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و�شول جثامني �شهداء 
الإمارات اإىل اأر�ض الوطن

•• ابوظبي -وام:

�شهداء  جثامني  ام�����س  ظهر  ب��اأب��وظ��ب��ي  البطني  م��ط��ار  اىل  و�شلت 
الوطن النقيب اأحمد خليفة البلو�شي، واملالزم 1 طيار جا�شم �شالح 
حممد  �شمري  والوكيل   احل�شاين،  �شعيد  حممد  والوكيل  الزعابي، 
مراد اأبوبكر.. على منت طائرة ع�شكرية تابعة للقوات اجلوية والدفاع 

اجلوي يرافقها عدد من �شباط و�شباط �شف القوات امل�شلحة.
وجرت املرا�شم الع�شكرية اخلا�شة ال�شتقبال جثامني ال�شهداء على 
ال��ق��وات امل�شلحة يف  ك��ب��ار �شباط  امل��ط��ار حيث ك��ان ع��دد م��ن  اأر����س 

اال�شتقبال .                                                  )التفا�شيل �س4(

الهالل ي�شري قافلة اإغاثية 
ل�شكان منطقة ردفان بح�شرموت

•• ح�رضموت-وام:

���ش��ريت هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر ام�����س قافلة م�����ش��اع��دات غ��ذائ��ي��ة اإىل 
منطقة ردفان مبيفع والتي يعاين اهلها من تف�شي،مر�س الكولريا 
مواجهة  على  وم�شاعدتهم  معاناتهم  من  التخفيف  اط��ار  يف  وذل��ك 
اأعباء احلياة . وعبرّ االأهايل عن �شعادتهم الغامرة بهذه امل�شاعدات، 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  م�شيدين 

وذراعها االإن�شاين يف اليمن ..هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
واأكد نائب فريق الهالل احمد النيادي اأن الهيئة م�شتمرة يف توزيع 
اإنطالقاً من حر�س دولة  املحافظة  اأهايل  الغذائية على  امل�شاعدات 
االإمارات العربية املتحدة على مد يد العون وامل�شاعدة الأبناء حمافظة 

ح�شرموت كافة.                              )التفا�شيل �س10(

مواقــيت ال�صالة
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�شيد ثمني يف �شباك االمن التون�شي

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون الرئي�ض امل�شري يف �شحايا القطارين

•• ابوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
 - ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  فخامة  اإىل  وم��وا���ش��اة  تعزية  برقية  اهلل 
رئي�س جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة يف �شحايا حادث ت�شادم قطارين 
يف حم��اف��ظ��ة اال���ش��ك��ن��دري��ة، وال����ذي اأ���ش��ف��ر ع��ن ���ش��ق��وط ع�����ش��رات ال�شحايا 

وامل�شابني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  رئي�س جمل�س 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

برقيتي تعزية مماثلتني اىل فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي.

•• ابوظبي-وام:

 قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
العزاء  واج���ب  اأم�����س  م�شاء  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
 " جنله  وف��اة  يف  القبي�شي  حممد  عي�شى  اإىل 
ع��ب��داهلل " وذل���ك خ���الل زي����ارة ���ش��م��وه منزل 

العائلة يف مدينة خليفة باأبوظبي.
وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  �شموه  واأع��رب 
الأ����ش���رة ال��ف��ق��ي��د ���ش��ائ��ال امل����وىل ع���ز وج���ل اأن 
يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 

واأن يلهم اأهله وذويه ال�شب وال�شلوان.
الزعابي  جمعة  اأح��م��د  م��ع��ايل  ال��ع��زاء  ح�شر 

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء لعائلة الفقيد عبد اهلل عي�شى حممد القبي�شي )وام(نائب وزير �شوؤون الرئا�شة.

مع �قرت�ب �لقو�ت �ل�صرعية من معقله وم�صرع �ملئات من �أن�صاره 

خمطط اإيراين لتهريب عبد امللك احلوثي اإىل طهران
تعد من �أكرب �لعمليات جناحا ��صتخبار�تيا:

اإحباط خمطط اإرهابي يف اجلنوب التون�شي

م�صكلة لوجي�صتية تعطل تنفيذ �تفاق عر�صال

ا�شتباكات يف الرقة وهدنة جديدة بغوطة دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

لعودة  ات��ف��اق  تنفيذ  اأم�����س  تعطل 
جمموعة من الالجئني ال�شوريني 
لبنان  من  املعار�شة  من  ومقاتلني 
اأرجعته وحدة  ما  �شوريا، وهو  اإىل 
مليلي�شيا  التابعة  احل��رب��ي  االإع���الم 
م�شكلة  اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اهلل  ح���زب 

لوجي�شتية.
ووف���ق���اً ل��الت��ف��اق، ك���ان م��ن املقرر 
نقل نحو 300 مقاتل من جماعة 
����ش���راي���ا اأه�����ل ال�������ش���ام اإ����ش���اف���ة اإىل 
ثالثة اآالف الجئ اإىل �شوريا ام�س 
ال�شبت، وقال م�شدر لبناين طلب 
عدم ذكر ا�شمه اإن حمادثات جترى 

حلل امل�شكلة دون ذكر طبيعتها.
اال�شتباكات  ت��وا���ش��ل��ت  ذل����ك،  اىل 
ال���ع���ن���ي���ف���ة ب������ني ق����������وات �����ش����وري����ا 
اخلا�شة  وال��ق��وات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وعنا�شر  ج���ه���ة،  م���ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
تنظيم داع�����س االإره��اب��ي م��ن جهة 
اأخرى، على حماور يف حميط حي 
يف  القدمية  واملدينة  �شحادة  نزلة 

•• الفجر - تون�س 

اإثر عمل ا�شتخباراتي وا�شتعالماتي 
متكنت الوحدة التون�شية لالأبحاث 
الك�شف  االإره������اب، م��ن  يف ج��رائ��م 
واإحباط  اإره��اب��ي��ة  ع��ن جم��م��وع��ة 
خمطط اإرهابي كانت تنوي القيام 
وذلك وفق  التون�شي،  باجلنوب  به 
با�شم  الر�شمي  الناطق  به  اأف��اد  ما 
القطب الق�شائي ملكافحة االإرهاب 

�شفيان ال�شليطي.
ت�شريح  يف  ال�����ش��ل��ي��ط��ي  واأو�����ش����ح 
لالأنباء  اف��ري��ق��ي��ا  ت��ون�����س  ل��وك��ال��ة 
قا�شي  اأن  ال�شبت،  اأم�س  الر�شمية 
التحقيق االأول املتعهد بامللف، قرر 
ليلة  من  متاأخرة  �شاعة  ح��دود  يف 

يف  مدانًا   12 تعتقل  الكويت 
اإيران ل�شالح  جت�ش�ض  ق�شية 

•• الكويت-وكاالت:

قالت وزارة الداخلية الكويتية ام�س 
 12 اعتقلت  ال�شلطات  اإن  ال�شبت 
بالتج�ش�س  غيابياً  اأدي��ن��وا  �شخ�شاً 
ل�شالح اإيران وملي�شيا )حزب اهلل( 

اللبنانية.
 25 اإىل  اتهامات  الكويت  ووجهت 
على  ال��ع��ث��ور  بعد  واإي����راين  كويتياً 
مداهمة  يف  وم��ت��ف��ج��رات  اأ���ش��ل��ح��ة 
ب�)خلية  ي�����ش��م��ى  م����ا  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
العبديل( يف 2015 وهو ما ت�شبب 

يف ت�شعيد توترات طائفية.
وقال ممثلو االدع��اء يف الكويت اإن 
املتهمني كانوا ينوون تنفيذ اأعمال 

عدائية �شد البلد.
اأن  الكويتية  االأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
متكنت  املخت�شة  االأمنية  اجل��ه��ات 
من اإلقاء القب�س يف اأماكن متفرقة 
من  �شخ�شاً   12 على  ال��ب��الد  م��ن 
االأنظار  ع��ن  امل��ت��واري��ن  املحكومني 

فيما ي�شمى )خلية العبديل(«.
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•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد م�شدر، يف املقاومة ال�شعبية داخل حمافظة �شعدة اليمنية مغادرة 
زعيم املتمردين احلوثيني عبد امللك احلوثي، كهفه الذي كان يختبئ 
فيه يف جبال مران يف مديرية حيدان، باجتاه حمافظة عمران �شمال 

العا�شمة �شنعاء.
وقال امل�شدر، اإن احلوثي ومعه بع�س القيادات خمتبئني يف منزل اأحد 
املوالني له داخل حي �شكني مكتظ بال�شكان كاإجراء احرتازي حلمايته، 
الوطن  اأوردت��ه �شحيفة  ملا  وفقاً  العربي،  التحالف  من ق�شف طائرات 

ال�شعودية، اأم�س ال�شبت.
امل��ت��م��ردي��ن وخ��روج��ه م��ن م�شقط  ال��ن��ادر لزعيم  ال��ظ��ه��ور  اأن  واأ���ش��اف 
راأ�شه يف �شعدة، ياأتي �شمن خمطط اإيراين لتهريبه مع عدد من قادة 
لبنان معقل حزب  اإىل جنوب  اأو  اأول  اإىل طهران، كخيار  االأول  ال�شف 

اهلل، للمحافظة على حياته التي اأ�شبحت يف خطر نتيجة االنت�شارات 
التحالف  بقوات  املدعومة  اليمني  الوطني  اجلي�س  لقوات  املتالحقة 
ت��ق��ع �شمن كما�شة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ���ش��ع��دة  ال��ع��رب��ي، خ��ا���ش��ًة يف جبهة 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شعبية يف ثالث جبهات،  واملقاومة  ال�شرعية  احلكومة 
اأخ���ريا يف خمتلف  ال�شطح  ال��ذي ظهر على  احل��وث��ي  احل��وث��ي  ال�شراع 

مديريات �شعدة.
وبح�شب امل�شدر، فقد ت�شبب فتح ثالث جبهات لتحرير حمافظة �شعدة 
يف ت�شييق اخلناق على زعيم املتمردين عبد امللك احلوثي، ومقتل املئات 
�شعدة وحجة  �شرق  والبقع  �شعدة  علب جنوب  اأن�شاره يف جبهات  من 
غرب �شعدة، مبيناً اأنه مع اقرتاب القوات ال�شرعية من معقله يف جبال 
مران، مل يجد احلوثي غري اال�شتجداء بحلفائه يف طهران، الإنقاذه من 

املوت اأو االأ�شر على اأيدي املقاومة الوطنية واجلي�س الوطني اليمني.
           )التفا�شيل �س11(

مفخخًا  زورقًا  يدمر  التحالف 
ل��ل��ح��وث��ي��ني مب��ي��ن��اء امل��خ��ا

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت م�شادر ع�شكرية يف مدينة 
ق����وات  اأن  ال���ي���م���ن  غ������رب  امل����خ����ا 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي دم����رت، فجر 
وم�شرياً  م��ف��خ��خ��اً  زورق�����اً  ام�����س، 
مليلي�شيات احلوثي كان ي�شتهدف 
ميناء املخا. واأو�شحت امل�شادر اأن 
الهجوم الفا�شل وقع عند الثالثة 
ف��ج��را ب�����زورق ك���ان م��وج��ه��اً اإىل 
�شفن را�شية يف امليناء، ومت تدمري 
الزورق قبل و�شوله اإىل الهدف.

وجل�����اأ احل���وث���ي���ون م����وؤخ����راً اإىل 
املفخخة  ال����������زوارق  ا����ش���ت���خ���دام 
ال����ش���ت���ه���داف ال�������ش���ف���ن وامل����وان����ئ 

البحرية.

الرقة.
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  وذك�����ر 
االإن�شان، ام�س ال�شبت، اأن التنظيم 
فجر عربة مفخخة يف حميط حي 
ن��زل��ة ���ش��ح��ادة، يف حم��اول��ة للتقدم 
مواقع  ع��ل��ى  ال�شيطرة  وا���ش��ت��ع��ادة 
ومناطق خ�شرها يف وقت �شابق، كما 
دارت ا�شتباكات يف الق�شم ال�شمايل 

ال�شرقي من مدينة الرقة. 
الغربية  ح��ل��ب  ����ش���واح���ي  وك���ان���ت 

قبل  م��ن  ق�شفاً  اجلمعة،  �شهدت، 
قوات النظام ب�شكل مكثف.

ومن جهة اأخرى، اأفاد املر�شد باأن 
تعميماً جرى ن�شره عنا�شر جي�س 
االإ����ش���الم وف��ي��ل��ق ال��رح��م��ن، بعدم 
ال��ن��ار م��ن ك��ال الطرفني،  اإط����الق 
على خطوط التما�س فيما بينهم، 
واالأ�شعري  ���ش��وى  بيت  مناطق  يف 
بغوطة دم�شق  واالأفرتي�س ومدير 

ال�شرقية. 

حفرت يف مو�شكو وت�شارب حول زيارة ال�شراج
•• مو�صكو-وكاالت:

ق��ال��ت وك��ال��ة االإع����الم ال��رو���ش��ي��ة نقال ع��ن م��ف��او���س رو���ش��ي اإن القائد 
للقاء  ال�شبت  اأم�س  مو�شكو  اإىل  و�شل  حفرت  خليفة  الليبي  الع�شكري 

وزير اخلارجية �شريجي الفروف.
ونقلت وكالة انرتفاك�س الرو�شية اأن رئي�س حكومة الوفاق الوطني فايز 
ال�شراج �شي�شل اي�شا اإىل مو�شكو خالل ال�شاعات املقبلة اإال اأن م�شادَر 
اخلب،  نفت  الوطني  ال��وف��اق  حلكومة  الرئا�شي  املجل�س  م��ن  مقربًة 

مو�شحة اأن ال�شراج ال يعتزم ال�شفر اإىل مو�شكو.
ب�شاأن ليبيا يف  الرو�شية  وقال ليف دينجوف رئي�س جمموعة االت�شال 
اأن يجتمع حفرت بالوزير الفروف يوم  اإن من املتوقع  ت�شريح للوكالة 

االثنني لكن مل يت�شح بعد جدول املباحثات.
وكان حفرت ورئي�س الوزراء الليبي فائز ال�شراج تعهدا خالل مباحثات 
النار وباإجراء  يف فرن�شا يف نهاية يوليو متوز بوقف م�شروط الإطالق 
م�شكلة  يف  ليبيا  مل�شاعدة  ت�شعى  اإيطالية  بحرية  بعثة  لكن  انتخابات 

املهاجرين اأثارت التوتر بني الطرفني هذا ال�شهر.
الليبي على معظم  وت�شيطر قوات تابعة حلفرت وهي اجلي�س الوطني 
���ش��رق وج��ن��وب ل��ي��ب��ي��ا. ورف�����ش��ت ت��ل��ك ال���ق���وات االع�����رتاف ب��ح��ك��وم��ة يف 

طرابل�س تدعمها االأمم املتحدة .
واأجرى حفرت مباحثات مع م�شوؤولني رو�س من قبل، ويف يناير كانون 

الثاين قام بجولة على حاملة طائرات رو�شية بالبحر املتو�شط.
وزار رئي�س احلكومة املدعومة من االأمم املتحدة مو�شكو يف مار�س اآذار 
وقال الكرملني وقتها اإنه يرغب يف امل�شاعدة يف اإ�شالح ال�شرر الذي قال 

اإنه حدث نتيجة التدخل الغربي يف البالد.

ا���ش��ت��ن��ط��اق خم�شة  اجل��م��ع��ة وب��ع��د 
ا�شدار  اح��ت��ف��اظ،  بحالة  متهمني 
بطاقات اإيداع بال�شجن �شد اأربعة 

عنا�شر منهم واالإبقاء على عن�شر 
واحد بحالة �شراح.

)التفا�شيل �س15(
هي �لأكرث ع�صكرة و�أ�صلحة نووية يف �لعامل:

يف مواجهة بيونغ يانغ: اآ�شيا 
ت�شتعد حلرب نووية.!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�شباق  ال��ك��وري��ة  �شبه اجل��زي��رة  ال��ن��ووي يف  ال��ب��وك��ر  ع لعبة  ���ش��ُت�����ش��ررّ ه��ل 
يف  نووية  واأ�شلحة  ع�شكرة  االأك��ر  فعال  هي  املنطقة  اآ�شيا؟  يف  الت�شلح 
العامل بوجود اأربعة من القوى النووية الت�شع. واجلميع يبا�شر برامج 
يوليو،  يف  �شيبي  معهد  اأ�شار  لرت�شاناته،  الكمي  اأو  النوعي  التحديث 
وهو معهد اأبحاث مقره يف ال�شويد ويتمتع مب�شداقية كبرية يف جمال 

االأ�شلحة وانت�شارها.
االأر���س، ال يقل  املنت�شرة على كوكب   14935 النووية  الروؤو�س  فعلى 
ال�شمالية.  400 منها هي يف يد ال�شني وباك�شتان والهند وكوريا  عن 
وتعدرّ �شاللة كيم هي اخر دولة ان�شمت عام 2006 اإىل النادي اخلا�س 
وخم�س  ال�����ش��واري��خ،  ع�شرات  ب��اإط��الق  ق��ام��ت  ومنذئذ  القنبلة.  ملالكي 

ذت يف ظل حكم كيم جونغ اأون. جتارب نووية، بينهم ثالث ُنفرّ
يف هذه املنطقة التي ي�شودها التوتر، تبقى اليابان وكوريا اجلنوبية هما 
الذرية.  بالقنبلة  جمهزة  الغري  الوحيدة  الكبى  االقت�شادية  القوى 
مظلته  لهما  ��ر  ي��وفرّ ال���ذي  االم��ري��ك��ي  احلليف  على  ال��دول��ت��ان  وتعتمد 
النووية. ومنذ عام 1951 )اليابان(، و1953 )كوريا اجلنوبية(، ُتقيم 
طوكيو و�شيول حتت حماية الردع االأمريكي الذي بات اليوم اأكر اأهمية 

من اأي وقت م�شى.                                           )التفا�شيل �س13(

حتليل �خباري

احد عنا�شر قوات �شوريا الدميقراطية يطلق النار خالل ا�شتباكات يف الرقة

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة عبداهلل عي�شى القبي�شي

•• دبي-وام: 

فاجاأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ن�شية  بر�شالة  ام�س  الدولة  يف  ال�شباب 
للتهنئة مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شباب الذي ي�شادف 12 اأغ�شط�س من 
كل عام فيما يلي ن�شها : مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شباب نقول لكم .. اأنتم 

االأمل واأنتم امل�شتقبل .. وكل عام واأنتم بالوطن اأعلى .. ومن اأجل الوطن 
اأقوى .. وبدولتكم اأكر عزا وفخرا .      )التفا�شيل �س2(

م��ن ج��ه��ة اخ����رى اع��ت��م��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
البناء  تراخي�س  اإ���ش��دار  اإج�����راءات  لتطوير  اجل��دي��دة  اال�شرتاتيجية 
ل��دى كافة اجلهات  اإجن��از اخلدمات  يف دب��ي وذل��ك بهدف �شمان �شرعة 
املعنية وتطوير النظم واملتطلبات التي من �شاأنها ت�شهيل االإجراءات اأمام 

امل�شتثمرين واملتعاملني وتعزيز تناف�شية االإمارة.    )التفا�شيل �س3(

وجها ر�صالة ن�صية �صخ�صية لل�صباب يف يومهم �لعاملي:

حممد بن را�شد وحممد بن زايد: اأنتم الأمل واأنتم امل�شتقبل
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اأخبـار الإمـارات
»خليفة الإن�شانية« تفتتح مركزا لبيع ال�شلع املدعمة للمواطنني يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية مركز ال�شلع 
توزيع  اإط���ار حر�شها على  وذل��ك يف  ال��رم��ول  اأم  دب��ي مبنطقة  املدعمة يف 
جغرافية  خلريطة  وفقا  ال�شمالية  املناطق  يف  املدعمة  ال�شلع  بيع  مراكز 
حمددة وت�شهيال للمواطنني ل�شراء ال�شلع كل �شمن منطقته . ويعد املركز 
هو الثاين يف اإمارة دبي لي�شبح بذلك اإجمايل عدد الفروع 18 فرعا لبيع 

ال�شلع املدعمة على م�شتوى الدولة.
زايد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  اخل��وري  حاجي  حممد  �شعادة  واأك��د 
اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية - خالل اإفتتاحه املركز وال�شيد طارق اأحمد 
الواحدي الرئي�س التنفيذي باالإنابة ل�شركة اأغذية وال�شيد عادل علي الفهيم 

النائب االأول للرئي�س – ال�شوؤون املوؤ�ش�شية من �شركة اأغذية - ان التو�شع 
يف اخلريطة اجلغرافية ملراكز بيع ال�شلع املدعمة يف املناطق ال�شمالية ياأتي 
والذي  املوؤ�ش�شة  تنتهجه  الذي  للمواطنني  الغذائي  االأم��ن  ملفهوم  تطبيقا 
ووجود  الغذائية  ال�شلع  وف��رة  على ثالثة مرتكزات هي  يوؤ�ش�س  اأن  ينبغي 
متناول  يف  ال�شلع  اأ�شعار  تكون  واأن  دائ��م  ب�شكل  ال�شوق  يف  الغذائية  ال�شلع 
اجلميع. واأ�شار اإىل اأن املوؤ�ش�شة تعتزم يف امل�شتقبل القريب زيادة منافذ البيع 
واإي�شالها  دائ��رة اخلدمات  تو�شيع  بهدف  املدعمة  الغذائية  ال�شلع  لتوفري 
وقال  ال��دول��ة.  مناطق  جميع  يف  امل��واط��ن��ني  امل�شتفيدين  م��ن  ع��دد  الأك���ب 
اخلوري ان املبادرة تهدف اإىل توفري ال�شلع الغذائية االأ�شا�شية للمواطنني 
ال�شوق ت�شل  باأ�شعار خمف�شة عن  باأ�شعار مدعمة وذلك من خالل بيعها 
ال�شعر االأ�شلي للمنتج يف  اأقل من  25 باملائة  اإىل نحو  املنتجات  يف بع�س 

االأ�شواق املحلية. واأو�شح ان املواطنني كانوا عند بداية املبادرة ي�شتفيدون 
املوؤ�ش�شة  التي توفرها  امل��واد  اليوم عدد  من مادة واح��دة هي االأرز لي�شبح 
اأكر من 63 مادة اأ�شا�شية وذلك من خالل ال�شراكات اال�شرتاتيجية التي 
تهدف  التي  الوطنية  وامل�شانع  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  مع  املوؤ�ش�شة  اأقامتها 
بدورها اإىل دعم املنتج الوطني وعجلة االقت�شاد بالدولة. وتقوم املوؤ�ش�شة 
ببيع املواد وفق اآلية بيع موحدة تعتمد على تخ�شي�س الكميات لكل اأ�شرة 
ح�شب عدد اأفرادها .. وت�شهياًل على هذه االأ�شر فقد مت ا�شتحداث العمل 
اأي  من  الغذائية  امل��واد  من  ح�شته  ا�شتالم  للمواطن  ي�شمح  خا�س  بنظام 
مركز بيع تابع للموؤ�ش�شة بالدولة فلي�س من ال�شروري اأن يكون من نف�س 
ال�شلع  بيع  مراكز  ان  اىل  االإ�شارة  جتدر  بها.  املقيم  لالإمارة  التابع  املركز 
 741 األفاً   63 التعاونية يف دبي �شجلت نحو  االإحت��اد  املدعمة يف جمعية 

ت�شتقبلها  يومياً  اأ�شرة   354 اأ�شهر مبتو�شط حوايل   6 بيع خالل  عملية 
الغذائية املدعومة لهم عب  ال�شلع  املراكز يف خمتلف فروعها حيث توفر 
ال�شلع  قائمة  اأن  كما  دب���ي.  مدينة  مناطق  خمتلف  يف  منت�شرة  ف���روع   5
اال�شتهالكية املدعومة متوفرة يف منافذ بيع تعاونية االحتاد اخلم�شة وهي 
منها  وت�شتفيد  والعوير  واحلمرية  والب�شاء  والرا�شدية  �شقيم  اأم  ف��روع 
 63 اإم��ارة دبي وتت�شمن نحو  االأ�شر املواطنة القاطنة يف خمتلف مناطق 
�شنفاً من بينها اأغلب املواد الغذائية االأ�شا�شية التي ت�شتهلك ب�شكل يومي.

اأم  يف  اجلديد  املركز  اىل  الو�شول  يف  الراغبني  املواطنني  املوؤ�ش�شة  ودع��ت 
 ..  25.236748،55.371433  : التالية  االإحداثيات  اتباع  الرمول 
و�شرورة اإح�شار الهوية االإماراتية االأ�شلية وجواز ال�شفر وخال�شة القيد 

وذلك للت�شجيل الأول مرة.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يوجهان ر�شالة ن�شية �شخ�شية لل�شباب يف يومهم العاملي
•• دبي-وام: 

فاجاأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
اأبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ام�س  ال��دول��ة  يف  ال�شباب  امل�شلحة 
العربية  باللغتني  ن�شية  بر�شالة 
مبنا�شبة  للتهنئة  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ل�����ش��ب��اب ال����ذي 
ي�شادف 12 اأغ�شط�س من كل عام 
اليوم  مبنا�شبة   : ن�شها  يلي  فيما 
اأنتم   .. لكم  نقول  لل�شباب  العاملي 
امل�شتقبل .. وكل عام  االأم��ل واأنتم 
اأجل  ومن   .. اأعلى  بالوطن  واأنتم 
اأكر  وبدولتكم   .. اأق���وى  ال��وط��ن 

عزا وفخرا.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأط��ل��ق��ت معايل 
�شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي 
وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب من�شة 
اإل��ك��رتون��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى تقرير 

قيم  ل��ت��ع��زي��ز  وط��ن��ي��ة  ب���رام���ج   3
للرتبية  اإىل جانب منهج  ال�شباب 
وبرنامج  ل��ل�����ش��ب��اب  االأخ����الق����ي����ة 
وطني الإع��داد ال�شباب يف اخلدمة 
وطنيا  برناجما  و15  الع�شكرية 
الإع����داد ال��ق��ي��ادات ال�����ش��اب��ة ف�شال 
وف�شاء  ع����ل����وم  خم�����ت�����بات  ع�����ن 
لل�شباب  وطنية  واأج��ن��دة  لل�شباب 
 70 اأكر من  ي�شارك يف تنفيذها 
مبادرة   140 وت�����ش��م��ل  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تخدم ال�شباب. كما احتوت املن�شة 
ع���ل���ى ج���ه���ود ح���ك���وم���ة االإم��������ارات 
ومنها  ال�����ش��ب��اب  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  يف 
طوررّت  ال��ت��ي  ال�شبابية  احل��ل��ق��ات 
مع  للتفاعل  عاملية  من�شة  لتكون 
التابع  ال�شباب  وجمل�س  ال�شباب 
لل�شباب  ال��وزراء وجمال�س  ملجل�س 
لل�شباب يف  وزارة وجمال�س  يف كل 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ل��ل�����ش��ب��اب ح���ول العامل  وجم��ال�����س 
ال�شباب  ح���ول  وط��ن��ي��ة  وح������وارات 
ب��ه��م. وحتتوي  وخ���ل���وات خ��ا���ش��ة 
حول  تفا�شيل  على  اأي�شا  املن�شة 
اخلدمات االجتماعية حيث توفر 

وم��ل��خ�����س الإجن��������ازات االإم�������ارات 
وخطواتها  ال�������ش���ب���اب  مت���ك���ني  يف 
تفعيل  يف  و�شيا�شاتها  وب��راجم��ه��ا 
دور ال�شباب وذلك تزامنا مع اليوم 

العاملي لل�شباب .
ال���ت���ي ميكن  امل��ن�����ش��ة -  واح����ت����وت 
االط��������الع ع��ل��ي��ه��ا ع����ب ال����راب����ط 
http :iyd. االإل�������ك�������رتوين 

على   -  youth.gov.ae
معلومات حول اأول ت�شكيل وزاري 
ل��دول��ة االإم�����ارات يف ع���ام 1971 
�شاباً  وزي�����راً   13 ت�شمن  وال����ذي 
كل  يف  لل�شباب  التعليم  وخ��دم��ات 
امل��راح��ل ال��درا���ش��ي��ة داخ���ل وخارج 
الدولة  رئ��ي�����س  وب��ع��ث��ات  ال���دول���ة 
التعلم  فر�شة  لل�شباب  تتيح  التي 
جماناً يف اأعرق اجلامعات العاملية 
اأي�������ش���ا على  وا���ش��ت��م��ل��ت امل��ن�����ش��ة 
حقائق حول جهود دولة االإمارات 
اأن  بالعلم حيث  ال�شباب  يف تزويد 
موؤ�ش�شة   750 ل��دي��ه��ا  االإم�����ارات 
وتبلغ  ال�����ش��ب��اب  ت���خ���دم  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ن�شبة ال�شباب املتعلم 100 % .
واأع�����������دت االإم��������������ارات اأك��������ر من 

اأرا���ٍس جمانية  ل�شبابها  االإم���ارات 
تقدم  و�شناديق  لل�شباب  وم�شاكن 
م���ن���ح���اً ل�������زواج ال�������ش���ب���اب ورع���اي���ة 
داخل  واأ���ش��ره��م  لل�شباب  �شحية 
ال����دول����ة. وق���ال���ت معايل  وخ������ارج 
�شما امل��زروع��ي اأج��م��ل م��ف��اج��اأة يف 
�شباح اليوم العاملي لل�شباب ر�شالة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
ك��ل��م��ات ن��ف��خ��ر ب��ه��ا، وث��ق��ة حتمل 
ال�شباب م�شوؤولية هم باإذن اهلل يف 
حملها .. واأ�شافت �شكراً الأ�شحاب 
باإذن اهلل معكم �شنحقق  ال�شمو .. 
ن�شنع  وبقيادتكم  االأوىل،  امل��راك��ز 
القدوة،  اأن���ت���م  م�����ش��ت��ق��ب��ل،  اأف�����ش��ل 
وبقيادتكم خري االإمارات م�شتدام، 
من  �شكراً  دائ��م��اً،  م��رف��وع  ورا�شها 

�شباب االإمارات.
وتابعت معاليها اإن قيادة االإمارات 
�شنعت للعامل منوذجاً هو االأف�شل 
والتفاعل  ال�������ش���ب���اب،  مت���ك���ني  يف 
معهم، والثقة بقدراتهم، واالإجناز 
بروح ال�شباب، اأولوية �شيوخنا هي 

ا�شتغالل  على  وقدرتنا  �شعادتنا، 
اإمكانياتنا، اأولويتنا نحن اأن نخدم 
الكثري  اأعطانا  الوطن، وطن  هذا 
املزروعي  وق��ال��ت   . الكثري  لننجز 

الدولة حفظه اهلل، وريادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 

اأف�شل  ���ش��ن��ع��ت  االإم�������ارات  ق���ي���ادة 
�شباب، �شباب يتحلون بقيم والدنا 
زايد، وعطاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

اهلل واأخالق �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة.

و�شول جثامني �شهداء الإمارات اإىل اأر�ض الوطن
•• ابوظبي -وام:

الوطن  �شهداء  جثامني  ام�س  ظهر  باأبوظبي  البطني  مطار  اىل  و�شلت 
الزعابي،  �شالح  جا�شم  طيار  واملالزم/1  البلو�شي،  خليفة  اأحمد  النقيب 
والوكيل حممد �شعيد احل�شاين، والوكيل �شمري حممد مراد اأبوبكر.. على 
يرافقها عدد  والدفاع اجلوي  للقوات اجلوية  تابعة  منت طائرة ع�شكرية 

من �شباط و�شباط �شف القوات امل�شلحة.
اأر�س  ال�شهداء على  الع�شكرية اخلا�شة ال�شتقبال جثامني  املرا�شم  وجرت 

املطار حيث كان عدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة يف اال�شتقبال .
وكانت القيادة العامة للقوات امل�شلحة قد نعت ام�س جنودها البوا�شل الذين 
ا�شت�شهدوا اأثناء تاأديتهم ملهمتهم االعتيادية يف حمافظة �شبوة باليمن بعد 
ا�شطراريا  هبوطها  اإىل  اأدى  مما  فني  خللل  املروحية  طائرتهم  تعر�س 

وارتطامها باالأر�س.

موؤ�ش�شة املراأة العربية تنعي �شهداء الإمارات يف اليمن
•• باري�س-وام:

التابعة  والهيئات  ال��رواب��ط  وجميع  العربية  امل���راأة  موؤ�ش�شة  اأع��رب��ت 
اأحر التعازي اإىل دولة  بها داخل الوطن العربي وبلدان املهجر عن 
االإم��ارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�شعبا يف ا�شت�شهاد كوكبة 
قوات  امل�شاركني �شمن  البوا�شل  االأبطال  امل�شلحة  قواتها  رجال  من 
حممد  وق��ال  باليمن.  االأمل”  “اإعادة  عملية  يف  العربي  التحالف 
الدليمي االأمني العام ملوؤ�ش�شة املراأة العربية - يف ت�شريح ام�س- اإن 
الدماء الزكية التي �شالت على اأر�س اليمن العزيزة ج�شدت تالحم 
العربية  االأم��ة  ال��دف��اع عن ق�شايا  وا�شتب�شالهم يف  االإم���ارات  رج��ال 
حيثما تطلب ذلك الواجب درءاً لالأخطار التي تهدد االأمن القومي 
�شد  وم�شتقبلها  حا�شرها  يف  االأم���ة  حيا�س  ع��ن  ال���ذود  يف  العربي 
الع�شابات وجماعات االرهاب التي ال تريد لليمن وال لالأمة العربية 

خريا الأنها ا�شبحت اأدوات بيد القوى الطامعة لتنفيذ خمطط الهيمنة وال�شيطرة على مقدرات البلدان العربية.
ووجه الدليمي يف ختام ت�شريحه حتية تقدير واعتزاز اىل ذوي ال�شهداء االأكرمني الذين قدموا ارواحهم الزكية فداء 

لنداء الوطن مت�شرعا اىل اهلل العلي القدير ان ينزلهم منازل ال�شهداء وال�شديقني يف جنات اخللد.

تطبيق منظومة اخلدمات الذكية يف اإقامة عجمان
•• عجمان-وام: 

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ب������داأت 
بتطبيق  عجمان  االأجانب  و�شوؤون 
الذكية لقطاع  منظومة اخلدمات 
التي  واملنافذ  واالإق��ام��ة  اجلن�شية 
موخراً  الداخلية  وزارة  اأطلقتها 
ت���دري���ج���ي ح���ي���ث ميكن  وب�������ش���ك���ل 
البدء  الطباعة  ومكاتب  ل��الأف��راد 
ال����ف����وري ب���اال����ش���ت���ف���ادة م����ن هذه 
تاأتي  وال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  �شمن 
ب��ت��ق��دمي خدمات  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
توجهات  م���ع  وت���ت���واف���ق  ري����ادي����ة، 
ت�شريع  يف  االحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة 
لروؤية  الوطنية  االأج��ن��دة  حتقيق 
اأطلقت  اأن  منذ   2021 االإم���ارات 
وعملت  احل���ك���وم���ي���ة.  امل�������ش���رع���ات 
باملنظومة  التعريف  على  االدارة 
اجل���دي���دة مل��ك��ات��ب ال��ط��ب��اع��ة عب 
ان�شيابية  ل�����ش��م��ان  ه��دف��ت  ور�����س 
ت��ط��ب��ي��ق احل����زم����ة اجل����دي����دة مع 
االإدارة  مل��وظ��ف��ي  مكثفة  ت��دري��ب��ات 
امل��ن��ظ��وم��ة اجلديدة  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
الطلبات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وط������رق 
االلكرتونية بالتن�شيق مع �شركة » 
حتالف االإمارات للحلول التقنية« 
ل�شمان ان�شيابية تقدمي اخلدمات 

ب�شكل �شل�س وبطريقة ذكية.
ويتطلب االن على املتعاملني الكرام 
البوابات  يف  ح�شاب  باإن�شاء  ال��ب��دء 
اجلن�شية  خل��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
من  لتمكينهم  واملنافذ،  واالإق��ام��ة 
مكاتب  طريق  عن  طلباتهم  اإدراج 
الطباعة امل�شجلة يف نظام اخلدمات 
االإلكرتوين:  امل��وق��ع  ع��ب  ال��ذك��ي��ة 
https:echannels.moi.
حممد  العميد  واأك���د   gov.ae

االإقامة  عام  مدير  علوان  عبداهلل 
االأج��ان��ب عجمان حر�س  و���ش��وؤون 
االرتقاء  ع��ل��ى  ال�شرطية  ال��ق��ي��ادة 
باملتعاملني  ال���ع���ن���اي���ة  مب���ف���ه���وم 
ال�شعادة  اإىل  ال��ر���ش��ا  حتقيق  م��ن 
تكثيف  ا����ش���ت���وج���ب  ال������ذي  االأم�������ر 
تطوير  منظومة  لتطبيق  اجلهود 
اإلكرتونية متكاملة بهدف ت�شهيل 
االإج�������راءات ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني عب 
اجلن�شية  ق��ط��اع  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
للمتعاملني  وامل���ن���اف���ذ  واالإق����ام����ة 
مراكز  مل��راج��ع��ت��ه��م  احل���اج���ة  دون 
املتعمق  االإدراك  باب  اخلدمة، من 
ال���وق���ت واجلهد  ت���وف���ري  الأه��م��ي��ة 
�شعادتهم  لتحقيق  املتعاملني  على 
وقال  ال��داخ��ل��ي��ة.  وزارة  ب��خ��دم��ات 
املمار�شات  اأح���دث  ت�شخري  مت  اإن���ه 
االبتكارية لتح�شني جودة اخلدمات 
املقدمة للمتعاملني الذين ميثلون 
اأطياف املجتمع، حيث ت�شهم  كافة 
م��ن��ظ��وم��ة اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة يف 
خالل  من  املتعامل  رحلة  حت�شني 
اخلدمات  اإجن�����از  زم���ن  تخفي�س 
االن���ت���ظ���ار يف حال  زم����ن  واإل����غ����اء 
ت����ق����دمي ال���ط���ل���ب���ات ع�����ب م���راك���ز 
ي�����ش��ه��م يف حتقيق  اخل���دم���ة، مم���ا 
ال�شعادة والرخاء للمتعاملني، هذا 
اخلدمات  منظومة  اأن  عن  ف�شاًل 

الذكية تدعم حتقيق هدف حكومة 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
بن�شبة  امل��راج��ع��ني  ع���دد  تخفي�س 

.2018 عام  بحلول  باملائة   80
قائاًل:  ع���ل���وان  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ش����اف 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ان��ت��ه��ت 
و�����ش����وؤون االأج����ان����ب ع��ج��م��ان من 
جت��ه��ي��ز ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات اإط����الق 
اخل��������دم��������ات ال�����ذك�����ي�����ة ل���ت���وف���ري 
للمتعاملني  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  جت���رب���ة 
ال����ط����ال����ب����ني خل�����دم�����ات اأذون����������ات 
م��ن �شمنها  واالإق����ام����ة،  ال���دخ���ول 
مل�شتخدمي  تدريبية  ور���س  تنفيذ 
واملنافذ  واالإق��ام��ة  اجلن�شية  نظام 
قدرتهم  ل��رف��ع  الطباعة  ومكاتب 
على تلبية طلبات املتعاملني باأعلى 
واالعتمادية  ال��ك��ف��اءة  م�����ش��ت��وي��ات 
ال�شعادة  خ��دم��ات حت��ق��ق  وت��ق��دمي 
وكانت  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني.  وال�����رخ�����اء 
ب����االإدارات  ممثلة  الداخلية  وزارة 
االأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 

منظومة  اط���ل���ق���ت  ق����د  ب���ال���دول���ة 
الذكية  اخل����دم����ات  م����ن  ج����دي����دة 
ل����ق����ط����اع   E-channels
ت�شمل  واملنافذ  واالإقامة  اجلن�شية 
ب�شعار  واالإقامة  التاأ�شرية  خدمات 
م�شتقبلية  ب��روؤي��ة  ذك��ي��ة..  خدمات 
اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ح���اج���ة  دون  م���ن 
املنت�شرة  اخلدمة  مراكز  مراجعة 
يف الدولة يف خطوة ريادية ت�شمن 
���ش��رع��ة ودق�����ة اإج���������راءات اإ����ش���دار 
اأذونات الدخول واالإقامة.   وعملت 
�شركة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة  ال���������وزارة 
التقنية  للحلول  االإم��ارات  حتالف 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ن����ظ����ام اخل����دم����ات 
للجن�شية  وال��ذك��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
التقدمي  ي��ت��ي��ح  وال����ذي  واالإق���ام���ة 
واالإقامة  اجلن�شية  خ��دم��ات  على 
وبخطوات  وي�����ش��ر  ���ش��ه��ول��ة  ب��ك��ل 
من  وذل����ك  للم�شتخدم،  وا���ش��ح��ة 
املعايري  اأف�������ش���ل  ت��ط��ب��ي��ق  خ�����الل 

العاملية يف هذا املجال.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة ال�شارقة ت�شتعد للم�شاركة يف جائزة وزير الداخلية للتميز

•• ال�صارقة -وام: 

اجتماعا  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  العميد  تراأ�س 
ملناق�شة م�شتوى ا�شتعداد فرق التميز املوؤ�ش�شي وال�شرطي يف ملفات التميز.

وح�شره  القيادة  مقر  يف  �شيف  حميد  بقاعة  عقد  ال��ذي   - االجتماع  ياأتي 
العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب القائد العام وروؤ�شاء فرق اجلوائز- 
يف اإطار ا�شتعداد القيادة للم�شاركة يف جائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها 
الرابعة.. حيث ناق�س درجة اجلاهزية للم�شاركة يف اجلائزة مبختلف الفئات 

املوؤ�ش�شية وال�شرطية والوظيفية.
الب�شرية  بكافة مواردها  التميز  لفرق  القيادة  ال�شام�شي دعم  العميد  واأكد 

اإميانا  اجل��ائ��زة  مناف�شات  يف  امل�����ش��رف��ة  ب��ال�����ش��ورة  متثيلها  ب��ه��دف  وامل���ادي���ة 
ون�شر  القدرات  وحتفيز  املعنويات  رفع  يف  الفاعل  ودوره��ا  اجلائزة  باأهمية 
روح التناف�س واإذكاء روح املبادرات الفاعلة بغية النهو�س بالعمل وامل�شاهمة 
والتميز على م�شتوى  اجل��ودة  اأف�شل معايري  اإىل  به  واالرتقاء  يف تطويره 

القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
ووجه قائد عام �شرطة ال�شارقة ب�شرورة العمل اجلاد لتحقيق غايات التميز 
.. معربا عن ثقته الكبرية بكل اأع�شاء فرق العمل واإمكاناتهم وقدراتهم يف 
حتقيق االأهداف املن�شودة موؤكدا اأهمية العمل بروح الفريق والتحلي بقيم 
وزارة الداخلية التي حتث على ال�شفافية وال�شدق وت�شجع على االإبداع يف 

العمل ملا لدورها يف االرتقاء بالعمل ال�شرطي اإىل اأعلى امل�شتويات.

تك��رمي م��واطن اأن��قذ �ش�ائ�حني �ش�الاّ 
ط�ريقهما  يف ال��شحراء

•• ال�صارقة-وام:

ك��رم��ت ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة م��واط��ن��ا ان��ق��ذ ���ش��ائ��ح��ني اأوروب���ي���ني �شال 
طريقهما يف �شحراء الو�شطى بال�شارقة.

واكد العميد �شيف الزري ال�شام�شي، قائد عام �شرطة ال�شارقة خالل 
تكرميه املواطن على را�شد الكتبي على اهمية دور اأفراد املجتمع يف 
حتقيق ر�شالة االأمن وتوفري الطماأنينة للجميع، وال�شعي اىل مد يد 
العون لكل حمتاج . وكان ال�شائحان �شال طريقهما يف و�شط �شحراء 

التعب،  انهكهما  حيث  واحل��وي��ة،  الرفيعة  ب��ني  الو�شطى،  املنطقة 
ال�شديد؛  والعط�س  احل��راري  االنهاك  نتيجة  الهالك  على  و�شارفا 
من  اخل���روج  على  وم�شاعدتهما  باإ�شعافهما  فقام  بهما،  اأمل  ال��ذي 
هذه املحنة وا�شت�شافهما يف منزله مما كان له ابلغ االأثر يف حتقيق 

االإيجابية وبيان كرم ال�شيافة، واالأ�شالة االماراتية .
وعب الكتبي عن �شعادته بهذا التكرمي منوها اىل ان ما قام به من 
وع��ادات جمتمع  تقاليد  ال��ذي متليه  الواجب  عمل يعد من �شميم 

االإمارات .

 

�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

�لعني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

�ل�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

�ل�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

�لعني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

�ل�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�شد يعتمد ال�شرتاتيجية اجلديدة لتطوير اإجراءات تراخي�ض البناء يف دبي
•• دبي -وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« 
اال�شرتاتيجية اجلديدة لتطوير 
اإجراءات اإ�شدار تراخي�س البناء 
�شمان  ب����ه����دف  وذل�������ك  دب�����ي  يف 
���ش��رع��ة اإجن������از اخل����دم����ات لدى 
وتطوير  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ك��اف��ة 
ال���ن���ظ���م وامل���ت���ط���ل���ب���ات ال���ت���ي من 
اأمام  االإج�����راءات  ت�شهيل  �شاأنها 
وتعزيز  واملتعاملني  امل�شتثمرين 
موؤ�شرات  يف  االإم������ارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

التناف�شية العاملية.
اجلديدة  اال�شرتاتيجية  وتهدف 
قبل  م����ن  اإع�����داده�����ا  مت  ال���ت���ي   -
جلنة تطوير اإج��راءات تراخي�س 
اإىل دعم وتعزيز  البناء يف دبي - 
املكانة املرموقة التي حتتلها دبي 
كواحدة من املدن التي ين�شط بها 
البناء والت�شييد وي�شطلع  قطاع 
مكونا  ب���و����ش���ف���ه  م����ه����م  ب���������دور 
م��ك��ون��ات منظومة  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
ت�شع  كما  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
عينيها  ن�����ش��ب  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
حتقيق اال�شتجابة املثلى ملتطلبات 

موا�شلة  على  يعمل  حمفز  مناخ 
التي  اال�شتثمارية  البيئة  تعزيز 

ت�شتهر بها دبي.
اإعداد  �شبقت  التي  ال��ف��رتة  وع��ن 
الهاجري  اأ���ش��ار  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  ت�شكيلها  منذ  اللجنة  اأن  اإىل 
ع����ددا  ع���ق���دت   2017 ف����باي����ر 
م��ن االج��ت��م��اع��ات وور�����س العمل 
واللقاءات مع املعنيني مت خاللها 
التفا�شيل  خم��ت��ل��ف  م��ن��اق�����ش��ة 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ع���م���ل���ي���ة ا����ش���ت���خ���راج 
كافة  م�����ع  ال����ب����ن����اء  ت����راخ����ي���������س 
ال�شلة  ذات  واالأط�����راف  اجل��ه��ات 
بت�شكيل  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت  ك��م��ا   ..
اأرب��ع��ة ف��رق عمل الإج���راء بحوث 
ودرا�شات مف�شلة عن مو�شوعات 
االأول  الفريق  ي��ق��وم  بحيث  ع��دة 
اجلديدة  البناء  الئحة  بتطوير 
اع���ت���م���ادا ع��ل��ى جم��م��وع��ة كبرية 
املتغريات التي مت ح�شرها بعناية 
وبعد اال�شتماع اإىل اآراء املتعاملني 
���ش��واء م��ن ���ش��رك��ات امل���ق���اوالت اأو 

املكاتب اال�شت�شارية.
واخ������ت�������������س ال������ف������ري������ق ال�����ث�����اين 
اال�شت�شارية  امل��ك��ات��ب  برتخي�س 
و�شركات املقاوالت بناء على باقة 
واملوا�شفات  املعايري  م��ن  وا�شعة 
التي ت�شمن مراعاة هذه اجلهات 

والت�شييد.
اأهمية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�����ويل 
ك�����ب�����رية ل����ل����ت����ط����وي����ر ال����رق����م����ي 
واالإل�����ك�����رتوين ل��ع��م��ل��ي��ة اإ����ش���دار 
ملواكبة عملية  وذلك  الرتاخي�س 
ال��ت��ح��ول ال���ذك���ي ال�����ش��ام��ل��ة التي 
واجلهات  الهيئات  كافة  تنفذها 
�شيتم  ل��ذا  دب��ي  حلكومة  التابعة 
االأنظمة  م��ن  ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة 
الذكية وااللكرتونية لبناء نظام 
مركزي موحد لتقدمي اخلدمات 
نافذة موحدة  الذكية من خالل 
ب���ح���ي���ث ميكن  ال����ه����ات����ف  وم�������ن 
اال�شت�شاريني   « ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
واملطورين  وامل����الك  وامل��ق��اول��ني 
والتعرف  معامالتهم  متابعة   «
ع��ل��ى م���راح���ل ال��رتخ��ي�����س ودفع 
وحجز  وال���ت���اأم���ي���ن���ات  ال����ر�����ش����وم 
امل���واع���ي���د وت��ن��ف��ي��ذه��ا واالط�����الع 
على االنظمة والقوانني وتقدمي 
»نظام  مع  ربطه  ويتم  اخلدمات 
دبي«  اإم����ارة  يف  ال��ب��ن��اء  تراخي�س 
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لي�شتوعب  ت��ط��وي��ره  يتم  وال���ذي 
املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  متطلبات 

بعملية الرتخي�س يف دبي.
اإجراءات  تطوير  جلنة  اأن  يذكر 

م�شرية  م���ن  ال���ق���ادم���ة  امل���رح���ل���ة 
ي�شتوجب  مبا  العقارية  التنمية 
الت�شريعية  االأط���������ر  ت���ط���وي���ر 
وتعتمد  ل��ل��ق��ط��اع.   والت�شغيلية 
ثالثة  ع���ل���ى  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
بتطوير  ت���ب���داأ  رئ��ي�����ش��ة  حم�����اور 
ا�شتخراج  اإج����������راءات  وت��ي�����ش��ري 
تراخي�س البناء ومن ثم توحيد 
فيما  واال�����ش����رتاط����ات  االأن���ظ���م���ة 
واالأخرية  الثالثة  املرحلة  تتمثل 
م��وح��دة ميكن  ت��وف��ري من�شة  يف 
من خاللها اإجناز كافة اإجراءات 
دبي  يف  البناء  تراخي�س  واأع��م��ال 
الثالثة  امل����ح����اور  مت��ث��ل  ب��ح��ي��ث 
ب�شكل  ت�شمن  متكاملة  منظومة 
فعال ت�شريع وترية عملية اإ�شدار 

الرتاخي�س بكافة مراحلها.
املهند�س  اأك����د  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
مدير  م�شاعد  ال��ه��اج��ري  داوود 
الهند�شة  لقطاع  دب��ي  بلدية  ع��ام 
تطوير  جلنة  رئي�س  والتخطيط 
اإجراءات تراخي�س البناء يف دبي 
اأن اال�شرتاتيجية اجلديدة تعك�س 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اإىل  الهادفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
وقتهم  وتوفري  املتعاملني  اإ�شعاد 
وج���ه���ده���م وذل������ك و�����ش����وال اإىل 
الغر�س االأ�شمى واملتمثل يف خلق 

اخلطوات اخلم�س املحورية وذلك 
يف حال مت ا�شتيفاء جميع �شروط 
وم��ت��ط��ل��ب��ات اخل���ط���وة م���ن قبل 
هذه  وتعد  وامل��ق��اول.  اال�شت�شاري 
قيا�شيا  زم��ن��ا  ال��ق�����ش��رية  ال��ف��رتة 
الرتاخي�س  اإج��������راءات  الإجن������از 
مميزة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  ي�شهم 
الذي  ال��ه��دف  وه���و  للمتعاملني 
تعمل على حتقيقه جلنة تطوير 
البناء  اأعمال  اإج��راءات تراخي�س 

يف اإمارة دبي.
وب���غ���ي���ة اإع����������داد جم���م���وع���ة من 
االإجراءات املت�شقة لتكون حمورا 
املرحلة  يف  ال��رتخ��ي�����س  لعملية 
الوقت  يف  اللجنة  تعمل  القادمة 
احل���ايل ع��ل��ى اإع����داد الئ��ح��ة بناء 
ت�شكل من  دب���ي  م��وح��دة الإم�����ارة 
ت�����ش��م��ه م���ن معايري  م���ا  خ����الل 
م��ت��ط��ورة م��رج��ع��ا ���ش��ام��ال لكافة 
اللجنة  ���ش��ت��ق��وم  ك��م��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ب��ت�����ش��ج��ي��ل �����ش����رك����ات امل����ق����اوالت 
بعد  وذل��ك  اال�شت�شارية  واملكاتب 
عقد  املا�شية  املرحلة  �شهدت  اأن 
من  ممثلني  �شم  مو�شع  اجتماع 
ملناق�شة  املعنية  االأط�����راف  ك��اف��ة 
اجلديدة  اال�شرتاتيجية  مالمح 
وم���ا حت��م��ل��ه م���ن ف���وائ���د عديدة 
البناء  قطاع  يف  العاملني  لكافة 

ومتطلباته  الرتخي�س  ل�شروط 
الثالث  العمل  فريق  يركز  فيما 
للتعرف  البناء  مواد  اختيار  على 
على موا�شفاتها الفنية ودرا�شتها 
مطابقتها  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  ب���دق���ة 
ل��ل��م��ع��اي��ري ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة وم����ن ثم 
موافقتها  حال  بت�شجليها  القيام 
ي��ق��وم فريق  ل��ل�����ش��روط يف ح���ني 
ال��ع��م��ل ال��راب��ع ب��درا���ش��ة وحتليل 
تكنولوجيا  ����ش���رك���ات  ع����ط����اءات 
املعلومات املقدمة لتطوير النظام 

االإلكرتوين املزمع اإطالقه. 
من  االأول  امل������ح������ور  وي������ه������دف 
اال�شرتاتيجية اإىل تقلي�س الوقت 
الرتاخي�س  ال�شتخراج  امل�شتغرق 
وذلك من خالل ابتكار جمموعة 
جديدة من االإج��راءات الخت�شار 
ودجمها  امل���ط���ل���وب���ة  اخل�����ط�����وات 
ب�شكل اأكر فعالية لتقليل الوقت 
باخت�شار  اللجنة  قامت  وبالفعل 
خطوات  خم�س  اإىل  االإج������راءات 
ف���ق���ط ت��ن��ف��ذ خ���الل���ه���ا ال����دوائ����ر 
عملية  يف  امل�����ش��ارك��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اإ����ش���دار ت��راخ��ي�����س ال��ب��ن��اء كافة 
موحدة  ب��ف��رق  التفتي�شية  امل��ه��ام 
املعنية  ال���دوائ���ر  جميع  وت��ل��ت��زم  
بالرد على كافة الطلبات املقدمة 
خالل ثالثة اأيام لكل خطوة من 

اإمارة  يف  البناء  اأعمال  تراخي�س 
العام  مطلع  يف  ت�شكليها  مت  دب��ي 
م�شتوى  رف�����ع  ب���ه���دف  اجل�������اري 
ر�����ش����ا امل���ت���ع���ام���ل���ني م�����ن خ����الل 
تقدمي خدمات متميزة يف جمال 
و�شمان  البناء  اأعمال  تراخي�س 
املتعلقة  اخل��دم��ات  اإجن���از  �شرعة 
البناء  اأعمال  تراخي�س  باإ�شدار 
وتعزيز  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ل����دى 
التقارير  يف  االإم�������ارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

الدولية املعنية بهذا املجال.
وت�����ش��م جل��ن��ة ت��ط��وي��ر اإج�����راءات 
اإمارة  يف  البناء  اأعمال  تراخي�س 
دبي  بلدية  لكل من  دبي ممثلني 
وهيئة الطرق واملوا�شالت وهيئة 
كهرباء ومياه دبي ودائرة التنمية 
االقت�شادية وهيئة دبي للطريان 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة  امل���دين 
ب���دب���ي وم���وؤ����ش�������ش���ة دبي  امل������دين 
و�شركة  احلكومية  لال�شتثمارات 
مرا�س القاب�شة و�شركة جمموعة 
»جمموعة  لالت�شاالت  االإم��ارات 
ات���������ش����االت« و����ش���رك���ة االإم��������ارات 
لالت�شاالت املتكاملة »دو« ومركز 
دبي  و�شلطة  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب���ي 
وموؤ�ش�شة  االإبداعية  للمجمعات 
واملنطقة  واجل�����م�����ارك  امل����وان����ئ 

احلرة »تراخي�س«.

ال�شيباين : ذكرى زايد �شتبقى را�شخة يف الوجدان 
•• دبي-وام:

العام  االأم��ني  ال�شيباين  عبدالرحمن  �شعادة عبداهلل  اأكد 
للمجل�س التنفيذي الإمارة دبي اأن ذكرى املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه �شتبقى را�شخة 
يف وجدان كل من يعي�س على اأر�س دولة االإمارات �شغريا 
اأو كبريا مواطنا اأو مقيما . جاء ذلك يف ت�شريح مبنا�شبة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع��الن 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« عام 2018 يف دولة االإمارات 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  باملغفور  احتفاء  زاي��د  عام 
على  ع��ام   100 م���رور  مبنا�شبة  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان 
وقال  واإجنازاتها.  احتادها  وباين  الدولة  موؤ�ش�س  ميالد 
ال�شيباين اإن املغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل كان ومازال 
واحلب  باحلنان  ينبع  ونهر  الكثري  منها  نتعلم  مدر�شة 
واخلري بهدف حتقيق ال�شعادة والتنمية ورفاهية ال�شعوب 

ا�شتاأثرت  ال��ت��ي  والنوعية  ال��ك��ب��رية  امل��ك��ان��ة  م��ن  ع��زز  مم��ا 
املعا�شر.  العامل  خريطة  على  ه��ذا  يومنا  يف  الدولة  بها 
اأ�شتذكر م�شرية  زايد اخلري  اأحت��دث عن  واأ�شاف عندما 
واإجنازات عظيمة ر�شخت تاريخ دولتنا وهي مبثابة و�شام 
اهتمام  يقت�شر  فلم  كافة  الوطن  اأبناء  �شدر  على  �شرف 
ال�����ش��ي��خ زاي����د رح��م��ه اهلل ع��ل��ى ب��ن��اء اإن�����ش��ان ه���ذا الوطن 
تاأ�شي�س  خ��الل  من  امل�شتقبل  حتديات  ملواجهة  واإع���داده 
والرتابط  والوئام  املحبة  ت�شوده  متما�شك  قوي  جمتمع 
بل جتاوزه ليحيط باهتمامه جميع اأبناء االأمتني العربية 
واالإ�شالمية .  وقال ال�شيباين يف ختام ت�شريحه �شتظل 
العطرة خالدة يف نفو�شنا  زاي��د رحمه اهلل  ال�شيخ  ذك��رى 
ما حيينا و�شنعمل على ت�شخري وتوفري االإمكانيات كافة 
لتبقى  اخل��ري  باأعمال  احلافلة  احلكمة  م�شرية  الإك��م��ال 
دولتنا منوذجا لكل من يفكر يف بناء احتاد قوي تتوفر به 

كل مقومات القوة والعزة الأبناء �شعبه واأمته العربية.

هزاع بن زايد : ال�شباب الأكرث قدرة على بناء م�شتقبل خال من العنف واحلروب
•• اأبوظبي -وام:

ق���ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب��ن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي اإن �شباب 
وحققوا  ال��ف��ارق  �شنعوا  االإم����ارات 
االإجن����از يف ك��ل امل�����ش��وؤول��ي��ات التي 
ت��ول��وه��ا وك���ان���وا دوم�����ا ع��ل��ى قدر 
القيادة  فيهم  و�شعتها  التي  الثقة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

و�شنع امل�شتقبل .
الرعاية  ه���ذه  “ اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 
نف�شها  امل��ب��ادئ  على  بناء  م�شتمرة 
وه��و م��ا ن���راه يف االه��ت��م��ام الكبري 
الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان لل�شباب  زاي��د  حممد بن 
ودعمه  ثقته  يجدد  اليوم  هو  وه��ا 
ل��ب��ن��اة امل�����ش��ت��ق��ب��ل .. ف��ال�����ش��ب��اب يف 
واإيجابية  اإب����داع  ط��اق��ة  االإم�����ارات 
ولهم الدعم غري املحدود والفر�س 

الكاملة للنهو�س بالوطن “.
نحتاج  اأن����ن����ا   “ ����ش���م���وه  واع����ت����ب 
هذا  ����ش���ع���ار  حت���وي���ل  اإىل  ج��م��ي��ع��ا 
 “ ال�شالم  ي�شنع  “ ال�شباب  العام 
اإىل واق����ع ع���ب م��ن��ح ال�����ش��ب��اب كل 
وتطلعاته  اأحالمه  ليحقق  الدعم 
العنف  م������ن  خ�������ال  ع�������امل  ن����ح����و 
هم  فال�شباب  وامل��اآ���ش��ي،  واحل���روب 

للقوات امل�شلحة .
واأ�شاف �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  نهيان  اآل 
االأمم  اأط���ل���ق���ت���ه  ال������ذي  ل��ل�����ش��ب��اب 
املتحدة منذ عام 1999 ويقام هذا 
العام حتت �شعار “ ال�شباب ي�شنع 
ميتلكون  ال�����ش��ب��اب  اإن   “ ال�����ش��الم 
القيادة والريادة متى  القدرة على 
الالزمة  واملهارات  بالعلم  ت�شلحوا 
ال��ف��ر���س لتحقيق  وم��ن��ح��وا ك��ام��ل 

طاقاتهم .
واأكد �شموه اأن االإمارات اأولت منذ 
قيام الدولة على يد الراحل الكبري 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
اآل النهيان “ رحمه اهلل “ ال�شباب 
كل الرعاية واالهتمام اإدراكا منها 
به  ينه�س  ال��ذي  للدور اجلوهري 
ال�شباب يف م�شرية التنمية والبناء 

الفو�شى  ث��م��ن  ت��دف��ع  ف��ئ��ة  اأك����ر 
الظالمية  واالأج���ن���دات  واخل����راب 
والتخريبية، وهم االأكر ا�شتعدادا 
احل�شاري  ال��ب��ن��اء  يف  للم�شاهمة 
وبناء االأفق التنويري متى توفرت 

لهم الفر�س لذلك.

عبداهلل بن حميد القا�شمي : عام زايد منا�شبة وطنية لالحتفاء مبدر�شة القائد املوؤ�ش�ض

العاملي ال�شبابي  العطاء  مهرجان  العطاء” تطلق  “زايد 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شاحب  مكتب  رئي�س  القا�شمي  عبداهلل  بن  حميد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  اأك��د 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأهمية مبادرة �شاحب  راأ�س اخليمة  ال�شمو حاكم 
2018 عام زايد  اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« باأن يكون عام  زايد 
احتفاء مبرور 100 عام على ميالد القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان واإبراز دوره رحمه اهلل يف تاأ�شي�س وبناء دولة االإمارات 

بجانب اإجنازاته املحلية والعاملية.
وقال ال�شيخ عبداهلل بن حميد القا�شمي يف ت�شريح بهذه املنا�شبة الوطنية 
اإن ما نتمتع به اليوم من رفاهية ورخاء وا�شتقرار وما يعي�شه �شعب االإمارات 
اإال جت�شيد واقعي حللم املغفور له ال�شيخ زاي��د بن  اأم��ن واأم��ان ما هو  من 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأدرك بب�شريته الثاقبة فهو موؤ�ش�س 
قبل  االإن�����ش��ان  بناء  على  فيها  حر�س  التي  النه�شة  و�شانع  االحت���اد  دول��ة 

مالمح  ر�شم  على  ق��ادرة  الوطنية  والعقول  ال�شواعد  اأم�شت  حتى  البنيان 
امل�شتقبل بعد اأن ا�شتطاعت حتمل امل�شوؤولية ودفع عجلة التنمية مبا يتواكب 

مع التطور العاملي .
واأ�شاف اإن االأيادي البي�شاء لل�شيخ زايد واإجنازاته املدونة يف ر�شيد الوطن 
فكره  املتعاقبة  االأج��ي��ال  وتلقني  ال��ب��اين  للقائد  اجلميل  رد  علينا  تفر�س 
وهو  الوطن  �شباب  واإدراك  وعي  يف  بها  اآم��ن  التي  القيم  وتر�شيخ  ومبادئه 
الذي ا�شتطاع بف�شل اهلل وتوفيقه ثم بارادة قوية مل تدخر و�شعا يف توفري 

جميع �شبل الراحة والرفاهية الأبنائه �شعب االإمارات.
ال�شيخ  ال��راح��ل  ال��وال��د  اأن  اإىل  القا�شمي  ب��ن حميد  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  واأ���ش��ار 
زايد رحمه اهلل كان ال يتاأخر يف تقدمي العون وامل�شاعدة وم��وؤازرة ال�شقيق 
وال�شيا�شية واالجتماعية  االقت�شادية  وال�شديق يف خمتلف مناحي احلياة 
واال�شالمية  العربية  ال��دول  كافة  اإىل  البي�شاء  اأي��ادي��ه  امتدت  ال��ذي  فهو 

وحتى الدول ال�شديقة .

•• اأبوظبي -وام:

العاملي  ال�شبابي  العطاء  “ مهرجان  اإط��الق  العطاء عن  اأعلنت مبادرة زايد 
ال���ذي ي�شادف  لل�شباب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت  م��ع  “ ت��زام��ن��ا 
التي تعد االأوىل من   - اخلطوة  هذه  وتهدف  عام.  كل  من  اأغ�شط�س   12
ال�شباب  يف  االإن�شاين  والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�شيخ  اإىل   - نوعها 
االإمارات  ل�شباب  ال��ري��ادي  ال��دور  اإب��راز  العامل ف�شال عن  دول  من خمتلف 
العرق  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  عن  النظر  بغ�س  االإن�شاين  العطاء  جم��االت  يف 
اإط��ار حملة  يف  العاملي  ال�شبابي  العطاء  اإط��الق مهرجان  وياأتي  الديانة.  اأو 
العطاء املليونية التي تقام حتت �شعار” العطاء �شعادة “ ومببادرة م�شرتكة 
مع موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة وغري ربحية حمليا وعامليا يف منوذج مميز 
لل�شراكة يف جماالت العمل االن�شاين وذلك ا�شتجابة ملبادرة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” باأن يكون عام 

العطاء. زايد  ملبادرات  وا�شتكماال  للخري  عاما   2017
وقال الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س 
العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  اإن  والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع  االإم���ارات  برنامج 
يف  ت�شهم  مبتكرة  م��ب��ادرات  تبني  على   2000 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ  حتر�س 
الروح  م��ع  ان�شجاما  االن�����ش��اين  وال��ع��ط��اء  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�شيخ 
ثراه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور  االن�شانية 
وامتدادا جل�شور اخلري والعطاء الأبناء االم��ارات الذين نهجوا نهجه يف   “
ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  حتت  العاملي  والعطاء  االإن�شاين  العمل  جم��االت 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .
واأكد ال�شامري اأن ثقافة العطاء مرت�شخة يف اأبناء “ زايد اخلري “ من خالل 
تبني مبادرات تطوعية واإن�شانية غري م�شبوقة يف خمتلف املجاالت ال�شحية 
والتعليمية والثقافية واملجتمعية . م�شريا اإىل اأن ال�شباب من متطوعي مبادرة 
زايد العطاء ا�شتطاعوا اإجناز 6 ماليني �شاعة تطوع اأ�شهمت ب�شكل فعال يف 
منوذجا  وقدموا  وعامليا  حمليا  واالإن�شاين  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�شيخ 
العطاء  مهرجان  اأن  اإىل  ولفت   . التطوعي  العمل  جم��االت  يف  ب��ه  يحتذى 
العاملي - الذي ياأتي تزامنا مع املهام االن�شانية لبعثة العطاء لزايد اخلري يف 
حمطتها احلالية يف ال�شومال - يقدم من�شة مبتكرة لل�شباب لطرح اأفكارهم 
اإ�شافة  يف  واالإن�شاين  التطوعي  العمل  جم��االت  يف  م�شاريعهم  وا�شتعرا�س 
جديدة الإجنازات مبادرة زايد العطاء والتي قدمت للب�شرية منوذجا مميزا 
املوؤ�ش�شات  به من قبل  االن�شاين يحتذى  والعطاء  التطوعي  للعمل  ومبتكر 
احلكومية واخلا�شة حمليا وعامليا . ونوه ال�شامري اإىل اأن املهرجان �شي�شهد 
جماالت  يف  وم�شاريعهم  اأفكارهم  ال�شتعرا�س  ال�شباب  من  املئات  م�شاركة 
العمل التطوعي والإن�شاين من خالل اأربعة حماور اأ�شا�شية “ اأفكار وقدرات 
وتطوع وعطاء “ . الفتا اإىل اأنه �شيتم تنظيم مهرجان العطاء ال�شبابي ب�شكل 
دوري يف العديد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة تزامنا مع املهام االن�شانية 

لبعثة العطاء لزايد اخلري يف خمتلف دول العامل.

دع��وة لل�م�شارك�ة يف املناق�ش�ة

 TENDER PARTICIPATION INVITATION

�ملناق�صه رقم: 2017/01 
�ملو�صوع: تاأمني 

ي�شر موؤ�ش�شة املوا�شالت العامه دعوتكم لال�شرتاك بهذه املناق�شه والتاأمني على :
1- مبنى املوؤ�ش�شة ومرافقها .

2- التاأمني على مركبات املوؤ�ش�شة.
3- تاأمني �شد خيانة االأمانة.

4- تاأمني على االأموال.
ق�شم اخلدمات  املناق�شه من  وثائق  ا�شتالم  يتم  واملوا�شفات حيث  ال�شروط  وتقدمي عرو�شكم وفق 

العامة يف املوؤ�ش�شه –عجمان  ابتداءا من تاريخ 2017-08-13
على ان يتم تقدمي العرو�س مبوعد اق�شاه يوم الثالثاء امل�شادف 08-29- 2017

اىل ق�شم اخلدمات العامة اثناء الدوام الر�شمي لغايه ال�شاعه 01:00 ظهرا
للمزيد من �ملعلومات: �ل�صيد / ر��صد

�لربيد �لإلكرتوين: Rashed@at.gov.uae موبايل: 0501440020

Tender o: 2017/01
Subject: Insurance 
The Public Transport Agency is pleased to invite you to participate in this tender and 
Insurance:

1- Building Insurance.

2- vehicles Insurance.

3- Fidelity Insurance.

4- Money Insurance. 

And submit your offers according to the conditions and specifications Where the tender 
documents are received"
From the General Services Section at the company - Ajman Starting from 13-08-2017
The offers shall be submitted by a deadline of Tuesday، 29-08-2017
To the General Services Section during the official working hours of the hour at 01:00 pm 

For more information  : Mr. Rashed 

 Email: Rashed@at.gov.ae Mobile : 050 1440020 
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•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  اأدى 
ال��ن��ع��ي��م��ي، ويل ع��ه��د ع���ج���م���ان، يف 
عقب  بعجمان  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد 
اجلنازة  �شالة  ام�س،  املغرب  �شالة 
الوكيل  الوطن  �شهيد  جثمان  على 
���ش��م��ري حم��م��د م����راد اأب���وب���ك���ر اأحد 
اأبناء القوات امل�شلحة البوا�شل الذي 
تاأديتهم  اأث��ن��اء  رف��اق��ه  م��ع  ا�شت�شهد 
حمافظة  يف  االع��ت��ي��ادي��ة  مهمتهم 
�شبوة باليمن بعد تعر�س طائرتهم 
املروحية خللل فني اأدى اإىل هبوطها 
باالأر�س،  وارت��ط��ام��ه��ا  ا���ش��ط��راري��ا 
وذلك يف اإطار عملية “اإعادة االأمل” 
�شمن قوات التحالف العربي الذي 

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ت��ق��وده 
للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن.

�شموه  جانب  اىل  ال�شالة  اأدى  كما 
ال�����ش��ي��وخ و���ش��ي��وخ القبائل  ع���دد م��ن 
وك���ب���ار امل�����ش��وؤول��ني وال���ق���ي���ادات من 
م��ن��ت�����ش��ب��ي ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة واأه����ل 
من  غ��ف��رية  وج��م��وع  ال�شهيد  وذوي 

املواطنني.
حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  م  وق���درّ
ال�شهيد  الأ����ش���رة  ت��ع��ازي��ه  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�����ذي ق����دم م���ع ع����دد م���ن زمالئه 
تراب  وحماية  لرفعة  ثمناً  حياتهم 
اأروع  اأنهم �شربوا  موؤكداً  االإم��ارات، 
بدمائهم  ال��ت�����ش��ح��ي��ة  يف  االأم���ث���ل���ة 
وطن  االإم������ارات  لتبقى  واأرواح���ه���م 

العزة والكرامة.
واأعرب �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
واع���ت���زازه مبا  ف��خ��ره  ع��ن  النعيمي 

�شبيل  يف  البوا�شل  �شهداوؤنا  قدمه 
ن�شرة ال�شرعية والوقوف اىل جانب 

ال�شقيق، م�شرياً اإىل اأن اإمارات احلق 
ت�شحياتهم،  ت��ن�����ش��ى  ل���ن  واخل�����ري 

ذاكرة  را�شخة يف  اأ�شماوؤهم  و�شتبقى 
كل مواطن. ودعا اجلميع املوىل عز 

وجل اأن يتغمد �شهداء الوطن بوا�شع 
ف�����ش��ي��ح جناته  وي�����ش��ك��ن��ه��م  رح��م��ت��ه 

واالأبرار  وال�شديقني  ال�شهداء  مع 
ويلهم ذويهم ال�شب وال�شلوان.

»تطوير معايري العمل« بال�شارقة ت�شت�شيف اجتماعا ل� »الربنامج الوطني لل�شالمة املهنية«
•• ال�صارقة -وام:

ا�شت�شافت هيئة تطوير معايري العمل بال�شارقة - موؤخرا - اجتماعا 
للتعريف بالبنامج الوطني لل�شحة وال�شالمة املهنية وذلك بالتعاون 
مع وزارة املوارد الب�شرية والتوطني وح�شور ممثلني عن هيئة الوقاية 

وال�شالمة وبلدية ال�شارقة.
بالتن�شيق  ينفذ  ال��ذي  البنامج  ب��دور  التعريف  اإىل  االجتماع  وه��دف 
�شروط  ال��دول��ي��ة يف حت�شني  العمل  م��ن منظمة  فريق  م��ع  وال��ت��ع��اون 
االإمارات  بدولة  العمل  بيئة  يف  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  وممار�شات 
العربية املتحدة لتعزيز جاذبية الدولة وزيادة متيزها يف جمال العمل. 
اإبراهيم   .. وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل����وارد  وزارة  م��ن  االج��ت��م��اع  ح�شر 

�شواد  �شامل  وحممد  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  مدير  العماري 
ق�شم  رئي�س  البخيت  ويحيى  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  ق�شم  رئي�س 
االإ�شابات وحوادث العمل و�شامل النعيمي رئي�س ق�شم ال�شكن العمايل 

واخلبري الدكتور حممد عارف املهلهل.
�شعادة  بال�شارقة  وال�شالمة  الوقاية  هيئة  م��ن  االجتماع  يف  و���ش��ارك 
ورمي  ال�شويدي  ون��دى  للهيئة  العام  املدير  ال�شويدي  �شامل  بن  �شامل 
الزماين.. فيما ح�شره من جانب بلدية ال�شارقة ال�شيخة �شذى علي 
العامة واملختبات  العام لقطاع ال�شحة  عبداهلل املعال م�شاعد املدير 

املركزية.
معايري  تطوير  هيئة  رئي�س  الق�شري  يو�شف  �شامل  �شعادة  وح�شره 
الهيئة  م��دي��ر  القا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد  وال�شيخ  بال�شارقة  العمل 

وفي�شل ال�شام�شي مدير اال�شرتاتيجية وتطوير االأعمال يف الهيئة.
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  بوفد  الق�شري  �شامل  �شعادة  ورح��ب 
العمل  بيئة  امل�شاركة يف االجتماع مثمنا جهودها يف تطوير  واجلهات 
املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  معايري  يف  امل�شتمر  والتح�شني  ب��ال��دول��ة 

لتقليل املخاطر واحلوادث واخل�شائر والتكاليف يف �شوق العمل.
التي  وامل��ب��ادرات  القيادة احلكيمة والبامج  “ بف�شل توجيهات  وق��ال 
تنفذها اجلهات االحتادية واملحلية.. ي�شهد م�شتوى اأداء واإدارة ال�شحة 
وال�شالمة املهنية تطورا متوا�شال ينعك�س اإيجابا على بيئة العمل يف 
دولة االإمارات مبا ي�شهم يف تعزيز تناف�شية الدولة ويجذب مزيدا من 

املواهب والكفاءات الب�شرية املميزة اإليها “.
الوطني  البنامج  بتطوير  اخلا�شة  العمل  خطة  املجتمعون  وناق�س 

ت�شكيل  ب��دءا من  للخطة  الزمني  واالإط��ار  املهنية  وال�شالمة  لل�شحة 
فرق العمل وحتديد اجلهات واالإدارات املحلية ذات العالقة بال�شحة 
اخلا�شة  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  يف  ال��ب��دء  اإىل  و���ش��وال  املهنية  وال�����ش��الم��ة 

بالبنامج واملقررة يف الربع االأخري من العام املقبل.
بناء   2014 عام  يف  بال�شارقة  العمل  معايري  تطوير  هيئة  وتاأ�ش�شت 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  اأم��ريي  مر�شوم  على 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة.
وت�شمل مهام الهيئة.. تقدمي الدعم الالزم الأ�شحاب العمل والعمال 
واملوظفني يف االإمارة وتوفري االحتياجات الالزمة للعمال واملوظفني 
بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات احلكومية واملن�شاآت اخلا�شة اإىل جانب 

توفري بيئة عمل متميزة جلميع العاملني يف اإمارة ال�شارقة.

حاكم راأ�ض اخليمة يوؤدي �شالة اجلنازة على 
جثمان �شهيد الوطن جا�شم الزعابي

 •• راأ�س اخليمة -وام: 

القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى  ال�شيخ �شعود بن �شقر  ال�شمو  اأدى �شاحب 
حاكم راأ�س اخليمة �شالة اجلنازة يف م�شجد ال�شيخ حميد القا�شمي - ع�شر 
الزعابي  �شالح  اأول طيار جا�شم  امل��الزم  الوطن  �شهيد  على جثمان  ام�س- 
اإعادة   « خ��الل عملية  ا�شت�شهد  ال��ذي  البوا�شل  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  اأح��د 
االأمل » �شمن قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية 

للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن.
واأعرب �شموه عن خال�س تعازيه وموا�شاته الأ�شرة ال�شهيد .. داعيا املوىل عز 

وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.

واأكد �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة اأن �شهداء الوطن هم اأبناء للوطن 
كله ومبعث فخر واعتزاز ل�شعب االإمارات مبا قدموه من ت�شحيات يف اأداء 
واجبهم الوطني حيث �شطروا ببطوالتهم تاريخا جميدا للدولة و�شيجوا 

حدودها بدمائهم الطاهرة ورفعوا رايتها عالية.
كما اأدى ال�شالة اإىل جانب �شموه ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي 
منت�شبي  من  وقيادات  امل�شوؤولني  وكبار  القبائل  و�شيوخ  ال�شيوخ  من  وع��دد 

القوات امل�شلحة وجموع غفرية من املواطنني.
ودع���ا اجل��م��ي��ع امل���وىل ع��ز وج���ل اأن يتغمد ���ش��ه��داء ال��وط��ن ب��وا���ش��ع رحمته 
ذويهم  ويلهم  واالأب���رار  وال�شديقني  ال�شهداء  مع  جناته  ف�شيح  وي�شكنهم 

ال�شب وال�شلوان.

اجلموع تودع �شهيد الوطن 
حممد �شعيد احل�شاين

 
•• الفجرية-وام:

�شعيد  حممد  ال�شهيد  جثمان  على  اجل��ن��ازة  �شالة  ام�س-   - اجلموع  اأدت 
االأمل  اإع��ادة  ا�شت�شهد خالل عملية  الذي  البوا�شل  اأحد جنودنا  احل�شاين 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ت��ق��وده  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات  �شمن 

للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن.
واأدت جموع غفرية من امل�شلني يف جامع ربيعة بن عامر مبنطقة �شدنا 
باإمارة الفجرية �شالة اجلنازة على جثمان ال�شهيد.. ثم �شيعته اإىل مثواه 
املوىل  اإىل  اجلميع  وت��وج��ه  �شدنا.  ال��رى يف مقبة  ووري  االأخ���ري حيث 
العلي القدير اأن يتغمد �شهيد الوطن بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته 

مع ال�شهداء وال�شديقني واالأبرار ويلهم اأهله وذويه ال�شب وال�شلوان.

العني تودع �شهيد 
الوطن اأحمد البلو�شي

•• العني -وام:

اأحمد  النقيب  ال�شهيد  جثمان  ام�س-  العني  مدينة  يف   - اجلموع  �شيعت 
ا�شت�شهد خالل  الذي  البوا�شل  امل�شلحة  القوات  اأبناء  اأحد  البلو�شي  خليفة 
اململكة  ت��ق��وده  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات  االأم���ل �شمن  اإع����ادة  عملية 
�شالة  اجلميع  واأدى  اليمن.  يف  ال�شرعية  مع  للوقوف  ال�شعودية  العربية 
مبنطقة  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شهداء  مب�شجد  ال�شهيد  جثمان  على  اجل��ن��ازة 
اجلاهلي يف مدينة العني.. ثم �شيعوه اإىل مثواه االأخري حيث وري الرى 
بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  املوىل  اإىل  املطاوعة. وتوجهوا  يف مقبة 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته مع ال�شهداء وال�شديقني واالأبرار ويلهم اأهله 

وذويه ال�شب وال�شلوان.

عم��ار النعيم���ي ي�وؤدي �ش��الة اجلن��ازة عل��ى �شهي��د الوط��ن �شمي��ر اأبوبك�ر 
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اأخبـار الإمـارات

التعليم لتطوير  ال�شارقة  ملجل�ض  املقرتحة  اخلطة  �شمن  ا�شرتاتيجية  غايات   4
 •• ال�صارقة - حم�صن را�صد

حدد الت�شور املطروح ملالمح اخلطة اال�شرتاتيجية اخلم�شية ملجل�س 
ال�شارقة للتعليم 2017-2021، 4 غايات ا�شرتاتيجية، تركز على 
بناء ن�سء واٍع متم�شك بثوابته من خالل التح�شني والتطوير امل�شتمر 

للبيئة الرتبوي يف اإطار التناف�شية واالإبداع.
وتاأتي ا�شرتاتيجية جمل�س ال�شارقة للتعليم، ات�شاقاً مع توجه �شاحب 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  الدكتور  ال�شمو 
االأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة، يف دعم اجلهود التطويرية الهادفة، 

التعليم، وتعزيز م�شتوى مواءمة  الريادة والتميز يف جمال  لتحقيق 
�شمن  ج��اءت  التي  الغايات  وت�شمنت  التنمية.  ملتطلبات  خمرجاته 
ت�شور ملقرتح اخلطة التي �شرع املجل�س يف اإعدادها موؤخراً، وح�شلت 
الفجر على ن�شخة منها، رعاية مبكرة م�شتدامة«، لتحقيق 3 اأهداف 
اإ�شرتاتيجية تتمثل يف حتقيق النمو ال�شامل واملتكامل للطفل، وتوفري 
بيئة تعليمية معززة ملجتمع احل�شانات، وبناء �شراكة فعالة مع ويل 
االأمر، يف وقت ركزت الغاية الثانية على بناء ال�شخ�شية املتكاملة، من 
اأجل االرتقاء باأداء عنا�شر املجتمع املدر�شي، و�شمان فر�س متكافئة يف 
التعليم، وتنمية الوعي الديني والوطني والثقايف وال�شحي للمجتمع. 

ووفقا ملالمح اخلطة، جاءت الغاية الثالثة حتاكي االبتكار والتميز، من 
خالل توفري بيئة حمفزة لالبتكار والبحث العلمي، ورعاية املوهوبني 
اأف��راد ميتلكون قدرات عالية من االبتكار والتميز، فيما ركزت  وبناء 
الغاية الرابعة على �شمان جودة اخلدمات، من خالل تطوير االأنظمة 
التقنية، وتطبيق اأف�شل املمار�شات املالية، وتطوير راأ�س املال الب�شري، 

وتعزيز ال�شمعة املوؤ�ش�شية.
بناء  على  اال�شرتاتيجية،  اخلطة  خ��الل  من  املجل�س  ر�شالة  ورك��زت 
امل�شتمر  والتطوير  التح�شني  خ��الل  من  بثوابته  متم�شك  واٍع  ن�سء 
تتمثل  7 قيم،  الرتبوية، يف وقت ر�شدت مالمح اخلطة  للمنظومة 

يف االنتماء الديني والوطني، اجلودة، امل�شوؤولية، والنزهة وال�شفافية، 
وتكافوؤ الفر�س، واالبتكار، والعمل بروح الفريق.

وحر�س املجل�س على التوا�شل مع كوادر وفئات تربوية الإبداء الراأي 
التي  التطوير  م�����ش��ارات  التي تخدم  وامل��ق��رتح��ات  امل��الح��ظ��ات  وط��رح 
من  الفعالة  ال�شراكة  حتقيق  اإط���ار  يف   ، اخل�������طة  عل�����يها  احت�����وت 
التطوير  ر���ش��م  يف  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  جميع  م�شاركة  خ��الل 
الراجعة  التغذية  اأن  للمجل�س، حيث  اال�شرتاتيجية  للخطة  امل�شتمر 
اخلطة  تطوير  خاللها  من  �شيتم  التي  املهمة  املرتكزات  من  �شتكون 

واعتمادها.

هو�ة �ل�صباحة يطالبون مبر�كز د�ئمة ملو�جهة حو�دث �لغرق 

�شرطة راأ�ض اخليمة املجتمعية تطالب رواد البحر باأخذ احليطة واحلذر
••  حتقيق– الفجر

االأيام  هذه  يف  الباكر  ال�شباح  منذ 
ت����غ����ادر االأ������ش�����ر ب���ك���ام���ل اأف�����راده�����ا 
م�شاكنها متجهة اىل �شاطيء البحر 
الالهبة  الطق�س  ح��رارة  هربا من 
ال�شباحة واجللو�س على  مبمار�شة 
من  العظمى  والغالبية  ال�شاطيء 
النا�س يف�شلون �شاطيء املعريي�س 
ال�شباحة  ل��ه��واة  ب���دا ج��اذب��ا  ال���ذي 
دائرة  تنفيذ  ب��ع��د  امل�����ش��ي  وري��ا���ش��ة 
االأ�شغال واخلدمات العامة لبع�س 

امل�شاريع التطويرية.
ال�شوء  ن�����ش��ل��ط  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ه���ذا  يف 
ال�شياحية  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه  ع��ل��ى 
االأ����ش���ري���ة اجل��م��ي��ل��ة ن��ت��ح��دث اىل 
انطباعاتهم  ع����ن  ال���ب���ح���ر  رواد 
واملالحظ  ال�شلبيات  على  ونتعرف 
الرجال  من  العظمى  الغالبية  اأن 
والن�شاء يوؤكدون على اأن ال�شاطيء 
بات �شاحة ترويحية مهمة لالأ�شر 
ل��ك��ن م��ن ب��ني ه����وؤالء م��ن يتحدث 
ال�شيما  الق�شور  اأوج���ه  بع�س  ع��ن 
يف اجلانب اخلا�س بتوفري خدمات 
االنقاذ التي يرون انها غري متوفرة 
مما يثري القلق وي�شعف اجلوانب 

املهمة ال�شعاد االأ�شر .
 « ���ش��ي��خ��ة  اأم   « امل����واط����ن����ة  ف��م��ث��ال 
ت�����ش��رح ق��ائ��ل��ة :« ع��ن��دم��ا ن��اأت��ي اىل 
االأطفال  اهتمام  ين�شب  ال�شاطيء 
من  ملنعهم  فاأ�شعى  ال�شباحة  على 
ممار�شتها خوفا عليهم من حوادث 

يف  االأط��ف��ال  وبخا�شة  البحر  رواد 
ماأمن من حوادث الغرق خا�شة يف 
هذه االأيام التي ت�شهد اقبال االأ�شر 
ال�شواطيء  على  كبريهم  ب��اأع��داد 
حرارة  اأق���ل  ت��ك��ون  بيئة  ع��ن  بحثا 

ون�شبة رطوبة .
 

�لأطفال و�لبحر:
اأبو  اأح��م��د خ��ال��د م��ن راأي  وي��ت��ف��ق 
�شعيد ب�شاأن خطورة توجه االأطفال 
مبفردهم اىل البحر م�شريا اىل اأن 
ال��غ��رق حت���دث يف غ�شون  ح����وادث 
ث������وان م�����ع�����دودة مم����ا ي��ج��ع��ل من 
ال�شعوبة مبكان قيام االأ�شر مبهمة 
االنقاذ فان حاولت ذلك من دراية 
اأن  ذل��ك  ���ش��اأن  م��ن  ف��ان  بال�شباحة 
اأي  الوخيمة  ال��ع��واق��ب  م��ن  يفاقم 

حدوث املزيد من الغرقى .
وم����ن وج��ه��ة ن��ظ��ر حم��م��د ح�شني 
بحر  يف  ال�شباحة  للتو  اأنهى  ال��ذي 
للمغادرة  وي�����ش��ت��ع��د  امل���ع���ريي�������س 
اأحد  ي��ع��د  االن���ق���اذ  ف���رق  ت��وف��ر  اأن 
ال�شروريات على ال�شاطيء م�شريا 
اىل ب��ع�����س م���ن ل���ق���وا ح��ت��ف��ه��م يف 
ح�������وادث ال����غ����رق ال���ت���ي ح���دث���ت يف 
احلل  اأن  مبينا  االأخ���رية  ال�شنوات 
يف  يكمن  اخل��ط��رية  املع�شلة  لهذه 
وج��ود فرق متخ�ش�شة يف عمليات 
ال�����ش��واط��يء ب�شورة  ع��ل��ى  االن���ق���اذ 
دائ��م��ة ويف ح��ال ت��ع��ذر ذل��ك ميكن 
االأم�����ر اىل ع��ن��ا���ش��ر جتيد  ا���ش��ن��اد 
التواجد  منها  وي��ط��ل��ب  ال�شباحة 

ال�شواطيء  على  م�شتمرة  ب�شورة 
لتلبية  اأهبة اجلاهزية  لتكون على 
نداء اال�شتغاثة يف حال وقوع حادث 

غرق .
ويرى حمد نا�شر اأن جتنب حوادث 
بوا�شطة  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  ال��غ��رق 
دوارات  املدين  الدفاع  ادارة  تنظيم 
تخ�ش�شية يف فنون ال�شباحة اأ�شوة 
مبا كانت تفعل يف بداية العطالت 
الطالب  ت�شتقطب  ال�شيفية حيث 
ال��ع��دي��د منهم وهم  ت��خ��رج  ال��ذي��ن 

يجيدون ممار�شة ال�شباحة .
 

�ل�صرطة و�ل�صيف :
وبالن�شبة لل�شرطة فان الغرق من 
���ش��م��ي��م اه��ت��م��ام��ات��ه��ا وي���ب���دو ذلك 
ال�شرطة  ف���رع  ق��ي��ام  م���ن  وا���ش��ح��ا 
ال�شامل  املدينة  مبركز  املجتمعية 
ال��ت��وع��ي��ة يف هذه  ب��ت��ك��ث��ف ج���ه���ود 
ال���ف���رتة ال�����ش��ي��ف��ي��ة ان���ط���الق���ا من 
بال  �شيفنا  م�شمى  حت��ت  فعاليات 

ح��وادث ملواجهة االإج��ازة ال�شيفية 
موؤخراً  االإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  وال���ت���ي 
ال�شيفية حيث  العطلة  مع  تزامناً 
املقبلني  اأع��داد اجلمهور  يت�شاعف 
على البحر هربا من حرارة اجلو، 
ف�����ش��اًل ع���ن ح���ث اأول����ي����اء االأم�����ور 
ال�شتغالل  امل��ث��ل��ى  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
اأب��ن��ائ��ه��م حماية لهم  ف���راغ  اأوق����ات 
م��ن ح����وادث ال��غ��رق وي��ت��م��ث��ل ذلك 
ب��ور���س ع��م��ل ودورات  اإدخ��ال��ه��م  يف 
ت��دري��ب��ي��ة م��ف��ي��دة وح��م��اي��ت��ه��م من 
وي�شر  ي�����ش��ره��م  ب�����ش��يء  ال����وق����وع 

جمتمعهم . 
ب����وروغ����ة مدير  ال��ن��ق��ي��ب ج���ا����ش���م 
مبركز  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ف���رع 
���ش��رط��ة امل���دي���ن���ة ال�����ش��ام��ل ي عن 
التوعوية  خ��ط��ة  ���ش��م��ول��ي��ة  وؤك�����د 
ال�شاملة الإدارة ال�شرطة املجتمعية 
راأ���س اخليمة حيث تغطي  ب�شرطة 
مبراكز  اجلغرافية  اأفرعها  جميع 
ال�������ش���رط���ة ال�������ش���ام���ل���ة امل���م���ت���دة يف 

راأ����س اخليمة  اإم����ارة  اأن��ح��اء  جميع 
للحد من ظواهر الغرق وخماطر 
اأحوا�س  اأو  ال��ب��ح��ر  يف  ال�����ش��ب��اح��ة 
دون  وامل��ن��ازل  الفنادق  يف  ال�شباحة 
ال�شالمة  ال����ش���رتاط���ات  اأخ����ذه����م 
دفعت  االإدارة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ،
ال�����ش��رط��ة لن�شر  اأف��رع��ه��ا مب���راك���ز 
البحر  م��رت��ادي  وتوجيه  التوعية 
املواطنني  لتحذير  ال�شواطئ  على 
وجتنيبهم  وال�������ش���واح  وامل��ق��ي��م��ني 
اإىل  خم��اط��ر ال�����ش��ب��اح��ة ، م�����ش��رياً 
مزعجة  ظاهرة  الغرق  ح��وادث  اأن 
والعطلة  ال�����ش��ي��ف  ظ��ل  خ��ا���ش��ة يف 
نا�شد  ج���ان���ب���ه  م����ن   ، ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
املواطنني ب�شرورة توخي احليطة 
واحلذر واالنتباه الأبنائهم وجتنب 
ال�شباحة يف اأماكن غري املخ�ش�شة 
للحفاظ  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وات���ب���اع  ل��ه��ا 
متابعتهم  و���ش��رورة   ، االأرواح  على 
ل��ل��ح��ال��ة اجل��وي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 

حالة البحر واالمواج .

الغرق بالتاأكيد اأكون حزينة عندما 
اأحرم اأطفايل من هوايتهم املحببة 
م�شرية اىل انها يف ذات مرة قامت 
ال�شاطيء  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ب��ج��ول��ة 
ف����رق النقاذ  م���ن وج�����ود  ل��ل��ت��اأك��د 
وعندما  وج��وده��م  بعدم  ففوجئت 
����ش���األ���ت اأب��غ��ل��ه��ا ال��ب��ع�����س اأن���ه���م يف 
حال  االت�شال  ينتظرون  مكاتبهم 
�شيخة  اأم  وترد  الغرق  وقوع حادث 
يح�شرون  ب��ذل��ك  اأظ��ن��ه��م   : قائلة 

الخراج جثة الغريق .
 

ريا�صة �ل�صباحة:
���ش��ع��ي��د ه����و االخ�����رم�����ن رواد  اأب������و 
نتحدث  وحني  املعريي�س  �شاطيء 
يقول :من خالل م�شاهداتي  اليه 

العديد  ي�شتقطب  البحر  اأن  اأرى 
من االأ�شر يف الفرتتني ال�شباحية 
ال�شغار  واالأط������ف������ال  وامل�������ش���ائ���ي���ة 
ع��ل��ى مم��ار���ش��ة ريا�شة  ي��ح��ر���ش��ون 
معهم  يكون  اأن  غري  من  ال�شباحة 
�شخ�س يراقبهم ويجنبهم حوادث 
االأكر  امل�شكلة  ه��ي  وت��ل��ك  ال��غ��رق 
واأكرهم  االأط���ف���ال  الأن  خ���ط���ورة 
يجيدون  ال  ال�شن  �شغار  فئة  م��ن 
اأخطار  تتهددهم  لذا  ال�شباحة  فن 
املياه  اىل  يتجهون  عندما  ال��غ��رق 

العميقة .
وي��ح��ك��ي ع���ن جت��رب��ت��ه م���ع الغرق 
قائال :ذات مرة كنت اأمار�س ريا�شة 
العادة  وه��ي  ال�شاطيء  على  امل�شي 
االحماء  بغية  عليها  درج���ت  ال��ت��ي 

ال�شباحة  مب��م��ار���ش��ة  ق��ي��ام��ي  ق��ب��ل 
فاأثناء ذلك ا�شرتعى انتباهي طفل 
ال يتجاوز من العمر ثالث �شنوات 
وهو يغط�س ب�شورة متكررة يف املاء 
وبطريقة توحي بانه يف حالة غرق 
اجلال�شة  وال���دت���ه  ب��ي��ن��م��ا  مب���ف���رده 
بتوزيع  م�شغولة  ال�����ش��اط��يء  ع��ل��ى 
اأط��ف��ال �شغار  وجبة االف��ط��ار على 
واأخرجته  عجل  على  اليه  فذهبت 
من املاء وقد كان منهكا مما يوحي 
اأدنى  اأو  باأنه كان حقا قاب قو�شني 

من الغرق .
ويتابع اأبو �شعيد تلك الواقعة املوؤملة 
عززت قناعتي باأن ال�شاطيء يحتاج 
ب�شورة  ي��ت��واج��د  ان��ق��اذ  م��رك��ز  اىل 
من  الكثريين  ح��ي��اة  جلعل  دائ��م��ة 

تعزيز التعاون بني »اقت�شادية ال�شارقة « وهيئة ال�شارقة للكتاب
•• ال�صارقة -وام:

وفدا  بال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  ا�شتقبلت 
م���ن ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب.. ح��ي��ث ب��ح��ث اجلانبان 
على  بالنفع  يعود  مب��ا  التن�شيق  وتعزيز  التعاون  �شبل 

امل�شتثمرين.
واأو���ش��ح��ت ال���دائ���رة اأه��م��ي��ة ال���زي���ارة ودوره����ا يف تعزيز 
التطوير  عمليات  وت�شريع  املختلفة  التعاون  ع��الق��ات 
وذل�����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع وج���ذب 
اال�شتثمار وروؤو���س االأم��وال لدولة االإم��ارات ب�شكل عام 

واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س.
من  ح��رة  منطقة  اأول  للن�شر  ال�شارقة  مدينة  وتعتب 
ن��وع��ه��ا ل��ل��ن�����ش��ر يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي وه���ي ت��وف��ر لكافة 
لال�شتفادة  الفر�شة  الكتاب  �شناعة  قطاع  يف  العاملني 
من حزمة وا�شعة من االمتيازات املعفاة من ال�شرائب 
من خالل احل�شول على فر�شة امتالك �شركة خا�شة 

بالكامل تتمتع با�شتقاللية تامة يف االإدارة.
من جانبه اأكد وفد الهيئة احلر�س على تعزيز التعاون 
منظومة  تطوير  يف  ي�شاهم  مبا  الدائرة  مع  والتن�شيق 
اجلهات  كافة  تخدم  خمرجات  الإيجاد  امل�شرتك  العمل 
للنهو�س مب�شتويات اخلدمة املقدمة للم�شتثمرين وهو 
ما ي�شب يف توجه الدولة نحو بناء اقت�شاد قوي ومتني 
اال�شتثمارات  ويدعم جذب  واال�شتدامة  باملعرفة  يتميز 
االأجنبية يف كافة القطاعات ويعزز من تناف�شية الدولة 

على امل�شتوى العاملي.
التعاون  تعزيز  اأهمية  الطرفان  اأك��د  اللقاء  ختام  ويف 
احلكومية  معايري اخلدمة  يتما�شى مع  امل�شتقبلي مبا 

التي تتطلع لها احلكومتان االحتادية واملحلية.
���ش��م ال���وف���د.. امل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د ن���ور ح��ر���ش��ي واأحمد 
ا�شتقباله فهد اخلمريي مدير  املحمود.. حيث كان يف 
املدفع  عمر  العزيز  وعبد  والرتخي�س  الت�شجيل  اإدارة 

نائب مدير اإدارة االت�شال احلكومي.

حماكم راأ�ض اخليمة ت�شعد قلوب ٢٠٠ �شخ�ض من اأ�شحاب الهمم

حتى  والرعاية،  واالهتمام  الدعم 
اإجنازاتهم  حتقيق  م��ن  يتمكنوا 
وطموحاتهم رغم ال�شعوبات التي 

يواجهونها. 
�شواعد اخلري  فريق  حيث الحظ 
ال���ت���ط���وع���ي امل�����ه�����ارات وال����ق����درات 
اأ�شحاب  ب��ع�����س  ل����دى  وامل����واه����ب 
البنامج  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ه��م��م 
اجل��م��ي��ل وممار�شة  ال�����ش��وت  م��ث��ل 

الدولة،  روؤي��ة  يتوافق مع  ما  وهو 
�شمن  الفعاليات  ه��ذه  تندرج  كما 
حماكم  ملبادرة  التنفيذية  اخلطة 
فريق  ي���ن���ف���ذه���ا  وال�����ت�����ي  اخل������ري 
���ش��واع��د اخل���ري ال��ت��ط��وع��ي، حيث 
اإدخال  اإىل  امل�شاركة  ه��ذه  ه��دف��ت 
ال�شعادة على قلوب اأ�شحاب الهمم 
وجوههم  على  االبت�شامة  ور���ش��م 
ي�����ش��ت��ح��ق��ون م���ن���ا كل  ، وال�����ذي�����ن 

باحرتاف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل���الأل���ع���اب 
وال��ر���ش��م واخل��ط ال��ع��رب��ي، واأي�شا 
ت����ع����اىل،  اهلل  ل����ك����ت����اب  ح���ف���ظ���ه���م 
والتقدمي،  االإل��ق��اء  على  وال��ق��درة 
معلومات  ل��دي��ه��م  اأن  ع��ن  ف�شال 
ع���ام���ة يف ت��خ�����ش�����ش��ات وجم����االت 
اهتمام  يعك�س  م��ا  وه��ذا  متنوعة، 
ودع�����م ورع����اي����ة ه����ذه ال��ف��ئ��ة من 
والقيادة  االإم������ارات  ح��ك��وم��ة  ق��ب��ل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

انطالقا من م�شوؤوليتها املجتمعية 
امل�شاهمة  ع���ل���ى  م��ن��ه��ا  وح���ر����ش���ا 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل 
الدولة،  م�شتوى  على  تقام  والتي 
�شاركت دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
يف منا�شط البنامج ال�شيفي اإىل 
والذي  الهمم  اأ���ش��ح��اب  ي��ا  القمم 
ينظمه نادي دبي الأ�شحاب الهمم، 
م��ن خ���الل رع��اي��ة ه���ذا البنامج 
فعاليات  وتنفيذ  واح���د،  ي��وم  مل��دة 
ترفيهية وثقافية متنوعة يف مقر 

النادي.
واأك���د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور �شيف علي 
عام  مدير  ال�شويدي  بوخطامني 
دائ�����رة حم��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 
الهمم  البنامج الأ�شحاب  تنظيم 
ياأتي يف اإطار حر�س حماكم راأ�س 
اخليمة ودوره��ا املجتمعي يف دعم 
وت�شجيعها  ال��غ��ال��ي��ة،  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
وحتفيزها ب�شكل م�شتمر الكت�شاف 
باالإ�شافة  ال����واع����دة،  م��واه��ب��ه��م 
املجتمع  موؤ�ش�شات  دور  اإب���راز  اإىل 
الفئة،  ه����ذا  خ���دم���ة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

الر�شيدة.
���ش��ي��ب��ان احلب�شي  م����وزة  واأ�����ش����ارت 
املوؤ�ش�شي  االت�����ش��ال  مكتب  م��دي��ر 
ورئ���ي�������س ف���ري���ق ����ش���واع���د اخلري 
اأن فقرات  اإىل  التطوعي بالدائرة 
نفذها  التي  واالأن�شطة  البنامج 
الفريق ل٢٠٠ �شخ�شا من الذكور 
واالإن�������اث م���ن ج��ن�����ش��ي��ات واأع���م���ار 
فعاليات  ع��دة  ت�شمنت  خمتلفة، 
وف���ق���رات م��ت��ن��وع��ة اأ���ش��ف��ت اأج���واء 
والبهجة  ال�������ش���ع���ادة  م���ن  مم���ي���زة 
لدى هذه الفئة امتالأت بها قاعة 
ال��ن��ادي، وم��ن ه��ذه ال��ف��ق��رات اأنت 
مميز وهي عبارة عن اأ�شئلة ثقافية 
وتوزيع  توعوية  عامة  ومعلومات 
حول  وحما�شرة  عليهم،  اجلوائز 
ح��ق��وق وواج��ب��ات اأ���ش��ح��اب الهمم 
لنكت�شف موهبتك«  و  القانون،  يف 
املواهب  ا���ش��ت��ع��را���س  خ��الل��ه��ا  مت 
�شعادة  التي يتمتعون بها، وجل�شة 
عب جلو�س كل ع�شو من الفريق 
الهمم  اأ�شحاب  من  جمموعة  مع 
االأحاديث  وتبادل  معهم  للحديث 
االألعاب  تنظيم  واأخ����ريا  ال���ودي���ة، 

الرتفيهية للمرح والرتفيه

بقلوب موؤمنة بق�صاء �هلل وقدره
تتقدم �أ�صرة حترير 

جريدة الفجر
بخال�س �لعز�ء و�صادق �ملو��صاة �إىل �لزميل

ح�يدر ف�وؤاد
بوف�اة ال�مغفور له�ا ب�اإذن اهلل تعاىل 

زوجته
�صائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��صع رحمته 
وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�صرب و�ل�صلو�ن

{�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون}
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�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح الكتبي
•• العني-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان حفل اال�شتقبال الذي اأقامته عائلة عو�س �شامل الكتبي مبنا�شبة 
زفاف ال�شقيقني �شامل عو�س الكتبي اإىل كرمية عبداهلل عو�س عبيد النعيمي وعلي عو�س الكتبي اإىل كرمية �شعيد 
اإىل كرميتي هالل  الكتبي  الكتبي و عو�س حممد عو�س  وال�شقيقني جابر حممد عو�س  النعيمي  العبد  مبارك 

عو�س �شامل الكتبي .
ال�شخ�شيات  وكبار  القبائل  - عدد من وجهاء  العني  ب�شالة اخلبي�شي يف مدينة  اأقيم  ال��ذي   - كما ح�شر احلفل 
وامل�شوؤولني و�شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة و�شيوف من دول جمل�س التعاون اخلليجي واأبناء قبيلتي بني كتب 

والنعيم وجمع من املدعوين واملهنئني وزمالء العر�شان .
وت�شمن احلفل م�شاركة فرقة العيالة بعرو�س وفقرات متنوعة من الرتاث ال�شعبي ابتهاجاً باملنا�شبة.

�صما �صيف

هايدي حممد

خالد عبد�ل�صالم

حممد �صليمان

ر��صد عبد�هلل

مهرة ماجد

بدور �صلطان

عي�صى ر��صد

ر�صا ر�تب

موزة �بر�هيم

حمد �ملهريي

حممد �مين

خالد عبد �لعزيز

حممد عبد�ل�صالم

�حمد حممد

عبد�هلل �صليمان

زيار�ت ميد�نية �إىل عدد من متاحف �إمارة �ل�صارقة ملنت�صبي ملتقى �حلمرية �ل�صيفي

اأن�شطة ريا�شية متنوعة تت�شمن ال�شباحة وكرة القدم واللياقة البدنية وغريها

•• ال�صارقة ـ الفجر 

ينفذ القائمون على ملتقى احلمرية ال�شيفي ال� 23 العديد من االأن�شطة 
الريا�شية املوجهة ملنت�شبي امللتقى وذلك وفق نظم التدريبات احلديثة وذلك 
يف اإطار املن�شط ال�شيفي وفعاليات البامج الهادفة التي يتخللها البنامج 
الهيئة  مع  بالتعاون   ،2017 بالدي  �شيف   �� ال�شيفية  لالأن�شطة  الوطني 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة ورعاية جمل�س ال�شارقة الريا�شي، وذلك 
خالل الفرتة الواقعة بني 09-07-2017م ولغاية 10-08-2017م، 
العام قرابة  امللتقى لهذا  واأن�شطة  امل�شجلني يف فعاليات  اأع��داد  تبلغ  بحيث 
من  العديد  امللتقى  وان�شطة  فعاليات  ت�شم  كما  وم�شاركة،  م�شارك   600

ور�س العمل املتنوعة والتي تالئم االوالد والفتيات امل�شاركني يف امللتقى.
املهريي  »ح��م��د  امللتقى  فعاليات  تنفيذ  على  وال��ق��ائ��م��ون  امل�����ش��رف��ون  واأك���د 
ورا�شدعبداهلل ور�شا راتب وعبداهلل �شليمان وعي�شى را�شد وحممد �شليمان« 
ان ن�شخة العام اجلاري تت�شمن العديد من الريا�شات واالن�شطة املتنوعة 
والفتيات،  االوالد  م��ن  للم�شاركني  امليدانية  ال��رح��الت  تنفيذ  جانب  اإىل 
على  الكبري  النفع  ذات  واالأن�شطة  الريا�شات  خمتلف  اهمية  مو�شحني 
واللياقة  القدم  وك��رة  ال�شباحة  ريا�شة  خ��الل  من  امللتقى  منت�شبي  �شحة 
البدنية وغريها وما يحفزه ذلك يف تاأ�شيل اهمية ممار�شة الريا�شة عند 

االأوالد والفتيات.
كما اأ�شاد امل�شرفون باأهمية الزيارات امليدانية وتعريف امل�شاركني من ال�شباب 
والفتيات باأهم املتاحف وما تت�شمنه من مقتنيات، بحيث تهدف الزيارات 
امليدانية اإىل تعزيز وربط االأجيال باملا�شي من خالل زيارة متحف ال�شارقة 
وح�شن  املحطة  ومتحف  ال��ق��دمي��ة  لل�شيارات  ال�����ش��ارق��ة  ومتحف  ل��الأث��ار 
جانب  اإىل   ، بال�شارقة  االإ�شالمية  للح�شارة  ال�شارقة  ومتحف  ال�شارقة 
الزيارات العلمية وتتمثل يف زيارة متحف ال�شارقة العلمي ومربى ال�شارقة 
تزخر  م��ا  على  وال��ت��ع��رف  لالإ�شتك�شاف،  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  امل��ائ��ي��ة  ل��الأح��ي��اء 
التاريخية  االأوج���ه  خمتلف  على  امل�شاركني  الإط���الع  البا�شمة  االإم���ارة  بها 
هو  فراغهم مبا  اأوق��ات  وملئ  �شخ�شياتهم  ول�شقل  والعلمية،  واحل�شارية 
نفو�س  يف  وامل��ب��ادرة  التطوع  وح��ب  التعاون  مفاهيم  وتعزيز  ون��اف��ع،  مفيد 

االبناء منت�شبي امللتقى.
هذا واأ�شاد امل�شاركون بدور �شلطان و�شما �شيف ومهرة ماجد وموزة ابراهيم 
وه��اي��دي حم��م��د واح��م��د حم��م��د وخ��ال��د ع��ب��دال�����ش��الم وخ��ال��د عبدالعزيز 
الكبرية  واال�شتفادة  امللتقى  باأهمية  عبدال�شالم«  وحممد  اأمي��ن  وحممد 
املتنوعة  العمل  يف �شقل خباتهم ومعارفهم ومهاراتهم  من خالل ور�س 
وك��ذل��ك ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة امل��ت��ع��ددة ط���وال ف��رتة امللتقى، واأ����ش���ادوا بدور 
يف  امل�شابقات  تنظيم  حيث  م��ن  امللتقى  تنظيم  على  والقائمني  امل�شرفني 

خمتلف الريا�شات مبا يزيد من الرتفيه والت�شويق لدى كافة امل�شاركني. 
تدريبات ال�شباحة .. ن�شاط بارز يف ملتقى احلمرية ال�شيفي

الريا�شي  امل�شبح  يف  النادي  يطلقه  ال��ذي  ال�شباحة،  تدريب  برنامج  ي�شهد 
بال�شالة املغطاة، للم�شاركني يف فعاليات ملتقى احلمرية ال�شيفي يف دورته 
الثالثة والع�شرون جناحاً كبرياً واإقبااًل من قبل امل�شاركني لتلقي ح�ش�شه 
التدريبية بروح عالية ومعنوية مرتفعة لتعلم كافة املهارات، وبداأ برنامج 
تدريب ال�شباحة مبجموعة من املهارات الفنية اخلا�شة بريا�شة ال�شباحة.

حيث بداأ برنامج الدورة ب�شرح مف�شل عن ريا�شة ال�شباحة وعن امل�شابقات 
واأنواع ال�شباحة والقوانني اخلا�شة باللعبة، كما ومت التعرف على مهارات 
االأمن  ل��ع��وام��ل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل����اء،  وخ����ارج  داخ���ل  التنف�س  وتنظيم  ال��ط��ف��و 
برنامج  ويكثف  امل�شبح،  اإ�شتخدام  قبيل  ال�شخ�شية  والنظافة  وال�شالمة 

التدريب ح�ش�شه يوميا لتعليم الطلبة فنون تعلم ال�شباحة اإىل جانب رفع 
اللياقة البدنية وتاأهيل امل�شاركني.

ويتلقى امل�شاركني ال�شروحات النظرية والعملية على يدي مدربي ال�شباحة 
الع�شالت  وتقوية  القدمني  وفعالية حتريك  اأداء  لتح�شني  وذلك  بالنادي 
ويحر�س  الع�شالت،  تقوية  خ��الل  من  الطاقة  كمية  وزي���ادة  وال��ذراع��ني، 
القائمون على امللتقى باإعداد م�شابقات ال�شباحة واالألعاب املائية االأخرى، 
التي ت�شهم يف الرتفية وت�شويق الطالب امل�شاركني وتعميق ا�شتفادتهم من 

البنامج، وتنمية ح�س التناف�س ال�شريف بينهم.
واأكد م�شريف الن�شاط اأن فعاليات ال�شباحة متثل جناحا كبرياً يف ظل الطلب 
املتنامي عليها من قبل امل�شاركني، ال �شيما واأنها متثل اإ�شافة �شنوية ونوعية 
ركيزة  يعد  ال�شباحة  مهارات  تعلم  اأن  اإىل  م�شريين  ال�شيفية،  للفعاليات 
هامة لالرتقاء بالقدرات الريا�شية للم�شاركني بجانب توفري جو من املتعة 

واملرح والرتفيه لهم.

كرة �لقدم و�للياقة �لبدنية .. �أن�صطة نوعية يف �صيفي �حلمرية 
ركز م�شرفوا الن�شاط الريا�شي، على اإ�شفاء عدد من املفاهيم اأثناء متارين 
الع�شالت قبيل  واإطالة  االإحماء  البدنية للم�شاركني والتي ت�شمل  اللياقة 
اأن تعلم لعبة كرة القدم للطفل هي  ممار�شة ن�شاط كرة القدم وتتمثل يف 
بداية جيدة لتعريف النا�شئة مباهية مفاهيم التنظيم والتناف�س اجلماعي 

واالإهتمام يف االخرين والتعاون بني اأع�شاء الفريق الواحد.
خالل  الكروية  امل��رح  باأجواء  ال�شيفي  احلمرية  ملتقى  منت�شبي  وا�شتمتع 
�شكل  على  تق�شيمهم  الذين مت  امللتقى  �شهدتها جمموعات  التي  املناف�شات 

جمموعات متناف�شة يف دوري كروي.
ويوؤكد القائمني على امللتقى اأن فوائد هذه الريا�شة متعددة جدا فباال�شافة 
اىل املزايا ال�شحية واللياقة البدنية التي يحظى بها الالعب يتعلم اي�شا 
مهارات التعاون ومعرفة مفاهيم الفوز وتقبل اخل�شارة، وكيفية اال�شتفادة 
الرئي�شي من  الهدف  واأن  املختلفة م�شتقباًل،  الدرو�س  لتعلم  اخطائه  من 
اإقامة مثل هذه االأن�شطة الريا�شية هو تنمية العمل اجلماعي والتكاتف، 
االأبناء،  ل��دى  امل���زاج  م��ن  حت�شن  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  اأن  مبينني 

وت�شاعد على زيادة ال�شعور بال�شعادة.

�صيفي �حلمرية يزور متحف �ل�صيار�ت لل�صيار�ت �لقدمية
زار منت�شبي ملتقى احلمرية ال�شيفي الثالث والع�شرون متحف ال�شيارات 
يف  م�شاركاً   60 قرابة  فيها  �شارك  التي  الزيارة  وتاأتي  بال�شارقة  القدمية 
ملختلف  امليدانية  وال��زي��ارات  والرتفيهية  العلمية  الرحالت  برنامج  اإط��ار 
االإمارة  بها  تزخر  التي  والعلمية  والتاريخية  والرتاثية  املجتمعية  املواقع 

البا�شمة الإطالع امل�شاركني على خمتلف االأوجه التاريخية واحل�شارية.
واأطلع امل�شاركني يف اجلولة على اأرجاء املتحف الذي ي�شم عدداً من ال�شور 
والوثائق اخلا�شة بال�شيارات املعرو�شة يف املتحف، كما زاروا مبنى �شيانة 
ال�شيارات القدمية الذي يعنى بتجهيز ال�شيارات واإدامة اإجراءات ال�شيانة 
تاريخي  و�شجل  �شيارات  من  املتحف  مقتنيات  على  واطلعوا  لها،  الدورية 
ع�شاق  لكل  ث��روة  تعد  وال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  تلك  ت�شنيع  م��راح��ل  لكافة  ي�شور 

ال�شيارات الكال�شيكية يف العامل.
كما �شاهد منت�شبي امللتقى اأندر واقدم ال�شيارات العاملية والتي تعود ملكيتها 
اإعجابهم  امل�شاركون يف اجلولة  واأب��دى  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم  اىل �شاحب 
مب�شتوى مقتنيات املتحف ملتقطني ال�شور التذكارية، وم�شتفيدين خالل 
عن  املتحف  على  القائمون  قدمها  التي  املتكاملة  ال�شروحات  من  اجلوله 

ال�شيارات املتاحة موؤكدين اإ�شتفادتهم الكبرية من الزيارة.

ملتقى احلمرية ال�شيفي يزور جزيرة النور بال�شارقة 
كما زار منت�شبي ملتقى احلمرية ال�شيفي الثالث والع�شرون جزيرة النور 
بال�شارقة، و�شارك يف الرحلة ما يزيد عن 45 م�شاركاً من خمتلف االأعمار 

بامللتقى.
لالإطالع  الفر�شة  ال�شيفي  امللتقى  منت�شبي  اأم��ام  النور«  »جزيرة  واأتاحت 
خالل  من  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  االأب��رز  والرتفيهية  ال�شياحية  الوجهة  على 
الطبيعي  املحيط  ذو  البيئي  املرفق  الفرا�شات«  »بيت  حميط  يف  التفاعل 
اخلالب، مطالعني بذلك على اأكر من 20 نوع من الفرا�شات التي ي�شل 

عددها ما يزيد عن 500 فرا�شة. 

ملتقى �لأمهات .. برنامج نوعي م�صاحب ل�صيفي �حلمرية �لـ23
نظم ملتقى احلمرية ال�شيفي الثالث والع�شرون، اللقاء ال�شنوي لالأمهات 
يف م�شرح النادي، مب�شاركة ما يزيد عن 60 من اأمهات املنت�شبات للملتقى، 
ومن جهتها قالت منى املرزوقي م�شرفة عام ن�شاط الفتيات اأن اللقاء ميثل 
توا�شل  ملا ميثله من  امل�شاركات  واأمهات  امللتقى  اإدارة  للتوا�شل بني  من�شة 
اإيجابي وذلك من خالل التعرف على اآراء االأمهات واال�شتفادة من اأفكارهن 
الثالث  احلمرية  ملتقى  منت�شبات  الفتيات  جت��ارب  الإث��راء  ومقرتحاتهن، 

والع�شرون والبامج.
وتلقت املرزوقي العديد من االأفكار واملقرتحات من االأمهات خ�شو�شاً تلك 
املخ�ش�شة  البامج  وزي��ادة  ال�شيفي،  امللتقى  اإقامة  فرتة  بتمديد  املتعلقة 
لل�شباحة واأن�شطة االآيروبيك الريا�شي، ومتديد البامج العملية اخلا�شة 
بفنون الطهي، التي اأكدت بدورها على اأن املالحظات �شيتم درا�شتها وتنفيذ 

ما ميكن منها خالل فرتة اإقامة امللتقى ال�شيفي احلايل والقادم.
مبلتقى  اخلا�شة  الفلمية  امل��واد  من  العديد  االأن�شطة  م�شرفات  وعر�شت 
والبامج  االأن�شطة  م��ن  العديد  بينت  وال��ت��ي  -فتيات  ال�شيفي  احلمرية 
والدورات والرحالت العلمية والرتفيهية التي نفذت لغاية االآن، وبدورهن 
اأ�شادت االأمهات امل�شاركات بامللتقى على جهود اللجنة املنظمة وكافة البامج 
والريا�شية  والفنية  والعلمية  منها  الثقافية  االأن�شطة،  خمتلف  يف  املنفذه 

والرتويحية.
الفتيات هدايا  ن�شاط  ع��ام  امل��رزوق��ي م�شرفة  وزع��ت منى  اللقاء   ويف ختام 
يف  امل�����ش��ارك��ات  ل��الأم��ه��ات  ال�شيفي23  احل��م��ري��ة  ملتقى  فتيات  اإن��ت��اج  م��ن 
واالأعمال  التقليدية  ال��ي��دوي��ة  امل�شغوالت  م��ن  العديد  و�شملت  الفعالية، 
الفنية الكرتونية والورقية واملن�شوجات ال�شوفية التي عبت فيها الفتيات 
عن حبهن لالإمهات، ولفتت املروزقي باأن هذه املبادرة تاأتي للحفاظ على 
املوروث الثقايف االإماراتي وربط االأجيال احلا�شرة باملا�شي والوقوف على 

الدور الطليعي والرائد الذي متتاز به املراأة االإماراتية.

»بناء �لذ�ت« حما�صرة يف �مللتقى �ل�صيفي باحلمرية �لـ 23 
نظم �شمن فعاليات واأن�شطة ملتقى احلمرية ال�شيفي الثالث والع�شرون، 
هند  ال�شبابية  االأخ�شائية  قدمتها  ال���ذات«  »بناء  عنوان  حملت  حما�شرة 
البدواوي من الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة، وقالت االأخ�شائية 
م�شتوى  رف��ع  هو  املحا�شرة  ه��ذه  من  الهدف  اأن  ال��ب��دواوي  هند  ال�شبابية 
واإ�شتثمار  املثلى  الذاتية  االإدارة  مو�شوعات  حيال  امل�شاركات  ل��دى  الوعي 
الوقت واإ�شتخدام الطاقة االإيجابية يف التعاطي مع امل�شكالت التي تواجهنا 
اإكت�شاب  خ��الل  من  وتنميتها  ال�شخ�شية  وبناء  ال��ذات  وتطوير  احلياة،  يف 

املعلومات اأو ال�شلوك اأو املهارات التي جتعل الفرد ي�شعر بالر�شا عن نف�شه، 
من خالل اإتباع و�شائل ومناهج ت�شاعده على الرتكيز على اأهدافه يف احلياة، 
والعمل لتحقيقها، وجتهيزه للتعامل مع اأي عائق يوؤثر على تطويره وبناء 

�شخ�شيته.
وب��ي��ن��ت االأخ�����ش��ائ��ي��ة ال���ب���دواوي ال��ع��دي��د م��ن ط���رق ت��ط��وي��ر ال����ذات وبناء 
ال�شخ�شية، من خالل املواظبة على القراءة، وممار�شة التمارين الريا�شية 
ب�شكل منتظم، وجتنب االأ�شخا�س املحبطني، واختيار االأ�شدقاء املتفائلني 
الذين يتمتعون ب�شخ�شية اإيجابية واإدراك قيمة النف�س، واإحرتامها، وتقبل 
وال�شعي من  املحققة،  ب��االإجن��ازات  واالإف��ت��خ��ار  بالنف�س،  واالإع��ت��زاز  االآخ���ر، 
اأجل حتقيق اإجنازات اأخرى، وتنظيم الوقت من خالل و�شع جدول زمني 
يومي،  ب�شكل  منا  تطلب  التي  واالإجن���ازات  االأعمال  جميع  ي�شمل  منطقي 
واإجنازها دون ت�شييع للوقت، وتكوين عالقات اإجتماعية قائمة على الود 
واالإحرتام وحمبة االآخرين، والتحلي بال�شب والقوة والتحمل يف املواقف 
ال�شخ�شية  موؤ�شرات  من  يعتب  ال��ذي  ال�شريع  الغ�شب  وتفادي  ال�شعبة، 

ال�شعيفة.

»�آفة �ملخدر�ت« .. حما�صرة توعوية باحلمرية
التوعوية  املحا�شرة  مع   23 ال�  ال�شيفي  احلمرية  ملتقى  منت�شبي  تفاعل 
الهادفة التي قدمت من قبل خمت�شني من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
»اآفة املخدرات«، يف  حيال واحدة من االأم��ور الهامة للنا�شئة حملت عنوان 
التوعوية  املحا�شرة  تنظم  بحيث  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  نادي  م�شرح 
�شمن املن�شط ال�شيفي وفعاليات البامج الهادفة التي يتخللها البنامج 
الهيئة  مع  بالتعاون   ،2017 بالدي  �شيف   �� ال�شيفية  لالأن�شطة  الوطني 
الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س  ورع��اي��ة  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  لرعاية  العامة 

وح�شرها ما يزيد عن 60 م�شاركاً من جمموعات الكبار يف امللتقى.
وحت���دث امل��ح��ا���ش��ري��ن م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة ال�����ش��ارق��ة ح���ول اأن���واع 
املخدرات ومكوناتها م�شريين اىل اأهمية ودور ال�شباب يف حماربة هذه االآفة 
ال�شامة التي توؤدي اىل املوت والهذيان واالأمرا�س النف�شية واملزمنة، معتباً 
باأنها تفتك باملجتمعات وتوؤدي اىل خ�شائر ج�شيمة يف النواحي االقت�شادية 

واالجتماعية والتعليمية . 
الوعي  بعدم  اأ�شا�شاً  ترتبط  التي  االإدم��ان  اأ�شباب  اإىل  املحا�شرين  وتطرق 
باأخطار املخدرات واآثارها ال�شلبية، و�شعف الوازع الديني والتفكك االأ�شري 
ال��غ��ري و�شعف  اإىل تقليد  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��دم��ن،  ال��ع��اط��ف��ي ع��ن��د  واحل���رم���ان 
ا�شتخدام  و���ش��وء  ال���ذات،  اإث��ب��ات  يف  والرغبة  اال�شتطالع  وح��ب  ال�شخ�شية 
مالذ  االإدم����ان  ب���اأن  اخل��اط��ئ  واالع��ت��ق��اد  ال�شيدالنية،  واالأدوي����ة  العقاقري 
للهروب من الواقع، اأو اأنه يح�شن احلالة النف�شية واملزاج للمدمن، باعتباره 

يخفف الوحدة واالكتئاب. 
بدوره اأ�شاد امل�شرف العام على امللتقى حميد ال�شام�شي باجلهود التي تبذلها 
ادارة مكافحة املخدرات يف �شرطة ال�شارقة حلماية املجتمع من اآفة املخدرات 

اخلطرية.
ال�شيفي  امللتقى  اه��ت��م��ام��ات  �شياق  يف  ت��ات��ي  امل��ح��ا���ش��رة  ه��ذه  ان  اإىل  الف��ت��ا 

بالق�شايا ال�شبابية واملجتمعية.
موؤكداً على اأن هذه امل�شاركة تاأتي كمبادرة تعاون من القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شارقة ونادي احلمرية الثقايف الريا�شي يف اإطار اجلهود املبذولة، لتوعية 
واالأبناء،  الوطن  على  ال�شلبية  واآث��اره��ا  امل��خ��درات  بخطورة  املجتمع  اأف��راد 
يف  املحلية  اجلهات  خمتلف  مع  ال�شراكات  وعقد  التوا�شل  تعزيز  وبهدف 

االإمارة البا�شمة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

مدينة  – بلدية  والنقل  والبلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  تنفذ 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
يف  حتتية  وبنية  داخلية  ط��رق  م�شاريع  “م�شاندة”، 
اأك��ر من  اإىل  ت�شل  اإجمالية  بتكلفة  ال�شوامخ،  منطقة 
رفع  بهدف  وذل��ك  دره��م،  األ��ف   624 و  مليون   397
والعمل  العاملية،  املعايري  وفق  وحت�شينها  الطرق  كفاءة 
ال�شكان  احتياجات  لتلبية  التحتية  البنية  تطوير  على 
وتوفري �شبل الراحة لهم، وتقدمي خدمات ع�شرية مبا 

ي�شهم يف نه�شة املنطقة وتطورها.
ب����داأت �شمن  امل��رح��ل��ة االأوىل  ب���اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���ش��ح��ت 
احلو�شني 12،7، بتكلفة اإجمالية و�شلت اإىل اأكر من 
259 مليون درهم، وتنتهي يف الربع االأخري من العام 

املقبل.
م�شاريع  كافة  “م�شاندة” تنفيذ  �شركة  اأك��دت  ب��دوره��ا 
البنية التحتية التي توكل اإليها مبعايري عاملية وبح�شب 
منها على  املعنية، حر�شاً  ا�شرتاطات اجلهات اخلدمية 
حتتية  بنية  توفري  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه��داف  حتقيق 
م�شتدامة تخدم جمتمع االإمارة واقت�شادها، وامل�شاهمة 
يف جعل اإمارة اأبوظبي رائدة عاملياً يف هذا املجال، و�شددت 
م��ع��اي��ري اجلودة  الأرق����ى  وف��ق��اً  امل�����ش��روع  تنفيذ  اأن  ع��ل��ى 
وال�شالمة، اإمنا يعد من اأولويات ال�شركة، مع التزم تام 
املعايري يف جمال اال�شتدامة اخل�شراء،  اأف�شل  بتقدمي 

واحلفاظ على املوارد الطبيعية وحماية البيئة.
�شبكة  م��د  اأع��م��ال  ت�شمل  امل�����ش��اري��ع  اأن  البلدية  واأك����دت 

ات�شاالت و�شرف �شحي وخطوط مياه وكهرباء ل�800 
وتطلعات  احتياجات  تلبي  �شكنية   732 منها  ق�شيمة، 
القاطنني من احلاجات ال�شرورية، ومبا يتعلق بتي�شري 
و9  ع��ن��اء،  اأو  تكلف  دون  وم�شتلزماتهم  حياتهم  اأم���ور 
جميع  من  احتياجاتها  وتوفر  العبادة  دور  تخدم  دينية 
املتطلبات، و13 حديقة ت�شكل متنف�س طبيعي وترفيهي 
بني االأحياء ال�شكنية، وواحدة مرافق عامة، و6 حكومية 
التحتية  البنية  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات  متطلبات  ت��واك��ب 
الالزمة لدعم عملها، وكذلك 3 ق�شائم تعليمية تخدم 
العملية التعليمية و تلبي تطلعات االأهايل �شكان املنطقة، 
الن�شاط  تدعم  جتارية   6 اإىل  باالإ�شافة  ات�شاالت  و2 

تكمل  خدمية   28 و   ،12،7 احلو�شني  يف  االقت�شادي 
االحتياجات ال�شرورية ملنطقة ال�شوامخ. وتابعت بلدية 
تنفيذها يف  امل�شاريع اجل��اري  اأعمال  اأن  اأبوظبي  مدينة 
اخلدمات  اإىل  ا���ش��اف��ة  ت��ت�����ش��م��ن   ،  12،7 احل��و���ش��ني 
مع  يتنا�شب  مب��ا  وت��خ��دمي��ه��ا  ال�����ش��وارع  اإن����ارة  ال�شابقة 
املنطقة  طرقات  مل�شتخدمي  العامة  ال�شالمة  متطلبات 
من حيث توفري االإنارة الكافية التي تتمتع مبوا�شفات 
عاملية بتكلفة ت�شل اإىل اأكر من 16 مليون و327 األف 

درهم.
اأما عن املرحلة الثانية يف منطقة ال�شوامخ، بينت دائرة 
اأنها  اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والنقل  البلدية  ال�شوؤون 

يف  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  اأع��م��ال  ت�شمل 
اإىل  ت�شل  اجمالية  بتكلفة   10،9،5،4،2،1 االأحوا�س 
اأكر من 138 مليون و 624 األف درهم، وتنتهي من 

تنفيذ االأعمال كافة يف الربع االأول من عام 2019.
اأعمال امل�شاريع ت�شمل ت�شميم  اأن نطاق  وبينت البلدية 
 241 منها  ق�شيمة،   301 بنية حتتية خلدمة  واإن�شاء 
�شكنية، و 7 دينية، و 10 حدائق، و3 مرافق عامة، و 3 
حكومية وواحدة تعليمية، وكذلك 7 ق�شائم ات�شاالت و 

خدمات. ق�شيمة   27 اإىل  باالإ�شافة  جتاري،   2
بيئة  ت��وف��ري  على  يعمل  امل�شاريع  تنفيذ  اإن  واأ���ش��اف��ت: 
حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن ك��ه��رب��اء وم���ي���اه و����ش���رف �شحي 
احتياجات  ي��خ��دم  مب��ا  االأح���وا����س،  جلميع  وات�����ش��االت 
ت�شل  بتكلف  للطرقات  ان��ارة  اأعمال  تنفيذ  مع  ال�شكان 
اإىل اأك��ر من 4 ماليني و325 األ��ف دره��م تعمل على 

حت�شني ورفع كفاءة انارة الطرقات.
واأو���ش��ح��ت دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل – بلدية 
تعمل  التي  امل�شاريع احليوية  اأن جميع  اأبوظبي  مدينة 
عليها  يف الوقت احلايل، وكذلك التي مت اإجنازها تدعم 
روؤية اأبوظبي 2030 من اأجل تنمية م�شتدامة تعك�س 
االقت�شاديات  من  واح��دة  لتكون  احلثيث  االإم���ارة  �شعي 
توجهات  ت��واك��ب  اأن��ه��ا  كما  ع��امل��ي��اً،  ال��رائ��دة  واملجتمعات 
يف  لل�شكان  اخل��دم��ات  اأف�شل  بتقدمي  الر�شيدة  القيادة 
اأمامهم،  العقبات  ت��ذل��ل  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  جميع 
ال�شعادة  لن�شر  املعي�شة، وتكون م�شدر  وحت�شن م�شتوى 
بينهم وتوؤمن بيئة نظيفة وم�شتدامة الأجيال امل�شتقبل 

الذين تعقد عليهم االآمال يف بناء وخدمة الوطن.

•• ابوظبي-الفجر:

مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  ت�شتمر 
الطلبة  ال��ت��ح��اق  طلبات  با�شتقبال  واأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ني  يف 
اجلدد للف�شل الدرا�شي االأول من العام اجلامعي املقبل 
والبامج  ال��ك��ل��ي��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   ،2018-2017
البكالوريو�س  يف  اجل��ام��ع��ة  تطرحها  ال��ت��ي  االأك��ادمي��ي��ة 

واملاج�شتري. 
والت�شجيل خطة  القبول  اأع��دت وح��دة  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
الطلبة اجلدد  وت�شجيل  اإج��راءات قبول  لتنظيم  �شاملة 
بكل �شهولة وي�شر، من خالل ا�شتخدام اأف�شل التقنيات 
واملن�شورات  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأن��ظ��م��ة  وت��وف��ري  احل��دي��ث��ة، 
واالإجراءات  املعلومات  كافة  على  حتتوي  التي  واللوائح 
الكادر  ت��ع��اون  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ط��ال��ب،  ق��د يحتاجها  ال��ت��ي 
االإداري يف وحدة القبول والت�شجيل مع الطلبة بتقدمي 
امل��ع��ل��وم��ات واالإج���اب���ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م م��ن��ذ حلظة 
و�شولهم اجلامعة ولغاية اإكمال االإجراءات الالزمة، حتى 
ة زمنية قيا�شية.  تتم عملية قبول وت�شجيل الطلبة يف مدرّ
كما تتيح اجلامعة جمموعة من اخلدمات الذكية التي 
الوقت وت�شهيل  الراحة للطالب وتوفري  تهدف لتوفري 
االإجراءات، مثل خدمة الت�شجيل االإلكرتوين، كما ميكن 
للطالب االطالع على اأبرز اللوائح واالإجراءات و�شروط 

يحتاجه  ما  وكل  الدرا�شية  والر�شوم  والت�شجيل  القبول 
ال��ط��ال��ب م��ن خ���الل امل��وق��ع االإل���ك���رتوين ل��ل��ج��ام��ع��ة، اأو 

التطبيق الذكي، اأو عب و�شائل التوا�شل االجتماعي. 
و�شعياً اإىل تطبيق اأعلى معايري اجلودة، و�شمن اهتمامه 
بتوفري الراحة للطلبة اجلدد واملراجعني، اطلع الدكتور 
�شري  للجامعة على  املفو�س  املدير  الدين عطاطرة  نور 
العمل واإجراءات ت�شجيل الطلبة اجلدد يف وحدة القبول 
والت�شجيل، والوحدة املالية، ومركز اللغة االإجنليزية يف 

موظفي  مو�شياً  واأبوظبي،  العني  يف  مبقريها  اجلامعة 
قبول  عملية  اإمت��ام  ب�شرورة  والت�شجيل  القبول  وح��دة 
عن  وبعيداً  وجهد  وق��ت  ب��اأق��ل  اجل��دد  الطلبة  وت�شجيل 
لة، وتقدمي الن�شح واالإر�شاد  االإجراءات الروتينية املطورّ
االأك���ادمي���ي ال�����ش��ائ��ب ل��ه��م.  وق���د ث��م��ن امل��دي��ر املفو�س 
للجامعة العمل الذي تقوم به وحدة القبول والت�شجيل 
وال���وح���دة امل��ال��ي��ة وم��رك��ز ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة وت�شافر 
جهودهم لت�شهيل اإجراءات قبول وت�شجيل الطلبة، ودفع 

اللغة  يف  الكفاءة  امتحانات  وتقدمي  امل�شتحقة  الر�شوم 
اخلدمات  اأن  م��وؤك��داً  وال��ت��وف��ل(،  )االآيلت�س  االإجنليزية 
ا�شرتاتيجية  عليها  قامت  التي  املبادئ  ترتجم  املقدمة 
املعتمدة  اجل��ودة  �شمان  معايري  اأعلى  العتماد  اجلامعة 
العايل  التعليم  ���ش��وؤون   – والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن 
امل�شلحة  املتحدة، مبا يحقق  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 

العامة للطالب وويل االأمر واجلامعة. 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ب��اأن  عطاطرة  ون��وه 
وت�شعى  اأمورهم،  واأولياء  بالطلبة  كبرياً  اهتماماً  تويل 
جديد  هو  ما  كل  وتوفري  العراقيل  وت�شهيل  لراحتهم 
اجلدد  لطلبتها  تقدم  اجلامعة  اأن  م�شيفاً  خلدمتهم، 
دعم  ب��ه��دف   40% اإىل  ت�شل  خمتلفة  درا���ش��ي��ة  م��ن��ح��اً 
االأكادميية،  درا���ش��ت��ه��م  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال  ال��راغ��ب��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

وت�شجيعهم على التح�شيل العلمي والتفوق امل�شتمر.
ال��رب امل�شجل العام يف  اأب��و  اأك��د االأ�شتاذ معاذ  من جهته، 
والت�شجيل  القبول  وح��دة  يف  العمل  اأن  على  اجل��ام��ع��ة، 
يجري على قدم و�شاق وفق اأعلى معايري اجلودة، واأنه ال 
عرقلة يف اإجراءات قبول وت�شجيل الطلبة اجلدد. موؤكداً 
املعايري  بكافة  ك��ام��ل  اط���الع  على  ال��وح��دة  موظفي  اأن 
ال��ط��ال��ب هي  راح���ة  واأن  اتباعها،  ال��واج��ب  واالإج�����راءات 
الهدف االأ�شا�شي، لذا ت�شعى اجلامعة با�شتمرار لتقدمي 

خدمات راقية للطلبة والت�شهيل عليهم. 

بتكلفة �أكرث من 397 مليون درهم 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال بنية حتتية وطرق داخلية يف ال�شوامخ

اإجراءات مي�شرة وخدمات ذكية لقبول الطلبة اجلدد يف جامعة العني

�أخبار �ل�صاعة:
لقاءات حممد بن را�شد وحممد بن زايد 

امل�شتمرة م�شدر طماأنة لل�شعب
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة “اأخبار ال�شاعة” ان اللقاءات امل�شتمرة التي جتمع �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
مت��ث��ل م�����ش��در ط��م��اأن��ة لل�شعب االإم���ارات���ي وت��وؤك��د م���دى جن��اع��ة النهج 
اأن توفيه حقه  الفريد يف احلكم وهو نهج ال ميكن للكلمات  االإماراتي 

ولكن نتائجه من اإجنازات داخلية وخارجية تتحدث عنه بكل و�شوح.
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  ال�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز االم����ارات  وق��ال��ت الن�شرة - 
امل�شالح  “ خ��دم��ة  ع��ن��وان  حت��ت  ام�����س  افتتاحيتها  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
لدولة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  حت��ر���س   - “ املنطقة  يف  وال�����ش��الم  الوطنية 
االإمارات العربية املتحدة على متابعة كل �شغريٍة وكبريٍة، وكل ما يهم 
وكلما  ومتوا�شٍل  منتظٍم  ب�شكٍل  بينها  فيما  والت�شاور  واملواطن،  الوطن 
ما  وك��ل  واملنطقة  الوطن  ق�شايا  مناق�شة  اأج��ل  من  حاجة  هناك  كانت 
ال�شعادة  حتقيق  يف  وي�شهم  االإم��ارات��ي،  ال�شعب  اأبناء  حياة  على  ينعك�س 

واالأمن واال�شتقرار لهم داخلياً وخارجيا.
واأ�شافت “ يف هذا ال�شياق جاء اللقاء االأخوي الذي جمع �شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  باأخيه �شاحب  دب��ي، رع��اه اهلل،  ال��وزراء حاكم 
امل�شلحة،  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
الوطنية  والق�شايا  االأم��ور  ع��دد من  ومناق�شة  بحث  م��وؤخ��را، حيث مت 
اأهمية  تاأكيد  واالقت�شادية واالجتماعية، كما مت  ال�شيا�شية  واالإقليمية 
ل�شعب  الوطنية  امل�شالح  على  اإيجابياً  ينعك�س  مبا  املنطقة،  يف  ال�شالم 
وجمتمع االإمارات، وتعزيز مكانة الدولة االإقليمية والعاملية كقوة خري 

وعطاء وراعية لل�شالم واال�شتقرار االإقليمي والدويل.
تتبنى  اأنها  احلبيبة  لدولتنا  الر�شيدة  القيادة  مييز  ما  اأه��م  ان  واأك��دت 
روؤية فريدة وفعالة للحكم واإدارة �شوؤون الدولة تهدف اإىل احلفاظ على 
امل�شالح الوطنية واالرتقاء بدولة االإمارات على خريطة الدول الفاعلة 
يف حتقيق اال�شتقرار االإقليمي وحفظ االأمن وال�شلم الدوليني ..م�شرية 
اىل ان هذه الروؤية تتميز باأنها روؤية �شاملة وتقوم على عدد من املقومات 
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأه���داف  حتقيق  ت�شمن  التي 
ل�شعب وجمتمع االإمارات وهي روؤية جتعل من املواطن الهدف والغاية 

من اأي �شيا�شات داخلية اأو خارجية واأي خطط وبرامج تنموية. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ني  املتوا�شلة  ال��ل��ق��اءات  اإن  وق��ال��ت 
را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان توؤكد 
مدى التالحم وااللتفاف الوطني املتني، الذي يعب عن نف�شه يف وحدة 
ال�شف الوطني التي تظهر ب�شكل جلي يف كل املنا�شبات الوطنية، وخا�شة 
اأوقات االأزم��ات واملحن، حيث تتج�شد روح االأخوة والوحدة الوطنية  يف 
التي  املكت�شبات  على  املحافظة  اإىل  يهدف  ال��ذي  املجتمعي  والتما�شك 
حتققت لهذا الوطن بفعل روؤية واإرادة قيادته الر�شيدة وجهود اأبنائه؛ 
ويف الوقت نف�شه التطلع الدائم اإىل حتقيق املزيد من االإجن��ازات على 
ال�شعيدين الداخلي واخلارجي؛ ولعل هذا اأهم ما مييز دولة االإمارات 
على  ال�شامل  ا�شتقرارها  يعزز  الذي  الر�شيد  وحكمها  املتحدة،  العربية 

امل�شتويات كافة .
با�شتمرار على تعزيز متا�شك  الر�شيدة  القيادة  وتابعت وبينما حتر�س 
تبذل  فاإنها  وال�شعب،  القيادة  بني  التالحم  وتقوية  الداخلية  اجلبهة 
امل�شالح  حتقيق  اأج��ل  من  اخلارجية  العالقات  جم��ال  يف  كبرية  جهوداً 
الدولة  تتبواأ  حيث  اخل��ارج��ي��ة،  مكت�شباتها  وحماية  للدولة  الوطنية 
اململكة  مع  تقود  حيث  االإقليمي،  ال�شعيد  على  �شواء  متقدمة،  مكانة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة جهود اإعادة اال�شتقرار اإىل املنطقة؛ اأو على 
اإليها من  الدولة مكانة مرموقة وينظر  ال��دويل، حيث حتتل  ال�شعيد 
قبل املجتمع الدويل على اأنها عن�شر ا�شتقرار اإقليمي ودويل؛ ويف الوقت 

نف�شه راأ�س حربة يف مكافحة التطرف واالإرهاب وجتفيف منابعه. 
واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام افتتاحيتها ان ال�شيا�شة اخلارجية للدولة، 
وما تت�شم به من حيوية - ولكن ويف الوقت نف�شه توازن وحزم - ت�شهم 
يف تعزيز دور االإم��ارات يف ال�شاحة الدولية من جهة، ومتكنها من بناء 
ومن  ثانية،  جهة  من  والدولية  االإقليمية  القوى  مع  فاعلة  �شراكات 
ثم ت�شهم يف تعزيز �شورتها باعتبارها بلداً رائداً لي�س يف جمال تعزيز 
التنمية والعمل االإن�شاين يف املنطقة والعامل فقط، واإمنا اأي�شاً يف جهود 

حتقيق اال�شتقرار االإقليمي وحماية االأمن وال�شلم الدوليني.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل باإمارة اأبوظبي حملة توعوية حتت 
�شعار “اأبوظبي اإمارتي” تهدف اإىل تعزيز تعاون اأفراد املجتمع يف ر�شد 
النفايات وم�شوهات املظهر العام للحفاظ على جمالية االإمارة و�شوارعها. 
ويف هذا ال�شدد با�شرت الدائرة يف تنفيذ هذه احلملة بالتعاون مع مركز 
اإدارة النفايات – اأبوظبي تدوير يف اإطار ال�شراكة اال�شرتاتيجية القائمة 
ال�شكنية  االأح��ي��اء  على  ورق��اب��ي��ة  تفتي�شية  بجولة  ق��ام��ا  حيث  بينهما، 
وال�شوارع الرئي�شة والفرعية لر�شد جميع املخالفات التي ت�شوه املظهر 
العام الأبوظبي، وبهدف توعية اأفراد املجتمع باأهمية احلفاظ على بيئة 

معي�شية نظيفة واالمتناع عن رمي النفايات يف غري االأماكن املخ�ش�شة 
لها، وعليه فقد ر�شدت احلملة وجود بع�س النفايات يف االأماكن العامة 

واخلا�شة وعلى الطرق وبني املباين والفلل ال�شكنية ال�شكيك.
وقال �شعادة خليفة حممد املزروعي وكيل الدائرة اإن هذه احلملة التي 
البلدية والنقل  ال�شوؤون  التعاون اال�شرتاتيجي بني دائرة  اإطار  تاأتي يف 
تعزيز اجلهود  اإىل  ت��ه��دف  ت��دوي��ر  – اأب��وظ��ب��ي  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وم��رك��ز 
امل�شوهات  واإزال��ة  اأبوظبي،  الإم��ارة  اجلمايل  باملظهر  لالرتقاء  امل�شرتكة 
منها وزيادة الوعي املجتمعي حول االأ�شرار التي تخلفها هذه امل�شوهات.

واأكد املزروعي اأهمية احلفاظ على مظهر االإمارة حيث دعا اأفراد املجتمع 
كافة للتعاون مع دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل ممثلة ببلدياتها الثالث 

للعمل معا على توفري بيئة معي�شية نظيفة، �شليمة، �شحية وم�شتدامة 
لنمط  تعزيزاً  وال�شعادة،  وال��رف��اه  االأم���ان  درج���ات  باأعلى  �شكانها  ينعم 
اأبوظبي. وقال �شعادة املهند�س �شعيد املحريبي،  اإمارة  احلياة الراقي يف 
مدير عام تدوير مركز اإدارة النفايات – اأبوظبي باالإنابة : ياأتي تعاوننا 
اإط���ار جهودنا  ه��ذه احلملة يف  وال��ن��ق��ل يف  البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  م��ع 
اآمنة يف  بيئة �شحية  اإىل حتقيق  اال�شرتاتيجيني  �شركائنا  امل�شتمرة مع 
القاطنني  املجتمع  اأف��راد  املبادرة  ن�شتهدف من هذه  لذا  اأبوظبي،  اإم��ارة 
يف خمتلف االأحياء ال�شكنية حتى نغر�س فيهم مفاهيم التخل�س ال�شليم 
من النفايات والذي بدوره ي�شاهم يف خلق جمتمع واٍع ومدرك لالأهمية 
من  وفرزها  ا�شتخدامها  واإع��ادة  النفايات  لتقليل  واالقت�شادية  البيئية 

جهودهم  اأن  املحريبي  واأ���ش��اف  م���وارد.  اإىل  حتويلها  وبالتايل  امل�شدر، 
على  القائمة  قيمنا  م��ع  ان�شجاماً  ت��اأت��ي  اأن�شطتها  مبختلف  التوعوية 
املجتمعية،  وامل�شوؤولية  واالبتكار،  والتميز  التغيري،  وثقافة  اال�شتدامة، 

والتمكني واالهتمام، وحتقيقاً خلطة وروؤية اإمارة اأبوظبي.
وط��ال��ب��ت دائ���رة ال�����ش��وؤون البلدية وال��ن��ق��ل ت��ع��اون اجل��م��ه��ور ع��ن طريق 
االت�شال باخلط ال�شاخن على طوارئ البلديات 993 املخ�ش�س للبالغات 
وال�شكاوى اأو على رقم مركز ات�شال حكومة اأبوظبي 800555 يف حال 
املظهر  ت�شوه  قد  خمالفات  اأي  مالحظة  اأو  العام  للقانون  انتهاكات  اأي 
يف  العامة  واملرافق  باملمتلكات  اأو  االأف��راد  ب�شالمة  اأ�شرارا  وتلحق  العام 

االإمارة.

دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل تطلق حملة »اأبوظبي اإمارتي«

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1131  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة ابراج اخلليج للتجارة العامة ذ.م.م ٢- مهنا 
فريد حممود ابو ار�شيد  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / بند دبي 
التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي  قد ا�شتاأنف 
/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠16/1946 جتاري كلي بتاريخ:٢٠17/6/11 
وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق ٢٠17/9/٢5 ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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من �أ�صل 112 متقدمًا �صاركو� يف �أوىل �ختبار�ت �لأد�ء

تاأهل 20 م�شاركًا اإىل الدورة العا�شرة لربنامج من�شد ال�شارقة يف كلاّ من ال�شعودية وُعمان

•• ال�صارقة -وام: 

 “ لل�شحافة  ال�شارقة  “ ن��ادي  اختتم 
حلكومة  االإعالمي  للمكتب  التابع   -
ال�شارقة - برنامج التدريب ال�شيفي 
يوليو   9 ان��ط��ل��ق  وال������ذي  ل��ل��ط��الب 
امل���ا����ش���ي وا���ش��ت��م��ر ع��ل��ى م�����دار �شهر 
املكتب..  النادي مبقر  رده��ة  كامل يف 
وا����ش���ت���ف���اد م��ن��ه ال���ع���دي���د م���ن طالب 
والعا�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ���ش��ف��وف  وط��ال��ب��ات 
الفتا  تفاعال  و�شهد  ع�شر  واحل����ادي 

من امل�شاركني.
الذي   - التدريبي  البنامج  ومتحور 
ن��ب��ي��ل ع���ط���ا م�����ش��اع��د مدير  ق���دم���ه 
اخلليج  جلريدة  التنفيذي  التحرير 
وتوعية  االإع��الم��ي��ة  الرتبية  ح��ول   -
االإعالمية  قدراتهم  وتعزيز  الطالب 
ال���الزم���ة لديهم  امل��ع��اي��ري  وت��ر���ش��ي��خ 
ال�شائعات  ب��ني  التفريق  م��ن  للتمكن 
واالأخ�������ب�������ار امل���غ���ل���وط���ة وال�������ش���ادق���ة 
تزويدهم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��ه��ا..  امل��وث��وق 
ال�شحفي  العمل  واأ�شا�شيات  مببادئ 
واالإعالمي مع تنظيم زيارات ميدانية 

و�شحيفة  لالإعالم  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة 
قرب  ع��ن  امل�شاركني  الإط���الع  اخلليج 
على اآليات وفنيات العمل التلفزيوين 

واالإذاعي وال�شحفي.
اأ���ش��ب��وع��ه االأول  وت��ن��اول ال��ت��دري��ب يف 
ومفهوم  واالإع���الم  ال�شحافة  مفهوم 
الرتبية االإعالمية واأهميتها ومراحل 
الثاين  االأ���ش��ب��وع  رك���ز  فيما  ت��ط��وره��ا 
على مفاهيم ومهارات الوعي وكيفية 
اإعالميا  ال���واع���ي  ال�����ش��ل��وك  ت�����ش��ك��ي��ل 
امل�شاركة  وكيفية  اأهمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

الفعالة يف العملية االإعالمية.
وتناول االأ�شبوع الثالث اأنواع التفكري 
الناقد  التفكري  وم��ك��ون��ات  وم��ه��ارات��ه 
منه..  املكت�شبة  والفوائد  وخ�شائ�شه 
االأ�شبوع  يف  امل�شاركون  اكت�شب  بينما 
كتابة  م����ه����ارات  ال����راب����ع  ال���ت���دري���ب���ي 
االإخباري  والتقرير  اخلبية  الق�شة 

والتحقيق واحلوار ال�شحفي.
البنامج  ن��ه��اي��ة  يف  ال���ن���ادي  ون���ظ���م 
م�������ش���اب���ق���ة اأث������م������رت ع�����ن ت����ك����رمي 5 
نادي  قدمها  قيمة  بهدايا  متميزين 
تقديرا  ل��ه��م  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  ال�������ش���ارق���ة 
م��رمي خالد  ال��ط��الب  ملوهبتهم وه��م 
�شعيد ال�شويدي و�شارة جمال ال�شعيد 
وع��ب��ي��دة ح����ازم ق��ي��ط��از والن����ا حممد 
يو�شف  عا�شم  وع��م��ار  �شرييف  ح�شام 
كما مت تقدمي هدايا رمزية حتفيزية 
م��ن جهد  ب��ذل��وه  مل��ا  امل�شاركني  لباقي 
خالل  بناء  وتفاعل  وال��ت��زام  اإي��ج��اب��ي 

مدة البنامج.
واأو���ش��ح��ت ه���دى ال���دح م��دي��رة نادي 
الطالب  اأن  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  ال�������ش���ارق���ة 
امل�����ش��ارك��ني يف ال��بن��ام��ج ك���ان���وا على 

امل�����ش��وؤول��ي��ة والرغبة  ك��ب��ري م��ن  ق���در 
التي  املعلومات  وا�شتيعاب  التعلم  يف 
بعائد  عليهم  �شتعود  اأنها  امل��وؤك��د  من 
اإيجابي يف حياتهم ب�شكل عام.. الفتة 
دائما  داع��م��ا  �شيكون  ال��ن��ادي  اأن  اإىل 
االإعالمية  واهتماماتهم  جلهودهم 
ترحاب  بكل  اأب��واب��ه  يفتح  النادي  واأن 
ال�شحافة  امل��وه��وب��ني يف جم���ال  ل��ك��ل 

واالإعالم.
ال���بام���ج  ت���ل���ك  اأن  ال������دح  واأ�����ش����اف����ت 
الن�سء  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ت�شكل اأهمية كبرية وت�شاهم يف تكوين 
ال�شلوكيات والقيم ال�شحيحة لديهم. 
م�شرية اإىل اأن اأهمية برنامج التدريب 
تكمن  ال��ن��ادي  نظمه  ال���ذي  ال�شيفي 
الطالب  م�شاعدة  يف  رئي�شية  ب�شورة 
ال�شليم  االإع���الم���ي  ال��وع��ي  لت�شكيل 
ال�شلبية  ال��ع��واق��ب  م��ن  وحت�شينهم 
لل�شائعات واالأخبار املغلوطة التي قد 
و�شائل  ع��ب  خ�شو�شا  ت��داول��ه��ا  ي��ت��م 
حتفيزهم  م��ع  االجتماعي  التوا�شل 
ومهاراتهم  م���واه���ب���ه���م  الك���ت�������ش���اف 

االإعالمية وم�شاعدتهم لتطويرها.

 •• دبي -وام: 

هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�س  اأع��ت��م��د 
�شعادة  برئا�شة  واملوا�شالت  الطرق 
ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر 
جمل�س املديرين تر�شية عقد �شراء 
125 حافلة للنقل املدر�شي ملوؤ�ش�شة 
ن�شاط  تو�شعة  ملواكبة  دب��ي  تاك�شي 
ال��ن��ق��ل امل���در����ش���ي ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن 
الذين تنقلهم  يرتفع عدد الطالب 
 7000 م����ن  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ح����اف����الت 
طالب يف العام الدرا�شي املا�شي اإىل 
الدرا�شي  العام  يف  10000 طالب 

اجلديد 20172018.
وق�������ال ����ش���ع���ادة م���ط���ر ال���ط���اي���ر ان 
باأعلى  تتمتع  اجل��دي��دة  احل��اف��الت 
العاملية  ال�����ش��الم��ة  ج����ودة  م��ع��اي��ري 

اخلا�شة بخدمات النقل املدر�شي .
ورئي�س  العام  املدير  �شعادة  واأو�شح 
املعطيات  اأن  امل����دي����ري����ن  جم��ل�����س 

احلالية ت�شري اإىل اأن عدد الطالب 
االإجمايل يف اإمارة دبي يقدر باأكر 
األ����ف ط��ال��ب وب��ل��غ عدد   294 م���ن 
احلافالت املدر�شية امل�شجلة يف دبي 
العام املا�شي 5922 حافلة ويتوقع 

احل���اف���الت حلوايل  ع���دد  ي�����ش��ل  اأن 
 2020 ع����ام  يف  ح��اف��ل��ة   7600
يف  حافلة   14400 لقرابة  ترتفع 
الطرق  هيئة  وت�شعى   2030 ع��ام 
ن�شاط  يف  دخلت  التي  وامل��وا���ش��الت 

النقل املدر�شي عب موؤ�ش�شة تاك�شي 
 ���  2015 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  دب���ي يف 
من  ا���ش��ط��ول��ه��ا  رف���ع  اإىل   2016
لقرابة  امل���در����ش���ي  ال��ن��ق��ل  ح���اف���الت 

حافلة يف عام 2024.  650

طرق دبي تر�شي عقد �شراء 125 حافلة » نادي ال�شارقة لل�شحافة « يختتم التدريب ال�شيفي للطالب
جديدة للنقل املدر�شي 

•• ال�صارقة-الفجر:

التمهيدية  االأداء  اختبارات  اأ�شفرت 
الذي  ال�����ش��ارق��ة«،  »من�شد  ل��بن��ام��ج 
لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمه 
يف دورت����ه ال��ع��ا���ش��رة ه���ذا ال��ع��ام، عن 
يف  للم�شاركة  متقدماً   20 اختيار 
اململكة  من  كلرّ  من  املقبلة  مرحلته 
ُعمان،  و�شلطنة  ال�شعودية،  العربية 
امل�شاركون  م��ه  ق��درّ الف���ت  اأداء  ع��ق��ب 

اخلمي�س املا�شي. 
و���ش��ه��دت االخ���ت���ب���ارات اخ��ت��ي��ار 10 
باململكة  ج��دة  مدينة  يف  م�شاركني 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة م��ن اأ���ش��ل 67 
قدموه  ق�����ويرّ  اأداء  ب��ع��د  م��ت��ق��دم��اً، 
اإىل  االن��ت��ق��ال  اإث����ره  ع��ل��ى  ا�شتحقوا 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة، ف��ي��م��ا مت��ك��ن 10 
م�����ش��ارك��ني اآخ���ري���ن م���ن اأ����ش���ل 45 
الُعمانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  م��ت��ق��دم��اً 
ال�شوت  اختبار  اجتياز  من  م�شقط 

بنجاح. 
وحول هذه النتائج اأ�شار جنم الدين 
ها�شم، املنتج املنفذ لبنامج »من�شد 

امل�شاركات  ن���وع  اأن  اإىل  ال�����ش��ارق��ة«، 
الذي �شهدته اأوىل جوالت اختبارات 
ال��بن��ام��ج يف دورت����ه ال��ع��ا���ش��رة كان 
االأ�شوات  ت��ن��وع  اأن  مو�شحاً  الف��ت��اً، 
ال�شعودية  م����ن  ك�����لرّ  يف  امل���ت���ق���دم���ة 
ي�شكل  حافل،  مبو�شم  ر  يب�شرّ وُعمان 
اإ����ش���اف���ة ل��ت��ج��رب��ة ف���ن االإن�������ش���اد يف 

العامل العربي. 

وقال ها�شم: يحر�س من�شد ال�شارقة 
دعائم  تثبيت  على  انطالقته  ومنذ 
باملواهب  واالهتمام  ال��ه��ادف،  الفنرّ 
الواعدة يف جمال االإن�شاد، مبا ي�شري 
اإىل �شعي موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم 
لتقدمي مواٍد اإعالميرّة ترتقي بوعي 
من  ز  وتعزرّ العربي،  امل�شاهد  وذائقة 
م��ك��ان��ة اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة مب���ا يخدم 

الواقع الثقايف املزدهر الذي تعي�شه.  
واأ������ش�����اف: »جن���ح���ت جل��ن��ة حتكيم 
االختبارات يف ِكال البلدين بتحديد 
اجتازوا  ال���ذي���ن  امل�����ش��ارك��ني  ���ة  ه���ويرّ
التمهيدية،  االخ���ت���ب���ارات  م��رح��ل��ة 
االأ�شوات  م��ن  نخبة  ع��ن  ك�شفت  اإذ 
التناف�شية  ح��ج��م  �شت�شاعف  ال��ت��ي 
املقبلة  امل���راح���ل  امل�����ش��ارك��ني يف  ب��ني 

للبنامج.
 14 ال�  يف  البنامج  فريق  وي�شتعدرّ 
م��ن ال�����ش��ه��ر اجل�����اري، ل��ل��ذه��اب اإىل 
اخلرطوم،  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
واأجمل  االأ�شوات  اأعذب  للبحث عن 
املتقدمني  ي�شتقبل  حيث  امل��واه��ب، 
من ال�شاعة 8 �شباحاَ وحتى ال�شاعة 

كورنثيا. فندق  يف  م�شاًء   8

للبنامج  العا�شرة  ال���دورة  وتتميز 
يف  امل�شاركني  م��ن  اثنني  باختيارها 
جوالت  لتحكيم  ال�شابقة  ال����دورات 
اخ���ت���ب���ارات ال�������دورة اجل����اري����ة وفق 
حتكيم  جلنة  تاألفت  حيث  بلدانهم، 
العمانية  ال�شلطنة  يف  االخ��ت��ب��ارات 
ُعمر  ال���ع���م���ان���ي���ني  امل���ن�������ش���دي���ن  م����ن 
البيكي، ونا�شر احلجري، وتاألفت 

جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م يف ال�����ش��ع��ودي��ة من 
عا�شور،  بندر  ال�شعوديني  املن�شدين 

واأحمد العبا�شي.
للبنامج  املنظمة  اللجنة  وجت��ري 
ع�����ش��ر دول  اخ����ت����ب����ارات يف  ج������والت 
ع��رب��ي��ة ه����ي: ال�������ش���ودان واجل���زائ���ر 
واملغرب  واالأردن  وت��ون�����س  وم�����ش��ر 
يف  جولتها  بعد  واالإم����ارات،  ولبنان 

ك���لرّ م��ن امل��م��ل��ك��ة وال�����ش��ل��ط��ن��ة، حيث 
جميع  يف  امل�شاركة  املواهب  ت�شتقبل 
الدول من ال�شاعة 08:00 �شباحاً 
ويخ�ش�س  م�شاء،   08:00 وحتى 
مي عب  ال���بن���ام���ج م���وع���داً ل��ل��ت��ق��درّ
ابتداء من  ال��دول  االإنرتنت جلميع 
�شبتمب   10 وحتى  اأغ�شط�س   10
املقبل، وذلك على املوقع االإلكرتوين 
www.smc. ال�����ش��ارق��ة:  ملن�شد 

.ae/munshid
اأهم  اأح���د  ال�����ش��ارق��ة  من�شد  وي��ع��ت��ب 
ب����رام����ج امل�������ش���اب���ق���ات ال���ه���ادف���ة اإىل 
اك��ت�����ش��اف امل����واه����ب االإن�������ش���ادي���ة يف 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ي�����ش��ل هذا 
تخريج  بعد  االأول  عقده  اإىل  العام 
اأ�شبحت  ال��ذي��ن  املن�شدين  ع�شرات 
لهم مكانتهم البارزة يف هذا املجال، 
الفن  اأو����ش���اط  ل��ه��م �شيت يف  وب���ات 
العربية  ال��دول  ال��ه��ادف يف خمتلف 
وال��غ��رب��ي��ة، ح��ي��ث ���ش��ارك يف دورات���ه 
فرن�شا،  م���ن  م��ت�����ش��اب��ق��ون  ال�����ش��اب��ق��ة 
واإندوني�شيا،  واإي��ط��ال��ي��ا،  وبلجيكا، 

وماليزيا، والبو�شنة، وتركيا.

•• اأبوظبي-وام: 

 35 ال�شيا�شي  االإخ��ب��اري  البنامج  اإط��الق  عن  ل��الإع��الم  اأبوظبي  اأعلنت 
اأبوظبي واالإم��ارات التابعتني ل�شبكة  دقيقة الذي تبث حلقاته على قناتي 
قنوات تلفزيون اأبوظبي مبحتوى تفاعلي هادف وحماكاة مبتكرة لالأ�شلوب 
االإخباري والتحليلي عب ا�شتعرا�شه للق�شايا ال�شيا�شية الراهنة وخا�شة 
االإم����ارات  وم��واق��ف  االإره��اب��ي��ة  للتنظيمات  ومت��وي��ل��ه��ا  ق��ط��ر  دع���م  ق�شية 

وال�شعودية والبحرين وم�شر الداعية ملكافحة االإرهاب.
ويقدم البنامج - الذي يطل على امل�شاهدين ال�شاعة 7:25 م�شاءا يومي 
ال�شحافة  تناولته  اأبرز  - قراءة خا�شة حول ما  اأ�شبوعيا  واالأربعاء  االأحد 
املحلية والعربية والعاملية فيما يتعلق بق�شايا االإرهاب اإىل جانب ما يتناقله 

رواد ومتابعو و�شائل التوا�شل االجتماعي يف االإطار ذاته.

وقال �شعادة الدكتور علي بن متيم مدير عام اأبوظبي لالإعالم اإن البنامج 
لالإعالم  اأبوظبي  اأطلقتها  التي  االإعالمية  البامج  �شل�شلة  �شمن  يندرج 
باأ�شلوب  بثها  ق��ط��ر  حت���اول  ال��ت��ي  االإع��الم��ي��ة  االأالع���ي���ب  وف�����ش��ح  ملكافحة 
اإي�شال ال�شورة احلقيقية ملا يجري يف  مك�شوف.. حيث ن�شعى للعمل على 

املنطقة وا�شتعرا�س التطورات باأ�شلوب مو�شوعي ومبا�شر دون مبالغة .
اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم ع��ن العمل وف��ق قيمها  واأ���ش��اف اب��ن متيم ل��ن تتوقف 
التي ت�شع املحتوى الهادف واحلقيقة الكاملة ن�شب اأعينها.. فهذه القيم 
االحرتافية  من  عال  قدر  على  اليوم  االإعالمية  املوؤ�ش�شة  هذه  من  جعلت 
على  متابعيها  وج��م��ه��ور  مناف�شيها  ب��ني  احل�شنة  وال�شمعة  وامل�����ش��داق��ي��ة 

م�شتوى العامل العربي.
ويوؤكد  املجتمعات  جت��اه  امل�شوؤولة  م�شريتنا  يتوج  البنامج  ه��ذا  اأن  وتابع 
اح��رتام��ن��ا ل��ع��ق��ول واآراء امل�����ش��اه��دي��ن وي���رد مب��ح��ت��واه ع��ل��ى امل��ن��اف��ح��ني عن 

وي�شهل  جاهل  امل�شاهد  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  القطرية  ال�شيا�شة 
اإقناعه باأ�شلوب رخي�س وم�شوه .

لدائرة  التنفيذي  املدير  احلارثي  عو�س  الرحمن  عبد  اأك��د   .. جانبه  من 
اليوم  ي��اأت��ي  ال��بن��ام��ج  ه��ذا  اأن  ب��االإن��اب��ة  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  التلفزيون يف 
ليعب عن النهج االإعالمي اال�شرتاتيجي الذي تتمتع به اأبوظبي لالإعالم 

واملتمثل يف تناول وطرح مو�شوع االإرهاب الذي متار�شه قطر.
وق���ال احل��ارث��ي ب��االأم�����س ب��داأن��ا ب��ال��درام��ا.. ث��م جنحنا يف جم���ال االإنتاج 
اإخبارية متخ�ش�شة تلعب دورا  اإطالق برامج  اإىل  الو�شول  الوثائقي قبل 
ت�شغل  التي  املغلوطة  ال�شائكة واالأخبار  املوا�شيع  رائدا يف معاجلة وتفنيد 

املنطقة وباأ�شلوب تف�شيلي.
توعية  عب  والتحليلي  املهني  خطنا  تعزيز  على  العمل  �شنوا�شل  واأ�شاف 

اجلمهور وامل�شتمعني باحلقائق وك�شف الر�شائل امل�شبوهة.

اأبوظبي لالإعالم تطلق الربنامج الإخباري 35 دقيقة على قناتي اأبوظبي والإمارات
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•• اأبوظبي - وام: 

ثمن �شعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة 
و�شناعة اأبوظبي اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ عام 2018 

.  « زايد  “ عام 
واأكد املهريي يف ت�شريح بهذه املنا�شبة اأهمية هذه املبادرة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  باملغفور  احتفاء  تقام  التي  الوطنية 
مرور  مبنا�شبة   “ ث���راه  اهلل  طيب   “ نهيان  اآل  �شلطان 
احتادها  وب���اين  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  م��ي��الد  على  ع��ام   100

واإجنازاتها.

وقال اإن “ عام زايد “ يعد ر�شالة تقدير وعرفان ملا قام به 
ال�شيخ زايد يف بناء وتاأ�شي�س االإمارات وما حققته الدولة 
من جناح ومتيز وما تتمتع به من اأمن وا�شتقرار وتنمية 

متوا�شلة االأمر الذي جعلها حمل تقدير العامل اأجمع.
للتعريف  مهمة  منا�شبة  �شيمثل  زاي���د  ع��ام  اإن  واأ���ش��اف 
التي زرعها يف  زاي��د اخل��ري وال�شيم واخل�شال  ب��اإجن��ازات 
اأبناء االإمارات فقد غر�س فيهم حب الوطن والنهو�س به 

واحلفاظ عليه .
اأبوظبي  اأن غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة  اإىل  امل��ه��ريي  ول��ف��ت 
من  جملة  تنظيم  ع��ل��ى   2018 ع���ام  خ���الل  �شتحر�س 

الفعاليات واالأن�شطة لالحتفاء بهذه املنا�شبة املهمة .

•• ال�صارقة -وام: 

حددت اأمانة جائزة ال�شارقة للبحث النقدي الت�شكيلي 
باجلائزة،  للم�شاركة  نهائيا  م��وع��داً   2017 �شبتمب 
للم�شاركة  وال��ن��ق��اد  للباحثني  الفر�شة  اإت��اح��ة  ب��ه��دف 
“ الفنون  الثامنة من اجلائزة ومو�شوعها  ال��دورة  يف 

اجلديدة و اآفاقها يف العامل العربي« .
الثقافية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  مدير  الق�شري  حممد  وق��ال 
ال�شمو  توجيهات �شاحب  اإن  بال�شارقة  الثقافة  بدائرة 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 

املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة بتخ�شي�س جائزة للبحث 
النقدي الت�شكيلي جاءت �شمن �شياق م�شروع ال�شارقة 
الثقايف وكون اجلائزة هي الوحيدة على م�شتوى الوطن 
العربي فقد عك�شت منذ انطالقتها االأهمية احل�شارية 

للن�شاط النقدي الذي يعاين ويبحث يف املنجز الفني.
ال�شبع  ال����دورات  اأب��ح��اث  عناوين  ان  الق�شري  وا���ش��اف 
ال�شابقة تناولت الريادة يف الفنون الت�شكيلية العربية - 
احلداثة يف الفنون الب�شرية العربية - هوية الت�شكيل 
ال��ع��رب��ي ب���ني االأ����ش���ال���ة و االغ������رتاب- امل��ف��اه��ي��م��ي��ة يف 
الت�شكيل العربي- االقتناء يف الفن الت�شكيلي العربي- 

اأ�شداء الفنون االإ�شالمية يف الت�شكيل العربي املعا�شر- 
مناهج الرتبية الفنية يف املدار�س و املعاهد و دورها يف 

خلق فنان ت�شكيلي مميز يف الوطن العربي.
من  باحثني  و  ت�شكيليني  و  لنقاد  بحثاً   21 ف��از  وق��د 
و  ال�شودان  و  م�شر  ال�شعودية،  املغرب،  العراق،  تون�س، 
طبعت  و  عينية  و  مادية  بجوائز  الباحثني  تكرمي  مت 
الت�شكيلية  للمكتبة  هاماً  راف���داً  �شكلت  التي  اأبحاثهم 
العربية. جتدر االإ�شارة اأن امل�شاركات تتم ب�شكل فردي و 
من خالل جمعيات و روابط و كليات الفنون اجلميلة يف 

الوطن العربي اإ�شافة ملوؤ�ش�شات الفنون و املتاحف.

�شبتمرب اآخر موعد للم�شاركة يف جائزة »ال�شارقة للبحث النقدي الت�شكيلي«املهريي : اإجنازات زايد جعلت الإمارات حمل تقدير العامل اأجمع 

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل 
الوطني االحت��ادي مبقر املجل�س يف 
اأبوظبي �شعادة فيحان الفايز �شلهوب 
���ش��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا لدى 
الدولة بح�شور �شعادة اأحمد �شبيب 
ال��ع��ام للمجل�س  االأم����ني  ال��ظ��اه��ري 
جرى  املجل�س.  م�شوؤويل  من  وع��دد 
العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل 
الثنائية القائمة بني دولة االمارات 
التعاون  ���ش��ه��ده  وم����ا  وك��ول��وم��ب��ي��ا 
امل�شرتك من تقدم وتطور يف العديد 
الكفيلة  وال�������ش���ب���ل  امل�����ج�����االت  م����ن 
خدمة  فيه  مل��ا  وت��ط��وي��ره��ا  بدعمها 
ك��م��ا مت تبادل  امل�����ش��رتك��ة،  امل�����ش��ال��ح 
االأو�شاع  ومناق�شة  النظر  وج��ه��ات 

الراهنة يف املنطقة والعامل.
واأكدت معاليها خالل اللقاء على اأن 
العالقات الثنائية بني دولة االإمارات 
وج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا ق��د �شهدت 
ال�شنوات  خ����الل  م���ت���زاي���داً  ت���ع���اون���اً 
االأخ�����رية، يف ���ش��وء ح��ر���س قيادتي 
العالقات  هذه  تنمية  على  البلدين 
االإطار  ه��ذا  يف  منوهة  وتطويرها، 

ال���ذي ت�شطلع  ال���دور احل��ي��وي  اإىل 
به اللجنة االإماراتية – الكولومبية 
االأعمال  رج���ال  ومنتدى  امل�شرتكة 

االإماراتي الكولومبي .
اأهمية  اإىل  كذلك  معاليها  واأ���ش��ارت 
حتقيق  يف  ال���بمل���ان���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
ال��ت��ق��ارب وامل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة بني 

الدول ال�شديقة.
من جانبه، اأعرب ال�شفري الكولومبي 
م�شدداً  اال�شتقبال،  على  �شكره  عن 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني  ال���ع���الق���ات  اأن  ع��ل��ى 

م�شطرداً،  من���وارّ  ت�����ش��ه��داً  ال��ب��ل��دي��ن 
واأعرب عن اإعجابه مبا حتققه دولة 
االم������ارات م���ن جن���اح���ات واجن�����ازات 
ت��ن��م��وي��ة م��ت��وا���ش��ل��ة، ج��ع��ل��ه��ا حمط 

اأنظار العامل اأجمع.
املجل�س  رئي�شة  معايل  وا�شتعر�شت 
ال�شفري  م����ع  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
الكولومبي جهود دولة االإم��ارات يف 
على  وح��ر���ش��ه��ا  االإره�����اب،  مكافحة 
العامليني،  وال�����ش��ل��م  االأم�����ن  ت��ع��زي��ز 
قيم  ن�شر  الدولة يف  روؤي��ة  مو�شحة 

والت�شدي  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح 
للفكر املتطرف واملت�شدد.

واأو�شحت معاليها خطورة االأجندات 
االإرهابية  اجلماعات  تتبناها  التي 
من  العديد  يف  املنت�شرة  واملتطرفة 
االإ�شالم  ي��ظ��ه��رون  ال��ذي��ن  ال�����دول، 
على غري حقيقته، موؤكدة اأن الدين 

االإ�شالمي دين �شالم وت�شامح.
املجل�س  رئي�شة  معايل  وا�شتعر�شت 
الكولومبي  ال�����ش��ف��ري  م����ع  ك���ذل���ك 
االإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال���دول 

االأرب�����ع ال��داع��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
جت���اه ق��ط��ر، و���ش��ددت ع��ل��ى خطورة 
وتنظيماته  ل��الإره��اب  قطر  متويل 
العامل،  م��ن  �شتى  وم��ن��اط��ق  دول  يف 
التنظيمات  لقيادات  امل��اأوى  وتوفري 
االإرهابية، التي تهدد االأمن الوطني 
واال�شتقرار يف دول املنطقة والعامل 
م�شرية اإىل اأن مطالب الدول االأربع 
ال تتعلق باأمن هذه الدول فقط بل 
واال�شتقرار  االأم���ن  متطلبات  تلبي 
االإقليمي والعاملي، وت�شب يف اجتاه 

ن���ب���ذ ال���ع���ن���ف واالإره�����������اب ودع������وات 
التحري�س و�شفك الدماء.

القبي�شي  اأم������ل  م���ع���ايل  واأ������ش�����ارت 
الداعية  االأرب��������ع  ال�������دول  اأن  اإىل 
مل��ك��اف��ح��ة االإره������اب، دول����ة االم����ارات 
ومملكة  ال�شعودية  العربية  واململكة 
البحرين وجمهورية م�شر العربية، 
منحت العديد من الفر�س للقيادة 
ال��ق��ط��ري��ة ك��ي ت��رتاج��ع ع��ن العناد 
ال�شعب  م�شالح  وت�����ش��ع  وامل��ك��اب��رة، 
اأولوياتها  م���ق���دم���ة  يف  ال���ق���ط���ري 

اال�شرتاتيجية، وتوجه تلك االأموال 
من  ب���داًل  والتنمية  للبناء  الهائلة 
وزعزعة  االإره��اب  لتمويل  توجيهها 

االأمن ون�شر الفنت واال�شطرابات.
االإم�����ارات ما�شية  دول���ة  اأن  واأك����دت 
وجهودها  ال��ت��ن��م��وي��ة  خ��ط��ط��ه��ا  يف 
امل�شتقبل  ال���ش��ت�����ش��راف  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
وتوفري االأمن واال�شتقرار والرخاء 

لالأجيال القادمة.
الكولومبي  ال�������ش���ف���ري  اأك�������د  وق������د 
ب����الده الداعم  م���ن ج��ان��ب��ه م��وق��ف 

الإج�������������راءات م���ك���اف���ح���ة االإره����������اب، 
و������ش�����رورة ال���ت�������ش���دي خل���ط���ر هذه 
التي  واجل�����م�����اع�����ات،  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 
االأم���ن واال���ش��ت��ق��رار يف دول  تقو�س 

�شتى حول العامل.
اجلانبان  ات��ف��ق  ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  ويف 
على �شرورة تعزيز التعاون الدويل 
وتبني  االإره����اب  مكافحة  جم��ال  يف 
���ش��ي��ا���ش��ات واإج��������راءات ح���ازم���ة على 
وم�شادر  م��ن��اب��ع��ه  جت��ف��ي��ف  ���ش��ع��ي��د 

دعمه ومتويله.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد املجل�س الوطني االحتادي اأن القيادة الر�شيدة 
تويل جل اهتمامها لفئة ال�شباب ودعم م�شاركتهم 
�شباب  اأ�شبح  حتى  ال��دول��ة  بناء  يف  وم�شاهمتهم 
االإمارات مثاال عامليا يحتذى بريادتهم وتفوقهم 
على  وق��درت��ه��م  ال��وط��ن��ي��ة  م�شوؤولياتهم  وحت��م��ل 

اال�شطالع باأكب املهام يف م�شرية الوطن.
و قال املجل�س �� يف بيان له مبنا�شبة اليوم العاملي 
لل�شباب �� اإن ما حتقق ل�شباب الوطن ياأتي بف�شل 
رع��اي��ة ودع���م واه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وعلى 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات 
املوؤ�ش�س  القائد  نهج  على  �شريا  وذل��ك  االإم����ارات 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 

القيادة  ا�شتثمار  اإن  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��اف  ث���راه.  اهلل 
الر�شيدة يف االإن�شان عامة وال�شباب خا�شة كونهم 
الروة االأغلى كان له اأعظم االأثر يف رفد م�شرية 
دعم  ع��ب  وال��ط��اق��ات  بالعقول  التنموية  ال��وط��ن 
نه�شة الكادر الوطني املت�شلح باأحدث واأعقد علوم 

الع�شر واملرتبط اأ�شد ارتباط بوطنه واأ�شالته.
تركز  وا�شرتاتيجيتها  ال��دول��ة  روؤي��ة  اأن  اأو���ش��ح  و 
ل�شباب  الوظيفية  الفر�س  م��ن  مزيد  منح  على 
طرح  على  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  وت�شجيع  االإم���ارات 
بالعلم  ال�شباب  تزويد  يف  ت�شاهم  التي  امل��ب��ادرات 
وامل���ع���رف���ة ودف��ع��ه��م ن��ح��و ت��ع��زي��ز ق���ي���ادة االإب�����داع 

واالبتكار وبناء امل�شتقبل.
وال  كانت  االإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  املجل�س  واأ���ش��ار 
تزال �شباقة اإىل اال�شتثمار يف فئة ال�شباب كونهم 
الدولة  االأك��ب يف املجتمع حيث تتبنى  ال�شريحة 
وا�شحة  وطنية  ا�شرتاتيجية  وخططا  �شيا�شات 
لتمكني ال�شباب وتطوير قدراتهم وتاأهيلهم حلمل 
االهتمام  ال�شيا�شات  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن  امل�شوؤولية 
وتوفري  وخم��رج��ات��ه  بالتعليم  االأوىل  ب��ال��درج��ة 
البيئة ال�شحيحة لالبتكار واالبداع ودعم الطلبة 

الوطنية  املمار�شات  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  وال�شباب 
والت�شهيالت  االم��ت��ي��ازات  م��ن��ح  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
ل��ل�����ش��ب��اب يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت ف�����ش��ال ع��ن توفري 
فر�س العمل املنا�شبة وتدريبهم و�شقل مهاراتهم 
ملا ميثله ال�شباب من قيمة وملا ميلكونه من طاقات 
ي�شتطيعون من خاللها لعب  واإمكانات ومواهب 

دور فعال يف جمتمعهم.
ال�شباب  اإ���ش��راك  اإىل  االإم�����ارات  دول���ة  �شعي  واأك���د 
ب�شورة فاعلة يف عملية �شنع واتخاذ القرار وقال 
اإن ن�شبة ال�شباب من بني ال�شكان تبلغ نحو 50% 
ما يعني اأننا دولة �شابة و�شعبنا فتي وهو ما يعني 
ووطننا  �شعبنا  ينتظر  ال���ذي  امل�شتقبل  اأن  اأي�شا 
اأبناء  ع��ب متكني  ل��ه  االإع����داد  يتم  زاه��ر وم�شرق 
ال��وط��ن ب��ك��ل م��ا ي��ل��زم ل��ن��وا���ش��ل م�����ش��رية امل��ج��د يف 
ظل رعاية قيادة �شخرت كل ما يلزم ليمتلك ابن 
توؤهله  التي  املعرفية  واملهارات  القدرات  االإم��ارات 
الذي  وال��ت��ط��ور  النه�شة  ع��امل��ي��ا يف  م��ث��اال  ل��ي��ك��ون 

يعتب العنوان االأول والهدف االأ�شمى للدولة.
و اأ�شار البيان اإىل اأن �شباب االإمارات كان وال يزال 
على قدر امل�شوؤولية ويواجه التحديات وينجح يف 

الر�شيدة  القيادة  اإىل فر�س بف�شل دعم  حتويلها 
التي  التمكني  �شيا�شة  اأن  مو�شحا  ف��ي��ه  وثقتها 
االإم���ارات  اب��ن  جعلت  الر�شيدة  القيادة  تنتهجها 
رائ��دا يف امليادين كافة ق��ادرا على التعامل مع كل 
لكي  ال  ال��وط��ن��ي��ة  وم�����ش��ووؤل��ي��ت��ه  دوره  يتطلبه  م��ا 
اإىل  وي�شيف  ي��ب��دع  لكي  ب��ل  فقط  وينجز  ينجح 
امل�شرية احل�شارية التي هو عمادها وليكون القادر 
على �شناعة امل�شتقبل وهو ما اأكده �شاحب ال�شمو 
ال  �شبابنا  :” مع  بقوله  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
وتاأكيد  االأف�شل”  امل�شتقبل  بل  م�شتقبال  ن�شنع 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شباب  االإم���ارات هي يف متكني  “ق�شة جن��اح  اأن 
واأجدادنا  الآبائنا  وف��اء  وطنهم  بناء  يف  لي�شاهموا 
الذين غر�شوا فينا قيم البذل والعطاء” وقال اإن 
توجيهات �شموه يف متكني ال�شباب مبنزلة خريطة 

طريق ملوؤ�ش�شات الدولة كافة يف هذا االإطار.
من�شب  ا�شتحدثت  االإم�����ارات  حكومة  اأن  ذك��ر  و 
وزير دولة ل�شوؤون ال�شباب لتحمل حقيبته اأ�شغر 
وزيرة �شابة على م�شتوى العامل اإ�شافة اإىل اإن�شاء 
“جمل�س �شباب االإمارات” الذي ي�شم نخبة من 

ال�شباب ليكونوا م�شت�شارين للحكومة يف ق�شاياهم 
واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  م�شاهمني 
التي ت�شمن امل�شاركة الفاعلة لل�شباب يف املجتمع.

و اأو�شح البيان اأن ال�شباب يف ظل القيادة احلكيمة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب 
ب�شكل  ي�شاهمون  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال��ق��رار يف احلكومة وال��بمل��ان ما  م��وؤث��ر يف �شنع 
ال��ع��امل يف جمال  ي�شع االإم����ارات يف ���ش��دارة دول 
متكني ال�شباب موؤكدا اأن اأغلب اجلهات احلكومية 
يف الدولة ت�شري بهمة ال�شباب وعطائهم وجهودهم 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة ف��ه��م العلماء  وب���ات���وا يف ك��ل م��وق��ع 
واأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي ومنهم قيادات 
حكومية بارزة وي�شاركون يف ال��وزارات ويتقدمون 
امل�شهد وي�شغلون ال�شدارة يف املحافل كافة وعندما 
التناف�شية  غمار  خو�س  على  الوطن  ق��درة  تكون 
التي  ك��اف��ة - وه��ي  امل��وؤ���ش��رات  العاملية وت��ت��ق��دم يف 
تقوم على جهود ال�شباب بالدرجة االأوىل - فهذا 
يبني مدى قوة الدور الريادي العاملي الذي يتمتع 
االإم��ارات وكيف ير�شخون موقع وطنهم  اأبناء  به 
يف اأعلى القمم بعد اأن باتوا القوة املحركة وحملة 

م�شعل التقدم الذي ال يعرف احلدود.
يزال  وال  اأ���ش��ه��م  ال�شباب  اأن  على  ال��ب��ي��ان  ���ش��دد  و 
ب�شكل رئي�شي يف تنمية املجتمع والنهو�س به اإىل 
نواة  اأن��ه  مو�شحا  املراتب  واأرف��ع  امل�شتويات  اأعلى 
حيوية  واالأك���ر  ت��ع��دادا  االأك���ر  والفئة  املجتمع 
باأنهم  اإي��اه��م  وا���ش��ف��ا  وانفتاحا  فعالية  واالأك����ر 
احلفاظ  يجب  التي  املجتمعات  يف  التنمية  طاقة 
عليها ورعايتها على اعتبار اأنهم الروة احلقيقية 
املال  وراأ���س  النمو  امل�شتقبل وهم قاطرة  ل�شناعة 

احلقيقي يف قيادة التطور واالبتكار.
بيانه  ختام  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأك��د  و 
الدولة  �شبيل دعم م�شرية  ياألو جهدا يف  اأن��ه لن 
�شعيد  على  الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  وترجمة 
مت��ك��ني ال�����ش��ب��اب اإذ مي��ث��ل ال�����ش��ب��اب اأح�����د اأب����رز 
االأولويات  ���ش��دارة  يف  ه��و  ب��ل  املجل�س  اهتمامات 
ع��ل��ي��ه��ا اخلطة  ت����رك����ز  ال����ت����ي  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
يف   2021  �  2016 للمجل�س  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ك��ث��ري م���ن م��ب��ادرات��ه��ا واأه���داف���ه���ا و����ش���وال اإىل 
التمكني  مرحلة  وط��م��وح��ات  تطلعات  ا�شتكمال 

التي ت�شع ال�شباب يف قلب اهتماماتها.

•• دبي-الفجر:

ع����ززت ج��م��ارك دب���ي ج��ه��وده��ا حل��م��اي��ة ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة الفكرية 
ل��دع��م حت��ف��ي��ز االإب�������داع واالب���ت���ك���ار يف دول����ة االإم��������ارات العربية 
املتحدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة احلكيمة بالعمل على ت�شجيع 
املبدعني واملبتكرين عب حماية حقوق امللكية الفكرية الأفكارهم 
وابتكاراتهم، وقد بلغ عدد ال�شبطيات للب�شائع امل�شتبه مبخالفتها 
لقانون حماية حقوق امللكية الفكرية التي اأجنزتها جمارك دبي يف 
الن�شف االأول من العام 2017 نحو 133 �شبطية، تبلغ قيمتها 
ال�شبطيات  ه��ذه  وت��وزع��ت  دره��م،  مليون   72.584 التقديرية 
االإلكرتونيات،  مقدمتها  ويف  املقلدة  الب�شائع  اأن��واع  خمتلف  بني 
وال�شاعات والنظارات، وقطع غيار ال�شيارات، واملالب�س واالأقم�شة، 
واحلقائب واالأحذية. وقال يو�شف عزير مبارك مدير اإدارة حماية 
ال�شراكة  على  نحر�س  دب��ي:  ج��م��ارك  يف  الفكرية  امللكية  حقوق 
امللكية  حقوق  بحماية  املعنية  االأط���راف  كافة  مع  اال�شرتاتيجية 
واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  مقدمتها  ويف  الفكرية 

اخلا�س  القطاع  من  التجارية  العالمات  واأ�شحاب  املتخ�ش�شة 
من  امل��ق��ل��دة،  الب�شائع  ملكافحة  املوجهة  جهودنا  فعالية  ل��زي��ادة 
اأفكار  اأجل دعم االإبداع واالبتكار وت�شجيع املوهوبني على تقدمي 
التطوير اجلديدة لدعم التقدم املت�شاعد يف كافة القطاعات، ما 
اال�شتثمارات اىل دبي من خالل �شمان  ا�شتقطاب  ي�شهم يف دعم 
تقليد  عن  الناجمة  التعديات  من  وحمايتها  امل�شتثمرين  حقوق 
وقر�شنة ب�شائعهم، عب اتباع اأحدث املمار�شات العاملية يف ك�شف 
املنافذ  ع��ب  ال��دول��ة  اىل  ال��دخ��ول  م��ن  ومنعها  امل��ق��ل��دة  الب�شائع 
اجلمركية الإمارة دبي. واأ�شاف: تويل جمارك دبي اهتماماً كبرياً 
م�شتوى  رفع  اأج��ل  من  اجلمركيني  واملفت�شني  املوظفني  لتدريب 
قدراتهم يف جمال اكت�شاف و�شبط الب�شائع املقلدة، كما نعمل على 
توعية املجتمع مبخاطر التقليد والقر�شنة واأ�شرارهما ال�شحية 
الفكرية يف  امللكية  اإدارة حماية حقوق  وقد نظمت  واالقت�شادية، 
خارجية  ت��وع��وي��ة  فعالية   31 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 
دعمت  كما  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  ح��ق��وق  بحماية  للتوعية  وداخ��ل��ي��ة 
جمارك دبي م�شاركتها يف مهرجان دبي الدويل الأفالم االأطفال 

وخ�ش�شت الدائرة من خالل دورها ك�شريك حكومي يف املهرجان 
جائزة الأفالم االأطفال يف جمال حماية حقوق امللكية الفكرية، مع 
الفكرية  اال�شتمرار يف تنظيم دورات جائزة جمارك دبي للملكية 
يف اجلامعات واملدار�س التي تهدف اإىل اإ�شراك االأجيال اجلديدة 
يف حمالت التوعية باأهمية مكافحة الب�شائع املقلدة. واأكد مدير 
اأن جمارك دبي حتر�س على  الفكرية  امللكية  اإدارة حماية حقوق 
اجلمركي  التفتي�س  اأج��ه��زة  باأف�شل  اجلمركية  مراكزها  ت��زوي��د 
لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأحدث  وا�شتخدام  وتعمل على تطوير 
اأع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج يف ���ش��ب��ط التعديات  امل��ع��ل��وم��ات ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق 
مع  التعاون  تطوير  على  نعمل  كما  الفكرية،  امللكية  حقوق  على 
كافة  يف  املخت�شة  اجلهات  ومع  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
نعقد  املقلدة، حيث  الب�شائع  لتن�شيق اجلهود يف مكافحة  ال��دول 
اأ�شحاب  وممثلي  الدبلوما�شية  الهيئات  مع  م�شتمرة  اجتماعات 
الكفاءة يف منع  اأعلى درجات  التجارية ل�شمان حتقيق  العالمات 
االإمارات  دول��ة  اإىل  التجارية  لعالماتهم  املقلدة  الب�شائع  دخ��ول 

عب املنافذ اجلمركية الإمارة دبي 

رئي�شة املجل�ض الوطني الحتادي ت�شتقبل �شفري كولومبيا لدى الدولة

الوطني الحتادي يثمن دعم القيادة الر�شيدة لتمكني ال�شباب ودعم م�شاركتهم وم�شاهمتهم يف بناء الدولة

خالل �لن�صف �لأول من 2017

جمارك دبي تنفذ 133 �شبطية للملكية الفكرية بقيمة 72.6 مليون درهم 

•• دبي-وام:

اأعلنت الهيئة االحتادية للتناف�شية 
واالإح�������ش���اء - ام�����س- ع��ن اإط���الق 
املبادرة  امل�شتقبل  �شيا�شات  م�شنع 
ال�شباب  ت�شتهدف  ال��ت��ي  الوطنية 
للم�شاركة  وت��دع��وه��م  االإم����ارات����ي 
وم��������ب��������ادرات  اأف��������ك��������ار  و�������ش������ع  يف 
باأهداف  مرتبطة  وا�شرتاتيجيات 

التنمية امل�شتدامة.
وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة حت��ت اإ�شراف 
الذي  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال�����ش��ب��اب  جمل�س 

مار�س  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  ع���ن  اأع���ل���ن���ت 
التنفيذية  ذراع���ه���ا  وي��ع��د  امل��ا���ش��ي 
والق�شايا  امل��وا���ش��ي��ع  يخ�س  فيما 
ال����دول����ة  ب���ال�������ش���ب���اب يف  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
اإمكاناتهم لدعم امل�شرية  وا�شتثمار 

التنموية.
م�����ن يرغب  ك�����ل  دع��������وة  و����ش���ي���ت���م 
ال�شباب  م��ن  امل��ب��ادرة  يف  بامل�شاركة 
جمموعة  ع��ل��ى  للعمل  االإم���ارات���ي 
م���ن امل�������ش���اري���ع مب���ج���االت اأه�����داف 
ال�شحة  م��ث��ل  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
اجلن�شني  ب��ني  وال��ت��وازن  والتعليم 

واالقت�شاد  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال���ط���اق���ة 
ال�شباب  �شيعمل  حيث  امل�����ش��ت��دام.. 
وعلى مدار 14 يوما على ت�شميم 
اأوراق عمل ودرا�شات وبحوث حتت 
الهيئة  خ�����باء  واإ�����ش����راف  اإر�����ش����اد 
البيئة  لل�شباب  �شيوفرون  والذين 
باأن�شطة  للقيام  املالئمة  واالأدوات 
البحث والدرا�شة والع�شف الذهني 
واملقرتحات  امل�����ب�����ادرات  واخ���ت���ب���ار 
وق��اب��ل��ي��ت��ه��ا ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��ل��ى اأر�����س 
الوقع ومدى مواءمتها خل�شائ�س 
واالجتماعية  االقت�شادية  البيئة 

يف الدولة. واأثنت معايل �شما بنت 
امل��زروع��ي وزيرة  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل 
اأع�شاء  على  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة 
الهيئة  يف  ال�����ش��ب��اب  جمل�س  ف��ري��ق 
واالإح�شاء  للتناف�شية  االحت��ادي��ة 
الطموحة  واأفكارهم  اإبداعهم  على 
والتزامهم بدعم ال�شباب االإماراتي 
ودع���وت���ه���م اإىل خ���و����س جت���رب���ة ال 
بها..  امل�شاركة  للكثري حظ  يت�شنى 
باأننا  ال��ت��ام��ة  ث��ق��ت��ه��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 
املخرجات  م���ن  ال��ع��دي��د  ���ش��ن�����ش��ه��د 
�شيا�شات  م�����ش��ن��ع  م����ن  امل���ب���ت���ك���رة 

ال�شباب  ح��م��ا���س  ع���ب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
واأف��ك��اره��م امل��ت��ج��ددة ودع��م معرفة 
وخ��بة وم���وارد ف��رق عمل جمل�س 
ومتنياتها  ال��ه��ي��ئ��ة..  يف  ال�����ش��ب��اب 
ال�شباب  م���ن  امل�������ش���ارك���ني  جل��م��ي��ع 

وال�شابات كل النجاح التوفيق.
اإدارة  م���دي���ر  اأه���ل���ي  ح���ن���ان  ودع�����ت 
واالإح�شاء  التناف�شية  ثقافة  ن�شر 
واأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
للتناف�شية  االحت�����ادي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
االإماراتي  ال�شباب  ك��ل  واالح�����ش��اء 
م�شنع  م���ب���ادرة  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل 

و�شفتها  ال��ت��ي  امل�شتقبل  �شيا�شات 
باملنب لكل من يرغب بالتعبري عن 
جتربة  ع��ب  لوطننا  ووالئ����ه  ح��ب��ه 
بها  امل�شاركني  متنح  غنية  معرفية 
فر�شة نادرة للتعرف عن كثب على 
والعاملية  الوطنية  االأول��وي��ات  اأه��م 
ال���ت���ي ت�����ش��غ��ل ب����ال ���ش��ن��اع ال���ق���رار 
اأن���ح���اء العامل  ال���دول���ة وج��م��ي��ع  يف 
اأف���ك���ار وحلول  ب��و���ش��ع  وامل�����ش��ارك��ة 
�شيا�شات على  اإىل  تتبلور  اأن  ميكن 

اأر�س الواقع.
واأ������ش�����اف�����ت اأه�����ل�����ي ل���ط���امل���ا اأول������ت 

اهتمامها  ج��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
م�شاركتهم  ودع����م  ال�����ش��ب��اب  ل��ف��ئ��ة 
وم�شاهمتهم يف بناء الدولة ونحن 
للتناف�شية  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
واالإح�شاء ما�شون على هذا النهج 

هيئه  اأول  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ت��ب  ح���ي���ث 
لل�شباب  جمل�شا  اأ���ش�����ش��ت  احت��ادي��ة 
اأول  ولعبت دورا جوهريا يف اإجن��از 
االإم��ارات��ي يف  لل�شباب  م�شح وطني 

الدولة.

الحتادية للتناف�شية والإح�شاء تطلق مبادرة م�شنع �شيا�شات امل�شتقبل 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

واملقايي�س  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  االإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
تت�شمن  فنية  اإع��داد الئحة  م�شروع  “موا�شفات” 
ا�شرتاطات خا�شة باملركبات ذاتية القيادة ومتطلبات 
ال�شالمة فيها، �شيتم تطبيقها على م�شتوى الدولة، 
احلياة  ج���ودة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ب�����ش��ورة  �شينعك�س  م��ا 
ب�شكل عام خ�شو�شاً يف جمال النقل وتاأمني �شالمة 
م�شتخدمي الطرق وتلك املركبات، وحماية االأفراد، 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة واخل���ا����ش���ة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
توجهات وخطط احلكومة �شمن االأجندة الوطنية 
ويعزز تناف�شية دولة االإمارات على ال�شعيد العاملي.

وق����ال ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ع��ب��دال��ق��ادر امل��ع��ي��ن��ي مدير 
ذل��ك على  �شبيل  تركز يف  الهيئة  ان  ع��ام موا�شفات 
مركبات  يف  واالأم��ان  ال�شالمة  معايري  اأعلى  توفري 
التقنيات  اأح��دث  مع  تتطابق  التي  احلديثة  النقل 
ال��ق��ي��ادة الذاتية  ال��ع��امل��ي��ة م���ن ح��ي��ث  واالب���ت���ك���ارات 
للمركبة والتخاطب بينها وبني البيئة املحيطة، يف 
م�شعى ي�شتهدف توفري بنية ت�شريعية وفنية حمفزة 

على االبتكار.
م�شودة  �شتعر�س  “موا�شفات”  اأن  املعيني  واأك����د 
امل�شروع االأولية خالل حدث دويل كبري وهو املوؤمتر 
يف  الهيئة  تنظمه  ال��ذي  امل�شتقبل  ملركبات  ال���دويل 
لال�شتئنا�س  وذل��ك  املقبل  نوفمب  �شهر  خالل  دبي 
امل�شاركة  الكبرية  العاملية  العلمية واخلبات  باالآراء 
اخلروج  ت�شمن  التي  بال�شورة  املعر�س  فعاليات  يف 
مب�شروع ي�شهم يف رفد م�شرية التطور باأفكار نوعية 

ويراعي اأف�شل التجارب الدولية. 
تت�شمن جذب  انعكا�شات مبا�شرة  ان لذلك  واأو�شح 
اأنها  ع��ن  ف�شاًل  ال��دول��ة  اإىل  احل��دي��ث��ة  ال�شناعات 
امل�شنعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  �شتفتح 
نحو ال�شوق االإماراتية، باأحدث ما تو�شلت اإليه من 
والبنى  النقل  و�شائل  �شناعة  وتطور يف  تكنولوجيا 
على  مبا�شرة  انعكا�شات  ولذلك  امل�شاعدة  التحتية 
يف  خ�شو�شاً  الوطنية،  االأج��ن��دة  م�شتهدفات  تلبية 

واملدن  االأخ�شر،  التنقل  با�شرتاتيجيات  يتعلق  ما 
الذكية، والبيئة امل�شتدامة.

ت��ت��م��ا���ش��ى مع  اأن ه�����ذه اخل����ط����وة  امل��ع��ي��ن��ي  و�����ش����رح 
م�شتجدات االأجندة الوطنية 2021 التي ت�شتهدف 
الفر�س  ا�شتغالل  خ��الل  ال��دول��ة من  رف��ع جاهزية 
ما  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تتيحها  التي 
خ�شو�شاً  عاملياً  االإم���ارات  تناف�شية  تعزيز  يف  ي�شهم 
املعلومات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
واالت�شاالت واخلبات واملهارات املتوفرة يف الدولة 
على  مبا�شر  وب�شكل  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  اأن  ميكن  م��ا 

النواحي االجتماعية واالقت�شادية يف الدولة.
الأن  كبرياً  االإم���ارات متتلك طموحاً  دول��ة  اأن  واأك��د 
تكون ذات موقع ريادي عاملياً يف جمال التنقل ذاتي 
تاأتي  القطاع  ه��ذا  قيادة  جهود  اأن  ومييزنا  القيادة 
من احلكومة اأواًل بينما يف دول اأخرى حول العامل 
فاإن �شركات قطاع خا�س تقود هذه املبادرة وهنا يف 

االإمارات تتما�شى االإرادة احلكومية مع روؤية القيادة 
الر�شيدة يف هذا ال�شدد واالأجندة الوطنية للدولة 
االإمارات  موقع  لتعزيز  امل�شتمرة  امل�شاعي  �شوء  يف 

�شمن موؤ�شرات التناف�شية العاملية.
ي�شم عددا  �شكلت فريق عمل  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شار 
الهيئة  اأب����رزه����م  اال����ش���رتات���ي���ج���ني،  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ن 
وهيئة  والبحرية،  ال��بي��ة  للموا�شالت  االحت��ادي��ة 
دبي،  ل�شرطة  العامة  والقيادة  االت�����ش��االت،  تنظيم 
اآخرون  و�شركاء  دبي  يف  واملوا�شالت  الطرق  وهيئة 
امل�شاركة يف  اأج��ل  من  احت��ادي��ة وحملية،  من جهات 
�شت�شمل  حيث  ال��الئ��ح��ة،  م�����ش��ودة  ومناق�شة  اع���داد 
والبنية  باملركبة  اخلا�شة  املتطلبات  من  جمموعة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واأن��ظ��م��ة ال��ت��وا���ش��ل وال��ط��ي��ف ال�����رتددي، 
اإ�شافة اإىل االختبارات ومتطلبات الفح�س الدوري 
ومراكز ال�شيانة واال�شالح، عالوة على م�شوؤوليات 

املالك وامل�شنع للمركبات ذاتية القيادة.

وق����ال ان���ه ون���ظ���راً اإىل اأه��م��ي��ة ه���ذا امل��و���ش��وع على 
م�شتوى الدولة، فاإن فريق العمل يدر�س امللف من 
ج��وان��ب ع���دة، على غ���رار و���ش��ع امل��وا���ش��ف��ات الفنية 
اإ�شافة  وال�����ش��الم��ة،  االداء  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ل��م��رك��ب��ة 
الفني  والفح�س  االإختبار  اإ���ش��رتاط��ات  تطوير  اإىل 
الدولة،  يف  امل����روري  بالنظام  للمركبة  والت�شجيل 
ومتطلبات  ال���رتددي  الطيف  موا�شفات  وحت��دي��ث 

ال�شبكة والبوتوكوالت امل�شتخدمة فيه.
الرتددي  الطيف  ع��ن  موا�شفات  ع��ام  مدير  و���ش��رح 
جمموعة  عن  عبارة  هو  قائاًل:  ال�شبكة  ومتطلبات 
ال��الزم��ة ل�شمان  الفنية واالإداري����ة  من االإج����راءات 
االأداء املنظم والفعال للخدمات الال�شلكية املختلفة 

يف الدولة من دون حدوث تداخالت �شارة.
ون����وه امل��ع��ي��ن��ي ب��اأه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ار وق���ت ط���رح م�شودة 
امل��ق��ب��ل خ���الل فعاليات  ن��وف��م��ب  ���ش��ه��ر  امل�����ش��روع يف 
دبي، خ�شو�شاً  امل�شتقبل يف  ملركبات  الدويل  املوؤمتر 

اأنه هذا احلدث ي�شم عدد كبري من اأف�شل ال�شركات 
يف  والتطوير  والدرا�شات  االأبحاث  وجهات  امل�شنعة 
عن  ف�شاًل  وعاملياً،  اإقليمياً  املركبات  �شناعة  جمال 
وجود نخبة من اأ�شحاب القرار يف الهيئات واجلهات 

االحتادية واملحلية املختلفة. 
واعتب اأن وجود هذه النخبة الكبرية من امل�شاركني، 
ذلك  �شيمثل  اإذ  للم�شروع،  مهمة  اأب��ع��اداً  �شي�شيف 
املالحظات  واإب�����داء  امل�����ش��روع  يف  للم�شاركة  ف��ر���ش��ة 
امل�شاركة  اخلبات  من  واال�شتفادة  الفنية  واملرئيات 
يف فعاليات املوؤمتر، ما �شيكون له اأثر اإيجابي كبري، 
بال�شورة التي �شتفرز م�شروعاً نخطط له اأن يكون 
اأحد اأف�شل اللوائح العاملية اخلا�شة باملركبات ذاتية 

القيادة.
ال��ن��وع من  ه��ذا  “موا�شفات” اأن  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 
ال��ع��امل��ي بقوة،  امل�����ش��ه��د  اإىل  ال��ن��ق��ل، ح�����ش��ر  و���ش��ائ��ل 
مت  واق��ع��اً  اأم���راً  الذاتية  القيادة  مركبات  واأ�شبحت 
جتريبه واختبار تقنياته يف دول ومدن عدة اأبرزها 
اإمارة دبي و�شنغافورة والواليات املتحدة االأمريكية 

وبريطانيا وغريها.

•• ح�رضموت-وام:

منطقة  اإىل  غذائية  م�شاعدات  قافلة  ام�س  االأحمر  الهالل  هيئة  �شريت 
ردفان مبيفع والتي يعاين اهلها من تف�شي مر�س الكولريا وذلك يف اطار 

التخفيف من معاناتهم وم�شاعدتهم على مواجهة اأعباء احلياة .
باجلهود  م�شيدين  امل�شاعدات،  بهذه  الغامرة  �شعادتهم  االأه��ايل عن  وعبرّ 
اليمن  يف  االإن�شاين  وذراعها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي 
..هيئة الهالل االأحمر االإماراتي. و اأكد نائب فريق الهالل احمد النيادي 
املحافظة  اأه���ايل  على  الغذائية  امل�شاعدات  ت��وزي��ع  يف  م�شتمرة  الهيئة  اأن 
العون  ي��د  املتحدة على م��د  العربية  االإم����ارات  م��ن حر�س دول��ة  اإن��ط��الق��اً 
التي  الغذائية  الفجوة  ل�شد  كافة  ح�شرموت  حمافظة  الأبناء  وامل�شاعدة 
حر�س  اىل  الفتا  ال�شعب  االإقت�شادي  الو�شع  ب�شبب  املحافظة  ت�شهدها 
الهيئة على امل�شاهمة فى رفع املعاناة عن املحتاجني خا�شة املر�شى منهم .

االإماراتي  ، عن تقديرهم للهالل االأحمر  باملديرية  امل�شوؤولون  اأعرب  كما 
وفريق عمله املوجود على االأر�س، والذي يبذل جهودا مقدرة للو�شول اإىل 

الفئات املحتاجة يف خمتلف املناطق واملحافظات املحررة.

اله��الل ي�شي���ر قافل���ة اإغاثي���ة ل�شك��ان منطق���ة ردف����ان بح�ش���رم�����وت

»موا�شفات« تطور ا�شرتاطات احتادية لل�شالمة يف املركبات ذاتية القيادة

خالد �ملدفع: �صيف �ملدر�صة �لإمار�تية �أ�صهم يف �إجناح �صيف بالدي 2017 

اللجنة العليا ل�شيف بالدي يف �شيافة مركز اأ�شماء بنت النعمان 
•• دبي-الفجر:

يوم   ،  2017 ب��الدي  �شيف  لفعاليات  املنظمة  العليا  اللجنة  زارت 
فعاليات  على  لالطالع  بدبي،  النعمان  بنت  اأ�شماء  مركز  اخلمي�س، 
الرتبية  وزارة  تنظمه  ال���ذي  االإم��ارات��ي��ة  امل��در���ش��ة  “�شيف  ب��رن��ام��ج 
والتعليم  بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية لل�شباب والريا�شة �شمن  
البنامج الوطني لالأن�شطة ال�شيفية �شيف بالدي 2017 ، يف 1٢ 

مركزاً تتوزع على خمتلف مناطق الدولة.
املدفع،  �شعادة خالد عي�شى  برئا�شة  املركز  اأرك��ان  اللجنة يف  وجتولت 
االأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة، رئي�س 
فريق عمل  وب�شحبة  لفعاليات �شيف بالدي،  املنظمة  العليا  اللجنة 
وزارة الرتبية والتعليم، وممثلني عن وزارة تنمية املجتمع وبلدية دبي 
واجلالية ال�شينية يف االإمارات، اإىل جانب تواجد كبري الأولياء االأمور. 

 75 �شم  ال��ذي  االأول،  للفوج  اخلتامية  الفعاليات  اللجنة  و�شهدت 
منت�شبة تراوحت اأعمارهن بني 6 و11 �شنة، حيث قدمت املنت�شبات 
والت�شميم  التدوير  واإع��ادة  والروبوت  االبتكار  جمال  يف  م�شاريعهن 

اجلرافيكي، اإىل جانب عدد من العرو�س الريا�شية املميزة.
قدمت  حيث  احل�شارات”،  “توا�شل  بلقاء  اإعجابها  اللجنة  واأب���دت 
خالله املنت�شبات العادات والتقاليد االإماراتية االأ�شيلة، التي تعلمنها 
املتواجدة، ما عك�س مت�شك براعم  اإىل اجلاليات  “ال�شنع”،  يف ور�شة 
على  وقدرتهن  العظيم  امل��وروث  النعمان” بهذا  بنت  “اأ�شماء  مركز 
املدفع،  خالد  �شعادة  توجه  جانبه  من  مميز.  باأ�شلوب  احل�شارة  نقل 
بال�شكر اإىل ال�شادة يف  وزارة الرتبية والتعليم اإزاء جهودهم الطيبة، 
وجعلت  ب���الدي،  �شيف  اأث���رت  التي  اال�شرتاتيجية  �شراكتهم  مثمناً 
واأكد  واملتعة،  بالفائدة  ال�شباب  ف��راغ  اأوق��ات  مي��الأ  مميزاً  �شيفاً  منه 
“�شيف بالدي  اإجن��اح  اأ�شهم يف  االإماراتية  املدر�شة  برنامج �شيف  اأن 

ملا حمله من فعاليات مبتكرة كان لها عظيم االأثر يف  2017” نظراً 
بناء �شخ�شية االأطفال و�شقل مهاراتهم وتنمية خباتهم.

على  ق��ادر  طموح  بجيل  يب�شر  ال��ي��وم  �شاهدناه  م��ا  �شعادته:  واأ���ش��اف 
الفتيات �شيكن  اإىل حقيقة، ه��وؤالء  العقبات وحتويل االأح��الم  جت��اوز 
قادة امل�شتقبل، يكتنب باأقالمهن النجاح، ويكملن م�شرية االإماراتيات 
بال�شكر  االأم��ور  اأولياء  اأخ��رى توجه  ب��االإجن��ازات . من جهة  احلافلة 
اإىل اجلهات املنظمة للفعاليات، واأعربوا عن �شعادتهم بزيارة اللجنة 
القرب  على  امل�شوؤولني  حر�س  يعك�س  وج��وده��ا  اأن  الفتني  املنظمة، 
اأنها  امل��ق��دم��ة م��وؤك��دي��ن  ال��ن�����ش��اط��ات  اأب��ن��ائ��ه��م، واأ����ش���ادوا بنوعية  م��ن 
الثاين من  الفوج  اأن  اإىل  واأ�شعدتهن. وي�شار  املنت�شبات  عززت قدرات 
املنت�شبات، يتكون من 75 فتاة ترتاوح اأعمارهن بني 11 و 17 �شنة، 
و�شيلتحقن باملركز ابتداء من 13 اأغ�شط�س اجلاري، وحتى 25 من 

ال�شهر نف�شه.

•• اأبوجا -وام:

ال��دول��ة لدى  �شفري  امل��ح��م��ود  ���ش��ع��ادة حم��م��ود حممد  التقى 
اأبوجا معايل هادي اأبوبكر �شار�شيكا وزير الطريان املدين يف 

جمهورية نيجرييا االحتادية.
جمال  يف  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  ومت 
تتما�شى مع  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر  �شبل  وب��ح��ث  امل���دين  ال��ط��ريان 

تطوير ال�شراكات بني البلدين.

•• القاهرة-وام:

نعى ف�شيلة الدكتور �شوقى عالم مفتي الديار امل�شرية جنود االإمارات االأربعة 
حمافظة  يف  االع��ت��ي��ادي��ة  ملهمتهم  تاأديتهم  اأث��ن��اء  ا�شت�شهدوا  ال��ذي��ن  البوا�شل 
اأدى اإىل هبوطها  �شبوة باليمن بعد تعر�س طائرتهم املروحية خللل فني مما 
ام�س  اأ���ش��دره  بيان  يف  م�شر  مفتي  توجه  و  ب��االأر���س.  وارتطامها  ا�شطراريا 
بخال�س العزاء واملوا�شاة لدولة االإمارات قيادة وحكومة و�شعبا فى هذا احلادث 
االأليم . و دعا ف�شيلة املفتي املوىل عز وجل اأن يتغمد ال�شهداء االأربعة بوا�شع 

رحمته واأن ي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يلهم اأهليهم وذويهم ال�شب وال�شلوان .

•• بادهوفغا�صتاين-وام: 

ال��ع��امل��ي بقرية  ال��ي��وم  ل��ل�����ش��واح االم��ارات��ي��ني يف م��ه��رج��ان  امل���ب���ادرة التطوعية  ن��ال��ت 
بادهوفغا�شتاين فوق جبال االألب التابعة لوالية �شالزبوج االحتادية النم�شاوية اإ�شادة 
املنظمني واحل�شور. �شارك يف املهرجان - الذي نظمه مكتب ال�شياحة والبلدية يف 

القرية - خم�شة ع�شر وفدا عامليا متثل ال�شياح الدائمني يف القرية .
و اأ�شاد معايل فريتز زيتنغ عمدة بلدة بادهوفغا�شتاين النم�شاوية باملبادرات ال�شنوية 
التطوعية لل�شياح االإماراتيني يف البلدة وجهودهم البناءة يف تعزيز اأوا�شر التعاون 
فعاليات  ح�شوره  خالل  زيتنغ  اأثنى  و  ال�شديقني.  البلدين  �شعبي  بني  وال�شداقة 
املهرجان العاملي للقرية ب�شاحة املعار�س والفعاليات يف بلدة باد هوفغا�شتاين على 
العاملي  اليوم  الن�شخة االأوىل لفعالية  م�شاركة �شواح االم��ارات الدائمني بالبلدة يف 
يف القرية . و اأ�شاد خالل لقائه اأ�شحاب املبادرة االماراتية التطوعية عبداهلل حممد 

ال�شحي بوطحنون وحممد كلفوت القبي�شي بوخليفة باحل�شور االماراتي املميز يف 
بتاريخ وحا�شر وتقدم  العاملي  تعريف اجلمهور  بامل�شاركة يف  والذي متيز  الفعالية 
ونه�شة االمارات من خالل اجلائزة املعلوماتية املعرفية التي طرحها �شواح االمارات 
على امل�شاركني وح�شور فعالية مهرجان اليوم العاملي واجلوائز التي قدمها الوفد 
للفائزين ما اأ�شهم يف تعريف احل�شور بثقافة ونه�شة وتقدم دولة االمارات العربية 

املتحدة وا�شهاماتها العاملية يف ال�شعد االن�شانية والعلمية واحل�شارية وغريها .
وكرم عمدة املدينة اللجنة التطوعية املنظمة من ال�شياح االماراتيني م�شيدا بجهود 
ال�شياح االماراتيني الدائمني ومبادراتهم ال�شنوية ال�شديقة املميزة ومنها اإقامتهم 
معا  �شعار  حتت  التوايل  على  الثانية  لل�شنة  االم��ارات��ي  اليوم  فعالية  و  البيئة  ي��وم 
من اأجل ال�شالم والذي عرف ال�شعب النم�شاوي و�شياح القرية بالعادات والتقاليد 
ومعامل النه�شة وتاريخ االمارات واأ�شهم يف االزدياد امللحوظ الذي ت�شهده البلدة من 

ال�شياح االماراتيني واخلليجيني .

�شفري الدولة يلتقي وزير 
الطريان املدين النيجريي

مفتي م�شر يتقدم بخال�ض العزاء 
لالإمارات قيادة و�شعبا يف �شهدائها البوا�شل

ح�شور اإماراتي مميز مبهرجان اليوم العاملي بقرية بادهوفغا�شتاين النم�شاوية

•• عجمان-وام:

اخلريية  االإح�����ش��ان  جمعية  ن��ف��ذت 
بعجمان م�شروع “ب�شمة” بال�شراكة 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�شانية 
باإجمايل  خرييا  عطاء  قدمت  التي 
ا�شتفاد  دره���م  األ���ف  و740  مليون 
تكفلهم اجلمعية  يتيما   580 منها 
راأ�س  اإم����ارة  يف  وف��رع��ه��ا  عجمان  يف 
واح���د منهم  ك��ل  ن��ال  اخليمة حيث 
�شعادة  وق���ال  ن��ق��دا.  دره���م   3000
نا�شر علي اجلنيبي املدير التنفيذي 
ل�الإح�شان اإن اجلمعية تنفذ م�شاريع 
عدة ترتكز على دعم االأيتام حتقيقاً 
اخلري”  “عام  وحم������اور  الأه�������داف 
املهمة  الرئي�شية  الثوابت  من  وتعد 
التي تقوم على �شرورة امل�شاهمة يف 
الفئة  بهذه  االهتمام  م�شتوى  رف��ع 
من االأط��ف��ال واحل��ث على رعايتهم 
الأن االأيتام هم الفئة االأكر معاناة 
بالعطف  ل���ل�������ش���ع���ور  وي����ح����ت����اج����ون 
واحل����ن����ان م����ن اأ����ش���ح���اب االأي�������ادي 
الكرمية التي تخفف من معاناتهم.

م�شروع  ان  اجل���ن���ي���ب���ي  واأو�������ش������ح 
اأ�شر  اإع���ان���ة  اإىل  ي��ه��دف  “ب�شمة” 
حتمل  يف  وم�������ش���اع���دت���ه���م  االأي�����ت�����ام 
املتطلبات  اليومية وتوفري  النفقات 
احل���ي���ات���ي���ة ل���ه���م م����ن اأج������ل اإدخ������ال 

البهجة وال�شرور اإىل نفو�س االأيتام 
االأ�شحى  عيد  ف��رح��ة  وم�شاركتهم 

حتقيقا ملبداأ التكافل االجتماعي.
جمعية  فخر  ع��ن  اجلنيبي  واأع���رب 
التي  بال�شراكة  اخل��ريي��ة  االإح�����ش��ان 
ت��رب��ط��ه��ا م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد 
واالإن�شانية والتي لها جهود عظيمة 
م�شاريع  م�����ن  ل���ك���ث���ري  دع���م���ه���ا  يف 
على  واخلريية  االإن�شانية  اجلمعية 
االأوىل  املوؤ�ش�شة  وت��ع��د  ال��ع��ام  م���دار 
الداعمة لكثري من برامج اجلمعية 
على ال�شعيدين اخلريي واالإن�شاين 
“ب�شمة”  م�شروع  ان  اىل  ..م�شريا 

ي��ع��د واح������دا م���ن ال�������ش���راك���ات التي 
ت��رب��ط اجل��م��ع��ي��ة مب��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
االأيتام  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  را����ش���د  ب���ن 

ب�شكل خا�س.
االإح�������ش���ان اخل���ريي���ة منذ  اأن  واأك�����د 
ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا وه������ي ت������ويل االأي�����ت�����ام 
واالأرامل كل الرعايا واالهتمام وهو 
االإح�شان  جمعية  اأه��داف  يحقق  ما 
العمل  يف  االج���ت���م���اع���ي  ودوره����������ا 
اخل���ريي واالإن�����ش��اين ال���ذي يتكامل 
فيه عمل املوؤ�ش�شات والدوائر املحلية 
املجتمع  اأف��������راد  م����ن  وامل���ح�������ش���ن���ني 
ال��ف��ئ��ات املحتاجة  اأج���ل خ��دم��ة  م��ن 

للرعاية.

»الإح�شان اخلريية« بعجمان تنفذ م�شروع “ب�شمة” ل� 580 يتيما
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عربي ودويل

املنورة  وامل��دي��ن��ة  املكرمة  مكة  يف  املقد�شة  ال��دي��ار  اىل  ام�����س  انطلق 
الدفعة االأوىل من امل�شلمني الرو�س الأداء فري�شة احلج. 

و�شيتمكن 23500 مواطن رو�شي من اأداء منا�شك احلج بعد زيادة 
احل�شة املقررة لرو�شيا هذا العام.

وقال ف�شيلة ال�شيخ رو�شان عبا�شوف النائب االأول لرئي�س جمل�س 
اإن احل�شة  املفتني يف رو�شيا - يف حديث لوكالة “تا�س” الرو�شية” - 
 23500 بلغت  احل��ايل  للعام  احلجاج  ع��دد  من  احلالية  الرو�شية 
مقارنة بالعام املا�شي 17 األف �شخ�س ب�شبب وجود اأعداد كبرية من 

امل�شلمني الرو�س الراغبني باأداء الفري�شة .
لالأ�شخا�س  حما�شرات  تعليمية  دورات  تنظيم  مت  ان��ه  اإىل  م�شريا 

الذين يوؤدون املنا�شك للمرة االأوىل.

قتل جنديان ام�س يف انفجار قنبلة يدوية ال�شنع زرعها انف�شاليون 
اأف����ادت وك��ال��ة االأنا�شول  ت��رك��ي��ا، بح�شب م��ا  ���ش��رق  اأك����راد يف ج��ن��وب 

احلكومية.
بطمان،  حمافظة  يف  ع�شكرية  مركبة  م���رور  ل��دى  االن��ف��ج��ار  وق��ع 
اإىل  ه��ذه احل��ادث��ة  ن�شبت  التي  االأن��ا���ش��ول  وك��ال��ة  اأوردت  م��ا  بح�شب 
اأنقرة وحلفاوؤها  انف�شاليي حزب العمال الكرد�شتاين الذي ت�شنفه 

الغربيون يف عداد املنظمات االإرهابية.
معاودة  منذ  يومية  �شبه  عنف  اأع��م��ال  تركيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  وي�شهد 
اإثر  ال��رتك��ي  النظام  وق���وات  الكرد�شتاين  العمال  ب��ني  اال�شتباكات 
انتهاء هدنة بينهما �شيف العام 2015 كان هدفها و�شع حد لنزاع 

اأودى بحياة اأكر من 40 األف �شخ�س منذ 1984.

تن�شر اليابان منظومتها الدفاعية امل�شادة لل�شواريخ باتريوت بعد 
االرخبيل  ف��وق  �شواريخ  اط��الق  م�شروعها  ال�شمالية  كوريا  اإع��الن 

باجتاه جزيرة غوام االمريكية.
بداأت  ال��دف��اع  وزارة  ان  العامة  اليابانية  التلفزيون  �شبكة  وذك���رت 
“باتريوت  لل�شواريخ  امل�شادة  االمريكية  منظومتها  ن�شر  ال�شبت 
�شيمان وهريو�شيما وكو�شي  )باك-3( يف  كابابيليتي-3”  ادفان�شد 

بغرب اليابان. 
كما �شتن�شرها يف ايهيمي بغرب البالد اي�شا.

وتاتي عملية ن�شر املنظومة بعد اعالن بيونغ يانغ ان هذه البلدات 
ميكن ان تقع على م�شار ال�شواريخ الكورية ال�شمالية.

تابعة  م��دم��رة  ان  ���ش��ي��م��ب��ون  ا���ش��اه��ي  ذك����رت �شحيفة  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
اي  الإ�شقاط  اليابان  بحر  يف  حاليا  تتمركز  الدفاعية  ايجي�س  لقوة 

�شاروخ.
نقلت عن اجلي�س  الر�شمية  ال�شمالية  الكورية  االنباء  وكانت وكالة 
اليابانية  اربعة �شواريخ حتلق فوق االرا�شي  اخلمي�س نيته اطالق 
قبل ان ت�شقط يف البحر على بعد ثالثني او اربعني كيلومرتا عن 

غوام.
واو�شحت الوكالة ان اطالق هذه ال�شواريخ �شي�شكل حتذيرا ا�شا�شيا 

للواليات املتحدة.
واظهرت لقطات بثها التلفزيون الياباين اآليات ع�شكرية تقوم فجرا 
وهي  لل�شواريخ  امل�شادة  للمنظومة  اخ��رى  ومكونات  قاذفات  بنقل 
تدخل قاعدة ع�شكرية يف كو�شي. ومل يتم االعالن ر�شميا عن عملية 
قبل  من  تعهدت  اليابانية  احلكومة  لكن  باتريوت.  منظومة  ن�شر 

ا�شقاط ال�شواريخ الكورية ال�شمالية التي ميكن ان تهدد ارا�شيها.
ن�شر  اكد  ادارة كو�شي  االزم��ات يف  ان م�شوؤوال يف هيئة معاجلة  كما 
اطالق  ملواجهة  ن�شتعد  بينما  ايبو�شي  ماكوتو  و���ش��رح  املنظومة. 
حالة  ع��ن  معلومات  الي  االن��ت��ب��اه  ال�شكان  م��ن  نطلب  ���ش��اروخ،  اي 

طوارىء.
وعده  ال�شبت  اآب��ي  �شينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  ك��رر  جهته،  م��ن 
جتنب اي حوادث بتحذير كوريا ال�شمالية. وقال �شاأبذل ما يف و�شعي 

حلماية النا�س وممتلكاتهم . 

عوا�صم

مو�سكو

انقرة

طوكيو

خماوف من �شغب لليمني
 املتطرف يف الوليات املتحدة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دعا حاكم فرجينيا �شكان الوالية االمريكية اىل جتنب امل�شاركة يف جتمع 
ملواجهة  تاأهب  حالة  يف  ب�شببه  الوطني  احلر�س  وو�شع  املتطرف،  لليمني 

خماطر ح�شول اعمال �شغب.
وكتب تريي ماك اوليف يف بيان اأدعو مواطني يف فريجينيا الذين ينوون 
امل�شاركة يف هذا التجمع، �شواء لدعمه او ملعار�شته، اىل التخلي عن الرغبة. 

وا�شاف ان من �شاأن ذلك ت�شهيل مهمة احلفاظ على االمن.
ونازيون  كالن  كلوك�س  كو  بينها  املتطرف  اليمني  من  جمموعات  وق��ررت 
جدد، اقامة جتمع موحد كبري يف بلدية �شارلوت�شفيل التي تنوي حتطيم 

متثال جرنال جنوبي كان يوؤيد العبودية.
الت�شهري  مكافحة  رابطة  تطرف  ح��ول  املركز  مدير  �شيغال  اوري��ن  وح��ذر 
ان يقدم  ان هذا احلدث ميكن  ال�شامية، من  املتخ�ش�س مبكافحة معاداة 
واجهة تاريخية للكراهية، من خالل ح�شد عدد غري م�شبوق من املتطرفني 

يف مكان واحد منذ عقد على االقل.
وا�شاف ماك اوليف ان “عددا كبريا من اال�شخا�س الذين ينتظر و�شولهم 
غدا اىل �شارلوت�شفيل، يريدون التعبري عن افكارهم التي يعتبها كثريون 
من اال�شخا�س، مبن فيهم انا �شخ�شيا، حقرية. وهذا من حقهم طاملا انهم 

يفعلون ذلك بطريقة �شلمية«.
وذكر احلاكم الدميوقراطي انه ا�شدر توجيهات اىل قوى االأمن للتحرك 

�شريعا وبطريقة حا�شمة اذا ما ح�شلت اعمال �شغب. 
اهبة  على  �شتكون  فرجينيا  يف  ال��وط��ن��ي  احل��ر���س  م��ن  وح���دة  ان  واأو���ش��ح 

اال�شتعداد و�شتتدخل اذا ما دعت احلاجة.

ال�شعودية : ن�شع كل الإمكانات خلدمة احلجيج " دون ا�شتثناء "فل�شطينية طعنت اإ�شرائيليا يف القد�ض 

تظاهرة يف رام اهلل �شد اعتقال ال�شحافيني 

الحتالل الإ�شرائيلي ينفذ حملة مداهمات 
واعتقالت وا�شعة يف ال�شفة الغربية

مقتل 7 من الدفاع املدين ال�شوري يف اإدلب

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

فل�شطينية  اعتقلت  انها  اال�شرائيلية  ال�شرطة  اأعلنت 
اأ�شابت بجروح طفيفة اأم�س ا�شرائيليا طعنته ب�شكني 

قرب مدينة القد�س القدمية.
ال�شرقية،  القد�س  يف  دم�شق  ب��اب  ق��رب  الهجوم  وق��ع 
املقد�شة الذي احتلته  املدينة  الفل�شطيني من  اجلزء 
بعملية  املتحدة  االأمم  تعرتف  ومل  و�شمته  ا�شرائيل 

ال�شم هذه. 
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��رط��ة ان امل��ه��اج��م��ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
الثالثني من العمر من �شكان القد�س، وقد اعتقلت 

يف املدينة.
الفل�شطينية  واالرا���ش��ي  والقد�س  ا�شرائيل  وت�شهد 
اعمال عنف متفرقة ت�شببت يف مقتل اكر من 293 
فل�شطينيا او عربيا ا�شرائيليا و47 ا�شرائيليا واثنني 
م���ن االم��ريك��ي��ني واث���ن���ني م���ن االردن���ي���ني واري����رتي 
و�شوداين وبريطانية منذ اكتوبر 2015، كما يتبني 

من اح�شاء اعدته وكالة فران�س بر�س.
ومعظم الفل�شطينيني القتلى هم منفذو او املنفذون 
نفذ  وق��د  اال�شرائيليني.  �شد  لهجمات  املفرت�شون 
الق�شم االأكب منها بال�شالح االبي�س �شبان ال ينتمون 

اىل اي جهة.

•• املدينة املنورة -وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ���ش��ال��ح ب��ن��نت وزير 
خادم  بقيادة   - اململكة  اأن  ال�شعودي  وال��ع��م��رة  احل��ج 
اآل  احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 
�شعود ونائبه االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
واإمكاناتها خلدمة  كامل طاقاتها  وت�شخر  �شخرت   -

�شيوف الرحمن.
ال��وزي��ر قوله -  ع��ن  ال�شعودية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
عقب تفقده مكتب وزارة احلج والعمرة مبطار االأمري 

اإن  حممد بن عبدالعزيز ال��دويل يف املدينة املنورة - 
ال���وزارات  وجلميع  لهم  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
وال��ق��ط��اع��ات امل�����ش��ارك��ة يف خ��دم��ة احل��ج��اج ه��و توفري 
جلميع  واالأم����ان  والطماأنينة  ال��راح��ة  درج���ات  اأع��ل��ى 
احلجيج دون ا�شتثناء مبن فيهم حجاج اإيران وقطر.

يف  اإمكاناتها  بجميع  ا�شتعدت  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
خلدمة  احل��ج  ومنافذ  امل��ن��ورة  وامل��دي��ن��ة  املكرمة  مكة 

احلجاج وق�شت على احلمالت الوهمية.
موؤكدا اجلاهزية خلدمة اأكر من مليوين حاج خالل 

هذا العام.. راف�شا ت�شي�س احلج مهما كان االأمر.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

تظاهر �شحافيون وحقوقيون فل�شطينيون اأم�س يف ارم اهلل 
احتجاجا على قيام اجهزة االمن باعتقال �شتة �شحافيني، 
و�شد قانون اجلرائم االلكرتونية الذي بداأ تطبيقه مطلع 
التي  ال��ت��ظ��اه��رة  يف  امل�����ش��ارك��ون  اجل��اري.وح��م��ل  اغ�شط�س 
مبالحقة  ت��ن��دد  الف��ت��ات  املعتقلني  اه���ايل  بع�س  ح�شرها 

ال�شحافيني كتب عليها “ال�شحافة لي�شت جرمية«.
�شتة  اي��ام  قبل  الغربية  ال�شفة  يف  االم��ن  اجهزة  واعتقلت 
�شحافيني، بينهم اثنان يعمالن مع قناة القد�س الف�شائية 
وواحد مع قناة االق�شى التابعة حلركة حما�س. كما تعتقل 

حما�س يف غزة احد ال�شحافيني من تلفزيون فل�شطني.
ونقل عن م�شدر امني فل�شطيني ان ال�شحافيني اعتقلوا 

بتهمة تهريب معلومات ح�شا�شة جلهات معادية.

وقال عالء الرمياوي، مدير قناة القد�س الف�شائية الذي 
�شارك يف التظاهرة، لل�شحافيني من اقر قانون اجلرائم 
ال�شحايف،  اجل�شم  غ�شل  اىل  ي�شل  ان  يريد  االلكرتونية، 

ونحن االن نواجه داخليا من قبل ال�شلطة.
وا�شتندت النيابة العامة يف اعتقال ال�شحافيني اىل قانون 
ي��الح��ق م��ن ين�شئ موقعا  ال���ذي  االل��ك��رتون��ي��ة  اجل���رائ���م 
الكرتونيا يروج الأخبار تهدد ال�شلم االأهلي، ح�شب الئحة 
االتهام التي ح�شلت وكالة فران�س بر�س على ن�شخة منها.

ان  ال�شحافيني،  او�شاع  املهتم مبتابعة  وذكر مركز مدى، 
يف  الغربية  وال�شفة  غ��زة  قطاع  يف  اعتقلوا  �شحافيا   26

الن�شف االول من العام 2017.
ال�شحافيني  نقابة  طلبت  االع��ت��ق��االت،  على  واح��ت��ج��اج��ا 
من املوؤ�ش�شات االعالمية مقاطعة اخبار االجهزة االمنية 

والنيابة العامة.

•• القد�س املحتلة -وام:

يف  اعتقال  حمالت  االإ�شرائيلي  االحتالل  جي�س  نفذ 
ال�شفة الغربية �شهدت بع�شها مواجهات اأثناء دخول 

وان�شحاب دوريات االحتالل فجر ام�س ال�شبت.
واقتحمت قوات االحتالل مدينة جنني وتواجدت يف 

حميط اجلامعة العربية االأمريكية ..
 ويف بيت حلم اقتحمت منطقة العبيات ق�شاء مدينة 
بيت حلم ومتركزت يف املدخل ال�شمايل للمدينة كما 
وداهمت  حل��م  بيت  جنوب  فجار  بيت  بلدة  اقتحمت 
م��ن��زيل ال�����ش��ه��ي��دي��ن ع�����ش��ام ث��واب��ت��ة وع��ل��ي طقاطقة 

وخربت حمتوياتها.

وداه���م���ت ق���وات االح���ت���الل ق��ري��ة ك��ف��ر ق���دوم �شرقي 
�شمرة  اأب���و  خليل  ال�����ش��اب  واع��ت��ق��ل��ت  قلقيلية  م��دي��ن��ة 

خالل مواجهات .
ب��ل��دة كفر ق���دوم ق��د �شهدت م��واج��ه��ات عقب  وك��ان��ت 
قبل  الليلة  اعتقلت  ح��ي��ت  يف  اأم�����س  اجل��م��ع��ة  ���ش��الة 
املقامة  كرميت�شور  م�شتوطنة  داخ��ل  طفلني  املا�شية 

على اأرا�شي بلدة بيت اأمر �شمال حمافظة اخلليل.
االأهايل باحلجارة على  وهاجم م�شتوطنون مركبات 

طريق قرية ف�شايل �شمال مدينة اأريحا.
 يف الوقت الذي اقتحم فيه جي�س االحتالل منطقة 
البيادر يف �شب�شطية �شمال نابل�س واندلعت مواجهات 

•• بريوت-اأ ف ب:يف اعقاب ان�شحابها.

املدين  ال��دف��اع  البي�شاء  اخل��وذ  من  عنا�شر  �شبعة  قتل 
ال�شوري العامل يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة املعار�شة 
بر�شا�س جمهولني ت�شللوا اىل احد مراكزهم يف �شمال 
غرب البالد التي ت�شهد نزاعا مدمرا منذ اكر من �شت 
اأم�����س يف مدينة �شرمني  ���ش��ن��وات.ووق��ع االع��ت��داء فجر 
النظام  �شيطرة  ع��ن  اخل��ارج��ة  ادل���ب  ملحافظة  التابعة 
على  البي�شاء  اخل��وذ  منظمة  اعلنت  ح�شبما  ال�شوري، 

موقعها االلكرتوين. 
وقالت املنظمة ان مركز الدفاع املدين ال�شوري يف مدينة 
اإدل����ب ت��ع��ر���س ل��ه��ج��وم م�شلح جمهول  ���ش��رم��ني ب��ري��ف 
 7 ارت��ق��اء  عن  اأ�شفر  ما   ،2017 اآب   12 ال�شبت  فجر 

متطوعني.
�شيارتني  ب�شرقة  املهاجمة  املجموعة  قيام  اىل  واأ�شارت 

من نوع “فان” وخوذ بي�شاء وقب�شات ال�شلكي.
ومل تتوفر معلومات حول ال�شبب ان كان بدافع ال�شرقة 

ام لهدف �شيا�شي.
غارقة  ا�شخا�س  جثث  تظهر  ���ش��ورا  املنظمة  ون�����ش��رت 

بالدماء.
رامي  االن�����ش��ان  حلقوق  ال�����ش��وري  املر�شد  مدير  وا���ش��ار 
عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س ان امل�شعفني ال�شبعة 
قتلوا بر�شا�س يف الرا�س الفتا اىل ان زمالءهم و�شلوا 

�شباحا لتويل مهامهم ووجدوهم ميتني.
و�شارك الع�شرات يف ت�شييع امل�شعفني يف �شرمني، ح�شبما 
اف����اد م��را���ش��ل ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف امل���ك���ان. وبكى 
الكثريون وهم يطلقون ال�شتائم بحق املعتدين. واغلق 

املركز الذي تعر�س لالعتداء.
ال���ذي ي�شتهدف  ن��وع��ه  وه���ذا االع���ت���داء ه��و االول م��ن 
عمليات  خ��الل  منهم  ع��دد  قتل  ال��ذي  البي�شاء  اخل��وذ 

ق�شف، بح�شب ن�شطاء.
ال�شحايا ظهر يف فيديو  ان احد  ذكر ن�شطاء واملر�شد 
 ،2016 العامل عام  بن�شبة م�شاهدة مرتفعة يف  حظي 
ذراعيه ر�شيعة  بالبكاء حامال بني  عندما كان يجه�س 
م��ن حتت  اخ��راج��ه��ا  بعد  ا�شهر  ارب��ع��ة  العمر  م��ن  تبلغ 

االنقا�س اثر ق�شف مدينة ادلب.
مت تر�شيح “اخلوذ البي�شاء” جلائزة نوبل لل�شالم عام 

2016، لكنهم مل يفوزوا.

ولد �ل�صيخ ردً� على �حلوثيني: مل �أقرر �لذهاب ل�صنعاء 

خمطط اإيراين لتهريب عبد امللك احلوثي اإىل طهران

واملقاومة  ال�����ش��رع��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
ث�������الث ج���ب���ه���ات،  ال�������ش���ع���ب���ي���ة يف 
احلوثي  ال�����ش��راع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
الذي ظهر على ال�شطح اأخريا يف 

خمتلف مديريات �شعدة.
ت�شبب  ف��ق��د  امل�������ش���در،  وب��ح�����ش��ب 
لتحرير  ج���ب���ه���ات  ث������الث  ف���ت���ح 
ت�شييق  يف  ����ش���ع���دة  حم���اف���ظ���ة 
اخلناق على زعيم املتمردين عبد 
من  املئات  ومقتل  احل��وث��ي،  امللك 
اأن�����ش��اره يف ج��ب��ه��ات ع��ل��ب جنوب 
�شعدة والبقع �شرق �شعدة وحجة 

غرب �شعدة، مبيناً اأنه مع اقرتاب 
يف  معقله  م��ن  ال�شرعية  ال��ق��وات 
جبال مران، مل يجد احلوثي غري 
طهران،  يف  بحلفائه  اال�شتجداء 
الإن��ق��اذه م��ن امل��وت اأو االأ���ش��ر على 
واجلي�س  الوطنية  املقاومة  اأي��دي 

الوطني اليمني.
فريقاً  اأن  امل���������ش����در،  واأ�������ش������اف 
م����ن امل����خ����اب����رات االإي����ران����ي����ة من 
و�شنعاء  ���ش��ع��دة  يف  امل��ت��واج��دي��ن 
عبدامللك  لتهريب  خطة  و�شعوا 
االإيرانية  العا�شمة  اإىل  احلوثي 

كا�شفاً  ل��ب��ن��ان،  ج��ن��وب  اأو  ط��ه��ران 
االإي����ران����ي����ة  امل����خ����اب����رات  اأن  ع����ن 
لت�شفية  اآخ����ر  خم��ط��ط��اً  و���ش��ع��ت 
احلوثي،  ال��ع��ظ��ي��م  ع��ب��د  حم��م��د 
ال����ذي ع����رف ب��ان��ت��ق��ادات��ه احل����ادة 
للنهج الذي ت�شري عليه اجلماعة 
اإقليمي  خم��ط��ط  يف  وان��خ��راط��ه��ا 
وتدمري  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  لتفتيت 
ال��ي��م��ن، ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح وج�����وده يف 
على  ك��ب��رياً  خ��ط��راً  ي�شكل  �شعدة 
املتمردين،  ميلي�شيات  م�شتقبل 
كما اأن تزايد �شعبية عبد العظيم 

احل��وث��ي يف ���ش��ع��دة، ع��ل��ى ح�شاب 
زعيم احلركة عبد امللك احلوثي، 
ج����ع����ل امل������خ������اب������رات االإي�����ران�����ي�����ة 
امل���ت���واج���دة يف ���ش��ع��دة ت��ت��ف��ق على 
ثورة  من  خوفاً  ت�شفيته،  �شرورة 
مديريات  خمتلف  ت�شمل  داخلية 

حمافظتي �شعدة وعمران. 
اىل ذل����ك، اأك����د امل��ب��ع��وث االأمم���ي 
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ،  اإىل اليمن، 
“مل يكن ينوي زيارة �شنعاء،  اأنه 
اأنباء  على  رده  معر�س  يف  وذل���ك 
مينية  اإخ��ب��اري��ة  م��واق��ع  تداولتها 
تفيد باأن انقالبيي اليمن رف�شوا 

ا�شتقباله. 
وقال يف ر�شالة هذه املعلومة غري 
�شحيحة واأنا مل اأقرر الذهاب اإىل 

�شنعاء هذه االأيام اأ�شاًل.
واجت��ه��ت ال��ط��ائ��رة االأمم��ي��ة التي 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شعبية  املقاومة  يف  م�شدر،  اأك��د 
اليمنية  ���ش��ع��دة  داخ���ل حم��اف��ظ��ة 
مغادرة زعيم املتمردين احلوثيني 
الذي  كهفه  احل��وث��ي،  امل��ل��ك  عبد 
كان يختبئ فيه يف جبال مران يف 
مديرية حيدان، باجتاه حمافظة 

عمران �شمال العا�شمة �شنعاء.
وق���ال امل�����ش��در، اإن احل��وث��ي ومعه 
بع�س القيادات خمتبئني يف منزل 
اأح��د املوالني له داخ��ل حي �شكني 
مكتظ بال�شكان كاإجراء احرتازي 
طائرات  ق�����ش��ف  م���ن  حل��م��اي��ت��ه، 
اأوردته  ملا  وفقاً  العربي،  التحالف 
ام�س  ال�شعودية،  الوطن  �شحيفة 

ال�شبت.
لزعيم  النادر  الظهور  اأن  واأ�شاف 
م�شقط  م��ن  وخ��روج��ه  املتمردين 
�شمن  ي����اأت����ي  ����ش���ع���دة،  يف  راأ�����ش����ه 
خم���ط���ط اإي��������راين ل��ت��ه��ري��ب��ه مع 
اإىل  االأول  ال�شف  ق���ادة  م��ن  ع��دد 
اأو اإىل جنوب  اأول  طهران، كخيار 
لبنان معقل حزب اهلل، للمحافظة 
على حياته التي اأ�شبحت يف خطر 
املتالحقة  االن���ت�������ش���ارات  ن��ت��ي��ج��ة 
ال��وط��ن��ي اليمني  ل��ق��وات اجل��ي�����س 
التحالف  ب�����ق�����وات  امل�����دع�����وم�����ة 
�شعدة  جبهة  يف  خا�شًة  ال��ع��رب��ي، 
كما�شة  �شمن  تقع  اأ�شبحت  التي 

الريا�س  م���ن  ال�����ش��ي��خ  ول����د  ت��ق��ل 
اإىل  اأي��ام،  التي ق�شى فيها ثالثة 
���ان، وهو  ال��ع��ا���ش��م��ة االأردن���ي���ة ع���مرّ
الت�شاوؤل  ب����اب  ف��ت��ح  اإىل  دع����ا  م���ا 
�شنعاء،  اإىل  زي����ارت����ه  ع�����دم  ع����ن 
االأو�شط  ال�شرق  �شحيفة  بح�شب 

اللندنية.
وك����ان امل��ب��ع��وث االأمم�����ي، اأك����د اأنه 
خا�شاً  الريا�س مقرتحاً  بحث يف 
مب���رف���اأ احل���دي���دة ك��خ��ط��وة اأوىل 
التو�شل  ت�شمن  عمل  خطة  م��ن 
وحث  ل���ل���ن���زاع،  ����ش���ام���ل  ح����ل  اإىل 
االأط��راف على �شرورة اإع��ادة فتح 
من  للحد  ال���دويل  �شنعاء  مطار 
الرواتب  ودفع  االإن�شانية،  املعاناة 
االأ�شا�شية  امل�������ش���اع���دات  وت���اأم���ني 
لل�شعب اليمني، وفقاً لبيان �شادر 

عن مكتبه.
ال����ل����ق����اءات  اإن  امل����ب����ع����وث  وق��������ال 
موفقة  ك���ان���ت  ع���ق���دن���اه���ا  ال���ت���ي 
لالأطراف  �شمحت  واالجتماعات 
بالتعبري عن خماوفهم، واأعطتنا 
مقرتحات  ل���ت���ق���دمي  ال���ف���ر����ش���ة 
ت���ت���ع���اط���ى م�����ع ه�������ذه امل�����خ�����اوف، 
االآخر،  الطرف  مطالب  وت��راع��ي 
واأن احلال ال ميكن اأن يبقى على 
م��ا ه��و عليه وم��ن ال�����ش��روري اأن 
يقدم الطرفان التنازالت من اأجل 
جتنيب ال�شعب اليمني مزيدا من 

احلرب والدمار. 
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العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13

�إعــــــــــالن
للتجارة  ال�ش�����ادة/املدينة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1456755 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هزاع �شليويح هزاع �شويدان العامري %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد كلفوت جر�س �شهيل املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الب�شتان الف�شي 

CN 1178953:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد علي الر�شا�س املن�شوري %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شني عبداهلل �شلطان املرزوقي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13

�إعالن قبل �صدور �لرتخي�س
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
غزال  التجاري:  باال�شم   CN  1042340: رقم  الرخ�شة  بان 
ابراهيم  ال�شيد/ عبداهلل  ، وميثلها  الن�شائية  الغربية للخياطة 

كمال جابر خلف احلمادي امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

بيع وتنازل عن الرخ�شة املذكورة اعاله
حذف ال�شيد/ �شعيد �شلطان حممد را�شد القبي�شي
ا�شافة ال�شيد/جا�شم عبدالرحيم احمد احلمادي 

وذلك قبل �شدور الرتخي�س
مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13

�لغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�شادة/ الفندي 
الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  املزروعي  �شياح  �شيف 
العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�شادر  ال�شابق  االعالن 
رقم 11939 بتاريخ ٢٠17/٠٢/٠8 بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم :CN 1035765 باال�شم التجاري: بقالة التاأزر 

واإعادة الو�شع كما كان عليه.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13

�إعالن قبل �صدور �لرتخي�س
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
خيوط  التجاري:  باال�شم   CN  1159005: رقم  الرخ�شة  بان 
الظفرة للخياطة الرجالية ، وميثلها ال�شيد/ عبداهلل ابراهيم 

كمال جابر خلف احلمادي امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

بيع وتنازل عن الرخ�شة املذكورة اعاله
حذف ال�شيد/ �شعيد �شلطان حممد را�شد القبي�شي
ا�شافة ال�شيد/جا�شم عبدالرحيم احمد احلمادي 

وذلك قبل �شدور الرتخي�س
مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املقام لبيع االثاث امل�شتعمل 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1117710 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة املقام لبيع االثاث امل�شتعمل ذ.م.م
AL MAQAM USED FURNITURE TRADING LLC

 اىل/ �شركة املقام لتجارة االجهزة املنزلية امل�شتعملة ذ.م.م
AL MAQAM HOUSEHOLD APPLIANCES USED TRADING CO LLC

تعديل ن�شاط/حذف بيع االثاث املنزيل - بالتجزئة )4759٠٠1(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2559  تنفيذ عمايل 
���س ذ م م   جمهول  مل��ق��اوالت البناء -  اف��اق تدمر  اىل املنفذ ���ش��ده/1- 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اليا�س ح�شني حممد نور 
اأق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  ال��ك��رمي   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1٠435( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 11٢9 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5060  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- هاي تك وورلد لل�شحن - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/وقا�س احمد حممد عا�شق   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٢٢583 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ 
  )MB1711121086AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم  دره��م( 
�شباحا    8.3٠ ال�شاعة    ٢٠17/9/7 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1055   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- يو�شف عبدالعزيز القريني�س  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
وميثله : نوال م�شطفى حممد �شالح املرباطي  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٠747( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1054   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- يو�شف عبدالعزيز القريني�س  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
وميثله / نوال م�شطفى حممد �شالح املرباطي  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3٠4٠( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2396  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- وين�ش�شرت لل�شقق الفندقية - �س ذ م م   جمهول 
اأق��ام عليك  ك��اب��ور   قد  التنفيذ/ بوجا  حمل االق��ام��ة مبا ان طالب 
املنفذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1691٢( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1385 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1993  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- دميرتيو�س زيرفو�س - ب�شفته ممثل و�شريك يف �شركة اأبواب هولدينجز 
ليمتيد  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شكت�شز للت�شميم الداخلي - �س ذ م 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأق��ام عليك الدعوى  اإبراهيم املال - قد  م وميثله : ابراهيم ح�شن 
  ، او خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )٢٢4٠( دره��م اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
ثانيا : بتعيني اخلبري الهند�شي �شاحب الدور باجلدول حمكما للف�شل يف النزاع بني املدعية 
بينهما  امل��بم  العقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  وما  للقانون  وفقا  ب�شخ�شه  االول  عليه  واملدعي 
التحكيم  جل�شة  تاريخ  من  ا�شهر  �شتة  خالل  التحكيم  ينتهي  ان  على   ٢٠14/1٢/19 بتاريخ  
االوىل وحتدد اتعابه مبعرفته.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/332  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-  الكوكب الف�شي لو�شاطة التاأمني ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �شركة التاأمني العربية �س.م.ل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
درهم واحلكم  وق��دره )857548(  للمدعية مبلغ  يدفعا  ان  والتكافل  بالت�شامن  املدعي عليهم 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 
1٢% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:٢٠17/5/٢5 وحتى ال�شداد التام واي�شا الزامهما بدفع 
املوافق ٢٠17/8/13  تعوي�س تكميلي وق��دره )1٠٠٠٠ دره��م(.  وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.3٠ �س  ال�شاعة 
اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1958 تنفيذ جتاري

���س.ذ.م.م ٢- طارق فا�شل �شبحي  الداخلي  للت�شميم  اأك�س بي  املنفذ �شدهما/1- دي  اىل 
اردكاين ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير دي اأك�س بي للت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
مالكة  وب�شفتها  نف�شها  امبارت�شوميان عن  التنفيذ/اإيكاترينا  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  نا�شر  اآل  انوهي  احمد  يو�شف  ماكي وميثله:عبداهلل  لت�س  ملطعم 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢5٠879( درهم - بالت�شديق 
ب��ت��اري��خ:٢٠16/4/11 من احلكم  ال�شادر  رق����م:457/٢٠15 جت��اري كلي  التحكيم  على حكم 
الفرد:ح�شن م�شطفى موؤمن والزمت املدعي عليها بامل�شاريف اىل طالب التنفيذ او خزينة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06235 جتاري  ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايب ماركت )هور العنز 

بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  جودارا لالعمال الفنية - �س ذ م م 

العنوان :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة نايف - �شارع امل�شلي - بناء لون بني - املكتب رقم 313 ، امل�شاد على قطعة 
االر�س رقم 1184 - 118 منطقة نايف رقم مكاين 3٠٠٢896٢73 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة  ٢٠17/8/6 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
- رف�س الدعوى يف مواجهة املدعي عليه الثاين 

- الزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 
- الزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )14.6٠٠ درهم( قيمة ال�شيكات املرجتعة مع الزامها مبا 

ي�شتجد من قيمة االجرة من ٢٠17/6/15 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع ايجار �شنوي قدره 44٠٠٠ درهم 
- الزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )5٠٠٠ درهم ( غرامة ال�شكيات املرتجعة 

- الزام املدعي عليه االوىل بان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور 
حتى تاريخ االخالء الفعلي 

- الزام املدعي عليهما باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا 

لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06414 �سكني ل�سنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  مطر حممد املهريي لالعمال الفنية - �س ذ م م 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة القوز ال�شناعية الثانية - �شارع ٢6 ، بجانب �شكن عمال اينوك )�شكن عمال 
عبدالواحد بن �شبيب العقارية ( امل�شاد على االر�س رقم 684.365 منطقة القوز الثانية )الغرفة رقم جي 

7 بلوك بي ٢( رقم مكاين ٢36٠38٠483  
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة ٢٠17/8/7 ،  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

1 - بالزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدعوى وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
امل�شتحق للفرتة  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )13415 دره��م( بدل االيجار  ٢ - وبالزام املدعي عليها بان 
٢٠17/4/٢ وحتى ٢٠17/7/٢3 وما ي�شتجد من بدل االيجار من تاريخ ٢٠17/7/٢4 وحتى تاريخ االخالء 

الفعلي بواقع )437٢٠ درهم( �شنويا 
3 - ال��زام املدعي عليها بان ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )15٠٠٠ دره��م( قيمة غرامة عدم جتديد العقد 

االتفاقية عن �شهر واحد بواع كل يوم )5٠٠ درهم( ، والزمتها بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06284 جتاري ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليهم  املطلوب اعالنهم / على حممود حممد كلبت املرزوقي  ،  وتوب �شكراب كواليتي لتجارة 

املعادن - �س ذ م م ، وم�شتاق احمد بتايف  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايب ماركت ، البناء 

هور العنز بالزا ، الطابق االول ، املكتب رقم )164( - رقم مكاين : 3196196147
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة ٢٠17/8/6 ، حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- بالزام املدعي عليه االول باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل 
- بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 1٠.5٠٠ درهم قيمة ال�شيك املرجتع مع الزام املدعي عليه االول مبا 
 ي�شتجد من قيمة ايجارية من ٢٠17/5/٢٠ وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 4٢.٠٠٠ درهم كاأجرة �شنوية

- بالزام املدعي عليه االول بان يوؤدي للمدعية مبلغ ٢.5٠٠ درهم غرامة ارجتاع ال�شيكات 
على  امل�شتحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء  هيئة  ذمة  ب��راءة  للمدعية  ي�شلم  ان  االول  عليه  املدعي  بالزام   -

املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
- بالزام املدعي عليهم باملنا�شب من امل�شاريف. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 
متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06282 - جتاري ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنها /  ا�شلي االإمارات لالثاث - ذ م م  ، فرع دبي 

العنوان : اإمارة دبي  - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة القوز الثالثة ، بالقرب من وكالة تويوتا لل�شيارات ، ا�شم 
البنا ٢٠٢٠ ، امل�شاد على قطعة االر�س رقم 547-358 القوز الثالثة املكتب رقم )اإم ٢ - ٢4( طابق امليزانني 

هاتف رقم ٠56659994 ، رقم مكاين : ٢٢43384571  
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة  ٢٠17/8/6   ،  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
وحتى   ٢٠17/6/1 من  االج��رة  متاأخرات  دره��م   18.٠93 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام   -
 137.586 مبلغ  بواقع  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  ٢٠17/7/19 وحتى  اج��رة من  ي�شتجد من  وما   ٢٠17/7/18

درهم كاأجرة �شنوية 
- بالزام املدعي عليها ان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور 

حتى تاريخ االخالء الفعلي 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1495  جتاري كلي
�شريك وكفيل  ب�شفته   - ال��ي��ادراين  1-  حممد علي عبداحل�شني كدخايل   / املدعي عليه  اىل 
�شخ�شي ل��ل��م��دي��ون��ي��ة جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري �����س.م.ع  
وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي 
درهم   )9.5٠8.664.67( مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليها 
التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن  الفائدة بواقع 1٢% ومن هذا  ت��اري��خ:٢٠17/4/4 مع  كما يف 
والر�شوم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ 
9.3٠ �س  ال�شاعة  املوافق ٢3/٢٠17/8  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  واالتعاب.   وامل�شاريف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1495  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مري�شانت �شتار العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �س.م.ع  وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�شامن والت�شامم والتكافل 
ت��اري��خ:٢٠17/4/4 مع الفائدة  بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ  )9.5٠8.664.67( درهم كما يف 
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  الدعوى ومن  التاريخ وحتى رفع  بواقع 1٢% ومن هذا  القانونية 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت 
لها جل�شة يوم  االربعاء املوافق ٢٠17/8/٢3 ال�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �م زد �ر خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م 
العنوان : مكتب 15 ملك �شركة كلداري للخدمات املحدودة - الرقه- ديره -  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم    75656٠ الرخ�شة:  رقم  م�شوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين 
التجاري: 1٢٢3884 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠17/7/٢7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   ٢٠17/7/٢7
العنوان : مكتب رقم  �ل�صرق �لو�صط لتدقيق �حل�صابات - عو�س �لعامري  
13٠4 ملك ملي�س حممد فواز - بردبي - بزن�س باي  -  هاتف  5148٢48-٠4 فاك�س: 
5148٢5٢ -٠4  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�ل�صرق �لو�صط لتدقيق �حل�صابات - عو�س �لعامري  
ب���اي  -   ب��زن�����س  ب��ردب��ي -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 13٠4 م��ل��ك ملي�س حم��م��د ف���واز - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  -٠4  مبوجب هذا   5148٢5٢ فاك�س:  هاتف  ٠4-5148٢48 
زد  �م  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�شادية 
�ر خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
  ٢٠17/7/٢7 بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    ٢٠17/7/٢7
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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عربي ودويل
هي �لأكرث ع�صكرة و�أ�صلحة نووية يف �لعامل:

يف مواجهة بيونغ يانغ: اآ�شيا ت�شتعد حلرب نووية...!
�صبه  يف  �لــنــووي  �لبوكر  لعبة  �صُت�صّرع  هــل 
�آ�صيا؟  يف  �لت�صلح  �صباق  �لكورية  �جلــزيــرة 
و�أ�صلحة  ع�صكرة  �لأكــرث  فعال  هي  �ملنطقة 
نــوويــة يف �لــعــامل بــوجــود �أربــعــة مــن �لقوى 

و�نت�صارها.
14935 �ملنت�صرة       فعلى �لروؤو�س �لنووية 
منها   400 عن  يقل  ل  �لأر�ـــس،  كوكب  على 
وكوريا  و�لهند  وباك�صتان  �ل�صني  يد  يف  هي 

�ل�صمــــالية.

�لنووية �لت�صع. 
�لنوعي  �لتحديث  بــر�مــج  يبا�صر  و�جلميع 
يف  �صيربي  معهد  �أ�صار  لرت�صاناته،  �لكمي  �أو 
�ل�صويد  يف  مقره  �أبــحــاث  معهد  وهــو  يوليو، 
�لأ�صلحة  جمال  يف  كبرية  مب�صد�قية  ويتمتع 

عام  �ن�صمت  دولة  �خر  هي  كيم  �صاللة  وتعّد 
2006 �إىل �لنادي �خلا�س ملالكي �لقنبلة.

�ل�صو�ريخ،  ع�صر�ت  باإطالق  قامت  ومنذئذ   
يف  ُنّفذت  ثالث  بينهم  نووية،  جتارب  وخم�س 

ظل حكم كيم جونغ �أون.

يف هذه املنطقة التي ي�شودها التوتر، 
اجلنوبية  وك����وري����ا  ال���ي���اب���ان  ت��ب��ق��ى 
ال���ق���وى االق��ت�����ش��ادي��ة الكبى  ه��م��ا 
بالقنبلة  جم��ه��زة  ال��غ��ري  ال��وح��ي��دة 
ال����ذري����ة. وت��ع��ت��م��د ال���دول���ت���ان على 
ر لهما  احلليف االمريكي الذي يوفرّ

مظلته النووية. 
ومنذ عام 1951 اليابان، و1953 
طوكيو  ُت���ق���ي���م  اجل���ن���وب���ي���ة،  ك����وري����ا 
و�شيول حتت حماية الردع االأمريكي 
الذي بات اليوم اأكر اأهمية من اأي 

وقت م�شى.
النارية  االأل�����ع�����اب  م����ع  ول����ك����ن،      
لكوريا  امل���ت���ك���ررة  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 
ان�شحاب  واح����ت����م����ال  ال�������ش���م���ال���ي���ة، 
الذي  اآ���ش��ي��ا  م��ن  االأم��ري��ك��ي  اجلي�س 
اأ����ش���ار ال��ي��ه دون���ال���د ت���رام���ب خالل 
الرئا�شية،  االن���ت���خ���اب���ي���ة  احل���م���ل���ة 
اجلنوب  وكوريو  اليابانيون  يخ�شى 

اأن ُيحرما من هذا الدرع.
ا�شتثمرت  االأخ����رية،  ال�����ش��ن��وات     يف 
الدولتان يف حتديث جيو�شها. ولئن 
مل يعد اجلهد املبذول يف هذا املجال 
امليزانية  ف���ان  للت�شعينات،  مم��اث��ال 
الكورية اجلنوبية مع ذلك �شرتتفع 
بعام  مقارنة  ال��ع��ام  ه��ذا   %4 بن�شبة 
جزء  ت��خ�����ش��ي�����س  و���ش��ي��ت��م   ،2016
ل���ت���ط���وي���ر اأن���ظ���م���ة ال���������ش����واري����خ يف 

حماولة ملواجهة تهديد ال�شمال.

خطر “كبري وو�صيك«
اأي�شا  اليابان  زادت  جانبها،  م��ن      
لل�شنة  ال�شقف  ب��رف��ع  االإن���ف���اق،  م��ن 
اخلام�شة على التوايل عام 2017. 
جديد  مب�شتوى  ج  تتحجرّ كانت  واإذا 
ن��اج��م ع��ن البنامج  ال��ت��ه��دي��د  م��ن 
فان  ال�شمايل،  ال��ك��وري  ال�شاروخي 
الطموحات  اأي�����ش��ا  تخ�شى  ط��وك��ي��و 
ال�شني  ب��ح��ر  ل��ب��ك��ني يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اأرخبيل  م���ن  وب���ال���ق���رب  اجل���ن���وب���ي، 
اب��ي�����س �شدر  ك��ت��اب  ���ش��ي��ن��ك��اك��و. ويف 
ال���وزي���ر اجلديد  ال���ث���الث���اء، و���ش��ف 
للدفاع الياباين اأت�شونوري اونوديرا، 
ب��اخل��ط��ر الكبري  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 

والو�شيك. 
ان����ه م���ن املرجح  ال��وث��ي��ق��ة  وت����وؤك����د 
م���ع م�����رور ال���وق���ت ����ش���ي���زداد خطر 
لة  املحمرّ البال�شتية  ال�شواريخ  ن�شر 
الو�شول  على  ق��ادرة  نووية  بروؤو�س 

اإىل بالدنا.
   ُين�شر �شنويا من قبل وزارة الدفاع 
اليابانية، عبرّ هذا الن�س الأول مرة 
ن ودقة القدرات  عن القلق من حت�شرّ
ويثري  ال�شمالية.  لكوريا  العمليرّاتية 

ان���ه���م ميلكون  غ������دا؟  ن����ووي����ة  ق�����وة 
القدرة على القيام بذلك بني ع�شية 
و�شحاها، قال نائب الرئي�س ال�شابق 
الرئي�س  مع  لقاء  بايدن، خالل  جو 
ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج��ني ب��ي��ن��غ يف يونيو 
ت�شادق  مل  ال��ت��ي  ط��وك��ي��و،   .2016
على معاهدة عدم االنت�شار النووي، 
اأبدا  ل��ن ميتلك  ال��ي��اب��ان  اأن  اأج��اب��ت 

اأ�شلحة نووية.
انفكوا  م���ا  االم���ري���ك���ان  ان  غ���ري      
املحظور  ال���ن���ق���ا����س  ه������ذا  ون  ي�����غ�����ذرّ
االنتخابية،  حملته  طيلة  م..  واملحررّ
ا�شاء ترامب تقدير فكرة اأن متتلك 
ال��ي��اب��ان وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ال�شالح 
ال���ن���ووي. خ��ا���ش��ة اإذا ك���ان ع��ل��ى 80 
ام��ري��ك��ي منت�شرين يف  ج��ن��دي  األ���ف 
واالأرخبيل  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �شبه 

الياباين، كان عليهم حزم امتعتهم.
     مار�س املا�شي، خالل اإحدى زياراته 
اإىل اآ�شيا، اعاد وزير اخلارجية ريك�س 
حماقة؟  اأم  اختبار  بالون  تيلر�شون، 
نوويا.  م�شلح  ي��اب��ان  اإم��ك��ان��ي��ة  ط��رح 
واأو�����ش����ح واالأزم�������ة م���ع ب��ي��ون��غ يانغ 
كانت تزداد �شوءا، نحن نقول ان كل 
الطاولة،  على  مطروحة  اخل��ي��ارات 
بامل�شتقبل..  التنبوؤ  ميكننا  ال  ولكن 
ل��ذل��ك ن��ح��ن ن��ع��ت��ق��د اأن����ه م���ن املهم 
اأن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اجل��م��ي��ع  ي����درك  اأن 
النقطة  اإىل  ت��ت��ط��ور  ق���د  ال���ظ���روف 
ميكن  املتبادل،  ال��ردع  الأ�شباب  التي، 
بالتاأكيد  ان نفكر يف ذلك. “ذلك”، 
ال��د���ش��ت��ور الياباين  ي��ت��الءم م��ع  ل��ن 

امل�شامل جدا.

تر�مب يف �ملز�د
تت�شاعف  ال�������ذي  ال����وق����ت  ويف      
جميع  يف  ال��ت��ه��دئ��ة  اىل  ال����دع����وات 
د دون��ال��د ترامب  اأن��ح��اء ال��ع��امل، ه��درّ
�شد  بالتدخل  اجلمعة،  اأخ��رى  م��رة 
كوريا ال�شمالية. “احللول الع�شكرية 
متاحة االآن، يف مكانها متاما، يف حال 
ت�شرفت كوريا ال�شمالية ب�شكل غري 
للرئي�س  تغريدة  يف  ج��اء  حكيم..”، 
���ش��اب��ق، كانت  االم��ري��ك��ي. ويف وق���ت 
وبيونغ  وا�شنطن  حثت  ق��د  ال�شني 
اأقوالهما  يف  احل��ذر  توخي  اىل  يانغ 
امل���زي���د من  ب���ذل  واإىل  واأف��ع��ال��ه��م��ا، 
اجلهد لتخفيف حدة التوتر. وقالت 
رو�شيا انها قلقة جدا، وا�شاف رئي�س 
�شريغي  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
امل��خ��اط��ر ع��ال��ي��ة جدا،  الف����روف، ان 
خا�شة اإذا اأخذنا يف االعتبار اخلطاب 

امل�شتخدم.
عن ليبري�صيون �لفرن�صية

اأو�شح يف وقت �شابق من هذا العام، 
ميكن  ل���ل���ع���دو  االأول  ال���ه���ج���وم  اإن 
ال�شاروخية  ب��دف��اع��ات��ن��ا  م��واج��ه��ت��ه 
بال�شربات  اما فيما يتعلق  احلالية، 
مواقع  تعطيل  امل��ه��م  م��ن  امل��ت��ك��ررة، 
اإط�����الق اخل�����ش��م وم��ن��ع امل���زي���د من 

الهجمات.
   ولئن ال تثري مثل ه��ذه التو�شية 
اجل��������دل، ف�������اإن االم�������ر ي��خ��ت��ل��ف يف 
تعدرّ  التي  النووية  االأ�شلحة  م�شاألة 
�شيول،  ففي  تقريبا.  املحرمات  من 
وب���درج���ة اأق�����ل يف ط��وك��ي��و، ع����اودت 
االأخرية،  االأ�شهر  الظهور يف  الفكرة 

�شيناريو هجوم اال�شباع، يتم خالله 
اإط��الق عدد كبري من ال�شواريخ يف 
وقت واحد الخرتاق درع الدفاع لبلد 
االأ�شهر  ويف  م�شتهدفة.  منطقة  اأو 
اليابانية  ال�شلطات  اجرت  االأخ��رية، 
ال�شكان،  الإج����الء  حم��اك��اة  مت��اري��ن 
م�شادة  م��الج��ئ  لبناء  والتخطيط 

للنووي.
   وي��ت��ن��زل ه���ذا ال��ك��ت��اب االأب��ي�����س يف 
نف�س �شياق تقرير خلباء وبرملانيني 
منعرج  ل���ب���داي���ة  ي���وؤ����ش���ر  ي���اب���ان���ي���ني 
لالأرخبيل.  االأم��ن��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف 
من  جمموعة  م��ت  ق��درّ م��ار���س،  ففي 

ال������وزراء ال�����ش��اب��ق��ني ون�����واب احلزب 
القوي،  ال���ل���ي���بايل  ال���دمي���ق���راط���ي 
اآبي،  �شينزو  ال��وزراء  لرئي�س  مت  قدرّ
العاجلة  امل���ق���رتح���ات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
البالد  دف���اع���ات  ت��ع��زي��ز  اىل  ت��ه��دف 
امل�شادة لل�شواريخ، وتقوية ع�شالت 
ال�������ش���ي���ا����ش���ة االأم����ن����ي����ة م�����ن خ���الل 
الهجوم.  اىل  ب���و����ش���وح  االن���ت���ق���ال 
ب�شراء  احلكومة  املجموعة  واأو�شت 
القادرة  املدى،  بعيدة  �شواريخ كروز 
الكورية  وامل��واق��ع  العتاد  �شرب  على 

ال�شمالية. 
   وك����ان اأت�����ش��ون��وري اون����ودي����را، قد 

اي��ن، كمناه�س للنووي  مون ج��اي- 
ولكن،  والع�شكري.  امل���دين  ب�شكليه 
نوويا، ميكن  25 مفاعال  بامتالك 
لكوريا اجلنوبية االنخراط ب�شهولة 

يف برنامج ع�شكري.

بالون �ختبار �أم حماقة؟
باأن  القائلة     ما تبقى، هي احلجة 
العام  ط���رح���ت  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
الياباين،  بخ�شو�س حليفها  املا�شي 
النووية  ن����اره����ا  م����ن  ع���ان���ى  ال������ذي 
مرتني يف اأغ�شط�س 1945، م�شالة 
اليابان  اأ�شبحت  لو  �شيحدث  “ماذا 

بعد   ،2016 ����ش���ب���ت���م���ب  ويف      
يانغ،  ل��ب��ي��ون��غ  االخ���ت���ب���ار اخل��ام�����س 
�شيناريو  اأن  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  اأ���ش��ار 
مدعوما  كان  النووي  الت�شلح  اإع��ادة 
ال���ك���وري���ني  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   58 م�����ن 
اجل��ن��وب��ي��ني، غ��ري ان��ه ع��ام 1975، 
املتحدة،  ال����والي����ات  ���ش��غ��ط  وحت����ت 
انت�شار  ع��دم  م��ع��اه��دة  �شيول  ��ع��ت  وقرّ
االأ�شلحة النووية. هذه امل�شادقة، مل 
موا�شلة  ب��ارك جونغ هي من  متنع 
ب��رن��ام��ج ���ش��ري ح��ت��ى اغ��ت��ي��ال��ه عام 
الوقت، متوقع  1979. ومنذ ذلك 
املا�شي  م��اي��و  امل��ن��ت��خ��ب يف  ال��رئ��ي�����س 

وهي مل تكن غائبة اأبدا عن النقا�س 
ال�شيا�شي.

امل��ح��اف��ظ��ون يف ك��وري��ا اجلنوبية،      
مثل املر�شح الرئا�شي ال�شابق ت�شونغ 
ال�شابق حلزب  مونغ جون، والزعيم 
يلحون  ت�����ش��ول،  ي��و  وون  ���ش��ي��ن��وري، 
ع���ل���ى ه������ذه االم���ك���ان���ي���ة م���ن���ذ ع���دة 
الكوري  ال��ت��ه��دي��د  مل��واج��ه��ة  ���ش��ن��وات 
يف  ج���اء  مب��ا  �شلرّمنا  واإذا  ال�����ش��م��ايل. 
من  الع�شرات  ف��اإن  ه��ريال��د،  ميامي 
يدعمون  كوريا احلرية  ح��زب  ن��واب 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ام��ت��الك  م�����ش��روع 

اأ�شلحة نووية.

�شواريخ يابانية لل�شد

الرئي�س الكوري اجلنوبي مناه�س للنووي

ريك�س تيلر�شون.. بالون اختبار ام حماقة

اليابان ت�شعى للح�شول على ا�شلحة هجومية

هل ت�شعل كوريا ال�شمالية القارة اال�شيوية؟جدل يف اليابان حول امتالك ال�شالح النووي

- تبقى اليابان وكوريا اجلنوبية من القوى القت�شادية 
الكربى الوحيدة الغري جمهزة بالقنبلة الذرية

- تغذي وا�شنطن النقا�ض حول الت�شلح النووي يف 
املنطقة كبالون اختبار اأم عن حماقة

- تخ�شى طوكيو التهديد ال�شاروخي الكوري ال�شمايل 
والطموحات الع�شكرية لبكني يف بحر ال�شني اجلنوبي

- خماوف يابانية وكورية جنوبية من اأن 
ُيحرما من حماية الدرع المريكي

- عاودت فكرة الت�شلح النووي الظهور يف الأ�شهر الأخرية يف �شيول وطوكيو

- اأحزاب ونواب يدعمون م�شروع امتالك كوريا اجلنوبية اأ�شلحة نووية

•• الفجر - خرية ال�صيباين

حتليل �خباري
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عربي ودويل

••وا�صنطن-اأ ف ب:

ب��ع��د ���ش��ت��ة ع�����ش��ر ع��ام��ا ع��ل��ى اجتياح 
طالبان  ح��رك��ة  ملعاقبة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
اعتداءات  مرتكبي  حمايتها  ب�شبب 
رجل  ي�شعى   ،2001 �شبتمب   11
ل��دي��ه م��ا���س م���ن امل�����ش��اك��ل اىل بيع 
اطول  خل�شخ�شة  خطته  وا�شنطن 

حرب تخو�شها يف تاريخها.
اريك  يحاول  ا�شابيع،  ب�شعة  ومنذ 
ب��رن�����س م��وؤ���ش�����س ب��الك��ووت��ر، �شركة 
امل���رت���زق���ة ال����ذي����ن ت����رك����وا ذك���ري���ات 
ي���ق���رتح يف  ان  ال����ع����راق،  م���ري���رة يف 
التي  احل���رب  خ�شخ�شة  وا���ش��ن��ط��ن 
مت������زق اأف���غ���ان�������ش���ت���ان وت����������وؤدي اىل 
القوات  م��واج��ه��ة  ت��ق��دم ط��ال��ب��ان يف 
احل��ك��وم��ي��ة، رغ��م ال��دع��م االمريكي 
وال�شالح  ب����ال����رج����ال  واالط���ل�������ش���ي 

ومليارات الدوالرات.
باراك  او  ب��و���س  ج���ورج  يتمكن  ومل 
اأوب���ام���ا م��ن ال��ت��و���ش��ل اإىل ح��ل دائم 
“مقبة  ب��ا���ش��م  امل���ع���روف���ة  ل��ل��ب��الد 
االإمباطوريات”، كما يبحث دونالد 
ا�شرتاتيجية.  ع���ن  ب�����دوره  ت���رام���ب 
ن��ائ��ب حاكم  ت��ع��ي��ني  ب��االإ���ش��اف��ة اىل 

على غ��رار اجل���رنال دوغ��ال���س ماك 
العاملية  اليابان بعد احلرب  اآرث��ر يف 
ال��ث��ان��ي��ة ي��ك��ون م�����ش��وؤوال ف��ق��ط امام 
برن�س  ي��ق��رتح  االم��ريك��ي،  الرئي�س 
5500 من املرتزقة حمل  ان يحل 
اجلي�س االأمريكي، با�شتثناء القوات 
االأفغان  اجل��ن��ود  لتدريب  اخل��ا���ش��ة، 
�شاأن  وم���ن  ج��ان��ب��ه��م.  اإىل  وال��ق��ت��ال 
�شالح ط��ريان خا�س �شغري احلجم 

اكمال العديد مع 90 طائرة لدعم 
القوات البية.

�شتكون  ال��ك��ل��ف��ة  ان  ب��رن�����س  وي��ع��ت��ق��د 
بحدود ع�شرة مليارات دوالر �شنويا، 
مليارا   45 م����ن  ب��ك��ث��ري  اأق������ل  اأي 
من  االأم���ريك���ي  للجي�س  خم�ش�شة 
اموال دافعي ال�شرائب عام 2017. 
ويف ال�شنوات االأخرية، ابتعد ال�شابط 
ال�شابق يف نايفي �شيل القوة اخلا�شة 

يف �شالح البحرية عن االأنظار لكنه 
مل يتخل اأبدا عن االعمال. وقد باع 

بالكووتر عام 2010.
بالكووتر  م����ع  م���ت���ع���اق���دون  وك������ان 
الدبلوما�شيني  ح��م��اي��ة  م��ك��ل��ف��ون 
االم��ريك��ي��ني يف ال���ع���راق ق��ت��ل��وا 14 
ع��راق��ي��ا وج���رح���وا 17 اآخ���ري���ن يف 
�شبتمب  يف  ب���غ���داد  يف  ن����ار  اط�����الق 
2007. وك�شفت احلادثة املمار�شات 

احد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  لل�شركة  امل�شبوهة 
احلرب  من  امل�شتفيدة  اجلهات  اب��رز 

التي اأطلقها الرئي�س بو�س.
ول��ق��ي��ت خ��ط��ة اإري����ك ب��رن�����س، �شقيق 
ال��رتب��ي��ة يف ح��ك��وم��ة ترامب،  وزي���ر 
ا�شتح�شانا لدى كبري اال�شرتاتيجيني 
بانون  ���ش��ت��ي��ف  االب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  يف 
رد  لكن  الكونغر�س.  اأع�شاء  وبع�س 

فعل وزارة الدفاع كان باردا.
االأبي�س،  البيت  اإىل  و���ش��ول��ه  ل��دى 
ط���ل���ب ت�����رام�����ب اع���������ادة ال���ن���ظ���ر يف 
اأفغان�شتان  يف  املتبعة  اال�شرتاتيجية 
حيث ينت�شر 8400 جندي اأمريكي 
مع خم�شة اآالف ع�شكري من احللف 
االأفغاين  مل�شاعدة اجلي�س  االأطل�شي 
الذي يعاين خ�شائر ال ميكن حتملها 
التي  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  م���واج���ه���ة  يف 
من  م��زي��د  ع��ل��ى  �شيطرتها  تب�شط 
الرئي�س قرارا  االرا�شي. ومل يتخذ 
امل�شي قدما لكنه وعد  ب�شاأن كيفية 
اخلمي�س بانه �شيعلن عن ذلك قريبا 

جدا. 
وقال “نحن قريبون جدا. انه قرار 
ورثت  فقد  يل،  بالن�شبة  ج��دا  مهم 

فو�شى حقيقية«.

••بغداد-اأ ف ب:

اأعلنت رئا�شة اقليم كرد�شتان العراق ان رئي�س االإقليم 
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي م���ع وزي�����ر اخلارجية  ط��ل��ب خ����الل 
لتلبية  وبدائل  �شمانات  تيلر�شون،  ريك�س  االمريكي 
اال�شتقالل  على  اال�شتفتاء  تاأجيل  وا�شنطن يف  رغبة 
موؤكدا ان �شعب كرد�شتان �شيم�شي يف طريقه ويقرر 

م�شريه.
وافاد بيان لرئا�شة كرد�شتان على موقعها االلكرتوين 
ان تيلر�شون ات�شل هاتفيا مب�شعود بارزاين معربا عن 
ا�شتقالل  على  اال�شتفتاء  تاأجيل  يف  وا�شنطن  رغبة 
واملفاو�شات  املباحثات  ا�شتمرار  و”تاأييدها  االقليم 

بني االإقليم وبغداد«.
ب���دور قوات  اأ����ش���اد  ت��ي��ل��ر���ش��ون  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 
ال���ب�������ش���م���رك���ة يف 
على  ال����ق���������ش����اء 
داع���������س، ورح����ب 
ب�������دور ب�������ارزاين 
وال�����������ق�����������ي�����������ادة 
ال���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة 
نية  �شتا د لكر ا
ت�شكيل  وب���ق���رار 
وف����������������د رف������ي������ع 
من  امل���������ش����ت����وى 
اىل  اإالق�������ل�������ي�������م 

بغداد للتفاو�س معها حول االأمور ال�شيا�شية.
ويف ه��ذا االإط����ار، اأك���د ب���ارزاين ان وف���دا م��ن االإقليم 
املتعلقة  امل�شائل  ح��ول  للتباحث  قريبا  بغداد  �شيزور 

مب�شتقبل العالقات.
وت�شاءل بارزاين ح�شب البيان “ما هي ال�شمانات التي 
من املمكن اأن يتم تقدميها ل�شعب كورد�شتان مبقابل 
تاأجيله لالإ�شتفتاء، وماهي البدائل التي �شتحل حمل 

تقرير امل�شري ل�شعب كورد�شتان؟«.
واعتب بارزاين اأن “ال�شراكة والتعاي�س ال�شلمي الذي 
كان ي�شكل الهدف الرئي�شي لكرد�شتان مع العراق يف 
املراحل التاريخية املتعاقبة التي مر بها اجلانبان مل 
طريقه  يف  كرد�شتان  �شعب  �شيم�شي  لذلك  يتحقق، 
و�شيقرر م�شريه«.ويف ال�شابع من يونيو اأعلن بارزاين 
اأنه �شيتم اإجراء ا�شتفتاء يف مناطق العراق الكردية يف 

25 �شبتمب على اإقامة دولة م�شتقلة.
قاعدة  ي�شكل  ف��اإن��ه  م��ل��زم،  غ��ري  الت�شويت  اأن  ورغ���م 
نال  م��ن��ذ  يختمر  م�شروعها  م�شتقلة  دول���ة  الإق��ام��ة 
اأكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب 
املكون  ك��رد���ش��ت��ان  واإق��ل��ي��م   .1991 ال��ع��ام  يف  اخلليج 
من ثالث حمافظات يف �شمال العراق يتمتع باحلكم 

الذاتي منذ العام 1991.
ت�شم  اإقليمية  دول  م��ن  معار�شة  االإع����الن  وي��واج��ه 
اإذ  اإليها،  العدوى  تنتقل  اأن  خ�شية  االأك���راد،  ماليني 
يتوزع االأكراد اأ�شا�شا بني دول اأربع هي تركيا والعراق 

واإيران و�شوريا.

••  الفجر - تون�س 

اإث�����������ر ع�����م�����ل ا�����ش����ت����خ����ب����ارات����ي   
الوحدة  مت��ك��ن��ت  وا���ش��ت��ع��الم��ات��ي 
ل��الأب��ح��اث يف جرائم  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
االإرهاب، من الك�شف عن جمموعة 
اإرهابية واإحباط خمطط اإرهابي 
ك��ان��ت ت��ن��وي ال��ق��ي��ام ب��ه باجلنوب 
اأف��اد به  التون�شي، وذل��ك وف��ق ما 
القطب  با�شم  الر�شمي  ال��ن��اط��ق 
ال���ق�������ش���ائ���ي مل���ك���اف���ح���ة االإره��������اب 

�شفيان ال�شليطي.
ت�شريح  ال�شليطي يف  واأو���ش��ح     
لالأنباء  افريقيا  تون�س  ل��وك��ال��ة 
الر�شمية اأم�س ال�شبت، اأن قا�شي 
بامللف،  املتعهد  االأول  التحقيق 
�شاعة متاأخرة من  قرر يف حدود 
ا�شتنطاق  وب���ع���د  اجل��م��ع��ة  ل��ي��ل��ة 
احتفاظ،  بحالة  متهمني  خم�شة 
بال�شجن  اإي���داع  بطاقات  ا���ش��دار 
منه���م  ع��ن��ا���ش��ر  اأرب����ع����ة  ���ش�����������������د 
واالإبقاء على عن�شر واحد بحالة 

�شراح.
   واأ����ش���اف يف ه���ذا ال�����ش��دد، اأنه 
اأكر  منذ  ق�شائي  بحث  فتح  مت 
م���ن ث���الث���ة اأ����ش���ه���ر ون�����ش��ف من 
بالقطب  العمومية  النيابة  قبل 
الوحدة  مع  بالتن�شيق  الق�شائي 
اجلرائم  يف  ل��الأب��ح��اث  الوطنية 
التاآمر  مو�شوع  ح��ول  االإره��اب��ي��ة 

الرتاب التون�شي.
   واأ�����ش����اف اأن�����ه ب��ان��ت��ه��اء اآج����ال 
العنا�شر  ب����ه����ذه  االح�����ت�����ف�����اظ 
اخلم�شة، مت اجلمعة اإحالة امللف 
بالقطب  العمومية  النيابة  على 
التي  االإره��اب  ملكافحة  الق�شائي 
حتقيقي  بحث  بفتح  اأذن���ت  كانت 
���ش��د 22 م��ت��ه��م م���ن ب��ي��ن��ه��م 5 
�شراح  بحالة  و2  احتفاظ  بحالة 
و15 بحالة فرار يف ليبيا وذلك 
من اأجل جرائم اإرهابية والتاآمر 
����ش���د اأم�������ن ال�����دول�����ة ال���داخ���ل���ي 
منه  املق�شود  االعتداء  وحماولة 

تبديل هيئة الدولة.
ال�شليطي  ���ش��ف��ي��ان  واأو������ش�����ح     
اأكب  م��ن  ت��ع��د  العملية  ه���ذه  اأن 
امل�شتوى  ع��ل��ى  جن��اح��ا  العمليات 
واال�شتعالماتي  اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي 
والتي كانت ت�شرف عليها النيابة 
الق�شائي  ب��ال��ق��ط��ب  ال��ع��م��وم��ي��ة 
مع  بالتن�شيق  االإره����اب  ملكافحة 
وح���دة االأب��ح��اث ل����الإدارة العامة 

بالقرجاين.
ان  بينت  االأبحاث  اأن  اإىل  م�شريا 
باملخطط  ال�شبيه  املخطط  ه��ذا 
الذي مت اإحباطه يف بن قردان يف 

مار�س 2016،
اأكب   م��درو���س م��ن ح��ي��ث ح�شد 
ع����دد م���ن امل��ق��ات��ل��ني وم����ن حيث 

تاريخ الدخول والتنفيذ.

ع��ل��ى اأم���ن ال��دول��ة ال��داخ��ل��ي من 
االأمنية  التحركات  ر�شد  خ��الل 
املعلوم�����ات  وتب����ادل  والع�شك���رية 
تتواجد  اإره��اب��ي��ة  عن�����ا�شر  م��ع 
خ�������ارج ت���ون�������س وت����ك����وي����ن وف����اق 

داخلها.

امل�ت���واجدة  االإره�����ابية  اخلل���ية 
يف ت��ون�����س وال���ت���ي ت��ت�����������وا���ش��ل مع 
عنا�شر اإرهابية يف ليبيا واملتكونة 
اأواخ����ر  22 م��ت��ه��م مت م��ن��ذ  م���ن 
يوليو املا�شي االحتفاظ بخم�شة 
ع��ن��ا���ش��ر م��ن��ه��م ي����ت����واج����دون يف 

جانب  اإىل  ب���اخل���ارج،  م��ت��واج��دة 
عنا�شر  اإدخ�����ال  اإىل  التخطيط 
خل�شة  التون�شي  للرتاب  اإرهابية 
الرتكاب جرائم اإرهابية تتمثل يف 
ال�شتهداف  نوعية  بعملية  القيام 
م������ق������رات اأم�����ن�����ي�����ة وع�������ش���ك���ري���ة 

اأن  امل�����ش��در اىل  ن��ف�����س     واأ����ش���ار 
ه����ذا امل��خ��ط��ط ك����ان ي���ه���دف اإىل 
ال�شباب  من  جمموعة  ا�شتقطاب 
الإيفادهم  “للجهاد”  املتحم�س 
املادي  الدعم  وتقدمي  ليبيا  اإىل 
اإرهابية  لعنا�شر  واللوجي�شتي 

ال�شرية  ك��ن��ف  يف  ق�����ش��ائ��ي  ب��ح��ث 
منذ 3 اأ�شهر ون�شف بني النيابة 
املخت�شة  وال����وح����دة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
بالقرجاين،  االإره����اب  ج��رائ��م  يف 
مكنت  االأب���ح���اث  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
م���ن ال��ك�����ش��ف ع���ن خم��ط��ط هذه 

التي  اال���ش��ط��راب��ات  وا���ش��ت��غ��الل 
�����ش����ه����دت����ه����ا م����ن����اط����ق اجل����ن����وب 
التون�شي على غرار العملية التي 
���ش��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ة ب���ن ق�����ردان يف 

مار�س 2016.
   وبنيرّ اأن هذا املو�شوع كان حمل 

تعد من �أكرب �لعمليات جناحا ��صتخبار�تيا:

اإحب����اط خم�طط اإره����ابي يف اجلنوب الت��ون�شي

�شيد ثمني يف �شباك االمن التون�شي�شفيان ال�شليطي يك�شف

حفرت يطالب اأوروبا ب�20 مليار دولر لوقف الهجرة
•• روما-اأ ف ب:

قال الرجل القوي يف �شرق ليبيا امل�شري خليفة حفرت، يف مقابلة 
اأم�س ان كلفة اجلهود االوروبية ال�شرورية للم�شاعدة  ن�شرت 
يف وقف تدفق الالجئني على احلدود اجلنوبية لليبيا، تقدر ب 

“20 مليار دوالر على امتداد 20 او 25 عاما«.
م�شكلة  ان  �شريا”  دوال  “كوريريي  ل�شحيفة  ح��ف��رت  وق���ال 
املهاجرين ال حتل على �شواطئنا. اذا توقفوا عن املغادرة عب 
لي�س  وه���ذا  ب��ه��م،  نحتفظ  ان  ع��ن��دئ��ذ  علينا  فيتعني  ال��ب��ح��ر، 

ممكنا. 

وا�شاف قائد اجلي�س الوطني الليبي انه يتعني علينا يف املقابل 
ال��ع��م��ل ���ش��وي��ة ل��وق��ف م��وج��ات ت��دف��ق ال��الج��ئ��ني ع��ل��ى امتداد 
اجلنوب.  يف  الليبية  ال�����ش��ح��راوي��ة  احل���دود  م��ن  كلم   4000

جنودي على اهبة اال�شتعداد. 
العنا�شر،  ل��دي  ال��ب��الد.  ارب���اع  ث��الث��ة  م��ن  اك��ر  ا�شيطر على 
واو�شح امل�شري حفرت ان الرئي�س  لكن تنق�شني االمكانيات”. 
واقوم  اليه،  نحتاج  عما  “�شاألني  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي 

باإعداد الئحة الإر�شالها اإليه.
“تدريبات خلفر احل��دود، وذخائر  الالئحة تت�شمن  ان  وذكر 
للرمل  ج��ي��ب  و���ش��ي��ارات  م��درع��ة  اآل��ي��ات  وا���ش��ل��ح��ة، وخ�شو�شا 

وطائرات من دون طيار واجهزة ك�شف االلغام ومناظري للروؤية 
الليلية ومروحيات«.

وا�شاف حفرت ان الهدف هو اقامة مع�شكرات متحركة ت�شم 
150 رجال حدا ادنى كل مئة كلم.

مليار   20 بحوايل  الكبري  البنامج  هذا  كلفة  امل�شري  ويقدر 
دوالر على امتداد 20 او 25 عاما للبلدان االأوروبية.

�شتة مليارات  ان تركيا حت�شل على  املقارنة، قال  �شبيل  وعلى 
ال�شوريني  الالجئني  م��ن  ع��دد  على  لل�شيطرة  بروك�شل  م��ن 

وبع�س العراقيني.
وا�شاف اما نحن يف ليبيا، فيجب ان نعمل على احتواء دفعات 

كبرية من اال�شخا�س الذين ي�شلون من كل انحاء افريقيا.
ويف اواخر يوليو، اتفق امل�شري حفرت مع مناف�شه فايز ال�شراج، 
ع�شر  من  مبادئ  اع��الن  على  الوطني،  الوفاق  حكومة  رئي�س 
النار  ي��ت��ع��ه��دان م��ن خ��الل��ه��ا خ�شو�شا وق���ف الط���الق  ن��ق��اط 
واج��راء انتخابات يف ا�شرع وق��ت ممكن، وذل��ك خ��الل لقاء يف 

املنطقة الباري�شية برعاية الرئي�س الفرن�شي.
ال����ذي مل ي�شت�شره  ال�����ش��راج  امل�����ش��ري ح��ف��رت جم����ددا  وان��ت��ق��د 
للموافقة على عملية دعم بحري الإيطاليا من اجل م�شاعدة 
زوارق  انطالق  عمليات  احتواء  على  الليبيني  ال�شواحل  خفر 

املهاجرين.

بالكووتر تدعو اإىل خ�شخ�شة احلرب يف اأفغان�شتان 

بورما تر�شل مئات اجلنود اإىل راخني 

�شكان غوام يخ�شون الأعا�شري اأكرث من جون-اأون

بارزاين يريد �شمانات لتاأجيل ال�شتفتاء 
•• رانغون-اأ ف ب:

مئات  البورمية  ال�شلطات  اأر�شلت 
تزامنا  راخ���ني  اإىل والي���ة  اجل��ن��ود 
مع تكثيف جهودها ملكافحة التمرد 
اأقلية  ت��ق��ط��ن��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الروهينغا امل�شلمة، بح�شب ما اأفاد 
�شباط ام�س، بعدما اأعربت االأمم 
تقارير  م���ن  ق��ل��ق��ه��ا  ع���ن  امل��ت��ح��دة 
حتدثت عن تعبئة ع�شكرية هناك.

وت�����ش��ه��د والي����ة راخ����ني ح��ال��ة من 
املا�شي  ال��ع��ام  اكتوبر  منذ  العنف 
م�����ش��ل��ح��ون مواقع  ع��ن��دم��ا ه��اج��م 
لل�شرطة، ما دفع اجلي�س اإىل �شن 
ح��م��ل��ة ق��م��ع دام���ي���ة ت��ع��ت��ق��د االأمم 
املتحدة اأنها قد ترقى اإىل م�شتوى 
اأقلية  ي�����ش��ت��ه��دف  ع��رق��ي  ت��ط��ه��ري 

الروهينغا.
األ����ف����ا من   70 اأك������ر م����ن  وع�����ب 
بنغالد�س،  اإىل  احل��دود  الروهينغا 
اغت�شاب  عمليات  ع��ن  متحدثني 
ارتكبها  مم��ن��ه��ج��ة  وح�����رق  وق���ت���ل 

اجلنود.
وانتهت املرحلة االوىل من العملية 
اأن  اإال  اأ�شهر  ع��دة  قبل  الع�شكرية 
املخاوف م�شتمرة يف املنطقة و�شط 

موجات متقطعة من العنف.

واأف���������������������������اد ����ش���ب���اط ال�����ش��������������ب��ت اأن 
جمموعة  ن�������ش���رت  احل���ك�������������������وم���ة 
موج�����ة  بعد  اجلنود  م�����ن  جديدة 
من عمليات القتل وقع�������ت موؤخرا 
اإىل منطق�����ة  اجلنود  اإر�شال  اإذ مت 
جمم����وعة  ت��ت��درب  ح����يث  جبلية 

من امل�شل�����حني. 
ع�����ش��ك��ري رف�س  م�������ش���وؤول  وق�����ال 
الك�شف عن هويته لوكالة فران�س 
بر�س مت ن�شر العديد من الكتائب 
الذين  اجل��ن��ود  م��ئ��ات  ت�شم  ال��ت��ي 

ت���وج���ه���وا م���ن و����ش���ط ب���ورم���ا اإىل 
�شل�شلة جبال مايو �شماال.

رف��ي��ع يف حر�س  م�����ش��وؤول  وبح�شب 
احل����دود، ���ش��در اأم���ر ب��ب��دء عملية 
جمموعات  حل���م���اي���ة  االن���ت�������ش���ار 

عرقية اأخرى يف املنطقة النائية.
جهتها  م����ن  احل���ك���وم���ة  وات���ه���م���ت 
ع�شرات  وخ��ط��ف  بقتل  املتمردين 

القرويني.
احلدود  حر�س  يف  عن�شر  واأو���ش��ح 
امل�شلحني  اأن  ب����ر�����س  ل���ف���ران�������س 

امل�شلمني يتدربون يف الغابة قاموا 
مع  يتعاونون  الذين  اأولئك  بقتل 

ال�شلطات.
اإع������المية  ت���ق���اري���ر  واأف�����������������������ادت 
فر�شت  احلك�������ومة  اأن  ر�شم����ية 
معينة  م��ن��اط��ق  يف  جت���ول  حظ������ر 
يف وقت يعزز فيه اجلي�س عملياته 

لتطهري املكان.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأع�������رب اأح������د اأف������راد 
الروهينغا الذي يعي�س يف منطقة 
ف���ر����س ف��ي��ه��ا ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول عن 

القمع  ا�شتئناف حملة  قلقه حيال 
ال��ت��ي ج���رت ال��ع��ام امل��ا���ش��ي م�شريا 
يف  ال���ق���رى  ���ش��ك��ان  ب��ع�����س  اأن  اإىل 
اخلروج  على  ي��ج��روؤون  ال  املنطقة 
الكثري  يعرف  ومل  منازلهم.  م��ن 
يف امل��ا���ش��ي ع��ن امل��ت��م��ردي��ن، الذين 
جي�س  ا�شم  اأنف�شهم  على  اأط��ل��ق��وا 
اأن  اإىل  اراك�����ان  خ��ال���س روه��ي��ن��غ��ا 
الهجمات  عن  م�شوؤوليتهم  اأعلنوا 
ال�شرطة  م��واق��ع  ا�شتهدفت  ال��ت��ي 
يف اكتوبر واأ�شفرت عن مقل ت�شعة 

اأ�شخا�س. 
م���ن جهتها  امل��ج��م��وع��ة  واأ�����ش����رت 
اأن���ه���ا ت��ق��ات��ل ل���ل���دف���اع ع���ن حقوق 
ال��روه��ي��ن��غ��ا ون��ف��ت ع��ب ح�����ش��اب يف 
موقع “تويرت” اأن يكون اأع�شاوؤها 
ت�شتهدف  قتل  عمليات  يف  تورطوا 

املدنيني.
املتحدة  االأمم  مبعوثة  واع��ت��بت 
اأن  ب���ورم���ا  اإىل  االإن�������ش���ان  حل��ق��وق 
كتيبة  اإر�����ش����ال  ب�������ش���اأن  ال���ت���ق���اري���ر 
للجي�س اإىل راخني لتعزيز االأمن، 

تثري القلق ب�شكل كبري.
اتهمت  امل���ت���ح���دة  االأمم  وك����ان����ت 
اجلي�س بارتكاب انتهاكات ج�شيمة 
بحق الروهينغا خالل حملته �شد 

املتمردين.

•• هاغاتنا-اأ ف ب:

قال �شكان يف جزيرة غوام االأمريكية الواقعة يف املحيط 
ال��ه��ادئ وي��خ��ط��ط ال��ن��ظ��ام ال��ك��وري ال�����ش��م��ايل الإطالق 
�شواريخ ت�شل اإىل جوارها، ان جمابهة الزعيم املجنون 

كيم جونغ-اأون اأ�شهل من مواجهة اإع�شار.
ف��وروك��اوا، وه��ي ربة  امل���زاح جاني�س  وت��ق��ول على �شبيل 
م��ن��زل يف ال��ث��ام��ن��ة واخل��م�����ش��ني م��ن ال��ع��م��ر ت��ع��د رزمة 
طوارئ ملواجهة االأعا�شري يف منزلها يف بيتي لفران�س 
تتقاذفه  ما  هو  يقلقني  ما  اأك��ر  �شراحة،  “بكل  بر�س 
التي  ال�شواريخ  ولي�س  االإع�����ش��ار  وق��ت  العاتية  ال��ري��اح 
وي�شاركها  بها”.  غ��وام  بق�شف  ج��ون��غ-اأون  كيم  يهدد 

روالندو زيبيدا الراأي. 
“كيم ج��ون��غ-اأون جمنون مثلما  ر���س  امل��درّ ه��ذا  وي�شرح 
منه  اأك��ر  االأعا�شري  اأخ�شى  لكنني  هوجاء،  االأعا�شري 

كونها ت�شكل تهديدا فعليا«.
املوقف  �شيد  الهدوء  يبدو  يانغ،  بيونغ  تهديدات  ورغ��م 
كان  ل��و  حتى  االأع��ا���ش��ري  ملو�شم  ت�شتعد  ال��ت��ي  غ���وام  يف 
الغالبية  ذات  اال�شقف مايكل برينز دعا كهنة اجلزيرة 
الكاثوليكية اإىل ال�شالة من اأجل ال�شالم ونظم جتمعا 

لهذا الغر�س يف العا�شمة هاغاتنا االأحد.
واأكد البيت االأبي�س من جانبه ام�س ال�شبت اأن القوات 
اأجرى  وق��د  غ���وام.  ا���ش��ت��ع��داد حلماية  االأم��ريك��ي��ة على 
مع  هاتفيا  ات�شاال  ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
حمافظ اجلزيرة اإيدي كالفو اأكد له خالله اأن “القوات 

االأمريكية على ا�شتعداد ل�شمان ال�شلم واالأمن يف غوام، 
كما يف بقية االأرا�شي االأمريكية«.

وحاول املحافظ كالفو �شخ�شيا تهدئة االو�شاع لطماأنة 
ال�شكان البالغ عددهم 162 األفا، مف�شال الرتكيز على 

اقرتاب مو�شم االأعا�شري.
وقال “نعلم اأن االأعا�شري قد ت�شرب يف اأي وقت ... اأي 
م�شددا على  اأن العائالت تتح�شر حت�شبا الأي خطر”، 
اأن “احلياة الطبيعية تاأخذ جمراها واإنها عطلة نهاية 

االأ�شبوع، فاخرجوا وامرحوا«.
اإن���ذار يف ح��ال تعر�س غ��وام لهجوم كوري  ���د نظام  واأُعِّ
�شمايل، ح�شبما ذكرت وزارة االأمن الداخلي االمريكية 
�شل�شلة  االإل��ك��رتوين  موقعها  على  اجلمعة  ن�شرت  التي 
من التدابري الواجب اتخاذها لدى وقوع هجوم نووي.

ال�شمايل قد ك�شف اخلمي�س عن  وكان اجلي�س الكوري 
قبل  اليابان  ف��وق  حتلق  �شواريخ  اأربعة  الإط��الق  خطة 
عن  كلم   40 اإىل   30“ بعد  على  البحر  يف  ت�شقط  اأن 

غوام«.
وكان الرئي�س االأمريكي توعد الثالثاء كوريا ال�شمالية 
ب “النار والغ�شب” لكنه اعتب االأربعاء اأن ت�شريحاته 
االأرجح”.  على  الكفاية  فيه  مبا  “قا�شية  تكن  مل  تلك 
اال�شرتاتيجي  املوقع  هذا  ان  اخلمي�س  كالفو  اكد  وقد 
“كامل  ال��ه��ادئ  املحيط  يف  االم��ريك��ي��ة  للقوات  املتقدم 
بنى  بف�شل  �شمالية،  كورية  �شربة  ملواجهة  التجهيز” 
وهزتني  اإع�شارين  مقاومة  م��ن  متكنت  �شلبة  حتتية 

ار�شيتني.
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اأحرز االأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبدالرحمن 
لقب  لل�شطرجن  ال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  الع���ب 
يف  الرجال،  ل�شطرجن  الفردية  االإم���ارات  بطولة 
ختام م�شابقات الرجال واملراحل ال�شنية لالأوالد 
الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  بقاعة  االأول  اأم�س  م�شاء 
نقطة  ب��ف��ارق  نقطة   6.5 م�شجال  لل�شطرجن، 
املنتخب  الع��ب  نعمان  عمر  زميله  ع��ن  ون�شف 
الثالث  املركز  يف  وج��اء  ال�شارقة  ون��ادي  الوطني 
لل�شطرجن،  دب����ي  ن�����ادي  الع����ب  م��و���ش��ى  ع��ث��م��ان 
احلوار  جا�شم  مع  مت�شاويا  نقطة   4.5 بر�شيد 
الع��ب ال�����ش��ارق��ة واأ���ش��ت��اذ االحت���اد ال���دويل �شعيد 
اإ�شحاق اإال اأن ك�شر التعادل ح�شم نف�س الرتتيب. 
للبطولة  ال�شطرجن حفل ختام  اأق��ام احت��اد  وق��د 
اأم�س االأول عقب انتهاء اجلولة االأخرية، ح�شره 
خالد املدفع االأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة 
ال�شام�شي  خلفان  وح�شني  وال��ري��ا���ش��ة  لل�شباب 
اأمني عام االحتاد ووهيب الزرعوين ع�شو جمل�س 
اإدارة نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن وعدد من 

ممثلي واأع�شاء االأندية واأولياء االأمور.
اآي��ات من  وت��الوة  الوطني  بال�شالم  وب��داأ احلفل 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي، ومت ع��ر���س فيلم ع��ن اأح���داث 
البطولة يف اجلوالت ال�شابقة، وبعدها قام ح�شني 

خلفان ال�شام�شي بتكرمي خالد املدفع، وت�شليمه 
ال�شارقة  ن�����ادي  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا  االحت�������اد،  درع 
اللعبة،  خدمة  يف  يقدمه  مل��ا  تقديرا  لل�شطرجن 
اللجنة  بداأ  ثم  واالنتماء،  ال��والء  وثيقة  وتكرمي 
الفائزين  ب��ت��ك��رمي  اخل��ت��ام��ي  ل��ل��ح��ف��ل  امل��ن��ظ��م��ة 
واملراحل  للرجال  م�شابقة  كل  يف  االأول  باملركز 
ال�شنية.  وجنح اإبراهيم �شلطان العب فريق دبي 
من الفوز بكاأ�س البطولة حتت 20 �شنة، م�شجال 
6.5 نقطة، وجاء زميله من نف�س النادي، اأ�شتاذ 
االحت����اد ال����دويل اأح��م��د ف��ري��د يف امل��رك��ز الثاين 
ال��ث��ال��ث فهد  امل���رك���ز  ن��ق��ط��ة، ويف   5.5 ب��ر���ش��ي��د 
ال�شارقة لل�شطرجن بر�شيد  الزرعوين من نادي 
4.5 نقطة. وح�شم علي عبدالعزيز العب نادي 
 4.5 �شنة، م�شجال   18 بطولة حتت  لقب  دب��ي 
حممد  عن  نقطة  ن�شف  بفارق  ومتفوقا  نقطة، 
مر�شول العب نادي عجمان، فيما جاء يف املركز 
ن���ادي ال�شارقة  ال��ث��ال��ث ط���الل احل���م���ادي الع���ب 
بر�شيد 3.5 نقطة، وفاز عمران احلو�شني العب 
نادي اأبوظبي لل�شطرجن بكاأ�س م�شابقة حتت 16 
املركز  يف  وج��اء  نقطة،   7.5 �شجل  بعدما  �شنة، 
الكعبي من نادي دبي بفارق  اأحمد  الثاين �شامل 
ن�شف نقطة، ثم �شيف اأحمد العب نادي ال�شارقة 

يف املركز الثالث بر�شيد 6.5 نقطة.
وجنح حارب نا�شر ال�شام�شي العب فريق العني 
 8.5 14 �شنة و�شجل  من الفوز مب�شابقة حتت 
ن��ق��ط��ة، وج����اء يف امل���رك���ز ال���ث���اين حم��م��د م�شلم 
الع���ب ن���ادي ال�����ش��ارق��ة بر�شيد 8 ن��ق��اط، ث��م يف 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ���ش��ل��ط��ان ال��درم��ك��ي الع���ب نادي 
حممد  وت�����ش��در  ن��ق��ط��ة،   6.5 بر�شيد  اأب��وظ��ب��ي 
�شعيد اليليلي العب نادي الفجرية قمة م�شابقة 
متفوقا  ن��ق��ط��ة   7.5 و���ش��ج��ل  ���ش��ن��ة،   12 حت���ت 
نادي  الع��ب  ال��ط��اه��ر  حممد  عبدالرحمن  على 
الالعبان  ت�شاوى  بعدما  التعادل  بك�شر  ال�شارقة 
خالد  خليفة  الثالث  املركز  يف  وج��اء  النقاط،  يف 

العب نادي الفجرية. 
و���ش��ي��ط��ر ن����ادي ال��ع��ني ل��ل�����ش��ط��رجن ع��ل��ى املراكز 
االأوىل يف م�شابقة حتت 10 �شنة، بعدما فاز حمد 
نا�شر ال�شام�شي العب نادي العني باملركز االأول 
زميله  الثاين  املركز  يف  وج��اء  نقاط،   8 م�شجال 
حمودة بن حمودة ويف املركز الثالث هزاع �شالح، 
خليفة  وف��از  نقطة،   6.5 على  كالهما  وح�شل 
حم��م��د احل��م��ادي الع���ب ن���ادي ال�����ش��ارق��ة باملركز 
8 نقاط  8 �شنوات، م�شجال  االأول مل�شابقة حتت 
يليه بفارق نقطة ماجد عبداهلل القايدي العب 

عمر  من�شور  الثالث  امل��رك��ز  ويف  الفجرية  ن��ادي 
نقطة   6.5 بر�شيد  العني  ن��ادي  الع��ب  املقبايل 
اأح��م��د كرميي  ب��ع��دم��ا ح�شر امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ع 
العب نادي العني بك�شر التعادل وجاء االأخري يف 

املركز الرابع. 
اأمني  ال�شام�شي  خلفان  ح�شني  وج��ه  جانبه  من 
عام االحتاد ال�شكر اإىل خالد املدفع االأمني العام 

واإىل  والريا�شة،  لل�شباب  العامة  للهيئة  امل�شاعد 
ال��ث��ق��ايف لل�شطرجن ع��ل��ى ك��ل ما  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
وفتح  االحت���اد  اأن�شطة  كافة  دع��م يف  م��ن  يقدمه 
البطوالت  ك��ل  ال��الع��ب��ني يف  اأم���ام جميع  اأب��واب��ه 
واأي�����ش��ا اأم����ام الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة، كما 
ال��ل��ع��ب��ة على  اأن����دي����ة  اإىل ج��م��ي��ع  ال�����ش��ك��ر  وج����ه 
ال�شطرجنية،  الرقعة  تطوير  يف  الكبري  دوره��م 

املرجوة  االأه�������داف  ح��ق��ق  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  م���وؤك���دا 
الالعبني يف  ع��دد كبري من  من خ��الل م�شاركة 
قوية  مناف�شة  و�شهدت  ال�شنية،  املراحل  خمتلف 
والدليل توزيع املراكز االأول بني االأندية يف كافة 
امل�شابقات، وحملت اجلوالت االأخرية الكثري من 
االإثارة وهو ما ن�شعى اإليه دائما من اأجل حتفيز 

الالعبني على املناف�شة.

�شيف  را�����ش����د  ج���م���ع���ة  ����ش���ع���ادة  زار 
ال����ظ����اه����ري، ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
املرافق  وال��وف��د  �شربيا  ج��م��ه��وري��ة 
لكرة  االأول  ال���ف���ري���ق  م��ع�����ش��ك��ر  ل���ه 
ال��ق��دم ب��ن��ادي االإم������ارات ح��ي��ث كان 
خليل  املع�شكر  مقر  يف  ا�شتقباله  يف 
بعثة  رئ���ي�������س  ال���ط���وي���ل  اإب����راه����ي����م 
ال�شام�شي  اهلل  عبد  وبا�شم  الفريق 
مدير الفريق، واطلع الظاهري من 
الفريق  برنامج  الطويل على  خليل 
�شعادته  اأط��م��اأن  كما  وا���ش��ت��ع��دادات��ه 
الفريق يف �شربيا معرباً  اأم��ور  على 
عن ا�شتعداداتهم يف �شفارة االإمارات 
املمكنة  الت�شهيالت  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي 
لنجاح املع�شكر وتلبية كل متطلبات 
الفريق والبعثة حتى يتم حتقيق كل 

االأهداف املرجوة ل�شري املع�شكر.

وقال الظاهري خالل لقائه باأع�شاء 
والالعبني  والفني  االإداري  اجلهاز 
باأنهم يرحبون بجميع اأع�شاء البعثة 
�شكره  مقدماً  �شربيا  جمهورية  يف 
اجلزيل لرئي�س واأع�شاء البعثة على 
حفاوة اال�شتقبال واأ�شاد با�شتعدادات 
الفريق وح�شن �شري املع�شكر متمنياً 
لهم اجلد واالجتهاد واال�شتفادة من 
الطيبة  ال��ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  املع�شكر 
التي ترتقي بريا�شة وكرة االإمارات 
ال��ت��وف��ي��ق والنجاح  ل��ه��م  ك��م��ا مت��ن��ى 
طموحاتهم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ع�����ش��ك��ر  يف 

واأهدافهم.
اإبراهيم  خ��ل��ي��ل  ت��ق��دم  ج��ان��ب��ه  م���ن 
بخال�س  ال��ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س  ال��ط��وي��ل 
جمعة  �شعادة  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
ال����ظ����اه����ري ����ش���ف���ري ال�����دول�����ة ل���دى 

ج��م��ه��وري��ة ���ش��رب��ي��ا ع��ل��ى ال���زي���ارة 
ال���ك���رمي���ة م���ع���رب���اً ل����ه ون���ي���اب���ة عن 
اإدارة نادي االإمارات  اأع�شاء جمل�س 
ال�شكر  بخال�س  البعثة  اأع�شاء  وكل 
واالم����ت����ن����ان مل����ا مل�����ش��ه اجل���م���ي���ع من 
خ��الل زي��ارت��ه ال��ك��رمي��ة م��ن كلمات 
و�شحذ  ك������رمي  وت����وج����ي����ه  م����ع����بة 
للهمم وتوجيهات م�شجعة وحمفزة 
لتقدمي م�شتوى مميز خالل فرتة 
املع�شكر وا�شتحقاقات الفريق خالل 

املو�شم القادم.

املباراة  من  �شعادته جانباُ  �شهد  كما 
ال���ودي���ة ال��ت��ي خ�����ش��ره��ا  ف��ري��ق كرة 
القدم بنادي االإمارات بنتيجة3-1، 
وذلك  التجريبية  ثاين مبارياته  يف 
 ، ال�����ش��رب��ي  �شنجليت�س  ف��ري��ق  اأم����ام 

وبح�شور جماهريي جيد.
التجربة جاءت مفيدة وقوية خا�شة 
ي�شتعد  ال������ذي  االإم����������ارات  ل���ف���ري���ق 
ال�شتحقاقات املو�شم ال�شعب القادم، 
وقد لعب مدرب االإم��ارات الت�شيكي 
بت�شكيلة  االأول  ال�شوط  يف  ها�شيك 

ا�شماعيل  امل��رم��ى  حرا�شة  يف  �شمت 
ربيع اأما خط الدفاع فمثله �شلطان 
اأحمد   ، اهلل  م����ال  اأح���م���د  ح�����ش��ني، 
الو�شط  ويف  اخل���دمي،  عمر  ال����درع، 
عي�شى علي واأحمد ال�شام�شي، ح�شن 
اأم���ا يف  عبد ال��رح��م��ن، �شعد ���ش��رور، 
قيادة الهجوم حممد �شعيد و�شعيد 

�شامل.
يف  م��ت��و���ش��ط��اً  االأول  ال�����ش��وط  ج����اء 
منح�شراً  ال��ل��ع��ب  وك�����ان  امل�����ش��ت��وى 
يف م���ن���ت�������ش���ف امل����ل����ع����ب ح����ي����ث ك����ان 

ال�شيوف يف جاهزية وا�شتعداد اأكب 
ال�����ش��وط االأول  ان��ه��اء  وا���ش��ت��ط��اع��وا 

بهدفني نظيفني. 
بداأ مدرب االإم��ارات ال�شوط الثاين 
حرا�شة  يف  مثلها  ج��دي��دة  بت�شكيلة 
خط  ويف  ال�������بق  حم���م���د  امل����رم����ى 
وخالد  م��و���ش��ى  اهلل  ع��ب��د  ال����دف����اع 
وم��������روان حم���م���د وعلي  ����ش���م���اري���خ 
حممد  الو�شط  خ��ط  ويف  م�شطفى 
كندر وخالد عمب واحل�شني �شالح 
الهجوم  خط  فيما  معاوي  واملغربي 

كان بقيادة االأرجنتيني �شا�شا واأحمد 
مال اهلل. 

اأف�شل  ب�شكل  الثاين  ال�شوط  وج��اء 
ال�شقور  ج���ان���ب  م���ن  امل�����ش��ت��وى  يف 
لتقلي�س  ال����الع����ب����ني  واج����ت����ه����د 
من  �شا�شا  ا�شتطاع  حيث  النتيجة 
ت�����ش��ج��ي��ل ه���دف ج��م��ي��ل م���ن �شربة 
اجلزاء  منطقة  خ��ارج  مبا�شرة  حرة 
التعادل  ادراك  ال���ف���ري���ق  وح�������اول 
للفريق  امل���رت���دة  ال��ه��ج��م��ات  ان  اإال 
متكنوا  حيث  اأ���ش��رع  كانت  ال�شربي 
الدقيقة  عند  ال��ث��ال��ث  ت�شجيل  م��ن 
اوليفري  العبهم  طريق  ع��ن   60
وي����ح����اول ب��ع��ده��ا ف���ري���ق االإم�������ارات 
ال�����ش��غ��ط وال��ت�����ش��ج��ي��ل وق����ام امل���درب 
املباراة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  واح����د  ب��ت��غ��ي��ري 
ال�شرومي  اهلل  عبد  ال�شاب  باإدخال 

حمل مروان حممد وحاول الفريق 
الفارق  تقلي�س  حماولة  من  باأكر 
اإال اأن �شافرة النهاية كانت حا�شرة 
لل�شقور  الثانية  التجربة  لتنتهي 
�شنجليت�س  ال��ف��ري��ق  م���ن  ب��خ�����ش��ارة 

ال�شربي بهدف مقابل ثالثة.
اح���ت���ف���ل���ت بعثة  اآخ�������ر  م����ن ج����ان����ب 
فريق نادي االإم��ارات يف مقر املركز 
الالعب  مبولود  ب�شربيا  الريا�شي 
الذي رزق به �شباح  احل�شني �شالح 
ي��وم امل��ب��اراة ال��ودي��ة، متمنية ل��ه كل 
االأم���ن���ي���ات ب�����اأن ي���ب���ارك اهلل ل���ه يف 
بكاملها  البعثة  واجتمعت  امل��ول��ود، 
اأ�شري،  املولود( يف جو  ح��ول) كعكة 
يف  وال�����ش��رور  البهجة  فيه  امتزجت 
احل��ف��ل امل�����ش��غ��ر ال����ذي اأق���ي���م مبقر 

االإقامة.

�آمال كبرية لتحقيق �إجناز �آ�صيوي كبري يف �جلوجيت�صو 

في�شل الكتبي يقود منتخبنا يف التحدي القاري بهانوي 
�لبطولة حمطة مهمة يف م�صرية �لإعد�د لآ�صيوية �ل�صالت �ل�صهر �ملقبل 
11 لعبة يرفعن علم �لدولة بحما�س كبري يف �لنز�لت �لقارية 

جتربة ثانية قوية ومفيدة

الإمارات يخ�شر اأمام �شنجليت�ض ال�شربي 3-1

الثانية  اآ�شيا  بطولة  مناف�شات  اأم�����س  انطلقت 
هانوي  الفيتنامية  العا�شمة  يف  للجوجيت�شو 
القارة  مب�شاركة عدد كبري من العبي والعبات 
ال�شفراء، و�شوف ت�شتمر نزاالت البطولة حتى 
م�شاء اليوم االحد حتت مظلة االحتاد االآ�شيوي 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��ه��ا���ش��م��ي رئي�س 
االأول  النائب  واالم��ارات��ي  اال�شيوي  االحت��ادي��ن 

لرئي�س االحتاد الدويل.
الالعبني  م��ن  كبرية  ببعثة  االإم����ارات  وت�شارك 
ال�شام�شي  ع��ل��ي  ف��ه��د  ي���رتاأ����ش���ه���ا  وال���الع���ب���ات 
التنفيذي  امل��دي��ر  االحت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
االآ�شيوي، وت�شم معه طارق  اأم��ني عام االحت��اد 
البحري مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة باالحتاد 
االآ�شيوي،  ب���االحت���اد  امل����ايل  امل���دي���ر  االم����ارات����ي 

باحتاد  الفنية  االإدارة  مدير  البلو�شي  ويو�شف 
الزعابي،  وع���ب���داهلل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و،  االم������ارات 
ويو�شف البريق االداريني،  واملدربني هرنيكي دا 
اوليفيريا،  دي  اوريل  و  ليما،  وروبريتو  �شيلفا، 
احلمادي،  ويحيي  الكتبي،  في�شل  وال��الع��ب��ني 
وابراهيم  الكربي،  وط��ال��ب  القبي�شي،  وحممد 
احلو�شني، وزايد الكعبي، وخلفان بالهول، وزايد 
احلمادي،  و�شعود  النعيمي،  وعبيد  املن�شوري، 

و�شعيد جمعه، ومبارك عمرو. 
الكعبي،  وخليفة  ن���واد،  حمد  ال��الع��ب��ون  كذلك 
الدرمكي،  وحممد  الن�شرتي،  حممد  وخليفة 
المو�س  رام���ون  امل���درب  ومعهم  الف�شلي  وعمر 
النا�شئني  منتخب  مبع�شكر  �شيلتحقون  الذين 
يف ريو دي جانريو فور انتهائهم من امل�شاركة يف 

البطولة. كما �شمت الالعبات ودمية اليافعي، 
وموزة علي خلفان، ونور يو�شف حممد، و�شلوى 
حم���ب���وب �����ش����امل، وم����ه����رة ����ش���ال���ح ع���ل���ي، ورمي 
ومرمي  علي،  �شالح  ومها  عبداهلل،  عبدالكرمي 
���ش��ع��ي��د ع��ل��ي، وب�����ش��اي��ر ف���ار����س حم��م��د، وخولة 
الالعبات  وت��ق��ود  ال�شام�شي،   وح�شة  حم��م��د، 
حيث  ك��ارف��ان��و،  دي  بري�شيا  البازيلية  امل��درب��ة 
ان���ه م�����ش��م��وح ل��ك��ل دول����ة ب��امل�����ش��ارك��ة يف ك��ل وزن 
لالئحة  وفقا  والعبتني  بالعبني،  االوزان  من 

االحتاد اال�شيوي.
 6 يوم  اغلق  للم�شاركة قد  الت�شجيل  باب  وك��ان 
اغ�شط�س اجلاري، ومن م�شتهدفات منتخبنا يف 
هذه البطولة احلفاظ على ال�شدارة اال�شيوية، 
واال�شتعداد اجليد لبطولة ا�شيا الألعاب ال�شاالت 

التي �شتقام ال�شهر  املقبل يف العا�شمة 
الرتكمانية ع�شق اباد، كما ان نقاطها 
دورة  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ال���ت���اه���ل  م��ه��م��ة يف 
االلعاب اال�شيوية 2018 بالعا�شمة 
ادرجت  والتي  جاكرتا،  االندوني�شية 

للمرة  ان�شطتها  �شمن  اجلوجيت�شو 
التي بذلها  الكبرية  االوىل على خلفية اجلهود 

االحتاد اال�شيوي للجوجيت�شو. 
يف نف�س ال�شياق اقام االحتاد اال�شيوي دورة �شقل 
و تاهيل للحكام على هام�س البطولة اال�شيوية 
البطولة  ن���زاالت  ادارة  وي�����ش��ارك يف  ه��ان��وي،  يف 

احلكم الدويل االماراتي عبيد الكعبي.
االدارة  مدير  البلو�شي  يو�شف  اكد  ناحيته  من 
ال��ف��ن��ي��ة ب���االحت���اد ان ال��ب��ط��ول��ة اال���ش��ي��وي��ة من 

الوطني،  ملنتخبنا  اجل��اري  املو�شم  حتديات  اهم 
امل�شاركات  وال���الع���ب���ات  ال��الع��ب��ني  م��ع��ظ��م  وان 
ال��دول��ة حت��ت مظلة  �شيمثلون  ال��ذي��ن  ه��م  فيها 
ا�شيا  ب��ط��ول��ة  يف  ال��وط��ن��ي��ة  االول��ي��م��ب��ي��ة  اللجنة 
املجل�س  ينظمها  والتي  برتكمان�شتان  لل�شاالت 

االوليمبي.
ب�شكل  للحدث  ا�شتعد  منتخبنا  البلو�شي:  وقال 
عنا�شر اخلبة  نخبة مميزة من  جيد، ومنلك 
ب���ال ح����دود يف �شعود  وال�����ش��ب��اب، وط��م��وح��ات��ن��ا 

من  ب��ه  با�س  ال  ع��دد  وح�شد  التتويج،  من�شات 
امليداليات امللونة، كما اننا ن�شارك الول مرة بهذا 
ال�شيدات  الفتيات يف منتخب  الكبري من  العدد 
الفر�شة  وات��اح��ة  ال��دول��ي��ة،  اخل���بة  الك�شابهن 
وال  م�شبوقة،  غ��ري  اجن����ازات  لتحقيق  ام��ام��ه��م 
حققت  ان  ل��ه��ا  �شبق  ال��ي��اف��ع��ي  ودمي���ة  ان  �شيما 
ا�شيا  ب��ط��ول��ة  ا���ش��ي��وي��ة يف  ب���رون���زي���ة  م��ي��دال��ي��ة 
ال�شاطئية بداناجن العام املا�شي، ويويل االحتاد 

اهتماما كبريا بالفتيات هذا املو�شم .

لعام  لل�شطرجن  ال���دويل  ظبي  اأب��و  مهرجان  فعاليات  وتنطلق  �شاعة   24
 ، وال���دول  الالعبني  ع��دد  حيث  م��ن  القيا�شية   24 ال���  ن�شخته  يف   2017
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  انطالقته  تتجدد  وال��ذي 
لل�شطرجن  اأب��و ظبي  ن��ادي  ،وال��ذي ينظمه  الريا�شي  اأب��و ظبي  رئي�س جمل�س 
يوم   حتى  مناف�شاته  ت�شتمر  وال��ذي  ظبي  اأب��و  ث��اين  دو�شت  بفندق  والثقافة 
اأكر  وي�شم  دوالر  األ��ف   65 النقدية  جوائزه  قيمة  ،وتبلغ  احل��ايل   8/23
من 650 العبا والعبه من 57 دولة ا�شتثمارا لرعاية وزارة �شوؤون الرئا�شة 
اإقامته  تاأتي  وال��ذي  الريا�شي  اأب��و ظبي  ودع��م ومتابعة مبا�شرة  من جمل�س 
�شمن فعاليات )عام اخلري2017 (، وذلك من خالل تقدمي عائد املهرجان 
االإماراتي.  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جلمعية  وامل�شاهمات  امل�شاركة  ر���ش��وم  م��ن  امل���ادي 
خارج  من  امل�شاركة  الوفود  و�شول  بدء  املختلفة  الدولة  مطارات  �شهدت  وقد 
الدولة والتي يكتمل و�شولها الليلة بعد اأن �شهد موقع الت�شجيل االليكرتوين 

132 العب  دولياً  ،كذلك  امل�شنفني  الالعبني  446 من  اأك��ر من  م�شاركة 
من حملة االألقاب الدولية املتميزة على �شعيد لعبة ال�شطرجن  من خمتلف 
االإم��ارات وقد كان بطل  اأبطال  ال��دويل ويف مقدمتهم  اجلن�شيات والت�شنيف 
اأول  االأ���ش��ات��ذة  بطولة  يف  التا�شع  واملن�شف  كون�شتانتني  لوبولي�شكو  رومانيا 
مبطار  انتظاره  يف  اال�شتقبال  جلنة  كانت  حيث  االأول  اأم�س  م�شاء  الوا�شلني 
املهرجان  البيطاين  االأول يف  امل�شنف  الليلة  ، فيما ي�شل  ال��دويل  اأب��و ظبي 
نايجل ديفيد �شورت بر�شيد 2688 نقطة ، والذي ح�شل على لقب االأ�شتاذ 
العاملي  الت�شنيف  55 على م�شتوى  ال  املركز  ، ويحتل االن  �شنة   19 وعمره 
واأفريقيا وجمهورية م�شر وامل�شنف  العرب  اأغ�شط�س. كما ي�شل بطل  ل�شهر 
الثاين يف املهرجان بر�شيد 2680 الدكتور ال�شاب با�شم اأمني �شمري وي�شم 
الوفد امل�شري الالعب الكبري اأحمد عديل وامل�شنف الثالث ع�شر يف املهرجان 
، وت�شم قائمة الو�شول امل�شنف الثالث يف املهرجان االوزبكي ماميدوف روؤوف 

، والرابع االأوكراين اأنطوان كوروبوف ومواطنه امل�شنف اخلام�س كرافت�شيف 
الرو�شي ال�شكندر  ، وي�شل  �شارجي�شيان غابريل  ال�شاد�س  ،ثم االرمني  مارتن 
�شيمانوف امل�شنف ال�شابع ، والهندي ال�شاب غويتا ابهيجيت وامل�شنف الثامن 
يف قائمة ال�شطرجن الهندي حيث يعتب الوفد الهندي اأكب الوفود امل�شاركة 
الكبار يف  االأ�شاتذة  االإم���ارات  اأبطال  و�شيكون   ، الهند  م��دن  وه��و من خمتلف 
الرحمن  الكبري �شامل عبد  الدويل  االأ�شتاذ  ا�شتقبال �شيوفهم ويف مقدمتهم 
بطولة  لقب  وحامل  العرب   واأول  اآ�شيا  بطل  لل�شطرجن  ال�شارقة  نادي  العب 
االإم��ارات الفردية ل�شطرجن الرجال التي اختتمت اأم�س االأول ،  ،كما ي�شارك 
االأ���ش��ت��اذ ال����دويل اإب��راه��ي��م حم��م��د اخل����وري ب��ط��ل االإم�����ارات الأع����وام 2013 
و2014 ، و�شعيد اإ�شحاق بطل االإمارات لفردي الرجال لعام 2016 واأبطال 
الفئات ال�شنية يف االإمارات اإبراهيم �شلطان حتت 20�شنة وعمران احلو�شني 

فئة 16 �شنة.

انطالق فعاليات مهرجان اأبو ظبي الدويل لل�شطرجن ال� 24 لعام 2017 

�ملدفع و�ل�صام�صي يتوجان �لفائزين باملر�كز �لأوىل

�شامل عبدالرحمن يحرز لقب الإمارات ل�شطرجن الرجال
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تختتم الن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة من بطولة العامل الألعاب القوى اليوم االحد يف 
لندن، بتوزيع 11 ذهبية ال يتوقع ان تزيح الواليات املتحدة عن �شدارة ترتيب 

امليداليات، و�شط ترقب مل�شاركة القطري معتز بر�شم يف نهائي الوثب العايل.
وجمع املنتخب االمريكي 23 ميدالية حتى االن، بينها 8 ذهبيات، وهو جمموع 
و�شيكون   . وال�شني  افريقيا  بولندا، جنوب  كينيا،  الرتتيب  ر�شيد مطارديه يف 
العرب على موعد مع بر�شم الباحث عن ذهبيته االوىل يف البطوالت الكبى، 
لكونه املر�شح االوفر حظا لنيل لقب الوثب العايل. وبلغ بر�شم النهائي ب�شهولة 
وكان الوحيد الذي مل يرتكب خطاأ يف الدور االول م�شجال الرقم املطلوب 2،31 
م، فيما تاأهل ال�شوري جمد الدين غزال �شمن امللحق بت�شجيله 2،29 م. وقال 
بر�شم، حامل ف�شية اوملبياد ريو 2016 و�شاحب اف�شل رقم هذه ال�شنة )2،38 
افكر  بعدها  الذهبية،  نيل  هو  االول  “هديف  بر�س  فران�س  لوكالة  او�شلو(،  م يف 
يف حتطيم الرقم العاملي )2،45 م(«. اأ�شاف “هذا املكان مميز يل، هنا احرزت 
بر�شم  ون��ال  �شيجلب يل احل��ظ«.  االوملبية ورمب��ا  االل��ع��اب  االوىل يف  ميداليتي 
2،36 م، بفارق �شئيل عن الكندي  ف�شية األعاب ريو االوملبية 2016 م�شجال 
لندن  برونزية  بعد  الثانية  االوملبية  ميداليته  ليحقق  م،   2،38 دروان  ديريك 

اأحرز ف�شية  الثانية بعدما  العاملية  اإح��راز ميداليته  يف  بر�شم  وياأمل   .2012
بوندارنكو  ب��وه��دان  االوك���راين  خلف  2،38م  حمققا   ،2013 مو�شكو  ن�شخة 
1500 م، يبحث الكيني ا�شبيل كيبوب عن لقب رابع على  �شباق  م. ويف   2،41
300 م. وبحال  اآخ��ر  9 ع��دائ��ني يف  2015 عندما جت��اوز  اآخ��ره��ا يف  ال��ت��وايل، 
تتويجه �شيعادل رقم املغربي ه�شام الكروج بطل ال�شباق بني 1997 و2003. 
و�شهد الدور االول خروج االمريكي ماتيو �شنرتوفيت�س حامل لقب ريو 2016 
وذلك بعد معاناته من ا�شابات عدة هذه ال�شنة. وي�شارك يف النهائي البحريني 
االثيوبية  تبحث  �شيدات،  م  االف   5 ويف  الكعام.  ف��وؤاد  واملغربي  ميخو  ال�شديق 
املاز ايانا عن ثنائية نادرة بعد تقدميها عر�شا رائعا يف 10 الف م. وتنوي ايانا، 

حاملة لقب 2015، حتقيق الثنائية، بعد مو�شم ا�شطرت خالله لالن�شحاب يف 
اكر من مرحلة يف الدوري املا�شي ب�شبب اال�شابة. وتبدو الكينية هيلني اوبريي  
يف م�شتوى ت�شاعدي بعد نيلها ف�شية اأوملبياد ريو. وجنحت اوبريي بالفوز يف كل 

�شباقاتها يف 3 االف و5 االف م هذه ال�شنة مع اف�شل زمنني.
و�شجلت يف لقاء موناكو االخري خام�س ا�شرع زمن يف تاريخ 5 االف م 14:18،37 
د. خرجت اجلنوب افريقية كا�شرت �شيمينيا من ن�شف نهائي 800 م يف ن�شخة 
لكنها مل تخ�شر مذذاك الوقت، فنالت ذهبية اوملبياد ريو ونزلت اأربع   ،2015
برلني  ذهبيتي  �شيمينيا )26 عاما(، حاملة  دقيقة.   1:56 مرات حتت حاجز 
الت�شتو�شتريون  هرمون  انتاجها  ب�شبب  �شابقا  اوقفت   ،2011 ودايغو   2009

فران�شني  البوروندية  غرميتها  من  مناف�شة  تواجه  ان  ويتوقع  مفرط،  ب�شكل 
م   1500 ب��رون��زي��ة  اح���رزت  ان��ه��ا  علما   ،2016 ري��و  ف�شية  حاملة  نيون�شابا 
االثنني املا�شي. وتقام االحد اربعة �شباقات يف امل�شي التي تعتمد كثريا على القوة 
50 كلم م�شيا، ياأمل اال�شرتايل املخ�شرم  الذهنية على طرقات العا�شمة. ويف 
و2016،   2008 ف�شيتي  وحامل   2012 لندن  اوملبياد  بطل  تالنت   جاريد 
اإح��راز ذهبيته االوىل يف  2011 و2015، يف  باال�شافة اىل ف�شية مونديايل 
ذهبيتي مونديال  توث، حاملة  ماتي  ال�شلوفاكي  العامل. ويف ظل غياب  بطولة 
مناف�شة من  تالنت  يواجه  ب�شبب مزاعم من�شطات،   ،2016 واوملبياد   2015

الفرن�شي يوهان دينيز ، حامل الرقم القيا�شي العاملي )3.32:33 �شاعات(. 
وت�شهد هذه الن�شخة اقامة �شباق 50 كلم لل�شيدات للمرة االأوىل، مب�شاركة �شبع 
ريا�شيات. و�شتكون البتغالية املخ�شرمة ايني�س هرنيكي�س مر�شحة قوية بعد 

ت�شجيلها الرقم العاملي يف يناير 4.08:26 �شاعات.
وقال رئي�س االحتاد الدويل البيطاين �شيبا�شتيان كو اذا اردنا �شمان م�شداقية 
تطور  ونقيم  امل�شي  جلنة  تو�شية  �شنتبع  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  على  ال��ع��امل  بطولة 

احلدث، لتحديد ما اذا كانت هناك اأعداد كافية ودول مهتمة.

بر�صم مر�صح فوق �لعادة 

القوى    ملونديال  الأخري  اليوم  يف  ذهبية   11

اأهدى احتاد االمارات للرماية والقو�س وال�شهم 
لرماية  الوطني  املنتخب  حققه  ال��ذي  االجن���از 
“الرتاب” واالأط����ب����اق  احل���ف���رة  م���ن  االط����ب����اق 
“ ال��دب��ل تراب” خالل  امل���زدوج���ة م��ن احل��ف��رة 
م�شاركته يف البطولة اال�شيوية ال�شابعة للرماية 
على االطباق واملقامة حاليا على ميادين ا�شتانا 
وعلى  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اىل  بكازاخ�شتان  االومل��ب��ي��ة 
اآل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  راأ�شها �شاحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 
االأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واىل  امل�شلحة  للقوات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
لرماية  ودعمه  لرعايته  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 

االطباق.
والدبل  ال��رتاب  لرماية  الوطني  منتخبنا  وك��ان 
تراب قد عاد من العا�شمة الكازاخ�شتانية ا�شتانا 
يف  الناجحة  م�شاركته  عقب  االول  ام�س  م�شاء 
بطولة اآ�شيا ال�شابعة التي تختتم غدا وذلك بعد 
ت��راب يف ح�شد ميداليتني  الدبل  ان جنح رم��اة 
امل�شاركة  ال��ف��رق  �شعيد  ع��ل��ى  االأوىل  ف�شيتني 

407 اأطباق ومثلنا فيها كل من �شيف  بر�شيد 
فيما  املهريي  ويحيى  الكعبي  وخالد  ال�شام�شي 
ال�شعيد  الكعبي على  حقق جنم منتخبنا خالد 
الفردي امليدالية الف�شية يف رماية الدبل تراب 
ال��ف��وز بذهبية  ادن���ى م��ن  او  ق��اب قو�شني  وك���ان 
البطولة بعد ان حقق 138 طبقا ثم 70 طبقا 
الهندي  ع��ن  واح���د  طبق  وب��ف��ارق  النهائيات  يف 
ان��ك��ور م��ي��ت��ال ���ش��اح��ب ذه��ب��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة ب��� 71 

طبقا.
ونال �شيف ال�شام�شي امليدالية البونزية بعد ان 

حل يف املركز الثالث بر�شيد 53 طبقا اأما يحيى 
املهريي فقد ابلى بالء ح�شنا على �شعيد الفرق 
اللحظات  ت�شعفه يف  ان خبته مل  اال  وال��ف��ردي 
االخ�����رية م���ن اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة ف��ح��ل �شابعا 
رماية  ويف  النهائيات.  ع��ن  واح���د  طبق  وب��ف��ارق 
الرتاب جنح الفريق الذي �شم حمد بن جمرن 
انتزاع  يف  بوهليبة  اهلل  وعبد  ال�شام�شي  و�شيف 

امليدالية البونزية .
الدويل  دب��ي  مبطار  املنتخب  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
عبد اهلل �شامل بن يعقوب الزعابي االمني العام 

وال�شهم  وال��ق��و���س  ل��ل��رم��اي��ة  االم������ارات  الحت����اد 
و�شعيد القا�شمي وح�شن النعيمي ع�شوا جمل�س 
االدارة وعدد من الرماة وحمبي وع�شاق اللعبة 

.
وتهنئة  حتيات  البعثة  الأع�����ش��اء  ال��زع��اب��ي  ونقل 
االحتاد  رئي�س  الهاملي  ع��اب��ر  ب��ن  را���ش��د  ال��ل��واء 
واع�شاء جمل�س االدارة ..موؤكدا ان رماة االطباق 

اعتادوا ان يزينوا �شدورهم باأغلى االجنازات .
وتوجه بال�شكر والعرفان اىل �شمو ال�شيخ حمدان 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 

رئي�س جمل�س دبي الريا�شي على دعمه ال�شخي 
اأ���ش��ه��م يف تطوير م�شتوى  ل��رم��اي��ة االط��ب��اق م��ا 

رماتنا وحتقيق االجنازات.
وا���ش��اد االأم���ني ال��ع��ام الحت���اد ال��رم��اي��ة والقو�س 
دملوك  ب��ن  جمعه  ال�شيخ  ب��ه  ي��ق��وم  مب��ا  وال�شهم 
جهد  من  للرماية  ف��زاع  فريق  رئي�س  مكتوم  اآل 

ومتابعة لفريقي الرتاب والدبل تراب .
م�شريا اىل ان االحتاد لديه طموحات كبرية واأعد 
ا�شرتاتيجية لتطوير ريا�شات الرماية والقو�س 
من  الكثري  حت��ول  احل�شبان  يف  وا�شعا  وال�شهم 
ال��رتاب مما يحتاج  رماة الدبل تراب اىل رماية 
اىل مزيد من التطور للرماة الأن املناف�شة باتت 

�شعبة مع زيادة العدد و�شخامته.

احتاد الرماية يهدي اإجناز املنتخب الآ�شيوي اىل قيادة الدولة

ي�شدل ال�شتار اليوم االحد على فعاليات 
جائزة هاربني-ال�شني الكبى للزوارق 
الثالثة  –فورموال-1 اجلولة  ال�شريعة 
باإقامة   2017 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
ال�شاعة  مت����ام  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ب��اق 
العا�شرة �شباحا متاما بتوقيت االإمارات 
املحلي  بالتوقيت  ظهرا  الثانية  ال�شاعة 
البحار  اأم���راء  وي��دخ��ل  ال�شني.   هنا يف 
ال�شباق  اإىل  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  يف 
انتزاع  اليوم بطموحات كبرية من اجل 
حتى  باللقب  والتتويج  االأوىل  امل��راك��ز 
املناف�شة  ط���ري���ق  يف  ال���ف���ري���ق  ي�����ش��ت��م��ر 
اليوم  ي�شل  وال���ذي  العاملي  اللقب  على 
جولتني  ب��ع��د  ال��ط��ري��ق  م��ن��ت�����ش��ف  اإىل 
املراحل  ال��بت��غ��ال وف��رن�����ش��ا وب��داي��ة  يف 
االآ�شيوية يف ال�شني هنا يف هاربني وبعد 

اأ�شابيع يف مدينة ليوزهو.
وجنح الثنائي الطائر يف احل�شول على 
خط  على  جيد  ومكان  متميزة  و�شعية 
اليوم  الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق  يف  االن��ط��الق 
عب بطلنا احمد الهاملي والذي �شيكون 
الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق  يف  املنطلقني  ث��ال��ث 
اليوم خلف ال�شويدي اريك �شتارك قائد 
ثاين  وبطلنا  االأول   15 ال�شويد  زورق 
الثاين   5 ابوظبي  زورق  قائد  القمزي 
الهاملي  جنب  اإىل  جنبا  �شيكون  فيما 
قائد  تورنتي  �شون  االمريكي  املت�شابق 
املركز  وال��ذي حل يف   4 زورق فيكتوري 
اأف�شل  ل�شباق  العام  الرتتيب  يف  الرابع 

زمن.
اليوم  املناف�شات  جتمع  اأن  املنتظر  ومن 
19 زورقا ميثل اأطقهما 9 فرق من 12 
االإمارات  ريا�شة  �شفراء  يتقدمهم  دولة 
وابوظبي  ت���ي���م  ال���ف���ي���ك���ت���وري  ف�����رق  يف 
واالإمارات اإ�شافة جنوم ا�شرتاليا واأملانيا 
وفرن�شا  وال�����ش��ني  وف��ن��ل��ن��دا  واي��ط��ال��ي��ا 
وبولندا  والبتغال  وال�شويد  والرنويج 

والواليات االأمريكية املتحدة.
�لتجارب �لر�صمية

4 و3 رابع  حقق زورق��ا الفيكتوري تيم 

التجارب  يف  ت��وق��ي��ت  اأف�����ش��ل  و����ش���اد����س 
هاربني  ج���ائ���زة  مل��ن��اف�����ش��ات  ال��ر���ش��م��ي��ة 
الكبى للزوارق ال�شريعة –فورموال-1 
العامل  ب��ط��ول��ة  ال��ث��ال��ث��ة م���ن  اجل���ول���ة 

اأم�س. يوم   2017
و�شجل املت�شابق �شون تورنتي قائد زورق 
الرابع  املركز  احتل  وال��ذي   4 فيكتوري 
اإجمايل  ثانية هي   41.06 ق��دره  زمنا 
لفة  لقطع  احتاجها  التي  الزمنية  املدة 
وال��ذي ي�شل  ال�شباق  على م�شار كور�س 
بطلنا  �شجل  بينما   2049 اإىل  طوله 
 3 فيكتوري  زورق  قائد  الهاملي  احمد 
ال�شاد�س زمنا قدره  املركز  والذي احتل 

ثانية.  41.55
التجارب  يف  ت��وق��ي��ت  اأف�������ش���ل  و���ش��ج��ل 
جونا�س  ال�شويدي  املت�شابق  الر�شمية 
اأندر�شون قائد زورق ال�شويد 14 و�شجل 
40.38 ثانية وحل ثانيا  توقيتا قدره 
بطلنا ثاين القمزي قائد زورق ابوظبي 
ثانية   40.50 قدره  توقيتا  و�شجل   5
ثالثا  �شتارك  اريك  ال�شويدي  فيما جاء 

بزمن قدره 40.96 ثانية.
2049

وكور�س  م�����ش��ار  م�شافة  اإج��م��ايل  ي�شل 
الكبى  ه����ارب����ني  ج����ائ����زة  يف  ال�������ش���ب���اق 
للزوارق ال�شريعة –فورموال-1 اجلولة 
اإىل   2017 العامل  بطولة  من  الثالثة 
ال����زوارق  ���ش��ت��دور  ح��ي��ث  م���رتا   2049
فقط  هوائية  ع��وام��ات   4 على  امل�شاركة 
االأم�������ر ال������ذي ي�����ش��ك��ل م�����ش��اح��ة كبرية 
البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ني  ب���ني  ل��ل��ت��ح��دي 
عن  ك��ث��ريا  يختلف  م�شار  وه��و  العاملية 
امل�����ش��اري��ن يف ال���بت���غ���ال وف��رن�����ش��ا مما 
املناف�شة و�شيعرف عدد  يرفع من قيمة 
االجتماع  يف  ال�شباق  يف  الكاملة  اللفات 
ال���ت���ن���وي���ري ال���ي���وم ب��ع��د االط������الع على 
باحلالة  اخلا�شة  املالحظات  املتغريات 

اجلوية وخالفه.
�ملن�صوري بطل )�أف 4 �أ�س(

جنح بطلنا من�شور املن�شوري قائد زورق 

االإمارات 27 من انتزاع املركز االأول يف 
مناف�شات ال�شباق االأول للجائزة العاملية 
والتي  اأ����س-   4 –اأف  ال�شريعة  ل��ل��زورق 
ج����رت ي����وم اأم�������س وح����ل ب��ط��ل��ن��ا حممد 
5 يف  اب���وظ���ب���ي  زورق  ق���ائ���د  امل���ح���ريب���ي 

املركز الثاين.
بطلنا   3 فيكتوري  زورق  ق��ائ��د  واح��ت��ل 
حم��م��د امل��ح��ريب��ي امل���رك���ز اخل��ام�����س يف 
الرتتيب العام لل�شباق بعدما قدم ادائا 
متميزا يف التجارب الرمية التي اأنهاها 
يف املركز الثاين ثم �شباق الزمن والذي 
اأحرز فيه املركز الثالث من بني 9 زوارق 
م�شاركة ومن املنتظر اأن تتكرر املواجهة 

بني هذه الزوارق اليوم.

76
اليوم  ال��ه��ام��ل��ي  اح��م��د  بطلنا  ي��خ��و���س 
بداية  منذ  وال�شبعني  ال�شاد�س  �شباقه 
م�����ش��ارك��ات��ه يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة حيث 
عري�س  اجن��از  حتقيق  اإىل  بقوة  يطمح 
دائما  ت��ع��ود  كما  القمة  على  واجل��ل��و���س 
حيث كان اآخر مت�شابق بني امل�شاركة توج 
يف املياه ال�شينية بعدما فاز بلقب جائزة 
مدينة  يف   2016 ال����ك����بى  ال�������ش���ني 

ليوزهو.
38

�شون  االم����ري����ك����ي  امل���ت�������ش���اب���ق  ي���خ���و����س 
اليوم   4 فيكتوري  زورق  ق��ائ��د  تورنتي 
م�شاركاته  يف  والثالثني  الثامن  �شباقه 

امل���ت���ع���ددة يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل���ل���زوارق 
ال�شريعة ويطمح يف اإ�شافة اجناز جديد 
اإىل ر�شيده النا�شع يف البطولة العاملية 
وال���ذي حقق فيه اب��رز اجن��از م��ع زورق 
حقق  عندما  املا�شي  العام   4 فيكتوري 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام وقبل 
بعام واحد احل�شول على املركز الثالث.
قفز ل�صد�رة ترتيب �أف�صل زمن

الهاملي: �شعيد باأداء زورق فيكتوري 3 
واأترقب االأكر

زورق  قائد  الهاملي  احمد  بطلنا  اأب��دى 
الثالث  املركز  وال��ذي حقق   3 فيكتوري 
يف مناف�شات �شباق اأف�شل زمن يوم اأم�س 
زورقه  ب����اأداء  ال��ك��ب��رية  ���ش��ع��ادت��ه  ال�شبت 

ل��ل�����ش��ب��اق وجناحه  ال��ث��الث��ة  امل���راح���ل  يف 
يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��و���ش��ول اإىل 
الكبار   الثالثة  �شمن  احلا�شمة  املرحلة 
واحل�شول على مركز جيد هو الثالث يف 
اليوم  الرئي�شي  ال�شباق  مع  االنطالقة 

االأحد.
ال��زوارق متلك  اأن جميع  الهاملي  وقال 
�شرعات مت�شابهة لذلك كان التقارب هو 
ال�شمة الغالبة يف املناف�شة طوال مراحل 
املناف�شة  ال��ذي يجعل  اأم�����س االأم���ر  ي��وم 
اإىل  م�شريا  كبري  حد  اإىل  �شعبة  اليوم 
عازمون  تيم  الفيكتوري  فريق  يف  اأنهم 
ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم��ا ن��ح��و ال��ل��ق��ب العاملي 
البطولة  م���راح���ل  يف  ب��ق��وة  وامل��ن��اف�����ش��ة 

اأف�شل مع  اأداء  وتقدمي  ال�شاقة  العاملية 
زورق فيكتوري 3.

من  بالتاأكيد  �شيظهر  ال��ف��ارق  اأن  واأك���د 
خالل التناف�س احلافل اليوم يف ال�شباق 
ال��رئ��ي�����ش��ي وال������ذي ����ش���وف ي��ج��م��ع��ه مع 
وحالة  ال���دورات  ع��دد  اأن  مبينا  النخبة 
دورا  تلعب  �شوف  اليوم  والطق�س  املياه 
اأم����ر ال�����ش��دارة م�شريا  م��ه��م��ا يف ح�����ش��م 
املركز  على  احل�شول  يف  جناحه  اأن  اإىل 
الثالث دافع للمحافظة على الو�شع يف 
نحو  اأك���ر  وال��ت��ق��دم  الرئي�شي  ال�شباق 

القمة.
�شعادته  ال��ه��ام��ل��ي  ب��ط��ل��ن��ا  اب�����دي  ك��م��ا 
الكبرية با�شتعادة �شدارة الرتتيب العام 
بعد  االأوىل  للمرة  زم��ن  اأف�شل  ل�شباق 
اإ�شافة 12 نقطة جديدة عززت موقفه 
يف ق��م��ة ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام م��ت�����ش��اوي��ا مع 
املت�شابق ال�شويدي اريك �شتارك بر�شيد 

منهما. لكل  نقطة   32
ثاين  لبطلنا  ك��ذل��ك  ال��ه��ام��ل��ي  وب�����ارك 
جناحه   5 ابوظبي  زورق  قائد  القمزي 
يف احل�������ش���ول ع���ل���ى امل����رك����ز ال����ث����اين يف 
ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام ل�����ش��ب��اق ال���زم���ن مبينا 
اأب��ط��ال هذه  اأه��م  اأن القمزي واح��د من 
الريا�شة كما حر�س على تهنئة البطل 
زورق  قائد  املن�شوري  من�شور  ال�شاعد 
فريق االإم��ارات 27 وال��ذي حقق املركز 
الثانية  للجولة  االأول  ال�شباق  يف  االأول 

يف اجلائزة العاملية –اأف 4 اأ�س-.
اأن احمد الهاملي جنح  اجلدير بالذكر 
اجلولة  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  اح���ت���الل  يف 
ال�شاد�س  امل��رك��ز  ث��م  ب��ال��بت��غ��ال  االأوىل 
يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة يف ف��رن�����ش��ا واأخ���ري 
الثالثة  اجل��ول��ة  يف  الثالث  امل��رك��ز  عانق 
هاربني  م��دي��ن��ة  يف  ال��ي��وم  تختتم  ال��ت��ي 

ال�شينية.
يتابع  �لبحرية(  )�لريا�صات 

�مل�صاركة �لإمار�تية
االإم�����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ح��ر���س 
مهرة  اإي��ف��اد  على  البحرية  للريا�شات 

اإىل مدينة هاربني  العام  االأمني  فلكناز 
ال�شينية ملتابعة فعاليات جائزة هاربني 
ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال��ك��بى  –ال�شني 
من  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  –فورموال-1 
بطولة العامل 2017 من اجل الوقوف 
على م�شاركة الفرق االإماراتية وتقدمي 

الدعم الأبطالنا يف امل�شاركات الدولية.
وقامت مهرة فلكناز بزيارة مقار الفرق 
ال�شباق  موقع  يف  البطولة  يف  امل�شاركة 
اجلوانب  ك���ل  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  وك���ذل���ك 
التنظيمية من م�شئويل االحتاد الدويل 
للريا�شات البحرية –يو اأي اآم- واأي�شا 

م�شريف اجلهة املروجة –ات�س 2 اأو-.
اأمني عام احتاد االإمارات  وقالت فلكناز 
االإمارات  دول��ة  اأن  البحرية  للريا�شات 
متميزا  تواجدا  املتحدة حققت  العربية 
يف ال�شاحات الريا�شية البحرية العاملية 
النتائج الباهرة التي حققها  من خالل 
�شفراء الريا�شة يف املحافل الكبرية اإىل 
والذي  النتائج  يف  الرائع  التميز  جانب 
اأثبته احل�شور املتميز لهم يوم اأم�س يف 
مناف�شات  واأي�شا  اأ���س-   4 –اأف  �شباقي 
هاربني-  ج��ائ��زة  زم��ن يف  اأف�����ش��ل  �شباق 

ال�شني.
تورنتي عينه على �لقمة

تورنتي  ���ش��ون  االم��ري��ك��ي  املت�شابق  ق��ال 
قائد زورق فيكتوري 4 اأن النتيجة التي 
اأف�شل  ت�شفيات  �شباق  يف  عليها  ح�شل 
ومتميزة  رائعة  ال�شبت  اأم�س  ي��وم  زم��ن 
مهنئا يف هذا اخل�شو�س زميله بالفريق 
ال���ه���ام���ل���ي ق���ائ���د زورق  ب��ط��ل��ن��ا اح���م���د 
ف��ي��ك��ت��وري 3 وال�����ذي ان��ه��ي ال�����ش��ب��اق يف 

املركز الثالث.
وقال اأن وجوده قريبا اإىل ثالوث املقدمة 
يجعله غري قلقا على اأمر التقدم خالل 
م�شريا  اليوم  الرئي�شي  ال�شباق  مراحل 
اإىل انه ويف اآخر �شباق انطلق من املركز 
الثالث  املركز  ال�شباق يف  وانهي  االأخ��ري 
ال�شدارة  دائ��م��ا  ه��دف��ه  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 

والفوز.

�ليوم هاربني  يف  �لقمة  تن�صد  زورقًا   19

فيكتوري 3 و4 يتطلعان اإىل لقب ال�شني الكبري 
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يحل ري���ال م��دري��د بطل ال���دوري اال���ش��ب��اين يف ك��رة القدم، 
�شيفا على بر�شلونة بطل الكاأ�س اليوم االأحد يف ذهاب الكاأ�س 
البازيلي  النجم  بغياب  كال�شيكو  اأول  يف  املحلية،  ال�شوبر 
جرمان  �شان  باري�س  اىل  املنتقل  نيمار،  الكاتالوين  للنادي 

الفرن�شي يف �شفقة قيا�شية.
وال يزال النادي الكاتالوين ي�شعى لتعوي�س مهاجمه الدويل 
اململوك  الفرن�شي  النادي  اىل  املا�شي  االأ�شبوع  انتقل  ال��ذي 
من هيئة قطر لال�شتثمارات الريا�شية، مقابل 222 مليون 
يورو، يف �شفقة جعلت منه اأغلى العب يف تاريخ كرة القدم. 

وباءت كل حماوالت بر�شلونة حتى االآن بالف�شل، ال�شيما 
ليفربول  الع��ب  كوتينيو  فيليبي  ال��بازي��ل��ي  م��ع 

العب  دميبيلي  عثمان  والفرن�شي  االنكليزي، 
بورو�شيا دورمتوند االملاين.

وت��ق��ام م��ب��اراة ال��ذه��اب ع��ن��د ال�����ش��اع��ة 20،00 
بتوقيت غرينيت�س، على ان تقام مباراة االياب 

االأربعاء 16 اأغ�شط�س.
اجل��دي��د لب�شلونة  امل����درب  وي��ج��د 

اإر���ش��ن��ت��و ف��ال��ف��ريدي ن��ف�����ش��ه يف 
مواجهة ريال، بطل الدوري 

اأبطال  ودوري  امل��ح��ل��ي 
اأوروبا املو�شم املا�شي، مع 
يف  نيمار  تفتقد  ت�شكيلة 

ي�شم  ال��ذي  الهجوم  خط 
االرجنتيني  النجم  اأي�شا 
وزميله  م��ي�����ش��ي  ل��ي��ون��ي��ل 
لوي�س  االأوروغ�������واي�������اين 

�شواريز.
يكرر  ان  يف  ب��ر���ش��ل��ون��ة  وي���اأم���ل 

تاريخ  امل����ا�����ش����ي،  اأب�����ري�����ل  اجن�������از 
امل����واج����ه����ة االأخ��������رية م����ع ري�����ال، 

والتي متكن مي�شي من ح�شمها 
3-2، على رغم  ل�شالح فريقه 

حينها  خ��ل��ت  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ان 
اأي�شا من نيمار.

الكاتالوين  ال��ن��ادي  ان  ك��م��ا 
املحلي  غ���رمي���ه  ع��ل��ى  ت���ف���وق 
ب����ال����ن����ت����ي����ج����ة ن����ف���������ش����ه����ا يف 
اأقيم  ودي  “كال�شيكو” 
ميامي  يف  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ه��ر 

اآخر مرة  االأمريكية، وكان 
ي���داف���ع ف��ي��ه��ا ن��ي��م��ار عن 

األوان بر�شلونة.
وك���������ان���������ت امل�������ب�������اري�������ات 
للنادي  ال���ت���ح�������ش���ريي���ة 
للمو�شم  ال����ك����ات����ال����وين 
اجلديد مثالية، اذ فاز اأربع 
-5�شفر  اآخ���ره���ا  م�����رات، 
ع��ل��ى ت�����ش��اب��ي��ك��وي��ن�����ش��ي، يف 
للنادي  ت��ك��رمي��ي��ة  م���ب���اراة 
فقد  ال�������ذي  ال�����بازي�����ل�����ي 
م���ع���ظ���م الع����ب����ي����ه ال����ع����ام 
امل��ا���ش��ي يف ح���ادث حتطم 

طائرة يف كولومبيا.

للمو�شم كانت جيدة ونحن  “التح�شريات  وقال فالفريدي 
لكن  ري��ال مدريد يف و�شع جيد، م�شيفا  املباراة مع  ندخل 
اجلد يبداأ االأحد، مع مباراة ر�شمية تناف�شية على لقب، ويف 

مواجهة غرمينا االأكب.
ت�شابيكوين�شي، منح فالفريدي مكان نيمار  املباراة �شد  ويف 
الهجومي اىل جريار ديلوفيو ، الالعب الذي ن�شاأ يف الفئات 
فرتة  االأول  الفريق  �شفوف  يف  ولعب  لب�شلونة  العمرية 
وا�شبيلية  االن��ك��ل��ي��زي  اي��ف��رت��ون  اىل  ي��ع��ار  ان  ق��ب��ل  وج��ي��زة، 

النادي  اىل  نهائي  ب�شكل  ديلوفيو  وانتقل  اال���ش��ب��اين. 
االنكليزي يف 2015، وعاد اىل بر�شلونة يف 

�شيف 2017.
اأداء الفتا،  اال�شباين  ال��دويل  وق��دم 
متريرتني  وم�����رر  ه���دف���ا  ���ش��ج��ل  اذ 

فقط  دقيقة   45 خ��الل  حا�شمتني 
اأم�������ش���اه���ا ع���ل���ى اأر������س 

كامب  م��ل��ع��ب 
نو.

وقال ديلوفيو من املمتع دائما اللعب هنا، واأكر مع هوؤالء 
الالعبني. ومن املتوقع ان يبقي فالفريدي على ديلوفيو، اال 
انه قد يعمد اىل الت�شحية باأحد املهاجمني الثالثة بهدف 
اخلط  ه��ذا  اىل  روب��رت��و  �شريجي  باإ�شافة  الو�شط،  تدعيم 
انيي�شتا  واأندري�س  بو�شكيت�س  �شريجيو  ي�شم  ما  عادة  الذي 

والكرواتي ايفان راكيتيت�س.
قائد  ق��ال  نيمار،  بغياب  االول  الكال�شيكو  على  تعليق  ويف 
ريال مدريد وقلب دفاعه �شريخيو رامو�س، ان هذا الغياب 
�شيمثل م�شكلة اأقل بالن�شبة اىل النادي امللكي. 
و���ش��ي��دخ��ل ري���ال امل���ب���اراة م��ع دف��ع��ة معنوية 
باإعالن مدربه الفرن�شي زين الدين زيدان 
ام�س ال�شبت، نيته متديد عقده مع النادي 
الذي قاده اىل �شتة األقاب منذ مطلع عام 
2016. وقال النجم الفرن�شي ال�شابق يف 
اأنا �شعيد النها عالمة ثقة،  موؤمتر �شحايف 

اإ�شارة اىل اأننا قمنا بعمل جيد.
وعلى رغم عدم حتقيقه اأي فوز 
التح�شريية  مبارياته  يف 
ل��ل��م��و���ش��م اجل���دي���د، 
بداأ النادي امللكي 
م������و�������ش������م������ه 
ب���������������ش�������ك�������ل 
م������������ث������������ايل، 
ب���������اإح���������رازه 
ال�������ث�������الث�������اء 
الكاأ�س ال�شوبر 
االأوروبية بفوزه 
مان�ش�شرت  ع��ل��ى 
ي����������ون����������اي����������ت����������د 

االنكليزي 1-2.
اي�شكو  ل��ري��ال  و���ش��ج��ل 
كا�شيمرو،  وال����بازي����ل����ي 
ف��ر���س فيها العبو  م��ب��اراة  يف 
و�شط  على  هيمنتهم  زي���دان  امل���درب 
امللعب، ومل يتيحوا لبطل الدوري االوروبي 
جوزيه  البتغايل  امل��درب  بقيادة  ليغ  يوروبا 
���ش��وى يف الن�شف  امل��ن��اف�����ش��ة ج��دي��ا  م��وري��ن��ي��و، 
ال���ث���اين م���ن ال�����ش��وط ال���ث���اين، وت�����ش��ج��ي��ل هدف 

تقلي�س الفارق عب البلجيكي روميلو لوكاكو.
اإال ان زيدان �شيكون م�شطرا الإج��راء تغيري واحد 
على االأقل يف الت�شكيلة الفائزة على يونايتد، ب�شبب 
اي��ق��اف الع��ب ال��و���ش��ط ال��ك��روات��ي ل��وك��ا مودريت�س، 
م���واط���ن���ه ماتيو  ب��دي��ل��ه  ي���ك���ون  ان  ي���رج���ح  وال������ذي 
اأي�شا  يعزز  قد  مودريت�س  غياب  ان  اإال  كوفا�شيت�س. 
احتمال م�شاركة النجم البتغايل كري�شتيانو رونالدو 
يف  فقط  كبديل  ���ش��ارك  ان��ه  علما  امل��ب��اراة،  يف  اأ�شا�شيا 

مباراة الكاأ�س ال�شوبر االأوروبية �شد ناديه ال�شابق.
وكانت االجازة ال�شيفية لرونالدو مطولة، بعد مو�شم 
لكرة  ال��ق��ارات  ك��اأ���س  يف  وم�شاركته  املا�شي  ال��ع��ام  �شاق 
وي��ول��ي��و يف رو���ش��ي��ا، ومل يعاود  ي��ون��ي��و  ال��ق��دم يف 
االأ�شبوع  نهاية  يف  �شوى  ناديه  مع  التمارين 
امل��ا���ش��ي، ع��ل��م��ا ان���ه غ���اب ع��ن حت�شريات 

ريال للمو�شم اجلديد.

نيمار يدفع �شرائب بقيمة 2,1 مليون يورو 
اأعلن حمامو النجم البازيلي نيمار ان االأخري �شيدفع غرامة قدرها 
للجدل  ح��دا  لي�شع  ب��الده،  ال�شرائب يف  ل�شلطات  ي��ورو  مليون   2،1
حول دفعة مرتبطة بحقوق �شورته عندما كان العبا يف �شفوف نادي 

�شانتو�س املحلي.
�شان  باري�س  ن��ادي  اىل  املا�شي  االأ�شبوع  املنتقل  الالعب  واأك��د حمامو 
جرمان الفرن�شي يف �شفقة قيا�شية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، 

ان املهاجم الدويل البالغ من العمر 25 عاما �شيدفع الغرامة.
احل�شابات  “وفق  ن��ادر خالل موؤمتر �شحايف  ماركو�س  املحامي  وق��ال 
التي قمنا بها، يتبقى علينا اأن ندفع ثمانية ماليني ريال 2،1 مليون 

يورو. هذا املبلغ �شيتم دفعه على رغم عدم موافقتنا على الغرامة«.
اأ�شاف “هذه املحاكمة م�شتمرة منذ ثالث �شنوات ونحن نريد امل�شي 
قدما يف هذه املرحلة اجلديدة لنيمار”، يف اإ�شارة اىل �شفقة ان�شمامه 

اىل النادي الباري�شي قادما من بر�شلونة اال�شباين.
مليون   188،8 البازيلية  امل��ال  وزارة  جمدت   ،2015 �شبتمب  ويف 
43 مليون ي��ورو حينها من ممتلكات الالعب ب�شبب  ري��ال ما ي��وازي 
ب��ح��ق��وق ���ش��ورت��ه م��ا ب��ني العامني  ���ش��رائ��ب غ��ري م��دف��وع��ة مرتبطة 

2011 و2013. 
ومنذ ذلك احلني، ح�شل نيمار على ح�شم كبري يف قيمة الغرامة، علما 
ان ال�شلطات ال�شريبية مل حتدد بعد ما اذا كانت �شتقبل باملبلغ املقرتح 

من قبل حمامي نيمار.
ويرى فريق الدفاع عن االأخري ان املهاجم لن يواجه مثل هذه امل�شاكل 

يف باري�س الأن النادي الباري�شي لن يدفع له حلقوق �شورته.
واأو�شح املحامي غو�شتافو ك�شي�شتو “اإنه عقد ب�شيط، بح�شب القانون 

الفرن�شي ال�شارم الذي ال ي�شمح بدفع احلقوق على ال�شورة«.

وعلى رغم تخل�شه من جزء كبري من م�شاكله مع الق�شاء البازيلي، 
من  انتقاله  خلفية  على  ا�شبانيا  يف  ق�شائية  م�شاكل  نيمار  ي��واج��ه 
الفعلية  القيمة  جلهة  ال�شيما   2013 ع��ام  بر�شلونة  اإىل  �شانتو�س 

لل�شفقة.
خلفية  على  الكاتالوين  ال��ن��ادي  مقا�شاة  نيمار  حمامو  ي�شتبعد  ومل 
ل��ن��ي��م��ار، كانت  ي����ورو  26 م��ل��ي��ون  ام��ت��ن��اع��ه ع��ن دف���ع م��ك��اف��اأة بقيمة 
متوجبة بعد مرور عام على متديد عقده يف �شيف 2016 مع النادي 

الكاتالوين.
2021، وكانت  ومدد نيمار عقده ال�شيف املا�شي مع بر�شلونة حتى 
هذه املكافاأة ت�شتحق بعد 31 يوليو. اال ان بر�شلونة جمد بداية هذه 
لن  انه  واأعلن  معه،  الالعب  م�شتقبل  حول  الغمو�س  ظل  يف  املكافاأة 

يدفعها يف اأعقاب ان�شمامه ر�شميا اىل النادي الفرن�شي.

يف �أول كال�صيكو للنادي �لكتالوين بدون نيمار

بر�شلونة ي�شت�شيف ريال مدريد يف ذهاب ال�شوبر
�ملغمور �صابوفالوف يو��صل مفاجاآته 

فيدرر يعبد طريقه نحو لقب دورة مونرتيال
لقب  نحو  معبدا  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�شوي�شري  ط��ري��ق  ب��ات 
مونرتيال  دورة  نهائي  ن�شف  ببلوغه  املو�شم،  هذا  �شاد�س 
لالألف  املا�شرتز  دورات  �شاد�س  امل�شرب،  ك��رة  يف  الكندية 
�شابوفالوف  ديني�س  املغمور  الكندي  وا�شل  بينما  نقطة، 

مفاجاآته ليبلغ الدور نف�شه.
ويف ربع نهائي ال��دورة التي ي�شنف فيها ثانيا، فاز فيدرر 
على اال�شباين روبرتو باوتي�شتا اأغوت امل�شنف 12 بنتيجة 

و4-6.  4-6
احتفل  وال���ذي  عامليا،  ثالثا  امل�شنف  ال�شوي�شري  وهيمن 
ه��ذا االأ���ش��ب��وع بعيد م��ي��الده ال�����ش��اد���س وال��ث��الث��ني، ب�شكل 
�شريح على املباراة، فحقق خم�شة اإر�شاالت �شاحقة “اآي�س” 
وارتكب خطاأين مزدوجني فقط على االر�شال، واأحرز 81 

باملئة من نقاط اإر�شاله االأول.
نقطة من   21 ب�  وف��از  ال�شبكة،  ايقاعه  فيدرر  كما فر�س 
25 حماولة.  وقال ال�شوي�شري بعد املباراة اللعب بطريقة 
�شر�شة يف مونرتيال ياأتي بنتيجة، كما انني اأ�شعر بالراحة 
باللعب على ال�شبكة، لذا مل ال اأم�شي بع�س الوقت عليها 

بدال من اللعب طيلة الوقت من اخلط اخللفي؟.
اأ�شاف اعتقد انني قمت بعمل جيد مرة اأخرى، على رغم 

انه كان من ال�شعب ال�شيطرة على الكرة.
املناف�شة اجلدية  اأغوت بعيدا عن  املقابل، بدا باوتي�شتا  يف 
ثالث  ك�شره  من  فيدرر  متكن  ال��ذي  اإر�شاله  على  ال�شيما 

مرات.
وقال اال�شباين “اليوم، �شعرت انني مل اأدخل اإيقاع املباراة 
ومل اأ�شعر بالكرة ب�شكل جيد روجيه يلعب بطريقة �شريعة 
جدا ومل يكن راغبا يف تبادل الكرات ب�شكل كبري، بل �شعى 

اىل ح�شم �شرباته«.
وهو الفوز ال�شابع على التوايل لل�شوي�شري على اال�شباين 
34 فوزا  16 عامليا، وبات يف ر�شيده هذا املو�شم  امل�شنف 

مقابل خ�شارتني فقط.
�شنة  يف  ال�شاد�س  لقبه  ع��ن  م��ون��رتي��ال  يف  ف��ي��درر  ويبحث 
�شهدت عودته بقوة اىل املناف�شات بعد غيابه  التي   2017

اإ�شابة  ب�شبب  املا�شي  املو�شم  الثاين من  الن�شف  عن 
يف الركبة.

وي�شمل ر�شيد فيدرر من االلقاب هذا املو�شم 
ب��ط��ول��ت��ني م��ن ال��ب��ط��والت االأرب�����ع الكبى 
)ا�شرتاليا املفتوحة ووميبلدون االنكليزية( 
ما �شاهم يف تعزيز رقمه القيا�شي يف األقاب 

دورات  يف  ول��ق��ب��ني   ، �شالم”  “الغراند 
املا�شرتز ميامي واأنديان ويلز 

االأمريكيتني.
دورة  وت�������ش���ك���ل 

م�����ون�����رتي�����ال 
املقامة على 

م����الع����ب 
 ، �شلبة

الكبى،  ال��ب��ط��والت  الآخ���ر  التح�شريية  ال����دورات  اإح���دى 
وه���ي ب��ط��ول��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة امل��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى مالعب 

فال�شينغ ميدوز، واملقررة اأواخر ال�شهر.
واأحرز فيدرر لقب البطولة االمريكية خم�س مرات اآخرها 

عام 2008.
ويالقي ال�شوي�شري يف ن�شف نهائي مونرتيال الهولندي 
�شفارت�شمان  دييغو  االرجنتيني  على  الفائز  ه��ازه  روب��ن 

4-6، 6-3 و3-6.
ال�شيما  ال����دورة،  يف  الفتة  نتئاج  حقق  �شفارت�شمان  وك��ان 
النم�شوي  ثالثا  امل�شنف  اأق�شى  عندما  ال��ث��اين  ال���دور  يف 

دومينيك تييم يف مباراة من ثالث جمموعات.
خم�س  يف  �شفارت�شمان  على  ل��ه��ازه  اخل��ام�����س  ال��ف��وز  وه��و 

مباريات بينهما.
�شابقا،  واحدة  مرة  التقيا  ان  و�شفارت�شمان  لفيدرر  و�شبق 
وذلك �شمن ت�شفيات كاأ�س ديفي�س عام 2012، يف مباراة 
دون  جمموعات  بثالث  ب�شهولة  ال�شوي�شري  بفوز  انتهت 

مقابل.
العبني  ب��ني  النهائي  ن�شف  يف  الثانية  امل��واج��ه��ة  وجت��م��ع 
�شابني هما الكندي ديني�س �شابوفالوف واالأملاين األك�شندر 

زفرييف امل�شنف رابعا.
من  عامليا(   143 وامل�شنف  عاما   18( �شابوفالوف  ويعد 
اأبرز املفاجاآت يف دورة مونرتيال التي ي�شارك فيها ببطاقة 

دعوة.
الفرن�شي  �شابوفالوف على  النهائي، تفوق  ربع  ال��دور  ويف 
اإق�شائه  6-3 و6-4، وذلك غداة   ،6-2 اأدري��ان مانارينو 
امل�شنف اأول يف هذه الدورة اال�شباين رافايل ناديل بثالث 

جمموعات.
الدورة  ه��ذه  يف  ���ش��اب��وف��ال��وف  “�شحايا”  الئ��ح��ة  و�شملت 
بلقب  الفائز  بوترو  دل  مارتن  خ��وان  االرجنتيني  اأي�شا، 

فال�شينغ ميدوز عام 2009.
وبداأ �شابوفالوف مباراة ربع النهائي ب�شكل بطيء وخ�شر 
املجموعة االأوىل، لكنه عاد بقوة يف الثانية 
ف���ار����ش���ا اي���ق���اع���ه. وب���ع���د ت���وق���ف هذه 
عاد  االأم���ط���ار،  ب�شبب  امل��ج��م��وع��ة 
مناف�شه،  اإر���ش��ال  وك�شر  الكندي 
املجموعة  يف   2-4 وت�����ق�����دم 
الثانية وح�شمها على اإر�شاله يف 

ال�شوط التا�شع.
ال�شعب  “من  �شابوفالوف  وق��ال 
بعد  جيد  ب�شكل  واالر����ش���ال  ال��ع��ودة 
توقف 12 دقيقة ب�شبب املطر. كنت 
اأدرك ان هذا �شيكون نقطة حتول كبرية 

عندما ك�شرت اإر�شاله اكت�شبت ثقة«.
ن�شف  يف  ���ش��اب��وف��ال��وف  مناف�س  و���ش��ي��ك��ون 
ال��ن��ه��ائ��ي االمل�����اين ال�����ش��اب زف���ريي���ف ، 
النهائي اجلمعة على  املتفوق يف ربع 
اجلنوب افريقي كيفن اأندر�شون 

بنتيجة 7-5 و4-6.
و������ش�����ي�����غ�����ل�����ب 
ال��������ط��������اب��������ع 
ال���������ش����ب����اب����ي 
ع�����������������ل�����������������ى 
م����واج����ه����ة 

����ش���اب���وف���ال���وف 
فاالأملاين  وزفرييف: 
ه��و اأ���ش��غ��ر ال��الع��ب��ني �شنا 
يف  االأوائ���ل  الع�شرة  امل�شنفني  �شمن 
اأ�شغر الع��ب بلغ ربع  ال��ع��امل، وال��ك��ن��دي ه��و 

نهائي دورة ما�شرتز منذ 1990.

 ك�شف الفرن�شي زين الدين زي��دان انه �شعيد يف ريال مدريد، 
و�شيمدد عقده كمدرب مع النادي الذي قاده اىل �شل�شلة األقاب 
منذ عام 2016، اأبرزها بطولة ا�شبانيا يف كرة القدم، ودوري 

اأبطال اأوروبا مرتني.
وقال زيدان اأنا �شعيد النها عالمة ثقة، باأننا قمنا بعمل جيد، 
وذلك يف موؤمتر �شحايف ع�شية ذهاب الكاأ�س ال�شوبر اال�شبانية 

مع بر�شلونة.
اأ�شاف املدرب الذي دافع �شابقا عن األوان النادي كالعب اأنا 
�شعيد جدا، كلنا �شعيدون جدا. بعد ذلك، يبقى ان الهدف هو 
اأن��ا، الهدف  اأين  اأع��رف  اأنا  اأنا يف موقعي.  دائما نف�شه، طاملا 
ميكن  ما  باأق�شى  القيام  هو  املثال  �شبيل  على  االأح��د  اليوم 

للفوز يف املباراة.
نعي�شه  وم��ا  موقعنا،  نعرف  يحركنا.  م��ا  ه��و  “هذا  اأ���ش��اف 
رائع”، متابعا “اأ�شتمتع بكل يوم واأنا حمظوظ للتمتع بهذه 

الت�شكيلة اال�شتثنائية«.
ال�شادر  اأف��ادت يف عددها  “ا�س” املدريدية  وكانت �شحيفة 
ال�شبت ان املدرب البالغ من العمر 45 عاما، اتفق مع اإدارة 
�شنة  اأي حتى  م��وا���ش��م،  ع��ق��ده لثالثة  ال��ن��ادي على مت��دي��د 
ال�شنوي “لي�شل اىل  راتبه  2020، مرتافقا مع م�شاعفة 

نحو ثمانية ماليني يورو«.
ر�شميا  االت��ف��اق  ي�شبح  ان  امل��ق��رر  م��ن  ان��ه  اىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 

قريبا.
وتوىل زيدان اال�شراف على اجلهاز التدريبي للنادي امللكي يف يناير 
خلفا لال�شباين رافايل بينيتيز، وحقق م�شرية زاخرة باالألقاب خالل 
فرتة ق�شرية، بداأت يف عام 2016 مع دوري اأبطال اأوروبا، و�شملت 

الكاأ�س ال�شوبر االأوروبية وكاأ�س العامل لالأندية.
الدوري  يف  االأول  لقبه  اىل  ري��ال  قاد   ،2017-2016 مو�شم  ويف 
2012، واالحتفاظ بلقب دوري االأبطال، لي�شبح اأول  املحلي منذ 
اأحرز  كما   .1990 ع��ام  االي��ط��ايل  ميالن  منذ  ذل��ك  يحقق  فريق 
تواليا، بفوزه  الثانية  للمرة  االأوروبية  ال�شوبر  الكاأ�س  االأ�شبوع  هذا 
مان�ش�شرت  ليغ”،  “يوروبا  االأوروب����ي  ال���دوري  بطل  على  ال��ث��الث��اء 

يونايتد االنكليزي، بنتيجة 1-2.
اإال ان املدرب الفرن�شي الذي قاد كالعب بالده اىل اإحراز لقب كاأ�س 

العامل 1998، اأقر باأن مهمته �شديدة التطلب.
اأعرف  لكنني  ع��ام��ا،   20 اأو   10 مل��دة  عقدا  توقع  ان  “ميكن  وق��ال 
ان ترحل خالل عام يف  موقعي وم��اذا علي فعله”، م�شيفا ميكنك 

حال عدم تلبية متطلبات النادي امللكي الدائم التعط�س لالألقاب.
اأم��ام بر�شلونة االأح��د على  وحذر زي��دان العبيه من �شعوبة املباراة 

ملعبه، ال�شيما يف ظل حماولة االأخري التاأقلم مع انتقال مهاجمه 
البازيلي نيمار لباري�س �شان جرمان الفرن�شي مقابل 222 مليون 

يورو.
ويحاول النادي الكاتالوين �شم العب يعو�س غياب املهاجم الدويل 
البازيلي، اإال ان حماوالته حتى االآن ال�شتقطاب البازيلي فيليبي 
الفرن�شي عثمان دميبيلي من  اأو  االإنكليزي،  كوتينيو من ليفربول 

بورو�شيا دورمتوند االملاين، مل يكتب لها النجاح.
واأق���ر زي���دان ب�عدم وج���ود ال��ع��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن يتمتعون 
مبوهبة نيمار اأو قدراته الفردية، اإال انه اعتب ان غيابه لن مينح 
املو�شم  ا�شبانيا  كاأ�س  بطلب  ح�شاب  على  لريال  اأف�شلية  بال�شرورة 

املا�شي.
وقال “لقد �شهدت ت�شكيلتهم بع�س التغيريات، اإال ان بر�شلونة يبقى 

بر�شلونة. نعرف كيف يلعبون وطريقتهم يف اللعب لن تتغري«.
ميكنهم  اآخ��ري��ن  العبون  ثمة  لكن  نيمار  تعوي�س  ميكن  ال  اأ���ش��اف 
اأداء جيد. �شنكون خمطئني اذا افرت�شنا ان االأمور �شتكون  تقدمي 

اأ�شهل غدا.
وتقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو ال�شاعة 20،00 بتوقيت 
�شانتياغو  ملعبه  على  ري��ال  ي�شت�شيف  ان  على  االأح���د،  غرينيت�س 

برنابيو مباراة االإياب االأربعاء املقبل .

زي���دان �شعي����د يف ري�����ال م�����دري���د 

الفجر الريا�ضي
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جمتمع االمارات

فتح باب التقدم جلوائز جمعية ال�شرق 
الأو�شط للعالقات العامة للعام التا�شع

ور�ض عمل  لالأطفال حول مبادرة التمكني املايل "احلم, خطط, حقق"

مركز �شحارى يعلن عن الفائزة املحظوظة باجلائزة 
الكربى - "مر�شيد�ض  - بنز S 500 كابريوليه" -

الأطفال يعي�شون مغامرات �شيقة يف قرية القرا�شنة يف واجهة املجاز املائية

باحثون بجامعة نيويورك اأبوظبي يكت�شفون قدرة 
ال�شعاب املرجانية على مواجهة التغيريات املناخية

اأع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��رق االأو����ش���ط ل��ل��ع��الق��ات العامة 
للمهنيني  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال����رائ����دة  اجل��م��ع��ي��ة  )م����ي����با(، 
ومقرها  واالت�شال  العامة  العالقات  بقطاع  العاملني 
التقدم  ب��اب  فتح  عن  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
يف  العامة  للعالقات  االأو���ش��ط  ال�شرق  جمعية  جل��وائ��ز 
ع��ام��ه��ا ال��ت��ا���ش��ع، وال��ت��ي ت��ع��د م��ن اجل��وائ��ز التقديرية 
املتميزة  العامة  وال��ع��الق��ات  االت�شال  حلمالت  االأب���رز 
 12 حتى  الطلبات  تلقي  وي�شتمر  امل��ج��االت،  ك��اف��ة  يف 
فئات  العام  ه��ذا  اجلمعية  وا�شتحدثت  املقبل.   اكتوبر 

 20 اإىل  اإجمايل اجلوائز  جديدة من اجلائزة لريتفع 
جائزة تتناف�س عليها �شركات واأق�شام العالقات العامة، 
ملواجهة  حملة  اأف�شل  جائزة  اجلديدة  الفئات  وت�شمل 
االأزم�����ات وج���ائ���زة اأف�����ش��ل ت��ع��اون م��ع م���وؤث���ري و�شائل 
التوا�شل االجتماعي، باالإ�شافة اإىل ذلك، تقدم جمعية 
ال�شرق االأو�شط للعالقات العامة فئات خا�شة هذا العام 
يف  خا�س  ب�شكل  االإقليمية،  العامة  العالقات  حلمالت 
وم�شر  والبحرين  والكويت  ال�شعودية  العربية  اململكة 

واالأردن ولبنان.

ا�شت�شافت وزارة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، وبالتعاون مع موؤ�ش�شة متاليف اخلريية، ور�س 
التمكني  تدور حول  ال�شغار،  واالأطفال  لالأمهات  عمل 
"احلم، خطط، حقق"  امل��ايل، وذل��ك من خالل مبادرة 
التي اأتاحت لالأمهات واالأطفال فر�شة تعلم ممار�شات 
وم���ه���ارات اإي��ج��اب��ي��ة ت�����ش�����اع��د ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط وو�شع 
املنا�ش�بة  بالطريقة  املتاحة  امل��وارد  وا�شتخدام  االأه��داف 
وع��ل��ى ال��وج��ه ال�شحيح.  وق��د ُع��ق��دت ه��ذه ال��ور���س يف 
وزارة  م��راك��ز  يف  اخليمة  وراأ�����س  وع��ج��م��ان  القيوين  اأم 
ا و200 طفل  تنمية املجتمع. وح�شر اأكر من 60 اأمًّ
اخلريية.  متاليف  موؤ�ش�شة  تدعمها  التي  العمل  ور�س 
كما عملت ور�س العمل على م�شاعدة االأطفال ال�شغار 
وال�شلوكيات  امل��ه��ارات  اكت�شاب  على  اأم��وره��م  واأول���ي���اء 
فعالة  اإ�شرتاتيجيات  تنفيذ  خالل  من  ال�شليمة  املالية 
ممتعة  بطريقة  والتبع،  وامل�شاركة  واالدخ��ار  لالإنفاق 
كجزء  �شليمة  تعليمية  م����واد  وب��ا���ش�����ت��خ��دام  وم�����ش��وق��ة 
�ش�خ�شيات  وق��ام��ت  �ش�م�ش�م".   ي��ا  "افتح  �ش�يا�ش�ة  م��ن 
ومل�شون،  ون��ع��م��ان،  و�شم�س،  وك��ع��ك��ي،  اإمل���و،  ال��بن��ام��ج، 
وغرغور، مب�ش�اعدة االأطفال بالتعرف على طرق توفري 
وبنف�س  تطلعاتهم،  لتحقيق  وا�ش�تخدامها  االأم����وال، 

الوقت م�ش�اعدة االآخرين ورعايتهم. 

اأعلن مركز �شحارى، وجهة التجزئة والرتفيه و تناول 
الطعام الرائدة يف ال�شارقة، عن اأول فائزة حمظوظة يف 
بال�شعادة كما مل  بعام مليء  "انعم  الرتويجية  احلملة 
ت�شهده من قبل" البالغة مدتها ثالثة اأ�شهر، حيث بداأت 
يف رم�شان املا�شي، وت�شتمر حتى 10 �شبتمب. وحالف 
احلظ املت�شوقة ال�شورية عتاب خليل لتفوز بواحدة من 
�شيارتي "مر�شيد�س - بنز S 500 كابريوليه" اللتني 
تعليقها  معر�س  ويف  احلملة.  خ��الل  تقدميهما  �شيتم 
على فوزها املفاجئ بهذه اجلائزة املرموقة، قالت عتاب 
خليل: اأ�شعر بفرحة غامرة لفوزي ب�شيارة "مر�شيد�س 
واأعرب عن امتناين الكبري  - بنز  S 500كابريوليه". 
ملركز �شحارى ملنح فر�شة الفوز بهذه اجلائزة املذهلة 
اجلميع  اأ���ش��ج��ع  اأن  واأود  االآخ���ري���ن.  وللمت�شوقني  يل 

يقيمها  التي  الرائعة  ال�شحوبات  هذه  يف  امل�شاركة  على 
اأم���ام كافة  ب��اب احل��ظ مفتوًحا  ي���زال  امل��رك��ز، حيث ال 
مع  بال�شراكة  احلملة  اأطلق  قد  املركز  وك��ان  العمالء. 
ال�شهر  خالل  لعمالئه  ال�شعادة  حتقيق  بهدف  ماتالن 
الف�شيل واالأ�شهر التالية، لدعم روؤية االإمارات العربية 
املتحدة وجعلها اأ�شعد دولة يف العامل. ومن خالل اإنفاق 
200 درهم يف مركز �شحارى، ميكن للعمالء الدخول 
من  ال�شيارتني  ه��ات��ني  م��ن  ب��واح��دة  للفوز  ال�شحب  يف 
موديل مر�شيد�س - بنز  S 500كابريوليه، اأو تغطية 
املنزل،  اإي��ج��ار  ذل��ك  ك��ام��ل، مب��ا يف  لعام  املعي�شة  نفقات 
والر�شوم املدر�شية لالأطفال، وق�شائم الت�شوق، وفواتري 
اخلدمات العامة مثل الكهرباء واملاء، وبطاقات �شالك، 

واالت�شاالت والبرتول.

اأب���رز الوجهات  اإح���دى  تختتم واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة، 
ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  وال�شياحية  والرتفيهية  العائلية 
الرتفيهي  ال��بن��ام��ج  م��ن فعاليات  االأخ���ري  االأ���ش��ب��وع 
حديقتها  يف  ُتقام  التي  القرا�شنة"،  "قرية  ال�شيفي 

املائية امل�شغرة "�شبال�س بارك".
البنامج  م��ن  االأخ����ري  االأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  وت�شتمل 
الرتفيهي ال�شيفي على حزمة متنوعة من االأن�شطة 
لال�شتمتاع  فر�شة  لالأطفال  تتيح  التي  والفعاليات 
املائية،  الرتفيهية  واالأن�شطة  االأل��ع��اب  من  بالعديد 
حروب  " اأه��م��ه��ا  القرا�شنة  " ق��ري��ة  ب��رن��ام��ج  �شمن 
الكنز،  عن  والبحث  املائية،  والر�شا�شات  القرا�شنة، 
للقبطان  ال�شامتة  والعرو�س  العمالقة،  والفقاعات 

جاك �شبارو، جنم فيلم "قرا�شنة الكاريبي".
امل�����زروع�����ي، مدير  ت���ق���دم حم��م��د  ال�������ش���دد  ويف ه����ذا 
واالآباء  االأطفال  بال�شكر جلميع  املائية  املجاز  واجهة 
اأن�شطة البنامج م�شرياً  واالأمهات الذين �شاركوا يف 
على  �شاعدا  االأط��ف��ال  ورغ��ب��ة  االأ���ش��ر  حما�س  اأن  اإىل 

اإجناح البنامج وحقق املتعة املرجوة منه .

الأكر  ت�����قدمي����ها  ع�������ن  �ش�������يتي  ف�������شتيفال  دبي  اأعل������نت   
�ش����من  امل�ش�����اركني  للمت�������شوقني  جائ������زة  األ������ف   21 من 
ا�شم  حتمل  التي  ب��امل��رح  املليئة  االف��رتا���ش��ي  ال��واق��ع  حملة 

ق. ’ت�شورّ
ال��دورة االأك��ر جناحاً حتى االآن من   العب. اربح‘، خالل 

مفاجاآت �شيف دبي. ويح�شل املت�شوقون ممن ينفقون اأكر 
من 250 درهم اإماراتي على فر�شة فريدة لثقب بالونات 

افرتا�شية من اأجل الفوز بجائزة فورية!.
جوائز  بتقدمي  الرائدة  والرتفيه  الت�شوق  وجهة  وت�شتمر 
’دبي  ح��ي��ث خ�ش�شت  اأغ�����ش��ط�����س،   12 ي���وم  ل��غ��اي��ة  ف��وري��ة 

ف�شتيفال �شيتي‘ جمموعة كبرية من اجلوائز التي تنتظر 
الفوز بها بقيمة اأكر من 100 األف درهم اإماراتي ؛ مبا 
واإي�س  وايكيا  و�شبن�شر  مارك�س  م��ن  ه��داي��ا  ق�شائم  ي�شمل 
وجوالت  ال�شينما  ت��ذاك��ر  ج��ان��ب  اإىل  ك��اف��ي��ه،  روك  وه����ارد 
جمانية يف فابي الند وغريها الكثري من املفاجاآت والهدايا 

ترقية هيثم عزيز ملن�شب مدير 
عام منتجع كورال بيت�ض ال�شارقة

القاب�شة ترقية هيثم عزيز ملن�شب  ال�شيافة  – اإدارة  اأت�س  اأم  اأت�س  اأعلنت 
عام  املجموعة  اإىل  عزيز  ان�شم  ال�شارقة.  بيت�س  ك��ورال  منتجع  عام  مدير 
اأن  قبل  ق�شر عجمان  باهي  فندق  التنفيذي يف  للمدير  م�شاعدا   2014
تتم ترقيته اإىل من�شب مدير فندق يف منتجع كورال بيت�س ال�شارقة عام 

.2015
فريغال  ق�����ال  ال����ن����ب����اأ،  اإع��������الن  ويف 
التنفيذي  العمليات  رئي�س  بور�شيل، 
ال�شيافة  اإدارة   – اأت�����س  اأم  اأت�����س  يف 
عظيم  مك�شب  ع��زي��ز  اإن  ال��ق��اب�����ش��ة، 
هائال  جن��اح��ا  ح��ق��ق  ل��ق��د  ل�شركتنا. 
يف م��ه��م��ت��ه ل��و���ش��ع م��ن��ت��ج��ع ك����ورال 
كرائد  م��ك��ان��ت��ه  ال�����ش��ارق��ة يف  ب��ي��ت�����س 
املناف�شة  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�شوق  يف 
ال�شعبة.  ال�����ش��وق  وظ����روف  ال��ق��وي��ة 
من�شبه  ذروة  اأن  يف  �شك  هناك  لي�س 
كانت يف تر�شيخ مكانة منتجع كورال 

بيت�س ال�شارقة باعتباره الفندق املف�شل بني عمالئنا. منتجع كورال بيت�س 
ال�شارقة فندق ا�شتثنائي، يتناف�س على اأعلى م�شتوى واإين على ثقة من اأنه 
املرحلة  النجاح يف هذه  له  اأمتنى  يوا�شل متيزه.  �شوف  قيادة عزيز  حتت 

اجلديدة واملثرية من م�شريته املهنية.
بخبة  ويتمتع  بالقاهرة  ح��ل��وان  جامعة  م��ن  حقوق  �شهادة  عزيز  يحمل 
فنادق  اإىل  ان�شم  ال�شيافة.  �شناعة  يف  عاما  ع�شر  �شبعة  على  تزيد  هائلة 
ومنتجعات �شتاروود عام 2003 حيث اأم�شى اأكر من ع�شر �شنوات ي�شق 

طريقه منطلقا مع العالمات التجارية املختلفة يف املجموعة.

نيويورك  جامعة  يف  علماء  ك�شف 
اأبحاث احلياة  اأبوظبي من خالل 
ال��ب��ح��ري��ة يف اجل��ام��ع��ة ع��ن نتائج 
اإىل قدرة   مثرية لالهتمام، ت�شري 
التكيف  ع��ل��ى  امل��رج��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��اب 
م���ع ارت����ف����اع م�����ش��ت��وي��ات احل�����رارة 
ومواجهة التغيريات املناخية على 

م�شتوى العامل. 
وي��ع��درّ ارت��ف��اع درج���ات ح���رارة مياه 
الرئي�شي للظاهرة  ال�شبب  البحار 
ال�شعاب  بابي�شا�س  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املرجانية 
ف��م��ع ازدي������اد درج����ة ح�����رارة امل����اء، 
ت��ط��رد ال�����ش��ع��اب ال��ط��ح��ال��ب التي 
الذي  االأم���ر  اأن�شجتها،  يف  تعي�س 
للون  امل���رج���ان  حت���ول  اإىل  ي�����وؤدي 
العديد  ���ش��ه��دت  وق����د  االأب���ي�������س. 
م����ن امل���ن���اط���ق يف ال����ع����امل ح����االت 
مماثلة وع��ل��ى ام��ت��داد وا���ش��ع، مبا 
العظيم يف  امل��رج��اين  ��د  احل��يرّ فيها 
��ل كارثة  اأ���ش��رتال��ي��ا، وه���و م��ا مي��ثرّ
اخلباء  ويخ�شى  حقيقية،  بيئية 
املرجانية  ال�����ش��ع��ب  ت��ت��ع��ر���س  اأن 

ال�شنوات  االأ���ش��رار يف  للمزيد من 
املقبلة.  

باحثو  ي��ت��و���ش��ل  اأن  ���ح  امل���رجرّ وم���ن 
جامعة نيويورك اأبوظبي اإىل روؤية 
هذا  مواجهة  على  ت�شاعد  جديدة 
التحدي العاملي، وذلك ا�شتناداً اإىل 
الدرا�شات واالأبحاث التي يجرونها 
على ال�شعاب املرجانية املوجودة يف 
م��ي��اه اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث قام 

فريق من الباحثني بفح�س دقيق 
جل��ي��ن��ات ال�����ش��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة على 
فهٍم  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وا���ش��ع  ن��ط��اق 
��ف ه���ذه ال�����ش��ع��اب مع  ���ش��ام��ل ل��ت��ك��يرّ
ت�شل  التي  البحر  ح���رارة  درج���ات 
اأعلى يف  اأو  درج��ة مئوية   36 اإىل 
اخلليج العربي، مما يجعلها اأكر 
�شعاٍب  اأي  م��ن  ل��ل��ح��رارة  م��ق��اوم��ًة 

مرجانية اأخرى على الكوكب. 

الر�شاعة  اأ�شدقاء  جمعية  اختتمت 
الطبيعية يف املجل�س االأعلى ل�شوؤون 
اأ�شبوع  فعاليات  بال�شارقة،  االأ���ش��رة 
الر�شاعة الطبيعية العاملي2017 ، 
وال�شابع من  االأول  اأقيمت بني  التي 
تنظيم  وت�شمنت  اجلاري،  اأغ�شط�س 
التثقيفية،  املحا�شرات  من  العديد 
واال�شت�شارات  التوعوية،  وامل��ب��ادرات 
م�شابقة  ن�شر  جانب  اإىل  ال�شحية، 
االإجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
وتقدمي هدايا، والتي ا�شتفادت منها 
ال�شيدات،  م���ن   1000 م���ن  اأك����ر 
العامالت،  واالأم����ه����ات  واحل����وام����ل، 
على  امل��ق��ب��الت  الفتيات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

الزواج. 
للفعالية  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  وت�شمن 
ت���ن���ظ���ي���م حم����ا�����ش����رة ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة يف 
بال�شارقة،  اجل���ام���ع���ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
العجرم،  �شند�س  الدكتورة  قدمتها 

وامل�شت�شارة  االأط����ف����ال  اأخ�����ش��ائ��ي��ة 
الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة  يف  ال���دول���ي���ة 
ومتطوعة يف اجلمعية، حتت عنوان 

�شعيدة  عاملة  اأم���اً  تكونني  "كيف 
عن  خاللها  وحتدثت  ومر�شعة؟"، 
م�����ش��ار احل��ل��ي��ب ال�����ش��ن��اع��ي ال���ذي 

الطفل  م��ن��اع��ة  ���ش��ع��ف  يف  ي��ت�����ش��ب��ب 
باالأمرا�س،  اإ�شابته  احتمال  وزي��ادة 
باحلب  لل�شعور  افتقاره  اإىل  اإ�شافة 

واحل��ن��ان، وع��رف��ت االأم��ه��ات بكيفية 
�شليمة  ب��ط��ري��ق��ة  احل���ل���ي���ب  ���ش��ف��ط 
و�شحيحة، وتخزينه بطرق منا�شبة 

ودرجة حرارة حمددة. 
العزيز  عبد  خولة  وقالت  املهند�شة 
اأ�شدقاء  جمعية  رئ��ي�����س  ال��ن��وم��ان، 
فعالية  ت��ع��د  الطبيعية:  ال��ر���ش��اع��ة 
العاملي  الطبيعية  الر�شاعة  اأ�شبوع 
التي  ال�شنوية  الفعاليات  اأب���رز  م��ن 
يف  تنفيذها  على  اجلمعية  حت��ر���س 
اإطار توجيهات قرينة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  اإم��ارة  حاكم 
جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل�����ش��وؤون االأ����ش���رة ، 
ال�شحية  احل���ي���اة  ل��ن��م��ط  ال���داع���م���ة 
وتعتب  واأم����ه����ات����ه����م،  ل����الأط����ف����ال 
االأ�ش�س  اأح���د  الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة 
ال��ت��ي مي��ك��ن ات��ب��اع��ه��ا ل��ل��و���ش��ول اإىل 

ذلك.

جمعية اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية تنجح يف توعية 1000 �شيدة وفتاة باأهمية حليب الأم

ديزاين" تفتتح  "كيكريلند 
اأول متجٍر لها يف "دبي مول"

كيكرالند ديزاين اإنك، العالمة التجارية الرائدة يف ابتكار املنتجات العملية 
والعالية اجلودة، اأعلنت عن افتتاح اأول متجٍر لها يف "دبي مول"، يف الثالث 
 4 اأغ�شط�س اجلاري، واأقامت للمنا�شبة حفاًل  امتد من ال�شاعة  من �شهر 
حتى ال�شاعة 7 م�شاًء، يف متجرها اجلديد الواقع و�شط اأحد اأكب املراكز 
التجارية يف العامل- "دبي مول"- حيث ا�شتقبلت الزوار واملت�شوقني الذين 

ح�شلوا على عدٍد غري حمدود من الهدايا املبتكرة والفريدة واملرحة.
ها مدينة نيوورك، تعمل بال�شراكة مع اأكر  هذه العالمة التجارية، ومقررّ
اأنحاء  خمتلف  من  امل�شهورين  املحرتفني  من  وحرفياً  م�شمماً   40 من 
مة  العامل، مبن فيهم فريق امل�شممني لديها، البتكار منتجاٍت واأدوات م�شمرّ
، وكفيلٍة بر�شم ابت�شامة الر�شا على وجه من ي�شرتي قطعًة مميزة  برقيرّ
اأفكاره تنطلق يف رحاب  اأو يبحث عن هديٍة قيرّمة وفريدة، كما جتعل  له، 

اجلمال. 

اأ�ش��بوع اإ�ش��ايف م��ن ال��جوائز ال��فوري�ة
 يف دب��ي ف�ش�تيفال �ش�يتي 



    
ع�شكري برتبة مت�شول

“ت�شدقوا علينا يا فاعلي اخلري..”، هكذا اأ�شبحت حال ع�شكري 
ميني، يف ظل احلرب الطاحنة التي ت�شهدها البالد، على خلفية 
�شالح  اهلل  عبد  علي  وحليفهم،  احلوثيون  نفذه  ال��ذي  االنقالب 

�شد ال�شلطات ال�شرعية يف اليمن.
به  جت��ود  م��ا  ي�شتدر  مت�شول  اإىل  حت��ول  ال��ذي  اليمني  الع�شكري 
اأيادي فاعلي اخلري، ظهر يف مقطع فيديو تداوله ن�شطاء مينيون، 
احلرب  ظ��ل  يف  ال��ب��الد  اإليها  و�شلت  التي  امل��زري��ة  للحالة  كتنبيه 

وا�شتمرار االنقالب.
املارة  اإىل  يتو�شل  الر�شمية،  ببزته  وهو  الع�شكري  املقطع  ويظهر 
من اأجل م�شاعدته، يف ظروف احلياة ال�شعبة، التي يواجهها مع 
غالبية اأبناء بلده، بعد عام من قطع مرتباتهم، خا�شة يف مناطق 

�شيطرة احلوثيني.
ان��ق��ط��اع م��رت��ب��ات اجلي�س واالأم����ن وامل��وظ��ف��ني يف مناطق  وي��اأت��ي 
من  ال��ري��االت  م��ل��ي��ارات  املتمردين  نهب  رغ��م  احلوثيني  �شيطرة 

البنك املركزي اليمني، يف �شنعاء.

واعد 6 ن�شاء.. فوقع يف �شر اأعماله
نف�س  ن�شاء يف   6 واع��د  اأن  بعد  اأعماله،  �شر  اأمريكي يف  �شاب  وق��ع 
وتكبيده  ممتعة،  �شهرة  ق�شاء  على  واتفقن  الليلة،  وبنف�س  املكان 
اأحد املطاعم يف  اإىل  ثمن الفاتورة. وكانت ليزيت بيالنت و�شلت 
االأمريكية وا�شنطن، للقاء �شاب عب موعد مرتب من  العا�شمة 
قبل �شديقاتها، لكنها اكت�شفت اأنها لي�شت الوحيدة التي كانت على 

و�شك اأن تقابل ال�شاب يف تلك الليلة.
وما هي اإال حلظات، حتى و�شلت فتاة اأخرى اإىل املكان، قبل نحو 
45 دقيقة، من موعدها املحدد للقاء ال�شاب، وبينما كانت ليزيت 
تتبادل اأطراف احلديث مع الفتاة، فوجئت بامراأة ثالثة ت�شل اإىل 
ميل  ديلي  �شحيفة  ذك��رت  ما  بح�شب  ال�شاب،  نف�س  للقاء  امل��ك��ان، 
على  ال�شاب  م��ن  االنتقام  ال��ث��الث  الفتيات  وق���ررت  البيطانية. 
وق�شاء  وال�شراب  الطعام  لتناول  واخل���روج  اخلا�شة،  طريقتهن 

�شهرة ممتعة يف مكان اآخر، وترك فاتورة املطعم لل�شاب املخادع.
اإال اأن االأم��ور مل تتوقف عند هذا احل��د، فلم مي�س وقت طويل، 
اإىل  و�شلت  راب��ع��ة  ام���راأة  اأن  ليخبهن  ال��ن��ادل،  بهن  ات�شل  حتى 
املطعم للقاء نف�س ال�شاب، وعادت الفتيات الثالث على الفور اإىل 
املطعم الإنقاذ زميلتهن الرابعة، لكن املفاجاأة عندما و�شلت امراأة 

خام�شة و�شاد�شة لنف�س الهدف.
وبعد اكتمال العدد، خرجت الفتيات ال�شت لق�شاء �شهرة ممتعة، 
مع  �شورها  ليزيت  و�شاركت  خدعهن،  ال��ذي  ال�شاب  من  انتقاماً 
امل�شاركة  واإعادة  باآالف االإعجابات  �شديقاتها اجلديدات، لتحظى 

على مواقع التوا�شل االجتماعي.

مقهى يفر�ض ر�شوما اإ�شافية على الرجال 
"هاند�شم هري" يف �شاحية برون�شويك يف ملبورن  فر�س مقهى 
باأ�شرتاليا ر�شوما اإ�شافية بقيمة 18 يف املئة على زبائنه من الذكور 

وقال اإن هذه ال�شريبة م�شاوية للفجوة يف االأجور بني اجلن�شني.
اجلن�س" وهي  اأ�شا�س  على  "ر�شوم  ا�شم  الر�شوم  على هذه  واأطلق 
اإىل جمعية خريية  اأم����وال  م��ن  ت���دره  م��ا  ت��ق��دمي  وي��ت��م  اختيارية 

ن�شائية لذلك مل يرف�س اأي زبون من الرجال دفعها حتى االآن.
قوة  يف  اجلن�شني  بني  للم�شاواة  احلكومية  الوكالة  موقع  ويقول 
البالد  يف  اجلن�شني  بني  االأج��ور  يف  الفجوة  اإن  با�شرتاليا  العمل 
تراوحت بني 15 يف املائة و 19 يف املائة خالل العقدين املا�شيني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقيم لنف�شها حفل زفاف دون عري�ض
لت يف �شوارع مدينة  حالة من اجلدل اأثارتها فتاة م�شرية تبلغ من العمر 27 عاًما عندما ارتدت ف�شتان عرو�س وجتورّ

االإ�شماعيلية بالف�شتان االأبي�س دون عري�س، فيما ُعرف عب مواقع التوا�شل االجتماعي ب�العرو�س ال�شنجل.
اإ�شراء الهجان اأو العرو�س ال�شنجل كما ي�شميها رواد موقع التوا�شل االجتماعي، حتدثت عن اأ�شباب ارتدائها ف�شتان 
زفاف دون عري�س، وقالت اإنها تعمل مدربة تنمية ب�شرية ومذيعة راديو اإلكرتوين وممثلة م�شرح، الفتة اإىل اأنرّ ما 

دفعها لذلك هو رغبتها يف اأن تدخل البهجة على نف�شها ولي�س لل�شو االإعالمي ح�شبما اأطلق البع�س.
�شعادة  يف  يعي�شون  كيف  االأ�شخا�س  لتعليم  تهدف  جتربتها  اإن  قالت  ميديا،  ال�شو�شيال  حديث  باتت  التي  الفتاة 

وحتقيق اأمنياتهم اأو �شعادتهم طاملا مل يكن خارج اإطار القانون فال �شيء بات م�شتحياًل، على حد قولها.
ا تاًما، ب�شبب العادات والتقاليد، اإال اأنرّ رغبتها  واأ�شارت اإىل اأن والدتها كانت معار�شة ب�شدة للفكرة ورف�شتها رف�شً
القوية واإحلاحها و�شراءها الف�شتان االأبي�س دفع والدتها للموافقة. واأو�شحت اإ�شراء اأن هناك الكثري من ال�شباب 
يتقدمون خلطبتها ولكنها مل تر فيهم فتى اأحالمها، م�شرية اإىل اأنها اأرادت اإي�شال ر�شالة اإىل الفتيات بعدم الزواج 

من اأي �شاب دون وجود املوا�شفات املنا�شبة ولي�س فقط من اأجل الزواج.
واأكدت اأنها مل تتوقع كل هذه ال�شجة واجلدل املثار، م�شرية اإىل اأنها قامت بعمل العديد من االأ�شياء اجليدة مثل 
تكوينها فريق اأ�شبال من �شن 5 �شنوات اإىل 16 �شنة، حتت عنوان �شد فراغهم ويتكون من 26 �شبال ومل جتد من 

يظهرها اإعالميا اأو يتحدث عنها، الفتة اإىل اأنرّها ح�شلت على لقب �شفري التفاوؤل عام 2013.
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بوظة ل تذوب حتى يف ال�شم�ض 
الفراولة،  فاكهة  يف  طبيعياً  مركباً  اكت�شفوا  اأنهم  يابانيون  باحثون  ق��ال 
عند  ي��ذوب حتى  وال  �شاعات،  لعدة  بخوا�شه  االآي�س كرمي يحتفظ  يجعل 

التعر�س لدرجة حرارة مرتفعة.
عن  جاء  االكت�شاف  هذا  اأن  اليابانية"  "كانازاوا  بجامعة  العلماء  واأو�شح 
املهتم   ،Phys.org الثالثاء، موقع  اليوم  ذك��ره،  ال�شدفة، وفق ما  طريق 
باالأخبار العلمية حول العامل. بداية االكت�شاف كانت عندما ُطلب من اأحد 
م�شنعي املعجنات واحللويات اأن ي�شنع مثلجات معينة، من الفراولة التي 
ال تلقى رواجاً يف اليابان، نظراً لتاأثر زراعتها بالهزات االأر�شية والت�شونامي 
لثمار  اخل��ارج��ي  ال�شكل  على  اأث��ر  ما   ،2011 يف  البالد  لها  تعر�شت  التي 

الفراولة، فاأعر�س عدد كبري من امل�شتهلكني عن �شرائها.
وال�شتيعاب حم�شول الفراولة اجته اأ�شحاب حمالت احللويات ال�شتخدامها 
الفراولة  اأن خليط  امل�شنع وجد  لكن �شاحب هذا  واملثلجات،  املعجنات  يف 
يبقى متحجراً وال يذوب، حتى حينما يتم اإدخاله يف �شناعة االآي�س كرمي.

ولفك هذا اللغز، در�س فريق البحث بجامعة كانازاوا، خوا�س هذا اخلليط 
من  امل�شتخل�س  البوليفينول  مركب  اأن  ووج��دوا  الفراولة،  من  امل�شتخرج 

الفراولة كان م�شوؤواًل عن بقاء االآي�س كرمي جامداً لعدة �شاعات.
البوليفينول،  فيه مركب  يتواجد  الذي  االآي�س كرمي  اأن  الباحثون  ووجد 
بهيئته،  يجعله حمتفظاً  م��ا  امل����اء،  ع��ن  ال��زي��ت  ان��ف�����ش��ال  م��ن��ع  ع��ل��ى  يعمل 
28 درجة  درج��ة ح��رارة  اإذا و�شع يف  �شاعات،  لعدة  يبقى جامداً  وبالتايل 
اإن��ت��اج االآي�����س ك��رمي ال��ذي ال ي��ذوب يف مدينة  مئوية ف��اأك��ر. وبالفعل مت 
حتت  يتناولونه  الزبائن  بع�س  وجل�س  اليابان،  مناطق  وبع�س  ك��ان��ازاوا، 

اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة لكنه مل يذب.

يقتل �شقيقته و�شديقها ملعار�شته زواجهما 
اأقدم رجل على قتل �شقيقته والرجل الذي كانت �شتقرتن به يف طريقهما 

اإىل ت�شجيل زواجهما يف حمكمة باك�شتانية، على ما اأعلنت ال�شرطة.
ويندرج احلادث يف اإطار ما يعرف بجرائم "ال�شرف".

وكانت عائلة ال�شابة، البالغة 22 عاما، عار�شت هذا الزواج ما اأدى قبل اأيام 
اإىل فرار احلبيبني اإىل و�شط باك�شتان لعقد قرانهما، على ما اأفاد م�شوؤول. 
ال�شقيق تلقى معلومات  اأن  املحلية  ال�شرطة  امل�شوؤول يف  واأو�شح راو طارق 
مبجيئهما اإىل املحكمة فانتظرهما اأمامها واأطلق النار عليهما. وقد �شلم 

نف�شه اإىل ال�شرطة.
وقتلت ال�شابة يف املكان فيما تويف زوجها متاأثرا بجروحه يف امل�شت�شفى، على 
اأ�شيب يف احلادث  ا�شفق غوجار. وقد  ال�شرطة  امل�شوؤول الكبري يف  ما قال 
بحجة  لهن  اأق���ارب  �شحية  �شنويا  الن�شاء  مئات  اأي�شا.  ال��زوج��ني  حمامي 

غ�شل �شرف العائلة يف هذا البلد املحافظ جدا.

ورق تواليت 
بتغريدات ترامب 

الرئي�س  ت����غ����ري����دات  اأن  ي����ب����دو 
املثرية  ترامب،  دونالد  االأمريكي، 
م����ادة  اإىل  ق����د حت����ول����ت  ل���ل���ج���دل 
ا�شتغلت  حيث  مربحة،  ت�شويقية 
اإحدى ال�شركات ذلك، ومتكنت من 
حتقيق اأرباح كبرية، من خالل بيع 
ورق تواليت مدون عليه عدد كبري 

من التغريدات.
ونفدت كامل الكمية التي عر�شت 
تواليت  ورق  م���ن  اأم��������ازون  ع��ل��ى 
ت�����رام�����ب، وذل������ك بعد  ت����غ����ري����دات 
"تويلت  ت��دع��ى  ���ش��رك��ة  ب�����داأت  اأن 
عليه  تواليت  ورق  ببيع  تويت�س" 
تغريدات ترامب، مقابل 12 دوالراً 
للرول الواحد، بح�شب موقع اإليت 

ديلي.
اأن  اإىل  اإعالمية،  تقارير  واأ���ش��ارت 
تواليت تغريدات ترامب كان  ورق 
 4 ي��وم  اأم���ازون حتى  على  متوفراً 
اأغ�����ش��ط�����س اجل�����اري، ل��ك��ن مل يعد 
اأي منها متوفراً اعتباراً من �شباح 
اأغ�شط�س،   7 ال�شبت املا�شي، ويوم 
تواليت  ورق  اأم����������ازون  و����ش���ع���ت 
الب�شائع  �شمن  ترامب،  تغريدات 
ال��وق��ت احلايل،  امل��ت��وف��رة يف  غ��ري 
�شتعيد  ك��ان��ت  اإن  حت����دد  اأن  دون 

طرحها للبيع من جديد.
واأ�شارت �شحيفة ديلي نيوز اإىل اأن 
ورق تواليت تغريدات ترامب لي�س 
االأول من نوعه، حيث �شبق وطرح 
الرئي�س  �شورة  عليه  تواليت  ورق 
اأوباما،  ب���اراك  ال�شابق  االأم��ري��ك��ي 
النجاح. كما  نف�س  لكنه مل يحقق 
تزال  ال  ال�شركات،  من  العديد  اأن 
�شورة  ع��ل��ي��ه  ت��وال��ي��ت  ورق  ت��ب��ي��ع 

ترامب.

اإنقاذ خمرتع بعد 
غرق غوا�شته 

خمرتعا  البحرية  القوات  اأنقذت 
ك����وج جنوبي  خ��ل��ي��ج  دمن���ارك���ي���ا يف 
غوا�شته  غ����رق  ب��ع��د  ك��وب��ن��ه��اج��ن 
اأك��ب الغوا�شات  وه��ي واح���دة م��ن 

اخلا�شة يف العامل. 
دمناركي  ع�شكري  متحدث  وق���ال 
م���اد����ش���ني مت  ب��ي��رت  اإن  ل����روي����رتز 
التقاطه من املياه ونقل ب�شكل اآمن 
اإىل ال�شاطئ بينما غرقت الغوا�شة 

البالغ طولها 17 مرتا. 
وقال املتحدث اإن �شحفية �شويدية 
وقت  يف  الغوا�شة  منت  على  كانت 
اإنها  ق�����ال  م���اد����ش���ني  ل���ك���ن  ����ش���اب���ق 
غادرت الغوا�شة يف كوبنهاجن ليل 

اخلمي�س املا�شي. 
باأنه كان  اأخبنا  املتحدث  واأ�شاف 
بالغوا�شة...  ال��وح��ي��د  ال�شخ�س 

واأوقفنا البحث .

يخاطر بحياة طفله ليكت�شب �شهرة   
تقوم ال�شرطة الرو�شية بالبحث عن رجل قام بتعري�س 
حياة طفله للخطر ليكت�شب �شهرة على االإنرتنت، حيث 
الر�شيع  خا�س عدة مغامرات خطرية م�شتخدماً طفله 
فيها.  وظهر الرجل يف مقطع فيديو جديد وهو مي�شك 
ويقود  واح��دة  بيد  �شيارته  نافذة  خ��ارج  الر�شيع  بطفله 
اأظهرت  كما  االأخ����رى.  باليد  جنونية  ب�شرعة  ال�شيارة 
بناء مرتفع  الرجل وهو يقف على حافة  اأخ��رى،  �شورة 

ومي�شك طفله راأ�شاً على عقب بيد واحدة.
اأخرى �شوهد الرجل وهو يتم�شى على حافة  ويف �شورة 
معدات  اأي  دون  املرتفعة  الطوابق  اأح��د  يف  �شيقة  �شرفة 

لل�شالمة. 
ومت التعرف على هوية الرجل حيث علمت ال�شرطة باأن 

ا�شمه رومان اآر، وهو من زيلينو غور�شك، �شيبرييا. 
وتقوم ال�شرطة الرو�شية بدرا�شة ال�شور ومقاطع الفيديو 
القب�س على  واإلقاء  املعلومات  املزيد من  للح�شول على 

الرجل املتهور. 
ومل تكن ردود االأفعال على مواقع التوا�شل االجتماعي 
ل�شالح الرجل الذي لقي انتقادات على نطاق وا�شع من 
املهوو�س، بح�شب  باالأحمق  البع�س  نعته  املتابعني، حيث 

ما ورد يف �شحيفة مريور البيطانية. 

راعي بقر يقتحم مطعمًا بح�شانه 
البقر باقتحام  الهوية، يرتدي زي رعاة  قام رجل جمهول 
االأمريكية  تك�شا�س  ب��والي��ة  فيكتوريا  منطقة  يف  مطعم 
ال�شبت الفائت، على منت ح�شانه وبداأ بالرق�س على  ليل 
ن��اف��ارو، املوظفة يف مطعم  ط��اوالت املطعم.  وقالت م��اري 
املطعم على منت  يدخل  بالرجل  باأنها فوجئت  واتابريغر 
ح�شانه ويبداأ بالتنقل من طاولة اإىل اأخرى موؤدياً رق�شات 
مرحة.  واأظهر مقطع فيديو ن�شر على العديد من مواقع 
التوا�شل االجتماعي، الرجل وهو يرق�س مبرح ويقفز من 
املطعم.   وموظفي  زب��ائ��ن  ده�شة  و�شط  اأخ���رى  اإىل  ط��اول��ة 
ويظهر اأحد املوظفني وهو يطلب من الرجل مغادرة املطعم 
على الفور، حيث امتثل الرجل لطلب املوظف وان�شحب من 
املكان دون اأي مقاومة تذكر.  وبح�شب التقارير، فاإن اأحداً 
مل ي�شب باأي اأذى يف احلادث الغريب، واأن اإدارة املطعم مل 
تبلغ ال�شرطة عن الرجل، واعتبت ما حدث حادثاً عر�شياً، 

بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

تتخرج من اجلامعة يف �شن الت�شعني
�شخ�س  اأك��ب  ع��ام��اً   91 العمر  م��ن  تبلغ  �شيدة  اأ�شبحت 
االأربعاء،  ال��ي��وم  ت��اي��الن��د،  يف  اجل��ام��ع��ة  م��ن  يتخرج  �شناً 
ح��ي��ث ت�����ش��ل��م��ت درج�����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س م���ن امل���ل���ك ماها 
ب�شحبة  جيناكول  كيملون  و�شافرت  فاجريالوجنكورن. 
اإقليم فاياو  700 كيلومرت من  اأكر من  اأ�شرتها مل�شافة 
ب�شمال البالد اإىل جامعة �شوكوثاي ثاماثريات املفتوحة، 
ب��ال��ق��رب م��ن ب��ان��ك��وك، لت�شلم درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
ا�س  بي  بي  ملحطة  كيملون  وقالت  الب�شرية.  البيئة  علم 
اأكمل  اأن  دائماً  كان حلمي  لقد  التلفزيونية  التايالندية 
ولكن مل  الثانوية،  درا�شتها  اأنهت  اأنها  درا�شتي، م�شيفة 
يكن  مل  الأن��ه  الوقت  ذل��ك  يف  تعليمها  ا�شتكمال  ت�شتطع 

با�شتطاعة اأ�شرتها حتمل تكاليف الدرا�شة. فيلة �صوماتر�ن ت�صتعد لتناول �لطعام خالل �حتفال باليوم �لعاملي للفيلة يف حديقة حيو�ن بايل باأندوني�صيا. )� ف ب(

فيل يت�شبب يف 
�شقوط 15 قتيال 
نفق فيل بعد اأن اأطلقت ال�شلطات 
الهندية الر�شا�س عليه اإثر جهود 
ع�شرات  مب�شاركة  ل�شيده  مكثفة 
والرماة  ال��غ��اب��ات  م�����ش��وؤويل  م���ن 
�شقوط  ت�����ش��ب��ب يف  ب��ع��دم��ا  امل���ه���رة 
نحو 15 قتيال يف واليتي جاركاند 

وبيهار ب�شرق البالد.
وقال ن. ك. �شينغ م�شوؤول الغابات 
يف والية جاركاند اإن فريقا ت�شكل 
ل�����ش��ي��د ال��ف��ي��ل، ال����ذي ي��ع��ت��ق��د اأن 
اأن  20 و25 عاما، بعد  عمره بني 
منذ  ال��والي��ة  يف  �شخ�شا   11 قتل 
اأ���ش��رارا بعدد  اآذار واأحل���ق  م��ار���س 

من املنازل.
واأ�شاف اأن الفيل قتل اأغلب الظن 
بيهار  والي�����ة  يف  اآخ����ري����ن  اأرب����ع����ة 

املجاورة قبل ذلك.
وق��ال �شافات علي خ��ان، وهو اأحد 
مرة  اأول  الفيل  ر�شد  اإن��ه  الرماة، 
�شهما  عليه  واأط��ل��ق  اخلمي�س  ي��وم 
الرقبة  اأ���ش��اب��ه يف  مب���ادة خم���درة 

لكنه مل يوؤثر فيه.
ومتكن الفيل من الفرار لكن خان 

اأطلق النار عليه فاأرداه قتيال.
وقال خان اإن هذا هو الفيل ال�شابع 
الذي يقتله واإنه قتل من قبل 13 
منرا كانت تهدد النا�س يف مناطق 

اأخرى من البالد.
الغابات  بقطاع  م�����ش��وؤول��ون  ون���زع 
ن��اب��ي ال��ف��ي��ل وي��ع��ت��زم��ون دف��ن��ه يف 

الغابة.

هرمون يح�شن الذاكرة والقدرات احلركية 
ح�����ش��ن��ت ح��ق��ن��ة واح�����دة م���ن ج���زء م���ن ه���رم���ون كلوتو، 
ل��دى فئران  املكانية  ال��ذاك��رة  ال��ع��م��ر،  ب��ط��ول  امل��رت��ب��ط 
على  الع�شبية  خالياها  ون�شطت  لديها  العمل  وذاك��رة 
ما اأظ��ه��رت درا���ش��ة واع��دة يف معاجلة اأم��را���س ع�شبية 
االإدراكية  التاأثريات  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف  الب�شر.   لدى 
وامل�شنة،  ال�شابة  الفئران  لدى  �شجلت  التي  االإيجابية، 
العلماء  ق��ال  م��ا  على  اأ�شابيع،  ب�شعة  اأح��ي��ان��ا  ا�شتمرت 

الذين ن�شرت نتائج اأعمالهم يف جملة �شيل ريبورت�س. 
الوظائف  ال��ن��ق�����س يف  اأي�����ش��ا  ال��ه��رم��ون  ه���ذا  وح�����ش��ن 
االإدراكية واحلركية لدى القوار�س الذين يعانون من 

اأمرا�س ع�شبية. 
االأع�شاب  طب  يف  امل�شاعدة  االأ�شتاذة  دوب��ال  دن��ا  وقالت 
االنتكا�شية  واالأم���را����س  ال�شيخوخة  ك��ر���ش��ي  وع��م��ي��دة 
الع�شبية يف جامعة كاليفورنيا يف �شان فران�شي�شكو هذه 
كلوتو  هرمون  من  بجزء  عالجا  اأن  اإىل  ت�شري  النتائج 
ق��د يح�شن وظ��ائ��ف ال��دم��اغ ط���وال احل��ي��اة وق��د ي�شكل 
مثل  اأم��را���س  مل��ح��ارب��ة  ج��دي��دة  عالجية  ا�شرتاتيجية 

الزهامير وباركن�شون. 
واأكدت دوبال مع ت�شيخ ال�شكان، باتت امل�شاكل االإدراكية 

وحمدودية احلركة ت�شكل التحدي الطبي االأكب الذي 
ال يوجد اأي عالج فعال �شده. 

اأم��ر ���ش��روري لتحديد  اإج���راء درا���ش��ات �شريرية  اأن  اإال 
ما  على  وفعاليته  الب�شر  ل��دى  كلوتو  ه��رم��ون  �شالمة 
التقدم  م��ع  ت��رتاج��ع  ال��ك��م��ي��ة  اأن  اإال  ال��ب��اح��ث��ون.  ح���ذر 
الدماغ  و�شيخوخة  امل��زم��ن  النف�شي  وال�شغط  بالعمر 

واالأمرا�س االنتكا�شية الع�شبية.
واأظ��ه��رت درا���ش��ات اأخ���رية اأج��رت��ه��ا دوب���ال اأن تعري�س 
فئران معدلة جينيا مل�شتويات عالية من الكلوتو طوال 
ال��ع��ادي��ة ومينع  االإدراك����ي����ة  وظ��ائ��ف��ه��ا  ح��ي��ات��ه��ا يح�شن 
اخللل يف الدماغ لدى الفئران امل�شابة باملر�س املوازي 

للزهامير لديها.
يعزز  قد  ق�شريا  عالجا  اأن  اجلديدة  الدرا�شة  وتظهر 
�شريعا الوظائف العقلية، على ما اأو�شح العلماء الذين 
ح��ق��ن��وا ال��ف��ئ��ران ب���اأج���زاء م��ن ك��ل��وت��و ت�شبه ت��ل��ك التي 
القوار�س  واأظ��ه��رت  طبيعي.  ب�شكل  اأج�شامها  تنتجها 
ملحوظا  حت�شنا  اأي��ام  اأرب��ع��ة  مل��دة  عوجلت  التي  ال�شابة 
هذه  ا�شتمرت  وق��د  العمل.  وذاك���رة  املكانية  ذاكرتها  يف 

النتائج االإيجابية اأ�شبوعني على االأقل بعد العالج.

حكم ق�شائي بحق تايلور �شويفت
اأ�شدر القا�شي قرار براءة الفنانة االأمريكية تايلور �شويفت بعد ان رفع عليها 
اأن  باأنه خ�شر عمله بعد  املو�شيقي ديفيد مولر دعوى ق�شائية يتهمها  املن�شق 
التي  االإذاعية  املحطة  به يف  بالت�شهري  واتهمها  بها  انه حتر�س  ملديره  ا�شتكت 

يعمل بها.
واأدلت املغنية االأمريكية ب�شهادتها اأمام هيئة حملفني يف املحكمة اجلزائية اأن 

مولر و�شع يده حتت ثوبها قبل اإحدى احلفالت يف �شنة 2013.
غابرييل  م��ول��ر  حم��ام��ي  ي�شتجوبها  ك���ان  بينما  احل��ادث��ة  �شويقت  وو���ش��ف��ت 

مكفارالند فقالت "كان حتما يتح�ش�س.. ولفرتة طويلة.. كان متعمدا".
اأما مولر فقال اإنه رمبا حدث احتكاك دون عمد ب�شويفت ما جعله مي�س ذراعها 

لكنه نفى اأي ت�شرف غري الئق عن عمد.


