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بتوجيهات خليفة وحممد بن را�شد وحممد بن زايد 
الهالل الأحمر يفتتح املرحلة الأوىل من 

امل�ساريع التنموية يف اأرخبيل �سقطرى اليمني
•• �سقطرى-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل(  )حفظه  �ل��دول��ة 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل 
�لأحمر �لإمار�تي .. �فتتح وفد �لهالل �لأحمر - �لذي يزور �شقطرى 
حاليا - �ملرحلة �لأوىل من �مل�شاريع �لتنموية �لتي تنفذها �لهيئة يف 

�لأرخبيل �ليمني.
�شاحب  توجيهات  �أن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
و�لإن�شانية  �لتنموية  للمبادر�ت  تعزيز�  تاأتي  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
�لتي تو�جه  �ليمنية  �ل�شاحة  �لإم��ار�ت على  دول��ة  بها  �لتي ت�شطلع 
حتديات �إن�شانية كبرية وجت�شد حر�س �لقيادة �لر�شيدة على �إظهار 
�أكرب قدر من �لت�شامن مع �ملتاأثرين ولفت �لنتباه ل�شعوبات �حلياة 
�لتي يو�جهونها. وقال �إن �لقيادة �لر�شيدة تتابع تطور�ت �لأو�شاع يف 
�ليمن وتد�عياتها �لإن�شانية وتوجه د�ئما بتكثيف �جلهود �لإغاثية 

و�لتنموية لتلبية �حتياجات �لأ�شقاء �ليمنيني يف �ملجالت كافة .
و�جب  �شقطرى  يف  �لأ�شقاء  بجانب  �ل��وق��وف  �أن  على  �شموه  و�شدد 
و�لعربية  �لإ�شالمية  وتقاليدنا  �حلنيف  ديننا  �إليه  يدعونا  �إن�شاين 
�أخ��رى لأن  �أو دول دون  وه��ذ� �لو�جب ل يتوقف عند ح��دود بعينها 
�أجل  �أكرب من �حل��دود و�للغات وما تقدمه �لإم��ار�ت من  �لإن�شانية 

�لأ�شقاء يعد تعبري� �شادقا عن �مل�شاعر �لنبيلة جتاههم.
)�لتفا�شيل �س2(

قمة �شعودية م�شرية لتعزيز العالقات اال�شرتاتيجية

�سلمان وال�سي�سي يتفقان على جمابهة التدخل يف �سوؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب

•• عدن-وكاالت:

مت��ك��ن��ت ق����و�ت �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي �م�����س ب��اإ���ش��ن��اد م���ن قو�ت 
مبع�شكر  �خلا�شة  �لت�شالت  �أب��ر�ج  ��شتعادة  من  �لتحالف 

خالد بن �لوليد غرب تعز.
�أن مدفعية �جلي�س �لوطني  و ذكرت وكالة �لأنباء �ليمنية 
�ل�شرقية  باجلبهة  ميكا   22 باللو�ء  �لأول  للقطاع  �لتابع 
م��ن حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز دم���رت ع��رب��ة م��درع��ة ت��اب��ع��ة للملي�شيا 
�لنقالبية بالقرب من مع�شكر �لت�شريفات.. م�شرية �إىل �أن 
نري�ن �جلي�س �لوطني ��شتهدفت �أحد قنا�شة �مللي�شيا قرب 

بو�بة �لت�شريفات و�أردته قتيال .
على �شعيد مت�شل ق�شفت قو�ت �جلي�س باملدفعية م�شادر 
�لأمن  مع�شكر  خلف  �لرتكي  وتبة  �ل�شالل  تبة  يف  �لنري�ن 
كانت  �أن  بعد  �إ�شكاتها  يف  وجنحت  �شوفتيل  وتبة  �مل��رك��زي 

�مليلي�شيا تق�شف منها �لأحياء �ل�شكنية باجلبهة �ل�شرقية .

و �شهدت مديرية موزع غرب تعز �نهيار�ت كبرية يف �شفوف 
بينهم  �ملو�جهات  يف  م�شلحني  ثمانية  ومقتل  �لنقالبيني 
مديرية  �أب��ن��اء  م��ن  كتيبة  �إل��ت��ح��ق��ت  فيما  ح��وث��ي��ة  ق��ي��اد�ت 
�شرق  و�لتحالف يف  �لوطني  باجلي�س  �لول  �أم�س  �لو�زعية 

�ملخا يف �إطار �لتح�شري�ت لعملية ع�شكرية و��شعة.
و �أ�شارت �لوكالة �إىل �أن تلك �لكتيبة ت�شم ع�شكريني خدمو� 
يف مع�شكر خالد بن �لوليد و�شيتولون مهمة حتديد �ملخابئ 

وتطهري �ملع�شكر من �لألغام.
و يف حمافظة �شعدة متكنت قو�ت �جلي�س �لوطني يف جبهة 
�لبقع من ��شتعادة جبال �شالطح ب�شكل كلي �شمال �ملحافظة 
�حلوثي  ميلي�شيا  مع  �ملنطقة  �شهدتها  عنيفة  معارك  بعد 

و�شالح �لنقالبية �م�س.
مباغتا على مو�قع  �لوطني هجوما  ق��و�ت �جلي�س  �شنت  و 
��شتعادة جبال �شالطح  �أ�شفر عن  ما  �لبقع  �لنقالبيني يف 
�آخرون  �مللي�شيا بجر�ح ولذ  �لع�شر�ت من  و�إ�شابة  وم�شرع 

بالفر�ر تاركني خلفهم كميات من �لأ�شلحة و�ملعد�ت.
�ل��ت��ح��ال��ف �ل��ع��رب��ي ق���د دم����رت تعزيز�ت  ك��ان��ت م��ق��ات��الت 
لالنقالبيني �لليلة قبل �ملا�شية كانت يف طريقها �إىل جبهة 
�لبقع قادمة من مركز حمافظة �شعدة ما �أدى �إىل م�شرع 

وجرح �أكرث من 06 م�شلحا تابعني للميلي�شيا �لنقالبية.
�شت  حمافظي  هادي  من�شور  عبدربه  �ليمني  �لرئي�س  دعا 
�ل�شعبية  باملقاومة  �للتحام  �إىل  �لبالد  ب�شمال  حمافظات 
�ملحافظات  حترير  ل�شتكمال  و�جلهود  �لإمكانات  وتوحيد 
�ليمنية كافة من بر�ثن �لقوى �لنقالبية �لغا�شمة �لتابعة 

للحوثي و�شالح و�ملدعومة من �إير�ن.
�لريا�س مع  وطالب هادي خالل �جتماع له �م�س مبدينة 
حمافظي ماأرب و�شعدة وحجة ورمية و�إب وذمار مب�شاعفة 
�ل��ت��ي ترتب�س  �ل��ت��ح��دي��ات  م�شتوى  �إىل  ل��الرت��ق��اء  �جل��ه��ود 
�حتادي  مي��ن  �إط���ار  يف  تطلعاته  لتحقيق  �ليمني  بال�شعب 

عادل وم�شتقر.
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خادم �حلرمني خالل مباحثاته مع �لرئي�س �مل�شري بالريا�س  )رويرتز(
حيث �تفق �جلانبان على �شرورة 
بني  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  تنمية 
�ملجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
و�لإمكانات  �لفر�س  و��شتثمار 
�ملتاحة لدى �لدولتني، مبا يلبى 

طموحات �ل�شعبني �ل�شقيقني.
�مل����ب����اح����ث����ات  خ���������الل  مت  ك�����م�����ا 
�مللفات  م����ن  ع�����دد  �����ش���ت���ع���ر�����س 
�لإقليمية، حيث �تفق �لزعيمان 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى 

على �أن �ملرحلة �لر�هنة و�لو�قع 
�لعربية  �ملنطقة  تعي�شه  �ل���ذي 
تن�شيق  م��ن  �مل��زي��د  ي�����ش��ت��وج��ب��ان 
�جل��ه��ود وت��ك��ث��ي��ف �ل��ت�����ش��اور بني 
ك���اف���ة �لأط���������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة على 
ل�شياغة  �ل����دول����ي����ة  �ل�������ش���اح���ة 
ملو�جهة  متكاملة  ��شرت�تيجية 
تلك �ل��ظ��اه��رة �ل��ت��ي ب��ات��ت تهدد 

�لعامل باأ�شره.
جمابهة  �أهمية  �لزعيمان  و�أك��د 

للوقوف  �ل���ع���رب���ى  و�ل��ت�����ش��ام��ن 
�شفاً و�حد�ً �أمام �لتحديات �لتي 
و�إنهاء  �ل��ع��رب��ي��ة،  �لأم����ة  ت��و�ج��ه 
�لأزم���������ات �ل���ت���ي مي����ر ب���ه���ا عدد 
ي�شاهم  مب��ا  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول  م��ن 
و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  ����ش��ت��ع��ادة  يف 
بتلك �لدول. وتناولت �ملباحثات 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  �أه�����م 
مكافحة  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  �ملنطقة 
�جلانبان  �ت��ف��ق  حيث  �لإره�����اب، 

•• الريا�ض-وكاالت:

�ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  عقد 
�شلمان  �مللك  �ل�شعودي  �لعاهل 
بن عبد�لعزيز يف ق�شر �ليمامة 
جل�شة  �لأح���د،  �م�س  بالريا�س، 
�لرئي�س  م��ع  ر�شمية  م��ب��اح��ث��ات 
�ل�شي�شي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  �مل�����ش��ري 
�لعالقات  خ��الل��ه��ا  ����ش��ت��ع��ر���ش��ا 
و�لريا�س  �لقاهرة  بني  �لوثيقة 
�لتدخل  ع��ل��ى جم��اب��ه��ة  و�ت��ف��ق��ا 
�لعربية  �ل����������دول  �������ش������وؤون  يف 
طبقا  �لإره�����اب،  مكافحة  وع��ل��ى 
ل���ل���م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م �ل���رئ���ا����ش���ة 

�مل�شرية. 
�ل�شعودية  �لأنباء  وكالة  وذك��رت 
�مللك  �أن  “و��س”  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�شلمان بن عبد �لعزيز ��شتعر�س 
م����ع �ل���رئ���ي�������س �مل�������ش���ري خالل 
�جلل�شة �لتي ح�شرها عدد كبري 
من �جلانبني »�لعالقات �لأخوية 
بني  �لتعاون  وجم��الت  �لوثيقة 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شقيقني،  �لبلدين 
ب��ح��ث م�����ش��ت��ج��د�ت �لأح������د�ث يف 

�ملنطقة«. 
يو�شف  ع�����الء  �ل�������ش���ف���ري  وق�������ال 
�ملتحدث �لر�شمي با�شم �لرئا�شة 
عقد�  �ل��زع��ي��م��ني  �إن  �مل�����ش��ري��ة، 

وفدى  بح�شور  مباحثات  جل�شة 
�لبلدين، ��شتهلها خادم �حلرمني 
�ل�شريفني بالرتحيب بالرئي�س، 
�لعالقات  وم��ت��ان��ة  عمق  م��وؤك��د�ً 
�لبلدين  جتمع  �لتى  �لتاريخية 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني. 
حر�س  �إىل  �شلمان  �مللك  و�أ���ش��ار 
�لت�شاور  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ب�������الده 
يحقق  مب��ا  م�شر  م��ع  و�لتن�شيق 
�لعربية  �لأم������ت������ني  م�������ش���ال���ح 
موؤكد�ً  و�شعوبهما،  و�لإ�شالمية 
ج���ان���ب  �إىل  �مل����م����ل����ك����ة  وق���������وف 
�شد  حربها  يف  �شيما  ول  م�شر 

�لإرهاب. 
و�أ����ش���اف �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ى �أن 
�عتز�زه  �أك���د  �مل�����ش��ري  �ل��رئ��ي�����س 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  بالعالقات 
م�شري�ً  �ل���ب���ل���دي���ن،  ب���ني  جت��م��ع 
�أو��شر  تدعيم  على  حر�شه  �إىل 
�شتى  يف  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �ل����ع����الق����ات 
تعزيز  يف  ي�شاهم  ومبا  �ملجالت، 
�ل���ع���م���ل �ل����ع����رب����ى �مل���������ش����رتك يف 
�لتحديات  خم��ت��ل��ف  م���و�ج���ه���ة 
�لتي يو�جهها �لوطن �لعربى يف 

�لوقت �لر�هن. 
و�أو����ش���ح �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي �أن 
ب�شاأن  �لت�شاور  �شهدت  �ملباحثات 
�لثنائية،  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع��دد 

كل حماولت �لتدخل يف �ل�شوؤون 
�لد�خلية للدول �لعربية، وقطع 
�لتي  �مل�������ش���اع���ى  ع���ل���ى  �ل���ط���ري���ق 
و�لنق�شام  �لفرقة  بث  ت�شتهدف 
�لأمن  على  �لأ�شقاء حفاظاً  بني 
ذلك  باعتبار  �ل��ع��رب��ى،  �ل��ق��وم��ى 
�أمن  لتحقيق  �لوحيد  �ل�شمان 

و��شتقر�ر �لدول �لعربية.
�لدعوة  �مل�شري  �لرئي�س  ووج��ه 
�لعزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  للملك 
ل����زي����ارة م�����ش��ر، وه����و م���ا رحب 
ب��ه �مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان، ووع���د باإمتام 

�لزيارة يف �أقرب فر�شة.
�إىل  �ل�������ش���ي�������ش���ى و�����ش����ل  وك��������ان 
كان  حيث  �م�س  �شباح  �لريا�س 
�حلرمني  خ�����ادم  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه  يف 
�شلمان بن عبد  �مللك  �ل�شريفني 

�لعزيز.
�ل�شتقبال  م���ر�����ش���م  و�أق���ي���م���ت 
مت  �ل�شيف  للرئي�س  �لر�شمية 
خاللها ��شتعر��س حر�س �ل�شرف 

وعزف �ل�شالمني �لوطنيني.
�لديو�ن  �إىل  �لزعيمان  وت��وج��ه 
�مل���ل���ك���ى ب��ق�����ش��ر �ل���ي���م���ام���ة حيث 
�شعودية  م�����ش��ري��ة  ق��م��ة  ع��ق��دت 
�لأمر�ء  من  كبري  عدد  ح�شرها 
و�ل�������وزر�ء وك���ب���ار �مل�����ش��وؤول��ني يف 

�ململكة.

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي���ط���ع���ن 4 
اأب��ي��ب اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن يف ت��ل 

•• القد�ض املحتلة-رويرتز:

�إن  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  ق��ال��ت 
�أربعة  و�أ���ش��اب  طعن  فل�شطينيا 
�أ����ش���خ���ا����س ب����ج����روح ط��ف��ي��ف��ة يف 
�أن  قبل  �م�����س  �أب��ي��ب  بتل  �شاطئ 
�لإ�شعاف  خدمة  وقالت  تعتقله. 
�أ�شخا�س  �أرب��ع��ة  �إن  �لإ�شر�ئيلية 
�خلم�شينات  يف  ث���الث���ة  ب��ي��ن��ه��م 
م���ن �ل��ع��م��ر و�ل����ر�ب����ع ي��ب��ل��غ من 
بجروح  �أ�شيبو�  عاما   70 �لعمر 

طفيفة.
�ىل ذلك، �أوقفت �شرطة �لحتالل 
�شتة �إ�شر�ئيليني متهمني بتنفيذ 
ترقى  فل�شطينيني  �شد  هجمات 

�إىل �أعمال �إرهابية وعن�شرية.
�ملوقوفني  �إن  �ل�����ش��رط��ة  وق��ال��ت 
�شكاكني  ��شتخد�مهم  يف  ي�شتبه 
وع�شيا وق�شبانا حديدية لتنفيذ 

قتلى بق�سف اإ�سرائيلي على موقع ع�سكري بالقنيطرة
•• عوا�سم-وكاالت:

قتل ثالثة مقاتلني مو�لني للنظام �ل�شوري و�أ�شيب �ثنان جر�ء ق�شف 
�إ�شر�ئيلي على مع�شكر تابع ملجموعات قو�ت �لدفاع �لوطني يف منطقة 
�لقنيطرة )جنوب �شوريا(، وفق ما نقلته وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية عن 

م�شدر يف هذه �لقو�ت.
و�أفاد �مل�شدر �لذي رف�س �لك�شف عن هويته باأن �عتد�ء �إ�شر�ئيليا على 
مع�شكر نبع �لفو�ر �لتابع لقو�ت �لدفاع �لوطني يف �لقنيطرة �أوقع ثالثة 
�شهد�ء وجريحني. ووقع �لق�شف �لإ�شر�ئيلي �شباحا، ومل ُيعرف بعد �إذ� 

كان ناجما عن ق�شف �شاروخي �أو غارة جوية.
من جهتها، نفت م�شادر �أمنية �إ�شر�ئيلية �أن يكون �شالح �جلو �لإ�شر�ئيلي 

قد هاجم مو�قع للجي�س �ل�شوري يف �جلولن فجر �م�س �لأحد.
�مل��رة �لأوىل  �إنها لي�شت  وق��ال مر��شل �جلزيرة يف درع��ا عمر �حل��ور�ين 
�لذي يتعر�س فيه هذ� �ملع�شكر للق�شف من قبل �لطري�ن �لإ�شر�ئيلي 
�إ�شافة �إىل تدمري  �أ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى  �إذ  لكنها �لأعنف، 
م�شتودع لالأ�شلحة. وتعد قو�ت �لدفاع �لوطني �لتي تاأ�ش�شت عام 2012 
�ملو�لية  �لف�شائل  �أب��رز مكونات  �أل��ف مقاتل  ت�شعني  وت�شم يف �شفوفها 
ووجهت  ع��دة.  جبهات  على  جانبه  �إىل  تقاتل  وه��ي  �ل�����ش��وري،  للجي�س 
�إ�شر�ئيل منذ عام 2013 �شل�شلة �شربات يف �شوريا طالت �أهد�فا �شورية 

و�أخرى حلزب �هلل �للبناين �لذي يقاتل �إىل جانب �لنظام.

�إميانويل ماكرون يديل ب�شوته يف �لنتخابات  )� ف ب(

د�شاترة و�لنه�شة يف ور�شة عمل م�شرتكة
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هادي يدعو 6 حمافظني يف ال�شمال لاللتحام باملقاومة 

ال�سرعية تتقدم يف عدة مواقع .. وانهيارات يف �سفوف امليلي�سا

اإقبال فرن�شي على الت�شويت يف انتخابات الرئا�شة و�شط مناف�شة �شديدة 

نتائج اأولية تظهر ت�سدر ماكرون اجلولة الأوىل
يابانية  اأمريكية  م��ن��اورات 
ال��ه��اديء املحيط  غ��رب  يف 

•• طوكيو-وكاالت:

�لأمريكية  �لطائر�ت  بد�أت حاملة 
و�لقطع  فين�شون  ك��ارل  �لعمالقة 
�حلربية �ملر�فقة لها �أم�س مناور�ت 
م�شرتكة مع �لبحرية �ليابانية يف 
غرب �ملحيط �لهادي، ح�شبما �أعلنت 
وز�رة �لدفاع �ليابانية بعد �أيام من 
م��ك��ان وجودها.  ب�����ش��اأن  �ل��غ��م��و���س 
وت���وج���د �مل��ج��م��وع��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف 
بني  للتوتر  جت��دد�  ت�شهد  منطقة 
كوريا �ل�شمالية و�لوليات �ملتحدة 
�لنووية  يانغ  بيونغ  بر�مج  ب�شبب 
تكهنات  وت�����ش��ري  و�ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة. 
بتجربة  �ل�شمالية  كوريا  قيام  عن 

نووية �شاد�شة و�شيكة.
وتر�فق حاملة �لطائر�ت مدمرتان 
قاذف  وط��ر�د  لل�شو�ريخ  قاذفتان 
�لدفاع  ل���وز�رة  ووف��ق��ا  لل�شو�ريخ. 
�شت�شتمر  �مل��ن��اور�ت  ف��اإن  �ليابانية، 

�أياما عدة.

•• باري�ض-وكاالت:

�أول���ي���ة غ��ري ر�شمية  �أرق�����ام  �أظ���ه���رت 
�لنتخابات  م���ن  �لأوىل  ل��ل��ج��ول��ة 
مر�شح  ت�شدر  �لفرن�شية  �لرئا�شية 
�إميانويل ماكرون  �لأمام  �إىل  حركة 
نتائج �لقرت�ع �لذي �شهدته فرن�شا 
�م�����س ب��ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ن��ح��و 24 يف 
�ملائة من �لأ�شو�ت يليه زعيمة حزب 
�جل��ب��ه��ة �ل��وط��ن��ي��ة �مل��ت��ط��رف مارين 

لوبن ب� 22 يف �ملائة« .
�أجرته  ل���ل���ر�أي  ����ش��ت��ط��الع  ك�����ش��ف  و 
�لتلفزيون  و  �لإذ�ع���������ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لبلجيكي و�شط عينة من �لناخبني 
مر�كز  مغادرتهم  �أثناء  �لفرن�شيني 
�لقرت�ع �أن مر�شح �ليمني فر�ن�شو� 
فيون �حتل �ملرتبة �لثالثة ب20.5 
�أق�شى  مب��ر���ش��ح  م��ت��ب��وع��ا  �مل���ائ���ة  يف 

�لي�شار جان لوك ميلون�شون.
�لإدلء  �ل��ف��رن�����ش��ي��ون  و�����ش���ل  وق����د 

من اأجل حتقيق امل�شاحلة ال�شاملة:
تون�س: لأول مرة د�ساترة والنه�سة حتت خيمة واحدة 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

عربرّ �حلزب �لد�شتوري �حلر عن رف�شه للربوتوكول �لذي �أبرم �ل�شبت 
�حلركتني  ب��ني  �مل�����ش��احل��ة  لتحقيق  و�إ�شالميني”  “د�شتوريني  ب��ني 
�أن  م��وؤك��د�  للغر�س،  م�شرتكة  جلنة  وتكوين  و�لإ�شالمية  �لد�شتورية 
قبل  م��ن  مو�فقة  ول  تكليف  دون  م��ن  مت  م�شقط  “�تفاق  ه��و  �لت��ف��اق 

�لقو�عد �لد�شتورية �لعري�شة«.                         )�لتفا�شيل �س12(

غمو�س هذه �ل�شتحقاقات.
�لفرن�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
 28.54% �إن ن�شبة �مل�شاركة بلغت 
�شناديق  فتح  م��ن  �شاعات  �أرب���ع  بعد 
�لقرت�ع. وتعترب هذه �لن�شبة عالية 
يف  �مل�شاركة  ن�شبة  عن  قليال  وتزيد 

من  �لأول  �ل�������دور  يف  ب���اأ����ش���و�ت���ه���م 
وقت  يف  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة،  �لن���ت���خ���اب���ات 
�أفادت �ل�شلطات �لفرن�شية باأن ن�شبة 
�لت�شويت قاربت %30 بعد �شاعات 
من �نطالق �لقرت�ع، و�شط مناف�شة 
�شديدة بني �ملر�شحني مما يزيد من 

يف  �ل�شابقة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
2012 �لتي بلغت %28.29 عند 
 31.21% �لنهار، مقابل  منت�شف 
تعبئة  م�شتوى  ويبقى   ،2007 عام 
�ملجهولة  �ل��ع��و�م��ل  �أح���د  �ل��ن��اخ��ب��ني 
�ملح�شوم  غ��ري  �ل���ش��ت��ح��ق��اق  ه���ذ�  يف 

�لنتائج.
م���ر����ش���ح حركة  م�����ن  ك�����ل  وي���ع���ت���رب 
نيكول  فرن�شا( )ميني(  يا  )�نه�شي 
دوبون �إينيان ومر�شحة حركة ن�شال 
ناتايل  �لر�ديكايل(  )�لي�شار  �لعمال 
�لذين  �ملر�شحني  ل  �أورّ بني  من  �آرت��و 

�أدلو� باأ�شو�تهم يف �لقرت�ع.
�ل�شرت�كيني  يليهما كل من مر�شح 
“�حلزب  وم���ر����ش���ح  �آم��������ون،  ب����ون����و� 
للر�أ�شمالية”  �مل��ن��اه�����س  �جل���دي���د 
بوتو،  فيليب  �ل��ر�دي��ك��ايل(  )�لي�شار 
ومر�شح �لحتاد �جلمهوري �ل�شعبي 
و�ملر�شح  �أ�شيلينو،  فر�ن�شو�  )مي��ني( 

�مل�شتقل جاك �شيميناد.

ت����دري����ب����ات م�����س��ري��ة-
الأحمر  البحر  يف  اأمريكية 

•• القاهرة-رويرتز:

�م�س  �مل�شرية  �ل��دف��اع  وز�رة  قالت 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  م��ن  وح����د�ت  �إن 
�مل�شرية و�لأمريكية بد�أت تدريبات 
�لأح�����م�����ر  �ل����ب����ح����ر  م�������ش���رتك���ة يف 
بينها  م����ن  دول  ����ش���ت  مب�������ش���ارك���ة 
�ل�شعودية و�لكويت ب�شفة مر�قب.

وقالت �لوز�رة يف بيان على موقعها 
فعاليات  �نطلقت  �لن��رتن��ت  ع��ل��ى 
�ل�����ت�����دري�����ب �ل����ب����ح����رى �مل�������ش���رتك 
�لن�شر  �لأم��ري��ك��ى حت��ي��ة  �مل�����ش��رى 
2017 �ل��ذى جتريه وح��د�ت من 
�لقو�ت �لبحرية للبلدين، وي�شتمر 
�لإقليمية  �مل��ي��اه  بنطاق  �أي���ام  لعدة 

بالبحر �لأحمر.
ي�شمل  �ل����ت����دري����ب  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
قتال  �أع����م����ال  و�إد�رة  “تخطيط 
بالتعاون مع  نهار� وليال  م�شرتكة 
ل��ت��اأم��ني منطقة  �ل���ق���و�ت �جل���وي���ة 
�ملختلفة،  �لتهديد�ت  �شد  بحرية 
�ملعاونة  �أع���م���ال  ع��ل��ى  و�ل���ت���دري���ب 
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات خليفة وحممد بن را�شد وحممد بن زايد 

 الهالل الأحمر يفتتح املرحلة الأوىل من امل�ساريع التنموية يف اأرخبيل �سقطرى اليمني

�سنوات  10 خالل  ال�سعراء  اأمري  و  املليون  �ساعر  برناجمي  يف  تاألقوا  اإماراتيا  �ساعرا    50
•• اأبوظبي-وام:

�أكد عي�شى �شيف �ملزروعي نائب رئي�س جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج 
�أنرّ �لأدب �لعربي متكرّن من خالل برناجمي �شاعر  �لثقافية و�لرت�ثية 
مكانته،  على  و�ملحافظة  جم��ده  ��شتعادة  م��ن  �ل�شعر�ء  �أم��ري  و  �ملليون 
�لإعالم  ع�شر  �لتقليدي  �ل�شعر  �لتلفزيونية  �لرب�مج  �أدخلت  وبذلك 

�حلديث و�أعادته �إىل زمنه �لذهبي.
و�أ�شار �إىل �أن �لإمار�ت تفتح �أبو�بها لتحت�شن على �أر�شها �لطيبة جميع 
�ملو�هب �لأدبية و�لعلمية من خمتلف �أنحاء �لعامل، لأنرّ �لعلم و�لثقافة 
هما �ملعيار �حلقيقي �لذي يعك�س �شورة �أية �أمة، وبدون عقول �ملُبدعني 
ما  وهو  ر�شمها  على  عزمنا  �لتي  بال�شورة  �خل��روج  وقلوبهم ل ميكننا 

�ل�شيخ  �شمو  م��وؤخ��ر�ً  �أطلقه  �ل��ذي  �مل��و�ه��ب  تنمية  برنامج  مع  ين�شجم 
�أبوظبي  �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإم��ارة  هز�ع بن ز�يد 
بتوجيهات ومتابعة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�كت�شاف مو�هب  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ب��ادرة  �أنرّ ه��ذه  �مل��زروع��ي  و�أك���د 
�لثقايف  �لإن��ت��اج  يف  �ملُ�شاهمة  على  �ل��ق��ادرة  �لطاقات  و�إط���الق  �لنا�شئة، 
�مل�شرقة لأب��وظ��ب��ي و  �ل�����ش��ورة �حل�����ش��اري��ة  و�ل��ف��ن��ي، ومب��ا يتنا�شب م��ع 
�لإمار�ت ولقد �شهدت �لرب�مج �ل�شعرية �لفريدة �لتي �أطلقتها �أبوظبي 
خالل 10 �شنو�ت منذ �ملو�شم 2006-2007 جناحا منقطع �لنظري، 
�ل�شعر  وو�شل  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  باملاليني  م�شاهدون  وتابعها 
نالو� ما ي�شتحقونه من  �ل�شعر�ء قد  �أن  �إىل  �إىل كل بيت عربي. ولفت 

�ل�شحافة �لغربية ب�شكل  �أي�شاً  �هتمام �إعالمي غري م�شبوق، وتابعتهم 
ملفت. وذل��ك يف ظل هيمنة �لرب�مج غري �لهادفة على عدد كبري من 
، 521 �شاعر� ً تر�وحت �أعمارهم بني  �لف�شائيات �لعربية. .و�ليوم فاإنرّ
ُتتيح  منا�شبة  �إعالمية  منابر  قبل  من  لهم  تتوفر  مل  �شنة   45-18
ظهورهم - ��شتطاعت �أبوظبي تقديهم لع�شاق �ل�شعر �لعربي و�أ�شحو� 
جنوما ً يف �شماء �لإع��الم، منهم 336 �شاعر� ً من 17 دولة عربية يف 
برنامج �شاعر �ملليون منذ عام 2006، و 185 �شاعر�ً من 21 دولة يف 

برنامج �أمري �ل�شعر�ء منذ عام 2007.
وذكر �ملزروعي �أنرّ من بني هوؤلء �ل�شعر�ء �ملوهوبني 50 �شاعر�ً ُمبدعاً 
 8 و  �ملليون،  �شاعر  برنامج  يف  �إمار�تياً  �شاعر�ً   42 �لإم���ار�ت  دول��ة  من 
�شعر�ء �إمار�تيني يف برنامج �أمري �ل�شعر�ء ، ونحن نفخر يف �أبوظبي �أننا 

كنا �لو�شيلة �لتي عملت على �كت�شافهم.
 7 �أ���ش��ل  م��ن  �لأول  �ملو�شم  يف  �ل�شعر�ء  �أم��ري  لقب  �لإم����ار�ت  وح�شدت 
مو��شم بف�شل �شاعرها �ملعروف كرمي معتوق. كما ح�شدت لقب �شاعر 
�ملليون يف �ملو�شم �خلام�س بف�شل �شاعرها �ملتاألق ر��شد �أحمد �لرميثي، 
ويف �ملو�شم �ل�شاد�س بف�شل �شاعرها �ملتميز �شيف �شامل �ملن�شوري، وذلك 
�أ�شل  �ألقاب من   3 �لإم���ار�ت بذلك على  7 مو��شم، لتح�شل  �أ�شل  من 
14 لقباً تناف�س عليها مئات �ل�شعر�ء �لعرب يف كل من �أمري �ل�شعر�ء و 
�شاعر �ملليون . و�أكد �ملزروعي �أنرّ هذه �لرب�مج متنح �لفر�شة لأي ُمبدع 
�حلق  �مل�شاهدين  تعطي  كما  �لفردية،  موهبته  �أ�شا�س  على  للم�شاركة 
�لتقاليد �جلماهريية  �لت�شويت �لأمر �لذي يعني تطور�ً جذرياً يف  يف 

�لعربية.

•• �سقطرى-وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�آل نهيان ممثل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .. 
�فتتح وفد �لهالل �لأحمر - �لذي 
�ملرحلة   - ح��ال��ي��ا  ���ش��ق��ط��رى  ي����زور 
�لتنموية  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  �لأوىل 
�لأرخبيل  يف  �لهيئة  تنفذها  �لتي 

�ليمني.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل 
تعزيز�  تاأتي  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
و�لإن�شانية  �لتنموية  ل��ل��م��ب��ادر�ت 
�لإم���ار�ت  دول��ة  بها  ت�شطلع  �لتي 
تو�جه  �لتي  �ليمنية  �ل�شاحة  على 
وجت�شد  ك��ب��رية  �إن�شانية  حت��دي��ات 
ح���ر����س �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة على 
�إظهار �أكرب قدر من �لت�شامن مع 
�ملتاأثرين ولفت �لنتباه ل�شعوبات 

�حلياة �لتي يو�جهونها.
�ل��ر���ش��ي��دة تتابع  �ل��ق��ي��ادة  �إن  وق���ال 
�ليمن  يف  �لأو��������ش�������اع  ت�����ط�����ور�ت 
وتوجه  �لإن�����ش��ان��ي��ة  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا 
�لإغاثية  �جل��ه��ود  بتكثيف  د�ئ��م��ا 
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  و�ل���ت���ن���م���وي���ة 
�ملجالت  يف  �ل��ي��م��ن��ي��ني  �لأ����ش���ق���اء 

كافة .
�لوقوف  �أن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و����ش���دد 

من  مل�شتحقيها  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��ع��ون 
و�لأزمات  �ل��ك��و�رث  م��ن  �ملتاأثرين 
كل  ب��ل يف  وح��ده��ا  �ليمن  لي�س يف 
م��ك��ان و�ل���ذي ورث��ت��ه م��ن �ملوؤ�ش�س 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لو�لد  له  �ملغفور 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
وت�شري عليه قيادتنا �لر�شيدة �لتي 
مل حت���د ع��ن��ه لأن����ه مب��ث��اب��ة روؤي����ة 
حكيمة ونظرة ثاقبة و�إرث متفرد 
�لنوعية  باملبادر�ت  و طريق ممهد 
و�لإيجابية و�لتي و�شعت �لإمار�ت 
من  تعمل  �لتي  �ل���دول  م�شاف  يف 
�أج���ل �لإن�����ش��ان �أي��ن��م��ا ك��ان وت�شعى 
لإ�شعاده وح�شوله على حقوقه يف 
�حلياة و�لعي�س �لكرمي من خالل 
وم�شاريع  ب���ر�م���ج  م���ن  ت��ن��ف��ذه  م���ا 
تعزز جمالت �لتنمية يف �ل�شاحات 

و �ملناطق �له�شة .
وق���ال �أم���ني ع���ام �ل��ه��الل �لأحمر 
�لرب�مج  بعناية  در�شت  �لهيئة  �إن 
و�مل�����ش��اري��ع �حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي �شرعت 
�ل��ك��ارث��ة �لتي  ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ق��ب  يف 
حل��ق��ت ب��الأرخ��ب��ي��ل ك��ون��ه��ا تخدم 
�ملت�شررين  م��ن  و����ش��ع��ة  ق��ط��اع��ات 

من �لأعا�شري.
عملت  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�ملحلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لتنموية  �أهد�فها  لتحقيق  هناك 
وذل���ك م��ن خ���الل �ت��ف��اق��ي��ة تعاون 
�أرخبيل  حمافظة  مع  توقيعها  مت 
و  �لتنمية  جهود  لتعزيز  �شقطري 
�لإع��م��ار يف �جل��زي��رة حيث مولت 
�لهيئة مبوجبها عدد� من �لرب�مج 
�لإن�شانية و�مل�شاريع �لتنموية �لتي 
وها  ق��ي��ا���ش��ي  زم����ن  يف  �ل���ن���ور  ر�أت 
�ليوم تقف �شاهدة على حجم  هي 
�لعمل  و  �لتوجه  و �شدق  �لإجن��از 
من �أجل تخفيف �ملعاناة �لإن�شانية 

لأهلنا يف �شقطرى .

بجانب �لأ�شقاء يف �شقطرى و�جب 
�إن�شاين يدعونا �إليه ديننا �حلنيف 
و�لعربية  �لإ���ش��الم��ي��ة  وت��ق��ال��ي��دن��ا 
ي���ت���وق���ف عند  �ل����و�ج����ب ل  وه������ذ� 
�أخرى  دون  دول  �أو  بعينها  ح��دود 
�حلدود  م��ن  �أك���رب  �لإن�شانية  لأن 
�لإم��ار�ت من  و�للغات وما تقدمه 
�شادقا  تعبري�  يعد  �لأ���ش��ق��اء  �أج��ل 

عن �مل�شاعر �لنبيلة جتاههم.
و�أ�شاف �شموه �أن �لإمار�ت وقيادتها 
�لر�شيدة مل تكن يف يوم من �لأيام 
بعيدة عن �لتحديات �لإن�شانية يف 
�شقطرى .. م�شري� �إىل �أن �لدولة 
ه��ن��اك منذ عقود  م��ت��و�ج��دة  ظلت 
وم�شاريعها  �لإن�شانية  برب�جمها 
ط����ال����ت معظم  �ل����ت����ي  �ل���ت���ن���م���وي���ة 
�مل���ن���اط���ق يف ���ش��ق��ط��رى وم����از�ل����ت 
تعمل بقوة لتخفيف �ملعاناة و�شون 

�لكر�مة �لإن�شانية .
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�أن هذه �مل�شاريع يف �شقطرى تعترب 
يف  نوعية  ونقلة  متقدمة  خ��ط��وة 

هذ�  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ب���ادر�ت  �أن  �إىل 
بالتقدير و�لحرت�م  كللت  �ل�شدد 

من �لأ�شقاء �ليمنيني .
وك��ان��ت هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر قد 
�لقيادة  توجيهات  تنفيذ  يف  ب��د�أت 
�لر�شيدة باإن�شاء عدد من �مل�شاريع 
�أع���ق���اب  �ل���ت���ن���م���وي���ة �حل���ي���وي���ة يف 
�شربت  �ل��ت��ي  �ملتتالية  �لأع��ا���ش��ري 
�لأع���و�م  �أرخ��ب��ي��ل �شقطرى خ��الل 

�ملا�شية.
وت�����ش��م��ن��ت م�����ش��اري��ع �ل��ه��ي��ئ��ة - يف 
ز�يد  �ل�شيخ  مدينة   - �ل�شدد  هذ� 
منزل   356 م����ن  ت���ت���ك���ون  �ل���ت���ي 
و  �لتعليمية  و  �ل�شحية  مبر�فقها 
�خلدمية �لأخرى و�إن�شاء و�شيانة 
42 ف�شال در��شيا يف 14 مدر�شة 
وت���وف���ري �مل��ع��ي��ن��ات �ل��در����ش��ي��ة من 
ح��و����ش��ي��ب وغ��ريه��ا ل��ل��ط��الب �إىل 
و�شيانة  رو�����ش����ة  �إن�������ش���اء  ج���ان���ب 
و�إن�شاء  م�����ش��ج��د�   44 وت���اأه���ي���ل 
كيلو مرت�   75 مياه بطول  �شبكة 
�إن�����ش��اء ح��اج��ز بحري  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

حديقة  ت�شمنت  ترفيهية  مر�فق 
لالأطفال وملعب لكرة �لقدم .

وفد  ح�����ش��ر   .. �آخ������ر  حم�����ور  ويف 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي - خالل 
زيارته ل�شقطرى - مر��شم �لزفاف 
�جلماعي �لذي نفذته �لهيئة ل� 40 
�لأرخبيل  �شكان  م��ن  و�شابة  �شابا 
���ش��م��ن ج��ه��وده��ا ل��ت��ي�����ش��ري �ل����زو�ج 
يف  حلمهم  وحتقيق  �ل�شباب  على 
�لجتماعي  و  �لأ���ش��ري  �ل�شتقر�ر 

و �لنف�شي.
ومعينات  �أج����ه����زة  �ل���وف���د  و���ش��ل��م 
�حلا�شب  لكلية  وحو��شيب  در��شية 
قدر�تها  لدعم  �جل��زي��رة  يف  �لآيل 
تفقد  فيما   .. و�لأكادميية  �لفنية 
�لزيارة عدد� من �مل�شاريع �لتنموية 
�لأخرى �لتي ل تز�ل حتت �لإن�شاء 
ووقف على �شري �لعمل بها ون�شبة 

�لجناز .
عتيق  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  و�أك���������د 
بهذه  ل����ه  ك��ل��م��ة  يف   - �ل���ف���الح���ي 
�ملنا�شبة - �أن �لإمار�ت كانت �شباقة 

�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  جهود 
�لتنموية يف �لأرخبيل �لذي يو�جه 
كثرية  وتنموية  �إن�شانية  حتديات 
�لتي  �لطبيعية  �ل���ك���و�رث  ب�شبب 

يتعر�س لها من حني لآخر.
�ل��ه��ي��ئ��ة يف هذ�  م���ب���ادرة  �إن  وق����ال 
مل�شوؤوليات  جت�شيد�  ت��اأت��ي  �ل�شدد 
�لإمار�ت �لإن�شانية جتاه �لأ�شقاء يف 
�ليمن وتتويجا للعالقات �ملتميزة 
بني �لبلدين و�أو��شر �لقربى �لتي 
�ل�شقيقني..  �ل�شعبني  ب��ني  تربط 
من  ت��ع��ت��رب  �ل���ي���م���ن  �أن  م�����ش��ي��ف��ا 
�لهيئة  فيها  تعمل  �لتي  �ل�شاحات 
يف  كبرية  م�شاحة  لها  وتفرد  بقوة 

خططها وبر�جمها �لإن�شانية .
لن  �لهيئة  �أن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و���ش��دد 
تدخر و�شعا يف تعزيز دورها �لر�ئد 
�ليمن  يف  �لإن�شانية  �ل�شاحة  على 
و�لقيام مب�شوؤوليتها جتاه �لأ�شقاء 
�حتياجاتهم  تلبي  �لتي  بال�شورة 
يف  تطلعاتها  وحت��ق��ق  �ل�����ش��روري��ة 
درء �ملخاطر �ملحدقة بهم .. لفتا 

�ل�شمكي  �لإن�����ز�ل  م��رك��ز  حل��م��اي��ة 
 100 وتوفري  حديبو  بالعا�شمة 
�ل��ذي��ن ميتهنون  ل���الأه���ايل  ق����ارب 
�شيد �لأ�شماك ويعترب من م�شادر 

�لدخل �لرئي�شية يف �لأرخبيل.
�جل����ان����ب  �ل����ه����ي����ئ����ة  ت����غ����ف����ل  ومل 
حيث  و�أ�شرهم  لل�شكان  �لرتفيهي 
�أن�شاأت حديقتني عامتني وملعبني 
 7 ت��وزي��ع  �إىل  �إ�شافة  �ل��ق��دم  لكرة 
�ملو�د  ت�شمنت  غ��ذ�ئ��ي  ط��رد  �آلف 

�لغذ�ئية �لأ�شا�شية .
و�ف���ت���ت���ح وف�����د �ل����ه����الل �لأح����م����ر 
�لدكتور  �شعادة  برئا�شة  �لإمار�تي 
عام  �أم��ني  �لفالحي  عتيق  حممد 
�لهيئة ير�فقه عدد من �مل�شوؤولني 
�مل�شاريع  م����ن  ج���ان���ب���ا  �ل��ي��م��ن��ي��ني 
و�لتي  ����ش���ق���ط���رى  يف  �ل���ت���ن���م���وي���ة 
ت�شمنت �ملرحلة �لأوىل من مدينة 
 161 على  و��شتملت  ز�ي��د  �ل�شيخ 
م�شرتكة  ومدر�شة  وع��ي��ادة  منزل 
ل���الأه���ايل وم�شجد  ع���ام  وجم��ل�����س 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  م�����ش��ل   600 ي�����ش��ع 

كد�أبها د�ئما يف تلبية ند�ء �لو�جب 
�أع����ق����اب �ل����ك����و�رث  �لإن���������ش����اين يف 
�لتي  و�لأع�����ا������ش�����ري  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
خالل  �شقطرى  �أرخ��ب��ي��ل  ���ش��رب��ت 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة وحت��رك��ت عرب 
�لأحمر  �لهالل  �لإن�شاين  ذر�ع��ه��ا 
�لإم���ار�ت���ي جت��اه �لأ���ش��ق��اء وعززت 
�لإن�شانية  لأو�شاعهم  ��شتجابتها 
م���ن م��ن��ط��ل��ق �إن�������ش���اين ب��ح��ت دون 

�لنظر لأي م�شالح ذ�تية.
�ل�شعبني  يربط  ما  �أن  على  و�شدد 
و�شائج  م���ن  و�ل��ي��م��ن��ي  �لإم����ار�ت����ي 
وعالقات  �لتاريخ  عمق  يف  �شاربة 
�أخ��وي��ة و���ش��الت ق��رب��ى �أق���وى من 
�أي �عتبار�ت �أخرى فامل�شري و�حد 
و�لهم م�شرتك وبالتايل ما نقدمه 
�إن�شاين  و�ل��ت��ز�م  علينا  و�ج���ب  ه��و 
و�أخالقي جتاه �لأ�شقاء ولن ندخر 
و�شعا يف �لقيام به يف كل �لأحو�ل و 

�لظروف .
هو  ه����ذ�  �أن  �ل���ف���الح���ي  و�أ�����ش����اف 
ن��ه��ج �لإم������ار�ت �ل���د�ئ���م يف تقدمي 

بح�شور املدير التنفيذي لوكالة اأنباء االإمارات 

وكالت النباء العربية ونظريتها الفرن�سية يبحثان التعاون يف جمال التدريب والتن�سيق
•• باري�ض -وام:

�ل��ع��رب��ي��ة ونظريتها  �ت��ف��ق��ت وك����الت �لأن���ب���اء 
و�ل�شتفادة  �ل��ت��ع��اون  زي����ادة  ع��ل��ى  �لفرن�شية 

�ملتبادلة بني �لطرفني.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��ب��اح��ث��ات وف���د م��ن روؤ�شاء 
وم����در�ء وك����الت �لأن���ب���اء �ل��ع��رب��ي��ة م��ع رئي�س 
ه���وغ يف  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة 
باري�س حيث جرى  �لرئي�شي يف  �لوكالة  مقر 
�لوكالة  ب��ني  �لقائمة  �لتعاون  ع��الق��ات  بحث 
�لفرن�شية و�لوكالت �لعربية يف جمالت عدة 
و�لتكوين  و�ل��ت��اأط��ري  �ل��ت��دري��ب  جم��ال  بينها 
وتبادل  و�ل���ت�������ش���اور  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

�ملعلومات بني �لطرفني.
ح�شر �لجتماع �شعادة حممد جالل �لري�شي 
و�م  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�أم��ني ع��ام �حت��اد وكالت  �أي��ار  و�لدكتور فريد 
�لأن���ب���اء �ل��ع��رب��ي��ة وم��ع��ايل ع��ب��د �هلل ب��ن فهد 
�ل�شعودية  �لأنباء  �حل�شني رئي�س هيئة وكالة 
وع����دد م��ن م����در�ء و روؤ����ش���اء وك����الت �لأنباء 

�لعربية.
ورحب رئي�س وكالة �لنباء �لفرن�شية يف كلمة 
له باملنا�شبة بال�شادة مدر�ء و روؤ�شاء �لوكالت 
�لعربية م�شيد� مب�شتوى �لتعاون �لذي بلغته 
�لفرن�شية  �ل���وك���ال���ة  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات 
ونظري�تها �لعربية مبا يخدم �جلمهور �لذي 

�ملو�د  �ن���و�ع  جميع  يف  �ل��وك��الت  �ل��ي��ه  تتوجه 
�ل�شيا�شة  �أخبار  بينها  و�لتحليلية  �لإخبارية 
و �لق��ت�����ش��اد و�ل��ري��ا���ش��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل���رت�ث 

وغريها.
�ل�����ش��ي��دة مي�شال  ق��دم��ت  و خ���الل �لج��ت��م��اع 
لرييدون مديرة �لأخبار يف �لوكالة �لفرن�شية 
�شيوف  �أم���ام  وتو�شيحيا  م�شتفي�شا  عر�شا 
تا�شي�س  تاريخ  عن  �شروحات  ت�شمن  �لوكالة 
و�أق�شامها وخدماتها  �لفرن�شية  �لنباء  وكالة 
و���ش��ب��ك��ات��ه��ا وف��روع��ه��ا وع����دد �ل��ع��ام��ل��ني فيها 

وجمالت تخ�ش�شهم.

�إمكانية  �ملجتمعون  بحث  �لجتماع  خ��الل  و 
ت��ق��وي��ة ���ش��ب��ل �ل���ت���ع���اون ب���ني وك���ال���ة �لن���ب���اء 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة و�ل����وك����الت �ل��ع��رب��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
للطرفني  مر��شلون  بها  يوجد  �لتي  �ملناطق 
معلومة  �أو  خ���رب  لأي  �ل���وك���ال���ة  ن�����ش��ر  ع��ن��د 
مغلوطة وت�شحيحها و�حلر�س على �أن ل يتم 

�لربط يف �أخبارها بني �لإرهاب و�لإ�شالم.
�لعربية م�شوؤويل  �لنباء  وك��الت  ونا�شد وفد 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى تفادي  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ن��ظ��ريت��ه��م 
ذ�ت حمولت  ك��ل��م��ات  �و  ت��ع��ب��ري�ت  ����ش��ت��خ��د�م 
بوحدة  مت�س  �و  دينية  �و  عرقية  �و  طائفية 

�لدول و هوياتها �لوطنية، خا�شة و �ن بع�س 
�لتعابري �مل�شتخدمة من قبل بع�س �ملر��شلني 
�لإقليميني يف �ملنطقة �لعربية ت�شعها منظمة 
�لثقافة  و  و�ل��ع��ل��م  ل��ل��رتب��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

�ليون�شكو �شمن �لت�شنيفات �لعن�شرية.
�لدولية على  �حل��رب  �إن  �لعربي  �لوفد  وق��ال 
�لإرهاب ل يجب �ن تقت�شر فقط على �جلانب 
�إىل  تتعد�ه  �ن  يجب  بل  �لع�شكري،  و  �لأمني 
تن�شرها  �لتي  �لأك��اذي��ب  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�لن�شرة  و  د�ع�س  مثل  �لإرهابية  �لتنظيمات 
وغريهما موؤكدين �ن بع�س هذه �لتنظيمات 
كم�شدر  و�لن�س  و�ل�شوت  �ل�شورة  ت�شتخدم 
�ل�شباب  جتنيد  م��ن  لتتمكن  لقوتها  رئي�شي 

بكل �شهولة.
و دعا �لوفد �إىل تكاثف جهود و�شائل �لعالم 
�أجل  �لدولية مبا يف ذلك وك��الت �لأنباء من 
�خلبيثة  �لدعائية  �لألة  ل�شد  �جلهود  تكاتف 
�لإرهابية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
�آلتها  ت�����ش��ت��خ��دم  �لخ�����رية  ه����ذه  و�ن  خ��ا���ش��ة 
بنجاحها  ت�����ش��ف��ه  م���ا  لت�شخيم  �لإع���الم���ي���ة 
�لكبرية  �خل�شائر  على  و�لتغطية  وتو�شعها، 
قام  �خ��رى  م��ن جهة  ي��وم.  ك��ل  تتكبدها  �لتي 
وف���د دول���ة �لم�����ار�ت ب���زي���ارة ل��وك��ال��ة �لنباء 
�ق�شام  ملختلف  جولة  خالل  و�طلع  �لفرن�شية 
�لتي  و�لرب�مج  �لتقنيات  �أح��دث  على  �لوكالة 

ت�شتخدمها �لوكالة يف خدماتها .

الرئي�س التنفيذي لوكالة ال�سحافة الفرن�سية ي�سيد 
بوكالة انباء المارات ومبهنيتها وم�سداقيتها العالية

•• باري�ض-وام:

لوكالة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أ���ش��اد 
�إميانويل  �لفرن�شية  �ل�شحافة 
و�مل�شد�قية  �لعالية  باملهنية  هوغ 
�نباء  وك����ال����ة  ب���ه���ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي 

�لمار�ت.
وق����ال ه���وغ خ���الل ل��ق��ائ��ه �شعادة 
�ملدير  �ل��ري�����ش��ي  ج����الل  حم��م��د 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  �لتنفيذي 
روؤ�شاء  �ج��ت��م��اع  هام�س  على  و�م 
وم���در�ء وك��الت �لأن��ب��اء �لعربية 
ووكالة �لنباء �لفرن�شية �ن وكالة 
�أنباء �لإمار�ت تتمتع مب�شد�قية 
تناولها  يف  ع���ال���ي���ة  و����ش���ف���اف���ي���ة 
ل���الأح���د�ث وه���ي م�����ش��در موثوق 
م�شدر�  ون���ع���ت���ربه���ا  ل����الأخ����ب����ار 
عن  لأخ��ب��ارن��ا  وم��وث��وق��ا  رئي�شيا 

دولة �لمار�ت .
باللقاء  �شعادته  عن  هوغ  و�أع��رب 

لتعميق  �مل���ت���ب���ادل���ة  وب���ال���رغ���ب���ة 
�ل�شحافة  وك���ال���ة  ب���ني  �ل��ت��ع��اون 
�لمار�ت  �نباء  ووكالة  �لفرن�شية 
�ل��ت��ي و���ش��ف��ه��ا ب��ال�����ش��ادق��ة وذ�ت 
حميطها  يف  �ل����ق����وي  �ل����ت����اأث����ري 
�كد �شعادة  �لعالمي. من جهته 
�ل���ري�������ش���ي على  حم���م���د ج������الل 
�أه���م���ي���ة ت��وط��ي��د �ل���ع���الق���ات مع 
وكالة �لنباء �لفرن�شية �لتي لها 
باع طويل يف �ملمار�شة �لعالمية 
�ملهنية  م�����ن  ط�����وي�����ل  وت������اري������خ 
�شعد�ء  نحن  ..وق����ال  و�حل��رف��ي��ة 
�لإقليمي  �ملكتب  ب��وج��ود  للغاية 

للفرن�شية يف دبي .
و��شاف �نه مت �لتطرق �ىل زيادة 
جمال  يف  �لطرفني  بني  �لتعاون 
ذ�ت  و�ملجالت  �لخباري  �لتبادل 
موؤكد�  �لرقمي  بالإعالم  �ل�شلة 
�همية �لجتماع كونه وفر فر�شة 
كبرية للطرفني ملناق�شة م�شتقبل 

�ل�شحافة يف �لعامل وخ�شو�شا يف 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط م��ن��وه��ا �ىل �ن 
�تفقت  �لعربية  �لأن��ب��اء  وك���الت 
زيادة  على  �لفرن�شية  ونظريتها 
�ملتبادلة بني  �لتعاون و�ل�شتفادة 
مباحثات  �ن  ي��ذك��ر  �ل��ط��رف��ني. 
وف�����د روؤ������ش�����اء وم��������در�ء وك�����الت 
وكالة  رئي�س  مع  �لعربية  �لأنباء 
�لأنباء �لفرن�شية تناولت عالقات 
�لوكالة  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ع��اون 
�لعربية  و�ل���وك���الت  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
ب��ي��ن��ه��ا جمال  ع����دة  يف جم�����الت 
و�لتكوين  و�ل���ت���اأط���ري  �ل��ت��دري��ب 

وتبادل �ملعلومات بني �لطرفني.
وك��ان وف��د وك��ال��ة �ن��ب��اء �لمار�ت 
�لفرن�شية  �لنباء  وكالة  ز�ر مقر 
يف ب��اري�����س و�ط��ل��ع ع��ل��ى خمتلف 
�لتقنيات  و�أح����������دث  �لق���������ش����ام 
ت�شتخدمها  �ل����ت����ي  و�ل�����رب�م�����ج 

�لوكالة .
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قبيلة ال�سحوح تزور واحة الكرامة 
•• ابوظبي-وام:

ز�ر عدد من رجال قبيلة �ل�شحوح برئا�شة �شعادة �حمد بن حمد�ن �آل مالك �ل�شحي �لرئي�س �لفخري 
تخليد�  �شيدت  �لتي  باأبوظبي  �لكر�مة  و�ح��ة  �خليمة  ر�أ���س  يف  و�ل��رت�ث  للثقافة  �ل�شحوح  جلمعية 
لبطولت �شهد�ء �لإمار�ت وت�شحياتهم. و�طلع �لوفد على ن�شب �ل�شهيد �لذي يتكون من 31 لوحا 
من �ألو�ح �لأملنيوم �ل�شخمة يف تعبري رمزي للوحدة و�لتكاتف و�لتاآلف و�لقوة كما ز�ر ميد�ن �لفخر 
وجناح �ل�شرف. و�عرب �شعادة �حمد بن حمد�ن �آل مالك �ل�شحي عن �لفخر و�لعتز�ز ب�شهد�ء �لوطن 
و�لت�شحية  �لوفاء  معاين  �أ�شمى  �شطرو�  �لذين  وبطولتهم  لت�شحياتهم  و�لمتنان  �لإم��ار�ت  �أبناء 
با�شت�شهادهم دفاعا عن وطنهم و�لإن�شانية و�لو�جب يف كافة �مليادين.. د�عيا �هلل عز وجل �أن يتغمد 
�أرو�حهم بو��شع رحمته ويدخلهم ف�شيح جناته. و�أكد �أن و�حة �لكر�مة رمز للتالحم بني �أبناء هذ� 
�لوطن قيادة و�شعبا و�شتبقى �شاهد� على بطولت وت�شحيات �أبناء �لوطن و�شتظل معلما من �ملعامل 

�حل�شارية يف �لدولة �لتي جت�شد معاين �لبطولة و�ل�شجاعة و�لإقد�م.

دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل تطلق »النافذة املوحدة ل�12 خدمة« عرب الهواتف الذكية على م�ستوى اإمارة اأبوظبي

خالل ثالث اأيام معر�س �شتي �شكيب 2017 وبتكلفة حوايل 60 مليون درهم

بلدية مدينة اأبوظبي توقع ثالث اتفاقيات لإن�ساء منزالن للقوارب و�سوق جمتمعي يف حدائق الراحة

•• اأبوظبي –الفجر:

 خالل م�شاركتها يف معر�س �شيتي 
د�ئ����رة  �أط��ل��ق��ت   ،2017 ���ش��ك��ي��ب 
�ل�����ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ن��ق��ل ممثلة 
تطبيقا  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ببلدية 
"�لنافذة  م�������ش���م���ى  حت�����ت  ذك����ي����ا 
خالله  م���ن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  �ملوحدة" 
�ملتعاملون �حل�شول على �أهم  12 
خدمة بلدية، وذلك يف �إطار �شعي 
�نت�شار  لتعزيز  �مل�شتمر  �ل��د�ئ��رة 
�خلدمات �لذكية و�لرتقاء بجودة 
للمتعاملني  �مل��ت��وف��رة  �خل���دم���ات 

و�ملجتمع.  
�ملرر  م��ب��ارك  م�شبح  �شعادة  وق��ال 
�ملدير �لعام لبلدية مدينة �أبوظبي 
"�لنافذة  ت��ط��ب��ي��ق  �إن  ب���الإن���اب���ة، 
�ملوحدة" يعك�س �جلهود �ملتو��شلة 
�لتي تبذلها د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية 
�لذكية  �خلدمات  لتفعيل  و�لنقل 
على �شعيد �لإم��ارة وتعزيز جودة 
للمتعاملني  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
و�مل���ج���ت���م���ع �ن���ط���الق���ا م����ن روؤي�����ة 
على  وحر�شها  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
وت�شهيل  وتب�شيط  �ل�شكان  ر�ح��ة 
�لج�������ر�ء�ت ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني مبا 
عليهم  و�جل����ه����د  �ل����وق����ت  ي���وف���ر 
تاأتي  كما  ل��ه��م.  �ل�����ش��ع��ادة  ويحقق 
مع  متا�شيا  �ملوحدة"  "�لنافذة 
�أهد�ف خطة �أبوظبي حول �أهمية 
خ��دم��ة وجت���رب���ة متميزة  ت��ق��دمي 

للمتعاملني.
�لتي  �أن �خل��دم��ات  �مل���رر  و�أو����ش���ح 
ميكن �أن يح�شل عليها �ملتعاملون 

•• اأبوظبي-الفجر:

مع ختام معر�س �شتي �شكيب ويف 
ي��وم��ه �ل��ث��ال��ث وق��ع ���ش��ع��ادة م�شبح 
م��ب��ارك �مل���رر �مل��دي��ر �ل��ع��ام لبلدية 
مدينة �أبوظبي بالإنابة �تفاقيتني 
لال�شتثمار(  �إميك  )جمموعة  مع 
لإن�شاء منز�لني للقو�رب يف كل من 
وقع  ،كما  و�ل�شدر  �لباهة  مدينة 
�شركة  م��ع  ثالثة  �تفاقية  �شعادته 
�لعقار�ت(  لإد�رة  �شتون  )ك��ورن��ر 
�إن�شاء �شوق جمتمعي يف  ت�شتهدف 

حد�ئق �لر�حة.
�مل�شروع  ه����ذ�  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك������د 
و�م��ت��ث��ال و�قعي  ع��م��ل��ي  �ن��ع��ك��ا���س 
�لهادفة  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  ل��روؤي��ة 
و�لتعاون  �ل��ت��ك��ام��ل  ت��وط��ي��د  �إىل 
�شيما  ل  �خل����ا�����س  �ل���ق���ط���اع  م����ع 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  �شعيد  ع��ل��ى 
�لعامة  �مل��ر�ف��ق  وتطوير  �ل�شاملة 
�جلديدة  �مل�����ش��اري��ع  و�����ش���ت���ح���د�ث 
�أجل  م��ن  �ملجتمع  يتطلبها  �ل��ت��ي 
متكاملة  ع�شرية  خدمات  تقدمي 
وب��اأ���ش��ل��وب ح�����ش��اري وف��ق��اً ملعايري 
، ومب��ا يحقق روؤي��ة حكومة  عاملية 
�لتطويرية  وخ��ط��ت��ه��ا  �أب���وظ���ب���ي 

�ل�شاملة 2030 .
و�أ�شار �شعادته �أن م�شاريع �لأ�شو�ق 
�شبعة  �إىل  و�شلت  �لتي  �ملجتمعية 
�لبلدية  ت���ع���ت���زم  و�ل����ت����ي  �أ������ش�����و�ق 
و�ل�شر�كة  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�شاأنها  م���ن  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س  م���ع 
�لرتقاء مب�شتوى �حلياة وحتقيق 
�ل�شعادة جلميع �شكان هذه �ملناطق 

�إ�شد�ر   : عرب هذه �لنافذة ت�شمل 
�شهادة  �����ش���د�ر  م���وق���ع،  خم��ط��ط 
�لأمالك، �شند �مللكية، �شهادة بحث 
، دفع �ملخالفات، ترخي�س و�شيط - 
جتديد ترخي�س و�شيط، ترخي�س 
ترخي�س  جتديد  و�شيط،  موظف 
م��وظ��ف و���ش��ي��ط، ت��رخ��ي�����س بائع 
�شخ�س   - �لعلني  ب��امل��ز�د  ع��ق��ار�ت 
ط��ب��ي��ع��ي، جت��دي��د ت��رخ��ي�����س بائع 
ب���امل���ز�د �ل��ع��ل��ن��ي، خدمات  ع���ق���ار�ت 

�شرف �ملو�د �ملدعمة.
�ملوحدة  �لنافذة  خدمات  �أن  و�أك��د 
متوفرة يف جميع بلديات �لإمارة، 
وبلدية  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
وب��ل��دي��ة منطقة  �ل���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة 
بلدية  �أجن�������زت  ح���ي���ث  �ل���ظ���ف���رة، 
�لتطبيق  ه����ذ�  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
�ل�شوؤون  د�ئ������رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

هذه  �إط�������الق  �أن  �إىل  �أب���وظ���ب���ي 
لأه���د�ف  جت�شيد�  ي��اأت��ي  �لتقنية 
تقدمي  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ملعايري  لأرف������ع  وف���ق���ا  خ��دم��ات��ه��ا 
�ل���ع���امل���ي���ة وب����ا�����ش����ت����خ����د�م �أح������دث 
وكفاءة  �آلية  تعزز  �لتي  �لتقنيات 

تقدمي �خلدمات �حلكومية. 
تعد  �خل���دم���ة  ه����ذه  �أن  و�أ�����ش����اف 
جزء� ل يتجز�أ من �شل�شلة طويلة 
�حل�شارية  �لذكية  �خل��دم��ات  من 
�حلديثة �لتي تقدمها بلدية مدينة 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ب��ل��دي��ات �لأخ�����رى يف 
�لإمارة حتت مظلة د�ئرة �ل�شوؤون 
�لو�شول  بهدف  و�لنقل،   �لبلدية 
�إىل �ل��ر���ش��ا �مل��ط��ل��ق و�ل��ك��ام��ل من 
ق��ب��ل �مل��ج��ت��م��ع و �مل��ت��ع��ام��ل��ني حول 

�خلدمات �ملقدمة.
وذكر �شعادته �أنه باإمكان �حل�شول 

�لإج�����ر�ء�ت  ت�شهيل  يف  �خل��دم��ات 
، و�حل�������ش���ول ع��ل��ى �خل���دم���ة بكل 
للح�شور  �حل��اج��ة  دومن���ا  ب�شاطة 
كما  �ل����ب����ل����دي����ات،  م�����ق�����ر�ت  �إىل 
�لدفع  خ��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت��ي��ح 
�ملالية  ل���ل���ر����ش���وم  �لإل������ك������رتوين 

�خلا�شة باخلدمات �ملذكورة .
و�أك�����د �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل��ل��ب��ل��دي��ة �أن 
�لتطبيق يقدم خدمات وت�شهيالت 
ك��ب��رية ل��ل��م��و�ط��ن��ني �ل���ك���ر�م فيما 
معامالت  ب��������اإج��������ر�ء�ت  ي���ت���ع���ل���ق 
�لغذ�ئية  �ل�����ش��ل��ع  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�ملو�طنون  ي�شتطيع  �إذ  �مل��دع��م��ة، 
�لإج����ر�ء�ت �خلا�شة  �إمت��ام جميع 
�لتي  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �ل�����ش��ل��ع  ب�������ش���ر�ء 
كاملة  �ل��ب��ل��دي��ات  م��ن��اف��ذ  تقدمها 
من  م��ق��ر  �أي  �إىل  �حل�����ش��ور  دون 
�أمامه  مقر�ت �لبلدية، ول يتبقى 

�لبلدية و�لنقل ليمكن من تقدمي 
هذه �خلدمات لكافة �ملتعاملني يف 

هذه �ملناطق. 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  ب���اأن  ون���وه 
ت�شعى حتت �إ�شر�ف د�ئرة �ل�شوؤون 
ت�شخري  �إىل  و�ل���ن���ق���ل  �ل���ب���ل���دي���ة 
و�لفنية  �مل���ادي���ة  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك���ل 
�لرتقاء  �أج��ل  من  و�لتكنولوجية 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  مب�شتوى 
ل���ل���م���و�ط���ن���ني وج���م���ي���ع ����ش���ر�ئ���ح 
لر�شالتها  حتقيقا  وذل��ك  �ملجتمع 
و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا و�أه����د�ف����ه����ا يف 
�أعلى  خ��دم��ة �جل��م��ه��ور وحت��ق��ي��ق 
ن�����ش��ب��ة م���ن ر����ش���ا �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 
�ملتطورة  �خل��دم��ات  خ��الل تقدمي 
ي�شر  ب����ك����ل  ل����ه����م  و�حل���������ش����اري����ة 

و�شهولة.
مدينة  لبلدية  �لعام  �ملدير  و�أ�شار 

خ��الل تطبيق  على �خلدمات من 
�لهو�تف  عرب  �ملوحدة"  "�لنافذة 
�ل��ذك��ي��ة ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة م���ن خالل 
�لدخول على �لر�بط �ملتعلق بهذه 
https://play. :خلدمة وهو�
google.com/store/
apps/details?id=ae.
a b u d h a b i . d m a t .

مت  singlewindowوقد 
ع��رب )�جلوجل  �ت��ط��ب��ي��ق  �إط����الق 
بالي( كمرحلة �أوىل و�شيتم قريبا 
�أجهزة   تفعيل هذه �خلدمات على 

)�لأيفون(. 
و�أكد �أن �ملو�طنني هم �مل�شتفيدون 
من خدمات هذ� �لتطبيق يف �ملقام 
�لأول وكذلك �ملطورون �لعقاريون 
�لعقارية  �ل�����ش��وق  يف  و�ل��ع��ام��ل��ون 
هذه  وت�شاهم   ، �أبوظبي  �إم���ارة  يف 

�ل�شلع  خم����ازن  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �إل 
�ملخ�ش�شات  ل����ش���ت���الم  �مل���دع���م���ة 

�ملطلوبة . 
�شوف  �جلديد  �لتطبيق  �إن  وق��ال 
�لعقارية  �ل�����ش��وق  دع��م  يف  ي�شاهم 
ب���اإم���ارة �أب��وظ��ب��ي، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ب�����ش��اط��ة و���ش��ه��ول��ة �حل�����ش��ول على 
�ملتعلقة  �خل����دم����ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�ل����ع����ق����اري، د�ع����ي����ا �إىل  ب���ال���ع���م���ل 
�أجل  م��ن  �لتطبيق  ه��ذ�  ��شتثمار 
�ل�شتفادة من �خلدمات �لتفاعلية 

�لإلكرتونية ب�شرعة و�شهولة.
�أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه م�����ش��ري�  و�خ��ت��ت��م 
مع  كامل  ب�شكل  يرتبط  �لتطبيق 
�مل��وح��د حلكومة  �ل���دخ���ول  ب��و�ب��ة 
�ملتعاملني  ي�شهل على  �أبوظبي ما 
�حلاجة  دون  �لتطبيق  ��شتخد�م 

لت�شجيل جديد.

�قت�شاديا  �ن��ت��ع��ا���ش��ا  وحت���ق���ي���ق   ،
�مل�شتويات  لأرف���ع  وفقا  وت�شويقيا 

�حل�شارية .
ك��م��ا ت���اأت���ي ج��م��ل��ة �مل�����ش��اري��ع �لتي 
دورة  خ��الل  عنها  �لبلدية  �أعلنت 
جت�شيد�  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �شكيب  �شتي 
�ل�شوؤون  د�ئ�������رة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ن��ق��ل وب��ل��دي��ة مدينة 
�أبوظبي �لهادفة �إىل �إيجاد �ملر�فق 
و�حل�شارية  �لع�شرية  �لرتفيهية 
�إيجاد  �مل����دن  ل�����ش��ك��ان  ت��ت��ي��ح  �ل��ت��ي 
�لأماكن  م��ن  �مل��ت��ن��وع��ة  �خل���ي���ار�ت 
و�لبيئة  و�لت�شويقية  �لرتفيهية 
ينعك�س  مب���ا  �ل���ر�ق���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�إيجابيا على ر�شا �ملجتمع وتوفري 

�أ�شباب �ل�شتقر�ر و�ل�شعادة .
تكلفة  �إجمايل  �أن  �شعادته  و�أ�شاف 
�شالفا  �مل��ذك��ورة  �لثالثة  �مل�شاريع 

منازيل  م����ن  �مل���������ش����روع  وي���ت���ك���ون 
ومنطقة  �ل�شدر  منطقة  يف  عامة 
للقو�رب  جافة  ،وم��و�ق��ف  �لباهية 
مكونات  �ىل  بالإ�شافة   ، ،ومر�شى 
�أربعة  جتارية م�شاندة وفندق فئة 
جن����وم ل��ت��ع��زي��ز جت���رب���ة م���رت���ادي 
�لرحالت �لبحرية و�إتاحة م�شدر 

دخل م�شتد�م للم�شروع. 
وت�����ش��ل ف���رتة �إن�����ش��اء �مل�����ش��روع �إىل 
متتد  �لت�شغيلية  و�ل��ف��رتة  �شنتني 
�لنتهاء  تاريخ  من  �شنة  لع�شرين 

من �لأعمال �لإن�شائية. 
منز�ل  م�������ش���روع  ت��ك��ل��ف��ة  وت�������ش���ل 
 ،10،324،650 �إىل  �ل�������ش���در 
)مرت�   8،918 �أر����س  ومب�شاحة 
�لطابقية  �مل�����ش��اح��ة  �أم���ا   ، م��رب��ع��ا( 

فت�شل �إىل2،538 مرت� مربعا.
�م���ا ب�����ش��اأن م��ن��ز�ل �ل��ب��اه��ي��ة فاأكد 

ومالئمة لالإنز�ل )و�لإرجاع(.
مبارك  م�شبح  ���ش��ع��ادة  و����ش��ت��ط��رد 
�ملرر حول م�شروع �ل�شوق �ملجتمعي 
يف مدينة خليفة و�مللحق يف حد�ئق 
�إن�شائه  �تفاقية  �لذي وقع  �لر�حة 
م��ع )���ش��رك��ة ك��ورن��ر���ش��ت��ون لد�رة 
�لعقار�ت ذ.م.م.( �أنه يت�شمن بناء 
���ش��وق ُي���ط���ور وُي�����ش��غ��ل ع���ن طريق 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وي�����ش��م حمالت 
جمتمعية  وم�����ر�ف�����ق  �ل���ت���ج���زئ���ة، 
حكومية  خ�����دم�����ات  وم������ر�ف������ق   ،
�ل�شكنية  و�لأح���ي���اء  للمجتمعات 
ومبا يحقق تطلعات �لبلدية وفقا 
�ل���دم���ج ما  وه����و   1 3 يف  ل��ف��ك��رة 
وحمالت  �ملجتمعية  �مل��ر�ف��ق  ب��ني 
وعنا�شر  �مل����الئ����م����ة  �ل����ت����ج����زئ����ة 
�لإحياء  خلدمة  �ملتعاملني  خدمة 
و�ملناطق �ل�شكنية يف �لرب �لرئي�شي 

مليون   60 ح������و�يل  �إىل  ت�����ش��ل 
دره�����م، ومب����دة ت��ن��ف��ي��ذ ت�����ش��ل �إىل 
�شنتني لكل م�شروع ، على �أن متتد 
مدة �ل�شتثمار �إىل 20 عاما ، وقد 
مت ت��وق��ي��ع ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ات وفقا 
ل�شيغة POT ، ومبد�أ �مل�شاطحة 

 .
وح���ول م�����ش��روع م��ن��ز�يل منطقتي 
�شتنفذهما  �لتي  و�لباهية  �ل�شدر 
لال�شتثمار(  �إمي�����ك  )جم���م���وع���ة 
�أو���ش��ح ���ش��ع��ادت��ه �أن���ه مت ط���رح هذ� 
�مل�شروع ��شتجابة ملتطلبات �ملجتمع 
�لقو�رب  و�إرج��اع  �إن��ز�ل  بخ�شو�س 
مدينة  يف  �مل���ائ���ي���ة  و�ل������در�ج������ات 
�بوظبي ، مع �حلر�س على �إ�شر�ك 
�لقطاع �خلا�س يف تطوير وت�شغيل 
منازيل �لقو�رب و�لدر�جات �ملائية 
�لباهية،  و  �ل�������ش���در  م��ن��ط��ق��ة  يف 

مدينة  لبلدية  �لعام  �ملدير  �شعادة 
ت�شل  �مل�����ش��روع  تكلفة  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
 ، دره������م   33،733،440 �إىل 
 12،939 تبلغ  �أر����س  ومب�شاحة 
�مل�شاحة  وت�����ش��ل   ، م���رب���ع(  )م����رت 
�إىل3،022  للم�شروع  �لطابقية 

مرت� مربعا.
�أهد�ف  �أهم  �أن من  �شعادته  و�أ�شار 
�مل�����ش��روع��ني ت��وف��ري م�����ش��ت��وى عال 
م��ن �ل��ر�ح��ة و�خل��دم��ات لتح�شني 
جتربة حمبي �لن�شاطات �لبحرية 
وم�������ش���ت���خ���دم���ي ه�����ذه �مل�����ر�ف�����ق يف 
وت�شجيع  �لم���������ارة،  يف  �لإم���������ارة 
�ل����ش���ت���خ���د�م �لآم�������ن و�مل���������ش����وؤول 
يف  و�مل�شاهمة   ، �لبحرية  للمنازيل 
�ملر�فق  م��ن  ب�شبكة  �لإم����ارة  رب��ط 
�لعامة �مل�شتد�مة لإنز�ل �لقو�رب، 
وتوفري و�شيانة مر�فق عامة �آمنة 

وجزيرة �أبوظبي.
تطوير  م����دة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  وب����ني 
وت�شل   ، �شنتني  ت�شتغرق  �مل�شروع 
�إىل  للم�شروع  �لطابقية  �مل�شاحة 
وبتكلفة  م��رب��ع،  م��رت   )2،700(

تبلغ )15( مليون درهم.
وح������ول �أه��������د�ف �ل�������ش���وق �أو����ش���ح 
ي�شتهدف  �مل�������ش���روع  �أن  ���ش��ع��ادت��ه 
للمدينة  �مل��ع��ي�����ش��ة  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
�ملر�فق  بتوفري  �ل�شكنية  و�ملناطق 
�لتجزئة  وحم�������الت  �خل����دم����ي����ة 
�جل����ودة  ذ�ت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة وم��الئ��م��ة 
جمتمعي  مركز  توفري  ،و  �لعالية 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  م��الئ��م خل��دم��ة 
لتعزز �حلياة �لجتماعية �ل�شعيدة 
�مل�شاحات  و����ش��ت��ث��م��ار  و�ل�����ش��ح��ي��ة، 
من  لتطويرها  �لعامة  و�لأر����ش��ي 

خالل م�شاريع نوعية مميزة.

وفد بلدية مدينة اأبوظبي يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي-الفجر:

قام وفد من بلدية مدينة �بوظبي بزيارة �ىل و�حة �لكر�مة برئا�شة �شعادة م�شبح مبارك �ملرر �ملدير �لعام للبلدية 
بالإنابة .

وقد �شم وفد �لبلدية �إىل جانب �شعادته عدد� من �ملديرين �لتنفيذيني ومدير �لإد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام وعدد� من 
�ملوظفني ، حيث قام �لوفد بجولة يف و�حة �لكر�مة ت�شمنت ميد�ن �لفخر ون�شب �ل�شهيد وجناح �ل�شرف ، ودعو� 

�هلل عز وجل �أن ي�شكن �شهد�ءنا �لفردو�س �لأعلى يف �جلنة .
 وقال �شعادة م�شبح �ملرر: �إن �شهد�ء �لوطن و�لو�جب �شيبقون منار�ت ت�شئ لنا دروب �لبطولت و�لكر�مة و�لعزة 
، وتر�شم لالأجيال �ملقبلة خارطة �لب�شالة و�لت�شحيات بعدما �شحى �شهد�ء �لإمار�ت باأرو�حهم �لطاهرة ودمائهم 

�لزكية من �أجل ن�شرة �حلق ورفع ر�ية �ل�شالم معربا عن فخره و�عتز�زه باأبناء �لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات
جلنة اإدارة املهرجانات ت�سارك يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  ت�����ش��ارك 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة يف ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 
�ل���ق���ادم���ة م����ن م���ع���ر����س �أب���وظ���ب���ي �ل�����دويل 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي  ل��ل��ك��ت��اب، 
 26 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  و�لثقافة  لل�شياحة 
�أب���ري���ل �جل����اري وح��ت��ى 2 م��اي��و 2017 يف 
م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س. و�أكد 
�ل�شعر  �أك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  �لعميمي  �شلطان 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  عليها  ُت�شرف  �لتي 
باأبوظبي،  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل���رب�م���ج 

�لثقايف  �حل�����دث  ه����ذ�  �مل�����ش��ارك��ة يف  �أه��م��ي��ة 
�لآلف من  �لذي ي�شتقطب ع�شر�ت  �لدويل 
�لقر�ء، وُيربز دور �لإمار�ت �لر�ئد يف �مل�شهد 
�لثقايف �لعاملي . و�أ�شاف �أنرّ �أبوظبي ما�شيٌة 
�إىل  �ل�����ش��اع��ي  �ملُ�����ش��رق  �لأدب����ي  م�شروعها  يف 
عام،  ب�شكل  �لعربية  و�لثقافة  �لأدب  خدمة 
م�شروعها  يف  وه���ي  خ��ا���س،  ب�شكل  و�ل�����ش��ع��ر 
هذ�، ُتربز للعامل �لر�شالة �لإن�شانية لل�شعر 
�لد�عية لن�شر �حلب و�ل�شالم و�لت�شامح بني 
�ليوم  �لعميمي:  وق��ال  �لأر����س.  ه��ذه  �شكان 
�إ�شد�ر�  و�شتني  مائة  على  يزيد  مب��ا  نفخر 
�شاً رفدت بها �أكادميية �ل�شعر �ملكتبة  ُمتخ�شرّ

�لعربية، من دو�وين �ل�شعر �لف�شيح و�ل�شعر 
و�لدر��شات  ��ة  �ملُ��خ��ت�����شرّ و�ل��ب��ح��وث  �ل��ن��ب��ط��ي، 
�لأدبية �لنقدية و�لتحليلية. وتاأتي م�شاركة 
دوره���ا يف  تعزيز  ب��ه��دف  �مل��ع��ر���س  �للجنة يف 
ن�شر �لثقافة �لنوعية وتاأكيد �لنتماء للهوية 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل�����رت�ث، ع��رب م�����ش��اري��ع �للجنة 
��شرت�تيجية  يف  برجمتها  مت  �لتي  �ملتنوعة 
تهدف �إىل جعل �أبوظبي مركز� عامليا للثقافة 
�ل�شعر  �أكادميية  فعاليات  وت�شمل  و�ل��رت�ث. 
للكتاب،  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  خ���الل 
�ل��ع��دي��د م��ن ت��و�ق��ي��ع �لإ����ش���د�ر�ت �جلديدة، 

�شة.. -  وجل�شات حو�رية وندو�ت ُمتخ�شرّ

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. تنطلق فعاليات �لدورة 
�أبوظبي  مبركز  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  من  و�لع�شرين  �ل�شابعة 
�ملقبل  مايو   2 �إىل  �جل���اري  �أب��ري��ل   26 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  للمعار�س  �لوطني 

بتنظيم من هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة .
�أه��م �ملحطات  �أن��ب��اء �لإم����ار�ت و�م م��ن خ��الل ه��ذ� �لتقرير  وتر�شد وك��ال��ة 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �أطلقه  �ل��ذي  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  ملعر�س  �لتاريخية 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف �لعام 1981 حتت ��شم معر�س 
عام  للكتاب يف  �ل��دويل  �أبوظبي  �إىل معر�س  ثم حت��ول   ، �لإ�شالمي  �لكتاب 
�أن  قبل  �لثقايف  �حل�شن  ق�شر  موؤ�ش�شة  يف  �لأوىل  �لدورة  و�أقيمت   1986
ت�شبح فعالية �شنوية ثابتة يف عام 1993، وُنقل �إىل مركز �أبوظبي �لوطني 
للمعار�س عندما بد�أ برنامج �ملحافظة على �لرت�ث �لثقايف على نطاق و��شع 

يف �ملجمع �لثقايف.
ورفع  و�لط��الع  �لقر�ءة  ثقافة  تر�شيخ  �إىل  �نطالقه  منذ  �ملعر�س  وي�شعي 
�لوعي وتو�شيع �ملد�رك وتعزيز �ملعرفة لدى �جلميع وخا�شة �ل�شباب ملو�جهة 
و�ملعرفة  و�لعلم  بالقر�ءة  �لت�شلح  خ��الل  من  �لهد�مة  و�لأف��ك��ار  �لتحديات 
�أبوظبي  �إىل حتويل  �لهادفة  �ل�شرت�تيجية  من  �ملعر�س ج��زء�ً  �أ�شبح  حتي 
�إىل �ملعرفة  �إىل كونه نافذة �لإم��ار�ت  �إ�شافة  مركز� رئي�شيا يف عامل �لن�شر 

و�لبتكار.
وحقق �ملعر�س على مدي �ل� 26 دورة �ملا�شية قفز�ت نوعية نحو �لحرت�فية 
يف �شناعة �لكتاب وبناء من�شة ثقافية جتمع �لنا�شر باملوؤلف وتقل�س �مل�شافة 
بني �لكتاب و�لقر�ء ومتد ج�شور �لتالقي و�لتو��شل �لثقايف بني دور �لن�شر 
�لعربي  �لثقايف  �لو�قع  حول  �مل�شتجد  �لنقا�س  وتطرح  و�ملرتجمني  �لعاملية 

و�لعاملي .
و�ل�شرق  �ملنطقة  يف  �لأ�شخم  من  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  و�أ�شبح 
وف��ق �لحتاد  وذل��ك  �مل�شاركة  و�ل���دول  �لن�شر  دور  ع��دد  ناحية  �لأو���ش��ط من 
وت�شنف  �ل�شاأن  هذ�  يف  عاملية  معار�س  على  يتفوق  فهو  للنا�شرين  �ل��دويل 
يف  �لفكرية  �مللكية  بحقوق  �ل��ت��ز�م��ا  �لأك���رث  �ل���دول  قائمة  �شمن  �لإم����ار�ت 
�مل�شاحات  يف  زي���ادة  للمعر�س  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ل���دور  وت�شهد  �ل��ع��امل. 
 1320 للعار�شني  �إجمايل  بعدد  35،148 مرت مربع،  لت�شبح  �ملحجوزة 
عار�شاً وبزيادة 60 عار�شاً عن �لعام �ملا�شي 2016 ميثلون 65 دولة من 
حول �لعامل، ومبا يزيد عن 500 �ألف عنو�ن من �أكرث من 30 لغة وبرنامج 
�لعام  800 جل�شة حو�رية ون��دوة وور�شة عمل خالل دورة  �أكرث من  ي�شم 

�جلاري .
وحتتفي دورة هذ� �لعام بال�شني وباإعادة �إطالق م�شروع طريق �حلرير ثقافياً 
�لعطاء  بت�شجيع  �لر�شيدة  �لقيادة  �هتمام  يوؤكد  �أبوظبي مما  �لعا�شمة  من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها  وعلى  و�لعلمي  �حل�شاري  و�لنفتاح  �لثقايف 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�لدعم �لالحمدود �لذي 
ُيوليه �شموه مل�شرية �لثقافة �ملتنامية يف �لإمار�ت وجهوده �لد�عمة جلائزة 
للمغفور له  2006 تقدير�ً  �أطلقها �شموه يف عام  �ل�شيخ ز�يد للكتاب �لتي 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ، و�حتفاًء  باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
بالثقافة و�لفكر �لعربي و�لإن�شاين وجميع �ملبدعني من �شتى �أنحاء �لعامل.

ويحتفي كلمة مبرور ع�شر �شنو�ت على �إطالقه ومنجزه �لكبري �لذي حققه 
على مد�ر �لأعو�م �ملا�شية باعتباره �أحد �أهم حماور �ل�شرت�تيجية �ل�شاملة 
�إطار دوره بو�شفه م�شروعاً  يف خدمة �لثقافة �لعربية و�لكتاب �لعربي ويف 
و�لثقافة  �ل��ع��امل  ثقافات  خمتلف  ب��ني  يربط  وج�شر  ر�ئ���د�ً،  عربياً  ثقافياً 
�خلام�س  �ل��دويل  �أبوظبي  موؤمتر  للرتجمة،  كلمة  م�شروع  ينظم  �لعربية، 

للرتجمة.
 2017 للكتاب  �ل���دويل  �أبوظبي  ملعر�س  و�ملهني  �لثقايف  �لربنامج  ويعد 
نهيان، ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمورّ  ملبادرة �شاحب  جت�شيد�ً 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �خلا�شة باإدر�ج مادة �لرتبية 
�لأخالقية يف �ملناهج و�ملقرر�ت �لدر��شية يف دولة �لإمار�ت وهو ثمرة للتعاون 
�لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  من  و�لعديد  �لن�شر  وع��امل  و�لقر�ء،  �لكتاب  جمهور  مع 

و�لثقافية �لتي جتعل �ملنطقة مركز�ً رئي�شاً للن�شاط �لأدبي و�لفكري.
تلك  بني  تتنوع  ثقافية  فعالية   800 من  �أك��رث  �لعام  ه��ذ�  �ملعر�س  ويقدم 
�لتي ت�شلط �ل�شوء على حياة و�شرية و�إ�شهامات �لفيل�شوف �بن عربي، وتلك 
م �ملنجز �لثقايف و�لفكري لل�شني �شيف �شرف �ملعر�س، �إىل جانب  �لتي تقدرّ
�لإبد�ع  ورك��ن  �لأع��م��ال،  ن��ادي  �شمن  للنا�شرين  �ملهني  �لربنامج  فعاليات 
للنا�شئة، وركن �لن�شر �لرقمي، وعرو�س �لطبخ، و�شينما �ل�شندوق �لأ�شود، 

و�لربنامج �لثقايف، وتو�قيع �لكتب وركن �ملوؤلفني.
وي�شعى �ملعر�س عرب فعالياته �ملتنوعة �إىل �لرتقاء ب�شناعة �لن�شر و�لكتاب 
يتعلق  فيما  وف��ع��اًل  متقدماً  عربياً  من��وذج��اً  لتقدم  و�ملنطقة،  �لإم���ار�ت  يف 
بحماية حقوق �مللكية �لفكرية، �إ�شهاماً يف تعزيز عالقة �لنا�شئة من �ل�شباب 
فكر�ً،  �ملزدهر  �لغد  رجال  ليكونو�  و�لإبد�عية  �لثقافية  بالأن�شطة  و�لطلبة 

�لنه�شة  م�شرية  يف  �شعوبهم  ق��ر�ر  �شنرّاع  وليكونو�  وثقافًة،  و�أدب���اً،  وعلماً، 
�لثقافية �مل�شتد�مة.

عار�شاً   1261 م�شاركة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  للمعر�س  �ل�26  �ل���دورة  و�شهدت 
�لأدبية  �لنتاجات  �أف�شل  �لعامل، عر�شت  �أنحاء  دول��ة من خمتلف   63 من 
و�ملعارف  �لعلوم  �أن��و�ع  و�شتى  و�لقت�شادية  و�لعلمية  و�لثقافية  و�لفكرية 
�أل���ف ز�ئ���ر من   272،320 �مل��ع��ر���س م��ن ��شتقطاب م��ا ي��زي��د ع��ن  ومت��ك��ن 

جمهور �لقر�ءة و�ل�شعر و�لأدب و�لثقافة .
ومتيرّز �ملعر�س بزخم فكري وثقايف غري م�شبوق، مع تنظيم �أكرث من 507 
و�ل�شعر  و�لأدب  �لفكر  �د  رورّ من   612 ُم�شاركة  ��شتقطبت  ثقافية  فعالية 
و�لثقافة و�شناعة �لكتاب كما بلغ عدد عناوين �لكتب �مل�شاركة حو�يل 500 
�ألف عنو�ن ب� 30 لغة من حول �لعامل، فيما بلغت قيمة مبيعات �ملعر�س 25 
مليون درهم �إ�شافة �إىل توقيع ما يزيد عن 100 كتاباً وديو�ناُ �شعرياً جديد�ً 
و عقد 230 �تفاقية لدعم حقوق �لن�شر، على �متد�د م�شاحة �ملعر�س �لتي 

بلغت هذ� �لعام 31،962 مرت�ً مربعاً.
و�أحتفي �ملعر�س باليوبيل �لف�شي يف دورته �ل� 25 عام 2015 و ��شتقطب 
�أكرث من 1125 د�ر ن�شر �لعام �لفائت، حيث �شارك �أكرث من 100 كاتب 
ل �ملغفور  248000 ز�ئر.. و�شكرّ �أكرث من  يف ندو�ته ونقا�شاته، �إىل جانب 
�ملحورية  �ل�شخ�شية  �لدولة  موؤ�ش�س  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 

للمعر�س .
 2014 �ل�24 للمعر�س عام  فيما و�شل �لعدد �لكلي للعار�شني يف �لدورة 
�إىل  �شاركت لأول مرة  �لتي  �لن�شر  دور  بلغ عدد  ن�شر فيما  د�ر   1125 �إىل 
حول  دولة   57 �مل�شاركني  مثل  كما  حمليا،  عار�شا   16 منها  د�ر�   120
�لعامل طرحو� �أكرث من 500 �ألف عنو�ن ب� 33 لغة يف �شتى �شنوف �ملعرفة 
 250 �ملعر�س  زو�ر  بلغ عدد  درهم فيما  35 مليون  �لكتب  وبلغت مبيعات 

�ألف ز�ئر.
من�شة  وف��ر  �ل��ذي  �ملعر�س  �شرف  �شيف  لتكون  �ل�شويد  مملكة  �ختيار  ومت 
للنا�شرين �لعرب و�لدوليني و�جلهات �لأدبية و�ملكتبات و�ملوزعني و�ملنظمات 
�إىل  �إ�شافة  �جل��دي��دة  �لتجارية  �لن�شر  وحقوق  �مل��ب��ادر�ت  ملناق�شة  �لثقافية 
�إعالن د�ر �لكتب �لوطنية �لتابعة للهيئة تخفي�س �أ�شعار جميع �إ�شد�ر�تها 

بن�شبة ت�شل 50 يف �ملائة .
كما ��شتقبلت �لدورة �ل� 23 للمعر�س يف �لعام 2013 نحو 1024 عار�شاً 

��شتقطاب  22 من �ملعر�س  �ل�  �ل��دورة  53 دول��ة .. فيما �شهدت ت�شهد  من 
�ل��ع��امل، �لتي  �أن��ح��اء  54 دول��ة من خمتلف  900 جهة ن�شر من  �أك��رث من 

قدمت ما يزيد على ن�شف مليون كتاب ب� 33 لغة خمتلفة.
�لفعاليات  م��ن  2012 بربنامج مو�شع  �ل��ع��ام  يف   22 �ل���  �ل���دورة  ومت��ي��زت 
و�لأن�شطة �لثقافية مب�شاركة رموز �لفكر و�لثقافة و�أبرز دور �لن�شر حملياً 
و�إقليمياً وعاملياً، وكانت �ململكة �ملتحدة �شيف �شرف �ملعر�س يف حني �شغلت 
قاعات �حلدث م�شاحة �إجمالية قدرها حو�يل21،741 مرت مربع، �نق�شمت 

فيها �جلهات �مل�شاركة �إىل 601 نا�شر عربي و303 نا�شرين عامليني.
مت   2011 دورة  ففي  خمتلفة  �أح���د�ث  �ملتعاقبة  �ملعر�س  دور�ت  و�شهدت 
من  ودع��م��ا  كبري�  جماهرييا  ح�شور�  �شهد  �ل��ذي  �لر�شامني  رك��ن  �إط���الق 
وو�شل  مربع  مرت   21.741 ح��و�يل  م�شاحته  وبلغت  �لر�شامني  جمتمع 

عدد �لدول �مل�شاركة 58 دولة.
دول��ة من   52 ن�شر من  د�ر   637 �ملعر�س م�شاركة  �شهد   2009 ع��ام  ويف 
خمتلف �أنحاء �لعامل ما ميثل �رتفاعا بن�شبة 32 يف �ملائة يف عدد �لنا�شرين 

مقارنة بالدورة �لتي �أقيمت يف عام 2008.
وخالل �أبريل 2007 وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
م�شرتيات  بدعم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
طالب �ملد�ر�س و�جلامعات من معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب بقيمة ثالثة 
�لقر�ءة  على  �لطلبة  بت�شجيع  �شموه  �هتمام  �إط��ار  وذل��ك يف  دره��م  ماليني 
و�لتزود مبا ي�شتجد من �لعلوم و�ملعارف ومنذ ذلك �لوقت يتو��شل �لدعم 
�أف�شل فائدة ممكنة  �آليات حمددة ل�شرفها مبا يحقق  �إذ مت و�شع  كل عام 

منها.
له  �ملغفور  ��شم   2005 يف  �أقيمت  �لتي  للمعر�س   15 �ل���  �ل���دورة  وحملت 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - وت�شمن برنامج �ملعر�س 
ز�يد  ��شم منجز�ت  نهيان حمل  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  بال�شيخ  معر�شا خا�شا 
يف �شور بينما كانت �لدورة �ل�16 هي �لأخرية �لتي تقام يف �ملجمع �لثقايف 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س ليبد�أ مرحلة  وبعدها �نتقل �ملعر�س �إىل مركز 
��شم  حتمل  وقتها  وكانت  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  تويل  ظل  يف  جديدة 

هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث تنظيمه.
ويف عام 2004 �جتمع يف �ملعر�س نحو 300 �ألف عنو�ن عربي و�أجنبي من 
 2000 500 د�ر ن�شر بينما �شارك يف �لدورة �لعا�شرة للمعر�س عام  نحو 
حو�ىل 451 د�ر ن�شر و 80 �ألف عنو�ن باللغات �لعربية و�لأجنبية ..وحقق 
�ملعر�س منذ �نطالقه منو� لفتا حيث تز�يد عدد �مل�شاركني من 70 نا�شر� 
دورت���ه �حلالية مع  يف  ع��ار���ش��اً   1320 م��ن  �أك���رث  �إىل  لي�شل   1986 ع��ام 

عر�س �أكرث من ن�شف مليون عنو�ن للكتب مبختلف �للغات .

اأبوظبي الدويل للكتاب .. نافذة الإمارات اإىل املعرفة والبتكار 

�سما بنت �سلطان تطلق كتابها الثاين املوجه لالأطفال مبنا�سبة اليوم العاملي لالأر�س
•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  بنت  �شما  �ل�شيخة  �أطلقت 
�آل نهيان كتابها �لثاين  بن خليفة 
ل��الأط��ف��ال خ��الل �لفعالية  �مل��وج��ه 
�شركة  �أق���ام���ت���ه���ا  �ل���ت���ي  �خل���ا����ش���ة 
م�شدر  �مل�شتقبل  لطاقة  �أبوظبي 
بارك  م�شدر  يف  �لول  �أم�����س  ي��وم 
�ل����و�ق����ع مب���دي���ن���ة م�������ش���در وذل����ك 

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لالأر�س .
و��شتقطبت جل�شات رو�ية �لق�ش�س 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ك��ت��اب �جل��دي��د �لذي 
ماك�شيما  م��غ��ام��ر�ت  ع��ن��و�ن  حمل 
وكو�شتود يف �لبحث عن حل عاملي 
�لعديد من �لأطفال �لذين �شاركو� 

مع عائالتهم يف �لحتفالية.
�شلطان  بنت  �شما  �ل�شيخة  وقالت 
بن خليفة �آل نهيان موؤ�ش�شة مبادرة 
تبون تقرون؟ �إن �ل�شتد�مة �ليوم 
�أ�شبحت من �أهم �أولوياتنا ولذلك 
ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا ت���وع���ي���ة �لأط����ف����ال 
�مل��ن��اخ��ي ل�شمان  �ل��ت��غ��ري  مب��ف��ه��وم 
�آمن ومريح للعي�س على  م�شتقبل 
هذ� �لكوكب دون �لإ�شر�ر بالبيئة. 
كتابي  �أطلق  �أن  ي�شعدين  و��شافت 
�أهم  من  لكونها  م�شدر  مدينة  يف 
معامل �لدولة للحفاظ على �لبيئة 
ولأنها تعترب �ملكان �مللهم لالأطفال 

لزيارته ول�شتك�شاف �ل�شتد�مة .
جانب  �إىل  �لحتفالية  وت�شمنت 
�إطالق كتاب �ل�شيخة �شما �لعديد 
�لتفاعلية  �لعائلية  �لن�شاطات  من 
و�لتي  �ملنا�شبة  هذه  مع  �ملتما�شية 
���ش��م��ل��ت ع���رو����س �مل��و���ش��ي��ق��ا �حلية 
وحديقة  ي���دوي���ة  وح����رف  وف���ن���ون 

�جلد�ر  وت�شلق  �لأليفة  �حليو�نات 
�إىل جانب عر�س �ل�شاحر و�لور�س 

�لفنية �ملجتمعية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال حم���م���د جميل 
�ل���رحم���ي �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
لطاقة  �أبوظبي  �شركة  �إن  م�شدر 
باختيار  ت�شرفت  م�شدر  �مل�شتقبل 
�ل�����ش��ي��خ��ة ���ش��م��ا ب��ن��ت ���ش��ل��ط��ان بن 
م�شدر  م��دي��ن��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  خليفة 
�ملوجه  ك��ت��اب��ه��ا �جل���دي���د  لإط�����الق 
�حتفالت  مع  بالتز�من  لالأطفال 
لالأر�س  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  م�����ش��در 
ب�شخ�شياته  �لكتاب  �ن  �ىل  لف��ت��ا 
�ملميزة يعد و�شيلة فريدة لت�شجيع 
بالآثار  �ل��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى  �لأط����ف����ال 

�لبيئية للنا�شطات �لب�شرية.

و�ملناخية  �لبيئية  �ل��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
معرفة  م��ن  �لنا�س  متكني  ب��ه��دف 

كيفية �مل�شاهمة يف حماية �لبيئة.
�أب��وظ��ب��ي لطاقة  ���ش��رك��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�لعام  �أج������رت  م�����ش��در  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�مل��ا���ش��ي در�����ش���ة ل���ش��ت��ط��الع ر�أي 
�ل�شتد�مة  ح��ول  �لعاملي  �ل�شباب 
يقارب  م����ا  �ل����ش���ت���ط���الع  و����ش���م���ل 
ممن  �ل��ع��امل  ح��ول  �شاب   5000
ت����رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 18 و25 
عاما لفهم ما هي �أكرث �لتحديات 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �ل���ت���ي ت������وؤرق ه����وؤلء 

�ل�شباب.
وبينت نتائج هذه �لدر��شة - و�لتي 
مت �لإعالن عنها يف نوفمرب �ملا�شي 
و�لع�شرين  �ل��ث��اين  �مل��وؤمت��ر  خ��الل 

وتوعية  �ل���ت���ف���اع���ل  �أن  و�أ������ش�����اف 
بق�شايا  و�ل���������ش����ب����اب  �لأط������ف������ال 
�ل�شتد�مة منذ �ل�شغر ويف خمتلف 
�مل���ر�ح���ل �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ي��ع��د حمور� 
م�شدر  �لتز�م  موؤكد�  للغاية  هاما 
بهذ� �لتوجه عرب تنظيم �جلولت 
و�إقامة  م�����ش��در  مل��دي��ن��ة  �مل��در���ش��ي��ة 
�أ�شبوع  خ����الل  خ��ا���ش��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
�مللتقى  مثل  لال�شتد�مة  �أبوظبي 
يف  و�مل��ه��رج��ان  للطالب  �حل�شري 
�إىل ج��ان��ب وجود  م��دي��ن��ة م�����ش��در 
ف��ئ��ة خ��ا���ش��ة ���ش��م��ن ج���ائ���زة ز�ي���د 
لطاقة �مل�شتقبل ت�شتهدف �ل�شباب 
للمد�ر�س  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ائ��زة  وه���ي 

�لثانوية.
وتركز حملة يوم �لأر�س لهذ� �لعام 

للدول �لأط��ر�ف يف �تفاقية �لأمم 
�مل���ت���ح���دة �لإط�����اري�����ة ب�������ش���اأن تغري 
�ملغربية  مر�ك�س  مدينة  يف  �مل��ن��اخ 
- م�شتوى �لقلق بني �ل�شباب حول 
% من   40 تغري �ملناخ حيث قال 
�لذين �شملهم �ل�شتطالع �أنه من 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أك��رب  ب��ني 

�لعامل يف �لعقد �ملقبل.
�ل��ك��ث��ري من  �أن  �ل���در�����ش���ة  وب��ي��ن��ت 
بالق�شايا  م���ل���ت���زم���ون  �ل�������ش���ب���اب 
يرغبون  �أن���ه���م  ل���درج���ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
بت�شخري حياتهم �ملهنية للم�شاعدة 
2 من  يف حمايتها حيث قال نحو 
كل 3 �شباب 59 % �أنهم يرغبون 
جمالت  يف  �ل��در����ش��ة  �أو  ب��ال��ع��م��ل 

ترتبط بال�شتد�مة.
الفال�سي : الإمارات ملتزمة مببادرة كل امراأة وكل طفل يف كل مكان 

•• وا�سنطن-وام: 

�ك���دت ���ش��ع��ادة �ل���رمي ع��ب��د�هلل �ل��ف��ال���ش��ي �لم���ني �لعام 
دولة  �ل���ت���ز�م  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �لع��ل��ى  للمجل�س 
وكل  �م��ر�ة  كل  كليا مببادرة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
طفل يف كل مكان وبال�شرت�تيجية �لعاملية �لتي �طلقتها 
�لمم �ملتحدة و�لتي تهدف �ىل تقدمي �مل�شاعدة �ل�شحية 
لالأطفال و�ليافعني و�مل��ر�أة وذلك بتوجيهات من �شمو 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لأ�شرية رئي�شة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام 
�لرمي  وق��ال��ت   . و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�م��ام �جتماع �خل��رب�ء �خلا�س  �لقته  بيان  �لفال�شي يف 
مببادرة كل �مر�أة وكل طفل يف كل مكان �م�س �لول فى 
تاأتي  �ل�شاأن  بهذ�  �لعاملية  �ل�شرت�تيجية  �ن  و��شنطن 
�لتنمية  يف طليعة �هتمام دول��ة �لم��ار�ت بهدف تعزيز 
وتعزيزها  �لن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  وت��ف��ع��ي��ل  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
مل�����ش��اع��دة �لط���ف���ال و�ل��ن�����ش��اء خ��ا���ش��ة �مل��ت�����ش��رري��ن من 
�لكو�رث �لطبيعية و�حلروب . ورحبت �لرمي �لفال�شي 
بالجتماع �ل�شنوي �لثالث للجنة �لمم �ملتحدة �خلا�شة 

بالتنمر يف �بوظبي �لذى �شيعقد دي�شمرب �ملقبل م�شرية 
م�شتعد  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  �ن  �ىل 
للعمل مع جلنة �لمم �ملتحدة بهذ� �ل�شاأن وكذلك دعم 

�ملبادر�ت �لرئي�شية �خلا�شة بذلك .
��شهاما  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  ي�شهم  ب��ان  �ملها  ع��ن  و�ع��رب��ت 
نو��شل  و�ن  �مل�����ش��رتك��ة  �له�����د�ف  حتقيق  يف  ج��وه��ري��ا 
�خلا�شة  �لرئي�شية  �مل��ب��ادر�ت  �ه���د�ف  لتحقيق  �لعمل 
�ملعنية  �جلهات  مع  �لت�شالت  و��شتمر�ر  �ل�شاأن  بهذ� 

للتح�شري لهذ� �لجتماع .
�لعمل  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى ج��م��ي��ع �جل���ه���ات  �ن  و�����ش���ارت �ىل 
و�ملر�هقني  و�لط����ف����ال  �ل��ن�����ش��اء  م�����ش��اع��دة  �ج����ل  م���ن 
�إىل  �ل��و���ش��ول  وحتقيق  �لم���ان  ب��ر  �ىل  للو�شول  منهم 
بغ�س  �مل�شتقبل  نحو  و�لن��ط��الق  �لنف�شي  ��شتقر�رهم 

�لنظر عن مكان وجودهم .
و�شددت على �ن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك توجه 
د�ئما بالهتمام مببادرة كل �مر�أة وكل طفل يف كل مكان 
من �جل �لو�شول �ىل �مل�شاعدة �حلقيقية لهم و�لعمل 
�فر�د  ب��ني  و�ل���ش��ري  �لنف�شي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  حتقيق  على 

�ل�شرة �لو�حدة .

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودع��ة بال�رقم  : 95251

ب�اإ�ش��م : دبي �لعاملية
وعنو�نه : �س.ب 17000 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 2010/01/04 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 99112 
�لفئة : 16

  �ملنتجات :   �ل��ورق و�ل��ورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �مل��و�د وغري �ملدرجة يف فئات 
�لل�شق  م��و�د   ، �لقرطا�شية   ، �لفوتوغر�فية  �ل�شور   ، �لكتب  جتليد  م��و�د   ، �ملطبوعات   ، �أخ��رى 
�مل�ش�تعملة يف �لقرطا�ش�ية �أو لغايات منزلية ، مو�د �لفنانني ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ، �لآلت 
�لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف 

�لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكلي�ش�يهات )�لر��ش�مات( .
�ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف دبي Dubai مبعزل 

عن �لعالمة .
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ملدة ع�ش�ر  �ملفعول  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 

2017/05/28 وحتى تاريخ 2027/05/28
ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31850

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 95253
ب�اإ�ش��م : دبي �لعاملية

وعنو�نه : �س.ب 17000 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2011/12/04 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 160596 

�لفئة : 39
  �ملنتجات :   �لنقل ، �ل�ش�حن ، تغليف وتخزين �ل�ش�لع ، تنظيم �لرحالت و�ل�ش�فر .

 Dubai ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف دبي�
مبعزل عن �لعالمة ويف �لو�شاع �لخري.

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/28 وحتى تاريخ 2027/05/28

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31851

�إعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 95254
ب�اإ�ش��م : دبي �لعاملية

وعنو�نه : �س.ب 17000 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2011/12/04 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 160583 

�لفئة : 36
�ملنتجات :   خدمات �لتاأمني ، �ل�ش�وؤون �لتمويلية ، �ل�ش�وؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية .

 Dubai ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف دبي�
مبعزل عن �لعالمة ويف �لو�شاع �لخري.

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/28 وحتى تاريخ 2027/05/28

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31852

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودع��ة بال�رقم  : 95256

ب�اإ�ش��م : دبي �لعاملية
وعنو�نه : �س.ب 17000 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 2012/03/29 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 95256 
�لفئة : 37

�ملنتجات :   �إن�ش�اء �ملباين ، �لإ�شالح ، خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع .
 Dubai ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف دبي�
����ش��م منطقة  ك��ال على ح��ده لع��ت��ب��اره��ا  �ل��ع��الم��ة  World مب��ع��زل ع��ن  �لعاملية  و  

جغر�فية ول�شيوع ��شتخد�مها.
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 

�حلماية يف 2017/05/28 وحتى تاريخ 2027/05/28
ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31853

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3140   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- برين�س �شوبر�مانيان �شوبر�مانيان  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة دبي فري�شت - �س م خ  - وميثله : 
عبا�س مهدي �ل�شيد خلف �لطاهري - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )504388( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/320   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيكل �حمد �نيكر با�شا - جمهول حمل �لقامة 
: عبا�س مهدي  �لأول - وميثله  �لتنفيذ/بنك �خلليج  �ن طالب  مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  �ل�شيد خلف �لطاهري - قد 
درهم   )118323.09( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�سفارة الدولة يف لندن تقيم ماأدبة للوفد امل�سارك يف املوؤمتر 

اخلليجي الربيطاين بالقطاعن اخلا�س والعام
•• لندن -وام:

�أقامت �شفارة �لدولة لدى �ململكة �ملتحدة ماأدبة غد�ء على �شرف وفد وز�رة 
�لقت�شاد و�لوفد �لتجاري �ملر�فق له و�ل�شركات و�مل�شتثمرين �لربيطانيني 
على هام�س �ملوؤمتر �خلليجي �لربيطاين لل�شر�كة بني �لقطاعني �خلا�س 
و�لعام �ملنعقد يف لندن موؤخر� بهدف تعميق �لرو�بط بني جمتمعي �لعمال 
�لإمار�تي و�لربيطاين. و��شاد �شعادة �شعادة �شليمان حامد �شامل �ملزروعي 
�شفري �لدولة لدى �ململكة خالل �ملاأدبة بعمق �لعالقات �لثنائية �لتي جتمع 

�لم��ار�ت و�ململكة �ملتحدة م�شري� �ىل حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين 
و�ل�شركات  للم�شتثمرين  �ل��دول��ة  متنحها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�ل��ف��ر���س 
�آل  �مل��وؤمت��ر �شعادة ع��ب��د�هلل  �مل�����ش��ارك يف  �ل��دول��ة  �لربيطانية. وت��ر����س وف��د 
�شنويا عر�س  �شيتم  �أن���ه  ب��ال��ذك��ر  �لق��ت�����ش��اد. �جل��دي��ر  وز�رة  وك��ي��ل  ���ش��ال��ح، 
�لتي من  �مل�شاريع �لقت�شادية و�لتجارية  ��شتثمار�ت وتبادل معلومات عن 
�ملن�شود  �لهدف  وحتقيق  �لبلدين  بني  �لقت�شادية  �لعالقات  تعزيز  �شاأنها 
�إ�شرتليني  جنيه  مليار   25 ليبلغ  بينهما  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ولزيادة 

بحلول عام 2020.

حماكم راأ�س اخليمة ت�سارك يف موؤمتر اجلمعية الدولية لإدارة املحاكم
•• راأ�ض اخليمة -وام: 

�ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  ر�أ����س �خليمة يف  د�ئ���رة حم��اك��م  ت�شارك 
 13 9 وحتى  �ملحاكم من  �لدولية لإد�رة  �ل��ذي تنظمه �جلمعية 
يوليو �لقادم حتت �شعار �لتميز �لق�شائي على نطاق عاملي و�لذي 
�شينعقد بالتعاون مع �لر�بطة �لوطنية �لأمريكية لإد�رة �ملحاكم.

وقال �شعادة �مل�شت�شار �أحمد حممد �خلاطري رئي�س د�ئرة حماكم 
ر�أ�س �خليمة �ن �لد�ئرة �شت�شتعر�س جتربتها �لر�ئدة باإن�شاء �أول 
�لعامل حققت  م�شتوى  على  و�ح��د مدنية وجت��اري��ة  ي��وم  حمكمة 
�شمو  يرعاها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �إح��دى  �لنظري وهي  جناحا منقطع 
�ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 

�ملبادر�ت  من  متكاملة  حزمة  �أطلق  �لذي  �لق�شاء  جمل�س  رئي�س 
وتاأهيله  �لإم���ارة  يف  �لق�شائي  �لعمل  منظومة  لتطوير  �ل��ر�ئ��دة 
على  و�لتنمية  �ل�شتثمار  تعرت�س  �ل��ت��ي  للم�شكالت  للت�شدي 
و�حلياد  �ل�شفافية  على  معتمد�  متطورة  مهنية  و�أ�ش�س  معايري 

�لتام.
و�أكد �خلاطري �أن م�شاركة �لد�ئرة يف هذ� �ملوؤمتر �لعاملي فر�شة 
تبنته قيادتنا  �لذي  �لتطور �حل�شاري  �مل�شاركني مبدى  لتعريف 
�ملعطاء  وطننا  �أر����س  على  و�ملقيمني  �شعبها  لإ���ش��ع��اد  �ل�شيا�شية 
�خلرب�ت  لتبادل  و�ل�شعوب  �ل���دول  م��ع  �لتو��شل  على  وحر�شها 
كفاءة  ورفع  �ملعي�شة  �شبل  لتح�شني  و�ملمار�شات  �لتجارب  و�أف�شل 

�لأجهزة �حلكومية لتمكينها من حتقيق �أهد�فها �ل�شرت�تيجية.

�سعيد بن طحنون يح�سر زفاف 
هزاع نا�سر الغيثي

•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان �أم�س �لول حفل �ل�شتقبال 
�إىل  ه���ز�ع  جنله  زف���اف  مبنا�شبة  �لغيثي  نا�شر  علي  نا�شر  �أق��ام��ه  �ل���ذي 
�أحمد �لأ�شرم �لفال�شي. كما ح�شر �حلفل - �لذي  كرمية �ملرحوم عي�شى 
�أر�س �ملعار�س يف مدينة �لعني - عدد  �أقيم بقاعة �لحتفالت �لكربى يف 
�مل�شلحة  �لقو�ت  و�شباط  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لقبائل  ووجهاء  �ل�شيوخ  من 
و�ل�شرطة بجانب مدعوين من دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
ول��ف��ي��ف م��ن �لأه����ل و�لأ����ش���دق���اء. تخلل �حل��ف��ل م�����ش��ارك��ة ف��رق��ة �حلربية 

بعرو�س و�أهازيج منوعة من وحي �لرث�ث �لإمار�تي �لأ�شيل.

نادي �سقاري الإمارات ينظم ور�سة دولية حول الإجتار غري امل�سروع للطيور اجلارحة
•• اأبوظبي-وام:

�مل�شروع  غري  �لإجت��ار  ور�شة  و�جتماعات  �أعمال  �أبوظبي  يف  غ��د�  تنطلق 
�لو�قع   - �إفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �جلارحة  للطيور 
�حلايل و�حللول �مل�شتقبلية �لتي ينظمها نادي �شقاري �لإمار�ت بالتعاون 
�لطيور �جلارحة مب�شاركة  �لعاملي لل�شقارة و�ملحافظة على  مع �لحتاد 
وباحثني  وخ���رب�ء  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لهيئات  م��ن  ممثلني 

عامليني وذلك يف فندق �شنرتو روتانا كابيتال يف �أبوظبي.
�لفر�شة للنقا�س  �ل��دول��ي��ة وت��وف��ري  �إىل دع��م �جل��ه��ود  �ل��ور���ش��ة  وت��ه��دف 
وتبادل �لأفكار حول كل ما يتعلق بطرق �حلفاظ على �ل�شقور ومعاجلة 
�لبيئة  على  باملحافظة  و�ملهتمني  �ل�شقارين  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

و��شتد�مة �لرت�ث و�ملو�رد �لطبيعية.
وتناق�س �لور�شة من خالل �لعديد من �خلرب�ء و�ملخت�شني على م�شتوى 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �فريقيا �شبل حماية �ل�شقور من عمليات 
�لفطرية  �حل��ي��اة  ل�شون  منا�شبة  بيئة  وت��وف��ري  �ل��ق��ان��وين  غ��ري  �لجت���ار 
ريادة  لتوؤكد  �لور�شة  تاأتي  كما  �ملنطقة..  يف  �لطيور  من  �لأن���و�ع  لتلك 

�ل�شقور  ��شتد�مة  ت�شجيع  �لعمل على  �لم��ار�ت يف جمال  نادي �شقاري 
�إحد�ث  م��ن  ف��رتة زمنية ق�شرية  �ل��ن��ادي خ��الل  و�ل��ط��ر�ئ��د حيث جن��ح 
وتكاملها  �لدولية  �جلهود  لدعم  �مكانياته  توظيف  عرب  نوعية  قفز�ت 
على  �حلفاظة  يف  �ل��وع��ي  بتنمية  �مل�شرتكة  ل��الأه��د�ف  �ل��و���ش��ول  ب��ه��دف 

�ل�شقور و�حلد من �ملخاطر �ملحدقة بها.
�لأول ي�شب يف  �شقني  �إىل  تنق�شم  رئي�شية  �لعمل حماور  ور�شة  وتتناول 
�لجتار غري �مل�شروع بالطيور �جلارحة ويتم خالله ت�شليط �ل�شوء على 
عملية مر�قبة �لجتار بال�شقور وطرق �لتعامل معها يف ظل �لتهديد�ت 
�لتي ت�شكلها �لجتار غري �مل�شروع يف �ملنطقة �إىل جانب طبيعة �مل�شاعب 

و�مل�شاعفات �لتي ميكن �أن ت�شببها على تنوع �شاللتها.
خالله  ويتم  �مل�شتقبلية  و�حللول  �حلايل  �لو�قع  �لثاين  �ملحور  ويناق�س 
و�لو�قع  �جل��ارح��ة  لطيور  تو�جها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ه��دي��د�ت  �أح���دث  ��شتعر��س 
و�خلطط  �مل��ب��ادر�ت  و�ه��م  باملنطقة  �لطيور  تلك  تعي�شه  �لتي  و�لظروف 
�ل�شرت�تيجية �لهادف �ىل �شبل �حلفاظ عليها و�حللول �مل�شتقبلية �لتي 

ت�شمن ��شتد�متها.
للم�شي  ن���دوة  بها  خ��رج��ت  �ل��ت��ي  للتو�شيات  ��شتكمال  �ل��ور���ش��ة  وتعقد 

حلول  و�إيجاد  �لقدمية  �ملثل  على  للحفاظ  �ليون�شكو  ت�شجيل  مع  قدما 
للم�شاكل �ملعا�شرة �لتي عقدت يف �ختتام فعاليات �ملعر�س �لدويل لل�شيد 
�ل�شغرية  �ل�شقور  �شيد  من  باحلد  �أو���ش��ت  و�لتي   2016 و�لفرو�شية 
�ملنظمة لذلك  �لقو�نني  �ملطالبة ب�شرورة �شدور  بها مع  �ملتاجرة  ومنع 
�ىل جانب �أهمية �ل�شتمر�ر يف دعم �ل�شيادين وتقدمي �لتوعية �لالزمة 

لهم.
وتو�كب ور�شة �لعمل �لتي ينظمها نادي �شقاري �لإمار�ت روؤية �لإمار�ت 
للبيئة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ل�شمان  عدة  موؤ�شر�ت  ت�شع  �لتي   2021
�إ�شافة �إىل �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتي و�شعتها �حلكومة �لإمار�تية 

من �أجل حتقيق تلك �لروؤية وتلبية �حتياجات �لبيئة.
�لقانون �لحتادي  �أكد يف  �لإمار�تي  �مل�شرع  باأن  �لور�شة مفاهيم  وتر�شخ 
�أن بع�س  2002 على روؤيته وقناعته من  11 ل�شنة  �لرقم  �لذي حمل 
�ملمار�شات �خلاطئة جتاه �حليو�نات ت�شتحق و�شع �إجر�ء�ت �شارمة للحد 
منها للحفاظ على بقاء �لنوع يف �لطبيعة بدل من �ل�شتمر�ر يف �لجتار 
غري �مل�شروع وذلك من خالل دعم �ملعاهدة �لدولية لالجتار يف �حليو�نات 

و�لنباتات �ملهددة بالنقر��س �شايت�س .

اأرقام وتاأمني �شنوي 

�سرطة راأ�س اخليمة تخ�سع املقطورات لنظام الرتخي�س اجلديد

 �سورى اأطفال ال�سارقة يفتتحون الدورة ال� 15 الأربعاء املقبل

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

بادرت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
ترخي�س  ب���اإد�رة  متمثلة  �خليمة 
بالتعاون  و�ل�����ش��ائ��ق��ني  �لآل����ي����ات 
و�لتن�شيق مع هيئة �ملو�رد �لعامة 
�لنظام  بتطبيق  �خل��ي��م��ة  ب��ر�أ���س 
لرتخي�س  �جل���دي���د  �لإم�����ار�ت�����ي 
�ملقطور�ت ون�شف �ملقطور�ت بناًء 
�جلديد  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ن��ظ��ام  على 
�لذي �أقرته وز�رة �لد�خلية ب�شاأن 
�لرقابة على �ملقطور�ت و�لن�شف 
�لرحالت  ومقطور�ت  �ملقطور�ت 
لرتخي�شها  م��ع��ت��م��دة  �آل��ي��ة  وف���ق 

وت�شجيلها .
 و�أفاد �لعميد نا�شر حممد مطر 
�لآليات  ترخي�س  �إد�رة  م��دي��ر   ،
�خليمة  ر�أ�س  ب�شرطة  و�ل�شائقني 
بح�شور  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  د���ش��ن  �ل����ذي 
�لعقيد عادل �أحمد �لغي�س نائب 
�لآليات  ت��رخ��ي�����س  �إد�رة  م��دي��ر 

•• ال�سارقة-وام:

�ل�شمو  �شاحب  قرينة  رعاية  حتت 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
 26 ي��وم  تنطلق  و�ملبتكرين  �لقادة 
من �بريل �جلاري �لدورة �خلام�شة 
�أطفال  ���ش��ورى  جمل�س  م��ن  ع�شرة 
�ل�������ش���ارق���ة حت���ت ���ش��ع��ار م���ع���اً نبني 
وطَن �خلري يف �ملجل�س �ل�شت�شاري 

بال�شارقة.
وي���ه���دف جم��ل�����س ����ش���ورى �أط���ف���ال 
�إح����دى م���ب���ادر�ت مر�كز  �ل�����ش��ارق��ة 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �أط��ف��ال 
ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
�إىل بناء جيل و�ع ومتمر�س باحلياة 
لروؤية  حتقيقاً  �ل��دول��ة  يف  �لنيابية 
�مل�شتقبل  ق�����ادة  ���ش��ن��ع  يف  �لإم�������ارة 
و�إ�شر�كهم  ت��ث��ق��ي��ف��ه��م  خ����الل  م���ن 
وتر�شيخ  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف 
مبادئ �ل�شلوك �لقائم على �حرت�م 
و�ملبادئ  �لآخ���ري���ن  وح���ري���ات  �آر�ء 

�لإ�شالمية و�لقيم �لرفيعة.
للمجل�س  �لأوىل  �جل��ل�����ش��ة  وت���اأت���ي 
 68 م��ن��ه��م  ن���ائ���ب���اً   72 مب�����ش��ارك��ة 

�عتبار� من 19-4-2017م .
ومب������وج������ب �ل�����ن�����ظ�����ام �جل����دي����د 
حمددة  �إج����ر�ء�ت  تطبيق  ينبغي 
ملكية  و�إ����������ش���������د�ر  ل���ت�������ش���ج���ي���ل 
وبلوحة  م���ق���ط���ورة  ل��ك��ل  خ��ا���ش��ة 
�جلو�نب  ع��ل��ى  و�����ش���ح���ة  �أرق�������ام 

�ملقطورة  يغطي  �لقاطرة  �ملركبة 
�شد �حلو�دث �ملرورية ، و�أن تكون 
�لأرق�����ام يف م��ك��ان ظ��اه��ر وو��شح 
على �أن يتم �لتعامل مع �ملقطورة 
و�شبه �ملقطورة كوحدة و�حدة مع 

�ملركبة ، وبنف�س �لرقم .

و�ل�شائقني و�ملهند�س يحيي جابر 
بالإنابة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شام�شي 
�لقيادة  ب��اأن  �لعامة  �مل��و�رد  لهيئة 
�ل��ع��ام��ة ت��ع��ت��رب ث����اين ج��ه��ة على 
م�شتوى �لدولة تطبق هذ� �لقر�ر 
�لذي بد�أ تطبيقه ب�شورة �إلز�مية 

�مل��ق��ط��ورة ون�شف  ف��ح�����س  وي��ت��م 
�لرحالت  ومقطور�ت  �ملقطور�ت 
�لتز�مها  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ���ش��ن��وي��ا   ،
�لو�ردة  �لفنية  �ل�شروط  بجميع 
على  للرقابة  �لإم��ار�ت��ي  بالنظام 
�ملقطور�ت ، ولبد �أن يكون تاأمني 

ميتلكون  مم����ن  �جل���م���ي���ع  ودع������ا 
�مل����ق����ط����ور�ت ب���ك���اف���ة �أن����و�ع����ه����ا ، 
�للتز�م و�لتقيد بالنظام �جلديد 
لعدم  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  و�ت���ب���اع���ه���م 
و�ملحا�شبة  �مل��خ��ال��ف��ة  يف  �ل���وق���وع 

�لقانونية .

يناق�س  �لإن�����ش��ان حيث  ب��ن��اء  خ��الل 
�لنو�ب دور �لفرد يف �ملجتمع و�أثره 
ع���دد�ً من  �ل��دول��ة يقدمون  بناء  يف 
�ملرتكز�ت �لتي ت�شهم يف حتقيق هذ� 

�لهدف .
كل  م�شوؤولية  على  �جلل�شة  وتركز 
م��و�ط��ن وم��ق��ي��م جت���اه �ل��وط��ن من 

خالل معرفة حقوقه وو�جباته .
مدير  �لكعبي  علي  عائ�شة  وق��ال��ت 
بالوكالة  �ل�����ش��ارق��ة  �أط��ف��ال  م��ر�ك��ز 
:�نطالقاً من م�شوؤوليتنا �ملجتمعية 

�مل�شوؤولية.
ويتحدث يف �جلل�شة كل من �شعادة 
�ملدير  �ل�شركال  جا�شم  ب��ن  م���رو�ن 
�لتنفيذي لهيئة �ل�شارقة لال�شتثمار 
و�ل��ت��ط��وي��ر ���ش��روق و�ل��ع��م��ي��د �شيف 
�شرطة  ع��ام  قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري 
�ل�شارقة وعائ�شة علي �لكعبي مدير 

مر�كز �أطفال �ل�شارقة بالوكالة.
�خلام�شة  �ل������دورة  ���ش��ع��ار  وي��ج��م��ع 
ع�شرة ملجل�س �شورى �أطفال �ل�شارقة 
ي�شري  م��ا  بكل  �ل��وط��ن  ب��ني مفهوم 

م���ن م���ر�ك���ز �أط���ف���ال �ل�����ش��ارق��ة و4 
للخدمات  �ل�������ش���ارق���ة  م��دي��ن��ة  م���ن 
�لإن�شانية ملناق�شة �أهمية �ل�شتعد�د 
يف  و�لتطوع  وبنائه  �لوطن  خلدمة 
ي�شاعد  و�لأم��ة مما  �ملجتمع  خدمة 
�ملختلفة  م���ه���ار�ت���ه���م  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
و����ش��ت��ث��م��ار ق���در�ت���ه���م �لإب���د�ع���ي���ة 
ناجحني  �أف��ر�د�ً  لي�شبحو�  �ملتميزة 

وموؤثرين �إيجابياً يف جمتمعهم.
وتنطلق �جلل�شة من حمور رئي�شي 
ي��ع��ر���س ك��ي��ف��ي��ة ب���ن���اء �ل���وط���ن من 

�لتنموية  �ل�شارقة  روؤي��ة  حتقيق  يف 
�ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى مت���ك���ني �لأط����ف����ال 
وطاقاتهم  ق����در�ت����ه����م  وت����دع����ي����م 
مو��شلة  ع��ل��ى  ق����ادري����ن  ل��ي��ك��ون��و� 
�مل�������ش���رية وحت��ق��ي��ق ط���م���وح وروؤي�����ة 
�شورى  جمل�س  يف  نو��شل  �لإم����ارة 
مبادىء  ت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ارق��ة  �أط���ف���ال 
�ل���ت���ج���رب���ة �ل���ن���ي���اب���ي���ة ب����ني �أج���ي���ال 
�لدولة  توجهات  وتر�شيخ  �مل�شتقبل 
�ل��ن��ه�����ش��وي��ة وت��ع��زي��زه��ا ل���دى قادة 
�ل��غ��د م���ن خ���الل و���ش��ع��ه��م يف قلب 

�ل���ولء و�لنتماء  �إل��ي��ه م��ن م��ع��اين 
وم��ف��ه��وم �خل���ري وم���ا ي��رم��ز ل��ه من 
معادلة  في�شكل  ومن��و  وب��ذل  عطاء 
لتلخي�س  ط��رف��اه��ا  ي��ت��ح��د  م��ت��زن��ة 
روؤية �ملجل�س يف جت�شيد روح �لتعاون 
و�لتكاتف يف بنائه �لأ�شا�شي موحد�ً 
�أبناء دولة �لإم��ار�ت �لعربية  بذلك 
�ملتحدة حتت فعل �لبناء و�لنهو�س 
�لذي ُيعد حجر �لأ�شا�س يف �مل�شروع 
�حل�����ش��اري ل��ل��دول��ة ب�����ش��ورة عامة 

و�إمارة �ل�شارقة ب�شكل خا�س.

 

�سح الكالم 

رئي�شية  �شمة  هناك  تكون  �أن  قطاع  �أي  يف  عمل  �أي  لنجاح  يتطلب 
�جلماعة  ب��روح  �لعمل  وه��ي   ، �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعاملون  بها  يت�شف 
�أن نطبق م��ا نقول على قطاع  �أردن���ا  ف��اإن   ، و�مل��روؤو���س  �لرئي�س  ب��ني 
نكون  �أن  ب��ال��وز�رة يجب  �أو  بامليد�ن  �شو�ء  �ملثال  �شبيل  على  �لرتبية 
على قناعة �أن كليهما يفرت�س �أنه كل ل يتجز�أ ، معلم و�إد�ري طالب 
وويل �أمر موظف وم�شوؤول وز�ري ، كلهم ي�شكلون منظومة و�حدة ، 
�أو ف�شلها  ين�شب �ليهم جميعا جناح �ملخرجات و�لتح�شيل �لدر��شي 
متدين  فيهم  ب��اأن  ونتهمهم  �مل�شوؤولية  وح��ده  �ملعلم  نحمل  �أن  �أم��ا   ،
�مل�شتوى ممن ت�شببو� يف تدين م�شتوى �لتح�شيل فهذ� لي�س �شو�با 
، �أو نتهم �لإد�رة �ملدر�شية بال�شعف و�شوء �لإد�رة و�أنها كانت من �أحد 
�أن نتهم �لطالب بالق�شور  �أو   ، �أ�شباب �لر�شوب �جلماعي مبد�ر�شنا 
و�لإهمال ، ولأولياء �أمورهم ن�شيب من هذ� �لق�شور لعدم متابعتهم 
�أن  �آخ��ر يفرت�س  هناك طرف  �أن  ون�شقط من ح�شاباتنا   ، لأبنائهم 
وهم  �أل  �لأك��رب  �مل�شوؤولية  عاتقه  على  ويقع  بل   ، �مل�شوؤولية  يتحمل 
ن�شمع  فلم   ، وتعديالتها  و�ملناهج  و�شيا�شتها  �لمتحانات  و��شعو� 
م�شوؤول عما  �ملناهج مثال  �أن قطاع  و�أق��رت  �ل���وز�رة  �أعلنت  �أن  يوما 
يحدث بامليد�ن من تخبط ملناهج تعتمد وتفر�س على �مليد�ن فر�شا 
طال�شم  م��ن  فيها  م��ا  �أم���ام  ح��ائ��ر�  �لطالب  قبل  �ملعلم  �أمامها  يقف 
و�متحانات ي�شتعر�س فيها و��شعوها قوتهم وليتها �أ�شئلة فيما در�شه 
�لطالب ، و�شاهدنا ذلك يف �لف�شل �لدر��شي �لأول �متحانات و��شئلة 
معقدة وخارج �ملنهج ، وعندما �شرخ �مليد�ن طالبا ومعلمني من كم 
تعمدت  �ل���وز�رة  �أن  يقولون  �لتربير�ت  �أ�شحاب  خرجو�   ، �لر�شوب 
ذلك للوقوف على �مل�شتوى �حلقيقي للطالب وجاء �لف�شل �لدر��شي 
�لثاين مب�شكالته يف �لختبار�ت و�لت�شحيح من 50 ولي�س من مائة 
 ،  2 �لدرجة �شرب  ن��اجت  و�حت�شاب   ، �لختيارية  �ل�شئلة  وك��م من   ،
%80 من  ، وو�شع   60 ل�  ، ورفع درجة �لنجاح  و�ل�شئلة �ملفتوحة 
" �ختيار من  �لأ�شئلة  �لورقة �لمتحانية على نوع و�حد من  درجة 
" وعدم مر�عاة خ�شو�شية �ملو�د �لعلمية عند و�شع �لأ�شئلة  متعدد 
، ولكنها يف نظام �لمتحانات  �لطالب  �أو  �ملعلم  لي�شت يف  ، فامل�شكلة 
نف�شه وما ن�شهده كل ف�شل در��شي من تقلبات وعدم ��شتقر�ر ، ول 
و�إقر�ر  �ل��وز�رة من تطوير  �إليه  ت�شعى  �أو نعرت�س على ما  نتحفظ 
مناهج و�متحانات يف �شورة تو�كب �لتطور �حلا�شل بالعامل ، ولكننا 
نتحفظ ونعرت�س على �لتوقيت فال يعقل �أن �أعتمد نظاما جديد� 
وكان  باأ�شبوعني  �لمتحان  قبل  �لمتحانية  و�ل��ورق��ة  لالمتحانات 
يفرت�س �أن يكون �مليد�ن مطلعا عليه ونهيئ �لطالب و�ملعلم منذ بدء 
�لعام �لدر��شي ، هذ� �إذ� كانت �ل��وز�رة تقر بالفعل �أن لديها جمل�س 
ناع �لقر�ر باملدر�شة ، و�آمل �أل تفاجئ  للمعلمني ب�شفتهم من هيئة �شُ
�لوز�رة طالبها ومعلميها قبل �متحانات �لف�شل �لدر��شي �لثالث مبا 
�أو تغيري  �عتادت عليه كل ف�شل در��شي ، و�إن كان هناك من تعديل 
يف �آلية و�شع �لأ�شئلة �لمتحانية فلماذ� ل يتم ن�شر مناذج جتريبية 

على موقع �لوز�رة كما كان يفعل م�شبقا .
حم�شن را�شد
R_dubai2005@yahoo.com

كلكم م�شوؤول عن 
تدِن التح�شيل

اإعالن جتديد
بن�شر طلب جتديد مدة  وم�شاركوه  �لتميمي    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  �لتجارية عن  �لعالمات  ق�ش�م  يعلن 

�حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
93593 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : رين ليمتد
وعنو�نه  : 43 كر�وفورد �شرتيت ، لندن دبليو 1 �ت�س 1 جيه �آر ، �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ : 2009/06/17 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 93593 
�لفئة : 3 - �ملنتجات : مو�د جتميل ، م�شتح�شر�ت جتميل ، �أطقم جتميل ، مو�د زينة ، لو�شنات ، كرميات 
، هالميات ، بل�شم ، زيوت وم�شاحيق للعناية بالب�شرة و�جل�شم ، غ�شول و�شو�ئل منع�شة وبخاخات للوجه ، 
م�شتح�شر�ت تق�شري للب�شرة و�جل�شم ، م�شتح�شر�ت تبيي�س لأغر��س �لتجميل ، زيوت �أ�شا�س ، عطور ، مياه 
عطرية ، ماء كولونيا ، بخاخات عطرية للج�شم ، م�شاد�ت للتعرق ، مزيالت رو�ئح �جل�شم ، م�شتح�شر�ت 
�ل�شتحمام و �لغت�شال ، �شابون ، منظفات �ليد ، غ�شول ، �أحمر وملمع وبل�شم �شفاه ، م�شتح�شر�ت لل�شفاه 
و�لعيون و�لأظافر و�ل�شعر ، م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر ، �شامبوهات و�شو�ئل غ�شل �ل�شعر ، ملطف لل�شعر 
، لو�شنات وزيوت وهالم و�شمع وبخاخات �ل�شعر ، ملونات و�أ�شابغ �ل�شعر ، م�شتح�شر�ت �حلالقة ، كرميات 
ولو�شنات وزيوت �حلالقة ، كرميات ولو�شنات ما بعد �حلالقة ، مو�د �لعناية بالأ�شنان ، م�شتح�شر�ت نظافة 
�ل�شنان ، غ�شول �لفم ، م�شتح�شر�ت �ز�لة �ل�شعر ، م�شتح�شر�ت �لعناية بالأظافر ، مزيالت ملمع �لظافر 
، �أظافر ورمو�س �شناعية ، �لو�ح �شنفرة لأغر��س �لعناية بالأظافر ، �شوف قطني ، عيد�ن وكريات �شوف 

قطني ، م�شتح�شر�ت �لت�شمري بال�شم�س ، م�شتح�شر�ت �لت�شمري �لذ�تية ، م�شحوق �لتالك.
�ل�شرت�طات:               

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/04/24 
وحتى تاريخ 2027/04/24

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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دائرة الق�ساء يف اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع حماكم مركز دبي املايل العاملي
•• اأبوظبي-وام:

تفاهم مع حماكم مركز  �م�س مذكرة  �أبوظبي  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  وقعت 
�لتن�شيق و�لتعاون مع  �أو��شر  �إط��ار تدعيم  �لعاملي، وذل��ك يف  �مل��ايل  دبي 
كافة �جلهات �لق�شائية و�جلهات ذ�ت �لخت�شا�س �لق�شائي يف �لدولة 
وخارجها، بهدف حتقيق روؤية د�ئرة �لق�شاء يف �لتميز و�لفعالية يف نظام 

ق�شائي م�شتقل وتقدمي خدمات عدلية عاملية �جلودة.
مبا  �لطرفني،  بني  ��شرت�تيجية  �شر�كة  تاأ�شي�س  �إىل  �لتفاقية  وتهدف 
يكفل رفع كفاءة �لعمل �مل�شرتك بينهما ويحقق بالتايل تي�شري �إجر�ء�ت 
�لتقا�شي وحتقيق هدف �لق�شاء �لعادل �لناجز، وتنظيم �شبل �لتعاون يف 
�مل�شائل ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك ..�إ�شافة �إىل تذليل �لعقبات �لتي تعرت�س 
تقدميها  يف  ب��اآخ��ر  �أو  ب�شكل  �ل��ط��رف��ان  ي�شرتك  �لتي  �خل��دم��ات  تقدمي 

للجمهور.
ووقع مذكرة �لتفاهم �شعادة �مل�شت�شار يو�شف �شعيد �لعربي وكيل د�ئرة 
�لق�شاء يف �أبوظبي و�مل�شت�شار عمر جمعة �ملهريي قا�شي مركز دبي �ملايل 
�لعاملي بح�شور �شعادة �مل�شت�شار علي حممد �لبلو�شي �لنائب �لعام لإمارة 
�بوظبي، و�مل�شت�شار علي �ل�شاعر مدير �إد�رة �لتفتي�س �لق�شائي و�لدكتور 
�شالح �جلنيبي مدير قطاع �لت�شال �ملوؤ�ش�شي و�لتعاون �لدويل بد�ئرة 

�لق�شاء.
تنفيذ  �إط��ار  يف  ج��اء  �لتفاقية  توقيع  �أن  �لعربي  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك��د 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
�جلهات  خمتلف  مع  و�لتكامل  بالتعاون  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�حلكومية وتذليل �لعقبات نحو تكامل �جلهود وتبادل �ملعارف و�خلرب�ت، 
م�شري�ً  �لعاملية،  �ملقايي�س  �أرق��ى  وفق  �لأد�ء  م�شتوى  رفع  يف  ي�شاهم  مبا 

تعزيز  �شاأنها  �لتي من  �لنقاط  �لعديد من  �إىل  تطرقت  �ملذكرة  �أن  �إىل 
تاأهيل  خالل  من  بينهما،  �ملعريف  �لتبادل  م�شتوى  ورفع  �لطرفني،  �أد�ء 
�ملجال  �لب�شرية، وتبادل �خل��رب�ت يف  للكو�در  وتطوير وتبادل �خل��رب�ت 
�لتدريبية  �ل���دور�ت  وعقد  �لقانونية  و�لأب��ح��اث  و�لأك��ادمي��ي  �لقانوين 
�لقانونية  �لإ�شد�ر�ت  وتبادل  �مل�شرتكة،  و�لدر��شية  �لبحثية  و�حللقات 

و�ملوؤ�ش�شية.
تبادل �خلرب�ت يف جمال �خلدمات  �أي�شاً  �أن �لتفاقية تت�شمن  و�أ�شاف 
�لق�شائي،  �لنظام  كفاءة  لتح�شني  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �لإلكرتونية 
للق�شاة  �مل��ح��ك��م��ة  ق��اع��ة  �مل��ع��ل��وم��ات يف  �إىل  �ل���و����ش���ول  ���ش��ب��ل  وحت�����ش��ني 
�إج��ر�ء�ت �لتعاون �لق�شائي من �لطرفني، ل�شيما  و�ملتقا�شني، وتي�شري 
فيما يتعلق باإجر�ء�ت تنفيذ �لأحكام مبا ل يتعار�س مع �لقو�نني �ملنظمة 
لذلك و�إيجاد و�شيلة حول ��شتخد�م مبادر�ت للتوعية و�لتثقيف لتح�شني 

�ل�شفافية و�لثقة  �لقانونية و�لق�شائية لدى �جلمهور ولزيادة  �ملفاهيم 
يف �لإمار�ت ويف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ويف �لعامل باأ�شره.

من جهته، رحب �مل�شت�شار عمر جمعة �ملهريي بالتفاقية موؤكد�ً �هميتها 
و�إد�رة نظام  تاأ�شي�س  �لعاملي نحو  �مل��ايل  �إط��ار �شعي حماكم �شوق دبي  يف 
ق�شائي على م�شتوى �لعامل ميكن �لعتماد عليه و�لو�شول �إليه بكفاءة 

ونز�هة.
يف  �لطرفني  ب��ني  للتعاون  �لرئي�شية  �لأ�ش�س  توفر  �لتفاقية  �أن  و�أك���د 
�لعديد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وذلك يف �إطار �لثقة �ملتبادلة 
ت�شكل  �لتفاقية  �أن  ..مو�شحا  �لقانونية،  للتقاليد  �لعميق  و�لح��رت�م 
منهجا متكامال للعمل نحو حتقيق روؤية �لطرفني �مل�شرتكة يف تر�شيخ 
�أعلى م�شتوى من �لأد�ء �لق�شائي يف حماكمهما مبا يتما�شى مع �أف�شل 

�ملمار�شات �لدولية.

كلمات .. م�سرية ع�سر �سنوات من النهو�س باأدب الأطفال واليافعن

ال�سارقة بجامعة  اجلاليات  يوم  يف  جن�سية   100 ميثلون  جناحا   40

•• ال�سارقة-وام:

و�ليافعني  �لأطفال  كتب  وتوزيع  ن�شر  يف  �ملتخ�ش�شة  كلمات  د�ر  تخطت 
كتاب  �شناعة  على  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  كو�حدة من  دورها  �لعربية  باللغة 
�لطفل لت�شل �ليوم يف �حتفالها بعيد تاأ�شي�شها �لعا�شر �إىل م�شروع ريادي 
كامل ي�شع �لنهو�س يف و�قع معرفة �ليافعني و�لأطفال يف �شلب �أولوياته 
تغري  يف  رئي�شياً  فاعاًل  ليكون  وتوزيعها  �لكتب  طباعة  مفهوم  ويتجاوز 

م�شار �لن�شر �ملحلي و�لعربي �ملتخ�ش�س يف �أدب �لطفل.
�لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة  بقيادة  �لروؤية  هذه  كلمات  وتبنت 
�لتنفيذي ملجموعة كلمات وو�شعت جملة من �ملحاور  �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س 
�لإمار�تي  �لثقايف  �مل�شهد  �إىل  �إ�شافة  تاأ�شي�شها  لي�شكل  عليها  تعمل  �لتي 
�لكترّاب و�لر�شامني �ملحرتفني  ��شتقطاب كادر من  و�لعربي فعملت على 
�لطباعة،  ج��ودة  يف  تتجلى  لإ���ش��د�رت��ه��ا  مميزة  ب�شرية  هوية  و�خ��ت��ارت 

وقيمة �لر�شوم وتاأثريها.
�شل�شلة  فتحت  و�إمن���ا  نتاجها  يف  �مللمو�س  �جلهد  بهذ�  �ل���د�ر  تكتِف  ومل 
من قنو�ت �لتو��شل مع مر�كز حركة �لعناية باأدب �لطفل عاملياً لت�شبح 
حا�شرة يف جممل معار�س �لكتب �لدولية وت�شِرع �لباب على جملة من 

وترية  على  حفاظها  جانب  �إىل  �لعاملية  �لن�شر  دور  كربى  مع  �ل�شر�كات 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��الل  ثقياًل  ح�شور�ً  لها  �شمنت  �لنمو  من  مت�شارعة 
�لفائتة. وتظهر جهود �لعمل على ركائز كلمات �لأ�شا�شية بتتبع م�شرية 
كتابة  ور�ء  يقف  �إذ  �ل��ي��وم  �إىل   2007 �ل��ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  جناحها 
على  بع�شهم  �حلا�شل  و�لر�شامني  �لُكترّاب  من  نخبة  �إ�شد�ر�تها  ور�شوم 
جو�ئز عاملية يف جمال �أدب �لطفل و�أ�شدرت �لعديد من �لكتب �لنوعية 
�مل�شتوى  لالأطفال ح�شل �لكثري منها على جو�ئز و�شهاد�ت تقدير على 
لغات  �إىل  �إ���ش��د�ر�ت��ه��ا  م��ن  �لعديد  وترجمت  و�ل���دويل  و�ل��ع��رب��ي  �ملحلي 
خمتلفة. و�جلهد �لذي تبذله كلمات و�شعها على ر�أ�س �ملر�شحني للجو�ئز 
�لعربية و�لعاملية �ملعنية باأدب �لطفل وريادة �لن�شر حيث حازت على جائزة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان للكتاب 2017 عن فئة �لن�شر و�لتقنيات �لثقافية 
�لعام  �آ�شيا من معر�س بولونيا لكتب �لطفل يف  نا�شر يف  �أف�شل  وجائزة 
عن  نا�شر  لأف�شل  �لق�شرية  �لقائمة  �شمن  �لد�ر  َحت  ُر�شِّ كما   2016
2013 و2014  �آ�شيا يف معر�س بولونيا لكتاب �لطفل لعامي  منطقة 
ومت �ختيارها �شمن �لقائمة �لق�شرية لالمتياز يف �شناعة �لن�شر مبعر�س 
يف  م�شاركتها  �شمن  كلمات  حتتفي  و�ل��ي��وم   .2014 لعام  للكتاب  لندن 
ع�شر  للطفل مبرور  �لقر�ئي  �ل�شارقة  ملهرجان  �لثامنة  �ل��دورة  فعاليات 

فتقدم  منوها  وتاريخ  منجز�تها  �شرية  م�شتعيدة  تاأ�شي�شها  على  �شنو�ت 
للقر�ء �شل�شلة من �حلقائق فهي �أول د�ر ن�شر يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
وكانت  �جل��ودة  عالية  �لأطفال  كتب  وتوزيع  ن�شر  �ملتحدة متخ�ش�شة يف 
�لبذرة �لتي �نطلقت منها جمموعة كلمات للن�شر لت�شم �ليوم 5 دور ن�شر 
ومكتبة و تهدف �إىل ربط تعلم �للغة �لعربية باملتعة و�ملرح و�أ�شدرت �أكرث 
من 200 عنو�ن كما تطرح كتبا وق�ش�شا لالأطفال م�شجلة على �أقر��س 
م�شغوطة باأ�شو�ت كتابها وت�شم نخبة من �لُكترّاب و�لر�شامني �حلا�شل 
بع�شهم على جو�ئز عاملية يف جمال �أدب �لطفل و �أ�شدرت جمموعة من 
و�لأ�شوياء  �ملكفوفني  لالأطفال  �لأ�شود  �لأل��و�ن  كتاب  �أبرزها  بر�يل  كتب 
من  دوري  ب�شكل  �ملهجر  يف  �ل��ع��رب  ب��الأط��ف��ال  �للقاء  على  حتر�س  وه��ي 
45 كاتباً و98  �أكرث من  خالل م�شاركاتها يف �ملعار�س �لدولية وجتمع 

ر�شاماً ونظمت �أكرث من 400 قر�ءة ق�ش�شية.
�أ ب ت �حليو�نات وتويت  ل��دى كلمات كتاب  10 كتب مبيعاً  �أك��رث  وم��ن 
كو�ك موو ورحلة غري كل �لرحالت ويف �لحتاد قوة و�ألو�ن �لدكان وحني 
�ل�شمن  وج��رة  و�خلبيث  و�ملغفل  حتبينني  وك��م  لقيمات  �جلمل  ي�شتهي 

و�لع�شل وحرويف ترق�س.
وحازت د�ر كلمات على جائزة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان للكتاب 2017 عن 

َحت �شمن �لقائمة �لق�شرية لأف�شل  فئة �لن�شر و�لتقنيات �لثقافية وُر�شِّ
نا�شر عن منطقة �آ�شيا يف معر�س بولونيا لكتاب �لطفل لعامي 2013 

و2014 �ىل �أن حازت على �جلائزة يف �لعام 2016.
�لن�شر  �شناعة  يف  لالمتياز  �لق�شرية  �لقائمة  �شمن  �ل���د�ر  و�ُخ��ت��ريت 
لالأمهات  �لكتب  �آلف  قدمت  كما   2014 لعام  للكتاب  لندن  مبعر�س 
�أطلقتها  �لتي  �لأول كجزء من مبادرة كتابي �لأول  �ملنتظر�ت مولودهن 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  م��ع  كلمات  جمموعة 
و�لتي متكنت �ملجموعة من خاللها من توزيع 25 �ألف كتاب جماين على 
�أُم. وفازت �لد�ر �ي�شا بجائزة �آفاق جديدة من معر�س بولونيا   5000
دوليا  معر�شا   50 يف  كلمات  و�شاركت  باإيطاليا  �لأط��ف��ال  لكتب  �ل��دوىل 
16 دولة و3000  �أكرث من  17 دولة وهي توزع كتبها يف  �أكرث من  يف 
30 ��شد�ر� للد�ر حائزة على جو�ئز عربية ودولية  �أكرث من  مدر�شة و 
م�شتوى  على  �لفرت��شي  �لو�قع  بتقنية  كتاب  �أول  ز�يد  بابا  كتاب  وكان 
�لعامل ومتت ترجمة 42 ��شد�ر� من �للغة �لعربية �إىل لغات �خرى وهي 

�أول �شريك تعليمي عربي.
ومتت ترجمة كتب كلمات يف 10 دول هي �ململكة �ملتحدة وفرن�شا و�يطاليا 

و�ل�شويد و��شبانيا و�لرنويج وتركيا وكند� وكرو�تيا وماليزيا.

•• ال�سارقة-الفجر: 

�فتتح �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة، 
ملتقى �جلاليات �ل�شنوي يف ن�شخته 12 وذلك بال�شاحة �لرئي�شية بجامعة 

�ل�شارقة، و�لذي تنظمه عمادة �شوؤون �لطالب ملدة يومني.
نائب  �ل�شيخ  �مل�شطفى  �أح��م��د  �ل�شديق  �لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  �لف��ت��ت��اح،  ح�شر 
در�ب�شة  حم��م��ود  �ل��دك��ت��ور  و�لأ���ش��ت��اذ  �لأك��ادمي��ي��ة،  لل�شوؤون  �جلامعة  م��دي��ر 
�للتز�م،  مكتب  مدير  حممد  �لر�شيد  عبد  و�ل�شيد  �لطالب،  �شوؤون  عميد 

و�لأ�شتاذ خالد عبد �هلل �لر�بوي مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة، و�لأ�شتاذ عبد 
�لرحمن �لها�شمي مدير �إد�رة �خلدمات، وعدد من �لدبلوما�شيني و�مللحقني 

�لثقافيني، و�أع�شاء �لهيئتني �لتدري�شية و�لإد�رية باجلامعة و�لطلبة.
خالل �لفتتاح جتول �شعادة �ملدير و�حل�شور يف �أجنحة �لدول �مل�شاركة �لتي 
متثل ثقافة وتقاليد �لدول �لتي متثلها كل جالية من طلبة �جلامعة. خالل 
حول  �لأجنحة  على  �لقائمني  م��ن  �شرح  �إىل  �مل��دي��ر  �شعادة  ��شتمع  �جل��ول��ة 

حمتوياتها، وما ت�شمه من مقتنيات وموروثات تعك�س ثقافة �أوطانهم.
طبيعة  �إىل  تر�ثية،  ح�شارية  ثقافية  تظاهرة  يعد  و�ل��ذي  �مللتقى،  ويعك�س 

�لأوىل  توجت  �لتي  �ل�شارقة  جامعة  جمتمع  يف  و�لإن�شاين  �لثقايف  �لتنوع 
هذ�  على  و�ل�شاد�شة  فيها  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  جن�شيات  بتعدد  عاملياً 
�مل�شتوى بتعدد جن�شيات طلبتها، لذلك يهدف �مللتقى �إىل �إبر�ز هذ� �لتنوع 
و�لط��الع على ثقافة �لآخ��ر وفكره و�لتعرف على ع��اد�ت وتقاليد �ل�شعوب 
برث�ئها  تعك�س  �لتي  مو�هبهم  لعر�س  �لفر�شة  �لطلبة  و�إع��ط��اء  �ملختلفة، 
تنوع ثقافة وتر�ث �أوطانهم من خالل جمموعة و��شعة من �لعرو�س �لفنية 
و�لثقافية �لتي تعرب عن �لنتماء �لوطني للطالب، وتقدم در�شاً لالحتكاك 
�حل�شاري بني �ل�شعوب ، ويجذب �مللتقى عدد� كبري� من �لعائالت من خارج 

�جلامعة لتذوق �لأطعمة �ل�شعبية وم�شاهدة �لعرو�س �لرت�ثية و�لفنية لكل 
100 جن�شية  40 جناحا متثل  دول��ة. وي�شمل �مللتقى يف دورت��ه لهذ� �لعام 
يف  �ل�شفار�ت  من  لعدد  �لأجنحة  بع�س  م��رة  ولأول  �إليها  ت�شاف  خمتلفة، 
�لدولة، ويعمل كل جناح على �بر�ز �لرت�ث �ل�شعبي للجالية �لتي ميثلها من 
خالل �لعرو�س �لفنية و�لتعريف بالرموز �لوطنية لكل دولة بجانب �لأزياء 
و�ملاأكولت و�لرق�شات �ل�شعبية يف �إطار �لعاد�ت و�لتقاليد لكل جالية، وي�شمل 
�مللتقى على م�شرح لعر�س �لرق�شات �لفولكلورية، و�لأغاين �ل�شعبية �ملمثلة 

للجاليات، وق�شم مطاعم لبيع �ملاأكولت �ل�شريعة و�مل�شروبات .

حددت 14 مايو موعدًا الإعالن الفائزين

 »اأبدع« تعتمد 70 تقريرًا مرئيًا للمناف�سة على املراكز الأوىل
•• ال�سارقة-الفجر:

�مل��ن��ظ��م��ة جلائزة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
�أبدع لأف�شل تقرير مرئي، و�لتي 
تنظمها موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم 
�ل�شارقة،  وجامعات  كليات  لطلبة 
من  ت����ق����ري����ر�ً   70 �ع���ت���م���اد  ع����ن 
لالختبار�ت  ت��اأه��ل��ت   125 �أ���ش��ل 

�لنهائية للم�شابقة.
وحددت �للجنة تاريخ �لر�بع ع�شر 
لالإعالن  موعد�ً  �ملقبل  مايو  من 
خ�ش�شت  ح��ي��ث  �ل��ف��ائ��زي��ن،  ع���ن 
�جل���ائ���زة م��ك��اف��اآت م��ال��ي��ة و�شلت 
�إىل 150 �ألف درهم، موزعة على 
ف��ئ��ات �جل���ائ���زة �خل��م�����س، فبلغت 
�أف�شل  ل���ف���ئ���ات؛  �جل����ائ����زة  ق��ي��م��ة 
و�أف�شل  �إع������د�د،  و�أف�����ش��ل  ف��ك��رة، 
تقدمي �أو تعليق، و�أف�شل ت�شوير، 
 )10،000( �إخ�������ر�ج،  و�أف�������ش���ل 

درهم لكل منها.

��شتقبالها  خالل  �جلائزة  ك�شفت 
تناف�شية  روح  ع��ن  ل��ل��م�����ش��ارك��ات، 
و�إبد�عية عالية لدى طلبة كليات 
ج���اءت  �إذ  �ل�������ش���ارق���ة،  وج���ام���ع���ات 
متعددة  جن�شيات  م��ن  �مل�����ش��ارك��ات 
�ت�شمت  �إب���د�ع���ي���ة  روؤى  وق���دم���ت 
�لأمر  �لعالية،  و�ملهنية  باحلرفية 
�ل������ذي ���ش��ع��ب م����ن م��ه��م��ة جلنة 
��شتندت  �للجنة  �أن  �إل  �لتحكيم، 
و�شعها  �لتي  و�لأ�ش�س  �ملعاير  �إىل 
�لطلبة،  مو�هب  لتعزيز  �جلائزة 
وت��دع��ي��م م��ه��ار�ت��ه��م يف �لإع����الم 
�لفنية،  �مل��ع��اي��ر  ف��ك��ان��ت  �مل��ع��ا���ش��ر، 
�ل��ع��م��ل، وزم��ن��ه، وتقنيات  وج���ودة 
ت����ق����دمي����ه، ومت����ي����ز ف����ك����رت����ه، من 
يف  �إليها  جل��اأت  �لتي  �ملعاير  �أب���رز 

�ختيارها للمرت�شحني .
�لطلبة  �أعمال  �أن  �ل�شعيبي  و�أك��د 
ك��ان��ت ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ت��ق��دم من 
�لفنية  و�ملعاجلة  �لفكري  �لطرح 

طلبة  ل������دى  ك����ب����رية  �إب�����د�ع�����ي�����ة 
�ل�شارقة،  يف  و�جلامعات  �لكليات 
�ل��ع��دي��د من  �مل�����ش��ارك��ات  �إذ �شمت 
و�لتقنيات  �مل���ت���ن���وع���ة،  �لأف�����ك�����ار 
�لأمر  ت�شويرها،  يف  �مل�شتخدمة 
بني  �ملناف�شة  م�شتوى  رف��ع  �ل��ذي 
�لتي  �لأه���د�ف  وحقق  �مل�شاركات، 
ت��ب��ن��ت��ه��ا �جل���ائ���زة يف �ل��ع��م��ل على 
�لإبد�عية  �ل�شباب  قدر�ت  تطوير 
�لتو��شل  و�شائل  من  لال�شتفادة 
تعزيز  يف  و�إ�شر�كهم  �لجتماعي، 
�ملحلي  �لإع�������الم�������ي  �مل����ح����ت����وى 

و�لعربي و�لعمل به .
و�أ������ش�����اف جن����م �ل����دي����ن: جنحت 
�إبد�عية  منافذ  فتح  يف  �جل��ائ��زة 
�ل�شابة،  �لأج���ي���ال  ل���دى  ج���دي���دة 
فيها  يتناف�س  م�شابقة  تكن  فلم 
�للقب  على  للح�شول  �مل�شرتكون 
�أو �جل���ائ���زة �مل��ال��ي��ة ف��ق��ط، و�إمن���ا 
جتاوزت ذلك لتكون �أحد �ملبادر�ت 

وبغلت جائزة �ملركز �لأول لأف�شل 
 )50،000( متكامل  فني  عمل 
جائزة  قيمة  و�شلت  فيما  دره���م، 
�ملركز �لثاين )30،000( درهم، 
ف��ن��ي متكامل  ع��م��ل  �أف�����ش��ل  �أم�����ا 
قيمتها  فبلغت  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف 

)20،000( درهم.
�جل����ائ����زة  ف����ئ����ات  �إىل  و�إ�����ش����اف����ة 
�للجنة  ����ش��ت��ح��دث��ت  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، 
جديدة  فئة  للم�شابقة،  �ملنظمة 
�لتحكيم  جل���ن���ة  ج�����ائ�����زة  وه������ي 
���ن �أع�������ش���اء جلنة  �خل���ا����ش���ة مت���كرّ
من  و�ح���د  �خ��ت��ي��ار  م��ن  �لتحكيم 
تقييمها  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  �لأع�����م�����ال 

�خلا�س.
وحجم  �لت�شفيات  مرحلة  وح��ول 
�مل�����ش��ارك��ات يف �جل��ائ��زة، ق��ال جنم 
�ل����دي����ن ه����ا�����ش����م، م����دي����ر ج���ائ���زة 
�أب�������دع : ك�����ش��ف ح���ج���م �لأع����م����ال 
ع���ن طاقات  �مل�����ش��ارك��ة وج��ودت��ه��ا 

�لعمل  مفاهيم  تعزيز  يف  �لهامة 
و�لإنتاج  و�ل��ت��وث��ي��ق،  �لإع���الم���ي، 
رو�  لي�شخِّ �ل�����ش��ب��اب  ل���دى  �ل��ف��ن��ي 
�حلديثة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��و���ش��ائ��ط 
م�����ش��ار�ت وم��ه��ام مفيدة ترثي  يف 

�مل�شهد �لإعالمي �لعربي .
وت�شم قائمة �أع�شاء جلنة حتكيم 
متخ�ش�شني  �إعالميني  �جلائزة، 
و�لكتابة،  �ل��ت�����ش��وي��ر،  ف���ن���ون  يف 
و�لإخ��������ر�ج، ح��ي��ث ي���رت�أ����س جلنة 
قا�شم  ع��ل��ي  �ل���دك���ت���ور  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
ومفكر  خ���ب���ري  وه�����و  �ل�����ش��ع��ي��ب��ي، 
�إع���الم���ي �إم����ار�ت����ي، وجت��م��ع بني 
�أع�شائها كاًل من �لإعالمي �أحمد 
�لبريق، و�ملخرجة �لإمار�تية نهله 
حممد  �لإمار�تي  و�ملخرج  �لفهد، 
�شعيد حارب، و�ملخرجة �لإمار�تية 

�بت�شام �ل�شايب.
وقال �لدكتور علي قا�شم �ل�شعيبي، 
رئي�س جلنة حتكيم جائزة �أبدع : 

و�أل  �ملعتمدة،  �ل�شارقة  ومعاهد 
دقائق،   3 �لتقرير  م��دة  ت��ت��ج��اوز 
عالية  بجودة  �لتقرير  يقدم  و�أن 
وج����ودة   )  Full-HD �ل���دق���ة 
كما   ).Bit Rate24( �ل�شوت 
ول يحق للطلبة �مل�شاركة يف �أكرث 
من عمل. �إ�شافة لذلك ��شرتطت 
�جلائزة على �لطلبة �مل�شاركني �أن 
بتقاريرهم  �شاركو�  قد  يكونو�  ل 

�لإخر�جية  و�ل��روؤي��ة  و�لب�شرية 
�ل���و�ع���ي���ة، م��ب�����ش��رًة ب��ظ��ه��ور جيل 
م��ن �مل��ب��دع��ني �ل�����ش��ب��اب يف جمال 
�لإع�����الم �حل���دي���ث، وك��ا���ش��ف��ًة عن 
من  �ل�شتفادة  يف  عالية  موؤهالت 

و�شائل �لتكنولوجيا �حلديثة 
وك��ان��ت �أب����دع ق��د ح����ددت معايري 
و�شروط للتقدم للجائزة وهي �أن 
يكون �ملتقدمون من طلبة جامعات 

َقبل، و�أن  �أخرى من  يف م�شابقات 
�مل�شاركني  �أ���ش��م��اء  جميع  ي��ذك��رو� 
���اب،  يف �إع�������د�د �ل��ت��ق��ري��ر م���ن ُك���تَّ
و�أع�شاء  ومنتجني،  وم�شورين، 
يتكون  �أن  على  �ل��ع��م��ل،  ف��ري��ق  يف 
�لطلبة  م��ن  ك��ام��اًل  �لعمل  ف��ري��ق 
ف��ق��ط، ب����دون ت��ع��اون �ل��ط��ل��ب��ة مع 
�أو  �إن���ت���اج فنية خ��ارج��ي��ة  ���ش��رك��ات 

متخ�ش�شني يف هذ� �ملجال.
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اأخبـار الإمـارات

مهرجان الظفرة البحري يوا�سل فعالياته ال�سيقة على �ساطئ املرفاأ
لطيفة   – الظفرة  منطقة   ••

جابر

�لظفرة  م��ه��رج��ان  �أم�����ش��ي��ات   �شهدت 
�إد�رة  جل��ن��ة  تنظمه  �ل����ذي  �ل��ب��ح��ري 
�لثقافية  و�ل�����رب�م�����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
كرنفالت  ب���اأب���وظ���ب���ي،  و�ل����رت�ث����ي����ة 
و�أن�شطة  فعاليات  خ��الل  من  عائلية 
ت����ق����ام �شمن  �ل����ت����ي  �ل���ط���ف���ل  ق����ري����ة 
من  حتتويه  مب��ا  �مل��ه��رج��ان  فعاليات 
وثقافية  ترفيهية  و�أن�����ش��ط��ة  �أل��ع��اب 
وت���ر�ث���ي���ة، وك���ذل���ك �مل�����ش��اب��ق��ات �لتي 
على  و�ل��ر���ش��م  �حل���ر  �مل��ر���ش��م  �شملت 
�لوجه و�لعديد من �لألعاب �لرت�ثية 

�ملوجهة لالأطفال و�أ�شرهم.
�لقبي�شي، م�شرفة قرية  وقالت ليلى 
تقدم  مب��ا  تتميز  �لقرية  �إن  �لطفل، 
لالأطفال  فائقة  وعناية  رع��اي��ة  م��ن 
�ملتو�جدين من قبل �مل�شرفني، حيث 
تاأمني  على  �لعاملني  يحر�س جميع 
ك��اف��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �لأط����ف����ال يف �إط����ار 
خطة متكاملة تهدف لت�شجيع جميع 
�ملهرجان،  زي���ارة  �لأ���ش��رة على  �أف���ر�د 
جانباً  عك�شت  �مل�شابقات  �أن  م�شيفة 
�لأ���ش��ي��ل، وجذبت  ت��ر�ث��ن��ا  م��ن  مهماً 
�آلف �لأط��ف��ال م��ن ك��ل م��ك��ان، حيث 

�شاركو� بحما�شة يف �مل�شابقات �ملتنوعة 
�لتي تلبي طموحات �لأطفال وحتقق 

هو�ياتهم.
ت�شعى  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�أك�����دت 
م��ن خ���الل �ل��ق��ري��ة ل��دم��ج �لأطفال 
ب�����ال�����رت�ث وت��ع��ل��ي��م��ه��م م����ن خ���الل 
و�لتقاليد  �ل������ع������اد�ت  �مل����م����ار�����ش����ة 
�لإمار�تية �لأ�شيلة، و�إ�شر�ك �جليل 

�جلديد بالرت�ث وحتفيزه من خالل 
�لت�شجيعية،  و�جل���و�ئ���ز  �ل��ع��رو���س 
حيث �أ�شبح �ملهرجان ملتقى لتعزيز 
�ل��رو�ب��ط �لأ���ش��ري��ة، وم��وق��ع��ا جاذبا 
للم�شاركة  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  جلميع 

باإحياء �لرت�ث �لعريق.
دور متميز لنادي �لغربية �لريا�شي 

يف تقدمي �خلدمات �للوج�شتية

ل يتو�نى نادي �لغربية �لريا�شي يف 
�أن��و�ع �لدعم و�مل�شاعدة  تقدمي كافة 
�لبحري  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  ل�����زو�ر 
�ملقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
نهيان ممثل �حلاكم يف  �آل  ز�ي��د  بن 
جلنة  وب��ت��ن��ظ��ي��م  �لظفرة   م��ن��ط��ق��ة 
�إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية 
مع  بالتعاون  �أبوظبي  يف  و�لرت�ثية 

�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  نادي 
وي�شتمر حتى 29 �بريل .

و�رتبط نادي �لغربية �لريا�شي منذ 
�لظفرة  مل��ه��رج��ان  �لأوىل  �لن�شخة 
يتفانى  �لتي  �للوج�شتية  باخلدمات 
ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �خل���ا����س ب��ال��ن��ادي يف 
وكذلك  و�مل�شاركني  للزو�ر  تقدميها 
و�جلهات  �ل�شرت�تيجني  �ل�����ش��رك��اء 
�ملهرجان  يف  و�مل�������ش���ارك���ة  �مل��ت��ع��اون��ة 

فعاليات  �إجن��������اح  ب����ه����دف  .وذل��������ك 
يتنا�شب  مبا  به  و�خل���روج  �ملهرجان 
تكون  و�أن  �ل��ط��م��وح��ات  وم�����ش��ت��وى 
تلبي  للجمهور  �ملقدمة  �لفعاليات 

�حتياجاتهم ومتطلباتهم .
رئي�س  �لقبي�شي  و�أك��د عبد�هلل بطي 
جمل�س �إد�رة نادي �لغربية �لريا�شي 
�أن �ملهرجان جنح يف تر�شيخ مكانته 
�لريا�شة  �مل��ه��رج��ان��ات  ب��ني  �ل��ع��امل��ي��ة 

يف  �أ�شبح  �أن  بعد  �لعاملية،  �لبحرية 
�لعامل  جنوم  �أجندة  يف  ثابتة  مكانة 
يحر�شون  �لذين  �ملائية  �لألعاب  يف 
وهو  ف��ي��ه،  و�مل�����ش��ارك��ة  متابعته  على 
�لتي  �لكبرية  �ملكانة  م��دى  يوؤكد  ما 
م�شتوى  على  �ملهرجان  �إليها  و�شل 

�لعامل.
�لإجناز�ت،  �أن  �إىل  �لقبي�شي  و�أ���ش��ار 
و�ملكانة  �مل��ه��رج��ان  يف  حتققت  �ل��ت��ي 

مقارنة  �إل��ي��ه��ا،  و���ش��ل  �ل��ت��ي  �لكبرية 
�ل���زم���ن���ي، تعترب  �مل���ه���رج���ان  ب��ع��م��ر 
يعك�س  م��ا  وه���و  وق��ي��ا���ش��ي��ة،  متميزة 
على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  مدى 
دعم �لريا�شة، وت�شجيع �لريا�شيني، 
جديدة  ري���ا����ش���ي���ة  جم������الت  وف���ت���ح 
هو�ية  �شاحب  كل  ليتمكن  لل�شكان، 
�أعلى  م���ن مم��ار���ش��ة ه���و�ي���ت���ه، وف����ق 

معايري �لأمن و�ل�شالمة.
ي�شاهم  �ملهرجان  �أن  �لقبي�شي  وبني 
�ل�شاحلية  �ملناطق  قطاع  تن�شيط  يف 
�جلانب  ودع�����م  وث��ق��اف��ي��ا  ري��ا���ش��ي��ا 
�ل�شياحي يف �ملنطقة، وو�شف �شاطئ 
�ل�شو�طئ  �أف�����ش��ل  م���ن  ب���اأن���ه  �مل���رف���اأ 
لإقامة �ملهرجان ملا لها من كورني�س 
متنوعة،  طبيعية  وم��ن��اظ��ر  جميل 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي يف  �مل���رف���اأ  و�أن م��وق��ع 

منطقة �لظفرة .
�لعاملني يف  �ن كافة  �لقبي�شي  و�كد 
يقدمونه  مبا  �شعد�ء  �لغربية  ن��ادي 
من دعم لوج�شتي للمهرجان وقمة 
�شعادتهم عندما ت�شفر تلك �جلهود 
�شفاه  على  ر�شا  �بت�شامة  ر�شم  ع��ن 
�لذي  �لكبري  �جلمهور  �و  �مل�شاركني 
�لفعاليات  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س 
يوميا  تقدميها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل�شيقة 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جامعة �أبوظبي حملة توعوية 
يف بو�دي مول مبدينة �لعني بعنو�ن 
�ل�شحة عنو�ننا �شمن ��شرت�تيجية 
جامعة �أبوظبي لعام �خلري 2017 
و�لتي تاأتي حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
�آل ن��ه��ي��ان ممثل  ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د 
رئي�س  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف  �حل��اك��م 

جمل�س �أمناء جامعة �أبوظبي.
وتهدف �حلملة �إىل ن�شر �لوعي بني 
�أهمية  ح��ول  �ملجتمع  فئات  خمتلف 
�لعامة  �ل�شحة  مبعايري  �له��ت��م��ام 
بطريقة �إيجابية وفعالة من خالل 
�لرتفيهية  �لأن�������ش���ط���ة  م���ن  ن��خ��ب��ة 

و�لتعليمية.
�ل�شوري  دي���ن���ا  �ل���دك���ت���ورة  و�أك������دت 
رئي�شة ق�شم بر�مج �لعلوم �لتطبيقية 
بجامعة �أبوظبي �أهمية هذه �ملبادرة 

�جلامعة  مبادر�ت  �شمن  تاأتي  �لتي 
ل� عام �خلري .

حتر�س  �جل��ام��ع��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 

م����ن خ������الل ه������ذه �مل������ب������ادر�ت على 
وجهودها  �لعلمية  مو�ردها  تكري�س 
�ملجتمع  يف  �مل��ع��ارف  لن�شر  �لبحثية 

�حليوي  ب����ال����دور  �ل���وع���ي  وت���ع���زي���ز 
�لعامة  �ل�شحة  ع��ل��وم  تلعبه  �ل���ذي 
يف حياتنا �ليومية وكيفية �لهتمام 

متطلبات  مبختلف  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة �ل��ت��ي ت��ت��ن��وع بني 
�ل�شحة �لبدنية و�لنف�شية و�لعقلية 

و�لروحية لتعود بالنفع على �لأفر�د 
تتيح  �حلملة  �أن  و�أ�شافت  و�لأ���ش��ر. 
�لعملي  �لتدريب  يف  متميزة  فر�شة 

�ل�شحة  بكالوريو�س  برنامج  لطلبة 
�لعامة �لذين ي�شاركون يف �لفعاليات 
�لتي  �لتعليمية  �ل�شحية  و�لأن�شطة 

تنظم يف جناح �حلملة.
من جانبها �أو�شحت �لدكتورة ليلي 
�ل�شحة  م�����ش��اع��د يف  �أ���ش��ت��اذ  �أوه�����ار� 
�لبيئية  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لعامة 
م���ا مي��ي��ز هذه  �أه�����م  �أن  ب��اجل��ام��ع��ة 
�حل��م��ل��ة ع���ن غ���ريه���ا م���ن حمالت 
حر�شها  ه���ي  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ت��وع��ي��ة 
�لعاملي  �ل�شحي  �لجت��اه  �إت��ب��اع  على 
�إيجابي  ب�����ش��ك��ل  �ل���وع���ي  ت��ع��زي��ز  يف 
وترفيهي و�لتاأكيد على �أهمية تقبل 
�لرتكيز فقط على  دون  �ل��ذ�ت من 
منها  يعاين  �لتي  �ل�شحية  �مل�شاكل 

�لزو�ر.
�ل�شحة عنو�ننا  �أن حملة  �إىل  ي�شار 
�مل��ق��ب��ل �إىل  12 م��اي��و  ي����وم  ت��ن��ت��ق��ل 
تختتم  ث���م  دب����ي  م����ول يف  �ل����و�ح����ة 
و�لرتفيهية  �ل��ت��وع��وي��ة  فعالياتها 
 19 ي��وم  باأبوظبي  م��ول  م�شرف  يف 

مايو �ملقبل.

منظمة الأ�سرة العربية تطلق مبادرتن لدعم اأبناء الأ�سر العربية
•• ال�سارقة-وام: 

�ملتفوقني  للطلبة  �جلامعي  �لتعليم  منحة  �لأوىل  مبادرتني  �لعربية  �لأ�شرة  منظمة  �أطلقت 
�أبناء  دعم  يف  للم�شاهمة  وذلك  �لأطفال  �أم��اين  لتحقيق  و�لثانية  �جلامعية  در��شتهم  لتكملة 

�لأ�شر �لعربية.
�أعلن ذلك �ملهند�س فتحي جرب عفانه �شفري منظمة �لأ�شرة �لعربية خالل ��شتقباله يف مكتبه 
يو�شف  بن  و�شعادة هدى  �ملنظمة  رئي�س  �لبح  �شعادة جمال  �لذي �شم  �ملنظمة  بال�شارقة وفد 

�أمينها �لعام لتهنئته مبنا�شبة �ختياره �شفري� �شمن جمل�س �شفر�ء �ملنظمة.
وناق�س �جلانبان �لتحديات و�لق�شايا و�مل�شكالت �لتي تو�جه �لأ�شرة �لعربية يف ظل �لتد�عيات 

�أجل تعزيز �لأمان  �ل�شفر�ء من  �لعوملة ودور �ملنظمة وجمل�س  �لناجتة عن عو�مل  �ملت�شارعة 
�لتي  �لطبيعية  و�لكو�رث  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملتغري�ت  �لعربية يف ظل  لالأ�شرة  �لأ�شري 

�ألقت بظاللها على �لعديد من دول �ملنطقة.
و�أعرب عفانه عن �شكره وتقديره ملنظمة �لأ�شرة �لعربية �لتي منحته هذ� �ل�شرف .. م�شري� 
�إىل �أهمية هذ� �لختيار �لذي ياأتي �إميانا من �ملنظمة يف تكري�س مفهوم وقيمة �لأ�شرة يف بناء 

�ملجتمعات وتطورها ومنائها خدمة للرت�بط �لأ�شري �لعربي.
�إجناز�ت  حققت  �ل��دول��ة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لأ���ش��رة  �أن  و�أك���د 
ومكا�شب عظيمة حتفظ لالأ�شرة كيانها وت�شمن لأفر�دها ��شتد�متها وذلك من خالل توفري 

�حلماية �لجتماعية �ملنا�شبة مبا يكفل لها �حلرية و�مل�شاو�ة و�لكر�مة �لإن�شانية.

وثمن �ل�شفري فتحي عفانه جهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ودعمه �ملتو��شل لرب�مج �ملنظمة و�حت�شان �إمارة �ل�شارقة 

ملقر �ملنظمة.
من جانبه قال جمال �لبح �إن جمل�س �شفر�ء �ملنظمة �شريك �أ�شيل يف ر�شالة �لعمل �لأ�شري 
وبث  �لتكافل  و�إ���ش��اع��ة  �لأ���ش��ري  �ل��رت�ب��ط  وتعزيز  لدعم  للمنظمة  �ل��ه��ادف  �خل��الق  �لعربي 
�لرحمة بني �أفر�د �ملجتمع �نطالقا من �لقيم �لعربية �ل�شامية و�لتي ت�شاهم يف �لأمن و�لأمان 

�لأ�شري.
من ناحيته �أ�شادت �شعادة هدى بن يو�شف باأوىل مبادر�ت �ل�شفري فتحي عفانه .. موؤكدة �أنها 

تاأتي خدمة لالأ�شرة وهي خطوة �إيجابية وفاعلة لإدخال �ل�شرور على قلوب �أفر�دها .

جامع���ة اأبوظب���ي تنظ���م احلمل��ة املجتمعي���ة ال�سح���ة ع�نوانن���ا 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94696
ب�اإ�ش��م: م�شاريع �لفهيم )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(

وعنو�نه: �س.ب 55437 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2011/12/19 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 161555 

�لفئة: 25
�ملنتجات : �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر��س.

�ل�شرت�طات:
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 

�حلماية يف 2017/05/16 وحتى تاريخ 2027/05/16
ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31708

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودع��ة بال�رقم  : 94702

ب�اإ�ش��م : م�شاريع �لفهيم )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(
وعنو�نه: �س.ب 55437 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 2011/12/04 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 160710 
�لفئة: 35

عامة  لتمكني  وذل��ك   ، �لغري  ل�شالح  �ل�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات   : �ملنتجات  
�لزبائن من معاينتها ب�شكل مالئم و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة 

�لنقل( ، حتديد�ً لبا�س �لقدم و�لأحذية. 
�ل�شرت�طات:

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/16 وحتى تاريخ 2027/05/16

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31709

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودع��ة بال�رقم  : 94707

ب�اإ�ش��م : م�شاريع �لفهيم )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(
وعنو�نه : �س.ب 55437 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 2011/12/04 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 160706 
�لفئة : 35

عامة  لتمكني  وذل��ك   ، �لغري  ل�شالح  �ل�شلع  م��ن  ت�شكيلة  جتميع  خ��دم��ات   : �ملنتجات 
�لزبائن من معاينتها ب�شكل مالئم و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة 

�لنقل( ، حتديد�ً لبا�س �لقدم و�لأحذية. 
�ل�شرت�طات:

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/16 وحتى تاريخ 2027/05/16

ق�شـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002

EAT31711
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•• دبي -وام:

بدبي  �لعامة  �مل��و����ش��الت  ح��اف��الت  �ل��ت��ز�م  ن�شبة  �رتفعت 
مبو�عيد �لرحالت �ملعتمد من 69 يف �ملائة يف عام 2015 
�لتز�م  ن�شبة  وب��ل��غ��ت   2016 ع���ام  يف  �مل��ائ��ة  يف   74 �إىل 
�حل��اف��الت ب��ال��رح��الت �مل��ج��دول��ة م��ق��ارن��ة م��ع �لرحالت 

�لفعلية �إىل 98 يف �ملائة يف عامي 2015 و2016 .
وبلغ �إجمايل عدد حجوز�ت مركبات �لأجرة �لعام �ملا�شي 
�ملنفذة من خالل مركز �حلجز و�لتوزيع �أكرث من �شبعة 
�ألف حجز مقارنة بنحو خم�شة ماليني  ماليني و322 

بن�شبة  2015 م�شجال من��و�  ع��ام  �أل��ف حجز يف  و449 
�ملائه. يف   25.5

جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  �أك��د  و 
�ملديرين لهيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي �أن تو�شع �لهيئة 
و�لإل��ك��رتون��ي��ة يف قطاعي  �ل��ذك��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  يف توظيف 
يف  �شاهم  �لأج���رة  ومركبات  �لعامة  �ملو��شالت  حافالت 
حتقيق �لتكامل بني منظومة �لنقل �جلماعي يف �إمارة دبي 
ورفع كفاءة �لأد�ء وتر�شيد �لنفقات وزيادة ن�شبة �للتز�م 
 .. للمتعاملني  �ل�����ش��ع��ادة  وحتقيق  �مل��ج��دول��ة  ب��ال��رح��الت 
م�شري� �إىل �أن خدمة �حلافالت �شجلت �لعام �ملا�شي منو� 

�لركاب  عدد  �رتفع  حيث  م�شتخدميها  عدد  يف  ملحوظا 
من 134 مليونا و775 �ألف ر�كب يف عام 2015 لي�شل 
�إىل 151 مليونا و100 �ألف  ر�كب يف عام 2016 وبلغ 
متو�شط عدد �لرحالت �شهريا يف �لعام �ملا�شي 273 �ألفا 

و737 رحلة.
و��شار �إىل �إن �لنظام �لآيل لإد�رة حركة �حلافالت نب�س 
�لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل  وفقا  �شمم  �ل��ذي  �ملو��شالت 
و�شائقي  �لتحكم  م��رك��ز  ب��ني  �لتو��شل  تفعيل  يف  �شاهم 
�حلافالت ومر�قبة حركة 1514 حافلة عرب 274 م�شار� 
�ملحطات  من  وخروجها  �حل��اف��الت  و�شول  من  و�لتاأكد 

�لزمني و�ت��خ��اذ �لإج����ر�ء�ت  �لأوق����ات يف �جل���دول  ح�شب 
�لالزمة ل�شبط �لأد�ء ل�شمان �للتز�م باملو�عيد �ملحددة. 
�أن  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �شعادة  و�أو�شح 
م��رك��ز �حل��ج��ز و�ل��ت��وزي��ع مل��رك��ب��ات �لأج����رة �ل��ت��اب��ع لإد�رة 
�لعامة �لذي  �ملو��شالت  �لنقل يف موؤ�ش�شة  �أن�شطة  رقابة 
مبركبات  �خلا�شة  �حلجز  مكاملات  جميع  با�شتالم  يقوم 
�لأجرة وتوزيعها على �شركات �لمتياز وفقا ملعايري �ملكان 
�لعام  تلقى  حم��دد  زمني  موؤ�شر  وف��ق  وغريها  و�ل�شرعة 
بنحو  مقارنة  مكاملة  �أل��ف  و800  ماليني  �شبعة  �ملا�شي 
2015 بن�شبة  �ألف مكاملة يف عام  �شبعة ماليني و200 

مت  �لتي  �ملكاملات  ن�شبة  وبلغت  �ملائة  يف   7.6 بلغت  زي��ادة 
�ملائه وبلغ  44يف  �ملا�شي  �لعام  �لرد عليها بالنظام �لآيل 
ثانية   30 �ملكاملات  على  للرد  �مل�شتغرق  �لوقت  متو�شط 
فقط وهو موؤ�شر ممتاز عامليا حيث يقدر متو�شط �لوقت 
�ملماثلة يف  �ملكاملات يف مر�كز �حلجز  للرد على  �مل�شتغرق 
كند� بنحو 45 ثانية وقدر متو�شط وقت �ملكاملة �لو�حدة 
بنحو 53 ثانية وبلغ متو�شط وقت و�شول مركبة �لأجرة 
و�شول  ي�شتغرق  حني  يف  دقيقة   13.85 قر�بة  للعميل 
 15 ك��ن��د�  ويف  دقيقة   18 ����ش��رت�ل��ي��ا  يف  للعميل  �مل��رك��ب��ة 

دقيقة.

•• ال�سارقة ـ الفجر 

�شهدت �أيام �ل�شارقة �لرت�ثية هذ� �لعام 
حت���ت ���ش��ع��ار: �ل�����رت�ث م��ب��ن��ى ومعنى 
وتفاعل كبري من قبل  ح�شور متميز 
�لز�ئرين مبختلف �لعمار و�جلن�شيات 
و�أجنبية  عربية  دول��ة   31 مب�شاركة   ،
متنوعة  و�أن�����ش��ط��ة  ب��ر�م��ج  وت�شمنت 
�عتربت فر�شة جلميع �لدول �مل�شاركة 
ومكونات  جو�نب  خمتلف  تعر�س  كي 
وفنونها  �ل���ث���ق���ايف  ت���ر�ث���ه���ا  وع��ن��ا���ش��ر 
�لتقليدية وخمتلف  و�ألعابها  �ل�شعبية 
�ملو�شيقى ليعي�س جمهور وزو�ر  �أل��و�ن 
م�شهد  ت��ف��ا���ش��ي��ل  �ل�������رت�ث  وع�������ش���اق 
حيث  وم��ت��ن��وع  غني  جميل  ب��ان��ور�م��ي 

يجتمع �لعامل يف �ل�شارقة.
وقوية  مهمة  ج���ذب  حم��ط��ة  تعترب  و 
حت���ول���ت  ي�����وم�����ا   19 م���������د�ر  ف���ع���ل���ى 
�إىل  و�ل��رب�م��ج  و�لأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات 
و�ملتابعني  و�ملخت�شني  للجمهور  قبلة 
وع�شاق �لرت�ث و�لباحثني و�لر�غبني 
يف م��ع��رف��ة ت����ر�ث �لإم������ار�ت م��ن زو�ر 
�أنها متثل وجها حيويا  ومقيمني كما 
�لإمار�تي  �لثقايف  �ل���رت�ث  وج��وه  م��ن 
منا�شب جلميع  مناخ  م��ن  ت��وف��ره  مب��ا 
�لزو�ر وخرب�ت متكنهم من ��شتك�شاف 
�أن�شطة  ج��م��ال��ي��ات ح��ي��اة �مل��ا���ش��ي ع��رب 
�أبناء  من  �لكثري  تطلع  تلبي  متعددة 
�لعاد�ت  على  �حل��ف��اظ  نحو  �لإم����ار�ت 
�ل�شعبي  و�مل��وروث  �لأ�شيلة  و�لتقاليد 

�لإمار�تي.
للعاد�ت  حي  جت�شيد  �لبيئات  وت�شكل 
ومن   ، و�ملنتجات  و�حل��رف  و�لتقاليد 
�لبدوية  �ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ب��ي��ئ��ات  ه����ذه  ب���ني 
و�لزر�عية و�جلبلية و�ل�شاحلية و�لتي 
و�أمناط  لعادتها  ح��ي  بتج�شيد  ت��اأت��ي 

�لعي�س فيها.

فت�شمل �لبيئة �لبدوية �حلظرية وهي 
ف��اإذ� كان هناك عدد من  مثل �ملجل�س 
�لبيوت فيتم �لتجمع يف حظرية �لكرب 
�شنا من �أجل �لت�شامر وتبادل �لخبار 
و�شرب �لقهوة و�إلقاء �ل�شعر و�لق�ش�س 
�لتي تعرب عن مغزى وحكم ، و �لبيئة 
�لفعاليات  من  �لعديد  ت�شم  �لبدوية 
�ليومية حتى يت�شنى للز�ئرين معرفة 
لها  �لبدوية  �لبيئة  و  �لبدوية  �لبيئة 
منها  �لتنقل  يتم  �ل��و�ح��ة  ثابت  مكان 
د�ئما  ولكن  و�شهور  لأي��ام  �ملر�عي  �ىل 
�لعودة لها ، كما توجد بالبيئة �لبدوية 

عند  ي�شتخدم  و�ل��ذي  �لليو�ين  �لبيت 
�أن��ه �شهل  �خل��روج من �ل��و�ح��ة خا�شة 

�لنقل و�لرتكيب.
عمل  كيفية  �لزر�عية  �لبيئة  وتعر�س 
وكذلك  باملا�شي  �لري  لعملية  �ليازرة 
�حلبوب  ف�شل  وعملية  نباتات  زر�ع��ة 
�أم����ام �ل��ز�ئ��ري��ن، ف��الع��ت��م��اد يف �لري 
���ش��اب��ق��ا ك���ان ع��ن ط��ري��ق �ل���ي���ازرة وهي 
م�شقوقة  �ل��ن��خ��ل  ج�����زوع  ع���ن  ع���ب���ارة 
�ملبني  �لبئر  ف��وق  من�شوبة  لن�شفني 
�ملاء  رف��ع  ويتم   ، و�جل�س  �حلجر  من 
ب���ال���ث���ور �ل������ذي ي���ت���م ت���دري���ب���ة ح����و�يل 

ثالثة �أ�شهر ، و �لبيئة �لزر�عية تتمتع 
ب��ال��ت��ن��وع يف �مل���زروع���ات وم��ن��ه��ا زر�ع���ة 
�لنخل و�لتي تعترب هي ��شا�س �حلياة 
و�لبطيخ  و�خل����ي����ار  �حل�����ب  و�ل���ق���م���ح 
وغريها  و�لب�شل  و�لفجل  و�ل��ف��ن��د�ل 
م��ن �خل�����ش��رو�ت كما يتم زر�ع���ة عدد 
من �أ�شجار �لفاكهة ، كما جاءت بالأيام 
كبري  ب�شكل  �ل��و�ق��ع  حتاكي  �ل��رت�ث��ي��ة 
لتجهيز  �لكاملة  من خالل �خلطو�ت 
�لر�س وزر�عتها �ثناء �لفعاليات حتى 
تعرف �لجيال �جلديدة طرق معي�شة 

وحرف �لباء و�لجد�د.

وقال �شعيد �شبت �لظهوري، �أن �لبيئة 
�جل��ب��ل��ي��ة و�ل���ب���ي���ئ���ات ع���م���وم���ا ج����اءت 
بها  �لتفا�شيل  جميع  و�أب���رزت  و�قعية 
م��ن ع����اد�ت وت��ق��ال��ي��د وم��ه��ن متنوعة 
، تنق�شم  ق���ال  �ل��ب��ي��ئ��ة �جل��ب��ل��ي��ة  وع���ن 
�لفعاليات  ���ش��م��ن  �جل��ب��ل��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
على  يحتوي  ق�شم  ومنها  �أق�شام  لعدة 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة �جلبلية  �ل��ب��ي��وت  حم��ت��وي��ات 
وق�����ش��م ي��و���ش��ح �حل�����رف و�مل���ه���ن مثل 
���ش��ن��اع��ة ب���اب �ل��ق��ف��ل و���ش��ن��اع��ة �لغزل 
وتركيبة  �ل��ط��ب��ل  وت��ق��ط��ي��ع  و�ل��ن�����ش��ي��ج 
وق��الدة �جلبال وغريها من �حلرف ، 

بالإ�شافة للفنون �جلبلية.
�ل�شكر  �لظهوري  علي  حمد�ن  ووج��ه 
�جلزيل للقيادة �لر�شيدة على تنظيم 
�لنا�شئة  �لج����ي����ال  ت���رب���ط  ف��ع��ال��ي��ات 
برت�ث �لجد�د من مهن وفنون ومنط 
م��ع��ي�����ش��ة و�له���ت���م���ام ب���اب���ر�ز �مل����وروث 
على  �لظهوريني  �بناء  و�شكر  �لثقايف، 
�لرت�ثية  �ل�شارقة  �ي��ام  يف  م�شاركتهم 
وعلى كل ما قدموه للزو�ر و�لتعريف 
، موؤكد�  باملوروث  �لغنية  �لبيئة  بهذه 
�نها تعترب جت�شيد� للو�قع �لجتماعي 
جمتمعها  يف  �ل��ق��ب��ي��ل��ة  ت��ع��ي�����ش��ه  �ل��ت��ي 

�ملفاهيم  �ي�شال  على  وتعمل  �جلبلي 
�لبيئة  ع���ن  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�جلبلية لالجيال �لقادمة.
�ل�شاحلية  �ل���ب���ي���ئ���ة  ت����اأت����ي  و�أخ���������ري� 
�ل��غ��ن��ي��ة ب���ال���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د وق���ال 
حم��م��ود �أح���م���د حم��م��د �ل�����ش��ح��ي، �أن 
�ل�����ش��اح��ل��ي��ة ت�شم  �ل��ب��ي��ئ��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
بالبحر  �ملرتبطة  �لعديد من �حلرف 
و�لأ���ش��م��اك م��ث��ل ���ش��ن��اع��ة �جلر�جري 
�ل�شباك  وت�شنيع  �للوؤلوؤ  �ملحار  وفلق 
�ل�شماك  لتجفيف  �مللح  و��شتخال�س 
�ل�شعبي  �مل��ط��ب��خ  ل��وج��ود  ب��الإ���ش��اف��ة   ،

�ل�شعبية  و�لأك��الت  بالفعاليات  �لغني 
�لبحرية.

ويقدم بالل حممد خمي�س للح�شور 
و�لعنية  �جل�����الف  مل��ه��ن��ة  ح���ي  و�ق�����ع 
�خ�شاب  ب��ني  قطنية  �ح��ب��ال  برتكيب 
كما  �ليها،  �مل��اء  دخ��ول  �ل�شفينة متنع 
ل����زو�ر �لبيئة  �ل�����ش��ح��ي  ي��ق��دم حم��م��د 
و�ل�شبك  �لأل���ي���اخ  �شناعة  �ل�شاحلية 
لعمليات �شيد �ل�شماك ويقدم �أحمد 
�مللح  وجتهيز  �مل��ال��ح  �شناعة  ع��ب��د�هلل 
ويقدم  �ل����ش���م���اك،  ت��خ��زي��ن  ل��ع��م��ل��ي��ة 
عبد�هلل كتو حممد �ل�شحي مهنة فلق 
�مل�شتخدمة  و�لدو�ت  ق��دمي��ا  �مل��ح��ار 
وي���ق���دم عبد�هلل  �ل���ل���وؤل���وؤ  ل���ش��ت��خ��ر�ج 
�لربية  جتهيز  مهنة  �ل�شحي  حممد 
�شناعة  عي�شى  ب�����ش��ام  ي��ق��دم  و�خ����ري� 
لعمليات  و�ن��و�ع��ه  و�شبه  �ل��ر���ش��ا���س 

�ل�شيد مبختلف �نو�عها. 
هذ� و��شتعر�س �شامل �شالح و�بر�هيم 
ع��ب��د�هلل ���ش��ن��اع��ة �حل��ب��ال ل����زو�ر �يام 
�ل�شارقة �لرت�ثية و�همية دور �لنخلة 
�مل�شتخرج  �ل��ل��ي��ف  و����ش��ت��خ��د�م  ق��دمي��ا 
ل�شناعة �حلبال من خالل نقع �لليف 
يتم  بعدها  يلني  �مل���اء حتى  يف  ل��ف��رتة 
ن��ول��ه ع��ل��ى �ل��ق��دم ث��م ي��ظ��ف��ر كحبال 
رفيعة �و غليظة و�لتي يتم ��شتخد�مها 
ب�شكل  عليها  ويعتمد  و�لبحر  �لرب  يف 

��شا�شي يف �حلياة �ليومية.
للزو�ر  عبا�س  ع��ب��د�هلل  نعمة  و�و���ش��ح 
�شناعة �لب�شت و�لذي يعترب من �رقى 
�نو�ع �لزياء �ل�شعبية و�غالها وكيفية 
�ل�شوف  م��ن  وي�شنع  ي��دوي��ا  حياكتها 
و��شهر �لو�نه �ل�شود و�لبني و�ل�شفر 
و�لدو�ت  و�لبني،  و�لرمادي  للدهبي 
�مل�شتخدمة هي �لبرة و�ملق�س و�شمع 
و�لقطن  و�خل��ي��ط  و�مل��ط��رق��ة  �لع�شل 

و�لبطانة.

•• ال�سارقة-الفجر:

قد ياأتي ت�شوير �أحد�ث �لتاريخ وبطولته �لكربى من خالل 
تقر�أ  تخ�ش�شية  م��و���ش��وع��ات  وع���رب  مب�شطة،  تعليمية  ك��ت��ب 
خالل  من  ياأتي  �أن  ميكن  كما  بعينها،  ومكانية  زمنية  حقبة 
�ليوم كي  �أن�شب لطفل  فاإيهما  �لأدبية،  �لكتابات  ت�شويرها يف 
يلتحم بتاريخه، هل �لكتابة �لعلمية �ملي�شرة، �أم �إبد�عات �لأدب 
�لدكتورة  �لكاتبة  ب��د�أت  �لت�شاوؤلت،  بهذه  �ملب�شط؟  �لتاريخي 
�لعمانية وفاء �ل�شام�شي، م�شاء �أم�س �لأول، جل�شتها �حلو�رية 
�لتا�شعة  �لن�شخة  فعاليات  �شمن  ج��اءت  �لتي  ت��روي  ت��و�ري��خ 
حممد  �ل�شحفي  و�أد�ره��ا  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�شارقة  ملهرجان 
نقا�شها،  ملحاور  ��شتعر��شها  يف  �ل�شام�شي،  وبيرّنت  �أب��وع��رب.  

�أنها قامت موؤخر�ً، باإجر�ء ��شتطالع ميد�ين لقيا�س �جتاهات 
�لر�أي يف حمافظتها بعمان، حول �لطرق �لتي يحب �لأطفال 
من خاللها �لتعرف على �لأحد�ث �لتاريخية، و�أكدت �أن نتائج 
معرفة  يف�شلون  �لأط��ف��ال  م��ن   95% �أن  بينت  �ل�شتطالع 
ت�شاغ يف  �لتي  �لتاريخية،  �لق�ش�س  ق��ر�ءة  �لتاريخ من خالل 

قالب �أدبي �شيق وجميل ُمدعم ب�شور جاذبة.
�أهم  �لتاريخية من  �ل�شردية  �لق�شة  �ل�شام�شي: تعترب  وقالت 
عن  بحثه  �أثناء  �لطفل  �إليها  مييل  �لتي  �لتعليمية  �لو�شائل 
يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  كونها  جانب  �إىل  �لتاريخية،  �حلقائق 
�أنها  �ليجابية فيه، حيث  �لقيم  وتعزز  �لطفل،  �شخ�شية  بناء 
و�شخ�شيات  �شخ�شيته  بني  ما  �ملقارنة  على  ق��ادر�ً  منه  جتعل 

�لق�شة، لياأخذ �جلو�نب �لإيجابية ويرتك كل ما هو �شلبي .

طياته  يف  حمل  م��ا  �إذ�  للطفل،  �لتاريخ  تقدمي  كيفيرّة  وح��ول 
م�شاهد عنف، �أو�شحت �ل�شام�شي: علينا �أل نكذب على �لطفل، 
رتو�س  �أي  ب��دون  ه��ي،  كما  �لتاريخية  �لأح���د�ث  ل��ه  ننقل  و�أن 
نف�شية،  �شدمات  �إىل  تعر�شه  ع��دم  ل�شمان  وذل��ك  جتميل،  �أو 
عند �كت�شافه للحقائق م�شتقباًل .  وبيرّنت �ل�شام�شي �أنه فيما 
عنف،  �أع��م��ال  على  حتتوي  �لتي  �لأح���د�ث  �شرد  كيفية  يخ�س 
ينبغي حتديد �لفئة �لعمرية �لتي تخاطبها �لق�شة، ومن ثم 
يكتفي  �أل  �لكاتب  وعلى  �لفئة،  ه��ذه  تنا�شب  م��ف��رد�ت  �ختيار 
لالأ�شباب  منطقية  حجج  تقدمي  عليه  فينبغي  فقط،  بال�شرد 
على  يتوجب  بعدها  �لعنف،  ميادين  �إىل  للدخول  دفعت  �لتي 
�لكلمات  ليكمل  منا�شب  ر���ش��ام  م��ع  للتعاون  يتجه  �أن  �لكاتب 

بال�شور و�لر�شومات .

فعاليات متنوعة تربط املا�شي باحلا�شر 

البيئات باأيام ال�سارقة الرتاثية ح�سور مميز وتفاعل كبري مع الزائرين
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�بر�هيم عبد�هلل

علي حمد�ن �لظهوري

�شعيد �شبت �لظهوري

حممد �ل�شحي

بالل خمي�س مبارك

حممود �أحمد �ل�شحي

�شامل �شالح

نعمة عبد�هلل عبا�س

عبد�هلل حممد عبد�هلل �ل�شحي

�أحمد عبد�هلل

عبد�هلل بن كتو حممد �ل�شحي

ب�شام عي�شى

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/429   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شوبري �شاهول حميد �شاهول حميد �شاهول جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شيتي بنك �ن �يه وميثله : عبا�س 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل��ط��اه��ري  خلف  �ل�شيد  م��ه��دي 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )87424.89( درهم 
�ملحكمة وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �لإئتمان  �ىل طالب  عن دين بطاقة 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/960   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- نافنيت فريما �ناند بر�كا�س فريما جمهول حمل 
عبا�س   : وميثله  �ي��ه  �ن  بنك  �لتنفيذ/�شيتي  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لطاهري  خلف  �ل�شيد  مهدي 
وق��دره )123710.57(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/524   تنفيذ جتاري  
�ن  �لقامة مبا  �ود�ه��ا جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1- حممد  �ىل 
�ل�شيد  مهدي  عبا�س   : وميثله  �يه  �ن  بنك  �لتنفيذ/�شيتي  طالب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل��ط��اه��ري  خلف 
درهم  وق��دره )202729.69(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/961   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شريف عزت حممد �مني جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شيتي بنك �ن �يه وميثله : عبا�س مهدي �ل�شيد 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �لطاهري - قد  خلف 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )126056.81( درهم �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• لندن-وام:

للتطوير  �ل�����ش��ارق��ة  منتدى  �ختتم 
�لتابع ل� موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة 
زي����ارة منت�شبي  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل��ق��ادة 
�لدفعة �لر�بعة من برنامج �ل�شارقة 
و�لتي  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  �إىل  ل��ل��ق��ادة 
خا�س  ملتقى  يف  �مل�شاركة  تخللتها 
��شتمر  و�ل����ذي  �ل��ق��ي��ادي  للتطوير 
جامعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أي������ام   10
هدفت  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة.  ك���ام���ربي���دج 
�أه��م �ملالمح  �إىل �لبحث يف  �ل��زي��ارة 
و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة بعلم 
و�ل�شتد�مة  �ل�شرت�تيجية  �لقيادة 
�ملنت�شبون  �أك���د  فيما   .. �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
بتنمية  �ل����ت����ز�م����ه����م  �مل���������ش����ارك����ون 
�لقدر�ت  وتطوير  �لقيادية  �ملهار�ت 
�لإب���د�ع���ي���ة و�ل��ف��ك��ري��ة و���ش��ول �إىل 
2021 يف  �لإم����ار�ت  روؤي���ة  حتقيق 
�ل��ك��ام��ن��ة لر�أ�س  �ل��ط��اق��ات  ت��وظ��ي��ف 

�ملال �لب�شري �ملو�طن.
للقادة  �ل�شارقة  و�طلع وفد برنامج 
�ل�����ذي ���ش��م 30 ���ش��اب��ا م���ن �إم�����ارة 
�ل�����ش��ارق��ة ب��رئ��ا���ش��ة ك���ل م���ن جا�شم 
ب�شفتهما  ك��رم  ب��ن  ورمي  �لبلو�شي 
موؤ�ش�شة  �أمناء  ع�شويني يف جمل�س 
ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
�أب��رز �لق�شايا  .. خالل �مللتقى على 
و�ملمار�شات �لنا�شئة يف جمال �لتميز 
خا�س  ب�شكل  �لرتكيز  مع  �لقيادي 
�ل�شرت�تيجية  �لقيادة  مفهوم  على 

و�لريادة يف جمال �ل�شتد�مة و�آليات 
�لتاأثري �لقيادي �ملرتكز على �إحد�ث 

تغيري �إيجابي يف �ملجتمع.
و�شكل �مللتقى من�شة مثالية لتعزيز 
لدى  و�لوظيفي  �ل�شخ�شي  �لر�شا 
باملعرفة  وت����زوي����ده����م  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني 
�مل���ج���الت  �ل�����الزم�����ة يف  �ل���ق���ي���ادي���ة 
�لقت�شادية و�لأكادميية و�لهند�شية 
�ملختلفة ملو�جهة �لتحديات �حلالية 
و�لأفكار  �ل����روؤى  وط���رح  و�ملحتملة 

�ملبتكرة ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل.
�شل�شلة  �مللتقى  �أعمال  و�شهد جدول 
�لنقا�شية و�لن�شاطات  من �جلل�شات 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة �ل���ت���ي مت����ح����ورت حول 
ذ�ت  و�ملو�شوعات  �ملمار�شات  �أف�شل 
�ل�شلة بال�شتد�مة �ملوؤ�ش�شية وثقافة 
�لهيكلية  و�ح��رت�م  �جلماعي  �لعمل 
�لوظيفي  و�ل������رت�ت������ب  �لإد�ري������������ة 
و�ل���ت���ط���وي���ر �ل����ذ�ت����ي وغ���ريه���ا من 

�ملجالت �ملتعلقة بالتميز �لقيادي.
�إىل  �مللتقى زي��ار�ت ميد�نية  ت�شمن 

مر�كز �لبتكار يف جامعة كامربيدج 
مبا يف ذلك هاوزر فورم حيث �طلع 
�ملنت�شبون على مناذج �لقيادة يف بنك 
�أبرز ق�ش�س  �ىل  ��شافة  �شانتاندير 
مركز  و  بانغو  مثل  �جلامعة  جن��اح 

�شانت جون لالبتكار .
و�ختتم �مللتقى بتنظيم حفل تخرج 
�أقيم يف قاعة مادجنلي  للم�شاركني 
�شهاد�ت  ت��وزي��ع  خالله  مت  لندن  يف 
معهد  قبل  م��ن  �مل�شدقة  �حل�����ش��ور 
�ل�شتد�مة  لقبادة  كامربدج  جامعة 
من  �ل��ر�ب��ع��ة  �لدفعة  منت�شبي  على 
ب���رن���ام���ج �ل�������ش���ارق���ة ل���ل���ق���ادة وذل���ك 
�لر�شميني  �مل���ت���ح���دث���ني  ب��ح�����ش��ور 
وكبار �مل�شوؤولني من �جلهات �ملعنية 

بامللتقى.

�ل���ب���ل���و����ش���ي ع�شو  ج���ا����ش���م  وت����ق����دم 
جم��ل�����س �أم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة رب���ع قرن 
بال�شكر  و�ملبتكرين  �لقادة  ل�شناعة 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
بنت  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  وقرينتة 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي  حم��م��د 
ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 

على دعمهم �لكبري للربنامج .
�لتثقيفية  �لزيارة  �أهمية هذه  و�أكد 
�أتاحت  ح��ي��ث  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  �إىل 
للو�شول  �ملنت�شبني  �أم���ام  �لفر�شة 
ح���ول  و�����ش����وح����ا  �أك�������رث  روؤى  �إىل 
و�أف�شل  �لأع���م���ال  وم�شتقبل  و�ق���ع 
بالتنمية  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل��م��ار���ش��ات 

و�ل�شتد�مة  و�ل��ق��ي��ادة  �لقت�شادية 
�أنه  �إىل  ولفت  و�لبتكار.  �ملوؤ�ش�شية 
مت تنظيم �مللتقى �لتدريبي يف �إطار 
حر�س �ملوؤ�ش�شة �لدوؤوب على متكني 
�لكفاء�ت �ل�شابة �ملو�طنة من خالل 
�إمل���ام���ه���م �ل����ت����ام ب����اأه����م �لجت����اه����ات 
�لعاملية و�ملحلية �لنا�شئة و�ل�شتفادة 
�مل�شتوى  عاملية  �خل��رب�ت  من  �ملثلى 

لكل من جامعة كابريدج .
���ش��اأن هذه  م��ن  �أن���ه  �لبلو�شي  و�أك����د 
�جلهود �حلثيثة �أن توؤهلهم بال�شكل 
�لأم����ث����ل ل���ت���ويل زم������ام �ل���ق���ي���ادة يف 
بال�شفة  قدما  و�لرت��ق��اء  �مل�شتقبل 
ودولة  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتناف�شية 

�لإمار�ت على �خلارطة �لعاملية .
�ملعرفة  ب�������اأن  ث���ق���ت���ه  ع����ن  و�أع���������رب 

�شت�شكل  �مل��ل��ت��ق��ى  خ����الل  �مل��ك��ت�����ش��ب��ة 
لتطوير  للمنت�شبني  �أ�شا�شية  ركيزة 
خا�شة  وروؤى  �شخ�شية  ت�����ش��ور�ت 
ت�شت�شرف �مل�شتقبل وتدعم �لتطلعات 
�إىل  ب��الإم��ار�ت  للو�شول  �لطموحة 
ت��ق��دم��ا يف  �لأك������رث  �لأمم  م�����ش��اف 

�لعامل بحلول �لعام 2021.
وه��ن��اأ �ل��ب��ل��و���ش��ي - خ���الل �حل��ف��ل - 
�إمتام  يف  جن��اح��ه��م  ع��ل��ى  �ملنت�شبني 
�أن  م���وؤك���د�   .. �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �جل���ول���ة 
�لتز�م  تعك�س  �لإيجابية  �ل�شتجابة 
�لكفاء�ت �ملو�طنة بتويل زمام قيادة 
�إىل  ����ش��ت��ن��اد�  �مل�شتقبل  يف  �ل��ت��غ��ي��ري 
روؤى ��شت�شر�فية و�أفكار مبتكرة من 
و�لتطور  �لنماء  دعم م�شرية  �شاأنها 

و�لزدهار.

•• ال�سارقة-الفجر:

مهرجان  يف  �لأول  �أم�������س  م�����ش��اء  �ل��ك��ت��اب  م��ل��ت��ق��ى  ����ش��ت�����ش��اف 
متخ�ش�شة  �إبد�عية  جت��ارب  �أربعة  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�شارقة 
ب���اأدب �ل��ط��ف��ل، يف ن���دوة حملت ت�����ش��اوؤل: م��ن �أي���ن ت��اأت��ي �أفكار 
�لق�شة  يف  �شهاد�ت من جتاربهم  �مل�شاركون  فيها  قدم  �لكتابة 
و�ل��ق�����ش��ي��دة، م��ت��وق��ف��ني ع��ن��د حم���ط���ات وحل���ظ���ات ف���ارق���ة يف 
�لكاتبة  �أد�رت��ه��ا  �لتي  �ل��ن��دوة  وجمعت  �لكتابة.  مع  عالقتهم 
�شام�شي، وجا�س  �شامان  �لو�تي كل من:  فاطمة  د.  �لعمانية، 
نايار، وناندي ناير، و�شناء �شيباين، حيث ك�شف كل منهم �أثر 
للكتابة،  �أفكار  تقدمي  يف  �لعابرة،  و�مل�شاهد  و�ملا�شي،  �لو�قع، 
و�إن�شانية  عميقة  �أفكار  �إىل  لت�شل  �لظاهرة،  �شورتها  تتجاوز 
كبرية. و��شتهلت �لندوة �لكاتبة �شامان �شام�شي ب�شرد حكاية 
و�حدة من �لق�ش�س �لتي كتبتها موؤخر�ً، لتبني �آلية �ختيارها 
�أعرب  �لأي����ام  �إح���دى  يف  كنت  ق��ال��ت:  حيث  ن�شو�شها،  لأف��ك��ار 
ت�شبح  بطة  ف�شاهدت  لندن،  �لربيطانية  �لعا�شمة  يف  ج�شر�ً 
يف �ملاء وحيدة، وتعرب من �أ�شفل �جل�شر، تاركة، خلفها حلقات 
�ل��ذي وقفت على �لطرف  �مل��اء، ف��اأث��ارين �مل�شهد للحد  مت��اوج 
كتابة  ف��ق��ررت حينها  رحلتها،  �أت��اب��ع  �جل�شر حتى  م��ن  �لأخ���ر 
ق�شة حول تلك �لبطة، �إذ بنيت حكاية تخيلية لالأطفال، �أن�شج 
فيها حو�ر�ً بني طفل وبطة، تروي فيه ملاذ� هي وحيدة، وملاذ� 
�ختارت �أن تظل كذلك؟ . وعر�س �ل�شاعر جا�س نايار جتربة 

فريدة يف كتابة �لق�شيدة، �أو�شح فيها، �أن �لق�شيدة يف �لكثري 
�أفكار�ً  �أن تكون مفهومة �ملعنى، وحتمل  من �لأحيان ل يجب 
كبرية، لكن �أحياناً من �جلميل �أن تكون مكتوبة مبفرد�ت ذ�ت 

�إيقاع مو�شيقي جميل، يثري �لده�شة، و�لفرح يف نف�س �لقارئ، 
�أنه يطبرّق هذ� يف ن�شو�شه �ل�شعرية، بال�شتعانة باأحد  موؤكد�ً 
�ل�شوتية.  �لكلمة  م��ر�دف��ات  تقدم  �لتي  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع 

وق����ر�أ ن��اي��ار ع����دد�ً م��ن ق�����ش��ائ��ده، ت��وق��ف يف ك��ل و�ح����دة منها، 
تروي  فاألقى ق�شيدة  عند جتربته يف �حل�شول على فكرتها، 
حكاية من طفولته، يقول فيها: �إنه يف �إحدى �لأيام كان طفاًل 
�حت�شن  و�لدته،  �إىل  �لعودة  قرر  وحني  �ل�شاطئ،  على  يلهو� 
�شاق �شيدة كان يعتقد �أنها �شاق �أمه، ور�ح ي�شرخ ماما، ماما، 
يا  �أخ��ط��اأت  �أن���ك،  يبدو  وق��ال��ت  �ل�شيدة،  �إل��ي��ه  نظرت  وحينها، 
عزيزي، ور�حت ت�شحك، ور�ح و�لديه ي�شحكان، ومنذ حينها 
�شت �لقا�شة نانديني ناير  قرر �أنه لن يحت�شن �أحد�ً �أبد�ً وخلرّ
�لكثري  يف  نف�شي  �أج��د  بالقول:  �لأف��ك��ار،  ��شتلهام  يف  جتربتها 
�إىل �لور�ء، و��شتعيد حكايات مرت  �أعود بالزمن  من �لأحيان 
بع�س  يجعل  �ل��ذي  �لأم���ر  ق�ش�شي،  لكتابة  طفولتي  يف  عليرّ 
�لن�شو�س �أ�شبه بتحويل م�شاهد من �شريتي، �إ�شافة �إىل �أنني 
�أجد �لتاريخ مادة غنية بالأحد�ث و�ملو�قف، و�لعرب �لتي ميكن 
�أن تكون ق�ش�شاً �إبد�عية، بقو�لب جديدة ومغايرة .  و�نطلقت 
عي�شها  يف  �ل�شخ�شية  جتربتها  م��ن  �شيباين  �شناء  �لقا�شة 
تفا�شيل �حلرب �لأهلية �للبنانية، معتربة �أن �لو�قع و�لتجربة 
هي �مل�شاحة �لأكرث خ�شوبة للعثور على �أفكار نادرة، وجديدة، 
من  بحالة  يومها  تفا�شيل  تعي�س  �أنها  �إىل  م�شرية  وعميقة، 
بعالقة  ترتبط  �أنها  �إىل  �إ�شافة  عليها،  كل ما مير  �لتاأمل يف 
مع �حليو�نات، وتتو��شل معها، وتفهم تعابريها، لت�شيف �إىل 
منافذ �أفكارها بعد�ً جديد�ً، قائماً على تعميم �لإن�شاين، ونقل 

�لتجربة بفرح وحب، بدًل من �لعنف و�لقتل .

•• ال�سارقة -وام:

�ختتمت �جلامعة �لقا�شمية �م�س 
للدورة  للمتقدمني  �ختبار�تها 

�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  مل�شابقة  �لثالثة 
و�ل�����ش��ن��ة و�ل��ب��ال��غ ع��دده��م 993 
�ملنت�شبني  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا 
دول  وجامعات  �لدولة  جلامعات 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.
لختبار�ت  �مل�����ش��ارك��ون  وخ�����ش��ع 
�جلامعة  مب��ق��ر  تنظيمها  ج���رى 
�لقر�آن  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لكرمي و�ل�شنة بال�شارقة يف ظل 
�جلامعة  ب���ني  �ل��ك��ب��ري  �ل���ت���ع���اون 
�لطلبة  ل���ت���م���ك���ني  و�مل����وؤ�����ش���������ش����ة 
�جل���ام���ع���ني م���ن ح��ف��ظ �ل���ق���ر�آن 

�لكرمي وفهم �ل�شنة �لنبوية.
مدير  �شامل  ر�شاد  �لدكتور  وق��ال 
�ختبار�ت  �إن  �لقا�شمية  �جلامعة 
م�شاركة  ����ش���ه���دت  �ل�����ع�����ام  ه������ذ� 
�لطلبة  م��ن قبل  لف��ت��ة ومم��ي��زة 
و�لطالبات من خمتلف جامعات 

�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
مبن فيهم طلبة جامعات �لدولة 
للم�شاركة يف فروع �مل�شابقة �لتي 
�لثالث  للعام  �جل��ام��ع��ة  تنظمها 

على �لتو�يل .
�أبدت  �لتحكيم  �أن جلنة  مو�شحا 
�مل�شاركني  مب�������ش���ت���وى  ف���خ���ره���ا 
من  متكنهم  ومب��دى  و�مل�شاركات 

حفظ �لقر�آن �لكرمي.
حتت  ت��ق��ام  �مل�شابقة  �أن  و�أو����ش���ح 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�����ش��ارق��ة وت�����ش��م خم�شة  ح��اك��م 
�لقر�آن  �لأول  �ل��ف��رع  ه��ي  ف���روع 
ك��ام��ال و�ل���ث���اين ع�����ش��ري��ن جزء� 
�أج����ز�ء  ع�����ش��رة  و�ل��ث��ال��ث  متتاليا 
�أجز�ء  خم�شة  و�ل��ر�ب��ع  متتالية 
�ل�شنة  و�خل�����ام�����������س  م���ت���ت���ال���ي���ة 

�لنبوية.
�لقا�شمية  �جل��ام��ع��ة  �أن  و�أ���ش��اف 
كرمية  ب�����روؤي�����ة  �أ����ش�������ش���ت  �ل����ت����ي 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لقا�شمي  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 

�لأع����ل����ى حاكم  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�لإن�شان  بناء  حم��وره��ا  �ل�شارقة 
حفظا  �لكرمي  بالقر�آن  و�لعناية 
وت���الوة وجت��وي��د� ل��ه��ذ� ف���اإن �أول 
م�شابقة  ه��ي  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  م�شابقة 
�ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن  موؤ�ش�شة 
ت��دع��م �جلائزة  �ل��ت��ي  ب��ال�����ش��ارق��ة 

بكافة �إمكاناتها.
�لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
ت�شهد تنظيم عدة جو�ئز للقر�آن 
�لكرمي �شو�ء على �مل�شتوى �ملحلي 

�أو �لإقليمي �أو �لعاملي .
من  �لأوىل  �ل���دورة  �أن  �ىل  لفتا 
�لقا�شمية  �جل���ام���ع���ة  م�����ش��اب��ق��ة 
�جلامعة  ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  �ق��ت�����ش��رت 
ويف دورتها �لثانية �متدت لت�شمل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  جامعات 

�ملتحدة.
ن�شختها  يف  �مل�������ش���اب���ق���ة  وت�����اأت�����ي 
جمل�س  دول  ل��ت�����ش��يء  �ل��ث��ال��ث��ة 
جامعات  م�����ن  ب�������دء�  �ل����ت����ع����اون 
�لإمار�ت باإجمايل �أربع وع�شرين 
ج��ام��ع��ة وك��ل��ي��ة وث���الث جامعات 

بدء�  �ل��ت��ع��اون  م��ن دول جم��ل�����س 
بجامعة �جلوف باململكة �لعربية 
�ل�شلطان  وج��ام��ع��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
وجامعة  عمان  ب�شلطنة  قابو�س 

�لكويت بدولة �لكويت.
م��ن ج��ان��ب��ه �أث��ن��ى ���ش��ل��ط��ان مطر 

�إد�رة  ب��ن دمل����وك رئ��ي�����س جم��ل�����س 
و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن  موؤ�ش�شة 
مب�����ش��ت��وى �لق���ب���ال �ل��ك��ب��ري من 

طلبة �جلامعات للم�شاركة .
لفتا �إىل �أهمية �جلائزة و�أهد�فها 
�جلامعيني  للطلبة  و�ملخ�ش�شة 

يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
لن�شر  و�شعيها  �لإم�����ار�ت  ودول����ة 
حفظ �لقر�آن �لكرمي بني �لطلبة 
م��ع �جلامعة  ب��ال��ت��ع��اون  م�����ش��ي��د� 
�لقا�شمية وبالنجاح �لكبري �لذي 

ر�فق �جلائزة منذ �نطالقها.

منت�سبو برنامج ال�سارقة للقادة يختتمون زيارة اإىل جامعة كامربيدج 

خالل ندوة »من اأين تاأتي اأفكار الكتابة« 

اأربع جتارب اأدبية تك�سف م�سادر اأفكارها يف ال�سارقة القرائي للطفل 

اجلامعة القا�سمية تختتم اختبارات 399 طالبا وطالبة يف م�سابقة القراآن الكرمي وال�سنة

•• ابوظبي-وام:

�لتي  �لإمار�تية  كات  و�ملبادر�ت و�لتحرُّ �ملو�قف  �ن  �ل�شاعة  ن�شرة �خبار  قالت 
�أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �شتبقى كما  تربهن يوماً بعد �لآخر على 
�ملنطقة فح�شب، بل  كانت دوماً عنو�ناً لالأمن و�ل�شتقر�ر و�ل�شالم لي�س يف 
�لذين  �ملوؤ�ش�شني،  لالآباء  �ل�شديدة  للروؤية  �متد�د  يف  وذل��ك  كلِّه؛  �لعامل  يف 
ت�شعُّ  �لعاملية كنقطة م�شيئة  �أن تربز على �خلريطة  �لإم��ار�ت  �أر�دو� لدولة 
خري�ً وحمبة و�شالماً. وهي �لروؤية �لتي تتم�شك بها قيادتنا �لر�شيدة �ليوم 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لنافذة  و�لب�شرية  �لكبرية  �حلكمة  ظل  يف 
دولتنا  �أم��ن  �أن  منها  �إدر�ك���اً  �لدولة -حفظه �هلل-  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
�حلبيبة و��شتقر�رها هما جزء ل يتجز�أ من �أمن حميَطيها �لإقليمي و�لعاملي 
دولة  تبذلها  �لتي  �لكبرية  و�جلهود  �مل�شهودة  �لإ�شهامات  و�أن  و��شتقر�رهما، 
�لتعاي�س  ثقافة  وتعزيز  و�لأم����ن،  �ل�شلم  ق��و�ع��د  �إر���ش��اء  �شبيل  يف  �لإم����ار�ت 
و�لت�شامح و�لتنمية، �شو�ًء على �ل�شعيد �لد�خلي �أو �خلارجي، هي �أحد �أبرز 
عو�مل �ملكانة �ملرموقة �لتي حتظى بها دولة �لإمار�ت من دول �لعامل �شعوباً 

وحكومات.
و��شفت فى �فتتاحيتها �م�س �نه ل �شكَّ يف �أنَّ لل�شيا�شة �خلارجية �ملتو�زنة، 
�لتي تتبناها دولة �لإمار�ت، و�ملبنية على ثو�بت ر��شخة تقوم على �لحرت�م 
�ملتبادل، وعدم �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لأخرى، وت�شوية �ملنازعات 
�أثر�ً  �أ�ش�س �حلو�ر و�لتعاي�س،  بناء  �لعمل على  �إىل  �إ�شافة  �ل�شلمية،  بالطرق 
�إر�شاء �لأم��ن و�ل�شالم  �ل��ذي تقوم به يف �شبيل  �ل��دور �لنبيل  �إب��ر�ز  كبري�ً يف 
�لإقليمي.  �ل�شعيد  �لدولة يف حميطها، ول�شيَّما على  د م�شوؤولية  مبا يج�شِّ
وذكرت �نه و�شمن هذ� �لإطار جاءت �ملقرتحات �لتي تقدمت بها �لإمار�ت، 
�أمام �ملناق�شة �لعامة ملجل�س �لأمن موؤخر�ً، و�لتي تت�شمن حلوًل ترمي �إىل 
�أخرى تدلِّل  �أنحاء منطقة �ل�شرق �لأو�شط كافة، يف خطوة  تعزيز �لأمن يف 
من جديد على مدى عمق �لروؤية �لإمار�تية �لد�عمة لالأمن و�ل�شتقر�ر يف 
�ملنطقة. ونبهت �ىل �ن �ملقرتح �لأول ب�دعوة جمل�س �لأمن وجلان �لعقوبات 
�لتابعة له �إىل �ل�شتمر�ر يف بذل ق�شارى جهدها للتحقيق يف �نتهاكات �إير�ن، 
و�لإبالغ عنها، و�تخاذ �إجر�ء�ت ب�شاأنها، مبا ي�شهم يف منع �لتدخالت �مل�شتمرة 
لإير�ن يف �شوؤون �ملنطقة يعك�س حر�س �لدولة على تكاتف �جلهود �لدولية 
متثل  باتت  �لتي  �ملتو��شلة،  �لإي��ر�ن��ي��ة  لالنتهاكات  ح��دٍّ  و�شع  يف  ي�شهم  مبا 
وم�شتقبلها؛  �لعربية،  و�ل�شعوب  �لدول  �لعديد من  حقيقياً حلا�شر  تهديد�ً 
وهو ما �أ�شار �إليه بيان �لدولة باأن �إير�ن ت�شبَّبت بخلق �ملزيد من �لتوتر وعدم 
�ل�شتقر�ر يف منطقتنا؛ ما جعلها ت�شكل تهديد�ً بالغاً ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط، 
�أخرى،  دول  �إىل  ثورتها  وت�شدير  �لتو�شعيَّة،  �شيا�شاتها  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
لها �مل�شتمر يف �ل�شوؤون �لد�خلية  و�نتهاكاتها �ل�شارخة لل�شيادة �لدولية، وتدخُّ
�إىل  �ملتحدة  �لأمم  دع��وة  يف  �ملتمثل  �لثاين،  �ملقرتح  وياأتي   . �ملجاورة  للدول 
توجيه �هتمام خا�س �إىل م�شكالت �ل�شباب يف جميع �أنحاء �ملنطقة، ب�شفتها 
�أن  �شاأنه  من  �لقت�شادية  �لفر�س  غياب  �أن  من  و�لتحذير  رئي�شية،  �أولوية 
يوؤدي �إىل وقوع �ل�شباب فري�شة لال�شتغالل من قبل �لتنظيمات �لإرهابية يف 
ر فيها �لدولة تاأكيد �شرورة  �ملنطقة ، مبنزلة ر�شالة �إمار�تية �إىل �لعامل ُتكرِّ
طاقاته  و��شتثمار  وق��در�ت��ه،  مب��د�رك��ه  و�لرت��ق��اء  �لعربي،  �ل�شباب  �حت�شان 
جهة،  م��ن  �لعربية  ب��ال��دول  �ملن�شودة  �لتنمية  حتقيق  يف  ي�شبُّ  مب��ا  �لهائلة 
ف لهذه �لفئة  ويقطع �لطريق على ��شتغالل �أ�شحاب �لفكر �لت�شليلي �ملتطرِّ

�حليوية يف حتقيق �أطماعهم �لظالمية �لتدمريية من جهة �أخرى.
�أما �ملقرتح �لثالث بالدعوة �إىل �لعمل نحو بناء �لزخم �لالزم للدفع بعملية 
�لإقليمية  �ملنظمات  م�شاركة  زي���ادة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  �لأم����ام؛  �إىل  �ل�شالم 
دة �لأط��ر�ف مثل �لأمم �ملتحدة  و�جلهات �لفاعلة، ول�شيما يف �ملحافل متعدِّ
�س موقف �لإمار�ت �لر��شخ يف دعم جميع م�شاعي حتقيق �لأمن  ، فياأتي ليكرِّ
و�ل�شالم يف �ملنطقة ب�شكل عام، ودعم �لق�شية �لعادلة و�حلقوق �لثابتة لل�شعب 
�لمار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة  و�ك���دت  خ��ا���س.  ب�شكل  �لفل�شطيني 
للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجة فى ختام �فتتاحيتها �نه ل يختلف �ثنان يف 
مدى حكمة قيادتنا �لر�شيدة �لتي ��شتطاعت تر�شيخ �ملوقع �لريادي للدولة 
حمورين  عرب  تعمل  فاعلة  ق��وة  ب�شفتها  و�لعاملية  �لإقليمية  �ل�شاحتني  يف 
متو�زيني ومتو�زنني، �لأول هو �لإ�شهام بدور حيوي وحا�شم يف �إغاثة �لأ�شقاء 
ي للمخاطر �ملحدقة بهم. و�لثاين هو �مل�شاركة �لالفتة  و�لأ�شدقاء و�لت�شدِّ

يف كلِّ ما من �شاأنه حتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر �لإقليميَّني و�لدوليَّني. 

اأخبار ال�شاعة:

 دور اإماراتي وا�سح يف تعزيز الأمن 
وال�ستقرار اإقليميا ودوليا 

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وزيرة 
ال�سياحة التون�سية

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�للومي  �شلمى  معايل  �م�س  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�لتقليدية يف �جلمهورية  �ل�شياحة و�ل�شناعات  وزيرة 

�لتون�شية �ل�شقيقة و�لوفد �ملر�فق لها.
ومت خالل �للقاء بحث �شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية 
مبا  و�ل�شياحي  �ملعريف  �لقطاع  يف  �لتعاون  وجم��الت 
. ورحب معايل  �ل�شقيقني  �لبلدين  بالنفع على  يعود 

�آل نهيان بالوزيرة �لتون�شية  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�ل�شعبني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لطيبة  ب��ال��ع��الق��ات  ..م�����ش��ي��د� 
�ل�شقيقني .. معربا عن �أمله يف �أن تثمر هذه �لزيارة 
�لأ�شعدة.  جميع  على  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  عن 
بالدها  حر�س  �لتون�شية  �ل��وزي��رة  �أك���دت  جانبها  م��ن 
على تعزيز �لعالقات مع دولة �لإمار�ت وتطلعها لدفع 
 .. �مل��ج��الت  �شتى  بينهما يف  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �آل��ي��ات 
�شتى  تقدم وتطور يف  �لدولة من  م�شيده مبا حققته 

�مليادين.

•• دبي -وام:

قدم معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة و�جب �لعز�ء 
يف �ملرحومة �شيخة بنت عبد�هلل �أحمد بن كلبان. 

و�أعرب معاليه - خالل زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة ند �ل�شبا يف دبي - 
عن �شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل �أجنال �لفقيدة �أحمد وعبيد ومطر وطارق 
يتغمد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ر�جيا   . �لطاير  �ملرحوم حميد  �أبناء  و�شعيد 

�لفقيدة بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته. 

اأحمد جمعه الزعابي يعزي يف
 » �سيخة بنت عبداهلل بن كلبان«

فقدان جواز �سفرت
/م�شطفى  �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ل�شومال   ، �ح��م��د  ع��ب��اد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )00278296( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/4414096

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  24  اإبريل 2017 العدد 12002
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عربي ودويل
املعار�سة الرتكية تتم�سك بالأمل بعد ال�ستفتاء 

•• ا�سطنبول-اأ ف ب:

تتم�شك �ملعار�شة �لرتكية ببارقة �أمل و�شط م�شهد �شيا�شي متغري �ثر فوز 
�لرئي�س رجب طيب �ردوغان با�شتفتاء مثري للجدل �شيو�شع �شلطاته ب�شكل 
كبري. وح�شل مع�شكر �ل ل على 48،59 باملئة من �لأ�شو�ت يف ��شتفتاء 16 
ني�شان �بريل عقب حملة غري متكافئة هيمن خاللها مع�شكر �ل نعم على 
و�شائل �لإعالم عرب بث خطابات �ردوغان على �لهو�ء مبا�شرة فيما �نت�شرت 

�لالفتات �ملوؤيدة للحكومة على �لطرق.
و�شكك قادة �ملعار�شة يف �لنتيجة، متحدثني عن تزوير يف �لنتائج وم�شريين 
�لعليا يف  �للجنة �لنتخابية  �أعلنته  �لذي  �لت�شويت  �لتغيري يف قو�عد  �إىل 
�تهام رف�شته  �لنتيجة، وهو  �إىل قلب  �أدى  �أن��ه  �لأخ��رية معتربين  �للحظة 
مقلقة  تعد  �لر�شمية  �لنتائج  �أن  ي��رون  �ملحللني  �أن  �إل  ب�شدة.  �ل�شلطات 

قبل  توقعا  �نهما  وخ�شو�شا  ولردوغ���ان،  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب 
يومني فقط من �لقرت�ع �أن مع�شكر �ل نعم �شيحظى بن�شبة 60 باملئة من 

�لأ�شو�ت.
لأول  ي�شوتون  �لذين  �ل�شن، وخ�شو�شا  �شغار  �أن معظم  �لنتائج  و�أظهرت 
مرة، رف�شو� تو�شيع �شلطات �لرئي�س، ومثلهم غالبية �شكان �ملدن �لكربى 
مثل �أنقرة و��شطنبول رغم �أن رئي�شي بلديتيهما ينتميان �ىل حزب �لعد�لة 

و�لتنمية.
ب��ني �حل��زب �حل��اك��م وح��زب �حلركة  �لتحالف  ذ�ت���ه، مل ينجح  �ل�شياق  ويف 
�لرئا�شي  �لنظام  ل�شالح  بالت�شويت  �لقوميني  �لناخبني  �إقناع  يف  �لقومية 

�جلديد رغم دعم زعيم �حلزب �ليميني دولت بهجلي له.
وكتب �ملعلق �لرتكي �لبارز عبد �لقادر �شيلفي �لد�عم للحكومة يف �شحيفة 
حرييت �أن �لنتائج يجب �أن تكون مبثابة �إنذ�ر مبكر حلزب �لعد�لة و�لتنمية 

�لرئا�شية  �لنتخابات  �ج��ر�ء  موعد   ،2019 نوفمرب  �لثاين  ت�شرين  قبل 
و�لربملانية ب�شكل متو�ز ودخول معظم �لتعديالت �لد�شتورية حيز �لتنفيذ. 
�أنقرة،  يف  �ملتحدة  للوليات  �لأمل���اين  مار�شال  �شندوق  مكتب  مدير  و�ك��د 

�أوزغور �أونلوهي�شار�شجكلي، �أن من �لو��شح �أن �مل�شهد �ل�شيا�شي متغري .
ل  ولكن  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب  بالن�شبة  مقلقة  موؤ�شر�ت  هناك  و�أ�شاف 

يجب علينا �أن نبالغ. ما جرى كان ��شتفتاء ل �نتخابات .
و�أو�شح �أنه رغم �أن �أكرث من 48،5 باملئة �شوتو� ب� ل ، �إل �أن هوؤلء ينتمون 
يف  جمعهم  ميكن  ل  ي�شاريني  �إىل  �أك���ر�د  م��ن  متباينة  �شيا�شية  ق��وى  �إىل 
برنامج �شيا�شي و�حد . من ناحيته، �أ�شار كمال كريي�شجي من معهد �أبحاث 
خ�شر�  �لقومية  �حلركة  وح��زب  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  �أن  �إىل  بروكينغز 
ع�شرة باملئة من �لأ�شو�ت يف 16 ني�شان �بريل مقارنة مبجموع ما ح�شال 

عليه يف �نتخابات ت�شرين �لثاين نوفمرب 2015 �لت�شريعية.

دعوات لرفع احلظر عن تر�سح ال�سنة لنتخابات اإيران
•• طهران-وكاالت:

دعا عامل �شني بارز يف �إير�ن �إىل تغيري مادة يف د�شتور �لبالد متنع �ل�شنة 
�حلميد  عبد  طالب  ون�شر  �إي���ر�ن.  يف  �لرئا�شية  لالنتخابات  �لرت�شح  من 
�إ�شماعيل زهي مبوقعه على �لإنرتنت كلمة �ألقاها مبدينة �شرو�ن )جنوبي 
�إير�ن( -و�أغلب �شكانها من �ل�شنة- وقال فيها مو�د �لد�شتور لي�شت �أو�مر 
�إلهية، بل و�شعت من قبل �لعباد، ويجب �أن يعاد �لنظر يف �ملادة �لتي متنع 
�ل�شنة من �لرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية . وطالب �لعامل �لإي��ر�ين بعدم 
�لقانون،  �أم��ام  �إي��ر�ن  �لأع���ر�ق يف  كافة  وب��ني  و�ل�شيعة  �ل�شنة  �لتمييز بني 
قائال �أمتنى من �مل�شوؤولني �لنتباه �أكرث �إىل مثل هذه �لأمور . وي�شرتط 
�ل�شخ�شيات  من  �ملر�شح  يكون  �أن  منه   115 �مل��ادة  يف  �لإي���ر�ين  �لد�شتور 
�لدينية و�ل�شيا�شية، و موؤمنا باملبادئ �لأ�شا�شية جلمهورية �إير�ن �لإ�شالمية 
و�ملذهب �لر�شمي للبالد )�ملذهب �جلعفري �لثنا ع�شري وفق �ملادة 12(.

موؤكد� �أن �لتفاق هو �تفاق م�شقط 
مو�فقة  ول  تكليف  دون  م��ن  مت 
�لد�شتورية  �ل���ق���و�ع���د  ق��ب��ل  م���ن 

�لعري�شة. 
  ونبرّه �حلزب، يف بيان، �إىل �أن كل 
�ملنتمني  “بع�س  بني  م��ربم  �تفاق 
�شابقا للحزب �لد�شتوري مبختلف 
�لنه�شة ل  م��ر�ح��ل��ه وب��ني ح��رك��ة 
�نخرطت  �لتي  �لأط��ر�ف  �إل  يلزم 
�أي  و�أن  �ل�شخ�شية  ب�شفتهم  فيه 
�لد�شتورية  “�لعائلة  با�شم  توقيع 

يعد من قبيل �نتحال �ل�شفة«.

توقيع بروتوكول
وكان لقاء قد جمع مبقر “منتدى 
من  وجوها  �لد�شتورية”،  �لعائلة 
�لعائلة �لد�شتورية من بينهم عبد 

�لربملان وباللجوء �ىل �ل�شارع كما 
�أعلن �لعديد من رموزها.

 ودعا عدد من �لحز�ب و�جلمعيات 
�ىل  �لتون�شية  �لرئا�شة  �لتون�شية 
مل�����ش��روع قانون  �ل���ف���وري  �ل�����ش��ح��ب 
و�ملالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��احل��ة 

�شمانا لل�شلم �لجتماعي.
   وع��اد �حل��دي��ث م��ن جديد حول 
�مل���ب���ادرة �ل��رئ��ا���ش��ي��ة � ب��ع��د �إع���الن 
�لنا�شر  حم��م��د  �ل���ربمل���ان  رئ��ي�����س 
حول  ق��ان��ون  م�شروع  مناق�شة  �أن 
�شيكون  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��احل��ة 
�لنو�ب  �أول����وي����ات جم��ل�����س  ���ش��م��ن 

خالل �لأيام �لقادمة.
�لقانون  م�شروع  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار     
قدمته رئا�شة �جلمهورية للربملان 

يف يوليو 2015. 
تلك  �ل�����ربمل�����ان يف  م��ك��ت��ب  وق������رر 
�لفرتة �إحالته على جلنة �لت�شريع 
�لعام، مع طلب ر�أي جلنة �حلقوق 
�خلارجية،  و�لعالقات  و�حلريات 
وجل�����ن�����ة �مل�����ال�����ي�����ة و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 

و�لتنمية.
   وع��ز� �لنا�شر تاأخر �ل��ربمل��ان يف 
مناق�شة �مل�شروع �ملذكور �إىل كرثة 
�ل��ق��و�ن��ني �مل��ع��رو���ش��ة ع��ل��ى جلنة 
�للجنة  ول��ه��ذه  �ل���ع���ام.  �ل��ت�����ش��ري��ع 
مفيد�  ت���ر�ه  م��ا  �إدخ����ال  �شالحية 
ذلك  بعد  ليعر�س  تعديالت  م��ن 
للربملان  �ل���ع���ام���ة  �جل��ل�����ش��ة  ع��ل��ى 

ملناق�شته و�لت�شويت عليه.

�ل�شروع  ه����ذ�  ك����ان  �إن  ���ش��ت��ن��اق�����س 
�مل�شاحلة  حت���ق���ي���ق  يف  ي�������ش���اه���م 
م�شار  �إليها  يهدف  �لتي  �ل�شاملة 

�لعد�لة �لنتقالية«.

املعار�شة ترف�س
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  وك���ان 
م�شروع  �ق�����رتح  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د 
�لقت�شادية  للم�شاحلة  ق��ان��ون 
م��ن��ذ ن��ح��و ع��ام��ني وع��ر���ش��ه على 
�لربملان للنظر فيه، و�عتربه �آلية 
�لعامة  �لأج����و�ء  لتنقية  �أ�شا�شية 
�لدميقر�طي  �لن��ت��ق��ال  لإجن�����اح 
يف  لال�شتثمار  مالئم  مناخ  وخلق 

�لبالد.
    وي��ن�����س م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون على 
�ل����ع����ف����و ع�����ن م����وظ����ف����ي �ل����دول����ة 
�ملتعلقة  �لأف������ع������ال  ب���خ�������ش���و����س 
بالف�شاد �ملايل و�لعتد�ء على �ملال 
�لعام ما مل تكن تهدف �إىل حتقيق 

منفعة �شخ�شية.
�لتون�شية  �لرئا�شة  و��شطرت      
�إىل �شحبه و�إدخ��ال تعديالت على 

�لبع�س من بنودها.
    وترف�س �ملعار�شة �لتون�شية هذه 
�ملبادرة وت�شعى �إىل ح�شد �أن�شارها 
����ش���د ق�����ان�����ون �مل�������ش���احل���ة د�خ�����ل 

�لروؤوف �خلما�شي وجمال خماخم 
و�ملكي �لعلوي وزهري �ملظفر وعلي 
�ل�شاو�س وحممد �لغرياين وحامت 
وكمال  كعني�س  وع����ادل  ���ش��امل  ب��ن 
حاج �شا�شي و�ليفة فاروق ويو�شف 
�لقربي  و�ل�����������ش�����ادق  �ل������رم������ادي 
حكومات  وزر�ء  م����ن  و�غ���ل���ب���ه���م 
�لعابدين  زي���ن  �لأ���ش��ب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
بت علي باأع�شاء يف حزب �لنه�شة 
من بينهم عماد �خلمريي ورفيق 
�لنوي�شي  �ل�����ش��الم وحم�����ش��ن  ع��ب��د 
ونذير بن عمو و�لعجمي �لورميي 

و��شامة بن �شامل وماهر مذيوب.
   وج��اء يف �مللخ�س، �ل��ذي و�شف 
�أن���ه مت  �ل��ل��ق��اء ب��ال��ت��اري��خ��ي، �ي�شا 
�ملنتدى  ب���ني  ب���روت���وك���ول  ت��وق��ي��ع 
�ل�شرت�تيجية  �لدر��شات  ومركز 
و�لديبلوما�شية �لذي ي�شرف عليه 
رفيق عبد �ل�شالم �لقيادي بحركة 
رئ��ي�����ش��ه��ا ر��شد  �ل��ن��ه�����ش��ة و���ش��ه��ر 

�لغنو�شي.
    كما �شيتم تكوين جلنة م�شرتكة 
بني �لد�شتوريني و�ل�شالميني من 
�ل�شيا�شية  �مل�شاحلة  حتقيق  �أج��ل 
ب��ني �حل��رك��ت��ني، وه���و م��ا �نتقده 
�حل����زب �ل��د���ش��ت��وري �حل����ر، �لذي 
�أن حزب �لنه�شة مل  �أكد يف بيانه 
يقدم �إىل �ليوم �حلجة على تغيري 
ف�شال  �لفكرية  ومرجعيته  خطه 

يعني ذلك ن�شيان �ملا�شي بل يبقى 
يف �لذ�كرة ولكن لي�س على ح�شاب 

بناء م�شتقبل تون�س.
    و�أ�شار �خلما�شي �إىل �أن �مل�شاحلة 
�شاملة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ��ة  �ل��وط��ن��يرّ
ف��ق��ط، �شاملة  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ول��ي�����س 
�لقطاعات  ك��اف��ة  ���ش��ال��ح  لأن��ه��ا يف 
�ملت�شررة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  و�مل���ن���اط���ق 
و�لت�شغيل  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  و�مل��ط��ال��ب��ة 

بهدف �لنهو�س باقت�شاد �لبالد.
   و�أو�شح �أن �لأغلبية مع �مل�شاحلة 
�لأغلبية ت�شمنها  �ل�شاملة، وهذه 
تون�س  ون�����د�ء  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ت��ي 
�ل��ل��ت��ني مت��ث��الن 80 ب��امل��ائ��ة من 
�ل�شعب �لتون�شي، قائال �إن �شيا�شة 
م��وج��ه��ة ل��الأغ��ل��ب��ي��ة م���ع �ح����رت�م 
�لتوجه،  لهذ�  �لر�ف�شة  لالأقلية 
وجهات  تقريب  �إىل  ن�شعى  ولهذ� 
�حلزبية  �مل���ك���ون���ات  ب����ني  �ل���ن���ظ���ر 
هذه  ت�شتثني  ل  ك��ي  و�ل�شيا�شية 

�مل�شاحلة �أحد�.

لي�شت �شفقة ثنائية
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال رئ���ي�������س مركز 
�ل�������در���������ش�������ات �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
و�لدبلوما�شية رفيق عبد �ل�شالم، 
�ل�شاملة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��احل��ة  �إن 
و�قت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  �أب���ع���اد  ل��ه��ا 
�أو  ثنائية  �شفقة  د  جم���ررّ ولي�شت 

ع��ن �زدو�ج��ي��ة �خل��ط��اب وت�شارب 
ت�شريحات قياد�ته.

    ه��ذ� و�أع��ل��ن �حل��زب �لد�شتوري 
للتجند  ������ش����ت����ع����د�ده  ع����ن  �حل�����ر 
ميد�نية  حت���رك���ات  يف  و�ل�������ش���روع 
وقانونية يف �شورة �مل�شي قدما يف 

�بر�م هذ� �لتفاق.

م�شاحلة �شاملة
وك��������������ان م�������رك�������ز �ل��������در����������ش��������ات 
و�لدبلوما�شية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعائلة  م��ن��ت��دى  م��ع  ب��ال���ش��رت�ك 
عمل  ور���ش��ة  نظم  ق��د  �لد�شتورية 
حول �مل�شاحلة �لوطنية �ل�شاملة: 
و�لآف��اق جمعت نخبة من  �لأبعاد 

�خلرب�ء و�ل�شيا�شيني و�لباحثني.
    و�ع��ت��رب �ل��ق��ي��ادي ب��ح��زب ند�ء 
�لعائلة  م��ن��ت��دى  ورئ��ي�����س  ت��ون�����س 
روؤوف  حم����م����د  �ل�����د������ش�����ت�����وري�����ة 
�ل��ل��ق��اء يجمع  �أن ه��ذ�  �خل��م��ا���ش��ي، 
لأول مرة يف تاريخ تون�س �لد�شاترة 
و�لنه�شة يف قاعة و�حدة للحديث 
�أن  م�شيفا  �شاملة،  م�شاحلة  عن 
ب��د�ي��ة �مل�شاحلة  �ل��ل��ق��اء ه��و  ه���ذ� 
وفاقا كامال حول هذ�  و�أنرّ هناك 
و�لند�ء،  �لنه�شة  ب��ني  �مل��و���ش��وع 
�إنرّه ل بناء جلمهورية ثانية  وقال 
�شاملة، وهي حجر  دون م�شاحلة 
�أن  دون  �مل�شتقبل  لبناء  �لأ���ش��ا���س 

�جلل�شة  �إىل  �إح��ال��ت��ه  يتم  �أن  قبل 
�لعامة للت�شويت عليه.

ويف هذ� �ل�شياق، قال نائب رئي�س 
�لربملان  وع�����ش��و  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�حل���رك���ة مع  �إنرّ  �ل��ع��ري�����س،  ع��ل��ي 
�مل�شاحلة �ل�شاملة من حيث �ملبد�أ، 
دت �شرورة حتقيق  ر� باأنرّها �أكرّ مذكرّ

هذه �مل�شاحلة منذ �شنة 2011.
�مل�شاحلة  �أنرّ  �ل��ع��ري�����س  و�أ����ش���اف 
�أه�����د�ف م�����ش��ار �لعد�لة  �أح���د  ه��ي 
حركة  و�أنرّ  وخ��امت��ت��ه،  �لنتقالية 
ك���ي���ف يحقق  ���ش��ت��ن��ظ��ر  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�مل�شاحلة،  ه��ذه  �ل��ق��ان��ون  م�شروع 
تلقت  �حل����رك����ة  �ن  �إىل  م�������ش���ري� 
�شيغته  يف  م��ن�����������������������ه  ن�����ش�����������������خ��ة 

�جلديدة.
�لوطنية  �مل�����ش��احل��ة  �أنرّ  وب����نيرّ     
�شعار�ت  م�شاألة  لي�شت  �ل�شاملة 
قانون  م�شروع  يحقق  �أن  يجب  �إذ 
�ل�شعب  �أم��و�ل  ��شتعادة  �مل�شاحلة 
ليتكمن  �مل��ح��ا���ش��ب��ة  م���ن  و�أق�������د�ر 
�مل�شتقبل  �إىل  �مل���رور  م��ن  �ل�شعب 

دون جتاذبات، وفق تعبريه.
�حل��دي��ث عن  ع��ل��ى  تعليقه     ويف 
ي�شرب  �ل���ق���ان���ون  م�������ش���روع  ك����ون 
�نرّه  د  �أكرّ �لنتقالية،  �لعد�لة  م�شار 
ل ميكن �حل��دي��ث ع��ن ذل��ك �لآن، 
�����ه ���ش��ي��ك��ون حملرّ  م�����ش��دد� ع��ل��ى �أنرّ
�حلركة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  در�����ش���ة، 

�لتخلرّ�س  �إىل  د�عيا  جبائي،  �شلح 
م��ن ���ش��ر�ع��ات �مل��ا���ش��ي وب��ن��اء ثقة 
قائمة  �شيا�شية  وح��ي��اة  م��ت��ب��ادل��ة 
�جلدية،  و�ل�شر�كة  �لتو�فق  على 
�لد�شتورية  �لعائلة  �إن  م�شيفا” 
كان  وم���وؤث���رة..  فاعلة  عائلة  ه��ي 
ب��ودن��ا وج���ود ك��ل ع��ائ��الت.. يجب 
فهذ�  �لتو��شل..  قنو�ت  نفتح  �ن 
ه�����و ق������در ت���ون�������س �ل����ق����ائ����م على 
�لتعاون يف مو�جهة �ملخاطر �لتي 
تو�جه �لبالد و�لت�شارك يف �حلكم 

و�لتو�فق«.
   وقال رئي�س كتلة حركة �لنه�شة 
بالربملان نور �لدين �لبحريي، �إن 
�لحز�ب  �أول  من  �لنه�شة  حركة 
�ل���ت���ي ع����ربت ع��ل��ى ق��ن��اع��ت��ه��ا ب���اأن 
خ�����روج �ل���ب���الد م���ن �لزم������ة مير 
بني  �شاملة  وطنية  م�شاحلة  عرب 
بي�شارها  �ل�شيا�شية  �لعائالت  كل 
ت��ق��ت�����ش��ي جملة  �ل���ت���ي  ومي��ي��ن��ه��ا 
كل  م��ن  �ل�شجاعة  �خل���ي���ار�ت  م��ن 

�لطر�ف.
�لت�شريع  جل��ن��ة  �ن  �ىل  ي�����ش��ار      
�ل�شعب،  ن������و�ب  مب��ج��ل�����س  �ل����ع����ام 
�لقادم، يف مناق�شة  �لأربعاء  ت�شرع 
يتعلق  �أ���ش��ا���ش��ي  ق���ان���ون  م�������ش���روع 
يف  بامل�شاحلة  خ��ا���ش��ة  ب���اإج���ر�ء�ت 
ف�شاًل  و�مل��ايل  �لقت�شادي  �ملجال 
ف�شاًل ليتم �إدخال تعديالت عليه 

من اأجل حتقيق امل�شاحلة ال�شاملة:

تون�س: لأول مرة د�ساترة والنه�سة حتت خيمة واحدة 
روؤوف اخلما�شي: وفاق كامل حول امل�شاحلة بني النه�شة ونداء تون�س

عــــــــــــربرّ احلـــــــــزب 
عن  احلر  الد�شتوري 
للربوتوكول  رف�شه 
الذي اأبرم ال�شبت بني 
د�شتوريني واإ�شالميني 
امل�شاحلة  لتحقيق 
بــــــني احلــــركــــتــــني 
ـــــتـــــوريـــــة  الـــــد�ـــــش
وتكوين  واالإ�شالمية 
جلــــنــــة مــ�ــشــرتكــة 

للغر�س، 

معركة قادمة وحامية يف �لربملان�ملعار�شة ترف�س �ملبادرة �لرئا�شية للم�شاحلة �لقت�شادية

�لبحريي �لنه�شة مع �مل�شاحلة �ل�شاملة

�حلزب �لد�شتوري يرف�س د�شاترة و�لنه�شة يف ور�شة عمل م�شرتكة

 رفيق عبد ال�سالم: امل�ساحلة ال�ساملة لها اأبعاد �سيا�سية واقت�سادية ولي�ست جمّرد �سفقة ثنائية اأو �سلح جبائي

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

 البحريي: خروج البالد من الأزمة مير عرب
 م�ساحلة وطنية �ساملة بن كل العائالت ال�سيا�سية

 املعار�سة تدعو الرئا�سة التون�سية اىل ال�سحب 
الفوري مل�سروع قانون امل�ساحلة القت�سادية واملالية

ع بني د�شتوريني والنه�شة لتحقيق امل�شاحلة  احلزب الد�شتوري احلر يرف�س اتفاقا وقرّ
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عربي ودويل

�ل�شعبوية  �شعود  ع��ن  �لربيطانية  �أوب��زي��رف��ر  ذي  �شحيفة  حتدثت 
تتف�شى  ب��د�أت  �ل�شعبوية  �أن حمى  �إىل  و�أ�شارت  �لغربية،  �لأو�شاط  يف 
و�أنها تعك�س  �أخ��رى،  و�أمريكا ومناطق  يف كل من فرن�شا وبريطانيا 
حتولت عميقة يف �ملجتمعات �لغربية.  فقد ن�شرت �ل�شحيفة مقال 
للكاتب كري�شتوف غيلوي قال فيه �إن �إحدى �لقوى �لد�فعة لنت�شار 
�لتي  �لجتماعية  للفئات  �لتدريجي  �لنق�شام  يف  تتمثل  �ل�شعبوية 
كانت ت�شكل �لأ�شا�س للطبقات �لو�شطى.  و�أ�شاف �أن خمتلف �ل�شر�ئح 
�ملجتمعية يف كل من فرن�شا وبريطانيا وهولند� و�لنم�شا و�لوليات 
�ملتحدة بد�أت تن�شم �إىل �شفوف �لثورة �ل�شعبوية، �شو�ء �أكانو� عمال 
من ذوي �لياقات �لزرقاء �أو �لبي�شاء �أو من �أ�شحاب �ملهن �ملتو�شطة �أو 
�ملز�رعني. وقال �لكاتب �إن هذه �حلركة �ل�شعبوية تعود بجذورها �إىل 
�ملا�شي و�إنها بد�أت منذ فرتة طويلة، و�إن �لدعم �لذي لقيه �لرئي�س 
�ملوؤ�ش�شات  هيمنة  ف��رتة  �إىل  ج���ذوره  تعود  ترمب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي 
�ملالية على �ل�شيا�شة و�لقت�شاد �لتي بد�أت يف عهد �لرئي�س �لأمريكي 
�لأ�شبق بيل كلينتون. و�أ�شاف �أن خروج بريطانيا من ع�شوية �لحتاد 
�لأوروبي يعود بجذوره �إىل فرتة تر�جع �ل�شناعة �لذي بد�أ يف عهد 
�جلبهة  و�أن  تات�شر،  مارغريت  �لر�حلة  �لربيطانية  �ل��وزر�ء  رئي�شة 
�لوطنية �ليمينية يف فرن�شا قد بد�أت تكت�شب زخما عندما تر�جعت 

�ل�شناعات �لثقيلة يف ثمانينيات �لقرن �ملا�شي.

دعا �ثنان من كبار �ل�شا�شة �ملحافظني �لأملان �لحتاد �لأوروب��ي �إىل 
منح  �أن  بعد  �لتكتل  يف  ع�شويتها  ب�شاأن  تركيا  مع  �ملحادثات  �إن��ه��اء 

��شتفتاء �شلطات جديدة للرئي�س �لرتكي رجب طيب �إردوغان.
�مل�شيحي  وقال نوربرت روجت��ني، ع�شو حزب �لحت��اد �لدميقر�طي 
جلنة  ورئ��ي�����س  م��ريك��ل  �أجن��ي��ال  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  تتزعمه  �ل���ذي 
�ل�شوؤون �خلارجية يف �لربملان، �إن �لتقاع�س عن �تخاذ �إجر�ء�ت بعد 
�ل�شتفتاء �شي�شر باأوروبا. وقال روجتني يف مقابلة يبثها ر�ديو �أملانيا 
�م�س  �شن�شر مب�شد�قية �أوروبا �إذ� تقاع�شنا عن �لرد على قر�ر تركيا 
�شد �لدميقر�طية و�شد حكم �لقانون... �إذ� و��شلنا �لتم�شك بخيال 
�ن�شمام دولة مبثل هذه �حلكومة ومثل هذ� �لد�شتور.  و�أ�شاف �أن 
�لتظاهر باأن تركيا قد تن�شم لالحتاد �لأوروبي �شيمنع �أوروبا �أي�شا 

من �إقامة عالقة جديدة و�أكرث و�قعية مع تركيا.
رئي�س  من�شب  �إل��غ��اء  على  �شئيل  بفارق  باملو�فقة  �لأت���ر�ك  و�شوت 
�لوزر�ء وتركيز �ل�شلطات يف �أيدي �لرئي�س يف �أكرب تغيري يف �لنظام 
�ل�شيا�شي �لرتكي منذ �إقامة �لدولة �حلديثة قبل نحو 100 عام. 
وطعن حزب �ملعار�شة �لرئي�شي على نتائج �ل�شتفتاء �أمام �لق�شاء. 
و�أثار مر�قبون م�شتقلون من جمل�س �أوروبا ومنظمة �لأمن و�لتعاون 

يف �أوروبا ت�شاوؤلت ب�شاأن �لت�شويت.

�ل�شمالية  كوريا  �إن  لالأنباء  �جلنوبية  �لكورية  يونهاب  وكالة  قالت 
�حتجزت مو�طنا �أمريكيا لريتفع بذلك عدد �لأمريكيني �ملحتجزين 

يف �لدولة �ل�شيوعية �ملنعزلة �إىل ثالثة.
وقالت �لوكالة �م�س �لأحد �إن �ملحتجز كوري �أمريكي يف �خلم�شينات 
�أنه  من عمره وجرى تعريفه با�شم �لعائلة فقط وهو كيم م�شيفة 
كان يف كوريا �ل�شمالية منذ �شهر لبحث �أمور تتعلق بامل�شاعد�ت. ومت 

�عتقاله يف مطار بيوجنياجن �لدويل وهو يف طريقه ملغادرة �لبالد.
�أ�شتاذ�  كان  �لرجل  �إن  قولها  ت�شمها  �لوكالة عن م�شادر مل  ونقلت 
�شابقا بجامعة يانبيان للعلوم و�لتكنولوجيا وهي جامعة يف �ل�شني 
�ملخابر�ت  بجهاز  م�����ش��وؤول  وق��ال  بيوجنياجن.  يف  ف��رع  لها  �مل��ج��اورة 
�لحتجاز. ومل  بهذ�  علم  لي�س على  �إن��ه  �لكوري �جلنوبي  �لوطنية 

ترد جامعة يانبيان للعلوم و�لتكنولوجيا على �لت�شالت.
�شجلها  ب�شبب  �ن��ت��ق��اد�ت  ت��و�ج��ه  �لتي  �ل�شمالية،  ك��وري��ا  و�ح��ت��ج��زت 
م�شوؤولني  تدفع  حتى  �أمريكيني  قبل  من  �لإن�شان،  بحقوق  �ملتعلق 
كبار بالوليات �ملتحدة لزيارتها. ولي�شت هناك عالقات دبلوما�شية 
كوريا  وحتتجز  �مل��ت��ح��دة.  و�ل��ولي��ات  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ب��ني  ر�شمية 

�ل�شمالية بالفعل �ثنني من �لأمريكيني.

عوا�سم

لندن

�سول

برلني

نظام الأ�سد ي�سرتد اأرا�سي �سمايل حماة 
•• بريوت-رويرتز:

�جلي�س  ق��و�ت  �إن  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  و�ملر�شد  ع�شكري  م�شدر  قال 
�ملعار�شة  مقاتلي  �شد  تقدما  �أح���رزت  معها  �ملتحالفة  و�ل��ق��و�ت  �ل�شوري 
�إىل  �لأح��د لت�شيف بذلك  �م�س  بالقرب من مدينة حماة  �شوريا  يف غرب 

�ملكا�شب �ل�شرت�تيجية �لتي حققتها يف �ملنطقة يف �لآونة �لأخرية.
�لقريبة  و�لقرى  حلفايا  بلدة  على  �شيطرت  �حلكومية  �لقو�ت  �إن  وقالو� 
من  �ملا�شي  �لعام  يف  �ملعار�شة  عليها  ��شتولت  �أر��شي  بذلك  لت�شرتد  منها 

�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية .
حلفايا  ����ش��رتدت  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  �إن  �ل�شوري  �لع�شكري  �مل�شدر  وق��ال 

و�لعديد من �لتالل يف �ملنطقة و�أ�شاف �أن �جلي�س �شيو��شل �لقتال.
وت��وغ��ل �جل��ي�����س �ل�����ش��وري �ل���ذي ت��دع��م��ه غ����ار�ت ج��وي��ة رو���ش��ي��ة وف�شائل 
مدعومة من �إير�ن يف مناطق �ملعار�شة �شمايل حماة وو�شع نطاق �شيطرته 
يربط بني  �ل��ذي  �لغربي  �ل�شريع  �لطريق  �حل��ايل على ط��ول  �لأ�شبوع  يف 

دم�شق وحلب.
وقال �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان �إن �جلي�س بد�أ �لتقدم نحو مناطق 
عنيفة  معاركة  �أعقاب  يف  �ملعار�شة  ق��و�ت  �ن�شحاب  بعد  حلفايا  من  قريبة 

وغار�ت جوية. ومل يت�شن �لو�شول مل�شادر يف �ملعار�شة للتعليق.
من  �لقريبة  �لأر����ش��ي  م��ن  وم�شاحات  حلفايا  حربية  ط��ائ��ر�ت  وق�شفت 
�لطريق �ل�شريع يف منطقة �شديدة �لأهمية حلكومة �لرئي�س ب�شار �لأ�شد 

�لتي تعزز �شيطرتها على غرب �لبالد �ملكتظ بال�شكان.
وق��ات��ل��ت ف�شائل �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ي ي��ق��وده��ا م��ت�����ش��ددون م��ن ج��م��اع��ات كانت 
متحالفة مع تنظيم �لقاعدة وت�شم �أي�شا جماعات تابعة للجي�س �ل�شوري 

�حلر ب�شر��شة للدفاع عن �لبلد�ت يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية.

منتجع مارا الغو يغلق ابوابه:

اأين �سيق�سي ترامب عطلته الأ�سبوعية...؟
 تقدر فاتورة االنفاق بـ 300 األف دوالر اإذا كان ترامب �شيق�شي عطلة نهاية االأ�شبوع يف �شبع منا�شبات

لجئون يف غزة يطالبون م�سوؤولون يف ال�سلطة يحذرون من انفجار الأو�ساع.. ان�سمام مزيد من الأ�سرى الفل�سطينين لالإ�سراب عن الطعام
الأونروا بحل اأزمة كهرباء

•• غزة -وام:

�عت�شم عدد من �لالجئني �لفل�شطينيني �م�س �أمام �لبو�بة 
�لفل�شطينيني  �ل��الج��ئ��ني  وت�شغيل  غ��وث  ل��وك��ال��ة  �لغربية 
�لعاجل  بالتحرك  �لوكالة  ملطالبة  غ��زة  مدينة  يف  �لأون���رو� 
للعمل على �إيجاد حلول لأزمة �لكهرباء. وحمل �ملعت�شمون 
يافطات ت�شمنت عدد� من �ل�شعار�ت �لتي تطالب بحقهم يف 
�لكهرباء وباأن �ملخيمات هي م�شوؤولية وكالة �لغوث �لدولية. 
�ل�شعبية لالجئني  �للجنة  بدعوة من  �لعت�شام  وياأتي هذ� 
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  ملطالبة  غ��زة  ومدينة  �ل�شاطئ  خميم  يف 

�لوقوف عند م�شوؤولياتها يف ظل �لأزمة �حلالية.

من  �نطلقت  ت��ظ��اه��ري��ة  م�����ش��رية  يف  �لفل�شطينيني  م��ن  ع�����ش��ر�ت  و���ش��ارك 
ر�م  يا�شر عرفات مبدينة  �ل�شهيد  �لأ�شرى يف ميد�ن  �لعت�شام مع  خيمة 
�حلاجز  �إىل  وتوجهت  و�حلقوقيني،  �ل�شيا�شيني  من  ع��دد  يتقدمهم  �هلل 
�لع�شكري �لقريب من م�شتوطنة بيت �إيل �شمايل مدينة ر�م �هلل �حتجاجا 
على ما يتعر�س له �لأ�شرى يف �ل�شجون و�ملعتقالت �لإ�شر�ئيلية من بط�س 

وقمع .
مع  للت�شامن  نابل�س  مبدينة  جماهريية  م�شرية  يف  �آخ���رون  ���ش��ارك  كما 
ك�شفية،  ف��رق  تتقدمها  نابل�س  �أم��ام مقر حمافظة  �نطلقت من  �لأ���ش��رى، 
طافت �شو�رع �ملدينة �إىل �أن و�شلت ذروتها قرب خيمة �لعت�شام يف ميد�ن 

�ل�شهد�ء و�شط �ملدينة.
وبالتز�من مع ذلك، عربرّ م�شوؤولون فل�شطينيون عن خ�شيتهم من �نفجار 
لوكالة  �لفل�شطينية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  يف  رف��ي��ع  م�����ش��وؤول  وق���ال   ، �لأو����ش���اع 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�شفوف  �إىل  �لإ�شر�ئيلي  جمدو  �شجن  يف  فل�شطينيا  �أ�شري�  �أربعون  �ن�شمرّ 
1500 �أ�شري �آخرين يخو�شون �إ�شر�بهم عن �لطعام يف �شجون �إ�شر�ئيل، 
تو��شلت  وقد  �أ�شرهم.  على ظروف  �حتجاجا  �لتو�يل،  على  �ل�شابع  لليوم 

�لفعاليات �ملت�شامنة معهم يف عدد من �ملدن و�لقرى بال�شفة �لغربية.
يف  �لفل�شطينيني  �لأ���ش��رى  ب��اإ���ش��ر�ب  �خلا�شة  �لإع��الم��ي��ة  �للجنة  وق��ال��ت 
بينما  ب��الإ���ش��ر�ب،  �ليوم  �شباح  �لتحقو�  �أ���ش��ري�   34 �إن  �لح��ت��الل  �شجون 

�ن�شم �شتة يوم �خلمي�س، و�أودعو� يف �شجن �نفر�دي.
بال�شفة  �لفل�شطينية  و�ل��ق��رى  �مل���دن  م��ن  ع��دد  يف  �نطلقت  �لأث���ن���اء،  ويف 
معركة  �أ���ش��ح��اب  م��ع  �لت�شامنية  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ي��وم  �لغربية 

�حلرية و�لكر�مة .

و�شكانها  بيت�س،  ب��امل  وي�شت  م��ن 
�أقل ثر�ء بكثري.

اجلمهوريون منزعجون
�لوجهة �جل��دي��دة قد تعطي  ه��ذه 
للدميقر�طيني  �خ����رى  م�����ربر�ت 
يف  �لنفقات  هذه  ت�شايقهم  �لذين 
�لرئي�س  فيه  ي�شعى  �ل��ذب  �ل��وق��ت 
ميز�نية  خ��ف�����س  �ىل  �جل��م��ه��وري 
ع��دد م��ن �ل����وز�ر�ت �ل��ك��ربى. وقد 
�ن�شم بع�س �مل�شرعني �جلمهوريني 
�أي�����ش��ا �ىل �ن��ت��ق��اد�ت��ه��م، �م��ل��ني �أن 
�مل��زي��د من  ر دون��ال��د ت��ر�م��ب  ُي�شخرّ

�لوقت للعمل يف و��شنطن.
   �أري����د ح��ق��ا �ن ي��ن��ف��ق �مل��زي��د من 
�لوقت يف و��شنطن، ولهذ� �ل�شبب 
لدينا �لبيت �لأبي�س، قالت جوين 
�إرن�شت خالل لقاء مع �شكان ولية 
�يو�، م�شرية �إىل �نها لي�شت وحدها 
فقط من �جلانب �جلمهوري �لتي 
�ملتكررة:  �ل��رح��الت  ه��ذه  تزعجها 
ف��ق��ط، و�منا  �م��ر ل يزعجني  �إن���ه 
كتلتنا،  �خ��ري��ن يف  �ع�����ش��اء  ي��زع��ج 
�جلمهورية،  �ل�����ش��ي��ن��ات��ورة  ق��ال��ت 
موؤكدة �أعتقد �أنه �شيكون مو�شوعا 
�إىل  ن����ع����ود  ع���ن���دم���ا  ل��ل��م��ن��اق�����ش��ة 
يف  �لكونغر�س  �أع�����ش��اء  و����ش��ن��ط��ن، 

�جازة حاليا متتد �أ�شبوعني.
عن لونوفال اوب�شرفاتور 

الفرن�شية

يف�شلون  �لأث����ري����اء  ف���اأع�������ش���اوؤه   
�لأم��اك��ن �لك���رث ب���رودة - تتجاوز 
بني  درج���ة   39 بانتظام  �حل����ر�رة 
يونيو و�أغ�شط�س. و�عتاد �لعاملون 
يف مار� لغو يف نهاية ف�شل �لربيع، 
�لنو�فذ  و�إغ��الق  �ل�شتائر  تنظيف 
�لأعا�شري  م���ن  �ل���ن���ادي  حل��م��اي��ة 

�لتي تنطلق يف تلك �لفرتة.
دونالد  ي���ن���وي  ل  ذل�����ك،  وم����ع      
تر�مب �ل�شت�شالم للكاآبة يف نهاية 
كل �أ�شبوع، متجول يف �أروقة �لبيت 
�لتخلي  ك��ان عليه  ف���اإذ�  �لأب��ي�����س. 
عن �لذهاب �ىل مار� لغو ل �شيء 
�لنهاية  ذل��ك، فهو يف  يجربه على 
يقيم  �أن  للرئي�س  ميكن  بيته،  يف 
يف ن��ادي��ه �لخ���ر، ن��ادي �لغولف يف 
�لأقرب  جري�شي،  نيو  بدمين�شرت، 
من  دق��ي��ق��ة   45( و����ش��ن��ط��ن  �إىل 
مثايل  �لطق�س  وحيث  نيويورك(، 

لق�شاء ف�شلي �لربيع و�ل�شيف.

االإقامة املف�شلة لرتامب
ك�����ان ب��دم��ي��ن�����ش��رت م��ل��ج��ا دون���ال���د 
فقد  �ل�����ش��ي��ف.  يف  �لول  ت���ر�م���ب 
�أم�������ش���ى ف��ي��ه ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة كل 
وخ�شو�شا  �لأ���ش��ب��وع،  نهاية  عطل 
خالل مو�شم �لغولف، و�لتح�شري 
للمناظر�ت �شد مناف�شته �ل�شابقة 

هيالري كلينتون. 
�ل����ن����ادي، ه���ن���اك فيال      يف ه����ذ� 

حم���ج���وزة ح�����ش��ر� ل��ل��رئ��ي�����س، ويف 
�بنته  �إي���ف���ان���ك���ا  ت���زوج���ت  دي����ك����وره 
و���ش��ه��ره ج���اري���د ك��و���ش��رن، و�لن 
 2009 ع��ام  �خل��ا���س،  م�شت�شاره 
�لنجوم  يف حفل كبري ح�شره من 
ر������ش����ل ك�����رو ون����ات����ايل ب����ورمت����ان، 
�أي�����ش��ا �ق��ام��ة �شغرية  ول��ل��زوج��ني 
�أي�شا،  وه���ن���اك  �مل���ك���ان،  ع���ني  ع��ل��ى 
ب���ارون، جنل  �لأ���ش��غ��ر،  �بنه  يتعلم 

ميالنيا، �لغولف يف وقت فر�غه.
    يحب دونالد تر�مب بدمين�شرت 
�ىل درجة �نه خطط ليدفن هناك. 
يوجد  ل  بدمين�شرت  يف  يوجد  م��ا 
يف �أي مدينة �أخرى، قال �مللياردير 
مل�شوؤولني حمليني ح�شب ت�شريبات 

�ل�شحافة �لأمريكية.
�مل�شكلة: كما ذك��رت بوليتيكو،       
�ن هذ� �حلل �لبديل قد ل ُير�شي 
�ثار  بيت�س،  ب���امل  ف��ف��ي  �جل����ري�ن. 
�شبع  �أم�شى  �لذي  دونالد تر�مب، 
تن�شيبه،  منذ  �أ�شبوع  نهاية  عطل 
�ملحليني  �مل�����ش��وؤول��ني  حفيظة  �ث���ار 
ت�شديد  �ىل  �لرئي�س  دع��و�  �ل��ذي��ن 
�ل��ت��ك��ال��ي��ف �مل��ت��ك��ب��دة حم��ل��ي��ا جر�ء 

رحالته ذهابا و�إيابا. 
     وت�شري تقدير�ت �ملحافظة، �ىل 
�شتكلرّف  تر�مب  دونالد  زي��ار�ت  �أن 
3.3 و5.8  �ل��ع��ام ب��ني  على م��د�ر 
تتطلب  زي���ارة  فكل  دولر.  مليون 
وتعزيز  �ملحلية،  �ل�شرطة  ت�شخري 

�أي�شا  �لإط��ف��اء، ولكن  ع��دد رج��ال 
ت��ع��ب��ئ��ة خ��ف��ر �ل�����ش��و�ح��ل، و�إغ����الق 
وبع�س  �مل���ح���ل���ي  �جل������وي  �مل����ج����ال 
�إد�رة  ج���ان���ب  �إىل  ه�����ذ�،  �ل���ط���رق. 
و�ملناه�شني  �ملوؤيدين  �ملتظاهرين 

لرت�مب.

�شكان اأقل ثراء
 من بامل بيت�س

�ملدينة  ه��ذه  يف  �حل���ال،  وبطبيعة 

بدمين�شرت،  �ل�����ش��غ��رية  �خل���الب���ة 
و�خلوف  بالرهبة  �شكانها  ي�شعر 
�لقادم.  و�ل�������ش���د�ع  و�ل����ش���ط���ر�ب 
�خ���ر زي����ارة ل��رت�م��ب ك��ان��ت خالل 
تفاو�شه  عند  �لنتقالية،  �ل��ف��رتة 
مع �ملر�شحني للحكومة. وما ر�فق 
�إغ���الق لل�شو�رع  �ل��زي��ارة م��ن  تلك 
و�لخ��ت��ن��اق��ات �مل��روري��ة، مل يرتك 

لهم ذكرى طيبة.  
    وقال �أحد �ملتقاعدين ل�بوليتيكو: 

�ملقدمة،  يف  نكون  �أن  �جلميل  من 
ولكن من ناحية �أخرى �إذ� كان هذ� 
�شي�شبح متعبا، ميكننا �أن ن�شرع يف 

تقدمي �شكوى .
    وح�شب �ملوقع، تعتقد �ل�شلطات 
�ملحلية �أن دونالد تر�مب �شي�شافر 
على منت طائرة �أ�شغر من طائرة 
�شالح �جلو، �أو قد ي�شتخدم طائرة 

�لهليكوبرت �لرئا�شية. 
�لنقل  و���ش��ي��ل��ة  ك���ان���ت  �أي������ا  ول���ك���ن 
على  قيود  �شُتفر�س  �مل�شتخدمة، 

�لتحليق بالقرب من �لنادي.
    ويف بدمين�شرت مت فعال �إخر�ج 
دونالد  رح���ل���ة  �حل���ا����ش���ب���ة:  �لآل������ة 
�أيام  ��شتغرقت ثالثة  تر�مب �لتي 
 3683 كلفت  �ملا�شي  نوفمرب  يف 
لل�شرطة  ��شافية  ك�شاعات  دولر 

�ملحلية. 
وي����ق����در رئ���ي�������س �ل���ب���ل���دي���ة جممل 
�إذ�  دولر  �أل����ف   300 ب  �لن���ف���اق 
�شيق�شي  ت����ر�م����ب  دون����ال����د  ك�����ان 
�شبع  يف  �لأ�ش������بوع  نهاي������ة  عطلة 

منا�شبات. 
�لحتادية  �حلكومة  وع��دت  ولئن 
���ش��ب��ع��ة مليون  ق���دره���ا  مب��ي��ز�ن��ي��ة 
�ملحلية  �ل�شلطات  مل�شاعدة  دولر 
يف حت���رك���ات �ل��رئ��ي�����س، ف����ان هذه 
ف�������ش���ل���ت يف ط���م���اأن���ة  �ل�������ش���م���ان���ة 
�مل�شوؤولني �ملنتخبني �لذين �أ�شارو� 
بكثري  �أ���ش��غ��ر  بدمين�شرت  �أن  �ىل 

�ل�شحافة �لفرن�شية �إن تقدير�تنا تفيد باأن �لأمور قد تخرج عن �ل�شيطرة، 
خ�شو�شا يف حال ��شتمر�ر �لإ�شر�ب وبدء نقل �مل�شربني �إىل �مل�شت�شفيات .

و�أ�شاف �مل�شوؤول -�لذي طلب عدم ذكر ��شمه- �أن �لفل�شطينيني يعلنون عن 
ت�شامنهم ب�شكل م�شري�ت �أو مو�جهات مع قو�ت �لحتالل، غري �أن �لأمور 

لن تبقى على حالها �إذ� ��شتمر �لإ�شر�ب .
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شلطة �لفل�شطينية �أبلغت �إ�شر�ئيل و�لحتاد �لأوروبي وكافة 
يتم حل مطالب  �إذ� مل  �لأو�شاع  �نفجار  بتخوفاتها من  �لدولية  �جلهات 

�لأ�شرى.
�إ�شر�ئيلية  ق��و�ت  �أن  �أعلنت  ق��د  و�مل��ح��رري��ن  �لأ���ش��رى  ���ش��وؤون  وك��ان��ت هيئة 
�شجن  يف  �لطعام  ع��ن  �مل�شربني  �لأ���ش��رى  غ��رف  �جلمعة  م�شاء  �قتحمت 
نيت�شان مبدينة �لرملة و�شط فل�شطني �ملحتلة، و�أنها �شنت حملة مد�همات 

وتفتي�س و��شعة بحق �لأ�شرى �مل�شربني.

تر�مب يودع مار� لغو يف هذ� �مللعب يتعلم �بنه �ل�شغر �لغولف

نادي �لغولف يف بدمين�شرت

يف هذ� �لنادي تزوجت �بفانكا تر�مب

�جلمهوريون منزعجون

 يحب دونالد ترامب بدمين�سرت
 اىل درجة انه خطط ليدفن هناك

الدميقراطيون غا�سبون من
 هذه النفقات واجلمهوريون منزعجون

يظل بدمين�سرت ملجا دونالد
 ترامب املف�سل يف ف�سل ال�سيف

 يف هذا النادي يتعلم ابنه الأ�سغر بارون، 
جن��ل ميالني���ا، الغولف يف وق��ت فراغ�ه

   •• الفجر – خرية ال�سيباين
عطلة  ق�شاء  عن  ترامب  دونالد  يتوقف  قريبا   
فلوريدا؟  يف  الغو  مبارا  ق�شره  يف  االأ�شبوع  نهاية 
ال�شكر،  وعيد  الف�شح  عيد  بني  عــام،  فككل  رمبــا. 
االأمريكي،  للرئي�س  الباذخ  اخلا�س  النادي  �شُيغلق 
�شهرات  وتنظيم  الغولف،  لعب  عــاداتــه  مــن  ــن  اأي
اجتماعية، وا�شتقبال قادة و�شخ�شيات من خمتلف 
�شتائره  وُيــنــزل  ابــوابــه  �شيغلق  املعمورة،  ا�شقاع 

بحلول ال�شيف،
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عربي ودويل
كوريا ال�سمالية: م�ستعدون ل�سرب حاملة طائرات اأمريكية  •• �سول-رويرتز:

طائر�ت  حاملة  لإغ��ر�ق  م�شتعدة  �إنها  �لأح��د  �م�س  �ل�شمالية  كوريا  قالت 
�أمريكية لإظهار باأ�شها �لع�شكري.

وجاء �لتهديد يف وقت �ن�شمت فيه �شفينتان تابعتان للبحرية �ليابانية �إىل 
جمموعة قتالية حلاملة �لطائر�ت �لأمريكية كارل فين�شون بهدف �إجر�ء 
تدريبات يف غرب �ملحيط �لهادي. و�أمر �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
جمموعة قتالية تابعة حلاملة �لطائر�ت بالإبحار �شوب �ملياه قبالة �شبه 
�لنووية  �لخ��ت��ب��ار�ت  ب�شبب  �ملت�شاعد  �لتوتر  على  رد�  �لكورية  �جل��زي��رة 
�ملتحدة  �لوليات  مبهاجمة  وتهديد�تها  �ل�شمالية  �لكورية  و�ل�شاروخية 

وحلفائها �لآ�شيويني.
من  �قرت�بها  م��ع  �لقتالية  �ملجموعة  موقع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حت��دد  ومل 
�ملجموعة  �إن  �ل�شبت  �لأول  �أم�س  تر�مب  نائب  بن�س  مايك  وق��ال  �ملنطقة. 
�أي تفا�شيل. وو��شلت بيوجنياجن  �أيام لكنه مل يك�شف  �شت�شل يف غ�شون 

وتوعد  تر�مب.  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  يو�جه  �أمني  حتد  �أخطر 
تر�مب مبنع �ل�شمال من �متالك �لقدرة على �شرب �لوليات �ملتحدة 
�إن كل �خليار�ت مطروحة على �لطاولة مبا يف  ن��ووي وق��ال  ب�شاروخ 

ذلك توجيه �شربة ع�شكرية.
عن  �ل��دف��اع  �إىل  يهدف  �ل��ن��ووي  برناجمها  �إن  �ل�شمالية  كوريا  تقول 
�ل��ن��ف�����س وه����ددت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ب�شن ه��ج��وم ن���ووي رد� ع��ل��ى �أي 
عدو�ن. كما هددت �أي�شا بتدمري �لأخ�شر و�لياب�س يف كوريا �جلنوبية 

و�ليابان.
وق�����ال وزي�����ر �ل���دف���اع �لأم���ري���ك���ي ج��ي��م�����س م��ات��ي�����س ي����وم �جل��م��ع��ة �إن 
�لت�شريحات �لكورية �ل�شمالية �لأخرية م�شتفزة لكن تبني يف �ملا�شي 
بتل  �شحفي  موؤمتر  يف  و�أ�شاف  بها.  �لوثوق  عدم  ويجب  جوفاء  �أنها 

نربة �لتحدي. وقالت رودوجن �شينمون �شحيفة حزب �لعمال �حلاكم 
و�إغر�ق  للقتال  م�شتعدة  �لثورية  قو�تنا  تعليق  يف  �ل�شمالية  كوريا  يف 
ب�شربة  �ل��ن��ووي��ة  بالطاقة  تعمل  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت  حاملة 
�ل�شمالية بعد غد �لثالثاء �لذكرى �خلام�شة  و�ح��دة.  وحتيي كوريا 

و�لثمانني لتاأ�شي�س �جلي�س �ل�شعبي �لكوري.
ود�أب �ل�شمال على �إحياء �ملنا�شبات �ملهمة باختبار �ل�شو�ريخ.

و�أجرت كوريا �ل�شمالية خم�س جتارب نووية بينها �ثنتان �لعام �ملا�شي 
ق��ادرة على حمل روؤو���س نووية وميكنها  وتعمل على تطوير �شو�ريخ 
�ختبار�ت  �شل�شلة من  و�أج��رت بيوجنياجن  �ملتحدة.  للوليات  �لو�شول 

�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية يف حتد لعقوبات �لأمم �ملتحدة.
يكون  رمب��ا  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  و�ل��ن��ووي  �ل�شاروخي  �خلطر  وت�شاعد 

�أبيب قبل �أن تهدد كوريا �ل�شمالية ب�شرب حاملة �لطائر�ت �لأمريكية 
�عتدنا جميعا �شماع كلماتهم، ومل يثبت �شدق كلماتهم. 

�أن  م��ن  م��ت��ز�ي��د�  قلقا  يعك�س  �لبحرية  لقوتها  �ل��ي��اب��ان  و��شتعر��س 
تق�شفها كوريا �ل�شمالية بروؤو�س حربية نووية �أو كيماوية.

هذ� وقالت �لبحرية �ليابانية �إن مدمرتني يابانيتني بد�أتا �م�س �لأحد 
كارل  �لهجومية  �لأمريكية  �ل��ط��ائ��ر�ت  حاملة  جمموعة  م��ع  تدريبا 

فين�شون يف غرب �ملحيط �لهادي قرب �شبه �جلزيرة �لكورية.
غرب  و��شيجار�  �شاميد�ر  �ليابانيتان  �حلربيتان  �ل�شفينتان  وغ��ادرت 
�ليابان يوم �جلمعة لالن�شمام �إىل كارل فين�شون يف �إظهار للت�شامن 
لكوريا  و�ل�شاروخية  �لنووية  للرب�مج  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�شدي  مع 

�ل�شمالية.
�ملدمرتني  �إن  بيان  يف  �ليابانية  �لبحرية  �لذ�تي  �لدفاع  قو�ت  وقالت 
�مل��ج��م��وع��ة �لهجومية  �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ات م���ع  ���ش��ت��م��ار���ش��ان جم��م��وع��ة م���ن 

�لأمريكية.

•• الفجر - ناتا�سا تاتو – ترجمة خرية ال�سيباين
    مقدم الربامج النجم ديفيد باكمان، الذي يبث 
رة،  برناجمه احلواري على اأكرث من مائة قناة م�شفرّ
ال تنق�شه اجل�شارة والوقاحة. قبل ب�شعة اأ�شابيع، 
اأثار �شعوبات الرئي�س ترامب املفرت�شة يف قراءة 
كان  اإذا  ما  وت�شاءل  �شل�س،  ب�شكل  �شلفا  معدرّ  ن�س 

الرئي�س، يف الواقع، يعرف “حقا” القراءة.
يف  ت�شبب  املبالغة،  من  قــدر  مع  املقنع  عر�شه،     
اأي�شا  وطــرح  بلة،  الطني  زاد  املــرة  هذه  �شجة.    
�شعوبات  كانت  لو  ماذا  التالية:  امل�شاألة  ة  بجديرّ
القراءة تلك، التي ت�شيب الرئي�س احيانا، ترتبط 
مر�س  وبــدايــة  اخلـــرف،  على  مبكرة  مبــوؤ�ــشــرات 

الزهامير مثال؟

    وح�شب ديفيد باكمان، فانرّ هذ� 
ما يف�شر �أ�شياء كثرية: �ل�شلوكيات 
مز�جه،  تقلرّب  للرئي�س،  �خلاطئة 
وردود فعله �لغريبة وغري �لالئقة 
يف �ملوؤمتر�ت �ل�شحفية، و�لن�شيان 
�ملتكرر، وعدم �لقدرة على �لرتكيز، 
حيث �أن �نعد�م �حلرج �أو �لفر�مل 
�إىل  ت��ق��وده  �أن  ميكن  �لجتماعية 
�أحد  �مام �جلمهور من  �ل�شخرية 
وتقليده  �مل���ع���اق���ني  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
�نه  ب����رب�ءة،  �ل��ق��ول  �أو  با�شتهز�ء، 
�لرئي�س �لأكرث ذكاء و�لأكرث قدرة 

يف تاريخ �لوليات �ملتحدة ...

اأعرا�س اخلرف
   موؤ�شر �آخر ح�شب ديفيد باكمان، 
يتمثرّل يف �لفقر �ملدقع يف مفرد�ت 
يح�شو  �ل���ذي  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
�ملفرد�ت  بنف�س  �لعامة  كل خطبه 
�مل���ق���رت����ش���ة م����ن طفل  �لول�����ي�����ة 
ر�ئع،  �شنو�ت:   7 �لعمر  من  يبلغ 
�شيء  جيد،  �شيء  �شاقط،  عظيم، 

من �ن تكون قد ُح�شمت: �ن دونالد 
تر�مب ل يز�ل مري�شا عقليا، وهو 
توليد  وي��و����ش��ل  رئي�شنا،  ي��ز�ل  ل 

�لفو�شى من حوله.
م��ن وجهة نظره،  �لأمثلة  �خ��ر     
ل  �أم  �تفقتم  ���ش��و�ء  �قلرّها:  ولي�س 
مع قر�ره بق�شف �شوريا، ما يبعث 
ع��ل��ى �ل��ق��ل��ق ه���و �لن����دف����اع �لذي 

�تخذ به قر�ره.

   وا�شتنتاجه وا�شح:
   ل��ق��د ق��ل��ت م��ن��ذ ع���دة �أ���ش��ه��ر: �ن 
تر�مب ‘نرج�شي خبيث، و�شينتقم 
�إهانة،  �أن��ه��ا  م��ن ك��ل م��ا ق��د ي�شعر 
فليمنع  �شغرية:  كانت  و�ن  حتى 
�أون من كل ما قد  �هلل كيم جونغ 
رجل  فهو  �لرئي�س..  غ�شب  يثري 
هجوم،  �أي  ع��ل��ى  �ل����رد  يف  ي��ف��رط 
وعلى �أي تهديد �إرهابي، وبطريقة 

�ندفاعية، ووح�شية وبائ�شة.
   �ل��وق��ائ��ع، ح��ت��ى �لآن، ت��وؤك��د ما 

ذهب �ليه.

�شيئ  �شخ�س  جيد،  �شخ�س  �شيئ، 
حتدث  �ين  �لفيديو  ذ�ك  مثل   ...
عن �ل�شالح �لنووي قائال، رمبا ل 
يعلم �جلميع، �أن �لأ�شلحة �لنووية 
�شيئة،  �أ�شياء  �إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن 

�أ�شياء �شيئة للغاية ، كذ�.
   وي���رى دي��ف��ي��د ب��اك��م��ان، �ن هذ� 
�ملتكررة يف  �لأع��ر����س  �أح��د  يعترب 

حالت �ل�شمور �لعقلي.
�نكب  ف���ر����ش���ي���ت���ه،  ول�����دع�����م       
�ل���������ش����ح����ف����ي ع����ل����ى �مل�������وؤمت�������ر�ت 
�ل�شحفية لثالثة روؤ�شاء للوليات 
�ملتحدة �لأمريكية: رونالد ريغان، 
�أعر��س  �أول  عليه  ظ��ه��رت  �ل���ذي 
وج�����ورج   .1994 ع�����ام  �خل������رف 
بو�س �لأب، ل ي��ز�ل يف �مت لياقته 
95 عاما.  وق���د جت���اوز  �ل��ف��ك��ري��ة 

ودونالد تر�مب.
     �قت�شر حتليله على �أحاديثهم 
و��شتبعد  �لعفوية،  وت�شريحاتهم 
خطبهم �ملكتوبة م�شبقا من طرف 

م�شاعديهم. �لنتيجة:

وبنيويورك، عامل �لنف�س �ل�شريري 
�لبارز هذ�، ورئي�س جمعية و�جب 
�لتنبيه، وهي جمعية للمهنيني يف 
�أن دونالد  �ل�شحة، يعتقد بجدية 
ت��ر�م��ب مري�س، وغ��ري ق��ادر على 
ومنذ  �شليم.  ب�شكل  وظيفته  �أد�ء 
���ش��ه��ري��ن، ط���رح ع��ري�����ش��ة تطالب 
للرئي�س،  �شريري  فح�س  باإجر�ء 
من  �لآلف  ع���������ش����ر�ت  وج�����م�����ع 

�لتوقيعات.
�أبريل،   20 �خل��م��ي�����س  �ن��ت��ظ��م     
للجمعية،  �لأول  �ل�شنوي  �ملوؤمتر 
مب�شاركة  ل��ل��ط��ب  ي���ي���ل  ك��ل��ي��ة  يف 
�أ�شهر خرب�ء �لعامل، مثل �لطبيب 
�لنف�شي روبرتل يفتون، �أو جوديث 
ل��وي�����س ه���ريم���ان. وب���اإع���الن���ه عن 
�أن يتابعه  �ر�د  هذ� �حل��دث، �لذي 
�لدكتور  ك���ت���ب  �أو������ش�����ع،  ج���م���ه���ور 
�أن  �أع������رف  �مل���ق���دم���ة:  غ���ارت���رن يف 
لدونالد  �لعقلية  �ل�شحة  م�شاألة 
تر�مب حظيت بتغطية و��شعة، �ل 
�أبعد  هي  ر�ي��ه،  ح�شب  �مل�شكلة،  �ن 

كانت يف بد�ية رئا�شته.
    - دليل �آخر ح�شب ر�يه، �شريط 
تر�مب،  دون���ال���د  ل��ل�����ش��اب  ف��ي��دي��و 
ُيبنيرّ  �لأربعني من عمره،  وهو يف 
يكون  �أن  دون  �لع��م��ال،  رج��ل  �أن 
متحدثا متميز�، كان قادر� متاما 
منطوقا  خطابا  له  يكون  �ن  على 
ب�شكل  �شيغت  ومبفرد�ت  بو�شوح، 

معقول.
�ل���ف���ق���ر يف  ه�����ذ�  ج���ان���ب  و�ىل      

تاريخ   ،1994 ع�����ام  م����ن   -     
�ل��ت�����ش��خ��ي�����س، م���ا �ن��ف��ك��ت خطب 
و�لكلمات  ف���ق���ر�،  ت������زد�د  ري���غ���ان 
�شيئ  ج��ي��د،  ���ش��يء،  م��ث��ل  �حلقيبة 
ر ب�شكل  ت��ت��ك��ررّ �أ���ش��ب��ح��ت  ، ح�����ش��ن، 

متز�يد.
- ل ����ش���يء م���ن ه����ذ� ع��ن��د ج���ورج 
ذلك،  م��ن  �لعك�س  ب��ل على  ب��و���س، 
ظ��ل��ت ع��ب��ار�ت��ه وم��ف��رد�ت��ه مبرور 
�ل�����ش��ن��ني م�����ش��ق��ول��ة ودق��ي��ق��ة كما 

االندفاع، وردرّ الفعل 
املبالغ فيه ...

   قد يبدو يف �لمر بع�س �ل�شيء 
ديفيد  لكن  رمب���ا،  ف؟  �لتع�شرّ م��ن 
ب���اك���م���ان ل��ي�����س �ل����وح����ي����د، �ل����ذي 
�ل�شحة  م�����ش��األ��ة  ح����ول  ي��ت�����ش��اءل 

�لعقلية للرئي�س.
    �لدكتور جون غارترن، �ملتخ�ش�س 
�س  يف ��شطر�بات �ل�شخ�شية، ويدررّ
يف جامعة جون هوبكنز يف بالتيمور 

�مل���ف���رد�ت، و���ش��ع��وب��ة ع��ث��وره على 
فقد�ن  �أي�����ش��ا  ه��ن��اك   ... �لكلمات 
�لرئي�س  �أن  ي��ب��دو  �ل���ذي  �ل��ت��و�زن 
يعاين منه )تر�مب م�شاب برهاب 
�ل�����درج(، ك��م��ا يف ت��ل��ك �ل��ل��ق��ط��ة يف 
وهو  �شوهد  �لأبي�س، حيث  �لبيت 
ي��ت�����ش��ب��ث ب������ذر�ع رئ��ي�����ش��ة �ل������وزر�ء 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ريي��ز� م��اي��و، وهو 
ي��ن��زل ب�����ش��ع درج������ات، ومي��ك��ن �أن 

تكون �أعر��شا مزعجة �خرى.

ريغان بو�در �خلرف بد�ت عام 1994 رغم تقدمه يف �ل�شن  ماز�ل بو�س �لب يف كامل قدر�ته �لفكرية هل ��شيب �لرئي�س �لمريكي باخلرف؟

اأي�سا  امل��وؤ���س��رات  م��ن 
ال��ف��ق��ر امل���دق���ع يف 
م����ف����ردات ت��رام��ب
م�ستعارة  تبدو  التي   
م��ن ط��ف��ل ي��ب��ل��غ من 
���س��ن��وات  7 ال��ع��م��ر 

غارترن  جون  الدكتور 
ي���ع���ت���ق���د ب��ج��دي��ة 
ت��رام��ب  دون��ال��د  اأن 
م����ري���������س وغ����ري 
اأداء  ع��ل��ى  ق�����ادر 
�سليم ب�سكل  وظيفته 

ما مرد ��شطر�ب �شلوكه

ديفيد باكمان حيثيات عديدة حلقيقة غائبة �لدكتور جون غارترن يوؤكد �لفر�شية

ال�شلوكيات اخلاطئة للرئي�س وتقلرّب مزاجه وردود فعله الغريبة والن�شيان املتكرر وغياب الرتكيز تربر هذا الطرح

بع�س الوقائع قد توؤكد الفر�شية:

هل يعاين دونالد ترامب من اخلرف املبكر...؟
من االعرا�س اأي�شا فقدانه التوازن عند نزول الدرج 

كوربني ينوي تعليق ال�شربات يف �شوريا اإذا فاز 

حمافظو بريطانيا يف طريقهم لكت�ساح النتخابات
•• لندن-رويرتز:

طريقها  يف  بريطانيا  وزر�ء  رئي�شة  م��اي  ت��ريي��ز�  �أن  على  �ل�شو�هد  ت��دل 
�ملقبل  ح��زي��ر�ن  يونيو  يف  جت��ري  �لتي  �لنتخابات  يف  كا�شح  ف��وز  لتحقيق 
بعد �أن �أظهرت ��شتطالعات �لر�أي �أنها حتظى بتاأييد نحو 50 يف �ملئة من 

�لناخبني مقابل ن�شف هذه �لن�شبة حلزب �لعمال �ملعار�س.
يونيو حزير�ن  �لثامن من  �نتخابات يف  �لدعوة لإج��ر�ء  م��اي  ق��ر�ر  وك��ان 
من  �شل�شلة  و�أ����ش���ارت  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  �ل�شيا�شيني  خ�شومها  �أذه����ل  ق��د 
�أن هذه �ملقامرة  ��شتطالعات �لر�أي ن�شرت نتائجها م�شاء يوم �ل�شبت �إىل 

كانت لها نتيجة �إيجابية.
و�أو�شح ��شتطالع �أجرته كومري�س �أن حزب �ملحافظني �لذي كانت تتزعمه 

مارجريت ثات�شر يتمتع ب�شعبية مل ي�شهدها منذ عام 1991.
�لذي  �لتفوي�س  �إنها بحاجة لإج��ر�ء �لنتخابات لكي ت�شمن  وقالت ماي 
�لحتاد  ع��ن  �لنف�شال  مفاو�شات  يف  موقفها  وت��ع��زز  �أ�شا�شه  على  تعمل 
�لأوروبي م�شتقبال. وكانت ماي قد عينت رئي�شة للوزر�ء يف �ل�شطر�بات 
�لتي �أعقبت �ل�شتفتاء على خروج بريطانيا من �لحتاد يف يونيو حزير�ن 

�ملا�شي.
�لعمال  ح��زب  بها  مير  �لفو�شى  من  حالة  ل�شتغالل  �أي�شا  م��اي  وتتطلع 

�لذي �شدعته �لنق�شامات �لد�خلية ب�شبب زعيمه جريميي كوربني.
وي��ب��دو �أي�����ش��ا �أن �ل��ن��اخ��ب��ني ي��ح��ي��دون ع��ن ح���زب �ل���ش��ت��ق��الل �لربيطاين 
�ملناه�س لالحتاد �لأوروبي، و�لذي كان له دور يف حملة �لدعاية من �أجل 
�لنف�شال عن �لحتاد، ويتجهون حلزب �ملحافظني �لذي يرجح �أن يحول 

فكرة �لنف�شال �إىل و�قع ملمو�س.
من  �ل���ر�أي  ل�شتطالعات  �أوب��ي��ن��ي��ام  موؤ�ش�شة  م��ن  ك��ر�وت�����س  جيم�س  وق���ال 

�لو��شح �أن �لإعالن عن �لنتخابات �ملبكرة بلور �آر�ء �لناخبني. 
ويف ����ش��ت��ط��الع��ني �آخ���ري���ن ح��ق��ق �مل��ح��اف��ظ��ون م��ك��ا���ش��ب يف ����ش��ك��ت��ل��ن��د� على 
ح�شاب �حلزب �لقومي �ل�شكتلندي �لأمر �لذي يحتمل �أن ي�شعف مطلب 

�لقوميني �إجر�ء ��شتفتاء �آخر على ��شتقالل �لإقليم.
وقد حذرت ماي حزبها من �عتبار �لفوز �أمر� م�شلما به و�أكدت موؤ�ش�شات 

��شتطالع �لر�أي هذ� �لأمر يوم �ل�شبت.

بارتفاع  ت��اأث��رو�  م��ن  مل�شاعدة  م�شعى  يف  �لطاقة  �أ�شعار  على  ج��دي��دة  قيود 
�لت�شخم و�شاآلة زيادة �لأجور.

�نت�شار�  �أن يحقق �ملحافظون  �ملمكن  �لر�أي فمن  ��شتطالعات  و�إذ� �شحت 
�نتخابيا ل يتحقق �إل مرة يف �جليل �لو�حد �شيعيد ت�شكيل خريطة �حلياة 
�ل�شيا�شية يف بريطانيا. وت�شري ��شتطالعات �لر�أي �إىل �أن حزب �لعمال فقد 

�شمعة �أف�شل حزب حلماية نظام �ل�شحة على م�شتوى �لبالد.
فيها  �لتي �شعد  ��شكتلند�  �إىل  �ملحافظني  �متد حت�شن و�شع حزب  كذلك 
�شتريجن  نيكول  وزر�ئ��ه��ا  رئي�شة  ب��زع��ام��ة  �ل�شكتلندي  �ل��ق��وم��ي  �حل���زب 
�أظهر حتليل  فقد  �ل�شتقالل.  على  ثان  ��شتفتاء  �إج��ر�ء  �أج��ل  دعو�ته من 
12 مقعد� يف  بعدد  للفوز  ب�شبيلهم  �ملحافظني  �أن  تاميز  �أجرته �شحيفة 
��شكتلند� بينما �شيخرج حزب �ىل ذلك، قال جريميي كوربني زعيم حزب 
�ل�شربات  يعلق م�شاركة بالده يف  �إنه قد  �لأح��د  �م�س  �لربيطاين  �لعمال 
�جلوية على �شوريا �إذ� فاز بالنتخابات �ملقررة يف �لثامن من يونيو حزير�ن 

وتوىل رئا�شة �لوزر�ء.
وزعيم  لل�شالم  �ل��دع��وة  جم��ال  يف  �ملخ�شرم  �لنا�شط  ك��ورب��ني  و��شتعر�س 
حزب �ملعار�شة �لرئي�شي يف بريطانيا مو�قفه من ق�شايا �لأمن و�ل�شيا�شة 
�لربيطاين  �ل��ن��ووي  �ل���ردع  �شالح  يف  �لنظر  �شيعيد  �إن��ه  قائال  �خل��ارج��ي��ة 

و�أو�شح �أنه يعار�س ��شتخد�م �لأ�شلحة �لنووية.
وت�شري ��شتطالعات �لر�أي �إىل �أن حزب �ملحافظني �حلاكم يتقدم على حزب 
�لعمال نحو 20 نقطة. وهاجم �ملحافظون ت�شريحات كوربني وقالو� �إنه 
بالقيادة  للتم�شك  �شبب  �أف�شل  و�إن��ه  �لربيطاين  �لأم��ن  على  ميثل خطر� 

�لقوية )لرئي�شة �لوزر�ء( ترييز� ماي .
�لإذ�عة  هيئة  تلفزيون  بثه  �ل��ذي  �شو  م��ار  �أن���درو  ك��ورب��ني لربنامج  وق��ال 
�شيكون  �شوريا  يف  �لوحيد  �حلل  �أن  يعتقد  �إن��ه  )بي.بي.�شي(  �لربيطانية 

حال �شيا�شيا .
و�أ�شاف �أود �أن �أقول: ��شمعو�... دعونا جنمع �لنا�س حول �لطاولة �شريعا 
�لي�شاري  �لزعيم  وق��ال  �ل�شربات.   تعليق  ه��ذ�... رمبا  �شبل حتقيق  ومن 
�لذي كثري� ما تخالف �آر�وؤه حول �ل�شيا�شة �خلارجية �آر�ء �لنو�ب �لآخرين 
حلزبه �إنه �شيفكر فيما �إذ� كان �شي�شدر �أمر� بتنفيذ �شربة بطائرة بدون 

طيار �شد زعيم تنظيم د�ع�س للحد من �شقوط قتلى مدنيني.

فقد قال �أندرو هوكينز رئي�س كومري�س رغم �أنه ل ميكن لأي حزب �شيا�شي 
�لأوىل خالل  ل��ل��م��رة  �مل��ئ��ة  ح��اج��ز �خلم�شني يف  ع��ل��ى جت���اوز  ي��ع��رت���س  �أن 
�لقرن �حلايل فاإن هذه �لنتيجة �لعامة �ملثرية تخفي خطر� حقيقيا على 
�ملحافظني.  و�أ�شاف �عتقاد �شتة من كل ع�شرة ناخبني �أنه ل ميكن حلزب 
�لعمال �لفوز يف ظل زعامة كوربني يجلب معه خطر �لر�شا بالو�شع �لقائم 
فيما بني �لناخبني �ملحافظني �لذين رمبا تغريهم فكرة �لبقاء يف بيوتهم 
يف �لثامن من يونيو حزير�ن وترك مهمة حتقيق �لنتيجة �لتي يتوقعونها 

لالآخرين. 

وتبني �ل�شتطالعات �لتي �أجرتها موؤ�ش�شات �أوبينيام وكومري�س ويوجوف 
و�أن  مئوية  نقطة  و25   19 بني  ي��رت�وح  بفارق  يتقدمون  �ملحافظني  �أن 

�شعبية �حلزب ترت�وح بني 45 و50 يف �ملئة.
�أكرث من مرة  �أن نفت  �شبق  �لتي  �إن ماي،  وتقول �شحيفة �شند�ي تاميز 
�أنها �شتدعو لإجر�ء �نتخابات، تتاأهب �لآن لإعالن �شل�شلة من �ملقرتحات 
فيما يتعلق بال�شيا�شات �لتي ترتبط يف �لعادة بحزب �لعمال �شاحب �مليول 

�لي�شارية.
وقالت �ل�شحيفة �إن �ملحافظني �شيتعهدون بحماية حقوق �لعمال وفر�س 
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املال والأعمال

يقع يف اأعلى برج بال�سارقة يرتفع اإىل 57 طابقًا .. اطالق فندق جنة را�س اخلور ال�سارقة يف �سوق ال�سفر العربي 2017
وقال: �ن هذ� �مل�شروع �ل�شياحي �لعمالق ي�شم مول 
فاخرة  �شكنية  و�شقق  لل�شركات  ومكاتب  ر�ق  جتاري 
وغ����رف ف��ن��دق��ي��ة و���ش��ق��ق ف��ن��دق��ي��ة مت ت��اأث��ي��ث��ه��ا وفقا 
، كما ي�شم م�شابح ونادي  �لعاملية  �ملو��شفات  لأرق��ى 
و�أماكن  ريا�شي وحمال جتارية وكافيهات ومطاعم 
�حتياجات  لتلبية  �لأط���ف���ال  و�ل���ع���اب  ل��ال���ش��رت�ح��ة 

�ل�شكان و�لزو�ر وخا�شة �لعائالت.
�لعمالق  �ل��ف��ن��دق  ه��ذ�  ي�شم  ���ش��وف  ي��ق��ول:  وم�شي 
��شخم جناح ملكي يف �مارة �ل�شارقة وم�شابح د�خلية 
وخارجية لتوفري �لر�حة و�لرفاهية لل�شيوف و�لزو�ر 
�لهليوكبرت  لطائر�ت  مهبط  �يل  �إ�شافة  و�ل�شكان 

••ابوظبي -الفجر: 

و منتجعات  فنادق  �لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س  قال 
جنة �ل�شيد نعمة عماد دروي�س ، �ن �ملجموعة �شوف 
�لمار�ت  دولة  فنادقها يف  �لنقاب عن �حدث  تك�شف 
خالل معر�س وموؤمتر �شوق �ل�شفر �لعربي 2017 
 “ �ملنا�شبة  بهذه  بيان �شحايف  وذك��ر يف  �ليوم.  بدبي 
���ش��وف نعلن ع��ن �ط���الق ف��ن��دق – جنة ر�����س �خلور 
�ل�شارقة - وهو �أعلى برج يف �مارة �ل�شارقة �ذ يرتفع 
ومظاهر  �ل�شاحر  �خل��ور  على  تطل  طابقاً   57 �يل 

�لنه�شة �حل�شارية يف �لمارة و�أفقها �جلميل ».

. وذكر  �ل�شارقة  فوق قمة �لربج �لأول من نوعه يف 
�إ�شافة  ي�شكل  �لفخم  �لفندق  �ن هذ�  دروي�س  �ل�شيد 
ودولة  �ل�شارقة  �م���ارة  يف  �ل��ر�ق��ي��ة  لل�شياحة  نوعية 
�ن��ه يطرح مفهوما جديد�  �لم���ار�ت ب�شكل ع��ام كما 
لر�حة  و�ح��د  مكان  يف  �ل�شياحية  �خل��دم��ات  لتكامل 

�ل�شيوف و�لزو�ر و�ملقيمني . 
�شل�شلة مطاعم  ي�شم  �شوف  �لفندق  �ن هذ�  و�أو�شح 
و متاجر جتزئة  م��رم��وق��ة  ع��الم��ات جت��اري��ة  حتمل 
ف���اخ���رة  وم���ر�ف���ق ت��رف��ي��ه��ي��ة لم��ث��ي��ل ل��ه��ا ، وي�شمل 
�ل��ف��ن��دق ع����دد� م���ن �مل���ر�ف���ق و�خل���دم���ات م��ث��ل قاعة 
لالجتماعات و�ملنا�شبات وم�شبح د�خلي و�خر خارجي 

ومر�فق  �شحي  مبركز  وجمهز  ف��اخ��رة  مبو��شفات 
�لر�ئع  باملم�شى  �لفندق  ويت�شل  بالتجزئة،  للبيع 

حول بحرية �خلور �ل�شاحرة    .
ربيع  بن  عبد�لعزيز  حممد  �شعادة  ق��ال  جانبه  من   
�مل���ه���ريي ، رئ��ي�����س جم��م��وع��ة �ل��رب��ي��ع يف �ب��وظ��ب��ي ، 
و�ملنتجعات:  للفنادق  جنة  جمموعة  يف  و�ل�شريك 
نحن �شعد�ء لالإعالن عن �طالق فندق “ جنة ر��س 
�خل��ور �ل�شارقة “ من فئة �خلم�س جنوم ، وق��ال �ن 
هذ� هو �ول فندق للمجموعة يف �مارة �ل�شارقة �لتي 
�ملنطقة  يف  و�لت�شوق  و�لفنون  �لثقافة  عا�شمة  تعد 

�خلليجية و�لعربية .

واحة الزاوية تعلن جناح م�شاركتها يف �شيتي �شكيب اأبوظبي 2017

% على اأرا�سي املرحلة الثالثة مل�سروع »واحة الزاوية« ت�سجيل حجوزات تفوق 50 

اأكرث من 40،000 �شخ�س من 152 دولة يتوقع ح�شورهم املعر�س 

معر�س �سوق ال�سفر العربي يفتتح اأبوابه اليوم يف دبي

�حلجوز�ت  و�إن  بامل�شروع،  �لدولة 
ت�شكل  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ج�����رى  �ل����ت����ي 
طرح  يف  جناحنا  على  دليل  �أك��رب 
�أر��شي  من  �لثالثة  �ملرحلة  ه��ذه 

•• اأبوظبي- الفجر:

�أع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة و�ح������ة �ل����ز�وي����ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل���ع���ق���اري ع����ن جناح 
م�شاركتها يف معر�س �شيتي �شكيب 
�ختتمت  �ل���ذي   2017 �ب��وظ��ب��ي 
فعالياته موؤخر� يف مركز �بوظبي 
من  و��شعة  مب�شاركة  للمعار�س، 
و�ل�شتثمار  �ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ات 

�لعقاري .
وقال خلدون حممد �شالح �ملدير 
�لعام ل�شركة و�حة �لز�وية: �شكلت 
م�شاركتنا باملعر�س ��شافة نوعية 
كوننا �أحد �أبرز �ل�شركات �لعقارية 
�لر�ئدة يف �أبوظبي ، وقمنا بطرح 
�ملرحلة �لثالثة من م�شروع و�حة 
�ل��ز�وي��ة  للبيع حيث لق��ى �قبال 

�لبناء  ومو��شفات  �شروط  �شمن 
�مل��ع��ت��م��دة م��ن �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
و�أو�����ش����ح �شالح  �أب���وظ���ب���ي  �م�����ارة 
�أن��ه ج��ري �ط��الق م�شروع �ل�شوق 
�لتجاري  مب�شاحة 18 �ألف مرت 
مربع �شمن �ملرحلة �لثالثة مل�شروع 
و�ح����ة �ل���ز�وي���ة ، وه���و ع��ب��ارة عن 
ي�شم حمال  تر�ثي  مركز جتاري 
لبيع معد�ت �ل�شيد و�لفرو�شية و 
و�لرت�ثية  �لرتفيهية  و�لن�شطة 

�ل�شحر�وية.
و�أكد �شالح �ن �ل�شوق �لعقاري يف 
�مارة �بوظبي ي�شهد حركة ن�شطة 
، مما ي�شجع على �طالق م�شاريع 
عقارية و يعزز من ثقة �ملو�طنني 
و�مل�شتثمرين يف هذ� �ل�شوق �لهام 

و�لكبري.  

معر�س  فعاليات  خ��الل  �مل�����ش��روع 
و�أو�شح  �ب��وظ��ب��ي.  �شكيب  �شيتي 
�أر��شي  �ن   �ل�����ش��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
�ملرحلة �لثالثة تتميز مب�شاحاتها 
�ىل  �مل��ت��م��ي��ز،  وم��وق��ع��ه��ا  �ملختلفة 
ب��اأ���ش��ع��ار مغرية  ج��ان��ب ط��رح��ه��ا 
�لر�غبني  للمو�طنني  ومنا�شبة 
ت��ب��د�أ من  �لأر�����ش���ي  ه���ذه  بتملك 
�م��ار�ت��ي، كما  دره��م  1.1 مليون 
ح��ر���ش��ت ���ش��رك��ة و�ح�����ة �ل���ز�وي���ة 
للمو�طنني  �لتمويل  توفري  على 
تتيح  حيث   ، بالتملك  �ل��ر�غ��ب��ني 
�لتمويل  خ���ي���ار�ت  �ل�����ش��رك��ة  ل��ه��م 
�شنو�ت   8 ومل�����دة  م��ي�����ش��ر  ب�����ش��ك��ل 
و�شيتوىل   . ف���و�ئ���د  �أي�����ة  وب������دون 
مالك �أر��شي �ملرحلة �لثالثة بناء 
وتنفيذ وحد�تهم وفللهم �ل�شكنية 

كبري� وتفاعال من قبل �ملو�طنني 
�لذين تو�فدو� �ىل جناح �ل�شركة 
 ، تنا�شبهم  �لتي  �لأر����ش��ي  حلجز 
حيث �أعلنت �ل�شركة عن ت�شهيالت 

يف �لتمويل و�لدفعات.
ل���ق���د جنحنا  ����ش���ال���ح:  و�أ������ش�����اف 
عن  ز�دت  ح���ج���وز�ت  ت�����ش��ج��ي��ل  يف 
�ملرحلة  �أر��������ش������ي  م�����ن   50%
�لثالثة من م�شروع و�حة �لز�وية 
�لبالغ عددها 400 قطعة �أر�س، 
ح��ي��ث ت��و�ف��دت �أع����د�د ك��ث��رية من 
�مل���و�ط���ن���ني م����ن ج��م��ي��ع �م������ار�ت 
�ل������دول������ة ل�����الط�����الع ع����ل����ى ه����ذه 
�مل��رح��ل��ة �ل��ه��ام��ة و�ل��ت��ع��رف على 
تتوفر  �لتي  و�خلدمات  مميز�تها 
بها، وطبيعة �لأر��شي وم�شاحاتها 
مو�طني  �ع���ج���اب  مل�����ش��ن��ا  ح��ي��ث   ،

�أكرث من 39،800 ز�ئر. و�شجلت 
 2520 م�شاركة  �ل�شابقة  �ل��دورة 
�شفقات  وت��وق��ي��ع  ع��ار���ش��ة،  �شركة 
جتارية بقيمة جتاوزت 2.5 مليار 
دولر خالل فعاليات �ملعر�س �لتي 

متتد لأربعة �أيام.

•• دبي-الفجر:

ت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س �شوق 
 ،)2017 )�مللتقى  �لعربي  �ل�شفر 
يف  متخ�ش�س  ح���دث  و�أه�����م  �أب�����رز 
قطاع �ل�شياحة و�ل�شفر يف �ملنطقة، 
�أبريل بح�شور   24 �لثنني  �ليوم 
يف  �لعاملني  م��ن  كبرية  جمموعة 
كافة  من  و�ل�شفر  �ل�شياحة  قطاع 

�أنحاء �لعامل. 
�أول  م��دي��ر  ب��ري�����س،  �شيمون  وق���ال 
�لعربي:  �ل�����ش��ف��ر  ����ش���وق  م��ع��ر���س 
كافة  م���ن  م�����ش��ج��ل��ون  زو�ر  ل��دي��ن��ا 
جميع  وم�������ن  �ل�����ع�����امل  �أ������ش�����ق�����اع 
�لقطاعات �ل�شياحية و�لفندقية يف 
للمعر�س  �لأ�شخم  �شيكون  ح��دث 
 24 م��دى  على  �ملمتد  تاريخه  يف 

عاماً.
�لنمو  ي��ج�����ش��د  ق���ائ���ال:  و�أ�����ش����اف 
�لذي ي�شهده معر�س �شوق �ل�شفر 
�لعربي 2017 دلياًل على �زدهار 
ويف  هنا  و�ل�شفر  �ل�شياحة  ق��ط��اع 
و�شمال  �لو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�لنمو  ه��ذ�  ب��اأن  �شك  ول  �فريقيا. 
�ل�����ذي ن�����ش��ه��ده يف �مل��ن��ط��ق��ة �إمن���ا 
روؤية  �إىل  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ب�����ش��ورة  ي��ع��ود 
بيئة  و�زده���ار  �لوطنية  �لأج��ن��د�ت 
�لأعمال، ومع �قرت�ب �شل�شلة من 
�لفعاليات �لكربى خالل �ل�شنو�ت 
دبي  �ك�شبو  م��ع��ر���س  م��ث��ل  �ملقبلة 
�لنمو  ه���ذ�  �أن  ���ش��ك  ف��ال   2020

�شيتو��شل.

�ل��وزر�ء حاكم دب��ي، �حل��دث �لأهم 
قطاع  يف  للمتخ�ش�شني  و�لأب�����رز 
�ل�شياحة يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا. و�شهد هذ� �ملعر�س زيادة 
 8% كبرية يف عدد �ل��زو�ر بن�شبة 
�إىل  �ل��ع��دد  لي�شل   2016 ع��ام  يف 

مو�قع  �ل���ت���دوي���ن،  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ني، 
�لتو��شل �لجتماعي، �لتكنولوجيا 
وتكنولوجيا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �مل��ت��ح��رك��ة، 

�ل�شيافة.  
�حلياة  من��ط  ق��ط��اع  ول�شتك�شاف 
و�ل��ط��ع��ام �لإ���ش��الم��ي �ل���ذي يقدر 
حجمه برتيليون دولر، ي�شت�شيف 
�مل�شرح �لعاملي �أي�شاً �لدورة �لأوىل 
لل�شياحة  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ق���م���ة  م����ن 
�ل�شاعة  2017 بدء�ً من  �حلالل 
12:20 يوم �لأربعاء 26 �أبريل. 
وُتقدر قيمة �شوق �ل�شفر �لإ�شالمي 
�لعاملي بحو�يل 151 مليار دولر 
يف �لعام 2015، �أي ما ميثل نحو 
�ل�شفر  ����ش���وق  ح��ج��م  م���ن   10%
حجمه  ي�شل  �أن  ويتوقع  �ل��ع��امل��ي، 
بحلول  دولر  م��ل��ي��ار   243 �إىل 

 .2021
لل�شياحة  �لعاملية  �لقمة  وتناق�س 
�حلالل �لفر�س �لتجارية �لقائمة 
�أن  �ل�شياحي  للقطاع  وكيف ميكن 

يكون م�شتعد�ً لهذ� �لنمو. 
ويعترب �شوق �ل�شفر �لعربي �لذي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة  ي��ن��ع��ق��د 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�شهده  �ل����ذي  �ل��ن��ج��اح  �أع���ق���اب  ويف 
بح�شور  �ملا�شي  �لعام  يف  �ملعر�س 
منهم  �شخ�س   40،000 ح���و�يل 
متخ�ش�س  ز�ئ����������ر   30000
بقيمة  جت��اري��ة  �شفقات  وت�شجيل 
2.5 مليار دولر، فمن �ملتوقع �أن 
هذ�  �لعربي  �ل�شفر  �شوق  يجتذب 
عار�س   2600 م��ن  �أك����رث  �ل��ع��ام 
-منهم 100 ي�شاركون لأول مرة- 
�شيتم  كما  وطني،  جناح   65 عرب 
�إ�شافة قاعة جديدة لتلبية �لطلب 

�ملتز�يد. 
ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  و�شيغطي 
�أحدث  �ب��ري��ل   27 �خلمي�س  حتى 
�جت����اه����ات �ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ي��اح��ي يف 
�ملميزة  �ل�������ش���ف���ر  جت�������ارب  جم�����ال 
�لرئي�شي  �مل��و���ش��وع  مي��ث��ل  و�ل����ذي 
ه����ذ� �ل���ع���ام، وي���ق���دم ه����ذ� �حلدث 
�أيام  لأربعة  ميتد  �ل��ذي  �لإقليمي 
فر�شة مميزة للتو��شل بني رجال 
�لأعمال بالإ�شافة �إىل �شل�شلة من 
�لندو�ت و�لجتماعات �لوز�رية يف 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي.  
“�إرث  �لفتتاحية  �جلل�شة  وت��ق��ام 
على   ”2020 �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
 24 �لثنني  �ليوم  �لعاملي  �مل�شرح 

مل  قائاًل:  بري�س  �شيمون  و�أ�شاف 
يتبق �إل ثالث �شنو�ت على �نطالق 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ع��امل��ي، ون�����ش��ه��د يف 
�مل�شاريع  ع�شر�ت  �حلالية  �لفرتة 
�لإع��الن عنها  يتم  �لتي  �ل�شخمة 
�لإم�����ار�ت م��ن مطار�ت  �أن��ح��اء  يف 
وم��������دن د�خ��������ل م������دن وع�������ش���ر�ت 
يف  �لتنفيذ  قيد  �لأخ��رى  �مل�شاريع 
ومنها  و�لتنمية  �ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة 
�إن�شاء 160،000 غرفة فندقية، 
�خلطط  ه��ذه  مناق�شة  �ملهم  وم��ن 
�مل�شرح  منتديات  مثل  منتديات  يف 
�لعربي  �ل�����ش��ف��ر  ل�������ش���وق  �ل���ع���امل���ي 

  .2017
نتذكر  �أن  �ملهم  من  ق��ائ��اًل:  وتابع 
يعترب  �ل�����ش��ي��اح��ي  �ل���ق���ط���اع  ب������اأن 
�لتنويع  ل��ق��اع��دة  رئي�شياً  ق��ط��اع��اً 
�لق���ت�������ش���ادي ل����دول����ة �لإم���������ار�ت 
�ملجاورة،  و�ل��دول  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شياحة  ت���و�����ش���ل  �أن  ي��ع��ن��ي  م���ا 
من��وه��ا ب��ع��د م��ع��ر���س �ك�����ش��ب��و دبي 
بطولة  ��شت�شافة  وب��ع��د   2020
ك��اأ���س �ل��ع��امل لكرة �ل��ق��دم يف قطر 

عام 2022. 
و�بتد�ء من �ل�شاعة 15.30 �ليوم 
20 وزي���ر�ً مع  �أك��رث م��ن  �شيلتقي 

مب�شاركة   12.30 �ل�شاعة  �أبريل 
�شعادة  ومنهم:  �ل�شخ�شيات  كبار 
ه��الل �مل���ري، �مل��دي��ر �ل��ع��ام لد�ئرة 
�لتجاري  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �ل�����ش��ي��اح��ة 
ب��دب��ي؛ و�أن��ي��ت��ا م��ه��ر�، نائب رئي�س 
و�ل�شمعة  ل����الت���������ش����الت  �أول 
وم�����رج�����ان  دب���������ي؛  م�������ط�������ار�ت  يف 
لالإرث  �لرئي�س  نائب  ف��ري��دوين، 
2020؛  �ك�����ش��ب��و  يف  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ويلز  وديدريه 

ل�”يوكينباوند«.
يرت�أ�شها  �ل��ت��ي  �جلل�شة  و�شتعمل 
�مل��ذي��ع ري��ت�����ش��ارد دي���ن ع��ل��ى تقييم 
دور معر�س �إك�شبو دبي 2020 يف 
�لقت�شادي  �لتنوع  �شيا�شة  تعزيز 
�ل����ت����ي ت��ت��ب��ع��ه��ا دول�������ة �لإم����������ار�ت 
يناق�س  ك��م��ا  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شتد�مة  م��و���ش��وع  �مل�����ش��ارك��ون 
وذل���ك ك��ج��زء م��ن ع��ام �ل�شتد�مة 
�أعلنته  �ل��ذي  �ل�شياحي  للتطوير 
�لتابعة  �لعاملية  �ل�شياحة  منظمة 
�ملتوقع  و�لإرث  �مل��ت��ح��دة،  ل����الأمم 
وم�شتقبل  �ل�شخم  �مل�شروع  لهذ� 
ودبي  م��ع��ريف  كاقت�شاد  �لإم�����ار�ت 
�شياحية  ووج��ه��ة  ع��امل��ي��ة  ك��م��دي��ن��ة 

ر�ئدة. 

و�لفندقي  �ل�شياحي  �لقطاع  ق��ادة 
�لأو�شط  �ل�شرق  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن 
ل�شوق  �ل����وز�ري  �ملنتدى  يف  وذل��ك 
�ل�شياحة  ومنظمة  �لعربي  �ل�شفر 
�مل���د�ولت  ه��ذه  وتناق�س  �لعاملية. 
�شبل �ل�شتفادة من �لنمو �ل�شياحي 
وبناء نظام بيئي م�شتد�م لي�شتفيد 
�ملتاحة  �لإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  �ل��ق��ط��اع 
�شمن �لأجندة �لوطنية لكل بلد. 

من  و�ل��ث��اين  �لأول  �ل��ي��وم��ني  ويف 
�ملعر�س تنطلق �شل�شلة “�ي �ل تي 
�م �ر�بيا” وت�شتقبل مدعوين فقط 
موردي  بني  حم��ددة  مو�عيد  عرب 
من  �لفاخرة  و�لوجهات  �ملنتجات 
�أنحاء �لعامل وجمهور من �لأفر�د 

من ذوي �ملالءة �ملالية �لعالية.  
�شالة  فعاليات  �ملعر�س  ي�شم  كما 
وكالء  و�أكادميية  و�لعافية  �ل�شبا 
�ل�شياحة و�ل�شفر ونادي �مل�شرتين 
�لذي ترعاه هيئة �شياحة �ل�شارقة 

وملتقى �لتو��شل للمدونني. 
�لعربي  �ل�شفر  ���ش��وق  م�����ش��رح  ويف 
برنامج  ي����رك����ز  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لرئي�شي  �مل��و���ش��وع  على  �ل��ن��دو�ت 
و�شتت�شمن  �ل���ع���ام،  ه����ذ�  مل��ع��ر���س 
للم�شافرين  �لت�شويق  �جلل�شات: 

عالء العلي الرئي�س التنفيذي لل�شركة: 

نريفانا توقع اتفاقيات هامة خالل �سوق ال�سفر العربي 2017  
و�ملهرجانات �ملقرر �طالقها يف �ملرحلة �ملقبلة .

�أب��وظ��ب��ي يف جمال  ق��وة مدينة  �ب��رز نقاط  �ن  �لعلي  وق��ال 
�ن  ه��ي  دول��ي��اً   و  �إقليمياً  متيرّزها  ت�شمن  و�ل��ت��ي  �ل�شياحة 
�أب��وظ��ب��ي جت��ذب��ه��م ثقافة  ي����زورون  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��اح  غالبية 
�ملدينة و�شهولة �لو�شول �إليها بالإ�شافة �إىل قطاع �لرتفيه 

فيها وطبيعتها. 
و�أكد �إن �أبوظبي جذ�بة خا�شة للم�شافرين �لعرب و �لأجانب 
منط  �ملعمارية،  �ملدينة  ت�شاميم  ب�شبب 
و�لت�شوق  �لإق��ام��ة  و�أم��اك��ن  فيها  �حلياة 
و�ل���رتف���ي���ه و���ش��ه��ول��ة �ل��ت��ن��ق��ل و�لم����ن 
ع����اد�ت وتقاليد  و�ح����رت�م  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 

وثقافات �جلميع .
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي   �ل���رئ���ي�������س  وق������ال 
ي�شهل  م��دي��ن��ة  �أب���وظ���ب���ي  �أن  ن���ريف���ان���ا 
�ملو��شالت  ب��و���ش��ائ��ل  �إل��ي��ه��ا  �ل���و����ش���ول 
�جلوية و�لربية و�لبحرية كما �أن �شركة 
�لإحتاد للطري�ن ، تعترب �إحدى �شركات 
�أ�شبحت  ع��امل��ي��اً  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���ط���ري�ن 
تربط �أبوظبي مع قار�ت �لعامل بحدث 

��شطول للطائر�ت .
حتقيق  يف  �ل���ف�������ش���ل  �أن  �ىل  �أ������ش�����ار  و 
جهود  �إىل  ي��رج��ع  �مللحوظة  �لنمو  �أرق���ام 
�شركائها  م��ع  وتعاونها  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�ل�شرت�تيجيني مثل �لحتاد للطري�ن و�ل�شركات �ل�شياحية 
�إقليمياً  �شياحية  كوجهة  باأبوظبي  �لتعريف  يف  و�ل��ف��ن��ادق 
وع��امل��ي��اً، و�مل�شاركة خ��الل �ل��ع��ام �جل���اري ف��ى �ك��رث م��ن 50 
�خلليجية  �ملنطقة  ح��ول  تعريفية  وج��ول��ة  دول��ي��اً  معر�شاً 
�ل�شياحية  �لوجهة  �أبوظبي  يجعل  ما  �لعامل،  و  و�ل�شيوية 

�لأبرز على م�شتوى �لدولة و�ملنطقة.
قام  و�ل�شياحة  لل�شفر  نريفانا  �شركة  فريق  �ن  �لعلي  وذكر 
�لتعاون  جمل�س  دول  من  عدد  يف  موؤخر�  ترويجية  بجولة 
تالئم  �لتي  �خلا�شة  و�ملنتجات  �لعرو�س  لطرح  �خلليجي 

�لعائالت و�لفر�د .

•• ابوظبي-الفجر:  

ل�شركة نريفانا  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  �ل�شيد عالء  قال 
و�تفاقيات  عقود  عن  �لإع��الن  �شيتم  �نه  و�ل�شياحة  لل�شفر 
 2017 �لعربي  �ل�شفر  �شوق  لل�شركة خالل معر�س  هامة 
�لذي ينطلق �ليوم �لثنني يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي . . 
وذكر يف لقاء �شحايف �ن هذه �مل�شاركة هي �لأقوى لنريفانا 

لل�شفر و�ل�شياحة بهدف تعزيز �ل�شر�كات 
مع �لوكالء �ل�شياحيني يف عدد من دول 

منطقة �خلليج و�لعامل .
وم�����ش��ى ق���ائ���ال: ت��ع��ت��زم �ل�����ش��رك��ة طرح 
�مل��زي��د م��ن �ل��ع��رو���س �خل��ا���ش��ة لق�شاء 
�ملقا�شد  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف  �ل���ع���ط���الت 
�لأوروبية  �مل��دن  يف  �ل�شهرية  �ل�شياحية 
و�ل�شيوية باأقل �لأ�شعار كما �شوف نقدم 
لل�شياح  �حل�شرية  �لعرو�س  من  �ملزيد 
�لعطالت  �ف�����ش��ل  ل��ق�����ش��اء  �خلليجيني 
على �لط���الق يف دول��ة �لم���ار�ت خالل 

�جاز�ت �ل�شيف .
�لأ�شغال  م��ع��دلت  �رت��ف��اع  �لعلي  وت��وق��ع 
يف ف��ن��ادق دول���ة �لم����ار�ت خ��الل مو�شم 

نظري�تها  جت���اوزت  �إذ   ، �ل�شيف  ع��ط��الت 
، موؤكد�  �لعام �حل��ايل  �لأو�شط منذ مطلع  �ل�شرق  يف مدن 
�لأول  �ملركز  حتتل  بالدولة  �ل�شياحية  و�ملر�فق  �لفنادق  �ن 
�لفخامة وج��ودة �خلدمات  �ملنطقة من حيث  على م�شتوى 
�أن دولة �لم��ار�ت بوجه عام ت�شدرت كافة  للنزلء  . وذكر 
�لفندقي  �ل�شغال  معدلت  يف  و�لعربية  �خلليجية  �ل��دول 
هذ� �لعام، يف حني ي�شتمر  �أرتفاع �أعد�د �لزو�ر للعام �حلايل  
�ملوؤ�شر�ت  جميع  عرب  �لت�شاعدي  �لنمو  زخم  ��شتمر�ر   مع 
�لرئي�شية يف قطاع �ل�شيافة بعد �لأد�ء �لقيا�شي �لذي حققه 

�لقطاع خالل عام 2016.
وت���وق���ع ����ش��ت��م��ر�ر �ل��ت��دف��ق �ل�����ش��ي��اح��ي مب���ع���دلت مرتفعة 
و�ملوؤمتر�ت  �لفعاليات  لأج��ن��دة  ن��ظ��ر�  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  �ىل 

بن غاطي للتطوير تفوز بجائزة العقارات اخلليجية كاأف�سل �سركة معمارية
•• دبي-الفجر:

�لتي  �لأوىل  �خلليجية  �ل��ع��ق��ار�ت  بجائزة  للتطوير”  غاطي  “بن  �شركة  ف��ازت 
تنظمها د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك يف دبي، كاأف�شل �شركة معمارية. 

�أقيم يف فندق  2017 خالل حفل  �أبريل  17 من  ومت �لإع��الن عن �جلو�ئز يف 
حيث جتمع �أكرث من 300 من رو�د �لعقار�ت يف �أرقى جتمع  “ جمري� بيت�س”، 
�جلبوري،  غاطي  بن  حممد  �ملهند�س  وت�شلم  �ملنطقة.  يف  �لقطاع  م�شتوى  على 
للتطوير جائزة  �شركة بن غاطي  �ملعماري يف  �لق�شم  �لتنفيذي ورئي�س  �لرئي�س 
�أف�شل �شركة معمارية يف �ملنطقة من �شعادة �شلطان بطي بن جمرن، مدير عام 

د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك«.  
ب����ن غاطي  �أع����م����ال  وت�����ش��م��ل حم��ف��ظ��ة 
�أ�شلوبا  تو�شح  م�شروعا   30 للتطوير، 
�لت�شميم  يف  ومم���ي���ز�  خم��ت��ل��ف��ا  ومن��ط��ا 
�ىل  ت�شل  ��شتثمارية  بقيمة  و�ل��ع��م��ارة 
3 مليار�ت درهم، منها ع�شر م�شروعات 
جديدة قيد �لعمل يف مناطق خمتلفة يف 

�أنحاء �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ل�شكنية  �مل�شاريع  على  �ل�شركة  وت��رك��ز 
فيليج  وجمري�  لل�شيلكون  دبي  و�ح��ة  يف 
���ش��ريك��ل و�ل���ل���ي���و�ن وجم���م���ع دب����ي لند 
ري���زي���دن�������س، ودب�����ي م���اري���ن���ا م���ن خالل 
�شباركل”  “�أبر�ج  �لأي��ق��وين  م�شروعها 
“�شو�روف�شكي”  ع��الم��ة  يحمل  �ل���ذي 
�لعقارية،  ت��ب��ي��ان  ���ش��رك��ة  م��ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 

جمعية اأ�سواق عجمان التعاونية 
تقر توزيع اأرباح بن�سبة 18 %

•• عجمان-وام:

�قرت �جلمعية �لعمومية جمعية �أ�شو�ق عجمان �لتعاونية خالل �جتماعها �لخري 
�ل�شابقة  �لت�شغيلية  للفرتة  �مل�شاهمني  على  �لرب��اع  �ملائة من �شايف  18 يف  توزيع 
بو�قع 10 يف �ملائة على �لأ�شهم نف�س ن�شبة عام 2015 و8 يف �ملائة على �مل�شرتيات 
�مليز�نية �لعمومية  وناق�شت �جلمعية   .2015 �ملائة عن عام  7 يف  مقارنة بن�شبة 
من  �ملقرتحة  �لأرب����اح  ت��وزي��ع  ن�شب  وعلى  عليها  و�شدقت  �خلتامية  و�حل�شابات 
جمل�س �لإد�رة عن عام 2016 ومت �إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �إد�رة �جلمعية و�إبر�ء 
وقال �شعادة �ل�شيخ حممد  ذمة مدققي �حل�شابات عن �أعمالهم خالل عام 2016. 
بن عبد�هلل بن �شلطان �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أ�شو�ق عجمان �لتعاونية 
�أن ما ت�شهده جمعية �أ�شو�ق عجمان �لتعاونية من �جناز�ت على �ل�شعيدين �ملايل 
�ملجالت  كل  يف  �لإم���ارة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  للنه�شة  مو�كبا  ياأتي  و�لت�شغيلي 
�مل��ل��ح��وظ يف حجم  �زده����ار عمل �جلمعية و����ش��ح م��ن �لرت��ف��اع  و�إن  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
مبيعاتها فقد كانت مبيعاتنا يف �ل�شنة �لأوىل 2010 حو�يل 25 مليون درهم �أما 
�لآن فقد �أ�شبحت مبيعاتنا حو�يل 207 ماليني درهم. و�أو�شح �شعادته �ن �أع�شاء 
جمل�س �لإد�رة يويل ق�شية تخفي�س �لأ�شعار �أهمية كبرية بهدف تخفيف �لأعباء 
ب�شكل  �جلمعية  �شاهمت  لذلك  �لدخل  حم��دودي  خا�شة  و�مل�شتهلك  �مل�شاهم  عن 
�لتن�شيق مع وز�رة �لقت�شاد  �ملحلية من خالل  �ل�شوق  �أ�شعار  ��شتقر�ر  ملمو�س يف 
مد�ر  على  �شو�ء  �ملتنوعة  �لرتويجية  �لعرو�س  خالل  من  �مل�شتهلك  حماية  �إد�رة 
�ل�شبوع �أو �ل�شهر �أو من خالل �ملنا�شبات و�لعياد باأنو�عها �ملختلفة كما قامت �إد�رة 
�ل�شلع  �أ�شعار  �لعديد من  �مل�شتهلك بتخفي�س  �إد�رة حماية  بالتن�شيق مع  �جلمعية 

. % باأنو�عها مبتو�شط 100 �شلعة لكل عر�س وذلك بتخفي�شات ت�شل �إىل 50 

وتقدر قيمته مبليار درهم، بالإ�شافة �إىل م�شروع جتاري يتجاوز �ملليون قدم مربع 
يف �أبوظبي. ومتلك �ل�شركة خطة طموحة ملزيد من �لتو�شع يف �ل�شنو�ت �لقادمة 
�ملهند�س حممد بن  و�أ�شار  دب��ي.    �ل�شكنية يف  �مل�شاريع  ملزيد من  �لتخطيط  مع 
غاطي �جلبوري، �لرئي�س �لتنفيذي ورئي�س �لق�شم �ملعماري يف �شركة بن غاطي 
للتطوير قائال: نحن يف غاية �ل�شعادة لفوزنا بجائزة �أف�شل �شركة معمارية يف 
جائزة �لعقار�ت �خلليجية لعام  2017، فاإنه ل�شرف كبري �أن يتم تقدير جهودنا 
على �مل�شتوى �لإقليمي من قبل د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لأم��الك يف دب��ي، .    و�أ�شاف 
�جلبوري قائال: نحن حري�شون د�ئما على �ن تكون م�شروعاتنا �أيقونات معمارية 
جتاه  �لتز�منا  على  �شهادة  مبثابة  �جلائزة  هذه  تعترب  �مل�شتقبلية  روؤيتنا  جت�شد 
تو�شيح فكرة �لفن �لعقاري باملنطقة ونتطلع لت�شييد �ملزيد من �مل�شروعات �ملميزة 

يف دبي و�لمار�ت كافة.   وكانت �شركة بن غاطي للتطوير على قدر �ملناف�شة، حيث 
جمعت �جلائزة بني �أف�شل �ملوؤ�ش�شات �لعقارية باملنطقة يتناف�شون على 21 جائزة، 
100 متناف�س مت ت�شفيتهم �إىل جمموعات ليتناف�شو� على �جلو�ئز  و�أكرث من 
�لنهائية.   و�شاركت �شركة بن غاطي للتطوير من خالل خم�س من م�شروعات 
مت تر�شيحها كاأف�شل �مل�شروعات من حيث �لتكلفة على �لعميل مما يوؤكد �لتز�م 
بن غاطي جتاه تطوير �مل�شاريع لذوي �لدخل �ملتو�شط، متا�شيا مع روؤية �شاحب 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�لتي ت�شجع على توفري عقار�ت بجودة 
للت�شفيات  �ل�شركة  تر�شيح  مت  كما  دب��ي.   مدينة  يف  �مل��ال  مقابل  وبقيمة  عالية 
�لد�خلية  �لإد�رة  ج��ودة  يوؤكد  مما  �ملوظفني  مر�عات  يف  �شركة  كاأف�شل  �لنهائية 
و�أ�شاف  �ملعمارية �خلالبة.  تتناغم مع جودة مبانيها وو�جهتها  و�لتي  بال�شركة 
“بن  “تفخر  �ل�شيد حممد بن غاطي: 
بتميزها يف جمالت  للتطوير”  غاطي 
�لعقار�ت،  وتطوير  و�لعمارة  �لت�شميم 
تعزيز  على  يركز  نهجا  �ل�شركة  وتتخذ 
�ل�شعر  م��ع  و�مل��ع��م��اري��ة  �لفنية  �لناحية 
�ملحددة،  �لأوق���ات  يف  و�لت�شليم  �ملنا�شب 
�لفاعلني  ك��اأح��د  م��ك��ان��ت��ن��ا  دع��م��ن��ا  ف��ق��د 
وقد  للعقار�ت  دب��ي  �شوق  يف  �لأ�شا�شني 
م��ن��ح��ت��ن��ا ه���ذه �جل���ائ���زة ف��ر���ش��ة كبرية 
�أعمالنا و�إجناز�تنا ب�شكل كبري،  لعر�س 
�لعقار�ت  جائزة  على  �لقائمني  ون�شكر 
�لأر��شي  “د�ئرة  ن�شكر  كما  �خلليجية 
�لد�ئم  دعمها  على  بدبي  و�لأمالك” 

للقطاع �لعقاري«.
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املدير العام لق�سر الإمارات: م�ساركتنا  يف معر�س �سوق ال�سفر 
العربي 2017 للرتويج لربامج عطالت ال�سيف للعائالت اخلليجية

••  ابوظبي-الفجر:   

يف  م�شاركتنا  �ن  �شروث  هوجلر  �ل�شيد  �لم���ار�ت  لق�شر  �لعام  �ملدير  ق��ال 
�لتجاري  دب��ي  مركز  يف  يقام  �ل��ذي   2017 �لعربي  �ل�شفر  �شوق  معر�س 
�ل��ع��امل��ي خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 24 �ىل 27 �ب��ري��ل �جل���اري ت��ه��دف للرتويج 
�لباقات  من  �ملزيد  وط��رح  �خلليجية  للعائالت  �ل�شيف  عطالت  لرب�مج 
�ل�شغال  ملعدلت  �رتياحه  عن  و�ع��رب    . مل��ب��ارك   رم�شان  ل�شهر  �خلا�شة 
�ملرتفعة يف ق�شر �لمار�ت خالل �لربع �لأول 
، وتوقع ��شتمر�ر �لرتفاع خالل �ملو�شم �ملقبل 
�ل��ت��ي يقدمها  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل���رب�م���ج  ب��ف�����ش��ل 
�لق�شر للعائالت و�لأطفال بالتعاون مع هيئة 
�يل  ����ش��ار  كما   . و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي 
لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  مع  �لقوي  �لتن�شيق 
و�ل��ث��ق��اف��ة ل��ل��رتوي��ج لق�شر �لم����ار�ت و�م���ارة 
و�لعاملية  �لق��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش����و�ق  يف  �ب��وظ��ب��ي 

و�لتعريف باملز�يا �ل�شياحية �لفريدة له .
�ل��ي��وم  �ن �شوق دول  و�أو���ش��ح يف بيان �شحايف 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي  ي��ع��ت��رب �ح���د �هم 
�لأ�شو�ق �ل�شياحية يف �لعامل بالن�شبة لق�شر �لمار�ت �لذي ي�شت�شيف على 
مد�ر �لعام �عد�د�ً كبرية من �ل�شياح �لقادمني من دول �ملجل�س �شو�ء للرتفيه 
يعتزم  �لعمل  �ن فريق  وذكر   . �لر�شمية و�خلا�شة  و�ملنا�شبات  �و لالأعمال 
�لعائالت  من  �ملزيد  جلذب  �ل�شيف  بعطالت  �خلا�شة  للعرو�س  �لرتويج 
ق�شر  �ن  وق��ال   . �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن  و�ل����زو�ر  �خلليجية 
�لمار�ت هو �فخم مالذ لل�شياحة �ل�شيفية وق�شاء �متع �لعطالت موؤكد� 
�ن �ل�شياحة يف �بوظبي مل تعد مو�شمية بل هي م�شتمرة على مد�ر �لعام 
بف�شل �خلدمات و�لرب�مج �ملتنوعة و�لتي تنا�شب �جلميع .  ودعى �لعائالت 
كل  نكر�س  �أننا  بقوله:   ، �ل�شيف  ملو�شم  �لعرو�س �خلا�شة  لال�شتفادة من 
�مكانياتنا لتقدمي �أعلى م�شتوى من �خلدمات �لفاخرة ل�شيوفنا من دول 
هذ�  �حتياجاتهم يف  كافة  لهم  ونوفر  و�ملنطقة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
م�شاحتها  تزيد  حد�ئق  ميتلك  و�ل��ذي  �لعامل  م�شتوي  على  �ملميز  �لق�شر 

على 120 فد�ن ، ��شافة لإطاللته �لبانور�مية �ل�شاحرة  علي �لبحر .

»�سرتاتا« ت�ستعر�س روؤيتها مل�سنع امل�ستقبل يف معر�س »هانوفر مي�سي« ال�سناعي 

•• اأبوظبي-الفجر:

دولة  ب��ني  �مل�شرتكة  �لقت�شادية  �للجنة  م��ن  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  �أع��م��ال  �ختتمت 
�لإمار�ت �لعربية وجمهورية �أذربيجان، و�لذي عقدت بفندق جر�ند حياة بدبي، 
ومعايل  �لقت�شاد،  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�س  معايل  برئا�شة 
�ملهند�س  �شعادة  وبح�شور  �لأذرب��ي��ج��اين،  �لقت�شاد  وزي��ر  م�شطفييف،  �شاهني 
حممد �أحمد بن عبد �لعزيز �ل�شحي وكيل وز�رة �لقت�شاد لل�شوؤون �لقت�شادية، 
و�شعادة �شهيل باباييف وكيل وز�رة �لقت�شاد بجمهورية �أذربيجان، كما �شارك يف 
�أعمال �للجنة كل من �شعادة �لدكتور حممد �أحمد هامل �لقبي�شي �شفري �لدولة 
�أذربيجان  �أذربيجان، و�شعادة د��شقني �شيكاروف �شفري جمهورية  لدى جمهورية 
�مل�شوؤولني وممثلني عن �جلهات  كبار  نخبة من  �إىل جانب  وذل��ك  �لدولة،  لدى 

�حلكومية وقطاع �لأعمال من �جلانبني.
بحث �جتماع �للجنة �شبل تعزيز �لتعاون �لقت�شادي وتعميق �لعالقات �لثنائية 
�ملقبلة،  �مل��رح��ل��ة  رئي�شية  جم���الت   9 يف  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  تطوير  على  بالرتكيز 
�لت�شالت  و�ملياه،  �لبيئة  �ل�شياحة،  �ملتجددة،  �لطاقة  �ل�شناعة،  �لزر�عة،  وهي 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  تنمية  ج��ان��ب  �إىل  �جل���وي،  و�ل��ن��ق��ل  �حل��دي��ث��ة،  و�لتكنولوجيا 
تطرق  كما  �لبلدين.  يف  �لأع��م��ال  جمتمع  ب��ني  �ل��رو�ب��ط  وتقوية  و�ل�شتثماري 
�جلانبان �إىل �لعمل على ��شتك�شاف �شبل �لتعاون يف جمال �ملو��شفات و�ملقايي�س 
بالإ�شافة �إىل قطاع �لتعليم �لعايل. و�شهد �لجتماع �لتن�شيق ب�شاأن عقد ملتقى 

��شتثماري �إمار�تي-�أذري، لتعزيز �لرو�بط بني جمتمعي �لأعمال.
�ل��دورة �لأخ��رية للجنة  �لتقدم �ملحرز منذ  �لوزير�ن خالل �لجتماع على  و�أك��د 
�مل�شرتكة، ل �شيما زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
جمهورية  �إىل  �هلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  علييف،  �إلهام  �ل�شيد  فخامة  وزي��ارة   ،2015 �إبريل   2 بتاريخ  �أذربيجان 
فرب�ير   2 ب��ت��اري��خ  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �إىل  �أذرب��ي��ج��ان،  جمهورية 
�مل�شرتكة  �مل�����ش��روع��ات  م��ن  ع��دد  ��شتعر��س  �لج��ت��م��اع  حم�شر  ور���ش��د   .2016
�لو�عدة يف جمالت �خلدمات �للوج�شتية و�ملناطق �حلرة و�ل�شناعات �لدو�ئية، 
ووز�رة  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  �شركة  ب��ني  توقيعها  مت  �لتي  �لتفاقية  �أب��رزه��ا  م��ن 
2016، ب�شاأن  7 �شبتمرب  �أذربيجان وميناء باكو بتاريخ  �لقت�شاد يف جمهورية 
�أحد  تعد  و�لتي  �أذربيجان،  يف جمهورية  “�أليات”  �لتجارة �حلرة  �إقامة منطقة 

�أبرز ق�ش�س �لنجاح �لتي حققتها �للجنة �لقت�شادية �مل�شرتكة بني �لبلدين.
�لأهمية  على  �لقت�شاد،  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�س  معايل  �أك��د 
و�لتي  �لبلدين،  بني  �مل�شرتكة  �لقت�شادية  �للجنة  �جتماعات  بها  حتظى  �لتي 
يرتجم  مبا  �ل�شابقة  �شنو�ت  �لثمان  خ��الل  �نعقادها  دور�ت  يف  �نتظاما  �شهدت 
�لرغبة و�مل�شرتكة و�حلر�س �ملتبادل على �لرتقاء مب�شتوى �لتعاون �لقت�شادي 

و�لفني بني �لبلدين �ل�شديقني.
تر�كم  �حليوية، جنحت يف حتقيق  �للجنة  لهذه  �ملتعاقبة  �لجتماعات  �أن  وتابع 
كمي ونوعي يف �آليات و�أطر �لتن�شيق و�لتعاون، من خالل حتديد �أف�شل �لرب�مج 
�مل�شار  �أ�ش�س متينة ل�شتد�مة  �مل�شرتك، وو�شع  �لتعاون  لتنمية جو�نب  و�لآليات 

�لتنموي �لذي ت�شهده هذه �لعالقة يف خمتلف �ملجالت �لقت�شادية و�لفنية.

دبي  مو�نئ  �شركة  قامت  وقد  �أذربيجان.  جمهورية  يف  “�أليات”  �حل��رة  �لتجارة 
�لعاملية بتقدمي �لدعم �لفني �لالزم لتطوير خطة �لعمل وقانون للمناطق �حلرة 
و�للو�ئح �لتنفيذية �خلا�شة به بالإ�شافة �إىل خطة رئي�شية للم�شروع �لذي من 
“�لأورو- �ملنطقة  يف  و�للوج�شتية  �لتجارية  �ملر�كز  �أه��م  �أح��د  ي�شبح  �أن  �ملنتظر 

�أ�شيوية«.  
ويف جمال �ل�شناعة، مت �لتفاق على تبادل �خلرب�ت ب�شاأن �ملجمعات و�مل�شروعات 
“مركز �لعلوم  �أن�شطة  �ل�شناعية ذ�ت �لتكنولوجيا �ملبتكرة و�ملتقدمة، مع تناول 
لل�شناعات  “�شوجميت”  تاأ�شي�شه يف جممع  �لذي �شوف يجري  و�لتكنولوجيا” 

�لكيماوية باأذربيجان، ودر��شة �إمكانية دخول �ل�شتثمار�ت �لإمار�تية فيها.
�لبلدين يف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �مل��ت��ج��ددة، مت �لت��ف��اق على تعزيز  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ويف 
�مل�شرتكة  �لأن�شطة  وتطوير  )�إيرينا(،  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �إط��ار 

لال�شتثمار و�لبتكار يف هذ� �ملجال.
�لزر�عية،  �ملنتجات  جت��ارة  تعزيز  على  �لت��ف��اق  مت  �ل��زر�ع��ة  �شعيد  على  و�أي�شا 
و��شتك�شاف �لفر�س �ل�شتثمارية لدولة �لإمار�ت يف �لقطاعات �لتالية باأذربيجان: 
�أجل  من  بها  �خلا�شة  و�للوج�شتيات  و�ملو��شي،  �لزر�عية،  و�لأر����ش��ي  �لأ�شمدة، 
�لت�شدير �ملحلي و�لعاملي. بالإ�شافة �إىل �لنظر يف �إمكانية تاأ�شي�س مركز لوج�شتي 
يف دولة �لإمار�ت، من �أجل ت�شدير �لفو�كه و�خل�شرو�ت من �أذربيجان �إىل �لدولة 

ودول �أخرى. 
�إقامة  �ُشبل  بحث  و�مل��ي��اه،  �لبيئة  مبجالت  يتعلق  فيما  �لربوتكول  ت�شمن  كما 
�لتعاون يف جمالت تدبري �ملياه وحتلية مياه �لبحر ومقاومة �لت�شحر و�لتكيف 
رحب  �حل��دي��ث��ة،  و�لتكنولوجيا  �لت�����ش��الت  �شعيد  وع��ل��ى  �مل��ن��اخ��ي،  �لتغري  م��ع 
�لت�شالت  بالتعاون يف جمال  �لتفاهم �خلا�شة  بالتوقيع على مذكرة  �جلانبان 
و�لتكنولوجيا �حلديثة بني �لبلدين، كما مت مناق�شة �إمكانية �لتعاون بني وكالت 
بالأقمار  �ملتعلقة  �ملبيعات  زي��ادة  على  �لعمل  �إىل  بالإ�شافة  �لبلدين،  يف  �لف�شاء 
�ل�شناعية. ويف جمال �لنقل �جلوي، رحب �جلانبان باخلطو�ت �ملتخذة من قبل 
�جلانبني بهدف تعزيز عدد �لرحالت �جلوية بني مطار�ت دولة �لإمار�ت وباكو 

وما لها من �أثر على تعزيز �لتعاون �لقت�شادي بني �لبلدين. 
ويف قطاع �ل�شياحة �تفق �جلانبان على تطوير �لتعاون يف جمالت تبادل �ملعلومات 
و�لتجارب يف قطاع �ل�شياحة و�مل�شاركة يف �لفعاليات �لرتويجية �ملقامة بالبلدين 
فر�س  در��شة  �إىل  بالإ�شافة  �لدولية،  �ملنظمات  عمل  �إط��ار  يف  �لتن�شيق  وتعزيز 

�ل�شتثمار يف �ملر�فق �ل�شياحية يف كال �لبلدين.
كما ��شتعر�س �جلانب �لأذري �خلطو�ت �لتي مت �تخاذها يف جمال توقيع مذكرة 
تفاهم مع �إحدى �ل�شركات �لإمار�تية متخ�ش�شة يف جمالت �لأدوية و�ل�شيدلة 
�مل�شتقبل  �مل��ذك��رة يف  توقيع  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  �أذرب��ي��ج��ان،  �أدوي����ة يف  لإق��ام��ة م�شنع 

�لقريب.
و�أي�شا تقدمت دولة �لإمار�ت مبقرتحات للتعاون يف جمال �ملو��شفات و�ملقايي�س، 
ومنها على �لأخ�س دعوة جمهورية �أذربيجان �إىل �لن�شمام �إىل منتدى �لإمار�ت 
�لدويل لهيئات �عتماد �حلالل من خالل هيئة �لعتماد لديها. وتقدم �جلانب 
على  �تفقا �جلانبان  وقد  �لتعليم.  �لتعاون يف جمال  لتعزيز  �لأذري مبقرتحات 

تقييم هذه �ملقرتحات وتبادل �ملرئيات بهذ� �خل�شو�س.

و�أ�شار �إىل �ملعدلت �ملتنامية للتبادل �لتجاري خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، حيث و�شل 
�إجمايل حجم �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية بني �لبلدين �إىل �أكرث من 605 
ز�د خالل  �ملناطق �حل��رة، فيما  �شاماًل جت��ارة   2015 ماليني دولر خالل عام 

�لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من عام 2016 على 228 مليون دولر.
و�أو�شح �أنه على �لرغم من �أن هذه �ملعدلت تعرب عن �شر�كة جتارية مهمة بالنظر 
و�لتجاري  �لقت�شادي  �مل�شهد  �أث��رت على جممل  �لتي  و�ملتغري�ت  �لتحديات  �إىل 
�مل�شرتك  �جلهد  من  مزيد  ب��ذل  من  بد  ل  باأنه  نوؤمن  ذل��ك  مع  �أننا  �إل  �لعاملي، 
للبلدين  �لقت�شادية  �لبيئة  يف  �ملتاحة  و�لإم��ك��ان��ات  �لكامنة  �لفر�س  لتوظيف 
�لتجارة  نطاق  لتو�شيع  تطلعاتهما  يخدم  �ل��ذي  �لنحو  وعلى  �لأم��ث��ل،  بال�شكل 

و�ل�شتثمار و�لتعاون �لقت�شادي �لقائم مبا يعود عليهما باملنفعة �ملتبادلة.
و�أ�شار �ملن�شوري �إىل �أنه منذ �نعقاد �لدورة �لأخرية للجنة �لقت�شادية �لإمار�تية-

�لأذرية �مل�شرتكة يف نوفمرب من عام 2014، طر�أت �لعديد من �لتطور�ت على 
�مل�شهد �لقت�شادي �لعاملي، ول بد �أن نعمل يد�ً بيد لتطوير برنامج �لتعاون بحيث 
يعك�س تلك �لتطور�ت ويتعاطى معها بال�شكل �لأمثل �لذي يلبي ويخدم �مل�شالح 
�مل�شرتكة للبلدين.  و��شتعر�س معايل �لوزير ما حققته دولة �لإم��ار�ت يف �إطار 
على  �حلفاظ  مع  �لعاملية  �ملتغري�ت  معظم  مو�كبة  على  ق��ادر  مرن  �قت�شاد  بناء 
منوه وتناف�شيته، وذلك بالرتكيز على تعزيز م�شار �لتنوع �لقت�شادي، مدعومًة 
و�شعادة  رف��اه��ي��ة  ي�شمن  م�شتقبل  لبناء  �ل��ر���ش��ي��دة،  للقيادة  �حلكيمة  ب��ال��روؤي��ة 

مو�طنني �لدولة و�ملقيمني على �أر�شها. 
�لقت�شاد  ن�شبة منو  بلغ  2016، فقد  لعام  �لأولية  للتقدير�ت  �أنه وفقا  وتابع   
�لوطني نحو %3 بالأ�شعار �لثابتة، مثبتاً قدرته على جتاوز خمتلف �لتحديات 
مع   2.7% بحدود  يقدر  من��و�  �لنفطية  غري  �لقطاعات  حققت  فيما  �لعاملية، 
 16.7% نحو  �إىل  �لطبيعي  و�لغاز  �خل��ام  �لنفط  قطاعات  م�شاهمة  �نخفا�س 
�قت�شادية طموحة  �شيا�شة  �إطار  �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي، يف  �لناجت  فقط من 
عربت عنها حمدد�ت روؤية �لإم��ار�ت 2021 ببناء �قت�شاد تناف�شي عاملي متنوع 
قائم على �ملعرفة و�لبتكار بقيادة كفاء�ت وطنية.  ف�شال عما وفرته �لدولة من 
بيئة ��شتثمارية تزخر بعو�مل �جلذب و�لنمو �مل�شتد�م، مثل حرية حتويل �لأرباح 
و�لإير�د�ت و�لأ�شول، و�لتعريفات �جلمركية �ملنخف�شة، وعدم وجود �شريبة على 
عاملي  ط��ري�ن  مركز  وتطوير  وفعالة،  مي�شرة  حكومية  خدمات  وتو�فر  �لدخل، 
يرتبط مع �أبرز �لوجهات و�لأ�شو�ق �لو�عدة، وذلك يف ظل حالة ر��شخة من �لأمن 
مرموقة،  وجتارية  �قت�شادية  ومكانة  ��شرت�تيجي،  جغر�يف  وموقع  و�ل�شتقر�ر، 
كما  و�لفعالة.  �حلديثة  �لت�شريعية  و�لأط��ر  �ملتطورة  �لتحتية  �لبنى  عن  ف�شاًل 
بالعديد  وتتمتع  �لتخ�ش�شات  36 منطقة حرة متنوعة  �أكرث من  �لدولة  ت�شم 

من عنا�شر �جلذب و�لتطور.
حجم  يف  متو��شاًل  �شنوياً  من��و�ً  �لدولة  ت�شهد  لذلك  نتيجة  �أن��ه  معاليها  وتابع 
تدفقات �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر، و�لتي �شجلت يف عام 2015 نحو 11 مليار 
�لتحديات �لقت�شادية �لإقليمية و�لعاملية،  �أمريكي، على �لرغم من كافة  دولر 
لال�شتثمار�ت،  �مل�شتقبلة  �لعربية  �ل��دول  بني  �ل�شد�رة  مركز  �لإم���ار�ت  وت��ب��و�أت 

ف�شاًل عن موقعها �لبارز كاأكرب م�شتثمر عربي باخلارج.
ك�شريك  �أذرب��ي��ج��ان  جمهورية  �إىل  تنظر  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �ملن�شوري  و�أ���ش��اف 

ما  �لبلدين،  جتمع  �لتي  �لقت�شادية  �لقو��شم  ظل  يف  مهم  وجت��اري  ��شتثماري 
يطرح عدد من �لقطاعات �حليوية على خريطة �لتعاون �مل�شرتك خالل �ملرحلة 
و�لنقل  و�ل�شياحة  و�ل�شناعة  و�ل�شتثمار  و�لتجارة  �لزر�عة  �أبرزها  من  �ملقبلة، 

�جلوي و�لطاقة �ملتجددة و�لت�شالت و�لتكنولوجيا.
�أذرب���ي���ج���ان من  �أن مت��ن��ح��ه  �إىل م��ا مي��ك��ن  ق��دم��اً  �ل���دول���ة تتطلع  �أن  ع��ل��ى  و�أك����د 
�لتام  ��شتعد�دها  �ملقابل  وتبدي يف  �لإمار�تيني،  للم�شتثمرين  ت�شهيالت وحو�فز 
�لتعاون �لقت�شادي  �مل�شجعة و�لد�عمة لتطوير وتعميق عالقات  �لبيئة  لتوفري 

و�ل�شتثماري بني �لبلدين يف �إطار برنامج عمل �للجنة �لقت�شادية �مل�شرتكة.
�إن  �لأذربيجاين،  �لقت�شاد  وزي��ر  م�شطفييف،  �شاهني  معايل  قال  جانبه،  ومن 
�لتعاون مع دول��ة �لإم��ار�ت يف كافة �ملجالت وخا�شة على  ب��الده مهتمة بتعزيز 
�لتي  �لقت�شادي  �لتنويع  �شيا�شات  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  بالتجربة  �ل�شتفادة  �شعيد 
�نتهجتها �لدولة. و�أ�شاف �أن �لقت�شادي �لأذربيجاين ل يز�ل يعتمد على �لقطاع 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  % م��ن   70 ن�شبته  م��ا  م�شاهمته  ميثل  �إذ  كبري،  ب�شكل  �لنفطي 
�لإم��ار�ت يف هذ� �ملجال و�إىل تطلع بالده  �لإجمايل للدولة، م�شيد� مبا حققته 

لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب يف هذ� �ل�شدد.
�ل�شتثمار�ت  وت�شهيل  ل�شتقبال  و����ش��ع  حكومي  دع��م  على  م�شطفييف  و�أك���د 
مع  ين�شجم  ومب��ا  �لقت�شادية،  �لقطاعات  مبختلف  �لأذري  بال�شوق  �لإمار�تية 
م�شري�  �لقت�شادي،  �لتنويع  ق��و�ع��د  �إر���ش��اء  يف  لدولته  �حلالية  �ل�شرت�تيجية 
�إىل �أن �إجمايل حجم �ل�شتثمار�ت �لإمار�تية بال�شوق �لأذري �شجلت نحو 800 
مليون دولر، فيما �شجلت �ل�شتثمار�ت �لأذرية يف �لإمار�ت ما يعادل 300 مليون 

دولر، باإجمايل حجم ��شتثمار�ت متبادلة تتجاوز �ملليار دولر.
ع��ن �لجت���اه لتعيني ممثل جت���اري لأذرب��ي��ج��ان يف دولة  �لأذري  �ل��وزي��ر  و�أع��ل��ن 
�أوجه  لتعميق  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود  �شمن  وذل��ك  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لإم����ار�ت 

�لتعاون �لقت�شادي و�ل�شتثماري بني �لبلدين.
و�أكد على �أن �للجنة �لقت�شادية �مل�شرتكة مع دولة �لإمار�ت حتتل �أولوية ومكانة 
خا�شة على لدى حكومة �أذربيجان. كما �أعطى ملحة عن �قت�شاد بالده و�لذي بات 
�إيجابي خا�شة يف ظل �لهتمام بتن�شيط �لقطاعات �لغري نفطية  يتخذ منحنى 

لتحقيق �لتنوع �لقت�شادي �مل�شتهدف.
�ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  �ملهند�س  معايل  م��ن  ك��ال  وق��ع  �لجتماع  ختام  ويف 
�للجنة  م��ن  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  ب��روت��ك��ول  حم�شر  م�شطفييف،  �شاهني  وم��ع��ايل 
�لدور  على  �جل��ان��ب��ان  ت��اأك��ي��د  �شم  و�ل���ذي  �لبلدين،  ب��ني  �مل�شرتكة  �لقت�شادية 
�ملحوري للجنة �مل�شرتكة يف تطوير �لتعاون �لقت�شادي، مع �لتطلع نحو �ملزيد 
ذ�ت  و�ملجالت  �لقطاعات  يف  �لثنائية  �لقت�شادية  �لرو�بط  وتوثيق  تطوير  من 

�لأولوية يف كال �لبلدين. 
كما حدد 9 جمالت لتطوير �أوجه �لتعاون �مل�شرتك على �لنحو �لتايل، يف جمال 
�ل�شلع  �لأ�شو�ق، وتنويع  �إىل  �لنفاذ  ت�شهيل  �لتفاق على  �لتجارة و�ل�شتثمار، مت 
�لبلدين.  �ل�شتثمارية بني  �ل�شر�كات  تعزيز  �لعمل على  �إىل  بالإ�شافة  �ملتبادلة، 
و�ملتمثل يف  �ل�شدد،  بهذ�  �مل�شرتكة  �للجنة  �لنجاح  �أهم ق�ش�س  �إىل  �لتطرق  مع 
يف  �لقت�شاد  ووز�رة  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  �شركة  بني  توقيعها  مت  �لتي  �لتفاقية 
جمهورية �أذربيجان وميناء باكو بتاريخ 7 �شبتمرب 2016، ب�شاأن �إقامة منطقة 

اختتام اأعمال الدورة ال�شاد�شة من اللجنة االقت�شادية امل�شرتكة برئا�شة وزيري االقت�شاد من البلدين

الإمارات واأذربيجان يركزان على 9 جمالت للتعاون امل�ستقبلي يف ختام اأعمال اللجنة القت�سادية امل�سرتكة 

بناء �قت�شاد متنوع وم�شتد�م قائم على �ملعرفة و�لبتكار.
�ل�شناعي  �لقطاع  ق��درة  دع��م  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  جهودها  �ل�شركة  وت�شتعر�س 
�لثورة  تقنيات  تبني  خالل  من  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �لتناف�شية  �لإمار�تي 
�ل�شناعية �لر�بعة وتوظيفها يف م�شنع �مل�شتقبل م�شنعها �جلديد يف جممع 

“نرب��س ل�شناعة �لطري�ن” يف مدينة �لعني – �إمارة �أبوظبي.
�لتعاون  فر�س  ل�شتك�شاف  �شرت�تا  ل�شركة  فريدة  فر�شة  �ملعر�س  ويوفر 
�لثورة  تقنيات  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  ك��ربي��ات  م��ع  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
ومن   .”2.0 “�شرت�تا  م�شنع  بناء  يف  جهودها  لدعم  �لر�بعة  �ل�شناعية 
�ملقرر �أن يوظف �مل�شنع �لذي �أعلنت �ل�شركة عن نيتها تاأ�شي�شه خالل �شهر 
مار�س �ملا�شي �أرقى تطبيقات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة مثل تقنيات �لأمتتة 
�لأ�شياء  �إن��رتن��ت  وتطبيقات  �ل�شخمة  و�ل��ب��ي��ان��ات  �لإدر�ك���ي���ة  و�حل��و���ش��ب��ة 
�ل�شناعية وغريها من �لتقنيات �لتي �شت�شاهم يف تبني منوذج فريد مل�شنع 

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شارك “�شرت�تا للت�شنيع” يف معر�س “هانوفر مي�شي” �ل�شناعي �لدويل 
�أبريل   28 24 �ىل  باأملانيا �لحتادية خالل �لفرتة من  يف مدينة هانوفر 
�لقت�شاد  وز�رة  �لذي تقوده  �لذي  �لإمار�تي  �جل��اري وذلك �شمن �جلناح 
�أب��وظ��ب��ي. وي�����ش��م �جل��ن��اح جم��م��وع��ة من  ود�ئ����رة �لتنمية �لق��ت�����ش��ادي��ة - 
�إىل  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  و�لهيئات  و�جلهات  �ل�شناعية  �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شوء  وي�شلط  بالدولة  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  �أب��رز  من  نخبة  جانب 
�لدولة.  يف  �ل�شتثمارية  و�ل��ف��ر���س  �لتكنولوجية  �مل�شتجد�ت  �آخ���ر  على 
وت�شلط �شرت�تا خالل م�شاركتها يف �ملعر�س �ل�شوء على م�شاهمتها يف تبني 
�إطار  يف  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شناعي  �لقطاع  يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  تقنيات 
�إىل  تهدف  و�لتي   ”2030“ �لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  لتحقيق  �ل�شعي 

كربى  بثقة   2009 �ل��ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  ���ش��رت�ت��ا  وح��ظ��ت   .  2030
�شركات �شناعة �لطائر�ت �لعاملية ملا متيزت به منتجاتها من �أجز�ء هياكل 
�لطائر�ت من جودة عاملية ولقدرة �ل�شركة على �للتز�م بجد�ول �لت�شليم 

�ملتفق عليها مع �شركات �شناعة �لطائر�ت«.
و��شاف �نه �نطالقا من حر�شنا على �مل�شاهمة يف تطوير �ل�شناعة �لوطنية 
و�لذي  �مل�شتقبل”  “م�شنع  بناء  نعتزم  فاإننا  �لتناف�شية  قدرتنا  وتدعيم 
تعزيز  من  �شيمكننا  ما  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  �أرق��ى  �شيوظف 

دورنا �شمن �شال�شل �لقيمة �لعاملية ل�شناعة �لطري�ن«.
خالل  �جل��دي��د  �مل�شنع  تفا�شيل  ع��ن  ك�شف  �هلل  عبد  علي  �إ�شماعيل  وك��ان 
�ل�شناعية  �لقمة  و�لت�شنيع  لل�شناعة  �لعاملية  للقمة  �لفتتاحية  �ل��دورة 
�أبوظبي  �إم��ارة  ��شت�شافتها  و�لتي  �لعاملي  �مل�شتوى  على  نوعها  من  �لأوىل 

خالل �شهر مار�س �ملا�شي.

�إح��د�ث حتول جذري يف عمليات �لت�شنيع يف  �مل�شتقبل و�لذي �شي�شاهم يف 
�ل�شوء على  �لوطنية بهدف ت�شليط  �شرت�تا. وتاأتي م�شاركة هذه �جلهات 
�لتقدم �ل�شناعي �لكبري �لذي ت�شهده �إمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت وروؤية 

دولة �لإمار�ت �لهادفة �إىل تعزيز مكانتها على خارطة �ل�شناعة �لعاملية.
موقعها  تكري�س  ��شتطاعت  �ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شناعية  �ل�شركات  وت��ع��د 
كم�شاهم �أ�شا�شي يف �لعديد من �لقطاعات �ل�شناعية �ملتقدمة مبا يف ذلك 
�شركة �شرت�تا وم�شاهمتها �لهامة يف قطاع �شناعة �لطري�ن �لعاملي جت�شيد� 

و��شحا لهذه �لروؤية �لطموحة.
وقال �إ�شماعيل علي عبد�هلل نائب �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة “نفخر بقدرة 
على  �ملتميزة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شناعية  �ل�شركات  من  وغريها  �شرت�تا  �شركة 
�مل�شتوى  و�قع ملمو�س على  �إىل  �لإمار�ت”  “�شنع بفخر يف  �شعار  حتويل 
�لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  حتقيق  يف  �شرت�تا  م�شاهمة  �إىل  �إ�شافة  �لعاملي 

بهدف تعزيز ال�شادرات من اإمارة ال�شارقة اإىل االأ�شواق الدولية

غرفة ال�سارقة تربم اتفاقية لعتماد �سهادات املن�ساأ دوليًا
للنظام  طبقاً  �ملن�شاأ  ل�شهاد�ت  �لدولية 
�لعاملي. و�أكد خالد بن بطي �أن غرفة 
تعاونها  تعزيز  على  حري�شة  �ل�شارقة 
مع كافة �جلهات لدعم قطاع �لأعمال 
وتعزيز  وتنمية  �أع�شائها  كفاءة  ورفع 
تو�جدهم يف �لأ�شو�ق �لعاملية وتقدمي 
�مل��م��ك��ن��ة، وتوفري  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ك��اف��ة 
�حللول �ملحفزة لنمو �أعمالهم بنجاح، 
جميع  وت�شهيل  تب�شيط  يف  و�ل���ش��ه��ام 
�لرقعة  وت��و���ش��ي��ع  �ملمكنة  �لإج������ر�ء�ت 
�ل�شارقة  �شادر�ت  لإنت�شار  �جلغر�فية 

غرفة �ل�شارقة، وعتيق جمعة ن�شيب، 
لقطاع  �أول  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
�ل��ت��ج��اري��ة يف غ��رف��ة دبي،  �خل���دم���ات 
�شهاد�ت  �إع��ت��م��اد  جلنة  رئي�س  ون��ائ��ب 
�ملن�شاأ يف �لإحتاد �لعاملي لغرف �لتجارة 
�لتابع لغرفة �لتجارة �لدولية، بح�شور 
�شعادة حميد حممد بن �شامل �لمني 
�لعام لحتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة 
�لعزيز حممد �شطاف  بالدولة، وعبد 
خدمات  لقطاع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد 
�لع�����ش��اء يف غ��رف��ة �ل�����ش��ارق��ة، و�شيف 

جمعة  عتيق  لفت  جانبه،  م��ن  دول��ي��اً. 
ن�����ش��ي��ب، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ت��ن��ف��ي��ذي �أول 
لقطاع �خلدمات �لتجارية بغرفة دبي، 
ون��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة �ع��ت��م��اد �شهاد�ت 
�ملن�شاأ يف �لحتاد �لعاملي لغرف �لتجارة 
�ل��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة �ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة، �أن 
�لتعاون  ل��ت��ع��ك�����س  ج�����اءت  �لت���ف���اق���ي���ة 
و�ل�����ش��ر�ك��ة �ل��ف��ع��ال��ة ب��ني غ��رف��ت��ي دبي 
�ملعايري  �عتماد  �أن  م��وؤك��د�ً  و�ل�شارقة، 
�ملن�شاأ يعزز  �إ�شد�ر �شهاد�ت  �لعاملية يف 
من مكانة جمتمع �لأعمال يف �لدولة 

�لع�شوية  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ط���رو����ش���ي 
وعدد  �ل�شارقة،  غرفة  يف  و�لت�شديق 

من �مل�شوؤولني من كال �جلانبني.
�لهاجري  �شعادة خالد بن بطي  وق��ال 
�ملن�شاأ  ���ش��ه��اد�ت  �إع��ت��م��اد  �إت��ف��اق��ي��ة  �إن 
دول���ي���اً ل��ه��ا �أه��م��ي��ت��ه��ا �ل��ب��ال��غ��ة يف دعم 
�إم����ارة  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  تناف�شية 
�ل�������ش���ارق���ة، وت���ع���زي���ز �ل���������ش����ادر�ت من 
�ل���دول���ي���ة،  �لأ������ش�����و�ق  �ىل  �ل�������ش���ارق���ة 
�إ�شافياً  د�ع��م��اً  �لإتفاقية  توفر  حيث 
�ل�شبغة  ب��اإع��ط��اء  �ملحلية  ل��ل�����ش��ادر�ت 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أبرمت غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة 
مع غرفة جتارة و�شناعة دبي ب�شفتها 
ممثلة للمجل�س �لعاملي ل�شهاد�ت �ملن�شاأ 
يف �لإم��ار�ت، �تفاقية لعتماد �شهاد�ت 
�ل�شارقة  غرفة  ت�شدرها  �لتي  �ملن�شاأ 
وم��ن��ح��ه��ا �ل�����ش��ب��غ��ة �ل����دول����ي����ة، حيث 
�إىل زي��ادة منو حجم  تهدف �لتفاقية 
�مل�شتثمرين  �أع��م��ال  وت�شهيل  �لتجارة 
ودخول �ملنتجات �لوطنية �ىل �لأ�شو�ق 
�لأجنبية مبا يلبي طموحات وتطلعات 
�لأع�������ش���اء و�مل��ن��ت�����ش��ب��ني وزي�����ادة حجم 

�لتجارة �خلارجية.
وق��ع �لإت��ف��اق��ي��ة يف غ��رف��ة دب��ي �شعادة 
خ��ال��د ب��ن ب��ط��ي �ل��ه��اج��ري م��دي��ر عام 

و�شمعته �لعاملية يف هذ� �ملجال.  ودعا 
غرف �لتجارة �ملحلية و�خلليجية �إىل 
�شاأنها  م��ن  �لتي  �ملعايري  ه��ذه  �عتماد 
و�لتعاون  �ل��ت��ب��ادل  وحت��ف��ي��ز  ت�����ش��ه��ي��ل 
�ل����ت����ج����اري، وت���ع���زي���ز ع���الق���ات���ه���ا مع 
ن��ظ��ري�ت��ه��ا يف �لحت����اد �ل��ع��امل��ي لغرف 
�لتجارة. وكانت غرفة جتارة و�شناعة 
�ل�شارقة قد �طلقت خدمات �لربنامج 
�ملن�شاأ،  ���ش��ه��اد�ت  لأنظمة  �لل��ك��رتوين 
�ملكانة  ل��رتج��م��ة  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ي��اً  وذل����ك 
�مل��رق��وم��ة �ل��ت��ى ب��ات��ت ت��ت��ب��و�أه��ا دولة 
�لم��ار�ت يف مقدمة �ل��دول �لقليمية 
لروؤو�س  ج���اذب���ة  ك��وج��ه��ة  �إق��ت�����ش��ادي��ا 
تعزيز  وبهدف  و�مل�شتثمرين  �لأم���و�ل 
مركز �لإمار�ت يف طليعة قو�ئم �لبيئة 

�لتناف�شية على �مل�شتوى �لعاملي. 
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�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ومتابعة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  وحتت 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة .. توج �ل�شيخ ز�يد 
بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �م�س 
للمحامل  دمل��ا  �شباق  يف  �لفائزين 

�ل�شر�عية فئة 60 قدما.
�أق���ي���م �ل�����ش��ب��اق �ل����ذي ب��ل��غ��ت قيمة 
بتنظيم  25 مليون درهم  جو�ئزه 
للريا�شات  �أب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  م���ن 
�لأكرب  وه��و  و�ل��ي��خ��وت  �ل�شر�عية 
�لبحري  �ل�شر�ع  �شباقات  تاريخ  يف 
ل�شيما و�أن م�شافته ت�شل �إىل 80 
 125 ي���و�زي  م��ا  �أي  بحريا  ميال 
كيلو مرت� �إنطالقا من جزيرة دملا 

و�شول �إىل مدينة �ملرفاأ.
و وجه �ل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن 
�لقيادة  �إىل  �ل�شكر  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل���ر����ش���ي���دة ع���ل���ى دع���م���ه���ا �ل���د�ئ���م 
�لأ�شيل  �لوطني  للرت�ث  و�ملتميز 
�لقيادة زرعت يف نفو�س  �أن  موؤكد� 
�جلميع ع�شق كل ما يتعلق برت�ث 
�لإعتز�ز  ب��اأن  �إمي��ان��ا منها  �ل��وط��ن 
باملا�شي هو �ل�شبيل لبناء �أمة قوية 

قادرة على مو�جهة �أي حتد.
هذ�  يف  للفائزين  �لتهنئة  وج��ه  و 
�ل�شباق �لتاريخي و�أكد �أن �جلميع 
يوجد  ول  �حل�����دث  ه����ذ�  يف  ف���ائ���ز 

وجه  كما   .. �لإط���الق  على  خا�شر 
على  �ملنظمة  �للجنة  �إىل  �لتهنئة 
و�لتنظيم  للحدث  �لباهر  �لنجاح 

�ملميز على خمتلف �مل�شتويات.
�شهد تتويج �لفائزين معايل �للو�ء 
�ملزروعي  ف��ار���س خلف  رك��ن ط��ي��ار 
�لثفافية  �ملهرجانات  جلنة  رئي�س 
و�ل������رب�م������ج �ل����رت�ث����ي����ة و����ش���ع���ادة 
�ملزروعي  ع����ز�ن  ب��ن  حم��م��د ح��م��د 
�حلاكم  ممثل  مكتب  دي��و�ن  وكيل 
ثاين  و�أح��م��د  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
�لرميثي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�ل�شر�عية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �أب���وظ���ب���ي 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  و�ل��ي��خ��وت 
ل��ل�����ش��ب��اق وم���اج���د عتيق  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  م��اج��د 

بهذه  �ملهتمني  م��ن  وع���دد  ل��ل��ن��ادي 
�لريا�شة �لبحرية.

ل�شمو  �ل��ع��ا���ش��ف��ة  حم���م���ل  وك������ان 
�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
�آل مكتوم ويل عهد دبي قد  ر��شد 
حلق باللقب بعد �أن جنح �لنوخذة 
�مل��رزوق��ي يف  عمر ع��ب��د�هلل حممد 
قيادة بحارة �لعا�شفة للتفوق على 
�جلميع و�لو�شول �أول �إىل حمطة 

�لنهاية فيما يقارب ت�شع �شاعات.
�لعام  �ل���رتت���ي���ب  يف  ث���ان���ي���ا  وح�����ل 
لل�شباق غازي ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�أي�شا وبقيادة �لنوخذة �أحمد �شعيد 
�شامل �لرميثي وكان �ملركز �لثالث 
“ ل�شمو  “ زل�������ز�ل  ن�����ش��ي��ب  م����ن 

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم وبقيادة �لنوخذة مرو�ن 

عبد �هلل �ملرزوقي.
عهد  ويل  �شمو  حمامل  و��شلت  و 
دبي �ل�شيطرة على �ملر�كز �خلم�شة 
 “ “ �حل���ظ���اي  ح���ل  ح��ي��ث  �لأوىل 
ب���ق���ي���ادة �ل���ن���وخ���ذة ���ش��ع��ي��د حممد 
 “ خام�شا  ج��اء  فيما  ر�بعا  �لطاير 
خلف  �ل��ن��وخ��ذة  “ ب��ق��ي��ادة  �ل�شقي 

بطي �مل�شبح �لغ�شي�س �ملري.
ر��شد  ب����ن  مل���ح���م���د  ب�������ر�ق  وك�������ش���ر 
ر��شد  �لنوخذة  وبقيادة  �لرميثي 
وخطف  �لقاعدة  �لرميثي  حممد 
�لعام  �لرتتيب  يف  �ل�شاد�س  �ملركز 
لأحمد  طوفان”   “ ج�����اء  ف��ي��م��ا 
بقيادة  �ل���رم���ي���ث���ي  ����ش���امل  ���ش��ع��ي��د 

�إ�شماعيل  �ي����ر�ه����ي����م  �ل����ن����وخ����ذة 
�مل���رزوق���ي ���ش��اب��ع��ا وع�����ادت حمامل 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم للتو�جد �شمن 
قائمة �لع�شرة �لأوئ��ل حيث حل “ 
�لنوخذة  ب��ق��ي��ادة  ثامنا  �لقفاي” 
 “ ج��اء  فيما  �لطاير  �شعيد  عبيد 
“ بقيادة �لنوخذة حممد  �لو�شف 
ح��م��د غ�����ش��ي�����س �مل�����ري ت��ا���ش��ع��ا ويف 
�مل���رك���ز �ل��ع��ا���ش��ر ح���ل “ م��ه��اج��ر “ 

ملاجد �أحمد خادم �ملهريي.
على  �لأول  باملركز  �لفائز  وح�شل 
مليون ون�شف �ملليون درهم جائزة 
ني�شان  ���ش��ي��ارة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  م��ال��ي��ة 
باترول فيما ح�شل �لو�شيف على 
و�شيارة  دره���م  �أل���ف  وم��ائ��ة  مليون 

�ملركز  �شاحب  �أم��ا  ب��ات��رول  ني�شان 
�لثالث فح�شل على ت�شعمائة �ألف 

درهم و�شيارة ني�شان باترول.
�مل�����ر�ك�����ز من  �أ�����ش����ح����اب  و ح�����ش��ل 
ع��ل��ى جائزة  �ل�����ش��اد���س  �إىل  �ل��ر�ب��ع 
توزيع  مت  ف��ي��م��ا  و����ش���ي���ارة  م��ال��ي��ة 
على  تدريجي  ب�شكل  مالية  جو�ئز 
قيمة  وت�شل  عام  ب�شكل  �مل�شاركني 
مليون   25 �إىل  �مل��ال��ي��ة  �جل���و�ئ���ز 
ب���ه���ا �شاحب  �أم������ر  و�ل����ت����ي  دره������م 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة حفظه �هلل 

للم�شاركني يف هذ� �ل�شباق.
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال �أح�����م�����د ث����اين 
�لرميثي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�ل�شر�عية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �أب���وظ���ب���ي 

�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  و�ل��ي��خ��وت 
�ملحامل  �أن جميع  لل�شباق  �ملنظمة 
حممال   111 ع����دده����ا  و�ل���ب���ال���غ 
���ش��ر�ع��ي��ا مب��ا ي��ق��ارب ث��الث��ة �آلف 
بحروف  �أ���ش��م��اءه��م  �شجلو�  ب��ح��ار 
���ش��ب��اق دملا  م��ن ذه���ب ل���ش��ي��م��ا و�أن 
ه��و �لأك���رب و�لأق����وى و�لأط����ول يف 
�ل�شر�عية  �ملحامل  �شباقات  تاريخ 
يف �لدولة و�مل�شاركة فيه تعد �شرفا 

لأي �شخ�س.
�ملوؤكد  “ م��ن   : �لرميثي  و�أ���ش��اف 
�أن �جلميع يعلم مكانة جزيرة دملا 
وقيمتها �لرت�ثية لدى كل �إمار�تي 
�إطالق  ��شتوجب  �لذي  �لأمر  وهو 
و�أك������رب �شباق  �أه�����م  �إ���ش��م��ه��ا ع��ل��ى 
���ش��ر�ع��ي يف ت��اري��خ �ل��دول��ة متمنيا 

وتنظيم  باإطالق  �مل�شرية  مو��شلة 
�لتي  �لكربى  �ل�شباقات  هذه  مثل 
�شباب  ن��ف��و���س  يف  �ل������رت�ث  ت���ع���زز 

�لوطن«.
“ �لأط���ول بني  “ �شباق دمل��ا  ويعد 
���ش��ب��اق��ات �مل��ح��ام��ل �ل�����ش��ر�ع��ي��ة فئة 
من  و�لأول  و�ل��وح��ي��د  ق��دم��ا   60
�ل����ذي ي��ن��ط��ل��ق م���ن جزيرة  ن��وع��ه 
ب�شبع جزر  �ل��ت��اري��خ��ي��ة ومي���ر  دمل���ا 
خمتلفة ه��ي ج��زي��رة دمل��ا ث��م �شري 
ب��ن��ي ي��ا���س وب��ع��ده��ا ج���زي���رة غ�شة 
�لكركم  �أم  بجزيرة  �مل���رور  يعقبها 
ث���م �ل��ف��ط��اي��ر وب��ع��ده��ا �ل���ب���زم ثم 
م��روح و�أخ���ري� ج��زي��رة جنانه قبل 

�لر�شو يف مدينة �ملرفاأ.
ووق����ع �لخ��ت��ي��ار ع��ل��ى ج���زي���رة دملا 
لقيمتها  نظر�  لالنطالقة  كمقر 
ل���دى ع�شاق  �ل��ك��ب��رية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�ل���رت�ث �لإم�����ار�ت وك��ون��ه��ا جتمعا 
�لقدم  منذ  �خلليج  لأه���ل  جت��اري��ا 
�للوؤلوؤ  ���ش��ي��د  ب��ت��ج��ارة  و�إ���ش��ت��ه��رت 
�أنها و�ح��دة من �جلزر  ف�شال عن 
�إقليميا  �ل���ك���ب���ري  �ل�������ش���ي���ت  ذ�ت 

وعامليا.
ع����ب����ور  ب������و�ب������ت������ي  حت������دي������د  ومت 
�ل�شر�عية  ل��ل��م��ح��ام��ل  رئي�شيتني 
�ملنظمة  �للجنة  وح��ددت  �مل�شاركة 
موقع �لبو�بة �لأوىل على بعد 40 
�لإنطالقة فيما مت  كم من نقطة 
�لثانية على  �لبو�بة  حتديد موقع 
بعد 65 ك��م م��ن �لإن��ط��الق��ة على 
�أن تكون نقطة �لنهاية بعد 60 كم 

من �لبو�بة �لثانية.
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بطولة  بلقب  �شلتافيجو  فريق  توج 
ك���اأ����س �ل����ق����ار�ت ل���ك���رة �ل���ق���دم حتت 
دبي  مدينة  نظمتها  �لتي  �شنة   13
��شر�ف  حت��ت  مبالعبها  �لريا�شية 
�ل���ري���ا����ش���ي، وح�شل  دب����ي  جم��ل�����س 
و�مليد�ليات  �لكاأ�س  على  �شلتافيجو 
�لذهبية بعد فوزه على ريال مدريد 

يف �ملبار�ة �لنهائية بهدف دون رد.
وتوج علي عمر مدير �إد�رة �لتطوير 
�لريا�شي،  دب��ي  مبجل�س  �لريا�شي 
ومي�شيل �شاجلادو مدير كرة �لقدم 
�لفرق  �ل���ري���ا����ش���ي���ة،  دب����ي  مب��دي��ن��ة 
�ل���ف���ائ���زة و�ل���الع���ب���ني �مل��م��ي��زي��ن يف 
ريال  فريق  وت�شلم  �لبطولة،  ختام 
فيما  �لف�شية،  �مل��ي��د�ل��ي��ات  م��دري��د 
�شلتافيجو  من  كورنيل  روب��رت  ن��ال 
�لبطولة،  يف  لع���ب  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة 
وت����وج ي����اري لن�����ش��ا ب��ري��ز م��ن ريال 
ت�شجيله  بعد  �لهد�ف  بلقب  مدريد 
�للجنة  و�خ��ت��ارت  �أه����د�ف،  لثمانية 
�لأنغويل  �ل��ف��ري��ق  ح��ار���س  �ملنظمة 
كري�شتيانو كري�شتوبل �أف�شل حار�س 

يف �لبطولة.
و�����ش����ه����دت �ل���ب���ط���ول���ة �ل����ت����ي ج���رت 
مبارياتها على مد�ر يومي �جلمعة 
�لفرق  ب��ني  قوية  مناف�شة  و�ل�شبت 
�لنهائي،  ن�����ش��ف  �إىل  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي 
حيث و�جه �شلتافيجو فريق �أي �ف 
�أي �لأنغويل و�نتهت �ملبار�ة بالتعادل 
�أد�ء مميز  بهدفني لكل منهما، بعد 
و�شلت  كبرية  و�إث���ارة  �جلانبني  من 
ذروتها عند جلوء �لفريقني لركالت 

�لرتجيح حل�شم بطاقة �لتاأهل �لتي 
نالها �شلتافيجو بعد تفوقه بنتيجة 
�لنهائي  ن�شف  م��ب��ار�ة  ويف   ،3-5
�أي  على  مدريد  ري��ال  تغلب  �لثانية 
�شي ميالن بهدفني نظيفني ليتاأهل 
�لريال ملو�جهة �شلتافيجو يف �ملبار�ة 

�لنهائية.
وكانت �للجنة �ملنظمة ق�شمت �لفرق 

�مل�شاركة �لتي بلغ عددها 12 فريقاً 
���ش��م��ت كل  ث����الث جم���م���وع���ات  �إىل 
و�حدة �أربعة فرق، حيث تاأهل �لأول 
و�ل��ث��اين م��ن ك��ل جم��م��وع��ة �إ�شافة 
�أ�شحاب  م��ن  ف��ري��ق��ني  �أف�����ش��ل  �إىل 
فيما  �لنهائي،  ل��رب��ع  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
بقية  ب��ني  جانبية  مناف�شة  �أج��ري��ت 
�ل��ف��رق �لأرب���ع���ة ع��ل��ى ك��اأ���س خا�س، 

وجمعت �ملبار�ة �لنهائية فريقي دبي 
و�مل��در���ش��ة �ل���ش��ب��ان��ي��ة �ل��ت��ي ح�شلت 
�ل���ف���وز بهدفني  ب��ع��د  �ل���ك���اأ����س  ع��ل��ى 

مقابل هدف. 
�إد�رة  م����دي����ر  ع���م���ر  ع���ل���ي  و�أب���������دى 
�ل��ري��ا���ش��ي، ع��ق��ب تتويج  �ل��ت��ط��وي��ر 
�ملميزين  و�لالعبني  �لفائزة  �لفرق 
�شعادته بالنجاح �لكبري �لذي حققته 

بطولة كاأ�س �لقار�ت حتت 13 �شنة، 
م�شيد�ً بامل�شتوى �لفني �ملتميز �لذي 
�أن  قدمه �لالعبون �ل�شغار، موؤكد�ً 
كبرية  فنية  فو�ئد  قدمت  �لبطولة 
للفرق �لإمار�تية �لتي �شاركت فيها، 
م�����ش��ري�ً �إىل وج���ود ف���رق ق��وي��ة من 

مد�ر�س كروية متقدمة. 
مثل  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  “�لهدف  وق�����ال 

هو  فيها  و�مل�شاركة  �لبطولت  ه��ذه 
�حل�شول على فر�شة لالحتكاك مع 
و�ملناف�شة  متقدم  م�شتوى  ذ�ت  فرق 
م���ع لع��ب��ني ح�����ش��ل��و� ع��ل��ى تدريب 
�أف�شل، �عتقد �أن فرقنا �لتي �شاركت 
�ل���ك���ث���ري من  �ل���ب���ط���ول���ة ح��ق��ق��ت  يف 
م�شتوى  على  لي�س  �لفنية،  �لفو�ئد 
�لالعبني فقد بل حتى على �شعيد 

�لأج���ه���زة �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ت��ي وق��ف��ت على 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف جم���ال تدريب  �آخ���ر 

�لالعبني �ل�شغار«.
دبي  جم��ل�����س  “يحر�س  و�أَ������ش�����اف 
زيادة  يف  �ل�شتمر�ر  على  �لريا�شي 
بالفئات  �خل��ا���ش��ة  �ل��ب��ط��ولت  ع���دد 
�ل�شنية، حر�شاً على منح �لالعبني 
�لفر�س  من  �ملزيد  �ملرحلة  ه��ذه  يف 

ميكن  ت��ن��اف�����ش��ي��ة،  م���ب���اري���ات  لأد�ء 
مو�هبهم،  ����ش���ق���ل  يف  ت�����ش��ه��م  �أن 
و�ك�شابهم  م�����ش��ت��وي��ات،  وت���ط���وي���ر 
لال�شتعد�د  �مل����ط����ل����وب����ة  �خل��������ربة 
�أنديتنا  وق��ي��ادة  �لح����رت�ف،  ملرحلة 

ومنتخباتنا �لوطنية م�شتقباًل«.
�شاجلادو  مي�شيل  �أع��رب  جانبه  من 
م���دي���ر ك�����رة �ل����ق����دم مب���دي���ن���ة دبي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ن ف��خ��ره مب��ا حققته 
�ل��ب��ط��ول��ة م��ن جن���اح لف���ت، م�شري�ً 
�لتي  �ل��ف��رق  ب��ني  �ملناف�شة  ق��وة  �إىل 
لديها،  ما  �أف�شل  لتقدمي  �جتهدت 
بالكثري  حفلت  �لبطولة  �أن  م��وؤك��د�ً 
�أعد�د  و�ملتعة، وج��ذب��ت  �لإث���ارة  م��ن 
ملتابعتها،  �جل���م���اه���ري  م���ن  ك���ب���رية 
دبي  ملجل�س  �شكره  ���ش��اجل��ادو  وق���دم 
�جناح  يف  �مل�شاهمة  على  �لريا�شي 
�لبطولة، و�عد�ً مبو��شلة تنظيمها 

�شنوياً يف مدينة دبي.
خالل  �جل���م���ي���ع  “��شتمتع  وق������ال 
ي��وم��ني مب�����ش��ت��وي��ات مم��ي��زة قدمها 
��شتمتع  ك��م��ا  �ل�����ش��غ��ار،  �ل��الع��ب��ون 
باملناف�شة  �أن���ف�������ش���ه���م  �ل����الع����ب����ون 
�ل�شريفة على �أر�س �مللعب، �لبطولة 
حققت جناحاً كبري�ً بف�شل ت�شافر 
حري�شني  و�شنكون  �جلميع،  جهود 
���ش��ن��وي��اً يف  تنظيمها  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
ومركز  �لعامل  عا�شمة  دب��ي  مدينة 
�شنبد�أ  �لآن  من  �لريا�شيني،  ج��ذب 
�لتي  �مل��ق��ب��ل��ة  للن�شخة  �ل��ت��ح�����ش��ري 
�شنجتهد لتكون �أكرث متيز�ً و�أف�شل 

تنظيماً«.

نظمتها مدينة دبي الريا�شية 

�سلتافيجو يهزم الريال ويتوج بطاًل لكاأ�س القارات حتت 13 �سنة

فاز �لفار�س �ل�شيخ علي عبد �هلل بن ماجد �لقا�شمي على �شهوة 
جائزة  بلقب  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  م��ن  كا�شاريل  �لفر�س 
�ل�شاد�شة  �لن�شخة  مناف�شات  ختام  يف  �لكربى  �لفئة  مناف�شات 
لدوري �لإمار�ت لوجنني لقفز �حلو�جز �لتي ��شت�شافها نادي 

�ل�شارقة للفرو�شية على مدى ثالثة �أيام.
بنادي  �مل��غ��ط��اة  �ل�شالة  مب��ي��د�ن  �لأول  �م�����س  م�شاء  و�ختتمت 
�حتاد  و�إ���ش��ر�ف  لوجنني  برعاية  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة 

�لإمار�ت للفرو�شية.
يوم  كل  يف  �أ�شو�ط  �شتة  بو�قع  �شوطا   18 �ملناف�شات  وت�شمنت 
وف��ار���ش��ات قفز  ف��ر���ش��ان  ف��ئ��ات  م��ن جميع  ع��دد كبري  مب�شاركة 
بالإمار�ت..  �لفرو�شية  ومر�كز  �أندية  �إىل  �ملنت�شبني  �حلو�جز 
جو�ئز  فيها  �ملتقدمة  �ملر�كز  �لأ�شو�ط  ب�شد�رة  �لفائزون  ونال 

مالية بلغ جمموعها ن�شف مليون درهم.
�ليحيائي  خليفة  حممد  �شلطان  �شعادة  �خلتام  مناف�شات  �شهد 
�ملدير  ع���ون  وب��ات��ري��ك  للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ع���ام  م��دي��ر 

�لإقليمي ل�شركة لوجنني ر�عية �لدوري ومرمي حارب �ملهريي 
�جلنيبي  وخالد  �لفرو�شية  باحتاد  �حلو�جز  قفز  جلنة  رئي�س 

رئي�س ق�شم قفز �حلو�جز باحتاد �لفرو�شية.
�أمر  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  ل��ك��ل  بال�شكر  �ليحيائي  �شلطان  وت��وج��ه 
لوجنني  �شركة  مقدمتهم  ويف  بالدولة  �حل��و�ج��ز  قفز  ريا�شة 
ر�عية �لدوري للمو�شم �ل�شاد�س على �لتو�يل و�حتاد �لفرو�شية 
و�لأندية و�لإعالم.. م�شيفا �أن �ملو�شم كان ناجحا بكل �ملقايي�س 
�شو�ء بالن�شبة للبطولت �لدولية �لتي �شهدتها �لإمار�ت وجرى 
تنظيمها ب�شورة �إحرت�فية �أو من خالل �ملناف�شات �ملحلية �شمن 

�لدوري و�لتي �شهدنا ختامها .
من جانبه �أعرب باتريك عون يف ختام مر��شم تتويج �لفائزين 
هناك  �أن  �إىل  م�شري�  ل��ل��دوري  رعايتها  �شتو��شل  لوجنني  �أن 

�ملزيد �لذي �شوف يعلن عنه �حتاد �لفرو�شية لحقا.
وجاء م�شك ختام مو�شم قفز �حلو�جز 2016/2017 ب�شوط 
�لفئة �لكربى ثالثة منهم  15 فار�شا وفار�شة من  �شارك فيه 
فقط جنحو� يف �إكمال �جلولة �لرئي�شة من دون �أخطاء وجتدد 
�لفئة  ج��ائ��زة  لقب  وح�شم  �لتمايز  ج��ول��ة  يف  �لتناف�س  بينهم 
ب�شحبة  �لقا�شمي  �هلل  عبد  ب��ن  علي  �ل�شيخ  �ل��ف��ار���س  �ل��ك��ربى 
حيث  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  من  كا�شاريل  �لفر�س 
جنح يف �إكمال �ل�شوط من دون خطاأ يف زمن �شريع بلغ 36.11 
ب�شحبة  لوند  تينا  زميلته  �لثاين  �ملركز  جائزة  ونالت  ثانية. 
دون  من  �لتمايز  جولة  �إكمال  يف  جنحت  حيث  �نديانا  �لفر�س 
�ل�شوط  و�أن��ه��ت  �مل�شجل  �لزمن  ك�شر  يف  توفق  مل  ولكنها  خطاأ 

بزمن 37.02 ثانية .

وذهب �ملركز �لثالث �إىل �لفار�س حممد �شايف �لرميثي ب�شحبة 
�جلو�د ليكاندو من نادي تر�ث �لإمار�ت �لذي �أكمل �جلولة يف 

زمن 37.24 ثانية وبر�شيد 4 نقاط جز�ء.
وج�����اءت �لأ�����ش����و�ط �ل�����ش��ت��ة يف �ل���ي���وم �خل��ت��ام��ي ل�����دوري �لقفز 
�ل�شوط  �آخرها  للتمايز  �لو�حدة مع جولة  مبو��شفات �جلولة 
قبله  ومن  �لكربى  �لفئة  من  �لفر�شان  مل�شاركة  خ�ش�س  �ل��ذي 
و�جلونيورز  �ل�شغرى  هي  فئات  خلم�س  �لأل��ق��اب  ح�شم  ج��رى 
وفئة  �لو�شطى  و�لفئة  �شنو�ت   -  6  �  5  - عمر  �لقفز  وخ��ي��ول 

�لفر�شان �لنا�شئني.
وحققت �لفار�شة �إميا فيني باجلو�د كالي�شو دو بو� من �إ�شطبالت 
�لوثبة �شد�رة ختام مناف�شات �لفئة �ل�شغرى و�لتي �شمم م�شار 
 19 فيها  و���ش��ارك  �شم   125 �رت��ف��اع��ه��ا  بلغ  ب��ح��و�ج��ز  �شوطها 

فار�شا وفار�شة جنح 7 فر�شان يف �إكمال �جلولة �لرئي�شة بدون 
نظيفة  �جنازها  يف  فر�شان  خم�شة  وفق  �لتمايز  وجولة  �أخطاء 
من دون خطاأ. ونال جائزة �ملركز �لثاين �لفار�س �أحمد من�شور 
مكي باجلو�د هيفنلي �شتار من نادي تر�ث �لإمار�ت �ما �لفار�س 
حميد ر��شد �لكتبي فقد �أحرز �ملركز �لثالث ب�شحبة �لفر�س كور 

فولتري من ��شطبالت �لعرب.
�أوك��ون��ي��ل من  ب��اجل��و�د  �لعوي�س  �هلل  عبد  �لفار�س عمر  و�أح���رز 
��شطبالت �ل�شافنات لقب مناف�شات �خلتام لفئة �جلونيورز 14 
�إكماله  بعد  وذل��ك  �شم   125 �رتفاعها  �شنة على حو�جز   18  �
ب��دون خطاأ متفوقا  ثانية   34.33 بلغ  زمن  �لتمايز يف  جولة 
�لتناف�س بني خم�شة منهم  16 فار�شا م�شاركا وجت��دد  به على 
يف جولة �لتمايز وذهب �ملركز �لثاين للفار�س علي حمد �لكربي 
للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  م��ن  دي�شيوك�س  �أوك�شمول  و�جل���و�د 
زد من  �آر  �أ���س  كابيتول  بالفر�س  بريان  ن��ورت  ه��اريل  و�لفار�شة 

مركز �لإمار�ت للفرو�شية �أحرزت جائزة �ملركز �لثالث.

تتويج الفائزين بالن�سخة ال�ساد�سة لدوري الإمارات لوجنن لقفز احلواجز
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على  �لأف�����ش��ل  ه��ي  ذهبية  �أم�شية  يف 
لل�شرعة  �شمان  لأكادميية  �لإط���الق 
لل�شباقات  �أبوظبي  �أ�ش�شتها  �أن  منذ 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��م��ان ع���ام 2013، 
�جلولة  بذهبية  �ل�شعدي  �أحمد  ج  ت��ورّ
�يامي  حت��دي  بطولة  م��ن  �خلام�شة 
�لتي  للكارتينج  �لإم�����ار�ت  �ك�س30 
ر�ك- ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا  د�رت 

تر�ك �لدولية يف ر�أ�س �خليمة ليفوز 
يف  �لثالث  باملركز  عاماً  �ل�شعدي 12 

بطولة �لإمار�ت فئة كاديت. 
ج���ت ح���م���دة �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 14  ك��م��ا ت���ورّ
�ل�شاد�شة  �جل���ول���ة  ب��ذه��ب��ي��ة  ع����ام����اً  
و�لأخ�����رية ل��ت��ف��وز ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف 
ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت ف��ئ��ة ج��ون��ي��ور، �أما 
عاماً    17 �آم���ن���ة  �ل���ك���ربى  �شقيقتها 
�لفائزة موؤخر�ً بلقب بطولة �لإمار�ت 
تاألقها  تابعت  فقد  ماك�س،  روتاك�س 
وحققت �نت�شار�ً كبري�ً يف فئة �شينيور 
�ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  خ���الل 
ع���ل���ى �حللبة  ل���ف���ة  �أ�����ش����رع  م�����ش��ج��ل��ًة 
ج �أي�شاً باملركز �لثالث يف بطولة  لتتورّ

�ك�س30 فئة �شينيور.

وبهذ�، تكون �أكادميية �شمان لل�شرعة 
قد فازت بع�شر من�شات تتويج يف نهاية 
��شبوع و�حد! وذلك مع فوز �ل�شعدي 
�خلام�شة  �جل��ول��ة  يف  �لأول  ب��امل��رك��ز 
�لثانية  �جل��ول��ة  �ل��ث��اين يف  وب��امل��رك��ز 
�لإمار�ت،  بطولة  يف  �لثالث  وباملركز 

�لثالث  باملركز  ف��ازت  فقد  حمدة  �أم��ا 
يف �جلولة �خلام�شة وباملركز �لأول يف 
�جلولة �ل�شاد�شة لتحتل �ملركز �لثالث 
يف �لبطولة، بينما فازت �آمنة باملركز 
وباملركز  �خلام�شة  �جلولة  يف  �لثاين 
وباملركز  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  يف  �لأول 

�لثالث يف بطولة �لإمار�ت. 
بالإ�شافة �إىل �ملركز �لثاين �لذي فاز 
�أكادميية  خريج   - علي  �آل  �شعيد  ب��ه 
بدعوة  و����ش���ارك   - ل��ل�����ش��رع��ة  ���ش��م��ان 
�خلتامية  �جلولة  يف  �لأكادميية  من 
مببدل  �مل����زودة  �ل�شفرتز  فئة  �شمن 

�شرعات.
�لنتيجة  ت��ل��ك  �آن  ب��ال��ذك��ر،  �جل��دي��ر 
�ل���غ���ري م�����ش��ب��وق��ة ق���د م��ن��ح��ت ثالث 
تذ�كر تاأهل ل�شائقي �أكادميية �شمان 
�لثالثة )�أحمد، حمدة و�آمنة( لتمثيل 
دولة �لإمار�ت يف نهائي بطولة �لعامل 

ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ك�س30  ل��ت��ح��دي 
يف  للكارتينج  �لفرن�شية  لومان  حلبة 

�شهر �أكتوبر من �لعام �جلاري.
وعن �لإجناز �ملميز لأكادميية �شمان 
على يد �شباب و�أبطال �مل�شتقبل، علرّق 
موؤ�ش�س  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي،  ع���ب���د�هلل  خ��ال��د 

و�لع�شو  لل�شرعة  ���ش��م��ان  �أك��ادمي��ي��ة 
قائاًل:  لل�شباقات  �أبوظبي  يف  �ملنتدب 
ملو�شم  �أروع  ول  وخ��ت��ام  مم��ي��ز  �إجن����از 
فزنا  �لإم���ار�ت،  �لكارتينج يف  �شباقات 
ب��ع�����ش��ر م��ن�����ش��ات ت��ت��وي��ج م��ن��ه��ا ثالث 
ذهبيات على يد �أحمد، حمدة، و�آمنة 

بربونزية  تتويجهم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
هذ�  فئته.  يف  ك��ل  �لإم�����ار�ت  ببطولة 
�أكادميية  ل�����ش��ائ��ق��ي  �ل��ك��ب��ري  �لإجن�����از 
وبف�شل  �هلل  م��ن  بتوفيق  مت  �شمان 
�لإ��������ش�������ر�ر و�ل����ع����زمي����ة و�ل����ت����دري����ب 
حلبات  يف  وبناتنا  لأبنائنا  �ملتو��شل 
�لكبرية  �جل���ه���ود  وب��ف�����ش��ل  �ل�����ش��ب��اق، 
و�لفنية  �لإد�ري��ة  �لهيئة  بذلتها  �لتي 

وبف�شل �مليكانيكيني و�ملدربني. 
بال�شكر  ن��ت��وج��ه  �أن  �أي�����ش��اً  ل��ن��ا  ولب���د 
على  لالأكادميية  �لر�عية  لل�شركات 

دعمهم �ملتو��شل.
و�أ�شاف �لقبي�شي: تاأهل �أحمد و�آمنة 
وحمدة للمناف�شة يف نهائيات بطولة 
�لتي  �ك�س30  �أيامي  لتحدي  �لعامل 
�لفرن�شية  ل��وم��ان  حلبة  على  �شتقام 
لتمثيل  �لآن  ق���دم���اً  ن��ت��ط��ل��ع  ون��ح��ن 
�لبطولة  ه��ذه  يف  متثيل  خري  دولتنا 
�ل��ك��ب��رية يف �ل��رب��ع �لأخ���ري م��ن �لعام 
حالياً  ن�����ش��ت��ع��د  �أن���ن���ا  ك��م��ا  �جل�������اري، 
�أوروب��ا ملو��شلة  للمع�شكر �ل�شيفي يف 
خرب�ت  و�ك�شابهم  �لفريق  ت��دري��ب��ات 

جديدة.

يو�شف  �لكويتي  �لعاملي  �لبطل  توج 
�لعبد �لرز�ق بطال للن�شخة �لثانية 
�لدر�جات  مل��ار�ث��ون  دب��ي  �شباق  م��ن 
�مل���ائ���ي���ة و�ل�������ذي ن��ظ��م��ه ن������ادي دبي 
�ل������دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
مب�شاركة  و�ل�شفوح  جمري�  �شاطئ 
�ململكة  بلد�ن  مثلو�  مت�شابقا   35
وقطر  و�لكويت  �ل�شعودية  �لعربية 
�أبطالنا  �إىل  �إ�شافة  وفرن�شا  ولبنان 
�ملائية.  �ل����در�ج����ات  ري��ا���ش��ة  جن����وم 
وح��م��ل �ل�����ش��ب��اق �ل��ك��ب��ري ����ش��م �شباق 
)�خل��������ري( يف �إط��������ار دع�����م �ل����ن����ادي 
ومو�كبة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ئ��ول��ي��ة 
مل��ب��ادرة »ع���ام �خل���ري«، �ل��ت��ي �أطلقها 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
�هلل، ومتا�شياً مع توجيهات �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
باخلري  تعود  م��ب��ادر�ت  لتنفيذ  �هلل، 
على جمتمع �لإمار�ت حيث �شيذهب 
�إىل  �ملت�شابقني  ت�شجيل  ر�شم  قيمة 
�لبطل  و�نتزع  �خلريية.  �جلمعيات 
نهاية  يف  در�ماتيكيا  ف��وز�  �لكويتي 

مناف�شات �ليوم �ل�شاقة بعد ت�شاويه 
�ملت�شابق  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  م��ع �شاحب 
يف  ت��ي��ور����س  �شبي�شتيان  �ل��ف��رن�����ش��ي 
عدد �لنقاط )5 لكل منهما( وذلك 
�لثانية  �ل���ف���رتة  يف  ت���ف���وق  ب��ع��دم��ا 
بينما  �لأول  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  وح�����ش��ل 
�ل��ث��اين. وكان  �مل��رك��ز  �لفرن�شي  ن��ال 
قد  �ل��ع��ب��د�ل��رز�ق  �لكويتي  �ملت�شابق 
�لأوىل و�لتي جرت يف  �لفرتة  �نهي 
�لر�بع  �ملركز  يف  �ل�شباحية  �لفرتة 
ب��ط��ل��ن��ا ع��ل��ي حم��م��د يو�شف  خ��ل��ف 
لنجاوي و�لذي مل يوفق يف �حتالل 
�لثانية  �ل���ف���رتة  يف  م��ت��ق��دم  م���رك���ز 
�ل��ع��ام بينما  �ل��رتت��ي��ب  ف��رت�ج��ع يف 
�لفرتة  �شبي�شتيان  �لفرن�شي  �نهي 
�لثانية حمتال �ملركز �لثالث.  وتاألق 
وليد  �لقطري  �ملت�شابق  �ل�شباق  يف 
��شتعاد  �ل����ذي  �ل�����ش��ر���ش��ن��ي  حم��م��ود 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �لبطولة  يف  ذك��ري��ات��ه 
عندما �نهي �ل�شباق وقتها يف �ملركز 
�لتاألق  يف  و����ش��ت��م��ر  ف���ع���ادة  �ل���ث���اين 
ه��ذ� �ل��ع��ام حم��رز� �مل��رك��ز �لثالث يف 
�لأ���ش��ق��اء يف  ليهدي  �ل��ع��ام  �لرتتيب 
ق��ط��ر ك��اأ���س �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث.  وجنح 
كامونت  �ملخ�شرم  �لفرن�شي  �لبطل 

ل��ودف��ي��ك جن��م ���ش��ب��اق��ات ف��ئ��ة و�قف 
حمرتفني يف �نتز�ع �ملركز �لر�بع يف 
�لرتتيب �لعام و�ل�شعود �أي�شا ومرة 
�آخري هذ� �لعام �إىل من�شة �لتتويج 
بعطائه  يعرف  �لريا�شي  �أن  ليوؤكد 

رغم تقدم �ل�شن.
 وعاد �ملركز �خلام�س يف �ل�شباق �إىل 
�ملت�شابق �لكويتي بدر وليد �لقناعي 
�لذي جمع 11 نقطة وجنح بالتايل 

يف �حل�شول على كا�س �ملركز �خلام�س 
و�ل�����ش��ع��ود م���ع �خل��م�����ش��ة �ل��ك��ب��ار يف 
و�ل�شاقة  �ل�شعبة  �ملناف�شات  نهاية 
جا�شم  حممد  مو�طنه  �حتل  بينما 
�ل�����ش��اد���س يف �لرتتيب  �مل��رك��ز  �ل��ب��از 
�أبطال  ن��ت��ائ��ج  �ب����رز  �ل���ع���ام.  وكانت 
وجنوم �لإم��ار�ت يف �ل�شباق ح�شول 
و�لألو�ح  �ل�شتعر��شات �حلرة  بطل 
�مل��ائ��ي��ة �ل���ط���ائ���رة )�ل���ف���الي ب����ورد( 

�ملرزوقي  جا�شم  حبيب  مانع  بطلنا 
على �ملركز �ل�شابع يف �لرتتيب �لعام 
يو�شف  د�ين  �ل��ل��ب��ن��اين  ج���اء  ب��ي��ن��م��ا 
�ل��ث��ام��ن وح�شل  �مل���رك���ز  خ����وري يف 
�ل�شعوديان مهند علي �شامل �لقثمي 
وط������ارق حم��م��د ن����ور ب���خ���اري على 
و�لعا�شر.  و�شجل  �لتا�شع  �ملركزين 
�لفال�شي  �شيف  �شيف حممد  بطلنا 
�لدر�جات  ع��ودة موفقة يف بطولت 

�مل��ائ��ي��ة وح��ق��ق �مل��رك��ز �حل���ادي ع�شر 
م���ت���ق���دم���ا ع���ل���ى ح����ام����ل �ل���ل���ق���ب يف 
علي حممد  بطلنا  �ملا�شية  �لن�شخة 
ي��و���ش��ف �ل��ل��ن��ج��اوي �ل���ذي مل يوفق 
ت�شدر  ب��ع��دم��ا  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���ف���رتة  يف 
�لأوىل  �لفرتة  نهاية  بعد  �ملناف�شات 
�نهي  لكنه  ب��اق��ت��د�ر  ت�شدرها  �ل��ت��ي 
وبالتايل  م��ت��اأخ��ر�  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�حتل �ملركز �لثاين ع�شر.  ويف باقي 
�لنتائج �ختل �شلمان �لعو�شي �ملركز 
�ملركز  �ملزروعي  عي�شي  و�حمد   13
14 و�شعود يو�شف �آل خوري �ملركز 
15 و�لكويتي حمود �مل�شيان �ملركز 
16 و�ل�شعودي �شامل �لقثمي �ملركز 
 18 �مل��رك��ز  �ملن�شوري  وخلف   17
و�لكويتي �حمد �لدو��س �ملركز 19 
وعلي   20 �ملركز  �ملن�شوري  وعتيق 
بن ثالث �ملركز 21 وحممد فرد�ن 
عبد�لعزيز  و�ل��ك��وي��ت��ي   22 �مل��رك��ز 
�لنجدي �ملركز 23 وماجد �ملرزوقي 
�ملركز  �ل�شام�شي  و�حمد   24 �ملركز 
25 وعبيد مبارك �ملركز 26 وخالد 
وحممد   27 �مل��رك��ز  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
بوربيع �ملركز 28 و�ل�شعودي يو�شف 

�لقثمي �ملركز 29.

 وعقب نهاية �ل�شباق مبا�شرة جرت 
�ملر�كز  �أ����ش���ح���اب  ت��ت��وي��ج  م���ر�����ش���م 
�خلم�شة �لأوىل على من�شة �لأبطال 
يف مقر نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ل��ب��ح��ري��ة ب��امل��ي��ن��اء �ل�����ش��ي��اح��ي وقام 
حممد عبد �هلل حارب ع�شو جمل�س 
خمي�س  غ��امن  ير�فقه  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
بتوزيع  �ل�شباق  ع��ام  م�شرف  �مل���ري 

�لكئو�س على �لفائزين.

35   
 �����ش����ارك يف ����ش���ب���اق دب�����ي مل����ار�ث����ون 
من  مت�شابقا   35 �ملائية  �ل��در�ج��ات 
�لأ�شقاء  تقدمهم  �لبلد�ن  خمتلف 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  من 
من �لكويت وقطر و�ململكة �لعربية 
�إ�شافة  ولبنان  وفرن�شا  �ل�شعودية 
�إىل جنوم وحمبي هذه �لريا�شة يف 

�لإمار�ت.

جناح كبري ل�شباق اخلري يف دبي

الكويتي العبدالرزاق بطل ماراثون الدراجات املائية
الفرن�شي �شبي�شتيان و�شيفا والقطري ال�شر�شني ثالثا

بطولة حتدي ايامي اك�س 30 االإمارات للكارتينج - اجلولتان 5 و6 على حلبة راك-تراك - راأ�س اخليمة

ثالث ذهبيات وثالثة األقاب ل�سائقي اأكادميية �سمان يف نهائي اك�س30 للكارتينج
ال�شائقون الثالثة يتاأهلون لتمثيل الدولة يف نهائيات بطولة العامل على حلبة لومان الفرن�شية للكارتينج

ت���وج جن���م �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي ل��رم��اي��ة �لأط���ب���اق م���ن �حلفرة 
�أمري  كاأ�س   “ بذهبية  �لكندي  جم��رن  بن  حمد  “�لرت�ب” 
قطر للرماية و�لقو�س و�ل�شهم “ �لتي �ختتمت �أم�س �لأول يف 

�لعا�شمة �لقطرية �لدوحة.
�ملركز  يف  ت��اله  طبقا   40 بر�شيد  �لنهائيات  �لكندي  وت�شدر 
حممد  �لقطري  وثالثا  طبقا   35 بر�شيد  �شكالزوين  �لثاين 

�لرميحي بر�شيد 28 طبقا .
�ل�شاد�س  و�حتل جنم منتخبنا �لوطني �شيف �ل�شام�شي �ملركز 
�ل��ع��ري��اين ووليد  �ل��ب��ط��ول��ة ك��ل م��ن ظ��اه��ر  .. فيما ���ش��ارك يف 

�لعرياين و�شط م�شاركة 28 لعبا .
�لنتيجة  ه��ذه  بتحقيق  �شعادته  ع��ن  جم��رن  ب��ن  حمد  و�أع���رب 

�لفرتة  ه��ذه  �ملنطقة خ��الل  ���ش��ادت  �ل��ت��ي  �لطق�س  رغ��م ح��ال��ة 
و�لتي عطلت من قدر�ت �لكثري من �لرماة وكانت ور�ء تو��شع 

�لأرقام .
�لقوي و�جلاد  تعد فر�شة لال�شتعد�د  �لبطولة  �أن  �إىل  منوها 
ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى �ل��ق��ان��ون �جل��دي��د خ��ا���ش��ة يف �ل��ن��ه��ائ��ي��ات قبيل 
�ألعاب  ودورة  ق��رب���س  يف  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

�لت�شامن �لإ�شالمي يف �لعا�شمة �لآذرية باكو.
ي�شار �إىل �أن حمد بن جمرن �أحد �لرماة �لأ�شا�شيني يف �شفوف 
�لرت�ب”   “ �حل��ف��رة  م��ن  �لأط��ب��اق  لرماية  �لوطني  منتخبنا 
�آ�شيا يف كاز�خ�شتان ولديه ر�شيد من  و�شبق له �لفوز بذهبية 

�لإجناز�ت �خلليجية و�لعربية .

ابن جمرن يتوج بذهبية رماية “الرتاب” يف مناف�سات كاأ�س اأمري قطر ذياب بن حممد بن زايد ي�سهد حفل تكرمي 
الفائزين بجائزة اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو

�شهد �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان م�شاء �م�س حفل تكرمي �لفائزين بجائزة 
�أبوظبي �لعاملية للجوجيت�شو �لذي �أقيم بفندق ق�شر �لمار�ت يف �أبوظبي.

وكرم �شموه �لفائزين باجلائزة بفئاتها �ملختلفة بح�شور �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد 
�آل نهيان ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة ومعايل �لدكتور �شلطان 
بن �أحمد �شلطان �جلابر وزير دولة و�شعادة عبد�ملنعم �ل�شيد �لها�شمي رئي�س �إحتاد �لإمار�ت 

للجوجيت�شو رئي�س �لإحتاد �لآ�شيوي و�لنائب �لأول لرئي�س �لإحتاد �لدويل.
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الفجر الريا�ضي

•• طهران - الفجر 

�ل��ث��ام��ن��ة و�لن�شف  �ل�����ش��اع��ة  �ل��ع��ني يف مت���ام  ي��دخ��ل 
 ، �أبوظبي  بتوقيت  م�شاء،  �لثامنة  ط��ه��ر�ن  بتوقيت 
حتدياً م�شريياً يف م�شو�ره �لقاري، وذلك عندما يحل 
�شيفاً على فريق نادي ذوب �آهن �أ�شفهان �لإير�ين، 
على ملعب فولد �شهر، �شمن �جلولة قبل �لأخرية 
�آ�شيا  �أبطال  دوري  مب�شابقة  �ملجموعات  مرحلة  من 
�لظهور  �إىل  �لزعيم  ويتطلع   .2017 �لقدم  لكرة 
�لقوي، �لذي ميكنه من �لعودة بالنتيجة �لإيجابية 
�ملناف�شة  لتعزيز حظوظه يف  �لإير�نية  �أ�شفهان  من 
�لثالثة  �ملجموعة  عن  �لتاأهل  بطاقتي  �إح��دى  على 
و�لتي يرتبع على �شد�رتها �لأهلي �ل�شعودي بر�شيد 
8 نقاط، يليه ذوب �آهن �أ�شفهان 7 و�لعني 6 و�أخري�ً 

بونيودكور �لأوزبكي بدون ر�شيد من �لنقاط.
 

املواجهة الرابعة 
حتمل مو�جهة �ليوم بني ذوب �آهن �لإير�ين و�لعني 
 4 �لرقم  �لقدم  لكرة  �آ�شيا  �أبطال  دوري  م�شابقة  يف 
�لن�شخة  يف  �لفريقني  جمع  لقاء  �أول  �نتهى  حيث   ،
بن  ه��ز�ع  ��شتاد  �شهده  و�ل��ذي  �مل�شابقة  من  �ملا�شية 
ز�ي����د ���ش��م��ن ذه����اب �ل����دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي بالتعادل 
�لرب�زيلي  �لإيجابي بهدف لكل فريق، �شجل للعني 
د�ي��ن��ف��ري�����س دوغ���ال����س ول�����ذوب �آه�����ن حم��م��د ر�شا 
�لفوز  م��ن  �لعني  �لإي���اب متكن  م��ب��ار�ة  ويف  عبا�شي، 
و�لكولومبي  ميونغ  يل  �جل��ن��وب��ي  �ل��ك��وري  بثنائية 

د�نيلو ��شربيال.
ويف �ملو�شم �حلايل متكن ذوب �آهن من �إعادة �شيناريو 
نتيجة �ل��ت��ع��ادل يف �ل��ذه��اب ول��ك��ن ه��ذه �مل���رة �شمن 
م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات ح��ي��ث �ن��ت��ه��ت �مل���ب���ار�ة بالتعادل 
�لإي��ج��اب��ي ب��ه��دف ل��ك��ل ف��ري��ق ع��ل��ى ����ش��ت��اد ه���ز�ع بن 
ز�يد، �شجل للعني �إ�شماعيل �أحمد وللفريق �لإير�ين 

جريي بينغ�شتون.  

اأمام  للقتال  اجلاهزية  اأمت  يف  العني  زوران: 
ذوب اآهن ملوا�شلة م�شواره القاري

�شدد �لكرو�تي، زور�ن ماميت�س، على �أهمية مو�جهة 
موؤكد�ً:  �لإي����ر�ين،  �أ�شفهان  �آه��ن  ذوب  �أم���ام  فريقه 
ب��ال��ت��ح��دي و�ل��ن��دي��ة بني  �ل��ذه��اب  �ت�شمت م��و�ج��ه��ة 
�ل��ف��ري��ق��ني، ب��ي��د �أن م���ب���ار�ة �لإي�����اب تعترب غ��اي��ة يف 
�لأهمية بالن�شبة للجانبني، وندرك �أن �ملناف�س فريق 
مميزين،  لع��ب��ني  �شفوفه  يف  وي�شم  ومنظم  ق��وي 
ولكننا �شنعمل على �إظهار �أف�شل ما لدينا من �أجل 
�لعودة �إىل �لعني بنتيجة �إيجابية ت�شهم يف ح�شولنا 

على �إحدى بطاقتي �لتاأهل عن �ملجموعة �لثالثة .
�حلظ  بو�قع  ��شطدمنا  �لذهاب  مبار�ة  يف  و�أك��م��ل: 
غري �جليد، لذلك �أمتنى �أن يقف �حلظ �إىل جانبنا 
�أمت �جل��اه��زي��ة لإظهار  نحن يف  �لإي���اب وع��م��وم��اً  يف 
روح �لقتال �أمام �ملناف�س على ملعبه وبني جماهريه 
وذلك من �أجل مو��شلة م�شو�ر �لتحدي يف �ملناف�شة 

�لقارية.
ل�شيناريو  توقعاته  م��دى  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  وتعليقاً 
�لإياب قيا�شاً باأخر مو�جهة جمعت �لفريقني باإير�ن 
و�لتي ح�شمها فريقه ل�شاحله بهدفني دون رد، قال: 
ل��ل��ف��ري��ق، ولكنني  يف ت��ل��ك �مل��و�ج��ه��ة مل �أك���ن م��درب��اً 
قوياً.  م��ردود�ً  �لعني  �لتي قدم فيها  �ملبار�ة  �شاهدت 
ويف �عتقادي �أن كل مو�جهة يخو�شها �لفريق متثل 
خمتلفة  وت��ك��ون  ل��الع��ب��ني  بالن�شبة  خ��ا���ش��اً  حت��دي��اً 
مت��ام��اً مهما ك��ان��ت �ل��ظ��روف، و�أك����رر لكم ب���اأن ذوب 

�آه���ن ف��ري��ق ج��ي��د وم��ن��ظ��م وي��ق��دم ك���رة ق���دم �شريعة 
وي�شم عنا�شر مميزة يف �شفوفه كمرت�شى تربيزي 
و�إح�����ش��ان ب��ه��ل��و�ن وغ��ريه��م��ا، ل��ذل��ك ي��ت��وج��ب علينا 
�إظهار �أف�شل ما لدينا. وتعليقاً على �شوؤ�ل حول عدد 
�لأبطال  دوري  يف  فريقه  ��شتقبلها  �لتي  �لأه����د�ف 
�إذ �أح���رز 8  �أرب���ع م��و�ج��ه��ات  باملو�شم �حل���ايل خ��الل 
ي�شم  �لفريق  �أن  برغم   ،7 و��شتقبل مرماه  �أه��د�ف 
لعبني على م�شتوى عاٍل يف خط �ملقدمة، قال: تلك 
�ملنا�شبة  �حللول  و�شع  �إىل  ن�شعى  �لتي  �مل�شكلة  هي 
�لأبطال فح�شب حتى  دوري  �شعيد  على  ولي�س  لها 
�لفريق  يعاين  �إذ  �لعربي،  �خلليج  دوري  م�شابقة  يف 
�مليد�ن  وو���ش��ط  �لظهر  خ��ط  ع��دي��دة يف  غيابات  م��ن 
�لو�شع  ن�شتطيع تغيري  و�لغالبية منهم دوليني ول 
�حلايل �شريعاً ولكننا عازمون على �لظهور �لقوي يف 

مو�جهة ذوب �آهن .
عمر  �إمكانيات  على  �لتعليق  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�ً 
ق���ال: حول  ود�ن��ي��ل��و،  ك��اي��و  ج��ان��ب  �إىل  عبد�لرحمن 
عنه  تتحدث  �إمكانياته  �أن  �أعتقد  عبد�لرحمن  عمر 
وكايو  �لقارة بال منازع،  �لأف�شل على م�شتوى  فهو 
���ش��اب مي��ت��ل��ك �لإم��ك��ان��ي��ات �لعالية  ل��وك��ا���س لع���ب 
و�ل��رغ��ب��ة يف �ل��ع��ط��اء و�ل�����ش��رع��ة و�ل��ط��م��وح وعندما 
مباريات  يف  �أد�ء  �أف�شل  يقدم  تركيزه  قمة  يف  يكون 
كرة �لقدم، �أما د�نيلو ��شربيال فقد قدم �لعام �ملا�شي 
�أد�ًء قوياً �شاهم من خالله يف �لفوز على ذوب �آهن، 
�أنه يف �ملو�شم �حلايل مل ي�شارك يف �لعديد من  بيد 
�لإيقاف  وكذلك  �لإ�شابة  ب�شبب  �لر�شمية  �ملباريات 
�أن يظهر يف مو�جهة ذوب  و�أمتنى  وه��و لع��ب جيد 

�آهن مب�شتو�ه �ملعروف .
 

يل مــيــونــغ: ال خــيــار اأمــامــنــا �ــشــوى الــفــوز يف 
اأ�شفهان

�أكد �لكوري �جلنوبي يل ميونغ جوو، لعب متو�شط 
و�لو�قع  حتٍدمهم،  �أم��ام  فريقه  �أن  �لعيناوي  �مليد�ن 
يوؤكد �أننا مطالبون بتحقيق �لفوز ل �شو�ه، �إذ� �أردنا 
من  �شن�شاعف  ل��ن  ل��ذل��ك  �ملناف�شة،  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
�أج���ل حتقيق  �أف�����ش��ل م��ا لدينا م��ن  ج��ه��ودن��ا ونظهر 

هدفنا.
وقال يل خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لتقدميي للمبار�ة: 
�إن �ل��ع��ني ع���ود ج��م��اه��ريه ع��ل��ى �ل��و���ش��ول ب��ع��ي��د�ً يف 
م�شابقة دوري �أبطال �آ�شيا، �لأمر �لذي ي�شاعف من 
م�شوؤولياتنا خ�شو�شاً يف ظل �لظروف �لتي يعي�شها 
�لفريق �أخري�ً لذلك نعد �جلميع بالعمل على متابعة 
مدى  وح��ول  �لآ�شيوية.  �لبطولة  يف  �لقوية  �لنتائج 
معرفته باإمكانيات خط هجوم ذوب �آهن، قال: �ملوؤكد 
�أن �لفريقني على معرفة جيدة باإمكانيات بع�شهما 
�لبع�س، �إذ تو�جها خالل مو�شمني ثالث مر�ت، وكرة 
�لقدم لعبة جماعية و�لفريق �لذي يود �لتفوق على 
يف  �ملطلوب  �لتو�زن  يحدث  �أن  عليه  ينبغي  مناف�شه 
جميع �خلطوط ولي�س �لهجوم على ح�شاب �لو�شط 
�أو �لدفاع وذوب �آهن فريق جيد ومنظم ولكننا جئنا 

�إىل هنا من �أجل �لعودة بالنقاط �لثالث . 

جمتنبى ح�شيني: �شخ�شية العني قوية داخل 
ملعبه وخارجه

�أكد �لإير�ين �شيد جمتبى ح�شيني، مدرب فريق ذوب 
�آهن �أ�شفهان �لإير�ين، على �شعوبة مو�جهة فريقه 
�أمام �لعني، مو�شحاً: �شخ�شياً �أمتنى �أن يقدم لعبو 
وحتقيق  ق���وي.  مناف�س  �أم���ام  �جل��ي��د  �لأد�ء  فريقي 
�أبطال  دوري  نهائي  ثمن  �إىل  �لتاأهل  ل�شمان  �لفوز 

�آ�شيا . ورد�ً على �شوؤ�ل حول �لأ�شلوب �لذي �شيو�جه 
ملعب  �شي�شت�شيفه  �للقاء  و�أن  خ�شو�شاً  �لعني  ب��ه 
ذوب �آهن، قال: لدينا تفا�شيل دقيقة جد�ً عن فريق 
يكون  عندما  يختلف  ل  مناف�شنا  �أد�ء  ولكن  �لعني، 
على �أر�شه �أو خارج ملعبه فهو يقدم كرة قدم جيدة 
ولديه �أ�شلوب و�شخ�شية قوية خ�شو�شاً خارج �أر�شه 
ويجب �أل نن�شى باأننا تعادلنا معه يف �لإمار�ت �لعام 
�ملا�شي ولكنه عاد وفاز علينا هنا لذلك �لعني فريق 

خطري جد�ً .
�شيعتمدها  �لتي  �حل��ل��ول  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  وتعليقاً 
لإيقاف خطورة �شانع �ألعاب �لعني عمر عبد�لرحمن، 
ق����ال: ن��ح��ن ع��ل��ى م��ع��رف��ة ج��ي��دة ب��اإم��ك��ان��ي��ات جميع 
�لتي  �ملعلومات  كافة  لعبينا  ومنحنا  �لعني،  لعبي 
�ملحتملة من لعبي  �إيقاف �خلطورة  �شتعينهم على 
ولكننا  �لفوز  على  �شنعمل  ونحن  �ملناف�س،  �لفريق 
��شتقبال  مطالبون بو�شع �لرتتيبات �ملطلوبة لعدم 
�أي هدف وذلك باإحد�ث �لتو�زن �ملطلوب بني جميع 

�خلطوط .
�لأوىل  �لوهلة  منذ  �لت�شجيل  �إىل  �شن�شعى  و�أك��م��ل: 
ولكن علينا �أن ندرك باأن �إحر�ز هدف مبكر ل يعني 
�أن �لأم��ور قد ح�شمت لأن��ه رمبا عزز من طموحات 
�مل��ن��اف�����س ف��ال��ع��ني ل��ي�����س م���ن �ل���ف���رق �ل��ت��ي ترت�جع 
معنوياتها ب�شهولة لأنه ي�شم عنا�شر مميزة ويعتمد 
 . �حلديثة  �ل�شريعة  �جلماعية  �ل��ق��دم  ك��رة  �أ���ش��ل��وب 
قال:  �ل��ي��وم،  مو�جهة  يف  �ملحتملة  �لغيابات  وح���ول 
علي  �للبناين،  �لالعب  جهود  �إىل  �لفريق  �شيفتقد 

حمام .

 مرت�شى تربيزي: �شن�شتغل نقاط ال�شعف يف 
خط الظهر

قال مرت�شى تربيزي، لعب فريق نادي ذوب �آهن، 
�لعني،  �أم��ام  �شتكون �شعبة  �أن مهمتنا  ندرك جيد�ً 
�أجل  �شنعمل من  �لقدم، ولكننا  �ملدجج بنجوم كرة 
�إح�����ر�ز �ل��ف��وز و�أمت���ن���ى ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي حا�شد 

مل�شاندة �لفريق يف مهمته �لآ�شيوية.
�أج��ل �حلد  �شيعتمدونه من  �ل��ذي  �لأ�شلوب  وح��ول 
م��ن خ��ط��ورة لع��ب��ي �مل��ن��اف�����س، ق����ال: �ل��ع��ني فريق 
كبري وظللنا خالل �لأيام �ملا�شية نعمل على حتليل 
مو�قع �لقوة و�ل�شعف يف �لفريق، و�لو�قع يوؤكد �أن 
لذلك  �لظهر،  �ل�شعف يف خط  نقاط  بع�س  هناك 
يتوجب علينا �لرتكيز عليها و��شتغاللها بال�شورة 

�ملطلوبة حتى نتمكن من حتقيق �لفوز.

العودة  على  قـــادرون  عبدالرحمن:  عمر 
بالنقاط الثالث من اأ�شفهان االإيرانية

نادي  فريق  قائد  عبد�لرحمن،  عمر  �ل���دويل  �أك��د 
�ل��ع��ني �مل��ت��وج ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل لع��ب يف ق���ارة �آ�شيا، 
�ل��ث��الث من  بالنقاط  �ل��ع��ودة  على  ق��ادر  فريقه  �أن 
جعلنا  �أننا  �حلقيقة  مو�شحاً:  �لإير�نية،  �أ�شفهان 
تقدمنا  على  �ملحافظة  بعدم  وذل��ك  �شعبة  مهمتنا 
�أمام �لأهلي �ل�شعودي يف �جلولة �ملا�شية، خ�شو�شاً 
نهاية  قبل  �لثاين  �لرتجيح  ه��دف  �أح��رزن��ا  �أن  بعد 
�ملبار�ة باأربع دقائق فقط، بيد �أننا مل نوفق يف ح�شم 

�لأمور بال�شورة �ملطلوبة .
�ملطلوب منا يف مو�جهة  م��ا  ن���درك ج��ي��د�ً  و�أك��م��ل: 
�أن �ل�شعور بامل�شوؤولية و�لعمل بروح  �ليوم، و�أعتقد 
�أف�شل  �إظهار  يف  �لكبرية  و�لرغبة  �لو�حد  �لفريق 
وبني  ملعبه  على  �لإي���ر�ين  �لفريق  �أم���ام  لدينا  م��ا 
�إىل  جماهريه �شيمكننا من حتقيق هدفنا و�لعودة 

د�ئماً  �لتوفيق  ويبقى  �لإيجابية  بالنتيجة  �لدولة 
�شوؤ�ل  على  وتعليقاً  �ل��ق��دي��ر.  �لعلي  �هلل  عند  م��ن 
على  �لقوية  للنتائج  �لعني  ح�شد  ور�ء  �ل�شر  حول 
�لذي  �مل��الع��ب �لإي��ر�ن��ي��ة، ق���ال: نحمد �هلل ك��ث��ري�ً 
وفقنا يف �إحر�ز �أف�شل �لنتائج يف �ملالعب �لإير�نية، 
خالل �ملر�حل �ملا�شية، بيد �أن �لو�قع يفر�س علينا 
نتائج  يف  �لتفكري  عن  بعيد�ً  �ملو�جهة  مع  �لتعامل 
جيد�ً  ن���درك  و�أن��ن��ا  خ�شو�شاً  �نتهت،  ق��د  م��ب��اري��ات 
مو�جهة  يف  ك��ب��رية  طموحات  ميتلك  �ملناف�س  ب���اأن 
�ل��ف��ري��ق��ني ومت���ث���ل حت���دي���اً جديد�ً  ب���ني  خم��ت��ل��ف��ة 
يعرتف  ل  �ل��ق��دم  ك���رة  و�ق���ع  وز�د:   . ل��ه  بالن�شبة 
بقدر  �ملتناف�شة  �ل��ف��رق  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ات  ت��اري��خ  بلغة 
يف  وجدية  ورغبة  عطاء  �لأك��رث  �لفريق  يكافئ  ما 
يف  �لتفكري  �أن  �أع��ت��ق��د  ول  نتيجة،  �أف�����ش��ل  حتقيق 
�لكفة  يرجح  د�ئماً  �ملو�جهات  تاريخ  نتائج  �أف�شلية 
�ل�شعور  مينح  رمب��ا  ب��ل  �ملطلوبة  �ل��دو�ف��ع  ميثل  �أو 
بالثقة �لز�ئدة، بيد �أننا ل نفكر يف �ملا�شي وهدفنا 
نوفق يف تقدمي  �أن  و�أمت��ن��ى  و��شح  لكم  ذك��رت  كما 
�لدولة  �إىل  �لعودة  من  ميكننا  �ل��ذي  �لقوي  �لأد�ء 
�إىل ثمن  �ل��ت��اأه��ل  م��ن حظوظنا يف  وي��ع��زز  ب��ال��ف��وز 
ع��م��وري حديثه  . و�خ��ت��ت��م  �لأب���ط���ال  ن��ه��ائ��ي دوري 
قائاًل: جئنا �إىل �إير�ن بهدف �لتاأهل ونحن منتلك 
ب��اإذن �هلل �لعلي �لقدير  �ملقدرة على حتقيق هدفنا 
و�لكل مطالب بالعمل على قلب رجل و�حد و�أمتنى 

�لتوفيق للفريق يف حتقيق �لنتيجة �ملطلوبة .

يف  التاأهل  على  حمتدمة  املناف�شة  اأن  اأكــد 
الثالثة

حماد: �لعني يتطلع �إىل �إنقاذ مو�شمه يف �لآ�شيوية
قال �شعادة حممد عبيد حماد ، ع�شو جمل�س �إد�رة 
���ش��رك��ة ن���ادي �ل��ع��ني ل��ك��رة �ل��ق��دم، م�����ش��رف �لفريق 
�لأول و�لرديف، كنا نتمنى �أن ندخل مو�جهة �ليوم 
على  حالياً  عليه  هو  مما  �أف�شل  و�شع  يف  و�لفريق 
�لقدم  �أن كرة  وقارياً، غري  �مل�شابقات حملياً  جميع 
�أحياناً  تكون  وظ��روف  مبعطيات  ترتبط  ما  د�ئ��م��اً 
غري م�شاعدة برغم �لأف�شلية �لو��شحة للفريق يف 
مبارياته مب�شابقتي �لدوري وكاأ�س رئي�س �لدولة �إل 
�أنه مل يحقق �لنتائج �لتي تت�شق مع �لأد�ء، وفرطنا 

يف �لكثري من �لنقاط.
�لأ�شعب  هي  �لو�شل  مو�جهة  كانت  رمب��ا  و�أك��م��ل: 
قد  كونها  �ملحلي،  �ل�شعيد  على  للفريق  بالن�شبة 
�مل�شاركة يف دوري �لأبطال يف  �لفريق فر�شة  تفقد 
على  وب��ن��اء  �ل��ق��اري��ة،  �مل�شابقة  م��ن  �ملقبلة  �لن�شخة 
ذلك تاأتي �أهمية مو�جهة ذوب �آهن �أ�شفهان و�لتي 
تعترب مبثابة �إنقاذ للمو�شم. وو�شف م�شرف فريق 
مرحلة  �شمن  بالأ�شعب  �لثالثة  �ملجموعة  �لعني 
موؤكد�ً:  �آ�شيا،  �أب��ط��ال  دوري  مب�شابقة  �ملجموعات 
حتى �لفريق �لأوزبكي و�لذي يتذيل �لرتتيب بدون 
فرق  م��ن  بكثري  �أف�شل  يعترب  �لنقاط  م��ن  ر�شيد 
وز�د:   . �لأخ��رى  باملجموعات  �لتاأهل  على  مناف�شة 
�ملناف�شة حمتدمة يف �ملجموعة �لثالثة على بطاقتي 
�لتاأهل �إىل ثمن �لنهائي، بني �لعني و�لأهلي وذوب 
مطالب  وه��و  و��شح  �لعني  وموقف  �أ�شفهان،  �آه��ن 
�لفريق  م��و�ج��ه��ة  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتيجة  بح�شد 
بنتائج غري  �لفريق مو�شمه  �شينهي  و�إل  �لإي��ر�ين 
مر�شية بالن�شبة لنا ومردود �أقل بكثري مما �عتدنا 
عليه خ�شو�شاً خالل �ملو��شم �خلم�س �ملتتالية و�لتي 

كان �لعني متو�جد�ً حتى �لأمتار �لأخرية.
ل��ن تكون  �ل��ي��وم  �ل��ع��ني يف مو�جهة  و�أك��م��ل: مهمة 

���ش��ه��ل��ة، خ�����ش��و���ش��اً و�أن���ه���ا �أم����ام ف��ري��ق ق���وي يت�شلح 
بعاملي �لأر�����س و�جل��م��ه��ور ومي��ت��ل��ك �ل��ف��ر���ش��ة يف 
�لفريق  �لتاأهل، ولكن تبقى ثقتنا كبرية يف لعبي 
و�جلهاز �لفني على حتقيق �لنتيجة �لقوية. وتعليقاً 
على �شوؤ�ل حول مدى تاأثري �لنتائج �لقوية للفريق 
معنويات  على  �لآ�شيوية  �لبطولة  يف  ملعبه  خ��ارج 
�لفريق، قال: �حلقيقة �أن �جليل �حلايل ظل يحقق 
ولكن  �لأب���ط���ال  دوري  م�شابقة  يف  م�شرفة  ن��ت��ائ��ج 
�أ�شبحت يف  جيع �ملباريات �لتي خا�شها يف �مل�شابقة 
حكم �ملا�شي ونحن ندرك �أن مناف�شنا قوي ومنظم 
ويتطلع �إىل رد �عتباره بعد �خلروج على يد �لعني 
من �لدور ثمن �لنهائي من �مل�شابقة �لعام �ملا�شي، 
ف�شاًل عن �أنه ميتلك حظوظ قوية يف �لتاأهل على 
�لرتتيب،  ج��دول  خريطة  على  �ل��ث��اين  �أن��ه  �عتبار 

لذلك مبار�تنا ل حتتمل �أي وجه غري �لفوز.
الفوز يف  اأجل  �شنقاتل من  اأحمد:  اإ�شماعيل   

اأ�شفهان
نادي  م��د�ف��ع فريق  �أح��م��د،  �إ�شماعيل  �ل���دويل  ق��ال 
�جلميع  �إن  �لقدم،  لكرة  �لوطني  ومنتخبنا  �لعني 
وح�شد  �لفوز  �أهمية  ون��درك  بامل�شوؤولية،  ي�شعرون 
�لنقاط �لثالث يف �أ�شفهان حتى نتمكن من �لتاأهل 
�إىل �ملرحلة �ملقبلة من �مل�شابقة �لقارية ونتمنى �أن 
نوفق يف حتقيق هدفنا حتى نعك�س �لوجه �مل�شرف 
لكرة �لقدم �لإمار�تية ون�شعد �جلماهري �لعيناوية.
و�أكد �إ�شماعيل �أحمد، �أن فريقه مر بظروف �شعبة 
�ل��ك��روي �حل����ايل، ع��ل��ى �ل�شعيدين  �مل��و���ش��م  خ���الل 
�لفرق  تخو�س  عندما  مو�شحاً:  و�ل��ق��اري،  �ملحلي 
�لكبرية حتدياتها مبختلف �مل�شابقات يف كل مو�شم 
من  و�خل����روج  �ل��ب��ط��ولت،  بح�شد  مطالبة  ت��ك��ون 
بيد  �لقدم،  كرة  و�رد يف  �أم��ر  �أحياناً  �ملناف�شة  �شباق 
�لتحديات و�شنحر�س على  �أهم  �أننا نخو�س حالياً 
منا يف  �مل��ط��ل��وب  لتحقيق  لدينا  م��ا  �أف�����ش��ل  �إظ��ه��ار 
�لفريق مطالباً  يكون  ل  �أحياناً  و�أكمل:   . �أ�شفهان 
�ملمتع بقدر ما هو مطالب بتحقيق  �لأد�ء  بتقدمي 
مو�جهة  يف  لنا  بالن�شبة  و�لأه���م  �لقوية،  �لنتيجة 
ذوب �آهن يتمثل يف �لفوز بعيد�ً عن ح�شابات �ملردود 
�لر�ئع وثقتنا يف بع�شنا �لبع�س كبرية وندرك جيد�ً 

�أن مهمتنا لن تكون �شهلة �أمام �لفريق �لإير�ين.
على  �لت�شجيل  يف  ه��و�ي��ت��ه  ح���ول  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
قال:  دف���اع،  كقلب  م��رك��زه  برغم  �ملناف�شني  مرمى 
�ل��ق��دم �حل��دي��ث��ة تعتمد ع��ل��ى عمل  ك���رة  �أن  �مل��وؤك��د 
�أدو�ر  ف��ه��ن��اك  �لأدو�ر  متكامل  �ل��ف��ري��ق  منظومة 
دف��اع��ي��ة و�أخ�����رى ه��ج��وم��ي��ة م��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق كل 
لع���ب ب�����ش��ف��وف �ل��ف��ري��ق، و�أح��ي��ان��اً ت��ك��ون �حلاجة 

�لقوة  ت��ع��زي��ز  يف  غ��ريه��م��ا  �أو  مهند  �أو  لإ���ش��م��اع��ي��ل 
�لثابتة  �ل�����ش��رب��ات  خ���الل  خ�����ش��و���ش��اً  �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
يف  يوفقني  �ل���ذي  �هلل  و�أح��م��د  �لركنية  و�ل��رك��الت 

ترجمة جهود زمالئي بالفريق يف بع�س �لأحيان .

 الزعيم يرتدي القمي�س االأبي�س يف مواجهة 
ذوب اآهن االأخ�شر 

ك�شف ع�شام عبد�هلل، �إد�ري فريق �لعني، عن �لزي 
و�لذي  �لبنف�شجي  باللون  �ملحدد  �لكامل  �لأبي�س 
�لليلة،  مو�جهة  يف  �لزعيم  به  يظهر  �أن  �ملقرر  من 
�أمام ذوب �آهن، وذلك على هام�س �لجتماع �لفني، 
�خلا�س باملو�جهة و�لذي �نعقد �شباح �أم�س بفندق 
د�فالت  �إ�شالموف  �ملبار�ة  مر�قب  برئا�شة  �أو�شمان 
ماند، وبح�شور م�شوؤويل �ملبار�ة وممثلي �لناديني.

�لأ�شفر  �لقمي�س  ع��ن  ع��ب��د�هلل  ع�شام  ك�شف  كما 
�لكامل حلار�س �ملرمى و�لأحمر لالإحماء، يف حني 
ك�شف مدير فريق ذوب �آهن عن �لقمي�س �لأخ�شر 
�لكامل، �أما حار�س مرمى �لفريق فتقرر �أن يرتدي 
�لقمي�س �لأزرق �لفاحت، ومت �ختيار �لأ�شفر �لفاحت 
قمي�شاً لالأحماء. وكان مر�قب �ملبار�ة قد �أ�شار �إىل 
�لبنف�شجي  عن  ب��دًل  للعني  �لأبي�س  �للون  �عتماد 
�شرينيفا�شان  �لهندي  بعد تدخل مر�قب �حلكام،   ،
�لغامق  �لأخ�����ش��ر  �للونني  ت��ق��ارب  بحجة  �شوري�س 
عن  �لك�شف  �لجتماع  خ��الل  مت  كما  و�لبنف�شجي. 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��امل��ب��ار�ة  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  ك��اف��ة 

�عتماد �لقائمة �لأولية للفريقني.
�آه����ن ح�����ش��ور �شبعة  وت��وق��ع م�����ش��وؤول��و ف��ري��ق ذوب 
مدرجات  على  م��ن  �ل��ف��ري��ق  مل�شاندة  م�شجع  �آلف 
�أل��ف م�شجع،  ل�12  �ل��ذي يت�شع  ف��ولد �شهر  ملعب 
يف حني �أكد ع�شام عبد�هلل ح�شور عدد غري حمدد 
�لدول  �شفار�ت  �لدبلوما�شي من  �ل�شلك  �أف��ر�د  من 

�لعربية ملوؤ�زرة �لفريق يف مبار�ة �ليوم.
 

يف  الزعيم  ملواجهة  �شرييالنكية  �شافرة   
اأ�شفهان االإيرانية

�إد�رة  مهمة  �ل��ق��دم،  لكرة  �لآ���ش��ي��وي  �لحت���اد  �أ�شند 
مبار�ة ذوب �آهن �لإير�ين و�لعني �إىل طاقم حتكيم، 
حكم  ب��ريي��ر�،  هتيكمكامنج  ب��ق��ي��ادة  ���ش��ريي��الن��ك��ي، 
�لأول  �مل�شاعد  �حل��ك��م  ن��ام��ال،  باليا  يعاونه  �شاحة 
وبار�شاين  �ل��ث��اين  �مل�شاعد  �حل��ك��م  باليثا،  ودي��ن��اي 
ر�ج���ار�ت���ن���ام، �حل��ك��م �ل���ر�ب���ع .  ك��م��ا ك��ل��ف �لحت���اد 
�لآ�شيوي، �إ�شالموف د�فالت ماند، من طاجيك�شتان 
�شرينيفا�شان  و�ل��ه��ن��دي  �مل���ب���ار�ة،  م��ر�ق��ب��ة  مبهمة 

�شوري�س، مبر�قبة �حلكام.

الزعيم يتحدى ذوب اآهن الإيراين يف مواجهة حتديد امل�سري

�لعا�شر يف دورة مونتي  �أحرز �ل�شباين ر�فايل ناد�ل �مل�شنف ر�بعا لقبه 
�لربت  بفوزه على مو�طنه  للما�شرتز،  �لأل��ف نقطة  دور�ت  ثالث  كارلو، 
ر�مو�س-فينول�س 6-1 و6-3 �لحد يف �ملبار�ة 

�لنهائية.
و�شيطر ناد�ل على �لدورة 
�لقاب  ث��م��ان��ي��ة  ب���اح���ر�زه 
 2005 ب��ني  متتالية 

يف  �أول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  �ل�شربي  ينهي  �ن  قبل  و2012 
حينها �حتكاره له بفوزه عليه يف نهائي 2013، قبل �ن ي�شيف �ل�شباين 

لقبه �لتا�شع يف 2016 على ح�شاب �لفرن�شي غايل مونفي�س.
وبات ناد�ل �أكرث �لالعبني �حر�ز� لاللقاب على �ملالعب �لرت�بية ر�فعا 
ر�شيده �ىل 50 لقبا، بعدما كان يتقا�شم �لرقم �ل�شابق مع �لرجنتيني 

غيريمو فيا�س.
و�شبق لناد�ل )30 عاما(، �مل�شنف �أول �شابقا، �ن بلغ نهائي بطولة ملبورن 
�ل�شرت�لية، �أوىل �لبطولت �لأربع �لكربى، ودورة ميامي �لمريكية هذ� 

�ملو�شم، �ل �نه خ�شر يف �ملرتني �أمام �ل�شوي�شري روجيه فيدرر.
و�أظهر �ل�شباين ر�مو�س-فينول�س تاألقه على �ملالعب �لرت�بية هذ� 
�ملو�شم، فبلغ دور �لأربعة يف دورتي كيتو �لكو�دورية وريو دي 
جانريو �لرب�زيلية ونهائي دورة �شاو باولو �لرب�زيلية 
بابلو  �لوروغ���وي���اين  �أم���ام  خ�شر  عندما 

كويفا�س.
ويف هذه �لدورة، 
�أخ�������������������������������رج 
�ل�������ش������ب������اين 
�ل����������ب����������ال����������غ 
�لعمر  م������ن 
ع�����ام�����ا،   29
�لنهائي،  �ىل  ط���ري���ق���ه  يف 
توما�س  و�لت�شيكي  �لول  م����ور�ي  �أن����دي  �ل��ربي��ط��اين 

برديت�س �لتا�شع.
�ملفتوحة،  نهائي بطولة فرن�شا  ربع  بلغ  �ن  ر�مو�س-فينول�س  وكان 
باكورة  يحرز  �ن  قبل   ،2016 يف  �لكربى،  �لرب��ع  �لبطولت  ث��اين 

�ألقابه يف دورة با�شتاد �ل�شويدية يف متوز/يوليو من �لعام ذ�ته.

لقب ثالث للكينية كيتاين مباراثون لندن نادال يحرز لقبه العا�سر يف مونتي كارلو 
حققت �لكينية ماري كيتاين فوزها �لثالث ب�شباق مار�تون لندن م�شجلة 
�ل�شباقات،  هذه  تاريخ  يف  توقيت  �أ�شرع  ثاين  وهو  �شاعتني،   2:17.01

متغلبة على �لثيوبية تريوني�س ديبابا بفارق ناهز دقيقة.
�لكيني د�نيال و�جن��ريو )24 عاماً( على  ف��از تفوق  �ل��رج��ال،  ول��دى 

�لثيوبي كينيني�شا بيكيلي.
عامي  ب��ه  ف��ازت  �ل��ذي  �ل�شباق  على  ع��ام��اً(   35( كيتاين  و�شيطرت 
2011 و2012 منذ بد�يته، و�بتعدت عن مناف�شتها ديبابا )31 
عاماً( �لخت�شا�شية يف �شباقي خم�شة �آلف وع�شرة �آلف مرت عند 

�لكيلومرت �لثالثني، �ذ توقفت ديبابا قلياًل ب�شبب �آلم يف �ملعدة.
�ي�شاً،  م��ر�ت  ثالث  نيويورك  مبار�تون  �لفائزة  كياتني  وت�شتعد 

لندن  يف  تقام  �لتي  �لقوى  لألعاب  �لعامل  بطولة  يف  للم�شاركة 
يف �آب/�أغ�شط�س، يف �شعيها �ىل تعوي�س �خفاقها يف �شباق 

��شت�شافتها  �لتي  �لوملبية  �للعاب  دورة  �ملار�تون يف 
لندن عام 2012، علماً �نها فازت عامذ�ك ب�شباق 

�ملار�تون �خلا�س باملدينة.
�لرقم  ر�دك��ل��ي��ف  ب���اول  �لربيطانية  وحت��م��ل 

�لقيا�شي يف �شباقات �ملار�تون )2:15.25 
ني�شان/�أبريل   13 يف  و�شجلته  �شاعتني(، 

2003 يف لندن.
و�جنريو  �لكيني  حقق  �ل��رج��ال،  ول���دى 
�شاعتني   2:05.48 ع�����ام�����اً(   24(
متغلباً  م�شريته(،  يف  �لف�شل  )�ل��رق��م 
ثو�ٍن،   9 ب��ف��ارق  بيكيلي  �لث��ي��وب��ي  على 
ي��ل��ي��ه��م��ا �ل��ك��ي��ن��ي ب���ي���د�ن ك����اروك����ي مع 

2:07.41 �شاعتني.
ويحمل �لرقم �لقيا�شي ل�شباق �ملار�تون 

 28 2:02:57 �شاعتني، �شجله يف  عند �لرجال �لكيني دني�س كيموتو 
مار�تون  يف   2014 �يلول/�شبتمرب 

برلني.



    
يتزوج عرو�سن يف زفاف واحد 

ن�شرت �شحيفة مريور �لربيطانية مقطع فيديو يظهر فيه عري�س 
�مر�أتني يف حفل زف��اف مت ت�شويره يف منزله يف  وهو يتزوج من 
�لعرو�شني،  مع  �ل�شيني  “ت�شانغ”  �ل�شيد  روؤي��ة  وميكن  �ل�شني. 
�لتقليدي، وتقفان  بينما ترتدي كلتاهما رد�ء �شيونغ�شام �لأحمر 
�لرجل  �للقطات  وتظهر  �حلفل.  بد�ية  يف  �لعري�س  جانبي  على 
�لبالغ من �لعمر 44 عاًما وهو يتزوج عرو�شني، حيث تقف �ل�شيدة 
“ت�شونغ” �إىل ي�شاره، وهما يحييان  “�شيه” على ميينه و�ل�شيدة 
و�لد �لرجل بالركوع �أمامه يف ممار�شة تقليدية تهدف للح�شول 
�لعائلة.  ل��دخ��ول  �لر�شمي  و�ل��ق��ب��ول  �لأ���ش��رة  كبري  مو�فقة  على 
قام  حيث  �حل��ف��ل،  م��ن  بامللل  ي�شعر  ك��ان  �لعري�س  �أن  يبدو  ولكن 
�لتقليدي  �لحتفال  �أقيم  �ملحمول.  هاتفه  على  مكاملة  با�شتقبال 
يف منزل �لعري�س يف قرية لونغزهوك�شني مبدينة فو�آن مبقاطعة 
فوجيان ب�شرق �ل�شني، ويف �لفيديو ميكن روؤية �حل�شد وهو يهتف 
ب�شوت عال �حتفاًل بالزفاف. وقد ورد �أن هذ� �لفيديو قد يكون 
ك�شر  قد  يكون  �ل��ذي رمبا  ت�شانغ،  �ل�شيد  على  له عو�قب وخيمة 
بع�س  �ل��زوج��ات. ولكن  تعدد  �لتي متنع  �ل�شينية  �ل��زو�ج  قو�نني 
يبدو، حيث  كما  يكن  �لزفاف مل  �أن حفل  زعمت  �ملُطلعة  �مل�شادر 
قالو� �إن �ل�شيد ت�شانغ و�ل�شيدة �شيه متزوجان ر�شمياً منذ �شنو�ت 
عديدة ولديهما �بن، و�أن �ل�شيدة �شيه �نف�شلت عن زوجها لأ�شباب 
�شحية وطلقته ر�شمياً يف �لعام �ملا�شي، ويف ذلك �حلني بد�أ ت�شانغ 
يو�عد �شديقته �جلديدة �شيه.  وعندما �أعلن عن رغبته يف �لزو�ج 
�أي�شاً  �لحتفال  �إىل  �ل�شابقة  زوجته  دع��ا  �جل��دي��دة،  حبيبته  من 

لأنهما مل يحظيا بزفاف عند زو�جهما قبل �شنو�ت.

عري�س �ساحر يطري بعرو�سه 
�شهدت مدينة �شفاق�س، جنوب تون�س، �أغرب عر�س ت�شهده �لبالد، 
حيث رفع �لعري�س “�ل�شاحر” عرو�شه حتى �شقف �شالة �لأفر�ح، 
�لتو��شل  مو�قع  يف  و�نت�شر  �ملدعوين.  ذه��ول  و�شط  بها،  و�لتحق 
�لجتماعي مقطع فيديو لهذ� �لعر�س بح�شور كبري من �ملدعوين 
يف �شالة �لأفر�ح، حتت نغمات �ملو�شيقى، بينما كان �لعري�س يرق�س 
دة،  �أوًل مع عرو�شه، ثم يف مرحلة ثانية ي�شعها على طاولة، متمدرّ
ثم يعمل على تنوميها، ويرفعها �شيًئا ف�شيًئا حتى �ل�شقف، وبعد 
و�شط  �أتيا،  حيث  من  وي��ع��ود�ن  معها،  �لنزول  على  يعمل  حلظات 
بن عمر،  �لعري�س حممد  وقال  �حلا�شرين.  وت�شفيق من  ذهول 
�أم: تدربت على هذ� �لعمل �ل�شاحر ب�شحبة  لإذ�عة موز�ييك �أف 
�مل�شتقبل على مدى عام كامل، وقد عمل معه فريق كامل  زوجة 

على �إجناز هذه �خلدعة �لتي �أر�د �أن ينفذها يف ليلة زفافه.
م�شرًي� �إىل �أنه كان يحلم بعمل مماثل منذ �شغره. و�أفاد �لعري�س 
�أنه حا�شل على بطاقة �حرت�ف فنيرّ يف �لألعاب �ل�شحرية، موؤكًد� 
 . �أن ما قام به بعيد عن �أعمال �ل�شحر و�ل�شعوذة و�لت�شال باجلنرّ
عن  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �لنا�شطني  من  عدد  وع��ربرّ 

�عتقادهم �أنرّ هذ� �لعمل يرقى �إىل درجة �ل�شحر و�ل�شعوذة.

قرية ل تدفن موتاها
ق �أن �شكان قرية من قرى �إندوني�شيا يتعاملون مع  هل ميكن �أن ُي�شدرّ
موتاهم كما لو �أنهم �أحياء، يحتفظون بجثثهم، ويجلبون لهم �لطعام 
حيث  ت��ور�ج��ان  �مل�شماة  �ل��ق��ري��ة  يف  حقيقي..  ه��ذ�  لكن  و�ل�شجائر؟ 
�لأحياء ل تنقطع �شلتهم بالأمو�ت من خالل هذه �لطقو�س �ملتو�رثة 
�لعتقاد  يظل  �لقرية،  يف  �ل�شخ�س  ميوت  �أن  وبعد  جيل.  بعد  جيال 
�إمنا هو مري�س، يعاين من علة ما ف�شلته عن �لعامل  باأنه مل ميت 

�خلارجي، فاأمر �لت�شييع و�جلناز�ت عندهم قد ي�شتغرق كل �لعمر.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�سيعة حت�سل على جن�سية ووظيفة ومنحة 
�أعلنت �خلطوط �جلوية �لرتكية، �أنها �شتتكفل بتعليم وتوفري فر�شة عمل للطفلة كاديجو �لتي ُولدت على منت 

�إحدى رحالتها �لقادمة من غينيا يف �ل�شابع من �أبريل ني�شان �جلاري.
وقال "�إكار �أيجاي" رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة، يف ت�شريحات �شحفية : هذه �لطفلة ُولدت على منت طائرتنا، 

و�شنبذل ق�شارى جهدنا من �أجل �شمها �إىل كو�درنا يف �خلطوط �لرتكية عند بلوغها �شن �لعمل .
و�أ�شاف �أيجاي: نحن �شعد�ء ل�شتقر�ر وحت�شن �لو�شع �ل�شحي للر�شيعة كاديجو و�أمها حالياً، و�شنعر�س عليها 

دعمنا حال �شعورها باأية �حتياجات خالل �لأيام �ملقبلة. 
ولفت �مل�شوؤول �لرتكي �إىل �أن �ل�شركة �شتتو��شل مع �جلهات �ملعنية ملنح كاديجو �جلن�شية �لرتكية، حال تلقيها طلباً 

بذلك من طرف �أ�شرتها.
و�شعدت �لفرن�شية من �أ�شل غيني ديابي نايف، و�لدة كاديجو، �إىل طائرة �خلطوط �جلوية �لرتكية �ملتوجهة من 
�لعا�شمة �لغينية كوناكري �إىل �إ�شطنبول عرب و�غادوغو عا�شمة بوركينا فا�شو، دون �أن تخرب �أفر�د �لطاقم باأنها 

حامل يف �شهرها �لتا�شع.
�آلم �ملخا�س نايف، وهرع طاقم �لطائرة مل�شاعدتها، ومل مير وقت  �إقالع �لطائرة، باغتت  وبعد فرتة ق�شرية من 
ق�شري حتى متت عملية �لولدة بنجاح، لتخرج كاديجو �إىل �لدنيا على منت �لطائرة، و�شط ده�شة و�شعادة �لركاب.
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مالين امل�ساهدات ل�ساكريا املزيفة
فيديو  مقطع  ت���د�ول  �لجتماعي  �لتو��شل  ل�شبكات  م�شتخدمون  �أع���اد 
�ملطربة  �شخ�شية  فيها  ��دت  ج�����شرّ �ل��ت��ي  قندلفت  دمي���ة  �لنجمة  لإط��الل��ة 
م�شرح  على  ��شتعر��شية  غنائية  ل��وح��ة  خ��الل  م��ن  ���ش��اك��ري�  �لكولومبية 

برنامج "�شكلك م�س غريب".
و�رتدت �لفنرّانة �ل�شوريرّة مالب�س م�شابهة ملا �رتدته �شاكري� يف فيديو كليب 
طريقة  تقدمي  على  حر�شت  كما   ،Whatever Whenever �أغنيتها 

�لرق�س �خلا�شة بالفنرّانة �لعاملية.
قت �شعبية و��شعة يف خمتلف حلقات "�شكلك م�س  وكانت �إطاللة قندلفت حقرّ
�إذ ح�شد فيديو �لإطاللة  �أدرّت �شخ�شية �شاكري�،  غريب"، بخا�شة عندما 
منذ  "يوتيوب"،  موقع  على  م�شاهدة  ماليني   3.75 من  �أك��رث  �لأن  حتى 
�لعر�س يف �ملو�شم �ل�شابق �لذي متيرّزت فيه قندلفت. ويف �لفيديو ��شتغلت 
دمية موهبتها �خلا�شة يف �لتمثيل، �إ�شافة �إىل �أدو�تها يف �إظهار تفا�شيل 
وحركة  فعل  ورد�ت  �شوت  م��ن  مفاتيحها  جميع  و��شتعمال  �ل�شخ�شيات 

و�ك�ش�شو�ر�ت ومكياج و�شعر وغريها، فنجحت ب�تقم�س �شخ�شية �شاكري�.

قتل زوجته باأب�سع الطرق اأمام اأطفالها
�أقدم مز�رع يف �ملغرب على �رتكاب جرمية ب�شعة، حيث قام باإحر�ق زوجته 

�أمام �أطفالهما �لأربعة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 3 و7 �شنو�ت.
�إف����ر�ن ويف  م��ن مدينة  ق��ري��ة قريبة  م��ن  ه��و  �مل����ز�رع  ف���اإن  �لتفا�شيل،  ويف 
�لثالثينيات من عمره، ومدمن على تناول �ملخدر�ت، و�عتاد �شرب زوجته 
و�أطفاله د�ئًما، وب�شبب �شيق �لزوجة بت�شرفاته �أبلغت �ل�شرطة عنه �أكرث 
من مرة كان �آخرها غد�ة وقوع �جلرمية، يوم �لثالثاء �ملا�شي، وفًقا ملوقع 

.”24 “�ليوم 
وبعد تقدميها �لبالغ، عادت �لزوجة و�أطفالها �لأربعة �إىل �لبيت، ف�شاألها 
�ل�شرطة  قامت  فيما  جتيبه،  �أن  فرف�شت  منه،  خروجها  �شبب  عن  �ل��زوج 

با�شتدعائه لحًقا. 
�لتي  زوجته  يعنرّف  ف��ر�ح  غ�شًبا،  ��شت�شاط  �لبيت  �إىل  �ل��زوج  ع��اد  وعندما 
تكربه بثالث �شنو�ت قبل �أن يح�شر �لبنزين وي�شكبه على ج�شدها وي�شعل 

�لنري�ن فيها �أمام �أطفالها.
وبعد �شماع �شر�خ �لزوجة و�أطفالها، تدخل �جلري�ن، �لذين وجدو� �لنري�ن 
ونقلوها  فيها  �مل�شتعلة  �للهب  �أل�شنة  �إخماد  �لتهمت ج�شدها، فحاولو�  قد 
�إىل �مل�شت�شفى لكنها فارقت �حلياة هناك متاأثرة باحلروق �خلطرية �لتي 

�أ�شيبت بها.
يف حني متكن �جلري�ن من �لإم�شاك باجلاين وت�شليمه لل�شلطات.

»جهاد ناعم« تنال الكومار 
الذهبي يف تون�س 

ف����ازت رو�ي����ة ج��ه��اد ن��اع��م للكاتب 
بجائزة  �مل��������وؤدب  ع��ي�����ش��ى  حم���م���د 
�ل���ك���وم���ار �ل���ذه���ب���ي �إح�������دى �أب�����رز 
�جلو�ئز �لأدبية يف تون�س وقيمتها 
�آلف  �أرب��ع��ة  نحو  دي��ن��ار  �آلف   10
دولر. جاء �لإعالن عن فوز جهاد 
ناعم �ل�شادرة عن د�ر زينب للن�شر 
توزيع  ح��ف��ل  خ���الل  �لأول  �أم�������س 
لالأعمال  ت��ق��دم  و�ل���ت���ي  �جل���ائ���زة 

�ل�شادرة بالعربية و�لفرن�شية.
غري  هجرة  رحلة  �ل��رو�ي��ة  تتناول 
�شرعية بطلها ن�شال فتح �هلل �لذي 
برفقة  �إي��ط��ال��ي��ا  �إىل  ب��ح��ر�  يتجه 
و�ملغرب  وليبيا  تون�س  م��ن  �شبان 
وتتعر�س  و�ل�����ش��ن��غ��ال.  و�جل���ز�ئ���ر 
�لعنف  بينها  من  لق�شايا  �لرو�ية 

و�لإرهاب و�لف�شاد.
ت�شكلت جلنة �لتحكيم من م�شعودة 
ور�شا  �خلليفي  ونزيهة  بوبكر  بن 
و�ملن�شف  �لكايف وحممد حمجوب 
�لتحكيم  جلنة  وقالت  �لوهايبي. 
يف م�شوغات منح �جلائزة : تذهب 
�جلائزة �إىل جهاد ناعم �لتي جمع 
�لكتابة  جمالية  ب��ني  كاتبها  فيها 
ودق�������ة �مل���ع���م���ار �ل�����رو�ئ�����ي وث�����ر�ء 
�مل��و����ش��ي��ع وك��ث��اف��ة �لأح�������د�ث مع 
�لقدرة على �لتخيل وعمق �لروؤية 
يف  تتنزل  �لتي  و�لفل�شفية  �لفنية 

مر�رة �لر�هن باأزماته وماآ�شيه.
جائزتها  �لتحكيم  جلنة  ومنحت 
�ل�شادرة  �لأع���م���ال  ع���ن  �خل��ا���ش��ة 
�لقلب  ���ش��ف��ري  ل���رو�ي���ة  ب��ال��ع��رب��ي��ة 
ذهبت  فيما  رزي���ق  �أم��ي��ن��ة  للكاتبة 
حمد�ن  ل��رو�ي��ة  �لكت�شاف  ج��ائ��زة 
و�ل�����زم�����ان ل��ل��ك��ات��ب �حل���ب���ي���ب بن 

حمرز.

احلمار الذكي يحظى 
مبالين امل�ساهدات

مقطع  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  تناقلت 
ف���ي���دي���و ط����ري����ف، ت��ظ��ه��ر ف���ي���ه جم���م���وع���ة من 
�حلمري، وهي تقفز فوق �شور مزرعة يف �شمال 
مع  يتعامل  �أن  �أح��ده��ا  يقرر  �أن  قبل  �إيطاليا، 

�ملوقف على طريقته.
ويظهر يف �لفيديو، كيف يقفز �ثنان من �حلمري 
�آخر�ن  بقي حمار�ن  من فوق �حلاجز، يف حني 
ي��ت��ج��اوز�ن �حلاجز،  ك��ي��ف  ي��ف��ك��ر�ن  يف �خل��ل��ف 
وتقدم �أحدهما ليتفح�شه، ومن ثم قام باإبعاده 
و�أمام  �أم��ام��ه  �ل��ط��ري��ق  فا�شحاً  ف��م��ه،  بو��شطه 

زميله للعبور خارج �ملزرعة.
�لتو��شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �ل��ف��ي��دي��و  ن�����ش��ر  وم���ن���ذ 
 38 من  باأكرث  حظي  "في�شبوك"،  �لجتماعي 
مليون م�شاهدة، ومتت م�شاركته �أكرث من 900 

�ألف مرة.

اإنقاذ ر�سيع دفن حيًا 
يف و�قعة غريبة من نوعها، دفنت �م��ر�أة ر�شيعها يف قرب 
ب����ادوك مبقاطعة  ب��ل��دة  ب��ال��ق��رب م��ن م�����ش��ت��ودع يف  �شحل 
م�شرعه،  ليلقى  وتركته  �أفريقيا،  بجنوب  ناتال  كو�زولو 
وب��ع��د ث��الث��ة �أي���ام م��ن دف��ن��ه مت �إن��ق��اذ �ل��ر���ش��ي��ع. وح�شب 
�أخ�شاب  م�شنع  عمال  عرث  �لربيطانية،  م��ريور  �شحيفة 
و�شط  �أ���ش��ف��ل  بكائه  ���ش��وت  �شمعو�  بعدما  �لر�شيع  على 
�لعمر  من  �لبالغة  �لأم  �أخذتها  �لتي  و�لأخ�شاب  �لرمال 
�لتي  بال�شجة  �لأم  �مل�شنع. وعندما علمت  عاًما من   25
�أثارتها، �عرتفت �أن �لر�شيع �بنها، و�أخربت �ل�شرطة باأنها 
�إجنابها  يرف�شو�  ل  كي  و�لديها  من  خوًفا  هناك  تركته 
مرة �أخرى. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أنه مت و�شع �لر�شيع 
يت�شح  ومل  �إقليمي،  مب�شت�شفى  �ملركزة  �لعناية  وحدة  يف 
بعد ماهية �لتهم �ملوجهة �إىل �لأم، وما �إذ� كانت �شتجتمع 
بطفلها مرة �أخرى. يذكر �أن هذ� هو �لطفل �لثاين لتلك 

�ل�شيدة، حيث يبلغ عمر �بنها �لأكرب 4 �أعو�م.

يلقيان ابنهما من نافذة �سقتهما لإنقاذه من حريق
�شنو�ت  �شبع  يبلغ  �ل��ذي  �بنهما  �إيطاليان  زوج���ان  �أل��ق��ى 
لإن��ق��اذه من حريق،  يائ�شة  �ملنزل يف حماولة  نافذة  من 
وكالة  ونقلت  خ��ط��رية.  باإ�شابات  �إ�شابته  �إىل  �أدى  مم��ا 
لالإطفاء  �ملحلية  �لإد�رة  عن  "�أن�شا"  �لإيطالية  �لنباء 
�شباحاً  �لثالثة  �ل�شاعة  ح��و�يل  وق��ع  �حل��ادث  �إن  قولها، 
�لرئي�شي  ج��ن��وة  ميناء  ���ش��و�ح��ي  على  كا�شيال،  ب��ل��دة  يف 
�شمال غرب �إيطاليا. ونقل �ل�شبي �إىل �مل�شت�شفى يف حالة 
حرجة، لإ�شعافه من �إ�شابات خطرية يف �لر�أ�س و�أعر��س 
لإ�شابات،  �أي�����ش��اً  و�ل����د�ه  ���س  وت��ع��ررّ �ل���دخ���ان.   ��شتن�شاق 
عندما قفز� من �رتفاع حو�يل خم�شة �أمتار، من �شقتهما 
يف �لطابق �لثاين. وتعر�س �لأب �لي�شيو فر�يتا لك�شر يف 
�لعظام، بينما تعر�شت �لأم فين�شينز� �شان�شون لإ�شابات 
�لغ�شيل.  ن�شر  �أ���ش��الك  على  �شقطت  خ��ط��ورة، حيث  �أق��ل 

ونقل �لثنان �أي�شاً �إىل �مل�شت�شفى. 
وي�شتبه رجال �لإطفاء يف �أن �حلريق �ندلع ب�شبب موقد 
�إك�س. �شيكولو  "�إل  �شحيفة  ونقلت  ب��الأخ�����ش��اب.  يعمل 

�آي.�إك�س" �ملحلية عن �أحد �جلري�ن قوله، �إنها كانت ليلة 
باردة، حيث ز�دت درجات �حلر�رة عن �ل�شفر بقليل. ومل 

تكن �ل�شقق �لأخرى يف �ملبنى ماأهولة بال�شكان. 

يقود دراجة ل�1450 كيلومرتًا يف 58 �ساعة
 1450 مل�شافة  در�جته  زورل  جاكوب  �لنم�شاوي  �ملغامر  قاد 
�أعلن  ح�شبما  ون�شف،  يومني  نحو  يف  كوبا  عرب  كيلومرت�ً 
 58 �لنم�شاوي  �لريا�شي  و�حتاج   . له  �ملر�فق  �لدعم  فريق 
بونتا دي ماي�شي يف  �لرحلة من  �شاعة و48 دقيقة لإكمال 
�أق�شى �شرق �جلزيرة �لكاريبية �إىل كابو دو �شان �أنطونيو يف 
�لغرب. وت�شبب �لتحدي �لقوي يف �إ�شابة �لدر�ج �لنم�شاوي 
)28 عاماً(، �لذي مل ياأخذ �شوى فرتتي ر�حة ق�شرية للنوم، 
بالهلو�شة و�أمل يف �لع�شالت، كما تقياأ قبل 150 كيلومرت�ً 
�ل��در�ج��ة عدة  �إ�شالح مقود  �إىل هدفه.  ومت  �لو�شول  من 
مر�ت. وكان زورل يخطط يف �لبد�ية للقيام بهذ� �لتحدي 
يف كوبا يف عام 2015 لكنه ��شطر �إىل �إلغاء �ملحاولة، بعدما 
نقله  �لتدريب يف هافانا، ومت  �ل�شنك خالل  �أ�شيب بحمى 
�أنا  يوم �جلمعة:  بعد مار�ثون  زورل  وق��ال  �مل�شت�شفى.   �إىل 

ممنت للغاية �أنني �نتهيت �أخري�ً من هذ� �مل�شروع.  

اإط�اللة اإلي�س�ا ت�طغى 
عليه�ا الأن�وث�ة

بدت �إلي�شا خالل م�شاركتها �شهرة بولغاري يف مدريد بغاية �لأنوثة حيث �ختارت 
�جلاكيت  ف��وق  و�أ�شافت  خ�شره.  على  من�شدًل  �لفاحت  �لزهري  باللون  ف�شتاناً 
باللون �لنيود �أي�شاً لياأتي خيارها منا�شباً، نظر�ً لأنرّ هذ� �لنوع من �لألو�ن يليق 

بب�شرتها.
ورغم �أنرّ لوك �إلي�شا جاء �أنثوياً للغاية، �إل �أنرّه كان ليكون �أكرث جاذبية لو متكن 
�لف�شتان من �إظهار تفا�شيل ج�شمها �أكرث. ولتكتمل �إطاللتها، �إختارت �لفنانة 
�للبنانية ت�شريحة �شعر ومل�شات مكياج تتما�شى مع �أزيائها وت�شفي رقة وجاذبية 
على �إطاللتها. كما �ختارت جموهر�ت فاخرة بر�قة وحقيبة يد ذهبية �للون مبا 

يتنا�شب مع مظهرها.

نائب الرئي�س االأمريكي مايك بين�س وزوجته كارين ينظران البنتيهما اأودري و�شارلوت وهما تغذيان كنجارو ُيدعى 
)رويرتز( باأ�شرتاليا.  �شيدين  يف  تاروجنا  حيوان  حديقة  اإىل  زيارة  "بيني" خالل 

العثور على طفل 
اختطف قبل 27 عاًما

 ”ChinaDaily“ وك��ال��ة  ذك����رت 
ب���اي���دو،  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �مل���ج���م���وع���ة  �أن 
�ملتخ�ش�شة يف �إبد�ع خدمات �لويب، 
�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �شخ�س  مت��ك��ن��ت م���ن 
مب�شاعدة  ع���اًم���ا   27 م��ن��ذ  م��ف��ق��ود 

�لذكاء �ل�شطناعي.
�ل�شني  يف  بايدو  خ��رب�ء  و��شتخدم 
برنامج �لتعرف على �لوجه، لتحديد 
مع  بالتعاون  �ل�شخ�س،  هذ�  موقع 
 baobeihuijia.com جمموعة 
عن  بالبحث  تهتم  �ل��ت��ي  �خل��ريي��ة، 
�لأ����ش���خ���ا����س �مل���ف���ق���ودي���ن. ووج����د 
ا يدعى فو غوي،  �خلرب�ء �أن �شخ�شً
على  مو��شفاته  تنطبق  ع��ام��ا   33
ل���دى خروجه  �خ��ت��ط��اف��ه  ط��ف��ل مت 
من �ملدر�شة يف عام 1990. وح�شب 
 sputniknews م���وق���ع  ت��ق��ري��ر 
كان  �ل�شبت،  �ل��ي��وم  ن�شر  �لفرن�شي 
�لطفل فو غوي، مثل �أف��ر�د �أ�شرته 
موؤ�ش�شة  ل��دى  م�شجاًل  �حلقيقية، 
ب���اي���دو، ح��ي��ث  ن�����ش��ر ف���و غ���وي ذ�ت 
يوم �شورة له وهو يف �شن �ل�10، يف 
حني كانت �لأ�شرة ت�شعى يف �لبحث 
عن �ل�شبي بو��شطة �شورة له وهو 
يف �شن �ل��ر�ب��ع��ة. وق��د ق��ارن �لذكاء 
وتاأكدت  �ل�����ش��ورت��ني  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�ل������رو�ب������ط �لأ�����ش����ري����ة م����ن خ���الل 
�ختبار �حلم�س �لنووي. وت�شتخدم 
قاعدة  ب��اي��دو  �ل�شينية  �مل��ج��م��وع��ة 
لتح�شني  �شورة  مليون   200 ت�شم 
نظام �لتعرف على �لوجوه. و�قرتح 
�إن�شاء  يل،  روب���ن  �ل�����ش��رك��ة،  رئ��ي�����س 
تت�شمن  م��رك��زي��ة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
�ملفقودين  �لأط��ف��ال  ع��ن  معلومات 
م��ن �أج����ل �مل�����ش��اع��دة يف �إع�����ادة بناء 

�لعديد من �لأ�شر.

تواأم تزوجتا تواأما وحملتا يف الوقت ذاته
 قالت �شحيفة "ديلي ميل" �إن �شقيقتني تزوجتا 
زف����اف جماعي،  م��ت�����ش��اب��ه��ني يف ح��ف��ل��ة  ���ش��ق��ي��ق��ني 
�لوقت  يف  وح��م��ل��ت��ا  ذ�ت����ه،  �ل���زف���اف  ث���وب  ولب�شتا 
ذ�ت����ه، وت�����ش��رتك �ل��ع��ائ��ل��ت��ان يف �ل��ب��ي��ت �مل��ك��ون من 
ث���الث غ���رف. وي�����ش��ري �ل��ت��ق��ري��ر، �ل���ذي ترجمته 
ت�شولد�شبيك  �ل�شقيقني  �أن  �إىل  "عربي21"، 
�ل�شقيقتني  م��ن  ت��زوج��ا  توربينجويل  وت��ورب��ي��ك 
ب��ن��ازوروف��ا يف حفلة زفاف  و�أي��ي��م  �أ���ش��ي��ل  �ل���ت���و�أم 
جماعي، لفتا �إىل �أن �لأربعة �لتقو� بعدما �لتقى 

ت�شولد�شبيك بو�حدة من �ل�شقيقتني يف حمل.
ت�شاركتا  �ل�شقيقتني  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وتلفت 
ت��و�أم، وحملتا يف  ذ�ت��ه، ثم تزوجتا من  يف �لرحم 
�لوقت ذ�ته، م�شري� �إىل �أن مالمح �لت�شابه لي�شت 
يف �لولدة �أو �حلمل، ول يف ذكرى �لزو�ج فقط، بل 
يف �ملهنة �أي�شا، فكال �ل�شقيقني يتدربان لي�شبحا 
طبيبني بيطريني، �أما �ل�شقيقتان �لتو�أم فتدر�شان 
لت�شبحا مدر�شتني، حيث يعرتف �ل�شقيقان باأنه 

من �ل�شعب �أحيانا �لتفريق بني �ل�شقيقتني.
بد�أ  عندما  ب���د�أت  �ل��ع��الق��ة  ب���اأن  �لتقرير  ويفيد 

�ل�شقيقتني  �إح���دى  م��ع  باحلديث  ت�شولد�شبيك 
�أخ��ت، و�شعر  لها  �إن كان  و�شاألها مازحا  يف حمل، 
�أنهما  وو�شحت  نعم،  له  قالت  عندما  بال�شدمة 
ت�شولد�شبيك،  ع���ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وت��ن��ق��ل  ت�������و�أم. 
مع  وك��ن��ت  �شقيقة،  لها  ك��ان��ت  �إن  �شاألتها  ق��ول��ه: 
و�أ�شاف:  ت��و�أم،  �إنهما  �أخي، وده�شت عندما قالت 
�لأمور  وب��د�أت  باحلديث  فاأخذنا  تو�أما  كنا  لأننا 
كثري�  ف��اإن��ه  �لتقرير،  وبح�شب  لح��ق��ا.  بالتطور 
ما مزح �ل�شقيقان بينهما باأن هناك �شببا لأنهما 
بقيا عازبني بانتظار �لتو�أم �أ�شيل و�أييم، لفتا �إىل 
�أنهما يحتفالن �لآن بعامني على زو�جهما وحمل 
�لعائلتني  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وت��ن��وه  زوجتيهما. 
�إقليم  �أك��ت��او� يف  و�ح��د يف مدينة  بيت  تعي�شان يف 

مانغي�شتاو يف جنوب غرب كاز�خ�شتان.
وي����ورد �ل��ت��ق��ري��ر ن��ق��ال ع��ن ت��ورب��ي��ك )23 عاما( 
بني  �لتفريق  ن�شتطع  مل  �ل��زف��اف  خ��الل  ق��ول��ه: 
مت�شابها،  مكياجا  و�شعتا  �أنهما  خا�شة  زوجتينا، 
و�أييم  ت�شولد�شبيك  لدى  �أً�شبح  �أن��ه  �إىل  م�شري� 

ولد، �أما توربيك و�أ�شيل فرزقا ببنت.


