
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
تطوير  م�شروع  عقد  تر�شية  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
حمور �شارع طر�بل�س �لذي يحقق �لربط بني �شارعي 
ز�ي��د و�لإم���ار�ت، بطول قر�بة 12  �ل�شيخ حممد بن 
درهم،  مليون   500 بنحو  ت��ق��در  بتكلفة  ك��ي��ل��وم��ر�، 
و���ش��ي��ك��ون �مل�����ش��روع �جل��دي��د حم����ور�ً م���و�زي���اً ود�عماً 
مل�شروع تطوير �شارع �ملطار �لذي تنفذه هيئة �لطرق 
و�ملو��شالت بدبي حالياً بتكلفة تبلغ نحو 490 مليون 
للمحورين  �لإجمالية  �لتكلفة  ت�شل  وبذلك  دره��م، 

قر�بة مليار درهم.
�لقاب�شة عن حتقيقها  دب��ي  �أعلنت  �خ��رى  من جهة 
�أرباحا قيا�شية يف نتائجها �ملالية للعام 2016 حمققة 
منو� يف عائد�تها 16.8 يف �ملئة لت�شل �أكرث من 16.84 
�أرباحها 8 يف �ملئة لت�شل 6.32  مليار درهم ومنو� يف 
م��ل��ي��ار دره���م ك��م��ا �أع��ل��ن��ت ع��ن ���ش��د�د �آخ���ر دف��ع��ة من 

�ل�شند�ت �مل�شتحقة عليها.
عبد�هلل  حممد  معايل  �لقاب�شة  دب��ي  رئي�س  و�علن 
�لقرقاوي �أنه وبعد مو�فقة كرمية من �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي وب��ع��د و���ش��ع دبي  رئي�س جمل�س 
�لقاب�شة على م�شار منو مت�شارع وو��شح فاإنه يعلن 
لإف�شاح  �لقاب�شة  لدبي  كرئي�س  مهمته  �نتهاء  عن 

�أ�ساد باأد�ء �لقرقاوي وحتمله م�س�ؤولية دبي �لقاب�سة بكل م�س�ؤولية و�أمانة و�إخال�ص

حممد بن را�شد يعتمد تطوير �شارعي 
املطار وطرابل�س بتكلفة مليار درهم 
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مواقــيت ال�صالة

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
�شباح الأحمد بالعيد الوطني وحترير الكويت

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان � رئي�س �لدولة 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه 
ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  �ل�شقيقة  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�شباح  �جلابر 

�لعيد �لوطني وحترير بالده.
نائب   � مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رع��اه �هلل و�شاحب  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح.

ال�شفري اليمني: مبادرات الإمارات ت�شنع 
الفرق يف جهود التنمية والإعمار يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة �لدكتور حمد�ن م�شلم �ملزروعي رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 
�شفري  �ملنهايل  حممد  �شعيد  فهد  �شعادة  �لهيئة  مبقر  �لأحمر  �لهالل 
لتعزيز جمالت  �مل�شتمر  �لت�شاور  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ل��دول��ة  ل��دى  �ليمن 
�لإمار�ت  �أن  �مل��زروع��ي  �لدكتور  و�أك��د  �ليمن.  يف  �لإن�شانية  �ل�شتجابة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
حفظه �هلل ت�شع �ل�شعب �ليمني وق�شاياه �لإن�شانية يف مقدمة �أولوياتها 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ل�شدد خطى  ه��ذ�  مر�شمة يف 
�لوقوف بجانب  �شبيل  �ل��ذي مل يدخر و�شعا يف  ث��ر�ه  نهيان طيب �هلل 

�لأ�شقاء يف �ليمن يف كل �لأحو�ل و�لظروف.   )�لتفا�شيل �س4(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأطر�ف  �إن  مي�شتور�  دي  �شتفان  �شوريا  �إىل  �ل��دويل  �ملبعوث  مكتب  ق��ال 
�إجر�ء �ملفاو�شات ب�شورة  �ل�شورية �ملجتمعة يف جنيف و�فقت مبدئيا على 
ومن�شة  للمفاو�شات  �لعليا  �لهيئة  وف��د�  �أخفق  ثانية،  جهة  من  مبا�شرة. 

�لقاهرة يف ت�شكيل وفد موحد للمعار�شة. 
�لقبول بالتفاو�س  �إن  �لعليا للمفاو�شات جورج �شربة  �لهيئة  وقال ع�شو 
�ملعار�شة  �أن  م�شيفا  �لنظام،  وف��د  جدية  م��دى  �ختبار  ي�شتهدف  �ملبا�شر 
�ملفاو�شات غطاء ل�شتمر�ر  ��شتخد�م هذه �جلولة من  �أن يجري  ل تريد 

�جلر�ئم و�لق�شف و�لرحيل من قبل �لنظام.
قو�ته  من  وجنديا  �شابطا  ثالثني  مقتل  �ل�شوري  �لنظام  �أعلن  ميد�نياً، 
�ل���ل���و�ء ح�����ش��ن دع���ب���ول، يف هجومني  �لأم��ن��ي��ة بينهم رئ��ي�����س ف���رع �لأم����ن 
متز�منني ��شتهدفا فرعي �لأمن �لع�شكري و�أمن �لدولة يف حيي �لغوطة 

و�ملحطة مبدينة حم�س.
عن�شر�  �أربعني  مقتل  معلنة  �لتفجريين،  �ل�شام  حترير  هيئة  تبنت  وق��د 

ع�سر�ت �لقتلى بينهم �سباط كبار بتفجري�ت يف حم�ص

الأطراف ال�شورية توافق على التفاو�س املبا�شر

قدم و�جب �لعز�ء يف �سهد�ء �ل�طن

حممد بن زايد: الإمارات باأبنائها البوا�شل 
�شتوا�شل مد يد العون لل�شقيق وال�شديق 

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لع��ل��ى للقو�ت 

�مل�شلحة و�جب �لعز�ء يف �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر.
كل  �ل�شهد�ء  م��ن��ازل  ب��زي��ارة  �م�س  �شموه  ق��ام  فقد 

منطقة  يف  �لظهوري  حممد  �شليمان  �ل�شهيد  من 
نادر مبارك  و�ل�شهيد  �ل�شارقة  باإمارة  دبا �حل�شن 
عي�شى �شليمان يف منطقة �لق�شي�س بدبي �للذين 
عملية  يف  �لعربي  �لتحالف  قو�ت  �شمن  ��شت�شهد� 
�إعادة �لأمل �لتي تقودها �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

�ل�شقيقة يف �ليمن .                 )�لتفا�شيل �س2(

�ملجال لغريه من �لطاقات �لوطنية ولتكري�س وقته 
للعمل �حلكومي ب�شكل كامل خالل �لفرة �ملقبلة.

يف  �ل��ق��رق��اوي  مهمة  �نتهاء  مبنا�شبة  ل��ه  تعليق  ويف 
دبي �لقاب�شة �شرح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم رعاه �هلل  باأن �أد�ء دبي �لقاب�شة منذ 

بدء عملياتها قبل 18 عاما كان خمتلفا وناجحا. 
)�لتفا�شيل �س3-2(

و�إ�شابة خم�شني بينهم رئي�شا فرع �لأمن �لع�شكري و�لدولة.
كما �أعلنت وكالة �شبونتبك �لرو�شية مقتل رئي�س فرع �أمن �لدولة �لعميد 
�إبر�هيم �لدروي�س يف تفجريي حم�س. وقال �لإعالم �حلربي �لتابع للنظام 
�إن �شتة �أ�شخا�س هاجمو� �لفرعني �لأمنيني و��شتبكو� مع �لعنا�شر �لأمنية 

قبل �أن يفجرو� �أنف�شهم باأحزمة نا�شفة.
بلغت 32 قتيال و24 جريحاً  �إن �حل�شيلة  من جهته قال حمافظ حم�س 

جر�ء �لهجومني �للذين وقعا يف �ملدينة )و�شط �شوريا(.
منطقة  �إىل  ت�شللو�  �ملهاجمني  م��ن  ث��الث��ة  �أن  �حل��رب��ي  �لإع���الم  و�أ���ش��اف 
�لغوطة و�لثالثة �لآخرين ت�شللو� �إىل منطقة �ملحطة حيث يقع �لفرعان 

�لأمنيان.
وقد بثت مو�قع للتو��شل �لجتماعي �شور� لرئي�س فرع �لأمن �لع�شكري 
بالتفجريين  قتلو�  �ل��ذي��ن  �ل�شباط  �أرف���ع  وه��و  دع��ب��ول  �ل��ل��و�ء  يف حم�س 
�للذين ��شتهدفا مقرين �أمنيني يف �ملدينة. و�أكدت م�شادر �أن �لهجوم �شنه 
�لأمن  ف��رع  �إىل  منهم  ثالثة  ت�شلل  نا�شفة  �أحزمة  يرتدون  مقاتلني  �شتة 

�لع�شكري، وثالثة �آخرون �إىل فرع �أمن �لدولة.

حممد بن ز�يد خالل تقدميه و�جب �لعز�ء �ىل عائلة �ل�شهيد �لبطل �شليمان حممد �لظهوري  )و�م(
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ات����ف����اق ل���وق���ف اإط�����اق 
الليبية العا�شمة  يف  ال��ن��ار 

•• طرابل�س-وكاالت:

حلكومة  �لرئا�شي  �ملجل�س  �أع��ل��ن 
�م�س  فجر  بليبيا  �لوطني  �لوفاق 
�لنار  لإط���الق  وق��ف  �إىل  �لتو�شل 
ت�شرف  ط���ر�ب���ل�������س،  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
�لتابعة  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأج����ه����زة  ع��ل��ي��ه 
ترهونة  مدينتي  م��ن  و�أع��ي��ان  لها 
قتلى  �شقوط  بعد  وذل��ك  وغريان، 
وجرحى يف ��شتباكات بني ف�شيلني 
و�شط  بو�شليم  مبنطقة  م�شلحني 

�لعا�شمة طر�بل�س.
بيان  يف  �لرئا�شي  �ملجل�س  و�أو�شح 
�أمنية  ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة  �أن�����ه مت  ل���ه 
�إطالق  وق��ف  �تفاق  تنفيذ  ملتابعة 
وز�رة  م����ن  جل���ن���ة  وك�������ذ�  �ل�����ن�����ار، 
ع���الج �جلرحى،  مل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ح��ة 
و�أخرى لتقييم �لأ�شر�ر يف �ملباين 
�ملت�شررين  وتعوي�س  و�إ�شالحها 
و�شهدت  �ل�����ش����ت����ب����اك����ات.  ج�������ر�ء 
��شتباكات  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل���ع���ا����ش���م���ة 

متقطعة بد�أت منذ �خلمي�س. 

الأم�����ن  م����ن   10 م��ق��ت��ل 
الأف���������غ���������اين ب���ك���م���ن

•• كابول-وكاالت:

�لأفغانية  �ل�شرطة  قتل ع�شرة من 
م�شلحون  ن�����ش��ب��ه  ك��م��ني  يف  �م�����س 
من تنظيم د�ع�س �لإرهابي بولية 

جوزجان �شمايل �لبالد.
وقال �ملتحدث با�شم حاكم �لولية 
ن�شبو� كمينا  �لتنظيم  �إن م�شلحي 
�أثناء  �ل�شرطة  �شباط  من  لع�شرة 
�أن  و�أ�شاف  م�شجد،  من  خروجهم 
�أي�شا  قتلت  �ل�شرطة  ق��ائ��د  زوج���ة 
�ملكان  �إىل  �أن هرعت  بعد  بالهجوم 
لدى �شماع �لنباأ. وقد ذكرت وكالة 
طالبان  حركة  �أن  �لأملانية  �لأن��ب��اء 

�أعلنت م�شوؤوليتها عن �لهجوم.
تنظيم  ين�شط   ،2015 مطلع  ومنذ 
�لتنظيم  ذر�ع  وهو  خر��شان  ولي��ة 
باملناطق �ل�شرقية يف �أفغان�شتان ثم 
�ملناطق  لت�شمل  عملياته  يف  تو�شع 
ق���و�ت  ي�����ش��ت��ه��دف  �إذ  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، 
بهجمات  �حلكومية  و�مل��ق��ار  �لأم��ن 

متكررة.

�إجالء �ألف ومائتي مدين يف 24 �ساعة
القوات العراقية تتقدم يف معارك غرب املو�شل

•• بغداد-وكاالت:

�أفاد م�شوؤول �إغاثي عر�قي �أن قو�ت بالده �أجلت �ألفا ومائتي مدين من 
مناطق �لقتال يف �جلانب �لغربي ل� �ملو�شل يف �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية �إىل 
خميمات �لنزوح، وذلك يف وقت بد�أت �لقو�ت �لعر�قية �قتحام �لأحياء 

�لغربية للمو�شل.
لوكالة  ر�ف��د  �إي���اد  �لعر�قية  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  بجمعية  �لع�شو  و�أو���ش��ح 
�لأنا�شول �أن قو�ت �شرطة �لحتاد و�لرد �ل�شريع و�لفرقة �لتا�شعة من 
�ألفا ومئتي مدين من مناطق  �أجلت  �جلي�س وق��و�ت مكافحة �لإره��اب 
�لقتال غربي �ملو�شل، ونقلتهم �إىل خميمات �خلازر و�ملدرج وحاج علي 

يف �جلانب �ل�شرقي من ثانية كربى مدن �لعر�ق.
�ملو�شل، وفق  بغرب  و�ل��ط��ري�ن  �مل��اأم��ون  �لنازحني من حيْي  �أغلب  وف��ر 

�لع�شو بجمعية �لهالل �لأحمر �لعر�قية.
�لقو�ت  من  �شبعة  �إن  عر�قية  ع�شكرية  م�شادر  قالت  �أي�شاً،  وميد�نيا 
�لأمنية قتلو� و16 �آخرين �أ�شيبو� يف معارك مع تنظيم د�ع�س �لإرهابي 
�لعر�قية  �لأمنية  �لقو�ت  �أن  و�أ�شافت  �ملو�شل.  ملدينة  �لغربي  باجلانب 
�أحرزت تقدما كبري� لليوم �لثالث على �لتو�يل بالأحياء �لتي تقع �شمن 

�حلدود �لبلدية للمدينة.
ودخلت �لقو�ت �حلكومية �أول حي يف غرب �ملو�شل بعد �إحكام �شيطرتها 
كما  د�ع�����س،  تنظيم  مقاتلي  مع  عنيفة  معارك  �إث��ر  �ملدينة  مطار  على 

متكنت من ��شتعادة مع�شكر �لغزلين ومعمل �ل�شكر وحي �لطري�ن.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شارقة  ا�شت�شاري  على  للعر�س  الجتماعية  اخلدمات  ب�شاأن  تو�شية    11

•• ال�صارقة -وام:

�ل�شت�شاري  �ملجل�س  يف  �لتو�شيات  �إع����د�د  جلنة  �أع���دت 
مبقر  �لأول  ق��ب��ل  �أم�����س  �جتماعها  خ���الل   - ب��ال�����ش��ارق��ة 
ب����د�ئ����رة �خل���دم���ات  ت��و���ش��ي��ة خ���ا����ش���ة   11 �مل��ج��ل�����س - 
جل�شته  يف  �ملجل�س  على  لعر�شها  متهيد�  �لجتماعية 

�لعامة �ملقبلة.
�إط���ار م��ا يوليه �ملجل�س م��ن �هتمام كبري  ذل��ك يف  ي��اأت��ي 
�لرعاية  مظلة  ل��ت��اأم��ني  �لجتماعية  �خل��دم��ات  بقطاع 
و�لتاأهيل لكافة م�شتحقي �لدعم �لجتماعي يف �لإمارة.

وجاء �جتماع �للجنة بعد �أن ناق�س �ملجل�س �شيا�شة �لد�ئرة 
�لف�شل  �لثاين من  �لعادي  �لنعقاد  لدور  �أعماله  �شمن 

�لت�شريعي �لتا�شع يف جل�شته �لعا�شرة �لتي عقدها موؤخر� 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ري  �إبر�هيم  عفاف  بح�شور 

لإمارة �ل�شارقة رئي�شة �لد�ئرة ومعاونيها.
ت���ر�أ����س �ج��ت��م��اع �ل��ل��ج��ن��ة.. �أمي����ن ع��ث��م��ان ب����اروت رئي�س 
�للجنة بح�شور �أع�شاء �للجنة نورة بن خليف �لطنيجي 
ووح���ي���دة حم��م��د ع��ب��د�ل��ع��زي��ز و�أح���م���د ح�����ش��ني بوكاله 

وعبد�هلل �شبيعان.
�ل��ل��ج��ن��ة يف م�����ش��ت��ه��ل �لج���ت���م���اع ع���ل���ى كافة  و�ط���ل���ع���ت 
�لتو�شيات �لتي تقدم بها �أع�شاء وع�شو�ت �ملجل�س و�لتي 
تلقتها �لأمانة �لعامة للمجل�س يف ختام �نعقاد �جلل�شة.. 
وناق�شت ما �أبد�ه �ملجل�س من حماور و�أ�شئلة و��شتف�شار�ت 

خالل �ملناق�شة و�لردود و�لو�ردة من �لد�ئرة.

ت�شكل مطلبا  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات  �أه����م  �ل��ل��ج��ن��ة  وب��ح��ث��ت 
�خلدمات  د�ئ���رة  باخت�شا�شات  ويت�شل  هاما  جمتمعيا 
للدعم  �مل�شتحقني  للمو�طنني  ورع��اي��ت��ه��ا  �لجتماعية 
وغريها  �لرعاية  دور  على  و�إ�شر�فهم  �لفئات  مبختلف 

من �لخت�شا�شات �لهامة.
لرجمة  �إ���ش��اف��ة  �شتمثل  تو�شياتها  �أن  �للجنة  و�أك���دت 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  روؤية وتوجيهات �شاحب 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 

يف رعايته للمو�طنني.
تو�شياتها  م�شودة  �للجنة  �أع���دت  �لج��ت��م��اع..  ختام  ويف 
ب�شاأن مناق�شة �شيا�شة �لد�ئرة و�أقرت �عتماد 11 تو�شية 

و�إحالتها للعر�س على �ملجل�س يف جل�شته �ملقبلة.

حممد بن را�شد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل 
جمل�س اإدارة �شلطة مدينة دبي الطبية

•• دبي-وام:
�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته 
حاكماً لإمارة دبي �لقر�ر رقم  2 ل�شنة 2017 باإعادة ت�شّكيل جمل�س �إد�رة �شلطة مدينة دبي �لطبية، برئا�شة �شمو 
للرئي�س، ومعايل عبد �لرحمن  �لأم��رية هيا بنت �حل�شني، وع�شوية كل من: د. رجاء عي�شى �شالح �لقرق، نائباً 
حممد �لعوي�س، ود. �شهام �لدين كلد�ري، ود. �أيوب عبد �هلل بدري، ود. �شوقي مري ها�شم خوري، ود. �أمينة عبد 

�لو�حد �لر�شتماين، ود. يون�س حممد �أمني كاظم، وذلك ملدة ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد.
وُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�شد يعتمد تطوير �شارعي املطار وطرابل�س بتكلفة مليار درهم

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ع��ت��م��د 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
تطوير  م�������ش���روع  ع���ق���د  ت���ر����ش���ي���ة 
حمور �شارع طر�بل�س �لذي يحقق 
حممد  �ل�شيخ  �شارعي  بني  �لربط 
بن ز�ي��د و�لإم����ار�ت، بطول قر�بة 
12 كيلومر�، بتكلفة تقدر بنحو 
و�شيكون  دره�����م،  م��ل��ي��ون   500
مو�زياً  �جل��دي��د حم����ور�ً  �مل�����ش��روع 
�شارع  ت���ط���وي���ر  مل�������ش���روع  ود�ع�����م�����اً 
�لطرق  هيئة  تنفذه  �ل���ذي  �مل��ط��ار 
و�مل��و����ش��الت ب��دب��ي ح��ال��ي��اً بتكلفة 
490 م��ل��ي��ون دره����م،  ت��ب��ل��غ ن��ح��و 
�لإجمالية  �لتكلفة  ت�شل  وب��ذل��ك 

للمحورين قر�بة مليار درهم.
مطر  �شعادة  �أك���د  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
ورئي�س  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل���ط���اي���ر، 
�لطرق  لهيئة  �مل��دي��ري��ن  جم��ل�����س 
ياأتي  �مل�������ش���روع  �أن  و�مل����و������ش����الت 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
م�شاريع  تنفيذ  يف  �لفوري  بالبدء 
�لتي  �ل���ن���ق���ل  و�أن����ظ����م����ة  �ل����ط����رق 
�ع��ت��م��ده��ا ���ش��م��وه م����وؤخ����ر�ً، وذلك 
�مل�شتمرة  �لتنمية  عملية  مل��و�ك��ب��ة 
وتلبية  دب��ي،  �إم���ارة  ت�شهدها  �لتي 
م���ت���ط���ل���ب���ات �ل����ن����م����و و�لن����ت���������ش����ار 
�ل�شعادة  وحت���ق���ي���ق  �ل���������ش����ك����اين، 
�مل�شروع  �أن  �ىل  م�����ش��ري�ً  لل�شكان، 

�لربط بني  لتعزيز حم��اور  يهدف 
بالإ�شافة  و�ل�شارقة،  دبي  �إمارتي 
وت�شهيل  �لزدح����ام����ات  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�مل���روري���ة ورف����ع م�شتوى  �حل��رك��ة 
كما  �مل��ح��ور،  ط��ول  على  �ل�شالمة 
�كتماله  ع��ن��د  �مل�������ش���روع  ���ش��ي��ع��م��ل 
�لعمردي  ملحوري  م��و�زي  كمحور 
�� ر�أ���س �خلور  �خلو�نيج ، و �لعوير 
، وي�شهم �مل�شروع �جلديد يف توفري 
ب�����ش��ع��ة مرورية  �ن�����ش��ي��اب��ي��ة  ح��رك��ة 
تبلغ 12 �ألف مركبة يف �ل�شاعة يف 
مركبة   6000 بو�قع  �لجتاهني 
ويتوقع  �جت���اه،  ك��ل  يف  �ل�شاعة  يف 
�لأح���ج���ام  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ي�����ش��ه��م  �أن 
�ملحورين  ه���ذي���ن  ع��ل��ى  �مل����روري����ة 

بن�شبة 30%.
�مل�شروع  يت�شمن  �لطاير  و�أ���ش��اف 
�لذي ي�شهم يف حتقيق �لربط بني 
���ش��ارع��ي �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
طر�بل�س  �شارع  تو�شعة  و�لإم���ار�ت 
�ل�شيخ  �����ش����ارع  م����ع  ت��ق��اط��ع��ه  م����ن 
حممد بن ز�يد بالقرب من مركز 
�شارع  وح��ت��ى  �شنر  �شيتي  م���ردف 
�مل���دي���ن���ة �جل��ام��ع��ي��ة ب���ط���ول 6.5 
جديد  ���ش��ارع  وتنفيذ  كيلومر�ت 
يف �ملنطقة �لربية من �لتقاطع مع 
�شارع �ملدينة �جلامعية وحتى �شارع 
كيلومر   5.3 ب��ط��ول  �لإم������ار�ت 
ب�شعة ثالثة م�شار�ت يف كل �جتاه 
ل��ريت��ف��ع ب��ذل��ك ط���ول �مل��ح��ور �إىل 

قر�بة 12 كيلومر� .
و�أو�شح �شعادة �ملدير �لعام ورئي�س 
جمل�س �ملديرين للهيئة �أن �مل�شروع 

����ش���ارع �ل������د�ر �ل��ب��ي�����ش��اء م���ن 30 
دقيقة �إىل 5 دقائق م�شري�ً �إىل �أن 
�لر��شدية  تقاطع  تطوير  م�شروع 
ت��ن��ف��ي��ذ ج�����ش��ر ع��ل��ى �شارع  ي�����ش��م��ل 
�مل���ط���ار ب�����ش��ع��ة ث��الث��ة م�����ش��ار�ت يف 
كل �جتاه حيث يتوقع �أن ي�شهم يف 
خف�س مدة �لنتظار على �لتقاطع 
من 13 دقيقة �إىل �أقل من دقيقة 

و�حدة .
�شارع  تقاطع  تطوير  �أن  و�أو���ش��ح 
ي�شمل  �حلمر  ند  �شارع  مع  �ملطار 
تنفيذ ج�شر �إ�شايف ب�شعة م�شارين 
�لقادمة  �مل���روري���ة  ي��خ��دم �حل��رك��ة 
�شارع  �إىل  �حل��م��ر  ن���د  ����ش���ارع  م���ن 
حل  يف  �مل�����ش��روع  و�شي�شهم  �مل��ط��ار 
م�����ش��ك��ل��ة �لزدح������ام������ات �مل����روري����ة 
�حل���ال���ي���ة �ل���ن���اجت���ة ع����ن ت���د�خ���ل 
ند  تقاطع  عند  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة 
�مل��ن��ح��در �لد�ئري  �حل��م��ر م��ا ب��ني 
���ش��ارع ند  م��ن  ي�����ش��ار�ً  �ملتجه  �لأول 
و�ملنحدر  �ملطار  �شارع  �إىل  �حلمر 
من  ي�شار�ً  �ملتجه  �لثاين  �لد�ئري 
���ش��ارع �مل��ط��ار �إىل ���ش��ارع ن��د �حلمر 
�ملنحدر  يف  �حل��رك��ة  �شتكون  حيث 
على  م��ق�����ش��ورة  �لأول  �ل����د�ئ����ري 
�للتفاف �إىل �خللف باجتاه �شارع 

ند �حلمر.
م�����ش��روع تطوير  ي��ت�����ش��م��ن  وق�����ال 
ت��ق��اط��ع ���ش��ارع م��ر�ك�����س م��ع �شارع 
�ملطار تنفيذ ج�شر علوي على �شارع 
�ملطار ب�شعة ثالثة م�شار�ت يف كل 
�جتاه مع �إن�شاء و�شلة مبا�شرة من 
�جل�شر باجتاه �ملبنى رقم  3 ملطار 

دبي �لدويل دون �حلاجة لالنتظار 
يت�شمن  كما  �ل�شوئية  �لإ�شارة  يف 
�إن�شاء نفق ب�شعة م�شارين  �مل�شروع 
�ملتجهة  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة  خلدمة 
ي�������ش���ار�ً م���ن ����ش���ارع �مل���ط���ار باجتاه 
�مل�شروع  �أن  م��وؤك��د�ً  مر�ك�س  ���ش��ارع 
�لنتظار  زم��ن  خف�س  يف  �شي�شهم 
�إىل  �شبع دقائق  �لتقاطع من  على 

�أقل من دقيقة و�حدة .
و����ش��اف ���ش��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �إن 
ت��ط��وي��ر ت��ق��اط��ع ���ش��ارع �مل��ط��ار مع 
�إن�شاء  ي�شمل  �لبي�شاء  �ل��د�ر  �شارع 
و�حد  م�����ش��ار  ب�شعة  �إ����ش���ايف  ج�����ش��ر 
خل���دم���ة �حل����رك����ة �مل�����روري�����ة من 
���ش��ارع �مل��ط��ار ب��اجت��اه ���ش��ارع �لد�ر 
لالنتظار  �حل��اج��ة  دون  �لبي�شاء 
ي�شمل  كما  �ل�شوئية  �لإ����ش���ارة  يف 
من  للقادمني  بديل  طريق  �إن�شاء 
منطقة �لقرهود للو�شول مبا�شرة 
ملطار   3 و   1 �ل���رك���اب   مبنى  �إىل 
دب��ي �ل��دويل وزي��ادة ع��دد �مل�شار�ت 
باجتاه  �لبي�شاء  �ل��د�ر  �شارع  على 
�إىل  م�شار�ت  ثالثة  م��ن  �لقرهود 
�مل�شروع  �أن  موؤكد�  م�شار�ت  �أربعة 
�لنتظار  زم��ن  خف�س  يف  �شي�شهم 
�لبي�شاء  �ل��د�ر  تقاطع  على  �لكلي 
من ثالثة دقائق �إىل دقيقة و�حدة 
�حلايل  �لزدح���ام  م�شكلة  و�شيحل 
�لناجت عن تد�خل �حلركة �ملرورية 
تقاطع  �إىل  �ملتجهة  �ملركبات  ب��ني 
�لقادمة  و�ملركبات  �لبي�شاء  �ل��د�ر 
من مبنى �لركاب رقم  1 �ملتجهة 

ي�شار�ً �إىل �شارع �لد�ر �لبي�شاء.

�لتقاطعات  تطوير  كذلك  ي�شمل 
�شيتم  ح���ي���ث  �مل����ح����ور  ع���ل���ى ط�����ول 
طر�بل�س  ����ش���ارع  ت��ق��اط��ع  ت��ط��وي��ر 
ب�شعة  نفق  �ىل  �جل��ز�ئ��ر  �شارع  مع 
ثالثة م�شار�ت يف كل �جتاه ليخدم 
�حلركة �ملرورية �لقادمة من �شارع 
�ل���رب���اط �إىل ���ش��ارع ط��ر�ب��ل�����س مع 
تطوير �لتقاطع �ل�شطحي �حلايل 
ويتوقع  �شوئية  ب��اإ���ش��ارة  �مل��ح��ك��وم 
خف�س  يف  �لتطوير  هذ�  ي�شهم  �أن 
�لتقاطع  ع���ل���ى  �لن����ت����ظ����ار  زم�����ن 
�أقل  �إىل  دقائق  ثالثة  من  �لقائم 
�مل�شروع  ي�شمل  ك��م��ا  دق��ي��ق��ة.  م��ن 
�شارع طر�بل�س مع  تقاطع  تطوير 
�إن�شاء  خالل  من  نو�ك�شوط  �شارع 
ب�شعة ثالثة م�شار�ت يف كل  ج�شر 
�جتاه وتطوير �لتقاطع �ل�شطحي 
وكذلك  �شوئية  ب��اإ���ش��ارة  �مل��ح��ك��وم 
�شارع طر�بل�س مع  تقاطع  تطوير 
باإن�شاء  �لك��ادمي��ي��ة  �مل��دي��ن��ة  ���ش��ارع 
ج�������ش���ور ع���ل���وي���ة جل���ع���ل �حل���رك���ة 

وي�شمل  و�ن�شيابية  ح��رة  �مل��روري��ة 
تقاطع  ت��ط��وي��ر  �أي�������ش���اً  �مل�������ش���روع 
طريق  مع  طر�بل�س  �شارع  �م��ت��د�د 
ب���اإن�������ش���اء ج�����ش��ر يخدم  �لم��������ار�ت 
�حل���رك���ة �مل����روري����ة �ل���ق���ادم���ة من 
�شارع طر�بل�س �إىل �شارع �لمار�ت 
�ل�������ش���ارق���ة حيث  �إم���������ارة  ب����اجت����اه 
�شي�شهم �مل�شروع يف حت�شني مد�خل 
على  وم�����ردف  �ل���ورق���اء  منطقتي 
طول �شارع طر�بل�س بالإ�شافة �إىل 
�ملرورية  �ل�����ش��الم��ة  م�����ش��ت��وى  رف���ع 
وند  �ل��رب��اط  �شارعي  تقاطع  على 

�حلمر عند نادي بالرميثة.
وقال �شعادة مطر �لطاير �إن تر�شية 
�شارع  حم��ور  تطوير  م�شروع  عقد 
طر�بل�س يتز�من مع تنفيذ �لهيئة 

�لذي  �ملطار  �شارع  تطوير  مل�شروع 
مليون   490 بنحو  تكلفته  تقدر 
دره�����م وجت�������اوزت ن�����ش��ب��ة �إجن�����ازه 
%30 وياأتي تنفيذه �شمن خطة 
و�شعتها هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
ل�شتيعاب �لزيادة �ملتوقعة يف عدد 
رك���اب م��ط��ار دب��ي �ل���دويل �ملتوقع 
مليون   92 ق��ر�ب��ة  �إىل  ي�����ش��ل  �أن 
م�شافر يف عام 2020 حيث بينت 
�لنتهاء  �ملرورية �شرورة  �لدر��شة 
نهاية  يف  �ملطار  �شارع  تطوير  من 

عام 2017.
�إن�شاء  �مل�����ش��روع  يت�شمن  و�أ���ش��اف 
مر�ك�س  تقاطع  على  ونفق  ج�شور 
�لر��شدية  ت��ق��اط��ع  ع��ل��ى  وج�����ش��ور 
وت��ق��اط��ع��ات ����ش���ارع �مل���ط���ار م���ع كل 

و�شارع  �لبي�شاء  �ل���د�ر  ���ش��ارع  م��ن 
تطوير  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �حل���م���ر  ن���د 
و�إن�شاء  �ل�����ش��ط��ح��ي��ة  �ل��ت��ق��اط��ع��ات 
ط�����ري�����ق خ�����دم�����ة ب�������ش���ع���ة ث���الث���ة 
م�شار�ت يف كل �جتاه لف�شل حركه 
�شارع  و�إىل  م��ن  �ملتجهة  �مل��رك��ب��ات 
�ملركبات  ح���رك���ة  ع���ن  �حل���م���ر  ن���د 
ع���ل���ى �����ش����ارع �مل����ط����ار ب����د�ي����ة من 
ت��ق��اط��ع �ل��ر����ش��دي��ة وح��ت��ى تقاطع 
مر�ك�س و�شي�شهم �مل�شروع يف زيادة 
�ملطار  ل�شارع  �ل�شتيعابية  �لطاقة 
يف  �إ�شافية  مركبة   5000 بنحو 
�ل�شاعة كما ي�شهم يف رفع م�شتوى 
زمن  وخف�س  �مل��روري��ة  �ل�شالمة 
من  بدء  �ملطار  �شارع  على  �لرحلة 
�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد حتى 

قدم و�جب �لعز�ء يف �سهد�ء �ل�طن

حممد بن زايد: الإمارات باأبنائها البوا�شل �شتوا�شل مد يد العون لل�شقيق وال�شديق 
•• دبي-وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
و�جب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 

�لعز�ء يف �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر.
فقد قام �شموه �م�س بزيارة منازل �ل�شهد�ء كل من �ل�شهيد 
باإمارة  �حل�شن  دب��ا  منطقة  يف  �ل��ظ��ه��وري  حممد  �شليمان 
منطقة  يف  �شليمان  عي�شى  مبارك  ن��ادر  و�ل�شهيد  �ل�شارقة 
�لتحالف  ق��و�ت  �شمن  ��شت�شهد�  �للذين  بدبي  �لق�شي�س 
�لعربية  �ململكة  �لتي تقودها  �إع��ادة �لأمل  �لعربي يف عملية 
�شهيد  م��ن��زل  �ىل  ..����ش��اف��ة  �ليمن  يف  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
�لن�شانية يف و�دي �لقور بر�أ�س �خليمة جمعة حممد عبد�هلل 
�لكعبي �شفري �لدولة لدى جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شالمية 
�أ�شيب بها نتيجة  �لتي كان قد  �إثر �جل��روح  ��شت�شهد  �لذي 
�لتفجري �لإرهابي �لذي ��شتهدف موؤخر� مقر و�يل قندهار 
يف �أفغان�شتان. و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

وذوي  لأ�شر  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  نهيان  �آل 
.. �شائال �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهم بو��شع رحمته و�أن 

ي�شكنهم ف�شيح جناته و�أن يلهم ذويهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
وج���دد ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل نهيان 
�لذين يقدمون  �لوفياء  باأبنائها  و�عتز�زها  �لم��ار�ت  فخر 
وي�شطرون  و�لنتماء  و�لت�شحية  �لبذل  لقيم  �لأمثلة  �روع 
�لعز  ���ش��اح��ات  يف  �لن�شانية  و�عمالهم  �مل�شرفة  مبو�قفهم 
وميادين �لعطاء �شفحات م�شيئة تخلد يف ذ�كر�تنا �لوطنية 
ويف تاريخ �ملنطقة. و��شاف �شموه �ن مو�قف �لعز و�ل�شرف 
و�أعمالهم  بت�شحياتهم  �لوفياء  �لوطن  �بناء  �لتي ج�شدها 
�جل��ل��ي��ل��ة وه���م ي�����وؤدون و�ج��ب��ه��م �ل��وط��ن��ي �شتظل ب����اإذن �هلل 
و�ل�شر�ر  و�لعزمية  �لقوة  منها  ن�شتلهم  �عيننا  �مام  ماثلة 
�لعز و�لفخر و�لوقوف �ىل جانب �حلق  يف مو��شلة طريق 
و�لعدل و�لت�شدي بكل �شجاعة وب�شالة للتحديات �لتي تهدد 

�أمن و��شتقر�ر �ملنطقة.
باأبنائها  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن  �شموه  و��شاف 

لن  و�ل�شديق  لل�شقيق  �ل��ع��ون  ي��د  م��د  �شتو��شل  �لبو��شل 
ديننا و�إن�شانيتا ومبادئنا حتثنا على تقدمي �لعون و�مل�شاعدة 
ت�شري  �ل��ذي  �لأ�شيل  �لم���ار�ت  نهج  ه��و  وه��ذ�  للمحتاجني 

عليه منذ تاأ�شي�شها يف �لعطاء و�لبذل ون�شر �خلري.
وحيا �شموه عمق �لروح �لوطنية �لتي ت�شري يف نفو�س �أبناء 
ب�شهد�ء  وفخره  و�ع��ت��ز�زه  �لإم���ار�ت  �شعب  وتالحم  �لوطن 
�ل���وط���ن �لب�����ر�ر م��ع��ربي��ن ع���ن �أ���ش��ال��ت��ه��م ووف��ائ��ه��م لتلك 
وتاريخهم  و�لج����د�د  �لآب���اء  ول�شري  �لعظيمة  �لت�شحيات 

�حلافل بالعطاء و�لولء و�لنتماء لهذه �لر�س �لطيبة.
و�ألقت �لطفلة مرمي �بنة �ل�شهيد �شليمان حممد �لظهوري 
و�لدها  ب�شهادة  وف��خ��ره��ا  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  فيها  ع��ربت  كلمة 
�أن تبقى ر�ي���ة �ل��وط��ن عالية  و���ش��ه��د�ء �لإم�����ار�ت م��ن �ج��ل 
خفاقة. ر�فق �شموه خالل تاأدية و�جب �لعز�ء �ل�شيخ خليفة 
�أ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  مدير  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  بن 
�ل�شهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة حممد مبارك 

�ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ست�سفيات �حلك�مية 
�أب�ظبى 

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

�لعني
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 �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

�ل�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقي�ين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
ر��ص �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أب�ظبى

�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 ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

�ل�سارقة 
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

�لعني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �ب�ظبى

�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 بالز�  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 

�لعني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

�ل�سارقة
�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 

�م �لق�ين
�شيدلية �حلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جتديد املركبة بدون ربطها بدفع كافة خمالفات ال�شجل املروري لل�شائق
•• اأبوظبي-وام:

�طلقت �شرطة �بوظبي مبادرة جديدة لت�شهيل قيود ت�شديد �ملخالفات 
�ملرورية لل�شائقني من خالل عدم ربط جتديد ترخي�س �ملركبات بدفع 
حالة  يف  وذل��ك  �مل���روري  �لرمز  على  �مل�شجلة  �مل��روري��ة  �ملخالفات  كافة 
وجود �أكرث من مركبة م�شجلة على �ل�شائق و�ل�شماح لل�شائقني بدفع 
�ملخالفات �ملرورية للمركبة �ملر�د جتديد ترخي�شها من دون ربط ذلك 
بت�شديد �ملخالفات �ملرورية لكافة �ملركبات �ملوجودة يف �شجلهم �ملروري. 
و�كد �لعميد علي خلفان �لظاهري مدير عام �لعمليات �ملركزية ب�شرطة 
�بوظبي �ن تلك �ملبادرة ت�شب يف �جلهود �لهادفة �يل ت�شجيع �ل�شائقني 

�أك���رث م��ن م��رك��ب��ة ع��ل��ى �للتز�م  �مل����روري  �ل��ذي��ن مي��ل��ك��ون يف �شجلهم 
خمالفاتهم  على  �ملرتبة  �ملالية  �لقيود  ودف��ع  و�مل���رور  �ل�شري  بقانون 
فنيا  بعد فح�شها  ترخي�س مركباتهم  �ملرورية ومتكينهم من جتديد 
لل�شماح  �لقانونية  �ل�شروط  من  يعترب  و�ل��ذي  �شالمتها  من  و�لتاأكد 
�ل�شالمة  توفري  يف  ي�شاهم  �ن��ه  كما  �لطرقات  على  بال�شري  للمركبات 
و�أ���ش��ار �لظاهري �ىل �ن مبادرة ع��دم رب��ط دفع  �مل��روري��ة على �لطرق. 
�ملروري  �لرمز  على  �مل�شجلة  باملخالفات  للمركبات  �ملرورية  �ملخالفات 
يعزز من جهود �ل�شالمة �ملرورية كما �نها تعترب خطوة مهمة ود�فعاً 
بالقو�نني  و�لل��ت��ز�م  و�لتقيد  �مل��روري��ة  �شلوكياتهم  ملر�جعة  لل�شائقني 
و�لنظم �لتي و�شعت ل�شمان �شالمتهم يف �ملقام �لأول. ودعا مدير عام 

�أطلقتها  �لتي  �ملبادرة  من  �ل�شتفادة  �ىل  �ل�شائقني  �ملركزية  �لعمليات 
�أف�شل �خلدمات  توفري  �لد�ئم على  �إط��ار حر�شها  �بوظبي يف  �شرطة 
�ملرورية  �ملخالفات  ت�شديد  �ملرتبة على  �لأعباء  للمتعاملني وتخفيف 
�ملرورية  و�لقو�نني  بالأنظمة  �لتقيد  على  وت�شجيعهم  �رتكبوها  �لتي 
�ج��ر�ء تلك �خلدمة متوفر من  �لتي و�شعت مل�شلحتهم ..مو�شحا �ن 
خالل تطبيق خدمات �شرطة �بوظبي �لذكية يف �لهو�تف �ملتحركة �و 
�ملركبة  ملكية  جتديد  وطلب  �شهل  �أجهزة  على  �و  �لل��ك��روين  �ملوقع 
بعد �جر�ء �لتاأمني ودفع �لر�شوم من خالل خطو�ت ب�شيطة وبطريقة 
�شريعة و�شهلة. و�أ�شار �ىل �أن جتديد ترخي�س �ملركبات من �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �ملهمة لل�شماح للمركبات بال�شري وذلك بعد �جر�ء �لفح�س 

لال�شر�طات  مطابقتها  وم���دى  �مل��رك��ب��ات  تلك  على  �ل�شامل  �لفني 
�لقانونية ل�شالحيتها وك�شف �لعيوب �لفنية فيها ومن ثم �ل�شماح لها 
بال�شري على �لطرق �لأمر �لذي من �شاأنه �مل�شاهمة يف تاأمني �ل�شالمة 
علي  �لعميد  وحث  �لطرق.  وم�شتخدمي  �ل�شائقني  �أرو�ح  على  حفاظاً 
�ل�شري  بقانون  �للتز�م  �ملركبات على �شرورة  �لظاهري قائدي  خلفان 
�ل�شلبية وقوع  �لتي يكون من نتائجها  و�ملرور وعدم �رتكاب �ملخالفات 
..موؤكد�  بليغة  و����ش��اب��ات  وف��ي��ات  عنها  تنتج  �ل��ت��ي  �مل��روري��ة  �حل����و�دث 
توفري  �ىل  �ملختلفة  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  خ��الل  م��ن  تهدف  �بوظبي  �شرطة  �ن 
�ملرورية  لل�شائقني ووقايتهم من خماطر �حل��و�دث  �ملرورية  �ل�شالمة 

�لتي يتعر�شون لها على �لطريق.

حممد بن را�شد ي�شيد باأداء القرقاوي وحتمله م�شوؤولية دبي القاب�شة بكل م�شوؤولية واأمانة واإخا�س
 �لقرقاوي: فخ�ر بامل�ساهمة يف حتقيق جزء من روؤية قائد تاريخي غري وجه �لقت�ساد وطريقة �إد�رة �لأعمال و�إد�رة �حلك�مات يف منطقتنا

•• دبي-وام: 

�أعلنت دبي �لقاب�شة عن حتقيقها 
�ملالية  نتائجها  يف  قيا�شية  �أرب��اح��ا 
2016 حم��ق��ق��ة من����و� يف  ل��ل��ع��ام 
لت�شل  �مل��ئ��ة  يف   16.8 ع��ائ��د�ت��ه��ا 
درهم  م��ل��ي��ار   16.84 م���ن  �أك����رث 
ومنو� يف �أرباحها 8 يف �ملئة لت�شل 
�أعلنت  كما  دره���م  مليار   6.32
�ل�شند�ت  �آخر دفعة من  �شد�د  عن 

�مل�شتحقة عليها.
و�علن رئي�س دبي �لقاب�شة معايل 
حم��م��د ع���ب���د�هلل �ل���ق���رق���اوي �أن���ه 
�شاحب  من  كرمية  مو�فقة  وبعد 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي وبعد  جمل�س 
و���ش��ع دب���ي �ل��ق��اب�����ش��ة ع��ل��ى م�شار 
من��و م��ت�����ش��ارع وو����ش��ح ف��اإن��ه يعلن 
لدبي  كرئي�س  مهمته  �نتهاء  ع��ن 
�ل��ق��اب�����ش��ة لإف�����ش��اح �مل��ج��ال لغريه 
ولتكري�س  �لوطنية  �لطاقات  من 
وقته للعمل �حلكومي ب�شكل كامل 

خالل �لفرة �ملقبلة.
�نتهاء  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل���ه  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
�لقاب�شة  دبي  يف  �لقرقاوي  مهمة 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش���رح 
رعاه  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
منذ  �لقاب�شة  دب���ي  �أد�ء  ب���اأن  �هلل 
كان  عاما   18 قبل  عملياتها  ب��دء 
��شتطاعت  حيث  وناجحا  خمتلفا 
ومبتكرة  جديدة  قطاعات  �إ�شافة 
و��شتطاعت  �ل��وط��ن��ي  لق��ت�����ش��ادن��ا 
ت���اأ����ش���ي�������س جم����م����ع����ات ل����الإع����الم 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  و�مل���ح���ت���وى 
و�لت�شميم  و�مل���ع���رف���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لأب����ح����اث �مل��ت��ق��دم��ة ف�����ش��ال عن 
دبي  يف  ع��ق��اري��ة  م��ع��امل  تاأ�شي�شها 

وعالمة ر�ئدة يف �ل�شيافة عامليا.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أث����ن����ى 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم على 
�لقرقاوي  حم���م���د  م���ع���ايل  �أد�ء 
قال  حيث  �ل�شابقة  �لفرة  خ��الل 
ن�����ش��ك��ر حم���م���د �ل����ق����رق����اوي على 
و�أد�ئه  م�شئولياته  كافة  يف  متيزه 
��شتثنائيا  ك���ان  �ل��ق��اب�����ش��ة  دب���ي  يف 
�ملجالت  كافة  يف  لوطنه  وخدمته 

حمل تقديرنا �لد�ئم .
�لقاب�شة  دب�����ي  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����اف 
حقيقية  قيمة  �إ�شافة  يف  �شاهمت 
وحممد  �ل����وط����ن����ي  لق���ت�������ش���ادن���ا 
�لقرقاوي منوذج للم�شئول �لناجح 

و�ملخل�س و�مل�شئول .
وختم �شموه تعليقه �خرنا حممد 
�لقرقاوي قبل �أكرث من 20 عاما 
عن طريق مت�شوقني �شريني كانو� 
و�أعطيناه  �أد�ءه من بعيد  يتابعون 
جنح  �ل��ت��ي  �لتحديات  م��ن  �لكثري 
ف��ي��ه��ا و�أع���ط���ي���ن���اه ث��ق��ت��ن��ا ب��ع��د ما 
���ش��اه��دن��اه م��ن �إخ��ال���س وت��ف��ان يف 
خدمة جمتمعه وبلده وهو وغريه 
�ملتميزين  �لإم���������ار�ت  �أب����ن����اء  م���ن 
حمل تقدير وفخر و�شكر لعملهم 
و�إجنازهم و�إخال�شهم من ناحيته 
ق��������ال م�����ع�����ايل حم����م����د ع����ب����د�هلل 
�أولها  �لتي  �لثقة  ب��اأن  �لقرقاوي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لعمل  ولفرق  له  مكتوم  �آل  ر��شد 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  �ل��ق��اب�����ش��ة  دب���ي  يف 
جناح  يف  �لرئي�شي  �ل��ع��ام��ل  ك��ان��ت 
م�شريتها وباأن �لروؤية �لتي ر�شمها 
�شموه لفريق �لعمل غريت �لكثري 
من طبيعة �مل�شاريع �لقت�شادية يف 

دبي و�لإمار�ت .
و�أ�������ش������اف �ل����ق����رق����اوي ب�������اأن دب���ي 
ب���ك���ل فخر  ����ش���اه���م���ت  �ل���ق���اب�������ش���ة 
يف حت��ق��ي��ق ج����زء م���ن روؤي�����ة قائد 
�لقت�شاد  وج�����ه  غ����ري  ت���اري���خ���ي 
و�إد�رة  �لأع���م���ال  �إد�رة  وط��ري��ق��ة 
�حلكومات يف �ملنطقة وباأن م�شاريع 
دبي �لقاب�شة �أ�شبحت �ليوم جزء� 
من ن�شيج �حلياة و�لقت�شاد لتثبت 
قامت  �لتي  �ل�شر�تيجية  �شحة 
فاعل  ب�شكل  �شاهمت  و�لتي  عليها 

يف تنويع �لقت�شاد �لوطني .

�ل�شمو  ك�������ش���اح���ب  ع��ظ��ي��م  ق���ائ���د 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 

رعاه �هلل -.
نهاية  م��ع  ر�شالته  معاليه  وخ��ت��م 
�أحببت  �لقاب�شة  دب��ي  يف  مهمتي 
موظفينا  جلميع  ر�شالة  �أوج��ه  �أن 
باأنكم تعملون من �أجل غد �أف�شل 
�أجل  �أف�شل وم��ن  �أج��ل حياة  وم��ن 
لإ�شعاد  ت�شعى  قيادة  روؤي��ة  حتقيق 
 .. معكم  لرحلتي  مم��ن  �شعبها. 
وممن ملا تعلمته منكم .. وممن 
فر�شة  �أع����ط����اين  ع��ظ��ي��م  ل���وط���ن 
لأخدمه و�أ�شيف له و�أبذل حياتي 

من �أجله .
�لت�شغيلية  �لإجن�����از�ت  �ب���رز  وم��ن 
لدبي �لقاب�شة خالل �ل�شنة �ملالية 

..  2016
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع  يف 
و�لت�����������������ش��������الت ف�����ق�����د ����ش���ه���دت 
ل��الإن��رن��ت و مدينة  م��دي��ن��ة دب���ي 
 175 �ن�������ش���م���ام  ل��ل��ت��ع��ه��ي��د  دب�����ي 
���ش��رك��ة ج���دي���دة، مب��ا فيها ف��ي��ز� و 
�ل�شرق  لالإلكرونيات  �شام�شوجن 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا و هو�وي 
�أك�شنتيور وغريها وذلك بف�شل  و 
ما يوفره جممعا �لبتكار �لتابعان 
ملجموعة تيكوم من بيئة ديناميكية 
م�����ش��ج��ع��ة ل��ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
جم������ال �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ود�ع����م����ة 
�إىل  بالإ�شافة  و�لإب���د�ع،  لالبتكار 
ي��ت��ي��ح��ان��ه م���ن م���ر�ف���ق عاملية  م���ا 
�مل�����ش��ت��وى وخ���دم���ات وب��ن��ي��ة حتتية 
�لإع������الم  ق���ط���اع  ويف  م���ت���ك���ام���ل���ة. 
لالإعالم  دب����ي  م��دي��ن��ة  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت 
و م��دي��ن��ة دب���ي ل��ال���ش��ت��ودي��وه��ات و 
�شركة   165 لالإنتاج  دب��ي  مدينة 
ج��دي��دة، كما �أع��ل��ن��ت ي��وت��ي��وب عن 
�ختيار مدينة دبي لال�شتوديوهات 
يوتيوب  م��رك��ز  �أول  م��ق��ر  ل��ت��ك��ون 
�شبي�س يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�شمال �إفريقيا. وعالوة على ذلك، 
جديدين  م�شروعني  ��شتكمال  مت 
يف مدينة دبي لالإنتاج وهما جناح 

�لن�شر و مكاتب .
�لعربية  �لإذ�ع����ة  �شبكة  وو����ش��ل��ت 
مكانتها  وتر�شيخ  ح�شورها  تعزيز 
يف �شد�رة قطاع �لإع��الم �لإذ�عي، 
خمتلف  يف  ك���ب���ري  من����و  وحت���ق���ي���ق 
حمفظة  و���ش��ع��ت  ح��ي��ث  �أن�شطتها، 
9 حمطات  ت�����ش��م  �ل��ت��ي  ق��ن��و�ت��ه��ا 
ب����اإط����الق �شبع  �أر����ش���ي���ة،  �إذ�ع����ي����ة 
�إذ�ع���ي���ة رق��م��ي��ة جديدة.  حم��ط��ات 
ب�شكل كبري يف  �ل�شبكة  و��شتثمرت 

بنيتها �لتحتية �لرقمية.
 40 �ن�����ش��م��ت  �لتعليم  ق��ط��اع  ويف 

بال�شكر  �لقرقاوي  معايل  وتوجه 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ع��ل��ى دعمه  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لعمل  وثقته ومتكينه له ولفريق 
ل��ت��ح��ق��ي��ق و�إجن����������از �ل���ك���ث���ري من 

�مل�شاريع �لقت�شادية.
و�أ����ش���اف م��ع��ايل �ل��ق��رق��اوي نحن 
ج��ن��ود يف ف��ري��ق حم��م��د ب��ن ر��شد 
ويف فريق �لإمار�ت و�شنبقى كذلك 

د�ئما و�أبد� .
ويف ر�شالة وجهها لفريق عمل دبي 
ل18  �متدت  رحلة  بعد  �لقاب�شة 
�لقرقاوي  معايل  قال  معهم  عاما 
مكاتب  �لقاب�شة يف  دب��ي  يف  ب��د�أن��ا 
م�شتاأجرة وباأثاث م�شتعمل وقر�س 
�ملجموعة  �أع���م���ال  و�ل���ي���وم  ���ش��غ��ري 
فريق  يديرها  دول��ة   21 يف  متتد 
�أل��ف موظف   22 عمل مكون من 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ي��ع��م��ل��ون 
. م�����ش��ي��ف��ا  ك��ان��ت ب��د�ي��ات��ن��ا معكم 
�أر�س  قطعة  م��ع  بالتحدي  مليئة 
ب��ع��ي��دة ع���ن ع���م���ر�ن دب����ي وقر�س 
درهم  م��ل��ي��ون   200 ي��ب��ل��غ  ب��ن��ك��ي 
�أكرث  �ليوم  �ل�شركة  �أ�شول  لت�شل 
100 مليار درهم يف خمتلف  من 
�شاهمت  و�أ�����ش����اف   . �ل���ق���ط���اع���ات 
جهودكم  ب��ف�����ش��ل  �ل��ق��اب�����ش��ة  دب����ي 
وتفانيكم يف تغيري وجه �حلياة يف 
دبي حتقيقا لروؤية �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�نتقلنا من مدينة متتلك حمطة 
�إعالمي  مل��رك��ز  و�ح���دة  تلفزيونية 
 2000 �أك��رث من  ��شتقطب  دويل 
و33�ألف  �إع����الم����ي����ة  م���وؤ����ش�������ش���ة 
�لإعالمي  �مل��ج��ال  يف  متخ�ش�س 
وينتجون  وي���ع���ي�������ش���ون  ي���ع���م���ل���ون 
ويبدعون من مدينة دبي لالإعالم 
. حيث �أ�شبحت دبي �ليوم عا�شمة 
و��شتطاعت  �ل��ع��رب��ي  ل��ل��م��ح��ت��وى 
�إ�شافة قطاعات جديدة لقت�شادنا 

�لوطني.
بقرية  نفخر  ر�شالته  يف  و�أ���ش��اف 
�لأكادميية  دب��ي  ومب��دي��ة  �مل��ع��رف��ة 
�ل���ت���ي ت�����ش��م �أك�����رث م���ن 25 �أل���ف 
�أكادميي  ب��رن��ام��ج  و400  ط��ال��ب 
لالإنرنت  دب���ي  مب��دي��ن��ة  ون��ف��خ��ر 
�شركة   1400 ت���������ش����م  �ل�����ت�����ي 
متخ�ش�س  �أل��ف  و32  تكنولوجية 
مبجمعنا  ونفخر  �لتكنولوجيا  يف 
 3800 ي�������ش���م  �ل�������ذي  �ل���ع���ل���م���ي 
�لتقنية  جم�����ال  يف  م��ت��خ�����ش�����س 
�لدو�ئية.  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �حل��ي��وي��ة 
مبجموعة  �أي�������ش���ا  �ل���ي���وم  ن��ف��خ��ر 
ج���م���ري� �ل���ت���ي مت��ت��ل��ك �أك������رث من 
��شما  وحتمل  فندقية  20وجهة 
�ل�شيافة  قطاع  يف  عامليا  �إم��ار�ت��ي��ا 
ن��ف��خ��ر مب��ن��ج��ز�ت ع��م��ر�ن��ي��ة مثل 
�أ�شبح  �ل�����ذي  �ل���ت���ج���اري  �خل��ل��ي��ج 
�ل�����ش��ري��ان �جل���دي���د ل���الأع���م���ال يف 
دب��ي ومب��دن ذكية يف دب��ي ومالطا 
و�ل��ه��ن��د وك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة متثل 

ر�شالتنا للم�شتقبل.
جزء�  �أ�شحبت  �لقاب�شة  دب��ي  نعم 
م��ن ن�شيج �حل��ي��اة و�لق��ت�����ش��اد يف 
وعملكم  ج���ه���ودك���م  ب��ف�����ش��ل  دب����ي 
وتفانيكم وبف�شل روؤية وتوجيهات 

دبي  جممع  �إىل  ج��دي��دة  موؤ�ش�شة 
للمعرفة و مدينة دبي �لأكادميية 
 25 يت�شمنان  �ل��ل��ذي��ن  �ل��دول��ي��ة 
جمتمعة  ت�شكل  �أكادميية  موؤ�ش�شة 
على  �ل��ع��ايل  للتعليم  �أك��رب جممع 
عدد  يبلغ  حيث  �ملنطقة،  م�شتوى 
�ل����ط����الب �مل�������ش���ج���ل���ني ف���ي���ه���ا 25 
�ملوؤ�ش�شات  وت���وف���ر  ط���ال���ب.  �أل�����ف 
�ملجمعني  يف  �لعاملة  �لأك��ادمي��ي��ة 
و�أكرث  عال  تعليم  برنامج   427
من 500 برنامج �شهاد�ت ودبلوم، 
ك��م��ا �أط��ل��ق��ت خ���الل �ل��ع��ام �ملا�شي 

جديد. �شهاد�ت  برنامج   24
�ن�شمت  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ق���ط���اع  ويف 
حي  �إىل  ج���دي���دة  ���ش��رك��ة   150
عدد  لريتفع   d3 للت�شميم   دب��ي 
�ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ج��ل��ة يف �حل���ي �إىل 
 114 ذلك  يف  مبا  �شركة،   415
�شركة حملية و291 �شركة عاملية 
�إمار�تي. وبلغت  �أعمال  و82 ر�ئد 
�لإجمالية  �مل�شاحة  �إ���ش��غ��ال  ن�شبة 
�لتجارية  ل��ل��م��ك��ات��ب  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
�لت�شميم  ���ش��اح��ة  يف   84% ن��ح��و 
خالل  ر�شميا  �ف��ت��ت��اح��ه��ا  مت  �ل��ت��ي 
دبي  حي  �شهد  كما   ،2016 �لعام 
لثالث  م��ك��ات��ب  �ف��ت��ت��اح  للت�شميم 
�لعمارة  ع��امل  يف  عمالقة  �شركات 
وهي بينوي و فو�شر �آند بارترنز 
للم�شاريع  ح���دي���د  زه����ا  و����ش���رك���ة 

�لهند�شية و�لإن�شائية .
للت�شميم مركز  دب��ي  ح��ي  و�أط��ل��ق 
ثالث  يعد  �ل��ذي  لالبتكار،   in5
مر�كز  �شبكة  يف  لالأعمال  حا�شنة 
رو�د  دعم  بهدف  لالبتكار،   in5
�لأع���م���ال و�ل�����ش��رك��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
دبي  يف  و�لأزي����اء  �لت�شميم  ق��ط��اع 
�أفكارهم  حت���وي���ل  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�لإب�����د�ع�����ي�����ة ل����الأع����م����ال جت���اري���ة 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  وخ�����الل  ن���اج���ح���ة. 
�إط������الق ج��ام��ع��ة دبي  �أي�������ش���ا، مت 
مع  بالتعاون  و�لبتكار  للت�شميم 
معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا 
حيث   ، للت�شميم  بار�شونز  كلية  و 
يف  بكالوريو�س  درج��ة  �أول  �شتمنح 
�ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  �لت�شميم 
�ملنتجات  ت�شميم  يف  وبتخ�ش�شات 
�ل�شر�تيجي  �لت�شميم  و�إد�رة 
و�ل����ف����ن����ون �ل���ب�������ش���ري���ة و�لإع�������الم 

وت�شميم �لأزياء.
ويف قطاع �ل�شناعة مت �إطالق �أكرب 
مدينة عاملية لتجارة �جلملة على 
مربع  ق��دم  مليون   550 م�شاحة 
مليار   30 ق���دره���ا  ب��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت 
درهم ت�شم �أ�شو�قا لكافة قطاعات 
�جلملة وم�شتودعات ومر�كز �شحن 
وخدمات جمركية و�شركات تاأمني 
وحلول تخزين وخدمات م�شرفية 
وقعت  وفندقية  �شكنية  ووح����د�ت 
مدينة دبي لتجارة �جلملة �تفاقية 
��شر�تيجية مع جمموعة  �شر�كة 
�أكرب   ، �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل�����ش��ل��ع  م��دي��ن��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ب�����ش��ائ��ع  م�����ش��در 
ت�شيجيانغ  م��ق��اط��ع��ة  يف  �ل���ع���امل 
�لتبادل  ت�شهيل  بهدف  �ل�شينية، 
�ل�شتثمارية  و�لأن�شطة  �لتجاري 
�لطرفني،  ب��ني  �خل����رب�ت  وت��ب��ادل 

تعترب �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة، 
و�أطول مم�شى على �لو�جهة �ملائية 
يف دولة �لإم��ار�ت. ومن �ملتوقع �أن 
�ملعامل  �أب����رز  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  ي�شبح 
�شاحلية  دبي ووجهة  �ل�شياحية يف 
نوعها  من  وف��ري��دة  م�شبوقة  غري 

يف �لإمار�ت.
خم�شة  �مل���ج���م���وع���ة  �أط���ل���ق���ت  ك���م���ا 
و�لتي  جديدة،  ��شتثنائية  م�شاريع 
�لد�ئم  ح��ر���ش��ه��ا  �إط�����ار  يف  ج����اءت 
��شر�تيجية  م�شاريع  ط��رح  على 
�لعقاري  �ل�شوق  �حتياجات  تلبي 
�ملجموعة  و���ش��ل��م��ت  �لإم��������ارة.  يف 
جديدة،  �شكنية  وح���دة  �آلف   3
لتعزز �شجلها �حلافل يف تخطيط 
وتطوير حمفظة م�شاريع متنوعة 
عالية �جلودة ��شتجابة لحتياجات 

�شوق دبي �لعقاري �ملتنوع.
�لأوىل  �ملرحلة  �ملجموعة  ون��ف��ذت 
م��ن �ل��ق��ن��اة �مل��ائ��ي��ة يف دب��ي بتكلفة 
ت�شعة  و�م������ت������د�د  دره��������م  م���ل���ي���ار 
منطقة  م����ن  ب������دء�  ك���ي���ل���وم���ر�ت 
مبنطقة  م���������رور�  �خل�������ور  ر�أ����������س 
�خل��ل��ي��ج �ل���ت���ج���اري وو����ش���ول �إىل 
ط��ري��ق �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��ي��ع��د بذلك 
ه���ذ� �مل��م��ر �مل���ائ���ي ���ش��ري��ان��ا حيويا 
جديد� و�إ�شافة  مهمة �شيكون لها 
�أثرها يف تعزيز �حلركة �ل�شياحية 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وم�������ش���رية 

و�لجتماعية يف �لإمارة.
للعقار�ت  دب��ي  جمموعة  و�شجلت 
معدلت �إ�شغال مرتفعة يف خمتلف 
و�لتجارية  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  ع��ق��ار�ت��ه��ا 
%90، كما �شجلت وحدة  مبعدل 
ل��ه��ا، منو�  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل���ر�ف���ق،  �إد�رة 
نتيجة   8% ع����ن  ت���زي���د  ب��ن�����ش��ب��ة 

للتو�شع �ملتو��شل يف �أبوظبي.
ومن �أحدث �مل�شاريع �ملبتكرة �لتي 
وح�شرية  م��ع��م��اري��ة  ق��ف��زة  مت��ث��ل 
وتغيري  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ن���ح���و  ل����دب����ي 
جمري�  م�شروع  �ل�شياحي،  �أفقها 
�شاحب  �أع���ل���ن���ه  �ل������ذي  ����ش���ن���ر�ل 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�هلل ، و�ل��ذي يهدف ليكون �ملدينة 
وتو�زنا  تطور�  �لأك��رث  �مل�شتقبلية 
على  وجمتمعيا  وبيئيا  ع��م��ر�ن��ي��ا 
قدم  مليون   47 تتجاوز  م�شاحة 

تطوير  يف  �ل����ت����ع����اون  ����ش���ي���م���ا  ل 
لتجارة �جلملة  وجهات خم�ش�شة 

�لتقليدية و�لإلكرونية.
 70 �ل�شناعي  دبي  جممع  ويوفر 
م�شتودعات  م���ن  ح��دي��ث��ة  وح�����دة 
�ل�������ش���ن���اع���ات �خل���ف���ي���ف���ة وح���ل���ول 
�ل��ت��خ��زي��ن �جل���اه���زة ب��ه��دف تلبية 
لقطاعي  �حل��ي��وي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�للوج�شتية  و�خل��دم��ات  �لت�شنيع 

�ملتناميني يف �ملنطقة.
و�فتتحت �شركة ليمينار �إند�شريز 
م�شتوى منطقة  على  من�شاأة  �أكرب 
�أنابيب  لت�شنيع  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ل�شناعي  دب���ي  جم��م��ع  يف  �ل��ه��و�ء 
يونيليفر  ���ش��رك��ة  �ف��ت��ت��ح��ت  ك��م��ا   ،
م�شنعا لها يف �ملجمع، حيث �شتعمل 
�شنع  مل�شق  �إ�شافة  على  �ل�شركة 
�مل�شنع  على منتجات  �لإم���ار�ت  يف 
منها   80% ب��ت�����ش��دي��ر  و���ش��ت��ق��وم 
�إىل �أ�شو�ق �أوروبا ومنطقة �ل�شرق 

�لأو�شط و�شمال �إفريقيا.
�لب��ت��ك��ار و�نطالقا  �م���ا يف جم���ال 
م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دع����م م�شرية 
�لبتكار و�شناعة �مل�شتقبل، �شاركت 
يف  موؤ�ش�شة  كجهة  �لقاب�شة  دب��ي 
�مل�شتقبل  دب���ي  م�����ش��رع��ات  ب��رن��ام��ج 
�ل�������ذي �أط���ل���ق���ت���ه م���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
ح�شريا  ي��رك��ز  و�ل���ذي  للم�شتقبل 
ع���ل���ى حت����دي����د �أف���������ش����ل �حل���ل���ول 
�ملبتكرة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
قائمة  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ق��ي��م��ة  وخ���ل���ق 
�لأعمال  وت�شريع  �حت�شان  على 
�مل�شتقبلية  �لتكنولوجية  و�حللول 
وج�������ذب �أف���������ش����ل ع����ق����ول �ل���ع���امل 
على  �بتكار�تها  وتطبيق  لتجربة 

م�شتوى مدينة دبي.
ويف �لقطاع �لعقاري..

للعقار�ت،  دب���ي  جم��م��وع��ة  ت��ع��ت��رب 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��دب��ي �ل��ق��اب�����ش��ة، �إح���دى 
تطوير  �لر�ئدة يف  �ل�شركات  �أك��رب 
�مل��ج��م��ع��ات �ل��ع��ق��اري��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
من  طويلة  �شنو�ت  ومتتلك  دب��ي، 
�خلربة يف تطوير وت�شليم م�شاريع 
ومبتكرة  متميزة  وجتارية  �شكنية 

يف كافة �أنحاء �إمارة دبي.
�لعام  �مل��ج��م��وع��ة خ����الل  و�أع���ل���ن���ت 
�ملا�شي عن م�شروع مر��شي �خلليج 
�ملليار  ت��ت��ج��اوز  بتكلفة  �ل��ت��ج��اري 
عائمة  منازل  �شي�شم  حيث  دره��م 

مربعة وبكلفة 73 مليار درهم.
ويف قطاع �ل�شيافة تعترب جمموعة 
�شركات  �أجن�������ح  �إح��������دى  ج����م����ري� 
�ل�شيافة يف �لعامل ومتتلك وتدير 
�شياحيا  وم��ن��ت��ج��ع��ا  ف��ن��دق��ا   21
ت�����ش��ع دول  10 وج��ه��ات ���ش��م��ن  يف 
�ملجموعة  و�أ�شافت  �ل��ع��امل.  ح��ول 
جديدة  حتفة  �ملا�شي  �لعام  خالل 
�فتتاح  م��ع  فنادقها  حمفظة  �إىل 
�لذي   ، �ل��ن�����ش��ي��م  م��ن��ت��ج��ع ج��م��ري� 
يعترب ر�بع فندق يف مدينة جمري� 
وميثل طرحا فندقيا فريد� حيث 
يت�شمن 430 غرفة فاخرة و43 
جناحا بالإ�شافة �إىل �أكرث من 10 
�لتي  �ملر�فق  من  و�لكثري  مطاعم 
ت��وف��ر جت��رب��ة ف���ري���دة م���ن نوعها 

للزو�ر.
ب����رج  ت�����ري�������س  �ف����ت����ت����اح  ك����م����ا مت 
جزيرة  �أول  ي�شكل  �ل��ذي   ، �ل��ع��رب 
�لعامل  يف  نوعها  م��ن  ��شطناعية 
�لذي  �ملبتكر  بت�شميمه  ويتميز 
فريد�  �شياحيا  �شرحا  منه  يجعل 
�أه��م معامل  �إىل  لين�شم  نوعه  من 
�جل������ذب �ل�����ش��ي��اح��ي يف �لإم��������ارة. 
�لتز�م  �إطار  �مل�شروع يف  وياأتي هذ� 
ب��الرت��ق��اء بقطاع  �ل��ق��اب�����ش��ة  دب���ي 
�ل�����ش��ي��اف��ة يف دب���ي وت��ع��زي��ز مكانة 
�لإم������ارة ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ر�ئ���دة 
عامليا حيث �شيوفر معايري متميزة 
ل��ل�����ش��ي��اف��ة �ل���ع���رب���ي���ة م����ن خالل 
مر�فقه �ل�شتثنائية �لتي تت�شمن 
و�شاطئا  �شباحة  وحو�شي  مطعما 
جمتمعة  ت��غ��ط��ي  مكيفة  وك��ب��ائ��ن 

�أكرث من 10 �آلف مر مربع.
قطاع  يف  ل����ري����ادت����ه����ا  وت����ق����دي����ر� 
�ل�شيافة �لعاملية �لفاخرة، ح�شدت 
�ملجموعة خالل �لعام �ملا�شي 38 
جائزة دولية على م�شتوى �لقطاع، 
منها كوندي نا�شت و جو�ئز �ل�شفر 
�أ�شلوب  ج��و�ئ��ز  و  �ل�شنوية  �لعاملي 
 . تر�فلر  بزن�س  و  �لفاخر  �حل��ي��اة 
�لإم����ار�ت  �أك��ادمي��ي��ة  �حتفلت  ك��م��ا 
لإد�رة �ل�شيافة بالذكرى �ل�شنوية 

�خلام�شة ع�شرة لتاأ�شي�شها.
وتو��شل جمموعة جمري� م�شرية 
م�شتوى  ع��ل��ى  وت��و���ش��ع��ه��ا  من���وه���ا 
�تفاقيات  وق���ع���ت  ح��ي��ث  �ل����ع����امل، 
كل  يف  �ل���ف���اخ���رة  �ل���ف���ن���ادق  لإد�رة 
ويف قطاع  و�ل�������ش���ني.  ت��رك��ي��ا  م���ن 
�لعلوم �ن�شمت 80 �شركة جديدة 
�ملنطقة   ، للعلوم  دب��ي  جممع  �إىل 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لأوىل  �حل��رة 
�ملخ�ش�شة لتلبية �حتياجات قطاع 
�مل�شاريع  �أ���ش��ح��اب  ودع����م  �ل��ع��ل��وم 
�ل�شغرية  و�ل�������ش���رك���ات  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�جلن�شيات.  وم��ت��ع��ددة  و�ملتو�شطة 
ومن �أبرز �ل�شركات �جلديدة �لتي 
�ن�شمت �إىل �ملجمع �آيال �لعاملية و 

ميتلر توليدو .
�ما قطاع �لرفيه ف�شجلت �لقرية 
�لعائلي  �لرفيه  وجهة   ، �لعاملية 
ق��ي��ا���ش��ي��ا يف عدد  رق���م���ا  �مل���م���ي���زة، 
�شيوفها �لذي و�شل �إىل �أكرث من 
��شتقطبت  كما  ز�ئر.  مليون   5.3
دبي  يف  �لأوىل  �ل�شاطئية  �لوجهة 
 ، ريزيدن�س  بيت�س  ج��م��ري�  �شمن 
للعقار�ت،  دب��ي  ملجموعة  �لتابعة 

�أكرث من 12 مليون ز�ئر.
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اأخبـار الإمـارات
النائب العام لإمارة اأبوظبي ياأمر بحب�س جميع املتهمن يف ق�شية املحفظة الوهمية املتعلقة بتجارة ال�شيارات

•• اأبوظبي-وام:

�أمر �شعادة �مل�شت�شار علي حممد �لبلو�شي �لنائب �لعام لإمارة �بوظبي 
بحب�س جميع �ملتهمني يف ق�شية �ل�شتثمار يف �ملحفظة �لوهمية �ملتعلقة 

بتجارة �ل�شيار�ت و�لبالغ عددهم 20 متهما.
�لق�شية  �آخرين يف  �أ�شدر �شعادته قر�ر� ب�شبط و�إح�شار متهمني  كما 
لتهامهم بارتكاب جر�ئم �لحتيال لال�شتيالء على مال �لغري ومز�ولة 
ن�شاط �قت�شادي بدون ت�شريح ��شافة �ىل جر�ئم غ�شل �لأمو�ل �ملعاقب 
عليها وفقا لقانون �لعقوبات �لحتادي و�لقانون �لحتادي رقم 9 ل�شنة 

�لمو�ل. غ�شل  جر�ئم  مكافحة  �شاأن  يف   2014
و��شدر �لنائب �لعام قر�ر� ب�شبط و�إح�شار 25 �شخ�شا بتهمة خمالفة 

قر�ر منع �لتد�ول يف مو�شوع �لق�شية.
وك���ان ���ش��ع��ادة �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي ق��ام بت�شكيل ف��ري��ق عمل 
ويف  �ملختلفة..  �لخت�شا�س  و�لتن�شيق مع جهات  �لق�شية  للتحقيق يف 
يوم  �لتحقيق  �أبوظبي  يف  لالأمو�ل  �لعامة  �لنيابة  با�شرت  �لإط��ار  هذ� 
�ملتهمني جميعا و�شبط  بحب�س  �أمرت  عليه  وبناء  23 فرب�ير2017 
�لنقدية  �ملبالغ  على  بالتحفظ  �أم��رت  كما  �آخ��ري��ن..  متهمني  و�إح�شار 
�لتي �شبطت بحوزة �ملتهمني ��شافة �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت حتفظية على 

�حل�شابات �لبنكية و�ل�شيار�ت �خلا�شة مبو�شوع �لق�شية.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ق���ام ���ش��ع��ادة �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام بت�شكيل ف��ري��ق ع��م��ل فني 
لر�شد ومتابعة ما يطرح يف و�شائل �لعالم �ملختلفة ومو�قع �لتو��شل 
يوم  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  تنفيذ  �إط���ار  يف  وذل��ك  �لق�شية  ب�شاأن  �لجتماعي 

�خلمي�س �ملا�شي ب�شاأن منع تد�ول �لق�شية عرب و�شائل �لعالم ومو�قع 
�لتو��شل حفاظا على �شري �لتحقيقات.

�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  �لق�شية يف  ب��ت��د�ول  �لأ���ش��خ��ا���س  بع�س  ق��ي��ام  وت��ب��ني 
ب�شبطهم  �مر  �إ�شد�ر  عليه  ترتب  �حلظر، مما  ق��ر�ر  رغم  �لجتماعي 
قانون  وف��ق  حقهم  يف  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  متهيد� 
2012 يف  5 ل�شنة  �لعقوبات �لحت��ادي و�ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 
�شاأن مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات. وثمن �لنائب �لعام دور �جلهات 
و�لتحري  �ل�شبط  رج��ال  جهود  و�شكر  �لق�شية  يف  و�لأمنية  �ل�شرطية 
�ملنا�شب..  �ل��وق��ت  يف  لها  و�لت�شدي  �جل��رمي��ة  ك�شف  يف  �شاهمت  �لتي 
و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لأمن  توفري  �ملتو��شلة يف  بجهودهم  م�شيد� 

وعدم �إيالء �ي جهد حتقيقا ل�شتقر�ر �ملجتمع.

�شلطان بن زايد يهنئ اأمري 
الكويت بالعيد الوطني

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  هناأ 
دولة  �أم��ري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لدولة 
�لعيد  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  �لكويت  و�شعب  وحكومة  �ل�شقيقة  �لكويت 
�لكويت  ب���اأن يعيده �هلل على  �أم��ل��ه  ع��ن  ب����الده.. معربا  �ل��وط��ن��ي وحت��ري��ر 
�أمري  �شمو  �ىل  بها  بعث  برقية  يف  �شموه  و�أع��رب  و�لتقدم.  بالعزة  و�أهلها 
�لكويت بهذه �ملنا�شبة عن تقديره جلهود �شاحب �ل�شمو �أمري دولة �لكويت 
وحكومته يف خدمة ق�شايا �ملنطقة ..م�شيد� بالدور �ملتميز �لذي يقوم به 
�لعربي  و�لوطن  �خلليج  يف  �لأ�شقاء  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  يف  �شموه 

ومت�شكه باملبادئ �لتي حتفظ �للحمة �لعربية وت�شون �لكر�مة �لوطنية.

فاطمة بنت مبارك تعلن �سعار �ملر�أة �سريك يف �خلري و�لعطاء لالحتفال بي�م �ملر�أة �لإمار�تية

ام المارات: مفهوم العطاء متاأ�شل بنفو�س الماراتين ن�شاء ورجال منذ الأزل 
•• ابوظبي-وام: 

�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �علنت 
�لرئي�س �لعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �ل�شرية رئي�شة �ملجل�س �لعلى لالأمومة 
و�لطفولة �ختيار �شعار �ملر�ة �شريك يف �خلري و�لعطاء تعبري� عن �لحتفال 

بيوم �ملر�أة �لمار�تية �لذي ي�شادف 28 �غ�شط�س من كل عام .
وقالت �شموها يف ت�شريح لها لالإعالن عن هذ� �ل�شعار �ن ذلك يعد تعبري� 
�شادقا عن دور �ملر�أة وقدرتها على �لتفاعل مع �ملبادر�ت �ملتعددة يف �لدولة 
وبذل �لعطاء لكل من يحتاجه وم�شاركتها مع جميع فئات �ملجتمع رجال 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �طلقه �شاحب  �ل��ذي  ون�شاء لإجن��اح عام �خلري 

ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �ع��الن  �ن  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و��شافت 
حفظه �هلل بان يكون �لعام �حلايل 2017 عام خري هو من ماآثر �ملغفور 
�لتي ت�شهد على �ن  ث��ر�ه  �ل نهيان طيب �هلل  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  له 
قيام  عند  �ر���ش��اه��ا  �لتي  �مل��ب��ادئ  �ن  كما  خ��ري  كلها  كانت  وت��اري��خ��ه  حياته 
�لدولة و�مل�شرية �لتي تلتها �ثبتت �شحة �لروؤيا و�ملنهج �لذي كان نرب��س 

عمل يقود �ىل حتقيق �خلري ملو�طنيه ولالإن�شانية .
بنفو�س  متاأ�شل  �لم��ار�ت��ي  �لعطاء  مفهوم  �ن  �لم���ار�ت  �م  �شمو  و�ك���دت 
�لم���ار�ت���ي���ني ن�����ش��اء ورج����ال م��ن��ذ �لزل وق���د ر���ش��م ل��ن��ا �لب����اء و�لج����د�د 
�خلطوط �لعري�شة لبناء �مار�ت �خلري و�د�رة �شوؤونها وقيادة موؤ�ش�شاتها 
باأبنائها �خلريين رجال ون�شاء و�شبابا و�شابات فاإرث �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 

بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي �أر�شى قيم �لعطاء وعمل �خلري 
كاأحد �ملبادئ �لرئي�شية �لتي �نطلقت منها ر�شالة دولة �لإم��ار�ت وجعلت 
�أياديها �لبي�شاء ممدودة يف كل مكان م�شرية �ىل �ن �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�ن��ه كلما �عطينا �ك��رث ز�دن��ا �هلل من نعمه  �لدولة حفظه �هلل �ك��د على   
�شنحافظ عليه على  ��شتقر�ر� و�منا ورخ��اء   وه��ذ� هو منهجنا  وعطائه 

�لدو�م .
و�و�شحت �ن �لعطاء �لمار�تي مل يكن له حدود و�شمل كل �فر�د �ملجتمع 
و�شيظل كذلك ما د�مت �لقيادة �لر�شيدة للدولة ومن خلفها �بناء �لوطن 
قد حفظو� درو�س �لن�شانية �لتي قدمها �ملغفور له ز�يد لأبنائه �ملو�طنني 

و��شتفاد منها �لخرون و�قتدو� بها يف �لعمل �لن�شاين .
و�كدت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �ن �ملر�أة �لمار�تية �عطاها �لوطن 
كل ما تريد ومكنها من �رتياد كافة جمالت �لعمل فعليها م�شوؤولية كبرية 
هذه  لإجن��اح  م�شتمرة  عمل  منهجية  يف  و�مل�شاركة  للوطن  �جلميل  رد  يف 
�ملبادرة �لطيبة من �لقيادة �لر�شيدة تعزيز�ً لأطر متا�شك وتكافل �ملجتمع 
يف خارطة طريق تت�شم بعطاء متجدد لدولة تاأ�ش�شت على مبادئ �خلري 

و�إعالء �شاأن �لإن�شان و�إر�شاء قيم �لتعاون و�لت�شامح.
�مل���ر�ة �لم��ار�ت��ي��ة ج��اه��زة لكل فعل خ��ري مب��ا �عطاها �هلل من  وق��ال��ت �ن 
مو�هب وقدر�ت فهي �لم و�لزوجة و�لعاملة ومل تق�شر مع هوؤلء �لذين 
هم عماد �ملجتمع وعطاوؤها ل حدود له وقد �ثبتت �ليام و�لحد�ث �نها 
على قدر �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتقها يف كل فعل خري �و عطاء �ن�شاين �و 
�لتطوعي و�لذي  �لعمل  �أن  �لم��ار�ت �ىل  �م  و��شارت   . به  جمتمعي تقوم 

�أحد �لأركان  �ل�شمو رئي�س �لدولة هو  �أحد حماور مبادرة �شاحب  يعترب 
�أحد  تعد  �لتطوعية  ف��اجل��ه��ود  وت��ط��وره��ا  �ملجتمعات  ب��ن��اء  يف  �لأ�شا�شية 
و�ملر�أة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  معاين  بكل  �ملرتبطة  �لإن�شانية  �ملمار�شات 
�شريك ��شا�شي يف �لعمل و�لعطاء وقامت وما تز�ل مبهمات �ن�شانية د�خل 
و�مل�شاعدة  �لعون  تقدمي  يف  �لرجل  �خاها  �شاركت  وقد  وخارجها  �لدولة 
�ملحتاجني  على  �لغاثية  �مل�شاعد�ت  ووزع��ت  يحتاجها  ملن  ��شكالها  بكافة 

وقدمت �ل�شعافات و�لعالج للمر�شى �ينما كانو�.
�شباقة  �لمار�تية  �مل��ر�أة  �ن  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و�و�شحت 
و�ملحامية  و�ملعلمة  و�لطبيبة  و�ملهند�شة  �جلندية  فهي  �لوطن  خدمة  يف 
و�ملمر�شة ومل تق�شر باي جهد وباي عمل �شو�ء كلفت به �و بادرت بنف�شها 
�ليه م�شرية �ىل �نها �طلقت قبل عامني �شعار  �ملر�أة �لع�شكرية  وكان له 
و�لذود  للوطن  ف��د�ء  بروحها  و�لت�شحية  �مل��ر�أة  تفاين  مدلول كبري على 
عن مكت�شباته وهي �ي�شا �لم و�لزوجة �لتي تقدم للوطن فلذ�ت �لكباد 
ور�عية ��شرتها وعيالها فال تكل ول متل من ذلك وتظل حاملة �لر�شالة 
لربي �أبناءها بعد فقد معيلهم يف �شاحات �ل�شرف وجتتهد يف تخريجهم 
�جيال نافعني ملجتمعهم مت�شلحني بالعلم وحب �لعمل و�خلري لبالدهم 

ووطنهم .
كطبيبة  عملها  يف  مهما  تفوقا  �ي�شا  �ثبتت  �لمار�تية  �مل���ر�أة  �ن  وذك��رت 
وتقدمي  �لتمري�س  �عمال  يف  ينخرطن  كثري�ت  ن�شاء  وهناك  وممر�شة 
د�خل  ك��ث��رية  �ن�شانية  مهمات  يف  و���ش��ارك��ن  يحتاجها  مل��ن  �ل��ع��الج  خ��دم��ة 
�لن�شاين  �لعمل  يتفانني يف  �ملنو�ل  ه��ذ�  على  زل��ن  وم��ا  وخارجها  �لدولة 

�جلاد وعالج �ملر�شى و��شعاد �لخرين . و�و�شحت �شموها �ن �ملر�أة و�لم 
�لو�شول �ىل  ��شتلهمت قيم �خلري من جمتمعها ومتكنت من  �لمارتية 
مبتغاها يف �لعمل و�لجن��از وها هي �لن تربي �طفالها على قيم �خلري 
و�شتنجح كما جنحت يف �ل�شابق يف حتقيق ما ت�شبو �ليه من تقدم يف تربية 
�لن�سء على �خالق �خلري وقيم �حلق و�لعدل بالإ�شافة �ىل �رتياد كافة 
جم��الت �لعمل �لوطني . وذك��رت �ن �لع��الن عن �شعار  �مل��ر�أة �شريك يف 
�ملجتمعية  �لقطاعات  لكافة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ير�شخ  و�لعطاء   �خلري 
ل��ت��ك��ون �مل����ر�أة �ل�����ش��ري��ك �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي وع��م��اد خ��دم��ة �ل��وط��ن و�ملجتمع 
و�مل�شاهمة يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة بالإ�شافة �ىل متكينها من تقدمي 
خدمات حقيقية ت�شهم يف �لرتقاء مب�شتوى �لتنمية و�لعطاء يف �ملجتمع 
�لمار�تي، ومن �أجل تعزيز ثقافة �خلري و�لعطاء �لتي �أ�شبحت من �أهم 
عناوين �ل�شخ�شية �لإمار�تية و�لرتقاء بها نحو �لتقدم و�لزدهار . وقالت 
تعددها  ب�شبب   �� �أ�شبحت  �خل��ريي  �لعمل  �لوطنية يف جمال  �ملبادر�ت  �ن 
و�نت�شارها حمليا و�إقليميا ودوليا �� مكونا �أ�شا�شيا من مكونات �ل�شخ�شية 
�لإمار�تية و�أ�شبح للدولة �لدور �لبارز يف حت�شني �حلياة و�شون �لكر�مة 
�لإن�شانية حول �لعامل مع تر�شيخ موقعها بني �لدول �ملانحة �لأكرث عطاء 
و�شخاء يف جمال �مل�شاعد�ت �خلارجية. ودعت �شموها �أبناء �لإمار�ت رجال 
ون�شاء وموؤ�ش�شات �إىل �لتفاعل بقوة ون�شاط مع �شعار هذ� �لعام لالحتفال 
بيوم �مل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة كمبادرة م��ن م��ب��ادر�ت ع��ام �خل��ري يف وط��ن �خلري 
�لإمار�ت و�ن يثقو� باملر�أة ويعتمدو� عليها يف �لقيام مب�شوؤولياتها خا�شة 

و�نها �بدعت يف كل �مليادين �لتي خا�شتها و�لقطاعات �لتي عملت بها .

و�س�ل جثمان �ل�سهيد �لرقيب خالد علي غريب �لبل��سي �ىل �أب�ظبي

جموع امل�شلن يوؤدون �شاة اجلنازة على جثمان �شهيد الوطن

عدد من منت�شبي القوات امل�شلحة ي�شتعدون ال�شفري اليمني: مبادرات الإمارات ت�شنع الفرق يف جهود التنمية والإعمار يف اليمن
للم�شاركة يف عرو�س ح�شن الحتاد 

•• اأبوظبي -وام:

يف  للم�شاركة  �مل�شلحة  �لقو�ت  منت�شبي  من  ع��دد  ي�شتعد 
عرو�س ح�شن �لحتاد �لتي تقام يوم �خلمي�س �ملقبل عند 

�ل�شاعة 4:30 ع�شر� على كورني�س �أبوظبي .
و�ملقيمني  �ملو�طنني  فريدة جلميع  ويعد �حلدث فر�شة 
على �أر�س دولة �لإمار�ت لالطالع عن كثب على مالمح 
عنا�شر  على  و�ل��ت��ع��رف  ملنت�شبيها  و�لن�شباط  �لل��ت��ز�م 
�مل�شلحة  قو�تنا  بها  تتمتع  �لتي  و�لتفاين  �لعالية  �ملهنية 

وتعزيز  �لقومي  �أمننا  لدعم  �لرئي�شية  �لركيزة  ومتثل 
وقيم  روؤي��ة  يتما�شى مع  �مل�شتد�مة مبا  �لوطنية  �لتنمية 
ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة. و���ش��ت��ك��ون �ل��دع��وة حل�����ش��ور فعاليات 
ح�شن �لحتاد عامة حيث �شيتمكن �جلمهور من متابعة 
مياه  يف  �حل���دث  قلب  م��ن  �لع�شكري  �ل��ع��ر���س  تفا�شيل 
و�شو�طئ و�أجو�ء كورني�س �أبوظبي وعرب �شا�شات عمالقة 

�شيتم و�شعها على جانبي �ملن�شة �لرئي�شية.
�لتو�جد  على  �لكرمي  �جلمهور  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  وحثت 

مبكر� يف موقع �حلدث.     

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة �لدكتور حمد�ن م�شلم 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي 
�شعادة  �لهيئة  �لأحمر مبقر  �لهالل 
�شفري  �مل��ن��ه��ايل  حم��م��د  �شعيد  ف��ه��د 
�إطار  �ل��دول��ة وذل��ك يف  ل��دى  �ليمن 
جمالت  لتعزيز  �مل�شتمر  �ل��ت�����ش��اور 

�ل�شتجابة �لإن�شانية يف �ليمن.
�لإمار�ت  �أن  �ملزروعي  �لدكتور  و�أكد 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�ليمني  �ل�����ش��ع��ب  ت�����ش��ع  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
مقدمة  يف  �لإن�������ش���ان���ي���ة  وق�������ش���اي���اه 
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  مر�شمة  �أولوياتها 
خ��ط��ى �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
ثر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�شبيل  يف  و����ش���ع���ا  ي���دخ���ر  مل  �ل������ذي 
�لوقوف بجانب �لأ�شقاء يف �ليمن يف 

كل �لأحو�ل و�لظروف.
�ليمن  �لإم����ار�ت يف  �إن جهود  وق��ال 
تتعزز حاليا بف�شل مبادر�ت �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي و�شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 
�مل�شلحة  ل���ل���ق���و�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل 

�ملفرو�س عليها.
�لإن�شانية  باجلهود  �ملنهايل  و�أ���ش��اد 
هيئة  ب��ه  ت�شطلع  �ل��ت��ي  و�لتنموية 
�لإم��ار�ت��ي مبتابعة  �لأح��م��ر  �لهالل 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 

نهيان على �ل�شاحة �ليمنية.
لالأو�شاع  �لهيئة  ��شتجابة  �إن  وق��ال 
فاقت  �ليمن  يف  �حلالية  �لإن�شانية 
كل �لتوقعات وتعترب فاعلة وموؤثرة 
بكل �ملقايي�س يف �إعادة �حلياة �إىل ما 

كانت عليه قبل �لأزمة.
�ل��ه��ي��ئ��ة يف هذ�  م���ب���ادر�ت  �أن  و�أك�����د 
رئي�شية  ق�����ش��اي��ا  ت���ن���اول���ت  �ل�������ش���دد 
�ليمنية يف �لوقت  �ل�شاحة  حتتاجها 
�لر�هن خا�شة يف �ملجالت �لإغاثية 
و�خلدمية  و�لتعليمية  و�ل�شحية 
�إن حت��رك��ات �لهيئة  �لأخ���رى. وق��ال 
و�شط  �ليومي  وت��و�ج��ده��ا  �مليد�نية 
�ملتاأثرين من �لأح���د�ث وب��ال��ذ�ت يف 
تاأثر�  �لأك����رث  �ليمنية  �مل��ح��اف��ظ��ات 
ومو�كبتها لتطور�ت �لأو�شاع جعلها 
�ملنظمات  بني  متقدمة  مكانة  حتتل 

�لإن�شانية �لعاملة يف �ليمن حاليا.
�ل��ل��ق��اء م���ن ج���ان���ب �لهالل  ح�����ش��ر 
�لأحمر فهد عبد �لرحمن بن �شلطان 
للم�شاعد�ت  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ن���ائ���ب 
�ل���دول���ي���ة و���ش��ع��ي��د �مل����زروع����ي مدير 
وحممد  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  �إد�رة 
�شامل �جلنيبي مدير �لإغاثة وحمد 
رئي�س  مكتب  مدير  �ل�شام�شي  بطي 

جمل�س �لإد�رة.

و�لفئات �لأ�شد �حتياجا.
�لتز�م  �مل����زروع����ي  �ل���دك���ت���ور  وج�����دد 
بنهجها  و���ش��ع��ب��ا  ق���ي���ادة  �لإم���������ار�ت 
�لأ�شقاء  �أو�����ش����اع  م���ع  �ل��ت�����ش��ام��ن��ي 
للم�شوؤولية  ت���ق���دي���ر�  �ل��ي��م��ن��ي��ني 
عاتقها  ع���ل���ى  �مل���ل���ق���اة  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
ل��ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف جت����اوز  وحت���ق���ي���ق���ا 

ظروف �ملحنة �لر�هنة.
و�أط�����ل�����ع �ل�������ش���ف���ري �ل���ي���م���ن���ي خ���الل 
�لأحمر  �ل��ه��الل  خطط  على  �للقاء 
�ملوجهة  وب���ر�جم���ه���ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لل�شاحة �ليمنية خالل �لعام �جلاري 
�لإغاثية  �شري عملياتها  على  ووقف 
من  ع���دد  يف  �لتنموية  وم�����ش��اري��ع��ه��ا 
�ملجالت �حليوية كال�شحة و �لتعليم 
�مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء وتاأهيل  وخ��دم��ات 

�لأحمر.
�ل���دول���ة مت�����ش��ي قدما  �إن  و�أ����ش���اف 
�لتنموية  م����ب����ادر�ت����ه����ا  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
على  �مل��ع��ان��اة  لتخفيف  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�أن  �ل�������ش���اح���ة �ل���ي���م���ن���ي���ة.. م�����وؤك�����د� 
�لإم������ار�ت وق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة �آلت 
وجه  يف  ب��ق��وة  �ل��وق��وف  نف�شها  على 
�لأ���ش��ق��اء يف  �ل��ت��ي جت��اب��ه  �لتحديات 
�لت�شامن  جم���الت  وت��ع��زي��ز  �ليمن 
�لإن�شاين معهم يف خمتلف جمالت 
�حل��ي��اة �ل�����ش��روري��ة ودع���م جمالت 
�نطالقا  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�لإن�شانية  ب��الأو���ش��اع  �هتمامها  من 
�ل�شديد  وحر�شها  ه��ن��اك  �ل�����ش��ائ��دة 
على حت�شينها و�حلد من تد�عياتها 
وتاأثريها �ملبا�شر على حياة �ملدنيني 

�لبنيات �لأ�شا�شية للمر�فق �ملت�شررة 
�إ�شافة  من �لأح��د�ث �جلارية هناك 
�إىل جهود �لهيئة �مل�شتمرة يف توفري 
للمتاأثرين  �لأ�شا�شية  �لحتياجات 
�لغذ�ئية  �لفجوة  �شد  يف  و�مل�شاهمة 
�ملحافظات  من  ع��دد�  ت�شهدها  �لتي 
له  تعر�شت  �ل���ذي  �حل�����ش��ار  نتيجة 

خالل �لفرة �ملا�شية.
مبادر�ت  �أن  �ليمني  �ل�شفري  و�أك���د 
ت�شنع  �ليمن  يف  �حلالية  �لإم����ار�ت 
و�لإعمار  �لتنمية  ج��ه��ود  يف  �ل��ف��رق 
يف �ليمن وت�شرع من وترية حت�شني 
�لأو�����ش����اع �لإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى �لأر�����س 
�إىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا يف  و�إع���������ادة �حل����ي����اة 
�ملناطق �ملحررة و �لتي �شهدت ترديا 
�حل�شار  ب�شبب  �مل��ج��الت  جميع  يف 

•• ابوظبي-دبي -وام:

و�شل �ىل مطار �لبطني �خلا�س 
ب��اأب��وظ��ب��ي ���ش��ب��اح �م�����س جثمان 
�لرقيب  �ل��ب��ط��ل  �ل��وط��ن  �شهيد 
�لبلو�شي على  خالد علي غريب 
تابعة  ع�����ش��ك��ري��ة  ط����ائ����رة  م����ن 
للقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي.

�أر�������س �ملطار  وق����د ج����رت ع��ل��ى 
�خلا�شة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل���ر�����ش���م 
�ل�ش�����هيد  ج��ث��م��ان  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال 
�ل�شتقبال  يف  ك��������������ان  ح�����������������ي��ث 
�لقو�ت  �شباط  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد 

�مل�شلحة.
�ل��ع��ام��ة للقو�ت  �ل��ق��ي��ادة  وك��ان��ت 
�مل�شلحة قد نعت يوم �أم�س �لول 
�لرقيب خالد علي �لذي ��شت�شهد 
�لوطني  و�ج���ب���ه  ت��اأدي��ت��ه  خ���الل 
عملية  يف  �مل�شاركة  قو�تنا  �شمن 
�إعادة �لأمل �لتي تقودها �ململكة 
�إىل  للوقوف  �ل�شعودية  �لعربية 
�ل�شقيق  �ليمني  �ل�شعب  ج��ان��ب 

�ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية 
- من  �مل�شلون  و�شيع  �ليمن.  يف 
- جثمان  بدبي  �ل��ورق��اء  م�شجد 

�لبطل  �ل���وط���ن  ���ش��ه��ي��د  ج��ث��م��ان 
غريب  ع���ل���ي  خ����ال����د  �ل����رق����ي����ب 
�لبو��شل  جنودنا  �أح��د  �لبلو�شي 

وحكومته �ل�شرعية.
قبل  �مل�����ش��ل��ني  ج��م��وع  �أدى  وق���د 
على  �جل��ن��ازة  �شالة  �م�س  ظهر 

�إعادة �لأمل  �مل�شاركني يف عملية 
�لعربي  �ل���ت���ح���ال���ف  ق������و�ت  م����ع 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ت���ق���وده  �ل�����ذي 

مقربة �لق�شي�س. ودعا �جلميع 
يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل 
�شهيد �لوطن بو��شع رحمته و�أن 

�ل��رق��ي��ب خالد  �ل���وط���ن  ���ش��ه��ي��د 
مثو�ه  �إىل  �لبلو�شي  غريب  علي 
�ل����رثى يف  �لأخ����ري ح��ي��ث ووري 

ي�شكنه ف�شيح جناته مع �ل�شهد�ء 
يلهم  و�أن  و�لأب���ر�ر  و�ل�شديقني 

�أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يهنئون  اأمري الكويت بالعيد الوطني وحترير باده
بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة وذلك 

مبنا�شبة ذكرى �لعيد �لوطني وحترير بالده.
�ل�شارقة  نائب حاكم  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب 

�ل�شيخ �شباح  �ل�شمو  �إىل �شاحب  تهنئة مماثلة  �ل�شارقة برقيات  حاكم 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح بهذه �ملنا�شبة.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح 
مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�شباح  �جلابر  �لأح��م��د 
بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما  ب��الده.  وحترير  �لوطني  �لعيد  ذك��رى 
�شاحب  �ىل  مماثلة  تهنئة  برقية  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 

�ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح بهذه �ملنا�شبة �لوطنية.
�ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �إىل  �أم �لقيوين برقية تهنئة  �لأعلى حاكم 
�ل��ك��وي��ت �ل�شقيقة وذلك  �ل�����ش��ب��اح �م���ري دول���ة  ���ش��ب��اح �لح��م��د �جل��اب��ر 

مبنا�شبة �لعيد �لوطني وحترير بالده.
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
�جلابر  �لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

�ل�شباح بهذه �ملنا�شبة.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة برقية تهنئة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح 
ذكرى  مبنا�شبة  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�شباح  �جلابر  �لأح��م��د 
�لعيد �لوطني وحترير بالده. كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح بهذه �ملنا�شبة.

بتكلفة �إجمالية تزيد على 36 ملي�ن درهم 

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�شروعن لنظام التحكم ب�شبكات الري اآليًا
•• اأبوظبي-الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي وبن�شبة 100 % م�شروعني ��شتهدفا حتويل 
�لنظام  �إىل  �ليدوي  �لنظام  من  �أبوظبي  جزيرة  يف  �لري  ب�شبكات  �لتحكيم 
�أبوظبي  لبلدية مدينة  �لكامل  �للتز�م  �لآيل )�لأتوماتيكي(، وذلك �شمن 
�لكفاءة  حتقيق  �إىل  �لهادفة  �أبوظبي  حلكومة  �ل�شاملة  �لروؤية  جت�شيد  يف 
�لت�شغيلية و تقليل هدر �ملياه كم�شدر ثمني من م�شادر �لطاقة ، ومتا�شيا 

مع معايري �ل�شتد�مة .
ويوؤكد هذ� �مل�شروع روؤية وحر�س د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل على ��شتثمار 
 ، �ل��ري  مياه  ��شتخد�م  ن�شبة  تخفي�س  �شاأنها  من  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات 
وتر�شيد ��شتهالك �ملياه يف �لزر�عات و�حلفاظ على �ملخزون �ل�شر�تيجي 
ب�شكل يتالءم مع متطلبات �ل�شتد�مة وتطبيق معايري �لر�شيد و�لتوجيه 

�لإيجابي للطاقة و�شونها . 
�لتنمية  مفاهيم  تر�شيخ  نحو  ق��دم��ا  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  مت�شي  كما 
�ل�شتد�مة  ثقافة  تكري�س  يف  ت�شاهم  وت��وج��ه��ات  �آل��ي��ات  وو���ش��ع  �مل�شتد�مة 

و�ملحافظة على م�شادر �لطاقة و�أكرثها �أهمية وهي �ملياه.
�لنظام  من  �ل��ري  ب�شبكات  �لتحكم  حتويل  م�شروعي  �أن  �لبلدية  و�أو�شحت 

نظام  تطوير  يت�شمن  )�آليا(  عامليا  �لأح��دث  �لنظام  �إىل  �ليدوي  �لتقليدي 
حتكم مركزي ذي كفاءة عالية لإد�رة مياه ري �مل�شطحات �خل�شر�ء و�لزر�عات 
�ملختلفة وخ�شو�شا �لتجميلية منها ، حيث يتيح هذ� �لنظام مر�قبة وت�شغيل 
 lrrigation( مل�����ش��ط��ح��ات �خل�����ش��ر�ء� ب���ري  �ل��ت��ح��ك��م �خل��ا���ش��ة  وح����د�ت 
�لت�شغيل  تكاليف  تخفي�س  يف  �لنظام  هذ�  ي�شاهم  كما   ،  )controlles
و�لأيدي �لعاملة ، بالإ�شافة �إىل �لهدف �لأهم و�جلانب �حليوي يف �مل�شروع 

و�ملتمثل يف تخفي�س ن�شبة �ملياه �ملهدورة مبعدلت كبرية .
و�أ�شافت �لبلدية �أن م�شروع حتويل �لتحكم ب�شبكات �لري يف مرحلته �لأوىل 
تكلف �أكرث من 14 مليون درهم ، بينما تكلفت �ملرحلة �لثانية 12 مليون 
36 مليون  10 ماليني درهم بتكلفة كلية للم�شروعني جتاوزت  �لثالثة  و 
�لر�ئدة يف  �ملوؤ�ش�شات  �أبوظبي من  بلدية مدنية  �أن  بالذكر  . �جلدير  درهم 
جمال حتقيق معايري �ل�شتد�مة و�حلفاظ على م�شادر �لطاقة ، وتطبيق 
��شر�تيجيات ناجحة �أ�شهمت يف تر�شيد ��شتهالك مياه �لري ، وقد ح�شلت 
�لت�شغيلية  �لكفاءة  فئة  �لريادة عن  �لنطاق على جائزة  �لبلدية �شمن هذ� 
 )Best Water Efficiency Leader( ه��دره��ا  وتقليل  للمياه 
خالل قمة ت�شرب �ملياه �لتي عقدت يف دبي �لعام 2012 ،وقد �شكل ح�شول 
بلدية مدينة �أبوظبي على هذه �جلائزة �عر�فا عامليا مرموقا للبلدية عن 

�شيا�شات  و�تباع  �ملياه  ��شتهالك  تر�شيد  تلعبه يف جمال  �لذي  �لكبري  �لدور 
و�بتكار  �حلديثة  �لتقنيات  ��شتخد�م  خالل  من  عاملية  معايري  ذ�ت  حديثة 
�ملبادر�ت �لر�ئدة على هذ� �ل�شعيد ، حيث �شنف م�شروع �لتحكم �لآيل عن 
�ل�شوئية  �لأل��ي��اف  �شبكة  على  �لتو�شيل  و  ��شكاد�(  )نظام  �لإ���ش��ر�ف  و  بعد 

كاأف�شل م�شروع ريادي �إقليمياً يف �لفئة �ملذكورة.
 ، �ل��ري  رب��ط حمطات  ع��رب  �ملر�قبة  و  للتحكم  �آل��ي��اً  )����ش��ك��اد�( نظاما  ويعد 
حمطات �شرف مياه �لأمطار، عد�د�ت �لتدفق و عدد من �لنو�فري يف مدينة 
�أبوظبي )د�خل �جلزيرة و �لرب �لرئي�شي( مبركز �لتحكم �لرئي�شي من خالل 
�لت�شغيل  تكاليف  تخفي�س  يف  ي�شهم  و�ل��ذي   )3G( �لثالث  �جليل  تقنية 
�ليدوي بن�شبة %100 وخف�س يف تكاليف �ل�شيانة %20 وذلك باحلفاظ 
على �ملعد�ت يف و�شع �آمن و�شليم �ثناء �لت�شغيل ،حيث ميكن �لعاملني من 
�لتحكم و مر�قبة �ملحطات و �ملعد�ت و تزويدهم بالأدو�ت �لالزمة للتجاوب 
و  �ملحطات  ت�شغيل  عالية يف  كفاءة  و  فعالية  �إىل حتقيق  ي��وؤدي  ، مما  معها 

�لآليات و تخفي�س ن�شبة �ملخاطر يف �لوقت ذ�ته. 
كما يوفر نظام ��شكاد� �لقدرة على تنظيم ��شتهالك �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب 
�ملعاجلة  باملياه  ��شتبد�لها  و�مكانية   100% بن�شبة  �لري  يف  و�مل�شتخدمة 
�ملياه،  �لعامة من خالل تركيب �شمامات على مد�خل خز�نات  يف �لماكن 

هذه �لآلية توفر معلومات عن كمية �ملياه �مل�شتخدمة يف �لري ب�شكل دوري و 
كذلك ت�شهم يف �إعطاء نظرة �شاملة عن �أد�ء مقاويل �لت�شغيل و �ل�شيانة من 

.)KPI’s( خالل موؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية
وي�����ش��ه��م �ل��ن��ظ��ام يف ت��وف��ري م��ا ي��ق��ارب %15 م��ن ك��م��ي��ات �مل��ي��اه �ملعاجلة 
و  �جلديدة  �ملناطق  ل��ري  �ل�شتيعابية  �لقدرة  يرفع  مما  للري  �مل�شتخدمة 
 sequence ملناطق �لتي ل ت�شلها �ملياه ب�شكل د�ئم وذلك باإدر�ج تقنية�
خالل  من  �لنظام  يف   Daily Quota �ليومية  �حل�ش�س  و   filling
�حتياجه وبطريقة مدرو�شة مما  �ملحطات كل ح�شب  �أمثل خلز�نات  توزيع 
�ملثلى  �ل�شتفادة  �لبعيدة، و يحقق  �ملياه لالأماكن  �إىل �شمان و�شول  ي��وؤدي 

من �شبكة �لري.
 بالإ�شافة �إىل ذلك يتيح مر�قبة �أد�ء و ن�شاط �ملقاولني �لعاملني يف ت�شغيل 
و �شيانة �ملحطات عن طريق توفري تقارير ت�شمل موؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية 

)KPI’s(، كما ميكن �لولوج �إليه عرب �لإنرنت من �أي مكان يف �لعامل.
ويوفر �لنظام بيانات و معلومات �شاملة و دقيقة لأ�شول �لبلدية ت�شاعد يف 
حتديد معدل ��شتهالك مياه �ل�شرب و �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة، و حتديد 
معدل ��شتهالك �ملياه يف كل منطقة جغر�يف حمددة و مر�قبة نوعية و جودة 

�ملياه يف �ل�شبكة.

الرئي�س املوريتاين ي�شتقبل الوفد 
الإماراتي امل�شارك يف مهرجان نواك�شوط

•• نواك�صوط-وام:

حممد  �لرئي�س  فخامة  ��شتقبل 
ولد عبد�لعزيز رئي�س �جلمهورية 
دولة  وفد  �ملوريتانية  �لإ�شالمية 
ي���زور موريتانيا  �ل���ذي  �لم����ار�ت 
�لثانية  �ل����دورة  فعاليات  ملتابعة 
لل�شعر  نو�ك�شوط  مهرجان  م��ن 
قبل  �أم�س  �نطلقت  �لتي  �لعربي 
�لأول حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ �ل����دك����ت����ور ���ش��ل��ط��ان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 

�لأعلى حاكم �ل�شارقة .
وج�����رى خ����الل �ل���ل���ق���اء - �ل���ذي 
�لأول  ق��ب��ل  �أم�������س  م�����ش��اء  ع��ق��د 
نو�ك�شوط  يف  �لرئا�شي  بالق�شر 
عبد�هلل  عي�شى  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
�لدولة  �شفري  �لكلباين  م�شعود 
�لإ�شالمية  �جل���م���ه���وري���ة  ل����دى 
�ل�شاأن  ��شتعر��س   - �ملوريتانية 
�لحاديث  تبادل  �لعربي  �لثقايف 
ح�������ول �ل�����ت�����ع�����اون �ل����ث����ق����ايف بني 

�لبلدين �ل�شقيقني.
و�أعرب �شعادة عبد �هلل بن حممد 

�لثقافة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ع��وي�����س 
بال�شارقة - رئي�س �لوفد - عقب 
بلقاء  ���ش��ع��ادت��ه  ع��������������������ن  �ل�����������������ل��ق��اء 
ف���خ���ام���ة �ل���رئ���ي�������س حم���م���د ولد 
�للقاء�ت  �إط�����ار  يف  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لخ���وي���ة �ل��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دولة 
�لبلد  هذ�  وموريتانيا  �لإما����ر�ت 
عدة  ��ش��������ت�شافنا  �ل����ذي  �لكرمي 
�لثقايف  للتو��شل  تعزيز�  م���ر�ت 
�ل��������������ع��رب��ي �ل���ع���رب���ي م����ن خالل 
�للغة  �لم  و�للغة  و�ل�شعر  �مل�شرح 

�لعربية .

اأبوظبي حتتفل باليوم الوطني الكويتي حتت �شعار كويتي ويحتفل بداره 
•• اأبوظبي-وام:

�لكويت  لل�شياحة و�لثقافة و ترينبريي  �أبوظبي  نظمت هيئة 
�لوطني  باليوم  �لحتفالت  مهرجان  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت 
�لكويتي وذلك يف �شاحة تاون �شكوير يف يا�س مول �أم�س �لول 

حتت �شعار كويتي ويحتفل بد�ره .
ح�شر �ملهرجان.. �شعادة �ل�شيخ فهد �ليو�شف �ل�شعود �ل�شباح 
�لدولة  ل��دى  �لكويت  �شفري  �لبعيجان  حممد  �شالح  و�شعادة 
ون��خ��ب��ة م��ن �أع�����ش��اء �ل�����ش��ل��ك �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي م��ن دول جمل�س 
�لوطني  ب��ال��ي��وم  �لح��ت��ف��الت  وت�شمنت  �خل��ل��ي��ج��ي.  �ل��ت��ع��اون 
�لكويتي جمموعة متنوعة من �لعرو�س و�لأن�شطة �لتقليدية 
�شلطت �ل�شوء على �لر�ث �لكويتي.. �إ�شافة �إىل �لعديد من 
�لتي  �ملتميزة و�شل�شلة من �لعرو�س �حلية  �لثقافية  �لأن�شطة 

�شملت حماور تغطي جمالت �لبتكار و�لبيئة و�لفن.
وقال �شعادة �ل�شيخ فهد �ليو�شف �ل�شعود �ل�شباح عقب �فتتاحه 
�إن �لعالقة بني دولة �لكويت ودول��ة �لإم��ار�ت متتد  �ملهرجان 
جذورها لعقود طويلة وتر�شخت بني �لأ�شقاء بف�شل �لأجد�د 
�ليوم  ت�شكل  �أ�شبحت  حتى  �شيوخنا  �لأب��ن��اء  عليها  وح��اف��ظ 
�أو��شر  �لذين تربطهم  �لأ�شقاء  للعالقة بني  منوذجا متميز� 

�لن�شب و�لقربى و�مل�شري �مل�شرك قيادة �شعبا.

وقدم �شعادته �ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  حممد بن ر��شد 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
�مل�شلحة و�إىل �شعب �لإمار�ت �ل�شقيق على م�شاركتهم �حتفالت 

�ليوم �لوطني �لكويتي.
جانب  على  للتعرف  فر�شة  يعد  �لح��ت��ف��ال  ه��ذ�  �أن  و�أ���ش��اف 
و�إجناز�ت  �لكويت  وت��ر�ث  وفنون  ثقافة  من  وم�شيء  جديد 
�أبنائها من �ملبدعني يف جمالت متعددة ل �شيما من ح�شدو� 
�لثقافات  خمتلف  �أم��ام  ل�شتعر��شها  وعاملية  �إقليمية  جو�ئز 

و�جلن�شيات �حلا�شرة يف بلدنا �لثاين �لإمار�ت.
�لبعيجان �شفري  ���ش��ع��ادة ���ش��الح حممد  �أع���رب  وم��ن ج��ان��ب��ه.. 
�لوطني  باليوم  بالحتفال  �شعادته  عن  �لدولة  ل��دى  �لكويت 
غلى  م�شري�  �لإم����ار�ت..  دول��ة  يف  �لأ�شقاء  بني  �لكويت  لدولة 
لالإمار�ت  و�عتز�ز  حمبة  من  و�شعبا  حكومة  �لكويت  تكنه  ما 
�لقوية  �ل��ع��الق��ات  ظ��ل  يف  �ل���ويف  و�شعبها  �حلكيمة  وق��ي��ادت��ه��ا 

�ملتميزة بني �لبلدين.
باملودة  تت�شم  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �أن  �إىل  �شعادته  ول��ف��ت 
و�ملحبة.. م�شري� �إىل �أن هذه �لحتفالية جت�شيد لقوة �لعالقة 

�ل��ع��الق��ات بني  �أن  �إىل  �ل��ق��ي��ادت��ني و�ل�����ش��ع��ب��ني.. م��ن��وه��ا  ب��ني 
خمتلفة  �أط���ر  يف  ذل��ك  ويلم�س  مم��ي��زة  �ل�شقيقتني  �ل��دول��ت��ني 
وقوة  �لبلد�ن  ي�شهدها  �لتي  �ل�شريع  �لتطور  مر�حل  لتوؤكد 

هذه �لعالقة.
�للجنة  رئي�س  �لنقي  عبا�س  علي  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جهته..  م��ن 
مفهوم  تفعيل  �إىل  ي��ه��دف  �مل��ه��رج��ان  �إن  للمهرجان  �ملنظمة 
لدول  �لر�شمية  �لدبلوما�شية  لدعم  �ل�شعبية  �لدبلوما�شية 
جمل�س �لتعاون �خلليجي و�إبر�ز مفهوم �مل�شري �مل�شرك لدول 
لإمارة  �ل�شياحي  �لت�شويق  بزيادة  و�لإ�شهام  �ملنطقة  و�شعوب 
بالفعاليات  �خلليجية  �ل�شياحية  �خلريطة  وتعزيز  �أبوظبي 

�لرفيهية و�لوطنية.
ومت خالل فعاليات �ملهرجان.. توزيع 500 �شتلة من �لزهرة 
يف  �إنتاجها  �إع���ادة  مت  و�ل��ت��ي  �لعرفج  �لكويت  ل��دول��ة  �لقومية 
�لكويتية  �حلكومية  �جلهات  بني  م�شرك  ر�ئ��د  بيئي  م�شروع 
�خلري  ع��ام  ب�  لالحتفال  �لتطوعية  �ل�شبابية  و�ل��ف��رق  �ملعنية 
�إ�شافة �إىل �لأن�شطة �لفنية �لتي قدمها �لفنان �لقدير حممد 

�ل�شيخ �لفار�شي.
و��شت�شاف �ملهرجان �أي�شا �لطفل علي �شهاب �شفري متالزمة 
�لد�ون بالكويت و�لذي قدم كلمة ت�شجيعية للزو�ر حتدث فيها 

عن جتربته �حلياتية.

مراكز التعليم املبكر يف دبي ت�شتعد ل�شهر القراءة باإطاق جل�شات رواية الق�ش�س للتاميذ
•• دبي -الفجر:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب���اإ����ش���د�ر  �ل���ت���ز�م���اً 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
�أول  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
ق���ان���ون م���ن ن���وع���ه ل���ل���ق���ر�ءة ي�شع 
تنفيذية  وب��ر�جم��ا  ت�شريعية  �أط���ر� 
وم�������ش���وؤول���ي���ات ح���ك���وم���ي���ة حم����ددة 
ل��ر���ش��ي��خ ق��ي��م��ة �ل����ق����ر�ءة يف دول���ة 
�أعلنت   ، م�����ش��ت��د�م  ب�شكل  �لإم�����ار�ت 
عن  دب���ي  يف  �مل��ب��ك��ر  �لتعليم  م��ر�ك��ز 

��شتعد�دها ل�شهر �لقر�ءة 
هذ� ومن �ملقرر �أن يكون �شهر مار�س 
�ملقبل �شهر �لقر�ءة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ،وت�شعى �إد�رة �ملر�كز 
على �لتاأكيد ب�شرورة حث �لأطفال 
�لعمرية  �شنو�تهم  يف  �ل��ق��ر�ءة  على 

�لأوىل.
�إد�رة  �أع����ل����ن����ت  �لط���������ار  ه������ذ�  ويف 
�ملبكر  للتعليم  ب���ريد  ل��ي��دي  م��رك��ز 
ع����ن �����ش���ت���ع���د�ده���ا ل�����ش��ه��ر �ل����ق����ر�ءة 
�لق�ش�س  رو�ي����ة  ج��ل�����ش��ات  ب���اإط���الق 
ل����ل����ط����الب،وذل����ك مت���ا����ش���ي���اً م����ع ما 

يحث على تعزيز عادة �لقر�ءة لدى 
�لعمرية  م��ر�ح��ل��ه��م  يف  �لأط����ف����ال 
���ش��رد �لق�ش�س  �مل��ب��ك��رة م��ن خ���الل 

لهم ب�شوت مرتفع.  
مونيكا  ق���ال���ت  �ل�������ش���ي���اق  ه�����ذ�  ويف 
ملركز  �لتنفيذية  ،�لرئي�شة  فالر�ين 
نحن  �مل��ب��ك��ر:  للتعليم  ب���ريد  ل��ي��دي 
لالأطفال  �ل��ق�����ش�����س  رو�ي����ة  ن��ع��ت��رب 
يف �حل�����ش��ان��ة و�مل���رك���ز ل��دي��ن��ا �أم���ر 

ت��و���ش��ل��ت �إل��ي��ه �آخ����ر �لأب���ح���اث نحو 
ب�شوت  �ل��ق�����ش�����س  رو�ي�������ة  �أه���م���ي���ة 
مل�����ا يف ذل����ك  ل�����الأط�����ف�����ال  م����رت����ف����ع 
ل���دع���م مهار�ت  ك���ب���رية  ف���ائ���دة  م���ن 
�لأط����ف����ال وحت�����ش��ني ق��درت��ه��م على 
�لذي  �ملركز  يطبق  حيث  �لإن�شات، 
منهج   ، جمري�  قرية  د�ئ���رة  يف  يقع 
لتعليم  �ل��ربي��ط��اين  م��ون��ت��ي�����ش��وري 
،و�لذي  �ملبكرة  �ملرحلة  يف  �لأطفال 

ب�شكل  �مل��در���ش��ون   ب��ه   �أ�شا�شي يقوم 
لذلك  خ�����ش�����ش��ن��ا  م���ن���ت���ظ���م،وق���د 
ج��ل�����ش��ات د�خ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ،حيث 
حول  ح��ل��ق��ات  يف  �لأط���ف���ال  يتجمع 
�لق�ش�س  �إىل  ل��ي�����ش��ت��م��ع��و�  �مل��ع��ل��م��ة 
وقدر�تهم  م��وه��ب��ت��ه��م  ت��ن��م��ي  �ل��ت��ي 
�حل�شّية و�لفكرية، وتربط �حلكاية 
حتفز  �ل��ت��ي  �لتو�شيحية  ب��ال�����ش��ور 
قدر�ت �لربط بني �ملو�هب �ل�شمعية 

و�لب�شرية. 
��شتماع  :�إن  م��ون��ي��ك��ا  و�أ�����ش����اف����ت 
يحفز  �لق�ش�س  ل���رو�ي���ة  �لأط���ف���ال 
ل��دي��ه��م �ل���ف���ك���رة �لإي���ج���اب���ي���ة حول 
لهم  بالن�شبة  �لكتب  �لكتب،لت�شبح 
و�ملعلومات،و�إن  ل��ل��م��ت��ع��ة  م�����ش��در�ً 
�ل���ق���ر�ءة ل��الأط��ف��ال ب�����ش��وت مرتفع 
�لأطفال،وينمي  معرفة  من  يو�شع 
لديهم مو�هب �ل�شتماع ،ويزيد من 
لديهم  ،وي��ط��ّور  ��شتيعابهم  �شرعة 
و�لقدرة  �ل��ب��ن��اء  �ل��ن��ق��دي  �ل��ت��ف��ك��ري 
على حل �مل�شكالت ،�إىل جانب �شحذ 
و�ملالحظة  �لتو��شل  على  قدر�تهم 
مونيكا  وخ��ت��م��ت  ����ش���ري���ع.   ب�����ش��ك��ل 
:ن���ح���ن ن�����ش��ج��ع �لأه������ل دوم������اً على 
�لقر�ءة ب�شوت مرتفع لأطفالهم يف 
�أن �لقر�ءة حتفز خيال  �ملنزل حيث 
�هتمام  م���ن  ي���زي���د  �لأط����ف����ال ،مم����ا 
ف�شولهم  ويثري  باملعرفة  �لأط��ف��ال 
يف  ي�شاهم  ،وه��ذ�  قدر�تهم  لتطوير 
وتقديرهم  بنف�شهم  ثقتهم  زي����ادة 
ل��ذ�ت��ه��م ،وت���ط���وي���ر ق���در�ت���ه���م على 

�لتو��شل �لجتماعي .
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نهيان بن مبارك وال�شيوخ يح�شرون اأفراح 
ال�شحي واحلب�شي براأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة -وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة م�شاء �م�س حفل �لزفاف �لذي �قامه 
�ل�شيد حممد �شعيد بن �شويد �ل�شحي مبنا�شبة زفاف جنله خالد �ىل كرمية �ل�شيد حممد بن �شيبان �حلب�شي.

كما ح�شر �حلفل �لذي �قيم يف مركز ر�أ�س �خليمة لالحتفالت يف منطقة �ل�شيح بر�أ�س �خليمة �لفريق �ل�شيخ طالب 
بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ 
ر��شد بن حميد �لقا�شمي و�ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين و�ل�شيخ 
�شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان و�ل�شيخ ماجد بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ عمر بن طالب بن �شقر 
�لقا�شمي �إىل جانب عدد من �شيوخ �لقبائل وكبار �مل�شوؤولني و�ل�شخ�شيات وجمع كبري من �أبناء �لقبائل و�ملدعوين. 

و�أدت فرقتا �ل�شحوح و�ملزيود �حلربيتني �هازيجهما وفنونها �لمار�تية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة. 

اأمل القبي�شي تبحث التعاون مع الرئي�س التنفيذي ملجل�س البا�شفيك لل�شيا�شة الدولية

كلية اآل مكتوم با�شكتلندا حتتفل بتخريج 47 طالبة

•• اأبوظبي -وام:

ب���ح���ث���ت م����ع����ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�لدكتور  م���ع  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
جريولد غرين �لرئي�س �لتنفيذي 
لل�شيا�شة  �ل���ب���ا����ش���ف���ي���ك  مل��ج��ل�����س 
�ل��دول��ي��ة و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه �شبل 
ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
ي�����ش��اه��م يف تفعيل  �جل��ان��ب��ني مب���ا 
�لدولية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

ل�شيما �لربملانية منها.
كما مت بحث تفعيل دور �لربملانات 
يف دفع �لتقدم �لعاملي يف �لقطاعات 
�ل�شيا�شية و�ل�شناعية و�لقت�شادية 
ف�شال عن تبادل �لأفكار ومو�كبة 
�لتطور�ت و�لتغيري�ت يف �لق�شايا 
على  �مل���������ش����رك  �له����ت����م����ام  ذ�ت 

�ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل.
مقر  يف  عقد  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�ملجل�س  �أع�شاء  باأبوظبي  �ملجل�س 
من  كل  �شعادة  �لحت���ادي  �لوطني 
�لعامري،  ك����ردو�����س  ب����ن  حم���م���د 
وم����ط����ر �ل�����ظ�����اه�����ري، وع��������زة بن 
�شليمان، و�شعيد �لرميثي، و�شالح 

�لعامري.
�إىل  �لتطرق  �للقاء  وج��رى خ��الل 
من  و�ل��ت��ي  �لق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�حلقيقية  �ل�شورة  تو�شيح  �أهمها 
ب��ه من  وم��ا مت��ر  �ملنطقة  لطبيعة 
ت����ط����ور�ت و�أح���������د�ث ل ���ش��ي��م��ا يف 
و�لدول  و�ليمن،  و�شوريا  �ل��ع��ر�ق 
�لطائفية  دع���م  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
�لعربية  �ل�������دول  ي�����ش��ت��ه��دف  مب����ا 
ومقدر�تها،  ك��ي��ان��ات��ه��ا  وي���ف���ك���ك 
وح�شانتها  �ل������دول  و�����ش���ت���ه���د�ف 

وما  �مل�شتقبل  وحكومة  و�ل��دخ��ل، 
ت�شمنته من �إن�شاء وز�ر�ت للت�شامح 
و�لتغري  و�ل�������ش���ب���اب  و�ل���������ش����ع����ادة 
�مل���ن���اخ���ي، و�أه��������د�ف م����ب����ادرة عام 
�خلري �لتي �طلقها �شاحب �ل�شمو 
موؤكدة  �هلل،  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�لحت�����ادي  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  �أن 
وم��ن خ��الل حر�شه على ممار�شة 
فاعال  ����ش���ي���ك���ون  �خ���ت�������ش���ا����ش���ات���ه 
�لدولة  لنهج  وم��و�ك��ب��ا  وم�����ش��ارك��ا 
���ش��ي��م��ا م���ن خالل  وت���ط���وره���ا، ل 
�لربملانية  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه  تنفيذ 
و�لتي   2021-2016 ل��الأع��و�م 
ت��ت�����ش��م��ن �ل���ع���دي���د م���ن �مل����ب����ادر�ت 
ل  ب���رمل���اين  �أد�ء  �أف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي 
�ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  تفعيل  �شيما 
و�ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��و�ط��ن��ني، ف�شال 
عن تفعيل �لدبلوما�شية �لربملانية 
وبرملانات  ���ش��ع��وب  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
�لدولة  نظر  وجهة  وتبني  �لعامل 
و�لق�شايا �لعربية و�لتي تهم دول 
�مل�شاركة  خ��الل  وطرحها  �ملنطقة 

يف �لفعاليات �لإقليمية و�لدولية.
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  و�أك��دت 
�أهمية هذ� �للقاء يف �طالع �أع�شاء 
لل�شيا�شة  �ل��ب��ا���ش��ف��ي��ك  جم��ل�����س 
�ل���دول���ي���ة ع��ل��ى جم��م��ل ت���ط���ور�ت 
ي�����ش��اه��م يف �طالع  �لأو�����ش����اع مب���ا 
�ل��ر�أي �لعام �لعاملي على ما تتميز 
ب���ه �ل���دول���ة وم����ا ت��ت��ب��ن��اه م���ن نهج 
وم����ا ت�����ش��ه��ده م���ن ت��ع��اي�����س و�شط 
�إق��ل��ي��م ت���ع���اين �ل��ع��دي��د م���ن دوله 
�أن  م�شيفة  و�أح���د�ث���ا..  ت��د�ع��ي��ات 
نظم  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�لربملاين  �لحت�����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لرئي�شات  �لعاملية  �لقمة  �ل���دويل 

•• دندى - ا�صكتلندا-وام:

للتعليم  م��ك��ت��وم  �آل  كلية  �حتفلت 
�أم�س  �إ�شكتلند�  دن��دي يف  �لعايل يف 
�شاركن  طالبة   47 بتخريج  �لول 
لربنامج  �ل�������ش���ت���وي���ة  �ل���������دورة  يف 
�لتعددية �لثقافية ومهار�ت �لقيادة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  وذلك 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 

وزير �ملالية .
ح�شر �حلفل معايل �لدكتور ثاين 
ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي وزي����ر �لتغري 
روبرت  وكري�شتينا  و�لبيئة  �ملناخي 
دند ى ومريز�  نائبه عمدة مدينة 
كلية  �أمناء  رئي�س جمل�س  �ل�شايغ، 
وف�شيلة  �لعايل  للتعليم  مكتوم  �آل 
�مل�شت�شار  �ل��ه��ا���ش��م��ى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��خ 
و�للورد  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��ئ��ون  ب������وز�رة 
مكتوم،  �آل  كلية  م�شت�شار  �إي���ل���در، 
جانب  �إىل  �ل�شخ�شيات،  من  وع��دد 
�جلامعات  وم���������ش����وؤويل  م����دي����ري 
�أمناء  جمل�س  و�أع�����ش��اء  و�ل��ك��ل��ي��ات 
يف  �ل��ع��ايل  للتعليم  مكتوم  �آل  كلية 

دندي باإ�شكتلند�.
�ربعة  ��شتمرت  �لتي  �ل��دورة  وكانت 
4 فرب�ير  ف���ى  ب�����د�أت  ق���د  ����ش��اب��ي��ع 
�لتدريب  ب��رن��ام��ج  �شمن  �جل����اري 
و�لكليات  �لكادميى من �جلامعات 
�لإمار�تية �إ�شافة �إىل جامعة قطر 
و�ل��ق��اه��رة وم��الي��ا �مل��ال��ي��زي��ة فيما 
لندن  �ىل  �ل��ي��وم  �لطالبات  تتوجه 

ل�شتكمال �ل�شبوع �لر�بع .
�لتي  و�لكليات  �جلامعات  و�شملت 
�شاركت طالباتها يف �لدورة جامعات 
�لإمار�ت و�ل�شارقة وز�يد و�أبوظبي 
و�لربيطانية يف دبي و�لأمريكية يف 
دبي و�لأمريكية يف �ل�شارقة وكلية 

للكلية وللربنامج على مر �ل�شنني 
بهذ�  �شموه  �ه��ت��م��ام  على  وت��اأك��ي��د� 
�لربنامج فان �شموه �شوف ي�شتقبل 
 22 �لدفعة  �خلريجات  �لطالبات 

و23 يوم 8 مار�س �لقادم.
�لكلية  �لتي تربط  بالعالقة  و��شاد 
للربنامج  �ل���د�ع���م���ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
و�ل��ت��ي ت��ط��ورت �ىل ع��الق��ة �شر�كة 
�ل�شكر  م���وج���ه���ا  �����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
للربنامج  دعمهم  على  للجامعات 
طالباتهم  ����ش��ر�ك  على  وحر�شهم 
�ن  �ىل  م�شري�  �لربنامج  دور�ت  يف 
�لوعى  تطوير  برنامج  �لهدف من 
ل��دى �ل��ط��ال��ب��ات �مل�����ش��ارك��ات بهدف 
موؤثر�ت  ق��ي��اد�ت  تاأهيل  خ��ل��ق   �ىل 

فى �مل�شتقبل.
�لعتماد  هيئة  �ع��ر�ف  �ىل  ولفت 
بالربنامج  �ل�شكتلندية  �لكادميي 
تناولت  �ل��������دورة  �ن  �ىل  م�������ش���ري� 
�لتعددية �لثقافية ومهار�ت �لقيادة 
مو�شوعات  خ��م�����س  ع��ل��ى  ورك������زت 
�لثقافية  و�لتعددية  �لعوملة  �شملت 
وحو�ر �حل�شار�ت و�لقيادة و�لد�رة 
و�لتنوع فى �لثقافات و�د�رة �مل�شاريع 
�لطالبات  فهم  تعزيز  ع��ن  ف�شال 

بتاريخ ��شكتلند� و�حلياة فيها .
ونوه بروح �للتز�م لدى �لطالبات 
م���ن خ���الل متابعته  مل�����ش��ه��ا  و�ل���ت���ي 
وق���ال ك��ن خ��ري ���ش��ف��ري�ت لوطنهم 
دور�ت  �ن  م���ع���ت���رب�  ج���ام���ع���ات���ه���م 
برنامج �لتعددية �لثقافية ومهار�ت 
�لدر��شة  من  جز�  ��شبحت  �لقيادة 
�لكادميية وحتت�شب كم�شاق علمي 
�شمن �لطار �لكادميي باجلامعات 

�مل�شاركة يف �لربنامج .
وقال �شعادة مريز� �ل�شايغ بان دوله 
تتطلع  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت 

�أبوظبي  �لتي عقدت يف  �لربملانات 
حتت  2016م  دي�شمرب  �شهر  يف 
�مل�شتقبل  ل�شياغة  متحدون  �شعار 
مب�شاركة برملانيني وقادة �شيا�شيني 
وروؤ�شاء  وعلماء  حكومات  وممثلي 
م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة وق���ط���اع خا�س 
وجم���ت���م���ع و����ش���ب���اب وخم���رع���ني، 
و�لأوىل  م�شبوقة  غ��ري  قمة  لتعد 
م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعمل 
�إن  �ل����ع����امل����ي. وق����ال����ت  �ل�����ربمل�����اين 
�لقمة �لعاملية لرئي�شات �لربملانات 
ت�����ش��ت��ل��ه��م م����ن جت���رب���ة �لإم��������ار�ت 
لأجل  و�ح���د�  �شفا  �ل��وق��وف  فكرة 
ه��دف و�ح��د ي��و�زن بني م�شاحلنا 
�شو�ء  حد  على  و�لكونية  �لوطنية 
ويحفظ حق هذ� �جليل و�لأجيال 
�لقادمة مبا يحقق م�شالح �شعوب 
و�ل�شتقر�ر  ب��الأم��ن  �ل��ع��امل  ودول 
و�ل�����ش��الم و�مل�����ش��اه��م��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف 

جهود �لتنمية.
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  وثمنت 
لل�شيا�شة  �لبا�شفيك  جمل�س  دور 
�أن�شطته  ت�شمل  و�ل����ذي  �ل��دول��ي��ة 
�لعديد من �ملوؤمتر�ت �لتي تت�شمن 
مناظر�ت ومناق�شات حول ق�شايا 
على  خا�س  ب�شكل  ويعمل  متعددة 

وتق�شي  �لدولية  �ل�شيا�شة  حتليل 
و�لق�شايا  �مل�شائل  ح��ول  �حلقائق 
م�شيفة  �ل��دول��ي��ة..  �لأه��م��ي��ة  ذ�ت 
�شدر  �ل����ذي  �أب��وظ��ب��ي  �إع�����الن  �أن 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  �أع����م����ال  خ���ت���ام  يف 
�أهمية  �أك���د  �ل��ربمل��ان��ات  لرئي�شات 
�ل��ع��م��ل ل�����ش��ي��اغ��ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل من 
خالل �للتز�م بالعمل معا و�إقامة 
و�لقطاع  �حل��ك��وم��ة  م��ع  ���ش��ر�ك��ات 
�خل��ا���س و�مل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل م��ن �أجل 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  مو�جهة 
حتديث  �أو  وت����ط����وي����ر  �ل�����ع�����امل، 
�ل�شر�تيجية  �لربملانية  �خلطط 
�حلالية ملو�جهة حتديات �مل�شتقبل، 
وذل������ك م����ن م���ن���ظ���ور �لجت����اه����ات 
وت�شمني  و�ل���ت���ح���دي���ات  �ل���ك���ربى 
�لربملانية  �ل�شر�تيجيات  جهود 
يف  �ل�شهام  على  �لربملانيني  ق��درة 
حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

�ل��دك��ت��ور جريولد  �أع�����رب  ب�����دوره 
غ����ري����ن ع����ن ت���ق���دي���ره و�إع���ج���اب���ه 
ب���ال���ت���ط���ور �ل�������ذي ت�������ش���ه���ده دول����ة 
�لإمار�ت وما حتظى به من �شمعة 
دول��ي��ة، م��وؤك��د� �أن دول���ة �لإم���ار�ت 
ت���ق���دمي  �����ش���ح���ب���ت من�����وذج�����ا يف 
�شعوب  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت 

م�شيد�  �ل���ع���امل،  وح���ك���وم���ات  دول 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  باأهمية 
نقا�شات  م����ن  خ���الل���ه���ا  ي���ت���م  وم�����ا 

وطروحات وت�شور�ت.
وروؤيتها  �لقيادة  بتوجيهات  و�أ�شاد 
يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لتخطيط 
يقدم  ه������ذ�  �ن  ..م����و�����ش����ح����ا  ل�����ه 
�أن يتبع من  للعامل منوذجا يجب 
وبدوره  �لإن�شان  ب�شعادة  �لهتمام 
موؤكد�  �لتنمية،  ركائز  �أه��م  كاأحد 
لرئي�شات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  �أه��م��ي��ة 
�ل���ربمل���ان���ات وم����ا ت�����ش��م��ن��ه �إع����الن 
�أب���وظ���ب���ي م���ن م��ق��رح��ات حتظى 
ب���اله���ت���م���ام و�مل���ت���اب���ع���ة م����ن قبل 
وبرملانات  ودول  موؤ�ش�شات  خمتلف 

�لعامل.
ن��ق��ا���س ت�شمن  ذل����ك ج����رى  ب��ع��د 
ركزت  �ل�شئلة  �لعديد من  تقدمي 
و�جناز�ت  بال�شباب  �لهتمام  على 
للمجل�س  �لربملانية  �لدبلوما�شية 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  �لف�شل  خالل 
ع�����ش��ر �حل����ايل، وط��ب��ي��ع��ة ممار�شة 
�لد�شتورية،  �خت�شا�شاته  �ملجل�س 
�لحت���اد  ل�شعب  �مل��ج��ل�����س  ومت��ث��ي��ل 
�لد�شتورية  �ل�������ش���ل���ط���ات  ك����اأح����د 

�خلم�س يف �لدولة.

وهو   2020 �ك�شبو  ��شتقبال  �ىل 
ء ج�شور بني  بنا  ح��دث يهدف �ىل 
و�لتكنولوجيا  و�مل��ع��رف��ة  �ل�����ش��ع��وب 
ح���ي���ث ���ش��ن��ق��دم جت���رب���ه �إم���ار�ت���ي���ة 
دولة  وثقافة  ت��ر�ث  تعك�س  خال�شة 
�لم�����ار�ت د�ع��ي��ا �ل��ط��ال��ب��ات �ىل �ن 
�لتحديات  حت���وي���ل  ف���ن  ي��ت��ع��ل��م��ن 
�نف�شهن  يف  يثقن  و�ن  ���س  ف��ر  �ىل 
يتحلني  و�ن  ووط��ن��ه��ن  وق��در�ت��ه��ن 
�مل�شوؤولية  وروح  و�ملثابرة  بال�شرب 
�حد�ث  بهدف  �لتحديات  ملو�جهة 
م�شتقبل  �إىل  �مل���ن�������ش���ود  �ل��ت��غ��ي��ري 

�ف�شل .
جود�ذغار  ح�شني  �لدكتور  و�ع��رب 
ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة ف����ى ك��ل��م��ة ل����ه عن 
�ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن  ل�شمو  �ل�����ش��ك��ر 
ر��شد �آل مكتوم على روؤيته �لثاقبة 
�لكلية  تا�شي�س  ف��ى  ��شهمت  �ل��ت��ى 
�ىل  م�شري�  �ل��ربن��ام��ج  تا�شي�س  ث��م 
دور�ت  من  طالبة   1021 تخريج 
منذ  و�ل�شيفية  �ل�شتوية  �لربنامج 
 47 �ل����  2003  مب���ن ف��ي��ه��م  ع���ام 
برنامج  �أن  �ىل  لف��ة  �ل��ي��وم  طالبة 
للعام  ي��ق��ام  �لك����ادمي����ى  �ل���ت���دري���ب 
�لثالث على �لتو�ىل بعد �لعر�ف 

ب����ه م����ن ج����ان����ب ه���ي���ئ���ة �لع���ت���م���اد 
مو�شحا  �ل�شكتلنديه  �لك��ادمي��ى 
وم�شرفة   طالبة   41 ب��ني  م��ن  �ن��ه 
47 ط��ال��ب��ه م�����ش��ارك��ة  مت  م���ن �ل 
برنامج  ف���ى  ط��ال��ب��ه   27 ت�شجيل 
 66 بن�شبه  �لك���ادمي���ى  �لع��ت��م��اد 
�لربنامج  �جتيازهن  ول��دى  باملائة 
بنجاح يح�شلن على �شهادة �عتماد 
جانب  �ىل  ����ش��ك��ت��ل��ن��دي��ه  �ك���ادمي���ى 

�شهادة �لكليه .
و��شار �ىل م�شاركة عدد من ��شاتذة 
و�لتعددية  �لعوملة  حول  �جلامعات 
�ل����ث����ق����اف����ي����ة و�ل�������دي�������ن و�ل����ع����ومل����ه 
و�لتنميه  �ل���دول���ي���ه  و�ل����ع����الق����ات 
�مل�������ش���ت���د�م���ة و�ل���ب���ي���ئ���ة وم���اذ�ب���ع���د 
�لتنميه �مل�شتد�مة فى جامعة دندى 
وحو�ر  �ل�شالميه  و�ملاليه  و�لعومله 
�ك�شبو  و  و�لخ�������الق  �حل�������ش���ار�ت 

و�غريها من �ملو��شيع .  2020
�مل�شاركات  �ل��ط��ال��ب��ات  ع��ن  ون��ي��اب��ه 
�ل��ق��ت �ل��ط��ال��ب��ه ب�����ش��اي��ر �ح��م��د من 
جامعة قطر كلمة وجهت فيها �شكر 
�لطالبات ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�لفر�شه  لإت��اح��ة  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
للم�شاركة فى �لربنامج م�شرية �ىل 

�ل�شتفادة �لكبرية من �لدورة.
وعلى هام�س �لتخرج �لقى �ل�شاعر 
بعنون  �شعريه  ق�شيدة  �شر�ر  ر��شد 
باهتمام  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��د  دب����ى  ����ش���الم 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملوؤ�ش�شات  و�ن�شائه  بالتعليم  مكتوم 
و�جلو�ئز  �لكلية  ومنها  �لتعليمية 
�لتعليم  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�ل��ت��ع��ل��م  وم��ن��ه��ا ج���ائ���زة حمد�ن 
�ملتميز  �لتعليمى  ل���الد�  ر����ش��د  ب��ن 
�لطالبات  �ح������دى  ق���دم���ت  ف��ي��م��ا 
�لم����ار�ت����ي����ات ق�����ش��ي��دة ع���ن �حت���اد 
بقيادة  �ل��دول��ة  وتاأ�شي�س  �لم���ار�ت 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�آل نهيان ونه�شتها فى ظل �لقيادة 

�لر�شيدة.
�ل�شايغ  م����ريز�  ���ش��ع��ادة  �ل��ق��ى  ك��م��ا 
ق�����ش��ي��دة ن���وه ف��ي��ه��ا ب��اخ��ت��ي��ار �شمو 
�ل�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح����رم  م��ك��ت��وم  �آل 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لطعام  بنك  �م��ن��اء  ملجل�س  رئي�شا 
وه���و �خ��ت��ي��ار ���ش��ادف �ه��ل��ه م�شيد� 
�ملجالت  بعطائها �خل��ريى فى كل 

�ملختلفة .

و�جلهود  �ل���وط���ن���ي���ة،  و���ش��ي��ادت��ه��ا 
�لإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
�مل�شلحة،  و�مليلي�شيات  و�ل��ت��ط��رف 
و�أهمية �لتحالف �لعربي يف �لعمل 
على �إعادة �ل�شرعية يف �ليمن، مع 
�جلماعات  ه���ذه  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د 
�لإرهابية تتبنى �شعار�ت ت�شتهدف 
ومبادئه  �لإ�����ش����الم  �إىل  �لإ�����ش����اءة 

�ل�شمحة.
�لقبي�شي  �لدكتورة  ورحبت معايل 
ب���وف���د جمل�س  �ل���ل���ق���اء  ب���د�ي���ة  يف 
�لدولية،  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �ل��ب��ا���ش��ف��ي��ك 
لدولة  �لزيارة  هذه  �أهمية  موؤكدة 
�لإم�����ار�ت ل��الط��الع ع��ل��ى �لتطور 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  و�لنه�شة 
�ل���دول���ة، ل ���ش��ي��م��ا ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���دي���د م���ن �مل����وؤمت����ر�ت 
�ل���ت���ي تعقد  و�ل���ق���م���م  و�مل���ع���ار����س 
ت�شمل  و����ش��ع��ة  دول���ي���ة  مب�����ش��ارك��ة 
�لقطاعات،  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ع��ن��ي��ني 

�ل���دول���ة م���ن مبادئ  ت��ت��ب��ن��اه  وم����ا 
�لت�شامح و�لتعاي�س و�لعتد�ل وما 
و��شر�تيجيات  خطط  من  تتبناه 
وقيادتها  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ش��ت�����ش��ر�ف 
وتقدمي  �لإن�����ش��اين  �لعمل  جل��ه��ود 
و�لإمنائية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
ع���ل���ى حتقيق  ع���امل���ي���ا، وح���ر����ش���ه���ا 

�لأمن و�ل�شتقر�ر �لعامليني.
و��شتعر�شت معايل رئي�شة �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي مر�حل تاأ�شي�س 
و�ملبادئ  �لإم������ار�ت  دول����ة  وت��ط��ور 
�لقيادة  ح��ر���ش��ت  �ل���ت���ي  و�ل���ق���ي���م 
�حلكيمة على تبنيها و�لتي و�شعت 
�هتماماتها  م��ق��دم��ة  يف  �لإن�����ش��ان 
و�مل�شاركة  �لتنمية  م�شرية  لقيادة 
ف��ي��ه��ا، وم�����ش��رية �حلياة  �ل��ف��اع��ل��ة 
�لربملانية يف �لدولة و�لدعم �لذي 
يحظى به �ملجل�س من قبل �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

�لتمكني  وب��رن��ام��ج  �ل��ن��ه��ج،  ل��ه��ذ� 
2005م،  ع��ام  �شموه  �أعلنه  �ل��ذي 
�نتخابات  �ج����ر�ء  ت�شمن  و�ل����ذي 
وم�شاركة  �ملجل�س  �أع�شاء  لن�شف 
�ملجل�س،  وع�شوة يف  كناخبة  �مل��ر�أة 
و�لتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 
ممار�شة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   2009
�لد�شتورية  لخت�شا�شاته  �ملجل�س 
و�ل�شيا�شية،  و�لرقابية  �لت�شريعية 
�نتخابية  جت����ارب  ث���الث  و�إج������ر�ء 
2006، و2011،  خالل �لأعو�م 
م�شاركة  وت���ع���زي���ز  و2015م، 
�لقر�ر  �شنع  عملية  يف  �مل��و�ط��ن��ني 
من خالل م�شاعفة �أعد�د �لهيئات 

�لنتخابية.
رئي�شة  م���ع���ايل  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 
�مل������ج������ل�������������س خ�������ط�������ط �ل��������دول��������ة 
ل�شت�شر�ف  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
�مل�شتقبل وحتقيق تنمية �قت�شادية 
�لطاقة  م�شادر  وتنويع  م�شتد�مة 

و�لعربية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
�لقت�شاد  ك��ل��ي��ة  و  ق��ط��ر  وج��ام��ع��ة 
جامعه  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�ل���ع���ل���وم 

�لقاهرة وجامعة ماليا �ملاليزية.
�لدكتور  وخالل �حلفل قام معايل 
ث���اين ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي ومريز� 
�ل���������ش����اي����غ وك���ري�������ش���ت���ي���ن���ا روب�������رت 
جو�ذغارعميد  ح�شني  و�ل��دك��ت��ور 
�لكليه بتكرمي �لطالبات �مل�شاركات 
�لتخرج  �����ش����ه����اد�ت  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م 
و�لهد�يا �لتذكاريه بهذه �ملنا�شبه .

و�����ش���اد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين بن 
بكليه  له  �ل��زي��ودي فى كلمة  �أحمد 
مثمنا  �ل��ع��ايل  للتعليم  م��ك��ت��وم  �آل 
ر��شد  �ل�شي حمد�ن بن  �شمو  فكرة 
باإن�شاء  �ل��ك��ل��ي��ه  ر�ع����ى  م��ك��ت��وم  �آل 
بتنفيذ  ���ش��م��وه  وت���وج���ي���ه  �ل��ك��ل��ي��ة 
برنامج �لتعددية �لثقافية ومهار�ت 
�لذى  �ل��دور  معاليه  وثمن  �لقيادة 
�لربنامج  خ��الل  من  �لكلية  تلعبه 

باملو�شوعات  �لطالبات  تعريف  فى 
ت�شمل  و�ل���ت���ي  ل��ل��در����ش��ة  �مل���روح���ة 
وحو�ر  و�لعوملة  �لثقافية  �لتعددية 
تلعب  �نها  �ىل  م�شري�  �حل�����ش��ار�ت 
دور� مهما يف تنمية قدر�ت ومهار�ت 

و�شخ�شية �ملر�أة لتكون قيادية.
وحت��������دث م���ع���ال���ي���ه ع�����ن �ل���ق���ي���ادة 
��شخا�س  �ل���ق���ادة  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
ل��دي��ه��م ط��م��وح وق����درة ف��ائ��ق��ة على 
�ل����ه����ام �لخ�����ري�����ن و�ل�����ق�����درة على 
�لقادة  يتمتع  حيث  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ 
و�لروؤية  و�ل��ت��ع��اط��ف  ب��ال��ك��اري��زم��ا 
ت�شجيع  ع��ل��ى  و�ل����ق����درة  �ل��ث��اق��ب��ة 
فالقيادة  و�ل���ت���ن���ظ���ي���م  �لخ�����ري�����ن 
�لعمل  يف  خا�شه  م��ه��ار�ت  تتطلب 
م��ع �لخ��ري��ن وح��زم��ة م��ن �لدو�ت 

�لتي ت�شلح ملو�قف خمتلفة.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف �لم������ار�ت حبانا 
�هلل ب���ق���ادة م��ت��م��ي��زي��ن ل��ه��م روؤي����ة 
�ل�شمو  �شاحب  ب��ان  م�شيفا  ثاقبه 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�مل�شلحة مثال للقادة �لقدوة و�لقادة 

�لعظماء.
من جانبه قال �شعادة مريز� �ل�شايغ 
رئي�س جمل�س �منا ء كلية �آل مكتوم 
�لحتفال  م��ع  �ن��ه  �ل��ع��ايل  للتعليم 
 23 �ل  �ل��������دورة  ب��ت��خ��ري��ج  �ل����ي����وم 
للم�شاركات  �ل��ك��ل��ى  �ل��ع��دد  ي��ق��رب 
يف �ل��ربن��ام��ج م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه عام 
�ل��ف طالبه  �ك��رث من  2003 من 
جناح  يف  �ل��ف�����ش��ل  �ن  �إىل  م�����ش��ري� 
�شمو  دع����م  �ىل  ي���رج���ع  �ل���ربن���ام���ج 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن 
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•• عجمان -وام: 

�شر�ء  يف  للم�شاهمة  دره��م  مبليوين  �لإ�شالمي  �لإم���ار�ت  م�شرف  تربع 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  ن��زلء  من  ماديا  و�ملع�شرين  للمبعدين  �شفر  تذ�كر 

و�لإ�شالحية ب�شرطة عجمان.
ياأتي ذلك يف �إطار �لرب�مج �لتي تنظمها �شرطة عجمان مل�شاعدة �لنزلء 
�ملتع�شرين يف دفع مديونياتهم و��شتجابة لإعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
2017 عاما  ع��ام  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

للخري.
و�أعرب �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرط�ة 
عجمان عن �شكره مل�شرف �لإم��ار�ت �لإ�شالمي على دعمه لهذه �ملبادرة 

�لإن�شانية �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�لتي تعك�س مدى 
تفاعل قطاعات �ملجتمع مع �لر�شالة و�لأهد�ف �لإن�شانية و�لجتماعية 

لرب�مج عام �خلري يف �شرطة عجمان .
�أطلقتها  �لتي  �أن تربع �مل�شرف يدعم مبادرة �شرطة عجمان  �إىل  ولفت 
�ملباين  �إن�شاء  �إىل  �أي�شا  وت��ه��دف  �أ�شرتي  و��شعد  همي  ف��رج  �شعار  حت��ت 
�جلديدة و�حلديثة للنزلء يف �شرطة عجمان �إىل جانب �ن�شاء ح�شانة 
لتعزيز  تدريبية  ودور�ت  عمل  ور���س  و�إع��د�د  �لنزيالت  لأطفال  مطورة 

منتجات �لنزيالت يف �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية يف عجمان.
�أو��شر  �أ�شمى  فيها  تتجلى  �لإ�شالمي  �لإم��ار�ت  م�شاهمة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لتكافل �لجتماعي حاملة يف ثناياها �أجمل معاين �لر�حم و�لتعا�شد 
�لإمار�ت  دول��ة  مل�شرية  ودعما  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  مبادئ  مع  متا�شيا 

باخلري و�لعطاء.
عبد  ع��و�ط��ف  م��ن  �ملبلغ  �شيك  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ���ش��ع��ادة  ت�شلم 
و�لعمليات يف م�شرف  �لت�شغيلية  �لهرمودي مدير عام �جلودة  �لرحيم 
�إد�رة  مدير  �ل��رزي  مبارك  �لعميد  �شعادة  بح�شور  �لإ�شالمي  �لإم���ار�ت 

�ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية بعجمان.
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل�����ش��ارف  �لأع��م��ال  رج��ال  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  ودع��ا 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لأهلية  �خلريية  و�ملوؤ�ش�شات  و�جلمعيات  و�ل�شركات  �ملالية 
يد  وتقدمي  لعام �خلري  �شرطة عجمان  بر�مج  �لتفاعل مع  �إىل  �ملهتمة 
�لعون لهذه �ل�شريحة من �لنزلء �ملع�شرين تقدير� للظروف �ملالية �لتي 
��شطرتهم �إىل �لبقاء د�خل حب�شهم .. موؤكد� �أهمية تعزيز روح �لتعاون 

و�لتو��شل بني �شر�ئح �ملجتمع يف جمال �لعمل �لإن�شاين.

م�شاهمة  �أن  �ل��ه��رم��ودي  �ل��رح��ي��م  عبد  ع��و�ط��ف  �أو���ش��ح��ت  جانبها  م��ن 
�مل�شرف جاءت دعما ملبادرة عام �خلري �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” وتعاطفا مع نزلء 

�ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية وتي�شري� للمع�شرين منهم.
و�أكدت �ن �لأهد�ف �ل�شر�تيجية للم�شرف تتكامل مع �أهد�ف �شرطة 
ملحتاجيها  �مل�����ش��اع��د�ت  وت��ق��دمي  �خل��ريي��ة  �مل���ب���ادر�ت  تنظيم  يف  عجمان 
�لدولة  م�شتوى  على  و�أ�شرهم  و�لعقابية  �ل�شالحية  �ملوؤ�ش�شة  كنزلء 
�لإمار�ت  �إن  وقالت  �ل�شرعية.  ودياتهم  �ملدنية  �ملالية  ديونهم  بت�شديد 
�لعمل �خلريي  �أن  �ملجتمعي معتربة  دوره  تعزيز  م�شتمر يف  �لإ�شالمي 
و�لعطاء و�مل�شوؤولية �لجتماعية من �لركائز �لأ�شا�شية لقطاع �ل�شريفة 

�لإ�شالمية ».

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
ر�أ�س  ع��ه��د  ويل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
لتكرمي  �خل���ت���ام���ي  �حل���ف���ل  �خل��ي��م��ة 
�ل�شابعة  �ل��دورة  يف  �لذكور  �لفائزين 
ع�شرة من جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
ر�أ�س  موؤ�ش�شة  تنظمها  و�لتي  �لكرمي 
وعلومه  �ل���ك���رمي  ل���ل���ق���ر�آن  �خل��ي��م��ة 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
�خليمة  ر�أ����س  عهد  ويل  �شمو  و�أ���ش��اد 
�أقيم �خلمي�س  �ل��ذي  - خالل �حلفل 
�لثقافة  وز�رة  مركز  قاعة  يف  �ملا�شي 
�ملتميزة  ب��اجل��ه��ود   - �مل��ع��رف��ة  وتنمية 
�لتي تبذلها �جلائزة يف ت�شجيع حفظة 
�مل�شابقات �لتي  كتاب �هلل وبالتنوع يف 
و�لأن�شطة  و�ل��رب�م��ج  �شنويا  تنظمها 
�ل��ت��ي حققها  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل��ن��ت��ائ��ج 

�ملت�شابقون �لفائزون.
و�أك�����د �أن �جل���ائ���زة مت�����ش��ي ق��دم��ا يف 
�شق طريق �لريادة يف �لقر�آن �لكرمي 
�ل�����ش��ري��ف��ة وت��وع��ي��ة �ملجتمع  و�ل�����ش��ن��ة 
ل�شاحب  �مل�����ش��ت��ن��رية  �ل���روؤي���ة  بف�شل 
ب����ن �شقر  ����ش���ع���ود  �ل�������ش���ي���خ  �ل�������ش���م���و 
�لتميز  تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  �لقا�شمي 
ودعم  �مل��ج��الت  و�لإب�����د�ع يف خمتلف 
وبناء  وعلومه  �لكرمي  �لقر�آن  تعليم 
�أجيال متم�شكة بكتاب �هلل وم�شتنرية 

بتعاليمه �ل�شمحة.
وتوجه �شموه بال�شكر و�لتقدير لكافة 
�لقائمني على �جلائزة ويف مقدمتهم 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن خ���ال���د ب���ن حميد 

�لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وعلومه 
على جهوده �ملتو��شلة لتحقيق �ملزيد 
�أجل  من  و�لنجاحات  �لإجن���از�ت  من 
وجعل  �هلل  ك��ت��اب  بحفظة  �له��ت��م��ام 
�لقر�آنية  �جلائزة يف مقدمة �جلو�ئز 
يف �لدولة وحتقيق �لنتائج �لإيجابية 
ف�شال  �ل��ع��امل��ي��ة  �إىل  ب��ه��ا  ل��ل��و���ش��ول 
�لقيادة  وتطلعات  روؤي���ة  حتقيق  ع��ن 
�حلكيمة بالدولة يف تر�شيخ �لت�شامح 
و�ل�����ش��ع��ادة و�لإي��ج��اب��ي��ة. �أق��ي��م �حلفل 
و�����ش����ط ح�������ش���ور ج����م����اه����ريي غفري 
بن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ  بح�شور 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  حميد 
موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 
وعلومه و�أحمد حممد �ل�شحي مدير 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  موؤ�ش�شة  ع���ام 
�إبر�هيم  و�أح���م���د  وع��ل��وم��ه  �ل���ك���رمي 

ورئي�س  �جل��ائ��زة  ع��ام  �أم���ني  �شبيعان 
�للجنة �لعليا �ملنظمة و�أع�شاء جمل�س 
�أحمد  حممد  و�شعادة  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لأمريي  �لديو�ن  يف  �مل�شت�شار  �لكيت 
�ل�شيباين  �ل�شيخ  بن  حمد  و�لدكتور 
�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  عام  مدير 

و�لعمل �خلريي بدبي.
�ل�شيوخ  م�����ن  ع�������دد  ح���������ش����ره  ك����م����ا 
�ل��ب��الد وروؤ�شاء  و�أع��ي��ان  و�مل�����ش��وؤول��ني 
�ملحلية  �حلكومية  �جلهات  ومديري 
و�ملتعاونة  �لر�عية  و�جلهات  بالدولة 
بر�أ�س  �مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة  وم�����در�ء 
حتكيم  جل������ان  و�أع�����������ش�����اء  �خل���ي���م���ة 
يف  و�ل��دع��اة  و�مل��ح��ا���ش��ري��ن  �مل�شابقات 
و�لأهايل  و�ملهتمني  �جلائزة  فعاليات 

�إىل جانب �ملت�شابقني و�لفائزين.
تالوة  على  �حلفل  ف��ق��ر�ت  و��شتملت 
�أحد  عطرة من �لذكر �حلكيم تالها 

�ملت�شابقني �لفائزين.. ثم �ألقى �أحمد 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شحي  حممد 
كلمة �جلائزة.. تلى ذلك عر�س فيلم 
عام  يف  �جل��ائ��زة  �إجن����از�ت  ��شتعر�س 
ب��د�ي��ت��ه��ا وح��ت��ى نهايتها  �خل���ري م��ن��ذ 

و�لأحد�ث و�لفعاليات �لتي نظمتها.
وتف�شل �شمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
�ملتعاونة  و�جل���ه���ات  �ل���رع���اة  ب��ت��ك��رمي 
و�مل�������ش���اه���م���ة م�����ع �جل�����ائ�����زة وجل�����ان 
�مل�شاركني  �لفائزين  ومنح  �لتحكيم 
م�������ش���اب���ق���ات �جل����ائ����زة  �ل������ذك������ور يف 
�ملركز  من  �ملالية  و�ملكافاآت  �ل�شهاد�ت 
م�شابقة  ع��د�  ما  �لثالث  وحتى  �لأول 
�ملوؤ�ش�شات  ن���زلء  وم�شابقة  �مل��ع��اق��ني 
�لعقابية و�لإ�شالحية �لذين �شينظم 
لهم حفل خا�س.. فيما �أهدى �ل�شيخ 
�شقر بن خالد �لقا�شمي درع �جلائزة 
�ملتمثل يف �شعار عام �خلري ل�شمو ويل 

عهد ر�أ�س �خليمة.
وكرم �ل�شيخ �شقر بن خالد �لقا�شمي 
�ل��ف��ائ��زي��ن م��ن �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع وحتى 
�ل���ع���ا����ش���ر و�مل���ح���ا����ش���ري���ن و�ل����دع����اة 
�ملتعاونة  �حلكومية  �ملد�ر�س  وم��در�ء 
�للجان  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �جل��ائ��زة  م��ع 
و�أع���������ش����اء ف���ري���ق ع���م���ل �جل�����ائ�����زة.. 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  بال�شكر  متوجها 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ 
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ل��ل��ج��ائ��زة ودع���م���ه لها 
وت�����ش��ري��ف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شعود �لقا�شمي �حلفل �خلتامي و�إىل 
�ل��رع��اة و�مل��ت��ع��اون��ني و�ل��ق��ائ��م��ني على 
�جلائزة و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة �لتي 
كان لها دور كبري يف �لنجاح وحتقيق 

�لإجناز�ت.
وقال �أحمد حممد �ل�شحي مدير عام 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف ك��ل��م��ة ل��ه خ���الل �حلفل 

بعني  �أخ��ذ  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  �إن 
خاللها  م��ن  �شعى  �أه���د�ف���ا  �لع��ت��ب��ار 
بالدولة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
وذلك  �لتوطني  عملية  تعزيز  ومنها 
م��ن خ��الل ج��و�ن��ب ع��دة منها تعزيز 
م�����ش��ارك��ة �مل���و�ط���ن���ني و�مل���و�ط���ن���ات يف 
بالدورة  ���ش��ارك  �جل��ائ��زة حيث  �أف���رع 
800 م���و�ط���ن م���ن كال  �أك�����رث م���ن 
�ملحا�شر�ت  تقدمي  وكذلك  �جلن�شني 
و�ل�����ن�����دو�ت و�ل����������دور�ت ع���ل���ى �أي�����دي 
�لعلم  �أه��ل  من  ومو�طنات  مو�طنني 
جدول  �أن  و�أ����ش���اف  و�لخ��ت�����ش��ا���س. 
مميزة  روح��ا  �أخ��ذ  �ملعتمد  �لفعاليات 
ب���روؤي���ة �لقيادة  �رت��ب��اط��ه  م��ن خ���الل 
�حل��ك��ي��م��ة و�مل���ب���ادر�ت �ل��وط��ن��ي��ة �لتي 
�لدولة  وح��ك��وم��ة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
وهدف �إىل غر�س �لت�شامح يف نفو�س 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع 

�حلكيمة  للقيادة  و�لن��ت��م��اء  و�ل���ولء 
وتر�شيخ �لو�شطية و�لعتد�ل وتوعية 
و�ملحافظة  �لأم��ن��ي  باحل�س  �ملجتمع 
على �ل�شتقر�ر وتر�شيخ قيم �ل�شعادة 
وخم�����رج�����ات �ل���رب���ي���ة �لأخ���الق���ي���ة 
مبادرة  خدمة  يف  ت�شب  وحما�شر�ت 
عام �خلري. وبني �ل�شحي �أن �جلائزة 
��شر�تيجياتها  حتقيق  على  حر�شت 
د�ئرة  نطاق  تو�شيع  عرب  �لتطويرية 
�ل�شر�كات �ملوؤ�ش�شية و�ملجتمعية وذلك 
من خالل �ل�شر�كة مع �أكرث من 71 
جهة م��ن خمتلف �إم���ار�ت �ل��دول��ة يف 

�لن�شخة �حلالية من �جلائزة.
يكن  مل  �لإجن�����از  ه���ذ�  �أن  �إىل  ون����وه 
بدعم  �إل  �هلل  ت��وف��ي��ق  ب��ع��د  ليتحقق 
�لدولة  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة 
ع��ل��ى تذليل  ل��ط��امل��ا ح��ر���ش��ت  �ل���ت���ي 
�لتميز  �أم��ام �جل��و�ئ��ز ودع��م  �ل�شعاب 

كل  �إىل  و�لم��ت��ن��ان  بال�شكر  متوجها 
م��ن ���ش��اه��م وت��ع��اون لإجن����اح �جلائزة 

و�إي�شالها �إىل �لتميز.
�إبر�هيم  �أح��م��د  ت��وج��ه  م��ن ج��ان��ب��ه.. 
بال�شكر  �جل��ائ��زة  ع��ام  �أم���ني  �شبيعان 
�لتي  �حلكيمة  �لقيادة  �إىل  و�لتقدير 
�لوطن  و�زده�����ار  نه�شة  �إىل  ت�شعى 
وت���وف���ري �ل��رف��اه��ي��ة لأب��ن��ائ��ه��ا ممثلة 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة و���ش��م��و �ل�شيخ  ح��اك��م 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد 

ويل عهد ر�أ�س �خليمة.
متمنيا  �لفائزين..  �شبيعان  هناأ  كما 
�لنهج  ه��ذ�  على  �ل�شتمر�ر  دو�م  لهم 
�مل��ت��م��ي��ز م����ن �لإب���������د�ع و�مل�������ش���ارك���ات 
�جلد  طريق  على  و�ل�شري  �لإيجابية 
�جلو�ئز  يف  و�ل��ت��ن��اف�����س  و�لج���ت���ه���اد 
�لأخ���رى �ل��ت��ي تعد �أب��و�ب��ا ل��رف��ع روح 
جهود  على  مثنيا  و�لإب����د�ع..  �لتميز 
�ملتعاونة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل��ه��ات  ك��اف��ة 
و�ل��ر�ع��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة وم��ق��در� ك��ل من 
عمل بجد ومثابرة مع �جلائزة �شو�ء 
وفريق  و�مل��ح��ا���ش��ري��ن  �ملحكمني  م��ن 
تر�شيخ  يف  ���ش��اه��م��و�  �ل���ذي���ن  �ل��ع��م��ل 

�شورة �إيجابية عنها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ملحاكم  ود�ئ��رة  �لأمني  �لقطاع  وقع 
يف �إمارة ر�أ�س �خليمة مذكرة تفاهم 
و�����ش����ر�ك����ة ب����ني �جل���ان���ب���ني �ل���ه���دف 
�ل�شر�كة  �أو�������ش�����ر  ت���وط���ي���د  م���ن���ه���ا 
لتكامل  �لعالقة  وتر�شيخ  و�لتعاون 
�جل��ه��ود وت��ب��ادل �خل����رب�ت وحتقيق 
�لأه����د�ف  يحقق  مب��ا  �لأد�ء  �أف�����ش��ل 
لأف�شل  و�ل��و���ش��ول  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ومبا  �ملعايري  �أرق���ى  وف��ق  �مل�شتويات 
�أف�شل  وف��ق  عمل  بيئة  ت��و�ف��ر  يكفل 
�ل��ن��ظ��م وت��ط��وي��ره��ا ب��ف��اع��ل��ي��ة لرفع 

م�شتوى �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي و�لتقني . 
وقعها  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  ون�شت 
بر�أ�س  �مل���ح���اك���م  د�ئ������رة  ج���ان���ب  م���ن 
�خليمة �شعادة �مل�شت�شار �أحمد حممد 

�خلاطري رئي�س د�ئرة �ملحاكم فيما 
�للو�ء  ���ش��ع��ادة  �لأم��ن��ي  �ل��ق��ط��اع  مثل 

علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد 
عام �شرطة ر�أ�س �خليمة على تعزيز 

�جلانبني  بني  �رت��ب��اط  مكتب  �إن�شاء 
وو���ش��ع �آل��ي��ة ت��ع��اون �إل���ك���روين، كما 

�إق���ام���ة تن�شيق  �مل���ذك���رة ع��ل��ى  ن�����ش��ت 
�لت�شريحات  جم�����ال  يف  وت���ك���ام���ل 
در��شات  و�إ���ش��د�ر  و�إع��د�د  �لإعالمية 
�مل�شرك.   �لعمل  جم��ال  يف  و�أب��ح��اث 
ك��م��ا ت�����ش��م��ن��ت �مل���ذك���رة �مل�����ش��ارك��ة يف 
و�لفعاليات  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��������دور�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق يف 
جم������ال ح���م���اي���ة �ل����ك����ي����ان �لأ�����ش����ري 
�ل�شلبية  �لآث��ار  من  �ملجتمع  ووقاية 
و�لجتماعية  �لأ���ش��ري��ة  للم�شكالت 
�ملعارف  وت���ب���ادل   ، �ل��ط��ف��ل  وح���ق���وق 
وت��ط��وي��ر ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ع��اون يف 

ن�ش������ر �لثقاف�����ة �لقانونية. 
�لتي  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
ت�شتمر خم�س �شنو�ت يلتزم �لطرفان 
و�لعمل  ب��ن��وده��ا  يف  ج���اء  م��ا  بتنفيذ 
فيما  و�لنجاح  �لتكامل  حتقيق  على 

وي�شاهم  �ل��ط��رف��ان  م�����ش��ال��ح  ي��خ��دم 
و�أه��د�ف وغايات  يف حتقيق تطلعات 

�ملجتمع و�لرتقاء بطموحاته.
حممد  �أحمد  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أ�شاد 
�ملحاكم مبا  د�ئ��رة  رئي�س  �خل��اط��ري 
مي��ث��ل��ه �ل��ق��ط��اع �لأم���ن���ي م���ن مكانة 
ب����ارزة يف خ��ارط��ة حت��ق��ي��ق �لأه����د�ف 
�لأم���ن���ي���ة يف �لإم��������ارة و�أو�����ش����ح ب���اأن 

مذكرة �لتفاهم بني �جلانبني �شتاأتي 
�لتز�منا  و�شتعك�س  �شريعاً  بنتائجها 
بدعمها ، م�شري�ً �إىل �أن د�ئرة �ملحاكم 
منت�شبيها  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل 
لال�شتفادة من هذه �ملذكرة مبا يعزز 

روؤيتها ور�شالتها. 
من جانبه ��شاد �للو�ء علي عبد �هلل 
ب���ن ع���ل���و�ن ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ����س 

�ملحاكم  د�ئ��رة  مع  بالتعاون  �خليمة 
�لتفاهم  م��ذك��رة  ت��ك��ون  �أن  ومت��ن��ى   ،
�ن���ط���الق���ة م���ن���ظ���وم���ة ع���م���ل جتمع 
�لطرفني و�شيتخللها مذكر�ت �أخرى 
وزيادة  �لعالقات  لتوطيد  م�شتقباًل 
�أو�����ش���ر �ل��ع��م��ل ب��ني �جل��ان��ب��ني، مبا 
حتقيق  يف  وي�����ش��اه��م  �ملجتمع  ي��خ��دم 

ر�شالتنا �لمنية على �أكمل وجه.

•• عجمان – �لفجر 
و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  وق����ع����ت   
ع�����ج�����م�����ان م�������ع ������ش�����رك�����ة �ن����دك���������س 
ل��ل��م��وؤمت��ر�ت و�مل���ع���ار����س، ع�����ش��و يف 
�ل��ق��اب�����ش��ة، م��ذك��رة تفاهم  �ن��دك�����س 
ب�شاأن �إجر�ء در��شة مبد�أيه لتطوير 
م�������ش���روع م���رك���ز ع���ج���م���ان �ل�����دويل 
مب�شاحة  و�مل���ع���ار����س  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت 
وقدرها مليون قدم مربع و�شي�شمل 
وموؤمتر�ت  معار�س  قاعات  �مل�شروع 
ت�����ش��وق ومركز  وم���رك���ز  وف���ن���دق���ني 

�شحي متكامل.
�لتفاهم ك��ل من  وق��د وق��ع م��ذك��رة 
�شعادة عبد �هلل بن حممد �ملويجعي، 
جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان و�ل���دك���ت���ور عبد 
�ندك�س  رئ���ي�������س  �مل�������دين،  �ل�������ش���الم 
�ل��ق��اب�����ش��ة وذل�����ك يف غ���رف���ة جت���ارة 
و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وب��ح�����ش��ور عدد 
م��ن �لأع�����ش��اء و�ل�����ش��رك��اء �ملحليني 
ه��ام�����س توقيع  و�ل��ع��امل��ي��ني. وع��ل��ى 
بن  �هلل  عبد  �شعادة  �لتفاقية رحب 

حم��م��د �مل��وي��ج��ع��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
�لر�ئد  �ل��دور  على  و�أك��د  باحل�شور 
مو�شحا  �لقاب�شة،  �ندك�س  ل�شركة 
�أن �لإمار�ت �أ�شبحت متتلك �شركات 
وط��ن��ي��ة ت�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف 

لكافة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  م�����ش��رية 
�لقطاعات بالدولة.

ت�شعى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
ب�شكل دوؤوب �إىل �لرتقاء باخلدمات 
يف  �لقت�شادي  �لقطاع  تدعم  �لتي 
ري��ادة عجمان  �لإم���ارة و�لعمل على 

كوجهة ��شتثمارية و�شياحية متميزة 
�مل��ق��وم��ات �لفريدة  وخ��ا���ش��ة يف ظ��ل 

و�ملوقع �ملتو�شط لإمارة عجمان.
عجمان  مركز  م�شروع  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�������دويل ل���ل���م���وؤمت���ر�ت و�مل���ع���ار����س 
�ل��غ��رف��ة من  ت�شعى   ، �ل��در����ش��ة  قيد 

خالله �إىل دعم �لن�شاط �لقت�شادي 
و�ل�����ش��ي��اح��ي ل���الإم���ارة �لأم�����ر �لذي 
�مل�شتد�م  �لنمو  مو�كبة  �إىل  يهدف 
لإمارة عجمان، وتوفري فر�س عمل 
من  �لعديد  تنمية  وكذلك  متنوعة 

�مل�شاريع �لأخرى. 

ومن جهته، قال �لدكتور عبد �ل�شالم 
�لقاب�شة  �ن��دك�����س  رئ��ي�����س  �مل�����دين، 
تكون  �أن  ي�شعدنا  �ملنا�شبة:  ه��ذه  يف 
�شركة �ندك�س للموؤمتر�ت و�ملعار�س، 
ع�شو يف �ندك�س �لقاب�شة، �ل�شريك 
وت�شميم  ت��خ��ط��ي��ط  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي 

وبناء وتطوير و�إد�رة مركز عجمان 
�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س حيث 
معار�س  قاعات  �مل�شروع  هذ�  ي�شمل 
ت�شوق  ومركز  وفندقني  وموؤمتر�ت 
و�شنقوم  م��ت��ك��ام��ل  ���ش��ح��ي  وم���رك���ز 
مع  بالتعاون  �مل�شروع  ه��ذ�  بتطوير 

�ملوؤ�ش�شات  م��ن  �ل��ع��امل��ي��ني  ���ش��رك��ائ��ن��ا 
�لدولية و�ملحلية و�لإقليمية .

و�أ�شاف �لدكتور عبد �ل�شالم �ملدين 
�ندك�س للموؤمتر�ت  قائال: نحن يف 
و�مل���ع���ار����س ك�����ش��رك��ة وط��ن��ي��ة ر�ئ����دة 
�مل�شروع  ه����ذ�  ب��ت��ط��وي��ر  ف���خ���وري���ن 
�ل�شياحي  �لق���ت�������ش���ادي  �حل����ي����وي 
�لهام يف �إمارة عجمان ونفتخر بثقة 
و�ل�شناعة  للتجارة  عجمان  غرفة 
بال�شركات  ثقتهم  على  ون�شكرهم 
�مل�شروع  ه�����ذ�  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �ل���وط���ن���ي���ة 
�أعلن  حديثه  خ��ت��ام  ويف   . �ل��ع��م��الق 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل�����ش��الم �مل����دين �أنه 
للموؤمتر�ت  �ندك�س  �شركة  �شتقوم 
�مل�شروع  ه��ذ�  ت�شميم  يف  و�مل��ع��ار���س 
بالتعاون  وذل����ك  �مل��ق��اي��ي�����س  ب��اأع��ل��ى 
�ل�شركة  �ل�شر�تيجي  �شريكها  مع 
�شميث  ج����ر������ش����ام،   – �لأم���ري���ك���ي���ة 
�أف�شل  و�شركاءهم و�لتي تعترب من 
ع�شر �شركات على م�شتوى �لوليات 
�لأم����ري����ك����ي����ة يف جم����ال  �مل����ت����ح����دة 

�لت�شاميم.

حممد بن �شعود يكرم الفائزين بجائزة راأ�س اخليمة للقراآن يف دورتها ال�17

الإمارات الإ�شامي يتربع مبليوين درهم لنزلء املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية ب�شرطة عجمان

ت�سمن �إن�ساء مكتب �رتباط بني �جلانبني 

حماكم راأ�س اخليمة والقطاع الأمني توقعان مذكرة تفاهم 

لإجر�ء در��سة ح�ل تط�ير م�سروع مركز عجمان �لدويل للم�ؤمتر�ت و�ملعار�ص

غرفة عجمان واندك�س للموؤمترات واملعار�س توقعان مذكرة تفاهم
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•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شهد 
مكتوم  �آل  دمل��وج  ب��ن  ح�شر  ب��ن  �شهيل  �ل�شيخ  بح�شور 
علي  ع��ب��د�هلل  �مل�شري  �لطفل  �أمنية  حتقيق  فعالية 
عمر �لبالغ من �لعمر �شبع �شنو�ت و�مل�شاب بال�شكري 
�ملتقدم يف �حل�شول على در�ج��ة �شحر�وية و�لتي مت 
مبادرة  حمطات  ختام  يف  �لول  �أم�س  م�شاء  تنفيذها 
�ل��ن��اري��ة بحلبة مر�شى  ل��ل��در�ج��ات  �لإم�����ار�ت  ط���و�ف 
500 من هو�ة  �أك��رث من  �أبوظبي مب�شاركة  يا�س يف 
�لدر�جات �لنارية من 9 �أندية وفرق وذلك حتت �شعار 
طو�ف �خلري يف عام �خلري . وعرب �ل�شيخ خليفة بن 

�أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  جلهود  تقديره  ع��ن  �شلطان 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  كوتوبيا  موؤ�ش�شة  وت��ع��اون 
لدى  و�ل�شعادة  و�ل�شرور  �لبهجة  ر�شم  يف  �لإمار�تية 
بعام  �لإم���ار�ت  �حتفالت  مع  تز�منا  عبد�هلل  �لطفل 
�خلري .. م�شيد� بالتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�هلل باعتماد عام 2017 عاما للخري .
�أه��م��ي��ة ت�����ش��اف��ر ح��ه��ود �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  و�أك����د 
و�خلري  �لتطوع  �أن�شطة  تفعيل  يف  و�خلا�شة  و�لعامة 
و�لريا�شية  �لتطوعية  �ل��ف��رق  م�شاركة  �إىل  د�ع��ي��ا   ..
يف حتقيق �ملزيد من �لجناز�ت يف هذ� �لإطار وو�شع 
وبر�جمهم  �ن�شطتهم  يف  وت��ط��وع��ي��ة  خ��ريي��ة  ب�شمة 

وخا�شة يف عام �خلري وهم �أهل لذلك.
�خلري  حت��دي  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرة  وثمن 
با�شتثمار �لقطاعات �ملختلفة هذه �لفر�شة �لن�شانية 
و�لدخول  م�شاهماتهم  تقدمي  يف  �لر�ئعة  و�لوطنية 
�منية  حتقيق  موؤ�ش�شة  مع  ر�ئعة  خريية  �شر�كات  يف 
ومتنى لفرق �لدر�جات �مل�شاركة �لتوفيق يف ممار�شتهم 
�لريا�شية ومبا يتو�فق ومتطلبات و��شر�طات �لمن 
خري  يكونو�  و�ن  �رو�ح��ه��م  على  و�حلفاظ  و�ل�شالمة 

قدوة للباقني.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زب��ي��دي  ه��اين  ق��دم  جانبه  م��ن 
و�د�رة  �كتوبيا  ملوؤ�ش�شة  �ل�شكر  �منية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
حلبة مر�شى يا�س وف��رق �ل��در�ج��ات و�ل��در�ج��ني على 

�لطفل  �منية  حتقيق  م��ب��ادرة  يف  �خل���ريي  ��شهامهم 
عبد�هلل .

�إن  �كتوبيا  مدير  �لعبيديل  يو�شف  ق��ال  ناحيته  م��ن 
ت��اأت��ي لتعر�س  �ل��ت��ي ط��اف��ت �لإم����ار�ت �ل�شبع  �مل��ب��ادرة 
�إجن��از�ت وبر�مج �لعمل  يف كل حمطة من حمطاتها 
و�لعمل  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  وم���ب���ادر�ت  �خل���ريي 
�خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  مب�شاركة  �لتطوعي 

و�لفرق �لتطوعية و�مل�شنني و�لأيتام .
�ملتخ�ش�شة  �أم��ن��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة حت��ق��ي��ق  ب��دع��م  و�أ����ش���اد 
�أمر��س  يعانون من  �لذين  �لأطفال  �أمنيات  بتحقيق 
ملوؤ�ش�شة  �ل�شكر  موجها   .. حياتهم  على  خطر�  ت�شكل 

حتقيق �أمنية �تاحتها �لفر�شة يف ذلك.

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �أع��ل��ن��ت 
تنفيذ  ت��ق��دم  ع��ن  م�شاندة  �ل��ع��ام��ة 
�أعمال �لبنية �لتحتية مل�شروع �حلي 
�لإمار�تي يف مدينة ز�يد باأبوظبي 
وفقاً للخطة �ملتبعة وذلك �نطالقاً 
م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ة يف 
حتقيق �أهد�ف خطة �أبوظبي نحو 
توفري بنية حتتية م�شتد�مة تخدم 

جمتمع �لإمارة و�قت�شادها.
ر��شد  ����ش���وي���د�ن  �مل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل���ظ���اه���ري 
ظبي  �أب��������و  ����ش���رك���ة  يف  ب�����الإن�����اب�����ة 
ل��ل��خ��دم��ات �ل��ع��ام��ة م�����ش��ان��دة .. �إن 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة للحي  �ل��ب��ن��ي��ة  م�������ش���روع 
3 حزم  �لإم�����ار�ت�����ي ي���ت���األ���ف م����ن  
بلغت قيمتها �أكرث من 2.5 مليار 
درهم �شاملة �أعمال �لطرق و�لبنية 
وفقا  ج������اري  و�ل���ع���م���ل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
لفتاً   .. �ملعتمد  �لزمني  للجدول 
�إىل �أن ن�شبة �لإجن��از بلغت 6.31 
تبلغ  �ل���ت���ي   A2 �حل���زم���ة  يف   %
مليون   518.6 �إجن���ازه���ا  تكلفة 
�حلزمة   يف   %  10.61 و  دره���م 
درهم  م��ل��ي��ار   1.176 بتكلفة   3
بتكلفة   4 % للحزمة   و11.51 

يتم  ب��ح��ي��ث  دره�����م  م��ل��ي��ون   738
�إجن�����از ك��اف��ة �أع���م���ال �مل�����ش��روع مع 

نهاية عام 2019.
و�أكد �لظاهري �لتز�م م�شاندة �لتام 
بتعزيز ��شتد�مة �مل�شاريع و�لأعمال 
م�شري�ً   .. وتنفذها  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي 
يعترب  �ل���ش��ت��د�م��ة  م���ب���د�أ  �أن  �إىل 
��شر�تيجية  �شمن  �أ�شا�شياً  رك��ن��ا 
�ل�شركة �شو�ء يف مرحلة �لت�شميم 
على  ينطبق  م��ا  وه���و  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �أو 
فامل�شروع  �لإم��ار�ت��ي  �حلي  م�شروع 
�لتحتية  �لبنية  لإن�����ش��اء  ي��ه��دف  ل 
للحي �لإمار�تي فقط بل ويت�شمن 
�لقطع  �أ����ش���ف���ل  �ل����رب����ة  حت�����ش��ني 
له  �شيكون  �ل���ذي  �لأم����ر  �ل�شكنية 
�لوحد�ت  بناء  �أثر كبري يف ت�شهيل 
وتقليل  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
�ل���ت���ك���ل���ف���ة و�ل�����وق�����ت ع���ل���ي���ه���م كما 
�حلفاظ  يف  كبري  وب�شكل  �شي�شهم 
�لبيئة  �مل���و�رد و�حل��ف��اظ على  على 
�أبوظبي  خ��ط��ة  م��ع  يتما�شى  ومب���ا 

وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة.
�لت�شييد  �أع���م���ال  �إن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
جتهيز  ت�شتمل  �مل�شروع  يف  و�لبناء 
و���ش��ب��ك��ة �لطرق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
بالإ�شافة  �خل����دم����ات  وم�������ش���ار�ت 
�شكنية  �أر�����س  قطعة   2755 �إىل 

و13  حديقة  و47  م�شجد�ً  و37 
�لدر��شية  �ملر�حل  ملختلف  مدر�شة 
على  �شكني مي��ت��د  ���ش��م��ن جم��ت��م��ع 
ويت�شمن  هكتار   1401 م�شاحة 
مر�فق خدمية ومو��شفات �إن�شائية 
وفق �أحدث �ملعايري �لعاملية و�ملعدة 
خلدمة ما يقارب  22 �ألف مو�طن 
�إقامتهم  �ملتوقع  �ل�شكان  ع��دد  ه��و 
بعد  للمو�طنني  �ل�شكني  �حل��ي  يف 

�نتهاء �أعمال �لبناء.

م�شاحة  �أن  �ل���ظ���اه���ري  و�أو�����ش����ح 
مر  مليون   14.1 تبلغ  �مل�����ش��روع 
مربع منها 5.1 مليون مر مربع 
 1196 �لتي ت�شم   4 يف �حلزمة  
قطعة �أر�س خم�ش�شة للفلل و7.6 
مليون م��ر م��رب��ع يف �حل��زم��ة  3 
�لتي تت�شمن 1559 قطعة �أر�س 
وت�شمل  �أي�����ش��ا  ل��ل��ف��ل��ل  خم�����ش�����ش��ة 
�مل�شروع �لتمهيدية معاجلة  �أعمال 
و�لطرق  �لت�شوية  و�أعمال  �لأر���س 

ونظام  �ملحلية  و�لطرق  �لرئي�شية 
�ل�شرب و�شبكة ت�شريف مياه  مياه 
�ل�شحي  �ل�شرف  و�شبكة  �لأمطار 
و�لري ومكافحة �حلريق وكابالت 
�لفرعية  و�مل�����ح�����ط�����ات  �ل����ط����اق����ة 
�لغاز  و�شبكات  �لت�شالت  وعّبار�ت 
�شبكات  تو�شيل  �لطبيعي حيث مت 
�أ�شحاب  �إىل  مبا�شرة  فيها  �ل��غ��از 
بدًل  �ملنزيل  لال�شتخد�م  �لأر��شي 
�لغاز  ����ش��ط��و�ن��ات  ����ش��ت��خ��د�م  م���ن 

لتعزيز �ل�شالمة �ملنزلية.
ت�شاميم  �عتماد  مت  �أن��ه  �إىل  ون��وه 
ك����اف����ة ت���ل���ك �لأع������م������ال م�����ن قبل 
�لدو�ئر �حلكومية �ملعنية و�جلهات 
�ملدنية  و�لأع��م��ال  للخدمة  �مل���زودة 
�ملكملة لها مر�عاة لأحدث معايري 
�لبيئية.  و�ل�������ش���الم���ة  �ل�������ش���ح���ة 
�مل�شروعني  �أع��م��ال��ه��ا  �إىل  وي�����ش��اف 
مب�شاحة   MZ39و  MZ12
و301  م���رب���ع  م����ر  �أل������ف   334

�أل����ف م��ر م��رب��ع ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف 
�حلزمة  �أعمال  م�شاحة  تبلغ  حني 
�أل��ف مر مربع.   778 نحو   A2
�أك���د ���ش��ع��ادة �شيف بدر  م��ن ج��ان��ب��ه 
�أبوظبي  هيئة  عام  مدير  �لقبي�شي 
لالإ�شكان �أن تنفيذ �لبنية �لتحتية 
يعد من  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شكني  للحي 
�إمارة  يف  �حلالية  �مل�شاريع  �أ�شخم 
�أبوظبي و�لتي يتم تنفيذها خلدمة 
طريق  عن  �لأول  �ملقام  يف  �ملو�طن 
�جلاهزة  �ل�شكنية  �لأر��شي  توفري 
 .. �مل�شتحقني  م��ن  ل���الألف  للبناء 
�لدوؤوبة  �مل��ت��اب��ع��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي ت�شع 
�أه��م �لأولويات  �مل��و�ط��ن من  ر�ح��ة 
وت�شافر �جلهود و�لتن�شيق �مل�شتمر 
�أهم  مع �ل�شركاء �ملعنيني كان لهم 
�ل��ت��ح��دي��ات �لتي  �لأث����ر يف ت��ذل��ي��ل 
�للتز�م  و�شمان  �مل�شروع  و�ج��ه��ت 

باخلطة �لزمنية �ملعتمدة.
و�أ�شار �شعادته �إىل قيام �لهيئة بو�شع 
�خل��ط��ة �ل��الزم��ة ل��ت��وف��ري قرو�س 
يف  �ملنتفعني  للم�شتحقني  �ل��ب��ن��اء 
�أعمال  م��ن  �لنتهاء  وق��ت  �مل�شروع 
�لبنية �لتحتية و��شتمر�ر �لتن�شيق 
مع �ل�شركاء �ملعنيني ل�شمان توفر 
مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �ملجتمعية  �مل���ر�ف���ق 

�ملو�طنني  لنتقال  �ملتوقع  �ل��وق��ت 
�إىل  �شعادته  ون���وه  م�شاكنهم.  �إىل 
��شتمر�ر �لعمل على توفري �لعديد 
م�شبقة  �ملختلفة  �لت�شاميم  م��ن 
�لع���ت���م���اد �ل��ت��ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا من 
خ����الل م���ب���ادرة ب��ي��ت��ي و�ل�����ذي من 
�شاأنه متكني �ملو�طنني من �لنتهاء 
وقت  �أق�شر  يف  م�شاكنهم  بناء  من 

وبالتكلفة �ملنا�شبة لحتياجاتهم.
�أن م�����ش��روع �حلي  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�ل�شكنية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  �لإم���ار�ت���ي 
�أبوظبي  �إم����ارة  يف  �ل�شر�تيجية 
حيث �شي�شهم يف توفري بنية حتتية 
متطورة ت�شتوعب �لنمو �لعمر�ين 

و�ل�شكاين يف �ملنطقة.
كما مت ت�شميم �مل�شروع وفق خطط 
�ل�شكاين  �ل��ن��م��و  ت���ر�ع���ي  حم��ك��م��ة 
وعليه  ز�ي���د  م��دي��ن��ة  يف  �مل�شتقبلي 
تقاطعات  لتطوير  �لتخطيط  مت 
�ل����دخ����ول و�خل�������روج �مل����وؤدي����ة �إىل 
�مل�����ش��روع وف��ق��اً ل��ل��در����ش��ات �ل��ت��ي مت 
�لعمل  ور�������س  خ�����الل  ت���ط���وي���ره���ا 
ب��ني م�شاندة  م��ا  ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي مت 
و����ش���رك���ائ���ه���ا �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ني يف 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي وه��م��ا جمل�س 
�لعمر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �أب���وظ���ب���ي 

ود�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل.

م�ش��ان���دة : تق���دم يف تنفي���ذ اأعم���ال البني���ة التحتي���ة للح���ي الإمارات���ي باأبوظب����ي

•• راأ�س اخليمة -وام:

مذكرة  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لأمريكية  �جلامعة  وقعت 
و�لدر��شات  ر�أ�س �خليمة لالإح�شاء  تفاهم مع مركز 
�ل��ط��رف��ني يف جم����ال �لعمل  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز 

�لح�شائي و�لتدريب و�إعد�د �لدر��شات.
�لربوفي�شور  م��ن  ك��ل  �جلامعة  مقر  يف  �مل��ذك��رة  وق��ع 
�لأمريكية يف  رئي�س �جلامعة  �لعلكيم  ح�شن حمد�ن 
�لتنفيذي ملركز  �ملدير  و�إبر�هيم عاكوم  ر�أ�س �خليمة 
�ملركز  وي��ق��وم  �ل��در����ش��ات.  و  لالإح�شاء  ر�أ����س �خليمة 
مبوجب هذه �ملذكرة بتنظيم دور�ت تدريبية لطالب 
�جل��ام��ع��ة يف جم���ال �لإح�����ش��اء ع���الوة ع��ل��ى م�شاركة 
طالب �جلامعة يف �إجر�ء �مل�شوح �مليد�نية �لدورية �إىل 

جانب .
ويتعاون �لطرفان يف �شوء مذكرة �لتفاهم يف جمال 
�لدر��شات ذ�ت �لهتمام �مل�شرك وت�شكيل فريق عمل 

لتنفيذ بنود �ملذكرة.
وتكت�شب �ملذكرة �أهميتها من �لتعاون وتر�شيخ جهود 
�لتي يتبناها كل منهما و�لإ�شهام  �خلدمة �ملجتمعية 
مبا  �لعملية  �خل��ري��ج��ني  ق���در�ت  وت��اأه��ي��ل  تطوير  يف 
وخا�شة  �لعمل  �شوق  يف  بقوة  �ملناف�شة  من  ييمكنهم 

خريجي كلية �إد�رة �لأعمال يف �جلامعة.
�شيتم  �لتنفيذ  حيز  دخلت  �لتي  �لتفاقية  ومبوجب 
عقد �جتماع مع طلبة كلية �د�رة �لأعمال ل�شرح عمل 
�ملركز و�لفر�س �لتي يوفرها لهم يف جمايل �لتدريب 
�أهمية  �ل��ع��ل��ك��ي��م  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  و�أك�����د  و�ل��ت��وظ��ي��ف. 
توفر  كونها  �لأح�����ش��اء  م��رك��ز  م��ع  �ملوقعة  �لتفاقية 
�شاحة لتدريب �لطلبة ومتكينهم من تطبيق �لرب�مج 
�لتي تعلموها يف �جلامعة وبالتايل �كت�شاب �خلرب�ت 
�لعملية �لالزمة خا�شة يف تخ�ش�س �لإح�شاء و�لذي 
�لتكنولوجيا  ع�شر  ظ��ل  يف  مهما  دور�  يلعب  �أ�شبح 

�ملت�شارعة.

اأمريكية راأ�س اخليمة توقع مذكرة 
تفاهم مع مركز الإح�شاء 

خليفة بن �شلطان ي�شهد حتقيق اأمنية طفل ال�شكري بختام طواف الإمارات 

بلدية عجمان تطلق النظام اللكرتوين تتبع املعامات املتكامل
•• عجمان -وام: 

�أطلقت د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان �لنظام �لد�خلي �للكروين 
تر�خي�س  ق�شم  �إج����ر�ء�ت  لربط  يهدف  �ل��ذي  �ملتكامل  �ملعامالت  تتبع 
�مل��ب��ا���ش��رة بني  �ل��ت��و����ش��ل  �أب����و�ب  ب��ال��د�ئ��رة بع�شها �لبع�س وف��ت��ح  �ل��ب��ن��اء 
�ملوظفني �ملعنيني باإجر�ء �ملعامالت �لهامة �ملقدمة للمتعاملني ببع�شهم 
قيا�شي  بوقت  �ملعامالت  �إمت��ام  و�ح��دة متكنهم من  �لبع�س عرب من�شة 

وبدقة متناهية مبا ي�شب يف م�شلحة �ملجتمع .
�ل��د�ئ��رة �شعي  ع��ام  �لنعيمي م��دي��ر  �ل��رح��م��ن حممد  ���ش��ع��ادة عبد  و�أك���د 
رئي�س  �لنعيمي  بن حميد  ر��شد  �ل�شيخ  مبا�شرة من  بتوجيهات  �لد�ئرة 

باأيديهم  و�لأخ���ذ  و�لتقنية  �لب�شرية  و�ل��ك��و�در  �لكفاء�ت  لدعم  �ل��د�ئ��رة 
تد�شني  على  للعمل  �ملبتكر  و�لإجن��از  �لد�ئم  لالإبد�ع  مهار�تهم  و�شقل 
بالعمل  وترتقي  �أد�ئ��ه��م  وتطور  عملهم  حت�شن  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ب��ادر�ت 
�لبلدي ليجني �ملتعاملني ثمرة هذ� �جلهد على �أر�س �لو�قع ميا يخدم 
كافة �أفر�د �ملجتمع وجهاته وموؤ�ش�شاته ويي�شر �لإجر�ء�ت ويح�شن جتربة 

�ملتعاملني مبا ين�شجم مع روؤية �لد�ئرة.
�ل�شوؤون  لقطاع  �لتابعة  �ملباين  ب��اإد�رة  �لبناء  تر�خي�س  ق�شم  �أن  و�أو�شح 
�لبع�س  ببع�شهم  موظفيه  جميع  يربط  نظام  لإيجاد  �شعى  �لهند�شية 
وقتا  تتطلب  �لتي  �ليدوية  �لتقليدية  �ملرحلة  من  لالنتقال  �إلكرونيا 
كبري� وجهد� وفري� بالإ�شافة جلملة �ل�شعوبات �لتي يو�جهها �ملوظف 

و�ملتعامل نظر� لكرثة �مل�شتند�ت و�ملرفقات يف كل معاملة.
�أحمد بن عمري �ملهريي �ملدير  �أكد �لدكتور �ملهند�س حممد  من جانبه 
�لتنفيذي لقطاع �ل�شوؤون �لهند�شية بالد�ئرة �أن �ملرحلة �حلالية تتطلب 
نقلة نوعية متا�شيا مع روؤى �حلكومة �لذكية وهذ� يتطلب حتويل �لعمل 
من يدوي �إىل �إلكروين متهيد� لل�شري قدما يف حتويل كافة �خلدمات 
خلدمات ذكية..مو�شحا �أن نظام تتبع �ملعامالت �ملتكامل �أتاح �لتطوير يف 
�إجر�ء�ت تر�خي�س �لبناء حيث ميتاز باملرونة �لفائقة ويوفر �لكثري من 

�لوقت على �ملوظف و�ملتعامل.
�ملتعامل عن  �إع��الم  �إمكانية  يتميز بخا�شية هامة وهي  �ملوقع  �أن  وق��ال 
حالة معاملته ولأي مرحلة مت �لو�شول �ليها مما يوفر عليه �لكثري من 

�لوقت و�جلهد.. مبينا �أن �ملوقع يت�شمن 19 �إجر�ء هاما ومن �شمنها 
�ملتكامل  �ملعامالت  تتبع  نظام  �أن  و�أف���اد  �لبناء.  رخ�شة  �إ���ش��د�ر  خدمة 
يتيح للموظف معرفة �ملعامالت �لو�ردة و�ملنجزة و�لطالع على �أر�شيف 
�ملوظف  �لنظام  �ملعامالت و�لعمل على فتح معاملة جديدة.. كما مينح 
وحالة  و�ل�شت�شاري  �لإج��ر�ء  نوع  معاملة ح�شب  �أي  عن  �لبحث  فر�شة 
�ملعاملة مبا يوفر عليه كثري من وقت �لبحث �ليدوي �ملطول وميكنه من 

تتبع �ملعاملة ب�شهولة مطلقة ويف وقت زمني ق�شري جد�.
و�أو�شح �أن �ملوقع ي�شاعد متخذي �لقر�ر�ت حيث يعطي �إح�شائيات �أ�شمل 
�أماكن  و�و�شع للمعامالت ح�شب نوع �ملعاملة و�إنتاجية �ملوظفني ويبني 

�لق�شور ومينح �ملوظفني م�شاحات و��شعة لالإبد�ع و�لبتكار.

•• دبي -وام:

�ملقبل  م��ار���س   7 ي��وم  دب��ي  ت�شت�شيف 
ف��ع��ال��ي��ات �مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ن��وي �ل���دويل 
مب�شاركة  ل���ل���ق���ي���ادي���ات  �ل���ع�������ش���ري���ن 
�لقر�ر  ناع  و�شُ �لقياديات  من  و��شعة 
و�لتنفيذيني على �مل�شتويني �لإقليمي 
وم�شاركة  ب��رع��اي��ة  وذل����ك  و�ل������دويل 
�لأعمال  قطاع  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 

و�ملنظمات �لقليمية و�لدولية .
وي����ت����ح����دث ف�����ى �مل������وؤمت������ر ع������دد من 
و�لعديد  و�لجانب  �لعرب  �لباحثني 
من �ملتحدثات من �لقياديات �لبارز�ت 

على �مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل.
�ل�����ش��ي��د ع��ل��ي �ل��ك��م��ايل رئي�س  وق����ال 
�لعام  هذ�  موؤمتر  �أن  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  ي��دع��م 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�لتو�زن  حتقيق  نحو  �هلل  رع���اه  دب��ي 
�مل����ر�أة يف  دور  وت��ع��زي��ز  ب��ني �جلن�شني 

ك��اف��ة �مل���ج���الت ك�����ش��ري��ك �أ���ش��ا���ش��ي يف 
مع  �لتنمية متا�شياً  م�شتقبل  �شناعة 
روؤي��ة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 

جائزة  م��ع��ه��د  �أن  ي���ذك���ر   .2021
تز�مناً  يقوم  للتميز  �لأو�شط  �ل�شرق 
�ملوؤ�ش�شات  بتكرمي  �ملوؤمتر  �نعقاد  مع 

�ل�شرق  بجائزة  �لفائز�ت  و�لقياديات 
لتميز  ع�������ش���ر  �ل�������ش���اب���ع���ة  �لأو�������ش������ط 
 2017 م���ار����س   8 ي����وم  �ل���ق���ي���ادي���ات 

�لقيادية  �لإجن���از�ت  لأف�شل  تقدير�ً 
�لإقليمية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  ب��ح�����ش��ور 

و�لدولية.

انطاق اأعمال املوؤمتر الدويل للقياديات يف 7 مار�س القادم بدبي

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف  الدعوى 2017/208  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ريفا ديجيتال منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بيكو �نرنا�شيونال ذ م م - فرع م د م �س ( وميثله : �حمد �شعيد 
�شامل بن هزمي �ل�شويدي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   6000000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�شد�د �لتام .  وح��ددت لها 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم �لثنني   �ملو�فق  2017/3/6 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/475  جتاري جزئي              

�خل��م��ري  جمهول  م��اج��د  �شعيد عبيد  1-���ش��ل��ط��ان   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
ذ  �س   - �للكرونية   لالجهزة  �لدولية  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  م   م 
مببلغ وق��دره )11950 دره��م(   و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة  وحتى 
�مل��و�ف��ق  2017/3/9   ي��وم �خلمي�س   لها جل�شة  .  وح��ددت  �لتام  �ل�شد�د 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   26   فبراير    2017  م   -   العـدد  11954  
Sunday  26  February   2017  -  Issue No   11954 اأخبـار الإمـارات

09

•• عجمان ـ الفجر 

كرم �شعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�س 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة  جمل�س 
عجمان �جلهات �لد�عمة و�مل�شاركة 
يف معر�س عجمان �لدويل للتعليم 
يف   AETEX2017 و�لتدريب 
نحو  �شعار  حتت  �خلام�شة  ن�شخته 
�ملبتكر  �لتعليم  م��ن  ج��دي��د  ع�����ش��ر 
�يام  م��د�ر ثالثة  �قيم على  و�ل��ذي 
�ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
�لنعيمي  ب��ن ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
لالحتاد  �لع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 

حاكم �إمارة عجمان.
ج���اء ذل���ك خ���الل �حل��ف��ل �خلتامي 
�ل�شويدي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
و�أع�شاء  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير 
�جلهات  وممثلي  �ملنظمة،  �للجنة 
مركز  يف  وذل��ك  و�مل�شاركة  �لر�عية 
�لإمار�ت لل�شيافة مبنطقة �جلرف 

يف عجمان.
�ملويجعي  ع���ب���د�هلل  ���ش��ع��ادة  و�����ش���اد 
�لد�عمة  للجهات  �لرئي�شي  بالدور 
�مل���ع���ر����س  و�مل���������ش����ارك����ة يف �جن��������اح 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  و��شتعر��س 
جهود  وثمن  �لكادميية،  و�لرب�مج 
توفري  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
تقليدية  وغ��ري  حديثة  تخ�ش�شات 
�ل�شو�غر  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ت��ت��و�ف��ق 

�لوظيفية.
للمعر�س  �ملتميز  بالتنظيم  و�أ���ش��اد 
�ل�شتثمار  نحو  �لتوجيه  يف  ودوره 
ي�شاهم  �ل����ذي  �ل��ن��ظ��ي��ف  �لخ�����ش��ر 
عجمان  �إم��������ارة  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق  يف 
جودة  زي��ادة  وكذلك  �ل�شر�تيجية 
على  ينعك�س  مب��ا  و�أدو�ت�����ه  �لتعليم 
تخريج كو�در ب�شرية موؤهلة لها دور 
�لتخ�ش�شات  تنمية خمتلف  هام يف 

و�ملجالت.
و�كد نا�شر �لظفري �ملدير �لتنفيذي 
�لع�شاء  ودع��م  �لتخطيط  لقطاع 
�للجنة  رئ��ي�����س   � ع��ج��م��ان  ب��غ��رف��ة 
ع���ل���ى حر�س  ل��ل��م��ع��ر���س  �مل��ن��ظ��م��ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م معر�س  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
و�لتدريب  للتعليم  �ل��دويل  عجمان 
مب�������ش���ارك���ات حم��ل��ي��ة ودول����ي����ة من 
خمتلف �جلامعات و�لكليات و�ملعاهد 

�هتمام  ي��وؤك��د  ح����دِث  �خل��ا���ش��ة، يف 
غ���رف���ة ع��ج��م��ان وجم��ل�����س �إد�رت���ه���ا 
بتعزيز منو �لقطاع �لتعليمي ب�شكل 
و�لتعريف  عجمان  �إم��ارة  يف  خا�س 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لتعليمية  باملوؤ�ش�شات 
جديدة  موؤ�ش�شات  وج���ذب  عجمان 
�إىل �لإم��ارة ل�شيما يف ظل موقعها 
�جل���غ���ر�يف �مل��ت��و���ش��ط، �لأم�����ر �لذي 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  ي��رج��م 
�لنعيمي  ب��ن ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم عجمان 
ب���ن حميد  ع���م���ار  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  و 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 

�ملجل�س �لتنفيذي.
وق����ال ع��م��دت غ��رف��ة ع��ج��م��ان على 
تنفيذ �ملعر�س �ىل جانب جملة من 
عمل  وور����س  دور�ت  م��ن  �لفعاليات 
متطلبات  وت��و�ك��ب  حتاكي  متنوعة 
لالبد�ع  كان  �لعام  وهذ�  �لز�ئرين، 
و�لب����ت����ك����ار �ل��ن�����ش��ي��ب �لك������رب من 
�أجنحة  ت��ن��اول��ت  �ل��ع��م��ل، كما  ور����س 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �ملعر�س 
و�ولياء  �لطلبة  ت��ع��ري��ف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لمور مبتطلبات �شوق �لعمل و�هم 
�لرب�مج و�لتخ�ش�شات �ملرتبطة به 
�إىل جانب �لتعاون وتبادل �خلرب�ت 
�لتعليمية  �جل�����ه�����ات  ب�����ني  ف���ي���م���ا 

�مل�شاركة .
�يامه  �ملعر�س خالل  و��شتقبل  هذ� 
ز�ئ���ر   5000 م���ن  �ك����رث  �ل���ث���الث���ة 
يزيد  ما  �لعمل  ور���س  من  و��شتفاد 
كما  وط���ال���ب���ة،  ط���ال���ب   800 ع����ن 
�جلهات  ممثلي  من  �مل�شاركون  �ك��د 
تنظيم  ������ش�����رورة  ع���ل���ى  �مل�������ش���ارك���ة 
من  ك��ون��ه  م�شتمر  ب�شكل  �مل��ع��ر���س 
�مل��ب��ا���ش��ر مع  �ل��ت��و����ش��ل  �دو�ت  �ه���م 
و�ملهتمني  �لم���ور  و�ول��ي��اء  �لطلبة 
ب��ا���ش��ت��ك��م��ال در����ش��ت��ه��م �ل��ع��ل��ي��ا من 
كذلك  و�ملاج�شتري،  �لدبلوم  بر�مج 
�كدو� على �ن �ملعر�س �برز �لهتمام 
�مل�شاركة  �ملوؤ�ش�شات  قبل  �لكبري من 
بالعملية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دم����ج  يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وك���ذل���ك �ل��ت��وج��ه نحو 
��شتحد�ث تخ�ش�شات جديدة حول 
خالل  متمنني  و�لب��ت��ك��ار،  �لب����د�ع 
��شتحد�ث  �لقادمة  �ملعر�س  ن�شخة 
�للجنة �ملنظمة للعديد من �لفكار 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���ت���ي ت�����ش��ب يف منو 

و��شتد�مة �لقطاع �لتعليمي.

�يتك�س   ( ت��رع��ى  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
2017 ( وت�شارك بجناح متميز

فعاليات  �شاركت جامعة عجمان يف 
عجمان  معر�س  �خلام�شة  �ل���دورة 

�يتك�س  و�لتدريب  للتعليم  �ل��دويل 
�ل��ذي نظمته غرفة جتارة   2017
و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان مب�����ش��ارك��ة عدد 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ك��ب��ري 
م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وقد 
�إقبال  عجمان  جامعة  ج��ن��اح  �شهد 
لفتا من زو�ر �ملعر�س، حيث �طلع 
�لأكادميية  �ل���رب�م���ج  ع��ل��ى  �ل�����زو�ر 
�جلامعة،  تطرحها  �ل��ت��ي  �ملختلفة 
ومعهد  �ل���ث���م���ان  ك��ل��ي��ات��ه��ا  ���ش��م��ن 
�لبيئة و�ملياه و�لطاقة، حيث تطرح 
 11 منها  �أك��ادمي��ي��ا،  برناجما   37
�لعليا،  �ل����در������ش����ات  يف  ب���رن���اجم���ا 
�لبكالوريو�س،  يف  ب��رن��اجم��ا  و26 
معتمدة  �ل����رب�م����ج  ه�����ذه  وج���م���ي���ع 
م��ن هيئة �لع��ت��م��اد �لأك���ادمي���ي يف 
و�شارك  و�ل��ت��ع��ل��ي��م.  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 
�جل�����ام�����ع�����ة جم���م���وع���ة  ج�����ن�����اح  يف 
�لإع�����الم و�لعلوم  ك��ل��ي��ة  م��ن ط��ل��ب��ة 
بالتقاط  ق��ام��و�  ح��ي��ث  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
ل��زو�ر �جلناح  تذكارية فورية  �شور 
جلعلها ذكريات ل تن�شى، كما قامو� 
مو�جهة  على  �جلناح  زو�ر  بتدريب 
�ل���ك���ام���ري� �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة و�إج������ر�ء 
وت�شوير  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  �مل��ق��اب��الت 
م��ق��اط��ع م��ت��ن��وع��ة ي��ت��ح��دث��ون فيها 
ووفرت  �مل��ع��ر���س.  يف  جتربتهم  ع��ن 

ت�شجيل  �آل��ي��ة  جناحها  يف  �جلامعة 
�ل��ب��ي��ان��ات �إل��ك��رون��ي��ا ل��ل��ر�غ��ب��ني يف 
ومعلومات  �أخ���ب���ار  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
و�أحدث  وفعالياتها  �جلامعة  ح��ول 
ب���ر�جم���ه���ا. وت�����ش��ع��ى �جل��ام��ع��ة من 
تعزيز  �ملعر�س  يف  م�شاركتها  خالل 
ك���اأق���دم م��وؤ���ش�����ش��ة تعليم  ت��و�ج��ده��ا 
�ل����دول����ة، خّرجت  يف  خ���ا����س  ع����ايل 
خالل م�شريتها �أكرث من 32 �ألف 
بكفاء�ت  يتمتعون  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
خمتلفة  منا�شب  وي�شغلون  عالية 
و�لإقليمي  �ملحلي  �لعمل  ���ش��وق  يف 
تاأتي رعاية �جلامعة  و�لدويل. كما 
ل���ه���ذ� �حل�����دث �ل���ه���ام �إمي���ان���ا منها 
ب��اأه��م��ي��ة �مل���ع���ار����س �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�لتخ�ش�شات  ح��ول  �لطلبة  �إر���ش��اد 
�لأكادميية �ملختلفة، وت�شلط �ل�شوء 
ع��ل��ى �ح���ت���ي���اج���ات ����ش���وق �ل��ع��م��ل يف 
�لدور  �أي�شا من  و�نطالقا  �لدولة. 
�ل��ت��وع��وي و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي �ل����ذي تقوم 
�ملعار�س من خالل تقدمي  به هذه 
�لنظم  م��ز�ي��ا  على  للتعرف  من���اذج 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف �لإم��������ار�ت و�ل�����دول 
�لطلبة  ي�شاعد  م��ا  وه��و  �مل�����ش��ارك��ة، 
�حل�شول  ع��ل��ى  �أم����وره����م  و�أول����ي����اء 
على معلومات كافية عن موؤ�ش�شات 
�ل��دول، كما  �لعايل يف هذه  �لتعليم 

ممثلي  ب��ني  �لتو��شل  فر�شة  يتيح 
هذه �ملوؤ�ش�شات.

�مل����ع����ر�����س ف����ر�����ش����ة لإب������������ر�ز �أه�����م 
�لتخ�ش�شات �لكادميية و�حدثها

من جانبه قال با�شل �مل�شني � مدير 
�جلامعية  �ملدينة  كلية  يف  �لت�شويق 
�مل��ع��ر���س مت��ي��ز هذ�  �أن   ، ب��ع��ج��م��ان 
�ل��ع��ام ب��زي��ادة ع��دد �ل���زو�ر مم��ا �تاح 
تعريف  من  تعليمية  كموؤ�ش�شة  لنا 
�لم�����ور مباهية  و�ول����ي����اء  �ل��ط��ل��ب��ة 
�جلامعية  و�لتخ�ش�شات  �ل��رب�م��ج 
�لتي تقدمها كلية �ملدينة �جلامعية 
��شاد بح�شن �لتنظيم  بعجمان، كما 
و�لتنوع للموؤ�ش�شات �مل�شاركة، ووجه 
تنظيم  على  عجمان  لغرفة  �ل�شكر 

هذ� �ملعر�س ب�شكل �شنوي.
و�أ�������ش������اد ق���ي�������س � ج���ام���ع���ة �ل���ف���الح 
باملعر�س وح�شن �لتنظيم موؤكد� �ن 
و�لتدريب  للتعليم  معر�س عجمان 
�ملجتمعية  �لعديد من �له��د�ف  له 
�لمور  �ول��ي��اء  خ��دم��ة  يخ�س  فيما 
و�ل��ط��ل��ب��ة وزي������ادة �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة بني 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمة لتاأهيل وتخريج 
و�لعمل  �لعطاء  على  ق���ادرة  �ج��ي��ال 
فر�شة  �ملعر�س  �ن  �أك��د  كما  �لبّناء، 
ب��اجل��ام��ع��ة �لتي  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ط��ي��ب��ة 

و�د�رة  �لقانون  يف  كليات   3 متتلك 
�لع�����م�����ال و�لع����������الم و�لت���������ش����ال 
جامعة  �ن  و�و�����ش����ح  �جل���م���اه���ريي 
�لفالح تعمل خالل �لفرة �لقادمة 
على تقدمي �د�رة �لبد�ع يف �لرب�مج 
�ملطروحة باجلامعة خالل �ل�شنو�ت 

�لقادمة.
م�شوؤول  ع��ث��م��ان  �ح���م���د  و�و�����ش����ح 
�لر�شفة �للكروين مبركز جمعة 
�ملاجد للثقافة و�لر�ث، �ن �مل�شاركة 
و�خلدمات  باملركز  للتعريف  جاءت 
�لجيال  وت��ع��ري��ف  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�جلديدة باإرث �ملخطوطات و�همية 
�لعناية بها و�لر�ث �لن�شاين بكل 
عام، وقال نعمل على زيارة �لطلبة 
على  حاليا  �مل��رك��ز  ويعمل  للمركز 
�لر�شفة �للكرونية للو�شول �ىل 
ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع ع��ن طريق 
�ملركز  ول������دى  �ل���ذك���ي���ة  �لج����ه����زة 
�ل������ش�����د�ر�ت يف حتقيق  م���ن  ع����دد 
�ملركز  ي��ن��ظ��م  ك��م��ا  �مل���خ���ط���وط���ات، 
دور�ت تدريبية متخ�ش�شة وترميم 
�لر�شفة  يف  ودورة  �مل��خ��ط��وط��ات 
�ملكتبات  �للكرونية ودورة يف علم 
�خلدمات  ت��ل��ك  وك����ل  و�مل���ع���ل���وم���ات 

تقدم جمانا.
و�و�شحا جمال علم �لدين وحممد 

�لتعليم  م��ع��ار���س  ب��اأه��م��ي��ة  �مل��ر���ش��ي 
لختيار  �لطلبة  توجيه  يف  ودوره��ا 
مل�شتقبلهم  �لف�����ش��ل  �ل��ت��خ�����ش�����س 
م��ن موؤ�ش�شة  �ك���رث  ب��ني  و�مل��ق��ارن��ة 
و�ح���د مب��ا يوفر  م��ك��ان  تعليمية يف 
و�ولياء  للطلبة  و�جل���ه���د  �ل���وق���ت 
�لمور ل�شيما �ن ممثلي �ملوؤ�ش�شات 
معر�س  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�همية  ع��ن  نبذة  يقدمون  �لتعليم 
و�رتباطها  �ملطروحة  �لتخ�ش�شات 

ب�شوق �لعمل ومتطلباته.
وق��ال �شعد ع��ادل ور�م��ي �ل�شحفي 
، �ن �ملعار�س و�لفعاليات �مل�شاحبة 
ت�شب ب�شكل مبا�شر يف تعزيز �لوعي 
لدى طلبة �ملرحلة �لثانوية باختيار 
�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية �ملنا�شبة وكذلك 
�لطالب،  ينا�شب  �ل��ذي  �لتخ�ش�س 
ب�شكل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��ار���س  �ن  ك��م��ا 
تناف�شية  بيئة  �يجاد  من  تعزز  عام 
�شريفة بني كافة �جلهات �لتعليمية 
�آليات  �ف�����ش��ل  بتطبيق  و�ل��ت��ن��اف�����س 
�ل���در�����ش���ة وت���ق���دمي �ل��ع��رو���س مما 
�لطالب  م�شلحة  يف  بالآخر  ي�شب 

و�ولياء �لمور.
ح�شني  �ل���ط���ل���ب���ة  و�ك������������دو�  ه�������ذ� 
وع��ب��د�ل��رح��م��ن م�شطفى  �ل��ع��ن��اين 
جا�شم  وحممد  كامل  وعبد�لفتاح 
ون�����ور ه��ي��ث��م وح���م���د ع���ب���د�هلل على 
و�لتدريب  �لتعليم  معار�س  �همية 
ل�شيما  لها،  �مل�شاحبة  و�لفعاليات 
�إىل  ت���ه���دف  �ل��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  و�ن 
و�هم  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ب����ر�ز 
�ملطروحة  و�ل��رب�م��ج  �لتخ�ش�شات 
و�لتي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
طلبة  وت�شاعد  �لعمل  �شوق  تنا�شب 
�لختيار  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة 

�لف�شل.

•• ال�صارقة -وام:

�لإعاقة  وذوي  �ل�شن  لكبار  م��ب��ادر�ت  حزمة  �ل�شارقة  مدينة  بلدية  �طلقت 
تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�إمارة �ل�شارقة لالن�شمام  ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ب�شاأن تهيئة 

لل�شبكة �لعاملية للمدن �ملر�عية لل�شن.
�ملتعاملني  �إ�شعاد  يف  �حلثيثة  �لبلدية  ��شتكمال جلهود  �ملبادر�ت  وتاأتي هذه 
منها خدمة تقدير يف عيادة �لبلدية �لرئي�شية ودخول �حلد�ئق و�ملتنزهات 

جمانا وغري ذلك.
لقطاع  �لعام  �ملدير  م�شاعد  �لقا�شمي  ر�شا  �لدكتورة  �ل�شيخة  �شعادة  وقالت 
�ل�شحة �لعامة و�ملخترب�ت �ملركزية �إن �لبلدية حتر�س على دعم هذه �لفئة 

وتلبية حاجاتها وتب�شيط �لإجر�ء�ت و�ملعامالت �خلا�شة بها دون عناء وتوفري 
�شبل �لر�حة وتقدمي �أف�شل �خلدمات لهم مبا يتنا�شب مع رغباتهم و�شنهم. 
و�أ�شافت �نه مت تعميم خدمة تقدير لكبار �ل�شن على كافة منا�شد ��شتالم 
�خلارجية  و�لعياد�ت  �لرئي�شية  �لعيادة  يف  و�ل��رج��ال  �لن�شاء  من  �ملعامالت 
دون �حلاجة لالنتظار يف طو�بري وذلك عن طريق ختم �لأور�ق من بد�ية 
��شتالمها بختم يحمل كلمة تقدير كما �شتتم برجمة نظام �لنتظار لإ�شافة 
خدمة تقدير على �ل�شا�شة حتى يت�شنى حلامل رقم �خلدمة من كبار �ل�شن 

�ملرور بكافة مر�حل �لفح�س �لطبي دون �نتظار ودون �أية ر�شوم �إ�شافية.
و�أكدت �لقا�شمي �أن هذه �ملبادرة تنبع من �مل�شوؤولية �ملجتمعية للبلدية جتاه 
حقيقية  �إ�شافة  وه��ي  د�ئما  �لأول��وي��ة  �لإن�شان  و�إي���الء  �ملجتمع  �أف���ر�د  كافة 
للنجاحات �لتي حترزها يف خمتلف �ملجالت كما �أنها و�حدة من عدة مبادر�ت 

�شر�شخ من و�شع �إمارة �ل�شارقة كو�حدة من �ملدن �ملر�عية للم�شنني وفقا 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة.

يف  لتنفيذها  �لبلدية  ت�شعى  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  تلك  جانب  �ىل  �أن��ه  و�أو���ش��ح��ت 
يف  للم�شنني  بالفعل  �ملتوفرة  �خل��دم��ات  م��ن  �لعديد  هناك  �ملقبلة  �ملرحلة 
�لرئي�شي تتوفر به عربات �جلولف  �ملختلفة فاملبنى  �لبلدية  و�أبنية  مر�فق 
�ل�شيار�ت  �لحتياجات من مو�قف  وذوي  �مل�شنني  لنقل  �ملتحركة  و�لكر��شي 

�إىل د�خل �ملبنى.
من جانب �آخر قال �ملهند�س ح�شن �لتفاق م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �لزر�عة 
و�لبيئة �إن قطاع �لزر�عة و�لبيئة �أطلق عدد� من �ملبادر�ت �لتي تتو�فق مع 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  �ل�شادر  2017م  ل�شنة   2 رق��م  �لإد�ري  �ل��ق��ر�ر 
للمدن  �لعاملية  لل�شبكة  لالن�شمام  �ل�شارقة  �إم���ارة  تهيئة  ب�شاأن  �ل�شارقة 

�حلد�ئق  ب��دخ��ول  �ل�شن  وك��ب��ار  للم�شنني  �ل�شماح  مت  حيث  لل�شن  �مل��ر�ع��ي��ة 
منطقة  وف��ق  بطاقات  وب���دون  جمانا  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �لقائمة  و�ملتنزهات 
�ل�شكن وتوفري خدمة �لكر�شي �ملتحرك لكبار �ل�شن يف كل متنزهات �ل�شارقة 
وم�شاعفة �ل�شتالت �لزر�عية للم�شنني لت�شبح 60 �شتلة بدل من 30 على 

�أن يكون ذلك مرة و�حدة خالل �لعام.
و�أ�شار �ىل �إطالق مبادرة لتقدمي خدمة �شفط مياه �ل�شرف �ل�شحي جمانا 
مل�شاكن كبار �ل�شن �ملنتفعني من خدمات د�ئرة �ل�شوؤون �لجتماعية ..موؤكد� 
�خلري  ثقافة  وتدعم  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  مفهوم  تر�شخ  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  �أن 
تتو�فق  �أنها  كما  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �أبناء  جميع  عليها  ن�شاأ  �لتي  و�مل�شاندة 
مع �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة باأن 

يكون عام 2017 عاما �خلري يف دولة �لإمار�ت.

بل�دي���ة ال�ش��ارق���ة تط�ل����ق حزم���ة مب����ادرات لكب����ار ال�ش����ن

��ستفاد من �ملعر�ص �أكرث من 5000 ز�ئر

مع��ر�س عجم���ان للتعلي��م والت��دري��ب يك��رم ال��رع���اة وامل�ش���ارك�����ن

•• اأبوظبي-وام: 

دولة  �أن  �ل�����ش��اع��ة  �أخ���ب���ار  ن�����ش��رة  �أك�����دت 
�أهمية  ت��ويل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�هتمام  وه��ن��اك  و�مل��ع��رف��ة  للعلم  ق�شوى 
بتطوير  �مل�شتويات  �أعلى  وعلى  متز�يد 

�لعلوم بكل فروعها.
�م�س  �فتتاحيتها  يف  �لن�شرة  و�أو���ش��ح��ت 
وعمالقة  ط��م��وح��ة  م�����ش��اري��ع  ب���ع���ن���و�ن 
�لإن�شانية  �ملعرفة  م�شرية  يف  لالإ�شهام 
�إجن������از�ت  �لإم���������ار�ت ح��ق��ق��ت  �أن دول�����ة 
�لعلمية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  م�����ش��ه��ودة 
و�ملعرفية و�أ�شبحت حمط �أنظار �لكثري 
�لعامل  يف  و�ملتخ�ش�شني  �خل����رب�ء  م��ن 

و�لوجهة �لأ�شا�شية و�ملف�شلة للكثري من 
�ل��ع��ل��م��اء و�ل��ب��اح��ث��ني و�لأك��ادمي��ي��ني من 

خمتلف دول �لعامل .
�أن �لإم��ار�ت تنطلق يف هذ�  �إىل  و�أ�شارت 
�عتبار�ت  من  بالعلم  و�لعناية  �لهتمام 
�أف�شل  توفري  هدفها  ومبدئية  �أ�شا�شية 
�لإمار�تي  لالإن�شان  لي�س  �حل��ي��اة  �شبل 
جمعاء  للب�شرية  �أي�����ش��ا  ول��ك��ن  وح�����ش��ب 
. وق���ال���ت �ل��ن�����ش��رة - �ل���ت���ي ت�����ش��در عن 
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم������ار�ت  م��رك��ز 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إن   - �ل�شر�تيجية 
حتقيق  �إىل  ث����اب����ت����ة  ب���خ���ط���ى  ت�������ش���ع���ى 
كما  �ملقبلة  و�لأج��ي��ال  �أبنائنا  طموحات 
ت��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ع��ل��ى ت��وف��ري وتقدمي 

هذه  م�شتوى  رف���ع  ع��ل��ى  ي�شاعد  م��ا  ك��ل 
�لطموحات و�لرتقاء بها �إىل �آفاق رحبة 
من دون ح��دود . ولفتت يف ه��ذ� �ل�شدد 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد  تاأكيد �شاحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
وهو يوجه بتكليف مركز حممد بن ر��شد 
 2117 �مل��ري��خ  م�����ش��روع  ق��ي��ادة  للف�شاء 
�إل���ه���ام �لأج���ي���ال �جلديدة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�آفاقها  وتو�شيع  طموحاتها  �شقف  لرفع 
مبا  �لعلمي  ف�شولها  وحتفيز  �ملعرفية 
يخدم م�شتقبل دولة �لإمار�ت وخططها 
�إىل  �إمار�تية  ب�شمة  وي�شيف  �لتنموية 
م�شرية �ملعرفة �لب�شرية حيث قال �شموه 

�إن �شقف طموحاتنا �جلديد �لذي ن�شعه 
لأج��ي��ال��ن��ا �مل��ق��ب��ل��ة ه���و �ل��ف�����ش��اء وح���دود 
تطلعاتنا هي �ل�شماء . و�أو�شحت �لن�شرة 
�أن ما مييز روؤية �لإمار�ت للعلم و�ملعرفة 
�ل��دول��ة ول  �أن��ه��ا ل تقت�شر على ح���دود 
تربطها مبا يعود باملنفعة عليها وحدها 
يف  بفعالية  �لإ���ش��ه��ام  �إىل  ت�شعى  ولكنها 
م�شرية �ملعرفة �لإن�شانية وذلك مبا يعود 
�ل��دول ويحقق  باخلري و�ملنفعة على كل 
�إىل  م�شرية   .. جمعاء  للب�شرية  �ل�شعادة 
�إطار  ويف   - تنطلق  �لإم������ار�ت  دول���ة  �أن 
�حلياة  جلو�نب  ومتكاملة  �شاملة  روؤي��ة 
�ملختلفة - �إىل �لعلم كاأ�شا�س حلل م�شاكل 
�لعامل وحتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر ون�شر 

�ل�شالم يف خمتلف ربوع �ملعمورة. ونوهت 
�إىل �أنه يف هذ� �لإط��ار جاء �لإع��الن عن 
ي�شتهدف  �ل��ذي   2117 �ملريخ  م�شروع 
�شطح  على  ب�شرية  م�شتوطنة  �أول  بناء 
�ل��ك��وك��ب �لأح��م��ر خ��الل م��ائ��ة ع��ام وهو 
�مل�شروع �لذي لقي �هتماما و�شدى دوليا 
لفتا للنظر و�أكد من جديد �أن �لإمار�ت 
يف  حتى  �ل��ري��ادة  نحو  �شعيها  يف  ما�شية 
�ملجالت �لتي ت�شهد تناف�شا عامليا �شديد� 
لعاملنا.  �خل��ارج��ي  �لف�شاء  كا�شتك�شاف 
�إط��الق هذ� �مل�شروع �ل�شخم  �أن  وذك��رت 
�إىل  بالن�شبة  �حل���ال  ه��ي  كما  و�ل��ط��م��وح 
�مل�����ش��اري��ع �ل��ط��م��وح��ة �ل��ك��ث��رية �لأخ����رى 
يكن  مل  �لدولة  تبنتها  �أو  �أطلقتها  �لتي 

و�إمنا  �لرفاهية  �أو  �ل��دع��اي��ة  �شبيل  م��ن 
�إط��ار روؤية  ياأتي يف  - وه��ذ� ما مييزه - 
�إم���ار�ت���ي���ة �أ���ش�����س ق��و�ع��ده��ا �مل��غ��ف��ور له 
نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ث����ر�ه وت���ط���ورت وت��ر���ش��خ��ت يف عهد  �هلل 
قيادتنا �لر�شيدة �لتي حملت �لأمانة من 
بعده وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
تنه�س  ل  �لأمم  �أن  مفادها  �هلل  حفظه 
بالعلوم  �إل  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وحتقق 
�ل�شعوب  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  و�أن  و�مل����ع����ارف 
ب�شكل  ي�شهم  �مل��ج��الت  ه���ذه  يف  و�لأمم 
كبري يف �لتقارب و�لتعارف بيننها و�لذي 
وي�شتهدف  �حل��ن��ي��ف  دي��ن��ن��ا  �إل��ي��ه  ي��دع��و 

�ل�شالم  ويتحقق  �ملنفعة  لتعم  حتقيقه 
�أخبار  وق���ال���ت  ل��ل��ج��م��ي��ع.  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لإعالن  �إن  �فتتاحيتها  �ل�شاعة يف ختام 
خطة  بو�شع  و�لبدء  �ملريخ  م�شروع  عن 
بناء  ت��ت�����ش��م��ن  ع����ام   100 مل����دة  �أج���ي���ال 
يف  متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة  وك�����و�در  ق����در�ت 
جم�����ال �ل���ف�������ش���اء و�لأب�����ح�����اث و�ل����ذك����اء 
�لتقنيات  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
هو  �لف�شائي  �لنقل  جم��ال  يف  �ملتقدمة 
ت��اري��خ��ي��ة وميثل  خ���ط���وة  �حل��ق��ي��ق��ة  يف 
و�شيكون  دولتنا  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  نقطة 
على  لي�س  كثرية  �إيجابية  �نعكا�شات  له 
م�شتقبل �لإم��ار�ت و�ملنطقة فقط ولكن 

على م�شتوى �لعامل �أي�شا . 

اأخبار ال�شاعة : م�شاريع طموحة وعماقة لاإ�شهام يف م�شرية املعرفة الإن�شانية
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عربي ودويل
فرن�شا ت�شيد بعملية ال�شام يف مايل 

•• باماكو-اأ ف ب:

�عترب وزي��ر �ل��دف��اع �لفرن�شي ج��ان �إي��ف ل��ودري��ان �أن 
عملية �ل�شالم يف �شمال مايل يف �مل�شار �ل�شحيح ، بعد 
�ملاليني  �جلنود  بني  م�شركة  دوري��ات  بت�شيري  �لبدء 

و�ملتمردين �ل�شابقني. 
�بر�هيم  �مل��ايل  �لرئي�س  لقاء مع  بعد  ل��ودري��ان  وق��ال 

�أبوبكر كيتا يف باماكو �أعتقد �أننا يف �مل�شار �ل�شحيح.
 2015 �ملوقع عام  �ل�شالم  �تفاق  �إرج��اء تنفيد  وبعد 
مدن  ك���ربى  غ���او،  يف  �خلمي�س  ت�شكلت  م����ر�ت،  ع���دة 
من  �ملوؤلفة  �مل�شركة  �ل��دوري��ات  �أوىل  �ل��ب��الد،  �شمال 

ج���ن���ود م��ال��ي��ني وم��ق��ات��ل��ني م���ن جم��م��وع��ات موؤيدة 
�لتي  �ل�شابقة  �لتمرد  حركة  من  وعنا�شر  للحكومة 
جي�س  بناء  لإع���ادة  متهيد�  �ل��ط��و�رق،  عليها  يهيمن 
م���ايل م��وح��د. يف �مل��ق��اب��ل، �أرج����ئ جم���دد� ب���دء ت�شلم 
كيد�ل، معقل حركة  �لنتقالية مهامها يف  �ل�شلطات 
يف  تعيينات  على  �عر��شات  ب�شبب  �ل�شابقة،  �لتمرد 

�حلكومة. 
موؤ�شر�ت  �أرى  �أن��ن��ي  �أعتقد  ل��ودري��ان  ق��ال  ذل��ك  رغ��م 
تطور �إيجابية مع تعيني روؤ�شاء �ل�شلطات �لنتقالية 

يف خم�س مناطق من �ل�شمال.
��شتياءه حيال   2016 نهاية  �أب��دى يف  �ل��وزي��ر  وك��ان 

�ملايل  �لرئي�س  �ل�شالم ودعا  �لبطء يف تطبيق عملية 
ما  �لآلية،  لت�شريع  �ل�شرورية  ب�املبادر�ت  �لقيام  �إىل 
�لعا�شمة  وق��ال لودريان يف  �لبلدين.  �أث��ار توتر� بني 
�ليوم  يل  ت�شمح  مكثفة  حم��ادث��ات  “�أجرينا  �مل��ال��ي��ة 

باإبد�ء تفاوؤل حيال �لو�شع .
�أرب���ع���ة �آلف ج��ن��دي يف خ��م�����س من  وت��ن�����ش��ر ف��رن�����ش��ا 
مكافحة  �شياق  يف  م���ايل،  يف  �شيما  ول  �ل�شاحل  دول 

�ملتطرفني.
متطرفة  جمموعات  باأيدي  �شقط  مايل  �شمال  وكان 
2012 قبل طردهم �ثر تدخل دويل قادته  يف ربيع 

فرن�شا يف بد�ية 2013.

وفاة 3 فل�شطينين اختناقًا بنفق بن غزة وم�شر 
•• غزة -اأ ف ب:

�أعلن �لدفاع �ملدين �لفل�شطيني يف قطاع غزة �لذي ت�شيطر عليه حركة حما�س فجر 
�م�س، �أن ثالثة عمال فل�شطينيني ق�شو� �ختناقا جر�ء ��شتن�شاقهم �لغاز د�خل نفق 
يف رفح على �حلدود بني قطاع غزة وم�شر. وقال �لدفاع �ملدين يف بيان ح�شلت وكالة 
بعد  �آخ���رون  خم�شة  و�أ���ش��ي��ب  عمال  ثالثة  ��شت�شهد  منه  ن�شخة  على  بر�س  فر�ن�س 
��شتن�شاقهم غاز� �أثناء حماولتهم ترميم نفق حدودي مع م�شر قرب معرب رفح �لربي 
عاما(   23( �لنامويل  وليد  �هلل  عبد  �لقتلى هم  �أن  �لبيان  و�أو�شح  �لقطاع.  بجنوب 
�أبو �شو�شة)24 عاما( وعبيد حممد �ل�شويف)25 عاما( ، م�شيفا  و�شالمة �شليمان 
�أنه مت نقل �ل�شهد�ء و�مل�شابني مل�شت�شفى �أبو يو�شف �لنجار يف رفح. و�أكد م�شدر �أمني 
�أن �جلي�س �مل�شري قام �خلمي�س �ملا�شي بتفجري هذ� �لنفق �لذي ي�شتخدم لغر��س 

جتارية تهريب ب�شائع ودخل هوؤلء �لعمال للنفق بهدف ترميمه. 

•• الفجر - تون�س - خا�س
�لتنفيذي لالحتاد      نّبه �ملكتب 
�لعام �لتون�شي لل�شغل من حدوث 
تو��شل  ب�شبب  �ج��ت��م��اع��ي  ت��وت��ر 
�لقطاع  يف  �مل����ف����او�����ش����ات  ت����ع����رّث 
�خلا�س رغم مرور عام على �إبر�م 
�آجال  يف  لإنهائها  مبدئي  �ّت��ف��اق 
معقولة، �لأمر �لذي خلق مناخا 
يهّدد  �أ�شبح  �ملوؤ�ّش�شات  متوّتر� يف 
ويعّمق  �لج��ت��م��اع��ي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لأزمة �لقت�شادية �حلالية ح�شب 

بيان �شادر عنه �م�س �ل�شبت .
    ودعا �ملكتب �شريكه �لجتماعي 
�لإ�شر�ع  �إىل  �لأع������ر�ف  منظمة 
ب�����الإي�����ف�����اء ب���ت���ع���ّه���د�ت���ه و�إن�����ه�����اء 
�نتظار�ت  يحّقق  مب��ا  �ملفاو�شات 
�خلا�س  �لقطاع  وعّمال  عامالت 
�لعمل  م����زي����د  �إىل  وي���دف���ع���ه���م 

و�لبذل.
ت�����رّدي  �أن  �لحت�������اد  و�ع����ت����رب      
�ملوؤ�ّش�شات  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �مل��ن��اخ 
�ل�شنة  ي����ه����ّدد  ب������ات  �ل����رب����وي����ة 

عليها  يغلب  ق��وة  �أي  �أن  من  تركيا 
�لأكر�د قد توؤدي �إىل رد فعل عنيف 

من قبل �شكان �ملدينة .
و�عرف �جلرن�ل جوزيف د�نفورد 
�لأمريكية  �لأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�شوريا  يف  ب��ال��ت��ح��دي��ات  �مل�����ش��رك��ة 
خ����الل م��ن��ت��دى يف و����ش��ن��ط��ن يوم 
“عندما  د�ن��ف��ورد  وق��ال  �خلمي�س. 
ل��ر�م��ب �شنتحدث  ن��ق��دم خ��ي��ار�ت 
و�لتاأكد  تركيا  حليفتنا  �أهمية  عن 
�حلفاظ  مع  تتفق  خططنا  �أن  من 
على حتالف قوي مع تركيا” و�أ�شار 
على  �شيتعني  �أخ����رى  ع��و�م��ل  �إىل 
�لرئي�س و�شعها يف �لعتبار مبا يف 

ذلك دور �لأكر�د.

�إىل  د�ع��ي��ا   �ل��در����ش��ي��ة �حلالية” 
و�لتجاذب  لالحتقان  ح��ّد  و���ش��ع 
خدمة مل�شلحة �لتالميذ وحفاظا 

على �ملدر�شة �لعمومية.
ت���ديّن  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  و�أ�����ش����ار      
للمو�طنني  �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة  �ل���ق���درة 
وتو��شل  �لأ�شعار  �لتهاب  نتيجة 
مقاومة  عن  �لعاجزة  �ل�شيا�شات 
�لحتكارية  �ل���ت���وزي���ع  م�����ش��ال��ك 
�أمام  و�ل�شعيفة  �لقانونية  وغري 
�شبكات �لتهريب �لفا�شدة مطالبا 
�حلكومة بالإ�شر�ع بتد�بري عاجلة 
لوقف هذ� �لتدهور �لذي ت�شّررت 
منه �لتون�شيات و�لتون�شيون منذ 

�أ�شهر.
    وع��رج  مكتب �لحت��اد يف بيانه 
على ما ��شماه تلّكوؤ جهات وز�رية 
و�إد�ري��ة يف تطبيق ما مّت �لتفاق 
عليه بعدد من �لقطاعات مّما خلق 
بردود  تنذر  وتوّتر  �حتقان  حالة 
عو�قبها  ���ش��ب��ط  مي��ك��ن  ل  ف��ع��ل 
�لإ�����ش����ر�ع  �إىل  �حل���ك���وم���ة  د�ع���ي���ا 
بتنفيذ تعّهد�تها مبر�جعة �لأجر 

بالقطاعات  �مل�����ش��ا���س  ع����دم  �إىل 
كقطاع  و�أن�شطتها  �لإ�شر�تيجية 

�ملياه مثال.
مطالبته  �لحت����������اد  وج����������ّدد     
بتفعيل  ب�����الإ������ش�����ر�ع  �حل���ك���وم���ة 

�لأدنى �مل�شمون و�إ�شد�ر �لأو�مر 
لالتفاقيات  ت��ن��ف��ي��ذ�  و�ل���ق���ر�ر�ت 

�ملربمة.
�ل�شر�كة  و�أعلن رف�شه قانون      
بني �لقطاع �لعام و�خلا�س د�عيا 

�جلديدة  �جل��ب��ائ��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت 
�ملالية  ق����ان����ون  ت�����ش��ّم��ن��ه��ا  �ل���ت���ي 
بتقا�شم  و�ملتعّلق��ة   2017 ل�شنة 
ق���اع���دة مبد�أ  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ح��ي��ات 

�لعد�لة �جلبائية. 

يلدرمي يدعو الأتراك 
لتاأييد التعديات الد�شتورية

•• اأنقرة-رويرتز:

دعا رئي�س �ل��وزر�ء �لركي بن علي يلدرمي �لناخبني �لأت��ر�ك �م�س �إىل تاأييد 
�إردوغان  طيب  رجب  �لرئي�س  �شالحيات  من  بقوة  �شتعزز  د�شتورية  تعديالت 
وو�شف تاأييد �لتعديالت باأنه ت�شويت لال�شتقر�ر يف بد�ية حملة �نتخابية قبل 

�ل�شتفتاء �لذي يجرى يف �أبريل ني�شان.
�لركية  ب��الأع��الم  �حل��اك��م  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  �أع�شاء  م��ن  �لآلف  ول��وح 
و�شدحت �أ�شو�ت �لأغنيات �حلما�شية يف ملعب ريا�شي يف �لعا�شمة ووزع يلدرمي 
زهور� حمر�ء على م�شاركني بعد �أن �ألقى خطابا وجيز� �أمام �آلف �ملحت�شدين يف 
�خلارج. وقال يلدرمي “هناك �شوت يتعاىل من ميادين �ملدينة. من �أجل تركيا 
قوية ول�شتقر�ر د�ئم قر�رنا هو...” مما دفع هتافا متكرر� من �جلموع قائلني 
“ نعم«. وذكرت وكالة �أنباء �لأنا�شول �لركية �لر�شمية �إن نحو 6500 �شرطي 
�أمنو� �مللعب �لريا�شي من �خلارج و�لد�خل �ليوم �ل�شبت. ويدعم موؤيدو �إردوغان 
حماولة ��شتبد�ل تركيا �ملر�شحة لع�شوية �لحتاد �لأوروبي لنظامها �لربملاين 
�ئتالفات  دون عودة  بو�شفه �شمانا لال�شتقر�ر وحائال  تنفيذي  رئا�شي  بنظام 
ه�شة يف �حلكم �شهدتها �لبالد يف �لعقود �ل�شابقة. لكن معار�شيه يخ�شون من 
بالفعل  �ل�شلطات  و�عتقلت  �شلطوي.  حكم  �إىل  �ملقرحة  �لتعديالت  ت��وؤدي  �أن 
 100 �أك��رث من  �أو ف�شلت  �لعمل  و�أوقفت عن  �لأ�شخا�س  �لآلف من  ع�شر�ت 

�ألف �شخ�س منذ حماولة �نقالب ع�شكري فا�شلة يف يوليو متوز.
وجتري �لدولة �لع�شو يف حلف �شمال �لأطل�شي �لتي يقطنها 80 مليون ن�شمة 
�قر�عا على �لتعديالت يف ��شتفتاء يف 16 �أبريل ني�شان ول حتتاج �لتعديالت �إل 
لأغلبية ب�شيطة لإقر�رها. و�شدق �لربملان عليها يف يناير كانون �لثاين و�أقرها 
�إردوغان  �أ�ش�شه  �لذي  و�لتنمية  �لعد�لة  �ملا�شي. ويتوىل حزب  �ل�شهر  �إردوغ��ان 
�ل�شلطة منذ عام 2002 و�أ�شبح �إردوغان رئي�شا للوزر�ء يف 2003. ثم توىل 
�لرئا�شة يف 2014 ولكنه دور �شريف �إىل 
�حلكم  لنظام  وفقا  تركيا  يف  كبري  حد 
�ملن�شب  ���ش��ل��ط��ات  ل��ك��ن��ه و���ش��ع  �حل����ايل 
�لتعديالت  و�شتمكنه  �لأق�شى.  حلدها 
من �لبقاء يف من�شبه حتى عام 2029. 
و�لتعديالت �لد�شتورية تعطي �لرئي�س 
���ش��الح��ي��ات �إ����ش���د�ر م��ر����ش��ي��م و�إع���الن 
وزر�ء  وتعيني  �ل��ط��و�رئ  بحالة  �حلكم 
وم�شوؤولني كبار وحل �لربملان. ويقول 
�أكرب حزبني يف �ملعار�شة �إن �لتعديالت 
�لنظام  يف  �لقائمة  بالتو�زنات  �شتطيح 
�إردوغان �لذي يتمتع  �ل�شيا�شي ل�شالح 

بنفوذ بالفعل على ح�شاب �حلكومة.

و�أ�شاف �مل�شت�شار �أن غ�شب �لأتر�ك 
ق��د يعقد �أي�����ش��ا ت��دف��ق �لإم�����د�د�ت 

على �خلطوط �لأمامية.
��شمه  ن�������ش���ر  ع������دم  ط���ال���ب���ا  وق�������ال 
�لعر�ق و�شيكون  �ملزيد عرب  �شياأتي 
�حتجاجات  �شتثري  قليال...  �أب��ط��اأ 

وخماوف من �لأتر�ك.
على  �شوريا  ��شتقر�ر  عو�مل  و�أح��د 
�أمر  ي��ت��وىل  م��ن  ه��و  �لبعيد  �مل���دى 
. وت�شاءل  د�ع�����س  �ل��رق��ة بعد ط��رد 
م��ي�����ش��ت��ال م���دي���ر ب���رن���ام���ج �لأم�����ن 
�حلزبني  �شيا�شة  مركز  يف  �لقومي 
ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  ك��ان  �إذ�  ما 
�لركية  ل��ل��ق��و�ت  �شي�شمح  �لأ����ش���د 
وحذرت  �مل��دي��ن��ة.  ع��ل��ى  بال�شيطرة 

�ملتحدة ل متلك  �لوليات  تدعمها 
متلك  ول  �جل��ي��د  �لتنقل  �إم��ك��ان��ي��ة 

قوة نري�ن كبرية.
مللء  �لتاأهب  علينا  لذلك  و�أ���ش��اف 

بع�س تلك �لثغر�ت.
وقال م�شت�شار يف �جلي�س �لأمريكي 
مع  �حل���م���ل���ة  يف  �مل�������ش���ي  ق������ر�ر  �إن 
ق�����و�ت ���ش��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة قد 
طريق  يف  لوج�شتية  عقبات  ي�شع 
تركيا  لأن  �مل����ت����ح����دة  �ل������ولي������ات 
�ل�شماح  �لأرج������ح  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��ار���س 
على  بالنت�شار  �لأمريكية  للقو�ت 
ح���دوده���ا ل��ت��ق��دمي �ل���دع���م �جلوي 
�مل��دف��ع��ي��ة بعيدة  �ل��ق��ري��ب ون����ري�ن 

�ملدى �أثناء �لعملية.

ق����ر�ر. وق���در م�����ش��وؤول ت��رك��ي كبري 
ط��ل��ب �أي�����ش��ا ع���دم ن�����ش��ر ����ش��م��ه �أن 
�آلف  �إىل ع�����ش��رة  ي�����ش��ل  ه��ن��اك م��ا 
مقاتل ميكن �إتاحتهم حلملة �لرقة 
بالإ�شافة �إىل �لقو�ت �لركية و�أي 

قو�ت �أمريكية تدعمهم.
م�شوؤولون  ت�شاءل  فقد  ذل��ك  وم��ع 
�لقو�ت  ك��ان��ت  �إذ�  ع��م��ا  �أم��ري��ك��ي��ون 
�مل���دع���وم���ة م����ن ت���رك���ي���ا ع���ل���ى قدر 
وقت  �أي  يف  �لأق�������ل  ع���ل���ى  �مل���ه���م���ة 
�ل�شعوبات  �إىل  و�أ������ش�����ارو�  ق���ري���ب 
�ملدعومون  �ملقاتلون  و�جهها  �لتي 
من تركيا يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية 
�أث�����ن�����اء ع��م��ل��ي��ة ط�����رد د�ع���������س من 
�أ�شغر  وهي  �ل�شورية  �لباب  مدينة 
كثري� من �لرقة وهدف �أي�شر. ويف 
بعد  حتى  �لقائم  بالتهديد  تذكرة 
�لباب  �ل�شيطرة على مدينة  �نتز�ع 
�شيارة  �ن��ف��ج��ار  �أدى  �خلمي�س  ي��وم 
مقتل  �إىل  لد�ع�س  تابعة  ملغومة 
50 �شخ�شا يف قرية  ما يربو على 

�شورية جماورة يوم �جلمعة.
وم����ن غ���ري �ل���و�����ش���ح �أي�������ش���ا كيف 
�لرقة  �إىل  �لركية  �لقو�ت  �شت�شل 
رمب���ا ع��ن ط��ري��ق ���ش��ق ط��ري��ق عرب 
ل�شيطرة  �خل���ا����ش���ع���ة  �لأر��������ش������ي 
�لأر�����ش���ي  �أو  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 

�خلا�شعة ل�شيطرة �لأكر�د. 
و�أ��������ش�������ار م�����������ش�����وؤول ب����امل����خ����اب����ر�ت 
قد  تركيا  �أن  �إىل  �أي�شا  �لأمريكية 
منبج  م��دي��ن��ة  ت��ط��ه��ري  يف  ت���رغ���ب 
�لزحف  قبل  �لأك���ر�د  من  �ل�شورية 

�إىل �لرقة.
ورمبا ل تز�ل �لقو�ت �ملدعومة من 
تركيا حتتاج �إىل تدريب وقد تكون 
�أكرب  ب��اأع��د�د  تعزيز�ت  �إىل  بحاجة 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�ملطروحة  �خل����ي����ار�ت  ت��ك��ون  رمب����ا 
دونالد  �لأم���ري���ك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
تنظيم  ����ش���د  م�����ش��ع��اه  يف  ت����ر�م����ب 
د�ع�س �لإرهابي يف �شوريا ل يح�شد 
تركيا �حلليفة  �إبعاد  فاإما  عليها... 
يف حلف �شمال �لأطل�شي بالعتماد 
على �ملقاتلني �لأكر�د �أو تبني خطة 
قو�ت  وتتطلب  �لهجوم  تبطئ  ق��د 

قتالية �أمريكية �إ�شافية كثرية.
�ملدعوم  �ل����ق����ادم  �ل���ه���ج���وم  وه�����دف 
م��ن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ه��و مدينة 
يعتقد  �ل���ذي  د�ع�����س  �ل��رق��ة معقل 
�لتنظيم  �إن  �أمريكيون  م�شوؤولون 
لتدبري  كمركز  ي�شتخدمه  �ملت�شدد 

�ملوؤ�مر�ت على �لغرب.
وعلى �لرغم من �جلهود �لأمريكية 
�مل�شتمرة منذ �شهور لتهدئة �ملخاوف 
ينفذ  �أن  على  �أنقرة  ت�شر  �لركية 
�ل��ه��ج��وم م��ق��ات��ل��ون ع���رب حمليون 
ب��دع��م م���ن �ل���ق���و�ت �ل��رك��ي��ة على 
�لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  عك�س 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  م���ن  �مل���دع���وم���ة 
�ملقاتلني  ت�����ش��م ع����الوة ع��ل��ى  �ل��ت��ي 
تركيا  ترى  �أك��ر�د�  مقاتلني  �لعرب 

�أنهم ميثلون تهديد�. 
ت��رك��ي��ا م���ن �شدع  ويف ح���ني حت���ذر 
جتاهل  مت  �إذ�  �ل��ع��الق��ات  يف  ك��ب��ري 
�إن  �أمريكي  م�شوؤول  قال  خماوفها 
�أمريكيني  ع�����ش��ك��ري��ني  م�����ش��وؤول��ني 
�لأخرية  �لأي����ام  يف  عكفو�  و�أت���ر�ك���ا 
�ق����ر�ح����ات تركية  م��ر�ج��ع��ة  ع��ل��ى 

حلملة �لرقة. 
ن�شر  ع��دم  طلبو�  م�شوؤولون  وق��ال 
�أ���ش��م��ائ��ه��م �إن��ه��م مل ي��ت��و���ش��ل��و� �إىل 

كثري� من قو�ت �لعمليات �خلا�شة 
�لأمريكية �ملوجودة يف �شوريا حاليا 

وقو�مها 500 فرد. 
وكل هذه عو�مل قد توؤدي �إىل بطء 

عملية �لرقة وتعقيدها.
برنامج  مدير  مي�شتال  بليز  وق��ال 
�شيا�شة  م��رك��ز  �ل��ق��وم��ي يف  �لأم����ن 
�لرئي�س  ع���رب  م���ا  ب��ق��در  �حل���زب���ني 
تر�مب عن رغبته يف ��شتعادة �لرقة 
باأ�شرع ما ميكن وبالقوة فاإن �لقوة 
�لوحيدة �مل�شتعدة للقيام بذلك هي 

قو�ت �شوريا �لدميقر�طية.
قو�ت �أمريكية �إ�شافية

من ناحية �أخرى فاإن قو�ت �شوريا 
�لدميقر�طية �أكرب بكثري من �لقوة 

�لتي تقرحها تركيا.
�إن عدد  �أم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  ي��ق��ول 
�ملقاتلني �لعرب �لذين �شي�شاعدون 
يف عملية �لرقة �شمن قو�ت �شوريا 
�ألفا   27 نحو  يبلغ  �لدميقر�طية 
لكن م�شوؤويل �ملخابر�ت �لأمريكية 
تز�ل  �ل���ق���و�ت ل  ت��ل��ك  �إن  ي��ق��ول��ون 
بال�شكل  غري منظمة وغري مدربة 
�ملالئم وحتتاج �إىل دعم من �لقو�ت 
�لكردية �لتي متثل �أف�شل �ملقاتلني 

�ملحليني للتحالف.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  دعمت  لو  وحتى 
ق������و�ت ����ش���وري���ا �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة يف 
�جلي�س  يف  �شباط  ي�شري  �ل��ه��ج��وم 
حاجة  ه���ن���اك  �أن  �إىل  �لأم���ري���ك���ي 

لقو�ت �أمريكية �إ�شافية.
ون���ق���ل���ت �����ش����ي.ب����ي.������س ن����ي����وز عن 
�لأمريكي جوزيف فوتيل  �جلرن�ل 
�ل���ذي ز�ر  �مل��رك��زي��ة  �ل��ق��ي��ادة  رئي�س 
وقت  يف  ق��ول��ه  �جلمعة  ي��وم  �شوريا 
�شابق هذ� �لأ�شبوع �إن �لقو�ت �لتي 

طالب �حلك�مة بالإ�سر�ع بتنفيذ تعّهد�تها

تون�س: احتاد ال�شغل ُيحذر من توتر اجتماعي..!

�إما �إبعاد تركيا �أو �إر�سال ق��ت �أمريكية �إ�سافية

خيارات ترامب يف �شوريا معقدة.. والرقة الهدف القادم 

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• كري�صتيان ماكاريان
   �ملوؤرخون �شخ�شيات خطرة، ل بد من و�شعهم 
�مل��ر�ق��ب��ة. ه��ذه �ملقولة �مل��ع��رّبة ج��د� لنيكيتا  حت��ت 
ملارك  �ل��ر�ئ��ع  للكتاب  م��دخ��ال  ت�شلح  خ��رو���ش��وف 
ف���ريو �ل����ذي خ�ش�شه ل��ل��رو���س و�مل��ع��ان��اة �ل��ت��ي ل 

ت�شدق �لتي �جتازوها طيلة قرن من �لزمان.
   يف هذ� �ل�شتك�شاف �لذ�تي جد� ل�لروح �لرو�شية، 
92 �شنة،  �ل��ت��ي تغطي ع��ق��ود� م��ن ح��ي��اة �مل��وؤل��ف، 
يحاول  قا�س:  ب�شوء  ر�هننا  ُينري  ��شتنتاج  ينبثق 
بوتني �إعادة توحيد كل طبقات �لتاريخ �لرو�شي �أو 
�ل�شوفياتي من خالل �لدعوة �إىل �لأرثوذوك�شية، 
�ملوحدة،  �لأم�����ة  ورو�ي������ة  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات،  ون��ظ��اف��ة 
�لرئي�شي،  �ل��ع��دو  �لإ���ش��الم��ي،  �لإره���اب  ومقاومة 

ولكن �أي�شا للدفاع عن م�شيحيي �ل�شرق.

�لعقل �لرو�سي �جلمعي �مل�ساب
  در����س �أ���ش��ت��اذ ف���ريو و�����ش���ح. رغ���م �ن���ف �ملحللني 
و�لقت�شاديني و�لإح�شائيني، فاإن �مل�شاألة �لرو�شية 
مع  يتعاملو�  مل  ما  للغربيني  �إجابة  دون  �شتبقى 
تاريخ وجغر�فيا هذه �لوحدة �لإقليمية �ل�شخمة 
ف��ري��دة م��ن نوعها يف �لعامل  و�ل��ف��و���ش��وي��ة، دول���ة 
ولكنه  �آ�شيا،  �شمال  على  ي�شيطر  �ل��ذي  بحجمها، 

ير�شو �أي�شا يف �لقارة �لأوروبية.
   ي��ق��رح م����ارك ف���ريو ق����ر�ءة د�خ��ل��ي��ة. وي�شف، 
�لإ�شابات  �مل��ت��ع��دد  �ل��ع��ق��ل �جل��م��ع��ي  لأن����ه خ����ربه، 
يتقل�س  �حل��ي��وي  ف�����ش��اءه  ر�أى  ل�شعب  و�جل����روح 
بن�شب ل مثيل لها. ففي منا�شبتني ي�شعر �لرو�س 
�خلا�س  �مل�شيحي  وب��دوره��ا  باأر�شهم  �ملتعلقني   -
�ل��غ��زو�ت، رج��ال دينها  �إليها على م��ّر  �أوكله  �ل��ذي 
باأنهم  ي�شعرون  ومو�شيقييها-  وكتابها  و�شعر�ئها 

متت خيانتهم من طرف نظامهم �ل�شيا�شي.
  �أول من طرف �لنظام �ل�شوفياتي، مع ما �شاحبه 
م��ن م��ع��ان��اة وح��رم��ان ب�شتى �لأ���ش��ك��ال و�لأن�����و�ع. 
�ملرة �لأوىل  ويروي مارك فريو ذكرى �شخ�شية: 
 ،1964 ع���ام  �ل��ب��ول�����ش��وي  �إىل  فيها  ذه��ب��ت  �ل��ت��ي 

فجاأة، يف نهاية �مل�شهد، توقف كل �شيء.. مل تكن 
�أكن  ����ش��ر�ح��ة، جم���رد م�شهد و�ح����د.. مل  ف���رة 

�أفهم ما كان يجري.

تطلعات �ل�سعب �لرو�سي
ي���ت���م بيع  ب����اأن����ه  ���ش��ائ��ع��ة  و�����ش����رت     ح����ري����ق؟ ل. 
�ل�شوكولتة يف �لطابق �لعلوي، نعم �ل�شوكولته. 
ثم جاء ت �خليانة من �لليرب�لية يف عهد يلت�شني، 
لبريي�شرويكا  �ملنطقي  �ل�شتمر�ر  �عتمد  �ل��ذي 
ميخائيل غوربات�شوف، و�لتي وجدت ترجمتها يف 

�شعود �لوليغار�شية.
�ل��ن��ظ��ام حينها  و�ف����ق  �أ����ش���رع،  بن�شق  ول��ل��ذه��اب     
ع��ل��ى �إل���غ���اء ك��ام��ل �ل��ت��م��دد �ل���ر�ب���ي ت��ق��ري��ب��ا منذ 
عالوة   ، كالينينغر�د  با�شتثناء  �لثانية  ك��ات��ري��ن 
على �ل�شتقالل �ملفاجئ للعديد من �جلمهوريات 
�ل�شوفياتية �ل�شابقة، ولأول مرة يف تاريخهم، مّر 

�لرو�س حتت �ل�شيطرة �لأجنبية ...
   هذ� �لتقّل�س �جلذري، يقول فريو، ل يوجد ما 
�نحلت  �لتي  �لأخ���رى  �لإم��رب�ط��وري��ات  يعادله يف 
قطعة قطعة. ومبقيا�س �لتاريخ، ي�شيف، جناحات 
��شتعادة على �لأقل �شبه جزيرة �لقرم،  بوتني، يف 
�لتعوي�س  ه��ي  �أوك��ر�ن��ي��ا،  تفكيك  على  و�مل�شاعدة 

�لوحيد عن هذه �خل�شائر �ل�شخمة.
   ب��ع��د ق���رن م��ن �ل��ث��ورة �ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت 8 مار�س 
1917، �أعاد فالدميري بوتني �ل�شلطة �لعمودية، 
�أك����د ت��ل��ك �لفكرة  �ن����ه مل ي��خ��رع ���ش��ي��ئ��ا، و�إمن�����ا 
لي�شو�  �ل��رو���س  �أّن  تقول  �لتي  بالتاأكيد  �خلاطئة 
�آخر  ���ش��يء  و�أن��ه��م يبحثون ع��ن   ، م��ث��ل �لآخ���ري���ن 
�أن  ف���ريو:  ويختم  و�ل��ت��ق��دم.  �لدميقر�طية  غ��ري 
توّجه �ل�شو�ريخ على كوبا �شد �لوليات �ملتحدة، 
للقوز�ق  ف��ي��ات  �شركة  ع��ّم��ال  ن���د�ء  �إىل  �ل���ش��ت��م��اع 
�نييلي، م�شاهدة غاغارين  لياأتو� لتخلي�شهم من 
ي��دور ح��ول �لأر����س، �خ��ر�ق �لربيد �للكروين 

لهيالري كلينتون - نعم، هذه �أ�شياء �أخرى.
ترجمة خرية �ل�شيباين

قرن من عذابات الرو�س

* نائب رئي�س حترير جملة لك�شربي�س �لفرن�شية وموؤلف كتاب �ل�شرية �لذ�تية ملرمي 
�لعذر�ء، �لذي عرف رو�جا كبري� يف فرن�شا وخارجها. 

تاأليف مارك فريو.  **كتاب “�لرو�س”، 

هل تتجدد �لزمة بني �حلكومة و�ملركزية �لنقابية

غارديان: هج�م تر�مب لن مير دون رد

و�شائل اإعام اأمريكية ت�شتنكر منعها من موؤمتر �شحفي يف البيت البي�س
•• عوا�صم-وكاالت:

�لأبي�س  �لبيت  �إقد�م  �أمريكية كربى  �إعالم  ��شتنكرت و�شائل 
على منعها من ح�شور �إيجاز �شحفي غري ر�شمي، وذلك بعد 
عدو  باأنها  بع�شها  ترمب  دونالد  �لرئي�س  و�شف  من  �شاعات 

�ل�شعب.
و�شمل قر�ر �ملنع من بني ما �شمل �شحيفتي نيويورك تاميز 
ولو�س �أجنلو�س تاميز و�شبكة “�شي �أن �أن” �لإخبارية وجملة 

بوليتيكو �لإلكرونية وموؤ�ش�شة “بظفيد نيوز«.
لكن �لبيت �لأبي�س ��شتثنى من �ملنع بع�شا من و�شائل �إعالمية 
�شريت  وول  و�شحيفتا  نيوز  فوك�س  قناة  بينها  من  �أخ���رى، 

جورنال وبريتبارت.
�ملحظورة  �لإخبارية  �ملوؤ�ش�شات  من  �شحفيون  ح��اول  وعندما 
�شباي�شر  �شون  �لأب��ي�����س  �لبيت  با�شم  �ملتحدث  مكتب  دخ��ول 
باأنهم لن يتمكنو� من �حل�شور  �إبالغهم  �ملوؤمتر مت  حل�شور 

لأنهم لي�شو� على قائمة �حل�شور، وفقا ل�شبكة “�شي �أن �أن«.
وك���ان �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س ق���رر ف��ج��اأة �إج����ر�ء �لإي���ج���از �ل�شحفي 
�كتفى بحو�ر غري م�شور بني  ب��دون كامري�ت، حيث  �ليومي 

�شباي�شر وعدد من �ل�شحفيني.
تامي  وجملة  ل��الأن��ب��اء  بر�س  �أ�شو�شيتد  وك��ال��ة  ممثلو  وق��اط��ع 

�لجتماع ت�شامنا مع �ملوؤ�ش�شات �ملذكورة.       
وقال رئي�س �لتحرير �لتنفيذي ب�شحيفة نيويورك تاميز دين 
باكيه يف بيان مل يحدث �شيء مثل هذ� على �لإطالق يف �لبيت 
�لأبي�س يف تاريخنا �لطويل من تغطية �لإد�ر�ت �ملتعددة من 

�حلزبني �جلمهوري و�لدميقر�طي.       
وتابع نحن نحتج ب�شدة على �إق�شاء �شحيفة نيويورك تاميز 
�إىل  �أخرى، حرية و�شول و�شائل �لإعالم  �إخبارية  وموؤ�ش�شات 
حكومة �شفافة هي م�شلحة وطنية مهمة. و�عتربت �ل�شحيفة 
قر�ر �ملنع باأنه �إ�شاءة و��شحة للقيم �لدميقر�طية، م�شرية يف 
�فتتاحيتها �ليوم �ل�شبت �إىل �أن معاوين ترمب قليلو �لتجربة، 
�ملتقلب  يتملكهم �لرعب على ما يبدو فال يناق�شون رئي�شهم 

�ملز�ج .
وو�شفت �شبكة �شي �أن �أن �خلطوة باأنها تطور غري مقبول من 

جانب �لبيت �لأبي�س بقيادة ترمب.      
بع�س  �لأب��ي�����س  �لبيت  منع  بريطانية  �شحف  وت��ن��اول��ت  ه��ذ� 
و���ش��ائ��ل �لإع�����الم م���ن ح�����ش��ور �لإي���ج���از �ل�����ش��ح��ف��ي �ليومي، 

�إحد�ها عن �شبب حرب ترمب �شد و�شائل �لإعالم  وت�شاءلت 
وم��ا �ل���ذي يخطط ل��ه، وق��ال��ت �أخ���رى �إن ه��ذ� �ل��ه��ج��وم على 

و�شائل �لإعالم لن مير دون رد.
وقالت �شحيفة تلغر�ف �إن ترمب و�شع تعريفا جيد� ل�الأخبار 
�ل��ك��اذب��ة وه���ي ت��ل��ك �لأخ���ب���ار �ل��ت��ي ت��ن��ت��ق��ده، و�أ����ش���ارت �إىل �أن 
�لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  وبع�س  ترمب  بني  ��شتحكم  قد  �لعد�ء 
حمددة  �لنتخابية،  حملته  م��ن  مبكر  وق��ت  منذ  �لأم��ريك��ي��ة 
�شبكات تلفزيونات �أي بي �شي نيوز، �شي بي �أ�س نيوز، �أن بي �شي 
نيوز، و�شي �أن �أن و�شحيفة نيويورك تاميز، معلقة باأن �ملنع مل 
مينع �شحيفة �لنخبة �لليرب�لية �حل�شرية �لأمريكية فقط 
�لتي  �لرئي�شية  �لتلفزيون  �شبكات  منع  بل  تاميز،  نيويورك 

يعتمد عليها ماليني �لأمريكيني.
وعما تخطط له �إد�رة ترمب ب�شاأن �لإعالم، قالت تلغر�ف �إن 
�لعملية  و�ل�شيا�شات  �خليايل  �خلطاب  بني  �لفا�شل  �خليط 
�أن ترمب توعد خالل حملته  �إىل  �أب��د�، م�شرية  لي�س و��شحا 
�لأمريكية  �لت�شهري  مكافحة  ق��و�ن��ني  بتعديل  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
�أخبار�  تن�شر  �ل��ت��ي  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  م��ق��ا���ش��اة  عليه  لي�شهل 

م�شللة.
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جاء يف تقرير لالأمم �ملتحدة مل ي�شدر بعد و�أتيح لرويرز �لإطالع 
�أن كوريا �ل�شمالية تتفادى �لعقوبات �لدولية ب�شبكة متطورة  عليه 
��شتمر�ر  منها  لأ���ش��ب��اب  �لعمل  على  ق���ادرة  �خل���ارج  ���ش��رك��ات يف  م��ن 
تعامل �لدولة مع �لنظام �مل�شريف �لدويل. وتخ�شع كوريا �ل�شمالية 
لعقوبات قا�شية من �لأمم �ملتحدة وحظر �شارم على �ل�شالح �لغر�س 
منه عرقلة تطويرها بر�مح نووية و�شاروخية حمظورة.  و�أن�شئت 
جلنة خرب�ء تابعة لالأمم �ملتحدة للتحقيق يف �لنتهاكات �ملحتملة 
 100 �ملكون من  �لتقرير  �أع��دت م�شودة  �لتي  �لعقوبات وهي  لتلك 
م�شتمرة  �إليها  �مل�شار  و�لبنوك  �لكيانات  �لتقرير  ويقول  �شفحة. 
على  بوكالء  �ل�شتعانة  خ��الل  من  �ملكفول  �ملحيط  د�خ��ل  �لعمل  يف 
و�لأفر�د  �لأم���و�ل  حتريك  يف  و�لتدريب  �خل��ربة  من  ع��ال  م�شتوى 

و�ل�شلع - مبا فيها �لأ�شلحة و�ملو�د �ملرتبطة بها - عرب �حلدود.
وي�شيف �أنه ينبغي للدول �لأع�شاء بالأمم �ملتحدة �أن تتوخى �أق�شى 
درجات �حلذر جتاه دبلوما�شيي كوريا �ل�شمالية �ملنخرطني يف �أن�شطة 
جتارية لأن بع�شهم رمبا يكونون يقدمون دعما ماليا ل�شبكات غري 
بالعقوبات  ت�شتهزئ  �ل�شمالية  كوريا  �إن  �لتقرير  ويقول  م�شروعة. 
تت�شع نطاقا  باأ�شاليب تهريب  �شلع حمظورة  من خالل �لجت��ار يف 
ومدى وتطور�. ويورد �لتقرير بالتف�شيل و�قعة مل يعلن عنها من 
قبل عن �عر��س معد�ت �ت�شال ع�شكري من �شنع كوريا �ل�شمالية 

كانت متجهة �إىل �إريريا يف يوليو متوز �ملا�شي. 

�أ�شافت �حلكومة �ليابانية 16 �شدعاً ن�شطاً جديد�ً �إىل �أبرز مناطق 
�ل�شدوع �لن�شطة �لتي قد ينجم عنها زلزل بقوة 7 درجة وما فوق 
مقيا�س ريخر فيما يعني �زدياد �حتمالت ح�شول زلزل �شخمة يف 

�لأرخبيل �لياباين. 
ورفعت هيئة �أبحاث �لزلزل عدد �ل�شدوع �لن�شطة �ملنت�شرة يف كافة 
�ل�����ش��دوع �جل��دي��دة يف  تقع  113 �شدعاً حيث  �إىل  �ل��ي��اب��ان  �أرج���اء 
مناطق �شرق كانتو وو�شط توكاي غرب منطقة ت�شوغوكو و�شتة يف 

جنوب غرب منطقة كيو�شو.
وت�شري بع�س �لدر��شات �إىل وجود نحو �ألفي �شدع ن�شط يف �ليابان 
عدد كبري منها ماز�ل جمهول �ملوقع لأنها متتاز مب�شاحات و��شعة 

من �لأر�شي �مل�شطحة.

يف  للم�شاركة  بوروندي  يف  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  �ملتحدة  �لأمم  دعت 
حمادثات �شالم تهدف �إىل حل �أزمة قائمة منذ عامني.

�إنها  �ل�شهر  نكورونزيز� قد قالت هذ�  �لرئي�س بيري  وكانت حكومة 
لن ت�شارك يف �ملحادثات �لتي ترعاها جمموعة �شرق �أفريقيا بهدف 

�إنهاء �أزمة �أثارها بقر�ره تر�شيح نف�شه لفرة رئا�شية ثالثة. 
تقرير  يف  جوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وق��ال 
�إعالء  ب��ورون��دي على  �ملعنية يف  �لأط����ر�ف  ك��ل  �أح��ث  �لأم���ن  ملجل�س 
م�شلحة بلدها على م�شلحتها و�مل�شاركة باإخال�س وبال ��شر�طات 
�شرق  جمموعة  ت��ق��وده  بالثقة  وج��دي��ر  حقا  �شامل  ح��و�ر  يف  �شابقة 

�أفريقيا.
�إنها  بالنحياز  م��ر�ر�  �ملتحدة  �لأمم  �تهمت  �لتي  �حلكومة  وقالت 
تعر�س على ح�شور بن عمر جمال �مل�شت�شار �لبارز بالأمم �ملتحدة 

للمحادثات �لتي جترى يف تنز�نيا �ملجاورة.
�لتي  �ملحادثات  �شيح�شر  �إنه  �لرئي�شي  �ملعار�شة  وقال حتالف قوى 

يتو�شط فيها �لرئي�س �لتنز�ين بنجامني مكابا.
وقال جوتريي�س يف �لتقرير �إن �لأمم �ملتحدة �شتو��شل دعم �جلهود 

�لر�مية حلل �لأزمة ب�شالم من �أجل �شمان �ل�شتقر�ر باملنطقة.
و�أ�شاف عدم ت�شاعد �لأزمة يف بوروندي �إىل �شر�ع م�شلح كامل حتى 

�لآن ل يعني �أنه مت تفادي �لأ�شو�أ.

عوا�صم

وا�شنطن

نريوبي

طوكيو

مناه�شو مو�شكو يجمدون
 خطط ترامب للتقارب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تعهد �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب خالل حملته �لنتخابية باإحد�ث 
تغيري�ت جذرية يف �لعالقات بني و��شنطن ومو�شكو، �إل �أن خططه جمدت 

�إىل حد كبري مع �تخاذ فريقه موقفا معاديا ب�شكل متز�يد لرو�شيا.
�لرو�شي  �لرئي�س  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  �شرورة  على  م��ر�ر�  �أك��د  وبعدما 
�شمال  حلف  مع  �لعالقات  م�شتوى  تخفي�س  �إىل  و�أمل��ح  بوتني  فالدميري 
للقاء  تاريخاً  �ل��ي��وم  �إىل  ت��ر�م��ب  يحدد  �لأوروب����ي، مل  و�لحت���اد  �لأطل�شي 
م�شرك. ويف هذه �لأثناء، حترك نائب �لرئي�س مايك بن�س وكبار م�شوؤويل 
�أن  �إىل  �لأوروب���ي���ني  �ل��ق��ادة  لطماأنة  �جل��دي��دة  �لإد�رة  و�ل��دف��اع يف  �لأم���ن 
بفكرة  متم�شكا  تر�مب  ي��ز�ل  ل  وفيما  حلفائها.  عن  تتخلى  لن  و��شنطن 
�لأ�شبوع  �مل��وق��ف  �لإد�رة ع��ن ه��ذ�  �بتعدت  ب��وت��ني،  �إق��ام��ة عالقة ودي��ة م��ع 
�ملا�شي مع تعيني �جلرن�ل هريبرت رميوند ماكما�شر، �لع�شكري �ملخ�شرم 
و�ل�شتقر�ر  �ملتحدة  �لوليات  مل�شالح  �لأول  �لتهديد  رو�شيا  يرى يف  �لذي 

�لعاملي، كم�شت�شار لالأمن �لقومي خلفا ملايكل فلني، �ملوؤيد للكرملني.
ويتوقع �أن ي�شادق جمل�س �ل�شيوخ �لأ�شبوع �ملقبل على تعيني �ل�شناتور د�ن 
�آخر مناوئا  ��شما  كوت�س مدير� لال�شتخبار�ت �لوطنية، وهو ما �شي�شيف 
مدير  جونز،  برو�س  و�أ���ش��ار  و�لأم��ن��ي.  �لدفاعي  تر�مب  فريق  يف  لرو�شيا 
ح�شل  �أن��ه  �إىل  بو��شنطن  بروكينغز  معهد  يف  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ق�شم 
نهج  نحو  تطور�  �لأق��ل  على  �شهدنا  �أننا  باعتقادي  م�شيفا  رئي�شي  حت��ول 
�أكرث ح�شا�شية جتاه �خلطر �لذي متثله رو�شيا لأوروبا و�لوليات �ملتحدة. 
من جهته، قال جايك �شوليفان �لذي كان م�شت�شار �لأمن �لقومي لنائب 
يز�ل غري  �لأبي�س ل  �لبيت  �شيا�شة  �إن و�شع  بايدن،  �ل�شابق جو  �لرئي�س 
م�شتقر. �إل �أنه �أ�شاف �أن حلول ماكما�شر مكان فلني قد يرجح كفة �مليز�ن 
ل�شالح �ملع�شكر �ملناه�س لرو�شيا. ولطاملا عرب تر�مب عن �إعجابه ببوتني 

و�شيا�شيني رو�س م�شتبدين.

ترقب يف �إ�سر�ئيل لتقرير مر�قب �لدولة عن تد�عيات حرب غزة

وزراء اإ�شرائيليون يهاجمون جمل�س حقوق الإن�شان

�رتفاع قتلى تفجري مدينة �لباب �ل�س�رية �ىل 77

املعار�شة تتم�شك برحيل الأ�شد يف احلكم الإنتقايل

رئي�س الفيليبن ال�شابق يتقدم املتظاهرين �شد دوتريتي 

مريكل ترحب بلقاء املر�شح الفرن�شي ماكرون 
توقع  لكنه  �ملوعد مل يتحدد  �إن  �ملتحدث  وق��ال 

�جتماع مريكل وماكرون يف مار�س �آذ�ر.
�لرئا�شة  �ن��ت��خ��اب��ات  �شبقت  �ل��ت��ي  �ل��ف��رة  ويف 
�لأخ��رية يف فرن�شا عام 2012 رف�شت مريكل 
�ل�شر�كي  مع  �لجتماع  للمحافظني  �ملنتمية 
فر�ن�شو� �أولوند �لذي فاز يف نهاية �ملطاف و�شط 
نيكول  �آن���ذ�ك  �لفرن�شي  �لرئي�س  م��ن  �شغوط 

�شاركوزي وهو �أي�شا منتمي للمحافظني.
للعالقات  �شعبة  ب��د�ي��ة  يف  ذل��ك  �شاهم  ورمب���ا 
م�شاعدي  بع�س  وو�شف  و�أول��ون��د.  بني مريكل 

مريكل قر�ر عدم مقابلته فيما بعد باخلطاأ.

•• برلني-رويرتز:

ق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �حل��ك��وم��ة �لأمل���ان���ي���ة  �إن 
�مل�����ش��ت�����ش��ارة �لأمل��ان��ي��ة �أجن��ي��ال م��ريك��ل م�شتعدة 
�نتخابات  �مل�����ش��ت��ق��ل يف  �مل��ر���ش��ح  م���ع  ل��الج��ت��م��اع 
و�إنهما  م��اك��رون  �إميانويل  �لفرن�شية  �لرئا�شة 

ب�شدد حتديد موعد.
�شباق  ي��ت�����ش��در  �ل�����ذي  م����اك����رون  ي��ج��ت��م��ع  ومل 
�لنتخابات مع مريكل عندما ز�ر برلني �ل�شهر 
�ل��وزر�ء �لربيطانية ترييز�  �ملا�شي لكن رئي�شة 

ماي ��شتقبلته هذ� �لأ�شبوع يف لندن.

•• مانيال-اأ ف ب:

�ل�شابق  �لفلبيني  �ل��رئ��ي�����س  �ن�����ش��م 
بنينيو �كينو �إىل نحو �ألفي متظاهر 
�حتجاجا  �م�����س  م��ان��ي��ال  ���ش��و�رع  يف 
على �حلرب �لد�مية �لتي يخو�شها 
�ل��رئ��ي�����س رودري���غ���و دوت���ريت���ي �شد 

�ملخدر�ت.
�أم�������ام مقر  وجت���م���ع �مل���ت���ظ���اه���رون 
�أن حملة  م���ن  �ل�����ش��رط��ة حم���ذري���ن 
دوتريتي  �أطلقها  �لتي  �لع��ت��ق��الت 
تنذر بعودة �لبالد �إىل �لديكتاتورية 
�لتي عا�شتها يف ظل حكم فرديناند 
م��ارك��و���س ق��ب��ل �لط���اح���ة ب���ه �لعام 

.1986
وق��������ال �أح��������د ق��������ادة �ل����ت����ظ����اه����ر�ت 
بونيفات�شيو �يالغان لوكالة فر�ن�س 
هذه  مع  جدي  ب�شكل  نتعامل  بر�س 
�مل�����ش��األ��ة. ن��ح��ذر ���ش��ع��ب��ن��ا م���ن خطر 

وف���������از دوت�������ريت�������ي ب����الن����ت����خ����اب����ات 
وعد  بعدما  �ملا�شي  �لعام  �لرئا�شية 
خالل حملته بتخلي�س �ملجتمع من 
�ملخدر�ت عرب قتل ع�شر�ت �لآلف. 
�لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  �لرئي�س  و�أط��ل��ق 
�أحد  ماركو�س  يف  وي��رى  عاما،   71

�يالغان،  وح���ذر   . �لفا�شية  تنامي 
وهو كاتب م�شرحي تعر�س للتعذيب 
�بان  مدة عامني يف �شجن لل�شرطة 
�لقرن  �شبعينات  يف  م��ارك��و���س  حكم 
�مل��ا���ش��ي، م���ن ث��ق��اف��ة �لإف������الت من 

�لعقاب يف حملة دوتريتي.

�لأمنية  حملته  �لبالد،  قادة  �أف�شل 
فور ت�شلمه �حلكم يف حزير�ن يونو 
مقتل  لل�شرطة  تقارير  �أف��ادت  فيما 
بتورطهم  ي�شتبه  �شخ�شا   2555
يف �ملخدر�ت منذ ذلك �لوقت، فيما 
قتل �أربعة �آلف يف ظروف غام�شة.

جانب  �إىل  �كينو  �شار  ناحيته،  م��ن 
حلفاء �شيا�شيني يف �لتظاهرة و�نتقد 
جمل�س  ع�شو  مع  �حلكومة  تعامل 
�ملعار�شة  ل��ي��م��ا،  دي  ليلى  �ل�����ش��ي��وخ 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ح��رب �حل��ال��ي��ة على 

�ملخدر�ت �لتي �عتقلت �جلمعة.
وتقول دي ليما �لتي �شغلت من�شب 
ل��ل��ع��دل خ���الل ح��ك��م �كينو،  وزي�����رة 
بتورطها  تتعلق  لتهم  �عتقالها  �إن 
يف جت���ارة �مل��خ��در�ت ك��ان ع��ب��ارة عن 
نتيجة  ح�����ش��اب��ات  ت�����ش��ف��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
كان  �أن  منذ  ل��دوت��ريت��ي  �نتقاد�تها 

عمدة مدينة د�فاو �جلنوبية.

ا�شتباكات يف اإقليم 
ناغورين قره باخ 

•• باكو-اأ ف ب:

�ندلعت ��شتباكات �م�س بني �لقو�ت 
و�لنف�شاليني  �لذرب���ي���ج���ان���ي���ة 
�لأرمن على حدود �إقليم ناغورين 
�شقوط  �ىل  �دى  م����ا  ب������اخ،  ق�����ره 
�شفوف  يف  �ل���ق���ت���ل���ى  م�����ن  ع�������دد 
باكو  �أع��ل��ن��ت  كما  �لذرب��ي��ج��ان��ي��ني، 
تبادل  و���ش��ط  �لإق���ل���ي���م  و���ش��ل��ط��ات 

�لتهامات بامل�شوؤولية عن ذلك.
باكو  يف  �ل����دف����اع  وز�رة  و�ع���ل���ن���ت 
ح��اول��ت �ل��ق��و�ت �لرم��ن��ي��ة �لت�شلل 
�ىل �لأر�����ش���ي �لذرب��ي��ج��ان��ي��ة على 
ط��ول ح���دود ق��ره ب��اخ م�شرية �ىل 
بدورها،  �جلنود.  من  عدد  خ�شارة 
�تهمت وز�رة �لدفاع �لرمينية باكو 
ب�شن هجوم �شد مو�قع �لقو�ت يف 
عدد  مقتل  �ي�شا  م��وؤك��دة  �لقليم 

من �جلنود �لذربيجانيني.

وا�شنطن تلغي 
حمادثات مع بيونغ يانغ 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ذكرت و�شائل �إعالم �أمريكية �م�س 
حمادثات  �إل���غ���اء  مت  �أن����ه  �ل�����ش��ب��ت 
بيونغ  ب��ني  ن��ي��وي��ورك  يف  منتظرة 
ي����ان����غ وم���������ش����وؤول����ني �أم���ريك���ي���ني 
�لأخ غري  �غ��ت��ي��ال  ع��ق��ب  ���ش��اب��ق��ني 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  لزعيم  �ل�شقيق 

كيم جونغ-�ون.
بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  ونقلت 
ع���ن م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة ق��ول��ه��ا �إن 
�لج�����ت�����م�����اع �ل��������ذي ك�������ان م����ق����رر� 
�ل�شبوع �ملقبل �ألغي بعدما رف�شت 
تاأ�شري�ت  �إ�شد�ر  �خلارجية  وز�رة 
بيونغ  من  قادمني  لدبلوما�شيني 

يانغ.
�لأول بني  ه��و  �مل��ل��غ��ي  و�لج��ت��م��اع 
�لبلدين كان �شيجرى يف �لوليات 

�ملتحدة منذ خم�شة �أعو�م.

خرباء يوؤكدون قوة اأمريكا النووية 
•• وا�صنطن-رويرتز:

تر�مب عن �شرورة  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  فيه  �ل��ذي حتدث  �لوقت  يف 
�إن  �خل��رب�ء  من  كثري  يقول  �لنووية  لر�شانتها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تو�شيع 
�لقوة �لنووية �لأمريكية منقطعة �لنظري و�شتظل كذلك مع تنفيذ برنامج 

حتديث قد ت�شل تكلفته �إىل �أكرث من تريليون دولر.
�ل��ولي��ات �ملتحدة  �إن  ي��وم �خلمي�س  ل��روي��رز يف مقابلة  ت��ر�م��ب ق��ال  وك��ان 
تكون  �أن  ب�شمان  وتعهد  �لنووية”.  �لأ�شلحة  ق��در�ت  حيث  من  “تر�جعت 
�لنووية  �ل���روؤو����س  م��ن  ع���دد�  حاليا  مو�شكو  وتن�شر  ت��ف��وق��ا.  �لأك���رث  ب���الده 
�أن  �إل  �ملتحدة  �لوليات  تن�شره  ر�أ�س عما   200 بو�قع  �ل�شر�تيجية يزيد 
�ل�شر�تيجية  �لأ�شلحة  من  للحد  �جل��دي��دة  باملعاهدة  ملتزمان  �لبلدين 

تر�شانتيهما  بتقلي�س  �شتارت(  )نيو  با�شم  و�ملعروفة   2010 ع��ام  �ملربمة 
 2018 �شباط  مل�شتويات مت�شاوية بحلول �خلام�س من فرب�ير  �لنوويتني 
�لنووية  �ل���روؤو����س  بخف�س  �لبلدين  �مل��ع��اه��دة  وت��ل��زم  ���ش��ن��و�ت.  ع�شر  ومل���دة 
1550 ر�أ�شا نوويا لكل منهما  �ل�شر�تيجية �ملن�شورة �إىل ما ل يزيد عن 
�أدن��ى م�شتوى منذ عقود كما حتد  2018 وهو  بحلول فرب�ير �شباط عام 
من ن�شر �ل�شو�ريخ على �لرب وتلك �لتي ميكن �إطالقها من غو��شات ومن 
�لقاذفات �لثقيلة �ملجهزة حلمل �أ�شلحة نووية.  وقال �شتيفن �شو�رتز خبري 
�لأ�شلحة �لنووية �مل�شتقل �إن تر�مب “يقول �إننا ل ميكن �أن نتخلف يف جمال 
�لقوة �لنووية.. نتخلف عن من وكيف؟«.  و�أ�شاف لي�س و��شحا يل ول لكثري 
من زمالئي ما يتحدث عنه �لرئي�س عندما يتعهد بتو�شيع قدرة �لوليات 

�ملتحدة فيما يتعلق بالأ�شلحة �لنووية.

على  �لو�قعة  �ملناطق  من  �جلهاديني  لطرد  �ل�شورية 
حدودها. 

�ثر  تركيني  جنديني  مقتل  �جلمعة  �ن��ق��رة  و�أع��ل��ن��ت 
�عتد�ء �نتحاري على مدخل مدينة �لباب. و�تهم �حد 
قادة �لف�شائل �ملقاتلة �لتنظيم �ملتطرف بانه ت�شرف 

مع  تعامل  �ل��دول��ة  م��ر�ق��ب  تقرير  �أن  ميلمان  يو�شي 
�أنفاق حما�س بغزة على �أنها تهديد �إ�شر�تيجي، لكنها 
مل تقدم على هذ� �لنحو �أمام �ملجل�س �ل��وز�ري �مل�شغر 

لل�شوؤون �لأمنية و�ل�شيا�شية �إبان �حلرب.
و�أ�شاف ميلمان �أنه رغم �أن �لتقرير لن يوجه تو�شيات 
�شد �أي من �ل�شيا�شيني و�لع�شكريني �لإ�شر�ئيليني لكنه 
�شيوجه �نتقاد�ت لدو�ئر �شنع �لقر�ر خالل حرب غزة، 
و�أهمها رئي�س �حلكومة بنيامني نتنياهو ووزير �لدفاع 
م��و���ش��ي��ه ي��ع��ل��ون ورئ��ي�����س هيئة �لأرك�����ان �ل�����ش��اب��ق بيني 
�أفيف  �لع�شكرية  �ل�شتخبار�ت  هيئة  ورئي�س  غانت�س 
�ل�شاباك يور�م كوهني ورئي�س جمل�س  كوخايف ورئي�س 

•• بريوت-جنيف-اأ ف ب:

�كدت ع�شو وفد �ملعار�شة �ل�شورية �ىل جنيف ب�شمة 
للرئي�س  دور  ل  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ق�شماين 
�ل�شوري ب�شار �ل�شد بعد ت�شكيل هيئة �حلكم �لنتقايل 
�لتي ت�شدد �ملعار�شة على �شرورة تركيز �لبحث عليها 

خالل جولة �ملفاو�شات �جلارية يف جنيف حاليا.
�لو�قعية  على  نف�شه  �لوقت  يف  �شددت  ق�شماين  لكن 

و�جلدية �للتني تقدم �ملعار�شة بهما على �ملفاو�شات.
وق��ال��ت ق�����ش��م��اين خ���الل ل��ق��اء م��ع ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف 
�لتي  �ملرحلة  ه��ي  �ملفاو�شات  �ن  نعلم  “نحن  جنيف 
“�لنتقالية  مو�شحة  �لنتقالية”،  �مل��رح��ل��ة  ت�شبق 
�لنتقايل  �ىل هيئة �حلكم  بال�شلطات  �لنتقال  تعني 

ويف تلك �للحظة لي�س هناك دور لب�شار �ل�شد«.
“نحن و����ش��ح��ون مت��ام��ا يف ذل���ك. ول نقول  وت��اب��ع��ت 
�ليوم يرحل ب�شار �ل�شد قبل �ن ناأتي �ىل جنيف، �أتينا 

�ىل جنيف ونفاو�س نظام ب�شار �ل�شد«.
ومنذ بدء م�شار �لتفاو�س قبل �كرث من ثالث �شنو�ت، 
ذ�ت �شالحيات  �نتقايل  بهيئة حكم  �ملعار�شة  تطالب 
�ملرحلة  يف  ل���الأ����ش���د  دور  �أي  ����ش��ت��ب��ع��اد  م���ع  ك���ام���ل���ة، 
�لنتقالية، يف حني ترى �حلكومة �ن م�شتقبل �لأ�شد 
�لقر�ع.  �شناديق  فقط  وتقرره  نقا�س  مو�شع  لي�س 
ويطالب �لنظام بالركيز على �لق�شاء على �لرهاب 

يف �شوريا.
�ىل ذل����ك، �رت��ف��ع��ت ح�����ش��ي��ل��ة �ل��ق��ت��ل��ى ج����ر�ء تفجري 

�ن���ت���ح���اري ت��ب��ن��اه ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره����اب����ي �جلمعة 
و��شتهدف حميط مدينة �لباب �ل�شورية غد�ة �عالن 
عليها،  �ل�شيطرة  معار�شة  وف�شائل  �لركية  �لقو�ت 
�ىل 77 قتياًل بينهم 41 مدنياً، وفق ما �علن �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان �م�س �ل�شبت.
و�فاد مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن لوكالة فر�ن�س 
على  �شخ�شاً   77 �إىل  �لقتلى  ح�شيلة  بارتفاع  بر�س 
نفذه  �ل��ذي  �لتفجري  ج��ر�ء  41 مدنياً  بينهم  �لأق��ل 
بو��شطة  �مل��ت��ط��رف  �لتنظيم  م��ن  �ن��ت��ح��اري  �جل��م��ع��ة 
منطقة  يف  ك��ب��ري�ً  جتمعاً  م�شتهدفا  مفخخة،  �شيارة 
بعد  على  �شو�شيان،  ب��ل��دة  يف  للف�شائل  تابعة  �أم��ن��ي��ة 
�شابقة  ح�شيلة  وك��ان��ت  �مل��دي��ن��ة.  غ��رب  �شمال  كلم   8
للمر�شد �جلمعة �فادت مبقتل 51 �شخ�شا على �لقل 

بينهم 34 مدنياً.
لالرتفاع  مر�شحة  �لقتلى  �ع��د�د  �ن  �ملر�شد  و�و���ش��ح 
خطرة،  ح��الت  يف  بع�شهم  �جلرحى،  ع�شر�ت  لوجود 

بالإ�شافة �ىل وجود مفقودين.
ف�شائل  �ع��الن  م��ن  �شاعة   24 بعد  �لعملية  ووق��ع��ت 
�لفر�ت  درع  عملية  �ط��ار  يف  �أن��ق��رة  تدعمها  معار�شة 
�ل�شيطرة �خلمي�س على مدينة �لباب �لتي كانت حتت 
�شيطرة �ملتطرفني منذ �لعام 2014 وتعد �خر �برز 

معاقلهم يف حمافظة حلب.
على  �ل�شيطرة  ب��دوره  �جلمعة  �لركي  �جلي�س  و�ك��د 
�آب  يف  �طلقت  �لتي  لأن��ق��رة  جناحا  ي�شكل  ما  �ملدينة، 
�غ�شط�س �ملا�شي عملية غري م�شبوقة د�خل �لر��شي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�عر��س  على  �لغا�شبة  �لإ�شر�ئيلية  �لفعل  ردود  و�لت 
جمل�س ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �ل��ت��اب��ع ل���الأمم �مل��ت��ح��دة على 
�لإ�شر�ئيلي  �جلندي  بحق  �شهر�   18 بال�شجن  �حلكم 
�ل�شفة  فل�شطينيا يف  قتل جريحا  �لذي  عز�ريا  �أليئور 

�لغربية �ملحتلة �لعام �ملا�شي.
وقد  ك��اف،  وغ��ري  غ��ري مقبول  �ملجل�س �حلكم  و�ع��ت��رب 

يزيد من ثقافة �لإفالت من �لعقاب.
وكان �جلندي �لإ�شر�ئيلي �أليئور عز�ريا �أطلق �لنار على 
�ل�شريف يف مدينة �خلليل بينما كان  �لفتاح  ر�أ�س عبد 
ممدد� على �لأر�س وم�شابا بجروح خطرية من دون �أن 
 24 �إن��ه هجوم ب�شكني يوم  ي�شكل خطر� عقب ما قيل 

مار�س �آذ�ر 2016.
ونقل �ملر��شل �ل�شيا�شي للقناة �لإ�شر�ئيلية �لثانية �أودي 
�أفيغدور ليربمان  �لإ�شر�ئيلي  �لدفاع  �شيغال عن وزير 
�أن جمل�س حقوق �لإن�شان �لتابع لالأمم �ملتحدة مكر�س 
�لإن�شان،  حقوق  عن  للدفاع  ولي�س  �إ�شر�ئيل  لكر�هية 
�ل��ن��ظ��ر لق�شايا حقوق  ول��دي��ه م��ع��اي��ري م��زدوج��ة ع��ن��د 

�لإن�شان.
بيتنا-  �إ�شر�ئيل  حزب  يتزعم  -�ل��ذي  ليربمان  و�أ�شاف 
�أطلق  �ختارت �حلديث عن جندي  �لدولية  �ملنظمة  �أن 
ر�شا�شة و�حدة �شد م�شلح فل�شطيني، وغ�شت طرفها 
�لأب���ري���اء يف �شوريا  �ل��ت��ي قتلت  �لأع����رية  ع��ن م��الي��ني 

وليبيا و�لعر�ق و�ليمن.
�لبيت  زعيم حزب  �لتعليم  وزير  بينيت  نفتايل  وهاجم 
�ليهودي جمل�س حقوق �لإن�شان، ز�عما �أن قتل خم�شمئة 
�ألف �إن�شان على يد نظام �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد، 
وحملة قطع �لروؤو�س �لتي ينتهجها د�ع�س و�لإعد�مات 
�لتي ت�شهدها �إير�ن هي �مل�شاكل �حلقيقية �لتي يعانيها 

�ل�شرق �لأو�شط.

ي�شر�ئيل  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شتخبار�ت  ���ش��وؤون  وزي��ر  �أم��ا 
ك��ات�����س ف��ق��د ت�����ش��اءل ع��ن ���ش��ب��ب ت��رك��ي��ز جم��ل�����س حقوق 
�لإن�شان على �حلكم �ل�شادر على �جلندي �لإ�شر�ئيلي، 
وبلد�ن  دول  ت�شهدها  �لتي  �لعذ�بات  باقي  على  ولي�س 
و�لتعذيب  �لإعد�مات  �شل�شلة  �أن  حتى  �لأو�شط  �ل�شرق 

�لتي ت�شهدها �ل�شجون �ل�شورية مل تتعر�س لالإد�نة.
�ىل ذلك، �ن�شغلت �ل�شحافة �لإ�شر�ئيلية بقرب �شدور 
تقرير مر�قب �لدولة �لقا�شي �ملتقاعد يو�شف �شابري� 
م��ن��ت�����ش��ف �لأ����ش���ب���وع �مل��ق��ب��ل و�خل���ا����س مب��ع��اجل��ة �آث����ار 
وذلك   ،2014 �شيف  يف  �لأخ���رية  غ��زة  ح��رب  وتبعات 
يف ظل توقعات بتوجيه مالحظات قا�شية للموؤ�ش�شتني 

�لع�شكرية و�ل�شيا�شية.
معاريف  �شحيفة  يف  �ل�شيا�شيني  �ملحللني  كبري  وق��ال 
بن كا�شبيت �إن رئي�س هيئة �لأركان �لإ�شر�ئيلي �ل�شابق 
�جلرن�ل بيني غانت�س عرب عن رف�شه ما جاء يف تقرير 
ملر�قب �لدولة عن حرب غزة بعدما �طلع على م�شودة 

للتقرير مت ت�شريبها.
قبل  �متلك  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلي�س  �أن  غانت�س  و�أ���ش��اف 
�ندلع �حلرب معلومات �أمنية جيدة وكفيلة باأن يعتمد 

عليها يف ما هو مقبل عليه.
نبادر  �أن  يعقل  “ل  �ل�شابق  �لع�شكري  �مل�شوؤول  و�أ�شاف 
حلرب �أو ننت�شر فيها دون وجود بنية ��شتخبارية قوية 

رغم عدم �لو�شول د�ئما �إىل مرحلة من �لكمال«.
�ل�شتخبار�ت  �أج��ه��زة  عمل  بف�شل  �إن���ه  غانت�س  وق���ال 
قوية  ب�شورة  �مل�س  �لحتالل  ��شتطاع جي�س  �لع�شكرية 
بالبنية �لع�شكرية حلركة )حما�س(، ومت ت�شوي�س عمل 

�لأنفاق، وخلق حالة من �لردع جتاه �حلركة.
وزعم غانت�س �أنه كان باإمكان �جلي�س �حتالل غزة، لكن 
�لع�شكرية  و�لقيادة  ذلك،  تطلب  مل  �ل�شيا�شية  �لقيادة 

مل تعط �لأو�مر لحتالل �لقطاع.
معاريف  �شحيفة  يف  �لإ�شر�ئيلي  �لأمني  �خلبري  وذكر 

“بد�فع �لنتقام” بعد خ�شارته �خر مدينة كانت حتت 
�ملعار�شة  �لف�شائل  وتو��شل  حلب.  ريف  يف  �شيطرته 
و�لقو�ت �لركية وفق �ملر�شد عمليات �لتم�شيط د�خل 
�ملدينة، حيث ترك �ملتطرفون خلفهم عدد� كبري� من 

�ملفخخات و�لعبو�ت �لنا�شفة.

�حلايل  �لرئي�س  وه��و  ك��وه��ني،  يو�شي  �ل��ق��وم��ي  �لأم���ن 
جلهاز �ملو�شاد.

بالأجهزة  �ل�شلة  وث��ي��ق  �لأم��ن��ي -وه���و  و�أ���ش��ار �خل��ب��ري 
�لأمنية �لإ�شر�ئيلية- �إىل �أن �لتقرير �شيوجه �نتقاد�ت 
نقا�شات  يجريا  مل  لأنهما  ويعلون  نتنياهو  �إىل  ح��ادة 
ب�شاأن �لو�شع يف غزة،  �إ�شر�تيجية قبل �ندلع �حلرب 
ومل  ه��ن��اك،  �ملتفاقمة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�شائقة  وجت��اه��ال 
�أو  �شيا�شية  ب��د�ئ��ل  �مل�شغر  �ل����وز�ري  للمجل�س  يقدما 
�أنهما  �إن�شانية كفيلة مبنع �ندلع �حلرب رغم  خيار�ت 
كانا �أول من حذر من تهديد �لأنفاق يف دي�شمرب كانون 

�لأول 2013.
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�إعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه بن�شر 

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم : 91033
ب�اإ�ش��م: �ي �ل ��س �ديوكا�شونال �شريفي�شز �نك

وعنو�نه : 7 روزيل رود ، برين�شيتون ، نيوجر�شي 08540 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
و�مل�ش�جلة حتت رقم : 89083  بتاريخ : 2008/06/02

�لفئة:41
�ملنتجات : خدمات تدري�س �للغة �لإجنليزية. 

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

�حلماية يف 2017/02/26 وحتى تاريخ 2027/02/26
ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم : 91622
ب�اإ�ش��م : دبيوي �شينثي�س ، �إنك

وعنو�نه : 700 �ورثوبيديك ، در�يف ، و�ر�شاو ، �نديانا 46581 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
و�مل�ش�جلة حتت رقم : 89593  بتاريخ : 2008/06/18

�لفئة:10
�ملنتجات : ن�شجه حية م�شتزرعة لال�شتخد�م يف جتبري �ملفا�شل ، و�آلت جر�حية لال�شتخد�م يف 

زر�عة �ملفا�شل �ل�شناعية.
    SOLUTION �لكلمتني  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن  ب��ح��ق ح�����ش��ري  �مل��ط��ال��ب��ة  ع���دم    : �ل���ش��ر�ط��ات 

على حده كال   SYSTEM
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ملدة ع�ش�ر  �ملفعول  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 

2017/03/11 وحتى تاريخ 2027/03/11
ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 92068
ب�اإ�ش��م : بيومت �شي.يف.

وعنو�نه : 63/57 لين و�ل رود ، جيرب�لر ، جبل طارق.
بتاريخ : 2008/06/11 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 89399 

�لفئة :10
 ، �ملتك�شرة  �ملنتجات : لويحات وم�شامري جتبري لولبية لال�شتخد�م يف تثبيت �لعظام 

و�أدو�ت جر�حية لال�شتخد�م مع �للويحات وم�شامري �لتجبري.
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/03/21 وحتى تاريخ 2027/03/21 

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودع��ة بال�رقم  : 91689

ب�اإ�ش��م : �لكرو�شونيك ليمتد
وعنو�نه : هاويل ميل ، هاويل رود ، در�تفورد ، كنت دي �يه2  7 ��س و�ي ، �جنلر�.

بتاريخ : 2008/05/27 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 88847 
�لفئة :9

�ملنتجات : �أجهزة ومعد�ت ت�شجيل �ل�شوت ون�شخ �ل�شوت و�لفيديو و�ملعد�ت و�لأدو�ت �ل�ش�معية 
ومعد�ت  �أج��ه��زة   ، و�لتحكم  �ملر�قبة  لأغ��ر����س  و�لإلكرونية  �لكهربائية  �لأج��ه��زة   ، �لب�شرية 
وبر�مج  �حلا�ش�وب  �أجهزة   ، �ل�شغرية  �لبيانات  معاجلات   ، �لإ�ش�ارة  و�إر�ش�ال  و�لختبار  �لتحقق 
�حلا�ش�وب ، �أجهزة �لتحكم بال�شوء ، �أجهزة �لتحكم باأجهزة �لفيديو ، �أجهزة �لتحكم بالأجهزة 
�ل�ش�معية و�لب�شرية ، �ش�ا�ش�ات عر�س ، �أجز�ء ولو�زم لكافة �ملنتجات �ملذكورة �آنفاً �لو�قعة يف �لفئة 

9 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى .
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ملدة ع�ش�ر  �ملفعول  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 
2017/03/11 وحتى تاريخ 2027/03/11

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94837
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

�لعربية  �لإم���ار�ت   ، دب��ي   ،  686 ���س.ب.  �لإم���ار�ت  ملجموعة  �لرئي�شي  �ملقر   : وعنو�نه 
�ملتحدة.

بتاريخ : 2009/09/29 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 97041 
�لفئة :39

ل�شالح  بال�ش�فر  �لنقل  عن  �ملعلومات  و��ش�تعادة  وتخزين  جتميع  خدمات   : �ملنتجات 
 ، و�لبحري  و�ل��ربي  �جل��وي  لل�ش�فر  �حلجز  �ل�ش�فر حت��دي��د�ً  وك��الت  ، خدمات  �لغري 

خدمات وكالت �حلجز لل�ش�فر بالكمبيوتر .                      
�ل�شر�طات:  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94828
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

�لعربية  �لإم���ار�ت   ، دب��ي   ،  686 ���س.ب.  �لإم���ار�ت  ملجموعة  �لرئي�شي  �ملقر   : وعنو�نه 
�ملتحدة.

بتاريخ : 2008/10/28 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91679 
�لفئة :35

�ملنتجات : خدمات �لدعاية و�لإع��الن و�لت�ش�ويق ، خدمات مقارنة �لأ�ش�عار ، خدمات 
حتليل �أ�ش�عار �لتكلفة .    

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

�حلماية يف 2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20
ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94829
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

�لعربية  �لإم���ار�ت   ، دب��ي   ،  686 ���س.ب.  �لإم���ار�ت  ملجموعة  �لرئي�شي  �ملقر   : وعنو�نه 
�ملتحدة.

بتاريخ : 2008/10/28 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91678 
�لفئة :38

و�لت�شالت عرب  �لر��ش�ل   ، �لعاملية  ب�ش�بكات �حلا�ش�وب  �لتو�شيل  �إمكانية   : �ملنتجات 
 ، ، �لربيد �لإلكروين  �لطرفيات �حلا�ش�وبية ، نقل �لر�ش�ائل و�ل�شور عرب �حلا�ش�وب 

توفري �إمكانية �لتو�شيل بقو�عد �لبيانات .
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94830
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

وعنو�نه : �ملقر �لرئي�شي ملجموعة �لإمار�ت �س.ب. 686 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/07/15 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 90497 

�لفئة :39
بالكمبيوتر  معلومات  توفري   ، �جل��وي  �لنقل  خدمات   ، �جلوية  �خلطوط  خدمات   : �ملنتجات 
عن �ل�ش�فر ، خدمات ��ش�تعادة معلومات عن �خلطوط �جلوية ، خدمات ترتيب �حلجز لل�ش�فر 
�لرحالت  و�إد�رة  تنظيم   ، لل�ش�فر  �ملقاعد  حجز   ، �ل�ش�فر  تذ�كر  حجز  خدمات   ، للنقل  و�حلجز 

�ل�ش�ياحية ، �جلز للنقل ، معلومات �لنقل ، �حلجز لل�ش�فر ، خدمات وكالت �ل�ش�فر.
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ملدة ع�ش�ر  �ملفعول  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 
2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 91265
ب�اإ�ش��م : ليلي و�يت�س ليمتد

وعنو�نه : جرينفيل كورت ، بريتويل رود ، برينهام ، بكنجهم�شاير ، �إ�س �إل1 8دي �إف ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91339 

�لفئة :35
و�ش�ر�ئها  �لزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  وذلك  �لغري  ل�شالح  �ل�ش�لع  ت�ش�كيلة من  : خدمات جتميع  �ملنتجات 
عند �حلاجة وخدمات �لطلب بالربيد حتديد�ً �ملتعلقة مب�شتح�شر�ت �لتبيي�س و�ملو�د �لأخرى ل�شتخد�م �ملغا�شل، 
�لتجميل،  م�شتح�شر�ت  �لعطرية،  �لزيوت  �لعطور،  �ل�شابون،  و�لك�شط،  و�جللي  و�لتلميع  �لتنظيف  م�شتح�شر�ت 
لالأغر��س  �شحية  م�شتح�شر�ت  تو�ليت،  م��و�د  �لتجميل،  منتجات  �لأ�شنان،  ومنظفات  لل�شعر  )لو�شن(  غ�شولت 
�لطبية، مو�د حمية معدة لالأغر��س �لطبية �أغذية لالأطفال و�لر�شع، ل�شقات، مو�د �شماد، مو�د حل�شو �لأ�شنان، 
�شمع �أ�شنان، مطهر�ت، م�شتح�شر�ت لإبادة �لطفيليات، مبيد�ت �لفطريات، مبيد�ت �لأع�شاب، مو�د �لبناء �ملعدنية، 
�ل�شكك �حلديدية، كابالت و�أ�شالك غري كهربائية م�شنوعة من  �ملعدنية خلطوط  �ملو�د  �ملتنقلة،  �ملعدنية  �ملباين 
�شلع م�شنوعة من  �أنابيب ومو��شري معدنية، خز�ئن،  معادن عادية، م�شنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية �شغرية، 
�أمو��س  بي�شاء،  �أ�شلحة  ومالعق(،  و�شكاكني  )�شوك  قطع  �أدو�ت  باليد(،  )ت��د�ر  و�أدو�ت  يدوية  عدد  عادية،  معادن 
�أجهزة و�أدو�ت علمية وبحرية وم�شح وفوتوغر�فية و�شينمائية وب�شرية ووزن  �آلت لال�شتعمال �ملنزيل،  �حلالقة، 
و�لنظار�ت  �ل�شم�شية  و�لنظار�ت  �لطبية  و�لنظار�ت  �لنظار�ت  وتعليم،  و�إنقاذ  )مر�قبة(  وفح�س  وتاأ�شري  وقيا�س 
�لو�قية لالألعاب �لريا�شية ونظار�ت �ل�شباحة و�لإطار�ت و�لعد�شات للنظار�ت �لطبية و�ل�شم�شية وعلب )حافظات( 
�لنظار�ت �لطبية و�ل�شم�شية و�شال�شل و�أربطة �لنظار�ت �لطبية و�ل�شم�شية، �أجهزة و�أدو�ت لتو�شيل وفتح وحتويل 
وتر�كم وتنظيم و�لتحكم يف �لكهرباء، �أجهزة لت�شجيل و�إر�شال، �أو �إنتاج �ل�شوت �أو �ل�شور، و�شائط تخزين بيانات 
�آلت ت�شجيل  �أقر��س ت�شجيل وماكينات �لبيع �لآلية و�آليات �لأجهزة �لتي تعمل بالعمالت �ملعدنية،  مغناطي�شية، 
�ملنزلية  �مل��ع��د�ت  �حل��ر�ئ��ق،  �إط��ف��اء  �أج��ه��زة  �لآل��ي��ة،  و�حلو��شيب  �لبيانات  ت�شغيل  م��ع��د�ت  �حلا�شبة،  �لآلت  �لنقد، 
باملينا(،  �ملطلية  و�لغ�شالت  و�ملو�قد  )�لثالجات  �لكبرية  �ملنزلية  �لأجهزة  ت�شمل  �لتي  و�لإلكرونية  �لكهربائية 
�لأجهزة و�ملعد�ت لأغر��س �جلر�حة و�لطب وطب �لأ�شنان و�لطب �لبيطري، �لأطر�ف �ل�شناعية، �لأدو�ت �خلا�شة 
بالعني و�لأ�شنان و�لعظام، خامات خيوط �جلر�حة، �أجهزة لالإ�شاءة و�لت�شخني وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتربيد 
و�لبحر،  بالرب و�جلو  لل�شفر  �أجهزة  �ملركبات،  �ل�شحية،  باملياه و�لأغر��س  �لإم��د�د  و�أغر��س  و�لتهوية  و�لتجفيف 
�لكرمية،  و�لأح��ج��ار  �ملجوهر�ت  �أخ��رى،  فئات  يف  و�قعة  غري  بها  مغطاة  �أو  نفي�شة  معادن  من  �مل�شنوعة  �لب�شائع 
�أجهزة قيا�س �لوقت، �ل�شاعات �لكبرية و�شاعات �ليد، �لورق، �لورق �ملقوى )�لكرتون( و�لب�شائع �مل�شنوعة من هذه 
)�لأدو�ت  و�لقرطا�شية  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لكتب  جتليد  وخامات  و�ملطبوعات  مطبوعة  من�شور�ت  �خلامات، 
�ملكتبية( و�أ�شرطة ل�شقة لالأغر��س �ملكتبية و�ملنزلية وخامات �لفنانني وفر��شي �لتلوين �لر�شم )�لطالء( و�آلت 
�لطباعة ولو�زم �ملكاتب )با�شتثناء �لأثاث(، �أدو�ت �لتدري�س و�لتعليم )با�شتثناء �لأجهزة(، �خلامات �مل�شنوعة من 
�لبال�شتيك لأغر��س �لتغليف، حروف �لطباعة وكال�شيهات )قو�لب( �لطباعة، �جللود و�جللود �ملقلدة و�لب�شائع 
�مل�شنوعة من هذه �خلامات وجلود �حليو�نات، �لأمتعة، �شناديق �لثياب وحقائب �ل�شفر، �ملظالت، �ملظالت �خلفيفة، 
ع�شى �مل�شي، �ل�شياط، �أطقم �حليو�نات و�ل�شروج، �لأثاث، �ملر�يا، �إطار�ت �ل�شور، �لب�شائع �مل�شنوعة من �لأخ�شاب، 
�لعاج، عظم �حليتان،  و�لعظم،  وقرون  لدنة(  )�أغ�شان �شغرية  �لأملود  وق�شب، ع�شي �خليزر�ن،  �لفلني  �شد�د�ت 
ب��د�ئ��ل من  �أو  )�مل����و�د(  �خل��ام��ات  ه��ذه  لكافة  وب��د�ئ��ل  �لتدخني  �ل�����ش��دف، معدن �شنع غاليني  �لكهرمان،  �مل��ح��ار، 
�لبال�شتيك، �أو�ن منزلية و�أو�ن و�أوعية للمطابخ، �أم�شاط و�إ�شفنج وفر��شي وخامات �شنع �لفر��شي، �أدو�ت لأغر��س 
)�لبور�شلني(  �ل�شيني  �خل��زف  �لزجاجية،  �لآنية  �مل�شغول،  ن�شف  �أو  �مل�شغول  �لزجاج  �ل�شلب،  �ل�شوف  �لتنظيف، 
و�لآنية �خلزفية، �لأن�شجة و�لب�شائع �مل�شنوعة من �لأن�شجة، مفار�س �لأ�شرة �ملنا�شد، �لأثاث، �ملالب�س، �لأحذية، 
�لورود  و�لإب��ر،  �لدبابي�س  و�لعر�وى،  �مل�شابك  �لأزر�ر،  و�جلد�ئل،  �لأ�شرطة  و�لتطريز،  �لزرك�شات  �لر�أ�س،  �أغطية 
�لأخرى  و�خلامات  �لر�شيات  وم��و�د �شنع �حل�شري، م�شمع  و�ملوكيت، �حل�شري  �ل�شجاد  �خل��ردو�ت،  �ل�شطناعية، 
لتغطية �لأر�شيات، �ملنتجات �لتي تعلق على �جلدر�ن )غري م�شنوعة من �لن�شيج(، �للعب و�لألعاب و�لدمي، �أدو�ت 
�للياقة �لبدينة و�لأدو�ت �لريا�شة، وزينة �شجرة عيد �مليالد، �للحوم و�لدو�جن و�لطر�ئد، م�شتخل�شات �للحوم، 
�لفاكهة و�خل�شرو�ت �ملحفوظة و�ملجففة و�ملطبوخة، �لهالميات )�جللي(، مربي �لفاكهة، �شل�شة �لفاكهة، �لبي�س 
�إليها بروتينات و/�أو  و�للنب ومنتجات �لألبان، �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل، �مل�شتح�شر�ت �لغذ�ئية �مل�شاف 
معادن و/�أو فيتامينات للريا�شيني، �لربوتينات �لغذ�ئية لال�شتهالك �لآدمي، �ملكمالت �لغذ�ئية، �ملكمالت �لغذ�ئية 
يف هيئة �شو�ئل وم�شاحيق، وجبات بروتينية خفيفة، �مل�شروبات �ملنبهة، �شر�ب �ل�شعري �لغري �لكحويل، �ملياه �ملعدنية 
و�لغازية و�مل�شروبات غري �لكحولية �لأخرى، م�شروبات �لفاكهة وع�شائر �لفاكهة، �لع�شائر �ملركزة و�مل�شتح�شر�ت 
�لرويج،  و�لإع��الن، خدمات  �لدعاية  �لثقاب، خدمات  �أع��و�د  �لتدخني  و�أدو�ت  �لتبغ  �مل�شروبات،  �لأخ��رى ل�شناعة 
��شت�شارية جميعها  �ملعلومات وخدمات  �لتحفيزية، خدمات  �لرويج  �ملبيعات وخطط  و�إ�شر�ف على  و�إد�رة  تنظيم 

متعلق باخلدمات �ملذكورة �آنفاً.
�ل�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/03/04 وحتى 
تاريخ 2027/03/04

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 93308
ب�اإ�ش��م : د�نهيل توباكو �أوف لندن ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2�آر 2بي جي ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/06/19 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 89688 

�لفئة :34
�ملنتجات : �ل�ش�جائر ، �ل�ش�يجار ، �ل�ش�يجار �لرفيع ، تبغ �لغليون ، �لتبغ �لذي يلف باليد 

، �لتبغ ومنتجات �لتبغ .  
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/04/19 وحتى تاريخ 2027/04/19

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94834
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

�لعربية  �لإم���ار�ت   ، دب��ي   ،  686 ���س.ب.  �لإم���ار�ت  ملجموعة  �لرئي�شي  �ملقر   : وعنو�نه 
�ملتحدة.

بتاريخ : 2008/10/28 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91676 
�لفئة :9

�ملنتجات : �أجهزة �حلا�ش�وب و�أجهزة معاجلة �لبيانات و�ش�ا�ش�ات �حلا�ش�وب ، برجميات 
خا�شة  حا�ش�وب  وبرجميات  �حلا�ش�وب  ل�ش�تخد�مات  مدعمة  برجميات   ، �حلا�ش�وب 

ل�ش�تخد�مات وكالت �ل�ش�فر لأغر��س ترتيبات �لنقل للغري .
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94835
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

وعنو�نه : �ملقر �لرئي�شي ملجموعة �لإمار�ت �س.ب. 686 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/10/30 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91712 

�لفئة :35
يف  �لغري  ل�شالح  و�لإع���الن  �لدعاية  ن�ش�ر   ، للغري  �لأع��م��ال  �إد�رة  خدمات   : �ملنتجات 
خدمات   ، مبا�ش�رة  �إل��ك��رون��ي��ة  �ت�����ش��ال  �ش�بكات  بو��ش�طة  و�ل�ش�فر  �ل��ف��ن��ادق  جم���الت 
�لت�ش�ويق ل�شالح �لغري يف جمالت �لفنادق و�ل�ش�فر بو��ش�طة �ش�بكات �ت�شال �إلكرونية 

مبا�ش�رة .
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ع�ش�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ش�تظل 
�حلماية يف 2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94833
ب�اإ�ش��م : �لإمار�ت 

وعنو�نه : �ملقر �لرئي�شي ملجموعة �لإمار�ت �س.ب. 686 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/10/28 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 91677 

�لفئة :43
)�لغري  و�ل�ش�ر�ب  �لطعام  توفري  خدمات   ، و�لوجبات  �لإقامة  �أماكن  حجز  خدمات   : �ملنتجات 
�أماكن  ، خدمات حجز  و�لغرف  �لفنادق  �لإق��ام��ة يف  توفري   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  توفري   ، كحويل( 
�أماكن �لإقامة ، توفري �ملعلومات  ، وك��الت حجز  ، وك��الت حجز غرف �لفنادق  �ملوؤقتة  �لإقامة 
بيانات  قاعدة  خالل  من  مبا�شرة  و�ملطاعم  )�ملوتيالت(  �ل�شغرية  و�لفنادق  بالفنادق  �ملتعلقة 

حا�شوبية �أو عرب �لإنرنت �أو عرب �متد�د�ت �ل�شبكات �لد�خلية .
�ل�شر�طات :  

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �ش�نو�ت  ملدة ع�ش�ر  �ملفعول  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 
2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

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

طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 21274
ب�اإ�ش��م : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد 

�ململكة    ، ج��ي  2ب��ي  ���ش�����ي2�آر  دبليو   ، لندن   ، بلي�س  ، 4 متبل  ه��او���س  : جلوب  وعنو�نه 
�ملتحدة.

بتاريخ : 1997/10/01 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 12293 
�لفئة :34

 ، �ملدخنون  ي�شتخدمها  �لتي  ،�لدو�ت  �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
�لولعات و �لكربيت ) �لثقاب(.

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

�حلماية يف 2017/04/22 وحتى تاريخ 2027/04/22
ق�سـم �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  فرباير 2017 العدد 11954

EAT 105604

EAT 31955

EAT 32200

EAT 31054

EAT 105668

EAT 31755

EAT 32197

EAT 9879

EAT 32199

EAT 106200

EAT 31953

EAT 32198

EAT 30022

EAT 31954

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/00635/2017 - �سكني ل�سنة 2017 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليها / لت�شي �شتار ل�شيانة �ملباين وخدمات �لتنظيف - �س ذ م م

جمهول حمل �لقامة  
نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/19 

يف �لدعوى �ملذكورة �عاله  
ل�شالح /�شركة �بوظبي �لوطنية للعقار�ت - �س ذ م م 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  
�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية بدل �ليجار �ملتمثل يف قيمة �ل�شيك مببلغ 

)14000( درهم و�لزمته بامل�شاريف. 
 وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01136/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : دجرزوماكرز لهدم �ملباين - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �حمد علي ح�شن �لزرعوين   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01136/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
تاريخ �لخالء  �لفرة من 2017/2/4 حتى  ب�شد�د بدل �ليجار عن  �ملدعي عليها  �ل��ز�م   - مطالبة مالية 

�لفعلي بو�قع 60000 درهم �شنويا 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرة من 2016/1/1 وحتى 2016/11/7 

فر�شد بذمته مبلغ 51500 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2016/12/14
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرة من بعد �نتهاء عقد �ليجار يف 

2016/7/4 وحتى 2017/2/4 ورغم �خطاره يف 2016/12/14 ميتنع عن �ل�شد�د 
�شيك كقيمة  دره��م عن كل  بو�قع 15000  �شيكني مببلغ 30000  له  �ملدعي عليه حرر  �ن   - مطالبة مالية 

�يجارية وتبني عدم وجود ر�شيد لهما وميتنع عن �شد�د مقابلة 
 مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ )500( وقد �رتدد عدد )2( �شيك دون �شرف

�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من 
تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/3/1 �ل�شاعة 3.00م 
�ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  )�للجنة �حلادية ع�شر(  �لق�شائية  �للجنة  �مام 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف  �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
  انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/1176

�ملخطر : بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع - بوكالة �ملحامي / عبد �هلل خمي�س �لناخي 
�ملخطر �ليهما : 1- �لفا ون للنقل بال�شاحنات �لثقيلة  2- �لفا ون لوج�شتك�س 

جمهولني حمل �لقامة 
- حيث �ن �ملخطر يخطركم للمبادرة �ىل �شد�د �ملبالغ �ملر�شدة بذمتكم  مبلغا وقدر ه )2.663.480.08 
درهم( )�ثنان مليون و�شتمائة وثالثة و�شتون �لفا و�ربعمائة وثمانون درهما وثمانية فلو�س ( كما يف 
تاريخ 2017/1/30 نتيجة �لقرو�س �لتي مت متويلكم بها ل�شر�ء �ل�شيار�ت �لتي بياناتها حتت طائلة 
�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ل�شيار�ت �لتالية خالل 7 �يام من �عالنكم بهذ� �لخطار مع حتميلكم 

�ي م�شاريف �و ر�شوم �و �تعاب حماماة. 

�لكاتب �لعدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�مل�سل�سل
1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

ن�ع �ملركبة
تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

تاتا برميا

رقم �لل�حة
69186 نقل عام  

58729 نقل عام

94573 نقل عام

65941 نقل عام

29862 نقل عام

86563 نقل عام

68462 نقل عام 

78699 نقل عام

66175 نقل عام

70588 نقل عام

جهة �لرتخي�ص
دبي 

دبي

دبي

دبي

دبي

دبي

دبي

دبي

دبي

دبي

�سنة �ل�سنع
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

�ملبالغ �ملرت�سده بحقكم
278718.36 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

266968.40 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

274720.21 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

257253.52 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

274720.21 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

252755.98 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

257253.52 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

274720.20 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

257253.52 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

269116.16 درهم كما يف تاريخ  2017/1/30

�لل�ن
�حمر 

�حمر

�بي�ص

�حمر

�حمر

�بي�ص 

�حمر

�بي�ص

�حمر

�حمر

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00701/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : بالل علي بهائي - وعلي ر�شا باو�  

وفالج �لعقارية - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : توتال ملقاولت �لبناء و�شيانة �ملباين    

قد �أق��ام �شدكم �لدعوى 02/00701/2017/���ش��ك��ن��ي  �ي��ج��ار�ت �م��ام �ملركز 
بطلب �لز�مكم بالتايل

جتديد عقد �يجار - �ن �ملدعي عليها ميتنع عن جتديد �لعقد بدون مربر 
قانونا رغم �نتهائه يف 2016/12/23 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�لثنني  �ملو�فق 2017/3/6 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة 
�ل��ث��ام��ن��ة( ب��ال��د�ئ��رة �لإب��ت��د�ئ��ي��ة و�مل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����س �ملنازعات 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00881/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �شركة يونيفر�شال للهند�شة  �لكهربائية و�مليكانيكية - 

�س ذ م م - فرع دبي
مبا �أن �ملدعي : �شركة د�نية لالد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م  

�ملركز  �م��ام  �يجار�ت  �لدعوى 02/00881/2017 /جت��اري  �أق��ام �شدكم  قد 
بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 46800 كقيمة �يجارية 
وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة برغم �نذ�ره  بتاريخ 

 2016/10/27
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�لربعاء �ملو�فق 2017/3/1  �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة 
�ل��ث��ام��ن��ة( ب��ال��د�ئ��رة �لإب��ت��د�ئ��ي��ة و�مل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����س �ملنازعات 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

   �ملعروف  �أّن �لرئي�ص 
مه�و�ص  �لأمــريــكــي 
ــد� ، و�نــفــعــايل يف  ج
ب�سبكته  ــه  ــت ــالق ع
�لجتماعية �ملف�سلة 
ومــعــروف  ــرت.  ــ�ي ت  ،
بف�سل  وذلــك  �أي�سا، 
ـــل �لـــدقـــيـــق  ـــم ـــع �ل
ب��ست  لـــــ���ــســنــطــن 
�أعمال  جـــدول  على 
دونــالــد تــر�مــب، �نه 
�ساعة   13 يــقــ�ــســي 
من  بــاملــائــة   2 )�أي 

�ل�قت( على ت�يرت.

لكنه كثري  قليال،  ه��ذ�  ي��ب��دو  ق��د 
بالن�شبة لرئي�س ميار�س �ل�شلطة، 
وُيفر�س �أّن له �أ�شياء �أخرى يقوم 
مو�قفه  طبيعة  �أن  خ��ا���ش��ة  ب��ه��ا، 
�لطبيعي  �لتو��شل  �إط��ار  تتعّدى 

و�لعادي لرئي�س دولة.
   �ن����ه  م��ن �ل�����ش��ه��ل ع��ل��ى تر�مب 
����ش��ت��خ��د�م ف��وه��ة هاتفه �ل��ذك��ي ، 
�لذين  جميع  جلد  يف  ي��ردد  ول 
�أو ينتقدوه.  �لر�أي  ل ي�شاطرونه 
ح�����ش��ر عدد  و�ل�����ي�����وم، ل مي���ك���ن 
�ملقالت �لتي حتّلل بقدر كبري من 

�لتف�شيل �لتغريد�ت �لر�مبية.
من  �لعامل  للفريق  بالن�شبة      
يومية.  حم��ن��ة  �مل�����ش��ال��ة  ح���ول���ه، 
�شهاد�ت  وهناك،  هنا  �شمعنا  وقد 
�أوىل  �أّن  من م�شت�شارين مقربني 
ف��ت��ح جهاز  ت��ت��م��ّث��ل يف  م��ه��ام��ه��م 
تغريد�ت  ل���ق���ر�ءة  ك��م��ب��ي��وت��ره��م 
رئ��ي�����ش��ه��م �ل��ت��ي ق���د ي��ك��ون كتبها 
ل��ي��ال، وم���ن ث���ّم ت��ع��دي��ل �خلطاب 

�لت�شايل.
   وكان فريق �حلملة �لنتخابية 
وح�شب  �لثمن.  بالفعل  دف��ع  ق��د 
�لفريق  ه����ذ�  ق�����������������رر  ب��ول��ي��ت��ي��ك��و، 
ت���ب���ادل جت��رب��ت��ه وت���ق���دمي بع�س 
�لأ�شر�ر لو�شع تغريد�ت �لرئي�س 
فريق  �أك���د   لقد  �لو�شاية.  حت��ت 
�ل�شابق  ت���ر�م���ب  دون���ال���د  ح��م��ل��ة 
�أّن�����ه وج����د �حل����ّل ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
و�أّن  �ل����ن����ارّي����ة،  ت���غ���ري���د�ت���ه  ح����دة 
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى 
����ش��ت��ل��ه��ام��ه��ا ب�����ش��ك��ل ج��ي��د، كتبت 

�ل�شحافية تار� باملريي.

تقنية �لإطر�ء
   ك��ان �ل��ت��ح��دي �أم���ام فريقه هو 
ل  ت����ر�م����ب  دون����ال����د  �أّن  ����ش���م���ان 
يرمتي على توير لإثارة وتعميق 
�شيا�شية.  �أو  �شخ�شية  ���ش��ر�ع��ات 
�شتة م�شوؤولني  وبالتايل، وح�شب 
مفتاح  �إّن   ، ح��م��ل��ت��ه  يف  ���ش��اب��ق��ني 
ت���رك دون���ال���د ت��ر�م��ب ب��ع��ي��د� عن 
�أّن وجبة  م��ن  �لتاأكد  ه��و  ت��وي��ر، 
�ل�شخ�شية  �لإعالمية  ��شتهالكه 

�شدى لها.
فريق  لأع�����ش��اء  يت�شنى  وه��ك��ذ�   
ت������ر�م������ب ط����ب����اع����ة ق����ائ����م����ة من 
�شفحتني  ع����ل����ى  �ل����ت����غ����ري����د�ت 
كتبت  �لرئي�س”،  على  لعر�شها 

بوليتيكو.
    وقال م�شوؤول �شابق يف �حلملة، 
�أّن �شام نونربغ وخليفته، جي�شون 
��شتخد�م  يف  ب��ارع��ني  ك��ان��ا  ميلر 
و�شائل �لإعالم �لبديلة على غر�ر 
بر�يتبارت و و��شنطن �يغز�ميرن، 
لإظهار  كالري  وديلي  و�نفوويرز 

تغطية �إيجابية للمر�شح.

طريقة �لمتناع
    لي�شت هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي 
دونالد  م�شت�شارو  فيها  يتحدث 
�ملعتمدة  �ل����ط����رق  ع����ن  ت����ر�م����ب 
لحتو�ء رئي�س �لوليات �ملتحدة. 
نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك����رت  ف��ق��د 
�ل�����ش��اد���س م��ن نوفمرب  ت��امي��ز يف 
�شادرو�  م�شت�شاريه  �أّن  �مل��ا���ش��ي، 
يومني  قبل   ، توير  ح�شابه على 

من �لت�شويت. 
وذكر �ملقال على وجه �خل�شو�س، 
�أن �لناطق با�شمه، �لذي كان عليه 
دونالد  مُي��ل��ي��ه��ا  ت��غ��ري��دة  ك��ت��اب��ة 
بع�س  وخ����ف����ف  ع�������ّدل  ت�����ر�م�����ب، 
�لتغريد�ت �ملوّجهة لبار�ك �أوباما 

وهيالري كلينتون.
�أ�شبح  م���ن���ه  ت���وي���ر  �ن����ت����ز�ع      
�ل�شحفي  ل���ف���ري���ق���ه  �����ش����روري����ا 
�ل���ذي ك���ان ي��ح��رم��ه م��ن ق��ن��اة بث 
ب���دون ف��ل��ر لع��ت��د�ء�ت��ه ، كتبت 
و�لهدف من  �ليومية،  �ل�شحيفة 
ذلك هو م�شادرة �حد �أهم �أ�شلحة 
�شد  و�أق��و�ه��ا،  كلينتون  ه��ي��الري 

مناف�شها.
   وقد كانت هذه �لطريقة ناجعة 
ين�شر على �شفحته  وفّعالة! ومل 
عن  و�إعالنات  �شكر  ر�شائل  �شوى 

تنظيم �جتماعات ..
 ولكن ل�شوء حظ فريقه مل يدم 

ذلك طويال.
عن ل�ن�فال �وب�سرفات�ر 

�لفرن�سية

�لثناء.  تت�شّمن ح�شة جيدة من 
و�إذ� مل يتم �لعثور على �أي تعليق 
يتجه  �أن  للفريق  ميكن  �إيجابي، 
�ل�شديقة  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل  �إىل 
لتوفريها  مل���و�ق���ف���ه  و�ل����د�ع����م����ة 
�آذ�ن  �إىل  و���ش��ول��ه��ا  و����ش���م���ان   -

تر�مب.
ن�����ون�����ربغ، مدير  �����ش����ام  وي�����وؤك�����د   
�ملر�شح  كان  �إذ�  �ل�شابق:  �لت�شال 
ت����ر�م����ب حم��ب��ط��ا وغ���ا����ش���ب���ا من 
مثمر�  يكون  عادلة،  غري  تغطية 
�أي�شا  هناك  �أّن  �إظ��ه��ار  و�يجابيا 

و�ل��د �جلندي  �ملناو�شات بني  بعد 
ودونالد  �ل���ع���ر�ق  يف  ُق��ت��ل  �ل����ذي 
لقاء  �جلمهوريون  عقد  ت��ر�م��ب، 
م���ع �أم����ه����ات �جل���ن���ود �ل��ق��ت��ل��ى يف 
و�شائل  رّوج��ت��ه��ا  ق�����ش��ة  �مل���ع���ارك، 
�لإعالم �ملتو�طئة معهم. وحلظة 
م�شت�شارو  ي�����ش��ارع  �مل��ق��الت،  ن�شر 
ول  ت��وي��ر.  على  ببثها  �لرئي�س 
ي���رددون يف �لت�����ش��ال مبن�شطي 
ف��وك�����س ن���ي���وز، وك���ت���اب �لأع���م���دة 
�ملحافظة لت�شجيعهم على �لتعليق 
على هذه �ملو�د، وبالتايل ي�شكّلون 

وتقول  م��ك��ت��ب��ه.  ع��ل��ى  �ل�����ش��ح��ف 
قد  م��ا  عك�س  على  �ن��ه  بوليتيكو، 
يت�ش���وره �ملرء، �لرئي�س �لأمريكي 
لي�س من هو�ة �شحافة �لنرنت، 
وي��ف�����ش��������ل �ل�����ش��ح��ف �ل���ورق���ي���ة، 

�إعالم  و���ش��ائ��ل  يف  ع��ادل��ة  تغطية 
مقنعة.

�لإعالمية  �حل��م��ي��ة  ولإد�رة     
ي�ش����ع  ت�������ر�م�������ب،  ل�����دون�����ال�����د 
م�����ش��ت�����ش��اروه جم��م��وع��ة م��ن ن�شخ 

�لتي   - ب��ول��ي��ت��ي��ك��و  ت��ك��ت��ب  ج���ي���دة 
ت�شعده، وتهدئ هيجانه �لرقمي، 
حاولو� مر�ر� وتكر�ر� �إخماد جدل 
من خالل خلق معلومات ُمفربكة 
ُت�شند �ملر�شح.  على �شبيل �ملثال: 

خا�شة نيويورك تاميز.

�إ�سرت�تيجية
 �لأخبار �لإيجابية

    وملّده بالأخبار �ل�شارة - ق�ش�س 

�شام نونربغ تغريد�ت تر�مب قنبلة موقوتة

مـــــفـــــتـــــاح تـــــرك 
عن  بعيد�  تر�مب 
ت�سمني  ه�  ت�يرت 
��ستهالكه  وجــبــة 
ح�سة  �لإعالمية 
�لثناء مــن  جــيــدة 

ملــــــّده بـــالأخـــبـــار 
تهدئ  �لتي  �ل�سارة 
�لرقمي  هيجانه 
م�ست�ساروه  عــمــد 
�خــــتــــالق  �إىل 
ُمفربكة  معل�مات 

هاتفه �لذكي �شالح دمار �شامل

�للجوء لو�شائل �لعالم �ل�شديقة �دمان على توير يبحث عن عالج

 ال�شتنجاد بو�شائل الإعام ال�شديقة والداعمة ملواقفه لتوفري التعاليق الإيجابية
 الرئي�س الأمريكي لي�س من هواة �شحافة النرتنت ويف�شل ال�شحف الورقية

و�سائل عديدة ملر�ص و�حد:••  الفجر – خرية ال�صيباين

على يد م�شت�شاريه: ترامب يعالج من هذا الإدمان..!
لإد�رة �حلمية �لإعالمية لرت�مب، ي�سع م�ست�ساروه جمم�عة من ن�سخ �ل�سحف على مكتبه

تغريدات ترامب حمنة يومية للفريق العامل من حوله

هولند يطالب ترامب باظهار الثقة جتاه فرن�شا 
•• باري�س-اأ ف ب:

طلب �لرئي�س �لفرن�شي فرن�شو� هولند �م�س من نظريه �لأمريكي دونالد 
تر�مب �أل يبدي عدم �لثقة جتاه فرن�شا، وهي دولة �شديقة، بعد �ن �عترب 

تر�مب �ن باري�س مل تعد باري�س .
وقال هولند خالل �فتتاح �ملعر�س �ل�شنوي للزر�عة يف باري�س لي�س �مر� 

جيد� على �لإطالق �إبد�ء �نعد�م ثقة يف دولة �شديقة.
 وتابع هذ� ما لن �فعله �ز�ء دولة �شديقة و�طلب من �لرئي�س �لمريكي 
�لرئي�س �لمريكي نقل عن �شديق  �لقيام بذلك جتاه فرن�شا. وكان  عدم 
من ع�شاق �لعا�شمة �لفرن�شية، قوله �ن باري�س مل تعد باري�س. وقال لدي 
�شديق هو �شخ�س مهم جد� جد�. �نه يع�شق مدينة �لنور وطو�ل �شنو�ت 

ويف كل �شيف كان يزور باري�س مع زوجته وعائلته. وتابع تر�مب غاب عني 
لفرة طويلة، وعندما �لتقيته قلت له جيم كيف حال باري�س؟ فرد علي مل 

�عد �زورها. باري�س مل تعد باري�س.
يفوت  يكن  �لقول مل  �ىل  و�لربعون  �خلام�س  �لأمريكي  �لرئي�س  وخل�س 

فر�شة لزيارة باري�س، �ما �ليوم فلم يعد يفكر حتى يف زيارتها.
ورد� على �شوؤ�ل حول هذه �لت�شريحات، قال هولند �أن تر�مب كان �بلغه 
و�نه  فرن�شا،  و�نه يحب  وفرن�شا،  لباري�س  �لهاتف مدى حبه  على  موؤخر� 
لي�س هناك بلد �جمل من فرن�شا. لذلك �عتقد �ن هذ� هو ر�أيه. و�ذ� كان 
عاد  �حل��ظ،  وتابع هولند حل�شن  �شيعرب عنه.  �ن��ه  �ت�شور  ر�أي���ه،  ه��ذ� هو 
�لتي  �لكبرية  �جلهود  يرون  لأنهم  باأعد�د  ��شهر  قبل  �لمريكيون  �ل�شياح 

تبذلها �ل�شلطات �لفرن�شية من �أجل �شمان �لمن.

معظم العابرين كندا من اأمريكا لجئون
•• مونرتيال-اأ ف ب:

ك�شف ممثل �ملفو�شية �ل�شامية لالجئني �لتابعة لالأمم �ملتحدة يف كند� جان نيكول بوز �أنه من بني 
مئات �لأ�شخا�س �لذين و�شلو� يف �لأ�شابيع �لأخرية �إىل كند� قادمني من �لوليات �ملتحدة، فاإن عدد 
�لالجئني يفوق عدد �ملهاجرين. وقامت �ملفو�شية �ل�شامية لالجئني مبهمة على �ملركز �حلدودي يف 
لكول على م�شافة 70 كلم �إىل جنوب مونريال، وعلى مقربة منه عند طرف طريق روك�شام، حيث 
تعرب عائالت كاملة حتمل حقائب وجتر عربات �أطفال، بالتن�شيق مع �شرطة �حلدود وجهاز �لدرك 
�مللكي �لكندي. و�أو�شح بوز يف مقابلة �أجرتها معه وكالة فر�ن�س بر�س كان هناك على �لدو�م حركة 
عبور غري قانونية، و�ل�شوؤ�ل �ملطروح �لآن بدون ورود �أرقام ر�شمية للفرة �لأخرية، يق�شي ب�معرفة 
�أك��رث مما هناك  وتابع ثمة لجئون   . �أو مقبولة  بن�شب كبرية  تز�يد  �لظاهرة يف  كانت هذه  �إذ�  ما 
بال�شرورة، بل لأنهم  �أف�شل  �إىل كند� طلبا حلياة  ياأتون  �لأ�شخا�س لأنهم ل  مهاجرون بني هوؤلء 

بب�شاطة مهددون بال�شطهاد يف بالدهم.
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عربي ودويل

مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �أك��ادمي��ي��ة  �فتتحت 
�ملخ�ش�شة  �لفرو�شية  قرية  �لن�شائية  للريا�شة 
ل��الأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة.. وذل�����ك ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
�أكادميية  ك��اأ���س  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة  �ن��ط��الق 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك �ل��دول��ي��ة ل��ق��ف��ز �حلو�جز 
نادي  يف  يومني  م��د�ر  على  تقام  و�ل��ت��ي   2017

�أبوظبي للفرو�شية.
وقدمت �لقرية - �لتي مت �إطالقها للمرة �لأوىل 
ترفيهية  جتربة   - �لكاأ�س  فعاليات  �ن��ط��الق  م��ع 
جم��ان��ي��ة ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا ل���ل���زو�ر م���ع �ل��ع��دي��د من 
من  �مل�شتوحاة  و�لرفيهية  �لتفاعلية  �لأن�شطة 
�حت�شد  فيما  �لأطفال..  و�ألعاب  �لفرو�شية  عامل 
�حل�شور للتعرف على ريا�شة �لفرو�شية �ملتاأ�شلة 

يف �لثقافة �لإمار�تية.
وت�شتقبل �لقرية - �ملخ�ش�شة لالأن�شطة �لتفاعلية 
 - متميزة  عائلية  بتجربة  �لكاأ�س  زو�ر  تعد  �لتي 
�لعائالت و�لزو�ر من �ل�شاعة 10 �شباحا وحتى 
8 م�شاء جمانا على مد�ر يومي �لكاأ�س.. مقدمة 
من  كافة  �لعائلة  لأف���ر�د  مرحة  تفاعلية  جتربة 
خ��الل ع��دد من �أن�شطة �لأط��ف��ال و�لأل��ع��اب �لتي 
حت��ف��ز �مل���ه���ار�ت وت��ع��زز م��ن �أج����و�ء �مل���رح وتعك�س 
قيم �لفرو�شية ليتفاعل معها �لأطفال من جميع 

�لفرو�شية  ع���امل  دخ���ول  م��ن  ومتكنهم  �لأع���م���ار 
�لأمهر  رك���وب  جت��رب��ة  خ��الل  م��ن  �لأوىل  للمرة 
�لزو�ر  ح�شول  فر�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��غ��رية.. 

�ل�شغار على ر�شم مميز على �لوجه.
�لكاأ�س..  �مل��ن��اف�����ش��ة خ���الل  �أج�����و�ء  م��ع  ومت��ا���ش��ي��ا 
�ملتنوعة  ب��الأل��ع��اب  �ل��ف��ائ��زون  �لأط���ف���ال  يح�شل 
بقرية �لفرو�شية على و�شام خا�س ليكون مبثابة 

هدية تذكارية خا�شة بتجربتهم.
وتت�شمن �لقرية من�شات مميزة لعالمات جتارية 
�إمار�تية عالية �مل�شتوى تغطي قطاعات خمتلفة 
م���ن ���ش��م��ن��ه��ا ب���اق���ة و����ش��ع��ة م���ن �مل��ن��ت��ج��ات منها 
مقتنيات ومنتوجات م�شنوعة يدويا مثل �ملالب�س 
�جللدية  و�حلقائب  و�ملجوهر�ت  و�لك�ش�شو�ر�ت 
و�لأعمال �لورقية �ليدوية و�لقرطا�شية.. �إ�شافة 

�إىل عر�س لوحات فنية مميزة للخط �لعربي.
وت�����ش��اه��م م�����ش��ارك��ات �إم���ار�ت���ي���ات م��ن خ���الل هذه 
�لفعالية �لرفيهية �لعائلية يف عر�س منتجاتهن 
و�حلرفية  �لفنية  ب��الأع��م��ال  �خل��ا���س  �ل�شوق  يف 

�لتي تتمحور حول مو�شوع �لفرو�شية.
و�أكدت حمدة �لكر�ين �شاحبة ماركة ليل ديزون 
�أن م�شاركتها يف قرية �لفرو�شية توفر لها فر�شة 
كبرية لعر�س ب�شاعتها يف �ل�شوق وت�شمل �ل�شنط 

�مل�شنوعة من جلود �لثعابني و�لتما�شيح.
من  جمموعة  مع  بامل�شاركة  تعر�س  �إنها  وقالت 
م�شغولتهن  �لبيوت  وربات  و�ملبدعات  �حلرفيات 
�أن  �إىل  و�مل��ع��ا���ش��رة.. م�شرية  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل��ي��دوي��ة 
لتو�شيح  �لإمار�تية  للمر�أة  فر�شة  ي�شكل  �ل�شوق 
وتطوير  �لع�شر  حت��دي��ات  م��و�ك��ب��ة  على  ق��درت��ه��ا 

منتجاتها مبا ير�شي �أذو�ق �مل�شتهلكني .
�أنهن  �لقرية  يف  �مل�شاركات  من  جمموعة  و�أك��دت 
عر�شن يف �ل�شوق كل ما يخ�س �لأ�شرة �لإمار�تية 
�ل�شعبية  و�ل���ع���اد�ت  �ل��ر�ث��ي��ة  �لتقاليد  ويج�شد 
وي�شهم يف متكني �ملر�أة من �أجل مو��شلة م�شرية 
وير�شخ  �ل��ت��ن��م��ي��ة  عملية  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ع��ط��اء 

�لإجناز�ت.
وع���رب ع���دد م���ن زو�ر �ل��ق��ري��ة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م يف 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ري��ا���ش��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة �مل��ت��اأ���ش��ل��ة يف 

�لثقافة �لإمار�تية.
م�شريين �إىل ��شتمتاعهم مع �أطفالهم بالأن�شطة 
�ملقدمة لهم �شمن بيئة ريفية �شاحرة منها ركوب 
�ألعاب  �إىل  �إ�شافة  �ملتنوعة..  و�مل�شابقات  �لأمهر 
�لر�شم على �لوجه ولعبة رمي حدو�ت �لأح�شنة 
�ل�شهية  و�ملاأكولت  �ملو�شيقى  باأنغام  و��شتمتاعهم 
قرية  يف  �مل��وج��ودة  �لطعام  ع��رب��ات  تقدمها  �لتي 

�لفرو�شية ومنها �شاحنات �لطعام لعدد من �أ�شهر 
�لعالمات �لتجارية مثل بارباكو� ليميتد وكو�شتا 

كويف و�شيزونز و�شريلوين و�شاورماتي.
ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �شمو  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت���اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
لالأمومة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
هز�ع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  وب��دع��م  و�ل��ط��ف��ول��ة 
�أكادميية  �إد�رة  رئي�شة جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة نادي �شيد�ت �أبوظبي.

ويدعم �لبطولة كل من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
�لدويل  و�لحت����اد  للفرو�شية  �لإم������ار�ت  و�حت����اد 
برعاية  للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ون����ادي  للفرو�شية 
وم�شت�شفى  لوجنني  و�شركة  �ل�شر�ع  ��شطبالت 
د�ون  م��اري��وت  وف��ن��دق  ي��ا���س  وق��ن��اة  هيلث بوينت 
ماجد  وجملة  للطري�ن  و�لحت���اد  �أبوظبي  ت��اون 

وجمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية.
�أكادميية فاطمة بنت مبارك لقفز  وي�شلط كاأ�س 
�حل���و�ج���ز �ل�����ش��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي 
�لعاملية وتعزيز ح�شورها  �لريا�شة  على خريطة 
�لدولية  �ل��ب��ط��ولت  مل��خ��ت��ل��ف  ري��ا���ش��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
ف�شال  �لريا�شية  �لفعاليات  �أج��ن��دة  �إث���ر�ء  ع��رب 

مبارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  روؤي���ة  ع��ن حتقيق 
للريا�شة �لن�شائية �لتي ت�شعى �إىل ت�شجيع �شيد�ت 
�أ�شلوب حياة �شحي  �ملجتمع �لإمار�تي على �تباع 
ون�شط وجعل �لريا�شة عن�شر� �أ�شا�شيا يف �حلياة 
�ليومية وت�شجيع �ملجتمع على ممار�شة �لريا�شة 
وتطوير  تنمية  بهدف  وذل��ك  �أنو�عها  باختالف 
�ملو�هب �لريا�شية �لوطنية وزيادة ن�شبة م�شاركة 

�ل�شيد�ت يف �لبطولت �لريا�شية �ملختلفة.
لقفز  بنت مبارك  �أكادميية فاطمة  كاأ�س  ويتمتع 
�إق��ل��ي��م��ي ودويل و����ش��ع منذ  �حل��و�ج��ز ب��اع��ر�ف 
�أع��ق��اب ح�شوله  2013 وذل��ك يف  ع��ام  �نطالقه 
على م�شادقة �لحتاد �لدويل لريا�شة �لفرو�شية 

�لعام �ملا�شي.
باعتبارها  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �نطلقت  �لبطولة  وك��ان��ت 
فعالية ريا�شية لل�شيد�ت ثم تو�شعت �لعام �ملا�شي 
�لذي  �لأم���ر  و�لأط���ف���ال..  للرجال  فئات  لت�شمل 
�أدى �إىل زيادة ن�شبة �مل�شاركة �لدولية يف ن�شختها 
 17 92 ف��ار���ش��ا وف��ار���ش��ة م��ن  ب��اإج��م��ايل  �ملا�شية 

دولة من جميع �أنحاء �لعامل.
غري  حكومية  موؤ�ش�شة  فاطمة  �أكادميية  وتعترب 
تاأ�ش�شت  �ملتحدة  �لعربية  �أبوظبي  مقرها  ربحية 
جمل�س  وي��ر�أ���س   2010 �أكتوبر  يف  �لأكادميية 

�إد�رتها �شاحبة �ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع 
جهودها  �لأك��ادمي��ي��ة  وتكر�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
يف  �لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  وتي�شري  لن�شر 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وت�����ش��ع��ى �لأك���ادمي���ي���ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �شمو 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت���اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
لالأمومة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
�أ�شا�شيا يف  �لريا�شة عن�شر�  �إىل جعل  و�لطفولة 
�ختالف  على  �لإمار�تية  للمر�أة  �ليومية  �حلياة 
ي�شمن  �لبدنية مبا  و�حلالة  و�خللفيات  �لأعمار 
تبني �ملر�أة �لإمار�تية �أ�شلوب حياة �شحي ون�شط 
ويعزز غر�س قيم �لروح �لريا�شية يف �لوعي �لعام 

لدولة �لإمار�ت.
من  �لكبرية  �ملهمة  ب��ه��ذه  �لأك��ادمي��ي��ة  وت�شطلع 
خالل ��شت�شافة �لعديد من �لفعاليات �لريا�شية 
�لأن�شطة  وت�شهيل  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية 
وتطويرها  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل���و�ه���ب  و�إد�رة  �ملجتمعية 
وتعقد  و�لبحثية..  �لتعليمية  جهودها  بجانب 
وغريه  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  ���ش��ر�ك��ات 
�لريا�شية  و�لحت����اد�ت  �حلكومية  �لكيانات  م��ن 

�لأخرى �ملعنية.

 54 م��ن  مت�شابقة   1500 ي��ق��ارب  م��ا  مب�����ش��ارك��ة 
�لإمار�تيات،  �ل�شيد�ت  من  منهن   66% جن�شية، 
وو�شط �أجو�ء حما�شية �شهدت مناف�شة قوية، توج 
نادي �شيد�ت �ل�شارقة م�شاء �أم�س �لأول، �لفائز�ت 
�أقيم  �ل���ذي  �ل�شارقة”  ���ش��ي��د�ت  “جري  ���ش��ب��اق  يف 

�ملدينة �جلامعية يف �ل�شارقة. 
�لأول  باملركز  ويف فئة �خلم�شة كيلو مر�ت فازت 
بريهان دمي�شيا من �أثيوبيا، و�لتي قطعت �مل�شافة 
16 دقيقة و12 ثانية، وحلت ثانياً مو�طنتها  يف 
 16 يف  �ل�����ش��ب��اق  م�شافة  وق��ط��ع��ت  ج��ا���ش��ي،  جنيت 
فريهيدن  ل��ي��ز  ج���اءت  فيما  ث��ان��ي��ة،  و23  دق��ي��ق��ة 
 17 �ل�شباق يف  و�أنهت  �لثالث،  من بلجيكا باملركز 
دقيقة و44 ثانية. �أما يف فئة �لع�شرة كيلو مر�ت 
�أثيوبيا،  من  تيفار�  مهريت  �لأول  باملركز  ففازت 
ويف  ثانية،  و14  دقيقة   35 يف  �مل�شافة  وقطعت 
�ملركز �لثاين �إيلر تنايي من كينيا، و�أنهت �ل�شباق 
ناتاليا  ثالثة  وحلت  ثانية،  و20  دقيقة   36 ق��ي 
دقيقة   40 يف  �مل�شافة  وقطعت  رو�شيا،  من  �شيدخ 
و33 ثانية .وح�شلت �لفائز�ت �ل�شت على جو�ئز 
م��ال��ي��ة وع�����ش��وي��ات جم��ان��ي��ة م��ق��دم��ة م��ن �لنادي 

بقيمة 41 �ألف درهم.
نادي  عام  مدير  �ل�شركال،  خولة  �لأ�شتاذة  وقالت 
�شيد�ت  ج��ري  فعاليات  �شهدت  �ل�شارقة:  �شيد�ت 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ه��ذ� �ل��ع��ام �إق��ب��اًل ك��ب��ري�ً، م��ن �لفتيات 
لفتاً  وتفاعاًل  حما�شاً  �أبدين  �للو�تي  و�ل�شيد�ت 
م���ع جم���ري���ات �ل�����ش��ب��اق، و�أث���ب���ن ح��ر���ش��ه��ن على 
بهذ�  �شعد�ء  ونحن  �ل�شحي،  �حلياة  منط  تعزيز 
�لنجاح �مل�شتمر، ونتمنى �أن يظل حما�س �مل�شاركات 

للريا�شة متو��شاًل �إىل �لأبد.
�ملت�شابقات  م��ن  ك��ب��ري  بحما�س  �ل�����ش��ب��اق  و�ن��ط��ل��ق 
�إ���ش��ر�ر�ً غ��ري حم��دود يف حماولة  �أب��دي��ن  �للو�تي 
ل�شمان  ممكن،  وقت  باأ�شرع  �ملقررة  �مل�شافة  قطع 

وبثت  �لأوىل.  �لثالثة  �ملر�كز  �أح��د  على  �حل�شول 
�ملت�شابقات،  وت�شجيع  �ل��ب��اردة  �للطيفة  �لأج����و�ء 
�ل�شباق  م�شافة  قطع  على  �أك��رب  ق��درة  ومنحتهن 

بالكامل. 
و�شكرت مهريت تيفار� �لفائزة ب�شباق �لع�شرة كيلو 
�ل�����ش��ارق��ة على تنظيم هذ�  ���ش��ي��د�ت  ن���ادي  م���ر�ت 
�ل�شباق �ل�شنوي، و�أكدت �أنها حتب ممار�شة ريا�شة 
�لتي  �ل�شباقات  يف  �مل�شاركة  �إىل  وتتطلع  �جل��ري، 
و�أ�شارت  �لإم����ار�ت،  ودول��ة  �ل�شارقة  �إم���ارة  تقام يف 
ج��ان��ب��ه��ا يف  �إىل  وت��ق��ف  ت��دع��م��ه��ا  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  �أن  �إىل 
جانبها،  من  فيها.  ت�شارك  �لتي  �ملناف�شات  جميع 
�خلم�شة  ب�شباق  �ل��ف��ائ��زة  دمي�شيا  ب��ريه��ان  ق��ال��ت 
كيلو مر�ت، �أنها كانت �شعيدة جد�ً بهذه �مل�شاركة، 
خ�شو�شاً �أن حالة �لطق�س ز�دت من متعة �ل�شباق، 
�أخ��رى يف هذه  �أن ت�شارك مرة  �أنها تتمنى  و�أك��دت 

�ملناف�شة �ل�شنوي مع �شديقاتها. و��شتملت فعاليات 
�ل�شباق على عدد من �لعرو�س �حل�شرية مقدمة 
من مر�فق �لنادي �ملختلفة للم�شاركات وخ�شومات 
ت�شل حتى %30 على ع�شوية �لنادي ملدة عام �أو 
لتبني  �مل�شاركات  حتفيز  بهدف  وذل��ك  �أ�شهر،  �شتة 
�أن�شطة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل���ع���ام،  خ���الل  �شحية  ح��ي��اة 
ترفيهية وريا�شية مثل عر�س فنون ر�شم �ل�شارع، 
مع   تتما�شى  �ل��ت��ي  �مل�شيئة  �حل��ن��اء  ر���ش��م  وف��ن��ون 
�أج����و�ء ج���ري ���ش��ي��د�ت �ل�����ش��ارق��ة �ل��ن��ي��ون، ومن�شة 

خم�ش�شة للت�شوير، و”حفل زومبا«.
مع  ريا�شية  جل�شات  �أي�����ش��اً  �لفعاليات  وت�شمنت 
لياقة  م�شتوى  تقيم  وجل�شة  متخ�ش�شة،  مدربة 
�جل�شم مقدمة من مركز �للياقة 180، وفعاليات 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع، و�لربنامج �لتفاعلي 
للن�شاط �لبدين »Wii fit«، �إ�شافة �إىل برنامج 

فحو�شات �شغط �لدم ون�شبة �لدهون و�ل�شكر. كما 
خ�ش�س كافيه كولج ركناً خالل �لفعالية لتقدمي 
�لوجبات �خلفيفة و�ل�شحية و�مل�شروبات �ل�شحية 

للم�شاركات. 
�ألف   74 بقيمة  �إ�شافية  جو�ئز  �لنادي  وخ�ش�س 
�ل�����ش��ب��اق م��ق��دم��ة من  �مل�����ش��ارك��ات يف  دره���م لبقية 
بر�مج �شحية،  ��شر�كات يف  �شملت  �حل��دث  رع��اة 
وجل�شات جتميلية وعالجية.  وق�شائم م�شريات، 
و�أقيمت �لفعاليات برعاية كل من �شركة �ل�شارقة 
للبيئة “بيئة” �لر�عي �لذهبي، وجمل�س �ل�شارقة 
�لد�عمني:  و�ل��رع��اة  �لف�شي،  �ل��ر�ع��ي  �لريا�شي 
�لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ارق��ة،  يف  �جلامعية  �مل��دي��ن��ة 
�جلامعية  �ملدينة  �أم��ن  و�إد�رة  �ل�شارقة،  ل�شرطة 
لورنا  �ل�شارقة، و�شركة مياه مونفيزو، و�شركة  يف 
وبوكاري   ،  The Health Bank و  ج���ني، 
 Green Teaو ك��وك��و،  فيتا  و  وك��ري��و،  �شويت، 

 .x50
للمجل�س  �لتابع  �ل�شارقة،  �شيد�ت  ن��ادي  �أن  يذكر 
عام  تاأ�شي�شه  منذ  د�أب  �لأ���ش��رة،  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
ترفيهية  و�أن�شطة  مر�فق  توفري  على   1982
وثقافية لل�شيد�ت و�لأطفال، كما ينظم با�شتمر�ر 
�ملجتمعية،  و�لأن�شطة  �لفعاليات  م��ن  جمموعة 
و�لفنية، و�ل�شحية، �إ�شافة �إىل �لفعاليات �خلريية 
و�ملار�ثونات  و�مل��ع��ار���س  و�ل���ب���از�ر�ت  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت 

و�لندو�ت و�مللتقيات ب�شتى �أنو�عها. 
ويعد �لنادي �أحد �أكرث �ملر�كز �لرفيهية �خلا�شة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول����ة  يف  ت���ف���رد�ً  ب��ال�����ش��ي��د�ت 
�خلدمة  من  عالية  م�شتويات  يعتمد  �إذ  �ملتحدة، 
�ل��رف��ي��ع��ة، ح��ي��ث مت جت��ه��ي��زه مب��ج��م��وع��ة و��شعة 
�أن  ��شتحق معه  �لذي  �لأم��ر  �ملتميزة،  �ملر�فق  من 
�ل�شرق  نوعه على م�شتوى  بالأف�شل من  ُيو�شف 

�لأو�شط. 

» قرية للفرو�شية « �شمن فعاليات » كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك لقفز احلواجز «

�سهد م�ساركة ما يقارب 1500 مت�سابقة من 54  جن�سية

»نادي �شيدات ال�شارقة« يتوج الفائزات ب�شباق جري �شيدات ال�شارقة ال�شنوي
الفار�س ح�شن احلمادي يتوج بكاأ�س 

حممد بن من�شور بن زايد للقدرة
ت����وج �ل���ف���ار����س ح�����ش��ن ج��م��ع��ة ح�����ش��ن �حل���م���ادي ب��ل��ق��ب �شباق 
للقدرة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ك��اأ���س 
على  �م�����س  �ق��ي��م  �ل���ذي   100 مل�شافة  �خلا�شة  لالإ�شطبالت 
ميادين قرية �لمار�ت �لعاملية للقدرة بالوثبة مب�شاركة 61 

فار�شا وفار�شة.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  �ل�شباق  ي��اأت��ي 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
مهرجان  من  وبدعم  للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�أبوظبي  جمل�س  وب��رع��اي��ة  �لعربية  للخيول  �ل��ع��امل��ي  �شموه 
�لريا�شي وقرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة بالوثبة، ومت ر�شد 
�لأوىل  �لثالثة  �مل��ر�ك��ز  لأ�شحاب  رباعي  دف��ع  �شيار�ت  ث��الث 
بجانب 30 �أل��ف دره��م لأ���ش��ح��اب �مل��ر�ك��ز م��ن �ل��ر�ب��ع وحتى 

�لعا�شر.
و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  وت��وج 
بح�شور  �ل��ف��ائ��زي��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  ب��ن  ح��م��د�ن 
و�ل�شيخة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�شلطان  وع��دن��ان  ن��ه��ي��ان،  �ل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  ب��ن��ت  لطيفة 
�ملدير  �شو�يا  ولر�  للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  مدير  �لنعيمي 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لعاملي  للمهرجان  �لتنفيذي 
�شباقات �خليل  �ل��دويل لأكادمييات  �آل نهيان رئي�شة �لحت��اد 
�خليل  ل�شباقات  �لدويل  بالحتاد  �لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة 

�لعربية بجانب عدد من ممثلي �ل�شركات �لر�عية.
ويرجع فوز �لفار�س ح�شن جمعة �حلمادي بعد ت�شدره جميع 
�ملر�حل على �شهوة �جلو�د ليل دي تن�شونيف من �إ�شطبالت 
�إجمايل  بزمن  �ل�شباق  م�شافة  وقطع  �لنيادي  �شعيد  حممد 
يف  ج��اء  فيما   ،27.716 �شرعة  مب��ع��دل   3.36.29 ق���دره 
�لكتبي على  �لفار�س �شامل حمد �شعيد ملهوف  �لثاين  �ملركز 
�إجمايل  بزمن  ��س  ��س  ��شطبالت  من  عنيدة  �لفر�س  �شهوة 

.3.39.59
للمركز  ع��اد  لكنه  �لأوىل  �ملرحلة  يف  ثالثا  ح��ل  �لكتبي  وك��ان 
�لأ���ش��ف��ر وح��اف��ظ على موقعه حتى نهاية  �مل��ح��ور  �ل��ث��اين يف 
�ل�شباق، وحاز على �ملركز �لثالث �لفار�س حميد حممد عبد�هلل 
جا�شم �لبلو�شي على �شهوة �جلو�د �شاك�س من �إ�شطبالت �بن 
�إج��م��ايل قدره  �لأرب��ع��ة يف زم��ن  �ل�شباق  ح��ام قاطعا م��ر�ح��ل 

27.068 كم يف �ل�شاعة. �شرعة  مبعدل   3.41.40
�جلو�د  �شهوة  على  �حل��م��ادي  جمعة  ح�شن  �لفار�س  وت�شدر 
�ملرحلة  �ل��ن��ي��ادي  حممد  �إ�شطبالت  م��ن  تن�شونيف  دي  لي��ل 
40 كم، وقطع  مل�شافة  �لزرقاء  �لأع��الم  و�لتي حملت  �لأوىل 
�شرعة  مبعدل   1.22.45 ق��دره  زم��ن  يف  �مل�شافة  �حل��م��ادي 
29 كم يف �ل�شاعة، وجاء يف �ملركز �لثاين �لفار�س  �إىل  و�شل 
حممد �أحمد حممد غامن على �شهوة �جلو�د جارين توركيو 

من �إ�شطبالت زعبيل بعد �أن قطع م�شافة �ل�شباق بزمن قدره 
1.23.11، وحل يف �ملرتبة �لثالثة �لفار�س �شامل حمد �شعيد 
�لكتبي على �شهوة �لفر�س عنيدة من �إ�شطبالت ��س ��س بزمن 
قدره 1.24.11، فيما كان �ملركز �لر�بع من ن�شيب �لفار�س 
ل  توفكا  �جل��و�د  �شهوة  على  �لبلو�شي  �إبر�هيم  حممد  ر��شد 
ماجوري من �إ�شطبالت زعبيل بزمن 1.24.38، وحاز على 
�ملركز �خلام�س �لفار�س حميد حممد عبد �هلل جا�شم �لبلو�شي 
ح��ام �خلا�شة  �ب��ن  �إ�شطبالت  �شاك�س من  �جل��و�د  على �شهوة 
بعد �أن قطع م�شافة �ل�شباق يف زمن 1.24.51 مبعدل �شرعة 

28.285 كم يف �ل�شاعة.
يف  �ل�شباق  ت�شدره  �حل��م��ادي  جمعة  ح�شن  �ل��ف��ار���س  وو����ش��ل 
�ملرحلة �لثانية �لتي مت تر�شيمها بالأعالم �ل�شفر�ء و�متدت 
من  تن�شونيف  دي  لي��ل  �جل���و�د  �شهوة  على  ك��م   25 مل�شافة 
و�شعد   ،2.18.58 ق��دره  بزمن  �لنيادي  حممد  ��شطبالت 
�لفر�س عنيدة  �لكتبي على �شهوة  �لفار�س �شامل حمد �شعيد 
�ل�شباق يف زمن قدره  �أن قطع م�شافة  بعد  �لثاين  �ملركز  �إىل 
27.864 كم يف �ل�شاعة، وحل يف  �شرعة  2.19.58 مبعدل 
�ملركز �لثالث �لفار�س ر��شد حممد علي �ل�شعدي على �شهوة 
�جلو�د باركا عمان ملحمد �ملزروعي بعد �أن جتاوز ثالثة مر�كز 
كاملة قاطعا م�شافة �ملرحلة يف زمن قدره 2.20.15، وحازت 
على �ملركز �لر�بع �لفار�شة �لأرجنتينية �شابرينا منديز على 
�شهوة �جلو�د باندور� تي من �إ�شطبالت �حل�شن بزمن قدره 
ر��شد  �لفار�س  �خلام�س  للمركز  تر�جع  فيما   ،2.20.19
لماجوري  توفكا  �جل��و�د  �شهوة  على  جا�شم  عبد�هلل  حممد 

من �إ�شطبالت زعبيل بزمن 2.21.40.
�شد�رة  يف  �حل��م��ادي  ح�شن  جمعة  ح�شن  �ل��ف��ار���س  و����ش��ت��م��ر 
�ل�شباق يف �ملرحلة �لثالثة �لتي حملت �لأعالم �حلمر�ء مل�شافة 
 3.2.51 ق���دره  �مل�شافة يف زم��ن  وق��ط��ع �حل��م��ادي  ك��م،   19
على �شهوة �جلو�د ليل تن�شونيف مبعدل �شرعة 27.564، 
وحافظ �لفار�س �شامل حمد �شعيد ملهوف �لكتبي على موقعه 
يف �ملركز �لثاين على �شهوة �لفر�س عنيدة من �إ�شطبالت ��س 
 ،3.6.54 ق���دره  زم��ن  يف  �ل�شباق  م�شافة  قطع  �أن  بعد  ����س 
�ملقدمة  نحو  زحفه  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  ر����ش��د  �لفار�س  وو����ش��ل 
بالو�شول للمركز �لثالث بعد �أن كان ر�بعا يف �ملرحلة �لثانية، 
توفكا ل ماجوري  �ل�شباق على �شهوة �جل��و�د  وقطع م�شافة 
بزمن 3.08.26، بينما جاء يف �ملركز �لر�بع �لفار�س حممد 
�أح��م��د حممد غ��امن على �شهوة �جل���و�د ج��ارين توركيو من 
�ملركز  ع��ل��ى  وح�����ش��ل   ،3.09.29 ب��زم��ن  زع��ب��ي��ل  �إ���ش��ط��ب��الت 
�شهوة  على  جا�شم  �هلل  عبد  حممد  حميد  �لفار�س  �خلام�س 
قدره  زم��ن  يف  �ل�شباق  م�شافة  قطع  �أن  بعد  �شاك�س  �جل���و�د 

.3.10.27

�لعام لإحتاد  �لأمني  �ل�شام�شي  �شعادة ح�شني خلفان  �أفتتح 
رئي�شة  �شكر  ح�شة  �شعادة  وبح�شور  لل�شطرجن  �لإم����ار�ت 
ن�����ادي ف��ت��ي��ات ر�أ������س �خل��ي��م��ة ل��ل�����ش��ط��رج و�ل�����ش��ي��د عبد�هلل 
و�أع�شاء جمل�س  �لفني  رئي�س �جلهاز  �حل��و�ر  عبد�لرحمن 
�أمور  و�أول���ي���ا  لل�شطرجن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ف��ت��ي��ات  ن���ادي  �إد�رة 
�لالعبات بقاعة نادي فتيات ر�أ�س �خليمة لل�شطرجن بطولة 
�لإمار�ت �لفردية لل�شطرجن �ل�شريع لالإناث مب�شاركة 50 

لعبة ميثلون �أندية :
للثقافة  �ل��ع��ني  ون����ادي  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
و�ل�شطرجن ونادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة ونادي �ل�شطرجن 
�خليمة  ر�أ�����س  ف��ت��ي��ات  ون����ادي  ب��ال�����ش��ارق��ة  للفتيات  و�ل��ث��ق��اف��ة 

لل�شطرجن .
هذ� وتقام �لبطولة بالنظام �ل�شوي�شري من 9 جولت بزمن 
10 ثو�ين لكل نقلة  �إ�شافة  15 دقيقة لكل لعبة مع  قدره 
�أن��ظ��م��ة �لإحت�����اد �لدويل  ، وي��ت��م تطبيق  �مل���ب���ار�ة  ب��د�ي��ة  م��ن 

مل�شابقات �ل�شطرجن �ل�شريع .

و�أ���ش��ف��رت ن��ت��ائ��ج �ل��ي��وم �لأول ع��ن ت�����ش��در لع��ب��ة ن����ادي دبي 
بر�شيد  منفردة  �لبطولة  علي  يا�ش��مني  و�لثقافة  لل�شطرجن 
نقاط كاملة من عدد 5 جولت دون �أن ت�شاويها �أية لعبة   5
�أبوظبي لل�شطرجن  �لثاين لعبة نادي  �ملركز  �أخرى تليها يف 
و�لثقافة عو�شة مبارك �ل�شام�شي بر�شيد 4.5 وتت�ش��اوى يف 
نادي  �لكلباين من  ودمي��ة حميد  �لثالث لعبتني هما  �ملركز 
�لعني للثقاقة و�ل�شطرجن و�لالعبة عائ�شة �شيف �آل علي من 
نادي �ل�شطرجن و�لثقافة للفتيات بال�شارقة بر�شيد  4 نقاط 
�إد�رة �لإحت���اد لإد�رة  �ل��ع��ام ع��ن �شكر جمل�س  �لأم���ني  و�أع���رب 
باأن  و�أك��د  �لبطولة  �إ�شت�شافة  ر�أ���س �خليمة على  ن��ادي فتيات 
�شيا�شة جمل�س �إد�رة �لإحتاد تدوير �إقامة �لبطولت على كافة 

�لأندية يف �لدولة خالل �لدورة �حلالية لالإحتاد .
و�أفاد عبد�هلل �حلو�ر رئي�س �جلهاز �لفني باأن �لبطولة �إعد�د 
قوي لالعبات �ملنتخب �لوطني �مل�شاركات يف �لدورة �خلليجية 
�لقطرية  �لعا�شمة  يف  �شتقام  و�لتي  �مل��ر�أة  لريا�شة  �خلام�شة 

�لدوحة خالل �لفرة من تاريخ 07-17/03/2017 .

افتتاح بطولة الإمارات الفردية 
لل�شطرجن ال�شريع لاإناث

فتيات العن ي�شاركن يف بطولة الإمارات لل�شطرجن ال�شريع يف راأ�س اخليمة
للثقافة  �ل���ع���ني  ن������ادي  م����ن  لع����ب����ات   9 ي�������ش���ارك 
و�ل�شطرجن يف بطولة �لإمار�ت �لفردية لل�شطرجن 
�ل�شريع �لتي ينظمها وي�شت�شيف مناف�شاتها، نادي 
�إ�شر�ف  حت��ت  لل�شطرجن  للفتيات  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�حتاد �لإمار�ت لل�شطرجن مب�شاركة 49 لعبة من 

خمتلف �لأندية �ل�شطرجنية بالدولة 
مي��ث��ل ���ش��ط��رجن �ل��ع��ني �ل��الع��ب��ات و�ف���ي���ة دروي�س 
دروي�س  وم���وزة  �لكلباين  حميد  وودمي���ة  �مل��ع��م��ري 
دروي�س  وزي��ن��ب  �ل�شام�شي  ف��ا���ش��ل  و�أم����ل  �مل��ع��م��ري 
حميد  و�ليازية  �ل�شام�شي  نا�شر  وعائ�شة  �ملعمري 
�حل�����ش��ن��ي وم����وزة ن��ا���ش��ر �ل�����ش��ام�����ش��ي وم��ه��رة مالح 

�لرميثي .
�أقيمت  �لتي  لقاء�ت �جلولة �خلام�شة  وعقب ختام 
نادي  لعبة  �لبطولة  تت�شدر  �أم�س  من  �أول  م�شاء 
دبي يا�شمني علي بر�شيد 5 نقاط تليها لعبة نادي 
�أبوظبي عو�شة �ل�شام�شي بر�شيد 4.5 نقطة بينما 
لعبات  ن��ق��اط   4 بر�شيد  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  ج���اءت 
دروي�س  وو�فية  �لكلباين  �لعني ودمية حميد  نادي 

�ملعمري  .
�لنعيمي  �شامل خلريباين  �شيف  �لدكتور  �أ�شاد  وقد 
بعدد  �ل��ن��ادي  مب�شاركة  �لعني  لنادي  �لعام  �لأم��ني 
كبري من �لالعبات مما يعك�س �هتمام �إد�رة �لنادي 

�مل��ن��اف�����ش��ة يف بطولت  ب��ال��ف��ت��ي��ات وق���درت���ه���ن ع��ل��ى 
�لإمار�ت بعد �خلرب�ت �لتي �أكت�شبوها من �مل�شاركة 
يف �مل�شابقات �لدولية �لأ�شبوعية لل�شطرجن �ل�شريع 
وتوقع �أن حت�شد لعبات �لعني مر�كز متقدمة يف 
من  �لالعبات  �أف�شل  م�شاركة  رغم  �لعام  �لرتيب 
�ألقاب  لديها  لع��ب��ة   12 ووج���ود  �لأن��دي��ة  خمتلف 
لقب  لديهما  لع��ب��ت��ان  م�شاركة  خ��الل  م��ن  دول��ي��ة 
�أ�شتاذة دولية وم�شاركة لعبتان لديهما لقب �أ�شتاذة 
8 لعبات لديهن لقب مر�شحة  �حتادية وم�شاركة 

�أ�شتاذة .
بنجاح  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين  �شيف  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ش��اد 

�لتنظيم  لل�شطرجن يف  للفتيات  ر�أ���س �خليمة  نادي 
�ملنا�شب  �جل��و  لالعبات  وف��ر  مما  للبطولة  �ملتميز 
رفيع  فني  م�شتوى  من  لديهن  ما  �أف�شل  لتقدمي 

ومناف�شات قوية للو�شول �إىل من�شات �لتتويج. 
 9 م��ن  �ل�شوي�شري  للنظام  وف��ق��ا  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام   
زم��ن تفكري قدره  ج��ولت وحت�شل كل لعبة على 
لكل  ث��و�ين   10 �إ�شافة  مع  للمبار�ة  دقيقة   15
مل�شابقات  �ملبار�ة وفقا لنظام في�شر  نقلة من بد�ية 
�لبطولة  حكام  رئا�شة  وتتوىل  �ل�شريع  �ل�شطرجن 
�حلكم �لدويل مروة حممد �شفر  وتعاونها �حلكم 

�ملحلي �آمنة حممد �شامل .
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الفجر الريا�ضي
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– �لفجر •• �لعني 
جديد�ً  �جن��از�ً  �لأحبابي  عبد�هلل  �لر�مي  �أ�شاف 
مناف�شات  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
�ل���ي���وم �ل���ث���اين م���ن �ل��ب��ط��ول��ة �ل���دول���ي���ة لرماية 
�ملا�شي على  يوم �خلمي�س  �أقيمت  و�لتي  �ملعاقني 
ميد�ن نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
حيث ��شتطاع �أن يح�شد �مليد�لية �لذهبية �لأوىل 
ملنتخبنا �لوطني ويحتل �ملركز �لأول يف م�شابقة 
م��ر خمتلط    50 مل�شافة  �ل�����ش��ك��ت��ون   �ل��ب��ن��دق��ي��ة 
، وت��اله �لر�مي �لرنويجي  �أد�ء ر�ئ��ع ومميز  بعد 
���ش��وي��ريل ري��ن��ج��ي يف  �مل���رك���ز �ل���ث���اين ب��ي��ن��م��ا حل 
�ل�شويدي �إك�شيلون فارجن يف �ملركز �لثالث. ويف 
نف�س  يف  ج��رت  �لتي  �أم��ت��ار   10 بندقية  م�شابقة 
ر�دو  �لر�مي  ن�شيب  من  �لول  �ملركز  ك��ان  �ليوم 
�لأملاين  وج���اء  �شلوفاكيا  م��ن  مانيلو�شي  ���ش��الف 
�لر�مي  وح�شد  �لو�شيف  مركز  يف  ج��او  ن��وري��ت 
�نيديت �نتانون من تايلند �ملركز �لثالث ، و�أنهى 
�ملناف�شة  �ل��ده��م��اين  ع��ب��ي��د  �لإم����ار�ت����ي  �ل���ر�م���ي 

حمتاًل �ملركز �ل�شاد�س. 
�لذهبية  �مليد�لية  �أي�شاً  �لأحبابي قد حقق  وكان 
مر�ً   50 مل�شافة  �ل�شكتون  �لبندقية  م�شابقة  يف 
�لعني  ن��ادي  ��شت�شافها  �لتي   2016 ن�شخة  يف 

للفرو�شية و�لرماية و�جلولف �لعام �ملا�شب.
مل�شافة  ن��اري  بندقية  مناف�شات  �شعيد  على  �أم��ا 
نف�س  يف  �أق���ي���م���ت  و�ل���ت���ي  ����ش���ي���د�ت  م�����ر�ً   50
فرونكا  ف��ودو���ش��وف��ا  �ل��ر�م��ي��ة  فقد ح�شلت  �ل��ي��وم 
رقما  وحققت  �لأول  �مل��رك��ز  على  �شلوفاكيا  م��ن 
�لر�مي  وحقق  نقطة   459.4 بلغ  جديد�ً  عامليا 

�ل��ث��اين وجاء  �مل��رك��ز  لوريني  ملبريت  �ل��ربي��ط��اين 
�ملرتبة  يف  نيتي�شا  ه��ل��ي��روب  �لأمل������اين  �ل���ر�م���ي 
�لثالثة.  ويِف مناف�شات م�شد�س هو�ئي 10 �أمتار 
�أوكر�نيا  من  �ولي�شكا  دين�شيوك  �لر�مي  ح�شل  
على �ملركز �لأول ورقم عاملي جديد بلغ 235.1 
نقطة تاله �لر�مي  نريوجي جايكم من �ل�شويد  
يف �ملركز �لثاين بينما ذهب �ملركز �لثالث للر�مي 
تكرمي  يف  .و�شارك  بولند�  من  �شميون  �شوينك�س 
�لفائزين كل من  عبد�هلل �لكمايل رئي�س �للجنة 
نادي  مدير  �ل��ع��ري��اين  وم��ب��ارك  للبطولة  �لعليا 
�لرماية �لتابع لنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل���ه���اج���ري  ور������ش����د  و�جل����ول����ف 
�لإع���الم���ي���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة وجم����دي �خل����ويل ع�شو 
�لإد�رة بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية  جمل�س 
وريتا  ل��ل��ن��ادي  و�لإد�ري  �مل���ايل  �مل��دي��ر  و�جل��ول��ف 

كافوري مديرة �لت�شويق و�ملبيوعات بالنادي.
 10 بندقية  مناف�شات  ويف  �أخ����رى  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
�أم���ت���ار ���ش��ي��د�ت �ل��ت��ي ���ش��ه��ده��ا �ل��ي��وم �ل��ث��ال��ث من 
�لبطولة �لتي جرت �أم�س �لأول، ح�شلت �لر�مية 
�ملركز  على  �شلوفاكيا  من  فريونيكا  فادوفيكوفا 
 247.5 وهو  عاملياً جديد�ً  �لول  حمققة رقماً 
�أف��اين يف  نقطة وج��اءت �لر�مية �لهندية ليلهار� 
للر�مية  �لثالث  �ملركز  ذهب  بينما  �لثاين  �ملركز 
مناف�شات  ويِف   . ت��اي��الن��د  م��ن  �شوتيما  ���ش��ي��ن��الر 
�لر�مية  ح�����ش��ل��ت  �أم���ت���ار����ش���ي���د�ت   10 �مل�����ش��د���س 
�لول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  �مل��ج��ر  م��ن  دي��ف��ي��د  كري�شتينا  
�لر�مية  ت��ل��ت��ه��ا  ن��ق��ط��ة   230.7 ع��امل��ي  وب���رق���م 
�ل��ه��ن��دي��ة �أغ�����ارت�����ال ب���وج���ا �ل���ت���ي ح�����ش��ل��ت  على 

�لتيالندية  �لر�مية  ح�شدت  فيما  �لثاين  �ملركز 
موجن�شريي �شومورون �ملركز �لثالث . 

�شيمون  �شوين�شكي  �ل��ب��ول��ن��دي  �ل���ر�م���ي  وح�����ش��م 
حمققاً  �أم��ت��ار   10 م�شد�س  �ل��رج��ال  مناف�شات 
�أولك�شلي   ديني�شيوك  �لر�مي  وج��اء  �لول   �ملركز 
من �أوكر�نيا يف �ملركز �لثاين بينما ح�شل �لر�مي 
�لرب�زيلي رو�شينثال جري�لدو على �ملركز �لثالث 
�لكمايل  عبد�هلل  من  كل  �لفائزين  بتتويج  وق��ام 
�لعرياين  للبطولة ومبارك  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
للفرو�شية  �ل��ع��ني  ب���ن���ادي  �ل��رم��اي��ة  م���دي���رن���ادي 

و�لرماية و�جلولف .
من  بدعم  تقام  �لبطولة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
�حلكومي   �ل�شريك  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�مل��اري��ن��ا م��ول و�لناقل  �لف�شي م��رك��ز  �ل��ر�ع��ي  و  
�لر�شمي �ل�شرقية لل�شيار�ت، مو��شالت �لإمار�ت، 
مر�كز وز�رة �لد�خلية لتاأهيل وت�شغيل �ملعاقني و  
�لفندق �لر�شمي فندق هيلي ريحان روتانا ومعلن 
�لنتائج �لر�شمية �شيو�س وبدعم �أي�شاً من �شركة 
�ل��ب��د�د وذل���ك   بالتعاون مع  ك��وك��ا ك��ول و�شركة 
�لعني،  �أبوظبي - �شرطة  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، �لإد�رة �لعامة لأمن 
�مل���ط���ار�ت، م��ط��ار دب���ي �ل����دويل، �حت���اد �لإم����ار�ت 
للرماية،  �لم�������ار�ت  �حت����اد  �مل���ع���اق���ني،  ل��ري��ا���ش��ة 
�لعامة  �لهيئة  �ملعاقني،  لرماية  �ل��دويل  �لحت��اد 
و�لنقل،  �لعني  بلدية  د�ئ��رة  و�لريا�شة،  لل�شباب 
نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف، �شركة 

�إيفنتولوجي
�أول  من  تقدمي  على  �لأحبابي:حافظت   

�إىل �آخر طلقة
ويف ت�شريح له و�شف �لر�مي عبد�هلل �لأحبابي 
ببطولة  م��ق��ارن��ة  و�ل�شعبة  بالقوية  �لبطولة 
�لعام �ملا�شي م�شري�ً �إىل �أنه كان يثق يف قدر�ته 
و�إمكانياته ووقد ��شتطاع �أن يحافظ على تقدمه 
من �لبد�ية وحتى �آخر طلقة وقال: عندما بد�أت 
يف �ملناف�شة كنت �أتوقع �أن �أكون من بني �لثالثة 
�إليه. و�أود  �لأو�ئل وبالفعل جنحت فيما �شعيت 
�شيوخنا  �إىل  �لغالية  �مليد�لية  ه��ذه  �أه���دي  �أن 
�ل��ذي��ن يحر�شون د�ئ��م��اً على دع��م هذه  �ل��ك��ر�م 
لها  وي��وف��رون  وي�شهلون  �لريا�شيني  من  �لفئة 
كل ما ي�شاعدهم على تطوير م�شتو�هم وح�شد 
�ملناف�شات  �مللونة يف جميع  �مليد�ليات  �ملزيد من 
و�لآ�شيوي  و�ل��ع��رب��ي  �خلليجي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�لعاملي. كما �أهديها �إي�شاً �إىل كل �مل�شوؤولني يف 

�حتاد  �لرماية و�شعب �لإمار�ت قاطبة.
�إعجابهم  يبدون  �مل�شاركون  �لعرياين:  مبارك 

مبيادين �لبطولة
�أكد مبارك �لعرياين مديرنادي �لرماية بنادي 
جميع  �أن  و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني 
�مل�شاركني يف �لبطولة قد �أ�شادو� مب�شتوى ميادين 
�لتي  و�خلدمات  �لتنظيم  ومب�شتوى  �ملناف�شات 
يتم توفريها لهم م�شريين يف �لوقت نف�شه �إىل 
�أن دولهم مل ت�شل بعد �إىل هذ� �مل�شتوى �لر�ئع 
جميع  وت��وف��ري  �لتنظيمية  �ل��ن��و�ح��ي  حيث  م��ن 
متطلبات �لالعبني �مل�شاركني. وقال:” ميادين 
نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف تتمتع 
يبدون  �مل�����ش��ارك��ني  جعل  م��ا  عاملية  مب��و����ش��ف��ات 

يف  �شنوياً  �لبطولة  تقام  �أن  ويتمنون  �إعجابهم 
لرماية  �لإم������ار�ت  منتخب  �أن  ك��م��ا  �لإم������ار�ت. 
�مليادين  ه��ذه  على  د�ئ��م  ب�شكل  ي��ت��درب  �ملعاقني 
قبل �لتوجه للم�شاركة يف �أي بطولة دولية يتم 
تنظيمها على �مل�شتوى �ملحلي �أو �خلارجي. و�أود 
للمو��شالت  �لإم����ار�ت  مبوؤ�ش�شة  �أ�شيد  �أن  هنا 
�ملطار  و�إىل  من  �مل�شاركني  ترحيل  تتوىل  �لتي 
ريحانا  روتانا  هيلي  بفندق  �قامتهم  مقر  ومن 
�إىل ميادين �لبطولة وبالعك�س ما جعل �جلميع 

يف غاية �لر�حة و�لر�شا �لتام”.
وقال �لعرياين �إن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
قادمة  ل�شنو�ت  �لبطولة  هذه  ت�شت�شيف  �شوف 
�أن يح�شد لعبونا �ملزيد من �مليد�ليات  متمنياً 
�لبطولت  ك���ل  ويف  �ل��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  يف  �مل��ل��ون��ة 

�لقادمة.
 

ميد�لية   300 ح�سدت  فــادوفــيــكــ�فــا: 
�سنة ذهبية يف 18 

�أ����ش���ادت �ل��ر�م��ي��ة ف��ادوف��ي��ك��وف��ا ف��ريون��ي��ك��ا من 
�شلوفاكيا �حلائزة على �ملرتبة �لأوىل يف مناف�شات 
�لتنظيم  مب�شتوى  �شيد�ت  �أم��ت��ار   10 بندقية 
وقوة �لبطولة وم�شتوى �لرماة �مل�شاركني فيها 

من �ل�شيد�ت و�لرجال موؤكدة �أن ثمانية ر�ميات 
�لبطولة  ه��ذه  يف  ي�شاركن  �شلوفاكيا  من  فقط 
للمرة  ح�شورهن  ي�شجلن  ر�ميات  بينهمن  من 
بالن�شبة لها  �لبطولة مثلت  �إن  �لأوىل.  وقالت 
حتدياً كبري�ً وقد تدربت ب�شكل جيد ما �شاعدها 

على تقدمي م�شتوى مميز ونيل �ملركز �لأول.
وق��ال��ت ف��ادوف��ي��ك��وف��ا �إن��ه��ا ق��د ���ش��ارك��ت �أي�����ش��اً يف 
�ل��ب��ط��ول��ة �مل��ا���ش��ي��ة وح��ق��ق��ت م��ي��د�ل��ي��ة ذهبية 
موؤكد�ً  برونزيتني  وميد�ليتني  ف�شية  ومثلها 
18 ع��ام��ا ح�شدت  �ل��رم��اي��ة منذ  �أن��ه��ا مت��ار���س 
م��ي��د�ل��ي��ة ذه��ب��ي��ة وبعدها  ث��الث��م��ائ��ة  خ��الل��ه��ا 
و�أ�شادت  وع��ده��ا.  �مليد�ليات  ح�شر  عن  توقفت 
�لر�مية �ل�شلوفاكية باخلدمات �لتي تقدم لفئة 
�شيئ  ك��ل  توفري  �أهمها  م��ن  �مل�شاركني  �ملعاقني 
للم�شاركني  �لر�حة  مينح  ما  �لبطولة  مكان  يف 
يف �ل��وق��ت �ل���ذي جن��د يف �لكثري م��ن �ل���دول �أن 
لتناول  بعيدة  مل�شافة  �لذهاب  عليهم  �مل�شاركني 
ميادين  �إىل  �أخ����رى  م���رة  �ل��ع��ودة  ث��م  طعامهم 
�لإ�شاءة يف ميد�ن  بزيادة  �لرماية. كما طالبت 
للفرو�شية  �ل���ع���ني  ب���ن���ادي  �ل��ب��ن��دق��ي��ة  رم���اي���ة 
و�لرماية و�جلولف موؤكدة عودتها للم�شاركة يف 

�لن�شخة �ملقبلة.

لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع��ت��م��دت 
�لذي  للم�شابقات  �لكامل  �لربنامج 
ي�شم 40 �شاعة حافلة من �ملناف�شات 
ملدة 5 �أيام متو��شلة يف بطولة فز�ّع 
�لقوة–  ل��رف��ع��ات  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل��دول��ي��ة 
كاأ�س �لعامل- دبي 2017، �لتي تقام 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
وتنطلق يوم غد �لثنني 27 فرب�ير 
مار�س،   3 �ملقبل  �جلمعة  ي��وم  وحتى 
بتنظيم و�إ�شر�ف نادي دبي للمعاقني 
مب�شاركة  �ملناف�شات  يحت�شن  �ل��ذي 
م��ن 33  وري��ا���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ي��ا   194
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  وح��������ددت  دول��������ة. 
قبل  يوميا  ينطلق  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج 
للقيام  �مل�شابقات  بد�ية  من  �شاعتني 
و�لتاأكد  �لأوز�ن  �ح��ت�����ش��اب  بعملية 
�مل�شاركني،  �لريا�شيني  ت�شنيف  من 
ع��ل��ى �أن ت��ب��د�أ �مل��ن��اف�����ش��ات ي��وم��ي��ا بني 
�ل���ع���ا����ش���رة ���ش��ب��اح��ا وحتى  �ل�����ش��اع��ة 
�شاعات   8 مب��ع��دل  م�����ش��اء،  �ل�شاد�شة 
يوميا، ومبجموع 40 �شاعة يتم فيها 
ت��ق��دمي �أق���وى �ل��ع��رو���س م��ن �أف�شل 
ري��ا���ش��ي رف��ع��ات �ل��ق��وة ح��ول �لعامل، 
ويتخلل هذه �مل�شابقات مر��شم تتويج 

�لفائزين بكل وزن.
برنامج  �ملنظمة  �للجنة  ح��ددت  كما 
�لأول  �ل���ي���وم  يف  وي���ق���ام  �مل��ن��اف�����ش��ات، 
�ملو�فق �لثنني 27 فرب�ير، م�شابقة 
مبجموعتني،  كلج   49 وزن  �لرجال 
كلج،  و45   41 وزين  �ل�����ش��ي��د�ت  ث��م 
54 ك��ل��ج، و�أخ���ري�  �ل���رج���ال وزن  ث��م 

�ل�شيد�ت 50 كلج.
ويف �ليوم �لثاين �ملو�فق �لثالثاء 28 
وزن  �ل��رج��ال  م�شابقة  تقام  ف��رب�ي��ر، 

�ل�شيد�ت  ثم  مبجموعتني،  كلج   59
جمموعتني  و�لرجال  كلج،   55 وزن 

وزن 65 كلج.
�لأربعاء  �مل���و�ف���ق  �ل��ث��ال��ث  �ل��ي��وم  ويف 
�لرجال  م�����ش��اب��ق��ة  ت��ق��ام  م���ار����س،   1
ثم  ك����ل����ج،   72 وزن  جم���م���وع���ت���ني 
كلج،  و67   61 وزين  �ل�������ش���ي���د�ت 

و�لرجال وزن 80 كلج.
�مل��و�ف��ق �خلمي�س  �ل��ر�ب��ع  �ل��ي��وم  ويف 
�لرجال  م�����ش��اب��ق��ة  ت��ق��ام  م���ار����س،   2

ثم  ك����ل����ج،   88 وزن  جم���م���وع���ت���ني 
�ل�شيد�ت وزن 73 كلج، و�لرجال وزن 

كلج.  97
�ملو�فق  و�لأخ��ري  �خلام�س  �ليوم  ويف 
م�شابقة  ت���ق���ام  م���ار����س،   3 �جل��م��ع��ة 
و�ل�شيد�ت وزين  كلج،   107 �لرجال 
86 كلج، ثم �لرجال  79 كلج وفوق 

�مل�شنفني. كبار  لفئة  كلج   107
ك���م���ا ح������ددت �ل��ل��ج��ن��ة �إق����ام����ة حفل 
�لثنني  غ����د  ي�����وم  م�������ش���اء  �لف���ت���ت���اح 

�ل�شاعة  ينطلق  حيث  ف��رب�ي��ر،   27
�ملناف�شات،  ختام  بعد  م�شاء  �ل�شابعة 

ويقام يف نادي دبي للمعاقني.
��شتقبال  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أك��م��ل��ت 
عرب  ح�شرت  �ل��ت��ي  �مل�شاركة  �ل��وف��ود 
ب����و�ب����ة م���ط���ار دب�����ي �ل�������دويل ط����و�ل 
ف�����رب�ي�����ر، ومت   25 �ل�������ش���ب���ت  �أم���������س 
�لر�شمي  �لفندق  يف  �إقامتهم  تاأمني 
للر�غبني  �مل���ج���ال  وف��ت��ح  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
ب��خ��و���س �ل��ت��دري��ب��ات يف ���ش��ال��ة نادي 

دبي للمعاقني.
�ل��ع�����ش��ي��م��ي، مدير  وحت�����دث م���اج���د 
ب�����ط�����ولت ف��������ز�ع �ل�����دول�����ي�����ة ل�����ذوي 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة، وق����ال: جاء 
�لإقبال و��شعا من �أف�شل �لريا�شيني 
م�شاركتهم  �أك���دو�  ممن  �لعامل  ح��ول 
يف �حلدث قبل فرة طويلة، وهو ما 
خم�شة  ميتد  ب��رن��اجم��ا  ن�شع  جعلنا 
و�لفئات  �مل�شاركني  لعدد  نظر�  �أي���ام 
باتت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�شمها  �ل��ت��ي 

رفعات  ل��ري��ا���ش��ة  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  حم��ط��ة 
�لقوة، مبا يجعلنا نرقب يف كل وزن 
�أو  �آ�شيوي  �أو  �إقليمي  بطل  م�شاركة 
عاملي، وننتظر روؤية �أرقام جديدة كما 
�لعديد  �أن  علما  �شنويا،  �لعادة  جرت 
�مل�����ش��ارك��ني �شيكون  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  م��ن 
ل��ه��م ���ش��اأن يف ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل �ملقبلة 
�أو  �ملك�شيك،  يف  �جل���اري  �ل��ع��ام  نهاية 
خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة مع �إقامة دورة 

�لألعاب �لبار�ملبية �ملقبلة.

و�أ�������ش������اف �ل���ع�������ش���ي���م���ي، ق����ائ����ال: مت 
حول  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  م��ع  �لتن�شيق 
للم�شابقات،  �ل���ك���ام���ل  �ل����ربن����ام����ج 
و�إع��الم��ه��م ب��ه ق��ب��ل ح�����ش��وره��م، �إىل 
�لجتماع  يف  م��ع��ه��م  �ل���ل���ق���اء  ج���ان���ب 
�لريا�شيني  لتمهيد  وذل���ك  �ل��ف��ن��ي، 
للبطولة و�لتح�شري بال�شكل �ملطلوب 
�ملحدد  و�لتوقيت  �ليوم  معرفة  عرب 
من  فيها،  ي�شاركون  �لتي  للم�شابقة 
�ل��ت��و����ش��ل �ل��د�ئ��م معهم قبل  خ��الل 

قدومهم �إىل �لدولة.
�عتماد �للو�ئح �لدولية

�للو�ئح  كافة  �ملنظمة  �للجنة  تطبق 
�لدولية و�لقو�نني �ملعتمدة من قبل 
جل��ن��ة رف��ع��ات �ل��ق��وة �ل��ت��اب��ع��ة للجنة 
�أن  على  تاأكيد�  �ل��دول��ي��ة،  �لبار�ملبية 
�شمن  دول��ي��ا  م�شنفة  �لبطولة  ه��ذه 
كافة  وت�شاهي  عاملي،  م�شتوى  �أعلى 

�لبطولت من فئة بطولت �لعامل.
تنظيمها  ي��ت��م  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ي���ذك���ر 
بالتعاون مع كل من �للجنة �لبارملبية 
لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���دول���ي���ة، 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  و�ل��ري��ا���ش��ة، 
و�ل��ل��ج��ن��ة �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة �لإم����ار�ت����ي����ة، 
ومياه  كهرباء  هيئة  برعاية  وحتظى 

دبي وقنو�ت دبي �لريا�شية.

�ل�سر�ع يت���سل يف بط�لة كاأ�ص �ملعاقني �لدولية

الأحبابي يكرر الإجناز ويح�شد الذهبية الأوىل 
لاإمارات يف البندقية ال�شكتون

�كتمال و�س�ل �مل�ساركني

بطولة فّزاع الدولية الثامنة لرفعات القوة لذوي الإعاقة يف  املناف�شات  من  متوا�شلة  اأيام  و5  �شاعة   40
�لإقبال و��سع من �أف�سل ريا�سيي �لعامل  • �لع�سيمي: 

�إن لع����ب �لو�شط  ���ش��ي��ت��ي  ���ش��ت��وك  ق����ال م�����ارك ه���ي���وز م�����درب 
�ل�شوي�شري �لدويل �شريد�ن �شاكريي عاد ل�شفوف فريقه بعد 
�كتمال تعافيه بينما ي�شتعد فريقه ملو�جهة توتنهام هوت�شبري 

يف �لدوري �لجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �ليوم �لأحد.
�أن �مل��د�ف��ع جيف ك��ام��ريون �ق��رب م��ن �لعودة  و�أ���ش��اف هيوز 

للمالعب بعد طول غياب ب�شبب �لإ�شابة.
وغاب �شاكريي عن �أخر ثالث مباريات لفريقه ب�شبب م�شكلة 
�أكتوبر   22 منذ  كامريون  ي�شارك  �ل�شاق يف حني مل  ربلة  يف 
موقع  ونقل  �ل��رك��ب��ة.  �أرب��ط��ة  يف  �إ���ش��اب��ة  ب�شبب  �لأول  ت�شرين 
�أ���ش��ب��ح �شريد�ن  �مل����درب ه��ي��وز م��ن ج��دي��د  ���ش��ت��وك �شيتي ع��ن 

من  للغاية  قريبا  جيف  و�أ���ش��ب��ح  �لآن  ي��ر�م  م��ا  على  �شاكريي 
�لعودة �أي�شا. و�شيلتقي �شتوك �شاحب �ملركز �لتا�شع بني فرق 
�لثالث يف  �للندين  توتنهام  �لع�شرين مع  �لجنليزي  �ل��دوري 

�لقائمة.
وكان لقاء �لذهاب بني �لفريقني �نتهى بفوز �لنادي �للندين 

�أيلول. �شبتمرب  يف  -4�شفر 
و�أ���ش��ار ه��ي��وز �أي�����ش��ا �إىل �أن لع��ب �ل��و���ش��ط ج��ون وول���رز عاد 
على  بارد�شلي  فيل  �ملد�فع  تغلب  بينما  جديد  من  للتدريبات 
�أثار كدمة تعر�س لها خالل �ملو�جهة مع كري�شتال بال�س يف 

وقت �شابق من فرب�ير �شباط �جلاري.

فابريغ�ا�س: اأفكر فقط يف ت�شيل�ش�ي .. ول�ن اأرح��ل�شاكي���ري يع���ود لت�شكيل����ة �شت�����وك 
�لإجنليزي،  ت�شيل�شي  ف��ري��ق  و���ش��ط  خ��ط  لع��ب  نفى 
حتوم  �لتي  �ل�شائعات  فابريغا�س،  �شي�شك  �لإ�شباين 
����ش��ت��م��ر�ره مع  م��وؤك��د�ً  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شيف  ح��ول رحيله 

�لفريق �للندين.
فابريغا�س  رح��ي��ل  �ق���ر�ب  ح��ول  �ل�شائعات  وت����رددت 
�لفريق، خا�شة يف ظل تر�جع دوره  )29 عاماً( عن 
حتت قيادة �ملدير �لفني �لإيطايل �أنطونيو كونتي، �إذ 
مل ي�شارك يف �لت�شكيل �لأ�شا�شي �شوى يف 5 مباريات 

بالدوري هذ� �ملو�شم.
و�أ�شارت توقعات �إىل �قر�ب �نتقال �لالعب �لإ�شباين 
�أو حلاقه  ه��ام،  �شيتي ووي�شت  �إىل مان�ش�شر  �ل��دويل 

�أو�شكار  �لرب�زيليان  ت�شيل�شي،  يف  �ل�شابقني  بزميليه 
ور�مرييز، بالنتقال للعب يف �ل�شني.

بالتاأكيد  �ل�شائعات  لكل  ح��د�ً  و�شع  فابريغا�س  ولكن 
على ��شتمر�ره �شمن �شفوف ت�شيل�شي، و�شرح ل�شبكة 
�ملو�شم  يف  ت�شيل�شي  مع  بقائه  ب�شاأن  �شبورت�س  �شكاي 
�شوى  �شيء  ب��اأي  �أف��ك��ر  ل   ..100%“ ق��ائ��اًل  �ملقبل، 

�لتحدي �لذي �أخو�شه هنا«.
قبل  عليه  كان  عما  كثري�ً  �ختلف  “�لو�شع  و�أ���ش��اف: 
بالن�شبة  قوياً  �لتحدي  كان  �لبد�ية  منذ  �أ�شهر.   6
يل، و�ل�شائعات تردد د�ئماً، ل ميكن لأحد منع ذلك، 
�لرحيل  �أرغ��ب يف  يقال. مل  �أهتم كثري�ً مبا  لكني ل 

ني�س يزاحم موناكو على ال�شدارة 
دخل ني�س �شريكا ملوناكو يف �شد�رة �لدوري �لفرن�شي لكرة 
يف   1-2 مونبلييه  �شيفه  ع��ل��ى  �ل�شعب  ف���وزه  ب��ع��د  �ل��ق��دم 
�لت�شجيل  مونبلييه  و�فتتح  و�لع�شرين.  �ل�شابعة  �ملرحلة 
مبكر� عرب �شتيف موين يف �لدقيقة �لتا�شعة، وعادل ميكايل 
هدف  نف�شه  �لالعب  ��شاف  ثم   ،68 �لدقيقة  يف  بيهان  لو 

�لفوز لني�س قبل �لنهاية بخم�س دقائق.
بفارق  �لثاين  �ملركز  يف  نقطة   59 �ىل  ر�شيده  ني�س  ورف��ع 
�لهد�ف خلف موناكو �ملت�شدر �لذي يحل �شيفا على غانغان 
يلتقي  �ل��ذي  �للقب  حامل  ج��رم��ان  �شان  باري�س  وت��ر�ج��ع   .

مر�شيليا �ليوم �لحد يف مبار�ة قمة، �ىل �ملركز �لثالث.
وفاز نانت على �شيفه ديجون 1-3.
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موناكو  �أي.�أف.ج�����ي.  فريقا  ت��ع��ادل 
و�مل������وج م�����ش��ق��ط ب��ع��د �ج���ت���ي���از خّط 
�لن�شخة  من  �لر�بعة  �جلولة  نهاية 
�لعربي  �ل�����ط�����و�ف  م����ن  �ل�������ش���اب���ع���ة 
ل��الإب��ح��ار �ل�����ش��ر�ع��ي �أي.�أف.ج��������ي. 
�لثمان  �ل��ق��و�رب  فيها  حّطت  و�لتي 
�للوؤلوؤة  �ملتناف�شة رحالها يف مر�شى 
بالعا�شمة �لقطرية �لدوحة، وذلك 
ق�شر  مر�شى  م��ن  �نطلقت  �أن  بعد 
�لإمار�ت �شباح يوم �لأربعاء قاطعة 

بحريا.  ميال   160
وقد �شهدت �جلولة �لكثري من �ل�شّد 
و�جلذب على �ملر�كز �لثالثة �لأوىل 
حيث �أبحرت �لقو�رب على م�شافات 
متقاربة من بع�شها �لبع�س يف ظّل 
رياح �شمالية غربية متو�شطة،  فتارًة 
�إي.�ف.ج���ي موناكو  تقّدم فريق  ما 
�ل��ف��رن�����ش��ي تيريي  �ل���رب���ان  ب��ق��ي��ادة 
كعادته،  �ل�������ش���د�رة  �إىل  دوي�������الرد 
وتارة ما يفاجوؤه فريق �ملوج م�شقط 
بتقدمه،  بونتو  كري�شتيان  ب��ق��ي��ادة 
ثم ياأتي فريق �أفريد� بقيادة �ل�شاب 
�أ�شطول  م���وؤخ���رة  ب��ي��ك��ر م��ن  �أن�����درو 
�جلميع  ليباغت  �ملتناف�شة  �ل��ف��رق 
�لأك��رب كانت  �ملفاجاأة  بتقدمه. لكن 
ه��ذه �مل��رة ب��اإح��ر�ز فريق بيني فو�ل 
لورينز  �ل��رب��ان  بقيادة  �ل�شوي�شري 
مولر تقدما لأكرث من مرة �أمال يف 
حيازة مركز متقّدم، �إل �أنه مل ينعم 
و�شرعان  طوياًل  �ل�شد�رة  بلحظات 

ما تقدمته �لفرق �ملحرفة.
وقد كانت �ملناف�شة �لأكرب يف �جلولة 
�ل��ر�ب��ع��ة ت��ل��ك �ل��ت��ي �ح��ت��دم��ت بني 
ف��ري��ق �إي.�أف.ج�������ي م��ون��اك��و حامل 
ما�شية  �أع��و�م  لثالثة  �ل�شباق  لقب 
�ملا�شيتني،  ب��اجل��ول��ت��ني  و�ل���ف���ائ���ز 
�لذي  �لُعماين  �مل��وج م�شقط  وفريق 
تعادل يف �لنقاط مع خ�شمه �للدود. 
�لثالث  �مل��رك��زي��ن  ت��ز�ح��م على  وق��د 
و�ل����ر�ب����ع ف��ري��ق��ي �ل��ن��ه�����ش��ة وزي���ن 
بح�شول  �جل��ول��ة  لتنتهي  �لكويتي 
“�لنه�شة” على �ملركز �لثالث. كما 
توري�س  دي  �أدي��ال���ش��ي��ا  ف��ري��ق  ب���رز 
�ملنحدر  �أز�ر�  ريناتو  �لربان  بقيادة 
بالبحر  “�شريدينيا”  ج��زي��رة  م��ن 
�شّكل  ح���ي���ث  �مل���ت���و����ش���ط،  �لأب���ي�������س 
�لأوىل  �ل�����ش��اع��ات  يف  ك��ب��رًي�  �شغًطا 
�ل�شد�رة  فريقي  على  �ل�شباق  م��ن 

�إي.�أف.ج���ي موناكو و�مل��وج م�شقط، 
ي�����ش��ت��ط��ع �حل���ف���اظ على  ول��ك��ن��ه مل 
�إىل  ي��ر�ج��ع  و�أخ���ذ  �ل�شرعة  وت��رية 

�ملر�كز �ملتو�شطة. 
�لقو�رب  ودخ���ول  �لليل  حلول  وم��ع 
�إىل منطقة حقول �لنفط �لبحرية، 
تدريجًيا  �ل��ري��اح  �شرعة  �نخف�شت 
ح��ت��ى �ن��ع��دم��ت مت��اًم��ا، مم��ا ��شطر 
�ل�شباق  �إن���ه���اء  �إىل  �ل�����ش��ب��اق  م��دي��ر 
م��وؤق��ًت��ا و����ش��ت��خ��د�م �مل��ح��رك��ات حتى 
�ل�شباح.  �ل��ه��ب��وب يف  �ل��ري��اح  ت��ع��اود 
من  ب��ال��ق��رب  �ل�شم�س  ���ش��روق  وم���ع 
و�شع  “دينا” �لإم���ار�ت���ي���ة،  ج��زي��رة 
جديد  �نطالق  خط  �ل�شباق  مدير 
و��شتاأنفت �لقو�رب مناف�شتها حو�يل 
�شباحا  و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة 
نحو �لدوحة. ومع هذه �لنطالقة 
�أخرى،  م��رة  �مل��ع��رك��ة  ب���د�أت  �لثانية 
و�شجاًل  ره��اًن��ا  �لأول  �مل��رك��ز  وظ���ّل 
“�إي. م�شقط” وف��ري��ق  “�ملوج  ب��ني 
“زين”  �أف.جي”، وبعدهما فريقي 
�شيدريك  �لفرن�شي  بقيادة  �لكويتي 
بوليني، وفريق “�لنه�شة” �لُعماين 
بقيادة �لربان فهد �حل�شني، �للذين 
ح�������اول ت���ع���زي���ز ر����ش���ي���دي���ه���م���ا من 
“�أديال�شيا”  فريق  وبقي  �لنقاط. 
“�أفريد�”  �لإيطايل يف مناف�شة مع 
فريق  ظل  حني  يف  فو�ل”،  و”بيني 
يحاول  �لن�شائي  �شنكر”  “دي.بي 

�للحاق بالفرق �لأخرى وعدم تكر�ر 
�مل��ا���ش��ي��ة حينما  ���ش��ي��ن��اري��و �جل���ول���ة 

و�شل يف �ملركز �لأخري. 

جتربة ثرية
�شليمان  ب��ن  �شلطان  �ل��ب��ح��ار  وق���ال 
م�شقط:  �مل���وج  ف��ري��ق  م��ن  �لبلو�شي 
�لن�شخة  هنالك حمطات عديدة يف 
�ل�شابعة من �لطو�ف �لعربي و�لتي 
ميكن �أن تخّلد يف م�شريتي يف جمال 
�أعمل  ح��ي��ث  �ل�������ش���ر�ع���ي،  �لإب����ح����ار 
�لإبحار  ع��ل��ى  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  ت���دري���ب  يف 
وهم  �ل��ق��ارب  م��ن  على  و�ل�شيطرة 
فريق  �ل��ي��وم �شمن  لأك����ون  ���ش��غ��ار، 
ي�شم نخبة من �لبحارة و�ملت�شابقني 
�لذين قطعو� �أميال عديدة يف مثل 
�خلربة  تلعب  �لتي  �ل�شباقات  ه��ذه 
فيها ع��ام��ال يف غ��اي��ة �لأه��م��ي��ة من 
و�لعمل  �ل���ب���دي���ه���ة  ����ش���رع���ة  ح���ي���ث 
�أ�شعى  م��ا  وه��ذ�  و�ح��د  فريق  �شمن 
�لغنية  �لتجربة  ه��ذه  بعد  نقله  �إىل 
فالإبحار  �لتفا�شيل،  م��ن  بالعديد 
يف حد ذ�ته جملة من �ملهار�ت، ولكن 
يجب �أن تعزز بالعديد من �لتجارب 
�لتحديات  من  غّلة  مع  تاأتي  و�لتي 
مهارة  ت�����ش��ق��ل  �ل���ت���ي  و�ل�������ش���ب���اق���ات 

�لبحار و�ملدرب على حد �شو�ء.

حتدي �آخر

من  �لوهيبي  هيثم  �ملت�شابق  و�شف 
م��ون��اك��و �جلولة  �أف ج��ي  �أي  ف��ري��ق 
�لدوحة  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 
باأنها كانت مليئة بالإثارة و�لتحدي 
�لنطالقة من  تكن  ق��ال: مل  حيث 
�أف جي  “�أي  لفريق  �أبوظبي جيدة 
كبري�  دور  ل��ع��ب  و�ل���ت���ي  موناكو” 
بلغا  �لفريق حيث  و���ش��ول  ت��اأخ��ر  يف 
�ملركز �لر�بع بعد �ملرحلة �لأوىل من 
�إ���ش��ر�ر �لفريق  ه��ذه �جل��ول��ة ولكن 
�ل��ف��ري��ق يف  �ل��ت��ي ميتلكها  و�خل���ربة 
مو��شلة  يف  �شاهمت  �لإبحار  جمال 
�ل��ت��ح��دي ب���ني �ل���ف���رق �مل�����ش��ارك��ة يف 
يف  جيد  م�����ش��و�ر  ولنقطع   ، �ل�شباق 
هذه �جلولة ونو��شل �لتحدي حتى 
�ل�شباق  �ن��ت��ه��اء  وق��ب��ل  �لنهاية  خ��ط 
لنبد�أ   ، �ل��ت��ح��ك��ي��م  ق��ب��ل جل��ن��ة  م���ن 
�لثاين  �لق�شم  خ��الل  ج��ي��دة  ب��د�ي��ة 
من �جلولة �لر�بعة ونو��شل �ل�شرية 
ولنقتن�س  �ل�������ش���د�رة  ح�����ش��د  ن��ح��و 
وتكون  �ل��ق�����ش��م،  ه���ذ�  �ل�������ش���د�رة يف 
جي  �أف  �أي  ف���ري���ق  ب���ني  م�����ش��رك��ة 
موناكو وفريق �ملوج م�شقط، لتكون 
�أهم  �ليوم هو من  �لد�خلي  �ل�شباق 
�لطو�ف وهو  �ل�شباقات خالل هذه 
من �شيحدد �أف�شلية فريق عن �أخر 
�مل��ر�ك��ز خ��الل �جلولت  ت��ب��ادل  بعد 

�ملا�شية من �لطو�ف �لعربي.

�شباقات مر�شى �للوؤلوؤة
يف  �ملتناف�شة  �ل��ف��رق  و���ش��ت��ن��زل  ه���ذ� 
بالعا�شمة  �ل��ل��وؤل��وؤة  مر�شى  �شيافة 
�لدوحة يوم �ل�شبت خلو�س �شباقات 
بح�شور  �مل���ر����ش���ى  ق��ب��ال��ة  ق�����ش��رية 
وروؤ�شاء  �ل�شخ�شيات  كبار  من  ع��دد 
�ل�������ش���رك���ات، وب���ع���ده���ا ���ش��ي��ق��ام حفل 
لتكرمي �لفائزين يف �جلولة �لر�بعة 
للجولة  �لأح��د  يوم  �نطالقهم  قبل 
�خل��ت��ام��ي��ة و�لأط�����ول ب��اجت��اه �إم���ارة 
�ل�شباقات  �آخ���ر  �شتقام  ح��ي��ث  دب���ي، 
�لق�شرية قبالة مر�شى نخلة جمري� 
و�إعالن  �جل��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  حفل  قبل 
�شباق  م���ن  2017م  ن�����ش��خ��ة  ب��ط��ل 
�ل�شر�عي  لالإبحار  �لعربي  �لطو�ف 

�إي.�أف.جي 2017م.

خربة �لتحكيم
جلنة  ع�شو  �ملعمري  غ��ال��ب  حت��دث 
حيث  �لعربي  �ل��ط��و�ف  يف  �لتحكيم 
�أبوظبي  م���ن  �مل���رح���ل���ة  ت��ع��د  ق�����ال: 
�ملميزة  �جل����ولت  م��ن  �ل��دوح��ة  �إىل 
تبحر  ح��ي��ث  �ل���ع���رب���ي  �ل����ط����و�ف  يف 
ويعد  �لإقليمية،  �مل��ي��اه  يف  �ل��ق��و�رب 
هذ� �مل�شار من �مل�شار�ت �لتي تخو�س 
فيها �لقو�رب جتربة ثرية من حيث 
�لإبحار، وتتميز �ملنطقة باأنها خالية 
من �ل�شفن حيث ل تقع حتت د�ئرة 
�شري �ل�شفن �لتجارية و�شفن �ل�شيد. 

�إيقافا  �لر�بعة  �جلولة  �شهدت  وقد 
�نخفا�س  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل�����ش��ب��اق  م��وؤق��ت��ا 
�شرعة �لرياح حيث يعلم �جلميع �أن 
�عتماد  تعتمد  �ل�شباقات  ه��ذه  مثل 
و�لجتاه  �لرياح  �شرعة  على  مطلق 
وهي �لتي حتدد قدرة �لبحارة على 
�لتي  �ملنطقة  لتكون  معها،  �لتعامل 
خ�����ش��ع ل��ه��ا �ل�����ش��ب��اق ل���ق���ر�ر جلنة 
�جلولة  �إن���ه���اء  ح��ي��ث  م��ن  �لتحكيم 
�لتايل  �ليوم  وب��د�أ جولة جديدة يف 
ك��ان��ت �إي��ج��اب��ي��ة ح��ي��ث ب����د�أت �لرياح 
بفرد  �لقو�رب  وب��د�أت  �أف�شل  ب�شكل 
لنطالقة  �����ش���ت���ع���د�د�  �أ����ش���رع���ت���ه���ا 
و�لتحدي  ب��الإث��ارة  حمملة  جديدة 
�لتي  م���ا ح����دث يف �جل���ول���ة  وه�����ذ� 
بالعا�شمة  �ل��ل��وؤل��وؤة  مبر�شى  �نتهت 

�لقطرية �لدوحة. 
وحت�����دث �مل��ع��م��ري ع���ن جت��رب��ت��ه يف 
جلنة �لتحكيم حيث قال: بد�أت منذ 
تعد  ح��ي��ث  �لتحكيم  جم���ال  يف  ع���ام 
�ل��ط��و�ف �لعربي  �مل�����ش��ارك��ة يف  ه��ذه 
ل��الإب��ح��ار �ل�����ش��ر�ع��ي جت��رب��ة مثرية 
جهد  لتتوج  تاأتي  لكونها  لالهتمام 
عام كامل من �لعمل و�لعطاء و�لتي 
�ملعرفية  �مل��د�رك  �شاهمت يف تو�شيع 
ب��ال �شك  �لتحكيم و�ل��ت��ي  يف جم��ال 
�إ���ش��اف��ة يف ر���ش��د �خل���ربة يف  تعترب 
�ملجال  وك����ذل����ك  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جم�����ال 
�لإبحار  على  �لتدريب  وهو  �ل�شابق 

�لن�شخة  م����ن  لأب����ع����ث  �ل�������ش���ر�ع���ي، 
�ل��ع��رب��ي عبار�ت  ل��ط��و�ف  �ل�����ش��اب��ع��ة 
�لُعماين  �ل�����ش��ب��اب  �إىل  �ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
�إد�رة  جم����ال  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  وذل����ك 
�ل�شباقات �لتي تنعك�س �إيجابيا على 
�إد�رة �ل�شباقات �ملحلية و�لتي �أطمح 
�ملجال  ه���ذ�  يف  خ��ط��و�ت��ي  �أك��م��ل  �أن 
و�أعمل يف �لعديد من جلان �لتحكيم 
�ل�شعيد  على  �ل�شر�عي  �لإب��ح��ار  يف 
لدي  و�شتكون   ، و�ل��ع��امل��ي  �لآ���ش��ي��وي 
�خلليج  بطولة  يف  خليجية  جت��رب��ة 
ل�شر�ع يف دولة �لكويت و�لتي �شتقام 

خالل هذ� �ل�شهر. 

لل�سر�كة عن��ن
لالإبحار  �لعربي  �ل��ط��و�ف  يو��شل 
�لتي  �لإث�����������ارة  �ل����ي����وم  �ل�������ش���ر�ع���ي 
ت��و����ش��ل��ت خ����الل �جل�����ولت �لأرب����ع 
�ل�شابقة وعن ما �شيحت�شنه مر�شى 
وقد  �لقطرية،  بالعا�شمة  �ل��ل��وؤل��وؤة 
�لرحبية  خليفة  بنت  ن��و�ل  حتدثت 
�شركة  �ل��ع��م��الء يف  م���دي���رة خ��دم��ة 
�ملتابعون  �شيحظى  لالإبحار:  عمان 
و�ملهتمون بريا�شة �لإبحار �ل�شر�عي 
�ليوم بتجربة ثرية لالهتمام حيث 
ب�شحبة  ���ش��ب��اق��ات  �أوىل  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق 
�ملوؤ�ش�شات  لأح����د  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����س 
ل��ك��ل فريق،  �مل���ع���روف���ة  و�ل�������ش���رك���ات 
�لتنفيذيني  �ل����روؤ�����ش����اء  ل��ي��خ��و���س 

حتدي �أخر بعيد� عن �أروقة �ملكاتب. 
ويكون �لتو��شل مبا�شر� مع �لفريق 
ت��ك�����ش��ر �حلو�جز  م���ا  د�ئ���م���ا  و�ل���ت���ي 
وت���زي���ل ك���ل �ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي تعرقل 
عملية �لت�شال بني �لرئي�س وفريق 

�لعمل. 
هنالك  �شيكون  �لرحبية:  و�أ�شافت 
�لن�شخة  ���ش��رك��اء  ي�شم  �أخ���ر  ���ش��ب��اق 
�لعربي،  �ل����ط����و�ف  م����ن  �ل�����ش��اب��ع��ة 
ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون �لإث������ارة ح��ا���ش��رة يف 
�ل�������ش���ب���اق م����ن خ�����الل جتربة  ه�����ذ� 
�لإب���ح���ار �ل�����ش��ر�ع��ي وخ��و���س غمار 
�مل��ن��اف�����ش��ة ل���ي���ك���ون �ل����ط����و�ف حمل 
�أن����ظ����ار ����ش���رك���ائ���ه و�مل�������ش���اه���م���ني يف 
�ن��ط��الق��ت��ه، ولنفتخر  م��ن��ذ  جن��اح��ه 
�خلطة  حتقيق  يف  ُعمانيني  ك�شباب 
�ل�شركاء  ت��و�ج��د  يف  و�شعنها  �ل��ت��ي 
�لد�ئمني لهذ� �لطو�ف وتكون هذه 
مغامرة  بخو�س  ممزوجة  �لتجربة 
حتمل يف طياتها �لت�شويق و�لإثارة.

�لأوىل  �لن�شخة  �أن  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
�ل����ع����رب����ي يف ع����ام  �ل������ط������و�ف  م�����ن 
�أك���رب  �أح�����د  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  2011م 
�ل�����ش��ب��اق��ات �مل��ح��ي��ط��ي��ة �لأوروب����ي����ة 
“تور دو  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��ط��و�ف  وه���ي 
فر�ن�س �أل فو�”، وذلك بهدف �إحياء 
��شتهرت  �ل����ذي  �ل��ب��ح��ري  �مل������وروث 
و�لرويج  �لعربي،  �خلليج  دول  ب��ه 
ك���وج���ه���ات مميزة  �مل��ج��ل�����س  ل������دول 
�لالزمة  �لإم���ك���ان���ات  ب��ك��اف��ة  ت��زخ��ر 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل�شت�شافة 
�لر�ث  و�إح���ي���اء  ع��امل��ي��ة،  مبقايي�س 
�لبحري للمنطقة، و�إتاحة �لفر�شة 
لال�شتمتاع  �لإب��ح��ار  ريا�شة  ملحبي 
�إ�شافة  وممار�شتها،  �لريا�شة  بهذه 
�جلغر�يف  �ل���ت���ن���ّوع  ����ش��ت��ك�����ش��اف  �إىل 
�شو�حل  ب��ه  تتمتع  �ل���ذي  �لطبيعي 
ه���ذ�  يف  خ�������ش���و����ش���ا  �خل���ل���ي���ج  دول 
فيه  تعتدل  �ل���ذي  �ل�شتوي  �مل��و���ش��م 
ببقية  م���ق���ارن���ة  �حل��������ر�رة  درج�������ات 
�ليوم  �ل�شباق  �أ�شبح  �لعامل.  �أنحاء 
�ل�شرق  �ملحيطية يف  �ل�شباقات  �أب��رز 
�لأو���ش��ط، و�ل��وح��ي��د م��ن نوعه على 
�لذي  �ملزيج  بف�شل  �لعامل  م�شتوى 
�ملحيطية  �ل�����ش��ب��اق��ات  م���ن  ي��ت��ي��ح��ه 
�لتي  �لق�شرية  و�ل�شباقات  �لطويلة 
�ملر��شي  �أ�شهر  من  ع��دد  قبالة  تقام 

�لبحرية باملنطقة. 

بعد �جل�لة �لر�بعة )�أب�ظبي – �لدوحة( من �لط��ف �لعربي لالإبحار �ل�سر�عي �إي.�أف.جي.

تعادل »موناكو « و»املوج م�شقط« ي�شاعف من تكّهنات �شدارة البطولة
�سباقات ق�سرية يف �نتظار �لفرق يف مر�سى �لل�ؤل�ؤة �لقطري

عربت �أم�س �للجنه �لفنية لالألعاب �لعاملية �ل�شتوية �لتى ت�شت�شيفها �لنم�شا يف 
�لفرة من 14حتى 25 مار�س ، وهى تعلن عن �لربنامج �لنهائي للم�شابقات 
�لتى ت�شهدها �للعاب وهى 9 ريا�شات �شتوية  ،  عن �عجابها �ل�شديد بالعبى 
 ، �مل�شاركة فى �للعاب خا�شة فى ريا�شة �جلرى على �جلليد  �لعربية  �ل��دول 
وطريقة �عد�دهم للجرى على جليد �لنم�شا ، حيث كان �لالعبون يجرون على 
بالفر�عنه  �أمثلة  و�شربو�   ، بالدهم  فى  جليد  وج��ود  عدم  عن  عو�شا  �لرمال 
وجريهم على رمال �لهر�مات ،  ولعبو عمان و�لمار�ت، و�لبحرين ، �لعر�ق ، 
�ل�شعودية ، فل�شطني ، قطر ، تون�س ، عمان �لذين جرو� على رمال �ل�شحرو�ت 
�لعربية ، بينما جرى على �جلليد فقط حيث ينزل  فى بالدهم لعبو �لردن 
44 لعبا  ، �ملغرب .  وميثل �لعرب فى م�شابقة  �جلرى على �جلليد  ، لبنان 

 ، بالعبني  �لبحرين   وت�شارك    ، لعبني   باربع  م�شر  ت�شارك  حيث   ولعبه 
بينما ت�شارك �لمار�ت باربع لعبني ، �لعر�ق  بالعبني ، �لردن باربع لعبني 
باربع  �مل��غ��رب    ، بالعبني  ليبيا   ، لعبني  ب��ارب��ع  لبنان   ، بالعبني  �ل�شعودية   ،
تون�س  ،و  بالعبني  �شوريا  و   ، بالعبني  قطر  و   ، بالعبني  فل�شطني   ، لعبني 
باربع لعبني ،و عمان باربع لعبني . و�شرح د. عماد حمى �لدين مدير عام 
�ملنطقة  بر�مج  م�شاركة  باأن   ، �ل��دوىل  �خلا�س  بالوملبياد  و�لتدريب  �لريا�شة 
فى ريا�شة �جلرى على �جلليد تعود �ىل عام 2001 فى �ل�شكا ، وكان هناك 
ثالث دول فقط هى �لتى �شاركت ، �ل �أن �للعاب �ل�شتوية �لتالية كرثت �عد�د 
�لدول كما �شاهدنا فى جنانو باليابان 2005 وفى �يديهو  باأمريكا2009، 
تدريبية  و�شع خطط  بعد   ،  2013 �جلنوبية  كوريا  فى  �قيمت  �لعاب  و�خ��ر 

لالعبني على �لرمال على �عتبار �أن ملم�س �لرمال قريب �ىل حد ما مبلم�س 
�جلليد ، و�ن �لتدريب على �لرمال يزيد من قوة �لالعبني ، ومن هنا يتمكنو� 

من حتقيق نتائج طيبه .
  و�مل���ح ���ش��ري��ف �ل��ف��وىل م��دي��ر ع���ام �لل��ع��اب و�مل�����ش��اب��ق��ات ب���اأن ري��ا���ش��ة �جلرى 
ع��ل��ى �جل��ل��ي��د  ���ش��ت��ق��ام ف���ى ���ش��الدم��ي��ت��غ و�ن �مل�����ش��اب��ق��ات ت�����ش��م��ل ع��ل��ى �شباقات 
و�أن   �شالدمينغ   ، 4×100مر  �لتتابع  �ىل  بال�شافة  25و50و100مر 
جد�  م�شهور  ه��وم��ك��ان  �شالدمينغ  ل��ي��زن.  مقاطعة  ف��ى  ب��ل��دة  �أك���رب  ث��ان��ى  ه��ى 
للريا�شات �ل�شتوية يف ��شترييا. كما �أن و�شط �لبلد ببو�بة دخول من �حلجر 
�لقدمي �لتاريخى خالب جد�. هذه �لبلدة �جلبلية ذ�ت �ل�شمعة �لعاملية لديها 
منتجع  �ل�شيف.      وكان  ف�شل  يف  وكذلك  �ل�شتاء  ف�شل  يف  لتقدمه  �لكثري 

�شالدمينج بولية �شترييا �لنم�شاوية  قد فاز بلقب �أف�شل منتجع جبلي للتزلج 
يف �أوروبا يف ��شتفتاء �أجرته وكالة ماونتني مانيجمنت.  و�جرت �لوكالة �لعام 
�ملا�شي ��شتفتاء �شمل 18 �لف نزيل يف 40 منطقة خمتلفة ملمار�شة �لريا�شات 
�ل�شتوية حيث ذهب �لعدد �لأكرب من �لنقاط �ىل �شالدمينج ومنحدر�ت �لتزلج 
ت�شورز  لي�س  �لثاين منتجع  باملركز  �لكائن على قمة بالناي. وفاز  �ملنتجع  يف 
�أرينا يف  �أليت�س  �لنم�شاوي للتزلج بينما كان �ملركز �لثالث من ن�شيب منتجع 
�لر�بع من ن�شيب منتجع ت�شريمات يف  �ملركز  �ل�شوي�شرية وكان  �لأل��ب  جبال 
10 لكل  1 �ىل  �ل��زو�ر �عطاء نقاط من  كانتون فاليز ب�شوي�شر�. وطلب من 
منتجع وفقا لتقييمهم له يف ثالث نو�ح هي �ملرح و�لأن�شطة �مل�شاحبة للتزلج 

و�ل�شيافة. وبلغ متو�شط عدد �لنقاط �لتي منحها �مل�شاركون 51ر7 نقطة. 

�إىل حديث �لألعاب �لعاملية �ل�ست�ية لالأوملبياد �خلا�ص بالنم�سا  حت�ل��  �لعربية  و�لدول  �لإمار�ت  من  ولعبة  لعبا   44

رم��ال الإه��رام���ات وال�شح���راوات العربي���ة تواج���ه جلي���د �شادمين��ج 

ي��ري��د �مل�����درب ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و ت��د���ش��ني ع��ه��ده يف �شفوف 
مان�ش�شر يونايتد من خالل قيادته �لفريق �ىل �حر�ز باكورة 
كاأ�س  نهائي  يف  �شاوثمبتون  يو�جه  عندما  وذل��ك  معه  �لقابه 
ملعب  على  �لحد  �ليوم  �ملحرفة  �لإنكليزية  �لأندية  ر�بطة 

وميبلي.
و�ذ� ما �خذنا يف عني �لعتبار �لنجاحات �لتي حققها �ملدرب 

�لفذ على مدى 17 عاما يف جمال �لتدريب، فان �حر�ز 
لقب كاأ�س �لر�بطة �شيكون تف�شيال �شغري� يف �ل�شجل 

�وروبا  �ب��ط��ال  دوري  �ح���رز  �ل���ذي  ملورينيو  �مل��رم��وق 
مرتني وبطولة �لدوري �ملحلي يف �نكلر� و��شبانيا 

و�يطاليا و�لربتغال.
�للقب  �ح��ر�ز  يبقى هاما لن  �لتف�شيل  لكن هذ� 

بقيادة مورينيو  يونايتد  بان مان�ش�شر  �شيثبت 
هو على �لطريق �ل�شحيح ل�شتعادة مكانته 

حمليا ولحقا �وروبيا بعد �ن خ�شر بع�شا 
من هيبته بعد رحيل �ملدرب �ل�شطورة 

�ل�شري �ليك�س فريغو�شون.
��شكات  م���وري���ن���ي���و  ي����ري����د  ك���م���ا 

بان  �عتربو�  �لذين  منتقديه 
�لذي  �ل��ف��وز  فل�شفة  خ�شر 

ط����امل����ا مت���ي���ز ب���ه���ا خ���الل 
�لتدريبية  م�������ش���ريت���ه 
�قالته  ب��ع��د  خ�����ش��و���ش��ا 
ت�شل�شي  ت����دري����ب  م����ن 

�ملو�شم �ملا�شي.
و��شتلم مورينيو من�شبه 

ملان�ش�شر  ج���دي���د�  م���درب���ا 
متوز  يف  ر����ش���م���ي���ا  ي���ون���اي���ت���د 

تدعيم  يف  وجن��ح  �ملا�شي  يوليو 
�لفريق بالعبني من �لطر�ز �لعاملي 
�ل�شويدي زلتان  �لنجم  �مثال  من 
بول  و�ل��ف��رن�����ش��ي  �بر�هيموفيت�س 
مقابل  �شفوفه  �ىل  �ملنتقل  بوغبا 

جيد  ب�شكل  �ملو�شم  يونايتد  مان�ش�شر  وب��د�أ  قيا�شية.  �شفقة 
بتحقيقه ثالثة �نت�شار�ت متتالية يف �لدوري �ملحلي قبل �ن 
 11 يف  فقط  فوزين  ويحقق  �ل�شيء  بع�س  م�شتو�ه  ير�جع 
بني ت�شرين �لأول �كتوبر ونهاية ت�شرين �لثاين نوفمرب بينها 

خ�شارة قا�شية �مام ت�شل�شي �شفر4-.
مان�ش�شر  و�شع  كيفية  بخربته  عرف  مورينيو  �ن  بيد 
�لفريق  يخ�شر  �ل�شحيحة حيث مل  �ل�شكة  على 
 21 يف  ت�شل�شي  �م��ام  �شقوطه  منذ  حمليا 

ول  �ملا�شي  �كتوبر  �لأول  ت�شرين 
م�شابقات  يف  م��ت��و�ج��د�  ي���ز�ل 

�لتي  �ل���ث���الث  �ل���ك���وؤو����س 
كاأ�س  وه��ي  يخو�شها 

�لتي  �ل����ر�ب����ط����ة 
ي������خ������و�������س 
غ����������������د� 

مبار�تها �لنهائية، وكاأ�س �نكلر� حيث بلغ ربع �لنهائي يو�جه 
ت�شل�شي يف 13 �ذ�ر مار�س ، وثمن �لنهائي من م�شابقة يوروبا 

ليغ حيث �وقعته �لقرعة بالم�س مع رو�شتوف �لرو�شي.
كاأ�س  لقب  �ح���ر�ز  يف  يونايتد  مان�ش�شر  جن��ح  و�ذ� 
مدرب  �ول  �شي�شبح  مورينيو  ف��ان  �لر�بطة، 
يف تاريخ �لنادي يحرز لقبا يف مو�شمه �لول 
ذلك  على  رد�  وق���ال  �حل��م��ر  �ل�شياطني  م��ع 
�عتقد بان �لفوز باللقب هو �هم بالن�شبة �ىل 
�لنادي �كرث مني �شخ�شيا. حققت �لكثري 
من �لأ�شياء �جليدة يف م�شريتي ولن 

�تاأثر بتف�شيل �شغري كهذ�.
و�أ�شاف �عتقد باأن �لفوز �شيكون 
�لفريق  لأف���������ر�د  ج�����د�  ه���ام���ا 
ي�شتمتعون  �ل����ذي  و�ن�����ش��اره 
يقدمها  �ل�����ذي  ب��ال��ع��رو���س 

�لفريق .
يونايتد  مان�ش�شر  و�حرز 
ل�����ق�����ب ه���������ذه �مل�������ش���اب���ق���ة 
�رب�����ع م�����ر�ت �خ���ره���ا عام 

.2010
�م����ا ���ش��اوث��م��ب��ت��ون �ل���ذي 
�ح��������رز �خ������ر ل���ق���ب ل�����ه يف 
�ح�������دى م�������ش���اب���ق���ات �ل���ك���وؤو����س 
مان�ش�شر  ���ش��د   1976 ع���ام 
تكر�ر  فرييد  بالذ�ت  يونايتد 
ه���ذ� �لإجن�����از وي���ق���ول مدربه 
�ل��ف��رن�����ش��ي ك���ل���ود ب���وي���ل وهو 
�لفريق  ع��ل��ى  ي�����ش��رف  �لخ����ر 
�لأج������و�ء  �لأول  م��و���ش��م��ه  يف 
لكن  ر�ئ��ع��ة  بالفريق  �ملحيطة 
من �ملهم جد� بالن�شبة �إلينا �ن 
خالل  تركيزنا  على  نحافظ 

�ملبار�ة .

�شجل جنم �وكالهوما ثاندر ر��شل و�شتربوك �لريبل دوبل 
على  �لفوز  �ىل  فريقه  ليقود  �ملو�شم  هذ�  و�لع�شرين  �لثامن 
�ل�شلة  ك��رة  دوري  �شمن   93-110 ليكرز  �جنلي�س  ل��و���س 
وجنح  نقطة   17 و�شتربوك  و�شجل  للمحرفني.  �لمريكي 
�أقيمت  �لتي  �ملبار�ة  يف  متابعة  و19  حا�شمة  متريرة   17 يف 

على ملعب �شيز�بيك �يرنجي �رينا. 
19 نقطة  و�أ�شاف كل من �ليك�س �برينز و�ن��دري روبر�شون 

للفائز �ي�شا و�شاهمو� يف 8 رميات ثالثية.
ورفع ثاندر ر�شيده من �لنت�شار�ت هذ� �ملو�شم �ىل 33 نقطة 

مقابل 25 خ�شارة.
تاج جيب�شون  �لثنائي  �لفوز  �شاهم يف  كما 

�ملنتقل  ماكدرموت  ودوغ 
بولز  �شيكاغو  م��ن 

�خل���م���ي�������س وق����ال 
�لمر  ك���ان  �لول 
ر�ئعا، مل �كن �ريد 

م�شاركتي  �ف�������ش���اد 
�لوىل. لعبت بهدوء 

و��شتمتعت مع �ل�شبان. 
�نها جمموعة ر�ئعة من 

�م�شيت  ل��ق��د  �ل�������ش���ب���ان، 
وق��ت��ا ر�ئ���ع���ا خ����الل هذه 

�لم�شية.
يف  م�شجل  �ف�شل  �م��ا 
فكان  ليكرز  �شفوف 
د�جنلو ر��شل بر�شيد 
يف حني  ن��ق��ط��ة،   29

��شاف كل من جورد�ن 
وجوليو�س  كالرك�شون 

نقطة  و13   14 ر�ن���دل 
ت���و�ل���ي���ا. وت���اب���ع �مل���ب���ار�ة 
��شطورة  �مل���درج���ات  م��ن 
�لمريكية  �ل�����ش��ل��ة  ك����رة 

ماجيك جون�شون �لذي ��شبح موؤخر� رئي�شا لليكرز. و�شاهم 
دو�ين و�يد وجيمي باتلر يف فوز �شيكاغو بولز على فينيك�س 
�شنز 128-121 بعد �لتمديد بت�شجيلهما 23 و22 نقطة 
10 من  تو�ليا. وب��د�أ باتلر �ملبار�ة ب�شكل �شيء لنه �خطاأ يف 
كان  عندما  �ملنقذ  دور  لعب  لكنه  �لوىل،  �ل11  ت�شديد�ت 
-106 لفريقه  �لتعادل  باتلر  ومنح  �ليه.  حاجة  يف  فريقه 

�لثالث ب48 ثانية ثم منحه �لتقدم  �لربع  نهاية  قبل   106
قبل نهاية هذ� �لربع بت�شع ثو�ن. و�شجل �لحتياطي نيكول 
�ملقابل �شجل ميامي  �ي�شا. يف  20 نقطة للفائز  مريوتيت�س 
�تالنتا  ع��ل��ى  ليتغلب  ث��الث��ي��ة  رم��ي��ة   17 ه��ي��ت 

هوك�س 90-108
نقطة.   23 جون�شون  تايلر  و�شجل 
وت��غ��ل��ب ���ش��ان �ن��ط��ون��ي��و ���ش��ب��ريز على 
 97-105 كليربز  �جنلي�س  ل��و���س 
�ل�شباين  ع����ودة  ���ش��ه��دت  م���ب���ار�ة  يف 
كاوهي  و�شجل  غا�شول.  ب��و  �لعمالق 
لينارد 21 نقطة للفائز و�شاهم �لفرن�شي 
ط���وين ب���ارك���ر وغ��ا���ش��ول �ي�����ش��ا يف ف���وز �شان 
17 نقطة وجنح غا�شول  �نطونيو ب�شتجيلهما 
يف 11 متابعة �ي�شا. وكان غا�شول ي�شارك للمرة 
�لوىل بعد غيابه عن 15 مبار�ة �ثر تعر�شه لك�شر 
يف يده �لي�شرى. يف �ملقابل �شجل بالك غريفني 29 
نقطة لكليربز بينها 23 يف �ل�شوط �لثاين و��شاف 
�و�شن ريفرز 23 نقطة. وعاد كري�س بول بعد تعافيه 
من متزق ع�شلي يف ��شبع يده و�شجل 17 نقطة لكنها 

مل تكن كافية ملنح �لفوز لكليربز.
ر�بتورز  تورونتو  فريقه  �شفوف  يف  دي���روز�ن  دمي��ار  وتاألق 

�لذي خرج فائز� عل بو�شطن �شلتيك�س 97-107.
ويف �ملباريات �لخرى، فاز دنفر ناغت�س على بروكلني نت�س 
جاز على ميلووكي باك�س 95-109،  ويوتا   ،109-129
 ،84-97 مافريك�س  د�ل����س  على  متربوولفز  وميني�شوتا 
-120 وي��ز�درز  �شيك�شرز على و��شنطن  وفيالدلفيا �شفنتي 

على ممفي�س غريزليز 92-102. بي�شرز  و�نديانا   ،112

و�شتربوك يتاألق بفوز ثاندر على ليكرز م��ورين�ي���و ي�شع��ى لباك����ورة األقاب����ه م���ع ي��ون���ايت���د 
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جمتمع االمارات

دبي ف�شتيفال �شيتي تفتتح معر�س الأعمال الفنية لاأطفال
��شتهلت دبي ف�شتيفال �شيتي �شر�كتها مع مهرجان طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب 
2017، بافتتاح معر�س فني فريد من نوعه د�خل �لقاعة �ملركزية ملركز 
�لت�شوق. وميكن للزو�ر  يف �لفرة من 20 فرب�ير �إىل 11 مار�س، �لتمتع 
مب�شاهدة 400 من �لأعمال �لفنية �لتي ر�شمتها �أنامل �لأطفال من 55 

مدر�شة من خمتلف �أنحاء �لإمار�ت.
وي�شم �ملعر�س �لفني، �لذي يحظى برعاية مدر�شة ديرة �لدولية، �أعماًل 
فنية ر�شمها �أطفال من عمر 6 و14 عاماً.  ويف �إطار �شعي مهرجان �لآد�ب 
�لأطفال  قام  �لقر�ءة،  �أثناء  �لب�شرية  �ل�شور  �أهمية  �ل�شوء على  لت�شليط 
�أعمال فنية، متا�شيا مع �شعار دورة هذ�  �إىل  �لكتب  برجمة ن�شو�س من 

�لعام »رحالت«.

�ل���ر�ئ���دة يف  �ل�����ش��ب��ك��ة  ث��وم��ب��ي،  م�شت�شفى  دخ���ل 
جامعة  مركزها  �جلامعية  �مل�شت�شفيات  جم��ال 
�إم��ارة عجمان و�لتي متلكها  �خلليج �لطبية، يف 
ك��ت��اب غيني�س    ، ث��وم��ب��ي  وت��دي��ره��ا جم��م��وع��ة 
�ألبوم  �أك��رب  لإن�شائه  �لعاملية  �لقيا�شية  لالأرقام 
لل�شور على �لنرنت و�لذي يحتوي على �شور 

�أ�شخا�س حاملني لفتات  .
وقدمت �ل�شيدة هدى خ�شاب ، مديرة  �ل�شجالت 
لالأرقام  جيني�س  �شهادة   ، �لأو���ش��ط   �ل�شرق  يف 
�لقيا�شية �لعاملية  �إىل �ل�شيد �أكرب حمي �لدين 
ثومبي ، نائب رئي�س ق�شم �لرعاية �ل�شحية من 
جمموعة ثومبي . مت تقدمي �ل�شهادة يف �مل�شابقة 
و�ملعر�س �ل�شنوي للطفل �ل�شحي �لذي عقد يف 
�ملا�شي،  �جلمعة  ي��وم  دب��ي،   - ثومبي  م�شت�شفى 
�مل��وؤ���ش�����س ملجموعة  ت��و�ج��د يف �حل��ف��ل �ل��رئ��ي�����س 
 ، �لدين  حمي  ثومبي  �ل�شيد  �لرئي�س   ، ثومبي 

وفنانة بوليوود �ملتاألقة كاري�شما كابور، �شيفة �ل�شرف.
�أك��رب عدد لل�شور  �لفريد من خلق  حققت جمموعة ثومبي هذ� �لجن��از 
على �لنرنت لأكرث من  -33،000  �شخ�س يحملون لفتة كتب عليها 
كن �شعيد�، تكون �شحيا مما يدل على �ملبادرة �لفريدة يف جمموعة ثومبي 
�ملجانية  �ل�شت�شار�ت  ذل��ك  يف  مبا  �ملختلفة،  �شركاتها  عرب  �ل�شعادة  �شاعة 
كل  �لأكادميية  و�لعياد�ت  �مل�شت�شفيات  من  ثومبي  �شبكة  يف  و�لخ��ت��ب��ار�ت 
يوم ثالثاء بني 4:00 حتى  م�شاء 5:00، من 1 يناير 2017 �إىل 31 
قال �ل�شيد  ثومبي حمي �لدين معربا عن �شعادته  دي�شمرب 2017.     
يف هذ� �لإجناز  نحن �شعد�ء باأن مبادرتنا لن�شر �ل�شعادة و�لبهجة يف �لبالد 
�لعاملية. وتلتزم جمموعة  �لقيا�شية  قد و�شلت �ىل كتاب غيني�س لالرقام 
ثومبي  يف ن�شر �ل�شتفادة من كل �لفر�س خلدمة �ملجتمع، وتعزيز �أمناط 
�حلياة �ل�شعيدة و�ل�شحية.  وهناأ �لفريق على هذ� �لجن��از، و دعا �ل�شيد 
مبادرة  من  ��شتفادة  �أق�شى  لتحقيق  �جلمهور  ثومبي  �لدين  حمي  �أك��رب 

�ل�شعادة يف �مل�شت�شفيات و�لعياد�ت

دار الكتب تنظم فعالية ثقافية لاأطفال يف مكتبة مزيد 
نظم قطاع د�ر �لكتب يف هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة وبالتعاون مع �شندوق �لزكاة يوم )�لثالثاء( �ملا�شي فعالية ثقافية لالأطفال يف مكتبة مركز مزيد �لتجاري يف �أبوظبي، مب�شاركة نحو 24 طفاًل 
تر�وح �أعمارهم بني 6 و12 عاماً. و�شملت �لفعالية عدد�ً من �لأن�شطة �لتفاعلية مثل قر�ءة �لق�ش�س وور�س �لر�شم �حلر وتركيب �لكلمات و�للعب بال�شل�شال وغريها. و�أ�شار عبد�هلل ماجد �آل علي �ملدير 

�لتنفيذي لقطاع د�ر �لكتب بالإنابة: ت�شهم هذه �لفعالية يف تعزيز ثقافة �لقر�ءة و�ملعرفة لدى �لأطفال من خمتلف �لفئات 
وذلك  �ملقبل،  ي�شادف مار�س  �لذي  �لقر�ءة  ب�شهر  �ملرتبطة  �لقر�ءة  �إىل دعم مبادر�ت  �لر�مية  �إطار م�شاعينا  �لعمرية، يف 
من خالل �لتعاون �لقائم مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة. و�أ�شاف �آل علي: ن�شعى يف قطاع د�ر �لكتب �إىل �لعمل ب�شكل 
م�شتمر على رفد جميع �ملكتبات يف خمتلف �أرجاء �لإمارة باإ�شد�ر�تنا ما يتيح للجمهور �شهولة �لو�شول �إىل �لكتاب، وذلك 
من خالل دعم مكتبات �جلامعات و�ملعاهد و�مل�شت�شفيات ودور �لرعاية«. وثّمن �آل علي �لدعم �لذي قدمه �شندوق �لزكاة 
ملبادر�ت د�ر �لكتب وتعاونه يف تعزيز ح�شور هذه �لفعالية �لثقافية، موؤكد�ً �أن هذ� �لتعاون يندرج �شمن م�شتهدفات هيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �لر�مية �إىل رفع ن�شبة �لقر�ءة، من خالل حث �لأطفال وجميع �لطالب على �أن يقومو� بتنمية 
�ملعارف لديهم، وحتفيزهم على �لطالع و�لبحث عن �لكتاب �أو �ملعلومة �لتي تنق�شهم، ف�شاًل عن تر�شيخ مبد�أ �لتعلم من 
خالل �للعب. وقال حممد �لبلو�شي مدير �إد�رة �شوؤون م�شتحقي �لزكاة يف �شندوق �لزكاة: �إن هذه �ملبادرة تاأتي �لتز�ما منا 
بتوجيهات �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” 
�أجيالها �لقادمة ودعماً  باإطالق مبادر�ت وطنية تعمل على تر�شيخ �لقر�ءة كعادة جمتمعية د�ئمة يف دولة �لإم��ار�ت وبني 
لأهد�ف عام �لقر�ءة، فالقر�ءة هي �ملهارة �لأوىل �لتي يحتاجها �أبناوؤنا و�أن �ملرحلة �ملقبلة من م�شرية �لتنمية يف دولتنا حتتاج 

جليل مثقف قارئ ومطلع على جممل �لتحولت من حوله ليكون قادر� على �لتعاطي معها بكفاءة.

جمموعة بريد الإمارات تكرم 38 قياديا
 �شمن برنامج التطوير الإداري »الطموح«

�لأوىل  �ل��دف��ع��ة  ق��ي��ادي��ا يف  38 موظفا  �لإم�����ار�ت  ب��ري��د  ك��رم��ت جمموعة 
ل�شتكمال برنامج �لتدريب  و�لتطوير �لإد�ري �ملكثف )�لطموح( ويتكون 
�لربنامج �لتدريبي من )8( مو�د تدريبية قيادية �شملت �لتدريب و�لبحث 
�لقيادية،  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن  �ب��ت��د�ّء   ، �لتخ�ش�شات  م��ن  �لعديد  يف  و�ملناق�شة 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل، روؤيتي �ملنبثق من كتابي )روؤيتي ووم�شات من �لفكر( 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل �ملكتوم و�شوًل �ىل تطبيق �أف�شل 

�ملمار�شات و�لريادة و�لتميز.

ال�شيف التنفيذي بفندق �شانت ريجي�س اأبوظبي 
يقود فريقًا من 80 طاهيا لإر�شاء كافة الأذواق

�نه  ف��اي��ول  �شتيفانو  �أبوظبي  ريجي�س  �شانت  بفندق  �لتنفيذي  �ل�شيف  ق��ال 
على  و�حلر�س  و��شتثنائية  مريحة  �أج��و�ء  يف  �لأط��ب��اق  �أ�شهى  لتوفري  ي�شعى 
تقدمي خدمات ذ�ت م�شتوى عايل ل�شيوف �لفندق ذو �خلم�س جنوم . ويقود 
منها  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  طاهيا   80 م��ن  يتكون  فريقاً  ف��اي��ول  �ل�شيف 

و�إيطاليا.   و�شريالنكا  وباك�شتان  �لهند 
يد�ً  �لعمل  باأهمية  ي��وؤم��ن  �ن��ه  وق���ال 
و�حدة بهدف �زدهار �لفندق و�ر�شاء 
�شعادته  ع��ن  و�ع���رب    . �لذو�ق  ك��اف��ة 
�لتنفيذي  �ل�شيف  ملن�شب  لرقيته 
�أ�شرة  �ن��ه بف�شل دع��م  ق��ال  و  للفندق 
ق�����ش��م �لأغ�����ذي�����ة و�مل�������ش���روب���ات قمت 
ميكرز  �ل��ت��ي�����ش��ت  جت����رب����ة  ب���ت���ق���دمي 
�ملبتكرة و �ملختلفة عن جتارب �لطعام 

�لتقليدية. 
و�أو�شح �نه ي�شرف على جتربة وجبة 
�لرب�ن�س يف �ل�شحاب و خدمة �لع�شاء 
�لهليكوبر  ط���ائ���ر�ت  م��ه��ب��ط  ف���وق 
�لتي   و  �ل��ف��ري��دة  بالفندق  �خل��ا���س 

فيال ن��ال��ت �ع��ج��اب �ل�����ش��ي��وف خ���الل عام  م��ط��ع��م  �ن  وذك������ر   .  2016
�لنكهات �خلا�شة  تو�شكانا يوفر و�شفات تقليدية حم�شرة من مزيج من 
�مل�شتوردة من �إيطاليا و مكونات طازجة من �ل�شوق �لإمار�تي كاخل�شرو�ت 

�لع�شوية و �لأ�شماك.
و�أ�شار �ىل تخ�شي�س قائمة خا�شة بزو�رنا �ل�شغار �لتي ت�شمل �أنو�ع �لبا�شتا 

و �لبيتز� �ملميزة. 
وحول بد�يته مع عامل �لطهي قال : �شعرت مبيويل لتعلم فنون �لطهي 
يف �شن مبكر و و�لتحقت مبدر�شة لتعليم فنون �لطهي يف �إيطاليا لتو�شيع 
معرفتي و تطوير مهار�تي. قمت بال�شفر حول �لعامل خالل �ل30 �ل�شنة 
من  للعديد  �لتقليدية  �لإيطالية  �لنكهات  بتعريف  قمت  حيث  �ملا�شية 

�لبلد�ن منها �أ�شبانيا و �إجنلر� و �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
وقال �نه يع�شق �ملطبخ �لإيطايل و �ملطابخ �لإقليمية �لأ�شيلة مثل تو�شكانا 
و�وبريا و�مييليا-رومانيا ، و�أ�شار �ىل �نه يوؤمن باأن تناول �لطعام هو من 

�شيف جديد ملطعم كمون  يف فندق 
خالدية بال�س ريحان من روتانا

ريحان  بال�س  فندق خالدية  ي�شر 
�لطاهي  ����ش��ت��ق��ب��ال  روت����ان����ا  م����ن 
�جل���دي���د، حم��م��د �ل�����ش��ل��ي��م��ان وهو 
�ل�شيف �ل�شرقي �جلديد يف مطعم 

كمون.
ي����ق����دم م���ط���ع���م ك����م����ون �لأط����ب����اق 
يف  �لطازجة  �لكال�شيكية  �لعربية 
�أج�����و�ء �آ����ش���رة م��ع م��ن��اظ��ر خالبة 
مطلة على �خلليج �لعربي. يعتمد 
طهي �ل�شيف حممد على �ملكونات 
�ل���ط���ازج���ة ك��م��ا وب���ال����ش���اف���ة �ىل 
�أك����رث م��ن 14 ع��ام��اً م��ن �خلربة 
�ملهنة  لهذه  �شغفه  ف��اإن  و�لتجربة 
جتعله �خليار �لأمثل لإر�شاء �أذو�ق 
�شيوف كمون وتوفري خدمة و ل 
و�إقامة  �ل�شيوف  ل�شتقبال  �أروع 

كافة �أنو�ع �حلفالت.

جمموعة الفطيم لل�شيارات 
تكرم 22 من موظفيها املتميزين

�لبتكار  ثقافة  تر�شيخ  نحو  لل�شيار�ت  �لفطيم  جمموعة  �شعي   �إط��ار  يف 
�شمن  و  �لعمل،  فريق  �أد�ء  على  �إيجابياً  ينعك�س  مبا  �لوظيفي،  و�لتميز 
لل�شيار�ت كرمت  �لفطيم  �لتوطني يف جمموعة  �لد�عمة جلهود  �ملبادر�ت 
�أبرز  22 من  �لفطيم  �لتوطني يف جمموعة  �إد�رة  بالتعاون مع  �ملجموعة 
خالل  وذل��ك  �لتقديرية،  )م�شكور(  �شهادة  مبنحهم  �ملتميزين  موظفيها 

حفل �أقامته موؤخًر� مببناها �لرئي�شي يف دبي ف�شتيفال �شيتي.

م�شت�شفى ثومبي يدخل مو�شوعة جيني�س لاأرقام القيا�شية العاملية

طاب جامعة ال�شارقة يف رحلة ا�شتك�شافية لرتاث مدينة دبي

من  �لثانية  �لن�شخة  �إم��ار�ت��ي��ة  طالبة  ع�شرون  �ج��ت��ازت 
لريا�شة  �ل�شحفية  �ل��ك��ت��اب��ة  )�أ���ش��ا���ش��ي��ات  ع��م��ل  ور���ش��ة 
يوم �خلمي�س  �أعمالها  با�شرت  و�لتي  بنجاح،  �لفرو�شية( 
�مل��ا���ش��ي، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن �أك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�ل�شحفي  �لتدريبية  �ل��دورة  وق��دم  �لن�شائية.  للريا�شة 
�لريا�شي �ملتخ�ش�س �شياء �لدين علي حممد عبد�لفتاح، 
�لذي ح�شر ت�شليم �لطالبات �شهاد�ت �مل�شاركة يف ور�شة 
�ل��ع��م��ل.  وت��ن�����ش��ج��م ور����ش���ة �ل��ع��م��ل �مل�����ش��اح��ب��ة للن�شخة 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن ك��اأ���س ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك �ل��دول��ي��ة لقفز 
�حلو�جز مع �أهد�ف �لأكادميية �ملتمثلة يف ت�شجيع �ملر�أة 

�أحالمها  �أن تعلو فوق �حلو�جز لتحقق  �لإمار�تية على 
ر�شالتها  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  وطموحاتها 
�لر�مية و�لتي تركز على تنمية قدر�ت �ملر�أة �لإمار�تية 
لإبر�ز  �لفر�شة  ي�شاهم يف منحها  ما  وتو�شيع مد�ركها، 
و�لتميز  �لتفوق  م�شتويات  �أعلى  �إىل  و�لو�شول  قدر�تها 
يف جمالت عّدة.  و�جلدير بالذكر �إىل �أن �لدورة �لر�بعة 
�حلو�جز  لقفز  �لدولية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ك��اأ���س  م��ن 
و�ل�شبت  ف��رب�ي��ر   24 �جلمعة  يومي  م��د�ر  على  �قيمت 
25 فرب�ير، حيث �شمت �أكرث من 120 فار�شا وفار�شة 

من دولة �لإمار�ت وكافة �أنحاء �لعامل.

ترعاهم  �ل��ذي��ن  �لأي��ت��ام  ل�شالح  دره��م 
�ملوؤ�ش�شة. ومتثلت �أهد�ف هذه �حلملة 
�لأمريكية  �جل��ام��ع��ة  يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
ب��ال�����ش��ارق��ة، وج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة، وكلية 
م�شاعدة  يف  للطالبات،  �لعليا  �لتقنية 
بالرب�مج  �مل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى  �ل���ف���ت���ي���ات 
لت�شليط  �ملختلفة  �خلريية  و�لأن�شطة 
و�لعطاء،  �خل��ري  �أه��م��ي��ة  على  �ل�����ش��وء 
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ح�����س  وت��ن��م��ي��ة 

كليات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ط��ال��ب   100
�جل���ام���ع���ة م���ث���ل���و� �أك������رث م����ن 60 
�لأ�شتاذ  بح�شور  خمتلفة،  جن�شية 
�ل���دك���ت���ور حم��م��ود در�ب�������ش���ة عميد 
�����ش����وؤون �ل���ط���الب وحت����ت �إ����ش���ر�ف 

�إك�شابهن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ن��ف��و���ش��ه��ن،  يف 
�خل��������ربة م�����ن خ�������الل �ل����ت����ف����اع����ل مع 
جديدة  م��ه��ار�ت  وبناء  �ملجتمع،  �أف���ر�د 

متكنهن من �تخاذ �لقر�ر�ت، و�لتفكري 
با�شر�تيجيات متنوعة لدعم �ملبادر�ت 

و�مل�شاريع �خلريية.

�لدكتور ه�شام عبد �حلليم م�شوؤول 
�لأن�شطة �لطالبية و�لأ�شتاذ جنيب 
�لطالبية   �لأن�شطة  �لنعا�س من�شق 
�أقام  �لرحلة  نهاية  ويف  باجلامعة، 
جمل�س �لطالب حفل ع�شاء جلميع 

�لتي  �لال�شفية  �لأن�شطة  �شمن   
�لطالب  ����ش���وؤون  ع���م���ادة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
يف ج���ام���ع���ة �ل�������ش���ارق���ة ع���ل���ى م����د�ر 
�ل���ع���ام �لأك����ادمي����ي و�ل���ر�م���ي���ة �إىل  
�لر�ثي  �لثقايف  باجلانب  �لعناية 
و�ل���رف���ي���ه���ي وت����ع����زي����ز �لن���ت���م���اء 
للمكان بهدف دعم �لهوية �لوطنية 
وت���ع���ري���ف �ل���ط���الب ع��ل��ى �مل�����وروث 

�لر�ثي للدولة.
نظم جمل�س طالب جامعة �ل�شارقة 
�جلامعة  ل��ط��الب  ترفيهية  رح��ل��ة 
ل���ل���ت���ع���رف ع����ل����ى ب���ع�������س �مل���ن���اط���ق 
�لر�ثية يف مدينة دبي ومنها خور 
دبي �لذي يق�شم �ملدينة  �إىل �شقيها 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ني دي���رة وب���ر دب���ي ويبلغ 

طوله ما يقارب 15 كم. 
لل�شفن  ط��ب��ي��ع��ي��ا  م��ي��ن��اء  وي��ع��ت��رب 
�لعربية من طر�ز �لبوم و�لأحجام 
منطقة  �لطالب  ز�ر  كما  �لأ�شغر، 
�ل���ب�������ش���ت���ك���ي���ة وه������ي �أح��������د �مل���ع���امل 
دبي،  مدينة  متيز  �لتي  �لتاريخية 

ومتا�شياً  �ملجتمعية  ن�شاطاتها  �شمن 
مفو�شية  ن��ظ��م��ت  �خل������ري،  ع�����ام  م����ع 
تطوعية  ح��م��ل��ة  �ل�����ش��ارق��ة  م���ر����ش���د�ت 
�شاركت فيها  بعنو�ن “كعك لأجلهم”، 
و�ملر�شد�ت  ع��ام��اً(   11-7( �ل��زه��ر�ت 
ببيع  �ملفو�شية،  من  عاماً(   15-12(
�لكعك �لذي ُر�شد ريعه لدعم موؤ�ش�شة 
حيث  �لج��ت��م��اع��ي،  للتمكني  �ل�شارقة 
�أل���ف   23 �ل��ف��ت��ي��ات يف ج��م��ع  جن��ح��ت 

مل�شافة  ل���ل���خ���ور  حم����اذي����ة  ومت���ت���د 
نحو  200م  وب����ع����م����ق  300م 
�جل�����ن�����وب،  وحت����ت����وي ع���ل���ى مبان 
�أو طابقني ذ�ت  تقليدية من طابق 
�لرحلة  يف  ���ش��ارك  تاريخية.  قيمة 

»مر�شدات ال�شارقة« جتمع 23 األف درهم لاأيتام من حملة »كعك لأجلهم«

�شيارات اأجرة جوية ذاتية 
القيادة  حتلق يف �شماء دبي قريبًا 

�أن  �ملعمارية و�لهند�شية  �ل�شت�شار�ت  �لر�ئدة يف جمال  �ل�شركة  )�إمكان(   ك�شفت 
�شيار�ت �لأجرة �لطائرة ذ�تية �لقيادة  �شوف تطلق خالل �مل�شتقبل �لقريب يف دبي 
حيث �شتعيد ت�شكيل �ملدن �لعمالقة يف �مل�شتقبل، مقرونا �لتطور �ل�شريع لقطاع 
�لنقل  وفق ما �أدىل به حممد عبيد، موؤ�ش�س �شركة »�إمكان«،  و�أ�شاف :  �أن �شيار�ت 
�لأجرة �لطائرة ذ�تية �لقيادة حاًل تدريجياً وطموحاً مل�شاكل �لنقل و�لزدحامات 
�ملرورية �خلانقة ب�شورة تتجاوز حدود �خليال. ويقدم مثل هذ� �لتطور مثاًل على 
حكومة دولة �لإم��ار�ت يف عام 2021 وروؤيتها يف بناء �قت�شاد قائم على �ملعرفة 
و�لبتكار. وكانت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي، �أعلنت عن جتريب �أول مركبة 
�إىل  لتحولها  دبي  مع خطط  �ن�شجاماً  وذل��ك  دب��ي،  �شماء  �لقيادة يف  ذ�تية  جوية 

�ملدينة �لأذكى عاملياً، من خالل مو�كبتها �لد�ئمة للتطوير �لتكنولوجي.

ع�شرون طالبة اإماراتية يت�شلمن �شهاداتهن من 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية



    
يحرق وجه حبيبته بدافع الغرية

حبيبته  وج��ه  بحرق  باك�شتاين  رج��ل  ق��ام  �لعمياء،  �لغرية  بد�فع 
بالأ�شيد، ملنعها من �لعمل كم�شيفة طري�ن.

�شوهت وجهها  �شديدة  بحروق  عاماً(   29( كايوم  كانو�ل  �أ�شيبت 
�أثناء  وج��ه��ه��ا،  على  �حل���ارق  �لأ���ش��ي��د  �شائل  حبيبها  �شكب  بعدما 

نومها. 
بت�شوهات  وجهها  و�أ�شيب  �لهجوم  ه��ذ�  يف  �أنفها  ك��ان��و�ل  وفقدت 
�إعادة  حماولة  يف  �شنو�ت  ع�شر  �لتجميل  جر�حو  و�أم�شى  كبرية. 

بناء وجهها. 
على �شفحتها على في�س بوك،  لها موؤخر�ً  ون�شرت كانو�ل �شور�ً 
تظهر حتوًل كبري�ً يف �شكل وجهها حيث قام �لأطباء باإعادة بناء 

وجهها و�أنفها با�شتخد�م �أن�شجة من فخذيها. 
عاملياً  �ملعروف  م��الك  �شاه  عا�شم  �لتجميل  �أخ�شائي  ب��اأن  ويذكر 
�لربيطانية  مان�ش�شر  مدينة  من  �شافر  �ل�شعر،  زرع  يف  بخربته 
�إىل مدينة كار�ت�شي �لباك�شتانية لركيب رمو�س وحو�جب جديدة 

لعيني كانو�ل م�شتخدماً �شعر�ً من موؤخرة ر�أ�شها. 
للخ�شوع جلر�حة  �لوقت �حلايل  �لتي تخطط يف  كانو�ل  وكانت 
�أن قام �لدكتور �شاه مالك  جتميلية جديدة لأنفها، تزوجت بعد 
بعملية زرع �حلاجبني و�لرمو�س لها.  وعربت كانو�ل عن �متنانها 
و�لأطباء  مالك  �شاه  �لدكتور  “�أ�شكر  قائلة  مالك  �شاه  للدكتور 
�لآخرين على �جلهد �لذي بذلوه يف �إعادة بناء وجهي �لذي ت�شرر 
ب�شجاعة  م���الك  ���ش��اه  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��اد  م��ن جهته  ب�شكل مريع”.  
كانو�ل وقال باأنها حتلت برباطة جاأ�س مل يرها لدى �أي مري�س 
�آخر، و�أنه ياأمل باأن ت�شتمر بالعالج حتى يعود وجهها �إىل حالته 

�لطبيعية، وفقاً ملا ورد يف �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

ميار�س عمله رغم ورم يف كتفه وزنه 10 كلغ 
تايلندي  معلم  ق�شة  �لربيطانية  م���ريور  دي��ل��ي  �شحيفة  �أوردت 
غر�مات،  كيلو   10 ي���زن  كتفه  يف  �شخم  خبيث  ورم  م��ع  تعاي�س 
و��شتمر يف مز�ولة عمله كمعلم رغم هذ� �لعبء �لذي �أثقل كاهلة 

لأكرث من عام. 
مبر�س  م�شاب  ب��اأن��ه  ليك  ب�كورو  و�مللقب  ن��ادي  و�ت�����ش��ار�  �كت�شف 
�ل�شرطان يف كتفه �لأمين يف �لعام �ملن�شرم. غري �أنه مل يتوقع �أبد�ً 
�أن ي�شل حجم �لورم �إىل هذ� �حلد حيث بد�أت �لكتلة �ل�شرطانية 

بالت�شخم �شيئاً ف�شيئاً حتى و�شل وزنها �إىل �أكرث من 10 كلغ. 
ففي بد�ية �لأمر ق�شد و�ت�شار� �مل�شت�شفى لتلقي �لعالج �لذي ظنه 
ناكورن  كلية  يف  كمعلم  عمله  مز�ولة  يف  و��شتمر  حينئذ،  روتينياً 

�شاو�ن �لتقنية. 
�إىل  تاأمني �شحي ي�شل  �أنه يعمل معلماً، فاإن و�ت�شار� لديه  ومبا 
10000 باهت تايلني �أي ما يعادل 2500 دولر �أمريكي يف �لعام. 
�إل �أن هذ� �لتاأمني �ل�شحي ل يكفي لتغطية كافة م�شاريف عالج 
�لوقت  للعالج يف  �أع��اق خ�شوعه  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�شتع�شية،  حالته 

�ملنا�شب. 
زملية:  حالة  على  معلقاً  بني  مونك  �ل�شيد  و�ت�شار�،  زميل  وق��ال 
مبلغ  �أ�شعاف  ثالثة  �إىل  يحتاج  و�ت�شار�  حالة  ع��الج  ب��اأن  �أعتقد 
مدة  �إط��ال��ة  �إىل  �أدى  م��ا  وه��ذ�  يحتاجه.  �ل��ذي  �ل�شحي  �لتاأمني 

�لعالج.
ولأنه ل يريد �أن تقلق عليه و�لدته �مل�شابة بال�شلل، عمد و�ت�شار� 
�إىل �إخفاء ورمه بو�شاح. ويعزو و�ت�شار� �لتز�مه مبمار�شة عمله �إىل 
�أمرين، �لأول هو �أنه �ملعيل �لوحيد لو�لدته �ملري�شة، و�لثاين هو 

�أن ��شتمر�ره يف عمله مينحه قوة �لإر�دة ملو�جهة مر�شه.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مبتورة الذراعن حتطم الرقم القيا�شي يف اإ�شعال ال�شموع  
دخلت �مر�أة مك�شيكية ولدت بدون ذر�عني �شجل غيني�س لالأرقام �لقيا�شية بعدما حققت رقماً قيا�شياً يف �إ�شعال �أكرب 

عدد من �ل�شموع با�شتخد�م قدميها يف برنامج تلفزيوين �إيطايل لالألعاب. 
وقد ��شتخدمت �أدريانا �إيرين ما�شيا�س هرينانديز قدمها يف �إ�شعال 11 �شمعة خالل دقيقة و�حدة فقط، و��شتحقت 

بذلك �لدخول يف �شجل غيني�س لالأرقام �لقيا�شية كاأ�شرع �مر�أة معاقة ت�شعل �أكرب عدد من �ل�شموع بقدمها. 
ويذكر باأن �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق يف هذ� �ملجال كان من ن�شيب �لأمريكية �أ�شريتا غورمان، و�لتي حققت �لكثري 
من �لأرقام �لقيا�شية �لعاملية يف عدة جمالت �أخرى. وعلى �لرغم من �أن هرنانديز ولدت بدون ذر�عني، �إل �أنها 

�أ�شبحت حمرفة يف ��شتخد�م قدميها يف �لقيام بكافة مهام �حلياة �ليومية. 
وبالإ�شافة �إىل حتطيمها للرقم �لقيا�شي يف �إ�شعال �ل�شموع با�شتخد�م �لقدمني، فاإن هرنانديز تخرجت موؤخر�ً من 
كلية �حلقوق وقامت بكتابة �لعديد من �لكتب، بالإ�شافة �إىل �لقيام بال�شفر حول �لعامل بهدف �إعطاء حما�شر�ت 

عن جتربتها، وفق ما ورد يف موقع يو بي �آي �لإلكروين.
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امل�شت�شفيات امل�شممة ب�شكل �شيء تزيد معاناة املر�شى
�ملا�شي  �لأرب��ع��اء  تاميز  نيويورك  �شحيفة  يف  ك��ولر  دروف  �لطبيب  كتب 
للم�شت�شفيات،  �ل�شحي  غري  �لت�شميم  ي�شببها  �لتي  �ملخاطر  من  حم��ذر� 
وذلك على �شعيد �شحة �ملر�شى، وكذلك زيادة �لتكاليف �ل�شحية نتيجة 
مكثهم فرة �أطول. و��شتعر�س �لدكتور كولر جمموعة من �مل�شاكل �لتي 
تنجم ع��ن �ل��غ��رف �ل��ت��ي ي��ك��ون فيها �أك���رث م��ن م��ري�����س، مثل زي���ادة خطر 
�لعدوى، و�شعوبة �لنوم �إذ� كان �أحد �ملر�س يعاين من �ل�شعال ليال مثال 
بامل�شت�شفيات  �ل��ع��دوى  �أن  �إىل  �ل��دك��ت��ور  ول��ف��ت  �مل��ر���ش��ى.  بقية  ي��زع��ج  مم��ا 
�لعدوى  �نتقال  تقليل خطر  تقل�شها عرب  و�إن��ه ميكن  م�شكلة كبرية،  هي 
للمر�شى، م�شري� �إىل �أن من �لقر�حات �أن كلفة زيادة عدد �لغرف �ملفردة 

للمر�شى مهمة، لأنها باملقابل تقلل خطر �لعدوى لدى �ملر�شى.
م�شيفا  �ل�شقوط،  خطر  هي  �ملر�شى  تو�جه  �لتي  �مل�شاكل  من  �أن  و�أ�شاف 
بتقليل  ي�شاعد  �لتمري�س  وج��ود  و�أماكن  للغرف  �أف�شل  ت�شميم  �تباع  �أن 
�أ�شو�ت  وتقليل  لل�شوت  �أك��رب  ع��زل  م��ع  �ل��غ��رف  ت�شميم  �أن  كما  �خل��ط��ر، 
�لإنذ�ر يوفر بيئة �أف�شل للنوم للمر�شى. وقال �إن هناك در��شات تقول �إن 
�لتعايف  على  �ملر�شى  ي�شاعد  �مل�شت�شفى  �أم��ام  طبيعية  خارجية  بيئة  وج��ود 

ب�شكل �أ�شرع، مما يقلل فرة مكثهم يف �مل�شت�شفى.

322  مليون �شخ�س عانوا الإكتئاب 2015
% من �شكان �لعامل يعانون  قالت منظمة �ل�شحة �لعاملية �إن �أكرث من 4 
من �لكتئاب، و�إن �لن�شاء و�ل�شباب وكبار �ل�شن هم �لفئات �لأكرث عر�شة 

لتاأثري�ته �مل�شببة للعجز عن �لعمل.
�إن  �أن �لتقدير�ت تقول  و�أ�شافت �ملنظمة �لتابعة لالأمم �ملتحدة يف تقرير 
 ،2015 بالكتئاب يف  ��شطر�بات مرتبطة  322 مليون �شخ�س عانو� من 

% يف ع�شر �شنو�ت، مع �رتفاع متو�شط �لأعمار. بزيادة 18.4 
وذكر �لتقرير �أن �خل�شائر �لقت�شادية على م�شتوى �لعامل تتجاوز مليار 
غياب  �أو  �خل��م��ول  ب�شبب  �ملفقودة  �لإنتاجية  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �شنويا،  دولر 
�حليوية �لذي يوؤدي �إىل عدم �لقدرة على �أد�ء �لوظائف يف �لعمل �أو �لتكيف 
مع �حلياة �ليومية. وقال �لدكتور د�ن ت�شي�شومل من �إد�رة �ل�شحة �لعقلية 
باملنظمة يف موؤمتر �شحفي �لكتئاب �أكرب �شبب منفرد لق�شاء �شنو�ت من 
�لعجز عن �لعمل؛ وبالتايل فهو �أكرب �شبب للعجز عن �لعمل يف عاملنا �ليوم.  

و�أ�شاف �أن �لكتئاب �أكرث �شيوعا مرة ون�شف بني �لن�شاء عن �لرجال.
وقال �لتقرير �إن 250 مليون �شخ�س �آخرين يعانون من ��شطر�بات �لقلق، 
بعد  ما  و��شطر�بات  �لقهري  و�لو�شو��س  �لهلع  ونوبات  �لرهاب  ذلك  مبا 
% من �أولئك �لذين �أ�شيبو� باأمر��س عقلية يف  �ل�شدمة. ويعي�س نحو 80 
دول منخف�شة �أو متو�شطة �لدخل، وقالت �ملنظمة يف تقريرها �إن خماطر 
عزيز  �شخ�س  وفقد�ن  و�لبطالة  �لفقر  ب�شبب  تتز�يد  بالكتئاب  �ل�شابة 

و�لإ�شابة بالأمر��س �لع�شوية وتعاطي �ملخدر�ت.

ن�شري �شمة »فنان 
اليون�شكو لل�شام«

�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  م��ن��ح��ت 
ل����ل����رب����ي����ة و�ل�����ع�����ل�����م و�ل����ث����ق����اف����ة 
�لعود  وع��ازف  �مللحن  )�ليون�شكو( 
“فنان  لقب  �شمة  ن�شري  �لعر�قي 
حفل  خ���الل  لل�شالم”  �ل��ي��ون�����ش��ك��و 

�أقيم مبقر �ملنظمة يف باري�س.
�لتي  �لتقدير  �شهادة  وجاء يف ن�س 
عام  مدير  بوكوفا  �إي��ري��ن��ا  �شلمتها 
�إنه  �ل���ع���ر�ق���ي  ل��ل��ف��ن��ان  �ل��ي��ون�����ش��ك��و 
للتز�مه  “تقدير�  �للقب  ��شتحق 
لل�شباب  �ملو�شيقية  �لربية  دعم  يف 
يف �ل�����ع�����ر�ق وغ�������ريه م�����ن �ل������دول 
�أجل  �ل��ت��ي ل تن�شب م��ن  وج��ه��وده 
عرو�شه  خ���الل  م��ن  �ل�����ش��الم  ن�شر 
�ملنظمة  بقيم  و�لتز�مه  �ملو�شيقية 
�حل�شاب  ون�شر  �لعاملية.«  و�أهد�فها 
�ل��ر���ش��م��ي ل��ل��ي��ون�����ش��ك��و ع��ل��ى توير 
وز�رة  وق��ال��ت  للحفل.  ���ش��ور  �أرب����ع 
�ليوم  ب��ي��ان  �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف  �ل��ث��ق��اف��ة 
�جلمعة �إن �أع�شاء من وفد �لعر�ق 
�مل�شارك يف موؤمتر �لتن�شيق �لدويل 
�ملنعقد  �ل��ع��ر�ق  �ل��ر�ث يف  حلماية 
لل�شفري  �إ���ش��اف��ة  فرن�شا  يف  ح��ال��ي��ا 
�لعر�قي يف باري�س �إ�شماعيل �شفيق 
حم�شن ح�شرو� �حلفل. وقال وزير 
�لثقافة و�ل�شياحة و�لآثار �لعر�قي 
�ملو�شيقار  �ختيار  رو�ن����دزي  ف��ري��اد 
���ش��م��ه ل��ي��ك��ون ف��ن��ان �ل��ي��ون�����ش��ك��و هو 
�لعر�قي  و�ل���ف���ن���ان  ل��ل��ف��ن  ت���ك���رمي 
�لذي ��شتطاع �أن يثبت وجوده على 
و�أ�شاف  �لعاملية.  �لفنية  �ل�شاحة 
عن  ف�شال  كبرية  فنية  قامة  �شمة 
مو�قفه �لإن�شانية يف دعم �لأطفال 
و�لنازحني �لعر�قيني بالإ�شافة �إىل 
�أج��ل تطوير مدينة  م��ب��ادر�ت��ه م��ن 
ب��غ��د�د وغ��ريه��ا م��ن �مل��ب��ادر�ت �لتي 

ت�شب يف خدمة �لثقافة �لعر�قية.

ما هو �شّر هذا اجل�شم ال�شخم؟ 
ر�شا ج�شم �شخم جمهول على �أحد �شو�طئ �لفلبني بعد 
�شو�حلها، بح�شب ما  زل��ز�ل قبالة  �أ�شبوع على  �أقل من 

ذكرت �شحيفة “مرو” �للندنية �ليوم �جلمعة.
كاغدينو  �شاطئ  على  فجاأة  ظهر  �ل��ذي  �جل�شم  ولفت 
كبرية  �شعر  ككتلة  وي��ب��دو  �لفليبنية،  دي��ن��ات  ب��ج��زي��رة 
تلك  �ل�شكان يف  �لعديد من  وه��الم��ي،  ل��زج  لها ملم�س 

�ملنطقة.
�ل�شخم  �ل�شيء  ماهية  عن  فر�شّيات  كثريون  وتناقل 

�ملذهل.
�إنه دب قطبي  �آخ��رون  �أنه حوت، ويقول  �لبع�س  ويرى 

�شخم، �أو هجني غريب من �حلوت و�لدب �لقطبي.
وقال �أحد �ل�شكان �إنه ي�شبه كلباً �شخماً من ف�شيلة �شيه 

تزو.
على  وتطلق  غلوب�شر  ب��ظ��اه��رة  ه��ذه  ت�شمى  وع��ل��م��ي��اً، 
�لأج�شام �لع�شوية �ل�شخمة �لتي ترميها �لأمو�ج على 

�ل�شاطئ، وتبدو جمهولة عادة.
ووفقاً  بالفعل،  حله  ومت  ط��وي��اًل،  يطل  مل  �للغز  لكن 
�لأول���ي���ة من  �مل��ر�ح��ل  ف��ه��و ج��ث��ة حل���وت يف  لل�شحيفة، 

�لتحلل، ويعتقد �أنه تويف قبل �أ�شبوعني على �لأقل.

يعود للحياة اأثناء ت�شييعه  
ثانية يف ج�شد  يف حادثة غريبة من نوعها، دبت �حلياة 
م���ر�ه���ق ه��ن��دي �أث���ن���اء م��ر����ش��ي��م ج��ن��ازت��ه ب��ع��د �أن ظنت 
�شديدة  بحمى  �إ���ش��اب��ت��ه  �إث���ر  �حل��ي��اة  ف���ارق  ب��اأن��ه  عائلته 
�أ�شيب  عاماً(   17( ماريو�د  كومار  كان  �لوعي.   �أفقدته 
وتدهورت  ك��ل��ب  لع�شة  ت��ع��ر���س  ب��ع��دم��ا  ���ش��دي��دة  بحمى 
حالته �ل�شحية لدى نقله للم�شت�شفى يف منطقة د�رو�د 
حالته  ب��اأن  �لفتى  عائلة  �لأط��ب��اء  �أخ��رب  حيث  �لهندية، 

ميكن �أن ت�شوء و�أن �للتهابات �نت�شرت يف كامل ج�شده. 
وبعد عدة �شاعات يف غرفة �لعناية �مل�شددة، قررت عائلة 
�لأخرية.  حلظاته  ليق�شي  �ملنزل  �إىل  ت��اأخ��ذه  �أن  كومار 
�بنهما  فاإن  نينغابا ومانغول،  �لفتى  و�لد�  ووفق ما ذكر 
توقف عن �لتنف�س و�حلركة ما دفعهم لالعتقاد باأنه فارق 
�لإع��د�د جلنازة  �لقرويني  �لو�لد�ن من  �حلياة.  وطلب 
كيلومرين  مل�شافة  �لنع�س  �مل�شيعون  حمل  حيث  �بنهما 
قبل �أن يحدث ما مل يتوقعه �أحد.  فاأثناء نقله �إىل مثو�ه 
يفتح  �لفتى  ���ش��اه��دو�  عندما  �مل�شيعون  ف��وج��ئ  �لأخ���ري، 
ونقل  و�شاقيه.  ي��دي��ه  وحت��ري��ك  بالتنف�س  وي��ب��د�أ  عينيه 
�مل�شيعون �لفتى �إىل �مل�شت�شفى على �لفور ومت �إدخاله �إىل 
غرفة �لإنعا�س.  وقال �لدكتور ماها�س نيالهانتافار ظن 
�لأطباء يف بد�ية �لأمر باأن �لفتى م�شاب بالتهاب �ل�شحايا 
كان  �لتي  �ملفرطة  �حل��ر�رة  وب�شبب  �لكلب،  ب�شبب ع�شة 
قد  �للتهابات  ب��اأن  �لأط��ب��اء  �ف��ر���س  فقد  منها،  يعاين 

�نت�شرت يف كافة �أنحاء ج�شده. 

ح�شان يعزف على البيانو
�أظهر ت�شجيل م�شور مده�س مت ن�شره على �لعديد من 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، ح�شاناً وهو ميار�س هو�يته 
ويظهر مهار�ته يف �لعزف على �لبيانو ب�شفتيه بطريقة 
�للون مرييف  �لبني  مثرية لالإعجاب.  ويظهر �حل�شان 
وهو  بينربيدغ،  لالأ�شر�لية �شويف  ملكيته  تعود  و�ل��ذي 
ي�شتخدم فمه للعزف على لوحة مفاتيح بيانو �إلكرونية 
يف مزرعة بالريف �لأ�شر�يل. وذكرت �شاحبة �حل�شان 
باأنها �أنقذت مرييف من �لرب�ري منذ حو�يل �لعام وقامت 

بربيته يف مزرعها. 
�ملزرعة،  �إىل  م��رييف  �أح�����ش��رن��ا  �أن  منذ  ���ش��ويف  و�أ���ش��اف��ت 
�لبيانو  على  يعزف  لأنه  �ملف�شل  �ملو�شيقي  جنمنا  �أ�شبح 

على �لدو�م ونحن ن�شتمتع بعزفه كثري�ً.
من �جلدير بالذكر باأن مقطع �لفيديو �لذي �نت�شر على 
�لعديد من مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ح�شل على عدد 
م�شاهد�ت كبري و�شل �إىل ع�شر�ت �لآلف، وفقاً ملا ورد يف 

موقع يو بي �آي �لإلكروين. 

يرتك �شاحنته ت�شري وحدها على الطريق 
�أث����ار م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و مت ت�����ش��وي��ره يف �ل��ه��ن��د م��وج��ة من 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  م�شتخدمي  ب��ني  و�ل���ش��ت��ي��اء  �لغ�شب 
مقود  ي��رك  وه��و  �شائق  فيه  ظهر  �أن  بعد  �لجتماعي، 
�لآخر  �لباب  من  يعود  ثم  �أمامها  من  ليت�شلق  �شاحنته 

على طريق مزدحم بال�شيار�ت.
ويف بد�ية �لفيديو، يظهر �ل�شائق وهو يبت�شم للكامري�، 
بانتظار  �ل�شريع،  �لطريق  على  �ل�شاحنة  مقود  ويوجه 

�للحظة �ملنا�شبة لتنفيذ مغامرته �ملجنونة.

اإي�ما ت�وم�ش�ون ترف�س 
تكرار اأدوارها 

�لق�شري  �لثاين  �إنها لن ت�شارك يف �جلزء  �إميا توم�شون  �لنجمة  ك�شفت 
. Love Actually من فيلم

�لفيلم  دوره��ا يف  نف�س  تلعب  �أن  عليها  ي�شعب  ز�ل  ما  لأنها  ذلك  وياأتي 
�لرومان�شي �لكوميدي بعد وفاة �لنجم �آلن ريكمان �لعام �ملا�شي.

وكان قد �أدى ريكمان وتوم�شون دور زوجني يف �جلزء �لأول من �لفيلم 
�لذي �أنتج عام 2003 .  ريكمان  تويف عن 69 عاما يف يناير كانون �لثاين 

عام 2016 بعد �إ�شابته بال�شرطان.
وقالت توم�شون �إن قر�ر �بتعادها �شائب �إل �أنها �أ�شافت �أن فكرة �إعد�د 

مثل  �لر�ئعة  �ملرحة  �ل�شخ�شيات  “�إعادة  وقالت  جيدة.  ثان  جزء 
بيل ناي وهيو جر�نت و�جلميع.. �أمر ر�ئع.«

�ملمثلة �أنط�نيال �سالف��سي على �ل�سجادة �حلمر�ء يف ختام مهرجان �إيطاليا �ل�سينمائي يف ل��ص �جنلي�ص. )�أ ف ب(

املدام ملكة جمال الأبقار
�ل�شود�ء  �ل��ب��ق��رة  “مد�م”  ف����ازت 
و�ملتعددة �لألو�ن من �شاللة �أبقار 
هول�شتاين �حلالبة، �لتي ��شتهرت 
بلقب  �خلمي�س،  �أم�����س  �أمل��ان��ي��ا  بها 
على  بذلك  متفوقة  ب��ق��رة،  �أج��م��ل 
م�شابقة  يف  ���ش��ارك��ت  ب���ق���رة   169
�ل�شفلى  �شك�شونيا  ب��ولي��ة  �أقيمت 

غرب �أملانيا.
وق���ال روج���ر ف��رو���ش��ارد، وه��و �أحد 
تقييم  يف  �مل�������ش���ارك���ني  �ل���ق�������ش���اة 
�لأبقار، عن مد�م، �إنها بقرة خارقة 

على �لإطالق.
وم���ن ب���ني �ل�����ش��م��ات �ل��ت��ي رجحت 
�ل�شرع،  ج���م���ال  ل���ل���ف���وز،  ك��ف��ت��ه��ا 
و�شالبة  �حللمة،  مو�شع  وح�شن 

�لقو�ئم و�حلو�س �لو��شع.
م�شاهد،   1500 �أك��رث من  وح�شر 
يف  �لأب���ق���ار  ج��م��ال  م��ل��ك��ة  م�شابقة 
و�لأربعني مبدينة  �لر�بعة  دورتها 
�لأبقار  م��رب��ي  مل�����ش��اه��دة  ف��ريدي��ن 
�لأملانية وهم يختارون �أجمل بقرة 

يف �ملنطقة. 
�لبقرة  مالك  ويلي  هرنيك  وق��ال 
دموع  على  متغلباً  م���د�م،  �ملتوجة 
لياًل  نعمل  كنا  �مل��ن��ه��م��رة،  فرحته 
ون��ه��ار�ً م��ن �أج���ل �ل��ب��ق��رة، ق�شينا 
�شنة كاملة نعد �أنف�شنا لهذ� �ليوم. 
�أمام  �ملت�شابقني  وقبل �شري موكب 
بتهذيب  �مل����رب����ون  ق����ام  �ل���ق�������ش���اة، 
�شعور �أبقارهم بالأم�شاط و�لفر�س 
�ل�شمات  وت�������ش���م���ل  و�مل����ق���������ش����ات. 
�لفائزة  �ل��ب��ق��رة  ل��ك��ف��ة  �مل��رج��ح��ة 
و�لعينان  �مل�شدود،  �جللد  باللقب، 
�لرب�قتان، و�ل�شرع �لو��شع �ملعرق، 
و�ملوؤخرة �ملرتفعة. وويلي هو �أي�شاً 
حاملة  جاجا  ليدي  �لبقرة  مالك 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  م�شابقة  يف  �للقب 
و�ل��ت��ي مت �إم��ط��اره��ا ب��اجل��و�ئ��ز يف 

�ملعار�س �لأخرية.

�شركة تتخلى عن مدرائها لتحقق النجاح
حتتاج �ل�شركات �إىل مدر�ء �أ�شحاب �شخ�شية 
قوية لقيادة دفة �لعمل و�ملناف�شة يف �لأ�شو�ق، 
لكن �لعاملني يف �شركة برجميات �شويدية ل 
�ل��ر�أي، حيث تخلت �ل�شركة  يتفقون مع هذ� 
عن �ملدر�ء �لتنفيذيني، وبات جميع �ملوظفني 
يعملون بحرية، ويجتمعون لتخاذ �لقر�ر�ت 

�لالزمة.
وك���ان���ت ���ش��رك��ة ك��ري�����ش��ب �ل���ش��ت�����ش��اري��ة �لتي 
ح��ظ��ي��ت ب�����ش��ه��رة ع��امل��ي��ة م����ّرت ب��ال��ع��دي��د من 
�تبعت  �ل��ب��د�ي��ة  ف��ف��ي  �لهيكلية،  �ل��ت��غ��ي��ري�ت 
�ل�شيغة �لكال�شيكية �لتي يدير فيها �شخ�س 
و�ح���د ���ش��وؤون �لعمل، ث��م �أ���ش��رك��ت �مل��زي��د من 
�ملوظفني عرب تغيري �ملدير كل عام، ويف نهاية 
�مل��ط��اف ق���رر �مل��وظ��ف��ون �ل��ب��ال��غ ع��دده��م 40 
موقع  بح�شب  �مل��دي��ر،  من�شب  �إل��غ��اء  موظفاً 

�أوديتي �شنر�ل.

يف  �مل��ط��وري��ن  �أح��د  �شاندمان  يا�شا�س  وي��ق��ول 
�حلال  �شيكون  كيف  قلنا  �لبد�ية  يف  �ل�شركة 
فيما لو مل يكن هناك رئي�س تنفيذي �أو مدير 
بالو�جبات  ق��ائ��م��ة  ب���اإع���د�د  وق��م��ن��ا  لل�شركة، 
و�كت�شفنا  �ملدير،  بها  يقوم  �لتي  و�مل�شوؤوليات 
وميكن  و�ج��ب��ات��ن��ا،  م��ع  ت��ت��د�خ��ل  معظمها  �أن 

توزيعها على باقي �ملوظفني.
و�أ�شاف �شاندمان بعد توزيع �ملهام مل يتبق �أي 
�شيء يقوم به �ملدير، وقلنا لبع�شنا: ح�شناً.. 

ملاذ� ل جنرب �إلغاء هذ� �ملن�شب.
�لنظري،  منقطع  جن��اح��اً  �ل��ت��ج��رب��ة  و�أث��ب��ت��ت 
بامل�شوؤولية،  �شعور�ً  �أكرث  �ملوظفون  بات  حيث 
و�أكرث حتفز�ً للعمل، ويف حال وقع �أحدهم يف 
خطاأ ما فلن تكون تلك نهاية �لعامل على حد 
�أن يجتمعو� ويو�شح كل  قولهم، فيمكن لهم 

منهم وجهة نظره لالآخرين.


