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اغتيال قيادي يف الق�صام مب�صد�س كامت لل�صوت
اإ�سرائيل تتجاهل القرار االأممي بوقف اال�ستيطان

•• عوا�صم-وكاالت:

اغ��ت��ال م�سلحون جمهولون يف ق��ط��اع غ��زة الأ���س��ر امل��ح��رر وال��ق��ي��ادي يف 
فقهاء،  م��ازن  حما�س  حلركة  الع�سكري  اجلناح  الق�سام  الدين  عز  كتائب 
وقالت احلركة اإن اإ�سرائيل هي امل�ستفيد من اغتياله.  وقال الناطق با�سم 
وزارة الداخلية يف غزة اإياد البزم اإن فقهاء تعر�س لإطالق نار مبا�سر من 
م�سلحني جمهولني يف منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. من جهته 
قال الناطق با�سم ال�سرطة يف قطاع غزة اأمين البطنيجي اإن فقهاء اغتيل 

باأربع ر�سا�سات يف الراأ�س مب�سد�س كامت لل�سوت.
من جهة اخرى، اأبلغ مبعوث الأمم املتحدة اإىل ال�سرق الأو�سط نيكولي 
للمجل�س  طلبا  اإ���س��رائ��ي��ل  بتجاهل  ال����دويل  الأم����ن  جمل�س  م��الدي��ن��وف 
لوقف بناء امل�ستوطنات. وقال مالدينوف اإن اإ�سرائيل مل تتخذ اأي اإجراء 
اأواخر  املتحدة  الأمم  وتبنته  ال�ستيطان  يدين  ال��ذي  للقرار  لالمتثال 

دي�سمرب كانون الأول املا�سي. 
جاء ذلك يف اأول تقرير ملالدينوف اإىل جمل�س الأمن ب�ساأن تنفيذ القرار 
اأق���ره املجل�س  امل��ا���س��ي وال���ذي  23 دي�����س��م��رب/ك��ان��ون الأول  ي��وم  ال�����س��ادر 

مبوافقة 14 �سوتا وامتناع الوليات املتحدة عن الت�سويت.
اإ�سرائيل لتخاذ خطوات  يدعو  "القرار  للمجل�س  الأمم��ي  املبعوث  وق��ال 
مبا  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  ال�ستيطانية  الأن�سطة  كل  لوقف 
ي�سمل القد�س ال�سرقية. مل ُتتخذ مثل تلك اخلطوات خالل فرتة اإعداد 
من  املا�سية  الثالثة  الأ�سهر  يف  كثرة  ت��ط��ورات  حدثت  وتابع  التقرير. 
امل�ستقبلية  الفل�سطينية  الدولة  اأرا�سي  بني  الرتباط  قطع  زي��ادة  �ساأنها 
"اإحدى  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  اأن  م�سيفا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  تفتيت  وت�سريع 

العقبات الرئي�سية اأمام ال�سالم.
واأ�سار مالدينوف اإىل اأن عام 2017 حتديدا �سهد زيادة يف الإعالن عن 
م�ستوطنات غر �سرعية، وا�سفا ذلك باأنه "مقلق للغاية". و�سدد على اأن 
ما يثر القلق اأي�سا هو تبني الكني�ست الإ�سرائيلي قانونا ي�سمح لإ�سرائيل 

بت�سريع بع�س امل�ستوطنات. 
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عراقيون يوا�سلون النزوح من مناطق القتال يف املو�سل  )رويرتز(

الرهاب يف قلب لندن

رجال الطفاء يخمدون حريقا �سب عقب ق�سف عنيف على اإدلب )ا ف ب(

حالة الطق�س غري م�ستقرة اليوم
•• اأبوظبي-وام:

غر  احلالة  ا�ستمرار  وال���زلزل  اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  املركز  اأك��د 
كميات  تتزايد  حيث  ال��ق��ادم��ة  �ساعة   24 ال���  خ��الل  للطق�س  امل�ستقرة 
اأمطار  ب�سقوط  م�سحوبة  ال��دول��ة  من  متفرقة  مناطق  على  ال�سحب 
ال�سحب  بع�س  ويتخللها  اأح��ي��ان��ا  ت�ستد  ف���رتات  على  ال�����س��دة  خمتلفة 

الركامية الرعدية.
واأ�سار املركز - يف بيان له ام�س - اإىل ن�ساط الرياح اجلنوبية ال�سرقية 
خا�سة  اأح��ي��ان��ا  ق��وي��ة  وت��ك��ون  اآخ���ر  اإىل  ح��ني  م��ن  ال�سرقية  وال�سمالية 
م�سطربا  البحر  �سيكون  فيما  الركامية  ال�سحب  جود  مع  البحر  على 
العربي  اخلليج  الركامية يف  ال�سحب  وجود  مع  ال�سطراب  �سديد  اإىل 

وم�سطربا يف بحر عمان.
ودعا املركز الوطني اإىل اأخذ احليطة واحلذر اأثناء قيادة املركبات خالل 
عن  بالبتعاد  ن�سح  كما  الأفقية  الروؤية  مدى  وت��دين  الأمطار  �سقوط 
اأماكن جتمع املياه خا�سة الأماكن القريبة من املرتفعات واأماكن جريان 
الأودية .. ونبه اأي�سا اإىل عدم ارتياد البحر ب�سبب اإ�سطرابه يف اخلليج 

العربي وبحر عمان خالل هذه الفرتة.

مطارات دبي: حتويل 15 رحلة وتاأخر اإقالع 
بع�س الرحالت ب�سبب االأحوال اجلوية

•• دبي-وام: 

اأعلنت مطارات دبي عن حتويل 15 رحلة اإىل مطارات قريبة بالإ�سافة 
اإىل تاأخر اإقالع بع�س الرحالت ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية.

ودعت مطارات دبي يف بيان لها امل�سافرين اإىل مراجعة �سركات الطران 
اأنها تبذل ق�سارى  اإىل  املعنية للتاأكد من مواعيد رحالتهم .. م�سرة 
ج��ه��ده��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني للعمل ع��ل��ى راحة 

امل�سافرين وت�سهيل اأمور �سفرهم.

بح�سور حممد بن را�سد حمدان بن حممد يفتتح  الدورة الثانية والع�سرين من كاأ�س دبي العاملية ل�سباق اخليل  )وام(

بح�سور حممد بن را�سد .. ويل عهد دبي يفتتح كاأ�س دبي العاملية ل�سباق اخليل
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل افتتح �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي الدورة الثانية والع�سرين من 

كاأ�س دبي العاملية ل�سباق اخليل مب�ساركة خرة اخليول العربية والعاملية. 
ح�سر حفل الفتتاح وال�سباق على م�سمار ميدان يف منطقة ند ال�سبا يف 
دبي م�ساء ام�س �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
اآل مكتوم نائب رئي�س  اأحمد بن را�سد  ال�سيخ  املالية والفريق �سمو  وزير 

ال�سرطة والأمن العام يف دبي                                    )التفا�سيل �س16(

القوات العراقية توقف هجومها ومتنع التجوال يف حمام العليل

ذهول اأممي من جمازر املو�سل وفرار اآالف املدنيني
•• بغداد-وكاالت:

امل��ت��ح��دة ع��ن قلقها  ت الأمم  ع���ربرّ
تتحدث  ت���ق���اري���ر  اإزاء  ال��ع��م��ي��ق 
ع��ن وق��وع ع��دد كبر م��ن القتلى 
املدنيني يف  واجلرحى يف �سفوف 
اأحد اأحياء ال�سطر الغربي ملدينة 
وقت  يف  ال��ع��راق،  �سمايل  املو�سل 
فرار  العراقية  ال�سلطات  اأعلنت 
�سخ�س  األ�����ف   200 م���ن  اأك�����ر 
منذ انطالق العمليات الع�سكرية 
ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي ل���س��ت��ع��ادة هذا 
اجلانب من قب�سة تنظيم داع�س 

الإرهابي.
وقالت من�سقة ال�سوؤون الإن�سانية 
ل��ي��ز غ����ران����دي نحن  ال����ع����راق  يف 
للخ�سائر  ب���ال���ذه���ول  م�����س��اب��ون 
عن  ون��ع��رب  الأرواح،  يف  ال��ك��ب��رة 
التي  للعائالت  العميقة  تعازينا 

تعر�ست لهذه املاأ�ساة. 
و�سددت غراندي على اأنه ل �سيء 
اأهمية يف ه��ذه احل���رب من  اأك���ر 
واأكدت  وحمايتهم،  النا�س  حياة 

بني  اخل�سائر  تقليل  ه��و  املو�سل 
املدنيني والقوات الأمنية.

العراقية  احلكومة  واأوق��ف��ت  ه��ذا 
من  امل��و���س��ل  ل���س��ت��ع��ادة  هجومها 
ب�سبب  الإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
وامل�سابني  للقتلى  املرتفع  املعدل 
من املدنيني، يف وقت فر�ست فيه 
حمام  ناحية  يف  للتجوال  ح��ظ��را 

العليل )جنوب مدينة املو�سل(.
الأمن  با�سم قوات  وقال متحدث 
اإن قوات احلكومة العراقية اأوقفت 
هجومها ل�ستعادة ال�سيطرة على 
غرب املو�سل ب�سبب املعدل املرتفع 

للقتلى وامل�سابني من املدنيني.
ال�سرطة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اإن  ال�������س���ب���ت  اأم���������س  الحت������ادي������ة 
"العدد املرتفع يف الآونة الأخرة 
م��ن ال��ق��ت��ل��ى ب��ني امل��دن��ي��ني داخل 
اأج��ربن��ا على وقف  احل��ي القدمي 
العمليات ملراجعة خططنا، وحان 
هجوم  خ���ط���ط  ل���ب���ح���ث  ال�����وق�����ت 
نوا�سل  ل���ن  ج���دي���دة،  واأ���س��ال��ي��ب 

العمليات القتالية".

اأن اأطراف ال�سراع وكل الأطراف 
الأخ�������رى م���ل���زم���ون ب���ات���خ���اذ كل 
ال��و���س��ائ��ل حل��م��اي��ة امل��دن��ي��ني وفق 

القانون الدويل.
املعارك  ا�ستمرار  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تبقى  ال�����س��ك��ان  ح���ي���اة  اأن  ي��ع��ن��ي 
ب�����س��ك��ل كبر،  م��ع��ر���س��ة ل��ل��خ��ط��ر 
وقعت  التي  العائالت  وخ�سو�سا 

بني فكي كما�سة يف هذا ال�سراع.
من جهتها ك�سفت رئي�سة جمل�س 
اأن  ب�سيم  ب�سمة  امل��و���س��ل  ق�����س��اء 
قتلوا  م��دين  م��ن خم�سمئة  اأك��ر 
يف ال��ق�����س��ف اجل������وي ع���ل���ى اأح����د 
اأحياء ال�سطر الغربي من مدينة 
اأ�سبوع، يف وقت  املو�سل قبل نحو 
ق��ال م�سدر يف ال��دف��اع امل��دين اإن 
ق��ت��ل��وا جراء  م���دين  اآلف  ث��الث��ة 
من  اأق��ل  خ��الل  الق�سف  عمليات 

�سهرين.
واأ�سافت ب�سيم يف ت�سريح لها من 
الذي �سهد  املو�سل اجلديدة  حي 
بالكامل  م��ه��دم��ا  وب�����دا  امل���ج���زرة 
اأن ما  ال���ط���ائ���رات،  ج����راء ق�����س��ف 

مق�سودا  اأم��را  يكون  يكاد  ح�سل 
كونه مل ي�ستهدف مقاتلي تنظيم 
داع�س الإرهابي الذين مل يتجاوز 
اأ����س���خ���ا����س قبل  ����س���ت���ة  ع����دده����م 

خروجهم من احلي.
ال�����س��ي��اق ذات����ه، ط��ال��ب كاظم  ويف 
النيابية  الكتلة  رئي�س  ال�سمري 
نائب  بزعامة  الوطنية  لئتالف 

عالوي،  اإي���اد  اجلمهورية  رئي�س 
م�سرتكة  حتقيق  جلنة  بت�سكيل 
واحلكومة  ال��دويل  التحالف  من 
مالب�سات  ل���ك�������س���ف  ال����ع����راق����ي����ة 

املجزرة.
وق��ال ال�سمري يف بيان �سدر عن 
الذي  الأ�سا�سي  الهدف  اإن  كتلته 
ي��ن�����س��ده اجل��م��ي��ع يف معركة  ك���ان 

                                         الأخطبوط حني ينمو ياأكل اأطرافه:

االإرهاب: اململكة املتحدة من التهاون اإىل احلزم !

الأمم املتحدة لن جتدد مهمة دي مي�صتورا يف �صوريا

غارات دامية على �سجن ن�ساء باإدلب وق�سف ريف دم�سق

م�سرع 17 عن�سرًا من احلوثيني 
ال�سعودية دخ���ول  ح��اول��وا 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سعودية من  القوات  اأف��راد  ن  متكرّ
عن�سراً   17 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  ق��ت��ل 
املخلوع  و  احل���وث���ي  ميلي�سيا  م���ن 
اخل���وب���ة يف منطقة  ق��ب��ال��ة  ���س��ال��ح 
الدخول  حماولتهم  بعد   ، ج���ازان 
اإىل احلدود ال�سعودية بح�سب قناة 

العربية.
احلوثيني  م����ن  ع���ن���ا����س���ر  وك����ان����ت 
القرى  اإح�������دى  يف  حت�����س��ن��ت  ق����د 
ال�سعودية،  اخلوبة  قبالة  اليمنية 
رقابات  ن��ح��و  ه��ج��وم��ه��م  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
القوات  ع�سكرية �سعودية، وجنحت 
ال�����س��ع��ودي��ة يف ق��ت��ل م��ا ل ي��ق��ل عن 
17 عن�سرا من امليلي�سيات وتدمر 
ع�سكرية،  قذائف  ومن�سات  مدفع 
مركبات   3 ع��ن  يزيد  م��ا  وتعطيب 
ن��ق��ل��ت احل��وث��ي��ني ب���اجت���اه احل���دود 

هزمية مدوية لرتامب بعد 
�سحب م�سروع الرعاية ال�سحية

•• وا�صنطن-وكاالت:

�سحب القادة اجلمهوريون يف جمل�س النواب الأمركي م�سروع قانونهم 
بالقانون  العمل  اإلغاء  ي�ستهدف  كان  ال��ذي  ال�سحية  للرعاية  اجلديد 

احلايل املعروف باأوباما كر، يف هزمية مدوية للرئي�س دونالد ترمب.
م��ق��ررا يف  ك��ان  ت�سويت  م��ن  دق��ائ��ق  قبل  القانون  �سحب م�سروع  وج��اء 
املجل�س. وقوبل م�سروع القانون املقرتح مبعار�سة �سر�سة من املحافظني 
قبل  م��ن  رف�سه  ع��ن  ف�سال  ���س��واء،  ح��د  على  اجلمهوريني  واملعتدلني 
�سنه  الذي جرى  القانون  بالإبقاء على  الذين مت�سكوا  الدميقراطيني 
عام 2010، ويعتربه الرئي�س ال�سابق باراك اأوباما من اأهم اإجنازاته، 

وي�ستفيد منه نحو 24 مليون اأمركي.
وذكرت و�سائل اإعالم اأمركية اأن ترمب طلب من رئي�س جمل�س النواب 
كافية  اأ�سوات  على  الف�سل يف احل�سول  بعد  امل�سروع  �سحب  راي��ان  بول 
يطرحه  ت�سريع  لأول  م��ذل��ة  انتكا�سة  يعد  م��ا  يف  املجل�س  يف  لتمريره 
الرئي�س الأمركي يف الكونغر�س. وقال رايان : اأو�سكنا اليوم على اإقرار 
الأ�سوات.  من  الكايف  العدد  على  احل�سول  ن�ستطع  مل  لكننا  القانون 
حتدثت مع الرئي�س واأخربته اأن اأف�سل ما ميكن فعله هو �سحب م�سودة 

القانون ووافق على هذا القرار. اإنه يوم حمبط بالن�سبة لنا.

•• الفجر - جان- مارك لوكلري 

– ترجمة خرية ال�صيباين

اأف�����س��ل امل��خ��اب��رات يف العامل  ح��ت��ى 
ميكن اأن تواجه الف�سل. فربيطانيا، 
وثقافة    5 ام  ج��ه��از  مت��ل��ك  ال��ت��ي 
عليها  ي��ح�����س��ده��ا  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
للتعامل  اأي�����س��ا  ت��وؤه��ل��ه��ا   ، البع�س 
القوية  ال����وك����الت  م���ع  ل��ل��ن��د  ال��ن��د 
للعمرّ ترامب ، بريطانيا هذه لي�ست 
حم�سنة �سد هذا الإره��اب الفقر 
"املنخف�س  مب���ع���ن���ى  اجل������دي������د، 
يزرع  اأن  مي��ك��ن  وال����ذي  التكلفة"، 
ال���رع���ب ب��و���س��ائ��ل حم�����دودة. وكما 
ي�����س��رح الأ���س��ت��اذ ال��ف��رن�����س��ي يف علم 
باور،  اآلن  ال��ربوف�����س��ور  اجل��رمي��ة 
اأوروبا  يف  الإ�سالمي  الإره���اب  ف��ان 
" هو منطق البعو�س الذي  اليوم، 

ميكن اأن يحولك اإىل جمنون".

•• عوا�صم-وكاالت:

الأمم  اإعالمية يف  اأف��ادت م�سادر 
امل���ت���ح���دة، ن��ق��ال ع���ن م�������س���ادر يف 
املنظمة الدولية، باأن الأمني العام 
اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����س ق���رر عدم 
جت��دي��د م��ه��م��ة امل��ب��ع��وث ال���دويل 
دي  �ستيفان  �سوريا  اإىل  اخل��ا���س 
مي�ستورا التي تنق�سي نهاية هذا 

ال�سهر.
اأ�سماء  وج�����ود  امل�������س���ادر  ون��ق��ل��ت 
مي�ستورا،  دي  خل��الف��ة  م��ت��داول��ة 
�����س����وؤون الأمم  اأب����رزه����ا م��ن�����س��ق��ة 
امل��ت��ح��دة يف ل��ب��ن��ان ���س��ي��غ��ري��د كاغ 
�سغل  ال��ذي  �سيالديت�س،  وح���ارث 
خارجية  وزي�����ر  م��ن�����س��ب  ���س��اب��ق��ا 

البو�سنة والهر�سك.
الدبلوما�سية  امل�����س��ادر  وك�����س��ف��ت 
كان قد طلب  ال�سوري  النظام  اأن 
ب��دء جولة  م��ن غ��وت��ري�����س، قبل 
جنيف،  يف  احل��ال��ي��ة  امل��ف��او���س��ات 
ا�ستبدال دي مي�ستورا، معتربا اأنه 

ل يتمتع باحلياد املطلوب.
مدنيا   15 ق����ت����ل  م�����ي�����دان�����ي�����ا، 
يعتقد  ب��غ��ارات  ن�ساء-  -معظمهم 

ب��اأن��ه��ا رو���س��ي��ة، ا���س��ت��ه��دف��ت مركز 
التنفيذية  ال��ق��وة  ت��دي��ره  احتجاز 
ال�سورية  ل��ل��م��ع��ار���س��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
مب���دي���ن���ة اإدل��������ب )����س���م���ال غ���رب 
يف  مماثل  ع��دد  قتل  كما  �سوريا(، 
غ��ارات رو�سية على بلدة حمورية 
املُحا�سرة  ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  يف 
حي  تعر�س  بينما  دم�سق،  بريف 
دم�سق(  العا�سمة  )���س��رق  ج��وب��ر 
غارات  ل�سل�سلة  اأخ���رى  وم��ن��اط��ق 

جوية.

مرتكب  اأن  نكت�سف  اأخ�����رى،  م���رة 
ال��ه��ج��وم ال����ذي وق���ع يف ل��ن��دن يوم 
22 مار�س اجلاري، هو من مواليد 
البالد، يف قطيعة مع املجتمع الذي 
ح��م��ل��ه يف رح���م���ه، وم����ع����روف عند 
الأج���ه���زة م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة. ومن 

الوا�سح، انه كان هناك �سوء تقدير 
ُيعتقد  ك���ان  اإ���س��الم��ي  خل��ط��ورت��ه. 
تقول  الثانية"،  "الدرجة  م��ن  ان��ه 
حتديدا رئي�سة الوزراء الربيطانية 

تريزا ماي.
)التفا�سيل �س10(

املعار�سة  يف  م�������س���ادر  وق����ال����ت 
حرا�س  اأحد  اإن  امل�سلحة  ال�سورية 
الول  اأم�����س  اأي�����س��ا  ق��ت��ل  ال�سجن 
اجلمعة يف الغارات التي ا�ستهدفت 
�سجن الن�ساء، حيث قتل ما ل يقل 
عن ع�سر منهن، واأ�سيب اآخرون. 
وذكرت م�سادر ل�سبكة �سام املوالية 
الن�ساء  اأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  ل��ل��م��ع��ار���س��ة 
التابعة  الأمنية  القوة  حتتجزهن 
ل��ل��م��ع��ار���س��ة ب��ج��رائ��م ع����دة، منها 
ق�سايا تهريب وتعامل مع النظام 

وق�سايا جنائية عدة، م�سرة اإىل 
فرار عدد من الن�ساء بعد الق�سف 

اجلوي.
واأف�������اد ن��ا���س��ط��ون ب�����اأن ط���ائ���رات 
ال���غ���ارات، واأوقعت  ن��ف��ذت  رو���س��ي��ة 
ا�ستخدامها  ل��دى  وجرحى  قتلى 

�سواريخ ارجتاجية.
وتق�سف القوات اجلوية ال�سورية 
والرو�سية با�ستمرار مدينة اإدلب، 
ال��ت��ي ت�سهد زي����ادة م�����س��ط��ردة يف 
ا�ستقبالها  ب�سبب  ال�����س��ك��ان  ع���دد 
ع����ددا ك��ب��را م���ن امل��ه��ج��ري��ن من 
البالد، وفق  مناطق خمتلفة من 
ات��ف��اق��ات ي��ف��ر���س��ه��ا ال��ن��ظ��ام على 

املعار�سة.
قتلت  ال���غ���رب���ي،  اإدل�����ب  ري����ف  ويف 
اآخ�����رون بجروح  ام�����راأة واأ���س��ي��ب 
املروحي  ال���ط���ران  اإل���ق���اء  ج����راء 
على  متفجرة  ب��رام��ي��ل  ال�����س��وري 
ال�سغور، وفق مركز  مدينة ج�سر 

حلب الإعالمي.
ا�ستهداف  ع���ن  امل���رك���ز  وحت�����دث 
وبلدة  ال���ن���ع���م���ان  م���ع���رة  م���دي���ن���ة 
اإدل�������ب  ري�������ف  م����ع����ر�����س����وري����ن يف 
يورد  اأن  دون  ب���غ���ارات،  اجل��ن��وب��ي 

قوات  من   10 واإ�سابة  مقتل 
�سيناء يف  ب��ان��ف��ج��ار  االأم����ن 

•• القاهرة-رويرتز:

اأربعة  اإن  اأم��ن��ي��ة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
قتلوا  امل�سرية  الأم���ن  ق���وات  م��ن 
واأ���س��ي��ب �ستة اآخ�����رون، ام�����س، يف 
جنوبي  مدرعة  ا�ستهدف  انفجار 
مدينة العري�س عا�سمة حمافظة 
�سمال �سيناء.  وين�سط يف املحافظة 
مت�سددون  غ��زة  لقطاع  املتاخمة 
اأع���ل���ن���وا م�����س��وؤول��ي��ت��ه��م ع���ن قتل 
مئات من اأفراد اجلي�س وال�سرطة 
املا�سية.   الأرب����ع  ال�سنوات  خ��الل 
اإن النفجار وقع يف  وق��ال م�سدر 
منطقة حلفن التي تبعد نحو 20 

كيلومرتا عن العري�س. 

حتليل اخباري
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اأخبـار الإمـارات
اخلري  لعام  ال�سبع  االإمارات  مبادرات  �سمن  دبي  “�سور” ملحاكم 

•• دبي -وام:

ال�سمو  �ساحب  توجيهات  تطبيق  على  حر�سها  دب��ي  حماكم  اأك���دت 
الدولة حفظه اهلل يف تعزيز  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
الفردي  امل�ستوى  على  وال�سخاء  البذل  قيم  وتر�سيخ  العطاء  مفهوم 
 2017 ع��ام اخل��ر  م��ب��ادرة  ور�سالة  اأه���داف  واملجتمعي مبا يرتجم 
�سمن حماورها الثالثة الأ�سا�سية املتمثلة يف امل�سوؤولية الجتماعية 
برناجمها  اختيار  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء  الوطن.  وخدمة  والتطوع 
�سور وهو مبادرة تهدف اإىل تعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�سائي من 
والدعاوى  الق�سايا  خمتلف  حول  جمانية  ا�ست�سارات  تقدمي  خالل 
الإمارات  م��ب��ادرات  ك��اإح��دى  املخت�سني  املحامني  من  نخبة  باإ�سراف 
العليا  الوطنية  اللجنة  اأطلقتها  التي   2017 اخل��ر  ع��ام  ل�  ال�سبع 

ع��ام حماكم  املن�سوري مدير  عيد  �سعادة طار�س  وق��ال  اخل��ر.  لعام 
دبي نحن فخورون باختيار مبادرتنا �سور كاإحدى مبادرات الإمارات 
2017 كونها تعك�س م�ساهمتنا يف دعم مبادرة  ل� عام اخلر  ال�سبع 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  اخل��ر  ع��ام 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ولتكون من بني املبادرات التي تعرب 
عن قيم اخلر والعطاء وت�سهم يف خدمة الوطن وتعزيز ممار�سات 

امل�سوؤولية املجتمعية .
واأكد ان حماكم دبي تدعم على الدوام كافة اجلهود واملبادرات التي 
تعود بالنفع على املجتمع واأفراده وت�سهم يف تقدمي خدمات حقيقية 
للنا�س حيث ن�ستهدف من خالل برناجمنا �سور يف عام اخلر تقدمي 
اخلدمة املجانية ل� 1000 متعامل بكلفة تقدر بنحو ثالثة ماليني 
81 مكتب حماماة معتمد يف دبي وذلك مب�ساركة  درهم من خالل 

�سعادته  عن  ..معربا  الغاية  لهذه  يتطوعون  متخ�س�سني  حمامني 
لعطاءاتهم  تكرمياً  الإم����ارات  ل�سهداء  اأي�سا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بتكري�س 

وت�سحياتهم من اأجل الوطن.
وتعد مبادرة �سور برناجماً م�سرتكاً مت ت�سميمه بالتعاون بني حماكم 
التميز يف  اأج��ل دفع م�سرة  اإم��ارة دبي من  املحاماة يف  دبي ومكاتب 
ر�سا  م�ستويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  القانونية  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  جم��ال 

و�سعادة املتعاملني.
ويعمل الربنامج على توفر ال�ست�سارات القانونية املتعلقة بالدعاوى 
الدعاوى  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��ق��اري��ة  والعمالية  امل��دن��ي��ة 
الربنامج  ي��ق��دم  ك��م��ا   .. ال�سخ�سية  الأح������وال  ودع�����اوى  اجل��زائ��ي��ة 
والأمور  وال��ن��زاع��ات  ال��دع��اوى  اأن���واع  كافة  ح��ول  جمانية  ا�ست�سارات 

الوقتية وامل�ستعجلة واإ�سكاليات التنفيذ.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س اليونان بيوم ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اجلمهورية  رئي�س  بافلوبولو�س  بروكوبي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

اليونانية مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س بروكوبي�س بافلوبولو�س.

م�ساندة تعيد �سياغة عقود م�سغلي اخلدمات لتحقيق معايري اال�ستدامة للموارد واالأ�سول احلكومية
•• اأبوظبي -ام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اعلنت 
اإع���ادة  ا�ستكمال  م�����س��ان��دة  ال��ع��ام��ة 
اخلدمات  م�سغلي  ع��ق��ود  �سياغة 
اأعلى  ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق  وف����ق م���ا 
م���ع���اي���ر ال�����س����ت����دام����ة ل���ل���م���وارد 
مع  ويتالءم  احلكومية  والأ���س��ول 
داأبت  حيث  اأبوظبي  خطة  اأه��داف 
ع��ل��ى ج��م��ع وال��ت��ح��ق��ق م��ن بيانات 
املن�ساآت مبا فيها �سجالت الأ�سول 

وحالتها وم�ساحات املباين.
اآلية جديدة  وتتبع م�ساندة بذلك 
الأداء  خم���رج���ات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ل 
فقط بل وحتديد معطيات وا�سحة 
بكل  خا�سة  م��درو���س��ة  وم��دخ��الت 
موقع وت�ستمر يف تطوير خدماتها 
للجهات امل�ستفيدة وفق ما ي�ساعد 
ه���ذه اجل��ه��ات ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز على 

لتعزيز  اأب�������س���ر  م����ب����ادرة  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
تنفيذا  الوطنية  ال��ك��وادر  م�ساركة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ب��و���س��ع اإط���ار 
لتوظيف  ����س���ام���ل  ا����س���رتات���ي���ج���ي 
متكاملة  روؤي������ة  وف����ق  امل���واط���ن���ني 
ووا����س���ح���ة وت��رت��ك��ز امل����ب����ادرة على 
تخدم  ا�سرتاتيجية  حم��اور  اأرب��ع��ة 
حت��ق��ي��ق الأه���������داف امل����رج����وة من 
امل���ب���ادرة وه���ي ت��وف��ر ف��ر���س عمل 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  للمواطنني 
ت�سجيع  املهني  والتوجيه  الإر���س��اد 
املواطنني على اللتحاق بالعمل يف 
�سركة  اأن  يذكر  اخل��ا���س.  القطاع 
م�ساندة قدمت خالل عام 2016 
خدمة اإدارة 2713 مرفقا ومبنى 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خالل  اإم����ارة  �سمن 
العديد  اإىل  فرق عمل متخ�س�سة 

والت�سال  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
عالية  معاير  و�سع  يف  ي�ساهم  اإذ 
امل����راف����ق  اإدارة  خ�����دم�����ات  لأداء 
املعاير  ه�����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  وم���راق���ب���ة 
اأف�سل  على  احل�سول  من  للتاأكد 
للجهات  املقدمة  للخدمات  قيمة 
اأبوظبي.  اإم��������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
واأكدت م�ساندة يف بيان لها اأهمية 
نظم اإدارة ال�سيانة املحو�سبة الذي 
بيانات  كل  بتوفر  لل�سركة  ي�سمح 
خدمات و�سيانة الأ�سول ومراقبة 
التكلفة امل�ستخدمة لذلك وتوفر 
ال����ب����ي����ان����ات ال�����الزم�����ة لأ����س���ح���اب 
القرار الأمر الذي ي�سهم يف و�سع 
املقدمة  اخل���دم���ات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
احتياجات  مع  بالتوافق  للمرافق 
م�����س��ت��خ��دم��ي وم����رت����ادي امل���راف���ق 

احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.
وقال املهند�س �سيف الهاملي املدير 

اأكرب من  ب�سكل  الأ�سا�سية  مهامها 
املنا�سبة  العمل  بيئة  توفر  خالل 
وفق  وامل���راف���ق  امل��ب��اين  اإدارة  ع��رب 

اأعلى املعاير املحلية والعاملية.
وتعمل م�ساندة حاليا على تطوير 
املحو�سبة  ال�����س��ي��ان��ة  اإدارة  ن��ظ��م 
ب���الأج���ه���زة  ورب����ط����ه   CAFM
ال���ذك���ي���ة م���ع م��ق��دم��ي اخل���دم���ات 
اخت�سار  يتيح  مب��ا  مبا�سر  ب�سكل 

الوقت واجلهد على املتعاملني.
املحو�سبة  ال�سيانة  ن��ظ��ام  وي��وف��ر 
متابعة  اإم��ك��ان��ي��ة  امل���راف���ق  لإدارة 
واأداء  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات  ط��ل��ب��ات 
اأعلى  وف�����ق  اخل����دم����ات  م���ق���دم���ي 
وي�سهم  ال���ف���اع���ل���ي���ة  م�������س���ت���وي���ات 
على  ال�ستجابة  خ��الل   - تطبيقه 
حت�سني  يف   - امل��ت��ع��ام��ل��ني  ط��ل��ب��ات 
والإج������راءات  اخل���دم���ات  وت�سهيل 
ممكنات  وت����ط����وي����ر  احل���ك���وم���ي���ة 

يف  املرافق  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
م�ساندة اإن اإدارة املرافق يف ال�سركة 
الدولية  امل���ع���اي���ر  اأع����ل����ى  ت��ط��ب��ق 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ل�سمان  وامل��ح��ل��ي��ة 
باأعلى  امل��ب��اين  وت�سغيل  اخل��دم��ات 
درجات الحرتافية وقد اتخذت يف 
�سبيل ذل��ك ع��دة اج���راءات واأدوات 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ����س�������س م���ن اخل���ربة 
ومنها  امل��راف��ق  اإدارة  يف  والتجربة 
مقاويل  باختيار  اخل��ا���س��ة  الآل��ي��ة 
م���ق���دم���ي اخل�����دم�����ات م����ن خ���الل 
و�سع اآلية مف�سلة ودقيقة ل�سمان 
اإدارة  جم����ال  يف  وخ���ربت���ه  ق���درت���ه 
بال�سرتاطات  وال��ت��زام��ه  امل��راف��ق 
ي�سمن  مم���ا  وامل��ح��ل��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
بجودة  ال�سيانة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
ر�سا  وي���ح���ق���ق  ع���ال���ي���ة  وك������ف������اءة 

املتعاملني.
م�ساندة  ال���ت���زام  ال��ه��ام��ل��ي  واأك������د 

اللكرتوميكانيكية النظافة الأمن 
املواقع  تن�سيق  وخدمات  ال�سيافة 
بقيمة اإجمالية بلغت 550 مليون 

درهم خالل عام 2016 .
وت�����س��م ق��ائ��م��ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا طيفا 
وا���س��ع��ا م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��ك��ربى يف 

من اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات 
 1804 خ��دم��ة  منها  اأب��وظ��ب��ي  يف 
امل�ساجد  ف��ي��ه��ا  وق��ف��ي��ا مب���ا  م���ب���ان 
 597 و  تعليميا  م��ب��ن��ى   312 و 
وت�ستمل  خمتلفا.  حكوميا  مبنى 
ال�سيانة  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى  خ��دم��ات��ه��ا 

الدولة من اأهمها ديوان ويل العهد 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  والأوق���اف 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  والنقل 

وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.

خالد بن زايد ي�سيد باأهمية قانون القراءةلبني القا�سمي تطلع على روؤية واأهداف مركز جنيف حلقوق االإن�سان
•• جنيف-وام:

ث��م��ن��ت م��ع��ايل ال�����س��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
خالد القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح 
روؤي��ة واأه��داف مركز جنيف حلقوق 
م�سرة   .. العاملي  واحل��وار  الإن�سان 
واإ�سافة  ن��وع��ي��ة  م����ب����ادرة  اأن�����ه  اإىل 
ج���دي���دة مل��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال تعزيز  ال��دول��ي��ة 
احلقوقية  ال��ث��ق��اف��ة  ودع����م  امل��ع��رف��ة 
العامل.  ودول  �سعوب  م�ستوي  على 
زيارتها  خ���الل   ���� معاليها  واأ����س���ادت 
مقر املركز يف جنيف حيث ا�ستقبلها 
معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم 
رئ���ي�������س جم��ل�����س اإدارت���������ه ������ ب���ال���دور 
يعك�س  ال�������ذي  ل���ل���م���رك���ز  احل����ي����وي 
الريادية يف جمال  العربية  امل�ساركة 

حقوق الإن�سان.
م�ساركة  هام�س  على  الزيارة  ج��اءت 
يف  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل 
الندوة التي عقدت يف املقر الأوروبي 
الإ�سالم  دور  ح���ول  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
وامل�سيحية يف احلفاظ على احلقوق 

املت�ساوية لأفراد املجتمع .
وق���ال���ت وزي�����رة دول����ة ل��ل��ت�����س��ام��ح اإن 
تقوم  التي   ���� امل��رك��ز  واأن�سطة  ب��رام��ج 
الت�سامح  وث��ق��اف��ة  ق��ي��م  ن�����س��ر  ع��ل��ى 
ال�سالم  مقومات  وتعزيز  والتعاي�س 
����� ت�����س��ك��ل ال���رك���ائ���ز التي  وال��ت��ك��اف��ل 
الرائد  الإماراتي  النموذج  يطرحها 
ع���امل���ي���ا ح���ي���ث ي��ع��ي�����س ع���ل���ى اأر�������س 

•• اأبوظبي -وام:

زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  ثمن 
�ساحب  اإ�سدار  باأهمية  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لأول قانون  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
من نوعه للقراءة ي�سع اأطرا ت�سريعية وبرامج تنفيذية وم�سوؤوليات حكومية 
حمددة لرت�سيخ قيمة القراءة يف دولة الإمارات ب�سكل م�ستدام وذلك يف بادرة 

ح�سارية وت�سريعية غر م�سبوقة يف املنطقة.
اإمارة  يف  القراءة  قانون  تفعيل  ب�ساأن  التنفيذي  املجل�س  مببادرة  �سموه  واأ�ساد 
اأبوظبي خالل �سهر مار�س والتي تاأتي يف اإطار الدور احليوي واملحوري الذي 
وذلك  اأبوظبي  اإم���ارة  م�ستوى  على  واملعرفة  الثقافة  لن�سر  املجل�س  به  يقوم 
وتوثيق  احلكومية  املوؤ�س�سات  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  وتعزيز  تفعيل  اإط���ار  يف 
العالقات الثقافية لن�سر املعرفة بني املجتمع املحلي باملوؤ�س�سات احلكومية. ويف 
اإطار الأن�سطة واملبادرات التي تنفذها املوؤ�س�سة احت�سن مركز مطبعة املكفوفني 
عام  القراءة يف  �سهر  لأن�سطة  ا�ستكمال  باأناملي  اق��راأ  فعالية  ام�س  لها  التابع 
اخلر وذلك بهدف ن�سر ثقافة القراءة وغر�س قيمها الأ�سا�سية والت�سجيع على 
حب املطالعة وممار�ستها بني طالبها وكوادرها بح�سور �سعادة الدكتورة رو�سة 
تنفيذ  اأبوظبي يف  اإم��ارة  التنفيذية وممثل  اللجنة  مكتب  عام  ال�سعدي مدير 

املر�سوم بقانون يف �ساأن القراءة.
احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  يرافقها  ال�سعدي  رو�سة  الدكتورة  وافتتحت 
مطبعة  مركز  مدير  املن�سوري  الرحمن  عبد  وناعمة  بالإنابة  العام  الأم��ني 
يف  للموؤ�س�سة  التابعة  والتاأهيل  الرعاية  م��راك��ز  م���دراء  م��ن  وع��دد  املكفوفني 

اأبوظبي .. غرفة القراءة يف مقر املطبعة التي مت تخ�سي�سها للمبادرة.
ومت تنظيم جل�سة قراءة مع الطلبة املكفوفني لقراءة ق�سة بابا زايد بطريقة 
فئة  من  وطالبة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مدار�س  من  طلبة  مب�ساركة  برايل 

التوحد واأخرى من ذوي الإعاقة الذهنية.
عن  باملطبعة  امل�سوؤولني  من  �سرح  اإىل   - ال��زي��ارة  خ��الل   - ال�سعدي  وا�ستمعت 
الدولة  الب�سرية على م�ستوى  التحديات  ذوي  لفئات  تقدمها  التي  اخلدمات 
ومنطقة اخلليج وح�سرت تدريبا على لعبة ال�سطرجن مع املكفوفني واملدربني 
اأعدته  الذي  الف�ساء  �سرح جم�سم  املكفوفني وتعرفت على  من مركز مطبعة 
املطبعة للطالب املكفوفني. وقالت الدكتورة ال�سعدي يف ت�سريح لها اإنه عندما 
قيادتنا  القراءة فقد و�سعت  ن�سر  الرائدة يف  الإم��ارات مبادرتها  دولة  اأطلقت 
كان  دائما ولذلك  املجتمع يف ح�سبانها كما هي عادتها  اأف��راد  الر�سيدة جميع 
ملا لهم من  ال��ق��راءة  ع��ام  اأ�سا�سي يف  الب�سرية حم��ور  الإع��اق��ة  اأبنائنا من ذوي 

الذي  الكبر  بالدور  واأ�سادت  التحديات.  تعاملهم مع جميع  ثاقبة يف  ب�سرة 
الحتياجات اخلا�سة يف  ذوي  و  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�س�سة  تلعبه 
دعم ورعاية هذه املواهب من خالل اإن�ساء مطبعة خا�سة للغة برايل ملا لهذه 
القيم  القراءة لديهم واك�سابهم  اأهمية يف تعزيز وتنمية مهارات  اخلطوة من 

الجتماعية و الثقافية الالزمة ودجمهم ب�سكل اأكرب يف املجتمع .
ثقافة  ن�سر  اإىل  تهدف  زاي��د  موؤ�س�سة  اأن  املن�سوري  ناعمة  اأك��دت  جانبها  من 
القراءة وغر�س قيمها ال�سا�سية والت�سجيع على حب املطالعة وممار�ستها بني 
اأن املوؤ�س�سة تعتزم خالل املرحلة املقبلة تد�سني  طالبها وكوادرها م�سرة اإىل 
التي مل  ابوظبي  لها على م�ستوى  التابعة  والتاأهيل  الرعاية  مكتبات مبراكز 
على  والإداري���ة  الرتبوية  وك���وارده  املراكز  لطلبة  ت�سجيعا  بعد  مكتبات  تن�سئ 
الإيجابية  القيم  واإح��دى  �سامية  غاية  القراءة  تر�سيخ  اأن  واأو�سحت  القراءة. 
ن�سيج  يف  لرت�سيخها  الإن�����س��ان��ي��ة  للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
األأمر  واأن ذلك  ت�سمح حالتهم بذلك  التي  الإعاقة  منت�سبيها من فئات ذوي 

يتطلب اإ�سراكهم يف جميع الفعاليات التي تدعو وتعزز القراءة .
وقالت مديرة مركز مطبعة املكفوفني اإنه مت تنظيم جمموعة من الفعاليات 
م�ستوى  على  واملنت�سرة  لها  التابعة  والتاأهيل  الرعاية  امل��راك��ز  م�ستوى  على 
القراءة  لرت�سيخ  الرامية  للجهود  وا�ستجابة  املبادرة  تلك  مع  توافقا  اأبوظبي 
على م�ستوى الدولة وجتاوبا مع مبادرة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة وتوافقا 
مع ال�سيا�سة الوطنية للقراءة واعتماد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم 

لال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة.
اأن تلك الأن�سطة تعزز مفهوم القراءة يف جمال رعاية وتاأهيل فئات  واأ�سافت 
الفئات مبا يتما�سى مع ال�سرتاتيجية  الإعاقة ل�سيما للطلبة من تلك  ذوي 
وت�سعى  وواع  مثقف  وجمتمع  ق��ارئ  جيل  واإي��ج��اد   2026 للقراءة  الوطنية 
اأن موؤ�س�سة زايد  اإىل  املوؤ�س�سة لغر�س القراءة يف نفو�س تلك الفئات .. م�سرا 
ت�سمنتها  التي  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  �سمن  الفئة  ه��ذه  لدمج  ج��اه��دة  �ستعمل 
الإعاقة  ذوي  م��ن  الأ�سخا�س  ب��ني  املعرفة  لن�سر  للقراءة  الوطنية  ال�سيا�سة 

ومتكينهم من الطالع على املعارف املعا�سرة.
العليا للرعاية الن�سانية تنظم �سل�سلة من الأن�سطة  اأن موؤ�س�سة زايد  وذكرت 
واملجتمعية  احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  وال��ربام��ج 
لتعزيز القراءة لدى الطلبة من فئات ذوي الإعاقة وتاأكيد حقوقهم يف الدمج 
املعريف  الإدراك  اأهمية  على  الرتكيز  بجانب  واإبداعاتهم  بقدراتهم  والمي��ان 
للطالب كونه و�سيلة لإثراء معرفة الطالب وزيادة معلوماته وتاأهيله لالنتقال 

اإىل مرحلة اأخرى وزيادة ح�سيلته اللغوية.

خالل عام 2013 باعتباره منظمة 
ينظم  رب��ح��ي��ة  وغ���ر  حكومية  غ��ر 
الدولية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل�����وؤمت�����رات 
العاملية  الهيئات  مب�ساركة  املتنوعة 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الأه��ل��ي��ة 
والكادميية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
واملهتمني ب�سوؤون الأعمال الإن�سانية. 
لبني  ال�سيخة  م��ع��ايل  اأن  واأ����س���اف 
تعرفت - خالل الزيارة - على مناذج 
ون�سر  لتعزيز  املركز  قدمها  بحثية 
ومقومات  التنوير  ومفاهيم  ثقافة 
ال���ت�������س���ام���ح وال���ت���ك���اف���ل وال����ت����ع����اون 
الطالبية  الأو�����س����اط  ب���ني  خ��ا���س��ة 
ت�سكل  وال��ت��ي  ع��ام  ب�سكل  وال�سبابية 
يف  بالريادة  وتتميز  امل�ستقبل  اأجيال 

200 جن�سية يف  الإم����ارات ح���وايل  
ت�سامح و�سالم.

اأهمية التعاون امل�سرتك بني  واأكدت 
الربنامج الوطني للت�سامح و مركز 
اإىل  اإ�سافة  الإن�سان  حلقوق  جنيف 
تبادل اخلربات والربامج التي تعزز 
احلقوقية  وامل��ع��رف��ة  الت�سامح  ق��ي��م 
الوطن  يف  ن�����س��ره��ا  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 

العربي ودول العامل.
الدكتور  م��ع��ايل  اأع�����رب  م���ن ج��ه��ت��ه 
حنيف القا�سم عن ترحيبه بالتعاون 
لزيارة  وتقديره  الت�سامح  وزارة  مع 
القا�سمي  ل��ب��ن��ي  ال�����س��ي��خ��ة  م���ع���ايل 
براجمه  على  اطلعت  التي  للمركز 
تاأ�س�س  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا   .. واأن�سطته 

على  لت�سجيعها  وذل��ك  جمتمعاتها 
املهارات  وتطوير  اخل��ربات  اكت�ساب 
م�سرة  يف  ال���ف���اع���ل���ة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

التنمية احل�سارية لبالدهم.
معاليها  زي�����ارة  اأن  ال��ق��ا���س��م  واأك�����د 
الراقية  ال�سورة  تعزيز  يف  �ساهمت 
الإماراتي  ال��ن��م��وذج  ع��ن  وال��واع��ي��ة 
الت�سامح  ق��ي��م  ب���دع���م  ي��ه��ت��م  ال�����ذي 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى ك��رام��ة الإن�����س��ان .. 
الدائم  التن�سيق  اأهمية  اإىل  م�سرا 
مع الربنامج الوطني للت�سامح لن�سر 
ثقافة املعرفة يف املجتمعات العربية 
والدولية يف حماولت جادة ملواجهة 
ظواهر العنف والتطرف ال�سائدة يف 

معظم جمتمعات العامل .

بلدية مدينة اأبوظبي تطفيء اأ�صواء مبانيها واملرافق العامة يف اأبوظبي مبنا�صبة �صاعة الأر�س 

م�سبح مبارك املرر:ن�سعى نحو تعزيز دور امل�سوؤولية املجتمعية يف حماية مقدرات الطبيعة و�سون البيئة واملوارد احليوية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط����ف����اأت 
مار�س   25 ال�����س��ب��ت  ام�����س  م�����س��اء 
وعدد  م��ب��ان��ي��ه��ا  اأ����س���واء   2017
اأبوظبي  امل��راف��ق احل��ي��وي��ة يف  م��ن 
مت  ح��ي��ث  زاي���د  ال�سيخ  ج�سر  م��ث��ل 
على  التجميلية  الأ����س���واء  اإط��ف��اء 
اجل�سر، وذلك مبنا�سبة م�ساركتها 
ب��اح��ت��ف��الت ���س��اع��ة الأر�����س والتي 
ت����اأت����ي ه�����ذا ال����ع����ام حت����ت ع���ن���وان 
)اأط���ف���يء الأ����س���واء واأب�����رز قوتك 
اإطفاء  مت  ح��ي��ث   ، الج��ت��م��اع��ي��ة( 
الأ�����س����واء مل���دة ���س��اع��ة واح�����دة من 
التا�سعة  اإىل  وال��ن�����س��ف  ال��ث��ام��ن��ة 
والن�سف ، كما نظمت البلدية على 
���س��اط��ئ ال��ك��ورن��ي�����س ف��ع��ال��ي��ة بهذه 
املنا�سبة اأ�سركت فيها رواد ال�ساطئ 
وقامت باإ�ساءة ال�سموع ملدة �ساعة 

مب�ساركة جمتمعية وا�سعة.
على  تاأكيدا  الفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
البلدية  ال�������س���وؤون  دائ�����رة  ال���ت���زام 
وال����ن����ق����ل مب���ع���اي���ر ال����س���ت���دام���ة 
ال��ط��اق��ة وتر�سيد  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
م�ستوى  ورف�������ع   ، ا����س���ت���ه���الك���ه���ا 
ال��وع��ي امل��ج��ت��م��ع��ي ب��اأه��م��ي��ة �سون 

اأنه  م�����س��را   ، ال���س��ت��دام��ة  حتقيق 
ن��ح��و التفكر  ب��د م��ن الجت����اه  ل 
املتوازن الذي يجمع ما بني عملية 
دميومة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  التنمية 
لها،  الأمثل  ا�ستخدام  عرب  امل��وارد 
م�سرا اأن الإمارات خطت خطوات 
بهدف  امل�����ج�����ال  ه�������ذا  يف  م���ه���م���ة 
احلفاظ على املوارد الطبيعية من 
خالل اإطالق العديد من املبادرات 
ا�ستدامة،  اأك��ر  اقت�ساد  لرت�سيخ 
ومبادرة  البيئية  الب�سمة  كمبادرة 

القت�ساد الأخ�سر.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  واأو���س��ح 
م���ع���اي���ر  ت����ط����ب����ي����ق  يف  جن�����ح�����ت 
العامة  الإن����������ارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اجلديدة  امل�����س��اري��ع  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  م���ع  ت��زام��ن��اً 
الإن����ارة  و���س��ع  ت�سحيح  جم���ال  يف 
ال�����س��دد فقد  ه����ذا  ال���ع���ام���ة.. ويف 
اآلف  ب���رتك���ي���ب  ال���ب���ل���دي���ة  ق���ام���ت 
للمعاير  وف���ق���اً  الإن������ارة  وح�����دات 

واملوا�سفات اجلديدة .
ونوه اأن تنفيذ ا�سرتاتيجية الإنارة 
ال���ع���دي���د من  ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق 
تخفي�س  مقدمتها  ويف  ال��ف��وائ��د 
بحوايل  الإجمالية  الكلفة  فاتورة 

م�ساريع  لتنفيذ  البلدية  اجت��ه��ت 
ال��ط��اق��ة املتجددة  اإن��ت��اج  يف جم��ال 
ا����س���ت���ث���م���ار طاقة  ع���ل���ى  اع����ت����م����ادا 
الفعلي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  وب����دء  ال�����س��م�����س 
املباين  يف  ال��ط��اق��ة  اإدارة  مل�����س��روع 
ا�ستهالك  تر�سيد  بهدف  القائمة 
اأف�سل  وت��ط��ب��ي��ق  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
اأ����س���ال���ي���ب ال����س���ت���ه���الك والأك������ر 

جدوى وتطورا . 
واأ�سار �سعادته اأن م�ساركة البلدية 
ي��ج�����س��د قيمها  الأر������س  ���س��اع��ة  يف 
املنبثقة من التوجهات وال�سيا�سات 
اع��ت��م��دت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة 
اأب���وظ���ب���ي ال���ر����س���ي���دة يف جم���الت 
ت���ر����س���ي���د ا����س���ت���ه���الك ال���ط���اق���ة .. 
الطاقة  ن���ح���و  ل����الجت����اه  واحل������ث 
اأن  موؤكدا   .. واملتجددة  امل�ستدامة 
املوؤ�س�سات  ج��م��ي��ع  ج��ه��ود  ت�����س��اف��ر 
�ساأنه  م��ن  املجتمع  واأف���راد  املعنية 
روؤي���ة  لتحقيق  ال��ط��اق��ات  حت��ف��ي��ز 
م�����س��رتك��ة ن��ح��و ����س���ون امل���ق���درات 

الطبيعية وحمايتها.
ودع���ا ���س��ع��ادة امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
اإىل  اأفراد املجتمع  اأبوظبي  مدينة 
العام  ه���ذا  ���س��ع��ار  م��ع��اين  جت�سيد 
الأ�سواء  )اأط��ف��ئ  الأر�����س  ل�ساعة 

�سارع وج�سر  اإن��ارة  امل�ستدامة مثل 
م�ساريع  م��ن  وغ���ره  زاي���د  ال�سيخ 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال�����ذي ح�سلت  ال��ب��ن��ي��ة 
ع��ل��ى جائزتني  ال��ب��ل��دي��ة مب��وج��ب��ه 
الذكية  الإن���ارة  عامليتني يف جم��ال 

وامل�ستدامة املبتكرة .
ت��ع��م��ل على  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأو����س���ح 
عن  ال�ستغناء  اإىل  ي��وؤدي  م�سروع 
اأكر من 300 األف من م�سابيح 
وا�ستبدالها  ال�����س��وارع  يف  الإ���س��اءة 
ال�ستهالك  منخف�سة  بامل�سابيح 
خطوة  يف   ،  )LED(للطاقة
تكاليف  ت�����وف�����ر  اإىل  ت�����ه�����دف 
الت�سغيل،  كلفة  وخف�س  الطاقة، 
اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  من  واحل��د 
تقليل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ك��رب��ون، 
كبر  ب�سكل  ال�����س��ي��ان��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
الأف�سل  احلياة  م�ستوى  ل�سمان 
مدينة  ل�سكان  امل�ستدامة  والبيئة 

اأبوظبي .
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأب����وظ����ب����ي ق����د ف������ازت ب����اأك����ر من 
ج���ائ���زة ���س��م��ن ه���ذا الإط������ار منها 
على �سبيل املثال ل احل�سر جائزة 
وج����ائ����زة جرين  ت����راف����ك،  ج���ل���ف 
وج�����ائ�����زة ميدل  اإي���������س����ت،  م���ي���دل 

من  والتقليل  الطبيعة  م��ق��درات 
اآمنة  بيئة  اإيجاد  اأج��ل  التلوث من 
تاأتي  ك��م��ا   ، و���س��ح��ي��ة  وم�����س��ت��ق��رة 
احلدث  ه��ذا  يف  البلدية  م�ساركة 
ال�������س���ن���وي ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 
البيئة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ال��ت��زام��ه��ا 
والت�سدي لظاهرة التغر املناخي 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���ط���اق���ة  وت���وف���ر 
الغازات  انبعاثات  وتقلي�س  املحلي 
احلراري،  الحتبا�س  عن  الناجمة 
اأك�����رب حت���د حقيقي  ال�����ذي مي��ث��ل 
�سبل  نحو  الأر�سية،  الكرة  يواجه 

عي�س اأف�سل على كوكب الأر�س.
من جانبه اأكد �سعادة م�سبح مبارك 
مدينة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل���رر 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ب��الإن��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي 
حر�ست  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن 
التنمية  م��ع��اي��ر  ت��ك��ري�����س  ع��ل��ى 
م�ساريعها  ج��م��ي��ع  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
تر�سيخ  يف  دوره�����ا  م���ن  وع�����ززت   ،
امل��ت��ج��ددة ، ووظفت  ال��ط��اق��ة  ق��ي��م 
توفر  �ساأنها  من  التي  ال�سيا�سات 
اأكرب قدر ممكن من الطاقة �سواء 
اأو  الكهرباء  ا�ستهالك  على �سعيد 
اأنظمة  اأح��دث  وا�ستخدام   .. املياه 
ال�سوارع )LED( كما  الإن��ارة يف 

الع�سرين  م������دار  ع���ل���ى   40%
باملعاير  م��ق��ارن��ة  ال��ق��ادم��ة  ���س��ن��ة 
ال���������س����اب����ق����ة..ك����م����ا حت����ق����ق ه����ذه 
الإ�ساءة  بيئات  اأف�����س��ل  ال�سيا�سة 
وت�سهم  ال���ع���امل���ي..  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  ت��خ��ف��ي�����س  يف 
اأقل  ع��ل��ى   60% ت��ت��ج��اوز  بن�سبة 
ثاين  انبعاثات  وتخفي�س  تقدير 
بحوايل   CO2 الكربون  اك�سيد 
اأعمال  تخفي�س  وك��ذل��ك   ٪  75
بحوايل  وال�����س��ي��ان��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

امل�ستقبل. يف   80%  -  40%
بداأت   2009 عام  اأن��ه منذ  واأ�سار 
اجل��ه��ود وال��درا���س��ات ح���ول اإع���داد 
العامة  الإن����������ارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
امل�������س���ت���دام���ة وق������د �����س����درت ه���ذه 
النهائي  ب�سكلها  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنفيذي  املجل�س  اعتمدها  حيث 
املوقر عام 2011 وبناء على ذلك 
البلدية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  اأ����س���درت 
موا�سفات  اأب���وظ���ب���ي  يف  وال���ن���ق���ل 
ومعاير الإنارة من خالل اعتماد 

 .)led( اأنظمة
اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  واأ�ساف 
مت�سي قدما يف تطبيق م�سروعها 
الإنارة  تطبيقات  الرائد يف جمال 

، واأب����رز ق��وت��ك الج��ت��م��اع��ي��ة( من 
وجهود  ب����رام����ج  م����������وؤازرة  خ�����الل 
وباملوارد  بالبيئة  املعنية  املوؤ�س�سات 
اأعلى  حتقيق  ب��ه��دف   ، الطبيعية 
برامج  اعتماد  يف  النجاح  معدلت 
ت���ر����س���ي���د ا����س���ت���ه���الك ال���ك���ه���رب���اء 
النبعاثات  من  والتخفيف  واملياه 
ال�سارة  وال����غ����ازي����ة  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
احلديثة  ال���ط���رق  لأف�����س��ل  وف���ق���اً 
اليومية  مم��ار���س��ات��ن��ا  خ����الل  م���ن 
بالو�سائل  والرت��ق��اء  و�سلوكياتنا 
ال���رتب���وي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي متهد 
البيئة  لن�سوء جيل ملتزم بق�سايا 
امل�ستقبل  �سنع  ب���دوره يف  وم��وؤم��ن 

املتجدد .
اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  واأ�ساف 
م�ساريعها  جميع  تعاير  اأ�سبحت 
التي  الإن��ارة  لال�سرتاتيجية  وفقاً 
البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  اأ�سدرتها 
وال���ن���ق���ل و����س���م���ن اإط��������ار ال���ق���رار 
 2012 ل�سنة   39 رق���م  الإداري 
يف �ساأن تنفيذ ا�سرتاتيجية الإنارة 
اأب��وظ��ب��ي واعتماد  ب��اإم��ارة  ال��ع��ام��ة 
الفنية  وامل��وا���س��ف��ات  املعاير  اأدل���ة 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ا ،وم����ن ���س��م��ن ذلك 
ق��ادرة على  تبني م��ب��ادرات تنموية 

اإي�������س���ت ال���ك���رتون���ي���ك�������س، وج���ائ���زة 
ال�سرق  وج�����ائ�����زة   )BLDC(
الأو����س���ط ل���الإ����س���اءة امل�����س��ت��دام��ة ، 
مار�س حققت  ال�سهر  وخ��الل هذا 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي اإجن�����ازا 
بجائزة  ف���وزه���ا  يف  مت��ث��ل  ج���دي���دا 
)روتروفيت تيك 2017( عن فئة 
يف  حتديثية  اإن���ارة  م�سروع  اأف�سل 
ال�سوارع  اإنارة  جزيرة يا�س، ودليل 
لإمارة اأبوظبي ، مو�سا اأن كل هذه 
اإيجابية  اإ���س��اف��ة  ت�سكل  اجل���وائ���ز 
حققتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  ل�سجل 
تطبيق  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ة 

ا�سرتاتيجية الإنارة امل�ستدامة.
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اأخبـار الإمـارات
جائزة اأف�سل معلم يف العامل ت�سجع 20 دولة على اإطالق جوائزها الوطنية

•• دبي-وام:

األَهم جناح الدورة الثالثة جلائزة اأف�سل معلرّم يف العامل التي عقدت يف 
دبي موؤخرا و التي اأطلقتها موؤ�س�سة فاركي بقيمة مليون دولر اأمريكي 
على الت�سجيع على اإطالق جوائز وطنية مماثلة للمعلرّم يف اأكر من 20 

دولة حول العامل.
بنت  �سما  معايل  اأ���س��ادت  العامل  يف  معلرّم  اأف�سل  جائزة  مرا�سم  وخ��الل 
الدول  ال�سباب مبمثلي  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �سهيل 
ال�سر على  اعتمدت دولهم  ة حيث  املن�سرّ اأثناء �سعودهم على  الع�سرين 
الوطنية  جوائزها  بدورها  واأن�ساأت  العامل  يف  معلرّم  اأف�سل  جائزة  نهج 
جائزتها  مبنح  ت��ب��داأ  دول���ة  اأول  كولومبيا  وك��ان��ت  باملعلرّمني.  اخل��ا���س��ة 

منح  وعقب   . ف��ارك��ي  موؤ�س�سة  م��ن  بدعم  للمعلرّمني  اخلا�سة  الوطنية 
عام  م��ار���س  �سهر  الثانية يف  دورت��ه��ا  ال��ع��امل يف  اأف�����س��ل معلرّم يف  ج��ائ��زة 
2016 للمعلرّمة الفل�سطينية حنان احلروب قررت العديد من البلدان 
اأن ت�سر على هذا النهج واأن تطلق جوائزها الوطنية اخلا�سة والفريدة 
ت�سيلي  و  واجل��زائ��ر  األبانيا  م��ن  ك��ل  اأعلنت  و  فيها.  للمعلمني  تكرمياً 
واملغرب  ولبنان  والأردن  واليابان  والعراق  وجورجيا  الت�سيك  جمهورية 
واليمن  واأوكرانيا  وتون�س  وال�سودان  وال�سومال  والربتغال  وباك�ستان 
واإيطاليا  الأرجنتني  من  كل  اأعلنت  فيما  للمعلمني  وطنية  جوائز  عن 
املنتدى  ال�سابقة من  ال��دورة  واأوغندا خالل  ونيبال  وفل�سطني  وليربيا 
العاملي للتعليم واملهارات التي اأقيمت يف العام الفائت اأنها ب�سدد اإطالق 

جوائزها الوطنية اخلا�سة.

مت موؤ�س�سة فاركي امل�ساعدة عرب تزويد تلك الدول باملعلومات حول  وقدَّ
عمليات الرت�سيح وتقدمي الطلبات ومعاير التحكيم اإىل جانب اإعطائها 
ن�سائح مميزة واأفكار مفيدة اأخرى مبا ي�سمن اأن تكون اجلوائز جميعها 
بنف�س اجلودة واأن توؤدي دورها وفقاً لنموذج قيا�سي ميكن اأن يتم تعديله 

وفق الحتياجات الوطنية.
وقال فيكا�س بوتا الرئي�س التنفيذي يف موؤ�س�سة فاركي : اأُطِلقت جائزة 
اأف�سل معلرّم يف العامل �سعياً لتعزيز احرتام وتكرمي املعلرّمني والحتفاء 
بهم حول العامل وهي ت��وؤدي هذا ال��دور من خالل ت�سليط ال�سوء على 
اأردنا  املطاف  نهاية  ويف  ال�ستثنائية  ق�س�سهم  ون�سر  العظماء  املعلمني 
نا  التدري�س وي�سرَّ اإىل مهنة  املر�سحني املمكنني لالن�سمام  اأف�سل  اإلهام 
ب�سكل  اأخ���رى  دول  يف  بنجاح  الآن  ترت�سخ  امل�سرتكة  الأه����داف  ه��ذه  اأن 

م�ستقل .
20 جائزة وطنية للمعلرّم متَّ اإطالقها فعاًل  اأكر من  وا�سار اىل وجود 
اأو يجري التح�سر لذلك م�سيدا بالدول التي تتبنى جائزة املعلم الآن 
على  دول��ة  كل  يف  عمقاً  اأك��ر  م�ستوى  وعلى  املحلية  احتياجاتها  ح�سب 
اإطالق تلك اجلوائز بعد التفاق على مذكرة تفاهم ر�سمية  حدة. ومترّ 
فاركي  موؤ�س�سة  و  للجائزة  امل�ست�سيفة  ال��دول  قبل  من  توقيعها  يجري 
حيث متر اجلوائز الوطنية التي منحتها الدول للمعلمني ب�سكل منفرد 
مبراحل خمتلفة من التطور واجلاهزية يف كل دولة م�ست�سيفة وذلك 
ح�سب الأطر الزمنية التي ترغب كل هيئة وطنية اأن تعمل وفقها �سواًء 
د خدمات  اأو مزورّ اأو دائرة حكومية  الهيئة الوطنية موؤ�س�سة  اأكانت تلك 

تعليمية اأو �سلطة تربوية اأو جهة ت�سريعية.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نعم للعمل .. برنامج وطني يعزز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س

اأطباء كليفالند كلينك اأبوظبي : 

�سرطان القولون قاتل �سامت لكن عالجه ممكن يف حال االكت�ساف املبكر

�صمن فعالياتها لعام اخلري مبركزها يف عجمان 

 الثقافة تنظم مهرجان اخلري بالتعاون مع الهالل االأحمر على مدار خم�سة اأيام 

•• اأبوظبي-وام:

ي��ج�����س��د ال���ربن���ام���ج ال��وط��ن��ي نعم 
للعمل الذي ينظمه مركز اأبوظبي 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة .. 
اأحد املبادرات الفريدة التي تهدف 
موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  تعزيز  اإىل 
�سباب  وت�سجيع  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
الوطن على اللتحاق بالعمل بهذا 

القطاع احليوي.
العا�سرة من  ال��دورة  ومع انطالق 
نخبة من  الربنامج غدا حتت�سن 
�سباب  اخل��ا���س  القطاع  موؤ�س�سات 
برناجما  ل���ه���م  وت����وف����ر  ال����وط����ن 
متكامال للتدريب يف عدة جمالت 
وذل�����ك ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
ي�سكل  ال������ذي  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 

التجارية  وال�����س��رك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
م���دن مبختلف  اأرب�����ع  ال���رائ���دة يف 
اأبوظبي  وه����ي  ال����دول����ة  اإم��������ارات 

والعني ودبي وال�سارقة.
اأن ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي نعم  واأك����د 
الدور  تر�سيخ  على  يعمل  للعمل 
ي��ق��وم به  اأن  ال���ذي يجب  ال��وط��ن��ي 
كل مواطن ومواطنة لرد اجلميل 
اإ�سافة  الر�سيدة  والقيادة  للوطن 
وال�سعور  العمل  قيمة  تنمية  اىل 
بامل�سوؤولية لدى ال�سباب والفتيات 
جت�������اه ال������وط������ن م������ع اإك�������س���اب���ه���م 
يف  الوظيفية  وامل���ه���ارات  اخل���ربات 
م��راح��ل ع��م��ري��ة م��ب��ك��رة مب��ا يعزز 
طموحات  ويحقق  بالنف�س  الثقة 
الوطن  �سباب  الر�سيدة يف  القيادة 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادر 
تعي�سه  ال��ذي  القت�سادي  التقدم 
كافة  يف  وم�ستقبال  حاليا  ال��دول��ة 
ال�سام�سي  وثمن  العمل.  قطاعات 

اأبوظبي  وروؤي��ة   2021 الم���ارات 
الإمارات  دولة  وم�ستقبل   2030

خالل مرحلة ما بعد النفط.
من جهته قال علي حممد املرزوقي 
رئي�س م��ه��ارات الإم���ارات يف مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
اإعداد  اإن املركز انتهى من  واملهني 
خطة العمل بالتن�سيق مع ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني بحيث يتم تدريب 
ال�سباب بطرق مبتكرة مبا ي�سمن 
ل���ه���م جت���رب���ة ع���م���ل مم���ي���زة تتيح 
العمل يف  اآليات  الوقوف على  لهم 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س واإدارتها 

ب�سكل كامل ودقيق.
ال�سركاء  كافة  اإىل  بال�سكر  وتوجه 
ال���ق���ط���اع  يف  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني 
جهودهم  يبذلون  الذين  اخلا�س 
مع اأبوظبي التقني لنقل اخلربات 
ل�سباب  الالزمة  واملهارات  العملية 
وفتيات الوطن مبا يوؤهلهم لتويل 

الرئي�سية يف م�سرة  الأرك��ان  اأحد 
التنمية القت�سادية للدولة.

�سعيد  م�����ب�����ارك  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
مركز  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ام�������س���ي 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
الإم��ارات وام  اأنباء  واملهني لوكالة 
الربنامج  من  العا�سرة  ال��دورة  اإن 
ال��وط��ن��ي ن��ع��م ل��ل��ع��م��ل ت��ع��م��ل على 
ت��ط��وي��ر م����ه����ارات ال��ط��ل��ب��ة خالل 
الجازة بطرق مبتكرة يف جمالت 
عدة مبا ي�سمن لهم جتربة عمل 
مم���ي���زة ت��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ت��ع��رف على 
القطاع  موؤ�س�سات  يف  العمل  اآليات 

اخلا�س.
العا�سرة  ال������دورة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ت�ستمر حتى  ال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
ال�ساد�س من اإبريل املقبل تت�سمن 
عدة  ت����دري����ب يف  ف����ر�����س  ت����وف����ر 
جمالت حيوية يف القطاع اخلا�س 
بالتعاون مع جمموعة من  وذل��ك 

دول العامل.
واأ�سار اإىل اأن كل م�سارك يح�سل يف 
نهاية الربنامج على �سهادة اجناز 
الطالبة  اأو  الطالب  يح�سل  فيما 
اأرب���ع دورات على  ���س��ارك يف  ال���ذي 
موؤهل معتمد من الهيئة الوطنية 
ل�سباب  ي���ف���ت���ح  مب����ا  ل���ل���م���وؤه���الت 
امل�ستقبل  اأب���واب  الإم���ارات  وفتيات 
والتجارة  وال�سناعة  القت�ساد  يف 

والقطاع اخلا�س ب�سكل عام.
ولفت �سعادة مبارك ال�سام�سي اىل 
اأن الدورة اجلديدة �ست�سهد اإ�سافة 
وياأتي  للربنامج  جديدة  جم��الت 
اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  �سمن  ه��ذا 
القيادة  توجيهات  لتنفيذ  التقني 
من  امل��واط��ن��ني  لتمكني  ال��ر���س��ي��دة 
ال�سائدة  املهنية  امل��ه��ام  ك��اف��ة  اأداء 
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ت��ي حتتل 
اأه��م��ي��ة ل���دى اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع وهو 
الأم������ر ال�����ذي ي���ت���واف���ق م���ع روؤي����ة 

يوليها  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  ال���رع���اي���ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان للربنامج الوطني لتتوا�سل 
جن��اح��ات��ه و���س��ط اإق��ب��ال ك��ب��ر من 
واملواطنات على  املواطنني  الطلبة 
امل�ساركة فيه باعتباره من املبادرات 
الوطنية الهامة واملوؤثرة يف �سناعة 

امل�ستقبل.
اجلديدة  ال������دورة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
م���ن ن��ع��م ل��ل��ع��م��ل ���س��ه��دت اإق���ب���اًل 
الطلبة  من  فيها  للت�سجيل  كبراً 
والفتيات  ال�سباب  م��ن  امل��واط��ن��ني 
ب�سكل عام حيث بلغ عدد امل�سجلني 
اأك���ر م��ن ال��ف م��واط��ن ومواطنة 
وه����و اأم����ر اإي���ج���اب���ي ي��ع��ك�����س مدى 
ح��ر���س ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ال��دخ��ول يف 
جمالت العمل يف القطاع اخلا�س 
ووعيه باأن هذا القطاع ي�سكل ركنا 
القت�سادية  احل��ي��اة  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ا 
من  وغرها  بالدولة  واملجتمعية 

القطاع  يف  ال���ع���م���ل  م�������س���وؤول���ي���ات 
اخل��ا���س وجم��الت��ه احل��ي��وي��ة بكل 

كفاءة واقتدار.
للعمل  ن��ع��م  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
دوري��ا مبعدل ثالث  يتم اطالقها 
تتوافق  ب��ح��ي��ث  ال����ع����ام  يف  م������رات 
ال��درا���س��ي��ة للطلبة  م��ع الإج�����ازات 

املواطنني.
ويخ�سع الطلبة لربنامج تدريبي 
وور�س عمل ملدة ا�سبوع يف جمالت 
خلو�س  ذل��ك  بعد  وينتقلون  ع��دة 
جتربة العمل الفعلية يف عدد من 
بالتجزئة واملوؤ�س�سات  البيع  حمال 
ال���ت���ج���اري���ة ال���ك���ربى امل���خ���ت���ارة يف 
ك���ل م���ن اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني ودب���ي 
وال�����س��ارق��ة. وي��ك��ت�����س��ب ال��ط��ل��ب��ة يف 
م���ب���ادرة ن��ع��م ل��ل��ع��م��ل ال��ع��دي��د من 
التي تعد من  امل��ه��ارات واخل���ربات 
العمل  جمال  يف  النجاح  اأ�سا�سيات 

بالقطاع اخلا�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حذر الأطباء يف م�ست�سفى كليفالند 
كلينك اأبوظبي ، اأحد مرافق �سبكة 
عاملية  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة 
املبادلة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����س��ت��وى 
املفاهيم  م��ن  )م���ب���ادل���ة(،  للتنمية 
امل��ن��ت�����س��رة ح���ول �سرطان  اخل��اط��ئ��ة 
ال��ق��ول��ون وامل�����س��ت��ق��ي��م، لف��ت��ني اإىل 
من  الكثر  متنع  املفاهيم  ه��ذه  اأن 
امل��واط��ن��ني الإم��ارات��ي��ني م��ن اإجراء 
الفح�س املبكر الذي ميكن اأن ينقذ 

حياتهم.
ب�سرطان  التوعية  �سهر  ومبنا�سبة 
اآيدمر  ال���دك���ت���ور  ق����ال  ال���ق���ول���ون، 
اأمرا�س اجلهاز  اأخ�سائي  الرقاوي، 
اجلهاز  اأمرا�س  معهد  يف  اله�سمي 
كليفالند  م�ست�سفى  يف  اله�سمي 
كلينك اأبوظبي : ُيحِجم الكثر من 
الإج���راءات  اتخاذ  الإم��ارات��ي��ني عن 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن �سرطان  ال�����س��روري��ة 
القولون وامل�ستقيم ب�سبب املعلومات 
امل��غ��ل��وط��ة ال���ت���ي ت��ن��ت�����س��ر ع���ن هذا 

عليه يف الغرب. 
التي  احلقيقية  الأ�سباب  زال��ت  وم��ا 
تكمن وراء حدوث �سرطان القولون 
الإم��������ارات قيد  اأ����س���غ���ر يف  ���س��ن  يف 
الأطباء  ل��ك��ن  وال��ب��ح��ث،  ال��درا���س��ة 
يعتقدون اأن الأمر قد يكون مرتبطاً 
مبجموعة من العوامل مثل اأ�سلوب 
احل��ي��اة والأ���س��ب��اب ال��وراث��ي��ة. ولكن 
�سيداين،  �سفيق  ال��دك��ت��ور  ح�����س��ب 
اأخ�����������س�����ائ�����ي ج������راح������ة ال����ق����ول����ون 
وامل�ستقيم يف معهد اأمرا�س اجلهاز 
كليفالند  م�ست�سفى  يف  اله�سمي 
كلينك اأبوظبي ، فاإن هذه احلقيقة 
و�سرورة  اأه��م��ي��ة  م���ن  اأك����ر  ت��ع��زز 
�سرطان  الك�سف عن  اإج��راء فح�س 

القولون يف وقت مبكر. 
عدم  اأن  اإىل  ���س��ي��داين  د.  واأ�����س����ار 
توفر نظام متني للرعاية ال�سحية 
الأول���ي���ة ه��و اأح���د ال��ت��ح��دي��ات التي 
باأهمية  ال��ت��وع��ي��ة  ج��ه��ود  ت��واج��ه��ه��ا 
الك�سف املبكر عن ال�سرطان يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واأ�ساف: 
يزوره ب�سكل  اإذا توفر للفرد طبيباً 

التخدير العام، وي�ستفيق معظمهم 
بعد اإجراء الفح�س دون اأن ي�سعروا 
مب��ا ح���دث. اإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، فاإن 
فح�س الك�سف عن �سرطان القولون 
الأ�سحاء،  الأ���س��خ��ا���س  ي�����س��ت��ه��دف 
القولون  تنظر  جن���ري  ل  فنحن 
ب��ه��دف ال��ب��ح��ث ع��ن ال�����س��رط��ان، بل 
اأو  حلميات  اأي  وج��ود  نتحرى  اإن��ن��ا 
خاليا غر طبيعية. ل ت�سبب هذه 
اللحميات اأو اخلاليا غر الطبيعية 
جندها  ل��ك��ن��ن��ا  اأع����را�����س،  اأي  ع����ادة 

املبكر عنه.  الك�سف  املر�س وفح�س 
ال�سائعة  اخل��اط��ئ��ة  امل��ف��اه��ي��م  ف��م��ن 
م�ساحبة  اآلم  ب���وج���ود  الع���ت���ق���اد 
وبعدم  ال���ق���ول���ون  ت��ن��ظ��ر  ل��ع��م��ل��ي��ة 
حال  يف  الفح�س  لإج����راء  احل��اج��ة 
غياب الأع��را���س وب���اأن ه��ذا املر�س 

ي�سيب الرجال فقط . 
اأن هذه  ال���رق���اوي  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
امل���ف���اه���ي���م ب���ع���ي���دة ك����ل ال���ب���ع���د عن 
احلقيقة، واأ�ساف: يخ�سع املر�سى 
تاأثر  حتت  وه��م  القولون  لتنظر 

البدء  الأف���راد  اأبوظبي  يف  ال�سحة 
املبكر  ال��ك�����س��ف  ف��ح��و���س  ب����اإج����راء 
وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  ���س��رط��ان  ع��ن 
الأمر  وت��ك��رار  ع��ام��اً،  ال�40  �سن  يف 
ُين�سح  ���س��ن��وات، فيما   10 ك��ل  م��رة 
الوليات  يف  ال�50  ���س��ن  يف  ب��ذل��ك 
امل��ت��ح��دة، وي��ع��زو ال��دك��ت��ور الرقاوي 
عمر  متو�سط  اأن  اإىل  التباين  ه��ذا 
املر�سى الذين ُي�سخ�س لديهم هذا 
امل��ر���س يف دول���ة الإم����ارات العربية 
هو  عما  �سنوات  ب�10  يقل  املتحدة 

الأ�سخا�س  م��ن   25% ن��ح��و  ع��ن��د 
ال��ف��ح�����س، فنقوم  ي���ج���رون  ال���ذي���ن 
وهذا  مبكر،  وق��ت  يف  با�ستئ�سالها 
ي�سهم يف احليلولة دون تطورها اإىل 
اأن  كما  بعد.  فيما  �سرطانية  خاليا 
الرجال  ي�سيب  ال��ق��ول��ون  �سرطان 

والن�ساء على حد �سواء .
اأكر  ث��اين  القولون  �سرطان  ويعد 
اأن����واع ال�����س��رط��ان ان��ت�����س��اراً يف دولة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة بعد 
وت��ن�����س��ح هيئة  ال����ث����دي.  ����س���رط���ان 

منتظم ويثق به، فعندها ي�سبح من 
بن�سيحته  ي��اأخ��ذ  اأن  اأك��ر  املحتمل 
ويعمل بها. لكن يف دولة الإمارات، 
لتاأ�سي�س نظام  ما زال العمل جارياً 
امل�سوؤولية  فاإن  وهكذا  اأولية،  رعاية 
تقع على موؤ�س�سات جمتمعية اأخرى، 
مثل الأ�سرة اأو املدار�س اأو اجلامعات 
املجتمع  وبالطبع  العمل،  اأماكن  اأو 
الطبي، لتوعية الأفراد ب�ساأن اأهمية 
الك�سف عن ال�سرطان. حالياً، ياأتي 
معظم املر�سى اإلينا وهم يف املراحل 
هذه  ويف  امل�����ر������س،  م����ن  الأخ���������رة 

املراحل تت�ساءل فر�س ال�سفاء . 
ف��ف��ي امل��رح��ل��ة ���س��ف��ر، ع��ن��دم��ا يتم 
ال���ع���ث���ور ع��ل��ى اخل���الي���ا ال�������س���اذة يف 
ال���ط���ب���ق���ة ال����داخ����ل����ي����ة م�����ن ج�����دار 
ال�سفاء  اح��ت��م��ال  ي�����س��ل  ال���ق���ول���ون، 
هذه  ت��رتاج��ع  فيما   ،100% اإىل 
املرحلة  يف   93% اإىل  ال��ن�����س��ب��ة 
املرحلة  يف  و72-85%  الأوىل 
املرحلة  يف  و65-70%  ال��ث��ان��ي��ة 
اأق����ل من  ال��ث��ال��ث��ة، ث���م ت��ه��ب��ط اإىل 

الرابعة.  املرحلة  يف   10%

•• عجمان -الفجر:

ل� مهرجان  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
وزارة  ت���ن���ظ���م���ه  وال����������ذي  اخل�������ر 
بالتعاون  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
وروؤية الإمارات الإعالمية و�سركة 
تفا�سيل  املعار�س،  لتنظيم  نقطة 
فعالياته  تنطلق  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان 
30 من  امل����واف����ق  ي����وم اخل��م��ي�����س 
مار�س اجلاري وي�ستمر على مدى 
الثقايف  ع��ج��م��ان  مب��رك��ز  اأي����ام   5
فعاليات  �سمن  امل��ه��رج��ان  وي��اأت��ي 
ال������وزارة ���س��م��ن ع���ام اخل���ر الذي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ترجمة  و  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
جمال  يف  الر�سيدة  القيادة  ل��روؤى 
واأهمية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
والعمل  ال���ع���ط���اء  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز 

التطوعي واخلري.
 جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي 
ال����ذي ع��ق��د ���س��ب��اح ي���وم اخلمي�س 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  مب���رك���ز 
للمهرجان  ع��ج��م��ان  يف  امل���ع���رف���ة 
ال�سيخ  رع���اي���ة  ي���ق���ام حت���ت  ال�����ذي 
بح�سور  النعيمي  عمار  بن  حميد 
املن�سوري،  م��ب��ارك  را���س��د  ���س��ع��ادة 
نائب الأمني العام لل�سوؤون املحلية 
الإماراتي،  الأحمر  الهالل  بهيئة 
اجل������الف مدير  ول���ي���د  وال�������س���ي���د 
وزارة  يف  الداخلي  التدقيق  مكتب 
الثقافة وتنمية املعرفة، وامل�ست�سار 
ال�سحي،  ع�����ب�����داهلل  الإع������الم������ي 
روؤية  ل�سبكة  التنفيذي  الرئي�س 

الإمارات الإعالمية.
اأع�ساء  رح���ب  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  ويف 
بالإعالميني  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

املجتمع  داخ���ل  الرا�سخة  الثقافة 
تقدمي  على  احلري�س  الإم��ارات��ي 

العطاء واخلر والتطوع.
بالتعاون مع  ال���وزارة  اأن  واأو���س��ح   
ت�سمل  اأن  على  حر�ست  ال�سركاء 
كافة  املهرجان  واأن�سطة  فعاليات 
مبواكبة  املجتمع  و���س��رائ��ح  ف��ئ��ات 
ع��ام اخل��ر يف دول��ة الإم���ارات، لذا 
مت اإعداد برنامج �سامل لالأن�سطة 
والفعاليات للو�سول اإىل كل اأفراد 
اخلري  ال�����س��وق  منها  الأ����س���رة  يف 
وال��ذي يتم من خالله جمع قطع 
والإك�س�سوار  امل�����س��ت��ع��م��ل  الأث������اث 
رمزي  ب�سعر  وب��ي��ع��ه��ا  واحل��ق��ائ��ب 
ال�����س��وق للفئات  ل��ي��ك��ون ري���ع ه���ذا 
امل�������س���ت���ح���ق���ة وي���ت�������س���م���ن اأي�������س���ا 
طرزان  م�سرحية  عر�س  املهرجان 
على اأن يكون ريع بيع تذاكر العمل 
الفئات  اإىل  اأي�ساً  موجه  امل�سرحي 

امل�ستحقة.

البارز  ال����دور  اأن��ح��اء الإم�����ارات  يف 
الإن�سانية  ال���ت���وج���ه���ات  دع�����م  يف 

واخلرية للهالل الأحمر.
وقال املن�سوري اأن مهرجان اخلر 
ياأتي تفاعال مع مبادرة عام اخلر 
رئي�س  ال�سمو  اأعلنها �ساحب  التي 
اأن  اإىل  م�سراً  اهلل  حفظه  الدولة 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ال�سيخ  ���س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  و���س��م��ن 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
احلاكم يف منطقة الظفرة ورئي�س 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ق����دمي ي����د ال���ع���ون 
ال�سعيفة  ل��ل�����س��رائ��ح  الإن�������س���اين 
ع����رب اآل�����ي�����ات ال���ع���م���ل الإن���������س����اين 
الهيئة  �سركاء  م��ع  وذل��ك  بالهيئة 
الهيئات  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
يف  واخلا�سة  احلكومية  واجل��ه��ات 
التي  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اط���ار 
تخدم قطاعات وا�سعة من الفئات 

واحل�����س��ور و ن��ق��ل ول��ي��د اجلالف 
حت��ي��ات م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة، و���س��ع��ادة عفراء 
حم��م��د ال�����س��اب��ري وك��ي��ل ال����وزارة 
، واأ�����س����ح����اب ال�������س���ع���ادة ال���وك���الء 
متمنيني  ب��ال�����س��ي��وف  وت��رح��ي��ب��ه��م 

للمهرجان النجاح والتوفيق.
ياأتي  املهرجان  اأن  اجل��الف  وق��ال 
فعاليات  خ���ط���ة  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  واأن�����س��ط��ة 
تنفيذ  اإىل  ال����رام����ي����ة  امل����ع����رف����ة 
توجيهات قيادتنا الر�سيدة وتلبية 
ملبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
 2017 ع����ام  ل��ي��ك��ون  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اأن املهرجان جاء  عاما للخر كما 
ال��وزارة على تنفيذ  لتاأكيد حر�س 
واخلرية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل����ب����ادرات 
حمتوياتها  يف  جت�������س���د  وال�����ت�����ي 

وزارة  ق���ي���ادات  اأن  اجل����الف  ول��ي��د 
حري�سني  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
امكانيات  ك����اف����ة  ت�����س��خ��ر  ع���ل���ى 
املهرجان  ه����ذه  لإجن������اح  ال�������وزارة 
ون�سر  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ك��ب��ر  اخل�����ري 
بني  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأه��م��ي��ة 
وحتفيزهم  املجتمع  اأف���راد  جميع 

على التفاعل، وامل�ساركة فيها.
�سعادة  تقدم  مت�سل  �سعيد  وعلى 
بال�سكر  امل��ن�����س��وري  را���س��د م��ب��ارك 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����وزارة 
على مبادرتها وم�ساندتها الدائمة 
الهالل  هيئة  واأن�سطة  لفعاليات 
الأحمر يف الداخل واخلارج موؤكداً 
بغريب  لي�س  املهرجان  تنظيم  اأن 
الرائدة  وم��راك��زه��ا  ال�����وزارة  ع��ل��ى 
ال��ت��ي اع���ت���اد اجل��م��ي��ع م��ن��ه��ا تبني 
املبادرات اخلالقة التي تعزز جهود 
ال��دول��ة يف امل��ج��ال الإن�����س��اين وكان 
ومراكزها  ال�����وزارة  دور  ي���زال  ول 

فعاليات  امل��ه��رج��ان  خ�س�س  ك��م��ا   
واأن�سطة مبتكرة للطالب والأجيال 
حرفية حول  ور�ساً  منها  اجلديدة 
والكبار،  لل�سغار  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة 
وحم���ا����س���رات ي��ق��دم��ه��ا ع����دد من 
امل��ت��خ�����س�����س��ني ح�����ول ع�����ام اخلر 
�ستقام  كما  التطوعية،  والأع��م��ال 
بهدف  م�سابقة لطالب اجلامعات 
اإع�������ادة ت���دوي���ر الأث�������اث وب��ي��ع��ه يف 
ب��امل��ئ��ة منه   50 ي���ع���ود ري����ع  م�����زاد 
لالأ�سر املنتجة و50 باملئة للطلبة 
املهرجان  يت�سمن  كما  الفائزين 
األعاب  ركن لالأطفال يحتوي على 
اآخ��ر يحتوي على  ورك��ن  خمتلفة، 
ع��دد م��ن امل��ط��اع��م ت��ق��دم وجباتها 
خ���الل اأي�����ام امل��ع��ر���س ح��ي��ث يفتح 
اأيامه  م��دار  على  اأب��واب��ه  املهرجان 
ال�ساعة  م����ن  اب�����ت�����داء  اخل���م�������س���ة 
ال�ساعة  وح���ت���ى  ع�����س��راً  ال���راب���ع���ة 
املهند�س  اأك���د  و   . م�����س��اًء  ال��ث��ام��ن��ة 

الأحمر  ال��ه��الل  ي�ستهدفها  ال��ت��ي 
بعطائه الإن�ساين.

واأ�ساف املن�سوري اإن الإعالن عن 
مهرجان اخلر والربامج املتنوعة 
جميعا  منها  ناأمل  تت�سمنها  التي 
اأن يعود ريعها اخلري وم�سمونها 
الفكري والثقايف بالفائدة املرجوة 
ال�سرائح  م���ن  امل�����س��ت��ه��دف��ني  ع��ل��ى 
�سفاتهم  اختالف  على  الإن�سانية 

وم�سمياتهم. 
فيما تقدم عبداهلل ال�سحي بال�سكر 
للوزارة على منحه فر�سة امل�ساركة 
و�سع  مت  اأن���ه  مو�سحا  باملهرجان 
خ��ط��ة ط��م��وح��ة ل���س��ت��ق��ط��اب رواد 
بالدولة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
من  املهرجان  اأخ��ب��ار  جميع  ون�سر 
خالل مواقع التوا�سل الجتماعي 
ع��ل��ى م�����دار ف����رتة امل���ه���رج���ان كما 
الإعالم  و�سائل  كافة  دع��وة  �سيتم 

بالدولة للتغطية الإعالمية.
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اأخبـار الإمـارات
برعاية �صلطان بن زايد 

انطالق فعاليات ملتقى الرثيا الطالبي يف ال�سمالية 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س ن���ادي ت���راث الإم������ارات تنطلق ال��ي��وم يف جزيرة 
حتت  يقام  ال��ذي  الطالبي  الريا  ملتقى  فعاليات  باأبوظبي  ال�سمالية 
للنادي  املنت�سبني  من  وطالبة  طالب   200 مب�ساركة  اخل��ر  ع��ام  �سعار 

وعدد من الوفود الزائرة جلزيرة ال�سمالية واأولياء اأمور الطلبة.
وياأتي هذا امللتقى الطالبي - الذي ينظمه نادي تراث الإمارات على مدى 
اأ�سبوعني - يف اإطار برنامج النادي ال�سنوي لالأن�سطة والفعاليات الذي 
املدار�س  اإج���ازات  ف��رتة  خ��الل  الرتاثية  امللتقيات  ه��ذه  اإقامة  على  يركز 

بهدف �سغل اأوقات فراغ الطالب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وقال �سعيد علي املناعي مدير اإدارة الأن�سطة يف النادي اإن امللتقى اختار 
م��ع��اين اخلر  ل��ه م�ستلهمني منه  �سعارا  ليكون  اخل��ر  ع��ام  ال��ع��ام  ه��ذا 
والتطوع لنرتجمها �سمن اأن�سطة امللتقى من خالل عدة برامج تعليمية 
وتدريبية يقدمها نخبة من املدربني الرتاثيني على �سكل ور�س تتحدث 
املجتمع يف  اأف��راد  املعاين اخلرية والتكافل والتعاون والتطوع بني  عن 
النبيلة ووق��وف اجل��ار بجانب  املا�سي وال��ذي كانت ت�سود فيه الأخ��الق 
ج��اره خا�سة وق��ت ال�سدايد وال��ك��رب واجل��وع يف زم��ن الغو�س وم��ا قبل 
النفط. واأ�ساف اإن غر�س تلك املعاين اخلرية يف نفو�س النا�سئة ينمي 
فيهم حب عمل اخلر والتطوع والثقة والعتماد على النف�س والت�سحية 

يف �سبيل الوطن ومن �سمن الور�سة التي حتفز هذا اجلانب لدى الطلبة 
الور�سة الزراعية  التي ت�سجع كل طالب غر�س �سجرة يف جزيرة ال�سمالية 
كدليل على ال�ستمرارية وعمل اخلر وكذلك ور�سة �سقيا الطيور وهي 
الأ�سجار  اأغ�سان  ب��ني  ال��ط��الب  ب��امل��اء ي�سعها  اأواين مم��ل��وءة  ع��ن  ع��ب��ارة 

بالقرب من اع�سا�س الطيور لت�سرب منها .
من جانبه قال را�سد خادم الرميثي رئي�س ق�سم املراكز يف النادي اإنه مت 
اإعداد برنامج ملتقى الريا لهذا العام ليغطى كافة اجلوانب الرتاثية 

�سواء كانت يف احلياة الربية القدمية اأو حياة اأهل البحر .
ولفت اإىل اأن الربنامج ي�ستمل على تدريب الطالب على امتطاء الهجن 
والأدوات  وال�����س��راع��ي��ة  وال��ت��ج��دي��ف  بال�سقور  وال�����س��ي��د  اخل��ي��ل  ورك����وب 

اإ�سافة  باأنواعها  الرتاثية  واملهن  الرتاثية  ال�سفينة  وج��ولت  البحرية 
اإىل الور�س الرتاثية التعليمية وتعليم الطالب العادات والتقاليد ال�سنع 

كاإكرام ال�سيف والرتحيب به وتقدمي الفوالة و�سب القهوة العربية .
اللكرتوين  ال��ط��ران  فقرة  على  اأي�سا  يحتوي  الربنامج  اأن  اإىل  ون��وه 
والقوارب ال�سراعية احلديثة واليولة اإ�سافة اإىل جمموعة من الرحالت 

التعليمية والربامج الرتفيهية واملخيمات البحرية .
ي�ساركان  الن�سائي  اأبوظبي  وف��رع  الن�سائي  ال�سمحة  ف��رع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بالعديد من الور�س الرتاثية لتعليم الطالبات الطبخ ال�سعبي وامل�سغولت 
اليدوية ونق�س احلنا والر�سم وتن�سيق الزهور والأكالت ال�سعبية وور�سة 

اإعادة التدوير وور�سة عن التغذية بالتعاون مع ال�سرطة املجتمعية.

را�سد النعيمي يوؤكد �سرورة االطالع على التجارب املبتكرة يف اجلهات احلكومية بالدولة وخارجها
•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  اأك���د 
اجلهات  م��ن  العديد  يف  املبتكرة  التجارب  على  الط���الع  ���س��رورة  بعجمان 
عمل  اآليات  اإىل  حتويلها  يف  جنحت  والتي  وخارجها  الدولة  يف  احلكومية 

ت�سهم يف الرتقاء بالعمل احلكومي.
 51 اإىل  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  وجهها  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
منت�سبا لربنامج عجمان لإعداد القادة الذي تنظمه الإدارة املركزية لتنمية 
عجمان  روؤي���ة  وحتقيق  احلكومية  امل��ع��ارف  اإث���راء  ب��ه��دف  الب�سرية  امل���وارد 
يف  التنمية  حتقيق  على  قادرة  مواطنة  قيادات  تاأهيل  خالل  من   2021

خمتلف املجالت.
البتكار جزء من  اأن  اإىل  والتخطيط بعجمان  البلدية  دائرة  رئي�س  واأ�سار 
الجتاهات  ومعرفة  التغير  �سرعة  مواكبة  م��ن  ب��د  ول  الرقمي  التحول 

العاملية بهدف الرتقاء بخدماتنا مبا يعود بالنفع على الأفراد .
وتطرق خالل ا�ست�سافته يف مبادرة لقاء مع قائد اإحدى املبادرات الرئي�سية 

للربنامج التي اأقيمت يف فندق عجمان �سراي اإىل املحاور اخلم�سة التي متت 
وحمور  الرقمي  والتحول  اخلر  وع��ام  والبتكار  ال�سعادة  وهي  مناق�ستها 
وا�سحة  روؤي��ة  تقدمي  اإط��ار  يف  عليها  العمل  اأهمية  اإىل  م�سرا   .. ال�سباب 
ومتكاملة تخدم اإمارة عجمان ب�سكل خا�س والدولة ب�سكل عام وال�ستفادة 

من طاقات ال�سباب وامكانياتهم.
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الر�سيدة  القيادة  اأن  واأو�سح 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 
كافة  لهم  وت��وف��ر  ال�سابة  الب�سرية  ال��ك��وادر  تدعم  الإم����ارات  حكام  الأع��ل��ى 

الفر�س اميانا منها بدورهم يف حتقيق التنمية يف الدولة .
وثمن ال�سيخ را�سد جهود القائمني على برنامج عجمان لإعداد القادة الذي 
اأهمية  اإىل  م�سرا   .. عجمان  حكومة  موؤ�س�سات  و  بدوائر  القيادات  ي�سم 
التنمية  م�سرة  دفع  على  القادرة  والكفاءات  القيادات  اإع��داد  يف  الربنامج 
2021 وروؤي��ة الإمارات  وحتقيق الأه��داف ال�سرتاتيجية لإم��ارة عجمان 
لالرتقاء  الب�سرية  امل���وارد  تطوير  عملية  يف  املهمة  الأدوات  اإح���دى  فهي 
ب��ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة ب��ن��اء على اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف خمتلف 

املجالت واإىل جانب متكينهم لتويل الوظائف القيادية.
من جانبه اأو�سح را�سد عبدالرحمن بن جربان ال�سويدي املدير التنفيذي 
اأن مبادرة لقاء مع قائد  ل��الإدارة املركزية لتنمية امل��وارد الب�سرية بعجمان 
ال�سيخ  ا�ست�سافة  ومتت  امللهمة  القيادية  بال�سخ�سيات  اللتقاء  ت�ستهدف 
را�سد بن حميد النعيمي باعتباره منوذجا قياديا متميزا والقدوة لل�سباب 

بفكره امل�ستنر ولال�ستفادة من جتربته القيادية وكيفية التحلي بها .
الإدارة  اإح��دى مبادرات  القادة يعترب  اأن برنامج عجمان لإع��داد  اإىل  ون��وه 
الإمارات  دول��ة  مواطني  لدى  القيادية  املهارات  وتطوير  دعم  اإىل  الهادفة 
وبناء القادة الأكفاء القادرين على �سنع امل�ستقبل وحتقيق التنمية يف �ستى 
املجالت والإملام باأف�سل املمار�سات العاملية ب�سكل عام واملمار�سات احلكومية 
يف الدولة ب�سكل خا�س من خالل الزيارات امليدانية وور�س العمل والدورات 

التدريبية التي ينظمها الربنامج وزيادة فر�س امل�ساركة والتدريب.
ولفت اإىل اأن برنامج عجمان لإعداد القادة يعد برناجما متكامال لتاأهيل 
يعمل  عجمان  اإم��ارة  يف  احلكومية  والدوائر  املوؤ�س�سات  يف  القيادية  الفئات 
القيادة  اأدوات  على  وتدريبهم  احلكومي  القطاع  يف  مهاراتهم  �سقل  على 

احلكومية  القطاعات  ت�سهدها  التي  اجل��دي��دة  التوجهات  ظل  يف  والإدارة 
حكومة  اإىل  للو�سول   2021 عجمان  لروؤية  وان�سجاما  عجمان  اإم��ارة  يف 

متميزة تت�سم بالعمل احلكومي بكفاءة وفاعلية.
واأ�سار اإىل اأن الربنامج ي�سم يف دورته الثانية ثالث فئات وهي فئة قيادات 
فئة  كل  وتت�سمن  الواعدة  القيادات  وفئة  املبدعة  القيادات  وفئة  امل�ستقبل 
الأداء  واإدارة  البتكار  ال�سرتاتيجي وخمترب  التخطيط  عدة حماور منها 

احلكومي والتميز املوؤ�س��سي وتطوير العمليات املوؤ�س�سية .
التي  وامل��ق��رتح��ات  امل��ب��ادرات  لأه��م  قائد عر�سا  م��ع  لقاء  اأج��ن��دة  وت�سمنت 
تدعم وتخت�س باملحاور اخلم�سة املتمثلة يف ال�سعادة والبتكار وعام اخلر 
واجلهات  عجمان  اإم���ارة  م�ستوى  على  ال�سباب  وحم��ور  الرقمي  والتحول 
احلكومية حيث مت تق�سيم منت�سبي الربنامج اإىل خم�سة فرق موزعة على 

املحاور.
املنت�سبني  القادة  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سارك  اللقاء  نهاية  ويف 
اأف��ك��ار ومقرتحات من  م��ن  م��ا متخ�س  اإىل  وا�ستمع  اأف��ك��اره��م  مناق�سة  يف 

املنت�سبني يف برنامج عجمان لإعداد القادة حول املحاور اخلم�سة.

�سرطة عجمان تلقي القب�س على ل�س املحالت التجارية بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

اأفراد  بجهود  عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  متكنت 
القب�س  اإلقاء  من  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة 
على �سخ�س من اجلن�سية العربية قام ب�سرقة حمالت 

جتارية يف اإمارة عجمان.
مدير  ن��ائ��ب  املطرو�سي  �سيف  ع��ب��داهلل  العقيد  و���س��رح 
الواقعة  هذه  مالب�سات  حول  ال�سرطية  العمليات  اإدارة 
التجارية يف  املحالت  اأحد  ب�سرقة  يفيد  ورود بالغ  عن 

املنطقة ال�سناعية اجلديدة.
وعلى اإثر ذلك مت ت�سكيل فريق عمل من اإدارة التحريات 
واملباحث اجلنائية ملتابعة الق�سية، وبالتحري واملتابعة 
تكثيف  فتم  مت�سابهة،  ل�سرقات  ب��الغ��ات  وج���ود  تبني 
امل��راق��ب��ة يف امل��ن��ط��ق��ة امل��و���س��وف��ة ح��ي��ث ���س��وه��د �سخ�س 
ب��ال��ق��رب م��ن امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة ق��ام بخلع ب��اب املحل 
وال��دخ��ول اإل��ي��ه، وع��ل��ى ال��ف��ور ت��وج��ه رج���ال التحريات 

اأثناء  م��ت��ل��ب�����س��اً  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء  ومت  امل���وق���ع  اإىل 
مقاومة  اأب���دى  اأن  بعد  اخل��زن��ة  ب��اب  حتطيم  حماولته 
اأن حنكة  اإل  اأح��ده��م،  التحريات حم��اوًل طعن  لرجال 
وخربة رجال ال�سرطة مكنتهم من اإلقاء القب�س عليه، 
وبالتحقيق معه اعرتف بارتكاب جرمية ال�سرقة اإ�سافة 
اإىل قيامه ب�سرقة عدد من املحالت التجارية الأخرى 
اإىل  اإف��ادت��ه واأح��ي��ل ملف الق�سية  يف الإم����ارة، واأخ���ذت 

النيابة العامة.
بكفاءة  ال�سرطية  العمليات  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  واأ���س��اد 
بها من  التي متكنوا  ال�سرطة وجهودهم  وخربة رجال 
القب�س على املتهمني، داعيا اجلمهور اإىل عدم الرتدد 
يف التبليغ عن اأي �سخ�س يحاول ارتكاب ال�سرقة اأو اأي 
جرمية اأخرى يعاقب عليها القانون، موؤك�داً اأن �سرط�ة 
عجم�ان �ستكون باملر�ساد و�ستتعام�ل بك�ل ح�زم م�ع ك�ل 
املواطني�ن  و�سالم�ة  ال��وط��ن  ب��اأم��ن  بالعبث  يفكر  م��ن 

واملقيمي�ن.

امللتقى ي�صاحبه معر�س لأحدث املعدات والدوية

انعقاد امللتقى العاملي التا�سع بدبي ملر�سى ال�سكري يف اأمرا�س القلب مب�ساركة 50 عاملا من 30 دولة
•• عجمان ـ الفجر 

قلبية  اأم��را���س  ا�ست�ساري  ك�سف 
ووقاية  ال�سحة  ب���وزارة  تداخلية 
امل����ج����ت����م����ع ال������دك������ت������ور ع����ب����داهلل 
ا�ستخدام  �سيتم  اأن����ه  ال��ه��اج��ري، 
اأف�سل  وتبني  احلديثة  التقنيات 
املتعلقة  ال��ع��الج��ي��ة  امل���م���ار����س���ات 
ب���ال���ت�������س���خ���ي�������س امل����ب����ك����ر ل���ع���الج 
مر�سى  عند  التاجية  ال�����س��راي��ني 
ال�����س��ك��ري يف اأم���را����س ال��ق��ل��ب من 
عملية  اأج�����ه�����زة  ت����وف����ر  خ������الل 
ق��ي��ا���س جهاز  ع��ل��ى  تعمل  ح��دي��ث��ة 
ب�سكل  وق���ط���ره  ال�����س��ري��ان  روؤي������ة 
دق��ي��ق ون��اج��ح وال����ذي ي��ه��دف اإىل 

منع التدخل اجلراحي مبا�سرة.
الإعالمية  الإحاطة  خالل  واأبلغ 
التي عقدت بفندق �سراي عجمان 
لالإعالن  الأول  اأم�����س  ي��وم  م�ساء 
التا�سع  العاملي  امللتقى  انعقاد  عن 
ال�سكري  ملر�سى  القلب  لأمرا�س 
بتاريخ  دب����ي  يف  ���س��ي��ع��ق��د  وال������ذي 
وعلى   2017 ابريل  من  ال�سابع 
م����دار ث��الث��ة اأي����ام وب��ت��ن��ظ��ي��م من 
وال�سعبة  الدولية  القلب  جمعية 
العاملية لأمرا�س ارتفاع ال�سغط.

واك���د ان اخ��ت��ي��ار دول���ة الإم�����ارات 

من  الهدف  واأن  العاملي،  م�ستوى 
ت�سخي�س  اإىل  ال��و���س��ول  تنظيمه 
بن�سبة  وعالجها  املر�سية  احلالة 
لتدخل  احل����اج����ة  دون   70%

جراحي مبا�سر.
ال�سحة  وزارة  ح���ر����س  واأب���������ان 
كل  ت��وف��ر  على  املجتمع  ووق��اي��ة 
املوؤمتر  لنعقاد  النجاح  ممهدات 
ثم  وم��ن  العلمية  مكانته  وتعزيز 
واخلطط  املمار�سات  اأف�سل  تبنى 
الدولة  م�ستوى  على  العالجية 
مل�����س��اع��دة م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري وفق 

اأرقى املوا�سفات الطبية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأب��ل��غ ال��دك��ت��ور جالل 
بروف�سور   � ال���ك���ي���الين  ال����دي����ن 

ياأتي  امل��ل��ت��ق��ى  ه����ذا  ل���س��ت�����س��اف��ة 
واملكانة  الطيبة  لل�سمعة  تتويجا 
بها  تتمتع  ب��ات��ت  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة 
ال���دول���ة م��ن ح��ي��ث ت��ك��ام��ل البنى 
مقومات  ك���ل  وت���وف���ر  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الباهر  والأم���ان وجناحها  الأم��ن 
العاملية  امل��ل��ت��ق��ي��ات  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
العمل  خ���ط���ة  وك����ذل����ك  ب���ن���ج���اح 
الوطني التي بداأت خالل الأعوام 
ال�سياح  وت��ع��زي��ز  املا�سية  القليلة 
ت�ست�سيف  جعلها  مم��ا  العالجية 
ال���ذي  ن���وع���ه  م���ن  الأول  امل��ل��ت��ق��ى 
ال��ع��رب��ي��ة بعد  امل��ن��ط��ق��ة  ي��ع��ق��د يف 
انعقدت  ال���ت���ي  ال��ث��ام��ن��ة  ال������دورة 

بالربازيل منذ عامني.
الهاجري  عبداهلل  الدكتور  واف��اد 
 50 م�ساركة  �سي�سهد  امللتقى  اأن 
اأمرا�س  ومتخ�س�سا مبجال  عاملا 
القلب قادمني من 30 دولة على 
و�سيتم  اأج���م���ع  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
جل�سة   40 ي��ق��ارب  م��ا  تخ�سي�س 
اأيام   3 م��دار  على  ح��واري��ة طبية 
بحيث �سركز على اإيجاد احللول 
ملر�سى  القلب  لأمرا�س  الناجحة 
ال�سكري نظرا خل�سو�سية  البول 
ب�سكل كبر  وانت�ساره  املر�س  هذا 
خالل الأعوام القليلة املا�سية على 

الطبية  اخلليج  بجامعة  م�سارك 
وا���س��ت�����س��اري اأم���را����س ال��ق��ل��ب، اأن 
امل��ك��ان��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة التي 
اأ�سبحت تتمتع بها دولة الإمارات 
باإجماع  حت��ظ��ى  اأن  م���ن  م��ك��ن��ت��ه��ا 
على  التا�سع  امللتقى  انعقاد  على 
م�����س��ت��وى ال����ع����امل وال���ع���م���ل على 
على  تقوم  عالجية  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد 
مواكبة ما ي�سهده التطور العلمي 
مب��ج��ال ال��ط��ب وا���س��ت��ح��داث عدة 
ع���الج���ات ه���ام���ة م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
ت�سهم يف حتقيق معدلت �سحية 
ناجحة وتخفف بنف�س الوقت من 
تدهور احلالة ال�سحية للمري�س 

نتيجة للتنبوؤ بتطور مراحلها.
ا�ستخدام  الآن  ج���اري  اأن���ه  واأك����د 
ج��ه��از ح��دي��ث ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ر�سم 
نب�سات  لقيا�س  امل��ح��م��ول  القلب 
���س��اع��ة والذي   24 ال��ق��ل��ب خ���الل 
واأن  350 غراما،  يقارب  ما  يزن 
ب�سكل  ي�����س��اع��د  اجل���ه���از اجل���دي���د 
بالتنبوؤ بحالة املري�س  كبر جداً 
ال���ذي ي��ع��اين م��ن ا���س��ط��راب��ات اأو 
ميكننا  مما  القلب  بنب�سات  خلل 
امل�ستقبلية  حالته  ت�سخي�س  م��ن 
وب��ال��ت��ايل ال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 
ت��ده��وره��ا واإي���ج���اد ح��ل��ول طبية 

لتح�سنها.
اأن اجلهاز  الدكتور جالل  وك�سف 
احلديث الذي مت العمل به موؤخرا 
وعالجية  ن���وع���ي���ة  ن���ق���ل���ة  مي���ث���ل 
طبية  ج��ودة  ذات  لكونه  متطورة 
مما  متناهية  بدقة  ويعمل  عالية 
ي�����س��اع��د ال��ط��ب��ي��ب امل�������س���رف على 
ت�سخي�س  م���ن  امل��ر���س��ي��ة  احل���ال���ة 
خا�سية  لديه  وان  القلب  مري�س 
نب�سات  قيا�س  يتم  حيث  علمية 
ال��ق��ل��ب وم����ن ث���م حت��م��ي��ل��ه��ا على 
جهاز الكمبيوتر على �سكل قر�س 
اخلا�سية  ت���ل���ك  وت����ه����دف  ل���ي���زر 
حلفظ البيانات لكل مري�س على 
حده وكذلك الحتفاظ بها ب�سكل 

دائم و�سليم.
برعاية  امل���ل���ت���ق���ى  وي���ن���ظ���م  ه������ذا 
لل�سناعات  اخل��ل��ي��ج  ���س��رك��ة  م���ن 
الدوائية جلفار وي�ساحب جل�سات 
عدد  على  ي�ستمل  معر�س  امللتقى 
م��ن الج��ه��زة والدوي�����ة اخلا�سة 
مب��ح��اور امل��ل��ت��ق��ى واه���داف���ه واهم 
اخلا�سة  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
الت�سجيل  وميكن  امللتقى،  بعنوان 
املوقع  امللتقى من خالل  حل�سور 
www.iccd- الل����ك����رتوين 

dubai.info

�سرطة راأ�س اخليمة حتذر من اجلرائم االلكرتونية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الأول  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق  اإط������ار  يف 
يف  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية 
ت��ع��زي��ز الأم�����ن و الأم������ان، وزي����ادة 
الظواهر  ب����اأه����م  امل��ج��ت��م��ع  وع�����ي 
الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ق��د ت��ط��راأ اأو تظهر 
فجاأة على ال�سطح اأو التي يرتبط 
ظهورها باأوقات معينة من ال�سنة، 
ال�سرتاتيجي  للموؤ�سر  وتطبيقاً 
التوعية  وتغطية  انت�سار  ن�سبة   ((
العامة  القيادة  اأطلقت  الأمنية(( 
حملة  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ل�������س���رط���ة 
اللكرتونية((  اجل��رائ��م  ))اح���ذر 
اإدارة  تنفيذها  على  ي�سرف  والتي 
 – اجلنائية  املباحث  و  التحريات 
واإدارة  امل��ن��ظ��م��ة-  اجل���رائ���م  ق�����س��م 
الإع�������الم وال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة، و 
ال�ساملة،  ال�����س��رط��ة  م��راك��ز  اإدارة 
ال��رائ��د مطر علي  وذل��ك بح�سور 
مطر مدير فرع التحقيق والبحث 
اجلزيرة  �سرطة  مبركز  اجلنائي 
مانع  النقيب  و  ال�سامل،  احلمراء 
ف�����ار������س اخل�����اط�����ري م����دي����ر ف���رع 
الإعالمية،  احل��م��الت  و  التوعية 
واملالزم اأول �سيف �سلطان بو ليلة 

مدير فرع اجلرائم املنظمة. 
م������روان عبداهلل  امل���ق���دم  واأو�����س����ح 
الإع����������الم  اإدارة  م�����دي�����ر  ج����ك����ه 
راأ�س  ب�سرطة  العامة  وال��ع��الق��ات 
ه��ذه احلملة  اإط���الق  ب���اأن  اخليمة 
توعية  اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف  يهدف 
اجلرائم  ب���اأه���م  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد 

اجل����رائ����م لب����ت����زاز ال�������س���ح���اي���ا، و 
خالل  م��ن  ورائ���ه���م،  م��ن  التك�سب 
ا����س���ت���خ���دام اأ�����س����ل����وب ال���ت���ه���دي���د و 
للر�سوخ  ب�����س��ح��اي��اه��م  ال��ت�����س��ه��ر 
ملطالبهم و دفع املبالغ املالية التي 

يطلبونها. 
الإع������الم  اإدارة  م���دي���ر  واأ������س�����اف 
ت�سكيل  باأنه مت  العامة  والعالقات 
الإدارات  من  م�سرتك  عمل  فريق 
املجتمع،  لتوعية  للحملة  املنفذة 
م���ن خ����الل اإع������داد وط��ب��اع��ة عدد 
م���ط���وي���ة  األ�����������ف   )35000(
الإجنليزية،  و  العربية  باللغتني 
اخت�سا�س  مناطق  عرب  لتوزيعها 

املجتمع  يف  امل��وج��ودة  اللكرتونية 
و املتمثلة يف )) الن�سب الهاتفي- 
الت�سيد  الل����ك����رتوين-  الب����ت����زاز 
الهواتف((  اخ��رتاق  الل��ك��رتوين- 
لديهم  ال�����وع�����ي  ث���ق���اف���ة  ون�������س���ر 
اجلرائم  تلك  و�سلبيات  مبخاطر 
الل���ك���رتون���ي���ة ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع، و 
ال��ت��ب��ع��ات ال���ت���ي ق���د ت���رتت���ب على 
م��ث��ل ه���ذه ال��ظ��واه��ر، ال��ت��ي تعترب 
جمتمعنا  ع��ل��ى  ودخ���ي���ل���ة  غ��ري��ب��ة 
واأن  خ�سو�ساً  املحافظ،  الإماراتي 
من يقوم مبثل ه��ذه الأع��م��ال هم 
داخل  م��ن  خمتلفة  جن�سيات  م��ن 
تلك  ميار�سون  خارجها،  و  الدولة 

املنت�سرة  ال�ساملة  ال�سرطة  مراكز 
يف اأن��ح��اء الإم������ارة، ل��ل��و���س��ول اإىل 
وكذلك  امل���ج���ت���م���ع،  اأف��������راد  ك���اف���ة 
الإعالم  و�سائل  خمتلف  ا�ستخدام 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  و 
عن  ف�ساًل  عربها،  التوعية  لن�سر 
ا�ستخدام دور عر�س ال�سينما لن�سر 
اأفالم توعوية ق�سرة عن خماطر 
تنويهات  و  اللكرتونية،  اجلرائم 
اإذاعة راأ�س  اإذاعية اأي�ساً عرب اأثر 
ال�ساهرة  العني  وبرنامج  اخليمة 
الإذاع����ي، م��وؤك��داً يف ال��وق��ت نف�سه 
باأنه لن يتم التهاون مع هذه الفئة 
التي متار�س مثل تلك اجلرائم، و 

املقيمني  و  امل��واط��ن��ني  راح���ة  تقلق 
ال��دول��ة املعطاءة،  اأر����س ه��ذه  على 
الإجراءات  كافة  بحقهم  و�سيتخذ 
القانونية، لينالوا جزاوؤهم العادل.   
كما نا�سد املقدم مروان جكه كافة 
اأفراد املجتمع على �سرورة التعاون 
الت�سدي  يف  ال�����س��رط��ة  رج����ال  م��ع 
ملثل تلك اجلرائم وعدم الن�سياع 
الإب��الغ فوراً  و  الأ�سخا�س  لهوؤلء 
حيث  خ���وف  اأي  دون  م���ن  ع��ن��ه��م، 
البالغات  كافة  التعامل مع  �سيتم 
احل��ف��اظ على  و  ت��ام��ة،  �سرية  بكل 
الواقعني  الأ���س��خ��ا���س  خ�سو�سية 

�سحايا ملثل تلك اجلرائم. 

بلدية عجمان تد�سن متجر و�سندوق اخلري 
مل�ساعدة املر�سى واملتع�سرين ماديا

•• عجمان-وام:

د�سنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان متجر و�سندوق اخلر مل�ساعدة 
املر�سى واملتع�سرين ماديا وفك كربهم لإدخال ال�سعادة عليهم وعلى اأ�سرهم 
ترجمة ملبادئ امل�سوؤولية املجتمعية التي تتبناها الدائرة وت�سعى لتطبيقها 

على اأر�س الواقع.
خالل   - ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد  عبدالرحمن  ���س��ع��ادة  واأك���د 
تد�سينه املتجر وال�سندوق - اأن الدائرة حر�ست على اإطالق كافة املبادرات 
امل�سوؤولية الذاتية وحتفز املوظفني على تقدمي اخلر  الرائدة التي تعزز 
بدون حدود م�ستندة لقدرات الكفاءات الب�سرية املميزة واملتطوعني الذين 

عقدوا العزم على البذل والعطاء.
ال��ت��ربع��ات العينية من  اأن متجر اخل��ر ه��و ف��ك��رة مم��ي��زة جلمع  واأو���س��ح 
املوظفني لر�سم البت�سامة على �سفاه املحرومني واإدخال البهجة لقلوبهم 
اأ�سرفت على  التي  الب�سرية  امل��وارد  ..مثمناً جهود  ومعنوياً  ودعمهم مادياً 
تطبيق املبادرة موا�سلني �ساعات العمل ليخرج املتجر باأف�سل حلة ممكنة 
على  املوظفني  لتحفيز  ج��ذاب  ب�سكل  العينية  التربعات  برتتيب  وتكفلوا 

العطاء واأن يكون نهج حياة وثقافة ي�سود فيها الدعم وال�سعور بالغر.
التنفيذي لقطاع  املدير  املهري  املهند�س حممد بن عمر  الدكتور  وقدم 
ال�سوؤون الهند�سية رئي�س اللجنة العليا ملبادرات عام اخلر بالدائرة �سرحا 
تف�سيليا عن متجر اخلر ومراحل العمل به واأهدافه املرجوة ..مبينا ان 
فريق مبادرات عام اخلر عمل منذ البداية عن فكرة متجر اخلر ..داعياً 
كافة املوظفني للتربع مبا ميتلكون من مواد عينية قدمية اأو جديدة ليتم 
خدمة  يف  لتوظيفها  التربعات  ري��ع  يجمع  ثم  بالدائرة  متجر  يف  و�سعها 

فئات و�سرائح املجتمع املحتاجة.
واأو�سح اأن املبادرة لقت ترحيباً من املوظفني وتفاعاًل كبراً حيث ا�ستطاع 
فريق عام اخلر جمع العديد من التربعات التي يحتاجها الأطفال والكبار 
حر�ست  الدائرة  اأن  ..مبيناً  والديكورات  لالأثاث  بالإ�سافة  اجلن�سني  من 

على م�ساعدة املتع�سرين مادياً وفك كربهم لإ�سعاد عوائلهم .
وقال ان الدائرة �ستقدم الدعم املادي للمر�سي من خالل �سندوق اخلر 
الذي يهدف جلمع التربعات املادية مل�ساعدة الفئات املحتاجة للدعم لتفريج 
�سيق واإفراح قلوبهم وقلوب اأ�سرهم ..مبيناً اأن الدائرة �ستطلق على مدار 
عام اخلر العديد من املبادرات املميزة التي اأعلنت عنها م�سبقاً ملد الأيادي 

البي�ساء وتقدمي العون وامل�ساعدة للجميع.

املدير العام لبلدية عجمان يتفقد 
جهود فرق طوارئ املنخف�س اجلوي

•• عجمان-وام:

حممد  عبدالرحمن  �سعادة  تفقد 
البلدية  دائ��رة  النعيمي مدير عام 
وال����ت����خ����ط����ي����ط ب����ع����ج����م����ان ف����رق 
ال��ت��ي وا���س��ل��ت جهودها  ال���ط���وارئ 
وع���م���ل���ه���ا ال�����������دوؤوب م���ن���ذ ب���داي���ة 
على  للحفاظ  اجل���وي  املنخف�س 

�سالمة �سكان الإمارة وزوارها.
البلدية  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  واأك�����د 
الدائرة  اأن  بعجمان  والتخطيط 
التي  امل���وؤه���ل���ة  ب����ال����ك����وادر  ت��ف��خ��ر 
ك��اف��ة احل����وادث و�سارعت  ر���س��دت 
وا�ستقبلت جميع  الفوري  للتدخل 
امل��ك��امل��ات ال��ت��ي وردت��ه��ا على اخلط 
وتوجهت   80026 ال�������س���اخ���ن 
مبا�سرة لتقدمي يد العون.. مثمنا 
يف  املتجذرة  املجتمعية  امل�سوؤولية 
�سالمة  على  وحر�سهم  نفو�سهم 
املاطرة  الأج�����واء  اجل��م��ي��ع يف ظ��ل 
ون�سقت  الإم�������ارة،  ���س��ه��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
فيما بينها لتنظيم العمل امل�سرتك 
اأكمل  على  بعملها  اإدارة  كل  لتقوم 
ن�سرات  ت��ت��ب��ع  اأن  م��ب��ي��ن��اً  وج������ه، 
املهام  الأر�����س����اد اجل���وي���ة وت���وزي���ع 
التحديات  كافة  جمابهة  يف  اأ�سهم 

وم�ساعدة اجلميع.
وب�����ني خ�����الل ت��ت��ب��ع��ه ل��ع��م��ل فرق 
���س��ارع��ت ل�سحب  ال��ت��ي  ال���ط���وارئ 
التجمعات  اأحد  الأمطار من  مياه 
اأن تكاتف اجلهود وتوحد الأهداف 
خالل اليومني املا�سيني ا�سهما يف 
الأر�سية  الأنابيب  جميع  تنظيف 
ل��ل��م��ي��اه ب�سكل  ال��ن��اق��ل��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 

كامل .
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اأخبـار الإمـارات
للوظائف االإمارات  معر�س  يف  م�ساركتها  خالل  حكومية  جهة   27 تقدمها  عمل  فر�سة    600

•• دبي-وام:

600 فر�سة للباحثني عن عمل  27 جهة حكومية يف دبي نحو  تقدم 
خالل الدورة ال�سابعة ع�سرة ملعر�س الإمارات للوظائف الذي ينطلق 9 

اأبريل املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي.
اأعلن ذلك خالل لقاء نظمته دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي يف معهد 
دبي لتنمية املوارد الب�سرية مل�سوؤويل املوارد الب�سرية يف الدوائر احلكومية 

يف دبي �سمن ال�ستعدادات اجلارية مل�ساركتها يف املعر�س.
واأكدت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي اإن معر�س الإمارات للوظائف 
يعد فر�سة مهمة لالإماراتيني الباحثني عن عمل للقاء م�سوؤويل املوارد 
الب�سرية يف اجلهات احلكومية امل�ساركة والتعرف على الفر�س الوظيفية 
امل��ت��اح��ة وف��ر���س ال��ت��دري��ب وغ��ره��ا ال��ت��ي تقدمها ال��ع��دي��د م��ن اجلهات 

وت�سرف   . ع��ام  بعد  عاما  كبرا  اقبال  يلقى  ال��ذي  املعر�س  يف  امل�ساركة 
ال�سريك احلكومي ال�سرتاتيجي  الب�سرية حلكومة دبي -  املوارد  دائرة 
للمعر�س - على من�سة حكومة دبي املوحدة التي ت�سم 27 جهة حكومية 
ت�سارك يف الدورة املقبلة للمعر�س . وحتمل املن�سة �سعار خرنا لبالدنا 
متا�سيا مع اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
2017 عاما للخر يف دول��ة الإم��ارات العربية  الدولة حفظه اهلل عام 

املتحدة .
اأق�سام وممثلي  �سارك يف اللقاء عدد كبر من مديري الإدارات وروؤ�ساء 
ال�ستعدادات  تعرفوا على  الذين  دبي  دوائ��ر حكومة  الب�سرية يف  امل��وارد 
والأفكار  الآراء  تبادل  اإىل  اإ�سافة  املعر�س  يف  للم�ساركة  حاليا  اجلارية 

حول اجناح م�ساركة من�سة حكومة دبي املوحدة فيه.
وقدمت موؤ�س�سة حكومة دبي الذكية �سرحا وافيا حول املوقع الإلكرتوين 

ا�سم  ويحمل  للوظائف  الإم���ارات  معر�س  قبيل  �سيطلق  ال��ذي  اجلديد 
وظائف دبي وهو نظام اإلكرتوين ذكي متكامل ل�ستقطاب املواهب يتيح 
احلكومية  اجلهات  يف  املتاحة  ال�سواغر  اإىل  التقدم  عمل  عن  للباحثني 
الطلبات  متابعة  الب�سرية  امل��وارد  مل�سوؤويل  يتيح  كما  و�سهولة  ي�سر  بكل 
الكرتونية  خطوات  يف  الوظائف  ه��ذه  ل�سغل  الأن�سب  واختيار  املقدمة 
الإمارات  ويتميز معر�س  التعيني.  اج��راءات  النتهاء من  متتالية حتى 
للوظائف بتقدميه العديد من الربامج واملبادرات والفعاليات من اأبرزها 
اإطالق من�سة وظائف دبي من قبل موؤ�س�سة حكومة دبي الذكية تزامنا 
مع معر�س الإمارات للوظائف تت�سمن العديد من ال�سواغر الوظيفية 
من  عمل  ع��ن  الباحثون  �سيتمكن  اإذ  دب��ي  حكومة  دوائ���ر  ل��دى  املتوفرة 
الطالع على الوظائف املتاحة والتقدم للوظيفة التي تنا�سب موؤهالتهم 
وخرباتهم قبل بدء املعر�س لتتاح الفر�سة للجهات احلكومية الطالع 

على اأوراقهم وتدقيقها ومقابلة املر�سحني خالل اأيام املعر�س.
وتقدم دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي كذلك �سل�سلة من املحا�سرات 
بطبيعة  للتعريف  املتنوعة  والفعاليات  التفاعلية  والن�ساطات  التثقيفية 
الفوري  والتقييم  العمل  ومقابالت  امل�ساركة  احلكومية  اجلهات  عمل 

للكفاءات على املن�سة.
وتوفر اجلهات احلكومية امل�ساركة يف من�سة حكومة دبي املوحدة مبعر�س 
الحتياجات  ل��ذوي  العمل  العديد من فر�س  اأي�سا  للوظائف  الإم��ارات 
اخلا�سة و�سيتم تخ�سي�س زاوية لهم �سمن املن�سة احلكومية املوحدة يف 

املعر�س للتقدمي للوظائف .
الفئة  لهذه  كبرة  اأهمية  دب��ي  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  وت��ويل 
وحتر�س على دجمهم يف �سوق العمل مبا يتما�سى مع توجه حكومة دبي 

لدعم ذوي الإعاقة.

حاكم ال�سارقة يد�سن الن�سخة الفرن�سية من كتابه »حتت راية االحتالل« يف باري�س 
•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
ع�ساق  جتمع  التي  الفكرية  املحافل  اأهمية  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

الثقافة واملعرفة ..م�سيفا اأن الرجوع اإىل الثقافة هو رجوع اإىل العقل.
جاء ذلك يف كلمة �سموه التي األقاها الليلة قبل املا�سية اأمام حفل تد�سني 
العا�سمة  اأقيم يف  الذي  راية الحتالل  الفرن�سية من كتاب حتت  الن�سخة 
والدبلوما�سيني  واملفكرين  ال���وزراء  م��ن  ع��دد  بح�سور  باري�س  الفرن�سية 
لل�سارقة بجانب  والإع���الم���ي  ال��ث��ق��ايف  ال��وف��دي��ن  واأع�����س��اء  والأك��ادمي��ي��ني 

اأ�سحاب دور الن�سر وممثلي و�سائل الإعالم املختلفة.
بال�سكر  توجه  اأن  بعد   �� كلمته  يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأو���س��ح 
اأن الكتاب ومن غالفه   �� للح�سور حلر�سهم على التواجد يف هذا احلدث 
اخلارجي يعرب عما جاء يف متنه و�سطوره حيث اأن القوا�سم قد ا�ستبدلت 
الإدارة  مبنى  على  ورفعت  الحتالل  لهم  اختارها  براية  رايتهم احلقيقية 
راية  حتت  الفرتة  تلك  يف  كافة  ال��ق��رارات  تكون  اأن  ا�ستدعى  مما  واحلكم 

الحتالل بل حتت فوهات املدافع كذلك.
ال��ك��ت��ب مل نقم  ن��ق��دم ك��ت��اب��ا �سمن �سل�سلة م��ن  “ ن��ح��ن ه��ن��ا  ���س��م��وه  وق���ال 
القوى  �سراع  بكتاب  ال�سل�سلة  تبداأ  حيث  الفرن�سية  اإىل  كلها  برتجمتها 
والتجارة يف اخلليج و ياأتي بعده  العدوان الربيطاين على القوا�سم  و بعده 
كتابنا املحتفى به اليوم “ حتت راية الحتالل “ و يلحق به كتاب “ �سرة 
مدينة “ وبعده الكتاب الذي ب�سدد جتهيزه ون�سره “ ال�سارقة بني احلماية 

وال�ستعمار” .
واأ�ساف اأن “ بعده ياأخذنا كتاب اآخر مبا�سرة اإىل ن�ساأة دولة الإمارات وفيه 
“ و مرتجم  ال��ذات  “ �سرد  الفرتة عن طفولتي وه��و كتاب  تلك  اكتب يف 
بالفرن�سية .. ثم ياأتي كتاب “ حديث الذاكرة “ يف ثالثة اأجزاء عن فرتة 
اأن  اآل نهيان رحمه اهلل .. م�سيفا  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  حكم 
 .. ناق�س وغر مرتجم  بع�سها  الفرن�سي  للقارئ  بالن�سبة  املجموعة  هذه 
واعدا �سموه يف ال�سنة القادمة عند م�ساركتنا يف معر�س كتاب باري�س نكون 

قد اأمتمنا ترجمة كل املجموعة اإىل الفرن�سية و�سنعمل على جعل ال�سل�سلة 
يف كتاب واحد”.

ويف حديثه عن �سغفه بالثقافة ومدى ارتباطه بكل ما ينمي العقل ويخدم 
الإن�سانية ..قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
دائما  حتفزين  كانت  الأن���وار  ع�سر  يف  فرن�سا  يف  ن�ساأت  التي  “الثقافة   ..
الكتب  م��ن  بكثر  ت��زخ��ر  مكتبتي  و  والأف�����س��ل  الأك���ر  لتقدمي  وتدفعني 
الفرن�سية التي تعرب عن �سغف الفرن�سيني بالثقافة خ�سو�سا تلك الكتب 
واإرثها  والبيئية  والتاريخية  العمرانية  وكنوزها  م�سر  عن  تتحدث  التي 

الإن�ساين والأدبي والفكري والفني” .
التعاون ال�سادق بني  اأن يعود ذلك  اأمله  واأع��رب �سموه يف ختام كلمته عن 
ال�سخ�سية والإقليمية  للب�سرية ولي�س للم�سالح  الثقافات خدمة  خمتلف 
ع�ساق  واأن��ت��م  اإل  اأتيتم  ما  “ اإنكم  وق��ال  ال��دع��وة  لتلبية  احل�سور  ..و�سكر 
والرجوع  ي�سعدنا  املعرفة وهذا احل�سد  واأنتم ع�ساق  اإل  اأتيتم  الثقافة..ما 

اإىل الثقافة يعني الرجوع اإىل العقل “ .
موا�سيع  ا�ستعر�س  ق�سر  ت�سجيلي  فيلم  بعر�س  ا�ستهل  قد  احلفل  وكان 
دوفابر  رون��و  وق��دم معايل  باأ�سلوب مبتكر وم�سوق.   اأحداثه  واأه��م  الكتاب 
اأو�سح  به  املحتفى  للكتاب  تف�سيلية  قراءة  ال�سابق  الفرن�سي  الثقافة  وزير 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  عمق  م�ستهلها  يف 
مبوؤلفات  الفرن�سية  املكتبة  تزخر  اأن  فخره  عن  وع��رب  فرن�سا  وجمهورية 

�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة .
الر�سني  للتاريخ  �سداقته  م��دى  يظهر  موؤلفه  يف  �سموه  اإن  معاليه  وق��ال 
واحرتام  ال�سالم  على  م�ستندة  قوية  روؤي���ة  �ساحب  وه��و  ال��واع��ي  والفكر 
اأن يدعو ويف وقت مبكر  اإىل  القانون والت�سامح والتنوع الثقايف مما دفعه 
اإىل وقف ثورة الكونكريت واللتفات لثورة الثقافة وح�سد جهوده خلدمة 
الثقافة والفنون مبختلف جمالتها ول �سك اأن ذلك ينبع من حكمة ي�سعى 

من خاللها اإىل جعل ال�سارقة عا�سمة اإقليمية للثقافة والفنون” .
“كان الو�سف التاريخي  ك��ت��اب حت��ت راي���ة الح��ت��الل ق��ال دوف��اب��ر  وح���ول 
لتلك احلقبة دقيقا بكل تفا�سيلها حني كانت ال�سارقة تخ�سع لالحتالل 

الربيطاين والقواعد التي فر�ستها القوات الربيطانية على �سفن القوا�سم 
ن�ست�سف  امل��وؤل��ف  ه��ذا  وم��ن  الهند  م��ع  التجاري  التبادل  يف  اخلليج  و�سفن 
القوة  ي�ستخدمون  ك��ان��وا  حيث  ال�����س��ارق��ة  �سكان  اإزاء  الربيطانيني  حيل 
اأج��ل فر�س هيمنتهم على املنطقة .. كما  اأخ��رى من  ت��ارة  ت��ارة واخلديعة 
بارتكابها  يتهم  ك��ان  التي  البحرية  الأح���داث  من  جملة  الكتاب  ا�ستعر�س 
�سكان ال�سارقة مما �سكل لهم اأ�سرارا ج�سيمة ونتابع يف هذا املوؤلف منا�سلة 
القوا�سم و�سكان ال�سارقة �سد الكثر من ال�سعوبات �سواء كانت داخلية اأو 
خارجية”.. م�سرا يف هذا ال�سدد اإىل مدى متكن املوؤلف وقدرته وجهوده 
الوا�سحة يف التوثيق الذي تطلب منه وقتا طويال يف جمع كل تلك الوثائق 
بعر�س  الكاتب  يكتف  ومل  املهم  التاريخي  املرجع  هذا  لإنتاج  جمعها  التي 

الو�سع ال�سيا�سي لل�سارقة اإمنا ذهب بنا لعر�س جغرافيتها واقت�سادها.
بعدها وقع �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي على 
جمموعة كبرة من الن�سخة الفرن�سية من كتاب “ حتت راية الحتالل “ 

التي قدمها اإهداء من �سموه للح�سور يف احلفل.
�سهد حفل تد�سني الن�سخة الفرن�سية من كتاب “ حتت راية الحتالل “ كل 
من .. معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل 
رونو دوفابر وزير الثقافة الفرن�سي ال�سابق ومعايل جاك لنغ رئي�س معهد 
العامل العربي يف باري�س و�سعادة مع�سد حارب مغير اخلييلي �سفر الدولة 

لدى اجلمهورية الفرن�سية .
كما ح�سر التد�سني �سعادة كل من .. عبد اهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة 
الثقافة و اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب وحممد 
ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم وعبد اهلل م�سبح النعيمي 
املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�سي  جالل  “ وحممد  “ اليون�سكو  والثقافة 
“ وعدد من ال�سفراء وممثلي البعثات الدبلوما�سية  “ وام  اأنباء الإم��ارات 
وجمع  الإم��ارات��ي��ة  املحلية  ال�سحف  حت��ري��ر  وروؤ����س���اء  ب��اري�����س  يف  العربية 
الن�سر وممثلي و�سائل الإعالم  املفكرين والأدب��اء واأ�سحاب دور  غفر من 

املختلفة.

حاكم ال�سارقة يزور املكتبة الوطنية يف باري�س ويطلع على اأهم مقتنياتها
•• باري�س-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بدور  ال�سيخة  ترافقه  الول  اأم�س 
املوؤ�س�س  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ب��ن��ت 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 
كلمات .. املكتبة الوطنية الفرن�سية 

يف العا�سمة باري�س.
وا�ستهل �سموه زيارته بتفقد مبنى 
لوفوا  ري�سليو  يف  ال��واق��ع  املكتبة 
املجموعات  اأغ���ل���ب  ي�����س��م  ال�����ذي 
واخلرائط  الكتب  من  املتخ�س�سة 
والعمالت  واملخطوطات  وال�سور 

وامليداليات.
بوك�ستورف  م��ن  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 
لتاريخ  ال���وط���ن���ي  امل��ع��ه��د  م���دي���رة 
م��ف�����س��ل حول  ����س���رح  اإىل  ال���ف���ن.. 
ال���ت���ي نفذت  امل���ع���م���اري���ة  ال���ف���ن���ون 
وزي��ن��ت ب��ه��ا م��ب��اين امل��ك��ت��ب��ة والتي 
يعود تاريخها اإىل القرن اخلام�س 

ع�سر للميالد.
ك����م����ا اط�����ل�����ع �����س����م����وه ع����ل����ى اأه������م 
املخطوطات ال�سرقية التي تقتنيها 
خالل  م��ن  عليها  وت��ع��رف  املكتبة 

والدبلوما�سيني  والرحالة  التجار 
العربية  ال���ب���الد  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ني 

والإ�سالمية.
بعدها انتقل �ساحب ال�سمو حاكم 
الواقع  املكتبة  مبنى  اإىل  ال�سارقة 
ف��ران�����س��وا ميرتان   - ت��ول��ب��ي��اك  يف 
وي�سم  املكتبة  مباين  اأح���دث  وه��و 
وتقام  وب��ح��ث��ي��ة  درا����س���ي���ة  م��ك��ت��ب��ة 
ف��ي��ه امل��ع��ار���س ال��ف��ن��ي��ة وال���ن���دوات 
العلمية اإىل جانب متيزه بالطابع 

العمراين احلديث.
ال�����س��م��و حاكم  ����س���اح���ب  وال���ت���ق���ى 

الوطنية  ل��ل��م��ك��ت��ب��ة  زي���ارت���ه  ل����دى 
الفرن�سية .. كل من �سعادة مع�سد 
�سفر  اخل���ي���ي���ل���ي  م��غ��ي��ر  ح������ارب 
الدولة لدى اجلمهورية الفرن�سية 
و�سعادة عبد اهلل بن حممد العوي�س 
رئي�س دائرة الثقافة و�سعادة اأحمد 
ال��ع��ام��ري رئي�س هيئة  ب��ن رك��ا���س 
حممد  و���س��ع��ادة  للكتاب  ال�����س��ارق��ة 
ع���ام موؤ�س�سة  م��دي��ر  ح�����س��ن خ��ل��ف 

ال�سارقة لالإعالم.
الوطنية  املكتبة  اأن  بالذكر  جدير 
مواقع  عدة  على  تتوزع  الفرن�سية 

هاري�سيه  ل������وران  ق���دم���ه  ع���ر����س 
ال�سرقية  املخطوطات  اإدارة  مدير 
وت�������س���م���ن���ت ت����ل����ك امل���خ���ط���وط���ات 
جم����م����وع����ات ن����������ادرة ت����ت����ن����اول يف 
والفلك وعلوم  التاريخ  موا�سيعها 
الإن�سانية  العلوم  وبع�س  البحار 
ن�����س��خ من  اإىل ج��ان��ب  ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة 
ع�سور  يف  كتبت  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 

اإ�سالمية خمتلفة.
تلك  اأن  ه����اري���������س����ي����ه  واأو��������س�������ح 
جمعت  ال�����س��رق��ي��ة  امل���خ���ط���وط���ات 
م����ن����ذ ع�������دة ق���������رون ع������ن ط���ري���ق 

ال�����س��ارق��ة خ���الل زي���ارت���ه امل��ب��ن��ى ب� 
املكتبة  م���دي���ر  اآجن���ي���ل  ل���ورون�������س 
تبادل  ح��ي��ث  الفرن�سية  ال��وط��ن��ي��ة 
اأهمية  حول  احلديث  �سموه  معها 
التوثيق والأر�سفة للتاريخ والعلوم 
ال��ك��ت��اب يف حتقيق  ودور  وال��ف��ن��ون 
عدد  م��ن��اق�����س��ة  ج���ان���ب  اإىل  ذل����ك 
بالوثائق  اخل��ا���س��ة  الق�سايا  م��ن 
وبحثا  ال�����ن�����ادرة..  وامل���خ���ط���وط���ات 
امل�سرتك  امل�ستقبلي  التعاون  اأوج��ه 

و�سبل تعزيزه.
رافق �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

لوفوا  ري�سليو  م��واق��ع  اأهمها  م��ن 
و  م��ي��رتان  فران�سوا   - تولبياك  و 
متحف  مكتبة  و  الرت�سانة  مكتبة 

الأوبرا .
من  اأك���ر  ال��ي��وم  ر�سيدها  وي�سم 
و  وم���ط���ب���وع  ك���ت���اب  م��ل��ي��ون   14
250 األف خمطوط و 360 األف 
األف   800 عنوان دوري��ة وح��وايل 
خريطة ومليوين قطعة مو�سيقية 
وع�سرات  �سوتية  وثيقة  ومليون 
الآلف من املواد الفيلمية وال�سور 

الفوتوغرافية.

روؤية االإمارات ت�ستعر�س اأحدث خدمات 
اإدارة املحتوى االإقليمية يف كاب�سات 

•• اأبوظبي -وام:

فعاليات  يف  م�ساركتها  خ��الل  ات�����س��الت  ل���  التابعة  الإم����ارات  روؤي���ة  ا�ستعر�ست 
املعر�س الدويل لالإعالم الرقمي وات�سالت الأقمار ال�سناعية كاب�سات خدماتها 
وحلولها املبتكرة وال�ساملة يف توفر واإدارة املحتوى التلفزيوين لل�سركات املزودة 
الفيديو  ذلك حمتوى  الإنرتنت مبا يف  الت�سالت ومقدمي خدمات  خلدمات 

امل�ستقل و�سبكات توزيع املحتوى.
ذلك  الإنرتنت لقطاعات متعددة مبا يف  التلفزيون عرب  ا�ستعر�ست حلول  كما 
�سبكة  عرب  توفرها  والتي  وامل��ط��ارات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  واملطاعم  الفنادق 

الألياف ال�سوئية ب�سرعات بث ت�سل اإىل 10 جيجابت يف الثانية.
مع  اإن��ه   “ الإمارات”  “روؤية  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �ساحوه  حميد  وق��ال 
النت�سار املتنامي خلدمات التلفزيون املدفوع عالية اجلودة والعتمادية تبحث 
�سركات خدمات الت�سالت والإنرتنت عن �سركاء قادرين على تزويدهم بحلول 
للدول  وال�سبكية  التقنية  التحتية  البنية  اإمكانات  مع  تتنا�سب  �ساملة  حمتوى 
التي تعمل فيها وبف�سل عالقاتنا القوية مع اأبرز الالعبني الدوليني يف �سناعة 
واآ�سيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  التلفزيونية  وال��ق��ن��وات  وامل��ح��ت��وى  الإع���الم 
ال�سنوات ميكننا ذلك من  واأوروب��ا واأمريكا واخل��ربة التي اكت�سبناها على مدار 
تطويع املحتوى وفقاً ملتطلبات تلك ال�سركات وتعزيزها بخدمات ت�سغيلية مدارة 

ذات كفاءة عالية “.
واأ�ساف “ اإن الإمارات متلك واحدة من اأف�سل ال�سبكات التي متكننا من حتميل 
خدماتنا عرب الألياف ال�سوئية وهناك دول اأخرى ل تتمتع بنف�س امل�ستوى من 
اجلاهزية ال�سبكية ويف هذه احلالة نلجاأ اإىل تقنية حمتوى الفيديو امل�ستقل حيث 
نقوم بتوفر املحتوى ملقدمي خدمات التلفزيون املدفوع عن طريق بروتوكول 
الإنرتنت املتاح فيها با�ستخدام تطبيق نقوم بت�سميمه وتوفره مثل تطبيق اإي-
املتخ�س�سني  من  املوؤهل  فريقنا  خالل  من  نعمل  اأننا  كما  باك�ستان  يف  جونيور 
لن�سمم  الأ�سواق  واجتاهات  متطلبات  بدرا�سة  املحتوى  اإدارة  بحلول  واخل��رباء 

ونقدم لعمالئنا املحتوى الأمثل وباللغات ال�سائدة يف اأ�سواقهم “.

اأ�سهر  6 خالل  املتع�سرين  فواتري  ل�سداد  ال�سارقة  كهرباء  مبادرة  من  ت�ستفيد  اأ�سرة   190
•• ال�صارقة -وام: 

ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
ا�ستفادت  اأ���س��رة   190 م��ن  اأك��ر  اأن 
مبادرة  التي قدمتها  امل�ساعدات  من 
الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  حياتهم  ن��ور 
ال�سارقة  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�سداد  يف  ل��ل��م��ت��ع�����س��ري��ن  اخل����ري����ة 
مببلغ  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  م�ستحقات 
األف   451 اأك����ر م��ن  ب��ل��غ  اج��م��ايل 
املا�سية  اأ���س��ه��ر  ال�ستة  خ��الل  دره���م 
وذلك يف اإطار تعزيز مبادئ امل�سوؤولية 
املجتمعية والعمل التطوعي وتزامنا 

مع فعاليات عام اخلر.
املهند�س  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  واأ�����س����ار 
ال��ل��ي��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة كهرباء  را����س���د 
التي  املبادرة  اأن  اإىل  ال�سارقة  ومياه 
ن���ور حياتهم  ب��ع��ن��وان  اإط��الق��ه��ا  مت 
ال�سارقة  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�سيا�سة  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي  اخل����ري����ة 
تهدف  التي  وا�سرتاتيجيتها  الهيئة 
التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  وت�سجع  ل��دع��م 
تعود باخلر والفائدة على املجتمع 
الأعمال  يف  امل�ساركة  ثقافة  وتنمية 

اخلرية والتطوعية بني الأفراد.
ولفت اىل ان املبادرة موظفي الهيئة 

ال�سارقة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  ب���ه 
ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���س��ع��دة ..م�����س��را اإىل 
اإدارة  الدائمة ملجل�س  التوجيهات  اأن 
بن  ع�سام  ال�سيخ  برئا�سة  اجلمعية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر 
التعاون  تفعيل  يف  اأ�سهمت  اجلمعية 
تعليمية  وم���وؤ����س�������س���ات  ه��ي��ئ��ات  م���ع 
ومنها  واجتماعية  وخدمية  واأمنية 
بحيث  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
متتد اأن�سطة اجلمعية اخلرية اإىل 

جميع �سرائح املجتمع.
حتملها  ال���ت���ي  ال���ر����س���ال���ة  اأن  واأك������د 
تو�سيل  ه��ي  عاتقها  على  اجلمعية 
م�ستحقيها  اإىل  امل��ح�����س��ن��ني  اأم�����وال 
كالزكاة  ال�����رب  اأع����م����ال  خ�����الل  م����ن 
باأنواعها  وال��ت��ربع��ات  وال�����س��دق��ات 
وامل���ر����س وكفالة  ال��ف��ق��ر  وم��ك��اف��ح��ة 
الأيتام  ودور  امل�ساجد  وبناء  الأي��ت��ام 
واملدار�س واملراكز ال�سحية وامل�ساريع 
الآبار  وحفر  الوقفية  ال�ستثمارية 
واإغ����اث����ة امل��ن��ك��وب��ني ك��م��ا اأن���ه���ا توزع 
وم�ساريع  العيد  وك�سوة  الأ���س��اح��ي 
اإفطار �سائم داخل الدولة وخارجها 
وتعمل على توفر م�ستلزمات الأ�سر 
قيم  خ��الل  م��ن  واملتعففة  املحتاجة 

اإ�سالمية اأ�سيلة.

ل�سالح  تربعات  جلمع  وامل�سرتكني 
عليهم  للتي�سر  امل��ح��ت��اج��ة  الأ����س���ر 
فواتر  قيمة  ل�����س��داد  وم�ساعدتهم 
الأ�سر  ع��ل��ى  امل�ستحقة  ال���س��ت��ه��الك 
�سداد  يف  ت���ع���رت  وال���ت���ي  ال���ف���ق���رة 
امل�ستحقات حتى ل يتم قطع خدمات 

الكهرباء واملاء والغاز عنهم.
على  حت���ر����س  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو�����س����ح 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  مبداأ  تفعيل 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ي ت�����س��ارك يف تقدمي 
املجتمع  ل��ف��ئ��ات  وامل�����س��اع��دة  ال���ع���ون 
ح���ي���ث ح��ق��ق��ت امل�����ب�����ادرة ه���دف���ه���ا يف 
الأ�سر  من  املجتمع  لفئات  الو�سول 
امل��ت��ع��ف��ف��ة وامل���ح���ت���اج���ة م����ن خ���الل 
ت�سافر اجلهود مع جمعية ال�سارقة 
اخل��ري��ة التي ن��رى منها دائ��م��ا كل 
الأ�سر  اجلدية وال�سفافية يف خدمة 
الدعم  وتقدمي  واملحتاجة  الفقرة 
اإىل  املبا�سر وامل�ساعدة لهم ..م�سرا 
اجل��ان��ب��ني مميزة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اأن 
ون�����س��ع��ى م���ن خ����الل ه����ذه امل���ب���ادرة 
مل�������س���اع���دة اأك�������رب ع�����دد م����ن الأ�����س����ر 

املحتاجة واملتعففة.
وث��م��ن ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل ���س��ل��ط��ان بن 
جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  خ�����ادم 
الذي تقوم  الدور  ال�سارقة اخلرية 

ن��ور حياتهم  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
درا�سة  يف  �ساهمت  تفعيلها  مت  التي 
من  للم�ساعدة  امل�ستحقة  احل���الت 
درا�سة  يف  الهيئة  مع  التعاون  خالل 
احل������الت وت���ق���دمي امل�������س���اع���دة لهم 

وتخفيف معاناتهم.
واأث���ن���ى ع��ل��ى ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م بني 
ومياه  ك���ه���رب���اء  وه���ي���ئ���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
امل�����ج�����الت اخل���ري���ة  ال�������س���ارق���ة يف 
يعك�س  ال��ت��ع��اون  ذل���ك  اأن  ..م���وؤك���دا 
حر�س موؤ�س�سات الدولة على القيام 
ويرفع  الج��ت��م��اع��ي��ة  مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
م����ن م���ك���ان���ة ال���ع���م���ل اخل������ري بني 
كافة املوؤ�س�سات داخل اإمارة ال�سارقة 
ذات��ه موقع جمعية  الوقت  ويعزز يف 

ال�سارقة اخلرية.
بني  ال��ت��ع��اون  اآف�����اق  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
وم�ستمرة  م���ت���وا����س���ل���ة  اجل���ان���ب���ني 
ب��ه��دف ال��و���س��ول للعدد الأك���رب من 
امل��ح��ت��اج��ني وامل���ع���وزي���ن ..لف����ت����ا يف 
الوقت نف�سه اىل اأنه يتم بحث ملف 
ك���ل اأ����س���رة ع��ل��ى ح����دة ب�����س��ك��ل دقيق 
ووفق جلنة خا�سة للتاأكد من مدى 
للم�ساعدة من عدمه حتى  اأحقيتها 
تذهب  املتربعني  اأم��وال  اأن  نطمئن 

اإىل اأماكنها ال�سحيحة.

االأحياء االماراتية القدمية .. 
نب�س االأ�سالة يف زمن العوملة

•• اأبوظبي-وام:

للحياة  وال��ع��ودة  ب��الأم��ان  والإح�سا�س  وال�سوق  الج���داد واحل��ب  اأث��ر  يبقى 
الب�سيطة والطفولة وذكرياتها التي نفتقدها يف ع�سر العوملة هي الدافع 

للكتابة عن الفرجان الحياء القدمية وزيارتها من حني لآخر.
ويبحث الكاتب عن ف�سحة من الزمن املنفلت منه فيجدها يف مدن الإمارات 
الإن�سان  ت�سد  وال��ت��ي  احل�ساري  عمقها  ويف  ال���رتاث  يف  ال�ساربة  الرائعة 
التي حتاول  العوملة اجلارفة  اإىل هويته وثقافته برغم  الإماراتي والزائر 
التيار الذي ل  تغير كل المناط وطم�س الهويات الثقافية و�سحبها مع 

نعرف م�ساره وتغيب عنا نهايته.
واملدن  ال�ساهقة  والب���راج  الإم���ارات  تعي�سه  ال��ذي  ال��زاه��ي  ورغ��م احلا�سر 
املتكاملة ومراكز الت�سوق الكرب يف العامل اإل ان الدولة حر�ست يف و�سط 
م��راك��ز ه��ذه امل���دن احل��دي��ث��ة ان حت��اف��ظ على الح��ي��اء ال��ق��دمي��ة وو�سعت 
عمارة  من  بها  وما  القدمية  الحياء  بقاء  ت�سمن  وخطط  ا�سرتاتيجيات 
طينية مما جعل مالمح المارات القدمية مل تذب وتنتهي امام ثورة البناء 

الهائلة واملدنية احلديثة.
ول تزال فرجان المارات حتافظ على طابعها التقليدي وتراثها املعماري 
ال�ساخمة  واملجمعات  واملباين  الم��ارات  ت�سهده  الذي  الهائل  التطور  رغم 

التي تتميز بها مدننا احلديثة.
وي�سعر الزائر لتلك الفرجان اأنه يتن�سم رائحة التاريخ وعبق املا�سي وتقوده 
املباين الطينية اىل تلك الذكريات التي حدثه عنها الآباء والجداد وتلك 

اليام التي تتغنى كتب التاريخ بطعمها وعذوبتها التي ل متحى.
حيث  مهما  موقعا  الفرجان  تلك  حتتل  اجلميلة  الماراتية  امل��دن  وو�سط 
تعرف املناطق باأ�سمائها فال يكاد املقيم او �سائق �سيارة الجرة يخطئها اذا 

ما ذكر له اأي زائر انها وجهته القادمة.
ومن ا�سهر فرجان ابوظبي القدمية فريج احل�سن والعتيبات والرميثات 

وفريج ال�سودان يف البطني.
نا�سر  وعيال  وال�سغاية  وال�سمال  الرا�س  منها  دي��رة  بر  فرجان  دب��ي  ويف 
واملرر اما حارة ال�سوق من فرجانها فريج عيال را�سد وال�سادة وعيال بطي 

كما يوجد فريج ال�سندغة والب�ستكية والرفاعة.
ومن ا�سهر فرجان ال�سارقة القدمية فريج العوي�سات وبن خادم واآل بومهر 

وال�سويهني والهويل وفريج ال�سوق وال�سيوخ والعبادلة واملريجة واآل علي.
ومن فرجان عجمان القدمية فريج ليوارة والفريج ال�سرقي ونخل مرمي 

وفريج ال�سوق وال�سيوخ وبن لوتاه والعبادلة.
والرا�س  والغب  وال�سوق  والف�ست  واللبنة  ال�سيوخ  فريج  القيوين  ام  ويف 

والظهر ومنطقة اللزمية.
العويد  الفجرة فريج  وامل��ح��ارة ويف  بديع وميان  را���س اخليمة فريج  ويف 

وال�سرية والف�سيل والرغيالت وفريج غافة البحارة.
و�سمي بع�س تلك الفرجان باأ�سماء قاطنيها وكانوا عادة من كبار النواخذة 

حني كان القت�ساد الماراتي يعتمد على �سيد وجتارة اللوؤلوؤ .
كان  الفريج  كبر  او  النوخذة  ان  الرميثي:  �سعيد  حممد  امل��واط��ن  وق��ال 
وت�سوية  والنظام  الم��ن  عن  الول  امل�سوؤول  وه��و  املنطقة  م�سرف  مبثابة 

اخلالفات بني اجلران.
وا�ساف: ان كثر من فرجان المارات ل يزال يحتفظ حتى اليوم مبظاهر 
احلياة القدمية ولي�س املباين فقط .. مبينا ان الهايل ل يزالون يحتفلون 

باملنا�سبات مع بع�سهم بع�سا.
الطني  م��ن  ال��ق��دمي��ة  العربية  ال��ب��ي��وت  ت��رى  ال��ف��رج��ان  بتلك  م���ررت  واذا 
وال�سمنت  امل�سلح  واحل��دي��د  ال��ع��ومل��ة  زم��ن  تتحدى  ه��ن��اك  جاثمة  لت���زال 
والفولذ ال ان ذلك مل يعف قاطنيها من ا�ستخدام بع�س مظاهر احلداثة 
فرتى تقريبا يف كل بيت مكيفا �سغرا للهواء معلقا با�ستحياء يف اجلدار 

اخلارجي للمنزل.
وت�ستهويك البواب والنوافذ اخل�سبية وت�سعر وانت ت�سر بني البيوت وكاأن 
التاريخ يناديك لريك مدينة اثار حية مل تلم�سها املدنية احلديثة مبعناها 

الوا�سع ومل ت�ستطع ال تغير جزء ب�سيط منها ل يذكر يف عمر التاريخ.

بلدية احلمرية واملنطقة احلرة يبحثان التعاون 
امل�سرتك لتطوير ا�سرتاتيجيات العمل الثنائي

•• ال�صارقة _ الفجر:

ل  ا�ستقباله  خ��الل  احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  بحث 
�سعود �سامل املزروعي  مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية وهيئة املنطقة 
احلرة ملطار ال�سارقة الدويل �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك واإقامة امل�ساريع 

الثنائية بني البلدية واملنطقة احلرة.
الأول  اأم�س  �سباح  احلمرية  بلدية  مبقر  عقد  ال��ذي  الجتماع  بداية  ويف 
رحب ال�سام�سي باملزروعي واأ�ساد بدوره وحر�سه على التعاون الدائم بني 
واملنطقة  احلمرية  بلدية  يخ�س  فيما  امل�سرتكة  الأعمال  لتن�سيق  البلدية 

احلرة باحلمرية .
بدوره اأكد �سعود �سامل املزروعي  مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية على 
التن�سيق  يف  اأعمالها  منظومة  وفق  اإليه  تطلع  وما  احل��رة  املنطقة  خطط 
والتوا�سل الدائم مع كافة القطاعات وتعزيز التعاون مع بلدية احلمرية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتطلعات  روؤى  وف��ق  امل�سرتكة  امل�ساريع  لتن�سيق 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 

ال�سارقة _ حفظه اهلل ورعاه _
وجرى خالل الجتماع ا�ستعرا�س امل�ساريع امل�سرتكة بني البلدية واملنطقة 
والتحديات امل�ستقبلية و�سبل دعم ا�سرتاتيجيات توطيد العالقات الثنائية 
بني الطرفني يف جمالت التوا�سل الدائم لتطوير اخلطط والعمليات مبا 

يخدم توجهات حكومة ال�سارقة لتطوير املنطقة يف املجالت املختلفة .
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

توا�سل اأم�س هطول الأمطارامل�سحوبة 
مناطق  جميع  ع��ل��ى  وال��رع��د  ب��ال��ربق 
كميات  وراءه����ا  خملفة  اخليمة  راأ����س 
ك��ب��رة م���ن امل���ي���اه ال��ت��ي جت��م��ع��ت على 
�سكل برك �سخمة يف الأحياء ال�سكنية 
والطرق . قال املهند�س اأحمد احلمادي 
واخلدمات  الأ�سغال  دائ��رة  ع��ام  مدير 
العامة ان الدائرة تبذل جهودا كبرة 
الأ  مياه  م�سكلة  لح��ت��واء  ومت�سارعة 
والأحياء  ال�سوارع  يف  املتجمعة  مطار 

  34 ت����وزي����ع   ال�����س��ك��ن��ي��ة م�����س��را اىل 
على  توزيعها  مت  تنكرا  و37  م�سخة 

املناطق املت�سررة .
وتابع قائال : اأ�سفرت اجلهود املبذولة 
الأمطار  مياه  م�سكلة  على  لل�سيطرة 
ح���ت���ى ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ة ع����ن ���س��ح��ب ما 
م���ل���ي���ون ج����ال����ون وقد   20 ي�������س���اوي  
ري  يف  منها  لال�ستفادة  تخزينها  مت  
املزروعات مو�سحا امكانية زيادة عدد 
ادارة  مع  بالتعاون  وامل�سحات  التناكر 
احلمادي  وب��ح�����س��ب   . امل����دين  ال���دف���اع 
العامة  واخل��دم��ات  الأ�سغال  دائ��رة  اأن 

 480 تلقت منذ بدء هطول الأمطار 
اقتالع  بينها  امل��ت�����س��رري��ن  م��ن  ب��الغ��ا 
اأ�سجار وجمموعة انهيارات وقد كانت 
الأمطار متجمعة يف  مياه  كمية  اأكر 
وال�سمايل  اجل��ن��وب��ي  ال��ظ��ي��ت  منطقة 

وخزام واجلولن والرم�س .

بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكني الطالب اقدر 

 حملة �سالمة الطفل تعقد ور�سًا تعريفية مبخاطر اجلرائم االإلكرتونية

على هام�س املوؤمتر الدويل للكيمياء برعاية حاكم راأ�س اخليمة 

احتاد الكيميائيني العرب يعتمد موزة ال�سام�سي رئي�سًا له ويعتمد اجلائزة واأوملبياد واأ�سبوع الكيمياء العربي
•• راأ�س اخليمة –الفجر: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
اليوم الأحد  راأ���س اخليمة ينعقد  حاكم 
الثامن  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  م���ار����س   26
حتت  العرب  الكيميائيني  لحت��اد  ع�سر 
امل�ستقبل  ك��ي��م��ي��اء  ا���س��ت�����س��راف  ���س��ع��ار 
28 م��ار���س اجل���اري يف  وي�ستمر ح��ت��ى  
اخليمة  ب��راأ���س  احل��م��راء  هيلتون  فندق 
دولة   20 م��ن  جمعية   17 مب�����س��ارك��ة 
ع��رب��ي��ة وي��ن��اق�����س امل����وؤمت����ر 38 ورق���ة 
علمية بحثية كيميائية بهدف التوا�سل 
يف  العلمية  العقول  ب��ني  البناء  العلمي 
م�ستقبل  وا�ست�سراف  املختلفة  املجالت 
الكيمياء من خالل التطبيقات احلديثة 

يف جمال ال�سناعة والطب والبيئة .
ال�ساد�س  العام  الإجتماع  اليوم  وانعقد 
لإحت���اد  الأع���ل���ى  للمجل�س  وال��ث��الث��ني 
الكيميائيني العرب للدورة على هام�س 
اجتماعاته  ب��داي��ة  يف  واع��ت��م��د  امل��وؤمت��ر 
الم���������ارات رئ��ي�����س��ة ل����ل����دورة اجل���دي���دة 
ل���الحت���اد ب��رئ��ا���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���وزة 
اجلمعية  رئي�سة  ال�سام�سي  مطر  �سيف 

الكيميائية الماراتية .
الكرمية  ب��ال��رع��اي��ة  ال�سام�سي  واأث���ن���ت 
ال�سمو  �ساحب  يقدمه  ال���ذي  وال��دع��م 
ل��ل��ح��دث موؤكدة  را�����س اخل��ي��م��ة  ح��اك��م 
لهذه  العرب  الكيميائيني  عموم  تقدير 
الرعاية ال�سامية التي متثل دعما قويا 
الكيميائية  واجلمعيات  الحت��اد  مل�سرة 
العربي وهذا هو ثاين اجتماع  بالوطن 
ع���ام ل��الحت��اد يعقد يف دول���ة الم����ارات 
الرئي�سة  وع����ربت   . امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
مامية  الربوفي�سورة  لالحتاد  ال�سابقة 
املغربية  اجل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������س���ة  ال�����غ�����ازي 
امل�ستدامة  للتمنية  التحليلية  للكيمياء 
را���س اخليمة على  عن تقديرها حلاكم 
رعايتها لالجتماع واملوؤمتر العام �ساكرة 
اجل��م��ع��ي��ات وال��ن��ق��اب��ات الأع�������س���اء على 

تفاعلهم خالل الدورة املا�سية .

وق�����ال م���ن ج��ه��ت��ه اأم�����ني ع����ام الحت����اد 
ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��ي��در ب��ه��ب��ه��اين انه 
اطلع الجتماع على ا�ستعدادات اجلمعية 
الكويتية الكيميائية ل�ست�سافة اوملبياد 
الكيمياء العربي التا�سع يف اكتوبر القادم 
الجتماع  ون��اق�����س  الردن  اع��ت��ذار  ب��ع��د 
تفعيل الأ�سبوع العربي للكيمياء والذي 
ي�����س��ادف الأ����س���ب���وع الأخ������ر م���ن �سهر 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام وح���ث اجلمعيات 
ع��ل��ى خماطبة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
والتفاعل  للم�ساركة  دولها  يف  ال��وزارات 
يف ن�سر ثقافة الكيمياء وا�ساد الجتماع 
دولة  ال��رتب��ي��ة يف  وزي���ر  م��ع��ايل  بتفاعل 
الأ�سبوع  مع  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
دور  تفعيل  مت  ك��م��ا  للكيمياء  ال��ع��رب��ي 
وزارة الرتبية بدولة الكويت من خالل 
اأ�سبوع  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ط��الب��ي��ة  م�����س��ارك��ات 
ال��ك��ي��م��ي��اء،  ك��م��ا ���س��ارك��ت ال��ع��دي��د من 
لفعاليات  العربي  الوطن  يف  اجلامعات 
ال�سبوع ، كما تفاعل يف ح�ساب الأ�سبوع 
عرب �سبكات التوا�سل الإلكرتوين اأكر 
من خم�سة اآلف كيميائي ومهتم.ورحب 
الكيميائية  اجلمعية  برعاية  الجتماع 
للجائزة  الأوىل  ل���ل���دورة  ال�����س��ع��ودي��ة  

العربية للكيمياء ، 

ال����ك����وي����ت����ي����ة على  اجل���م���ع���ي���ة  و�����س����ك����ر 
تخ�سي�سها مكتب خا�س بكافة املتطلبات 
ل��الم��ان��ة ال��ع��ام��ة مل��ت��اب��ع��ة ك��اف��ه الم���ور 
اخلا�سة بالحتاد ، وعلي تقدميهم تلك 
مكتب  اأداء  لتطوير  �سعيا  الت�سهيالت 

المانة العامة لالحتاد .
ال�سعودية  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ج��ه��ود  وا�����س����اد 
ب�ساأن  ب��ال��ري��ا���س  �سعود  امل��ل��ك  وج��ام��ع��ة 
اك�سفورد  م��ع��ج��م  اإع�����داد  م��ن  الن��ت��ه��اء 
وبجهود   ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ل��ل��م�����س��ط��ل��ح��ات 
للكيمياء  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��ل��ة  ا����س���داره���ا 
العرب  الكيميائيني  احتاد  مع  بالتعاون 
وامل�����س��ن��ف��ة ���س��م��ن ال��ت�����س��ن��ي��ف ال����دويل 
ISI. حيث  �سوي�سرا  ال�سيفر-  النا�سر 
عند  م��رت��ف��ع��اً  ت��اأث��ره��ا  م��ع��ام��ل  ا�ستمر 
3.613 يف يونيو 2016م وقد وافقت 
اجلامعة على رفع عدد اأعداد املجلة من 
6 اأعداد يف ال�سنة اإىل 8 اأعداد يف ال�سنة 
وهو ما يعد قفزة نوعية يف تاريخ املجلة 
مع ارتفاع معدل تقدمي الأوراق بحدود 

230 ورقة علمية يف ال�سنة.
واط��ل��ع الج��ت��م��اع ع��ل��ى ج��ه��ود المانة 
الماراتية  واجلمعية  لالحتاد   العامة 
يف متابعة ت�سجيل الحتاد بالتعاون مع 
غرفة جتارة و�سناعة دبي بهدف النظر 

يف امكانية ت�سجيل الحتاد .
وا�سادت المانة العامة بجهود اجلمعية 
طباعة   اجن���از  الإم���ارات���ي���ة  الكيميائية 
اجلزء الثاين من كتاب اأوملبياد الكيمياء 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  برعاية  العربي 
،  وجهود طباعه اجلدول  راأ�س اخليمة 
الدوري احلديث م�سافا اليه 3 عنا�سر 

جديدة ، والتي مت اكت�سافها موؤخرا.
م�سوده  �سياغة  العامة  المانة  وتابعت 
ع��ق��د مل�����س��روع ت��ال��ي��ف ك��ت��اب ح��دي��ث يف 
ال��ع��رب��ي��ة من  باللغة  ال��ع��ام��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء 
حلفظ  وذل��ك  ال�سعودية  اجلمعية  قبل 
للموؤلفني  وال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  احل��ق��وق 
وبدعم  ال����ع����رب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ني  واحت�������اد 

م�سكور من اجلمعية ال�سعودية.
واأكدت الأمانة العامة على عقد اجتماع 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل����الحت����اد يف دورت�����ه 
الكويت  دول����ه  وال��ث��الث��ني يف  ال�����س��اب��ع��ة 
من  با�ست�سافة   ، 2018م  م��ار���س  يف 
انعقاد  وم���ق���رتح  ال��ك��وي��ت��ي��ه  اجل��م��ع��ي��ة 
الدورة الثامنة والثالثون يف جمهورية 
  2019 ال���ع���ام  ال�����س��ق��ي��ق��ه يف  ال�������س���ودان 
م��ت��زام��ن��ا م���ع امل����وؤمت����ر ال��ت��ا���س��ع ع�سر 
اجلمعية  الخ���وة يف  م��ن  برغبة  وذل���ك 
ال�سودانية خالل اجتماع املجل�س العلي 

والثالثون  اخلام�سة  دورته  لالحتاد يف 
يف مراك�س – اململكة املغربية.

بال�سكر  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  وت���ق���دم���ت 
الكيميائيني  احت��اد  لرئي�سة  والتقدير 
مامية  الربوفي�سورة    ال�سابقة  العرب 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  ال��غ��ازي 
امل���غ���رب���ي���ة ل��ل��ك��ي��م��ي��اء ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة من 
الأمني  و���س��ك��ر  م�����س��ت��دام��ة  تنمية  اأج����ل 
حيدر  الدكتور  ال�ستاذ  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
بهبهاين الإخوة الزمالء مكتب الحتاد 
وال�����س��ك��رت��اري��ة الإع���الم���ي���ة يف الحت���اد 
الأ���س��ت��اذ ج��م��ال ب��ن ن��ا���س��ر ال��ع��ت��ي��ب��ي، و 
على  العجمي  ح��م��دان حممد  ال��دك��ت��ور 
الأ�سبوع  ���س��ع��ار  ت�����س��م��ي��م  يف  ج��ه��وده��م 
واقرتاح   ، وتعميمه  للكيمياء  ال��ع��رب��ي 
تفعيل منا�سطه وتن�سيط ح�ساب الحتاد 
يف مواقع التوا�سل الإلكرتوين والعمل 
املنتميه  والنقابات  اجلمعيات  حث  علي 
لأ�سبوع  ال��ف��ع��ال��ة  ب��امل�����س��ارك��ه  ل���الحت���اد 

الكيمياء للعام 2016.
دعوة ا�صيوية

وح�������س���ر الج����ت����م����اع  وف�����د م����ن احت����اد 
اجل��م��ع��ي��ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الآ����س���ي���وي���ة “ 
جا�سم  الربوفي�سور  برئا�سة   “ اأ�سي�س 
الدين احمد رئي�س الحتاد  الذي �سكر 
مب�ساركة   ورح��ب  وال�ست�سافة  ال��دع��وة 
والردن  وال��ك��وي��ت  وال��ع��راق  ال�سعودية 
العربية  ودعا لن�سمام بقية اجلمعيات 
يف الحت�����اد ال���س��ي��وي وق����ال : الحت���اد 
وم��ن��ظ��م��ات كيميائية  ج��م��ع��ي��ات  ي�����س��م  
ال��ب��ل��دان والأقاليم  31  دول���ة م��ن  م��ن 
يف اآ�سيا واملحيط الهادئ التي تتاألف من 
، وميكن  الفردية  املوؤهلني  الكيميائيني 
واملحيط  اآ�سيا  يف  ك��اأف��راد  للكيميائيون 
يهدف  وان���ه  الحت����اد.  ال��ه��ادئ ع�سوية 
اىل تعزيز النهو�س والتقدير للكيمياء 
يف  امل��ح��رتف��ني  الكيميائيني  وم�����س��ال��ح 
عام  تاأ�س�س  وق��د  الهادي  واملحيط  اآ�سيا 
2005، وله جمموعة من ال�سدارات  
http://  : عنوانه  الكرتوين  وموقع 
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�سرطة ال�سارقة تطلع على حوكمة راأ�س اخليمة 

•• دبي-وام:

القت�ساد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  بحث 
�سفرة  اي�����س��ك��وب��ار  ميند�س  ال��ي��زاب��ي��ث  فران�سي�سكا  و���س��ع��ادة 
املك�سيك لدى الدولة ام�س �سبل تعزيز اأوجه التعاون يف عدد 

من املجالت التي حتتل اأولوية لدى اهتمامات البلدين.
كما تطرق اللقاء � ال��ذي عقد يف دي��وان ع��ام ال���وزارة يف دب��ي � 
اإىل ن��ت��ائ��ج ال���زي���ارة الأخ�����رة ل��وف��د ال���دول���ة ب��رئ��ا���س��ة معايل 
املن�سوري اإىل املك�سيك وما اأ�سفرت عنه من حتديد عدد من 
بني  امل�سرتك  التعاون  خارطة  على  الأول��وي��ة  ذات  القطاعات 
البلدين املرحلة املقبلة واأبرزها يف املجال الزراعي وال�سناعات 
اأهمية تعزيز  تاأكيد اجلانبني  الغذائية وال�سياحة ف�سال عن 
اإتاحة  على  مبا�سر  اأث��ر  له من  ملا  الطران  التعاون يف قطاع 

فر�س اأو�سع للتبادل التجاري وال�سياحي.
دولة  ام�����س ح��ر���س  ل��ه  امل��ن�����س��وري يف ت�سريح �سحفي  واأك���د 
مع  والقت�سادية  التجارية  عالقاتها  تعزيز  على  الإم����ارات 
الإمكانيات  تعك�س  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ب��ه��ا  والرت���ق���اء  املك�سيك 

والقدرات املتاحة لدى البلدين.
ي�سهد  البلدين  بني  اخلارجية  التجارة  حجم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
النفطي مليار  التجاري غر  التبادل  اإذ جتاوز  منوا ملمو�سا 
دولر �ساملة التجارة يف املناطق احلرة خالل ال�سهور الت�سعة 
الأوىل من العام املا�سي. واأفاد املن�سوري باأن الزيارة الأخرة 
املا�سي  العام  من  نوفمرب  خ��الل  املك�سيك  اإىل  ال��دول��ة  لوفد 
حتمل  التي  القطاعات  من  عدد  على  ال�سوء  ت�سليط  �سهدت 
فر�س واعدة لإقامة �سراكات و�سخ ا�ستثمارات م�سرتكة بني 
وال�سناعات  الزراعية  املنتجات  جم��الت  يف  �سيما  ل  البلدين 
التي تعد من  ال�سياحي  املجال  ال�ستثمار يف  واأي�سا  الغذائية 

اأكر القطاعات املوؤهلة لتحقيق منوا ملحوظا املرحلة املقبلة. 
واأكد معاليه اأهمية عقد ملتقيات الأعمال بني البلدين وتبادل 
الزيارات على امل�ستويني احلكومي والقطاع اخلا�س ملا توفره 
املعلومات  وتبادل  للتباحث  مثالية  من�سة  من  اللقاءات  تلك 
حول اأبرز القطاعات املر�سحة لقيادة مرحلة اأكر تقدما من 

العالقات القت�سادية والتجارية امل�سرتكة بني البلدين.
عملية  خطوات  املقبلة  املرحلة  ت�سهد  اأن  �سرورة  على  و�سدد 
اأثر مبا�سر  اأطر التعاون يف قطاع الطران ملا له من  لتعزيز 
يف م��د ج�����س��ور ال��ت��ع��اون ودف���ع ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال�سياحي 
املوقع  اأنه يف ظل  املن�سوري  واأو�سح  م�ستويات متقدمة.  اإىل 
اجلغرايف املتميز للدولة فاإن تعزيز التعاون امل�سرتك يف جمال 
الطران يفتح اأمام اجلانبني الفر�سة للو�سول اإىل كثر من 
اأو على م�ستوى  ال��واع��دة الأخ��رى �سواء يف املنطقة  الأ���س��واق 
دول اأمريكا الالتينية. من جهتها اأعربت �سعادة اي�سكوبار عن 
�سعادتها بتمثيل بلدها لدى دولة الإمارات يف ظل ما تتمتع به 

من مكانة اإقليمية ودولية متميزة على ال�سعد كافة.
التعاون  اآفاق  اأولوياتها تطوير  ت�سع �سمن  بلدها  اإن  وقالت 
الق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري م��ع دول���ة الإم����ارات وتتطلع لتعزيز 
اجلانبني  بني  والقت�سادية  التجارية  الوفود  زي��ارات  تبادل 
الأعمال  جمتمع  تقريب  يف  ي�سهم  مبا  املقبلة  املرحلة  خالل 
العالقات  حجم  لتنمية  ال��واع��دة  الفر�س  اأب���رز  وا�ستك�ساف 

التجارية وال�ستثمارية بني البلدين ال�سديقني.
بني  التعاون  اأوج��ه  تطوير  اأهمية  اي�سكوبار  ال�سفرة  واأك��دت 
تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  ال��ط��ران  قطاع  يف  ال�سديقني  البلدين 
خ�سو�سا  واع��دة  ا�ستثمارية  فر�س  وتوليد  التوا�سل  قنوات 
يف ظ��ل م��ا يتمتع ب��ه ه��ذا القطاع احل��ي��وي م��ن م��ع��دلت منو 

عالية.

املن�سوري و�سفرية املك�سيك يبحثان تعزيز التعاون بني بلديهما

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ل���واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
�سرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
مبكتبة  اأم�����س  �سباح  اخليمة  راأ����س 
ل�سرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  وف������د 
�سامل  العميد علي  برئا�سة  ال�سارقة 
اخليال مدير عام العمليات املركزية 
املرافق  وال��وف��د  ال�����س��ارق��ة  ب�سرطة 
ل����ه، وذل����ك ب��ه��دف اط��الع��ه��م على 
تطبيق  جم��ال  يف  املمار�سات  اأف�سل 

احلوكمة.
عقد اجلانبان اجتماعا حيث تراأ�س 

العميد طارق حممد بن �سيف مدير 
م��ك��ت��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام رئ��ي�����س فريق 
بح�سور  بالقيادة،  احلوكمة  معيار 
اخلبر �سيف ال�سفري خبر التميز 
وال�سرتاتيجي  امل��وؤ���س�����س��ي  والأداء 
م�ست�سار   - اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ب�سرطة 
معيار  فريق  اأع�ساء  وكافة  الفريق 

احلوكمة. 
وخالل الزيارة مت ا�ستعرا�س جتربة 
اخل���ي���م���ة يف جمال  راأ��������س  ����س���رط���ة 
نتائج  خ��الل  م��ن  احلوكمة  تطبيق 
وقدرات  ومقايي�س  الأداء  موؤ�سرات 
ملتطلبات  وف���ق���اً  احل���وك���م���ة  م��ع��ي��ار 

منظومة التميز احلكومي - اجليل 
الرابع.

ا���س��ت��ع��را���س مرتكزات    وك��ذل��ك مت 
امل�سوؤولية  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  احل���وك���م���ة 
والإف�ساح،  وال�سفافية  وامل�����س��ائ��ل��ة، 
جمالت  وبيان  والعدالة،  والنزاهة 
العمل  ل��ط��ب��ي��ع��ة  وف����ق����اً  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

ال�سرطي.
  واأ���س��اف العميد ط��ارق حممد بن 
�سيف خالل الجتماع باأن احلوكمة 
والتوجيه  ل���ل���رق���اب���ة  ن���ظ���ام  مت���ث���ل 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي امل��وؤ���س�����س��ي، وحت���دد 
والعالقات  واحل���ق���وق  امل�����س��وؤول��ي��ات 

بني جميع الفئات املعنية يف املوؤ�س�سة 
املتميزة.

اأك�����د اخل���ب���ر �سيف    وم����ن ج��ان��ب��ه 
احلوكمة  نظام  دور  على  ال�سفري 
الر�سيد  ال��ق��ي��ادي  ال���ق���رار  �سنع  يف 
حتقيق  يف  دوره����ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،
العدالة وال�سفافية والنزاهة يف بيئة 
العمل املوؤ�س�سي، حتى اأ�سحت معيار 
رئي�سي من معاير الأداء املتميز يف 

القطاع احلكومي.
وفد  رئي�س  اأ�ساد  الجتماع  ختام  يف 
ال�ستقبال  بح�سن  ال�سارقة،  �سرطة 
وباأهمية املعلومات و اخلربات التي 

ح�����س��ل��وا ع��ل��ي��ه��ا م���ن ���س��رط��ة راأ�����س 
على  موؤكداً  املجال،  هذا  يف  اخليمة 

الزيارات  ه��ذه  مثل  تكثيف  ���س��رورة 
لال�ستفادة  دوري  ب�سكل  اللقاءات  و 

امل�ستمرة يف تطوير العمل ال�سرطي 
القيادات على م�ستوى  بني خمتلف 

ال�����دول�����ة، ك���م���ا مت ت����ب����ادل ال������دروع 
التذكارية بني اجلانبني. 

•• ال�صارقة-الفجر:

احلفاظ  اإىل  الهادفة  جهودها  �سمن 
وحمايتهم،  الأط���ف���ال  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 
اإحدى  الطفل،  �سالمة  حملة  مت  نظرّ
ل�سوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  م����ب����ادرات 
الأ����س���رة ب��ال�����س��ارق��ة، وب��ال��ت��ع��اون مع 
برنامج خليفة لتمكني الطالب اأقدر 
، خم�س ور�س عمل للتوعية مبخاطر 
اجلرائم الإلكرتونية، ا�ستهدفت فيها 
خم�س  م���ن  وط���ال���ب���ة،  ط��ال��ب��اً   475

مدار�س يف اإمارة ال�سارقة. 
اأب����رز املخاطر  ال��ور���س  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الأطفال  لها  يتعر�س  اأن  ميكن  التي 
اجلرائم  مثل  الإن��رتن��ت،  �سبكة  ع��رب 
لها  ال��ت�����س��دي  وكيفية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وت���ن���اول���ت جرائم  م��ع��ه��ا.  وال��ت��ع��ام��ل 
الخ�������������رتاق وال������ت������زوي������ر وال�����ق�����ذف 
والعقوبات  والت�سريعات  والت�سهر، 
عن  ف�����س��اًل  ب��ه��ا،  املتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
تو�سيح املخاطر التي تتمثل يف غرف 
رها بع�س الألعاب  الدرد�سة التي توفرّ
الإل��ك��رتون��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��رف يف 
اأو  التعر�س ملحتوى غر لئ��ق،  ح��ال 

لنتهاك اخل�سو�سية.

مدير  اليافعي،  �سالح  هنادي  وقالت 
الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  اإدارة 
رئي�س اللجنة املنظمة حلملة �سالمة 
���د احل��م��ل��ة م���ن خالل  ال��ط��ف��ل: ت���وؤكرّ
ت�سليط  اأهمية  ال��ور���س  لهذه  عقدها 
الرقمي  الواقع  خماطر  على  ال�سوء 
اأن يتعر�س لها الأطفال،  التي ميكن 

للتعامل معها،  اأب��رز احللول  وتقدمي 
ف�ساًل عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم 
البحث  جم���������الت  يف  وت���ث���ق���ي���ف���ه���م 
والقراءة ليكونوا قادرين على جتنرّب 
الإلكرتونية  وامل��خ��اط��ر  ال��ت��ه��دي��دات 

م�ستقباًل . 
عاتقنا  على  تقع  اليافعي:  واأ���س��اف��ت 

م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رة يف احل���ف���اظ على 
����س���الم���ة واأم���������ن ه������ذا اجل�����ي�����ل، ل���ذا 
امل�����دار������س،  اإىل  م���ب���ا����س���رة  ت���وج���ه���ن���ا 
لتمكني  خليفة  برنامج  مع  بالتعاون 
توعية  اق��در، وعملنا على   - الطالب 
اأولياء  اإر����س���اد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ط��الب 
واملعلرّمني حول كيفية متابعة  الأمور 

ا�ستخدامهم  ف���رتة  خ���الل  الأط���ف���ال 
ممار�سة  م��ن  ومتكينهم  الإن���رتن���ت، 
اإىل  والهادف  الفاعل  الرقابي  دورهم 
الف�ساء  م��ع  الأم��ث��ل  التعامل  ت��اأم��ني 

الإلكرتوين . 
وق��������ال ال���ع���ق���ي���د اخل����ب����ر ال���دك���ت���ور 
اإدارة  ال��دب��ل، م��دي��ر  اإب��راه��ي��م حممد 
خدمة التدريب الدويل، املن�سق العام 
الطالب:  لتمكني  خليفة  ل��ربن��ام��ج 
�سالمة  ح��م��ل��ة  م����ع  ت���ع���اون���ن���ا  ي����اأت����ي 
باأهمية  اإمياننا  من  انطالقاً  الطفل 
وال�ستخدام  الآم������ن  ال���وع���ي  زي������ادة 
�سرائح  كافة  لدى  لالإنرتنت  الأمثل 
اخل�سو�س  وبوجه  واأف���راده،  املجتمع 
الذين يعتربون من  امل��دار���س  ط��الب 
الفئات الأكر عر�سة لأخطاره، نظراً 
لتعاملهم اليومي مع الإنرتنت الذي 
ب���ات ي��ع��د اأح���د اأه���م ���س��راي��ني احلياة 

اليومية .
واأ�ساد العقيد الدبل بالنجاحات التي 
واإقامة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن خ���الل  حت��ق��ق��ت 
العاملي  ب���ال���ي���وم  الح���ت���ف���ال  ب���رن���ام���ج 
دولة  م�ستوى  على  الآم��ن  لالإنرتنت 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف �سهر 
املوؤ�س�سات  مب�ساركة  املا�سي،  فرباير 

والدوائر احلكومية واخلا�سة، والدور 
امل��ح��وري ال��ذي اأخ��ذت��ه حملة �سالمة 
ا�ستكمال  يف  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل 
اأه��داف اليوم العاملي على مدار العام 

اجلاري يف اإمارة ال�سارقة .
و�����س����ارك يف ت���ق���دمي ال����ور�����س زاخ����ر 
خليفة  ب����رن����ام����ج  م�����ن  ال�������س���اف���ع���ي، 
ال��ذي و�سع   ، ال��ط��الب اق��در  لتمكني 
ع��دداً من الن�سائح والإر���س��ادات التي 
�سبكة  ا�ستخدام  اأث��ن��اء  اتباعها  يجب 
الإن�����رتن�����ت، وال����ت����ي م����ن ����س���اأن���ه���ا اأن 
الطالب،  خ�����س��و���س��ي��ة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
الأمان  م�ستويات  اأع��ل��ى  لهم  وحتقق 

ت�����س��ه��م يف عدم  ال���ت���ي  الإل�����ك�����رتوين، 
تعر�سهم لأي خطورة، بالإ�سافة اإىل 
لفت انتباههم لال�ستخدامات الأمثل 

ملواقع التوا�سل الجتماعي.
وع��ق��دت ال��ور���س ال��ت��وع��وي��ة للطالب 
الثالثة  ال���������دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن 
موؤخراً،  انطلقت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  م��ن 
الأطفال  ���س��الم��ة  م��و���س��وع  وت��ت��ن��اول 
الأمثل  وال�ستخدام  الإن��رتن��ت،  على 
نظراً  الجتماعي،  التوا�سل  لو�سائل 
املواقع  ان��ت�����س��ار  و���س��ه��ول��ة  ل�����س��رع��ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة، واإق����ب����ال ال��ك��ث��ر من 

الأطفال على ا�ستخدامها. 

ال��ط��ف��ل هي  ���س��الم��ة  اأن حملة  ي��ذك��ر 
الأعلى  املجل�س  اإدارة  تنفذها  مبادرة 
قرينة  بتوجيهات  الأ����س���رة،  ل�����س��وؤون 
�سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة، 
التوعية  ن�����س��ر  اإىل  احل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
الأطفال  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ال�ستقرار  وحت���ق���ي���ق  وح���م���اي���ت���ه���م، 
الو�سول  اأج��ل  م��ن  لهم،  الجتماعي 
بال�سحة  اأطفاله  يتمتع  جمتمع  اإىل 
النف�سية وال�سالمة اجل�سدية، يف جو 

من ال�ستقرار الأ�سري والنف�سي.

هطول املزيد من االأمطار على راأ�س اخليمة 
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اأخبـار الإمـارات

•• �رساييفو -وام:

املجل�س  ع�سوة  �سليمان  ع��زة  املهند�سة  ���س��ع��ادة  اأك���دت 
الوطني الحتادي اأن مواجهة الإرهاب والتطرف كاأحد 
اأخ��ط��ر م��ه��ددات الأم����ن وال���س��ت��ق��رار ال����دويل تتطلب 
تفعيل التعاون بني اجلهود احلكومية والربملانية على 
اإىل تعاون دويل  ال��دول والإقليم وتو�سيع ذلك  �سعيد 
م�سرتك الأمر الذي ي�ستدعي بناء �سراكة دولية فعالة 
واملنظمات  املوؤ�س�سات  توحيد جهود خمتلف  اإىل  ت��وؤدي 
مل��ك��اف��ح��ة ه���ذا اخل��ط��ر ال����ذي ب���ات ي�����س��ت��ه��دف املدنيني 
العامل  مناطق  خمتلف  يف  ال���دول  وا�ستقرار  الأب��ري��اء 

دون متييز.
جاء ذلك يف كلمة ال�سعبة الربملانية الإماراتية للمجل�س 
عزة  املهند�سة  �سعادة  األقتها  التي  الحت���ادي  الوطني 
���س��ل��ي��م��ان ع�����س��وة امل��ج��ل�����س خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ندوة 
اخلا�سة  وامل��ج��م��وع��ة  روث  روز   94 امل�����س��رتك  امللتقى 
حللف  الربملانية  للجمعية  التابعة  املتو�سط  بال�سرق 
�سمال الأطل�سي الناتو التي نظمتها اجلمعية بالتعاون 
اإن  وقالت  �سراييفو.  يف  والهر�سك  البو�سنة  برملان  مع 
طبيعة الإره��اب اأ�سبحت متغرة والإره��اب والتطرف 
اأو  ح�سارة  اأو  جن�سية  اأو  جن�س  اأو  بدين  يرتبطان  ل 
اإىل  منبهة   .. جغرافية  منطقة  اأو  جماعة  اأو  ثقافة 
عند  الإ���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة  م�سطلح  ا�ستخدام  خ��ط��ورة 

الإ�سارة اإىل تنظيم داع�س الإرهابي.
واأ�سارت اإىل اأهمية التفاق على تعريف �سامل لالإرهاب 
العامل مبا ل يعيق اجلهود  يكون مقبول جلميع دول 
غياب  ا���س��ت��م��رار  ف���اإن  واإل  الإره�����اب  ملكافحة  ال��دول��ي��ة 
التفاق الدويل على تعريف الإرهاب �سيوؤدي اإىل املزيد 

والأمن  لل�سلم  احلقيقية  والتحديات  التهديدات  من 
ال��دول��ي��ني و����س���ددت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور ال��ربمل��ان��ي��ني يف 
مكافحة اٍلرهاب من خالل �سن ومناق�سة الت�سريعات 
القادرة على جترمي الأعمال الإرهابية ومنع متويلها 
هذا  يف  احلكومية  ال�سيا�سات  على  الرقابة  اإىل  اإ�سافة 
ال�����س��اأن ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن اح����رتام ح��ق��وق الإن�����س��ان دون 

الإخالل مبعاير الأمن الوطني والقليمي.
املوؤ�س�سات  م��ع  العمل  على  ال��ربمل��ان��ات  ح��ث  اإىل  ودع��ت 
احلكومية املحلية على و�سع برامج لإعادة تاأهيل واإعادة 
ادماج الالجئني يف الدول املجاورة وكذلك برامج توعية 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الإع���الم  و�سائل  خ��الل  من 

اأن  واأو�سحت  املجتمع  يف  ودجمهم  الالجئني  مل�ساعدة 
العامل  اأزم���ات  ك��ل  الإم����ارات ثابتة جت��اه  �سيا�سة دول��ة 
العربية  ب��ال��ق��رارات  الل��ت��زام  على  تقوم  وه��ي  العربي 
خ�س�ست  وق��د  العربية  الأوط����ان  ل�ستقرار  ال��داع��م��ة 
اأكرب قدر من املعونات يف املجالت الإن�سانية والتنموية 
وتقدمي م�ساعدات �سخية ملخيمات الالجئني يف الأردن 
مع  بامل�ساركة  �سندوق  اإن�����س��اء  يف  وامل�ساركة  وال��ي��ون��ان 
بع�س الدول الأوروبية من اأجل اإنهاء املعاناة الن�سانية 
املهند�سة  �سعادة  واأك��دت  الأزم���ات.  ه��ذه  ت�ساحب  التي 
عزة �سليمان اأن دولة الإمارات اأ�سدرت قانون مكافحة 
الأفعال  ب��ت��ج��رمي  يق�سي  ال���ذي  والتمييز  ال��ك��راه��ي��ة 

كل  ومكافحة  ومقد�ساتها  الأدي����ان  ب����ازدراء  املرتبطة 
اأ�سكال التمييز والكراهية �سد الغر حيث اأنه من اأبرز 
الإ�سكاليات والتحديات التي تواجه املجتمعات العربية 
هي النزاعات الطائفية والدينية بني �سعوبها . واأ�سارت 
املوؤ�س�سة الدينية  اأن�ساأت مركز هداية  اأن الم��ارات  اإىل 
الأوىل للتدريب واحلوار والتعاون والبحوث يف جمال 
مكافحة التطرف العنيف بجميع مظاهره واأ�سكاله مبا 
يدعم اجلهود الدولية ال�ساعية ملنع اٍلرهاب ومكافحته 
ومركز الت�سالت الرقمية �سواب الذي اأن�ساأته الدولة 
بالتعاون مع الوليات املتحدة الأمريكية وغرها من 

القوى الدولية .
�سمال  حللف  الربملانية  للجمعية  يكون  اأن  اإىل  ودع��ت 
الأط��ل�����س��ي م�����س��اه��م��ة مم��اث��ل��ة ع��رب ا���س��ت��خ��دام �سبكات 
الدعائية  الأن�سطة  على  ل��ل��رد  الجتماعي  التوا�سل 
لتنظيم داع�س وغرها من املنظمات الإرهابية الأخرى 
ا�سرتاتيجية  وف��ق  ال��الج��ئ��ني  بو�سع  التوعية  ون�سر 
اإىل  لتو�سيلها  وال��ع��م��ل  امل��ع��ت��دل��ة  الأ����س���وات  لإع����الء 

مليارات الب�سر يف كل اأنحاء العامل .
ع��ل��ى م�ستوى  احل������وارات  ت���ب���ادل  اإىل  ال���ن���دوة  ه��دف��ت 
الأمنية  الق�سايا  ومناق�سة  امل�ساركة  ال���دول  برملانات 
الالجئني  اأزم��ة  اأب��رزه��ا  والتي من  العامل  املتف�سية يف 

وتنامي الرهاب يف العامل.
الأطل�سي  �سمال  حللف  الربملانية  اجلمعية  اأن  يذكر 
الناتو  الأع�����س��اء يف حلف  ال���دول  ب��رمل��ان��ات  م��ن  تتاألف 
وعددهم 28 دولة وتعترب من اأكر الكيانات الربملانية 
اأن��ه��ا تعترب هيئة  ال��دول��ي��ة ت��اأث��را ح��ول ال��ع��امل حيث 
حلف  يف  الرئي�سي  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  ل�سنع  برملانية 

الناتو.

•• ال�صارقة-وام: 

اأو�سى امل�ساركون يف املنتدى الدويل 
ل��الت�����س��ال احل��ك��وم��ي ب��ب��دء تنفيذ 
العربية  احلكومي  الت�سال  �سبكة 
ع��رب��ي��ة م�سرتكة  وت��اأ���س��ي�����س جل��ن��ة 
م��ه��م��ت��ه��ا ت��ق��دمي ال���دع���م واإط����الق 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا حتفيز 
برامج الت�سال احلكومي الداعمة 
جلهود الدول العربية نحو حتقيق 

التنمية امل�ستدامة.
اأو������س�����وا - يف خ����ت����ام دورت�����ه  ك���م���ا 
رعاية  حتت  عقدت  التي  ال�ساد�سة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
م����ار�����س  م�����ن  و23   22 ي�����وم�����ي 
ال�سارقة  اإك�سبو  م��رك��ز  يف  اجل���اري 
جمتمعية...  م�ساركة  �سعار  حت��ت 
مبادرات  ب��ح��زم��ة   - �ساملة  تنمية 
امل�ساركة  تفعيل  ت�ستهدف  تنفيذية 
العلمي  البحث  وت��دع��م  املجتمعية 
بالأطفال  وتهتم  والإع��الم  والبيئة 
والأ�سخا�س  ال�سن  وكبار  وال�سباب 

ذوي الإعاقة.
ب���ن اأحمد  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  وق�����ال 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
من  دورة  ك���ل  ن��ه��اي��ة  اإن  ل���الإع���الم 
ب��داي��ة ج��دي��دة ملرحلة  ه��ي  املنتدى 
احلكومي  الت�سال  تطورا يف  اأكر 
على  ال��ع��م��ل  م��ب��ا���س��رة  م����وؤك����دا   ..
تنفيذ تو�سيات وخمرجات املنتدى 
فعلية  م����ب����ادرات  اإىل  ل��رتج��م��ت��ه��ا 
منظومة  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ا  ت��ن��ع��ك�����س 
الت�������س���ال احل��ك��وم��ي وت�����س��اه��م يف 

تطويرها مبا يفيد املجتمعات.
للجهود  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  واأع����������رب 
واخلربات املتميزة التي ا�ست�سافتها 
ج��ل�����س��ات وم��ن�����س��ات امل��ن��ت��دى على 
م�����دار ي���وم���ني وان���ب���ث���ق ع��ن��ه��ا اإرث����ا 
ت�����س��ت��ف��ي��د منها  م��ع��رف��ي��ا ج����دي����دا 
بالت�سال  املعنية  القطاعات  جميع 
احل��ك��وم��ي وت���دع���م ج��ه��ود حتقيق 

التنمية ال�ساملة.
ووج����ه ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
جميع  اإىل  ال�������س���ك���ر  ال���ق���ا����س���م���ي 
ال��������دورة  اإجن���������اح  امل�������س���اه���م���ني يف 
وجميع  امل���ن���ت���دى  م����ن  ال�������س���اد����س���ة 
الرعاة واملتطوعني واأع�ساء اللجان 
اآليات  ل��دع��م  ال��ك��ب��رة  جل��ه��وده��م 
فريق عمل  وم�ساندة  املنتدى  عمل 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
التي  امل��ن��ت��دى  اأه������داف  يف حت��ق��ي��ق 
ت��رتج��م روؤي�����ة اإم������ارة ال�����س��ارق��ة يف 

الت�سال احلكومي.
النقبي  جواهر  ك�سفت  جهتها  من 
لالت�سال  ال���دويل  املنتدى  م��دي��رة 
تو�سيات  ق���ائ���م���ة  ع����ن  احل���ك���وم���ي 
ال�����س��اد���س��ة وال��ت��ي تت�سمن  ال����دورة 
علمية  مراكز  تاأ�سي�س  اإىل  الدعوة 
متخ�س�سة  وروح�����ي�����ة  وث���ق���اف���ي���ة 
بالأطفال والن�سء وال�سباب هدفها 
بناء وتعزيز ال�سخ�سية الجتماعية 
امللتزمة بق�سايا وم�سالح اأوطانهم 

وتفعيل م�ساركتهم املجتمعية.
وقد اأو�سى املنتدى بو�سع الربامج 
كبار  ب��رع��اي��ة  املرتبطة  التنفيذية 
اجتماعية  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ر  ال�����س��ن 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وتعزيز  ت��ت��واف��ق م��ع 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ودع����م برامج  اله��ت��م��ام 

ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وب����ن����اء ال����ك����وادر 
وامل��ه��ارات ال��الزم��ة لإجن���از اأهداف 

التنمية ال�ساملة.
ب��ال��ت��وا���س��ل مع  ال���ب���دء  اإىل  ودع�����ا 
على  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  اإدارات 
واملنطقة  اخل��ل��ي��ج  دول  م�����س��ت��وى 
الت�سال  �سبكة  لتاأ�سي�س  العربية 
مقرها  وي��ك��ون  العربية  احلكومي 
الدائم مدينة ال�سارقة ولها مكاتب 

متثيل يف جميع الدول الأع�ساء.
تطبيق  ب�����س��رورة  املنتدى  واأو���س��ى 
اآليات حديثة وع�سرية لتقييم حالة 
وانطباعات  ال�سائدة  ال��ع��ام  ال���راأي 
والأن�سطة  الربامج  اجلمهور حول 
تاأثر  وم��دى  التوعوية  احلكومية 
اأمناط الت�سال القائمة اإ�سافة اإىل 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  ب��ذل  ���س��رورة 
للمزيد من اجلهود الرامية لتعزيز 
من�سات  على  موؤثر  ب�سكل  وجودها 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي باتت 
ال��ي��وم الأك����ر ت��اأث��را ع��ل��ى اأمناط 
وتوظيف  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ت��ف��ك��ر 
الأكر  ال�سابة  ال��ك��وادر  م��ن  امل��زي��د 
ق�����درة ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ي م���ع اأمن����اط 

الت�سال احلديث.
امل�ساركة  ب��ت��ف��ع��ي��ل  اأو������س�����ى  ك���م���ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ن خ������الل الأ�����س����رة 
وامل����در�����س����ة وو����س���ائ���ل الإع��������الم يف 
تنمية  حتقق  تنموية  برامج  اإيجاد 
والهتمام  للمجتمعات  م�ستدامة 
باملحتوى الإعالمي الداعم جلهود 
التنمية ال�ساملة والقيم الإن�سانية.
الإعاقة  ذوي  عمل  ور�سة  وخرجت 
�����س����رورة   .. اأه����م����ه����ا  ب���ت���و����س���ي���ات 
ت��ع��ل��ي��م ل��غ��ة الإ�����س����ارة يف امل���دار����س 

املجتمع  اأف�����راد  ج��م��ي��ع  لي�ستطيع 
والعمل  الإ�����س����ارة  ب��ل��غ��ة  ال��ت��وا���س��ل 
ع��ل��ى اإ�����س����دار ك����ود الإم��������ارات رمز 
ال�ساملة  للبيئة  املعياري  الإم���ارات 
واملجتمع  واملوؤ�س�سات  لالأ�سخا�س 
وخرجت  امل�ستدامة.  للبيئة  كدليل 
ور����س���ة جم��ل�����س ����س���ورى الأط���ف���ال 
ال�ستدامة  حم���ور  ح���ول  بتو�سية 
حيث اقرتحت و�سع منبه ذكي على 
ع��ن م�سادر  للتنبيه  امل��ن��ازل  اأب���واب 
اخلروج  قبل  املطفاأة  غ��ر  الطاقة 
الفقر  على  الق�ساء  حم��ور  ويف   ..
املنتجة  الأ�سر  م�سروعات  دعم  يتم 
م���ن ال���ب���ل���دان ال���ف���ق���رة ب����دل من 
للحكومات..  املبا�سر  امل��ايل  الدعم 
باإن�ساء  اأو���س��ت  التعليم  حم��ور  ويف 
اخلري  الأط��ف��ال  تعليم  ���س��ن��دوق 
يف  الفقراء  الأطفال  وتعليم  لدعم 

العامل.
ال�سباب  جمل�س  تو�سيات  واأك����دت 
احلكومية  اجل��ه��ات  �سعي  ���س��رورة 
التوا�سل  م��ن�����س��ات  م��اه��ي��ة  مل��ع��رف��ة 
والتطبيقات الذكية الأكر انت�سارا 
وتاأثرا بهدف التوا�سل مع ال�سباب 
جمتمعية  �ساعات  اإت��اح��ة  و���س��رورة 
الإدارات  يف  ال���ع���م���ل  م����ن  ك����ج����زء 
احلكومية التي يعمل فيها ال�سباب 
التغير  اإح���داث  دوره���م يف  لتعزيز 
حميطهم  يف  امل��ط��ل��وب  الإي���ج���اب���ي 

وجمتمعهم.
دعا   .. ال��ن��ق��ب��ي  جل����واه����ر  ووف����ق����ا 
اإط��الق برامج  اإىل �سرورة  املنتدى 
وم�ستمرة  م��ت��خ�����س�����س��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
لأجهزة  املنت�سبني  م��ه��ارات  ل�سقل 
احل��ك��وم��ي مب���ا ي�سمن  الت�������س���ال 

للتطور  احل�����ك�����وم�����ات  م����واك����ب����ة 
الإعالم  لأمن��اط  وال�سريع  امل�ستمر 
متكني  و���س��رورة  اجل��دي��د  الرقمي 
ومنح  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  اإدارات 
الر�سمية  احل�سابات  عن  امل�سوؤولني 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على 
وال�سالحيات  امل���رون���ة  م��ن  امل��زي��د 
اجلمهور  م����ع  ال���ت���ف���اع���ل  مل���واك���ب���ة 
املوؤ�س�سة  �سمعة  يعزز  �سريع  ب�سكل 

وح�سورها الفاعل.
ال��دويل لالت�سال  املنتدى  دعا  كما 
احلكومي اإىل اإطالق حلقات تنمية 
على مدار العام ملتابعة احلوار حول 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
وا�ستخدام اأ�ساليب مبتكرة وجديدة 
توا�سل  اأمن��اط  تغر  مع  والتاأقلم 
اإي�سال  ل�����س��م��ان  وذل����ك  اجل��م��ه��ور 

الر�سائل والتفاعل معهم.
واأو����س���ى امل��ن��ت��دى ب�����س��رورة زي���ادة 
عدد الكوادر الإعالمية املتخ�س�سة 
املناخي  والتغر  البيئية  بال�سوؤون 
وفتح  الإع����الم  و���س��ائ��ل  خمتلف  يف 
الق�سايا  ل���ه���ذه  اأو����س���ع  م�����س��اح��ات 
الإعالميني  وت���اأه���ي���ل  امل���ح���وري���ة 
ل�سمان  دوري  ب�سكل  املتخ�س�سني 
العاملية  التطورات  لآخر  مواكبتهم 
يف هذا ال�ساأن بجانب �سرورة تبني 
اأجهزة الت�سال احلكومي لل�سفافية 
كافة  مع  التعاطي  عملية  يف  كنهج 

الأزمات والتحديات البيئية.
امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حلكومة  وك����رم 
يف  وامل�ساركني  املتحدثني  ال�سارقة 
الكر�سي الأخ�سر ومدراء اجلل�سات 
ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف اأع���م���ال ال����دورة 
ال�������س���اد����س���ة م����ن امل���ن���ت���دى ال�����دويل 

عددهم  وب��ل��غ  احلكومي  لالت�سال 
27 متحدثا و�سبع مدراء جل�سات.

وكرم املنتدى رعاة الدورة ال�ساد�سة 
الذين و�سل عددهم اإىل 28 راعيا 
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة   .. وه�����م 
ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  وغ��رف��ة 
وهيئة الإمناء التجاري وال�سياحي 
ال�سارقة  وم���دي���ن���ة  ال�������س���ارق���ة  يف 
للخدمات الإن�سانية ومراكز اأطفال 
اإىل  اإ�سافة  بيئة  و�سركة  ال�سارقة 
جمل�س الإمارات لل�سباب وموؤ�س�سة 
بال  اأط��ب��اء  ومنظمة  الكبر  القلب 
حدود وم�سرف ال�سارقة الإ�سالمي 
وطران الإمارات واملركز امليكانيكي 
اإك�سبو  وم���رك���ز  ال��ع��رب��ي  ل��ل��خ��ل��ي��ج 

ال�سارقة.
كما كرم الرعاة الإعالميني وهم .. 
املجل�س الوطني لالإعالم وموؤ�س�سة 
اأبوظبي  وم��وؤ���س�����س��ة  ل��الإع��الم  دب���ي 
ال�سارقة  وم���وؤ����س�������س���ة  ل�����الإع�����الم 
لل�سحافة  اخل��ل��ي��ج  ودار  ل��الإع��الم 
نيوز  ج���ل���ف  و���س��ح��ي��ف��ة  وال���ن�������س���ر 
العربية  وقناة  عربية  نيوز  و�سكاي 

وب����ي ب���ي ���س��ي ون���ي���و ي�����ورك تاميز 
ير  بيزن�س  وذا  وي��ك  نيوز  وجملة 
لالأعمال  اأك�������س���ف���ورد  وجم���م���وع���ة 
اآي  وجم��الت  موتيفيت  وجمموعة 

اأن �سي ال�سارقة24.
الداعمة  اجل���ه���ات  امل��ن��ت��دى  وك����رم 
.. هيئة  وه��ي  ت�سع جهات  وع��دده��ا 
والدفاع  ال�����س��ارق��ة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
ال�سارقة  وبلدية  بال�سارقة  امل��دين 
العامة  والإدارة  ال�سارقة  و�سرطة 
لالإقامة و�سوؤون الأجانب بال�سارقة 
دائرة العالقات احلكومية ومنطقة 
وم�ست�سفى  ال���ط���ب���ي���ة  ال�������س���ارق���ة 
الكويت  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ال��ق��ا���س��م��ي 

وم�ست�سفى الزهراء.
ال���دويل لالت�سال  امل��ن��ت��دى  ومت��ي��ز 
مب�ساركة  ال����ع����ام  ه�����ذا  احل���ك���وم���ي 
م�����س��وؤول��ني رف��ي��ع��ي امل�����س��ت��وى من  
حيث  فعالياته  وب��ت��ن��وع  دول���ة   16
ت�سمن خم�س كلمات رئي�سية و�سبع 
جل�سات  و����س���ت  حم���وري���ة  ج��ل�����س��ات 
حوارية منفردة وخم�س ور�س عمل 

م�ساحبة وثالث جل�سات تفاعلية.

املنتدى  من  الأول  اليوم  �سهد  كما 
بفئات  ال���ف���ائ���زي���ن  ع����ن  الإع��������الن 
جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي 

بدورتها الرابعة.
 2500 م��ن  اأك���ر  امل��ن��ت��دى  ح�سر 
وعربية  و�سخ�سية حملية  م�سوؤول 
امل�ساركني  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت  وع��امل��ي��ة 
ونائب  ���س��اب��ق  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س جمهورية ورئي�سي حكومات 
اإماراتيني  وزراء  وخم�سة  �سابقني 
حملة  م��ن  ع��امل��ي��ت��ني  و�سخ�سيتني 
جانب  اإىل  ل��ل�����س��الم  ن��وب��ل  ج���ائ���زة 
الدولية  املنظمات  ممثلي  من  عدد 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  وامل�������س���وؤول���ني 
التي  املوا�سيع  اأن  يذكر  واخلا�س. 
ال�ساد�سة  املنتدى يف دورته  طرحها 
الرائد لإمارة  انعكا�سا للدور  متثل 
الإم��ارات لالرتقاء  ال�سارقة ودول��ة 
ب����دور الت�������س���ال احل��ك��وم��ي لدعم 
خمتلف  يف  احلكومية  اجل��ه��ود  ك��ل 
كافة  امل�ستويات  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات 
مب�����ا ي�����وؤم�����ن م�������س���ت���ق���ب���ال اأف�������س���ل 

لالأجيال القادمة.

ال�سعبة الربملانية االإماراتية: مواجهة االإرهاب والتطرف تتطلب تعاون احلكومات واملوؤ�س�سات الربملانية

املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي يو�سي بتاأ�سي�س جلنة 
عربية تدعم التنمية امل�ستدامة
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حققت جمعية دار الرب يف عجمان نقلة نوعية واإجن��ازات ملمو�سة يف حقول 
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درهما ل� كفالة الأيتام، ومليون و193 األفا و140 درهما لبند زكاة املال.
درهما  و236  األ��ف��ا   145 الفال�سي،   اهلل  لعبد  وفقا  عجمان،  ف��رع  وح�سد 
اإيرادات خا�سة مل�سروع “اإفطار ال�سائم” يف رم�سان، و53 األفا و370 درهما 
مل�سروع ك�ساء العيد، و275 األفا و300 درهم ل� اأ�ساحي العيد، مقابل 230 
امل�ساحف، فيما جمع مندوبو فرع اجلمعية  لبند طباعة  درهما  األفا و676 
األفا و405 درهما حتت مظلة ال�سدقات العامة واجلارية،   163 يف الإمارة 
األفا و22  اإىل مليونني و571  اأخ��رى متنوعة و�سلت  اإي��رادات  وحقق الفرع 
اأن  ال��رب يف عجمان،  ال��وه��اب اخل��اج��ة، مدير دار  واأو���س��ح خالد عبد  دره��م��ا. 

 2016 ق���دم���ت خ����الل  اجل��م��ع��ي��ة 
ع���دة، لالأ�سر  اإن�����س��ان��ي��ة  م�����س��اع��دات 
املحدود،  ال��دخ��ل  وذوي  امل��ح��ت��اج��ة 
اإىل  منها  امل�ستفيدين  ع���دد  و���س��ل 
األفني و868 اأ�سرة وفردا، وتفرقت 

ق��ن��وات خمتلفة،  ب��ني  امل�����س��اع��دات  تلك 
منها ت�سديد قيمة اإيجار املنزل ل�سالح األف و133 اأ�سرة وحالة، ودفع الر�سوم 
مري�سا،   239 ل���  ال��ع��الج  بر�سوم  والتكفل  طالبا،  و131  لأل���ف  ال��درا���س��ي��ة 
دخل  ذات  وحالة  اأ���س��رة   44 مل�سلحة  وامل��ي��اه  الكهرباء  فواتر  قيمة  وت�سديد 

حمدود، وتقدمي م�ساعدات عامة ل� 321 حالة.

اإيرادات اإجمالية بقيمة 17.167 مليونا العام املا�صي

م�ستفيدا من م�ساعدات دار الرب يف عجمان خالل 2016  2868

•• ال�صارقة-الفجر:

ينظم نادي �سيدات ال�سارقة، يف الفرتة 
اإبريل   6 26 م��ار���س وح��ت��ى  ب��ني  م��ا 
مغامرات  خم��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات   ،2017
مواهب  تنمية  اإىل  ال��ه��ادف   ، الربيع 
الأطفال واليافعني، وتعزيز قدراتهم 
الفر�سة  واإت��اح��ة  والبدنيرّة،  العقلية 
ل��ه��م ل��ق�����س��اء اإج������ازة ال��رب��ي��ع �سمن 

اأجواء مفعمة بالن�ساط واملتعة. 
اأربع فعاليات  اإقامة  املخيم  ويت�سمن 
و�سعت  عة،  متنورّ وتوعوية،  ترفيهية 
لأب���رز  مكثفة  درا����س���ة  وف���ق  جميعها 
اجلوانب الأ�سا�سية املتعلقة باملجالت 
ال����ف����ك����ري����ة، وال���ع���م���ل���ي���ة ل���الأط���ف���ال 

وال��ي��اف��ع��ني، ح��ي��ث ت�����س��ت��ه��دف ثالث 
وت�ستمل  خم��ت��ل��ف��ة،  ع��م��ري��ة  م��راح��ل 
طيف من الأن�سطة الثقافية، الفنية، 
وال��ري��ا���س��ي��ة، وُت��ع��ق��د م��ن الأح���د اإىل 
اخلمي�س، من ال�ساعة الثامنة �سباحاً 

وحتى الثانية ظهراً.  
وُتقام اأوىل الفعاليات يف كل من مركز 
ك����ولج مركز  ، و  ب�����س��ات��ني  وح�����س��ان��ة 
من  ال�سغار  �سيكون  حيث   ، امل��واه��ب 
عمر 3 اإىل 5 اأع��وام، على موعد مع 
مغامرات ب�ساتني و املواهب ال�سغرة 
الأن�سطة  م��ن  ع���دداً  تت�سمن  ال��ت��ي   ،
والرحالت  واملو�سيقية،  الريا�سية، 
جماليات  على  ف  للتعررّ ال�ستك�سافية 
قدرات  اختبار  ع��ن  ف�ساًل  الطبيعة، 

���س��م��ن فقرة  ال���ط���ه���ي،  الأط����ف����ال يف 
اآخ���ر من  ، وع����دداً  ال�سغر  ال��ط��اه��ي 

الفعاليات التعليمية والرتفيهية.
وق���ال���ت دع����اء امل���ه���ري، رئ��ي�����������س ق�سم 
تنظيمنا  ي��اأت��ي  املوؤ�س�س�ي:  الت�س�ال 
لهذا املخيرّم ان�سجاماً مع ا�سرتاتيجية 
بيئة  ت���وف���ر  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال����ن����ادي 
م���الئ���م���ة ل����الأط����ف����ال وال���ي���اف���ع���ني، 
زهم على اكت�ساب مهارات جديدة  حتفرّ
امل�����ج�����الت،  وم����ت����ط����ورة يف خم���ت���ل���ف 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن اأوق�����ات ف��راغ��ه��م يف 
�سمن  املف�سلة  ه��واي��ات��ه��م  مم��ار���س��ة 
املتعة، ف�ساًل  اآمنة ل تخلو من  بيئة 
اأمامهم ليتعلرّموا  الفر�سة  اإتاحة  عن 
مهارات جديدة وفاعلة على امل�ستويات 

الأمر  واحلرفية،  والريا�سية  الفنية 
الذي ي�سهم يف زيادة خمزونهم املعريف 

وينمي من قدراتهم العملية . 
واأ����س���اف���ت: ن�����س��ع��ى م���ن خ����الل هذه 
منظومة  اإر������س�����اء  اإىل  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
م��ت��ك��ام��ل��ة وم���ت���وازن���ة، ت��دم��ج م���ا بني 
ال����رتف����ي����ه، وال���ت���ع���ل���ي���م، ومم���ار����س���ة 
ب��اأ���س��ل��وب ح��ي��وي ي�سمن  ال��ري��ا���س��ة، 
ل���الأط���ف���ال وال���ي���اف���ع���ني م���ن ع��م��ر 3 
ال�ستفادة من  ع��ام��اً،   17 اإىل  اأع���وام 
اأوقات  ق�ساء  يف  الربيع  اإج���ازة  ف��رتة 

ممتعة ومفيدة . 
 ، امل��واه��ب  م��رك��ز  ك���ولج  وي�ست�سيف 
الهادفة   ، ح����دود  ب��ال  ف��ن��ون  ف��ع��ال��ي��ة 
الكامنة  الفنية  املواهب  اكت�ساف  اإىل 

اإىل   6 ل�����دى الأط������ف������ال، م����ن ع���م���ر 
با�ستخدام  ال��ر���س��م  مثل  اأع����وام،   12
وفنون  والأكلريك،  البا�ستيل  األ��وان 
عة، ف�ساًل عن مهارات  الزخارف املتنورّ
ار  الفخرّ �سناعة  مثل  اأخ���رى  حرفية 

واحلياكة. 
فعالية  الريا�سي،  ع  املجمرّ ويحت�سن 
الفتيات  لت�سجيع   ، ال��ري��ا���س��ة  متعة 
والفتيان  عاماً،   13 اإىل   5 عمر  من 
ممار�سة  ع��ل��ى  اأع�����وام،   9 اإىل   5 م��ن 
ال�سباحة،  م��ث��ل  ال��ري��ا���س��ات  خمتلف 
اإىل  بالإ�سافة  والتن�س،  القدم،  وك��رة 

عدد من الأن�سطة ال�ساطئية.
وت�����س��ت��م��ل ف��ع��ال��ي��ة رب���ي���ع ال��ف��ت��ي��ات ، 
املخ�س�سة لليافعات من عمر 13 اإىل 

17 عاماً، والتي تقام يف كل من مركز 
الريا�سي،  ع  واملجمرّ للمواهب،  ك��ولج 
على عدد من الأن�سطة املختلفة، حيث 

ع ينمي الطاقات واملهارات  متتاز بتنورّ
لهنرّ  وت�سيف  لليافعات،  الإب��داع��ي��ة 
امل��زي��د م��ن اخل����ربات ال��ع��م��ل��ي��ة، مثل 

باجلمال،  والعناية  الطبخ،  م��ه��ارات 
وال����ل����ي����اق����ة ال����ب����دن����ي����ة، وع����������دداً من 

الأن�سطة. 

�سيف غبا�س ل� وام: مهرجان اأم االإمارات 
يج�سد قيم وعطاء ال�سيخة فاطمة

يت�صمن اأن�صطة ريا�صية متنّوعة وور�س عمل حرفّية

نادي �سيدات ال�سارقة ينّظم مغامرات الربيع لالأطفال واليافعني

•• اأبوظبي-وام:

غبا�س مدير  �سعيد  �سيف  �سعادة  اأك��د 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة  عام هيئة 
من�سة  ه��و  الإم����ارات  اأم  مهرجان  اأن 
تفاعلية واجتماعية ت�سهم يف ت�سليط 
ال�سوء على قيم وعطاء �سمو ال�سيخة 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  الأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأع����ل����ى ل���الأم���وم���ة وال���ط���ف���ول���ة من 
الأن�سطة  م��ن  العديد  ت��ق��دمي  خ��الل 
ت�سميمها  مت  ال����ت����ي  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
الآلف  اه��ت��م��ام  ل��ت��ح��اك��ي  خ�����س��ي�����س��ا 
م��ن ال���زوار على م��دى ع�سرة اأي���ام يف 
ك��ورن��ي�����س اأب��وظ��ب��ي. وذك���ر غ��ب��ا���س يف 
اأنباء الإمارات  ت�سريح خا�س لوكالة 
يعد  الإم�������ارات  اأم  م��ه��رج��ان  اأن  وام 
احلدث الأ�سخم يف اأبوظبي من حيث 
عدد الأن�سطة والفعاليات واأحد اجنح 
مدار  ع��ل��ى  ا�ستقطب  اإذ  امل��ه��رج��ان��ات 
133 ال��ف زائر  اأك���ر م��ن  اأي���ام   10
يف دورته الأوىل العام املا�سي. وتوقع 
اجلديدة  ال���دورة  زوار  ع��دد  يفوق  اأن 
ياأتي  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ه��رج��ان  اأن  خا�سة 
مبفهوم مميز يتوج جناح العام املا�سي 

التي  املتنوعة  الفعاليات  بني  ويجمع 
من�سة  وي��وف��ر  زواره  جت����ارب  ت���ري 
املحلية  امل�سروعات  ودع��م  ل�ستقطاب 
وال�سغرة التي تكون جزءا مهما من 
المارات  ودول��ة  الهيئة  ا�سرتاتيجية 
فعالة  بيئة  توفر  اىل  الهادفة  عامة 
ومن�سجمة  املجتمع  قيم  على  مبنية 
مع روؤي��ة ال��دول��ة. واأو���س��ح مدير عام 
اأن  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
الثانية  دورت����ه  ���س��رك��ز يف  امل��ه��رج��ان 
على العديد من املوا�سيع واملمار�سات 
والبيئة  والتعليم  بالعطاء  املتعلقة 
باعتبارها حماور رئي�سية يف تخطيط 
خمتلف  بني  اجل�سور  وبناء  امل�ستقبل 
�سخ�سية  يف  تنعك�س  والتي  الثقافات 
اأم الإمارات لتلهم الزوار من خمتلف 

الأعمار و�سرائح املجتمع كافة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259460      بتاريخ : 2016/09/05     
با�س������م : يف للعطور �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب 78208، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اإن�ساء املباين والإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع.
 الواقعة بالفئة: 37     

و�سف العالمة :العبارة الالتينية iFix   مكتوبة بطريقة مميزة ور�سم باعالها �سكل مفتاحني 
اربعة  من  يتكون  مميزة  هند�سيا  �سكال  ليكونا  مميزة  بطريقة  ومو�سوعني  مر�سومني  يدوين 
ا�سالع ور�سم على جزئه ال�سفل العري�س �سكل نقطة م�ستديرة وذلك بطريقة مميزة كما يف 
ال�سكل والر�سم يدل على �سكل هاتف متحرك مر�سوم بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل 

بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  255387  بتاريخ : 2016/06/20     
با�س������م : ال�سيد/ زوجر بهايجي عبديل

العنوان: �س.ب: 31389، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية  معادن غر نفي�سة وكل خليط منها، مواد 
ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غر كهربائية من معادن غر نفي�سة، م�سنوعات  خلطوط 
والأ�سياء  الوثائق  حفظ  خزائن  معدنية،  واأنابيب  موا�سر  �سغرة،  معدنية  خ��ردوات  ح��دادة، 

الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غر نفي�سة غر واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
 الواقعة بالفئة: 6     

فهو  الول  حرفها  ع��دا  ال���س��ود  باللون  مكتوبة   Khads الالتينية  :العبارة  العالمة  و�سف 
مكتوب باللون الحمر وذا حجم اكرب وذلك بطريقة مميزة والعبارة ككل بطريقة مميزة.

ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259840  بتاريخ : 2016/09/10 

با�س������م : ال�سيد/ جوين لني

العنوان: �س.ب 99308 ، دبي – المارات العربية املتحدة 

املنتجات/اخلدمات :

م�ستح�سرات  املالب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 

غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 الواقعة بالفئة: 36     

وعبارات  يابانية  عبارات  با�سفله  وكتب  مميزة  بطريقة  مر�سوم  حلزون  :�سكل  العالمة  و�سف 

باللغتني اليابانية وال�سينية وذلك بطريقة فنية مميزة.

ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 99200  
با�س�������م: �س. متني للكهربائيات )�س.ذ.م.م( 

وعنوانه: دبي - �س.ب : 45987 ، دبي -  المارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم : )94403(  بتاريخ:2009/04/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    2017/08/23       وحتى تاريخ : 2027/08/23 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  255444      بتاريخ : 2016/06/21    
با�س������م : ال�سيد/ رام موهان بيايل

العنوان: �س.ب 82981، ال�سارقة - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغر، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
و�سرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( ؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من 
اأو  اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر  خالل متاجر البيع بالتجزئة، 

بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية؛
الواقعة بالفئة: 35    

Haran كتب كلتا كلماتها العربية والالتينية احداها باعلى  و�سف العالمة :العبارة هاران 
الخرى كما يف ال�سكل كل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة. 

ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259465      بتاريخ : 2016/09/05    
با�س������م : يف للعطور - �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب 78208 دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغر، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
و�سرائها عند احلاجة، (ول ينطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من 
اأو  اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر  خالل متاجر البيع بالتجزئة، 

بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية؛
الواقعة بالفئة: 35    

�سلعيه  على  ال���س��الع  �سدا�سي  �سكل  و�سطها  يف  ر���س��م  داك��ن��ة  رباعية  :خلفية  العالمة  و���س��ف 
وبالالتني  با�سفله  وكتب  مميزة  بطريقة  وذل��ك  منتظم  غر  عري�س  �سريط  �سكل  ال�سفليني 

العبارة FRAG NICHE بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259451      بتاريخ : 2016/09/05    

با�س������م : يف للعطور - �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب 78208 ، دبي– المارات العربية املتحدة 

املنتجات/اخلدمات :

اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خ��دم��ات  البيطرية،  اخل��دم��ات  الطبية،  اخل��دم��ات 

للكائنات الب�سرية اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.

الواقعة بالفئة: 44    

مع  ور���س��م  مميزة  بطريقة  مكتوبة   FARMACIA الالتينية  :ال��ع��ب��ارة  العالمة  و�سف 

الي�سرى  اجلهة  اىل  احلجم  بنف�س  خط  منت�سفه  من  ميتد  عري�س  خلفي  خط  الول  حرفها 

وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.

ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259461      بتاريخ : 2016/09/05     
با�س������م : يف للعطور �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب 78208، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث 
ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.

الواقعة بالفئة: 42    
و�سف العالمة :العبارة الالتينية iFix   مكتوبة بطريقة مميزة ور�سم باعالها �سكل مفتاحني 
اربعة  من  يتكون  مميزة  هند�سيا  �سكال  ليكونا  مميزة  بطريقة  ومو�سوعني  مر�سومني  يدوين 
ا�سالع ور�سم على جزئه ال�سفل العري�س �سكل نقطة م�ستديرة وذلك بطريقة مميزة كما يف 
ال�سكل والر�سم يدل على �سكل هاتف متحرك مر�سوم بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل 

بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  256134      بتاريخ : 2016/06/03
با�س������م :  ميك�سون للتجارة العامة - �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب 39767، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )مبا يف ذل ك 
وقود املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

الواقعة بالفئة: 4   
و�سف العالمة : �سكل حيوان فر�س البحر مر�سوم بطريقة مميزة ويلب�س قبعة وهو ينظر اىل 
�سكل  ر�سم  كما  مميزة  بطريقة  ويعتليهما   SEA HORSE العالمة  كلمتي  جتاه  ال�سفل 
بع�س اخلطوط ال�سغرة متثل �سكل �سعاع خلف الكلمة الوىل وال�سعاع على خلفية بي�ساوية 

داكنة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259841      بتاريخ : 2016/09/10 
با�س������م :  اإي �سي اإم اإي غلوبال م.د.م.�س 

العنوان: �س.ب 3349– المارات العربية املتحدة، وحدة رقم 2908، مزايا بزن�س افينيوا بي بي 1 ، 
ار�س رقم جي ال تي اي - بي ات�س 2 بي بي 1، اأبراج بحرات جمرا ، دبي، المارات العربية املتحدة 

املنتجات/اخلدمات :
الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  احلبوب؛  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
النحل والع�سل الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل 

(؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30   

مكتوبة  كلماتها    TURKISH DELIGHTS الالتينية  ال��ع��ب��ارة   : العالمة  و�سف 
ومو�سوعة بطريقة مميزة كما يف ال�سكل وذلك �سمن �سكل زخريف مر�سوم باخلطوط وبطريقة 

فنية مميزة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة. 
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  255389      بتاريخ : 2016/06/20 
با�س������م :  �سيلي ويلي فود اند بيفراج اند�سرتيز - �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب 18313، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�سماك  اللحوم 
واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وف��واك��ه  وم��رب��ي��ات  )ج��ي��ل��ي(   ه��الم  وم��ط��ه��وة،  وجمففة 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.
الواقعة بالفئة: 29   

والالتيني  بالعربية  كلماتها  كتبت  ويلي  �سيلي   Chilly Willy :العبارة  العالمة  و�سف 
�سبيه  ر�سم  الو�سط  الوىل من  باعلى  ور�سم  الخ��رى  باعلى  اإحداهما  كتبتا  الالتينية  الكلمات 
نف�س  كرر  الطريقة  وبنف�س  بي�ساوي  �سبه  اإط��ار  �سمن  ذلك  وو�سع  ملت�سقتني   نبات  بورقتي 
اإطار  والكل �سمن  الطريقة  ب��ذات  العربية  الكلمات  الط��ار  ال�سفل وكتب يف و�سط  الر�سم من 
م�ستطيل مو�سوع را�سيا والكل باللوان البي�س والخ�سر والحمر وكل بطريقة مميزة والكل 

بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  259839      بتاريخ : 2016/09/10    
با�س������م : بيوجل برفيومز & فرجرين�سي�س تريدجن �س.ذ.م.م 

العنوان: �س.ب 78029، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

م�ستح�سرات  املالب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
الواقعة بالفئة: 3    

بينهما  كلمتني  من  مكونة   DALES & DUNES الالتينية  :العبارة  العالمة  و�سف 
يتكون من خطوط  �سعار  ذلك  باعلى  ور�سم  ال��واو وكل بطريقة مميزة  ال��ذي يدل على  الرمز 

متداخلة ومر�سومة بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مار�س 2017 العدد 11978

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
  اإعالن �سطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة �سمول وود راينولدز �ستيوارت - �ستيوارت ميدل 
اي�ست ليمتد )اجلن�سية : الوليات املتحدة(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
يف امارة دبي )العنوان : مكتب 657 ملك بناية كونكورد ، تيكوم ، �س ب 333783 ، دبي 
، �س ب )126732( واملقيدة حتت رقم )1460( يف �سجل ال�سركات الأجنبية يف الوزارة.  
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 
الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من 
ال��وزارة يف ميعاد ل  باعرتا�سهم اىل  يتقدموا  ان  اأ�سحاب احلق يف العرتا�س  ال�سادة 

يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي    

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1789 

املنذر  : م�سرف الهالل  - �س م ع 
املنذر اليه : عمار �سليم مفلح �سطناوي - اأردين اجلن�سية 

نوع  لل�سيارة من  �سراءكم  ال�سيارة وذلك لتمويل  بال�سارة اىل طلب قر�س متويل   : املو�سوع 
مر�سيد�س E200 - خ�سو�سي - رقم اللوحة C-80029 - خ�سو�سي- اللون ابي�س- �سنة 
ال�سنع 2014، فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه 
ومائتان  الف  وع�سرون  واثنان  )مائتان  درهم   222256.35 وق��دره  مبلغا  بذمتكم  تر�سد 
و�ستةوخم�سون درهم وخم�سة وثالثون فل�س( حيث اإمتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات 
املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 ايام من تاريخ 

اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية.  
  الكاتب العدل

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1790

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : خالد جمعة را�سد �سيف املري - اإماراتي اجلن�سية 

املو�صوع :
بال�سارة اىل طلب قر�س متويل �سيارتني وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارتني التي بياناتهم:

فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم حيث اإمتنعتم عن ال�سداد بالرغم 
من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 

ايام  من تاريخ اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

جهة الرتخي�س نوع املركبة 
دبي كيا ريو 

دبيكيا ريو 

�سنة ال�سنع لون املركبةرقم اللوحة 

B 79102  2015ف�سي

C 22102   28.415.12 درهم ، كما يف تاريخ  2016/11/20   2015ابي�س 

30.892.69 درهم ، كما يف تاريخ  2016/11/20    
املبلغ املرت�سد 

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1788

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : �سولري�س للتجارة العامة - �س ذ م م  

املو�صوع :
بال�سارة اىل طلب قر�س متويل �سيارتني وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارتني التي بياناتهم:

فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم حيث اإمتنعتم عن ال�سداد بالرغم 
من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 

ايام  من تاريخ اعالنكم ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

جهة الرتخي�س نوع املركبة 
دبي خ�سو�سيهيونداي اك�سنت

دبي خ�سو�سيهيونداي اك�سنت

�سنة ال�سنع لون املركبةرقم اللوحة 

O 14759  2014ف�سي

F 64806   17510.55 درهم         2014ابي�س  

22162.02 درهم 
املبلغ املرت�سد  تاريخ 2017/2/6

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
 اإنذار عديل

رقم 2016/18602   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث بوكالة ال�ستاذ املحامي/عبد اهلل خمي�س الناخي 
وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عماد احلاج حممد بابكر  - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل الناخي للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية - اإمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع الحتاد - مقابل وكالة ال�سوزوكي لل�سيارات- برج �سفاير - مكتب )109-108( - 

الطابق الول - هاتف رقم : 04/2507773 - فاك�س )04/2507779( �س. ب : 83620 
املنذ اليه :  ا�سامه تركي بوح�سون - )اجلن�سية : �سوريا( 

العنوان : اإمارة  ابوظبي - اخلالدية - فيال رقم 20 - بالقرب من ادنوك - متحرك رقم : 0556040031 
املو�سوع : - بال�سارة  اىل طلب قر�س متويل  ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ) �سوزوكي كيزا�سي - رقم اللوحة 
10/49016 ابوظبي - اللون : ا�سود - �سنة ال�سنع 2015( فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة 
لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 71.620.45 ، درهم )واحد و�سبعون الفا و�ستمائة وع�سرون درهما واربعون فل�سا( حيث 

امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
الفا  املبلغ املرت�سد بذمتكم وق��دره  71.620.45  دره��م ) واح��د و�سبعون  �سداد  للمبادرة اىل  املخطر يخطركم  : فان  لذلك 
املرهونة من نوع  ال�سيارة  اتخاذ الج��راءات لبيع  و�ستمائة وع�سرون درهما واربعون فل�سا( كما يف 2016/7/10  حتت طائلة 
)�سوزوكي كيزا�سي - رقم اللوحة 10/49016 ابوظبي - اللون : ا�سود - �سنة ال�سنع 2015 ( بعد انق�ساء )7( ايام من تاريخ 

ا�ستالمكم لهذا الخطار �سندا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
    بالدعوى رقم 2017/8 عقاري كلي - دبي 

املدعي عليها : رو�سالن �سركا�سكي     7858449 050
انتدابنا خربا هند�سيا بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من  انه مت  نحيطكم علما 
املدعي: فيتايل كرو  -  وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا / بح�سور اجتماع 
اخلربة املقررة عقده يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/28 ال�ساعة 30 : 12 ظهرا وذلك 
مبكتب اخلبر املنتدب الكائن دبي - املمزر - خلف ال�سين�سري مول - جممع التاون 
الريحان - ط 4 - مكتب 421  -  يرجى  بناية  املوفنبيك -  �سكوير - بجانب فندق 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�ستندات  باملوعد واملكان املحدد واح�سار  احل�سور 
بانه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات 

املخولة لها قانونا 
لال�ستف�سار الت�سال ال�ستاذة : �سعاد 0508045120 /  ت : 04-2546347

د/ م�صطفى بن علي ال�صرياين - اخلبري    

 اإعالن بالن�سر
 للح�سور اأمام اخلربة

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
          اعالن حكم بالن�سر         

يف  الدعوى رقم 2016/2872 م ج     
املرفوعة من املدعي : حممد ح�سني حممد احل�سني  

اىل املدعي عليه : عبيد حميد �سيف الراعي 
بف�سخ العقد املربم بني املدعي واملدعي عليه بتاريخ 2016/1/14 ب�ساأن ال�سراكة يف ا�ستثمار 
املواقف الكائنة بقطعة الر�س رقم )187( مبنطقة اأبو�سغارة ، حي القا�سمية باإمارة ال�سارقة 
، واإعادة احلال ملا كان عليه قبل التعاقد بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا قدره 
�سبعون الف درهم والفائدة التاأخرية بواقع 5٪ من تاريخ �سرورة احلكم نهائيا وحتى 
عليه  املدعي  الزام  مع   ، به  املق�سى  املبلغ  ا�سل  على  الفائدة  تزيد  ال  على   ، ال�سداد  متام 
خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�ساريف  بالر�سوم 
، وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على  ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن 

احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى 

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/73 ا�سكالت جتاري  
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2594 ل�سنة 2016  جتاري لوقف الجراءات التنفيذية 

 9 جل���روب  و�سامنا  مالكا  ب�سفته   - البنا  عبدالرحمن  �سلطان  قا�سم  ن���واف   : م�ست�سكل   : الإع����الن  ط��ال��ب 
 - ال�سيخ حمفوظ  اأح��م��د  : 1- حممد حمفوظ  امل�ست�سكل �سدهم    : اع��اله  املطلوب  م   م  ذ  ���س   - لال�ستثمار 
ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب 9 لال�ستثمار - �س ذ م م  2- خالد ابراهيم حممد علي احلمادي - ب�سفته مالكا 
ال�سويدي - ب�سفته مالكا  م  3- ط��ارق حممد احمد عبداهلل د�سمال  م  ذ  و�سامنا جل��روب 9 لال�ستثمار - �س 
- ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب  دوي��ه  م م 4-حممد عبدال�سالم عبيد  ذ  - �س  9 لال�ستثمار  و�سامنا جل��روب 
 - 9 لال�ستثمار  ب�سفته مالكا و�سامنا جل��روب   - بوحميد  احمد عبداهلل  م 5-عبداهلل  م  ذ  �س   - 9 لال�ستثمار 
7-احمد  م  م  ذ  �س   - لال�ستثمار   9 جل��روب  و�سامنا  مالكا  ب�سفته   - العبار  را�سد  ح�سن  من�سور   -6 م  م  ذ  �س 
القامة م - جمهويل حمل  م  ذ  �س   - 9 لال�ستثمار  ب�سفته مالكا و�سامنا جل��روب   - �سليم  بن  احمد   �سلطان 

مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/26  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر   ch1B.6

قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• تغطية :رم�صان عطا 

التعلم  يف  الأ�سلوب  اأن  من  الرغم  على 
بن�ساطه  وي��ه��ت��م  ال��ت��ل��م��ي��ذ  ع��ل��ى  ي���رك���ز 
الذاتي يف التعلم، اإل اأن املدر�سة واملعلم 
لنجاح  الرئي�سية  امل��ك��ون��ات  اأح���د  يبقى 
ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا الأ����س���ل���وب، ول���ك���ي حتقق 
املدر�سة اليوم وظيفته التعليمية ب�سكل 
على  بالقدرة  تت�سف  اأن  يجب  �سحيح 
اأي  ق��ب��ل  اأول  ال��رتب��ي��ة  ر���س��ال��ة  تو�سيل 
املبدعون هم  والطالب   ، للطالب  �سيء 
عوامل  ،واأب���رز  احل�ساري  الأم��ة  ر�سيد 
���س��ت��ى جمالت  ت��ق��دم��ه��ا وازده����اره����ا يف 
وتنمية  ب��ا���س��ت��ث��م��ار  وذل������ك   ، احل����ي����اة 
ال��روات الوطنية ، و هذا ال�ستثمار ل 
امل�ستنر  بالفكر  اإل  مثمرة  ب�سورة  يتَم 
القادر على التخطيط الدقيق والتنفيذ 
بدايتا  امل���در����س���ة  خ�����الل  م����ن  الأم�������ني 
اإيل  ال��ط��ال��ب  ال��رو���س��ة حتى ي�سل  م��ن 
بطرح  الفجر  قامت  هنا  ومن  اجلامعة 
امل��و���س��وع على املعلمني الأك��ف��اء يف  ه��ذا 
الم������ارات ال��ذي��ن ح�����س��ل��وا ع��ل��ى جائزة 
منهم  ن�ستخل�س  حتى  الرتبوية  خليفة 
الأ�س�س الرئي�سية يف تربيه الطالب من 

خالل املدر�سة 
ر�صم مالمح �صخ�صية

*ونبداأ مو�سوعنا ب�سوؤال املعلمة الأ�ستاذة 
املنعم �سعد( مدر�سة الرمي  )عبر عبد 
النموذجية احلا�سلة على جائزة خليفة 

الرتبوية للمعلم املبدع حيث تقول:
املدر�سة  يف  وق��ت��ه  ثلث  يق�سي  الطالب 
من ال�ساعة الثامنة اإىل ال�ساعة الثانية 
التاأثر  ك��ف��ي��ل��ة يف  ف����رتة  وه����ي  ظ���ه���را، 
حيث  ال��ط��ال��ب  وت��رب��ي��ة  �سخ�سية  ع��ل��ى 
اأ�سدقاءه  مع  يق�سيه  وقته  اغلب  يجد 
دور  يظهر  ،وه��ن��ا  امل��در���س��ة  يف  واملعلمني 
املعلم يف الرتبية ودورة املهم يف تر�سيخ 
�سخ�سية  م��الم��ح  ور����س���م  ال�����س��ل��وك��ي��ات 
الطالب ،حيث جند الكثر من الطلبة 
يجدوا يف املعلم القدوة واملثل الأعلى له 
،وهذا عن طريق مراعاة املعلم �سمره 
ال���ط���الب وحت��ب��ي��ب��ه��م فيه  يف م��ع��ام��ل��ة 
،وخلق م�سارات فكرية تربطه بالطالب 
واإعطاء  التحفيز والت�سجيع  عن طريق 
ادوار قيادية للطالب يف الف�سل، وهناك 
يراعون �سمرهم يف  املعلمني ل  بع�س 
عملهم ،و�سغله ال�ساغل كيف ي�سل لأخر 

ال�سهر لكي ي�سع راتبه يف جيبه.
يري  عندما  املنعم،  عبد  عبر  وت�سيف 
اآو  اأب  مبثابة  عملة  اأن  املعلمة  اأو  املعلم 
ذلك  ع��ن  ينتج  امل��در���س��ة  يف  للطالب  اأم 
يف  كبر  دور  لها  وت�سبح  امل��در���س��ة  ح��ب 
ن�����س��اأت��ه وت��رب��ي��ت��ه ل��ك��ي ي��ف��ي��د جمتمعه 
بني  امل�����س��رتك  ،وال���ت���ع���اون  امل�ستقبل  يف 
هام  اأم�����ر  ال���ط���ال���ب  اأم�����ر  امل��ع��ل��م ووىل 
ال��ط��الب وحت�سني  ج��دا لإن��ه��اء م�ساكل 
فهذا  املهمل  اآو  الك�سول  الطالب  �سلوك 
ي�سب  والأب  املعلم  ب��ني  امل�سرتك  امل��ن��اخ 
ق�سة  ويح�سرين  الطالب،  م�سلحة  يف 
حدثت يل واأنا يف املدر�سة توؤكد كالمي 
الف�سل  ع��ن��دي ط��ال��ب��ه يف  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
الثقة  باإعطائها  ،فقمت  ج��دا  م�ساغبة 
)اأنتي  لها  اأق���ول  دائ��م��ا  فكنت  واحل��اف��ز 

م�ساعدتي الأوىل وذراعي اليمني( واأنت 
خمرجة امل�سرحيات التي اأقوم بتنفيذها 
حيث  متاما  تغر  �سلوكها  ب��ان  فوجدت 
ت���ب���دع وتتميز  ل��ك��ي  ت��ن��اف�����س  اأ���س��ب��ح��ت 
،وحتى  الآخرين  اأم��ام  مواهبها  لإظهار 
تكون حمل ثقتي التي اأ�سندتها لها لكي 

ت�ساعدين. 
حب املعلم واملادة

*وي�����وؤك�����د )امي������ن ع���اط���ف اإب����راه����ي����م( 
احلا�سل  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ه�����س��ة  م��در���س��ة 
ع���ل���ى ج����ائ����زة خ��ل��ي��ف��ة ال����رتب����وي����ة فئة 
الدور  لها  قائال:املدر�سة  التقني  املعلم 
يف  الطالب  �سخ�سية  ت�سكيل  يف  الأك��رب 
اإىل  يرجع  املو�سوع  ه��ذا  حيث  الأ�سا�س 
امل��در���س��ة تتبع نظام  ك��ان��ت  امل��در���س��ة فلو 
ويكون  ال��ط��ال��ب  يفيد  �سحيح  ت��رب��وي 
ه���ن���اك ع���الق���ة م�����س��رتك��ه ب��ي��ن��ه��ا وبني 
الرتبوية  القيم  من  ترفع  قد  الأ���س��رة، 

اإعدادة  يف  الأ�سرة  وتعاون  الطالب  عند 
لرتبية ال�سحيحة.  وتابع امين قائال: 
حب املعلم وامل��ادة عند الطالب من اأهم 
وي�سعر  باملدر�سة  تربطه  التي  الأ�سباب 
ف��ي��ه��ا ب����الأم����ان وم����ن ه��ن��ا ي���ك���ون لدي 
،ولي�س  ال�ستيعاب  القدرة على  الطالب 
،ولكن  ف��ق��ط  التعليمية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
يجعله يقت�سي باملعلم وي�سعه يف منزلة 
امل��ث��ل الأع��ل��ى ل��ه ،وم���ن ه��ن��ا يظهر دور 

املدر�سة الهام يف مراحل ن�ساه الأبناء. 
دور الأب

عبد  مي  الطالبة)  راأيها  عن  وتتحدث 
الندي  ق��ط��ر  م��در���س��ة   ) ���س��ع��د  ال���ق���ادر 
ال��ث��ان��وي��ة ب��ن��ات واحل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى املركز 
الثاين على م�ستوي الدولة والأول على 
م�����س��ت��وي امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة. ق��ائ��ل��ة بان 
املدر�سة اأثرت يف حياتي كثرا وعلمتني 
ال��رتب��وي معي  اأن��ك��ر دوره���ا  الكثر ول 

املنزل  بعد  ال��ث��اين  البيت  مبثابة  فهي 
تكون  اأن  يف  امل�����س��ك��ل��ة  ،ول���ك���ن  الأ�����س����ري 
هناك طالبات م�ساغبات وغر ملتزمات 
اأخالقيا مما قد يف�سد الطالبات الالتي 
الأب  دور  ياأتي  ،ولهذا  معهن  يتعاملون 
ومعرفة  امل��در���س��ة  يف  اأب��ن��ائ��ه  متابعه  يف 
الأ���س��دق��اء وال�����س��دي��ق��ات لهم وه��ل هم 

طالبات ملتزمات اأم العك�س. 
الذي  املعلم  اأي�سا  اأن  على  م��ي  وت�سر 
وتوا�سله  ع��م��ل��ة  يف  ���س��م��ر  مي��ت��ل��ك  ل 
املدر�سة  دور  ي��ج��ع��ل  ق���د  ال���ط���الب  م���ع 
غ���ر اي��ج��اب��ي ع��ل��ى ال��ط��ال��ب وم���ن هنا 
اأي�سا  ك��ب��ر  خ��ط��ر  ال��ط��ال��ب يف  ي���ك���ون 
يف  تتاأنى  ان  املدر�سة  اإدارة  فعلى  ،ولهذا 
القادر  عبد  وي��ق��ول   . معلميها  اخ��ت��ي��ار 
اختيار  ح�سن  ،ب��ان  الطالبة  وال��د  �سعد 
نقطة  فيها  اأب��ن��اءك  تعلم  التي  املدر�سة 
اأن هناك  اأري  ،،واأن��ا  الأهمية  يف منتهي 

املدار�س  من  الم���ارات  يف  كبرة  قاعدة 
ال��ت��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وي ج��ي��د م��ن الكفاءة 
املتطورة يف جميع  التعليمية  واخلربات 
امل����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ك�����س ك��ث��ر من 
التي تتبع نظام تعليمي  العربية  الدول 
العالية،  بالكفاءة  ولي�س  متطور  غ��ر 
قائال،التعليم  ح��دي��ث��ة  يف  وي�����س��ت��ط��رد 
ي�سلح  وعندما  الأمم  نه�سة  اأ�سا�س  هو 
التعليم جتد النعكا�س الطبيعي له ، هو 
اإخراج اأجيال ت�ستطيع حتمل امل�سوؤولية 
اإل  ياأتي هذا  وحتمل ق�سايا وطنها ول 

عن طريق املدر�سة.
نقطه مهمة

اللغة  معلمة  كامل(  حممد  *)�سو�سن 
ال�سعادة(  )م���در����س���ة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 
احلا�سله على جائزة خليفة الرتبوية 
،توؤكد  امل��ت��م��ي��ز  امل���در����س���ي  الأداء  ف��ئ��ة 
هباء  ياأتي  مل  مدر�ستها  متيز  اأن  على 

فدائما املدر�سة تفجر الطاقات املبدعة 
احلديث  التعليم  على  تعتمد  واأي�����س��ا 
نف�سه  الطالب  على  يعتمد  تعلم  ،وه��و 
العتماد  ولي�س  املعلومة  ع��ن  للبحث 
اإىل نقطه  املعلم والو�سول  الكلى على 
قد جتدها غريبة وغر منطقية وهي 
جعل الطالب ي�سل اإىل مرحلة انه هو 
الذي يحفز املعلم ،واأي�سا نقطه مهمة 
الأ�سرة  بني  التعاون  مبداأ  تر�سيخ  هي 
الرتبوية  العملية  لتدعيم  وامل��در���س��ة 
املدر�سة  قائلة  �سو�سن  للطالب،وتزيد 
له  الثاين  البيت  هو  للطالب  بالن�سبة 
عليه  املدر�سة  يف  التدري�سي  ،والهيكل 
الطالب  غ��ب  ي��ررّ اأن  وه��ي  ثقيلة  مهمة 
الطالب  ،ف��دائ��م��ا  امل��در���س��ة  يف  ويحببه 
ل��ه قيمة وق���درة على  ان��ه  عندما يجد 
طاقاته  وت���ف���ج���ر  م���واه���ب���ه  اإظ�����ه�����ار 
باملدر�سة  ي��ت��ع��ل��ق  جت����ده  امل���در����س���ة  يف 

وباملعلمني وي�سعر بال�سعادة عند ذهابه 
اإل��ي��ه��ا، وه����ذا اأم����ر ه���ام ج���دا ي��ج��ب اأن 
يتوفر يف كل مدر�سة لن هذا يرجع يف 

م�سلحة الطالب يف النهاية.
مدر�سة   ) ال�����س��ع��ي��د  حم��م��د  راب��ع��ة   (*
الرتبية  معلمة  وه��ي  الأط��ف��ال  رو�سه 
ال��ري��ا���س��ي��ة وه���ي ح���ائ���زة ع��ل��ى جائزة 
،والتي  املبدع  للمعلم  الرتبوية  خليفة 
حتكي عن الرتبية الريا�سة وعالقتها 
نف�سي  فتقول وجدت  الأطفال  برتبيه 
اعلم اأطفال �سغرة الرتبية الريا�سية 
ول اأ�ستطيع اأن اأحتكم فيهم ،ولكن بعد 
اأن دوري مهم  فرتة من عملي وج��دت 
يف  خ�سو�سا  ال��رتب��ي��ة  عملية  يف  ج���دا 
كاأين  ا�سعر  ،ف��ان��ا  ال�سغر  ال�سن  ه��ذا 
النظافة  بتعليمهم  واأق����وم  لهم   ) )اأم 
وال��ط��اع��ة وك��ي��ف يتحمل   والن���ت���ظ���ام 
امل�سوؤولية ،ف��دوري كان مهم للغاية يف 

كيفية تربية ال�سخ�سية لديهم ،واأكدت 
كثرة  اأدوات  ه���ن���اك  اأن  ع��ل��ى  راب���ع���ة 
يفهم  طفل  يربي  لكي  املعلم  ميتلكها 
ومييز وي�ستطيع اأن يعتمد على نف�سه 
،وهناك الكثر من امل�ساريع التي اأقوم 
نعم   ( م�����س��روع  مثل  للطالب  بعملها 
ول (وك��ن��ت اأق���وم م��ن خ��الل��ه بتدريب 
جمتمعية  م��ف��اه��ي��م  ،ع���ل���ى  ال����ط����الب 
مهمة مثل تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء 
ونحتاجها  مهمة  ق�سايا  ،فهي  وامل��ي��اه 
الطفل منذ �سغره حتى  يتعلمها  لكي 
ي�سب عليها ويفهمها ويدرك ما يجب 

اأن يفعله من �سلوك �سحيح .
عرثات درا�صية

ي��ت��ح��دث )ا����س���رف عبد  ال��ن��ه��اي��ة  *ويف 
الرتبية  اأ����س���ت���اذ   ) حم���م���د  ال��ع��ظ��ي��م 
املجد  م���در����س���ه  م���در����س���ة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 

النموذجية للبنني حيث يقول:
كبر  دور  لها  امل��در���س��ة   55% بن�سبة 
يف ت��رب��ي��ة ال��ط��ال��ب وع��ل��ى الأ����س���رة اأن 
امل���در����س���ة ح��ت��ى تكتمل  ت��ت��وا���س��ل م���ع 
الطالب  م��ن  الكثر  ،ف��ه��ن��اك  الن�سبة 
جت��ده��م غ��ر م��ل��ت��زم��ني وم��ه��م��ل��ني يف 
للمواد  حت�سيلهم  ون�����س��ب��ة  درو���س��ه��م 
يف  وم�ساركتهم  ج��دا  قليلة  امل��در���س��ي��ة 
الن�ساطات قد تكون معدومة ،وعندما 
تبحث عن ال�سر احلقيقي لأ�سباب ذلك 
غ��ر مهتمة مبتابعه  الأ���س��رة  اأن  جت��د 
الطالب يف املدر�سة ول تعرف عنه �سيء 
الأ�سرة  ،ع��ل��ى  العظيم  ع��ب��د  ،واأ����س���اف 
واجللو�س  املدر�سة  يف  اأبناءها  متابعه 
مع املعلمني ومعرفة الأ�سباب احلقيقة 
ملا مير به الطالب من عرات درا�سية 
فاملدر�سة  بينهم  اإ�سالحها  وحم��اول��ة 
والبيت هما عن�سران يكمالن بع�سهم 
حتى ت�سح تربية الطالب ويكون اإن�سان 
ذو �سخ�سية متزنة ي�ستطيع اأن يتحمل 

امل�سوؤولية يف امل�ستقبل.
النه�صة احل�صارية

اولياء  اح��د  العاطي  عبد  احمد  وق��ال 
والكثر  الكثر  تعلم  اب��ن��ه  ان  الم���ور 
الناحية  م����ن  ل���ي�������س  امل����در�����س����ة،  م����ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف���ق���ط ول���ك���ن اي�������س���ا من 
اهم نقطة  ان  واري  الرتبوية  الناحية 
اختيار  ك��ي��ف��ي��ة  ه���و  امل���و����س���وع  ه����ذا  يف 
املدر�سة للمعلم ومعاير الختيار لأنه 
�سوف يواجه جيل من الطالب و يكون 
التعليم  قبل  الرتبية  يف  فعال  دور  له 
،ون�سكر جمل�س ابوظبي للتعليم الذي 
يف  التعليمية  املنظومة  اختيار  يح�سن 
اخراج  على  ال�سر  لي�ساعدوا  ابوظبي 
النه�سة  يف  ي�����س��اع��دوا  اك���ف���اء  ط����الب 

احل�سارية لالإمارات .
ن�صاطات عديدة

وقال الطالب حممد �سامي ان املدر�سة 
فاختالطه  ل����ه  ال����ث����اين  ال���ب���ي���ت  ه����ي 
ب��زم��الئ��ه ب��امل��در���س��ة وامل��ع��ل��م��ني اثقل 
الإيجابيات  من  الكثر  �سخ�سيته  من 
يف  وم�����س��ارك  اك���ر  اجتماعيا  فا�سبح 
ان  واع��ت��اد  ب��امل��در���س��ة  ع��دي��دة  ن�ساطات 
املعلم  ودائ��م��ا  معلميه  ن�سائح  ي�سمع 
هو �سر طالبة واجلاأ اليه حلل م�ساكلي 

دائما .

املدر�صة ودورها يف �صلوك الطالب 

املعلمون ينا�سدون االآباء التعاون معهم لدعم العملية الرتبوية للطالب

•• عجمان-وام:

�سهدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
نهيان  اآل  �سقر  ب��ن  زاي���د  بنت  فاطمة  ال�سيخة  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
الأوىل من  للدورة  املوؤمنني بعجمان احلفل اخلتامي  ام  رئي�سة جمعية 
لتحفيظ  هاجر  مركز  نظمها  التي  الكرمي  القراآن  حلفظ  التلة  جائزة 
القراآن الكرمي التابع لفرع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

بعجمان.
واأعربت ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر اآل نهيان عن تقديرها جلائزة 
التلة حلفظ القراآن الكرمي والتي جت�سد اهتمام الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ�سالمية والأوقاف بتطوير ر�سالة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي مبا 

ي�ساهم يف اقبال النا�سئة واأولياء اأمورهم على حفظ كتاب اهلل والتناف�س 
يف جتويده وتالوته. واأ�سادت بالرعاية والدعم اللذين حتظى بهما الهيئة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  من 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
العلي  املوىل  �سائلة  املجل�س العلى حاكم عجمان،  النعيمي ع�سو  را�سد 
عفراء  واألقت  ال�ستقرار.  نعمة  عليها  ويدمي  دولتنا  يحفظ  اأن  القدير 
الكتبي مديرة املركز كلمة الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 
النعيمي  ال�سيخ حميد بن را�سد  ال�سمو  بال�سكر ل�ساحب  وتقدمت فيها 

اآل نهيان لرعايتهما بيوت  وقرينته ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر 
اهلل ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف عجمان. ونوهت بالهتمام الذي 
حتظى به مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف دولة الإمارات من قبل القيادة 
واأ�سارت  انعك�س على تطورها وازدهارها.  واأفراد املجتمع، مما  الر�سيدة 
اإىل اأن تاأ�سي�س هذه اجلائزة جاء بهدف الرتقاء مب�ستوى حفظة القراآن 
الكرمي، وايجاد روح التناف�س بني اأفراد املجتمع يف جمال تالوة وحفظ 
القراآن، ورعاية وتكرمي املتميزين منهم، حيث �سهدت اجلائزة التناف�س 
�سمت  خمتلفة  ف��ئ��ات  م��ن  املتناف�سون  فيها  ���س��ارك  م�ستويات،  �ستة  يف 

الرباعم والنا�سئة والأمهات اىل جانب ذوي الحتياجات اخلا�سة.
واأعربت مديرة املركز يف ختام كلمتها عن �سكرها حلرم �ساحب ال�سمو 
حاكم عجمان على ت�سريفها حفل اجلائزة، مثنية على م�ساهمة كل من 

ال�سيد يو�سف �سلطان العجماين، وال�سيد اأحمد �سيف املهري يف رعاية 
الدورة الأوىل من اجلائزة.

وت�سمن الحتفال عر�س �سريط فيديو لتالوات الفائزين يف امل�سابقة، 
الأنظار حيث متكنت من حفظ جزءين  املرزوقي  املت�سابقة عزة  ولفتت 

من القراآن الكرمي خالل �سهرين رغم اعاقتها الب�سرية.
وا���س��ت��م��ع��ت ح���رم ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان اىل ت����الوة ع���دد من 
الدار�سات يف املركز ، واأعربت عن ارتياحها و�سكرها للجهود التي بذلتها 
 ، للجائزة  الداعمني  و�سكرت   ، والتحكيمية  التح�سرية  اجلائزة  جلان 
واأثنت على جهود موؤ�س�س مركز هاجر لتحفيظ القراآن الكرمي وموؤ�س�س 
اجلائزة ال�سيد يو�سف العجماين ، ثم قامت بتكرمي الفائزات يف امل�سابقة 

ورعاتها.

حرم حاكم عجمان ت�سهد احتفال ال�سوؤون االإ�سالمية بجائزة التلة حلفظ القراآن الكرمي يف دورتها االأوىل

عبري عبد املنعم:الطالبة امل�صاغبة اأ�صبحت تناف�س لكي تبدع وتتميز لإظهار مواهبها 
امين اإبراهيم:حب املعلم واملادة عند الطالب من اأهم الأ�صباب التي تربطه باملدر�صة
احمد عبد العاطي : الأهم كيفية اختيار املدر�صة للمعلم ومعايري الختيار

مي عبد القادر:املدر�صة اأثرت يف حياتي وعلمتني الكثري ول اأنكر دورها الرتبوي

�صو�صن حممد:تر�صيخ مبداأ التعاون بني الأ�صرة واملدر�صة لتدعيم العملية الرتبوية للطالب
حممد �صامي: دائما املعلم هو �صر طالبه، واجلاأ اليه حلل م�صكالتي
رابعة حممد: بعد فرتة من عملي وجدت اأن دوري مهم جدا يف عملية الرتبية

ا�صرف عبد العظيم:على الأ�صرة متابعة اأبنائها يف املدر�صة ملعرفة الأ�صباب احلقيقة لعرثاته الدرا�صية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1787 

املنذر  : م�سرف الهالل  - �س م ع 
املنذر اليه :عبد العزيز عبدالرحيم عبداهلل ح�سن العو�سي - اإماراتي اجلن�سية

نوع   لل�سيارة من  �سراءكم  ال�سيارة وذلك لتمويل  بال�سارة اىل طلب قر�س متويل   : املو�سوع 
�سيفروليه تاهو - رقم اللوحة G-17521 - دبي - خ�سو�سي - اللون اأ�سود - �سنة ال�سنع 
2010،  فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد 
بذمتكم مبلغا وقدره 25536.88 درهم )خم�سة وع�سرون الفا وخم�سمائة و�ستة وثالثون 
الودية  املنذر  بالرغم من مطالبات  ال�سداد  اإمتنعتم عن  فل�سا( حيث  درهم وثمانية وثمانون 
واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الج��راءات القانونية بعد انق�ساء 7 ايام من تاريخ اعالنكم 

ن�سرا �سندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1791

املنذر  : م�سرف الهالل  - �س م ع 
املنذر اليه : م�سطفى كامل عبداللطيف حممد - م�سري اجلن�سية

نوع  لل�سيارة من  �سراءكم  ال�سيارة وذلك لتمويل  بال�سارة اىل طلب قر�س متويل   : املو�سوع 
ال�سنع  �سنة   - اأ�سود  اللون   - دب��ي - خ�سو�سي   -  M-47233 اللوحة  رق��م   - ني�سان ج��وك 
فانه  لذلك  ونتيجة  عليكم  الواجبة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  عن  تخلفتم  فانكم    ،2014
تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 40175.35 درهم )اربعون الفا ومائة وخم�سة و�سبعون درهم 
وخم�سة وثالثون فل�سا( حيث اإمتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة 
لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�ساء 7 ايام من تاريخ اعالنكم ن�سرا �سندا 

للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية.  
  الكاتب العدل

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/322  مدين  جزئي              

املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  للمقاولت  جمهول حم��ل  الند   -1 امل��دع��ي عليه /  اىل 
حما�سينا خاتون - ام املتوفى - ب�سفتها من ورثة املتوفى/ حممد عبداملنان اأحمد 
مياه وميثله : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والزامهما مببلغ  دره��م(  وق��دره )200.000  املدعي عليهما مببلغ  بالزام  املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  الدعوىاجلزائية  يف  بها  املحكوم  دره��م(   200.000( وق��دره 
واتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/3/28  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

      اإنذار عديل 
 - الق�سي�س  العنوان / دبي  باك�ستاين اجلن�سية   -  املنذر / �سكندر حميد خان -   :   مقدم من 

املحي�سنية - فيال رقم 10  -  هاتف : 0507099238   - وميثله بالتوقيع / حممد احمد علي الب�سيوين 
�سد املنذر اليه : ذو الفقار ا�سرف حممد ا�سرف - باك�ستاين اجلن�سية  -  العنوان : عجمان - الرا�سدية - ابراج 

هورايزن - برجA �سقة رقم 709 - هاتف : 0503977113 - 042899103
املو�صوع : اإنذار عديل

1- حيث انه نتيجة لتعامل جتاري بني املنذر واملنذر اليه حرر املنذر اليه اربع �سيكات ذوات الرقام 38-40-41 امل�سحوبني 
على بنك الإمارات وال�سيك رقم 1005 امل�سحوب على بنك نور ال�سالم ومببلغ اجمايل وقدره )5.750.000( درهم 

2-ولدى تقدمي ال�سيكات للبنوك امل�سحوب عليها ارتدت بدون �سرف لعدم وجود ر�سيد له لل�سحب. وحيث انه �سبق ان 
ا�سدرت حمكمة دبي اجلزائية يف الق�سية رقم 2009/37345 احلكم اجلزائي والقا�سي مبعاقبتكم باحلب�س مدة 3 �سنوات عما 
 ن�سب اليك.   وحيث انكم مل ت�سددوا قيمة ال�سيكات للمنذر ومل تقوموا بالجابة على طلبه رغم املحاولت الودية املتكررة. 
درهم خالل   )5.750.000( وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  فان  العديل  النذار  هذا  - مبوجب  لذلك 
فرتة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا النذار العديل ، وال �سوف ي�سطر املنذر اآ�سفا لتخاذ كافة الجراءات 
وم�ساريف  ر�سوم  كافة  اليه  املنذر  حتميل  مع   ، الأداء  امر  وا�ست�سدار  ق�سائية  دعوى  اقامة  فيها  مبا  �سدكم  القانونية 

التقا�سي واتعاب املحاماة
 الكاتب العدل   

    حماكم دبي 

الكاتب  العدل
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عربي ودويل
نيوزويك: رو�سيا واإيران تقتاتان ما تبقى من �سوريا واالأ�سد

•• وا�صنطن-وكاالت:

حجر  يقف  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اإن  اأمركي  باحث  قال 
اأدخلها فيه،  الذي  اأم��ام نهو�س بالده من م�ستنقع احلرب  عرة 
م�سرا اإىل اأن رو�سيا تدرك ذلك متاما. ويرى الباحث فريدريك 
هوف، وهو مدير مركز رفيق احلريري لل�سرق الأو�سط، اأن ثمن 
املحافظة �سيا�سيا على رجل واحد وعائلة واحدة وحا�سية واحدة 
واأ���س��اف يف مقال  اإرب��اك��ا يف �سوريا وخارجها.  اأك��ر  الأم���ور  جعل 
فقد  وح�سيته،  يف  اجلميع  ف��اق  الأ�سد  نظام  اأن  نيوزويك  مبجلة 
اأفرغ �سجونه من املتطرفني العنيفني من اأجل تدني�س املعار�سة، 
بينما تبنى ا�سرتاتيجية �سيا�سية للبقاء تقوم على القتل اجلماعي 

. اإن بع�س ال�سوريني ممن يعار�سون الأ�سد مل يعودوا يتوقعون اأو 
يطالبون بخروجه الفوري من �سوريا، اإذ اإنهم يدركون متاما اأن 
اأنقذا نظامه  رو�سيا واإيران -لأ�سباب خمتلفة ومت�سقة- هما من 
الكاتب.  تعبر  ح��د  على  دبلوما�سيا،  الأم���ان  ل��ه  وكفال  ع�سكريا 
بع�س  اإل��ي��ه��ا  خل�س  ال��ت��ي  النتيجة  اإن  ال��ق��ول  اإىل  ه��وف  وم�سى 
هوؤلء ال�سوريني هي اأنه ل بد من اإيجاد طرق لكي نتغدى مبدمر 
�سوريا الأول للحيلولة دون اأن يتع�سى بكل �سيء ويقتل من تناول 
يتفاو�سون  املع�سكر  هذا  من  املعار�سة  و�سخ�سيات   . معه  الغداء 
مع رو�سيا، لكن لي�س لديهم فكرة حول الطريقة التي �ستتعامل 
ال�سورية.   الأزم��ة  مع  ترمب  دونالد  الأمركي  الرئي�س  اإدارة  بها 
وهوؤلء ظلوا ينظرون يف حرة بينما اإدارة الرئي�س ال�سابق باراك 

اأوباما منهمكة يف ا�ستعرا�س للقوة واملهارة الدبلوما�سية املدمرة 
لأطراف  ومكنت  حمميني،  غ��ر  ال�����س��وري��ني  جعلت  ال��ت��ي  ل��ل��ذات 
�سيئني وهم�ست الوليات املتحدة. وكما فعلت تركيا، تو�سلت تلك 
اأن وجود رو�سيا يف  اإىل نتيجتني، مفادهما  املعار�سة  ال�سخ�سيات 
�سوريا اأ�سبه ما يكون بعلة ميكن عالجها، ووجود اإيران يف �سوريا 
اختارتا  وتركيا-  -املعار�سة  وكالهما  حمقق.  م��وت  مبنزلة  ه��و 
اأما  املري�س.  اإنقاذ  بالإمكان  كان  اإذا  ما  ملعرفة  رو�سيا  مع  العمل 
الأ�سد فقد اأدى غر�سا �سيا�سيا مهما داخليا، اإذ كان وجها لدولة 
جنحت مو�سكو يف اإنقاذها من م�ساعي اأوباما املزعومة لتغيرها. 
وقد كانت مو�سكو تعلم علم اليقني مقدار الفجوة العري�سة بني 
تتدخل  جعلتها  التي  واأفعالها  ال�سابقة  الأمركية  الإدارة  اأق��وال 

ع�سكريا دون خ�سية من العواقب ال�سلبية لذلك. وطهران ترى يف 
ب�سار الأ�سد اأكر من جمرد منوذج للحفاظ على دولة �سوريا، فهو 
�سريان حياة حلزب اهلل اللبناين. واإيران -كما رو�سيا- ل ت�ساورها 
اأوهام ب�ساأن فريق الأ�سد وف�ساده وعدم كفاءته ووح�سيته املعروفة 
للجميع. ولأنها تدرك اأن عميلها لن يعي�س اإىل الأبد، فاإن اإيران 
تعكف على اإقامة ملي�سيات �سبيهة بحزب اهلل من اأجل اأن تهيمن 
على ما تبقى من �سوريا. ولهذا ال�سبب يتحدى املقاتلون الأجانب 
كاأفغان�ستان،  بعيدة  دول  م��ن  وال��ق��ادم��ون  اإي���ران  تقودهم  ال��ذي��ن 
كل حماولت التو�سل لوقف �سامل لإطالق النار. وختم الكاتب 
نهو�س  اأم��ام  الرئي�سية  العقبة  هو  الأ�سد  ب�سار  اإن  بالقول  مقاله 

�سوريا جمددا، واإن رو�سيا تدرك ذلك. 

 •• الفجر - تون�س - خا�س 

ذكرت وزارة ال�سوؤون اخلارجية التون�سية، يف بالغ، اأنها دعت 
اجلمعة �سفرة اململكة املتحدة بتون�س، لويز دي �سوزا، اإىل 
الذي  القرار  بخ�سو�س  تو�سيحات  لتقدمي  ال��وزارة،  مقر 
بحظر  والقا�سي  م��وؤخ��را  الربيطانية  ال�سلطات  اتخذته 
قادمة  طائرات  منت  على  واللوحية  املحمولة  احلوا�سيب 

من 5 دول عربية منها تون�س، لأ�سباب و�سفتها بالأمنية.
ب������وزارة ال�سوؤون  اأوروب�������ا  ووف����ق ال���ب���الغ ع���رب م��دي��ر ع����ام 
اخلارجية، حممد املزغني، عن »ا�ستغراب تون�س بخ�سو�س 
ال�سلطات  م��ع  الت�ساور  دون  ات��خ��اذه  ال��ذي مت  ال��ق��رار  ه��ذا 
التون�سي  امل�سوؤول  واأك��د  م�سبقا«.  به  اإعالمها  اأو  التون�سية 
اأي�سا اأن هذا الإجراء »غر مربر ول يعك�س حقيقة الو�سع 
اجلهود  بعد  كبرا  �سهد حت�سنا  ال��ذي  تون�س«،  الأم��ن��ي يف 
التي ما فتئت تبذلها املوؤ�س�ستني الأمنية والع�سكرية لتاأمني 
املن�ساآت واملواقع وامل�سالك ال�سياحية ونقاط العبور الربية 
للطران  ال��دول��ي��ة  املنظمة  جعل  م��ا  واجل��وي��ة  والبحرية 

املدين ت�سنف مطارات تون�س يف تقرير2016 �سمن اأكر 
اأن م��ط��ارات تون�س  اإىل  ال��ع��امل، م�سرا  اأم��ان��ا يف  امل��ط��ارات 
»هيرو«  مب��ط��ار  املطبقة  ال�سالمة  اإج����راءات  نف�س  تتبع 
بلندن، وفق ن�س البالغ . واأ�ساف املزغني اأي�سا اأن مثل هذا 
الإجراء، بالإ�سافة اإىل اإ�سرار بريطانيا على عدم مراجعة 
حتذير ال�سفر املوجه اإىل ال�سياح الربيطانيني الراغبني يف 
زيارة تون�س، »يثر الت�ساوؤل«، خا�سة يف ظل التعاون الأمني 

الوثيق بني تون�س واململكة املتحدة.
اأم�س  ن�����س��رت  ق��د  بتون�س  امل��ت��ح��دة  اململكة  ���س��ف��ارة  وك��ان��ت 
بالغا ذكرت فيه اأن هذه الإجراءات اأقرتها رئي�سة الوزراء 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ري��زا م���اي، اإث���ر ع���دة اج��ت��م��اع��ات عقدتها 
اأن اململكة املتحدة  موؤخرا حول �سالمة الطران، م�سيفة 
الإج������راءات من  ه���ذه  ت�سببه  ق��د  مل��ا  تفهمها«  »ع���ن  ت��ع��رب 
ال�سفارة يف ذات البالغ  امل�سافرين. واأ�سارت  اإحباط لبع�س 
اإىل اأن احلفاظ على �سالمة واأمن املواطنني الربيطانيني 
الإج���راءات  ه��ذه  الق�سوى، معتربة  الأول��وي��ات  م��ن  يبقى 

»�سرورية وفعالة ومتنا�سبة«.

•• الفجر - جان- مارك لوكلري  

ترجمة خرية ال�صيباين
العامل  يف  امل���خ���اب���رات  اأف�����س��ل  ح��ت��ى 
الف�سل. فربيطانيا،  اأن تواجه  ميكن 
وثقافة   5 ام  ج���ه���از  مت���ل���ك  ال���ت���ي 
ا�ستخباراتية يح�سدها عليها البع�س 
للند  ال��ن��د  للتعامل  اأي�����س��ا  توؤهلها   ،
 ، ت��رام��ب  القوية للعمرّ  ال��وك��الت  م��ع 
�سد  حم�سنة  لي�ست  ه��ذه  بريطانيا 
هذا الإرهاب الفقر اجلديد، مبعنى 
ميكن  وال���ذي  التكلفة«،  »املنخف�س 
حمدودة.  بو�سائل  ال��رع��ب  ي���زرع  اأن 
وكما ي�سرح الأ�ستاذ الفرن�سي يف علم 
ب��اور، فان  اآلن  اجلرمية الربوف�سور 
اليوم،  اأوروب��ا  الإ�سالمي يف  الإره��اب 
» هو منطق البعو�س الذي ميكن اأن 
جمنون«. للرباغماتية  اإىل  يحولك 

حدودها
مرتكب  اأن  ن��ك��ت�����س��ف  اأخ�������رى،  م����رة 
ال���ه���ج���وم ال�����ذي وق����ع يف ل���ن���دن يوم 
22 مار�س اجل��اري، هو من مواليد 
الذي  املجتمع  البالد، يف قطيعة مع 
عند  وم�����ع�����روف  رح����م����ه،  يف  ح���م���ل���ه 
الأج����ه����زة م��ن��ذ م����دة ط���وي���ل���ة. ومن 
تقدير  �سوء  هناك  ك��ان  ان��ه  الوا�سح، 
انه  ُيعتقد  ك��ان  اإ�سالمي  خلطورته. 
من »الدرجة الثانية«، تقول حتديدا 
تريزا  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�سة 

ماي.
ال�ستفاقة  ه��ذه  فرن�سا  ع��رف��ت  لقد 
ال�سنوات  م����رة، يف  م��ن  ف��ك��م  امل���وؤمل���ة. 
الذين  الإره����اب����ي����ون  م����ررّ  الأخ�������رة، 
���س��رب��وه��ا م���ن ث��ق��وب ال���غ���رب���ال، من 
كوا�سي،  الإخ�����وة  اإىل  م����راح  حم��م��د 
مرورا باأميدي كوليبايل اأو لعرو�سي 
ع��ب��د اهلل، ق��ات��ل رج����ال ال�����س��رط��ة يف 
القناة،  ج��ان��ب��ي  ف��ع��ل��ى  م��ان��ي��ان��ف��ي��ل! 
لنف�س  املخت�سة  الأج���ه���زة  ت��ت��ع��ر���س 
���ع الإره����اب����ي����ني  ال�������س���ع���وب���ات: جت���مرّ

املحتملني اأ�سبح وا�سعا جدا.
اإنرّ الإ�سالميني املرجح حاليا انتقالهم 
اإىل الفعل يف حدود 3 اآلف يف اململكة 
اأكرب من  والعدد يف فرن�سا،  املتحدة. 
ك�����س��ف ج����روم ليونيت،  ذل����ك. وق���د 
رئ���ي�������س ج���ه���از امل����خ����اب����رات امل���رك���زي 
الداخلية،  ب��وزارة  امللحق   ، الإقليمي 
يف الآونة الأخرة اأمام جلنة فيني�س 
ب�سع   - للتطرف  ال��ق��وي  »ال��ظ��ه��ور   ،
ع�سرات احلالت عام 2014، 476 
يف مطلع 2015 و 3600 اليوم!«.

الإم���ك���ان���ي���ات  ل���ل�������س���رط���ة  ت���ع���د  ومل 
والو�سائل ملراقبتهم جميعا. ومن ثمرّ 
يكتنف  ما  مع  الختيار،  اإىل  اللجوء 
بع�س  يف  د  تتج�سرّ خماطر،  من  ذل��ك 
الأحيان ... اإنرّ للرباغماتية حدودها. 
وم�����ع ذل������ك، ف�����ان ال���ن���ظ���ام الأم���ن���ي 
ق��ادرا على مواجهة  ك��ان  الربيطاين 
ال���ع���دي���د م����ن امل���خ���اط���ر الأخ��������رى. 
اجلمهوري  اجلي�س  هجمات  فخالل 
الي���رل���ن���دي، ا���س��ت��ط��اع ف��ر���س حالة 
ال�سمالية  ايرلندا  يف  قا�سية  ط��وارئ 
ح���ق���ق���ت اخل����ال�����س والن����ت���������س����ار يف 

النهاية على هذا العدو الداخلي.
 

ت�صامن.. ونقد
ب��ري��ط��ان��ي��ا دائما  ك���ان���ت  ول���ك���ن ه���ل 
مت�سامنة؟ �سيء واحد موؤكد: عندما 
اإرهابية  اإىل هجمات  تعر�ست فرن�سا 
عام 1995، كانت باري�س تودرّ املزيد 
م����ع ح��ل��ي��ف معروف  ال���ت���ع���اون  م����ن 

ب��ق��درت��ه ع��ل��ى ال�����س��م��ود. وك���ان يجب 
لتفجرات  لندن  تتعر�س  اأن  انتظار 
 56(  2005 ع��ام  رهيبة  انتحارية 
مرتو  يف  ج���ري���ح���ا   700 و  ق��ت��ي��ال 
حتى  طابقني(  ذات  وحافلة  الأن��ف��اق 
يوافق نظامها الق�سائي على ت�سليم 

»لندن�ستان«.  ع��ل��ي��ه  حُت�����س��د  ل  ل��ق��ب��ا 
باخت�سار: بلد ي�سعر فيه املتطرفون 

اأنهم يف بلدهم. 
النكليز،  ت��دارك  الوقت،  ذل��ك  ومنذ 
���م ت��ع��اون��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ر مع  وت���دعرّ
الرئي�سية  الأوروب��ي��ة  وال��دول  فرن�سا 

»العقل«  ب��اري�����س،  اإىل  رم����دة  ر���س��ي��د 
املدبر لتفجرات 1995 يف فرن�سا.

ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت ل��ن��دن ق��اع��دة خلفية 
لالإرهاب الإ�سالمي، اأبو حمزة يدعو 
بارك،  فين�سربي  م�سجد  يف  للجهاد 
وم�سايرة وتهاون منحا هذه العا�سمة 

امل���ه���ددة ب��ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���ه���ادي���ة. اإلرّ 
ما  ن��ق��د  ت��وج��ي��ه  مي��ن��ع  مل  ه����ذا  اأنرّ 
الرئي�س  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ج����اء  ك���ال���ذي 
يف  الإره���اب  مكافحة  لوحدة  ال�سابق 
 ،2016-2011 ي���ارد  ���س��ك��وت��الن��د 
ريت�سارد والتون، الذي �سكك يف امن 
بفرن�سا   2016 يورو  دورة  و�سالمة 
ال�ستثمار  ق���ال،  كما  الأف�����س��ل،  »م��ن 
واأنظمة  امل��ع��ل��وم��ات  ق����درات ج��م��ع  يف 
اإغراق ال�سوارع  القيادة واملراقبة من 
باأزيائهم  النظامية  القوات  بعنا�سر 

الر�سمية«.
عون   600 �سنة،  منذ  ل��ن��دن  ن�سرت 
التهديد  ملواجهة  ال�سوارع  يف  م�سلح 
الإره����اب����ي، ب��ع��ي��دا ع���ن ����س���ورة بوبي 
دي��ب��ون��ر م�����س��ل��ح��ا ب�����س��اف��رت��ه. وقد 
اأُجربت اأجهزة املخابرات الربيطانية 
وهيكلتها،  تنظيمها  اإعادة  على  اأي�سا 
وباتت البيانات ال�سادرة عن �سلطات 
ببيانات  ����ر  ت����ذكرّ ه����ن����اك  ال�������س���رط���ة 
بعد  املتتالني  فرن�سا  داخ��ل��ي��ة  وزراء 
هذا  اأنرّ  ن���ع���رف  »ك���ن���ا  ه����ج����وم:  ك����ل 

�سيحدث«.

الأخطبوط حني ينمو ياأكل اأطرافه:

االإرهاب: اململكة املتحدة من التهاون اإىل احلزم ..!
رف�صت بريطانيا بداية التعاون مع الدول الأوروبية قبل اأن تكتوي بنار الإرهاب

الرهابي مرتكب العملية الخرة

حتى املخابرات الربيطانية ميكن ان تف�سل

الرهاب العمى ل حدود ول جغرافية له

هل و�سلت رحلتهما اىل النهاية.. ام ان للتاريخ رواية اخرى

الرهاب يف قلب لندن

الجهزة المنية الربيطانية جمربة على اعادة النظر يف طريقة عملها

لقد اأ�صبحت لندن قاعدة خلفية لالإرهاب اإىل درجة انه اأطلق على عا�صمتها ا�صم »لندن�صتان«
ل ح�صانة لأحد �صد هذا الإرهاب الفقري اجلديد الذي ميكن اأن يزرع الرعب بو�صائل حمدودة

حتليل اخباري

تتعر�س االأجهزة االأوروبية املخت�سة يف مقاومة االإرهاب اإىل نف�س ال�سعوبات
عدد االإرهابيني املحتملني اأ�سبح بحجم يجعل من ال�سعب مراقبتهم جميعا

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

  •• ماثيو كروا�صندو

اإن���ه���ا ان���ت���خ���اب���ات ����س���وري���ة ل ت�����س��ب��ه غ���ره���ا من 
الن��ت��خ��اب��ات. ك��ل �سيء ي��دف��ع، يف ال��وق��ت الراهن، 
اإىل اإق�ساء، منذ اجلولة الأوىل، الفريقني اللذين 
تقا�سما ال�سلطة منذ ظهور اجلمهورية اخلام�سة. 
الأفق  يف  يرت�سم  امل��ق��ب��ل،  الرئي�س  اخ��ت��ي��ار  ف���وراء 

ل عميقة. اإعادة ت�سكرّ
 

خط بوي�صون
لن  اجل��م��ه��وري��ني  اأنرّ  على  امل��راه��ن��ة  ميكن  ميينا، 
من  ابعد  هو  فما  فيون.  فران�سوا  ف�سل  ينه�سوا 
م��ع��ارك ال��زع��ام��ة وح����روب ال��ت��وري��ث، ف���ان فكرة 
احلزب الواحد الذي يجمع بني اليمني والو�سط، 

هي املهددة بالنقرا�س، وذلك ل�سببني.
التمهيدية.  الن��ت��خ��اب��ات  ب��اآل��ي��ة  ي��رت��ب��ط  الأول، 
من  تفلت  لن  الرئا�سية  اأنرّ  حينها  منهم  اقتناعا 
امل�ساركون مر�سحا ميينيرّا حتى  مع�سكرهم، اختار 
ال��ن��خ��اع ، م��ان��ح��ني الأول���وي���ة ملنطق ال��ه��وي��ة على 
لفرن�سوا  القانونية  وامل�ساكل  النتخابي.  املنطق 
فاجلناح   ، الراديكالية  التزعة  ه��ذه  قت  عمرّ فيون 
املت�سدد الذي ظل وفيا له، يجررّ مع�سكره اإىل اأر�س 
اإىل توافق  ُيف�سي  الذي ل  التاأكيد اليديولوجي 

اأو اإجماع.
�سعود  اإىل  طبعا  يعود  لالنفجار،  الآخ��ر  العامل 
اإىل  اجلبهة الوطنية، وهو ما يدفع اجلمهوريني 
اإما  بوي�سون.  بخط  ي�سمى  ما  مع  نهائيا  احل�سم 
القبول بالأجندة التي متليها اجلبهة الوطنية، اإن 
مل نقب التعامل معها، بحجة اأن الفروق الوحيدة 
ب��ني اليمني اجل��م��ه��وري وال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف غر 
امل�سيطن باتت م�سالة �سارة وام�سة. واإما البتعاد 

للتنظيف  كار�سر  بقوة.  عنها 
ي��د، وخطاب غي موليه يف  يف 
�ساركوزي، مبهارته،  نيكول  وبا�ستطاعة  الأخرى، 
اأن  املوؤكد  غر  وم��ن  وذاك،  لهذا  �سمانات  اإعطاء 

ينجح غره يف هذه املهمة...
 فيلو�س و�صرتاو�س كان

اإق�����س��اء بينوا ه��ام��ون يف اجل��ول��ة الأوىل،  ي�����س��ارا، 
�سيوؤدي  م��اك��رون،  اإميانويل  ف��وز  تاأكيدا  والأك���ر 
اأي�سا. لقد ا�ستفاد  اإىل انقالب وتغير عميق هنا 
النتخابات  يف  مفاجاأة  ف��وزه  �سكل  ال��ذي  هامون، 
التمهيدية، ا�ستفاد اأي�سا من منطق الهوية ل�سبب 
م��ع��اك�����س مت���ام���ا. ف��الأن��ه��م ك���ان���وا ع��ل��ى ي��ق��ني من 
خ�سارة النتخابات الرئا�سية، اختار ناخبوه مثال 

اأعلى بدل برنامج حكومي.
م��ن��ت��م م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة اإىل ه��وام�����س احل���زب 
ال���ي���وم يف جت�سيد  ه���ام���ون  ي���اأم���ل  ال�����س����رتاك����ي، 
التقليديني  ال��ن��اخ��ب��ني  ق��ل��ب  اأنرّ  اإلرّ  ال��و���س��ط��ي��ة، 
الي�سار مما يقرتحه،  اإىل  اأقل  باإيقاع  رمبا يخفق 
الألف  للمرة  تثر  ���س��وف  هزميته  ف��ان  وب��ال��ت��ايل 

حماولة ت�سفية وتو�سيح.
فهل �ستكون القطرة الزائدة؟ منذ موؤمتر ابيناي، 
�سقف  حتت  تتعاي�س  اأن  من  ال�سرتاكيون  ن  متكرّ
على  وعدائية  متنوعة  و�سخ�سيات  تيارات  واح��د، 
كان.  �سرتاو�س  ودومينيك  فيلو�سد  ج��رار  غ��رار 
طبعا.  املقد�سة،  ال��وح��دة  ا�سم  حتت  البناء  ويقوم 
وب��رباغ��م��ات��ي��ة، ي��ق��ن��ع ك���ل ط����رف ن��ف�����س��ه ب���ان���ه يف 
املوؤمتر الذي يلي �سيتمكن من ا�ستقطاب املاكينة 
يعجز  اإن  ما  ولكن  لتغذية طموحاته،  النتخابية 
احلزب ال�سرتاكي على حتقيق اأي انت�سار انتخابي 
، ويظهر على جناحه المين بيت مناف�س، ي�سبح 

اخلطر كبرا بان نرى البيت القدمي ينفجر.
ترجمة خرة ال�سيباين

جولة ثانية من دون فيون وال هامون
االأحزاب يف طريقها اإىل االنفجار..؟

• مدير حترير جملة لونوفال اوب�سرفاتور الفرن�سية.

بعد حظر الأجهزة الإلكرتونية على الطائرات

اخلارجية التون�سية ت�ستدعي �سفرية بريطانيا

هوجن كوجن ب�سدد اختيار زعيم جديد 
•• هوجن كوجن-رويرتز:

يختار جممع انتخابي �سغر زعيما جديدا لهوجن كوجن اليوم الأحد و�سط اتهامات بتدخل �سيني للحيلولة دون 
اختيار زعيم اأكر �سعبوية رمبا يكون منا�سبا اأكر لنزع فتيل التوتر ال�سيا�سي.  ول متلك الأغلبية العظمى من 
جلنة  قبل  من  الفائز  اختيار  يتم  اإذ  اجلديد  الزعيم  انتخاب  حق  مليون   7.3 عددهم  البالغ  كوجن  هوجن  �سكان 
انتخابات مكونة من 1200 �سخ�س وت�سم الكثر من اأن�سار ال�سني والنظام القائم. ويتناف�س ثالثة مر�سحني 
على املن�سب وهم كاري لم وجون ت�ساجن امل�سوؤولن ال�سابقان وقا�س متقاعد هو وو كووك هينج. وتعترب لم الأوفر 
حظا. ومن املقرر تنظيم احتجاجات حا�سدة مطلع الأ�سبوع تعبرا عن رف�س تدخل بكني يف الختيار و�سط تقارير 

وا�سعة النطاق عن �سغوط على جلنة النتخابات لدعم لم ولي�س ت�ساجن الذي يعترب اأكر �سعبوية.



األحد   26   مارس    2017  م   -   العـدد  11978  
Sunday  26  March   2017  -  Issue No   11978

11

عربي ودويل

امل��ع��ن��ي��ني يف احلكومة  ال�������وزراء  اأن  ت��ل��غ��راف  دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
الربيطانية يبحثون م�سروع قانون جديدا ي�سدد منع �سركتي غوغل 
وفي�سبوك وغرهما من ال�سماح بن�سر فيديوهات متطرفة مبواقعهما 
على  ال��ق��ان��ون  ين�س  اأن  اإىل  حاليا  ال����وزراء  وي�سعى  الإن���رتن���ت.  على 
احلايل  ال��ق��ان��ون  م��ن  ب��دل  املتطرفة  للفيديوهات  ال��ف��وري  ال�سحب 
الذي يلزم �سركات الإنرتنت ب�سحبها خالل 24 �ساعة، قائلني اإن هذه 
الفرتة �ست�سمح لالآلف بروؤية الفيديوهات. كذلك يحاول امل�سوؤولون 
علما  بريطانيا،  القانون يف  بها  ُينفذ  التو�سل لطريقة  الربيطانيون 
باأن كثرا من الفيديوهات امل�ستهدفة تن�سرها مواقع خارج بريطانيا. 
واأعربت رئي�سة الوزراء الربيطانية تريزا ماي عقب الهجوم مبنطقة 
وي�ستمن�سرت يف لندن عن عدم ارتياحها لن�سر بع�س �سركات الإنرتنت 
 . ال�سركات  ه��ذه  ملعب  يف  الآن  الكرة  اإن  قائلة   ، متطرفة  حمتويات 
الإرهاب  مكافحة  اإن  ال����وزراء  رئي�سة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وق��ال 
وكانت  واح���دة.  تكون  اأن  يجب  الكراهية  تبث  التي  الأح��ادي��ث  ومنع 
الف�سيحة  ت�سبب  بعد  املا�سي  الأ�سبوع  اعتذرت علنا  �سركة غوغل قد 
املت�ساعدة حول ن�سر فيديوهات متطرفة على يوتيوب يف �سل�سلة من 
�سحب الإعالنات من غوغل من قبل �سركات الإعالن. وقالت تلغراف 
الكراهية بظهور  ن�سرها ما يبث  الأرب��اح من  اإن غوغل متهمة بجني 

اإعالنات مع مواد متطرفة مبن�سة يوتيوب.

ي����زور وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���رك���ي ري��ك�����س ت��ي��ل��ر���س��ون م��ق��ر احللف 
اإذا  ما  يت�سح  اأن  دون  من  م��ار���س،  اآذار   31 يف  بربوك�سل  الأطل�سي 
كانت زيارته تندرج يف اإطار الجتماع الوزاري للدول ال�28 الأع�ساء 
اأث��ار جدًل  يف احللف. وك��ان وزي��ر اخلارجية الأمركي اجلديد قد 
الأوروبيني  الأطل�سي وحلفائها  املتحدة حيال  الوليات  التزام  حول 
لوزراء  اجتماع  اأول  يف  ي�سارك  ل��ن  اأن��ه  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  اأع��ل��ن  عندما 
خ��ارج��ي��ة دول احل��ل��ف ال���ذي ك��ان ت��ق��رر منذ اأ���س��ه��ر ع��ق��ده يف 5 و6 
اإىل  �سعي  اأمركي. ويف  لوزير  ن��ادرة جدا  اأبريل، وهي حالة  ني�سان 
اإنها  الأ�سبوع  ه��ذا  الأمركية  الدبلوما�سية  قالت  احللفاء  طماأنة 
ت�سعى ملوعد اآخر لالجتماع ال��وزاري. واأعلن املتحدث با�سم الوزارة 
بربوك�سل  الأطل�سي  مقر  �سيزور  تيلر�سون  اأن  اجلمعة،  تونر  مارك 
اجلمعة 31 اآذار مار�س ، غداة زيارة له اإىل اأنقرة ُيفرت�س اأن يلتقي 
خاللها الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان. غر اأن الدبلوما�سيني 
الأمركيني مل يكن بو�سعهم القول ما اإذا كان اجتماع الدول ال�28 
اآذار   31 اإىل  تقدميه  بالفعل  مت  قد  اأبريل  ني�سان  و6   5 يف  ر  املقررّ
مار�س. واجلمعة قال م�سوؤول يف احللف الأطل�سي نتوقع حالياً عقد 
اجتماع وزراء خارجية دول احللف يف 31 اآذار مار�س. امل�ساورات حول 

تنظيمه تتوا�سل داخل احللف .

املحا�سرة  دوم��ا  مدينة  يف  الكلى  لغ�سيل  مركز  يف  متاأملة  دانيا  ت�سرخ 
قرب دم�سق حيث ي�ستقبل م�سوؤول الفتاة البالغة من العمر 14 عاما 
الكبر يف  النق�س  نتيجة  اجهزة  �سوى ثالثة  فيها  يعمل  يف غرفة ل 
يتلقون  الذين  املر�سى  ودانيا من بني ع�سرات  املر�سى.  معدات عالج 
العالج يف هذا املركز الذي ان�ساأ يف العام 2013 يف طابق �سفلي لحد 
للمر�سى  ا�سرة  خم�سة  تت�سمن  قاعة  عن  بب�ساطة  عبارة  وهو  املباين 
و�سبعة اجهزة غ�سل الكلى، ل يعمل منها �سوى ثالثة. �سارعت عائلة 
ح��ادة لج��راء جل�سة غ�سل  وج��ع  نوبة  بعد  املركز  اىل  نقلها  اىل  دانيا 
ال�سادق  حممد  املركز  م�سوؤول  ينظر  دوم��ا.  يف  ن��ادرا  ام��را  باتت  كلى 
ارى  التي  الوىل  امل��رة  انها  ويقول  لدانيا  اجراها  التي  التحاليل  اىل 
فيها ارقاما مرتفعة بهذا ال�سكل . اىل جانبه والدة املري�سة حتاول ما 
بو�سعها تهدئة ابنتها، فتم�سح دموعها وت�سع يدها على راأ�سها. يعاين 
�سكان مدينة دوما املحا�سرة من قبل قوات النظام منذ العام 2012 
ان�سانية  اي م�ساعدات  لهم  ال�سا�سية، ومل تدخل  امل��واد  نق�س يف  من 
منذ ت�سرين الول اكتوبر ما فاقم الو�سع �سوءا. يقول �سادق تويف يف 
�سهر �سباط فرباير ثالثة ا�سخا�س نتيجة تاأخر دخول املواد الالزمة 

لجراء جل�سات غ�سل الكلى مقارنة مع ثالثة فقط يف العام 2016.

عوا�صم

لندن

دم�شق

وا�شنطن

اعتقال م�ستبه بهم يف اغتيال نائب مغربي
•• الرباط-اأ ف ب:

منفذو  اأن��ه��م  يف  ت�ستبه  اأ�سخا�س  على  القب�س  املغربية  ال�سرطة  اأعلنت 
جرمية اغتيال نائب مغربي يف ال�سابع من اآذار مار�س يف الدار البي�ساء.

الأمنية  الأج��ه��زة  جهود  اإنرّ  الق�سائية  للتحقيقات  امل��رك��زي  املكتب  وق��ال 
اأتاحت حتديد امل�ستبه يف توررّطهم يف هذا العمل الإجرامي والقب�س عليهم، 

ف�سال عن م�سادرة ال�سيارة امل�ستخدمة اأثناء اجلرمية .
واأ�ساف املكتب اأن املداهمات �سمحت مب�سادرة بندقية �سيد واأعرة نارية 
مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ارتكاب جرمية القتل ، من دون اأن يحدد عدد 

م معلومات عن هوياتهم اأو دوافعهم. املعتقلني اأو ُيقدرّ
اأنه مت تنفيذ تلك التوقيفات من خالل جمع البيانات التقنية  واأ�سار اإىل 
اأدلة  على  ب��ن��اء  ال��دام��غ��ة  امل��ادي��ة  ال��رباه��ني  اكت�ساف  ع��ن  ف�سال  وحتليلها 

ماأخوذة من م�سرح اجلرمية .
اأمام منزله، وفق بيان للمديرية  وقتل عبد اللطيف مردا�س )53 عاما( 

العامة لالأمن الوطني.
واأف����ادت م��واق��ع اإخ��ب��اري��ة مغربية ب���اأن ال��رج��ل اأ�سيب ب��ج��روح خ��ط��رة يف 
اأن يق�سي متاثرا بجروحه، ون�سرت �سورا ملوقع اجلرمية يف  الراأ�س قبل 

حي كاليفورنيا الراقي.
وكان مردار�س نائبا عن الحتاد الد�ستوري )حزب ليربايل( عن دائرة ابن 

اأحمد الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غرب الدار البي�ساء.
تطورات  اإن  اجلمعة  م�ساء  الق�سائية  للتحقيقات  امل��رك��زي  املكتب  وق��ال 
التحقيقات  ���س��ر  ح�سن  ل�سمان  لح��ق��ا  �سُتك�سف  وتفا�سيلها  الق�سية 
الق�سائية التي ما زالت جارية . وتندر اأعمال القتل بالر�سا�س يف املغرب 

الذي يحظر الأ�سلحة الفردية.

اإ�صابات مبواجهات مع الحتالل يف اخلليل

ت�سييع جنازة مازن فقهاء وحما�س تتوعد بالرد

األف نازح منذ بدء معركة اجلانب الغربي للمدينة  200

رو�سيا وال�سني تقرتحان وبريطانيا 
ترف�س التحقيق يف كيميائي املو�سل

متمردو الفلبني يتعهدون بهدنة نهاية ال�سهر قادة اأوروبا يوؤكدون التزامهم مبعاهدة روما
•• مانيال-رويرتز:

قال احلزب ال�سيوعي الفلبيني ام�س ال�سبت اإن وحداته امل�سلحة �ستعلن وقفا لإطالق النار من جانب واحد بحلول 31 
مار�س اآذار على اأق�سى تقدير قبل ا�ستئناف حمادثات ال�سالم مع حكومة الرئي�س رودريجو دوترتي ال�سهر القادم.

ويتوقع احلزب ال�سيوعي الذي يخو�س جناحه امل�سلح ،جي�س ال�سعب اجلديد،متردا منذ قرابة خم�سة عقود اأن تعلن 
حكومة الفلبني من جهتها عن وقف مماثل لإطالق النار يف اإطار اتفاق مت التو�سل اإليه خالل حمادثات جرت يومي 
10 و11 مار�س اآذار. واتفق مفاو�سون من اجلانبني يف 12 مار�س اآذار على ا�ستئناف مفاو�سات ال�سالم الر�سمية يف 
هولندا من 2 اإىل 6 اأبريل ني�سان وذلك بعد �سهر من اإلغاء الرئي�س املحادثات بعد اأن ن�سب املتمردون كمينا جلنود بعد 
اأن اأنهوا من جانب واحد اتفاقا �سابقا لإطالق النار. وقال دوترتي يف لقاء ال�سبت مع ال�سحفيني يف اإقليم بوكيدنون 
بجنوب الفلبني اإنه �سيت�ساور مع القادة ال�سيا�سيني والأمنيني يف البالد حول ما اإذا كان من املالئم اأم ل يف هذه املرحلة 
ا�ستئناف وقف اإطالق النار من جانب احلكومة. واأ�ساف يجب اأن اأت�ساور مع رئي�س )الربملان( يجب اأن اأت�ساور مع رئي�س 

جمل�س ال�سيوخ ويجب اأن ندعو لجتماع ملجل�س الأمن القومي ويجب اأن اأ�ساأل جرنالت اجلي�س وال�سرطة. 

حث رئي�س املجل�س الوروبي دونالد تو�سك الدول الع�ساء على 
ان يثبتوا اليوم انهم قادة اوروبا . وقال تو�سك الحتاد بعد قمة 
روما يجب ان يكون اكر من اي وقت احتادا على املبادىء نف�سها 
الوقت  وذل��ك يف   ، ال�سيا�سية  للوحدة  �سيادة خارجية واحت��اد  مع 

الذي ت�ستعد فيه اوروبا لنف�سال بريطانيا عنها.
ب��ع��د ان ه����ددت ب��ول��ن��دا ب��ع��دم ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ب��ي��ان روم����ا ب�سبب 
بعد  ووقعته  ع��ادت   ، متفاوتة  �سرعات  ب  اوروب��ا  ملبداأ  معار�ستها 

تعديله.
ل��ل��ق��ادة الوروب��ي��ني يف �ساحة  ب�����س��ورة جماعية  امل��را���س��م  وان��ت��ه��ت 
مايكل  ال�سهر  النه�سة  ع�سر  ف��ن��ان  ر�سمها  ال��ت��ي  ال��ك��اب��ي��ت��ول 

اجنلو.

•• روما-اأ ف ب:

اأعاد القادة الوروبيون ام�س يف روما التاأكيد على التزامهم من 
خالل توقيعهم جمددا على معاهدة روما التي اأ�س�ست التكتل قبل 

�ستني عاما.
ال�27 الع�ساء  الدول واحلكومات  روؤ�ساء  الت�سفيق، وقع  و�سط 
يف الحتاد املعاهدة بالأحرف الوىل يف القاعة نف�سها التي �سهدت 

توقيع املعاهدة التاريخية يف 25 اذار مار�س 1957.
ووقع رئي�س املفو�سية الوروبية جان كلود يونكر معاهدة يونكر 
بالقلم نف�سه الذي ا�ستخدمه ممثل لوك�سمبورغ قبل �ستني عاما. 
وعلق يونكر و�سط ت�سفيق حاد هناك تواقيع تدوم . وقبل التوقيع، 

الهجرة  وزارة  يف  وال���ب���ح���وث  امل��ع��ل��وم��ات  دائ�����رة  وك�����س��ف��ت 
اأع��داد النازحني من مناطق  واملهجرين يف بيان عن ارتفاع 
 201275 اإىل  املو�سل  ملدينة  )الغربي(  الأمي��ن  ال�ساحل 
���س��خ�����س��ا م��ن��ذ ان���ط���الق ع��م��ل��ي��ات حت��ري��ر اجل���ان���ب الأمي���ن 

للمدينة يف 19 �سباط فرباير .
يف  �سخ�سا   86235 اي����واء  مت  ان���ه  اىل  ال�����وزارة  وا����س���ارت 
خم��ي��م��ات اجل��دع��ه واحل����اج ع��ل��ي وم����درج امل��ط��ار يف ناحية 
خميمات  يف  �سخ�سا  و39314  امل��و���س��ل،  ج��ن��وب  ال��ق��ي��ارة 
اخلازر وح�سن �سام وجه مكور و3255 يف خميم الرنكزلية 
داخل  يف   72471 اي��واء  مت  فيما  ده��وك،  ملحافظة  التابع 
امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة ب��ال�����س��اح��ل الي�����س��ر )ال�����س��رق��ي( ملحافظة 

نينوى وكوكجلي.
ف���رباي���ر عملية  ���س��ب��اط   19 ال��ع��راق��ي��ة يف  ال���ق���وات  ب�����داأت 

الر�سا�س  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  قوة  واأطلقت  اهلل.  رام 
من  املئات  على  املدمع  الغاز  وقنابل  واملطاطي  احل��ي 
الأحمر  الهالل  جمعية  وقالت  امل�سرة،  يف  امل�ساركني 
لثمانية  ال��ع��الج  ق��دم��ت  ط��واق��م��ه��ا  اإن  الفل�سطيني 
م��واط��ن��ني خ���الل امل�����س��رة، يف وق���ت اأ���س��ي��ب ع���دد من 
واأ�سافت  اختناق.  بحالت  الإع���الم  و�سائل  م�سوري 
الفخذ  يف  حي  بر�سا�س  اأ�سيب  مواطنا  اأن  اجلمعية 
اأن  اإىل  م�سرة  املطاطي،  بالر�سا�س  اآخرين  و�سبعة 
امل�سابني نقلوا للعالج يف جممع فل�سطني  اأربعة من 
الطبي برام اهلل، يف حني قدمت الإ�سعافات لالآخرين 

•• عوا�صم-وكاالت:

الأمم  اق��رتاح رو�سيا وال�سني يف  �سارعت بريطانيا برف�س 
املتحدة تو�سيع عمل جلنة التحقيق الدولية ب�ساأن ا�ستخدام 

الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا لت�سمل العراق.
ماثيو  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل����دى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م���ن���دوب  واأع���ل���ن 
الدويل،  الأم���ن  ملجل�س  احل���ايل  الرئي�س  وه��و  راي��ك��روف��ت، 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  توؤيد فكرة حتقيق دويل يف  لن  ب��الده  اأن 

كيميائية يف العراق. 
 وقال الدبلوما�سي الربيطاين مربرا موقف بالده ن�سجل 
العديد من الختالفات بني الو�سع يف العراق والو�سع يف 
�سوريا. لأن حكومة العراق تتعاون تعاونا تاما مع منظمة 
اتفاقية  يف  ع�سو  دول��ة  وه��ي  الكيميائية.  الأ�سلحة  حظر 

حظر الأ�سلحة الكيميائية .
العراقية  ب���اأن احل��ك��وم��ة  ادع�����اءات  اأن���ه لي�س م��ن  واأ����س���اف 
ت�ستخدم اأ�سلحة كيميائية �سد �سعبها. كل هذه الأمور تربز 

اأن الو�سع يف العراق خمتلف عن الو�سع يف �سوريا .
الأ�سلحة  ا�ستخدام  يف  امل�سرتكة  التحقيق  جلنة  اأن  واعترب 
و�سيلة  اأي  وج��ود  لعدم  حت��دي��داً  اأن�سئت  ب�سوريا  الكيمائية 
اأخ����رى ل��ت��ح��دي��د امل�����س��وؤول��ي��ات ن��ظ��راً ل��ع��دم ت��ع��اون النظام 
تو�سيع  �سد  الربيطانية  احلكومة  ف��اإن  ول��ذل��ك  ال�����س��وري. 

نطاق عمل اللجنة بهذه الطريقة .
ب�ساأن  الأم���ن  جمل�س  يف  مغلقة  مناق�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
معركة املو�سل حيث قدمت ال�سني ورو�سيا اقرتاحا لتمديد 

عمل اللجنة املعروفة با�سم اآلية التحقيق امل�سرتكة. 

وخالل املناق�سة التي تراأ�سها رايكروفت، عربرّ جمل�س الأمن 
ا�ستخدام  عن  الأخ��رة  التقارير  ب�ساأن  قلقه  عن  بالإجماع 
اأنه  اإىل  واأ�سار  الكيميائي،  ال�سالح  الإرهابي  داع�س  تنظيم 
هذا  ح��ول  ال��ع��راق��ي  التحقيق  نتائج  ال�سرب  ب��ف��ارغ  ينتظر 

امللف.
اإىل  ي�سعى  ق��رار  وال�سني مب�سروع  رو�سيا  ثم تقدمت  ومن 
بح�سب   ، ال��ع��راق  لت�سمل  ال����دويل  التحقيق  اآل��ي��ة  تو�سيع 
اأب��دت موقفا  اأن بريطانيا  اأك��د  ال��ذي  رايكروفت  اأو���س��ح  ما 

معار�ساً حيال ذلك.
ومل يتم اتخاذ اأي قرار اأم�س ب�ساأن م�سروع القرار هذا، ومل 
�ستحيالن  ورو�سيا  ال�سني  كانت  اإذا  ما  رايكروفت  يو�سح 

امل�سروع على الت�سويت قريباً.
اأن  املتحدة  الأمم  اع��ت��ربت  اجل���اري  اآذار  م��ار���س  اأوائ���ل  ويف 
ال��ق��ت��ال يف  يف  الكيميائية  ل��الأ���س��ل��ح��ة  امل��زع��وم  ال���س��ت��خ��دام 
امل��و���س��ل ���س��م��ايل ال��ع��راق ج��رمي��ة ح���رب وان��ت��ه��اك للقانون 

الإن�ساين الدويل، وطالبت باإجراء حتقيق يف الأمر.
العراق  الإن�سانية يف  لل�سوؤون  املتحدة  الأمم  وقالت من�سقة 
لالأ�سلحة  امل���زع���وم  ال���س��ت��خ��دام  ت���اأك���د  اإذا  ج���ران���دي  ل��ي��ز 
الكيميائية، فهذا انتهاك خطر للقانون الإن�ساين الدويل 
وجرمية حرب بغ�س النظر عن الأهداف اأو من كان �سحية 

للهجمات .    
من  اك��ر  ف��رار  اأم�س  العراقية  ال�سلطات  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 
200 األف �سخ�س من اجلانب الغربي ملدينة املو�سل منذ 
املا�سي ل�ستعادته من  ال�سهر  الع�سكرية  العمليات  انطالق 

قب�سة املتطرفني .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�سيرّع اآلف الفل�سطينيني جثمان القيادي يف كتائب عز 
لت  بغزة، وحمرّ اغتيل  الذي  الق�سام مازن فقها  الدين 
اإ�سرائيل م�سوؤولية الغتيال، وقالت  حركة )حما�س( 
اأبيب بذات الطريقة  اإنها متلك القدرة للرد على تل 
واحلجم . وانطلق موكب الت�سييع من م�سفى ال�سفاء 
الكبر  العمري  امل�سجد  ب��اجت��اه  غ��زة(  مدينة  )غ��رب 
ويوارى  فقهاء  على  ي�سلى  اأن  قبل  املدينة(،  )و�سط 
ج��ث��م��ان��ه يف م��ق��ربة ال�����س��ه��داء، و���س��ط حت��ل��ي��ق مكثف 

للطران احلربي الإ�سرائيلي منذ ال�سباح.
و�سارك يف اجلنازة اإ�سماعيل هنية نائب رئي�س املكتب 
ال�سيا�سي حلما�س ويحيى ال�سنوار م�سوؤول احلركة يف 
الف�سائل  ممثلي  من  وع��دد  احلية  خليل  ونائبه  غزة 
ام  الق�سرّ كتائب  اإن  احلية  خليل  وق��ال  الفل�سطينية. 
متلك القدرة للرد على اغتيال فقهاء بذات الطريقة 

واحلجم الذي يكافئ اجلرمية الكبرة .
واأ����س���اف احل��ي��ة -يف ك��ل��م��ة ل���ه خ���الل ال��ت�����س��ي��ي��ع- اأن 
معادلت  ف��ر���س  اأو  جت�سيد  يف  تنجح  ل��ن  اإ���س��رائ��ي��ل 
اأبيب  تل  ال  حممرّ  ، الفل�سطينية  املقاومة  مع  جديدة 

امل�سوؤولية الكاملة عن تبعات اغتياله .
اأن  اأو�سح  الداخلية يف غزة  وزارة  با�سم  الناطق  وكان 
مبا�سر يف منطقة  نار  لإط��الق  تعر�س  فقها  ال�سهيد 
الأجهزة  اأن  اإىل  م�سرا  املدينة(،  )جنوب  الهوى  تل 

الأمنية فتحت حتقيقا عاجال يف احلادث.
ورج���ح ���س��ه��ود ع��ي��ان اأن ���س��الح��ا م����زودا ب��ك��امت �سوت 
ا�ستخدم يف الغتيال. ُيذكر اأن مازن فقها )38 عاما( 
اأطلقت  األف فل�سطيني  هو واحد �سمن ما يربو على 
الإ�سرائيلي جلعاد  اإ�سرائيل �سراحهم مقابل اجلندي 
الفل�سطينية  املقاومة  اأبرمتها  �سفقة  �سمن  �ساليط 
 2003 ع��ام  فقهاء  اإ�سرائيل  و�سجنت   .2011 ع��ام 
وحكمت  اإ�سرائيليني،  �سد  هجمات  تخطيط  بتهمة 

عليه بال�سجن مدى احلياة ت�سع مرات. 
الفل�سطينيني  املواطنني  م��ن  ع��دد  اأ�سيب  ذل��ك،  اىل 
ام�����س مع  اندلعت  م��واج��ه��ات  اختناق خ��الل  ب��ح��الت 
�سمال  اأم��ر  بيت  بلدة  يف  الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات 
الأنباء  وك��ال��ة  وذك���رت  ال��غ��رب��ي��ة.   ال�سفة  يف  اخلليل 
الفل�سطينية )وفا( اأن املواجهات اندلعت قرب م�سجد 
ب��ي��ت اأم���ر ال��ك��ب��ر و���س��ط ال��ب��ل��دة، ب��ع��د اإط����الق جنود 
الحتالل قنابل ال�سوت والغاز ال�سام �سوب املواطنني 
املواطنني  ع�سرات  اإ���س��اب��ة  يف  ت�سبب  مم��ا  ومنازلهم، 
ب��ح��الت اخ��ت��ن��اق.    وح�����س��ب ال��وك��ال��ة، داه��م��ت قوات 
الح��ت��الل خم��ب��زا وم��ن��زل و���س��ط ال��ب��ل��دة، وفت�ستهما 

وعبثت مبحتوياتهما.   
اجلي�س  ق��م��ع  ب��ع��د  اأ���س��ي��ب��وا  فل�سطينيا   12 وك����ان 
الإ�سرائيلي م�سرة انطلقت يف بلدة املغر �سرق مدينة 
رام هلل احتجاجا على حماولة اإ�سرائيل بناء م�ستوطنة 
�سرقي  �سمال  واملغر  مالك  كفر  قريتي  اأرا�سي  على 

ك��ب��رة ل���س��ت��ع��ادة اجل��ان��ب ال��غ��رب��ي م��ن امل��و���س��ل ال���ذي يعد 
�سيطرة  حتت  وم��ازال  ال�سرقي،  الق�سم  من  اكتظاظا  اك��ر 

املتطرفني.
النازحني قد يرتفع خالل  املتحدة فان عدد  ووفقا لالأمم 
اأحياء  ن�سف  نحو  ا�ستعادت  ال��ت��ي  العراقية  ال��ق��وات  ت��ق��دم 
اجلانب الغربي وحتاول ك�سر دفاعات املتطرفني يف املدينة 

القدمية.
ويبقى عدد النازحني �سغرا ن�سبيا نظرا لأنه كان يقدر اأن 
األ��ف �سخ�س ل يزالون داخ��ل الأح��ي��اء الغربية   750 نحو 
بدعم  العراقية  ال��ق��وات  ومتكنت  العملية.  ان��ط��الق  ل��دى 
ا�ستعادة غالبية  وا�سنطن من  بقيادة  الدويل  التحالف  من 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ���س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا امل��ت��ط��رف��ون يف ال���ع���راق بعد 

هجومهم الوا�سع النطاق عام 2014.

ق جي�س الحتالل م�سرات مناه�سة  ميدانيا. كما َفررّ
الغربية  ال�����س��ف��ة  ال���ع���ازل يف  واجل�����دار  ل��ال���س��ت��ي��ط��ان 

املحتلة.
وال�ستيطان  اجل��دار  ملقاومة  ال�سعبية  اللجان  وقالت 
يف بيان اإن قوات الحتالل اأطلقت قنابل الغاز املدمع 
تنظم  ال��ت��ي  امل�����س��رات  لتفريق  املطاطي  وال��ر���س��ا���س 
اأ�سبوعيا �سد ال�ستيطان واجلدار الفا�سل يف مناطق 
املواطنني  م��ن  ع��ددا  اأن  واأ���س��اف��ت  بال�سفة.  متفرقة 
اأ�سيبوا بحالت اختناق اإثر ا�ستن�ساقهم الغاز املدمع، 

وقد عوجلوا ميدانيا.

للم�سورين فقط..

�سبكات  على  بليغ  فيديو  �سريط 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. ون���رى يف 
ال��ف��ي��دي��و م��ي��الن��ي��ا ت���رام���ب وهي 
ال���رئ���ي�������س، قبل  ت��ب��ت�����س��م يف وج����ه 
ال�����س��ق��وط يف ح����زن ع��م��ي��ق م���ا اإن 
اأخرى.  ناحية  اإىل  زوج��ه��ا  يلتفت 
“ احلرية  ه��ا���س��ت��اج  اأط���ل���ق  وق����د 
م�ستخدمني  ق��ب��ل  م��ن  مليالنيا” 

قلقني اأو مازحني.
عن لك�صربي�س الفرن�صية

لها عالقة خا�سة باأ�سرة الرئي�س: 
فيرن،  ج��ان  املنرب،  �ساحب  يرغب 
ديفيد  اإىل  اأ���س��ب��وع��ي��ت��ه  ب���ي���ع  يف 
باملنا�سبة،  الأخ�����ر،  وه����ذا  ب��ي��ك��ر، 
لدونالد  �سني  املتحمرّ املوؤيدين  من 

ترامب.
التي  الأوىل  ة  امل�����ررّ ل��ي�����س��ت  وه����ذه 
ي��ت��م ال��ت�����س��ك��ي��ك يف ال���ع���الق���ة بني 
الطرفني، فاأثناء تن�سيب الرئي�س 
ب�سرعة  راج  ي��ن��اي��ر،  يف  الأم��ري��ك��ي 

اأ�سفه  ع��ن  الأوىل،  ال�سيدة  با�سم 
ت�ستخدمها  ال���ت���ي  امل�������س���ادر  لأن 
وت��ث��ر ق�س�سا  وي��ك��ل��ي جم��ه��ول��ة، 

“خيالية«.

ويكلي والعالقة 
املعقدة مع ترامب

ف����ه����ل مل����ع����ل����وم����ات الأ�����س����ب����وع����ي����ة 
م�سداقية؟، كما بيرّنت جملة ماري 
كلر الأمريكية، فان يو اأ�س ويكلي 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ف���ق���ط. ح�سب  ل��ل��واج��ه��ة  زوج������ان 
اأ���س ويكلي، فان  اآخ��ر ع��دد من يو 
دونالد  وزوج��ه��ا  ت��رام��ب  ميالنيا 
ي��ق��ف��ان ل��ل��م�����س��وري��ن ث��م ي��ع��ود كل 
وتقول  اخل��ا���س،  عامله  اإىل  منهما 
اأ�سبوعية امل�ساهر “ اإن ميالنيا ل 

تخفي احلزن الذي ت�سعر به«.
عندما يلتقي الزوجان، )ل يعي�سان 
ميالنيا  ت�����س��ر  اإذ  م���ع���ا،  ت��ق��ري��ب��ا 
ترامب ت على البقاء يف نيويورك 
�سحبة ابنهما بارون( فلكي ينام كلرّ 
على حدة، ي�سر واحد من امل�سادر 
“اإنهما  املتعددة لويكلي.  املجهولة 

ل يق�سيان الليلة معا اأبدا«.
ودون����ال����د  م���ي���الن���ي���ا  اأنرّ  ���س��ح��ي��ح 
ينامان يف نف�س الغرفة، لكن، من 
“انه  ال�����س��ري��ر،  نف�س  تقا�سم  دون 
يقول  منهما”،  جدا  ملكي  �سلوك 
حماور املجلة. “ميالنيا تريد اأقل 
بدونالد  الت�سال  من  ممكن  قدر 
الرئا�سة،  اأو  �سخ�سيا،  ه��و  ���س��واء 
�سيء  ل  ب�����ه،  ي���رت���ب���ط  م����ا  ك����ل  اأو 
نفاها  معلومات  اهتمامها«.  يثر 
ال��ب��ي��ت الب��ي�����س، وع����ربرّ متحدث 

النيجر تفرج عن متهمني 
بالتواطوؤ يف حماولة انقالب 

•• نيامي-رويرتز:

ق����ال حم����ام ام�������س اإن حم��ك��م��ة يف 
15 مدنيا  ع��ن  اأف���رج���ت  ال��ن��ي��ج��ر 
حماولة  يف  ب���ال����س���رتاك  ات��ه��م��وا 
ال���رئ���ي�������س حممد  ان����ق����الب ����س���د 
اي�������س���وف���و. وق����ال����ت احل���ك���وم���ة يف 
دي�سمرب كانون الأول 2015 اإنها 
اأحبطت انقالبا واعتقلت اأ�سخا�سا 
النران  ق��وة  ل�ستخدام  خططوا 
الدولة  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة  اجل���وي���ة 
واحلليفة  ل���ل���ي���وران���ي���وم  امل��ن��ت��ج��ة 
للغرب يف احلرب �سد الإ�سالميني 
واأف��رج عن اخلم�سة  ال�سحراء.  يف 
�سباط  ت�����س��ع��ة  ي�����زال  ول   . ع�����س��ر 
قائد  باأنه  املتهم  بينهم  ع�سكريني 
�سالو  �سليمان  اجل��رنال  الن��ق��الب 
ٍخلف الق�سبان انتظارا للمحاكمة. 
واأ�ساف املحامي علي قدري لقناة 
املحلية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ب��ون��ف��ري 
باأن  مقتنعون  ونحن  البداية  من 
اأي  اأبرياء..مل يكن هناك  موكلينا 
يف  �سلوعهم  اإىل  )دليل(...ي�سر 

هذا الأمر. 
بعد   2011 يف  اي�سوفو  وانتخب 
واأعيد  ان����ق����الب.  وق�����وع  م���ن  ع����ام 
ان��ت��خ��اب��ه يف ف��رباي��ر ���س��ب��اط العام 
املا�سي وح�سل على 92.5 يف املئة 
من الأ�سوات بعد اأن قاطع حتالف 

املعار�سة النتخابات.

توقعات بفوز ماكرون باجلولة 
االأوىل من انتخابات فرن�سا

•• باري�س-وكاالت:

توقع ا�ستطالع للراأي اأجرته موؤ�س�سة 
بي يف اإي فوز املر�سح امل�ستقل اإميانويل 
من  الأوىل  اجل�����ول�����ة  يف  م������اك������رون 
التي  الفرن�سية  ال��رئ��ا���س��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
�ستجرى خالل اأربعة اأ�سابيع، يف حني 
فران�سوا  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��ق��د 
فران�سوا  ال��رئ��ا���س��ي  امل��ر���س��ح  ه���ولن���د 
فيون. وبح�سب وكالة رويرتز فاإن هذا 
ال��ذي يتوقع  الأح��دث  ال�ستطالع هو 
ي��ن��ت��م��ي لتيار  ال�����ذي  ت���ق���دم م����اك����رون 
اليمني  اأق�سى  مر�سحة  على  الو�سط 
ومل  الأوىل.  اجلولة  يف  لوبان  مارين 
ال���س��ت��ط��الع توقعا جلولة  ه��ذا  ي��ق��دم 
ال�ستطالعات  معظم  ل��ك��ن  الإع�����ادة، 
ال�سهور  يف  الأم���ر  لهذا  تطرقت  التي 
�سيتغلب  م���اك���رون  اأن  تظهر  الأخ����ر 
ب�����س��ه��ول��ة ع��ل��ى ل���وب���ان زع��ي��م��ة حزب 
اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ج��ول��ة الإع�����ادة 
الثنني  املر�سحني  بني  �ستجرى  التي 
الأوفر حظا يوم ال�سابع من مايو اأيار 
يح�سل  اأن  ال�ستطالع  وتوقع  املقبل. 
%26 من الأ�سوات يف  ماكرون على 
اجلولة الأوىل بزيادة نقطة مئوية عن 
التوقعات قبل اأ�سبوع، يف حني تراجعت 
 .%  25 لوبان نقطة مئوية لت�سجل 
بواقع  فيون  فران�سوا  املر�سح  وتراجع 
 ،%  17 م�سجال  مئوية  نقطة   2.5

الأمر الذي ي�سعه يف املركز الثالث.

قيل اإنها ترغب يف احلد الأدنى من الت�صال:

العالقة بني ميالنيا ترامب وزوجها دونالد يف املزاد..!
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00126/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02448/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : جون ويليام كالغان 
ونوره مارى كالجان  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سافا�س �سركان دومانوجلو 
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

�سبيل  دره��م على  يوؤديا مبلغ 30000  بان  املدعي عليهما  ال��زام   -1
التعوي�س مع الر�سوم وامل�ساريف 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر 
يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
 اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى رقم 2016/1863 م ج 
املرفوعة من املدعي : البنك التجاري الدويل - �س م ع 

اىل املدعي عليه : اني�س نايف عبداهلل الهري�س  
مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزامكم   : املحكمة مبثابة احل�سوري  حكمت 
و 20  واربعة ع�سر درهما  الفا ومائتي  233.214.20 درهما )مائتان وثالثة وثالثني 
فل�سا( وفائدة قانونية بن�سبة 3.99٪ �سنويا من تاريخ رفع الدعوى اىل عاية ال�سداد 

التام والزامه الر�سوم وامل�سروفات مبلغ 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة
 ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم اليجراءات 

القانونية لتنفيذه �سدكم . 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26

اإعــــــــــالن
ربوع  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1150489:ال�سالمات لزياء ال�سيدات  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد خلفان حممد ال�ساعر ال�سام�سي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سطيط حمد عقيف ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المتياز الغربي ل�سيانة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2030192 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سه
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل
تقرير بريطاين يرجح تورط غولن بانقالب تركيا

•• لندن-وكاالت:

اأفاد تقرير �سادر عن جلنة ال�سوؤون اخلارجية مبجل�س العموم 
الربيطاين باأن وزارة اخلارجية الربيطانية بدت م�ستعدة لقبول 
ت��ورط جماعة فتح اهلل غولن يف  الرتكية عن  رواي��ة احلكومة 
املحاولة النقالبية، وانتقد تعامل الحتاد الأوروبي مع املحاولة 

النقالبية، واأكد اأهمية العالقة بني بريطانيا وتركيا.
لكن التقرير ا�ستدرك باأن تورط بع�س عنا�سر اجلماعة ل يعني 
بال�سرورة اأنها تقف وراء املحاولة النقالبية، اأو اأن قيادتها هي 

التي وجهتهم للقيام بها.
ينته  التحقيق مل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

والأدلة لي�ست قوية ومتاحة للعامة مبا يكفي، فاإنها ل تتعار�س 
م���ع ا���س��ت��ن��ت��اج��ات اأخ�����رى ت����دل ع��ل��ى ت����ورط ج��م��اع��ة غ��ول��ن يف 
النقالب. ووجه التقرير النتقاد لالحتاد الأوروبي لتاأخره يف 
التفاعل مع املحاولة النقالبية يف تركيا، وعلى طريقة تعامله 
مع تلك املحاولة التي ات�سمت بالت�سرع يف توجيه اللوم للحكومة 

الرتكية.
كما اأكد اأهمية تعزيز التعاون مع تركيا بو�سفها حليفا موثوقا 
اأوروبا ومنطقة ال�سرق  به، ودولة رئي�سية تعد حلقة و�سل بني 

الأو�سط.
ب��ني بريطانيا  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل ����س���رورة  ال��ت��ق��ري��ر  ودع����ا 
وتركيا لأهميتها ال�سرتاتيجية يف التعامل مع اأزمة الالجئني 

واإ�سهاماتها املتعددة يف احلرب على تنظيم الدولة.  من جهته، 
عن  الربيطاين  العموم  جمل�س  ع�سو  كوانت�سكي  دانييل  ق��ال 
حزب املحافظني للجزيرة اإنه وبرفقة باقي اأع�ساء جلنة ال�سوؤون 
اخلارجية يف جمل�س العموم وقفوا خالل زيارتهم لرتكيا على 
اأدلة ت�سر اإىل �سلوع جماعة فتح اهلل غولن يف النقالب الأخر. 
واأخرى  حكومية  منظمات  التقت  اللجنة  اأن  للجزيرة  واأو�سح 
من املعار�سة، مما مكنها من احل�سول على �سورة وا�سحة عن 
مهم  حليف  تركيا  اإن  اأي�سا  كوانت�سكي  وق��ال  تركيا.  يف  الو�سع 
يف حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( و�سريك ا�سرتاتيجي، مو�سحا 
اأنه لول دعم وتفهم تركيا يف مو�سوع املهاجرين لوقعت م�ساكل 

وفو�سى يف الحتاد الأوروبي.

بورما ترف�س حتقيقًا دوليًا باالنتهاكات �سد الروهينغا 
•• رانغون-اأ ف ب:

رف�ست بورما ال�سبت قرار المم املتحدة ار�سال بعثة حتقيق حول التجاوزات الأخرة التي مور�ست 
اإىل  اأن هذا الأمر �سيوؤدي  البورمي بارتكابها، معتربة  امل�سلمة واتهم اجلي�س  اأقلية الروهينغا  بحق 

تاأجيج النزاع.
�سكل جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة ومقره جنيف بعثة دولية م�ستقلة لإر�سالها ب�سرعة 
اىل بورما للتحقيق يف هذه التجاوزات بحق الروهينغا الذين يعاملون كغرباء يف بلد يعتنق 90% 
من �سكانه البوذية. ومل يح�سل الروهينغا على وثائق هوية حتى واأن كان بع�سهم يعي�سون يف بورما 
10 ت�سرين الأول اكتوبر عملية وا�سعة يف ولية راخني  اأجيال. �سن اجلي�س البورمي يف  منذ عدة 
غرب البالد حيث يعي�س الروهينغا بعد تعر�س مراكز حدودية لهجمات نفذتها جمموعات م�سلحة. 
اتني  تطهر  اىل  ادت  اأ�سهر  عدة  منذ  امل�ستمرة  احلملة  ان  الإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  وقالت 

وارتكبت خاللها على الأرجح جرائم �سد الإن�سانية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ع�����اد ب���وري�������س ب�����وي�����ون  لأ�����س����واء 
الأخبار. دبلوما�سي �سابق يف وزارة 
اخلارجية الفرن�سية، مُثل “�ساركو 
ق�ساة  اأم������ام  اخل��م��ي�����س،  بوي”، 
بتهمة  ب��اري�����س  يف  اجل��ن��ح  حمكمة 
وغ�سل  ر،  امل���زورّ وا�ستعمال  التزوير 
ا�ستخدام  و�سوء  �سريبي،  احتيال 
ال����ن����ف����وذ. ال�������س���ب���ب، اع���ت���ق���ال���ه يف 
ال�سمال  2013 يف حمطة  يوليو 
األف   350 حوزته  ويف  الباري�سية 
ي��ورو و40 األ��ف دولر  ن��ق��دا. ويف 
م��ا ي��ل��ي ع����ودة مل��اآث��ر ه���ذا ال�سفر 

غر العادي:

»عربي« �صاركوزي
 و»ابن« القذايف

عاما،   47 ب���وي���ون،  ب��وري�����س  ك���ان 
م�ست�سارا لنيكول �ساركوزي عندما 
ث���م رئي�سا  ل��ل��داخ��ل��ي��ة  ك���ان وزي�����را 
الداخلية،  وزارة  يف  وك��ان  للبالد. 
مارتينو،  لديفيد  ال�سغرة  اليد 
لرئي�س  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�����س��ت�����س��ار 
النتخابات  بعد  ال�سابق.  ال��دول��ة 
اأ�سبح   ،2007 ع����ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
ال�سرق  م�ست�سار  بوي”  “�ساركو 

الأو�سط يف الليزيه. 
بزغ جنمه  العربية،  اللغة  يتحدث 
البلغاريات،  املمر�سات  ق�سية  يف 
�سي�سيليا  ب��ني  امل��رتج��م  دور  ولعب 
قبل  من  بامللف  املكلفة  �ساركوزي، 
القذايف.  معمر  والعقيد  زوج��ه��ا، 
امل�ست�سار  ف��نت  اللحظة،  تلك  م��ن 
ال�ساب ب الزعيم الليبي، اإىل درجة 
انه يتباهى باأن القذايف كان يناديه 

“ابني«.
�سوؤون  يف  ومتخ�س�س  ع��رب��وف��ون، 
ال�������س���رق الأو�������س������ط، ارت����ق����ى هذا 
رتبة  اإىل  لح���ق���ا  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
���س��ف��ر ف��رن�����س��ا ل���دى ال���ع���راق عام 
 .2011 ع����ام  وت��ون�����س   ،2009
“�سغري  لقب  ���س��ارك��وزي  منحه 
بوري�س  ط��م��وح  وك����ان  العربي”، 

مت�صرتا ومعه حقيبة اأموال
اإيقاف  مت   ،2013 ي��ول��ي��و   31   
ال�سفر ال�سابق من قبل اجلمارك 
يف حمطة ال�سمال الباري�سية، وهو 
باجتاه  القطار  رك���وب  و���س��ك  على 
بروك�سل. مرتديا اجلينز والبولو، 
هاتف  اأو  ه���وي���ة  وث����ائ����ق  وب�������دون 
ب��وري�����س بويون  ي��ح��م��ل  حم���م���ول، 
يف اأمتعته  350 األ��ف ي��ورو و40 
املوقف،  ول�سرح  نقدا.  دولر   األ��ف 
قال اإنها اأموال دفعها له زبائن من 
فرع  تاأ�سي�س  من  لتمكينه  العراق 

ل�سركته ال�ست�سارية.
ميديا  ن��ق��ل��ت  ك���م���ا  دف�����اع�����ه،  ويف 
وثائق  ال�سابق  ال�سفر  قدم  ب��ارت، 
، وبالتايل ولهذا  رة  اأنها مزورّ تبنيرّ 
وا�ستخدام  اتهم”بالتزوير  ال�سبب 

ر«. املزورّ

ذهاب واإياب �صريع
 للكاي دور�صيه

ال���رغ���م م���ن ه����ذه احللقة،  وع��ل��ى 
بويون يف  لبوري�س  العتبار  رد  مت 
عام  �سيف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال�سلك 
اإىل  كتعزيز  اإر�ساله  “مت   .2016
يف  الفرن�سية  للبعثة  ال��ع��ام  نهاية 
كانت  بنيويورك،”  املتحدة  الأمم 
قد اأكدت الفيغارو نقال عن م�سدر 

يف وزارة اخلارجية الفرن�سية.
ع���ودة ك��ان��ت مل���دة ق�����س��رة، مب��ا اأن 
ال��ق�����س��اء ق��د اأح��ال��ه ع��ل��ى حمكمة 
اأكر  نقل  لأن��ه  نوفمرب  يف  اجلنح 

من  10 اآلف يورو نقدا.
الأخ��رة يف  للتطورات  و”بالنظرا 
القانونية، قررت وزارة  الإجراءات 
ف����ورا يف  ق��ط��ع مهمته  اخل��ارج��ي��ة 
ن��ي��وي��ورك وع��ودت��ه “، اأع��ل��ن بيان 
���س��ادر ع��ن ال��ك��اي دور���س��ي��ه ، الذي 
قال انه مل يكن يعلم “بالتطورات” 
التي من �ساأنها اأن يعطيها الق�ساء 

للتحقيق الأويل عام 2013.
ه�����ذا وق�����د مت ت���اأج���ي���ل ال���ن���ظ���ر يف 

الق�سية اإىل �سهر مايو القادم.
عن لك�صربي�س الفرن�صية

ب�������وي�������ون ن����ف���������س ال������غ������ب������ار عن 
الدبلوما�سية الفرن�سية با�ستخدام 
ت�سريحاته  اأكر �سراحة.  اأ�سلوب 
من نوع “اإعادة اإعمار العراق، هي 
املمرات  تهزرّ  كانت  القرن”،  �سوق 
اخلافتة للكاي دور�سيه، كما ورد يف 

باري مات�س.

يعتقد انه جيم�س بوند
 ي�ساف ىل �سورته غر النمطية، 

ال���ق���ط���اع  م���������س����رة يف  ال���������س����اب����ق 
�سركته  اإن�ساء  خ��الل  من  اخلا�س 
ال�ست�سارية، �سبارتغو ، املتخ�س�سة 
يف “ا�ست�سارات الأعمال وا�ست�سارات 

اإدارة وت�سرف اأخرى«.
بوري�س  قاد  �سبارتغو،  جانب  واإىل 
“لال�ست�سارة  �سركة  اأي�سا  بويون 
املجالت  يف  خ��ا���س��ة  وال���و����س���اط���ة 
البنية  وتطوير  ببناء  ال�سلة  ذات 

التحتية والطاقة«.

خزانة  ي��ن�����س��ى  اأن  دون  اإق���ام���ت���ه، 
مالب�سه وغرفة ال�ستحمام.

بتون�س  �سفرا  ع��نيرّ   ،2011 ع��ام 
الرئي�س  نظام  �سقوط   اأع��ق��اب  يف 
ب��ن ع��ل��ي. اح����دث ب��وري�����س بويون 
ج�����دل ب�����س��ب��ب ع���دوان���ي���ت���ه جت���اه 
له  ل��ق��اء  اأول  ف��ف��ي  ال�����س��ح��ف��ي��ني. 
و�سف   التون�سية،  ال�سحافة  م��ع 

الأ�سئلة “بالغبيرّة«.
بع�س  و���س��اح  �سجة،  اأث���ار  م�سهد 

ما”بلينغ-  ن��وع  ل�سورته،  اإدارت����ه 
توجهه  م��ع  يتطابق  مب��ا  بلينغ” 
 66 وثائقي  فيلم  يف  ال�ساركوزي. 
 ،2009 ع��ام  ام6  على  بث  دقيقة 
يرك�س  وه��و  بويون  بوري�س  ر  �سورّ
حول ال�سفارة الفرن�سية يف بغداد. 
الدبلوما�سي  �سرح  التقرير،  ويف 
“بتدريبات  ���س��ب��اح  ك��ل  ي��ق��وم  ان���ه 
الكامرا  و�ساحب  الكوماندوز”، 
يف ج��ول��ة داخ���ل ال�����س��ف��ارة، وغرفة 

يبدو  ال��ت��ي  ب�سورته  ال��وق��ت  ذل��ك 
�سورت  ويف  ال�����س��در،  ع����اري  ف��ي��ه��ا 

�سباحة.

هولند يعفيه من مهامه
اأغ�سط�س 2012، مل يكن الرئي�س 
ال�سرتاكي املنتخب حديثا، معجبا 
بويون،  ب��وري�����س  خ��دم��ات  ب�سجل 
واأق����ال����ه م���ن م��ن�����س��ب ال�����س��ف��ر يف 
الدبلوما�سي  بداأ  مبا�سرة،  تون�س. 

“ديغاج  وج���ه���ه  يف  ال��ت��ون�����س��ي��ني 
“بوري�س  اأو  ال�����س��غ��ر،  ����س���ارك���و 
ومنح  لح����ق����ا،  اع����ت����ذر  ارحل”. 
التون�سية  مقابلة لإحدى املجالت 
وامل�ساهر،  ب��ال��ن��ج��وم  تعنى  ال��ت��ي 
بوند،  بجيم�س  نف�سه  فيها  ق���ارن 
“ال�سجاعة  خ�ساله،  اأي�سا  دا  معدرّ
الوحيد؟  ع��ي��ب��ه  وال�سراحة”. 

“الندفاع”. 
 واحتفت ال�سبكات الجتماعية  يف 

بويون ملا كان �سفرا يف العراق بويون ابن القذايف ام ابن �ساركوزي

ي��ت��ق��ن احل���دي���ث 
العربي����ة  باللغ����ة 
ب�����اأن  ويتباه����ى 
ال�����ق�����ذايف ك���ان 
ينادي������ه »ابن����ي«

�����س����غ����ل خ��ط��ة 
���س��ف��ري ف��رن�����س��ا
ال��ع��������������راق  يف   
وف��������ي   2009
تون�س 2011 ..!

بوري�س بويون

وراء �سي�سيليا �ساركوزي يف طرابل�سغ�سب التون�سيني �سد بويون

الغولدن بوي بوري�س بويون:

مبالغ نقدية كبرية.. القذايف.. وجيم�س بوند..!
�صبط يف حمطة القطار ويف حوزته 350 األف يورو و40 األف دولر نقدا

كان بوري�س بويون م�صت�صارا ل�صاركوزي عندما كان وزيرا للداخلية ثم رئي�صا للبالد
لعب دور املرتجم بني �صي�صيليا �صاركوزي والعقيد القذايف يف ق�صية املمر�صات البلغاريات
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املال والأعمال
نادى االإمارات الدويل لالأعمال واملهن احلرة تفاوؤل بنمو االأعمال التجارية يف االإمارات خالل عام 2017

يد�سن عامه الرابع ب�21 فرعا حول العامل
•• دبي-وام:

عقد نادي الإمارات الدويل لالأعمال واملهن احلرة ملتقاه ال�سنوي مبنا�سبة 
مرور ثالث �سنوات على تاأ�سي�سه حيث كرم عددا من الدبلوما�سيني وزوجات 

ال�سفراء العرب بالدولة.
رئي�سة  القا�سمي  عبدالعزيز  بنت  هند  الدكتورة  ال�سيخة  امللتقى  ح�سرت 

النادي ولفيف من ال�سيوف واأع�ساء النادي.
اإ�سافة  وال�سودان  واملغرب  وال��ع��راق  م�سر  �سفراء  زوج��ات  التكرمي  و�سمل 
لل�سفر ح�سني العزاوي القن�سل العام للعراق يف دبي والإمارات ال�سمالية 

وال�سيدة حرمه وليزا كالرك مدير ال�سراكة احلكومية النيوزيالندية.

واأجري ال�ستطالع ملعرفة اآراء اأ�سحاب الأعمال يف الإمارات قبيل حفل 
توزيع جوائز جلف كابيتال لل�سركات ال�سغرة واملتو�سطة 2017 التي 
تنظمها ميد �سنويا لالحتفال بالبتكار والنجاح والنمو يف قطاع امل�ساريع 

ال�سغرة واملتو�سطة يف الإمارات.
وقال الدكتور كرمي ال�سلح ال�سريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة 
الديناميكية  الأعمال يعك�س  اأب��داه رواد  الذي  التفاوؤل  اإن  جلف كابيتال 
ان  اىل  ..م�سرا  الإم��ارات��ي  القت�ساد  بها  يتمتع  التي  القوية  والأ�س�س 
لأنها  البالد  النمو يف  تعمل على حتفيز  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات 
..وم��ن خالل  الدولة  امل�سجلة يف  ال�سركات  %90 من  اأك��ر من  متثل 
تغير  الأع��م��ال يف  رواد  ي�ساهم  وال��دخ��ل  وال��ن��م��و  العمل  ف��ر���س  اي��ج��اد 
ال�سركات  ت�سكل  حيث  فيها  يعي�سون  التي  واملجتمعات  الأ�سخا�س  حياة 

من  و�سيكون  املتنامي  لالقت�ساد  الفقري  العمود  واملتو�سطة  ال�سغرة 
دون �سك لأدائها املتفوق هذا العام اأثر اإيجابي على القت�ساد.

مبنح  واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات  كابيتال  جلف  ج��وائ��ز  و�ستقوم 
ورواد  الأعمال  وق��ادة  املتفوقة  واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات  جوائزها 
جلف  ج��ائ��زة  ذل��ك  يف  مب��ا  خمتلفة  فئة   13 �سمن  املتميزين  امل�ساريع 
اأف�سل  ابتكار للعام وجائزة  اأف�سل  كابيتال لأف�سل �سركة للعام وجائزة 
للعام  اأي��ه لأف�سل خدمة عمالء  اأ���س  اآر  للعام وجائزة  اإلكرتونية  �سركة 
وجائزة اأف�سل �سركة نا�سئة للعام وجائزة اأف�سل مبادرة م�ستدامة للعام 
�سركة  اأف�سل  وجائزة  املوظفني  ومعاملة  داخلية  ثقافة  اأف�سل  وجائزة 
�سغرة وجائزة اأف�سل حملة ت�سويق للعام وجائزتان م�ستقلتان لأف�سل 

قائد اأعمال للعام واأف�سل رائد اأعمال للعام.

•• دبي -وام:

العربية  الإم��ارات  دولة  واملتو�سطة يف  ال�سغرة  ال�سركات  اأ�سحاب  عرب 
املتحدة عن تفاوؤلهم ب�ساأن توقعات النمو لهذا العام وفق ا�ستطالع اأجرته 

ميد ال�سركة املتخ�س�سة يف جمال ذكاء الأعمال يف ال�سرق الأو�سط.
وم���ن ب��ني ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة ال�138 ال��ت��ي ���س��ارك��ت يف 
ال�ستطالع اأفادت 74 �سركة اأنها تتوقع اأن تنمو اأعمالها يف عام 2017 
بن�سبة 10-%50 مقارنة بالعام املا�سي ..ومن هذا العدد اأ�سار 23 من 
اأ�سحاب امل�ساريع اإىل اأنهم يتوقعون اأن حتقق اأعمالهم منوا بن�سبة ل تقل 
15 من رواد الأعمال  %20 مقارنة بالعام املا�سي ..بينما ينتظر  عن 

زيادة اأكرب بن�سبة %50 مقارنة باأدائهم يف عام 2016.

ق��ال��ت تريك�سي  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
الأول  ال���ن���ائ���ب  م����رم����ان����د،  ل�����وه 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  للرئي�س 
ال��ع��امل��ي: ي��وف��ر م��ع��ر���س الإم����ارات 
للوظائف فر�سة فريدة للباحثني 
م����ن لقاء  ال���ع���م���ل مت��ك��ن��ه��م  ع����ن 
اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل وال��ت��ف��اع��ل معهم 
قنوات  فتح  ويعترب  ل��وج��ه،  وج��ه��اً 
لل�سباب  من�سة  وتوفر  التوا�سل 
مهماً،  اأم���راً  للحوار  واخل��ري��ج��ني 
لي�س للباحثني عن العمل وح�سب 
ب����ل لأ����س���ح���اب ال���ع���م���ل ك����ذل����ك. ، 
واأ����س���اف���ت: ت��ل��ع��ب امل����ب����ادرات مثل 
ب��رن��ام��ج رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ع���ن عمل 
من بيت.كوم دوراً كبراً يف تثقيف 
ما هو  فهم  ال���زوار ومتكينهم من 
متوقع منهم خالل مرحلة تقدمي 
الطلبات وعملية اإجراء املقابالت. 
وم���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اجل���دي���دة التي 
ينظمها املعر�س اأي�سا على هام�سه، 
موؤمتر هوب�سكوت�س الن�سائي الذي 
ينعقد للمرة الأوىل يف 10 اأبريل 
تدريباً  ل���ل���زائ���رات  ل��ي��وف��ر  امل��ق��ب��ل 
اإل��ه��ام وفر�س  م��ي��دان��ي��اً وم�����س��ادر 

عمل جذابة.
ومن بني اأبرز العار�سني امل�ساركني 
يف دورة هذا العام الرعاة الذهبيون 
الإليكرتوين  ل��الأم��ن  دب���ي  م��رك��ز 
بالإ�سافة  الوطني،  اأبوظبي  وبنك 
جمموعة  م���ث���ل  م���وؤ����س�������س���ات  اإىل 
الإم������������ارات، ب���ن���ك اأت���������س ا������س بي 
انرتنا�سيونال  ك��ول  بيب�سي  ���س��ي، 

والقوات امل�سلحة الإماراتية.
من  ال������ع������ام  ه������ذ  دورة  وت����ع����ق����د 
الن�ساطات  من  جمموعة  املعر�س 
فر�س  ت����وف����ر  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
طالبي  م��واه��ب  ل�سقل  اإ���س��اف��ي��ة 
الن�ساطات،  هذه  بني  ومن  العمل، 
فيها  تتناف�س  التي  املمكنة،  املهمة 
م��واج��ه��ة حتدي  ف��رق خمتلفة يف 
توظيفهم  ف���ر����س  ع���ن  ����س���وؤال���ه���م 
ال�سر  كتابة  مب��ه��ارات  والتعريف 
ال����ذات����ي����ة وت���ق���ن���ي���ات ال����ن����ج����اح يف 
امل��ق��اب��الت م��ع��ززة ب��ج��وائ��ز �سخية 

للفرق املتميزة.

•• دبي، -الفجر:

ي�ستعد �سباب اخلريجني يف خمتلف 
الإم����ارات والباحثني  اأن��ح��اء دول��ة 
املهني،  م�سارهم  تدعم  فر�س  عن 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  اإىل  للتوجه 
العمل  اأ����س���ح���اب  مل��ق��اب��ل��ة  ال��ع��امل��ي 
خ���الل ان��ع��ق��اد م��ع��ر���س الإم�����ارات 
معر�س  اأك��رب   ،2017 للوظائف 
ع  للتوظيف يف الدولة. وفيما ت�سررّ
جدول  لتنفيذ  جهودها  احلكومة 
فقد  ب��ال��ت��وط��ني،  املتعلق  اأع��م��ال��ه��ا 
وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات  قامت 
 1،000 ب���ت���وظ���ي���ف  ال�����دول�����ة  يف 
 75 اإم��ارات��ي خالل فرتة  مواطن 
ي��وم��اً ف��ق��ط . وم���ن امل��ت��وق��ع بروز 
واملنا�سب  ال���ف���ر����س  م����ن  م���زي���د 
ال�ساغرة خالل الأ�سهر املقبلة مع 
انعقاد معر�س الإمارات للوظائف، 
ل فر�سة مميزة لتمكني  الذي ي�سكرّ
الباحثني عن  الإماراتيني  واإع��داد 

العمل. 
على  امل����ر�����س����ح����ني  ول���ت�������س���ج���ي���ع 
الثمني  ال����وق����ت  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة 
العمل،  جهات  مع  يق�سونه  ال��ذي 
الأول  املوقع  بيت.كوم،  موقع  ق��ام 
ل���ل���وظ���ائ���ف يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 
وال�����������س�����ري�����ك ال�����س����رتات����ي����ج����ي 
ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف امل���ع���ر����س، ب���اإع���داد 
�س  خمطط من اأربعة مراحل يلخرّ
رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن ع��م��ل وتقدمي 
امل�سورة والتوجيهات للباحثني عن 

الوظائف يف املعر�س. 
من  ع�سرة  ال�سابعة  ال����دورة  ت��ق��ام 
للوظائف،  الإم�����������ارات  م���ع���ر����س 
حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
لتمكني  �سة  املكررّ الفعالية  وت�سهد 
�سوق  الإم���ارات���ي���ني يف  امل��واط��ن��ني 
ال��ع��م��ل، م�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
ال��ت��ي ت��ق��دم ف��ر���س ع��م��ل متنوعة 
لالإماراتيني، وذلك خالل الفرتة 

ال�سرة الذاتية املثالية والتميرّز يف 
تقدمي الطلب واإجراء املقابالت. 

وت���������س����ع����ى ف����ع����ال����ي����ة ال���ت���وظ���ي���ف 
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ن���ج���اح ال����ذي 
التي  ال�����س��اب��ق��ة  ح��ق��ق��ت��ه دورت����ه����ا 
وفرت فر�س عمل مميزة لالآلف 
التخرج  ح��دي��ث��ي  امل���واط���ن���ني  م���ن 
وال���ب���اح���ث���ني ع����ن ع���م���ل، وال���ذي���ن 
فر�س  على  منهم  ال��ع��دي��د  ح�سل 
خمتلف  يف  م����ي����دان����ي����ة  ت�����دري�����ب 
القطاعات من ال�سيارات والطران 
والبنوك والن�ساءات حتى الطاقة 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  والت�����س��الت 

والعقارات والنفط والغاز.

التوعية بفر�س
 العمل املعرو�صة

من  ل���زواره  املعر�س  يوفر  و�سوف 
والباحثني  اجل���ام���ع���ات  خ��ري��ج��ي 
امل�ستويات،  خمتلف  يف  العمل  عن 
���س��ت��ى امل���ع���ل���وم���ات ع����ن امل���ج���الت 
امل��ن��ا���س��ب��ة مل���ه���ارات وم����وؤه����الت كل 
منهم يف القطاعني العام واخلا�س 
ع���رب ث��الث��ة اأي�����ام م���ن امل���وؤمت���رات 
واملقابالت والتوعية بفر�س العمل 

املعرو�سة.

من 9 اإىل 11 اأبريل يف مركز دبي 
التجاري العاملي. 

ور�صة عمل متطورة
رانيا ن�سر،  املنا�سبة قالت  وبهذه 
وامل�سوؤولية  الأعمال  مدير تطوير 
بيت. ل��دى  املوؤ�س�سية  الجتماعية 
ك�������وم: م�����ن خ������الل امل���������س����ارك����ة يف 
معر�س الإم��ارات للوظائف، نقدم 
ور�سة عمل متطورة ت�سم حمطات 
احل��ا���س��ري��ن من  م��ت��ع��ددة جلميع 
خرباء  وي�سر  عمل،  عن  الباحثني 
بيت.كوم،  ل����دى  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��ور 
واأ�ساليب  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��ر  تقييم 
البحث عن الوظائف والتوجيه يف 
تقدمي الطلبات وال�ستعداد لإجراء 
تقدمي  ع����ن  ف�������س���اًل  امل����ق����اب����الت، 
والأدوات  ال��ن�����س��ائ��ح  م��ن  ال��ع��دي��د 
البحث  رح���ل���ة  م����ن  ال���ت���ي جت���ع���ل 
لتوؤتي  �سال�سة،  اأك���ر  العمل  ع��ن 
اأف�����س��ل بكثر.   ج��ه��وده��م م����ردوداً 
واأ�سافت: نلتزم منذ انطالقنا عام 
2000 بتمكني ال�سباب الإماراتي 
الباحث عن العمل ليح�سلوا على 
الواعدة يف  املهنية  الفر�س  اأف�سل 
الدولة، �سواء من خالل ا�ست�سارتنا 

لهم،  امل�سورة  من خاللها وتقدمي 
ت��ع��زي��ز ثقة  اإىل  امل���ب���ادرة  وت��ه��دف 
الإماراتيني وكفاءتهم لدى دخول 
اإعداد  على  وت��رتك��ز  العمل،  �سوق 

الإمارات، ونحن ن�سعى ب�سكل دائم 
اإىل توفر اأف�سل الأدوات واأحدث 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
�سوق الوظائف يف الإمارات ومتنح 

عرب  اأو   ، الذاتية  لل�سرة  املجانية 
ب��رن��ام��ج رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن عمل، 
ك��م��ا مي��ك��ن الط������الع ع���رب موقع 
�سوق.كوم على 3،000 وظيفة يف 

اأف�سل دعم ممكن لالإماراتيني.  
وت��ت��األ��ف رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ع���ن عمل 
يقوم  رئي�سية،  حمطات  اأربعة  من 
الزوار  بتوجيه  ب��ي��ت.ك��وم،  خ���رباء 

احلكومة ت�صّرع خطط التوطني

معر�س االإمارات للوظائف يزّود املواطنني الباحثني عن العمل مبهارات مهمة ويفتح قنوات التوا�سل بني اخلريجني واأرباب العمل

ت�صارك يف فعالية �صاعة الأر�س يف اإطار م�صاهمتها يف احلفاظ على البيئة 

اأحمد بن �سعفار: ق�سايا تر�سيد ا�ستهالك
 الطاقة تقع يف �سلب ا�سرتاتيجية اإمباور  

•• دبي-الفجر: 

اأكرب مزود   ، اإمباور  ت�سارك موؤ�س�سة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي 
يتم  وال��ت��ي  الأر����س  �ساعة  فعالية  يف  ال��ع��امل،  يف  املناطق  تربيد  خلدمة 
تنظيمها من قبل املجل�س الأعلى للطاقة بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي يوم ال�سبت 25 مار�س اجلاري.
غر  الكهربائية  والأج��ه��زة  الأ���س��واء  جميع  باإطفاء  املوؤ�س�سة  و�ستقوم 
ال�سرورية يف فروعها وحمطات التربيد اخلا�سة بال�سركة من ال�ساعة 

8.30 وحتى ال�ساعة 9.30 من م�ساء يوم 25 مار�س 
اجلاري. وقد حثت اإمباور جميع موظفيها والعاملني 
احلدث  هذا  يف  بدورهم  امل�ساركة  على  وعمالئها  فيها 
ال��ع��امل��ي ال��ه��ام م��ن خ���الل ت��وف��ر ال��ط��اق��ة خ���الل هذه 
ال�ساعة. كما و�ست�سارك اإمباور يف م�سرة �ساعة الأر�س 
يف منطقة اخلليج التجاري كجزء من م�ساركة ال�سركة 

املجتمعية يف هذه الفعالية احليوية.
و�ستحر�س ال�سركة على ت�سجيع موظفيها على اللتزام 
ب��اإط��ف��اء الأ���س��واء يف  خ��الل �ساعة الأر����س لي�س فقط 
على  بالعمل  كذلك  ب��ل  ال�ساعة،  ه��ذه  خ��الل  منازلهم 
املياه  اه���دار  وع���دم  الكهربائية  الأج��ه��زة  ت�سغيل  ع��دم 
والطعام اأي�سا. حيث اأن اإمباور تدعم جهود ال�ستدامة 

يف جميع املجالت.
وقال �سعادة اأحمد بن �سعفار، الرئي�س التنفيذي ل� اإمباور 

 ، اإمباور  ا�سرتاتيجية  �سلب  يف  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  ق�سايا  تقع   :
حيث ن�سع ن�سب اأعيننا يف جميع امل�ساريع الكربى التي نقوم بتنفيذها 
اأن تكون هذه امل�ساريع �سديقة للبيئة وت�ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك موارد 
العاملية  التقنية  الو�سائل  اأحدث  ن�ستخدم  اأن  الطاقة. كما نحر�س على 
دائم  ب�سكل  اإمباور  لذلك حتر�س  وا�سافة  التوجه.  هذا  تعزز من  التي 
على تنظيم مبادرات اجتماعية موجهة ملوظفيها وعمالئها وكافة �سرائح 
املجتمع بهدف احلد من ا�ستهالك الطاقة. ولعل مبادرة التوفر يبداأ 
منC 24 والتي نقوم بتنظيمها كل �سيف نالت جناحا كبرا حيث فازت 

ال�سركة العام املا�سي بجائزة عاملية وهي خر مثال على هذا التوجه . 
الطاقة  ق�سايا  لأهمية  مقاربتنا  يف  ن�ستلهم  �سعفار:  بن  �سعادة  وتابع 
نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  روؤي���ة 
توؤكد  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والتي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
اإل  القادمة لن يتحقق  الذي نريده لالأجيال  ال�سعيد  امل�ستقبل  اأن  على 
بتطبيق مبادئ ال�ستدامة والقت�ساد الأخ�سر، وهو الأمر الذي جت�سد 
القيادة  اأطلقتها  والتي   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  يف 
للعمل  الرائدة  الوطنية  ال�سركات  جميع  ت�سعى  هدفا  ومثلت  الر�سيدة 
تربيد  خ��دم��ة  خ��الل  وم��ن  اإم��ب��اور  يف  ون��ح��ن  بتحقيقه.  امل�ساهمة  على 
بجزء  ن�ساهم  العامل  عرب  لن�سرها  ن�سعى  التي  املناطق 
ال��ت��ح��ول م��ن خدمات  اأن  ف��ع��ال يف ه��ذه اجل��ه��ود، حيث 
ال��ت��ربي��د امل�����س��ت��خ��دم��ة ح��ال��ي��اً خل��دم��ة ت��ربي��د املناطق 
ت�سل  ب��ن�����س��ب��ة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك  بتخفي�س  ي�����س��اه��م 
ل�%50، و�سنبقى نبذل اأق�سى اجلهود لنقدم املزيد من 

امل�ساهمات يف هذا الإطار .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ���س��اع��ة الأر�����س ه��ي م��ب��ادرة عاملية 
 2007 ينظمها ال�سندوق العاملي للطبيعة وبداأت عام 
املدينة  هي  دبي  وكانت  ال�سرتالية.  �سيدين  مدينة  يف 
ال��ع��امل��ي عام  احل�����دث  ب���ه���ذا  ب��امل�����س��ارك��ة  ع��رب��ي��ا  الأوىل 
والأجهزة  الأ����س���واء  لإط��ف��اء  امل��ب��ادرة  وت��دع��و   .2008
وحتى   8.30 ال�ساعة  من  ال�سرورية  غر  الكهربائية 
امل�ساركة  امل��دن  جلميع  املحلي  بالتوقيت  م�ساء   9.30
فيها وذلك بهدف رفع م�ستوى الوعي ال�سعبي مبخاطر 

التغر املناخي.
هذا وت�سل القدرة الإنتاجية ل�سركة اإمباور اإىل اأكر من مليون ومئتني 
وخم�سني األ���ف ط��ن م��ن ال��ت��ربي��د. وه��ي ت��ق��دم خ��دم��ات ت��ربي��د مناطق 
جمموعة  مثل  دبي  اإم��ارة  يف  البارزة  امل�ساريع  من  لعدد  للبيئة  �سديقة 
ج��م��را وج��م��را بيت�س ري��زي��دن�����س وم��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي واخلليج 
جمرا  ونخلة  جمرا  ب��ح��رات  واأب���راج  الطبية  دب��ي  ومدينة  التجاري 
واملنطقة  للت�سميم  دب��ي  وح��ي  م��ول  بطوطة  واب��ن  ج��اردن��ز  ودي�سكفري 

العاملية لالإنتاج الإعالمي وغرها. 

موا�سفات تبداأ بتفعيل حمرك البحث 
الذكي عن املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة 

•• اأبوظبي - وام:

للبحث  حمركا  موا�سفات  واملقايي�س  للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة  فعلت 
الإلكرتوين للتاأكد من توافق املركبات للمعاير واملتطلبات الفنية للرقابة 

على املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة للدولة .
برئا�سة   2017 لعام   8 رقم  القرار  اعتمد  الهيئة قد  اإدارة  وكان جمل�س 
معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد وزير دولة رئي�س املجل�س يف �سهر يناير 

املا�سي ويبداأ تطبيقه اإلزاميا بحلول �سهر مايو املقبل .
ويهدف القرار اإىل تنظيم �سوق ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة ومنع ا�ستراد 
اأية �سيارات تعر�ست لأ�سرار كبرة يف دولها وت�سكل خطرا على ال�سالمة 
العامة ل�سمان املحافظة على �سالمة واأمن املواطنني واملقيمني بالدولة .. 

بالإ�سافة اإىل حمايتهم من اأية اأ�سرار مادية قد يتعر�سون لها .
واأكد �سعادة عبداهلل املعيني مدير عام هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س 
اأنه مت موؤخرا اإطالق وتفعيل املوقع الإلكرتوين اجلديد الذي يعد الأول 
اإليها  الو�سول  ميكن  بها  موثوق  بيانات  قاعدة  ويوفر  اإقليميا  نوعه  من 
بيانات  قواعد  تلقائي من  ب�سكل  قليلة  ودقة يف حلظات  ب�سهولة  و�سحبها 

جهات حكومية عاملية تتمتع باأعلى درجات امل�سداقية .
اإبريل  �سهر  نهاية  حتى  للم�ستوردين  مهلة  منحت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
من  لديهم  ما  ت�سدير  واإع���ادة  اأو�ساعهم  لتوفيق  اإنتقالية  كفرتة  املقبل 
ال�سيارات غر املتوافقة مع ال�سرتاطات واملعاير املحددة بالنظام اجلديد 
للرقابة على املركبات امل�ستعملة الذي يحظر ب�سكل كامل ت�سجيل ال�سيارات 
على  حا�سلة  كانت  اإذا  اإل  بالدولة  امل���روري  بالنظام  امل�ستوردة  امل�ستعملة 
النظام  يف  للت�سجيل  قابلة  ال�سيارة  ب��اأن  تفيد  الهيئة  من  مطابقة  �سهادة 
املروري وال�ستخدام حمليا كما يحظر على �سركات التاأمني على ال�سيارات 
لبيان  ب�سكل ملمو�س وفقا  املركبة  توؤثر يف �سالمة  التي تعر�ست لأ�سرار 

البلد املورد .
م�سدرا  تكون  قد  التي  بالدول  ح�سرا  اأج��رت  الهيئة  اأن  اإىل  املعيني  ونبه 
بالربط  الهيئة  ق��ام��ت  حيث  ج�سيمة  اأ����س���رارا  تت�سمن  ���س��ي��ارات  ل��ت��وري��د 
اأ�سواق  اإىل  ال�سيارات  ه��ذه  دخ��ول  منع  ل�سمان  معها  الكامل  الإل��ك��رتوين 
التنفيذ  اأولوية  على  بناء  مراحل  على  امل�سروع  تنفيذ  �سيتم  حيث  الدولة 
الدول  الكلي  التطبيق  الدول لي�سمل نطاق  امل�ستوردة من  املركبات  وكمية 
اجلنوبية  وك��وري��ا  واأملانيا  المريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  اليابان  التالية: 

ورو�سيا وكندا وال�سني وبولندا .
املتحدة  الوليات  من  امل�ستوردة  املركبات  �ست�سمل  الأوىل  املرحلة  اأن  وذكر 
الأمريكية وكندا نظرا لأن حجم املركبات امل�ستوردة وامل�ستعملة ي�سل اإىل ما 

يقارب 90 باملائة من اإجمايل املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة للدولة .

القطاع العام واخلا�س يناق�سان التحديات 
التي تواجه ال�سناعة يف جماالت الطاقة

•• ابوظبي-وام: 
اأكد �سعادة حممد هالل املهري مدير عام غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
على اأهمية �سل�سلة لقاءات القطاع اخلا�س مع عدد من اجلهات احلكومية 
معاجلة  يف  اأبوظبي  يف  القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  الغرفة  تنظمها  التي 

التحديات التي تواجه �سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف الإمارة.
اأع���م���ال ال��ل��ق��اء ال���راب���ع الذي  ج���اء ذل���ك يف كلمته ال��ت��ي ال��ق��اه��ا يف ب��داي��ة 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وكيل  املن�سوري  �سامل  خليفة  �سعادة  ح�سره 
بالإنابة و�سعادة �سعيد عي�سى اخلييلي مدير عام املوؤ�س�سة العليا للمناطق 
تنمية  ومكتب  والرقابة  التنظيم  مكتب  وممثلو  املتخ�س�سة  القت�سادية 

ال�سناعة ومدراء اأكر من 100 �سركة �سناعية عاملة يف اإمارة اأبوظبي.
و���س��دد ع��ل��ى ح��ر���س امل�����س��وؤول��ني يف ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي على 
اإ���س��راك ممثلي  وك��ذل��ك  العملية  احل��ل��ول  وط��رح  التحديات  ه��ذه  معاجلة 
املنا�سبة ومبا ي�سهم يف دعم  القطاعات وال�سركات يف اقرتاح احللول  هذه 
الإجنازات  ويحقق  امل�ستدامة  التنمية  عملية  دعم  يف  اخلا�س  القطاع  دور 

املتوقعة منه بال�سراكة مع القطاع العام.
تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  تناق�س  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اأن  اإىل  امل��ه��ري  واأ���س��ار 
واملياه  والكهرباء  والغاز  الطاقة  العاملة يف قطاعات  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمتها  زي���ادة  م��ن  ميكنها  ومب��ا  املقرتحة  واحل��ل��ول 
اأبوظبي.  حلكومة  امل�ستقبلية  واخلطط  التنمية  عملية  ودع��م  الإج��م��ايل 
وقال املهري اإن اللقاء الرابع للقطاع اخلا�س منا�سبة هامة للتاأكيد على 
العام  القطاع  موؤ�س�سات  بني  ال�ستثماري  والتعاون  العالقة  اإ�سرتاتيجية 
والكهرباء  والغاز  الطاقة  قطاعات  يف  العاملة  اخلا�س  القطاع  و�سركات 
ال�سركات  ه��ذه  لتعريف  اأن��ه فر�سة مميزة  اأب��وظ��ب��ي، كما  اإم���ارة  وامل��ي��اه يف 
بالفر�س التي توفرها اجلهات احلكومية يف اأبوظبي واملزايا واحلوافز التي 
اأبوظبي  غرفة  تبذلها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  الوطنية،  لل�سركات  توفرها 
التنمية  لتحقيق  الأخ��رى  الر�سمية  القت�سادية واجلهات  التنمية  ودائ��رة 

القت�سادية والجتماعية ال�ساملة وامل�ستدامة يف الإمارة.
واأ�ساد املهري بالدور الكبر الذي تقوم به اجلهات املعنية بتقدمي خدمات 
اإمارة  يف  اخلا�س  القطاع  فعاليات  لدعم  واملياه  والغاز  والكهرباء  الطاقة 
اأبوظبي، من خالل احلر�س على تقدمي الت�سهيالت واخلدمات لل�سركات 

وامل�ستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
التنمية  دائ���رة  وك��ي��ل  املن�سوري  ���س��امل  ب��ن  ���س��ع��ادة خليفة  اأك���د  م��ن جانبه 
متكني  على  الر�سيدة  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة  حر�س  بالإنابة  القت�سادية 
القطاع اخلا�س ك�سريك مهم للنهو�س بالتنمية القت�سادية وحتقيق روؤية 

واأهداف خطة اأبوظبي القت�سادية 2030.
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املال والأعمال
 طرق دبي تطلق اأوىل مراحل التحول الذكي لت�سجيل مركبات النقل الفاخر

ت�ساريح املركبات الفاخرة لقطاع المتياز ياأتي من خالل 
الربط الإلكرتوين بني امللف املروري ومعامالت الرخ�سة 
املرفقات  جميع  لتحويل  المتياز  عقد  وبيانات  التجارية 
احل�سول  خطوات  ع��دد  اأن  واأك��د  اإلكرتونية.  اإىل  اليدوية 
على الت�سريح يف مراكز اإ�سعاد املتعاملني الثمانية ومراكز 
الرتخي�س  موؤ�س�سة  قبل  م��ن  املعتمدين  اخل��دم��ة  م���زودي 
عرب هذا التطور التقني مت اختزالها من 10 خطوات اإىل 
خطوة واحدة فقط. واأ�ساف اأنه مت تخفي�س عدد الوثائق 
 13 من  الت�سريح  على  للح�سول  على  للتدقيق  ال��الزم��ة 
اخلدمة  تقدمي  زم��ن  وانخف�س  واح��دة  وثيقة  اإىل  وثيقة 
من 90 دقيقة اإىل اأقل من خم�س دقائق مما يعني حتقيق 
اأهم اأهداف الإجراء وهو اإ�سعاد املتعاملني من خالل توفر 

•• دبي -وام:

مراحل  اأوىل  دب���ي  يف  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
ال��ت��ح��ول الإل����ك����رتوين ال���ذك���ي خل��دم��ة ت�����س��اري��ح ت�سجيل 
يف  ذل��ك  ي��اأت��ي  الم��ت��ي��از.  قطاع  ل�سركات  الفاخرة  املركبات 
ت�ساريح  جم��ال  يف  رائ���دة  خ��دم��ات  بتقدمي  التزامها  اإط���ار 
بذلك  لتخف�س  القطاع  ه��ذا  ملركبات  التجارية  الرخ�سة 
خطوات تقدمي اخلدمة من 10 خطوات اإىل خطوة واحدة 
الغاية  وحتقيق  الذكية  املدينة  م��ب��ادرة  لتوجهات  مواكبة 

ال�سرتاتيجية الثالثة اإ�سعاد النا�س .
التجارية  النقل  اأن�سطة  اإدارة  م��دي��ر  احل���اج  نا�سر  وق���ال 
خدمات  اأمتتة   اإن   للهيئة  التابعة  الرتخي�س  موؤ�س�سة  يف 

وقتهم وجهدهم ف�سال عن ال�ستجابة ملتطلبات 
التحول  هذا  اأن  واأو�سح   . الذكية  املدينة  مبادرة 
احلوكمة  مفاهيم  تطبيق  ي�سمل  الإل���ك���رتوين 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م امل��وؤ���س�����س��ي��ة م���ن عدالة 
و���س��ف��اف��ي��ة م���ن خ����الل ن���ظ���ام اإل����ك����رتوين �سارم 
من  واحل��د  ا�ستثناء  دون  ال�سركات  لكل  وحمايد 
الإج�����راءات  ب��دق��ة  واملتعلقة  املحتملة  الأخ���ط���ار 
اأن  اإىل  احل��اج  واأ�سار  الت�ساريح.  ر�سوم  وحت�سيل 
هناك مرحلة ثانية من هذا التحول الإلكرتوين 
اأن يتم تنفيذها خالل يونيو املقبل ب�ساأن  يتوقع 
البنكية  وال�����س��م��ان��ات  ال�����س��ه��ري  الت�سغيل  ر���س��م 

اخلا�سة باملركبات.

تفعيل الرقم الوطني املوحد للمن�ساآت االقت�سادية يف اأبوظبي بنهاية 2017 

املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي يوافق على خارطة طريق �سندوق دبي االأخ�سر

طريان االإمارات: �سوء االأحوال اجلوية 
ت�سبب يف اإلغاء وتاأخري عدد من الرحالت

ب��ه هذه  اإزع����اج ت�سببت  اأي  .. م��ع��ت��ذرة ع��ن  اأول��وي��ات��ه��ا 
الأو����س���اع اخل��ارج��ة ع��ن اإرادت���ه���ا. واأ����س���اف اأن طران 
التحقق من حالة  ب�سرورة  تن�سح عمالءها  الإم��ارات 
املعلومات من خالل  اأح��دث  رحالتهم واحل�سول على 
 http: www.emirates.com english الرابط  
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•• دبي-ام:

كدت �سركة  طران الإمارات  اأن �سوء الأحوال اجلوية 
ال��ع��دي��د م��ن رحالت  وت���اأخ���ر  اإل���غ���اء  ال��ي��وم ت�سبب يف 

ال�سركة القادمة واملغادرة من مطار دبي الدويل. 
�سالمة  ن  ام�س  بيان  يف  ال�سركة  با�سم  متحدث  وق��ال 
رك����اب واأف������راد اأط���ق���م  ط����ران الإم�������ارات  حت��ت��ل قمة 

•• اأبوظبي -وام:

 � القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأعلنت 
اأبوظبي   � الإح�ساء  اأبوظبي ومركز 
الوطني  الرقم  تفعيل  م�سروع  عن 
القت�سادية  ل��ل��م��ن�����س��اآت  امل����وح����د 
والذي �سيتم اإجنازه مع نهاية العام 
بيانات  جميع  و�سع  بهدف  اجل��اري 
امل��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
الإمارة �سمن قاعدة بيانات مركزية 

وموحدة.
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  وتعمل 
لالأعمال  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  مم��ث��ل��ة 
وم������رك������ز الإح�������������س������اء ب����ال����ت����ع����اون 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق 
ا�ستكمال م�سروع  العالقة على  ذات 
للمن�ساآت  امل��وح��د  ال��وط��ن��ي  ال��رق��م 
انطالقا  ياأتي  وال��ذي  القت�سادية  
جميع  وترخي�س  ت�سجيل  واقع  من 
يف  القت�سادية  واملن�ساآت  ال�سركات 

اإمارة اأبوظبي .
ب����ن �سامل  ����س���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة  واأك��������د 
بالإنابة  ال���دائ���رة  وك��ي��ل  امل��ن�����س��وري 
الوطني  ال���رق���م  م�������س���روع  اأه���م���ي���ة 
امل��وح��د ل��ل��م��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة يف 
للمن�ساآت  دقيق  اإح�سائي  نظام  بناء 
اأبوظبي  يف  امل�سجلة  الق��ت�����س��ادي��ة 
املوؤ�سرات  واإن���ت���اج  ت��وف��ر  يف  ي�سهم 
املوثوقة  الإح�����س��ائ��ي��ة  وال���ب���ي���ان���ات 
اإ�سهاما فاعال  اأ�سرع لت�سهم  بوتره 
ال�ساملة  التنمية  اأه��داف  خدمة  يف 
ورا�سمي  ال����ق����رار  م��ت��خ��ذي  ودع�����م 
اخلطط وال�سيا�سات ورجال الأعمال 
وغرهم من م�ستخدمي البيانات .

على  ي��ق��وم  الق��ت�����س��ادي��ة  للمن�ساآت 
التعاون امل�سرتك بني جميع اجلهات 
يف  الق��ت�����س��ادي  للرتخي�س  املانحة 
اأبوظبي لإ���س��دار رق��م خا�س  اإم��ارة 
بكل من�ساأة اقت�سادية عاملة بالإمارة 
ح�سريا  ال��رق��م  ه��ذا  مينح  اأن  على 
يتم  ترخي�سها ول  من�ساأة عند  لكل 
حالة  يف  حتى  اأخ���رى  ملن�ساأة  منحه 
ترخي�سها  اإل��غ��اء  اأو  املن�ساأة  ت�سفية 

ال�سادر من اجلهة املعنية .
اأكر  هناك  اأن  اإىل  القبي�سي  واأ�سار 
اقت�سادية  م��ن�����س��اأة  األ���ف   100 م��ن 
جت���اري���ة و���س��ن��اع��ي��ة و���س��ي��اح��ي��ة يف 
اأبوظبي تعطى على اأثره العديد من 
اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية 
خمتلفة  تعريفية  ورم����وزا  اأرق���ام���ا 
موؤكدا   .. امل��ن�����س��اآت  ل��ه��ذه  ومتباينة 
املوحد  الوطني  ال��رق��م  م�سروع  اأن 
وت��ن�����س��ي��ق هذه  ت��وح��ي��د  اإىل  ي��ه��دف 
بيئة  حت�سني  يف  ي�سهم  مبا  اجلهود 
الأعمال واخلدمات احلكومية حيث 
هناك العديد من اجلهات التي متنح 
اأرقاما للمن�ساآت القت�سادية دون اأن 

تكون هناك مرجعية موحدة .
ب��ت��ع��اون اجل��ه��ات احلكومية  واأ����س���اد 
الوطني  ال���رق���م  م�����س��روع  لتحقيق 
امل���وح���د ال�����ذي ي��ع��د اإجن�������ازا كبرا 
احلكومي  العمل  تنظيم  �ساأنه  م��ن 
النتائج  يحقق  ما  الأ�سا�س  وتوحيد 
يف  مبا�سر  ب�سكل  وين�سب  امل��رج��وة 
الرتقاء باخلدمات على �سعيد كافة 
واملجالت موؤكدا حر�س  القطاعات 
املركز على ا�ستمرار التعاون الوثيق 
لتاأ�سي�س  احلكومية  اجلهات  ودع��م 

ال�ستفادة  بهدف  فاعلية  اأكر  اآلية 
امل��وارد الإح�سائية يف  الق�سوى من 
اإح�سائي  وبناء نظام  اأبوظبي  اإمارة 
را�سخة  علمية  اأ���س�����س  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز 
من  اجل��ودة  عالية  موؤ�سرات  ويقدم 
واملالءمة  وال��ت��وق��ي��ت  ال��دق��ة  ح��ي��ث 
مبختلف  امل�ستخدمني  لحتياجات 

فئاتهم .
الوطني  ال��رق��م  م�����س��روع  اأن  ي��ذك��ر 
امل��وح��د ل��ل��م��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة مت 
اإط���الق���ه ع��ل��ى ع���دة م���راح���ل وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني م��رك��ز الإح�����س��اء – 
لالأعمال  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي 
القت�سادية  التنمية  لدائرة  التابع 
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع ع���دد م��ن اجلهات 
ذات العالقة وذلك يف يناير 2015 
على الرخ�س التجارية ال�سادرة من 
 2015 اإب��ري��ل  الأع��م��ال ويف  مركز 
ال��وط��ن��ي املوحد  ال��رق��م  اإط����الق  مت 
الإم����ارة  امل��ن��اط��ق احل���رة يف  جلميع 
كما  ال�سياحية  الرتاخي�س  وكذلك 
مت اإطالق الرقم الوطني املوحد لها 

. يف مار�س من عام 2016 
الرقم  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  الن���ت���ه���اء  ومت 
امل���وح���د جل��م��ي��ع اجلهات  ال���وط���ن���ي 
اأبوظبي  اإم��ارة  امل�سدرة للرخ�س يف 
يف نهاية عام 2016. و�سيتم تفعيل 
للمن�ساآت  امل��وح��د  ال��وط��ن��ي  ال��رق��م 
الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجلهات 
العام  ه�����ذا  خ�����الل  ال���ع���الق���ة  ذات 
وب���ه���ذا ت��ك��ون اأه������داف امل�����س��روع قد 
بيانات  قاعدة  اإن�ساء  ومت  ا�ستكملت 
املن�ساآت  كافة  حول  حديثة  مركزية 

القت�سادية العاملة يف اأبوظبي .

 االأوراق املالية وجمل�س االإمارات للتوازن 
بني اجلن�سني يوقعان مذكرة تفاهم

•• اأبوظبي -وام:

وقعت هيئة الأوراق املالية وال�سلع وجمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني 
مذكرة تفاهم من اأجل تعزيز التعاون بينهما وتكثيف جهود الدولة الهادفة 
املراأة  التوازن بني اجلن�سني، من خالل العمل على رفع م�ساركة  لتحقيق 
املالية، وفقا للموؤ�سرات  الأ�سواق  امل�ساهمة يف  ال�سركات  اإدارات  يف جمال�س 

الوطنية لدولة الإمارات.
رئي�س  القت�ساد  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  التوقيع معايل  ح�سر 
جمل�س اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع وعدد من اأع�ساء املجل�س، و�سعادة 
رئي�سة  اجلن�سني،  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  رئي�سة  نائب  امل��ري  منى 

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة.
وقع املذكرة عن هيئة الأوراق املالية، �سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئي�س 
اجلن�سني،  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  وعن  بالإنابة  للهيئة  التنفيذي 

�سعادة �سم�سة �سالح الأمني العام للمجل�س.
وتن�س املذكرة على تبادل اخلربات والتن�سيق والتعاون يف جمالت تنظيم 
املالية، بهدف  امل��ال و�سناعة اخل��دم��ات  اأ���س��واق  تدريبية يف جم��ال  ب��رام��ج 
تطوير وحت�سني امل�ستويات املهنية وزيادة الوعي باملنتجات والأدوات املالية 
املتداولة بالأ�سواق املالية، اىل جانب تبادل املعلومات واخلربات والدرا�سات 
مع  يتنا�سب  ومبا  املذكرة  باأغرا�س  العالقة  ذات  الطرفني  بني  والبحوث 

ال�سيا�سات املعمول بها لدى اأي من الطرفني.
وتت�سمن املذكرة كذلك التعاون يف جمال التاأهيل والتثقيف التوعوي بني 
الطرفني يف كافة املجالت ذات الخت�سا�س املتبادل، وال�سرتاك يف تنظيم 
املوؤمترات، والجتماعات، والندوات وور�س العمل ذات العالقة باخت�سا�س 
ال��ط��رف��ني، وم��ن��ح م��وظ��ف��ي ال��ط��رف��ني ف��ر���س��ة ال���س��ت��ف��ادة م��ن الأن�سطة 

والفعاليات واملوؤمترات التي ينظمها اأي منهما.
من  انطالقا  ياأتي  املذكرة  توقيع  اإن  الزعابي  عبيد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
بينهما  املتبادل  التعاون  اأ�س�س  تطوير  يف  اجلانبني  بني  امل�سرتكة  الرغبة 
لأجل امل�ساهمة يف تنفيذ الربامج التنموية ذات ال�سلة بكل منهما، وتقديرا 
للم�سالح امل�سرتكة يف تطوير العالقات الثنائية، واإميانا منهما باأن التعاون 

بينهما ي�سهم يف التنمية املحلية.

الرقم  م�سروع  لتنفيذ  والتخطيط 
امل����وح����د وو�����س����ع خطط  ال���وط���ن���ي 
تف�سيلية ملراحل عمل امل�سروع وفق 
ي��ت��م حتديدها  وم��ع��اي��ر  ���س��ي��ا���س��ات 
ودرا�����س����ة ال���رب���ط الإل����ك����رتوين مع 

مركز الإح�ساء وتبادل البيانات .
الإح�سائية  الأه�����داف  ع��ن  وب��ع��ي��دا 
ل��ه��ذا امل�����س��روع ف���اإن ال��رق��م الوطني 
خطوة  ي���ع���د  ل���ل���م���ن�������س���اآت  امل�����وح�����د 
خدمات  وتطوير  لتنظيم  اأ�سا�سية 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ح��ول ب�سكل  ح��ك��وم��ة 
رق���م���ي  جم���ت���م���ع  اإىل  ت�����دري�����ج�����ي 
ويخدم    Digitalization
امل���������س����روع ال����ع����دي����د م�����ن اجل���ه���ات 
احلكومية وغر احلكومية وي�ساعد 
يف حت��ق��ي��ق الأم�����ن الق��ت�����س��ادي يف 
الإم�������ارة وحت�����س��ني ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
وغر ذلك من النتائج التي ي�سعب 

ح�سرها .
الإح�ساء  مركز  عام  مدير  واأ�ساف 
للمن�ساآت  املوحد  الوطني  الرقم  اأن 
من�ساأة  لكل  مينح  معياري  رق��م  ه��و 
اأ�سا�سية  خ���ان���ة   14 م���ن  وي���ت���ك���ون 
اأك��ر من  اأو  لواحد  ترمز كل خانة 
خ�سائ�س املن�ساأة املعنية. ويكون هذا 
الرقم املوحد مبثابة هوية للمن�ساأة 
املعلومات  ج��م��ي��ع  حت���ت���ه  ت���ن���ط���وي 
خالله  وم��ن  املن�ساأة  بهذه  اخلا�سة 
تتعامل هذه املن�ساأة مع كافة اجلهات 
متاما  احلكومية  وغ��ر  احلكومية 
كما هو احلال بالن�سبة لرقم بطاقة 
الهوية املوحد جلميع الأفراد الذين 

يقيمون يف دولة الإمارات .
املوحد  ال���رق���م  م�������س���روع  اأن  وذك�����ر 

تدريجي  ب�سكل  والتحول  اأبوظبي 
اأن  اإىل  م�سرا  رق��م��ي  جمتمع  اإىل 
اجلهات  من  العديد  يخدم  امل�سروع 
احلكومية وغر احلكومية وي�ساعد 
يف حت��ق��ي��ق الأم�����ن الق��ت�����س��ادي يف 
الإم�������ارة وحت�����س��ني ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
وغر ذلك من النتائج التي ي�سعب 

ح�سرها .
اأحمد  ب���ط���ي  اأو������س�����ح  ج���ان���ب���ه  م����ن 
مركز  ع��ام  م��دي��ر  القبي�سي  حممد 
اأهمية  اأن  اأب���وظ���ب���ي   – الإح�������س���اء 
اإط���ار  ت��وف��ر  يف  تتلخ�س  امل�����س��روع 
عام لكافة البيانات من خالل اإن�ساء 
رقم تعريفي موحد جلميع املن�ساآت 
ال�سجالت  وت��وح��ي��د  الق��ت�����س��ادي��ة 
وامل�سدرين  وال�سناعية  التجارية 
التجاريني  وال��وك��الء  وامل�ستوردين 
ب��ي��ان��ات م��رك��زي��ة واحدة  ق��اع��دة  يف 
ت�سهم يف تطوير النظام الإح�سائي 

لالإمارة .
ثمرة  امل�����س��روع  اأن  القبي�سي  واأك����د 
امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا امل���رك���ز حيث 
متطلبات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  ب��ل��ورت��ه��ا  مت 
الإح�سائي  ال���ع���م���ل  واح���ت���ي���اج���ات 
املتاحة  ال��و���س��ائ��ل  ب���اأح���دث  ودع���م���ه 
باأ�سهل  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
مالية  تكلفة  وباأقل  الطرق  واأ���س��رع 

وب�سرية ممكنة.
وب�����ن�����اء ع���ل���ى خم�����رج�����ات امل�����ب�����ادرة 
وال��ت��و���س��ي��ة ال��ت��ي رف��ع��ه��ا م���ن قبل 
عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل  مت  فقد  امل��رك��ز 
بناء  ال���ع���الق���ة  ذات  اجل����ه����ات  م����ن 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  م��ن  ق���رار  ع��ل��ى 
الإعداد  مهمة  الفريق  يتوىل  حيث 

ون������وه ب���ح���ر����س م���رك���ز الإح�������س���اء 
اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال بدائرة  وم��رك��ز 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى اإجن���از 
ه���ذا امل�����س��روع ال���س��رتات��ي��ج��ي الهام 
اأن يحقق جملة  ���س��اأن��ه  م��ن  وال���ذي 
حكومة  ت�ساعد  التي  الأه���داف  من 
اإمارة اأبوظبي على التحول الرقمي 
تلك  وخا�سة  القت�سادية  للبيانات 
يف  القت�سادية  بالأن�سطة  املرتبطة 

خمتلف املجالت .
التي  البيانات  قاعدة  اأن  اإىل  واأ�سار 
�سيبنى عليها امل�سروع متوفرة لدى 
مركز اأبوظبي لالأعمال حيث يقوم 
ب���اإع���داد منهجية  الإح�����س��اء  م��رك��ز 
الرقم املوحد للمن�ساآت القت�سادية 
رئي�سة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
حت����دد ب�����س��ك��ل وا����س���ح ال���ع���دي���د من 
ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة ب��امل��ن�����س��اأة والتي 
الت�سجيل  ا����س���ت���م���ارة  ت��ت�����س��م��ن��ه��ا 

والرتخي�س التجاري .
واأ�ساف اأن عمليات التحليل واإعداد 
القت�سادية  وال��درا���س��ات  امل��وؤ���س��رات 
على  رئ����ي���������س  ب�������س���ك���ل  ����س���ت���ع���ت���م���د 
للمن�ساآت  امل��وح��د  ال��وط��ن��ي  ال��رق��م 
هاما  م�سدرا  باعتباره  القت�سادية 
املن�ساآت  ع��ن  امل��ت��وف��رة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
الق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��ج��ل��ة يف الإم�����ارة 
�سهولة  يف  ���س��ي�����س��ه��م  ال�����ذي  الأم������ر 
احل�����س��ول ع��ل��ى ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات من 

م�سدرها عرب هذا النظام .
املن�سوري  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
املوحد  ال���وط���ن���ي  ال����رق����م  اأه���م���ي���ة 
اأ�سا�سية  خطوة  باعتباره  للمن�ساآت 
حكومة  خ��دم��ات  وت��ط��وي��ر  لتنظيم 

النبعاثات  خف�س  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف خلف�س 
ه����ذه الن���ب���ع���اث���ات ب��ن��ح��و 16% 

. بحلول 2021 
واأ�ساف املحربي كما مت الطالع 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على 
لالأملنيوم  العاملية  الم��ارات  �سركة 
وتخفي�س  الت�سغيل  كفاءة  لتعزيز 
ان����ب����ع����اث����ات غ���������ازات الح���ت���ب���ا����س 
ا�ستعرا�س  مت  ح���ي���ث  احل��������راري 
ال�سنوات  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ال����ربام����ج 
م���ن���اط���ق ج���ب���ل علي  الأخ��������رة يف 
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  وال����ت����ي  وال���ط���وي���ل���ة 
اإعادة  41 يف املائة ومنها  اإجنازها 
تاأهيل اأنظمة توربينات الغاز التي 
���س��ت��ق��وم ب��ت��وف��ر ح�����وايل 53 يف 
اآليات  وتطوير  الطاقة  م��ن  امل��ائ��ة 
تبادل الطاقة بني الطويلة و�سبكة 
الطاقة  ك��ف��اءة  لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي 
وتهدف   .. امل����ائ����ة  يف   6 ب��ن�����س��ب��ة 
ه���ذه اخل��ط��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل �سمن 
وال�سرتاتيجيات  امل��ب��ادرات  تبني 
برنامج  يف  اجل���دي���دة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
خف�س  اإىل  احلكومية  امل�����س��رع��ات 
العاملية  الم�����ارات  يف  الن��ب��ع��اث��ات 
املائة  يف   16 ب��ن�����س��ب��ة  ل���الأمل���ن���ي���وم 

خالل مدة 100 يوم .

•• دبي -وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل 
�سعادة  بح�سور   - دب��ي  يف  للطاقة 
�سعيد حممد الطاير نائب الرئي�س 
للمجل�س   44 ال������  الج���ت���م���اع   -
والذي جرت خالله مناق�سة �سر 
امل�ساريع  ك���ربى  تنفيذ  يف  ال��ع��م��ل 
قطاع  يف  وال����ربام����ج  وامل�����ب�����ادرات 
اأهداف  مع  تتما�سى  التي  الطاقة 
وخطة   2021 الم�������ارات  روؤي�����ة 
وت��ه��دف اىل حتقيق   2021 دب��ي 
وم�ستدامة  و�سحية  نظيفة  بيئة 
قدما  للم�سي  دب��ي  م�سرة  ودف���ع 
يف حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��ا يف جمال 

القت�ساد الخ�سر.
ك���ل م���ن �سعادة  ح�����س��ر الج��ت��م��اع 
اأحمد بطي املحربي الأمني العام 
دبي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  للمجل�س 
الع�سو  كلبان  بن  عبداهلل  و�سعادة 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة 
المارات العاملية لالأملنيوم و�سعادة 
الرئي�س  ال��ف��ال���س��ي  ح��م��ي��د  ���س��ي��ف 
التنفيذي ملجموعة اإينوك و�سعادة 
ع���ب���داهلل ع��ب��دال��ك��رمي م��دي��ر عام 
دائرة �سوؤون النفط وخالد حممد 

القائمة حاليا يف دبي والتي تدعم 
القت�ساد  جم���الت  يف  دب���ي  روؤي����ة 
�سندوق  خ�س�س  وقد   .. الأخ�سر 
درهم  مليار   100 الأخ�����س��ر  دب��ي 
من اأجل متويل امل�ساريع اخل�سراء 
ق�����س��رة وطويلة  ف��وائ��د  ل��ت��وف��ر 
وامل�ساريع  للم�ستثمرين  الأج����ل 
بالتمويل وكذلك تطوير  الراغبة 
دبي  يف  الأو���س��ع  ب�سكله  القت�ساد 
ال�سندوق  مت��وي��ل  يف  وي�����س��ارك   ..
اإمارة  م��ن  موؤ�س�سني  م�ستثمرين 
ال���ق���ط���اع  اىل  ب����الإ�����س����اف����ة  دب������ي 
وموؤ�س�سات  عاملية  وبنوك  اخلا�س 

ا�ستثمارية كربى .
م����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال ����س���ع���ادة اأح���م���د 
ب���ط���ي امل���ح���رب���ي الأم��������ني ال���ع���ام 
ل��ل��م��ج��ل�����س الأع�����ل�����ى ل���ل���ط���اق���ة يف 
دب���ي اط��ل��ع الع�����س��اء ع��ل��ى عر�س 
هيئة  م��ن  ح��واف��ز  لتقدمي  مقرتح 
لت�سجيع  وامل����وا�����س����الت  ال����ط����رق 
الكهربائية  ال�������س���ي���ارات  دخ������ول 
مواكبة  دبي  اأ�سواق  اإىل  والهجينة 
الخ�سر  ل��ل��ت��ن��ق��ل  دب�����ي  مل�����ب�����ادرة 
مع  ومتا�سياً  النبعاثات  وخف�س 

�سريف م�ساعد املدير العام لقطاع 
وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  رقابة 
نائب  �سلمان  ووليد  دبي  بلدية  يف 
النووية  للطاقة  دبي  جلنة  رئي�س 
املدير  بو�سهاب  نا�سر  جانب  اإىل 
ال�سرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
هيئة  يف  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  واحل���وك���م���ة 
ال������ط������رق وامل�������وا��������س�������الت ب���دب���ي 
العام  املدير  �سيمني  وفريديريك 
و�سيمون  ل��ل��ب��رتول  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة 
ك���ات���ل امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة دبي 

للتجهيزات.
واأط����ل����ع اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س خالل 
تف�سيلي  ع��ر���س  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع 
�سندوق  ط���ري���ق  خ����ارط����ة  ح�����ول 
واإن�ساء  عمله  واآلية  الأخ�سر  دب��ي 

الهيكل التنظيمي والت�سريعات.
الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  وقال 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س الأع����ل����ى 
اأط���ل���ق �ساحب  دب�����ي   ل��ل��ط��اق��ة يف 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الأخ�سر  دب���ي  ���س��ن��دوق  اهلل  رع���اه 

وم�����س��اري��ع ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء من 
الطاقة ال�سم�سية.

وقال الطاير  �سي�سرع �سندوق دبي 
من  الأول  يعترب  وال��ذي  الأخ�سر 
التمويل  اآل��ي��ات  املنطقة  يف  ن��وع��ه 
وامل�ساريع  ال���ربام���ج  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 

للو�سول  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2050
بدبي اإىل املرتبة الأوىل عاملياً بني 
الكربونية  الب�سمة  الأقل يف  املدن 
ان  واأو�������س������ح   .2050 ب���ح���ل���ول 
على  يركز  الأخ�سر  دب��ي  �سندوق 
م�ساريع تدعم تنفيذ ا�سرتاتيجية 

ال�ستثمار  لت�سجيع  كخطوة هامة 
وتعزيز  اخل�������س���راء  امل�������س���اري���ع  يف 
مكانة دبي كمركز عاملي لالقت�ساد 
الأخ�سر ..م�سرا اىل ان �سندوق 
دب��������ي الأخ�����������س�����ر ي���ن�������س���ج���م مع 
ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 

اإدارة الطلب على الطاقة والكفاءة 
مبا يف ذلك ن�سر الألواح ال�سم�سية 
الكهرو�سوئية على الأ�سطح �سمن 
تاأهيل  واإع���ادة  م��ب��ادرة �سم�س دب��ي 
رفع  م�ساريع  من  وغرها  املباين 
والطاقة  امل��ي��اه  ا���س��ت��ه��الك  ك��ف��اءة 

اقت�سادية اأبوظبي ت�سارك يف القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
•• اأبوظبي -وام:

ت�سارك دائرة التنمية القت�سادية ابوظبي يف القمة العاملية لل�سناعة 
ابوظبي  ال�����س��ورب��ون  جامعة  يف  فعالياتها  تنطلق  ال��ت��ي  والت�سنيع 
بجزيرة الرمي خالل الفرتة من 28 اىل 30 مار�س اجلاري برعاية 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد 

ابوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة.
من  اأك���ر  يجمع  ال�سناعي  للقطاع  ع��امل��ي  جتمع  اأول  القمة  وت��ع��د 
1200 من �سناع القرار من قادة احلكومات وال�سركات ومنظمات 

املجتمع املدين ل�سياغة م�ستقبل القطاع.
ويقام على هام�س القمة معر�س �سناعي عاملي لت�سليط ال�سوء على 
اأحدث ابتكارات وتطبيقات الثورة ال�سناعية ويوفر من�سة لل�سركات 
ابتكاراتها  واآخ����ر  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�ستعر�س 

وتقنياتها التي ت�ساهم يف التقدم القت�سادي العاملي.
وتعترب القمة مبادرة م�سرتكة بني وزارة القت�ساد ومنظمة الأمم 
دائرة  ا�ست�سافتها  يف  وت�سارك  اليونيدو  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 
ا�ست�ساري  جمل�س  يعمل  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي   – الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
توجهاتها  وي��ح��دد  للقمة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  و���س��ع  ع��ل��ى  للقمة 

ال�سرتاتيجية.
العاملية  القمة  الدائرة ان  املن�سوري رئي�س  وقال معايل علي ماجد 
لل�سناعة والت�سنيع توفر من�سة �سيا�سية لدولة الإمارات ت�ستطيع 
ال�سرتاتيجية  اهدافها  لتحقيق  عاملية  حتالفات  بناء  خاللها  من 
وتعد فر�سة لطالع قادة ال�سناعة يف العامل على توجهات حكومة 
العالية  بالتناف�سية  اقت�ساد �سناعي يتميز  بناء  ابوظبي نحو  امارة 
ال�ستثمارية  للفر�س  ذات��ه  الوقت  يف  وت��روج  العاملي  امل�ستوى  على 
القطاع ال�سرتاتيجي من خالل  ه��ذا  ع��دد من جم��الت  املتاحة يف 

تبني اأحدث التقنيات والتكنولوجيا والبتكارات. وا�سار معاليه اىل 
اإن الروؤية ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
ر�سم مالمح م�ستقلة لقت�ساد دولة  الدولة  حفظه اهلل  يف  رئي�س 
وركائز  متينة  ا�سا�سات  بناء  يف  تتج�سد  املتحدة  العربية  الم���ارات 
رئي�سة ملرحلة ما بعد النفط تعتمد ب�سكل رئي�سي على تنمية وتطوير 
القطاعات غر النفطية وخا�سة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا 

والبتكار مبا يحقق التنمية القت�سادية امل�ستدامة.
وا����س���اف امل��ن�����س��وري ان���ه م���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ج����اءت روؤي�����ة ابوظبي 
2030 لتج�سد هذه الروؤية ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو  القت�سادية 
تنبني  ا�سرتاتيجية  ومرتكزات  اه��داف  ح��ددت  حيث  الدولة  رئي�س 
ال�سناعي  القطاع  اهمها  ومن  امل�ستهدفة  القطاعات  من  عدد  على 

بكافة جمالته.
حتقيق  اىل  تهدف  القمة  اإن  املن�سوري  ماجد  علي  معايل  واو���س��ح 
بالتنمية  يتعلق  فيما  امل�ستدامة وخا�سة  ال�سناعية  التنمية  اأه��داف 
ال�سناعية امل�ستدامة وال�ساملة حيث �ستقوم ب�سياغة روؤية م�ستقبلية 

للقطاع ال�سناعي.
ون����وه ب���ان اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ت�����س��ارك ب��ال��ق��م��ة مم��ث��ل��ة ب��ك��اف��ة اجلهات 
ال�سناعي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��الق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  و���س��ب��ه  احل��ك��وم��ي��ة 
�سناعية  جمموعات  و8  عمل  ف��رق   6 تكوين  مت  حيث  وامل�سرتكة 
امارة  ب��ال��ف��ائ��دة على  ي��ع��ود  القمة مب��ا  ر���س��د خم��رج��ات  تعمل على 
اأبوظبي ل�ستقطاب والتحول اإىل الثورة ال�سناعية الرابعة. وقال اإن 
ال�سناعية  املنظمات واملوؤ�س�سات  العاملية مع  القمة توظف �سراكاتها 
العاملية الرائدة مبا يتيح لدولة الإمارات ال�ستفادة من هذه ال�سبكة 
من�سة  ت�سكل  كما  واخلارجية  الداخلية  ال�سناعية  ا�ستثماراتها  يف 
عاملية لدولة الإمارات ت�ستطيع من خاللها تكري�س دورها العاملي يف 

ريادة تطبيقات الثورة ال�سناعية الرابعة وت�سديرها لدول العامل.

لدولة  فر�سة  تعد  القمة  اإن  امل��ن�����س��وري  م��اج��د  علي  م��ع��ايل  واك���د 
دول  مع  وال��رتاب��ط  التن�سيق  من  م�ستوى  اأعلى  لتحقيق  الم���ارات 
ال�سناعية بحيث  بالن�ساطات  يتعلق  العاملية فيما  وال�سركات  العامل 
ت�ستفيد ك��ل اإم���ارة م��ن ق���درات وك��ف��اءات الإم����ارة الأخ���رى يف جهد 

موحد يهدف اإىل التكامل القت�سادي.
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  وكيل  املن�سوري  خليفة  �سعادة  ويلقي 
بالإنابة ابوظبي الكلمة الفتتاحية للقمة ي�سلط من خاللها ال�سوء 
على توجهات حكومة امارة ابوظبي يف حتقيق التنمية القت�سادية 
املحركات  ال�سناعي كاأحد  القطاع  امل�ستدامة والرتكيز على تطوير 

الرئي�سة للقطاعات غر النفطية يف المارة.
اأن تعقد فرق عمل متخ�س�سة يف جمالت ال�سناعة يف  ومن املقرر 
ابوظبي اجتماعا تن�سيقيا برئا�سة �سعادة خليفة بن �سامل املن�سوري 
اآلية  ملناق�سة  ب��الن��اب��ة  اب��وظ��ب��ي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  وك��ي��ل 
حتقيق اهداف عملية يف تبادل اخلربات املتخ�س�سة وبناء عالقات 
اأف�سل  على  وال��ت��ع��رف  الأع��م��ال  مم��ار���س��ة  لت�سهيل  ودول��ي��ة  حملية 
بالإ�سافة  امل�ستهدفة  ال�سناعية  القطاعات  يف  لتطبيقها  املمار�سات 
اىل خلق فر�س للرتابط بني القطاعات امل�ستهدفة يف ال�سرتاتيجية 

ال�سناعية لإمارة ابوظبي والتوجه نحو املوجة ال�سناعية الرابعة.
ابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تنظم  القمة  برنامج  و�سمن 
يوم   DEMC الدفاعية  اخلدمات  ت�سويق  جمل�س  مع  بالتعاون 
تبني منهج حتويلي  بعنوان  29 مار�س احل��ايل ور�سة عمل فرعية 
تركز  ال�سناعية   ال�سرتاتيجيات  خ��الل  م��ن  مثايل  اقت�ساد  نحو 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
حيث  املعرفة  على  قائم  وحتويلي  �سناعي  ابتكار  لقطاع  ال��رتوي��ج 
من املقرر ان تناق�س هذه اجلل�سة منظور دائرة التنمية القت�سادية 

اأبوظبي حول الت�سنيع كمحرك نحو اقت�ساد قائم على املعرفة .

جمل�س االإمارات للم�ستثمرين باخلارج يعقد 
جمعيته العمومية واجتماعا ملجل�س اإدارته

•• دبي-وام: 

اإدارة  جمل�س  رئي�س   - القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  تراأ�س 
العادي  العمومية  اجلمعية  اإج��ت��م��اع   - ب��اخل��ارج  للم�ستثمرين  الإم����ارات  جمل�س 
الثالث واإجتماع جمل�س الإدارة للمجل�س التي عقدت مبقر وزارة القت�ساد – بدبي 
التن�سيق  اآليات  وا�ستطالع  الجتماعني بحث  املجل�س. ومت خالل  اأع�ساء  بح�سور 
بني تلك ال�سركات والإطالع على الن�ساطات التي قام بها املجل�س يف دورتة ال�سابقة 
ف�سال عن الأعمال واخلطط امل�ستقبلية والتطلعات املن�سودة يف تعزيز ال�ستثمارات 
العاملية  الأ���س��واق  يف  الوطنية  ل�سركاتنا  القوي  القت�سادي  واحل�سور  اخلارجية 
املجل�س  تعزيز  كيفية  وب��ح��ث  العاملي  ال�ستثمار  وت��ط��ورات  توجهات  اإىل  و���س��ول 

بالكوادر الوطنية ال�سابة وانخراطهم يف ال�ساحة ال�ستثمارية الدولية.
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الأول  اأم�����������س  م�������س���اء  ان���ط���ل���ق���ت 
لفردي  املوؤ�س�سات  بطولة  فعاليات 
ظبي  اأب��و  يف   )24( ال  ال�سطرجن 
من  ولع��ب��ة  لع��ب��اً   82 مب�ساركة 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  خم��ت��ل��ف 
م����ن خمتلف  احل���ك���وم���ي���ة  و����س���ب���ه 
 33 منهم  وامل�ستويات  اجلن�سيات 
اإىل  بالإ�سافة  لعباً م�سنفا دولياً 
اأبوظبي  ن����ادي  ن��خ��ب��ة م��ن لع��ب��ي 

البطولة مبقره  لل�سطرجن منظم 
اأب����و ظبي  ال��ب��ط��ني يف  يف م��ن��ط��ق��ة 
،وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ر مل����دة اأرب���ع���ة اأي����ام 
باإ�سراف نادي اأبو ظبي لل�سطرجن 
وال��ث��ق��اف��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت���اد 
للموؤ�س�سات  ال����ع����ام  ال���ري���ا����س���ي 
اإقامتها  تتجدد  والتي  احلكومية، 
على النظام ال�سوي�سري من �سبعة 
ج��ولت وال��ت��ي ح��دد زم��ن جولتها 

مع  لع��ب  لكل  دقيقة   25 ب��واق��ع 
اإ�سافة 10 ثوان لكل نقلة ملعوبه. 
اإقامة  الأول  ال���ي���وم  ���س��ه��د  وق����د 
اأرب���ع  ج��ولت حفلت بالعديد من 
العادة  غر  على  القوية  املباريات 
امل�ساركني  م�ستوى  لتقارب  وذل��ك 
وبنهاية  ت��ذك��ر،  م��ف��اج��اأة  اأي���ة  دون 
اجل����ول����ة ال���ث���ان���ي���ة مي��ت��ل��ك اأرب���ع���ة 
النقاط  م��ن  كامل  ر�سيد  لعبني 

واأبرزهم  منهم  لكل  نقاط  اأرب��ع��ة 
 ) اإ���س��ن��اد  �سركة   ( خ���وري  من�سور 
اأبو  جمل�س   ( احلو�سني  وع��م��ران 
جوليت  وج����ورج   ) للتعليم  ظ��ب��ي 
واإياد   ) الوطنية  احل��ف��ر  �سركة   (
الرفاعي ) موؤ�س�سة خا�سة (.. ومن 
املنتظر اأن ت�سهد اجلولت القادمة 
مناف�سات قوية وذلك لأنها جتمع 
مباريات  اب����رز  وم���ن  امل��ت�����س��دري��ن 

مواجهات  اخل���ام�������س���ة   اجل����ول����ة 
عمران احلو�سني  مع اإياد الرفاعي 
ومن�سور خوري  مع جورج جوليت 
،ويلعب حممد هاين ال�سريف  مع 
فاطمة  وتلتقي  احلو�سني  �سعيد 
اأح��م��د م��ع ل��وي لك���اب ،ث��م اأحمد 
�سفيق مع نراجنان ويلعب ح�سن 
العوي�س  مع �سلطان الدرمكي،ثم 
ح�سن اجليالين مع هاري كر�سنا.

ل�سباقات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��راح��ل  لح���دى  ا�س�ستافتها  م��ع 
 ،2015 ع���ام  الوروب���ي���ة  الل���ع���اب  واح����د ودورة  ال��ف��ورم��ول 
وقريبا بع�س مباريات كاأ�س اوروبا 2020 لكرة القدم، جعلت 
حتلم  وهي  الدولية،  �سيا�ستها  ركيزة  الريا�سة  من  اذربيجان 

ببلوغ نهائيات مونديال 2018 يف رو�سيا.
والغاز  بالنفط  الغني  القوقاز  يف  ال�سغر  البلد  ه��ذا  وانفق 
منذ  حديدية،  بقب�سة  علييف  ايلهام  الرئي�س  يديره  وال��ذي 
عقد من الزمن مئات ماليني ال��دولرات من اجل ا�ست�سافة 
ن��ت��ائ��ج منتخباته  وك��ذل��ك حت�سني  ك��ب��رة،  ري��ا���س��ي��ة  اح����داث 
حقق  منتخبها  ان  الذربيجانية  ال�سلطات  وتعترب  الوطنية. 
نتائج جيدة حتى الن يف ت�سفيات املونديال قبل ان ي�ست�سيف 
يف اجل���ول���ة اخل��ام�����س��ة الح����د يف ب��اك��و امل��ان��ي��ا ب��ط��ل��ة العامل 

ومت�سدرة املجموعة الثالثة )12 نقطة من اربع مباريات(.
ويجري هوؤلء مقارنة بني منتخب بالدهم يف ت�سعينات القرن 
املا�سي الذي مني باكرب خ�سارة يف تاريخه عندما �سقط امام 
يحتل  ال���ذي  ال��ي��وم  ومنتخب  �سفر-10،  الفرن�سي  ن��ظ��ره 
الهداف  بفارق  نقاط   7 بر�سيد  املجموعة  يف  الثالث  املركز 
بلد عريق مثل  وعلى ح�ساب  الثانية  ال�سمالية  ايرلندا  خلف 

ت�سيكيا الرابعة )5 نقاط(.
وقال رئي�س الحتاد الذربيجاين لكرة القدم اخلان مامادوف 
يف ت�سريح لوكالة فران�س بر�س اذربيجان لفتت انتباه اوروبا 
يف  منتخبها  حققها  ال��ت��ي  الطيبة  ال��ن��ت��ائ��ج  خ���الل  م��ن  كلها 

الت�سفيات احلالية.
واعترب مامادوف ان هذه النتائج خ�سو�سا الفوز على الرنوج 
1-�سفر والتعادل مع ت�سيكيا �سفر-�سفر يف عقر دارها، هي 
ثمرة عمل دوؤوب من اجل تطوير كرة القدم يف البالد ونتيجة 

طبيعية ومنطقية للم�سروع املو�سوع لهذه الغاية.

وي���ت���ع���ني ع���ل���ى رج������ال امل�������درب ال����ك����روات����ي ال�����س��ه��ر روب�����رت 
م��دري��د وبر�سلونة  ري����ال  ال�����س��اب��ق يف  ال��ن��ج��م  ب��رو���س��ي��ن�����س��ك��ي، 
املركز  ي��ح��رزوا  ان  النهائيات  اىل  ي��ت��اأه��ل��وا  ك��ي  ال���س��ب��ان��ي��ني، 
اوروب���ي بني  امل�ساركة يف ملحق  اج��ل  ال��ث��اين على الق���ل م��ن 
اف�سل ثمانية منتخبات حتتل هذا املركز وتتناف�س على اربع 
من  ك��ل  لبطل  املبا�سر  التاأهل  بطاقة  تذهب  فيما  بطاقات، 

املجموعات الت�سع.
ورغم الرتاجع القت�سادي الناجم عن تدهور ا�سعار النفط، 
لتطوير  برنامج  يف  ال���دولرات  ماليني  اذربيجان  ا�ستثمرت 
10 �سنوات، وك��ذل��ك م��ن اج��ل لفت  ال��ق��دم اطلقته قبل  ك��رة 
انتباه العامل با�سره على هذا البلد ال�سغر الواقع على بحر 

قزوين.
الذي خلف والده  ايلهام علييف  الرئي�س  وبدعم لمتناه من 
2003، نظمت باكو اللعاب الوروبية يف  حيدر علييف عام 
تنظيم مرحلة من  2016 على حق  2015، وح�سلت منذ 

بطولة العامل للفورمول واحد تقام يف قلب العا�سمة.
وق���ال وزي���ر ال��ري��ا���س��ة اآزاد رح��ي��م��وف ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
“الواقع يظهر ان الحداث الريا�سية التي نظمتها اذربيجان 
يف  والثقافة  والتاريخ  ال�سياحة  انتعا�س  دورا عظيما يف  لعبت 

بلدنا ولدى مواطنيه.
ت�سنيف  ال�89 يف  امل��رك��ز  ال��ت��ي حتتل  اذرب��ي��ج��ان  ت��ت��اأه��ل  ومل 
الحت��اد ال��دويل )فيفا( الخر ال�سادر يف اآذار/م��ار���س، حتى 
هي  لها  نتيجة  اف�سل  وتبقى  العامل،  كاأ�س  نهائيات  اىل  الن 
املركز الرابع يف جمموعتها خالل ت�سفيات مونديال 2014 

يف الربازيل.
حاولت اذربيجان اي�سا تطوير الدوري املحلي من خالل و�سع 
على  الوىل  الدرجة  يف  الثمانية  الندية  يرغم  ملزم  قانون 

والع�سرين  �سن احلادية  الق��ل دون  واح��د على  ا�سراك لعب 
اأمل  ال��ري��ا���س��ي،  ال�سحايف  اىل  بالن�سبة  لكن  م��ب��اراة.  ك��ل  يف 
امل�ستوى  ع��ن  بعيدا  الذرب��ي��ج��اين  املنتخب  يبقى  ابوت�سوف، 
العاملي. ويقدم ابوت�سوف الربهان على ذلك بالقول خ�سارتنا 
نوفمرب  الثاين  ت�سرين  يف  �سفر-4  ال�سمالية  ايرلندا  ام��ام 

ت�سكل اف�سل دليل يعك�س م�ستوى املنتخب.
الرقم  ك���ان  اذا  ن��ت��ح��دث  ان  ميكننا  جن���اح  اي  ع��ن  وي��ت�����س��اءل 
اىل  ا�سارة  يف  الت�سفيات؟،  يف  نقاط   9 هو  ملنتخبنا  القيا�سي 

ت�سفيات مونديال 2014.
وبنظر ال�سحايف يكون املال الذي ينفق يف البالد، اكر فائدة 
الالعبني  تطوير  خدمة  يف  و�سع  اذا  املنتخب  اىل  بالن�سبة 
مثل  مرتفعة  ب��اج��ور  اج��ان��ب  م��درب��ني  تعيني  يف  منه  ال�سباب 

روبرت برو�سين�سكي.
وت�����س��ت�����س��ي��ف اذرب���ي���ج���ان ع��ل��ى الق�����ل 3 م���ب���اري���ات لح���دى 
2020 على امللعب الوطني اجلديد  جمموعات كاأ�س اوروب��ا 
الذي يت�سع ل�96 الف متفرج، وباكو مر�سحة اي�سا ل�ست�سافة 

نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2019.
واعترب رئي�س الحتاد مامادوف قد ي�سكل هذا المر اختبارا 
الفر�سة”،  ه��ذه  ا�ستخدام  �سنحاول   .2020 اوروب���ا  لكاأ�س 
معتربا ان حظوظ باكو ت�سل اىل 50 يف املئة كما هي احلال 
الثانية  املر�سحة  م��دري��د  ال�سبانية  العا�سمة  اىل  بالن�سبة 

ل�ست�سافة نهائي امل�سابقة الوروبية الهم.
نحو  اذرب��ي��ج��ان  �ستتحول  امل�سعى،  ه��ذا  يف  جناحها  ح��ال  ويف 
اآخر هو احل�سول على �سرف تنظيم اللعاب الوملبية،  هدف 
حماولتها  يف  مرتني  اخفاقها  رغ��م  قائما  ي��زال  ل  حلم  وه��و 
و2020  ج��ان��رو(  دي  )ري��و   2016 اومل��ب��ي��ادي  ل�ست�سافة 

)طوكيو(.

اأول  مر�سيد�س  �سائق  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  �سيكون 
املنطلقني يف �سباق جائزة ا�سرتاليا الكربى الفتتاحي ملو�سم 
التاأهيلية  التجارب  يف  تفوقه  بعد  الأح���د  ال��ي��وم   1 ف��ورم��ول 

الر�سمية على حلبة األربت بارك يف ملبورن ام�س ال�سبت.
وبطل  ف���راري  �سائق  فيتل  �سيبا�ستيان  الأمل���اين  و�سينطلق 
اإىل جانب  الأم���ام���ي  ال�����س��ف  اأرب����ع م���رات م��ن  �سابقا  ال��ع��امل 

التجارب  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اح��ت��ل  اأن  بعد  هاميلتون 
�سائق  بوتا�س  فالتري  الفنلندي  و�سيبداأ  التاأهيلية. 

مر�سيد�س الثاين ال�سباق من املركز الثالث مبا�سرة 
قبل مواطنه كيمي رايكونن �سائق فراري وبطل 
العامل يف 2007. وان�سم بوتا�س اإىل مر�سيد�س 
قادما من وليامز ليقود لبطل العامل بعد اعتزال 

ال���ذي ت��وج باللقب يف  الأمل���اين نيكو روزب���رج 
على  مبا�سرة  واع��ت��زل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

نحو غر متوقع.
ال�ساب  ال���ه���ول���ن���دي  واح����ت����ل 
ماك�س فر�ستابن �سائق رد بول 
التجارب  يف  اخلام�س  امل��رك��ز 
يف  الأول  لل�سباق  التاأهيلية 
�سينطلق  ح���ني  يف  امل���و����س���م 
زميله يف الفريق ال�سرتايل 
دان��ي��ي��ل ري��ت�����س��ي��اردو اأم����ام 
ج���م���اه���ر م���واط���ن���ي���ه من 
تعره  بعد  العا�سر  امل��رك��ز 

من  الأخ����������رة  اجل����ول����ة  يف 
ال���ت���ج���ارب ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة وخ����روج 

�سيارته عن امل�سمار.
ال�سرتايل  ال�سائق  ق��ال  ذل��ك  وبعد 
اخلا�سة  الت���������س����ال  دائ���������رة  ع�����رب 

بفريقه اأنا على ما يرام. اآ�سف يا رفاق. وبهذا فاإن هاميلتون 
)32 عاما( الذي �سبق له الفوز ببطولة العامل ثالث مرات 
�سينطلق من املقدمة للمرة 62 خالل م�سرته مع ال�سباقات 
بعد اأن �سجل دقيقة واحدة و22.188 ثانية وهو رقم قيا�سي 
بالن�سبة حللبة األربت بارك وتفوق بفارق 0.268 ثانية على 
ظهوره  من  اأع��وام  ع�سرة  بعد  هاميلتون  تفوق  وياأتي  فيتل. 
الأول يف نف�س ال�سباق عندما انطلق من املركز الرابع 
ال�سابق  فريقه  مع  ال�سباق  يف  الثالث  املركز  واحتل 
النطالق  �سمان  بعد  هاميلتون  وق��ال  مكالرين. 
اأول اليوم الو�سع رائع حتى الآن.. اأنا حقا فخور 
واجتهاد  بكل جد  الزمالء  اأن عمل  بعد  بفريقي 

حتى تكون ال�سيارة يف و�سعها احلايل.
قدم  ف��ال��ت��ري  ال��ربي��ط��اين  ال�سائق  واأ���س��اف 
ملر�سيد�س.  ع��ظ��ي��م  وه����ذا  رائ��ع��ا  اأداء 
ال�سباق  و�سيكون  قوية  املناف�سة 
ق��وي��ا. وع��رب فيتل ال��ذي حقق 
ما  جت���ارب  يف  متميزة  ن��ت��ائ��ج 
�سعادته  ع����ن  امل���و����س���م  ق���ب���ل 
ب�����اأدائ�����ه ال����ي����وم ق���ائ���ال عرب 
الداخلي  الت�������س���ال  ن��ظ��ام 
“تاأخرت قليال يف  لفريقه 
اأي  على  الأول..  املنعطف 

حال كان الأداء رائعا.«
وب�����ع�����د ت�����ف�����وق ف����������راري يف 
التجارب توقع كثرون مناف�سة 
املو�سم  يف  ال����ف����رق  ب����ني  ك����ب����رة 
مر�سيد�س  �سيطر  اأن  ب��ع��د  اجل��دي��د 
ع��ل��ى ل��ق��ب��ي ال�����س��ائ��ق��ني وال�����س��ان��ع��ني يف 

الأعوام الثالثة املا�سية.

بح�صور حممد بن را�صد 

ويل عهد دبي يفتتح الدورة الثانية والع�سرين من كاأ�س دبي العاملية ل�سباق اخليل

انطالق بطولة فردي املوؤ�س�سات لل�سطرجن باأبوظبي2017 

اأذربيجان حتلم ببلوغ نهائيات مونديال رو�سيا هاميلتون اأول املنطلقني يف جائزة ا�سرتاليا الكربى 

اىل  القدم  لكرة  المركي  املنتخب  دميب�سي  كلينت  ق��اد 
اجلولة  يف  6-�سفر  الهندورا�سي  �سيفه  على  كا�سح  فوز 
الثالثة من ت�سفيات احتاد الكونكاكاف )امركا ال�سمالية 
مونديال  نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل��ة  وال��ك��اري��ب��ي(  وال��و���س��ط��ى 

2018 يف رو�سيا.
على ملعب افايا �ستاديوم يف �سان جوزيه، �سجل دميب�سي 
الذي خا�س مباراته الوىل بعد ان تعافى من ازمة قلبية 
ارغ��م��ت��ه ع��ل��ى الب��ت��ع��اد �ستة ا���س��ه��ر ع��ن امل��الع��ب، ن�سف 
ليتجيت  �سيبا�ستيان  افتتحها  التي  المركية  اله��داف 

)5(، وا�ساف القائد مايكل براديل )27( الثاين.
وانهى دميب�سي ال�سوط الول بالهدف الثالث )32( قبل 
امن ي�سجل هدفني يف الثاين )49 و54( الذي افتتحه 
كري�ستيان بولي�سيت�س بالرابع يف الدقيقة الوىل )46(. 

وقال دميب�سي “لعبنا ب�سكل جيد و�سيطرنا على املجريات 
الهجومي  ال�سغط  حتت  اخل�سم  وا�سعني  البداية  منذ 

الكثيف«.
وا�ساد ديبم�سي بال�ساب بولي�سيت�س )18 عاما(، �ساحب 
ال��راب��ع، وق��ال عنه كل ما ك��ان ي�ستطيع فعله هو  الهدف 
التي فر�ست من رجل لرجل، وقد جنح يف  الرقابة  فك 
ذلك وخلق الفارق واعطانا اخليارات فتفوقنا ومل نفوت 

الفر�سة.
وا�ساف اعتقد بانه لعب دورا عظيما بالن�سبة الينا يف هذا 

اللقاء.
امام  خ�سارتني  بعد  املتحدة  للوليات  الول  هو  وال��ف��وز 
اقالة  اىل  ادتا  )�سفر-4(  وكو�ستاريكا   )2-1( املك�سيك 
املدرب الملاين يورغن كلين�سمان واعادة املدرب املخ�سرم 
تابع  مك�سيكو،  يف  الزت��ي��ك  ملعب  وع��ل��ى  اري��ن��ا.  ب��رو���س 

الثاين  ف��وزه  وحقق  الطيبة  نتائجه  املك�سيكي  املنتخب 
)مقابل تعادل( على ح�ساب �سيفه الكو�ستاريكي 2-�سفر 

وانتزع منه ال�سدارة.
باير  مهاجم  ت�سيت�ساريتو،  ه��رن��ان��دي��ز  خافير  واف��ت��ت��ح 
ىليفركوزن الملاين، الت�سجيل يف وقت مبكر )7(، وعزز 
ال�سوط  الخ��رة من  الدقيقة  التقدم يف  اراوخ��و  ن�ستور 

الول )45(.

الوىل  بهزميتها  منيت  التي  كو�ستاريكا  ر�سيد  ووق��ف 
وقبلها  4-�سفر،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى  ف��وزي��ن  ب��ع��د 
ام�س  حققت  التي  )2-�سفر(  وت��وب��اغ��و  ترينيداد  على 
1-�سفر على ملعب  بنما  الول على �سيفتها  انت�سارها 

ها�سلي كراوفورد يف العا�سمة بورت اوف �سباين.
ت��وق��ي��ع كيفن م��ول��ي��ن��و )37(،  ال��وح��ي��د  ال��ه��دف  وح��م��ل 

فتجمد ر�سيد بنما عند اربع نقاط يف املركز الثالث.
وتقام اجلولة الرابعة ال�سبوع املقبل، وتتوقف الت�سفيات 
ح��ت��ى ح���زي���ران ي��ون��ي��و ح��ي��ث ت��ق��ام اجل��ول��ت��ان اخلام�سة 

وال�ساد�سة، ثم ت�ستاأنف جمددا يف ايلول/�سبتمرب.
وي��ت��اأه��ل ا���س��ح��اب امل��راك��ز ال��ث��الث��ة الوىل م��ب��ا���س��رة اىل 
النهائيات يف رو�سيا، فيما يخو�س الرابع ملحقا دوليا مع 

خام�س اآ�سيا.

ت�صفيات الكونكاكاف املوؤهلى لكاأ�س العامل

اأمريكا تكت�سح هندورا�س واملك�سيك تنتزع ال�سدارة 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 
ال�سيخ  ال��وزراء حاك����م دبي )رع����اه اهلل( افتتح �سمو  الدولة رئي�س جمل�س 
الثانية  ال���دورة  دب��ي  عهد  ويل  مكت���وم  اآل  را�س�������د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
اخل���يل مب�س����اركة خرة اخليول  ل�سباق  العاملية  دبي  كاأ�س  والع�سرين من 

العربية والعاملية.
ال�سبا يف  ح�سر حفل الفتتاح وال�سباق على م�سمار ميدان يف منطقة ند 
دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ام�س  دبي م�ساء 
وزير املالية و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة والفريق �سمو ال�سيخ اأحمد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س ال�سرطة 
اآل مكتوم رئي�س هيئة  اأحمد بن �سعيد  والأم��ن العام يف دبي و�سمو ال�سيخ 
دبي للطران الرئي�س الأعلى ملجموعة طران الإمارات و�سمو ال�سيخ اأحمد 
اآل مكتوم  را�سد  بن  رئي�س موؤ�س�سة حممد  اآل مكتوم  را�سد  بن  بن حممد 
للمعرفة و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ومعايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة وعدد من ال�سيوخ 
األف مدعو غ�ست  وال��وزراء وكبار امل�سوؤولني يف الدولة واأكر من ثمانني 

بهم جنبات ومرافق م�سمار ميدان وم�سطحاته اخل�سراء.
وقد فاز املهر " اأروجيت " ذو الأربع �سنوات ملالكه الأمر خالد بن عبداهلل 
اآل �سعود من اململكة العربية ال�سعودية بكاأ�س دبي العاملي ل�سباق اخليل يف 

دورتها الثانية والع�سرين.

وقام �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية بت�سليم الكاأ�س 

الذهبية وجائزة الع�سرة ماليني دولر اأمريكي اإىل جنل مالك املهر الذي 
ال�سوط  نهاية  الأمريكي )جن رنر( قبيل  املهر  دخل يف مناف�سة قوية مع 

اللحظات  يف  )اأروج���ي���ت(  امل��ه��ر  وا�ستطاع  م��رت  األ��ف��ي  م�سافته  بلغت  ال���ذي 
الأخرة انتزاع الفوز واجلائزة الأغلى والأهم على م�ستوى العامل.
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����س���م���ن  م�����ب�����ادرة ح����م����دان ب����ن حممد 
اأطلقها  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة   ل��ل��ري��ا���س��ة 
جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإمارة  يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  الهيئات 
دبي بهدف حتفيز خمتلف فئات املجتمع 
الريا�سة  ع��ل��ى مم��ار���س��ة  دب���ي  اإم�����ارة  يف 
مهمة  اأداة  باعتبارها  البدين  والن�ساط 
فريق  فاز  اليجابية،  والطاقة  لل�سعادة 
���س��ب��اط ���س��رط��ة دب���ي ب��ك��اأ���س امل��غ��ف��ور له 
املزينة  مطر  خمي�س  الفريق  اهلل  ب���اإذن 
التي مت تنظيمها تقديًرا للدور الوطني 
الذي قدمه املغفور له باإذن اهلل، وتعزيًزا 

للرتابط بني جميع فئات املجتمع.
بالكاأ�س  دبي  �سرطة  �سباط  فريق  وف��از 
بعد تغلبه على فريق دتكو بطل كرة قدم 
الدورة الريا�سية العمالية بهدفني مقابل 
هدف، وذلك يف املباراة التي اأقيمت ع�سر 
دل�سكو  ملعب  يف  اجلمعة  اأم�س  من  اأول 
اللواء  �سعادة  وح�سرها  القوز  مبنطقة 
�سرطة  ع��ام  قائد  امل��ري  ع��ب��داهلل خليفة 
اللواء عبيد مهر  و�سعادة  و�سعادة،  دبي 
بن �سرور رئي�س اللجنة الدائمة ل�سوؤون 
العمال يف دبي و�سعادة �سعيد حارب اأمني 
عام جمل�س دبي الريا�سي، ونا�سر اأمان 
اآل رحمة م�ساعد الأمني العام، والعقيد 
للجنة  العام  املن�سق  امل���داوي  املنعم  عبد 
دبي،  اإم���ارة  يف  العمال  ل�سوؤون  الدائمة 

دبي  جمل�س  منت�سبي  م��ن  ك��ب��ر  وع���دد 
�سعادة  و�سارك  دب��ي.  و�سرطة  الريا�سي 
مع  باللعب  امل��ري  خليفة  عبداهلل  اللواء 
املباراة، كما وقع على  ال�سرطة يف  فريق 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ���س��ورة  يحمل  قمي�س 
ووقع  املزينة  مطر  خمي�س  الفريق  اهلل 
عبيد  اللواء  �سعادة  ا  اأي�سً القمي�س  على 
حارب،  �سعيد  و���س��ع��ادة  ���س��رور  ب��ن  مهر 
�سرطة  �سباط  فريق  بتتويج  قاموا  كما 
امليداليات  وت�سليمهم  املباراة  بكاأ�س  دبي 
الف�سية  امليداليات  �سلموا  الذهبية، كما 

اإىل لعبي فريق دتكو.
 درع تذكاري 

ك��م��ا ق���ام ���س��ع��ادة ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة 
املري بت�سليم درع جمل�س دبي الريا�سي 
�سركة دل�سكو ل�ست�سافتها فعاليات  اإىل 
املباراة، ودرع اآخر اإىل �سعادة اللواء عبيد 
م��ه��ر ب���ن ����س���رور ت���ق���دًرا ل����دور اللجنة 
الدائمة ل�سوؤون العمال يف تنظيم الدورة 
الريا�سية العمالية، كما �سلم درع �سرطة 
لتنظيم  ح���ارب  �سعيد  ���س��ع��ادة  اإىل  دب���ي 

املجل�س للمباراة.
 فحو�صات طبية

اإجراء فحو�سات  املباراة  ت�سمن برنامج 
لل�سكري و�سغط الدم جلميع امل�ساركني 
واجلمهور  ال���الع���ب���ني  م���ن  امل����ب����اراة  يف 
املبادرة  �سمن  وذل��ك  للمناف�سات  املتابع 

جمل�س  اأطلقها  التي  اخل��ري��ة  الطبية 
عام  م��ب��ادرة   مع  الريا�سي متا�سًيا  دب��ي 
وبالتعاون مع م�ست�سفى ثومبي  اخلر  
بدبي بهدف تعزيز دور القطاع اخلا�س 
كافة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جت����اه  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف 
ا  اأي�سً تت�سمن  وال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد 
توزيع مطبوعات طبية للتوعية باأهمية 
ال��ري��ا���س��ة وال��ن�����س��اط البدين  مم��ار���س��ة 
للتغلب على اأخطار ال�سمنة التي ت�سبب 
وغرها  ال��دم  و�سغط  ال�سكري  اأمرا�س 
الأم��را���س اخلطرة، كما مت توزيع  من 
ه��داي��ا ت��ذك��اري��ة ع��ل��ى اجل��م��ه��ور املتابع 
للمباراة. كان فريق دتكو قد فاز ببطولة 
كرة القدم يف الدورة الريا�سية العمالية 
الريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  ينظمها  ال��ت��ي 
ل�سوؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العمال بدبي، يف الفرتة من 17 فرباير 
وت��ع��د هي   ،2017 ن��وف��م��رب   24 ح��ت��ى 
املنطقة  الأوىل من نوعها على م�ستوى 
من حيث عدد الريا�سات التي تت�سمنها 
حيث  فيها،  تقام  التي  الزمنية  والفرتة 

ت�ستمل على �ستة ريا�سات هي كرة القدم، 
احلبل،  �سد  الكريكيت،  الطائرة،  الكرة 
والري�سة الطائرة، بالإ�سافة اإىل ريا�سة 
كرة ال�سلة التي مت اإ�سافتها موؤخًرا اإىل 
املتزايدة من  الطلبات  على  بناء  ال��دورة 

قبل ال�سركات واملوؤ�س�سات.
وتختتم بطولة الكريكت يوم 31 مار�س 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف ملعب  وت���ق���ام  اجل�������اري، 
بلدية  �سكنات  وملعب  ع��ل��ي،  جبل  دت��ك��و 
تنطلق  فيما  املحي�سنة،  مبنطقة  دب���ي 
م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة ال���ك���رة ال���ط���ائ���رة يف 
املقبل  اأب��ري��ل   21 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة 
يف مالعب �سركة دل�سكو مبنطقة القوز، 
5 مايو  يوم  �سد احلبل  وتنطلق بطولة 
النابودة،  ���س��رك��ة  م���الع���ب  يف   2017
مناف�سات  تقام  اأن  على  القوز،  مبنطقة 
من  الفرتة  يف  الطائرة  الري�سة  بطولة 
17 اإىل 24 نوفمرب 2017 يف مالعب 

�سركة دل�سكو بالقوز.
 تقدير

قال �سعادة �سعيد حارب اأمني عام جمل�س 

دبي الريا�سي: لقد خدم الفقيد املغفور 
له باإذن اهلل الفريق خمي�س مطر املزينة 
ب�سمة  وت��رك  وت��ف��ان،  باإخال�س  الوطن 
ل تن�سى يف نفو�س اجلميع، كما كان من 
املوقعني على اإطالق  مبادرة حمدان بن 
حممد للريا�سة املجتمعية ، ولذلك فقد 
على  امل��ب��اراة  ه��ذه  تنظيم  على  حر�سنا 
الكبر  للدور  ا�سمه تقديًرا  كاأ�س حتمل 
الذي قدمه الفقيد خلدمة الوطني، كما 
مهمتني  فئتني  ب��ني  جتمع  اأن  حر�سنا 
هما �سرطة دبي التي انتمى اإليها الفقيد 
الوظيفي،  م�����س��واره  ط���وال  فيها  وخ���دم 
وفئة العمال الذين ميثلون قيمة مهمة 

يف جمتمعنا .
واأ�ساف اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي: 
ال�����ذي حققته  ب��ال��ن��ج��اح  ����س���ع���داء  ن��ح��ن 
التي جت�سد  العمالية  الريا�سية  ال��دورة 
اأهم املعاين ال�سامية التي حتملها مبادرة 
املجتمعية،  للريا�سة  حممد  بن  حمدان 
�سنوياً  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع�����س��رات  ت�سم  ال��ت��ي 
ومن بينها هذه الفعاليات املوجهة لفئة 

العمال  مهمة جداً يف املجتمع وهي فئة 
اجلن�سيات،  خم��ت��ل��ف  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن 
ملمار�سة  الفر�سة  ملنحهم  ن�سعى  والذين 
ريا�ستهم املحببة والرتويح عن اأنف�سهم 
اأقرانهم  م��ع  ع��الق��ات��ه��م  �سبكة  وت��ع��زي��ز 
ال�سركات واملوؤ�س�سات،  وي�سرنا  مبختلف 
اأن نتعاون يف تنظيم هذه الفعاليات مع 
بدبي،  العمال  ل�سوؤون  الدائمة  اللجنة 
التي تعمل من اأجل متتع العمال بحياة 
كرمية و�سعيدة، وتوفر لهم جميع ال�سبل 
لتحقيق ذلك ومن بينها تنظيم الدورات 

والبطولت الريا�سية  .
 �صكر

الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ع��ام  اأم���ني  ختم 
ل�سوؤون  الدائمة  للجنة  �سكره  بتوجيه 
ال��ع��م��ال ب��دب��ي مل�����س��اه��م��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف 
اعتزازه  موؤكدا  الفعاليات،  ه��ذه  تنظيم 
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة لإب����راز 
اله��ت��م��ام ال����ذي ت��ن��ال��ه ف��ئ��ة ال��ع��م��ال يف 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  ال����دول����ة 
الأبوية جلميع فئات  احلكيمة ونظرتها 

على  دب��ي  مكانة  على  وت��اأك��ي��دا  املجتمع 
خ��ارط��ة امل���دن ال��ع��امل��ي��ة امل��ه��ت��م��ة بحقوق 
العمال من خالل اإبراز حقهم مبمار�سة 

الن�ساط الريا�سي والبدين. 
فعالية  80 

ت��ت�����س��م��ن  م���ب���ادرة ح���م���دان ب���ن حممد 
للريا�سة املجتمعية  تنظيم ما يزيد على 
دبي  يف  جمتمعية  ريا�سية  فعالية   80
على مدار العام، حيث نظم جمل�س دبي 
الريا�سي م�سرة دبي للم�سي 24 �ساعة 
 1000 اأك��ر من  �سهدت م�ساركة  التي 
�سخ�س من خمتلف اجلن�سيات والأعمار 
�ساعة   24 مل��دة  خاللها  �ساروا  والفئات، 
مبا يقارب م�سافة 90 كيلومرتاً ومروا 
دبي،  مدينة  يف  ال�سياحية  امل��ع��امل  ب��اأه��م 
فوق  ال�سن  لكبار  �سباق  تنظيم  مت  كما 
للم�سي  م�����س��رة  تنظيم  ومت  ع����ام،   70
ل��دع��م احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة مل��ح��ارب��ة مر�س 
ومت  الآلف،  فيها  �سارك  التي  ال�سكري 

تنظيم اأي�ساً فعالية امل�سي لالأطفال.
وت�����س��م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ظ��م �سمن  
للريا�سة  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان  م���ب���ادرة 
البدنية  ل��ل��ي��اق��ة  ب����رام����ج  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  
واجلري وال�سباحة والدراجات الهوائية 
ت�سمل  ك��م��ا  دب�����ي،  م��ن��اط��ق  يف خم��ت��ل��ف 
اإعداد  ال�ستة:  عنا�سرها  �سمن  امل��ب��ادرة 
اخلا�سة،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل��الأن��دي��ة  ب��رام��ج 

متحركة  تدريب  مراكز  توفر  وكذلك 
بالتعاون مع �سركاء املبادرة من ال�سركات 
ن��ادي مبادرة  اإط���الق   املخت�سة، كما مت 
املجتمعية   للريا�سة  حممد  بن  حمدان 
يف حي دبي للت�سميم بالتعاون مع �سركة 
اأديدا�س، وت�سمل املبادرة كذلك التطبيق 
وحافلة  املجتمعية،  للريا�سات  ال��ذك��ي 
موؤ�سر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  البدنية  اللياقة 
دبي للياقة البدنية الذي �سيتم اإطالقه 

يف العام 2018.
 اأهداف

ت����ه����دف  م�����ب�����ادرة ح����م����دان ب����ن حممد 
حتفيز  اإىل  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة   ل���ل���ري���ا����س���ة 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  على  املجتمع  اأف����راد 
املجتمعية  الريا�سة  وتبني  با�ستمرار، 
كاأ�سلوب حياة لتحقيق احلياة ال�سحية، 
والتمتع  ال��ب��دن��ي��ة،  ب��ال��ل��ي��اق��ة  وال��ع��ن��اي��ة 
بال�سعادة والطاقة الإيجابية، كما ت�سعى 
الريا�سة  اأع��داد ممار�سي  لزيادة  املبادرة 
والن�ساط البدين، وت�سنيف دبي كاإحدى 
يف  العالية  الن�سبة  ذات  الع�سرية  امل��دن 
على  ع��الوة  الريا�سة،  �سكانها  ممار�سة 
اب��ت��ك��ار ف��ع��ال��ي��ات ج���دي���دة ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
وامل�ساهمة  امل�ستقبلية،  الأجيال  تطلعات 
يف حماربة الظواهر غر ال�سحية مثل 
ال��ت��دخ��ني والأم����را�����س امل���زم���ن���ة  مثل: 

ال�سمنة، وال�سكري، واأمرا�س القلب. 

نهيان  اآل  �سخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  و���س��ل 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  لل�سطرجن  الأ���س��ي��وي  الحت���اد  رئي�س 
اليوناين  الحت���اد  رئي�س  م��ن  ل��دع��وة  تلبية  ال��ي��ون��ان  اإىل 
الحتاد  رئي�س  نائب  ماكروبول�س  جورجيو�س  لل�سطرجن 
امل��ج��ل�����س الرئا�سي  ، وذل����ك حل�����س��ور اج��ت��م��اع��ات  ال����دويل 
لالحتاد الدويل لل�سطرجن وهو اأكرب هيئة اإدارية بالحتاد 
الدويل للعبة وي�سم رئي�س الحتاد الدويل ونوابه وروؤ�ساء 
الحتادات القارية . وي�سم وفد الحتاد الأ�سيوي لل�سطرجن 
كل من ه�سام علي الطاهر الأمني العام لالحتاد الأ�سيوي 

للعبة وكا�ستو اأبوندو املدير الفني.  
الإمارات  دول��ة  �سفر  العلي  حممد  �سلطان  �سعادة  وك��ان 
لدى اليونان على راأ�س م�ستقبلي ال�سيخ �سلطان بن خليفة 
اأثينا  له يف مطار  امل��راف��ق  وال��وف��د  نهيان  اآل  �سخبوط  بن 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ح�سور  اأهمية  على  م��وؤك��دا   ، ال���دويل 
خليفة بن �سخبوط اآل نهيان لهذه الجتماعات للمجل�س 
الرئا�سي لالحتاد الدويل خا�سة اأنها تقام يف املقر الرئي�سي 
لالحتاد الدويل يف اليونان .  واأ�ساد ال�سفر �سلطان حممد 
العلي برئا�سة ال�سيخ �سلطان لالحتاد الأ�سيوي للعبة منذ 
ال�سطرجن  خاللها  �سهد  ع��ام��ا   11 وط���وال   2006 ع��ام 

الأ�سيوي طفرة كبرة بف�سل جهود ال�سيخ �سلطان والدعم 
الكبر الذي قدمه لن�سر اللعبة وتطويرها يف العديد من 
املجل�س  اجتماعات  اأج��ن��دة  تت�سمن  الأ���س��ي��وي��ة.    البلدان 
املو�سوعات  من  ع��دد  مناق�سة  ال��دويل  لالحتاد  الرئا�سي 
الهامة واأبرزها متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات كوجنر�س 
الحتاد الدويل لل�سطرجن ) الفيدا ( الذي عقد يف مدينة 
العاملي  الأوملبياد  هام�س  على  اأذربيجان  بجمهورية  باكو 
لل�سطرجن الذي اأقيم يف �سهر �سبتمرب 2016 ، كما يناق�س 
املجل�س الرئا�سي التقارير الإدارية واملالية وحتديد الدول 
 -  2018 لعامي  الكربى  العاملية  للبطولت  امل�ست�سيفة 
2019  وتقارير روؤ�ساء الحتاد القارية وخطط كل قارة 
تقارير  الرئا�سي  املجل�س  يناق�س  . كما  املقبل  العام  خالل 
احلكام  األ��ق��اب  منح  ويعتمد  ال��ل��ج��ان  خمتلف  وت��و���س��ي��ات 
واملدربني والالعبني واملنظمني ونتائج الدورات التدريبية 
خليفة  بن  �سلطان  ال�سيخ  يلقي  اأن  املقرر  وم��ن  املختلفة. 
يعر�س  الجتماعات  كلمة خالل   ، نهيان  اآل  �سخبوط  بن 
يف  اللعبة  تطوير  وب��رام��ج  خطط  ملوا�سلة  روؤي��ت��ه  خاللها 
الكربى  الأ�سيوية  ال��ب��ط��ولت  وب��رن��ام��ج  ال�سفراء  ال��ق��ارة 

. خالل عامي 2017 – 2018 

•• العني - الفجر

اأعلن نادي العني الريا�سي الثقايف عن جتديد 
عقد �سراكته مع مطارات اأبوظبي ملدة عامني، 
�سنوات  املربم منذ  للعقد  وياأتي ذلك متديداً 
ما�سية والتي حققت مكا�سب كبرة وجناحات 
حت�سل  التفاقية  ومبوجب  للطرفني.  لفتة 
مطارات اأبوظبي على حقوق ا�ستخدام مرافق 
اأف�����س��ل مالعب  ال�����س��ي��اف��ة امل��م��ت��ازة يف اأح����د 
ب��ن زايد”  “ا�ستاد ه���زاع  ب��ال��ع��امل  ال��ق��دم  ك��رة 
مب��ا يف ذل���ك ج��ن��اح ال�����س��ي��اف��ة اخل��ا���س بكبار 
م�ساركة  التفاقية  ت�سمح  كما  ال�سخ�سيات. 
الرتويج  يف  الأول  ال��ك��رة  ف��ري��ق  جن��وم  بع�س 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ال�����س��رك��ة.  اخل��ا���س��ة  للفعاليات 
ذل����ك، ه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د م��ن امل���زاي���ا واحلقوق 
الإعالنية املقدمة ملطارات اأبوظبي واخلا�سة 
الأماكن  جميع  يف  التجارية  عالمتها  ب��اإب��راز 
امل��خ�����س�����س��ة ل����الإع����الن����ات ب���ال����س���ت���اد خالل 
اخلليج  ل����دوري  ال��ت��اب��ع��ة  الر�سمية  امل��ب��اري��ات 
العربي وبطولة الكاأ�س الغالية ودوري اأبطال 
ال�سعار  اإب��راز  ذلك  وي�سمل  القدم،  لكرة  اآ�سيا 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى القمي�س  اخل��ا���س مب���ط���ارات 
ال��ر���س��م��ي ل��ل��ف��ري��ق. وق����ال ���س��ع��ادة حم��م��د بن 

�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي،  ثعلوب 
ن���ادي ال��ع��ني ل��ال���س��ت��ث��م��ار، ن��ح��ن ���س��ع��داء جداً 
من  واح���ده  م��ع  �سراكتنا  بتمديد  وف��خ��وري��ن 
ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة ،وال���ت���ي حققت 
جناحاً لفتاً لتطوير البنية التحتية للطران 
للجميع  نوؤكد  اأن  وي�سرنا  اأبوظبي.  اإم���ارة  يف 
ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ن���ادي العني 
حملياً  م�ستوياتهم  مبختلف  �سركائه  بكافة 
واإقليمياً وعاملياً. كما ي�سرنا اأن نعرب عن بالغ 

اأحد  اأ�سبحت  التي  اأبوظبي  ملطارات  تقديرنا 
الريا�سي من  للقطاع  الداعمة  ال�سركات  اأهم 
خالل �سراكاتها الأخرة مع الحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم. واأكمل: “نادي العني ي�سر بخطى 
ثابتة نحو مواكبة عالمات التطور التي ظلت 
تقود اإدارة املنظومات الريا�سية، لتحقيق اأعلى 
موؤ�سرات النجاح وت�سهم يف ا�ستمرارية الريادة 
والتفوق. ويتم ذلك من خالل تطبيق �سيا�سات 
�سعياً  ال��ري��ا���س��ي��ة،  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  مبتكرة 

اأف�سل  وت��ق��دمي  ال�ستثمار  م�����س��ارات  لتمكني 
جمالت  لتعزيز  املبتكرة،  الت�سويقية  احللول 
اأف�سل  ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل�����ربات وت��ط��ب��ي��ق 
ي�ساهم يف  املنهج  فاإن هذا  الدولية.  املمار�سات 
كافة  القطاعات  م��ع  ال�سراكة  ثقافة  تر�سيخ 
وذلك لتحقيق روؤية قيادتنا الر�سيدة وترجمة 
الذي  ال��الحم��دود  وال��دع��م  ال��الف��ت  الهتمام 
الدولة  يف  الريا�سية  الأندية  به  حتظى  ظلت 
عبد  �سرح  وب���دوره  الريا�سية.  املجال�س  م��ن 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  اخل���وري،  املجيد 
ملطارات اأبوظبي، قائاًل: ن�سعى من خالل هذه 
ال�سراكة اإىل اإبراز الإرث الريا�سي الإماراتي، 
متمثاًل بنادي العني الريا�سي الثقايف، ملاليني 
امل�����س��اف��ري��ن ع��رب م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل اإىل 
خمتلف اأنحاء العامل. فاإن ذلك يعك�س ب�سمة 
جهودنا  وي��دع��م  العا�سمة  م��ط��ار  يف  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي.  اإىل  ال�����زوار  م��ن  امل��زي��د  ن��ح��و ج���ذب 
م��ن خ��الل هذه  اأبوظبي  م��ط��ارات  ت�سعى  كما 
بدعم،  ال��ت��زام��ه��ا  على  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  ال�����س��راك��ة 
وال���ت���ع���اون م����ع، ك��اف��ة اجل���ه���ات امل��ح��ل��ي��ة نحو 
الرتقاء مبكانة اأبوظبي اإىل م�ساف الوجهات 
العاملية، مرتجمًة بذلك دورها نحو دعم روؤية 

اأبوظبي 2030.

�صمن مبادرة حمدان بن حممد للريا�صة املجتمعية 

�سرط�ة دب�ي يف�وز بك�اأ�س خم�ي�س املزين�ة 

اللجنة الباراملبية الدولية ت�سيد بنجاح  دولية فزاع الألعاب القوى 
الدولية  الباراملبية  اللجنة  القوى يف  األعاب  اأ�سادت جلنة 
فزارّع  لبطولة  التا�سعة  الن�سخة  حققته  ال��ذي  بالنجاح 
الأوىل  املحطة   - الإعاقة  ل��ذوي  القوى  لألعاب  الدولية 
يف �سل�سة اجلائزة الكربى العاملية 2017 - التي اأقيمت 
را�سد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
 386 ونظمها واحت�سنها نادي دبي للمعاقني مب�ساركة 

لعبا ولعبة من 41 دولة.
واأبرز موقع اللجنة الباراملبية الدولية ما حققته البطولة 
اأن بداية  من م�ستوى تنظيمي واأداء فني قوي ..واأك��دت 

املو�سم جاءت مثالية يف دبي حيث حتطمت 7 اأرقام عاملية 
جديدة فيما قدمت البطولة عالمة التميز الدائمة لها 
اأعداد  �سعيد  على  دائما  فارقة  منها حمطة  التي جتعل 
الأف�سل  التنظيمية  والرتتيبات  امل�ساركني  وم�ستويات 
على م�ستوى العامل عرب توفر كافة اخلدمات لريا�سيي 

ذوي الإعاقة.
وتفوقت البطولة يف اجلانب الإن�ساين والبعد الجتماعي 
كافة  فيها  ودع���ت  جن���اح   ق�سة  م�سابقة   اأطلقت  بعدما 
الريا�سيني للم�ساركة عرب فيديو ق�سر يحكي فيه كل 
لعب عن ق�سته مع ريا�سة ذوي الإعاقة والتحديات التي 

واجهته وجنح بتجاوزها للو�سول وامل�ساركة واملناف�سة يف 
البطولة.

ومت جمع عدد كبر من الق�س�س املوؤثرة التي تك�سف عن 
حجم اجلهد امل�ساعف الذي مير به ذوو الإعاقة واملراحل 
بعد  التتويج  من�سة  �سعود  اأج��ل  من  وال�ساقة  الطويلة 
تدريبات وجتاوز عقبات حياتيه علما انه مت تقدمي جوائز 

قيمة لأف�سل امل�ساركني يف هذه املبادرة.
وع����رب اأح���م���د ح�����س��ن احل���م���ادي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الفنية 
اللجنة  باإ�سادة  فخره  عن  الإعاقة  لذوي  فزاع  لبطولت 
يف  اجل��دي��د  بال�ستاد  اعجابها  ع��ن  ع��ربت  التي  الدولية 

ع��ل��ى م�ستوى  ن��وع��ه  الأح����دث م��ن  دب���ي للمعاقني  ن���ادي 
العامل.

وقال امل�ستوى الفني للبطولة ناهز األعاب القوى يف األعاب 
والالعبات  الالعبني  م�ستويات  حيث  م��ن   2016 ري��و 
ن�سخة  ت�سلمنا  حيث  �سجلت  ال��ت��ي  والأرق�����ام  امل�����س��ارك��ني 
معتمدة من اللجنة الدولية بالأرقام التي مت حتطيمها 
وبلغت 7 عاملية والعديد من الأرقام الآ�سيوية والأوروبية 

والأفريقية وغرها .
تفا�سيله  بكافة  اأن احلدث جاء مميزا  واأو�سح احلمادي 
..وقال النجاح فاق التوقعات وذلك بجهود كافة امل�ساركني 

واجتهاد اللجان املنظمة للبطولة وفرق العمل وخ�سو�سا 
..منوها  �سهل  اأمر  ال�سعب  الذين جعلوا من  املتطوعني 
لتكون  القواعد  بكافة  والتزامها  امل�ساركة  ال��دول  بتعاون 
اأول  ي�ست�سيف  ال��ذي  اجل��دي��د  لال�ستاد  الأم��ث��ل  البداية 

بطولة له على الإطالق.
وك�سف احلمادي اأن دعم و�سائل الإعالم للبطولة واإبراز 
اأخبارها �ساهم ب�سكل مبا�سر بتناقل اأخبار هوؤلء الأبطال 
على  �سجعهم  مبا  اللغات  مبختلف  بلدانهم  اإىل  و�سول 
الأي���ام  يف  اأق����وى  م�ستويات  وت��ق��دمي  اجل��ه��ود  م�ساعفة 

الأربعة للبطولة.

�صفري الإمارات ا�صتقبله يف مطار اأثينا 

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط يح�سر اجتماعات 
رئا�سي ال�سطرجن الدويل يف اليونان  

نادي العني يجدد عقد �سراكته مع مطارات اأبوظبي
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اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  ت�سلم 
نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
.. علم ا�ست�سافة الدولة لدورة الألعاب 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 2019 
العاملية  الأل����ع����اب  خ���ت���ام  ح��ف��ل  خ����الل 
ال�����س��ت��وي��ة ال���ذي اأق��ي��م اأم�����س الول يف 

مدينة غرات�س النم�ساوية.
ح�سر فعاليات احلفل .. معايل الدكتور 
�سلطان بن اأحمد �سلطان اجلابر وزير 
دولة الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول 
اأدن���وك  وجمموعة  الوطنية   اأبوظبي 
ل�����دورة  الأول  ال����راع����ي   - ���س��رك��ات��ه��ا 
الألعاب العاملية لعام 2019 - و�سعادة 
حممد عبد اهلل اجلنيبي رئي�س اللجنة 
لالأوملبياد  اأبوظبي  ل�ست�سافة  العليا 
اخلا�س و�سعادة عارف العواين الأمني 
العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي و�سعادة 
الدكتوراه مها بركات مدير عام هيئة 
الع�سيمي  وم��اج��د  اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة 
ل���الأومل���ب���ي���اد اخلا�س  ال��وط��ن��ي  امل���دي���ر 
ل�ست�سافة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����س��و 
ال�سيفية  ال��ع��امل��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  اأب��وظ��ب��ي 
2019 و�سعادة حممد احلملي رئي�س 
احتاد ريا�سة املعاقني و�سعادة اإبراهيم 
ع��ب��د امل��ل��ك اأم����ني ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
من  وع��دد  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
اللجنة  ومم��ث��ل��ي  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ك���ب���ار 
املنظمة املحلية من العا�سمة اأبوظبي.

ومت خالل احلفل الإع��الن ر�سميا عن 
انطالق العد التنازيل لالألعاب العاملية 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 14 اإىل 
اإىل  اإ���س��اف��ة   2019 م��ار���س  م��ن   21
الإعالن عن �سعار الدورة الذي ا�ستلهم 
لن�سج  ال�سعبية  التقاليد  من  ت�سميمه 
التما�سك  ع��ن  وي��ع��رب  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��ع��ف 
والحتاد اللذين متثلهما دورة الألعاب 

روح  لن�سر  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��اع��ي  وي���وؤك���د 
الت�سامن والتعاون بني اأفراد املجتمع 

كافة.
الإماراتي  ال��وف��د  م�ساركة  وت�سمنت 
مميز  ع���ر����س  ت��ن��ظ��ي��م   .. احل���ف���ل  يف 
الإماراتية  التقاليد  ال�سوء على  �سلط 
الأ�سيلة وا�ستقطب اهتمام امل�ساهدين 
وامل��ت��ف��رج��ني ح���ول ال��ع��امل ح��ي��ث �سهد 
م�����س��ارك��ة م���واط���ن���ني اإم����ارات����ي����ني من 
�سمنهم  وم��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
اأع�ساء  م����ن  ال���ري���ا����س���ي���ني  م����ن  ع�����دد 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الإم��ارات��ي والذين 
الأوملبية  الألعاب  مناف�سات  يف  �ساركوا 

خالل الأيام ال�سابقة.
املتفرجني  اآلف  ال���ع���ر����س  و����س���اه���د 
اأرينا   اإ���س  بي  يو  ا�ستاد   املحت�سدين يف 
يف مدينة غرات�س النم�ساوية وا�ستمتع 
ح�سروه  ال��ذي��ن  املتابعني  م��الي��ني  ب��ه 

مبا�سرة على �سا�سات التلفزيون.
و�سارك حمد العامري املغني الإماراتي 
الإماراتي  العر�س  اإح��ي��اء  يف  ال�سهر 
الذي متيز بالأجواء البدوية وال�سعبية 
لروي ق�سة اأبوظبي التي توؤكد اأهمية 
تت�سمن  التي  الإن�سانية  القيم  تر�سيخ 
املجتمعات  ب��ني  وال��ت�����س��ام��ح  الح����رتام 

كافة.
اأبرز  من  العلم  ت�سليم  مرا�سم  وكانت 
الفعاليات خالل احلفل اخلتامي وقد 
�ساهد ال�سيوف واملتابعون من خمتلف 
اأرج��اء العامل تفا�سيل العر�س املذهل 
ال���ذي �سلط ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة يف 
للبطولة  امل�ست�سيفة  ال��دول��ة  النم�سا 
من  جم���م���وع���ة  ج���ان���ب  اإىل  احل���ال���ي���ة 
ال���ت���ي رك�����زت ع��ل��ى القيم  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والثقافة التي تتميز بها دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
وقد اكت�سى برج خليفة - اأطول برج يف 

الدورة  ب�سعار  املنا�سبة  بهذه   - العامل 
اإمتام  وم��ع  اأب��وظ��ب��ي..  يف  �ستقام  التي 
�سهرا   24 تبقى  فقد  الت�سليم  عملية 
لو�سول قرابة �سبعة اآلف ريا�سي من 
170 دولة اإىل اأبوظبي للم�ساركة على 
مدار اأكر من اأ�سبوعني متوا�سلني يف 
املناف�سات الأوملبية و�سيجتمع الأبطال 
وال�سيدات  ال��رج��ال  م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ون 
من  ال���ف���ك���ري���ة  الإع������اق������ات  ذوي  م����ن 
للم�ساركة  والثقافات  ال���دول  خمتلف 
قدراتهم  تربز  التي  املناف�سات  هذه  يف 

الريا�سية يف 22 لعبة.
اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  وق��ال 
موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اخلرية والإن�سانية - يف كلمته خالل 
اأت�سرف با�ستالم العلم  ت�سلمه العلم - 
ن��ي��اب��ة ع��ن دول����ة الإم������ارات والإع����الن 
التنازيل  ال��ع��د  ان���ط���الق  ع���ن  ر���س��م��ي��ا 
لالأوملبياد  العاملية  الألعاب  ل�ست�سافة 

. اخلا�س يف اأبوظبي 2019  
ب��ك��ون دولة  واأع����رب �سموه ع��ن ف��خ��ره 
ال�سرق  اأول دول��ة يف منطقة  الإم���ارات 
الأو������س�����ط ت���ن���ال ����س���رف ت��ن��ظ��ي��م هذا 
موؤكدا   .. ال��ك��ب��ر  ال��ري��ا���س��ي  احل����دث 
التزام الدولة مببادئ التميز الريا�سي 
متطلعا   .. املجتمع  اأف���راد  جميع  ب��ني 
للرتحيب بالآلف من الريا�سيني من 

جميع اأنحاء العامل يف دولة الإمارات.
يقوم  وط�����ن  الإم����������ارات  اأن  واأ������س�����اف 
بالت�سامح  تتمثل  اأ���س��ا���س��ي��ة  ق��ي��م  ع��ل��ى 
وال���ت�������س���ام���ن وا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ل�����دورة 
الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
هذه  لن�سر  ال��رام��ي��ة  م�ساعيها  ير�سخ 

القيم.
واأكد �سموه اأن الدورة القادمة �ستكون 
والعامل  ل��الإم��ارات  بالن�سبة  تاريخية 

املرة  باعتبارها  �سواء  حد  على  العربي 
املنطقة  فيها  ت�ست�سيف  التي  الأوىل 
بهذا  الأن�سطة  متعدد  ريا�سيا  ح��دث��ا 

امل�ستوى.
واأع��رب عن ثقته اأن الإم��ارات باأكملها 
اأنحاء  جميع  من  بال�سيوف  �سرتحب 
العامل يف اأبوظبي .. مو�سحا اأن الهدف 
من تنظيم وا�ست�سافة هذه الألعاب هو 
اإعادة تعريف ببطولة العامل لالأوملبياد 
ال���ق���ادم���ة بجانب  ل���الأج���ي���ال  اخل���ا����س 
التاأكيد على القيم الوطنية من خالل 
تنظيم الألعاب العاملية الأكر متا�سكا 
الأوملبياد  دورات  ت��اري��خ  يف  وت�سامنا 

اخلا�س.
من جانبه قال معايل الدكتور �سلطان 
اأدنوك  تكون  اأن  ي�سرنا  اجل��اب��ر  اأح��م��د 
لهذا احلدث  والرئي�سي  الأول  الراعي 
ال��ري��ا���س��ي امل��ه��م ال����ذي ي��وؤك��د جمددا 
التي  ال�����س��ام��ل��ة  الإن�������س���ان���ي���ة  ال���ن���ظ���رة 
تتبناها دولة الإمارات بف�سل ا�ستمرار 
قيادتنا الر�سيدة يف العمل على تر�سيخ 
وتكري�س روؤية الأب املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف 
مبن  املجتمع  �سرائح  بجميع  الهتمام 
فيهم ذوي الإع��اق��ة م��ن خ��الل توفر 
ال��ت�����س��ه��ي��الت ال���ت���ي ت�����س��اع��ده��م على 
مم��ار���س��ة الأن�����س��ط��ة ال��ي��وم��ي��ة وكذلك 
امل��ن�����س��ات ال��ت��ي تتيح ل��ه��م امل�����س��ارك��ة يف 

الأن�سطة املجتمعية والريا�سية .
با�ست�سافة  اأب��وظ��ب��ي  ف��وز  اإن  واأ���س��اف 
الأوملبية  ل��الأل��ع��اب  ال��دول��ي��ة  ال�����دورة 
املكانة  يوؤكد   2019 ع��ام  يف  اخلا�سة 
املجتمع  يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  املرموقة 
على  بقدرتها  الكبرة  والثقة  ال��دويل 

تنظيم الأحداث الدولية املهمة.
ت�سكل  ال�ست�سافة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بالتقدم  ل��ل��ت��ع��ري��ف  مم���ت���ازة  ف��ر���س��ة 

املجالت كافة  الدولة يف  الذي حتققه 
لكل  العملية  ومم��ار���س��ت��ه��ا  وب��اإمي��ان��ه��ا 
ي�����س��ه��م يف غ��ر���س وت��ر���س��ي��خ القيم  م���ا 
التعاون  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  الإي��ج��اب��ي��ة 
املجتمع  ال�سداقة مع  واإقامة عالقات 
احل�سارة  تقدم  يف  للم�ساهمة  ال��دويل 

الإن�سانية.
لدعم  اجلميع   .. اجلابر  معايل  ودع��ا 
تاأكيدا  وت�سجيعها  ال�ست�سافة  ه��ذه 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام جم��ت��م��ع الإم�������ارات بكل 
الأن�سطة التي حتقق تغرا اإيجابيا يف 

احلياة.
�سعادة حممد عبد اهلل  من جهته قال 
الإ�سارة  يعد  احل��دث  ه��ذا  اإن  اجلنيبي 
ال��ر���س��م��ي��ة امل��وج��ه��ة لأب���ن���اء الإم������ارات 
وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة ل���رى ك��ل منهم 
به  �سيعمل  اأو  �سيغطيه  ال���ذي  امل��ج��ال 
الأ�سيل  املعدن  العامل  لرى  كمتطوع 
ل� عيال زايد الطموحني املحبني للخر 

والإيجابيني يف التفكر والتنفيذ.
وقال اإنه وقت ح�ساد ثمرة من الثمار 
التي زرعها القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل والقيادة 
ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة ال��ت��ي ����س���ارت على 
�سي�سارك  اجلميع  اأن  م�سيفا  نهجه.. 
ذوي  م��ن  الريا�سيني  جنب  اإىل  جنبا 
منهم  و�سيتعلمون  الفكرية  الإع��اق��ة 

املعنى احلقيقي مل�سطلح التحدي.
�سرايفر  تيم  ال��دك��ت��ور  ق��ال  م��ن جهته 
اخلا�س  الأوملبياد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإنها حلظات تاريخية ت�سهدها الألعاب 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س وجميع  ال��ع��امل��ي��ة 
كونها  الريا�سية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات 
املرة الأوىل التي يقام فيها هذا احلدث 
ال�سرق  منطقة  يف  املتميز  ال��ري��ا���س��ي 

الأو�سط.
الإع��اق��ة من  الأ�سخا�س ذوي  اأن  واأك��د 

مبكانة  يحظون  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
الإمارات  دول��ة  اأول��وي��ات  خا�سة �سمن 
اأعداد  لروؤية  متطلعا   .. واهتماماتها 
ك��ب��رة ت��ق�����س��د احل����دث ل��ب��ن��اء منوذج 
ل��ل��ت��ع��اي�����س م���ع ه����ذه ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي تعد 
جزءا ل يتجزاأ عن باقي فئات املجتمع 

الأخرى.
لدورة  املنظمة  املحلية  اللجنة  وكانت 
الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
ا�ست�سافت  ق���د  اأب��وظ��ب��ي  يف   2019
تقدمي خا�س يف مدينة غرات�س  حفل 
�سخ�س   300 ح�����س��ره  ال��ن��م�����س��اوي��ة 
امل�ساهر حول  اأب��رز  تقدمهم عدد من 
ال���وف���ود  ج���ان���ب مم��ث��ل��ي  اإىل  ال����ع����امل 
العاملية  الأل����ع����اب  دورة  يف  امل�����س��ارك��ة 
100 دولة  اأك���ر م��ن  ال��ق��ادم��ني م��ن 
دورة  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
الأل����ع����اب ال���ع���امل���ي���ة.. وق����د ���س��ك��ل هذا 
احلدث فر�سة لدعوة العامل للح�سور 

اإىل اأبوظبي.

وتتبنى دولة الإمارات املبادئ والأ�س�س 
التي يقوم عليها عمل الأوملبياد اخلا�س 
ثالث  قبل   1968 ع��ام  تاأ�س�س  ال��ذي 
تتمثل  وال��ت��ي  تاأ�سي�سها  م��ن  ���س��ن��وات 
بالت�سامح والت�سامن والنوايا احل�سنة 
اأج���ل مت��ك��ني الأف�����راد وحتفيزهم  م��ن 
الإرادة  وام��ت��الك  النجاح  حتقيق  على 
اأعلى  ع���ل���ى  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا  وال����ت����ع����اون 
ب��ن��اء جمتمعات  اأج����ل  امل�����س��ت��وي��ات م��ن 

منتجة.
العاملية  الأل�����ع�����اب  دورة  وت��ت�����س��م��ن 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س يف اأب��وظ��ب��ي 22 
لعبة منها كرة القدم وال�سباحة وركوب 
والفرو�سية  القوى  واأل��ع��اب  ال��دراج��ات 

ورفع الثقال.
و���س��ي��ت��م ب����ث م��ق��ت��ط��ف��ات م����ن احلفل 
الإمارات  اأم  مهرجان  خ��الل  اخلتامي 
اأبوظبي من  يقام على كورني�س  ال��ذي 
26 م��ار���س اجل���اري حتى ال��راب��ع من 

اأبريل املقبل.

لالألعاب  اأب��وظ��ب��ي  ا�ست�سافة  وحت��دث 
اخلليجية  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
الأوملبياد  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  وال��ع��رب��ي��ة 
اخلا�س باملنطقة و�ستعود بالعديد من 
الإعاقة  منت�سبي  جميع  على  املكا�سب 
و�سمال  الأو����س���ط  ب��ال�����س��رق  ال��ذه��ن��ي��ة 
العاملية  الألعاب  اأن  خ�سو�سا  اأفريقيا 
ال�سيفية اأكرب حدث ريا�سي يقام على 

م�ستوى برامج دول العامل.
لالألعاب  اأب��وظ��ب��ي  ا�ست�سافة  وتعترب 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 2019 
احلدث الريا�سي الأكرب على امل�ستوى 
الأوملبياد  وي�����س��م   2019 يف  ال��ع��امل��ي 
الألعاب  م���ن  الأك�����رب  ال���ع���دد  اخل���ا����س 
يف  مهما  اإن�سانيا  جانبا  يحمل  وال��ذي 
الإعاقة  بق�سايا  الكبر  الهتمام  ظل 
ب�سكل عام وخ�سو�سا اأن هذه التظاهرة 
ت���ع���زز م���ك���ان���ة ال��ع��ا���س��م��ة ل��ي�����س على 
على  ب��ل  ال��ري��ا���س��ي فح�سب  امل�����س��ت��وى 

ال�سعيد الإن�ساين يف املقام الأول.

االإمارات تت�سلم علم ا�ست�سافتها ل�الأوملبياد اخلا�س 2019 وبرج خليفة يكت�سي ب�سعار احلدث

املجموعة  ح��ال��ه��ا يف  ع��ل��ى  ال�������س���دارة  ب��ق��ي��ت 
الإ�سباين  ال��ع��م��الق��ني  ف����وز  ب��ع��د  ال�����س��اب��ع��ة 
والإي�������ط�������ايل ع���ل���ى ���س��ي��ف��ي��ه��م��ا الأل�����ب�����اين 
التوايل  على  و2-�سفر   1-4 والإ�سرائيلي 
اجلمعة يف اجلولة اخلام�سة من الت�سفيات 

الأوروبية املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018.
املجموعة  ه����ذه  ����س���دارة  ح�����س��م  اأن  وي���ب���دو 
وبالتايل بطاقة التاأهل املبا�سر اىل النهائيات 
ال��ث��اين من  ي��وم  الثامنة  �سيكون يف اجل��ول��ة 
اإيطاليا  حت��ل  عندما  املقبل  �سبتمرب  اأي��ل��ول 
�سانتياغو  ملعب  على  اإ�سبانيا  على  �سيفة 
برنابيو اخل��ا���س ب��ري��ال م��دري��د، وذل��ك لأن 
 5 العاملي  باللقب  معا  الفائزين  املنتخبني 

مرات ما زال على امل�سافة ذاتها ولكل منهما 
13 نقطة من اأ�سل 15 ممكنة.

ال��رتت��ي��ب بفارق  اإ���س��ب��ان��ي��ا  وت��ت�����س��در 
اكتفت  ال��ت��ي  اإيطاليا  ع��ن  النقاط 

بالتعادل مع ل فوريا روخا على 
اأر�سها 1-1 يف اجلولة الثانية 

غاليا  تكلفها  قد  مباراة  يف 
املطاف، ل�سيما  نهاية  يف 

اأن مناف�ستها مل تعرف 
ال���ه���زمي���ة على  ط���ع���م 
انطالق  م��ن��ذ  اأر���س��ه��ا 
ت�سفيات  يف  م�سوارها 
التي  الأوىل  الن�سخة 

اأقيمت عام 1934.
تذق  مل  اإ���س��ب��ان��ي��ا  اأن  ك��م��ا 

ت�سفيات  يف  ال���ه���زمي���ة  ط���ع���م 
كاأ�س العامل يف مبارياتها ال�56 

و12  اإن���ت�������س���ارا   44( الأخ�������رة 
خ�سارتها  م��ن��ذ  وحت���دي���دا  ت���ع���ادل( 

 31 يف  �سفر-1  ال����دمن����ارك  اأم�����ام 
اآذار/مار�س 1993.

مبا�سرة  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  اىل  وي���ت���اأه���ل 
من  ك����ل  يف  الول  امل����رك����ز  ����س���اح���ب 
يلعب  ف��ي��م��ا  ال���ت�������س���ع،  امل���ج���م���وع���ات 
يف  ح��ل��ت  منتخبات  ث��م��ان��ي��ة  اف�����س��ل 
الذي  الفا�سل  امللحق  الثاين  املركز 
لي�سبح  منتخبات  اربعة  عنه  يتاأهل 
13 م��ن��ت��خ��ب��ا من  ال���ع���ام  امل���ج���م���وع 
رو�سيا  اىل  ا�سافة  الوروبية  القارة 

امل�سيفة.
وت���ق���ام اجل���ول���ة ال�����س��اد���س��ة يف 11 
اإ�سبانيا  حزيران/يونيو حيث تلتقي 
تلعب  فيما  مقدونيا،  م�سيفتها  مع 

اإيطاليا مع �سيفتها مقدونيا.
يف  مولينون”  “ال  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى 
خيخون، مل جتد اإ�سبانيا التي تلتقي 
الثالثاء مع م�سيفتها فرن�سا وديا، اأي 
�سعوبة يف ح�سم اللقاء واملحافظة على 

�سجلها اخلايل من الهزائم للمباراة الثالثة 
كان  اإن  الت�سفيات،  يف  ال��ت��وايل  على  ع�سرة 

لكاأ�س العامل اأو كاأ�س اأوروبا.
لوبيتيغوي  خ��ول��ن  امل�����درب  رج����ال  واف��ت��ت��ح 
13 ع���رب لعب  ال��ت�����س��ج��ي��ل م��ن��ذ ال��دق��ي��ق��ة 
�سيلفا  داف��ي��د  الإن��ك��ل��ي��زي  �سيتي  مان�س�سرت 
ب��ت��م��ري��رة متقنة من  ال��ك��رة  ال����ذي و���س��ل��ت��ه 
فتلقفها  ال���ب���ا  ج������وردي  ب��ر���س��ل��ون��ة  م���داف���ع 
م���ب���ا����س���رة و����س���دده���ا ب����ني ����س���اق���ي احل���ار����س 
الإ�سرائيلي، رافعا ر�سيده اىل ثالثة اأهداف 

يف الت�سفيات احلالية.
اأنفا�سه  يلفظ  الأول  ال�سوط  ك��ان  وعندما 
فيتولو  اأ�����س����اف  الأخ��������رة، 
لإ�سبانيا  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
اإث���ر مت��ري��رة م��ن تياغو 
ال��ك��ان��ت��ارا وب��ع��د خطاأ 
من احلار�س عوفر 
نو  �سيا ر ما

ال�����ذي م����رت ال���ك���رة م���ن حت��ت��ه وت����ه����ادت يف 
يف  الرابع  الهدف  وه��ذا   .)45+1( ال�سباك 
البالغ  ا�سبيلية  ملهاجم  احلالية  الت�سفيات 
27 عاما. وبداأ الإ�سبان ال�سوط الثاين من 
ت�سل�سي  مهاجم  واأ���س��اف  الأول  اأن��ه��وا  حيث 
يف  الثالث  ال��ه��دف  كو�ستا  دييغو  الإنكليزي 
رك��ل��ة ركنية  اإث���ر  راأ���س��ي��ة  ب��ك��رة   51 الدقيقة 
نفذها تياغو الكانتارا، اإل اأن املنتخب الزائر 
ه��دف��ني خ��الف��ا ملجريات  ال���ف���ارق اىل  اأع����اد 
تابع  ال���ذي  ري��ف��اي��ل��وف  ل��ي��ور  ال��ل��ع��ب بف�سل 
القائم  من  مرتدة  كرة  “طائرة”  بت�سديدة 

زميله  من  راأ�سية  رام����������ي ج����ر�����س����ون اإث��ر 
لكن   .)76(
ال��������ب��������دي��������ل 
اي�������������س������ك������و 
ال���ذي دخل 
الدقائق  يف 
ين  لع�سر ا
الأخ���������������رة 
من  ب����������دل 
اأن����دري���������س 
 ، نيي�ستا اأ
ت�����������������رك 

ب�سمته 
املباراة  يف 

بت�سجيله 
الرابع  ال���ه���دف 
لأ�سحاب الأر�س 
يف الدقيقة 88 بكرة 
ريال  و�سط  لعب  �سددها 
م���دري���د اأر����س���ي���ة م���ن ح���وايل 
اإث����ر مت���ري���رة م���ن ياغو  20 م���رتا 
اأ�سبا�س. وعلى “�ستاديو رنت�سو باربرا” 
القائد  احل����ار�����س  اح��ت��ف��ل  ب���ال���رم���و،  يف 
الأل���ف على  ب��وف��ون مب��ب��ارات��ه  جانلويجي 
باأف�سل  الوطني  واملنتخب  الفرق  �سعيدي 
�سيفتها  على  اإيطاليا  بفوز  وذل��ك  طريقة، 
لثمانية  توقفت  مباراة  يف  2-�سفر  األبانيا 
دق��ائ��ق م��ع ب��داي��ة ال�����س��وط ال��ث��اين ب�سبب 
املفرقعات التي رماها اجلمهور الزائر اىل 
ال�سطوري  احلار�س  وب��داأ  امللعب.  اأر�سية 
 1995 بوفون )39 عاما( م�سرته عام 
وه���و يف ال�����س��اب��ع��ة ع�����س��رة م���ن ع��م��ره مع 
ب��ارم��ا لي�سبح م��ع م����رور الأع����وام  ن����ادي 
اأف�سل حرا�س املرمى التاريخيني يف  اأحد 

ايطاليا والعامل.
220 م��ب��اراة م��ع ناديه  وخ��ا���س ب��وف��ون 
الن  حتى  يوفنتو�س  م��ع  و612  الول، 
مباراة  وك��ان��ت  م��ع��ه.  م�ستمرا  ي���زال  ول 
ال�168  ال��دول��ي��ة  األبانيا  �سد  اجلمعة 
اللقاء عن  الذي حتدث ع�سية  لبوفون 

الذي  الوحيد  وال�سيء  نهاية عظيمة،  “اأنها 
تكون  لن  اأن��ه  هو  تاأكيد  بكل  قوله  ا�ستطيع 

هناك 1000 مباراة اخرى«.
اأك���رب عدد  ب��وف��ون اجلمعة �ساحب  واأ���س��ب��ح 
الأوروبية،  ال��ق��ارة  يف  الدولية  املباريات  من 
واأ�سبح يف املركز اخلام�س عامليا م�ساركة مع 
اي��ف��ان ه��ورت��ادو )168 مباراة  الإك����وادوري 
بفارق  متفوقا   ،)2014 حتى   1992 من 
ايكر  الإ�سباين  مباراة على كل من احلار�س 
كا�سيا�س الذي مل ي�ستدع اىل ت�سكيلة بالده 
املا�سي،  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م���ن  الأول  م��ن��ذ 
فيتاليي�س  ال�سابق  الالتفي  الو�سط  ولع��ب 

ا�ستافييف�س.
واإذا ما تاأهلت اإيطاليا اىل مونديال 2018، 
�سيخو�س بوفون نهائيات كاأ�س العامل للمرة 
ع��ل��ى فر�سة  اأي�����س��ا  وق���د يح�سل  ال�����س��اد���س��ة 
م��ن حيث عدد  القيا�سي  رق��م  اىل  ال��و���س��ول 
امل�سري  ب��اإ���س��م  وامل�سجل  ال��دول��ي��ة  امل��ب��اري��ات 
حتى   1995 م���ن   184( ح�����س��ن  اأح���م���د 
امل���درب  وف���ري���ق  ب���وف���ون  وي���دي���ن   .)2012
جانبيرو فنتورا الذي يلتقي الثالثاء وديا 
مع م�سيفه الهولندي، بنقاط املباراة والفوز 
الأول للمنتخب الأزرق يف هذه احلملة على 
اأر���س��ه )خ��ا���س م��ب��اراة اأخ���رى ب��ني جمهوره 
روما  و�سط  اىل لعب  اإ�سبانيا(  اأم��ام  وكانت 
املخ�سرم دانييلي دي رو�سي ومهاجم لت�سيو 

ت�سروي اميوبيلي اللذين �سجال الهدفني.
الدقيقة  منذ  الت�سجيل  رو���س��ي  دي  واإفتتح 
انتزعها مهاجم تورينو  12 من ركلة جزاء 

اندريا بيلوتي من ميغيني با�سا.
وب��ع��د ت��وق��ف امل���ب���اراة ل��ث��م��اين دق��ائ��ق ب�سبب 
امل��ف��رق��ع��ات ال��ت��ي رم��اه��ا اجل��م��ه��ور الألباين 
امل��ل��ع��ب، ع���زز امي��وب��ي��ل��ي تقدم  اأر���س��ي��ة  اىل 
و1982  و1938   1934 اأع����وام  اأب��ط��ال 
بكرة   72 الدقيقة  يف  ث��ان  بهدف  و2006 
راأ�سية اإثر عر�سية متقنة من مدافع تورينو 
زاباكو�ستا، م�سجال هدفه اخلام�س  دافيدي 
“�سكوادرا  مع  الأخ���رة  ال�ست  م�ساركاته  يف 
اأت�������س���ورا«. وحت���دث ف��ن��ت��ورا ب��ع��د ال��ل��ق��اء عن 
افتقدنا  امل���ب���اراة،  ب��داي��ة  يف  ال��ت��وت��ر  “بع�س 
لهم  ت�سديدة  با�ستثناء  لكن  ال�سال�سة،  اىل 
اأم��ام��ه��م خللق  ال��ب��اب  ال��ب��داي��ة، مل نفتح  يف 
اجلمعة  ف��وز  اأن  فنتورا  واإع��ت��رب  �سيء”.  اأي 
منلك  ن��ح��ن  الأم������ام.  ن��ح��و  خ��ط��وة  “ي�سكل 
هام  �سيء  لتحقيق  )م��واه��ب(  �سيء  ك��ل  هنا 
مل�ستقبل +ات�سوري+«. اأما لعب و�سط باري�س 
الذي  الفرن�سي ماركو فراتي  �سان جرمان 
امل��ب��اراة، فقال بدوره  ب��اأدائ��ه يف  اأ���س��اد فنتورا 
ن��ح��رتم كل  ن��ح��ن  ل��ل��ق��اء.  ج��ي��دا  “حت�سرنا 
من  املزيد  ت�سجيل  باإمكاننا  ك��ان  اخل�سوم. 

الأهداف لأننا خلقنا الكثر من الفر�س«.

املنتخبان ي�صتعدان جلولة احل�صم يف اجلولة الثامنة

فوزان الإ�سبانيا واإيطاليا يبقيان ال�سدارة على حالها
املجموعة  يف  تواليا  اخلام�س  الفوز  حتقيق  اىل  املانيا  تهدف 
�سدارة  يف  ال��ف��ارق  تو�سيع  ان��ك��ل��رتا  ���س��ت��ح��اول  فيما  ال��ث��ال��ث��ة، 
ت�سفيات  اخلام�سة من  الحد يف اجلولة  ال�ساد�سة  املجموعة 

اوروبا املوؤهلة اىل نهائيات مونديال 2018 لكرة 
القدم يف رو�سيا.

والواثقة  ال��ع��امل  بطلة  امل��ان��ي��ا،  وحت��ل 
جدا من نف�سها بعد ان حققت اربعة 
�سيفة  م��ب��اري��ات،  ارب��ع  يف  انت�سارات 

ع��ل��ى اذرب���ي���ج���ان ث��ال��ث��ة امل��ج��م��وع��ة )7 
نقاط(.

واكد رجال املدرب يواكيم لوف هذه الثقة 
)1-�سفر(  انكلرتا  على  ودي  بفوز  الكبرة 

لوكا�س  لالعب  وتكرميا  امل��ب��اراة  لهذه  ا�ستعدادا 
بودول�سكي الذي خا�س مباراته ال�130 الخرة مع 
تهتز  مل  الملانية  ال�سباك  ان  عن  ف�سال  املنا�سافت، 
قيا�سيا يف هذا  �سبع مباريات م�سجلة رقما  اآخر  يف 

ال�سياق.
وهزمت املانيا حتى الن املنتخبات الربعة الخرى 
 7( ال��ث��ان��ي��ة  ال�سمالية  اي��رل��ن��دا  جم��م��وع��ت��ه��ا:  يف 
وال����رنوج  ن��ق��اط(   5( ال��راب��ع��ة  وت�سيكيا  ن��ق��اط( 
اخلام�سة )3 نقاط( و�سان مارينو الخرة )من 

دون نقاط(، و�سجلت 16 هدفا دون ان يلج مرماها 
اي هدف.

ومل يبق امام املانيا يف دور الذهاب ال حتقيق الفوز 
على اذربيجان الثالثة بفارق الهداف خلف ايرلندا 

ال�سمالية، فوز قد يبعدها يف ال�سدارة ويقربها 
النهائيات يف  اىل  املبا�سر  التاأهل  بطاقة  من 

رو�سيا.
تخلط  ب��اأن  اي�سا  املانيا  وتاأمل 
هذه اجلولة الوراق، فاذا كان 
م�سيفتها  ع��ل��ى  ت�سيكيا  ف���وز 
فان  موؤكد،  �سبه  مارينو  �سان 

على  ال�سمالية  اي��رل��ن��دا  ف���وز 
م�سمون  غ���ر  ال������رنوج  ���س��ي��ف��ت��ه��ا 
على الطالق، وخ�سارتها املحتملة 
�ست�سب ل �سك يف طاحونة املاكينة 

الملانية.
تت�سدر  ال����ت����ي  ان����ك����ل����رتا  ت����ري����د 
 10 بر�سيد  ال�ساد�سة  املجموعة 
ان��ت�����س��ارات وت���ع���ادل(،  ن��ق��اط )3 
تو�سيع الفارق بينها وبني �سلوفينيا 
اىل خم�س نقاط، عندما ت�ست�سيف 
ليتوانيا الرابعة )5 نقاط(، وحتل 
ا�سكتلندا  على  �سيفة  م��ط��اردت��ه��ا 

اخلام�سة )4 نقاط(.
لي�س  ان���ك���ل���رتا  ف�����وز  ل���ك���ن 

وكذلك  م�سمونا، 
خ���������������س�������ارة 
 ، فينيا �سلو
هذا  وع���ل���ى 
ال�������س������ا�������س 

رغم  وم��ع��ق��دة  �سعبة  �ساوثغيت  غ��اري��ث  امل���درب  مهمة  ت��ب��دو 
ب�سيطة  ف��رتة  قبل  تعيينه  منذ  حققها  التي  الطيبة  النتائج 
لقيادة منتخب ال�سود الثالثة. وا�ستقال املدرب ال�سبق براين 
النهائي  ال��دور ثمن  انكلرتا من  روب�سون بعد خروج 
املذلة  وخ�سارتها  فرن�سا  يف   2016 اوروب���ا  لكاأ�س 
النكليزي  الحت��اد  فاناط   ،2-1 اي�سلندا  يد  على 
من�سبه  يف  يبق  مل  ال��ذي  الرداي�����س  ب�سام  املهمة 
اكر من �سهرين ب�سبب ف�سيحة اثر فخ ن�سبه 
له �سحافيون وح��اول فيه تقدمي ن�سائح 
وقوانني  ق���واع���د  ع��ل��ى  ل��الل��ت��ف��اف 

انتقال الالعبني.
ولو  ثقيال  �ساوثغيت  ارث  وك��ان 
على ال�سعيد النف�سي، بيد انه 
على  املنتخب  و�سع  ا�ستطاع 
فتعادل  ال�سحيحة  ال�سكة 
ان  قبل  �سلوفينيا  م��ع  �سلبا 
يفوز على مالطا )2-�سفر( 
وا�سكتلندا )3-�سفر(. وديا، 
النكليزي  امل��ن��ت��خ��ب  خ��ا���س 
الذي  �ساوثغيت  ا�سراف  حتت 
روين  واي���ن  القائد  ا�ستبعد 
متهيدا  ال���ت�������س���ك���ي���ل���ة  ع�����ن 
حبلى  م�����ب�����اراة  لب�����ع�����اده، 
ب������ال������وع������ود م�������ع ن����ظ����ره 
ال�سباين انتهت بتعادلهما 
يخ�سر  ان  ق��ب��ل   2-2
الرب��������������ع��������������اء 
ام��������ام امل���ان���ي���ا 

�سفر-1.
على  وي����ت����ع����ني 
�������س������اوث������غ������ي������ت 
حتا�سى اي انتكا�سة مع التعويل على 
خدمة تقدمها له اجلارة ا�سكتلندا، يف حني 
امل��ب��اراة الخ���رى التي تلعب  ت��وؤث��ر نتيجة  ل��ن 
�سيافة  يف  ن��ق��اط(   6( الثالثة  �سلوفاكيا  فيها 
خ�سارة  هي  واح��دة  حالة  يف  ال  �سيء(  )ل  مالطا 

انكلرتا على ار�سها.
بولندا  ت���خ���و����س  اخل���ام�������س���ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
اختبارا �سعبا ومهما  نقاط(  املت�سدرة )10 
ب��ق��ي��ادة ه����داف ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ ب��ط��ل املانيا 
مطاردتها  ار���س  على  ليفاندوف�سكي  روب��رت 
مونتينيغرو )7(. ول تقل اهمية مباراة رومانيا 
الرابعة )5 نقاط( مع �سيفتها الدمنارك الثالثة 
)6 نقاط( يف م�سوار املناف�سة، يف حني يجمع اللقاء 
الثالث منتخبني فقدا كل امل هما ارمينيا اخلام�سة )3 

نقاط( مع �سيفتها كازخ�ستان الخرة )نقطتان(.
وي��ت��اأه��ل ب��ط��ل ك��ل م��ن امل��ج��م��وع��ات ال��ت�����س��ع م��ب��ا���س��رة اىل 
حتتل  منتخبات  ثمانية  اف�سل  يخو�س  فيما  النهائيات، 
الخرة  الرب���ع  بالبطاقات  للظفر  ملحقا  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
امل�سيفة  رو�سيا  ب��ان  علما  العجوز،  ال��ق��ارة  اىل  املخ�س�سة 

�ستكون املنتخب الرابع ع�سر.

املجموعة ال�صاد�صة من ت�صفيات املونديال

املانيا يف �سيافة اذربيجان وانكلرتا ت�ستقبل ليتوانيا 
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جمتمع االمارات

م�ست�سفى زليخة يحيي جهود املراأة 
ويحتفل بها مبنا�سبة يوم االأم

اإدارة   احتفاًل مبنا�سبة يوم الأم يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، قامت 
هذا  يف  مواليد  اأجنبوا  اللذين  الأمهات  جميع  مبفاجاأة  زليخة  م�ست�سفى 
اليوم يف م�ست�سفيي زليخة بال�سارقة ودبي وتقدمي الكعك وباقات الورود 
لهن. وتعترب هذه اللفتة اجلميلة من فريق عمل م�ست�سفى زليخة مبثابة 
ت��ك��رمي وت��ق��دي��ر ل��الأم��وم��ة ومل��ا تقدمه امل����راأة م��ن حت��دي��ات وت��واج��ه��ه من 

�سعوبات قبل اإ�سراق نور مولودها على هذا الكون.
وبهذه املنا�سبة قالت زنوبيا �سم�س، نائب رئي�س جمل�س الإدارة: من الرائع 
اأن نرى ابت�سامة و�سعادة الأم عند اجناب طفل يتمتع ب�سحة جيدة، ونحن 
بدورنا ن�سعى لكي جنعل من هذه اللحظات ذكرى ل تن�سى.  نتمنى لهن 

كامل ال�سحة وال�سعادة خالل فرتة الأمومة.

اح��ت��ف��ل��ت الحت����اد ل��ل��ط��ران ب��ت��خ��رج امل��رب��ي��ة يف 
الأجواء رقم 2000، يف اإطار ا�ستمرار تعاونها 
العايل  التعليم  موؤ�س�سة  )ن���ورلن���د(،  كلية  م��ع 
اإعداد  يف  املتخ�س�سة  املتحدة  باململكة  املرموقة 
وتاأهيل الكوادر العاملة يف جمال تربية الأطفال 

يف ال�سنوات املبكرة.   
وي�سمن هذا التدريب املعتمد من كلية نورلند 
اأن مبقدور امل�سيفات اجلويات بالحتاد للطران 
ينتقلن  ال��الت��ي  م�ستوى،  اأع��ل��ى  على  امل��درب��ات 
للعمل �سمن طاقم املربيات يف الأجواء، اجلمع 
وال�سيافة  اخل��دم��ة  جم���ال  يف  خ��ربات��ه��ن  ب��ني 
املطلوبة ل�سمان  الأط��ف��ال  رع��اي��ة  م��ه��ارات  م��ع 
تقدمي خدمات وعناية فائقة على منت الطائرة 

ل�سيوف ال�سركة من امل�سافرين ال�سغار.   
الذي  املخ�س�س،  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  وي��ق��دم 
لأكادميية  خ�����س��ي�����س��اً  ن���ورلن���د  ك��ل��ي��ة  و���س��ع��ت��ه 
ال��ت��دري��ب ال��ت��اب��ع��ة ل��الحت��اد ل��ل��ط��ران، لطاقم 
ال�����س��ي��اف��ة اجل���وي���ة امل����ه����ارات ال����الزم����ة لدعم 
الرحالت  يف  �سغار  برفقة  امل�سافرة  ال��ع��ائ��الت 

طويلة املدى.  
نائب  �سيل�ستينو،  ليندا  ق��ال��ت  ال�����س��دد،  وب��ه��ذا 
ال�سيوف  جت�����ارب  ت��ط��وي��ر  ل�������س���وؤون  ال��رئ��ي�����س 
اأن ي�سبح  ب��ال��ق��ول: ميكن  ل��ل��ط��ران،  ب��الحت��اد 
ال�سفر اجلوي للعائلة التي ت�سافر برفقة �سغار 
الأكر  لل�سيوف  بالن�سبة  حتى  ���س��اق��ة،  مهمة 
خ���ربة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأط���ف���ال، وي��ظ��ه��ر دور 
لحتياجات  تفهمنا  م���دى  الأج�����واء  يف  امل��رب��ي��ة 
ه���ذه ال��ع��ائ��الت وال��ت��زام��ن��ا ال���ذي ل ح��ي��اد عنه 
اأعلى درجة ممكنة من  باأن جنعل رحلتهم على 
�سواًء للوالدين  ال�سرتخاء والرتفيه والراحة، 

اأو لالأطفال. 
يف  “املربيات  خدمة  للطران  الحت��اد  وقدمت 
طاقم  ويعمل   ،2013 �سبتمرب  يف  الأجواء” 

املربيات على منت الطائرة لتقدمي يٍد م�ساعدة 
للعائالت وال�سماح للوالدين باملزيد من الوقت 

ي��ت��م ف��ي��ه رعاية  ال�����ذي  ال���وق���ت  ال�����س��خ�����س��ي يف 
الأطفال.   

مركز وريزدن�س الب�ستان يكّرم موظفيه يف اأدائهم الوظيفي ومواهبهم الداخلية 
الأعمال يف  ال�سياح ورجال  لة لدى  املف�سرّ الوجهة  الفندقية،  لل�سقق  الب�ستان  اأثنى مركز وريزدن�س 
قلب مدينة دبي، على املوظفني الذين اأظهروا مثال يقتدى به يف اأداء مهامهم يف العمل اأو مكان 

اإقامتهم يف الفندق، حيث قدم لهم �سهادات واألقاب جنم ال�سهر.
يقيم  التي  الأماكن  تفتي�س  خالل  من  للموظفني،  الداخلية  املواهب  على  الب�ستان  ريزدن�س  ورك��ز 
بها املوظفون، وذلك لتعزيز روح احلما�س بني الزمالء يف العمل، وامل�ساهمة يف تنمية تلك املواهب 
م اأي�سا جائزة موظف  الداخلية ب�سكل فاعل، حيث قدم جائزة اأنظف غرفة موظف يف ال�سهر. وقدرّ
ال�سهر التي تهدف اأي�سا اإىل تنمية املهارات الوظيفية وحت�سينها، ف�سال عن تقدمي اأف�سل خدمة 

يف الفندق. 
وقال مو�سى احلايك، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مركز وريزدن�س الب�ستان: نود اأن نقدم اعرتافا 
اأكر مع قدوم الذكرى  تقديريا لأع�ساء فريق العمل املتميزين يف هذا املجال. ونحن متحم�سون 
اأعواما  ال�سنة  من  الأول  الربع  �سيتوج  حيث  الب�ستان،  وريزدن�س  مركز  لإن�ساء  الع�سرين  ال�سنوية 
مديدة من التاألق والنجاح. وما كنا و�سلنا اإىل هذه املرحلة لول تفاين املوظفني وجهودهم يف تعزيز 

جتربة النزلء وتقدمي الأف�سل لهم.

جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية تكرم 
عددًا من االأمهات احتفاًء بيوم االأم العاملي

اأطفالهن  منح  يف  الأمهات  ل��دور  منها  وتقديراً  العاملي،  الأم  بيوم  احتفاًء 
الر�ساعة  اأ�سدقاء  جمعية  كرمت  ال�سليمة،  والرعاية  ال�سحية  التغذية 
ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  يف  لل�سحة  الداعمة  اجلمعيات  اإح��دى  الطبيعية، 
الكلية اجلامعية لالأم  اأم�س يف  الأ�سرة بال�سارقة، خالل احتفال نظم يوم 
وال��ع��ل��وم الأ���س��ري��ة بعجمان، ع���دداً م��ن الأم��ه��ات ال��ل��وات��ي اأمت��م��ن ر�ساعة 

اأطفالهن حولني كاملني. 

ت�سليم جمموعة م�ستلزمات �سباق االألوان 
الذي تنظمه مبادرة اأكتف اليف من �سمان

 اأ�سبح باإمكان امل�ساركني يف �سباق الألوان، الذي تنظمه مبادرة اأكتف ليف 
املقدمة من  ال�سباق احل�سرية  ا�ستالم جمموعة م�ستلزمات   ،� من �سمان 
وذلك  منازلهم،  يف   Tropicolor  – تروبيكولور  التجارية  العالمة 
بالتعاون مع �سركة فت�سر التي تتيح خدمة التو�سيل با�ستخدام تطبيقات 

الهاتف املحمول. 
 21 ي��وم  نهار  منت�سف  حتى  فت�سر  من  التو�سيل  خدمة  توفر  وا�ستمر 
اأت��اح��ت تتيح جلميع امل�����س��ارك��ني يف ���س��ب��اق الأل����وان  م��ار���س احل����ايل، ح��ي��ث 
ال��ف��ر���س��ة لطلب ح��زم��ات ال�����س��ب��اق اخل��ا���س��ة ب��ه��م اإىل م��ن��ازل��ه��م ب���دًل من 
ا�ستالمها قبل انطالق ال�سباق. ومن املقرر اأن يح�سل العداوؤون امل�ساركون 
 – تروبيكولور  التجارية  العالمة  من  ال�سباق  م�ستلزمات  جمموعة  على 
بالإ�سافة  الراأ�س  مع ربطة  والتي ت�سم قمي�ساً خا�ساً   Tropicolor
اإىل عقد الأزهار والو�سوم املوؤقتة.  ويو�سف �سباق الألوان - الذي تقدمه 
اأ���س��ع��د خم�سة ك��ي��ل��وم��رتات على  اأك��ت��ي��ف لي��ف م��ن �سمان - ب��اأن��ه  م��ب��ادرة 
الأر�س، حيث يتيح للم�ساركني فيه فر�سة التمتع باأجواء اجلزر ال�ستوائية 
املذهلة. وقد اأقيم ال�سباق يف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي اأم�س ال�سبا 25 
مار�س، و�سملت مراحله حمطات زاخرة بالألوان تتوزع على م�سافة ال�سباق 
عن  ف�ساًل  واح���د،  كيلومرت  ك��ل  حمطة  مب��ع��دل  ك��ي��ل��وم��رتات   5 البالغة 
الحتفال باملهرجان اخلتامي على وقع الإيقاعات الناب�سة باحليوية ملن�سق 

الأ�سطوانات، وال�ستمتاع بت�سكيلة وا�سعة من املاأكولت وامل�سروبات. 

فندق خالدية باال�س ريحان من روتانا
يعني مديرًا جديدًا الدارة املبيعات

مت تعيني �سريف ملك مدير ادارة 
بال�س  خالدية  فندق  يف  املبيعات 
ريحان من روتانا، منتجع 5 جنوم 
وامل��ت��واج��د يف قلب مدينة  ال��رائ��ع 
املبيعات  مهنة  اأ�سبحت  ظبي.  اأب��و 
م��ه��ن��ة ���س��ري��ف مل���دى احل��ي��اة حيث 
واأ�سبحت حمور  املهنة  هذه  ع�سق 
ال�سنوات  ت��ك��ري�����س  ب��ع��د  ح���ي���ات���ه. 
الع�سر املا�سية لقطاع ال�سيافة يف 
دول��ة الإم���ارات، يقدم �سريف على 
متوازنة  خطط  مع  اخلطوة  ه��ذه 
ال�����دور اجلديد  ل��ه��ذا  وم���درو����س���ة 
الفندق  فريق  م�ساعدة  مع  وذل��ك 
متا�سياً  وذل��ك  املبيعات  تو�سيع  يف 
مع الروؤية وامل�ستقبل املخطط من 

قبل اإدارة الفندق. 
�سرافة االإمارات حتتفل

 بيوم ال�سعادة مع را�سد للمعاقني
تفاعاًل مع مبادرة يوم ال�سعادة التي اأطلقتها القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها 
حفظة  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، بهدف حتقيق التنمية 
�سرافة  من  وف��د  زار  الإم��ارات��ي،  للمجتمع  الرفاهية  وتوفر  امل�ستدامة، 
الإمارات، يوم الثنني املا�سي مركز را�سد للمعاقني، حيث كان يف ا�ستقباله 
ال�سيدة مرمي عثمان، الرئي�س التنفيذي ملركز را�سد للمعاقني، وعدد من 

م�سوؤويل وموظفي املركز. 

اأجواء م�سّوقة يف مهرجان الربيع 
يف يا�س ووتروورلد   2017

ووت���روورل���د  ي��ا���س  ���س��ي��وف  �سيعي�س  الأوىل،  ل��ل��م��رة   
ُتن�سى يف مهرجان  ل  ومغامرات  وت�سويق  اأج��واء مرح 
الربيع 2017. وي�ستمل املهرجان على برنامج حافل 
بالأن�سطة والعرو�س وغرها من الفعاليات العائلية، 
 15 اإىل  مار�س   23 املُمتدة من  الفرتة  خ��الل  وذل��ك 

اإبريل. 
يا�س ووت��روورل��د ح�سرياً عر�س احل��وري��ات، وهو عر�س حي خا�س  �ستقدم  املهرجان،  وخ��الل هذا 
حلوريتني  منزٍل  اإىل  يا�س  ه��رات  �ستتحول  حيث  قبل،  من  احلديقة  ت�سهده  مل  الربيع  مبهرجان 
جميلتني وملونتني، يف نهاية كل اأ�سبوع خالل فعاليات املهرجان. ول تقت�سر الفعالية على ح�سور 
والتفاعل معهما،  للقاء احلوريتني  ال�سغار  �ستوفر احلديقة فر�سة ل�سيوفها  العر�س فح�سب، بل 

االحتاد للطريان وكلية نورالند حتتفالن بتخرج املربية يف االأجواء رقم 2000 

فندق جلوريا دبي يفاجيء نزالءه باإقامة جمانية يف يوم ال�سعادة

مطعم النافورة ي�ست�سيف االأمهات يف عيدهن  
 احتفل مطعم النافورة اأبراج الإمارات مبنا�سبة عيد الأم بالأمهات يف اأم�سية ا�ست�ساف 
لأن  ون��ظ��راً  والم��ت��ن��ان.   احل��ب  م�ساعر  ع��ن  لهن  تعبراً  اأمهاتهن  م��ع  اإعالميني  بها 
اختيار هدية لعيد الأم م�سالة حمرة نوًعا ما بالن�سبة للكثرين، قدم مطعم النافورة 
ا لل�سيوف لتدليل اأمهاتهن وك�سر روتني الهدايا بدعوة الأم على  ا خا�سً ل�سيوفه عر�سً
دخون«  »اأنفا�سك  ال�سهرة  الإماراتية  العطور  عالمة  �ساركت  كما  املطعم.  يف  الع�ساء 
اأنيقة على  اأمهات احل�سور، حيث قدمت ق��ارورة عطر عربي  يف هذه الأم�سية بتكرمي 
النافورة قطعة من  يعترب مطعم  ال�سعيدة.   املنا�سبة  بهذه  احتفال  اأم  لكل  قلب  �سكل 
كرم  على  تعتمد  التي  الراقية  وخدمته  املريحة  باأجوائه  وي�ستهر  دب��ي،  قلب  يف  لبنان 
اأ�سهى ماأكولت  ت�سكيلة من  املطعم  اللبنانية، ويقدم  املطاعم  تعك�س طابع  و  ال�سيافة 
املطبخ اللبناين وال�سرق اأو�سطي بالإ�سافة اإىل خمتلف اأنواع ال�سي�سة. وقد حاز مطعم 
)تامي  جملة  جوائز  �سمن  دبي  يف  لبناين  مطعم  اأف�سل  جائزة  على  موؤخًرا  النافورة 
�سمن  دبي  يف  اأو�سطي  �سرق  مطبًخا  يقدم  مطعم  اأف�سل  وجائزة   ،2017 لعام  اآوت( 

فور هابين�س( لت�سجيع الرفاه والتقدم 
من خالل ن�سر ال�سعادة والبهجة، وهو 
ما يتما�سى كذلك مع توجهات حكومة 
دبي لرت�سيخ ال�سعادة يف املجتمع لكافة 

مواطنيها.  
ووف���ق���اً لأب���ح���اث ج����رت ح���دي���ث���اً، فاإن 
اأكر  ال��ن��ا���س  جت��ع��ل  العملية  ال��ه��داي��ا 
���س��ع��ادة، ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب ق��دم��ت ايكيا 
ال��ط��ع��ام يف مطعمها  ل��ت��ن��اول  ق�����س��ائ��م 
اجلودة  ذات  اأطباقها  تقدمي  وبالتايل 
العالية واملذاق ال�سهي، مبا فيها كرات 
ق�سائم  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ه��رة،  ال��ل��ح��م 

اإم����ارات����ي ميكن  دره����م   200 ب��ق��ي��م��ة 
منازل  لتجعل  امل��ت��ج��ر  يف  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا 
عمالئها اأكر �سعادة.   يف هذا ال�سياق 
ت هدية  قالت �سوريل بوتهام، والتي تلقرّ
مبادرة  اإنها  �سيتي:  ف�ستيفال  دب��ي  يف 
يومي  جعلت  مده�سة  ومفاجاأة  رائعة 
ايكيا  حمبي  م��ن  اأن��ا  بالفعل!  مبهجاً 
الق�سيمة   ه��ذه  ا�ستخدام  اإىل  واأتطلع 
تفعل  دره���م   200 اأن  اأع����رف  ف��اأن��ا   -
ال��ك��ث��ر.    ب���دوره ق��ال فينود جايان، 
امل��دي��ر ال��ع��ام الإق��ل��ي��م��ي ل��دى ايكيا يف 

الإمارات وقطر وم�سر وعمان: �سررنا 
بهذه الفر�سة لن�سر ال�سعادة لعمالئنا 
يف دبي واأبوظبي. فاملنا�سبة ل تقت�سر 
اإذ  وح�سب،  العاملي  ال�سعادة  ي��وم  على 
اخلر،  ع���ام  الإم������ارات  يف  ن�سهد  اأن��ن��ا 
وكان طاقم موظفي ايكيا �سعيداً بلعب 
العمالء.  ب��ني  ال�����س��ع��ادة  ن�����س��ر  يف  دور 
وبالنا�س  بالعمالء  تهتم  �سركة  نحن 
فر�سة  اأي��ة  نغتنم  ولهذا  كبر،  ب�سكل 
تلهم  التي  الأعمال  من  مبزيد  لنقوم 

النا�س بحياة اأكر �سعادة يف كل يوم. 

مبادرة  دب��ي،  جلوريا  فندق  اأط��ل��ق 
اليوم  ن���زلئ���ه مب��ن��ا���س��ب��ة  لإ����س���ع���اد 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��ع��ادة، وت���زام���ن���ا مع 

مبادرات ال�سعادة يف الدولة.
وق��������ال ف�����ري�����دي ف���ري���������������د امل���دي���ر 
الإق��ل��ي��م��ي ل��ف��ن�����������������ادق ج��ل��وري��ا اأن 
اإدارة الفندق منحت جمموعة من 
بطاقات  مطاعمه،  وزوار  ن��زلئ��ه 
ت��ت��ي��ح ل��ه��م الإق���ام�������ة امل��ج��ان��ي��ة يف 
ملدة ثالثة  الفاخرة  الفندق  غرف 

ليال.
ت��اأت��ي �سمن  امل���ب���ادرة  اأن  واأو����س���ح 
ال�سعادة  الفندق لن�سر روح  خطط 
ب������ني ال���������س����ائ����ح����ني وامل�����واط�����ن�����ني 
ا�ستجابة  ال���دول���ة،  يف  وامل��ق��ي��م��ني 

ملبادرات ال�سعادة يف الدولة.
امل��ب��ادرة حالة  اأث���ارت  وتابع فريد: 
ن����زلء الفندق،  ب��ني  ال��ب��ه��ج��ة  م��ن 
بالهدايا  ال���ف���ائ���زون  واأع���ت���ربه���ا 
وانها  خ�سو�سا  �سعيدة،  مفاجئة 
اإقامتهم  ا�ستمرار  يف  ت�سهم  �سوف 

ال�سهرة  ال�سويدية  ال�سل�سلة  احتفلت 
لالأثاث املنزيل، ايكيا، التابعة ملجموعة 
الفطيم، باليوم العاملي لل�سعادة ، وذلك 
من خالل �سل�سلة من قطرات ال�سعادة 
يف كل من دبي ف�ستيفال �سيتي ومواقع 

متعددة يف كل من دبي واأبوظبي. 
جمموعة  ع�سوائياً  ايكيا  اختارت  فقد 
بهدايا  ل��ت��ف��اج��ئ��ه��م  امل��ت�����س��وق��ني  م���ن 
بقيمة تقارب 20،000 درهم اإماراتي 
وكان  ي��وم��ه��م.  على  البهجة  لت�سفي 
لإحياء  العالمة  ن�ساطات  �سمن  ذلك 
)اأك�سن  �سممته  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 

واأختارت  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
ملنحهم  ابت�سامة  اف�سل  ا���س��ح��اب 

هدية الإقامة املجانية.
النزلء  ب��ع�����س  ان  ف���ري���دي  وق����ال 
لق�سم  ت���وج���ه���وا  ح����ني  ف���وج���ئ���وا 
ال�ستقبال لنهاء اإجراءات اقامتهم 

ال�سيافة  مب��وظ��ف��ي  ال��ف��ن��دق،  يف 
مي���ن���ح���وه���م ب����ط����اق����ات الإق�����ام�����ة 
تدعو  بعبارات  م�سحوبة  املجانية 
ان  ابالغهم  ومت  وال�سعادة،  للفرح 
يف  لال�ستخدام  �ساحلة  البطاقات 

اأي وقت ينا�سبهم.

بالفندق ومتديد زيارتهم لدبي.
ال����ن����زلء  ال���ف���ن���دق  اإدارة  ودع�������ت 
لل����ت����ق����اط �����س����ور ت����ذك����اري����ة مع 
التي  املبت�سمة  للوجوه  جم�سمات 
ون�سرها  ال�������س���ع���ادة،  ل���ي���وم  ت���رم���ز 
ان�����س��ت��ج��رام ومن�سات  م��وق��ع  ع��رب 

ايكيا تن�سر البهجة يف اليوم العاملي لل�سعادة



    
ع�سابة تخت�س ب�سرقة اجلنب 

اأظهر ت�سجيل م�سور �سادم ن�سر على العديد من مواقع التوا�سل 
الجتماعي، حلظة قيام ع�سابة من الل�سو�س با�ستهداف م�ستودع 
حمتويات  جميع  و�سرقة  ال�سهرة،  الإيطالية  البارتيزان  جلبنة 

امل�ستودع من اأقرا�س اجلبنة ال�سخمة. 
ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كامرا مراقبة يف امل�ستودع 
الذي يقع يف مدينة مودينا �سمال اإيطاليا، الل�سو�س وهم ينقلون 
الظالم.  امل�ستودع حتت جنح  اإىل خارج  ال�سخمة  اأقرا�س اجلبنة 
وقد قامت ال�سرطة باإلقاء القب�س على 10 اأ�سخا�س بعدما ظهر 

مقطع الفيديو على الإنرتنت يوم الإثنني املن�سرم. 
ب�سرقة  الع�سابة  فيها  تقوم  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  ولي�ست 
ينحدر  التي  الع�سابة  قامت  اإذ  اإيطاليا،  يف  للجبنة  م�ستودعات 
اأفرادها من بلدة ت�سرونول التابعة ملنطقة فوجيا بالإغارة ب�سكل 
العام  العديد من احلانات وم�ستودعات اجلنب طوال  متكرر على 

املا�سي. 
وتقول التقارير باأن الع�سابة قامت ب�سرقة اأكر من 168 قر�ساً 
من  �سل�سلة  يف  ���س��راب  زج��اج��ة  و16000  ال��ب��ارم��ي��زان  جبنة  م��ن 

ال�سرقات التي نفذتها منذ بداية عام 2015. 
التي  الع�سابة  القب�س على  األقت  باأنها  ال�سرطة  تقارير  وبح�سب 
بلغت قيمة م�سروقاتها من اجلنب وامل�سروبات اأكر من 150000 

يورو، وفقاً ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يقتل زوجته ويقطعها اأ�سالء
اأقدم  ارتكب مواطن �سعودي جرمية مروعة يف القاهرة، عندما 
على ذبح زوجته الليبية قبل اأن يفر هارًبا اإىل بالده، حيث ك�سفت 
على  العثور  غمو�س  مب�سر  الإ�سكندرية  اأم��ن  مديرية  مباحث 

جثة لفتاة ليبية اجلن�سية مقطعة اإىل اأجزاء.
وكان مدير اأمن الإ�سكندرية قد اأمر بت�سكيل فريق بحث لتحديد 
�سخ�سية املجني عليها و�سبط مرتكبي احلادث، وتبني اأن اجلثة 
اأنها  ات�سح  وبح�سر عالقاتها وخالفاتها  �سنة،   32 ليبية  لفتاة 
متزوجة من �سعودي 26 �سنة، وهو طالب يف الأكادميية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
اخلالفات  دائما  الليبية  وزوجته  ال�ساب  اأن  التحريات  وك�سفت 
منذ اأن تزوجا قبل عامني، واأجنبا طفاًل يدعى علي، مت ت�سفره 

للخارج من طرف اأهل الزوج دون رغبة املجني عليها.
هو  عليها  املجني  مقتل  ح��ادث  مرتكب  اأن  التحريات  واأ���س��اف��ت 
زوجها �سالف الذكر، عقب حدوث م�سادة كالمية بينهما ب�سبب 
با�ستخدام  اجلثة  وتقطيع  بخنقها  وقيامه  الدائمة،  خالفاتهما 
اجلزء  بنقل  وقيامه  اأك��ي��ا���س  داخ���ل  وو�سعها  كهربائي،  من�سار 
بنف�س  ط��ال��ب  �سنة   25 ب�سديقه  ب��ال���س��ت��ع��ان��ة  للجثة  ال�سفلي 
وقد  الأخ��ر،  قادها  م�ستاأجرة  �سيارة  م�ستخدمني  الأك��ادمي��ي��ة، 
احتفظ الزوج باجلزء العلوي من اجلثة والذراعني داخل حقيبة 

بثالجة ال�سقة.
احل��ادث مبعاونة  اكت�ساف  ي��وم  باقي اجلثة  ال��زوج من  وتخل�س 
�سديقه �سالف الذكر و�سديق اآخر 22 �سنة، طالب بالأكادميية 
 20 ي��وم  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  ال��ب��الد  غ��ادر  ث��م  ذات��ه��ا، 

مار�س اجلاري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عجوز حتمل ابنتها ذات ال�� 30 عامًا على ظهرها 
ومقاطع  �سور  اأن ظهرت يف  بعد  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  املاليني  تعاطف  فلبينية  �سيدة عجوز  اأث��ارت 

فيديو، وهي حتمل ابنتها الثالثينية املعاقة على ظهرها.
وانت�سر مقطع فيديو يفطر القلوب لل�سيدة غولييتا لورنزو)69 عاماً(، وهي تكافح حلمل ابنتها البالغة من العمر 
اإىل البنك، لتح�سل جولييتا على راتبها التقاعدي، بح�سب  30 عاماً على ظهرها، وذلك خالل زيارة قامت بها 
موقع اأوديتي �سنرتال. ومت ت�سوير امل�ساهد من قبل اأحد م�ستخدمي موقع التوا�سل الجتماعي في�س بوك ُيدعى 
غيلربت األ�ساغون، حيث ت�سادف وجوده يف فرع بنك ديفيلومبنت بانك يف مدينة روك�سا�س، عندما دخلت جولييت 
وابنتها. واأثار م�سهد املراأة العجوز وهي حتمل ابنتها على ظهرها انتباه جميع العمالء يف البنك، وعلى الرغم من 

اأن العديد منهم عر�سوا عليها امل�ساعدة، اإل اأنها رف�ست باأدب، وقالت اإن ابنتها ماري ل تثق باأحد اآخر حلملها.
وعلم غيلربت اأن ال�سيدة غولييتا تراجع البنك مع ابنتها كل �سهر، للح�سول على راتبها التقاعدي الذي يعادل 40 
دولراً فقط، وتعتمد عليه لتاأمني الطعام لها ولبنتها. مما دفعه اإىل ن�سر �سور ومقطع فيديو للمراأة العجوز، وهي 

حتمل ابنتها على ظهرها، على اأمل اأن حت�سل على م�ساعدة من املح�سنني.
وبعد اأن و�سلت ال�سور اإىل و�سائل الإعالم املحلية يف الفلبني، حترى بع�س ال�سحفيني ق�سة املراأة العجوز، وتبني 
اأنها تعتني بابنتها امل�سابة بال�سلل منذ 3 عقود، مما جعلها غر قادرة على التحدث اأو اإطعام نف�سها، ونتيجة خ�سية 

الأم من تعر�س ابنتها لالغت�ساب اأو امل�سايقة، داأبت على حملها اأينما تذهب. 
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ما�سة داخل بي�سة 
فوجئت امراأة بريطانية مبا�سة ت�سقط من داخل بي�سة م�سلوقة كانت على 

و�سك تناولها، ويعتقد اأن الدجاجة ابتلعت املا�سة قبل اأن ت�سع البي�سة.
وجل�ست  بي�سات   6 ب�سلق  قامت  اإنها  عاماً(   39( طوم�سون  �سايل  وتقول 
اأن  قبل  فمها،  داخ��ل  قا�سياً  �سيئاً  لحظت  عندما  الفطور،  وجبة  لتناول 
تكت�سف اأنها كانت على و�سك اأن تبتلع ما�سة �سغرة، تعتقد اأنها كانت داخل 

اإحدى البي�سات، بح�سب ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ي�سبق  الدجاج منذ زمن طويل، ومل  يعمل مع  اإن��ه  املزارعني  اأح��د  ويقول 
ابتلعت  اأن تكون دجاجة  املحتمل  اأن��ه �سمع عن ق�سة مماثلة، لكن من  له 
نادر  الأم��ر  ه��ذا  اأن  البي�سة، غر  داخ��ل  اإىل  بتمريرها  اجل��وه��رة، وقامت 
احلدوث. واأ�ساف املزارع من املعروف اأن الدجاج ي�ستخدم احل�سى ال�سغر 
مل�ساعدته على ه�سم احلبوب، لكن ل ميكن لأي من هذه احلجارة اأن ينتهي 
بها احلال داخل البي�س الذي ت�سعه الدجاجة . وتخ�سع �سايل حلمية يف 
كبر  ع��دد  �سلق  اإىل  دفعها  ما  وه��ذا  زفافها،  قبل  وزنها  لإنقا�س  حماولة 
من البي�س لتاأكله دفعة واحدة، ويف البداية �سعرت بحرة �سديدة عندما 
عرت على املا�سة بني اأ�سنانها، ومل يكن هناك اأي تف�سر لوجودها �سوى 

اأنها كانت داخل اإحدى البي�سات التي كانت تتناولها. 

ي�ستخدم الهيب هوب ل�سرح الدرو�س لطالبه
يحاول بع�س املعلمني ال�ستعانة بطرق متعددة للتوا�سل مع طالبهم ونقل 
اأفريقيا، الذي ي�ستخدم  اإليهم، ومن بينهم هذا املعلم يف جنوب  املعلومات 

مو�سيقى الراب واأغني الهيب هوب ل�سرح الدرو�س لطالبه.
كورت مينار )33 عاماً( مدر�س ريا�سيات يعمل يف مدر�سة اإينب دونغ الثانوية 
يف كيب تاون، وي�ستعني باأغاين الهيب هوب جلعل درو�س الريا�سيات اأكر 

متعة لطالبه، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
ورمبا ل يكون الغناء اأو ال�ستماع اإىل املو�سيقى اأمراً مقبوًل بالن�سبة للكثر 
اإىل الرتكيز،  التي حتتاج  الريا�سيات  املعلمني، وخا�سة خالل درو���س  من 
�سابق للرق�سات وفنان  املو�سيقية كم�سمم  ا�ستفاد من خفليته  لكن مينار 

هيب هوب لت�سهيل عملية التعليم على الطالب.
ذات  والأغ���اين  املو�سيقى  يع�سقون  اليوم  الطالب  معظم  اإن  مينار  ويقول 
الإيقاع ال�سريع، وهذا ما جعله يفكر يف دمج منهاج الريا�سيات التقليدي 
على  ال��ط��الب  وت�سجيع  احلما�سة  اإث����ارة  ب��ه��دف  ه���وب،  الهيب  اأغ���اين  م��ع 

التعليم.
كون  بالتعليم  �سغره  يف  ط��الب��ه  م��ن  كالعديد  ك��اف��ح  كيف  مينار  وي���روي 
الريا�سيات  مب��ادة  الرتكيز  يف  م�سكلة  لديه  وك��ان  ومملة،  عقيمة  املناهج 
حتديداً، ومع تقدمه يف ال�سن، اأدرك اأن امل�سكلة ل تكمن فيه، اإمنا يف النظام 
التعليمي، لذلك قرر اأن يبتكر اأ�سلوباً جديداً يجعل الطالب اأكر اهتماماً 

بالدرا�سة، ومل يجد اأف�سل من مو�سيقى الراب لتحقيق ذلك.

امللكة اإليزابيث 
تكرم وزيرا 

ق������ال م���ك���ت���ب رئ���ي�������س���ة ال���������وزراء 
اإليزابيث  امللكة  اإن  الربيطانية 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ك���رم���ت 
اخل�����ارج�����ي�����ة ت����وب����ي����ا�����س اإل���������وود 
ال���ذي ح���اول اإن��ق��اذ ح��ي��اة �سابط 
����س���رط���ة ت���ع���ر����س ل��ل��ط��ع��ن حتى 
الربملان  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  امل����وت يف 

الربيطاين.
الأمن  ووزي���ر  اإل����وود  تعيني  ومت 
ب���ن وال�������س ال���ل���ذي���ن ����س���اع���دا يف 
على  احلكومة  ا�ستجابة  تن�سيق 
ي���وم الأرب���ع���اء يف املجل�س  ه��ج��وم 
امل�سورة  ي���ق���دم  ال������ذي  اخل����ا�����س 
للملكة منذ عهد نورمان ويتاألف 
وق�ساة  ب���ارزي���ن  ���س��ي��ا���س��ي��ني  م���ن 

واأ�ساقفة.
�سابق  اإل��وود وه��و �سابط  وحظي 
باهتمام  ال���ربي���ط���اين  ب��اجل��ي�����س 
اإع����الم����ي وا�����س����ع ع���ن���دم���ا جرى 
ت�����س��وي��ره وال���دم���اء ت��ظ��ه��ر على 
ان�سمامه  ب���ع���د  وي����دي����ه  وج���ه���ه 
ملحاولت مل تكلل بالنجاح لإنقاذ 
ح��ي��اة ك��ي��ث ب��امل��ر وه���و واح���د من 
اأ���س��خ��ا���س ق��ت��ل��ه��م خالد  اأرب����ع����ة 
املارة  ب�سيارة  الذي ده�س  م�سعود 
بوابات  ع��رب  ه��رع  ث��م  على ج�سر 
الربملان وهو م�سلح ب�سكني. وقتل 
�سباط �سرطة م�سلحون املهاجم 

باإطالق الر�سا�س عليه.

�سيلينا غوميز تتعر�س لل�سخرية 
انت�سر عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، مقطع 
تقوم  وه���ي  غ��وم��ي��ز،  �سيلينا  للنجمة  ف��ي��دي��و 
ت�سفيف  متخ�س�س  ل���دى  �سعرها  بت�سفيف 
ال�����س��ع��ر وامل���اك���ي���اج ه��ون��غ ف���اجن���و، وال�����ذي كان 
الذين  الرجال  اأ�سدقائها  بخ�سو�س  ميازحها 

يحملون نف�س اجلن�سية.
بالطبع  وه����و مي���ازح���ه���ا:  ال��ف��ي��دي��و  يف  وق�����ال 
يف  ال��ك��ن��دي��ني،  حت��ب  �سيلينا  اأن  يعلم  جميعنا 
جا�ستني  النجم  ال�سابق  ل�سديقها  منه  اإ���س��ارة 
واللذان  ويكند،  ذا  احل��ايل  �سديقها  ثم  بيرب، 
ردت  بينما  الكندية،  اجلن�سية  نف�س  يحمالن 
ه��ي ���س��اح��ك��ة: ح�����س��ن��اً ح�����س��ن��اً ه���ذا ي��ك��ف��ي ، ثم 

انقطع الفيديو.
ُيذكر اأن غوميز كانت قد األغت اجلولة الغنائية 
دول  ع��دة  اإىل  تاأخذها  اأن  املقرر  ك��ان من  التي 
العام، وجلاأت للعالج النف�سي بعدما عانت من 

الكتئاب والقلق.

متنع �سديقها من االنتحار ثم تقتله 
ع��ن طريق  الن��ت��ح��اري  قتلت خطيبها  اأن��ه��ا  �سابة  ع���ت  ادرّ

اخلطاأ بعد اأن اأخذت م�سد�سه وحاولت تفريغه.
جي�سيكا  اعتقلت  الربيطانية،  �سن  ذا  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 
اندروود،  بيرت  خطيبها  ُقتل  اأن  بعد   ، �سنة   33 غريكو 
ولية  يف  بدايتون  منزله  يف  بالر�سا�س  رمًيا  �سنة،   32
عن  لالإبالغ  بالنجدة  غريكو  ال�سيدة  وات�سلت  اأوه��اي��و. 
احلادث وقالت للمر�سل اإن �سريكها كان يحاول النتحار 
امل�سد�س منه حتى  اأخ��ذت  واأنها  اليوم  �سابق من  يف وقت 
ل ي�ستطيع النتحار، وزعمت اأنها اأطلقت الر�سا�س دون 

ق�سد اأثناء حماولة اإخراجه من امل�سد�س.
وق���ال���ت غ��ري��ك��و ل��ل�����س��رط��ة اأث���ن���اء ال���ب���الغ: ل��ق��د اأ�سيب 
�سوف  الآن!  هنا  اإىل  اأح�����س��روا  ���س��دره،  يف  بالر�سا�س 
اإف��راغ امل�سد�س لأنه كان  اأح��اول  ميوت! . واأ�سافت: كنت 

يحاول النتحار قبل ذلك، وا�سطررت اإىل اأخذه منه .
اإلهي  ي��ا  اإل��ه��ي،  ي��ا  وك��ان��ت ال�سابة ت�سيح م���راًرا وت��ك��راًرا 
كما  ال��ع��ن��وان،  م��ن  التاأكد  ي��ح��اول  ال�سرطي  ك��ان  بينما   ،
خطيبها.  ج��رح  على  ال�سغط  يف  ت�ستمر  اأن  منها  طلب 
تويف  ان���دروود  لكن  امل��ن��زل،  اإىل  امل�سعفون  ه��رع  وبالطبع 
يف مكان احل��ادث. وق��ال اجل��ران يف مكان احل��ادث اإنهم 
راأوا امراأة ُيعتقد اأنها غريكو وهي تبكي اأثناء اجللو�س يف 
�سيارة ال�سرطة، وقد مت القب�س على غريكو كم�ستبه بها 
يف جرمية قتل وحيازة املخدرات، وهي الآن حمتجزة يف 

�سجن مقاطعة مونتجومري.

مغامر يقفز من ارتفاع 40 طابقًا 
موقع  على  ن�سر  الأنفا�س،  يحب�س  فيديو  مقطع  اأظهر 
�سجاع  �سيني  مغامر  قيام  حلظة  الإل��ك��رتوين،  يوتيوب 
40طابقاً  م��ن  تتاألف  �سحاب  ناطحة  اأع��ل��ى  م��ن  بالقفز 

با�ستخدام مظلة. 
ويظهر مقطع الفيديو الذي مت ت�سويره من داخل اأحد 
الأبنية املجاورة، املغامر وهو يقف على �سطح الربج قبل 
اأن ينفذ قفزته اجلريئة التي ا�سرتعت انتباه الكثرين 

من الأ�سخا�س املتواجدين يف حميط املكان.
وقد �ُسمعت �سرخات الذعر من عدة اأ�سخا�س حاملا نفذ 
امل��غ��ام��ر قفزته م��ن اأع��ل��ى ال��ب��ن��اء ال�����س��اه��ق. و���س��رع��ان ما 
تنف�س �سهود العيان ال�سعدان عندما فتح املغامر مظلته 

التي هبطت به ب�سالم على الأر�س. 
وبح�سب ما ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين، فاإن هوية 
املغامر ل زالت جمهولة، وتقوم ال�سرطة حالياً بالتحقيق 

يف مالب�سات احلادث.   

ي�سنع كر�سيًا متحركًا ل�سمكة 
مل ت��ع��د ال��ك��را���س��ي امل��ت��ح��رك��ة ح��ك��راً ع��ل��ى ال��ب�����س��ر الذين 
قام عامل يف متجر  بعدما  اإعاقات، وخا�سة  يعانون من 
لبيع اأ�سماك الزينة ب�سناعة كر�سي متحرك ل�سمكة زينة 

مري�سة يف اأحد الأحوا�س مل�ساعدتها على ال�سباحة. 
بعدما ف�سل ديريك يف م�ساعدة اإحدى �سمكات الزينة يف 
متجره على ال�سباحة، خطرت له فكرة اعرتبها الكثرون 
�سبيهاً  ج��ه��ازاً  لها  ي�سنع  اأن  وق���رر  اجل��ن��ون،  م��ن  �سرباً 
بالكر�سي املتحرك ي�ساعدها على ال�سباحة. وقد ا�ستخدم 
ديريك بع�س الأنابيب وال�سمامات ومادة ال�ستريوفوم 

ل�سناعة الكر�سي املتحرك . 

اأني�ستون تقب�س على 
زوجها باجلرم امل�سهود

ت�ساجرت املمثلة العاملية وجنمة هوليوود جينيفر اأني�ستون مع زوجها، وذلك 
ب�سبب �سكوك راودت املمثلة بخيانة زوجها لها.

بات، اإن النجمة ت�سك بخيانة زوجها، حيث  ونقال عن اإحدى �سديقاتها املقررّ
وجدت ر�سائل يف هاتف زوجها ترو جو�ستني مع املمثلة اميلي ميد.

وردا على هذه التهامات، قال جو�ستني اأنه وميلي اأ�سدقاء فقط ل اأكر، حيث 
املوا�سيع  عن  التكلم  لالأ�سدقاء  ميكن  ل  قائلة:  ال��زوج  عذر  جينيفر  اأنكرت 

التي وجدتها يف املرا�سالت .
ووفًقا مل�سدر مطلع، فاإن النجمة تفكر يف التعاقد مع حمقق خا�س من �ساأنه 

مراقبة �سلوك الزوج اأثناء غيابها عن املنزل.
فهل يعيد هذا احلادث توطيد العالقة بني اني�ستون وطليقها براد بيت؟

املمثلة الأ�صرتالية نيكول كيدمان لدى و�صولها اىل حلبة الفورمول واحد يف ملبورن. )رويرتز(

ت�ستعيد حمفظتها 
امل�سروقة منذ 8 �سنوات 
اأ�سيبت امراأة من مدينة بو�سطن 
عندما  ب��ال�����س��دم��ة،  الأم���ري���ك���ي���ة 
فقدتها  التي  حمفظتها  ا�ستعادت 
م���ن���ذ م����ا ي����ق����ارب ث��م��ان��ي��ة اأع������وام 
الذي تركته  املبلغ  وبداخلها نف�س 

فيها اآنذاك. 
حمفظة  م��وؤخ��راً  ال�سرطة  اأع���ادت 
دولراً   141 م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
كرتني  ل�����س��اح��ب��ت��ه��ا  اأم���ري���ك���ي���اً 
كونويل، بعدما قام اأحدهم ب�سرقة 
رحلة  اأثناء  �سيارتها  من  املحفظة 

لها يف عام 2009. 
م���ع���ل���ق���ة على  ك����رت����ن����ي  وق�����ال�����ت 
بال�سدمة  ���س��ع��رت  ل��ق��د  م��اح��دث: 
وال��ده�����س��ة ع��ن��دم��ا اك��ت�����س��ف��ت باأن 
املحفظة لزالت كما هي. اأذكر باأن 
مبلغ  على  حتتوي  كانت  املحفظة 
فقدتها،  عندما  دولراً   141 م��ن 
كان  اإيل  املحفظة  ع���ادت  وب��ع��دم��ا 

املبلغ ل يزال موجوداً فيها 
املبلغ  ا�ستخدام  يتم  مل  واأ�سافت: 
م��ن ق��ب��ل ال�����س��ارق، ح��ت��ى بطاقات 
ا�ستخدامها  ي���ت���م  مل  الئ���ت���م���ان 
اأ���س��ع��ر ك��م��ا ل��و اأين فقدت  اأي�����س��اً. 

املحفظة البارحة 
ال�سرطة  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
كرتني  اإىل  الو�سول  من  متكنت 
ل�سقيقة  يعود  ق��دمي  اإي�سال  ع��رب 
زوج��ه��ا ك��ان م��وج��وداً يف املحفظة، 
بح�سب ما ورد يف موقع يو بي اآي 

الإلكرتوين. 

احذروا هذه املراأة يف مطار براغ
لينكا فرنيت�سكوفا،  الت�سيكية،  ال�سرطية  تختلف 
ال�سرطة  ���س��ل��ك  ال���ع���ام���الت يف  م���ن  غ���ره���ا  ع���ن 
الت�سيكي، يف اأن هوايتها كمال الأج�سام قد جعلت 
منها ال�سرطية الأ�سهر يف ت�سيكيا ورمبا يف القارة 
يف  حتققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  ب�سبب  الأوروب����ي����ة، 

خمتلف البطولت التي ت�سارك بها يف العامل.
ال�����س��غ��ر على  ت��رع��رع��ت م��ن��ذ  اإن��ه��ا  وت��ق��ول لينكا 
ب�سكل ن�سط، ولذلك مار�ست  الفراغ  اإم�ساء وقت 
ال�سباحة اأثناء املرحلة البتدائية ثم انتهى الأمر 
التدريب، حيث ركزت  اإىل مراكز  ال��رتدد  اإىل  بها 
تاأثر  حتت  الأج�سام  كمال  ريا�سة  ممار�سة  على 

قراءة املجالت الريا�سية.
الأج�سام  كمال  ريا�سة  متار�س  اأنها  اإىل  واأ���س��ارت 
م��ن��ذ 17 ع��اًم��ا واأن��ه��ا خ���الل ه���ذه الأع�����وام فازت 
الفوز  اآخرها  كان  الأوروبية،  البطولت  مبختلف 
�سان رميو  التي جرت يف  الهواة  اأوملبياد  مب�سابقة 

الإيطالية العام املا�سي.
اأي ت�سارب بني عملها يف  اأن��ه لي�س هناك  واأك��دت 
هافل  فات�سالف  مطار  يف  الأج��ان��ب  �سرطة  �سلك 
ال�����دويل يف ب����راغ وب����ني ح��ي��ات��ه��ا اخل���ا����س���ة، التي 
مت��ار���س يف اإط���اره���ا ه��واي��ت��ه��ا ه���ذه، م��و���س��ح��ة اأن 
ب�سكل مرن  تتعامل معها  الأجانب  �سرطة  رئا�سة 
الهواية، حيث متنحها يف كثر من  وتتفهم هذه 
الأحيان اإجازات مدفوعة الثمن حتى تتدرب فيها 
بطولت  يف  امل�ساركة  قبل  �سيما  ل  مكثف،  ب�سكل 

كمال الأج�سام املحلية والدولية.
واعرتفت لينا اأن قيادة ال�سرطة ترحب بالن�ساطات 
ال��ت��ي ت��ق��وم بها خ���ارج اأوق����ات ال��ع��م��ل، لأن��ه��ا تلفت 
النتباه ب�سكل اإيجابي اإىل عمل ال�سرطة وجتعله 
اأن��ه جرى تكرميها عدة  اإىل  اأك��ر جاذبية، لفتة 
مرات من قبل قيادة ال�سركة بعد جناحها يف عدة 

م�سابقات دولية واأوروبية.


