 
���س��الح ت�����س��رتي مب��ق��ت�����س��اه��ا نظم 
اأنها  دف���اع ج��وي م��ن رو���س��ي��ا. كما 
تدعمها  ك���ردي���ة  ق�����وات  ه��اج��م��ت 
�سوريا  �سمال  يف  املتحدة  الواليات 

مبباركة رو�سية.
ويف اآ�سيا تعتمد امل�ساعي االأمريكية 
ل��وق��ف ت��ط��وي��ر اأ���س��ل��ح��ة ن��ووي��ة يف 
ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة يف ج��ان��ب منها 
للم�ساعدة  مو�سكو  ا�ستعداد  على 

من اجل اجلمهورية )احلاكم( �سيماطل مع املعار�سة. 
���س��ي��ج��رون م��ن��اق�����س��ات وي��وق��ع��ون ات��ف��اق��ا ل��ن حترتمه 
يف  فّرطنا  تعبنا.  ونحن  يتكرر  نف�سه  االم��ر  احلكومة. 

احلوار يف هذا البلد.
وعلى �سبكات التوا�سل االجتماعي، يغلب الت�ساوؤم على 
توغو  يف  اجل��دي��د  احل���وار  ه��ذا  تنتقد  التي  التعليقات 

التي حتكمها عائلة واحدة منذ خم�سني عاما.
وكان فور غنا�سينغبي توىل احلكم يف 2005 بدعم من 
اجلي�س خلفا لوالده اجلرنال غنا�سينغبي ايادميا الذي 
انتخابه  ل�38 عاما. وقد اعيد  البالد بال منازع  حكم 
اعرت�ست  ان��ت��خ��اب��ات  يف  و2015   2010 يف  م��رت��ني 

املعار�سة على نتائجها.
وم��ن��ذ اح����الل ال��ت��ع��ددي��ة يف ب���داي���ة ت�����س��ع��ي��ن��ات القرن 
املا�سي، عقد حواىل 15 حوارا وحمادثات يف لومي مل 
ي�سمح اي منها بالتو�سل اىل التناوب ال�سيا�سي او اىل 

تغيري كبري.
وتعديل عدد الواليات الرئا�سية وطريقة االقرتاع وارد 
يف االتفاق ال�سيا�سي ال�سامل الذي ابرم يف 2006 لكنه 
مل يطبق يوما مع ان ذلك ميكن ان يوؤدي اىل التهدئة 
يف بلد �سهد بعد انتخاب غنا�سينغبي اعمال عنف اودت 

بحياة حواىل 500 �سخ�س ح�سب االمم املتحدة.

ممر�سة اأطفال حديثي الوالدة كان هذا الوح�س يعي�س 
ن��ر ه��ذا اجلانب  ذل��ك، مل  حت��ت �سقفنا ومل نكن نعلم 
الثانوية  مدر�سته  يف  �سخ�ساً   17 ك���روز  وق��ت��ل  م��ن��ه. 
هجومية  بندقية  بوا�سطة  املا�سي  االأرب��ع��اء  ال�سابقة 
اأ�سواأ  يف  ل�سرائها  رخ�سة  على  ح�سل  ك��ان  اآلية  ن�سف 
مدر�سة  جمزرة  منذ  البالد  ت�سهدها  مدر�سية  جمزرة 
مقتل  اإىل  اأدت  التي  �سنوات   6 قبل  هوك”  “�ساندي 
من  االأ�سلحة  م��ن  ع���ددا  ك���روز  وميتلك  �سخ�ساً.   26
بح�سب  وخناجر  اخ��ري��ان  هجوميتان  بندقيتان  بينها 
يجدا  النارية ومل  االأ�سلحة  اللذين ميتلكان  الزوجني 

هذا االأمر غري اعتيادي.
امل�ساة يف اجلي�س  ب�سالح  االل��ت��ح��اق  ي��ري��د  ك���روز  وك���ان 
االأم��ري��ك��ي، وق���د راق���ت ل��ه ال��ف��ك��رة ب��ع��د ل��ق��ائ��ه مدّرباً 
ع�����س��ك��ري��اً. وع���رف ع��ن ك���روز ال���ذي ط���رد م��ن املدر�سة 
النارية،  باالأ�سلحة  مهوو�ساً  كان  باأنه  تاأديبية  الأ�سباب 
فيما ذكرت معلومات ن�سرتها و�سائل اإعالم اأنه �سبق اأن 
ُو�سف بانه ي�سكل تهديداً حمتماًل لزمالئه. اأما مكتب 
التحقيقات الفدرايل )اإف بي اآي(، فقد اأقر باأنه تلقى 
على  ن�سرت  ر�سالة  ب�ساأن  )اأي��ل��ول(  �سبتمرب  يف   تنبيها 
نيكوال�س  ا�سمه  قال فيها م�ستخدم  “يوتيوب”  موقع 

كروز �ساأ�سبح مطلق نار حمرتفاً يف املدار�س.

رغم اأدوار ال�صر 

رو�صيا لعب اأ�صا�صي يف الدبلوما�صية الغربية 

حوار الفر�صة الأخرية للخروج من الأزمة يف توغو   منفذ جمزرة مدر�صة فلوريدا.. مرح لكنه غريب الأطوار

اجلامعة العربية تنتقد اأوغلو يف ميونيخ
•• برلني-وكاالت:

ما  العربية حممود عفيفي،  ال��دول  العام جلامعة  االأم��ني  با�سم  املتحدث  انتقد 
و�سفه ب� رد الفعل الع�سبي غري املربر لوزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س 
اأبو الغيط يف موؤمتر ميونيخ لالأمن. وبح�سب ما ذكره  اأوغلو على كلمة اأحمد 
موقع �سفا االإخباري الفل�سطيني، فال�سرارة التي اأ�سعلت غ�سب الوزير الرتكي 
ترتيبات  �سياغة  �سرورة  على  العربية  اجلامعة  عام  اأمني  �سدد  اأن  بعد  �سدرت 
االأرا�سي  يف  ال��رتك��ي  “التدخل  وانتقد  عربية،  نواتها  تكون  ج��دي��دة  اإقليمية 
ال�سورية، والتدخالت االإقليمية والدولية التي كانت على ح�ساب ال�سعب ال�سوري. 
اأيها االأمني العام نحن  اأوغلو الكلمة قبل ختام اجلل�سة بلحظات ليقول  وطلب 
هناك يف �سوريا ملكافحة منظمة اإرهابية، ون�ستخدم حقنا امل�سروع يف الدفاع عن 
واأ�ساف  املتحدة.  االأمم  15 من ميثاق  وامل��ادة  ال��دويل  للقانون  ا�ستناداً  نف�سنا، 
اأمتنى اأن تكون منظومتكم قوية بالدرجة الكافية ملنع قائد اأحد الدول االأع�ساء 
يف جامعتكم من قتل ما ال يقل عن ن�سف مليون ن�سمة، اأو منعه من ا�ستخدام 

االأ�سلحة الكيماوية، يف اإ�سارة �سمنية اإىل الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد.

فرن�صا توؤكد التزامها التفاق النووي الإيراين 
•• باري�س-رويرتز:

االثنني  ام�س  االإي���راين  ال��ن��ووي  باالتفاق  التزامها  جم��ددا  فرن�سا  اأك���دت 
وقالت اإنها ترغب يف تنفيذه بدقة وتوا�سل احلوار مع �سركائها االأوروبيني 
قلقة  باري�س  اإن  بيان  يف  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  وقالت  واالأمريكيني. 
ب�ساأن برنامج ال�سواريخ البالي�ستية االإيراين واأن�سطة طهران يف املنطقة. 
اأن تذكر الدور  اإي��ران للحوثيني يف اليمن دون  اإىل دعم  ال��وزارة  واأ���س��ارت 
تاأمل  املتحدة  الواليات  اأن  ال��ذي تلعبه طهران يف �سوريا. وذك��رت روي��رتز 
يف اإقناع حلفائها االأوروبيني -بريطانيا وفرن�سا واأملانيا- بتح�سني �سروط 
االأمريكي  الرئي�س  يبقي  اأن  مقابل  يف  ال��وق��ت  مب��رور  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج 
دونالد ترامب على االتفاق قائما بتجديد تعليقه للعقوبات االأمريكية على 
اإيران يف مايو اأيار. وردت وزارة اخلارجية الفرن�سية على �سوؤال عن تقرير 
رويرتز قائلة يف اإفادة �سحفية على االنرتنت املوقف الفرن�سي من االتفاق 
النووي االإيراين معروف. كما قال رئي�س اجلمهورية )اإميانويل ماكرون( 

نحن نوؤكد التزامنا الكامل بخطة العمل الدولية وتنفيذها ب�سرامة.

ا�صتئناف البحث عن الطائرة اليرانية املفقودة 
مدينة  اإىل  متوجهة  االأح��د  ي��وم  غ(  ت   04،30( �سباحا  الثامنة  ال�ساعة 
يا�سوج الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوبا. لكنها اختفت عن �سا�سات 
الرادار بعد نحو 45 دقيقة من اإقالعها فيما وردت انباء مت�ساربة ب�ساأن 
م�سري الركاب وموقع الطائرة. واأفادت و�سائل اإعالم حملية اأن عددا من 
اأقارب امل�سافرين الذين كانوا على منت الرحلة توجهوا اإىل جبل دنا حيث 
يعتقد اأن الطائرة حتطمت. ويتوقع و�سول فريق من املحققني من مكتب 
التحقيق والتحليل ل�سالمة الطريان املدين التابع للحكومة الفرن�سية اإىل 
ايران يف وقت الحق . وقال متحدث با�سم الوكالة الفرن�سية املعنية ب�سالمة 
وم�ست�سارينا  حمققني  ثالثة  “�سيتوجه  بر�س  فران�س  لوكالة  ال��ط��ريان 
“اآ�سمان”  �سركة  االأوروب���ي���ة  املفو�سية  وو���س��ع��ت  امل��وق��ع«.  اإىل  التقنيني 
حيث   2016 دي�سمرب  االأول  كانون  يف  ال�سوداء  الالئحة  على  للطريان 
كانت واح��دة بني ثالث �سركات ط��ريان فقط حتظر على خلفية خماوف 
190 �سركة طريان اأخرى على خلفية  اأوروبا  تتعلق بال�سالمة. وحظرت 

خماوف اأو�سع نطاقا تتعلق باجراءات ال�سالمة التي تفر�سها دولها.

•• طهران-اأ ف ب:

ام�س و�سط طق�س عا�سف عمليات  االنقاذ االيرانية �سباح  ا�ستاأنفت فرق 
البحث عن طائرة الركاب التي تقل 66 �سخ�سا وفقدت االأحد بينما كانت 
حتلق فوق منطقة جبلية يف جنوب غرب اي��ران. واأف��اد م�سوؤولون اأن عدة 
بي3704  اي  الرحلة  عن  للبحث  املنطقة  اإىل  فجرا  اأُر�سلت  مروحيات 
ال��ع��ودة. وق���ال م�����س��وؤول من  اأُج���ربت على  اآ���س��م��ان  التابعة ل�سركة ط���ريان 
الرياح  ب�سبب  لالأ�سف،  )اي�سنا(  الطالبية  االنباء  لوكالة  االأحمر  الهالل 
العاتية وانخفا�س الروؤية جراء ال�سباب، مل يكن من املمكن للمروحيات 
البحث  عمليات  ال��ف��رق  “جتري  واأ���س��اف  البحث.  عمليات  يف  اال�ستمرار 
�سريا على االأقدام ومل تعرث على �سيء«. وقال م�سوؤولون اإنه مت ن�سر مئات 
مت�سلقي اجلبال والكالب والطائرات امل�سرية يف حميط جبل دنا على علو 
ي�سل حتى 4500 مرت. وغادرت الطائرة ذات املحركني من طراز “ايه تي 
اآر-72” وامل�ستخدمة منذ 25 عاما مطار “مهراآباد” يف طهران حوايل 
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بريفكت للخياطة  

رخ�سة رقم:CN 1984250 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نواف احمد عبداللطيف خالد املهيدب %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ر�سما عبدالرزاق �سيد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االوائل للمقاوالت االلكرتوميكانيكية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1047853 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هدى عبدال�سالم عبداهلل نقي الب�ستكي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خمائيل توفيق ديب %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمائيل تويف ديب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حريف را�سد حريف احمد املرر
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كورنر �ستون لال�ستثمار 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1161383 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�سماعيل جميل الرحمي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر جميل الرحمي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممود جميل ا�سماعيل الرحمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نوفا للتجارة العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1320674 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�سماعيل حممود جميل ا�سماعيل الرحمي %60

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممود جميل ا�سماعيل الرحمي

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فينك�س االمارات 

CN 1077204:للمقاوالت ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر جميل الرحمي %60

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممود جميل ا�سماعيل الرحمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فوك�س لل�سفر

رخ�سة رقم:CN 2240028 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة عبداهلل خالد �سالح حممد بن حمود�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل خالد �سالح بن حمود�س احل�سرمي %100

تعديل مدير/حذف خالد �سالح حممد العمر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد �سالح حممد بن حمود�س العمر
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اطل�س لل�سفر

رخ�سة رقم:CN 2243272 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان �سعيد �سلطان حممد الدرمكي %100
تعديل مدير/ا�سافة فريز حممد بدر الدين
تعديل مدير/حذف فريز حممد بدر الدين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سلطان الدرمكي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عام اخلري للهواتف املتحركة

 رخ�سة رقم:CN 1057390-2 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد ثويني �سعيد اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عماد احمد ابو عرابي
تعديل وكيل خدمات/حذف مبارك حممد مبارك را�سد املن�سوري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 011*028 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ال�سدارة للهواتف املتحركة )فرع(

ALSADARA MOBILE PHONE- BRACH
اىل/عام اخلري للهواتف املتحركة

AM ALKHAYR MOBILE PHONES
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الظبي املتقدمة ال�ست�سارات ال�سالمة ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 2084046 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/الظبي للتعهدات ذ.م.م al dhabi contracting llc من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ الظبي للتعهدات ذ.م.م al dhabi contracting llc من 49% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غازي حممد عبداهلل علي املهري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/الظبي املتقدمة ال�ست�سارات ال�سالمة ذ.م.م

AL DHABI AL MOTAQADIMA SAFETY CONSULTANCY LLC

اىل/الظبي املتقدمة ال�ست�سارات ال�سالمة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL DHABI AL MOTAQADIMA SAFETY CONSULTANCY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستيجي�س ات�س دبلو فارين ميدا اي�ست خلدمات 

ال�سحن   رخ�سة رقم:CN 2074160 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سارل�س جي جويدر %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/بر�ستيجي�س ات�س دبلو فارين ميدا اي�ست خلدمات ال�سحن
PRESTIGIOUS HW FARREN MIDDLE EAST SHIPMENT SERVICES

اىل/بر�ستيج�س ات�س  دبلو فارين ميدل اي�ست خلدمات ال�سحن ذ.م.م
PRESTIGIOUS HW FARREN MIDDLE EAST SHIPMENT SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الع�سو�س �سوبرماركت

 رخ�سة رقم:CN 1183336 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي حممد �سادق البلو�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حممد �سادق البلو�سي من 100% اىل %52
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كو مبانتافيدا عز يد كو مبانتافيدا %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالنا�سر �سيتينيتي فاالبيل %24
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 15*0.80 اىل 15*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/الع�سو�س �سوبرماركت
اىل/الع�سو�س �سوبرماركت ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عيادة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

م�ست�سفى النور الطبية - بطينة
رخ�سة رقم:CN 2005780 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
     قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االلوان 

املا�سية للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1177547 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

طريق البوابة لتجارة العدد املعادنية
رخ�سة رقم:CN 1781164 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املتميز 

CN 1165086:العمال اال�سباغ رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
روزوينريي  التجاري  باال�سم   CN رقم:1137360 
لالعالن بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/انوار طيبة للمقاوالت 

CN 1197985:الكهربائية وال�سيانة العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سقر حممد �سقر الفالحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد خليفة يو�سف احمد اليو�سف

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تبارك لل�سفر

رخ�سة رقم:CN 2271742 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد م�سلم ع�سكر عمر الربيكي %100
تعديل مدير/ا�سافة حمد م�سلم الربيكي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فواز �سامل حممد نا�سر بن عامر

تعديل مدير/حذف فواز �سامل حممد نا�سر بن عامر
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

نبيه عزام و�صركاه- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2018/02/06 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2018/1/28962 
يعلن امل�سفي/ مكتب عوده و�سركاه - حما�سبون قانونيون عن 

حل وت�سفية �سركة:
نبيه عزام و�صركاه - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �سارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 812 واح�سار امل�ستندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإعـــالن �سطب قيد 
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة فيدباك انفرا برايفت ليمتد- 
ابوظبي )اجلن�سية:الهند( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
�سارع  ابوظبي  جزيرة  النجدة-  �سارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف 
النجدة- �سرق 11- ق 126- ط16- مكتب رقم 1615 ملالك �سركة اخلزنة 
للتاأمني �س.ب: 62978( واملقيدة حتت رقم )4190( يف �سجل ال�سركات 
االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 
رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  2015م يف 
اجراءات الرتخي�س لفروع  دليل  اعتماد  �ساأن  ل�سنة 2010م يف   )377(
يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: 

وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  توجيهات  على  ب��ن��اء 
العام ل�سرطة دبي، بت�سكيل فريق �سرطة دبي للتزلج على اجلليد، 
ومبتابعة العميد خالد �سهيل، مدير االإدارة العامة الإ�سعاد املجتمع 
اأول بطوالته يوم  التزلج يف �سرطة دبي يف  بالوكالة، ي�سارك فريق 
اأول عادل  امل��الزم  واأو�سح  23 فرباير يف �سكي دبي.  املقبل  اجلمعة 
حممد، م�سرف فريق التزلج، اأن الفريق �سي�سارك يف اأوىل بطوالته 
الالعبني يف  نخبة من  واختيار  ت�سكيله  اأن مت  بعد  املقبلة  اجلمعة 
هذه الريا�سة خالل االأربعة االأ�سابيع املا�سية، م�سرياً اإىل اأن الفريق 
مت اإعداده على يد خبري خُمت�س يف هذا النوع من التزلج للمناف�سة 

يوم  بطولة  يف  �ست�سارك  دبي  �سرطة  اأن  وبني  امل�ساركات.  خمتلف  يف 
اجلمعة التي تنظمها اإدارة �سكي دبي يف مركز االإمارات مول التجاري، 
التزلج احلر فقط من خالل فريق مكون من: عبد اهلل  �سمن فئة 
املهريي، و�سعيد املطرو�سي، و�سعيد املري، وحميد ال�سام�سي، واأحمد 
املهريي، م�سرياً اإىل اأن الفريق ي�سع ن�سب اأعينه الو�سول اإىل املركز 
االأول. كما واأكد م�سرف الفريق اأن �سرطة دبي عملت على اإعداد فريق 
اأو  الدولة  داخ��ل  �سواء  املقبلة  التزلج  بطوالت  يف  للم�ساركة  متكامل 
تزلج  فئة  التزلج«،  »ل��وح  و  احل��ر«  »التزلج  فئات:   3 �سمن  خارجها 

ال�«باين«. 

فريق �صرطة دبي للتزلج ي�صارك يف اأوىل 
بطولته يوم اجلمعة املقبل

اأع�����ل�����ن جم���ل�������س دب������ي ال���ري���ا����س���ي 
واحت������اد االإم���������ارات ل���ل���م���ب���ارزة عن 
لل�سباب  االآ�سيوية  البطولة  تنظيم 
والنا�سئني للمبارزة التي تقام حتت 
رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
االأوملبية الوطنية خالل الفرتة من 
فرباير اجلاري حتى 4 مار�س   24
املقبل يف جممع حمدان بن حممد 

الريا�سي.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
الذي عقد �سباح اأم�س االثنني 19 
جمل�س  م��ق��ر  يف   2018 ف���رباي���ر 
ال���ري���ا����س���ي، وحت�����دث خالله  دب����ي 
�سلطان  ب��ن  �سامل  املهند�س  ال�سيخ 
املبارزة،  احت����اد  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي، 
رئ���ي�������س ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل�����ب�����ارزة ب����دول 
ع�سو  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
�سعيد  و�سعادة  االإماراتية،  الوطنية 
ح��������ارب اأم��������ني ع������ام جم���ل�������س دب���ي 
اآل  اأم��ان  نا�سر  وح�سره  الريا�سي، 
رح��م��ة م�����س��اع��د االأم����ني ال��ع��ام و د. 
االحتاد  عام  اأم��ني  املطرو�سي  هدى 
اللجنة  رئي�سة  للمبارزة  االإم��ارات��ي 
ال��ف��ن��ي��ة ب����االحت����اد ورئ���ي�������س جلنة 

املبارزة الن�سائية باالحتاد.
وق����ال ال�����س��ي��خ امل��ه��ن��د���س ���س��امل بن 
اأن  “ي�سرين  ال��ق��ا���س��م��ي:  ���س��ل��ط��ان 
االمارات  دولة  ا�ست�سافة  عن  اأعلن 
اأهم  م��ن  ل��واح��دة  امل��ت��ح��دة  العربية 
واأكرب الفعاليات الريا�سية يف لعبة 
اال�سيوية  البطولة  اال وهي  املبارزة 
التي  للمبارزة  والنا�سئني  لل�سباب 
اأر�س  االم����ارات  اأر����س  �ستحت�سنها 
املحبة واخلري وال�سالم. اأر�س زايد 
مدينتنا  ويف  العطاء  ورا�سد  اخلري 
دبي  الدنيا  دان���ة  ال��رائ��ع��ة  اجلميلة 
االإم�����ارات  احت���اد  �سينظمها  وال��ت��ي 
للمبارزة بتعاون ودعم جمل�س دبي 

الريا�سي املوقر«.
واأ�����س����اف رئ��ي�����س احت�����اد االإم�������ارات 
للمبارزة: “�سرفت البطولة برعاية 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  قبل  كرمية من 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة تلك 
اهلل  ب����اإذن  �ست�سمن  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة 
الكبري.  العاملي  احل���دث  ه��ذا  جن��اح 
ودعمه  رعايته  �سموه  ع��ودن��ا  فكما 
التي  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأح�����داث  جلميع 
لبطولتنا  ف��ك��ان  ال���دول���ة  تنظمها 
فله  �سموه  قبل  من  الرعاية  �سرف 
االماراتية  امل��ب��ارزة  ا���س��رة  وم��ن  منا 

كل ال�سكر واالمتنان«.
لكم  دبي  ا�ست�سافة  “ان  وا�ستكمل: 
يعد  ال��ه��ام  الريا�سي  احل���دث  ل��ه��ذا 
م�����س��در ���س��ع��ادة غ���ام���رة ل��ن��ا فمنذ 
االمارات  احت��اد  نظم  �سنوات  ث��الث 
للمبارزة البطولة باأبو ظبي ب�سالة 
اال�ست�سافة  تلك  البرتويل.  املعهد 
ا�سرة  اذه�������ان  ل�����دى  ال���ت���ي ح���ف���رت 
تن�سى  ال  ذكريات  االأ�سيوية  املبارزة 

ع��ن روع����ة وم��ك��ان��ة دول��ت��ن��ا الفتية 
وق����دم����ت ا�����س����رة احت������اد االم�������ارات 
ح�سن  يف  االم��ث��ل��ة  اروع  ل��ل��م��ب��ارزة 
ولهذا فال غرابة  التنظيم.  وروع��ة 
بطولتنا  تنظيم  ا���س��ن��اد  ي��ت��م  ان  يف 
ل���ه���ذا ال���ع���ام ب���اإ����س���ن���اد م��ب��ا���س��ر من 
االحتاد اال�سيوي لثقته يف دبي التي 
يعرفها اجلميع والتي عودتنا دائماً 
وبف�سل روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
االبداع  تكون م�سدر  ان  دبي  حاكم 
لي�س يف  للجميع  وملهمة  واالبتكار 
منطقة ال�سرق االو�سط فح�سب بل 

يف العامل اأجمع«. 
ك��م��ا ت��ق��دم ال�����س��ي��خ امل��ه��ن��د���س �سامل 
اإىل  بال�سكر  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
جمل�س دبي الريا�سي على ما قدمه 
م���ن دع����م يف ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا احل���دث 

الريا�سي االأ�سيوي الكبري. 
امل���ب���ارزة  اأ�����س����رة  يف  “نحن  وق������ال: 
االماراتية نفخر دوما بفكر وعطاء 

الرائعة  الريا�سية  املوؤ�س�سة  ه��ذه 
النجاح  ت��ل��و  ال��ن��ج��اح  ال���ت���ي حت��ق��ق 
�سمو  لتوجيهات  وفقاً  تعمل  والتي 
مكتوم  ال  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
ال��ري��ا���س��ي ال���ذي ال ي��األ��و ج��ه��دا يف 
ال��ري��ا���س��ي��ة بدبي  دع����م االح�������داث 
واإط�������الق امل�����ب�����ادرات واالب���ت���ك���ارات 
اجلميع.  بها  ي�سهد  التي  اخل��الق��ة 
وال�����س��ك��ر م��و���س��ول اىل ���س��ع��ادة االخ 
جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر 
العاملني  وج��م��ي��ع  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 

باملجل�س املوقر«.
وك�سف �سعادة ال�سيخ املهند�س �سامل 
بن �سلطان القا�سمي عن عدد الدول 
امل�ساركني يف البطولة  والريا�سيني 
البطولة  “�ست�ست�سيف  وق������ال: 
30 دول���ة ا�سيوية  اأك���رث م��ن  وف���ود 
واأكرث من 800 ريا�سي يتناف�سون 
مبجمع  �سريفة  ريا�سية  مناف�سة 
م�ست�سيف  ال���ري���ا����س���ي  ح����م����دان 
احل������دث وال�������ذي ي���ع���د واح�������دا من 

لي�س  الريا�سية  املن�ساآت  واهم  اأب��رز 
بالدولة فح�سب بل يف العامل اجمع 
وهو م�سدر فخر لنا جميعا لروعته 
ت�����س��اه��ى وت���وف���ريه جميع  ال��ت��ي ال 

متطلبات اال�ست�سافة«.
واخ��ت��ت��م رئ��ي�����س احت���اد امل���ب���ارزة: يف 
اخلتام ال ي�سعني اإال اأن اكرر ال�سكر 
الطيبة  اجل��ه��ود  جلميع  والتقدير 
دبي  االخ����وة مبجل�س  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
اجلهود  ج��م��ي��ع  واىل  ال���ري���ا����س���ي 
التي بذلت ال�ست�سافة هذا احلدث 
اللجنة  ب��ال�����س��ك��ر  واخ�������س  ال��ك��ب��ري 
العامة  والهيئة  الوطنية  االوملبية 
وغرفة  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
دبي راعية احلدث وهيئة الطريان 
وجميع  اخل��ي��م��ي��ة  ب����راأ�����س  امل������دين 
وا�سرة  بالبطولة  العاملة  اللجان 
جم���م���ع ح����م����دان ال���ري���ا����س���ي. وال 
�سكري  بخال�س  ات��ق��دم  ان  يفوتني 
الريا�سي  االعالم  الأ�سرة  وامتناين 
�سريكنا يف تنظيم هذا احلدث وهو 
ال�سباق دوما يف رعاية ودعم جميع 
ي��ن��ظ��م��ه��ا احتاد  ال���ت���ي  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ا 
االمارات للمبارزة فهو بحق �سريكنا 

يف كل جناح نحققه.
ومن جانبه اأكد �سعادة �سعيد حارب 
اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي اأن 
هذه البطولة �ستكون اإ�سافة مميزة 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج��ن��دة  اإىل 
ال�سنوية التي ت�ست�سيفها دبي، كما 
ال��ت��ن��وع الذي  ت��ع��زي��ز  ���س��ت�����س��اه��م يف 
يحر�س عليه جمل�س دبي الريا�سي 
وم���ن���ظ���م���ي ال���ف���ع���ال���ي���ات م����ن اأج����ل 
الريا�سة  لع�سان  ال��ف��ر���س��ة  ت��وف��ري 
اجلن�سيات  خمتلف  من  وللجمهور 

ملتابعة بطوالت ريا�سية خمتلفة.
وقال حارب: “متثل ريا�سة املبارزة 
اأوملبية  ريا�سة  كونها  كبرية  اأهمية 
�سباب  م����ن  ع�����دد  ت��ل��ه��م  اأن  ن����اأم����ل 
والتطور  ملمار�ستها  الوطن  و�سابات 

امل�سرف  التمثيل  اإىل  و���س��واًل  فيها 
العاملية  ال����ب����ط����والت  يف  ل���ل���دول���ة 
وال����دورات االأومل��ب��ي��ة، وق��د �سبق لنا 
بطولة  املا�سي  ال��ع��ام  يف  نظمنا  اأن 
دولية للمبارزة �سمن دورة ند ال�سبا 
ال��ري��ا���س��ي��ة ����س���ارك ف��ي��ه��ا ع���دد من 
االأبطال االأوملبيني العرب واالأجانب، 
وحققت البطولة جناًحا كبرًيا، كما 
يوجد لدينا اأكرث من بطولة دولية 
يف املبارزة تقام بالتعاون مع جمل�س 
اأبطال  فيها  ي�سارك  الريا�سي  دبي 
م���ن خمتلف  اأومل���ب���ي���ون وع���امل���ي���ون 
اجلن�سيات، ولذلك فنحن ندعم كل 
اجلهود لن�سر هذه الريا�سة وتوفري 
بالتعاون  لبطوالتها  النجاح  �سبل 

مع احتاد االإمارات للمبارزة«.

واأ�����س����اف اأم�����ني ع����ام جم��ل�����س دبي 
البطولة يف  تنظيم  “اإن  الريا�سي: 
ال��ري��ا���س��ي �سيزيد  جم��م��ع ح��م��دان 
من  يعد  كونه  املناف�سات  روع��ة  من 
ب��ني اأج��م��ل امل��ن�����س��اآت ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
فر�سة  للجمهور  يتيح  وه��و  العامل 
من  املناف�سات  مبتابعة  اال�ستمتاع 
ا  خالل الت�سميم املميز للقاعة واأي�سً
من خالل ال�سا�سات احلديثة فائقة 
ا�ستمتاع  م���ن  ي��زي��د  ك��م��ا  اجل������ودة، 
الريا�سيني امل�ساركني اأنف�سهم وهم 
يتناف�سون يف �سالة ريا�سية جميلة 
املن�ساآت  اأي��ق��ون��ة  وت��ع��د  ال��ت�����س��م��ي��م 
�سبق  �سعور  دبي، وهو  الريا�سية يف 
عا�سوه  اأن  الريا�سيني  من  للعديد 
�سواء يف بطوالت ال�سباحة اأو التن�س 

الطائرة  ال���ك���رة  اأو  ال���ك���ارات���ي���ه  اأو 
وال��ري�����س��ة ال��ط��ائ��رة، وال��ع��دي��د من 
البطوالت التي مت تنظيمها يف هذا 

املجمع«.
كازاخ�ستان،  امل�ساركة:  ال��دول  ومن 
ق�����ريغ�����������س�����ت�����ان، ت����رك����م����ن���������س����ت����ان، 
هوجن  تايوان،  ال�سني،  اأوزبك�ستان، 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  ال��ي��اب��ان،  ك����وجن، 
الهند، اندوني�سيا، ماليزيا، الفلبني، 
كمبوديا،  ت���اي���الن���د،  ����س���ن���غ���اف���ورة، 
االأردن،  ال��ع��راق،  اإي���ران،  البحرين، 
�سوريا،  ال�سعودية،  الكويت،  لبنان، 
اليمن، اأ�سرتاليا، نيوزيلندا، فيتنام، 
الوطني  منتخبنا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
م�ست�سيف  وال��ن��ا���س��ئ��ني  ل��ل�����س��ب��اب 

البطولة.

تراأ�س امل�ست�سار الدكتور را�سد بن ك�سي�س 
الظاهري االجتماع الثامن ملجل�س اإدارة 
جمعية االإمارات للريا�سات االلكرتونية 
عن  نائباً  االأول  اأم�س  م�ساء  الذي عقد 
�سلطان  ال�سيخ  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان ،وذلك 
العني  مبدينة  امل��وؤق��ت  اجلمعية  مبقر 
املايل،  االم���ني  ال�سيخ  م���روان  بح�سور 
امل�ساعد  العام  االأم��ني  الطاهر  �سعيد  و 
،ورئي�س  للجمعية  القانوين  وامل�ست�سار 
وم�ساعد  امل��رزوق��ي،  علي  الفني  اجلهاز 

امل�ست�سار القانوين للجمعية .
واأ�ساد بن ك�سي�س باأهتمام ودعم القيادة 
وكل  االإلكرتونية  للريا�سات  الر�سيدة 
وتنمية  ال�سباب  م�سلحة  يف  ي�سب  م��ا 
اإ�سهار  يف  ان��ع��ك�����س  م���ا  وه����و  ق���درات���ه���م 
النوع  هذا  يف  خمت�سة  ريا�سية  جمعية 
م��ن ال��ري��ا���س��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ودعمهم 
االإلكرتونية،  للبطوالت  ال��الحم��دود 

العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  اإىل  ال�������س���ك���ر  وق�������دم 
م���ع���ايل حممد  ل���ل���ري���ا����س���ة مم��ث��ل��ة يف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي  خلفان 
العامة للريا�سة تقديرا للدعم  الهيئة 
وجلمعية  ع��ام  ب�سكل  للريا�سة  الكبري 

الريا�سات االإلكرتونية ب�سكل خا�س.
م�سبح  را�سد  الدكتور  امل�ست�سار  وثمن 
الظاهري االإجنازات النوعية للجمعية، 
م�����وؤك�����دا اأن�������ه ث����م����رة ل����دع����م ال���ق���ي���ادة 
املخل�سة  ل��ل��ج��ه��ود  ون��ت��ي��ج��ة  ال��ر���س��ي��دة 
�سلطان  ال�سيخ  االدارة  جمل�س  لرئي�س 
نهيان،  اآل  ���س��خ��ب��وط  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
هذه  لتطوير  ال���الحم���دود  واأه��ت��م��ام��ه 
ال��ن�����س��اأة يف االم���ارات  ال��ري��ا���س��ة حديثة 
اللعبة،  اإب����ن����اء  م���ن  امل���وه���وب���ني  ودع�����م 
االإداري���ة  ب��االإجن��ازات  الظاهري  واأ���س��اد 
االإمارات  التي حققتها جمعية  والفنية 
ل��ل��ري��ا���س��ات االإل��ي��ك��رتون��ي��ة ب��ع��د اأن مر 

عامني على اإ�سهار اجلمعية.

عن  االإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  واأع������رب 
منتخبات  ح���ق���ق���ت���ه  مب�����ا  ����س���ع���ادت���ه���م 
ال��ري��ا���س��ات االإل��ك��رتون��ي��ة م��ن اإجن���ازات 
يف  مت���ث���ل���ت  و2017   2016 ل����ع����ام 
برونزية  على  الفرقي  املنتخب  ح�سول 
م��ال��ي��زي��ا مب�����س��ارك��ة اأك�����رث ع���ن 500 
فريق، وذهبية اأقوى بطوالت العامل يف 
املنتخبات، ونال  اأف�سل  الهند مب�ساركة 
وذهبية  اأوروب�����ا،  بطولة  ذهبية  ال��ب��ن��اء 
ال��ف��رن�����س��ي��ة، وح�سل  ك��وف��ك�����س  ب��ط��ول��ة 
ع��ل��ى ف�����س��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة باتل 
وح�سد  الكويت،  يف  اأقيمت  التي  روي��ل 
ف�سية بطولة �سلطنة عمان بكل جدارة 
ال�ساد�س  امل��رك��ز  حقق  كما  وا�ستحقاق، 
حول  م���ن  الع����ب   3000 ع��ل��ى  ع�����س��ر 
ونال  ال��ع��امل��ي��ة،  اإي��ف��و  ال��ع��امل يف بطولة 
املنتخب الفرقي املركز االأول يف بطولة 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  روج  اأ�سيو�س 
اأوروبا،  اإىل نهائيات بطولة  دبي وتاأهل 

يف  ال�سام�سي  حمد  العبنا  ���س��ارك  كما 
مناف�ساً  لعربي  ا�ستعرا�سية  مباراة  اأول 
الفردية  االأل��ع��اب  فئة  ال��ع��امل يف  لبطل 
بطولة  م��ع  ب��ت��زام��ن  ت��وك��ي��دو  القتالية 
اليابان، وحقق البناء املركز االأول ونال 
عن جدارة وا�ستحقاق الكاأ�س وامليدالية 
املنتخب  وف��از  اأملانيا  لبطولة  الذهبية 
العرب  بطولة  وذهبية  بكاأ�س  الفرقي 
و�سمال اأفريقيا للريا�سات االلكرتونية 
ون����ال الع��ب��ن��ا ح��م��د ال�����س��ام�����س��ي املركز 
الثاين وامليدالية الف�سية يف بطولة اوج 

للريا�سات االلكرتونية.
التقرير  ع��ل��ى  االإدارة  جم��ل�����س  واط��ل��ع 
على  االع�ساء  واأ���س��اد  الفني  و  االداري 
لبطولة  املنظمة  للجنة  الفعال  ال���دور 
وعلى  االلكرتونية  للريا�سات  اخلليج 
البطولة  ت��اأج��ي��ل  يف  ال�����س��ائ��ب  ال���ق���رار 
لت�سنيع  العاملية  ال�سركة  اهتمام  بعد 
 EA ا�ستي�سن  البالي  على  فيفا  لعبة 

حتت  البطولة  تكون  اأن  على  وطلبهم 
حتى  تاأجيلها  م��ع  ورعايتهم  مظلتهم 
ان��ه��اء ال��ع��ق��ود ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ني ال�سركة 
للريا�سات  اخل��ل��ي��ج  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
 EA و�سركة  ايفلوي�سن  االلكرتونية 
اخلا�سة  االل����ع����اب  ل��ت�����س��ن��ي��ع  ال��ع��امل��ي��ة 

بفيفا.
اإن�ساء  ع��ل��ى  االدارة  جمل�س  واف���ق  ك��م��ا 
مكتب تنفيذي للجمعية ووافق جمل�س 
ال�سحاب  ح��ف��ل  اق���ام���ة  ع��ل��ى  االدارة 
ابطال  م����ن  ال���ري���ا����س���ي���ة  االجن����������ازات 
اأن يتم  ال��ري��ا���س��ات االل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى 
حت��دي��د م��وع��د احل��ف��ل الح��ق��اً بطريق 

التمرير .
االأم�����ني  ال�������س���ي���خ  م��������روان  ت���ق���دم   كما 
للريا�سات  االم�������ارات  جل��م��ع��ي��ة  امل����ايل 
جلميع  والعرفان  بال�سكر  االلكرتونية 
املجال�س الريا�سية يف الدولة واالندية 
للريا�سات  ال���الحم���دود  دع��م��ه��م  ع��ل��ى 

وريا�سة  اخل�سو�س  على  االلكرتونية 
االمارات على العموم.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ام االأم����ني ال��ع��ام امل�ساعد 

الطاهر  ���س��ع��ي��د  امل���ح���ام���ي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
بع�س  لتعديل  ت��و���س��ي��ات  ع���دة  ب��ع��ر���س 
ب��ال��وائ��ح اجلمعية  ال��ق��وان��ني اخل��ا���س��ة 

الداخلية وطلب اأع�ساء جمل�س االدارة 
تاأجيل املوافقة على التو�سيات املقدمة 

اإىل االجتماع القادم .

بالتعاون بني احتاد املبارزة وجمل�ش دبي الريا�صي

بطولة اآ�صيا لل�صباب والنا�صئني للمبارزة يف جممع 
حمدان الريا�صي 24 اجلاري

را�صد بن ك�صي�س يرتاأ�س الجتماع الثامن جلمعية المارات للريا�صات اللكرتونية

نادي راأ�س اخليمة يطلق مبادرة »ابداأ يومك 
بالريا�صة« يف م�صت�صفى �صقر 

حملة   م��ب��ادرة  الثقايف،  الريا�سي  اخليمة  راأ���س  ن��ادي  نظم 
�سقر  م�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��ري��ا���س��ة«  ي��وم��ك  »اب�����داأ 
امل�ست�سفى  را�سد ر�سيد مدير  �سارك فيها حممد  احلكومي، 
وت�سمنت  امل�ست�سفى،  وم��رت��ادي  والفني،  االإداري  والطاقم 
الدراجات  امل�سي و�سباق  اأن�سطة ريا�سية منها  ممار�سة عدة 

ومتارين اللياقة البدنية. 
املبادرة  اأن  را�سد ر�سيد مدير م�ست�سفى �سقر،  واأكد حممد 
ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي راأ�����س اخل��ي��م��ة ت��ع��زز جانب 
االأمرا�س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  للم�ست�سفيات  ال��ت��وع��وي  ال�����دور 

مبمار�سة الريا�سة، مثمناً مبادرة النادي بالتعاون مع اإدارة 
املوؤ�س�سات  يف  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم   يف  امل�ست�سفى  
ب�سكل  تنظيمها  ميكن  املبادرة   اأن  اىل  م�سرياً  احلكومية، 
رئي�س  ن��ائ��ب  �سيف  ح�سة  وق��ال��ت  ال��ع��ام.  م���دار  على  دوري  
نادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف، اأن مبادرة  ابداأ يومك 
بالريا�سة التي اأطلقها النادي بالتعاون مع امل�ست�سفى هدفنا 
ال�سباح  ال��ري��ا���س��ة خ��ا���س��ة يف  ث��ق��اف��ة مم��ار���س��ة  ت��ع��زي��ز  فيها 
تاأثريها على  اأهمية  االأم��را���س، وم��دى  للوقاية من  الباكر 
االإنتاجية وتخفيف ال�سغوط النف�سية على العاملني، يف كل 

القطاعات، مثمنة تعاون مدير م�ست�سفى �سقر  باال�سرتاك 
الدراجات  و�سباق  �سريع،  م�سي  تظمنت  التي  بالفعاليات 
الهوائية باال�سافة اىل ممار�سة متارين اللياقة البدنية يف 

الهواء الطلق، واختتمت مب�سابقة �سد احلبل. 
الكابنت  اخليمة   راأ����س  ن���ادي  م��درب��ي  الفعالية  يف  و���س��ارك 
ال�سباق  على  امل�سرف  ال��دراج��ات  م��درب  عبداحلليم   �سريف 
الذي نظم يف باحة امل�ست�سفى، والكابنت اإ�سالم ن�سر   مدرب 
الكاراتيه الذي قدم متارين اللياقة البدنية يف الهواء الطلق 

للم�ساركني يف الفعالية. 
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انطلقت فعاليات االأ�سبوع الثاين من دوري احتاد 
االإمارات لُكرة القدم مُبباريات قوية للفئات حتت 
مدى  الفئات  هذه  لُتثبت  عاًما   16 وحتت   14
االأ�سغر  الفئات  لت�سمل  البطولة  تو�سع  اأهمية 
�سواء  اأق��ران��ه��م  م��ع  املُناف�سة  فر�سة  لهم  وُتتيح 
االأكادمييات  اأو  املحلية  االأن���دي���ة  اأك��ادمي��ي��ات  يف 

اخلا�سة.
يف  العالية  للكفاءات  ليغا  ال  دو  ملعب  ا�ست�ساف 
ليغا  ال  دو  بني  االأ�سبوع  ُمباراة  بُدبي  �سيفن�س  ذا 
للكفاءات العالية حتت 14 عاًما و�سيتي اإف �سي 

من الفئة نف�سها، انطلقت املُباراة ومعها انطلقت 
حماوالت الفريقني لت�سجيل هدف ُمبكر اإىل اأن 
اأهداف  �سي  اإف  �سيتي  الع��ب  كامبل  ماثيو  جنح 

اللقاء بعد 4 دقائق من بداية املُباراة
تعزيز  بهدف  الُكرة  على  �سي  اإف  �سيتي  ا�ستحوذ 
ال��ذي عمل خ��ط و�سط دو ال  ال��وق��ت  النتيجة يف 
لكن  ال�سيف،  الفريق  هجمات  تعطيل  على  ليغا 
يف  �سي  اإف  �سيتي  جنح  ُمنظمة  ُم��رت��دة  وبهجمة 
اإ�سافة الهدف الثاين يف الدقيقة التا�سعة قبل اأن 
ينتف�س اأ�سحاب االأر�س ويحرزون هدف تقلي�س 

تنظيم  ويعيدوا  ي��زن  حممود  طريق  عن  ال��ف��ارق 
املُبارة  وازدادت  االأداء  وت��رية  ارتفعت  �سفوفهم، 
للفريقني  املتوا�سل  الت�سجيع  مع  ة  حما�ًسا خا�سً
م��ن ال��ع��ائ��الت واالأ���س��دق��اء يف املُ���درج���ات اإىل اأن 
ال�سوط  نهاية  عن  ُمعلًنا  �سافرته  احلكم  اأطلق 

االأول بتقدم �سيتي اإف �سي بنتيجة 2-3.
دخ����ل اأ����س���ح���اب االأر�������س ����س���وط املُ����ب����اراة الثاين 
اأجنحة  على  امل�ساحات  واأغلقوا  عالية  مبعنويات 
���س��ي وم�����س��در خ��ط��ورت��ه  ومع  اإف  �سيتي  ف��ري��ق 
ملعب  و�سط  على  توالت  التي  املُنظمة  الهجمات 

�سيتي اإف �سي ودفاعه جنح حممد �سربي العب 
ي�سجل  اأن  قبل  النتيجة   ُمعادلة  من  ليغا  ال  دو 
�سيتي اإف �سي هدًفا خاطًفا ُيني به املُباراة بنتيجة 

.3-4
���س��ه��دت ُم��ن��اف�����س��ات االأ���س��ب��وع ال���راب���ع ل��ف��ئ��ة حتت 
اأبوظبي  العا�سمة  بني  اأُخرى  ُمباريات  14عاًما 
وُدب������ي، ح��ي��ث ا���س��ت�����س��اف ن����ادي اجل���زي���رة فريق 
اأ�ساطري يف ُمباراة ندية انتزع فيها فريق اجلزيرة 
الثالث نقاط بهدف العبه املُتاألق عبداهلل خمي�س، 
بينما حقق دو ال ليغا للكفاءات العالية فوًزا كبرًيا 

على ال ليغا اأكادميي بنتيجة 4-0 ليعود الفريق 
جُمدًدا ل�سكة االنت�سارات واملُناف�سة على اللقب.

 ا�ست�ساف دو ال ليغا للكفاءات العالية حتت 16 
�سعبة  ُم��ب��اراة  يف  االأب��ي�����س  �سي  اإف  �سيتي  ع��اًم��ا 
اإىل  للفريقني  اجليد  الدفاعي  بالتمركز  متيزت 
املُت�سدر دو ال  ُمباغتة  اإف �سي  �سيتي  ا�ستطاع  اأن 
ل�سالح   0-1 بنتيجة  اللقاء  لينتهي  بهدف  ليغا 
اإف �سي وبقاء دو ال ليغا ُمت�سدًرا جلدول  �سيتي 

الدوري رغم خ�سارة ال3 نقاط.
فوز  ف�سهدت  ع��اًم��ا   18 حت��ت  فئة  ُمناف�سات  اأم��ا 

اأبوظبي  يف  ���س��ب��ورت  ري���ج���ون���ال  ع��ل��ى  اجل���زي���رة 
2-1 حيث تقدم هداف الفريق �سليمان  بنتيجة 
�سربة  م��ن  فقط  دق��ائ��ق   4 بعد  للجزيرة  اأح��م��د 
ال��ب��داي��ة، ع����ادل ري��ج��ون��ال ���س��ب��ورت ال��ن��ت��ي��ج��ة يف 
ُينهي  اأن  ق��ب��ل  ال��ل��ق��اء  ُع��م��ر  م���ن   38 ال��دق��ي��ق��ة 
اجلزيرة اآمال ريجونال يف التعادل باإحراز هدف 
الفوز قبل دقائق من نهاية املُباراة وعلى اجلانب 
االآخر، حقق زد ا�س �سي اأكادميي الفوز على �سيتي 
زايد  م��دي��ن��ة  م��الع��ب  يف   0-3 بنتيجة  ���س��ي  اإف 

الريا�سية باأبوظبي.

تتجه االنظار اليوم الثالثاء اىل ملعب �ستامفورد 
بني  ال�ساخنة  القمة  حيث  ل��ن��دن  يف  ب��ري��دج 
بر�سلونة  و�سيفه  االنكليزي  ت�سل�سي 
ال������دور ثمن  اال����س���ب���اين يف ذه�����اب 
ابطال  دوري  مل�سابقة  النهائي 
اوروبا، فيما يبحث بايرن 
م��ي��ون��ي��خ االمل�����اين عن 
احل�������������س������م امل����ب����ك����ر 
ا�ست�سافته  خ��الل 
ب�����������س�����ك�����ت�����ا������س 

الرتكي.
وت���������ق���������ام 
تا  ا ر مبا
االي�����������اب 
 14 يف 
مار�س املقبل 

يف بر�سلونة وا�سطنبول.
مع  ت�سل�سي  يلتقي  االوىل،  املباراة  يف 
القريب  االم�����س  ب��ذك��ري��ات  بر�سلونة 
عندما تواجها يف دور االربعة للم�سابقة 
االوىل  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق  ح�سم  حيث 
 2009 ع������ام  ال���ل���ق���ب  اىل  ط���ري���ق���ه  يف 
وانتزع  بر�سلونة  يف  �سلبا  ت��ع��ادال  ع��ن��دم��ا 
بهدف   1-1 االي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل  االخ����ري 
بدل  الوقت  يف  انيي�ستا  الندري�س  قاتل 
اللندين  ال���ف���ري���ق  ورد  ال�������س���ائ���ع، 
ال���ث���ان���ي���ة  يف  ال�����دي�����ن 
ب��ع��د 3 اع�����وام يف 
اىل  ط������ري������ق������ه 
اي�سا  ال���ل���ق���ب 
ع�����ن�����دم�����ا ف�����از 
ذهابا  -1�سفر 
يف لندن وانتزع 

تعادال قاتال )2-2( يف الوقت بدل ال�سائع �سجله 
فرناندو توري�س.

النهائي  رب��ع  ال���دور  بلوغ  اىل  الفريقان  ويطمح 
للمرة احلادية ع�سرة على التوايل، وتبدو حظوظ 
بر�سلونة اأقوى بالنظر اىل م�ستوى الفريقني يف 
الوقت احلايل، فالنادي الكاتالوين يت�سيد الليغا 
7 نقاط ام��ام اق��رب مطارديه وبلغ ن�سف  بفارق 
ن��ه��ائ��ي م�����س��اب��ق��ة ال���ك���اأ����س، يف ح���ني ي��ح��ق��ق بطل 
حيث  حمليا  متذبذبة  نتائج  االنكليزي  ال��دوري 
مان�س�سرت  ع��ن  نقطة   19 ال��راب��ع  امل��رك��ز  يحتل 

�سيتي املت�سدر.
ار�سه  على  امل��را���س  �سعب  اللندين  الفريق  لكن 
“�ستكون  ق��ائ��ال:  انيي�ستا  اك����ده  م��ا  وه���و  ق��اري��ا 
كبرية”،  ج��ه��ود  ب���ذل  وتتطلب  �سعبة  م��واج��ه��ة 
ان  يجب  امل��ق��ب��ل،  ال���دور  اىل  من��ر  “كي  م�سيفا: 

نقدم مباراتني مثاليتني”.
وع��ل��ى غ����رار ت��وت��ن��ه��ام ال����ذي اوق��ع��ت��ه ال��ق��رع��ة يف 
يف  ذه��اب��ا   2-2( االي��ط��ايل  يوفنتو�س  م��واج��ه��ة 
امام  �ساخنة  مواجهة  يف  ت�سل�سي  وق��ع  ت��وري��ن��و(، 
االخرين  ال��ث��الث��ة  للممثلني  خ��الف��ا  ب��ر���س��ل��ون��ة 
لالنكليز يف ثمن النهائي، حيث يلعب مان�س�سرت 
يف  ذه��اب��ا  )-4�سفر  ال�سوي�سري  ب��ازل  م��ع  �سيتي 
بازل( وليفربول مع بورتو الربتغايل )-5�سفر 
ذهابا يف بورتو( ومان�س�سرت يونايتد مع ا�سبيلية 

اال�سباين )غدا االربعاء(.
للوقوف  اال�سلحة  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سل�سي  ومي��ل��ك 
مدر�سة  ومن  ا�سبانية  ابرزها  بر�سلونة  ام��ام  ندا 
الو�سط  الكاتالوين ويتعلق االمر بالعب  النادي 
ا�سافة  رودريغيز  وبيدرو  فابريغا�س  فران�سي�سك 
الفارو  م��دري��د  ري���ال  امللكي  ال��ن��ادي  مهاجم  اىل 
وماركو�س  ازبيليكويتا  �سيزار  ومواطنيه  موراتا 

الون�سو.
كونتي:  انتونيو  االي��ط��ايل  ت�سل�سي  م��درب  وق��ال 

بالن�سبة  رائعا  حتديا  تعترب  بر�سلونة  “مواجهة 
لنا”، م�سيفا: “يجب اأن نكون متحم�سني للعب 
هذا النوع من املباريات، وخا�سة �سد هذا الفريق. 
يف  الفرق  اأف�سل  من  واح��دا  بر�سلونة  اأعترب  اأن��ا 

العامل”.
ادين  البلجيكي  جنمه  على  كثريا  كونتي  ويعول 
املجموعات  دور  ب�سكل كبري يف  تاألق  ال��ذي  ه��ازار 
ا�سافة  اال�سباين،  مدريد  اتلتيكو  امام  خ�سو�سا 
ويليان  وال��ربازي��ل��ي  كانتي  نغولو  الفرن�سي  اىل 

وداين درينكووتر.
ليونيل  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ث��الث��ي  يبقى  امل��ق��اب��ل،  يف 
�سواريز والفرن�سي  مي�سي واالوروغوياين لوي�س 

مو�سى دميبيلي القوة ال�ساربة لرب�سلونة.
عاملي  با�ستغالل  النف�س  ميونيخ  بايرن  وميني 
االر�س واجلمهور لتحقيق فوز مريح على �سيفه 
بلوغ  نحو  كبري  ���س��وط  لقطع  ال��رتك��ي  ب�سكتا�س 
الدور ربع النهائي للم�سابقة يف �سعيه اىل تكرار 

ثالثية 2013 بقيادة مهند�سها يوب هاينك�س.
واأنع�س هاينك�س امال الفريق البافاري يف حتقيق 
املحليان  والكاأ�س  )ال���دوري  التاريخية  الثالثية 
عودته  م��ن��ذ  اوروب�������ا(  اب���ط���ال  دوري  وم�����س��اب��ق��ة 
االول/اكتوبر  ت�سرين  يف  تدريبه  دف��ة  ال�ستالم 
املقال  ان�سيلوتي  ك��ارل��و  لاليطايل  خلفا  املا�سي 
من من�سبه عقب اخل�سارة املذلة امام باري�س �سان 
املجموعات  دور  يف  �سفر3-  الفرن�سي  ج��رم��ان 

للم�سابقة القارية االم.
اىل  ميونيخ  ب��اي��رن  هاينك�س  ق��اد  ع��ودت��ه،  وم��ن��ذ 
23 ع��ل��ى راأ�س  اأ���س��ل  22 م��ب��اراة م��ن  ال��ف��وز يف 
ادارته الفنية يف خمتلف امل�سابقات بينها 12 فوزا 

متتاليا.
من  ونقله  ال��واج��ه��ة  اىل  ب��اي��رن  هاينك�س  واأع����اد 
املركز الثاين يف البوند�سليغا بفارق 5 نقاط عن 
الريادة  اىل  دورمت��ون��د،  بورو�سيا  وقتها  املت�سدر 

نف�سه  دورمتوند  اأم��ام  نقطة   19 بفارق 
م�سابقة  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  واىل  ح��ال��ي��ا، 
الكاأ�س حيث �سيالقي باير ليفركوزن 

يف 17 اأبريل املقبل يف ليفركوزن.
ابتعد عن  قد  املخ�سرم  امل��درب  وك��ان 

بعدما   2013 ع����ام  م��ن��ذ  ال���ت���دري���ب 
�سملت  تاريخية  ثالثية  اىل  بايرن  قاد 

الدوري والكاأ�س املحليني ودوري اأبطال 
اأوروبا، علما انها كانت املرة االأخرية يحرز 

النادي لقب امل�سابقة االأوروبية االأم.
ومي��ل��ك ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري دف��ع��ة معنوية 
قوية امام �سيفه كونه التقاه خالل مو�سم 
1997-1998 وفاز عليه ذهابا وايابا يف 

دور املجموعات بنتيجة واحدة -2�سفر.
قائال:  ال��ق��رع��ة  ع��ق��ب  ع��ل��ق  هاينك�س  وك���ان 

 4 حقق  لقد  ج��دا،  جيدا  ب�سكتا�س  “اعرف 
انت�سارات وتعادلني يف دور املجموعات، وف�سال 
م�����درب ج��ي��د ج����دا )�سينول  ل���دي���ه  ذل����ك  ع���ن 
نكون  ان  ان��ه فريق جيد ج��دا ويجب  غوني�س(. 

اذا كنا  يف قمة م�ستوانا يف املباراتني ذهابا وايابا 
نرغب يف الذهاب بعيدا يف امل�سابقة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ت��وم��ا���س م��ول��ر ال����ذي ا�ستعاد 
مع  فقدها  ك��ان  بعدما  هاينك�س  بقدوم  ثقته 

مقاعد  على  اأجل�سه  ال��ذي  ان�سيلوتي 
“ب�سكتا�س  ع����دة:  م����رات  ال���ب���دالء 
مباراته  ����س���اه���دت  ج���ي���د،  ف���ري���ق 
املجموعات  دور  يف  الي��ب��زي��غ  ام���ام 
وجماهريه رائعة واأبهرت العامل”، 

اننا  م���ن  ال���رغ���م  “على  م�����س��ي��ف��ا: 
ال��ورق، �سرنى ذلك بعد  االف�سل على 

اننا  الرغم من  النهائي، وعلى  نهاية ثمن 
�سنلعب ايابا خارج قواعدنا، فكل �سيء ممكن، 

كرة القدم جمنونة”.

•• العني - الفجر

للعني،  الفني  املدير  ماميت�س،  زوران  الكرواتي  اأك��د 
ف��ري��ق جيد  اأم����ام  م��ه��م��اً  �سيدخل حت��دي��اً  ف��ري��ق��ه  اأن 
الرابعة  املجموعة  م��ب��اري��ات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف 
اإىل  “نتطلع  مو�سحاً:  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  مب�سابقة 
ال�سلبي  التعادل  اأعقاب  االإيجابية يف  نتائجنا  متابعة 
باإظهار  ون��ح��ن مطالبون  ال��ري��ا���س  ال��ه��الل يف  اأم���ام 
التي  العالية  ب��االإم��ك��ان��ي��ات  قيا�ساً  لدينا  م��ا  اأف�����س��ل 
يف  ال��ت��واج��د  اإىل  ونتطلع  ال��ف��ري��ق  الع��ب��و  بها  يتمتع 

�سدارة جدول ترتيب فريق املجموعة الرابعة”.
املناف�س  للفريق  تقييمه  ح��ول  ���س��وؤال  على  وتعليقاً 
املجموعة  م��ب��اري��ات  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  نهاية  بعد 
اأن مباراتنا يوم غد لن تكون  “املوؤكد  الرابعة، قال: 
�سهلة، بيد اأن هدفنا وا�سح مع االحرتام لطموحات 

اخل�سم وهو الفوز وح�سد النقاط الثالث واحلقيقة 
اأن اخل�سم ي�سم يف �سفوفه عدد كبري من االأجانب 
وغياب العب واحد الأن يوؤثر على الفريق الأنه ميتلك 

البديل اجليد”،
اخل�سارة  بعد  فريقه  جاهزية  ح��ول  �سوؤال  على  ورداً 
اأمام الوحدة، قال: “املوؤكد اأن العني جاهز متاماً وكل 
مباراة تعترب حتٍد جديد للفريق وال نفكر اإطالقاً يف 
الأننا  اإيجابية  اأم  �سلبية  النتيجة  كانت  املا�سي، مهما 
ن�سعها خلفنا وكل الرتكيز حالياً من�سب على دوري 
اأبطال اآ�سيا وهدفنا الظهور امل�سرف وحتقيق النتيجة 
القوية”. وحول التقارير االإعالمية التي ك�سفت عن 
وعر�س  عقده  لتجديد  معه  العني  ن��ادي  مفاو�سات 
واأخطط  العني  م��ع  “قلبي  ق��ال:  ال�سعودي،  الن�سر 
املرحلة  الكبري يف  ال��ن��ادي  ه��ذا  م��ن  اأك���ون ج���زًء  الأن 
البطوالت  ح�سد  على  من�سب  تركيزي  وك��ل  املقبلة 

الفريق حالياً مت�سدراً  واأن  “الزعيم” خ�سو�ساً  مع 
ا�ستهل  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي  ت��رت��ي��ب دوري اخل��ل��ي��ج  جل���دول 
اإيجابية  بنتيجة  االأب��ط��ال  دوري  يف  م�����س��واره  ال��ع��ني 
لكرة  الدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  لقب  على  ويناف�س 
اأه��دايف مع  القدم وكل تركيزي من�سب على حتقيق 

العني والزال عقدي م�ستمراً مه هذا النادي”.
���س��ي��وت��اين: ال خ��ي��ار اأم��ام��ن��ا ���س��وى ال��ف��وز يف اجلولة 

الثانية من البطولة االآ�سيوية
نادي  فريق  العب  �سيوتاين،  ت�سوكا�سا  الياباين،  اأكد 
الغد،  مل��واج��ه��ة  اأمت اجل��اه��زي��ة  ف��ري��ق��ه يف  اأن  ال��ع��ني، 
يت�سلحون  ال��ف��ري��ق  الع��ب��ي  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
بالرغبة القوية واإظهار الروح القتالية ملتابعة م�سوار 
النتيجة  حل�سد  املطلوبة  بال�سورة  القاري  التحدي 
نخو�س  واأن��ن��ا  خ�سو�ساً  جيد،  مناف�س  اأم���ام  القوية 
لقاء الغد على ملعبنا بني جماهرينا وال خيار اأمامنا 

�سوى الفوز وح�سد النقاط الثالث.
ك��ب��رية جداً  ال��ع��ني  ط��م��وح��ات  اأن  �سيوتاين،  واأو���س��ح 
التحدي  م�����س��وار  خ���الل  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل  يف حتقيق 
االآ�سيوي، االأمر الذي يفر�س علينا م�ساعفة اجلهود 

لدينا  ما  اأف�سل  واإظهار  التدريبية  احل�س�س  خالل 
والتم�سك  االآ�سيوية  بالبطولة  مبارياتنا  جميع  يف 
با�سرتاتيجيتنا يف التعامل مع كل مواجهة على حده 

برتكيز كبري منذ �سافرة البداية وحتى النهاية. 

تع يف الأ�صبوع الرابع من دوري احتاد الإمارات لكرة القدم لالأكادمييات بدع وتمُ مواهب حتت 14 عاًما تمُ

بايرن للح�صم املبكر

قمة �صاخنة بني ت�صل�صي وبر�صلونة بدوري الأبطال 

قلبي مع العني والعرو�ش ل تغريني

زوران: كل تركيزي من�صب على ح�صد البطولت مع “الزعيم”

فاز فريق امللك ليربون جيم�س على فريق �ستيفن كوري 148-
145 على ملعب �ستايبلز �سنرت يف لو�س اجنلي�س يف مباراة كل 
ال�سنوات  يف  جتمع  امل��ب��اراة  وك��ان��ت  اجل��دي��دة.  بن�سختها  النجوم 
كرة  دوري  يف  والغربية  ال�سرقية  املنطقتني  جنوم  بني  ال�سابقة 
ال�سلة االمريكية للمحرتفني، لكنها جمعت االحد اف�سل جنوم 
تلك.  او  املجموعة  ه��ذه  اىل  انتمائهم  عن  النظر  بغ�س  اللعبة 
كوري  و�ستيف  كافالريز  كليفالند  جن��م  جيم�س  ل��ي��ربون  وق��ام 
ن�سبة  اع��ل��ى  على  ال��ل��ذان ح�سال  ووري����زر  �ستايت  غ��ول��دن  جن��م 
باالعتبار  االخ��ذ  دون  بحرية  فريقيهما  باختيار  اال���س��وات،  من 
 20 اأم��ام  ال�سرقية.  او  الغربية  املنطقتني  اىل  الالعبني  انتماء 
اجلبار  عبد  ك��رمي  بينهم  اللعبة  ا�ساطري  تقدمهم  متفرج  ال��ف 

كليفالند  جناح  ل��رف��اق  االخ���رية  الكلمة  كانت  اون��ي��ل،  و�ساكيل 
كافاليريز. وتقدم فريق �ستيفن كوري يف النتيجة اغلب فرتات 
املباراة لكن دون ان يو�سع الفارق لتفادي عودة جيم�س ورفاقه يف 
النتيجة. وفر�س التعادل نف�سه 144-144 قبل اقل من دقيقة 
من نهاية الربع االخري، لتفر�س االثارة نف�سها بني الفريقني. 
بف�سل   144-145 واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  ك��وري  فريق  وت��ق��دم 
ال��ذي كان  رمية ح��رة لالعب تورونتو راب��ت��ورز دمي��ار دي���روزان 
بالت�ساوي  نقطة   21 بر�سيد  فريقه  �سفوف  يف  م�سجل  اف�سل 
لفريقه  التقدم  لكن جيم�س جن��ح يف منح  ل��ي��الرد.  دام��ي��ان  م��ع 
كافاليريز  كليفالند  يف  ال�سابق  زميله  من  كرة  تلقيه  اثر  ب�سلة 
يوؤمن  ان  قبل  ايرفينغ  ك��اي��ري  حاليا  �سلتيك�س  بو�سطن  جن��م 

�سيتي  اوكالهوما  جنم  املا�سي  املو�سم  ال��دوري  يف  العب  اف�سل 
ثاندر را�سل و�ستربوك الفوز ب�سلة يف الثواين االخرية.

م�سجل  كاأف�سل  امل��ب��اراة  جيم�س  انهى  فريقه،  ف��وز  عن  وف�سال 
بر�سيد 29 نقطة مع 10 متابعات و8 متريرات حا�سمة، ليتم 
اختياره اف�سل العب يف املباراة وذلك للمرة الثالثة يف م�سريته 
االحرتافية واالوىل منذ عام 2008، علما بانه نال اجلائزة عام 

2006. يف املقابل، اكتفى كوري بت�سجيل 11 نقطة فقط.
و�سيح�سل كل العب من الفريق الفائز على مكافاأة مالية قيمتها 
100 الف دوالر، فيما �ستح�سل اجلمعية اخلريية التي اختارها 
ليربون جيم�س، وهي جمعية يف لو�س اجنلي�س تهتم مب�ساعدة 

االطفال املحرومني، على 350 الف دوالر.

فـــريـــق امللـــك جيمـــ�س يح�صــــم مبـــاراة كـــل النجـــــوم 



يح�صل على اأول قف�س �صدري مطبوع 
اأ�سبح �سبعيني بريطاين اأول �سخ�س يف بالده، يح�سل على قف�س 
�سدري مطبوع بتقنية ثالثية االأبعاد، بعد اأن عانى من ورم �سخم 
يف �سدره.  ومتكن االأطباء، من اإزالة ورم بحجم كرة التن�س، من 
اإىل قطع  ا�سطروا  لكنهم  بيرت ماغ�س )71 عاماً(،  ال�سيد  �سدر 
ثالثة من اأ�سالعه خالل العملية، وعادة ما يتم اإع��ادة بناء هذه 
التكنولوجي،  التقدم  لكن  اإ�سمنتية،  خلطات  با�ستخدام  االأ�سالع 
قف�س  على  يح�سل  �سخ�س  اأول  يكون  اأن  فر�سة  املري�س،  منح 

�سدري بهذه التقنية يف بريطانيا.
موري�ستون  م�ست�سفى  يف  املطبوع  ال�سدري  القف�س  ت�سميم  ومت 
وا�ستخدم  ويلز،  الطباعة يف  �سوانزي، يف حني مت عملية  مبدينة 
التيتانيوم كبديل عن املواد التقليدية، للح�سول على متانة اأكرب 
للع�سو املزروع، كما �ساعدت التقنية، على تخفي�س وقت العملية 

بنحو �ساعتني، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
واالأوعية  القلب  بجراحة  املخت�س  �سميث،  اإي���را  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الدموية كان الورم كبرياً جداً، وكان ال بد من اإزالته، لكن عملية 
ال�����س��در وثالثة  اإىل قطع ج��زء م��ن عظمة  ال����ورم، حت��ت��اج  اإزال����ة 
اإىل زعزعة  ي��وؤدي  كبرياً،  اأن يرتك عيباً  �ساأنه  وه��ذا من  اأ�سالع، 

ا�ستقرار جدار ال�سدر باأكمله.
اإ�سمنتية  خلطة  ا�ستخدام  يتم  تقليدياً،  �سميث  الدكتور  واأ�ساف 
اأن  ومي��ك��ن  دق��ي��ق��ة،  لي�ست  لكنها  امل��ق��ط��وع��ة،  االأج�����زاء  لتعوي�س 
تتحرك من مكانها، م�سببة م�ساكل للمري�س، لكن تقنية الطباعة 

ثالثية االأبعاد، �ساهمت يف حل هذه امل�سكلة.

املومياء ال�صارخة اأمام اجلمهور 
يعر�س املتحف امل�سري يف القاهرة منذ اأ�سبوع املومياء ال�سارخة 
العائدة لنجل اأحد الفراعنة املتهم بالتخطيط ملوؤامرة قتل والده. 
اأم��ام اجلمهور، وهي تظهر وجهاً  املومياء  ما تعر�س هذه  ون��ادراً 
يبدو كاأنه ي�سرخ من االأمل. وقالت وزارة  مت�سنجاً وفماً مفتوحاً 
االثار امل�سرية ان حتاليل احلم�س النووي )دي ان ايه( اأكدت اأنها 
عائدة اإىل اأحد اأبناء رم�سي�س الثالث الذي حكم بني عامي 1186 
و1155 قبل امليالد. وت�سري اآثار على املومياء اإىل اأن الرجل �سنق 
امل�سريون  يعتربه  ك��ان  ال��ذي  خ��روف  بجلد  االأرج���ح وغطي  على 
القدامى جن�ساً. وحكم على "بنتاوؤر" جنل رم�سي�س الثالث بال�سنق 

ل�سلوعه يف مكيدة �سد والده، على ما جاء على اأوراق بردى.
ويبدو اأنه تاآمر مع والدته "تي" الزوجة الثانية لرم�سي�س الثالث 
لقتله. ومن غري الوا�سح اإن كان رم�سي�س الثالث اغتيل فعاًل لكن 

ثمة موؤ�سرات اإىل اأنه طعن يف العنق. 

اأقدم مطعم عمره 293 �صنة
يقع يف قلب العا�سمة االإ�سبانية مدريد اأحد اأقدم املطاعم يف العامل 
1725، و  اأبوابه منذ العام  ويعرف با�سم بوتني، و الذي مل يغلق 

يعمل باإنتظام منذ 293 عاما.
يتميز املطعم بعدد من ال�سمات التي منحته هذا التفوق و النكهة 
اخلا�سة، فمخزن النبيذ الذي يوجد يف املطعم يجعلك تعي�س يف 

املا�سي لت�ستم رائحته
فاملخزن يعود للعام 1590 و كل �سيء هناك قدمي، لتقوم برحلة 

يف املا�سي.
يوم  اأب��دا منذ  ال��ذي مل يطفاأ  بفرنه  فتتمثل  املطعم  اأم��ا جوهرة 
اإفتتاحه اأي منذ 293 عاما ويعمل باإنتظام، بح�سب ما اأكد لوي�س 

خافيري �سان�سيز األفاريز، نائب املدير يف املطعم.
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علماء يحددون املرتب املثايل حلياة �صعيدة!
تو�سل علماء من جامعتي فرجينيا وبوردو االأمريكيتني اإىل نتائج تبني متو�سط الدخل الذي يجعل االإن�سان �سعيدا 

ورا�سيا عن معي�سته.
موؤ�س�سة  جمعتها  بيانات  �سملت  بدرا�سات  قاموا  "العلماء  اأن   Nature Human Behavior �سحيفة  واأوردت 
Gallup االجتماعية لنحو 1.7 مليون �سخ�س من 164 دولة حول العامل، �سملت مرتباتهم واآراءهم التي اأدلوا 

بها حول ر�ساهم عن و�سعهم املعي�سي".
وبعد حتليل البيانات، تبني اأن متو�سط املرتب املثايل لي�سعر االإن�سان بال�سعادة يبلغ 95 األف دوالر �سنويا، وليكون 

االإن�سان را�سيا عن و�سعه املعي�سي، فيجب اأن يرتاوح مرتبه ما بني 60 اإىل 75 األف دوالر يف ال�سنة.
واأكدوا اأن تلك االأرقام ميكن اأن تختلف من بلد الآخر، فعلى �سبيل املثال فاإن املواطن االأ�سرتايل بحاجة ل� 125 األف 
دوالر �سنويا لي�سعر بال�سعادة، اأما املواطن االأمريكي فبحاجة ل� 105 اآالف، فيما يحتاج مواطنو اأوروبا الغربية اإىل 

100 األف، اأما �سكان اأوروبا ال�سرقية ف� 45 األفا، بينما تكفي �سكان اأمريكا الالتينية 35 األفا.
الن�ساء لي�سعروا  اأقل من  ملبالغ  الرجال بحاجة  فاإن  االإقامة فقط، فوفقا للعلماء  االأرق��ام مبكان  ومل تتعلق تلك 
بال�سعادة، فيكفيهم متو�سط راتب �سنوي يبلغ 90 األف دوالر، اأما الن�ساء فبحاجة ل� 100 األف، ف�سال عن اأن م�ستوى 
التعليم يلعب دورا يف تلك العملية، فاأ�سحاب م�ستويات التعليم العالية، لديهم طموحات اأكرب وبالتايل فهم بحاجة 

ملبالغ اأعلى الإنفاقها يف جماالت ت�سعدهم.
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جحر به 16 بي�صة ل�صلحفاة �صبه منقر�صة 
 يف ك�سف هو االأول من نوعه هذا العام اأعلنت جمعية املحافظة على احلياة 
16 بي�سة  اأم�س االثنني عن عثور خرباء بكمبوديا على جحر به  الربية 

ل�سلحفاة �سبه منقر�سة تعرف با�سم ال�سلحفاة امللكية.
اأفراد  الأن  امللكية  ال�سلحفاة  ا�سم  كمبوديا  يف  النهر  �سلحفاة  على  ويطلق 
ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة ف��ق��ط ه��م ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��اأك��ل��ون بي�سها. وت��ق��ول جمعية 
ال�سلحفاة  اإن هذه  الربح  اإىل  التي ال تهدف  الربية  املحافظة على احلياة 
االأك��رث عر�سة  العذبة  املياه  25 نوعا من �سالحف  اأك��رث من  واح��دة من 

لالنقرا�س يف العامل.
واأ�سافت اأن ثالثة فقط من مثل هذه اجلحور عرث عليها يف كمبوديا خالل 
العامني املا�سيني. وقال نا�سط يف اجلمعية يدعى �سوم �سيتها يعر�س القطع 

اجلائر للغابات التي تغمرها ال�سيول وال�سيد اجلائر هذا النوع للخطر.
واأ�ساف اأن بو�سع اجلميع امل�ساعدة يف احلفاظ على هذا النوع من ال�سالحف 

باالمتناع عن �سراء اأو اأكل حلومه وبي�سه.
كوجن  كوه  اإقليم  يف  الربية  احلياة  اأن حرا�س  بيان  اجلمعية يف  واأو�سحت 
يحر�سون البي�س اإىل اأن يفق�س. وكان قرويون ون�سطاء بيئيون، من بينهم 
نهر  بجوار  على اجلحر  ع��رثوا  قد  الربية،  احلياة  على  املحافظة  جمعية 
اأعداد  اإن  اجلمعية  وتقول  كمبوديا.  غ��رب  بجنوب  يقع  ال��ذي  االإقليم  يف 
اأفيني�س، وهو اال�سم العلمي لل�سلحفاة امللكية املتعارف  ال�سلحفاة باتاجور 
نظرا  لل�سيادين  مطمع  الأنها  ب�سدة  ترتاجع  احل��ي��وان،  علماء  بني  عليه 

للحومها وبي�سها الكبري كما اأن موطنها االأ�سلي معر�س للدمار.

جنمات ال�صينما ونا�صطات يتحدن يف بافتا 
ان�سمت نا�سطات الدفاع عن حقوق املراأة لبع�س من اأبرز جنمات ال�سينما 
الربيطانيات على الب�ساط االأحمر يف حفل جوائز االأكادميية الربيطانية 
لفنون ال�سينما والتلفزيون )بافتا( يف اأحدث مظاهر حملة على التحر�س 

اجلن�سي يف جمال الرتفيه.
فيل  ب�سحبة  �ستالني(  اأوف  ديث  )ذا  فيلم  جنمة  رايزبورو  اأندريا  و�سارت 
بالك  )يو.كيه  الن�سطاء  جماعة  تاأ�سي�س  يف  �ساركت  التي  اأوبوكو-جاميا 

برايد(.
االأحد  ي��وم  للحفل  النا�سطة  دع��وة  قرارها  لرويرتز عن  راي��زب��ورو  وقالت 
يوجد الكثريون ممن ميكن االقتداء بهم يف العامل، وال�سيدة فيل واحدة 

منهم".
وكانت جيما اأرترتون جنمة فيلم )ذير فاين�ست( من امل�ساركات يف احلملة.

احتجاج م�سابه يف حفل  االأ�سود على غرار  اللون  النجمات  وارت��دت بع�س 
جوائز جولدن جلوب ال�سهر املا�سي يف لو�س اجنلي�س. وارتدى ح�سور من 

افتتاح م�صلة م�صرية 
عمرها 4 اآلف عام

الدكتور  امل�سري  االآث��ار  وزي��ر  افتتح 
املا�سي،  ال�سبت  ي��وم  العناين،  خالد 
اأعمال تطوير متحف م�سلة �سنو�سرت 
املطرية  مب��ن��ط��ق��ة  امل���ف���ت���وح  االأول 
م�سوؤولني  ب��ح�����س��ور  ال���ق���اه���رة،  يف 
البعثات  م�����ن  وع��������دد  م�������س���ري���ني، 
االأجنبية. وقال وزير االآثار امل�سري، 
خالل افتتاحه "املتحف املفتوح مل�سلة 
االأول هي  �سنو�سرت  م�سلة  املطرية: 
الباقية،  امل�����س��الت  م��ن  م�سلة  اأق����دم 
ال��ع�����س��ري��ن قبل  ال��ق��رن  اإىل  وت��رج��ع 
عام.  اآالف   4 م��ن  اأك���رث  اأي  امل��ي��الد، 
ترميم  اأع���م���ال  ال���ع���ن���اين،  واأ�����س����اف 
امل�سلة بداأت عام 2008 بتكلفة بلغت 6 
ماليني جنيه، وقد مت االنتهاء منها 
اأن �سبب  اإىل  يف عام 2010"، م�سرياً، 
تاأجيل متحف م�سلة �سنو�سرت االأول 
يرجع  ك��ان  �سنوات،   7 مل��دة  باملطرية 
ل��ع��دة اأ���س��ب��اب اأم��ن��ي��ة ووج����ود بع�س 
تنفيذها  مت  وال���ت���ي  اال����س���رتاط���ات، 
كامريا   34 تركيب  مت  حيث  جميعاً، 
تاأمينات  اإجراءات  للمراقبة، وتنفيذ 
احلريق. وتابع وزير االآثار امل�سري، 
املطرية،  مل��دي��ن��ة  رم����ز  ه���ي  امل�����س��ل��ة 
جماناً  املتحف  فتح  �سيتم  م�سيفاً: 
والعرب  واالأج���ان���ب  امل�سريني  اأم���ام 
اأن  م��و���س��ح��اً،  اأ���س��ب��وع،  مل��دة  املقيمني 
حمالت  تقيم  امل�سرية  االآث���ار  وزارة 
اأهمية  على  امل��واط��ن��ني  حل��ث  توعية 
عليها.  واحل�����ف�����اظ  امل���ن���ط���ق���ة  اآث�������ار 
متحف  افتتاح  ع��ن  العناين،  وك�سف 
املقبل،  )اآذار(  مار�س  ب�سطة" يف  تل 
منوهاً، اإيل بداية ك�سف اأثري جديد 
خالل االأ�سبوع املقبل، وهو عبارة عن 
اأث���ري���ة، مت ا���س��ت��خ��راج بع�س  ج��ب��ان��ة 

القطع االأثرية منها.

اإنقاذ فيل �صقط 
يف بئر 

ن�سره  ف����ي����دي����و،  م���ق���ط���ع  اأظ�����ه�����ر 
الربيطاين،  ن��ي��وز  ���س��ك��اي  م��وق��ع 
حل��ظ��ة اإن���ق���اذ ف��ي��ل ���س��غ��ري �سقط 
القرى  اإح�����دى  يف  ع��م��ي��ق  ب��ئ��ر  يف 

التايالندية.
وي����ربز ال��ف��ي��دي��و ال�����س��ع��وب��ة التي 
اإخ���راج  اأج���ل  ال��ع��م��ال م��ن  تكبدها 

الفيل نظرا ل�سخامة حجمه.
وب����ع����د حم��������اوالت ع�����دي�����دة، جنح 
االأ�سخا�س يف اإنقاذ الفيل واإعادته 
با�ستخدام  الربية من جديد،  اإىل 

رافعة.
ومل ي���ذك���ر امل�������س���در م���ك���ان وق���وع 
اأن���ه  اإىل  احل������ادث، م�����س��ريا ف��ق��ط 
ج���رى ال��ت��ق��اط ال��ف��ي��دي��و يف �سرق 

تايالند.

ابن عاق ي�صطر لدفع مليون دولر لوالدته باملحكمة
اأن حركت  بعد  القانون  ت��اي��واين حتت طائلة  رج��ل  وق��ع 
مبلغ  بدفع  فيها  تطالبه  ق�سائية  دع��وى  �سده  وال��دت��ه 
مليون دوالر مقابل ما اأنفقته عليه خالل مراحل تن�سئته 
وتعليمه. وذكر موقع  نيوز اإي بي �سي التايواين اأن �سيدة 
اأن  تدعى لوو ا�سطرت اإىل تربية طفليها مبفردها بعد 
اأن  انف�سلت عن زوجها، ويف مرحلة معينة تخوفت من 
ولديها يهمالها يف �سيخوختها رغم ما قدمته لهما من 

ت�سحيات، لذا قررت اأن تاأخذ �سمانات منهما.
طب  كلية  يف  درا�ستهما  خ��الل  جنليها،  من  االأم  وطلبت 
االأ�سنان، اأن يوقعا على عقد ين�س على موافقتها دفع لها 
60 يف املئة من �سايف ربحهما بعد التخرج ودخول �سوق 
تكاليف  يغطي  مبلغ  منهما  حت�سل  حتى  وذل��ك  العمل، 
دوالر  م��ل��ي��ون   1.7 بلغت  وال��ت��ي  وتعليمهما  تربيتهما 

للواحد منهما.
وبح�سب وكالة �سبونتيك وافق االبنان على توقيع العقد، 
وبعد تخرجهما لي�سبحا طبيبني ا�ستمرا يف دفع 60 يف 
املئة من اأرباحهما لكن بعد فرتة امتنع االبن االأكرب عن 
عليه،  املتفق  املبلغ  دف��ع  ورف�س  عليه،  ين�س  مبا  ال��وف��اء 
وا�ستغرقت  املحكمة،  اأم��ام  مقا�ساته  اإىل  والدته  دفع  ما 
على  االأم  بعدها  ح�سلت  �سنوات،  ثمان  بينهما  الق�سية 

حكم يلزم االبن بدفع مبلغ مليون دوالر.

مقتل 17 يف انهيار قمامة  
قال م�سوؤولون اإن ما ال يقل عن 17 �سخ�سا القوا حتفهم 
واأ�سيب اآخرون يف عا�سمة موزامبيق عندما انهارت كومة 
قمامة ارتفاعها 15 مرتا ب�سبب االأمطار الكثيفة. ودفنت 
�سبعة منازل حتتها. وقع احل��ادث حوايل  القمامة  كومة 
يف  جرينت�س(  بتوقيت   0100( �سباحا  الثالثة  ال�ساعة 
عن  كيلومرتات  ع�سرة  يبعد  ال���ذي  الفقري  ه��ول��ني  ح��ي 
و�سط مابوتو. وقال م�سوؤولون اإن املنازل بنيت ب�سكل غري 

قانوين و�سبق اأن طلبت ال�سلطات من ال�سكان مغادرتها.

اأخطر اآي�س كرمي يف العامل
بالربودة  �سعوراً  ياأكلها  االآي�س كرمي مبنح من  ارتبطت 
 Respiro del Diavolo ت���ذوق  اأن  اإال  واالن��ت��ع��ا���س، 
اأكرث  �سيجعلك حت�س باللهب يف جوفك، وال�سبب كونها 

حرارًة من �سل�سة تابا�سكو احلارة!.
ي��ت��م ���س��ن��اع��ة ه���ذا ال��ن��وع م��ن االآي�������س ك���رمي با�ستخدام 
اأورد موقع  الفلفل احل��ار، وبح�سب ما  اأن��واع عديدة من 
اإىل  و�سلت  درج���ة  �سجل  ق��د  ف��اإن��ه   ،odditycentral
1.5 مليون وحدة على مقيا�س �سكوفيل للحرارة، ليكون 
بف�سل ه���ذا ال��رق��م م��ن اأخ��ط��ر اأن�����واع االآي�������س ك���رمي يف 

العامل.
االآي�س  احل��ارق من  النوع  ه��ذا  تقدمي  الف�سل يف  ويعود 
 ،Aldwych Cafe كرمي ملارتن باندوين، مالك مقهى 
والذي يدعي اأن طريقة �سناعة هذا االآي�س كرمي كانت 
�سراً ال ميتلكه �سوى قلة من �سّناع اجليالتيه االإيطالية 
لقرون، واأن تناوله كان ميثل اختباراً لل�سجاعة يف الكثري 

من االحتفاالت ال�سنوية التي كانت تقام يف اإيطاليا.
الأمري وليام, وكاترين الربيطانية, دوقة كامربيدج ياأخذان مقاعديهما خالل ح�صورهما جائزة بافتا لالأفالم 

الربيطانية يف قاعة األربت امللكية يف لندن. )ا ف ب(

طرابل�س اللبنانية 
حتتفل مبهرجان الزامبو 
مدينة  �سكان  م��ن  ع�سرات  ارت���دى 
املالب�س  لبنان  �سمال  يف  طرابل�س 
بالطالء  اأج�سادهم  وغطوا  امللونة 
ال�سوم  م��و���س��م  ب��ب��دء  ل��الح��ت��ف��ال 
ال�سرقيني  امل�سيحيني  عند  الكبري 

الذي ي�سبق عيد القيامة.
وع����ل����ى دق�������ات ال����ط����ب����ول واأن�����غ�����ام 
جنبات  م������الأت  ال���ت���ي  امل��و���س��ي��ق��ى 
ال���������س����وارع ال�����س��ي��ق��ة يف االأح����ي����اء 
ال���ق���دمي���ة مب��ن��ط��ق��ة امل���ي���ن���اء، ردد 
رق�سات  واأدوا  الهتافات  املحتفلون 

يف احتفال الزامبو ال�سنوي.
طلى  االحتفال  يف  امل�ساركة  وقبل 
اأ�سود  بطالء  اأج�سادهم  اأ�سخا�س 
اللون ميتزج باأ�سكال وطرز باللون 
الذهبي والف�سي تغطي اأج�سادهم 
ت�سبه  اأزي��������اء  ك����ث����ريون  وارت��������دى 
لالأمريكيني  التقليدية  امل��الب�����س 
الفريق  وقال ع�سو يف  االأ�سليني. 
ي��ج��م��ع كل  امل���ه���رج���ان  اإن  امل��ن��ظ��م 

اأطياف املجتمع.
وق����ال����ت ���س��ف��ا ����س���ع���ادة وه�����ي من 
منطقة امليناء اإن املهرجان ي�سارك 

فيه م�سلمون وم�سيحيون.
واأ�سافت "الزامبو احتفال كل �سنة 
يدل على ابتداء ال�سوم عند الروم، 
عن  النظر  بغ�س  جنتمع  �سنة  كل 
اإ�سالم  موجودين  نتواجد  الدين، 
الطالء(،  )ن�ستخدم  وم�سيحية، 
���س��خ�����س غري  ي���ك���ون اي  ومم���ن���وع 
الغري  وال�سخ�س  ب��االل��وان  مطلي 

مطلي نطليه نحن بال�سفنجي.
احلا�سرين  اأح��د  يوؤكد  من جانبه 
نف�س  على  �سفية  جميل  وي��دع��ى 
مبثابة  املهرجان  اإن  ويقول  املعنى 

دليل للتعاي�س.

لع�صاق ال�صو�صيال ميديا.. احذروا حيل هذه املواقع
املتحرك  ت�ستطيع ترك هاتفك  باأنك ال  ت�سعر  اإذا كنت 
ولو لدقائق، وتنتظر بفارغ ال�سرب انتهاء اجتماع العمل 
اخلا�س بك ملعرفة التحديثات التي ين�سرها اأ�سدقاوؤك، 
ف���اع���رف اأن����ك ق���د وق��ع��ت ���س��ح��ي��ة ل���واح���دة م���ن احليل 
جلعل  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  اإل��ي��ه��ا  تلجاأ  ال��ت��ي 
ي�سبه  نحو  على  متابعتهم  يف  منغم�سني  امل�ستخدمني 

االإدمان.
احليل  من  جمموعًة  اإن�سايدر  بزن�س  موقع  ا�ستعر�س 
التي تلجاأ اإليها اأبرز مواقع التوا�سل االجتماعي جلعل 

امل�ستخدمني يدمنون على متابعتها.
ف��م��ث��ال ي��ر���س��ل ت��ط��ب��ي��ق اإن�����س��ت��غ��رام اأع������دادا ك��ب��ريا من 
 Push Notifications ب������  ت��ع��رف  ال��ت��ي  التنبيهات 
Stories ، جلذب  اأو  اأنها ت�ستعني مبيزة الق�س�س  كما 
انتباه امل�ستخدمني، والتي تظهر مرات عديدة يف مواقع 

خمتلفة من التطبيق.
نف�سية تدفع  اإن، فيعتمد على خدعة  لينكد  اأم��ا موقع 
امل�ستخدمني مرات كثرية بدون تفكري الإ�سافة اأ�سخا�س 
ب��ال��رغ��م م��ن ع���دم ارت��ب��اط��ه��م مب��ي��دان ال��ع��م��ل اخلا�س 
بامل�ستخدم، وذلك من خالل تقدمي اقرتاحات باأ�سماء 

في�سبوك  موقع  ويختار  للموقع.  اآخرين  م�ستخدمني 
االأكرث �سعبيًة بني مواقع التوا�سل االجتماعي، الظهور 
الو�سول  يف  امل�ستخدمني  ي�ساعد  ال��ذي  املفتاح  مبظهر 
اإىل تطبيقات اأخرى، فزيارة موقع "Pinterest" مثال 
ح�ساب  اأو  ال�سخ�سي  االإمي��ي��ل  با�ستعمال  ممكنة  باتت 
جديد،  ح�ساب  اإن�����س��اء  م��ن  ب��دال  غ��وغ��ل،  اأو  في�سبوك، 

وحتمل عناء حفظ كلمة مرور اإ�سافية.
ال�سو�سيال  عامل  يف  متخ�س�سون  خ��رباء  يعتقد  كذلك 
حتفز   ،"Memories" اأو  الذكريات  ميزة  اأن  ميديا 
وذلك  وال��ن��ق��ر،  امل��ت��اب��ع��ة  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  امل�ستخدمني 
للذكريات  غالبا  امل�ستخدمني  ميل  ا�ستغالل  بف�سل 
مقابلتهم  متت  الذين  واالأ���س��دق��اء  املا�سية  واالأح���داث 

قبل �سنوات.
في�سبوك  بها  ت�ستعني  ال��ت��ي  االأخ����رى  االأ���س��ال��ي��ب  وم��ن 
اجتماعي  توا�سل  موقع  كمجرد  لي�س  مكانتها  لرت�سخ 
امل�ستخدمني،  ذك��ري��ات  يحفظ  ك�سجل  واإمن���ا  فح�سب، 
ت��ق��دمي م��ي��زة ال��ت��ذك��ري ب��اأع��ي��اد م��ي��الد االأ���س��دق��اء، مع 
يحتفي  فيديو  اإن�ساء  م��ن  امل�ستخدمني  ه���وؤالء  متكني 

بال�سداقة التي جتمعهم باالأ�سدقاء.

ليند�صي لوهان ترتدي احلجاب
اأ�سبوع  ح�سورها  خ��الل  اإليها  االأن��ظ��ار  لوهان   العاملية  ليند�سي  املمثلة  لفتت 

املو�سة املحت�سمة الذي اأقيم موؤخراً يف العا�سمة الربيطانية لندن.
للغاية  حمت�سمة  ب��دت  حيث  احل��دث،  مع  متنا�سقة  باإطاللة  لوهان  وظهرت 
حجاباً  وارت���دت  ك��اج��وال  جاكيت  م��ع  ن�سقته  االأ���س��ود  باللون  بنطااًل  مرتديًة 

اإ�سالمياً من احلرير بنف�س اللون اأي�ساً.
وكذلك و�سمن فاعليات االأ�سبوع ظهرت لوهان يف اإطاللة اأخرى خمتلفة نوعاً 

ما ولكن ما جمعهما اأنها بدت مرتديًة احلجاب اأي�ساً.
اإعتناقها  اأك���دت  التي  واالأخ��ب��ار  املعلومات  م��ن  الكثري  م��وؤخ��راً  اث��ريت  وك��ان��ت 
اإىل  واإ�سافتها  الكرمي  للقراآن  درا�ستها  عن  ت�سريحها  بعد  خا�سًة  لالإ�سالم، 
�سريتها الذاتية عرب �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل االإجتماعي 

عبارة ال�سالم عليكم.


