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تنفيذا لتوجيهات خليفة وحممد بن زايد 
م�ؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية تزف 888 �شابا 

وفتاة يف حفل زواح جماعي بالبحرين
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ومبتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�آل خليفة  �ل�شيخ نا�شر بن حمد  �لإن�شانية وبرعاية �شمو  للأعمال 
ل��لأع��م��ال �خل��ري��ة و���ش��وؤون �ل�شباب يف مملكة  �مل��ل��ك  ممثل ج��لل��ة 
ولل�شنة  �لإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت   .. �ل�شقيقة  �لبحرين 
�ل�شاد�شة على �لتو�يل يوم �خلمي�س �ملا�شي عر�شا جماعيا بالعا�شمة 
)�لتفا�شيل  نفقتها.  على  وف��ت��اة  �شابا   888 ل���  �ملنامة  �لبحرينية 

�س2(

خليفة الإن�شانية تد�شن اأكرب �شد يف ال�ش�مال
•• هرجي�سا -وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�آل نهيان نائب  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  ومبتابعة مبا�شرة من �شمو 
موؤ�ش�شة خليفة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�شد  �أك��ر  �ملوؤ�ش�شة  د�شنت   .. �لإن�شانية  للأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ملجاورة  و�ملناطق  هرجي�شا  مدينة  لتزويد  �ل�شومال  يف  خر�شاين 
باملياه لري دو�ئر �ل�شقي �ملتو�جدة يف �ملنطقة وتخزينها لل�شتفادة 

حممد بن ز�يد خلل لقائه �لرعيل �لأول من �لدفعة �لأوىل خلريجي كلية ز�يد �لثاين �لع�شكرية   )و�م(

التقى الدفعة الأوىل من خريجي كلية زايد الثاين الع�شكرية واأ�شاد بجهودها يف خدمة الوطن

حممد بن زايد: ق�اتنا امل�شلحة اأثبتت كفاءة عالية يف جميع مهامها وعملياتها الع�شكرية وامليدانية

•• عوا�سم-وكاالت:

عدد  يف  ��شُتخدمت  مكثفة  رو�شية  غ��ار�ت  �إن  م�شادر  قالت 
دوليا  �مل��ح��رم��ت��ان  و�ل��ف��ر�غ��ي��ة  �لفو�شفورية  �لقنابل  منها 
����ش��ت��ه��دف��ت م��ن��اط��ق ع���دة يف ري��ف��ْي �إدل����ب �جل��ن��وب��ي وحماة 
�ل�شمايل �ملت�شلني ببع�شهما، كما ��شتهدف �لغار�ت مناطق 

يف ريف حلب �لغربي.
و�أ�شافت عن م�شادر ميد�نية يف �ملعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة 
��شتهدف حميط مدينتي خان �شيخون ومعرة  �لق�شف  �أن 
�أب����و �لظهور  �إىل م��ط��ار  �إ���ش��اف��ة  �إدل�����ب،  �ل��ن��ع��م��ان يف ري���ف 

�لع�شكري ومدن حلفايا وطيبة �لإمام وبلدة �شجنة.
ويف �ل�شياق ذ�ته، نفذت مروحيات تابعة لقو�ت �لنظام غار�ت 
مكثفة ب� �لر�ميل �ملتفجرة على مدينة �شور�ن �لتي تخلو 

هي وعدد من مدن وبلد�ت ريف حماة �ل�شمايل من �شكانها 
�لنظام  وق��و�ت  �مل�شلحة  �ملعار�شة  �مل��ع��ارك بني  ج��ر�ء جت��دد 
وجر�ء �لق�شف �لعنيف للمنطقة. وكان مكتب �لأمم �ملتحدة 
نزوح  �شابق عن  �لإن�شانية حتدث يف وقت  �ل�شوؤون  لتن�شيق 
�أكرث من خم�شني �ألف مدين يف هذه �ملنطقة �إىل �ملحافظات 
ق��ال��ت م�شادر ميد�نية  �ل��غ��رب��ي،  ري��ف حلب  �مل��ج��اورة. ويف 
بالقنابل  رو���ش��ي��ة  غ���ارة  �إن  �مل�شلحة  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  يف 
�لعد�س.  ياقد  بلدة  ��شتهدفت  دوليا  �ملحرمة  �لفو�شفورية 
ريفي  يف  وب��ل��د�ت  مدنا  �إن  �مل�شادر  قالت  �ملنطقة،  ذ�ت  ويف 
وعند�ن-  عزة  د�رة  مدينتا  -منها  و�لغربي  �ل�شمايل  حلب 
�خل�شائر  �أن  و�أو���ش��ح  مكثفا،  ومدفعيا  جويا  ق�شفا  �شهدت 
�لأولية. من  �ملعلومات  �ملادية وفق  �قت�شرت على �جلو�نب 
�لأول  �لق�شم  �لتي متثل  �لتبادل  �خ��رى، متت عملية  جهة 

�لأرب���ع بينما حتدثت  �مل��دن  �ت��ف��اق  �ملرحلة �لأوىل م��ن  م��ن 
�لأحياء  ت�شهده  م�شبوق  غ��ر  �أم��ن��ي  ��شتنفار  ع��ن  م�شادر 

�خلا�شعة ل�شيطرة �لنظام يف �لعا�شمة �ل�شورية دم�شق.
 ومتت �ملرحلة �لأوىل بو�شول �حلافلت �لقادمة من منطقة 
�لزبد�ين �إىل مدينة �إدلب، ودخول �حلافلت �خلارجة من 
بلدتي كفريا و�لفوعة بريف �إدلب �إىل مناطق �شيطرة نظام 

ب�شار �لأ�شد مبدينة حلب.
وو�شل 2325 �شخ�شا بينهم مقاتلون من �ملعار�شة �مل�شلحة 
�شمن هذ� �لتبادل �إىل مدينة �إدلب، يف حني خرج من كفريا 
من  م�شلحون  بينهم  �شخ�س  �آلف  خم�شة  نحو  و�ل��ف��وع��ة 
�مللي�شيات �ملو�لية للنظام. ومن جانب �آخر، قالت وكالة �شانا 
�لر�شمية للأنباء �إن نحو خم�شني حافلة و�شلت �إىل منطقة 

�لر�مو�شة يف حلب قادمة من بلدتي كفريا و�لفوعة.

•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أع����رب 
وتقديره  �ع��ت��ز�زه  عن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
ل���رج���الت �ل���دول���ة �ل��ذي��ن خ��دم��و� يف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف بد�ية 
�أ�شا�شي  ب�شكل  و�شاهمو�  وحتديثها  تطويرها  �أمانة  وحملو�  تاأ�شي�شها 

ذل��ك �جليل  نفو�س  ر�شوخا يف  �أك��رث  �ملخل�س  �لوطني  �لعمل  يف جعل 
و�لأجيال �للحقة.

و�أ�شاد �شموه خلل لقائه �م�س يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة �لرعيل 
�لأول من �لدفعة �لأوىل خلريجي كلية ز�يد �لثاين �لع�شكرية باجلهود 
�لطيبة و�لعمل �لدوؤوب �لذي بذله �أبناء �لوطن من خريجي �لدفعة 
�لأوىل ومبا قدموه من خر�ت و�أفكار وم�شاريع تطويرية عززت من 

�لأوىل  لبنتها  و�شع  �لتي  �لكلية  �أن  �إىل  منوها  �مل�شلحة  قو�تنا  �أد�ء 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �شمن روؤيته 
�ملا�شية يف  �أ�شهمت خلل �لفرتة  �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية  �لثاقبة لتطوير 
باإخل�س  �لأمانة  و�أدت  �مل�شوؤولية  �إعد�د كو�در وطنية موؤهله حتملت 

وما ز�لت تقوم بدورها بكل كفاءة ومهنية.
)�لتفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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�أردوغان ي�شوت يف �ل�شتفتاء وياأمل باكت�شاح )نعم(     )رويرتز(

��شتمر�ر نزوح �لعر�قيني من مو�قع �لقتال يف �ملو�شل  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

اكتمال املرحلة الأوىل من اتفاق املدن الأربع

غارات رو�شية بقنابل حمرمة على مناطق �ش�رية متفرقة
تقدم م�ؤيدي التعديالت الد�شت�رية يف تركيا

الق�ات العراقية تت�غل يف امل��شل القدمية

•• اأنقرة-وكاالت:

�لفرن�شية  �ل�شحافة  �أعلنت وكالُة 
منذ قليل �أن �أكرث من 63 باملائة 
وذلك  بنعم،  �شوتو�  �لأت���ر�ك  من 
بعد فرز ن�شف �أ�شو�ت �ملقرتعني 
ت���غ���ي���ر�ٍت  يف �ل����ش���ت���ف���ت���اء ع���ل���ى 

د�شتورية يف تركيا.
�لأت�����������ر�ك  �ل�����ن�����اخ�����ب�����ون  و�أدىل 
باأ�شو�تهم يف ��شتفتاء تاريخي، قد 
مينح �لرئي�س رجب طيب �أردوغان 
���ش��ل��ط��ات ج���دي���دة و����ش��ع��ة وميهد 
�ل�شيا�شي  �لنظام  يف  تغير  لأك��ر 
لرتكيا يف تاريخها �حلديث. وقد 
�ُغ��ل��ق��ت ���ش��ن��ادي��ق �لق������رت�ع منذ 
قليل على �أن تبد�أ �لنتائُج �لأولية 
يف �لظهور خلل �ل�شاعات �ملقبلة.
و�شوت �لأتر�ك على #تعديلت_

د�شتورية قد تغررّ نظام �حلكم يف 
�لبلد، لتنتقل من نظام #برملاين 

�إىل نظام #رئا�شي.
�لرتكي،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  و�أك�����د 
�أي  وج���ود  ع��دم  �شويلو،  �شليمان 
�لبلد  ك��اف��ة ولي�����ات  م�����ش��اك��ل يف 

•• بغداد-وكاالت:

�لقو�ت  �إن  �أم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
�ل��ت��ق��دم ملحاولة  ب����د�أت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لتوغل د�خل �ملو�شل �لقدمية يف 
�جلانب �لغربي من  �ملو�شل، بينما 
�أع������دم  ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره���اب���ي 

ثمانية من عنا�شره يف �ملدينة.
ق�����و�ت  �أن  �مل���������ش����ادر  و�أ������ش�����اف�����ت 
من  تقدمت  �لحت��ادي��ة  �ل�شرطة 
باجتاه  �لغربية  �لقدمية  �ملدينة 
حماولة  يف  �لكبر  �لنوري  جامع 
�شيطرة  م���ن  �مل��ن��ط��ق��ة  ل���ش��ت��ع��ادة 
تنظيم د�ع�س، م�شيفة �أن مدفعية 
�ملنطقة  تق�شف  �لعر�قية  �لقو�ت 

ب�شكل مكثف.
ي��اأت��ي ذل��ك يف ح��ني تو��شل قو�ت 
ب�شكل  �ل��ت��ق��دم  �لإره����اب  مكافحة 
ل�شتعادة  �ل��ت��ن��ك  ح���ي  يف  ب��ط��يء 
�ل�شيطرة على �حلي �لو�قع غربي 

�ملو�شل.
�لدفاع  وز�رة  �أعلنت  �لول  و�أم�س 
فوج  )ق��ائ��د(  �آم��ر  مقتل  �لعر�قية 
ب��اجل��ي�����س �ل���ع���ر�ق���ي مب���ع���ارك يف 

و�حل�������م�������لت �ل����دع����ائ����ي����ة �ل���ت���ي 
من  �أم���ان���ا  �لأك����رث  ك��ان��ت  �شبقتها 
�لنتخابية  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ب���ني 
�ل�شنو�ت  يف  تركيا  �شهدتها  �لتي 

�لأخرة. 
و�أك����دت و���ش��ائ��ل �إع����لم ت��رك��ي��ة �أن 
�آخ����ر ن��ت��ائ��ج ����ش��ت��ط��لع��ات �ل����ر�أي 
�ملوؤيدة  �لأ����ش���و�ت  �أن  �إىل  ت�����ش��ر 
مة  متقدرّ �لد�شتورية  للتعديلت 

على �لأ�شو�ت �ملعار�شة لها.

تعكر �شفو �ل�شتفتاء �ل�شعبي على 
�لتعديلت �لد�شتورية.

ت�شريحات  يف  ����ش���وي���ل���و  ول����ف����ت 
طر�بزون  ولي���ة  يف  لل�شحافيني 
ب�شوته،  �لإدلء  ب��ع��د  )����ش���م���ال( 
�ل��ت��ي و�شلته  �مل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  �أن 
�ل����ولي����ات و�لأق�����ش��ي��ة تفيد  م���ن 
�أي ح��ادث يعكر �شفو  بعدم وق��وع 

�ل�شتفتاء.
�ل�شتفتاء  �أج��و�ء  �أن  �لوزير  وذك��ر 

يف  �أول  م���لزم  برتبة  �شابًطا  �إن 
مبعارك  قتل  �لحت��ادي��ة  �ل�شرطة 

�ملدينة �لقدمية.
�أف������اد م�شدر  �أخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
حملي مبدينة �ملو�شل �أم�س �لأحد 
ثمانية  �أع����دم  د�ع�����س  تنظيم  ب���اأن 
�ملدينة،  �لأمنيني يف  من عنا�شره 
يف  �لأمنية  �ملفارز  م�شوؤول  بينهم 
ت�شريب  بتهمة  �لأمي���ن،  �ل�شاحل 

معلومات �إىل �لقو�ت �لأمنية.

م��دي��ن��ة �مل���و����ش���ل، وف��ق��ا مل���ا نقلته 
وكالة �لأنا�شول.

�لإع�������لم �حلربي  خ��ل��ي��ة  وق���ال���ت 
مكتوب  بيان  يف  للدفاع(  )�لتابعة 
�للو�ء  يف  �ل��ث��ال��ث  �ل��ف��وج  �آم����ر  �إن 
91 باجلي�س �لعقيد �شلح ح�شن 
�شلمان قتل خلل معارك باملدينة 

�لقدمية غربي �ملو�شل.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، ق�����ال �مل�����لزم 
�لزبيدي  ن��اي��ف  �أول  �جل��ي�����س  يف 
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تف�شل  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���ري��ا 
�����ش����اروخ  اإط���������الق  يف 

•• �سيول-وكاالت:

�جلنوبي  �ل��ك��وري  �جلي�س  قالت 
يف  �أخ��ف��ق��ت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �إن 
�شو�حلها  ع��ل��ى  ����ش���اروخ  �إط����لق 
�ل�������ش���رق���ي���ة.  وذك������رت �ل���ولي���ات 
�شاروخا  ر���ش��دت  �أن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
حلظات  ب��ع��د  �ن��ف��ج��ر  بالي�شتيا، 

فقط من من �إطلقه. 
وياأتي هذ� �لإطلق بعد يوم من 
بالرد  �ل�شمالية  ك��وري��ا  حت��ذي��ر 
ب���ح���رب ن����ووي����ة ع���ل���ى �ل����ولي����ات 
يف  �لتوتر  تز�يد  و�شط  �ملتحدة، 
�أن  لبيونغيانغ  و�شبق  �ملنطقة.  
5 جتارب نووية و�أطلقت  �أج��رت 
عدد� من �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية. 

ماكرون مازال يحمل �شارة القيادة:
كر�شي الليزيه: رباعي 
يف �شباق يرف�ض التكهن!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

�أي��ام فقط عن �جلولة  �أك��رث، ي��زد�د �لفارق تقل�شا.  كلما �ق��رتب �ملوعد 
�ل�شتفهام  نقطة  وحجم  �لفرن�شية،  �لرئا�شية  �لنتخابات  من  �لأوىل 

ه بني �ملر�شحني �لأربعة �لأكرث ح�شور�. يعظم و�لتناف�س بات على �أ�شدرّ
  يف �ل�شتطلع �لذي �أج��ر�ه معهد �إيلب ل�شحيفة “ليزيكو” ور�ديو 
بينهم  �لفارق   ، و�ح��دة  كوكبة  �لأو�ئ��ل يف  �لأربعة  �ملر�شحون  كل�شيك، 
خم�س نقاط: يحتفظ �إميانويل ماكرون بال�شد�رة، بن�شبة 23 فا�شل 
5 باملائة من نو�يا �لت�شويت )+0.5 مقارنة با�شتطلع �إيلب بني 9 و 
يليهما  باملائة )-1(، ولكن   5 22 فا�شل  ، ومارين لوبان  �أبريل(   10
ب�شكل ل�شيق فر�ن�شو� فيون، �لذي ي�شتعيد  نقطة ب� 20 باملائة، وخا�شة 
باملائة   5 فا�شل   18 ب�  ديناميكيته  تتاأكد  �ل��ذي  ميلين�شون،  لوك  جان 
من نو�يا �لت�شويت، بزيادة 1.5 نقطة.                              )�لتفا�شيل 

يقتحم�ن  امل�شت�طنني  مئات 
كهرباء بال  وغزة  الأق�شى.. 
•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

�أع��ل��ن��ت ���ش��ل��ط��ة �ل��ط��اق��ة و�مل������و�رد 
�لطبيعية يف قطاع غزة عن توقف 
�لوحيدة  �لكهرباء  توليد  حمطة 
نفاد  ب�شبب  �لعمل  عن  �لقطاع  يف 
كميات �لوقود، بينما حذرت وز�رة 
�ل�شحة من توقف خدماتها ب�شبب 

تفاقم �أزمة �لكهرباء.
بيان  يف  �لطاقة  �شلطة  و�أو�شحت 
فر�شت  �هلل  ر�م  يف  �حل��ك��وم��ة  �أن 
���ش��ر�ئ��ب ع��ل��ى �ل���وق���ود مم��ا يرفع 
�أ�شعاف،  ثلثة  م��ن  لأك��رث  �شعره 

ويحول دون �لقدرة على �شر�ئه.
�ىل ذلك، �قتحم مئات �مل�شتوطنني 
�لأق�شى،  �مل�شجد  �م�س  ظهر  قبل 
تلمودية  ط��ق��و���ش��ا  بع�شهم  و�أدى 
و�شجلت  �أب��و�ب��ه.  عند  �شاحاته  يف 
�رتفاعا  �م�س  �لقتحامات  وت��رة 
�حتفالت  �نتهاء  ع�شية  ملحوظا 
�ليهود بعيد �لف�شح، �إذ وثقت د�ئرة 
م�شتوطنا   390 �قتحام  �لأوق��اف 
�شباحا،  �لأق�شى  �مل�شجد  لباحات 

و127 مقتحما بعد �لظهر.

ان������ط������الق م������ن������اورات 
ب��ح��ري��ة ���ش��ع���دي��ة اأردن��ي��ة

•• عوا�سم-وكاالت:

�لعربي  �خل��ل��ي��ج  م��ي��اه  يف  �نطلقت 
�م���������س �مل������ن������اور�ت �ل���ب���ح���ري���ة بني 
مب�شاركة  و�لأردن  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
�ل���ع���م���ل���ي���ات �خل����ا�����ش����ة �لأردن�����ي�����ة 
ملكافحة   )71( �لأردن��ي��ة  و�لكتيبة 
�لإرهاب مع وحد�ت �لأمن �لبحرية 

�خلا�شة �ل�شعودية. 
وكانت �لقو�ت �لأردنية و�شلت �إىل 
�لعزيز  �مل��ل��ك ع��ب��د  ق���اع���دة  م��ط��ار 
�ل�شعودية  ب���اجل���ب���ي���ل  �ل���ب���ح���ري���ة 
�لتمرين  قائد  وق��ال  �لول.  �أم�����س 
�لعمري  �هلل  عبد  �ل��ب��ح��ري  �مل��ق��دم 
5( مترين  م��ن��اور�ت )عبد �هلل  �إن 

ثنائي تباديل تز�مني م�شرتك.
و�أو�شح �أن �ملناور�ت تهدف لتطوير 
�ل���ع���لق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة م����ن خلل 
وكذلك  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ت���دري���ب���ات 
�ل�شريعة  �ل����ش���ت���ج���اب���ة  ت���ط���وي���ر 
ل���ع���م���ل���ي���ات م���ك���اف���ح���ة �لإره�����������اب 
�خلا�شة  �لعمليات  على  و�لتدريب 
�لتقليدية وغر  �لبحرية و�لرية 

�لتقليدية.
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اأخبـار الإمـارات

التقى الدفعة الأوىل من خريجي كلية زايد الثاين الع�شكرية واأ�شاد بجهودها يف خدمة الوطن

حممد بن زايد: ق�اتنا امل�شلحة اأثبتت كفاءة عالية يف جميع مهامها وعملياتها الع�شكرية وامليدانية
•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أع�������رب 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ع����ن �ع����ت����ز�زه 
�لذين  �لدولة  لرجالت  وتقديره 
يف  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  يف  خدمو� 
�أمانة  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا وح��م��ل��و�  ب��د�ي��ة 
و�شاهمو�  وحت��دي��ث��ه��ا  ت��ط��وي��ره��ا 
�لعمل  ج��ع��ل  يف  �أ����ش���ا����ش���ي  ب�����ش��ك��ل 
ر�شوخا  �أك����رث  �مل��خ��ل�����س  �ل��وط��ن��ي 
و�لأجيال  �جل��ي��ل  ذل��ك  نفو�س  يف 

�للحقة.
�م�س  لقائه  خ��لل  �شموه  و�أ���ش��اد 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن���ادي  يف 
�لأوىل  �لدفعة  من  �لأول  �لرعيل 
خل���ري���ج���ي ك���ل���ي���ة ز�ي��������د �ل���ث���اين 
�لطيبة  ب���اجل���ه���ود  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
�أبناء  �ل��ذي بذله  �ل��دوؤوب  و�لعمل 
�لدفعة  خ���ري���ج���ي  م����ن  �ل����وط����ن 
م��ن خر�ت  ق��دم��وه  �لأوىل ومب��ا 
عززت  تطويرية  وم�شاريع  و�أفكار 
من �أد�ء قو�تنا �مل�شلحة منوها �إىل 
�أن �لكلية �لتي و�شع لبنتها �لأوىل 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ث���ر�ه �شمن  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ملوؤ�ش�شة  لتطوير  �لثاقبة  روؤي��ت��ه 
�لفرتة  خ��لل  �أ�شهمت  �لع�شكرية 
ك����و�در وطنية  �إع�����د�د  �مل��ا���ش��ي��ة يف 
و�أدت  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  حتملت  م��وؤه��ل��ه 
تقوم  ز�لت  وما  باإخل�س  �لأمانة 

بدورها بكل كفاءة ومهنية.
و�أ�شاف �شموه �إن �لرعيل �لأول من 
كان  �لع�شكرية  �ل��ث��اين  ز�ي��د  كلية 
�لوحد�ت  ق��ي��ادة  يف  مهم  دور  لهم 
وو�شع  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�ل��ت�����ش��ك��ي��لت 
�شو�ء  و�لتحديث  �لتطوير  خطط 

�����ش����رف خدمة  ب���ن���ي���ل  وف���خ���ره���م 
�لوطن من ميد�ن �لقو�ت �مل�شلحة 
�أن قيادتنا �حلكيمة  م�شرين �إىل 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  عهد  منذ 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
�ل�شلبة  �ل���ق���و�ع���د  و���ش��ع��ت  ث����ر�ه 
�أ�ش�س  على  �مل�شلحة  �لقو�ت  لبناء 
��شرت�تيجية  ووفق خطط  �شليمة 
و�ملو�طن  �ل��وط��ن  م�شالح  ت��خ��دم 
�شاحب  ودعمها  رعايتها  ليو��شل 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ل�شاحب  �شديدة  وروؤي��ة  ومبتابعة 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نهيان حتى �أ�شحت قو�تنا �مل�شلحة 
درع �لوطن �لأمني وح�شنه �ملنيع. 
ويف ختام �للقاء قدم �للو�ء متقاعد 
خليفة �ملزروعي نيابة عن �لدفعة 
ل�شموه  ت���ذك���اري���ة  ل���وح���ة  �لأوىل 
�ل�شرف  ق���ائ���م���ة  �أ����ش���م���اء  ح��م��ل��ت 
خلريجي �لدفعة وت�شمنت مقولة 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �لكبر  للر�حل 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�لتاريخ  " �إن  فيها  ج��اء  ث��ر�ه  �هلل 
�لأح��د�ث وما  �شل�شلة مت�شلة من 
�حلا�شر �إل �متد�د للما�شي ومن 
�أن  ي�شتطيع  ل  ما�شيه  ي��ع��رف  ل 
يعي�س حا�شره وم�شتقبله". ح�شر 
�للقاء معايل �لفريق �لركن حمد 
حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة و����ش���ع���ادة حمد 
حممد  و���ش��ع��ادة  �خل��ي��ي��ل��ي  �شهيل 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل 
�لفريق  و����ش���ع���ادة  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
عبيد علي �لكعبي و�شعادة �لفريق 
�ل���رك���ن ج��م��ع��ة �أح���م���د �ل���ب���و�ردي 
�لقائد  ن��ائ��ب  م�شت�شار  �لفل�شي 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

يف �جلو�نب �لإد�رية �أو �لتنظيمية 
وكانت  �لت�شليح  �أو  �لتدريبية  �أو 
بالعطاء  حافلة  �ملهنية  �شرتهم 
و�لبذل و�لتفاين يف �شبيل تدعيم 
وتاأدية  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ع��م��ل  رك��ائ��ز 
�لو�جب يف ميادين �لعز و�ل�شرف.

يف  �لأ�شا�شية  �لع�شكرية  �لكليات 
م�شتو�ها  يف  وت�����ش��اه��ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
و�لتدريبي  و�ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ع��ل��م��ي 

باقي �لكليات �لع�شكرية �لعاملية.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
�إن  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 

ب�����ش��ب��ب ح���ب �أب����ن����اء �ل���وط���ن نيل 
�شرف �جلندية عر �للتحاق بها 
وولئهم  و�إخ��ل���ش��ه��م  ومت��ي��زه��م 
كل  يف  �أثبتوها  �ل��ت��ي  و�شجاعتهم 
و�مل��و�ق��ع. و متنى �شموه  �مل��ي��ادي��ن 
ل�شباط و�أفر�د قو�تنا �مل�شلحة يف 

و�أ�شاف �شموه �إن كلية ز�يد �لثاين 
�لكليات  م��ن  وغ��ره��ا  �لع�شكرية 
�لع�شكرية حظيت مبتابعة وعناية 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل �لأم�����ر �ل����ذي ج��ع��ل��ه��ا �إح����دى 

كفاءة  �أث���ب���ت���ت  �مل�����ش��ل��ح��ة  ق���و�ت���ن���ا 
عالية يف جميع مهامها وعملياتها 
لي�س  وه��ذ�  و�مليد�نية  �لع�شكرية 
�لكليات  وت����ق����دم  ت���ط���ور  ب�����ش��ب��ب 
قو�تنا  وح���د�ت  وب��اق��ي  �لع�شكرية 
�أي�شا  ول���ك���ن  ف��ح�����ش��ب  �مل�����ش��ل��ح��ة 

كل �ملو�قع �لتوفيق و�لنجاح وبذل 
�مل���زي���د م���ن �جل���ه���ود �ل���ت���ي ترفع 
و�لتدريب  �لتعليم  م�شتوى  م��ن 
�أعرب  جانبهم  م��ن  و�جل��اه��زي��ة. 
�شباط �لدفعة �لأوىل لكلية ز�يد 
�عتز�زهم  ع��ن  �لع�شكرية  �ل��ث��اين 

تنفيذا لتوجيهات خليفة وحممد بن زايد 

م�ؤ�ش�شة خليفة الن�شانية تزف 888 �شابا وفتاة يف حفل زواج جماعي بالبحرين
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
ومبتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س 
�لإن�شانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
بن  ن��ا���ش��ر  �ل�شيخ  �شمو  وب��رع��اي��ة 
حمد �آل خليفة ممثل جللة �مللك 
للأعمال �خلرية و�شوؤون �ل�شباب 
 .. �ل�شقيقة  �ل��ب��ح��ري��ن  مملكة  يف 
�لإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت 
ولل�شنة �ل�شاد�شة على �لتو�يل يوم 
جماعيا  عر�شا  �مل��ا���ش��ي  �خلمي�س 
ل�  �مل��ن��ام��ة  �لبحرينية  بالعا�شمة 

نفقتها. على  وفتاة  �شابا   888
للدور  �����ش���ت���م���ر�ر�  ذل�����ك  ومي���ث���ل 
بناء  يف  و�مل�شتمر  �ملوؤثر  �لإمار�تي 
وتعزيز رو�بط �لن�شيج �لجتماعي 
�لبحريني ودعم �مل�شاريع �لوطنية 
يف  �لب�شرية  ب��ال��رثوة  تعنى  �ل��ت��ي 

مملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
�ل�شيخ  م����ع����ايل  �حل����ف����ل  ح�������ش���ر 
خليفة  �آل  عبد�لرحمن  بن  ه�شام 
�لعا�شمة  حم���اف���ظ���ة  حم����اف����ظ 
و���ش��ع��ادة حم��م��د ح��اج��ي �خل���وري 
م��دي��ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية 
�لكتبي  حاذه  �شامل  �شعيد  و�شعادة 
�لقائم بالأعمال بالنيابة يف �شفارة 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  ل����دى  �ل����دول����ة 
�ل�شيد  م�شطفى  �لدكتور  و�شعادة 

�لأ�شرة  بناء  للم�شاهمة يف  و�ح��دة 
ت�����ش��اه��م يف بناء  �ل��ت��ي  �ل�����ش��احل��ة 

وخدمة مملكتنا �لغالية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة حممد 
حاجي �خلوري مدير عام موؤ�ش�شة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال 
�لإن�شانية نبارك جلميع �لعر�شان 
�ل�شعادة  متمنني لهم حياة ملوؤها 
�لفر�شة  �أنتهز هذه  كما  و�ل�شرور 
و�أت�����وج�����ه ب��ال�����ش��ك��ر �جل����زي����ل �إىل 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س �مل��وؤ���ش�����ش��ة على 
دع��م��ه��م �مل��ت��و����ش��ل حل��ف��ل �ل����زو�ج 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  يف  �جل���م���اع���ي 
بجزيل  �شعادته  وتقدم   . �ل�شقيقة 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�لم��ت��ن��ان  �ل�شكر 
نا�شر بن حمد �آل خليفة لرعايته 
حيث  �حل��ف��ل  وت�شريفه  �ل��ك��رمي��ة 
ومتانة  عمق  ذل��ك  وي��وؤك��د  يعك�س 
�ل��ع��لق��ات �لأخ���وي���ة �مل��ت��م��ي��زة بني 

�لبلدين.
و�أكد �أن موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
يف دول����ة �لإم������ار�ت ت��دع��م �ل����زو�ج 
�جل���م���اع���ي وت��ي�����ش��ر �ل�������زو�ج على 
�ل�شباب  خ�������ش���و����ش���ا  �ل���������ش����ب����اب 
�خلليجي وذلك من �أجل تخفيف 
�ل��ت��ك��ال��ي��ف و�لأع����ب����اء ع��ل��ى كاهل 
لأنف�شهم  ل��ي��وؤ���ش�����ش��و�  �مل��ت��زوج��ني 
حياة زوجية بل ديون تعكر �شفو 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  حياتهم. 

وموفقة ملوؤها �حلب و�لوئام.
ه��ذ� �حلفل  تنظيم مثل  �أن  وق��ال 
�ل�شتقر�ر  دع�����م  ����ش���ور  ي��ع��ك�����س 
�لبحريني  للمجتمع  �لجتماعي 
�أفر�حهم  �مل���و�ط���ن���ني  وم�����ش��ارك��ة 
�ملختلفة من منطلق  ومنا�شباتهم 
�ل���ت���ي تربط  �ل�����و�ح�����دة  �ل���ع���ائ���ل���ة 
دور  يعزز  مما  �لبحريني  �ملجتمع 
يد�  و�ل��ع��م��ل  �ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال 
�حلفل  ه���ذ�  لتنظيم  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
ومتانة  قوة  يعك�س  �لذي  �ل�شخم 
�لبلدين  �لتاريخية بني  �لعلقات 

�ل�شقيقني.
ونوه بالدعم �لكبر �لذي يحظى 
ب��ه �ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين �خل����ري يف 
مملكة �لبحرين من جللة �مللك 
عاهل  خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  حمد 

�خلرية  للموؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني 
�مل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  �مللكية 

و�ل�شيوف �لكر�م.
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
�لأخ���وي���ة  ب��ال��ع��لق��ة  خ��ل��ي��ف��ة  �آل 
�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��رب��ط ب��ني مملكة 
�لبحرين ودولة �لإمار�ت �لعربية 
و�شعبا..  وحكومة  ق��ي��ادة  �ملتحدة 
موؤ�ش�شة  ودع������م  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��ا 

مملكة �لبحرين.
�لتهاين  ب��اأ���ش��دق  ���ش��م��وه  وت���ق���دم 
�لعر�شان  �إىل  �لتريكات  و�أط��ي��ب 
�مل�شاركني  و�لفتيات  �ل�شباب  م��ن 
يف ه��ذ� �حل��ف��ل.. د�ع��ي��ا �مل���وىل عز 
وجل �أن يبارك لهم ويبارك عليهم 
ويجمع بينهم يف خر و�أن يرزقهم 
لبناء  ويوفقهم  �ل�شاحلة  �لذرية 
�شعيدة  حياة  لهم  متمنيا  �أ�شرهم 

�لتو�يل  ع��ل��ى  �ل�����ش��اد���ش��ة  ول��ل��م��رة 
�ل��زو�ج �جلماعي يف مملكة  تدعم 
بلغ عدد  �ل�شقيقة حيث  �لبحرين 
�إجمايل �مل�شتفيدين 2646 �شابا 
�أع����رب �شعادة  وف���ت���اة. م��ن ج��ان��ب��ه 
�لقائم  �لكتبي  ح��اذه  �شامل  �شعيد 
�شفارة  يف  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ب����الأع����م����ال 
�شعادته  ع���ن  �مل��ن��ام��ة  يف  �ل���دول���ة 
هذ�  ي��ق��ام  �ل���ذي  �حل��ف��ل  بح�شور 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��رع��اي��ة م���ن  �ل���ع���ام 
وبدعم  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�شر 
كرمي من موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان للأعمال �لإن�شانية.
خليفة  موؤ�ش�شة  مو��شلة  �ن  وقال 
للأعمال  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
ودعمها  ع���ط���ائ���ه���ا  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�ملقبل  �لبحريني  لل�شباب  �مل�شتمر 
�ل�شكر  ي�شتحق  جهد  �ل���زو�ج  على 
ي��رتج��م ب�شدق  و�ل��ت��ق��دي��ر لأن����ه 
عمق �لرو�بط و�لعلقات �لأخوية 

�ملتميزة بني �لبلدين �ل�شقيقني.
بالأعمال  �ل��ق��ائ��م  ���ش��ع��ادة  وت��ق��دم 
لل�شباب  و�ل��ت��ري��ك��ات  ب��ال��ت��ه��اين 
و�ل�����ش��اب��ات �مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى �ل����زو�ج 
يف  ت�شاهم  ك��رمي��ة  �أ���ش��ر  وتاأ�شي�س 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  وت���ق���دم  رف���ع���ة 
يف  �ل�شاملة  �حل�شارية  ونه�شتها 

بن  �مللك حمد  ق��ي��ادة جللة  ظ��ل 
عي�شى �آل خليفة مبا ينعك�س خر� 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ك���ل  ع��ل��ى 

�خلليجي.
وع�����ر ع�����دد م����ن �ل���ع���ر����ش���ان عن 
�شكرهم وثنائهم للإمار�ت حكومة 
�لإن�شاين  �ل����دع����م  ع���ل���ى  و���ش��ع��ب��ا 
ول�شعب  ل��ل��ب��ح��ري��ن  �ل����لحم����دود 
�ل��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى �أك���رث م��ن �شعيد 
�جلماعي  �ل��������زو�ج  ح���ف���ل  وم���ن���ه���ا 
موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل����ذي  �ل�����ش��ن��وي 

خليفة �لإن�شانية.
خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  بالذكر  جدير 
زو�ج  �لآن  ح��ت��ى  رع���ت  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
خلل  وعرو�شة  عري�شا   2646
يف  �جلماعي  ل��ل��زو�ج  حفلت  �شت 
عام  دي�شمر  يف  �أول��ه��ا  �لبحرين 
2011 وبلغ عدد �لعر�شان 220 
عام  و�ل��ث��اين يف  وع��رو���ش��ة  عري�شا 
يف  و�لثالث   224 و�شم   2012
و�لر�بع   222 �شم   2013 ع��ام 
 222 �����ش����م   2014 ع��������ام  يف 
ع��ري�����ش��ا وع���رو����ش���ة و�خل���ام�������س يف 
عري�شا   870 ���ش��م   2016 ع���ام 
2017 �شم  وعرو�شة وهذ� �لعام 
عري�شا   888 �جل��م��اع��ي  �ل��ع��ر���س 

وعرو�شة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بلز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شلم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�زاري للتنمية يناق�ض حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية املعارة وحت�شينها
•• اأبوظبي-وام: 

للتنمية  �ل����وز�ري  �ملجل�س  ناق�س 
�شباح  عقد  �ل��ذي  �جتماعه  خلل 
�م�س يف ق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
�ملجل�س .. حماية �لقطع �لثقافية 
�لثقافية  �لأه��م��ي��ة  ذ�ت  �لأج��ن��ب��ي��ة 
�مل���ع���ارة وحت�����ش��ي��ن��ه��ا �إ����ش���اف���ة �إىل 
و�ل�شيا�شات  �ملو�شوعات  م��ن  ع��دد 
�ملتعلقة بال�شحة �لعامة و�لإ�شكان 

�حلكومي.
وق������د ن���اق�������س �مل���ج���ل�������س - خ���لل 
�ملقدم  �ملقرتح  �لت�شريع   - جل�شته 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  من 
حلماية �لقطع �لثقافية �لأجنبية 
�ملعارة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لأه���م���ي���ة  ذ�ت 
�حلجز  �إج���ر�ء�ت  �شد  وحت�شينها 
على  �ملتبع  �لنحو  على  و�مل�����ش��ادرة 
�ملتاحف  �لعاملي يف جمال  �مل�شتوى 

و�لأعمال ذ�ت �لأهمية �لثقافية.
�لت�شريع  �إ����ش���د�ر  �آث����ار  وت��ن��ع��ك�����س 
�إي��ج��اب��ا ع��ل��ى �ل���دول���ة وي���ع���زز من 

�لدولية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ب��ه يف  ي��ح��ت��ذى  ويجعلها من��وذج��ا 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة .. ك��م��ا �أن����ه على 
�مل�شتوى �لدويل يتفق مع �ملمار�شات 
و�ملعاير �لعاملية �ملتميزة يف جمال 
�ل��ت��ب��ادل �لأث�����ري م��ا ي��ع��زز مكانة 
�ل��دول��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل يف 

هذ� �ملجال.
�لوطنية  �ل�شيا�شة  �ملجل�س  وناق�س 

ب��ي��ئ��ة �شحية  ���ش��ام��ل��ة ومم���ي���زة يف 
م�شتد�مة وفق �شيا�شات وت�شريعات 
وب��ر�م��ج و���ش��ر�ك��ات ف��اع��ل��ة حمليا 

ودوليا.
و�فق   .. �لت�شريعية  �ل�����ش��وؤون  ويف 
قانون  �إع��د�د  �ملجل�س على مقرتح 
�حت�����ادي ب�����ش��اأن ���ش��رك��ة �لإم������ار�ت 
�لعامة للنقل و�خلدمات مو��شلت 
لتو�شع  �آفاقا  يتيح  ومب��ا  �لإم���ار�ت 

لتعزيز �ل�شحة �لنف�شية يف �لدولة 
�إط��ار وطني  لإع���د�د  و�لتي تهدف 
�ل�شحة  لتعزيز  �لقطاعات  متعدد 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة وت����ط����وي����ر �خل����دم����ات 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ن��ف�����ش��ي��ة ورف��ع��ه��ا �إىل 
�أف�����ش��ل �مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ع��امل��ي��ة وفق 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع  ن��ظ��ام ف��ع��ال يعمل 
�خلدمات  بتوفر  �ملعنية  �جلهات 

�لنف�شية.

�ل�شركة يف �أن�شطتها ورفع م�شتوى 
�خلدمات �ملقدمة منها مبا ميكنها 
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  مناف�شة  من 
�لأخرى �لعاملة يف ذ�ت �لأن�شطة.

�ل���ت���ع���دي���لت  م���ن���اق�������ش���ة  ك���م���ا مت 
�لتنفيذية  ل���لئ���ح���ة  �مل���ق���رتح���ة 
10 ل�شنة  للقانون �لحت��ادي رقم 
�ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  ب�����ش��اأن   1999
بهدف  وذل�������ك  ل���لإ����ش���ك���ان  ز�ي�������د 

�ملقرتحة  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة  و����ش���ي���ك���ون 
�ن��ع��ك��ا���س �إي���ج���اب���ي م��ل��م��و���س على 
�لذين  و�لأ����ش���خ���ا����س  �خل����دم����ات 
ي���ح���ت���اج���ون ل���ع���ن���اي���ة خ���ا����ش���ة يف 
�جل����و�ن����ب �ل��ن��ف�����ش��ي��ة م����ن خلل 
خف�س تكلفة �لعلج وزيادة جودة 
ع��ل��ى م�شتوى  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
وتكاملها  عملها  وتنظيم  �أ���ش��م��ل 
و�لعمل على توفر خدمات نف�شية 

تعزيز ق��در�ت �لرنامج يف تقدمي 
خ���دم���ات �أف�������ش���ل ل��ل��م��و�ط��ن��ني يف 

جمال �لإ�شكان �حلكومي.
جل�شته  خلل  �ملجل�س  و��شتعر�س 
�جلهات  لأد�ء  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر 
�مل���������و�رد  �لحت��������ادي��������ة يف جم��������ال 
�إىل  �إ�شافة   2016 لعام  �لب�شرية 
على  �ملدرجة  �لأخ��رى  �ملو�شوعات 

جدول �أعماله.

من�ش�ر بن زايد ي�شهد حفل تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الرتب�ية يف دورتها العا�شرة 
•• اأبوظبي : رم�سان عطا 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وح�شور  رعاية  حتت 
�أم��ن��اء جائزة خليفة  رئي�س جمل�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
دورتها  يف  �لفائزين  تكرمي  حفل  �لثنني  �ليوم  �جل��ائ��زة  تنظم  �لرتبوية، 
�لعا�شرة 2017/2016 وعددهم 36 فائز�ً وفائزة بالإ�شافة �إىل تكرمي 
ز�يد  جامعة  رئي�شة  للت�شامح  دول��ة  وزي��ر  �لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل 
ويقام  �حلالية،  ل��ل��دورة  �لعتبارية  �لرتبوية  �ل�شخ�شية  بجائزة  لفوزها 
�ملعايل  �أ���ش��ح��اب  م��ن  ع��دد  بح�شور  باأبوظبي  �لإم����ار�ت  ق�شر  يف  �لتكرمي 

و�لقياد�ت �لأكادميية و�لتعليمية من د�خل �لدولة وخارجها . 
و�أكدت �أمل �لعفيفي �لأمني �لعام جلائزة خليفة �لرتبوية على �أهمية هذ� 
�حلفل و�لذي يتز�من مع مرور 10 �شنو�ت على �إنطلق م�شرة �جلائزة، 

مبا يج�شد " عقد من �لتميز " يف ر�شالة و�أهد�ف �جلائزة كما حددها ر�عي 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �جل��ائ��زة 
حفظه �هلل، يف �أن تكون هذه �جلائزة مبادرة وطنية ر�ئدة للنهو�س بالتعليم 
د�خل �لدولة وخارجها، وحتفيز �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي و�جلهات ذ�ت 
ب�شقيه  �لتعليم  نه�شة  من  تعزز  وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  تد�شني  على  �لعلقة 

�جلامعي، وما قبل �جلامعي .
و�أو�شحت �أن �جلائزة ومنذ �نطلق م�شرتها وحتى نهاية �لدورة �حلالية 
4595 مر�شحاً ومر�شحة على م�شتوى �لدولة و�لوطن �لعربي  ��شتقبلت 
�لفائزين يف  ع��دد  بلغ  كما   ،  2017/2016 �لعا�شرة  �ل��دورة  نهاية  حتى 
24 فائز�ً  36 فائز�ً وفائزة بينهم   2017/2016 عدد  �لدورة �لعا�شرة 
من د�خل �لدولة و 12 فائز�ً على م�شتوى �لوطن �لعربي من �إجمايل عدد 

 . وخارجها  �لدولة  د�خل  من  ومر�شحة  مر�شح   600

الأول الربع  خالل  املتقاعدين  معا�شات  درهم  مليون   500

املعا�شات تعلن عن م�اعيد ال�شرف خالل الربع الثاين من 2017
•• اأبوظبي -الفجر: 

�أعلنت �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية مو�عيد �شرف 
�ملعا�شات �لتقاعدية للمتقاعدين و�مل�شتحقني خلل �لربع �لثاين من 
�لعام �جلاري 2017، حيث �أو�شحت �أنه �شيتم �شرف معا�شات �شهر 
�أبريل يوم �خلمي�س �ملو�فق 27 من �ل�شهر، بينما يتم �شرف معا�شات 
�شهر مايو �خلمي�س �ملو�فق 25 من �ل�شهر، فيما يتم �شرف معا�شات 

يونيو �لثلثاء �ملو�فق 27 من ذ�ت �ل�شهر. 
وقالت �لهيئة �إن �لغاية من ن�شر مو�عيد �ل�شرف ياأتي بهدف م�شاعدة 

�ملتقاعدين على تنظيم بر�جمهم و�أن�شطتهم �حلياتية مبا ي�شهل لهم 
��شتغلل �أوقاتهم وتنظيمها ب�شكل جيد، م�شرة �إىل �أنه عند وجود �أي 
بالإعلن عنها عر قنو�ت  �لهيئة  �شتقوم  �ملو�عيد  حتديث على هذه 
�أن  �إىل  ت�شر  �أول  �لربع  بيانات  �أن  �لهيئة  وقالت  �ملختلفة.  �لت�شال 
كان  دره��م��اً،  و907  �أل��ف��اً   97 و  مليوناً   500 ب�شرف  قامت  �لهيئة 
ن�شيب �ملتقاعدين من جهات �حتادية منها 400 مليوناً و622 �ألفاً 
و675 درهماً، بينما كان ن�شيب �ملتقاعدين من جهات حكومية حملية 
نحو 109 مليوناً و718 �ألفاً و964 درهماً، يف حني مت �شرف 24 

مليوناً و773 �ألفاً و268 درهماً للمتقاعدين عن �لقطاع �خلا�س.

م�ؤ�ش�شة زايد لالأعمال اخلريية متد يد الع�ن للمحتاجني داخل وخارج الدولة
•• اأبوظبي-وام:

باتت دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
عا�شمة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ملركز  ت�شدرها  بعد  �لإن�����ش��اين  للعمل  وم��رك��ز�  عاملية  �إن�شانية 
 2016 لعام  �لإن�شانية  �لتنموية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  �لأول 
وفقا ملا �أعلنته جلنة �مل�شاعد�ت �لإمنائية �لتابعة ملنظمة �لتعاون 
للعام  �لإم��ار�ت جاءت  �إن  �أي�شا  �لتي قالت  �لقت�شادي و�لتنمية 
�لر�بع على �لتو�يل �شمن �أكر �ملانحني �لدوليني قيا�شا لدخلها 

�لقومي.
فيما  خا�شة  متلحقة  تطور�ت  �لعامل  ي�شهد  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
و�ملوؤ�ش�شات  و�جلمعيات  �لهيئات  تو��شل  �خلري  بالعمل  يتعلق 
�خلرية يف �لدولة �طلق مبادر�ت خرية نوعية للم�شتفيدين 
�خل���ر.. ومن  ع��ام  �ل��دول��ة مبنا�شبة  وخ���ارج  د�خ���ل  و�ملحتاجني 
هذه �ملوؤ�ش�شات تاأتي موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان للأعمال �خلرية 
و�لن�شانية يف �ملقدمة حيث تو��شل م�شرتها لتحقيق �لأهد�ف 
�لرئي�شية �ملن�شو�س عليها بالنظام �ل�شا�شي �لذي �ر�شى معاملة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه خا�شة 
يف �ملجالت �لتعليمية و�ل�شحية و�لغاثة و�لعمل �خلري مثل 
�حلج وغره وكذلك �جلو�ئز وت�شجيع �لعلماء و�لبحث �لعلمي.

وقال �شعادة �حمد �شبيب �لظاهري �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد بن 
�شلطان للأعمال �خلرية و�لن�شانية يف حو�ر خا�س مع وكالة 
�أول��وي��ات موؤ�ش�شة  �أن��ب��اء �لم���ار�ت و�م �ن ع��ام �خل��ر يف مقدمة 
�لتي  و�لن�شانية  �خلرية  للأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
��ش�شها �شاحب �لكرم �ملغفور له ز�يد �خلر طيب �هلل ثر�ه ونذر 
حياته وما وهبه �هلل تعاىل لهذه �لدولة من ثرو�ت لبناء �لن�شان 

و�لوطن ولتقدمي �مل�شاعد�ت �لن�شانية و�خلرية ل�شائر �لفئات 
�ملحتاجة.

و��شاف لعلنا يف هذ� �لعام نركز على ن�شر ثقافة �لوقف لتعزيز 
هذه �مل�شرة وتطويرها ومتكنها من �لنت�شار و�ل�شتد�مة وحث 
رجال �ملال و�لأعمال و�ملوؤ�ش�شات �لربحية على �مل�شاركة بالوقفيات 

لأنها حتافظ على م�شتقبل �مل�شاريع �خلرية .
�مل�شاريع  �لرئي�شي يف �جن��اح  �ملحور  باتت  �لوقف  �إن ثقافة  و�ك��د 
�لن�شطة  ه���ذه  رف���د  �أ���ش��ا���ش��ي��ا يف  منهل  تبقى  لأن��ه��ا  و�ل���ر�م���ج 
وم�شاريع  ل��ر�م��ج  �آف���اق  وفتح  �نقطاع  دون  �مل�شاعد�ت  ب�شريان 

�ن�شانية للم�شتقبل.
وعن �أهم �لر�مج �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة خلل عام 2017 �كد 
�شعادته �ن �ملوؤ�ش�شة تو��شل تقدمي �لر�مج و�مل�شاريع �لإن�شانية 
و�خلرية وتاأدية دورها حمليا ودوليا .. م�شر� �ىل برنامج ز�يد 
للحج �لذي تعده �ملوؤ�ش�شة �شنويا من �أجل حتجيج 600 مو�طن 
م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة و400 م��ن خ���ارج �ل��دول��ة م��ن ذوي �لدخل 
�لر�مج  و�ىل  �لتكلفة..  حتمل  على  �ل��ق��ادري��ن  وغ��ر  �مل��ح��دود 
�ملو�شمية مثل ك�شوة �لعيد و�إفطار �ل�شائم وكذلك �شقيا �لإمار�ت 
و�ل�شر �ملتعففة ��شافة �ىل �إعانة ��شر �لنزلء يف �ملن�شاآت �لعقابية 
و�لعديد من حملت �مل�شاعدة �لإن�شانية �إىل جانب �لإعانات �لتي 

تطلقها �لدولة بالتعاون مع هيئة �لهلل �لحمر �لإمار�تية.
لتحقيق  عملها  م�شرة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ت��و����ش��ل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  وق���ال 
�شعار�  ب��ات  �ل��ذي  �خل��ر  حملت  من  �لرئي�شي  �لهدف  �ل�شعادة 
ومنوذجا لدولة �لإمار�ت وللمنطقة ..مو�شحا �ن عمل �خلري 
هو �لطريق �لأ�شا�شي يف توفر �ل�شعادة خا�شة للمحتاجني مثل 
و�مل�شنني  �ملع�شرين  و�لطلبة  و�ملر�شى  �ملحدود  �لدخل  �أ�شحاب 

وذوي �لحتياجات �خلا�شة .

للموؤ�ش�شات  �مل�شاعد�ت  تقدمي  على  تعمل  �ملوؤ�ش�شة  �إن  و����ش��اف 
�لجتماعية �لر�عية لهذه �ل�شر�ئح من �أجل �لتخفيف من �آلمها 
�ل�شعادة  ت��وف��ر  �شاأنها  �ل��ت��ي م��ن  ل��ل��ر�م��ج  �مل�����ش��اع��د�ت  وت��ق��دمي 

و�لر�حة لهم.
�لدولة  د�خ��ل  �مل�شاعد�ت  لها  �ملوؤ�ش�شة  تقدم  �لتي  �لفئات  وع��ن 
للأعمال  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ق��ال  وخارجها 
�خلرية و�لن�شانية �أن �ملوؤ�ش�شة ل تتعامل مع �أفر�د ولكنها تقدم 
�لفئات  �إىل  �لعون  بتقدمي  تعنى  �لتي  �جلهات  �إىل  م�شاعد�تها 
�ملحتاجة.. ولكن يف م�شروع �حلج فاإننا ن�شر على خطى �شاحب 
�لأفر�د  يتم حتجيج  ز�يد حيث  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�شة  وقف 
�مل�شاعد�ت  �ن  مو�شحا  �مل��ن��ح��ة..  ���ش��روط  عليهم  تنطبق  مم��ن 
�خلارجية تكون على �شكل م�شاعد�ت مادية للم�شاريع يف �لدول 
�لتعليم و�ل�شحة و�لعمل  �لقل منو� و�لكرث حاجة وخا�شة يف 

�خلري و�لإغاثة وت�شجيع �لبحث �لعلمي.
ت�شرع  باأنها  موؤ�ش�شها  نهج  على  ت�شر  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �شعادته  و�ك��د 
�أبو�بها ل�شائر �ملوؤ�ش�شات �لجتماعية و�خلرية �ملعروفة باأعمالها 
للموؤ�ش�شة  �أن  كما  �لدولة  �إم��ار�ت  �شائر  يف  �لإن�شانية  و�أن�شطتها 
�لأه���د�ف  ب���ال���وز�ر�ت و�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل���دو�ئ���ر ذ�ت  ت��ع��اون��ا م�شتمر� 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  ك���وز�رة  �مل�شرتكة 
وكذلك هيئة �ل�شياحة و�لثقافة و�لرت�ث وهيئة �لهلل �لأحمر 
�لإ�شلمية و�لأوق��اف و�شائر  لل�شوؤون  �لعامة  و�لهيئة  �لمار�تي 

�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �خلرية يف �لدولة.
وقال �ن �ملوؤ�ش�شة تعمل على حتقيق �هد�فها يف تقدمي �مل�شاعد�ت 
ميز�نيتها  �لدولة من خلل  وخ��ارج  د�خ��ل  و�لإن�شانية  �خلرية 
�ل�شنوية �لتي تاأخذ بعني �لعتبار �ي�شا تلبية للطلبات �لإن�شانية 
�لو�ردة �إليها لتعر �لقار�ت �ل�شتة وهي توؤكد على نوعية �مل�شاركة 

�إىل  �لإلتفاف  دون  باأ�شره  �لعامل  على  و�نفتاحها  م�شاعد�تها  يف 
�و  لونه  عن  �لنظر  بغ�س  �لإن�شان  وغايتها  �ل�شيقة  �لعن�شرية 
�متدت  �ل��ذي  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  منهج  وه��ذ�  دينه  �أو  بلده 

�ياديه �لبي�شاء �إىل �شائر �أرجاء �ملعمورة.
و��شاف نحن �ليوم وبتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وبرعاية و�هتمام كبرين 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة نعمل على تو�شيل 
�مل�شاعد�ت �ملحلية و�لدولية �إىل م�شتحقيها من �لفئات �ل�شعيفة 

و�ملحتاجة يف �شائر �لقار�ت .
�ملالية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  على  �ملوؤ�ش�شة  تعمل  �لغالب  يف  وق��ال 
وتكلفة  �جلامعات  يف  �لطلبة  �إعانة  و�شناديق  �ملر�شى  ل�شناديق 
باجلو�ئز  بامل�شاركة  �لعلمي  �لبحث  وت�شجيع  �لتحجيج  تغطية 
�لتحفيزية للطبلة و�لد�ر�شني وكذلك تعزيز �ملبادر�ت �خلرية 
�لدخل  �شعيفة  و�لأ�شر  و�مل�شنني  �لأيتام  ترعى  �لتي  للجمعيات 

وغرها من �لظروف �لجتماعية �مللحة .
و��شاف لعل م�شاعد�تها يف �خلارج توؤدي نف�س �لغر�س بالإ�شافة 
خملفات  ووي���لت  �ل��ك��و�رث  �أوق����ات  يف  ب��الإغ��اث��ة  م�شاركتها  �إىل 

�حلروب و�للجئني و�لنازحني يف هذه �لظروف �ل�شعيفة.
نهيان للأعمال �خلرية  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ن موؤ�ش�شة  يذكر 
و�لن�شانية �لتي �ن�شئت يف عام 1992 بتوجيهات من �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه تعد �ول موؤ�ش�شة 
�لعامل  يف  بلد�   129 م��ن  �ك��رث  �ىل  مب�شاعد�تها  ت�شل  خرية 
وما تز�ل متد يد �لعون لكل حمتاج حيث و�شع لها مليار دولر 
�مل�شاريع �لن�شانية و�خلرية يف �لد�خل  وقفا خريا ينفق على 

و�خلارج.

تبداأ اخلدمة مطلع مايو املقبل 2017 بهدف تو�شيع خارطة اخلدمات

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�قع مع »ت�شهيل« اتفاقية تقدمي خدمات ت�شجيل العق�د الإيجارية »ت�ثيق«
•• اأبوظبي-الفجر:

حت�����ت رع�����اي�����ة وح���������ش����ور ����ش���ع���ادة 
م�������ش���ب���ح م�����ب�����ارك �مل�����دي�����ر �ل����ع����ام 
بالإنابة  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة 
و)ت�شهيل(  �لبلدية  من  كل  وقعت 
)ت�شهيل(  مبوجبها  تقوم  �تفاقية 
�لعقود  ت�شجيل  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي 
�ملتعاملني  �إىل  )توثيق(  �لإيجارية 
م���ن خ���لل م��ن��اف��ذ م���ت���ع���ددة.  من 
�أن  للبلدية  �لعام  �ملدير  �أكد  جانبه 
ت��اأت��ي بهدف تو�شيع  ه��ذه �خل��ط��وة 

�خلدمات و�لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء 
وت��ق��ل��ي��ل �ل���وق���ت �مل��ط��ل��وب لإجن����از 
�ملعاملت �خلا�شة بت�شجيل �لعقود 

�لإيجارية .
�ملوؤ�ش�شات  مع  �لتعاون  �أن  و�أ���ش��اف 
جمال  يف  �ل���ك���ب���رة  �خل������رة  ذ�ت 
)ت�شهيل(  م��ث��ل  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي 
�لبلدية  �أه������د�ف  دع���م  يف  ي�����ش��اه��م 
ر�شا  م��ن  مرتفعة  ن�شبة  وحتقيق 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني ع���ن �خل����دم����ات وه���ذه 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إىل  �أول�����وي�����ة ق�������ش���وى 
لدى  �أن  �شعادته  وك�شف   . �لبلدية 

وت���ب���ادل �مل��ع��رف��ة و�خل������ر�ت. على 
�ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت����ه �أك�����دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن 
�لإيجارية  �ل��ع��ق��ود  ت�شجل  خ��دم��ة 
)ت�شهيل(  يف  �خلدمة  منافذ  ل��دى 
����ش���ت���ب���د�أ ف��ع��ل��ي��ا م����ع م��ط��ل��ع مايو 
لي�س  �أن��ه  م�شرة   ،  2017 �ملقبل 
متطلبات  �أو  م�شتجد�ت  �أي  هناك 
خمة  على  �حل�شول  ب�شاأن  جديدة 
عر  �لإي���ج���اري���ة  �ل��ع��ق��ود  ت�شجيل 
منافذ )ت�شهيل( ، و�لتي �شت�شتقبل 
�لثامنة  �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�شباحا وحتى �ل�شاعة �لثامنة م�شاء 

خ��ارط��ة م��ن��اف��ذ �خل��دم��ات لتغطي 
ولت�شبح  ج��غ��ر�ف��ي��ة  م�شاحة  �أك���ر 
�أق�����رب م���ا ت��ك��ون م���ن �مل��ت��ع��ام��ل��ني ، 
ول��ت�����ش��ه��ي��ل �حل�����ش��ول ع��ل��ى خدمة 
عر  �لإي���ج���اري���ة  �ل��ع��ق��ود  ت�شجيل 
،و�إت��اح��ة �خليار�ت  �أك��رث من منفذ 
�أم����ام �مل��ت��ع��ام��ل��ني وتوفر  �ل��ك��ث��رة 

�لوقت �ملرن �أمام �ملتعاملني .
�لتطور  ه����ذ�  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����ار 
د�ئرة  ح��ر���س  �إط����ار  �شمن  ي��ن��درج 
بلدية   – و�لنقل  �لبلدية  �ل�شوؤون 
وتطوير  لتح�شني  �أبوظبي  مدينة 

�ل��ب��ل��دي��ة خ��ط��ة ل��ع��ق��د �مل���زي���د من 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ات 
�مل���������ش����اب����ه����ة ل����ت����ق����دمي �خل�����دم�����ات 
ن�شتطيع  ك��ب��ر  �ن��ت�����ش��ار  وحت��ق��ي��ق 
�إىل  بخدماتنا  �ل��و���ش��ول  مبوجبه 
�ملتعاملني يف كل مكان ، كما �شوف 
ت�����ش��اه��م ه���ذه �خل��ط��وة يف تخفيف 
�ل�شغط عن مر�كز خدمة �لعملء 
، بالإ�شافة  �أبوظبي  لبلدية مدينة 
للمتعاملني  �خل���دم���ة  �إت���اح���ة  �إىل 
تعزيز  و  �مل�������ش���ائ���ي���ة،  �ل����ف����رتة  يف 
�جل���ه���ات �خلدمية  م���ع  �ل��ع��لق��ات 

حتى  وقعت  �أنها  �لبلدية  ونوهت   .
�لآن مع 3 �شركات للخدمات وهي 
ما�شيمو  وم��رك��ز   ، �أع��م��ال  موؤ�ش�شة 
ل��ل��خ��دم��ات ، و�ل����ه����لل �لأح����م����ر ، 
وت�شتهدف �لو�شول �إىل توقيع 12 
�تفاقية مع �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف 
�ملتعلقة  �ملتعاملني  خدمات  تقدمي 
�أنها  �لبلدية  و�أو�شحت   . بالبلدية 
�خلدمات  بقية  �إدر�ج  ع��ل��ى  تعمل 
���ش��م��ن ه����ذ� �ل��ن��ه��ج وت��و���ش��ي��ع عدد 
خمتلف  لت�شمل  خ��دم��ات��ه��ا  م��ن��اف��ذ 

�خلدمات �لبلدية .

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / عبد�ل�شلم 
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح م�شت�شفى الإمارات امليداين املتحرك يف م�شر لعالج الأطفال وامل�شنني

•• اأبوظبي-وام:

�فتتح �مل�شت�شفى �لإمار�تي �مل�شري �مليد�ين �ملتحرك يف حمطته �حلالية 
يف قرية �بوحماد يف حمافظة �ل�شرقية بالتن�شيق مع وز�رة �ل�شحة ووز�رة 

�ل�شباب �مل�شرية و�شفارة �لدولة يف م�شر .
�بو�شالطي وكيل وز�رة �ل�شحة �مل�شرية يف  و�شكر �شعادة �لدكتور ح�شام 
�ل�شرقية �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت على �ملبادر�ت �لإن�شانية �لتي 
تنفذها لعلج �ملر�شى �ملعوزين يف �شتى �نحاء �لعامل ..موؤكد� �ن �لمار�ت 
�شباقة يف هذ� �ملجال على �مل�شتوى �لعاملي وهي ر�ئدة يف جمال م�شاعدة 

�ملحتاجني ومد يد �لعون و�مل�شاعدة.
�مل�شت�شفى  رف��د  �ىل  �شت�شعى  �مل�شرية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  �ن  و�أو���ش��ح 
�لم���ار�ت���ي �مل�����ش��ري �مل��ت��ح��رك ب��ال��ك��و�در �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ت��ط��وع��ة يف خمتلف 

�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات وخ�����ش��و���ش��ا يف جم����ال �ل��ق��ل��ب و�لط����ف����ال وغ���ره���ا من 
�لتخ�ش�شات �لطبية، م�شيد� مب�شتوى جتهيز عياد�ت و�ق�شام �مل�شت�شفى 
�أن وز�رة �ل�شحة حتر�س على ت�شخر جميع �لمكانيات  �إىل  .. م�شر� 
�لقيام  �ل��ط��ب��ي��ة �لم��ار�ت��ي��ة و�مل�����ش��ري��ة و�ل��ع��امل��ي��ة م��ن  �ل���ك���و�در  لتمكني 

بو�جباتها �لإن�شانية لعلج �ملر�شى من �لأطفال و�مل�شنني .
من جانبه �أكد �شعادة حممد بطي �لعبدويل ع�شو جمل�س �مناء موؤ�ش�شة 
�ل�شارقة �خلري ع�شو فريق �لعمل لقو�فل ز�يد �خلر حر�س �لقيادة 
�حلكيمة على تبني �ملبادر�ت �لن�شانية �لهادفة �ىل �لتخفيف من معاناة 
�لتطوعي و�لعطاء  �لعمل  �ملتخ�ش�س يف  �ل�شباب  �ملعوزة ومتكني  �لفئات 

�لن�شاين.
و�أ�شار �إىل �أن م�شت�شفى �لإمار�ت �مليد�ين �ملتحرك بد�أ مهامه �لإن�شانية 
�لأطباء  م��ن  و��شعة  مب�شاركة  �لأول  يومه  يف  وم�شن  طفل  �ل��ف  بعلج 

و�مل��م��ر���ش��ني م��ن �ل��ب��ل��دي��ن �ل��ذي��ن ح��ر���ش��و� ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �شمن �لفريق 
�لإمار�تي �مل�شريني �لطبي �لتطوعي �نطلقا من حر�شهم على �لعمل 
�لت�شغيلية  �خل��ط��ة  �أن  �إىل  منوها   .. �مل��ع��وزة  �ل��ف��ئ��ات  خل��دم��ة  �مل��ي��د�ين 
للم�شت�شفى �شت�شتمر عدة ��شهر ي�شتقبل خللها �حلالت �ملر�شية �ملعوزة 

�لتي حتتاج �ىل بر�مج ت�شخي�شية وعلجية .
وقال �ن غالبية �حلالت �لتي مت ��شتقبالها يف �ملحطة �حلالية للم�شت�شفى 
�مليد�ين يف حمافظة �ل�شرقية للمر�شى �لذين يعانون �أمر��شا يف �لقلب 
�لدهون  ن�شبة  و�رت��ف��اع  �ل���دم  و�شغط  �ل�شكري  مثل  مزمنة  و�م��ر����ش��ا 

و�مر��س �ل�شدر.
لز�يد  �لإن�شانية  للمبادر�ت  ��شتكمال  �ملتحرك  �مل�شت�شفى  �إط��لق  وياأتي 
بر�شالتها  ت�شل  �أن  ��شتطاعت  و�لتي   2000 عام  تد�شينها  �لعطاء منذ 
�لن�شانية ملا يزيد عن خم�شة مليني طفل وم�شن و�إجر�ء ما يزيد عن 

ع�شرة �آلف عملية قلب يف خمتلف دول �لعامل.
من جهته قال عبد�هلل ز�يد �ملدير �لتنفيذي جلمعية د�ر �لر �إن برنامج 
�أنحاء  خمتلف  يف  ميد�نية  ج��ولت  يت�شمن  �لتطوعي  �مل�شت�شفى  عمل 
�ملر�شية و�ملر�جعني  �ملجانية ل�شتقبال �حلالت  م�شر لتقدمي خدماته 
نخبة  قبل  من  و�جلر�حية  و�لعلجية  �لت�شخي�شية  �خلدمات  وتقدمي 
من �لأطباء و�لكو�در �لفنية ذ�ت �خلرة �لو��شعة و�لكفاءة �لعالية وذلك 

بالتن�شيق مع �جلهات �ل�شحية �حلكومية.
و�كد �أن �مل�شت�شفى �ملتحرك �شيقدم خدمات جمانية و�لتي ت�شمل غالبية 
و�لتي  �لقلب  وفحو�شات  �ملخرية  و�لتحاليل  �لكلينيكىة  �لفحو�شات 
وتخطيط  �جلهد  و�ختبار  �لأب��ع��اد  ثلثي  �لتلفزيوين  �لفح�س  ت�شمل 
�لتحاليل  و�لرئة وغرها من  �لقلب  �إىل فح�س وظائف  �إ�شافة  �لقلب 

و�لفحو�شات �لتي �شتجرى باإ�شر�ف كو�در طبية متخ�ش�شة.

جائزة ال�شارقة ملنا�شرة ودعم الالجئني .. نربا�ض ي�شيء ظلمة اللج�ء
••ال�سارقة-وام:

مل��ن��ا���ش��رة ودعم  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ت�شهم ج��ائ��زة 
�ل�شمو  �شاحب  قرينة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �للجئني 
بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  حاكم 
�للجئني  للأطفال  �ل��ب��ارزة  �ملنا�شرة  �لقا�شمي 
ل�شوؤون  �ملتحدة  ل��لأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ل��دى 
�ل�شوء  ت�شليط  يف   .. �ملا�شي  يناير  يف  �للجئني 
من  للتخفيف  �مل��ب��ذول��ة  �ل��ك��ب��رة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى 
���ش��ع��وب��ات �حل��ي��اة �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا �أن���ا����س وج���دو� 
مل  �لدقة  بالغة  �إن�شانية  ظ��روف  �شحية  �أنف�شهم 

يختارو� �أن يكونو� جزء� منها.
بالتعاون  �إط��لق��ه��ا  �ل��ت��ي مت   - �جل���ائ���زة  وت���ك���رم 
ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  ل���لأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  م��ع 
�آ�شيا  �للجئني وت��و�ف��ق��ا م��ع ع��ام �خل��ر يف ق���ارة 
وم��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا - 
�جلائزة �لعطاء و�خلر و�ملثابرة يف مو�جهة �ملحن 

وتخطي �ل�شعاب.
�لعمل  يف  �لعاملني  جل��ه��ود  ك��ب��ر�  دع��م��ا  وت�شكل 
�لذي  للتميز  فريد�  وتقدير�  و�لإن�شاين  �لإغاثي 
�ل��لج��ئ��ني ل�شيما  م��ع��ان��اة  م��ن  للتخفيف  ب��ذل��وه 
فهناك  �ل��لج��ئ��ني  و�لأط���ف���ال  �ل��لج��ئ��ات  �لن�شاء 
�لعديد من �ملبادر�ت �جلديرة بالثناء �لتي وفرت 
�للجئة  �لعائلت  دخ��ل  وع��ززت  �لت�شغيل  فر�س 

�لإنتاجية  �ل�شغرة  �مل�����ش��اري��ع  �إط���ار  يف  وخ��ا���ش��ة 
�لأطفال  بتعليم  �ه��ت��م��ت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  و�أي�����ش��ا 
وك�شوتهم وتوفر �لرعاية �لطبية لهم وتدريبهم 
ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ن��اج��م��ة ع���ن حمنة 
�جلهة   - �لكبر  �لقلب  موؤ�ش�شة  وذك��رت  �للجوء. 
�مل�شرفة على �جلائزة - �أن جائزة �ل�شارقة �لدولية 
ملنا�شرة ودعم �للجئني هي نر��س جديد ترفعه 
�لإمارة .. ت�شيء به ظلمة �للجوء وتنر به �لدرب 
ملزيد من �لعطاء و�لبذل .. وت�شتمد �ل�شارقة مد�د 
�لتي  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتها  روؤي���ة  م��ن  ه��ذ�  نر��شها 
جعلت من تنمية �لإن�شان هدفا وغاية رئي�شة من 

دون �لنظر �أو �للتفات �إىل دين �أو عرق �أو هوية.
ودعم  ملنا�شرة  �لدولية  �ل�شارقة  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
�لأو�شط  �ل�شرق  �آ�شيا ومنطقة  قارة  �للجئني يف 
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا �إىل دع���م �جل���ه���ود و�مل���ب���ادر�ت 
�إىل  و�لر�مية  �لإن�شاين  �لعمل  جمال  يف  �ملتميزة 
حت�شني ح��ي��اة �مل��لي��ني م��ن �لأف����ر�د و�لأ���ش��ر من 

�للجئني و�ملهجرين حول �لعامل.
بو�شع  �ل��ر����ش��خ  �ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ز�م  �إط���ار  يف  وت��اأت��ي 
�لأفر�د  وحتفيز  و�لنازحني  �للجئني  ملعاناة  حد 
�مل�شاهمة يف حت�شني حياة هاتني  و�ملوؤ�ش�شات على 
و�ملاآ�شي  �حل������روب  ���ش��ردت��ه��م��ا  �ل��ل��ت��ني  �ل��ف��ئ��ت��ني 
��شتمر�ر� لنهج �خلر و�لعطاء �لذي قامت عليه 
�ل��دور �لذي  وتتبناه دول��ة �لإم��ار�ت وتاأكيد� على 

�لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  دعم  �ل�شارقة يف  �إم��ارة  تلعبه 
على �مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل.

�مل�شاريع  �أ���ش��ح��اب  ت��ك��رمي  �إىل  �جل��ائ��زة  وت�شعى 
و�ملبادر�ت �لفاعلة على �لأر�س �لتي �أ�شهمت ب�شكل 
حقيقي يف توفر �حتياجات �للجئني و�لنازحني 
و�لجتماعية  و�لتعليمية  و�ل�شحية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
بامل�شتقبل..  و�لأم���ل  �لثقة  نفو�شهم  يف  وغر�شت 
 100 بقيمة  مالية  مكافاآة  على  �لفائز  ويح�شل 
�ألف دولر �أمريكي �إ�شافة �إىل درع و�شهادة تقدير 
و���ش��ي��ج��ري ت��ك��رمي��ه خ���لل ح��ف��ل خ��ا���س يف �إم���ارة 
�ل�شارقة. وذكرت موؤ�ش�شة �لقلب �لكبر �أن �لأعو�م 
�لأخ��رة �شهدت �زدي��اد� كبر� يف �أع��د�د �لنازحني 
و�ل��لج��ئ��ني ب�شبب �ل��ن��ز�ع��ات و�ل���ش��ط��ر�ب��ات يف 
و�شمال  �آ�شيا  يف  ودول  �ل�شقيقة  �ل���دول  م��ن  ع��دد 

�أفريقيا.
�ل�شامية  �ملفو�شية  لتقارير  �أنه وفقا  �إىل  و�أ�شارت 
للأمم �ملتحدة ل�شوؤون �للجئني فاإن 39 يف �ملائة 
�لعامل هم من  �للجئني حول  �إجمايل عدد  من 
�شكان منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا يف 
حني بلغ عدد �ملحتاجني يف �شوريا 13.5 مليون 
�لعر�قيني  �ل��ن��ازح��ني  ع��دد  بلغ  بينما   .. �شخ�س 
وقت  يف  �شخ�س  مليني  ثلثة  من  �أك��رث  د�خليا 
ي��ح��ت��اج 82 يف �مل��ائ��ة م��ن �إج��م��ايل ���ش��ك��ان �ليمن 
�إىل م�شاعد�ت  27 مليون �شخ�س  �لبالغ عددهم 

�للجئني  ع���دد  �أن  و�أ���ش��اف��ت  ع��اج��ل��ة.  �إن�����ش��ان��ي��ة 
ي��ب��ل��غ خ��م�����ش��ة م���لي���ني �شخ�س  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
 350 �أي�شا نحو  �للجوء و�لنزوح  وت�شمل حالت 
�ألف لجئ ليبي و/ 3.74/ مليون لجىء ونازح 

د�خلي يف �ل�شود�ن.
ومتثل �لزيادة يف �إجمايل �أعد�د �للجئني خلل 
�لعام �ملا�شي �أعلى ن�شبة �شجلت عامليا منذ �ندلع 
�مل�شاعد�ت  تعتر  ول��ه��ذ�  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب 
�خل��ري��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة ح��اج��ة ملحة وه��ن��ا تكمن 
ملنا�شرة  �لدولية  �ل�شارقة  جائزة  �إط��لق  �أهمية 

ودعم �للجئني.
تكن  �ل��ه��ائ��ل��ة مل  �لب�شرية  �مل��ع��ان��اة  ه���ذه  ويف ظ��ل 
فاتخذت  �مل�������ش���ه���د  ع����ن  غ���ائ���ب���ة  �خل�����ر  ����ش���ارق���ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  مبا�شرة  بتوجيهات 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة م��وق��ف��ا و����ش��ح��ا يق�شي 
وم�شاندتهم  �للجئني  لإغ��اث��ة  �لتحرك  ب�شرعة 
وحي  وم���ن  حمنتهم  يف  ج��ان��ب��ه��م  �إىل  و�ل���وق���وف 
هذه �لروؤية �لر�شيدة بادرت قرينة �شاحب �ل�شمو 
بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  حاكم 
�لقلب  باإطلق حملة   2013 �لقا�شمي يف يونيو 
�لكبر لإغ��اث��ة وت��ق��دمي ي��د �ل��ع��ون و�ل��رع��اي��ة �إىل 
�ل�شوريني  �للجئني  �لأط��ف��ال  من  �لآلف  مئات 
يف دول �ل�شتات لتاأمني حقوقهم يف �ملاأوى و�لغذ�ء 

و�لرعاية �لطبية و�لعلج �لنف�شي و�لتعليم.
ومع �زدياد �أعباء �للجوء جاء قر�ر �شموها بتحويل 
�لقلب  موؤ�ش�شة  فانطلقت  موؤ�ش�شة  �إىل  �حلملة 
مل�شاعفة   2015 ي��ون��ي��و  خ���لل  ر���ش��م��ي��ا  �ل��ك��ب��ر 
يف  و�ملحتاجني  �للجئني  جت��اه  �ملبذولة  �جلهود 
�ملوؤ�ش�شة  �هتمام  نطاق  وتو�شيع  و�لعامل  �ملنطقة 
�ملحتاجني  �أو�شع من  فئات  �إىل  للو�شول  �لإغاثي 
و�للجئني ل�شيما �لأطفال من بينهم يف مناطق 

كثرة من �لعامل.

و جن��ح��ت م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ق��ل��ب �ل��ك��ب��ر - خ���لل �أقل 
من عامني من �إطلقها - يف �إح��د�ث تغير نحو 
�للجئني  م��ن  �لآلف  م��ئ��ات  ح��ي��اة  يف  �لأف�����ش��ل 
و�ل�شرق  �آ�شيا  يف  �ل��ن��ز�ع��ات  مناطق  م��ن  �لفارين 
�لأو�����ش����ط و����ش���م���ال �أف���ري���ق���ي���ا ح��ي��ث ق���دم���ت لهم 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  عر  متكامل  �إغاثيا  دعما 
�ملتخ�ش�شة �لتي ��شتهدفت �لرتكيز على حاجة �أو 
�أكرث من �حتياجات �للجئني �لأ�شا�شية وغطتها 

بال�شكل �لأمثل.

�شركة اأب�ظبي لبناء ال�شفن ت�شلم �شفينة اإنزال لق�ات الدفاع الك�يتية
 •• اأبوظبي – الفجر:

�لر�ئدة يف جمال  �ل�شركة  )����س.م.ع.(،  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
بناء و�شيانة و�إعادة تاأهيل �ل�شفن �لع�شكرية و�لتجارية، عن تد�شني �شفينة 

�إنز�ل ع�شكري ل�شالح وز�رة �لدفاع �لكويتية بطول 64 مرت�ً. 
�أقيم بهذه �ملنا�شبة مبقر �ل�شركة يف منطقة م�شفح  جاء ذلك خلل حفل 
�ل�شناعية باأبوظبي، �لذي �شهده نائب رئي�س �لأركان �لعامة للجي�س �لكويتي 
�لفريق �لركن عبد�هلل نو�ف �لأحمد �ل�شباح، و�لقائم باأعمال �شفارة دولة 
�لكويت لدى �لمار�ت عبد�هلل �ل�شامل و�آمر �لقوة �لبحرية للجي�س �لكويتي 
�ل�شفارة  يف  �لع�شكري  �مللحق  ورئي�س  �لكندري  خالد  بحري  �لركن  �للو�ء 
لبناء  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  بوقمر  يو�شف  �لركن  �لعقيد 

�ل�شفن خالد �ملزروعي وعدد من �لقياد�ت �لع�شكرية �لكويتية.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��زروع��ي،  خالد  �لدكتور  ق��ال  �ملنا�شبة  وبهذه 
�أ�شقائنا  �إىل  �ل�شفار  �شفينة  بت�شليم  : نحن فخورون  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي 
�لكويتيني، و�لتي تاأتي �شمن عقد مت توقيعه مع وز�رة �لدفاع �لكويتية يف 
�لعام 2015. �إن هذ� �لعقد ياأتي تاأكيد� على �أو��شر �لعلقات �ملتينة بني 

دولة �لإمار�ت و�لكويت وجت�شيد� للرو�بط �لوثيقة �لتي جتمع �لبلدين يف 
�إطار منظومة جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

ومن جانبه �أ�شاد �لفريق �لركن عبد�هلل �لنو�ف بالعلقات �ملتميزة و�لتعاون 
�ملثمر بني دولة �لكويت ودولة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت، متمنيا �لتوفيق 
�خلليجية  و�لمنية  �لع�شكرية  �لقدر�ت  تعزيز  �شاأنه  من  ما  لكل  و�ل�شد�د 
وو�شولها �ىل �أف�شل �مل�شتويات. و�أثنى على دور �لقو�ت �لبحرية �لمار�تية 
و�شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن ، متمنيا �ن ي�شتمر هذ� �لتعاون و�لتن�شيق يف 

�مل�شاريع و�لعقود �ملقبلة.
بتميز  �لفخر  ع��ن  �لكويتية  �لبحرية  �ل��ق��وة  �آم���ر  �أع���رب  ذ�ت���ه  �ل�شياق  ويف 
�ل�شناعات �لمار�تية يف جمال �لت�شليح �لع�شكري و�لتي تتنا�شب ومتطلبات 
�لقو�ت �لبحرية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. وقال �لكندري يف كلمته 
�لتي �لقاها يف �حلفل: �إن �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن �أثبتت باأنها على ر�أ�س 
هذه �لقائمة و�لتي نفتخر بها وهذ� لي�س بغريب على �أبناء ز�يد. �إننا ن�شعر 
بالعتز�ز جتاه ما نر�ه من كو�در وطنية خليجية تعمل يف �شركة �بوظبي 
لبناء �ل�شفن بعقول ومهار�ت �حرت�فية قادرة على �لتحدي و�لجناز على 

م�شتوى عايل ي�شاهي �أعرق �ل�شركات �لعاملية. 

اختتام فعاليات معر�ض �شفر ت�شعة اخلريي يف الفجرية
•• الفجرية-وام:

فعاليات  �لول  �م�س  م�شاء  �ختتمت 
ت�شعة  �شفر  ملعر�س  �لر�بعة  �ل��دورة 
�ل�شعادة  �شعار  حملت  �لتي  �خل��ري 
يف  �أي���ام  �أرب��ع��ة  و��شتمرت  �لعطاء  يف 

حي �لرميلة بالفجرة.
و�شهد �ملعر�س يف يومه �لأخر ور�شة 
�لإمار�تية  �لأزي������اء  مل�شممة  ع��م��ل 
عائ�شة بو�شيم حول �إبر�ز �لت�شاميم 
بروين  ل��ل��دك��ت��ورة  ح��و�ري��ة  وجل�شة 
قمة  يف  �ل�شعادة  قمة  بعنو�ن  حبيب 
�مل�شاركة �إ�شافة �إىل ��شتمر�ر �شيد�ت 
�ملعر�س  يف  �مل�������ش���ارك���ات  �لأع�����م�����ال 
تر�وحت  �ل��ت��ي  منتجاتهن  ب��ع��ر���س 
بني �لأزياء و�لإك�ش�شو�ر�ت و�لديكور 
�إىل جانب �شاحة  و�مل��اأك��ولت  �ملنزيل 

�شاحنات �ملاأكولت �خلارجية.
ويعد �ملعر�س �حلدث �لأبرز و�لأكر 
ب��امل��و���ش��ة يف  يتعلق  فيما  ن��وع��ه  م��ن 
تنظيمه  وي���ت���م  �ل�����ش��رق��ي  �ل�����ش��اح��ل 
�شم�شة  �ل�شيخة  رعاية  حتت  �شنويا 
بنت حمد بن حممد �ل�شرقي كرمية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
ورئي�شة  �ل��ف��ج��رة  ح��اك��م  ل��لحت��اد 

معر�س �شفر ت�شعة �خلري.
م�شروعا   68 �مل���ع���ر����س  يف  ����ش���ارك 
من  ع��دد  جانب  �إىل  ن�شائيا  جت��اري��ا 
�لدولة..  يف  و�ملقاهي  �ملطاعم  �أب��رز 
وي���ع���ود ري����ع �مل���ع���ر����س ب��اأك��م��ل��ه �إىل 

ومبادئ  بال�شعادة  و�رتباطه  �لعطاء 
�لإتيكيت ورحلة �لتغير ودور و�شائل 
متكني  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
لت�شجيع  وذل����ك  �مل��و���ش��ة  م�����ش��اري��ع 
و�شيد�ت  �مل��ع��ر���س  وزو�ر  �مل�����ش��ارك��ات 
�لأعمال �جلدد على مو��شلة �لعطاء 
مبزيد من �لت�شميم و�لإر�دة و�لعمل 
يف  للرتقاء  مهار�تهن  تطوير  على 

�أعمالهن.
ح�شور�  �ملعر�س  فعاليات  و�شهدت 
و�إقبال جماهريا لفتا من مو�طنني 
وم��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�������س �ل����دول����ة يف 
و�ل�شتمتاع  للت�شوق  مميزة  جتربة 
�لتي  وباملاأكولت  �جلميلة  بالأجو�ء 
�ل�شاحة  يف  �لغذ�ء  �شاحنات  تقدمها 

�لإمار�ت  يف  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة 
�أمنيات  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ت��ع��م��ل  و�ل��ت��ي 
تهدد  ب��اأم��ر����س  �مل�شابني  �لأط��ف��ال 

�حلياة.
للمعر�س  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل���دورة  و�شهدت 
�إ�شافة نوعية على �حلو�ر�ت �مللهمة 
وور�س �لعمل �لتي تهدف �إىل تعزيز 
قدر�ت �ملر�أة �لعربية ومتكينها وذلك 
ر�ئدة  ن�شائية  �شخ�شيات  مب�شاركة 
ب�شمتها  ولها  قيادية  مر�كز  تبو�أت 
و�خلليجي  �لإم����ار�ت����ي  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
خرتهن  خل�شة  ق��دم��ن  و�ل��ع��رب��ي 
�أبدعن  �لتي  �ملجالت  يف  وجتاربهن 
�لتي  �حل��������و�ر�ت  ج���ان���ب  �إىل  ف��ي��ه��ا 
تناولت مو�شوعات خمتلفة كاأهمية 

�خلارجية للمعر�س.
مديرة  �ل���ف���ل����ش���ي  ح�����ش��ة  وق����ال����ت 
�حتفالية  ه��و  �مل��ع��ر���س  �ن  �مل��ع��ر���س 
���ش��ن��وي��ة ب����امل����ر�أة و�إجن����از�ت����ه����ا وهو 
�مللتقى �ل�شنوي للمميز�ت و�ملبدعات 
من �شيد�ت �لأعمال من كافة �أنحاء 
روؤية  م��ن  �نطلقا  �لعربي  �ل��وط��ن 
�ل�شيخة �شم�شة بنت حمد بن حممد 
�ل�شرقي رئي�شة �ملعر�س يف �أن يكون 
م���ع���ر����س ����ش���ف���ر ت�������ش���ع���ة �خل�����ري 
�ل��ن�����ش��ائ��ي ونقطة  ل���لإب���د�ع  م��ن�����ش��ة 
�لبد�ية للم�شاريع �لن�شائية �لنا�شئة 
�أبرز  م��ع  للنقا�س و�حل���و�ر  وحم���ور� 
يف  �ل���ر�ئ���دة  �لن�شائية  �ل�شخ�شيات 

�لوطن �لعربي.

•• هرجي�سا -وام: 

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع��م  �هلل  حفظه 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة مبا�شرة من �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية .. د�شنت �ملوؤ�ش�شة �أكر �شد 
لري  باملياه  �مل��ج��اورة  و�ملناطق  هرجي�شا  مدينة  لتزويد  �ل�شومال  يف  خر�شاين 
دو�ئر �ل�شقي �ملتو�جدة يف �ملنطقة وتخزينها لل�شتفادة منها يف مو�شم �جلفاف. 
تنفيذ�  �أطلقت  �لتي  �شومال  يا  لأجلك  حملة  مع   - �ل�شد  تد�شني   - ويتز�من 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة مل�شاعدة �ل�شعب �ل�شومال على تخطي 
�لظروف �ملعي�شية �لتي مير بها وح�شد �لدعم للمت�شررين من �جلفاف ومتا�شيا 
مع مبادرة عام �خلر وتعزيز� لدور �لإمار�ت ور�شالتها �لإن�شانية و�حل�شارية يف 

معاجلة �أزمة �ملجاعة يف �ل�شومال و�شتى دول �لعامل .
ح�شر �لتد�شني .. معايل �لدكتور �شعد علي �شرى وزير خارجية �أر�س �ل�شومال 

من  وع��دد  �لإن�شانية  ل��لأع��م��ال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن  ووف��د 
�مل�شوؤولني �ل�شوماليني.

و�أ�شاد معايل �لدكتور �شعد علي �شرى - خلل �لتد�شني - بجهود دولة �لإمار�ت 
لل�شعب  �لإم���ار�ت  تقدمه  �ل��ذي  و�مل�شاند  �لكبر  و�ل��دور  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
يف  �لتنموية  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  �أهم  يعد  �مل�شروع  �أن  موؤكد�   .. �ل�شومايل 

مدينة هرجي�شا.
و�أ�شاف �أن موؤ�ش�شة خليفة �لن�شانية قدمت �أهم �أركان �حل�شارة و�أحد �لعنا�شر 
�لرئي�شية للتنمية بعد �أن د�شنت �مل�شروع �حليوي و�لأول من نوعه يف �ل�شومال 
كون �ملياه هي �لركيزة �لأ�شا�شية �لأوىل �لتي تقوم عليها �لتنمية وبالنظر �إىل 
�أن منطقة هرجي�شا �لتي تقع �شمن �ملناطق �لتي تكون فيها �لأمطار مو�شمية 
يت�شح �أهمية �إقامة م�شروع �ل�شد لتحقيق �ل�شتفادة من مياه �لأمطار ولتزويد 

�ل�شكان بها بدل من �شياعها دون ��شتفادة منها.
وعر معاليه عن �شكره للموؤ�ش�شة على دورها �لإيجابي يف �خلطة �لتي و�شعتها 
�أثلجت �شدور �ل�شعب �ل�شومايل  للم�شروع بعد در��شة ميد�نية وفنية حمكمة 
هذ�  م��ن  �أ�شا�شية  ب�شفة  �شي�شتفيدون  �ل��ذي��ن  خا�شة  هرجي�شا  و�شكان  ع��ام��ة 
�مل�شروع �ل�شرت�تيجي . من جهته �أثنى معايل �لدكتور ح�شني عبدي بو�س وزير 
�ملياه على �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لإمار�تية ومبادر�تها �لتنموية �ل�شخية مل�شاعدة 

�أبناء �ل�شعب �ل�شومايل .
�لطلب  �شد  يف  فاعل  ب�شكل  و�شي�شهم  تنموية  نقلة  �شيحدث  �مل�شروع  �أن  و�أك��د 
ودفع  مو��شيهم  و�شقي  �ليومية  حياتهم  يف  هرجي�شا  مدينة  ل�شكان  �ملياه  على 
�ملجاورة  �ملناطق  يف  �لهكتار�ت  �آلف  يف  �حليو�نية  و�ل���رثوة  �ل��ز�رع��ي��ة  �لعجلة 
لل�شد وتوفر فر�س عمل جديدة . من ناحيته قال م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية �إن بناء �ل�شد ��شتغرق 13 �شهر� .. 
م�شر� �إىل �أنه ياأتي �شمن �شل�شلة م�شاريع �أخرى نفذتها �ملوؤ�ش�شة يف �ل�شومال 
وم�شاعدة  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  يف  �لن�شانية  للم�شروعات  و��شتمر�ر� 
�أ�شكال  خمتلف  تقدمي  على  �لد�ئم  �لإم���ار�ت  دول��ة  وحر�س  �ملحتاجة  �ل�شعوب 
�لدعم و�مل�شاندة للأ�شقاء يف �ل�شومال يف �ملجالت �لن�شانية جت�شيد� للعلقات 

�لأخوية �لوطيدة �لتي تربط بني �ل�شعبني و�لبلدين �ل�شقيقني .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم �مل��ه��ن��د���س و���ش��ي��م ه����ارون �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة كون�شر 
و�لذي  �إجن��ازه  ومر�حل  ملو��شفات  �شرحا  لل�شد  �ملنفذة  �لهند�شية  لل�شت�شار�ت 
70 كيلومرت� �شرق مدينة هرجي�شا  �ل�شومال-  �شمال  يقع يف و�دي حنبويني 
�آل نهيان للأعمال  �إ�شر�ف ومتويل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد  �أن�شئ حتت  - وقد 
�ألف مرت مكعب   350 ب�  �أن �لطاقة �لتخزينية لل�شد تقدر  �لن�شانية. و�أو�شح 
�ملائي لل�شد نحو  11 مرت� وتبلغ م�شاحة �مل�شطح  150 مرت� و�رتفاع  وبطول 
110 �آلف مرت مربع وي�شمل مبني للحر��شة ومولد كهرباء �إ�شافة �إىل مبنى 
�أل��ف جالون   650 ب�  تقدر  مياه  كمية  �شيوفر  �أن��ه  �إىل  م�شر�   .. �مل�شروع  �إد�رة 

يوميا خلل مو�شم �جلفاف يف منطقة هرجي�شا .

 خليفة الإن�شانية تد�شن اأكرب �شد يف ال�ش�مال
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل م�شاعد اول وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف م�شر

•• عجمان-وام: 

�لنعيمي  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
بالديو�ن  مكتبه  يف  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�لتعليم  وزي��ر  �ول  م�شاعد  �مللحي  ح�شام  �لدكتور  �م�س 
و�لبعثات  �لثقافية  للعلقات  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل 
�مل�شرية  �لوطنية  �للجنة  ع��ام  �م��ني  �جلامعات  و���ش��وؤون 
لل�شلم  و�ل��ذي قدم  �لبلد حاليا  ي��زور  �ل��ذي  لليون�شكو 
ع��ل��ى ���ش��م��وه. ي��ر�ف��ق �ل��دك��ت��ور �مل��لح��ي �ل��دك��ت��ور �أجمد 
عبد�لهادي �جلوهري �مللحق �لثقايف يف �شفارة جمهورية 
�ب��و �حلمد  و���ش��ع��ادة �شلح  �ل��دول��ة  ل��دى  �لعربية  م�شر 
لل�شت�شار�ت  �ل���ش��ك��ن��دري��ة  مل��رك��ز  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �أح���م���د 

و�لدر��شات �جلامعية. ورحب �شموه خلل �للقاء مب�شاعد 
�ول وزير �لتعليم �لعايل.. متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف 
�إر�شاء وتدعيم �لعلقات �لأخوية �لوثيقة يف �لعديد من 
�ر�شاء  �ل�شقيقني. ودعا �شموه �ىل  �لبلدين  �ملجالت بني 
�شبل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ام��ع��ات �لم��ار�ت��ي��ة عامة 
و�جلامعات يف �مارة عجمان خا�شة و�جلامعات �مل�شرية. 
�لعلقات  تعزيز  �شبل  ��شتعر�س  �ل��ل��ق��اء  خ��لل  وج���رى 
�لأخوية بني �لبلدين و�ل�شعي �إىل تقويتها وتوطيدها يف 
جميع �لقطاعات �لتعليمية و�لثقافية.. كما مت �حلديث 
�مل��ن��ط��ق��ة و����ش���رورة مو�كبته  �ل��ت��ع��ل��ي��م يف  ق�����ش��اي��ا  ح���ول 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وخ��ا���ش��ة يف جم��ال  ل��ل��ت��ط��ور�ت 
�لعلمي وغرها. و�أعرب م�شاعد �ول وزير �لتعليم �لعايل 

�مل�شري عن �شعادته بهذ� �للقاء.. م�شيد� بامل�شتوى �ملتميز 
�لذي و�شلت �إليه جامعات �لمار�ت وجامعة عجمان من 
�أكادميية متطورة تخدم �لعملية  خلل �عتمادها بر�مج 
�لتعليمية �لعليا. كما �أ�شاد مبا ت�شهده �إمارة عجمان من 
تطور يف �لبنية �لتحتية وخا�شة يف جمال �لتعليم �لعايل 
�ل�شمعة  ذ�ت  م��ن �جل��ام��ع��ات  ب��وج��ود جم��م��وع��ة  م��ن��وه��ا 
�ل�شيخ  معايل  �للقاء  متميز.ح�شر  تعليم  ونظام  �لطيبة 
�حلاكم  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد  �لدكتور 
و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي مدير �لديو�ن و�شعادة �شامل 
بن  ط��ارق  و�شعادة  �لديو�ن  مدير  نائب  �ملطرو�شي  �شيف 
غليطه �لغفلي مدير مكتب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

حميد النعيمي يفتتح فعاليات الن�شخة الثانية من مهرجان عجمان لالأيتام
•• عجمان -وام: 

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�أروع �لأمثلة يف جمال �لعمل  �أبناء دولة �لإم��ار�ت �شربو�  �أن  حاكم عجمان 
�خلري مل�شاعدة �لأيتام و�ملحتاجني و�ملعوزين جتدهم يف كل ميد�ن يقرب 

�إىل �هلل �شو�ء يف د�خل �لدولة �أو خارجها.
و�أ�شاد �شموه بدور �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�جلمعيات ورجال �لأعمال مل�شاهمتهم 
يف دعم �لأعمال �خلرية خا�شة كفالة �لأيتام مبختلف �شور �لدعم و�أ�شكال 
�مل�شاندة ليعي�شو� يف كفالة �جلماعة وتعي�س �جلماعة مبوؤ�زرة هذه �لفئة ما 
و�لولء  ر��شية تكن �حلب  بنف�س طموحة  �مل�شتقبل  �إىل  يجعلهم يتطلعون 

و�لعرفان لوطنهم وقيادتهم �لر�شيدة.
جاء ذلك عقب �لنتهاء من مر��شم �فتتاح فعاليات مهرجان عجمان �لثاين 
لرعاية  �لعامة  للهيئة  �لتابع  عجمان  �شباب  مركز  يف  �أقيم  �ل��ذي  للأيتام 
للتنمية  �لد�ئمة  �للجنة  ونظمته  �ل�شفيا  منطقة  يف  و�لريا�شة  �ل�شباب 
�لجتماعية باملجل�س �لتنفيذي لإمارة عجمان و�شارك فيه �أكرث من 200 

يتيم.
و�أثنى �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على �إ�شهامات �لقيادة �لر�شيدة يف دعم 
فئة �لأيتام حيث كانت �شباقة يف �إن�شاء �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لأهلية �ل�شاملة 
�لتي ترعى �لأيتام وتت�شمن جميع �خلدمات �لتي يحتاجها �لإن�شان منتهجة 
�إىل  تدعو  و�لتي  �حلنيف  ديننا  عليها  حثنا  �لتي  �ل�شامية  �مل��ب��ادئ  ذل��ك  يف 

تكرمي هذه �لفئة من �ملجتمع كما �شرعت �لقو�نني �لتي ت�شمن حقوقهم.
�لقيادة  ظل  يف  للأيتام  �لإم���ار�ت  دول��ة  توليها  �لتي  بالرعاية  �شموه  و�أ�شاد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  حفظه �هلل و�شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل و�شاحب  �لدولة رئي�س جمل�س 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �ع�شاء �ملجل�س �لعلى حكام �لإمار�ت من 
من  �ل�شريحة  هذه  وم�شاندة  وتنمية  رعاية  على  �ملتو��شل  حر�شهم  خلل 

�ملجتمع.

بالأيتام  �لإ�شلم حث على �لهتمام  �أن  �ل�شمو حاكم عجمان  وقال �شاحب 
�لنف�شي  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  لهم  ت�شمن  �ل��ت��ي  بحقوقهم  و�أق���ر 
�لتي  �لإ�شلمية  قيمنا  من  �نطلقا  ياأتي  �لأيتام  تكرمي  و�أن  و�لجتماعي 
�أعلت من �شاأنهم وحفظت لهم مكانتهم يف �ملجتمع ليكونو� �أفر�د� منتجني 
�لرتبوية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  خ���لل  م��ن  لأن��ف�����ش��ه��م وجمتمعهم  و���ش��احل��ني 

و�ل�شحية و�لنف�شية وجميع ما يلزمهم.
�أم��ام هذه  �ملعوقات  كل  لتذليل  ن�شعى  �إم��ارة عجمان  يف  �إننا  �شموه  و��شاف 
و�لعناية  �لأيتام  �حتياجات  تلبية  تتيح  �لتي  �ملختلفة  �جلهود  ونبذل  �لفئة 
�مل�شتمرة بهم يف جميع �ملجالت �ل�شحية و�لرتبوية و�ملجتمعية من �أجل �أن 

ي�شقو� طريقهم يف �حلياة بنجاح .
ح�شر حفل �فتتاح مر��شم فعاليات �ملهرجان �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي 
و�ل�شيخ  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
و�ل�شيخة  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز 
عجمان  يف  �لد�ئمة  �لجتماعية  �للجنة  رئي�شة  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت  غزة 
و�شعادة على ح�شن �حلمادي مدير منطقة عجمان �لتعليمية و�شعادة حمد 
بن غليطة �لغفلي �ل�شكرتر �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان وع�شو 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شعادة طارق بن غليطه �لغفلي وعدد من �ل�شيوخ 

وكبار �مل�شوؤولني.
�لأن�شطة  وم��ر�ف��ق��وه  �شموه  فيها  تفقد  بجولة  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  وب���د�أت 
خلل  م��ن  و�أ���ش��ره��م  يتيم   200 م��ن  �أك��رث  فيها  ي�شارك  �لتي  و�لفعاليات 
و�لبتكار  �لب��د�ع  ركن  �لريا�شية �شمت  �ل�شالة  �أقيمت يف  �أجنحة متنوعة 
�شاند  وركن  و�لتغذية  �ل�شحة  وركن  �لقر�ءة  وركن  �لرت�ثية  �لقرية  وركن 
ل�شلمة �لطفل وركن خدمات جلنة �ل�شر �ملتعففة وركن �لألعاب �لرتفيهية 

وركن �لفنون وغرها من �لفعاليات.
و��شتمع �شموه �ىل �شرح و�ف حول �أهد�ف تلك �لفعاليات ودورها �لكبر يف 
�لرتكيز على فئة �لأيتام �إ�شافة �إىل تقدمي يد �لعون �إىل �ملحتاجني بجميع 
�شر�ئحهم �إ�شافة �ىل ما تقدمه هذه �لأجنحة من معلومات وخدمات �أن�شطة 

�خرى منها �ملحا�شر�ت و�مل�شابقات �لثقافية و�لريا�شية وغرها.
و�أثنى �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على �جلهود �لطيبة �لتي تبذلها �للجنة 

�لجتماعية �لد�ئمة يف عجمان يف جمال رعاية و�حتو�ء فئة �ليتام و�مل�شاهمة 
يف �إدخال �لب�شمة �إىل قلب هذه �لفئة و�لأدو�ر �لتي ت�شطلع بها لدجمهم يف 
�ملجتمع �لأمر �لذي من خلله يتم ر�شم �لفرحة على وجوه �لأطفال �لأيتام 
و�أ�شرهم متمنيا �شموه للجنة �لتوفيق و�لنجاح يف هذ� �لعمل �خلري �ملهم 
ومنوها بدورها �لتي تقوم به يف �لأعمال �خلرية وتقدمي �مل�شاعد�ت �ملادية 

و�لعينية للأيتام.
وت��ل��ق��ى ���ش��م��وه يف ن��ه��اي��ة �جل��ول��ة ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ت��ق��دي��ر� ل��دع��م��ه �لكبر 
�لأعمال  دع��م  على  �شموه  وحر�س  عليها  و�لقائمني  �خلرية  للموؤ�ش�شات 

�خلرية يف �ملجتمع خا�شة �ليتام منها.
وكرم �شموه �لرعاة و�ل�شخا�س و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاندة و�لد�عمة لهذ� �ملهرجان 
وهم �لر�عي �لذهبي جلنة �ل�شر �ملتعففة �لتابعة جلمعية د�ر �لر وميثلها 
�لزعابي  نا�شر  �ل�شيد  وميثله  عجمان  �شباب  ومركز  �لعا�شي  علي  �شعادة 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  بالهيئة  و�لثقافية  �ل�شبابية  �لأن�شطة  �إد�رة  مدير 
و�لريا�شة وموؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلرية وت�شلم �لتكرمي عنها 
نيابة عن �ملوؤ�ش�شة عهود حممد م�شوؤولة �ليتام باملوؤ�ش�شة وحديقة �أي �م جي 

وميثلها �ل�شيد عمر�ن �جل�شمي رئي�س ق�شم �لعلقات �لعامة و�لت�شريفات.
ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �شاند  برنامج  وه��م  �ملهرجان  يف  �مل�شاركني  �شموه  ك��رم  كما 
�لمر�ت لتنمية �ل�شباب �شلمة �لطفل وجامعة عجمان �ل�شحة و�لتغذية 
ومركز فتيات عجمان �لركن �لرت�ثي ومركز �شباب عجمان ركن �لفنون ود�ر 
�لنبطي للن�شر يف �بوظبي ركن �لقر�ءة ووز�رة �لرتبية و�لتعليم ركن �لبد�ع 

وفرقة دبا �حلربية وجمعية توعية �لحد�ث.
موؤ�ش�شة  عام  مدير  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  �أ�شادت  جانبها  من 
�لعليا للمهرجان  �للجنة  �لنعيمي �خلرية ورئي�س  �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
بدعم �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان للأيتام و�أ�شرهم.. موؤكدة �أن هذ� لي�س 
تخفيف  بهدف  �لفئة  لهذه  ورع��اي��ت��ه  �شموه  م�شاندة  يخ�س  فيما  بجديد 

�لأعباء �ملادية و�ملعنوية عنهم وتلبية كافة �حتياجاتهم.
�شهده  �ل��ذي  �لكبر  للنجاح  ��شتكمال  ي��اأت��ي  �ملهرجان  ه��ذ�  �ن  �ىل  ولفتت 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إع��لن �شاحب  وتو�فقا مع  �ملا�شي  �لعام 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2017 عاما للخر و�قتد�ء بتوجيهات 

�لقيادة �حلكيمة بالوقوف �إىل جانب �لأيتام ودعمهم ورعايتهم.
وقالت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي �إن مهرجان عجمان للأيتام يهدف 
�إىل تعزيز �ل�شلة وتوحيد �جلهود بني �جلمعيات �ملوجودة يف �مارة عجمان 
حتت مظلة �للجنة �لجتماعية يف �ملجل�س �لتنفيذي وعددها �شتة جمعيات 
�ملجتمع  �أف��ر�د  وتوعية  و�أ�شرهم  للأيتام  �أف�شل  رعاية  حتقيق  �إىل  و�شول 
وحثهم على م�شاندة �لأعمال �خلرية �خلا�شة بالأيتام وذلك بالتعاون مع 

�ملجل�س �لتنفيذي �ملنتظم للمهرجان.
�ملهرجان  �جن��اح  يف  �شاهمت  �لتي  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  لكافة  �ل�شكر  ووج��ه��ت 
للأيتام �لذي �شوف يتم تنظيمه �شنويا بدعم ورعاية �شاحب �ل�شمو حاكم 
للمهرجان  �ملنظمة  �ملعنية  �جلهات  بني  �لتعاون  هذ�  �أن  موؤكدة   .. عجمان 
يهدف �ىل توحيد �جلهود لتقدمي خدمات �أف�شل وتوفر جميع �حتياجات 
تلك �ل�شريحة من �إكمال در��شاتهم ف�شل عن �لتمتع بحياة كرمية و�لعمل 

على تعزيز �مل�شوؤولية �ملجتمعية بني �أفر�د �ملجتمع و�لأيتام.
وم�شاركة  م�شاندة  خلل  من  �ملهرجان  هذ�  يف  �لو��شعة  بامل�شاركة  و�أ���ش��ادت 
هذ�  حتقق  ما  و�ن  فعاليات  لدعم  و�لعامة  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد 
�لعام �أكرث بكثر من �لعام �ملا�شي من حيث تنوع �لجنحة و�لركان وخا�شة 

ركن �لبد�ع و�لبتكار و�لفنون و�لقر�ءة وغرها.
من جانبه قال �أحمد �لرئي�شي مدير عام مركز �شباب عجمان رئي�س �للجنة 
�أجل  من  ج��اء  �ملهرجانات  تلك  مثل  و�قامة  تنظيم  �إن  للمهرجان  �ملنظمة 
توحيد �لفعاليات يف �لإمارة و�لتي تقام على مد�ر �لعام من قبل �جلمعيات 
و�ملوؤ�ش�شات �خلرية �ملعنية بالإيتام حتت �شقف و�حد وهو مهرجان عجمان 

للإيتام �لذي �شيقام �شنويا بالتز�من مع يوم �ليتيم �لعاملي.
ثمانية  م��ن  �أك��رث  ��شتمرت  �لتي  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  �لرئي�شي  و��شتعر�س 
منها  �ملتنوعة  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��ور���س  م��ن  �لعديد  ت�شمنت  متو��شلة  �شاعات 
�ل���رت�ث �لم��ار�ت��ي وور�شة  �ل��ت��ي تعني بتعليم �لط��ف��ال  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ور���ش��ة 

�لقر�ءة لت�شجيع �لطفال على �لقر�ءة وركن �لبد�ع و�لبتكار.
�إىل هذه  ر�شالة  �إي�شال  �لأيتام هو  �لرئي�شي من مهرجان  �لهدف  �أن  و�أك��د 
�لفئة باأن �ملجتمع مل ولن ين�شاهم و�ن رعاية �لأيتام و�لوقوف �إىل جانبهم 

و�جب وطني و�شرف يجب �أن ي�شعى �جلميع �إىل حتقيقه.

هزاع بن حمدان بن زايد يكرم الفائزين يف الدورة التا�شعة مل�شروع الق�شة املقروءة بطريقة برايل للمكف�فني 
•• اأبوظبي-وام:

ك��رم �ل�شيخ ه���ز�ع ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د �آل 
باأبوظبي  �ل���ر�ح���ة  ���ش��اط��ئ  ب��ف��ن��دق  ن��ه��ي��ان 
�لفائزين يف �لدورة �لتا�شعة مل�شروع �لق�شة 

�ملقروءة بطريقة بر�يل للمكفوفني .
�ل������ذي نظمته  ج�����اء ذل�����ك خ�����لل �حل���ف���ل 
�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة 
وذوي �لحتياجات �خلا�شة متمثلة يف مركز 
�لب�شرية  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل��ك��ف��وف��ني  مطبعة 

�لتابع لها �أم�س حتت �شعار �جلميع يقر�أ .
وق��ام �ل�شيخ ه��ز�ع ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ز�ي��د �آل 
نهيان ير�فقه معايل �لدكتور مغر خمي�س 
�أبوظبي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �خل��ي��ي��ل��ي 
ومعايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي مدير 
عبد  وناعمه  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  ع��ام 
مطبعة  مركز  م��دي��رة  �ملن�شوري  �لرحمن 
بتكرمي  �لب�شرية  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ملكفوفني 
�لتقدير  ���ش��ه��اد�ت  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م  �ل��ف��ائ��زي��ن 
و�جل��و�ئ��ز �مل��ال��ي��ة �مل��ق��ررة ل��ل��م�����ش��روع.. كما 
�لن�شر  ودور  �مل�������ش���روع  ���ش��رك��اء  ت��ك��رمي  مت 

�مل�شاركة.
�ملن�شوري  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ن��اع��م��ة  و���ش��ك��رت 
خلل �لكلمة �لتي �ألقتها يف بد�ية �لحتفال 
�آل نهيان  �ل�شيخ ه��ز�ع بن حمد�ن بن ز�ي��د 
�ملقروءة  �لق�شة  مل�شروع  �لكرمية  لرعايته 
يف  �لأوىل  �نطلقته  منذ  ب��ر�ي��ل  بطريقة 
2007 مما �شاهم يف �إجن��اح �مل�شروع  �لعام 
�لفر�شة  ليمنح  و�نت�شاره  بل  و��شتمر�ريته 
�لعربي  �لوطن  �أنحاء  للر�غبني من جميع 
مهما  ح��دث��ا  ولي�شبح  ب��امل�����ش��ارك��ة  و�ل��ع��امل 
�لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  وتنظيم  بدعم  يحظى 
ل��ل��رع��اي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة وي��ل��ق��ى �إق��ب��ال و��شعا 
هذ�  �أهمية  م��دى  يج�شد  متميز�  وح�شور� 

�حلدث.
وق���ال���ت ه���ا ن��ح��ن ول��ل�����ش��ن��ة �ل��ت��ا���ش��ع��ة على 
و�عتز�ز  فخر  وكلنا  جم��دد�  نلتقي  �لتو�يل 
�لقدير علينا من جناح  �لعلي  مبا من �هلل 
ونحن  ��شتمر�ريته،  على  ج��د  وب��ك��ل  نعمل 
�إذ ن��رى م��وؤ���ش��ر�ت ه��ذ� �ل��ن��ج��اح م��ن خلل 
�لأعز�ء  �أبناءنا  �لتي تعم  و�ل�شعادة  �لفرحة 
فاإن هذ� يزيدنا  و�مل�شاهمني  �مل�شاركني  من 

�إ�شر�ر� ويعزز خطو�تنا ليجدد فينا �لرغبة 
و�لأمل من جناح �إىل �آخر .

�لتا�شعة  ب��ال��دورة  �ل��ي��وم  نحتفل  و�أ���ش��اف��ت 
مل�����ش��روع �ل��ق�����ش��ة �مل���ق���روءة ب��ط��ري��ق��ة بر�يل 
للمكفوفني يف عام �خلر يف بلد �خلر ومع 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إ���ش��د�ر 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أول 
�أطر�  �ل��ذي ي�شع  للقر�ءة  نوعه  قانون من 
وم�شوؤوليات  تنفيذية  وب��ر�م��ج  ت�شريعية 
�لقر�ءة  قيمة  لرت�شيخ  حم���ددة،  حكومية 
يف دول��ة �لإم���ار�ت ب�شكل م�شتد�م وذل��ك يف 
بادرة ح�شارية وت�شريعية غر م�شبوقة يف 

�ملنطقة .
�ل��ذي حتظى به موؤ�ش�شة  �أن �لدعم  و�أك��دت 
و�ملتابعة  �لر�شيدة  �لقيادة  من  �لعليا  ز�ي��د 
ز�يد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  �حلثيثة 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
ز�ي�����د �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
�ل�شعادة  و�أ���ش��ح��اب  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
رئي�شيا  د�عما  �لإد�رة ميثل  �أع�شاء جمل�س 
لنجاح و��شتمر�رية م�شروع �لق�شة �ملقروءة 

بطريقة بر�يل للمكفوفني.
�ملكفوفني  مطبعة  م��رك��ز  م��دي��رة  وج����ددت 
�آل  �ل�شكر لل�شيخ هز�ع بن حمد�ن بن ز�يد 
�إن ح�شورك وتو�جدك �ليوم  نهيان وقالت 
يف �حلفل له �لأثر �جلميل يف نفو�س �أبنائنا 
�ملكفوفني من كافة �أنحاء �لعامل �ملتو�جدين 

معنا يف هذه �للحظة ينتظرون م�شافحتكم 
رغم  �لأوىل  �ملر�كز  بنتائج  يعلمون  ل  وهم 

�أن �لتكرمي ي�شمل جميع �مل�شاركني .
كما �شكرت �لطلبة على م�شاركاتهم �لقيمة 
ودعتهم للمزيد من �ملطالعة �ملفيدة و�لتي 
تعزز وترثي م�شتو�هم �لثقايف .. مثمنة دور 
فريق �لعمل �ملتميز �لذي عمل بجد ومثابرة 
على  �لثامنة  لل�شنة  �لفعالية  ه��ذه  لإجن��اح 

�لتو�يل و�ظهارها بال�شكل �للئق.
و�أكدت ناعمه �ملن�شوري يف ختام كلمتها �أن 
�لحتفال  يف  �ملتميزة  و�مل�����ش��ارك��ة  �حل�����ش��ور 
ل��ه �لأث����ر �ل��ك��ب��ر و�مل��ه��م يف دع���م توجهات 
وحتقيق ر�شالة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى دم���ج �لفئات 
لت�شبح  �ملجتمع  ن��رع��اه��ا يف  �ل��ت��ي  �ل��ع��زي��زة 

فاعلة ومنتجه .
عمر  فايز  عمر  �لطالب  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�مل�شاركني  ع��ن  نيابة  كلمة  خ��لل  �لعمري 
يف �مل�شروع عن �شكرهم وتقديرهم للرعاية 
�ل��ك��رمي��ة �ل��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا �مل�����ش��روع منذ 
�نطلق دورته �لوىل من قبل �ل�شيخ هز�ع 
ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د �آل نهيان و�ل��ت��ي تعد 
�ل�شبب �لأول للنجاح �لذي يتحقق ويتنامى 
�لتي  �لر�ئعة  �مل��ب��ادرة  لتلك  �آخ��ر  بعد  عاما 
�ملن�شوري  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ن��اع��م��ة  ت��ب��ن��ت��ه��ا 

مديرة مركز مطبعة �ملكفوفني.
قدمها  غنائية  فقرة  على  �حلفل  و��شتمل 

قدم  فيما  �لعامري  حمد  �لمار�تي  �لفنان 
�ملري فقرة من  ر��شد حمد  �لطالب طالب 
�لرت�ث �لإمار�تي لقت �عجاب و��شتح�شان 
فيلم  عر�س  �حلفل  ت�شمن  كما  �حل�شور. 
مت  �لتا�شعة  دورت��ه  يف  �مل�شروع  عن  وثائقي 
من خلله ��شتعر��س مبادرة مركز �ملطبعة 
�شهر  �شمن  �طلقتها  �ل��ت��ي  ب��اأن��ام��ل��ي  �ق����ر�أ 
مار�س  يف  �ب��وظ��ب��ي  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ق���ر�ءة 
2017 .. كما ت�شمن �لفيلم عر�س بع�س 
�ل���ذي ح�شل على جائزة  �مل�����ش��روع  م��ر�ح��ل 
�خلام�شة  دورت��ه  يف  �لعام  �لرتبوية  خليفة 
�مل�شاريع و�لر�مج  2011 يف جمال  للعام 

�لرتبوية �ملبتكرة على م�شتوى �لدولة.
ع�شو  �حلميد�ن  عبد�لعايل  عبد�هلل  وك��رم 
ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني  �لإد�رة  جمل�س 
برفقة  ب��الإن��اب��ة  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
ن��اع��م��ة ع��ب��د �ل���رح���م���ن �مل���ن�������ش���وري ر�ع���ي 
�مل�����ش��روع �ل�شيخ ه��ز�ع ب��ن ح��م��د�ن ب��ن ز�يد 
�آل نهيان باإهد�ئه درعا تذكارية عليه �شعار 
�مل�����ش��روع ت��ق��دي��ر� وع��رف��ان��ا ب����دوره يف دعم 

ورعاية �مل�شروع منذ �نطلقته �لأوىل.
كما مت تكرمي �شركاء �مل�شروع وهم - جائزة 
خليفة �لرتبوية ود�ر كلمات للن�شر وجائزة 
�لطفل  لثقافة  ه��ز�ع  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�ل��ع��رب��ي و�ل���دك���ت���ور ي��و���ش��ف �حل���م���ادي من 
�أبوظبي و�لكاتبة  �لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س 
ق�شر  ق�شة  موؤلفة  �مل��ت��ويل  رمي  �ل��دك��ت��ورة 

�حل�شن و�لكاتبة �شيماء �ملرزوقي و�ل�شيدة 
�لعربي للتوزيع  �لعامل  �لعميمي ود�ر  وفاء 

ووز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة.
ي��ذك��ر �أن���ه ���ش��ارك يف �ل����دورة �ل��ت��ا���ش��ع��ة من 
�لدولة  د�خ���ل  م��ن  مت�شابقا   81 �مل�����ش��روع 
�ل�شود�ن  م���ن  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني  م���ن 
و�ليمن و�ململكة �لأردنية �لها�شمية ومملكة 
�لبحرين وقطر ولبنان وموريتانيا و�ملانيا.

للم�شابقة  �لأول  �مل�������ش���ت���وى  يف  و�����ش����ارك 
للمرحلة �لعمرية من �شت �إىل ت�شع �شنو�ت 
�لأول  �ملركز  خم�شة ط��لب حيث ج��اءت يف 
موريتانيا  م��ن  �ل��ه��ادي  بنت  �آم���ي  �لطالبة 
عبد�هلل  م���وزة  �لطالبة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ويف 
�حلمادي من دولة �لإمار�ت .. فيما حلت يف 
�ل�شادق  �آلء حممد  �لثالث للطالبة  �ملركز 

من دولة �لإمار�ت .
�ملرحلة  �ل���ث���اين  �مل�����ش��ت��وى  يف  ����ش���ارك  ك��م��ا 
20 طالبا  12 عاما  10 �إىل  �لعمرية من 
غيث  �لطالب  �لأول  �ملركز  يف  جاء  وطالبة 
حممد �لغفلي من دولة �لإمار�ت ويف �ملركز 
من  جي�شي  �إيز�بيل  �لطالبة  مكرر  �لأول 
جمهورية �أملانيا .. فيما حل يف �ملركز �لثاين 
موريتانيا  من  �ل�شيخ  ول��د  حممد  �لطالب 
�بر�هيم  زينب  �لطالبة  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف 

عبد علي من �لبحرين.
من  �لعمرية  �ملرحلة  �لثالث  �مل�شتوى  ويف 
13 �إىل 15 عاما تناف�س 11 طالبا وطالبة 

�شعيد  نعيمة  �لطالبة  �لأول  �ملركز  وح��ازت 
�لدرعي من دولة �لإمار�ت ويف �ملركز �لأول 
�لفر�شاين  �لطالبة ولء حممد علي  مكرر 
�لثاين  �مل��رك��ز  .. كما ح��ل يف  �لبحرين  م��ن 
�لطالب �شيد حممد ولد يب من موريتانيا 
ويف �ملركز �لثالث للطالب عبد�لعزيز خالد 

خو�جة من دولة �لإمار�ت.
وتناف�س يف �مل�شتوى �لر�بع �ملرحلة �لعمرية 
وطالبة  20 طالبا  عاما   18 �إىل   16 من 
�ل��ط��ال��ب��ة وفاء  �لأول  �مل��رك��ز  �إح��ت��ل��ت  ح��ي��ث 
ع��و���س م����روك م��ن دول����ة �لإم������ار�ت وحل 
عبد�لعزيز  �لطالب  مكرر  �لأول  �ملركز  يف 
حميدي �ملقارح من قطر ويف �ملركز �لثاين 
موريتانيا  من  �ملختار  ولد  حممد  للطالب 
.. فيما جاء يف �ملركز �لثالث للطالب عمر 

فايز �لعمري من دولة �لإمار�ت .
�مل�شتوى  يف  �مل���ت���ن���اف�������ش���ني  ع������دد  وو�����ش����ل 
�خل��ام�����س �مل��رح��ل��ة �ل��ع��م��ري��ة م��ن 19 وما 
25 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة ح��ي��ث فازت  ف���وق �ىل 
كيو�ن  �شالح  كارين  �لطالبة  �لأول  باملركز 
يف  ح��ل  فيما   .. �للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  م��ن 
�ل��دي��ن حامت  �شيف  �لطالب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
�لإم��ار�ت ويف �ملركز  عبد�لرحمن من دولة 
من  حنفي  مبارك  حممد  للطالب  �لثالث 

دولة �لإمار�ت .
بطريقة  �ملقروءة  �لق�شة  م�شروع  �أن  يذكر 
ب���ر�ي���ل �ل����ذي ي��ح��م��ل ���ش��ع��ار �جل��م��ي��ع يقر�أ 
�لوطن  م�شتوى  على  نوعه  من  �لأول  يعد 
�لكفيف  �لعربي حيث يهدف لإث��ر�ء ثقافة 
�لكفيف  قيام  بو�قعه عن طريق  و�لنهو�س 

بقر�ءة جمموعة من �لق�ش�س �لهادفة.
وق��د ح��از ه��ذ� �مل�����ش��روع على ج��ائ��زة خليفة 
�مل�شاريع  جم��ال  يف   2011 لعام  �لرتبوية 
م�شتوى  على  �ملبتكرة  �لرتبوية  و�ل��ر�م��ج 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لعام  يف  للم�شروع  �لأوىل  �ل����دورة  وب����د�أت 
مبقر  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل  و�أق���ي���م   2007
مركز �بوظبي �لتابع للموؤ�ش�شة حيث �شارك 
20 م�����ش��ارك��ا م���ن فئة  يف ه����ذ� �لح���ت���ف���ال 
�ملكفوفني ومت طباعة ما يقارب 60 ن�شخة 
�مل�����ش��ارك��ة ب��ط��ري��ق��ة بر�يل  م���ن �ل��ق�����ش�����س 

للم�شاركة يف �مل�شروع.

خريية عجمان تطلق 
حملة لدعم ال�ش�مال

•• عجمان-وام: 

�أط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة �لأع���م���ال �خلرية 
�إن�����ش��ان��ي��ة عاجلة  ب��ع��ج��م��ان ح��م��ل��ة 

لدعم �ل�شومال.
بن  حممد  �ل�شيخ  �شعادة  و�أو���ش��ح 
جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  �هلل  عبد 
تاأتي  �حل��م��ل��ة  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أم���ن���اء 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
دعم  و  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة بتقدمي �مل�شاعد�ت 
�ل�شومايل  ل��ل�����ش��ع��ب  �ل���ع���اج���ل���ة 

�ل�شقيق .
من  تهدف  �لهيئة  �ن  �إىل  �أ���ش��ار  و 
خلل هذه �حلملة مل�شاعدة مليني 
من  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �ل�شوماليني 
�ل���غ���ذ�ء وم��ق��وم��ات �حلياة  ن��ق�����س 
�لن�شانية  �أو����ش���اع���ه���م  وت����ده����ور 
�لناجمة عن تد�عيات �لأحد�ث يف 

�ل�شومال.
وك��اف��ة قطاعات  �مل��ح�����ش��ن��ني  ودع����ا 
�لهيئة  ج����ه����ود  ل����دع����م  �مل���ج���ت���م���ع 
�ملتاأثرين  مل�����ش��اع��دة  �لن�����ش��ان��ي��ة 

باملجاعة فى �ل�شومال .
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دعما حلملة لأجلك يا�شومال 

 ال�ش�ؤون الإ�شالمية تتربع مبلي�ن درهم
•• ابوظبي-الفجر:

��شتجابة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لأ�شقاء  –باإغاثة  –حفظه �هلل  �لدولة  ، رئي�س  �آل نهيان 
يف جمهورية �ل�شومال ، وتفاعل مع �أن�شطة هيئة �لهلل 
، ق��دم��ت �لهيئة �لعامة  �ل�����ش��اأن  ب��ه��ذ�  �ل��دول��ة  �لأح��م��ر يف 
لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوق��اف ترعا مببلغ مليون درهم 
، وذلك تفعيل لدور ر�شالة �لأوقاف �لإن�شانية و�لإغاثية 
�لد�خل و�خل��ارج . هذ� وقد �شلم �شعادة  ، يف  و�حل�شارية 

�لدكتور حممد مطر �لكعبي ، رئي�س �لهيئة ، �شيكا باملبلغ 
�أمني  �لفلحي،  �لدكتور حممد عتيق  �شعادة  �إىل  �ملذكور 
.  ويف هذ� قال �شعادة �لدكتور  عام هيئة �لهلل �لأحمر 
�لكعبي تاأتي مبادرة قيادتنا �لر�شيدة لأجلك يا �شومال يف 
باأن  �ل�شمو رئي�س �لدولة  �أطلقه �شيدي �شاحب  �شياق ما 
2017 عام خر للإن�شانية جمعاء  �لعام عام  يكون هذ� 
عامليا  �لأول  �ملركز  يف  �لإم���ار�ت  ت�شنيف  �إىل  ولت�شيف   ،
جديد�  بعد�  و�لإن�شانية  �لتنموية  و�مل�شاعد�ت  �لعطاء  يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مكانة  ي��ع��زز  وم�شتمر� 

�لريادية يف �ل�شاأن �لإن�شاين و�خلري عامة .
م��ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���اد �ل��دك��ت��ور �ل��ف��لح��ي �أم����ني ع���ام �لهلل 
�لعايل  وبامل�شتوى  �لكبرة  �لوقفية  بامل�شاهمات  �لأحمر 
ب��ني �لهيئة  �لتن�شيق و�ل��ت��ع��اون �خل��ري و�لإن�����ش��اين  م��ن 
�لهلل  وهيئة   ، و�لأوق����اف  �لإ�شلمية  لل�شوؤون  �لعامة 
�لدولية  و�لفعاليات  �لوطنية  �ملبادر�ت  جميع  يف  �لأحمر 
�ن�شانية ، و�أن �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف 
�أول موؤ�ش�شة ر�شمية ��شتجابت  بهذ� �لترع �ل�شخي تكون 

حلملة �لهلل �لأحمر من �أجل �ل�شومال �ل�شقيق .

نهيان بن مبارك يقدم التعازي يف �شحايا كني�شتي املرق�شية بال�شكندرية ومارجرج�ض بطنطا
•• اأبوظبي-وام: 

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�ملو��شاة  �ل���ع���ز�ء  و�ج����ب  �مل��ع��رف��ة 
و�لق�س  فخري  بي�شوي  �لق�س  �إىل 
كاتدر�ئية  ر�ع���ي���ي  ف�����اروق  �ب������ر�آم 
�لن�����ب�����ا ت����و������ش����رو�����س ل���لأق���ب���اط 
باأبوظبي  �مل�شريني  �لأرث��وذك�����س 
�ل�شقيقة  م�شر  �أب��ن��اء  ك��اف��ة  و�إىل 
يف �شحايا �لتفجرين �لإرهابيني 
�للذين ��شتهدفا �لكني�شة �ملرق�شية 
مارجرج�س  وكني�شة  بال�شكندرية 
ب��ط��ن��ط��ا و�أ����ش���ف���ر� ع���ن وق����وع عدد 
و�مل�شابني  �لب��ري��اء  �ل�شحايا  من 
من �أبناء �ل�شعب �مل�شري م�شلمني 

وم�شيحيني.
جاء ذلك خلل �شلة قد��س عيد 
�لول  �أم�����س  ليلة  �ملجيد  �لقيامة 
باأبوظبي..  �ل���ك���ات���در�ئ���ي���ة  مب��ق��ر 
�ل�شيخ  �ل����ع����ز�ء  و�ج�����ب  ق����دم  ك��م��ا 
ب���ن مبارك  ب���ن ن��ه��ي��ان  ���ش��خ��ب��وط 
حممد  �لدكتور  و�شعادة  نهيان  �آل 
مطر �لكعبي رئي�س �لهيئة �لعامة 

من جانبه تقدم �لق�س �بر�آم فاروق 
�لأنبا  ب��ا���ش��م  �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة  ر�ع����ي 
تاو�شرو�س �لثاين بابا �ل�شكندرية 
�ملرق�شية  �ل�����ك�����ر�زة  وب����ط����ري����رك 
�إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�لتقدير  بال�شكر 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل ولأخيه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل و�إىل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�ل�شمو  �أ����ش���ح���اب  و�إىل  �مل�����ش��ل��ح��ة 
للحتاد  �لع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
حكام �لإمارت و�إىل حكومة و�شعب 
�لنبيلة  مو�قفهم  على  �لإم�����ار�ت 
�ل�شقيقة  مل�شر  �لد�عمة  و�خل��رة 
�لكني�شة  ب����ج����ان����ب  و�ل�������وق�������وف 
�ل�شديدة  و�إد�ن�����ت�����ه�����ا  �ل��ق��ب��ط��ي��ة 
و�لأجر�مية  �لأره��اب��ي��ة  ل��لأع��م��ال 
�لأخرة �لتي تعر�شت لها �لكني�شة 
وكني�شة  ب��ال���ش��ك��ن��دري��ة  �ملرق�شية 

ت����دي����ن ه�����ذ� �ل���ع���م���ل �لإج�����ر�م�����ي 
�أرو�ح  �شحيته  ر�ح  �ل���ذي  �حل��ق��ر 

طاهرة بفعل �لإرهاب �ل�شود.
وق�����ال �أن���ن���ا ن��ح��ت�����ش��ب��ه��م ع��ن��د �هلل 
للم�شابني  ندعو  بررة كما  �شهد�ء 
ثقة  على  وكلنا  �ل��ع��اج��ل  بال�شفاء 
ك��ام��ل��ة ب����اأن م�����ش��ر �ل��ع��زي��زة بعون 
�هلل ����ش���وف ت��ق��ه��ر ه����ذ� �لإره������اب 
و�لتطرف باإميان قوي ووعي �أكيد 
باأنها �شوف ت�شتمر على قلب رجل 
و�حد بلد� للأمن و�لأمان و�خلر 

و�ل�شلم و�لتاآخي بني �جلميع .
و�أع�������رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ث��ق��ة دول���ة 
ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب �ل�شمو  �لإم�����ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف قدرة 
معا  وم�شيحييها  مب�شلميها  م�شر 
على مو�جهة هذه �لفتنة و�لتغلب 
�مل���ح���اولت �لقذرة  ع��ل��ى ك���ل ه���ذه 
�ل���ت���ي حت������اول �ل���ن���ي���ل م����ن وح����دة 
�شائل  �أبنائها..  ومتا�شك  �شعبها 
�مل��وىل عز وج��ل ب��اأن يحفظ م�شر 
غدر  كل  من  وبناتها  �أبنائها  وك��ل 
و�إرهاب و�إعتد�ء وكر�هية ومن كل 

ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��لم��ي��ة و�لأوق�����اف 
و���ش��م��اح��ة �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل�����ش��ي��د علي 
�لها�شمي م�شت�شار �ل�شوؤون �لدينية 
و�لق�شائية بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
جاد  حممد  �ل�شيد  و�ئ���ل  و���ش��ع��ادة 
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  �شفر 
و�أع�شاء  وح��رم��ه  �لإم�����ار�ت  ل���دى 
باأبوظبي  �مل�������ش���ري���ة  �ل�������ش���ف���ارة 
�لرئا�شة  دي��������و�ن  مت���ث���ل  ووف��������ود 
عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب  ودي���و�ن 
�لتابع  �لعلمي  و�ملجل�س  �أب��وظ��ب��ي 
لل�شوؤون  �لعامة  و�لهيئة  للديو�ن 
�لإ����ش���لم���ي���ة و�لوق�������اف وروؤ����ش���اء 
�ل���ط���و�ئ���ف �مل�����ش��ي��ح��ي��ة وع�����دد من 
�لإ�شلمي  �ل��دي��ن  وع��ل��م��اء  رج���ال 
ورج�����ال �لأع����م����ال �مل�����ش��ري��ني من 
وع�شو�ت  وم�شيحيني  م�شلمني 

جمعية �شيد�ت م�شر.
و�أ����ش���اد م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
بالعلقات  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  م���ب���ارك 
�لأخ�����وي�����ة �ل��ع��م��ي��ق��ة و�ل�����رو�ب�����ط 
م�شر  تربط  �لتي  �ملتميزة  �لقوية 
دول����ة  �أن  م����وؤك����د�  ب�������الإم�������ار�ت.. 
�لإم�����ار�ت ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعبا 

قويا  وطنا  د�ئما  ت�شتمر  و�أن  �شوء 
عزيز� يف مو�جهة كل �لتحديات.

و�أكد معاليه �أن دولة �لإمار�ت تعد 
و�لتعاي�س  للت�شامح  ر�ئد�  منوذجا 
ب���ني ك��اف��ة �لأدي������ان وجت�����ش��د على 
�أرق��������ى معاين  �ل���ط���ي���ب���ة  �أر�����ش����ه����ا 
و�لت�شامح  و�ل���ت���ك���اف���ل  �ل���ت���ع���اون 
م�شلحة  فيه  ملا  �مل�شرتك  و�لعمل 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  �جلميع 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

حفظه �هلل.
من  م�شر  �أبناء  م�شاركة  �أن  وق��ال 
و�فر�حهم  �أح����ز�ن����ه����م  �لق����ب����اط 
ياأتي  �إمن����ا  �ل��دي��ن��ي��ة  �أع���ي���اده���م  يف 
تاأكيد� لهذه �لريادة وجت�شيد� حيا 
�لتاآخي  وق��ي��م  مب��ب��ادئ  للتم�شك 
�أ����ش���ح���اب كافة  ب���ني  و�ل���ت���و�����ش���ل 
�ل���دي���ان���ات يف �إط������ار م���ن �ح����رت�م 
�حلقوق و�لو�جبات ملا فيه م�شلحة 
�ل�شلم  ين�شر  نحو  وعلى  �جلميع 
بني  و�لت�شامح  و�لتعاي�س  و�مل���ودة 
كل من يعي�س على �أر�س �لإمار�ت 

�لطيبة.

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�مل�شاندة  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  م��و�ق��ف��ه��ا  ع��ل��ى 
�لتي  مل�شر وم�شاعر �ملحبة و�مل��ودة 
�لعلقات  ع��م��ق  ب�����ش��دق  ع��ك�����ش��ت 
�لوطيدة �لتي تربط بني �لبلدين 
كافة  يف  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  و�ل�����ش��ع��ب��ني 
�ملجالت و�لوقوف بقوة �إىل جانب 
م�����ش��ر يف ح��رب��ه��ا �ل�����ش��رو���س �شد 

�لإرهاب.
و�لتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  ت���ق���دم  ك���م���ا 
مل��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
م�شاركة  ع��ل��ى  �ل����د�ئ����م  حل��ر���ش��ة 

مارجرج�س بطنطا ور�ح �شحيتها 
�لعديد من �أرو�ح �لأبرياء من �بناء 

م�شر م�شلمني وم�شيحيني.
���ش��ع��ادة �ل�شفر  ن��ق��ل  م���ن ج��ان��ب��ه 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  تهنئة  �مل�����ش��ري 
�إىل  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري 
بدولة  �لق���ب���اط  م��ن  م�شر  �ب��ن��اء 
عيد  مبنا�شبة  و�ل��ع��امل  �لإم�����ار�ت 
دو�م  لهم  متمنيا  �ملجيد  �لقيامة 
�لتوفيق و�ل�شد�د يف حياتهم خارج 

م�شر.
وتقدم بال�شكر و�لتقدير و�لعرفان 
�إىل دولة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب 

يف  و�أف��ر�ح��ه��م  �أحز�نهم  �مل�شريني 
موؤكد�  �لدينية..  �ملنا�شبات  كافة 
�أن �لأح�����د�ث �لإره��اب��ي��ة �لأخ���رة 
ب��ال���ش��ك��ن��دري��ة وط��ن��ط��ا ف�����ش��ل��ت يف 
�لنيل  �أو  �لوطني  �لن�شيج  تفكيك 
من وحدة ومتا�شك �ل�شعب �مل�شري 
�إىل  مب�شلميه وم�شيحييه..م�شر� 
وجر�ج  �لبرياء  �ل�شهد�ء  دم��اء  �أن 
و�شلبة  ق��وة  م��ن  ز�دت  �مل�شابني 
�مل�������ش���ري ودف����ع����ه نحو  �ل�������ش���ع���ب 
قيادته  مع  و�ح��د�  �شفا  �للتفاف 
و�لتعمر  �لبناء  �أج��ل  م��ن  للعمل 

ون�شر قيم �ملحبة و�ل�شلم.

•• دبي- وام:

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة �أن 
�لدورة �لثانية من ملتقى �ملعرفة تركز على جو�نب تنمية �ملعرفة يف عمل 
�إنتاج  �لذي يكون فيه  �ملعريف  �ملجتمع  �أ�شا�س  �ملعرفة  تنمية  باعتبار  �ل��وز�رة 
و�أد�ة  �لوطنية  �ل��رثوة  لتنمية  مهما  �أ�شا�شا  �ملعارف  وتطبيق  ون�شر  �ملعرفة 
�أ�شا�شية لتحقيق �لتقدم يف كل جمالت �لن�شاط �لإن�شاين �إ�شافة �إىل تعميق 

�لكفاءة و�لفاعلية يف عمل موؤ�ش�شات �ملجتمع ويف �شلوك �لفرد يف حياته.
�لثقافة  وز�رة  تنظمه  �ل��ذي  �مللتقى  �فتتاح  كلمته خلل  - يف  وق��ال معاليه 
بح�شور  دبي  يف  �شيتي  في�شتيفال  �نرتكونتيننتال  فندق  يف  �ملعرفة  وتنمية 
�إمنا  �ملعنى  بهذ�  �ملعرفة  تنمية  �إن   - �ل��وز�رة  وكيل  �ل�شابري  عفر�ء  �شعادة 
و�لعمل يف هذ�  وتنمية قدر�ته على �حلياة  �ملجتمع  �لإن�شان يف  تدور حول 

�لع�شر ودعم �رتباطه بدولته وت�شجيعه على �ل�شلوك �لأخلقي �لنبيل.
يهدف �مللتقى - �لذي ي�شارك فيه ما يزيد على 120 من كبار كتاب ونا�شري 
�لإمار�ت وم�شوؤويل �ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لإمار�تية - �إىل طرح روؤية متكاملة 
حول �لتنمية �ملعرفية يف �لإمار�ت ودعم �إبد�عات �ل�شباب من خلل برنامج 

�إعد�د �ملوؤلفني �ل�شباب .
تنمية  تناول  على  تركز  متخ�ش�شة  جل�شات  �شت  �مللتقى  برنامج  ويت�شمن 
�ملعرفة يف �لتاأليف و�لن�شر ودور �ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لر�شمية وكتاب �مل�شرح 

و�لق�شة و�ملبدعني �ل�شباب.
و وجه معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �ل�شكر �إىل �لأدباء و�لنا�شرين 
�لذي  �مللتقى  �أعمال  يف  �ملهمة  �إ�شهاماتهم  على  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  وممثلي 
تنظمه �لوز�رة ب�شكل دوري ملناق�شة �لأمور ذ�ت �لأولوية يف م�شرة �لثقافة 
�لتو��شل �لإيجابي و�لتفاعل  �إىل حتقيق  وتنمية �ملعرفة يف �لدولة و�شول 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  ووز�رة  �ملجتمع  يف  و�لفكر  �لثقافة  �أه��ل  بني  �ملثمر 
مبا يحقق لدولة �لإمار�ت وفق ما نرجوه لها باأن تكون د�ئما دولة �لإجناز 

�لثقايف و�ملعريف و�حل�شاري على م�شتوى �لعامل كله.
لقادة  �حلكيمة  ب��ال��روؤي��ة  ونفتخر  نعتز  �لإم�����ار�ت  يف  �إن��ن��ا   : معاليه  وق���ال 

حا�شر  يف  و�ملعرفة  �لثقافة  مبكانة  جميعا  و�هتمامهم  �لعزيز  �لوطن  هذ� 
و�لتقدير  بال�شكر   - �مللتقى  �نعقاد  مبنا�شبة   - وتقدم   . �لدولة  وم�شتقبل 
�لدولة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  ل�شاحب 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت لدعمهم �لكبر وجهودهم �ملباركة يف �شبيل 

حتقيق �لتنمية �لثقافية و�ملعرفية �لناجحة يف خمتلف ربوع �لدولة.
�لإن�شان  ب��اأن  قوية  قناعة  من  تنطلق  �ملعرفة  تنمية  �أن  �إىل  معاليه  نبه  و 
مبعارفه وقدر�ته و�شلوكه �إمنا يعد �أهم و�شائل �لتنمية �لناجحة يف �ملجتمع 

وغايتها �لإيجابية يف �لوقت ذ�ته .
و ذكر �أنه مت حتديد حماور �لعمل بالوز�رة يف جمالت تنمية �ملعرفة لت�شمل 
تنفيذ برنامج للتاأليف و�لرتجمة و�لن�شر حول جمتمع �لإمار�ت بهدف �إنتاج 
مو�د وكتب وعرو�س وتقنيات توثق م�شرة �ملجتمع وت�شتهدف جميع فئات 

�ل�شكان وباللغات �ملختلفة و�لو�شائط �لتقليدية و�لرقمية على حد �شو�ء.
و �أ�شار معاليه �إىل �أن �لوز�رة ت�شاهم يف �إيجاد مناخ وطني ي�شجع على �إنتاج 
�ملعارف ون�شرها �أمام �جلمهور �لعام و�أمام موؤ�ش�شات �لإنتاج و�خلدمات من 
فعالة  �أدو�ت  وع��ر  و�ملهرجانات  �للقاء�ت  وتنظيم  �ملوؤلفني  ت�شجيع  خ��لل 
موؤ�ش�شات  جميع  وم��ع  و�لفكر  �لثقافة  �أه��ل  مع  و�مل�شتمر  �لد�ئب  للتن�شيق 
�إ�شافة  �مل��ج��الت  كل  يف  ون�شرها  �ملعرفة  باإنتاج  �ملعنية  وجامعاته  �ملجتمع 
�إىل �لعمل على تطويع �ملعارف �لعاملية مبا يتفق و�حتياجات �ملجتمع وبناء 

�لقدر�ت �لوطنية يف كل ميد�ن.
و �أكد �أن �لهدف �لرئي�شي �لذي ت�شعى �إليه �ل��وز�رة يكمن يف حتويل تنمية 
على  و�حلفاظ  �لوطنية  بالهوية  �لعتز�ز  لدعم  �شامل  �أ�شلوب  �إىل  �ملعرفة 

�لبتكار  وت�شجيع  �حلميدة  �لأخ���لق  وتنمية  و�ل���رت�ث  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت 
و�لتفكر �لذكي و�لنفتاح �لو�عي على كل �لتجارب �لنافعة يف �لعامل �إ�شافة 
�إىل �لإ�شهام يف حتقيق �لتميز و�لمتياز يف خمتلف جمالت �لعمل بالدولة 
ون�شر �ل�شعادة يف ربوع �ملجتمع وتعميق قدر�ته على حتقيق كل ما وهبه �هلل 
�مل�شتقبل وبعيد� عن �لتطرف  �إىل  لأف��ر�ده من طاقات يف ظل نظرة و�ثقة 
�ل��ر�ئ��دة يف كافة  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��ر�م��ج  بيئة مو�تية تنت�شر فيها  و�مل��غ��الة يف 

جمالت �لفكر و�لأدب و�لثقافة و�لفنون.
على  �لرتكيز  �إىل  �مللتقى  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ودع��ا 
�ل�شباب  �ملوؤلفني  برنامج  تتمثل يف  و�لتي  �ملهمة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  و�ح��دة من 
وتقدمي  �ل��دول��ة  �شباب  من  �ملوهوبني  مع  للتو��شل  �ل���وز�رة  �أطلقته  �ل��ذي 
�لدعم و�خلرة لهم حتقيقا ملبد�أ تو��شل �لإبد�ع من جيل �إىل جيل وتاأكيد� 
على �لقدر�ت �ملتميزة لأبناء وبنات �لإمار�ت وجت�شيد� حلر�س هذه �لدولة 
�لغالية على �أن يكون �أبناوؤها وبناتها رو�د� يف ت�شكيل �مل�شتقبل و�لإ�شهام يف 
تقدم �لعامل وتنمية ح�شارته .. د�عيا �إىل �لنقا�س و�حلو�ر حول �شبل حتقيق 

�جلودة و�لكفاءة يف هذ� �لرنامج.
و طالب معاليه �مل�شاركني يف �مللتقى بطرح �أفكارهم حول �ملحاور �لرئي�شية 
للرنامج و�لإجابة على عدة �أ�شئلة منها كيف ميكن لنا �لتعرف على هوؤلء 
�لكتاب �ل�شباب يف مو�قعهم �ملختلفة .. وكيف ميكن �لتو��شل �لفعال معهم .. 
وما هي �ملجالت و�ملو�شوعات �لتي يجب ت�شجيعهم عليها.. بل وكيف ميكن 
يحددونها  �لتي  و�مل��و���ش��وع��ات  �مل��ج��الت  يف  �خل��و���س  على  ت�شجيعهم  �أي�شا 
باأنف�شهم. ودعا �إىل �لإجابة على كيفية تدريبهم على �إنتاج �ملعرفة بالو�شائط 
�إنتاجهم وتعريف �ملجتمع بهم وما  �لتقليدية و�لرقمية على �ل�شو�ء ون�شر 
هو دور موؤ�ش�شات �ملجتمع �لأخرى وبالذ�ت �ملد�ر�س و�جلامعات و دور �لن�شر 
و كبار وقد�مى �ملوؤلفني و قادة �لفكر و�لثقافة يف �ملجتمع و �ل�شركات �لعاملة 

�لهتمام  ذوي  من  �ملجتمع  وفعاليات  �مل��دين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �لدولة  يف 
بالثقافة و�ملعرفة.

و�أكد معاليه �أن �لغاية �لأهم �أن يكون هذ� �لرنامج جت�شيد� حقيقيا للعطاء 
�ملثمر و�لإجناز �لر�ئع و�لإثابة ومنح �جلو�ئز عن كل عمل نافع ومفيد و�أن 
يكون هذ� حافز� لدعم و�إثر�ء �للغة �لعربية باأن تكون وعاء نعتز به للإنتاج 

�ملعريف وجمال و��شعا للإبد�ع و�لبتكار يف كل ما هو حق وخر وجمال.
و قال معاليه : �إنني �إذ �أحتدث �إليكم �ليوم وبينكم موؤلفون وكتاب مرموقون 
فاإنني على ثقة كاملة باأنكم ت�شاركون �لوز�رة حر�شها �لكبر على �أن يكون 
لهم  ثرية ومتطورة  لتقدمي جتربة  ر�ئ��د�  �ل�شباب جمال  �ملوؤلفني  برنامج 
و�لتاأليف  �لكتابة  ب��اأن  �لكاملة  �لقناعة  �ل��وز�رة  ت�شاركون  ولعلكم   .. جميعا 
و�شيلة جيدة للتعرف على �لذ�ت و�لتعرف على �لآخر �إىل جانب �لتعبر عن 
�لتاأليف  �لقدرة على  �لهوية - كما تدركون ما متثله  �لأحا�شي�س و�كت�شاف 
من تفاعل �إيجابي خلق مع �لبيئة و�أن تعلم هذه �ملهارة يف �شن مبكرة هو 
�أمر مهم للغاية خا�شة �إذ� مت هذ� �لتعلم من جيل �إىل جيل يف �إطار يوؤدي �إىل 

�نتقال �خلر�ت و�لإفادة من �لتجارب �لوطنية �ملرت�كمة .
مرحبا  �ل��و�ع��د  �ل�شباب  �أي��ه��ا   : ق��ائ��ل  �ل�شباب  �مل��وؤل��ف��ني  معاليه  وخ��اط��ب 
�أحيي  �إنني  �إىل طاقاتكم وقدر�تكم  باإبد�عاتكم - وطنكم يعتز بكم ويحتاج 
�لإبد�ع  روح  تنمية  بهما يف  ت�شاهمون  وق��دوة  فيكم ما متثلونه من من��وذج 
و�لبتكار يف ن�شيج �ملجتمع - نحن �ليوم فخورن بكم وبكل ما متثلونه من 
ب��اإذن �هلل لدولة �لإم��ار�ت �لتي  �آم��ال وطموحات يف م�شتقبل ز�ه��ر وم�شرق 
حتقق با�شتمر�ر �إجناز�ت و��شحة ومهمة يف �شبيل �أن تكون �ملعارف و�لثقافة 

�أدو�ت فعالة ملو�جهة حتديات �لع�شر كافة .
ونا�شرين  ثقافية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ك��ت��اب  م��ن  �مللتقى  �مل�����ش��ارك��ون يف  �أ���ش��اد  وق��د 
وعلى  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  به  ت�شطلع  �ل��ذي  بالدور  وم�شرحيني 
و�ملبدعني  �ملو�هب  نهيان يف دعم  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  ر�أ�شها معايل 
�لذي   - �ل�شباب  �ملوؤلفني  دع��م  برنامج  �شعادتهم  ع��ن  و�أع��رب��و�  �ل�شباب.. 
�أطلقته �لوز�رة و�أعلن عنه معاليه خلل �مللتقى - باعتباره برناجما وطنيا 

يدعم م�شتقبل �لثقافة �لإمار�تية.

نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى املعرفة بدورته الثانية يف دبي

ع�شف ذهني على قمة اأعلى جبل 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

 نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة جل�شة ع�شف ذهني 
للقياد�ت ، لبحث �أف�شل �أ�شاليب وطرق �لتميز يف �لعمل وتقدمي 
و�ل�شعوبات  �لتحديات  جميع  ومناق�شة  و�لأفكار  �حللول  �أف�شل 
�لعمليات  وتطوير  معوق  �أي  على  للتغلب  �إبد�عية  حلول  وو�شع 
تر�أ�شها  �ل��ت��ي  ع��ق��دت �جلل�شة   ، �لأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  و�خل��دم��ات على 
ر�أ�س �خليمة  �لعميد عبد�هلل خمي�س �حلديدي قائد عام �شرطة 
بالإنابة ، يف �أعلى قمة جبلية بالدولة جبل جي�س مب�شاركة نحو 

)40( من �لقياد�ت بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة.
 و�أعرب �حلديدي يف بد�ية �جلل�شة عن متنياته باأن حتقق �جلل�شة 
�مل�شاركني  �لأفكار بني جميع  وتبادل  �لتو��شل  تعزيز  �أهد�فها يف 
توجهات  يحقق  مبا  للتميز  �لطرق  �أف�شل  �إي��ج��اد  على  و�لعمل   ،
جزء  ه��ي  �لذهني  �لع�شف  جل�شة  �أن  م��وؤك��د�ً   ، �لر�شيدة  قيادتنا 
و�ل�شعي  �لعمل  يف  �ل��ذ�ت��ي  و�لتح�شني  �لتطوير  عملية  من  مهم 
بروح  و�لعمل  �لبتكار  جعل  على  بالرتكيز  مطالباً   ، �إتباعه  �إىل 
�لفريق �لو�حد �أ�شا�شاً للعمل لتقدمي خدمة �أمنية بكفاءة وفاعلية 
حتقيقها  �إىل  ن�شعى  �لتي  و�لغايات  ب��الأه��د�ف  �ملجتمع  وتعريف 
و�لعمل بكل عزم وت�شميم على �أن ت�شبح دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة من �أكرث دول �لعامل �أمناً و�أماناً ، و�أكد �أن �لجتماع ما هو 
�إل تاأكيد�ً على �عتز�زنا �لكبر بالروؤية �حلكيمة لقادة هذ� �لوطن 
�لعزيز و�هتمامهم جميعا بدور �لأمن يف حا�شر وم�شتقبل �لدولة 
، م�شر�ً �إىل �أن �جلل�شة �تت جت�شيد�ً لعدد�ً من �ملحدد�ت �لهامة 
�لتي نحر�س على تاأكيدها يف �لعمل د�ئماً وبا�شتمر�ر و�لتي تتمثل 
روؤي��ة م�شرتكة  �لعمل من خلل  �لفاعلية يف  بتحقيق  �لنجاح  يف 
�لد�خلية كفريق  �لعمل يف وز�رة  و�أه��د�ف ومبادر�ت  ر�شالة  حول 
كافة  يف  �لكاملة  و�لثقة  �لتامة  �ل�شفافية  على  �ع��ت��م��اد�ً   ، و�ح��د 
على  وبقدر�تهم  و�لأك��ي��د  �ل�شادق  وعزمهم  وكفاءتهم  �لعاملني 
بالر�شالة  معرفة مو�قع �لقوة ومو�طن �ل�شعف يف �لعمل �إمياناً 
�إطار  تاأتي يف  �أن هذه �جلل�شة  و�أ�شاف    . �لتي نقوم بها  �ل�شامية 
جهود �شرطة ر�أ�س �خليمة ملناق�شة �أهم �لأفكار و�ملقرتحات لتطوير 
وحت�شني بيئة �لعمل ون�شر ثقافة �لبتكار وتوليد �لأفكار ، م�شر�ً 
باأن �شناعة �لبتكار لي�س عمًل ثانوياً و لي�س عمًل فردياً ، بل هو 
عمل �أ�شا�شي وجماعي يف �لوقت �لذي يجب �أن يكون فيه كل فرد 
�إىل  �إ�شافة   ، �أف�شل �خلدمات  �ملناف�شة على تقدمي  حري�س على 
حتفيز �ملوظفني للو�شول �إىل ��شرت�تيجيات و�آليات عمل مبتكرة 
و�أفكار جديدة من �شاأنها تر�شيخ روح �لعمل و�لتفكر �جلماعي ، 
و�أ�شار �إىل �أن �لطريق للتميز هو �للتز�م يف كافة جمالت عملهم 

وعليهم �أي�شا جعل �لتميز �أ�شلوب حياة وعلى كل �شخ�س �أن يعرف 
ما هو �ملطلوب للتميز و�أن يطبقه يف �حلياة �ليومية و�لعملية .

وروؤى  �بتكارية  �أف��ك��ار�ً  �مل�شاركني  يقدم  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  و�أع���رب   
وت�شاهم  �مل�����ش��رتك��ة  و�لأه�����د�ف  �لتطلعات  م��ع  تن�شجم  �إب��د�ع��ي��ة 
وتطوير  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ق��در�ت  تنمية  يف 
وك�شب  �حلا�شر  حت��دي��ات  مو�جهة  وب��ال��ت��ايل  �لأم��ن��ي��ة  خدماتها 

رهانات �مل�شتقبل يف تعزيز �لأمن و�لأمان .
�أي  على  للتغلب  �ملقرتحة  و�حللول  �لتحديات  �حل�شور  وناق�س   
لأف�شل �خلدمات  للو�شول  وذل��ك  �لعمل  �أو حتديات يف  معوقات 
وو�شع �آلية لتطبيقها بهدف رفع م�شتوى �لكفاءة و�لإنتاجية لكل 
�إد�رة ، حيث مت �ختيار نحو )134( فكرة جديدة من �أ�شل )517( 
�أفكار�ً  تعد  و�لتي  �مل�شاركني  �جلل�شة من  فكرة مت طرحها خلل 
�ملوؤ�شر�ت  تدعم  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �ل�شرت�تيجي  �لتوجه  تدعم 
�لوطنية و�لإ�شرت�تيجية وحتقق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية ل�شرطة 
ر�أ�س �خليمة )2017 – 2021( ، وتهدف �إىل حتويلها من �أفكار 
�إىل م�شاريع ومبادر�ت تخدم �لتطوير و�لتح�شني بالقيادة �لعامة 
، ومت حتديد نحو )19( فكرة كم�شرعات للأد�ء �ملوؤ�ش�شي لتحقيق 
�إىل  �ل�شعي  �إط��ار  يف   2017 عام  �لعامة خلل  �لقيادة  موؤ�شر�ت 

جعل دولة �لإمار�ت من �أكرث دول �لعامل �أمناً و�أماناً .

يف يوم الرتاث العاملي 

�شمل للفن والرتاث ال�شعبي تطبخ »ال�شفرة المارتية « 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�خليمة  ب��ر�أ���س  و�ل���رت�ث  للفن  �لنخيل  جمعية  �أعلنت 
للطبخ   ( �لم��ار�ت��ي��ة  �ل�شفرة  مهرجان  تنظيم  عزمها 
�ل�شعبي ( يف �لفرتة من 18 ولغاية 24 �بريل �جلاري 

بالتز�من مع منا�شبة يوم �لرت�ث �لعاملي .
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرهان  عبد�هلل  ناعمة  قالت 
�مل���ه���رج���ان يف موؤمتر  �ل���ع���ام ع��ل��ى  �مل�����ش��رف  �لحت������ادي 
�شحفي مبقر �جلمعية : �ن مهرجان �ل�شفرة �لمارتية 
يعد منا�شبة وطنية مبذ�ق �شهي يف عام �خلر وطبخة 
جلعل  �ل�شاعية   2020 �لدولة  روؤي��ة  مبقادير  �شعبية 
�قت�شاديا  �لتنمية  ح��ي��ث  م��ن  ع��امل��ي��ا  �لأف�����ش��ل  ب��لدن��ا 

و�جتماعيا .
�ليها  ي�شعى  �لتي  �لأه��د�ف  �شرح  �ل�شرهان يف  ومت�شي 
�ل�شعبية  �لأك���لت  ق��دور  �ن  قائلة:  �مل��ه��رج��ان(  )�شيف 
بفكرة  �شتغلي  �مل��ه��رج��ان  م��و�ق��د  ع��ل��ى  ت��و���ش��ع  ع��ن��دم��ا 
�نفردت بها جمعية �لنخيل �لتي تاأ�ش�شت يف عام 1986 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  جت�شد  وج��ب��ات  �ملنا�شبة  م��ن  لتجعل 
يف  وتعك�س  بها  نفتخر  �لتي  �ملجتمعية  �لقيم  وتعك�س 

موجهة  �لم��ار�ت��ي��ة  �لبهار�ت  بنكهة  ر�شالة  م�شمونها 
لأجيالنا يف �حلا�شر و�مل�شتقبل ليدركو� �أهمية �ل�شفرة 
�ل�شعبية  بالأطباق  �شهيتهم  �قناع  ثم  وم��ن  �لمار�تية 
�أج�شامهم  �أثقلت  �لتي  �لع�شرية  �لوجبات  عن  كبديل 
حلما و�شحما مما عر�س �شحتهم لكثر من �لأمر��س 

ذ�ت �لعو�قب و�خليمة. 
�لأول  �لم��ار�ت��ي��ة  �ل�شفرة  مهرجان  ملنظمي  وبالن�شبة 
�ملا�شي ت�شتقطب نخبة  فانه �شانحة طهي يف بيئة من 
من رموز �ملطبخ �لمار�تي لي�شاهمو� مبلعق ) �ملل�س 
معها  يجرت  �ل���رت�ث  بنكهة  �م��ارت��ي��ة  ولئ���م  طبخ  يف   )
�لبعيد عندما كانت  �ملا�شي  �لنا�س ذكريات جميلة من 
�لأ�شرة بكامل �أفر�دها يجل�شون حول �ل�شفرة �مل�شنوعة 

من �خلو�س ليتناولو� وجباتهم .
�مل�شاألة يف �ملهرجان ل تنتهي  باأن  ويوؤكد حممد جمعة 
عند حدود عر�س �أطباق �لأكل و�منا تنطلق �ىل �أهد�ف 
وتوثيق  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  مثل  مهمة  جمتمعية 
�لطبخ  �أدو�ت  ح��ي��ث  م���ن  �لم����ار�ت����ي  �مل��ط��ب��خ  م��ك��ون��ات 
و�لتو�بل وعاد�ت وتقاليد �لأكل �لتي ورثها �ملجتمع �أبا 

عن جد .
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اأخبـار الإمـارات

متيز هذ� �لعام باعتماد حمتوياته 
�لأمريكية  �جل��م��ع��ي��ة  ق��ب��ل  م���ن 
 ASMC �ل���ق���ي���اد�ت  ل��ت��ط��وي��ر 
تطوير  كرنامج  �إلينوي  ب��ولي��ة 
�شهادة  ب��ا���ش��م  م��ت��ك��ام��ل  ق����ي����اد�ت 
قياد�ت �مل�شتقبل م�شمم خ�شي�شاً 
مل��وظ��ف��ي م���و�����ش���لت �لإم��������ار�ت، 
نهاية  يف  �مل�������ش���ارك���ني  وي��ح�����ش��ل 
معتمدة  ���ش��ه��اد�ت  على  �ل��رن��ام��ج 
م��ره يف نطاق  من �جلمعية لأول 

�ملوؤ�ش�شة. 
�ل����ذي  �ل���رن���ام���ج  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
ع�شرة  �إث��ن��ى  م���دى  ع��ل��ى  ي�شتمر 
����ش���ه���ر�ً، مت �إع���������د�ده وف�����ق روؤي�����ة 
م���درو����ش���ة ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع �أه�����د�ف 
�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  ور���ش��ال��ة 
�لرنامج  وي���دع���م  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة، 
م����ب����ادر�ت م���و�����ش���لت �لإم�������ار�ت 
تطلعات  تو�كب  �لتي  وتوجهاتها 
�ملتمثلة  �ل���ر����ش���ي���دة  ح���ك���وم���ت���ن���ا 
ملهمة  حكومية  ق��ي��اد�ت  ب��اإع��د�د 

مهماً  ع����ام����ًل  ك���ون���ه  و���ش��ق��ل��ه��ا، 
وحم���ف���ز�ً �أ���ش��ا���ش��ي��اً ل��ه��م، ح��ي��ث ل 
�ملنا�شبة  �لعمل  ميكن �عتبار بيئة 
و�ملحفزة خيار�ً هام�شياً �أو ثانوياً، 
و�إمنا و�جب وعامل حتمي وحيوي 
ل ميكن جتاوزه �أو �إغفاله من قبل 
�ملوؤ�ش�شات �لر�غبة يف �لو�شول �إىل 

�أعلى درجات �لتميز و�لريادة.
مو��شلت  �أن  �جل���رم���ن  و�أف�������اد 
�لإم������ار�ت ع��ل��ى ث��ق��ة ب����اأن تدريب 
�شيثمر  �لوطنية  �لكو�در  وتطوير 
مزيد  نحو  ت�شب  و�ع���دة  ج��ه��ود�ً 
�ل��ن��ه��و���س و�ل��ت��ق��دم يف كافة  م��ن 
���ش��ي��ل��ع��ب��ون دور�ً  �مل���ج���الت، ح��ي��ث 
ح��ي��وي��اً يف ت��ط��وي��ر �مل��وؤ���ش�����ش��ة على 

�ملدى �لطويل.
توكل  ف��ري�����ال  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
�ملدير �لتنفيذي لد�ئرة �خلدمات 
تطمح  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  �إن  �مل�������ش���ان���دة 
�لب�شرية،  �لتنمية  ق���ادة  لإع����د�د 
�ملوؤ�ش�شة  �شيا�شة  تقت�شر  ل  حيث 

على  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  �إد�رة  يف 
و�إمنا  فح�شب،  �لأف�����ر�د  ت��وظ��ي��ف 
جت���اوزت���ه���ا ن���ح���و �إط�������لق �آل���ي���ات 
وم����ب����ادر�ت ت��ط��وي��ري��ة ت�����ش��ه��م يف 
لإعد�د  �لقيادية  �مل��ه��ار�ت  تعزيز 
وق���ادرة على  �إد�ري���ة موؤهلة  نخبة 
ن�����ش��ر م��ف��اه��ي��م �ل��ت��م��ي��ز و�لإب�����د�ع 
ين�شجم  �ل����ذي  �لأم�����ر  و�جل������ودة، 
�لإمار�ت  مو��شلت  مبادر�ت  مع 
تطلعات  تو�كب  �لتي  وتوجهاتها 
حكومتنا �لر�شيدة �ملتمثلة باإعد�د 
وموؤثرة  ملهمة  حكومية  ق��ي��اد�ت 

��شرت�تيجياً وموؤ�ش�شياً.
ي�شعى  �لرنامج  �أن  توكل  و�أك��دت 
�ملو�طنة  �ل����ك����ف����اء�ت  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
م�شار�تهم  ل��ت��خ��ط��ي��ط  �مل���وؤه���ل���ة 
وتنفيذ  وو������ش�����ع  �ل����وظ����ي����ف����ي����ة، 
�خلا�شة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل���ط���ط 
خطط  �لرنامج  يدعم  كما  بهم، 
�ملهني،  �لتطور  �لتوظيف وفر�س 
مو�شحة �أن برنامج قادة �مل�شتقبل 

•• دبي -وام: 

�أعلن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�أن �لإمارة  رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�ملعاملت  ع�شر  بنهاية  �شتحتفل 
�ل��ورق��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة ب��اإ���ش��د�ر �آخر 
وث��ي��ق��ة ح��ك��وم��ي��ة م��ط��ب��وع��ة بحلول 
�إط���ار روؤية  2021 وذل��ك يف  �ل��ع��ام 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه �هلل يف حتول حكومة دبي نحو 

�لنموذج �لذكي.
�لذكية  دب����ي  م��ك��ت��ب  ���ش��م��وه  ووج����ه 
�لهدف  هذ�  على حتقيق  بالإ�شر�ف 
�إليه.  وف���ق �لإط�����ار �ل��زم��ن��ي �مل�����ش��ار 
�لذي  �لآن  �مل�شتقبل  حفل  وخ���لل 
للحتفال  �ل���ذك���ي���ة  دب�����ي  �أق���ام���ت���ه 
مبرور ثلث �شنو�ت على �إجناز�تها 
�شمو  �أطلق  لها  �لتابعة  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  دب������ي  ع���ه���د  ويل 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ب���ح�������ش���ور ل���ف���ي���ف من 
.. خطة  �ل��دو�ئ��ر �حلكومية  م��در�ء 
توؤهل  �ل��ت��ي   2021 �ل��ذك��ي��ة  دب���ي 
للمرحلة �لتالية من �حلياة �لذكية 

و�مل�شتد�مة للإن�شان يف دبي.
وقال �شموه - بهذه �ملنا�شبة - عندما 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أعلن 
مدينة  م�شروع  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�أر�د  �شنو�ت  ثلث  قبل  �لذكية  دبي 
جديد�  م��ف��ه��وم��ا  ن��ق��دم  �أن  ���ش��م��وه 
ل��ل��ت��ق��دم �ل��ت��ق��ن��ي ب��ب��ن��اء من���وذج غر 
ت��ت��ك��ام��ل فيه  �ل����ع����امل  م�����ش��ب��وق يف 
�لر�مية  �لروؤية  مع  �لتقنية  ق��در�ت 

�ملعي�شة  م�شتويات  �أف�����ش��ل  لإي��ج��اد 
دبي  للإن�شان يف  و�ل�شعادة  و�لر�حة 
و�ل����ي����وم ن��ف��ت��ح ���ش��ف��ح��ة ج���دي���دة يف 
باملدينة  �ملتعلقة  �لإجن����از�ت  �شجل 
�لذكية  دب��ي  خطة  ب��اإط��لق  �لذكية 
على  �ل��ت��ف��وق  وع��ن��و�ن��ه��ا   2021
ذكية جتعل  وت��ق��دمي مدينة  �ل���ذ�ت 
�ملتو�زنة  للحياة  مفتاحا  �لتقنية 

�ل�شعيدة للب�شر .
�ليوم  �شموه رغم ما حتقق  و�أ�شاف 
�حلكومية  �ملعاملت  يف  حت��ول  م��ن 
�أن  �أوؤم��������ن  �أن����ن����ي  �إل  رق���م���ي���ة  �إىل 
�مل�شتقبل يتطلب بيئة عمل حكومية 
ين�شب  بالكامل  �ل���ورق  م��ن  خالية 
و�شع  على  �حلكومي  �ملجهود  فيها 
لتحقيق  و�ل�شرت�تيجيات  �خلطط 
للنا�س  �ملعي�شة  م�����ش��ت��وي��ات  �أف�����ش��ل 
وجهدهم  وق��ت��ه��م  ع��ل��ى  ل��ت��ح��اف��ظ 
�ملعاملت  �إج�����������ر�ء�ت  ع����ن  ب���ع���ي���د� 
�لعام  ���ش��ي�����ش��ه��د  ل���ذل���ك  �ل����ورق����ي����ة 
�آخر  ب�����ش��دور  �لح��ت��ف��ال   2021
كلفنا  وق���د  دب���ي  يف  ورق��ي��ة  معاملة 
حتقيق  على  بالإ�شر�ف  �لذكية  دبي 

هذ� �لهدف .
من ناحية �أخرى د�شن �شمو �ل�شيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
 Dubai مكتوم .. من�شة دبي بال�س
Pulse لتكون حا�شنة بيانات دبي 
و�لعمود �لفقري للتحول �لذكي يف 

�لإمارة.
بال�س  دبي  �ليوم  �شموه نطلق  وقال 

حا�شنة بيانات دبي و�لعمود �لفقري 
�ل���ذك���ي ووج��ه��ن��ا �جلهات  ل��ل��ت��ح��ول 
باملعلومات  ب��ت��غ��ذي��ت��ه��ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�أ�شاف   . �للحظة  �عتبار� من هذه 
�لتاريخ  م���ن  م��ب��ك��رة  م��رح��ل��ة  م��ن��ذ 
كانت �ملعلومات هي �لع�شب �حليوي 
تو��شله مع  وو�شيلة  �لإن�شان  حلياة 
�أف��ر�د� وجمتمعات و�ليوم يف  �لآخ��ر 
ع�شر �لبيانات �لكرى �أ�شبح �إن�شاء 
�لبيانات  كل  ت�شمل  مركزية  من�شة 
�لذكاء  ق��در�ت  وت�شتثمر  �حلكومية 
�لنا�س  ر�ح��ة  لتحقيق  �ل�شطناعي 
�أمام �حلكومات  �لوحيد  هي �خليار 
بنية  دع��ائ��م  تر�شيخ  �إىل  �ل�����ش��اع��ي��ة 
�مل�شتقبل  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  حت��ت��ي��ة 
ب��ال�����س لنكون  و�ل���ي���وم ن��ط��ل��ق دب����ي 
�لذكي  �ل��ت��ح��ول  جم���ال  يف  �شباقني 
ل��ت��ب��ق��ى دب���ي د�ئ���م���ا من���وذج���ا لتبني 
�لتي تخدم  �لتطوير  �أوج��ه  وتفعيل 
�لإن�شان وت�شتثمر يف حتقيق �شعادته 
�لدكتورة  �شعادة  قالت  . من جهتها 
ع��ائ�����ش��ة ب��ن��ت ب��ط��ي ب��ن ب�����ش��ر مدير 
ع��ام مكتب دب��ي �لذكية �إن��ه رغ��م �أن 
م�شتوى  على  �ليوم  دب��ي  حققته  ما 
حلما  يعتر  �لذكية  �ملدينة  متكني 
ل���دى ك��ث��ري��ن ح���ول �ل��ع��امل وحتى 
�ملجال  ه��ذ�  تقدما يف  �ل���دول  �أك���رث 
ب��د�ي��ة رحلة  ن���زل يف  �أن��ن��ا مل  �إل   ..
تليق  ذك���ي���ة  م���دي���ن���ة  �إىل  ج����دي����دة 
بحكومة �مل�شتقبل ومئوية �لإمار�ت 
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وغرها من �ملبادر�ت �لوطنية غر 
�مل�شبوقة.

و�أعربت عن فخرها مبا �أجنزته دبي 
�لذكية منذ �نطلقها حيث جنحت 
�شركائها  من  �ملثمر  �لتعاون  بف�شل 
�لعام  �ل�شرت�تيجيني يف �لقطاعني 
هذه  �إىل  �ل���و����ش���ول  يف  و�خل����ا�����س 
�ملدينة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �جل���اه���زي���ة 
نظرنا  �لإجن������از يف  ول���ك���ن  �ل��ذك��ي��ة 
�أك���ر و�أه����م ه��و دبي  منطلق لآخ���ر 

�لذكية 2021 .
و�أ���ش��اف��ت و���ش��ع��ن��ا �أم����ام �أع��ي��ن��ن��ا يف 
�لذكية  دب��ي  ب��ن��اء  عنا�شر  خمتلف 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م���ق���ول���ة 
خلل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�إط������لق ���ش��م��وه دب����ي �ل���ذك���ي���ة عام 
د�ئم  من����وذج  ي��وج��د  ل   :2013
�إب�����د�ع د�ئم  و�ح����د يف �ل��ت��ن��م��ي��ة ب���ل 
وتطوير ل يتوقف وهو ما ترجمناه 
يف �شعينا �لد�ئم للبتكار يف �لأبعاد 
ونوعية  و�لتنفيذية  �ل�شرت�تيجية 
تبنيناها  �ل��ت��ي  و�لتقنيات  �حل��ل��ول 
وجعلنا لها هدف و�حد هو �لرتقاء 

بتجربة �لإن�شان يف �لإمارة .
و�أ�شارت �شعادتها �إىل �أن دبي �لذكية 
للفرتة  عمل  خطة  متثل   2021
�ملقبلة لتجاوز كل �لتوقعات وحتدي 
�ل�������ذ�ت ب��ح��ي��ث ت�����ش��ب��ح �خل���دم���ات 
يف  �مل�شتوى  عاملية  و�مل��ر�ف��ق  �ملميزة 
ل�شكان  ولنتيح   100% ذكية  دبي 
وتطوير  لبناء  م�شتوى جديد  دبي 

�شوء  يف  حياتهم  ونوعية  �أعمالهم 
للمعاملت  �لأم�����ث�����ل  �ل���ت���ط���ب���ي���ق 

�حلكومية �لذكية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ي��ون�����س �آل 
ملكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  نا�شر 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �ل���ذك���ي���ة  دب�����ي 
�لتحول  �إن  دب���ي  ب��ي��ان��ات  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لبيانات  �لذكي يف حفظ ومعاجلة 
لنجاح  �أ�شا�شية  ركيزة  يعتر  لدبي 
ع�شر  يف  بالكامل  �لرقمي  �لتحول 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل���ك���رى وب���ع���د �إط����لق 
كانت �خلطوة  دبي  بيانات  موؤ�ش�شة 
�لتالية �لأهم هي �إطلق �حلا�شنة 
�ل���رق���م���ي���ة �ل���ذك���ي���ة ل���ب���ي���ان���ات دبي 
��شتثمار �لقوة �لهائلة  لنتمكن من 
�شانع  متناول  يف  �لبيانات  لتكامل 
�لقر�ر وخمتلف �لقطاعات وهو ما 

يرتجم �ليوم باإطلق دبي بال�س .
�أن��ه يتطلع عرها لإيجاد  و�أ���ش��اف 
وج��ه��ة م��رك��زي��ة جت��م��ع ك��ل بيانات 
�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة وم���ت���ع���ددة 
م�����ش��ت��وي��ات �ل��و���ش��ول ب��ح��ي��ث ت�شع 
جهة  متناول  يف  �ملنا�شبة  �لبيانات 
م�شر�  �حتاجتها..  متى  �ملنا�شبة 
�شيكون  م��ب��ادرة  بال�س  دب��ي  �أن  �إىل 
عنو�نا  و�شتكون  ع��دي��دة  ث��م��ار  لها 
ودعم  �حلكومي  ب����الأد�ء  ل��لرت��ق��اء 
�تخاذ �لقر�ر وجودة �حلياة يف دبي.
�لبيانات  �أن من�شة  نا�شر  �آل  وذك��ر 
دبي بال�س �شتعزز �لكفاءة �لت�شغيلية 
من خلل خف�س تكاليف �لو�شول 

�ل��ع��م��ل على  �ل��ب��ي��ان��ات ب��ج��ان��ب  �إىل 
�ملفتوحة  �ل��ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  ت�شهيل 
�ل��ق��ط��اع��ني �لعام  ب���ني  و�مل�����ش��رتك��ة 
و�خل���ا����س و�لأف������ر�د م��ا م��ن �شاأنه 
للم�شاركة يف  توفر فر�س جديدة 
�لعمل و�مل�شاهمة �لفاعلة يف �لتحول 

�لرقمي لإمارة دبي بالكامل.
�شتعزز  �ملن�شة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إىل  �إ�شافة  �لبتكار  على  �ل��ق��در�ت 
���ش��م��ان �ل���ش��ت��ف��ادة �ل��ق�����ش��وى من 
يف  بينها  �لتكامل  باإيجاد  �لبيانات 
وحتويلها  وحتليلها  و�ح��دة  من�شة 
�لقر�ر  �شناعة  لدعم  م�شادر  �إىل 

و�شرعته.
من ناحيته قال �شعادة و�شام لوتاه 
حكومة  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
دبي �لذكية �إن �ل�شرعة �لتي يتغر 
بها �لعامل من حولنا وخا�شة على 
�مل�شتوى �لتقني مل ترتك مكانا ملن 
يعتمدون على �إجناز �ليوم �أو حتى 
ب��ل يتطلب منا  �لأن��ف��ا���س  �ل��ت��ق��اط 
�حتياجات  على  تتفوق  حلول  بناء 
فح�شب  تلبيتها  ول��ي�����س  �مل�شتقبل 
وه��و ع��ن��و�ن �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ي ندخلها 
 2021 �ليوم باإطلق دبي �لذكية 

.
�ل�شنو�ت  م���د�ر  ع��ل��ى  �أن���ه  و�أ����ش���اف 
�لدعائم  �إر�شاء  مت  �ملا�شية  �لثلث 
�لتي  �لذكية  لدبي  �ل�شرت�تيجية 
تتنا�شب وروؤية قيادتنا ومت �لرتقاء 
دب���ي بجانب  �لن�����ش��ان يف  ب��ت��ج��رب��ة 

�شاحب  روؤي���ة  �لعمل  ع��ن��و�ن  جعل 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�حلكومي  بالعمل  �خلا�شة  مكتوم 
�ملتمثلة مبقولته: �حلكومة  �لذكي 
�لذكية �شتذهب للنا�س ولن تنتظر 
�أن ياأتو� �إليها.. وهو ما حتقق حيث 
ب�مئات  دب���ي  ل��لإن�����ش��ان يف  ت��وج��ه��ن��ا 
�مل���ب���ادر�ت و�أك����رث م��ن �أل����ف خدمة 

ذكية متاحة حتى �لآن .
�لذكية  �لأج����ه����زة  ل���وت���اه  و�أ�����ش����اف 
�لإن�شان  ح���ي���اة  حم����ور  �أ���ش��ب��ح��ت 
�مل�����ع�����ا������ش�����ر و�����ش����ي����ح����ك����م �ل������ذك������اء 
�ل�شطناعي و�إنرتنت �لأ�شياء �شكل 
حياة �لب�شر من �لآن و�شاعد� وهو 
�لآن يف  �أث��ره منذ  ونلم�س  مل�شنا  ما 
�لتطبيقات من حولنا. لذ� �شنجعل 
ك��ل م��ا يف دب��ي م��ن �إم��ك��ان��ي��ات قائم 
متناول  ويف  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ه���ذه  ع��ل��ى 
�لذكية  �أج��ه��زت��ه��م  ع���ر  �ل�����ش��ك��ان 
لي�س على م�شتوى �جناز �ملعاملت 
�ل��ب��ي��ان��ات ولكن  �أو �حل�����ش��ول ع��ل��ى 
م�شتوى  من  لنح�شن  ذلك  نتجاوز 
و�إد�رة  و�لتعليم  و�ل�شحة  �ملعي�شة 
خمتلف نو�حي حياتهم مبا ينعك�س 
على جودة وقتهم بحيث ي�شتثمرونه 

بالأهم ولي�س يف �أية �إجر�ء�ت .
 2021 �لذكية  دبي  خطة  وتعتر 
�مل���رح���ل���ة �ل��ت��ال��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
�لقيادة �لر�شيدة يف حتول دبي ملدينة 
ملنح  وتطبيقاتها  �لتقنيات  ت�شتثمر 
�شكانها �أ�شلوب حياة يجعلها �ملدينة 

هذه  وت�شتند  �ل���ع���امل.  يف  �لأ���ش��ع��د 
�خل��ط��ة �ل��ت��ي مت��ت��د لأرب����ع �شنو�ت 
و�لت�شريعات  �لتحتية  �لبنية  على 
�ل���ت���ي جن����ح مكتب  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�ملختلفة  مبوؤ�ش�شاته  �ل��ذك��ي��ة  دب��ي 
�ل�شنو�ت  م����د�ر  ع��ل��ى  حت��ق��ي��ق��ه  يف 
�لثلث �ملا�شية وهي بو�بة دبي �إىل 
�مل�شتوى �لتايل من �لتحول �لذكي 
يف دبي مبا يتنا�شب مع مبادرة دبي 
�لإمار�ت  مئوية  ومتطلبات   10x
من�شة دبي بال�س  ومتثل   .2071
�إجن������از� ج���دي���د� ل��دب��ي ت�����ش��ب��ق فيه 
�أكرث �ملدن تقدما حول �لعامل حيث 
جلميع  �ملركزية  �حلا�شنة  �شتكون 
ب�شكل  وتهدف  �لإم��ارة  يف  �لبيانات 
يف  �لتكامل  لتحقيق  ��شرت�تيجي 
�لبيانات �ملتاحة ملختلف �جلهات يف 
و�خلا�شة وغرها.  �حلكومية  دبي 
�ملن�شة  ع���ر  �ل���ب���ي���ان���ات  و���ش��ت��ك��ون 
من  م�شتويات  ث��لث��ة  ع��ر  متاحة 
متاحة  �لأول  �ل��و���ش��ول  �إم��ك��ان��ي��ات 
وميكن  ع������ام  ب�������ش���ك���ل  ل���ل���ج���م���ه���ور 
�إليها يف كل وقت و�لثاين  �لو�شول 
معينة  ت���ع���رف���ة  م���ق���اب���ل  م���ت���اح���ة 
للجمهور �ملتخ�ش�س مثل موؤ�ش�شات 
�لثالث  و�مل�شتوى  �خلا�س  �لقطاع 
�مل�شنفة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ه��و 
�إل���ي���ه���ا على  �ل�����دخ�����ول  وي��ق��ت�����ش��ر 
�لعلقة.  ذ�ت  �حلكومية  �جل��ه��ات 
و�شتقود دبي �لذكية �لإ�شر�ف على 
وجمع   2021 �لذكية  دبي  تفعيل 
بال�س  دب�����ي  م��ن�����ش��ة  يف  �ل���ب���ي���ان���ات 
دعم عملية �شناعة  و��شتثمارها يف 
بحياة  للرتقاء  وتوظيفها  �لقر�ر 

�لنا�س يف دبي ب�شكل عام.

•• دبي –الفجر:

ك�������رم �����ش����ع����ادة حم����م����د ع����ب����د�هلل 
مو��شلت  ع���ام  م��دي��ر  �جل���رم���ن 
�لإم��������ار�ت �ل���دف���ع���ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
خريجي برنامج قياد�ت �مل�شتقبل، 
وذل���ك خ���لل �حل��ف��ل �ل���ذي عقد 
بدبي،  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ب��ن��ى  يف 
�ملدير  ت���وك���ل  ف���ري�������ال  ب��ح�����ش��ور 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����د�ئ�����رة �خل����دم����ات 
�مل�شاندة، وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت 

ولفيف من �ملوظفني.
وق����ال �جل���رم���ن يف ك��ل��م��ت��ه خلل 
 11 تكرمي  ت�شمن  �ل��ذي  �حلفل 
موظفي  �إن  وم���وظ���ف���ة  م���وظ���ف���اً 
�لو�عدة  ط��اق��ت��ه��ا  ه���م  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و��شتثمارها �لأمثل نحو �مل�شتقبل 
�ل�شرت�تيجية،  �أهد�فها  لتحقيق 
مو��شلت  ح���ر����س  ع���ل���ى  و�أك�������د 
مو�ردها  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
منا�شب  لتويل  �ملتميزة  �لب�شرية 
بكفاءتهم  تليق  وقيادية  �إ�شر�فية 
وج����د�رت����ه����م، ح��ي��ث ت���ن���درج هذه 
�خلطوة �شمن خطة ��شرت�تيجية 
مدرو�شة طويلة �ملدى تهدف �إىل 
�إر�شاء ثقافة موؤ�ش�شية ترتكز على 
�إعد�د وتطوير �لكفاء�ت �لب�شرية 
مهار�تهم  ت���ن���م���ي���ة  خ������لل  م�����ن 
خمتلف  يف  و�لإب��د�ع��ي��ة  �لقيادية 
�لإد�ر�ت ومر�كز �لأعمال و�لفروع 

�لتابعة لها.
و�أ�شاف �إن تاأهيل ومتكني كفاء�ت 
�ملوؤ�ش�شة من خلل برنامج قياد�ت 
�لقنو�ت  �إح�����دى  ي��ع��د  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�إع����د�د  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  و�لأدو�ت 
مبهار�ت  يتمتعون  موؤهلني  ق��ادة 
قيادة خطط �لتطوير و�لتح�شني 
حتقيق  ت�شمن  �ل��ت��ي  و�ل��ت��غ��ي��ر، 
�ملكانة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني وت��ع��زز  ���ش��ع��ادة 

مو��شلت  بلغتها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة 
�لإمار�ت.

مو��شلت  ع�����ام  م���دي���ر  و�أ������ش�����ار 
�ملوؤ�ش�شة  ج���ه���ود  �إىل  �لإم��������ار�ت 
كفاء�تها  ل��ت��ط��وي��ر  وم�����ش��اع��ي��ه��ا 
ببيئة  وث���ي���ق���اً  �رت���ب���اط���اً  ي��رت��ب��ط 
�لعمل �خل�شبة و�لإيجابية، وهذ� 
م��ا ت��رك��ز �مل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى توفره 
ل���ش��ت��ق��ط��اب �مل���و�ه���ب و�خل����ر�ت 

وموؤ�ش�شياً،  ��شرت�تيجياً  وم��وؤث��رة 
وق�����ادرة ع��ل��ى ق��ي��ادة ف���رق �لعمل، 
و�لتحفيز  �ل���ف���ري���ق  روح  وخ���ل���ق 
�مل�شتمر للآخرين وبناء قدر�تهم، 
�ل����ق����در�ت  ب���ن���اء  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لتعليم  على  و�لتحفيز  �ل��ذ�ت��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شة  ت���رك���ز  ح��ي��ث  �مل�����ش��ت��م��ر، 
�لثقافة  تعزيز  على  كبر  ب�شكل 
�لتنظيمية رفيعة �مل�شتوى لديها، 
للعمل  موظفيها  جميع  وت�شجع 
وفق مبادئ وقيم �جلودة و�لكفاءة 

و�لحرت�فية يف �لأد�ء.
وختام  نهاية  م��ع  �أن���ه  و�أو���ش��ح��ت 
�ل����رن����ام����ج خ�������ش���ع �مل�������ش���ارك���ني 
�ل��ك��رتون��ي��ة مت على  لخ���ت���ب���ار�ت 
ت��ق��ي��ي��م��ه��م م����ن قبل  �أ����ش���ا����ش���ه���ا 
من  ت���دخ���ل  �أي  دون  �جل��م��ع��ي��ة 
كما  �لتقييم،  نتائج  يف  �ملوؤ�ش�شة 
�لرنامج  يف  �مل�������ش���ارك���ني  �أجن�����ز 
م�������ش���اري���ع ت����خ����رج ع���ر����ش���و� من 
خ��لل��ه��ا م���ق���رتح���اً ل��ت��ط��ب��ي��ق ما 

ي�����ش��م��ن حتقيق  ت��ع��ل��م��ه مب���ا  مت 
�ل�����ق�����������ش�����وى من  �ل�������ش������ت������ف������ادة 
متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  �ل����رن����ام����ج، 
وتويل  �ل�شرت�تيجية،  �خل��ط��ط 

�ملهام �لقيادية م�شتقبًل.
�حلريز  �شما  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
م��ر�ق��ب ج���ودة وت��ط��وي��ر -�إحدى 
برنامج  �إن  �لرنامج-،  خريجات 
�أ���ش��ه��م ب�شكل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ق���ي���اد�ت 
ت���ط���وي���ر م���ه���ار�ت���ي  م���ب���ا����ش���ر يف 
�لقيادية، خا�شة و�أن �لرنامج مت 
�إع��د�ده على �أي��دي مدربني �أكفاء 
�أنف�س  يف  �لقيادي  �لفكر  غر�شو� 
�لرنامج  �أن  م��وؤك��دة   ، �مل�شاركني 
�لقيادة  مل��ع��ن��ى  �أو����ش���ع  �آف���اق���ا  ف��ت��ح 
حتقيقها،  و����ش���ب���ل  و�أ����ش���ال���ي���ب���ه���ا 
�شكرها  ج���زي���ل  ع���ن  ع����رت  ك��م��ا 
للهتمام  �لإم������ار�ت،  مل��و����ش��لت 
موظفيها  ت���ط���وي���ر  يف  �ل���ب���ال���غ 
�لفر�س  م���ن  �ل��ع��دي��د  وم��ن��ح��ه��م 

�لتطويرية .
�لأن�شاري  �أو���ش��ح ط��لل  يف حني 
خريجي  �أح��د  قانوين–  م�شاعد 
قياد�ت  ب��رن��ام��ج  �أن  �ل��رن��ام��ج-، 
�لقياد�ت  لتاأهيل  ج��اء  �مل�شتقبل 
قيادية  منا�شب  وتوليهم  �ل�شابة 
�لكفاءة،  وتطوير  �لذ�ت  وحتقيق 
�شمح  �ل����رن����ام����ج  �أن  م������وؤك������د�ً 
يف  فر�شتهم  ب��اأخ��ذ  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
ت���ويل �مل�����ش��وؤول��ي��ة، م��ا ي�����ش��ر �إىل 
روؤية �ملوؤ�ش�شة �لتي تنبثق من روؤية 
�لقيادة �لر�شيدة للدولة باأن بناء 
�لوطن وتطويره ب�شو�عد �أبناءه. 
�لإم������ار�ت  م���و�����ش���لت  �أن  ي��ذك��ر 
�أط��ل��ق��ت ع���دة ب���ر�م���ج وم���ب���ادر�ت 
تتبناه  �ل�����ذي  �حل���ر����س  ت��ع��ك�����س 
ل��ت��وف��ر �ل��ب��ي��ئ��ة �خل�����ش��ب��ة لنمو 
�مل�شتقبلية،  ق��ي��اد�ت��ه��ا  و����ش��ت��ث��م��ار 
منها  �مل��وؤ���ش�����ش��ي،  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر 
 ، �شكر�ً  و  �لبي�شاء،  �لنقاط  نظام 
و �أح�شنت ، و طموح ، وغرها من 

�لر�مج. 

حمدان بن حممد يعلن 2021 م�عدا لآخر معاملة ورقية حك�مية يف دبي

جامع����ة خليف����ة تعل���ن اأ�شم���اء الفائزي����ن مب�شابق���ة ي����م الطلب����ة 
•• اأبوظبي-وام:

�لفائزين  �لطلبة  �أ�شماء  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  �أعلنت 
فرع   - و�لإلكرتونيات  �لكهرباء  مهند�شي  ملعهد  �لطلبة  ي��وم  مب�شابقة 
�أم�����س �لول يف حرمها يف  و�ل��ت��ي نظمتها   12 �ل���  ن�شختها  �لإم����ار�ت يف 
�أبوظبي بهدف تدريب �لطلبة على �لعمل �شمن بيئة تناف�شية وتكرمي 
م�شتوى  ورف��ع  لديهم  �لتو��شل  م��ه��ار�ت  وتطوير  �ملتميزة  �إجن��از�ت��ه��م 

�لوعي باأن�شطة معهد مهند�شي �لكهرباء و�لإلكرتونيات يف �لدولة.
م�شروع  فئة  يف  و�ل��ث��اين  �لأول  ب��امل��رك��زي��ن  خليفة  جامعة  ف��رق  وف���ازت 

�لت�شميم �مل�شرتك وح�شلت جامعة عجمان على �ملركز �لثالث.

ويف فئة م�شروع �لت�شميم �لهند�شي فازت فرق جامعات عجمان وخليفة 
ف��ازت فرق  .. فيما  �ل��ت��و�يل  و�لثالث على  و�ل��ث��اين  �لأول  باملر�كز  ودب��ي 
وجامعة  �لثاين  باملركز  عجمان  وجامعة  �لأول  باملركز  خليفة  جامعة 

�لعني يف �ملركز �لثالث يف فئة م�شروع هند�شة �لرجميات .
على  عجمان  جامعة  فرق  هيمنت  �ل�شناعي  �لت�شميم  م�شروع  فئة  ويف 

�ملركزين �لأول و�لثاين .. فيما حل فريق من جامعة �لعني ثالثا..
و�لد�ر  �لعني  جامعات  ف��رق  ف��ازت  �ملجتمعية  �خلدمة  م�شروع  فئة  ويف 

وخليفة باملر�كز �لثلثة �لأوىل على �لتو�يل.
توزعت  فقد  �لأخ��رة  �ل�شنة  طلبة  ت�شميم  م�شروع  �لأخ��رة  �لفئة  �أم��ا 
جو�ئزها على ثلث فئات فرعية فئة �لتحكم و�لطاقة وحل يف �ملركزين 

�لأول و�لثالث فيها فريقان من جامعة عجمان ويف �ملركز �لثاين فريق 
من كليات �لتقنية �لعليا فرع �ل�شارقة ذكور .

وفريق  �أول  عجمان  جامعة  فريق  حل  و�لرجمة  �لكمبيوتر  فئة  يف  و 
�جلامعة  من  وفريقان  ثانيا  �إن��اث  �ل�شارقة  ف��رع  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�لأمريكية يف دبي وجامعة عجمان يف �ملركز �لثالث منا�شفة .. و�أخر� 
يف فئة �لت�شالت و�لإلكرتونيات فازت فرق من �جلامعة �لأمريكية يف 
دبي و�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة وجامعة �ل�شارقة باملر�كز �لثلثة 
من  �أك��رث  م�شاركة  �ل�شنوي  �حل��دث  ه��ذ�  و�شهد  �لرتتيب.  على  �لأوىل 
250 طالبا وطالبة موزعني على حو�يل 71 فريقا من 14 جامعة من 
جميع �أنحاء �لدولة .. فيما �شمت جلنة �لتحكيم 40 من �أع�شاء �لهيئة 

�لأكادميية من خمتلف جامعات �لدولة.
و �أعرب �لنقيب �لدكتور عي�شى با�شعيد رئي�س معهد مهند�شي �لكهرباء 
و�لإلكرتونيات - فرع �لإمار�ت عن فخره مب�شتوى �لبتكار �لذي �أظهرته 
�لفرق �لطلبية و�جلو �لتناف�شي للم�شابقة �لذي دفعهم لبتكار حلول 
�لأمر  يومي  ب�شكل  و�ملجتمع  �ل�شناعية  �لقطاعات  تو�جه  مل�شائل  ذكية 

�لذي يوؤهلهم للمزيد من �لبتكار يف م�شتقبلهم �لأكادميي و�ملهني.
�أن يوم �لطلبة ملعهد �ملهند�شني �لكهربائيني و�لإلكرتونيني يقام  يذكر 
كل عام يف �إحدى جامعات �لدولة وي�شهد م�شاركة و��شعة من طلبة بر�مج 
�لبكالوريو�س للمناف�شة للتو�شل �إىل حلول مل�شائل يتم و�شعها من قبل 

�للجنة �ملنظمة.

الربنامج ا�شتمر 12 �شهرًا وباعتماد من اجلمعية الأمريكية لتطوير القيادات

تخريج 11 م�ظفًا وم�ظفة من برنامج قيادات امل�شتقبل مب�ا�شالت الإمارات

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / د�ود حممد 
�لدرن   ، ح�������ش���ني  ع����ل����ي 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )570892( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3116036

فقدان جواز �سفرت
�شكيل    / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�لهند   ، من��ات��ول��ه  �ح���م���د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )8402853( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4170401

فقدان جواز �سفرت
ر�فيندر   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لهند   ، ح����ي����ات  ����ش���ي���ن���غ 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )6295931( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4170401
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•• الدمام-وام: 

ل��دول �خلليج  �لتعاون  ينظم �حت��اد غرف دول جمل�س 
�لعربية فعاليات �مللتقى �لأول للإنتاج �لفني يف �لثامن 

من مايو �ملقبل وي�شتمر ثلثة �أيام مبقره يف �لدمام.
و�لفني  �لإعلمي  �ملحتوى  �شناع   .. �مللتقى  ي�شتهدف 

ب�شقيه �ملرئي و�مل�شموع يف دول جمل�س �لتعاون .
وقال عبد�لرحيم ح�شن نقي �أمني عام �حتاد غرف دول 
�مللتقيات  عن  �مللتقى  هذ�  مييز  ما  �إن  �لتعاون  جمل�س 
�لآخرى �أنه يت�شمن منتدى يناق�س جملة من �لق�شايا 

�لهامة يف جمال �شناعة �ملحتوى �لفني �شو�ء �ملرئي �أو 
�مل�شموع �إ�شافة �إىل طرح بع�س �لتحديات �لتي تو�جه 
�لقت�شادية  �لتحديات  مقدمتها  ويف  �ل�شناعة  ه��ذه 
علوة على معر�س خم�ش�س للعاملني و�ملهتمني بذ�ت 

�ملجال.
و�أ�شاف �إن �ملحتوى �لفني و�لإعلمي �ملرئي و�مل�شموع 
�لدول  م�شاندة  يف  �لفاعلة  �لأدو�ت  مقدمة  يف  ي��اأت��ي 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �مل�����ش��اف��ات جت���اه  لتقلي�س  و�مل��ج��ت��م��ع��ات 
ياأتي �شمن  �ملحتوى  �أهد�فها وذلك لكون هذ�  حتقيق 
حزمة �لأدو�ت �لت�شويقية لل�شيا�شات و�لتوجهات ويعد 

�ل�شورة  وتكوين  �لعام  �ل��ر�أي  ت�شكيل  �أدو�ت  �أه��م  �أح��د 
�لذهنية.

و لفت نقي �إىل �أن �ل�شناعة يف حد ذ�تها تو�جه حتديات 
عديدة يف دول �خلليج منها - على �شبيل �ملثال - �شعف 
�لتقارب بني �شناع �ملحتوى �لفني و�لو�شائل �لإعلمية 

من جهة و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية من جهة �أخرى.
�ملحتوى  ��شتثمار  �ل��دول يف  بع�س  �أن جت��ارب  �أو�شح  و 
و�لر�مج  و�لأف������لم  كامل�شل�شلت  �لإع���لم���ي  �ل��ف��ن��ي 
�حلو�رية و�لوثائقية و�لتوعوية وغرها ت�شر بو�شوح 
�إىل نتائج جيدة يف حتقيق �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �أهد�فها 

عر  �ل�شياحة  ت��روي��ج  يف  تركيا  بتجربة  م�شت�شهد�   ..
�لأعمال �لدر�مية.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ع��ب��ر ب��وج��ل��ي��ع رئ��ي�����ش��ة �مل��ل��ت��ق��ى �إن 
�حلدث ي�شعى لإثارة �لق�شايا �لتي من �شاأنها �أن جتعل 
�إ�شافة �إىل  �أكرث فاعلية يف دول �خلليج  هذه �ل�شناعة 
فيها  �لفني  �لعمل  ��شتثمار  ميكن  �لتي  �لفر�س  ك�شف 
من قبل موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام �أو �خلا�س �أو حتى 

موؤ�ش�شات �لقطاع �خلري.
و �أ�شافت �إن عقد �ل�شر�كات بني �لقطاعني �خلا�س �أو 
�لعام من جهة و�شناع �ملحتوى �لفني وو�شائل �لإعلم 

�لفني  للعمل  يجعل  �آخ��رى  جهة  من  و�مل�شموع  �ملرئي 
ر�شالة وقيمة كرى.

ي�شت�شيف  �ل��ذي   - �مللتقى  على  �لقائمني  �أن  ذك��رت  و 
م�شرة  يف  لدورها  تقدير�  �شرف  �شيف  �لكويت  دول��ة 
�شركات  ط��ل��ب��ات  ح��ال��ي��ا  ي�شتقبلون   - �خلليجي  �ل��ف��ن 
�لإن���ت���اج �ل��ف��ن��ي و���ش��ن��اع �مل��ح��ت��وى �لإع���لم���ي وو�شائل 
�لإع������لم �مل���رئ���ي و�مل�����ش��م��وع �ل���ر�غ���ب���ة يف �مل�����ش��ارك��ة يف 
ن��ه��اي��ة �شهر  �مل�����ش��اح��ب وذل���ك ح��ت��ى  �مللتقى و�مل��ع��ر���س 
www.// مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين� �أب��ري��ل �جل���اري على 

.//  mediaproduction.me

ك�شفت وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية، 
 3 �جن��از  على  �لعمل  مبا�شرتها  ع��ن 
�ل�شارقة  �إمارتي  يف  حيوية،  م�شاريع 
وز�رة  تتبع  �ثنني منها  �لقيوين،  و�أم 
�لعدل،  وز�رة  و�ل��ث��ال��ث  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
�إىل  �لتقديرية  تكلفتها  ت�شل  حيث 
عمل  مت  حيث  دره���م،  مليون   171
للم�شاريع  �لهند�شية  �لت�شميمات 
�خل�شر�ء  �لأب���ن���ي���ة  مل���ع���اي���ر  ط��ب��ق��ا 

و�ل�شتد�مة.
تنفيذ  �ل�������وز�رة  ب��ا���ش��رت  وت��ف�����ش��ي��ل 
م�����ش��روع م��ب��ن��ى ق���ي���ادة ق����و�ت �لأم���ن 
مبنطقة  �لثانية  )�ل��وح��دة  �خلا�شة 
�ل�شارقة،  باإمارة  �لذيد   - �ملهب  �شيح 
حيث من �ملتوقع �لنتهاء من �مل�شروع 
�إىل  �لتقديرية  تكلفته  ت�شل  �ل���ذي 
69 مليون درهم تقريبا، خلل �لربع 

�لثالث من �لعام �ملقبل 2018.
�إمارة  يف  يقع  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  وينفذ 

تقريبية  كلية  م�شاحة  على  �ل�شارقة 
مرت�ً   2،660،133.2 �إىل  ت�شل 
�ملباين  وي�شمل على عدد من  مربعاً، 
خمتلفة،  و����ش��ت��خ��د�م��ات  مب�����ش��اح��ات 
�لأ�شا�شية  �مل���ب���اين  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ومبنى  �لد�رة  م��ب��ن��ى  ت�����ش��م  �ل���ت���ي 
�شباط  ون��ادي  و�ل�شكن  �لجتماعات 
و���ش��ك��ن �جل���ن���ود، ف�����ش��ل ع���ن مبنى 
و�ل�شالة  و�مل���خ���ازن  �جل��ن��ود  ت��دري��ب 

�لريا�شية و�ملطعم ومباين خدمات.
�لذي  �لخ����ر  �مل�����ش��روع  ي�شمل  بينما 
�لد�خلية مبنى �جلن�شية  وز�رة  يتبع 
و�لذي  �لقيوين،  �أم  باإمارة  و�لإقامة 
من �ملتوقع �لنتهاء منه خلل �لربع 
 ،2018 �مل��ق��ب��ل  �ل���ع���ام  �ل���ر�ب���ع م���ن 
 57 �إىل  ت�����ش��ل  ت��ق��دي��ري��ة  وب��ت��ك��ل��ف��ة 
مليون درهم، ويتكون �مل�شروع من 3 

�أدو�ر، �أر�شي و�أول وثاين.
للم�شروع  �لأر����ش���ي  �ل�����دور  وي�����ش��م��ل 

و�ملد�خل،  للمبنى  �لرئي�شية  �ل�شاحة 
�لدخول،  و�ذون����ات  �لق��ام��ات  وق�شم 
وقاعات  �جلن�شية،  ق�شم  ع��ن  ف�شل 
للمحا�شر�ت  و�أخ����������رى  ت�����دري�����ب، 
�ل������ك������رى، ون����������ادي ����ش���ح���ي و�أخ�������ر 
�ج���ت���م���اع���ي، �إ����ش���اف���ة مل�����ش��ل��ى رج����ال 
�لدور  ي�شمل  بينما  لل�شيد�ت،  و�خ��ر 
�إد�رة �ملو�رد و�خلدمات  �لأول مكاتب 
نيابة  و�إد�رة  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا  �مل�����ش��ان��دة 
و�ملحكمة،  �لجانب  و�شوؤون  �لإقامة 
�ل��ث��اين مكتب  �ل����دور  ي�شم  ح��ني  يف 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام و�لأق�������ش���ام �ل��ت��اب��ع��ة له 

و�إد�رة متابعة �ملخالفني و�لأجانب.
�جلن�شية  مبنى  م�شروع  ي�شمل  كما 
و�لقامة باأم �لقيوين، كذلك بو�بات 
�لدخول ومبنى للخدمات �لكهربائية 
مياه  معاجلة  وحمطة  و�مليكانيكية 
�ل�شلية  �ملتطلبات  ح�شب  �ل�����ش��رف 

للم�شروع.

�لبنية  ت��ط��وي��ر  وز�رة  ب��ا���ش��رت  ك��م��ا 
مبنى  م�شروع  تنفيذ  كذلك  �لتحتية 
�ل�شارقة،  ب��اإم��ارة  خ��ورف��ك��ان  حمكمة 
حيث ت�شل تكلفة �مل�شروع �لتقديرية 
�ملتوقع  وم��ن  دره��م،  مليون   45 �إىل 
�لن���ت���ه���اء م���ن���ه خ�����لل �ل���ث���ال���ث من 
على  ومي��ت��د   ،2018 �مل��ق��ب��ل  �ل���ع���ام 
ب�حو�يل  ت���ق���در  �إج���م���ال���ي���ة  م�����ش��اح��ة 
يف حني  مربع،  مرت   16،506.94
ت�����ش��ل م�����ش��اح��ة �ل���ب���ن���اء �ل��ك��ل��ي��ة �إىل 

مربع.  مرت   9،095
وي���ت���ك���ون �مل�������ش���روع م����ن �مل���ب���ن���ى من 
ق���اع���ة �مل��ح��ك��م��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي، وغ���رف 
وموقف  للتوقيف،  �خ���رى  �أر���ش��ي��ف، 
�ل�����ش��رط��ة، وغ���رف �خلدمات،  ���ش��ي��ارة 
و�ملدخل �لرئي�شي، ف�شل عن مكاتب 
للق�شاة، و�خلدمات،  و�أخرى  �إد�ري��ة، 
وقاعات �ملحاكمة، وغرفة �جتماعات، 
للنتظار،  �مل��خ�����ش�����ش��ة  و�لأم�����اك�����ن 

وغرها من �ملر�فق.
ويف ذ�ت �ل�شياق �أكدت �ملهند�شة مرمي 
يف  �لتنفيذ  �إد�رة  م��دي��ر  عبد�لكرمي 
�أن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وز�رة 
�ل������وز�رة حت��ر���س م���ن خ���لل علمها 
على ت�شييد و�إجناز خمتلف �مل�شاريع 
و�لعدل  �لد�خلية  ل��وز�رت��ي  �لتابعة 
وف���ق �مل��و����ش��ف��ات �مل��ت��ب��ع��ة ع��امل��ي��ا من 
حيث تكاملها و�شمها خمتلف �ملباين 

و�خلدمات �لتي تخدم �لعمل.
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  �أن  �إىل  ل��ف��ت��ت  ك��م��ا 
تتميز  �ل���وز�رة  تنفيذها  على  ت�شرف 
ب���ال���ط���اب���ع �مل����ع����م����اري �حل����دي����ث مع 
وتقليل  �ل���ش��ت��د�م��ة  معاير  م��ر�ع��اة 
�لطاقة ما يجعلها مو�كبا  ��شتهلك 
للع�شر، ف�شل عن متيزها بت�شاميم 
للو�شول  �ملبنى  د�خل  ت�شهل �حلركة 
�إىل  م�شرة  �ملختلفة،  �لأق�����ش��ام  �إىل 
تنفيذ  خ���لل  ت�شتهدف  �ل�����وز�رة  �أن 

م�شادر  خف�س  �ملختلفة  م�شروعاتها 
و�لتقليل  �لتنفيذ  مر�حل  يف  �لتلوث 
من ��شتنز�ف وهدر �ملو�رد �لطبيعية.
باإن�شاء  ت���ق���وم  �ل�������وز�رة  �أن  وذك������رت 
�مل��ب��اين �حلكومية  و���ش��ي��ان��ة  و�إجن����از 
للمعاير  طبقا  م�شروعاتها  وجميع 
�ل����دول����ي����ة و�������ش�����رت�ط�����ات �لأب���ن���ي���ة 
�خل�����ش��ر�ء و�ل����ش���ت���د�م���ة ل��ل��ح��د من 

�لتاأثر�ت �لبيئية يف �ملبنى و�لتحكم 
�ملبنى  خ��دم��ة  يف  ل�شتخد�مها  فيها 
بيئة  در�����ش���ة  م���ن خ���لل  �مل��ن�����ش��اأة  �أو 
�أو  �لت�شميم  مرحلة  �أث��ن��اء  �مل�����ش��روع 
�إ����ش���اف���ة ت��ق��ن��ي��ات ب��ع��د �لن���ت���ه���اء من 
مع  متا�شيا  وذل���ك  �لتنفيذ  م��رح��ل��ة 
روؤي�������ة �حل���ك���وم���ة �ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
�أن ت��ك��ون �لإم�����ار�ت م��ن �أف�����ش��ل دول 

خلل  م���ن   2021 ع����ام  يف  �ل���ع���امل 
توفر خدمات ذ�ت جودة وبيئة عمل 
و�لتميز،  و�لإب���د�ع  للبتكار  حمفزة 
ومب������ا ي����خ����دم م�������ش���ال���ح �مل���و�ط���ن���ني 
و�ملقيمني و�لو�شول �إىل �لرقم و�حد 
�ملجالت وخا�شة يف جمال  يف جميع 
�حلكومية  و�مل��ب��اين  �لتحتية  �لبنية 

و�خلا�شة.

بتكلفة 171 مليون درهم

 تط�ير البنية التحتية تبا�شر تنفيذ 3 م�شاريع ل�زارتي الداخلية والعدل 

احتاد غرف التعاون ينظم ملتقى خليجيا ح�ل حمت�ى �شناعة الإعالم 8 ماي�

•• اأبوظبي-وام:

�خلارجية  ب���وز�رة  �لدولية  �لتنمية  قطاع  نظم 
و�لتعاون �لدويل ور�شة عمل حول ��شرت�تيجية 
عام �خلر 2017 تناولت عدد� من �ملحاور ذ�ت 
�لتنموي  �ل��دور   : �لر�بع  �مل�شار  بتنفيذ  �لعلقة 
تندرج  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت  �لإن�شانية  للموؤ�ش�شات 
عدد  بح�شور  لتنفيذها  �لتعاون  وكيفية  �شمنه 

من �جلهات �ملحلية و�لحتادية.
ياأتي �نعقاد ور�شة �لعمل يف �إطار حر�س �لوز�رة 
على �لتو��شل �لفعال مع جميع �جلهات �مل�شوؤولة 

�خلر  ع��ام  م��ب��ادر�ت  بتنفيذ  �ملعنية  و�مل�����ش��ارك��ة 
نحو  �جلهود  وتوحيد  �ملبتكرة  �لأفكار  لتجميع 
معايل  تكليف  ظ��ل  يف  لتنفيذها  �ل�شبل  �أف�شل 
ل�شوؤون  �لها�شمي وزيرة دولة  �إبر�هيم  رمي بنت 
�لر�بع  �مل�شار  على  ب��الإ���ش��ر�ف  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون 
على  �لعمل  ور�شة  رك��زت   .  2017 �خل��ر  لعام 
 2017 �خل��ر  ل��ع��ام  �ل��ر�ب��ع  �مل�����ش��ار  ��شتعر��س 
�لذي ت�شمن ع�شر مبادر�ت رئي�شة ت�شكل خطة 
�ملوؤ�ش�شات  ع��م��ل  �آل��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر  متكاملة  ع��م��ل 
م�شاركتها  وتفعيل  باأد�ئها  و�لرت��ق��اء  �لتنموية 
هذه  ت�شمل  �ل���دول���ة.  يف  �لتنموية  �مل�����ش��اري��ع  يف 

للموؤ�ش�شات  �لتن�شيقي  �ملجل�س  تاأ�شي�س  �ملبادر�ت 
بني  و�ل���رب���ط  للتن�شيق  و�خل���ري���ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لإن�شانية و�خلرية وتوحيد �جلهود  �ملوؤ�ش�شات 
بالعمل  بينها و�لرت��ق��اء  وتبادل �خل��ر�ت يف ما 
مع  مو�ءمته  و�شمان  �ملوؤ�ش�شات  لهذه  �لتنموي 
على  علوة  للدولة..  �ل�شرت�تيجية  �لتوجهات 
ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة م��ن �مل���ب���ادر�ت م��ث��ل �لدبلوم 
�لكو�در  ل��ت��ط��وي��ر  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  �مل��ه��ن��ي يف 
باملهار�ت  وت��زوي��ده��ا  �مل��ج��ال  ه���ذ�  �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لعام  �لأد�ء  ل��ت��ط��وي��ر  �ل�����ش��روري��ة  و�خل������ر�ت 
�لتنموي  للعمل  �لذكية  �ملن�شة  م�شروع  و�أي�شا 

�إلكرتونية  من�شة  وه��ي  و�خل���ري  و�لإن�����ش��اين 
جتمع كل �ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية يف �لدولة لتكون 
م�شاريعها  جل��م��ي��ع  م��وح��دة  �إل��ك��رتون��ي��ة  ب��و�ب��ة 
و�لتن�شيق  و�لتكامل  �ل��رت�ب��ط  يكفل  نحو  على 
�أن  ي��ذك��ر  �مل����ب����ادر�ت.  يف م��ا بينها وغ��ره��ا م��ن 
حول  نقا�س  تخلله  �لعمل  ور�شة  �أع��م��ال  ج��دول 
عن  و�لج��اب��ة  �مل��ب��ادر�ت  لتنفيذ  �لتعاون  كيفية 
�لدعم  ب�شاأن �شكل  �ملختلفة  ��شتف�شار�ت �جلهات 
وز�رة  م�شاركة  �إجن���اح  نحو  �ملطلوبة  و�جل��ه��ود 
مبادر�ت  تنفيذ  يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 

عام �خلر 2017.

•• اأبوظبي-وام:

و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  نظمت 
�ملفتوح  �ل�شنوي  �ل��ي��وم   - �ل��ب��رتويل  �ملعهد   -
�شا�س  مبنطقة  �جل��ام��ع��ي  �حل���رم  يف  للطلبة 

�لنخل يف �بوظبي �م�س �لول.
و�شلطت �جلامعة �ل�شوء - خلل هذ� �حلدث 
�ملتفوقني  �ل��ث��ان��وي��ة  ����ش��ت��ق��ط��ب ط��ل��ب��ة  �ل����ذي 
وعائلتهم - على خمتلف �لر�مج �لدر��شية 

للطلبة  �ل��ف��ر���ش��ة  �أت��اح��ت  ك��م��ا  تقدمها  �ل��ت��ي 
مل��ع��رف��ة �مل���زي���د ع���ن �مل��ن��ح �جل��ام��ع��ي��ة وكذلك 
�ملرحلة  خ����لل  ل��ل��خ��ري��ج��ني  �مل���ق���دم  �ل���دع���م 

�لأكادميية وما بعد �لتخرج.
و�أو�شح �لدكتور علي �ملن�شوري نائب �لرئي�س 
ب��الإن��اب��ة يف  �لأك��ادمي��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �لتنفيذي 
ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ن 
�تخاذ �خلطوة �لتالية يف �مل�شار�ت �لأكادميية 
و�ملهنية هو قر�ر حا�شم جلميع طلبة �ملد�ر�س 

وي��ع��د �ل���ي���وم �مل��ف��ت��وح ف��ر���ش��ة ه��ام��ة للطلبة 
للتعرف  و�ملبتكرين  �لعالية  �لمكانيات  ذوي 
تقدمها  �لتي  و�لعلوم  �لهند�شة  ب��ر�م��ج  على 
�تاح  �مل��ف��ت��وح  �ل��ي��وم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �جل��ام��ع��ة. 
لهم كذلك �لفر�شة ملعرفة �ملزيد عن مر�فق 
�ل��ط��ل��ب��ة جت��رب��ة جامعية  �جل��ام��ع��ة و�إع���ط���اء 

مميزة و�ر�شاد�ت تدعم م�شتقبلهم �لوظيفي.
جامعة  �أن  لل�شحفيني  ت�شريحات  يف  و�أك���د 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل����ذي �شدر 

للعلوم  م�شدر  معهد  دم��ج  بعد  �أن�شائها  ق��ر�ر 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  وج���ام���ع���ة  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لبرتويل  و�مل��ع��ه��د  و�ل��ب��ح��وث  و�لتكنولوجيا 
تتيح للطلبة �لكثر من �لتخ�ش�شات �لعلمية 
و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة �ل��ت��ي ت���و�ك���ب �ح��ت��ي��اج��ات �شوق 
�لر�غبني يف  �لطلبة  �أن  �إىل  م�شر�ً   .. �لعمل 
قاعدة  �أمامهم  �أ�شبحت  للجامعة  �لن�شمام 
�ملتنوعة  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  م��ن  عري�شة 

�لتي ت�شمها �جلامعة.

•• ال�سارقة - وام: 

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة وبح�شور �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
رئي�س جمل�س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد 
حتتفل  بال�شارقة  �ل�شرطية  �لعلوم  �أكادميية 
�لأك���ادمي���ي���ة م�����ش��اء �ل��ي��وم �لث��ن��ني بتخريج 
�لطلبة  م��ن  ع�����ش��رة  �ل�شابعة  �ل��دف��ع��ة  طلبة 
دولة  �شابطا من   42 ت�شم  و�لتي  �ل�شباط 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ودول����ة �لكويت 
و�جلمهورية  �لها�شمية  �لأردن���ي���ة  و�مل��م��ل��ك��ة 

�ليمنية وجمهورية �لقمر �ملتحدة.
و توجه �لعميد �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد 
ع���ام ���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
و�لتقدير  �ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  �لأك��ادمي��ي��ة 
و�لعرفان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ورعايته  دعمه  على  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
مل�������ش���رة ����ش���رط���ة �ل�������ش���ارق���ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
�أكمل وجه من خلل  �لنهو�س بدورها على 
و�ملادية  �لب�شرية  بقدر�تها ومو�رها  �لرتقاء 
ول�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي 
�ل�شرطية  �ل��ع��ل��وم  �أك��ادمي��ي��ة  جمل�س  رئي�س 

ع��ل��ى �ه��ت��م��ام��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه �مل�����ش��ت��م��رة مل�شرة 
وحتديث  تطوير  على  حر�شه  و  �لأكادميية 
وتعزيز  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  وم��ن��اه��ج��ه��ا  ب��ر�جم��ه��ا 
مو�ردها �لعلمية و�لعلمية حتى ت�شهم يف رفد 
�لب�شرية  �لكو�در  باأف�شل  �ل�شرطية  �ملوؤ�ش�شة 
وهناأ   . �مل�شتقبل  تبعات  حتمل  على  �ل��ق��ادرة 
حياتهم  ع��ل��ى  �شيقبلون  �ل��ذي��ن  �خل��ري��ج��ني 
�جتيازهم  ب��ع��د  �ل�����ش��رط��ة  �شلك  يف  �لعملية 
و�لتح�شيل  و�ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���ت���دري���ب  م��رح��ل��ة 
�لعلمي و�ملعريف �لتي مت من خللها �إعد�دهم 
بالعلم  ومت�شلحني  موؤهلني  �شرطة  ك�شباط 
�ل��ت��دري��ب �حل��دي��ث��ة. من  و�أ�شاليب  و�مل��ع��رف��ة 
خمي�س  حممد  �لدكتور  �لعقيد  ق��ال  جانبه 

�لعثمني مدير عام �أكادميية �لعلوم �ل�شرطية 
بهذه �ملنا�شبة �إن �لأك�ادميية حتتفل مبنا�شبة 
�ل�دفع�ة  ع�زي�زة على �جلميع وذلك بتخ�ريج 
17 م�ن �لطلبة �ل�شباط لي�شيفو� لأج�ه�زة 
وط�اق�ات  وف�ك�ر�  ج��دي�دة  �ش��و�ع�د  �ل�ش�رط�ة 
ه��ذه  يف  �ل�شباب  ه�����وؤلء  ويج�دد   .. ج�دي�دة 
بقوة  بر�ش�التهم  لل�وف�اء  بيعتهم  �ملنا�شبة 
�للقاء  ه��������ذ�  �أن  ورغ�����م  و�إخ��������ل���س وجت�����رد 
�ليوم يحمل ج�دي�د�  �أنه  �إل  ع�ام  ك�ل  يتج�دد 
يف طياته من خلل ��شتثمار ط�اق�ات �لرثوة 
�لب�شرية وتوظيفها خلدمة �لأمن عر بر�مج 
علمية و�ن�شباطية وتربوية رفيعة ومتطورة 

وفق معاير �جلودة و�لتميز.

اخلارجية والتعاون الدويل تنظم ور�شة عمل ح�ل ا�شرتاتيجية عام اخلري 2017 

خليفة للعل�م والتكن�ل�جيا تنظم الي�م ال�شن�ي املفت�ح لطلبة الثان�ية

اأكادميية العل�م ال�شرطية بال�شارقة حتتفل بتخريج الدفعة 
ال�17 من الطلبة ال�شباط 

•• دبي - وام: 

�أعلنت كلية حممد بن ر��شد للإعلم يف �جلامعة �لأمريكية 
�لتي  �ل�شحفي  �لتحقيق  مب�شابقة  �لفائزين  �أ�شماء  دب��ي  يف 
طرحتها لطلبة �لثانوية يف دبي برعاية نادي دبي لل�شحافة 
وجريدة �لبيان وبنك �لمار�ت دبي �لوطني وباري�س غالري. 
و يقام حفل تكرمي �لفائزين ورعاة �مل�شابقة يوم 2 مايو �ملقبل 
مبدينة جمر� خلل فعاليات �لدورة �ل�شاد�شة ع�شرة ملنتدى 

�لإعلم �لعربي �لذي ينظمه نادي دبي لل�شحافة.
�أن  ل��لإع��لم  ب��ن ر����ش��د  �أك���د علي ج��اب��ر عميد كلية حممد  و 
�مل�شابقة يف �لعام �ملقبل �شتكون على م�شتوى مد�ر�س �لثانوية 
طلبة  وجميع  بامل�شابقة  �ل��ف��ائ��زي��ن  جميع  مهنئا  �ل��دول��ة  يف 
�مل�شاركة بحد  �أن  و�عتر  �لذين مل يحالفهم �حلظ  �ملد�ر�س 

ذ�تها جناح كبر لهم .. ومتنى لهم �لفوز �لعام �ملقبل.
�ملجتمع  ودوره���م يف خدمة  �مل�شابقة  رع��اة  �إىل  �ل�شكر  و وج��ه 
و�شكر �أولياء �لأمور و�إد�ر�ت �ملد�ر�س �لتي حفزت �لأبناء على 
�مل�شاركة. و �أ�شاف �إن مهمتنا جميعا تربية جيل �إعلمي على 
�أ�شبح  �لعامل  �لإع��لم يف  لأن  و��شحة  �إعلمية  علمية  �أ�ش�س 
فاإن  لذلك  �لكرى  �ل�شناعات  ت�شاهي  كبرة  جدية  �شناعة 
�أ�شحى  و  ك��رى  �أهمية  لها  �مل��ج��ال  ه��ذ�  �لعلمية يف  �لأ���ش�����س 

وجود كليات �لإعلم �شرورة لإعد�د جيل �علمي قادر على 
�ملتطورة  �لتكنولوجية  �لأدو�ت  و��شتخد�م  �لع�شر  خماطبة 
ع�شرين  من  طلبة  م�شاركة  �مل�شابقة  �شهدت  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف 
جتاوز  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  مبو�شوعات  مدر�شة 
على  تناف�س  �ملو�شوعات  ف��رز  وبعد  مو�شوعا  �شبعني  عددها 
�ملر�كز �لأوىل 35 طالبا وطالبة . و مت ت�شكيل جلنة حتكيم 
م��ن كلية حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل��لإع��لم �ل��ت��ي �خ��ت��ارت �لفائزة 
من  جمدي  بريك�شام  �لطالبة  وهي  �لدر��شية  �ملنحة  بجائزة 
�لت�شجيعية  �جلو�ئز  نال  فيما   .. �خلا�شة  بري�شتني  مدر�شة 
خم�شة فائزين كتبو� باللغة �لعربية هم �لطالبة هيا حمفوظ 
مدر�شة  حممد  ر�شا  فريدة  �لطالبة  و  �لدولية  دبي  مدر�شة 
�ملو�كب �لدولية � �لر�شاء و �لطالبة زينب همتي مدر�شة دبي 
�لوطنية � �لر�شاء و �لطالبة لني �شر�باتي مدر�شة �لأمريكية 
�لعلوم  د�ر  م��در���ش��ة  ح�شان  �ل�شيد  عمر  �ل��ط��ال��ب  و  �ل��دول��ي��ة 
�خلا�شة. فيما ت�شمنت �جلو�ئز �لت�شجيعية خلم�شة فائزين 
كتبو� باللغة �لإجنليزية .. �لطالبة �آمنة ز�هر ح�شني مدر�شة 
�لأكادميية �لأمريكية يف دبي و�لطالبة حم�شنة فاثيما ثانوية 
�خلليج �لهندية و �لطالبة ماهور عبا�شي مدر�شة �لأكادميية 
�لأمريكية يف دبي و �لطالبة فرح �شلمة مدر�شة دبي �لدولية 

�لطالبة لنا �شديد مدر�شة فيلدلفيا �خلا�شة.

حممد بن را�شد لالإعالم تعلن اأ�شماء 
الفائزين بجائزة م�شابقة التحقيق ال�شحفي

عي�شى القرق اخلريية تقدم دعما للجنة الأ�شر 
املتعففة باأم القي�ين بقيمة ملي�ن درهم

•• دبي-وام:

دعما  �خل��ري��ة  �ل��ق��رق  �شالح  عي�شى  موؤ�ش�شة  قدمت 
ماديا بقيمة مليون درهم �إمار�تي وذلك للعام �ل�شابع 
�لقيوين  ب��اأم  �ملتعففة  �لأ���ش��ر  جلنة  �إىل  �ل��ت��و�يل  على 
�لتابعة جلمعية د�ر �لر بهدف دعم �لر�مج �خلرية 
و�لإن�شانية �لتي تقوم بها يف �إطار �لتن�شيق �مل�شتمر بني 

�لطرفني خلدمة �لأهد�ف �مل�شرتكة.
وت�شلم علي ح�شن �لعا�شي مدير جلنة �لأ�شر �ملتعففة 
باأم �لقيوين �شيك �لترع مبقر موؤ�ش�شة عي�شى �شالح 
�ل��دك��ت��ورة رج���اء عي�شى �شالح  �ل��ق��رق �خل��ري��ة م��ن 
حممد  بح�شور  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقرق 

فاروق، �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة.
�ل�شنوي  �لدعم  �أن  �إىل  �لقرق  رج��اء  �لدكتورة  ولفتت 
باأم  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  �لأ����ش���ر  �مل��وؤ���ش�����ش��ة للجنة  ت��ق��دم��ه  �ل����ذي 
موؤ�ش�شات  بني  �لبناء  �لتعاون  �إط��ار  يف  ياأتي  �لقيوين 
�لعمل �خلري و�لإن�شاين و�لت�شارك �لهادف و�حلر�س 
ع��ل��ى ت��ب��ادل �خل����ر�ت لتحقيق �أق�����ش��ى م��ا مي��ك��ن من 
�أهد�ف  حتقيق  يف  فعال  ب�شكل  ت�شاهم  �إيجابية  نتائج 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  مبادرة عام �خلر �لتي 

 . �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ونوهت �إىل �أن ثقافة �خلر و�لإن�شانية ثقافة متاأ�شلة 
يف �شعب دولة �لإمار�ت ر�شخها �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه 
و�شار على نهجه وخطاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
و�أخوه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �هلل و�شاحب 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وتقدمت  و�أه��ل��ه��ا.  �لإم�����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب 
�لأ�شر  وجل��ن��ة  �ل���ر  د�ر  جلمعية  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
جهود  م��ن  ب��ه  يقومان  م��ا  على  �لقيوين  ب��اأم  �ملتعففة 

كبرة خلدمة �لعمل �خلري و�لإن�شاين.
من جانبه تقدم علي ح�شن �لعا�شي بال�شكر و�لتقدير 
�لقرق  رج��اء  و�لدكتورة  �لقرق  �شالح  عي�شى  ملوؤ�ش�شة 
�ملتعففة  �لأ���ش��ر  جلنة  لأن�شطة  �مل�شتمر  دعمهما  على 
يف  للتو�شع  جهودها  على  �إيجابا  ينعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر 
ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة لأك���ر فئة م��ن �لأ�شر 

�ملتعففة و�إدخال �لبهجة و�ل�شعادة على قلوبهم .
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•• ال�سارقة-الفجر:

ر�شائل  ن�شر  م��ن  متو��شلة  �أ���ش��اب��ي��ع  ع���دة  ب��ع��د 
�لتوعية مبر�س �ل�شكري بني �شفوف �لطلب 
�ل�شكري،  �أ�شدقاء  جمعية  �حتفلت  و�لطالبات، 
باملجل�س  لل�شحة  �ل��د�ع��م��ة  �جلمعيات  �إح���دى 
�أم�س  ي��وم  �ل�شارقة،  يف  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأعلى 
�ل�شنوية  �لتوعوية  مبادرتها  باختتام  �لأول، 
14 مدر�شة يف  �شملت  �لتي   ، وم��ر  �شكر.. حلو 
طلب  من  وخا�شة(  )حكومية  �ل�شارقة  �إم��ارة 

�حللقتني �لأوىل و�لثانية. 
�أ�شدقاء  جمعية  رئي�س  �حل���اج،  خولة  ت  وع���ررّ
�أق��ي��م يف جامعة  �ل��ذي  خ��لل �حلفل  �ل�شكري، 
�لتي  �مل��ب��ادرة  باختتام  �شعادتها  ع��ن  �ل�����ش��ارق��ة، 
�إم���ارة  م��د�ر���س  م��ن  ع��دد  يف  �جلمعية  نظمتها 
�ل�شكري  مب��ر���س  �ل��ط��لب  لتوعية  �ل�����ش��ارق��ة، 
و�أخطاره وكيفية �لوقاية منه، وت�شجيعهم على 
تعزز  �لتي  �ل�شليمة  �لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت  �كت�شاب 
من  جمموعة  ع��ر  وذل��ك  �ل�شحية،  مناعتهم 

يف  �أقيمت  �لتي  �لتوعوية،  و�ل��ور���س  �لفعاليات 
مدن �ل�شارقة، و�ملد�م، وخورفكان، وكلباء.

وق��ال��ت �حل����اج: ل��ع��ل م��ا �أث��ل��ج ���ش��دورن��ا ونحن 
�لكبر  �لتكرمي  ذل��ك  �مل��ب��ادرة،  لختتام  ن�شتعد 
�شاحب  �إي����اه  �ل����ذي منحنا  �ل��رف��ي��ع  و�ل�����ش��رف 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 
م مبادرتنا هذه و�أ�شاد بها، قبل  رعاه �هلل، حني كررّ
�أيام قلئل، ف�شكر�ً لكم �شاحب �ل�شمو على هذ� 
�لتقدير �لذي مينحنا د�فعاً �أكر لل�شتمر�ر يف 

نهج �لعطاء �لذي غر�شتموه يف نفو�شنا .
�مل���ب���ادرة  ه����ذه  �أن  �إىل  �حل�����اج  خ���ول���ة  و�أ�����ش����ارت 
�لروؤية  دون  تنجح من  �أن  لها  كان  ما  �ل�شنوية 
�ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  لقرينة  �مللهمة 
�لقا�شمي،  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لتي  �لأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س 
تقف د�ئماً د�عمة ومنا�شرة وموجهة للجمعية، 
�أهد�فها،  لتحقيق  ورعاية  دعم  كل  لها  مقدمة 
�لطلب،  �آلف  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  جنحت  حتى 

قرب،  عن  �ل�شكري  مر�س  على  تعرفو�  �لذين 
وباتو� �أك��رث �إدر�ك���اً ملخاطره، و�أك��رث ق��درة على 

�لتعامل معه.
مايد  �لطالب  م�شاركة  �خلتامي  �حلفل  و�شهد 
حم��م��د �مل����ر، �أ���ش��غ��ر �إع���لم���ي �إم����ار�ت����ي، �لذي 
�أ���ش��ف��ى ع��ل��ى �لأج������و�ء ح�����ش��ور�ً مم���ي���ز�ً، حيث 
ت�شابق زملئه �ل�شغار على �لتقاط �ل�شور معه 
�لتو��شل �لجتماعي، كما  لن�شرها على مو�قع 
ت�شمن �حلفل �أي�شاً فيلماً تعريفياً ق�شر�ً حول 
عر�س  �إىل  �إ�شافة  �ل�شكري،  �أ���ش��دق��اء  جمعية 
رق�شة ترفيهية قدمتها بع�س �لطالبات بهدف 

دعم وم�شاعدة �لأطفال �مل�شابني بال�شكري.
مل�شرحية  �ملتميرّز  بالعر�س  �حل�شور  و��شتمتع 
ح��م��ل��ت ع��ن��و�ن �ل��ب��ط��ل �خل����ارق ، �ل��ت��ي �أب����رزت 
�لطلب  �أح���د  ق�شة  م�شوق  م�شرحي  باأ�شلوب 
�لت�شدي  �ل�شكري ورحلته يف  �مل�شابني مبر�س 
طالبات  من  جمموعة  قدمتها  حيث  للمر�س، 
م��در���ش��ة �ل�����ش��ارق��ة �ل��ن��م��وذج��ي��ة، و�ل��ل��و�ت��ي نلن 
�شكر..  مبادرة  �لعام من  هذ�  دورة  عنها جائزة 

حلو ومر ، بعد �أن نالت �مل�شرحية �إعجاب جلنة 
�لتحكيم و�إد�رة جمعية �أ�شدقاء �ل�شكري.

�ملبادرة،  �إجن����اح  م��ن��ه��ا جل��ه��وده��م يف  وت��ق��دي��ر�ً 
كرمت خولة �حلاج �جلهات �ل�شريكة و�لر�عية 
�لطنيجي  ع��ب��ي��د  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  �مل��ت��ع��اون��ة، 
 ، �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل���دى  �حل�شنة  �ل��ن��و�ي��ا  �شفر 
ع�شو جمل�س �لإد�رة بغرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بال�شارقة، وعائ�شة �ل�شري، مدير �إد�رة �ل�شحة 
كًل  �لتكرمي  �شمل  حيث   ، �لبدنية،  و�للياقة 
�ل�شارقة  و�لتعليم، وجمل�س  �لرتبية  وز�رة  من 
للتعليم، ود�ئرة �خلدمات �لجتماعية، وجامعة 
، و�إد�رة  ب��ي دي  �ل�����ش��ارق��ة، و���ش��رك��ة ف��ارم��رتي��د 
�لتثقيف �ل�شحي، و�جلمعيات �لد�عمة لل�شحة 

يف �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة. 
كما مت تكرمي �لطالب مايد حممد �ملر مل�شاهمته 
يف �ملبادرة وقيامه باأد�ء �شخ�شية �لبطل �خلارق 
�لأبطال  م�شرحية  يف  �لفائزين  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ،
�خل���ارق���ون ، وع����دد م���ن �مل���د�ر����س �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لنموذجية  �ل�����ش��ارق��ة  م��در���ش��ة  م��ث��ل  �مل����ب����ادرة، 

�لأ�شا�شي  للتعليم  �حل����ور  وم��در���ش��ة  ل��ل��ب��ن��ات، 
ومدر�شة  �لدولية،  �ل�شارقة  ومدر�شة  )ب��ن��ات(، 
مغيدر  وم��در���ش��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي،  للتعليم  �ل��ن��وف 
من  عدد  جانب  �إىل  )بنني(،  �لأ�شا�شي  للتعليم 

�لأ�شاتذة و �لطلب و �لطالبات. 
وكانت �ملبادرة قد نظمت هذ� �لعام 14 حما�شرة 
مر�س  من  �لوقاية  ط��رق  بعنو�ن  عمل  وور�شة 
�ل�شكري ، تطرقت �إىل �أ�شباب �ملر�س، و�أعر��شه، 
وعلقته بال�شمنة، وطرق �لوقاية منه، وتاأثره 
على �شحة �جل�����ش��د، وذل���ك ب��اإ���ش��ر�ف ع��دد من 
�ملثقفات �ل�شحيات و14 ممر�شة، ��شتفاد منها 
23 م�شاباً بد�ء  5846 طالباً وطالبة، منهم 
�ل�شكري، بالإ�شافة �إىل عر�س م�شرحية �لبطل 
�خلارق يف عدد من �ملد�ر�س، كما �هتمت �جلمعية 
بت�شجيع �لطلب �مل�شابني �ل�شكري يف �ملد�ر�س 
على �لقيام بدور �لبطل �خلارق ، كي يكون هذ� 
�لطفل منوذجاً لزملئه يف �لت�شدي للمر�س. 
 1100 وع��ي  قيا�س  على  �جلمعية  وح��ر���ش��ت 
طالب وطالبة بعد تنفيذ �ملبادرة، لقيا�س مدى 

�ل�شحي  �ل��وع��ي  م�شتوي  و�رت��ف��اع  ��شتفادتهم 
�أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �ل�شكري،  مبر�س  لديهم 
مر�س  عن  فكرة  لديهم  �لطلب  من   88%
و�أن  م��ن��ه،  �ل��وق��اي��ة  وكيفية  و�أ���ش��ب��اب��ه  �ل�شكري 
�ملعرفة  ل��دي��ه��م  ل��ي�����ش��ت  �ل���ط���لب  م���ن   8%
�ل��ك��اف��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ي��ج��ب �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى زيادة 
�مل��د�ر���س، وخ�شو�شاً  �ل��ط��لب يف  �ل��وع��ي ل��دى 
�ملعلومة  تو�شيل  طريق  مبكرة، عن  مرحلة  يف 

و�شرحها بطريقة مب�شطة.
تاأ�ش�شت  �لتي  �ل�شكري  �أ�شدقاء  وت�شعى جمعية 
عام 2008، �إىل توعية وتثقيف �أفر�د �ملجتمع 
�ل�شكري  مر�س  مع  و�لتعاي�س  �لوقاية  بطرق 
دعم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل���ث���اين  �لأول  �ل��ن��وع��ني 
ه����وؤلء �مل��ر���ش��ى وت��ق��دمي �ل��ع��لج �مل��ن��ا���ش��ب لهم 
�مل�شت�شفيات  م��ن  ع��دد  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
على  عملها  يف  ت�شتند  وه��ي  �ل�شحية،  و�مل��ر�ك��ز 
جم��م��وع��ة ك��ب��رة م��ن �مل��ت��ط��وع��ني م��ن خمتلف 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لطبية  �لقطاعات 

�ملتحدة.

•• ال�سارقة-الفجر: 

حميد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  �فتتح 
جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة 
قاعات  �ل���ط���ب���ي���ة  �ل���ك���ل���ي���ات  مب��ج��م��ع 
ومعمل  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �لم���ت���ح���ان���ات 
�لن�شائية  وم���ع���م���ل  ل��ل��ف�����ش��ي��ول��وج��ي 
للتوعية  و�أ���ش��ب��وع  للت�شريح  وم��ع��م��ل 
�ل�شحية خلل جولته باملجمع �لطبي 

يف �جلامعة.
�لقاعات  ب��اف��ت��ت��اح  �مل��دي��ر  ���ش��ع��ادة  ق���ام 
�لإلكرتونية  للمتحانات  �جل��دي��دة 
�شيبد�أ  و�ل���ت���ي  �ل���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ل��ط��ل��ب��ة 
�متحان �لطلبة من خللها مايو �ملقبل 
بعد �إلغاء �لمتحانات �لورقية، وزودت 
�لإلكرتونية  �لم���ت���ح���ان���ات  م��ع��ام��ل 
�جلديدة باأحدث �لتقنيات وت�شتوعب 
نف�س  يف  ط����ال����ب   120 م����ن  �أك�������رث 

�ملدير  ��شتمع  �لفتتاح  خلل  �لوقت، 
قتيبة  �لدكتور  �لأ�شتاذ  من  �شرح  �إىل 
من  و���ش��ح  �ل��ط��ب،  كلية  عميد  حميد 
�أن من���اذج �لم��ت��ح��ان��ات �شوف  خ��لل��ه 
ل��ك��ل ط���ال���ب و�شوف  ت���ك���ون خم��ت��ل��ف��ة 
�خلا�شة  �ملعلومات  بنك  حتديث  يتم 

بالأ�شئلة ب�شفة دورية.
معمل  �إىل  �مل�������دي�������ر  ت������وج������ه  ث�������م 
�لف�شيولوجي �جلديد بالكلية، و�لذي 
مت جتهيزه مل�شاعدة طلبة كلية �لطب 
للقيام بالعديد من �لقيا�شات �حليوية 
�أجهزة حديثة مثل: جهاز  من خلل 
وكيفية  �لأع���������ش����اب  ح���ج���م  ل��ق��ي��ا���س 
و�لعو�مل  �جل�����ش��م  وزن  م��ع  تفاعلها 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملختلفة،  �خل��ارج��ي��ة 
جهاز قيا�س �شرعة �شريان �لدم د�خل 
�ل��دم يف  �جل�شم، وجهاز قيا�س �شغط 
�أو�شاع خمتلفة وكيفية تاأثر �ملجهود 

�لقيا�شات،  ت��غ��ر  ع��ل��ى  �جل�����ش��م��اين 
�لأوعية  �شمك  لقيا�س  ج��ه��از  ك��ذل��ك 

�لدموية.
�إىل  و�حل�شور  �ملدير  توجه  ذلك  بعد 
زود  و�ل���ذي  �جل��دي��د  �لن�شائية  معمل 
�لو�قع  حتاكي  �لتي  �لنماذج  ب��اأح��دث 
�لطبيعية  �ل������ولدة  ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ف��ع��ل��ي 
مر�حلها،  ب���ك���ل  ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�ل����غ����ر 
ح��ي��ث ي��ح��اك��ي �ل��ن��م��وذج �أث��ن��اء عملية 
�ل���ع���و�م���ل �حل��ي��وي��ة جل�شم  �ل�������ولدة، 
من  �لتفاعل  بجانب  و�مل��ول��ود،  �مل����ر�أة 
�لأ�شتاذ  ي��وج��ه  �ل��ن��م��وذج حيث  ج��ان��ب 
�أثناء  للنموذج  �ل�شرورية  �لتعليمات 
بتنفيذها بدقة  ب��دوره  �ل��ولدة ليقوم 
لتكتمل بذلك عملية �ملحاكاة ويعي�س 

�لطلبة كل مر�حل عملية �لولدة.
�لت�شريح  معمل  �إىل  �ملدير  توجه  ثم 
�أح��دث �لأج��ه��زة �لتي مت  ليطلع على 

يف  �لطلبة  خلدمة  بها  �ملعمل  ت��زوي��د 
م����ادة �ل��ت�����ش��ري��ح، ح��ي��ث ت��ف��ق��د �ملدير 
ت�شمح  �ل��ت��ي  �لتفاعلية  �مل��ح��اك��اة  �أد�ة 
�لب�شري  �جل�شم  با�شتك�شاف  للطلبة 
بتقنية ثلثية �لأبعاد وتتميز ب�شهولة 
للطلبة  ميكن  و�لت�شفح.  �ل�شتخد�م 
�ل��ب��ح��ث ع��ن م�����ش��ت��وي��ات م��ت��ع��ددة من 
خللها،  م��ن  �لب�شري  �لت�شريح  علم 
�أع�شاء  خمتلف  ع��ر���س  ميكنهم  كما 
�أج���ز�ءه، مما  �أدق  �إىل  و�شول  �جل�شم 
ي�شمح للطالب بفهم و��شتيعاب كيفية 
ع��م��ل �جل�����ش��م �ل��ب�����ش��ري، ك��م��ا �شاهد 
عن  حقيقية  ت�����ش��ري��ح  ع��م��ل��ي��ة  �مل���دي���ر 
�ملغلقة  �لتلفزيونية  �ل��د�ئ��رة  ط��ري��ق 
�ل��ت��ي �أع����دت لإت��اح��ة �ل��ف��ر���ش��ة لأكر 
�ل��ط��ل��ب��ة حل�����ش��ور عمليات  ع���دد م���ن 

�لت�شريح �حلقيقية.
�لعمليات  غ���رف���ة  �مل���دي���ر  ت��ف��ق��د  ك��م��ا 

�لإكلينيكي  �لتدريب  مبركز  �خلا�شة 
و�جلر�حي باجلامعة بعد تزويدها ب 
�ملناظر  جلر�حات  جديدة  �أجهزة   5
كارل  ���ش��رك��ة  للمركز  �أه��دت��ه��ا  و�ل��ت��ي 
�ملناظر،  �شناعة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �شتورز 
ح��ي��ث ق����دم �لأ����ش���ت���اذ �ل���دك���ت���ور نبيل 
�شليمان مدير �ملركز نبذة عن �لأجهزة 
تدريب �جلر�حني  ت�شتخدم يف  و�لتي 
و�لطلبة يف خمتلف م�شتوياتهم على 

جر�حة �ملناظر ب�شتى �شورها.
�أ�شبوع  بافتتاح  �ملدير جولته  �نهى  ثم 
�لتوعية �ل�شحية لطلبة �ل�شنة �لأوىل 
ط�����ب، و�ل�������ذي ت�����ش��م��ن �ل���ع���دي���د من 
مو�شوع  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  �لفعاليات 
و�لبتكار يف جمال �خلدمات  �لب��د�ع 
�ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ت��وع��ي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة، ومن 
�ل�شحية  �ل��ت��وع��ي��ة  م��ع��ر���س  �أه��م��ه��ا 
و�ل������ذي ع���ر����س �ل��ط��ل��ب��ة م���ن خلله 

�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ل�����ش��ق��ات حت��ت عنو�ن 
ث ع���ن �لك���ت���ئ���اب وهو  دع���ون���ا ن��ت��ح��درّ
�لعاملي  �ل�شحة  ي���وم  حملة  م��و���ش��وع 

�لأ�����ش����ب����وع  ت�����ش��م��ن  ك���م���ا   ،2017
وعرو�س  �مل���ح���ا����ش���ر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
خلل  من  �لطلبة  لإبد�عات  خمتلفة 

فيديوهات و�أور�ق عمل حول �لبتكار 
و�لب���د�ع يف جم��ال �خل��دم��ات �لطبية 

و�لتوعية �ل�شحية.

•• دبي -وام: 

 60 �مل�شتقبل يف  م��ب��ادرة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أطلقت حكومة 
دقيقة �لتي تت�شمن عقد �شل�شة من �ملحا�شر�ت مدة كل 
منها 60 دقيقة وتبحث حماور خمتلفة ت�شمل �لقطاعات 
�مل�شتقبل.  �حليوية يف ��شرت�تيجية �لإم��ار�ت ل�شت�شر�ف 
متحدثني  دقيقة   60 يف  �مل�شتقبل  م��ب��ادرة  وت�شت�شيف 
عامليني من خر�ء ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يقدمون خل�شة 
خر�تهم ومعارفهم وجتاربهم يف خمتلف �ملجالت وتركز 
كل جل�شة منها على حمور و�حد يبحث �شبل ��شت�شر�ف 

�لتغر�ت �لتي �شي�شهدها �ملحور م�شتقبًل.
وقال �أطرف �شهاب مدير �إد�رة �مل�شتقبل يف مكتب رئا�شة 
جمل�س �لوزر�ء بوز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل �إن 

�إىل تعزيز وعي �ملوظفني �حلكوميني  هذه �ملبارة تهدف 
معارفهم  و�إث�����ر�ء  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  ث��ق��اف��ة  وتعميم 
�مل�شتقبلية  �خلطط  و�شع  من  متكنهم  �لتي  باملعلومات 
�أن  �أو���ش��ح  و  للم�شتقبل.  �جلاهزية  وتعزيز  �ل�شتباقية 
موؤثرة  �شخ�شيات  م�شاركة  �شي�شهد  �جلل�شات  برنامج 
�لتي  �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة  و�أ���ش��ح��اب جت���ارب ملهمة يف 
�مل�شتقبل..  ل�شت�شر�ف  �لإم����ار�ت  ��شرت�تيجية  تغطيها 
يف  تفاعلياً  �أ�شلوباً  تتبنى  �جلل�شات  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شر�ً 
وطرح  �مل�����ش��ارك��ة  ف��ر���ش��ة  للم�شاركني  ل��ت��وف��ر  ت�شميمها 

�لأ�شئلة على �ملحا�شرين ما يحقق �أكر ��شتفادة منها.

وعقدت يف �إطار مبادرة �مل�شتقبل يف 60 دقيقة حما�شرة 
مورن�شكو  ق��دم��ه��ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ع����امل  ت���وق���ع���ات  ب���ع���ن���و�ن 
خمت�س  ي��اب��اين  �بتكار  وخبر  م��وؤل��ف  وه��و  كاو�غوت�شي 
�شركة  �لبتكار وموؤ�ش�س  و�إد�رة  �لتكنولوجيا  يف م�شتقبل 
وح�شرها  و�ل�شت�شار�ت  و�لت�شميم  ل���لإد�رة  مورن�شكو 
�لقطاعات  �لحت���ادي���ة يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  م��وظ��ف��و 
�مل�شتقبل.  ل�شت�شر�ف  �لإم����ار�ت  با�شرت�تيجية  �ملتعلقة 
قطاع  يف  �مل�شتقبل  �شيناريوهات  عن  مورن�شكو  حت��دث  و 
�لتطور�ت  ظ��ل  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  و�ل���ذك���اء  �لتكنولوجيا 
ت�شلكها  �أن  ع��ل��ى �حل��ك��وم��ات  �ل��ت��ي  و�ل���ط���رق  �مل��ت�����ش��ارع��ة 

لتحقيق تنمية �شاملة متو�زنة �لأهد�ف و�لنتائج ت�شمن 
�لتطور  مع  م��ت��و�زن  ب�شكل  �مل�شتقبل  يف  �ل�شعادة  حتقيق 
�لتكنولوجي. و تطرق �خلبر �لياباين �إىل �شبل مو�كبة 
�لتكنولوجيا �جلديدة على م�شتوى �حلكومات من خلل 
عر�س جتربة �ليابان و�لت�شابه بينها وبني دولة �لإمار�ت 
�لناجحة.. م�شر�ً  و�ملناف�شة  �لتغر�ت  �شرعة مو�كبة  يف 
�إىل �أن كل �لبلدين مير�ن باملرحلة نف�شها يف هذ� �ملجال.. 
م�شيد�ً مبا و�شلت �إليه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
تقدم وريادتها �لعاملية يف جمالت عديدة. جدير بالذكر 
�أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�لتي  للم�شتقبل  �لإم����ار�ت  ��شرت�تيجية  �أط��ل��ق  ق��د  ك��ان 
تهدف لل�شت�شر�ف �ملبكر للفر�س و�لتحديات يف جميع 
�لقطاعات �حليوية وحتليلها وو�شع �خلطط �ل�شتباقية 
بعيدة �ملدى على �مل�شتويات كافة لتحقيق �إجناز�ت نوعية 
�لإمار�ت  ��شرت�تيجية  وت��اأت��ي  �ل��دول��ة.  م�شالح  خلدمة 
�مل�شتقبل  حكومة  ت�شكيل  يف  رئي�شية  خطوة  للم�شتقبل 
و��شتباق  �جل��دي��دة  �لعاملية  �لفر�س  لتبني  ت�شعى  �لتي 
بناء  وت�شمل  �ملقبلة  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتحديات 
مناذج م�شتقبلية للقطاعات �حليوية ومو�ءمة �ل�شيا�شات 
�شر�كات دولية  �لوطنية وعقد  �لقدر�ت  وبناء  �حلكومية 
حول  ت��ق��اري��ر  و�إط����لق  تخ�ش�شية  خم��ت��ر�ت  وت��ط��وي��ر 

م�شتقبل خمتلف �لقطاعات. 

حك�مة الإمارات تطلق مبادرة �شل�شلة حما�شرات امل�شتقبل يف 60 دقيقة

مب�شاركة اأ�شغر اإعالمي اإماراتي الذي مّثل البطل اخلارق 

جمعية اأ�شدقاء ال�شكري تختتم مبادرة �شكر.. حل� ومر مب�شاركة 5846 طالبًا 

خالل جولته مبجمع الكليات الطبية:

مدير جامعة ال�شارقة يفتتح قاعات المتحانات الإلكرتونية واملعامل الطبية واأ�شب�ع الت�عية ال�شحية

•• هانوفر -وام: 

�لد�خلية  وز�رة  م���ن  وف����د  �ط��ل��ع 
�مل�شتقبل  تكنولوجيا  �أح���دث  على 
م�����ث�����ل �ل��������ذك��������اء �ل�����ش����ط����ن����اع����ي 
وذلك  �لأب��ع��اد  ثلثية  و�لطابعات 
�شيبت  مبعر�س  م�شاركته  خ��لل 

�لذي  للتكنولوجيا   CIBET
�لأملانية  ه��ان��وف��ر  مدينة  يف  �أق��ي��م 
موؤخر�.  و جال �لوفد يف �ملعر�س 
من  جم����م����وع����ة  �����ش����م  �ل����������ذي   -
يف  �ملتخ�ش�شة  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شركات 
�للكرتونية  �ل�شفر  وثائق  �إ�شد�ر 
�لتقنيات  �أح�����دث  ع��ل��ى  و�ط���ل���ع   -
�مل���ت���وف���رة يف ه�����ذ� �مل����ج����ال وذل����ك 
�ل��ت��ط��ور �لتقني و�آخ���ر ما  مل��و�ك��ب��ة 
بهذ�  �لتكنولوجيا  �إل��ي��ه  تو�شلت 
�ل���������ش����اأن.  ����ش���م �ل����وف����د ك����ل من 
و�ملقدم  �لطائي  ن�شر  �ملقدم خالد 
�لإد�رة  من  �ملقبايل  �شعيد  حممد 
�للكرتونية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ع��ام��ة 
و�لت�������ش���الت ب����ال����وز�رة و�ل���ر�ئ���د 
و�لنقيب  �خلييلي  عي�شى  �أح��م��د 
�شالح �حلمادي من قطاع �لوكيل 
�مل�شاعد ل�شوؤون �جلن�شية و�لإقامة 

و�ملنافذ.

وفد من الداخلية يطلع على تكن�ل�جيات 
•• دبي -وام:امل�شتقبل مبعر�ض دويل يف هان�فر

ينظم مركز �لنه�شة �لجتماعي �ل�شحي يف جمعية �لنه�شة 
�لن�شائية بدبي �أعمال �مللتقى �ل�شحي �خلام�س للمر�أة يوم 
�أبريل �حلايل يف مقر �جلمعية حتت �شعار �شعادتك يف   26
�شحتك . و�أكدت �ل�شيخة �أمينة بنت حميد �لطاير رئي�شة 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�شة  دب��ي  يف  �لن�شائية  �لنه�شة  جمعية 
�ل�شحية  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي  على  �جلمعية  حر�س 
و�لنف�شية و�لجتماعية لكل �لقطاعات �لن�شائية .. م�شرة 
دور�ت  خم�س  م��د�ر  على  �ل�شحة  ملتقيات  تنظيم  �أن  �إىل 
متتالية يعزز �أ�شا�شيات �لتثقيف �ل�شحي ومفاهيم �ل�شحة 

�مل�شتد�مة للأ�شرة ب�شفة عامة و�ملر�أة ب�شفة خا�شة.
هذ�  يف  �جلمعية  وفعاليات  وب��ر�م��ج  خطط  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
لتعزيز  للدولة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  مع  تتو�ءم  �ملجال 
�ل�شعادة  �إىل  �لو�شول  بهدف  �مل�شتد�مة  �ل�شحة  منظومة 
�لإن�شانية و�ل�شتقر�ر �لنف�شي وتاأ�شيل قيم حت�شني نوعية 
�حلياة �ل�شحية عر توعية �ملر�أة باأهمية �لك�شف �لدوري 
بعيد�  �لآمنة  و�لغذ�ئية  �ل�شحية  �لأ�شاليب  و�تباع  �ملنظم 
عن �مللونات �ل�شناعية و�لأغذية �ملهرمنة و�ملعاجلة و�تباع 
لل�شعادة  حتقيقا  متناهية  ب��دق��ة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت 

و�لرفاهية �ملجتمعية .
و�أ�شارت �إىل �أن �لتنوع يف مو�شوعات �مللتقيات �ل�شحية من 

�أور�ق  ومقدمي  و�ل�شت�شاريني  و�خل��ر�ء  �لعناوين  حيث 
وتاألقا  تنمويا  وب��ع��د�  عمقا  �ملنظومة  ه��ذه  يعطي  �لعمل 

فكريا د�عما ومعزز� للثقافة �ل�شحية.
يحمل  �خل��ام�����س  �ل�شحي  �مللتقى  �أن  �ل��ط��اي��ر  و�أو���ش��ح��ت 
عناوين مهمة تتو�ءم وتن�شجم متاما مع �حتياجات �لع�شر 
و�لعوملة درء� للنفلت �ل�شحي و�لغذ�ئي و�لذي �أثر �شلبا 
على �لعديد من �جلو�نب �حلياتية �ليومية بدء� بالأغذية 
�ل�شريعة  بالوجبات  وم���رور�  و�ملهرمنة  و�مل��ل��ون��ة  �ملهجنة 
�مل�شرطنة..لفتة  للأغذية  و�شول  �لعديدة  وخماطرها 
�ل�شحية  و�ل�شعادة  �مل�شتد�مة  �ل�شحة  بني  �لربط  �أن  �إىل 
و�لعلجية  �ل�شحية  بالقيم  �لأم��ث��ل  �له��ت��م��ام  م��ن  يعزز 
�شيتناولها  �لتي  �ملو�شوعات  �أن  و�أك��دت  �لآمنة.  و�لغذ�ئية 
�مللتقى فر�شة كبرة لتزويد �لقطاعات �لن�شائية بالرتبية 
ت�شييق  بهدف  وذل��ك  �لأبناء  مع  �لتعامل  وكيفية  �لذكية 
فجوة �لأخطاء �ل�شائدة و�لتغلب على �لعديد من �مل�شاكل 
�ل�شلوكية �إ�شافة �إىل تو�شيح �أ�شاليب ومنهجيات �لتعامل 
�أمينة  �ل�شيخة  و�أعربت  بال�شكري.  �مل�شابني  �لأطفال  مع 
�مللتقى �ل�شحي  �أن يكون  �أملها يف  بنت حميد �لطاير عن 
�خلام�س �إ�شاءة ر��شخة يف �شاحات �ل�شحة �لآمنة للمر�أة .. 
م�شيفة �أنها بتكاتف �جلهود ي�شعى �جلميع لتمكني �ملر�أة 
�لثقافية  �حل�شيلة  وزي���ادة  �مل�شتد�مة  �ل�شحة  �أدو�ت  من 

�ل�شحية و�لغذ�ئية لدى �لقطاعات �لن�شائية .

ن�شائية دبي تنظم امللتقى ال�شحي اخلام�ض للمراأة
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 )7077981( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6220715

فقدان جواز �سفرت
�ي������وب   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�مل����غ����رب   ، �ل���ب���و����ش���ي���خ���ى 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
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فروع دولة الإمارات العربية املتحدة 

البيانات املالية يف 31 دي�شمرب 2016

  U.A.E Branches - Financial Statements

  As on 31 December 2016

ح�بي��ب بن����ك اأي ج�ي زي����ري���خ

Habib Bank A G Zurich
اإي�شاحات حول البيانات املالية تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني

بيان الأرباح اأو اخل�شائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب
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عربي ودويل

الق�ات ال�ش�مالية تقتل 
م�شلحني يف مقدي�ش� 

•• مقدي�سو-رويرتز:

�لعا�شمة  يف  قتل  رج��ل��ني  �إن  وم�����ش��وؤول��ون  �ل�شومالية  �ل�شرطة  ق��ال��ت 
فيما  ��شتهدفت  مورتر  قذ�ئف  يطلقان  وهما  �شوهد�  �أن  بعد  مقدي�شو 

يبدو �ملطار �لدويل �م�س �لأحد.
حفظ  وق���������و�ت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وك������الت  م��ن  ع�������دد  مق������ار  وتق�����ع 
�ش��������ديد  �ملط���������ار  يف  و�ش������فار�ت  �لأفريق�����ي  للحت�������اد  �لتابع�������ة  �ل�شلم 

�لتح�شني.
مقدي�شو  بلدية  رئي�س  با�شم  �ملتحدث  ه��الين  عمر  �لفتاح  عبد  وق��ال 
�نفجرت  ثم  قت�������ل  مورتر  قذ�ئ����������ف  يطلق�������ان  كان���������ا  م�شلحني  �إن 

�شيارتهما.
وقال حممد نور وهو �شابط �شرطة برتبة ر�ئد �إنهما ��شتبكا مع �ل�شرطة 

عند �كت�شاف �أمرهما لذ� قتل بالر�شا�س.
و�شاهد م�شور من رويرتز �لقتيلني و�شيارتهما �ملحرتقة.

ت�شن  �لتي  �ملت�شددة  �ل�شباب  يت�شن �حل�شول على تعليق من حركة  ومل 
معظم �لتفجر�ت وهجمات �ملورتر مبقدي�شو.

للإطاحة  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم  ���ش��لت  ت��رب��ط��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل���رك���ة  وت�����ش��ع��ى 
باحلكومة �ل�شومالية .

ويعاين �ل�شومال �حلرب �لأهلية منذ 1991 وتعتمد �حلكومة ومقرها 
�ل�شلم  حفظ  ولقو�ت  جلي�شها  �لأجنبي  �لتمويل  على  كثر�  مقدي�شو 

�لأفريقية �لتي يبلغ قو�مها 22 �ألفا.

متارين ع�شكرية ملانيال ووا�شنطن ال�شهر املقبل 
•• مانيال-اأ ف ب:

تدريباته  �شيجري  �أن��ه  �م�س  �لفيليبيني  �جلي�س  �أع��ل��ن 
موؤكد�  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شهر  �لأم���رك���ي  ن��ظ��ره  م��ع  �ل�شنوية 
�لعلقات  �لفتور يف  �لبلدين رغم  �لتحالف بني  �لتز�مه 

يف ظل حكم �لرئي�س رودريغو دوترتي.
�أيام هي �لأوىل يف  و�شتكون �لتمارين �لتي ت�شتمر ع�شرة 
عهد دوترتي �لذي كان �قرتح �لغاءها ودعا �إىل �ن�شحاب 
�ل���ق���و�ت �لأم��رك��ي��ة، م��ث��ر� �ل��ع��دي��د م��ن �ل���ش��ئ��ل��ة حول 
وقت  يف  وو��شنطن  مانيل  بني  عاما   70 عمره  حتالف 

ي�شعى فيه �إىل �لتقارب مع �ل�شني.

�لنتقاد�ت  من  �لكثر  �إىل  تعر�س  �ل��ذي  �لرئي�س  �أن  �إل 
�مل��خ��در�ت ع��اد وخفف من ح��دة نرته  ب�شبب حربه على 

جتاه �لتعاون مع �جلي�س �لأمركي.
باليكاتان  ت��دع��ى  �ل��ت��ي  �لع�شكرية  �ل��ت��م��اري��ن  و�شتجري 
�لكو�رث  �إىل  و�ل�شتجابة  �لإره���اب  مكافحة  على  وتركز 
يف  مقاتلني  �لفيليبني  حت��ارب  مايو،بينما  �أي���ار  �شهر  يف 

معاقلهم �لو�قعة جنوب �لبلد.
فر�نك  �شيلي�شتي  �لر�ئد  باليكاتان  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
على  �شتكون  �مل��ن��اور�ت  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �شاي�شن 
�شكل حت�شر�ت ل�شيناريو مثل �ع�شار كبر يف �لفيليبني 
على  ���ش��رك��ز  �إره���اب���ي، م�شيفا  ع��م��ل  وق����وع  �ح��ت��م��ال  �أو 

�مل�شاعد�ت �لإن�شانية.
مناور�ت  من  �ملا�شية  �لأع��و�م  خلل  باليكاتان  وتطورت 
ملحاربة �لإرهاب ت�شتهدف �مل�شلحني �إىل حماكاة لعمليات 
حماية �أو ��شتعادة �أر��س، يف وقت ت�شاعد فيه �خللف مع 

بكني ب�شاأن ملكية �جلزر يف بحر �ل�شني �جلنوبي.
�إل �أن دوترتي �لذي و�شل �إىل �حلكم �لعام �ملا�شي، �شعى 
�إىل حت�شني �لعلقات مع �ل�شني حيث و�شع �خللف على 

�جلزر جانبا ل�شالح �حل�شول على تنازلت �قت�شادية.
�إن  ق���ال  ل��وري��ن��ز�ن��ا  دل��ف��ني  �لفيليبني  دف����اع  وك����ان وزي����ر 
�ملناور�ت �شتعود �إىل �لرتكيز على حماربة �لإرهاب، �لذي 

و�شفه باأنه �أكر م�شكلة �منية تو�جهها بلده.

وزراء دول التعاون لل�ش�ؤون الإ�شالمية 
يبحث�ن يف املنامة اآلية م�اجهة التطرف

•• املنامة -وام: 

�لجتماع  �جل��اري  �إب��ري��ل  �شهر  من  و20   19 يومي  �لبحرين  مملكة  ت�شت�شيف 
�لر�بع للوزر�ء �مل�شوؤولني عن �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف يف دول جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية. ونقلت وكالة �أنباء �لبحرين “ بنا “ عن �ل�شيخ خالد بن 
تاأكيده  �ململكة..  يف  و�لأوق���اف  �لإ�شلمية  و�ل�شوؤون  �لعدل  وزي��ر  خليفة  �آل  علي 
�ملنامة  �� �لذي ت�شت�شيفه  �أعمال �لجتماع  �أهمية �ملو�شوعات �ملدرجة على جدول 
للمرة �لأوىل �� م�شر� �إىل �أنه يبحث �آلية مو�جهة �لأفكار �ملتطرفة من خلل ن�شر 
تدعم  موحدة  �آلية  وفق  وذل��ك  و�لتطرف  �لعنف  ومو�جهة  و�لعتد�ل  �لو�شطية 
م�شرة عمل وز�ر�ت �ل�شوؤون �لإ�شلمية يف دول �ملجل�س يف م�شرة حتديث �خلطاب 

�لإ�شلمي وحما�شرة �خلطاب �ملتطرف �لد�عي �إىل �لعنف و�لإرهاب .

150 مقاتل  ي��ز�ل نحو  فيما ل 
من  �جلءهم  ينتظرون  معار�شا 
�لحد  باري�س  ود�ن���ت  �ل��زب��د�ين. 
���ش��د حافلت  �ل��ت��ف��ج��ر  ب�����ش��دة 

�لفوعة وكفريا.
ر�شالته  يف  فرن�شي�س  �لبابا  ود�ن 
�لف�شح   ع��ي��د  مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل�����ش��ن��وي��ة 

�م�س �لحد �لهجوم �ل�شنيع.
�لعام  �ل�شوري منذ  �لنز�ع  و��شفر 
�لف   320 م��ق��ت��ل  ع���ن   2011
د�خل  �مل��لي��ني  وت�شريد  �شخ�س 

�لبلد وخارجها.

 17 يف  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  وب���د�أت 
عملية   ، �ك��ت��وب��ر  �لأول  ت�����ش��ري��ن 
�ن����ط����لق����ا م�����ن ج����ن����وب و����ش���رق 
مطلع  ومتكنت  �مل��و���ش��ل  و���ش��م��ال 
�لعام �حلايل من ��شتعادة �جلانب 

�ل�شرقي من �ملدينة.
�برزها  وت�شارك وحد�ت ع�شكرية 
م����ن ج���ه���از م��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب، 
�ل�شريع  �ل����رد  ق����و�ت  ج��ان��ب  �ىل 
�لتابعة لوز�رة �لد�خلية و�جلي�س 

و�ل�شرطة يف معركة �ملو�شل.

�ملالية وقر�ر�ته �ل�شيا�شية.
�لتي  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت  م��ن��ظ��م��و  و�أك�������د 
���ش��م��ي��ت ب�����م�����ش��رة �ل�����ش��ري��ب��ة على 
موقعهم �للكرتوين لن نعرف �أبد� 
ما �لذي يخبئه وما هي �جلهة �لتي 
م�شاحلها  لتنفيذ  �شيا�شاته  �شممت 

حتى يقوم بذلك. 
و�أ����ش���اف���و� ن��ري��د رئ��ي�����ش��ا ي��ع��م��ل لكل 
يقوم  �شريبيا  ونظاما  �لأمركيني، 
21 متظاهر�  و�عتقل  �أي�شا.  بذلك 
معار�شو  ��شتبك  بعدما  �لأق��ل  على 
وم���وؤي���دو ت��ر�م��ب خ���لل م�����ش��رة يف 
بركلي بكاليفورنيا، بح�شب و�شائل 

�إعلم �أمركية.
يف  �لآلف  جت���م���ع  و�����ش���ن���ط���ن،  ويف 
�ل���ك���اب���ي���ت���ول حيث  حم���ي���ط م���ب���ن���ى 
�ل��ك��ون��غ��ر���س ر�ف���ع���ني لف���ت���ات كتب 
�ل���رج���ال  �أو  ي���خ���ف���ي؟  م������اذ�  ع��ل��ي��ه��ا 

�حلقيقيون يدفعون �شر�ئبهم.
م  وعر�س على هام�س �لتجمع جم�شرّ
�شعر  ي�شبه  ب�شعر  عملقة  لدجاجة 
�لبع�س  ف��ي��ه  ر�أى  م���ا  يف  ت����ر�م����ب، 
�ل�����ذي ي�شعر  ت��ع��ب��ر� ع���ن �خل�����وف 
ب���ه �ل��رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري م���ن ن�شر 
���ش��ج��لت��ه. وق���ال���ت �مل��ت��ظ��اه��رة ليز 
لديه  يكن  مل  �إذ�  عاما(   31( ترنر 
ن�����ش��ر �شجلته  ف��ع��ل��ي��ه  ي��خ��ف��ي��ه،  م���ا 
�ل�����ش��ري��ب��ي��ة. وع���ن���د ����ش���وؤ�ل���ه���ا عما 
�أج��اب��ت رمبا  �ع��ت��ق��اده��ا،  تت�شمن يف 

�شيء ما يخ�س رو�شيا؟.

•• الرا�سدين-اأ ف ب:

�شخ�شا،   125 ن�����ح�����و  ق�����ت�����ل 
�لفوعة  �ه�����ايل  م���ن  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
وكفريا �ملو�ليتني للنظام وبينهم 
�نتحاري  تفجر  يف  ط��ف��ل،   68
����ش��ت��ه��دف ح���اف���لت غ����رب حلب 
بلدتيهما  عن  بعيد�  تقلهم  كانت 
م����ر�رة �حل�شار  ت��ع��ان��ي��ان  �ل��ل��ت��ان 

منذ عامني.
ووقع �لتفجر غد�ة عملية �جلء 
من  �شخ�س  �آلف  �شبعة  �شملت 
�لفوعة  ه��ي  �شورية،  ب��ل��د�ت  �رب��ع 
وكفريا يف حمافظة �دلب )�شمال 
و�ل��زب��د�ين قرب  غ��رب( وم�شايا 
دم�شق، �شمن �تفاق بني �حلكومة 
�ملعار�شة  و�ل��ف�����ش��ائ��ل  �ل�����ش��وري��ة 
دم�شق  ح��ل��ي��ف��ة  �ي�������ر�ن  ب���رع���اي���ة 

وقطر �لد�عمة للمعار�شة.
�رتفاع  يتو��شل  �لتفجر،  وغ��د�ة 
ع���دد �ل�����ش��ح��اي��ا وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م من 

�هايل �لفوعة وكفريا.
و�ف����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لن�����ش��ان ع�شر �م�����س �لح���د عن 
بينهم  ق��ت��ي��ل   126“ ���ش��ق��وط 
109 من �هايل �لفوعة وكفريا” 
ب�شاحنة  �لن��ت��ح��اري  �لتفجر  يف 

م��ف��خ��خ��ة �ل�����ذي ����ش��ت��ه��دف 75 
يف  ومتوقفة  تقلهم  كانت  حافلة 
حتت  �لو�قعة  �لر��شدين  منطقة 
غرب  �ملعار�شة  �لف�شائل  �شيطرة 
حلب وتنتظر �كمال طريقها �ىل 

�ملدينة.
وك��ان �ملر�شد �ف��اد يف وق��ت �شابق 
�شخ�شا.   112 مقتل  �لح��د عن 
و�ك����د م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م����ي عبد 
 68“ �ل��ق��ت��ل��ى  ب���ني  �ل��رح��م��ن �ن 

طفل«.
�ملر�شد،  �ي�شا، وفق  �لقتلى  وبني 
م����وظ����ف����و �غ������اث������ة وم����ق����ات����ل����ون 
م����ع����ار�����ش����ون ك�����ان�����و� ي����و�ك����ب����ون 

�لقافلة.
مر�شحا  �ل��ق��ت��ل��ى  ع���دد  ي����ز�ل  ول 
ن��ت��ي��ج��ة وج�����ود مئات  ل���لرت���ف���اع 
�لرحمن  ع��ب��د  وف����ق  �جل����رح����ى، 
�حل�شيلة  �ن  �ىل  ������ش����ار  �ل������ذي 
�ن��ف��ج��ار �شاحنة  �ل��ك��ب��رة م��رده��ا 
�ملو�د �لغذ�ئية قرب حمطة وقود 

يف �ملكان.
وغد�ة �لتفجر، كانت �لأ�شلء ل 
تز�ل منت�شرة يف �ملكان �مل�شتهدف، 
وبينها ��شلء تعود لأطفال، وفق 

مر��شل فر�ن�س بر�س.
ونقل �ملر��شل م�شاهدته حلاجيات 

حلب و�آخرين �ىل م�شت�شفيات يف 
حمافظة �دلب.

وم���ن م��رك��ز �لي�����و�ء يف جرين، 
�لآتية  ع��ام��ا(   30( مي�شاء  روت 
لفر�ن�س  �لهاتف  عر  كفريا  من 

بر�س من دم�شق هول ما ر�أته.
وكانت مي�شاء جتل�س مع طفليها 
ونرج�س  �����ش���ه���ر(  )���ش��ت��ة  ه�����ادي 
)ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت( ع��ل��ى ب��ع��د �شبع 

حافلت من مكان �لتفجر .
حافلة،  يف  �ج��ل�����س  ك��ن��ت  وق���ال���ت 
و�شعت هادي على قدمي ونرج�س 

على كر�شي جماور.
ح�شنت  �لن��ف��ج��ار،  دوى  وف��ج��اأة 

مي�شاء طفليها ووقعت �ر�شا.
و�أ�شاف بقينا على �لأر�س دقائق 
ع����دة، ف��ان��ا مل �ع��ل��م م����اذ� ح�شل 
�ل�شر�خ  ���ش��وى  ����ش��م��ع  �ك���ن  ومل 
و�لبكاء. وتابعت كان هادي يبكي 
ب�شدة، ونرج�س تنظر �يل دون �ن 

تتحرك .
طفليها  ب���ي���د  م��ي�����ش��اء  �م�����ش��ك��ت 
وذه�����ب�����ت ت���ب���ح���ث ع�����ن و�ل���دت���ه���ا 

و�حلمدهلل وجدتها.
تتذكر مي�شاء ما �ح�شت به قائلة 
�ح�شا�شي  ����ش��ف  �ن  ميكنني  :ل 
ب��اخل��وف على �ط��ف��ايل و�م���ي ... 

حقائب  ب��ي��ن��ه��ا  م��رم��ي��ة  �ل���ن���ا����س 
مفتوحة د�خلها ثياب ف�شل عن 

�و�ن منزلية وتلفزيونات.
�ل��ت��ف��ج��ر ح��ف��رة عميقة  وخ��ل��ف 
وحافلت مدمرة متاما و�شيار�ت 
للف�شائل  حم���رتق���ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
�شاحنة،  م��ن  يبق  ومل  �ملعار�شة. 
�شوى  �نفجرت،  �لتي  �نها  يعتقد 
�����ش����اع����ات على  �مل�����ح�����رك. وب����ع����د 
�ل��ت��ف��ج��ر، و�ن���ت���ظ���ار ط����ال �كرث 
ن��ت��ي��ج��ة خلف  ���ش��اع��ة   35 م���ن 
��شتاأنفت  �لت����ف����اق،  ط����ريف  ب���ني 
حافلت �لفوعة وكفريا طريقها 
لت�شل ليل �ىل مدينة حلب �لتي 

ي�شيطر عليها �جلي�س �ل�شوري.
م�شايا  ق����اف����ل����ة  و�����ش����ل����ت  ك����م����ا 
د�م  ت�����وق�����ف  ب����ع����د  و�ل��������زب��������د�ين 
���ش��اع��ة يف منطقة   15 �ك���رث م��ن 
�ل��ر�م��و���ش��ة حت��ت ���ش��ي��ط��رة قو�ت 
حمافظة  �ىل  حلب  ق��رب  �لنظام 
�لف�شائل  م��ع��اق��ل  �ب�����رز  �دل������ب، 

�ملعار�شة و�ل�شلمية.
�ل��ف��وع��ة وكفريا  �ه���ايل  و�م�����ش��ى 
ل��ي��ل��ت��ه��م��ا يف م���رك���ز ل����لإي����و�ء يف 

منطقة جرين قرب حلب.
ج���رح���ى  م������ن  ع��������دد  ن����ق����ل  ومت 
م�شت�شفيات  �ىل  �ل���ت���ف���ج���ر�ت 

�ل����ف����وع����ة وك����ف����ري����ا م���ن���ذ �ل���ع���ام 
قو�ت  ح��ا���ش��رت  ف��ي��م��ا   ،2015
ثلث  و�ل��زب��د�ين  م�شايا  �لنظام 
�مل���ق���رر مبوجب  ����ش���ن���و�ت. وم����ن 
�تفاق �لبلد�ت �لأربع �ن يتم على 
�شكان  �ج����لء ج��م��ي��ع  م��رح��ل��ت��ني 
�ل���ذي���ن يقدر  �ل���ف���وع���ة وك���ف���ري���ا 
عددهم ب�16 �لف �شخ�س، مقابل 
�شكان  م����ن  ي���رغ���ب  م����ن  خ������روج 

م�شايا و�لزبد�ين.
�ل�����ش��وري م�شايا  ودخ���ل �جل��ي�����س 
�لقافلة منها  بعد خ��روج  �جلمعة 

ود�ن م�شوؤول �لعمليات �لن�شانية 
يف �لمم �ملتحدة �شتيفن �وبر�ين 
�لتفجر �ن مرتكبي هذ� �لعتد�ء 
عدم  ع��ن  �ثبتو�  و�لب�شع  �جل��ب��ان 

�كرت�ث حلياة �لب�شر.
وج���رى �جل��م��ع��ة �ج���لء 5000 
مقاتل   1300 ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����س 
�لفوعة  بلدتي  من  للنظام  م��و�ل 
نحو  �شمنهم  و2200  وك��ف��ري��ا 
400 مقاتل معار�س من بلدتي 

م�شايا و�لزبد�ين.
�لإ�شلمية  �لف�شائل  وحت��ا���ش��ر 

كنت �فكر كيف متكنا من �لنجاة 
ط���و�ل �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة، وكيف 
كدنا منوت يف �للحظات �لخرة 
بعد �خلروج من �شجن �حل�شار .

كبت  م�����ن  م���ي�������ش���اء  ت���ت���م���ك���ن  مل 
و��شافت  �ل��ه��ات��ف.  على  دم��وع��ه��ا 
بنرة غا�شبة مل يكن ق��ر�ري �ن 
ومل  وطفلي،  زوج���ي  م��ع  �حا�شر 
ق����ر�ري �ن ����ش��ع��د �ىل هذه  ي��ك��ن 

�حلافلة �و �خلروج من �لبلدة . 
وخل�شت مل يكن قر�ري �ن �موت 

يف هذ� �لتفجر �و �ن �جنو منه.

�لأمركي  �ل�����ش��اب��������������ط  وق��������������������ال 
�لكبر يف �لتحالف �لدول���ي ريك 
�ملدينة  يف  �لعملية  ع��ن  ي��وري��ب��ي 
��شتخد�م  مي��ك��ن  ل  �ل���ق���دمي�������ة، 
�آل��ي��ات ه��ن��اك. ل���ذ�، ف���اإن �لعملية 
�ملعركة  �شتكون ر�جلة ما يجعلها 
مناورة  ب���اي  للقيام  ج���د�  �شعبة 

هناك .
و�أو�شح �ن تقدم �لقو�ت �لعر�قية 
ي����ك����ون �ح����ي����ان����ا خ���م�������ش���ني م���رت�  

ويعتر ذلك يوما عظيما .

مت دفعها.
�مللياردير  �ل���ع���ق���ار�ت  ق��ط��ب  وك�����ان 
�أن��ه مل يف�شح  �إل  بيانا ماليا  �أ�شدر 
ع����ن ���ش��ج��لت��ه �ل�����ش��ري��ب��ي��ة خلل 
�حل��م��ل��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ول ح��ت��ى منذ 
ت�شلمه �شدة �حلكم يف كانون �لثاين 

يناير.
وخ�شومه  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  �أن  �إل 
عليه  �أن���ه  على  �أ���ش��رو�  �ل�شيا�شيني 
تقدمي ك�شف كامل لتبديد �ل�شكوك 
ب�شاأن وجود �أي ت�شارب بني م�شاحله 

�ك���رث �شعوبة  �لأخ�����رة  �لأح���ي���اء 
خ�������ش���و����ش���ا �مل����دي����ن����ة �ل���ق���دمي���ة 
غرب  �شمال  يف  �ملتبقية  و�لحياء 

�ملو�شل.
وكان �لتقدم �لذي حققته �لقو�ت 
�لمنية يف �ملدينة �لقدمية، حيث 
�ملباين متل�شقة و�لزق��ة �شيقة 
مع مئات �للف �ملدنيني، �لأكرث 
�شعوبة وبطئا مقارنة مبا حتقق 
�ل�شرقي  �جلانب  ��شتعادة  خ��لل 

من �ملو�شل.

�ملحددة �شنويا للأمركيني ليدفعو� 
�ل�������ش���ر�ئ���ب �مل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه��م، �إىل 

�عتقال �لع�شر�ت.
وع���ل���ى م����ر �ل���ع���ق���ود، ن�����ش��ر روؤ�����ش����اء 
�لوليات �ملتحدة ومر�شحو �لرئا�شة 
�لأمركية �شجلتهم ب�شكل طوعي، 
بذلك.  قانونيا  �إل��ز�م��ه��م  ع��دم  رغ��م 
ن�شر  ع��ل��ي��ه��م  �ل����ق����ان����ون  وي���ف���ر����س 
�لأ���ش��ول مبا فيها  م��ايل يقدر  بيان 
�إعطاء  دون  و�ل����ع����ائ����د�ت،  �ل���دي���ون 
تفا�شيل ب�شاأن قيمة �ل�شر�ئب �لتي 

•• بغداد-اأ ف ب:

حققت �لقو�ت �لعر�قية �نت�شار�ت 
كبرة منذ �نطلق عملية ��شتعادة 
�ملو�شل من �شيطرة تنظيم د�ع�س 
����ش��ه��ر، لكن  �لإره���اب���ي ق��ب��ل �شتة 
معركة طرد �ملتطرفني من ثاين 

مدن �لبلد ماز�لت م�شتمرة.
ورغ������م م������رور ���ش��ت��ة �����ش���ه���ر على 
�ملو�شل،  ��شتعادة  معركة  �نطلق 
�ملتطرفني  م���ع���اق���ل  �ك�����ر  �خ�����ر 
�ملو�جهات  م����از�ل����ت  �ل����ب����لد،  يف 
مكتظة  م���ن���اط���ق  يف  م�������ش���ت���م���رة 
�لذين  �جل��ه��ادي��ون  فيها  يتو�جد 
مناطق  على  ي�شيطرون  م��از�ل��و� 

�خرى يف �لعر�ق و�شوريا.
وقد يحتفظ هوؤلء بقدرتهم على 
�شن هجمات يف �لعر�ق رغم عدم 
كبرة،  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  �شيطرتهم 
كما �أن �لثار �لناجمة عن �ملعارك 
�لتي ح�شدت �رو�ح��ا كثرة و�دت 
�ىل نزوح ودمار، �شتبقى حتى بعد 

�نتهاء �لقتال.
وق���ال ب��ات��ري��ك م��ارت��ن �مل��ح��ل��ل يف 
�لقو�ت  �ن  �حلرب  در��شات  معهد 
�لعر�قية و�لتحالف �لدويل �لذي 
يقرتبان  �ملتحدة  �لوليات  تقوده 
من نهاية عملية ��شتعادة �ملو�شل 

 .
��شتعادة  ���ش��ت��ك��ون  ل��ك��ن  و�أ����ش���اف 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

عدة  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  �آلف  جت��م��ع 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �أن���ح���اء  يف  م����دن 
لل�شغط على دونالد تر�مب للك�شف 
حترك  يف  �ل�شريبية،  �شجلته  عن 
�ل�شفافية  على  �حلفاظ  �إىل  يهدف 
بينما رف�س �لرئي�س �لأمركي ذلك 

مر�ر�.
تتز�من  �ل���ت���ي  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت  و�أدت 
�ملهلة  �ب��ري��ل  ني�شان   15 ت��اري��خ  م��ع 

طفاًل بني ال�شحايا  68

ارتفاع قتلى تفجري الف�عة وكفريا اإىل 125

معركة امل��شل دون ح�شم رغم التقدم العراقي تظاهرات تطالب ترامب بالك�شف عن �شجالته ال�شريبية 

البابا يندد بالأنظمة القمعية ويدع� ل�شبط النف�ض
•• الفاتيكان-رويرتز:

ندد �لبابا فرن�شي�س “بالأنظمة �لقمعية” يف ر�شالته مبنا�شبة عيد �لقيامة 
�نت�شار  منع  على  �ل��ع��امل  زع��م��اء  �لنف�س  ل�شبط  دع��وة  يف  ح��ث  لكنه  �م�س 

�ل�شر�عات مع تاأجج �لتوتر يف كوريا �ل�شمالية و�شوريا.
�ألقى  وق��د  �لبابا  ي�شهده  للقيامة  عيد  خام�س  هو  وه��ذ� 
عظته �أمام ع�شر�ت �لآلف و�شط �إجر�ء�ت �أمنية ��شتثنائية 
يف �شاحة �لقدي�س بطر�س بعد هجمات مبركبات يف �لآونة 

�لأخرة ��شتهدفت �مل�شاة يف لندن و�شتوكهومل.
لل�شرطة  �لتابعة  �ل�شغرة  �أع��د�د من �حلافلت  ون�شرت 
منطقة  مد�خل  على  �ملعتاد  من  �أك��ر  �جلي�س  ومركبات 
بعدة  �لبابا  لعظة  �لفاتيكان ومر من ح�شرو� لل�شتماع 
�ألف   35 زينتها  �لتي  �ل�شاحة  �إىل  موؤدية  تفتي�س  نقاط 
زهرة و�شجرة. ويف ر�شالته �إىل �ملدينة و�لعامل �لتي �ألقاها 
من �ل�شرفة �لرئي�شية بكاتدر�ئية �لقدي�س بطر�س حتدث 

�لبابا عن عامل متزقه �ل�شر�عات ويلفه �لتوتر.
على  �لأوىل  للمرة  منها  �أط��ل  �لتي  �ل�شرفة  نف�س  وم��ن 

ي�شر  �ل���رب  �إن  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ق��ال   2013 ع��ام  �نتخابه  ليلة  �ل��ع��امل 
�مل�شلحة  �ل�شر�عات  نتيجة  �أوطانهم  ل��رتك  ��شطرو�  من  كل  جانب  �إىل 
حكومات  ي�شم  ومل  �لقمعية.  و�لأنظمة  و�ملجاعات  �لإرهابية  و�لهجمات 
�ليوم  لعاملنا  و�ملاأ�شاوية  �ملعقدة  �لأو���ش��اع  ظل  “يف  قائل  وم�شى  بعينها. 
لر�شد �لرب من يعملون من �أجل �لعد�لة و�ل�شلم. ليلهم زعماء �لدول 

لتجارة  نهاية  ولو�شع  �ل�شر�عات  �نت�شار  ملنع  يحتاجونها  �لتي  �ل�شجاعة 
�ل�شمالية  كوريا  من  حتذير  من  �شاعات  بعد  فرن�شي�س  وحتدث  �ل�شلح.« 
�شتو�جه  و�إل  �لع�شكرية  �له�شتريا  باإنهاء  فيه  طالبت  �ملتحدة  للوليات 
�ملنطقة  �شوب  �أمريكية  طائر�ت  حاملة  جمموعة  فيه  تتقدم  وقت  يف  رد� 
ومع �إحياء بيوجنياجن �لذكرى �خلام�شة بعد �ملئة ملولد 

موؤ�ش�س �لدولة.
وتز�يد �لقلق منذ �أن �أطلقت �لقو�ت �لبحرية �لأمريكية 
59 ���ش��اروخ��ا م��ن ط���ر�ز ت��وم��اه��وك على ق��اع��دة جوية 

ب�شوريا �لأ�شبوع �ملا�شي رد� على هجوم د�م بالغاز�ت. 
و�أثار ذلك ت�شاوؤلت ب�شاأن خطط تر�مب بالن�شبة لكوريا 
�ل�شمالية �لتي �أجرت جتارب �شاروخية ونووية يف خرق 

لعقوبات من �لأمم �ملتحدة .
�شورية  قافلة حافلت  ��شتهدف  �لبابا تفجر�  �أد�ن  كما 
مما �أدى �إىل مقتل 112 �شخ�شا على �لأقل خارج حلب 
بو�شفه هجوما دنيئا وطلب من �لرب �أن ينزل �ل�شكينة 

على �ملدنيني فيما و�شفها ب�شوريا �حلبيبة و�ل�شهيدة.
و�ل�شود�ن  �ل�������ش���ود�ن  ج��ن��وب  يف  �ل�����ش��لم  �إىل  دع���ا  ك��م��ا 

و�ل�شومال وجمهورية �لكوجنو �لدميقر�طية و�أوكر�نيا.
وتكررت �إ�شارة �لبابا يف �أكرث من قد��س خلل �لأ�شبوع �إىل معاناة �شحايا 
�حلرب و�للجئني و�ملهاجرين. ويف يوم �جلمعة �لعظيمة حتدث عن �لعار 
�ملدن  لق�شف  �ليومية  �مل�شاهد  �أم��ام  تبلدها  بفعل  بالإن�شانية  حلق  �ل��ذي 

وغرق �ملهاجرين.

ناخب�ن حائرون من �شرق فرن�شا اإىل غربها 
•• �سرتا�سبورغ-اأ ف ب:

�ملر�شحني  ب��ني  م��ا  وح��ائ��ري��ن  م��رتددي��ن  �لفرن�شيني  ثلث  ح���و�ىل  ز�ل  م��ا 
لوكالة  و�عربو�  �لنتخابات،  �لأوىل من  �ل��دورة  �أ�شبوع من  قبل  للرئا�شة، 
�ل��ت��ي �شابتها  �ملر�شحني و�حل��م��ل��ة  �أم��ل��ه��م ح��ي��ال  ب��ر���س ع��ن خيبة  ف��ر�ن�����س 

ف�شائح.
وي��ق��ول م���ارك ج��وري��ن��ا )34 ع��ام��ا( وه��و م��ن �شكان متز )���ش��رق( ويعمل 
ملن  �أع���رف  ل  لكنني  �شوتي،  �أمنحهم  ل��ن  �ل��ذي��ن  “�أعرف  لوك�شمبورغ  يف 
�إ�شارة  تخللت �حلملة، يف  �لتي  �لف�شائح  �ز�ء  ويبدي �شدمته  �شاأعطيه”، 
�إىل ق�شية �لوظائف �لوهمية �لتي لطخت �شورة �ملر�شح �ملحافظ فرن�شو� 

فيون ومر�شحة �ليمني �ملتطرف مارين لوبن.
وقال م�شتنكر� يف �أي بلد �آخر، لكانو� �ن�شحبو� من �ل�شباق.

�ملوؤيدة  لوبن  بانتخاب  مبا�شرة  تتاأثر  لوك�شمبورغ  يف  وظيفتي  �إن  و�أو�شح 
للخروج من �لحتاد �لأوروبي، وهو غر مقتنع يف �ملقابل بتعديل �ملوؤ�ش�شات 
�لذي يدعو �إليه ممثل �لي�شار �لر�ديكايل جان لوك ميلن�شون، ول ب�”غ�شل 

�لأدمغة” �لذي ميار�شه بر�أيه �لو�شطي �إميانويل ماكرون.
خارجة  �لنتخابات  هذه  �إن  كلين�شماغر  ري�شار  �ل�شيا�شي  �خلبر  ويقول 
عن �لأمناط. �حلملة �شهدت ق�شايا بلبلتها. �لو�شع بات �أكرث تعقيد� من 

�أن ي�شاهم يف تعبئة �لنا�س.
ت�شتد  وقت  يف  �لنتخابات،  بنتائج  �ملحيط  �لغمو�س  �لناخبني  ت��ردد  يعزز 
وميلن�شون  وم��اك��رون  لوبن  هم  رئي�شيني  مر�شحني  �أربعة  بني  �ملناف�شة 
وفيون، مع تفاوت �لتاأييد لهم ما بني 19 و%23 من نو�يا �لأ�شو�ت يف 

�لدورة �لأوىل.
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�لأم��رك��ي �لح��د وج��ود �جماع عاملي  �لقومي  �لأم��ن  �ك��د م�شت�شار 
ي�شمل �ل�شني على �ن �ل�شلوك �خلطر لكوريا �ل�شمالية “ل ميكن 
�ن ي�شتمر، موؤكد� تعاون �لقادة �ل�شينيني مع بلده ب�شكل وثيق حلل 
�أزمة بيونغ يانغ. و�شرح �جلر�ل هربرت ماكما�شرت يف مقابلة مع 
قناة �يه بي �شي �لمركية من �فغان�شتان هناك �جماع عاملي ي�شمل 
�لتاكيد �ن هذ� �لو�شع ل ميكن  �ل�شينيني و�لقيادة �ل�شينية، على 
�لو�شع  �نف�شهم من  �ل�شينيني  �لقادة  قلق  تاكيد  وك��رر  ي�شتمر.  �ن 
�ل�شينيني  �لقادة  وم��ع  و�شركائنا  حلفائنا  مع  نعمل  وق��ال  �ل��ر�ه��ن، 

على بلورة جمموعة من �خليار�ت.
�ل���ذي ي��ر�أ���س جمل�س �لم���ن �ل��ق��وم��ي �ن تر�مب  ����ش��اف �جل����ر�ل 
ونظره �ل�شيني �شي جينبينغ و�شعا �أ�ش�س علقة ودية �ثناء لقائهما 
معا  �لرئي�شني عمل  �ن  وق��ال  �ب��ري��ل.  ني�شان  فلوريد� يف مطلع  يف 
مرحبا ب�شجاعة �شي �لذي ناأى بنف�شه من  ب�شاأن كوريا �ل�شمالية” 
رو�شيا يف �مللف �ل�شوري، بعد �متناع بكني عن �لت�شويت يف �خر جل�شة 
ملجل�س �لمن �لدويل بهذ� �خل�شو�س. وتابع هناك �جماع فعلي بني 
وكوريا  �ليابان  خ�شو�شا  �ملنطقة،  يف  �ل�شا�شيني  وحلفائنا  �لرئي�س 
�ل�شمالية، وكذلك �لقادة �ل�شينيني، على �لقول �ن هذه �مل�شكلة بلغت 
نقطة حرجة. و��شاف بالتايل، حان �لوقت لنتخذ جميع �خلطو�ت 

�ملمكنة غر �خليار �لع�شكري حلل هذه �لزمة بالطرق �ل�شلمية.

قبل �أ�شبوع من �لدورة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�شية �لفرن�شية يف 
23 ني�شان �أبريل، يرت�جع �لفارق بني �ملر�شحني �لأربعة �لأو�ئل �إىل 
�أدنى م�شتوى، ما يدفعهم يف �ل�شوط �لأخر من �ل�شباق �إىل م�شاعفة 

�جلهود لإقناع �لعدد �لقيا�شي من �لناخبني �ملرتددين.
ومر�شحة  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لو�شطي  ب��ني  �أ�شدها  على  و�ملناف�شة 
�ليمني �ملتطرف مارين لوبن، يتبعهما �ملحافظ فرن�شو� فيون وممثل 
�لي�شار �لر�ديكايل جان لوك ميلن�شون، بفارق �إجمايل بني �لأربعة 
يرت�وح بني ثلث و�شت نقاط، ما يرتك �ملجال مفتوحا لأي تبدل يف 
�لو�شع، ول �شيما مع �لأخذ بهام�س �خلطاأ. وما يزيد من �لغمو�س 
عدد �لناخبني �ملرتددين �لذي بلغ م�شتوى قيا�شيا هذه �ل�شنة حيث 
�أن ثلث �لناخبني مل يح�شمو� خيارهم بعد. كما �أن ناخبني �خرين قد 
�أن نظام  يبدلون خيارهم يف �للحظة �لأخ��رة، حيث يقول �ملحللون 
�لقرت�ع يح�س �لناخبني على �لت�شويت �ملفيد لقطع �لطريق على 
مر�شح ل يرغبون بفوزه ومنح �أ�شو�تهم للمر�شح �لأقل �شوء� �لذي 
يحظى بفر�شة يف �لفوز، بح�شب ما �أو�شح �لباحث مي�شال بالين�شكي 
ويعاين  �عتد�ء�ت  �شهد  بلد  ويف  �لعلمي.  للبحث  �لوطني  �ملركز  من 
يف  �شائعني  �لناخبون  يبدو  متباطئ،  و�قت�شاد  مرتفعة  بطالة  من 

حملة �نتخابية خارجة عن �لأمناط �ملعروفة وطبعتها ف�شائح.

�لر�زيليني  يت�شارك مع  �نه  تامر  �لر�زيلي مي�شال  �لرئي�س  �علن 
تامر يف  �لرئي�س  وق��ال  �لبلد.  تهز  ف�شاد  لف�شيحة  ��شتهجانهم  يف 
مقابلة مع �شبكة باندير�نت�س هناك ��شتهجان فعلي �تفهمه و�ت�شارك 
فيه. ل ميكن �ن �نتقد هذ� �ل�شتهجان �ملنطقي جد�. وي�شر تامر 
بالتحقيق  �ملا�شي  �لثلثاء  �لد�شتورية  �ملحكمة  �شماح  �ىل  بكلمه 
مع ثمانية وزر�ء من حكومته بتهم ف�شاد. وورد ��شم �لرئي�س تامر 
نف�شه يف �حد �عرت�فات م�شوؤولني �شابقني يف �ل�شركة �لعملقة بي 
تي بي �ودبر�شت، لعقده �تفاقات مع �لق�شاء لتخفيف عقوبة بحقه، 
�ل �نه مل يتهم ر�شميا بعد ول ميكن حماكمته ب�شاأن ق�شايا �شبقت 
�تهاما  ثانية  مرة  �لر�زيلي  �لرئي�س  ونفى  �لرئا�شية.  وليته  بدء 
موجها له بانه �شارك عام 2010 يف �جتماع قرر خلله حزبه من 
ميني �لو�شط �لطلب من �شركة �ودبر�شت للعمار دفع 40 مليون 
دولر للحزب، على �ن حت�شل هذه �ل�شركة باملقابل على عقد كبر 
مع �شركة برتوبا�س �لنفطية �حلكومية. وقال �لرئي�س تامر معلقا 
على هذ� �لمر “�ن جمرد �ل�شتماع �ىل �تهامات من هذ� �لنوع �مر 
�نه مل  �ل  �شارك فعل يف هذ� �لجتماع  �نه  موؤكد�  للغاية”  مزعج 

يبحث يف دفع �مو�ل.

عوا�سم

وا�شنطن

برازيليا

باري�س

لجئ�ن يعيدون احلياة لقرية 
ايطالية على و�شك الندثار 

•• �سانت األي�سيو-اأ ف ب:

من  جمموعة  �شحكات  تك�شر  �يطاليا،  جنوب  يف  �أ�شرومونتي  جبال  �شفح  على 
�للجئني �لرتابة �لتي تلف قرية من�شية كانت على و�شك �لندثار.

وت�شتقبل قرية �شانت �ألي�شيو �ل�شغرة �لعائلت و�ملهاجرين منذ ثلث �شنو�ت يف 
م�شروع ل يهدف �إىل تقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية فح�شب، بل ياأتي كذلك بفو�ئد 
�إىل  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خلل  �لقرية  �شكان  عدد  وتقل�س  و�جتماعية.  �قت�شادية 
330 فقط، بينهم �لكثر من كبار �ل�شن. وهجرت �شو�رعها �ل�شديدة �لنحد�ر 
و�ملر�شفة باحل�شى فيما �أغلقت معظم نو�فذ �لبيوت بعدما غادر قاطنوها �شعيا 
حتى  �أو  وميلنو،  تورينو  مثل  كبرة  �يطالية  مدن  يف  �أف�شل  فر�س  للح�شول 
�ملجل�س  �لقرية، بد�أ  �إىل  ��شرت�ليا. ويف حماولة لإع��ادة �حلياة  �أبعد من ذلك يف 
مهاجر�   35 يقارب  ما  لإ�شكان  �لفارغة  �ل�شقق  هذه  من  ثمان  بتاأجر  �لبلدي 
�ملجل�س  �للجوء. ويحاول  نظام حماية طالبي  و�ح��د كجزء من م�شروع  يف وقت 
�للغة �ليطالية  �لبلدي تقدمي كل م�شاعدة ممكنة للقادمني �جلدد من درو�س 
و�لن�شاطات  �ل�شوتي  و�ل��ت��دري��ب  و�لنف�شية،  و�لطبية  �لقانونية  �مل�شاعدة  �إىل 
حاليا  �لقرية  ويف  و�لرق�س.  و�لطبخ  �حل��د�ئ��ق  زر�ع��ة  درو���س  مثل  �لجتماعية 
عائلة عر�قية كردية، وعائلة غامبية و�شباب من غانا ونيجريا ومايل و�ل�شنغال. 
وهناك م�شروع خا�س للفئات �لأكرث �شعفا مثل مر�شى �ليدز و�ل�شكري و�شحايا 
�إىل �مر�أة قتل طفلها بالر�شا�س يف  �إ�شافة  �شبكات �لدعارة وزوجني �شم وبكم، 
�لبالغ من  �ل�شرطي  �أن زوجها قد غرق. ويوؤكد �شتيفانو كالبرو،  ليبيا ويعتقد 
�لعمر 43 عاما وي�شغل من�شب عمدة �شانت �ألي�شيو منذ عام 2009، �أن مهمتنا 

�إن�شانية وهو �لأهم ... لكن لها كذلك فائدة �قت�شادية كبرة .

الإحتالل يفرج عن لينا اجلربوين اأقدم اأ�شرية فل�شطينية

اإ�شرائيل تعتقل مئات الفل�شطينيني من نا�شطي الإنرتنت

بن�س: ملتزمون باأمن �شيول اأكرث من اأي وقت

وا�شنطن ت�ؤكد ف�شل اإطالق �شاروخ ك�ري �شمايل

»ال�فاق الليبية« تطالب بتدخل دويل يف اجلن�ب 

الربملان العربي يعقد جل�شته اخلام�شة وندوة التكامل القت�شادي بالقاهرةم�شت�شار الأمن الق�مي الأمريكي ي�شل اأفغان�شتان
�إىل �لعا�شمة �لأفغانية �شباح �م�س “يف كابول لإجر�ء 

حمادثات مهمة جد� حول �لتعاون �ملتبادل«.
من جهتها، غردت �لرئا�شة �لأفغانية على تويرت نرحب 
ومل  �مل�شتمر،  لدعمكم  و���ش��ك��ر�  ماكما�شرت  ب��اجل��ر�ل 

يحدد برنامج �لزيارة �أو مدتها لأ�شباب �أمنية.
�لأربعاء  ق��ال  ترمب  دون��ال��د  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  وك��ان 
�أفغان�شتان،  �إىل  �لقومي  للأمن  م�شت�شاره  �شيوفد  �إن��ه 
“كيف ميكننا حتقيق  �أن هدف �لزيارة معرفة  و�أ�شاف 
تقدم �إىل جانب �شركائنا �لأفغان �شد �لقاعدة وتنظيم 
تفا�شيل  �أي  �إع��ط��اء  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  ر�ف�����ش��ا  �لدولة” 

�إ�شافية عن �ملهمة.

•• كابول-وكاالت:

و���ش��ل م�����ش��ت�����ش��ار �لأم�����ن �ل��ق��وم��ي �لأم���رك���ي هربرت 
ماكما�شرت �م�س �لأحد للعا�شمة �لأفغانية كابل للقاء 
يف  �لأم��ن��ي  �لو�شع  لتقييم  و�أج��ان��ب  �أف��غ��ان  م�شوؤولني 
�أفغان�شتان بعد �إلقاء �جلي�س �لأمركي �أكر قنبلة غر 
ننغرهار  ولي��ة  �لقنابل- يف  ب��اأم  �ملعروفة  -وه��ي  نووية 

�شرقي �أفغان�شتان.
م�شوؤولون  �أك���د  �لفرن�شية  �ل�شحافة  ل��وك��ال��ة  ووف��ق��ا 
�ل��زي��ارة دون �لإدلء  �أم��رك��ي��ون و�ل��رئ��ا���ش��ة �لأف��غ��ان��ي��ة 
و�شوله  عند  تويرت  على  ماكما�شرت  وكتب  تعليق،  باأي 

وح����م����ل����ت �جل�������رب�������وين ر�����ش����ال����ة 
�لفل�شطيني  لل�شعب  �لأ�����ش����ر�ت 
وقيادته بالدعوة �إىل �لوحدة ونبذ 
و�حد�  �شفا  و�ل���وق���وف  �خل����لف، 
ل���دع���م وم�����ش��ان��دة �لأ�����ش����رى حتى 

حتريرهم جميعا.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�عتقلت �أجهزة �لأمن �لإ�شر�ئيلية 
�أكتوبر  م��ن��ذ  فل�شطيني  �أرب��ع��م��ئ��ة 
ت�شرين �لأول 2015 على خلفية 
ما ين�شرونه على مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي وحتديد� في�شبوك.
هاآرت�س  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�أو�����ش����ح����ت   
�ليوم  ت��ق��ري��ره��ا  يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�أج���ه���زة �لأم�����ن جل���اأت  �أن  �لأح�����د 
مو�قع  على  �ل��رق��اب��ة  ت�شديد  �إىل 
لتحديد  حم���اول���ة  يف  �ل���ت���و�����ش���ل 
لديهم  تتوفر  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س 

نو�يا لتنفيذ عمليات.
�لعامة  �مل���خ���اب���ر�ت  ج���ه���از  ر  وط�����ورّ
-ب������ال������ت������ع������اون مع  �ل�������������ش������اب������اك 
معلومات  ب��ن��ك  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت- 
م�������ش���دره���ا م�����و�ق�����ع �ل���ت���و�����ش���ل، 
ين�شره  ملا  �آيل  فرز  معتمدين على 
�أو  م��ن�����ش��ور�ت  م��ن  �لفل�شطينيون 

تعليقات تعر عن �آر�ئهم. 
وق���د �ع��ت��ق��ل��ت �أج���ه���زة �لأم����ن هذ� 
ور�شد  معمق  فح�س  ب��ع��د  �ل��ع��دد 
�إن  ق���ال���ت  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي   2200 ل���� 
لديهم دو�فع ترجح �إمكانية تنفيذ 

عمليات. 

جي”  �آر  “�أن  م�����وق�����ع  و�أف������������اد 
�ل�شلطات  �أن  �لإخباري من جانبه 
�شلو�د  ب��ل��دة  ت��ع��ت��ر  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لقريبة من مدينة ر�م �هلل و�شط 
�لأكرث  �ملنطقة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة 
ت��ف��ري��خ��ا مل��ن��ف��ذي �ل��ه��ج��م��ات �شد 

�لإ�شر�ئيليني.
�إ�شر�ئيلي  ����ش���اب���ط  ع����ن  ون����ق����ل 
�لقول  ه��وي��ت��ه-  ك��ب��ر -مل حت���دد 
و�أجهزة  �لع�شكرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إن 
�مل��خ��اب��ر�ت ت��ت��اب��ع م��ا ي��ت��م تد�وله 
ب�������ش���ب���ك���ات �ل���ت���و�����ش���ل م����ن م����و�د 
حت��ري�����ش��ي��ة، وت���ع���م���ل ع���ل���ى وقف 
ت�شتغل  �لتي  ل�شلو�د  �لأم��و�ل  �شخ 
�مل�شلحة،  للهجمات  �لتح�شر  يف 
بت�شنيع  �خلا�شة  �ملعد�ت  وت�شادر 
�ملعدة  و�ل�شيار�ت  �ملحلية  �لأ�شلحة 

لهذ� �لغر�س.
�شلطات  �أف�������رج�������ت  ذل���������ك،  �ىل 
�أم�س  �لحتلل �لإ�شر�ئيلي �شباح 
�لفل�شطينية  �لأ���ش��رة  ع��ن  �لأح���د 
فرتة  �أنهت  بعدما  �جلربوين  لينا 
د�خ����ل  15عاًما  د�م������ت  �ع���ت���ق���ال 
�أطول  �لإ�شر�ئيلية، وهي  �ل�شجون 
يف  فل�شطينية  �أ�شرة  ق�شتها  مدة 

�ل�شجون �لإ�شر�ئيلية.

وُت��ع��رف �جل��رب��وين ب��اأن��ه��ا عميدة 
�لأ�����ش����ر�ت �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ات، وهي 
م����ن منطقة  ع����ر�ب����ة  ق���ري���ة  م����ن 
�جلليل د�خل �خلط �لأخ�شر، وقد 
�عتقلت عام 2002 بتهمة تقدمي 
م�����ش��اع��د�ت ل��ف�����ش��ائ��ل �مل��ق��اوم��ة يف 

تنفيذ عمليات فد�ئية �شد �أهد�ف 
للحتلل.

�شفقات  ع��دة  يف  ��شمها  �أدرج  وق��د 
ل���ت���ب���ادل �لأ������ش�����رى، ك�����ان �آخ���ره���ا 
�شفقة وف��اء �لأح��ر�ر عام 2011 
ورف�شت  ت��ع��ن��ت��ت  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ل��ك��ن 

�ل������دويل، و�أخ������رى يف �ل�����ش��رق غر 
معرتف بها وتتبع لها قو�ت �جلي�س 
�لوطني �لليبي بقيادة �مل�شر خليفة 
ح��ف��رت. وت��ب��ق��ى م��ن��اط��ق و����ش��ع��ة من 
ليبيا ول �شيما �جلنوب �ل�شحر�وي 
و�لنيجر  للجز�ئر  �ملحاذي  �ل�شا�شع 
حكومة  �شيطرة  عن  خارجة  وت�شاد، 
�لوفاق �لوطني، وت�شتغل ميلي�شيات 
�شبكات  لإد�رة  �ل�����ش��ائ��دة  �ل��ف��و���ش��ى 
ل���ت���ه���ري���ب �مل����ه����اج����ري����ن و�ل�����وق�����ود 

و�ملخدر�ت و�لأ�شلحة.
��شبوع  ق����و�ت ح��ف��رت م��ن��ذ  وت���و�ج���ه 
�لوفاق  حلكومة  تابعة  جم��م��وع��ات 

�ملهمة  ق���اع���دة مت��ن��ه��ن��ت  يف حم��ي��ط 
�شبها  م��دي��ن��ة  ق����رب  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا 
 600 �أك���رث م��ن  �ل��و�ق��ع��ة على بعد 

كلم جنوب طر�بل�س.
وت��ع��ر���ش��ت �ل��ق��اع��دة ل��ق�����ش��ف جوي 
�مل���������ش����ر ح����ف����رت بعد  ق���������و�ت  م������ن 
�ع��لن��ه��ا �شن ه��ج��وم ل���ش��ت��ع��ادة هذ� 
�ل�شر�ج  �أ����ش���اف  �ل��ع�����ش��ك��ري.  �مل��وق��ع 
�ملفاجئ  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ت�����ش��ع��ي��د  �ن 
وغ��ر �مل��رر �ل��ذي ب��د�أ ب�شن هجوم 
على  و�ل��ط��ر�ن  �لثقيلة  باملدفعية 
ي�شع  �لأي�����ام  ه���ذه  متنهنت  ق��اع��دة 
�لبلد على حافة حرب �أهلية نعمل 
وكل �ملخل�شني للوطن على جتنبها.

بالهجوم  �ل���وف���اق  ح��ك��وم��ة  ون�����ددت 
و�أع��ل��ن��ت ع���ن ه��ج��وم م�����ش��اد لطرد 
ق����و�ت ح��ف��رت م��ن �جل���ن���وب، يف �أول 
ت��اأك��ي��د مل��و�ج��ه��ات م��ب��ا���ش��رة م��ع هذه 

�لقو�ت.
ورعت �يطاليا يف مطلع ني�شان �بريل 
�برمته  ب��ن��د�   12 م��ن  �شلح  �ت��ف��اق 
قبائل م��ن ج��ن��وب ليبيا يف روم���ا يف 
مار�تونية  ���ش��ري��ة  م��ف��او���ش��ات  خ��ت��ام 
��شتمرت 72 �شاعة، من �جل �شبط 
ح����دود ه���ذ� �ل��ب��ل��د �جل��ن��وب��ي��ة حيث 

يتكثف ن�شاط �ملهربني.

•• طرابل�س-اأ ف ب:

�لوطني  �ل��وف��اق  رئي�س حكومة  دع��ا 
�لليبية فايز �ل�شر�ج �ملجتمع �لدويل 
�ىل �لتدخل �لعاجل لوقف �لت�شعيد 
�لع�شكري يف جنوب ليبيا حمذر� من 

حرب �أهلية .
�ل�����ش��ر�ج يف �ل��ر���ش��ال��ة �ملوجهة  وق���ال 
خ�����ش��و���ش��ا �ىل �لحت������اد �لوروب������ي 
�لعربية  و�جلامعة  �ملتحدة  و�لمم 
حازم  م��وق��ف  باتخاذ  نطالبكم  �إن��ن��ا 
�لت�شعيد�ت  ه������ذه  م����ن  وح���ا����ش���م 
و���ش��ن��ك��ون د�ع��م��ني ل��ك��ل �لج�����ر�ء�ت 
تعيد  �ن  �شاأنها  �لتي من  و�خليار�ت 

�لمن و�ل�شتقر�ر �ىل ليبيا.
وط���ال���ب �ل�������ش���ر�ج �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
تدهور  ل���وق���ف  �ل���ع���اج���ل  ب��ال��ت��دخ��ل 
�لأو�����ش����اع ج��ن��وب��ي �ل���ب���لد م���ن دون 
�ملطلوب،  �ل��ت��دخ��ل  طبيعة  حت��دي��د 
موقع  على  ن�شرت  �لتي  �لر�شالة  يف 

في�شبوك.
و�نق�شامات  ف��و���ش��ى  ليبيا  وت�شهد 
ن��ظ��ام م��ع��م��ر �لقذ�يف  م��ن��ذ �ط���اح���ة 
فيها  وت���ت���ن���اف�������س   ،2011 �ل����ع����ام 
وطني  وف���اق  حكومة  هما  �شلطتان 
�ملجتمع  ب��دع��م  حتظى  طر�بل�س  يف 

الق�شاء امل�شري يقرر براءة اآية حجازي 
•• القاهرة-اأ ف ب:

�مل�شرية  ب��ر�ءة  �م�س  �لقاهرة  و�شط  يف  عابدين  جنايات  حمكمة  ق�شت 
لأطفال  �حلكومية  غر  ب��لدي  منظمة  موؤ�ش�شة  حجازي  �ي��ة  �لمركية 
�ل�شو�رع بعد �ن �م�شت قر�بة ثلث �شنو�ت يف �ل�شجن منذ توقيفها مطلع 

�أيار مايو 2014.
وق�شت �ملحكمة كذلك بر�ءة زوجها حممد ح�شانني و�شتة �خرين كانو� 
متهمني يف نف�س �لق�شية �لتي �ثارت �هتمام و��شنطن وجمموعات حقوق 

�لن�شان �لدولية، وفق �شحافية من فر�ن�س بر�س يف قاعة �ملحكمة.
�لجتار  بغر�س  جماعة  وتاأ�شي�س  ب���اإد�رة  �تهامات  تو�جه  حجازي  وكانت 
بالتحايل  و�خلطف  �لعر�س  وهتك  للأطفال  جن�شي  و�ل�شتغلل  بالب�شر 
�ن�شطة  و�لك��ر�ه للمجني عليهم �لطفال و�د�رة كيان ميار�س ن�شاطا من 

�جلمعيات من دون ترخي�س.
للعمل يف منظمة  �ملتطوعني  �شتة من  كان  �ية حجازي،  زوج  �ىل  و��شافة 
بلدي لأطفال �ل�شو�رع يحاكمون يف هذه �لق�شية، بح�شب حماميها طاهر 

�بو �لن�شر.
 2015 مار�س  �ذ�ر  منت�شف  يف  �لق�شية  يف  �لنظر  ب��د�أت  �ملحكمة  وكانت 

و�رجاأت �جلل�شات مر�ر� مذ�ك.
وقالت جنلء ح�شني و�لدة �ية خارج قاعة �ملحكمة بعد �شدور �حلكم نريد 
�ن ننظم لهما زفافا جديد� . و�كد �ملحامي �بو �لن�شر لل�شحافيني معر� 
عن �شروره �ل�شديد باحلكم �نه يحق للنيابة �لطعن يف �حلكم �مام حمكمة 
�لنق�س )�ملحكمة �لعليا( لكن ذلك ل يوقف تنفيذ حكم حمكمة �جلنايات. 

وقال �نه �شيتم �طلق �شر�ح موكليه خلل هذ� �ل�شبوع على �لرجح.
و�أ�شاف �شيخلى �شبيلهم �لثلثاء �و �لأربعاء على �لرجح فهذ� حكم نهائي 

وينبغي تنفيذه .

مع  مقابلة  ويف  �شر�حها.  �إط���لق 
�جلزيرة فور �لإفر�ج عنها، �شددت 
�ل�شعب  حق  على  �ملحررة  �لأ�شرة 
�لفل�شطيني يف مقاومة �لحتلل، 
وقالت �إنه حق ت�شمنه كل �ل�شر�ئع 

و�لقو�نني �لدولية.

•• القاهرة -وام:

يعقد �لرملان �لعربي برئا�شة معايل �لدكتور م�شعل بن فهم �ل�شلمي 
�لأول  �لن��ع��ق��اد  دور  م��ن  �خلام�شة  جل�شته  �لعربي  �ل��رمل��ان  رئي�س 
للف�شل �لت�شريعي �لثاين يف 24 �إبريل �جلاري مبقر �لأمانة �لعامة 
جلامعة �لدول �لعربية بالقاهرة . وت�شبق جل�شة �لرملان �جتماعات 
�إبريل �جل��اري وهي جلنة   22 21 و  جلانه �لد�ئمة �لأربعة يومي 
�ل�شوؤون  وجلنة  �ل��ق��وم��ي   و�لأم���ن  و�ل�شيا�شية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
وحقوق  و�لقانونية  �لت�شريعية  �ل�شوؤون  وجلنة  و�ملالية  �لقت�شادية 
و�ملر�أة  و�لثقافية  و�لرتبوية  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وجلنة  �لن�شان 
و�ل�شباب . وي�شتعر�س مكتب �لرملان �لعربي خلل �جتماعه �لتا�شع 

للف�شل �لت�شريعي �لثاين يف 20 �إبريل مقرتحات ومو��شيع �لعمل 
�لهادفة �ىل جتويد �لعمل �لرملاين �لعربي و�لدفع مبا يخدم �لعمل 
�لعربي �مل�شرتك وكذ� يعقد �ملكتب �جتماعه �لعا�شر يوم �ل�شبت 22 

�إبريل للإعد�د جلل�شته �خلام�شة من دور �لنعقاد �لول  .  
�لقت�شادي  �لتكامل  ندوة  �لعربي  �لرملان  جل�شة  فعاليات  وتتخلل 
�لتي  للتنفيذ”  منهجية  وم��ق��ارب��ات  �لت�شريعية  “�لليات  �لعربي 
�لعامة  �لأم���ان���ة  �جل����اري مب��ق��ر  �إب���ري���ل   23 يف  �ل���رمل���ان   ينظمها 
للجامعة �لعربية . وعلى هام�س �لندوة �شيتم عقد �جتماع مع روؤ�شاء 
�لعربية  و�ملجال�س  بالرملانات  �لقت�شادية  بال�شوؤون  �ملعنية  �للجان 
لل�شتماع �ىل مقرتحاتهم لتطوير �لعمل �لعربي �مل�شرتك يف �ملجال 

�لقت�شادي .

�لهجومية خلل �لعر�س �لع�شكري �لذي جرى �أم�س 
و�لإقد�م على �إطلق �شاروخ بالي�شتي �ليوم ��شتعر��س 

للقوة يهدد �لعامل باأ�شره.

التوقيت له دللته
هدد �ل�شمال ب�شن هجوم نووي على �لوليات �ملتحدة 
�إنها طورت  �إذ� تعر�س لل�شتفز�ز. وقالت بيوجنياجن 
�لرئي�شي  �ل��ر  ي�شرب  �أن  ميكن  ���ش��اروخ��ا  و�شتطلق 
ما  �إن���ه  يعتقدون  وخ���ر�ء  م�شوؤولني  لكن  �لأم��ري��ك��ي 
�لتكنولوجيا  �متلك  قبل  �لوقت  بع�س  �أمامها  ز�ل 

�للزمة لذلك.
وق���ال���ت �ل���ق���ي���ادة �لأم��ري��ك��ي��ة يف �مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادي �إن 

•• �سول-بيوجنياجن-رويرتز:

�أم�س �لأحد  قال مايك بن�س نائب �لرئي�س �لأمريكي 
�إن �لتز�م بلده جتاه حتالفها مع كوريا �جلنوبية بلغ 

�أقوى م�شتوياته.
مع  �لقيامة  عيد  ق��د����س  يف  بن�س  ت�شريحات  وج���اءت 
بعد  �جلنوبية  كوريا  يف  �ملتمركزة  �لأمريكية  �لقو�ت 
�شاحلها  قبالة  ���ش��اروخ��ا  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أطلقت  �أن 

�ل�شرقي.
بد�أها  �آ�شيا  �لأمريكي بجولة يف  �لرئي�س  نائب  ويقوم 

بزيارة كوريا �جلنوبية.
�لهادي  �ملحيط  يف  �لأمريكية  �لقيادة  قالت  ذلك،  �ىل 
�إن �شاروخا كوريا �شماليا �نفجر فور �إطلقه تقريبا 
�م�س �لأحد وذلك قبل �شاعات من و�شول مايك بن�س 
لإجر�ء  �جلنوبية  كوريا  �إىل  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب 

حمادثات ب�شاأن برنامج �لت�شلح �لكوري �ل�شمايل.
وجاءت عملية �لإطلق �لفا�شلة من �ل�شاحل �ل�شرقي 
لكوريا �ل�شمالية رغم حتذير�ت من �ل�شني وبعد يوم 
مبنا�شبة  ب��ي��وجن��ي��اجن  يف  ع�شكري  ع��ر���س  م��ن  و�ح���د 
ذكرى ميلد موؤ�ش�س كوريا �ل�شمالية ��شتعر�شت فيه 
�لدولة �ملنعزلة ما بدت �أنها �شو�ريخ بالي�شتية بعيدة 

�ملدى جديدة.
�ل�شتعر��س  ه����ذ�  �إن  �جلنوبي����������ة  كوري�����ا  وق��ال��ت 
للق�����وة “يه����دد �لعامل باأ�شره” لكن م�شت�شار� لل�شيا�شة 
فيما  �لتوتر  بع�����س  خفف  �لأبي�س  بالبيت  �خلارجية 
�أنه  يعتقد  ل�����ش��اروخ  ك���ان  �لخ��ت��ب��ار  �إن  ق��ائ��ل  ي��ب�����دو 

متو�ش�������ط �مل���������دى ول���������������م يكن مفاجئ����ا.
“كانت  ��شمه  ذك��ر  ع��دم  طالبا  لل�شحفيني  و�أ���ش��اف 
لدينا معلومات جيدة قبل �لإطلق ومعلومات جيدة 

بعد �لإطلق.
لذ�  �آخ��ر.  فا�شل  �ختبار  بعد  يجيء  فا�شل  �ختبار  �إن��ه 
ل�شنا  ف�شلهم.  لتعزيز  بالفعل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  فلي�شت 

بحاجة لإنفاق �أي مو�رد على هذ�.
�أو خم�س ثو�ن  �أرب��ع  �أن �ل�شاروخ ف�شل بعد  �إىل  و�أ�شار 

من �إطلقه.
وبن�س يف �شول يف م�شتهل زيارة �آ�شيوية ت�شتمر ع�شرة 
�لتز�م �لوليات  �إنها علمة على  �أيام وقال م�شاعدوه 

�ملتحدة �أمام حليفتها يف وجه �لتوتر �ملت�شاعد.
 وتتجه �أي�شا جمموعة قتالية ت�شم حاملة �لطائر�ت 

�لأمريكية كارل فين�شون �إىل �ملنطقة.
على  �لأمريكية  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  �شنته  هجوم  و�أث���ار 
توماهوك  ب�شو�ريخ  �ل�شهر  هذ�  �شورية  جوية  قاعدة 
ت�����ش��اوؤلت ب�����ش��اأن خ��ط��ط �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي دونالد 
�أج��رت جتارب  �لتي  �ل�شمالية  لكوريا  بالن�شبة  تر�مب 
�شاروخية ونووية يف خرق لعقوبات من �لأمم �ملتحدة 
ود�أبت على �لتهديد بتدمر كوريا �جلنوبية و�لوليات 

�ملتحدة.
 28500 ت�شت�شيف  �ل��ت��ي  �جلنوبية  ك��وري��ا  وح���ذرت 
جندي �أمريكي من رد عقابي �إذ� �أدى �إطلق �ل�شاروخ 

�إىل ��شتفز�ز�ت �أخرى.
وقالت وز�رة �خلارجية �لكورية �جلنوبية يف بيان �إظهار 
�ل�شو�ريخ  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  �ل�شمالية  ك��وري��ا 

�ل�شاروخ �نفجر ب�شكل �شبه فوري. و�أ�شافت �أنه يجري 
حتليل نوع �ل�شاروخ. وقال مكتب رئي�س هيئة �لأركان 
بيان  يف  �جلنوبية  �لكورية  �مل�شلحة  للقو�ت  �مل�شرتكة 
كوريا �ل�شمالية حاولت �إطلق �شاروخ مل يتم حتديده 
من مكان قريب من منطقة �شينبو هذ� �ل�شباح ولكن 

من �ملعتقد �أنه ف�شل.
وبعد  بن�س  زي��ارة  مع  �لختبار  توقيت  تز�من  وي�شر 

يوم من �لعر�س �لع�شكري �إىل حتد متعمد.
بالي�شتيا  ���ش��اروخ��ا  �أط��ل��ق��ت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
تر�مب  ب��ني  قمة  قبل  �ل�شهر  ه��ذ�  �ملنطقة  نف�س  م��ن 
و�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج��ني ب��ي��ن��غ ل��ب��ح��ث برنامج 

�لأ�شلحة يف كوريا �ل�شمالية.

قروي�ن يحتجزون 
12 �شرطيا قرب هان�ي 

•• هانوي-اأ ف ب:

�شرطيا   12 ق�����روي�����ون  �ح���ت���ج���ز 
ره��ائ��ن ق���رب ه��ان��وي ع��ل��ى خلفية 
�م�س  خلف عقاري، وفق ما علم 
و�ل�شحافة  ن��ا���ش��ط��ني  م��ن  �لح���د 

�حلكومية.
ووقعت هذه �حلركة �لحتجاجية 
�ل�شيوعية  �ل�شلطات  �شد  �ل��ن��ادرة 
يف فيتنام يف �إقليم ماي دوك قرب 

�لعا�شمة.
�ل�شبت ب�شد�مات بني  وب��د�أ �لمر 
كانو�  قرى  عدة  و�شكان  �ل�شلطات 
ي��ح��ت��ج��ون ع��ل��ى م�������ش���ادرة �ر������س 
�ت�شالت  ل�شركة  لبيعها  ميلكونها 

تابعة للجي�س.
و�ظهرت �شور ن�شرت عر و�شائل 
�شخ�شا   12 �لجتماعي  �لتو��شل 
ع��ل��ى �لأق����ل ي���رت���دون زي���ا نظاميا 

حمتجزين.
فيات  و��شمه  �ملحتجني  �حد  وق��ال 
�نهم ل  �ل�شكان  دونغ �لحد يقول 
�لرهائن طاملا  �لإف��ر�ج عن  ينوون 

مل تتدخل �حلكومة �ملركزية. 
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العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معر�س �لعملق لل�شيار�ت 

رخ�شة رقم:CN 2195282  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 0.1320*0.120 �ىل 1*14

تعديل ��شم جتاري من/معر�س �لعملق لل�شيار�ت
AL AMLAQ AUTOMOBILE SHOWROOM

�ىل/معر�س �لو�شاح �ملا�شي لل�شيار�ت    
AL WAHAH ALMASE MOTORS

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
�لحتاد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1014427:للهدم و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي خمي�س علي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف غ�شان علي �شالح عبد�حلي �لفقيه

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
�لثمرية  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1084519:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شباح حممد �شباح �لرميثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم �شعيد هلل جمعه �لزعابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
�لكابنت  �ل�ش�����ادة/فطاطري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1044169  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

خوليه �لطيب حممد من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خوليه �لطيب حممد من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ناتايل �ش�شاك %100

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يور فيجن للعقار�ت ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 2293221  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/يور فيجن للعقار�ت ذ.م.م  
YOUR VISION PROPERTIES LLC

�ىل/��س كي كي �لعقارية ذ.م.م    
S K K PROPERTIES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا �ل�شاي �لبي�س 

رخ�شة رقم:CN 2219335  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 3.60*0.90 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/كافتريا �ل�شاي �لبي�س  
AL SHAI AL ABIAD CAFETERIA

�ىل/كافتريا �شاي ق�شة    
CHAI QISSA CAFETERIA

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن �شكوير لل�شت�شار�ت �لهند�شيه 

- فرع �بوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1122809  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي حممد علي �شعيد �ملزيود %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حمد�ن �شامل �لكعبي
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل �شكل قانوين/من فرع �مار�تية دبي �ىل فرع حملي
تعديل ��شم جتاري من/جولدن �شكوير لل�شت�شار�ت �لهند�شيه - فرع �بوظبي 1

GOLDEN SQUARE ENGINEERING CONSULTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/جولدن �شكوير لل�شت�شار�ت �لهند�شيه - فرع 1    
GOLDEN SQUARE ENGINEERING CONSULTANTS - BRANCH 1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قوة �ملجرة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 2198657  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شلح عبد�لقادر �شالح �ل�شيعري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شلح عبد�لقادر �شالح �ل�شيعري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبده علي �حلد�د %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 0.3*0.3 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/قوة �ملجرة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

QUWAT AL MAJARRA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
�ىل/ قوة �ملجرة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م    

QUWAT AL MAJARRA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم نر��س �ل�شعبي 

رخ�شة رقم:CN 1017903  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة من�شور ��شر تر�مال كوروكان عبد�لرحمن %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة �ميان علي م�شلم علي �لعدوى
تعديل وكيل خدمات/حذف حم�شن �حمد ح�شني �لها�شمي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�للطيف �شيلني

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1070423:لرج �لكرى رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن:

�ل�شادة/م�شنع اخلط الزرق للمواد الكيماوية ذ.م.م  
IN - 1001151 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:
خروج �ل�شريك:

نا�شر احمد �شعيد عثمان الواحدي
دخول �ل�شريك:

عمر احمد �شعيد عثمان الواحدي
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شماء �ل�شركاء:

عمر اأحمد �شعيد عثمان الواحدي %1
طارق اأحمد �شعيد عثمان الواحدي %99

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعلن ، 
و�إل فلن يقبل مكتب تنمية �ل�شناعة �أي �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعلن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

املجرة ال�شابعة لل�شيانة العامة وادارة العقارات- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
لل�شيانة  �ل�شابعة  )�ملجرة  �أعله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
�لعامة و�د�رة �لعقار�ت - ذ م م( يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملى 
لتدقيق �حل�شابات عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عله فكل من 
له مطالبة �أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عله عليه �لتقدم 
مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خلل 
�لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعلن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعلن  �ملحددة  �ملدة  خلل  يتقدم 
تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ز�د �خلر للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1478241  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمه حممد علي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبر فوؤ�د دروي�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �جلر�يحي حممد عيد �لف�شايل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد علي
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميد�ن �لثقة لد�رة �لعقار�ت 

رخ�شة رقم:CN 2078173  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ميد�ن �لثقة لد�رة �لعقار�ت
MAIDAN AL THIQA PROPERTY MANAGEMENT

�ىل/ ده�شة للو�شاطة �لعقارية
DAHSHA REAL ESTATE BROKERAGE

�ىل  �لعامري  عنو�ن/Building Owner Name من حمد حممد مرزوق  تعديل 
حممد علي حميد �ملن�شوري

Floor ىل� UNIT TYPE /تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجر �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17
�شركة/بوتيك 7 هوتيل �آند �شويت�س منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�شة 
رقم : 17561( و�لكائنة ب�� مدينة دبي للعلن ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة . و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبي للمجمعات �لبد�عية . ترغب هذه 
بو��شطة  �تخاذه  مت  و�لذي  للكافة  قر�رها  �إعلن  يف  �ملذكورة  �ل�شركة 
جمل�س �لإد�رة يف �جتماعه �لذي عقد بتاريخ ---- �بريل 2017 ب�شاأن 

�إغلق وحل �ل�شركة.
وفقاً لذلك تهيب �ل�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أي مطالبات 
يف مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذ� 

�لإعلن عن طريق �لريد �مل�شجل �أو �لت�شال ب��� :
 �ل�شيد/�ملدير �ملفو�س

��شم �ل�شركة: -------
�س.ب: 40046

�أبوظبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف رقم: 0556214447

info@aber.ae :لريد �لإلكرتوين�
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار 

واملحددة بـــ 45 يومًا

اإ�شعار ت�شفية
العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

 اإعـــالن �سطب قيد
كوربوري�شن  �شينوهيدرو  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�أبوظبي )�جلن�شية:�ل�شني( قد تقدمت بطلب �شطب قيد   - ليمتد 
فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: حمد�ن �س.ب: 104 - �شارع 
و�ملقيدة   )10076 �س.ب:  �بوظبي   - �شنرت  حمد�ن  بناية   - حمد�ن 
وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  )2455( يف  رقم  حتت 
�ل�شركات  �شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام 
2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديلتة  �لتجارية 
�ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف 
�ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب 
�حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل 
�لتايل: وز�رة �لقت�شاد  �لعنو�ن  �لن�شر على  يتجاوز �شهر من تاريخ 

�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلتينيوم ديب لدهان �ل�شيار�ت 

رخ�شة رقم:CN 2104795  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*3
تعديل ��شم جتاري من/بلتينيوم ديب لدهان �ل�شيار�ت

PLATINUM DIP AUTO PAINTING
�ىل/ بلتينيوم ديب لزينة �ل�شيار�ت    

PLATINUM DIP CARS ACCESSORY
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ك�ش�شو�ر�ت ولو�زم �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة )4741013(
تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س �ملركبات )4520002(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شو�ت خلدمات �لنرتنت 

رخ�شة رقم:CN 1171645  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان ر��شد �شامل حممد �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد نايل حممد ر��شد �لنعيمي
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 4*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�شو�ت خلدمات �لنرتنت
SUWAT INTERNET SERVICE

�ىل/ �شو�ت لعمال �ل�شباغ    
SUWAT PAINT WORJS

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية نايل حممد ر��شد �لنعيمي �ىل �لعني 
�لعني �ملنطقة �ل�شناعية بطحاء �حلائر �ل�شيده مره حممد و�آخرين
تعديل ن�شاط/ ��شافة �عمال �لطلء و�لدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لنرتنت )6190001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/روح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطيب خلياطة �مللب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1777554 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11997 بتاريخ 2017/4/17

اإعــــــــــالن
�لر�ية  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1113179  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد علي بخيت عبد�هلل �لنيادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف علي بخيت عبد�هلل �لنيادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• وا�سنطن-وكاالت:

ذكرت نيوزويك �لأمركية �أن �لوليات �ملتحدة تدر�س �شناعة 
و�أنها  �ل��ن��ووي��ة،  �لرو�شية  �ل�شو�ريخ  ملو�جهة  متطور  �شلح 
تتطلع �إىل �إ�شافة هذ� �ل�شلح �ملتقدم �إىل تر�شانتها على �أمل 

مو�جهة �لتطور�ت يف �لتقنية �لنووية �لرو�شية.
�شلح  بدر��شة �شناعة  بد�أ  �لأمركي  �أن �جلي�س  �إىل  و�أ�شارت 
�لطاقة  قذيفة  ويدعى  �حلركية  �لطاقة  على  يعتمد  متطور 
�حلركية وذلك يف ظل �خل�شية من �لتهديد �ملحتمل �لذي قد 
تفر�شه �لتقنية �لنووية �لرو�شية على �لهيمنة �لأمركية يف 

هذ� �ملجال.

�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف  م��دي��ر  �إىل  �ل��رو���ش��ي��ة. ون�شبت  �ل��دب��اب��ات 
�أن هذ�  �إىل  �إ���ش��ارت��ه  �ل��ر�ئ��د ول��ي��ام هيك�س  �جلي�س �لأم��رك��ي 
خمتر  ت�شميم  م��ن  �حلركية  �لطاقة  على  �ملعتمد  �ل�شلح 

لورن�س ليفرمور �لوطني يف كاليفورنيا.
�لطاقة  -�أث���ن���اء م��وؤمت��ر  �ل��ق��ذي��ف��ة �جل��دي��دة  وو���ش��ف هيك�س 
�ملبا�شرة �لذي عقدته �شركة بوز �ألني هاميلتون- باأنها مدمرة 

ب�شكل كارثي �شد �لدبابات.
�إنه  قوله  �لأمركي  �جلي�س  با�شم  ملتحدث  نيوزويك  ون�شبت 
قاعدة  يف   2013 ع��ام  �لأوىل  للمرة  �ل�شلح  ه��ذ�  �ختبار  مت 
هوملان �جلوية يف نيو مك�شيكو، و�إنه ل يز�ل باملر�حل �لأولوية 
بتبني  لللتز�م  �لأم��رك��ي  �جلي�س  ��شتعد�د  م��دى  حيث  من 

�لر�أ�س  �أو  �مل��ت��ط��ور  �ل�����ش��لح  ه��ذ�  �شرعة  �أن  �ملجلة  و�أ���ش��اف��ت 
تفوق  �لتنغ�شنت-  م��ادة  على  بنائه  يف  يعتمد  -�ل��ذي  �حلربي 
من  �لعديد  �إىل  ينفجر  و�أن���ه  م���ر�ت،  ب��ث��لث  �ل�شوت  �شرعة 
�لدروع  �أن��و�ع  غالبية  �خ��رت�ق  على  �لقادرة  �مل�شتعلة  �ل�شظايا 

�لتقليدية �مل�شفحة.
�ل��ر�أ���س �حلربي  ه��ذ�  تركيب  �إىل  �لأم��رك��ي  ويتطلع �جلي�س 
على  و�ل��ق��ادرة  لديه  �لقائمة  �لإط���لق  من�شات  على  �ملتطور 

توفر �ل�شحنة �لكافية لإطلقه يف مثل هذه �ل�شرعات.
و�أ���ش��اف��ت ن��ي��وزوي��ك �أن �أح���د �أ���ش��ب��اب ق��ي��ام �ل��ولي��ات �ملتحدة 
�جلي�س يف  لرغبة  يعود  �ملتطور  �ل�شلح  هذ�  �شناعة  بدر��شة 
تطلقها  �ل��ت��ي  �مل�شغرة  �ل��ن��ووي��ة  �حلربية  �ل��روؤو���س  مو�جهة 

�ل�شرعات  �ملقذوفات على  �مل�شروع �حليوي. وتعتمد هذه  هذ� 
�لعالية يف �إحد�ث �لخرت�ق �أكرث من �عتمادها على �ملتفجر�ت 
�لتي حتملها. وقالت نيوزويك �إن �لتوتر�ت �لدولية �ملت�شاعدة 
ب��ني و����ش��ن��ط��ن وم��و���ش��ك��و ق��د ت��ك��ون مب��ث��اب��ة �ل���د�ف���ع للجي�س 

�لأمركي لتطوير هذه �ل�شلح �ملتقدم.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن �ل��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رم��ب �أم���ر ب��اإط��لق 59 
بريف  �ل�شعر�ت  ت��وم��اه��وك على مطار  ط��ر�ز  م��ن  ���ش��اروخ��ا 
حم�س �ل�شمايل �لو�قعة حتت �شيطرة رئي�س �لنظام �ل�شوري 
�تهامه  �أع��ق��اب  وذل���ك يف  رو���ش��ي��ا،  �ل���ذي تدعمه  �لأ���ش��د  ب�شار 
با�شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية �شد �ملدنيني قرب مدينة �إدلب 

�لو�قعة حتت �شيطرة �ملعار�شة.

•• الفجر – خرية ال�سيباين
اأكــرث، يــزداد الفارق      كلما اقرتب املوعد 
من  الأوىل  اجلولة  عن  فقط  اأيــام  تقل�شا. 
وحجم  الفرن�شية،  الرئا�شية  النتخابات 
بات  والتناف�س  يعظم  ال�شتفهام  نقطة 
الأكرث  الأربعة  املر�شحني  بني  اأ�شّده  على 

ح�شورا.
اإيالب  معهد  اأجـــراه  الــذي  ال�شتطالع  يف   
ل�شحيفة ليزيكو وراديو كال�شيك، املر�شحون 
الأربعة الأوائل يف كوكبة واحدة ، الفارق 

بينهم خم�س نقاط:

 يحتفظ �إميانويل ماكرون بال�شد�رة، 
بن�شبة 23 فا�شل 5 باملائة من نو�يا 
�لت�شويت )+0.5 مقارنة با�شتطلع 
�إيلب بني 9 و 10 �أبريل( ، ومارين 
لوبان 22 فا�شل 5 باملائة -1، ولكن 
يليهما ب�شكل ل�شيق فر�ن�شو� فيون، 
باملائة،   20 ب�  نقطة  ي�شتعيد   �ل��ذي 
وخا�شة جان لوك ميلين�شون، �لذي 
 5 فا�شل   18 ب���  ديناميكيته  تتاأكد 
بزيادة  �لت�شويت،  ن��و�ي��ا  م��ن  باملائة 

1.5 نقطة.

املرتددون �شريجحون الكفة
�أي���ام قبل �جل��ول��ة �لأوىل،  تتمثل     
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ف����ر�دة 
�لأو�ئ�����ل  �لأرب����ع����ة  �مل��ر���ش��ح��ني  �ن  يف 
5 نقاط  ، م��ع ف��ارق  ��ع �شيرّق  يف م��ربرّ
ب��ني �أول��ه��م، �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون 23 
باملائة، و�لر�بع، جان لوك   5 فا�شل 
باملائة:   5 ف��ا���ش��ل   18 ميلين�شون 
وه��ذ� يعادل هام�س �خلطاأ، وه��و ما 
�أب��ري��ل، ميكن   23 �أن��ه بحلول  يعني 
وحتتفظ  ت��ت��ح��رك.  �أن  ل��ل��خ��ط��وط 
 5 فا�شل   22 �لثاين،  باملركز  لوبان 
�ملركز  يف  ف��ي��ون،  وف��ر�ن�����ش��و�   ، باملائة 

�لثالث، 20 باملائة.
�مل�شاركة  ن�شبة  تتطابق  �ملقابل،     يف 
ع���ام  �أو   2012 ع������ام  ن�������ش���ب���ة  م�����ع 
ممن  ب��امل��ائ��ة   63 فن�شبة   ،2007
ي�شرحون  �ل����ش���ت���ط���لع،  ���ش��م��ل��ه��م 
�إىل  �شيذهبون  باأنهم  متاأكدون  �أنهم 
�شبه  باملائة   14 و  �لق��رت�ع،  مكاتب 

موؤكد. 
�أي �أنرّ ن�شبة �مل�شاركة ميكن �أن ت�شل 

�إىل ما يقارب 80 باملائة. 
وب���امل���ث���ل، ف�����اإن م�����ش��ت��وى �مل���رتددي���ن 
ميكن ب�شفة عامة مقارنته بالن�شبة 
 ،2012 و   2007 ع��ام��ي  لة  �مل�شجرّ
ك��������ان، مدير  م��������اري  �إي��������ف  ي����ق����ول 
�لدر��شات �ل�شيا�شية باإيلب، ي�شاف 
�إىل ذلك �ليوم، معدل 30 باملائة من 
تغير  باإمكانية  �شرحو�  �لناخبني 
�خ��ت��ي��اره��م م����رة �أخ������رى. م���ا ه���و يف 
يقول، هو هيكلة  كما  �ملقابل جديد، 
هوؤلء �ملرتددين، عدد كبر جد� من 
هامون  بينو�  عند  وخا�شة  �لي�شار، 
�لتي  �ملنحنيات  وم��ع  ب��امل��ائ��ة(.   44(
�لأو�ئل،  �لأربعة  تتقارب للمر�شحني 
�شيكون  �مل����رتددي����ن  ت�����ش��وي��ت  ف�����انرّ 
و�شولهم،  لرتتيب  بالن�شبة  حا�شما 
للجولة   - �أم ل   - �ل��ت��اأه��ل  وب��ال��ت��ايل 

�لثانية.

ماكرون دائما الأرجح ،
 وقاعدة انتخابية ترت�ّشخ

نو�يا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   5 ف��ا���ش��ل   23 ب���� 
�لت�شويت، بزيادة 0.5 نقطة، يبقى 
�ملر�شح �لأوفر  “�إىل �لأمام”  مر�شح 
حظا يف �لنتخابات �لرئا�شية، ويبدو 
�أن��ه �أوق��ف �لن��ح��د�ر �ل��ذي ب��د�أه قبل 
�أعلى  ب��ل��غ  �أن  ب��ع��د  �أ���ش��اب��ي��ع  ث���لث���ة 
م�شتوى يوم 21 مار�س ب� 26 باملائة 
خ�شو�شا،  �ل��ت�����ش��وي��ت.  ن���و�ي���ا  م���ن 
�ل�����ذي مل  م����اك����رون،  �إمي���ان���وي���ل  �أنرّ 
�أ�شابيع،  �أربعة  �إىل  ثلثة  قبل  يكن  
من  باملائة   45 بن�شبة  �شوى  يتمتع 
�ختيارهم،  من  �ملتاأكدين  �لناخبني 
خ  تر�شُّ �ل����وق����ت  ذل�����ك  م���ن���ذ  ي�����ش��ه��د 
 68 �ليوم  وهم  �لنتخابية،  قاعدته 
�ختيارنا مما  يقولون ح�شمنا  باملائة 
�ملر�شحني  ل  م��ع��درّ م��ن  قريبا  يجعله 

70 باملائة.

�لأكر �شنا. وت�شكل هذه نقطة �شعف 
لأنه �إذ� كان �ل�شباب يتجندون جيد� 
للرئا�شية، فاإنهم ي�شوتون د�ئما �أقل 
م��ن ك��ب��ار �ل�����ش��ن. ك��م��ا مت��ك��ن �أي�شا 
�لفئات  ب��ني  �لتقدم  م��ن  ميلين�شون 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة، ح��ي��ث ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى 23 
�لثاين  �لت�شويت،  ن��و�ي��ا  م��ن  باملائة 

ور�ء مارين لوبان 32 باملائة.
خطر �ختناق �ملر�شحني “�ل�شغار«

ب� 9 باملائة فقط من نو�يا �لت�شويت، 
هامون  بينو�  فقد  بنقطة،  مرت�جعا 
كل �أمل يف �لتاأهل. “فقد مت تهمي�س 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  برت�شح  تر�شحه 
ي�شر  م���ي���ل���ي���ن�������ش���ون،  ل������وك  وج�������ان 
�مت�شا  �ل���ل���ذي���ن  ك�����ان،  م�����اري  �إي�����ف 
يتفوق   ، م��رة  ف��لأول  �حتياطيه”.” 
جان لوك ميلين�شون يف جمع  نو�يا 
فر�ن�شو�  ناخبي  م��ن  ت��اأت��ي  ت�شويت 
لرئا�شية  �لأوىل  �جلولة  يف  هولند 
�حلزب  م��ر���ش��ح  ي��ف��وق  مب���ا   2012
باملائة   29 ب����  ن��ف�����ش��ه،  �ل����ش���رت�ك���ي 
بالن�شبة  �أم����ا  ب���امل���ائ���ة.   20 م��ق��اب��ل 
لإميانويل ماكرون، فقد جمع منهم، 

37 باملائة.
لنيكول   بالن�شبة  �أي�����ش��ا  �خ��ت��ن��اق     
3 باملائة م��ن نو�يا  ب���  �أن��ي��ان،  دوب���ون 
�لت�شويت، مرت�جعا نقطة، بالتاأكيد 
هذ�  يعاين  ف��ي��ون،  فر�ن�شو�  ل�شالح 
�مل��ر���ش��ح م��ع �ق����رت�ب �لق������رت�ع، من 
�ل��ت�����ش��وي��ت �مل���ف���ي���د مل���ر����ش���ح �حل����زب 

�جلمهوري.
لفيليبب  بالن�شبة  نف�شه  �ل�����ش��يء     
بوتو. مر�شح �حلزب �جلديد �ملعادي 
بعد  جنمه  �شعد  �لذي  للر�أ�شمالية، 
مناظرة  قدمه خلل  �لذي  �لعر�س 
�أبريل،  م���ن  �ل���ر�ب���ع  يف  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ولكنه يرى حمر�ره يف نزول ب� 0.5 

لي�شتقر يف 2 باملائة.

�شتة �شيناريوهات لفائز واحد
   مع �لت�شويق �لذي يحف باجلولة 
�لأوىل، يطرح ��شتطلع ليزيكو �شتة 
�لثانية:  ل��ل��ج��ول��ة  خمتلفة  �أ���ش��ك��ال 
ماكرون  �مي���ان���وي���ل  ي���ك���ون  ع��ن��دم��ا 
�شيفوز  �لثانية،  �جلولة  يف  م��وج��ود� 
ك��ان خ�شمه: يف مو�جهة مارين  �أي��ا 
 35 م���ق���اب���ل  ب����امل����ائ����ة   65 ل�����وب�����ان 
فيون،  فر�ن�شو�  مو�جهة  يف  باملائة، 
�أك���رث،  وب�����ش��ع��وب��ة  �ل��ن��ت��ي��ج��ة،  بنف�س 
لوك  ج��ان  مو�جهة  يف  �أي�شا  �شيفوز 
 46 مقابل  ب��امل��ائ��ة   54 ميلين�شون 

باملائة. 
ذل����ك، �شتو�جه  �ل��ع��ك�����س م���ن    ع��ل��ى 
�أو  �ل��زج��اج��ي  �ل�شقف  ل��وب��ان  م��اري��ن 
�جلبهة �جلمهورية، هنا �أي�شا بغ�س 
مو�جهة  يف  �مل��ن��اف�����س.  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر 
�إذن، ويف مو�جهة  �إميانويل ماكرون 
باملائة   58 �أي�����ش��ا  ف��ي��ون  ف��ر�ن�����ش��و� 
م��ق��اب��ل 42 ب��امل��ائ��ة، ول��ك��ن �أي�����ش��ا يف 
 63 ميلين�شون،  لوك  جان  مو�جهة 

باملائة مقابل 37 باملائة.
فيون   فر�ن�شو�  متكن  �إذ�  �ملقابل،  يف 
م��ن �ل��ت��اأه��ل ل��ل��دور �ل��ث��اين، فر�شته 
�لوحيدة يف �أن ُينتخب، هي مو�جهته 
ل��رئ��ي�����ش��ة �جل��ب��ه��ة �ل���وط���ن���ي���ة. لأن���ه 
فر�ن�شو�  م���اك���رون  �إمي��ان��وي��ل  �أم����ام 
فيون،  كما هو �حل��ال مع جان لوك 
يعر  لن  �ليمني  مر�شح  ميلين�شون، 
باملائة   35 �ل���ت���و�يل  )ع��ل��ى  �ل��ع��ق��ب��ة 
باملائة  و41  ب���امل���ائ���ة،   65 م��ق��اب��ل 

مقابل 59 باملائة(.
عن ليزيكو الفرن�شية

    �أخ����ب����ار ج���ي���دة ل��ل��م��ر���ش��ح، �ل���ذي 
وعلى  ي�����ش��اره  على  لهجوم  يتعر�س 
ميينه، يقول �إيف ماري كان. ويعتر 
هذ� �لأخر �أي�شا، �إنرّ من عو�مل قوة 
مر�شح �إىل �لأمام، تناغم نتائجه �إىل 
حد ما ح�شب �لفئات �لعمرية و�لفئات 
�لجتماعية و�ملهنية، بالتاأكيد بح�شة 
�أعلى للفئات �ملحظوظة 28 باملائة ، 
�لفئات  يف  م�����ش��رف  مب�شتوى  ول��ك��ن 

�ل�شعبية، ب� 19 باملائة.

لوبان تتدحرج
حتتفظ  �لوطنية  �جلبهة  رئي�شة     
�أي���������ش����ا، م����ع �إمي����ان����وي����ل م����اك����رون، 
 22 ب����  �لأوىل،  ل��ل��ج��ول��ة  ب��اأ���ش��ب��ق��ي��ة 

وقد �نقلب �لو�شع متاما مبا ي�شمح، 
ميلين�شون  ل���وك  �أي�����ش��ا، جل���ان  ه��ن��ا 

بالتاأهل للدور �لثاين.
فرن�شا  مر�شح  ديناميكية  وتعك�س    
�مل����ت����م����ردة ل���ي�������س ف���ق���ط جن����اح����ه يف 
����ش��ت��ع��ادة ث��لث��ة �أرب�����اع ن��اخ��ب��ي��ه عام 
2012، و�منا خا�شة �أنه يجمع 29 
باملائة من نو�يا �لت�شويت �لتي عر 
�شابقا  هولند  فر�ن�شو�  ناخبو  عنها 
�لنتخابات  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف 
�لرئا�شية لعام 2012: حت�شل �أكرث 

من بينو� هامون 20 باملائة. 
�أف�شل  ميلين�شون  لوك  جان  و�شجل 
لكنه   ، �ل�شبابيرّة  �لفئات  يف  نتائجه 
�لناخبني  ب��ني  ج��د�  �شعيفا  ي��ز�ل  ل 

ح��ت��ى و�ن م���از�ل���ت ل���وب���ان م���ن بني 
�جلولة  وج��وده��ا يف  ف��ان  �ملرجحني، 

�لثانية مع ذلك لي�س موؤكد�.

فيون ي�شعد خطوة خطوة
بال�شعود  يحلم  �ل��ي��م��ني،  مر�شح      
بالن�شبة  �حل������ال  ك�����ان  ك���م���ا  ث���ان���ي���ة 
لنتخابات �ليمني �لتمهيدية. حاليا 
ل يز�ل يحتل �ملركز �لثالث - وبالتايل 
�أب��ري��ل- وم��ع ذلك،   23 �ن�شحابه يف 
يو��شل فر�ن�شو� فيون، تقدمه �لذي 
بد�أه قبل ثلثة �أ�شابيع. ب� 20 باملائة 
ب��زي��ادة  نقطة  ن��و�ي��ا �لت�شويت،  م��ن 
 10 و   9 ب��ني  �إي���لب  ��شتطلع  منذ 
�ل�شابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  وبلغ  �أب��ري��ل، 

فا�شل 5 باملائة من نو�يا �لت�شويت. 
عن  نقطة   0.5 بانخفا�س  ول��ك��ن، 
��شتطلع �إيلب بني 9 و 10 �أبريل 
تو��شل  لوبان  �ن مارين  �أي  �ملا�شي، 
م��ن��ذ منت�شف  وخ�����ش��رت  ت��ر�ج��ع��ه��ا، 
�لنقاط.  م��ن   5 ف��ا���ش��ل   5 ف��ر�ي��ر، 
مارين  ح��ول  ديناميكية  هناك  لي�س 
�إي���ف م���اري ك���ان، لقد  ل��وب��ان، يحلرّل 
وتفقد  ق��اع��دت��ه��ا  ت��و���ش��ي��ع  يف  ف�شلت 

د�عميها.
�مل�شبوقة،  �لرئا�شية غر      يف ه��ذه 
�ل��ت��ي �أُع��ل��ن ع��ن ت��اأه��ل��ه��ا م��ن��ذ �أ�شهر 
تكون  رمب��ا  �لثانية،  للجولة  طويلة 
مفاجاأة �جلولة �لأوىل على ح�شابها، 
ي��ح��ذر خ��ب��ر ����ش��ت��ط��لع��ات �ل����ر�أي: 

ولكن �ل�����ش��وؤ�ل ه��و �إذ� م��ا ك��ان ميلك 
منحناه  ليتقاطع  �لكايف  �لحتياطي 
م���ع ل���وب���ان و�إمي����ان����وي����ل م����اك����رون ، 

يلحظ �إيف ماري كان.

ديناميكية ميلين�شون
ل مر�شح فرن�شا �ملتمردة �أكر     �شجرّ
زيادة، ب� 1 فا�شل 5 باملائة ليبلغ 18 
فا�شل 5 باملائة من نو�يا �لت�شويت. 
�إيلب.  عند  له  م�شتوى  �أعلى  وه��ذ� 
يقول  يناير،  نهاية  منذ  هائل  تطور 
�إي��ف م��اري ك��ان. حينها ك��ان ن�شيب 
باملائة   10 م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون  ل���وك  ج���ان 
من نو�يا �لت�شويت، ومر�شح �حلزب 
�ل�شرت�كي بينو� هامون، 17 باملائة. 

له  م�شتوى  �أعلى  �شاركوزي  لنيكول 
�أن  ومي��ك��ن  �ل�شهر،  ون�شف  �شهر  يف 
�لتاأهل  يف  �لن�شب،  تقارب  مع  ياأمل، 

للجولة �لثانية.
�مل�����ش��ت��وى، ياأتي     �ل��د�ف��ع ور�ء ه��ذ� 
يلقاه من  �ل���ذي  �لهائل  �ل��دع��م  م��ن 
كبار �ل�شنرّ 39 باملائة من  65 عاما 

و�أكرث و37 باملائة من �ملتقاعدين. 
ذل�������ك، نقطة  �ل���ع���ك�������س م����ن  وع����ل����ى 
�لعمرية  �لفئات  هي  �لكبرة  �شعفه 
��اب��ة، �ل��ف��ئ��ات �لتي  �ل��ن�����ش��ي��ط��ة و�ل�����شرّ
�ملرتبة  فيون  فر�ن�شو�  عندها  يحتل 

�لر�بعة. 
ف���ر�ن�������ش���و� فيون  ت��ن��ف�����س  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
�أك�شجني،  ج��رع��ة  ووج���د  �ل�����ش��ع��د�ء، 

هوؤلء يف �ملربع �لذهبي فرن�شو� فيون  فر�شة يتيمة

ت�شويت املرتددين �شيكون حا�شما بالن�شبة 
للرتتيب والتاأهــــل اأم ل للجولـــة الثانيـــة

 تناف�س �شر�س بني املر�شحني الأربعة ول 
يتجـاوز الفارق بينهـم �شـوى خم�س نقاط

مر�شح �حلزب �ل�شرت�كي خرج من �ل�شباق ميلين�شون قد يقلب �لطاولة على �جلميعماكرون يقود �ل�شباق

ملن �شيفر�س �شجاد �لليزيه

مارين لوبان �شتهزم يف كل �حلالت

يتلقى في�ن دعم كبار ال�شّن ونقطة �شعفه الكبرية هي الفئات العمرية الن�شيطة وال�ّشابة
اأف�شل نتائج ميلين�ش�ن بني الفئات ال�شبابّية ونقطة �شعفه بني الناخبني الأكرب �شنا

ماكرون مازال يحمل �شارة القيادة:

كر�شي الليزيه: رباعي يف �شباق يرف�ض التكهن..!
يف اجلولة الثانية ماكرون دائما منت�شر ومارين لوبان مهزومة دائما

ف��ر���ش��ة ف��ي���ن 
ال����ح���ي���دة يف 
هي  ُينتخب  اأن 
م�اجهته لرئي�شة 
ال�طنية اجلبهة 
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�ملغربي  �ل��رب��اط��ي  و�ل��ف��ت��ح  �لتون�شي  �لف��ري��ق��ي  �ل��ن��ادي  ف���رق  حل��ق��ت 
�لريا�شي  بالنادي  �جل��ز�ئ��ري  �جلز�ئز  ومولودية  �مل�شري  و�شموحة 
�لحتاد  ك��اأ���س  مل�شابقة  �مل��ج��م��وع��ات  دور  �ىل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل�شفاق�شي 
ودع  فيما  �ل��ث��اين،  �ل���دور  �ي��اب  مباريات  �ل��ق��دم عقب  لكرة  �لفريقي 

فريقا �مل�شري �لبور�شعيدي و�حتاد طنجة �ملغربي �مل�شابقة.
وتاأهل �لنادي �لفريقي بعدما جدد فوزه على �شيفه بور لوي�س من 
موري�شيو�س باربعة �هد�ف ل�شابر خليفة و�لزميبابوي ماتيو رو�شيكي 
وعلي �لعابدي وغازي �لعيادي مقابل هدفني لإفر�م غويكان و�شارل 

بوتار. وكان �لنادي �لفريقي فاز 2-1 ذهابا.

2010 تاأهله بتعادله مع م�شيفه  و�شمن �لفتح �لرباطي بطل عام 
2010 بهدف للغامبي يو�شوفا جنيي  مو�طنه �ملغرب �لفا�شي بطل 

مقابل هدف ملح�شن �لربجة .
وكان �لفتح �لرباطي فاز 2-1 ذهابا يف �لرباط.

وتاأهل �شموحة �ل�شكندري بفوزه �لثمني على �شيفه بيدفي�شت فيت�س 
�جلنوب �فريقي بهدف وحيد �شجله �حمد ح�شن مكي يف �لدقيقة 35 

من ركلة جز�ء.
وكان �لفريقان تعادل �شلبا يف جوهان�شبورغ.

وحجز مولودية �جلز�ئر بطاقته �ىل دور �ملجموعات بفوزه �لكبر على 

ت�شجيلها  على  تناوب  نظيفة  برباعية  �لتنز�ين  �فريكانز  يانغ  �شيفه 
�شيد �حمد عو�ج ووليد در�رجة وزهر زرد�ب.
وكان �لفريق �جلز�ئري خ�شر �شفر-1 ذهابا.

وكان �ل�شفاق�شي �ول �ملتاأهلني بعدما جدد فوزه على �شيفه كاديوغو 
�لبوركينابي 2-�شفر �جلمعة يف �شفاق�س.
وفاز �ل�شفاق�شي 2-1 ذهابا يف و�غادوغو.

و2007   1998 �ع���و�م  �مل�شابقة  بلقب  ت��وج  �ل�شفاق�شي  �ن  ي��ذك��ر 
و2008 و2013 وحل و�شيفا عام 2010.

كامبال  �شيفه  �م��ام  بخ�شارته  �مل�شابقة  �لبور�شعيدي  �مل�شري  وودع 

�شيتي �لوغندي 3-4 بركلت �لرتجيح.
جمعة،  �حمد  بهدف  �مل�شري  بفوز  للمبار�ة  �ل�شلي  �لوقت  و�نتهى 
�لوغندي  �لفريق  ح�شمها  �لتي  �ل��ذه��اب  م��ب��ار�ة  نتيجة  نف�س  وه��ي 
�شيتي  كامبال  ح�شمها  �لتي  �لرتجيح  رك��لت  �ىل  �لفريقان  فاحتكم 
يف �شاحله. وخ��رج �ي�شا �حت��اد طنجة �ملغربي رغم ف��وزه على �شيفه 
هورويا كوناكري �لغيني بثلثة �هد�ف للعاجي غاي هرفيه لوفاين 
�ن��ك��وب��و م��ق��اب��ل هدفني  ����ش��م��اع��ي��ل  و����ش��م��اع��ي��ل بلمعلم و�ل��ك��ون��غ��ويل 

للبوركينابي با�شرو ودر�غو و�بر�هيم �شوري �شانخون.
وكان �حتاد طنجة خ�شر بثنائية نظيفة ذهابا.

و�ل�شركة  �لرئي�شي  �مل��ط��ور  �أب��وظ��ب��ي،  م��و�ن��ئ  �أعلنت 
�مل�شغلة للمو�نئ �لتجارية و�ملجتمعية ومدينة خليفة 
بطولة  �ن��ط��لق  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،  �إم����ارة  يف  �ل�شناعية 
وق��د جذبت  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني.  لل�شركاء  �ل��ق��دم  ك��رة 
�ل�شركاء  ف��رق  �لثانية  للمرة  تعقد  و�ل��ت��ي  �لبطولة 

�ل�شرت�تيجيني �ملتحم�شني للمناف�شة.  
وي�شارك يف �لبطولة �لتي متتد لأ�شبوعني من �لفرتة 
مو�نئ  ملعب  على   2017 مايو   2 �إىل  �أبريل   10
م��ن، مر�فئ  ك��ل  ز�ي��د  �ل��ق��دم يف ميناء  لكرة  �أبوظبي 
�أب��وظ��ب��ي، و�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة لأم����ن �مل��ن��اف��ذ و�حل����دود 
و�مل��ن��اط��ق �حل�����رة، ج��ه��از ح��م��اي��ة �مل��ن�����ش��اآت �حليوية 
للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  �بوظبي،  م��و�ن��ئ  و�ل�شو�حل، 
�أبوظبي  �ل��ري��ا���ش��ي، ج��ه��از  �أب��وظ��ب��ي  �مل���دين، جمل�س 
للرقابة �لغذ�ئية، مطار�ت �بوظبي، جمارك �أبوظبي 

و �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية )�أدنوك(.
حممد  �لكابنت  �أك��د  �لبطولة،  �نطلق  على  وتعليقاً 
�أبوظبي،  ملو�نئ  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شام�شي،  جمعة 
�شركائها  ب���اإ����ش���ر�ك  �أب���وظ���ب���ي  م���و�ن���ئ  �ل����ت����ز�م  ع��ل��ى 
تلعب  حيث  �لأن�����ش��ط��ة،  خمتلف  يف  �ل�شرت�تيجيني 

�لريا�شة دور�ً حيوياً يف تعزيز تلك �لعلقات.
جناحا  �ملا�شي  �لعام  بطولة  حققت  ق��ائ��ًل:  و�أ���ش��اف 
طو�ل  �شركائنا  وح�����ش��ور  مب�شاركة  و�شعدنا  ك��ب��ر�، 
ومهار�ت  تعاون  �شركاوؤنا  �أب��دى  وقد  �لبطولة،  فرتة 
جديرة بالثناء، مما دفعنا �إىل عقد �لبطولة جمدد�ً 
م�شتقبًل،  �لبطولت  من  �ملزيد  و�شرى  �لعام،  ه��ذ� 
بال�شعادة  �ل�شعور  �جلماعية  �لأن�����ش��ط��ة  ت��ع��زز  حيث 
�شركائنا  جميع  م��ع  بها  نعتز  �لتي  �ل��رو�ب��ط  وت��ق��وي 
وت�شجيع  للح�شور  �جلميع  وندعو  �ل�شرت�تيجيني 

فرقهم.
وقد ق�شمت �لفرق �إىل ثلث جمموعات تتناف�س فيما 
�لوىل كل من، مر�فئ  �ملجموعة  بينها، حيث �شمت 
�أب��وظ��ب��ي، و�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة لأم����ن �مل��ن��اف��ذ و�حل����دود 
و�مل��ن��اط��ق �حل����رة، وج��ه��از ح��م��اي��ة �مل��ن�����ش��اآت �حليوية 
�ملجموعة  وت�شم  ب،  �أب��وظ��ب��ي  وم��و�ن��ئ  و�ل�����ش��و�ح��ل، 
�لثانية �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين، وجمل�س �أبوظبي 
�لريا�شي،  و�أدنوك �أ، وجهاز �لرقابة �لغذ�ئية، وت�شمل 
�ملجموعة �لثالثة جمارك �أبوظبي، ومو�نئ �أبوظبي �أ، 

ومطار�ت �أبوظبي و�أدنوك ب.  

�أبطال  لقب بطولة  �جل��زي��رة  ن���ادي  ف��ري��ق  �أ���ش��اف 
�لتي نظمها �حتاد   2017-2016 �جلودو ملو�شم 
�أم�س  و�لبوك�شينج  و�جل���ودو  للم�شارعة  �لإم���ار�ت 
ثوب  يف  تاأهيلها  مت  �لتي  �لرئي�شية  ب�شالته  �لأول 
حممد  برعاية  ظبي  �أب��و  يف  �مل�شرف  مبنطقة  �أنيق 
بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �لحتاد خلزينته بجانب 
للمو�شم  للفرق،  �آيبيك للجودو  لقب بطولة دوري 
�لذهبي  تتويجه  وق��د ج��اء  �ل��ت��و�يل،  �خلام�س على 
�شهدت  و�لتي  فريقا   16 �شمت  �لتي  �لبطولة  يف 
من  ميد�لية  م�شتويات فنية متقدمة  بر�شيد 19 
بينها 12 ميد�لية ذهبية وف�شيتني و5 برونزيات 

.
 26 �لفجرة بر�شيد  �لثاين حل فريق  �ملركز  ويف 
ميد�لية من بينها 6 ميد�ليات ذهبية و8 ف�شيات 
�ل�شارقة  ، فيما جاء فريق  برونزية  و12 ميد�لية 

يف �ملركز �لثالث بر�شيد 16 ميد�لية من بينها 5 
ميد�ليات ذهبية و5 ف�شية و6 ميد�ليات برونزية 
و�حتل �ملركز �لر�بع يف �لرتتيب �لعام للفرق �حتاد 
ميد�ليات  �أرب��ع��ة  منها  ميد�لية  بر�شيد19  كلباء 
�ملركز  وج��اء يف   .. برونزية  و5  ف�شيات  و8  ذهبية 
�خلام�س فريق نادي �لظفرة بر�شيد 10 ميد�ليات 
�أما   ، ب��رون��زي��ات  و5  وف�شيتني  ذه��ب��ي��ات   3 م��ن��ه��ا 
بر�شيد  �ل�شاد�س  �ملركز  �حتل  فقد  �ل��وح��دة  فريق 
و�أربعة  وف�شيتني  ذهبيات   3 منها  ميد�ليات   9
ب��رون��زي��ات ، و�ح��ت��ل �مل��رك��ز �ل�����ش��اب��ع ف��ري��ق �خلليج 
بر�شيد 19 ميد�لية منها ذهبية و�حدة و5 ف�شيات 
و13 ميد�لية برونزية ، فيما جاء فريق دبي جودو 
كاي ثامنا بر�شيد 3 ميد�ليات منها و�حدة ذهبية 
جودو  دب��ي  فريق  �لتا�شع  �ملركز  ويف   ، وبرونزيتني 
تيم بر�شيد  4 ميد�ليات ف�شية وبرونزية و�لعا�شر 

وبرونزية  ف�شية  بر�شيد  �خلا�شة  �مل��ه��ار�ت  فريق 
ومل حتقق بقية �لفرق �مل�شاركة ميد�ليات.

�أما على م�شتوى �لفئات �لعمرية �ملختلفة فقد توج 
لعب �جلزيرة يو�شف �شيف بذهبية وزن حتت 46 
وف��از بذهبية وزن   ،  -2006  2005 ملو�ليد  كغم 
،ونال  ط��ارق  ه�شام  �لظفرة  لع��ب  كجم   50 حت��ت 
�لعمرية  �لفئة  لنف�س  كغم   55 حت��ت  وزن  ذهبية 
لعب �جلزيرة �أحمد �أبو زيد ،و��شتحق ذهبية وزن 
وذهبية  جمعة)�ل�شارقة(  من�شور  كجم   60 حتت 
فوق 60 كغم ر��شد �لهيمني )�جلزيرة(.. �أما فئة 
�مليد�لية  ��شتحق  فقد   2002-2000 م��و�ل��ي��د 
�لذهبية لوزن حتت 73 كغم لعب فريق �لفجرة 
81 كغم  عبد�هلل نعمتوف وف��از بذهبية وزن حتت 
وزن  بذهبية  وف���از   ، �ل�شيد  معتز  �ل��ظ��ف��رة  لع���ب 
)�ل�شارقة( ووزن فوق  90 كغم حارب جمعة  حتت 

�لدرمكي  ح�شن  علي  �ل�شاعد  �للعب  كغم   90
�جلزيرة.

1999 فقد  81 كجم ملو�ليد حتت  �أما وزن حتت 
نال �ملركز �لأول �لذهبي لعب �جلزيرة خر خليفة 
100 كغم لعب �خلليج  ، وفاز بذهبية وزن حتت 
بخورفكان حممد جمال، �أما ذهبية فوق 100 كغم 
كلباء(  عمر)�حتاد  حممد  �للعب  ��شتحقها  فقد 
..�أما فئة حتت 66 كغم للرجال فقد مال �مليد�لية 
،وفاز بذهبية  �ل�شارقة حممد عمر  �لذهبية لعب 
وزن حتت 81 كغم لنف�س �لفئة لعب �جلزيرة توم 
رييد ،وحتت 100 كغم لعب فريق دبي جودو كاي 

�ليف �خلاندريان.
ويف خ��ت��ام �ل��ب��ط��ول��ة ن��ا���ش��ر خ��ل��ي��ف��ة �ل���ب���دور نائب 
رئ��ي�����س �لحت�����اد وحم��م��د ج��ا���ش��م م�����ش��رف �جل���ودو 
ب���الحت���اد، �أم����ني �ل�����ش��ر �مل�����ش��اع��د ل���لحت���اد، رئي�س 

عدد  وبح�شور  �خل��ت��ام��ي،  للحفل  �ملنظمة  �للجنة 
�مل�����ش��ارك��ة و�أولياء  �أع�����ش��اء �لحت����اد و�لأن���دي���ة  م��ن 
�ملو�شم  ل��ه��ذ�  �لإجن����از�ت  �أ���ش��ح��اب  بتتويج  �لأم����ور، 
و�شط �حتفالية ر�ئعة نقلها تلفزيون �أبو ظبي وقد 
كروفة  �حل���دث  �إب���ر�ز  يف  �ملنظمة  �للجنة  جنحت 
لبطولة كاأ�س �لإمار�ت للجودو �ل�شهر �ملقبل و�لتي 
�لفنية  �للجنة  وم�شئول  خليفة �لقبي�شي  �شمت 
�لفني  �لدكتور �شلم حممد �خلطاط،و�خلبر 
�أ�شرف ح�شني  ،وم�شاعده  يونيد�  �لياباين  للحتاد 
�مل�شاعد  و�ل��ك��ادر  �لبلو�شي  �أح��م��د  �ل���دويل  و�حل��ك��م 

و�شكرتارية �لحتاد و�لعلقات �لعامة.
�لحتاد  رئي�س  نائب  �ل��ب��دور  خليفة  نا�شر  و�أ�شاد  
ع��ق��ب �ل��ت��ت��وي��ج ب��ال��ن��ج��اح �ل�����ذي ح��ق��ق��ت��ه �جلولة 
رعاية  حتت  �أقيمت  �لتي  �لفرق  لبطولة  �خلتامية 
حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �لحتاد ، موؤكد باأن 

�لتي  �ملكا�شب  �لكثر من  �أف��رزت  �مل�شتمرة  متابعته 
�شهدت �ت�شاع قاعدة �للعبة ، و�كت�شاف �لعديد من 
�ملو�هب �لتي �شتجد �هتمام جلنة �ملنتخبات �لوطنية 
بالحتاد ملزيد من فر�س �ل�شقل و�لحتكاك للدفاع 

عن �شعار �لوطن .
وجدد �لبدور �لإ�شادة بتعاون كافه �لأندية و�ملر�كز 
و�ل�شالت و�لأجهزة �لإد�رية و�لفنية و�أولياء �لأمور 
�لذي تو�جدو� من �ل�شباح لل�شتمتاع بفنون فلذ�ت 
�أكبادهم فا�شتحق �جلميع �لفوز بامل�شاركة.. و�ختتم 
– بان �لإعد�د لبطولة �لإمار�ت �لقادمة بد�أ مبكر� 
مو��شلة لإ�شرت�تيجية �لتي تو��شلت بدعم �لقيادة 
�لأندية  كل  وم�شاهمة  �لحت��اد،  و�شركاء  �لر�شيدة 
و�مل��ر�ك��ز �ل��ت��ي ق��دم��ت م��ئ��ات �مل��و�ه��ب �ل��ت��ي يرعاها 
و�لتي  �ل��ت��ف��وق  ك��ل متطلبات  �لحت����اد  ل��ه��ا  وي��وف��ر 

تاألقت يف �ملو�شم �ملن�شرم على كافه �مل�شتويات.

الفريقي والفتح و�شم�حة وم�ل�دية اجلزائر بدور املجم�عات 

انط���الق بط���ل���ة م���ان���ئ اأب�ظب���ي الث��اني����ة لك���رة الق����دم 
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ت�����ش��ف��ي��ات بطولتي  �لث���ن���ني  �ل���ي���وم  ت��ت��و����ش��ل 
ك��رة ق��دم �ل�����ش��الت و�ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة، للن�شخة 
�لتي  �لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  دورة  م��ن  �خلام�شة 
�شهر  خ���لل  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س  ينظمها 
رم�شان �ملبارك حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 

رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي.
م�شاء  من  ربع  �إل  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  يف  ويلتقي 
�شمن  لبيل،  فريق  مع  �لأ�شدقاء  فريق  �ليوم 
ت�شفيات �ملجموعة �لثانية من بطولة كرة قدم 
�لريا�شية  �ملنارة  �شالة  يف  تقام  �لتي  �ل�شالت 
خلل �لفرتة من 14 �إىل 19 �أبريل �جلاري، 
ك��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق ي��ا���س م���ع ف��ري��ق �حل����زم يف 
�ل�شاعة �ل�شابعة م�شاًء �شمن ذ�ت �ملجموعة، ويف 

ت�شفيات �ملجموعة �لأوىل يلتقي فريق �جلو�رح 
م�شاء،  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  �ل��ذي��اب��ة   فريق  م��ع 
يف  �شاهني  فريق  مع  �ملفاجاأة  فريق  يلتقي  كما 

�ل�شاعة �لثامنة م�شاًء.
وت��ن��ط��ل��ق يف �ل�����ش��اع��ة �ل�����ش��اب��ع��ة م��ن م�����ش��اء غد 
�لثلثاء مناف�شات �لأ�شبوع �لثالث من ت�شفيات 
فريق  يلتقي  �ل�����ش��الت حيث  ق��دم  ك��رة  بطولة 
�لذيابة مع فريق �ملفاجاأة، تليها مبار�ة �جلو�رح 
ويلتقي  م�شاء،  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  �شاهني  مع 
ف��ري��ق �لأ���ش��دق��اء م��ع ف��ري��ق �حل���زم يف �ل�شاعة 
يا�س يف  مبار�ة لبيل مع  تليها  م�شاء،  �لتا�شعة 

�لعا�شرة م�شاء.
من  �لأول  �لأ���ش��ب��وع  مناف�شات  نتائج  و�أ���ش��ف��رت 
ت�����ش��ف��ي��ات ك���رة ق���دم �ل�����ش��الت ع��ن ف���وز فريق 

�جلو�رح على فريق �ملفاجاأة بنتيجة 6-4، وفاز 
 2-5 فريق �لذيابة على فريق �شاهني بنتيجة 
�شمن ت�شفيات �ملجموعة �لأوىل، ويف �ملجموعة 
�لثانية فاز فريق لبيل على فريق �حلزم بت�شعة 
�أه��د�ف نظيفة، كما فاز فريق يا�س على فريق 
5-2، ويف �ملجموعة �لثالثة  �لأ�شدقاء بنتيجة 
بنتيجة  مي�شلون  فريق  على  �شامبا  فريق  ف��از 
تعادل فريق �لو�شل مع فريق �أم بي  كما   ،1-4
�لر�بعة  �ملجموعة  ويف  منهما،  لكًل  بهدفني  �آر 
فاز فريق �لفكتوري على فريق �ملعروف بنتيجة 
�شباب  فريق  على  باولو  �شاو  فريق  وفاز   ،1-8

�لعني بنتيجة 0-4.
�ملجموعة  ترتيب  �لذيابة  فريق  ت�شدر  وبذلك 
وفارق  نقاط  ث��لث  بر�شيد  �لآن  حتى  �لأوىل 

�جل�����و�رح ب��ر���ش��ي��د 3  ف��ري��ق  ت���له  �أه�����د�ف،   3
ن��ق��اط وف�����ارق ه���دف���ني، وت�����ش��در ف��ري��ق لبيل 
وفارق  نقاط  ث��لث  بر�شيد  �لثانية  �ملجموعة 
3 نقاط  بر�شيد  يا�س  فريق  تله  �أه��د�ف،   9
�أه��د�ف، ويف �ملجموعة �لثالثة ت�شدر  وف��ارق 3 
فريق �شامبا بر�شيد 3 نقاط وفارق 3 �أهد�ف، 
ت����له ف��ري��ق �ل��و���ش��ل ب��ر���ش��ي��د ن��ق��ط��ة و�ح����دة، 
�لفكتوري  فريق  ت�شدر  �لر�بعة  �ملجموعة  ويف 
بر�شيد 3 نقاط وف��ارق 7 �أه��د�ف، تله فريق 

�شاو باولو بر�شيد 3 نقاط وفارق 4 �أهد�ف. 
وت�����ش��ت��م��ر ت�����ش��ف��ي��ات ك���رة ق���دم �ل�����ش��الت حتى 
فريقا   16 �جل���اري مب�شاركة  �أب��ري��ل   19 ي��وم 
�شيتاأهل  حيث  جمموعات،   4 على  توزيعها  مت 
بنهاية �لت�شفيات 8 فرق للم�شاركة يف نهائيات 

�لبطولة خلل �شهر رم�شان �ملبارك �إىل جانب 
�لفرق �لأربعة �شاحبة �ملر�كز �لأربعة �لوىل يف 

ن�شخة �لعام �ملا�شي.

الكرة الطائرة
على �شعيد بطولة �لكرة �لطائرة يلتقي فريق 
�ل�شاعة �خلام�شة  �حلزم مع فريق �لفر�شان يف 
من م�شاء �ليوم �لثنني يف �شالة �شلح �لدين 
مع  تيم  �شبايدر  فريق  يلتقي  كما  �لريا�شية، 
فريق عا�شفة زعبيل يف �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاًء، 
فوز  عن  �لأول  �ليوم  ت�شفيات  نتائج  و�أ�شفرت 
فريق �حلزم على فريق عا�شفة زعبيل بثلثة 
�أقيمت  �لتي  �ملبار�ة  يف  �شوطني  مقابل  �أ�شو�ط 
يوم �ل�شبت �ملا�شي، حيث جاءت نتائج �لأ�شو�ط 

 ،25-20  ،21-25  ،  25-19 ك���ال���ت���ايل: 
�أم  �أر  �أم  فريق  ف��از  كما   ،10-15  ،20-25
�أر على فريق �شبايدر تيم بثلثة �أ�شو�ط مقابل 
�شوطني، حيث جاءت نتيجة �لأ�شو�ط كالتايل: 
-15 ،17-25 ،13-25 ،25-23 ،25-16
ترتيب  �آر  �أم  �آر  �أم  فريق  ت�شدر  وبذلك   ،12
�ل��ف��رق ب��ر���ش��ي��د ن��ق��ط��ت��ني، ت���له ف��ري��ق �حلزم 

بر�شيد نقطتني وفارق ويف �لن�شبة.
ب��ط��ول��ة �لكرة  ت�����ش��ف��ي��ات  وت�����ش��ت��م��ر م���ب���اري���ات 

�لطائرة حتى يوم 26 �أبريل �جلاري، 
ح��ي��ث ت��ق��ام 10 م��ب��اري��ات ب��ن��ظ��ام �ل����دوري من 
�لأو�ئل  ف��رق  �لأرب��ع  دور و�ح��د، وتتاأهل بعدها 
رم�شان  �شهر  خ��لل  تقام  �لتي  �لنهائيات  �إىل 

�ملبارك.

قتل لعب منتخب بنما �ملخ�شرم �ميلكار هريكيز بالر�شا�س 
بعمر �لثالثة و�لثلثني كما �أعلنت �ل�شلطات �ملحلية.

من  م�شلحون  رج���ال  ت��رج��ل  �لول��ي��ة،  �لتحقيقات  وبح�شب 
�شيارتهم وفتحو� �لنار على هريكيز و��شدقائه يف �شابانيتا�س 

�حدى �شو�حي كولون يف و�شط �لبلد.
ونقل �للعب على وجه �ل�شرعة �ىل �حدى �لعياد�ت �لقريبة 

لكنه �شرعان ما فارق �حلياة.

وقال رئي�س بنما خو�ن كارلو�س فاريتا »ندين ب�شدة �غتيال 
�ميلكار هريكيز«.

وكان هريكيز يد�فع عن �لو�ن نادي �ر�ب يونيكو يف كولون 
وخا�س يف �شفوفه �خر مبار�ة �لربعاء �ملا�شي �شد �شوريو يف 
�ل��دوري �ملحلي. وخ��لل م�شرته، د�ف��ع هريكيز �ي�شا على 
-2009 هويل  �تلتيكو  هي  كولومبية  �ندية  �ربعة  �ل��و�ن 

�مركا   ،2014-2012 ميديني  �نديبندينتي   ،2012

كارتاجينا  ري��ال   ،2016-2015 �ي�شا  �لكولومبي  ك��ايل 
2015 بالإ�شافة �ىل فريق �شانتاكرو�شينا يف كو�شتاريكا عام 
يف  �ملخ�شرمني  �للعبني  �كرث  �حد  هريكيز  كان   .2008

�شفوف منتخب بلده حيث خا�س 76 مبار�ة دولية.
و�شبق لريك لونا حار�س مرمى بلز� �مادور �ن �غتيل �مام 
منزله �ي�شا عام 2011 يف بنما، ويف �لعام ذ�ته، قتل عبدول 

�شياري بالر�شا�س �ي�شا يف طريقه �ىل �لتدريب.

ت�ا�شل ت�شفيات كرة قدم ال�شالت والطائرة يف دورة ند ال�شبا الريا�شية

مقت���ل لع���ب بنم���ي دول���ي بالر�ش�����ا�ض 

مو��شلة لروؤ�ه �لر�مية �إىل تعزيز بيئة �لبد�ع 
�لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  ب��ادر  و�لتميز 
�أق��ره ملو��شلة �لتميز  �إط��ار برناجمه �لذي  ويف 
�لكو�در  من  كوكبة  بتكرمي  بالنادي  �ملوؤ�ش�شي 
ومنحهم  وم��ار���س  فر�ير  �شهري  عن  �ملتميزة 

مكافاأة مالية �شخية و�أو�شمة �لتميز.
ويعد �لتكرمي و�حدة من �ملبادر�ت �لتي �أطلقها 
�أقرت  �أن  بعد  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �جل���ودة  ق�شم 
لختيار  معتمدة  معاير  وف��ق  د�خ��ل��ي��ا  نظاما 
�ملوظف �ملتميز بالنادي و�لجتاه نحو �لتكرمي 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ات �لإد�ري�����ة يف  ك��ون��ه م��ن  و�لتحفيز 

عملية �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية.
ج����اء ذل����ك خ����لل �حل���ف���ل �ل�����ذي ن��ظ��م��ه ق�شم 
�جلودة و�لتميز �ملوؤ�ش�شي بالنادي باإ�شر�ف علي 
�ل�شارقة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لأم����ري 
�لريا�شي �لثقايف م�شرف ق�شم �جلودة و�لتميز 
�ملوؤ�ش�شي م�شاء �أم�س �لأول بح�شور عبد�لعزيز 
�حل�شان نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة 
�لريا�شي �لثقايف وعي�شى هلل �حلز�مي �أمني 

�ل�شر �لعام وعلي �لمري ع�شو جمل�س �لإد�رة  
و�أحمد ند� مدير �لنادي .

و�شام  من  كل  فر�ير  �شهر  عن  �لتكرمي  ون��ال 
حممود �شكرتر �لن�شاط �لريا�شي و�هلل بخ�س 
�لريا�شية  �ل�شالة  يف  �مل�شاندة  �لوظائف  م��ن 
م��ن ف��ري��ق رج���ال ك���رة �ل�����ش��ل��ة فيما ن��ال��ه��ا عن 
�ل�شحرتي  �شهر مار�س كل من حممد حممود 
�ل�����ش��ك��رت��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وي��ح��ي ع��ري�����س موظف 
غ��لم من  �أحمد  وز�ه��ر  و�لتميز  �جل��ودة  �إد�رة 

�لوظائف �مل�شاندة بالنادي .
كو�در  �أدو�ر  على  �حل�شان  عبد�لعزيز  و�أث��ن��ى  
باأعمالهم  �لد�ئم  �لرتقاء  يف  وجهدهم  �لنادي 
خلدمة �شرح �لنادي وتقدمي �أف�شل ما لديهم 
�ملثالية  �لبيئة  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �لعمل  لتجويد 
و�ل���ن���م���وذج���ي���ة يف �ل���ع���ط���اء وحت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 

�لنادي.
فيما �أعرب عي�شى هلل �حلز�مي عن �شعادته 
بهذ� �مل�شتوى �ملقدم من كافة كو�در �لنادي دون 
�أن جمل�س  و�أك��د  �لعمل  ��شتثناء للإخل�س يف 

�إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي بتوجيهات �ل�شيخ 
�أحمد بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �لإد�رة 
�مل��ع��ن��وي��ة و�لتناف�س  �ل����روح  ح��ري�����س ع��ل��ى رف���ع 
�أجل بذل مزيد� من �جلهد  بني �ملوظفني من 

و�لعطاء و�لتميز .
بدوره �أ�شار على �لأمري �إىل �أن وحدة �لتميز 
يف �لنادي قدمت منظومة متكاملة من قو�عد 
و�أل���ي���ات �ل��ع��م��ل يف ك��اف��ة �أروق�����ة �ل���ن���ادي بغية 
وتقدير  �لأد�ء  حت�شني  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  حتقيق 
�أ�شحاب �ملبادر�ت �لبتكارية �ملتميزة ف�شل عن 
رفع موؤ�شر �ل�شعادة لدى �ملوظفني و�لحتفاظ 

بالعنا�شر �ملتميزة .
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لتكرمي �لد�خلي �شمن �أطر 
�لتميز �لتي ي�شعى �إىل حتقيقها نادي �ل�شارقة 
�لريا�شي ليكون يف طليعة �لأندية �لتي حتقق 
ما  ل�شيما  مر�فقها  كافة  يف  �لتميز  متطلبات 

يت�شل بالعن�شر �لب�شري .
و�لأمري  و�حل��ز�م��ي  �حل�شان  ق��ام  ذل��ك  بعد 

وند� بتكرمي �ملتميزين و�لإ�شادة بجهوده .

نال نادي �حلمرية �لريا�شي �لثقايف �إ�شادة �إيطالية 
تقدير� ودعما جلهوده يف جمال ريا�شة �لتجديف 
�حلديث. ج��اء دل��ك خ��لل ح�شول ن��ادي �حلمرية 
م��ن �لحت���اد �ليطايل  وت��ق��دي��ر  �شكر  ���ش��ه��ادة  على 
ل��ل��ت��ج��دي��ف و�ل����ت����ي ع�����رت ع����ن ت���ق���دي���ر �لحت�����اد 
�لإيطايل جلهود �لنادي يف رعاية ريا�شة �لتجديف 
�لتي  �لدولية  بيديلوكو  وذلك على هام�س بطولة 
 10-2 �ل��ف��رتة  نظمها �لحت����اد �لي��ط��ايل خ���لل 

�بريل 2017 مب�شاركة 25 دولة.
 ه��ذ� وق��د حقق �ب��ط��ال ن���ادي �حل��م��ري��ة �لريا�شي 

م��ن لع��ب��ي �ل��ت��ج��دي��ف �حل��دي��ث �مل��رك��ز �خلام�س 
يف  �للعبون  وجن��ح   . �مل�شاركات  زخ��م  و�شط  عامليا 
�قتنا�س �لفر�س وحتقيق �ملركز �لر�بع و�لدي �شم 
�ل�شام�شي  �للعب خمي�س غامن  �لفريق كل من  
�شيد  و�لكابنت  �حل��م��ادي  خمي�س  �حمد  و�ل��لع��ب 
�ل�شام�شي  عبيد  جمعه  ����ش��اد  وق��د  و�شح هذ�  علي 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية  بجهود �لفريق 
خمتلف  يف  �ل���وط���ن  ع��ل��م  ورف����ع  متثيلهم  وح�����ش��ن 
تقديره  ع��ن  و�أع����رب  �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية  �مل��ح��اف��ل 
للأدو�ر �ملبذولة من قبل �للجنة �لريا�شات �ملائية 

برئا�شة �شامل غامن �ل�شام�شي نائب رئي�س جمل�س 
�للعبني  وكافة  �لعاملة  �ل��ك��و�در  ومتابعة  �لإد�رة 
ع��ل��ى �إجن���از�ت���ه���م و�أك�����د �ل�����ش��ام�����ش��ي  ع��ل��ى حر�س 
�لفرق  كافة  لدعم  �لمكانات  كافة  بتوفر  �لنادي 
�لنادي و�لعمل على حت�شن  و�للعاب �لريا�شية يف 
�لإجن����از�ت  وحتقيق  �ملناف�شة  �ج��ل  م��ن  م�شتو�ها 
�ملحلية و�لإقليمية وحتى �لدولية م�شر� �إىل دعم 
�لريا�شات �ملائية مبا فيها �لتجديف �حلديث لتظل 
ممثلة للريا�شة �لإمار�تية يف كافة �ملحافل �لدولية 

وحاملة علم �لدولة  .

ذكرت �شحيفة ليكيب �لفرن�شية �أن نادي باري�س 
���ش��ان ج��رم��ان ي��ك��ون ق���دم ع��ر���ش��اً ل�شم لعب 
�آر�شنال، �لت�شيلي �ألك�شي�س �شان�شيز خلل مو�شم 

�لنتقالت �ل�شيفي �ملقبل.
ويرتبط �ألك�شي�س )28 عاماً( بعقد مع �آر�شنال 
�لفرن�شية  �ل�شحيفة  لكن   ،2018 يونيو  حتى 

�ل��ب��ق��اء بني  ي��ري��د  �ل���لع���ب ل  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت 
�شفوف �ملدفعجية .

وعلى �لرغم من �أن ��شم �للعب �لت�شيلي تردد 
من قبل ك�شفقة حمتملة لباري�س �شان جرمان، 
تعد هذه �ملرة �لأوىل �لتي يجري فيها �لتحدث 
عن خطو�ت متقدمة مثل تقدمي عر�س للتعاقد 

م�شتقبًل  ماك�شويل  �ل��ر�زي��ل��ي  وبرحيل  معه. 
عن �شفوف بي. �إ�س. جي ، �شتكون هناك فر�شة 
�لذي  �لأم����ر  �آخ����ر،  �أج��ن��ب��ي  م��ع لع���ب  للتعاقد 
�شيفتح �لباب �أمام �إمكانية �شم �للعب �لت�شيلي 
ومان�ش�شرت  ت�شيل�شي  �أي�شاً  ب�شر�ئه  يهتم  �ل��ذي 

�شيتي.  

نادي ال�شارقة الريا�شي يكرم ك�ادره املتميزة عن 
�شهري فرباير ومار�ض �شمن روؤاه للتميز  امل�ؤ�ش�شي

اإ�شادة اإيطالية بنادي احلمرية الريا�شي   ولعب� احلمرية للتجديف 
احلديث ينال�ن املركز الرابع عامليا يف بط�لة بيديل�ك� الدولية

�شان جريمان يدر�ض �شم الت�شيلي �شان�شيز
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����ش���ع���ادة خ���ال���د ع��ي�����ش��ى �ملدفع  ق����ام 
للهيئة  �مل�����ش��������اع��د  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�لدوري  بطولة  �إف��ت��ت��اح  نقلة  ب���اأد�ء 
�لرجال  ل��ل��ف��ئ��ات  لل�شطرجن  �ل��ع��ام 

و�ل�شيد�ت و�لنا�شئني و�لأ�شبال
�ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �حت������اد �لإم���������ار�ت 
ل��ل�����ش��ط��رجن ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن����ادي 
لل�شطرجن  �ل����ث����ق����ايف  �ل���������ش����ارق����ة 
ولعبة  لعباً   256 عدد  مب�شاركة 
نادي  �ل�شطرجنية  �لأندية  ميثلون 
�أبوظبي لل�شطرجن و�لثقافة ونادي 
ونادي  و�ل�شطرجن  للثقافة  �ل��ع��ني 
دب���ي ل��ل�����ش��ط��رجن و�ل��ث��ق��اف��ة ون���ادي 
�ل�شطرجن  ون��ادي  �لثقايف  �ل�شارقة 
ونادي  بال�شارقة  للفيات  و�لثقافة 
ونادي  و�لثقافة  لل�شطرجن  عجمان 
لل�شطرجن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ف��ت��ي��ات 
ونادي �لفجرة لل�شطرجن و�لثقافة 
، وت��ق��ام �ل��ب��ط��ول��ة ب��ن��ظ��ام �ل����دوري 
 90 �لكامل على زمن تفكر قدره 

 30 �إ���ش��اف��ة  م��ع  دقيقة لكل لع��ب 
�ملبار�ة  ب��دء  نقلة من  ثانية عن كل 
�شنة   14 و   10 حت����ت  ل���ل���ف���ئ���ات  
م�شابقات  وت��ق��ام   ، و�لإن���اث  للذكور 
 18 وحتت  و�ل�شيد�ت  �لرجال  فئة 
قدره  ب��زم��ن  و�لإن����اث  للذكور  �شنة 
90 دقيقة لكل لعب يوؤديها خلل 
ثانية   30 �إىل  بالإ�شافة  نقلة   40
ع���ن ك���ل ن��ق��ل��ة ل��ك��ل لع���ب م���ن بدء 

�ملبار�ة .
�شهد �إفتتاح �لبطولة �شعادة ح�شني 
�لعام  �لأم������ني  �ل�����ش��ام�����ش��ي  خ��ل��ف��ان 
لإحتاد �لإمار�ت لل�شطرجن و�ل�شيد 
�لعام  �لأم��ني  �لطاهر  علي  �شلطان 
�لثقايف  �ل�����ش��ارق��ة  ل���ن���ادي  �مل�����ش��اع��د 
يو�شف  �شعيد  و�ل�����ش��ي��د  �ل��ري��ا���ش��ي 
�إحتاد  يف  �مل�شابقات  م�شوؤول  �شكري 
و�شهدت  ل���ل�������ش���ط���رجن  �لإم������������ار�ت 
كرمية  ���ش��ع��ادة  �لبطولة  مناف�شات 
ح�شن �ملعيني رئي�شة نادي �ل�شطرجن 

و�لثقافة للفتيات بال�شارقة .

و�أ�شفرت نتائج �جلولة �لأوىل عن :
فئة الرجال 

متكن نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة 
من حتقيق �لفوز على نادي �ل�شارقة 
 2.5 بنتيجة  ل��ل�����ش��ط��رجن  �ل��ث��ق��ايف 
�لأ�شتاذ  ح��ق��ق  ح��ي��ث   1.5 م��ق��اب��ل 
عبد�لرحمن  �شامل  �لكبر  �ل��دويل 
�لأوىل يحي  �ل��ط��اول��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��وز 
حممد �شالح وعلى �لطاولة �لثانية 
�أ�شتاذ �لإحت��اد �ل��دويل �شعيد  متكن 
�لأ�شتاذ  ع��ل��ى  �لتغلب  م��ن  �إ���ش��ح��اق 
�لطاولة  �ل��دويل عمر نعمان وعلى 
�لدويل  �لإحت���اد  �أ�شتاذ  ف��از  �لثالثة 
�لدويل  �لأ�شتاذ  عثمان مو�شى على 
عبد�هلل ح�شن و�إنتهى لقاء �لطاولة 
�لر�بعة بني �لأ�شتاذ �لدويل �إبر�هيم 
���ش��ل��ط��ان و�أ����ش���ت���اذ �لإحت�����اد �ل���دويل 

جا�شم عبد�لرحمن بالتعادل .
نادي  لقاء  �إنتهى  �ل�شيد�ت  فئة  ويف 
دب���ي ل��ل�����ش��ط��رجن و�ل��ث��ق��اف��ة ون���ادي 
للفتيات  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل�������ش���ط���رجن 

2 بتحقيق   - 2 بال�شارقة بالتعادل 
�لأ�شتاذة �لدولية �أمنة نعمان �لفوز 
�للعبة  على  �لأوىل  �لطاولة  على 
وحققت  �حل��م��ادي  ح�شني  ف��اط��م��ة 
�لأ�����ش����ت����اذة �ل���دول���ي���ة ن�����ورة حممد 
�لثانية  �لطاولة  على  �لفوز  �شالح 
ب�شاير  دولياً�للعبة  �ملر�شحة  على 
�لدولية  �لأ���ش��ت��اذة  وح��ق��ق��ت  خليل 
على  �لفوز  �ل��زرع��وين  عي�شى  خلود 
وتغلبت  ج���ه���اد  ع��ائ�����ش��ة  �ل���لع���ب���ة 
�للعبة جو�هر عبيد على �لطاولة 

�لر�بعة على �للعبة عبر علي .
�لذكور  ���ش��ن��ة   18 حت���ت  ف��ئ��ة  ويف 
و�لثقافة  لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي 
�لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي  على  يتغلب 
مقابل   2.5 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 

.  1.5
للإناث  �شنة   18 حتت  بطولة  ويف 
و�لثقافة  لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي 
لل�شطرجن  دب���ي  ن���ادي  ع��ل��ى  يتغلب 

و�لثقافة بنتيجة 1-3 .

�لذكور  ���ش��ن��ة   14 حت���ت  ف��ئ��ة  ويف 
و�لثقافة  لل�شطرجن  �لفجرة  نادي 
�لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي  على  يتغلب 
مقابل   2.5 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
نادي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف   .  1.5
دبي لل�شطرجن و�لثقاقة يفوز على 
و�لثقافة  لل�شطرجن  عجمان  ن��ادي 

بنتيجة 1-3 .
لفئة  �لإن����اث  بطولة  نتائج  وك��ان��ت 
ن�����ادي   ، ك����ت����ايل  ����ش���ن���ة   14 حت�����ت 
للفتيات  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل�������ش���ط���رجن 
نادي  على  �ل��ف��وز  يحقق  بال�شارقة 
 4- بنتيجة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ف��ت��ي��ات 
للثقافة  �ل���ع���ني  ن������ادي  و   ، ���ش��ف��ر 
و�ل�شطرجن يحقق �لفوز على نادي 
بنتيجة  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  دب���ي 

.  1-3
�لذكور  �شنو�ت   10 حت��ت  فئة  ويف 
�لثقايف  �ل���������ش����ارق����ة  ن��������ادي  ح���ق���ق 
لل�شطرجن �لفوز على نادي �لفجرة 
 2.5 بنتيجة  و�لثقافة  لل�شطرجن 

�لعني  ن���ادي  وتغلب   ،  1.5 مقابل 
للثقافة و�ل�شطرجن على نادي دبي 
 2.5 بنتيجة  و�لثقافة  لل�شطرجن 

. مقابل 1.5 
لفئة  �لإن����اث  بطولة  نتائج  وك��ان��ت 
ن���ادي  ت���ع���ادل   ، ����ش���ن���و�ت   10 حت���ت 

للفتيات  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل�������ش���ط���رجن 
ب��ال�����ش��ارق��ة م���ع ن����ادي ف��ت��ي��ات ر�أ����س 
 2-2 بنتيجة  لل�شطرجن  �خل��ي��م��ة 
للثقافة  �ل����ع����ني  ن�������ادي  وح����ق����ق   ،
و�ل�����ش��ط��رجن �لإن��ت�����ش��ار ع��ل��ى نادي 
بنتيجة  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  دب���ي 

. �شفر   4-
يدير �لبطولة طاقم حتكيم برئا�شة 
�لر�شي  ن����اج����ي  �ل��������دويل  �حل����ك����م 
ويعاونه �حلكم �لدويل جمال قا�شم 
�أمنه  �أوع��ب��ي��د و�حل��ك��م��ت��ني  وول��ي��د 

حممد �شامل وهاجر جمال .

 توج طاقم �ل�شفينة �لطف 9 ملالكها 
وبقيادة  �ل��رم��ي��ث��ي  ر�����ش���د  حم��م��د 
�ملري  عابد  خليفة  �ل�شاب  �لنوخذة 
بطل ل�شباق دبي لل�شفن �ل�شر�عية 
و�لذي  �ل��ث��ان��ي��ة(  )�جل��ول��ة  �ملحلية 
للريا�شات  �لدويل  دبي  نادي  نظمه 
�لبحرية يوم �أول من �أم�س -�ل�شبت- 

يف �شو�طئ لوؤلوؤة �خلليج �لعربي.
و�ل��ذي ميثل  �لكبر  �ل�شباق  وحقق 
بطولة  م��ن  �خلتامية  قبل  �جل��ول��ة 
 60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  دبي 
-2016 قدما يف �ملو�شم �لريا�شي 

�حلقيقة  و�ل�������روف�������ة   2017
���ش��ب��اق �لقفال  �مل��و���ش��م  مل�����ش��ك خ��ت��ام 
�ل�شابعة  ن�شخته  و�ملقرر يف  �ل�شنوي 
�ملو�فق  �ل�����ش��ب��ت  ي����وم  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�ملقبل  مايو  �شهر  من  ع�شر  �لثالث 
 115 ك���ب���ر� يف م�����ش��ارك��ة  جن���اح���ا 
���ش��ف��ي��ن��ة �أب����ح����رت ب����اأم����ان م���ن عمق 
م��ي��اه �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ب��اجت��اه خط 
�لنهاية يف �مليناء �ل�شياحي يف �أجو�ء 
�مل�شاركني  مهمة  م��ن  �شهلت  ر�ئ��ع��ة 
و�أك�����دت ح��ن��ك��ة �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف 
و�لتوقيت  �لنطلقة  مكان  �ختيار 
�ملنا�شب. و�أكد طاقم �ل�شفينة �لطف 
�إحد�ث  لأكر  �لتامة  جاهزيتهم   9
�ملو�شم �لريا�شي �لبحري بعد �لفوز 
و�ل��ت��ت��وي��ج يف �ل�����ش��ب��اق و�ل�����ذي جاء 
�شاخنة  ومناف�شة  وع��ن��اء  جهد  بعد 
وكبرة بني �ل�شفن �مل�شاركة وخا�شة 
مع  جمعته  �لتي  �لثنائية  �ملناف�شة 
ح��ام��ل ل��ق��ب ���ش��ب��اق )�ل��ق��ف��ال 26( 
زلز�ل  �ل�شفينة  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  يف 
�ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  ملالكها   25
حممد بن  ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
�ل����ن����وخ����ذة م��������رو�ن عبد  وب����ق����ي����ادة 
�ملناف�شة  و����ش��ت��دت  �مل���رزوق���ي.   �هلل 
ب���ني طاقمي  �لأخ������رة  �لأم����ت����ار  يف 
 25 وزل����ز�ل   9 �ل��ط��ف  �ل�شفينتني 
و�ل���ت���ي ك���ان ط��اق��م��ه��ا ق���اب قو�شني 
�ملركز  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م��ن  �دين  �أو 
�لدخول  يف  �إخفاقهم  �أن  �إل  �لأول 
�لنهاية حرمهم  ع��و�م��ات خ��ط  ب��ني 
ذهب  و�ل��ذي  �لنامو�س  معانقة  من 
يف �لنهاية �إىل طاقم �ل�شفينة �لطف 
مع  ب��الجن��از  �ح��ت��ف��ل��و�  �ل��ل��ذي��ن   9

ت�شليمهم �لعلم �ل�شطرجني.
وجن����ح ط���اق���م �ل�����ش��ف��ي��ن��ة ل�����ز�م 57 
�شرد�ل مارين  �إىل  و�لعائد ملكيتها 
�ل�����ش��اب خليفة  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة 
م��ه��ر �مل���زروع���ي يف �حل�����ش��ول على 
�إىل  و�ل�شعود  �لثاين بجد�رة  �ملركز 
هذ�  �لأوىل  للمرة  �لتتويج  من�شة 
توؤكد  ج���دي���دة  م��ف��اج��اأة  �مل��و���ش��م يف 

م�����دي �جل����اه����زي����ة و�حل�����اف�����ز لدي 
�أف�شل  ت���ق���دمي  �ج����ل  م���ن  �ل�����ش��ب��اب 
�مل�شتويات وتطوير �ملهار�ت من �جل 

بلوغ من�شات �لتتويج.
�لفاروق  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  ط��اق��م  وح�����ش��ل 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكها   212
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن   حم��م��د  ب���ن 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
�حمد  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  �لريا�شي 
�لثالث  �ملركز  على  �ل�شويدي  ر��شد 
ن�شيب  من  �لر�بع  �ملركز  ك��ان  فيما 
مل��ال��ك��ه��ا �شمو   4 �ل��ق��ف��اي  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  ر��شد 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
وبقيادة  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
�لنوخذة عبيد �شعيد �لطاير و�لتي 
�ل�����ش��ب��اق منذ  م��ق��دم��ة  ظ���ه���رت يف 

�ملر�حل �لأوىل.
و�ح��ت��ل ح��ام��ل لقب بطولة دب��ي يف 
 2016-2015 �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
�خلام�س  �ل���ق���ف���ال  ����ش���ب���اق  وب���ط���ل 
 103 غ���ازي  �ل�شفينة  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
مل��ال��ك��ه��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د  بن   حم��م��د 
ع���ه���د دب������ي رئ���ي�������س جم���ل�������س دب���ي 
�حمد  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  �لريا�شي 
يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  �لرميثي  �شعيد 
نالت  حيث  لل�شباق  �لعام  �لرتتيب 

�لتكرمي �شمن �خلم�شة �لكبار.
طاقم  �ح����ت����ل  �مل�����ر�ك�����ز  ب����اق����ي  ويف 
ملالكها   64 م�����ز�ح�����م  �ل�������ش���ف���ي���ن���ة 
وبقيادة  �مل����زروع����ي  ���ش��اب��ر  حم��م��د 
�ل�شاد�س  �ملركز  عتيق  �لنوخذة  �بنه 
وح�����ش��ل��ت �ل�����ش��ف��ي��ن��ة �ل��و���ش��ف 87 
مل��ال��ك��ه��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د  بن   حم��م��د 

ع���ه���د دب������ي رئ���ي�������س جم���ل�������س دب���ي 
حممد  �لنوخذة  وبقيادة  �لريا�شي 
�ل�شابع.  �ملركز  �ملري  �لغ�شي�س  حمد 
�حلظاي  �ل�شفينة  ط��اق��م  جن��ح  كما 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكها   7
حممد بن  ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
وب���ق���ي���ادة �ل���ن���وخ���ذة ���ش��ع��ي��د حممد 
�ملركز  �ح���ت���لل  �ل��ط��اي��ر يف  ���ش��ع��ي��د 
�ل��ث��ام��ن وذه���ب �مل��رك��ز �ل��ت��ا���ش��ع �إىل 
طاقم �ل�شفينة �لذيب 133 ملالكها 
�ملرزوقي  �إ�شماعيل  �حمد  �لنوخذة 
�ل�شفينة  طاقم  �لعا�شر  �ملركز  ون��ال 
ر��شد  حم���م���د  مل��ال��ك��ه��ا   30 ب������ر�ق 
�لنوخذة  �ب��ن��ه  وب���ق���ي���ادة  �ل��رم��ي��ث��ي 

ر��شد.
فرحة التتويج

وج�����رت ب��ع��د ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ب��اق وعلى 
دبي  ن���ادي  مقر  يف  �لأب��ط��ال  من�شة 
�لبحرية مر��شم  للريا�شات  �لدويل 
�ملر�كز  و�أ����ش���ح���اب  �أب����ط����ال  ت��ت��وي��ج 
دب���ي  ����ش���ب���اق  يف  �لأوىل  �خل���م�������ش���ة 
نو�خذة  �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن 
�ل�����ش��ف��ن �ل��ط��ف 9 )�ل��ب��ط��ل( ول���ز�م 
 212 و�ل���ف���اروق  )�ل��و���ش��ي��ف(   57
)�ل���ث���ال���ث( و�ل���ق���ف���اي 4 )�ل����ر�ب����ع( 
وذل���ك  103 )�خل���ام�������س(  وغ�����ازي 
نائب  باحلبالة  نا�شر  علي  بح�شور 
حريز  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�حتاد  رئي�س  ح��ري��ز  ب��ن  حممد  �مل��ر 
�لبحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  �لإم�����������ار�ت 
ع�شو  ح�������ارب  �هلل  ع���ب���د  وحم����م����د 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �لإد�رة  جم��ل�����س 
وهزمي �لقمزي م�شرف عام �ل�شباق.
الرميثي: الفوز تاأكيد جلاهزية 

جمموعة )العديد(

�مل���خ�������ش���رم حممد  ق�����ال �ل����ن����وخ����ذة 
جمموعة  موؤ�ش�شة  �لرميثي  ر����ش��د 
�لعديد للقو�رب �ل�شر�عية �لرت�ثية 
 9 �ل��ط��ف  �ل�شفينة  وم��ال��ك  �ملحلية 
�ملري  عابد  خليفة  �لنوخذة  بقيادة 
تاكيد�  ج��اء  �ل�شفينة  طاقم  ف��وز  �أن 
ل�شتعد�د�ت �ملجموعة خلو�س �كر 
�شباقني يف �ملو�شم �لريا�شي �لبحري 
�لأول  دمل��ا  �شباق   2017-2016
�شينطلق  �ل��ذي   27 �لقفال  وح��دث 
يوم �ل�شبت �ملو�فق �لثالث ع�شر من 
�شر  ج��زي��رة  م��ن  �ملقبل  مايو  �شهر 

بونعر وحتى �شو�طئ دبي.
جمموعة  �أن  �لرميثي   و�أو�����ش����ح 
�ل��ع��دي��د ل��ل��ق��و�رب �ل��رت�ث��ي��ة �ملحلية 
بخم�شة  �ل�������ش���ب���اق  ه�����ذ�  يف  دف���ع���ت 
حمامل �أبحرت �شمن قائمة �ل�شفن 
�مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ي و���ش��ل �ل��ع��دد فيها 
يعك�س  ع��دد  وه��و  �شفينة   115 �إىل 
م���دي �له��ت��م��ام و�ل��ت��ط��ور �ملتلحق 
لهذه �لريا�شة وهي �لطف 9 �لبطل 
�ملركز  يف  ح���ل  و�ل������ذي   30 وب������ر�ق 
73 )�ل���ر�ب���ع  �ل��ع��ا���ش��ر وم��ق�����ش�����س 
ع�شر(  )�لثامن   33 و�لطف  ع�شر( 
ب�شورة  �لتح�شر  �ج��ل  م��ن  وذل���ك 

جيدة للحدثني �ملرتقبني.

مب�شتوي  يــ�ــشــيــد  املــــر  حــريــز 
امل�شاركة

وج����ه ح��ري��ز �مل����ر حم��م��د ب���ن حريز 
للريا�شات  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  رئ��ي�����س 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لبحرية 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
�ملنظمة  �للجنة  �إىل  �جلزيل  �ل�شكر 
�لنو�خذة  وجميع  �ملعاونة  و�للجان 
�شباق  ح��دث  يف  �مل�شاركني  و�لبحارة 

 60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  دب��ي 
�ل��ث��ان��ي��ة من  بطولة  ق��دم��ا �جل��ول��ة 
�أن  وق�����ال   .2017-2016 دب����ي 
�ل�����ش��ب��اق �ل��ك��ب��ر ج����اء جن���اح���ا بكل 
�ملقايي�س من حيث �مل�شاركة و�ختيار 
�ل��ت��وق��ي��ت و�مل�����ش��ار �مل��ن��ا���ش��ب و�ل���ذي 
�إىل  �مل�شاركة  �ل�شفن  جميع  �أو���ش��ل 
�جلاهزية  م��دي  و�أك���د  �لنهاية  خ��ط 
�لكبرين  ل��ل��ح��دث��ني  و�ل��ت��ح�����ش��ر 
�لطويلة  ل��ل��م�����ش��اف��ات  دمل����ا  ���ش��ب��اق��ي 
و�لع�شرين  �ل�شابع  �ل��ق��ف��ال  و���ش��ب��اق 
�لتوفيق  متمنيا  �ملو�شم  ختام  م�شك 

للجميع يف �حلدثني �ملقبلني.

باحلبالة يهنئ الأبطال وي�شكر 
امل�شاهمني

�أكد علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س 
�ل����دويل  دب����ي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
دبي  �شباق  �أن  �لبحرية  للريا�شات 
60 قدما  لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
�شجل جناحا لفتا متثل يف م�شاركة 
من  ب��اأم��ان  �أب��ح��رت  حممل   115
�شو�طئ  نحو  �لعربي  �خلليج  عمق 

�مليناء �ل�شياحي يف دبي.
وثمن باحلبالة جهود �لقائمني على 
�ملنظمة  �للجنة  يف  �ل�شباق  تنظيم 
للريا�شات  �ل�������دويل  دب�����ي  ب����ن����ادي 
�ل��ب��ح��ري��ة و�جل����ه����ات �مل���ع���اون���ة من 
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل����دو�ئ����ر 
�لعامة  �لقيادة  بينها  ومن  �لوطنية 
�ملن�شات  حماية  وجهاز  دبي  ل�شرطة 
�ل�شرب  )قيادة  و�ل�شو�حل  �حليوية 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �ل����ر�ب����ع( 
دبي  مدينة  و�شلطة  دب��ي  يف  �مل���دين 
�لبحرية  نخيل  �مللحية وجمموعة 
�لإ�شعاف  خل��دم��ات  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
دبي  )ق��ن��اة  ل��لإع��لم  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
ق��ام��ت م�شكورة  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة( 

بنقل �ل�شباق على �لهو�ء مبا�شرة
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  وح��ر���س 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
على توجيه �لتهاين و�لتريكات �إىل 
جمموعة �لعديد للقو�رب �لرت�ثية 
 9 �ل��ط��ف  �ل�شفينة  ف��وز ط��اق��م  على 
ملالكها �شعادة حممد ر��شد �لرميثي 
�ملري  عابد  �لنوخذة خليفة  وبقيادة 
وبحارة  ون����و�خ����ذة  م����لك  وك���ذل���ك 
�ل�شفن �حلا�شلة على �ملر�كز �لأوىل 
بالتكرمي  جميعهم  حظو�  و�للذين 
يف من�شة �لأبطال يف �مليناء �ل�شياحي 
�أن �ل�شباق  �أم�س. وقال  �أول من  يوم 
�لعادة  فوق  بروفة  بحق  كان  �لكبر 
جلميع �لنو�خذة و�لبحارة ��شتعد�د� 
باملو�شم  �ملحافل  �ك��ر  يف  للم�شاركة 
�ل�شابع  �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق  بينها  وم���ن 

���ش��وف ينظمه  و�ل�����ذي  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�لثالث  �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  �ل��ن��ادي 
ختام  كم�شك  م��اي��و  �شهر  م��ن  ع�شر 
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  ملناف�شات 
ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة ودع������م م����ن �شمو 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن 

نائب حاكم دبي وزير �ملالية.

ــة  اجلــول مـــفـــاجـــاأة   57 لــــزام 
الثانية

ظ��ه��ر ���ش��م��ن �خل��م�����ش��ة �ل��ك��ب��ار حمتل 
م��رك��ز �ل��و���ش��ي��ف م��ع خ��ت��ام ���ش��ب��اق دبي 
قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن 
�لعائدة   57 ل�����ز�م  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  ط���اق���م 
ل�شرد�ل مارين وبقيادة �لنوخذة �ل�شاب 

و�ل����ذي ميثل  �مل���زروع���ي  م��ه��ر  خليفة 
نخبة  جمع  و�ل��ذي  �ل�شباق  يف  مفاجاأة 
�لنوخذة  �أن  علما  و�لأب��ط��ال  �لنو�خذة 
�ل�������ش���ب���اق بيوم  خ��ل��ي��ف��ة �ح���ت���ف���ل ق���ب���ل 
بح�شوله على مركز �لو�شيف �أي�شا يف 
�ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي  �شباق 

قدما.  22

حيت �ل�شحف �ليابانية �لفتى �خلارق تاكيفوز� كوبو 
ب��ع��د �ن ب���ات ����ش��غ��ر لع���ب ي�شجل ه��دف��ا يف �ل���دوري 
�ملحلي من خلل قيادته فريقه �ف �شي طوكيو لتحت 

23 عاما �ىل �لفوز.
وبعمر 15 عاما و10 ��شهر و11 يوما، �شجل كوبو 
ه���دف �مل���ب���ار�ة �ل��وح��ي��د ل��ف��ري��ق��ه يف ���ش��ب��اك �شريزو 
حتت  لفئة  �لثالثة  للدرجة  �لياباين  للدوري  �و�شاكا 
23 عاما ليحطم �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق �لذي كان 
�شجل مل�شلحة  �ل���ذي  م��ورمي��وت��و  ت��اك��اي��وك��ي  ب��ح��وزة 
طوكيو فردي قبل يومني من �حتفاله بعيد ميلده 

�ل�شاد�س ع�شر عام 2004 ثم �لنتقال �ىل �للعب يف 
�لدوري �لإيطايل.

ويطلق على كوبو لقب مي�شي �لياباين وقد حقق رقمه 
�لقيا�شي بطريقة ��شتعر��شية لنه ر�وغ مد�فعني قبل 
�ن ي�شدد �لكرة من ز�وية �شيقة د�خل �ل�شباك. وقال 
كوبو “�نا �شعيد فعل، �مل يف �ل�شتمر�ر يف م�شاعدة 

�لفريق على �لفوز بهذه �لطريقة«.
وع����ن ت�����ش��ب��ي��ه��ه م���ن ق��ب��ل ���ش��ح��ي��ف��ة ن��ي��ك��ان �ملحلية 
�لريا�شية مبي�شي قال كوبو :ل �ود �ن يتم ت�شبيهي 

مبي�شي. لكن �ريد �ن ��شبح مثله يف �حد �لأيام .

دوري  لبطولة  �لتاأهل  يف  �آماله  ليفربول  �أنع�س 
�أبطال �أوروبا يف �ملو�شم �ملقبل، بعدما �نتزع فوز�ً 
�شعباً 1-0 من م�شيفه وي�شت بروميت�س �ألبيون، 

يف �جلولة 33 لبطولة �لدوري �لجنليزي.
و�رتفع ر�شيد ليفربول �إىل 66 نقطة يف �ملركز 
�لثالث، �ملوؤهل مبا�شرة جلولة �ملجموعات بدوري 

�لأبطال.
عند  بروميت�س  وي�شت  ر�شيد  جتمد  �ملقابل،  يف 

44 نقطة يف �ملركز �ل�8.
وتقم�س �لنجم �لر�زيلي روبرتو فرمينو دور 

�لبطولة يف �ملبار�ة، بعدما �أحرز هدف ليفربول 
�لوحيد يف �لدقيقة �لأوىل من �لوقت �ملحت�شب 

بدًل من �ل�شائع لل�شوط �لأول.
ون��ف��ذ ج��ي��م�����س م��ي��ل��ر رك��ل��ة ح���رة م��ب��ا���ش��رة من 
ك����رة عر�شية  �أر����ش���ل  �ل��ي��م��ن��ى، ح��ي��ث  �ل��ن��اح��ي��ة 
�إىل  بر�أ�شه  �ل��ك��رة  م��رر  �ل��ذي  لييفا  لوكا�س  �إىل 
فرمينو، لي�شدد �شربة ر�أ�س ر�ئعة، و��شعاً �لكرة 
بن  بروميت�س  وي�شت  مرمى  ح��ار���س  مي��ني  على 
تعانق  وه��ي  �إليها  بالنظر  �كتفى  �ل��ذي  فو�شرت، 

�شباكه. 

ليفرب�ل يفلت من فخ بروميت�ضمي�شي الياباين.. فتى ال�شام�راي اخلارق

عانق النامو�س و�شط م�شاركة 115 حممال

)الطف 9( بطل �شباق دبي لل�شفن ال�شراعية 60 قدما
)لزام( املفاجاأة يحتل مركز الو�شيف و)الفاروق( ثالثا

مي�شي ي�شتعيد �شدارة ال�شباق 
نح� »احلذاء الذهبي«

��شتعاد جنم بر�شلونة �لإ�شباين، �لأرجنتيني ليونيل مي�شي، �شد�رة 
�ل�شباق نحو جائزة “�حلذ�ء �لذهبي”، �لتي متنح لأف�شل هد�ف يف 
�لدوريات �لأوروبية، بعد يوم و�حد من تر�جعه �إىل �لو�شافة خلف 

لعب �شبورتنغ ل�شبونة �لرتغايل، �لهولندي با�س دو�شت.
ريال  �شيفه  على   2-3 بر�شلونة  ف��وز  يف  ه��دف��ني  مي�شي  و�أح����رز 
عن  و�ح��د  هدف  بفارق  هدفاً،   29 �إىل  لي�شل  �ل�شبت،  �شو�شييد�د 

دو�شت .

افتت���اح بط���ل���ة ال���دوري الع���ام لل�ش�ط�رن����ج
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الفجر الريا�ضي

تلقى �إي�شكو لعب و�شط ريال مدريد مت�شدر دوري �لدرجة �لأوىل 
�لإ���ش��ب��اين ل��ك��رة �ل��ق��دم دف��ع��ة ك��ب��رة لق��ت��ن��ا���س م��ك��ان يف �لت�شكيلة 
�شبورتنج  �أم���ام  تاألقه  بف�شل  زي���د�ن  �ل��دي��ن  زي��ن  مل��درب��ه  �لأ�شا�شية 

خيخون .
و�شجل �لدويل �لإ�شباين هدفني يف فوز ريال مدريد 3-2 على ملعب 

�إل مولينون وكان �أف�شل لعب يف �ملبار�ة بف�شل مر�وغاته �لر�ئعة.
ومنح �لفوز �لفر�شة لريال مدريد للحفاظ على فارق �لثلث نقاط 

مع بر�شلونة حامل �للقب يف �ل�شباق على �شد�رة �لدوري.
ورغم موهبته �لكبرة �إل �أنه وجد نف�شه ي�شارك كبديل معظم �ملو�شم 
12 مبار�ة يف �لدوري ودخل �لت�شكيلة  �أربع مر�ت يف �آخر  حيث بد�أ 

�لأ�شا�شية يف 15 مبار�ة طو�ل �ملو�شم بالدوري.
�أبطال  دوري  م��دري��د يف  ري��ال  م��ع  دقيقة فقط   77 �إي�شكو  وخ��ا���س 

�أوروبا خلل مبار�تني لكن بعد �لتاألق �أمام خيخون رمبا ينال فر�شة 
�لبدء �أمام بايرن ميونيخ يف �إياب دور �لثمانية يوم �لثلثاء �ملقبل.

ومع  بالذهاب  2-1 يف ميونيخ  �لفوز  �أف�شلية  ريال مدريد  وميلك 
�مل��ب��ار�ة للإ�شابة رمب��ا يبد�أ  غياب �جل��ن��اح �لأمي���ن ج��اري��ث بيل ع��ن 

�إي�شكو.
�أن ريال مدريد يريد متديد عقد  ��شبانية  �إعلمية  وذكرت تقارير 

�إي�شكو �لذي ينتهي يف يونيو حزير�ن 2018.
وقال �إي�شكو عقب �لفوز على �شبورتنج خيخون :قلت د�ئما بو�شوح 
�إين �أريد �لبقاء هنا ل�شنو�ت. ل �أدري ملاذ� ي�شتغرب �لنا�س �أين �أريد 

خو�س مباريات �أكرث. �شاأتخذ مع �لنادي �لقر�ر �ل�شحيح.
�أمام  �مللعب  �أرج���اء  ك��ل  عاما يف   24 �لبالغ عمره  �ل��لع��ب  وحت��رك 
خيخون و�شنع �لعديد من �لفر�س لزملئه و�شجل مرتني بر�عة.

مل�شات  زم��لئ��ه يف  م��ع  �ل��ك��رة  تناقل  �لأول جميل حيث  وك��ان هدفه 
�شريعة وتخل�س من مد�فعني �ثنني قبل �أن ي�شدد يف �شقف �ل�شباك.

وه��دف��ه �ل��ث��اين ك���ان حا�شما ح��ي��ث ج���اء يف �ل��دق��ي��ق��ة �لأخ����رة عر 
ت�شديدة

من حافة منطقة �جلز�ء د�خل �شباك �حلار�س �إيفان كويار.
و�عرتف زيد�ن باأنه غر �شعيد لعدم منحه �إي�شكو �ملزيد من �لوقت 
�لعدل  بعدم  :�أ�شعر  �لفرن�شي  �مل��درب  وقال  �ملو�شم.  �ملباريات هذ�  يف 
لعب  �إي�شكو  لكنه  �ملباريات.  يف  �مل�شاركني  غر  �للعبني  كل  جت��اه 
ر�ئ��ع و�أظهر ذل��ك. ري��ال مدريد هو مكانه. وميلك زي��د�ن �لفر�شة 
يف تعديل �لو�شع يف �لأ�شابيع �ملقبلة حيث ميلك �إي�شكو بف�شل تاألقه 
لقبي  على  للمناف�شة  م��دري��د  ري���ال  م�شاعدة  على  �ل��ق��درة  �حل���ايل 

�لدوري ودوري �لأبطال.

اإي�شك� يبحث عن فر�شة لقيادة ريال مدريد لالألقاب 

���ش��ي��غ��ي��ب لع���ب ن����ادي ري����ال م���دري���د �لإ����ش���ب���اين، �لويلزي 
�أبطال  دوري  نهائي  رب��ع  �إي��اب  م��ب��ار�ة  بيل، عن  غاريث 
�أوروب�������ا، يف م��و�ج��ه��ة ب���اي���رن م��ي��ون��خ �لأمل�����اين غد� 
�لثلثاء، بالإ�شافة �إىل �حتمالية غيابه �أي�شاً عن 
�لإ�شباين  ب��ال��دوري  بر�شلونة  �أم��ام  �لكل�شيكو 

يوم 23 من �ل�شهر �جلاري.
�ل�شوط  ب��ي��ل خ����رج م���ن م��ن��ت�����ش��ف  وك�����ان 
�لثاين يف مبار�ة �لذهاب على ملعب بايرن 
 ،1-2 فيها  ف��از  و�ل��ت��ي  �ملا�شي،  �لأرب��ع��اء 
�شابقة  �إ�شابة  ج��ر�ء  كاحله  يف  مل�شاعفات 

�أبعدته نحو ثلثة �أ�شهر عن �مللعب.
وخا�س بيل 25 مبار�ة طو�ل �ملو�شم يف خمتلف 

�مل�شابقات ب�شبب �لإ�شابات و�لإيقافات.  

ريال  على  �لفوز  لتحقيق  وحما�س  بتفاوؤل  ميونخ  بايرن  ي�شتعد 
مدريد غد �لثلثاء، يف �إياب ربع نهائي دوري �لأبطال، لتعوي�س 

خ�شارته بالذهاب 1-2 على �أر�شه، كما ياأمل يف �لعتماد على 
خدمات روبرت ليفاندوف�شكي �لذي غاب عن لقاء �لذهاب. 

ن�شرها  ت�شريحات  بايرن ميونخ، مولر، يف  وقال مهاجم 
�أن���ه بقدورنا  نعلم  �لإل���ك���رتوين:  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى  �ل���ن���ادي 
�أم����ام �ل��ري��ال ح��ت��ى ب��ع��د �إظ��ه��ار عك�س  ت�شجيل ه��دف��ني 
�لكثر  �إت��اح��ة  ولكن يف �شوء  ليفركوزن،  ذل��ك مب��ب��ار�ة 
�أ�شار  فيما  �ل��ت��ف��اوؤل.  �إىل  يدفعنا  �لأم���ر  �ل��ف��ر���س  م��ن 
�شيتوجه  �لفريق  �أن  �إىل  لم،  فيليب  �ل��ب��اف��اري،  قائد 
�إىل مدريد لتعوي�س �خل�شارة وحتقيق �لفوز، م�شيفاً: 

لن يكون �لأمر �شهًل.. ل�شنا �أوفر حظاً للفوز، ولكن لدينا 
�لإيطايل  لبايرن،  �لفني  �ملدير  ب��د�  بينما  مدريد.  يف  للفوز  خيار�ت 
وبح�شب  كبرة.  مبار�ة  �شيقدم  فريقه  ب��اأن  مقتنعاً  �ن�شيلوتي،  كارلو 
�أن�شليوتي، ليفاندوف�شكي �لذي يتعافى من �لإ�شابة تدرب ب�شكل فردي 

يف ميونخ، و��شتطاع �لقيام بكافة �حلركات. 

غاريث بيل خارج ح�شابات 
الريال اأمام البايرن 

لعب� البايرن واأن�شيل�تي 
متحم�ش�ن مل�اجهة الريال

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

90721 �ملودعة بالرقم : 
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�لبطاقات  و�لتقاومي  و�لكر��شات  �لإعلنية  و�لن�شر�ت  �لكتيبات  �لكرتون؛  ومنتجات  �لكرتون  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
قطع  ودفاتر  و�لدفاتر  دوري��ة  �إخبارية  ون�شر�ت  و�لر�شائل  و�لل�شاقات  و�ل��دع��و�ت  �لتهنئة  وبطاقات  و�ملل�شقات  و�لنماذج 
�لر�شائل  و�أرفف  �ليوميات  دفاتر  و�لألبومات؛  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  و�ملو�عيد؛  �ملذكر�ت  ودفاتر  ن�شاف  �لقرطا�شية وورق 
�لكتابة؛  وورق  للكتابة  قطع  ودف��ات��ر  و�ل��ت��ذ�ك��ر  �لكبرة  و�لإع���لن���ات  �ل��ري��دي��ة  و�ل��ب��ط��اق��ات  �ملفهر�شة  و�مل��ل��ف��ات  و�مل��ل��ف��ات 
�ملطبوعات؛ �ل�شحف و�لدوريات و�لكتب ومو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�شور�ت �ملطبوعة؛ و�ل�شحف �ليومية و�لن�شر�ت و�ملجلت 
و�لكتالوجات و�لأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(؛ �أقلم �حلر و�أقلم �لر�شا�س و�أقلم �للباد و�أقلم �لر�شا�س �لآلية 

و�أقلم �حلر �جلاف؛ �مل�شاطر و�ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86851 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 90722
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:   مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�مللب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم:  86852 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
 2027/02/20  2017/02/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

90723 �ملودعة بالرقم : 
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لإعلن؛ خدمات وكالت �لإعلن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ �إد�رة �لأعمال 
و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �لفنادق؛ �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛ �إد�رة �أعمال )�لغر(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية �أو 
�ل�شناعية؛ خدمات �لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعلقات �لعامة؛  خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لآخرين 
�ل�شناعية؛ تنظيم  �لإد�رة  �لب�شائع ب�شهولة وي�شر؛ خدمات �لإم��د�د للغر؛  �لزبائن من معاينة و�شر�ء هذه  حتى يتمكن 
و�شائل  يف  للإعلن  وقت  تاأجر  �لإعلنية؛  �مل�شاحات  تاأجر  و�لإعلنية؛  �لتجارية  للغايات  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س 
�لإعلم؛ خدمات �أبحاث �ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعلم؛ خدمات �لتعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال(؛ �إد�رة 
بهذه �خلدمات  �ملتعلقة  �ملعلومات  بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر  يتعلق  فيما  �ملعلومات  �لعلنية؛ توفر  �مل��ز�د�ت 

عر �شبكة حا�شوب عامة.     
�لو�ق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86853 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/02/20 

 2027/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/   كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 90727
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لم��ار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لرحلت؛  تنظيم  �لطاقة؛  توزيع  �لكهرباء؛  توزيع  �لب�شائع؛  وتخزين  تغليف  �لنقل؛  خدمات 
يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفر  �مل�شتودعات؛  تاأجر  �ل�شيار�ت؛  �شف  �لبحرية؛  �لرحلت  تنظيم 
�شبكة حا�شوب  بهذه �خلدمات عر  �ملتعلقة  �ملعلومات  بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر 

عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86857 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 2027/02/20  2017/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90728
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لم��ار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إنتاج �لطاقة؛ �إنتاج �لنفط؛ خدمات �لتكرير؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات 

مبا يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  40

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86858 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 2027/02/20  2017/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 
90729 �ملودعة بالرقم : 

با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 
وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتعليم؛ خدمات �لتدريب؛ توفر ت�شهيلت �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�شيافة؛ توفر دور �حل�شانة؛ خدمات 
توفر  �ل�شحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�شية  �لتدريبات  �شالت  توفر  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛ 
ت�شهيلت ملعب �جلولف؛ توفر ت�شهيلت �لتن�س؛ توفر ت�شهيلت برك �ل�شباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات 
توفر  و�ملحا�شر�ت؛  �لر�شمية  و�لجتماعات  �لثقافية  �ملعار�س   وخدمات  �لعمل  وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�س 
�لريا�شية؛  �لت�شهيلت  توفر  �ل�شينما؛  ت�شهيلت  توفر  �لكتب؛  ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �مللهي  حد�ئق 
توفر ت�شهيلت زقاق �لبولنغ؛ توفر ت�شهيلت �ل�شتجمام؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات 
�لأفلم؛ توفر ت�شهيلت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل للأفلم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ 
تاأجر �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة بهذه 

�خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86859 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 

90730 �ملودعة بالرقم : 
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملتعلقة  �لأبحاث  �لغر؛  حل�شاب  و�لتطوير  �لبحث  خدمات  �لطاقة؛  وفعالية  با�شتخد�م  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  �خلدمات 
و�ل�شحة  �لبيئة  وحماية  �لإح�شائي  �ل�شكان  وعلم  �لبيانات  ومعاجلة  �حلا�شوب  وب��ر�م��ج  و�لكيمياء  و�لبناء  بالت�شييد 
و�لإعلم  و�لتقنية  و�لعلوم  �حليوية  و�لتقنية  و�ل�شيدلة  �لطاقة  وم��و�رد  �ملعدنية  و�مل��و�رد  و�ملعادن  و�لهند�شة  و�ل�شناعة 
و�لتجارية؛  �ل�شكنية  �ملباين  ت�شميم  �ملعمارية؛  و�ل�شت�شار�ت  �خلدمات  و�لتعليم؛  و�لأم��ن  و�ل�شتثمار  �ل�شحية  و�لرعاية 
�لت�شميم �لد�خلي و�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة به؛ هند�شة تن�شيق �ملناظر �لطبيعية؛ خدمات ت�شميم �ملباين؛ خدمات تخطيط 
�ملدن  بتخطيط  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  خدمات  �لكميات؛  ح�شر  ذل��ك  يف  مبا  �مل�شاحة  خدمات  �لهند�شية؛  �خلدمات  �مل��دن؛ 
وتطوير �لبنية �لتحتية و�لتنمية �حل�شرية وتطوير �لأر��شي؛ خدمات �لتخطيط �حل�شري �ملتعلقة مبلكية و�إد�رة �لتطوير 

�ل�شكنية �حل�شرية وجممعات مر�كز �لت�شوق.
�لو�ق�عة بالفئة:  42

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86860 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/02/20 

 وحتى تاريخ: 2027/02/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 90731
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لم��ار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
توفر �ل�شكن �ملوؤقت؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملوتيلت؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
حجز �لفنادق؛ �ملثوى؛ خدمات توفر وتقدمي �لطعام؛ توفر �لطعام و�ل�شر�ب )�لغر كحويل(؛ 
خدمات �ملقاهي و�ملطاعم و�شاحات �لطعام وخدمات �ملطاعم �لتي تقوم بتح�شر �لطعام لتناوله 
خارجاً؛ تقدمي ت�شهيلت �لأكل �ل�شريع؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا 

يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  43

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86861 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 2027/02/20  2017/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/   كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 90732
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لم��ار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لعناية باجلمال؛ خدمات �ملنتجعات �ل�شحية؛ ت�شغيل �شالونات ت�شفيف �ل�شعر؛ خدمات 
�لرعاية؛  دور  خدمات  �لطبية؛  �مل�شاعدة  خدمات  �لطبية؛  �لعياد�ت  ت�شغيل  �ل�شحية؛  �لعناية 
خدمات جر�حات �لتجميل؛ خدمات �لعلج �لطبيعي؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  44

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86862 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 2027/02/20  2017/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 90720
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لم��ار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لفوتوغر�يف  �لت�شوير  �لأدو�ت  و�أج���ه���زة  و�مل�����ش��اح��ي��ة  و�مل��لح��ي��ة  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج���ه���زة 
و�ملر�قبة  و�لإ�شارة  و�لقيا�س  �ل��وزن  و�أدو�ت  و�أجهزة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�شينمائي 
�أو  تنظيم  �أو  تكثيف  �أو  �أو حتويل  فتح  �أو  لو�شل  و�أدو�ت  �أجهزة  و�لتعليم،  و�لإنقاذ  )�لإ���ش��ر�ف( 
حاملت  �ل�شور،  �أو  �ل�شوت  ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  ت�شجيل  �أجهزة  �لكهربائية،  �لطاقة  يف  �لتحكم 

بيانات مغناطي�شية، �أ�أقر��س ت�شجيل، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة �حلو��شب ملعاجلة �لبيانات.
�لو�ق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86850 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 2027/02/20  2017/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

90724 �ملودعة بالرقم : 
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  وحملت  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
�لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجر  خدمات  �ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  وحملت  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجر  �إد�رة 
�ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات وملعب �جلولف و�ملارينا  يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�لفيلت و�ملكاتب ومنتجعات 
و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة للم�شتاأجرين؛ �إد�رة �شقق وفيلت �لإيجار؛ 
�لأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛   �لإي��ج��ار�ت؛ خدمات تثمني  للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل  �لو�شاطة  خدمات 
�ل�شناديق  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار  خدمات  �ل�شتثمار؛  خدمات  �لأ���ش��ول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛ 
�لثابت؛ �شناديق �لتحوط؛ خدمات  �لعائد  ��شتثمار �لأ�شول ذ�ت  ��شتثمار �لأمو�ل يف �لأ�شهم؛ خدمات  �مل�شرتكة؛ خدمات 
حقوق  �شناديق  خ��دم��ات  �مل��ت��ع��ددة؛  �لأ���ش��ول  ��شتثمار  خ��دم��ات  �مل���ال؛  �أ���ش��و�ق  �شناديق  خ��دم��ات  �ملعا�شات؛  �شناديق  �أوع��ي��ة 
�مل�شوؤولية  ��شتثمار  �شناديق  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق  خدمات  �لثابت؛  �لعائد  ذ�ت  �ل�شناديق  خدمات  �مل�شاهمني؛ 
�لجتماعية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ تقدمي �خلدمات �مل�شرفية عر �لإنرتنت؛ خدمات �لتمويل �لعقاري؛ 
خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقار�ت؛  تقييم  خدمات 
و�ختيار  تثمني  �لأر����ش��ي؛  ��شتملك  خدمات  �لأر����ش��ي؛  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة 
و��شتملك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتملك �لأغر��س لتاأجرها؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86854 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 2017/02/20 

 2027/02/20  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  اإبريل 2017 العدد 11997

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/   كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 90725
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إد�رة م�شاريع �لت�شييد و�لتطوير �لعقاري؛ تق�شيم �لأر��شي  خدمات �لت�شييد؛ خدمات �لتطوير �لعقاري؛ 
خدمات  �ل��ع��ق��ار�ت؛  �شيانة  و�ل�شكنية؛  �لتجارية  للغايات  �ملجمعات  ت�شييد  و�لتجارية؛  �ل�شكنية  للغايات 
تركيب  �ملباين؛  ه��دم  �ملباين؛  ت�شييد  على  �لإ���ش��ر�ف  �ملباين؛  وتزيني  وترميم  وجتديد  تنظيف  �لرتكيب؛ 
�لطرق؛  ر�شف  �لأنابيب؛  خطوط  و�شيانة  ت�شييد  �خلامات؛  ��شتخر�ج  �ملو�نئ؛  ت�شييد  �مل�شاعد؛  و�إ�شلح 
توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر 

�شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة:  37

بتاريخ: 2008/03/17 و�مل�شجلة حتت رقم: 86855 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/02/20 
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90726
با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 

وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لل�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
و�لب�شرية �أو �لرقمية؛ خدمات مزود خدمة �لإنرتنت؛ خدمات مد�خل �لإنرتنت؛ خدمات �لبث مبا يف ذلك 
�لبث عر �شبكات �لتلفزيون و�لكيبل و�لر�ديو و�ملحطات �لف�شائية و�لألياف �لب�شرية و�ل�شبكات �لرقمية؛ 
تاأجر معد�ت �لت�شالت �ل�شلكية و�لل�شلكية؛ توفر �لنفاذ للم�شتخدمني �إىل �شبكة حا�شوب عامة؛ نقل 
�لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات �ملتعلقة 

بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة:  38
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تتخرج من اجلامعة يف عمر 101

�أم��ر�أة معمرة كر�شت جل حياتها للتعليم، باأنها قادرة على  �أثبتت 
على  ح�شولها  بعد  �لكبر،  �شنها  رغ��م  �جلامعي  تعليمها  �إن��ه��اء 

�ل�شهادة �جلامعية يف عيد ميلدها �ل� 101. 
در��شتها يف كلية  �لكرى،  �شتوكبورت، مان�ش�شرت  بيتي، من  بد�أت 
�شاوثلندز، يف وميبلدون، جنوب غرب لندن، يف عام 1935، لكنها 

مل تتمكن من �إكمالها ب�شبب �ندلع �حلرب �لعاملية �لثانية.
مدر�شة  يف  �ملهنية  حياتها  وب���د�أت  ليفربول،  �إىل  بيتي  و�نتقلت 
���ش��ان��دب��اك، ب�شبب  �إج���لوؤه���ا �إىل  �أن ي��ت��م  �ل��ع��ل��ي��ا، ق��ب��ل  ل��ي��ف��رب��ول 
تعليم مادة  بيتي  وو��شلت  ت�شارلز.  بزوجها  �لتقت  �حل��رب، حيث 
علم �لأحياء بنجاح، و�نتهى بها �ملطاف لت�شبح كبرة �ملدر�شني يف 
مدر�شة ويلم�شلو للإناث، حتى تقاعدت يف عام 1976. ويف مرحلة 
�جلامعات  م��ن  �لعديد  م��ع  ���ش��اوث��لن��دز  كلية  �ن��دجم��ت  متقدمة 
�لأخرى لت�شكيل معهد روهامبتون للتعليم �لعايل، قبل �أن يتحول 
�ملعهد �إىل جامعة روهامبتون. هذ� �لعام، منحت �جلامعة فر�شة 
قبل  �لتعليم  يف  �شهادة  على  ح�شلو�  �ل��ذي��ن  �ل�شابقني  للطلب 
�لتعليم.   �لفخرية يف  �لبكالوريو�س  درجة  للح�شول على   ،1980
وبح�شب �شحيفة مرور �لريطانية، مل تتمكن بيتي، �لتي تعي�س 
�لآن يف د�ر لرعاية �مل�شنني، من ح�شور حفل توزيع �ل�شهاد�ت يف 
مايو �ملا�شي، لذ� قامت �جلامعة مبنحها �ل�شهادة يف عيد ميلدها 

�ل� 101، وكانت م�شرورة بتحقيق رغبتها يف �لنهاية.

طفل بثمانية اأطراف
خ�شع طفل عر�قي ولد بثمانية �أطر�ف، منها �شاقان تتدليان من 
بالنجاح وبرت �لأطر�ف  �لهند تكللت  بطنه، لعمليات جر�حية يف 
�أ���ش��ه��ر، وه��و ول��د يف  �ل��ع��ر�ق��ي ك��رم �شبعة  �ل��ز�ئ��دة. ويبلغ �لطفل 
�لعر�ق يف حالة نادرة مل ي�شجل مثلها �شوى خم�س �أو �شت مر�ت يف 
�لعامل كله. و�ل�شبب يف هذ� �لت�شوه �أن جنينني كانا يف رحم �لأم، 

فاندجما ببع�شهما من دون �أن يزول �أحدهما متاماً.
و��شطحب �لو�لد طفله �إىل م�شت�شفى قرب نيودلهي، حيث عمل 
�لأط��ب��اء على �إز�ل��ة �لأط���ر�ف �ل��ز�ئ��دة يف ث��لث عمليات جر�حية 
م��ت��ت��ال��ي��ة. وق���ال غ����وروف ر�ت����ور �أح���د �لأط���ب���اء يف �ل��ف��ري��ق �لذي 
�لثاين  �ل�شهر  يف  ك��ان  ح��ني  �لطفل  �إلينا  و�شل  �لعملية:  �أج���رى 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �جلر�حية  �أن  ف��ق��ط، وح��ال��ت��ه ف��ري��دة ج����د�ً. و�أ����ش���اف 
مقربة  على  جايبي  م�شت�شفى  يف  �لأطباء  وعمل  بالنجاح.  تكللت 
�أوًل،  �لبطن  م��ن  �ملتدليتني  �ل�شاقني  �ن��ت��ز�ع  على  نيودلهي  م��ن 
�لقلب، ومن  �لتي قد تنجم من ذلك على  �لتد�عيات  ثم عاجلو� 
و�شيتعني على كرم  �لآخرين.  �لز�ئدين  �لطرفني  �نتزعو�  بعدها 

�أن يخ�شع لعمليات جر�حية يف مر�حل لحقة من حياته. 

ابنة ال�8 اأ�شهر تزن 20 كيل�غراما!
تعاين طفلة هندية من حالة �شحية نادرة توؤدي �إىل زيادة وزنها 
ب�شكل مفرط تدريجياً، �لأمر �لذي حر و�لديها، وجعلهما يقلقان 

على م�شتقبلها. 
بلغ وزن �لطفلة �لهندية ت�شهات كومار )8 �أ�شهر( 20 كيلو غر�ماً، 
ت�شهات  وتت�شم  �شنو�ت،  �أرب��ع  �شن  �لطبيعي لطفل يف  �ل��وزن  وه��و 

ب�شهية مفتوحة حيث تطلب �لطعام با�شتمر�ر. 
وقال و�لد �شور�ج كومار) 23 عاماً(، من ولية �لبنجاب يف �لهند: 
يزد�د  وزنها  ب��د�أ  ثم  مت��ام��اً.  كانت طبيعية  ت�شهات،  ول��دت  عندما 

ببطء، ول يز�ل وزنها يتز�يد يوماً بعد يوم.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منزل فاخر مقابل 2.5 دولر
بعد تعر�شه لأزمة مالية خانقة، وف�شله يف �لعثور على م�شرت منا�شب ملنزله، قرر رجل بريطاين �أن يجري �شحباً 

على طريقة �ليان�شيب، مينح مبوجبه �شاحب �حلظ �ل�شعيد �ملنزل مقابل بطاقة ل يزيد ثمنها عن 2.5 دولر.
وكان دون�شتان لو )37 عاماً( ��شرتى �ملنزل يف مدينة لنك�شاير عام 2011 مقابل 435 �ألف جنيه ��شرتليني )544 
�ألف دولر(، و�أنفق �لكثر من �ملال على جتديده، ولكنه �شرعان ما وقع حتت ثقل مدفوعات �لرهن �لعقاري، مما 
��شطره �إىل عر�س �ملنزل للبيع بعد ثلث �شنو�ت فقط. وكان �ل�شعر �ملطلوب للمنزل 800 �ألف جنيه ��شرتليني 
)مليون دولر(، لكن �أحد�ً مل يبد رغبته ب�شر�ئه، وقرر لو تاأجيل عملية �لبيع حتى دي�شمر من �لعام �ملا�شي، على 
1.057 مليون دولر ثمناً  ��شرتليني  �ألف جنيه   845 �ملرة طلب  �لعقار�ت من جديد، وهذه  �أن يرتفع �شوق  �أمل 

للمنزل. 
وللمرة �لثانية، مل يجذب �ملنزل �أي م�شرٍت يرغب بامتلكه، مما ��شطر لو لتخفي�س �ل�شعر �إىل 650 �ألف يورو 
)813 �ألف دولر(، لكن هذ� مل يكن كافياً جلذب �مل�شرتين �أي�شاً، مما جعله يدرك �أن �لوقت قد حان للبحث عن 
خيار�ت �أخرى ت�شاعده على بيع �ملنزل. وبعد �لت�شاور مع زوجته، قرر تنظيم �شحب يان�شيب، قيمة �لتذكرة فيه 
2 جنيه ��شرتليني )2.5 دولر(، و�لفائز يح�شل على حق ملكية �ملنزل، وتباع �لبطاقات على �لإنرتنت، كما ميكن 

للمهتمني �إر�شال بطاقة بريدية �إىل عنو�ن لو.
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اأطباق طعام ت�زعها روب�تات
�أتاحت �شركة ماربل �لنا�شئة ل�شان فر�ن�شي�شكو باأن ت�شبح �أول مدينة يتذوق 
�شكانها �أطباقاً مقدمة من روبوتات، يف خدمة متطورة تبدي �ل�شركة ثقتها 
 24 �إي��ت  يلب  تطبيق  مع  ماربل  وتعاونت  �لعامل.  حول  تطويرها  باإمكان 
يف ��شتخد�م �لروبوتات لتوزيع �أطباق من مطاعم حملية �إىل �شكان حيي 
مي�شن وب��ورت��رو هيل. وتو�شع �لأط��ب��اق مع روب��وت��ات ق��ادرة على نقل ما 
يو�زي حمولة �أربعة �أكيا�س للت�شوق. وجتوب هذه �لروبوتات �لأر�شفة وتعر 
�لطرقات ب�شرعة رجل ي�شر على قدميه وت�شق طريقها بف�شل �جهزة ليزر 
و�آلت ت�شوير وغرها من �جهزة �ل�شت�شعار. �لتكنولوجيا �مل�شتخدمة هي 
عينها يف تلك �لعائدة لل�شيار�ت �مل�شتقلة. وقد �أعدت ماربل خر�ئط بالأبعاد 
�لثلثية عن �لأحياء �لتي �شت�شر فيها روبوتاتها. وقال ديلين هذ� �لأمر 
ي�شمح لنا باحل�شول على �لروبوت �لأكرث ذكاء و�أهلية للثقة و�لذي يعرف 
بيئته ويدرك باحلد �لأدنى ما يح�شل. وقد مت �بتكار روبوتات ماربل هذه 
�أنها  كما  تنقلتها.  يف  ب�شرية  مو�كبة  م��ن  �شتفيد  لكنها  وح��ده��ا  لل�شر 
�شتكون مت�شلة مب�شغلني قادرين على �لتدخل من مكاتب "ماربل" يف حال 
ح�شول �أي م�شكلة. وعند و�شول �لروبوتات �ملتخ�ش�شة يف ت�شليم �لأطعمة 
�ىل وجهتها، يتلقى �لزبون ر�شالة ن�شية مع رمز يتعني عليه �إدخاله عر 

لوحة �ملفاتيح �خلا�شة بالروبوت لفتح �لغطاء. 

انهيار ك�مة من النفايات يقتل 16 �شخ�شًا
قال متحدث ع�شكري وم�شوؤولو م�شت�شفى �إن 16 �شخ�شا على �لأقل لقو� 
بكولومبو  للنفايات  مكب  �نهيار  يف  ع�شرة  م��ن  �أك��رث  �أ�شيب  كما  حتفهم 
عا�شمة �شريلنكا يف �لوقت �لذي يبحث فيه عمال �لطو�رئ و�شط جبل 
�أن  91 م��رت� بعد  �ملكب و�رت��ف��اع��ه نحو  ن��اج��ني. و�ن��ه��ار  �لقمامة ع��ن  م��ن 
يو�فق  �ل��ذي  �أم�س �جلمعة  م�شاء  متاأخر من  وقت  �لنر�ن يف  به  �ندلعت 
ر�أ�س �ل�شنة �جلديدة ب�شريلنكا. وقال �شهود �إن نحو مئة منزل قد تكون 

ُدفنت جر�ء �لنهيار.
وقال رو�شان �شينيفر�ثنا �ملتحدث با�شم �جلي�س �إن عدد �لقتلى �رتفع �إىل 
16 مع �لعثور على مزيد من �جلثث �ليوم. وقالت ممر�شة يف م�شت�شفى 
كولومبو �لرئي�شي لرويرتز �إن من بني �لقتلى �أربعة مر�هقني على �لأقل.
�شمعنا �شوتا عاليا. كان مثل  �ملكب  يقيم قرب  �شاكن  وقال كولرثنا وهو 

�لرعد. ت�شدعت قر�ميد يف منزلنا. بد�أت مياه �شود�ء تت�شاقط علينا.
و�أ�شاف حاولنا �خلروج ولكننا حو�شرنا بالد�خل. �شرخنا طلبا للم�شاعدة 
�إن ثلثة م��ن جر�نه  �آخ��ر  �إن��ق��اذن��ا لح��ق��ا. وق��ال حممد وه��و �شاكن  ومت 

مفقودون وما يقدر باأكرث من مئة �شخ�س رمبا ُدفنو�.
ثقيلة  ��شتخد�م جنود معد�ت  مع  �لثاين  لليوم  �لإنقاذ  عمليات  وتتو��شل 
لرفع �لقمامة. وقالت �ل�شرطة �إن �أ�شر�ر� حلقت بنحو 145 منزل ولكنها 

مل تذكر عدد من ت�شبب �لنهيار يف دفنهم.

طفلة تنج� باأعج�بة 
من ر�شا�شات قاتلة

جن���ت ط��ف��ل��ة ت��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 4 
�شنو�ت من �ملوت باإعجوبة، بعد �أن 
�أطلق رجل م�شلح �لنار عن طريق 
كانت  حلقة  �شالون  على  �خلطاأ 

تلعب د�خله.
و�أظهرت لقطات م�شورة �لتقطتها 
ك���ام���ر�ت �مل��ر�ق��ب��ة �ل��ط��ف��ل��ة وهي 
تتفادى �إطلق �لنار عر �لرك�س 

و�لحتماء ببع�س �لأغر��س.
�شن  ذ�  ����ش���ح���ي���ف���ة  وب����ح���������ش����ب 
�أن  �ل�شرطة  تعتقد  �لريطانية، 
رجًل م�شلحاً يدعى مايكل ديفيد 
ه���ارت )23 ع��ام��اً(، ه��و م��ن �أطلق 
للو�شم  �شالونا  م�شتهدفا   �ل��ن��ار 
بعد م�شادة  �ملكان  على مقربة من 

مع مالكه.
ل���ك���ن ر����ش���ا����ش���ات���ه �ن���ح���رف���ت عن 
حمل  و�أ���ش��اب��ت   باخلطاأ  م�شارها 
مدينة  يف  ب���اي�������ش���ان���و����س  ح���لق���ة 
و�لذي  �أري��زون��ا،  ب��ولي��ة  ت�شاندلر 
كانت �لفتاة �ل�شغرة تلعب د�خله 

وت�شاهد �لتلفاز.
�أثناء  �ملرعوبة  �لفتاة  �أ�شيبت  وقد 
�ل��رك�����س ب��ك��دم��ات وج�����روح جر�ء 
�عتقلت  ف��ي��م��ا  �مل��ك�����ش��ور،  �ل���زج���اج 
�ل�����ش��رط��ة �جل���اين ب��رف��ق��ة �شديق 

�آخر له.
وقال �ملحقق �شيث تايلر : �حتدمت 
م�شادة كلمية بني �شبان و�شاحب 
ل��ل��و���ش��م، وب���ع���د حلظات  ����ش���ال���ون 
ر�شا�شات   3 �ل�شباب  �أح���د  �أط��ل��ق 
ع��ل��ى �لأق�����ل م���ن ���ش��لح ن�����اري، يف 
�ل��و���ش��م، لكن بدًل  �جت���اه ���ش��ال��ون 
من �إ�شابة �شالون �لو�شم، �أ�شابت 
�ل���ر����ش���ا����ش���ات ����ش���ال���ون �حل����لق 

�ملجاور.

لطالبات جماعي  اإغماء  حالة    45
�ل��ث��ان��وي��ة يف مدينة  �مل���د�ر����س  �إح�����دى  ���ش��ه��دت 
غريبة،  و�قعة  �ملغرب،  و�شط  �شالح  بن  �لفقيه 
حيث �أغمي على 54 تلميذة يف رم�شة عني د�خل 

ف�شل �لدر��شة لأ�شباب جمهولة.
�لتلميذ�ت  �إن  �مل���در����ش���ة  م���ن  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
بع�شهن  م����ع  و�حل����دي����ث  �ل���������ش����ر�خ،  يف  ب�������د�أن 
عن  حديث  ر�ج  فيما  غريبة،  باأ�شو�ت  �لبع�س 
يف  �لإقليمية  �مل��دي��ري��ة  لكن  للم�س.  تعر�شهن 
للأكادميية  �لتابعة  �شالح،  بن  �لفقيه  مدينة 
ملل  بني  بجهة  و�لتكوين  للرتبية  �جلهوية 
خنيفرة ، ك�شفت حقيقة �حلادث يف بيان ر�شمي، 
لنوبات  تعر�شن  �لتلميذ�ت  من  “عدًد�  �إن  قال 
�لو�حدة  وت�شاعدي  متقطع  وب�شكل  ه�شترية 
رفيعة  جلنة  �أن  �لبيان،  و�أ���ش��اف  �لأخ���رى.  تلو 
�لو�قعة  ه��ذه  لفهم  �ملكان  �إىل  قدمت  �مل�شتوى 
�ملحلية  �ل�شلطات  ممثلو  ح�شر  كما  �لغريبة، 
مت  حيث  �ل�شحية،  �ملنطقة  وطبيب  و�لأمنية، 
نقل 54 تلميذة ت���رت�وح �أع��م��اره��ن م��ا ب��ني 13 
للفح�س  وخ�شعن  �مل�شت�شفى،  �إىل  �شنة  و16 

و�لك�شف من طرف فريق طبي متكامل.

طفل يقتل نف�شه يف بث مبا�شر  
نف�شه عن طريق �خلطاأ  عاما(  �أمركي )13  قتل طفل 
بينما كان يف بث مبا�شر على موقع �لتو��شل �لجتماعي 
�إن�شتغر�م. ووفق ما �أورد موقع " 11alive"  �لأمركي، 
بولية  �حل��ادث يف مقاطعة كليتون  �جلمعة، فقد وقع 

جورجيا �شرقي �لبلد.
وكانت �لأم ونحو 50 �آخرين ي�شاهدون مالت�شي هيمفيل 

يف بثه �ملبا�شر �لذي كان يحمله يف م�شد�شا.
وقالت �لأم �إنها �شمعت دويا كبر� �أثناء �لبث، فهرعت هي 

و�بنتها �إىل �لطابق �لعلوي يف �ملنزل حيث كان هميفيل.
و�أ���ش��اف��ت �أن��ه��م��ا وج��دت��ه��ا غ��ارق��ا يف ب��رك��ة م��ن �لدماء، 
و�شرخت �بنتها �أمي �أرجوك �أن تغلقي �لهاتف �لذي كان 
يثب تلك �للحظات �ل�شعبة. ونقل �ملر�هق �لأمركي �إىل 
فارق  لكنه  للغاية  خطرة  �إ�شابته  ك��ان  حيث  �مل�شت�شفى 
�حل��ي��اة ه��ن��اك. و�أك����دت �لأم لح��ق��ا �أن �حل���ادث ك��ان عن 

طريق �خلطاأ ومل يكن �نتحار�.

طفلة تنتحر �شنقًا!
يف  ب�شماغ  م�شنوقة  طفلتها  على  �شعودية  �أ���ش��رة  ع��رثت 

ظروف غام�شة وفق ما نقلت و�شائل �إعلم حملية.
�لبالغة  �بنتها  باإغلق  تفاجاأت  �شيدة  �أن  �لتفا�شيل  ويف 
مبدينة  ��شرت�حة  يف  غرفتها  ب��اب  ع��اًم��ا   11 �لعمر  م��ن 
على  مل�شاعدتها  باجلر�ن  لت�شتعني  �ل�شعودية،  �لطائف 

فتح باب �لغرفة.
وحاول جر�ن �ل�شيدة فتح باب �لغرفة، لكنهم عجزو� عن 
ذلك، ما ��شُطرهم لك�شر غطاء مكيف �لغرفة و�لدخول 
من خلل فتحته. وبعد دخول �لأم و�جلر�ن �إىل �لغرفة 
�شماغ  بو��شطة  �لغرفة  ب�شباك  معلَّقة  �لطفلة  وج���دو� 
ملفوف حول رقبتها، حيث مت نقل �لطفلة �إىل �مل�شت�شفى 
ليتم  لذويها  �لطفلة  ت�شليم  ومت  متوفاة.  �أن��ه��ا  ليتبني 

دفنها، فيما فتحت �لأجهزة �لأمنية حتقيًقا يف �حلادثة.

ا�شتخراج حجر وزنه 1.36 كلغ من ج�شم هندي
خ�شع رجل هندي لعملية جر�حية ل�شتخر�ج حجر من 
يعادل  ما  باوند   3 وزن��ه  مثانته،  د�خ��ل  تكون  �لكال�شيوم 

نحو 1.36 كلغ.
 49 �لعمر  م��ن  �لبالغ  باتيل،  ماهي�س  �ل��ه��ن��دي،  وت��وج��ه 
يف  مفاجئ  �أمل  م��ن  معاناته  بعد  �مل�شت�شفى  �إىل  ع��ام��ا، 
بطنه. وبعد �لفح�س عن طريق �لأ�شعة �ل�شينية، �كت�شف 
�شم،   17 وعر�شه  �شم   11.5 يبلغ طوله  �لأط��ب��اء حجر� 

د�خل مثانة باتيل.
و��شتغرق �جلر�حون حو�يل �شاعة ون�شف لإز�لة �حلجر 
م��ن ج�����ش��م �مل��ري�����س، وق���د مت ت�����ش��وي��ر ف��ي��دي��و للعملية 
بالهند،  فل�شاد  يف  �شيناث  �شري  م�شت�شفى  يف  �جلر�حية 
ي��ظ��ه��ر م���ن خ��لل��ه �لأط���ب���اء وه���م ي��ك��اف��ح��ون م���ن �أجل 
��شتخر�ج �لكتلة �ملتحجرة من دون �لت�شبب يف �أية �أ�شر�ر 

للمري�س.
ويف �أقل من �أ�شبوع بد�أ باتيل بالتعايف ب�شكل جيد وقال: 
�لقليلة  �لأي�����ام  �ل�����ش��دي��د خ���لل  �أع����اين م��ن �لأمل  ك��ن��ت 

�ملا�شية، وبعد �لعملية، �أنا �أ�شعر بتح�شن.

كارمن �شليمان تطرح اأحدث اأعمالها 
طرحت �لفنانة كارمن �شليمان عر قناتها �لر�شمية على موقع يوتيوب �أحدث �أعمالها �لفنية، 

وهو فيديو كليب �أغنية "ربنا يخليك لقلبي"، �لتي �هدته لزوجها �مللحن م�شطفى جاد.
من  بد�ية  كارمن  عا�شتها  �لتي  �ل�شعيدة  �للحظات  ح��ول  كليب  �لفيديو  �أح��د�ث  وت��دور 

جل�شة �لت�شوير �لتي خ�شعت لها نهار حفل زفافها و�شوًل لقاعة �لحتفال، وتبادلت 
�للحظات �لرومان�شية بينها وبني زوجها �مللحن م�شطفى جاد على �أنغام "ربنا يخليك 

لقلبي". "ربنا يخليك لقلبي" من كلمات �أحمد حلمي، و�أحلان م�شطفى جاد، 
وتوزيع �إلهامي دهيمة، ميك�س وما�شرت ماهر �شلح.

وطرح �مللحن م�شطفى جاد �أغنية �شر �ل�شعادة �إهد�ء لزوجته �لفنانة كارمن 
�لفنادق  باأحد  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �أقيم  �ل��ذي  زفافهما،  بحفل  �حتفال  �شليمان 

�مل�شرية، بح�شور �أهل �لعرو�شني وجنوم �لفن.
�أحمد �شرور، وتوزيع ومك�س وما�شرت توما،  �ل�شعادة من كلمات  �شر  و�أغنية 

ووجه جاد �شكر�ً خا�شاً للفنان ح�شام حبيب.

الأمري ويليام وكاترين، دوقة كامربيدج، لدى و�شولهما حل�شور احتفالت عيد الف�شح يف قلعة وند�شور الربيطانية. )رويرتز(

�شرب امراأة 
و�شفعها يف ال�شارع

�ل�شعودية  �لأم�����ن  �أج���ه���زة  �أل���ق���ت 
على  �عتدى  على مو�طن  �لقب�س 
�ملكرمة،  م��ك��ة  يف  �ل��ن�����ش��اء  �إح�����دى 
�أثار  للحادثة  فيديو  �نت�شار  بعد 
�ل�شعوديني  ب���ني  و�����ش���ع���اً  غ�����ش��ب��اً 
�لتو��شل �لجتماعي،  على و�شائل 
مطالبني مبعاقبته، وفقاً ملا ذكرته 
�شحيفة عكاظ �م�س �لأول �ل�شبت 
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منطقة  لإم���ارة  �لر�شمي  �حل�شاب 
مكة على موقع تويرت عن �لناطق 
عاطي  �ل�شرطة  با�شم  �لإع��لم��ي 
تد�وله  ملا مت  �إ���ش��ارة  �أن��ه  �لقر�شي، 
يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي يف 
�عتد�ء  فيه  يظهر  فيديو  مقطع 
�شخ�س على �شيدة بال�شرب يف مكة 
�ملكرمة، وفور توجيه �أمر �ملنطقة 
من  �أم��ن��ي  عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت 
و�أ�شار  �ملقد�شة،  �لعا�شمة  �شرطة 
�ألقت  �ل��ت��ح��ري��ات  ���ش��ع��ب��ة  �أن  �إىل 
�ملعتدي،  �ل�شخ�س  ع��ل��ى  �لقب�س 
�ل�شو�بق.  �أرب��اب  �أن��ه من  مو�شحًة 
�أوق��ف متهيد�ً  �لرجل  �أن  و�أ���ش��اف 
�لتحقيق  ه���ي���ئ���ة  �إىل  لإح����ال����ت����ه 
و�لدعاء �لعام بحكم �لخت�شا�س. 
وكان م�شهد �شرب �مر�أة و�شفعها 
�آلف  غ�������ش���ب  �أث��������ار  �ل���������ش����ارع  يف 
�ل�شعوديني �لذين �شاركو� بها�شتاغ 
#ذكر_يعتدي_على_�مر�أة_
مبكة معرين عن �أ�شفهم لتعر�س 
ومطالبني  �مل���وق���ف  ل���ه���ذ�  �مل�������ر�أة 
�جلهات �ملخت�شة باململكة مبعاقبة 

�لفاعل.

حادث مروع ي�قف حلمه بلقاء اأمه بعد 18 عاما 
تعر�س �شاب �شعودي حلادث �شر م��روع  فقد على 
�لريا�س  �إىل  بي�شة  �شفره من  �أث��ن��اء  ذ�ك��رت��ه،  �إث��ره 

بحًثا عن و�لدته �لتي فقدها منذ 18 عاًما.
وبد�أت معاناة �ل�شاب �ل�شعودي �شعيد بن �شالح بن 
�شعيد �لهزري، عندما فاجاأه �أبناء عمومته و�أخروه 
ل�شنو�ت،  كنفها  يف  تربى  �لتي  و�ل��دت��ه  �أن  بحقيقة 

لي�شت هي �أمه �حلقيقية.
وبعد �إحلاح �ل�شباب، �شارحه �أبوه باأنه قبل 40 عاًما 
كان متزوًجا يف بي�شة، �إل �أن ظروف عمله يف جاز�ن 
دفعته للزو�ج من فتاة �أخرى، هي �أم �شعيد �حلقيقية، 
وبعدما �أجنبت له �لطفل حمله وعمره مل يتجاوز 
�شهًر� و�حًد� من بني �أح�شان �أمه، و�نطلق به عائًد� 
�إىل بي�شة، تارًكا �لأم يف بحر من �لدموع و�حلرة، 
وتنقطع  �لأوىل،  زوجته  �إىل  �لطفل  ليعهد برتبية 
�أخبار  �نقطعت  وهكذ�  �حلقيقية.  باأمه  �ل�شبل  كل 
يعي�س بني  وه��و  �ل�شنو�ت  وت��و�ل��ت  �أم��ه،  �شعيد عن 
�أبيه وزوجة �أبيه �لتي �عتقد �أنها �أمه، قبل �أن تاأتي 
در��شته  �شعيد  �أن��ه��ى  وعندما  �ل�شادمة.  �حلقيقة 
عن  �حلقيقية،  و�لدته  عن  باحثا  �نطلق  �لثانوية، 

يعلم،  �شنو�ت تبحث عنه وهو ل  �لتي ق�شت  �مل��ر�أة 
فارقها  �لتي  �أح�شانها  يف  ويرمتي  �ل�شمل  ليلتئم 
�شهلة  تكن  �لبحث مل  �أن عملية  �إل  عاًما،   18 قبل 
على �شعيد، فو�لده ل يعلم �شيًئا عن �أم �شعيد منذ 
ول  �أح�شانها،  م��ن  �شعيد  �ن��ت��زع  بعدما  فارقها  �أن 
�إليه ليدله على مكان  �أن ي�شل  �أح��ًد� ميكن  يعرف 
عليها  ح�شل  �لتي  �ل�شحيحة  �ملعلومات  حتى  �أم��ه، 
نه من �لو�شول �إىل �أي خيط قد  من و�لده مل مُتِكرّ
�لبحث،  لهذ�  نف�شه  كر�س  وبعدما  �أم��ه.  �إىل  يقوده 
طوق  مبثابة  ك��ان  خيط  �إىل  �أخ����ًر�  �شعيد  تو�شل 
جناة �أُلقي �إليه، ليقوده �إىل �أمه، ومتثل هذ� �خليط 
يف معلومة ح�شل عليها �أكدت له �أن خالته من �أمه 
على  ح�شل  وبعدما  �لريا�س،  يف  تقطن  �حلقيقية 
�شعيد  يكد  مل  ب��ه��ا.  للت�شال  ���ش��ارع  هاتفها،  رق��م 
�أعطته  �ل��ت��ي  ه��ات��ف خ��ال��ت��ه  ع��ن��دم��ا  نف�شه  ي�����ش��دق 
�إليها  بالإ�شر�ع  �لريا�س، وطالبته  عنو�ن �شكنها يف 
لتتاأكد من �شدق ما يقول، ودون تردد، �نطلق �شعيد 
من بي�شة، قاطًعا قر�بة �ألف كيلومرت يف طريقه �إىل 

�لريا�س، وهنا كان للقدر كلمة �أخرى.


