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اأزمة تركيا وهولندا ملزيد من الت�صعيد
اأملانيا: اأنقرة تلعب دور ال�سحية للتاأثري على اال�ستفتاء

•• ��سطنبول-�أ ف ب:

هولندا  حيال  لهجته  اأم�س  اردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  �صعد 
معمقا االزمة مع اأوروبا يف اأوج حملته لت�صجيع الت�صويت بنعم يف ا�صتفتاء 
الهاي  من  ح��ادا  ردا  ا�صتدعى  ما  �صالحياته،  تو�صيع  حول  املقبل  ال�صهر 
وبرلني. وبعدما توعد باجراءات جديدة �صد هولندا غداة االعالن عن 
�صل�صلة عقوبات دبلوما�صية ردا على منع وزيرين من امل�صاركة يف جتمعات 
تاأييد له على ارا�صيها، ندد اردوغان مبا و�صفه ارهاب دولة ومل يرتدد يف 
التطرق اىل جمزرة �صريربينت�صا النتقاد عدم متكن اجلنود الهولنديني 
من منعها. وقال اردوغان يف كلمة مليئة بالتحدي يف انقرة ان الت�صويت 
ب�نعم يف اال�صتفتاء املرتقب على تو�صيع �صالحياته والذي �صيجري يف 16 

ني�صان ابريل، ي�صكل اأف�صل رد على اعداء تركيا.
وا�صاف اردوغان ال�صرر االكرب هو الوروبا واالحتاد االوروبي من ارهاب 

الدولة التي اظهرته هولندا ال�صبت.
وتطرق اردوغان اي�صا اىل مو�صوع ح�صا�س اآخر وهو جمزرة �صريربينيت�صا 
الهولنديون  ال�����ص��الم  حفظ  ج��ن��ود  ف�صل  ح��ني   1995 ع��ام  البو�صنة  يف 
ي�صكل  ي��زال  ال  ف�صل  يف  وقوعها،  منع  يف  املتحدة  االمم  �صمن  العاملون 
ماأ�صاة وطنية حتى االن. وقال هولندا والهولنديني، نعرفهم من خالل 
خالل  م��ن  اأخالقياتهم  ت�صل  ح��د  اي  اىل  نعلم  �صريربينيت�صا.  جم��زرة 

املجزرة بحق ثمانية االف بو�صني.
و�صارع رئي�س الوزراء الهولندي مارك روتي اىل التنديد بهذه الت�صريحات 

واعتربها "تزويرا بغي�صا للتاريخ.
وا�صاف روتي "انه يوا�صل ت�صعيد الو�صع، لن ننزل اىل هذا امل�صتوى. هذا 

اأمر غري مقبول على االطالق كما نقلت عنه وكالة االنباء الهولندية.
با�صمها  املتحدث  وق��ال  �صخيفة،  الت�صريحات  ه��ذه  ان  مريكل  واع��ت��ربت 
�صتيفن �صايربت لي�س بنية امل�صت�صارة امل�صاركة يف مناف�صة على اال�صتفزاز.

احلكومة  اأن  اعترب  ميزيري  دي  توما�س  االمل���اين  الداخلية  وزي��ر  اأن  اإال 
للتاأثري  ال�صحية  اإىل لعب دور  ا�صتفزازاتها الأوروب��ا  الرتكية ت�صعى عرب 

على نتيجة اال�صتفتاء.                                       )التفا�صيل �س14(
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دبابة عراقية تطلق مدفعيتها باجتاه االرهابيني الدواع�س يف ملو�صل )رويرتز(

زار جامعة نيويورك اأبوظبي وحث طلبتها على بذل اجلهد لتحقيق التفوق والنجاح

حممد بن زايد: االآمال والطموحات مرتبطة بجيل ال�سباب املت�سلح بالعلم
حممد بن زايد يتحدث اىل اأبنائه من طالب وطالبات جامعة نيويورك اأبوظبي  )وام(

النظام تعمد ق�صف م�صادر املياه بدم�صق

االأمم املتحدة: �سوريا اأ�سبحت غرفة تعذيب
•• جنيف-وكاالت:

الثالثاء،  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  تابعة  م�صتقلة  دول��ي��ة  حتقيق  جلنة  اأعلنت 
يف  دم�صق  يف  امل��ي��اه  م�صادر  عمدا  ق�صفت  ال�صورية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اأن 
اإمدادات  قطعت  حرب  جرمية  حد  اإىل  ي�صل  ما  االأول،  دي�صمربكانون 

املياه عن 5.5 مليون �صخ�س يعي�صون يف العا�صمة وحولها.
امل�صلحة  اجلماعات  تعمد  على  اأدل��ة  على  تعرث  مل  اإنها  اللجنة  وقالت 

تلويث اإمدادات املياه اأو تدمريها كما زعمت احلكومة ال�صورية حينها.
و�صيطر مقاتلو املعار�صة على ينابيع املياه يف وادي بردى �صمال غربي 
احلكومية  ال��ق��وات  م��ن  كبري  لهجوم  وتعر�صوا   ،2012 منذ  دم�صق 
مقاتلو  وان�صحب  ال��ن��ار.  اإط��الق  لوقف  اتفاق  رغ��م  وحلفائها  ال�صورية 

املعار�صة يف نهاية يناير كانون الثاين.
املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإن�صان  ال�صامي حلقوق  املفو�س  دعا  ذل��ك،  اىل 

ام�س اإىل اإخالء �صبيل ع�صرات االآالف من املحتجزين يف �صجون �صورية 
اأمر  للمحاكمة  التعذيب  فيها  مبا  اجل��رائ��م  مرتكبي  تقدمي  اإن  وق��ال 

�صروري للتو�صل اإىل �صالم دائم.
االأمم  جمل�س  اأم���ام  �صهاداتهم  �صوريا  يف  �صابقون  معتقلون  ق��دم  كما 
املتحدة حلقوق االإن�صان عن معاناتهم وقلقهم على رجال ون�صاء واأطفال 
ما زالوا حمتجزين لدى احلكومة اأو لدى جماعات مت�صددة منها جبهة 

فتح ال�صام وتنظيم داع�س االإرهابي.
اأم��ام جمل�س االأمم املتحدة حلقوق  وقال االأم��ري زيد بن رعد احل�صني 
البالد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب  اأ�صبحت  اإىل حد ما  االإن�صان 
الوح�صي والظلم املطلق. واأ�صاف يف بداية اجتماع املجل�س لبحث الو�صع 
وتقدمي  احلقيقة  اإىل  والتو�صل  املحا�صبة  �صمان  من  بد  ال  �صوريا  يف 
التعوي�صات اإذا كان لل�صعب ال�صوري اأن يتو�صل للم�صاحلة وال�صالم. ال 

جمال اأمامهم للتفاو�س.

لل�سلطة  مكتبًا  يغلق  االحتالل 
ال��ق��د���س م��ب��ن��ى يف  وي��ه��دم 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

ه���دم���ت اآل����ي����ات ب���ل���دي���ة االح���ت���الل 
�صكنيا  مبنى  اأم�س  �صباح  بالقد�س 
ق��ي��د االإن�����ص��اء م��ك��ون��ا م��ن طابقني 
���ص��م��ال �صرق  ال��ع��ي�����ص��اوي��ة  يف ق��ري��ة 
للمواطن  م��ل��ك��ي��ت��ه  ت��ع��ود  امل���دي���ن���ة، 
بحجة  م�صطفى،  جم��دي  املقد�صي 

البناء دون ترخي�س.
اإن م�صاحة  امل��ب��ن��ى   ���ص��اح��ب  وق����ال 
مربعا،  م����رتا   270 ت��ب��ل��غ  امل���ن���زل 
اإجراءات  ي�صتكمل  كان  اأن��ه  واأ�صاف 
احل�صول على ترخي�س للبناء ودفع 

لقاء ذلك مبالغ طائلة.
ال�صرطة  اعتقلت  اخ��رى،  جهة  من 
اال�صرائيلية الباحث املعروف خليل 
اخل��رائ��ط يف  دائ���رة  تفكجي، مدير 
التابعة  العربية  الدرا�صات  جمعية 
مكتبه،  واأغ���ل���ق���ت  ال�������ص���رق،  ل��ب��ي��ت 
لل�صلطة  تابعة  موؤ�ص�صته  ان  بحجة 

الفل�صطنية يف القد�س ال�صرقية.
وق���ال امل��ح��ام��ي زي���اد ه��دم��ي املوكل 
عن تفكجي، اننا ال نعرف بال�صبط 
مكان اعتقاله، او التهم املوجهة له.

مو�صكو تنفي ن�صر قوات رو�صية قرب حدود ليبيا
هجوم لقوات حفرت لتطهري الهالل النفطي من امل�سحلني

•• عو��سم-وكاالت:

حفرت  خليفة  امل�صري  بقيادة  الليبي  ال�صرق  لربملان  املوالية  القوات  اأطلقت 
ام�س هجوما ال�صتعادة موقعني نفطيني كبريين يف �صمال �صرق البالد كانت 

�صيطرت عليهما جمموعات م�صلحة مناف�صة يف مطلع اآذار مار�س.
واأعلن مدير مكتب اإعالم القيادة العامة خليفة العبيدي اإن القوات الربية 
والبحرية واجلوية ت�صن هجمات م�صرتكة لتطهري ميناء راأ�س النوف من 

اجلماعات االإرهابية.
حفرت  امل�صري  الليبية"  العربية  امل�صلحة  للقوات  العام  "القائد  ان  واأو���ص��ح 
موقع  اأي�صا  ي�صتهدف  ال��ذي  الهجوم  لبدء  الثالثاء  �صباح  تعليماته  اأ�صدر 
على  اآذار/م��ار���س   3 يف  �صيطرت  بنغازي  عن  الدفاع  �صرايا  وكانت  ال�صدرة. 
ب�صكل خا�س مرفاأ ومطارا وكذلك  الذي ي�صم  النفطي  موقع را�س النوف 
على ميناء ال�صدرة القريب. ومنذ ذلك احلني اكتفى اجلي�س الوطني الليبي 
بقيادة حفرت ب�صن غارات جوية يومية على مواقع �صرايا الدفاع لكن بدون 

التمكن من طردها من املواقع اخلا�صعة ل�صيطرتها.
اأيلول �صبتمرب املا�صي على موانئ  "اجلي�س الوطني الليبي �صيطر يف  وكان 
النوف  ورا����س  وال��ربي��ق��ة  )الزويتينة  ليبيا  �صرق  �صمال  يف  االرب��ع��ة  النفط 
اأيلول/ حتى  وكانت  الليبي  النفط  ���ص��ادرات  معظم  توؤمن  التي  وال�صدرة( 

�صبتمرب حتت �صيطرة قوة حر�س املن�صاآت النفطية املوالية حلكومة الوفاق 
الوطني املعرتف بها دوليا.

الرو�صي   املجل�س االحت���ادي  وال��دف��اع يف  االأم���ن  رئي�س جلنة  نفى  ذل��ك،  اىل 
اأوزي��روف وج��ود ق��وات خا�صة رو�صية قرب احل��دود مع ليبيا. وقال  فيكتور 
اأن ينال موافقة املجل�س  اأرا�صيها يجب  اأي وجود للقوات الرو�صية خارج  اإن 

االحتادي الرو�صي، واأن يكون بناء على طلب احلكومة ال�صرعية يف ليبيا.
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•• �أبوظبي-و�م:

زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
بجزيرة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ام�س  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
ال�صعديات وهي فرع من ال�صبكة العاملية جلامعة نيويورك اإحدى كربيات 
على  بناء   2009 ع��ام  يف  تاأ�ص�صت  والتي  االأمريكية  البحثية  اجلامعات 

اتفاقية �صراكة بني حكومة ابوظبي وجامعة نيويورك.
والتقى �صموه خالل الزيارة التي رافقه فيها معايل خلدون خليفة املبارك 
رئي�س جهاز ال�صوؤون التنفيذية و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 
جلامعة  الفخري  الرئي�س  �صيك�صتون  ج��ون  ال�صيد   .. اأبوظبي  عهد  ويل 
اأبوظبي وعددا من  نيويورك واألفريد بلوم نائب رئي�س جامعة نيويورك 

اأع�صاء الهيئة االإدارية واالأكادميية والتدري�صية.       )التفا�صيل �س2(

طريان التحالف ي�صتهدف مواقع وجتمعات للملي�صيا
اجلي�س اليمني يتقدم يف �سبوة و�سنعاء

•• �سبوة-و�م:

�صيطر اجلي�س اليمني واملقاومة ال�صعبية على عدة مواقع تتمركز فيها 
نهم يف  م��دي��ري��ة  وج��ن��وب  �صمال  االن��ق��الب��ي��ة  و���ص��ال��ح  احل��وث��ي  ميلي�صيا 
حمافظة �صنعاء..اإ�صافة اإىل تقدمه اإىل م�صارف مديرية اأرحب �� الواقعة 
�صمال غربي نهم �� وذلك خالل املعارك التي دارت يف هذه اجلبهة. ونقلت 
وكالة االأنباء اليمنية �صباأ عن م�صادر ع�صكرية قولها .. اإن اجلي�س الوطني 
 �� ال��دويل  �صنعاء  مطار  على  املطلة   �� اأرح��ب  م�صارف  اإىل  ميدانيا  تقدم 
واأ�صبحت قرية عزلة بني حكم التابعة لها وعدد من الطرق الرابطة بني 

مديرية نهم و بني ح�صي�س حتت مرمى نريان اجلي�س اليمني.
واأو�صحت امل�صادر اأن هذا التقدم جاء تزامنا مع غارات مكثفة ا�صتهدف 
احلوثي  مللي�صيات  متفرقة  وجتمعات  م��واق��ع  التحالف  ط��ريان  خاللها 

و�صالح ودمر عددا من العربات الع�صكرية التابعة لها.
و�صن طريان التحالف غارتني على جتمعات للميلي�صيا يف منطقتي مزارع 
اأ�صفرتا  ال��زن��داين يف مديرية ح��ريان يف حمافظة حجة  اجل��ر و مزرعة 
لها.  تابعة  اآليات ع�صكرية  امليلي�صيا وتدمري  عن مقتل عدد من عنا�صر 
اليمني واملقاومة ام�س على موقعني تتمركز فيهما  كما �صيطر اجلي�س 

امليلي�صيا االنقالبية يف مديرية ع�صيالن يف حمافظة �صبوة.

الهالل يوقع اتفاقية ل�سيانة وتاأهيل مدر�سة 
بئر علي مبديرية ر�سوم ب�سبوة اليمنية

•• �سبوة -و�م:

تاأهيل  واإع��ادة  اتفاقية ل�صيانة  وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س، 
مبحافظة  ر���ص��وم  مبديرية  وال��ث��ان��وي  االأ�صا�صي  للتعليم  علي  بئر  مدر�صة 
�صبوة..ت�صمل �صيانة وترميم مبنى املدر�صة، وتزويدها بالتجهيزات الداخلية 
)التفا�صيل  ال��ط��الب.  ال�صتقبال  ج��اه��زة  لتكون  امل�صتلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 

القوات العراقية ت�ستعيد حمطة القطارات باملو�سل
•• �ملو�سل-�أ ف ب:

ا�صتعادت القوات العراقية اأم�س ال�صيطرة على حمطة القطار يف اجلانب 
الغربي من املو�صل �صمال البالد، يف وقت تخو�س فيه معارك �صر�صة مع 

تنظيم داع�س االإرهابي لل�صيطرة على اجل�صر القدمي  يف املدينة.
مطار  بينها  مهمة  م��واق��ع  ا�صتعادة  م��ن  االمنية  ال��ق��وات  متكنت  وق��د 

املو�صل ومتحف املدينة ومبنى حمافظة نينوى، كربى مدنها املو�صل.
املتطرفني،  ي��د  على  كبري  لتخريب  تعر�صت  ع��دة  م��واق��ع  غ��رار  وعلى 
يرجح ان يتطلب اعادة العمل يف حمطة القطارات وقتا طويال لتكون 

ال�صكك احلديد جاهزة ال�صتقبال القطارات يف املو�صل.
رمزية  ان��ت�����ص��ارات  متثل  االح��ي��اء  وبع�س  املهمة  امل��واق��ع  ا�صتعادة  لكن 

متالحقة للقوات العراقية ما من �صانه ان يرفع معنويات اجلنود.

اإرهابية  عنا�سر  على  القب�س 
وتدمري عربات مفخخة و�سط �سيناء 

•• �لقاهرة -و�م:

امل�صرية  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اع��ل��ن��ت 
باجلي�س  ال��ق��ان��ون  اإن���ف���اذ  ق����وات  اأن 
الثالث امليدانى قامت ام�س بتوجيه 
ومالحقة  االإرهابية  للبوؤر  �صربات 
�صيناء.  بو�صط  التكفريية  العنا�صر 
وقال العقيد تامر الرفاعي املتحدث 
القوات  ب��اإ���ص��م  ال��ر���ص��م��ي  ال��ع�����ص��ك��ري 
ال�صربات  هذه  ان  امل�صرية  امل�صلحة 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اربعة  اأ����ص���ف���رت ع���ن 
افراد م�صتبه بهم فى تنفيذ عمليات 
اإرهابية، وتدمري عربتني مفخختني 
خا�صة بالعنا�صر التكفريية بالتعاون 
ال���ق���وات اجل��وي��ة . ك��م��ا ا�صفرت  م��ع 
امل���الح���ق���ات ع����ن ت����دم����ري  خمبئني 
مواد  على  حتتوى  15ع�صة  وح��رق 
التكفريية  بالعنا�صر  خا�صة  اإعا�صة 
ان��ه مت التحفظ على عدد  .وا���ص��اف 
ت�صتخدمها  رباعى  دفع  عربات  �صبع 
التحركات  ف��ى  االإره��اب��ي��ة  العنا�صر 
ون��ق��ل م����واد االإع���ا����ص���ة .وا�����ص����ار ايل 
تدمري كهف عرث بداخله على عدد 

املخدرة. النباتات  من  كجم   500
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اأخبـار الإمـارات

حامد بن زايد يلتقي نائبة الرئي�س االأرجنتيني

حامد بن زايد يبحث مع وزيرة اخلارجية االأرجنتينية تعزيز العالقات الثنائية

•• بوين�س �آير�س-و�م: 

ب���ح���ث ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���ام���د بن 
دي�����وان  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
فخامة  م���ع  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  نائبة  ميكيتي  غابرييال 
�صبل تعزيز  االأرجنتني  جمهورية 
البلدين  ب��ني  الثنائية  العالقات 

ال�صديقني.
ج��������اء ذل��������ك خ��������الل ا����ص���ت���ق���ب���ال 
ل�صمو  ميكيتي  غابرييال  فخامة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�صيخ 
الرئا�صة  املرافق يف ق�صر  والوفد 

االأرجنتينية.

وال�������ص���ي���اح���ي���ة واال����ص���ت���ث���م���اري���ة 
ال�صيخ  ���ص��م��و  واأع������رب  وغ���ريه���ا. 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  ب���ن زاي�����د  ح���ام���د 
البلد  االرجنتني  ب��زي��ارة  �صعادته 
بتاريخه  ال���ع���ري���ق  احل���������ص����اري 
و���ص��ع��ب��ه م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه امل���زي���د من 
االزدهار والتقدم، ومرحبا �صموه 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ب��ت��ط��ور 
ومن���وه���ا يف ك��اف��ة امل���ج���االت. من 
الرئي�س  ن��ائ��ب��ة  اأ����ص���ادت  ج��ان��ب��ه��ا 
الطيبة  ب��ال��ع��الق��ات  االرجنتيني 
التي جتمع البلدين والتي مل�صتها 
خ���الل زي��ارات��ه��ا االأخ����رية لدولة 
االم�������ارات م��ع��رب��ة ع���ن ام��ل��ه��ا يف 

امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
لل�صعب  الرئي�س ومتنياته  لنائبة 

االأرجنتيني كل تقدم وازدهار.
ا�صتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
جم����االت ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة بني 
ال���ب���ل���دي���ن وخ���ا����ص���ة ال���ع���الق���ات 
والتعاون  التجارية  االقت�صادية 
واالت�صاالت  الطاقة  جم��االت  يف 
الكفيلة  التحتية وال�صبل  والبنية 
وتنميتها  العالقات  بتطوير هذه 
امل�صرتكة  امل�����ص��ال��ح  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

للبلدين وال�صعبني ال�صديقني.
واأ�����ص����اد ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���ام���د بن 
ومنو  ب���ت���ط���ور  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 

وق���������د رح������ب������ت ن�����ائ�����ب�����ة رئ���ي�������س 
االأرجنتني يف بداية اللقاء بزيارة 
���ص��م��وه ل��الأرج��ن��ت��ني م��ع��رب��ة عن 
الزيارة  ه��ذه  ت�صفر  اأن  يف  املها 
بعالقات  ت���دف���ع  ط��ي��ب��ة  ب��ن��ت��ائ��ج 
بني  القائمة  والتعاون  ال�صداقة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
م�صتويات  اإىل  واالأرج�����ن�����ت�����ني 
بالنفع على  ت��ع��ود  واأ���ص��م��ل  اأع��ل��ى 

�صعبيهما.
من جانبه نقل �صمو ال�صيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان حتيات �صاحب 
اآل  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

والتي  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
�صهدت يف االآون��ة االأخ��ري العديد 
م��ن ال���زي���ارات ب��ني امل�����ص��وؤول��ني يف 
تنامي  على  موؤ�صر  وه��و  البلدين 
لت�صمل  وات�صاعها  العالقات  هذه 
احليوية  القطاعات  م��ن  العديد 
التي تهم البلدين، معتربا �صموه 
ان االتفاقية االأخرية التي وقعت 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وامل��ت��ع��ل��ق��ة مبنع 
دول���ة  ب���ني  ال�����ص��ري��ب��ي  االزدواج 
واالأرج���ن���ت���ني، خطوة  االإم��������ارات 
ع���ل���ى م��ه��م��ة ف����ى ت��و���ص��ي��ع اآف�����اق 
التعاون والتوا�صل بني اجلانبني، 
االقت�صادية  امل��ج��االت  يف  ال�صيما 

•• بوين�س �آير�س-و�م:

زايد  بن  حامد  ال�صيخ  �صمو  بحث 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
اأبوظبي مع معايل �صوزانا مالكورا 
عالقات  االأرجنتني  خارجية  وزير 
البلدين  ب��ني  وال�صداقة  التعاون 
االهتمام  ذات  الق�صايا  وع��ددا من 

امل�صرتك.
معايل  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�صيخ  ل�����ص��م��و  م���ال���ك���ورا  ����ص���وزان���ا 
حامد بن زايد اآل نهيان يف م�صتهل 
زيارته لالأرجنتني وذلك يف ق�صر 
بوين�س  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة  م���ارت���ن  ���ص��ان 

اآير�س.
ورح�������ب�������ت وزي��������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة 
االأرجنتينية يف بداية اللقاء ب�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�صيخ 
تعزز  ان  ال����زي����ارة  ل��ه��ذه  م��ت��م��ن��ي��ة 
رواب����ط ال�����ص��داق��ة وال��ت��ع��اون بني 
تفتح  وان  ال�����ص��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 

التعاون واالحرتام املتبادل.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر 
يف عدد من الق�صايا ذات االهتمام 

امل�صرتك.
ترا�صه  مو�صع  اجتماع  عقد  بعدها 
من جانب دولة االم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��ام��د بن 
اجلانب  وم�����ن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
االرجنتيني معايل �صوزانا مالكورا 
�صعادة  ح�صره  اخل��ارج��ي��ة،  وزي���رة 
حممد �صعادة �صعيد الكعبي القائم 
ب��اأع��م��ال �صفارة دول���ة االم����ارات يف 
اورا�صيو  و���ص��ع��ادة  اآي��ر���س  بوين�س 
رايزير وكيل العالقات الدولية يف 
وزارة اخلارجية االرجنتيني وعدد 

من امل�صوؤولني ورجال االعمال.
وقد القت معايل �صوزانا مالكورا يف 
بداية االجتماع كلمة، رحبت فيها 
بزيارة �صمو ال�صيخ حامد بن زايد 
االرجنتني،  جلمهورية  نهيان  اآل 
معربة عن املها يف ان يحقق هذا 

ي�������ص���ه���ده ال����ب����ل����دان م����ن ت����ن����ام يف 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وت����ط����ور يف 

التبادل التجاري.
كما جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س 
ووجهات  االأف���ك���ار  م���ن  جم��م��وع��ة 
النظر التي من �صانها ان تعمل على 
تقوية التعاون االقت�صادي وتوفري 
والت�صهيالت  ال���دع���م  م���ن  م��زي��د 
لل�صركات واملوؤ�ص�صات يف اال�صتثمار 
العام  امل�صرتك وحتفيز القطاعني 
يف  للدخول  البلدين  يف  واخل��ا���س 

�صركات ا�صتثمارية حيوية.
زايد  بن  حامد  ال�صيخ  �صمو  واأك��د 
اآل نهيان اأن دولة االإمارات العربية 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
لديها  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ر�صيد كبري من العالقات املتميزة 
واملتطورة مع دول العامل مما �صكل 
ال�صراكات  اق���ام���ة  يف  م��ه��م��ا  ب��ع��دا 
الدول  م��ع  الناجحة  االقت�صادية 

ل��ل��ت��ع��اون يف املجاالت  اأو���ص��ع  اآف����اق 
االق����ت���������ص����ادي����ة واال����ص���ت���ث���م���اري���ة 

امل�صرتكة.
العالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
بني دولة االإم��ارات واالرجنتني يف 
العديد من املجاالت ذات االهتمام 
امل�صرتك و�صبل تعزيزها وتنميتها 

مبا يحقق م�صالح البلدين.
وجرى خالل اللقاء بحث التعاون 
والهيئات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
يف ك��ال ال��ب��ل��دي��ن واال���ص��ت��ف��ادة من 
تطوير  يف  امل���ت���اح���ة  االإم���ك���ان���ي���ات 
امل�صرتكة  ال���ت���ن���م���وي���ة  ال�����ربام�����ج 
التوا�صل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 

والتن�صيق فيما بينها.
جوانب  ال���ط���رف���ان  وا����ص���ت���ع���ر����س 
ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك ب��ني االإم�����ارات 
جماالت  يف  خ�صو�صاً  واالرجنتني 
االت�صاالت  قطاعات  يف  اال�صتثمار 
و�صبل  التحتية  والبنية  والطاقة 
ت��ع��زي��ز ه����ذا ال���ت���ع���اون يف ظ���ل ما 

واملوؤ�ص�صات العاملية.
وزيرة  مع  حديثه  يف  �صموه  وا�صار 
اخل�����ارج�����ي�����ة االرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة اىل 
التي  اال�صتثمارية  والبيئة  امل��ن��اخ 
العربية  االم�����ارات  دول���ة  ت��وف��ره��ا 
تت�صمنه  وم��ا  ل�صركائها  امل��ت��ح��دة 
يف  عالية  ح��واف��ز  م��ن  البيئة  تلك 
القوانني  اىل  اإ���ص��اف��ة  اال���ص��ت��ث��م��ار 
بدورها  والتي  املرنة  والت�صريعات 
املحافظة  يف  �صلبة  قاعدة  و�صعت 
تنظم  ال��ت��ي  العاملية  امل��ع��اي��ري  على 
والتجارية  االقت�صادية  االأن�صطة 

وحتميها.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا اأع�������رب�������ت وزي��������رة 
اخلارجية االرجنتينية عن حر�س 
العالقات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب���الده���ا 
الثنائية مع دولة االمارات يف كافة 
م�صاحلهما  تخدم  التي  امل��ج��االت 
امل�صرتك م�صيدة مب�صتوى التطور 
والنقلة احل�صارية الكبرية لدولة 
على  املبنية  و�صيا�صتها  االم����ارات 

التعاون  م��ن  متقدمة  م�صتويات 
كما  املجاالت.  كافة  يف  والتن�صيق 

ال�صداقة  ع���الق���ات  ت��رت��ق��ي  ان 
وال�����ت�����ع�����اون ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن اىل 

بحث اجلانبان عددا من الق�صايا 
ذات االهتمام امل�صرتك .

البلدين  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت���ط���ور 
ال�صديقني بف�صل رغبة، وحر�س، 
لتعزيزها  البلدين  قيادتي  ودع��م، 
املتاحة  ال��ف��ر���س  ك��اف��ة  وا���ص��ت��ث��م��ار 

فيها مبا يخدم امل�صالح املتبادلة.
ت���وا����ص���ل هذه  ان  ���ص��م��وه  ومت���ن���ى 
اقت�صادية  عالقات  بناء  اللقاءات 
وا�صتثمارية متميزة تخدم امل�صالح 

امل�صرتكة..

االجتماع �صعي البلدين ورغبتهما 
االقت�صادي  ت��ع��اون��ه��م��ا  ت��ع��زي��ز  يف 
وت������ب������ادل اخل���������ربات وال����ت����ج����ارب 

الناجحة يف هذا املجال.
ال�صيخ  ���ص��م��و  اأع������رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ن���ه���ي���ان عن  اآل  زاي������د  ب����ن  ح���ام���د 
العريق  البلد  ه��ذا  بزيارة  �صعادته 
اآير�س  ب��وي��ن�����س  م��دي��ن��ة  وخ��ا���ص��ة 
احل��ي��وي��ة واجل��م��ي��ل��ة، م��وؤك��دا على 

متمنيا �صموه لالأرجنتني و�صعبها 
ال�����ك�����رمي م�����زي�����دا م�����ن ال���ت���ط���ور 
البلدين  ول���ع���الق���ات  واالزده���������ار 
كافة  يف  وال��ت��ق��دم  النمو  ا�صتمرار 

املجاالت.
وجرى خالل االجتماع ا�صتعرا�س 
البلدين  ت���ه���م  ال����ت����ي  ال���ق�������ص���اي���ا 
وتعزيز  وتو�صيع  بتنويع  واملتعلقة 

التعاون االقت�صادي. 

زار جامعة نيويورك اأبوظبي وحث طلبتها على بذل اجلهد لتحقيق التفوق والنجاح

حممد بن زايد: االآمال والطموحات مرتبطة بجيل ال�سباب املت�سلح بالعلم
•• �أبوظبي-و�م:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  زار 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ام�س  امل�صلحة  للقوات 
بجزيرة ال�صعديات وهي فرع من ال�صبكة العاملية 
ك���ربي���ات اجلامعات  اإح�����دى  ن��ي��وي��ورك  جل��ام��ع��ة 
البحثية االأمريكية والتي تاأ�ص�صت يف عام 2009 
ابوظبي  حكومة  ب��ني  �صراكة  اتفاقية  على  ب��ن��اء 

وجامعة نيويورك.
وال��ت��ق��ى �صموه خ��الل ال��زي��ارة ال��ت��ي راف��ق��ه فيها 
معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�صوؤون 
املزروعي وكيل  التنفيذية و�صعادة حممد مبارك 
ديوان ويل عهد اأبوظبي .. ال�صيد جون �صيك�صتون 
ن��ي��وي��ورك واألفريد  ال��ف��خ��ري جل��ام��ع��ة  ال��رئ��ي�����س 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  ب��ل��وم 
واالأكادميية  االإداري���ة  الهيئة  اأع�صاء  من  وع��ددا 
والتدري�صية الذين رحبوا بزيارة �صموه. و تعرف 
�صموه من القائمني على اجلامعة على موجهات 
التعليم بها والقائمة على مفهوم التعليم العاملي 
نيويورك  جامعة  ر�صالة  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  وه��و 
خالل  م��ن  وذل��ك  التعليمي  ومنهاجها  اأب��وظ��ب��ي 
الطالبي وتعدد خربات  للمجتمع  العاملي  التنوع 
ال��ت��دري�����ص��ي��ة مم���ن ميتلكون  ال��ه��ي��ئ��ة  وج��ن�����ص��ي��ات 
العلمية  امل��ج��االت  يف  متميزة  اأك��ادمي��ي��ة  خ���ربات 

والبحثية والفنية.
كلياتها  خم���ت���ل���ف  يف  اجل���ام���ع���ة  ت�����ص��ت��ق��ط��ب  و 
من  وطالبة  طالبا   1050 التعليمية  واأق�صامها 
الطلبة املتميزين من 113 جن�صية من خمتلف 
رئي�صيا  تخ�ص�صا   22 يف  يدر�صون  العامل  بلدان 
يف  والبحثية  التعليمية  اأن�صطتهم  ومي��ار���ص��ون 
بيئة تفاعلية بني خمتلف اجلن�صيات ومبا يعك�س 
به  يتحلى  الذي  العاملي  والتعدد  التعاي�س  �صمات 
العربية  االإم���ارات  اأبوظبي ودول��ة  اإم��ارة  جمتمع 
املتحدة. و يتاألف حرم جامعة نيويورك ابوظبي 

من 21 مبنى على م�صاحة 450 األف مرت مربع 
 318 و�صاحتني ريا�صيتني متتدان على م�صاحة 

األفا و347 مرتا مربعا .
و مت��ت��از اجل��ام��ع��ة ب��اأن��ه��ا م��رك��ز ع��امل��ي لالأبحاث 
وحملية  عاملية  بحثية  م�صاريع  ح��ول  املتقدمة 
واالأوعية  والقلب  ال�صكري  اأم��را���س  مثل  مهمة 
ال�صقور  و�صيد  التمر  نخيل  واأب��ح��اث  ال��دم��وي��ة 
واأ�صماك الهامور وتنظيف اأنابيب النفط واالأمن 
االل���ك���رتوين وت���اأث���ري امل��ن��اخ ع��ل��ى ت��غ��ري من�صوب 

البحر يف اخلليج.

اجلامعة  ط�����الب  م����ن  ع������ددا  ����ص���م���وه  ال���ت���ق���ى  و 
احلا�صلني على املنحة الدرا�صية العاملية املرموقة 
2017، التي تتيح الفر�صة للطلبة  رود�س لعام 
امل��ت��ف��وق��ني مل��ت��اب��ع��ة ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا يف جامعة 

اأك�صفورد الربيطانية.
املزيد من اجلهد  ب��ذل  الطلبة على  �صموه  وح��ث 
م�صرية  وم��وا���ص��ل��ة  ال��ت��ف��وق  لتحقيق  وامل���ث���اب���رة 
مرتبطة  والطموحات  االآم��ال  اأن  موؤكدا  النجاح 
والواعي  ال��واث��ق  بالعلم،  املت�صلح  ال�صباب  بجيل 
مل�����ص��وؤول��ي��ات��ه ال��ق��ادر ع��ل��ى ام��ت��الك زم���ام املبادرة 

والتغيري نحو االأف�صل.
وتفقد �صموه مكتبة اجلامعة التي تت�صع ل 700 
األ����ف ك��ت��اب مطبوع  ط��ال��ب وب��اح��ث وت�����ص��م 60 
و100  وم��ل��ي��ون��ا  ودوري������ة  جم��ل��ة  األ�����ف  و121 
فيديو..  وملفات  و�صوتي  ال��ك��رتوين  كتاب  األ��ف 
اإ�صافة اإىل ت�صكيلة خا�صة من 3 اآالف كتاب منها 
التاريخ  تتناول  والتي  العربية  الكتب  جمموعة 

الفكري ملنطقة ال�صرق االأو�صط وماحولها.
وهي  ال��ع��رب��ي  االأدب  مكتبة  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  واإط��ل��ع 
يهدف  نوعه  فريد من  بحثي  م�صروع  عبارة عن 

اإي�صال حمتوى االأدب العربي اإىل الناطقني  اإىل 
باللغة االإجنليزية وي�صم ترجمات الأعمال هامة 

من االدب العربي.
كما اطلع �صموه على املرافق الريا�صية التي ت�صم 
قاعة ريا�صية قابلة للتعديل ومتعددة اال�صتخدام 
حتتوي على م�صمار طوله 200 مرت وتت�صع ل 
بدنية  لياقة  مركز  اىل  اإ�صافة  متفرج   2000

جمهز باأحدث املعدات الريا�صية.
وزار �صموه مركز الفنون الذي ي�صم م�صرحا على 
اأحدث طراز يت�صع ل 700 �صخ�س مزود مب�صاحة 
واأر�صية قابلة للطي لفرق عزف املو�صيقى وقاعة 

ان�صاد تت�صع ل 150 �صخ�صا.
وينظم مركز الفنون اأكرث من 35 فعالية �صنويا 
ت�صمل الفنون املو�صيقية والعزف احلي واخلطابة 

والتمثيل وعرو�س االأفالم ال�صنيمائية.
الت�صميم  ع��ل��ى خم��ت��رب  اأي�����ص��ا  ���ص��م��وه  اط���ل���ع  و 
لال�صتخدام  م�صممة  م�����ص��اح��ة  وه���و  ال��ه��ن��د���ص��ي 
مناذج  �صناعة  الأج��ل  الهند�صة  لطلبة  التطبيقي 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  ب��ط��ب��اع��ة  امل��ج�����ص��م��ات وجم���ه���زة 
وتعمل على مدار ال�صاعة. وقدم عدد من اأع�صاء 
عن  م��وج��زا  �صرحا  والطلبة  التدري�صية  الهيئة 
بع�س احللول الرائدة واملبتكرة العملية مل�صكالت 
ح��ي��ات��ي��ة ت���واج���ه ال���ع���امل م��ن��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق حكومي 
الطريق” حاز  “حار�س  ا�صم  عليه  يطلق  خدمي 

على جائزة اأف�صل تطبيق حكومي.
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اأخبـار الإمـارات
قرار با�سرتداد الر�سوم امل�ستوفاة عن اال�ستثناءات من املحددات التخطيطية والبنائية يف اإمارة دبي

•• دبي -و�م:

دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدر 
رئي�س املجل�س التنفيذي قرار املجل�س رقم 5 ل�صنة ب�صاأن ا�صرتداد الر�صوم 
املُ�صتوفاة عن اال�صتثناءات من املُحددات التخطيطية والبنائية يف اإمارة دبي، 
ا�صتيفاوؤها من مالك  التي مت  الر�صوم  لرد  القانونية  االأط��ر  اإيجاد  بهدف 
االأرا�صي واملباين الذين ح�صلوا على موافقة بلدية دبي ال�صتثناء االأرا�صي 
اأو املباين العائدة لهم من بع�س املحددات التخطيطية والبنائية اأو تعديل 
نوع ا�صتعمالها، وذلك يف حال تعذر ا�صتفادتهم من املوافقة ال�صادرة لهم يف 
هذا ال�صاأن. ووفقاً للقرار اجلديد، يجوز لل�صخ�س الذي �صدرت له موافقة 
من بلدية دبي على ا�صتثناء اأر�صه اأو مبناه من بع�س املحددات التخطيطية 
ل�صنة   10 رق��م  النظام  الأح��ك��ام  وفقاً  ا�صتعمالها  ن��وع  تعديل  اأو  والبنائية، 

اإمارة  يف  والبناء  التخطيط  اأنظمة  على  التعديل  طلبات  ب�صاأن   2006
2007 ب�صاأن طلبات التعديل على ا�صتعماالت  3 ل�صنة  دبي، والنظام رقم 
االأرا�صي واملباين يف اإمارة دبي، التقّدم اإىل البلدية بطلب ا�صرتداد الر�صم 
الذي قام ب�صداده للح�صول على املوافقة، وذلك وفق �صروط حمددة ومنها: 
تقدمي االأ�صباب املرُّبرة التي حتول دون اال�صتفادة من املوافقة، واأن يتم اإلغاء 
املوافقة ال�صادرة له، واأن يتم ا�صتقطاع ما ن�صبته 20 فى املائة من مقدار 

الر�صم املطلوب ا�صرتداده كبدل م�صاريف اإدارية ل�صالح البلدية.
وُيطّبق هذا القرار على كافة املوافقات التي ت�صدر عن بلدية دبي يف �صاأن 
اإليها، مبا يف ذلك املوافقات التي �صدرت عنها  طلبات اال�صتثناءات املُقّدمة 
املُقّررة عليها، وُي�صدر مدير عام  قبل العمل باأحكامه ومت ت�صديد الر�صوم 
بلدية دبي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

م�ست�سفى دبي ينظم حملة وا�سعة للتوعية باأمرا�س الكلى
•• دبي-و�م:

باأمرا�س  للتوعية  وا�صعة  حملة  دب��ي  مب�صت�صفى  الكلى  ق�صم  نظم 
الكلى �صملت عددا من املدار�س واملراكز ال�صحية والهيئات احلكومية 

بدبي.. م�صاركة للعامل يف االحتفال بيوم الكلى . 
الكلى مب�صت�صفى دبي  اآمنة احل�صري رئي�صة ق�صم  واأكدت الدكتورة 
على اأهمية احلملة حتت �صعار “اأمرا�س الكلى وال�صمنة” للتعريف 
امل�صاعفات  وجتنب  امل��ر���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  وط��رق  واأع��را���س  باأ�صباب 

ال�صلبية له. 
واأو�صحت ان احلملة اأظهرت ازدياد يف ن�صبة البدانة وارتفاع �صغط 
الدم للفئة امل�صتهدفة يف املدار�س وموظفي الدوائر احلكومية وزوار 
الطبية  الفحو�صات  اج��راء  ت�صمنت  حيث  دبي  م�صت�صفى  وموظفي 

الدم  بالطول والوزن ومعدل كتلة اجل�صم و�صغط  املتعلقة  املجانية 
وتوزيع  املجانية  الطبية  واال�صت�صارات  الن�صائح  تقدمي  اإىل  اإ�صافة 

الكتيبات االر�صادية حول اأمرا�س الكلى وطرق الوقاية منها.
من  10باملائة  ان  اىل  ت�صري  التي  العاملية  االح�صائيات  اإىل  ونوهت 
اأ�صكال الق�صور الكلوي الفتة اإىل  �صكان العامل يعاين ب�صكل ما من 
الر�صمية  االح�صائيات  تظهر  حيث  عامليا  وب��اء  اأ�صبحت  ال�صمنة  ان 
لعام 2014 وجود اأكرث من 600 مليون �صخ�س يف العامل يعانون 
40 باملائة  اأن ترتفع هذه املعدالت بن�صبة  من ال�صمنة ومن املتوقع 
ال�صمنة  الدكتورة احل�صري من  املقبلة. وحذرت  العقود  اأكرث يف  اأو 
وزي��ادة الوزن التي تعد خام�س عامل م�صبب للوفيات على م�صتوى 
العامل كونها اأحد العوامل الرئي�صية امل�صببة لالأمرا�س مثل ال�صكري 

وارتفاع �صغط الدم واأمرا�س القلب.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حامد بن زايد يلتقي حمافظ البنك املركزي االأرجنتيني
•• بوين�س �آير�س-و�م:

ال���ت���ق���ى ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���ام���د بن 
ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
العا�صمة  يف  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ب��وي��ن�����س اآي���ر����س مع 
�صتور�صينغري،  فيديريكو  الدكتور 
حم�������اف�������ظ ال������ب������ن������ك امل�������رك�������زي 
الزيارة  خ��الل  وذل��ك  االرجنتيني 
جلمهورية  �صموه  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
االأرج��ن��ت��ني ح��ال��ي��ا. وج���رى خالل 
�صان  ق�����ص��ر  يف  مت  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء 
التعاون  جم�����االت  ب��ح��ث  م���ارت���ن 
وال��ت��ن�����ص��ي��ق يف ال��ق��ط��اع��ني امل���ايل 
واال�صتثماري بني البلدين واأهمية 
بني  االقت�صادية  العالقات  تعزيز 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
وجمهورية االأرجنتني وتطويرها، 
بلوغ  على  البلدين  حر�س  ظل  يف 
من  عالية  م�صتويات  عالقاتهما 
وخا�صة  املجاالت  كافة  يف  التعاون 
يف القطاعات االقت�صادية املختلفة. 
البيئات  اىل  اجل���ان���ب���ان  واأ������ص�����ار 
البلدان  ميتلكها  التي  وال�صيا�صات 
يف جمال القطاع املايل واال�صتثمار 
املرن واملقومات واالإمكانات الواعدة 
من  اال�صتفادة  واهمية  اقت�صاديا، 
وزي���ادة  تن�صيط  ال��ع��وام��ل يف  ه���ذه 

تعزيز  يف  وف���ع���ال  ق����وي  م�����ص��اه��م 
ال���ن���م���و االق���ت�������ص���ادي م����ن خالل 
الرقابة  اأن���ظ���م���ة  اأح�������دث  ت��ط��ب��ق 
املعايري  امل�صرفية، مبا يتالءم مع 
الدولية. من جانبه رحب حمافظ 
املركزي االأرجنتيني بزيارة  البنك 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��ام��د ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان ل��الأرج��ن��ت��ني ال��ت��ي ت��اأت��ي يف 
اإط��ار بحث اف��اق التعاون مع دولة 
م�صريا  املتحدة  العربية  االم���ارات 
اىل م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه االم�������ارات من 
م�صتوى  ع��ل��ى  اق��ت�����ص��ادي��ة  ���ص��م��ع��ة 
العامل عزز من مكانتها وتطورها 

على كافة ال�صعد.

ح���ج���م ال���ت���ب���ادل ال����ت����ج����اري. ومت 
خالل اللقاء ا�صتعرا�س ال�صيا�صات 
ال���ن���ق���دي���ة ال����دول����ي����ة وال���ق���وان���ني 
وفر�س  ل��ه��ا  امل��ن��ظ��م��ة  وال���ل���وائ���ح 
ب�صاأن  الثنائي  والتعاون  التن�صيق 
وال�صندات  امل�����ال  ا����ص���واق  ت��ن��ظ��ي��م 
وحماية اال�صتقرار النقدي واملايل 

وتنظيمه على م�صتوى العاملي.
وقال �صموه ال�صيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان ان دولة االمارات العربية 
املتحدة حققت مراكز متقدمة يف 
�صيا�صات االقت�صاد احلر واالنفتاح 
على العامل اخلارجي، ولفت �صموه 
للدولة  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صة  اأن  اإىل 

كما رحب حمافظ البنك املركزي 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب���ت���ع���اون ب�����الده مع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات  دول����ة 
واالقت�صادية  املالية  القطاعات  يف 
من  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  معها  والتن�صيق 

الفر�س املتاحة يف كال البلدين.
وج��������رى خ�������الل ال����ل����ق����اء ت����ن����اول 
امل�صرتك  االه��ت��م��ام  ذات  املوا�صيع 
التعاون  ب���ت���ع���زي���ز  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا 
بني  واخل���ربات  املعلومات  وت��ب��ادل 
الدكتور  اللقاء  ح�صر  اجلانبني. 
ن���ائ���ب حمافظ  دمي���ي���ان ري����دي����ل، 
وعدد  االرجنتيني  املركزي  البنك 

من امل�صوؤولني.

ح��امد ب��ن زاي��د ي�لتقي وزي��ر 
ال�خزان�ة االأرج�نتيني

•• بوين�س �آير�س -و�م:

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�صيخ  �صمو  ال��ت��ق��ى 
زي��ارت��ه لالأرجنتني  اأب��وظ��ب��ي خ���الل  دي����وان ويل ع��ه��د 
معايل نيكوال�س دوخوفني، وزير اخلزانة يف جمهورية 
دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  معه  وب��ح��ث  االأرج��ن��ت��ني 
االرجنتني  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
البلدين  م�صالح  يحقق  مبا  وتعزيزها  تو�صيعها  و�صبل 

وال�صعبني ال�صديقني.
���ص��ان مارتن  ال���ذي مت يف ق�صر  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ���الل 

على  التاأكيد  اآي��ر���س  بيون�س  االأرجنتينية  بالعا�صمة 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني فيما يتعلق  اأه��م��ي��ة م��وا���ص��ل��ة 
بهما  يرتبط  وم��ا  واال�صتثمارية  التجارية  ب��اجل��وان��ب 
من عمليات التمويل والتامني واإمكانية اال�صتفادة من 
خربات والفر�س الواعدة واملتاحة بني البلدين يف دعم 
احلكومي  القطاعني  يف  امل�صرتكة  وال��ربام��ج  امل�صاريع 
واخل���ا����س وال��ت��ي م��ن ���ص��ان��ه��ا ان ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

اجلانبني.
ذات  الق�صايا  م��ن  ع��دد  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى  كما 

االهتمام امل�صرتك.

عبداهلل بن زايد يلتقي االأمني العام لالأمم املتحدة
•• نيويورك -و�م:

ال��ت��ق��ى ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اأم�������س االول  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
غوتريي�س  اأن����ط����ون����ي����و  م����ع����ايل 
االأم����ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف 
يف  املتحدة  ل��الأمم  الرئي�صي  املقر 

نيويورك.
اللقاء  خ���الل  اجل��ان��ب��ان  وت���ن���اول 
امل�����ص��رتك و�صبل  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه 

وليبيا والعراق.
واأك�����د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اللقاء  ال����دويل خ���الل  وال��ت��ع��اون 
حر�س دولة االإم��ارات على تعزيز 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة مع 
وكافة  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة 
يف  ي�صهم  مب��ا  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

حتقيق اخلري لل�صعوب.
واأعرب معايل اأنطونيو غوتريي�س 
املتحدة عن  ل��الأمم  العام  االأم��ني 

تعزيز وتوطيد العالقات الثنائية 
بني دولة االإمارات ومنظمة االأمم 
امل���ج���االت منها  امل��ت��ح��دة يف ك��اف��ة 

االإن�صانية واالغاثية.
وجهات  اجل����ان����ب����ان  ت����ب����ادل  ك���م���ا 
ب�����ص��اأن ع���دد م��ن الق�صايا  ال��ن��ظ��ر 
اإ�صافة  امل�����ص��رتك  االه��ت��م��ام  ذات 
اإىل ا�صتعرا�س التطورات الراهنة 
وعدد  االأو�صط  ال�صرق  يف منطقة 
والدولية  االإقليمية  الق�صايا  من 
خا�صة االأو�صاع يف اليمن و�صوريا 

ت��ق��دي��ره وامل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ككل 
ال��ذي تقوم  املهم  للجهود وال��دور 
ب���ه دول�����ة االإم���������ارات يف جم���االت 
دعم عمل واأن�صطة االأمم املتحدة 

واملجتمع الدويل .
ال����رائ����دة التي  ب��امل��ك��ان��ة  م�����ص��ي��داً 
ال������دول������ة ح����ال����ي����اً على  حت���ت���ل���ه���ا 

ال�صعيدين االإقليمي والدويل.
ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ���ص��ع��ادة الن����ا زكي 
لدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�صيبة 

االإمارات لدى االأمم املتحدة.

�سعيد بن طحنون يح�سر زفاف ال�ساعر حمدان بن �سروخ الدرعي

حتت رعاية وح�صور �صعيد بن طحنون اآل نهيان
فعالية االأم وطن تقام غدا على م�سرح حديقة 

الطوية تنظمها مبادرة “ كلنا زي بع�س”

•• �لعني-و�م:

اآل نهيان حفل  ال�صيخ �صعيد بن طحنون  ح�صر معايل 
الدرعي  را���ص��د  ���ص��روخ  ح��م��ود  اأق��ام��ه  ال���ذي  االإ�صتقبال 
اإىل  ح��م��دان  االإع��الم��ي  ال�صاعر  جنله  زف��اف  مبنا�صبة 

كرمية �صعيد �صلبوخ اليعقوبي.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم يف قاعة االإحتفاالت ب�صالة 

هيلي يف مدينة العني ، ال�صيخ الدكتور حممد بن م�صلم 
“اإم�صام” باالأمم  ملنظمة  ال��ع��ام  االأم���ني  ن��ائ��ب  ح��م  ب��ن 
ال�صخ�صيات  وكبار  القبائل  وجهاء  من  وع��دد  املتحدة 
امل�صلحة  ال����ق����وات  و����ص���ب���اط  وامل�������ص���وؤول���ني  وال�������ص���ع���راء 
العري�س  زم���الء  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��الد  واأع��ي��ان  وال�صرطة 

االإعالميني واالأهل واالأ�صدقاء.
وتخللت احلفل عرو�س قدمتها فرق �صعبية وتراثية .

•• �لعني – �لفجر

حتت رعاية وح�صور ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان 
م�صرح  ع��ل��ى  اخلمي�س  غ���دا  وط���ن  االأم  فعالية  �صتقام 

حديقة الطوية يف اخلام�صة م�صاء وحتى العا�صرة .
وطن  االأم  لفعالية  املنظمة  اللجنة  ق��ام��ت  وق���د  ه���ذا 
موؤمتر  بعقد  بع�س”  زي  “كلنا  م��ب��ادرة  يف  واملتمثلة 
�صحفي مبقر جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وذلك 
هذه  اإق��ام��ة  واأ���ص��ب��اب  وط��ن  االأم  فعالية  ع��ن  للتعريف 

)ال�صريك  العني  مدينة  بلدية  من  كل  بدعم  الفعالية 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  جمعية  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي(، 
الطوارئ  اإدارة  اأب��وظ��ب��ي،  ،���ص��رط��ة  امل�صتقبل  الأج��ي��ال 
وال�صالمة العامة، جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، 
جلوبال،  االأف��ن��دي  ال��ت��اأم��ني،  لو�صطاء  الرو�صة  �صركة 
اأدفنت�صر  وادي  املعاقني،  وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز 
للزهور  بر�صتيج  ه��اي  الطبي،  ل��وري��ت  مركز  ال��ع��ني،   -
فريق  ال�صعبية،  للفنون  اخليالة  فرقة  وال�صوكوالتة، 

تكاتف التطوعي و�صفحة مدينة العني.

لتاأ�سي�سه  23 بالذكرى  اال�سرتاتيجية” يحتفل  والبحوث  للدرا�سات  “االإمارات 
•• �أبوظبي-و�م:

احتفل مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجية ام�س مبرور 23 
عاما على تاأ�صي�صه .

ح�صر احلفل - الذي اأقامه املركز يف مقره - عدد كبري من اأ�صحاب املعايل 
وال�صعادة وكبار ال�صخ�صيات وامل�صاركني واالإعالميني ف�صال عن املوظفني 
والعاملني يف املركز. وت�صمن االحتفال جمموعة من الفعاليات واالأن�صطة 
من  مباركة  وت��الوة  االإم���ارات  لدولة  الوطني  بالن�صيد  ب��داأ  حيث  املتنوعة 
مدير  ال�صويدي  �صند  جمال  الدكتور  ل�صعادة  كلمة  تالها  التكرمي  القراآن 
عام املركز رحب فيها باحل�صور وقدم ال�صكر والتقدير اإىل القيادة الر�صيدة 

للدولة على دعمها الكبري للمركز واأن�صطته.
عام  اإن�صائه  منذ  اإجن����ازات  م��ن  حققه  م��ا  ليحقق  يكن  مل  امل��رك��ز  اإن  وق���ال 
1994 لوال الدعم الذي يتلقاه من القيادة الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  الكرمية من �صاحب  الكاملة والرعاية  وامل�صاندة 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س 
املركز الذي يوؤمن باأهمية العلم يف نه�صة االأمم واملجتمعات واأن قيمة اأي 
اأمة مبا لديها من علم ومعرفة وما متلكه من كوادر ب�صرية متعلمة وقادرة 

على التناف�س اجلدي يف م�صمار التطور العاملي.
واأ�صاف ال�صويدي اأن اإميان قيادتنا الر�صيدة باأهمية البحث العلمي وقناعتها 
الرا�صخة بدور املركز يف دعم م�صرية التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة منح املركز 
احلافز للتميز والتفوق واالإجناز وجعله يف حتد دائم كي يكون عند ثقتها 
وكي يظل املركز منارة للفكر واأحد مظاهر القوة الناعمة لدولة االإمارات 

التي تعك�س وجهها الثقايف واحل�صاري.
لنف�صه  اأن يحجز  الزمن  ف��رتة ق�صرية من  ا�صتطاع خ��الل  املركز  اأن  واأك��د 
اإ�صداراته  وغ��دت  العاملية  والبحوث  الدرا�صات  مراكز  بني  متميزة  مكانة 
املتنوعة باللغتني العربية واالإجنليزية مراجع اأ�صا�صية يف اجلامعات ولدى 

الباحثني وطالب العلم واالإعالميني بل لدى �صناع القرار يف العامل كله.
ون��دوات وحما�صرات وور�س  العلمية من موؤمترات  اأن فعالياته  اإىل  واأ�صار 
واملفكرين  الباحثني  لكبار  واه��ت��م��ام  ج��ذب  حم��ل  اأ�صبحت  وغ��ريه��ا  عمل 

والكتاب وال�صيا�صيني على امل�صتويني االإقليمي والدويل.
ونوه ال�صويدي بالنجاح الذي حققه املركز ودوره يف خدمة اأهدف التنمية 
ال�صاملة التي تعي�صها دولة االإمارات حيث جنح املركز منذ تاأ�صي�صه يف مواكبة 
التجربة التنموية للدولة وتفاعل معها وا�صتلهم طموحات قيادتنا الر�صيدة 
االإجنازات  من  ملنظومة  حقيقية  م��راآة  يعد  بهذا  وه��و  ي�صتلهمها  ي��زال  وال 

والنجاحات التنموية التي ت�صهدها الدولة يف املجاالت كافة.
�صهدت  ال��ت��ي  بالعطاء  احلافلة  البحثية  امل�صرية  ه��ذه  خ��الل  اأن���ه  واأ���ص��اف 
مركز  ظل  اأي�صا  اأجمع  وال��ع��امل  املنطقة  تاريخ  يف  احليوية  بالغة  حت��والت 

يف  القرار  �صنع  دوائ��ر  يرفد  اال�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات  االإم��ارات 
الدولة بتحليالت وا�صتنتاجات علمية ر�صينة قائمة على قراءة مو�صوعية 
دقيقة للتطورات واالأحداث والق�صايا املحلية واالإقليمية والدولية املحيطة 
وانعكا�صاتها على ال�صاحة املحلية كما كان هناك قدر كبري من التفاعل بني 
باعتبار  البحثي  العمل  م��ردود  يعظم  مبا  به  املحيطة  العمل  وبيئة  املركز 

خدمة املجتمع اأحد اأبرز اأهداف املركز.
واالإبداع  التميز واالبتكار  نهج  املركز ما�س على  اأن  ال�صويدي  �صعادة  واأك��د 
وقتنا  حتى  ت��زال  وال  تاأ�صي�صه  منذ  عمله  حكمت  التي  الفل�صفة  ك��ان  ال��ذي 
لنواكب  اجلهود  اأق�صى  بذل  على  الر�صيدة  قيادتنا  “نعاهد  وقال  الراهن. 
روؤيتها التنموية التي ت�صتهدف بناء اقت�صاد قوي م�صتدام متطور ا�صتعدادا 
اخلطط  تنفيذ  يف  ال��ق��رار  ملتخذي  داعمني  و�صنظل  النفط  بعد  ما  ملرحلة 
وامل�صاهمة  الوطني  امل�صتوى  املقبلة على  اال�صرتاتيجية الطموحة لالأعوام 
يف حتقيق اأهداف روؤية االإم��ارات 2021 باأن تكون دولة االإم��ارات العربية 

املتحدة من اأف�صل دول العامل يف العيد اخلم�صني لتاأ�صي�صها”.
يف  االحتادية”  “ال�صخ�صية  بجائزة  الفائزين  ت��ك��رمي  احل��ف��ل  خ��الل  ومت 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  والتي مينحها  اخلام�صة  دورتها 
نهيان للمكرمني من ال�صخ�صيات الوطنية تقديرا لدورهم الوطني الذي 
يوؤدونه باإخال�س خلدمة االأهداف االحتادية للدولة وهم .. معايل حممد 
وامل�صتقبل ومعايل  ال����وزراء  ���ص��وؤون جمل�س  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل  ب��ن 
واللواء  اخلارجية  لل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور 
الركن عبداهلل مهري عبداهلل الكتبي قائد الوحدات امل�صاندة واللواء الركن 
اجلن�صية  ل�����ص��وؤون  امل�صاعد  الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخلييلي  ح���ارب  خليفة 
واالإقامة واملنافذ باالإنابة واللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي مفت�س عام 
وزارة الداخلية و�صعادة ال�صيخ اأحمد علي املعال �صفري الدولة لدى رومانيا 
و�صعادة حف�صة عبداهلل حممد �صريف العلماء �صفرية الدولة لدى الربازيل 
رئي�س  لالإعالم  اأبوظبي  �صركة  ع��ام  مدير  متيم  بن  علي  الدكتور  و�صعادة 

حترير موقع 24 االإخباري.
و�صمت قائمة املكرمني �صعادة الدكتور عبداللطيف حممد ال�صام�صي مدير 
الطنيجي  ح�صن  اأحمد  علي  الركن  والعميد  العليا  التقنية  كليات  جممع 
من حر�س الرئا�صة و�صعادة جمال ماجد الغرير رئي�س جمل�س اإدارة �صركة 
لل�صوؤون  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي  را�صد  و�صلطان  دبي  يف  لل�صكر  اخلليج 
اخلا�صة يف ديوان �صاحب ال�صمو ويل عهد اأبوظبي ومبارك �صامل ال�صاعدي 
االإمارات  مركز  يف  امل��وؤمت��رات  اإدارة  اإىل  اإ�صافة  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزارة  من 

للدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجية.
وال��ب��ح��وث اال�صرتاتيجية - يف  ل��ل��درا���ص��ات  االإم����ارات  م��رك��ز  وق���دم موظفو 
كلمتهم خالل احلفل - اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �صعادة الدكتور 
جمال �صند ال�صويدي مبنا�صبة الذكرى ال� 23 لتاأ�صي�س املركز .. فيما قدموا 

هدية تذكارية اإىل �صعادته بهذه املنا�صبة.
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اأخبـار الإمـارات
الرادار �صكلت 85 % منها

املا�سي  العام  اخليمة  براأ�س  مرورية  خمالفة   299.1
•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر.

اأعلن مدير عام العمليات املركزية يف �صرطة راأ�س اخليمة العميد الدكتور 
و172 خمالفة مرورية  األفا   299 ت�صجيل  احلميدي عن  �صعيد  حممد 
األف و964 خمالفة رادار   255 العام املا�صي على م�صتوى االإم��ارة منها 
ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  وق���ال   . املخالفات  اإج��م��ايل  % م��ن   85 بن�صبة 
اأم�س  ظهر  بعد  اخليمة  راأ���س  ل�صرطة  العامة  القيادة  مقر  يف  عقد  ال��ذي 
العقيد علي  راأ���س اخليمة  وال��دوري��ات ب�صرطة  امل��رور  اإدارة  بح�صور مدير 
�صعيد العلكيم ورئي�س ق�صم الهند�صة املرورية العقيد اأحمد ال�صم النقبي 

واملقدم مروان عبد اهلل جكة مدير اإدارة االإعالم والعالقات العامة وعدد 
من ال�صباط اأن عدد وفيات احل��وادث املرورية بني املواطنني خالل العام 
املا�صي �صجل انخفا�صا بن�صبة 10 % من اإجمايل الوفيات الذي بلغ 60 
حالة وفاة . ووفقا ملا ذكر فان ارتفاع اإجمايل املخالفات كان بن�صبة 26.5 
احل�صورية  املخالفات  وارتفاع   2015 بالعام  مقارنة  املا�صي  العام   %
بن�صبة 18 % حيث مت حترير 24 األفا و820 خمالفة ح�صورية مقارنة 
ب 20 األفا و959 خمالفة يف عام 2015 ، م�صريا اإىل اأنه وبالرغم من 
 4 املن�صرم بعدد  العم  امل��روري��ة  اأع���داد وف��ي��ات احل���وادث  زي���ادة يف  ت�صجيل 
الن�صبة  م��ن  واأق���ل  طبيعية  تعترب  اأن��ه��ا  اإال   2015 بالعام  مقارنة  ح��االت 

امل�صتهدفة خا�صة يف ظل التزايد ال�صكاين وارتفاع عدد املركبات يف �صوارع 
املا�صي  العام  �صجلت  واالآليات  املركبات  اأن معامالت  وتابع   . راأ�س اخليمة 
 14 بن�صبة  املجددة  املركبات  اأع��داد  ارتفعت  % فيما   7.1 بن�صبة  ارتفاعا 
% اإىل جانب ارتفاع عدد املركبات املفحو�صة بن�صبة 13 %  وارتفاع عدد 
رخ�س القيادة اجلديدة بنف�س الن�صبة ، وارتفاع اإجمايل معامالت رخ�س 
القيادة بن�صبة 5.7 % ، م�صريا اإىل تكثيف �صرطة راأ�س اخليمة للحمالت 
على  وخا�صة  االإم���ارة  ومناطق  �صوارع  خمتلف  يف  والتثقيفية  التفتي�صية 
النارية غري  والدراجات  والقيادة بدون رخ�صة  لل�صجيج  امل�صببة  املركبات 
املرخ�صة. ومن جانبه قال العميد احلميدي اأنه مت منذ بداية العام اجلاري 

تركيب 7 اأجهزة رادار جديدة يف طرقات االإمارة لي�صل اإجمايل عدد هذه 
واالإهمال  املفاجئ  االنحراف  ت�صدر  اإىل  م�صريا  جهازا،   69 اإىل  االأجهزة 
التاأكد من خلو الطريق وال�صرعات الزائدة م�صببات  وعدم االنتباه وعدم 
حوادث العام املا�صي . واأ�صاف اإىل و�صع خطة من خالل اللجنة امل�صرتكة 
العامة  واخل��دم��ات  االأ�صغال  ودائ���رة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  بني  القائمة 
لدوريات  نقاط  و�صع  تت�صمن  �صارع جبل جي�س  لتطوير  ال�صياحة  وهيئة 
ل�صمان  للطائرات  ومهبط  و�صاعد  واالإن��ق��اذ  االإٍ�صعاف  و�صيارات  ال�صرطة 
اأي ح���ادث واحل���د م��ن اخل�صائر  ال�صريعة يف ح��ال وق���وع  ت��ق��دمي اخل��دم��ة 

الب�صرية واملادية التي قد تنجم عند وقوع اأي حادث.

حاكم عجمان يطلع على برامج وخدمات الهالل االأحمر يف خميمات الالجئني يف اليونان
•• عجمان-و�م:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا�صتقبل 
ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد 
يف  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
ام�س بح�صور  ال��دي��وان  مكتبه يف 
النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
حاكم  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  مم���ث���ل 
واملالية  االإداري��ة  لل�صوؤون  عجمان 
.. وف���د االأط���ب���اء وامل��ت��ط��وع��ني يف 
ال���ذي زار  ال��ه��الل االأح��م��ر  هيئة 

خميمات الالجئني يف اليونان.
وتعرف �صموه من الوفد على اأهم 
اخل���ط���ط وال����ربام����ج واخل���دم���ات 
والطبية  االإن�صانية  وامل�����ص��اع��دات 
ال���ت���ي ق���دم���ه���ا ال����ه����الل االأح���م���ر 
املخيمات  يف  لالجئني  االم��ارات��ي 
اأه����داف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ي��ون��ان  يف 
تلك الربامج وكيفية التعامل مع 
العالج  وت��ق��دمي  ه��ن��اك  املقيمني 
وم�صاندتهم  والأط���ف���ال���ه���م  ل��ه��م 

لتمكينهم من العي�س الكرمي.
ال�����ص��م��و حاكم  ����ص���اح���ب  واأ������ص�����اد 
به  حتظى  ال��ذي  بالدعم  عجمان 
االأحمر  ال��ه��الل  وب��رام��ج  اأن�صطة 
االماراتي من القيادة الر�صيدة .. 
موؤكدا اأن دولة االإمارات اأ�صبحت 
اخل����دم����ات  ت����ق����دمي  يف  االأوىل 

ك��ل عون  وت��ق��دمي  املحتاجني  ك��ل 
لهم.

ك��م��ا اأ����ص���اد ���ص��م��وه مب��ت��اب��ع��ة �صمو 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حمدان 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
دائما  ي���وؤك���د  وال�����ذي  االإم�����ارات�����ي 
التزام دولة االإمارات مب�صوؤولياتها 
االإن�����ص��ان��ي��ة جت���اه امل��ت��اأث��ري��ن من 
دورها  وموا�صلة  ال�صورية  االأزم��ة 
الريادي يف الت�صدي الآثارها على 
حياة املدنيني االأبرياء من خالل 
االإن�صانية  ال���ربام���ج  م���ن  ح��زم��ة 
وامل�صاريع  االإغ��اث��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
مبتطلبات  ت��ف��ي  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
احل������ي������اة ال�����ك�����رمي�����ة ل����الأ�����ص����ق����اء 

ال�صوريني .
الدكتور  دور  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  واأث��ن��ى 
رئي�س  امل���زروع���ي  م�صلم  ح��م��دان 
جمل�س اإدارة هيئة الهالل االأحمر 
ومتابعة  ب��االإ���ص��راف  يقوم  وال��ذي 
ح��ث��ي��ث��ة ل���ك���ل م�����ب�����ادرات ال���دول���ة 
واخلا�صة مبخيمات الالجئني يف 
اليونان .. موؤكدا اأن تلك املبادرات 
ونقلة  م��ت��ق��دم��ة  خ���ط���وة  ت��ع��ت��رب 
لتخفيف  الدولة  جهود  يف  نوعية 
ال�صوريني  ال���الج���ئ���ني  م���ع���ان���اة 

املتفاقمة.

�صيف  �صعادة  م��ن  �صموه  وا�صتمع 
اإب���راه���ي���م ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر فرع 
الهالل االأحمر يف عجمان - الذي 
واملتطوعني  االأط���ب���اء  وف���د  راف���ق 
اأه�����داف  ح����ول  واف  ����ص���رح  اإىل   -
وم���ب���ادرات ال��ه��الل االأح���م���ر وما 
اإن�صانية  خ����دم����ات  م����ن  ي���ق���دم���ه 
وم�صاندة  مل�������ص���اع���دة  و����ص���ح���ي���ة 
اليونان  يف  ال�صوريني  الالجئني 

والتخفيف من معاناتهم.
واط����ل����ع ����ص���م���وه م����ن م���دي���ر فرع 
ال��ه��الل وال��وف��د امل��راف��ق على دور 
والتطوعية  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ب���ع���ث���ات 
اأثينا  العا�صمة  يف  املخيمات  اإىل 
وال����ت����ي ي�������ص���ارك ف��ي��ه��ا ع�����دد من 

خمتلف  يف  امل���واط���ن���ني  االأط����ب����اء 
املتواجدين  مل�صاندة  التخ�ص�صات 
خدمات  وت��ق��دمي  املخيمات  بتلك 
االأحمر  الهالل  يحر�س  وبرامج 
االماراتي على اأن تت�صمن براجما 
مثل  مهمة  وتخ�ص�صات  �صحية 
والباطنية  ال������ط������وارئ  ح�������االت 
واأمرا�س �صوء  والن�صاء واالأطفال 
اجللدية  واالأم�����را������س  ال��ت��غ��ذي��ة 
اأخرى  برامج  اإىل جانب  والعيون 
توعوية واإر�صادية ووقائية لتفادي 
التي  االأمرا�س  ببع�س  االإ�صابات 
الظروف  ه��ذه  مثل  يف  تظهر  ق��د 

اال�صتثنائية.
ال�صيخ  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ص��ر 

الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي 
رئي�س ديوان احلاكم و�صعادة حمد 
الديوان  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ص���د 
املطرو�صي  �صيف  ���ص��امل  و���ص��ع��ادة 
نائب مدير الديوان و�صعادة طارق 
�صاحب  مكتب  مدير  غليطه  ب��ن 
و�صعادة  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ص��م��و 
رئي�س  الفال�صي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 
و�صعادة  ال��ع��ه��د  ويل  �صمو  مكتب 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ي��و���ص��ف حم��م��د 
وال�صيافة  الت�صريفات  اإدارة  ع��ام 
و�صعادة عبيد حمد الزعابي مدير 
لل�صوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب 
عجمان  يف  واالأوق���اف  االإ�صالمية 

وعدد من كبار امل�صوؤولني.

كافة  ال��ع��امل  ل�صعوب  االإن�����ص��ان��ي��ة 
الفريد  م��ن خ��الل نهجها  وذل��ك 
العمل  اأوج���ه  تعزيز  يف  نوعه  م��ن 
اخلريي واالإن�صاين وفتح االأبواب 
اأم�����ام اجلميع  م�����ص��راع��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
لل�صعوب  وامل�صاعدة  العون  يد  ملد 

والدول املحتاجة.
واأعرب �صموه عن فخره واعتزازه 
بال�صباب والفتيات الذين يقدمون 
والقيام  اإن�صانية  مبادرات  يوم  كل 
مبهام طيبة ومعاجلة املر�صى من 
الالجئني يف املخيمات املنت�صرة يف 
العديد من الدول .. مقدرا الدور 

االأطباء  به  الذي ي�صطلع  املتميز 
وامل����ت����ط����وع����ني ووف����������ود ال����ه����الل 
ت�صارك يف خدمة  وال��ت��ي  االأح��م��ر 
م�صرية اخلري التي تتبناها الدولة 
ال�صباب  ودع����ا  ال���ع���ون.  وت���ق���دمي 
والفتيات واملتطوعني لبذل املزيد 
من العمل اجلاد واالأداء املتميز يف 
االإمارات  دولة  راية  ورفع  العطاء 
واإثبات  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  ك��ل  يف 
اأنها دائما �صباقة يف اأعمال اخلري 
اأي  يف  اإن�صاين  عمل  كل  وم�صاندة 

مكان.
القيادة  توليه  مب��ا  �صموه  واأ���ص��اد 

راأ�صها  وع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل واأخوه �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�صلحة واإخوانهم حكام االإمارات 
لدعم وم�صاندة االأعمال اخلريية 
جانب  اإىل  وال��وق��وف  واالإن�صانية 

�سرطة ودائرة التنمية االقت�سادية بعجمان يوقعان مذكرة تعاون
•• عجمان-و�م:

وق���ع���ت ����ص���رط���ة ع���ج���م���ان ودائ������رة 
مذكرة  االق���ت�������ص���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الرتاخي�س  جم�����االت  يف  ت���ع���اون 
وجتديدها  اجلديدة  االقت�صادية 
التجاري،  الن�صاط  اأ�صكال  وتغيري 
وتبادل الت�صاور والتعاون يف جمال 

االأعمال امل�صرتكة بني الطرفني.
وقعها  ال��ت��ي  االتفاقية  ن�صت  كما 
بن  �صلطان  ال�صيخ  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة 
عبد اهلل النعيمي قائد عام �صرطة 

وتطبيق  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  وال����ت����ع����اون 
واال�صتفادة  اال���ص��ت��دام��ة  م��ع��اي��ري 
ال�صيخ  ال��ل��واء  وق��ال  نتائجها.  من 
�صلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد 
عام �صرطة عجمان اأن هذا التعاون 
العمل  اأن يدعم م�صرية  �صاأنه  من 
يف  وي�صهم  القيادة  ل��دى  ال�صرطي 
ت��وث��ي��ق ال�����ص��الت واخل�����ربات عرب 
يفيد  بينهما مبا  الدائم  التوا�صل 
ال���ط���رف���ني وامل���ت���ع���ام���ل���ني ب���اإجن���از 
واأ�صرع،  اأ���ص��ه��ل  ب�����ص��ورة  اأع��م��ال��ه��م 
م�صيداً بجهود اإدارة دائرة التنمية 

ع��ج��م��ان و���ص��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن عي�صى 
ال��ن��ع��ي��م��ي امل����دي����ر ال����ع����ام ل���دائ���رة 
بعجمان  االق���ت�������ص���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االإلكرتوين  ال��رب��ط  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ن��ق��اط التقاطع  ال��ط��رف��ني يف  ب��ني 
بخدمات الرتاخي�س االقت�صادية، 
املعامالت  تخلي�س  ت�صهيل  بهدف 
املتعاملني  ع���ل���ى  وال���رتاخ���ي�������س 
اإ�صافة  ال��وق��ت واجل��ه��د،  وت��وف��ري 
املتعلقة  ال���ب���ي���ان���ات  ت����ب����ادل  اإىل 
بالرتاخي�س االقت�صادية والتدريب 
التدريبية،  واالأن�����ص��ط��ة  امل�����ص��رتك 

مع  التعاون  تعزيز  يف  االقت�صادية 
�صرطة عجمان.

�صعادة علي عي�صى  من جانبه قال 
النعيمي، مدير عام دائرة التنمية 
توقيع  ان  عجمان  يف  االقت�صادية 
مذكرة التفاهم مع �صرطة عجمان 
ي��ع��ت��رب خ���ط���وة ه���ام���ة ت�����ص��اه��م يف 
ت���ب���ادل اخل������ربات وامل���ع���ل���وم���ات يف 
الطرفني،  ت���ه���م  ال���ت���ي  امل����ج����االت 
ومب��ا ي��ع��زز م��ن اجل��ه��ود امل�صرتكة 
والتطوير  التنمية  يف دفع م�صرية 
تطوير  وي��دع��م  عجمان  اإم����ارة  يف 

اأر�صية  ا�صرتاتيجية ت�صكل  �صراكة 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ق����درات اجلهتني 
امل�صتويني  االإم��ارة على  مبا يخدم 

االأمني واالقت�صادي. 
العميد عمر  املذكرة  ح�صر توقيع 
حممد ال�صام�صي مدير عام املوارد 
والعقيد  امل�������ص���ان���دة،  واخل����دم����ات 
����ص���وي���دان مدير  ���ص��ي��ب��ان  حم��م��د 
عجمان،  �صرطة  ع��ام  ق��ائ��د  مكتب 
املطرو�صي  ع��ب��ي��د  ث���اين  وال��ع��ق��ي��د 
وعدد  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  مدير 

من موظفي الدائرة.

انطالق معر�س عجمان للتوظيف 2017 مب�ساركة 50 موؤ�س�سة واأكرث من األف وظيفة
•• عجمان-و�م:

بح�صور ورعاية �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان افتتح 
ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون 
والذي  للتوظيف  الن�صخة  عجمان  معر�س  فعاليات  ام�س  واملالية  االإداري���ة 
االمارات  ملواطني  بعجمان  الب�صرية  امل���وارد  لتنمية  املركزية  االإدارة  تنظمه 
حتت �صعار “االنطالقة نحو م�صتقبل مهني ناجح” وي�صتمر يومني يف مركز 
50 جهة م��ن خمتلف  م��ن  اأك���رث  امل��ع��ر���س  وت�����ص��ارك يف  االإم�����ارات لل�صيافة. 
الدوائر واملوؤ�ص�صات االحتادية واملحلية والع�صكرية والقطاع اخلا�س يف الدولة 
تعر�س فر�س عمل متنوعة تبلغ اأكرث من األف وظيفة و57 �صاغرا لفئة ذوي 
االحتياجات اخلا�صة مع توفري فر�س التدريب والتاأهيل لهم وذلك يف اإطار 
التوا�صل  لت�صهيل  ا�صرتاتيجية  من�صة  يعترب  كما  التوطني  لتعزيز  جهودها 
جهة  م��ن  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  موؤ�ص�صات  ب��ني  ال��ن��اج��ح  والتفاعل 

واملواطنني الباحثني عن عمل من جهة اأخرى.
الذي  النعيمي  ال�صيخ عمار بن حميد  �صمو  بو�صول  االفتتاح  وبدات فعاليات 
قام بجولة يف اأرجاء واجنحة املعر�س املختلفة اطلع من خاللها على الفر�س 
الوظيفية املتاحة لدى امل�صاركني يف املعر�س وا�صتمع اإىل �صرح واف ومف�صل 
من امل�صوؤولني باالأجنحة عن جهود التوطني يف دوائرهم وموؤ�ص�صاتهم وحول 
اه��داف��ه��م وال��ع��دد امل��ط��ل��وب م��ن ال��وظ��ائ��ف وامل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ح��ول تلك 

املوؤ�ص�صة وغريها و�صرورة الت�صهيل على الباحثني عن عمل.
جربان  بن  عبدالرحمن  را�صد  �صعادة  يرافقه  حميد  بن  احمد  ال�صيخ  وق��ام 
ال�صويدي املدير التنفيذي لالإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�صرية يف عجمان 
وروؤ�صاء ومدراء الدوائر وم�صوؤويل اجلهات امل�صاركة بجولة تفقدية يف اأرجاء 
املتاحة  الوظيفية  الفر�س  على  خاللها  من  اطلع  املختلفة  املعر�س  واجنحة 
امل�صوؤولني  م��ن  ومف�صل  واف  �صرح  اإىل  وا�صتمع  املعر�س  يف  امل�صاركني  ل��دى 
اهدافهم  دوائرهم وموؤ�ص�صاتهم وحول  التوطني يف  االأجنحة عن جهود  على 
والعدد املطلوب من الوظائف واملعلومات والبيانات حول تلك املوؤ�ص�صة وغريها 

و�صرورة الت�صهيل على الباحثني عن عمل.
التي تنظم يف  اأن معار�س التوظيف  اأحمد عقب افتتاح املعر�س  ال�صيخ  واأك��د 
االن�صب  املكان  ا�صبحت  واإم��ارة عجمان خا�صة  الدولة عامة  اإم��ارات  خمتلف 
والبيانات  املعلومات  ك��ل  لهم  توفر  حيث  امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��وظ��ائ��ف  لطالبي 
يوفر  وه���ذا  املعر�س  يف  م�صاركة  وموؤ�ص�صة  دائ���رة  بكل  املطلوبة  وال��وظ��ائ��ف 
الوقت عليهم للبحث عن الوظائف وخا�صة مع وجود تقنية حديثة متكنهم 
كافة  على  للتعرف  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  مع  االل��ك��رتوين  بالتوا�صل 
احلكيمة  القيادة  توليه  مبا  وا���ص��اد  التوظيف.  عملية  يف  املطلوبة  املعلومات 
برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اهلل” و�صاحب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س االعلى حكام االإمارات لتوفري فر�س 

حققتها  التي  واملعدالت  والن�صب  التوطني  ملف  ومتابعة  للمواطنني  العمل 
موؤ�ص�صات الدولة املختلفة. ونوه ممثل �صاحب ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون 
االدارية واملالية اأن دولة االمارات حري�صة على توفري الوظيفة املنا�صبة لكل 
الرثوة  الأن��ه  دوره  وت��اأدي��ة  جمتمعه  خدمة  يف  االإ�صهام  من  ومتكينه  مواطن 
احلقيقية للوطن .. موؤكدا ان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
ع�صو املجل�س االعلى حاكم عجمان يوجه دائما بان مثل هذه املعار�س تعترب 
فر�صة للباحثني عن وظائف من املواطنني والت�صهيل عليهم للح�صول على 
تخ�صي�س  مب��ب��ادرة  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  واأ���ص��اد  لهم.  املنا�صبة  الوظيفة 
م�صاحات للجهات التطوعية يف الدولة للم�صاركة يف املعر�س لرت�صيخ حماور 
عام اخلري التي اأعلن عنها رئي�س الدولة وعر�س جتاربهم الفاعلة يف جمال 
على  تعود  التي  اخل��دم��ات  وتقدمي  التنمية  جهود  يف  وم�صاهماتهم  التطوع 

اجلميع باخلري والنفع وتاأ�صيل التطوع كثقافة جمتمعية تخدم الوطن.
وكرم ال�صيخ احمد بن حميد النعيمي يف ختام جولته يف املعر�س اجلهة االأوىل 
امليناء واجلمارك  دائ��رة  وه��ي  اإم��ارة عجمان  التوطني على م�صتوى  ن�صبة  يف 
م�صاركتها  على  �صباب   – االإم����ارات  موؤ�ص�صة  �صموه  ك��رم  كما   93.5 بن�صبة 
والبذل  العطاء  قيمة  وتر�صيخ  عام اخلري  ركائز  ودعم  املعر�س  التطوعية يف 

كاأحد اأهم مميزات ال�صخ�صية االإماراتية.
من جانبه اأكد �صعادة را�صد عبدالرحمن بن جربان ال�صويدي املدير التنفيذي 
لالإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�صرية بعجمان اأن حكومة عجمان حر�صت 
على اإطالق املبادرات التي ت�صب يف م�صلحة املوارد الب�صرية وت�صهم يف تطوير 
خالل  م��ن  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع  على  وت�صجعها  الوطنية  وال��ك��ف��اءات  ال��ك��وادر 
ملواطني  واملخ�ص�س  للتوظيف  عجمان  معر�س  من  الرابعة  الن�صخة  تنظيم 
دولة االإمارات. واأ�صاف ان االدارة املركزية لتنمية املوارد الب�صرية تعمل وفق 
توجيهات حكومة عجمان على و�صع االآليات واال�صرتاتيجيات الكفيلة بتوفري 
فر�س العمل املنا�صبة الأبناء الدولة وتنمية املوارد الب�صرية واالهتمام بالكوادر 
2021 وروؤي��ة االإمارات  اأهم املحاور يف روؤية عجمان  الوطنية التي تعد من 
اإىل  اأن اجلهات امل�صاركة ت�صعى من خالل املعر�س  اإىل  اال�صرتاتيجية. واأ�صار 
والوظائف  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  املواطنة  وال��ك��وادر  ال��ك��ف��اءات  ا�صتقطاب 
اىل  اإىل  يهدف  فاملعر�س  �صاغرة  وظيفة   1000 عددها  والبالغ  املطروحة 
توفري فر�س عمل للباحثني عن العمل من مواطني دولة االمارات وتعريف 
طلبة املدرا�س واجلامعات مبتطلبات �صوق العمل اإىل جانب تعريف اجلمهور 
مبختلف اجلهات احلكومية وال�صركات اخلا�صة يف دولة االإمارات ومقابلة ذوي 
فر�س  عن  والباحثني  االإماراتيني  واملهنيني  اجل��دد  اخلريجني  من  الكفاءة 
عمل وم�صار وظيفي جديد. وقال انه يف اإطار حتقيق الدمج ال�صامل لفئة ذوي 
امل�صتويات و�صمان تكافوؤ الفر�س  االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع على كافة 
لهم يف جميع جماالت احلياة مت توفري الفر�س الوظيفية لهم بالتن�صيق مع 
لهم  الوظيفي  والتمكني  التاأهيل  وفر�س  ال��دورات  وتوفري  امل�صاركة  اجلهات 
قادرين  مر�صحني  لي�صبحوا  ومهاراتهم  وكفاءتهم  اأدائهم  م�صتوى  لتح�صني 
يف  طرحها  مت  وظيفيا  �صاغرا   57 خ��الل  م��ن  العمل  ب�صوق  االل��ت��ح��اق  على 

املعر�س.

نظمها مركز الرتاث العربي يف مقر النادي الثقايف العربي

جل�سة حوارية تتناول املعتقدات ال�سعبية يف الوطن العربي
•• �ل�سارقة-�لفجر:

يف  وال��درا���ص��ات  البحوث  ق�صم  نظم 
ملعهد  التابع  العربي  ال��رتاث  مركز 
االأول  اأم�س  للرتاث م�صاء  ال�صارقة 
تناولت  ح���واري���ة  ج��ل�����ص��ة  االإث���ن���ني، 
الوطن  يف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  امل���ع���ت���ق���دات 
العربي، وتت�صمن حماور عدة، من 
بينها، مدخل عام للمعتقد ال�صعبي، 
ال�صعبية  امل��ع��ت��ق��دات  م���ن  ومن�����اذج 
ال����ع����رب����ي، وحت�����دي�����داً  ال�����وط�����ن  يف 
وتون�س،  وال���ي���م���ن  االإم���������ارات  م���ن 
الباحثني  ف��ي��ه��ا ع���دد م��ن  وحت����دث 
فاطمة  الباحثة  وهم:  واملخت�صني، 
امل���غ���ن���ي، ح���ي���ث ق���دم���ت ورق������ة عن 
والدكتور عمر بن  االإم���ارات،  دول��ة 
البحوث  ق�صم  رئي�س  العزيز،  عبد 
الثقافة  دائ��������رة  يف  وال�����درا������ص�����ات 
ب��ال�����ص��ارق��ة، م���دي���ر حت���ري���ر جملة 
يف  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال���راف���د، 
ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي، وحتدث 
الثقافة  خ�صو�صيات  ع��ن  وق��ت��ه  يف 
نور  وال��دك��ت��ور  اليمن،  يف  ال�صعبية 
ال���دي���ن ال�����ص��غ��ري، ال�����ذي ي���رك���ز يف 
واالأ�صاطري  اخل��راف��ات  على  ورق��ت��ه 
اجلل�صة  ويدير  تون�س،  يف  ال�صعبية 

جان حجار.
العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  �صعادة  وق���ال 
ال�صارقة  م��ع��ه��د  رئ���ي�������س  امل�������ص���ل���م، 
العمل  م����ن  ال���غ���اي���ة  اإن  ل����ل����رتاث، 
هي  ل��ل��رتاث  ال�صارقة  معهد  خ���ارج 
الرتاث  عنا�صر  ببع�س  ال��ت��ع��ري��ف 
الثقايف العربي يف اأوا�صط اجلاليات 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال�����ص��ارق��ة، خ�����ص��و���ص��اً يف 
وتعزيز  ال�صعبية،  املعتقدات  جمال 
العربي  ال���ث���ق���ايف  ال�������رتاث  وح������دة 

وتنوعه يف اآن واحد.

واأو�صح امل�صلم اأن املركز الذي د�صنه 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
ال�صارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى،  امل��ج��ل�����س 
مركز  ه��و   ،2015 ع���ام  اإب���ري���ل  يف 
ال������رتاث  ع����ر�����س  م��ت��خ�����ص�����س يف 
العربي، واأحد اأق�صام معهد ال�صارقة 
اأربع  اأ�صا�صي  ب�صكل  وي�صم  للرتاث، 
يف  االأقاليم  بح�صب  مق�صمة  قاعات 
الوطن العربي، ويف كل قاعة عر�س 
االأقاليم،  لتلك  التقليدية  لالأزياء 
الزينة  اأدوات  اىل  ب����االإ�����ص����اف����ة 
املنزلية،  االأدوات  وبع�س  واحل��ل��ي 
املقتنيات  ب���ع�������س  ت����اري����خ  وي����ع����ود 
ع�صر،  التا�صع  القرن  اإىل  املعرو�صة 
واحل�صارات  البيئات  بتنوع  وتتنوع 
يحتوي  ح��ي��ث  اإل��ي��ه��ا،  تنتمي  ال��ت��ي 
ق�صم دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى االأزي����اء 
بينها  وم��ن  التقليدية،  االإم��ارات��ي��ة 
واأخرى  واالأع��را���س  املنا�صبات  اأزي��اء 
ل��ل��م��ن��زل وال�����ص��الة، يف ح��ني ي�صم 
عدداً  العربية  اجل��زي��رة  �صبه  ق�صم 
من االأزياء واأدوات الرتاث املرتبطة 
بهذه املنطقة، والتي تاأثرت بالعديد 

االإجرائية  االأه������داف  اأم����ا  وت���اب���ع: 
ملثل ه��ذه اخل��ط��وة، فتتمثل يف نقل 
الن�صاط الثقايف للمعهد اىل اأو�صاط 
التجمعات من اجلاليات العربية يف 
ال�صارقة، وتوثيق ال�صلة بني املعهد 
العربي  ال�������رتاث  مب���رك���ز  مم���ث���اًل 
وتعريفهم  العربية  اجلاليات  وبني 
بدور املركز يف ن�صر الرتاث الثقايف 
خمرجات  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��رب��ي. 
ن�صر  امل�صاهمة يف  تكمن يف  اجلل�صة 
العربي  ال��ث��ق��ايف  ب���ال���رتاث  ال���وع���ي 
بني اجلاليات العربية يف االمارات، 
التوا�صل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
االجتماعي وتبادل املعرفة بالرتاث 

الثقايف.
تعترب  اجلل�صة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
والو�صائل  االأ���ص��ال��ي��ب  م��ن  واح����دة 
التدريبية التي ي�صعى املعهد واملركز 
اال�صتعانة  خ���الل  م���ن  لتحقيقها 
ب���اآل���ي���ات وو����ص���ائ���ل وت��ق��ن��ي��ات ع���دة، 
واملناق�صات،  املحا�صرات  بينها  من 
العر�س  ب���و����ص���ائ���ل  واال����ص���ت���ع���ان���ة 
املختلفة، واإثراء املو�صوع مبداخالت 

اجلمهور مع املخت�صني.

تراثها،  و���ص��ك��ل��ت  احل�������ص���ارات  م���ن 
الق�صم  ه����ذا  يف  االأدوات  وع��ك�����ص��ت 
اأما  اللوؤلوؤ،  و�صيد  الغو�س  اأن�صطة 
العربي  وامل��غ��رب  النيل  وادي  ق�صم 
واالأدوات  االأزي�������اء  ع��ل��ى  ف��ي��ح��ت��وي 
احل�صارات  مبختلف  ت��اأث��رت  ال��ت��ي 
وي�صم  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  وال����دي����ان����ات 
اأدوات  والرافدين  ال�صام  بالد  ق�صم 
الرتاث املتعلقة باملنطقة واملرتبطة 
الكنعانية  واحل�صارتني  بالديانات 
وال���������ص����وم����ري����ة، وان���ع���ك�������ص���ت ه���ذه 
واالأدوات  االأزي����اء  على  احل�����ص��ارات 

الرتاثية.
ولفت اإىل اأن املركز الذي يعترب اأحد 
امل�����ص��روع��ات ال��ك��ربى ال��ت��ي يحر�س 
ومتابعتها  تاأ�صي�صها  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 
ودع��م��ه��ا امل�����ص��ت��م��ر، ك��م��ا ه���و نهجه 
والرتاثية  الثقافية  امل�صروعات  يف 
واالأكادميية  وال��ع��ل��م��ي��ة  وامل��ع��رف��ي��ة 
كافة، ي�صم متحفاً للرتاث العربي، 
واأر�صيفاً للرتاث العربي، باالإ�صافة 
واالأر�صيف  التعليمية،  القاعات  اإىل 
املتخ�ص�صة،  واملكتبة  االإل��ك��رتوين، 

ومتجراً للتذكارات، ومقهى.
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اأخبـار الإمـارات
الهالل يوقع اتفاقية ل�سيانة وتاأهيل مدر�سة بئر علي مبديرية ر�سوم ب�سبوة اليمنية

•• �سبوة -و�م:

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ام�����س، اتفاقية  وق��ع��ت هيئة 
ل�صيانة واإعادة تاأهيل مدر�صة بئر علي للتعليم االأ�صا�صي 
والثانوي مبديرية ر�صوم مبحافظة �صبوة..ت�صمل �صيانة 
الداخلية  بالتجهيزات  وتزويدها  املدر�صة،  مبنى  وترميم 
وغريها من امل�صتلزمات لتكون جاهزة ال�صتقبال الطالب. 
املتوا�صل  ال��دع��م االم���ارات���ي  وت��ات��ي االت��ف��اق��ي��ة يف اط����ار 
تاأهيل  اع���ادة  مقدمتها  ويف  اليمنية  االن�صانية  لل�صاحة 
البنى التحتية واملوؤ�ص�صات اخلدمية العادة تطبيع احلياة 

للمواطنني اليمنيني .
وقال رئي�س فريق هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ، ال�صيد 
عبداهلل امل�صافري ان امل�صروع ياأتي يف اإطار الدعم الدائم 
ال���ذي ت��ق��دم��ه دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وهيئة 
الهالل االأحمر االإماراتي لالأ�صقاء باليمن، للتخفيف من 
اليمنيني  وم�صاعدة  بالدهم،  تعي�صها  التي  االأزم��ة  وط��اأة 
واإع��ادة تطبيع احلياة على ما كانت  املرحلة،  على جت��اوز 
االأولويات  يعترب من  ما  وهو  اليمنية،  االأزم��ة  قبل  عليه 

التي تعمل عليها الهيئة.
ولفت اىل اأن �صبوة بحاجة ما�صة لتقدمي الدعم والرعاية 

لها يف جميع املجاالت التي تخدم املواطنني، خ�صو�صاً يف 
املجال التعليمي وال�صحي و البنية التحتية.

ر�صوم  املحلي مبديرية  للمجل�س  العام  االم��ني  اأثنى  كما 
هيئة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  اخل��رم��اء  �صعيد  ه���ادي 
الهالل االأحمر االإماراتي يف كافة املحافظات املحررة، ويف 

�صبوة خ�صو�صاً.
مبديرية  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  مكتب  م��دي��ر  ع��رب  وب����دورة 
لدولة  �صكره  ج��زي��ل  ع��ن  با�صلم،  ���ص��امل  ع��ب��داهلل  ر���ص��وم ِ 
تقدمه  ما  على  و�صعبا  وحكومة  قيادة  العربية  االم���ارات 

من م�صاريع لدعم البنية التحتية واخلدمية واالإغاثية.

حاكم ال�سارقة يوقع الن�سخة االإجنليزية من كتاب �سرية مدينة ويعلن يف لندن عن اإنتاجه االأدبي اجلديد
•• لندن-و�م:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأعلن 
اإمت��ام موؤلفه االأدب��ي الفكري  ال�صارقة عن قربه من  املجل�س االأعلى حاكم 
التاريخ اجلديد الذي �صياأتي حتت عنوان ال�صارقة بني احلماية واال�صتعمار 
الدويل  ال�صارقة  القادمة من معر�س  ال��دورة  انطالقة  �صي�صدر مع  حيث 
اأح��داث كتاب  التي عقبت  االأح��داث  اأه��م  �صرد  �صموه  ليوا�صل فيه  للكتاب، 
�صرية مدينة والذي كان قد انتهى بف�صل يحكي ر�صوخ احلكومة الربيطانية 
ملطالب املقاومة وتوقيع اتفاقية تن�س على اإقامة حمطة ال�صارقة اجلوية 

وتكون الأغرا�س جتارية دون تواجد اأي متثيل ر�صمي فيها،.
واأو�صح �صموه باأن الكتاب القادم يبني مدى التزام االإجنليز مبا ورد يف تلك 
احلائط،  عر�س  به  �صربوا  اأو  بها  ج��اء  مبا  عملوا  بالفعل  وه��ل  االتفاقية 
اأهل املنطقة  و�صي�صرد �صموه من خالله بح�صب و�صفه ق�ص�صا غريبة راح 

�صحايا لها.
  جاء ذلك خالل احلفل الذي اأقامه �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة وبح�صور 
ال�صيخة بدور بنت �صلطان القا�صمي املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
االحتفاالت  بق�صر  ه��ول  واي��ت  قاعة  يف  االأث��ن��ني  االول  اأم�����س  ليلة  كلمات، 
1622 يف  العام  اإىل  تاأ�صي�صه  يعود  وال��ذي  لندن  الربيطانية  العا�صمة  يف 
عهد امللك ت�صارلز االأول ويعد بناء معماريا وطنيا فريد يف ت�صميمه و�صط 
ح�صور نخبة من رواد الفكر والن�صر.   ويف كلمة ل�صموه حول الكتاب املحتفى 
به اأو�صح الرتابط القائم بني موؤلفاته التاريخية بقوله هنا يف كتاب �صرية 
لو  وه���ذه  �صائنه  وت�صرفات  ك��ث��رية  ماآ�صي  ال��ي��وم  ب��ه  نحتفي  ال���ذي  مدينة 
اأرجعناها مل�صبباتها �صنالحظ اأن يف هذا الكتاب يرتدد ذكر االجنليز، اأما يف 
كتاب حتت راية االحتالل كان يرد ذكر �صركة الهند ال�صرقية وهناك خلط 
بني االثنني وكل فرد فينا يت�صاءل ما الذي اأتى باالإجنليز والفرن�صيني لتلك 
والربتغاليني  بالهولنديني  ات��ى  من   - العربي  اخلليج  – منطقة  االأر���س 
اإىل تلك االأر�س نو�صح لكم ونقول اأن ال�صبب هو الق�صطنطينية ففي عام 
ق�صناها  ما  اذا  املاآ�صي  كل  يف  ت�صبب  الذي  الرئي�صي  احلدث  وهو   1453
اأمر  الق�صطنطينية �صدر  �صقوط  ال�صليبية فبعد  ي�صمى باحلروب  اإىل ما 
وما  العثمانية،  االإم��رباط��وري��ة  م��ع  او  امل�صلمني  م��ع  التعامل  بعدم  ب��اب��وي 
هو معروف ان الغرب يحتاج اىل توابل ال�صرق وكثري من االقم�صة وخا�صة 
احلرير فما هو الطريق البديل الأرا�صي امل�صلمني للو�صول لتلك املنتجات 
ال�صرقية، مع ذلك االأمر البابوي بداأت املحاوالت للو�صول اىل الهند بطرق 
�صتى ومع �صدور ذلك االأمر عاجلت االمرباطورية العثمانية اإىل قفل �صرق 
البحر االأبي�س املتو�صط، اذا ال بد ان يجد االأوروبيون طريقا اخر يقودهم 
اأمريكا  ليكت�صف  الغرب  .. كري�صتوفر كولومبو�س حاول وذهب اىل  للهند 

اأول مره ولكن بعد اربع حم��اوالت ا�صتطاع ان  .. فا�صكو ديجاما لي�س من 
الهندي  املحيط  اىل  ليعرب  ال�صالح  ال��رج��اء  راأ����س  االفريقي  ال��ق��رن  يعرب 
1494 وبعدها توالت االعتداءات من الربتغاليني ليدخلوا اخلليج  �صنة 
من  اخلليج  يحكمون  �صنني  وب�صع   100 يقارب  ما  هنا  ومكثوا   1507
خالل بع�س االأمراء املوجودين يف تلك املناطق، لكن حديثنا يف هذا الكتاب 
لي�س يف غرمائنا الربتغاليني ولي�س الهولنديون ولي�س الفرن�صيون وامنا 
االجنليز .. يف اأي �صورة جاء االإجنليز؟ .. نحن نعرف انه هنا يف بريطانيا 
يف عام 1407 تاأ�ص�صت جمعية جتار لندن واأخذت مدة 100 �صنة حتاول 
ان ت�صت�صدر اأمرا من امللك ليكون ر�صميا الن هناك جمموعة اأخرى ت�صمى 
بري�صتون يحاولون كذلك ا�صت�صدار ذات االأمر ل�صاحلهم والذي جنح من 
املر�صوم  ه��ذا  ا�صت�صدروا   ،، احلكومة  م��ن  قربا  اك��رثه��م  املجموعتني  ب��ني 
بت�صكيل جمعية جتار لندن وهم من كانوا ياأتون بالب�صائع اىل لندن عن 
طريق الهولنديني، واكت�صفوا بان الهولنديني الذين كانوا قد �صبقوهم يف 
اكت�صاف ال�صرق واحتلوا اندوني�صيا وبداأت ب�صائعهم ت�صل اإىل اأوروبا تبيع 
ت�صمى  لهم  �صركة  ان�صاء  ب�صرورة  ففكروا  ا�صعاف،  بع�صرة  الب�صائع  لهم 

�صركة الهند ال�صرقية لتناف�س الهولنديني الذين و�صلوا قبلهم .
حتى  ملكي  مبر�صوم   1600 دي�صمرب  ال�صرقية  الهند  �صركة  تاأ�ص�صت   ،،
�صرييل  عائلة  بعثوا  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  واخلليج،  الهند  �صواحل  اىل  ي�صلوا 
ليت�صلوا ب�صاه عبا�س وطلبوا عقد اتفاقية نيابة عن امللك بدافع من ال�صركة 
�صنة 1616، وجاءت اول �صحنة من ال�صركة عرب ميناء جا�صك الن اخلليج 
حمتل من قبل الربتغاليني واذا بالقوات الربتغالية حتطم 4 �صفن تابعة 
ل�صركة الهند ال�صرقية وتغرقها جميعها هنا انتبهت �صركة الهند ال�صرقية 
انيابها وتعلمت العنف واالج��رام من هذا الت�صرف الذي قام  وك�صرت عن 
به الربتغاليون واذا بها تاأتي بحملة حتتل هرمز �صنة 1620 – 1619 
وتطرد الربتغاليني من مدخل اخلليج وتتمركز هي هناك .. �صركة الهند 
ال�صرقية تطورت يف �صنة 1784 اذا هم كربوا اىل درجة انهم ق�صوا على 
اآنذاك  بريطانيا كحكومة واذا بهم يطلبون من م�صرت بيت رئي�س الوزراء 
قانون  ب��اإ���ص��دار  ال��ربمل��ان  على  يعر�س  ان  وه��و  غريبا  ام���را  حليفهم  وه��و 
يعطي �صركة الهند ال�صرقية التخويل بان تقوم باحلرب وال�صلم نيابة عن 
بريطانيا وعر�س املو�صوع يف الربملان وت�صدي له باالحتجاج واقرتح احد 
اأع�صاء الربملان ان متنح �صركة الهند ال�صرقية ما تريد ب�صرط ان يقدموا 
لنا بعد االتفاقيات مربرا على ذلك اال ان ع�صوا اخر قال باأن هوؤالء النا�س 
ال��ربمل��ان وا�صدر  ي��واف��ق  ال��ت��ربي��رات وب��ذل��ك مل  اأ�صهل م��ا لديهم اخ��ت��الق 
ال�صرقية  الهند  ق��رارا ي�صمى بورد اوف كنرتول ين�س على حتجيم �صركة 
ال�صرقية  الهند  �صركة  مع  نتعامل  كقوا�صم  ونحن   .. ت�صرفاتها  وحتديد 
امل�صاكل  فربكة  على  تعمل  كانت  ما  ودائما  بالقر�صنة  لنا  تهمتهم  ظل  يف 

االحتالل  راي���ة  وحت��ت  القر�صنة  ا���ص��ط��ورة  كتابي  ويف   ،، احلماية  لفر�س 
على  قامت   1875 �صنة  ففي   ،، ال�صرقية  الهند  �صركة  عن  احلديث  ك��ان 
فبادرت  ال�صركة  على  بريطانيا  االجنليز يف  الهند وخاف  ثورة يف  ال�صركة 
اجليو�س  واأخ���ذت  ال�صركة  بتاأميم   1885 �صنة  يف  الربيطانية  احلكومة 
ا�صتجالب  يف  ال�صرقية حم�صورة  الهند  �صركة  وجعلت  وال�صفن  والبحرية 
ال�صاي من ال�صرق اىل الغرب ،، اذا يف �صنة 1885 ينتهي كتاب حتت راية 
االحتالل وتنتهي معه تاأثريات �صركة الهند ال�صرقية ويف هذا املقام نتذكر 
ال��ذي امامنا اليوم  اإي��الم، لذلك هذا الكتاب  قول املتنبي  ما جلرح مبيت 
ال�صرقية بل نحن وجه لوجه امام حكومة  الهند  ال يوجد به ذكر ل�صركة 
بريطانيا ويالحظ القارئ ت�صرفات غريبة حيث نت�صاءل هل هذا ما ورثته 
احلكومة الربيطانية من �صركة الهند ال�صرقية وهل هذا هو طبعهم حيث 
مع  كذلك  يكونوا  مل  ولكن  دبلوما�صية  اأ�صحاب  باأنهم  عنهم  معروف  كان 
اهل املنطقة قراءة هذا الكتاب يبني الت�صرف غري العقالين الذي قام به 
املدافع  ال�صارقة حتت فوهة  الف�صل اخلام�س وهو  االجنليز وخ�صو�صا يف 
ا�صتمرت ومل تواجه من قبل  اأم��ور لو  يبني ما ح�صل يف تلك االأي��ام وهي 
ومن  املدينة  �صرب  ترحم  مل  املدافع  الأن  القوا�صم  عائلة  ملحت  املقاومني 
حاجة  ليو�صح  الكتاب  ينتهي  ولكن   .. عائلتي  تقطن  حيث  القلعة  بينها 
بني  الوا�صل  اخل��ط  �صمن  تقع  التي  املنطقة  لتلك  الربيطانية  احلكومة 
ال�صرق والغرب ومطالبهم باإقامة قواعد ع�صكرية لهم فيها وما اأن تبني ان 
هناك حاجة ت�صد القوا�صم لهم بعدم اإعطاء اأي ت�صريح ومن بني افراد تلك 
املقاومة كان وال��دي ولرمبا تعلمت منه �صيئا وورث��ت بع�س اجلينات التي 
رمبا تاأثرت بها يف �صبابي وبالفعل ابرمت هناك اتفاقية بخطاب �صمان باأن 
هذه املحطة لن تعمل اال ب�صكل جتاري ولن يكون بها متثيل ر�صمي من قبل 
الربيطانيني وعلى هذا قبلنا ،، ويف ال�صنة القادمة اعمل على اعداد كتاب 
الأبني هل االجنليز التزموا بهذا اخلطاب او هذه االتفاقية ام �صربوا بها 
عر�س احلائط وانا على و�صك االنتهاء من كتابته و�صيدخل املطبعة قريبا 
لياأتي مع الدورة القادمة من معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب ان �صاء اهلل يف 
نوفمرب القادم وياأتي اإىل لندن يف العام القادم كتاب ال�صارقة بني احلماية 

واال�صتعمار وق�صة غريبة نحن �صحاياها .
ك��ان يف  ال�صارقة حيث  ال�صمو حاكم  بو�صول �صاحب  ب��داأ  قد  وك��ان احلفل 
ا�صتقباله كل من �صعادة �صليمان املزروعي �صفري الدولة لدى اململكة املتحدة، 
و�صعادة عبد اهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة واالإعالم، و�صعادة 
اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�صارقة للكتاب، و�صعادة عبد العزيز 
ال�صمالية،  املناطق  ات�صاالت  عام  مدير  التنفيذي  الرئي�س  م�صت�صار  ترمي 
و�صعادة  ال�صارقة لالإعالم،  موؤ�ص�صة  عام  و�صعادة حممد ح�صن خلف مدير 
وع��دد من  االإم���ارات،  اأنباء  لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�صي  حممد جالل 

اأ�صحاب ال�صعادة �صفراء وممثلي الهيئات الدبلوما�صية اخلليجية يف اململكة 
من  املدعوين  وكبار  االإماراتية  ال�صحف  من  عدد  حترير  وروؤ�صاء  املتحدة 

مفكرين وموؤرخني.
ر�صم  يف  امل�صاءة  االأل���وان  با�صتخدام  مبتكر  فني  بعر�س  احلفل  وا�صتهل    
الفرتة  خ��الل  ال�صارقة  مدينة  ومعامل  مالمح  تو�صح  حي  وب�صكل  لوحة 
التي يتحدث عنها كتاب �صرية مدينة بطبيعتها ال�صاحلية وبيوتها القدمية 
املرتا�صة مع بع�صها البع�س التي تعلوها الرباجيل لتعرب حقا عن �صرية 
مدينة.   كما مت عر�س فيلم ت�صجيلي ق�صري يحكي ويعر�س ف�صول الكتاب 

واأهم االأحداث التاريخية التي تناولها باأ�صلوب م�صوق.
  عقب ذلك األقى ال�صيد نايجل نيوتن رئي�س دار بلومزبريي للن�صر كلمة 
الدار  مع  امل�صتمر  وتعاونه  ال�صارقة  ال�صمو حاكم  �صاحب  بجهود  بها  اأ�صاد 
يف ن�صر موؤلفاته ملا ميلك من ثقة كبريه يف الدار لتو�صل فكره اإىل االآخر 
ويعد كتاب �صرية مدينة الكتاب اخلام�س الذي تقوم دار بلومزبريي بن�صره 
ل�صموه، واأكد على اأن الدار ويف ذكرى قيامها الثالثني تعتز باأن يكون هذا 
التعاون هو ا�صتكمال مل�صرية تعزيز العالقات والرتابط مع العامل العربي، 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  كرمية  مع  قائم  اآخ��ر  تعاونا  هناك  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
تعاون  وهو  كلمات  دار  عرب  القا�صمي  �صلطان  بنت  ب��دور  ال�صيخة  ال�صارقة 
خا�س باإ�صدار كتاب لالأطفال، و�صدد على اأن �صغف حاكم ال�صارقة يف الكتاب 
يجعلهم يف دار بلومزبريي على يقني تام باأن العالقات مع العامل العربي 
لن تتوقف ولن ت�صوبها �صائبة وكل ذلك من اأجل القارئ الذي يتوق دائما 

ملعرفة الكثري من احلقيقة.
  اما ال�صيد جريي بروتن املوؤرخ واملوؤلف املتخ�ص�س يف تقدمي درا�صات حول 
ع�صر النه�صة بني ال�صرق والغرب،فقدم قراءة م�صتفي�صة حول كتاب �صرية 
االآن  العامل  اأن  على  وموؤكدا  املوؤلف،  باأ�صلوب  وولعه  اإعجابه  مبديا  مدينة 
اأي زمن م�صى بحاجة اإىل حكام على �صاكلته يجددون يف الفكر  اأكرث من 
والثقافة بطريقة �صلمية، واأو�صح باأن الكتاب لي�س جمرد ا�صتعادة للما�صي 
بل هو �صجل تاريخي مدقق باتقان لفرتة مهمة من عمر تلك املنطقة التي 
بداأت بعالقات معقدة وا�صبحت عالقاتها متكاملة مت�صاحلة، ويف الكتاب 
و�صف دقيق للخريطة اجليو�صيا�صية ملنطقة اخلليج، واختتم حديثه بالثناء 
على دور �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة البارز يف دعم خمتلف اأنواع الفنون 
واالآداب لي�س يف ال�صارقة اأو دولة االمارات فح�صب بل يف كل اأقطار العامل 
العربي وكذلك اأقطار العامل من خالل م�صاعيه يف ترجمة كتبه وتقدميها 

للقارئ يف بريطانيا وباقي الدول.
  ويف ختام احلفل تف�صل �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
“�صرية مدينة” لل�صادة احل�صور يف لفتة  القا�صمي بتوقيع ن�صخ من كتاب 

كرمية من �صموه وتقديرا منه لهم على ح�صورهم لهذا احلفل.

ال�سارقة جامعة  االآداب  لكلية  “ ندوة  واأديبا  وموؤرخا  مفكرا  القا�سمي  “�سلطان 
•• �ل�سارقة -و�م:

العربية  وال��ل��غ��ة  االإ���ص��الم��ي��ة  واحل�����ص��ارة  ال��ت��اري��خ  ق�صما  عقد 
يف  واالجتماعية  االإن�صانية  وال��ع��ل��وم  االآداب  كلية  يف  واآداب��ه��ا 
ال�صمو  “�صاحب  ع��ن��وان  حت��ت  علمية  ن���دوة  ال�صارقة  جامعة 
وموؤرخا  مفكرا  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
واأديبا “ وذلك بالتعاون مع املركز الرتبوي للغة العربية لدول 
جمل�س  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  اأج��ه��زة  اأح��د   - اخلليج 

التعاون لدول اخلليج العربية -.
�صعادة  ح�صرها  التي  العلمية-  ال��ن��دوة  مو�صوع  اختيار  ياأتي 
يف   - ال�صارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور 
اإطار اإبراز رجاالت االأمة وعظمائها ومفكريها الذين ي�صهمون 
ال�صاملة وفق ثوابت وقيم  النه�صة احل�صارية  يف ر�صم معامل 
تظل املعني الرثي الذي ت�صتمد منه الفكر الر�صني واالإبداع 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ان  اىل  الندوة  املميز.ونوهت 
���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 
العامل  للحاكم  راق  اأمن���وذج  ال�صارقة  جامعة  رئي�س  ال�صارقة 
الذي ميلك روؤى نوعية مل�صروع النه�صة املرجوة وقد �صمنها 
فيما اأبدعه من كتابات وحتقيقات وترجمات ودرا�صات وبحوث 
هي اليوم حمط اهتمام الدار�صني والباحثني يتاأملونها بطول 
النظر وي�صتمدون منها قوة الفكر وعربة التاريخ وجمال االأدب 

وروعة اخليال.
واقت�صرت الندوة على جماالت : الفكر والتاريخ واالأدب حيث 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ع��ط��اء  ���ص��روح  فيها  جتلت 
اهتماماته  فيها  وب��رزت  القا�صمي  بن حممد  �صلطان  الدكتور 
للحراك  وقلعة  ل��الإب��داع  اإم����ارة  ال�����ص��ارق��ة  جعل  مم��ا  وعنايته 
الذي  ل��الأم��ة  ال��ف��ك��ري  الر�صيد  م��ع ح�صد  امل��ت��وا���ص��ل  ال��ث��ق��ايف 
ويعيد  اأف�صل  مل�صتقبل  به  ويدفع  الع�صر  قلب  اإىل  بها  يدفع 
�صياغة االإن�صان ويجدد مطاحمه ويجعله قادرا على التحدي 

احل�صاري املطلوب.
وناق�صت اجلل�صات خالل “ حمور الفكر “ جهود �صاحب ال�صمو 
 “ التعليم العايل  ال�صيخ الدكتور �صلطان القا�صمي يف تطوير 
املراأة  واملثاقفة وق�صايا  “ والتعاي�س  ال�صارقة منوذجا  جامعة 

واالأ�صرة يف فكر �صموه.
كما ناق�صت اجلل�صات خالل “ حمور التاريخ “ فل�صفة التاريخ 

يف فكر �صموه ومنهجيته يف كتابة تاريخ اخلليج وقيمة الوثيقة 
التاريخية يف كتاباته .

اأما يف املحور اخلا�س باالأدب ناق�صت اجلل�صات: القيم العربية 
واالإ�صالمية واالإن�صانية يف اأدب �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي والبعد التاريخي مل�صرحه ومالمح 
“ �صرد  ال��رتب��وي��ة يف  ���ص��ردي��ة يف ن�صو�صه االإب��داع��ي��ة وال��ق��ي��م 
بهذه  ل��ه  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة - يف كلمة  وق���ال  الذات” ل�����ص��م��وه. 
املنا�صبة - اإن املحتفى به يف الندوة هو من الرجال العظماء يف 
هذا البلد وب�صماته يف الفكر والثقافة وا�صحة بينة وهو جدير 
بكل احتفاء وتكرمي وتقدير فهو مل يبخل على اجلامعة بغال 
اأو نفي�س ولقد اأمد مكتبتها ومراكزها مبا ميلك من موؤلفات 
�صموه وممتلكاته من الكتب واملخطوطات والوثائق التاريخية 
النادرة حر�صا منه على اأن يكون ف�صاء البحث رحبا يفيد منه 

الباحثون يف اجلامعة ومن يفد عليها من خارجها.
للدرا�صات  �صلطان  ال�صيخ  “دارة  اأن�����ص��اأ  �صموه  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
املليون  ون�صف  امل��ل��ي��ون  ي��ق��ارب  م��ا  فيها  “ واأوق����ف  اخلليجية 
وامل�صكوكات ومناذج  واخلرائط  الكتب  بجانب  تاريخية  وثيقة 

من ال�صفن ال�صراعية االأوروبية واملحلية.
العلوم  لتاريخ  الدولية  املوؤ�ص�صة  مكتبة  زود  �صموه  اأن  واأ�صاف 
عند العرب وامل�صلمني بعدد من املخطوطات النادرة يف الفلك 
االأ�صا�س  �صموه  و�صع  وم��وؤخ��را  والهند�صة  والريا�صة  والطب 
اجلامعية  للمدينة  اجل��ن��وب��ي��ة  اجل��ه��ة  م��ن  اآخ����ر  ف��خ��م  ل��ب��ن��اء 
العربية وهو  للغة  ال�صارقة  يو�صك على االنتهاء �صمي جممع 
الذي  العربي  احل��رف  مقام  يعزز  اأن  �صموه  اأراد  رائ��د  م�صروع 
نزل به القراآن العظيم ويخدم لغة االأمة ول�صانها العربي املبني 

باعتبارها �صيدة اللغات كافة.
باأعمال عميد  القائم  العثمان  الدكتور ح�صني  قال  من جهته 
النادر  من  اإن��ه  واالجتماعية  االإن�صانية  والعلوم  االآداب  كلية 
درجة  اأعلى  يحمل  �صيا�صيا  اأن  املعا�صرة  ال�صيا�صية  احلياة  يف 
اأكادميية لذلك فاإن �صموه قد اكت�صب خربة وا�صعة يف جمايل 
ال�صيا�صة والتعليم االأكادميي وانعك�س ذلك على روؤيته الثاقبة 
ال�صارقة  اإمارة  اجتماعي يف تطوير  كراأ�صمال  التعليم  الأهمية 
من خالل تركيزه على تاأ�صي�س اجلامعات واملعاهد التي تعنى 
التحديث  عمليات  وه���دف  و�صيلة  ه��و  ال���ذي  االإن�����ص��ان  ب��ب��ن��اء 
اإىل  االإم���ارة  يف  بالتعليم  تعدى  �صموه  اأن  واأ���ص��اف  والتنمية. 

امل�صلمني  اأب��ن��اء  ب��ني  ال��ع��ايل  التعليم  ن�صر  خ��الل  م��ن  خارجها 
والعرب لي�صجل الإمارة ال�صارقة تاريخ مبكر يف طرح املبادرات 
العايل  التعليم  جماالت  يف  االإن�صان  ببناء  واملتعلقة  وتنفيذها 
ورعاية االأ�صرة واخلدمات االجتماعية واالإن�صانية. واأ�صار اإىل 
اأن اإمارة ال�صارقة حققت يف عهد �صموه موؤ�صرات عالية يف جمال 
الفر�س  املزيد من  االإجن��ازات  واأتاحت هذه  الب�صرية  التنمية 
الدخل  وت��وزي��ع  االإن�����ص��ان  اأم���ام  والعمل  وال�صحية  التعليمية 
االإمارة  يف  التعليمية  ال�صيا�صات  واأ�صهمت  النا�س  بني  بعدالة 
م�صتوياته  خمتلف  يف  امل��واط��ن��ني  جلميع  التعليم  ت��وف��ري  يف 

فانخف�صت ن�صبة االأمية اإىل %7.3 عام 2013.
من ناحيته قال الدكتور جنيب بن خرية رئي�س ق�صم التاريخ 
االإن�صانية  وال��ع��ل��وم  االآداب  كلية  يف  االإ���ص��الم��ي��ة  واحل�����ص��ارة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإن  ال�صارقة  جامعة  يف  واالجتماعية 
فكان  الفكر  يف  اأب���دع  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
من�صئا له وا�صتغل بالتاريخ فكان راوية فيه وتذوق االأدب فكان 
كل  يف  وو�صع  املتباينة  واأغ��را���ص��ه  املختلفة  لن�صو�صه  مبدعا 
ذلك الت�صانيف والتاآليف والدواوين وامل�صرحيات واإن الناظر 
ع��دت��ه وغ���زارة مادته  اكتمال  ي���درك  ال�صخم  ال���رتاث  ه��ذا  يف 
عي�صى  الدكتور  ق��دم  جانبه  م��ن   . فهمه  وذك���اء  عقله  و�صفاء 
اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  املركز  مدير  احل��م��ادي 
باملركز  تكفله  على  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  اإىل  ال�صكر 
منذ ن�صاأته عام 2007 . وحتدث عن موؤلفات �صاحب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة وكيف كتب �صموه بفكره الرائد كل ما هو مفيد 
للمجتمع مركزا .. موؤكدا االأ�صالة املعا�صرة املبنية على اأ�صل 
الرتاث العربي .. متمنيا تكرار الندوة كل عام لطرح حماور 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأدب  وت��اري��خ  موؤلفات  ملناق�صة  جديدة 
ال�صارقة. ح�صر امللتقي .. �صعادة حممد ذياب املو�صى م�صت�صار 
والدكتور  والتعليم  للرتبية  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
العلمي  البحث  ل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب  معمر 
القائم  البلوي  حممد  �صالمة  وال��دك��ت��ور  العليا  وال��درا���ص��ات 
عند  العلوم  لتاريخ  الدولية  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  مدير  باأعمال 
كلية  عميد  اخللف  ح�صني  ع��واد  وال��دك��ت��ور  وامل�صلمني  ال��ع��رب 
دراب�صة  حممود  وال��دك��ت��ور  االإ�صالمية  وال��درا���ص��ات  ال�صريعة 
ال��رح��وم��ي عميدة  وال��دك��ت��ورة �صالمة  ال��ط��الب  ���ص��وؤون  عميد 

�صوؤون الطالبات.

اأنور قرقا�س ي�ستقبل وفدا برملانيا كنديا
•• �أبوظبي-و�م:

وزير  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  ا�صتقبل 
وزارة  ع��ام  ب��دي��وان  مبكتبه  اخلارجية  لل�صوؤون  ال��دول��ة 
االأول وفداً  اأم�����س  ي���وم  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
برملانياً كندياً برئا�صة معايل بري�صي داون ع�صو جمل�س 
برنامج  اإط��ار  الدولة يف  ي��زور  وال��ذي  الكندي،  ال�صيوخ 

لتعزيز العالقات الربملانية بني البلدين.
وجرى خالل اللقاء مناق�صة اآخر امل�صتجدات والتطورات 
باالإ�صافة  امل�صرتك،  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

العالقات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل  ب��ح��ث  اإىل 
لدى  امل�صرتكة  امل�صالح  حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  الثنائية 
ال��ب��ل��دي��ن. وق����دم م��ع��ال��ي��ه ع��ر���ص��اً ل��ل��وف��د ال���زائ���ر حول 
العالقات الثنائية، و�صبل تعزيزها وروؤية دولة االإمارات 
مع  االأم���ن  لتعزيز  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  وال����دور  االإقليمية، 

اأ�صقائها واأ�صدقائها. 
جمل�س  اأع�صاء  م��ن  ع��دد  اإىل  باالإ�صافة  اللقاء  ح�صر 
كندا  �صفري  ح�صني  م�صعود  ���ص��ع��ادة  ال��ك��ن��دي،  ال�����ص��ي��وخ 
بوزارة  االأمريكية  ال�صوؤون  اإدارة  ومدير  ال��دول��ة  ل��دى 

اخلارجية والتعاون الدويل. 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / زغلول را�صي 
عبد احلميد را�صي ، م�صر  
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1320929( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/6165207

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / رافيد حممد 
بورايل  بوثيا  بارابيل  علي 
الهند    ، ع�����ل�����ي   حم����م����د 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)2952445( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 050/5318817

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ملي�س عو�س 
االردن    ، ب���ره���م  ل��ط��ف��ى 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )L448306( رق������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 055/7550056
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•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

القا�صمي  ال�صيخ �صعود بن �صقر  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�صر �صموه 
مبدينة �صقر بن حممد ام�س غلني مكفري�صون قن�صل 
عام جمهورية كندا يف دبي وبول رميوند كورتي�س قن�صل 
املنظمة  اللجنة  اأع�صاء  يرافقهما  دب��ي  يف  الفلبني  ع��ام 
من  برانيكي  فرانك  والربوفي�صور  فوك�س  تريي  ل�صباق 

كلية الطب بجامعة االمارات.
و ���ص��ل��م ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة بح�صور 
ا�صت�صافته  الذي  �صباق تريي فوك�س  القن�صلني عائدات 
وبلغت  املا�صي  ف��رباي��ر  �صهر  خ��الل  راأ����س اخليمة  اإم���ارة 

جامعة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  وف���د  اإىل  دره����م  ال���ف   103000
اأبحاث  م�����ص��اري��ع  دع���م  يف  للم�صاهمة  وذل����ك  االإم�������ارات 

ال�صرطان يف اجلامعة.
واأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة اأن احلدث 
خمتلف  اأم��ام  املجال  اإتاحة  يف  �صاهم  ال�صنوي  الريا�صي 
الدعم  ت��ق��دمي  يف  للم�صاركة  اخليمة  راأ����س  يف  ال�صرائح 
لالأبحاث الطبية التي ال يقت�صر دورها على امل�صاعدة يف 
ذلك  يتخطى  بل  ال�صرطان فح�صب  الوعي مبر�س  ن�صر 
هذا  درا���ص��ة  يف  املتخ�ص�صة  لالأبحاث  ماديا  دعما  ليقدم 

املر�س والتي يتم تنفيذها.
�صنوي يف  ب�صكل  يقام  ال��ذي  ال�صباق  اأن  اىل  �صموه  واأ�صار 
بني  ال��ت��ع��اون  روح  تعزيز  يف  ي�صهم  اخليمة  راأ����س  ام���ارة 

وت�صجيعهم  واأف������راد  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ن  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
ال�صرطان  اأمرا�س  الأبحاث  الالزمة  االأم��وال  جمع  على 
ال�صباق حتققت  التي و�صعت لهذا  االأه��داف  اأن  مو�صحا 
بف�صل ت�صافر جهود جميع اأع�صاء اللجنة املنظمة الذين 

بذلوا اجلهد لتقدمي �صورة اإيجابية للحدث.
بال�صكر  الفلبيني  والقن�صل  الكندي  القن�صل  توجه  و 
والتقدير ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة على دعمه 
ورع��اي��ت��ه ل��ل��م��ب��ادرات اخل��ريي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة م��ن خالل 
ا�صت�صافة االإم��ارة ل�صباق تريي فوك�س اإميانا من �صموه 
الب�صمة على  املبادرات التي من �صاأنها ر�صم  باأهمية تلك 
وجوه �صريحة من املجتمع وامل�صاهمة يف تقدمي البحوث 

العلمية يف املجاالت ال�صحية واالإن�صانية.

•• �لعني - �لفجر

الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  �صعادة  رع��اي��ة  حت��ت 
حممد البيلي-مدير اجلامعة، وتلبية 
اإثراء  يف  الر�صيدة،  القيادة  لتوجهات 
�صهر القراءة الوطني بالدولة، نظمت 
واالجتماعية  االإن�صانية  العلوم  كلية 
يف جامعة االإمارات فعاليات “موؤمتر 
الرقمية”،  املعرفة  ع�صر  يف  ال��ق��راءة 
وال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة امل�����ص��اح��ب��ة له، 
الق�صرية  ال��ق�����ص��ة  ك��ت��اب��ة  وم�����ص��اب��ق��ة 
م�صرح  يف  ام�����س،  ���ص��ب��اح   ، للموهبني 
اجلامعي،  ب��احل��رم  ال���ه���اليل،  امل��ب��ن��ى 
�صعيد  رو�����ص����ة  ال����دك����ت����ورة  ب��ح�����ص��ور 
اللجنة  ع��ام مكتب  م��دي��ر  ال�����ص��ع��دي- 
يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  وممثل  التنفيذية 
هالل  فائقة  ،واالأ�صتاذة  القراءة  �صاأن 
لل�صوؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب   –
العام(،  )االأم������ني  واالإداري��������ة  امل��ال��ي��ة 
غالب احل�صرمي-  الدكتور  واالأ�صتاذ 
نائب مدير اجلامعة للدرا�صات العليا 
الدكتور  واالأ���ص��ت��اذ  العلمي،  والبحث 
العلوم  كلية  عميد  ال��ن��اب��ودة-  ح�صن 

– رئي�س  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة 
خمتارة  ونخبة  ال��ق��راءة،  جلنة  فريق 
م����ن ال���ك���ت���اب وامل����ب����دع����ني م����ن دول����ة 
ال��ع��رب��ي، الذين  االإم������ارات وال���وط���ن 
الثقافية  ال�صاحة  اإث����راء  يف  اأ���ص��ه��م��وا 
الهيئة  واأع�����ص��اء  االأدب���ي���ة،  باأعمالهم 

التدري�صية، وطلبة اجلامعة. 
يف ب����داي����ة امل�����وؤمت�����ر رح�����ب االأ����ص���ت���اذ 
كلية  النابودة-عميد  ح�صن  الدكتور 
واالجتماعية–  االإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
رئي�س فريق جلنة القراءة بامل�صاركني 
�صعادة  حتيات  لهم  ونقل  واحل�����ص��ور، 
االأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ب��ي��ل��ي-
التوفيق  لهم  مدير اجلامعة، متمنيا 
ي�صهم  امل��وؤمت��ر، مبا  الأع��م��ال  والنجاح 
اإجناح جهود مبادرة �صهر القراءة،  يف 
ي���ع���زز م����ن دور اجل���ام���ع���ة يف  ال������ذي 
خلدمة  واملهارات  املعارف  ونقل  انتاج 
القراءة  ثقافة  م��ن  وير�صخ  املجتمع، 
الطلبة،  ل���دى  اجل��ام��ع��ي  املجتمع  يف 
تعزيز  املوؤمتر يف  الهدف من  ويحقق 
الوعي الطالبي يف املجتمع اجلامعي، 
من  �صروري  كفعل  الواعية  بالقراءة 

االإن�صانية  احل�����ص��ارة  ب��ن��اء  ����ص���رورات 
يف ع�����ص��ر امل��ع��رف��ة ال��رق��م��ي��ة، وق����ال« 
احل�صارة  جوهر  ال��ق��راءة  �صكلت  لقد 
االإن�������ص���ان���ي���ة واأ�����ص����ب����ح ال���ك���ت���اب على 
الع�صور  ع��ل��ى م��ر  اأ���ص��ك��ال��ه  اخ��ت��الف 
الب�صرية يف  التي مرت بها املجتمعات 
جميع فروع املعرفة االإن�صانية نتيجة 
واملفكرين،  العلماء  جت��ارب  وخال�صة 
وثمرة العبقريات واملواهب االإن�صانية 
يف ���ص��ت��ى جم�����االت ال��ع��ل��وم واحل���ي���اة، 
وي��اأت��ي ه��ذا امل��وؤمت��ر ال���ذي ت�صارك يف 
اأعماله كوكبة من املفكرين واملثقفني  
واالأدب��اء من داخ��ل الدولة وخارجها، 
وياأتي  ك��ب��ريا،  ث��ق��اف��ي��ا  ح��دث��ا  ليمثل 
الوطنية  اجل���ام���ع���ة  وع�����ي  اإط�������ار  يف 
املجتمع، وتعميق  لر�صالتها يف خدمة 
دورها احل�صاري، يف رفد اأبناء الدولة 
ت�صهم  التي  والثقافة  والعلم  باملعرفة 
يف ب��ن��اء وع��ي االإن�����ص��ان ورق��ي��ه، �صمن 
دولة  تبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود 
ال��ق��راءة والثقافة  االإم���ارات يف تعزيز 
اجلامعات  وطلبة  املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ني 
على وجه اخل�صو�س، الإيجاد احللول 

تواجهها  التي  احل�صارية  للتحديات 
يف ع�صر العوملة«.

�صعيد  رو���ص��ة  ال��دك��ت��ورة  وجهت  فيما 
اللجنة  مكتب  ع���ام  ال�����ص��ع��دي-م��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ومم��ث��ل اإم�����ارة اأب����و ظبي 
يف ���ص��اأن ال��ق��راءة ب��االأم��ان��ة ال��ع��ام��ة يف 
املوؤمتر  خ����الل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س 
ال���ق���ادم���ة من  االأج����ي����ال  اإىل  ك��ل��م��ت��ه��ا 
وال���ب���اح���ث���ني، حت��ث��ه��م فيها  ال��ط��ل��ب��ة 
اأنواع  �صتى  يف  والبحث  املطالعة  على 
املعرفة والعلوم للو�صول اإىل تطلعات 
الر�صيدة للم�صتقبل،  حكومتنا  وروؤى 
الت�صامح  وث��ق��اف��ة  ���ص��ل��وك  وت��ر���ص��ي��خ 
وال���ت���ع���اي�������س م�����ن خ������الل االن���ف���ت���اح 
الثمرة  ُيعد  والذي  والفكري،  العلمي 

احلقيقية للقراءة.
جوهر-رئي�س  �صديق  الدكتور  وق��دم 
باجلامعة،  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�صم 
املوؤمتر،  اأع���م���ال  يف  امل�����ص��ارك��ني  ك��ل��م��ة 
يت�صدر  ال���ك���ت���اب  ان  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دا 
و�صائط  م��ن  الب�صر  ابتدعه  م��ا  �صائر 
معرفية على مدار التاريخ االإن�صاين، 
تنوعت  ال��ق��راءة مهما  اأن  على  وذل��ك 

جم��االت��ه��ا وت�����ص��ع��ب��ت م��ي��ادي��ن��ه��ا يظل 
الكتاب يف حقيقة اأمره رمزية لوجود 
ينري  نربا�صا  الكتاب  ويظل  االإن�صان، 
والتطرف،  والتخلف  اجلهل  ظلمات 
�صواء  ال��ب�����ص��ري��ة،  للمعرفة  وي��ن��ب��وع��ا 
اأو  ك��ان��ت امل���ادة احل��ام��ل��ة ل��ه مطبوعة 
املعرفة  ع�صر  يف  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��دون��ة 
ال  ال��ق��راءة  اأن  على  م��وؤك��دا  الرقمية، 
ال  االأمم  واأن  ال��ك��ت��اب��ة،  ع��ن  تنف�صل 
الفائقة وحدها،  تتقدم بالتكنولوجيا 
واإمنا وقبل كل �صيء بالقراءة اجلادة 

املنتجة. 
العديد  على  املوؤمتر  اأعمال  وا�صتملت 
من اجلل�صات احلوارية، وور�س العمل 
التدريبية املتخ�ص�صة لطلبة اجلامعة، 
الق�صرية،  الق�صة  لكتابة  وم�صابقة 
وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات ك���ت���اب���ة ال����رواي����ة 
ب��ال��ل��غ��ت��ني ال���ع���رب���ي���ة واالإجن���ل���ي���زي���ة، 
املبدعة  الطالبية  امل��واه��ب  الكت�صاف 

يف »خمترب االبتكار احلكومي«.
ال�صباحية  اجل���ل�������ص���ات  وت���ط���رق���ت   
حماور،  ع��دة  مناق�صة  ح��ول  للموؤمتر 
كتاب  وال�������ص���ع���ادة يف  ال����ق����راءة  ح����ول 

���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  ن���ائ���ب   – م���ك���ت���وم  اآل  را�����ص����د 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
تاأمالت يف   « دبي »رع��اه اهلل«، بعنوان 
بني  وال��ق��راءة   ،« واالإيجابية  ال�صعادة 
االإنرتنت،  وهيمنة  ال��ورق��ي  ال��ك��ت��اب 
القراءة  و�صائل  على  ال�صوء  وت�صليط 

املتعددة. 
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ج��ل�����ص��ات احل�����وار حول 
القراءة بني الهواية والهوية، وكيفية 
ت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة ال����ق����راءة ل����دى طلبة 
للمعارف  ن���اف���ذة  ل��ت��ك��ون  اجل���ام���ع���ة، 
والقا�صة  الكاتبة  مب�صاركة  والعلوم، 

ال�صاعدي، وال�صاعر  االإماراتية مرمي 
ال��ع��رب��ي وال�����ص��ح��ف��ي ن����وري اجل����راح، 
االأ�صتاذ  واالأدي����ب  امل�صرحي  وامل��وؤل��ف 

وليد عالء الدين. 
ويف اجلل�صة اخلتامية الأعمال املوؤمتر 
ال��ت��ى اداره���ا ال��دك��ت��ور اح��م��د عفيفى، 
املثقفني  ب����ني  ع���م���ي���ق   ح������وار  ج�����رى 
وطلبة اجلامعة حول فل�صفة القراءة 
وم���ع���رف���ة االآخ��������ر، وك���ي���ف مي���ك���ن اأن 
كما  ل��ل��ت��ف��ك��ري،  اأداة  ال����ق����راءة  ت���ك���ون 
عمل  عر�س  املوؤمتر   اأعمال  �صاحبت 
م�����ص��رح��ي اإم����ارت����ي مب�����ص��ارك��ة ن���ادي 
حكايات  ب���ع���ن���وان«  االإم��������ارات،  ت����راث 

واالأمثال  ال��ق�����ص�����س  تعك�س  ج��دت��ي« 
�صاهمت  والتي  ال��ق��راءة  عن  ال�صعبية 
لالأجيال  االإم���ارات���ي  ال���رتاث  نقل  يف 
ن����دوة �صعرية  ال���ق���ادم���ة، ك��م��ا ع��ق��دت 
واأع�صاء  اجلامعة  طلبة  فيها  ���ص��ارك 
املبدعني  واالأدب���اء  التدري�صية  الهيئة 
يحكي  ث��ق��ايف  م�صهد  يف  وامل�����ص��ارك��ني 
االإن�����ص��اين للحركة  االإب�����داع  م�����ص��رية 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  الثقافية 
يف  و  الوطنية،  جامعتها  عرب  املتحدة 
نهاية املوؤمتر مت تكرمي امل�صاركني من 
االإيجابية  مل�صاهمتهم  ومثقفني  اأدب��اء 

يف اإجناح اأعماله.   

•• �أبوظبي - �لفجر

باأبوظبي  حرميها  يف  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  د�صنت 
ي�صتحقون«  »الأن���ه���م  م���ب���ادرة  ف��ع��ال��ي��ات  وال��ع��ني 
والتي ت�صتهدف تكرمي نخبة من اأع�صاء الهيئة 
االإداري��ة بفرعي اجلامعة ملا يقدمونه من دعم 
الهيئة  واأع�صاء  والطالبات  للطالب  وم�صاندة 
الفاعلة  امل�صاهمة  على  وحر�صهم  التدري�صية، 
يف خمتلف املبادرات املجتمعية والتطوعية التي 
تنفذها اجلامعة، حيث تاأتي هذه املبادرة �صمن 
لعام  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  »ا�صرتاتيجية  م��ب��ادرات 
اخلري 2017« والتي تهدف اإىل ن�صر وتر�صيخ 
ثقافة اخلري والعطاء. واأكد الدكتور ح�صن حاج 

دياب رئي�س اللجنة امل�صرفة على تنفيذ مبادرات 
»ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ع��ام اخلري 
االآيل  احلا�صب  هند�صة  ق�صم  ورئي�س   »2017
ي�صتحقون«  »الأن��ه��م  م��ب��ادرة  اأن  على  باجلامعة 
عام اخلري �صممت  مبادرات  تاأتي �صمن  والتي 
لتقدمي ال�صكر والعرفان الأع�صاء الهيئة االإدارية 
والذين  وال��ع��ني،  اأبوظبي  يف  اجلامعة  بحرمي 
يتفانون يف تاأدية واجبهم، وي�صاركون يف خمتلف 
االأن�صطة والفعاليات التطوعية، ويعملون على 
االإجتماعية،  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  اخل����ري  ق��ي��م  ن�����ص��ر 
ويقدمون الدعم وامل�صاندة لكل مراحل العملية 
التعليمية يف اجلامعة ويحر�صون على امل�صاهمة 
اإعداد املخرجات العلمية للجامعة مبا يلبي  يف 

ال�صيا�صة  واأجندة  الوطنية  التنمية  احتياجات 
االقت�صادية  وروؤيتها  اأبوظبي  حلكومة  العامة 
اأن مبادرة  واأو�صح الدكتور حاج دياب   .2030
مدار  على  �صهرياً  ت�صتمر  ي�صتحقون«  »الأن��ه��م 
عام اخلري 2017 وتت�صمن تكرمي 24 فائزاً 
وتقدمي  والعني  باأبوظبي  اجلامعة  حرمي  من 
ت�صتهدف  ح��ي��ث  وعينية  ت��ذك��اري��ة  ه��داي��ا  ل��ه��م 
وتر�صيخ قيم  ثقافة فعل اخل��ري  تعزيز  امل��ب��ادرة 
خمتلف  وت�صجيع  والرحمة،  وامل���ودة،  التكافل، 
على  اجلامعة  واأ���ص��رة  االإداري����ة  الهيئة  اأع�����ص��اء 
قيم  تدعم  وم��ب��ادرات  واأن�صطة  فعاليات  ابتكار 
امل�صوؤولية االجتماعية وتعزز من التعا�صد لدى 

خمتلف �صرائح جمتمع االإمارات. 

تعزيزا ملبادرة »�صهر القراءة « بالدولة

انطالق اأعمال موؤمتر »القراءة يف ع�سر املعرفة الرقمية« بجامعة االإمارات

لتكرمي اأع�صاء الهيئة الإدارية املتميزين

جامعة اأبوظبي تد�سن مبادرة »الأنهم ي�ستحقون« يف فرعيها باأبوظبي والعني �سمن ا�سرتاتيجيتها لعام اخلري 2017

بالتعاون مع جمموعة البنك الدويل لربنامج ال�صتدامة العاملي

مركز جامعة االإمارات لل�سيا�سة العامة والقيادة يعقد حما�سرة 
حول »التنمية امل�ستدامة الواقع والطموح« 

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان ت�سهد الندوة 
املخ�س�سة ملناق�سة رواية �س ب 1003

•• �لعني - �لفجر

الدكتورة  ب��رع��اي��ةوح�����ص��ورال�����ص��ي��خ��ة 
اآل نهيان  ب��ن��ت حم��م��د ب��ن خ��ال��د  ���ص��م��ا 
و�صمن منا�صط جمل�س الفكر واملعرفة 
التقنية  بكلية  ع��ق��دت  ال��ع��ني   مب��دي��ن��ة 
الندوة  العني  مبدينة  للطالبات  العليا 
املخ�ص�صة ملناق�صة رواية �س ب 1003 
يف ح�������ص���ور ك����ات����ب ال�����رواي�����ة االأدي�������ب 

االإماراتي �صلطان العميمي  
وقد بداأت فعاليات اللقاء بكلمة مديرة 
الكلية هم�صة �صالح العماري اأبرزت من 
يف  �صما  الدكتورة  ال�صيخة  دور  خاللها 
املراأة  وحتفيز  القرائية  ال��ربام��ج  دع��م 
ال��ق��راءة و البحث عن  االإم��ارات��ي��ة على 
كما  االإم�����ارات،  ب��ن��اء  يف  لت�صهم  املعرفة 
دعت ال�صيخة الدكتورة �صما بنت حممد 
التي  كلمتها  الإلقاء  نهيان  اآل  بن خالد 
جاء فيها »هناك �صيء ما قد تغري حني 
اأنظر اإليكم اليوم، اأ�صعر اأن هناك بريق 
خ��ا���س ي��ط��ل م��ن وج��وه��ك��م، اإن���ه بريق 
املعرفة لالإن�صان  .. فكم تعطي  املعرفة 
ع��ل��ى وج��ه��ه ذلك  وه���ج خ��ا���س، يعك�س 
ال��ن��ور امل��ت��وه��ج ب��ح��رب ال��ك��ل��م��ات، وتفوح 
ال������ورق، وت���روي���ه طاقات  م��ن��ه رائ���ح���ة 
عقول قراأت، فاأدركت  وفكرت فاأبدعت«. 
واأ����ص���ارت ق��ائ��ل��ة : ون��ح��ن ال��ي��وم نعي�س 
�صهر القراءة اأحد نتاجات عام القراءة، 
الذي بات حجر زاوية يف ثقافة املجتمع 

االإماراتي، واأ�صا�س بناء للم�صتقبل. 
هذا  اأهمية  على  �صما  ال�صيخة  واأك���دت 
بقلم  نلتقي  وال��ي��وم    : بقولها  ال��ل��ق��اء 
اإم���ارات���ي م��ت��اأ���ص��ل ب���رتاث ه���ذا الوطن 
العظيم دولة االإمارات العربية املتحدة 
�صحراء  عمق  يف  ممتد  بتاريخ  م�صكون 
اخلري، م�صافر بني قالع الكلمات، نفتح 
معه �صندوق ال��ربي��د يف رواي��ت��ه ���س ب 
من  اأح��داث��ه��ا  ي�صتلهم  ال��ت��ي   ،1003

االإم���ارات  دول���ة  يف  االجتماعية  احل��ي��اة 
الثمانينات، وير�صم �صخو�س روايته  يف 
�صردية  تقنية  وا�صتخدم  فائقة  بعناية 
اأب��ط��اال ينطقون  جعلت م��ن اجل��م��ادات 
ال��ط��ري��ق ع��رب بوابات  ف��ري���ص��م��ون ل��ك 

الرواية اإىل خمبوءات ال�صطور فيها .
ال�صكر  ���ص��م��ا  ال�����ص��ي��خ��ة  ق���دم���ت  وق�����د 
والتقدير للكاتب على ح�صوره و اإثرائه 
االإب���داع  و  امل��ع��رف��ة  و  بالثقافة  ال��ن��دوة  
روايته  على  التهنئة  ل��ه  ق��دم��ت   كما   ،
اجلديدة )غرفة واحدة ال تكفي( والتي 
و�صلت للقائمة الطويلة جلائزة الرواية 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ب��وك��ر ل��ه��ذا ال��ع��ام، متمنية 
القراءة  �صهر  اأج��واء  اجلميع  يعي�س  اأن 
باملعرفة  م�����ص��رق  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  م��ت��ط��ل��ع��ني 
تكون فيه عالقة الكتاب واالإن�صان على 
اأر�س االإمارات عالقة م�صتدامة ت�صاهم 
يف تنمية احل�صارة االإماراتية احلديثة 

التي تنمو يوما وراء يوم . وقدم الكاتب 
التقدير  و  ال�����ص��ك��ر  كلمته  م�صتهل  يف 
لل�صيخة �صما لدورها البارز يف التنمية 
االإبداعية  الطاقات  حتفيز  و  املعرفيه 
وخ��ا���ص��ة يف ال�����ص��ب��اب ث��م ق���دم ملخ�س 
الطالبات  الأ�صئلة  ا�صتمع  ث��م  ل��رواي��ت��ه 
ال���رواي���ة يف جل�صة ح��واري��ة بدت  ح���ول 
الطالبات  اإل��ي��ه  و�صلت  م��ا  خاللها  م��ن 
والتحليل  ال��ن��ق��د  يف  واإدراك  وع���ي  م��ن 
وال�صخو�س  ورب��ط��ه��ا  االأح����داث  وط���رح 
واختتم  وامل���ك���ان.  ب��ال��زم��ان  وع��الق��ت��ه��ا 
لل�صيخة  الكلية  اإدارة  ب��ت��ك��رمي  ال��ل��ق��اء 
اآل  الدكتورة �صما بنت حممد بن خالد 
تقديرا على ما تقدمه من دعم  نهيان 
الكلية ولكل  للقراءة واملعرفة لطالبات 
املجتمع كما كرمت اإدارة الكلية االأديب 
له  متمنية  العميمي  �صلطان  االإماراتي 

املزيد من االإبداع والنجاح

••  �لعني – �لفجر

البنك  جم���م���وع���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الدويل للتوعية بربنامج اال�صتدامة 
جامعة  مركز  عقد   ،2030 العاملي 
والقيادة  العامة  لل�صيا�صة  االإم���ارات 
التنمية   « ب�����ع�����ن�����وان  حم�����ا������ص�����رة 
امل�صتدامة – ال��واق��ع وال��ط��م��وح«  يف 
طالب،  املعلومات  تقنية  كلية  مبنى 
اخلبري  بح�صور  اجلامعي،  ب��احل��رم 
الدكتورحممود  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  يف 
اأول يف  ال��دي��ن-ن��ائ��ب رئ��ي�����س  حم��ي 
ال����دويل لربنامج  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
اال�صتدامة العاملي، ووزير اال�صتثمار 
العربية،  م�صر  بجمهورية  ال�صابق 
احل�صرمي   غالب  الدكتور  واالأ�صتاذ 
لالأبحاث  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
عتيق  وال��دك��ت��ور  العليا،  وال��درا���ص��ات 
– رئ��ي�����س مركز  امل���ن�������ص���وري  ج��ك��ه 
العامة  لل�صيا�صة  االإم�����ارات  جامعة 

والقيادة. 
 واأو�صح الدكتور عتيق جكه املن�صوري 
م��رك��ز ج��ام��ع��ة االإم�����ارات  – رئ��ي�����س 
 : قائال  وال��ق��ي��ادة،  العامة  لل�صيا�صة 
برامج  امل��ح��ا���ص��رة �صمن  ه��ذه  ت��اأت��ي 
اال�صرتاتيجي  وال��ت��وج��ه  ال��ت��وع��ي��ة 
اأف�����ص��ل احللول  ت��وف��ري  ل��ل��م��رك��ز يف 
مع  التعامل  ،يف  املبتكرة  واالأ�صاليب 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف 
االإم�����ارات وجمتمعها،  دول���ة  ت��واج��ه 
الر�صيدة،  قيادتنا  لتوجهات  وتلبية 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة من 
جماالت  يف  واالب��ت��ك��ار  خالل التميز 

التنمية  لتحقيق  ال��ع��ام��ة  ال�صيا�صة 
للعام  الدولة  خطة  وفق  امل�صتدامة، 
ي�صعدنا  املنطلق  هذا  ومن   ،2021
لتقدمي  ال���دويل  اخل��ب��ري  ا�صت�صافة 
حما�صرة علمية معمقة حول التنمية 
امل�صتدامة والتي تتناول مو�صوع هام 
وح��ي��وي ل��دول��ة االإم�����ارات وي��ه��م كل 
�صرائح املجتمع، وذلك للحديث عن 
القادمة،  التنمية لالأجيال  ا�صتدامة 
واحل����ر�����س ع��ل��ى ع����دم ه����در امل�����وارد 
التنمية  و���ص��ي��ا���ص��ات  خ��ط��ط  ل��ت��ك��ون 
مع  من�صجمة  ال��دول��ة  يف  امل�صتدامة 
اجلانب  ه��ذا  يف  العاملية  ال��ت��وج��ه��ات 
،والتي اأعلنت من قبل برنامج هيئة 
للعام  االأر���س  املتحدة يف قمة  االأمم 
اأعلنت  مب��وج��ب��ه��ا  وال��ت��ي   ،1992

على  م��واف��ق��ت��ه��ا  ال���ع���امل  دول  ف��ي��ه��ا 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  حم����ددة  اأه������داف 
امل��رت��ك��زة ع��ل��ى مكافحة  امل�����ص��ت��دام��ة، 
ودعم   ، املناخية  ،وال��ت��غ��ريات  الفقر 
االقت�صادي،  وال��ن��م��و  العمل  ف��ر���س 
وتاأتي هذه املحا�صرة يف هذا ال�صياق، 
االإم����ارات  جامعة  م��رك��ز  ي�صعى  كما 
ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة ال���ع���ام���ة وال����ق����ي����ادة اإىل 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  حتقيق 
ع���رب ج��ام��ع��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة،  يف دعم 
البحث العلمي، وامل�صاهمة يف حتقيق 
اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة، من 
الهيئات  م��ع  الفعال  التعاون  خ��الل 
 ، االإط��ار  ه��ذا  الدولية يف  واملنظمات 
لدولة  الوطنية  امل�صلحة  يحقق  مبا 

االإمارات العربية املتحدة.

ال��دك��ت��ور حم��ي الدين  وا���ص��ت��ع��ر���س 
ع���ر����ص���ه  يف  ال��������������دويل،  -اخل������ب������ري 
امل�صتدامة  التنمية  واقع  التو�صيحي 
عرب  ال�����ع�����امل  دول  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى 
القيا�س  وم���وؤ����ص���رات  االإح���������ص����اءات 
االأمم  م��ن هيئة  امل��ع��ت��م��دة  ال��دول��ي��ة 
تواجهها  التي  والتحديات  املتحدة، 
وتطبيقات برامج التنمية امل�صتدامة 
املقدمة من جمموعة البنك الدويل، 
وقدم مناذج عديدة من خمتلف دول 
واأخرى  ناجحة  جت��ارب  على  العامل 
متعرثة يف حتقيق اأهداف ومتطلبات 

التنمية امل�صتدامة. 
اأول����وي����ات واأه������داف  اأن  واأك������د ع��ل��ى 
امل��ت��ف��ق عليها  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
طراأت  قد  الدولية  االتفاقيات  وف��ق 

عام  م��ن  ب����داأً  مهمة  ت��غ��ريات  عليها 
2015 وحتى وقتنا احلايل ، حيث 
اأهداف  حتقيق  يف  دويل  اهتمام  ب��رز 
االأل��ف��ي��ة اجل��دي��دة، ودول���ة االإم���ارات 
العربية املتحدة من اأوائل الدول التي 
�صيا�صات  بتطبيق  واهتمت  اأ�صهمت 
مفاهيم  وع��ززت  امل�صتدامة،  التنمية 
التطوير الب�صري، واالقت�صاد القائم 
مقدرة  جهود  وقدمت  املعرفة،  على 
يف تطوير جماالت الطاقة املتجددة 
واال���ص��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا، وت��ع��زي��ز جودة 
الدخل،  م�����ص��ادر  وت��ن��وي��ع  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
التكنولوجيات،  وتطوير  وا�صتخدام 
هذا  تعزز  التي  املعلومات،  وتقنيات 
االجت���اه ال��ع��امل��ي، وت��ك��ون يف مقدمة 
ال��������دول ال����ت����ي ت���ع���م���ل ع���ل���ى اإجن������اح 
الدولية، يف حتقيق مفهوم  الربامج 
وروؤيتها  �صيا�صاتها  عرب  اال�صتدامة 
على  ل��ل��ح��ف��اظ   ،2021 امل���ت���ط���ورة 
واالجتماعي،  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ط��ور 
الطبيعية  امل������وارد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة، وف����ق ال���روؤي���ة 

العاملية للعام 2030.
نقا�س  دار  امل���ح���ا����ص���رة  خ���ت���ام  ويف 
الواقع  م��ت��ط��ل��ب��ات وحت���دي���ات  ح���ول 
العربي  ال���وط���ن  ل����دول  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل 
اأفريقيا،  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  وال�����ص��رق 
العامة يف  ال�صيا�صات  توجيه  وكيفية 
الطبيعية عرب  امل��وارد  على  احلفاظ 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وت��ع��زي��ز اخلطط 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال���وط���ن���ي���ة ل����ل����دول، مبا 
مواردها  وتطور  ا�صتقرارها،  ي�صمن 

واحلفاظ عليها لالأجيال القادمة. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل الكندي والفلبيني واللجنة املنظمة ل�سباق تريي فوك�س
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اأخبـار الإمـارات

•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر

لعام  اخل���ري  “مرازيب  م���ب���ادرة  ���ص��م��ن 
ال�صرطة  اإدارة  ن��ظ��م��ت   ، 2017م” 
نقا�صية  حلقة  اخليمة  براأ�س  املجتمعية 
بالدولة  امل��ق��ي��م��ة  ل��ع��دد م��ن اجل��ال��ي��ات 
ح��ول تعزيز االأم���ن واالم���ان م��ن خالل 
وال��ت��اأك��ي��د على  االأم��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ن�صر 
االأبناء  جت��اه  االأ���ص��ر  دور  تنامي  اأهمية 
لعدم وقوعهم يف اجلرائم ، وذلك بعزبة 
ال�صعادة يف منطقة عوايف براأ�س اخليمة 

.
اأدار احللقة املالزم اأول موزة اخلابوري 
ب���اإدارة  املجتمعية  ال��ربام��ج  ف��رع  م��دي��ر 
فعالة  ومب�����ص��ارك��ة  املجتمعية  ال�صرطة 
�صيف اخل��اط��ري مدير  اأول  امل��الزم  من 
املخدرات  مكافحة  ب���اإدارة  التوعية  ف��رع 
�صكر مدير فرع  بن  �صامل  اأول  امل��الزم   ،
التحريات  ب��������اإدارة  االأح��������داث  ج���رائ���م 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ، االأ����ص���ت���اذة مرمي 
براأ�س  املر�صدات  رئي�صة جمعية  ال�صحي 
مبارك  ن���اه���د  االإع����الم����ي����ة   ، اخل���ي���م���ة 

البيان  ج����ري����دة  ف�����رع  م���دي���ر  ال��ن��ق��ب��ي 
امل�صاركون  واأو���ص��ى      . اخليمة  ب��راأ���س 
ب��اأه��م��ي��ة غر�س  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة  يف احل��ل��ق��ة 
باعتبارها  االأب��ن��اء  ل��دى  الدينية  القيم 
اأو  املنيع لوقايتهم من االنحراف  ال�صد 
اآفة  مثل  اجل��رائ��م  يف  �صحايا  وقوعهم 
االبتزاز  لعملية  تعر�صهم  اأو  امل��خ��درات 
وذلك  البنات  فئة  خا�صة  االإل��ك��رتوين 
ب�صبب غياب الرقابة واملتابعة من جانب 

اأولياء االأمور ، واأو�صح امل�صاركون اأ�صرار 
وك��ي��ف��ي��ة جتنبها  امل����خ����درات  و���ص��ل��ب��ي��ات 
وح���م���اي���ة اأب��ن��ائ��ن��ا م���ن ال����وق����وع ف��ي��ه��ا ، 
يف  اخل�صو�صية  على  احل��ف��اظ  وكيفية 
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وتقدمي 
واأو�صح   ، واالإر���ص��اد  الن�صح  من  العديد 
اأهمية دور االإع��الم يف تعزيز  امل�صاركون 
ال�صريك  ب��اع��ت��ب��اره��م  واالأم������ان  االأم����ن 
اإي�صال  عملية  يف  واالأ�صا�صي  الرئي�صي 

الر�صالة االإعالمية للجمهور .
   ونا�صد امل�صاركون االأ�صر بتهيئة الدفء 
التوا�صل  وت��ع��زي��ز  ل��الأب��ن��اء  ال��ع��اط��ف��ي 
ومعرفة  وم���ت���اب���ع���ة  م���ع���ه���م،  واحل��������وار 
اأ�صدقاء اأبنائهم ومراقبتهم وتوجيههم 
وعدم ال�صماح لهم بال�صهر واملبيت خارج 

املنزل .
   واأكدت تو�صيات احللقة النقا�صية ، على 
نطاقاتها  اأو�صع  يف  التوعية  بث  �صرورة 

ترتتب  التي  الوخيمة  العواقب  لتبيان 
واأهمية   ، ال�صوء  اأ�صحاب  مرافقة  على 
االأبناء مهارات اختيار االأ�صدقاء  تعليم 

من خالل برامج تدريبية متخ�ص�صة .
   واأ�صار امل�صاركون اإىل اأن احللقة ال تعد 
ندوة علمية بقدر ما هي فر�صة لتبادل 
اأ�صدقاء  مواجهة  كيفية  ح��ول  االأف��ك��ار 
ال�صوء ودور االأ�صرة واملدر�صة وال�صرطة 
التعريف  ع��الوة على   ، ذل��ك  يف حتقيق 

ال�صوء  رف��اق  م�صادقة  تداعيات  ببع�س 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
املجتمع  واأف���راد  الر�صمية  اجل��ه��ات  ب��ني 

للت�صدي لهذا اخلطر القائم .
   واأكد امل�صاركون باأن اجلاليات املقيمة 
ب���ال���دول���ة ل��ه��م ح���ق���وق وواج����ب����ات مثل 
امل��واط��ن��ني ، ول��ه��م دور ك��ب��ري وف��ع��ال يف 
واعتربوا   ، ب��ال��دول��ة  التنمية  م�����ص��رية 
اأب���ن���ائ���ه���م ع���ن���ا����ص���ر م��ه��م��ة وت�����وؤث�����ر يف 
االآخرين والبد من م�صاركتهم يف عملية 

تعزيز االأمن واالمان .
والعرفان  بال�صكر  اجلالية  وتقدمت     
راأ������س اخل��ي��م��ة ووزارة  ���ص��رط��ة  جل��ه��ود 
اجل��ه��ات احلكومية  ال��داخ��ل��ي��ة وج��م��ي��ع 
من  يبذلونه  م��ا  على  املعنية  واملحلية 
جهد من اجل جعل دول��ة االإم��ارات من 
اأكرث دول العامل اأمناً واأماناً ، معتربين 
اأن االإم���ارات واح��ة اأم��ن واأم��ان للجميع 
يحفظها  اأن  وج����ل  ع���ز  امل�����وىل  داع�����ني 
واأبنائهن  باأنهن  واأك���دن   ، �صوء  ك��ل  م��ن 
امل��ع��ط��اء ب�صدق  ال��ب��ل��د  يف خ��دم��ة ه����ذا 

واإخال�س .

•• �ل�سارقة-�لفجر:

اختتمت القافلة الوردية اأم�س االأول 
االثنني املوافق 13 مار�س اجلاري، 
ال���ذي ���ص��ادف ���ص��اد���س اأي���ام م�صرية 
اأيام عمل  فر�صانها ال�صابعة، و�صابع 
عياداتها الطبية، جوالتها التوعوية 
يف كل من ال�صارقة والفجرية وراأ�س 
اخليمة واأم القيوين وعجمان، وذلك 
و�صط تفاعل ر�صمي وجمتمعي غري 
الطبية  عياداتها  وجنحت  م�صبوق، 
املجانية  ال��ف��ح��و���ص��ات  ت���ق���دمي  يف 
ل��ل��ك�����ص��ف ع����ن ����ص���رط���ان ال����ث����دي ل� 
اإمارات  4448 �صخ�س يف اخلم�س 

خالل �صبعة اأيام.
القافلة  ف��ر���ص��ان  م�����ص��رية  وحت��ظ��ى 
ال���وردي���ة، اإح����دى م���ب���ادرات جمعية 
اأ������ص�����دق�����اء م���ر����ص���ى ال�������ص���رط���ان، 
ال�صمو  �صاحب  من  كرمية  برعاية 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
حاكم ال�صارقة، ومتابعة من قرينة 
بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  �صموه، 
املوؤ�ص�س  الرئي�س  القا�صمي،  حممد 
جلمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان، 
 7 يف  ال�صابعة  ن�صختها  وان��ط��ل��ق��ت 
“�صبع  �صعار  اجل���اري حت��ت  م��ار���س 
احتفاًء  اإمارات”  ل�صبع  ���ص��ن��وات.. 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ب���احت���اد 
17مار�س  املتحدة، و�صت�صتمر حتى 
الوعي  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف  اجل���������اري، 
املجتمعي ب�صرطان الثدي، وباأهمية 
ال���ك�������ص���ف امل����ب����ك����ر ع����ن����ه، وت����ق����دمي 
الفحو�صات املجانية يف جميع اأنحاء 

دولة االإمارات.
ال�صاد�س  ال���ي���وم  م�����ص��رية  و���ص��ه��دت 
م���������ص����ارك����ة ع�����������دداً م������ن ال�������ص���ي���وخ 
كان  حيث  الر�صمية  وال�صخ�صيات 
ح�صوراً بني الفر�صان عند انطالقة 
كيمبن�صكي  ف���ن���دق  م����ن  امل�������ص���رية 
ب��ع��ج��م��ان ك���ل م���ن ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي بن 
بن  عمر  وال�صيخ  النعيمي،  ج��م��ال 
عبدالعزيز النعيمي، وال�صيخ نا�صر 

بن عبد العزيز النعيمي.
عدداً  م�صاركة  امل�صرية  �صهدت  كما 

�صارت  حيث  الن�صوية  القيادات  من 
م���ع امل�����ص��رية م�����ص��ي��اً ع��ل��ى االأق�����دام 
ماجد  ب��ن��ت  ه��ن��د  ال�صيخة  م��ن  ك��ل 
ملجل�س  بالوكالة  رئي�س  القا�صمي، 
���ص��ي��دات اأع���م���ال ال�����ص��ارق��ة، ون����ورة 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال��ن��وم��ان، 
القا�صمي،  ج��واه��ر  ال�صيخة  ل�صمو 
اأول  م�صت�صار  ع��ل��وي،  مظهر  وارم 
ال�صيخة  ل�صمو  التنفيذي  املكتب  يف 
ب��ن كرم،  ال��ق��ا���ص��م��ي، ورمي  ج��واه��ر 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة مل�صرية 
وتراأ�صت  ال��وردي��ة،  القافلة  فر�صان 
نادية  اليوم  لهذا  الفر�صان  م�صرية 
مبوؤ�ص�صة  فار�صة  ترمي،  عبدالعزيز 
ال�صارقة لريا�صة املراأة احلائزة على 
عدة ميداليات يف مناف�صات خمتلفة 

يف القفز على احلواجز.
عبدالعزيز  ب��ن  عمر  ال�صيخ  وق���ال 
ل�صاحب  بال�صكر  اتوجه  النعيمي: 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د 
ال�����ص��ارق��ة، و قرينة  االأع���ل���ى ح��اك��م 
بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  �صموه، 
املوؤ�ص�س  الرئي�س  القا�صمي،  حممد 
جلمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان، 
للقافلة  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه��م��ا  ع��ل��ى 
التي  الهادفة  املبادرة  هذه  الوردية، 
ال�صبعة  خالل  حتقق  اأن  ا�صتطاعت 
اأع��وام املا�صية اجن��ازات كبرية على 
ب�صرطان  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  ���ص��ع��ي��د 
ب��امل�����ص��ارك��ة فيها،  ال���ث���دي، و���ص��ع��دت 

�صاد�س  يف  فر�صانها  اأح��د  كنت  فقد 
ال�صابعة،  ف��ر���ص��ان��ه��ا  م�����ص��رية  اأي�����ام 
ب��ال��ت��ف��اع��ل الكبري  و���ص��ع��دن��ا ك��ذل��ك 
ال��������ذي ح���ظ���ي���ت ب�����ه امل���������ص����رية من 
اأث���ن���اء تنقلها  ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع 
ومن  اأخ���������رى.  اإىل  م��ن��ط��ق��ة  م����ن 
جمال  ب��ن  علي  ال�صيخ  ق��ال  جانبه 
م�صرية  يف  اليوم  �صاركنا  النعيمي: 
ال�صابعة  ال��وردي��ة  القافلة  ف��ر���ص��ان 
من  اأك��رث  خاللها  من  قطعنا  التي 
تن�صد  توعوية  م�صرية  يف  ك��م،   21
ب�صرطان  الوعي  وتعزيز  االأم��ل  بث 
الثدي، وباأهمية الك�صف املبكر عنه، 
منطلق  م��ن  م�صاركتنا  ج��اءت  وق��د 
دعم  يف  امل�صاهمة  ب�صرورة  اإمياننا 
التي  واالإن�صانية  الوطنية  املبادرات 
االإن�صان  و���ص��ح��ة  ���ص��الم��ة  ت��ن�����ص��د 
وت�صعها دوماَ على �صلم اهتماماتها، 
الوردية مزيد من  للقافلة  ونتمنى 

النجاحات واالإجنازات.
بن  رمي  ق������ال������ت  ج����ه����ت����ه����ا  وم���������ن 
العمل  م��ن  اأي����ام  ���ص��ت��ة  “بعد  ك����رم: 
فر�صان  م�صرية  اختتمت  املتوا�صل  
جوالتها  ال�صابعة  ال��وردي��ة   القافة 
اإم��ارات لتتبقى  التوعوية يف خم�س 
لها  دبي والعا�صمة اأبوظبي، وذلك 
و�صط اإقبال ر�صمي وجمتمعي غري 
م�صبوق، وحققت من خاللها العديد 
العمل  �صعيد  على  االجن����ازات  م��ن 
الفحو�صات  وت���وف���ري  ال���ت���وع���وي، 
اأن م�صرية  ع��ل��ى  ون���وؤك���د  امل��ج��ان��ي��ة، 

تعترب   2017 ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة 
امل�صرية،  ت���اري���خ  يف  ف���ارق���ة  ع��الم��ة 
وقد التم�صنا ذلك من خالل تفاعل 
اجل��م��ه��ور وح��ر���س ع���دد ك��ب��ري من 
احلكومي  القطاعني  يف  املوؤ�ص�صات 

واخلا�س للم�صاركة يف امل�صرية .
اأحوال  تقلبات  ك��رم:   بن  واأ�صافت 
ال��ط��ق�����س ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رت��ف��ع معها 
ب�������ص���ورة كبرية  درج������ات احل�������رارة 
تزد  امل�������ص���رية، مل  اأي������ام  م��ع��ظ��م  يف 
ال��ف��ر���ص��ان وال���ف���رق ال��ط��ب��ي��ة وبقية 
االأط���ق���م امل�����ص��اح��ب��ة ل��ل��م�����ص��رية اإال 
موا�صلة  ع��ل��ى  وا������ص�����راراً  ع���زمي���ًة 
ب���ذل���ك ملحمة  م�����ص��ك��ل��ني  امل�������ص���ري، 
وط��ن��ي��ة ب��ط��ول��ي��ة ع��ن��وان��ه��ا االأب����رز 

االأمل والبذل والعطاء .
القافلة  نظمت  مت�صل  �صياق  ويف 
ك���ورن���ي�������س بحرية  ع���ل���ى  ال�����وردي�����ة 
“خطوات  فعالية  بال�صارقة،  خالد 
اإطار  وذلك يف  وردي��ة - ال�صارقة”، 
على  ال�صيدات  ت�صجيع   اإىل  �صعيها 
من  لها  ملا  امل�صي،  ريا�صة  ممار�صة 
اأثر ايجابي يف التقليل من خماطر 
الثدي، و�صاركت  االإ�صابة ب�صرطان 
ب���ن كرم،  ك���ل م���ن رمي  امل�����ص��رية  يف 
موؤ�ص�صة  عام  مدير  النقبي،  ون��دى 
امل������راأة، رئي�س  ل��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��ارق��ة 
فر�صان  مل�����ص��رية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جل��ن��ة 
ال�صرفاء،  ومرمي  الوردية،  القافلة 
�صفرية القافلة الوردية، اإىل جانب 
موؤ�ص�صة  ف���ت���ي���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 

ال�صارقة لريا�صة املراأة.
 - وردي������ة  “خطوات  ج���ان���ب  واإىل 
امل�صاركات  قطعت  التي  ال�صارقة” 
فيها �صبعة كيلو مرتات، م�صياً على 
االأقدام على امتداد كورني�س بحرية 
للقوارب،  م�صرية  تنظيم  مت  خالد، 
ال�صارقة  ن��ادي  مع  بالتعاون  ج��اءت 
كان  البحرية،  للريا�صات  ال���دويل 
م��ن اأب����رز امل�����ص��ارك��ني فيها ك��ل من 
رئي�س  امل��دف��ع،  جا�صم  خالد  �صعادة 
وال�صياحي  التجاري  االإمن��اء  هيئة 
ال�صارقة  مدينة  رئي�س  بال�صارقة، 
ل���الإع���الم، وط����ارق ال��ن��ق��ب��ي، مدير 
املكتب االإعالمي حلكومة ال�صارقة، 
ح��ي��ث ق����ام امل�������ص���ارك���ون ع��ل��ى منت 
باللون  اك��ت�����ص��ت  ال���ت���ي  ق���وارب���ه���م 
البحر  ع���ل���ى  ب�����ج�����والت  ال����������وردي 
ت��ف��اع��ل واع��ج��اب اجلمهور.  و���ص��ط 
وبخ�صو�س م�صرية الفر�صان لليوم 
م�صاركة  ���ص��ه��دت  وال��ت��ي  ال�����ص��اد���س 
اأرب����ع م��وؤ���ص�����ص��ات م��ن خ���الل رعاية 
الراعية  واملوؤ�ص�صات  فر�صان،  اأربعة 
االإ�صالمي،  ال�صارقة  م�صرف  ه��ي 
ال�صارقة،  و�صناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة 
“بيئة”،  للبيئة  ال�صارقة  و�صركة 
وموؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم بفار�س 
امل�������ص���رية، وجنحت  م��ن��ه��م يف  ل��ك��ل 
 21.4 ق��ط��ع م�����ص��اف��ة  امل�����ص��رية يف 
كم، انطالقاً من فندق كيمبن�صكي 
الق�صر  ب��ف��ن��دق  م�����روراً  ب��ع��ج��م��ان، 
ل�صوؤون  االأعلى  واملجل�س  بعجمان، 

ال�صارقة،  وقلب  بال�صارقة،  االأ�صرة 
واجهة  يف  رح��ال��ه��ا  حت���ط  اأن  ق��ب��ل 
على  اأم���ا  بال�صارقة.  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��از 
�صعيد النتائج الطبية فقد �صهدت 
ع��ي��ادة امل��ام��وج��رام امل��ت��ح��رك��ة التي 
اأقيمت يف مركز مزيرع ال�صحي يف 
الثابتة  الطبية  والعيادات  عجمان، 
يف ك��ل م��ن م��رك��ز امل��دي��ن��ة ال�صحي 
الرجال  ا�صتقبلت  ال��ت��ي  ب��ع��ج��م��ان 
مركز  ويف  �صواء،  حٍد  على  والن�صاء 
مغيدر للطفل بال�صارقة، والعيادات 
من  اإم��ارة  كل  يف  املتواجدة  الثابتة 
ال�صبع، والتي مت تد�صني  االإم��ارات 
مع  متا�صياً  العام،  هذا  فيها  العمل 
مبرور  ال��وردي��ة  القافلة  احتفاالت 
�صبع �صنوات على انطالقاتها اإقبااًل 
من كافة فئات املجتمع رجااًل ون�صاًء 

من خمتلف اجلن�صيات.
الفحو�صات  ال���ع���ي���ادات  وق���دم���ت   
بلغ  ���ص��خ�����س،   662 ل�����  امل���ج���ان���ي���ة 
 ،562 ف���ي���ه���م  ال���������ص����ي����دات  ع�������دد 
ب��ل��غ عدد  ب��ي��ن��م��ا   ،100 وال���رج���ال 
املواطنني 191 مواطن ومواطنة، 
ومقيمة،  مقيم   471 وامل��ق��ي��م��ني 
ال����ع����دد خ�صع  وم�����ن ج���م���ل���ة ه�����ذا 
و239  ال�صريري،  للفح�س   357
�صخ�س للماموجرام، و66 �صخ�س 
لالأ�صعة ال�صوتية، لي�صبح جمموع 
قدمتها  التي  املجانية  الفحو�صات 
القافلة الوردية خالل ال�صبعة اأيام 

املا�صية 4448 فح�س.

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

اخليمة  راأ����س  ب�صرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  نظمت 
التثقيفية  التوعوية  امل��روري��ة  املحا�صرات  من  �صل�صلة 
يف ك��ل م��ن هيئة م��وا���ص��الت االإم����ارات ب��راأ���س اخليمة، 
ع��ل��ى حدا،  ك���ل  ال���ث���ان���وي،  للتعليم  ال��رم�����س  وم��در���ص��ة 
املرور  ا�صبوع  فعاليات  انطالق  بداية  مع  تزامناً  وذلك 
2017م، املقام حتت �صعار “ حياتك  اخلليجي املوّحد 
اأمانة “ وذلك بهدف ن�صر التوعية املرورية بني جميع 
هيئة  موظفي  م�صتوى  على  ك��ان  �صواء  املجتمع،  فئات 
الهيئات  وكافة  املدار�س،  اأو طلبة  االإم��ارات،  موا�صالت 
االإدارية والتدري�صية مبدار�س االإمارة، من خالل اإقامة 
املحا�صرات املرورية التوعوية، واإطالعهم على االأنظمة 
والقوانني املرورية، واأ�صباب احلوادث املرورية، وخماطر 

ال�صرعة الزائدة، ف�صاًل عن اإطالعهم جدول املخالفات 
املرورية، لتحقيق �صبط اأمن الطرق وفق ا�صرتاتيجية 
وال�صالمة  االأم���ن  تعزيز  ي�صمن  مب��ا  الداخلية،  وزارة 

املرورية بني خمتلف ال�صرائح املجتمعية.
ع��ب��د احلميد  اأح���م���د  اأول  م�����ص��اع��د  امل��ح��ا���ص��رات،  ق���دم 
كندر من فرع التوعية واالإع��الم امل��روري ب�صرطة راأ�س 
املخالفات  اأه��م  على  خاللها  ال�صوء  م�صلطاً  اخليمة، 
الطريق،  وم�صتخدمي  ال�صائقني،  قبل  م��ن  املرتكبة 
لوقوع  منعاً  جتنبها  وكيفية  خطورتها،  مدى  مو�صحاً 
من  العديد  م�صتعر�صاً  م�صتقباًل،  امل��روري��ة  احل���وادث 
الن�صائح واالإر�صادات املرورية التوعوية، التي توؤكد على 
�صرورة االلتزام مببادئ ولوائح ال�صري واملرور مبا يحقق 
ال�صالمة املرورية، مثمناً اأهمية التحلي باآداب الطريق 

من اأجل م�صلحة و�صالمة جميع اأفراد املجتمع.

•• �لفجرية -و�م: 

اطلع �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو 
املجل�س االأعلى حاكم الفجرية على خطط وزارة تطوير 

البنية التحتية وبرامج عملها احلالية وامل�صتقبلية.
الفجرية  ال�صمو حاكم  ا�صتقبال �صاحب  ذلك خالل  جاء 
يف ق�صر �صموه يف الرميلة ام�س.. معايل الدكتور عبداهلل 
التحتية  البنية  النعيمي وزير تطوير  بن حممد بلحيف 
ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�صرقي 
الوزارة  وكيل  املن�صوري  جمعة  حممد  ح�صن  واملهند�س 

ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  امليل  اإبراهيم  حممد  واملهند�س 
اخلدمات امل�صاندة .

ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
اأهمية دور وزارة تطوير البنية التحتية يف تنفيذ خططها 
اال�صرتاتيجية من خالل تطوير البنى التحتية للطرق يف 
دولة االإمارات .. م�صريا �صموه اإىل االأهمية اال�صرتاتيجية 
يف تنفيذ م�صروع تطوير طريق حمد بن عبد اهلل  والذي 

يعد �صريانا حيويا للمركز التجاري يف االإمارة.
النعيمي  بلحيف  الدكتور عبداهلل  من جانبه قدم معايل 
�صرحا عن امل�صاريع التي مت االإنتهاء منها �صمن مبادرات 

تنفيذها  وامل�صاريع اجلاري  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
�صعيد  حممد  �صعادة   .. اللقاء  ح�صر  الفجرية.  اإم��ارة  يف 
الظنحاين مدير الديوان االأمريي و�صعادة �صامل الزحمي 
مدير مكتب �صمو ويل العهد و�صعادة اللواء حممد اأحمد 
و�صعادة  الفجرية  ل�صرطة  العام  القائد  الكعبي  غامن  بن 
و�صعادة  الفجرية  بلدية  عام  مدير  االأفخم  �صيف  حممد 
حكومة  يف  وال��زراع��ة  االأ�صغال  دائ��رة  مدير  املك�صح  �صامل 
عام  م��دي��ر  ال��ف��ن��دي  حممد  جميلة  واملهند�صة  ال��ف��ج��رية 
ب��رن��ام��ج ال�صيخ زاي���د وال��دك��ت��ور حم��م��د احل���رم وم���روان 

ال�صيخ نائب مدير دائرة الت�صريفات يف الفجرية. 

حاكم الفجرية يطلع على خطط وزارة تطوير البنية التحتية

•• ر�أ�س �خليمة -�لفجر:

التنمية  دائ��رة  رئي�س   - القا�صمي  كايد  ال�صيخ حممد بن  برعاية وح�صور 
االقت�صادية براأ�س اخليمة –  تنظم الدائرة حلقة نقا�صية حول ا�صت�صراف 
ال�صهر اجل���اري يف منتجع  م��ن   16 غ��د اخلمي�س  ي��وم  وذل��ك يف  امل�صتقبل 
 – هيلتون و�صبا راأ�س اخليمة، �صيقدمها اللواء د. عبدالقدو�س العبيديل 

م�صاعد القائد العام ل�صوؤون اجلودة والتميز – يف �صرطة دبي. 
وتاأتي احللقة النقا�صية ملواكبة توجهات وروؤية حكومة دولة االإمارات نحو 
امل�صتقبل حيث �صتطرح احللقة اأهم التحديات امل�صتقبلية التي قد تواجهها 
و  امل�صتقبلية  ب��االح��ت��ي��اج��ات  التنبوؤ  و  ل��ه��ا،  الت�صدي  كيفية  و  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اال�صتعداد لها قبل حدوثها. با�صتخدام االأدوات واالأ�صاليب العلمية املبتكرة 

ال�صت�صراف امل�صتقبل بكفاءة وفعالية عالية. 
و�صرحت االآن�صة موزة ال�صميلي -  مدير مكتب التطوير املوؤ�ص�صي بالدائرة 
ا�صت�صراف  البارزة يف  دب��ي  جاء لعر�س جتربتها  ا�صت�صافة  �صرطة  ب��اأن   -
ال�صيناريوهات  وت��ط��وي��ر  وال��ت�����ص��ورات  اخل��ط��ط  و���ص��ع  وكيفية  امل�صتقبل 
يف  املعنيني  م��ن  احل�صور  جميع  على  امل��رج��وة  ال��ف��ائ��دة  لتعم  امل�صتقبلية، 
الدوائر املحلية خا�صًة بعد التحول اإىل منظومة اجليل الرابع يف االإمارة.

•• �ل�سارقة-و�م: 

نفذت دائرة املوارد الب�صرية بال�صارقة بالتعاون مع موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم 
امل�صاريع الريادية رواد برناجمني تاأهيليني ل32 من الباحثني عن عمل 

من حملة ال�صهادة الثانوية و�صهادتي الدبلوم والبكالوريو�س.
انق�صم الربناجمان اىل مرحلتني االأوىل افتتحت فعالياته يف دائرة املوارد 
فيما  اإدارة امل�صاريع”  “الدبلوم املهني يف  الب�صرية بخورفكان حتت عنوان 
امل�صاريع  اإدارة  عنوان”  ال�صارقة  يف  يقام  ال��ذي  التدريبي  الربنامج  حمل 

ال�صغرية«.
واكد �صعادة الدكتور طارق بن خادم ع�صو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة 
�صاحب  روؤي���ة  م��ن  انطالقاً  ت��اأت��ي  التاأهيلية  ال��ربام��ج  اأن  الب�صرية  امل���وارد 
االعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
لتاأهيليهم  العمل  ع��ن  الباحثني  م�صلحة  يف  ت�صب  التي  ال�صارقة  حاكم 

ل�صوق العمل وكيفية جماراة احلياة العملية فامل�صتقبل .
امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  بكافة  واأ���ص��اد 

الريادية رواد على توفري كافة االإمكانات وال�صبل لدعم هذه الربامج .
امل�صاريع  ل��دع��م  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود  ح��م��د  اأك���د  جهته  م��ن 
بالتعاون  املوؤ�ص�صة  تنفذها  التي  التدريبية  الربامج  اأن هذه  رواد  الريادية 
مع دائرة املوارد الب�صرية يف ال�صارقة تاأتي �صمن خطة املوؤ�ص�صة يف تدريب 
اإىل اإطالق  اإ�صتقطابهم ودفعهم  اأجل  فئة ال�صباب الباحثني عن عمل من 

م�صاريعهم اخلا�صة وعدم اإنتظار فر�س العمل التقليدية

املوارد الب�سرية يف ال�سارقة و»رواد« 
تنظمان دورات تدريبية للباحثني عن عمل

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�ست�سيف حلقة 
نقا�سية عن »ا�ست�سراف امل�ستقبل« غدا

�سرطة الفجرية تطلق حملتها التوعوية 
باأ�سرار املخدرات » رفقتهم �سينة «

جمتمعي���ة �س���رط���ة راأ�س اخليم���ة تثق���ف اجل��الي����ات اأمني����ا

يف �صاد�س اأيام م�صرية فر�صانها ال�صابعة

القافلة الوردية تختتم جوالتها يف االإمارات ال�سمالية و�سط تفاعل ر�سمي وجمتمعي غري م�سبوق

�سرطة راأ�س اخليمة حتذر �سائقي احلافالت املدر�سية  من ال�سرعة الزائدة  

•• الفجرية -الفجر:
اأطلقت القيادة العامة ل�صرطة الفجرية 
والعالقات  االإع�������الم  ب��ق�����ص��م  م��ت��م��ث��ل��ة 
مكافحة  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة 
ملكافحة  ال��ت��وع��وي��ة  حملتها  امل���خ���درات 

املخدرات حتت �صعار “رفقتهم �صينة«.
واأك�����د ال���ل���واء حم��م��د اأح���م���د ب���ن غامن 
الفجرية  ���ص��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د  ال��ك��ع��ب��ي 
اأه��م��ي��ة ال��ت�����ص��دي الآف���ة املخدرات  ع��ل��ى 
خل��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى جم��ت��م��ع االإم�������ارات 

العربية املتحدة.
ت�صعى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  واأ�����ص����اف 
جاهدة لتوعية كافة فئات املجتمع ملنع 
م��ن خالل  امل��خ��درات  وت��ع��اط��ي  انت�صار 
“�صراج”  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  اإط����الق 
خلفان  �صاحي  الفريق  معايل  برئا�صة 
مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ص��رط��ة واالأم����ن 

العام يف دبي.
املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  ال��ك��ع��ب��ي  ال���ل���واء  ودع���ا 
واجلهات احلكومية التعاون مع القيادة 
لتحقيق االأهداف املرجوة من احلملة.

احلمودي  علي  العقيد  ذك��ر  جانبه  من 
اإدارة  اأن  املخدرات  اإدارة مكافحة  مدير 
م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ي��ق��ع ع��ل��ى عاتقها 
اأ�صكالها  بكافة  التوعوية  الثقافة  ن�صر 
واأنواعها واأمناطها بحيث ت�صل للهدف 
متعاطي  ع����دد  ت��ق��ل��ي��ل  وه����و  امل��ن�����ص��ود 
وتوعية  انت�صارها  واحلد من  املخدرات 
تنتهج  ح��ي��ث  اجل��م��ه��ور مب��خ��اط��ره��ا، 
للحد  �صيا�صات ومنهجيات عدة  االإدارة 
اأهمية  من انت�صار املخدرات، واأكد على 
املجتمع  مع  والتفاعل  الروابط  تقوية 
ب�����ص��ك��ل ع����ام وب���اأول���ي���اء االأم������ور ب�صكل 
�صوتنا  اإي�صال  من  نتمكن  حتى  خا�س 

التوعوي ب�صكل �صليم لكافة االأ�صر.
�صعيد حممد احل�صاين  د  امل��ق��دم  وق��ال 

رئي�س ق�صم االإعالم والعالقات العامة 
والتي  احلملة  من  الهدف  اإن  باالإنابة 
م��ن منت�صف  اب��ت��داًء  �صهر  مل��دة  ت�صتمر 
املجتمع  اأف���راد  توعية  ه��و  م��ار���س  �صهر 
باأ�صرار املخدرات والتحذير من الوقوع 

يف براثن تلك االآفة.
احلملة  فعاليات  اأن  احل�����ص��اين  واأ���ص��ار 
التوعوية  امل��ن�����ص��ورات  ت��وزي��ع  تت�صمن 
الت�صوق  م��راك��ز  امل���خ���درات يف  ب��اأ���ص��رار 
ر�صائل  واإر������ص�����ال  ال���ع���ام���ة  واالأم�����اك�����ن 
حما�صرات  واإق��ام��ة  للجمهور  توعوية 
االإم��������ارة وعقد  م����دار�����س  ت���وع���وي���ة يف 
الندوات واجلل�صات احلوارية يف املراكز 
اأولياء  جت��م��ع��ات  وجم��ال�����س  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  وال�صباب  االأم��ور 
لفئة  والريا�صية  الثقافية  امل�صابقات 
ال�صباب وبث مقاطع فيديو عن طريق 
وتوجيه  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
ع����ن ط���ري���ق منابر  ت���وع���وي���ة  ر����ص���ائ���ل 
وا�صتخدام  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة  م�صليات 
بو�صائل  خ��ا���ص��ة جم��ه��زة  ن��ق��ل  ح��اف��ل��ة 
حديثة لتوعية اأفراد املجتمع بالتعاون 
والقيادة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  م��ع 
املنا�صبات  يف  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة 
واالأماكن العامة واملدار�س واجلامعات.



األربعاء   15   مارس    2017  م   -   العـدد  11969  
Wednesday  15  March   2017  -  Issue No   11969اأخبـار الإمـارات

08

•• �أبوظبي-�لفجر: 

�صمن اإطار فعاليات بلدية مدينة 
ال�صابع  الت�صجري  باأ�صبوع  اأبوظبي 
والثالثني حتت �صعار )معا فلنزرع 
االإمارات( والذي انطلق يوم ام�س 
احلايل  مار�س   13 االثنني  االأول 
جديدة  م��ب��ادرة  البلدية  اأطلقت   ،
 ) ع��ن��وان ) �صجرة لكل بيت  حت��ت 
يف منطقة ال�صهامة وت�صتمر حتى 
ال�صاد�س ع�صر من ال�صهر احلايل.

وت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة ت��اأك��ي��دا على 
البلدية  ال�������ص���وؤون  دائ�����رة  ال���ت���زام 
اأبوظبي  مدنية  بلدية   – والنقل 
بدورها يف تو�صيع خارطة امل�صاحة 
اخل�صراء وتعزيز مكونات وعنا�صر 
الزارعة  على  والت�صجيع   ، البيئة 
ك�صلوك ح�صاري وبيئي ي�صاهم يف 
االرتقاء باملظهر اجلمايل والبيئي 
اأنها  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت   . للمدينة 
�صمن اإطار مبادرة �صجرة لكل بيت 
ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع اأك���رث م��ن 1500 
�صتلة الأ�صجار مثمرة على ال�صكان 
البلدية بزيارة  ، حيث قامت فرق 

وت�صليمهم  بيوتهم  يف  امل��واط��ن��ني 
اإىل  واإر�صادهم   ، االأ�صجار  �صتالت 
ط��ري��ق��ة زراع��ت��ه��ا وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا ، 
واجلمالية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  واالأه��������داف 
ال���ت���ي ت�����ص��ف��ي��ه��ا االأِ�����ص����ج����ار على 
رفع  اأن  ، م�صرية  ال�صكنية  املناطق 
بالبيئة  املجتمعي  الوعي  م�صتوى 
املجتمع يف  اأف��راد  اإ���ص��راك  واأهمية 
�صمنها  وم��ن   - عنا�صرها  تنمية 
هو  والزهور-  والنباتات  االأ�صجار 
، وهدف  ال��ب��ل��دي��ة  اأول����وي����ات  م���ن 
التزاماتها يف  قائمة  يندرج �صمن 
واأرقى  �صكنية  بيئة  اأف�صل  توفري 
واجلمالية  ال�����ص��ح��ي��ة  امل���ع���اي���ري 
جلميع ال�صكان . وقد �صملت حملة 
املثمرة يف  االأ�صجار  �صتالت  توزيع 
ال�صهامة  مدينة  الت�صجري  اأ�صبوع 
اأن  ، موؤكدة  بها  املحيطة  واملناطق 
هذه املبادرة �صوف حتظى باهتمام 
ودعم م�صتمر لتو�صيع رقعة انت�صار 
يف  واالأ�صجار  اخل�صراء  امل�صاحات 

كل املدن �صواحيها .
اأعربت البلدية  على ال�صعيد ذاته 
ع���ن م�����ص��ي��ه��ا ق���دم���ا ع��ل��ى طريق 

امل�صرية اخل�صراء، وتو�صيع خارطة 
وم�صاعفة   ، اخل�صراء  امل�صطحات 
واإر���ص��اء م�صاريع   ، االأ�صجار  اأع��داد 
لل�صوارع  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة  ال����زراع����ات 
وامل���ي���ادي���ن ،ودع�����م اأمن�����اط زراع����ة 
ال��ن��ب��ات��ات امل��ح��ل��ي��ة، ح��ي��ث واأول����ت 
اهتماما مم��ي��زا من  ال��ت��وج��ه  ه��ذا 
االأول  املحور  �صمن  و�صعه  خ��الل 
من حماور ا�صرتاتيجيتها البيئية 
يف  امل��ع��ت��م��دة   2020 –  2014
امل��ق��رتح��ة الإدخ���ال  االآل���ي���ات  تبني 
م�صاريع  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ن���ب���ات���ات 
ويوجه  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة،  ال�����زراع�����ة 
الدليل باإدخال النباتات املحلية يف 
م�صاريع الزراعة التجميلية بهدف 
التقليل من ا�صتهالك مياه الري و 
نفقات عمليات الت�صغيل وال�صيانة 
، هذا باالإ�صافة اىل ح�صاد العديد 
من املنافع ، منها: تكثيف النباتات 
امل�����ه�����ددة ب����ال����زح����ف ال����ع����م����راين، 
وحماية احلياة الفطرية ، وتعزيز 
وتعزيز   ، الوطنية  احلدائق  هوية 
اجلفاف  ت���اأث���ريات  اإدارة  ق�����درات 

والتغري املناخي. 

•• �بوظبي-�لفجر:

لل�صوؤون  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  ف�������ازت 
االأول  باملركز  واالأوق����اف  االإ�صالمية 
التعاون  جمل�س  دول  م�صتوى  ع��ل��ى 
املركزية،  امل�صاجد  فئة  يف  اخلليجي 
م�صجد  االأوىل  اجل�����ائ�����زة  ن������ال  اإذ 
ال�صيخة �صالمة بنت بطي يف مدينة 
ال�صنوية  امل�صابقة  العني وذلك �صمن 
جل���ائ���زة ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال����ف����وزان يف 
عمارة امل�صاجد –الدورة الثانية ، وقد 
قام �صمو االأمري امللكي خالد الفي�صل 
 ، الهيئة  املكرمة بتكرمي  اأم��ري مكة   ،
�صلطان  امللكي  االأم��ري  �صمو  بح�صور 
بن �صلمان اآل �صعود وح�صد كبري من 
م�صوؤويل ال�صوؤون االإ�صالمية وعمارة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف  امل�����ص��اج��د 
اخلليجي . وبهذه املنا�صبة قال �صعادة 
رئي�س  الكعبي  مطر  حممد  الدكتور 
االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة 

الفوز  ه��ذا  الهيئة  ت��ه��دي  واالأوق�����اف 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  واالإجن���از 
رئي�س   ، ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 

–واأخيه  اهلل  –حفظه  ال�����دول�����ة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم ، نائب رئي�س الدولة 

، حاكم دبي  ال���وزراء  ، رئي�س جمل�س 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب   ،
 ، اأبوظبي  ، ويل عهد  نهيان  اآل  زاي��د 

امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
واأ���ص��ح��اب ال�����ص��م��و ح��ك��ام االإم������ارات ، 
ل�صوؤون  واملتوا�صل  الكبري  لدعمهم 
اأ�صبحت  وال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  امل�صاجد 
العمارة  ف����ن  يف  م��ت��م��ي��زة  م�����ص��اج��د 
االإ���ص��الم��ي��ة وذك���ي���ة واب��ت��ك��اري��ة على 
بذلك  ا���ص��ادت  كما   ، ال��ع��امل  م�صتوى 
يف  م��وؤخ��را  العاملية  احلكومية  القمة 
دب���ي، وي��اأت��ي ه��ذا ال��ف��وز ب��ره��ان��ا اآخر 
على م�صتوى التطور الكبري يف عمارة 
العربية  االإم������ارات  ب��دول��ة  امل�����ص��اج��د 
املتحدة الذي ترعاه القيادة الر�صيدة 
احلنيف  ال���دي���ن  ل�����ص��ع��ائ��ر  ت��ع��ظ��ي��م��ا 
مواكبة  وذل�����ك  خ��ا���ص��ة  اهلل  وب���ي���وت 
ل��ل��ن��ه�����ص��ة ال��ع��م��ران��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة يف 
الدولة   . وقد ت�صلم اجلائزة الدكتور 
عبد العزيز الغيثي، مدير فرع الهيئة 
العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ع��ن  نيابة  ال��ع��ني  يف 

حممد مطر الكعبي ،رئي�س الهيئة .

•• �أبوظبي -و�م:

العمرة  بعثة  املتقاعدين  الع�صكريني  جمعية  اأوف��دت 
 149 �صمت  والتي  الأع�صائها   2017 للعام  االأوىل 
لتوجيهات  تنفيذا  ذل��ك  ياأتي  اإداري���ا.  وج��ه��ازا  ع�صوا 
اآل نهيان  ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  امل�صلحة ودعم 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 

اأن�صئت  اأجلها  من  التي  لالأهداف  تنفيذا  ياأتي  كما   .
واأ�صر  املتقاعدين  الع�صكريني  اجلمعية واأهمها رعاية 
التي تقوم  واأن�صطة  اإطار اخلطط  املتوفني منهم ويف 
اأوا�صر  توثيق  بهدف  الأع�صائها  خدمة  اجلمعية  بها 
االإن�صانية  االأه����داف  واإب����راز  املتقاعدين  ب��ني  االأل��ف��ة 
واحل�صارية للدولة يف جماالت الرعاية املختلفة ويتم 
تنظيم البعثة �صمن الفعاليات واالأن�صطة واخلدمات 
�صمنها  من  والتي  الأع�صائها  اجلمعية  تقدمها  التي 

ت�صيري بعثات عمرة بواقع ثالث بعثات �صنويا.

•• �بوظبي-و�م:

عام  م��دي��ر  نهيان،  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  العميد  ت�صلم 
�صوؤون االأمن واملنافذ ب�صرطة اأبو ظبي، ميداليتني رفيعتي 
�صونافيت�س  اإي��غ��ور  بيالرو�صيا  داخلية  وزي��ر  من  امل�صتوى 
على  لوكا�صينكو  األك�صندر  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  بح�صور 

هام�س احتفاالتها املقامة بذكرى انطالقة ال�صرطة.
ال�صنة املئوية”    وقد ُمنح العميد بن طحنون، ميدالية  
“ الذكرى  وم��ي��دال��ي��ة  ب��ي��الرو���ص��ي��ا  يف  مين�صك  ل�����ص��رط��ة 

الداخلية  ال�������ص���وؤون  الأك���ادمي���ي���ة  واخل��م�����ص��ني  اخل��ام�����ص��ة 
والتعاون  التن�صيق  تعزيز  يف  ل��دوره  تقديراً  البالرو�صية، 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية بيالرو�صيا 
م�صتوى  على  التن�صيق  جلنة  رئي�س  وب�صفته  ال�صديقة، 
يف  ه��ام��اً  دوراً  لعب  كما  البلدين،  ب��ني  الداخلية  وزارت���ي 
تعزيز التعاون يف املجاالت التدريبة ورفع الكفاءات املهنية 
يف املجاالت ال�صرطية.  وكان العميد بن طحنون قد تراأ�س 
وفد وزارة الداخلية يف زيارة بيالرو�صيا حل�صور احتفالهم 

يوم ال�صبت املا�صي.
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بيالرو�سيا تكرم حممد بن طحنون 
مبيداليتني رفيعتي امل�ستوى

•• �أبوظبي-و�م: 

طحنون  بن  اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  التقى 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
واالحتياطية ام�س مبركز االأمن الغذائي يف اأبوظبي 
منت�صبي برنامج “اخلدمة البديلة” وممثلي املن�صاآت 

الغذائية الوطنية امل�صاركة يف الربنامج.
طحنون  بن  اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  واطلع 
على تفا�صيل الربنامج التدريبي اخلا�س باملنت�صبني 
باملركز  اإلتحاقهم  ف��رتة  خ��الل  اإليهم  املوكلة  وامل��ه��ام 
اإمارات  كافة  يف  الوطنية  الغذائية  احليوية  واملن�صاآت 

الدولة.
احليوية  امل��ن�����ص��اآت  ممثلو  قدمها  كلمة  اإىل  وا�صتمع 
الغذائية الوطنية وتناولت التحاق وتدريب املنت�صبني 

يف من�صاآتهم.
حت�صيله  مت  ما  عن  �صرحاً  الربنامج  منت�صبو  وق��دم 
اإدارات تلك  ف��ن��ي يف  ت��دري��ب  م��ن  امل��ا���ص��ي��ة  االأي�����ام  يف 
بامل�صاركة  اعتزازهم  عن  معربني   .. احليوية  املن�صاآت 
اخلدمة  هيئة  اإىل  بال�صكر  وت��ق��دم��وا  ال��ربن��ام��ج.  يف 
الفر�صة  ه��ذه  منحهم  على  واالحتياطية  الوطنية 
والتي  الغذائي  االأم��ن  منظومة  تعزيز  يف  للم�صاهمة 
تعترب م�صاهمة ب�صيطة مقابل ما قدمه لهم وطنهم 

املعطاء.
طحنون  بن  اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  وتقدم 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
املن�صاآت  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  ك��ل��م��ت��ه  خ���الل  واالح��ت��ي��اط��ي��ة 
للمنت�صبني  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وطالبهم ببذل املزيد من اجلهد بالتن�صيق مع مركز 
االأمن الغذائي يف اأبوظبي.

اإن��ه يثق متاما يف جناح هذا الربنامج ويتطلع  وق��ال 
الر�صيدة  القيادة  تطلعات  تواكب  نتائج  حتقيق  اإىل 

واأهداف احلكومة.
اإىل  يحتاج  م��ن  لكل  مظلة  �صتكون  الهيئة  ان  واك���د 
دعم �صواء كان ا�صت�صارة اأو م�صاعدة تتعلق باملنت�صبني 

والربنامج.
طحنون  بن  اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  واأثنى 
الوطنية  اخلدمة  منت�صبو  يبذلها  التي  اجلهود  على 

واالحتياطية يف خدمة هذا الوطن املعطاء.
وق��ال اإن دول��ة االإم��ارات تويل االأم��ن الغذائي اأولوية 
ق�صوى والبد لنا اأن ندعم هذا اجلانب ..م�صرياً اإىل 
التخ�ص�صات يف  الوطن من خمتلف  �صباب  وج��ود  اأن 
هذه املن�صاآت الغذائية من �صاأنه اأن ي�صهم يف ا�صتدامة 
واالأوقات  الظروف  كافة  يف  الغذائية  املن�صاآت  ت�صغيل 
خا�صة يف حاالت االأزمات ..م�صرياً اإىل اأن هذا اإن دل 
على �صيء فاإنه يدل على اأن حكومتنا الر�صيدة ت�صابق 
امل�صتقبل  من  ت�صنع  اأن  اإىل  وت�صعى  باأفكارها  الزمن 

حا�صرا نعي�صه اليوم.
ويف ختام كلمته تقدم اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة 
امل�صاركني يف هذا  الوطنية واالحتياطية بال�صكر لكل 
الإجناح  مهمتهم  يف  التوفيق  لهم  ..متمنياً  الربنامج 
تقدم  جانبه  من  مكت�صباته.  وحتقيق  الربنامج  ه��ذا 
خليفة اأح��م��د ال��ع��ل��ي ال��ع�����ص��و امل��ن��ت��دب مل��رك��ز االأم���ن 
طيار  الركن  اللواء  اإىل  بال�صكر  اأبوظبي  يف  الغذائي 

ال�����ص��ي��خ اأح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ع��ل��ى ه���ذه ال���زي���ارة التي 
اجلهد  م��ن  امل��زي��د  ل��ب��ذل  للمنت�صبني  داف��ع��ا  �صتكون 

والعطاء يف �صبيل حتقيق اأهداف الربنامج.
واأكد اأن هذه الزيارة �صتدفع اأي�صا املن�صاآت الغذائية اإىل 
التكامل ووحدة اأهدافها اال�صرتاتيجية التي ت�صب يف 

م�صلحة الدولة وحتقيق اهدافها اال�صرتاتيجية.
النيادي  �صهيل  حممد  ال��رك��ن  العميد  اللقاء  ح�صر 
اخلدمة  هيئة  يف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  م��دي��ر 
الع�صو  العلي  اأحمد  وخليفة  واالحتياطية  الوطنية 
املنتدب ملركز االأمن الغذائي وممثلي املن�صاآت احليوية 
من  وع���دد  للربنامج  واملنت�صبي  الوطنية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

اإداريي وموظفي مركز االأمن الغذائي اأبوظبي.
امل�صاركون  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  موؤ�ص�صات  ممثلو  واأك���د 
يف  البديلة  اخل��دم��ة  برنامج  ومنت�صبو  ال��ربن��ام��ج  يف 
الربنامج  هذا  يف  م�صاركتهم  اأن  �صحفية  ت�صريحات 
وطنهم  جت��اه  وطنيا  واج��ب��ا  وت��ع��د  لهم  فخر  م�صدر 
اأن ق�صية  اإىل  الر�صيدة ..م�صريين  املعطاء وقيادتهم 
اال�صرتاتيجية  االأول���وي���ات  م��ن  تعد  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 
لدولة االمارات ومتثل رافدا مهما من روافد التنمية 

امل�صتدامة للدولة.
ل�صركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ري  ���ص��امل��ني  وق���ال 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  اإن م�صاركة  ال��زراع��ي��ة  ال��ظ��اه��رة 
لهم  و���ص��رف  وطني  واج��ب  البديلة  اخل��دم��ة  برنامج 
اأن يكونوا �صركاء لتدريب وتاأهيل ال�صباب املواطنني. 
منت�صبي  من  ع��ددا  ا�صتقطبت  ال�صركة  ان  اإىل  واأ�صار 
خطوط  على  تدريبهم  ومت  البديلة  اخلدمة  برنامج 
ال�صحن والنقل والتخلي�س واالإعداد للمواد الغذائية 

االأو�صط  ال�صرق  يف  م�صنع  اأول  وهو  كيزاد  م�صنع  يف 
يف  جم��م��وع��ة  ت��دري��ب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االأرز  ل�صناعة 
�صركة ال�صحن التخلي�س ويف ال�صوامع. ولفت اإىل اأن 
خطة ال�صركة اأن يكون هوؤالء ال�صباب بعد �صتة اأ�صهر 
من التدريب م�صوؤولني عن عمليات الت�صغيل. واأكد اأن 
برنامج اخلدمة البديلة يعترب اأ�صا�صيا ومهما لتاأهيل 
مع  التعامل  على  قادرين  وجعلهم  الوطنية  ال��ك��وادر 
وقال  باعتباره قطاعا حيويا.  الغذائي  االأمن  ق�صايا 
الفوعة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  العامري  م�صلم 
اخلدمة  منت�صبي  ت��دري��ب  يتم  اأن  راع��ت  ال�صركة  اإن 
ال�صركة  ل��دي��ه��ا ع��ل��ى خ��ط��وط االإن���ت���اج يف  ال��وط��ن��ي��ة 
كرئي�س ق�صم االإنتاج وم�صغل خطوط ومفت�صني جودة 
التاأكد من  ذل��ك  والهدف من  وامناء خم��ازن وعمال 
قدرة هوؤالء ال�صباب وقت احلاجة على ت�صغيل امل�صانع 
اإنتاج املخزون اال�صرتاتيجي  وان يكونوا قادرين على 

خالل فرتات االأزمات والكوارث الطبيعية.
الغذائي  االأم��ن  املنت�صبني يف جم��ال  اإن تدريب  وق��ال 
ا�صرتاتيجيا  القطاع  يعترب هذا  اأبعاد مهمة حيث  له 
هذا  يف  االأزم���ات  اإدارة  اآل��ي��ات  على  التدريب  ويتطلب 

القطاع.
باالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  ال��واح��دي  ط��ارق  واأ���ص��ار 
ملجموعة اأغذية اإىل اأن املجموعة من خالل �صركاتها 
املنت�صبني من  ب��ت��دري��ب  امل��ا���ص��ي  ب����داأت م��ن��ذ ف��رباي��ر 
اخلدمة البديلة يف االأماكن احليوية يف ال�صركة حيث 
مت تدريب املنت�صبني على خطوط االإنتاج يف املطاحن 

ويف االإنتاج والتطوير و�صبكات االإمداد.
انعكا�صات  ل��ه  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  اإن  ال��واح��دي  وق���ال 

اإيجابية على املتدربني وكذلك القطاع اخلا�س حيث 
متت اال�صتفادة من مهاراتهم.

الإنتاج  الوطنية  ال�صركة  ممثل  ع���ودة  �صلطان  وق���ال 
وت�����ص��وي��ق االأع�����الف اإن ال�����ص��رك��ة ت��ول��ت ت��دري��ب عدد 
العمليات  جم��ال  يف  الوطنية  اخل��دم��ة  منت�صبي  م��ن 
وا�صتالم  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  امل���خ���زون  واإدارة  وامل���خ���ازن 

وتفريغ البواخر.
القطاع  يف  املنت�صبني  ت��دري��ب  برنامج  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال��غ��ذائ��ي ل��ه ب��ع��د ا���ص��رتات��ي��ج��ي اله��م��ي��ة ال��ق��ط��اع من 
ناحية وب�صفته اأحد االأب��واب التي توؤمن فر�س عمل 
للمواطنني وجذبهم للعمل يف جماالت ت�صنيع الغذاء 
الكفاءات  يوؤمن  ومب��ا  امل��ج��االت  ه��ذه  على  وتعريفهم 
حال  يف  ال��غ��ذاء  قطاع  يف  ال�صناعات  الإدارة  امل��واط��ن��ة 

االأزمات.
وق���ال اأح��م��د ���ص��امل احل��م��ي��دي ال���ذي ي����وؤدي اخلدمة 
التحاقه  اإن  ل��الع��الف  الوطنية  م�صنع  يف  البديلة 
رد  فر�صة  له  ات��اح  البديلة  للخدمة  االأوىل  ب��ال��دورة 
اجلميل للوطن الغايل الذي قدم له كل �صيء حيث اآن 
االأوان اأن نعرّب عن حبنا ووالئنا من خالل االلتحاق 
ب��اخل��دم��ة يف ق��ط��اع م��ه��م وح��ي��وي ه��و ق��ط��اع االأم���ن 
اإدارات�����ه وت�صغيله يف  ال��ت��دري��ب على  ب��ه��دف  ال��غ��ذائ��ي 

اأوقات االأزمات و الطوارئ.
واأكد احلميدي الذي يحمل موؤهال جامعيا يف جمال 
االإدارة املالية اأن جتربة اخلدمة البديلة �صتكون حدثاً 
مميزاً يف حياته يرويه اإىل ابنائه م�صرياً اإىل اأن خدمة 

الوطن تعزز مفهوم االنتماء وتنمي روح امل�صوؤولية.
وقال مروان �صالح املهريي اإن تاأدية اخلدمة البديلة 

تعد �صرفاً الأبناء الوطن وغر�صاً لقيم نبيلة يف نفو�س 
اجلميع خا�صة لدى ال�صباب ..موؤكداً ا�صتعداده التام 
من  واال�صتفادة  وج��ه  اأكمل  على  ال�صرف  ه��ذا  لتاأدية 
للوطن  واالنتماء  ال��والء  عن  للتعبري  اخلدمة  ف��رتة 
الغايل الذي قدم البنائه وجلميع املقيمني على اأر�صه 

كل اخلري والعطاء.
الأداء  التحاقه  ان  امل��زروع��ي  عبدالعزيز  اأك���د  ب���دوره 
اخلدمة البديلة �صرف عظيم وو�صام على �صدره كما 
عن  للذود  اإم��ارات��ي  مواطن  كل  �صدر  على  و�صام  هو 
بالده وحماية م�صاحلها وامل�صاركة الفاعلة يف م�صرية 
متحم�س  ان��ه  ..مو�صحا  ال��دول��ة  اأر���س  على  النه�صة 
جدا خلو�س هذه التجربة التي التحق بها بكل فخر 
اأمر  ي�صرت  التي  العمل  وجهة  االهل  وبدعم  واعتزاز 

التحاقه.
وعرّب خالد م�صلم الكثريي عن فخره واعتزازه بكونه 
البديلة  اخل��دم��ة  منت�صبي  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  م��ن 
التي �صتخدم يف قطاع مهم وحيوي مثل قطاع االمن 
هذه  الأداء  وا�صتعداده  جاهزيته  عن  معربا  الغذائي 
بني  م��ن  �صيكون  حيث  �صرفاً  اعتربها  التي  اخل��دم��ة 
م�صاحله  حماية  على  يعملون  الذين  الوطن  رج��ال 

و�صون مكت�صباته ومنجزاته على اأكمل وجه.
واأكد عبداهلل علي باخمرمه اأحد املنت�صبني للربنامج 
اأن “اخلدمة البديلة” تعزز قيم الوالء واالنتماء لدى 
�صباب الوطن وتك�صبهم املهارات والقدرات م�صيفا اأن 
قلوب  يف  كبرية  ومكانة  اأهمية  حتتل  الوطن  خدمة 
م�صرية  وت��ع��زي��ز  مكت�صباتها  حلماية  ال��دول��ة  �صباب 

التنمية امل�صتدامة لها على خمتلف االأ�صعدة.

اأحمد بن طحنون يلتقي منت�سبي اخلدمة البديلة مبركز االأمن الغذائي باأبوظبي

بالتعاون بني هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة وجمل�س اأبوظبي للتعليم

دار الكت��ب ت�س���ارك يف اأ�سب���وع امل����رور ال�33
�صمن فعاليات اأ�صبوع الت�صجري ال�صابع والثالثني  

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق مبادرة »�سجرة لكل 
بيت« وتوزع 1500 �ستلة اأ�سجار مثمرة •• �أبوظبي-�لفجر: 

لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  الكتب  دار  ���ص��ارك��ت 
الذي  ال33  امل��رور  اأ�صبوع  فعاليات  يف  والثقافة 
�صرطة  يف  وال����دوري����ات  امل����رور  م��دي��ري��ة  تنظمه 
اأبوظبي، حتت عنوان “حياتك اأمانة” بالتعاون 
مع جمل�س اأبوظبي للتعليم، بح�صور طلبة بع�س 
املدار�س واأمهاتهم، لتكون جتربًة حتاكي ما يجب 
اأن يطبق يف الطرق، بهدف غر�س قيم ال�صالمة 
املرورية واأهمية املحافظة عليها يف اأنف�صهم منذ 
الثقافة  ن�صر  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��ه��دف  ال�صغر. 
املجتمع،  ���ص��رائ��ح  ل��دى  الثقة  وت��ع��زي��ز  امل��روري��ة، 
امل�صاركة  تدعم  ج��اذب��ة،  اأ�صاليب  على  باالعتماد 
االإيجابية لرفع ال�صالمة املرورية. حيث اأقيمت 
والرتفيهية  التعليمية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 

دار  نظمتها  لالأطفال  ق�ص�س  ق��راءة  جانب  اإىل 
الكتب يف ثالثة مواقع هي مكتبات املرفاأ، حديقة 
اأدوات تعبري حتفز  الباهية، ومزيد مول. وكلها 
وبلورة  االإبداعية،  اأفكارهم  تطوير  على  الطلبة 
اآفاق جديدة لديهم، يكون لها االأثر يف احلد من 
فقرة  على  الفعاليات  وت�صمنت  امل���رور.  ح���وادث 
مع  الكتب،  دار  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ب��ال��دور  تعريفية 
التي  واخل��دم��ات  لها  التابعة  املكتبات  ع��ن  نبذة 
يف  اأقيمت  ال��ت��ي  الفعالية  تخللت  كما  تقدمها. 
طالب  قدمها  اأوب��ري��ت  على  م��ول  م��زي��د  مكتبة 
مدر�صة التقدم، مع عر�س اأدائي مل�صرحية حياتك 
الوطنية،  االإم��ارات  اأمانة قدمها طالب مدر�صة 
باالإ�صافة اإىل عرو�س م�صرح الدمى، وم�صابقات 
يف  وال���دوري���ات  امل���رور  م��دي��ري��ة  نظمتها  ثقافية 
للطلبة  توعية  ور���س  وت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة 

يعزز  مما  الطريق،  مل�صتخدمي  اإر���ص��ادات  بعنوان 
ويزيد  التعليمي،  القطاع  يف  امل��روري��ة  ال�صالمة 
من م�صتوى الثقافة املرورية بني الطلبة، لت�صبح 
جزءاً رئي�صاً من ثقافتهم العامة، مع التاأكيد على 
املفاهيم  وتطبيق  الوقائي،  الوعي  م�صتوى  رفع 
التفاعلي،  التعليم  واأ�صاليب  احلديثة  الرتبوية 
لتحقيق اأف�صل املعايري يف جمال برامج االإر�صاد. 
فنية  ور�س عمل  على  اأي�صاً  الفعاليات  وا�صتملت 
عن اإ�صارات ال�صري ودور كل لون فيها، اإىل جانب 
داخل  للقيادة  املحددة  ال�صرعات  على  اطالعهم 
ال�صوارع يف املدينة، ومل يغب عن هذه الفعاليات 
ال�صيارة  اجل��ل��و���س يف  ب��ط��رق  ال���ط���الب  ت��ع��ري��ف 
وو�صع ح��زام االأم��ان، وع��دم اإخ��راج روؤو�صهم من 
نافذة ال�صيارة اثناء القيادة.  وقال ال�صيد عبداهلل 
ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب 

والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  ب��االإن��اب��ة 
اأ�صبوع املرور الإدراكنا اأهمية  “تاأتي م�صاركتنا يف 
هذا النوع الفعاليات على االأطفال، وال�صيما اأنهم 
واخلطاأ  ال�صواب  على  باأنف�صهم  يطلعون  عندما 
االإيجابي  التطبيق  على  ح��ر���ص��اً  اأك���رث  ي��ك��ون��ون 
املرورية  ال��ث��ق��اف��ة  م�صتوى  رف���ع  يف  ي�صاهم  مب��ا 
النظرية،  املحا�صرات  خ��الل  م��ن  ال��ن�����سء،  ل��دى 
االأمن  قواعد  تعك�س  التي  العملية  والتدريبات 
الدراجات  اأو  ال��ب��ا���س  رك����وب  اأث���ن���اء  وال�����ص��الم��ة 
راعت  الكتب  دار  اأن  اإىل  م�صرياً  وال�صيارات”. 
اأن يتم  اإع���داده���ا ل��ل��ور���س وامل��ح��ا���ص��رات  خ���الل 
وم�صرحي  ج����اذب  اإط�����ار  يف  وت��ق��دمي��ه��ا  دجم��ه��ا 
اجلذب  عامل  لتحقيق  وفنية  درام��ي��ة  وب�����ص��ورة 
الطفل  خ��ي��ال  يف  ت��وؤث��ر  بلغة  الر�صالة  وتو�صيل 

وتر�صخ فكرة الوعي املروري لديه«.

»ال�س��وؤون االإ�سالمية« تف��وز باملرك��ز االأول يف عمارة امل�ساج����د خليج�ي����ا

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و/ ع��ب��د اجلليل  ف��ق��د 
باك�صتان   ، حم��م��د  ���ص��ال��ح 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )8702382(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�صتانية   ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات

فقدان جواز �سفرت
�صلطان  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
االدرن    ، رم��ان��ه  داود  خ�صر 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
ممن  يرجى   -  )32491(
ب�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�������رب  او  االردن  

�صرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / مرمي بيجوم 
ام دى حنيف ، بنغالدي�س 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )0269169( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 055/9555501

التعليمي االإن�سانية«  »خليفة  لربنامج  دعما  درهم  الف   150
•• �أبوظبي-و�م:

االن�صانية  نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  تلقت موؤ�ص�صة خليفة 
اأبوظبي  بنك  م��ن موظفي  دره��م  األ��ف   150 ب���  مالياً  دع��م��اً 

الوطني لربنامج املوؤ�ص�صة التعليمي اخلا�س باالأيتام.
ملوؤ�ص�صة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اخل���وري  حاجي  حممد  �صعادة  وت�صلم 
خليفة االإن�صانية مبلغ التربع من وفد ميثل موظفي البنك 

يف مقر املوؤ�ص�صة باأبوظبي.
االإن�صانية من موظفي  املبادرة  اإن هذه  �صعادة اخلوري  وقال 
بنك اأبوظبي الوطني تعك�س ال�صعور االإن�صاين الذي نحر�س 
القطاعني احلكومي واخلا�س  اأ�صكال بني  على تعزيزه بعدة 
االإن�صاين  العمل  بني  والعالقة  ال�صراكة  اأط��ر  توطيد  ومنها 

واالإقت�صادي بحيث يعود باخلري واملنفعة على املجتمع .
واأكد اخلوري اأن االإم��ارات هي وطن العطاء االإن�صاين، ونهر 
ف��روع��ه يف  ال���ذي متتد  امل�صتمر  م��ن اخل��ري  داف���ق ال ين�صب 

اأقا�صي العامل، لتزرع االأمل يف كل مكان ت�صله.
على  حر�صت  االإن�صانية  خليفة  موؤ�ص�صة  اإن  اخل���وري  وق���ال 
حتقيق ا�صرتاتيجيتها يف تنفيذ مبادرتها “امل�صاعدات العينية 
للطلبة “ و ت�صهيل كل ال�صبل نحو دعم هذه الفئة من خالل 
تاأمني  يف  وامل�صاهمة  يحتاجونه  م��ا  ملعرفة  معهم  التوا�صل 
الإ�صتكمال  ال�صرورية  الدرا�صية  وامل�صتلزمات  االأدوات  بع�س 

درا�صتهم يف املدار�س واجلامعات احلكومية .
دعم  يف  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  بنك  موظفي  م�صاهمة  اأن  واأك���د 
املبادرة التعليمية �صيكون له االأثر يف م�صاعدة الطالب االأيتام 

اأحيانا كثرية  والتي حتول  املادية  العوائق  بع�س  تذليل  على 
دون متكن البع�س من متابعة تعليمهم يف جو من االإ�صتقرار 

النف�صي واملادي.
يذكر اأن موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية 
والطالبات  ل��ل��ط��الب  العينية  امل�����ص��اع��دات  م�����ص��روع  اأط��ل��ق��ت 
واملناطق  وامل��ج��ال�����س  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

التعليمية يف الدولة .
ويف مرحلة الحقة �صمل امل�صروع طلبة التعليم العايل لي�صل 
عدد الطلبة امل�صتفيدين من هذا امل�صروع اىل اأكرث من 160 
األف طالب وطالبة يف املدار�س واجلامعات من ذوي احلاالت 
االإقت�صادية موزعني على 650 مدر�صة اإ�صافة اىل اجلامعات 

احلكومية يف الدولة.
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•• دبي -و�م:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد 
الذي  الدور  اأهمية  التنفيذي  املجل�س 
دبي  اإم�����ارة  يف  االإع�����الم  ق��ط��اع  يلعبه 
دعما مل�صرية التنمية ال�صاملة يف دولة 

االإمارات.
���ص��م��وه ع��ل��ى ����ص���رورة مواكبة  و���ص��دد 
القطاع بكل روافده لعمليات التطوير 
وال��ت��ح��دي��ث امل�����ص��ت��م��رة ���ص��م��ن جميع 
واالجتماعية  االقت�صادية  القطاعات 
ر���ص��ال��ت��ه يف  ي������وؤدي  واأن  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل�صتجدات  واقع  املجتمع على  اإط��الع 
خمتلف  على  وانعكا�صاتها  حولنا  من 
االأ�صعدة املحلية واالإقليمية والعاملية 
تعريف  يف  دوره  ع�����ن  ف�������ص���ال   ..
احل�صارية  ال��دول��ة  مبنجزات  ال��ع��امل 
الثابتة  ومواقفها  املهمة  واإ�صهاماتها 
ر�صالة  ون�����ص��ر  احل����ق  ع���ن  ال���دف���اع  يف 
التطرف  ون��ب��ذ فكر  وال�����ص��الم  ال��وئ��ام 

والكراهية.
يتجاوز  اأن  ���ص��رورة  اإىل  �صموه  واأ���ص��ار 
االإعالم املحتوى التقليدي الذي كان 
يكون  واأن  املعرفية  الثورة  قبل  �صائدا 
ر�صالة  لنقل  و�صيلة فعالة  اأذرع��ه  بكل 
االإم�����ارات اإىل ال��ع��امل ب��ك��ل م��ا يحمل 
والتعاي�س  والتعاون  ال�صالم  قيم  من 
واالأمل  ال�صعادة  اإف�صاء  اإىل  والداعية 
االإع�����الم  ي�����ص��ت��ف��ي��د  واأن  ال��ن��ا���س  ب���ني 
التي  الهائلة  واالإم��ك��ان��ات  االآف���اق  من 
االنفتاح  يف  املتقدمة  التقنية  وفرتها 
ال��ع��ام وتغذيته  ال���راأي  على اجت��اه��ات 
على  تركز  التي  واالأف��ك��ار  باملعلومات 
اأ�ص�س امل�صداقية والنزاهة واملو�صوعية 
مالمح  ذات�������ه  ال����وق����ت  يف  وت����ر�����ص����د 

احلداثة يف ثقافة املجتمع وتكيفه مع 
املتغريات املت�صارعة من حوله.

جاء ذلك خالل اإطالق �صمو ويل عهد 
دبي من�صة “ دبي بو�صت “ التفاعلية 
التابعة لقطاع الن�صر يف موؤ�ص�صة دبي 
ل���الإع���الم ك�����اأول م��ن��ت��ج رق��م��ي حملي 
بن�صبة  الب�صري  املحتوى  على  يعتمد 
الذكية  التقنيات  م��ع  ويتكيف  كبرية 
خط  يف  االإن�صاين  التفاعل  حتفيز  يف 
االجتماعي  التوا�صل  ل�صبكات  م���واز 
القائم  امل��ه��ن��ي  ال��ع��م��ل  م��ن  اإط����ار  ويف 
واملو�صوعية  وال�صدقية  ال��دق��ة  على 
االيجابية  قيم  ���ص��اأن  م��ن  يعلي  ومب��ا 

واالبتكار واحليوية يف الدولة.
وق���د اط��ل��ع �صمو ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم من �صعادة 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ق��م��زي  �صامي 
ملوؤ�ص�صة  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ص��و  االإدارة 
دب����ي ل����الإع����الم و����ص���ع���ادة م��ن��ى غامن 
االإعالمي  للمكتب  العام  املدير  امل��ري 
حلكومة دبي امل�صرف على قطاع الن�صر 
يف املوؤ�ص�صة .. على كل تفا�صيل “دبي 
بو�صت” بدءا من فريق العمل ال�صاب 
االإم�����ارات  اأب���ن���اء وب��ن��ات  ال����ذي ي�صكل 
ج���زءا ك��ب��ريا منه وال���ذي وا���ص��ل على 
مدار اأ�صهر االإعداد للمن�صة اجلديدة 
توفري  على  تركز  مهنية  روؤي��ة  �صمن 
با�صرتاتيجية  م���رورا  تفاعلية  ب��واب��ة 
ال��ع��م��ل وال����روؤي����ة ال��ت��ي ق��ام��ت عليها 
والتي ال تكتفي بر�صد ق�ص�س النا�س 
وتفا�صيل حياتهم يف جمتمع االإمارات 
مع  التفاعل  على  حتفزهم  م��ا  ب��ق��در 
تقدميها مل�صتخدمي �صبكات التوا�صل 
قابال  احرتافيا  حمتوى  االجتماعي 

للم�صاركة والنقا�س والتفاعل.
وت���ع���رف ���ص��م��وه ع��ل��ى ال�����ص��ك��ل ال���ذي 

بو�صت”  “دبي  حمتوى  عليه  �صياأتي 
والذي ي�صم مقاطع الفيديو واالأفالم 
املتحركة  الب�صرية  وامل���واد  الق�صرية 
الن�صو�س  م��ن  امل���ط���والت  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
ال��رق��م��ي��ة اجلديدة  امل��ن�����ص��ة  ل��ت��ذه��ب 
قراءة  ملحاولة  االأخ��ب��ار  من  اأبعد  اإىل 
روايتها  واإع����ادة  املجتمع  يف  ت��اأث��ريه��ا 
و�صكانه  باملكان  عالقتها  يج�صد  مب��ا 
جن�صياتهم  ع�����ن  ال���ن���ظ���ر  ب�������ص���رف 

وخلفياتهم الثقافية واالجتماعية.
كما تعرف �صموه على االإجنازات التي 
حققتها فرق العمل يف قطاع الن�صر يف 
الفرتة  خ��الل  لالإعالم  دب��ي  موؤ�ص�صة 
ومتابعة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�صل  امل��ا���ص��ي��ة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س 
لالإعالم  دب��ي  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 
جلميع  امل�������ص���ت���م���ر  ����ص���م���وه  وحت���ف���ي���ز 

القطاعات العاملة يف املوؤ�ص�صة.
واطلع �صمو ويل عهد دبي على اأوجه 
التطوير يف قطاع الن�صر بقيادة �صعادة 
باالإ�صراف  تكليفها  م��ن��ذ  امل���ري  م��ن��ى 
التي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ع��ل��ي��ه واخل����ط����ط 
العاملة  لل�صحف  القطاع  ي�صتهدفها 
واالإل���ك���رتوين  م��ن��ه��ا  امل��ط��ب��وع  �صمنه 
حيث روع��ي يف ت�صميم تلك اخلطط 
 ”2021 االإم������ارات  “روؤية  م��واك��ب��ة 
“خطة  اأه����داف  واالإ���ص��ه��ام يف حتقيق 
مع االأخ��ذ يف االعتبار   ”2021 دبي 
ال��ه��ائ��ل��ة يف جم���ال االت�صال  ال��ط��ف��رة 
والتي رمبا يتج�صد جانبها االأكرب يف 
االجتماعي  التوا�صل  من�صات  ظهور 
ا���ص��ت��ح��داث معايري  اأ���ص��ه��م��ت يف  ال��ت��ي 

جديدة للعمل االإعالمي.
بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  اإط��الق  وم��ع 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

اأعرب   .. بو�صت”  “دبي  ملن�صة  دب��ي 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة دبي 
والعرفان  ال�صكر  عميق  عن  لالإعالم 
ل�����ص��م��وه ومل�����ا مي��ن��ح��ه ل����الإع����الم من 

اهتمام وعناية.
ما�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإن  ال��ق��م��زي  وق���ال 
مبا  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  يف 
ال�صمو  روؤي�����ة ���ص��اح��ب  ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لدور 
والرعاية  الكبري  واالهتمام  االإع���الم 
لالإعالم  �صموه  يوليها  التي  الكاملة 
املوؤ�ص�صة  تعمل  ح��ي��ث  واالإع��الم��ي��ني 
توجيهات  �صوء  ويف  كافة  بقطاعاتها 
وت�����ص��ج��ي��ع ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
لتطبيق  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 

اأرقى املعايري املهنية.
لالإعالم”  “دبي  ���ص��ع��ي  اإىل  ون�����وه 
ير�صخ  ال��ذي  لتقدمي اجلديد  الدائم 
متكنت  اأن  بعد  املتلقي  ل��دى  اأ�صهمها 
مب�صوؤولية  باإميانها  ثقته  ك�صب  من 
تقدمه  مل��ا  بتقديره  وحظيت  الكلمة 
بالتنوع  يت�صم  متميز  حم��ت��وى  م��ن 
ل��ت��ك��ون دائ��م��ا منوذجا  وامل��و���ص��وع��ي��ة 
لالإعالم الواعي القادر على امل�صاركة 
ال���ب���ن���اءة يف امل��ج��ت��م��ع وت��ل��ب��ي��ة ك���ل ما 
ين�صده اأفراده من اإعالمه من تكامل 
وتوازن  التناول  و�صمولية  امل�صمون 

الطرح.
واأو����ص���ح ���ص��ع��ادة ���ص��ام��ي ال��ق��م��زي اأن 
املوؤ�ص�صة ت�صع تطوير قدرات العن�صر 
الكادر  م�����ص��ارك��ة  وت���ع���زي���ز  ال��ب�����ص��ري 
اأولوياتها تفعيال  الوطني يف مقدمة 
رفع  الأهمية  الر�صيدة  القيادة  لروؤية 
ال��وط��ن��ي يف  ال��ك��ادر  اإ����ص���راك  م�صتوى 

بناء اإعالم بالده .
�صاهم  الذي  املتميز  ال��دور  اإىل  واأ�صار 
االإعالميني  م��ن  املوؤ�ص�صة  �صباب  ب��ه 
االإماراتيني يف تطوير “دبي بو�صت” 
من ناحية البناء التقني اأو من حيث 
امل�صمون االإع��الم��ي وذل��ك يف الوقت 
ال�����ذي حت���ر����س ف��ي��ه امل��وؤ���ص�����ص��ة على 
االإماراتية  وامل��واه��ب  ال��ك��ف��اءات  �صم 
تكفل  التي  املقومات  بكل  واإم��داده��م 
ل��ه��م اأع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات ال���ن���ج���اح من 
ال��ت��دري��ب واالإع�������داد و�صمن  ن��اح��ي��ة 
خمتلف قطاعات املوؤ�ص�صة ال�صحافية 
وكذلك  واالإذاع�����ي�����ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
االإعالم االإلكرتوين والذي ميثل فيه 
عنا�صر  من  اأ�صا�صيا  عن�صرا  ال�صباب 

متيزه وجناحه.
غامن  منى  �صعادة  قالت  جانبها  م��ن 
املري اإن جتربة احلياة يف مدينة ذكية 
التناف�صية  وع��ال��ي��ة  ال��ت��ط��ور  �صريعة 
االإع���الم تبني  دب��ي تفر�س على  مثل 
اأ�صاليب جديدة يف تقدمي ر�صالته ويف 
التعاطي مع املحتوى وتطوير و�صائل 
ث���ورة  ي���واك���ب  مب���ا  ع��ر���ص��ه  واأدوات 

ال�صورة واملعلومة يف العامل.
ت�صعى  بو�صت”  “دبي  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ال�صمو  �صاحب  تطلعات  عن  للتعبري 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
اإع��الم ال يكتفي باال�صتجابة بل  نحو 
والتغيري  بالتاأثري  املبادرة  اإىل  ي�صعى 
معرفية  روؤي��������ة  ����ص���م���ن  االإي����ج����اب����ي 

وتثقيفية نا�صجة.
التحدي  اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأ����ص���ارت 
االأ����ص���ا����ص���ي ال������ذي ي����واج����ه االإع������الم 
على  ق��درت��ه  يف  يكمن  ال��ي��وم  الرقمي 
فر�صه  ال��ذي  ال�صعب  ال�صباق  خو�س 
التوا�صل  ملن�صات  ال��وا���ص��ع  االن��ت�����ص��ار 

االجتماعي التي غريت عملية التلقي 
كليا من جمرد اال�صتجابة اإىل اأق�صى 

درجات التفاعل والتاأثري.
بو�صت”  “دبي  اأن  امل��ري  واأك���دت منى 
ملجتمع  ج��دي��دا  رقميا  ف�صاء  ت�صكل 
االإم��������ارات وت���ق���دم ع��ل��ى ن��ح��و خا�س 
م�صهد احلياة الرثي واملتنوع يف دبي 
التلقي  عملية  �صهولة  اأن  مو�صحة 
االت�صاالت  ث���ورة  بف�صل  االإع���الم���ي 
ب����ات����ت ت���ف���ر����س ت���غ���ي���ريا ����ص���ام���ال يف 
النا�س  ت��ط��ل��ع��ات  ل��ي��واك��ب  امل��ح��ت��وى 
الذين يتعر�صون يوميا لكم هائل من 
املعلومات والبيانات وال�صور ومقاطع 

الفيديو.
وعن اأهم مالمح التطوير يف القطاع 
املدير  احل�����م�����ادي  اأح����م����د  اأ������ص�����ار   ..
موؤ�ص�صة  يف  الن�صر  لقطاع  التنفيذي 
املوؤ�ص�صة  ح��ر���س  اإىل  ل���الإع���الم  دب���ي 
على اإمداد قطاع الن�صر بكل ما يكفل 
له الريادة واملناف�صة مبحتوى متطور 
امل�صمون  اأو  ال�صكل  ناحية  من  �صواء 
له  امل��اأم��ول  ق��در  على  القطاع  ليكون 

ال�صعيد  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س  م��ن مت��ي��ز 
ال�صحافة  ع�����امل  يف  ول���ك���ن  امل���ح���ل���ي 
املوؤ�ص�صة  متلكه  مب��ا  عموما  العربية 
املحتوى  ب��ت��ن��وع  ت��ت�����ص��م  ���ص��ح��ف  م���ن 
اإعالمية  بكوادر  مدعومة  و�صموليته 
رفيع  �صحافيا  منتجا  ت��ق��دم  مم��ي��زة 
من  ���ص��واء  ال��ق��راء  جلمهور  امل�صتوى 
اأو عرب  امل��ط��ب��وع��ة  ال�����ص��ح��ف  خ����الل 
التكنولوجيا احلديثة  تبني معطيات 
والتي تتجلى اأحدث اأ�صكالها يف “دبي 
اأن  امل�����ص��ت��ه��دف  م���ن  ال�����ذي  بو�صت” 
يحدث نقلة نوعية يف عامل ال�صحافة 

الرقمية.
املرزوقي  خديجة  قالت  ناحيتها  من 
اإن  بو�صت”  “دبي  التحرير-  رئي�صة 
اإعالمي  منتج  ه��ي  اجل��دي��دة  املن�صة 
ت��ف��اع��ل��ي ي�����ص��ع��ى ل��ل��ت��ع��ب��ري ع����ن روح 
دب���ي يف ال��ت��اأث��ري االإي��ج��اب��ي واجل����راأة 
االإبداع  وت�صجيع  االأمل  الدائمة على 

واالإجناز.
يف  االإي������ق������اع  ����ص���رع���ة  اأن  واع�����ت�����ربت 
م�صهدها  وج����م����ال  دب�����ي  اإجن����������ازات 

الأية  حافزا  ي�صكل  والتف�صيلي  الكلي 
اللحاق  حم��اول��ة  على  رقمية  من�صة 
اأن ال�صورة احلية باتت  بها خ�صو�صا 
التوا�صل  ن��واف��ذ  ع��ل��ى  االآن  ت�صيطر 
االإن�صاين التي اأنهت احتكار املوؤ�ص�صات 
املتلقي  ل�صالح  لل�صورة  االإع��الم��ي��ة 
اأدواتها كاملة يف متناوله  وهو ميلك 
ال���ذك���ي وقدراته  ه��ات��ف��ه  خ���الل  م���ن 

التقنية العالية.
بو�صت”  “دبي  اأن  املرزوقي  واأ�صافت 
ج��ه��د فريقها  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  م��ن�����ص��ة 
حمتوى  ���ص��ن��اع��ة  يف  وم��ت�����ص��ف��ح��ي��ه��ا 
ت��ن��ع��ك�����س عليها  ي���ك���ون م������راآة  ج���دي���د 
الف�صاء  مت��الأ  باتت  التي  دب��ي  �صورة 
ت�صابق  عربية  كمدينة  االل��ك��رتوين 
فقط  لي�س  للماليني  وت��وف��ر  ال��زم��ن 
يف  والعي�س  وال�صعادة  االآمنة  االإقامة 
الذي  االإلهام  اأي�صا  واإمن��ا  ذكي  مكان 
الذي  النموذج يف هذا اجل��زء  ي�صنعه 
واالإجناز  والتنمية  بال�صالم  يهج�س 
بال�صراعات  ي�����ص��ج  اإق���ل���ي���م  و����ص���ط 

واحلروب.

•• دبي -و�م:

اأكد معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الرتبية والتعليم اأن التعليم اأ�صبح 
الدخول  عربها  ن�صتطيع  وا�صعة  بوابة 
مظلته  حت��ت  ي�صم  م�صتقبل  ل�صناعة 
والتفرد  للتطور  الطاحمة  املجتمعات 
اال�صتثمار  يعترب  اأي�����ص��ا  وه��و  والتميز 
االأمثل وركيزة مهمة يف بناء راأ�س املال 
تتطلع  ال��ذي  التنمية  ومفتاح  الب�صري 

اإليه القيادة الر�صيدة.
منتدى  خ����الل   - ك��ل��م��ت��ه  يف  واأ�����ص����اف 
العاملي  وامل���ع���ر����س  ال���ع���امل���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
مل�صتلزمات وحلول التعليم امل�صاحب له 
يف ن�صخته العا�صرة - اأن خارطة التعليم 
وا�صحة  اأ���ص��ب��ح��ت  االإم�������ارات  دول����ة  يف 
املعامل قوامها االإبداع واالبتكار والتطور 
امل�صتمر واأنه يف غ�صون ال�صنوات القليلة 
التعليمية نقلة  ال�صاحة  املقبلة �صت�صهد 
ونوعية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ص��ت��وى  يف  ن��وع��ي��ة 
املخرجات التعليمية امللبية للطموحات 
ال��وزارة يف  اأجرتها  التي  التغيريات  اإثر 

منهجية التعليم.
ح�صر املنتدى - الذي انطلقت فعالياته 
�صعار  حت��ت  اأي���ام  ثالثة  وي�صتمر  ال��ي��وم 
 -  “ امل�صتقبل  نبني  نلهم..   .. نعلم   “
والرتبويني  امل�صوؤولني  م��ن  كبري  ع��دد 
من  وا���ص��ع��ة  مب�صاركة  امل�صتوى  رفيعي 
وف�����ود ال������دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة ون��خ��ب��ة من 
املعلومات  وتكنولوجيا  التعليم  خ��رباء 
ال�صاأن  يف  واملهتمني  والدوليني  العرب 

التعليمي.
دولة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  واأك���د 

الدوؤوبة  التوجيهات  وبف�صل  االإم��ارات 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حممد  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  اهلل”و�صاحب 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة اأ�صبحت 
التكنولوجيا  خريطة  يف  مهما  عن�صرا 
العاملية وبيئة حا�صنة للتقنية املتطورة 
مبا توفره من بنية حتتية قوية و�صبكة 
وتطبيقات  وو�صائل  متقدمة  ات�صاالت 
من  متكنها  امل�صتوى  عالية  وجتهيزات 
وتر�صيخ  ال��ت��ن��م��وي��ة  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
العاملية  والتناف�صية  اال�صتدامة  معايري 
يف �صتى املجاالت احليوية ويف مقدمتها 

التكنولوجيا والتعليم.
واأ�صاف اأن املنتدى يعد تظاهرة فريدة 
يف املنطقة حيث يقدم لنا م�صاحة وا�صعة 
لالطالع على كل ما ي�صتجد من اأدوات 
وو�صائل  ح��دي��ث��ة  تعليمية  ومم��ار���ص��ات 
وجتارب  ع�صرية  وتقنية  تكنولوجية 
تعليمية  واب���ت���ك���ارات  ن��اج��ح��ة  ج���دي���دة 
ت�صهم يف حت�صني عملية التعليم والتعلم 
 200 نحو  حل�صور  املجال  اإتاحة  عرب 
ن��ق��ا���س وجل�صات  ور���ص��ة ع��م��ل وح��ل��ق��ات 
اأي�����ص��ا على  ح��واري��ة منوعة واالط����الع 
احللول التعليمية من خالل ما يعر�س 
من قبل اأكرث من 550 موردا من 39 

دولة.
ومعر�صه  التعليم  منتدى  اأن  واأو���ص��ح 
عن  خمتلفة  بخا�صية  دائ��م��ا  يتمتعان 

امل�صابهة  العاملية  التعليمية  الفعاليات 
ويعك�صان  اجل��دي��د  يقدمان  م��ا  فدائما 
والتحليل  ال���ط���رح  يف  م��غ��اي��رة  ����ص���ورة 
ال�صاحة  ت�صهده  م��ا  اآخ���ر  وا���ص��ت��ع��را���س 
التعليمية من تطورات ملمو�صة ت�صفي 
يف  الفارق  وت�صنع  نوعيا  تربويا  حراكا 

القطاع التعليمي.
االم�������ارات  دول������ة  اإن  وق������ال احل����م����ادي 
اأر�صت معايري التميز واجل��ودة يف �صتى 
ق��ط��اع��ات��ه��ا وي��ت�����ص��در ال��ت��ع��ل��ي��م حمور 
من  املتوا�صل  الدعم  بف�صل  اهتمامها 
الوطن  ���ص��ب��اب  يف  لال�صتثمار  ال��ق��ي��ادة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة بجودة  ل��ت��ح��ق��ي��ق خم���رج���ات 
عالية وتوظيف االمكانات جلعل الدولة 
من  املعرفة  الإنتاج  رائ��دة  عاملية  من�صة 
املدر�صة  خالل تعليم متطور يعد �صمة 

االماراتية امل�صتقبلية.
يقدمه  م���ا  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اأن����ه  وذك����ر 
امل��ن��ت��دى م��ن ور����س ت��دري��ب��ي��ة وجل�صات 
ونقا�صات حوارية وما يت�صمنه املعر�س 
حر�صت   .. ذك��ي��ة  تعليمية  ح��ل��ول  م��ن 
وزارة ال��رتب��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى اإدخ���ال 
عنا�صر جديدة ت�صمن تقدمي االإ�صافة 
املن�صودة يف املنتدى منها “معهد الريادة 
للقادة  يقدم  حيث  ال�صخ�صيات”  لكبار 
و�صناع القرار يف جمال التعليم فر�صة 
واالإداري����ة  القيادية  مهاراتهم  لتعزيز 
اإط��ار �صفوف متخ�ص�صة ف�صال  �صمن 
ع��ن ت��زوي��ده��م ب���اأح���دث امل���ه���ارات حول 
معايري  وحت�����ص��ني  الت�صغيلية  ال��ك��ف��اءة 
نطاق  �صمن  اأخ���رى  وم��وا���ص��ي��ع  االأداء 
وامل�صتقبلي  احل���ايل  التعليمي  امل�صهد 
يف  التعلم  حتفيز  يف  للم�صاهمة  وذل��ك 

مدار�صهم.
واأرج�����ع م��ع��ال��ي��ه اأ���ص��ب��اب اخ��ت��ي��ار �صعار 
امل��ن��ت��دى ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ع��ن��وان “ نعلم .. 
يعك�س  لكونه  امل�صتقبل”  نبني  نلهم.. 
لتعزيز  ق��ب��ل��ن��ا  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي��ا  ال���ت���زام���ا 
و�صمان ا�صتدامة �صوق التعليم يف دولة 
االإمارات واملنطقة لتحقيق معدالت منو 
التقاء  ف��ر���س  ع��رب  امل�صتقبل  يف  عالية 
الذين  وامل��ح��ل��ي��ني  ال��ع��امل��ي��ني  اخل�����رباء 
ي�صتعر�صون وجهات نظرهم عن بع�س 
ال��ت��ح��دي��ات امل��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��واج��ه قطاع 
التعليم يف املنطقة ف�صال عن االطالع 
االجت���اه���ات يف منهجيات  اأح����دث  ع��ل��ى 
�صهدها  ال��ت��ي  والتح�صينات  وال��ت��ع��ل��ي��م 

جمال التعلم والتعلم يف امل�صتقبل.
وقال اإن التعليم النوعي يت�صدر قائمة 
فنوعية  االإم���������ارات  دول�����ة  اه���ت���م���ام���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ودرج�����ة ج���ودت���ه ال��ت��ي نبحث 
على  اع��ت��م��اده  م�صتوى  يف  تتمثل  عنها 
كل  والتكنولوجيا  احلديثة  االأ�صاليب 
ذلك بات ميثل لي�س مطلبا لنا فح�صب 
ب��ل م��ط��ل��ب ع��امل��ي ل��ل��ت��ق��دم ���ص��ري��ط��ة اأن 
يكون مت�صمنا ملعايري تربوية وتقييمات 
التعليمية  النظم  مل�صارات  عالية  بكفاءة 
امكانية احلكم على  وبالتايل  وكفاءتها 
التنمية  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ص��ت��ج��اب��ت��ه��ا  م���دى 

الب�صرية واحتياجات �صوق العمل.
وا�صتعر�س معايل احلمادي جانبا مما 
قامت به وزارة الرتبية والتعليم خالل 
باملدر�صة  ل��ل��ن��ه��و���س  االأخ�����رية  ال���ف���رتة 
التعليمية  خطتها  �صمن  االإم���ارات���ي���ة 
والتحوالت  ال���ط���م���وح���ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لتحقيق  ط��راأت متهيدا  التي  اجل��ذري��ة 

ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ا���ص��ت��ن��ادا اإىل 
االأجندة الوطنية وروؤية دولة االمارات 
تغيريات  اإج���������راء  مت  ح���ي���ث   2021
حيث  م��ن  الدرا�صية  املناهج  يف  ج��ذري��ة 
مناهج  وا�صتحداث  والتطوير  املواءمة 
اأخ���رى مبجهود وط��ن��ي وب��ال��ت��ع��اون مع 

اأرقى بيوت اخلربة العاملية.
نظام  ع��ن  اال�صتعا�صة  مت  اأن���ه  واأو���ص��ح 
جديدة  م�������ص���ارات  وو����ص���ع  ال��ت�����ص��ع��ي��ب 
والنخبة  وامل��ت��ق��دم  ال��ع��ام  منها  للتعلم 
واعتماد اأ�صاليب تقييم جديدة للعملية 
احل���داث���ة  اإىل  م�����ص��ت��ن��دة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
���ص��م��ات ع�صرية  واإ����ص���ف���اء  وال��ع�����ص��ري��ة 
لتكري�صها  االماراتي  للطالب  وحم��ددة 
يف  له  داعمه  لتكون  حياته  منهجية  يف 

حياته الدرا�صية والعملية.
واأ�صار اإىل اأنه مت تطوير منهج الدرا�صات 
الدولة  روؤية  يواكب  ب�صكل  االجتماعية 
الهوية  م��ظ��اه��ر  ال��ط��ل��ب��ة  يف  وي��غ��ر���س 
العايل  ال����رتب����وي  واحل�������س  ال��وط��ن��ي��ة 
وامل�صوؤولية املجتمعية واالنتماء للوطن 
ب���االأخ���الق القومية  وق��ي��ادت��ه م��ق��رون��ة 
التي  االأخالقية  الرتبية  مادة  واعتماد 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بها  وجه 
الدرا�صية  املناهج  نهيان يف  اآل  زاي��د  بن 
واعتماد اختبار » emsat » بديال عن 
تعد  التي  االأخ��رى  الدولية  االختبارات 

مطلبا جامعيا.
واأ�صاف احلمادي اأنه مت ت�صمني املنهج 
والت�صميم  االبتكار  ح�ص�س  الدرا�صي 
توظيف  عن  ف�صال  احلياتية  واملهارات 
االمكانات لتعزيز املهارات التكنولوجية 
ل�����دى ال���ط���ال���ب م����ن خ�����الل ال����روب����وت 

وبلورة  ال��ن��وع��ي��ة  العلمية  وامل�����ص��اب��ق��ات 
امل�صتمر وحتديد  للتعليم  روؤي��ة جديدة 
م�صارات تعليمية كفيلة بتطور الطالب 
داعمة  خطط  اعتماد  بجانب  اأكادمييا 
ل��ف��ك��ر واإب�������داع وم����ه����ارات ال��ط��ل��ب��ة من 
ال�صفية  االأن�����ص��ط��ة  ال��ت��ن��وي��ع يف  خ���الل 
والال�صفية وا�صتثمار الرحالت العلمية 
ال��ط��ال��ب ف�صال عن  ق����درات  ت��ع��زي��ز  يف 
للمعلمني  املتخ�ص�س  التدريب  اعتماد 
وت����ط����وي����ر م���ن���ه���ج ري�����ا������س االأط�����ف�����ال 
االلتحاق  ن�����ص��ب  رف�����ع  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
الوطنية  االأج���ن���دة  وف���ق حم�����ددات  ب���ه 
م�صتقبلية  درا���ص��ي��ة  جممعات  واع��ت��م��اد 
واعتماد  مثلى  تعليمية  بيئة  تت�صمن 
ال�صف  اأ�صا�صي يف  الذكي كخيار  التعلم 
ال���درا����ص���ي وال���ع���م���ل ع��ل��ى و����ص���ع خطة 
تعليمية ت�صمن الغاء ال�صنة التاأ�صي�صية 

يف اجلامعات.
واأكد معاليه اأن وزارة الرتبية والتعليم 
ن��ح��و الدفع  ب��خ��ط��ى ح��ث��ي��ث��ة  م��ا���ص��ي��ة 

مبنتدى التعليم ومعر�صه ليكونا �صمن 
واملوؤمترات  ال��ت��ظ��اه��رات  واأع�����رق  اأب����رز 
جعلهما  جانب  اإىل  العاملية  التعليمية 
الرتبويني  للخرباء  املف�صلة  الوجهة 
وك����ربى ال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 

تكنولوجيا التعليم .
�صانحة  فر�صة  يعدان  اأنهما  اإىل  واأ�صار 
الرتبوية ومعلمينا  ولقياداتنا  ملدار�صنا 
التعليمي  ال�����ص��اأن  يف  املهتمني  وج��م��ي��ع 
وهما  يقدم  مم��ا  واال���ص��ت��ف��ادة  للح�صور 
اأي�صا ي�صكالن مت�صعا لطلبتنا ومعلمينا 

لعر�س منتجاتهم وابتكاراتهم.
با�صمه  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ورف���ع 
وا���ص��م ال�����وزارة واحل�����ص��ور اأ���ص��م��ى اآيات 
ال�صمو  �صاحب  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�صكر 
اآل مكتوم على  را�صد  ال�صيخ حممد بن 
رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذا احل���دث ودعمة 

املتوا�صل للتعليم .
اال�صرتاتيجي  ال����وزارة  ب�صريك  واأ���ص��اد 
على  اك�صيب�صن”  اآن��د  “فريز  موؤ�ص�صة 

واجلهود  ل��ل��ح��دث  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
القائمني  جميع  م��ن  املبذولة  الكبرية 

على هذه التظاهرة.
ح�صني  م��ع��ايل  افتتح  ذات���ه  ال�صياق  ويف 
�صيوف  ال���������وزراء  ي���راف���ق���ه  احل����م����ادي 
الدولة وكبار امل�صوؤولني من الرتبويني 
املعر�س   .. الدولة وخارجها  داخ��ل  من 
العاملي مل�صتلزمات وحلول التعليم الذي 
من  اأك��رث  العام  ه��ذا  فعالياته  تت�صمن 
550 �صركة رائدة من كربى ال�صركات 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  العاملة  العاملية 

التعليم وتقنياته.
الرتبية  وزارة  ج��ن��اح  م��ع��ال��ي��ه  وت��ف��ق��د 
حوارية  ج��ل�����ص��ة  يف  و����ص���ارك  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأه���م���ي���ة تطوير  ال�������ص���وء ع��ل��ى  ت�����ص��ل��ط 
التعليم.. كما ح�صر جمموعة من ور�س 
اأبدى  حيث  للمنتدى  امل�صاحبة  العمل 
ناق�صتها  ال��ت��ي  ب��امل��و���ص��وع��ات  اه��ت��م��ام��ه 
املو�صوع  ت�����ص��ب يف  ال��ت��ي  ال���ور����س  ت��ل��ك 

الرئي�س للمنتدى .

•• �ل�سارقة-�لفجر:

فئة  ا�صتحداث  عن  التطوعي”  للعمل  ال�صارقة  “جائزة  اأمناء  اأعلن جمل�س 
املوظفني يف  من غري  الطالب اجلامعي”  “فئة  جديدة �صمن اجلائزة هي 

جمال �صناعة الفر�س التطوعية ويف جمال امل�صاهمات التطوعية.
اأمناء اجلائزة  اجلائزة من جمل�س  الفئة اجلديدة خالل حفل  اط��الق  ومت 
عفاف  �صعادة  برئا�صة  بال�صارقة،  القا�صمية  اجلامعة  يف  م��وؤخ��راً  نظم  ال��ذي 
نائب  الكتبي  بالعجيد  م�صبح  وب��ح�����ص��ور  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س  امل���ري  اب��راه��ي��م 
حممد  �صلطان  واالأع�صاء  العام،  االأم��ني  احلمادي  حممد  وجا�صم  الرئي�س، 
اخليال، وفاطمة مو�صى البلو�صي، واإميان را�صد �صيف، وحميد العبار وعي�صى 

هالل احلزامي.
اأمناء اجلائزة  من جانبها، رفعت �صعادة عفاف ابراهيم املري رئي�س جمل�س 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  واالمتنان  ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى 
�صموه  رع��اي��ة  على  ال�صارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
الكرمية للجائزة منذ تاأ�صي�صها، والتي كان اآخرها تكرمي الفائزين بدورتي 
التي جرى   2015 لعام  والثالثة ع�صر   2016 لعام  الرابعة ع�صر  اجلائزة 
واأثرها  وتاألقها  اجلائزة  زخم  ا�صتدامة  من  يعّزز  ما  وهو  موؤخراً،  تنظيمها 

االإيجابي يف املجتمع االإماراتي.
�صلطان  ال�صيخ  ل�صمو  واالم��ت��ن��ان  ال�صكر  اآي���ات  اأ�صمى  ع��ن  امل��ري  اأع��رب��ت  كما 
تقديراً  ال�صارقة،  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 

اإىل  الرامية  اجلائزة  ودعمه جلهود  احلثيثة  ومتابعته  ال�صديدة  لتوجيهاته 
اجلهود  كافة  مثمنة  العام،  النفعي  والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�صيخ 
العمل  امل�����ص��ت��وي��ات ويف خمتلف جم���االت  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  التطوعية 

االإن�صاين خالل العام املا�صي وال�صنوات املا�صية.
وقالت املري اإن اإ�صافة “فئة الطالب اجلامعي” من غري املوظفني يف جمال 
�صناعة الفر�س التطوعية ويف جمال امل�صاهمات التطوعية اإىل فئات اجلائزة، 
اجلهود  على  ال�����ص��وء  وت�صليط  تقدير  على  اجل��ائ��زة  ح��ر���س  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
كونه  فيه  القيمة  ه��ذه  ولغر�س  اجلامعي  الطالب  يقدمها  التي  التطوعية 
اأحد مكونات اال�صتثمار مل�صتقبل العمل التطوعي يف الدولة ، يف اإطار الروؤى 
الثاقبة والتوجيهات ال�صديدة للقيادة احلكيمة، موؤكدة اأن اإ�صافة هذه الفئة 

الدائم للجائزة و�صخ دماء  التجديد  اإطار احلر�س على  اجلديدة يندرج يف 
العمل  ال�صباب على  االنخراط يف  ت�صجيع فئة  جديدة فيها، وحتديداً عرب 
العام  االأم���ني  احل��م��ادي  اأو���ص��ح جا�صم حممد  م��ن جانبه،  ال��ع��ام.  التطوعي 
للجائزة، �صروط امل�صاركة يف الفئة اجلديدة امل�صتحدثة �صمن اجلائزة، واأولها 
“يف جمال �صناعة الفر�س التطوعية”، التي ت�صرتط اإرفاق ما يثبت ان�صمام 
الطالب للجامعة، واأن ال يقل عمر الفر�صة التطوعية عن �صنة واحدة، مع 

حق املر�صح امل�صاركة �صنوياً يف دورات اجلائزة.
اإرفاق ما ُيثبت  يف حني ت�صرتط اجلائزة “يف جمال امل�صاهمات التطوعية”، 
ان�صمام الطالب للجامعة، وم�صاهمته مبا ال يقل عن 30 م�صاركة تطوعية 

اأو 60 �صاعة تطوعية خالل عام �صابق.

بهدف تكرمي اأ�صحاب الإجنازات يف جمايل �صناعة الفر�س وامل�صاهمات

»ال�سارقة للعمل التطوعي« ت�ستحدث فئة جديدة لطالب الكليات واجلامعات

حمدان بن حممد يطلق »دبي بو�ست« التابعة ملوؤ�س�سة دبي لالإعالم

ح�سني احلمادي: نقلة نوعية يف التعليم �ستنعك�س على نوعية املخرجات قريبا

•• دبي –�لفجر:

ق��ام وف��د م��ن م��وا���ص��الت االإم����ارات برئا�صة 
مديرها العام �صعادة حممد عبداهلل اجلرمن 
وم�صاركة املدراء التنفيذيني ومدراء االإدارات 
وم���راك���ز االأع���م���ال وال���ف���روع ب���زي���ارة مبنى 
“متحف االحتاد” ال�صرح التاريخي يف دبي 
والذي يخلد ق�صة اإعالن قيام دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
واأ�صاد �صعادة حممد اجلرمن خالل الزيارة 
الثمينة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  وت��وث��ي��ق  اإن�����ص��اء  ب��ف��ك��رة 
املتحف  بن�صاأة االحتاد وعر�صها يف  املرتبطة 
ال���ذي مي��ث��ل ���ص��رح��اً وط��ن��ي��اً م��ه��م��اً وملهماً 
ُوِق���ع���ت ع��ل��ى اأر����ص���ه وث��ي��ق��ة ت��اأ���ص��ي�����س احتاد 
ذاته  بحد  امل��وق��ع  اأن  اإىل  م�صرياً  االإم�����ارات، 

تاريخياً  وم��ن��ع��ط��ف��اً  ف���ارق���ة  ع��الم��ة  ي�����ص��ك��ل 
مهماً، كونه �صهد االإعالن عن دولة احتادية 
ق��وي��ة ال��ب��ن��ي��ان، وع��ن خ��ط��وة ال��ب��داي��ة مليالد 
ينعم فيها  اأر�صاً مزدهرة  اليوم  اأ�صبح  وطن 
النا�س بالعدل واالأمان وال�صعادة ومتثل دولة 
ا�صتثنائية بكافة املقايي�س ويف جميع املجاالت 

عربياً واإقليمياً وعاملياً.
بالتجربة  ف����خ����ره  ع�����ن  اجل�����رم�����ن  وع������رب 
االحتادية الفريدة وما مت االطالع عليه من 
االإم��ارات من  نقلت  والتي  ت�صكيلها،  مراحل 
جم��رد دول��ة ول��ي��دة اإىل دول��ة رائ���دة تناف�س 
ال��ع��دي��د م��ن موؤ�صرات  ال�����ص��دارة يف  وحت��ق��ق 
موظفي  داع��ي��اً  ع��امل��ي��اً،  والتناف�صية  اجل���ودة 
وماآثر  االحت��اد  ا�صتلهام معاين  اإىل  املوؤ�ص�صة 
لالآباء  اجلميل  ورد  العمل،  يف  ال��دول��ة  بناء 

امل��وؤ���ص�����ص��ني م��ن خ���الل احل��ف��اظ ع��ل��ى كيان 
االحت������اد وامل�����ص��اه��م��ة يف ت��ق��دم��ه وازده������اره 

وا�صتكمال م�صرية بنائه.
وثمن مدير عام موا�صالت االإمارات باجلهود 
املبذولة من اإدارة املتحف يف ت�صميم وتن�صيق 
بال�صورة  ي�صملها  ال��ت��ي  وامل��راف��ق  املقتنيات 
الرائعة التي ت�صهم يف حتقيق الهدف املعريف 
املبنى  اإن�صاء هذا  والتوثيقي من  واالإر�صادي 

الوطني الفريد.
وقد قام فريق عمل املتحف با�صطحاب الوفد 
يف جولة تعريفية مبقتنيات ومرافق واأق�صام 
املوؤ�ص�صني  احلكام  جناح  �صملت  التي  املتحف 
را�صد  ال�صيخ  ومكتب  وجمل�س  االحت��اد  ودار 

بن �صعيد اآل مكتوم رحمه اهلل.
التفاعلية  اخلريطة  على  االط���الع  مت  كما   

ال��ت��ي ت�صلط ال�����ص��وء ع��ل��ى م��رح��ل��ة م��ا قبل 
االحت�������اد، وا����ص���ت���ع���را����س ال�������ص���ور واالأف������الم 
الدولة،  قيام  مرحلة  ت���وؤرخ  التي  وال��وث��ائ��ق 
وم��ق��ت��ن��ي��ات و���ص��ور م��وؤ���ص�����ص��ي االحت�����اد، كما 
ب��ت��ق��ن��ي��ة ثالثية  ت��ع��ري��ف��ي��اً  ����ص���اه���دوا ف��ي��ل��م��اً 
االأبعاد مل�صرية تاأ�صي�س االحتاد، وال�صخ�صيات 
التي �صاهمت يف �صنع م�صريته املباركة، اإىل 
من  املتحف  مقتنيات  على  االط���الع  ج��ان��ب 
الطوابع الربيدية االإماراتية القدمية والتي 
دولة  احت��اد  قيام  قبل  ما  اإىل  تاريخها  يعود 

االإمارات.
ويف ختام اجلولة، تقدم وفد املوؤ�ص�صة بال�صكر 
الوايف  ال�����ص��رح  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  امل��ت��ح��ف  الإدارة 
التقاط  ك��م��ا ومت  امل��ق��ت��ن��ي��ات  ع��ن  وال�����ص��ام��ل 

ال�صور اجلماعية.

اجلرمن: موقع املتحف عالمة فارقة يف تاريخ الدولة

وفد من موا�سالت االإمارات يزور متحف االحتاد بدبي
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عربي ودويل

اأب��و الغيط اإىل حترك  اأحمد  ال��دول العربية  دعا االأم��ني العام جلامعة 
واالإغاثية  املالية  امل�����ص��اع��دات  وح�صد  ال�صومال  مل�صاندة  ع��اج��ل  ع��رب��ي 
املطلوبة ملواجهة االآثار االإن�صانية اجل�صيمة املرتتبة عن موجة اجلفاف 
اأبو الغيط الدول العربية ملوا�صلة ت�صامنها  التي يعانى منها.  ونا�صد 
مع ال�صومال وتقدمي ما يلزم من دعم له، �صواء عرب منظومة االأمم 
اجلامعة  م��ع  التن�صيق  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  مبا�صر  ثنائي  ب�صكل  اأو  املتحدة 
6 مليون  العربية، للم�صاهمة يف تلبية االحتياجات العاجلة الأكرث من 
اإىل  املتحدة  االأمم  عنه  اأعلنت  ملا  وفقاً  قيمتها  ت�صل  والتي  �صومالياً 
الوزير  و���ص��رح  ال��ق��ادم��ة.  ال�صتة  االأ���ص��ه��ر  لتغطية  دوالر  مليون   825
اأبو  اأن  العام،  االأم��ني  با�صم  الر�صمي  املتحدث  عفيفي،  حممود  مفو�س 
العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  خارجية  وزراء  مبخاطبة  اأي�����ص��اً  ق��ام  الغيط 
اأجهزتها  عرب  اال�صتمرار،  على  حلثها  االإمكانيات  لديها  تتوافر  التي 
وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا ال��ر���ص��م��ي��ة واخل���ريي���ة، يف ت��ق��دمي ال��دع��م امل����ادي والفني 
التداعيات  مواجهة  م��ن  لتمكينها  ال�صومالية  الفيدرالية  للحكومة 
اجل�صيمة لهذه االأزمة. واأ�صار عفيفي اإىل اأن هذا التحرك ياأتي يف �صياق 
اجلهد الذى تقوم به اجلامعة العربية حل�صد الدعم العربي واالإ�صالمي 
والدويل الإغاثة ال�صعب ال�صومايل والقيام بكل ما من �صاأنه اأن ي�صاهم 

يف تلبية االحتياجات الطارئة ملواجهة هذه االأزمة.   

�صتتبادالن  وا���ص��رتال��ي��ا  ماليزيا  اإن  ام�����س  كبري  م��ال��ي��زي  وزي���ر  ق��ال 
اآ�صيا يف الوقت  معلومات املخابرات ب�صاأن املت�صددين يف جنوب �صرق 
الذي ي�صتعد فيه البلدان احلليفان الحتمال عودة م�صلحي الدولة 
االإ���ص��الم��ي��ة م��ن ال��ع��راق. وا���ص��ت��ع��ادت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة، ب��دع��م من 
مت�صددي  م��ن  املو�صل  غ��رب  م��ن  املئة  30 يف  االأم��ري��ك��ي،  التحالف 
داع�س يف عملية ع�صكرية بداأت يف اأكتوبر ت�صرين االأول بهدف طرد 
التنظيم من اآخر معاقله يف العراق. وقال ه�صام الدين ح�صني وزير 
الدفاع املاليزي اإن جناح عملية املو�صل قد يدفع مئات املت�صددين من 
تنظيم داع�س االإرهابي واملتعاطفني معه من جنوب �صرق اآ�صيا للعودة 
اإىل بلدانهم. وقال ه�صام الدين لل�صحفيني بعد اجتماع مع وزيرة 
اخلارجية اال�صرتالية جويل بي�صوب يف الربملان “داع�س هي خ�صم 
م�صرتك علينا مواجهته« واأ�صاف “اإذا جنحت العملية الع�صكرية يف 
املو�صل �صن�صهد عودة الكثري من املتطرفني املتمر�صني واملتعاطفني 
والفلبني  واإندوني�صيا  وا�صرتاليا  ماليزيا  يف  خ�صو�صا  املنطقة  اإىل 
وجنوب تايالند.” واأ�صار اإىل اأن ا�صرتاليا وافقت على توفري الدعم 
التكنولوجي واملعدات يف اإطار التعامل مع التهديد املتنامي لتنظيم 
التي  �صياف  اأبو  املنطقة وال�صيما من جماعة  االإ�صالمية يف  الدولة 

اأعلنت والءها للتنظيم.

ناقلة نفط حتمل  اإن قرا�صنة خطفوا  ام�س  قال م�صوؤول �صومايل 
اأول حادثة خطف  اأف��راد من �صريالنكا وذلك يف  طاقما من ثمانية 
جماعة  م��ن  �صتيد  ج��ون  ك��ان   .2012 ع��ام  منذ  جت��اري��ة  ل�صفينة 
اأو�صانز بيوند باير�صي قال اإن ال�صفينة اآري�س 13 بعثت نداء ا�صتغاثة 
علولة  بلدة  باجتاه  م�صارها  وحتويل  فيها  التتبع  نظام  اإيقاف  ومت 
لرويرتز  علولة  مفو�س  اإي��ن��اب  اأح��م��د  حممود  وق��ال  ال�صومالية. 
عرب الهاتف خطف القرا�صنة ناقلة النفط واأح�صروها بالقرب من 
واأ�صاف  ال�صفينة.  انتظار  يف  اأنهم  البلدة  يف  قرا�صنة  واأك��د  علولة. 
تقتفي  التي  البحرية  بالقوات  وثيق  ات�صال  �صتيد، وهو خبري على 
اأثر ال�صفينة، اأن الناقلة يعتقد اأنها حتمل طاقما من ثمانية اأفراد. 
ظهر  بعد  لها  زورق���ني  تتبع  ع��ن  اأبلغت  “ال�صفينة  ل��روي��رتز  وق��ال 
اأم�س ثم اختفت.« وتابع اأن طائرات لقوة نافور البحرية االإقليمية 
التابعة لالحتاد االأوروبي حتلق يف �صماء املنطقة لتقفي اأثر ال�صفينة 
طاقم  اأن  �صريالنكا  حكومة  وذك���رت  ي��ج��ري.  م��ا  معرفة  وحم��اول��ة 
ترفع  كانت  واأنها  �صريالنكا  من  اأف��راد  ثمانية  من  مكون  ال�صفينة 
ال�صفينة  اأن  اإىل  روي��رتز  بيانات الأنظمة  واأ���ص��ارت  القمر.  ج��زر  علم 
االأفريقي يف طريقها  القرن  اأخ��ذت منعطفا ح��ادا بعد مرورها من 

من جيبوتي اإىل مقدي�صو.

عو��سم

القاهرة

مقدي�شو

كواالملبور

املخابرات ال�سوي�سرية تكثف 
التدقيق يف طلبات اللجوء 

•• زوريخ-رويرتز:

ال�صوي�صرية  املخابرات  وكالة  اأن  ام�س  ن�صر  �صوي�صري  حكومي  تقرير  ك�صف 
على  موؤ�صرات  اأي  عن  بحثا  املا�صي  العام  اللجوء  طلبات  يف  التدقيق  كثفت 
الذين  ل��الج��ئ��ني  حت��دي��ده��ا  ���ص��ب��ل  لتح�صني  م�صعى  يف  االإ���ص��الم��ي  ال��ت�����ص��دد 
طالب   5202 ملفات  املخابرات  �صباط  وراج��ع  اأمنها.  على  خطرا  ميثلون 
الداخلي  لالأمن  حمتمل  تهديد  م�صدر  اأ�صحابها  يكون  اأن  الحتمال  جل��وء 
العام  يف  جل��وء  بطلبات  اأ�صحابها  تقدم  ملف   27200 بني  من  �صوي�صرا  يف 
املا�صي. واأو�صت الوكالة برف�س 14 طلبا من هذه الطلبات كما �صحبت حالة 
اللجوء من �صخ�س بعد منحها له. وكانت الوكالة قد راجعت 4910 ملفات 
يف عام 2015 من بني 39500 ملف. وراجعت املخابرات 2488 ملفا فقط 
يف 2014 من بني 24 األف طلب جلوء. وخل�س التقرير اإىل اأن �صوي�صرا ما 
زالت هدفا للمت�صددين على الرغم من اأنها مل ت�صهد حتى االآن هجمات مثل 
تلك التي حدثت يف فرن�صا واأملانيا. والتقرير من اإعداد قوة مهام يطلق عليها 
التعامل مع  وك��االت ومهمتها  وت�صم عدة   2014 عام  تاأ�ص�صت  )ت��رتا(  ا�صم 
اجلهاديني الذين يتحركون بني �صوي�صرا وال�صرق االأو�صط. وجاء يف التقرير 
تخطيطا  تتطلب  ال��ت��ي  الهجمات  ه��و  ل��ب��الدن��ا  ترجيحا  االأك���رث  “التهديد 
ويف  �صغرية.«  جمموعات  يف  اأو  ف��رادى  مهاجمون  وينفذها  قليال  لوجي�صتيا 
املجمل تتخذ طلبات اللجوء يف �صوي�صرا اجتاها نزوليا بعد اأن اأقفلت ال�صلطات 
النقاط  م��ن  للفرار  االآالف  ا�صتخدمه  وال���ذي  البلقان  م��ع  ال���ربي  الطريق 
ال�صاخنة يف ال�صرق االأو�صط واأفريقيا واآ�صيا. ويتوقع اأن ينخف�س عدد طلبات 

اللجوء اإىل حوايل 24500 طلب هذا العام.

ليربمان يطالب برتحيل فل�صطينيي 48

ال�سعودية تقدم 30 مليون دوالر الإعادة اإعمار غزة 

اجلعفري يتهم تركيا بالإخالل مبحادثات اآ�صتانا

االأمم املتحدة: النظام يق�سف م�سادر املياه يف دم�سق

بع�صهم يجري ا�صتخدامهم يف اخلطوط الأمانية

اأطفال اليمن يجندهم احلوثي ويعيدهم يف توابيت

اإدارة ترامب يف مهمة ا�ستطالعية بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني فال�س ينفي ا�ستعداده للدعوة اإىل الت�سويت ملاكرون 
•• �لقد�س �ملحتلة-�أ ف ب:

يتعلق  م��ا  يف  ب��ح��ذر  االوىل  بخطواتها  ت��رام��ب  دون��ال��د  االم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  ت��ق��وم 
جي�صون  اخل��ا���س  املبعوث  مهمة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الفل�صطيني  اال�صرائيلي  بال�صراع 
غرينبالت لدر�س امكان احياء جهود ال�صالم املتعرثة. والتقى غرينبالت م�صاعد ترامب 
وممثله اخلا�س املكلف املفاو�صات الدولية، م�صاء االثنني الأكرث من خم�س �صاعات مع 
رئي�س الوزراء اال�صرائيلي بنيامني نتانياهو يف القد�س، بح�صب بيان م�صرتك ا�صرائيلي 
امريكي. وي�صتقبل الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س الثالثاء غرينبالت يف رام اهلل يف 
ال�صفة الغربية املحتلة، يف اول لقاء مبا�صر بني الرئي�س الفل�صطيني وممثل عن االدارة 
اجلديدة للبيت االبي�س. وا�صاف البيان ان نتانياهو وجي�صون غرينبالت “اأكدا جمددا 
التزام ا�صرائيل والواليات املتحدة بالتو�صل اىل �صالم دائم بني ا�صرائيل والفل�صطينيني 

يعزز اأمن ا�صرائيل واال�صتقرار يف املنطقة«.

•• عو��سم-وكاالت:

االإثنني  ي����وم  ُع���ق���دت  ن�����دوة  ك�����ص��ف��ت 
االإن�صان  ح���ق���وق  مب��ج��ل�����س  امل��ا���ص��ي 
امل���ت���ح���دة يف جنيف  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع 
ب�صوي�صرا، اأن عدد االأطفال اليمنيني 
م��ل��ي�����ص��ي��ا احلوثي  ال���ذي���ن ج��ن��دت��ه��م 
وذكرت  اآالف،  ع�صرة  م��ن  اأك���رث  بلغ 
اأُخذوا  املجندين  االأطفال  معظم  اأن 
علم  دون  ومعظمهم  امل���دار����س،  م��ن 

عائالتهم.
وقال حممد ع�صكر نائب وزير حقوق 
االنتهاكات  اأب��رز  اإن  اليمني  االإن�صان 
بحق  احلوثي  ملي�صيا  ترتكبها  التي 
تتمثل يف جتنيد  اليمن  الطفولة يف 
جبهات  يف  ب��ه��م  وال������زج  االأط�����ف�����ال، 

القتال.
اأ�صباب  مي��ن��ي��ون  حم��ل��ل��ون  وي���رج���ع 
جل��������وء م���ل���ي�������ص���ي���ا احل������وث������ي ل���ل���زج 
باالأطفال يف احلرب اإىل نق�س اأعداد 
بعد  امل��درب��ني،  وامل�صلحني  املجندين 
مقتل الكثريين يف اجلبهات، وامتناع 
اأخ��رى كبرية عن امل�صاركة يف  اأع��داد 

احلرب.
وتوؤكد روايات الأهايل قيام احلوثيني 
بتجنيد االأطفال ب�صفوف ملي�صياتهم 
امل�صلحة، م�صتغلة �صطوتهم يف املناطق 
وحاجة  ع��ل��ي��ه��ا،  ي�����ص��ي��ط��رون  ال���ت���ي 
ال�صهري  وال��رات��ب  امل���ال  اإىل  ال��ن��ا���س 

ل��ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى ال�������ص���الح وال����رات����ب، 
ويتمكن  الرجولة”،  يتعلم  “وحتى 

من اإعالة اأ�صرته ب�صكل جيد.
الدولية  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  وات���ه���م���ت 
بتجنيد  احلوثي  ملي�صيا  )اأمن�صتي( 
بع�صهم  اأع���م���ار  ت��ت��ج��اوز  ال  اأط���ف���ال 
ا�صتخدامهم  واأن���ه ج��رى  ع��ام��ا،   15
ال�صراع،  االأم��ام��ي��ة يف  اخل��ط��وط  يف 
املعلومات  ه��ذه  ا�صتقت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة 
جّندهم  وق�صر  اأط��ف��ال  عائالت  من 

احلوثيون يف �صنعاء.
وق���ال���ت امل��ن��ظ��م��ة يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا اإنه 
اأن ق���وات احل��وث��ي تاأخذ  امل����روع  م��ن 
االأط�������ف�������ال ب����ع����ي����دا ع�����ن وال����دي����ه����م 
طفولتهم  من  وجتردهم  ومنازلهم، 
ال��ن��ار، مم��ا قد  ع��ل��ى خ��ط  لو�صعهم 

يعر�صهم للقتل.
احلوثيني  جتنيد  التقرير  وو���ص��ف 
وم�صني  خمز  انتهاك  باأنه  االأط��ف��ال 
احلوثيني  وطالب  ال��دويل،  للقانون 
جتنيد  اأ�صكال  جلميع  ف��وري  بوقف 

االأطفال دون �صن 18 عاما.
وك���ان���ت ف��رن�����ص��ا اأدان������ت م��ط��ل��ع هذا 
بتجنيد  احل���وث���ي���ني  ق���ي���ام  ال�����ص��ه��ر 
القتال  جبهات  يف  بهم  للزج  اأط��ف��ال 
يف ال��ن��زاع ال��دائ��ر يف ال��ي��م��ن، ودعت 
اإىل اح��رتام القانون  كافة االأط��راف 
الدويل الذي يحظر جتنيد االأطفال 

يف النزاعات امل�صلحة.

البكيلي،  اأ���ص��م��اء  اأك���دت  جهتها،  م��ن 
مدر�صة  يف  اجتماعية  م�صرفة  وه��ي 
بالعا�صمة �صنعاء، اأنها فقدت ثالثني 
االأ�صا�صي،  التا�صع  ال�صف  من  طالبا 
ترتاوح اأعمارهم بني 14و16 عاما، 
باملعارك خالل ب�صعة  ولقوا حتفهم 

اأ�صهر فقط.
وق��ال��ت اإن��ه��ا ال ت���زال ت��ت��ذك��ر منظر 
�صحب  ي����ح����اول����ن  وه������ن  االأم������ه������ات 
امل�صلحة  العربات  فوق  اأطفالهن من 
للحوثيني وعيونهن تذرف الدموع.

اأب���و ع��دن��ان، وهو  امل��ق��اب��ل، يعتقد  يف 
ويعمل  ب��اجل��ي�����س  ���ص��اب��ق  ع�����ص��ك��ري 
ابنه  دف��ع  باأنه  احلوثيني،  مع  حاليا 
احلوثيني  مع  للتجنيد  عاما(   14(

ل��الإع��ا���ص��ة وال��وظ��ي��ف��ة. وت��ت��ح��دث اأم 
احلوثيني  اأن  عن  العمراين  احل�صن 
اأقنعوا زوجها بوجود عمل له وتوفري 
مواجهة  على  يعينهم  �صهري  رات��ب 
م�صاعب احلياة، واأنه ميكنه وطفله 
على  احل�������ص���ول  ع���ام���ا   15 ال���ب���ال���غ 
فرتة  وبعد  �صخ�صي،  و�صالح  راتبني 
عاد طفل اأم احل�صن جثة هامدة، بعد 

اأن ُزج به يف جبهة القتال.
البالغ  اب��ن��ه  اأن  الع�صي  حميد  وذك���ر 
17 عاما اأخذه احلوثيون مع اأطفال 
اإقامة  ب��ح��ج��ة  ق��ري��ت��ه  م���ن  اآخ���ري���ن 
وبعد  وديني يف �صعدة،  اأ�صبوع ثقايف 
اأيام اأرجعوا اإليه جثة جنله مع تهنئة 

“بال�صهادة«.

كولومبيا ت�سادق على 
حماكم جرائم احلرب

•• بوغوتا-�أ ف ب:

الكولومبي  ال�صيوخ  جمل�س  �صادق 
اإن�صاء  يتيح  د���ص��ت��وري  اإ���ص��الح  على 
حم���اك���م خ��ا���ص��ة ب��ج��رائ��م احل����رب، 
وهو اأحد البنود االأ�صا�صية يف اتفاق 
ال�صالم التاريخي املربم مع مقاتلي 
القوات امل�صلحة الثورية الكولومبية 
ع��ق��ود من  )ف����ارك( الإن��ه��اء خم�صة 
احل�����رب. وج�����اء ه����ذا االإع������الن من 
قبل وزير الداخلية خوان فريناندو 
تويرت،  على  �صفحته  عرب  كري�صتو 
ال�صيوخ  جم��ل�����س  يف  ك�����ان  وال�������ذي 
القوات  وب����داأت  ال��ت�����ص��وي��ت.  حل��ظ��ة 
كولومبيا  يف  ال���ث���وري���ة  امل�����ص��ل��ح��ة 
)فارك(، اأبرز حركات التمرد يف هذا 
 1964 ع���ام  ت�صكلت  وال��ت��ي  ال��ب��ل��د 
بها فالحون،  ق��ام  اث��ر حركة مت��رد 
ب��داي��ة اآذار/م���ار����س احل��ايل بت�صليم 
اأ�صلحتها حتت اإ�صراف االأمم املتحدة 
26 منطقة من كولومبيا، على  يف 
اأيار مايو   29 ان تنتهي العملية يف 
مهمة  لنقطة  تطبيقا  اأق�صى،  كحد 
يف اتفاق ال�صالم املوقع مع احلكومة 
الكولومبية. ووقع اتفاق ال�صالم يف 
من  �صنوات  ارب��ع  بعد  نوفمرب   24
امل��ف��او���ص��ات يف ك��وب��ا، الإن���ه���اء اأق���دم 
اأوق���ع ما  اأم��ريك��ا الالتينية  ن��زاع يف 
ال يقل عن 260 األف قتيل واأ�صفر 
عن اأكرث من 60 األف مفقود و6،9 

مليون نازح.

�سرطة اأملانيا تداهم 
�سققا وتغلق م�سجدا 

•• برلني-رويرتز:

داهمت ال�صلطات االأملانية ام�س �صققا 
مرتبطة مب�صجد يف مدينة هيلد�صامي 
العامري  اأني�س  التون�صي  عليه  ت��ردد 
الذي رف�س طلب اللجوء اخلا�س به 
برلني  يف  امليالد  لعيد  �صوقا  واقتحم 
اأ�صفر  مم��ا  االأول  ك��ان��ون  دي�صمرب  يف 
وزارة  وقالت  �صخ�صا.   12 مقتل  عن 
ال�صفلى  �صك�صونيا  ب��والي��ة  الداخلية 
من   300 م����ن  اأك������رث  اإن  االأمل����ان����ي����ة 
ثمانية  �صقق  فت�صوا  ال�صرطة  اأف����راد 
واملوؤ�ص�صة  امل�صجد  واأغلقوا  اأ�صخا�س 
ال�صبان  يجند  اإن��ه  قائلة  تديره  التي 
مت�صددي  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام  امل�صلمني 
العراق  االإره����اب����ي يف  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
الوالية  داخلية  وزي��ر  وق��ال  و���ص��وري��ا. 
املوؤ�ص�صة  حظر  بي�صتوريو�س  بوري�س 
يحطم بوؤرة �صاخنة يف امل�صهد ال�صلفي 
املتطرف يف اأملانيا. وداهمت ال�صلطات 
لال�صتباه   2016 �صيف  يف  امل�صجد 
امل�صلمني  ب��ني  ال��ت��ط��رف  ين�صر  ب��اأن��ه 
مناطق  اإىل  ال�صفر  ع��ل��ى  وي�صجعهم 
واعتقل  وال��ع��راق.  �صوريا  يف  ال�صراع 
ت�صرين  ن��وف��م��رب  يف  ع���راق���ي  م��ف��ك��ر 
جتنيد  خ��ل��ي��ة  اإدارة  ب��ت��ه��م��ة  ال���ث���اين 
يف  خطبا  يلقي  وك���ان  داع�����س  ل�صالح 
الذي يقع يف هيلد�صامي على  امل�صجد 

بعد نحو 280 كلم غربي برلني.

كوزير لالقت�صاد يف  من�صبه  ماكرون من  وا�صتقال 
حكومة فرن�صوا هوالند، وقدم نف�صه على اأنه و�صطي 
بانتخابات  امل���رور  دون  م��ن  ال��رئ��ا���ص��ة  اإىل  للرت�صح 
“لو  �صوؤاله عن مقال يف �صحيفة  ولدى  متهيدية. 
فال�س  “الرئا�صة:  بعنوان  الثالثاء،  ين�صر  باريزيان 
يف  اإىل دعم ماكرون منذ اجلولة االأوىل”،  �صيدعو 
رئي�س  ق��ال  الثالثاء،  ذل��ك  ب��دء  اإمكانية  اإىل  تلميح 
الوزراء ال�صابق لوكالة فران�س بر�س اإنه “نفى هذه 

املعلومة” عرب مقربني.
الوطنية  اجلمعية  يف  ونائبه  فال�س  م�صاعد  واأك���د 
كارلو�س دا �صيلفا لفران�س بر�س اأن ال �صيء يف هذا 

•• باري�س-�أ ف ب:

ال�صابق  الفرن�صي  اال���ص��رتاك��ي  ال���وزراء  رئي�س  نفى 
ي�صتعد  باأنه  يفيد  �صحافيا  تقريرا  فال�س  مانويل 
ماكرون  اإميانويل  للو�صطي  الت�صويت  اإىل  للدعوة 
الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة  ق��ب��ل 
جديد  اجتماع  ع�صية  فال�س  نفي  وج��اء  الفرن�صية. 
حيال  املنق�صمني  ال�صيا�صيني  حل��ل��ف��ائ��ه  ال��ث��الث��اء 

م�صاألة الدعم املحتمل ملاكرون.
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  ه���زم يف  ق���د  ف��ال�����س  وك����ان 
هامون.  بينوا  ه��و  اآخ��ر  ا���ص��رتاك��ي  قبل  م��ن  للي�صار 

هناك  اأن  النظر عن حقيقة  ب�صرف  املقال �صحيح، 
اجتماعا الثالثاء.

وه��ي منع  رغ��ب��ة،  ل��دي��ه  فال�س  اأن  اإىل  ول��ف��ا م�صدر 
الرئا�صية،  االنتخابات  ال��ف��وز يف  م��ن  ل��وب��ان  م��اري��ن 
فران�صوا  هو  بذلك  للقيام  االأ�صواأ  املر�صح  اأن  وي��رى 
فيون . ويقف فيون بح�صب اال�صتطالعات االأخرية 
خلف زعيمة اليمني املتطرف مارين لوبن ومر�صح 
الو�صط اإميانويل ماكرون، اللذين يرجح اأن يحتال 
الطليعة يف الدورة االأوىل من االنتخابات الرئا�صية 
يف 23 ني�صان اأبريل، واأن يتناف�صا يف الدورة الثانية 

يف ال�صابع من اأيار مايو.

ولي�س  واالإي��ران��ي��ني  ال��رو���س  حلفائها  للقاء  اآ���ص��ت��ان��ة 
احلكومة  جدية  والإظهار  امل�صلحة  املعار�صة  جماعات 

ال�صورية يف امل�صاركة يف عملية اآ�صتانة.
واأ�صاف اأن عدم ح�صور اجلماعات امل�صلحة يوؤكد وجهة 

با�صل  الكني�صت  يف  العربي  النائب  ع��ن  �صوفال  ليالخ 
م���ن جمهورية  امل��ه��اج��ر  ل��ي��ربم��ان  اإن  ق��ول��ه  غ��ط��ا���س، 
ال�صابق ال يفهم  ال�صوفياتي  التابعة لالحتاد  مولدافيا 
معنى الوطن، ويف اأي اتفاق �صيا�صي م�صتقبلي ال مكان 

•• عو��سم-وكاالت:

لالأمم  ت��اب��ع��ة  م�صتقلة  دول���ي���ة  حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ق��ال��ت 
ال��ق��وات اجل��وي��ة التابعة  اإن  ال��ث��الث��اء  امل��ت��ح��دة ام�����س 
للنظام ال�صوري ق�صفت عمدا م�صادر املياه يف دم�صق 
حد  اإىل  ي�صل  مما  املا�صي،  االأول  كانون  دي�صمرب  يف 
ج��رمي��ة ح����رب، اإذ ق��ط��ع��ت اإم������دادات امل��ي��اه ع��ن 5.5 

ماليني �صخ�س يعي�صون يف العا�صمة وما حولها.
اأدل����ة ع��ل��ى تعمد  ت��ع��رث ع��ل��ى  اإن��ه��ا مل  وق��ال��ت اللجنة 
اأو  املياه  اإم���دادات  تلويث  امل�صلحة  املعار�صة  جماعات 

تدمريها كما زعمت احلكومة ال�صورية حينئذ.
التي  الفيجة  ق��د ق�صفت ع��ني  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  وك��ان��ت 
تغذي دم�صق و�صواحيها، مما اأدى النقطاع املياه عن 
املائي  امل��ورد  العني  تعّد  حيث  طويلة،  م��دة  العا�صمة 

الرئي�صي للعا�صمة ال�صورية.
املائية  امل���وارد  وزارة  اأعلنت  امل��ي��اه،  اأزم���ة  تفاقم  وبعد 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام ع���ن خ��ط��ة ل��ت��ق��ن��ني ���ص��خ امل���ي���اه اإىل 

العا�صمة.
ويقع نبع الفيجة يف منطقة وادي بردى بريف دم�صق 
ال�صمايل الغربي، التي ت�صم 13 قرية كانت ت�صيطر 

ف�صائل املعار�صة على معظمها.
املعار�صة  عر�صت  دم�صق،  عن  املياه  انقطاع  ظل  ويف 
العني  ب��زي��ارة  فنية  جلنة  تقوم  اأن  امل�صلحة  ال�صورية 

جريان  يعود  حتى  اإ�صالحها  على  والعمل  وتفقدها 
رف�س  النظام  اأن  اإال  عه�ده،  ك�صابق  دم�صق  اإىل  املياه 
وادي  يف  م��واق��ع  ع���دة  با�ص������تهداف  وا�ص����تمر  ذل���ك 

بردى.
باالإخالل  تركيا  ال�صورية  احلكومة  اتهمت  ذلك،  اىل 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه حم��ادث��ات ال�����ص��الم ب��ع��د مقاطعة 
جماعات م�صلحة معار�صة تدعمها اأنقرة جلولة ثالثة 

من االجتماعات تنطلق يف قازاخ�صتان .
اآ�صتانة يف يناير كانون الثاين بدعم  وبداأت حمادثات 
ال�صوري  الرئي�س  تدعمان  اللتني  واإي���ران  رو�صيا  من 
الرئي�صيني  ال���داع���م���ني  اأح����د  وت��رك��ي��ا  االأ����ص���د  ب�����ص��ار 

للمعار�صة ال�صورية.
يف  ال�صورية  احلكومة  مبعوث  اجلعفري  ب�صار  وق��ال 
اأحد ال�صامنني  “عندما يخل  اآ�صتانة  ت�صريحات من 
الثالثة بالتزاماته واأعني بذلك تركيا فهذا يعني اأن 
اأو  على عدم ح�صور  ت�صاءل  اأن  التي يجب  تركيا هي 

م�صاركة تلك املجموعات امل�صلحة.«
ل���ن حت�صر  اأن���ه���ا  اإىل  ال�����ص��وري��ة  امل��ع��ار���ص��ة  واأ�����ص����ارت 
رو�صيا  ا���ص��ت��ع��داد  ب��ع��دم  و�صفته  م��ا  ب�صبب  امل��ح��ادث��ات 
لوقف ال�صربات اجلوية على املدنيني وعدم �صغطها 
النار  الإط��الق  بوقف  لاللتزام  ال�صوري  اجلي�س  على 

�صهد انتهاكات على نطاق وا�صع.
وق����ال اجل��ع��ف��ري اإن احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة ذه��ب��ت اإىل 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

اململكة  اأن  الثالثاء  ام�س  الفل�صطينية  احلكومة  قالت 
مليون   30 بقيمة  منحة  ق��دم��ت  ال�صعودية  العربية 

دوالر �صيتم تخ�صي�صها الإعادة االإعمار يف قطاع غزة.
االأ�صبوعي  اجتماعها  بعد  بيان  يف  احلكومة  واأ�صافت 
 10 بقيمة  املنحة  منها  االأوىل  الدفعة  ا�صتالم  �صيتم 

ماليني دوالر اليوم.
املنحة  ه��ذه  تخ�صي�س  �صيتم  اأن��ه  احلكومة  واأو���ص��ح��ت 
الإعادة اإعمار املنازل التي تعر�صت للدمار الكلي خالل 

العدوان االإ�صرائيلي االأخري على قطاع غزة.
ودعت احلكومة يف بيانها “الدول العربية ال�صقيقة التي 
اإعادة  موؤمتر  يف  بها  تعهدت  التي  باالإلتزامات  تف  مل 
اإعمار قطاع غزة اإىل �صرعة تقدمي الدعم حتى تتمكن 
احلكومة من اإكمال عملية اإعادة االإعمار وخا�صة اإعادة 

بناء املنازل التي هدمت كليا.«
ويف موؤمتر للمانحني الإعادة اإعمار غزة عقد يف القاهرة 
واالأجنبية  العربية  ال��دول  تعهد عدد من   2015 عام 

بدفع 5.4 مليار دوالر لهذا الغر�س.
وال توجد تقارير ر�صمية عن حجم االأموال التي و�صلت 
اآالف  فيه  تعر�صت  ال��ذي  القطاع  اإع��م��ار  الإع���ادة  فعليا 

املنازل لدمار كلي اأو جزئي خالل حرب عام 2014.
اىل ذلك، نقلت �صحيفة هاآرت�س االإ�صرائيلية عن وزير 
الوحيدة  الطريقة  اإن  قوله  ليربمان  اأفيغدور  احل��رب 

تبادل  ه���ي  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  م���ع  ات���ف���اق  اإىل  ل��ل��ت��و���ص��ل 
فا�صلة  �صتكون  اأخ��رى  �صيغة  واأي  وال�صكان،  االأرا���ص��ي 

ولن حتقق ال�صالم املن�صود.
وزعم ليربمان اأنه ما من �صبب يجعل اأع�صاء الكني�صت 
العرب مثل اأمين عودة وحنني زعبي وبا�صل غطا�س اإىل 

جانب ال�صيخ رائد �صالح؛ مواطنني يف اإ�صرائيل. 
فل�صطينية  دول���ة  الإق��ام��ة  ال�صعي  ل��ي��ربم��ان  وا�صتنكر 
متجان�صة بوجود فل�صطيني %100 ودون اأي يهودي، 
يف حني ُتطالب اإ�صرائيل باأن تبقى دولة ثنائية القومية 
ي�����ص��ك��ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون ف��ي��ه��ا م���ا ن�����ص��ب��ت��ه %22 من 

ال�صكان.
يف  امل�صرتكة  العربية  القائمة  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 
الكني�صت النائب اأمين عودة اإن حكومة اليمني املتطرف 
خططا  لديها  اأن  تعلن  نتنياهو  بنيامني  يقودها  التي 

جاهزة لرتحيل العرب جماعيا.
جتاه  االإ�صرائيلي  اليمني  قبل  من  الت�صدد  ع��ودة  وع��زا 
ه��ي من  ال��ع��رب��ي��ة  االأق��ل��ي��ة  ب���اأن  اإىل معرفتهم  ال��ع��رب 
ولذلك  اإ�صرائيل،  داخ��ل  ال�صلطة  انتقال  عملية  يح�صم 
اإر�صال  يف  م�صغولة  احلالية  اال�صتيطان  حكومة  تبدو 

التهديدات بطرد العرب و�صحب مواطنتهم.
واأكد عودة على بقاء العرب يف اأر�صهم رغم اأنف ليربمان 
ت��واج��ده��م يف  ال��ي��م��ني، وال��ع��م��ل على تقوية  وجم��ان��ني 

احللبة ال�صيا�صية.
اليوم  اإ���ص��رائ��ي��ل  �صحيفة  م��را���ص��ل��ة  نقلت  جهتها  م��ن 

ال�صيا�صية  ال��ع��ورة  ويك�صف  ال�صورية  احلكومة  نظر 
لهذه املجموعات امل�صلحة. 

ع��ن مقاتلي  ع��دم احل�صور مل ي�صدر  ق��رار  اإن  وق��ال 
املعار�صة بل م�صغليهم.

الدولة  م��ن  االأرا���ص��ي  ي�صرقون  ال��ذي��ن  للم�صتوطنني 
الفل�صطينية، وكذلك ال مكان للمهاجرين العن�صريني. 
وهم  بلدهم  يف  يعي�صون  الفل�صطينيني  اأن  على  واأك���د 

اأ�صحاب االأر�س، وليربمان وافد عابر.
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عربي ودويل
الق�ساء االأوروبي يجيز حظر الرموز الدينية يف العمل 

•• لوك�سمبورغ-�أ ف ب:

اعتربت حمكمة العدل االوروبية انه يحق ملوؤ�ص�صة ب�صروط، 
رموز  ارت���داء  او  اب���راز  الداخلية  قوانينها  �صمن  حتظر  ان 
اأم�س.  ن�صرا  ل��ق��راري��ن  وف��ق��ا  ك��احل��ج��اب،  �صيا�صية  او  دينية 
واأ�صدرت املحكمة قرارها يف ق�صيتني يف بلجيكا وفرن�صا بعد 
ان اعتربت م�صلمتان انهما تتعر�صان للتمييز يف مكان العمل 
وحتى انهما �صرحتا ب�صبب ارتداء احلجاب. ويف نهاية املطاف 
الذين  والبلجيكيني  الفرن�صيني  الق�صاة  كبار  اىل  �صيعود 
لها،  مقرا  لوك�صمبورغ  من  تتخذ  التي  املحكمة  من  طلبوا 
بلدين متم�صكني  الق�صيتني يف  ان ت�صدر قرارها يف هاتني 

تاريخيا مببادىء العلمانية واحليادية.

وم�����ص��األ��ة ارت�����داء احل���ج���اب ت��ب��ق��ى م��ع��ق��دة ج���دا يف االحت���اد 
االوروبي حيث تتفاوت االراء والتطبيقات. وخل�س الق�صاة 
يف الق�صية البلجيكية اىل ان “حظر ارتداء احلجاب يف اطار 
قانون داخلي ملوؤ�ص�صة خا�صة مينع اأي ابراز اأو اإرتداء لرمز 
�صيا�صي اأو فل�صفي اأو ديني يف مكان العمل، ال ي�صكل متييزا 
مل  امل��ل��ف،  ه��ذا  يف  العقيدة«.  او  ال��دي��ن  اأ�صا�س  على  مبا�صرا 
كعاملة  توظيفها  عند  احلجاب  ترتدي  ا�صبيتا  �صمرية  تكن 
ا�س   4 ج��ي  جمموعة  قبل  م��ن   2003 ال��ع��ام  يف  ا�صتقبال 
مديرها  ابلغت  �صنوات  ثالث  وبعد  لكن  واالم��ن.  للمراقبة 
تلتزمها  التي  احل��ي��اد  �صيا�صة  رغ��م  احل��ج��اب  ارت���داء  بنيتها 
رموز  اأي  اأ�صا�صها  على  ومت��ن��ع  خطيا  ث��م  �صفهيا  املوؤ�ص�صة 
�صيا�صية اأو فل�صفية اأو دينية. وقامت ال�صركة بطرد ا�صبيتا يف 

لكن املحكمة ت�صيف بع�س ال�صروط العفاء  العام 2006. 
املبا�صر.  غري  التمييز  اىل  م�صرية  امل�صوؤولية  من  املوؤ�ص�صة 
التمييز  اىل  ي���وؤدي  اال  احل��ي��ادي��ة يجب  �صرط  ان  واأ���ص��اف��ت 
ان  او عقيدة معينة ويجب  ا�صخا�س ينتمون اىل دين  بحق 
�صبل �صرورية  يتم تربيره من خ��الل ه��دف م�صروع وع��رب 
ان���ه يتعني ع��ل��ى حمكمة  امل��ح��ك��م��ة اىل  وم��وؤات��ي��ة. وا����ص���ارت 
النق�س البلجيكية املكلفة امللف البت يف هذه النقاط. وطلب 
الق�صاة يف لوك�صمبورغ من الق�صاء البلجيكي التحقق ما اذا 
كانت قوانني جمموعة جي 4 ا�س تطبق بطريقة ع�صوائية 
مع  يتعاملون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  فقط  ت�صتهدف  ك��ان��ت  اذا 
على  اخ���رى  وظيفة  اق���رتاح  املمكن  م��ن  ك��ان  اذا  او  زبائنها 

ا�صبيتا ال تكون فيها على ات�صال بالزبائن.

حاملة طائرات اأمريكية تن�سم ملناورات وبيونيجاجن تهدد 
•• عو��سم-رويرتز:ح

يف الوقت الذي دخلت فيه حاملة الطائرات االأمريكية كارل فين�صن املياه قبالة �صاحل كوريا اجلنوبية ام�س توعدت كوريا 
ال�صمالية الواليات املتحدة بهجمات بال رحمة اإذا انتهكت حاملة الطائرات �صيادتها اأو كرامتها اأثناء مناورات اأمريكية كورية 
جنوبية. واأقلعت طائرات مقاتلة من طراز اإف-18 من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يف ا�صتعرا�س درامي 
و�صل�صلة من  نوويتني  اأج��رى جتربتني  عندما  قلق جريانه  اأث��ار  ال��ذي  ال�صمال  مع  للتوتر  ت�صعيد  و�صط  االأمريكية  للقوة 
التجارب ال�صاروخية منذ العام املا�صي. وقال االأمريال جيم�س دبليو كيلبي قائد املجموعة ال�صاربة االأوىل حلاملة الطائرات 
على الرغم من اأنه انت�صار روتيني للمجموعة القتالية لكارل فين�صن فاإن املهم بالن�صبة لنا... هو هذه املناورات التي نقوم بها 
مع بحرية جمهورية كوريا كوريا اجلنوبية وتعرف با�صم مناورات فرخ الن�صر. وقالت كوريا ال�صمالية اإن و�صول املجموعة 
االأمريكية ال�صاربة جزء من “خمطط متهور” ملهاجمتها. وقالت وكالة االأنباء املركزية الكورية وهي وكالة االأنباء الر�صمية 
يف كوريا ال�صمالية “اإذا خد�صوا ولو جزء من �صيادة وكرامة جمهورية كوريا ال�صعبية الدميقراطية )اال�صم الر�صمي لكوريا 

ال�صمالية( فاإن جي�صها �صي�صن �صربات بال رحمة وفائقة الدقة من الرب واجلو والبحر ومن حتت املاء.«

رئ������ي�������������ص������ة ح������������زب االحت������������اد   
الدميقراطي امل�صيحي �صتتحدث 
دونالد  م��ع  م��ب��ا���ص��رة  م���رة  الأول 
ت�����رام�����ب اأم�����������س ال�����ث�����الث�����اء يف 
تاأجيل  مت  ان���ه  غ���ري  وا���ص��ن��ط��ن، 
ثلجية  عا�صفة  ب�صبب  االجتماع 
يف �صمال �صرق الواليات املتحدة، 
اجلمعة  ان���ت���ظ���ار  ي���ج���ب  وب�������ات 

ليلتقي الزعيمان.
الزعيمان  حت����ادث  اأن  ���ص��ب��ق      
منذ  الهاتف  ع��رب  منا�صبتني  يف 
االأعمال، ولكن مل  انتخاب رجل 
�صرف  االآن  ح��ت��ى  لهما  يح�صل 
ال��ن��ق��ا���س ح���ول طاولة  و���ص��ع��ادة 
اأج������واء  اأّن  ����ص���ك  وال  واح���������دة. 
املقابلة  م���ن  االأوىل  ال���دق���ائ���ق 

�صتكون متوترة.
   يف الواقع، مل يحاول امللياردير 
م��الط��ف��ة وجم��ام��ل��ة اأمل��ان��ي��ا منذ 
و�صوله اإىل البيت االأبي�س. ففي 
مقابلة مع �صحيفة بيلد يف يناير، 
ارتكبت  ق��د  امل�����ص��ت�����ص��ارة  اأّن  راأى 
ح��دود بالدها  بفتح  كارثيا  خطاأ 
اللجوء.  ل��ط��ال��ب��ي   2015 ع���ام 
وب��ع��د اأن و���ص��ف ال��ن��ات��و ب��اأن��ه قد 
عفا عليه الزمن، اعترب اأي�صا اأن 
االحتاد االأوروبي كان اإجماال اأداة 
الأملانيا التي ت�صتخدمه من اجل 

م�صاعفة ت�صديرها با�صتمرار.
كافيا،  ي��ك��ن  ذل����ك مل  وك������اأّن      
اأو�صح م�صت�صار التجارة لدونالد 
ن��اف��ارو، يف مقابلة  بيرت  ترامب، 
مع �صحيفة فاينان�صال تاميز، اأن 
جمهورية اأملانيا االحتادية جتني 
منخف�س  ال���ي���ورو  م���ن  اأرب����اح����ا 

االأم�����ري�����ك�����ي، وي����ل����رب رو���������س، يف 
انه  يف،  ت��ي  بلومربج  م��ع  مقابلة 
مل�صاعفة  قواته  على ح�صد  ع��ازم 

احلرب التجارية. 
التفاو�س  اإع��ادة  حكومته  وتاأمل 
ح���ول االت���ف���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة مع 
حواجز  واإح����������داث  ����ص���رك���ائ���ه���ا، 
على  جمركية  ر�صوم  اأو  تعريفية 
لي�س  ان���ه  اإاّل  امل��ن��ت��ج��ات،  ب��ع�����س 
برلني  ت��ك��ت��ف��ي  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
رد  دون  ال��ه��ج��وم  ه��ذا  مب�صاهدة 

فعل.
   اإّن اأجن��ي��ال م��ريك��ل ت��رغ��ب يف 
امل��ف��و���ص��ي��ة االأوروب���ي���ة  ت��اأخ��ذ  اأن 
الق�صية.  ه��ذه  امل��ب��ادرة يف  زم���ام 
ب��روك�����ص��ل يف  ف�����ص��ل��ت  اإذا  ول���ك���ن 
ك�صب معركة يّل الذراع هذه �صد 
امل�صت�صارة  طلبت  فقد  �صام،  العم 
االإج���راءات  ت�صّور  خربائها  م��ن 
تثني  اأن  ال��ت��ي ميكن  وال��ت��داب��ري 
اأّن  ذلك  من  االأمريكي.  �صريكها 
�صتدفع  التي  االأملانية،  ال�صركات 
للواليات  اال����ص���ت���رياد  ���ص��ري��ب��ة 
تلك  تخ�صم  اأن  ميكنها  املتحدة، 
ال��ت��ك��ال��ي��ف م���ن ال�����ص��ري��ب��ة التي 
ت�صّددها يف اأملانيا االحتادية، كما 
مي��ك��ن اأي�����ص��ا اإي�����داع ���ص��ك��وى اإىل 

منظمة التجارة العاملية.
   الوقت لي�س ال�صتعرا�س القوة 
والع�صالت، واإمنا للدبلوما�صية.. 
وم���ع ذل����ك، ف����اإن االأم�����ور تتغري 

ب�صرعة مع دونالد ترامب ..
عن لوبوان الفرن�صية

حتى  ك���ب���ري،  ح����د  اإىل  ال��ق��ي��م��ة 
االأمريكيني  ���ص��رك��اءه��ا  ت�صتغل 

واالأوروبيني. 
تغيري اللهجة؟

   يف االأي�����ام االأخ������رية، ي��ب��دو اأن 
بع�س  اأوت��اره��ا  ع��ّدل��ت  وا�صنطن 
ال�صيء. فخالل ح�صوره موؤمتر 
ميونخ، حاول مايك بن�س طماأنة 
اأع�صاء منظمة احللف االأطل�صي 
نحن نوؤيد بقوة احللف االأطل�صي، 

امليزان التجاري للواليات املتحدة 
مع اأملانيا 50 مليار يورو. ول�صّد 
التجارة  وزي��ر  اأك��د  الثغرة،  ه��ذه 

اأّن  رغ��م  التهدئة،  ورق��ة  مريكل 
ع��ل��ى ط���ريف نقي�س.  ال��زع��ي��م��ني 
اأع�����م�����ال ثري  ال���رئ���ي�������س، رج�����ل 
فاخر مبانهاتن  بنتهاو�س  ميلك 
يف ال��ربج ال��ذي يحمل ا�صمه. يف 
حني اأّن امل�صت�صارة، ن�صاأت يف اأملانيا 
زالت  وم��ا  ال�صيوعية،  ال�صرقية 
ال�صغرية  �صقتها  نف�س  تعي�س يف 
قبل  ت�صكنها  كانت  التي  بربلني 
يلّقبها  ال��ت��ي  اأّن  اإاّل  ان��ت��خ��اب��ه��ا. 

االأمريكي،  الرئي�س  ن��ائ��ب  وع��د 
حلفنا لن يتزعزع، �صنكون دائما 

حليفكم االأكرب. 
دونالد  اأراد  ال��ك��ون��غ��ر���س،  واأم����ام 
القلقني،  طماأنة  اأي�صا،  ترامب، 
وقال : نريد الوئام واال�صتقرار، 
نريد  وال�����ص��راع،  احل���رب  ولي�س 
اأن  م��ك��ان مي��ك��ن  اأي  ال�����ص��الم يف 

نعرث عليه.
اأجنيال  �صتلعب  مواجهته،  يف     

البيداغوجيا، طلبت من قيادات 
�صيمنز  و����ص���رك���ة  دب���ل���ي���و  ام  ب����ي 
حتى  وا���ص��ن��ط��ن  اإىل  م��راف��ق��ت��ه��ا 
اأّن  ك���ي���ف  ل����رتام����ب  ي�������ص���رح���وا 
���ص��رك��ات��ه��م ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
االقت�صاد االأمريكي. ولكن �صعار 
مع  يتعار�س  اأملانيا”،  يف  “�صنع 
اأطلقه  ال����ذي  اأوال”،  “اأمريكا 

م�صتاأجر البيت االأبي�س. 
ب��ل��غ عجز  امل���ا����ص���ي،  ال���ع���ام     يف 

تعرف  “اأمي”،  ب�موتي  االأمل����ان 
كيف تتعامل مع رجال ال يجمعها 
بهم اأي رابط اأو مزاج.   كان هذا 
هو احلال، على وجه اخل�صو�س، 
مع �صيلفيو برل�صكوين، وبدرجة 

اأقل، مع نيكوال �صاركوزي.

»اجلودة الأملانية” مقابل 
“اأمريكا اأول«

ال��ع��زم على لعب ورقة     ع��اق��دة 

نيبال تهدم مع�سكرا اإغاثيا لرتحيل �سكانه 
•• كامتندو-رويرتز:

هدم م�صوؤولون مدنيون حتت اأنظار ال�صرطة املزودة مبعدات مكافحة ال�صغب 
يف نيبال مع�صكرا كان قد اأقيم يف و�صط العا�صمة الإغاثة �صحايا زلزال عام 
2015 يف حماولة الإجبار املقيمني فيه على العودة اإىل بلداتهم. وكان هذا 
الزلزال قد قتل ت�صعة اآالف �صخ�س ودمر نحو مليون منزل ومبان اأثرية 
ال��ذي تركز فيه  اإع��ادة االإع��م��ار �صارت ببطء يف الوقت  اأخ��رى لكن  ومبان 
اإن حوايل  املطولة. وقال م�صوؤول  ال�صيا�صية  االأزمة  اهتمام احلكومة على 
440 كوخا متهالكا من البامبو  األف �صخ�س كانوا ي�صكنون يف نحو   20
بلداتهم  اإىل  العودة  ورف�صوا  كامتندو  و�صط  يف  اأر���س  على  والبال�صتيك 
واإعادة بناء منازلهم. وكان من املفرت�س اأن تكون هذه املع�صكرات م�صاكن 
موؤقتة للناجني من الهزة االأر�صية التي كانت اأ�صواأ كارثة طبيعية �صهدتها 
نيبال منذ قرن تقريبا، وفق ما قاله هيم ناث داوادي رئي�س بلدية املدينة. 
بناء  ويعيدوا  احلكومة  لهم  دفعته  ال��ذي  امل��ال  ياأخذوا  اأن  “يجب  واأ�صاف 
منازلهم فورا.« وتظهر اإح�صاءات حكومية اأن 76 األف منزل اأعيد بناوؤها 
االأوىل من م�صاعدة  الدفعة  اأ�صرة ح�صلت على  األف   553 واأن  االآن  حتى 
اإعادة البناء التي تبلغ 500 دوالر تقريبا. وُيقارن ذلك باأكرث من 600 
األفي  الزلزال ومن حق كل منها احل�صول على  اأ�صرة ت�صررت جراء  األف 

دوالر كم�صاعدة.

 •• عو��سم-�أ ف ب:

اعترب وزير الداخلية االملاين توما�س دي ميزيري ام�س ان احلكومة الرتكية 
ت�صعى عرب ا�صتفزازاتها الوروبا اىل لعب دور ال�صحية للتاأثري على نتيجة 
رجب  الرئي�س  �صالحيات  تو�صيع  ح��ول  املقبل  ال�صهر  املرتقب  اال�صتفتاء 

طيب اردوغان.
وقال الوزير االملاين لل�صحافيني يف برلني ان االنتقادات االخرية ال�صادرة 
و�صع  وه��و  واح��د  ه��دف  �صوى  لها  ولي�س  �صخيفة  الرتكية  ال�صلطات  عن 
تركيا يف موقع ال�صحية الثارة حركة ت�صامن لدى هوؤالء املتحفظني على 

هدف اال�صتفتاء املرتقب يف 16 ني�صان ابريل.
اثر  امل��ان��ي��ا  على  هجماتها  اردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  وك��ث��ف 

حظرها جتمعات دعم له يف البالد.
امل�صت�صارة  االثنني  �صخ�صيا  هاجم  كما  نازية  ممار�صات  باعتماد  واتهمها 
الق�صية  �صبيل  نا�صطني يف  ت��وؤوي  املانيا  ان  بقوله  انغيال مريكل  االملانية 

الفا�صل �صده يف  انهم �صالعون يف االنقالب  ي�صتبه يف  وا�صخا�صا  الكردية 
بالقول ان هذه  الداخلية االمل��اين  املا�صي. ورد وزير  منت�صف متوز يوليو 

االتهامات ال اأ�صا�س لها من ال�صحة.
االمر  فهذا  هنا،  �صيا�صي  نفوذ  ممار�صة  اىل  ما  دول��ة  ت�صعى  حني  وا�صاف 

يجب ان يثري قلقنا جميعا.
وانتقد الوزير االملاين تركيا ملحاولتها امل�س مب�صداقية املانيا عرب مقارنات 
بالنازية خالية من اي احرتام وال�صعي اىل تاأجيج اخلالفات بني االتراك 
املوجودين على ارا�صينا حيث تقيم جالية تركية تعد نحو ثالثة ماليني 

�صخ�س يف البالد بينهم 1،4 مليونا ميكنهم امل�صاركة يف اال�صتفتاء.
بت�صريحات  ام�س  روت��ي  م��ارك  الهولندي  ال����وزراء  رئي�س  ن��دد  ذل��ك،  اىل 
التي  �صريربينيت�صا  جم��زرة  ح��ول  اردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س 
 1995 ع���ام  م�صلم  اآالف  ثمانية  ب��ح��ق  البو�صنة  ���ص��رب  ق���وات  ارتكبتها 

واعتربها تزويرا بغي�صا للتاريخ.
وقال روتي انه يوا�صل ت�صعيد الو�صع، لن ننزل اىل هذا امل�صتوى. هذا اأمر 

غري مقبول على االطالق كما نقلت عنه وكالة االنباء الهولندية. وا�صاف 
الحقا ملحطة تلفزيون خا�صة ان لهجة اردوغ��ان ا�صبحت اكرث ه�صتريية 

مو�صحا هذا اأمر غري معتاد وغري مقبول.
الهاي  ب��ني  اال���ص��ب��وع  نهاية  يف  ب���داأت  ال��ت��ي  الدبلوما�صية  االزم���ة  اأوج  ويف 
وانقرة، تطرق اردوغ��ان الثالثاء اىل هذه املجزرة التي مل يتمكن اجلنود 
قوات  اطار  �صريربينيت�صا يف  للدفاع عن جيب  ار�صلوا  الذين  الهولنديون 

حفظ ال�صالم التابعة لالمم املتحدة من منعها.
وهذه امل�صاألة ال تزال تلقي بثقلها على هولندا حيث ادى حتقيق اىل ا�صتقالة 
 2013 ايلول/�صبتبمر  يف  البالد  ا�صبحت  وحيث   2002 عام  احلكومة 
بعد حكم من حمكمة هولندية، اول دولة يف العامل حتمل م�صوؤولية افعال 

جنودها العاملني �صمن تفوي�س من االمم املتحدة.
وقال اردوغ��ان يف كلمة القاها يف انقرة الثالثاء ان هولندا والهولنديني، 
ن��ع��ل��م اىل اي ح���د ت�صل  ���ص��ري��ربي��ن��ي��ت�����ص��ا.  ن��ع��رف��ه��م م���ن خ����الل جم�����زرة 

اأخالقياتهم من خالل املجزرة بحق ثمانية االف بو�صني.

حتت�صنه وا�صنطن اجلمعة:

ترامب - مريكل: لقاء االأ�سداد.. و�سراع االإرادات..!
الوقت لي�س ل�صتعرا�س القوة والع�صالت واإمنا للدبلوما�صية لكن مع ترامب تتغري الأمور ب�صرعة 

هولندا تندد بت�صريحات اردوغان حول جمزرة �صريربينيت�صا 

وزير اأملاين: تركيا ت�سعى لدور ال�سحية قبل اال�ستفتاء

اإىل  ــولــهــا  و�ــص مــنــذ      
امل�صت�صارية عام 2005، 
مريكل  اأجنـــيـــال  زارت 
بــلــدا، و�ــصــاركــت يف   79
ر�صمية  وزيــــارات  قمم 
ــة،  ــري ــص وحمـــــادثـــــات �
حتــ�ــصــى.  ول  تــعــد  ل 
زياراتها  تكون  ما  غالبا 
مو�صوع مقالت قليلة يف 
اإّل  الأملانية،  ال�صحافة 
ــام الأخــرية،  انه يف الأي
اأبـــــدت �ــصــحــف الــبــالد 
مل  للقاء  كبريا  حما�صا 

يتّم بعد، وال�صبب...

امريكا اوال يف مواجهة �صنع يف املانيا

تق�صف امل�صت�صارة.. وبذخ امللياردير

اجلودة االملانية يف مواجهة حرب امريكية جتارية

اجنيال مريكل.. اخلربة يف مواجهة اال�صتفزاز

حتليل اخباري
•• �لفجر – خرية �ل�سيباين

مل يحاول امللياردير مالطفة وجماملة
 اأملانيا منذ و�سوله اإىل البيت االأبي�س

لي�س من املتوقع اأن تكتفي برلني مب�ساهدة 
احلرب التجارية االأمريكية دون رد فعل

 يف مواجهته �صتلعب مريكل ورقة التهدئة 
رغــــم اأّن الزعيمـــني على طـــريف نقيـــ�س

بلغ عجز امليزان التجاري للوليات 
املتحدة مع اأملانيا 50 مليار يورو

 مواجهة حامية الوطي�س يف الأفق 
بني »�صنع يف اأملانيا« و»اأمريكا اأول«

دونالد ترامب يف اول اختبار دبلوما�صي جدي



األربعاء   15   مارس    2017  م   -   العـدد  11969  
Wednesday  15  March   2017  -  Issue No   11969

15

عربي ودويل
تركيا ترف�س تقريرًا اأوروبيًا ينتقد تعديالتها الد�ستورية 

•• ��سطنبول-رويرتز:

التعديالت  ي�صف  اأوروب��ي��ا  قانونيا  تقريرا  ام�س  تركيا  رف�صت 
للدميقراطية  كبرية  انتكا�صة  باأنها  فيها  املقرتحة  الد�صتورية 
التقرير  واإن  م�صي�صة  اأ�صبحت  و�صعته  التي  اللجنة  اإن  وقالت 
لطخ �صمعتها. ودب خالف �صديد بني تركيا هولندا ب�صبب منع 
ا�صتفتاء تركي  اأم��ام جتمعات قبل  اإلقاء كلمات  اأت��راك من  وزراء 
اإن االإ�صالحات مطلوبة ل�صمان  اأنقرة  على التعديالت.  وتقول 
اال�صتقرار يف البلد الع�صو يف حلف �صمال االأطل�صي والذي تعي�س 
80 مليون ن�صمة. وكانت جلنة البندقية التي ت�صم خرباء  فيه 
التغيريات  اأن  اجلمعة  ي��وم  ذك���رت  اأوروب����ا  جمل�س  يف  قانونيني 

ب���وزداج انحازت  اإردوغ����ان. وق��ال  اأم��ام �صلطة  القيود وال��ت��وازن��ات 
التقرير  اأن  “ يف اال�صتفتاء. واأ�صاف  “ ال  البندقية ل�صف  جلنة 
�صريد  الرتكي  ال�صعب  واأن  الرتكية  املعار�صة  اأح��زاب  اآراء  عك�س 
على ذلك بالت�صويت بنعم يف اال�صتفتاء.  وقالت اللجنة اإن لديها 
ال�صلطة  مبمار�صة  اجل��دي��د  للرئي�س  ت�صمح  م���واد  م��ن  خم���اوف 
لتعيني  ل��الإ���ص��راف  تخ�صع  ال  �صلطة  ظ��ل  يف  مب��ف��رده  التنفيذية 
اأ�صال لالإ�صراف  اأن النظام غري الكايف  ال��وزراء. واأ�صافت  واإقالة 
اإن  اإردوغ���ان  ويقول  ي�صعف.  التنفيذية  ال�صلطة  على  الق�صائي 
التغيري ال�صيا�صي مطلوب ملواجهة تهديدات اأمنية من تفجريات 
اإىل حماولة  االأك��راد  وامل�صلحون  االإرهابي  داع�س  تنظيم  ينفذها 

انقالب يف يوليو متوز راح �صحيتها 240 �صخ�صا على االأقل.

ماي تخطر الربملان ب�ساأن الربيك�ست 
•• لندن-رويرتز:

قالت رئي�صة وزراء بريطانيا ترييزا ماي ام�س الثالثاء اإنها �صتخطر الربملان هذا ال�صهر عندما تفعل 
املادة 50 من معاهدة ل�صبونة اخلا�صة لبدء عملية اخلروج ر�صميا من االحتاد االأوروبي.

وقالت ماي للربملان “�صاأعود اإىل هذا املجل�س قبل نهاية ال�صهر احلايل لالإخطار عندما اأفعل ر�صميا 
املادة 50 واأبداأ العملية التي �صتغادر مبقت�صاها اململكة املتحدة االحتاد االأوروبي.«

وقالت ماي اإن امللكة اإليزابيث �صتوافق ر�صميا على ت�صريع مينح احلكومة �صالحية البدء يف حمادثات 
ميكن ملاي  امللكية”  “املوافقة  الت�صريع على  املقبلة. ومبجرد ح�صول  القليلة  االأي��ام  اخل��روج خالل 
اأن تبداأ حمادثات االنف�صال يف اأي وقت رغم اأن متحدثة با�صمها اأ�صارت اإىل اأن اأي قرار بهذا ال�صاأن 
�صيكون يف نهاية ال�صهر على االأرجح ولي�س يف غ�صون اأيام. وقالت متحدثة با�صم ماي اإنها ملتزمة 
ا�صكتلندا  وزراء  رئي�صة  يوم من دعوة  يعد  وذلك  اخل��روج  اال�صكتلندية يف خطط  باإ�صراك احلكومة 

نيكوال �صتريجن اإىل اإجراء ا�صتفتاء جديد على اال�صتقالل.

املقرتحة التي �صتعزز كثريا من �صالحيات الرئي�س الرتكي رجب 
طيب اإردوغان متثل خطوة خطرية للوراء بالن�صبة للدميقراطية. 
اجتاه  يف  برتكيا  �صتدفع  التغيريات  اإن  اإردوغ���ان  خ�صوم  ويقول 
حكم الفرد الواحد و�صتقو�س احلقوق واحلريات االأ�صا�صية. وقال 
ب��وزداج على تويرت : ال قيمة وال قدر  العدل الرتكي بكر  وزي��ر 
لهذا التقرير ال�صيا�صي وغري املو�صوعي على االإطالق من وجهة 
النظر الرتكية. واأ�صاف بهذا التقرير تتخلى جلنة البندقية عن 
وتلطخ  م�صي�صة  وت�صبح  حياديتها  وتفقد  وخربتها  مو�صوعيتها 
املرا�صيم  اإ���ص��دار  �صلطة  الرئي�س  التعديالت  وتعطي  �صمعتها. 
الدولة وحل  ال��وزراء وم�صوؤويل  وتعيني  الطوارئ  واإع��الن حالة 
اإن��ه��ا �صتزيل  اأك��رب ح��زب��ان للمعار�صة يف تركيا  ال��ربمل��ان. وي��ق��ول 

بعد ترامب، طريق مفتوح
اأّن  اإىل  اأي�صا،     وي�صري التحليل 
مل  امل��ت��وق��ع  ال�صعبوي  االن��ت�����ص��ار 
دي�صمرب  يف  ال��ن��م�����ص��ا  يف  ي��ح��دث 
ال�صعبوي  احل���زب  وان   ،2016
الربيطاين،  اال���ص��ت��ق��الل  ح���زب 
ان���ت���خ���اب���ات  ُي����ث����ّم����ن خ�������الل  مل 
املفاجئ  ف�����وزه  اخ���ت���ب���ار  ج��زئ��ي��ة 
يونيو  الربيك�صيت  ا�صتفتاء  يف 
املا�صي، واأخريا، فاإّن االنتخابات 
واالأملانية  والفرن�صية  الهولندية 
لن تكون �صهلة للقوى ال�صعبوية 
كما يت�صورها البع�س بعد جناح 

ترامب.
   هذه االأطروحة جذابة، ولكنها 
هناك  لي�س  الأنه  اأوال،  مت�صرعة. 
االأمريكيني،  امل��ع��ل��ق��ني  ����ص���وى 
ال������ذي������ن ي���ج���ه���ل���ون ت���ع���ق���ي���دات 
يت�صّور  من  االأوروبية،  ال�صيا�صة 
اأنه على �صاكلة الدومينو، �صيجد 
االأوروبيني  ال�صعبويني  الزعماء 
الطريق مفتوحة اأمامهم بف�صل 
االأخ االأك���رب االأم��ري��ك��ي، حتى لو 
املتوقع،  غري  امللياردير،  ف��وز  اأّن 
رئي�صة اجلبهة  ت�صنيف  قد غرّي 
ال�صعبويني  ونظرائها  الوطنية 
وال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف يف اأوروب������ا، 
بانت�صارهم  ال��ق��ول  يك�صب  مم��ا 
متاأكدا.  يكن  مل  اإن  م�صداقية، 
املنطق،  وال��وه��ن االآخ����ر يف ه���ذا 
وال�صورة  النك�صات  اأن  فكرة  هو 
ت�صّوه  ترامب  لدونالد  البغي�صة 
الفر�صية  ���ص��م��ع��ة  ب���ال�������ص���رورة 

ال�صعبوية.
    مارين لوبان، حتى ال نتحدث 
برئي�س  ت�صيد  ت��زال  ال  عنها،  اإاّل 
اجتماعاتها  يف  املتحدة  الواليات 
تدابريه  بع�س  وت�صاند  العامة، 
دخول  “حظر  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
مكافحة  وم��ر���ص��وم  امل�صلمني”، 
ي�صتهدف  ال�����������ذي  ال�����ه�����ج�����رة 
امل�صلمة،  االأغلبية  ذات  ال��ب��ل��دان 
من  االقت�صادية”  “وطنيته  اأو 
الكربى  ال�صركات  اإج��ب��ار  خ��الل 
على االإنتاج يف الواليات املتحدة.

حتدي “النظام«
ال��ق��ي��ادات ال�صعبوية       ال جت��د 
�صعوبة تذكر يف اإقناع جمهورها 
باأّن النظام هو م�صدر كل م�صاكل 
اأر�س  على  وه��ي  ترامب،  دونالد 
الق�صاء  تهاجم  عندما  م��األ��وف��ة 
االإع������الم. وم���ا عملية  وو���ص��ائ��ل 
امل���وظ���ف���ني التي  ب���ني  ال��ت��ط��ه��ري 
وع�������دت ب���ه���ا م����اري����ن ل����وب����ان يف 
 26 ي��وم  ن��ان��ت  مبدينة  خطابها 
فرباير، اإاّل �صدى لقرار ترامب، 
46 من  باإقالة  املا�صي،  االأ�صبوع 
الفيدراليني  ال��ع��ام��ني  امل��دع��ني 

املعّينني من قبل �صلفه.
ال�صلبة  ل��ل��ن��واة  وب��ال��ن�����ص��ب��ة       
بال�صعوبية،  املفتونني  للناخبني 
ت���رام���ب يف هذه  ي��ب��ق��ى دون����ال����د 
لي�س  ح��ّي  دليل  اأف�صل  املرحلة، 
انت�صارهم،  اإمكانية  على  فقط 
واإمنا تطبيق برناجمهم القومي 
اإن���ه���م ال ي��ت��وق��ف��ون عند  اأي�����ص��ا. 
يروا  اأن  وي���ري���دون  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل، 
 ، ال��رم��زي حلركته  فقط اجل��زء 
ويكفي  للنظام،  امل�صتمر  وحتديه 

ذلك بتغريداته اال�صتفزازية.
“الذروة  اإذا كانت،       ملعرفة ما 

    و����ص���ي���ك���ون ه����ذاه����و احل����دث 
ال����رئ����ي���������ص����ي اجل�������دي�������د ل����ه����ذه 
وهي   ،2002 ع��ام  االنتخابات: 
املرة االأوىل والوحيدة التي و�صل 
املتطرف  ال��ي��م��ني  م��ر���ص��ح  ف��ي��ه��ا 
اإىل اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة، وه���و جان 
نتيجته يف  ك��ان��ت  ل���وب���ان،  م���اري 
تقريبا  مطابقة  الثانية  اجلولة 
ح��ق��ق��ه��ا يف اجلولة  ال��ت��ي  ل��ت��ل��ك 
االأوىل، بزيادة اأقل من 1 باملائة. 
ا�صتطالعات  ت��ت��وق��ع  امل����رة،  ه���ذه 
بني  �صتك�صب  ل��وب��ان  اأن  ال�����راأي 
للحالة،  تبعا  ب��امل��ائ��ة،  10و15 
ب��ني ال����دورت����ني.     جم��م��ل هذه 
الوقت  نف�س  يف  ُتن�ّصب  العنا�صر 
لها  لي�س  التي  ال�صعبوية  املوجة 
الذي  ال�صالبة  طابع  ال��واق��ع  يف 
االأمريكان  املحللون  لها  يتوقعه 
ترامب،  دون����ال����د  ان��ت�����ص��ار  ب��ع��د 
ولكنها ال ت�صمح بتاأكيد اأّن الذروة 

ال�صعبوية وراءنا.
     م��ن ال��وا���ص��ح، م��ع خ�صائ�س 
ق��وم��ي��ة ق��وي��ة ج����دا، ان��ن��ا نعي�س 
ال��ع�����ص��ر ���ص��ع��ف��ت فيه  ت���غ���رّيا يف 
اأح������������زاب احل�����ك�����م ال���ت���اري���خ���ي���ة 
يف  اأق���ل  بن�صبة  م�����ص��ت��دام،  ب�صكل 
انتخاباتها  اأّن  ي��ب��دو  اإذ  اأمل��ان��ي��ا. 
العام،  ه���ذا  خ��ري��ف  الت�صريعية 
�صُتلعب يف البداية بني امل�صت�صارة 
امل�صيحية  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة 
والدميقراطي  م��ريك��ل،  اأجن��ي��ال 
الذي  �صولتز،  اال�صرتاكي مارتن 
اأعطى روحا للحزب الدميقراطي 
اال�صرتاكي العجوز املتعب، ولي�س 
اأملانيا  مع حزب البديل من اجل 

الهام�صي.

»برجمية” عالقة
االأ�صوات  ت�صتت  ه��ول��ن��دا،  يف     
ب��ني ع�����ص��رة اأح�����زاب، ه��و عالمة 
ع��ل��ى ه���ذا ال�����ص��ع��ف، يف ح��ني اأن 
ا�صتطالعات  ح�����ص��ب  ف���رن�������ص���ا، 
تعي�س  اأن  احلالية، ميكن  ال��راأي 
ج��ول��ة ث��ان��ي��ة يف م��اي��و م���ن دون 
التقليديني  احل���زب���ني  م���ن  اأي 
والي�صار، ل�صالح  اليمني  للحكم، 
الوطنية، واىل  مر�صحي اجلبهة 
العام  اأ���ص�����ص��ه��ا  ح���رك���ة  االأم��������ام! 

املا�صي اميانويل ماكرون.
   واأك�������رث م����ن ظ���ه���ور االأف����ك����ار 
امل�صهد  ُي����ظ����ه����ر  ال�������ص���ع���ب���وي���ة، 
االأوروب��ي اأوال عدم ق��درة القوى 
ال�صيا�صية التقليدية على التجّدد 
حيث بقيت برجمياتها عالقة يف 
العامل ال�صناعي القدمي. ف�صلها 
يف مواجهة التفاوت الذي اأفرزته 
دفعت  الثقة،  وفقدانها  العوملة، 
الناخبني، ال �صيما من الطبقات 
اأول���ئ���ك  اأح�������ص���ان  اإىل  ال���دن���ي���ا، 
بديل  جت�صيد  غ��ي��اب  يف  ال��ذي��ن، 
ب�صكل  ُي���ع���رّبون  م�����ص��داق��ي��ة،  ذي 

اأف�صل عن غ�صبهم.
   اإّن ال�صعبوية تتغّذى من ف�صل 
لذروة  ح��ق��ا  �صن�صل  االآخ���ري���ن: 
ال�صعبوية عندما يتجدد العر�س 
مقنع  ب�صكل  ال�صيا�صي  وامل��ق��رتح 
داخ�����ل االأح�������زاب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اأو 
خارجها، اي يف اليوم الذي ي�صعر 
اإنهم  ج���دي���د،  م���ن  امل����واط����ن����ون، 
فقط  ولي�س   ..“ ل���   “ ي�صوتون 

�صد.

    ف��ف��ي ه���ول���ن���دا، ال��ب��ل��د ال���ذي 
يعتمد الن�صبية الكاملة، مل يقبل 
اأي حزب حتى االآن التحالف مع 
ح����زب احل���ري���ة ب���زع���ام���ة خريت 
ف����ي����ل����درز ل��ت�����ص��ك��ي��ل االئ����ت����الف 
ل��ل��ح��ك��م. ه���ذا ال�صد  ال�����ص��روري 
اأي�صا،  امل���رة  ه��ذه  قائما  �صيبقى 
التي  ال���ن���ت���ي���ج���ة  ك����ان����ت  م���ه���م���ا 
�صيحققها الرجل �صاحب ال�صعر 

امللون.
ع�صر يتغري

الرغم من  اأم��ا فرن�صا، فعلى      
�صرب  اأي  ي�صمح  ال  ك��ع��ب��ه��ا،  ع��ل��ّو 
ل����الآراء ب��ت�����ص��ّور ان��ت�����ص��ار مارين 
الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ل��وب��ان 
ولكن كان ذاك هو احلال بالن�صبة 
...، وه����ذا ال  ت���رام���ب  ل���دون���ال���د 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  رئ��ي�����ص��ة  مي��ن��ع 
من اال�صتفادة يف اجلولة الثانية، 
التقليدي  ال��ي��م��ني  اأ����ص���وات  م��ن 
�صّلمنا  ما  اإذا  هزميته،  �صورة  يف 

با�صتطالعات الراأي.

ال�صعبوية” قد مّرت حقا، يجب 
فعال انتظار الت�صويت الهولندي 
ي�����وم االأرب������ع������اء، وال���ف���رن�������ص���ي يف 
حيث   ، م���اي���و  و7  اب����ري����ل   23

االأملانية  االن��ت��خ��اب��ات  اأّن  ك��م��ا     
التي  ���ص��ب��ت��م��رب،  يف  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
���ص��ي��خ��و���ص��ه��ا ح���زب ال��ب��دي��ل من 
اجل اأملانيا،بزعامة فروك بيرتي، 

القادة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  �صي�صارك 
املوجة  ي�صمى   ملا  رمزية  االأك��رث 
ال�������ص���ع���ب���وي���ة، خ�������ريت ف���ي���ل���درز 

ومارين لوبان.

املحطتان  وف��رن�����ص��ا  ه��ول��ن��دا      
اأن يحقق  امل��رج��ح  م��ن  االأق�����رب، 
من  نتائجهم  اأع��ل��ى  ال�صعبويون 

دون الو�صول اإىل ال�صلطة.

يف  حمتملة  م��ب��ك��رة  وان��ت��خ��اب��ات 
ايطاليا مع �صعود حركة 5 جنوم  
للممثل الكوميدي بيبي غريللو، 

ت�صكل االختبارات التالية.

مارين لوبان.. هل تفعلها.. بيبو غريللو  جنم �صاعد يف ايطالياالبديل من اجل املانيا العب ثانوي

ُيظه��ر امل�س��هد 
االأوروبي عدم 
ق��درة الق��وى 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
عل��ى التج��ّدد

ترام��ب  اثبت 
ان�ه يف املواجهة 
بي�ن ال�س�عبوية 
وال�����واق�����ع، 
ه��و  ال��واق��ع 
ال��ذي ينت�س�ر

•• �لفجر - بيري ح�سكي – ترجمة خرية �ل�سيباين

من  م�صتوحاة  عبارة  ال�صعبوية،  ذروة  جتاوزنا  هل     
الإنتاج  انخفا�س  حلظة  تعني  التي  النفط،  ذروة 
هذه  اأثـــريت  الحتياطيات؟  ن�صوب  ب�صبب  العاملي 
الدويل  لل�صالم  كارنيغي  موؤ�ص�صة  قبل  من  امل�صاألة 

اأنه  تعترب  اأمريكية  اأبحاث  موؤ�ص�صة  بجديتها،  املعروفة 
�صتكون  الدولية  العواقب  فاإن  احلــال،  هو  ذلك  كان  اإذا 

عميقة.
من  فر�صيته  كبري  حد  اإىل  الأمريكي  املركز  يوؤ�ص�س     
معطى اأن دونالد ترامب، الذي كان انت�صاره يف الثامن من 
رئي�س  انه  اثبت  املعلنة،  ال�صعبوية  موجة  اأوج  نوفمرب، 

وليته  بداية  متيزت  وقــد  م�صاد.  ومنــوذج  بائ�س، 
اأمام  خطابه  ا�صتح�صان  مت  واإذا  وتراجعات،  بق�صايا 
عودة  بداية  �صّجل  فالأنه  به  والإ�ــصــادة  الكونغر�س 
والواقع،  ال�صعبوية  بني  املواجهة  الواقعية.»يف  اإىل 
موؤلف  كيلرن،  بيرت  كتب  ينت�صر”،  الذي  هو  فالواقع 

درا�صة موؤ�ص�صة كارنيجي.

املد ال�صعبوي يجتاح اوروبا

فيلدرز هولندا على �صفيح �صاخن

تتغّذى من ف�صل الآخرين:

هل بلغت موجة ال�سعبوية ذروتها يف اأوروبا..؟
النك�صات وال�صورة البغي�صة لرتامب �صت�صّوه بال�صرورة �صمعة الفر�صية ال�صعبوية

االنتخابات الهولندية والفرن�سية واالأملانية لن تكون �سهلة للقوى ال�سعبوية كما يت�سورها البع�س 
ال جتد القيادات ال�سعبوية �سعوبة تذكر يف اإقناع جمهورها باأّن »النظام« هو م�سدر كل م�ساكل ترامب

 يف هولندا وفرن�صا قد يحقق ال�صعبويون 
اأعلى نتائجهم لكنهم لن ي�صلوا اإىل ال�صلطة

ميكن اأن تعي�س فرن�صا جولة ثانية من دون 
اأي من احلزبني التقليديني اليمني والي�صار
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/خط  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صارع لنقل الركاب باحلافالت املدر�صيه
رخ�صة رقم:CN 1773446 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م - فرع 8
رخ�صة رقم:CN 1080347-7 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم فود با�صكت

رخ�صة رقم:CN 1490216  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صعيد �صامل حممد علي الكثريي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �صامل احمد عبداهلل العامري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف توما�س ماثيو

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/�صركة نورد اأجنليا ميدل اي�صت 
بطلب  تقدمت  قد  البحرين(  )اجلن�صية:  ا�س.بيه.�صي  هولدينج 
�صطب قيد فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان:�صارع املرور - 
اأبوظبي - �س.ب:37557( واملقيدة  بناية:جامعة  �س.ب:37557 - 
ال�صركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا  حتت رقم )1834( يف �صجل 
الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2015م يف �صاأن ال�صركات 
2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
املن�صاآت  دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب  اعتماد  �صاأن  يف 
ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة 
ا�صحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة 
التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من  �صهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف 
وزارة االقت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.

 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليدر �صب للمقاوالت العامه ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1167820  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالعزيز ح�صن عبداهلل علي النومان ال�صام�صي %1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/دافن�صي جيوتكنيكال العمال حفر اال�صا�صات وتثبيت الركائز �س.ذ.م.م
davinci geotenical pilng & foundation contpating llc

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد خريي جوهر خريي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ه�صام مو�صى - ب�صام

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ليدر �صب للمقاوالت العامه ذ.م.م

LEADERSHIP GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/دافن�صي جيو للمقاوالت واال�صا�صات ذ.م.م 

DAVINCI GEO CONTRACTING FOUNDATION LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد ال�صناعية اجلديدة 4 رقم 234 حمل رقم 14 اىل ابوظبي 

جزيرة ابوظبي �صارع املرور �صرق 25 - ق C3 - بناية ال�صيد م�صوى ياعد بيات امل�صوى
تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال حفر اال�صا�صات وتثبيت الركائز ودق اخلوازيق )4390001(

اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اك�صربت لال�صباغ والديكور

رخ�صة رقم:CN 1249687  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عادل ح�صن عبداهلل ح�صن احلمودي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جمال عاي�س �صاملني �صالح بارباع
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 2.80*1 اىل 1*5

تعديل ا�صم جتاري من/اك�صربت لال�صباغ والديكور
EXPERT PAINTING & DECOR

اىل/تيكنيكال اك�صربت كا�صت لالعمال املعدنية واحلديدية 
TECHNICAL EXPERT CAST METAL AND IRON WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح م 4 - حمطة رقم 892 - حمل رقم 2 املالك/ادنوك للتوزيع اىل ابوظبي 
م�صفح ال�صناعيه م 40 ق 7 خمزن 03 املالك/حممد �صاملان ح�صن

تعديل ن�صاط/ا�صافة االعمال املعدنية واحلديدية )4390006(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�صاط/حذف اعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي )الديكور( )4330015(
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االوىل لال�صتثمار ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1072255  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

aafaq holding llc  ا�صافة افاق القاب�صه ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صركة القطارة لال�صتثمار ذ.م.م

AL QATTARA INVESTMENTS company LLC 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة نادي العني لال�صتمثار
AL AIN CLUB INVESTMENT COMPANY LLC 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نادي العني الريا�صي الثقايف
ALAIN Sports and Cultural Club

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

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

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/

م�صنع طيبة لال�صمنت ذ.م.م 
IN-1001319:رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:
تعديل جن�صية ال�صريك:

عراقي من  اجلبوري  �صامل  احمد  • جميد 
لت�صبح جن�صيته احلالية:

�صانت كيت�س نافي�س
اعاله  املذكور  االجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
عالقات  دائرة   - ال�صناعه  تنمية  مكتب  اإدارة  مراجعة 
امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، واإال فلن 

تقبل االإدارة اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اناتوليا خلدمات التموين

رخ�صة رقم:CN 1958793  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.5*0.4 اىل 60*4

تعديل ا�صم جتاري من/اناتوليا خلدمات التموين
ANATOLIA CATERING SERVICES

اىل/مطعم اناتوليا 
ANATOLIA RESTAURANT

تعديل عنوان/من ابوظبي حممد بن زايد �س 2 - ق 17 - مكتب:12-44 املالك/�صركة 
تطوير كابتل مول اىل ابوظبي ال�صهامة منطقة الريف - ق - حمل15.8 �صمو ال�صيخ 

طحنون بن زايد بن �صلطان ال نهيان
تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم )5610001(

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

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

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صنت الدارة العقارات 

رخ�صة رقم:CN 1072209  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صالح بتال بو عالمه القبي�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد �صالح بتال بو عالمه القبي�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ديفوتيم لال�صت�صارات 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1684488  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ظاهر مطر عبداهلل حممد املهريي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حمدان فالح حمد حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
االعتماد  ال�ص�����ادة/عابر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العاملية للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1174147  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة رجنا �صوامي - موراليدار %25

تعديل ن�صب ال�صركاء
روبا مور اليدر من 49% اىل %24

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم التكيه

رخ�صة رقم:CN 1037035  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عبدالرحمن - فلكناز حممد �صريف فلكناز %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صرين الطحان
تعديل وكيل خدمات/حذف يعقوب يو�صف حممد ال�صام�صي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/قطر الندى للرعاية الطبية وال�صحية 

املنزلية رخ�صة رقم:CN 2036688  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبداهلل قل زار علي دبر الدين البلو�صي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداهلل قل زار علي دبر الدين البلو�صي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ ا�صافة �صيماء ربيع حممد االأ�صقر %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/قطر الندى للرعاية الطبية وال�صحية املنزلية

QATAR AL NADH HOME HEALTH CARE

اىل/قطر الندى للرعاية الطبية وال�صحية املنزلية ذ.م.م 
QATAR AL NADH HOME HEALTH CARE LLC

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

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

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

متيز لتطوير التكنولوجيا ملالكها حمد عمران 
ال�سام�سي-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م

كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 
العدل بالرقم )1709002127( بت�صفية ال�صركة:

)متيز لتطوير التكنولوجيا ملالكها حمد عمران ال�صام�صي-
�صركة ال�صخ�س الواحد- ذ م م(

�صارة  امل�صفي/  احل�صابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�صركة  ت�صفية  عن  الظاهري 
حقوق على ال�صركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات 
 45 وملدة  الر�صمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�صفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن،  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة. تليفون امل�صفي رقم 026936339 فاك�س 
اال�صرعة  بناية  الكورني�س  �صارع  ابوظبي-    41510 ب  �س   026817744

الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

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

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

مبادلة جي اإي كابيتال �س م خ
لدى  املوثق  ال�صركة،  يف  امل�صاهمني  باجماع  خطي  قرار  على  بناء 

كاتب العدل بالرقم )1705007631( بت�صفية ال�صركة:
مبادلة جي اإي كابيتال �س م خ

امل�صفي/    - دبي(  )فرع  كوبرز  ووترهاو�س  براي�س  ال�صادة/  يعلن 
دوجال�س باتريك اومهوين عن ت�صفية ال�صركة املذكورة اعاله فكل 
من له مطالبة اأو حقوق على ال�صركة املذكورة اعاله عليه التقدم 
خالل  وذلك  امل�صفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�صتندات  مع  مبطالبته 
وكل  االإعالن،  ن�صرهذا  تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�صمي  الدوام 
من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة. 
فاك�س 043469150 �س ب 11987   رقم 043043636  امل�صفي  هاتف 

دبي- الطابق الثامن بناية رقم 4 يف اعمار �صكوير يف امارة دبي.

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

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
مت  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم:CN 1080640  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عتيق خلفان حممد حزمي املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صلطان خلفان حممد حزمي املن�صوري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد الرا�صدي للنقليات العامه
رخ�صة رقم:CN 1744696 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11969 بتاريخ 2017/3/15

اإعــــــــــالن
ال�صحاب  ال�ص�����ادة/نور  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للطابوق والبال�صرت 
رخ�صة رقم:CN 2182227  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة منى �صيف �صعيد مبارك العرياين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
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اإك���ت���م���ل ع����دد ال���ف���رق امل�����ص��ارك��ة يف 
الثالثة  ال��دول��ي��ة  ال��ظ��ف��رة  ب��ط��ول��ة 
مار�س   19 اىل   13 ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني 
اأتلتيكو  ب��ع��ث��ت��ي  ب��و���ص��ول  اجل�����اري 
االإ�صبانيني  وب��ر���ص��ل��ون��ة  م���دري���د 
ال�صاعة  ال��دويل يف  عرب مطار دبي 
الثامنة و التا�صعة من �صباح اأم�س 

الثالثاء على التوايل.
وكانت بعثة فريق رجيكا الكرواتي 
اأوىل البعثات و�صواًل عرب مطار دبي 
ع�صر  احل��ادي��ة  ال�صاعة  يف  ال���دويل 

من م�صاء اأم�س االأول االإثنني.
وك�����ان يف اإ���ص��ت��ق��ب��ال ال��ب��ع��ث��ات من 
داخ��ل مطار دب��ي ال��دويل م�صئويل 
العالقات العامة واالإعالم بالنادي 
وم��راف��ق��ي ال��ب��ع��ث��ات ح��ي��ث توجهت 
اىل  و�صولها  فور  الثالثة  البعثات 
املنطقة الغربية حيث مقر االإقامة 
 )Western( و���ص��رتن  ب��ف��ن��دق 
مب��دي��ن��ة زاي���د ح��ي��ث م��ن امل��ق��رر اأن 
االأ�صا�صية  تدريباتها  الفرق  جتري 
باملالعب الفرعية لقطاع النا�صئني 
اإ���ص��ت��ع��داداً للجولة  ب��ن��ادي ال��ظ��ف��رة 
االأوىل من البطولة والتي �صتنطلق 
غداً اخلمي�س على امللعب الرئي�صي 

الإ�صتاد حمدان بن زايد اآل نهيان.
واأبدى فار�س مكتوم املزروعي رئي�س 
لكرة  الظفرة  �صركة  اإدارة  جمل�س 
امل�صارقة  ب��ال��ف��رق  ت��رح��ي��ب��ه  ال��ق��دم 
البطولة  ب��ان  م�����ص��رياً  البطولة  يف 
لقطاع  حقيقية  نقله  متثل  ب���داأت 
النا�صئني بنادي الظفرة يف العامني 
نا�صئي  تاأهيل  ال�صابقني من خالل 
مليالد  ن���واه  ���ص��ارت  ال��ن��ادي بحيث 
العديد من املواهب بالنادي منوهاً 
البطولة  ا���ص��ت��م��رار  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
والعمل على تطويرها وذلك ن�صبة 
حققتها  التي  الكثرية  لالإيجابيات 
بجانب للرتويج للمنطقة الغربية 
لالعبي  االحتكاك  فر�س  وتوفري 
ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون م�صتقبل  ال��ظ��ف��رة 

النادي من الواعدين ال�صاعدين.
الريا�صة  ب����اأن  امل���زروع���ي  واأ����ص���اف 
م���ن الرتويج  ����ص���ارت مت��ث��ل ج����زء 

فيها  2030 مب��ا  اأب��وظ��ب��ي  خلطة 
ت�صهد طفرة  التي  الغربية  املنطقة 
بالطريق  ب���داي���ة  ه��ائ��ل��ة  ت��ن��م��وي��ة 
ال����دويل ال���ذي ي��ج��رى ال��ع��م��ل فيه 
التي  االأخ����رى  التنمية  وم�����ص��اري��ع 
ت�����ص��ه��ده��ا ال���غ���رب���ي���ة، ح��ي��ث اأب����دى 
املا�صيتني  الن�صختني  يف  امل�صاركني 
من  للم�صاركة  ال��ع��ودة  يف  رغبتهم 
دون قيد اأو �صرط، مما يعد جناحاً 

وفخراً للنادي.
�صواريز  اأن��ط��ون��ي��و  اأك���د  جانبه  م��ن 
رئي�س بعثة نادي بر�صلونة االإ�صباين 
ال�صابقة  ال��ن�����ص��خ��ة  ل���ق���ب  ح���ام���ل 
لدولة  ب���ال���ع���ودة جم�����دداً  ���ص��ع��ادت��ه 
البطولة  يف  للم�صاركة  االإم������ارات 
ال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت ج���زء م��ن االإع����داد 

لالعبي  والنف�صي  والفني  البدين 
الفريق  رغ��ب��ة  اىل  م�����ص��رياً  ف��ري��ق��ه 
القوية باالحتفاظ بكاأ�س البطولة. 
فيما اأبدى جورجيو برميو�س املدير 
مدريد  اأتلتيكو  لفريق  ال��ري��ا���ص��ي 
يف  االأوىل  للمرة  بامل�صاركة  �صعادته 
تعد  البطولة  ب��اأن  موؤكداً  البطولة 
وجلهازهم  فريقه  لالعبي  فر�صة 
الفني لالإحتكاك مبدار�س جديدة 
واإكت�صاب مزيد من اخل��ربات. من 
رجيكا  بعثة  رئ��ي�����س  مت��ن��ى  ناحيته 
فريقه  م�صاركة  تاأتي  اأن  الكرواتي 
لتوؤكد  االأوىل  للمرة  البطولة  يف 
قدرة الكرة الكرواتية على االإنفتاح 
على مدار�س كروية خمتلفة م�صرياً 
الو�صول  ع��ل��ى  ف��ري��ق��ه  ق����درة  ع��ل��ى 

للمباراة النهائية.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ت��ع��ق��د  و�����ص����وف 
الظفرة  ن����ادي  ال��دول��ي��ة  للبطولة 
اأحمد  ����ص���امل  ب���رئ���ا����ص���ة  ال���دول���ي���ة 
امل����زروع����ي اج��ت��م��اع��اً ال���ي���وم مبقر 
ال���ن���ادي ب��اإ���ص��ت��اد ح���م���دان ب���ن زايد 
ممثلي  بح�صور  الغربية  باملنطقة 
يت�صمن  ح��ي��ث  امل�������ص���ارك���ة  ال���ف���رق 
البطولة  الئحة  مناق�صة  االجتماع 
وال���������ص����روط ال���ع���ام���ة وال���ربن���ام���ج 
اأعدته  ال��ذي  الرتويحي  ال�صياحي 
ال��ع��ام��ة ل�صيوف  ال��ع��الق��ات  جل��ن��ة 
البالد الذي يت�صمن رحله �صفاري 
باملنطقة الغربية موا�صلة الأهداف 
�صارك  ال��ت��ي  الرتويجية  البطولة 
من  �صخ�صاً   250 م��ن  اأك��رث  فيها 

ا�صبانيا  ايطاليا،  اأمل��ان��ي��ا،  اجن��ل��رتا، 
الن�صختني  خ������الل  وال�����ربت�����غ�����ال 
امل��ا���ص��ي��ت��ني. اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر اأن 
للنا�صئني  الدولية  الظفرة  بطولة 
كجزء   2015 ال��ع��ام  يف  اإن��ط��ل��ق��ت 
وال�صياحي  الريا�صي  الرتويج  من 
العربية  االإم���ارات  لدولة  والثقايف 
امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة �صمن 
وكذلك   2030 اأب���وظ���ب���ي  روؤي������ة 
بنادي  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر 
الظفرة باالإحتكاك مبدار�س كروية 
اأوروبية متنوعة على اأعلى م�صتوى 
ح��ي��ث ف���از ب��ل��ق��ب ال��ن�����ص��خ��ة االأوىل 
توج  فيما  ال��ربت��غ��ايل  بنفيكا  ن���ادي 
ن����ادي ب��ر���ص��ل��ون��ة االأ����ص���ب���اين بلقب 

الن�صخة الثانية.

مناف�صات  م���ار����س   15 االأرب����ع����اء  ال���ي���وم  ت��خ��ت��ت��م 
بطولة فزاّع للرماية للمواطنني ال�صكتون ، التي 
ينظمها وي�صرف عليها مركز حمدان بن حممد 
الإحياء الرتاث، يف ميدان �صرطة دبي يف منطقة 
ال���روي���ة، و���ص��ه��دت اإق���ب���اال وا���ص��ع��ا م��ن اجلن�صني 
ك�صب  على  للتناف�س  العمرية  الفئات  كافة  م��ن 
الأ�صحاب  املخ�ص�صة  ال��ك��ب��رية  امل��ال��ي��ة  اجل���وائ���ز 

املراكز االأوىل.
يقام  ال���ذي  النهائي  ال���دور  يف  البطولة  ت��رتق��ب 
وتتويج  ال���ف���ائ���زي���ن  االأرب�����ع�����اء، حت���دي���د  ال���ي���وم 
فئة  الرجال،  فئة  وهي:  اخلم�س،  الفئات  اأبطال 
النا�صئات واإ�صقاط  ال�صيدات، فئة  النا�صئني، فئة 

ال�����ص��ح��ون، وال���ت���ي ���ص��ت��ق��ام ت��ب��اع��ا يف ي���وم حافل 
ينطلق يف ال�صباح الباكر وحتى امل�صاء.

مار�س   13 االثنني  االأول  اأم�س  م�صاء  واختتمت 
�صارك  التي  والنا�صئني  ال��رج��ال  فئتي  ت�صفيات 
ب��ل��غ عدد  ال���رج���ال  700 رام���ي���ا، ويف ف��ئ��ة  ف��ي��ه��ا 
عبداهلل  ال��رام��ي  وحقق  رام��ي��ا،   600 امل�صاركني 
77 نقطة  را�صد املزروعي املركز االأول مبجموع 
 25 ليتقدم  كاملة،  ع��الم��ات   4 منها   ،80 م��ن 

راميا تاأهلوا للمرحلة النهائية.
ويف فئة النا�صئني ت�صدر الرامي حممد �صلطان 
ليحتل  نقطة،   75 مبجموع  ال��رتت��ي��ب  الكتبي 
�صدارة الرتتيب بني 20 راميا من اأ�صل 100 

اجلولة  يف  �صيتواجدون  الفئة،  ه��ذه  يف  �صاركوا 
النهائية لتحديد البطل.

14 مار�س ت�صفيات فئة  اأم�س الثالثاء  واأقيمت 
80 فريقا،  ي�صارك فيها  التي  ال�صحون  اإ�صقاط 
اللواتي  والنا�صئات  ال�صيدات  ت�صفيات  وتلتها 
املوقع  يف  متوا�صلني  ي��وم��ني  م���دار  على  ت��درب��ن 

املخ�ص�س لهن يف ميدان الرماية.
اإب���راه���ي���م دروي�������س، م��دي��ر اإدارة  وع����ربت ���ص��ع��اد 
ال��ب��ط��والت يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد الإحياء 
تقديرها  ع��ن  البطولة،  يف  بامل�صاركني  ال���رتاث، 
للم�صاركة الن�صائية الوا�صعة يف هذه البطولة من 

كافة االأعمار.

وقالت :خالل متابعة التدريبات �صواء يف بطولة 
الرئي�صيه  للجن�صني  امل��ف��ت��وح��ة  ل��ل��رم��اي��ه  ف����زاع 
للجن�صني  امل��ف��ت��وح��ه  ل��ل��رم��اي��ه  ف�����زاع  وب��ط��ول��ة 
امل��واط��ن��ني ، وال����زي����ادة يف اأع������داد امل�����ص��ارك��ات يف 
نوؤكد �صرينا  فاإننا  والنا�صئات،  لل�صيدات  الفئتني 
لزيادة  االأ�صا�صي  بالهدف  ال�صحيح  امل�صار  على 
الريا�صة  ه���ذه  الإ���ص��ت��م��راري��ة  ال��رام��ي��ات  اأع�����داد 
الرتاثية، ورفع م�صتوياتهن عرب منحهن املجال 
للح�صول على ق�صط وافر من التدريب خلو�س 
الرجال  ف��ئ��ة  يف  تابعنا   : واأ���ص��اف��ت  امل��ن��اف�����ص��ات. 
م�صاركة كبرية اأي�صا، مع توقعات اأن ي�صل العدد 
االإجمايل اإىل 1000 رام ورامية يف كافة الفئات 

اجلهود  ن�صاعف  يجعلنا  ما  وهو  والتخ�ص�صات، 
لتقدمي االأف�صل للرماة املواطنني من اجلن�صني، 

وت�صجعيهم على ممار�صة الرماية بال�صكتون.
وك�����ص��ف ال��ع��م��ي��د حم��م��د ع��ب��ي��د امل���ه���ريي رئي�س 
امل�صاركة  ح��ج��م  اأن  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
العدد االإجمايل ت�صاعف  التوقعات، وقال :  فاق 
كثريا  ي�صعدنا  اأمر  وهو  االأولوية،  التوقعات  عن 
املخ�ص�صة  البطولة  ه��ذه  الإق��ام��ة  ل�صعينا  نظرا 
بعيدا  اأكرب  اأجل منحهم فر�صة  للمواطنني من 
ع��ن ب��ط��ول��ة ف���زاع ال��رم��اي��ه امل��ف��ت��وح��ه للجن�صني 
بينهم،  التناف�س  م�صتويات  وتعزيز   ، الرئي�صيه 
اكت�صب عدد  بعدما  �صهدنا م�صتويات قوية  فيما 

كبري من امل�صاركني خربة من التواجد يف البطولة 
الرئي�صيه مطلع االأ�صبوع اجلاري، ليدخلوا هذه 
حل�صد  وتطلعات  مكثفة  بتح�صريات  البطولة 

املراكز االأوىل مل�صناها يف النتائج .
واأ�����ص����اف: ن��ت��وق��ع اأن ن��ت��اب��ع اأرق����ام����ا اأف�����ص��ل يف 
اجلولة النهائية، حيث كانت الغاية يف الت�صفيات 
النهائيات  يف  لكن  تاأهيلي،  رق��م  على  احل�صول 
وحت�صني  م�����ص��ت��واه  رف����ع  اإىل  راٍم  ك���ل  ���ص��ي�����ص��ع��ى 
فئة  اأي�صا يف  كبرية  م�صاركة  �صهدنا  فيما  رقمه، 
النا�صئني، وهم الذين ن�صع تطلعاتنا عليهم من 
الرتاثية  الريا�صة  بهذه  االرتقاء  موا�صلة  اأج��ل 

وتناقلها بني االأجيال .

من اأ�صل 600 رام يف فئة الرجال تاأهل 25

بطولة فزّاع للرماية املفتوحه للمواطنني )ال�سكتون( تتوج االأبطال اليوم
•املزروعي يت�صدر ت�صفيات الرجال والكتبي الأعلى يف النا�صئني •
• امل�صتوى  لتطوير  اأ�صا�صي  هدف  املراأة  م�صاركة  دوري�س:  اإبراهيم  •�صعاد 
•حممد عبيد املهريي : الإقبال فاق التوقعات يف جميع الفئات •

انطالق بطولة معهد دبي الق�سائي ال�سنوية خلما�سيات كرة القدم 2017 االحد املقبل
تنطلق االأحد املقبل الن�صخة اخلام�صة من بطولة معهد دبي 
الق�صائي ال�صنوية خلما�صيات كرة القدم ال�صنوية التي يقيمها 
الق�صائي  املعهد للدوائر واملوؤ�ص�صات يف دبي مبقر معهد دبي 
من  كل  من  فرق  البطولة  يف  وي�صارك  فريقا.   24 مب�صاركة 
العامة  والنيابة  دب��ي  وحم��اك��م  دب��ي  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
بدبي واللجنة العليا للت�صريعات وجمارك دبي وهيئة الطرق 
دبي  وبلدية  املنازعات  ف�س  ومركز  دبي  وتاك�صي  واملوا�صالت 
كهرباء  وهيئة  دب��ي  وم��ط��ارات  دب��ي  واإ���ص��ع��اف  ال�صحة  وهيئة 
واالإدارة  االأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  دبي  ومياه 
العامة لالإقامة و�صوؤون االأجانب /منافذ 1/ واالإدارة العامة 

للمحاماة  والتميمي   /2 /منافذ  االأجانب  و�صوؤون  لالإقامة 
وم��رك��ز دب��ي لالإح�صاء وج���داف دب��ي وال��دف��اع امل��دين ودائرة 
دبي  وات�����ص��االت  بدبي  اخل��ريي  والعمل  االإ�صالمية  ال�����ص��وؤون 

وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد للمعرفة واينوك.
الن�صاطات  اإن  ال�����ص��م��ي��ط��ي  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���ص��ي  وق����ال 
اهتمام  تعك�س  الق�صائي  دب��ي  معهد  يقيمها  التي  الريا�صية 
لكن  والعديل  الق�صائي  اجلانب  تنمية  يف  فقط  لي�س  املعهد 
هذا  من  يهدف  املعهد  اأن  كما  اأي�صا  البدين  اجلانب  بتنمية 
العاملني  بني  اجتماعية  اأج���واء  خلق  اىل  الريا�صي  التجمع 
بالدوائر واملوؤ�ص�صات وبث روح التعاون والت�صامح بني ال�صباب.

التي  اللوائح والقرارات  النظيف واحرتام  اللعب  اأهمية  واأكد 
ت�صدرها اللجنة املنظمة واحرتام وقبول جميع قرارات حكام 
مباريات البطولة. واأ�صاف اأن البطولة ت�صهد ح�صوراً مميزاً 
واأننا يف  واأخ��وة و�صداقة بني اجلميع  احتفالية  اأج��واء  و�صط 
�صباب  من  ثالثمائة  من  اأك��رث  خاللها  من  ن�صت�صيف  املعهد 
اجلوائز  اأح��د  على  للح�صول  بينهم  فيما  يتناف�صون  الدوائر 
املميزة. وقالت مرمي الرميثي مديرة البطولة اإن معهد دبي 
امل��راأة يف جماالت عديدة واإنني للعام  الق�صائي ي�صهد متكني 
داخل  من  متميز  عمل  فريق  مع  اأت��وىل  التوايل  على  الثالث 

املعهد اإدارة البطولة بكافة جوانبها الفنية واالإدارية.

اكتمال و�سول الفرق امل�ساركة ببطولة الظفرة الدولية الثالثة للنا�سئني

اعلن نادي بايرن ميونيخ االملاين ام�س بانه �صيقوم بجولة اآ�صيوية خالل ال�صيف املقبل ت�صمل 
ال�صني و�صنغافورة وتت�صمن �صل�صلة من اربع مباريات ودية.

يف  االنكليزي  ار�صنال  مع  ان�صيلوتي  كارلو  االيطايل  مدربه  بقيادة  البافاري  الفريق  ويلتقي 
19 متوز يوليو يف �صانغهاي، ثم ميالن االيطايل يف 22 منه يف �صينزهني، قبل االنتقال اىل 

�صنغافورة ملواجهة ت�صل�صي االنكليزي يف 25 منه وانرت ميالن االيطايل بعدها بيومني.
وقال امل�صوؤول عن اال�صرتاتيجية العاملية للنادي البافاري يورغ فاكر “هذه اجلولة هي عامل 
القارة  يف  هائلة  �صعبية  بقاعدة  ميونيخ  بايرن  يتمتع  حيث  العاملية  ا�صرتاتيجيتنا  يف  ا�صا�صي 
االآ�صيوية، حتديدا منطقة جنوب �صرق القارة حيث بلغت )القاعدة( 135 مليون متابع” على 

�صفحات التوا�صل االإجتماعي.
وكان بايرن ميونيخ قام بجولة يف الواليات املتحدة �صيف عام 2016.

جولة لبايرن ميونيخ على ال�سني و�سنغافورة 

 18( مبابي  كيليان  الفرن�صي  موناكو  مهاجم  ب��داأ 
30 م���ب���اراة هذا  16 ه��دف��ا يف  ال����ذي ���ص��ج��ل  ع��ام��ا( 
عليه  �صترتكز  التي  االأوروب��ي��ة  االأنظار  بلفت  املو�صم، 
جمددا يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اوروبا لكرة 

القدم اأمام مان�ص�صرت �صيتي االإنكليزي االأربعاء.
االيطالية  �صبورت  ديلو  غازيتا  ال  �صحيفة  و�صنفت 
�صابة  م��وه��ب��ة   30 ب��ني  ال��الع��ب خام�صا  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

واعدة يف املالعب االأوروبية.
األي�صاندرو  ب��اري�����س  يف  ال�صحيفة  م��را���ص��ل  وي��ق��ول 
�صريعا  ���ص��ع��ودا  ي��ح��ق��ق  ان  ن��ت��وق��ع  “مل  غ��ران��د���ص��و 
ومفاجئا”، معتربا ان الالعب بات حتت نظر اجلميع 
وتتم مقارنته مع )الدويل الفرن�صي ال�صابق( تيريي 

هرني نظرا الأ�صلوب لعبه امل�صابه.
وتت�صع دائرة املقارنة هذه مع النجم ال�صابق للمنتخب 
ب��داأ م�صريته  ه��رني  ان  اأوروب���ا، ال�صيما  الفرن�صي يف 
يف م��ون��اك��و اأي�����ص��ا، ق��ب��ل ان يحقق جن��اح��ا وا���ص��ع��ا يف 
الفرن�صي  امل��درب  ويعد  اللندين.  اأر�صنال  مع  انكلرتا 
الأر�صنال ار�صني فينغر، من اأف�صل من ميكن ان يقوم 
امل��ق��ارن��ة، اذ �صبق ل��ه ت��دري��ب ه��رني يف النادي  ب��ه��ذه 

االنكليزي.
وقال فينغر ان مبابي يذكرين بع�س ال�صيء بتيريي 
هرني ال�صاب: النظرة املاكرة نف�صها، الذكاء نف�صه يف 

التحرك ونعومة انهاء الهجمات.
وك�صف املدرب يف موؤمتر �صحايف اخلمي�س املا�صي انه 
باأن  اعتقدت  املا�صي الأنني  “العام  توا�صل مع مبابي 

م�صتقبال ا�صتثنائيا ينتظره«.
وعلى رغم ان مبابي بلغ الثامنة ع�صرة من العمر يف 
ال�صحف  ان  اال  املا�صي،  االول/دي�صمرب  كانون   20
الوقت  اذا كان  ب��داأت تطرح جدال حول ما  االأوروبية 

مالئما النتقاله اىل ناد اأوروبي كبري.
القدم  ب��ك��رة  متخ�ص�صة  ال��ك��رتون��ي��ة  م��واق��ع  ودع����ت 
املهاجم  ب��ه )مواطنه  ق��ام  يقوم مب��ا  اال  ال��الع��ب اىل 
انطوين( مار�صيال! الذي انتقل �صيف العام 2015 
من  ع�صرة  التا�صعة  يف  وه��و  يونايتد  مان�ص�صرت  اىل 

عمره.
واعترب موقع غول دوت كوم الكروي انه من االأف�صل 
مل��ب��اب��ي ال��ب��ق��اء ح��ال��ي��ا يف م��ون��اك��و م��ت�����ص��در ال����دوري 
الفرن�صي، وعدم االنتقال اىل اأحد االندية الكربى يف 
اأوروبا، لئال يكرر جتربة مار�صيال الذي عا�س مو�صما 

اأول رائعا مع مان�ص�صرت، اال انه يعاين حاليا لفر�س 
نف�صه.

ويعترب غراند�صو ان على مبابي التفكري ب�صكل جدي 
مب�صتقبله مع موناكو، ال�صيما يف حال غادره العبون 
اأ�صا�صيون مع بدء االنتقاالت ال�صيفية يف نهاية املو�صم 

احلايل.
ان  النادي  يريد  م��اذا  يفهم جيدا  ان  “عليه  واأو���ص��ح 
االنطالق من  يعاود  �صيبقى يف فريق  كان  اذا  يفعل. 

ال�صفر، ال اأرى م�صلحة له يف ذلك«.
بالن�صبة  االأف�صل  ان  يعترب  االيطايل  ال�صحايف  لكن 
بدل  “متو�صط”  فريق  اىل  االنتقال  هو  مبابي  اىل 

االن�صمام مبا�صرة اىل ناد كبري.
النطاق  وا�صعة  �صحافية  وتقارير  �صائعات  وت�صري 
االأملانية  االأن��دي��ة  قبل  من  مببابي  ج��دي  اهتمام  عن 
بايرن  وامل��ت�����ص��در  ال����دوري  لقب  ح��ام��ل  مقدمها  ويف 
م��ي��ون��ي��خ. ك��م��ا ورد ا���ص��م ب��ورو���ص��ي��ا دورمت���ون���د �صمن 
الئحة املهتمني، حيث قد ين�صم اىل موهبة فرن�صية 
ال�صيف  املنتقل  دميبيليه  عثمان  ه��ي  اأخ���رى  �صابة 

املا�صي اىل النادي االأملاين قادما من رين.
حزيران/يونيو  حتى  موناكو  مع  مبابي  عقد  وميتد 
2019، وين�صب تركيزه حاليا على اياب الدور ثمن 
فريقه  ي�صت�صيف  اذ  اوروب���ا،  اأب��ط��ال  ل��دوري  النهائي 
ال�صهر  عليه  تغلب  ال��ذي  �صيتي  مان�ص�صرت  االأرب��ع��اء 

املا�صي 5-3 يف مباراة نارية.
اأهداف فريقه يف مباراة الذهاب،  اأحد  و�صجل مبابي 
لكن يبدو انه بحاجة اىل ت�صجيل املزيد للفت انتباه 

العبي مان�ص�صرت �صيتي.
فردا على �صوؤال عن مبابي، قال العب �صيتي البلجيكي 
اأ�صمع  انني  اعتقد  حقا،  اأع��رف��ه  ال  ب��روي��ن  دي  كيفن 
با�صمه للمرة االأوىل. ال اأتابع كرة القدم ب�صكل مكثف، 

لدي طفل وعلي االهتمام به.
عام  اىل  تعود  �صبيهة  بحادثة  ال�صخرية  ه��ذه  وتذكر 
اأه��م العبي كرة القدم على مر  اأح��د  2010، بطلها 

التاريخ: االأرجنتيني دييغو مارادونا.
اآذار/م��ار���س، كان مارادونا مدربا ملنتخب بالده  ففي 
�صوؤال  اأملانيا. وردا على  ال��ذي خا�س مباراة ودي��ة مع 
رد  حينه(،  يف  عاما   20( مولر  توما�س  االأمل���اين  عن 
مارادونا �صاخرا، قائال انه اعتقد بان الالعب هو اأحد 

الفتيان املكلفني جمع الكرات يف امللعب.

مهاجم موناكو الفرن�سي كيليان 
مبابي يلفت االأنظار االأوروبية
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ع�����ادت ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب االإم���������ارات ل��ل�����ص��ط��رجن بعد 
امل�صاركة الناجحة يف الدورة اخلام�صة لريا�صة املراأة 
والتي تقام يف العا�صمة القطرية الدوحة ، وكان يف 
االأمني  عبدالرحيم  مهدي  ال�صيد  البعثة  اإ�صتقبال 
وال�صيدة  لل�صطرجن  االإم��ارات  امل�صاعد الإحتاد  العام 
الت�صويق  اإدارة  م���دي���رة  ده���ك���وين  حم��م��د  وج�����دان 
واالإت�صال باللجنة االأوملبية الوطنية وال�صيد �صعود 

حممد املرزوقي املدير التنفيذي لالإحتاد .
وتكون وفد املنتخب من ال�صيدة فوزية عبا�س لطفي 
وامل���درب  ل��ل��وف��د  اإداري�����ة  الن�صائية  ال��ل��ج��ن��ة   رئي�صة 
والرت والالعبات نورة حممد �صالح وخلود عي�صى 
دروي�س  وواف��ي��ة  علي  اآل  نعمان  واأم��ن��ة  ال��زرع��وين 

املعمري.
لل�صطرجن  االإم���ارات  منتخب  العبات  وحققت  ه��ذا 
ال�صطرجن  م�صابقة  ذهبية  ملونة  مداليات   6 ع��دد 
وبرونزية  املعمري  دروي�س  وافية  لالعبة  اخلاطف 
عي�صى  خلود  الالعبة  اخلاطف  ال�صطرجن  م�صابقة 
ال�صريع  ال�����ص��ط��رجن  م�صابقة  وف�����ص��ي��ة  ال���زرع���وين 
م�صابقة  وبرونزية  املعمري  دروي�س  وافية  الالعبة 
علي  اآل  نعمان  اأم��ن��ة  ال��الع��ب��ة  ال�صريع  ال�صطرجن 

لالعبية  الكال�صيكي  ال�صطرجن  م�صابقة  وف�صية 
ال�صطرجن  م�صابقة  وبرونزية  علي  اآل  نعمان  اأمنة 

الكال�صيكي الالعبة نورة حممد �صالح.
واأهدى �صعادة الدكتور �صرحان ح�صن املعيني رئي�س 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  �صمو  اإىل  االإجن����از  االإحت����اد 
االإحتاد  “ رئي�صة  اهلل  “ حفظها  نهيان  اآل  مبارك 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى  والرئي�س  ال��ع��ام  الن�صائي 
االأ�صرية رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 

“ اأم االإمارات “ الداعم االأول لريا�صة املراأة واأهدى 
والهيئة  ال��وط��ن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإىل  االإجن����از 
دعمهما  على  وال��ري��ا���ص��ة  ال�صباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
ب�صكل  امل��راأة  ب�صكل عام وريا�صة  املتوا�صل للريا�صة 

خا�س .
ب��االإجن��از وح�صد عدد  البالغة  �صعادته  واأع��رب عن 
9 مداليات ممكنة يف  6 ميداليات ملونة من عدد 

كافة امل�صابقة.

�صعيد  املتميز  الكارتينغ  �صائق  متكن 
امل��ه��ريي م��ن حتقيق ف��وز رائ���ع م�صاء 
مناف�صات  يف  م��ار���س(   13( االإث��ن��ني 
�صل�صلة �صودي العاملية )اأ�س دبليو اأ�س(، 
يف  متتاليني  ف��وزي��ن  بتحقيقه  وذل��ك 
فئة الكبار يف الوقت الذي ت�صدر فيه 
وكايلي  املحرتفني  فئة  فرغال  كيلي 
كوماران فئة ال�صغار للمرة االأوىل يف 

تاريخه.
اأداء رائعا حتى االآن يف  وقدم املهريي 
ال�صباقات التي �صارك فيها يف 2017، 
معتليا املركز االأوىل يف بطولة التحمل 
دراغ965،  ري�صينغ  باتيلكو  مع فريق 
وحمققا فوزين منفردين يف كاأ�س اأ�س 
دبليو اأ�س كبار، و�صيناف�س يف نهائيات 
ب��اري�����س يف  يف  العاملية  اأ����س  دبليو  اأ����س 

مايو من هذا العام. 
وب��������داأت االإث���������ارة ب��ت��م��ك��ن روم����ال����دو 
الب�����روي م���ن حت��ق��ي��ق اأ����ص���رع زم���ن يف 
ال�صباق  لفة  وقطع  التاأهيلية  اجلولة 
يف 1:11.367 دقيقة ليحجز املركز 
االأول على خط البداية متقدما على 

من  ج����زء   0.059 ب���ف���ارق  امل���ه���ريي 
ع�صر  االأح���د  ال�صائقون  اأم���ا  الثانية. 
ال��ت��ال��ي��ني ف��ك��ان��وا ع��ل��ى ب��ع��د اأق����ل من 

ثانية عن اأ�صرع زمن. 
الكبار  فئة  يف  االأول  ال�صباق  و�صهدت 
منهم  ���ص��ت��ة  ���ص��ائ��ق��ا،   31 ا���ص��ط��ف��اف 
املجموعة  ع����ن  ب�������ص���رع���ة  ان���ف�������ص���ل���وا 
وناف�صوا بع�صهم على ال�صدارة. و�صق 
املت�صابقني  ل�صدارة  طريقه  امل��ه��ريي 
النهاية  حتى  ���ص��دارت��ه  على  وح��اف��ظ 
وقطع اخلط متقدما بفارق 0.594 
بريت�س،  اأبيغيل  عن  الثانية  جزء من 
التي بدورها تقدمت على اأجنوم �صيخ 

يف املركز الثالث. 
الثاين،  ال�صباق  يف  العملية  وت��ك��ررت 
بعد اأن انف�صل �صبعة �صائقني عن بقية 
ال�صدارة.  على  وتناف�صوا  املجموعة 
وكانت املناف�صة على اأ�صدها بني اأحمد 
ورومالدو  بريت�س  واأبيغيل  احلمادي 
اأث��ب��ت جدارته  الب���روي، لكن امل��ه��ريي 
خط  وقطع  جم��ددا،  بالفوز  واأحقيته 
0.231 جزء  النهاية متقدما بفارق 

م��ن ال��ث��ان��ي��ة ع��ن الب�����روي، ف��ي��م��ا حل 
احلمادي ثالثا. 

ت�صدر  ال�صباقني،  ن��ق��اط  جمع  وب��ع��د 
80 نقطة،  ب��ر���ص��ي��د  ال��ف��ئ��ة  امل��ه��ريي 
الثاين  امل��رك��ز  ب��ريت�����س يف  ح��ل��ت  فيما 

اأما املركز الثالث  67 نقطة،  بر�صيد 
فكان من ن�صيب البروي بر�صيد 65 

نقطة. 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ف�����وزه، ���ص��رح املهريي 
قوية،  امل��ن��اف�����ص��ة  ك��ان��ت  “لقد  ق��ائ��ال: 

التتويج  من�صة  ع��ل��ى  ���ص��ع��د  م��ن  ك��ل 
الأننا  عليها  ال��ت��واج��د  ا�صتحق  ال��ي��وم 
قاتلنا جميعا طوال الوقت، من بداية 

ال�صباق حتى النهاية”.
املخ�ص�صة  امل����ح����رتف����ني،  ف���ئ���ة  ويف 

على  اأعمارهم  تزيد  الذين  لل�صائقني 
���ص��ن��ة، مت��ك��ن ك��ي��ل��ي ف���رغ���ال من   35
حت�����ص��ني اأدائ�����ه ب��ع��د اأن ح���ل ث��ال��ث��ا يف 
ال�صائقني  وت�����ص��در  امل��ا���ص��ي��ة،  اجل��ول��ة 
دامني هري حل  التتويج.  على من�صة 

ثانيا فيما ذهب املركز الثالث ل�صابح 
�صام بدوي. 

ال�صغار،  اإىل مناف�صات فئة  وبالتوجه 
حتقيق  م������ن  ح����������داد  زي����������اد  مت����ك����ن 
يف  قطعها  اأن  ب��ع��د  للفة  زم���ن  اأ����ص���رع 
على  متقدما  دقيقة،   1.20.377
0.227 جزء  ب��ف��ارق  ك��اي��ل ك��وم��اران 
من الثانية، ليحجز املركز االأول على 

خط البداية. 
وب��ع��د اإ����ص���اءة اأن�����وار احل��ل��ب��ة، ا�صطر 
مع  ال�صاد�س  للمركز  للرتاجع  ح��داد 
ومتكن  ال�صدارة.  على  املناف�صة  �صدة 
لالأمام  التقدم  م��ن  ران���ر  األيك�صاندر 
نهاية  حتى  ���ص��دارت��ه  على  واحل��ف��اظ 
بفارق  النهاية  خ��ط  وق��ط��ع  ال�����ص��ب��اق، 
الذي  ك��وم��اران،  عن  ثانية   3.509
خط  على  الثاين  مركزه  على  حافظ 

البداية. حداد حل يف املركز الثالث. 
مثرية  مناف�صة  �صهد  ال��ث��اين  ال�صباق 
بني كوماران واالأخوة االأزهري - اإنزو 
وكيانو واآدم – على ال�صدارة. ومل يتم 
حت��دي��د ال��ف��ائ��ز ح��ت��ى ال��ل��ف��ة االأخ���رية 

اإنزو  ال��ت��ي مت��ك��ن فيها  ال�����ص��ب��اق،  م��ن 
من  جزء   0.849 بفارق  التقدم  من 
الثانية على كوماران يف املركز الثاين. 
اأم���ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ك��ان م��ن ن�صيب 

كيانو االأزهري. 
وبعد جمع نقاط ال�صباقني، مت اإعالن 
اأن  كايلي كوماران بطال للجولة بعد 
يف  االأول  امل��رك��ز  يف  نقطة   72 ج��م��ع 
الرتتيب العام، فيما حل ثانيا بر�صيد 
رانر،  اإليك�صاندر  ال�صائق  نقطة   69
ف��ي��م��ا ح��ل ك��ي��ان��و االأزه�����ري يف املركز 

الثالث بر�صيد 67 نقطة. 
اأول تتويج له يف كاأ�س فئة  وبتحقيقه 
ال�صغار، قال كوماران: اأنهيت �صباقي 
اجلولة يف املركز الثاين، لذا فتتوجي 
جاء مفاجئا. املناف�صة لي�صت بال�صهلة. 
عليك اأن تتدرب جيدا واملناف�صون على 

قدر عايل من املهارة.
�صل�صلة  م���ن  ال��ت��ال��ي��ة  اجل���ول���ة  ت���ق���ام 
اأ�س( م�صاء  �صودي العاملية )اأ�س دبليو 
يوم االإثنني 27 مار�س على اأر�س دبي 

كارتدروم. 

�صمن مناف�صات بطولة الفرجان ال�صاد�صة لكرة القدم 
بجمعية االإمارات للتنمية االجتماعية يف راأ�س اخليمة 
 16 وعطاء” مب�صاركة  انتماء  “االإمارات  �صعار  حتت 

فريقا من خمتلف اأنحاء الدولة. 
ال��ث��م��ان��ي��ة كاأول  ل���دور  ن��ي��رتوج��ني ج��ي��م  �صعد ف��ري��ق 
املجموعة االأوىل بر�صيد 7 اأهداف ويواجه فريق كراج 
الرملة ال�صاعد الثاين عن املجموعة الثانية بر�صيد 7 
اأهداف و�صتواجه الفريقان اليوم االأربعاء فيما �صعد 
الثانية  املجموعة  ك��اأول  االإعالنية  �صوق  جملة  فريق 
الثاين عن  ال�صاعد  املهند�س للحدائق  ويواجه فريق 

املجموعة االأوىل .

املجموعة  من  بلقاءين  مبارياتها  البطولة  وت�صتاأنف 
الثمانية  دور  يف  مقعد  حجز  على  للتناف�س  الثالثة 
مبواجهة فريق رمي لل�صياحة مع فريق داملدا�س فيما 
املحاكم  دائ��رة  فريق  مع  للعقارات  ورب��ة  فريق  يلتقي 

برا�س اخليمة.
وقال �صامل ح�صن النعيمي مدير البطولة اأن مناف�صات 
الدورة ال�صاد�صة ت�صهد مباريات قوية وتناف�س قوي بني 
الفريق كما اأنها ت�صم العبني �صباب على م�صتوى كبري 
راأ�س اخليمة حل�صور ومتابعة  اأندية  النعيمي  . ودعا 
البطولة وم�صاهدة الالعبني ال�صوبر وهي فر�صة لهم 

النتقاء الالعبني النجوم و�صمهم الأنديتهم.

بطولة الفرجان ال�ساد�سة براأ�س اخليمة توا�سل جناحها

فوزان متتاليان للمهريي يف اأ�س دبليو اأ�س

فرغال االأف�سل يف فئة املحرتفني وكوماران يحقق اأول فوز له يف فئة ال�سغار

ا�ستقب���ال بعث���ة منتخ��ب �سي���دات ال�سط��رن���ج

للم�صاركة يف اأبوظبي جراند �صالم 5 

منتخبنا الوطني للجوجيت�سو يتوجه اإىل لندن اليوم بطموح الذهب وعزمية الرجال 
اإغالق باب الت�صجيل للبطولة بـ 806 لعب ولعبة من 59 دولة

تتوجه يف الثامنة من �صباح اليوم االأربعاء بعثة 
العا�صمة  اإىل  للجوجيت�صو  االإم�����ارات  منتخب 
الربيطانية لندن للم�صاركة يف مناف�صات اجلولة 
اخلتامية من بطولة اأبوظبي جراند �صالم التي 
ال�صبت  ي��وم  اأرينا”  اك�صيل  جممع”  يف  �صتقام 
املقبل مب�صاركة 806 العب والعبة من 59 دولة 
مبختلف قارات العامل، على جوائز قدرها 105 

اأالف دوالر امريكي الأ�صحاب املراكز االوىل.
9 الع���ب���ني ه���م في�صل  ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وت�����ص��م 
وابراهيم  ال��ق��ب��ي�����ص��ي،  ن��ا���ص��ر  ال��ك��ت��ب��ي، وحم��م��د 
احل��و���ص��ن��ي، و���ص��ع��ي��د حم��م��د ب���ن ف��ه��د، و�صاحي 
املزروعي،  و�صعيد  عمرو،  ومبارك  الكتبي،  را�صد 
العوي�س،  و���ص��ل��ط��ان  امل���ه���ريي،  ���ص��ع��ي��د  وحم���م���د 
هرنيكي  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  م���درب  ج��ان��ب  اإىل 
اأندية  ع��ددا من العبي  اأن  ريزيندي كو�صتا، كما 
االمارات �صي�صاركون يف احلدث: اجلزيرة والعني 
الوحدة والن�صر واالم��ارات، بهدف املناف�صة على 
ح�صد امليداليات واالطمئنان على م�صتواهم قبل 
اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 
الفرتة  خالل  اأبوظبي  العا�صمة  يف  �صتقام  التي 
من 10 اإىل 23 ابريل املقبل. و�صترتاأ�س البعثة 
�صعادة �صمرية مر�صد الرميثي ع�صو جمل�س اإدارة 

احتاد االإمارات للجوجيت�صو. 
الظاهري  �صامل  حممد  �صعادة  اأك��د  ناحيته  م��ن 
اأن  للجوجيت�صو  االإم������ارات  احت���اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأ�صبحت  – ج��ران��د �صالم”  اأب��وظ��ب��ي  ج��والت   “
اللعبة  لتطوير  العاملية  املن�صات  اأهم  واح��دة من 
وجوائزها  االإح���������رتايف،  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ����ص���وء  ع��ل��ى 
فيها من  امل�صاركة  على  الكبري  واالقبال  القيمة، 
اأف�صل امل�صنفني العامليني، ال �صيما اأنها البطولة 

الوحيدة يف العامل التي تقام بنظام اجلوالت.

�صالم  جراند  اأبوظبي  ج��والت  الظاهري:  وق��ال 
اخلام�صة  اجلولة  وتكت�صب  لتبقى،  قوية  ول��دت 
لالعبي  االأخ��رية  البطولة  كونها  خا�صة  اأهمية 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  قبل  املنتخب  والع��ب��ات 
بطولة  اأك���رب  ت��ع��د  وال��ت��ي  اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف 
امل�����ص��ارك��ني واجلوائز  يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث ع���دد 
واأي�صا   ال��ن��زاالت،  فيها  �صتقام  التي  االأي��ام  وع��دد 
م��ن خ���الل ال��ب��ث ال��ت��ل��ي��ف��زي��وين ال���ذي �صتحظى 
القارات،  خمتلف  من  عاملية  حمطة   15 من  به 
مثالية  منا�صبة  اأي�صا  اخلام�صة  اجلولة  اأن  كما 
فر�صهم  ل��ت��ع��زي��ز  املتناف�صني  االأب���ط���ال  ملختلف 
الذي  ال��ع��امل��ي  بالت�صنيف  ال�����ص��دارة  حتقيق  يف 
بطوالتها  يف  امل�صاركني  لكافة  االإم���ارات  و�صعته 
والذي مينح جائزة اأبوظبي العاملية للجوجيت�صو 
الأف�صل  �صخمة  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
الذي  اخلتامي  احلفل  يف  وال��الع��ب��ات  الالعبني 
يقام على هام�س بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 

اجلوجي�صتو.
اأبطال  ب���ال ح����دود يف  ث��ق��ت��ن��ا  ال���ظ���اه���ري:  وق����ال 
االإمارات �صواء من العبي املنتخب اأو من اأع�صاء 
البعثة امل�صاركني من اأندية الدولة، ومثلما كانوا 
ان  نتوقع  ال�صابقة،  اجل���والت  يف  م�صرفاً  م��ث��ااًل 
ي��ك��ون��وا على ق��در ال��ت��ح��دي يف اجل��ول��ة االأخ���رية 
بعا�صمة ال�صباب لندن، مع التاأكيد باأن املناف�صة 
ل��ن ت��ك��ون �صهلة ب���اأي ح��ال م��ن االأح����وال يف ظل 
مبختلف  العامل  اأب��ط��ال  من  كبري  ع��دد  م�صاركة 

الفئات.
الن�صخة  م��ن  ال�صابقة  االأرب����ع  اجل����والت  وك��ان��ت 
بالواليات  اأجنلو�س  لو�س  يف  اأقيمت  قد  الثانية 
املتحدة االأمريكية يف اأوائل �صبتمرب، وطوكيو يف 
واأبوظبي  نوفمرب،  يف  جانريو  دي  وري��و  اأكتوبر، 

املا�صي، ومت تخ�صي�س جوائز  يف منت�صف يناير 
با�صتثناء  ج��ول��ة،  لكل  دوالر  اأالف   105 ق��دره��ا 
اإىل  بها  اجل��وائ��ز  ت�صاعفت  التي  اأبوظبي  جولة 
200 األف دوالر اأمريكي الأ�صحاب املراكز االأوىل 

يف كل فئة من الفئات امل�صاركة.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل����دور االأن���دي���ة ودع��م��ه��ا الأب��ن��ائ��ه��ا يف 
والتعاون  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال���ظ���اه���ري:  ق���ال  امل�����ص��ارك��ة 
بني االحت��اد واالأندية من��وذج يحتذى به، ونحن 
�صعداء بجهود االأندية و�صركات االألعاب امل�صاحبة 
ونعتربها اأجنحة االحتاد يف كافة اإمارات الدولة، 
االأندية يح�صب لدولة  اإجناز يحققه العبو  وكل 
االأندية  دور  اأن  ف��ي��ه  ���ص��ك  ال  ومم���ا  االإم��������ارات، 
يتعاظم يوماً بعد يوم وفقاً لال�صرتاتيجية التي 

ي�صعها االحتاد.
اأبوظبي  ج���والت  م��ن  الثانية  الن�صخة  و���ص��ه��دت 
اإل���غ���اء م��ن��اف�����ص��ات ال����وزن املفتوح،  ج��ران��د ���ص��الم 
كما  والنا�صئات،  النا�صئني  فئات  عليها  واأ�صيفت 
اأ�صيفت لها نزاالت بدون البدلة يف جوالت لو�س 
اجنلو�س وريو دي جانريو، واأبوظبي، فيما تبقى 
ك��ل م��ن ط��وك��ي��و ول��ن��دن مل��ن��اف�����ص��ات “ ال��ب��دل��ة “ 

فقط.
وع���ن ت�����ص��ن��ي��ف��ات ع���دد ال��الع��ب��ني وال���الع���ب���ات و 
امل�صاركني  واالأع��داد الأهم  امل�صاركة  ال��دول  اأ�صماء 
العبا،   697 الالعبني  عدد  اإجمايل  و�صل  فقد 
109 العبة،  ال��الع��ب��ات فهو  اج��م��ايل ع��دد  ام��ا 
واأن اململكة املتحدة �صوف ت�صارك ب 195 العبا 
والعبة، وبعدها الربازيل ب 119، ثم االمارات 
 55 60، وفرن�صا  78 العبا والعبة، وبولندا  ب 
 ،21 وايطاليا   ،35 واإ�صبانيا   ،49 والربتغال   ،
 ،10 وال���رنوي���ج   ،14 وبلجيكا   ،18 وال�����ص��وي��د 

واأملانيا 9 ، واأعداد اأقل من باق الدول. 
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الفجر الريا�ضي

لالألعاب  املنظمة  العليا  اللجنه  رئي�س  بي�صلر  ماركو�س  حر�س 
ا�صتقبال  على  بالنم�صا،  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  ال�صتوية  العاملية 
وفد الرئا�صة االإقليمية لدى و�صوله اىل مطار مدينه غرات�س 
ال��ن��م�����ص��اوي��ة، وال����ذى ي�صم د. ع��م��اد حم��ي��ى ال��دي��ن م��دي��ر عام 
ال��ري��ا���ص��ة وال��ت��دري��ب ، و���ص��ري��ف ال��ف��وىل م��دي��ر ع���ام الاللعاب 

وامل�صابقات ونهى جاب اهلل مدير االت�صاالت.
ال�صرق  دول منطقة  مل�صاركة جميع  البالغه  �صعادته   معربا عن 
واالبلغ  ال�صتوية   االل��ع��اب  تلك  ف��ى  اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط 

عددهم 16 دولة ميثلهم 286 العبا والعبة ، وم�صيدا بالدور 
املنطقة فى  اأدت اىل م�صاركة جميع دول  ال��ذى قامت به والتى 
اربع ريا�صيات من بني الريا�صات الت�صع التى ت�صهدها االألعاب، 
الرئي�س  الوهاب  عبد  امين  للمهند�س  خا�صة  بتحية  حمملهم 
االقليمى والدور الذى لعبه للنهو�س مبنطقة ال�صرق االأو�صط 
و�صمال اأفريقيا واملكانه التى حتتلها فى حركة االوملبياد اخلا�س 
وحملهم بتهنئه خا�صة للفوز اأبو ظبى كاأول مدينه فى ال�صرق 

االأو�صط وافريقيا بتنظيم االلعاب العاملية ال�صيفية 2019 . 

وق��د ب��داأ و�صول وف��ود 110 دول��ة اىل م��دن النم�صا ، والتوجه 
 2700 ت�صت�صيف  التى  من�صاوية  مدينه  ال80   اىل   مبا�صرة 
ا�صت�صافة  بربنامج  يعرف  وفيما  اأي��ام  ثالثة  ملدة  والعبه  العبا 
امل��دن ، وه��و اح��د مم��ي��زات االومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ، حيث اأع���دت كل 
م��دي��ن��ه م��ن خ���الل ع��م��دت��ه��ا و���ص��ك��ان��ه��ا وامل��وؤ���ص�����ص��ات التنفيذية 
وال�صعبية براجما حافال لهم، وت�صت�صيف مدينه غرات�س بعثة 
�صاعات مبكرة من  اليها فى  كانت قد و�صلت  والتى   ، الفراعنه 

�صباح يوم الثالثاء . 

عرب عن �صعادته البالغة للم�صاركة العربية

رئي�س اللجنه العليا املنظمه لالألعاب العاملية ال�ستوية لالأوملبياد اخلا�س بالنم�سا ي�ستقبل وفد الرئا�سة االإقليمية 

جدة - �لفجر 

�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ه��اج��ري،  م��ب��ارك  غ��امن  �صعادة  ام��ت��دح 
بنادي  االأول  الكرة  لفريق  امل�صرف  الظهور  القدم،  لكرة  العني  ن��ادي 
العني اأمام االأهلي ال�صعودي، يف القمة اخلليجية التي �صهدها ملعب 
الهاجري  وق��ال  امل�صعة«.   »اجلوهرة  الريا�صية  عبداهلل  امللك  مدينة 
يوؤكدون  الزعيم ظلوا  اإن العبي  املباراة،  بعد  ت�صريحات �صحفية  يف 
يف كل مواجهة باأنهم على قدر التحدي والطموح ات�صاقاً مع الظهور 
اخلارجية  بامل�صابقات  التحدي  م�صوار  خالل  الدولة،  با�صم  امل�صرف 
جنوم  م��ق��درة  يف  الثقة  متنحنا  م��ا  دائ��م��اً  ال��ق��وي��ة  ال��ع��ني  و�صخ�صية 
الفريق على تقدمي امل�صتوى الذي يليق ب�صمعة كرة القدم االإماراتية. 
اأود االإ�صادة بعمل املدرب القدير زوران ماميت�س والذي  واأكمل: كما 
ظل مينح الثقة لالعبي الفريق ال�صباب »م�صتقبل نادي العني«، ويف 
اعتقادي اأن زوران اأثبت اأنه رجل املرحلة وميتلك املقدرة على اإحداث 
املرحلة  خالل  الفريق  �صفوف  يف  املطلوب  والتوازن  النوعية  النقلة 
القادمة. واأكد الهاجري اأن حظوظ فرق املجموعة الثالثة يف املناف�صة 
باقية  الزال��ت  امل�صابقة  من  املقبلة  املرحلة  اإىل  التاأهل  بطاقتي  على 
بعد انتهاء الدور االأول.  وللعني مباراتني على ا�صتاد هزاع بن زايد 
وواحدة خارج احلدود ونحن على يقني تام باأن اجلميع على قدر الثقة 
واأهل للم�صوؤولية امللقاة على عاتقهم وب��اإْذن اهلل �صي�صتمر الفريق يف 
تقدمي عرو�صه القوية برتكيز كبري  واأداء م�صرف حتى يتمكن من 
الهاجري  واأع��رب  القارية.  البطولة  من  القادمة  ل���الأدوار  الو�صول 
يف ختام حديثه عن بالغ تقديره للجهود الرائعة التي ا�صطلعت بها 
اال�صتقبال  بحفاوة  بداية  ال�صعودية،  بجدة  احلبيبة  دولتنا  قن�صلية 
حلظة و�صول البعثة وحتى املغادرة وتعاونهم لت�صهيل مهمة »الزعيم« 
القارية من خالل تواجدهم الدائم اإىل جانب الفريق وحر�صهم على 
تهيئة اأ�صباب الراحة للجميع  بقيادة االأخ عارف علي الطابور النعيمي 

القن�صل العام اإىل جانب فريق العمل بالقن�صلية.
الدفاعية  فريقي  لعبي  باأخطاء  �صعيدًا  ل�صت  زوران: 

يف مواجهة الأهلي ال�صعودي
قال الكرواتي، زوران ماميت�س، املدير الفني للعني، اإن مباراة فريقه 
كانت  رمب��ا  لذلك  والندية  ب��االإث��ارة  ات�صمت  ال�صعودي  االأه��ل��ي  اأم���ام 
اأنه يراها غري ذلك كمدرب. موؤكداً:  جيدة بالن�صبة للجماهري، بيد 
اأنني  بيد  الفريقني،  م��ن  ج��داً  قريباً  ك��ان  امل��ب��اراة  بنتيجة  ال��ف��وز  اأن 
ارتكبها العبو العني خ�صو�صاً يف  التي  ببع�س االأخطاء  ل�صت �صعيداً 
خط الظهر عدا اإ�صماعيل اأحمد الذي قدم مردوداً متوازناً. واأكمل: 
املوؤكد اأنه ينتظرنا عماًل كبرياً خالل فرتة التوقف املقبلة، لرتتيب 
والعني  مواجهة،  ك��ل  بعد  تظهر  التي  االأخ��ط��اء  وت�صويب  االأو���ص��اع 
االأهلي يف  اأم��ام  بدا عليه  ال��ذي  اأف�صل من  اأن يظهر مب�صتوى  يجب 
لذلك  املقبلة  املرحلة  اإىل  التاأهل  من  يتمكن  حتى  الثالثة،  اجلولة 
عدم  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وتعليقاً  اجل��ه��ود.  مب�صاعفة  مطالبون  نحن 
بالدوري  الثالثية  التي جاءت على ح�صاب بطل  النتيجة،  ر�صاه عن 
ال�صعودي، قال: املوؤكد اأن النتيجة جيدة واخلروج بنقطة خارج ملعبنا 
اأمر اإيجابي لكنني ل�صت �صعيداً بالتعادل الأنني اأعتقد باأن فريقي من 
املفرت�س اأن يقدم م�صتوى اأف�صل من الذي بدا عليه املباراة، ويتوجب 
علينا اأن نح�صن من م�صتوى اأداءنا يف كل مواجهة نخو�صها على نحو 
دفعه  ال��ذي  ال�صبب  ح��ول  �صوؤال  على  ورداً  �صبقتها.  التي  من  اأف�صل 
اإىل �صحب الكولومبي ا�صربيال �صاحب النزعة الهجومية وتعوي�صه 
بالعب و�صط مدافع، قال: ال�صبب الرئي�س وراء هذا التبديل يكمن 
يف اأن الالعب دانيلو ا�صربيال مل ي�صارك منذ فرتة طويلة مع الفريق 
بداعي االإ�صابة، ومردوده البدين ال ي�صمح له بتكملة الت�صعني دقيقة، 
بع�س  يف  الدقيقة  التمريرات  اإىل  امليدان  و�صط  يف  افتقدنا  اأننا  كما 

االأحيان واأردت اأن اأحدث التوازن املطلوب يف منطقة الو�صط.
اأن الفريق فقد خالل املرحلة املا�صية عدد من الركائز  واأردف: كما 
االأ�صا�صية يف منطقة الدفاع ب�صبب االإ�صابة واأمامنا حتديات كبرية يف 
املحافظة  اأن نتعامل بحذر يف  القارية لذلك يتوجب علينا  البطولة 
اأخرياً  اعتمدنا  ولقد  بهم  املغامرة  وع��دم  الفريق  العبي  جميع  على 
العنزي  مهند  ال��دويل  على  اأبقينا  اأننا  يجد  واملتابع  التدوير  اأ�صلوب 
على دك��ة ال��ب��دالء يف م��واج��ه��ة االأه��ل��ي. وح���ول جن��اح��ه يف احل��د من 
عملنا  ق��ال:  واملوؤ�صر،  كال�صومة  االأهلي  النادي  فريق  العبي  خطورة 
يفر�س علينا اأن نتعامل بالرتكيز املطلوب مع ظروف كل مباراة على 
حده واالأهلي ميتلك العبني مميزين كعمر ال�صومة و�صلمان املوؤ�صر 
وكذلك العني لديه عنا�صر مميزة، واعتمدنا اأ�صلوب الرتكيز العايل 

الإبطال مفعول خطورة بع�س االأ�صماء يف قائمة الفريق املناف�س.
م�صابقة  م��ن  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اإىل  ال��ت��اأه��ل  يف  ف��ري��ق��ه  ح��ظ��وظ  وع���ن 
املوجوعة  ف��رق  اأن ح��ظ��وظ جميع  امل��وؤك��د  ق���ال:  اآ���ص��ي��ا،  اأب��ط��ال  دوري 
الثالثة يف التاأهل حا�صرة، واأمامنا ثالث مباريات مواجهتني منهما 
�صهلة  تكون  لن  مهمتنا  اأن  جيداً  ون��درك  ملعبنا  على  �صنخو�صهما 
املطلوب  بالرتكيز  مواجهة  كل  مع  نتعامل  اأن  علينا  يتوجب  ولكن 
ونتاأهب ب�صورة جيدة خالل فرتة التوقف، حتى نتمكن من ح�صد 

اإح�����دى ب��ط��اق��ت��ي ال��ت��اأه��ل ع���ن امل��ج��م��وع��ة االأق�����وى يف املرحلة 
واملدرب  الالعبني  اأ�صكر زمالئي  اأحمد:  اإ�صماعيل  احلالية. 

فريق  م��داف��ع  اأح��م��د،  اإ�صماعيل  ال���دويل  ق��ال  زوران  
الذي  القدم،  لكرة  الوطني  ومنتخبنا  العني  ن��ادي 
ملباراة  جنماً  االآ���ص��ي��وي  االحت���اد  اختيار  عليه  وق��ع 

اأم���ام االأه��ل��ي على  اإن اخل���روج بنقطة م��ن  االأه��ل��ي ال�صعودي وال��ع��ني 
�صيئة،  لي�صت  جماهريه  وبني  الريا�صية  عبداهلل  امللك  مدينة  ملعب 
املواجهة  ان  الثالث واملوؤكد  بالنقاط  املواجهة للعودة  اأننا دخلنا  بيد 
اللعب  �صوط  خالل  واأكمل:  للفريقني.  بالن�صبة  �صهلة  لي�صت  كانت 
بدايتها  يف  امل��ب��اراة  ك�صفت  حيث  املطلوب،  بامل�صتوى  نظهر  مل  االأول 
الثاين  ال�صوط  يف  حت�صن  مردودنا  ان  بيد  لنا،  بالن�صبة  اأخطاء  عدة 
بف�صل توجيهات املدرب والرغبة القوية لالعبني يف تقدمي امل�صتوى 
امل�صرف الذي يليق ب�صمعة كرة القدم االإماراتية. وزاد: كدنا اأن نح�صم 
2/3 مع نهاية �صوط اللعب االأول ولكن  املواجهة ل�صاحلنا بنتيجة 
مل يحالفنا التوفيق يف ترجمة الفر�صة اإىل هدف، وال يفوتني هنا اأن 
اأ�صكر زمالئي بالفريق وال اأن�صى اجلماهري التي ح�صرت املواجهة من 
على مدرجات ا�صتاد مدينة امللك عبداهلل الريا�صية اجلوهرة امل�صعة. 
وتعليقاً على �صوؤال حول ح�صوله على لقب رجل املباراة، قال: بداية 
اأود اأن اأ�صكر زمالئي الالعبني بالفريق واملدرب زوران ماميت�س على 
اأن العب كرة  واملوؤكد  املباراة  م�صاعدتي يف احل�صول على لقب رجل 
والعمل على تطوير م�صتواه ففي  القدم مطالب مب�صاعفة اجلهود 
اأن  واأمتنى  واأحمد اهلل كثرياً  در�صاً جديداً  الالعب  يتعلم  كل حلظة 
يكون القادم اأف�صل واالأهم هو حتقيق النتائج القوية للفريق. وزاد: 
االأف�صل  لتقدمي  احلافز  الالعب  مينح  امل��ب��اراة  رج��ل  لقب  احلقيقة 
دائماً وهناك بع�س االأخطاء التي يجب اأن نعمل �صوياً على ت�صويبها 
خالل املرحلة املقبلة. وتعلمنا يف العني اأن جميع مبارياتنا »م�صريية« 

وهدفنا دائماً الفوز.
 امتدح مردود لعبي فريقه

املو�صم  يف  مبارياتنا  اأف�صل  من  واح��دة  العني  اأم��ام  قدمنا  ج��رو���س: 
احلايل

اإن  ال�صعودي،  االأهلي  النادي  فريق  مدرب  جرو�س،  ال�صوي�صري،  قال 
فريقه قدم واحدة من اأف�صل مبارياته باملو�صم الكروي احلايل اأمام 
منا�صبتني  يف  وتقدمنا  املناف�س.  الفريق  العبي  بجودة  قيا�صاً  العني، 
اأننا مل نتمكن من املحافظة على تقدمنا  على ح�صاب ال�صيوف غري 

ويف اعتقادي اأننا افتقدنا ل�صيء من اخلربة.
واأكمل: احلظ مل يقف اإىل جانبنا يف حماولتني هجوميتني 

الذي  ال�صومة  اإحداهما بقدم عمر  العني  اأمام مرمى 
اأر���ص��ل ال��ك��رة م��ن رك��ل��ة ح���رة ث��اب��ت��ة م��ن ع��ل��ى حدود 
منطقة اجلزاء ولكن ت�صدى لها القائم، واأعتقد اأن 
هناك ركلة جزاء ل�صالح االأهلي اإثر تعر�س ال�صومة 

يحت�صبها،  مل  احل��ك��م  ول��ك��ن  املنطقة  داخ���ل  للعرقلة 
حار�س  مي��ت��ل��ك  ال��ع��ني  اأن  نن�صى  اأال  علينا  ي��ج��ب  ك��م��ا 

م��رم��ى م��ن ط���راز رف��ي��ع مت��ك��ن م��ن الت�صدي 
ورداً  امل��ب��اراة.  الأه����داف حمققة يف 

ا�صتثمار  ع��دم  ح��ول  �صوؤال  على 
على  واعتماده  العني  تراجع 

االأ���ص��ل��وب ال��دف��اع��ي، قال: 
قبل اأن نتعامل كخرباء 

يجب  ال���ت���ح���ل���ي���ل  يف 
نن�صى  اأال  ع��ل��ي��ن��ا 

هو  ال�����ع�����ني  اأن 
الن�صخة  و�صيف 
املا�صية من دوري 
اأب��ط��ال اآ���ص��ي��ا، كما 

نق�س  ل��دي��ن��ا  اأن���ن���ا 
ب���داع���ي  ال������دف������اع  يف 

نق�س  وك���ذل���ك  االإ����ص���اب���ات 
يف اخل�����ط االأم������ام������ي. وح����ول 
فريقه  ل��الع��ب  �صحبه  �صبب 
ال�صبب  قال:  فيتفاتزيدي�س، 
ي�����ص��ارك يف  ال���الع���ب مل  اأن 
تدريبية،  ح�����ص�����س  ث����الث 
مواجهة  يف  اإ���ص��اب��ت��ه  ب��ع��د 
ولكنني  االأخ����رية  ال��وح��دة 
بيد  اأن��ه ك��ان ج��ي��داً  اأعتقد 
يقدم  اأن  امل���ك���ن  م���ن  اأن�����ه 
اأف�صل من امل�صتوى الذي 

املواجهة  يف  عليه  ظهر 
االأف�صل  و�صيقدم 

كيد  لتاأ با

و�صخ�صياً �صعيد جداً بالهدف الرائع الذي �صجله على مرمى العني. 
وتعليقاً على �صوؤال حول خططه التي باتت مك�صوفة للمناف�صني، قال: 
اأف�صل مبارياتنا يف املو�صم الكروي  اأكرر لكم باأننا قدمنا واحدة من 
احلايل اأمام العني. عمر عبدالرحمن: مطالبون بعدم التفريط يف اأي 
نقطة على ملعبنا اأكد قائد فريق العني، عمر عبدالرحمن، اأن مهمة 
فريقه يف ح�صد اإحدى بطاقتي التاأهل عن املجموعة الثالثة تتطلب 
عدم التفريط يف اأي نقطة خالل مواجهتي العني اللتني �صيخو�صهما 
على ملعبه، وذلك يف اأعقاب نتائج اجلولة الثالثة والتي اأبقت االأهلي 
مت�صدراً بر�صيد 7 نقاط يليه العني ب�5 نقاط ثم ذوب اآهن اأ�صفهان 
اأن مهمتنا لن  ون��درك جيداً  ب��دون ر�صيد  وبنيودكور  ب�4.  االإي��راين 
»احلقيقة  االأهلي، قال:  الفريق يف مواجهة  اأداء  �صهلة. وحول  تكون 
دخول بع�س العنا�صر ال�صابة يف ت�صكيلة مباراة االأهلي ال�صعودي كان 
دافعاً مهماً بالن�صبة لهم، ويف الوقت نف�صه كان بع�صهم يف حاجة اإىل 
الوقت من اأجل االن�صجام مع الو�صع وبالفعل اكت�صبوا الثقة املطلوبة 
مع مرور الوقت وجنحوا يف تقدمي م�صتوى م�صرف اأمام فريق قوي 
التي  االأخطاء  بع�س  هناك  واأكمل:  الغفرية.  جماهريه  و�صط  يلعب 
اأعتقد  و�صخ�صياً  ت�صويبها  على  نعمل  اأن  وعلينا  م��ب��اراة  كل  ترافق 
اأننا منتلك املقدرة على الظهور ب�صورة اأف�صل من التي كنا عليها يف 
�صيتح�صن مرودنا  الوقت  ال�صعودي ولكن مع مرور  الفريق  مواجهة 
بالتاأكيد، خ�صو�صاً واأن امل�صاحة الزمنية التي توىل فيها املدرب مهمة 
تدريب الفريق ق�صرية واأمتنى اأن نقدم اأف�صل م�صتوياتنا التي تقودنا 

لتحقيق اأقوى النتائج يف البطولة االآ�صيوية خالل املراحل املقبلة.
حممد �صامل: العني كان قريبًا من الفوز يف اجلوهرة

التعادل  اأن  العني  ن��ادي  فريق  م��داف��ع  ال��ظ��اه��ري،  �صامل  اأك��د حممد 
واخلروج بنقطة من ملعب فريق النادي االأهلي نتيجة لي�صت �صيئة، 
اأمام  لدينا  ما  اأف�صل  اإظهار  اإىل  و�صعينا  الفوز  كان هدفنا  مو�صحاً: 
مناف�س عنيد، خ�صو�صاً على ملعبه وبني جماهريه، بيد اأن احلظ مل 

يقف اإىل جانبنا يف الدقيقة االأخرية من عمر املباراة.
اأ�صكر زمالئي الالعبني على املجهود الذي قدموه والرغبة  واأكمل: 
�صباق  باقية يف  امل�صعة وحظوظنا  اأظهروها يف اجلوهرة  التي  القوية 
النهائي  الدور ثمن  اإىل  التاأهل  اإحدى بطاقتي  املناف�صة على 
وعلينا اأن نح�صم مواجهة االأهلي القادمة على ا�صتاد هزاع 
بن زايد. وزاد: ندرك جيداً ما املطلوب منا خالل املراحل 
اإظهار  على  و�صنحر�س  ال��ق��اري��ة،  البطولة  م��ن  املقبلة 
والذين  اخل�صوم  جميع  اأمام  للزعيم  القوية  ال�صخ�صية 
اأبرز  اأح���د  دائ��م��اً  اأن مناف�صهم  ج��ي��داً  ي��درك��ون  ب��دوره��م 
املر�صحني االأمر الذي يعزز من �صعوبة مهمتنا ويفر�س 
يف  اأك���رب  برتكيز  والتعامل  اجل��ه��ود  م�صاعفة  علينا 

جميع مواجهاتنا املقبلة.
بالفوز  مطالب  العني  ال�صهباين:  مطر 
على الأهلي يف ا�صتاد هزاع بن زايد

اع��ت��رب م��ط��ر ال�����ص��ه��ب��اين، م��دي��ر الفريق 
اأن  ال���ع���ني،  ب���ن���ادي  ال���ق���دم  ل���ك���رة  االأول 
النقطة التي خرج بها العني من ملعب 
من  كونها  مك�صب  امل�صعة،  اجلوهرة 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  احل������دود  خ�����ارج 
ك���ان  ال����ع����ني  الأن  ج����ي����دة  ل���ي�������ص���ت 
النقاط  الفوز وح�صد  من  قريباً 
الدقيقة  يف  خ�صو�صاً  ال��ث��الث 
املواجهة.  ع��م��ر  م��ن  االأخ����رية 
واأعرب ال�صهباين، عن �صكره 
العني  لالعبي   ، وت��ق��دي��ره 
ع���ل���ى امل����ج����ه����ود ال����رائ����ع 
ال�������ذي ق�����دم�����وه خ���الل 
الت�صعني دقيقة، واأكدوا 
يتمتع  ال����زع����ي����م  اأن 
القوية  ب��ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
االآ�صيوية  البطولة  يف 
التي  الكبرية  والتحية 
ح����ظ����ي ب����ه����ا ال���ف���ري���ق 
ار�صية  دخ���ول���ه  حل��ظ��ة 
الكرة  امللعب لالإحماء من جماهري 
ال�����ص��ع��ودي��ة دل��ي��ل وا���ص��ح ع��ل��ى قيمة 
املنطقة  م�صتوى  على  ال��ع��ني  وم��ك��ان��ة 
اأمام  االإي��اب  مواجهة  واأكمل:  والقارة. 
االأهلي هي االأهم بالن�صبة للعني ونحن 
مطالبون بالفوز وعدم التفريط يف النقاط 
الثالث، الأن اأي نتيجة عدا الفوز 
�صت�صعب من مهمة الزعيم، 
وثقتنا كبرية  املناف�صة  يف 
يف مقدرة العني حتقيق 
واأن  ه��دف��ه خ�����ص��و���ص��اً 
امل��واج��ه��ة ���ص��ت��ك��ون على 

ا�صتاد هزاع بن زايد.

غامن الهاجري : �سخ�سية العني القوية متنحنا الثقة يف الظهور 
امل�سرف با�سم الدولة يف البطولة االآ�سيوية

مع  االأربعاء  اليوم  مواجهة  الفرن�صي  موناكو  يدخل 
الدور  اإي���اب  يف  االإن��ك��ل��ي��زي  �صيتي  مان�ص�صرت  �صيفه 
اأوروب��ا لكرة القدم،  اأبطال  الثاين من م�صابقة دوري 
وهو يطمح اىل تعوي�س خ�صارته ذهابا 3-5 وتكرار 

اإجناز حققه قبل 20 عاما.
وي��ح��ت��اج ال��ف��ري��ق ال��ف��رن�����ص��ي اىل ال��ف��وز ع��ل��ى �صيتي 
2-�صفر لكي يخطف بطاقة التاأهل اىل ربع النهائي، 
وهو ما �صبق له ان حققه �صد فريق اإنكليزي اآخر هو 
االأخ��ري �صفر-3  اأم��ام  نيوكا�صل يونايتد، حني خ�صر 
االإحتاد  ك��اأ���س  مل�صابقة  النهائي  رب��ع  ال���دور  ذه���اب  يف 
اأر���ص��ه برباعية نظيفة يف  اإي��اب��ا على  االوروب���ي، وف��از 

18 اآذار/مار�س 1997.
وال يبدو باب التاأهل مغلقا اأمام فريق االإمارة يف ظل 
الدوري  اأك��ان يف  املو�صم،  ه��ذا  املميز  الهجومي  اأدائ���ه 
املحلي الذي يت�صدره بفارق 3 نقاط عن باري�س �صان 

جرمان حامل اللقب، اأو امل�صابقة القارية.
ووج���د ف��ري��ق امل����درب ال��ربت��غ��ايل ل��ي��ون��اردو جاردمي 
طريقه اىل ال�صباك يف 84 منا�صبة خالل 29 مباراة 
يف الدوري املحلي )بفارق 25 هدفا عن ثاين اأف�صل 
هجوم وهو ليون الرابع(، وهو اأظهر يف 21 �صباط/
فرباير املا�صي قدراته الهجومية عندما �صجل ثالثة 
اأه��داف يف �صباك �صيتي واأ�صاع ركلة ج��زاء، يف مباراة 
بثالثة  �صباكه  تهتز  اأن  ق��ب��ل  م��رت��ني  خ��الل��ه��ا  ت��ق��دم 

اأهداف يف الدقائق الع�صرين االأخرية.
لبلوغ ربع   1997 اإجن���از  ت��ك��رار  م��ون��اك��و يف  وي��اأم��ل 
النهائي للمرة الثانية يف املوا�صم الثالثة االأخرية. اال 
ان املهمة لن تكون �صهلة يف مواجهة النادي االنكليزي 

على  ال�صبت  ب��ف��وزه  للقاء،  جيدا  حت�صر  ال��ذي 
2-�صفر يف ربع نهائي كاأ�س  ميدلزبره 

انكلرتا.
قائده  ع��ل��ى  م���ون���اك���و  و���ص��ي��ع��ت��م��د 
الهداف الكولومبي راداميل فالكاو 
بعد  ال��ذه��اب،  يف  ه��دف��ني  �صاحب 

تعر�س  طفيفة  اإ�صابة  من  تعافيه 
ل��ه��ا يف امل��راح��ل االأخ����رية م��ن مباراة 

بوردو  �صد  املحلي  ال���دوري  يف  ال�صبت 
يف  ب�صمته  فالكاو  وترك   .)1-2(

بديال  دخله  ال��ذي  اللقاء  ه��ذا 
بتمريره   ،65 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
للمهاجم  التقدم  ه��دف  ك��رة 

مبابي )18  كيليان  ال�صاعد 
عاما( الذي �صجل اأربعة اأهداف 

يف اآخر ثالث مباريات و10 يف 
الدوري الفرن�صي حتى االآن.

و���ص��ي��ك��ون ف��ال��ك��او م��رك��ز الثقل 
لفريق  االأ���ص��ا���ص��ي  وال��ت��ه��دي��د 

جو�صيب  االإ����ص���ب���اين  امل�����درب 
غ��������������واردي��������������وال ب�����ع�����دم�����ا 

ا�����ص����ت����ع����اد ه�������ذا امل���و����ص���م 
م�����ص��ت��واه وو���ص��ع خلفه 
الفا�صلتني  جت��رب��ت��ي��ه 
م�����������ع م����ان���������ص���������ص����رت 
وت�صل�صي  ي���ون���اي���ت���د 

االإنكليزيني.
ف���ال���ك���او )31  وحت�����دث 
 24 ال���ذي �صجل  ع��ام��ا( 
كل  يف  االآن  حتى  ه��دف��ا 
امل�����ص��اب��ق��ات ب��ي��ن��ه��ا 16 
عن  املحلي،  ال���دوري  يف 
ال�صخ�صية  جت���رب���ت���ه 
وامل��ح��ن ال��ت��ي م��ر بها، 
النادي  مل��وق��ع  ق��ائ��ال 
لعب  اإمي�����ان�����ه  ب��������اأن 

يف  اأ����ص���ا����ص���ي���ا  دورا 
ال�صعوبات  جت��اوز 
التي  واالإ���ص��اب��ات 
ع��������ان��������ى م���ن���ه���ا 
لذلك  “ولوال 
مل���ا مت��ك��ن��ت من 
اىل  العودة” 
امل�������������ص������ت������وى 

كان  الذي 
عليه.

يثق  والنادي  املو�صم  ثابتا هذا  اأقدم م�صتوى  ووا�صل 
بي متاما. الطاقم ورفاقي يف الفريق يجعلونني اأ�صعر 
االأخرى  االأم���ور  الثقة،  وب��وج��ود  �صخ�س مهم.  ب��اأين 
تاأتي من تلقاء نف�صها. ال اأعتقد اأن الالعبني ين�صون 
كيف يلعبون كرة القدم. كل ما كنت بحاجة اإليه هو 
ين�صى  ال  امل��رء  امللعب.  اأر�صية  على  الوقت  املزيد من 

كيف ي�صجل االأهداف.
اأ�صاف نحن يف مرحلة حا�صمة من املو�صم. يف دوري 
نحتاج  قاتال.  يكون  قد  املباراة  يف  اأي خطاأ  االأبطال، 
تعوي�س  اأج���ل  م��ن  ت��رك��ي��زن��ا  مب�صتوى  االرت���ق���اء  اىل 

عامل افتقادنا اىل اخلربة يف هذه امل�صابقة.
وي��ن��ت��ظ��ر م��ت��اب��ع��و ك���رة ال��ق��دم ب��ف��ارغ ال�����ص��رب مباراة 
االأربعاء على اأمل تكرار االأداء الهجومي املثري الذي 
قدماه الفريقان يف لقاء الذهاب، ال�صيما اإذا ما اعتمد 
اأف�����ص��ل ط��ري��ق��ة ل��ل��دف��اع الذي  �صيتي م��ب��داأ ال��ه��ج��وم 

حتدث عنه حار�صه االأرجنتيني ويلي كابايريو.
نلعب بطريقة  اأن  النادي يجب  ملوقع  كابايريو  وقال 
حمرتفة متاما، نحاول ال�صيطرة على املباراة واإظهار 
مهما  اأم���را  �صيكون  اأ�صلوبنا  على  احل��ف��اظ  خربتنا. 
على  دائما  نركز  التايل.  ال��دور  اىل  التاأهل  اأردن��ا  اإذا 
املبداأ االأ�صا�صي  هجومنا وت�صجيل االأه��داف. هذا هو 
بنف�س  ال��ه��ج��وم  ن��ري��د  م�صيفا  )غ����واردي����وال(،  لبيب 
الطريقة التي خ�صنا بها لقاء �صتاد االحتاد، واإذا قمنا 
بذلك �صنخلق الفر�س ون�صجل االأهداف، لكن االأهم 

هو اأن ندافع ب�صكل اأف�صل من لقاء الذهاب.
واأمل احلار�س املخ�صرم )35 عاما( يف اأال مير فريقه 
بر�صلونة  بني  التاريخية  للمباراة  م�صابه  ب�صيناريو 
قلب  اذ  الفرن�صي،  جرمان  �صان  وباري�س  اال�صباين 
اىل  �صفر-4  ذهابا  تخلفه  الكاتالوين  النادي 

فوز 6-1 ايابا.
من  هدفني  اأف�صلية  لدينا  ك��اب��اي��ريو  وق��ال 
املباراة التي خ�صناها على اأر�صنا لكن يجب 
اأال نبالغ يف الثقة. يجب اأن نفكر مبا بح�صل 
لباري�س �صان جرمان �صد بر�صلونة واأن نفكر 

باأال �صيء ح�صم بعد.
كالديرون،  ف�صينتي  ملعب  وعلى 
يبدو اتلتيكو مدريد االإ�صباين 
و�صيف بطل املو�صم املا�صي 
عندما  م��ري��ح  و���ص��ع  يف 
ي�������ص���ت�������ص���ي���ف ب����اي����ر 
ل��ي��ف��رك��وزن االأمل����اين 
ذهابا  خ�����ص��ر  ال����ذي 

على اأر�صه 4-2.
وي������ب������دو ف���ري���ق 
امل�������������������������������������درب 
االأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
دي������������ي������������غ������������و 
������ص�����ي�����م�����ي�����وين 
لتكرار  م��ر���ص��ح��ا 
 2015 ���ص��ي��ن��اري��و 
ع��ن��دم��ا ت��خ��ل�����س من 
ذاته  ال��دور  ليفركوزن يف 
بعدما  لكن ب�صعوبة كربى 
يف  1-�صفر  ال���ف���وز  ت���ب���ادال 
وتاأهل  واالي�������اب،  ال���ذه���اب 
ال��ن��ادي اال���ص��ب��اين اىل ربع 
ال���ن���ه���ائ���ي ب��ف�����ص��ل رك����الت 
الرتجيح يف مباراة االياب.

ال������ت������اري������خ اىل  وي�����ق�����ف 
ات��ل��ت��ي��ك��و الأن  ج���ان���ب 
متكنا  فقط  فريقني 
ال�����ت�����اأه�����ل اىل  م�����ن 
ال����دور ال��ت��ايل بعد 
على  خ�����ص��ارت��ه��م��ا 
م��ل��ع��ب��ه��م��ا ذه���اب���ا، 
وه�������م�������ا اي�����اك�����������س 
الهولندي  ام�����ص��رتدام 
خالل  ال��ي��ون��اين  باناثينايكو�س  �صد 
 1996-1995 م��و���ص��م  ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف 
وانرت  اي��اب��ا(،  و3-�صفر  ذه��اب��ا  )�صفر-1 
االأملاين  ميونيخ  باير  �صد  االإيطايل  ميالن 
 2011-2010 م��و���ص��م  ال���ث���اين  ال�����دور  يف 

)�صفر-1 ذهابا و3-2 ايابا(.

الدويل  االنكليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  مدافع  يواجه 
بدا  مل��ا  االي��ق��اف  عقوبة  روخ��و  ماركو�س  االرجنتيني 
انها عملية دو�س على مهاجم ت�صل�صي البلجيكي ادين 
هازار، خالل مباراة الفريقني يف ربع النهائي م�صابقة 
1-�صفر.  ت�صل�صي  ف��ي��ه��ا  ف���از  وال��ت��ي  ان��ك��ل��رتا  ك��اأ���س 
الذي  عاما(  روخو )26  ان  املباراة  لقطات  واأظهرت 
خا�س مواجهة عنيفة مع مهاجم ت�صل�صي الربازيلي 
دي��ي��غ��و ك��و���ص��ت��ا، دا����س ع��ل��ى ���ص��در ه����ازار يف منت�صف 
بع�صرة  باأكمله  فريقه  خا�صه  ال��ذي  ال��ث��اين  ال�صوط 
الع��ب��ني ب��ع��د ط���رد زم��ي��ل��ه اال���ص��ب��اين ان��دي��ر هرييرا 
انكلرتا  منتخب  مهاجم  واع��ت��رب   .35 الدقيقة  يف 
الذي يعمل حملال لهيئة االذاعة  اآلن �صرير  ال�صابق 
احلكم  على  يتعني  ك��ان  ان��ه  �صي،  بي  بي  الربيطانية 

م��اي��ك��ل اول��ي��ف��ر ط���رد روخ���و اي�����ص��ا. وق���ال ل��ن اأفاجاأ 
الدو�س  ك��ان��ت عملية  اي��ق��اف روخ���و، لقد  يف ح��ال مت 
وا�صحة. كان يجب ان يطرد. يف املقابل، اعترب فيليب 
نيفيل مدافع مان�ص�صرت يونايتد ال�صابق لبي بي �صي 
مع  ح�صل  كما  العقوبة  يواجه  قد  روخ��و  بانه  اي�صا 
مدافع بورمنوث تايرون مينغز الذي دا�س على عنق 
املمتاز  االنكليزي  ال��دوري  يف  ابراهيموفيت�س  زالت��ان 
�صهدناه  ما  بعد  نيفيل  وق��ال  احل��ايل.  ال�صهر  مطلع 
اال�صبوع املا�صي على ملعب اولد ترافورد مع تايرون 
هذه  يف  االنكليزي  االحت���اد  ينظر  ان  ات��وق��ع  مينغز، 
م�صلحته  يف  امل��ب��اراة  ت�صل�صي  وح�صم  اي�صا.  احل��ادث��ة 
لقبه بطال  يونايتد  مان�ص�صرت  ليفقد  بهدف نظيف، 

للكاأ�س املحلية.

روخو يواجه االيقاف بعد دو�سه على هازار 

اتلتيكو مدريد يف و�صع مريح اأمام ليفركوزن 

موناكو يواجه ال�سيتي يف اياب دوري االأبطال



    
يحرق م�سردًا نظر باإعجاب لزوجته

اأ�صرم اإيطايل النار يف رجل م�صرد فاأرداه قتياًل، واأقر للمحققني 
اأعلنت  ما  بح�صب  زوج��ت��ه،  على  الغرية  بدافع  اإنها  قائاًل  بفعلته 
مار�صيلو  يف  النار  اأ���ص��رم  اأن��ه  بيكورارو  جو�صيبي  واأق��ر  ال�صرطة. 
�صيمينو الذي كان يفرت�س االأر�س اأمام دير يف بالريمو يف �صقلية. 
واإنه  بزوجته،  �صيمينو معجب  اأن  كان يظن  اإنه  للمحققني  وقال 

ت�صاجر معها ب�صاأنه قبل اأيام.
اإىل  االأرج���ح  اآث��ار ح��روق تعود على  واأوق���ف جو�صيبي وعلى يديه 
وبثتها  املراقبة  كامريات  �صورتها  والتي  ارتكبها  التي  اجلرمية 

و�صائل اإعالم حملية عدة.
البالغ  امل�صرد  من  يقرتب  وهو  جو�صيبي  امل�صورة  املقاطع  وتظهر 
45 عاماً والذي كان يفرت�س االأر���س ويتدثر باأغطية  من العمر 
�صميكة قرب دير يقدم الطعام للم�صردين، وي�صكب عليه الوقود ثم 
ي�صرم النار فيه. و�صرع امل�صرد بال�صراخ وهو يحرتق فعلم �صكان 
الطوارئ، لكنه تويف قبل و�صول  اأجهزة  واأبلغوا  اجلوار باحلادثة 
اجلرمية  بالريمو  بلدية  رئي�س  اأورالن��د  ليولكا  وو�صف  النجدة. 
باأنها همجية �صرف.  وكان امل�صرد يعي�س يف ال�صارع بعد انف�صاله 

عن زوجته قبل ثالث �صنوات. 
واأوقفت ال�صرطة الفاعل وفتحت حتقيقاً يف كيفية انت�صار املقاطع 

امل�صورة لكامريات املراقبة اإىل و�صائل االإعالم.

يعتدي على نف�سه ويتهم جمهولني
تلقت النيابة العامة يف البحرين بالغا من مركز �صرطة عن قيام 
�صخ�صني جمهولني  قيام  ب��الغ عن  بتقدمي  امل�صاجد  اأح��د  م��وؤذن 
اإىل امل�صجد  اأثناء توجهه  باالعتداء عليه بال�صرب بق�صد �صرقته 
البالغ،  ع���دم �صحة  ال��ت��ح��ري��ات  ب��ع��د  وت��ب��ني  ال��ف��ج��ر.  اآذان  ل��رف��ع 
وافتعاله  االأمنية  للجهة  كاذبا  بالغا  بتقدميه  اأق��ر  ومبواجهته 
اإ�صابات بنف�صه، وطلب من العامل االآ�صيوي ت�صويره، بح�صب ما 

اأورده موقع االأيام نت.
وا�صتجوبت النيابة العامة املوؤذن واعرتف مبا ن�صب اإليه من تهم، 

واأمرت بحب�صه على ذمة التحقيق الإحالته للجهات املخت�صة.
ومل يعرف �صبب االدعاء الكاذب الذي قدمه املتهم والغر�س منه.

زوجتك م�سوؤولة عن م�ستوى ذكاء اأطفالك
درا�صة حديثة  نتائج  باالإحباط جراء  �صت�صاب  فرمبا  اأب��اً  كنت  اإذا 
اأمهاتهم ولي�س من  م��ن  ال��ذك��اء  ي��رث��ون  االأط��ف��ال  اأن  ع��ن  ك�صفت 

االآباء.
واأ�صارت الدرا�صة، التي جرت يف مدينة غال�صغو اال�صكتلندية، اإىل 
تلعب جينات  بينما ال  اأطفالها،  ذك��اء  م��دى  االأم حت��دد  اأن جينات 

االأب اأي دور يف هذا ال�صدد.
ت��وج��د ع���ادة يف  ب��ال��ذك��اء،  اأن اجل��ي��ن��ات املرتبطة  اإىل  وي��ع��ود ذل��ك 
الكرومو�صوم اإك�س، الذي متتلك االإناث منه زوجنّي بينما ال يوجد 

�صوى واحد منه فقط لدى الرجال. 
الربيطانية  االإندبندنت  �صحيفة  بح�صب  الدرا�صة  هذه  و�صملت 
14 و22  اأعمارهم بني  األفاً و500 �صخ�س، ت��رتاوح   12 اأكرث من 
عاماً. وجرت يف اإطارها لقاءاٍت �صنوية بني الباحثني واأفراد عينة 

البحث ب�صكل �صنوي منذ عام 1994.
و�صعوا يف احل�صبان  الدرا�صة  على  القائمني  اأن  الرغم من  وعلى 
وظروفهم  املبحوثني  تعليم  م�صتوى  بينها  م��ن  ع��دي��دة  ع��وام��ل 
اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  خل�صوا  فاإنهم  واالجتماعية،  االقت�صادية 
اأف�صل موؤ�صر ميكن من خالله حتديد مدى ذكاء الطفل هو  اأن 

معدل الذكاء الذي تتمتع به اأمه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملياردير يعي�س يف الغابة
اختار رجل االأعمال الت�صيكي داليبور ديدييك طريقة ملفتة يف العي�س ان�صجاًما مع الطبيعة، اإذ يعي�س منذ نحو 
10 اأعوام  يف بيت خ�صبي �صمن غابة تقع  يف جبال ييزير�صكا الت�صيكية، رغم اأنه يعترب من اأغنى املواطنني الت�صيك 

اإذ تقدر ثروته بنحو 5 مليار كورون ت�صيكي 185 مليون يورو.
الغابة بعيًدا عن  اأنظمة حتذير الكرتونية واأمنية عي�صه يف  باإنتاج  ويربر ديدييك الذي ميتلك �صركة تتخ�ص�س 
املراكز احل�صارية بالقول اإن النا�س يحيطون اأنف�صهم باأ�صياء عبثية ال يحتاجونها، واأن املال بالن�صبة اإليه هو و�صيلة  
لال�صتخدام من نقطة اإىل اخرى فقط، ولذلك التزم يف حياته بقاعدتني االأوىل العي�س �صمن منزل تتوفر فيه 
فقط االأ�صياء ال�صرورية للحياة، والثاين اأنه ال يقبل �صوى 3 اأنواع من الهدايا من النا�س وهي االأ�صياء التي تخ�س 

االأكل وال�صرب واحلرق.
ويعرتف اأنه قد انتقل مع عائلته اإىل مكان يف الغابة كان يتم فيه جتميع القمامة، غري اأنه تاأقلم مع الو�صع وال 

ي�صتكي منه، موؤكًدا اأنه ي�صعب اأحياًنا االحتفاظ باملنزل فقط باالأ�صياء ال�صرورية.
واأ�صار اإىل اأنه حني ال يناظره اأحد فاإنه يقوم بانتقاء بع�س اال�صياء ورميها، ورغم ذلك فاإن لديه حالة �صذوذ تتمثل  

باقتناء اأجهزه الراديو القدمية.
وي�صيف اأن لديه يف مراآب اأهل زوجته اأجهزة راديو قدمية تكفي لو اأراد تن�صيقها لتعبئة  �صاحنتني غري اأن �صيق 

الوقت لديه يحول دون اإ�صالحها.
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اأخريًا العلماء يقررون.. املوناليزا �سعيدة
املوناليزا  لوحة  راأى  من  كل  حري  طاملا  ���ص��وؤال  حزينة،  اأم  �صعيدة  هي  هل 

للر�صام االإيطايل ال�صهري ليوناردو دافن�صي.
اأن امل��راأة يف تلك اللوحة  اأخ��رًيا لنتيجة وهي  اأملانيا تو�صلوا  لكن علماء يف 
مبت�صمة  بل  تعي�صة  لي�صت  الع�صور،  كل  يف  اللوحات  اأ�صهر  من  تعد  التي 
ا�صتطالع  اأظهر  اأن  بعد  النتيجة  لهذه  تو�صلوا  اإنهم  واأو�صحوا  و�صعيدة. 
اأنهم  اأج��اب��وا  املوناليزا،  ال��ذي��ن �صئلوا ع��ن  % م��ن   97 ب��اأن ح��وايل  ل��ل��راأي 

يعتقدون باأنها �صعيدة.
باأملانيا:  فريبورج  االع�صاب يف جامعة  كورنري عامل حركة  يورجني  وقال 
اأنه  اإىل  م�����ص��رًيا  احل��ا���ص��م��ة،  النتيجة  ب��ه��ذه  منذهلني  احلقيقة  يف  ن��ح��ن 
وزمالءه عر�صوا اللوحة باأ�صكال خمتلفة خالل اال�صتطالع معتمدين على 

التكنولوجيا الرقمية.
ا، لكننا وجدنا  واأ�صاف كنا نعتقد اأن ال�صورة االأ�صلية �صتكون االأكرث غمو�صً

% من الذين �صاهدوها اأعربوا عن راأيهم باأن املوناليزا �صعيدة. اأن 97 

ال�سركات االأملانية را�سية عن الالجئني 
الغالبية  اأن  ام�س  نتائجها  ون�صرت  املا�صي  ال�صهر  اأجريت  درا�صة  اأظهرت 
العظمى من ال�صركات االأملانية التي وظفت مهاجرين را�صية عن عملهم 
الدفعة  وب���داأت  امل��ه��ارة.  منخف�صة  لعمالة  كانت  الوظائف  اأغلب  اأن  رغ��م 
 2015 عامي  يف  اأملانيا  اإىل  و�صلوا  �صخ�س  مليون   1.2 نحو  م��ن  االأوىل 
و2016 من دول منها �صوريا والعراق واأفغان�صتان يف دخول �صوق العمل. 

ووجد نحو 14 باملئة منهم وظائف بالفعل.
الدرا�صة  �صاركوا يف  الذين  االأع��م��ال  اأ�صحاب  اأرب��اع  اأك��رث من ثالثة  وق��ال 
اإنهم مل يجدوا �صعوبات تذكر يف العمل اليومي مع الالجئني الذين قاموا 
اإجادة  اإىل عدم  االأغلب  اأرجعوها يف  والذين وج��دوا �صعوبات  بتوظيفهم. 
اللغة االأملانية اأو االفتقار للمهارات املهنية اأو اختالف عادات العمل اأو حالة 

عدم التيقن املرتبطة بطول فرتة بقاء العامل يف اأملانيا.
وقل�س تدفق الالجئني على البالد �صعبية امل�صت�صارة اأجنيال مريكل واأدى 
اإىل �صعود جنم حزب البديل من اأجل اأملانيا املناه�س للمهاجرين رغم اأن 

التاأييد للمهاجرين ظل قويا يف العديد من قطاعات املجتمع.
التجارية  الغرف  رابطة  واأجرتها  اأملانية  �صركة   2200 الدرا�صة  و�صملت 
منظمة  ل�صالح  االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  ووزارة  االأملانية  وال�صناعية 
�صوق  اإىل  الداخلني  االأمل���ان  اأع���داد  وب���داأت  والتنمية.  االقت�صادي  التعاون 

العمل تقل نظرا الرتفاع متو�صط اأعمار ال�صكان.

 كيف ي�ستخدم 

البنغاليون القطار
يتدافع االألوف من البنغاليني يف 
لال�صتيالء  يوميا،  داكا  العا�صمة 
للذهاب  ال��ق��ط��ار  يف  م��ق��ع��د  ع��ل��ى 
ولكن  للمنزل،  ال��ع��ودة  اأو  للعمل 
اأن ع��دد الذين  املثري يف ذل��ك ه��و 
القطار  و�صطح  ن��واف��ذ  يت�صلقون 
الركاب  ع��دد  كبري  حد  اإىل  يفوق 

داخل القطار.
واأ�صبح امل�صهد ماألوفا جدا ل�صكان 
تلك ال��ب��الد، لكن ال��زائ��ر ع��ادة ما 
ي�صاب بالذهول وهو يرى القطار 
احلديدية  اخل��ط��وط  على  ي�صري 
2000 راكب يجل�صون  واأكرث من 
بنوافذه  يتعلقون  اأو  �صطحه  على 
وجوانبه مما يبطئ حركته ب�صكل 

كبري.
ون�صرت �صحيفة �صن الربيطانية 
ال����ذي يح�صل  ل��ل��ت��داف��ع  ����ص���ورا، 
فيهم  مب��ا  ال��رك��اب  وت�صلق  يوميا 
االأط�����ف�����ال ع���ل���ى ال���ق���ط���ار، ال����ذي 
داخل  ميال   27 م��ن  اأك���رث  يقطع 

العا�صمة.
املخرج  تو�صار،  يو�صف  ونقلت عن 
فيلما  اأع�������د  ال�������ذي  ال����ب����ن����غ����ايل، 
قوله  الظاهرة  ه��ذه  ع��ن  وثائقيا 
:ه������وؤالء ال���ذي���ن ال ي��ن��ج��ح��ون يف 
القطار  داخ�������ل  اإىل  ال����و�����ص����ول 
يت�صلقون على ال�صطح اأو يتعلقون 
القطار  وم������وؤخ������رة  ب����ال����ن����واف����ذ 
وحتى مقدمته… اإن��ه م�صهد ال 

ي�صدق.

كلبة توؤدي عر�سًا مده�سًا 
اأده�صت كلبة موهوبة اجلمهور وجلنة التحكيم 
اأقيم  ال���ع���امل  يف  ل��ل��ك��الب  ع���ر����س  اأ����ص���خ���م  يف 
بحركات  ق��ام��ت  بعدما  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�س  ي��وم 
رائ���ع���ة وم��ده�����ص��ة ب��رف��ق��ة ���ص��اح��ب��ت��ه��ا.  اأظهر 
من  العديد  على  ن�صر  مده�س  م�صور  ت�صجيل 
تذهل  وهي  كلبة  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
التي  م��ع �صاحبتها  ال��رائ��ع  ب��اأدائ��ه��ا  اجل��م��ه��ور 
اأنغام  على  وترق�س  ع�صكرياً  زي��اً  ترتدي  كانت 

اأغنية حما�صية. 
اإمبريغروفا  ل��و���ص��ي  ال��ك��ل��ب��ة  ���ص��اح��ب��ة  وك��ان��ت 
املواهب  برنامج  يف  االأوىل  باملرتبة  ف��ازت  التي 
االإي���ط���ايل، ق��د دخ��ل��ت ���ص��ال��ة ال��ع��ر���س وب���داأت 
املوهوبة ديريل على  بتاأدية حركات مع كلبتها 

وقع اأنغام املو�صيقى 
دي��ري��ل جميع احل��ا���ص��ري��ن يف  الكلبة  وف��اج��اأت 
املكان بجميع حركاتها املده�صة، اإال اأن حركتها 
قامت  عندما  امل�صاهدين  ل��ب  �صلبت  االأخ����رية 
ل�صاحبتها  ا�صطناعي  تنف�س  عملية  ب��اإج��راء 
حيث �صغطت بقائميها االأماميني على �صدرها 

قبل اأن تعمد اإىل نفخ الهواء يف فمها.

تقابل ابنتها بعد غيبوبة 7 �سنوات 
ذهلت �صيدة يف اخلام�صة والع�صرين من عمرها، االأطباء 

بعدما اأفاقت من غيبوبة ا�صتمرت ملدة 7 �صنوات.
ف�����اإن دانييال  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  ل�����ص��ح��ي��ف��ة م����رتو  ووف���ق���ا 
كوفا�صيفيت�س، وهي من اإقليم فويفودينا ب��صربيا دخلت 
اأ�صيبت  ب��ع��دم��ا  ذل���ك  وج���اء   ،2009 ع���ام  يف  غيبوبة  يف 
وُت��رك��ت يف  م��اري��ا  ابنتها  والدة  اأث��ن��اء  ال���دم  تعفن  بحالة 
حالة غيبوبة، لكنها اأفاقت االآن، وهو ما اأده�س االأطباء 
ببالدها، والذين مل ي�صبق لهم اأن راأوا اأي �صخ�س ينجو 
دانييال  واجتمعت  امل��دة؛  تلك  كل  غيبوبة  يف  بقائه  بعد 

اأي�صا بابنتها، التي يبلغ عمرها االآن 7 اأعوام.
و�صرح والد دانييال قائال اإنها حاليا يف حالة اأف�صل من 
ذي قبل، حيث اكت�صبت بع�س ال��وزن، وب��داأت تتفاعل مع 
وقتها  اأغلب  ماريا  جنلتها  تق�صي  فيما  اأ�صرتها،  اأف���راد 

تقريبا برفقة والدتها كي ت�صاعدها على التعايف.
ال��ت��اأه��ي��ل يف  اأن��ه��ا حاليا تتعافى يف م��رك��ز الإع����ادة  ي��ذك��ر 
بفورت�صهامي باأملانيا، لكنها حتتاج اإىل مبلغ 50 األف يورو، 
واأ�صدقائها  عائلتها  اأف��راد  ويحاول  عالجها،  ال�صتكمال 

توفري ذلك املبلغ.

اأم تنجب طفاًل عمالقًا
البالد،  اأ�صخم االأطفال يف  اأم �صينية واحدا من  اأجنبت 
ال���والدة يف  االأط��ف��ال حديثي  وي��زن �صعف متو�صط وزن 
اأكرب دولة بالعامل من حيث عدد ال�صكان، بح�صب موقع 

مرتو الربيطاين.
واأطلق االأب على طفله، الذي يزن حواىل 7 كيلوغرامات، 

ا�صم "كانغ كانغ" وهو ما يعني "�صحي" بال�صينية.
الكبري، يف  بعملية قي�صرية نظرا حلجمه  الطفل  وول��د 
ل�صحيفة  وفقا  �صين�صي  مقاطعة  يف  دا�صينغ  م�صت�صفى 

ال�صعب اليومية ال�صينية.
ويعاين والدا الطفل من �صمنة، فيما كانت تعاين والدته 
الطفل  به. ورغ��م حجم  اأثناء حملها  �صكري احلمل  من 
فاإن والداه فخوران به وو�صعوا �صورة له على االإنرتنت 

وتلقى كالهما التهاين والثناء من االأقارب.

يدخل غيني�س باأكرب كعكة 
القيا�صية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  �صجل  بريطاين  ط��اٍه  دخ��ل 
بعدما متكن من �صنع اأكرب كعكة جافا يف العامل مب�صاعدة 
روتالند  مبدينة  هامبلتون  خمبز  يف  الطهاة  من  فريق 
اأف�صل  لقب  �صاحب  كوين  فران�صي�س  ق��ام  الربيطانية  
خباز يف بريطانيا لعام 2013، ب�صنع الكعكة التي بلغت 
م�صاحتها االإجمالية حوايل �صتة اأمتار مربعة مب�صاعدة 
غيني�س  �صجل  بذلك  ودخ��ل  املهرة  اخلبازين  من  فريق 
لالأرقام القيا�صية.  وقال كوين معلقاً على اإجنازه: لقد 
اأ�صكر  ولزمالئي،  يل  بالن�صبة  وهاماً  كبرياً  اإجن���ازاً  ك��ان 
كل من عمل معي على حتقيق حلمي يف �صنع اأكرب كعكة 
جافا يف العامل. مل ي�صبق يل واأن �صنعت هذا النوع منن 
اأ�صافت  رائ��ع��ة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  ولكنها  خم��ب��زي  يف  الكعك 

زخماً كبرياً اإىل خرباتي.

بيون�سيه تدعم والدتها بطريقة خا�سة
قامت النجمة العاملية بيون�صيه نولز بتنظيم زيارة مفاجئة اإىل م�صرح 

األفني اآيلي االأمريكي الراق�س يف والية لو�س اأجنلو�س يف اأمريكا.
ك��ان هناك  والدتها حيث  بيون�صيه  ك��ي تدعم  ه��ذا احل��دث  وج��اء 

عر�س راق�س للفتيات التي تدعمهن والدتها تينا نولز.
التقطت  كما  للعر�س،  وفيديوهات  ���ص��وراً  ن�صرت  تينا 

بيون�صيه �صورة مع الفتيات لدعمهن.
بعد  الكوالي�س،  ال�صور:خلف  اإح��دى  على  تينا  وعلقت 

عر�س األفني اآيلي الراق�س والذي كان مبهراً.
بينما علقت على �صورة اأخرى: مع فتيات تينا ال�صغريات اجلميالت، 

ابنتي الروؤوفة بيون�صيه تلتقي بالفتيات وقد اأ�صعدت يومهن.
وكانت بيون�صيه قد اأعلنت يف بداية ال�صهر املا�صي اأنها حامل بتواأم من 

زوجها النجم جاي زي.

املمثلة اإميا وات�صون خالل ح�صورها العر�س اخلا�س من انتاج �صركة ديزين لفيلم )اجلميلة والوح�س( يف مدينة نيويورك.  )اأ ف ب(

�سكوى �سد الرئي�سة 
املعزولة لتخليها عن كالب
قدمت جماعة مدافعة عن حقوق 
احليوان يف كوريا اجلنوبية �صكوى 
املعزولة  الرئي�صة  �صد  لل�صرطة 
باك جون هاي لتخليها عن ت�صعة 
الرئا�صي  الق�صر  يف  األيفة  ك��الب 
له  ت��رك��ه��ا  ل���دى  االأزرق(  )ال��ب��ي��ت 
بعد عزلها من من�صبها. والكالب 
م�����ن ف�������ص���ي���ل���ة ج����ي����ن����دو�����س وه����ي 
ال�صيد  ك��الب  م��ن  ك��وري��ة  ف�صيلة 
باك  وتركت  بالوفاء.  ت�صتهر  التي 
من  يومني  بعد  الرئا�صي  الق�صر 
عزلها  الد�صتورية  املحكمة  ق���رار 
ف�صاد  ف�صيحة  بعد  من�صبها  م��ن 

�صملت �صركات كربى.
وع��ادت اإىل منزلها ال�صابق يف حي 
جاجننام الراقي بالعا�صمة �صول. 
وك����ان ب��ع�����س اجل�����ريان ه��ن��اك قد 
اأه������دوا ب���اك ك��ل��ب��ني ج��ي��ن��دو���س يف 
تركت  ع��ن��دم��ا   2013 ع���ام  اأوائ�����ل 
البيت  اإىل  م���ت���وج���ه���ة  م�����ص��ك��ن��ه��ا 
�صبعة  ال��ك��ل��ب��ان  واأجن�����ب  االأزرق. 

جراء يف يناير املا�صي.
للحماية  ب��و���ص��ان  جمعية  وق��ال��ت 
على  احل��ي��وان��ات  �صد  الق�صوة  م��ن 
قدمت  اإن��ه��ا  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ح�صابها 
���ص��ك��وى ���ص��د ب����اك ات��ه��م��ت��ه��ا فيها 

بالتخلي عن احليوانات.
ب��اك تركت  اأن  االأزرق  البيت  واأك��د 
تكون  اأن  نفى  لكن  هناك  ال��ك��الب 

الكالب قد تركت مهملة.
وقال كيم دوجن-جو املتحدث با�صم 
طاقم  م��ن  طلبت  االأب��ي�����س  البيت 
بالكالب  ال��ع��ن��اي��ة  االأزرق  ال��ب��ي��ت 
اجلراء  ال�صت�صافة  منزل  واإيجاب 

اإذا تطلب االأمر.

ميكن للمراأة احلمل بجنني اإ�سايف 
رمبا يبدو عماًل م�صتحياًل اأو كابو�ًصا رهيًبا، لكن 
ميكن للمراأة اأن حتمل بجنني جديد اأثناء فرتة 

احلمل.
ووف��ًق��ا ل��ل��خ��رباء، ت�صمى ه��ذه ال��ظ��اه��رة احلمل 
اأنها  اإال  ن��ادرة  كونها  الرغم من  وعلى  االإ�صايف، 
حت���دث م��ن ح��ني الآخ����ر، ع��ن��دم��ا ي��ت��م تخ�صيب 
وجود  اأث��ن��اء  املنوية  ب��احل��ي��وان��ات  امل���راأة  بوي�صة 

بوي�صة خم�صبة اأخرى تنمو بالفعل يف الرحم.
وجدت  الربيطانية،  �صن  ذا  �صحيفة  وبح�صب 
درا�صة فرن�صية يف العام 2008 اأن هناك اأقل من 

10 حاالت موثقة فقط يف جميع اأنحاء العامل.
التي كان  اإح��دى احل��االت  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 
بها جنينان اأحدهما اأ�صغر من االآخر داخل بطن 
االأم نف�صها، وقد ف�صر االأطباء هذا االأمر باحلمل 

يف الطفلني على التوايل بداًل من دفعة واحدة.
ولكن هذه لي�صت احلالة الوحيدة املوثقة للحمل 

االإ�صايف، ففي العام 1992 قامت درا�صة فرن�صية 
بطفل،  حملت  ع��اًم��ا   32 ام����راأة  ح��ال��ة  مبتابعة 
ال��والدة كان  اأ�صابيع من االآخ��ر وعند  اأربعة  بعد 
االختالف يف النمو وا�صًحا لالأطباء املذهولني.

عر�صة  اأك��رث  تكون  الن�صاء  اأن  اخل��رباء  ويعتقد 
لهذه احلالة عند تلقي العالج الهرموين لزيادة 
اال�صطناعي،  التلقيح  عملية  خ��الل  اخل�صوبة 

حيث يتم حتفيز املبي�س ا�صتعداًدا للطفل.
احتمال  اإث���ب���ات  مت  اأن�����ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����ص����ار 
العالج  خالل  من  احلوامل  الن�صاء  يف  االإبا�صة 
املن�صط للمبي�س الذي ي�صتخدم للم�صاعدة على 

احلمل.
وهذه هي العوامل التي ميكن اأن توؤدي حلدوث 
اأن���ه مي��ك��ن حدوث  يعتقد  االإ����ص���ايف وال  احل��م��ل 
الطبيعي  احلمل  اأثناء  االإ�صايف،  احلمل  ظاهرة 

دون عالجات هرمونية.


