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تر�مب يطالب مببالغ طائلة للدفاع عن �أملانيا
•• و��شنطن-�أ ف ب:

قال الرئي�س االمريكي دونالد ترامب ان املانيا مدينة حللف �شمال 
املتحدة  للواليات  تدفع  اأن  برلني  على  واأن  طائلة  مببالغ  االأطل�شي 

املزيد للدفاع عنها، وذلك غداة لقائه امل�شت�شارة انغيال مريكل.
وكتب ترامب على تويرت املانيا مدينة مببالغ طائلة حللف االأطل�شي 
الدفاع  اج��ل  اأك��ر من  مبالغ  املتحدة  ال��والي��ات  تت�شلم  ان  ويفرت�س 
القوي واملكلف جدا الذي توفره الأملانيا. ومل يظهر الزعيمان خالل 
حلف  بينها  العالقة،  امل�شائل  من  ع��دد  على  اتفاقا  اجلمعة  لقائهما 
�شمال االأطل�شي والنفقات الدفاعية. وخالل موؤمتر �شحايف م�شرتك 
عقداه اجلمعة، طالب ترامب �شركاء الواليات املتحدة يف احللف بدفع 
اأعوام �شابقة. واألح ترامب على  مبالغ طائلة )هم مدينون بها( من 

�شرورة ان يدفع اأع�شاء احللف ح�شتهم العادلة يف جمال الدفاع.
من ناحيتها، اأكدت مريكل اأّن اأملانيا �شتزيد نفقاتها الدفاعية للو�شول 
اإىل هدف %2 من اجمايل الناجت الداخلي الذي اتفق عليه اأع�شاء 

احللف يف ال�شابق. 

�إ�سر�ئيل تق�سف موقعني لكتائب �لق�سام يف غزة
•• غزة-وكاالـت:

الق�شام  الدين  عز  لكتائب  موقعني  االإ�شرائيلي  االحتالل  قوات  ق�شفت 
-اجلناح الع�شكري حلركة حما�س يف قطاع غزة- بذريعة الرد على اإطالق 

�شاروخ باجتاه م�شتوطنات اإ�شرائيلية.
وقالت م�شادر فل�شطينية اإن طائرة اإ�شرائيلية ق�شفت ظهر ام�س ال�شبت 
مما  غ��زة،  مدينة  �شمال  الق�شام  لكتائب  تدريب  موقع  �شواريخ  بثالثة 

اأ�شفر عن اأ�شرار مادية ولكن دون حدوث اإ�شابات.
وبالتزامن ق�شفت دبابات اإ�شرائيلية موقع مراقبة لكتائب الق�شام قرب 
بيت الهيا �شمايل قطاع غزة، ومل ي�شفر هذا الق�شف اأي�شا عن اإ�شابات. 
من  اأط��ل��ق  �شاروخا  اإن  اإ�شرائيلية  اإع���الم  و�شائل  قالت  �شابق  وق��ت  ويف 

القطاع �شقط يف منطقة خالية من ال�شكان على �شاطئ ع�شقالن.
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حممد بن را�شد خالل ح�شوره �شباق كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة  )وام(

اع�شاء الرباعية الدولية خالل موؤمتر �شحفي بالقاهرة  )رويرتز(

مئات النازحني يغادرون املو�شل اىل مناطق اآمنة )رويرتز(

�سهد �سب�ق ك�أ�س ويل عهد دبي للقدرة يف �سيح ال�سلم بدبي
حممد بن ر��سد: �إجناز�ت نوعية توؤكد مكانة 

�لإمار�ت بني م�ساف �لدول �لأ�سرع منو� يف �لعامل
•• دبي-و�م: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
دولة  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  م�شرية  اأن  اهلل  رع���اه 
االآخر  تلو  تتعزز ركائزها يوما  اأن  تلبث  االإم��ارات ال 
الدول  م�شاف  ب��ني  مكانتها  ت��وؤك��د  نوعية  ب��اإجن��ازات 

االأ�شرع منوا يف العامل.

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد  اخ��رى  جهة  من 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل جانبه �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي 
للقدرة  دبي  عهد  ويل  �شمو  لكاأ�س  الرئي�شي  ال�شباق 
مل�شافة 119 كيلو مرتا والذي اأنطلق �شباح ام�س يف 

مدينة دبي الدولية للقدرة ب�شيح ال�شلم.
 )التفا�شيل �س2 و16(

حممد بن زايد خالل زيارته اأ�شرة ال�شهيد حمود العامري  )وام(

حممد بن ز�يد يزور �أ�سرة �ل�سهيد حمود �لعامري
•• �لعني -و�م:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
االأع��ل��ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
العامري  علي  حمود  ال�شهيد  اأ�شرة  ام�س  امل�شلحة 
مبدينة  اليحر  منطقة  يف  اال���ش��رة  مب��ن��زل  وذل���ك 

العني.
ورح���ب علي ال��ع��ام��ري واحل�����ش��ور ب��زي��ارة �شاحب 

معربا  نهيان..  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
من  تاأتي  التي  ال��زي��ارة  بهذه  واأ�شرته  �شعادته  عن 
يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ل��دى  ا�شيل  ومنهج  منطلق 

التوا�شل والتالحم مع ابناء الوطن.
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتبادل 
نهيان مع والد واإخ��وان وذوي ال�شهيد حمود علي 
ال��ع��ام��ري االأح��ادي��ث ال��ودي��ة واط��م��اأن �شموه على 

احوالهم واأو�شاعهم.             )التفا�شيل �س2(

ال�سعودية تعرت�س �س�روخ� اأطلقه احلوثيون 

�حلكومة �ليمنية تدعو ملوقف دويل حازم �إز�ء جر�ئم �مللي�سيا �لنقالبية
•• عو��شم-وكاالت:

اأعلنت قيادة التحالف العربي اأن قوات الدفاع اجلوي ال�شعودي 
اعرت�شت �شاروخا اأطلقه املتمردون احلوثيون من اليمن فيما 
ارتفعت ح�شيلة قتلى هجوم �شنوه على مع�شكر للجي�س اليمني 
احلوثيون  يديرها  ال��ت��ي  �شباأ  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف����ادت   .32 اإىل 
النفط  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��ه��دف��ت م��ك��ات��ب  ال��ق��ذي��ف��ة  اأن  وح��ل��ف��اوؤه��م 

ال�شعودية العمالقة اأرامكو يف مدينة جيزان.
واأو�شح التحالف الذي تقوده اململكة اأنه مت اعرتا�س ال�شاروخ 
وتدمريه بدون اأي اأ�شرار يف بيان ن�شرته وكالة االأنباء ال�شعودية 
موقع  با�شتهداف  ردت  التحالف  ق��وات  اأن  م�شيفا  الر�شمية، 
اإطالقه. ومن ناحيته، اأ�شار اجلي�س اليمني اإىل ارتفاع ح�شيلة 
هجوم �شاروخي �شنه املتمردون على مع�شكر يف حمافظة ماأرب 

)�شرق �شنعاء( اإىل 32 قتيال و81 جريحا.
وكانت م�شادر ع�شكرية اأفادت اأن احلوثيني ا�شتهدفوا بق�شف 

داع�س و القاعدة حيث �شبق ذلك اإقدامها على تفجري امل�شاجد 
الطائفي  م�شروعها  �شمن  اخلطباء  وا�شتهداف  وت��دم��ريه��ا 
واملذهبي املقيت والدخيل على ثقافة وعروبة وو�شطية ال�شعب 

اليمني.
واأو�شح اأن العالج الناجع والوحيد لدرء خطر امللي�شيا القاتلة 
واملجرمة واأجندتها امل�شبوهة هو ا�شتكمال حترير ما تبقى من 

اأرا�شي الوطن حتت �شيطرتها وجروتها وغطر�شتها.
على  ت�����ش��اوم  اأو  تقبل  ل��ن  ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  اأن  على  و���ش��دد 
امللي�شيا  هذه  بيد  املوجهة  وال�شواريخ  الثقيلة  االأ�شلحة  بقاء 
االإن�شانية  ال��ق��ي��م  ك���ل  م���ن  وامل���ت���ج���ردة  امل���ت���م���ردة  االن��ق��الب��ي��ة 
والدينية واالأخالقية وذلك كي ال يبقى ال�شعب اليمني ودول 
اجلوار رهينة اإرهابها وغطر�شتها ونزواتها الإر�شاء داعميها يف 
وال�شغط  التهديدات  ت�شتخدمهم من�شة الإطالق  التي  ايران 
اخلا�شة  وم�شاريعها  اأهدافها  اج��ل  من  ال��دويل  املجتمع  على 

ورغباتها التو�شعية املرفو�شة.

�شاروخي م�شجدا مبع�شكر يف منطقة �شرواح يف ماأرب، الواقعة 
على احلدود مع ال�شعودية. 

ملي�شيا  ا�شتهداف  جرمية  اليمنية  احلكومة  اأدان��ت  ع��دن  ويف 
منطقة  يف  امل�شاجد  اأح��د  املروعة  االنقالبية  و�شالح  احلوثي 
اجلمعة.. �شالة  االآمنني  اأداء  اأثناء  م��اأرب  حمافظة  يف  كوفل 
مما اأ�شفر عن ارتقاء ع�شرات ال�شهداء واإ�شابة اآخرين وطالبت 
اإزاء  ح��ازم  موقف  باتخاذ  ال���دويل  املجتمع  اليمنية  احلكومة 

جرائم امللي�شيا االنقالبية.
ال��وزراء اليمني  ونقلت وكالة االأنباء اليمنية �شباأ عن جمل�س 
يف بيانه..اأن متادي امللي�شيا االنقالبية يف جرائمها من خالل 
ا�شتهداف امل�شلني يف امل�شاجد بق�شف �شاروخي .. يعد تعبريا 
���ش��ارخ��ا وك��ا���ش��ف��ا ع��م��ا و���ش��ل��ت ال��ي��ه ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال�����ش��ال��ة من 
ك��ل م�شاعر  م��ن  ودي��ن��ي وقيمي وجت��رده��ا  اأخ��الق��ي  انحطاط 
حتى  ب�شاعتها  يف  تتفوق  بذلك  اأنها  البيان  واأك��د  االن�شانية. 
على اأعتى جماعات التطرف واالإرهاب من اأخواتها يف تنظيمي 

اإ�سق�ط ط�ئرة حربية ت�بعة حلفرت يف بنغ�زي 

�لرباعية �لدولية تدعم حكومة �لوفاق �لليبية

موجة نزوح غري م�سبوقة غربي املو�سل

معارك �سر�سة باملدينة �لقدمية ود�ع�ش يتح�سن باملدنيني

ت��ر�م��ب  يلتقي  �ل�سي�سي 
�أب��ري��ل  مطلع  و��سنطن  يف 

•• �لقاهرة-وكاالت:

يتوجه الرئي�س امل�شري عبد الفتاح 
املتحدة  ال���والي���ات  اإىل  ال�شي�شي 
�شهر  م��ن  االأول  االأ���ش��ب��وع  خ���الل 
اأبريل املقبل.  وقال بيان للرئا�شة 
�شيلتقي  ال�����ش��ي�����ش��ي  اإن  امل�����ش��ري��ة 
ت�شتمر  ال���ت���ي  ال������زي������ارة،  خ�����الل 
اأي��ام، مع نظريه االأمريكي  ثالثة 
القاء  ي�شهد  اأن  ويتوقع  ت��رام��ب.  
و�شبل  الثنائية  العالقات  مناق�شة 
بني  ال�شالم  مفاو�شات  ا�شتئناف 

الفل�شطينيني واالإ�شرائيليني.

•• �لقاهرة- بنغازي-�أ ف ب:

مت  اأن��ه  ليبي  ع�شكري  م�شدر  اأعلن 
اإ�شقاط طائرة حربية تابعة للقوات 
امل���وال���ي���ة ل��ل��م�����ش��ري خ��ل��ي��ف��ة حفرت 
ال�شبت بينما كانت ت�شن غارات على 
مواقع امللي�شيات االإرهابية يف مدينة 

بنغازي الواقعة �شرق البالد.
وحتدث الناطق با�شم قوات حفرت، 
املقاتلة  �شقوط  ع��ن  غنيم،  حممد 
)ميغ21-( بعد ا�شتهدافها ب�شاروخ 
ح����راري مب��ح��ور ���ش��وق احل����وت من 
واأو�شح  االرهابية.  اجلماعات  قبل 
اأثناء  اأ���ش��ق��ط��ت  ال��ط��ائ��رة  اأن  غنيم 
اآخر  على  ج��وي��ة  ���ش��رب��ات  تنفيذها 
معاقل املتطرفني يف حي ال�شابري، 
م�شريا اإىل اأن الطيار عادل عبداهلل 
الهبوط  م�����ن  مت���ك���ن  ب���و����ش���ي�������ش���ة 
املدخل  ع��ل��ى  م���وق���ع  يف  مبظلته" 

ال�شرقي لبنغازي.
الدولية  الرباعية  اعلنت  �شيا�شيا، 
جلهود  دعمها  ام�س  بليبيا  املعنية 
الليبية  ال��وط��ن��ي  ال���وف���اق  ح��ك��وم��ة 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى ط���راب���ل�������س عقب 
ا�شتباكات ا�شتمرت عدة ايام اال�شبوع 
يف  متناحرة  ت�شكيالت  بني  املا�شي 

•• بغد�د-وكاالت:

اأ���ش��خ��ا���س م���ن عائلة  ق��ت��ل خ��م�����ش��ة 
ا�شتهدف  مدفعي  ق�شف  يف  واح��دة 
املو�شل،  غ��رب��ي  ج��ن��وب  يف  منزلهم 
العراقية  ال���ق���وات  ت��خ��و���س  ب��ي��ن��م��ا 
و�شط  القدمية  املدينة  بلوغها  بعد 
ل��ل��م��دي��ن��ة قتاال  ال���غ���رب���ي  ال�����ش��ط��ر 
داع�س  تنظيم  مقاتلي  م��ع  �شر�شا 
هذه  داخ����ل  املتح�شنني  االإره���اب���ي 

املنطقة املكتظة بال�شكان.
ق�شف  اإن  املحلية  ال�شلطات  وتقول 
التحالف  وق��وات  العراقية  ال��ق��وات 
ع�شرات  م��ق��ت��ل  يف  ت�����ش��ب��ب  ال�����دويل 
 29 بينهم  املو�شل،  املدنيني غربي 
�شخ�شا قتلوا حتت اأنقا�س منزلني 

ا�شتهدفهما الق�شف.
النقيب فرا�س  ومب��وازاة ذل��ك، قال 
ال���زوي���دي -م���ن اإع����الم ق���وات الرد 
من  "القتال  اإن  العراقية-  ال�شريع 
اإىل منزل،  زقاق لزقاق ومن منزل 
ونحن نواجه �شعوبات ب�شبب �شيق 
تدخلها  اأن  ميكن  ال  التي  ال�شوارع 

عربات الهمرات".
الهجرة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ذل�����ك،  اىل 
عدد  اأن  ال���ع���راق���ي���ة  وامل���ه���ج���ري���ن 
ال��ن��ازح��ني م���ن م��ن��اط��ق ال��ق��ت��ال يف 
و�شل  املو�شل  من  الغربي  اجلانب 
بذلك  ل��ريت��ف��ع  األ����ف����ا،   125 اإىل 
اإىل نحو  ال��ن��ازح��ني  اإج���م���ايل ع���دد 
املعارك  انطالق  منذ  األ��ف  اأربعمئة 
االأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ش��ري��ن  م��ن��ت�����ش��ف 

املا�شي.
معاناة  ت��ت��وا���ش��ل  بينما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
عائالت النازحني من غربي املو�شل 

حقيقية  خماطر  يواجهون  ال��ذي��ن 
املواجهات  خطوط  اجتيازهم  اأثناء 

بني طريف القتال.
اجلوية  االأح���������وال  ����ش���وء  وت�����ش��ب��ب 
ال��ن��ازح��ني الذين  يف زي����ادة م��ع��ان��اة 
ت��ن��ق��ل��ه��م ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة بعد 
اإجراءات اأمنية م�شددة اإىل منطقة 

برطلة �شرق املو�شل.
النازحني  خم��ي��م��ات  م���دي���ر  وق�����ال 
عبيد  رزك���������ار  امل����و�����ش����ل  �����ش����رق  يف 
اال�شتيعابية  ال��ق��درة  اإن  ل��ل��ج��زي��رة 
املو�شل  ����ش���رق  خم���ي���م���ات  جل��م��ي��ع 
ق��ادرة على  اأق�شاها، ومل تعد  بلغت 
ا�شتقبال نازحني ج��دد، وه��ذا يعني 
اأن قدوم نازحني اآخرين ُيعّد م�شكلة 

حقيقية.
النزوح  العائالت  مئات  منوتوا�شل 
املو�شل  ملدينة  الغربي  اجلانب  من 
هربا من املعارك �شد تنظيم داع�س 
م�شريا اإىل اأن هذه املوجة متوا�شلة 
وم�����ش��ت��م��رة م��ا دام����ت امل���ع���ارك على 

العا�شمة الليبية.
الدولية  ال��رب��اع��ي��ة  اج��ت��م��اع  وج����اء 
املتحدة  ل��المم  ممثلني  �شم  ال��ذي 
واالحت���������اد االوروب�����������ي واجل���ام���ع���ة 
غداة  االف��ري��ق��ي  واالحت���اد  العربية 
نارية  ع���ي���ارات  اط����الق جم��ه��ول��ني 
اث��ن��اء ت��ظ��اه��رة ���ش��ارك ف��ي��ه��ا مئات 
رف�����ش��ا لوجود  ال��ل��ي��ب��ي��ني اجل��م��ع��ة 

امل�شلحني يف طرابل�س.
احمد  ق����ال  ���ش��ح��ف��ي،  م���وؤمت���ر  ويف 
للجامعة  ال��ع��ام  االم��ني  الغيط  اب��و 
االجتماع،  ا�شت�شافت  التي  العربية 
التطورات  ت���اب���ع���ت  ال���رب���اع���ي���ة  ان 

اخلطرية يف طرابل�س.
دعم  اهمية  على  توافقنا  وا���ش��اف 
لب�شط  جهوده  يف  الرئا�شي  املجل�س 
االمن على العا�شمة الليبية مبا يف 

ذلك تنفيذ اتفاق الهدنة.
وك�����ان مت ال��ت��و���ش��ل اخل��م��ي�����س اىل 
ات���ف���اق ل���وق���ف اط�����الق ال���ن���ار حتت 
ا�شراف حكومة الوفاق الوطني اثر 
ارب��ع��ة اي���ام م��ن امل��ع��ارك ال��ت��ي �شلت 
�شيطرة  ال��واق��ع��ة حت���ت  ال��ع��ا���ش��م��ة 
منذ  امل�شلحة  الت�شكيالت  ع�شرات 
���ش��ق��وط ن��ظ��ام م��ع��م��ر ال���ق���ذايف عام 

.2011

اأ�شدها.
�شحية  ح��ال��ة  يف  ال��ن��ازح��ون  وي�شل 
���ش��ي��ئ��ة ح��ي��ث ي���ع���اين ب��ع�����ش��ه��م من 
اأمرا�س مزمنة فيما يعاين اآخرون 
ل��ه م��ن ح���وادث على  مم��ا تعر�شوا 
اأن كل  م��و���ش��ح��ا  ال����ن����زوح،  ط���ري���ق 
نازح مثقل بهموم واأه��وال ومواقف 
النزوح  رحلة  خ��الل  عا�شها  قا�شية 

خروج �أوىل دفعات مهجري حي �لوعر بحم�ش
•• عو��شم-وكاالت:

اآخ����ر االأحياء  ال���وع���ر -وه����و  ال��دف��ع��ة االأوىل م���ن م��ه��ج��ري ح���ي  خ��رج��ت 
اخلا�شعة ل�شيطرة املعار�شة ال�شورية يف حم�س ام�س ال�شبت متجهة اإىل 

مدينة جرابل�س.
 1300 وت�شم الدفعة اأكرث من ثالثمئة عائلة ي�شكل جمموعها ما بني 
الن�شاء  م��ن  ه��م  الدفعة  ه��ذ  يف  املهجرين  معظم  واأن  �شخ�س،  و1500 
املعار�شة  150 مقاتال من  اإىل  واالأطفال واملر�شى واجلرحى، باالإ�شافة 

امل�شلحة.
ويف ال�شياق، قال حمافظ حم�س التابع للنظام اإنه �شيتم ا�شتكمال خروج 

دفعات اأخرى من مهجري احلي يف االأيام القادمة.
وكانت املعار�شة امل�شلحة وقوات النظام تو�شلتا قبل اأيام اإىل اتفاق برعاية 
باجتاه  احلي  من  املعار�شة  خ��روج  اأبرزها  بنود،  عدة  من  رو�شية  و�شمانة 
تنفيذ  و�شيتم  حلب،  ري��ف  يف  جرابل�س  اأو  اإدل��ب  اأو  ال�شمايل  حم�س  ري��ف 

االتفاق خالل فرتة �شهرين.
ريف  ب��اجت��اه  احل��ي  م��ن  املعار�شة  عنا�شر  يخرج  اأن  على  االت��ف��اق  وين�س 
جرابل�س  اأو  اإدل��ب  اإىل  اأو  املعار�شة،  عليه  ت�شيطر  ال��ذي  ال�شمايل  حم�س 

�شمن املنطقة االآمنة يف ريف حلب ال�شمايل على احلدود الرتكية.
 1500 كما ين�س على اأن يكون اخل��روج على دفعات، يف كل واح��دة منها 
�شخ�س، واأن عدد مقاتلي املعار�شة الذين �شيخرجون من احلي ثالثمئة، 

با�شطحاب اأ�شلحتهم الفردية واخلفيفة. 
يف املقابل، ترفع قوات النظام احل�شار عن احلي وت�شمح بدخول االأغذية 
الأحد  مراجعة  يجري  اأن  بعد  �شخ�س  اأي  اعتقال  عن  ومتتنع  واالأدوي����ة، 

مقتل مهاجم و�إخالء مطار �أوريل جنوب باري�ش
•• باري�س-وكاالت:

اأخلت ال�شلطات الفرن�شية مطار اأوريل جنوب العا�شمة باري�س، واأعلنت اإدارة 
الطريان املدين اإيقاف حركة النقل اجلوي بالكامل يف املطار، وذلك بعد اإعالن 
وزارة الداخلية الفرن�شية اأن قوات االأمن قتلت رجال بالر�شا�س عندما حاول 

انتزاع �شالح جندي يف املطار املذكور.
واأ�شافت الوزارة اأنها مل تعرث على متفجرات بحوزة القتيل الذي قالت اإنه هو 
نف�شه من اأطلق النار يف �شمال باري�س قبل يومني. بينما قال م�شدر يف ال�شرطة 
واأ�شاف  ال�شلطات،  املعني م�شلم متطرف معروف لدى  الرجل  اإن  الفرن�شية 
كانت هناك نقطة تفتي�س على الطريق يف �شتان )ب�شمال باري�س( �شباح ام�س، 
واتخذت االأمور م�شارا �شيئا عندما اأطلق ال�شخ�س النار على اأفراد االأمن قبل 
اأن يلوذ بالفرار. وتابع امل�شدر هذا الرجل نف�شه -وهو م�شلم متطرف معروف 
لدى اأجهزة املخابرات والنظام الق�شائي- انتزع �شالح فاما�س من جندي يف 

مطار اأوريل، قبل اأن يطلق جندي النار عليه ويرديه قتيال.

حافلة تنقل املهجرين من حي الوعر بحم�س اىل مدينة جرابل�س )رويرتز(



األحد   19   مارس    2017  م   -   العـدد  11972  
Sunday  19  March   2017  -  Issue No   11972

02

اأخبـار الإمـارات
�جتماع �ملجل�ش �لقيادي للتطوير و�لإبد�ع �ملوؤ�س�سي مبحاكم دبي يف متحف �لحتاد

•• دبي -و�م:

عقد املجل�س القيادي للتطوير واالإبداع املوؤ�ش�شي مبحاكم دبي اجتماعا 
يف متحف االحتاد.

ومت خالل االجتماع الذي تراأ�شه �شعادة طار�س املن�شوري رئي�س املجل�س 
تد�شني التقرير ال�شنوي االإح�شائي للدائرة لعام 2016 واالطالع على 
واملوظفني من خالل حتليل  املتعاملني  تطلعات  واأه��م  ال�شعادة  برنامج 

نتائج القيا�شات واالآراء والطموحات واأهم املمار�شات املتبعة.
واأعرب املن�شوري عن اعتزازه الكبري مبتحف االحتاد الذي مت تد�شينه 
موؤخرا ك�شرح وطني ي�شكل اإ�شافة تاريخية وح�شارية ت�شهم يف توثيق 
م�شرية االحتاد وحتتفي به موؤكدا ان دار االحتاد هي �شرح وطني كبري 
ومدر�شة تروي لالأجيال احلالية واجلديدة رحلة بناء االإم��ارات وتقدم 

هذه  لتاأ�شي�س  البداية  كانت  فهي  كبريا  ومعرفيا  وطنيا  خمزونا  لهم 
الدولة.

يتوىل  املوؤ�ش�شي”  واالإب�����داع  للتطوير  ال��ق��ي��ادي  “املجل�س  اأن  وا���ش��اف 
مراجعة ودرا�شة املقرتحات املتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة واملوافقة 
امل�شاريع  ودرا���ش��ة  مبراجعة  ويقوم  املخت�شة  للجهات  رفعها  قبل  عليها 
واملقرتحات اال�شرتاتيجية املتعلقة بالقطاع الق�شائي والقطاع االإداري 
اخلطط  واعتماد  ودرا���ش��ة  املعنية  للجهات  رفعها  قبل  عليها  وامل��واف��ق��ة 
احلكومية  اجل��ه��ات  تقرها  التي  وال��رام��ج  ال�شيا�شات  لتنفيذ  املنا�شبة 
اال�شرتاتيجي  التخطيط  عمليات  على  االإ���ش��راف  يتوىل  كما  العليا.. 
واعتماد الروؤى والغايات والتوجهات امل�شتقبلية واالأهداف اال�شرتاتيجية 
ومراجعتها يف �شوء امل�شتجدات والتوجهات العليا للحكومة للو�شول اإىل 

ر�شالة الدائرة يف حتقيق روؤيتها وهي “حماكم رائدة متميزة عامليا”.

دبي  املتعاملني يف حماكم  ا�شعاد  ادارة  الري�س مدير  واأ�شتعر�س عبدهلل 
اليوم  مع  وبالتزامن  دب��ي  حماكم  دائ��رة  ان  اىل  م�شريا  ال�شعادة  اأجندة 
تنفيذ  تعتزم  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ار���س   20 ي�شادف  ال���ذي  لل�شعادة  ال���دويل 
 “ �شعار  حت��ت  واالإيجابية  بال�شعادة  لالحتفاء  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة 
املجتمع  يف  االإيجابية  القيم  وتعزيز  ال�شعادة  لن�شر   “ �شعيدة  حمكمة 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقول  التزاما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.. االإيجابية هي 
طريقة تفكري وال�شعادة هي اأ�شلوب حياة لي�س ما متلكه اأو ما تفعله هو 

ما يجعلك �شعيدا بل كيفية تفكريك بكل ذلك .
وقدم حممد عبدالرحمن مدير ادارة اال�شرتاتيجية وا�شت�شراف امل�شتقبل 
يف حماكم دبي اأهم تطلعات املتعاملني واملوظفني من خالل حتليل نتائج 
موؤ�شرات  لرفع  املتبعة  املمار�شات  واأه��م  والطموحات  واالآراء  القيا�شات 

ال�شهولة  املتعاملني  ا�شعاد  احتياجات  اأهم  على  بالتعرف  وذلك  ال�شعادة 
واملرونة والو�شوح وقلة احلاجة للح�شور و�شرعة احل�شول على اخلدمة 

كاملة معتمدا بذلك على عدد من املبادئ .
كما تطرق اإىل مبادئ ا�شعاد املوظفني البيئة التاأهيل التوا�شل واال�شتماع 
اال�شراك واحلث على الوجهة الرتقية التحفيز والتميز والتطوير وبناء 

الثقة لدى املوظفني.
وت�شمن االجتماع جولة يف دار االحتاد التي مت فيها توقيع وثيقة االحتاد 
اإىل جانب �شاحة الدار التي رفع فيها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
 .. 45 عاما  الدولة قبل  واإخوانه احلكام علم  اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
كما مت التعرف على مقتنيات ومرافق واأق�شام املتحف التي �شملت جناح 
احلكام املوؤ�ش�شني ودار االحتاد وجمل�س ومكتب ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم رحمه اهلل . 

يف الذكرى اخل�م�سة والع�سرين لت�أ�سي�س اقت�س�دية دبي 

حممد بن ر��سد: �إجناز�ت نوعية توؤكد مكانة �لإمار�ت بني م�ساف �لدول �لأ�سرع منو� يف �لعامل

حممد بن ز�يد يزور �أ�سرة �ل�سهيد حمود �لعامري

•• دبي-و�م:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن م�شرية التنمية االقت�شادية 
يف دولة االإمارات ال تلبث اأن تتعزز ركائزها يوما تلو االآخر باإجنازات نوعية 
توؤكد مكانتها بني م�شاف الدول االأ�شرع منوا يف العامل وذلك من خالل 
بنية حتتية قوية وقوانني وت�شريعات وا�شحة وقواعد تنظيمية متطورة 
�شواء على امل�شتوى االحتادي اأو على ال�شعيد املحلي الإمارات الدولة ال�شبع 
اإذ تتكامل كافة املكونات يف تر�شيخ اأ�ش�س اقت�شاد وطني قوي ومتنوع يعتمد 

يف جوهره على املعرفة واالبتكار واالإبداع.
خالل  دب��ي  اإم���ارة  �شهدتها  التي  االقت�شادية  النجاحات  اإن  �شموه  وق��ال 
درجات  باأعلى  تت�شم  متكاملة  منظومة  اأ�ش�س  اأر�شت  املا�شيني  العقدين 
التناف�شية واال�شتدامة عامليا لت�شارك بذلك يف تاأكيد مكانة االإمارات بني 
اأبرز الدول االأكرث جاذبية لال�شتثمار على م�شتوى العامل، وكحلقة و�شل 
مهمة لال�شتثمارات االأجنبية واملوؤ�ش�شات االقت�شادية الكرى مع االأ�شواق 

االقليمية والعاملية.

االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  به  اأ�شهمت  الذي  املحوري  بالدور  �شموه  ونوه 
منذ تاأ�شي�شها وحتى اليوم يف دعم قدرات االإمارة وتهيئة املناخ االقت�شادي 
ع��ن خال�س  اأج��ه��زة  م��ن  يتبعها  م��ا  وك��ل  للدائرة  �شموه  االأم��ث��ل.. معربا 
ذلك  ج��اء  �شاأنه.   واإع��الء  الوطن  التوفيق يف خدمة  اأمنياته مبزيد من 
كجهة  دب��ي  اقت�شادية  لتاأ�شي�س  والع�شرين  اخلام�شة  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
خمت�شة بو�شع واإدارة االأجندة االقت�شادية الإمارة دبي وتقدمي كل الدعم 
لعملية التحول الهيكلي التي ت�شهدها االإمارة اإىل اقت�شاد متنوع ومبدع 
وقائم على املعرفة هدفه االرتقاء ببيئة االأعمال وتعزيز م�شتويات النمو يف 
االإنتاجية. وياأتي احتفال اقت�شادية دبي مبرور 25 عاما على تاأ�شي�شها يف 
الوقت الذي توا�شل فيه دولة االإمارات نهج التنويع االقت�شادي والتطوير 
لتحقق اإجنازات جديدة حيث تقدمت 8 مراكز يف تقرير ممار�شة اأن�شطة 
املركز  اإىل   34 امل��رك��ز  ال���دويل يف قفزة م��ن  البنك  ع��ن  ال�شادر  االأع��م��ال 
الدويل  البنك  �شنف  كما  العربية..  املنطقة  بذلك  لتت�شدر  عامليا   26
دولة االإم��ارات بني اأف�شل 10 بلدان لناحية تطور بيئات االأعمال خالل 
العام املا�شي. وت�شدرت الدولة اأي�شا دول منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
2016، وتبواأت املرتبة  اأفريقيا يف تقرير املوؤ�شر العاملي لريادة االأعمال 

وتركيا  اجلنوبية  وكوريا  الرنويج  مثل  بلدان  على  متفوقة  عامليا   19
احتلت   ،2017-2016 العاملي  التناف�شية  تقرير  وبح�شب  وال��ي��اب��ان. 
االإمارات املركز الثاين بعد �شنغافورة يف موؤ�شر جودة البنية التحتية للنقل 
اجلوي الذي ير�شد امل�شتوى العام للبنية التحتية يف املطارات وامتثالها 

للمعايري الدولية.
ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د  جانبه  من 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي اعتزازه بالدور الكبري الذي اأ�شهمت به 

اقت�شادية دبي يف تر�شيخ اأ�ش�س التنمية يف االإمارة.
وقال �شموه اجنازات اقت�شادية دبي خالل االأعوام ال� 25 املا�شية هي م�شدر 
فخر واعتزاز لنا فعند اإن�شائها يف العام 1992 بلغ عدد الرخ�س التجارية 
نحو 28 األف رخ�شة جتارية اأما اليوم فتتجاوز 157 األف رخ�شة ومتا�شيا 
ال�شوقية  االحتياجات  وبدرا�شة  ل��الإم��ارة  االقت�شادي  التنوع  �شيا�شة  مع 
ور�شد طلبات رجال االأعمال وامل�شتثمرين من االأن�شطة التجارية، قامت 
اقت�شادية دبي خالل العقدين املا�شيني با�شتحداث ما يزيد عن 2100 

ن�شاط جتاري متنوع .
واأ�شاف �شموه متكنت اقت�شادية دبي خالل العقدين املا�شيني منذ بداية 

قاعدة  بناء  من  ال�شابة  الوطنية  الكفاءات  من  جمموعة  بقيادة  ن�شاأتها 
متينة من االإجراءات والقواعد التي ر�شمت املالمح التنموية الإمارة دبي، 
وعززت بدورها من التكامل وال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
جميع  على  تناف�شيتها  وتعزيز  دب��ي  يف  م�شتدام  اقت�شادي  منو  لتحقيق 

االأ�شعدة .
وقال �شموه لعبت اقت�شادية دبي دورا حيويا يف دفع م�شرية النمو قدما 
قدرة  تعزيز  يف  االإجن���ازات  ه��ذه  وجتلت  وم�شتدامة..  مت�شارعة  وبوترية 
العاملي  االقت�شاد  بيئة  يف  املت�شارعة  املتغريات  ا�شتيعاب  على  االقت�شاد 
االقت�شادي  النمو  معدل  بلغ  اإذ  ون��وع��ي،  كمي  اقت�شادي  من��و  وبتحقيق 
احل��ق��ي��ق��ي خ���الل ال�����ش��ن��وات اخل��م�����ش��ة امل��ا���ش��ي��ة %5 ���ش��ن��وي��ا م���ع تنامي 

الن�شاطات االقت�شادية غري النفطية ب�شكل م�شطرد .
واأ�شاد �شمو ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي بالنتائج التي حققتها 
اقت�شادية دبي خالل 25 عاما والتي �شملت تطوير ال�شيا�شات والقوانني 
ب�شكل  املحيطة  البيئة  وتهيئة  دب��ي  اإم���ارة  يف  االقت�شادية  والت�شريعات 
اإيجابي ومالئمة ملزاولة االأعمال االأمر الذي �شاهم بدوره يف رفع امل�شتوى 

املعي�شي وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني يف االإمارة.

•• �لعني -و�م:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
العامري  ال�شهيد حمود علي  اأ�شرة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

وذلك مبنزل اال�شرة يف منطقة اليحر مبدينة العني.

ورحب علي العامري واحل�شور بزيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل نهيان.. معربا عن �شعادته واأ�شرته بهذه الزيارة التي تاأتي من  زايد 
والتالحم مع  التوا�شل  القيادة احلكيمة يف  لدى  ا�شيل  ومنهج  منطلق 

ابناء الوطن.
وتبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان مع والد واإخوان 

وذوي ال�شهيد حمود علي العامري االأحاديث الودية واطماأن �شموه على 
احوالهم واأو�شاعهم.

الذي  والتالحم  ال����رتابط  ب���عمق  اعت�����زازه�����م  ع�����ن  اجلميع  واأع�����رب 
البالد  ق��ي��ادة  يربط  ومب��ا  ال��ق��دم  منذ  االإم����ارات  دول��ة  م������جتمع  ي�ش����ود 
حتى  وال��ت��اآزر  وال��رتاح��م  واملحبة  ال�����ود  اوا�ش����ر  م�����ن  ال�����ويف  و�ش����عبها 

فخر  مبعث  وقيادته  للوطن  وال����عطاء  واالنت����ماء  ال��والء  قيم  اأ�شحت 
االأجيال احلا�شرة  الوطن يحر�شون دوما على تعزيزها يف نفو�س  اأبناء 

واملقبلة.
رافق �شموه خالل الزيارة .. ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان 

مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

�سفري بريطانيا ل�»و�م«: �لإمار�ت ��ستطاعت يف زمن قيا�سي �أن 
تكون و�حدة من �أهم و�أكرب �لدول �ملانحة على م�ستوى �لعامل

•• �أبوظبي-و�م:

بالده  اأن  ال��دول��ة  ل��دى  املتحدة  اململكة  �شفري  ب���ارام  فيليب  �شعادة  اأك��د 
اجلهات  م��ن  ح��اف��ال  �شجال  لديهما  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة 
املانحة للم�شاعدات ب�شخاء فقد جتاوزتا هدف منظمة التعاون والتنمية 
للم�شاعدات  االإجمايل  القومي  الدخل  % من   0.7 ن�شبة  بتخ�شي�س 

االإن�شانية.
وقال �شعادته ان دولة االمارات ا�شتطاعت يف زمن قيا�شي اأن تكون واحدة 
من اأهم واأكر الدول املانحة على م�شتوى العامل وحتتل ترتيبا متقدما 

بني الدول املانحة للم�شاعدات االإمنائية الر�شمية.
واأ�شاف يف ت�شريح لوكالة اأنباء االإمارات وام مبنا�شبة مبادرة عام اخلري 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلقها  التي 
يف  وم�شاهمتها  االإم���ارات  ق��درة  من  واثقون  نحن  اهلل..  حفظه  الدولة 
الت�شدي للتحديات العاملية بطريقة م�شتدامة من خالل دعم من هم 
يف اأم�س احلاجة للم�شاعدة .. ونهنئها قيادة وحكومة و�شعبا على الريادة 

امللحوظة يف جمال امل�شاعدات االإن�شانية .
امل�شتوى  على  كبري  اإن�شاين  �شدى  لها  االإم���ارات  مبادرة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
من  فقط  لي�س  ك��رى  اإن�شانية  ا�شتجابة  حت��دث  اأن  �شاأنها  من  العاملي 
احلكومات لكن اأي�شا من القطاع اخلا�س واملنظمات اخلريية واالأفراد 
لدعم وتخفيف وطاأة الفقر وم�شاعدة الالجئني واملحتاجني..وقال اأن 
م�شتحقيها  اإىل  امل�شاعدات  و�شول  يف  االأث��ر  اأبلغ  له  �شيكون  اخلري  عام 
التي  احل��ال��ي��ة  االإن�شانية  االأزم����ات  ظ��ل  يف  وذل���ك  ودق��ي��ق  منظم  ب�شكل 
االآونة  يف  �شهدناه  مم��ا  اأك��ر  م�شرتكا  حتديا  وت�شكل  ال��ع��امل  ي�شهدها 

االأخرية.
واأو�شح �شعادة ال�شفري الريطاين اأنه يف عام 1987 ا�شتلهم املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اإن�شاء املركز الريطاين 
الثقافة  وت��ب��ادل  العربي  العامل  فهم  تعزيز  فكرة  من  لندن  يف  العربي 
الريطانية  ال�شفارة  ا�شت�شافت  وخ��الل  املتحدة..  اململكة  يف  العربية 
العمل اخلريي  خ��الل  م��ن  التاأثري  اإح���داث  ع��ن  نقا�شية  م��وؤخ��را حلقة 
لالحتفال بالذكرى االأربعني للمركز واإرث ال�شيخ زايد اخلريي �شمن 
مبادرة عام اخلري والتعاون االإبداعي بني االإم��ارات و اململكة املتحدة.. 
يومنا  اأثرها حولنا حتى  ي��زال  ال  الكبرية  اأعماله اخلريية  اأن  الحظنا 
هذا خا�شة فيما يخ�س فكرة عام اخلري التي ت�شجع اجلميع يف خمتلف 
اأنحاء االإمارات للقيام باالأعمال التطوعية وحتمل امل�شوؤولية االجتماعية 

وانخراط ال�شباب يف بناء الوطن.

م�ساندة ت�ستكمل �إجناز مدر�سة دملا بتكلفة نحو 107 ماليني درهم
•• �أبوظبي-و�م:

ال��ع��ام��ة م�شاندة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ا�شتكمال م�شروع مدر�شة دملا - والذي تبلغ تكلفته نحو 
املخطط  اجلدول  وفق  والعمل   - درهم  ماليني   107
حتى ت�شليمه اإىل جمل�س اأبوظبي للتعليم خالل يونيو 

.  2018
ي���اأت���ي ذل���ك ان��ط��الق��ا م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف 
اأبوظبي نحو تعزيز تطوير جيل  اأه��داف خطة  حتقيق 
واعد متعلم ي�شاهم يف خدمة الوطن واملجتمع ومتكني 
ومهاراتهم  قدراتهم  وتعزيز  �شقل  خ��الل  من  الطلبة 

ومبا يعزز منظومة وثقافة االبتكار.
الرئي�س  ال���ظ���اه���ري  را����ش���د  ����ش���وي���دان  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 
اأبو ظبي للخدمات العامة  التنفيذي باالإنابة يف �شركة 
اإط���ار حر�س  يف  ي��اأت��ي  امل�����ش��روع  ه��ذا  تنفيذ  اإن  م�شاندة 
ال�شركة على جت�شيد روؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
وتنفيذ  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�شلحة نحو تنفيذ امل�شاريع التي ت�شهم يف توفري البيئة 
املحفزة للطالب الإطالق طاقاتهم وقدراتهم والرتكيز 
على اال�شتثمار يف اأجيال امل�شتقبل كونهم العن�شر االأهم 

ملوا�شلة التطور والتقدم يف خمتلف املجاالت.
واأو�شح اأن امل�شروع الذي تبلغ تكلفته نحو 107 ماليني 
قطاع  بنية  تنمية  م�����ش��رية  م��واك��ب��ة  اإىل  ي��ه��دف  دره���م 
التدري�س  وط��رق  املناهج  يف  احلا�شل  والتطور  التعليم 
اأرجاء  خمتلف  يف  الطلبة  اأبنائنا  اإىل  الو�شول  وتعزيز 
االإمارة وي�شكل ا�شتكماال للمرحلة ال�شاد�شة من مراحل 

بناء مدار�س امل�شتقبل يف اإمارة اأبوظبي .
باأحدث  املدر�شة  تزويد  على  العمل  �شيتم  اأن��ه  واأ���ش��اف 

متطور  ح���راري  ع��زل  ون��ظ��ام  وال�شالمة  االأم���ن  اأنظمة 
مبداأ  م��ع  يتوافق  ومب��ا  واالأ���ش��ط��ح  اخلارجية  للجدران 
الأنظمة  الت�شميمية  الكفاءة  ويرفع  اخل�شراء  املباين 
ومكافحة  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اأن��ظ��م��ة  واأح����دث  التكييف 
لالأنظمة  م��ت��ط��ور  اإدارة  ن��ظ��ام  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل���ري���ق 
الكهربائية وامليكانيكية ي�شهم يف رفع الكفاءة الت�شغيلية 
جتهيز  بجانب  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك  وتخفي�س  للمبنى 

املدر�شة باالأثاث التعليمي املنا�شب.
اإن�����ش��اء حدائق  تت�شمن  امل�����ش��روع  اأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اأرقى املقايي�س العاملية  خارجية ومالعب م�شممة وفق 
ومبا يهيئ بيئة تعليمية منا�شبة الأبنائنا الطلبة ت�شمح 

بتطوير مهاراتهم وحت�شيلهم العلمي.
م��ن جهته اأك���د ���ش��ع��ادة حم��م��د ���ش��امل ال��ظ��اه��ري املدير 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية يف جمل�س اأبوظبي 
دعم  يف  هاما  عن�شرا  تعد  املدر�شية  البيئة  اأن  للتعليم 
امل�شرية التنموية يف التعليم اإذ يلتزم املجل�س بو�شع روؤية 
اأ�ش�س  الأح��دث  وفقا  املدر�شية  املباين  لت�شاميم  وا�شحة 
ومعايري البناء العاملي مبا ي�شمن توفري بيئة تعليمية 
والو�شائل  التقنيات  ب��اأح��دث  م���زودة  وج��اذب��ة  مناف�شة 
مهارات  ل��ت��ط��وي��ر  م��رك��زا  ل��ت��ك��ون  امل��ت��ط��ورة  التعليمية 
الن�شاطات  والعملية وممار�شة خمتلف  العلمية  الطلبة 
اأن�����ه روع�����ي يف املباين  ال���ظ���اه���ري  احل���ي���وي���ة. واأ�����ش����اف 
البيئية  اال�شتدامة  عنا�شر  ت��واف��ر  احلديثة  املدر�شية 
واأن ت�شهم يف خدمة املجتمع بعد �شاعات الدوام املدر�شي 

�شمن م�شروع املدار�س املجتمعية.
اأبوظبي  التي �شتقام يف جزيرة دملا يف  املدر�شة -  وت�شم 
اأطفال وتتكون من مبنى رئي�شي  اأوىل وريا�س  - حلقة 
وم��ك��ت��ب��ة وم�شلى  درا����ش���ي���ا  ف�����ش��ال   28 ع��ل��ى  وت�����ش��م��ل 
وكافترييا  ل��الإدارة  ومكاتب  االأغ��را���س  متعددة  و�شالة 

وخمترات جمهزة وف�شول للمو�شيقى.

و  االأوىل  احل��ل��ق��ة  يف  ال��ط��الب  م��ن   625 و�شت�شتقبل 
160 طفال يف ريا�س االأطفال وروعي ا�شتخدام اأحدث 
التعليمية  ال��و���ش��ائ��ل  ل��ت��وف��ري  ت�شميمها  يف  االأن��ظ��م��ة 
والتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات  تعتمد  التي  املتطورة 

املتقدمة.
9800 مرت  اأر�س م�شاحتها  وتقع املدر�شة على قطعة 
م��رب��ع وي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى تنفيذ امل�����ش��روع ن��ح��و 700 
م��ه��ن��د���س وع���ام���ل وي�����ش��رف ع��ل��ى اإجن���ازه���ا ���ش��رك��ة كور 
تنفيذ  اأع��م��ال  تتوىل  فيما   .. الهند�شية  لال�شت�شارات 
العامة ي�شاندها حوايل  نائل للمقاوالت  املقاولة �شركة 

�شبع �شركات �شاندة كمقاول ثانوي.
لت�شبح  التنفيذ  اأع��م��ال  جميع  م��ن  االن��ت��ه��اء  وي��ت��وق��ع 

جاهزة للت�شليم خالل يونيو 2018 وتتكون من مبنى 
�شمم وفق اأعلى معايري اجلودة وباال�شتناد اإىل الدليل 

الت�شميمي ومتطلبات جمل�س اأبوظبي للتعليم.
جدير بالذكر اأن امل�شروع مت ت�شميمه وفق اأعلى املعايري 
اللوؤلوؤتني  ت�شنيف  اال���ش��ت��دام��ة  ع��ن��ا���ش��ر  تطبيق  م��ع 
اللوائح واال�شرتاطات اخلا�شة  يتوافق مع جميع  ومبا 
باجلهات احلكومية والدوائر املحلية اإذ �شيتم ا�شتخدام 
البناء تقلل من االنبعاثات احلرارية وحتافظ  مواد يف 
انبعاث  وح�شا�شات  االإن���ارة  ح�شا�شات  مثل  الطاقة  على 
غ���از ث���اين اأوك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون وم�����واد ع���ازل���ة للحرارة 
اجلودة  عالية  اأداء  معايري  ذات  تكون  تكييف  وم��ع��دات 

ومنخف�شة اال�شتهالك.

تو�سيات �أبوظبي �لدويل لنق�ش فيتامني »د« و�سحة �لإن�سان
•• �أبوظبي -و�م:

االإن�شان ب�شرورة  د و�شحة  الدويل لنق�س فيتامني  اأبو ظبي  اأو�شى موؤمتر 
ت�شمني وثيقة التاأمني ال�شحي قيا�س ن�شبة فيتامني “ د “ يف الدم.

ووجه املوؤمتر نداء اىل جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية العاملة باأبوظبي خ�شو�شا 
واالإمارات عموما وعلى راأ�شها هيئة ال�شحة و�شركات التاأمني باملوافقة على 

هذا البند ملا له من اأثر كبري يف متابعة املر�شى وعالجهم.
كما اأو�شى املوؤمتر الذي بداأ اأعماله يوم اخلمي�س املا�شي وا�شتمر ملدة يومني 
التي  النا�س منط حياة �شحي �شليم م�شتفيدا من الطبيعة  اأن يتبع  باأهمية 

حبا اهلل بها االإمارات اإميانا منهم باأن هذه الطبيعة ال�شم�شية التى متتد يف 
هذه  من  يحتاجه  مبا  االن�شان  متد  العام  م��دار  وعلى  وعر�شا  ط��وال  البالد 
والغروب  ال�شروق  عند  ال�شم�س  الأ�شعة  تعر�شوا  اإذا  وخ�شو�شا  الفيتامينات 
ب�شورة منتظمة وملدة دقائق معر�شا ما بني 10 – %20 من ج�شده ب�شكل 
مبا�شر لل�شم�س كما عليه ممار�شة الريا�شة بانتظام. ومن بني اأبرز التو�شيات 
الكلى  اأمرا�س  ا�شت�شاري  ال�شحات  يا�شني  الدكتور  عنها  ك�شف  التى  الثالثة 
وقيا�س  م�شتمر  بفح�س  االهتمام  ب�شرورة  تو�شية  املوؤمتر  رئي�س  وال�شغط 
االأم��ر يف  اذا تطلب  العالجي  وللتدخل  للك�شف عن معدله  الفيتامني  ن�شبة 
درا�شات  هناك  اأن  اأو�شحوا  املوؤمترين  اأن  املوؤمتر  رئي�س  وق��ال  منا�شب.  وقت 

كثرية اأثبتت العالقة الوطيدة بني نق�س فيتامني د والعديد من االأمرا�س. 
وعلى هام�س املوؤمتر نظمت املجموعة معر�شا �شاركت فيه 20 �شركة حملية 
وعاملية متخ�ش�شة يف منتجات مكمالت نق�س فيتامني د . وقال خالد عفيفي 
املدير التنفيذي ل�شركة مينا لتنظيم املعار�س واملوؤمترات منظمة احلدث اأن 
املوؤمتر يعد االأول واالأكر عامليا ملا �شم من م�شاركني ومتحدثني وا�شتعرا�شه 
للدرا�شات واالأبحاث اخلا�شة بهذا ال�شاأن. واأ�شاف اأن املعر�س الذي اأقيم على 
هام�س املوؤمتر �شاركت فيه �شركات راعينا التنوع يف تخ�ش�شها فمنها �شركات 
االأدوية واملعدات الطبية اأو املخترات واالأجهزة الت�شخي�شية، ليقدموا اأحدث 

امل�شتجدات التكنولوجية يف جمال املخترات واملكمالت لنق�س فيتامني  د .
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نائبة رئي�ش �لأرجنتني ت�ستقبل عبد�هلل بن ز�يد
•• بوين�س �آير�س-و�م: 

ا�شتقبلت معايل غابرييال ميكيتي نائبة رئي�س االأرجنتني اأم�س االول �شمو ال�شيخ 
بوين�س  العا�شمة  ال��دويل يف  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اآير�س. ونقل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - يف بداية اللقاء - حتيات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة اإىل نائبة رئي�س االأرجنتني ومتنيات �شموهما 
وحملت  واالزده���ار.  التقدم  دوام  االأرجنتيني  ولل�شعب  والعافية  ال�شحة  ب��دوام  لها 
نائبة الرئي�س االأرجنتيني �شموه حتياتها اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
بدوام  لهما  نهيان ومتنياتها  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اآل مكتوم 
نائبة  التقدم واالزده��ار. كما حملت  املزيد من  االإم��ارات  ال�شحة والعافية ولدولة 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  حتياتها  �شموه  االأرجنتيني  الرئي�س 

املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد 
االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات ومتنياتها ل�شموها بدوام ال�شحة والعافية. 
وال�شبل  البلدين  بني  امل�شرتكة  الثنائية  العالقات  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
والتجارية  االقت�شادية  ومنها  امل��ج��االت  خمتلف  يف  وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة 
االإقليمية  الق�شايا  النظر جتاه عدد من  وال�شياحية واال�شتثمارية وتبادال وجهات 
�شمو  ب��زي��ارة  ميكيتي  غابرييال  معايل  ورحبت  امل�شرتك.  االهتمام  ذات  والدولية 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان .. م�شيدة بالعالقات املتميزة التي تربط بني دولة 
االإمارات واالأرجنتني. واأكدت معاليها حر�س االأرجنتني على تعزيز هذه العالقات 
وفتح اآفاق اأرحب ملجاالت التعاون يف �شتى املجاالت .. م�شيدة باملكانة الرائدة التي 
حتتلها دولة االإمارات حاليا على ال�شعيدين االإقليمي والدويل. من جانبه اأكد �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان العالقات املتميزة التي تربط بني دولة االإمارات 
�شتى  يف  التعاون  اأوج��ه  وتعزيز  تطويرها  على  احلر�س  اإىل  م�شريا   .. واالأرجنتني 

املجاالت خا�شة مع اإن�شاء اللجنة الوزارية امل�شرتكة بني البلدين.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي وزيرة خارجية �لأرجنتني ويوقعان ثالث مذكر�ت تفاهم
•• بوين�س �آير�س-و�م:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
معايل  االول  اأم�����������س  ال����������دويل 
���ش��وزان��ا م��ال��ك��ورا وزي����رة خارجية 

االأرجنتني.
ر�شمية  ا�شتقبال  م��را���ش��م  وج���رت 
اإىل مقر  و���ش��ول��ه  ل����دى  ل�����ش��م��وه 
ا�شطف  ح���ي���ث  ال����ل����ق����اء  ان����ع����ق����اد 
ال�شرف لتحيته تاله عزف  حر�س 
لدولة  ال���وط���ن���ي���ني  ال���ن�������ش���ي���دي���ن 
االإم�����ارات واالأرج��ن��ت��ني ومت و�شع 
اإك��ل��ي��ل م��ن ال���زه���ور ع��ل��ى الن�شب 
التذكاري يف العا�شمة االأرجنتينية 
الوزيرين  بح�شور  اآير�س  بيون�س 
تذكارية  ���ش��ورة  التقاط  ث��م  وم��ن 

تعزيزها  و����ش���ب���ل  واالأرج�����ن�����ت�����ني 
امل����ج����االت  ����ش���ت���ى  وت���ط���وي���ره���ا يف 
وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات النظر 

جماعية.
ب��ح��ث عالقات  ال��ل��ق��اء  ومت خ���الل 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب��ني االإم�����ارات 

االإقليمية  الق�شايا  حول عدد من 
امل�شرتك  االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة 
وبحثا جممل االأو�شاع يف املنطقة.

يف البلدين.
ك��م��ا وق���ع اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى حم�شر 
لالجتماع  ال���ر����ش���م���ي  االج���ت���م���اع 
للجنة  االأوىل  ل���ل���دورة  ال������وزاري 

امل�شرتكة مع االأرجنتني.
ب��داي��ة كلمته  ���ش��م��وه - يف  وت��وج��ه 
خ�������الل االج�����ت�����م�����اع ال�������������وزاري - 
معايل  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
اخلارجية  وزي��رة  مالكورا  �شوزانا 
االأرج���ن���ت���ني واأع�������ش���اء ال���وف���د .. 
االأرجنتني  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  م�����ش��ي��دا 
للجنة  االأوىل  ال�������دورة  الأع����م����ال 

امل�شرتكة بني البلدين.
االإم�������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
بعالقات  ت��رت��ب��ط��ان  واالأرج���ن���ت���ني 
م���ت���م���ي���زة ت���ت�������ش���م ب���اال����ش���ت���ق���رار 
واالح����������رتام امل����ت����ب����ادل وال���رغ���ب���ة 
واالرتقاء  تطويرها  يف  امل�شرتكة 
روؤي�����ة  اإىل حت��ق��ي��ق  و�����ش����وال  ب���ه���ا 

القيادة العليا يف البلدين.
وقال �شموه اإن هذا االجتماع ي�شكل 
العالقات  لتنمية  ثمينة  ف��ر���ش��ة 
ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية 
اللجان  اج��ت��م��اع��ات  ت��ع��ت��ر  ح��ي��ث 
لتداول  ف��ع��ال��ة  من�شة  امل�����ش��رتك��ة 

واأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
القوية  ال��ع��الق��ات  نهيان  اآل  زاي���د 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة االإم�����ارات 
امل�شتمر  واحل���ر����س  واالأرج���ن���ت���ني 

على تعزيزها.
�شوزانا  معايل  رحبت  جهتها  م��ن 
مالكورا بزيارة �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان .. موؤكدة حر�س 
عالقاتها  تعزيز  على  االأرج��ن��ت��ني 

مع دولة االإمارات.
وك�����ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اأعمال  ت��راأ���س  ق��د  نهيان  اآل  زاي���د 
االأوىل  للدورة  ال���وزاري  االجتماع 

للجنة امل�شرتكة مع االأرجنتني.
ووقع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
مالكورا  �شوزانا  ومعايل  نهيان  اآل 
- خالل االجتماع - مذكرة تفاهم 
ت��اأ���ش��ريات الدخول  ل��الإع��ف��اء م��ن 
ال�شفر  ج����وازات  حلاملي  امل�شبقة 
الر�شمية  واخلا�شة  الدبلوما�شية 
وم����ذك����رة ت���ف���اه���م ل����الإع����ف����اء من 
حلاملي  امل�شبقة  الدخول  تاأ�شرية 
اإ�شافة  ال��ع��ادي��ة  ال�����ش��ف��ر  ج�����وازات 
تابعي  ملمار�شة  تفاهم  مذكرة  اإىل 
الدبلوما�شيني والقن�شليني للعمل 

العملية  واحل�����ل�����ول  امل����ق����رتح����ات 
ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
وا����ش���ت���ك�������ش���اف ال���ف���ر����س وجت�����اوز 
التحديات التي ميكن اأن حتد من 
الثنائية  للعالقات  املاأمولة  االآفاق 

بني البلدين.
واأكد اأن اآفاق التعاون بني االإمارات 
واالأرجنتني ال تتوقف عند التقارب 
االقت�شادية  وال�شراكات  ال�شيا�شي 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
ثمينة  ف���ر����ش���ة  ه���ن���اك  اأن  ت�����رى 
للتعاون الفني ونقل اخلرات بني 

بلدينا.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ع��ق��د  ذل����ك  وع���ق���ب 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان موؤمترا 
�شحفيا م�شرتكا مع معايل وزيرة 
.. وجه �شموه  االأرجنتني  خارجية 
على  معاليها  اإىل  ال�شكر  خ��الل��ه 
املباحثات البناءة التي جرت بينهما 
.. كما �شكر ال�شعب االأرجنتيني على 
اال�شتقبال  وح�شن  ال�شيافة  ك��رم 
خالل هذه الزيارة .. موؤكدا قناعة 
�شموه الرا�شخة وثقته الكبرية باأن 
يف  بالتعاون  �شي�شتمران  البلدين 

امل�شتقبل.

م�سيدًا بجهود �سموه يف اإحي�ء الرتاث

تركي �آل �سعود ي�سيد مبقتنيات �ملتحف 
�خلا�ش لعبد�مللك بن كايد �لقا�سمي

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر : 

اآل  اأثنى �شمو االأمري امللكي تركي بن حممد بن نا�شر 
�شعود  باملقتنيات التاريخية والرتاثية التقليدية املميزة 
القا�شمي  حممد  ب��ن  كايد  ب��ن  عبدامللك  ال�شيخ  ملعايل 

امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم را�س اخليمة .
زي��ارة �شموه للمتحف اخلا�س ل�شموه  جاء ذلك خالل 
اليوم يف منطقة �شيح الزهراء اجلبلية يف راأ�س اخليمة 
البلدين  بني  االخوية  العالقات  بعمق  االأم��ري  واثنى   .
دولة  يف  الر�شيدة  القيادة  من  ال�شامية  وبالتوجيهات 
تبذلها  ال��ت��ي  امل�شنية  واجل��ه��ود  وال�شعودية  االم����ارات 
املخت�شة  واملوؤ�ش�شات  الوطنية  ال�شخ�شيات  من  الكثري 
من اهتمام باحياء الرتاث واملحافظة عليه من االندثار 
. وبارك االأمري تركي جهود ال�شيخ عبدامللك ومبادراته  
�شموه يف  بها  يهتم  التي  املتحف  اهتمامه مبقتنيات  يف 
اطار حر�شه ال�شخ�شي الكبري يف احلفاظ على الرتاث 
ال��داع��م��ه للمتاحف  ���ش��م��وه  م���ن االن���دث���ار وم����ب����ادرات 
الأكرث  ارتفع عددها  والتي  اخليمة  را�س  ال�شخ�شية يف 

من اربعني متحفا �شخ�شيا .
وقال االأمري تركي: وجدنا يف متحف ال�شيخ عبدامللك 
كبرية  وتراثية  تاريخية  قيمة  ذات  متميزة  جمموعات 
���ش��اه��دة ع��ل��ى ت��اري��خ ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون م��ث��ل جمموعة 
التقليدية  اال����ش���ل���ح���ة  وجم���م���وع���ات  اال����ش���ط���رالب���ات 
الثاين ع�شر  التي يرجع بع�شها اىل القرن  اال�شالمية 

امل���ي���الدي “ ع�����ش��ر ال���ف���احت ���ش��الح ال���دي���ن االي���وب���ي “ 
واخرى ترجع اىل ع�شر الفر�شان مثل ال�شيف امل�شنوع 
من  ال�شنع  ال��رت��غ��ايل  وال�شيف  االمل��ان��ي��ة  �شوجلن  يف 
القرن ال�شاد�س ع�شر اما البنادق فهي جمموعة مميزة 

ومنها الفريد .
لل�شيخ  اخلا�س  املتحف  يف  اي�شا  وجدنا  كما   : وا�شاف 
عبدامللك بن كايد القا�شمي انه يحتوي على جمموعة 
والتي  القي�شاين  الفخارية واخلزف  جيدة من االواين 
املعدنية  االواين  اأم��ا   ، اال�شالمية  الع�شور  اىل  ترجع 
وكذلك  وتنوعها  �شنعها  ودقة  نقو�شها  بجمال  فتتميز 
الواح خ�شبية نحتت بايات قرانية بخط الن�شخ والكويف.

من  ومتنوعة  كبرية  مبجموعة  تركي  االم��ري  واعجب 
والتي  باليد  املن�شوخة  الكرى  وامل�شاحف  املخطوطات 

تعد ثروة تاريخية عظيمة .
واثنى االمري تركي مببادرة �شموه مبنا�شبة عام القراءة 
االماراتي بالترع مبكتبته ال�شخ�شية الثقافية ملكتبات 

الدولة من خالل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة .
وب���ارك االم���ري ت��رك��ي اح��ت��ف��االت االم����ارات ب��ع��ام اخلري 
ال��ف��ع��ال��ي��ات الرتاثية  ال����ق����راءة وت���ع���دد وت���ن���وع  و���ش��ه��ر 
ال�شيخ  معايل  اأ�شاد  جانبه  ومن    . باملنا�شبة  والثقافية 
عبدامللك بن كايد القا�شمي بعمق العالقات التاريخية  
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادات  ظ��ل  يف  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
�شاكرا  االأمري تركي  التي حققها  الكرى  وبالنجاحات 

له الزيارة الكرمية .

دعوة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادي �ل�سنوي

ل�سركة روتانا لإد�رة �لفنادق - �سركة م�ساهمة خا�سة -  2017/4/5
ال�شاعة  ال�شنوي وذلك يف متام  العمومية  اجتماع اجلمعية  امل�شاهمني حل�شور  ال�شادة  بدعوة  ���س.م.خ.  الفنادق  الإدارة  روتانا  �شركة  اإدارة  يت�شرف جمل�س 

اأر�س  2017 يف املكتب الرئي�شي لل�شركة الكائن ب�شارع اخلليج العربي، بجانب  احلادية ع�شر ظهراً من يوم االربعاء املوافق اخلام�س من ابريل من عام 

املعار�س، بناية مكاتب �شنرتو كابيتال �شنرت، الطابق 18 يف اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة، ملناق�شة والنظر فيما يلي:

1- �شماع تقرير جمل�س االإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمر 2016 والت�شديق عليه. )مرفق طيه(

2- �شماع تقرير مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمر 2016 والت�شديق عليه. )مرفق طيه(

3- مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�شاب االأرباح واخل�شائر عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمر 2016 والت�شديق عليهما. )مرفق طيه(

4- النظر يف مقرتح جمل�س االإدارة ب�شاأن توزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمر 2016 والت�شديق عليها.

5- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س االإدارة ومدققي احل�شابات من امل�شوؤولية عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ  31 دي�شمر 2016.

6- النظر يف مقرتح جمل�س االدارة ب�شاأن مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمر 2016.

7- تعيني مدققي احل�شابات لل�شنة املالية 2017 وحتديد اأتعابهم.

8- املوافقة على تعديل احكام النظام اال�شا�شي ليتوافق مع احكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شركات التجارية لدولة االمارات العربية املتحدة.

مالحظات:

1- يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم االجتماع يف 2017/4/5 هو �شاحب احلق يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية.

2- يجوز لكل م�شاهم له حق ح�شور اجلمعية العمومية لل�شركة اأن يوكل غريه حل�شور االجتماع، مبوجب توكيل خا�س ثابت بالكتابة يف ال�شيغة املرفقة، 

علماً باأنه ال يجوز اأن يكون الوكيل من اأع�شاء جمل�س 

%( خم�شة باملئة من راأ�س مال ال�شركة. االإدارة، كما ال يجوز اأن يحوز الوكيل بهذه ال�شفة على اأكرث من )5 

 3- يكون �شاحب احلق يف االأرباح هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم االجتماع يف 2017/4/5

4- يف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين يف االجتماع االأول فاإنه �شيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ 2017/4/12 يف نف�س املكان والزمان ويعتر االجتماع 

املوؤجل �شحيحاً مبن ح�شر من امل�شاهمني ا�شالة او بالوكالة.

5- يف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين للجمعية العمومية العادي فاإن التوكيالت ال�شادرة حل�شور االجتماع االأول تعتر �شحيحة ونافذة الأي اجتماعات 

الحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �شراحة من قبل امل�شاهم املعني مبوجب اإ�شعار خطي موجه اإىل املكتب الرئي�شي لل�شركة يف اأبوظبي – االإمارات العربية املتحدة 

وذلك قبل ثالثة اأيام عمل على االأقل من موعد االجتماع الالحق.

6- �شوف يتم توفري ن�شخ عن البيانات املالية عن ال�شنة املالية لل�شركة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمر 2016 يف مكان انعقاد االجتماع.

�سركة روت�ن� لإدارة الفن�دق �س.م.خ.
جمل�س الإدارة

حاكم �لفجرية يقدم و�جب �لعز�ء يف �سهيد �لوطن زكريا �لزعابي
•• كلباء-و�م:

ق����دم ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  يرافقه 
ال��ف��ج��رية وال�����ش��ي��خ الدكتور  ال�����ش��رق��ي ويل ع��ه��د 
الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�شرقي  حمد  ب��ن  را���ش��د 
�شهيد  الأ���ش��رة  ال��ع��زاء  واج���ب  واالإع����الم  للثقافة 
ا�شت�شهد  ال��ذي  الزعابي  �شليمان  زك��ري��ا  ال��وط��ن 
خالل اأدائه واجبه الوطني يف عملية اإعادة االأمل 

���ش��م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ال����ذي ت��ق��وده اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��وق��وف م��ع ال�����ش��رع��ي��ة يف 

اليمن.
واأع��رب �شموه خالل زيارته ام�س جمل�س العزاء 
مبدينة كلباء عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 
القدير  العلي  اهلل  داعيا  البطل  ال�شهيد  الأ���ش��رة 
منازل  ي��ن��زل��ه  واأن  رح��م��ت��ه  ب��وا���ش��ع  ي��ت��غ��م��ده  اأن 
ال�شديقني وال�شهداء واالأبرار واأن ي�شكنه ف�شيح 

جناته واأن يلهم ذويه ال�شر وال�شلوان.
الركن  الفريق  �شموه  جانب  اإىل  التعازي  قدم  و 

ح���م���د حم���م���د ث�����اين ال���رم���ي���ث���ي رئ���ي�������س اأرك������ان 
القوات  امل�شلحة يرافقه عدد من �شباط  القوات 

امل�شلحة.
التعازي  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  تقبل  و 
ال�شباط يف  ك��ب��ار  م��ن  الفقيد  اأ���ش��رة  ج��ان��ب  اإىل 
وجموع  واالأع��ي��ان  وامل�����ش��وؤول��ني  امل�شلحة  ال��ق��وات 

املعزين من املواطنني واملقيمني.
رافق �شموه خالل اأدائه واجب العزاء �شعادة �شامل 
الزحمي مدير مكتب ويل العهد وعدد من مدراء 

املوؤ�ش�شات احلكومية.

تعيني 914 مو�طنا ومو�طنة بالقطاع �ملايل �سمن  �مل�سرعات �حلكومية 
•• دبي-و�م:

الب�شرية  امل�����وارد  وزي����ر  غ��ب��ا���س  �شعيد  غ��ب��ا���س  ���ش��ق��ر  م��ع��ايل  اأع��ل��ن 
والتوطني اأن فريق عمل مبادرة امل�شرعات احلكومية - املعني باإيجاد 
األف فر�شة عمل للموارد الب�شرية الوطنية يف القطاع املايل وامل�شريف 
و�شغل 80 يف املائة من تلك الوظائف خالل 75 يوما - حقق نتائج 
جتاوزت تلك امل�شتهدفات من خالل تعيني 914 مواطنا ومواطنة 
من 1026 فر�شة عمل توافرت لدى 111 بنكا وموؤ�ش�شة و�شركة 

عاملة يف القطاع.
تعيينهم  الذين مت  ومواطنة من  مواطنا   774 اأن  معاليه  واأو�شح 
 139 وع��دده��م  االآخ���رون  ي�شتعد  فيما  الوظيفية  مهامهم  با�شروا 

املطلوبة  االإج����راءات  اإمت��ام  بعد  الوظيفة  ل�شغل  ومواطنة  مواطنا 
لتعيينهم.

وثمن معايل وزير املوارد الب�شرية والتوطني - خالل حفل نظمته 
امل�شرعات  ف��ري��ق  ج��ه��ود   - االأول  اأم�����س  دب���ي  ب��دي��وان��ه��ا يف  ال�����وزارة 
ومكتب  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل���وارد  ال����وزارة  �شم  ال���ذي  احلكومية 
رئا�شة جمل�س الوزراء وجلنة تنمية املوارد الب�شرية املواطنة بالقطاع 
االإمارات  ومعهد  التاأمني  وهيئة  املركزي  وامل�شرف  وامل��ايل  امل�شريف 

للدرا�شات امل�شرفية.
والبنوك  احلكومية  امل�����ش��رع��ات  عمل  ف��ري��ق  لتكرمي  احل��ف��ل  واأق��ي��م 
واملوؤ�ش�شات وال�شركات العاملة يف القطاع املايل وامل�شريف التي وظفت 

املواطنني واملواطنات.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان ي�ستقبل �مل�ساركني يف برنامج عبد �لعزيز بن حميد لإعد�د �لقادة
•• عجمان-و�م:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن 
برنامج  اأن  عجمان  حاكم  االأعلى 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ح��م��ي��د الإع�����داد 
نوعه  م����ن  االأول  ي���ع���د  ال�����ق�����ادة 
ويهدف اإىل دعم وتطوير املهارات 
اخلليجي  ل���ل�������ش���ب���اب  ال���ق���ي���ادي���ة 
خمتلف  ميثلون  ال��ذي��ن  الطموح 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية .. م�شيدا بالدور احليوي 
والهام للرنامج يف تنمية مهارات 
االماراتية  الكوادر  من  عدد  اأكر 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة واإع���������داد ج���ي���ل من 
املنا�شب  لتويل  ال�شابة  القيادات 

القيادية.
ا�شتقباله  خ��الل   - �شموه  واأث��ن��ى 
20 م�شاركا  ال��دي��وان احل��اك��م  يف 
وم�شاركة يف الرنامج من الدولة 
على   - اخل���ل���ي���ج  دول  وخم���ت���ل���ف 
املهني  واالأداء  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
الذي  الرائع  واالن�شباط  الراقي 
ي�شهده الرنامج الذي يعد مك�شبا 
كبريا يتم من خالله غر�س القيم 
ال�شباب  واالأخ��الق احلميدة لدي 
القيادية  امل��ه��ارات  عندهم  وينمي 
ب�شخ�شيتهم ويعتر من الرامج 
الرائدة للم�شاهمة يف ايجاد جيل 
وقوة  بالعلم  مت�شلح  ال�شباب  من 
ال������والء واالن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن على 
قدر كبري من حتمل امل�شوؤولية يف 

خدمة جمتمعه ووطنه.
ال�����ش��م��و حاكم  واأو�����ش����ح ���ش��اح��ب 
ع��ج��م��ان - خ����الل ال���ل���ق���اء ال���ذي 
ح�����ش��ره ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
وال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن حميد 

التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�������ش���ي���اح���ي���ة ال���رئ���ي�������س االأع����ل����ى 
للرنامج - اأن مثل هذه الرامج 
تهدف يف جمملها الإعداد وتاأهيل 
ج����ي����ل م������ن ال���������ش����ب����اب امل�����واط�����ن 
واخل���ل���ي���ج���ي ال����ق����ادر ع���ل���ى تويل 
وموؤ�ش�شات  دوائ��ر  يف  القيادة  دف��ة 
وهيئات القطاعني العام واخلا�س 
بكل كفاءة وجدارة عر تزويدهم 
بكل ما يلزم من معرفة ومهارات 

وخرات.
�شعادته  ع�����ن  ����ش���م���وه  واأع�����������رب 
القيادات  م��ن  النخبة  ه��ذه  بلقاء 
واخلليجية  االإم��ارات��ي��ة  ال�شبابية 
اإىل  م����ن اجل���ن�������ش���ني وال����ت����ع����رف 
واق����ع  اإىل  ون���ظ���رت���ه���م  اآرائ������ه������م 
واخلليج  االإم��������ارات  يف  امل��ج��ت��م��ع 
خدمة  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ودوره��������م 
الذين  ���ش��ع��ب��ه��م  واأب����ن����اء  ب���الده���م 
من  والتكرمي  بالرعاية  يحظون 
بالدهم  يف  الر�شيدة  القيادة  قبل 
اأبناء  دائ���م���ا ح��ق��وق  ت���وؤك���د  ال��ت��ي 
الوطن يف العمل والعلم وامل�شاركة 
احلديث  املجتمع  بناء  يف  الفاعلة 

امل�شتقبل يف املنطقة.
امل�شاركني  م�����ع  ����ش���م���و  وت�����ب�����ادل 
النظر  وج����ه����ات  ال���ل���ق���اء  خ�����الل 
تناولها  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  ح���ول 
ال���رن���ام���ج وم�����دى ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف 
حيث  القيادية  مهاراتهم  تنمية 
الرنامج  باأهمية  امل�شاركون  اأ�شاد 
التعرف  خ����الل����ه  ي���ت���م  وال���������ذي 
واإمكانيات  وروؤي�����ة  اأه�����داف  ع��ل��ى 
اإىل و�شع اخلطط  اإ�شافة  القائد 

والرامج.
ال�شيخ  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي 
رئي�س الديوان و�شعاد حمد را�شد 
و�شعادة  ال��دي��وان  مدير  النعيمي 
عبداهلل اأمني ال�شرفا امل�شت�شار يف 
الديوان و�شعادة طارق بن غليطه 
مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم 
النعيمي  يو�شف  و�شعادة  عجمان 
وال�شيافة  ال�شريفات  ع��ام  مدير 
للرنامج  العليا  اللجنة  واأع�شاء 
وامل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه وع���دد م��ن كبار 

امل�شوؤولني.
ال�شمو حاكم  ا�شتمع �شاحب  وقد 

من اجليل القادم ورفد املر�شحني 
الالزمة  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  بكافة 
فرق  وق���ي���ادة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  لتحمل 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��م��ل 

واخلا�شة يف املنطقة.
ال��رن��ام��ج الفريد  وي�����ش��رف ع��ل��ى 
من نوعه يف اإمارة عجمان ال�شيخ 
النعيمي  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد 
ال�����ذي ي�����ش��ري ع��ل��ى خ��ط��ى وال����ده 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
و�شمو  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
ال��ل��ذي��ن ك��ان��ا راعيني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لهذا الرنامج.
ا�شتقطاب  ال��رن��ام��ج  وي�شتهدف 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  ����ش���ب���اب 
اخل��ل��ي��ج��ي م��ن اجل��ن�����ش��ني الذين 
ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 25 و35 
عاما ويرغبون يف االلتحاق بركب 
القيادات ال�شابة واإنه متاح حلملة 
والبكالوريو�س  ال��ع��ايل  ال��دب��ل��وم 
راأ�س  على  يكون  واأن  واملاج�شتري 

االجتماعي  ب��ال��ت��ك��اف��ل  امل��ح�����ش��ن 
وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س وب��ق��ي��م وع���ادات 
اإ�شالمية  وم��ب��ادئ  اأ�شيلة  عربية 

�شمحة.
اأن   - اللقاء  �شموه - خ��الل  واأك��د 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف ال���دول���ة ال 
تاأهيل  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج���ه���دا  ت���دخ���ر 
قيادة  ع���ل���ى  ق������ادر  ق����ي����ادي  ج���ي���ل 
االأفكار الطموحة خلدمة الوطن 
التي  ن��ه�����ش��ت��ه  وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
حققته  مل��ا  ال��ع��امل  حديث  اأ�شحت 
اإجن�����������ازات على  االإم������������ارات م����ن 
العن�شر  ك��اف��ة وا���ش��ع��ة  االأ���ش��ع��دة 
اأي  يف  احلقيقي  رهانها  الب�شري 
ت��ق��دم ت��ن�����ش��ده وت��ع��م��ل ب��ك��ل جهد 
اأرفع  على  وتاأهيله  ت��دري��ب��ه  على 

م�شتوى.
ورحب �شموه بجميع امل�شاركني يف 
.. متمنيا لهم  الرنامج  فعاليات 
ما  ت�شخري  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 
لتعزيز  ال��رن��ام��ج  خ��الل  تعلموه 
امل�شوؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
قطاعات  يف  ع��م��ل  ف����رق  وق����ي����ادة 
حكومية وخا�شة كي يكونوا قادة 

ويل  و�شمو  عجمان  حاكم  ال�شمو 
م�شريين   .. لقائهم  على  العهد 
اأن توجيهات �شموهما �شتظل  اإىل 
النرا�س املنري الذي �شتهتدي به 
فعاليات الرنامج يف دوراته كافة. 
وقال العجمان اإن الرنامج �شيظل 
يدعم ويرعى ال�شباب ويقدم لهم 
امل��زي��د م��ن امل��ب��ادرات ال��ت��ي تهدف 
تاأكيدا  ال��ت��م��ي��ز  اإىل  ل��ت��ح��ف��ي��زه��م 
ال���ذي يقومون  ال��ك��ب��ري  ل���دوره���م 
 .. ب��ل��دان��ه��م  وت��ق��دم  ب��ه يف نه�شة 
االإن�شان يتميز بعطائه  اأن  موؤكدا 

واإبداعاته الفكرية والعلمية.
اآث�������ارا  ل���ل���رن���ام���ج  اأن  واأ������ش�����اف 
اإيجابية وملمو�شة يف رفد وتزويد 
بقيادات  العمل  جم��االت  خمتلف 
ق��������ادرة ع���ل���ى ال���ت���م���ي���ز وال���ع���ط���اء 
والتحديات  ال�����ش��ع��اب  وم��واج��ه��ة 
املهارات  واكت�شاب  القدرات  وبناء 
والتمتع بروح االبتكار مبا يقدمه 
واأف�شل  احل���دي���ث���ة  ال���ع���ل���وم  م���ن 

املمار�شات العاملية.
دع���م  اإىل  ال����رن����ام����ج  وي�������ش���ع���ى 
واخلليجية  االإم��ارات��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 

عجمان من حميد العجمان ع�شو 
بن  عبدالعزيز  موؤ�ش�شة  جمل�س 
وامل�شرفني  ال��ق��ادة  الإع���داد  حميد 
ع����ل����ى ال�����رن�����ام�����ج وامل���������ش����ارك����ني 
والفئات  ور���ش��ال��ة  روؤي����ة  اإىل  ف��ي��ه 
الذي  ال��رن��ام��ج  م��ن  امل�شتهدفة 
عبدالعزيز  ال�شيخ  عليه  ي�شرف 
تن�شئة  يف  روؤي��ت��ه  وتتبلور  بنف�شه 
ال�شابة  ال��ق��ي��ادات  ورف��د جيل م��ن 
واخلليج  االإم�������ارات  م���ن  امل��وؤه��ل��ة 
وت���ع���ري���ف���ه���م مب��خ��ت��ل��ف امل���ع���ارف 
لتحمل  ال������الزم������ة  وامل��������ه��������ارات 
يف  العمل  ف��رق  وق��ي��ادة  امل�شوؤولية 
واخلا�شة  احلكومية  القطاعات 
ل����روؤي����ة  ب�����الده�����م جت�������ش���ي���دا  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واه��ت��م��ام 
الهادفة  النعيمي  را�شد  حميد بن 
وبناء  ال�شابة  القيادات  اإع��داد  اإىل 
مهارات  لديه  وم��وؤه��ل  ق��ادر  جيل 
جت��ع��ل��ه ق����ادرا ع��ل��ى خ��دم��ة بالده 
حقيقية  ث����روة  ب��اع��ت��ب��اره  وذل����ك 
التنمية  م�شرية  يف  اأ�شا�شيا  وركنا 
والتقدم للمنطقة. وتقدم اجلميع 
�شاحب  اإىل  اجل����زي����ل  ب��ال�����ش��ك��ر 

ع��م��ل��ه م���ع خ����رة ع��م��ل��ي��ة ال تقل 
اأن يكون  ي��ج��ب  ك��م��ا  ع���ن ع��ام��ني 
اللغة  مهارات  بكافة  ملما  املر�شح 
االجنليزية. ويتلقى امل�شاركون يف 
الرنامج تدريبات نظرية وعملية 
ب���واق���ع ���ش��ت ���ش��اع��ات ي��وم��ي��ا على 
اأي��ام عمل لكل �شهر  م��دار خم�شة 
�شاعة   276 اإىل  املجموع  لي�شل 
من التعلم املبا�شر على مدى �شتة 
االبتكار  الرامج  اأهم  ومن  اأ�شهر 
والتنبوؤات  واالجت��اه��ات  واالإب����داع 
ال��ع��امل��ي��ة وخ���ط���ة ت��ط��وي��ر ال����ذات 
وقيادة  واال�شرتاتيجية  واالإدارة 
املتطورة  وال���ت���وا����ش���ل  ال��ت��غ��ي��ري 
واإدارة  ال�شخ�شية  املالية  واخلطة 
وال�شلوك  االأداء  واإدارة  امل��واه��ب 
البيئية  واال���ش��ت��دام��ة  التنظيمي 
االإتيكيت  اإىل  اإ�شافة  االجتماعية 
والتغذية  وال�شحة  والروتوكول 
واالإر�شاد  ال�شخ�شي  وال��ت��وج��ي��ه 
وو�شائل  االإع�����الم  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل 
والكفاءات  االجتماعية  االإع����الم 
والتعلم  ال���ق���ي���ادي���ة  ال�����ش��ل��وك��ي��ة 

باملمار�شة واخلرة.

قرينة حاكم عجمان ت�ستقبل �لفائز�ت بجائزة ر��سد 
بن حميد للثقافة و�لعلوم يف دورتها �ل� 33

•• عجمان -و�م:

را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  ا�شتقبلت 
ال�شيخة  عجمان  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
اأم  جمعية  رئي�شة  نهيان  اآل  �شقر  ب��ن  زاي���د  بنت  فاطمة 
بن  را�شد  الفائزات بجائزة   - ال�شفيا  - يف ق�شر  املوؤمنني 
حميد للثقافة والعلوم يف دورتها ال� 33 على م�شتوى دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
�شاملة  ثقافية  لتنمية  رائ���دة  ج��ائ��زة  اأول  اجل��ائ��زة  وت��ع��د 
لتكوين   1983 ع��ام  منذ  ال��دول��ة  م�شتوى  على  واأن�شئت 
واأعمال  بعنا�شر  املجتمع  الإث���راء  ومعرفية  ثقافية  بيئة 
.. حرم  واإبداعية مميزة. ح�شرت حفل اال�شتقبال  علمية 
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
والتخطيط يف عجمان ال�شيخة خولة بنت خالد بن زايد 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  بنت  ع��زة  وال�شيخة  نهيان  اآل 
عزة  وال�شيخة  وال��ط��ف��ل  ل��ل��م��راأة  حماية  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
النعيمي مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن را�شد  بنت عبداهلل 
القا�شمي  نهلة  ال��دك��ت��ورة  وال�����ش��ي��خ��ة  اخل��ريي��ة  النعيمي 
عميدة �شوؤون الطلبة يف جامعة عجمان بجانب عدد كبري 
واجلهات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  يف  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات  م��ن 

احلكومية والر�شمية يف الدولة.
نهيان  اآل  �شقر  ب��ن  زاي���د  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  وه���ن���اأت 
الفائزات باجلائزة .. متمنية لهن حتقيق املزيد من النجاح 
والتقدم يف جماالت العمل واحلياة االأ�شرية واالجتماعية.

واأكدت اأن هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من الفائزات من 
خمتلف دول جمل�س التعاون هو تعزيز للوحدة وامل�شاركة 
وجتعل  املجل�س  دول  بني  جتمع  التي  العربية  اخلليجية 

ن�شيج الرتابط والتقارب بينهما ملتحما وقويا.
وقالت اإن االآمال معقودة عليهن يف حتقيق اأعمال وم�شاريع 
االأخالق  قوامها  بها  وترتقي  العربية  االأم��ة  اإليها  ت�شعى 
والعربية  اخلليجية  والعادات  االإ�شالمية  والقيم  العالية 

االأ�شيلة ينهل وي�شتفيد منها اأجيال اليوم والغد .
تقدم  االإم����ارات  دول���ة  الر�شيدة يف  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
الدعم الكبري ماديا ومعنويا من اأجل تر�شيخ معاين القيم 
االإيجابية يف حياة  املجتمعية  واملبادرات  االإن�شانية  النبيلة 
خمتلف  ويف  اأر�شها  على  واملقيمني  ال��دول��ة  و�شعب  اأب��ن��اء 
امليادين واأوجه احلياة. وحتدثت خالل اللقاء كل فائزة عن 
بحثها وعملها الفائز مقدمة ملخ�شا عنه والفائزات هن .. 
الفائزة باملركز االأول الدكتورة رغد اأديب ها�شم من دولة 
االإمارات عن البحث العلمي يف حمور الطب وال�شحة حول 
مو�شوع االعتداء اجل�شدي على االأطفال هل اأطباء اأ�شنان 
االأول  باملركز  والفائزة   . ت�شخي�شه  قادرين على  امل�شتقبل 
عن حمور علوم البيئة الدكتورة مها حممود ال�شباغ من 
البحرين حول مو�شوع مدى فعالية معيار كفاءة  مملكة 
الطاقة للمركبات اخلفيفة يف خف�س انبعاثات ثاين اأك�شيد 
الكربون يف مملكة البحرين .  كما حتدثت الفائزة باملركز 
االأول يف جمال الدرا�شات االجتماعية نورة نا�شر الكربي 
من دولة االإمارات حول مو�شوع متكني املراأة االإماراتية - 
والفائزة  فيما حتدثت   .. دول��ة  وا�شرتاتيجية  قيادة  روؤي��ة 
�شلطنة  م��ن  العجمي  يو�شف  بنت  جن��الء  ال��ث��اين  باملركز 
عمان يف حمور الدرا�شات الرتبوية والنف�شية حول مو�شوع 
ذات  املواطنة  قيم  لتنمية  مقرتح  جمعي  اإر�شادي  برنامج 
ب�شلطنة  العا�شر  ال�شف  الذاتي لطلبة  بالت�شغيل  العالقة 
ت��ن��اول��ت الفائزة  ع��م��ان . ويف حم���ور ال��درا���ش��ات االإداري�����ة 
اململكة  م��ن  االأ���ش��م��ري  ع��ل��ي  �شعيد  م��ه��رة  االأول  ب��امل��رك��ز 
العربية ال�شعودية مو�شوع اإدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز 
جمال  يف  الفائزات  وقدمت   . مقرتحة  معايري  املعلومات 
االإبداع االأدبي نبذة عن اأعمالهن امل�شاركة يف اجلائزة وهن 
.. الفائزة باملركز االأول اأمل عبداجلبار الرندي من دولة 
اأج��م��ل عقاب  االأط��ف��ال ح��ول ق�شة  اأدب  الكويت يف حم��ور 
دولة  املرزوقي من  �شيماء حممد  الثاين  باملركز  والفائزة 

االإمارات حول ق�شة علمية عن ذوي االإعاقة .

�سرطة عجمان توزع �سماعات �خلري و�ل�سالمة 
مبنا�سبة �أ�سبوع �ملرور وعام �خلري

•• عجمان- و�م:

مع  بالتن�شيق  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات  االإع����الم  ق�شم  نظم 
اإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�شرطة عجمان 
طرق  يف  لل�شائقني  وال�شالمة  اخل��ري  �شماعات  م��ب��ادرة 
ع��ام اخل��ري وتزامنا مع  االإم���ارة وذل��ك �شمن فعاليات 
حياتك  �شعار  حتت  يقام  ال��ذي  اخلليجي  امل��رور  اأ�شبوع 
اأمانة . وتهدف املبادرة اإىل تر�شيخ قيم اخلري وامل�شوؤولية 
املجتمعية وال�شالمة املرورية بتنبيه ال�شائقني خلطورة 

للمكاملات  ال��ق��ي��ادة  اأث��ن��اء  املحمولة  ال��ه��وات��ف  ا�شتخدام 
الهاتفية اأو الرتا�شل عر و�شائل التو�شل االجتماعي.

وق����ام اأف�����راد دوري�����ات ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان وق�����ش��م االإع����الم 
و�شماعات  توعوية  ن�شرات  بتوزيع  العامة  وال��ع��الق��ات 
ل���ل���ه���وات���ف امل���ح���م���ول���ة ع���ل���ى ال�������ش���ائ���ق���ني يف االإم��������ارة 
تقدمي  مع  الهاتفية،  مكاملاتهم  اإج��راء  يف  ال�شتخدامها 
ن�شائح واإر�شادات للحذر اأثناء القيادة وجتنب ا�شتخدام 
و�شمان  امل��روري��ة،  احل���وادث  ن�شبة  لتخفي�س  الهاتف 

�شالمة افراد املجتمع.

ويل عهد عجمان يلتقي فريقي �لتحول �لرقمي وعمل �حلكومة �لإلكرتونية
•• عجمان -و�م:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
دي��وان احلاكم  التنفيذي يف  املجل�س 
الرقمي وفريق عمل  التحول  فريق 
برئا�شة  االإل���ك���رتون���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
�شعادة عهود �شهيل املديرة التنفيذية 

للحكومة االإلكرتونية.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء .. ال�����ش��ي��خ اأح��م��د بن 
�شاحب  مم���ث���ل  ال���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د 
لل�شوؤون  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
االإداري�����ة وامل��ال��ي��ة وامل��ه��ن��د���س �شعيد 
املجل�س  ع��ام  اأم��ني  املطرو�شي  �شيف 
التنفيذي. واطلع �شموه خالل اللقاء 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  م�شروع  على 
عجمان  حلكومة  ال��رق��م��ي  للتحول 
امل�شرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ف��ري��ق  وع��م��ل 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  خل��ط��ة  وامل���ن���ف���ذ 
والذين  ع�شوا   45 عددهم  والبالغ 
اجلهات  موظفي  م��ن  اختيارهم  مت 
احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
وا�شعة  خ�����رة  ومي���ل���ك���ون  االإم���������ارة 
ومن  االإم���ارة  املقدمة يف  باخلدمات 
ولديهم  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات  خم���ت���ل���ف 
والتمكني  ال������ذات������ي  اال�����ش����ت����ع����داد 
التاأثري  ع��ل��ى  وال����ق����درة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
موؤ�ش�شاتهم.  يف  ال���ت���غ���ري  وق����ي����ادة 
وا�شتمع �شموه واحل�شور من �شعادة 
عهود �شهيل وفريق التحول الرقمي 
واأدوات  وحم�������اور  االأه����������داف  اإىل 
التحول االإلكرتوين والذكي والذي 
بحيث  رئي�شية  حم��اور  اأرب��ع��ة  ي�شم 
يكون لكل حمور ممثلي من اجلهات 
مبادرات  توجد  كافة ويف كل حم��ور 
فريق  ك��ل  دور  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مركزية 
مع  بالتعاون  امل��ب��ادرات  ه��ذه  لينفذ 

ممثلي احلكومة االلكرتونية.
 17 امل��رك��زي��ة  امل���ب���ادرات  ويبلغ ع��دد 
م�شغر  ف��ري��ق  عمل  و�شيتم  م��ب��ادرة 
اأع�شاوؤها  يتغري  ي��وم   100 خلطة 
كل فرتة ح�شب اخلدمات التي �شيتم 
30 خدمة  اخ��ت��ي��اره��ا. ومت حت��دي��د 
 8 االأوىل مب�شاركة  يوم  املئة  خلطة 
التنمية  دوائ���ر  ه��ي  حكومية  جهات 
والتخطيط  والبلدية  االقت�شادية 
وموؤ�ش�شة  واالأم�������الك  واالأرا������ش�����ي 
امليناء  ودائ������رة  ال���ع���ق���اري  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
احلرة  عجمان  ومنطقة  واجلمارك 

واجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف االإم�������ارة 
املدخالت  ترابط بني  اإيجاد  بغر�س 
وال��ع��م��ل��ي��ات وامل��خ��رج��ات ل��ك��ل منها 
وتقومي  االأداء  م��ت��اب��ع��ة  وك����ذل����ك 

االإجنازات اأوال باأول.
وقال �شموه اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
يويل  عجمان  حاكم  االأعلى  املجل�س 
املوؤ�ش�شات  لتطوير  خ��ا���ش��ة  اأه��م��ي��ة 
االإم�������ارة مب���ا يحقق  احل��ك��وم��ي��ة يف 
املن�شود  والتقدم  ال�شاملة  النه�شة 
احلكومة  واأن  ك���اف���ة  امل����ج����االت  يف 
االإل��ك��رتون��ي��ة الإم�����ارة ع��ج��م��ان تعد 
اإح�����دى امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ي��ق��ع على 
موؤ�ش�شات  ومت��ك��ني  م��ع��اون��ة  عاتقها 
دولة  توجه  مع  لتتما�شى  احلكومة 
االإمارات ب�شرورة التحول للخدمات 
الذكية. واأعرب �شموه عن ثقته باأن 
ت��ل��ك اخل��ط��وة م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن تعمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اجل��ه��از احل��ك��وم��ي يف 
االإم��ارة مبا يخدم الوطن اأوال ومن 
االإم���ارة  واالق��ت�����ش��اد يف  املجتمع  ث��م 
ن��وح��د هوية  اأن  اأوال  ارت��اأي��ن��ا  ل��ذل��ك 
الثقة  لتعزيز  احل��ك��وم��ي��ة  االأج���ه���زة 

وموؤ�ش�شة املوا�شالت العامة والقيادة 
العامة ل�شرطة عجمان .

وتعرف �شموه - خالل اللقاء - على 
االإج��راءات الالزمة لتنفيذ التحول 
للخدمات  واالإل����ك����رتوين  ال��رق��م��ي 
اإلكرتونية  خ��دم��ات  اإىل  احلكومية 
وما  ذك���ي���ة  ح��ك��وم��ة  اإىل  وال���ت���ح���ول 
اإح������داث ن��ق��ل��ة نوعية  ي��ق��اب��ل��ه��ا م���ن 
والتي  املقدمة  احلكومية  للخدمات 
واحل��رف��ي��ة يف  التقنية  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
وم�شتندة  احل��ك��وم��ي  اجل���ه���از  اأداء 
واملمار�شات  التطبيقات  اأف�شل  على 
- خالل  ����ش���م���وه  واأك��������د  ال���ع���امل���ي���ة. 
الرقمي  التحول  فريقي  مع  اللقاء 
اأن   - االل��ك��رتون��ي��ة  وع��م��ل احلكومة 
نوعية  نقلة  �شت�شهد  املقبلة  املرحلة 
ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ت���رك���ز على 
املوؤ�ش�شات  اأداء  التقنية واحلرفية يف 
التطبيقات  اأف�����ش��ل  م���ن  م�����ش��ت��م��دة 

العاملية.
عجمان  حكومة  ح��ر���س  اإىل  واأ���ش��ار 
دوائر  جميع  يف  العمل  تطوير  على 
والربط  التن�شيق  وحتقيق  االإم���ارة 
االإل����ك����رتوين ب���ني ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر 

احلكومي  اجل��ه��از  يف  املجتمع  ل��دى 
مطالبة  احل��ك��وم��ي��ة  اأج��ه��زت��ن��ا  واأن 
براجمها  و���ش��ع  على  �شويا  بالعمل 
االأجندة  وثيقة  اإط��ار  وم�شاريعها يف 
احلكومية لالإمارة وقرارات املجل�س 
العامة  ال�شيا�شات  ب�شاأن  التنفيذي 
اأن  وال��ت��ي ن��ط��م��ح م��ن خ��الل��ه��ا اإىل 
تكون عجمان واحة للحياة ال�شعيدة 

وال�شهلة لكل فئات املجتمع.
م���ن ج��ان��ب��ه��م��ا اأك�����د ال���ف���ري���ق���ان اأن 
االإلكرتونية  احلكومة  ا�شرتاتيجية 
حكومة  ا�شرتاتيجية  على  مرتكزة 
روؤية  ترتجم  ب��دوره��ا  التي  عجمان 
مدينة  حت��وي��ل  يف   2021 االإم����ارة 
عجمان اإىل مدينة ذكية وفق املعايري 
واملوا�شفات التي تعك�س روؤية القيادة 

وتطلعات احلكومة.
واأك��دا حر�شهما على تطوير العمل 
االإلكرتوين الذكي يف جميع الدوائر 
احلكومية وتعزيز التن�شيق والربط 
االإل����ك����رتوين ب���ني ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر 
واجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف االإم�������ارة 
املدخالت  ترابط بني  اإيجاد  بغر�س 
وال��ع��م��ل��ي��ات وامل��خ��رج��ات ل��ك��ل منها 

وتقومي  االأداء  متابعة  ع��ن  ف�شال 
االإجنازات اأوال باأول.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق���ال���ت ����ش���ع���ادة عهود 
حكومة  اخت�شا�شات  اأه��م  اإن  �شهيل 
ت�شهيل  ه��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة  ع��ج��م��ان 
لتمكني  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  عمليات 
اال�شتفادة  م��ن  احلكومية  ال��دوائ��ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  م���ن  ال��ق�����ش��وى 
املجتمع  ت���ط���وي���ر  يف  واالإ������ش�����ه�����ام 
اجلهات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���رق���م���ي 
وتطوير  اإع������داد  ب�����ش��اأن  احل��ك��وم��ي��ة 
ذات  معلومات  تقنية  وب��رام��ج  نظم 
م�شاريع  وتطبيق  م�شرتكة  طبيعة 
واالإ�شراف  االإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
وبرامج  ن��ظ��م  ا����ش���ت���خ���دام���ات  ع��ل��ى 
وو�����ش����ائ����ل ال���ت���ق���ن���ي���ة احل����دي����ث����ة يف 
املديرة  واأ�شافت  احلكومية.  االإدارة 
االإلكرتونية  للحكومة  التنفيذية 
اأن من اخت�شا�شات حكومة عجمان 
اخلطط  و�شع  كذلك  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الالزمة ال�شتقطاب وتطوير وتاأهيل 
املوارد الب�شرية ل�شد حاجة الدوائر 
احلكومية يف جمال تقنية املعلومات 

وم�شاريع احلكومة االإلكرتونية.

�لإمار�ت جتدد دعم �لتعاون �لدويل يف �لت�سدي ل� »�ملخدر�ت« حماية للمجتمعات
•• فيينا -و�م: 

مكافحة  يف  ال��دول��ي��ة  للجهود  املتوا�شل  دعمها  االإم����ارات  دول���ة  ج���ددت 
املخدرات وا�شتئ�شالها حماية ل�شحة و�شالمة االإن�شان من خماطر هذه 
االآفة التي ت�شكل قلقا عامليا يتطلب مزيدا من التعاون يف الت�شدي لها .
واأكدت الدولة - اأمام االجتماع ال� 60 للجنة املخدرات يف منظمة االأمم 
نتائج طيبة يف  النم�شاوية فيينا - حتقيق  العا�شمة  املتحدة مبقرها يف 
ملف مكافحة املخدرات على ال�شعيد الوطني بانخفا�س موؤ�شر املتعاطني 
خالل  امل�شتويات  نف�س  عند  وا�شتقراره  املا�شية  ال�شنوات  خالل  اجل��دد 
 25% بن�شبة  وامل�شادرة  ال�شبط  عمليات  ارتفعت  فيما   2016 العام 

مقارنة بالعام ال�شابق .

ي�شتحدث  للمخدرات وما  العاملي  الو�شع  املجتمعون م�شتجدات  وناق�س 
من مواد خمدرة وموؤثرات عقلية جديدة وبحث م�شاألة جترميها عامليا 
التجارب  وعر�س  باملخدرات  املعنية  الدولية  االتفاقيات  ج��داول  �شمن 
العاملية ودرا�شة م�شاريع القرارات التي ترغب الدول االأع�شاء اعتمادها 
�شمن �شيا�شات وا�شرتاتيجيات املكافحة ف�شال عن تنظيم اأكرث من 80 

ور�شة عمل وفعاليات ت�شهم يف تطوير �شبل مكافحة املخدرات.
مكافحة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شويدي  ع��ب��داهلل  �شعيد  العقيد  وق���ال 
امل��خ��درات يف ال��دول��ة مدير ع��ام مكافحة امل��خ��درات االحت��ادي��ة يف وزارة 
الداخلية - يف كلمة الدولة اأمام املجتمعني - اإن االإمارات اعتمدت ومن 
خالل جمل�س مكافحة املخدرات ويف اإطار ا�شرتاتيجية وطنية �شاملة 26 
موؤ�شرا ت�شغيليا لقيا�س االأداء وتقييم التقدم الذي مت اإحرازه يف مكافحة 

واجلمركية  االمنية  القطاعات  جميع  حتقيقها  يف  تت�شارك  امل��خ��درات 
وال�شحية والرتبوية واملدنية عمال مببداأ امل�شوؤولية امل�شرتكة يف حماية 

املجتمع من تلك االآفة .
واأ�شار اإىل اإطالق جمل�س مكافحة املخدرات للرنامج الوطني للوقاية 
والرامج  احلمالت  وتنفيذ  بت�شميم  يعنى  وال��ذي  �شراج  املخدرات  من 
التوعويه والتثقيفية يف اأربعة حماور رئي�شية هي .. ال�شعادة واالإيجابية 

والرفقة احل�شنة واالأ�شرة املتما�شكة واجل�شم ال�شليم .
واأ�شاف العقيد ال�شويدي اأن دولة االإمارات توؤكد اأهمية تنفيذ االتفاقيات 
الدولية الثالث املعنية باملخدرات والتي تعد املرجعية القانونية الدولية 
ورحبت  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  ال�شيا�شات  ور�شم  الت�شريعات  ل�شن 
بالتوجهات االأممية الداعية اإىل درا�شة بدائل احلب�س يف حاالت تعاطي 

املخدرات.
واأ�شار اإىل اأن الدولة اأدخلت تعديالت خالل العام املا�شي على ت�شريعاتها 
بحيث ا�شتبدلت عقوبة احلب�س بجواز احلكم بالغرامة وتدابري جمتمعية 
على املتعاطني الأول مرة وعدم اعتبار تلك احلاالت �شابقة جنائية تعزيزا 

ل�شيا�شات الدمج االجتماعي يف املجتمع.
 .. املخدرات  مل�شكلة  الت�شدي  ال��دويل يف  التعاون  اأهمية  ال�شويدي  واأك��د 
تعاون  اأف�شل  بجائزة  متتاليتني  ول�شنتني  االإم���ارات  دول��ة  ف��وز  معترا 
تهريب  �شبكات  ل�شبط  اأدى  العربي  امل�شتوى  على  معلوماتي  ميداين 
الدائم  ترحيببها  على  دليل  وال���دويل  العربي  امل�شتوى  على  امل��خ��درات 
بتعزيز التعاون امل�شرتك وتبادل التجارب الناجحة مع الدول واملنظمات 

احلكومية وغري احلكومية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم �ل�سارقة: �للتز�م بالقيم و�لأخالق هو �حلل �لنافع يف �لتعامل مع �جلماعات �ملتطرفة و�ملتع�سبة
•• لندن -و�م:

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ما  اأن  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
يواجه العامل العربي واالإ�شالمي ام�س يدعونا للتفريق 
بني املجموعات التي تدعي االإ�شالم مبينا �شموه اأن الرد 
امل�شلمني  بالتزام  يكون  اجلماعات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  على 
ومعرفتهم  النبيلة  وال��ق��ي��م  االأخ��الق��ي��ة  مبنظومتهم 
ب��اأ���ش��ول دي��ن��ه��م ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن م��واج��ه��ة ه���ذه القوى 

الظالمية واإ�شكاتها.
واأو����ش���ح ���ش��م��وه خ���الل ل��ق��ائ��ه روؤ����ش���اء حت��ري��ر ال�شحف 
وو�شائل االإعالم الوطنية يف جناح هيئة ال�شارقة للكتاب 
االلتزام  اأن  للكتاب  ال���دويل  ل��ن��دن  معر�س  يف  امل�����ش��ارك 
ب��ال��ق��ي��م واالأخ�������الق ه���و احل����ل ال��ن��اف��ع يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
اجلماعات املتطرفة واملتع�شبة.. م�شريا اإىل اأن التعامل 
معها بال�شالح اأو بالعقوبات فقط اأو غريها من الو�شائل 
ال يق�شي على اأثرها واإمنا ي�شفر عن ت�شكيل جمموعات 

جديدة اأخرى يف نف�س توجهها.
ودعا �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اإىل �شرورة التحلي 
بالعقالنية يف حفظ املنطقة العربية واالإ�شالمية موؤكدا 
والتع�شب،  التطرف،  اأ�شكال  على  الق�شاء  ميكن  ال  اأن��ه 
االإ�شكالية  التعامل مع هذه  بال�شالح فقط، واإمنا يجب 
واالأب،  االأم  م��ن  ال��ب��داي��ة  وت��ك��ون  ال�شحيحة،  بالرتبية 
املح�شن  االأبناء  من  جيل  تن�شئة  على  قادرين  لي�شبحا 

واملثقف، والقادر على مواجهة املتغريات من حوله.
وك�شف �شموه عن عناوين موؤلفاته التي �شت�شدر حديثا، 
وقال لدي ثالثة كتب ت�شدر قريبا، االأول عن خمطوطة 
مفقودة منذ مئتي عام، ي�شرد فيها اأحد الرحالة و�شفا 
بني  الوثيقة  وقعت  وقد  كلها،  العربي  اخلليج  ل�شواحل 
اأن كان العامل والرتغاليون حتديدا يبحثون  يدي بعد 
الكامل،  و�شكلها  بحجمها  اإ�شدارها  على  فاأعمل  عنها، 
لتكون خدمة ملراكز البحث، والدار�شني يف تاريخ املنطقة 
اأدين  . واأ�شاف �شموه ويحمل الكتاب الثاين عنوان اإين 
تلقاها  ال��ت��ي  ال�شيئة  املعاملة  ح��ول  خم��ط��وط��ات  وه��و   ،
ملحامي  وثيقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  االأن��دل�����س،  امل�شلمون يف 
ي��داف��ع ف��ي��ه��ا ع��ن امل�����ش��ل��م��ني، ف���اأق���وم ب����دوري بتقدميها 
وعر�شها على ال�شعب االإ�شباين واأقول : اإين اأدين ، حيث 
اأعتر هذه املخطوطات اأكرث ما اأكتبه خدمة لالإ�شالم .

اأما بالن�شبة للكتاب الثالث فاأو�شح �شموه اأنه ي�شتكمل ما 
ال�شارقة  ال�شارقة، وياأتي بعنوان  تاأريخ الإم��ارة  بداأه من 
عليه  كانت  م��ا  فيه  يبني  اإذ   ، واال�شتعمار  احلماية  ب��ني 
ال�شارقة بعد اأن حتولت اإىل قاعدة ع�شكرية كاملة، جتمع 
اأع��دادا كبرية من اجليو�س عقب نقل القوى الع�شكرية 

اال�شتعمارية من عدن اإىل ال�شارقة.
اإن حال  العربي، قال �شموه:  النزاع  ويف تو�شيفه حلالة 

العرب اليوم هو االأ�شواأ بني االأمم، فاأينما توجهنا جند 
والعراق،  و�شوريا،  اليمن،  يف  ون��زاع��ات؛  و�شراعا،  قتاال 
وليبيا، وهذا ما ال تتوقف ال�شحافة واالإعالم عن ن�شره 

وبثه مبختلف الو�شائل واالأ�شكال .
القيم واالأخالق  تاأثر  اإىل  ال�شراع  واأع��اد �شموه كل هذا 
يف املجتمعات العربية، حيث قال : حجم اخلراب والقتل 
ال���ذي يعي�شه ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ي��ن��دى ل��ه اجل��ب��ني، وهذا 
مرده اإىل غياب االأخالق، فنتمنى اأن يكون هناك توجه 
االإ�شالمية، وتعزيزها  االأخالقية  املنظومة  عام لتدعيم 

يف املجتمعات .
ووج����ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
والعربي  املحلي،  االإع���الم  اإىل  ر�شالة  القا�شمي  حممد 
�شريكا  واالإع���الم  ال�شحافة  تكون  اأن  ���ش��رورة  فيها  اأك��د 
القيم  وتر�شيخ  املجتمعية،  االأخالقية  املنظومة  دعم  يف 
ما هو �شالح،  ن�شر  املجتمع، عر  النبيلة يف  االإ�شالمية 
ودقيق، وموثوق، واالبتعاد عن كل ما يدعو اإىل التفرقة، 
والعن�شرية، والف�شاد ب�شورة عامة، وقال �شموه : نحن 
التفاهم  اإىل  اأ���ش��وات تدعو  اإىل  ال��ف��رتة، نحتاج  ه��ذه  يف 
تتوىل  اأن  واأمتنى  البالد،  على  خريها  يعود  والت�شالح، 
اإىل  حتتاج  اخل��ري  اإىل  فالدعوة  املهمة،  ه��ذه  ال�شحافة 
�شراكة، حيث القليل من كل واحد فينا يوؤثر على الكثري 

الذي نواجهه .
النبي  االإ���ش��الم على يد  ف��رتة ظهور  �شموه اىل  وتطرق 
ال�شعبة  الظروف  خ��الل  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
املكرمة،  م��ك��ة  يف  ال��ع��رب  يعي�شها  ك���ان  ال��ت��ي  وامل���رتدي���ة 
مو�شحا اأننا اليوم نعي�س جاهلية جديدة حتتاج اإىل عودة 
لالإ�شالم وقيمه، ..وقال �شموه : مثلما ا�شتطاع االإ�شالم 
اأغلى ما  العرب يف زم��ن تفرقوا فيه وتركوا  ع��زة  اإع��ادة 
بالتم�شك  ج��دي��د  م��ن  النهو�س  ال��ي��وم  ميكننا  ميلكون، 

بقيم االإ�شالم واأخالقياته .
اإىل �شرورة وجود  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  ولفت �شاحب 
ت��وج��ه ع��ام لتبني قيم واأخ����الق ال��دي��ن االإ���ش��الم��ي من 
خ���الل خمتلف ال��ف��ن��ون وال��ث��ق��اف��ات وامل���ج���االت ..وق���ال 
�شموه: اأكرث ما منلكه اليوم هو اأن نحافظ على الدين، 
وقدمت هذه الروؤية يف م�شرحية بعنوان داع�س والغراء 
فمثلما نه�شت االأمة العربية باالإ�شالم واالأخالق، ميكننا 

اليوم النهو�س من جديد .
اإىل الهوية االإ�شالمية ودورها التاريخي  وتطرق �شموه 
يف توحيد البنى احل�شارية، وقال : اإن ما حققه العامل 
االإ�شالمي طوال التاريخ، يبني اأن كل ما اكت�شفه العلماء 
تفريق  االإ���ش��الم، ومل يحدث  اإىل  ينت�شب  والفقهاء ظل 
فاالإ�شالم  وال��ق��وم��ي��ة،  ال��ع��رق��ي��ة،  اأ���ش��ول��ه��م  وف��ق  بينهم، 
اأن يجمع الكثري من االأمم حتت هوية واحدة،  ا�شتطاع 

اأ�شا�شاها االأخالق احل�شنة والقيم النبيلة .
والتفرقة  للخالفات  امل�شببات  عن  لالبتعاد  �شموه  ودعا 

عن  االبتعاد  اىل  تعود  والتي  العربي  العامل  يف  اجلارية 
بكل  نتم�شك  اأن  ي��ج��ب  ق��ائ��ال:  احل��ن��ي��ف  دي��ن��ن��ا  اأخ����الق 
اليوم،  يفرقنا  ف��م��ا  ي��ف��رق��ن��ا،  م��ا  ك��ل  ون��ن��ب��ذ  يجمعنا  م��ا 
عنه  ينهى  ما  وه��ذا  والتحقري،  والتنابز،  التال�شن،  هو 
اأن  ي�شتطيع  ال  ال��ذي  العاجز  و�شائل  كلها  فهذه  الدين، 
ل�شانه،  وي�شتخدم  ي�شتم  اأن  اإال  ميلك  وال  �شيئا،  يفعل 
بني  الو�شائل  ه��ذه  ع��ن  االبتعاد  اإىل  ندعو  نحن  لذلك 

االأمم وال�شعوب واالأديان .
ويف ح��دي��ث��ه ح���ول امل��ن��ظ��وم��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي حتكم 
اأن هذه  اأو�شح �شموه  �شلوكيات الفرد يف العامل الغربي، 
االأخالقية  املنظومة  ان  كما  وناجحة،  فاعلة  القوانني 
االإ�شالمية ترتبط باخلالق عز وجل، فهو اأقرب اإلينا من 
حبل الوريد، الفتا اإىل اأن هذه املنظومة هي كل ما نحتاج 
اإىل تدعيمه يف جمتمعاتنا يف ظل ما ن�شهده من خراب 

واقتتال و�شراع.
واأ�شاد �شموه بتخ�شي�س دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ل���ل���ق���راءة، وال�������روؤى امل��و���ش��وع��ة ل��ت��ع��زي��ز املعرفة  ع��ام��ا 
�شموه اىل  ..م�����ش��ريا  االأج��ي��ال اجل��دي��دة  ل��دى  والثقافة 
البدء يف  �شموه: قبل  ..وق��ال  االأ�شرة  البدء من  �شرورة 
يف  املجتمع  اإىل  الرجوع  علينا  والثقافة،  املعرفة  تعزيز 
كل  ي�شبح  اأن  ال�شروري  من  فلي�س  االأ�شا�شية،  مكوناته 
يكون  اأن  ال�����ش��روري  م��ن  ولكن  مثقفا،  املجتمع  يف  ف��رد 
مهمة  ه��ي  وه��ذه  ال�شليمة،  القيم  على  ومرتبيا  نا�شئا 

االأب واالأم .
فكانت  ت��ل��ف��زي��ون،  لدينا  يكن  مل  ال�شابق  يف   : واأ���ش��اف 
و  االأط��ف��ال باحلكايات  االأم��ه��ات واجل���دات تربية  تتوىل 
ل��الأط��ف��ال حكايات ذات  ت���روي  ك��ان��ت  ، حيث  اخل��راري��ف 
ين�شوؤون  االأطفال  فكان  ع��ال،  وقيمي  اأخالقي،  حمتوى 

على قيم جمتمعية ذات اأ�شول اإ�شالمية متينة .
ولفت �شموه اإىل دور املجتمع يف تعزيز االأخالق، وتدعيم 
اأن يتحلى  اإن كل م�شلم عليه  االإ�شالمية، بقوله:  القيم 
اخلري،  تعميم  يف  �شريكا  وي��ك��ون  االإ���ش��الم  ب��اأخ��الق��ي��ات 
لي�س  املفهوم  فهذا  الدين  رج��ال  على  ذل��ك  يقت�شر  وال 
الدين  واج���ب متثيل  عليه  منا  وم��ب��ت��دع، فكل  اأ���ش��ل  ل��ه 
بااللتزام، واملعرفة، والعلم، وكل م�شلم مطالب بالتفقه 

بالدين، وتعلم اأ�شوله .
وتوقف �شموه عند تاريخ احلركات القومية، وحماوالتها 
القومية  االأ���ش�����س  اإن  ال��ع��رب��ي��ة،وق��ال:  ب��االأم��ة  للنهو�س 
بالقومية  اأت��ى  كل من  لكن  انكارها،  موجودة وال ميكن 
لو  اإذ  التاريخ،  يك�شفه  وه��ذا  بها،  ف�شل  مطية  واتخذها 
نظرنا اإىل كل ما طرح، �شواء كان: البعث، اأو القوميون 
و�شائل  كلها  اأن  ال��ن��ا���ش��ر، جن��د  ع��ب��د  ج��م��ال  اأو  ال��ع��رب، 
على  غ��ري مبنية  الأن��ه��ا  تف�شل،  وكلها  ال��ط��ري��ق،  الإي��ج��اد 
امل��ق��اب��الت :  اح���دى  اأن قلت يف  االأ���ش�����س وال��ق��ي��م، و�شبق 
جاهل من ي�شتورد فكر االآخرين، عامل من ي�شتنبط فكر 

قومه وبلده .
اأن���ه ال مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن القومية  ���ش��م��وه اإىل  ول��ف��ت 
عندما  قائال:  االإ���ش��الم،  عن  احلديث  دون  من  العربية 
ننمي الفكر القومي، فاإننا بال�شرورة ن�شتعيد االإ�شالم، 
بدولتني  واأم�شك  ح�شارتنا،  �شناعة  يف  جنح  فاالإ�شالم 
للخروج  الو�شيلة  وك��ان  وال��روم،  الفر�س  هما  عظيمتني 

من الظلمات .
النهو�س  واآل��ي��ات  املحلي،  االإع��الم  واق��ع  ويف حديثه عن 
ال�شحف لي�شوا  الكثري ممن يكتبون يف  به، قال �شموه: 
من ذوي االخت�شا�س، وذلك يوقع الكثري من املغالطات، 
اإىل  م�شتنده  وه��ي  ال��ي��وم  تكتب  امل��ق��االت  بع�س  اأن  حتى 

معلومات يعود تاريخها اإىل خم�شينيات القرن املا�شي .
ووجه �شموه ال�شحافة املحلية اإىل �شرورة وجود مراكز 
واالإع���الم���ي، الفتا  ال�شحفي  امل��ح��ت��وى  ت��دع��م  اأب���ح���اث، 
امل��راك��ز، يكفل عدم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن وج���ود مثل  اإىل 
الوقوع يف االأخطاء، واملغالطات التي ال تقبلها االأعراف 

الدبلوما�شية، والعالقات بني الدول.
اأ���ش��ل��وب��ه يف ال��ك��ت��اب��ة، واأث���ر جتربته ال�����ش��ردي��ة على  وع��ن 
الكتب  اأ���ش��رد  راوي���ا،  كنت   : �شموه  ق��ال  موؤلفاته  جممل 
للطلبة يف احلارة، وكنت ا�شتخدم اأ�شلوبي يف نقل الكتب، 
لذلك طغى علي ال�شرد الروائي منذ كنت طفال، لذلك 
موؤلفاتي،  جممل  يف  ظاهر  االأ�شلوب  ه��ذا  ال��ق��ارئ  يجد 
اإ�شافة اإىل اأنني حري�س على جودة الن�س فاأعيد قراءة 
ي��ق��ل ع��ن ع�شر م����رات، واأحت���رى  ال��واح��د م��ا ال  الف�شل 
الدقة وامل�شداقية يف نقل اأي معلومة ترد يف الكتاب، وال 
الكتابة  اإىل م�شتوى  اأ�شل  الكثري، حتى  ات��ردد يف حذف 
عن  باحلديث  اللقاء  �شموه  واختتم   . فيه  اأظ��ه��ر  ال��ذي 
دور املثقف، واأهمية الثقافة يف بناء احل�شارات، قائال : 
�شحيح،  وبنيان  و�شائل،  وحتتاج  كثرية،  اأبوابها  الثقافة 
ا�شربه، واإمنا هي تراكمات، توؤخذ  فهي لي�شت كوب ماء 
كل  قبل  حتتاج  الثقافة  وه��ذه  ال��ك��ر،  حتى  ال�شغر  م��ن 
�شيء اإىل االأخالق، فحتى كلمة ثقف يف العربية، ترجع 
اإىل ثقف العود اأي اأزال عنه ال�شوك واالأغ�شان الزائدة .

�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  واأكد �شاحب 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة دور 
با�شت�شهاده  ال�شالح والقتال،  البعيد عن  املركزي  املثقف 
بدور وزير الثقافة الفرن�شي مونرو يف حترير اجلزائر، 
خالل فرتة حكم ديغول، حيث قال �شموه: قيل لديغول 
ذات ي��وم مل���اذا ك��ل م��رة عندما ت��ري��د ات��خ��اذ ق���رار، ت�شع 
يذكرين  ه��ذا  الأن  فقال  بجانبك،  مونرو  الثقافة  وزي��ر 
ب��اإن�����ش��ان��ي��ت��ي، وح���ني ���ش��األ دي��غ��ول م��ون��رو: ك��ي��ف اأك�شب 
عبدالنا�شر،  ج��م��ال  تك�شب  اأن  عليك  اأج���اب���ه:  ال��ع��رب، 
يجب  م��ون��رو:  ف��ق��ال  عبدالنا�شر،  اأك�شب  كيف  ف�شاأله 
االآن  ديغول:  ا�شتقاللها، فقال حينها  اأن متنح اجلزائر 

عرفت اأهل اجلزائر .

حاكم �ل�سارقة يقدم و�جب �لعز�ء يف �سهيد �لوطن زكريا �لزعابي
•• �ل�شارقة -و�م:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
واجب العزاء يف �شهيد الوطن زكريا �شليمان الزعابي الذي ا�شت�شهد اأثناء تاأديته واجبه الوطني �شمن 
القوات امل�شاركة يف عملية اإعادة االأمل يف اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية 

ال�شعودية.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل زيارته �شباح ام�س جمل�س العزاء مبدينة كلباء عن �شادق 
اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ينزله منازل  موا�شاته وتعازيه الأ�شرة ال�شهيد.. داعيا املوىل عز وجل 

ال�شهداء وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان.
بالقوات  ال�شباط  كبار  من  الفقيد  اأ�شرة  جانب  اإىل  التعازي  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتقبل 

امل�شلحة وامل�شوؤولني واالأعيان وجموع املعزين من املواطنني واملقيمني.

�لرتبية تفتح باب �ل�ستقالت للمعلمني 
و�لإد�ريني حتى 10 �بريل �ملقبل

•• دبي – حم�شن ر��شد 

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن 
للمعلمني  اال���ش��ت��ق��االت  ب���اب  ف��ت��ح 
واالإداريني باملدار�س ، على اأن ترفع 
العمليات  اال�شتقاالت لقطاع  كافة 
االثنني  اأق�شاه  ب��ال��وزارة يف موعد 
10 من اأبريل املقبل ، على اأن يتم 
امل�شتقيلني  كافة  وجمع  مراجعته 
م���ن ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات وامل���دار����س 
املوظفني  ����ش���وؤون  الإدارة  ورف���ع���ه 
يف م��وع��د اأق�����ش��اه اخل��م��ي�����س 13 
يف  الراغبني  على  م��وؤك��دة   ، ابريل 
اال���ش��ت��ق��ال��ة ����ش���رورة م���لء منوذج 
عممته الوزارة على كافة مدار�شها 

ت�شكيلها  �شيتم  جل��ن��ة  خ���الل  م��ن 
لهذا الغر�س ، من قطاع العمليات 
 ، امل��ال��ي��ة  امل�����وارد  واإدارة  امل��در���ش��ي��ة 
براءة  ا���ش��ت��م��ارة  م��لء  يتم  اأن  على 
ال���ذم���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���وازن���ات 
وت�شم   ، باملدار�س  اخلا�شة  املالية 
ا�شتمارة منوذج مقابلة ترك العمل 
24 �شوؤاال يتم االإجابة عليها من 
�شوؤاال   15 م��ن��ه��ا  امل�����ش��ت��ق��ي��ل  ق��ب��ل 
ت�شم  كما   ، وال  نعم  بني  اختياريا 
ترك  وراء  االأ�شباب  اأي�شا  االأ�شئلة 
العمل ، �شواء اأكانت ب�شبب الراتب 
اأو �شغط العمل اأو املهام الروتينية 
واالع���ت���ي���ادي���ة ، وم���ك���ان وظ����روف 
فر�س  وج�������ود  ع������دم  اأو  ال���ع���م���ل 

، ودعتهم اىل حتري الدقة يف كافة 
 ، بالنموذج  �شتدون  التي  البيانات 
مدراء  من  الرتبية  وزارة  وطلبت 
كل  بامل�شتقيلني  االجتماع  املدار�س 
اأ�شباب  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ع��ل��ى ح���دة 
اال�شتقالة ، واعتماد الطلب يف حال 
وح�شر   ، اال�شتقالة  على  االإ�شرار 
ورفعه  ك�شف  يف  امل�شتقيلني  ك��اف��ة 
ثم  ومن   ، العتماده  النطاق  ملدير 
يقوم االأخري بدوره برفعه لرئي�س 
بقطاع  امل��در���ش��ي��ة  اخل��دم��ات  ق�شم 

العمليات كل يف جهة اخت�شا�شه .
الهيئة  ا���ش��ت��ق��االت  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
املعني  القطاع  ف�شيقوم   ، االإداري���ة 
العهد  وت�شليم  ا���ش��ت��الم  مب��ت��اب��ع��ة 

للرتقية ، اأو اإن كانت هناك نزاعات 
مع امل�شوؤول املبا�شر اأو املروؤو�شني . 
املطروحة  االأ���ش��ئ��ل��ة  تت�شمن  ك��م��ا 
بالراتب  راأي������ه   ، امل�����ش��ت��ق��ي��ل  ع��ل��ى 
واحلوافز والبدالت باملقارنة مع ما 
يبذله من جهد ومقارنته برواتب 
اجلهات االأخ��رى، وراأي��ه يف اأنظمة 
و�شيا�شات الوزارة ب�شكل عام ، وراأيه 
يف امل�شاكل الرئي�شة التي تواجهها 
الوزارة ، والتي تعد من اأهم اأ�شباب 
، كذلك  املوظفني  اال�شتقالة لدى 
وجه اليه �شوؤاال يف حال اإذا �شنحت 
ملوظف  الن�شح  توجيه  فر�شة  ل��ه 
جديد يف الوزارة حول بيئة العمل 

فماذا �شيقول له .

 

�شح �لكالم 

اأن  ، من  م��وؤخ��را  ال��رتب��وي  وبامليدان  التوا�شل  قنوات  ت��ردد على  ما 
30 عاما من  اأك��رث من  امل��ي��دان  ب�شدد ح�شر من عمل يف  الرتبية 
نتائج  على  االع��ت��م��اد  اأو   ، التقاعد  اىل  الإح��ال��ت��ه��م  امل��دار���س  اإدارات 
مواد  معلمني  اإخ�����ش��اع  واأن   ، لتقييمهم  كمعيار  ال��ك��ف��اءة  اخ��ت��ب��ارات 
اإنهاء  يف  كبريا  دورا  �شتلعب  نتائجها  اأن  يعني   ، الختبارات  بعينها 
ترديده  اأعتدنا على  ابن عم حديث  وك��الم  اأقاويل  كلها   ، خدماتهم 
يف امليدان ، و�شماعه يف هذا الوقت من العام الدرا�شي ، واإن مل يرق 
اإن وزارة  اأن هناك �شواهد تقول  ، واإن كنا ال ننكر  مل�شتوى احلقيقة 
الكفاءات  اختيار  على  املا�شية  الفرتة  خالل  بجدية  تعمل  الرتبية 
من  ذل��ك  ويظهر   ، االإداري����ة  اأو  التدري�شية  الهيئة  الأع�شاء  ���ش��واء   ،
خالل اإعالنات الرتبية بال�شحف موؤخرا عن حاجتها ل� 23 وظيفة 
معلمني من كافة التخ�ش�شات واإداريني ، وفقاً ل�شروط ن�شمعها الأول 
مرة مما يوؤكد اأن هناك جدية من قبل الوزارة يف التغيري والتطوير 
ت�شتقطب  والرتبية  طويلة  �شنوات  م��دى  فعلى   ، النخبة  واختيار 
معلميها للميدان ، باالإعالن عما حتتاجه من وظائف لهيئة التدري�س 
�شواء من داخل الدولة اأو خارجها باالإعالن يف ال�شحف ، معلنة عن 
�شروطها التي مل تكن لتتعدى اخلرة ب� 3 �شنوات والتقدير بنهائي 
اجلامعة جيد واجتياز املقابالت ودمتم ، وكانت الرتبية حتدد للجان 
املقابالت الجتياز املر�شح للمقابلة ، معدل جناح ال يقل عن 60% 
اأن تبداأ اللجان عملها وقبل االنتهاء من املقابالت ،  وما فوق ، وما 
تتفاجاأ املوارد الب�شرية بالوزارة باأن من اجتاز املقابالت ال يفي بالعدد 
املطلوب ، في�شارعوا بالطلب من اللجان اأن يي�شروا وال يع�شروا ، حتى 
ولو كان التي�شري على ح�شاب اختيار الكفاءات فال يهم الكيف واالأهم 
اأ�شال  امل��ق��اب��الت  ي��ج��ت��ازوا  يتم تعيني مر�شحني مل  ك��ان  ب��ل   ، ال��ك��م 
وحدث وال حرج ، حتى اكتظ امليدان مبعلمني دون امل�شتوى ، وانعك�س 
ت��دين م�شتوى  ب��ات  ، حتى  م��دار���ش��ن��ا  بالطبع على خم��رج��ات  ذل��ك 
، وتبني  التعليمية  املبا�شر وراء تدين احل�شيلة  ال�شبب  املعلمني هو 
ذلك لقيادات الرتبية من زياراتهم امليدانية للمدار�س ، والتي ك�شفت 
عن تدين م�شتوى االأداء ملعلمني ، يف م��واد بعينها ال داع��ي لذكرها 
الأنها ال تخفى على اأحد ، ويكفي اأن اأقول اإن هناك طالباً و�شلوا اإىل 
املرحلة الثانوية واأخطاءهم االإمالئية ولغتهم االإجنليزية حدث وال 
حرج ، ومن منطلق اأن فاقد ال�شيء ال يعطيه ، فهذا مرجعه اأن هناك 
 ، طالبهم  ع��ن  كثريا  يختلفون  وال  امل�شتوى  دون  لالأ�شف  معلمني 
ويبقى معيار نتائج التح�شيل االأكادميي للطالب ، واحداً من معايري 
االإداري��ة فاالأمر مل يختلف كثريا  الهيئة  اأما   ، املعلم  كثرية لتقييم 
عن معلميهم ، فقد اعتادت الوزارة يف �شنوات ما�شية ، على �شيا�شة 
النظر  اأي اختبارات ودون  ، دون  املدار�س  الرتفيع والرتقي الإدارات 
لي�شلح اأو ال ي�شلح ، حتى اعتلى مدراء مدار�س منا�شبهم بالو�شاطة 
بدورهم  قاموا  الذين   ، التعليمية  مناطقهم  م��دراء  على  واالإحل���اح 
بتوليهم  لهم  ق���رارات  الإ���ش��دار   ، ال���وزارة  على  وال�شغط  بتزكيتهم 
من�شب مدير مدر�شة ، وهم يف احلقيقة ال ي�شتحقونها فكانوا عبئا 
، ومل�شنا ذلك عندما قررت  امليدان الرتبوي وخمرجاته  ووباال على 
اإخ�شاع  فا�شرتطت   ، النخبة  النتقاء  ال�شيا�شة  تلك  تغيري  الرتبية 
م�شاعدي املدراء ، لالختبارات قبل ترقيتهم ملدراء مدار�س فوجدنا 
ملدير مدر�شة  الرتفيع  اإم��ا  �شعار  رافعني   ، الرت�شح  تاما من  عزوفا 
دون اختبار واإال فال ، فظلت هناك مدار�س حتى اليوم بال مديرين ، 
كذلك نتائج اختبارات الكفاءة الذي نفذته وزارة الرتبية منذ ال�شنة 
والن�شف وعادت وكررته موؤخرا ، والذي مل يعلن عن نتائجه حتى 
م��ن معايري كثرية  ك��واح��د  النتائج  بتلك  ال���وزارة  ، وحتتفظ  ال��ي��وم 
لتقييم اإدارات املدار�س ، فلي�س وحدها نتائج االختبارات التي تعتمد 
اأو  ي�شلح  ال  اأو  ي�شلح  فيمن  ل��الإداري��ني  تقييمها  يف  الرتبية  عليها 
يبقى اأو ال يبقى ، فهناك على �شبيل املثال ال احل�شر نتاج التح�شيل 
العلمي للمدر�شة ككل وخمرجاتها ، وقدرته على ت�شيري مهامه داخل 
املدر�شة ، وهناك مديرون لالأ�شف ال ي�شلحون لالإدارة واأثبتوا ف�شال 
بامليدان  الكفاءات  اأن هناك من  ننكر  كنا ال  واإن   ، ذريعا يف مهامهم 

الرتبوي �شواء معلمني اأو اإداريني ما يجعلنا نفخر بهم وباأدائهم . 
اإعالناتها لتعيني معلمني  ال��وزارة يف  فلم ن�شمع يوما عن ا�شرتاط 
االآيلت�س  على  احل�شول   ، العربية  اللغة  حتى  التخ�ش�شات  لكافة 
باللغة  واالإمل���ام   ، التخرج  ف��وق يف  وم��ا  التوفل وتقدير جيد ج��دا  اأو 
التخ�ش�شات  ، ويف بع�س  و�شفوية  وامتحانات حتريرية  االإجنليزية 
الدولة  داخ��ل  ب��االإع��الن  تكتف  ومل   ، ودك��ت��وراه  ماج�شتري  ت�شرتط 
اأوروبية  ب��دول  لها  اإع��الن��ات  ف��راح��ت تطلب يف   ، ع��ن طلب معلمني 
الرت�شح ملعلمني اأجانب لتدري�س الرتبية ال�شحية والبدنية ، ناهيك 
الكفاءات  ال�شتقطاب  وروات���ب  م��زاي��ا  م��ن  االإع���الن  يف  عر�شته  عما 
ولكنها   ، الرتبية  على خريجي  الوظائف  اإعالنها يف  يقت�شر  ، ومل 
واجليولوجيني  واالأطباء  للمهند�شني  م�شراعيه  على  الباب  فتحت 
وال�شيادلة وتخ�ش�شات اأخرى كثرية مل تكن تطلبها الرتبية من قبل 
اأن الرتبية ما�شية يف اختيار الكفاءات ملدار�شها ، ولكن  ، مما يوؤكد 
االإداري الذي �شيتقدم للرت�شح  اأو  املعلم  ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه 
اأو خريجي الكليات  اأو طبيباً  اأم مقيماً مهند�شاً  ، �شواء كان مواطناً 
هذه  كل  ومعه  �شيدفعه  ال��ذي  ما  املعلنة  ال�شروط  بهذه   ، الرتبوية 
املميزات للعمل كمعلم بامليدان الرتبوي ، اإال اإذا كانت الوزارة لديها 
العمل  العازفني عن  بها  لت�شتقطب  عنها  �شتعلن  التي  املميزات  من 
وق��درات عديدة  مهارات  اليوم من  معلم  يتطلب من  ملا   ، كمعلمني 
للوقوف داخل ال�شف ، فلننتظر ونتابع هل �شتتم�شك وزارة الرتبية 
�شترتاجع  اأنها  اأم  ؟  القليل  اإال  يتقدم  مل  ول��و  حتى  ال�شروط  بهذه 
املر�شحني  اأك��ر عدد من  ا�شتقطاب  �شبيل  �شروطها يف  وتتنازل عن 
؟ وهل يعني االإعالن عن حاجة الوزارة لهذا الكم من التخ�ش�شات 
لكافة املواد الدرا�شية ، يقابله اال�شتغناء عن اأعداد كبرية من معلمي 
لنا قريبا  االأ�شئلة وغريها �شتت�شح  االإج��اب��ة عن ه��ذه  امل��واد ؟  ه��ذه 
 ، املا�شي  االأ���ش��ب��وع  اال�شتقاالت  ب��اب  فتح  ع��ن  االإع���الن  بعد  ، خا�شة 
، والتي انتهت  واالف��راج عن قوائم املنهي خدماتهم حبي�شة االأدراج 

الوزارة منها موؤخرا من الزيادات وبلوغ ال�شن وتدين امل�شتوى .

حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com

الرتبية وا�سطوانة 
نه�ية كل ع�م
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العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الزمردة لتجارة االجهزة االلكرتونية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1479999  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شياح حمد �شيف حممد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فرا�س ا�شعد عادل �شاهني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وفاء حممود علي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية 

تعديل ا�شم جتاري من/الزمردة لتجارة االجهزة االلكرتونية ذ.م.م
EMERALD ELECTRONIC TRADING LLC

اىل/التيار القوي لتجارة االجهزة االلكرتونية  
ALTAYAR ALQAWI ELECTRONIC APPLIANCES TRADING

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دافوديل لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1425226  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان خمي�س عبيد الهاملي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شامل عمر �شالح الريكي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/Building Owner Name من مكتب رقم:1 قطعة رقم:33-
38 اىل مكتب رقم:2 قطعة رقم:30

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز العربية للحالقة 

الرجالية رخ�شة رقم:CN 1048661  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*8

تعديل ا�شم جتاري من/مركز العربية للحالقة الرجالية
AL ARABIA GENTS SALOON CENTRE

اىل/مركز العربية للعناية الرجالية 
AL ARABIA CENTRE FOR MEN CARE

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

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

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19

اإعــــــــــالن
االمارات  ال�ش�����ادة/جنم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شاطع لالكرتوميكانيكال ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1154247  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة امنه عبداهلل عبدالرحمن %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منى احمد زوجه ا�شامه فهد بارحيم باع�شن

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

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

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم البيتزا االيطاليه 

رخ�شة رقم:CN 1133912  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداللطيف احمد عبداللطيف ريحان %100
عبداهلل  حممد  عبدالرحمن  وبيع/حامد  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

اخلمريي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

حامد عبدالرحمن حممد عبداهلل اخلمريي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:موؤ�ش�شة االمارات
kayani - science - think :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:246630       بتاريخ:2016/1/7 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة االمارات

وعنوانه:�شارع املرور - ابوظبي - هاتف: 024042986- فاك�س:024042986 - �شندوق الريد:111445
امييل:fastrun2011@hotmail.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد 
، القرطا�شية ، مواد  ، ال�شور الفوتوغرافية  ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب  ال��واردة يف فئات اخرى  وغري 
الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية او لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة 
واللوازم املكتبية )عدا االثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االجهزة( ، مواد التغليف البال�شتيكية )غري 

الواردة يف فئات اخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات(. 
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة بالعلوم نفكر يدنوها )think science( بجانبها ا�شرف �شاح ب�شكل 

 )kayani( بجانبها كياين يدنوها )esref sah( مميز باللون االحمر يدنوها
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مار�س 2017 العدد 11972

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:موؤ�ش�شة االمارات
sanid - takatof - kafaat :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:246629       بتاريخ:2016/1/7 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة االمارات

وعنوانه:�شارع املرور - ابوظبي - هاتف: 024042986- فاك�س:024042986 - �شندوق الريد:111445
امييل:fastrun2011@hotmail.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد 
، القرطا�شية ، مواد  ، ال�شور الفوتوغرافية  ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب  ال��واردة يف فئات اخرى  وغري 
الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية او لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة 
واللوازم املكتبية )عدا االثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االجهزة( ، مواد التغليف البال�شتيكية )غري 

الواردة يف فئات اخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات(. 
احلمراء  بااللوان  نقاط  مميز  �شكل  يعلوه   )takatof( يدنوها  تكاتف  كلمة  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
يقابله من الناحية االخرى كفاءات يدنوها )kafaat( يف�شل بينهما �شكل دائري بااللوان مميزه بداخله 

 .)sanid( شاند يدنوها�
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مار�س 2017 العدد 11972

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/287 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  الكعبي  �شعيد  عبيد  م�شبح  وليد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )279330.06(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/582 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ �����ش����ده/1- م�����ش��ت��اق اح��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ي��وك��ع��ي جمهول 
�س.ذ.م.م  العقارية  لوتاه  �س  التنفيذ/�س  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
اأقام عليك الدعوى  اآل علي قد  وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23011( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/239 تنفيذ جتاري
العامة  للتجارة  اي  ال  �شي   -2 ع��ودة  �شاكر  اي��اد حممود  املنفذ �شدهما/1-  اىل 
�س.ذ.م.م حاليا اياد عودة للتجارة �س.ذ.م.م �شابقا جمهويل حمل االقامة مبا ان 
الناخي  ���س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب  الهالل  التنفيذ/م�شرف  طالب 
بالت�شامن  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  اآل علي 
والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )302925.25( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  1042 ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليها / لياقت ر�شول لتجارة االإلكرتونيات - �س ذ م م 

جمهول حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/12 يف الدعوى 

املذكورة اعاله  ل�شالح /اأحمد علي ح�شن الزرعوين 
بالزامكم : -   1- باإخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني باأوراق الدعوى وت�شليمه 

للمدي خاليا من ال�شواغل 
2- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )66.610 درهم( بدل اإيجار عن املدة من 
2015/11/15 حتى 2017/1/30 وما ي�شتجد منه اعتبارا من هذا التاريخ االخري وحتى  

تاريخ االخالء الفعلي. 
3- بالزام املدعي عليها بتقدمي �شهادة براءة ذمة من م�شتحقات ا�شتهالك املياه والكهرباء 

والزمتها بالر�شوم وامل�شروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01305/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : نور العلم للتجارة العامة - �س ذ م م 

 مبا اأن املدعي : فايقه عبد الغفور �شعيدي - ومها عبد الغفور �شعيدي - وطاهر عبد الغفور حممد
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01305/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

تاريخ  حتى   2017/2/10 من  الفرتة  عن  االيجار  ب��دل  بد�شاد  عليها  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
االخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/7/31 وحتى 2017/2/10 
 فرت�شد بذمته مبلغ 109555 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخالء  يف 2016/11/23
مطالبة مالية -  الزام املدعي عليها ب�شداد بدل االيجار عن الفرتة من انتهاء عقد االيجار بتاريخ 

2016/12/31 وحتى تاريخ 2017/2/10 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )2( كقيمة ايجارية و قيمة كل �شيك 57500 
باجمايل 115000 درهم وبتاريخ الحق على ارتداد ال�شيكني قامت املدعي عليها ب�شداد مبلغ مقداره 

31000 درهم لي�شبح متبقي من قيمة ال�شيكني مبلغ وقدره   84000 درهم 
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  بت�شليم م�شتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/3/28 
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز  بالدائرة  التا�شعة(  الق�شائية )اللجنة  اللجنة  امام  ال�شاعة 3.00م 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

 اعالن بيع عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/148 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك - عنوانه : بناية الفردان ، بر دبي ، دبي ،    
املنفذ �شده : ح�شني ر�شا بورنق�س بند  - عنوانه : ال�شقة رقم )802( بناية �شاوث ريدج )2( 

منطقة داون تاون برج خليفة ، اإمارة دبي 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع  �شركة 
 )wwwemiratesauction.ae االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات   االإم���ارات 
وعلى راغبي ال�شراء  ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم 
الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�شر  اأن ال تقل ه��ذه  امل��زاد ب�شرط 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة.  وفيا يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة 
�شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 191 - رقم املبنى : 1- ا�شم املبنى : بوليفارد 
�شنرتال  1- رقم العقار : 1809 - رقم الطابق : 18 - امل�شاحة : 70.30 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب���� )1437734( درهم.   مالحظة : يدفع املبلغ فورا. 
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
�شوفيا  امل������دع������و/  ف���ق���د 
اح�����م�����د ع�����ل�����ي، اث���ي���وب���ي���ا  
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
يرجى   -  )3781440(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة االث��ي��وب��ي��ة  او 
اق����������رب م�����رك�����ز ����ش���رط���ة 

باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /�����ش����ج����ري 
الهند   ، ق��ا���ش��م  ب���ن  ق��ا���ش��م 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
و   8951324( رق��������م 
يجده  م��ن   )5384744
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 055/7385961
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م: 

تعد منطقة التقدم اأبرز االإ�شافات التي ي�شهدها 
هذا  اجل��دي��دة  ن�شخته  يف  االإم����ارات  اأم  مهرجان 
التقدمية  الروؤية  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  العام 
املجتمعية  والتنمية  ال�شخ�شي  والتطور  للتعلم 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وقيم  لروؤية  جت�شيدا 
الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى 
امل�شوؤولية  جمال  يف  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
ع��ل��ى كورني�س  امل��ه��رج��ان  وي��ن��ط��ل��ق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. 
اأبوظبي يف 26 مار�س وميتد حتى 4 اأبريل املقبل 
فيما  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  وتنظمه 
روؤي��ة وعطاء  على  ال�شوء  الثانية  ن�شخته  ت�شلط 

�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
ويويل املهرجان من خالل فعالياته اهتماما كبريا 
بتج�شيد دور االأم يف التما�شك االأ�شري واأهميتها 

االأ�شيلة  وال����ع����ادات  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
التي  العائلية  القيم  �شيما  ال  املقبلة  ل��الأج��ي��ال 
ت�شكل العمود الفقري للمجتمع االإماراتي الرثي 
جمموعة  التقدم  منطقة  وت�شت�شيف  وامل��ت��ن��وع. 
من االأن�شطة التفاعلية املتنوعة التي تقدم اأجواء 
التفكري  على  ال��زوار  ت�شجيع  اإىل  اإ�شافة  مبتكرة 
والتاأمل فيما ميكن حتقيقه حا�شرا وم�شتقبال. 
وم����ن خ����الل ف��ع��ال��ي��ات ذات اأ����ش���م���اء اإب���داع���ي���ة .. 
الإثراء  ت�شعى  فريدة  مفاهيم  املنطقة  هذه  تقدم 
ال���زوار  ل���دى  والتعليمية  التثقيفية  امل�����ش��ت��وي��ات 

وحتثهم على اتباع اأ�شلوب حياة م�شتدام.
ودعت منطقة التقدم زوار املهرجان اإىل امل�شاركة 
ال�شحة  تعزز  التي  كافة  واملغامرات  االأن�شطة  يف 
اجل�شدية مثل ريا�شة الباركور واليوغا واجلل�شات 

ال�شحية الن�شطة.
ال���واق���ع  ا����ش���ت���ودي���و  ي���ت���األ���ق   .. االأوىل  ول���ل���م���رة 
م��ن خالله  ويتم  التقنيات  ب��اأح��دث  االف��رتا���ش��ي 

هادفا  حمتوى  تت�شمن  ح�شرية  جتربة  تقدمي 
التفاعلية  احل���وارات  من  العديد  املجل�س  ويقدم 
من اأجل تعزيز ر�شالة متكني املراأة من خالل قيم 
التعليم والت�شامح. و�شيتمكن الزوار من امل�شاركة 
اأ�شرار  امل��ف��ت��وح��ة وت��ع��ل��م  ال�����ش��ع��ري��ة  يف اجل��ل�����ش��ات 
حول  مناق�شات  وح�����ش��ور  الكوميدية  ال��ع��رو���س 
ال�شفوف  وامل�شاركة يف  امل�شتدامة  اأ�شاليب احلياة 

التمهيدية الإطالق التطبيقات االإلكرتونية.
وجت��م��ع امل�����ش��اح��ة احل�����ش��اري��ة م��دي��ن��ة االأ����ش���واء 
والروؤية بني الفن والعمارة مبا ي�شهم يف التذكري 
ب��اأه��م��ي��ة اأمن�����اط احل���ي���اة ال��ن�����ش��ط��ة ح��ي��ث تعتر 
النزهة عن�شرا من عنا�شر املتعة وتقدم لزوارها 
مزيجا من التفاعل الذي ي�شهم يف تعزيز ثقافة 
التعلم وتتيح للزوار فر�شة امل�شي فوق بقع مياه 
�شبابية وحماولة عدم التعرث على ملعب باركور 
�شي�شهد  حيث  االأ���ش��واء  مدينة  هياكل  ت�شلق  اأو 
الزوار مفارقات كبرية حيث ت�شطع االأ�شواء التي 

املن�شاآت  على  وتنعك�س  امل�شاء  اأج���واء  على  تطغى 
الزوار  ت�شجع  التي  املبتكرة  الفنية  وال��رتاك��ي��ب 

على التفكري يف الفن واال�شتدامة.
ر�شالة  بن�شر  فتخت�س  امل����اء  ع���امل  م�����ش��اح��ة  اأم����ا 
اال�شتدامة باأ�شلوب ترفيهي ومبتكر وتعد االأوىل 
من نوعها عامليا .. حيث ت�شت�شيف جمموعة من 
االأن�شطة التي تخلق عاملا تفاعليا من جتارب املياه 
والتطوير  والتوعية  التعليم  على  الت�شجيع  مع 
التدريجي  التطور  يف  للم�شاهمة  ال���زوار  واإل��ه��ام 

ملعاجلة ق�شية نق�س املياه على م�شتوى العامل.
وت�شم نزهة الده�شة والتاأمالت اأن�شطة تفاعلية 
املتمثلة  امل��ه��رج��ان  ق��ي��م  ن�شر  يف  ت�شهم  متميزة 
يف ال�����ش��ع��ادة وال��ت�����ش��ام��ح واال���ش��ت��دام��ة م��ن خالل 
تركيبات فنية جذابة وتاأملية ت�شجع الزوار على 

ابتكار قطع فنية باأنف�شهم.
حيث  االأ����ش���واء  مبن�شة  ال��ع��ائ��الت  و�شت�شتمتع 
الطريق  االأل��وان  ك��رات عمالقة متالألئة  ت�شيء 

منطقة  مركز  حتى  التقدم  منطقة  مدخل  م��ن 
ال�شوق يف الو�شط.

املنطقة  يف  وال��ت��اأم��ل  التفاعل  ق�شم  ي�شجع  كما 
اأك��رث ن�شاطا من  ال��زوار على اعتماد حياة  جميع 
خ���الل ج����دران امل��ي��اه وال��ت��ي ت��ع��د م��ث��اال حقيقيا 
با�شتخدام  ت�شميمها  �شيتم  ح��ي��ث  ل��ال���ش��ت��دام��ة 
الإي�شال  املهرجان  خ��الل  امل�شتهلكة  املياه  عبوات 
تذكري ب�شري قوي ب�شرورة عملية اإعادة التدوير 

يف حماكاة ملبادرة عام اخلري.
اأم����ا ح��دي��ق��ة ال���ه���دوء ف��ه��ي م�����ش��اح��ة ف���ري���دة من 
العائلة  اهتمامات  لتحاكي  ت�شميمها  مت  نوعها 
واالأ�شدقاء وجمعهم حول نافورة م�شاءة مبنية 
بطريقة هند�شية تتدفق من خاللها االألوان اإىل 
االأ�شفل من م�شتوى اإىل اآخر والتي تدعو الزوار 

اإىل التحدي للقفز عليها.
وت��ت��ي��ح احل��دي��ق��ة ل��ل��زوار اإم��ك��ان��ي��ة اال����ش���رتاك يف 
احلركة  ف��ن  لتعليم  ال��ي��وم��ي��ة  ت�شي  ت���اي  درو�����س 

وال��ت��ن��ف�����س اإىل ج��ان��ب ل��ع��ب ���ش��ي ���ش��و ال��ت��ي تتيح 
على  وان�����ش��ج��ام  بتناغم  ال��ل��ع��ب  ف��ر���ش��ة  للجميع 

خ�شبة التوازن.
ويف ور�شة العمل - التي �شتعقد يف القبة ال�شماوية 
الفلكي طريقة  ال�شدمي  فريق  اأع�شاء  �شي�شرح   -
ا���ش��ت��خ��دام ال��ع��ل��م��اء ل��ل��ق��ب��ة ال�����ش��م��اوي��ة م���ن اأجل 
الكواكب  حتديد  وحتى  ليال  ال�شماء  ا�شتك�شاف 
التعرف  كيفية  ح��ول  بالن�شائح  ال���زوار  وت��زوي��د 
التل�شكوبات  اأح����دث  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ك��واك��ب  ع��ل��ى 
اإثراء  على  ال�شماوية  القبة  ت�شجع  حيث  الفنية 

قيم الت�شامح والتقدم وتقدير النظام ال�شم�شي.
و���ش��ي��ق��دم م�����ش��رح ال��ت��ق��دم جم��م��وع��ة م��ن برامج 
اإىل  اإ�شافة  املهرجان  الرتفيه ت�شتمر طوال مدة 
االحتفال باملواهب املو�شيقية املتميزة من خمتلف 
م��ع جمموعة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  اأن��ح��اء 
متنوعة من عرو�س االأداء املتميزة والتي �شتبهر 

زوار املهرجان من جميع اخللفيات.

•• عجمان ـ �لفجر 

ن��ظ��م��ت ع���م���ادة ����ش���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف 
للجاليات  ي���وم���ا  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
حتت �شعار نكهات من العامل �شارك 
ف��ي��ه ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة م���ن خمتلف 
بالدهم  مثلوا  وال��ذي��ن  اجلن�شيات، 
تنظيمها  مت  م��ت��ع��ددة  اأج��ن��ح��ة  يف 
اجلامعة  طلبة  بجهود  وجتهيزيها 
اأقيمت  التي  املنا�شبة  بهذه  احتفاال 
للموؤمترات  زاي���د  ال�شيخ  م��رك��ز  يف 

واملعار�س.
اف��ت��ت��ح ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا ال��ي��وم املميز 
ال�����ش��غ��ري، مدير  ك����رمي  ال���دك���ت���ور 
والدكتورة  املدير،  ون��واب  اجلامعة، 
ن��ه��ل��ة ال��ق��ا���ش��م��ي، ع��م��ي��دة ����ش���وؤون 
الكليات  ع��م��داء  بح�شور  ال��ط��ل��ب��ة، 
من  كبري  وع���دد  االإدارات،  وم���دراء 

اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.
وق���د ���ش��ه��د ي���وم اجل��ال��ي��ات تفاعال 
والطالبات.  ال���ط���الب  م���ن  ك��ب��ريا 
ح��ي��ث ت�����ش��م��ن اأج��ن��ح��ة الأك����رث من 
23 دول�����ة، م��ن��ه��ا دول����ة االإم������ارات، 
والبحرين،  والكويت،  وال�شعودية، 
واالأردن  وم�شر،  و�شوريا،  والعراق، 
وف���ل�������ش���ط���ني، وال����ي����م����ن، واإي���������ران، 
ولبنان،  وامل��غ��رب  وليبا  وال�����ش��ودان، 
وبنغالدي�س،  وب��اك�����ش��ت��ان  وال��ه��ن��د 
واأوروب����ا. وق��د ازدان���ت اأجنحة هذه 
الدول باملقتنيات االأثرية واالأكالت 
دولة،  كل  بها  تتميز  التي  ال�شعبية 
كما ارتدى ممثلي االأجنحة االأزياء 
الرتاثية والتقليدية التي متيز كل 

بلد.
�شاركت يف الفعاليات فرقة احلبو�س 
االإم���ارات���ي���ة، وبوفهد  رك��ا���س  وب���ن 
فل�شطني،  و���ش��ب��ي��ب��ة  ال����ع����راق����ي����ة، 
والدبكة  ال�������ش���وري���ة،  وال���ع���را����ش���ة 
ال�شودانية،  وال��ف��رق��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
والعر�س اليمني، والفرقة الهندية، 
وعرو�س القد�س، والتنورة امل�شرية، 
باالإ�شافة  م�شري،  فلكلور  وعر�س 
اإىل فرقة الدلعونا، كما �شارك طلبة 
االحتفال،  ال���ف���رق  ه����ذه  اجل��ام��ع��ة 
حيث قدموا فقرات رائعة ومتنوعة 

تتناغم وتراث الدول التي متثلها.
نهلة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  م��ن جانبها، 
القا�شمي اأن طلبة اجلامعة ينت�شبون 
ارتاأت  ل��ذا  70 جن�شية،  الأك��رث من 

هذه  تنظيم  الطلبة  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
العديد  الطلبة  الإك�����ش��اب  الفعالية 
كونهم  وامل�����ه�����ارات  اخل�������رات  م����ن 
االأجنحة  ع��ن  امل�شوؤولني  ه��م  ك��ان��وا 
مما  حم��ددة،  مبيزانيات  وتنظيمها 
مع  التوا�شل  م��ه��ارات  لديهم  بلور 
االآخر واالإبداع واالبتكار. واأو�شحت 
الدكتورة نهلة اأن كل جناح من هذه 
ي��ع��ت��ر م�����ش��روع��ا خا�شا  االأج��ن��ح��ة 
اأظهر من خالله الطلبة اإبداعاتهم 
ومواهبهم الفنية يف اإبراز كل ما هو 

جميل يف بلدانهم.
واأ�شارت اإىل اأن مثل هذه الفعاليات 
ج�شور  م���د  يف  ك���ب���ريا  دورا  ت��ل��ع��ب 
خمتلف  من  الطلبة  بني  التوا�شل 
اجل���ن�������ش���ي���ات، وت�������ش���اه���م يف اإح���ي���اء 
احلياة اجلامعية وتن�شيط التوا�شل 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي، مبا 
م�شاريع  الإن���ت���اج  ط��اق��ات��ه��م  ي�شخر 
متميزة، مبا ي�شهم يف ك�شر الروتني 
االأكادميي. مبّينة اأن هذه الفعاليات 
جعلت من الطلبة �شركاء فاعلني يف 

خمتلف الفعاليات.
عمادة  كّرمت  االحتفال،  نهاية  ويف 
امل�شاركة  اجل��ه��ات  ال��ط��ل��ب��ة  ����ش���وؤون 
يف  �شاهمت  والتي  اجلاليات  ي��وم  يف 

اإجناح الفعالية.
� رئي�س  وق����ال حم��م��د االح���م���داين 
اأن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  طلبة  جمل�س 
كبري  تناغم  �شهدت  قد  االحتفالية 
ب���ني ك���اف���ة ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
واملنتجات  واالدوات  ال���ع���ادات  اه���م 
للدول امل�شاركة، وتعتر االحتفالية 
خمتلف  ب��ني  مبا�شرة  توا�شل  قناة 
ال��ث��ق��اف��ات، واو����ش���ح ط��ل��ح��ه حممد 
اأ����ش���د، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س طلبة 
االحتفالية  ان  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
ل��ه��ا اه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ك��ون��ه��ا ت�شم 
اجلاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  م�����ش��ارك��ات 

من الدول العربية واالجنبية التي 
ع��ج��م��ان وتزخر  ت�����ش��م��ه��ا ج��ام��ع��ة 
ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة، واأ����ش���ادت ���ش��م��ا املال 
ط��ال��ب��ات جامعة  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
ودورها  الفعالية  باأهمية  عجمان، 
يف التقارب بني الثقافات واعترتها 
بتاريخ  ال���ت���ع���ري���ف  يف  ح���ي���ا  در�����ش����ا 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ب���ل���دان، ه���ذا و�شم 
االمارتية  االماراتي احلياة  اجلناح 
االدوات  م���ن  وال��ع��دي��د  امل��ا���ش��ي  يف 
ال�شيد  ادوات  وك��ذل��ك  واملقتنيات 
 ، وامل�����ش��روب��ات  ال�شعبية  واالك����الت 

كما قدم اجلناح نبذة عن االحتاد.

امل�شرفة  اجل����ب����ايل  م���ن���ى  وق����ال����ت 
الطلبة  اأن  امل�����ش��ري،  اجل��ن��اح  ع��ل��ى 
ا�شتعر�شوا  اجلناح  على  القائمون 
ال�شعبية  ا���ش��ك��ال احل��ي��اة  ع���دد م��ن 
كما  ال��ق��دمي��ة،  واال���ش��واق  امل�شرية 
قدمت الطالبات امل�شاركات العديد 
ال�����ش��ه��رية يف م�شر  االك������الت  م���ن 
اإىل جانب وج��ود ف��رق �شعبية  ه��ذا 
وم�����ش��ارك��ة ف��رق��ة ال��ت��ن��ورة وكذلك 
ال����ت����ع����اون م����ع ال�����ن�����ادي امل�������ش���ري، 
�شمري  يا�شمني  الطالبتان  واأ�شادتا 
ودينا عمار مبدى االقبال للتعرف 
على اجلناح امل�شري والتعرف على 

راأ�شها مناذج من  وعلى  املعرو�شات 
االثار امل�شرية القدمية.

بلوله،  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  واو����ش���ح 
تفاعال  �شهد  ال�شوداين  اجلناح  ان 
والطالبات  الطلبة  قبل  من  كبريا 
العديد  ا�شتعر�س  اجلناح  اأن  مبينا 
لل�شعب  ال���رتاث���ي���ة  اال����ش���ك���ال  م���ن 
ال�شوداين من ماأكوالت وم�شروبات 
وك������ذل������ك االزي�������������اء ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ال�������ش���ودان���ي���ة وط���ق���و����س ال�������زواج يف 
ال�����ش��ودان ك��م��ا ق��دم��ت ال��ع��دي��د من 
الرق�شات ال�شعبية ال�شودانية، هذا 
باأهمية  عبداللطيف  تيمة  واك��دت 

عجمان  جامعة  وح��ر���س  الفعالية 
من  متنوعة  فعاليات  تنظيم  على 
ال��ط��ل��ب��ة مبختلف  ت���ق���ارب  ���ش��اأن��ه��ا 

اجلن�شيات.
وق��������اال ال����ط����ال����ب����ان ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ا�شماعيل وعلي العبيدي، ان اجلناح 
العراقي ا�شتعر�س للح�شور ا�شكال 
اجلل�شة  م����ن  ال���ع���راق���ي���ة  احل����ي����اة 
عرفهم  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ع���راق���ي���ة 
امل�شاهري  واه��م  املحافظات  با�شماء 
يف كافة املجاالت وكذلك ا�شتعر�س 
الفلكلورية  ال��ل��وح��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
جانب  اإىل  الرتاثية  االماكن  واهم 

وامل�شروبات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  االك�������الت 
ال��ع��راق��ي��ة. م��ن جانبه ق��ال حممد 
العلي � جناح الكويت، ان االحتفالية 
واهم  والتقاليد  العادات  اب��رزت  قد 
امل�شهورة  واالطعمة  الرتاثية  املهن 
اأن اجلناح  وق��ال   ، امل�شاركة  بالدول 
احلياة  اأ�شكال  ا�شتعر�س  الكويتي، 
ال�شيد  ادوات  وك��ذل��ك  امل��ا���ش��ي  يف 
واالدوات التي ا�شتخدمها االجداد.

ووجه الطلبة �شارة ح�شني ال�شعدي 
�شالح  وح��امت  ال��روح��اين  و�شهيب 
اليمني،  اجل���ن���اح  م���ن  احل��ج��اج��ي، 
ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل جل��ام��ع��ة عجمان 
وحر�س ادارة اجلامعة على تنظيم 
التقارب  زي��ادة  �شاأنها  من  فعاليات 
والتعرف  اجل��ن�����ش��ي��ات  ك���اف���ة  ب���ني 
ع��ل��ي��ه��ا ب�����ش��ك��ل اف�����ش��ل م���ن ع����ادات 
وتقاليد، هذا وقدم اجلناح اليمني 
ال�شعبية  ال��رق�����ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
االكالت  اه��م  وكذلك  والفلكلورية 
والتعريف  اليمن  بها  تتميز  ال��ت��ي 
وا�شتعر�س  اليمينة  املنتجات  باهم 
اليمنية،  االثار  العديد من  اجلناح 
البيت  مطعم  م��ع  ال��ت��ع��اون  مت  كما 
اليمني لتوزيع وجبات على الطلبة 

ال�شهر االكالت اليمنية.

•• راأ�س اخلية – الفجر
ا�شتقبل �شعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
العميد عبد اهلل خمي�س  راأ�س اخليمة، بح�شور  عام �شرطة 
احل��دي��دي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام �شرطة راأ����س اخل��ي��م��ة، وامل���دراء 
عبد  فاهم  ال�شّيد  االأعمال  رجل  ال�شباط،  وكبار  العامون، 
درهم،   )  100.000  ( وق���دره  مببلغ  امل��ت��رع  يو�شف  اهلل 
لنزالء  اخل��ري  �شلة  م��ب��ادرة  �شمن  ال��ق��ي��ادة،  مببنى  مبكتبه 
التي  راأ�س اخليمة،  ب�شرطة  العقابية واالإ�شالحية  املوؤ�ش�شة 
و�شرائح  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  امل��ت��رع��ني  لكافة  امل��ج��ال  تتيح 

املجتمع، بتقدمي العون االإن�شاين، وجميع اأنواع الدعم املادي 
واملعنوي، اإىل نزالء املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية واأ�شرهم، 
بغر�س  وذل���ك  من�شو�شة،  وق��وان��ني  ول��وائ��ح  �شوابط  وف��ق 

تعديل اأو�شاع النزالء املع�شرين مادياً.
االأعمال  برجل  ع��ل��وان،  ب��ن  علي  ال��ل��واء  �شعادة  رّح��ب  حيث 
املترع، ال�شيد فاهم عبد اهلل يو�شف، موجهاً ال�شكر والثناء 
عر  املجتمعية  بامل�شئولية  �شعوره  ومثمناً  ل��ه،  والتقدير 
م�شاهمته املثمرة والفّعالة يف تعديل اأو�شاع النزالء املع�شرين 
واالإن�شانية  االإيجابية  واالأه��داف  القيم  ير�ّشخ  وذويهم، مبا 

موؤكداً  واأ�شرهم،  ال��ن��زالء  معاناة  من  تخفف  التي  النبيلة، 
واُ�شرهم،  واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  نزالء  اأهمية دعم 

لتحقيق الرتابط والتكافل املجتمعي.
ومن جانبه، اكد رجل االأعمال ال�شّيد فاهم عبد اهلل يو�شف، 
نزالء  ب��ني  االإيجابية  والطاقة  ال�شعادة  ن�شر  على  حر�شه 
املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية واأُ�شرهم، عر تقدمي الدعم 
اأكمل وجه،  املجتمعية على  ال�شعادة  الالزم لهم، مبا يحقق 
حتى يتمكنوا من م�شايرة اأو�شاعهم، واإدارة �شوؤونهم و�شوؤون 

اأُ�شرهم باأ�شلوب اف�شل.

•• �لفجرية -و�م:

ال�شرقي ويل  بن حمد بن حممد  ال�شيخ حممد  �شمو  اأك��د 
الدولة واملحافظة  ال��رتاث يف  اإحياء  الفجرية �شرورة  عهد 
على املوروث الرتاثي والثقايف املحلي وتعميق انت�شاره بني 

خمتلف �شرائح املجتمع.
الرتاثية  الغنائية  االأم�شية  �شموه  ح�شور  خالل  ذلك  جاء 
“الطارج” يف قرية م�شب الرتاثية بح�شور ال�شيخ الدكتور 
ال��ف��ج��رية للثقافة  ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س هيئة  ب��ن ح��م��د  را���ش��د 

واالإعالم وال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي.

و����ش���دد ���ش��م��و ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل���ب���ادرات 
الرتاثية يف اجليل اجلديد  الثقافة  التي تر�شخ  واالأن�شطة 

وتعزز الهوية الوطنية والقيم والعادات الرتاثية االأ�شيلة.
موؤكدا �شموه اأن اإحياء الرتاث واجب وطني يجب اأن يت�شارك 

فيه اجلميع كونه ميثل �شواهد تاريخية خلدها االأجداد.
ال�شيخ  اأقيمت حتت رعاية  التي  و�شهدت االم�شية الرتاثية 
ال�شرقي ح�شورا جماهرييا كبريا  را�شد بن حمد  الدكتور 
حيث ا�شتمتعوا باأداء فرقة العوايد احلربية ورق�شة اليالة 

اإ�شافة اإىل اال�شتماع للفنان هزاع الظنحاين.
ك��م��ا ن��ظ��م ع��ل��ى ه��ام�����س االأم�����ش��ي��ة ال�����ش��وق ال�����ش��ع��ب��ي وركن 

وركن  الرتاثية  للفنون  وركن  ال�شعبية  والرق�شات  االألعاب 
لالأكالت  واآخر  اليدوية  االإماراتية واحلرف  البيئات  ميثل 

ال�شعبية.
االأم�شية  اأن هيئة الفجرية للثقافة واالع��الم نظمت  يذكر 
الرتاثية الغنائية “الطارج” بالتعاون مع مكتب ويل العهد 
الفجرية  دب��ا  وجمعية  واالآث����ار  لل�شياحة  الفجرية  وهيئة 
اخلريية  الفجرية  وجمعية  االأ�شماك  ل�شيادي  التعاونية 

فرع دبا ومدر�شة الديار اخلا�شة بالفجرية.
ح�شر االم�شية �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب ويل العهد 

وعدد من مدراء املوؤ�ش�شات احلكومية يف الفجرية.

ويل عهد �لفجرية يح�سر �أم�سية غنائية تر�ثية يف قرية م�سب

مه���رج���ان �أم �لإم���ار�ت يع��زز �لتنمي����ة �ملجتمعي���ة ب�منطق��ة �لتق��دم 

حتت �سع�ر نكه�ت من الع�مل ج�معة عجم�ن تنظم يوم اجل�لي�ت 

�لفعالية لها دور كبري يف مد ج�سور �لتو��سل بني �لطلبة من خمتلف �جلن�سيات

فاه���م عب����د�هلل ي����و�س����ف يت��ب�����رع ل���� )�سل����ة �خلي���ر( 

�شهيب الروحاين

تيمه عبداللطيفيا�شمني �شمريمنى اجلبايلحممد بلولهحممد العليحممد االحمداينعلي العبيدي

عبدالعزيز ا�شماعيلطلحه حممد�شما املال�شارة ح�شني ال�شعديدينا عمادحامت �شالح
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•• �ل�شارقة-�لفجر:

للعلوم  ال��ب��ح��وث  م��ع��ه��د  ا���ش��ت�����ش��اف 
ال�شارقة  ج���ام���ع���ة  يف  وال���ه���ن���د����ش���ة 
بالتعاون مع جمموعة اإدارة االأ�شول 
اجلامعة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
رئي�س  كومار  اأودي  الدكتور  االأ�شتاذ 
جمموعة العمليات وهند�شة ال�شيانة 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  وم���دي���ر 
للطرق امل�شتدامة وال�شكك يف جامعة 
الفعاليات  ���ش��م��ن  ب��ال�����ش��وي��د،  ل��ول��ي��ا 
والذي  املعهد  يقيمها  التي  العلمية 
جامعة  ت�������ش���ب���ح  اأن  ع����ل����ى  ي���ع���م���ل 
للبحث  م��ت��ق��دم��ا  م���رك���زاً  ال�����ش��ارق��ة 
العلوم  جم��االت  يف  واالبتكار  العلمي 
والهند�شة من خالل تنظيم العملية 
االحتياجات  وتوفري  ودع��م  البحثية 
من  للباحثني  والتدريبية  البحثية 
والطلبة  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ش���اء 
وت�شجيعهم عن طريق دعم البحوث 
العلوم  جم��االت  يف  واالبتكار  اجل��ادة 
والهند�شة ذات االأولوية والتي تخدم 
الإمارة  امل�شتدامة  التنمية  احتياجات 
العربية  االإم������ارات  ودول����ة  ال�����ش��ارق��ة 

املتحدة واملنطقة.
خالل الزيارة ا�شتقبل �شعادة االأ�شتاذ 
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير 
مكتب  يف  ال�شيف  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
ب��ح�����ش��ور نائبه  ب��اجل��ام��ع��ة  ���ش��ع��ادت��ه 
والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�����ش��وؤون 
للعلوم  البحوث  معهد  ومدير  العليا 
اإدارة  جمموعة  من�شق  و  والهند�شة 
االأ�شول الهند�شية امل�شتدامة وعميد 
كلية  عميد  و  العليا  ال��درا���ش��ات  كلية 
الهند�شة وم�شاعد العميد للدرا�شات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��وث وم��ن�����ش��ق��ي برامج 
االإدارة  يف  وامل��اج�����ش��ت��ري  ال���دك���ت���وراه 

يف  القيادة  معهد  مدير  و  الهند�شية 
مناق�شة  متت  حيث  ال��ع��ايل،  التعليم 
اآفاق وحماور التعاون بني اجلامعتني 
يف جمايل االأبحاث امل�شرتكة و برامج 
الدرا�شات العليا واالإعداد والتخطيط 

لتوقيع مذكرة تفاهم م�شتقبال.
االأ�شتاذ  ق���دم  ال��ع��ل��م��ي،  اجل��ان��ب  ويف 
جمموعة  ك����وم����ار  اأودي  ال���دك���ت���ور 
حم�����ا������ش�����رات وور������������س ع����م����ل حتت 
العمليات  اإدارة  يف  اال�شتدامة  عنوان 
والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  وال�����ش��ي��ان��ة: 
�شملت  ح���ي���ث  ي����وم����ني،  م������دار  ع���ل���ى 

حما�شرات  ع��ل��ى  االأول  ي��وم��ه��ا  يف 
اآفاق  وحت��دي��د  للباحثني  �شلة  ذات 
البحث العلمي يف هذا املجال كما مت 
ت�شليط ال�شوء على اأبرز االخرتاعات 
العلمية واخلطط امل�شتقبلية للبحث 
العلمي، اأما فيما يتعلق باليوم الثاين 
فقد كان حمور ور�س العمل الرتكيز 
جمال  يف  البحثية  التطبيقات  على 
احلياة العملية وال�شناعة حيث متت 
ميادين  يف  التحديات  اأب���رز  مناق�شة 
ممثلي  مع  وال�شيانة  العمليات  اإدارة 

ال�شناعة.

•• �بوظبي -و�م:

�شهد �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
اأمناء موؤ�ش�شة  نهيان رئي�س جمل�س 
اآل نهيان لالأعمال  زايد بن �شلطان 
فعاليات  ختام  واالإن�شانية  اخلريية 
الدورة االأوىل من حتدي حممد بن 
انطلقت  التي  للروبوت  العاملي  زايد 
يوم اخلمي�س املا�شي يف حلبة مر�شى 

يا�س بالعا�شمة اأبوظبي.
وقام �شموه بجولة يف موقع فعاليات 
التحدي والتي تخللها مقابلة الفرق 
اأع�شاء  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل�����ش��ارك��ة 
اأ�شحاب  م���ن  االإم�����ارات�����ي  ال���ف���ري���ق 
امل���واه���ب وال���ك���ف���اءات االإب���داع���ي���ة يف 

املجاالت العلمية املختلفة.
ت��ق��دمي عر�س  ال���زي���ارة  ومت خ���الل 
التحدي  مراحل  اب��رز  عن  خمت�شر 
ل�شموه حيث �شاهد بع�س العرو�س 

احلية للفرق امل�شاركة.
كما �شهد الفعاليات اخلتامية معايل 
وزير  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�شني 
الرتبية والتعليم ومعايل حممد بن 
اأحمد ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�شوؤون 
ال����دك����ت����ور ثاين  ال�����دف�����اع وم����ع����ايل 
اأح���م���د ال���زي���ودي وزي����ر التغري  ب���ن 
الدكتور  وم��ع��ايل  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
هيئة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري 
ال�شحة ومعايل الدكتور علي را�شد 
النعيمي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
الرحمن  ع���ب���د  و����ش���ع���ادة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

الرتبية  وزارة  وك���ي���ل  احل�����م�����ادي 
وال���ت���ع���ل���ي���م ل����ل����ج����ودة واخل�����دم�����ات 
امل�����ش��ان��دة و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  املعال 
العايل  للتعليم  االكادميية  لل�شوؤون 
للتحدي  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
و�شعادة حمد عبيد املن�شوري مدير 
قطاع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���ام 
�شلطان  عارف  والدكتور  االت�شاالت 
احلمادي مدير جامعة خليفة نائب 

رئي�س اللجنة العليا للتحدي.
وقام �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد ال 
نهيان بتوزيع اجلوائز على الفائزين 
للرعاة  ال����دروع  وت��ق��دمي  بامل�شابقة 
ال��ر���ش��م��ي��ني امل��م��ث��ل��ني ع���ن ك���ل من 
االت�شاالت  ق��ط��اع  تطوير  ���ش��ن��دوق 
العامة  والهيئة  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
و�شركة  االت�����ش��االت  ق��ط��اع  لتنظيم 
�شمال  �شناعات  و�شركة   “ “ادنوك 

ال�شني نورينكو.
وقدم �شموه التهنئة للفائزين مبديا 
مت  التي  وامل�شاريع  باالفكار  اعجابه 

تقدميها.
���ش��ارك يف ال�����دورة االف��ت��ت��اح��ي��ة من 
العاملي  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  “حتدي 
من  االأول  ي��ع��د  ال����ذي  للروبوت” 
الروبوت  ل�شناعة  املنطقة  يف  نوعه 
26 فريقا من 15 دولة حول العامل 
ث����الث حتديات  ���ش��م��ن  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة 
جوائز  بقيمة  ك��ب��ري  وحت���د  رئ��ي�����ش��ة 
اإىل  االإجمالية  قيمتها  ت�شل  نقدية 

5 ماليني دوالر.
االأملانية  ب��ون  جامعة  فريق  وح�شد 
ال��ب��ال��غ��ة قيمتها  ال��ك��رى  اجل���ائ���زة 
متفوقا  اأم����ري����ك����ي  دوالر  م���ل���ي���ون 
الكبري  ال��ت��ح��دي  يف  زم���الئ���ه  ع��ل��ى 
الثالث  التحديات  ب��ني  جمع  ال��ذي 

الرئي�شة يف حتد �شامل.
االأخرى  النقدية  اجلوائز  وتوزعت 
م���ل���ي���ون دوالر  ق��ي��م��ت��ه��ا  وال���ب���ال���غ���ة 
اأم��ري��ك��ي ع��ل��ى ك��ل م��ن معهد بكني 
التحدي  يف  ال��ف��ائ��ز  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب��ون احل��ا���ش��ل على  االأول وج��ام��ع��ة 
الثاين  ال��ت��ح��دي  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
جامعات  م����ن  ك����ال  ي�����ش��م  وف����ري����ق 
���ش��ي ت��ي ي��و ب���راغ اجل��ام��ع��ة التقنية 
بن�شلفانيا  وج���ام���ع���ة  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة 
باملركز  ف���ائ���زا  ل��ي��ن��ك��ول��ن  وج��ام��ع��ة 

االأول ب�التحدي الثالث.
ال��ث��اين يف التحدي  امل��رك��ز  وح���ل يف 
اإت�س  ت��ي  اإي  ال��ك��ب��ري ف��ري��ق ج��ام��ع��ة 
مكون  وف��ري��ق  ال�شوي�شرية  زي��وري��خ 
وجامعة  ب����راغ  يف  الت�شيك  ج��ام��ع��ة 
وجامعة  االأم���ري���ك���ي���ة  ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا 
بودوا  وجامعة  االأمريكية  لينكولن 

االإيطالية يف املركز الثالث.
وحل يف التحدي االأول ثانيا الفريق 
ال�����ذي ي�����ش��م ج��ام��ع��ات ���ش��ي ت���ي يو 
يف  الت�شيكية  التقنية  اجلامعة  ب��راغ 
وجامعة  بن�شلفانيا  وج��ام��ع��ة  ب���راغ 
لينكولن فيما حل فريق جامعة بون 

يف املركز الثالث.

اأم���ا يف ال��ت��ح��دي ال��ث��اين ف��ق��د حلت 
التقنية يف  ك��ل م��ن اجل��ام��ع��ة  ف���رق 
ال���دمن���ارك وج��ام��ع��ة امل��ل��ك عبداهلل 
الثاين  املركزين  للعلوم والتقنية يف 
ال��ت��وايل يف التحدي  وال��ث��ال��ث ع��ل��ى 

الثاين.
اإلكرتونيك  ج��ام��ع��ة  ح��ل��ت  واأخ�����ريا 
املركز  – زي��وري��خ يف  تريجر هنرتز 
الثاين وجامعة بون يف املركز الثالث 

يف التحدي الثالث.
زاي���د  ب���ن  حم��م��د  “حتدي  و���ش��ه��د 
ال��ع��امل��ي ل��ل��روب��وت اإق��ب��اال الف��ت��ا من 
ط��ل��ب��ة امل�����دار������س واجل����ام����ع����ات من 
خم��ت��ل��ف اأن�����ح�����اء دول������ة االإم���������ارات 
ح��ي��ث اأظ���ه���ر ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م رغبة 
مهني  م�شتقبل  ب��ن��اء  اإىل  بال�شعي 
ال�شلة  ذات  امل�����ج�����االت  يف  ن����اج����ح 
بعد  �شيما  ال  والتكنولوجيا  بالعلوم 
االبتكارات  اأح����دث  ع��ل��ى  اط��الع��ه��م 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف ع����امل ال���روب���وت 
والتوا�شل  اال���ش��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
مع نخبة العقول والكفاءات املبدعة 

امل�شاركة يف التحدي.
�شلطان  ع�������ارف  ال����دك����ت����ور  وث����م����ن 
خليفة  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  احل����م����ادي 
املنظمة  العليا  اللجنة  ونائب رئي�س 
ل��ل��ت��ح��دي ال���رع���اي���ة ال��ك��رمي��ة التي 
العاملية  الفعالية  ه���ذه  ب��ه��ا  حت��ظ��ى 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق��ب��ل  م���ن 
اآل نهيان ومتابعته  زاي��د  حممد بن 
املعنية  اخل���ط���وات  ل��ك��اف��ة  ال��دائ��م��ه 

بعامل  اخل��ا���ش��ة  التقنيات  بتطوير 
الربورت ا�شتنادا اإىل روؤية ت�شتهدف 
تعزيز التميز يف هذا احلقل وحتفيز 
بالعلوم  االه���ت���م���ام  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب 
التوجه  ي��دع��م  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مب��ا 
متكامل  اقت�شاد  بناء  نحو  الوطني 

قائم على املعرفة واالبتكار.
ال�شيخ  ل�شمو  �شكره  عن  اأع��رب  كما 
ن��ه��ي��ان لزيارته  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
الفعاليات اخلتامية وتف�شله بتكرمي 

الفائزين والرعاة الر�شميني.
واأ�������ش������اف احل�����م�����ادي ت���ع���ت���ر ه���ذه 
ال���رائ���دة مب��ث��اب��ة من�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
عاملية ت�شهم يف حتويل دولة االإمارات 
واخلرة  للمعرفة  رائ��د  اإىل م�شدر 
يف هذا املجال حيث مت اإدراج حتدي 
العاملي للروبوت يف  حممد بن زاي��د 
يف  العليا  الدرا�شات  مناهج  خمتلف 
عدد من اجلامعات العاملية املرموقة 
ال  امل��ث��ال  �شبيل  على  منها  امل�شاركة 
تريجر  اإلكرتونيك  جامعة  احل�شر 
جورجيا  معهد  – زي��وري��خ  ه��ن��رتز 
يف  التقنية  واجلامعة  للتكنولوجيا 
ب��اأن يكون  ناأمل  اأننا  ال��دمن��ارك كما 
التحدي دافعا لنا الإدراجه كجزء من 

مناهج التعليم العايل يف الدولة.
املعال  حممد  الدكتور  �شعادة  واأك���د 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
العايل  للتعليم  االأكادميية  لل�شوؤون 
وع�شو  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
ل��ل��ت��ح��دي حر�س  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 

ت��وف��ري الدعم  االإم�����ارات على  دول���ة 
واالأدوات واملوارد والتدابري الالزمة 
التكنولوجيا يف  لال�شتفادة من قوة 
اأن حتدي  م���وؤك���دا  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 
حممد بن زايد العلمي للروبوت هو 
مبثابة من�شة رائدة لت�شجيع املزيد 
ب�شكل  االن��خ��راط  على  الطلبة  م��ن 
فعال يف جمال تكنولوجيا الروبوتات 
يف  وامل�شاهمة  االإ�شطناعي  والذكاء 
دف��ع عجلة روؤي���ة االإم����ارات 2021 
ق��ائ��م على  اإق��ت�����ش��اد  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول 

املعرفة واالإبتكار.
�شلط  ال���ت���ح���دي  ه����ذا  اأن  واأ�����ش����اف 
ال�����������ش�����وء ع����ل����ى ال�����������دور احل����ي����وي 
التي  احل��ل��ول  توفري  يف  للروبوتات 
التي  وامل�شاكل  الق�شايا  اأه��م  تعالج 
نواجهها اليوم مهنئا الفرق الفائزة 
ومثنيا اجلهود التي قامت بها جميع 

الفرق امل�شاركة.
زايد  بن  حممد  “حتدي  ب��اأن  يذكر 
العاملي للروبوت2017 يعد م�شابقة 
دولية يتم تنظيمها مرة كل عامني 
وحظيت  خليفة..  جامعة  قبل  م��ن 
�شندوق  م��ن  ب��دع��م  االأوىل  ال����دورة 
االت�����ش��االت وتقنية  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
ت��ن��ظ��ي��م قطاع  وه���ي���ئ���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
اأبوظبي  ب��رتول  و�شركة  االإت�شاالت 
نورينكو  و���ش��رك��ة  اأدن����وك،  الوطنية 
ومب�شاركة عدد من العار�شني منهم 
دي���ج���ي روب��وت��ك�����س امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

التطوير التكنولوجي. 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
ل�شبط  حملة  وال��دوري��ات،  امل���رور  اإدارة  اأطلقت 
الدراجات النارية املخالفة وغري املرخ�شة �شمن 
دك��ت��ور حممد  العميد  اأك��د  ، حيث  ال��ت��زام  حملة 
املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي  �شعيد 
ت�شهم  التي  التفتي�شية  احلمالت  اج��راء  اأهمية 
ب�شكل ايجابي يف اكت�شاف العديد من ال�شلبيات 
ح��ت��ى ي��ت��م اإدراك���ه���ا وم��ع��اجل��ت��ه��ا ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
تعزيز اجلوانب االيجابية ورفع كفاءة منت�شبي 
م�شتوى  لتح�شني  ق��درات��ه��م  وتطوير  ال�شرطة 

االأداء مبا يحقق االأهداف اال�شرتاتيجية لوزارة 
الداخلية م�شريا اإىل حر�س القيادة العامة على 

تعزيز الثقافة املرورية لدى اجلميع . 
املرورية  ال��ت��وع��ي��ة  ان  احل��م��ي��دي  العميد  وق���ال 
وال��ت��ث��ق��ي��ف ب��اأه��م��ي��ة االن��ت��ب��اه واح�����رتام قواعد 
داعيا  العام،  الطريق  ثم  البيت  تبداأ من  ال�شري 
االلتزام  اإىل  ال��ط��رق  وم�شتخدمي  ال�����ش��ائ��ق��ني 
والقوانني  واالأنظمة  التعليمات  باتباع  الكامل 
بتعاون  احل��م��ي��دي  العميد  اأ���ش��اد  كما  امل���روري���ة، 
االأه������ايل وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي ك���ل عنا�شر 
مما  الدائم  وتوا�شلهم  ال�شرطة  لرجال  الدعم 

يوؤدي اإىل حتقيق االأهداف ال�شرطية. 
 - التفتي�شية  احلملة  تد�شني  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الدراجات  امل��رة  ه��ذه  لت�شمل  امل��روري��ة   - ال��ت��زام 
اإمارة  وط��رق  مناطق  املخالفة يف جميع  النارية 
اأمن الطرق متا�شيا  راأ���س اخليمة بهدف �شبط 
اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  واأه��داف  مع خطة 
واالأمان  االأم��ن  ون�شر  امل��روري��ة  ال�شالمة  تعزيز 
يف االإم��ارة وذلك بالتعاون والتن�شيق مع مراكز 

ال�شرطة ال�شاملة. 
اإدارة  م��دي��ر  العلكيم  �شعيد  علي  العقيد  وق���ال 
ت��ه��دف ل�شبط  اإن احل��م��ل��ة  امل����رور وال���دوري���ات، 
اإخ��الاًل باأمن  اأو  اإزع��اج��اً  ال��دراج��ات التي ت�شبب 
وهدوء ال�شارع العام، ف�شاًل عن الدراجات التي 
تتحرك دون رخ�شة، اإذ ت�شكل ال�شبب الرئي�س يف 
وقوع كثري من احلوادث املرورية التي توؤدي اإىل 

خ�شائر ب�شرية ومادية.
 وتابع اأن احلملة اأ�شفرت عن �شبط 51 دراجة 
اأنها  م���وؤك���داً  االأول،  ي��وم��ه��ا  يف  خم��ال��ف��ة  ن��اري��ة 
الق�شاء  يتم  اأن  اإىل  نف�شها  بالكثافة  �شت�شتمر 
على الظاهرة متاماً، وتتحقق ال�شيطرة الكاملة 
على ال�شارع، ودعا العلكيم م�شتخدمي الدراجات 
بتعليمات  واالل��ت��زام  بحذر،  القيادة  اإىل  النارية 
دراجاتهم  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  واحل����ر�����س  امل�������رور، 

مرخ�شة.
ال�شماح  ع��دم  التجارية  امل��ح��ال  اأ�شحاب  ونا�شد 
للعاملني فيها بقيادة الدراجات النارية من دون 
وتالفياً  اأرواح��ه��م،  على  حفاظاً  ق��ي��ادة،  رخ�شة 

لوقوع حوادث مرورية.

•• نيويورك-و�م:

اخ��ت��ت��م جمل�س االإم�����ارات ل��ل��ت��وازن بني 
اجلن�شني م�شاركته يف اجتماعات الدورة 
ال� 61 للجنة و�شع املراأة التابعة لالأمم 
االأمانة  ع��ق��دت يف مقر  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
العامة للمنظمة الدولية يف نيويورك يف 
ال� 13 من ال�شهر اجلاري مب�شاركة وفود 
45 دولة اإ�شافة اإىل م�شاركة املنظمات 
املراأة  مب�شتقبل  املعنية  احلكومية  غري 
و���ش��ب��ل رف���ع م�����ش��ت��وى م�����ش��ارك��ت��ه��ا دعما 
الأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة. وواك����ب 
اللجنة  اجتماعات  يف  املجل�س  م�شاركة 
�شل�شلة  ت�شمن  مكثف  ن�شاط  االأمم��ي��ة 
ن��اق�����س خاللها  امل��ه��م��ة  ال���ل���ق���اءات  م���ن 
حتقيق  اجت���اه  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل 
ال��ه��دف اخل��ام�����س م��ن اأه����داف التنمية 
امل�شتدامة ال�17 التي اأقرها قادة العامل 
يف العام 2015 م�شتعر�شا جهود دولة 
املراأة  االإم���ارات احلثيثة يف جم��ال دع��م 
وما اأثمرته من اإجنازات مهمة يف �شوء 
حتظى  التي  الكبرية  والعناية  الرعاية 
و�شولها  يبلورها  دول��ت��ن��ا  يف  امل����راأة  بها 
املجاالت  خمتلف  يف  املنا�شب  اأرف��ع  اإىل 
واالجتماعية.  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
نائبة  امل��ري  غ��امن  منى  �شعادة  والتقت 
بني  ل��ل��ت��وازن  االإم����ارات  جمل�س  رئي�شة 
مكتب  مدير  جاهان  �شليم   .. اجلن�شني 
برنامج  ال��ب�����ش��ري��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ق��ري��ر 
ح��ي��ث تطرق  االإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ذات  املو�شوعات  من  عدد  لبحث  اللقاء 
ال�شبل  امل�شرتك ويف مقدمتها  االهتمام 
به  كلف  ال���ذي  ال��ه��دف  بتنفيذ  الكفيلة 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 
جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�شني 
قائمة  اإىل  االإم����ارات  ب��دول��ة  بالو�شول 
ال��ع��امل يف موؤ�شر  دول���ة يف   25 اأف�����ش��ل 
لرنامج  التابع  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن 
العام  بحلول  االإمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
2021 ات�شاقا مع الهدف اخلام�س من 

التي  ع�شر  ال�شبعة  االإمنائية  االأه���داف 
�شعادة  واأك��دت  املتحدة.   االأمم  حددتها 
تو�شيع  على  املجل�س  حر�س  امل��ري  منى 
م����ع خم��ت��ل��ف اجلهات  احل�������وار  دائ�������رة 
ال���دول���ي���ة ل���ت���ب���ادل اخل������رات واالأف����ك����ار 
للمراأة  االأمثل  امل�شاركة  مل�شتوى  و�شوال 
والعاملي.  االإقليمي  ال�شعيدين  وع��ل��ى 
ح�شر االجتماع .. �شعادة �شم�شة �شالح 
االأم������ني ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س ووم���ي���ل���وراد 
يف  االإح�����ش��ائ��ي��ني  ك��ب��ري  كوفا�شيفيت�س 
وقالت  الب�شرية.  التنمية  تقرير  مكتب 
�شعادة منى املري اإن االإجنازات املتميزة 
االإم����ارات يف جمال  دول��ة  التي حققتها 
دع���م امل�����راأة واخل�����روج ب��ه��ا م��ن مرحلة 
التمكني اإىل مرحلة امل�شاركة االإيجابية 
م�شوؤولية  كاهلنا  ع��ل��ى  ت�شع  ال��ف��اع��ل��ة 
كبرية حيال تعزيز دور املراأة يف املجتمع 
على امل�شتوى االإقليمي وتاأكيد م�شاركتها 
يف خمتلف جماالت العمل اأ�شوة بالرجل 

وباأ�شلوب يت�شم بالتوازن يف الفر�س.
ت�شعى  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م����ع ك����ل االأط�������راف 
واأعمق  اأك��ر  ل��دور  والدولية  االإقليمية 
تاأثريا للمراأة يف م�شرية التنمية العاملية 
واأنها ال تدخر جهدا يف فتح اأبواب احلوار 
البناء وو�شع جتربتها الناجحة يف هذا 
يف  التنمية  م�شارات  من  وغ��ريه  ال�شاأن 
ل��ل��ت��ع��رف على  ي�شعى  م��ن  ك��ل  م��ت��ن��اول 
ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا وال����وق����وف ع��ل��ى ال���درو����س 

امل�شتفادة منها.  من جانبه اأعرب جاهان 
عن تقديره جلهود دولة االإمارات التي 
ت��ن��م ع��ن وع���ي رف��ي��ع ب��اأه��م��ي��ة م�شاركة 
املراأة يف املجتمع واحلر�س على منحها 
ما  وه��و  ذات��ه��ا  الإث��ب��ات  كاملة  الفر�شة 
يبدو جليا من خالل لغة االأرق��ام التي 
ت�شري اإىل تقدم الفت يف جميع م�شارات 
تواجدها  م�شاحة  وت��ع��زي��ز  امل����راأة  دع���م 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ����ش���واء  ف��ر���ش��ه��ا  وزي������ادة 
وكذلك  االق���ت�������ش���ادي  اأو  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

التعليمي واملجتمعي.
من  احل���وار  موا�شلة  اإىل  تطلعه  واأك���د 
التعاون  �شيغ  اأف�شل  اإىل  التو�شل  اأجل 
يف �شوء التجربة االإماراتية املتميزة يف 

هذا املجال.
ورح��ب ج��اه��ان بحر�س دول��ة االإم���ارات 
ع��ل��ى ال���دخ���ول اإىل ق��ائ��م��ة اأف�����ش��ل 25 
ال��ت��وازن بني  ال��ع��امل يف موؤ�شر  دول���ة يف 
 .. االإمنائي  للرنامج  التابع  اجلن�شني 
لتقدمي  الرنامج  ا�شتعداد  اإىل  منوها 
لتحقيق  املمكنة  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  جميع 
الفكر  يعك�س  وال��ذي  املهم  الهدف  ه��ذا 
االإماراتية.    للحكومة  وال��رائ��د  املتطور 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ال��ت��ق��ت ���ش��ع��ادة نائبة 
للتوازن  االإم�����������ارات  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
اأعمال  ه��ام�����س  ع��ل��ى   - ب���ني اجل��ن�����ش��ني 
اجتماعات جلنة و�شع املراأة يف نيويورك 
- فومزيلي مالمبو وكيلة االأمني العام 
لالأمم املتحدة املديرة التنفيذية لهيئة 

عن  اأعربت  التي  للمراأة  املتحدة  االأمم 
كامل تقديرها لدولة االإمارات العربية 

املتحدة قيادة و�شعبا .
واأثنت على الدعم الكبري الذي قدمته 
جمل�س  ا�شت�شافة  خ���الل  م��ن  ال��دول��ة 
اجلن�شني  ب�����ني  ل����ل����ت����وازن  االإم�������������ارات 
الج��ت��م��اع جل��ن��ة االأم�����ني ال���ع���ام لالأمم 
التمكني  ب�شاأن  امل�شتوى  رفيعة  املتحدة 
فراير  �شهر  خالل  للمراأة  االقت�شادي 
�شملت  دول��ي��ة  مب�شاركة  دب��ي  يف  املا�شي 
الدويل  والبنك  ال��دويل  النقد  �شندوق 
وهيئة االأمم املتحدة للمراأة اإ�شافة اإىل 
والقادة  واالأكادمييني  االقت�شاد  خراء 
ال��ن��ق��اب��ي��ني ومم���ث���ل���ي ق���ط���اع االأع����م����ال 

واحلكومة من جميع اأنحاء العامل.
الكبرية  ب���اجل���ه���ود  م��الم��ب��و  واأ�����ش����ادت 
توفري  جم��ال  يف  االإم��ارات��ي��ة  للحكومة 
على  وحر�شها  للمراأة  الداعمة  البيئة 
ت��ه��ي��ئ��ة ج��م��ي��ع ال���ظ���روف امل��وات��ي��ة التي 
اأرحب  م�شاحة  امل����راأة  م��ن��ح  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
الإثبات ذاتها وقدراتها واإطالق طاقاتها 

الكامنة.
اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن  واأو���ش��ح��ت 
امل�شتوى  رفيعة  اللجنة  اجتماع  خ��الل 
على  ال�شوء  من  املزيد  اإل��ق��اء  يف  �شاهم 
من  حتمله  وم��ا  املتميزة  التجربة  ه��ذه 
درو�س ميكن اال�شتفادة منها يف حتقيق 
الهدف االإمنائي اخلام�س واإر�شاء اأ�ش�س 
امل�����ش��اواة ب��ني اجل��ن�����ش��ني .. م��ع��رب��ة عن 

اأملها اأن ت�شهد املرحلة املقبلة مزيدا من 
التوا�شل وتبادل االأفكار والروؤى البناءة 
بني اجلانبني. وتناول االجتماع .. بحث 
املتحدة  االأمم  هيئة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 
يف  مكتبها  اف��ت��ت��اح  بعد  ال�شيما  ل��ل��م��راأة 
اأب���وظ���ب���ي وال�����ذي ���ش��ي��م��ث��ل ح��ل��ق��ة ربط 
مهمة لها مع جميع دول املنطقة وذلك 
ت��ط��اب��ق روؤى دول����ة االإم�����ارات  يف ���ش��وء 
الهيئة  اأه������داف  ل��ل��م��راأة م���ع  ال��داع��م��ة 
الرامية  امل�����ش��رتك��ة  االأه������داف  وات�����ش��اق 
اإىل تاأكيد تواجدها يف خمتلف ميادين 
مع  يتنا�شب  ومبا  بالرجل  اأ�شوة  العمل 
التنمية  ومتطلبات  املجتمع  احتياجات 
و�شع  جلنة  اجتماعات  اإط��ار  ويف  فيه.  
امل������راأة ���ش��ارك��ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
االإم��������ارات ل���ل���ت���وازن ب���ني اجل��ن�����ش��ني يف 
وظيفية  بيئة  ب��ع��ن��وان  نقا�شية  جل�شة 
منتجة وعمل الئق للجميع مت خاللها 
الهدف  لتحقيق  الالزمة  ال�شبل  تناول 
التنمية  اأه���داف  م��ن  الثامن  االإمن��ائ��ي 
االأمم  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�17  امل�����ش��ت��دام��ة 
بتوفري  واملعني   2030 للعام  املتحدة 
اأبرزت  اقت�شادي حيث  عمل الئق ومنو 
���ش��ع��ادت��ه��ا اإجن������ازات دول����ة االإم�������ارات يف 
يف  وم�شاركتها  امل���راأة  دور  تعزيز  جم��ال 
�شوق العمل ورفع م�شاهمتها يف خمتلف 
واأ�شارت  االقت�شادية.  التنمية  م�شارات 
�شعادة منى املري اإىل التطور االإيجابي 
القوي الأو�شاع املراأة يف دولة االإمارات .

•• �أبوظبي-و�م:

للمجل�س  االإماراتية  الرملانية  ال�شعبة  ت�شارك 
الوطني االحتادي بوفد برئا�شة �شعادة عبدالعزيز 
املجل�س  الثاين لرئي�س  النائب  الزعابي  عبداهلل 
الرملاين  لالحتاد  والع�شرين  الرابع  املوؤمتر  يف 
العربي الذي �شيعقد يف مدينة الرباط باململكة 

املغربية يومي 20 و21 مار�س اجلاري.
 : ال�شعبة يف ع�شويته �شعادة كل من  ي�شم وفد 
النعيمي واأحمد حممد احلمودي  اأحمد يو�شف 
بن  عبداهلل  وخلفان  ال�شام�شي  عبداهلل  و�شامل 
يوخه وناعمة عبداهلل ال�شرهان اأع�شاء املجل�س 

الوطني االحتادي.
كما ي�شارك �شمن وفد املجل�س �شعادة علي جا�شم 
اأحمد ع�شو املجل�س الوطني االحتادي ال�شتالم 
جائزة التميز الرملاين العربي عن فئة “ ع�شو 

الرملان«.
رئي�س  ت��ق��ري��ر  مناق�شة  امل��وؤمت��ر  خ���الل  و�شيتم 
االحتاد حول ن�شاطه ون�شاط اللجنة التنفيذية 
منذ املوؤمتر الثالث والع�شرين لالحتاد وتقرير 
اأو����ش���اع االحت����اد واأن�شطته  ال��ع��ام ح���ول  االأم����ني 
منذ املوؤمتر الثالث والع�شرين لالحتاد وتقرير 
لالحتاد  التنفيذية  للجنة   21-20 ال��دورت��ني 

الرملاين العربي للم�شادقة عليهما.

فحو�سات جمانية يف �ليوم �ل�سحي 
لكلية �ملجتمع بجامعة �ل�سارقة

•• �ل�شارقة-�لفجر:

ال�شارقة  جامعة  يف  املجتمع  بكلية  والطبية  ال�شحية  العلوم  ق�شم  نظم 
الكلية  الطلبة يف  �شوؤون  الطبية وجلنة  ال�شارقة  وبالتعاون مع منطقة 
الدكتور  االأ�شتاذ  بح�شور  وذل��ك   ، املجتمع  لكلية  ال�شحي  اليوم  فعالية 
وعميد  االأف��رع  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  م�شاعد  �شرحان  اإبراهيم  عدنان 
الفعالية  خ��الل  الطبية  ال�شارقة  منطقة  اأعلنت  حيث  املجتمع،  كلية 
واالأ�شنان،  الفم  ل�شحة  اخلليجي  باالأ�شبوع  اخلا�شة  حملتها  انطالق 
ت�شمن اليوم العديد من املل�شقات والكتيبات التوعوية وتثقيفية حول 
بجانب  للج�شم،  الريا�شة  واأهمية  بالب�شرة  والعناية  ال�شحي  ال��غ��ذاء 
االأ�شنان  فحو�شات  منها  الطبية  والن�شائح  الفحو�شات  م��ن  العديد 
وفحو�شات العيون وقيا�س ن�شبة ال�شكر يف الدم ون�شبة الكولي�شرتول و 
قيا�شات ال�شغط وفحو�شات له�شا�شة العظام واختبارات ال�شمنة وح�شاب 

معدل كتلة اجل�شم،
ال�شارقة  ال��ت��ي تقيمها ج��ام��ع��ة  ال��ت��وا���ش��ل  اأح���د ج�����ش��ور  امل��ع��ر���س  وي��ع��د 
اجلهات  م��ن  كبري  ع��دد  الفعاليات  يف  ���ش��ارك  حيث  املحلي،  املجتمع  م��ع 

اخلارجية.  

�ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية ت�سارك مبوؤمتر �لحتاد �لربملاين �لعربي يف �ملغرب

نهيان بن ز�يد ي�سهد نهائي حتدي حممد بن ز�يد �لعاملي للروبوت

�سمن حملة �لتز�م .. �سرطة ر�أ�ش �خليمة ت�سبط 51 در�جة نارية خمالفة 

ن�ساط مكثف ملجل�ش �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�سني يف نيويورك يف حم��سرة وور�س عمل:

�ل�ستد�مة يف �إد�رة �لعمليات و�ل�سيانة وتطبيقاتها يف جامعة �ل�سارقة

•• كلباء -و�م:

�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الوطن  �شهيد  ال��ع��زاء ال���ش��رة  اخل��ي��م��ة واج���ب 
الذي  الزعابي  عبيد  �شليمان  زكريا  والواجب 
�شمن  الوطني  واج��ب��ه  تاأديته  اأث��ن��اء  ا�شت�شهد 
اإع�����ادة االأم����ل يف  امل�����ش��ارك��ة يف عملية  ال���ق���وات 
اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده 

�شاحب  واأع����رب  ال�����ش��ع��ودي��ة.  العربية  اململكة 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة خالل زيارته ام�س 
كلباء  مدينة  يف  البطل  ال�شهيد  ع��زاء  جمل�س 
بامارة ال�شارقة يرافقه ال�شيخ �شقر بن حممد 
بن �شقر القا�شمي عن �شادق عزائه وموا�شاته 
العلي  اهلل  �شائاًل  ال�شهيد..  وذوي  ا���ش��رة  اإىل 
ينزله  واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمده  ان  القدير 
ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ال�شهداء  منازل 

اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان.

حاكم ر�أ�ش �خليمة يقدم و�جب �لعز�ء 
لأ�سرة �سهيد �لوطن زكريا �سليمان �لزعابي
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•• �أبوظبي-و�م: 

القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  بحثت 
لقائها  خالل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�شة 
يف مقر املجل�س باأبوظبي �شعادة بريي�شي اأيدورد 
دوين رئي�س جلنة ال�شداقة االإماراتية - الكندية 
التعاون  عالقات  تعزيز  �شبل  له  املرافق  والوفد 
الرملاين بني اجلانبني من خالل تبادل الزيارات 
التن�شيق  وتعزيز  برملانية  �شداقة  جلنة  واإن�شاء 
االهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال  والت�شاور 
�شيما  البلدين ال  ل��دى  اأول��وي��ة  وت�شكل  امل�شرتك 
الثنائية بني  العالقات  على �شعيد تفعيل ودعم 

اجلانبني.
اأحمد،  جا�شم  علي  من  كل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
و���ش��ع��ي��د ���ش��ال��ح ال��رم��ي��ث��ي، و���ش��ال��ح ب���ن عثعيث 
اأع�شاء  العامري، وحممد بن كردو�س العامري، 

املجل�س الوطني االحتادي.
مثل  اأهمية  القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأك���دت 
ت�شهم  التي  الثنائية،  وال��ل��ق��اءات  ال��زي��ارات  ه��ذه 
اخلرات  وت��ب��ادل  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف 
الرملانات..  بني  امل�شرتك  العمل  اآليات  وتفعيل 
اأن هذا االأم��ر يج�شد االأه��داف االأ�شا�شية  وقالت 

الرملانية..  ال�����ش��داق��ة  اإن�����ش��اء جل���ان  ف��ك��رة  م��ن 
نوعية  اإ���ش��اف��ة  مت��ث��ل  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن  م�شيفة 
الثنائية  العالقات  ت�شهده  ملا  حقيقية  وترجمة 
وما  وتقدم  تطور  من  ال�شديقني  البلدين  بني 
اه��ت��م��ام ودع���م ومتابعة م��ن قبل  ب��ه م��ن  حتظى 

قيادتي البلدين.
ذات  والق�شايا  امل��و���ش��وع��ات  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
االه��ت��م��ام امل�����ش��رتك ب��ني دول���ة االإم�����ارات وكندا، 
واالقت�شادية،  ال�شيا�شية  امل���ج���االت  يف  خ��ا���ش��ة 
و�شل  ال���ذي  بينهما  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وح��ج��م 
اأمريكي، ف�شال عن متيز  دوالر  مليار   2،1 اإىل 

العالقات الثنائية يف املجال الثقايف والتعليمي.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت م��ع��ايل رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س اجن����ازات 
الف�شل  خ������الل  ال����رمل����ان����ي����ة  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
تنفيذا  وذلك  احل��ايل،  ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي 
لالأعوام  للمجل�س  ال��رمل��ان��ي��ة  لال�شرتاتيجية 
من  ع����ددا  ت��ت�����ش��م��ن  ال��ت��ي   ،2021  -  2016
التوا�شل  االأه��داف واملبادرات من �شمنها تعزيز 

اأهمية  اإىل  مع �شعوب وبرملانات العامل.. م�شرية 
زي������ارة وف����د ال�����ش��ع��ب��ة ال��رمل��ان��ي��ة االأخ�������رية اإىل 
وجمهورية  املتحدة  واململكة  اإيرلندا  جمهورية 
الوطني  املجل�س  وا�شت�شافة  االحت��ادي��ة،  اأمل��ان��ي��ا 
املا�شي  دي�����ش��م��ر  �شهر  يف  وتنظيمه  االحت�����ادي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد ال��رمل��اين ال���دويل القمة 
ال���ع���امل���ي���ة ل��رئ��ي�����ش��ات ال����رمل����ان����ات، ال���ت���ي متثل 
نقلة ن��وع��ي��ة يف احل����وار ال��رمل��اين ال����دويل عر 

خمرجاتها التي متثلت يف اإعالن اأبوظبي .
وم�شاهمته  املجل�س  دور  ا�شتعر�شت معاليها  كما 
يف م�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة 
الرقابي  دوره  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  خ���الل  م��ن 
ما  ملواكبة  الرملانية  والدبلوما�شية  والت�شريعي 
يحدث من تطورات يف الدولة التي باتت منوذجا 
دور  اأن  على  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  م�����ش��ددة  تنمويا، 
املجل�س الوطني االحتادي مكمل جلهود احلكومة 
االحتادية لتحقيق تطلعات �شعب االحتاد والعمل 

على اإ�شعاده.

وا�شرتاتيجيات  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  اإىل  واأ�����ش����ارت 
والتخطيط  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  احل��ك��وم��ة 
االأخ��ري وما ت�شمنه  ال��وزاري  الت�شكيل  واإىل  له، 
والتغري  وال�شعادة  للت�شامح  وزارات  اإن�شاء  م��ن 
املناخي وال�شباب، م�شتعر�شة دور املراأة وال�شباب 

يف م�شرية التنمية .
وم�شاركتها  ودوره���ا  ال��دول��ة  جهود  وا�شتعر�شت 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  يف 
موؤكدة  اليمن،  يف  ال�شرعية  ال�شتعادة  ال�شعودية 
واال�شتقرار  االأمن  على  احلفاظ  اأهمية  معاليها 
االمارات  دول��ة  تبذله  م��ا  اإىل  منوهة  اليمن،  يف 
من جهود مكثفة يف تقدمي امل�شاعدات االإن�شانية 
ال�شقيق..  اليمني  ال�شعب  من  املدنيني  وحماية 
كما تطرقت اإىل دور دول��ة االم��ارات يف مو�شوع 
الالجئني يف العامل عموما والالجئني ال�شوريني 

ب�شكل خا�س.
االإماراتية  اجل����زر  ق�شية  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
ال�شغرى،  وط���ن���ب  ال�����ك�����رى،  ط���ن���ب  ال����ث����الث 

اإي��ران، حيث مت التاأكيد  واأبومو�شى التي حتتلها 
فيها،  االإم����ارات  ل��دول��ة  امل�شروعة  املطالب  على 
�شيادتها  ا�شتعادة  االإم��ارات يف  والتاأكيد على حق 
حل  واأهمية  اجل��زر  ه��ذه  على  ال�شلمية  بالطرق 
هذه الق�شية �شواء باملفاو�شات املبا�شرة اأو اللجوء 

اإىل التحكيم الدويل.
الق�شايا  م����ن  ع������ددا  اأي�������ش���ا  ال���ل���ق���اء  وت�����ن�����اول 
ق�شية  خا�شة  والدولية  االإقليمية  والتحديات 
االإره����اب وال��ت��ط��رف، وج��ه��ود دول���ة االإم�����ارات يف 
مكافحة هذه الظاهرة عر جهود متكاملة على 
ال�شعد كافة، ومبا يعزز االأمن وال�شلم الدوليني، 
اأن مكافحة االإره��اب والتطرف  مع التاأكيد على 
ون�شر مبادئ الت�شامح واالعتدال واال�شتقرار هي 

من اأولويات دولة االإمارات.
واأكدت معايل رئي�شة املجل�س اأهمية تكاتف جميع 
التطرف  م�شببات  على  الق�شاء  يف  ال��ع��امل  دول 
واالإره�������اب، وع����دم رب���ط ال��دي��ن االإ���ش��الم��ي مبا 
اأع��م��ال منافيه ملبادئ  امل��ت��ط��رف��ون م��ن  ب��ه  ي��ق��وم 

الدين االإ�شالمي. من جانبه اأكد ال�شيد بري�شي، 
الكندية  االإم���ارات���ي���ة -  ال�����ش��داق��ة  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
وال�شعبني  البلدين  تربط  التي  العالقات  اأهمية 
يف  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  واأهمية  ال�شديقني، 
التنموية  بالنه�شة  م�شيدا  امل��ج��االت..  خمتلف 

لدولة االإمارات العربية.
لدولة  االإيجابية  للمواقف  تقديره  عن  واأع��رب 
التي  ال��دول��ي��ة، وج��ه��وده��ا  الق�شايا  االم����ارات يف 
ال����دويل..  اال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  يف  اإي��ج��اب��ا  ت�شهم 
اأن ت�شهم هذه الزيارة يف تنمية وتطوير  متمنيا 
ال��ع��الق��ات الثنائية ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة االإم����ارات 
الرملانية  والعالقات  املجاالت  وكندا يف خمتلف 
بني املجل�س الوطني االحتادي والرملان الكندي 
باالأخ�س فيما يخدم م�شالح الدولتني وال�شعبني 

ال�شديقني.
وعقب جل�شة املباحثات مت تبادل الهدايا وال�شور 
�شجل  يف  كلمة  ال�شيوف  �شجل  كما  ال��ت��ذك��اري��ة 
امتنانهم  ع��ن  فيها  اأع���رب���وا  ب��امل��ج��ل�����س..  ال����زوار 
تقديرهم  موؤكدين  اال�شتقبال،  وح�شن  للحفاوة 
ملواقف القيادة الر�شيدة يف دولة االمارات وجهود 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي يف ت��ع��زي��ز احل���وار 

الرملاين الدويل.

•• دبي –�لفجر:

م��دي��ري وممثلي  م��ن  ا  �شخ�شً  120 م��ن  اأك���رث  ح�شر 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف �شركات تعمل يف جممع 
اأكر جمّمع �شناعي وجتاري و�شكني  دبي لال�شتثمار، 
ل�شركة  بالكامل  واململوك  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف 
الوقاية  �شبل  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة  ن���دوة  لال�شتثمار،  دب���ي 
م��ن احل��رائ��ق، مت تنظيمها م��ن قبل ال��دف��اع امل��دين يف 
اأقيمت يف  التي  الندوة  تنظيم  االأ�شبوع. ومت  ه��ذا  دب��ي 
قاعة دبي لال�شتثمار مبجمع دبي لال�شتثمار من قبل 
العامة للدفاع  التابعة لالإدارة  املدين  الدفاع  اأكادميية 
امل�شوؤوليات  على  احل�شور  اطلع  حيث  دب��ي،  يف  امل��دين 
املدين  ال��دف��اع  ومتطلبات  ال�شالمة  مبعايري  املتعلقة 

التي ينبغي تطبيقها لدى كافة ال�شركات العاملة داخل 
تقدمي  على  الندوة  وا�شتملت  لال�شتثمار.  دبي  جممع 
الطرق املختلفة التي ميكن تطبيقها عند تنفيذ اأعمال 
ال�����ش��ي��ان��ة الأن��ظ��م��ة ال�����ش��الم��ة ال��وق��ائ��ي��ة م��ن احلرائق 
الرئي�س  ب��وق��راع��ه،  �شعيد  وق���ال  ع��ل��ي��ه��ا.   وال��ت��دري��ب 
كان  لال�شتثمار:  دب��ي  جممع  يف  للعمليات  التنفيذي 
الهدف من الندوة م�شاعدة ال�شركات العاملة يف املجمع 

من  ال��وق��اي��ة  متطلبات  ح��ول  متكامل  نهج  ات��ب��اع  على 
والكفاءة.  االلتزام  ل�شمان  العامة  وال�شالمة  احلرائق 
اإن هذا النوع من التدريب، اإىل جانب ال�شيانة الدورية 
ال�شحيحة  االإج��������راءات  وات���ب���اع  ل��ل��م��ع��دات  امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ا  حر�شً بالكامل  اإلزامية  تعّد  احل��رائ��ق،  من  لل�شالمة 
على �شالمة النا�س واملن�شاآت. وتاأتي الندوة يف اإطار روؤية 
ال�شالمة العامة التي ينتهجها جممع دبي لال�شتثمار، 

على النحو الذي يكفل توفري اأف�شل املرافق واخلدمات 
للم�شتاأجرين وال�شكان، واالمتثال التام جلميع اأنظمة 

ال�شالمة التي و�شعتها ال�شلطات املحلية. 
اأول يو�شف �شامل بن غليطة مدير مركز  وقال املالزم 
الدفاع املدين يف جممع دبي لال�شتثمار: يعمل الدفاع 
امل��دين يف دبي جلعل االإم��ارات واح��دة من اأك��رث الدول 
التميز يف عمليات  ال��ع��امل، وذل���ك م��ن خ��الل  اأم��ن��اً يف 

ذل��ك عن  احل��رائ��ق. وميكن حتقيق  االإن��ق��اذ ومكافحة 
من  التامة  واليقظة  املمار�شات  اأح��دث  تطبيق  طريق 
م��ن خماطر  وال��وق��اي��ة  وال���ك���وارث،  املحتملة  االأزم����ات 
املجتمع،  الوقائي يف  والوعي  ال�شالمة  ون�شر  احلريق، 
خالل  م��ن  وك���ف���اءة  بفعالية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  واإدارة 
دبي  جممع  م��ع  العمل  وي�شعدنا  امل��وؤ���ش�����ش��ي.  التمييز 

لال�شتثمار لتحقيق هذه االأهداف .
اأن القرار الوزاري رقم )505( ل�شنة  اجلدير بالذكر 
)2012(، ب�شاأن تنظيم خدمات الدفاع املدين بالدولة، 
يلزم مالك جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات باإجراء التدريب 
الدورية  ال�شيانة  ال�شالمة من احلرائق، واإجراء  على 
الرخ�شة  جتديد  �شروط  كاأحد  ال�شالمة،  اأنظمة  على 

التجارية. 

ب�لتع�ون مع الدف�ع املدين 

جممع دبي لال�ستثمار ي�ست�سيف ندوة حول �لوقاية من �حلر�ئق 

•• ال�شارقة-الفجر:
�شهد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
املعرفة، م�شاء اأم�س االأول )اجلمعة( 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ف��ل ختام  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
لفر�شان  ال�شابعة  ال�شنوية  امل�شرية 
مبادرات  اإح����دى  ال���وردي���ة،  ال��ق��اف��ل��ة 
ال�شرطان،  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
املعنية بن�شر وتعزيز الوعي ب�شرطان 
عنه،  املبكر  الك�شف  وباأهمية  الثدي، 
والتي انطلقت يف ال�شابع من مار�س 
الدولة  اإم�������ارات  ل��ت��ج��وب  اجل������اري، 
ت���وع���وي���ة قطعت  رح���ل���ة  ال�����ش��ب��ع، يف 

خاللها م�شافة )200( كيلو مرت.
القافلة  فر�شان  م�شرية  وا�شتطاعت 
الوردية اأن تقدم الفحو�شات املجانية 
تاريخ م�شريتها حيث  الأكر عدد يف 
الك�شف عن مر�س  اأجرت فحو�شات 
اأ�شخا�س   7108 ل�  الثدي  �شرطان 
وال��ن�����ش��اء يف خمتلف  ال����رج����ال  م���ن 
اأنحاء دولة االإم��ارات على مدار 11 
املتنقلة  ع��ي��ادت��ه��ا  فيها  ج��اب��ت  ي��وم��اً 
عيادتها  جانب  اإىل  ال�شبع  االإم���ارات 

الثابتة يف كل اإمارة.
اأق��ي��م يف مدينة  ال��ذي  ح�شر احلفل 
من  ك��اًل  باأبوظبي،  الريا�شية  زاي��د 
العليا  اللجنة  رئي�س  ك���رم،  ب��ن  رمي 
القافلة  ف���ر����ش���ان  مل�����ش��رية  امل��ن��ظ��م��ة 
الوردية، و�شكوت ت�شارلز بولز ممثل 
بدولة  املتحدة  ال��والي��ات  �شفارة  عن 
البلو�شي،  جا�شم  و���ش��ع��ادة  االإم����ارات 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 
وندى  االإ�شالمي،  ال�شارقة  م�شرف 
موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  النقبي،  ع�شكر 
والدكتورة  امل���راأة،  لريا�شة  ال�شارقة 
م��ي اجل��اب��ر، ن��ائ��ب امل��دي��ر الطبي يف 
واأخ�شائية  ظبي  اأب���و  بوينت  هيلث 
ط���ب ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة ال��ع��ام��ة، اإىل 
جانب روؤ�شاء جلان القافلة الوردية، 
والفرق  وال���ف���ر����ش���ان،  و����ش���ف���رائ���ه���ا، 
يف  امل�����ش��ارك��ني  وامل��ت��ط��وع��ني  الطبية، 
م�����ش��رية ه����ذا ال���ع���ام، ومم��ث��ل��ني عن 
�شركاء ورعاة القافلة الوردية، وجمع 

من االإعالميني.
يف  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  م�شتهل  ويف 
بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  قال  احلفل 
مبارك اآل نهيان: ُي�شعُدنا اأْن َنحتِفل 
ِلُفْر�شاِن  ال�����ش��اب��ع��ة  املَ�����ش��ريِة  ِب��ِخ��ت��اِم 

ال��ق��اف��ل��ِة ال���وردي���ة، ال��ت��ي ان��ط��لَ��َق��ت يف 
َل  ِلَت�شِ اأَي����ام،  َع�����ْش��َرِة  ُم��ْن��ُذ  ال�����ش��ارق��ة 
�ِشعار  ��ُد  ل��ُت��َج�����شِّ اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ال��ي��ْوم 
�َشْبِع �َشَنوات.. ِل�َشْبِع اإمارات ، َتعبرياً 
اأ�شياًل َعن َوْحَدِة االآمال والتَّطلُّعاِت 
ُكلِّها،  ال���دول���ِة  ُرب�����وِع  يف  واملَ�������ش���اِع���ر، 
اِن  �ُشكَّ ال��ِت��ق��اِء ج��م��ي��ِع  ع��ل��ى  ول��ت��وؤك��د 
النبيلة، يف  االأه�����داِف  ح���وَل  ال��دول��ة 
�ّشرطان  ����ر�����سِ  مِبَ ال����َوْع����ي،  ت��ع��م��ي��ِق 
ال����ث����دي، وت�����ش��ج��ي��ِع االأف����������راِد على 
ْوِري، وك��ذل��ك تعميُق  ال������دَّ ال��َف��ْح�����ِس 
اأَفراِدِه  ُجهوِد  وتعبئُة  املجتمع  ُق��ْدرِة 
�شاِته، ِمن اأَْجِل التعاُمِل الَفّعال  وُموؤ�شَّ
وِع��الِج هذا  واأَ�شباِب  اأَْوُج���ِه  كافة  مع 

املََر�س .
راعية  اإىل  بال�شكر  معاليه  وت��وج��ه 
ق��ري��ن��ة �شاحب  ال����وردي����ة،  ال��ق��اف��ل��ة 
ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة 
القا�شمي،  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س  الرئي�س 
االحتاد  �شفرية  ال�����ش��رط��ان،  مر�شى 
وثمن  ال�����ش��رط��ان،  ملكافحة  ال����دويل 
حَت�شنِي  الَكبريعلى  ها  �ُشُموِّ ِح��ْر���َس 
�ُشُبِل  ِللَجميع، وتوفرِي  َج��ْودِة احلياِة 
عايِة والِعناية ِلكافة �ُشّكاِن الدولة،  الرِّ
َيحِر�ُس على  اإط��اٍر واقعّي وفاِعل  يف 
املُجتمع،  يف  ال�شحي  امل�شتوى  َرْف����ِع 
ُربوِع  يف  خ��اء  وال��رَّ التنميِة  وحتقيِق 

الوطِن ُكلِّه.
وتنمية  الثقافة  وزي��ر  معايل  واأ���ش��ار 
ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��َة  اأن  اإىل  امل��ع��رف��ة 
اأنها  على  اأك���دت  ال�شابع،  عاِمها  ويف 
االأَف�شل،  َنْحَو  دائ��م  تطوٍر  يف  َت�شرُي 
َع��َم��ِل اخَلرْي  ِم��ث��ال رائ���ع على  واأن��ه��ا 
يف ع��اِم اخَل��رْي، كما اأنها مَن��وَذٌج رائد 
التكاُفِل  ويف  ال���ن���اج���ح،  ال��ت��ط��وع  يف 
وال��ت�����ش��اُم��ِن املُ��ج��ت��َم��ِع��ّي، ِم���ن اأَْج�����ِل 
��ل ِل��ُك��لِّ َف���ْرد على  ت��وف��رِي ح��ي��اٍة اأَف�����شَ

هذه االأر�ِس الطيبة.
د  �شِّ جُتَ ال��ق��اف��ل��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
هاِت  املَُوجِّ ِم��ن  ��ح ع���دداً  َوِب�����َش��ْك��ٍل وا���شِ

دولِة  َم�شريِة  يف  واالأَ�شا�شية،  ِة  املُِهمَّ
االإمارات، الفتاً اإىل اأن الدولة حَتَظى 
االإن�شان  يف  َت������َرى  ح��ك��ي��م��ة  ب���ق���ي���ادٍة 
وَت�شَعى  ِللوطن،  احلقيقيَة  وَة  ْ ال����رثَّ
احَلياِة  �ُشُبِل  ُك��لِّ  توفرِي  اإىل  ج��اِه��َدة 
ال�شعيدِة، وحتر�س دائماً على توفرِي 
احلياِة الكرميِة ِلالإن�شان يف االإمارات 
َوَرْفِع ُم�شتَوى اخِلْدماِت ال�شحية يف 
االإن�شاَن  اأنَّ  باعتباِر  املجتمع،  ُرب���وِع 
ُطُموحاِت  حتقيِق  اأداُة  ه��و  ليم  ال�شَّ
ِم الوطن وُمواَجهِة كافِة  الدولة وَتقدُّ

ّيات. التَّحدِّ
واأ����ش���اف م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
القافلُة  ت��ذك��رن��ا  م��ا  دائ��م��اً  م��ب��ارك: 
يف  مهمة  م��ب��ادرة  ولكونها  ال��وردي��ة، 
تنمية املجتمع، باجلهود التي تبذلها 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  االإم�����ارات  اأُمُّ 
بنت مبارك، رئي�شة االحتاِد النِّ�شائي 
مِلوؤ�ش�شِة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ُس  ال����ع����اّم، 
املجل�ِس  ورئي�شُة  ��ة،  االأُ���ْش��ِريَّ التنميِة 
ُفولة يف �شبيِل  االأَعلى ِلالأُمومِة والطُّ
وَن�ْشِر  االإن�شان  ِم  وَت��ق��دُّ الوطن  رفعة 
املجتمعيِة  التنميِة  وحتقيِق  ال�شعادة 

يف كافة ُرُبوِع الدولة .
خ��ت��ام فعاليات  م���ع  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
فر�شان  مل�����ش��رية  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�������دورة 
الّراِحلَة  ��ر  َن��َت��َذكَّ ال���وردي���ة،  ال��ق��اف��ل��ة 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ِة  ف��اِر���ش��َة  الفا�شلة، 
اأم����رية ب��ن ك���رم، ال��ت��ي ك��ان��ت ُت�شرف 
ال�شت  يف  القافلة  ه��ذه  تنظيِم  على 
اإر�شاء  يف  واأ�شهمت  املا�شية،  �شنوات 
ِل  ِبَف�شْ اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ت��ى  دع��ائ��م��ه��ا 
ُج��ه��وِده��ا مَن��وَذج��اً ع��امَلِ��ّي��اً ف��ري��داً، يف 
جمال الوعي ب�شرطان الثدي، ولقد 
االأَ�شا�شّي  ْوُر  ال��دَّ اأم��رية  كان للراحلة 
فيما َن�شَهُده اليْوم ِمن َدْعٍم جمتمعيٍّ 
قوّي ِللقافلِة الوردية، َبْل وما َنْلَحُظُه 
اأي�شاً ِمن ِحواٍر جُمتمعيٍّ َن�ِشط، َحْوَل 
اإىل  ِباالإ�شافِة  ِبها  املُرَتِبَطِة  الق�شايا 
التقدم امل�شتمر يف الوعي بهذا املر�س 

.

واأ����ش���اف م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ِبالقافلِة  الليلة  اإنَّ احتفاَلنا  مبارك: 
اأكيد  اح���ت���ف���اٌء  ه���و  اإمن�����ا  ال�����وردي�����ة، 
ِب��اإجن��ازات اأم��رية بن ك��رم يف حياِتها 
احلاِفلة، وهو كذلك اعتزاٌز كبري مِبا 
ة،  ُمِهمَّ اإ�شهاماٍت  ُقه القافلة ِمن  قِّ حُتَ
م�شريِة  يف  الكاِملة  ِثَقِتنا  ع��ن  تعر 
هذا الوطِن املِعطاء، وعن َدْوِر اأَبناِئِه 
ر يف  ِم والتطوُّ وَبناِتْه يف حتقيِق التقدُّ

كافِة ُرُبوِعِه واأَرجاِئه .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت رمي ب���ن ك���رم: 
اليوم  نلتقي  اأن��ن��ا  ال��ك��ث��ريون  يعتقد 
القافلة  ف���ع���ال���ي���ات  خ����ت����ام  ل��ن��ع��ل��ن 
الوردية، اإال اأننا حقيقًة نلتقي لنعلن 
ينتهي،  فينا ال  ف��اخل��ري  ب��داأن��ا،  اأن��ن��ا 
ملا يف  �شوى �شورة  امل�شرية  ه��ذه  وم��ا 
الوعي  ن�شر  يف  جنحنا  حيث  قلوبنا، 
وروينا  الثدي،  �شرطان  مر�س  حول 
امل�شابني بذور  الكثري من  يف نفو�س 
وتتعاىل  ال���ط���م���وح،  ل��ُي��ن��ب��ت  االأم������ل، 

الهمم ب�شحة اأبناء بالدنا .
واأ�شافت بن كرم: ع�شرة اأيام م�شت، 
واالأم����ل،  امل��ح��ب��ة  ر���ش��ائ��ل  فيها  كتبنا 
الأه��ل اخل��ري والعطاء،  درب��اً  ور�شمنا 
متكاتفني،  بالدنا  علمتنا  كما  لنظل 
كبرية،  وروح  واح����د،  ق��ل��ب  يجمعنا 
العام  ل��ه��ذا  القافلة  �شعار  ج��اء  وق��د 
اإم��ارات ، لنوؤكد  �شبع �شنوات.. ل�شبع 
لي�شت  اإم��ارات��ن��ا  اأن  على  خالله  م��ن 
قلوبنا  واإمن���ا  وح�شب،  احت���دت  ال��ت��ي 
اأي�شاً، فالقافلة مل ت�شعى اإىل تعزيز 
واأهمية  ال���ث���دي،  ب�����ش��رط��ان  ال���وع���ي 
واإمنا  وح�شب،  عنه  املبكر  الفح�س 
كتبنا  كبرية،  اإن�شانية  ر�شالة  �شكلت 
فيها عبارات عام اخلري وبعثناها اإىل 

خمتلف بلدان العامل .
واأ�شارت رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
اإىل  الوردية  القافلة  فر�شان  مل�شرية 
اأن���ه يف ال�����ش��اب��ع م��ن م��ار���س اجلاري 
القافلة  م���������ش����رية  ان�����ط�����الق  ك�������ان 
ال���وردي���ة ال�����ش��اب��ع��ة، ب��رع��اي��ة كرمية 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة،  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
�شموه،  قرينة  م��ن  حثيثة  ومتابعة 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
ال���ق���ا����ش���م���ي، وق���ب���ل االن����ط����الق كنا 
ت��ك��ون م�شرية  اأن  ت��ع��اه��دن��ا ع��ل��ى  ق��د 
العام  لهذا  ال��وردي��ة  القافلة  فر�شان 
الكلمة من  ا�شتثنائية بكل ما حتمل 
�شعار  حملت  واأن��ه��ا  �شيما  ال  معنى، 

�شبع �شنوات.. ل�شبع اإمارات .
ك����رم: ق��ب��ل انطالقة  ب���ن  واأ����ش���اف���ت 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  ف��ر���ش��ان  م�����ش��رية 
هل  اأت�شاءل  ما  كثرياً  كنت  ال�شابعة، 
���ش��ت��ك��ون م�����ش��رية ه���ذا ال���ع���ام بحجم 
املو�شوعة  وال���ط���م���وح���ات  االآم��������ال 
عليها؟ وهل �شتكون نتائجها بحجم 
اإن  وم��ا  لكن  ت��رف��ع��ه؟  ال���ذي  ال�شعار 
امل�����ش��رية ب��ح�����ش��ور �شاحب  ان��ط��ل��ق��ت 
وقرينته  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
القا�شمي، حتى بثت كلماتهم وثقتهم 
فينا طاقة اإيجابية، وم�شوؤولية كبرية 
احلبيبة،  اإم���ارات���ن���ا  جم��ت��م��ع  جت����اه 
اأنها  اإمي��ان  امل�شرية وكلنا  لننطلق يف 
دولتنا  ت�شتحقه  م��ا  بحجم  �شتكون 

و�شعبنا .
اأن  ع�����ن  ك�������رم  ب�����ن  رمي  وك�������ش���ف���ت 
ال���ت���ف���اع���ل امل���ج���ت���م���ع���ي ال���ك���ب���ري مع 
قبل  ح��دث  ال��ذي  للم�شرية  الرتويج 
اللجنة  ع��ل��ى  ف���ر����س  ان��ط��الق��ت��ه��ا، 
املنظمة اأن تكون على اأهبة اال�شتعداد 
املتوقعة  الكبرية  االأع���داد  ال�شتقبال 
اإىل  دفعها  م��ا  الفحو�شات،  الإج���راء 
ت��د���ش��ني ���ش��ب��ع ع���ي���ادات ث��اب��ت��ة بواقع 
ع���ي���ادة يف ك���ل اإم������ارة م���ن االإم������ارات 
ال�شبع، ا�شتقبلت جميع الراغبني يف 
اإجراء الفحو�شات املجانية، ومعرفة 

املزيد حول �شرطان الثدي.
 وحول اأبرز اجنازات م�شرية فر�شان 
القافلة الوردية لهذا العام، قالت بن 

التي  الطبية  عياداتنا  اأ�شهمت  ك��رم: 
بلغ عددها يف هذا العام 123 عيادة 
وفريقها الطبي الذي �شم 65 كادراً 
طبياً، يف ارتفاع عدد االأ�شخا�س الذين 
املجانية  ال��ف��ح��و���ش��ات  ل��ه��م  ق��دم��ت 
 )7108( اإىل  ال��رق��م  و���ش��ل  ح��ي��ث 
ت��ع��ت��ر االأوىل  ���ش��اب��ق��ة  اأ���ش��خ��ا���س يف 
بني  ومن  الوردية،  القافلة  تاريخ  يف 
رجاًل،   )1117( هناك  ك��ان  ه��وؤالء 
املواطنني  ع��دد  ام����راأة،  و)5991( 
ومواطنة،  مواطناً   )1538( فيهم 
مقيماً   )5570( وامل����ق����ي����م����ني 
 )2463( حت���وي���ل  ومت  وم��ق��ي��م��ة، 
و)472(  ل��ل��م��ام��وج��رام،  ���ش��خ�����ش��اً 
لي�شل  ال�شوتية،  لالأ�شعة  �شخ�شاً 
املجانية  الفحو�شات  ع��دد  اإج��م��ايل 
التي قدمتها القافلة الوردية خالل 
ل�48،499  املا�شية  �شنوات  ال�شبع 

فح�شاً .
واأك����دت ب��ن ك��رم اأن امل�����ش��رية جنحت 
فار�س  اأكرث من )100(  ومب�شاركة 
وف��ار���ش��ة، واأك���رث م��ن )70( متطوع 
م�شافة  اج����ت����ي����از  يف  وم����ت����ط����وع����ة، 
اإم������ارات  ع���ر  م���رت  ك��ي��ل��و   )200(
الدولة ال�شبع، لتكون القافلة بذلك 
كيلو   )1640( م�شافة  قطعت  ق��د 
املا�شية،  �شنوات  ال�شبع  خ��الل  م��رتاً 
هذا اإىل جانب ا�شراك اأكرث من 20 
ناجية من �شرطان الثدي يف م�شرية 

الفر�شان والفعاليات امل�شاحبة لها .
بال�شكر  ك�����رم  ب����ن  رمي  وت���ق���دم���ت 
�شمو   ، االإم������ارات  اأم  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
رئي�شة  بنت مبارك،  ال�شيخة فاطمة 
الرئي�شة  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
�شموها  دع������م  ع���ل���ى  وال����ط����ف����ول����ة، 
القافلة  م���ع  امل���ت���وا����ش���ل  وت��ف��اع��ل��ه��ا 
ال����وردي����ة، وت��وج��ي��ه ���ش��م��وه��ا يف هذا 
الوردية  بالقافلة  باالحتفاء  ال��ع��ام، 
وا�شتقبالها ب�شكل حافل خالل زيارة 

مهرجان  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  ال��ق��اف��ل��ة 
اخلري الأم اخلري الذي يقام حالياً يف 

العا�شمة اأبوظبي.
راع���ي  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا   
ح��ف��ل اخل��ت��ام م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ نهيان 
ت�شرفت  ال��ذي  نهيان،  اآل  مبارك  بن 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  ف��ر���ش��ان  م�����ش��رية 
انطالقتها  منذ  وت�شجيعه  بدعمه 
على  م��ع��ال��ي��ه  ح��ر���س  ح��ي��ث  االأوىل، 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ش���ارك���ة 
وتقديراً  لها،  امل�شاحبة  واالأن�شطة 
القافلة  جانب  اإىل  امل�شتمرة  لوقفته 
ان����ط����الق حفل  ق���ب���ل  ال�����وردي�����ة، مت 
ليد  الذهبي  املج�شم  ت�شميم  اخلتام 
معاليه، التي �شتو�شع �شمن معر�س 
القافلة  ل�����ش��ف��راء  ال��ذه��ب��ي��ة  االأي�����ادي 
ال��ذي ي�شم جمموعة من  ال��وردي��ة، 
امل��ج�����ش��م��ات ال��ذه��ب��ي��ة الأي������ادي عدد 
الر�شمية  وال�شخ�شيات  ال�شيوخ  من 

و�شفراء القافلة الوردية.
رئي�س  ت��وج��ه��ت  ك��ل��م��ت��ه��ا  خ���ت���ام  ويف 
اللجنة العليا املنظمة مل�شرية فر�شان 
جميع  اإىل  بال�شكر  ال��وردي��ة  القافلة 
الفر�شان،  م��ن  ال���وردي  االأم���ل  جنود 
وال�����ف�����رق ال���ط���ب���ي���ة، وامل���ت���ط���وع���ني، 
الذين  اأول��ئ��ك  �شيما  ال  وال�����ش��ف��راء، 
با�شتمرار  القافلة  ي�شاركون يف  ظلوا 
خ����الل االأع��������وام امل���ا����ش���ي���ة، واأه�����دت 
�شبع  اإجن����������ازات  ج��م��ي��ع��اً  ب��ا���ش��م��ه��م 
روح  اإىل  اإم�������ارات  ل�����ش��ب��ع  ����ش���ن���وات.. 
والتطوعي  االإن�شاين  العمل  فقيدة 
اأمرية بن كرم، موؤكدًة على  الراحلة 
اأن��ه��م ي��ج��ددون معها العهد وه��ي يف 
ع��ل��ي��ائ��ه��ا مب��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية الوعي 

واالأمل.
ال�شيخ  معايل  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 
نهيان بن مبارك اآل نهيان، ورمي بن 
كرم، بتكرمي ال�شركاء اال�شرتاتيجني 
االإ�شالمي،  ال�����ش��ارق��ة  م�شرف  وه��م 
وموؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم، والرعاة 
وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(، 

و�شركة ال�شارقة للبيئة بيئة ، وغرفة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة، وموانئ دبي 
الوردية،  القافلة  و���ش��ف��راء  العاملية، 
�شفراء  م����ن  ع�����دد  ت���ك���رمي  مت  ك���م���ا 
امل�شاركني  الفر�شان  وجميع  القافلة، 
يف م�شرية هذا العام مبنحهم اأو�شمة 

�شرفية قبل انطالقة حفل اخلتام.
فيديو  ع�����ر������س  احل�����ف�����ل  وت����خ����ل����ل 
فر�شان  م�������ش���رية  خل�������س  ت���ق���دمي���ي 
 ،2017 ل���ع���ام  ال�����وردي�����ة  ال���ق���اف���ل���ة 
واأه��م املحطات التي مرت بها خالل 
الوعي  وت���ع���زي���ز  ن�����ش��ر  يف  رح��ل��ت��ه��ا 
جانب  اإىل  ال��ث��دي،  �شرطان  مبر�س 
�شبق  وق��د  التي حتققت،  االإجن����ازات 
خطوات  فعالية  تنظيم  اخلتام  حفل 
ا�شت�شافتها  التي  اأبوظبي   - وردي���ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وت�شمنت  زاي���د  م��دي��ن��ة 
امل�شي مل�شافة �شبعة كيلو مرتات حول 
من  ك��ب��رياً  تفاعاًل  و�شهدت  املدينة، 

اجلمهور.
 2017 الفر�شان  م�شرية  وحفلت   
اأُقيمت  التي  االأح���داث  من  بالعديد 
الأول مرة متا�شياً مع احتفاء القافلة 
الوردية باحتاد دولة االإمارات، الذي 
�شنوات  �شبع  م��رور  مع  متزامناً  جاء 
ع��ل��ى ان��ط��الق��ت��ه��ا، وم����ن اأه�����م هذه 
االأحداث تخ�شي�س عيادة ثابتة لكل 
اإم����ارة م��ن االإم�����ارات ال�����ش��ب��ع، عملت 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع ال��راغ��ب��ني يف 
وطرح  املجانية،  الفحو�شات  اإج���راء 
�شرطان  بخ�شو�س  ا�شتف�شاراتهم 
الثدي وطرِق الوقاية منه طيلة اأيام 

امل�شرية.
ومّثل الرقم 7 العنوان االأبرز مل�شرية 
�شبع  ال�شعار  جانب  ف��اإىل  العام،  هذا 
وتاريخ   ، اإم������ارات  ل�����ش��ب��ع  ����ش���ن���وات.. 
7 و17 مار�س،  االن��ط��الق واخل��ت��ام 
والعيادات ال�شبع الثابتة يف كل اإمارة، 
قدمت  ال��ت��ي  املجانية  والفحو�شات 
�شخ�س،   7000 م����ن  اأك������رث  اإىل 
فعاليات  �شبع  امل�شرية  ت�شمنت  فقد 
االفتتاح،  ب��ح��ف��ل  ب������دءاً  م�����ش��اح��ب��ة 
ال�����ش��غ��ار التي  ال��ف��ر���ش��ان  و م�����ش��رية 
اأُقيمت الأول مرة، و اليوغا الوردية ، 
و خطوات وردية - ال�شارقة ، و لقمة 
وردية ، و م�شرية القوارب الوردية ، و 

خطوات وردية - اأبوظبي .

بح�سور نهي�ن بن مب�رك 

 �لقافلة �لوردية تختتم م�سرية فر�سانها �ل�سابعة بفحو�سات جمانية ل�7108 �أ�سخا�ش 
نهي�ن بن مب�رك: الق�فلة الوردية َت�سرُي يف تطوٍر دائم وِمث�ل رائع على َعَمِل اخَلريرْ يف ع�ِم اخَلري
رمي بن كرم: الق�فلة الوردية ر�س�لة اإن�س�نية كتبن� عليه� عب�رات ع�م اخلري وبعثن� به� اإىل الع�مل
الق�فلة قدمت فحو�س�ت جم�نية لـ48499 �سخ�سً� وقطعت م�س�فة )1640( كم خالل ال�سبع �سنوات امل��سية

�أمل �لقبي�سي تبحث مع وفد كندي �سبل تعزيز وتفعيل �لعالقات �لربملانية
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عربي ودويل

اأدانت منظمة التعاون االإ�شالمي الق�شف ال�شاروخي الذي ا�شتهدف 
اأحد امل�شاجد يف حمافظة ماأرب اليمنية واأ�شفر عن ا�شت�شهاد واإ�شابة 

الع�شرات من االأبرياء.
وو�شف معايل الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني اأمني عام املنظمة 
يتنافى مع قيم  اآث��م  اإرهابي  باأنه عمل  الق�شف   �� ام�س  له  بيان  �� يف 

الدين االإ�شالمي وقد�شية احلياة .
اهلل  بيوت  م��ن  بيت  وا�شتهداف  ال��دم��اء  حرمة  ا�شتباحة  اأن  م��وؤك��دا 
عمل اجرامي ال يرتكبه اإال من جترد من كل قيم دينية واأخالقية 

واإن�شانية.
اليمنية  احلكومة  م��ع  ال��ت��ام  املنظمة  ت�شامن  ال��ع��ام  االأم���ني  وج��دد 
ال�شرعية ملواجهة االإره��اب ويف كل ما تقوم به للحفاظ على االأمن 

واال�شتقرار يف اأرجاء البالد.
�شوره  ب�شتى  االإره����اب  ب�شدة  ينبذ  ال���ذي  امل��ب��دئ��ي  موقفها  م��وؤك��دا 

واأ�شكاله ورف�شها القاطع لكل مررات ارتكاب االأعمال االإرهابية.
اأ�شر ال�شحايا داعيا اهلل  واأعرب العثيمني عن تعازيه وت�شامنه مع 

عز وجل اأن مين بال�شفاء العاجل على امل�شابني.

رح��ب��ت مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ب���ق���رار ال����والي����ات امل��ت��ح��دة و���ش��ع بع�س 
االأ�شخا�س ممن ينتمون ملا ي�شمى “ �شرايا االأ�شرت االإرهابية “ على 
اإ�شرار  يعك�س  املوقف  اأن هذا  موؤكدة   .. العامليني  االإرهابيني  قائمة 
الواليات املتحدة ال�شديقة على الت�شدي لكل اأ�شكال االإرهاب ومن 

يدعمه اأو يحر�س عليه اأو يتعاطف معه.
ونقلت وكالة اأنباء البحرين “ بنا “ عن وزارة اخلارجية البحرينية 
يف بيانها الليلة قبل املا�شية .. اأن املوقف االأمريكي يعد دعما ملمو�شا 
جلهود اململكة يف تعزيز االأمن وال�شلم وخطوة مهمة ودافعة جلهود 
االإقليمي  ال�شعيدين  على  واأ�شكاله  ���ش��وره  بكل  االإره���اب  حم��ارب��ة 

والدويل.
واملهم  االإيجابي  االأمريكي  باملوقف  البحرينية  اخلارجية  واأ���ش��ادت 
اأ�شلوب  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  ت�شهد  اأن  اإىل  متطلعة 
تعامل املجتمع الدويل باأكمله مع ظاهرة االإره��اب من خالل تبني 
ا�شرتاتيجية �شاملة يف جميع مكوناتها االأمنية وال�شيا�شية والثقافية 
واالإعالمية وغريها .. وذلك ل�شمان اجتثاث هذه الظاهرة اخلطرية 

من جذورها وجتفيف منابع متويلها.
واأك�����دت ال��ب��ح��ري��ن اع��ت��زازه��ا ب��ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وث��ي��ق��ة مع 
م�شار  تعزيز  على  وحر�شها  ال�شديقة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
هذه العالقات اال�شرتاتيجية على امل�شتويات كافة مبا يخدم م�شالح 
وال�شلم يف  االأمن  تر�شيخ  وي�شهم يف  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين 

املنطقة.

قتلت  ال�شرطة  اإن  بنجالد�س  يف  االإره����اب  مكافحة  �شلطات  ق��ال��ت 
تفتي�س  اخ��رتاق موقع  ح��اول  به  ام�س مت�شددا م�شتبها  بالر�شا�س 

اأمني على دراجة نارية وبحوزته مواد نا�شفة. 
يعقب هذا �شل�شلة من احل��وادث االأمنية منذ هجوم على مقهى يف 

يوليو متوز املا�شي �شقط فيه العديد من القتلى.
انتحاري عند قاعدة  ي��وم من هجوم  بعد  االأخ��رية  الواقعة  وجت��يء 

لقوات االأمن قرب املطار الدويل يف العا�شمة داكا.
وقالت وحدة الرد ال�شريع املعنية مبكافحة االإرهاب اإن اأفرادها فتحوا 

النار على رجل على دراجة نارية حاول اخرتاق نقطة تفتي�س.
واالإعالمية  القانونية  ال��وح��دة  رئي�س  خ��ان  حم��م��ود  مفتي  وق���ال 
ج�شده.  ح��ول  متفجرات  ي�شع  الرجل  “كان  ال�شريع  للرد  التابعة 

واأ�شاف اأن اثنني من اأفراد القوة االأمنية اأ�شيبا يف الهجوم.
وكثفت بنجالد�س االإجراءات االأمنية يف كافة املطارات وال�شجون يف 
اأنحاء البالد بعد الهجوم االنتحاري الذي وقع اأم�س اجلمعة. وكان 
اأخطر هجوم من �شل�شلة هجمات يف بنجالد�س ذلك الذي �شهدته يف 
يوليو متوز املا�شي عندما اقتحم م�شلحون مقهى يف داكا وقتلوا 22 

�شخ�شا معظمهم اأجانب.

عو��شم

الريا�ض

دكا

املنامة

رو�سيا حتتفل بهدوء بذكرى �سم �لقرم 
•• مو�شكو-�أ ف ب:

اأقامت رو�شيا ام�س احتفاال هادئا بالذكرى ال�شنوية الثالثة ل�شم جزيرة 
القرم اال�شرتاتيجية على البحر االأ�شود من اأوكرانيا، فيما نددت كييف ب�ما 

و�شفته بانه جرمية.
احتفالية  وع��رو���ش��ا  مو�شيقية  حلفالت  ���ش��ورا  الر�شمي  التلفزيون  وب��ث 
و�شط مظاهر  االأط���راف  امل��رتام��ي  البلد  اأن��ح��اء  يف  قليل  ح�شرها جمهور 
ي�شارك  اأن  يتوقع  ومل  ال�شابقة.  ب��االأع��وام  مقارنة  اأهمية  اأق��ل  احتفالية 
املا�شي، يف  ال��ع��ام  املنا�شبة  ال��ق��رم يف  زار  ال��ذي  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  الرئي�س 
نارية يف  األعاب  تت�شمن حفال مو�شيقيا وعر�س  التي  اأي من االحتفاالت 

مو�شكو.
�شعبية  تظاهرات  اأدت  بعدما   2014 ع��ام  كييف  من  القرم  رو�شيا  �شمت 

�شخمة يف اأوكرانيا اإىل اإزاحة الرئي�س املوايل للكرملني.
التحتية  البنية  على  بال�شيطرة  اخلا�شة  القوات  من  االآالف  بوتني  واأم��ر 

فيها قبل تنظيم ا�شتفتاء رف�شه املجتمع الدويل.
ان��ق��الب غري  ه��و رد فعل على  ب��ه  ق��ام  م��ا  اأن  اإىل  الكرملني حينها  واأ���ش��ار 
�شرعي جرى يف كييف. واألهب التحرك امل�شاعر القومية مما زاد من �شعبية 
بوتني حيث راأى الكثري من الرو�س اأن املنطقة التي كانت يف ال�شابق تابعة 
ملو�شكو هي من حق بلدهم. ودفع �شم القرم العالقات بني رو�شيا والغرب 
املتحدة  ال��والي��ات  ردت  فيما  ال��ب��اردة  احل���رب  منذ  لها  م�شتوى  اأدن���ى  اإىل 
اأ�شارت  ناحيتها،  وم��ن  مو�شكو.  على  عقوبات  بفر�س  االأوروب���ي  واالحت���اد 
وزارة اخلارجية االأوكرانية يف بيان على موقع تويرت اإىل اأن رو�شيا ارتكبت 
تخيل حدوثها يف  اأن��ه ال ميكن  اعتقد كثريون  اأع���وام  جرمية منذ ثالثة 
اوكرانيا  �شرق  يف  النزاع  وخلف  القرم.  احتلت  اأنها  وهي   -- ال�21  القرن 
بني االنف�شاليني املوالني ملو�شكو والقوات االوكرانية الذي اندلع منذ �شم 

القرم نحو ع�شرة اآالف قتيل.

ال�سح�فة الإ�سرائيلية حتذر من حرب مفتوحة يف غزة

حترك عربي لبحث �سحب تقرير �لإ�سكو�

م�سوؤول اأمريكي ي�سخر من مزاعم تن�ست بريط�ني� على ترامب 

حتقيق �أمريكي يف ت�سريبات من �ل�»�سي �ي �يه« لويكيليك�ش 

كندا تعو�س ثالثة رج�ل تعر�سوا للتعذيب يف �سوري�

مريكل وعدت باإ�ستقبال ربع مليون �سوريا �سنويًا

�ل�سعودية و�ل�سني توؤكد�ن ��ستعد�دهما لتو�سيع �آفاق �لتعاون بينهما يف �ملجالت كافةبابا �لفاتيكان يزور م�سر �ل�سهر �ملقبل 
توؤكد تطلعها الأن ت�شهم تلك الزيارة الهامة يف تر�شيخ 
ر�شالة ال�شالم وتعزيز روح الت�شامح واحلوار بني كافة 
ال��ب�����ش��ر م��ن خم��ت��ل��ف االأدي������ان ف�����ش��ال ع��ن ن��ب��ذ خطاب 

االإرهاب والتع�شب وممار�شاته االآثمة.
وك����ان ال�����ش��ي�����ش��ي ق���د اج��ت��م��ع م���ع ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س يف 
الفاتيكان يف نوفمر ت�شرين الثاين 2014. وترتبط 
 70 نحو  منذ  دبلوما�شية  بعالقات  والفاتيكان  م�شر 

عاما.
منذ  االأرثوذك�س  االأقباط  وكاتدرائية  االأزه��ر  وين�شط 
�شنوات يف جماالت دعم العالقات بني اأبناء الطائفتني 

ون�شر ال�شالم بينهم وحماربة التطرف الديني.

•• �لقاهرة-رويرتز:

اإن  ال�شبت  ام�س  امل�شرية  الرئا�شة  با�شم  متحدث  ق��ال 
املقبل بدعوة من  ال�شهر  البابا فرن�شي�س �شيزور م�شر 
الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي و�شيجتمع مع �شيخ االأزهر 
االأقباط  بابا  الثاين  توا�شرو�س  واالأنبا  الطيب  اأحمد 
الزيارة  اإن  يو�شف  ع��الء  املتحدث  وق���ال  االأرث��وذك�����س. 
�شتكون يف االأ�شبوع االأخري من اأبريل ني�شان واإن البابا 
فرن�شي�س �شيجتمع مع الطيب يف م�شيخة االأزهر ومع 
�شيزور  كما  املرق�شية  الكاتدرائية  يف  توا�شرو�س  البابا 
الكني�شة الكاثوليكية امل�شرية. واأ�شاف يف بيان اأن م�شر 

•• عو��شم-وكاالت:

اأملانيا  يف  ���ش��در  ج��دي��د  ك��ت��اب  ك�شف 
ت�شكل  م����ع����روف����ة  غ�����ري  ت���ف���ا����ش���ي���ل 
م��ف��اج��اأة م���ن ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل حول 
الرتكية  االأوروب�������ي�������ة  االت���ف���اق���ي���ة 
ال���ش��ت��ع��ادة ال��الج��ئ��ني، ال��ت��ي تدخل 

ال�شبت عامها الثاين.
روبن  األك�شندر  الكتاب  موؤلف  وذك��ر 
فيلت  “دي  ج���ري���دة  يف  ال�����ش��ح��ف��ي 
اأجنيال  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اأن  االأملانية”، 
مريكل ورئي�س احلكومة الهولندية 
م����ارك روت����ي وع����دا رئ��ي�����س ال����وزراء 
اأوغلو  داود  اأح��م��د  ال�شابق  ال��رتك��ي 
ما  �شنويا  اأوروب���ا  ت�شتقبل  ب��اأن  �شرا 
بني 150 و250 األف الجئ �شوري 

من تركيا.
اجلديد  ك��ت��اب��ه  يف  روب�����ن  واأو�����ش����ح 
للجوء..  مريكل  �شيا�شة  املبعدون.. 
حتقيق من داخل ال�شلطة، اأن مريكل 
وروت��ي -ال��ذي تولت بالده الرئا�شة 
ال��دوري��ة ل��الحت��اد االأوروب����ي مطلع 
ال���ع���ام امل��ا���ش��ي- ق���ّدم���ا ه���ذا الوعد 
ال�شفهي الأوغلو خالل لقاء جمعهما 
يف   2016 اآذار  م���ار����س   6 ي���وم  ب���ه 
النعقاد  ال�شابقة  الليلة  يف  بروك�شل 
قمة االحتاد االأوروبي حول مواجهة 

اأزمة اللجوء حينذاك.
وق����ال ال��ك��ات��ب -وف����ق ت��ق��ري��ر حول 

رج�������ب طيب  ال�����رتك�����ي  ال����رئ����ي���������س 
اأردوغ��������ان. وط���ال���ب ح��زب��ا اخل�شر 
والي�شار املعار�شان احلكومة االأملانية 
باإلغاء اتفاقية الالجئني، بعد اإعالن 
الوارد  بالبند  العمل  اإي��ق��اف  تركيا 
)تركيا(  با�شتعادتها  واملتعلق  فيها 

الالجئني من اليونان.
ا�شتعادة  ع��ل��ى  االت���ف���اق���ي���ة  ون�����ش��ت 
الذين ي�شلون من  تركيا الالجئني 

غري  بطريقة  اليونان  اإىل  اأرا�شيها 
الدول  تعهدت  وب��ال��ت��وازي  نظامية، 
�شوري  الج��ئ  با�شتقدام  االأوروب���ي���ة 
امل��خ��ي��م��ات برتكيا  امل��ق��ي��م��ني يف  م��ن 
غ����ري نظامي  م���ه���اج���ر  ك����ل  م���ق���اب���ل 
اليونان.  م���ن  االأخ������رية  ت�����ش��ت��ع��ي��ده 
ال��ل��ج��وء الذين  وب���ل���غ ع����دد ط����الب 
اليونان  م����ن  ت���رك���ي���ا  ا���ش��ت��ع��ادت��ه��م 
ت�شعمئة  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  مب��وج��ب 

�شخ�س حتى االآن. 
ر�شميا  ك���ن���دا  اع����ت����ذرت  ذل������ك،  اىل 
ل��ث��الث��ة ك��ن��دي��ني م���ن اأ����ش���ل عربي 
ق��ال��وا اإن��ه��م ت��ع��ر���ش��وا ل��ل��ت��ع��ذي��ب يف 
حمنتهم  يف  باللوم  واأن��ح��وا  ���ش��وري��ا، 
التي  الكندية  املخابرات  اأجهزة  على 
اإن���ه���ا �شاهمت  ر���ش��م��ي  ق���ال حت��ق��ي��ق 

ب�شكل غري مبا�شر يف تعذيبهم.
وقدم وزيرا االأمن العام رالف جوديل 
-يف  فريالند  كري�شتيا  واخل��ارج��ي��ة 
بيان- اعتذارا للثالثة “عن اأي دور 
رمبا يكون م�شوؤولون كنديون قاموا 
واإ�شاءة  باعتقالهم  يتعلق  فيما  ب��ه 
اأذى  واأي  اخل�������ارج،  يف  م��ع��ام��ل��ت��ه��م 

اأن هوؤالء القادة اأ�شروا على ت�شمني 
البيان اخلتامي لقمتهم جعل  توزيع 

هذه احل�شة طوعيا ال اإلزاميا.
هذه  ع��ن  الك�شف  ي��ث��ري  اأن  وي��ت��وق��ع 
اأملانيا.  يف  �شاخبا  ج��دال  التفا�شيل 
لهذه  املت�شمن  الكتاب  �شدور  وجاء 
التفا�شيل يف وقت تتهم فيه تيارات 
بتعري�س  م��ريك��ل  اأمل��ان��ي��ة  �شيا�شية 
من  “ابتزازا”  ت�����ش��م��ي��ه  مل���ا  ال���ب���الد 

فوكو�س  جم���ل���ة  ن�������ش���رت���ه  ال���ك���ت���اب 
اإن م���ريك���ل وروت������ي مل  االأمل����ان����ي����ة- 
واحلكومات  ال����دول  روؤ����ش���اء  يطلعا 
االأوروبية امل�شاركني يف القمة ر�شميا 
ع��ل��ى اأع�����داد ال��الج��ئ��ني ال��ت��ي وعدا 

با�شتقبالها داود اأوغلو.
احلكومات  روؤ����ش���اء  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الثالثة اتفقوا على عر�س تفا�شيل 
مفاو�شاتهم ب�شاأن اتفاقية الالجئني 
يف القمة االأوروبية يف اليوم التايل، 
بحيث تبدو كاأنها مقرتحات مفاجئة 
م��ن ت��رك��ي��ا. واأو���ش��ح م��وؤل��ف الكتاب 
اأن ���ش��خ�����ش��ي��ات ع���دي���دة ���ش��ارك��ت يف 
الالجئني  اتفاقية  حول  املفاو�شات 
بني تركيا واالحتاد االأوروبي، اأكدت 
اأوغلو  وداود  وروت���ي  م��ريك��ل  اأن  ل��ه 
تفاو�شوا ب�شاأن ا�شتقبال دول االحتاد 
ما بني 150 األفا وربع مليون الجئ 

�شوري �شنويا.
وق��ال روب��ن اإن مريكل وروت��ي �شعيا 
با�شتقدام  االأوروب��ي��ني  القادة  الإقناع 
ال�شوريني  ال���الج���ئ���ني  م���ن  ح�����ش��ة 
اإىل  م�شريا  بلدانهم،  على  وتوزيعها 

جن��م ع��ن ذل����ك«. وق��ال��ت احلكومة 
اإنها وافقت على  الليرالية يف كندا 
اأح��م��د املعاطي  ن��ق��دي��ة م��ع  ت�����ش��وي��ة 
وعبد اهلل املالكي وموؤيد نور الدين 
الذين ظلوا يتابعون ق�شيتهم لع�شر 
�شنوات. ورف�س متحدث با�شم وزير 
االأمن العام االإجابة عن �شوؤال ب�شاأن 
للرجال  �شُتدفع  التي  املبالغ  حجم 
تورونتو  ���ش��ح��ي��ف��ة  ل��ك��ن  ال���ث���الث���ة، 
���ش��ت��ار ق��ال��ت اإن االت���ف���اق ي�����ش��ل اإىل 
ماليني الدوالرات الكندية. واعُتقل 
منف�شل  ب�����ش��ك��ل  ال��ث��الث��ة  ال���رج���ال 
عامي  ب��ني  م��ا  �شوريا  دخ��ل��وا  عندما 
اإنهم  وي��ق��ول��ون  و2003.   2001
ا�شتجوابهم،  ومت  للتعذيب  تعر�شوا 
واإن بع�س االأ�شئلة التي ُوجهت لهم 
كانت مبنية على اأ�شا�س معلومات ال 

ميكن اأن تاأتي اإال من كندا.
حتقيق  خ��ُل�����س   ،2008 ع����ام  ويف 
اأجهزة  اأن  اإىل  الق�شية  يف  ر���ش��م��ي 
االأمن الكندية �شاهمت على االأرجح 
تعذيب  يف  م���ب���ا����ش���ر  غ�����ري  ب�������ش���ك���ل 

الثالثة.
العفو  منظمة  اأ���ش��ادت  جانبها،  م��ن 
الكندية،  احلكومة  مبوقف  الدولية 
واالع����ت����ذار  ال���ت�������ش���وي���ة  اإن  وق����ال����ت 
���ش��ي��ب��ع��ث��ان ب��ر���ش��ال��ة ق���وي���ة ب�����اأن ما 
ُيفعل  اأال  ويجب  ميكن  ال  بهم  ُفعل 

باآخرين اأبدا.

•• بكني - و�م:

اأك����دت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ني ال�شعبية 
ال�شيا�شية  امل��ج��االت  يف  بينهما  التعاون  اآف��اق  لتو�شيع  ا�شتعدادهما 
جماالت  ويف  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة  واالق��ت�����ش��ادي��ة  والع�شكرية  واالأم��ن��ي��ة 

ال�شحة والتعليم والتعدين خدمة للم�شالح امل�شرتكة .
ك��م��ا مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى زي�����ادة ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف املجاالت 
وجمال  وال�شناعية  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��روع��ات  م��ث��ل  االأول���وي���ة  ذات 
تطبيقات احلكومة االإلكرتونية والتقنية املتقدمة والبنية التحتية 
املتبادلة  اال�شتثمارات  والتو�شع يف  والف�شاء  املتقدمة  والتكنولوجيا 
املتجددة  والطاقة  ال��ب��رتول  ومنها  القطاعات  ك��ل  يف  البلدين  ب��ني 
يرقى  مب��ا  ال��ذري��ة  للطاقة  ال�شلمية  واال���ش��ت��خ��دام��ات  وال��ك��ه��رب��اء 

مب�شتوى عالقات ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني البلدين اإىل م�شتوى 
اأعلى. جاء ذلك يف البيان امل�شرتك الذي �شدر يف ختام زيارة خادم 
اإىل  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 

جمهورية ال�شني ال�شعبية وبثته وكالة االأنباء ال�شعودية ام�س.
واأعرب اجلانبان عن ارتياحهما للتقدم الكبري الذي حققته العالقات 
بني البلدين خا�شة بعد زيارة الرئي�س �شي جني بينغ اإىل اململكة يف 
امل�شتوى بني  امل�شرتكة رفيعة  اللجنة  اأن  واتفقا على   2016 يناير 
البلدين  ب��ني  ال�شداقة  ع��رى  لتوثيق  مهما  اإط���ارا  متثل  البلدين 
التوقيع  ومت  كافة  املجاالت  يف  العملي  التعاون  وتعميق  وال�شعبني 
على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي �شتعزز من االإطار 
ا�شتمرارها  ي�شمن  ومب��ا  البلدين  ب��ني  للعالقات  القائم  املوؤ�ش�شي 

والدفع بها نحو اآفاق اأرحب ومبا يخدم م�شلحة البلدين.

التكلفة  اإىل  بالنظر  ت��رام��ب  على  التن�شت  وراء  م��ن 
اأن يتقاعد  املحتملة. وقال ليدجيت، الذي من املقرر 

قريبا، �شيكون ذلك من الغباء ال�شديد.
االأمن  وو�شف م�شوؤولون حاليون و�شابقون يف وكالة 
واإدارة  املخابرات  وك��االت  بني  �شعبة  عالقة  القومي 
ت���رام���ب. ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري كتب 
الثاين،  كانون  يناير  الرئا�شة يف  توىل  ال��ذي  ترامب، 
الدميقراطي  �شلفه  اأن  ع��ن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دات 
اأوب����ام����ا ت��ن�����ش��ت ع��ل��ي��ه خ����الل امل���راح���ل االأخ������رية من 
الرئي�س  يقدم  ومل  املا�شي.  العام  االنتخابية  احلملة 
اجلمهوري اأي اأدلة على الزعم الذي و�شفه متحدث 

هناك جملة اأ�شباب تدفع اإىل زيادة التوتر يف قطاع غزة، 
باجتاه  ال�شاروخية  ال��ق��ذائ��ف  اإط���الق  وت���رية  وارت��ف��اع 
اإ�شرائيل، حم�شيا ع�شر قذائف �شقطت من غزة و�شيناء 
باجتاه اإ�شرائيل منذ بداية فراير/�شباط املا�شي، وهو 
ارتفاع ملحوظ قيا�شا باالأ�شهر املا�شية، مما ا�شتجلب رد 
اإ�شرائيليا قويا �شد اأهداف يف غزة تابعة  فعل ع�شكريا 

حلركة حما�س.
اجلي�س  بحوزة  التي  االأمنية  املعلومات  اأن  ليفي  وزع��م 
تطلق  التي  اخلاليا  معظم  اأن  اإىل  ت�شري  االإ�شرائيلي 
اإ�شرائيل  القذائف ال�شاروخية من غزة و�شيناء باجتاه 
ه���ي جم��م��وع��ات ���ش��ل��ف��ي��ة م��ق��رب��ة م���ن ت��ن��ظ��ي��م الدولة 
لهذه  الع�شكرية  ال��ق��درات  اأن  اإىل  م�شريا  االإ�شالمية، 
املجموعات يف غزة متوا�شعة ن�شبيا، حيث ترتكز اأ�شا�شا 

يف االأ�شلحة اخلفيفة وبع�س القذائف ال�شاروخية.
واأ�شاف اأنه جرت العادة اأن يقوم اجلي�س االإ�شرائيلي يف 
بالرد خالل  يعالون  مو�شيه  ال�شابق  الدفاع  وزير  عهد 
ال�شاروخية  للقذائف  اإط���الق  اأي  على  الليل  ���ش��اع��ات 

•• عو��شم-رويرتز:

و�شع ممثلون لالدعاء االحتادي يف مدينة االإ�شكندرية 
هيئة  ب��ه  ت��ق��وم  حتقيقا  االأم��ري��ك��ي��ة  فرجينيا  ب��والي��ة 
حم��ل��ف��ني ك����رى م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة ب�������ش���اأن موقع 
بوكالة  خ��ا���ش��ة  وث��ائ��ق  ت�����ش��ري��ب  لي�شمل  ويكيليك�س 
املخابرات املركزية االأمريكية اإىل املوقع وذلك ح�شبما 

قال م�شدر مطلع على التحقيق.
ال�شخ�س  على  ُي��رك��ز  التحقيق  ه��ذا  اإن  امل�شدر  وق��ال 
الذي �شرب لويكيليك�س اأو�شاف ومعلومات فنية ب�شاأن 
االأ�شاليب واالأدوات التي ت�شتخدمها وكالة املخابرات 

االأمريكية للتن�شت على اأهداف للمخابرات.
عامة  بتعليقات  اإال  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���وك���االت  ت���دل  ومل 
ولكن  ويكيليك�س  ك�شفه  م��ا  اأح����دث  ب�����ش��اأن  غ��ام�����ش��ة 
م�������ش���وؤويل االأم������ن واإن����ف����اذ ال���ق���ان���ون امل��ط��ل��ع��ني على 
التحقيق قالوا يف اأعقاب الت�شريبات التي تركزت على 
ما اإذا كان متعاقدا مع املخابرات م�شووؤل عنها. وقالوا 
اإن املحققني ال يعتقدون يف هذه املرحلة بتورط رو�شيا 
اأمريكيون  اأخرى. واأكد م�شوؤولون  اأجنبية  اأو حكومة 
اإن املدعني الذين يتخذون من االإ�شكندرية مقرا لهم 
احتادية  حملفني  هيئة  خ��الل  م��ن  حتقيقا  ي��ج��رون 
وثائق  بع�س  واأُع��ل��ن��ت  وم�����ش��ادره.  ويكيليك�س  ب�����ش��اأن 

املحكمة ب�شاأن عنا�شر التحقيق.
اآالف  ت�شمل  ن�شرها  التي  امل���ادة  اإن  ويكيليك�س  وق��ال 
املخابرات  لوكالة  داخلية  مناق�شات  م��ن  ال�شفحات 
االأم���ري���ك���ي���ة ع���ن اأ����ش���ال���ي���ب االخ�������رتاق االل���ك���رتوين 

واأجهزة  الأبل  اأيفون  مثل  �شعبية  منتجات  وا�شتخدام 
�شام�شوجن  ت��ل��ف��زي��ون��ات  واأج���ه���زة  اأن���دروي���د جل��وج��ل 

الكرتونيك�س للتج�ش�س على النا�س.
موقعه  اإن  ويكيليك�س  موؤ�ش�س  اأ���ش��اجن  جوليان  وق��ال 
الو�شائل  على  االط��الع  التكنولوجيا  ل�شركات  �شيتيح 
التي ت�شتخدمها وكالة املخابرات املركزية االأمريكية 
يف عمليات الت�شلل االإلكرتوين لتتمكن ال�شركات من 

اإ�شالح اخللل يف الرجميات االإلكرتونية.
اىل ذل����ك، ق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر وك���ال���ة االأم�����ن القومي 
الواليات  م��ن  م��زاع��م  اإن  ام�س  مقابلة  يف  االأمريكية 
الريطاين،  احلكومية  االت�شاالت  مقر  ب��اأن  املتحدة 
وه���ي وك��ال��ة خم���اب���رات، تن�شت ع��ل��ى دون��ال��د ترامب 

خالل احلملة االنتخابية هي حم�س هراء.
تقول  اإث��ب��ات  دون  مب��زاع��م  ت��رام��ب  الرئي�س  ومت�شك 
ال�شباق  خ��الل  هواتفه  على  تن�شتت  اأوب��ام��ا  اإدارة  اإن 
وا�شت�شهد   .2016 يف  االأب��ي�����س  للبيت  االن��ت��خ��اب��ي 
املتحدث با�شمه يوم اخلمي�س بتقرير اإعالمي قال اإن 
مقر االت�شاالت احلكومية الريطاين يقف وراء هذا 
وكالة  مدير  نائب  ليدجيت  ريت�شارد  وق��ال  التن�شت. 
االأمن القومي يف مقابلة مع بي.بي.�شي نيوز اإن فكرة 

اأن بريطانيا لها يد يف التن�شت على ترامب جنون .
تكون  كيف  لفهم  كامل  غياب  على  تدل  اإنها  واأ�شاف 
بالكامل  وتتجاهل  امل��خ��اب��رات  وك���االت  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
توافق  اأن  مي��ك��ن  ه��ل  ي��ق��ول  ال���ذي  ال�شيا�شي  ال��واق��ع 

احلكومة الريطانية على فعل ذلك؟.
اأي مكا�شب  الريطانية لن جتني  اإن احلكومة  وقال 

•• عو��شم-وكاالت:

ع��ق��دت امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ب����االأمم امل��ت��ح��دة اجتماعا 
ط����ارئ����ا ب����دع����وة م����ن امل�����ن�����دوب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي لبحث 
اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  طلب  تداعيات 
الذي  تقريرها  �شحب  االإ���ش��ك��وا  جلنة  م��ن  غوتريي�س 
دان اإ�شرائيل مبمار�شة �شيا�شات الف�شل العن�شري �شد 

الفل�شطينيني.
وق��د ق��رر امل��ن��دوب��ون ال��ع��رب ت�شكيل وف��د م��ن مندوبي 
ومتابعة  غوتريي�س  للقاء  وال��ع��راق  وُع��م��ان  فل�شطني 
ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة. وي��اأت��ي ذل���ك و���ش��ط �شجة يف االأروق����ة 
االأممية �شببتها ا�شتقالة املديرة التنفيذية للجنة االأمم 
)اإ�شكوا(  اآ�شيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�شادية  املتحدة 
العام  رميا خلف، بعدما تعر�شت ل�شغوط من االأم��ني 
مبمار�شة  اإ�شرائيل  يتهم  دويل  تقرير  ل�شحب  االأمم��ي 
الف�شل  نظام  اإىل  يرقى  الفل�شطيني  لل�شعب  ا�شطهاد 

العن�شري.
وق���ال���ت خ��ل��ف اإن االأم�����ني ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة قِبل 
اإ�شرارها على ما  االأول، موؤكدة  اأم�س  ا�شتقالتها م�شاء 
تو�شل له التقرير من اأن اإ�شرائيل قد اأ�ش�شت نظام ف�شل 
اأخرى،  على  عرقية  جماعة  لت�شّلط  ي��ه��دف  عن�شريا 
اأن  وم�شيفة  قطعية،  التقرير  قدمها  التي  االأدل��ة  واأن 
الواجب يفر�س ت�شليط ال�شوء على احلقيقة، واأن هذه 

املمار�شات ال ميكن تريرها.
وع����رت رمي���ا خ��ل��ف ع��ن اع��ت��ق��اده��ا ب����اأن االأم����ني العام 
االأممي تعر�س اإىل �شغوط ب�شبب التقرير، م�شرية اإىل 
اأنها دعته اإىل مراجعة قراره ب�شاأن �شحب التقرير، لكنه 

رف�س ومت�شك بقراره ما دعاها اإىل تقدمي ا�شتقالتها.
م�شطفى  الفل�شطينية  للمبادرة  ال��ع��ام  االأم���ني  واأ���ش��اد 
ال��رغ��وث��ي مب��وق��ف خ��ل��ف وف��ري��ق ال��ب��ح��ث ال���ذي كتب 
ال�شادق،  والعلمي  االإن�شاين  باملوقف  وو�شفه  التقرير، 
ك��م��ا اأع����رب ع��ن اأ���ش��ف��ه ل��ر���ش��وخ االأم����ني ال��ع��ام االأممي 

اإ�شرائيل واالبتزاز  الذي متار�شه  الفكري”  “لالإرهاب 
واملطالبة ب�شحب التقرير.

م��ا حتدث  ه��و  التقرير  م��ا ك�شفه  اإن  ال��رغ��وث��ي  وق���ال 
باأن هناك  14 عاما  اأكرث من  الفل�شطينيون منذ  عنه 
التقرير  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  عن�شرية،  اأب��ارت��اي��د  ج��رمي��ة 
معلومات  اإىل  م�شتندة  مو�شوعية  علمية  وثيقة  ق��دم 
اإ�شرائيل جرائم  ارتكاب  واأرق��ام دقيقة تثبت  ومعطيات 

حرب وجرائم تطهري عرقي.
دافعا  ي��ك��ون  اأن  ب��د  ال  التقرير  اأن  ال��رغ��وث��ي  واع��ت��ر 
اإ�شرائيل  ملف  ف��ورا  حتيل  حتى  الفل�شطينية  لل�شلطة 
االحتالل  مل��ح��ا���ش��ب��ة  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 

االإ�شرائيلي على اجلرائم التي يرتكبها.
واإ�شرائيل يف  املتحدة  الواليات  اأ�شاد مندوبا  املقابل،  يف 
االأمم املتحدة مبوقف االأمني العام من تقرير االإ�شكوا، 
�شيا�شات  مبمار�شة  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  اتهم  ال��ذي 
اأثنيا  كما  الفل�شطينيني،  بحق  العن�شري”  “الف�شل 

على قبوله ا�شتقالة االأردنية رميا خلف. 
ي�شدر  عندما  هايلي  نيكي  وا�شنطن  مندوبة  وق��ال��ت 
املتحدة،  االأمم  با�شم  وت�شهرياً  زائ��ف��ا  تقريرا  �شخ�س 

فمن املنا�شب اأن يقدم هذا ال�شخ�س ا�شتقالته. 
بدوره، قال مندوب اإ�شرائيل داين دانون اإن قرار االأمني 
اإ���ش��رائ��ي��ل فى  ال��ع��ام خ��ط��وة ه��ام��ة الإن��ه��اء التحيز �شد 

االأمم املتحدة. 
دانون  ق���ال  خ��ل��ف،  ا�شتقالة  غ��وت��ريي�����س  ق��ب��ول  وب�����ش��اأن 
“لقد عملت رميا خلف على مر ال�شنني من اأجل اإحلاق 
االأمم  اإ�شرائيل وكان ينبغي رحيلها من  ال�شرر بدولة 

املتحدة قبل ذلك بوقت طويل«.
اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  حتدثت  اخ��رى،  جهة  من 
اإن  اإط��الق القذائف من غ��زة، وقالت  عن تزايد وت��رية 
باتت ترد بقوة على كل قذيفة مما قد يوؤدي  اإ�شرائيل 

لنفاد �شر حركة حما�س  ورمبا اندالع حرب جديدة.
اإن  ليفي  األ��ي��ئ��ور  لل�شحيفة  الع�شكري  امل��را���ش��ل  وق���ال 

با�شم اأوباما باأنه خاطئ بب�شاطة. ويوم الثالثاء اتهم 
نيوز  فوك�س  وهو حملل يف حمطة  نابوليتانو  اأن��درو 
مقر االت�شاالت احلكومية الريطاين، وهي الوكالة 
الريطانية املكافئة لوكالة االأمن القومي االأمريكية، 
مب�شاعدة اأوباما على التن�شت على ترامب. وا�شت�شهد 
�شباي�شر  ����ش���ون  االأب���ي�������س  ال���ب���ي���ت  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث 
ت�شريح  ويف  اخلمي�س.  ي��وم  نابوليتانو  بت�شريحات 
علني نادر قال مقر االت�شاالت احلكومية الريطاين 
اإن مزاعم تن�شته على ترامب “تدعو لل�شخرية متاما 
وينبغي جتاهلها«. واأم�س االول قال ترامب اإن اأ�شئلة 

ب�شاأن ذلك يجب اأن ت�شاأل لفوك�س نيوز ولي�س له.

ي�شطر  اأن  دون  حلما�س،  تابعة  مواقع  ا�شتهداف  عر 
اإىل موجة  ل��ل��ذه��اب  اجل��ان��ب��ان -ح��م��ا���س واإ���ش��رائ��ي��ل- 

جديدة من الت�شعيد الع�شكري.

ا�ستغالل الفر�س
ولكن منذ اأن دخل اأفيغدور ليرمان مقر وزارة الدفاع، 
بداأ اجلي�س �شيا�شة جديدة يرد مبوجبها على اأي قذيفة 
اأه��داف عديدة  ت�شقط من غزة بهجمات م�شتمرة �شد 
حلما�س، مبا يف ذلك مواقع الر�شد واأه��داف جوهرية 
باتت  بحيث  الفر�س”،  “ا�شتغالل  �شعار  حتت  اأخ��رى، 
حما�س تدفع اأثمانا باهظة عن كل قذيفة ت�شقط على 
لل�شحيفة  الع�شكري  املرا�شل  لتحليل  ووفقا  اإ�شرائيل. 
هذه  ت�شتوعب  ح��م��ا���س  ك��ان��ت  اأن  فبعد  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 
االأخرية  االأ�شابيع  ت��ط��ورات  اأدت  االإ�شرائيلية،  ال���ردود 
اإىل نفاد �شر احلركة، الأنها ت�شررت بالفعل من حيث 
ا�شتهداف بنيتها التحتية الع�شكرية، مما اأدى اإىل تغيري 

يف �شيا�شتها امليدانية.
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عربي ودويل

فهي  امل���ق���اب���ل  يف  اجل����ائ����زة 
املنطقة،  يف  ج���دي���د  ن���ف���وذ 
وقواعد  نفطية،  وع��ائ��دات 
وميناء  حمتملة  ع�شكرية 

اآخر يف املياه الدافئة.
اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  وخ���ل�������س 
اإدارة  اأن  ي�������درك  ب����وت����ني 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
م�شتغرقة  �شتكون  ت��رم��ب 
من  ب����ي����ت����ه����ا  ت�����رت�����ي�����ب  يف 
ال���داخ���ل، ق��ب��ل اأن ت��ب��داأ يف 
نهاية االأمر بالرتكيز اأكرث 
اخلارجية.  ال�شيا�شة  على 

العقوبات  م��ن  ت��رم��ب  يخفف  اأن  يف  ي��اأم��ل  الكرملني  ي���زال  وال 
املفرو�شة على رو�شيا وم�شاعدتها يف اخلروج من دوامة التباطوؤ 

االقت�شادي.

�لكوجنر�ش يحقق يف �سالت بني تر�مب ورو�سيا 
•• و��شنطن-رويرتز:

مطالب  االأمريكي  الكوجنر�س  يف  اجلمهوريني  زعماء  رف�س 
للدميقراطيني بت�شكيل ادعاء خا�س اأو اختيار جلنة للتحقيق 
يف ال�شالت املحتملة بني احلملة االنتخابية للرئي�س دونالد 
جلان  جتريها  ال��ت��ي  التحقيقات  اإن  وق��ال��وا  ورو���ش��ي��ا  ت��رام��ب 

الكوجنر�س كافية.
وق��ال��ت وك����االت خم��اب��رات اأم��ري��ك��ي��ة يف ي��ن��اي��ر ك��ان��ون الثاين 
اأجهزة  ب��اخ��رتاق  اأم��ر  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اإن 
الدميقراطي  للحزب  الوطنية  باللجنة  اخلا�شة  الكمبيوتر 
الرئا�شة  انتخابات  يف  الدميقراطية  املر�شحة  حملة  ورئي�س 

ل�شالح  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  على  للتاأثري  كلينتون  ه��ي��الري 
ترامب. ونفت رو�شيا ذلك. وبداأت ثالث وكاالت اأمريكية هي 
املخابرات املركزية ووكالة االأمن القومي ومكتب التحقيقات 
االحتادي وكذلك وزارة العدل حتقيقات يف االأمر يف ظل وجود 
الرئي�س الدميقراطي باراك اأوباما يف البيت االأبي�س. واإ�شافة 
اإىل الوكاالت الثالث حتقق جلان بالكوجنر�س اأي�شا يف االأمر. 
التاأثري  يف  حتقيقها  ال��ن��واب  مبجل�س  امل��خ��اب��رات  جلنة  ب���داأت 
الرو�شي املحتمل على �شباق االنتخابات الرئا�شية االأمريكية يف 
عام 2016 قبل تن�شيب ترامب يف 20 يناير كانون الثاين. 
رئي�شيا  دورا  نيونيز  ديفني  اجلمهوري  اللجنة  رئي�س  ولعب 
بع�س  دف��ع  ال���ذي  االأم���ر  ل��رتام��ب  ال�شلطة  انتقال  عملية  يف 

املنتقدين اإىل الت�شكيك يف اإجرائه حتقيقا عادال يف �شوء قربه 
من الرئي�س اجلمهوري. و�شاهمت بع�س ت�شريحات نيونيز يف 
هذا الت�شكيك مبا يف ذلك تاأكيده اأنه حتدث مع �شحفيني بناء 
على طلب من البيت االأبي�س لتفنيد تقارير باأن حملة ترامب 

كانت على ات�شال برو�شيا.
وكان اأع�شاء اللجنة ي�شغطون من اأجل الو�شول بالكامل اإىل 
املعلومات التي جمعتها املخابرات املركزية االأمريكية ومكتب 
التحقيقات االحتادي وغريها من الوكاالت اإال اأنهم قالوا يف 

االآونة االأخرية اإن هذه العملية حت�شنت.
و�شتعقد اللجنة اأول جل�شة علنية لها بخ�شو�س االأمر يف 20 
االحتادي  التحقيقات  مكتب  مدير  م��ن  وُط��ل��ب  اآذار.  م��ار���س 

ج��ي��م�����س ك��وم��ي وزع���م���اء اأو زع���م���اء ���ش��اب��ق��ني مل��ع��ظ��م وك���االت 
املخابرات الرئي�شية االأمريكية االإدالء ب�شهاداتهم.

وقال اآدم �شيف الع�شو الدميقراطي باللجنة اإنه ال يعلم ما اإذا 
كانت اللجنة قادرة على اإجراء حتقيق موثوق به.

ال�����ش��ي��وخ حتقيقها  ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  امل��خ��اب��رات  جت���ري جل��ن��ة 
ويعد  ترامب مهام من�شبه.  تويل  قبل  اأي�شا  وبداأته  اخلا�س 

ذلك اأقوى اإجراء للكوجنر�س.
نوفمر  يف  انتخابه  اأعيد  ال��ذي  بور  ريت�شارد  اللجنة  ويراأ�س 
ت�شرين ال��ث��اين ورغ���م اأن���ه ك��ان ي��دع��م ت��رام��ب خ��الل حملته 
ب��ال��رئ��ي�����س مثل  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى �شلة  لي�س  اأن���ه  اإال  االن��ت��خ��اب��ي��ة 

نيونيز. 

د�ع�ش يتبنى تفجريً� 
مبع�سكر يف بنغالد�ش 

•• �لقاهرة-�أ ف ب:

تبنى تنظيم داع�س االإرهابي ام�س 
تفجريا انتحاريا ا�شتهدف مع�شكرا 

لقوات النخبة يف بنغالد�س.
وا�����ش����ي����ب ����ش���خ�������ش���ان ب�����ج�����راح يف 
ال�شلطات  ق��ال��ت  ال����ذي  ال��ت��ف��ج��ري 
انها منعت منفذه من بلوغ هدفه.

االنتحاري  اجلمعة  تفجري  وج��اء 
غداة مقتل خم�شة ا�شخا�س يرجح 
انهم متطرفون يف بنغالد�س بعدما 
�شنت ال�شرطة �شل�شلة عمليات على 
خم��اب��ىء ج��م��اع��ات م�����ش��وؤول��ة عن 

�شل�شلة من الهجمات الدامية.

•• �لفجر - خرية �ل�شيباين

    يقّر الرئي�س ال45 للولي�ت املتحدة ب�أن ذوقه 
املطبخي لي�س راقي�.. فم�ذا لو خ�ن م� يحبذ اأكله 
يف�سر  نف�سه  الآن  ويف  ال�سي��سية  ا�سرتاتيجيته 

انفع�لته ال�ستبدادية؟
    يعي�س اأقوى رجل يف الع�مل يف البيت الأبي�س، 
وي�س�فر على منت ط�ئرة خ��سة، ويف خدمته خم�سة 
من كب�ر الطه�ة على مدار ال�س�عة. ولكن م�ذا يفعل 
عندم� يراوده اجلوع و�سط الليل؟ طبع�، انه ير�سل 

رج�ل خم�براته اإىل اأقرب م�كدون�لدز.

املتحدة  ال����والي����ات  اخ���ت���ارت  ف��ق��د 
االأمريكية  التقاليد  يفهم  رئي�شا 
ع��ل��ى اأن���ه���ا ح��ل��م ال�����ش��واح��ي على 
حيث  اخل����م���������ش����ي����ن����ات،  ط����ري����ق����ة 
ي�����ش��ب��ح ال�����ش��ك��ان م��ائ��ة ب��امل��ائ��ة من 
وفرة  اأخ���رى، يف  وه��وي��ات  البي�س 

االإمريالية.
اأن  ذل������ك، مب����ا  ع���ج���ب يف  وال       
جيدة،  اأمريكية  وجبة  عن  فكرته 
مير حتما عر الوجبات ال�شريعة 
التفاح  تورتة  عن  عو�س  امل�شّنعة 
يف  اإع��داده��ا  يتم  التي  الروزفلتية 

البيت.

ف�سيلة الوجبة ال�سريعة
الوجبات  اأو  ت���رام���ب  دون���ال���د       
ك�شفت  ال�����ش��ل��ط��ة:  يف  ال�����ش��ري��ع��ة، 
ال�شنني،  مر  على  التقارير  عديد 
اأّن الرئي�س ال ي�شتمد اأي متعة من 
وقد  بالبنزين،  ق��ارن��ه  ب��ل  الطعام 
تف�شيل  يف  التقارير  تلك  اأ�شهبت 
عاداته الغذائية. ال يتناول ترامب 
غالبا وجبة االإفطار. واإذا مت ذلك، 
املقلي،  ال��ب��ي�����س  م���ن  ف�����ش��ي��ت��ك��ون 
وحل���م اخل��ن��زي��ر امل��ق��دد ج���دا. كما 
فرتة  لي�شت  ال��غ��داء  ا�شرتاحة  اأّن 
البي�شاوي.    امل��ك��ت��ب  يف  ا���ش��رتخ��اء 
ع��ل��ي��ن��ا ف��ق��ط اب���ت���الع ب���رغ���ر حول 
ط��اول��ة االج��ت��م��اع، واإج���راء اأف�شل 
ون�شيان  ال�����ش��ني،  م���ع  ال�����ش��ف��ق��ات 
الدبلوما�شية”،  الع�شاء  م��اآدب  كل 
دي��ل��ي ميل  ل�شحيفة  ���ش��رح  ه��ك��ذا 

عام 2016.
    كثريا ما التقطت �شور للملياردير 
وهو يبتلع كل امللذات التي يقدمها 

   من هنا ميكن القول اأّن طبقا من 
ترامب  �شيمنع  ال�����ش��ردي��ن،  ���ش��واء 
م��ن ال�����ش��راخ م��ث��ل احل���ي���وان؟، اإّن 
امل�����ش��ال��ة اأك����رث ت��ع��ق��ي��دا م���ن ذلك، 
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور دي��ب��و ك��وه��ني، اإّن 
ال�شباح  فطور  تناول  بعدم  عادته 
حلظات  يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ل��ه  تت�شبب 
النهار، وتزيد  تعب واإره��اق خالل 
الوجبات  ت���ن���اول  يف  رغ��ب��ت��ه  م���ن 
ويف  بال�شكريات،  الغنية  اخلفيفة 
رمبا  وه��ذا  بالدهون،  ثقيل  ع�شاء 

مينعه من النوم .
   وهذا هو �شبب كل تلك التغريدات 
باالأخطاء،  وال���رثي���ة  ال��غ��ا���ش��ب��ة، 
والتي تب�شق ال�شتائم على مرييل 
�شرتيب واأليك بالدوين يف الثالثة 
ال�شعور  و�شفة  اأّن  رغ��م  �شباحا. 
ب���ال���راح���ة وال���ت���وق���ف ع��ل��ى ازع����اج 
الكرة االر�شية بكاملها ال ميكن اأن 
ب�شاطة: حلوم حمراء  اأك��رث  تكون 
من  وكثري  اق��ل،  م�شنعة  واأغ��ذي��ة 
والفواكه  واخل�����ش��روات،  ال�شمك 
اجلافة،  واخل�������ش���روات  واجل������وز، 
وع�شاء خفيف للنوم جيدا، ووجبة 
فطور �شباح متوازنة �شحية، هذا 
، يقول الدكتور ديبو  يغري احلياة 

كوهني. 
    ل��الأ���ش��ف، ه���ذا ل��ن ي��ك��ون كافيا 
تطبيق  اأو  ك����ري،  اوب����ام����ا  الإن����ق����اذ 
للعن�شرية،  املناه�شة  االإج����راءات 
اتخذتها  ال���ت���ي  ال��ب��ي��ئ��ة  وح���م���اي���ة 
رمبا  ول��ك��ن  ال�����ش��اب��ق��ة...  االإدارة 
ال�����ش��الح ال�����ش��ري ل��رتام��ب ه��و ... 

اجلزرة؟
عن لك�سرب�س الفرن�سية

كنتاكي  اأو  ووي��ن��دي،  ماكدونالدز، 
وخ��الل حملته  بل  ت�شيكن،  فرايد 
االنتخابية، ن�شر �شور �شيلفي وهو 
اأمام اأطباق التاكو، وهي �شور من 
لك�شب  فعالية  اأك��رث  نظره  وجهة 
بناء  اق��رتاح  البي�س، من  اأ���ش��وات 

جدار على احلدود املك�شيكية.
ي���ق���ول  ال���������ش����ي����اق،  ه�������ذا  ويف      
اال�شرتاتيجي  ���ش��ري��ف��ري،  را����ش���ل 
الدعاية  يف  واخل��ب��ري  اجل��م��ه��وري 
�شيء  ي���وج���د  ان����ه ال  االإب����داع����ي����ة، 
النا�س  اإىل  واأق���رب  اأمريكية  اأك��رث 
فالنا�س  ال�شريعة،  ال��وج��ب��ات  م��ن 
ي�شافر على  اأنه  بحقيقة  معجبون 

من  ح��ل��ق��ة  م���ن  م��ب��ا���ش��رة  م�شتمد 
�شمب�شون، وكذلك،  م�شل�شل عائلة 
ال�شيئة  العادات  دائرة مفرغة من 
العقلية  �شحته  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 
الدكتور  ي�����ش��ّخ�����س   ، وال���ب���دن���ي���ة 
انه ميت�س  ديبو كوهني، م�شيفا: 
وهي  امل�شبعة،  الدهون  من  الكثري 
والقولون،  املعوية  للفلورا  �شيئة 
وعلى العك�س، يتخلى عن االألياف، 
واالأحما�س الدهنية اأوميغا 3 التي 
واملك�شرات،  االأ���ش��م��اك  يف  جن��ده��ا 
ثبت  ح����ني  يف  وال����روب����ي����وت����ي����ك، 
مثل   3 اأوميغا  اأحما�س  اأن  اليوم 

الروبيوتيك حت�ّشن املزاج .

انطباعا  اأوب��ام��ا  اآل  ت��رك  جانبهم، 
مي�شيل  ال������ذواق������ة،  م����ن  ب���اأن���ه���م 
ب��ح��دي��ق��ت��ه��ا ال��ع�����ش��وي��ة، وب�����اراك 
بعادته تناول اللوز كوجبة خفيفة.    
التي  اخل���ط���اي���ا  ق���ائ���م���ة  اأّن  غ����ري 
بانتظام  احل��ايل  الرئي�س  يرتكبها 
يف ح���ق ف���ن ال��ط��ب��خ ط��وي��ل��ة. فهو 
ُيغرق �شرائح حلم كوبي يف �شل�شة 
البطاط�س  وي��ف��ر���س  ال��ك��ات�����ش��ب، 
يف�شلها  الأن��ه  املطعم،  يف  املجمدة 
وياأمر  البيت،  يف  ُتقلى  التي  على 
ويهاجم  تقريبا،  احرتقت  بلحوم 
ولعله  وال�شكني،  بال�شوكة  البيتزا 
�شعيدا  ي���ك���ون  ال��ل��ح��ظ��ة  ت���ل���ك  يف 

يف  بالذهب  مطلية  خا�شة  طائرة 
الداخل، ولكنه يتغذى مثلهم من 

كنتاكي فرايد ت�شيكن.
   وهكذا اأ�شبحت عاداته الغذائية 
�شيا�شية  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��ي��ئ��ة 
الفقاعة  ع��ن  ف�شله  م��زي��د  ب��ه��دف 
النخبوية للزعماء الدميقراطيني. 
ولي�س من قبيل ال�شدفة اأن كيليان 
كونواي، امل�شت�شارة يف اإدارة ترامب، 
االنتخابات:  ق��ب��ل  ب�����ازدراء  ق��ال��ت 
تاأكل  ال  اإنها  كلينتون؟  “هيالري 

اإاّل الدجاج املقلي من بوبايز؟«. 
متزوجة  ه���ي���الري  اأن  و���ش��ح��ي��ح 
من  نباتي.  �شابق  رئي�س  اأول  م��ن 

اأنظف؛  الأن��ه  حقيقي  مطعم  على 
ع��ن��د م���اك���دون���ال���دز، ب��رغ��ر واحد 
اأكره  واأن���ا  امل��الي��ني،  يكلفهم  �شّيئ 
اجل���راث���ي���م.. ل��ك��ن ه���ذا امل��ن��ط��ق ال 
ف�البكترييا  باملو�شوع،  ل��ه  عالقة 
الأ�شباب  اللحوم  تنمو يف  اأن  ميكن 
عديدة، وم�شتوى الطبخ والت�شنيع 
اأهمية له علميا، يوؤكد الدكتور  ال 
التغذية  ديبو كوهني، خبري  الري 

يف باري�س.
اأ���ش��م��اك، وال مك�شرات،  اإذن، ال      
الكوال  وي�����ش��رب  اخل�������ش���ار،  ي���ك���ره 
داي����ت اأك����رث م��ن امل����اء، وي���وؤك���د اأّن 
كاريكاتري  ج�����دا.  ث��ق��ي��ل  ع�������ش���اءه 

فوود  الفا�شت  عا�شقات  اأبكى  باأنه 
ال��ن��ي��وي��ورك��ي��ات وه���ن اأم����ام �شلطة 
ق�شرة  الإزال����ة  ذل���ك  اإّن  ال��ك��رن��ب.. 
ال��ع��ج��ني: ه���ل ت��ع��رف��ون ك���م عدد 
ال�شعرات احلرارية التي تتخل�شون 
منها مبثل هذه الطريقة؟” هكذا 

كان يعّلل وُيّرر.

منطق معكو�س
    هناك فكرة �شخيفة من وجهة 
ن��ظ��ر ع��ل��م��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا ���ش��احل��ة يف 
األي�س   ، ال��ب��دي��ل��ة  احل��ق��ائ��ق  ع���امل 
ك��ذل��ك؟ مت��ام��ا ك��م��ا ع��ن��دم��ا يقول 
ماكدونالدز  ��ل  ي��ف�����شّ ان���ه  ت��رام��ب 

االكالت ال�شريعة طبقه املف�شل كيليان كونواي جعلت من اكلة هيالري �شالحا انتخابيا

ن�سر �سوره اأم�م اأطب�ق الت�كو ك�نت 
اأكرث فع�لية لك�سب اأ�سوات الن�خبني

 فكرته عن وجبة اأمريكية جيدة مير 
حتم� عرب الوجب�ت ال�سريعة امل�سّنعة

ماكدو بعد تر�شيحه يف موؤمتر احلزب اجلمهوري ترامب  عادات غذائية �شيئةحتى نوعية االكل ا�شتخدمت انتخابيا

 ل يوجد �سيء �أكرث �أمريكية و�أقرب 
�إىل �لن��ا�ش من �لوجب�ات �ل�س��ريعة 

حتولت ع�داته الغذائية ال�سيئة اإىل ا�سرتاتيجية �سي��سية
 ل خ�سروات ول اأ�سم�ك والكثري من امل�سروب�ت الغ�زية

�لنا�ش مفتونون باأنه ي�سافر على 
طائرة خا�سة ولكنه يتغذى مثلهم

املطبخ الراقي ل ي�ستهويه:

تعّرف على ما ياأكل.. �ستكت�سف من هو دونالد تر�مب..!
يف�سل البط�ط�س املجمدة وي�أمر بلحوم احرتقت تقريب� وي�أكل البيتزا ب�ل�سوكة وال�سكني

هدف بوتني �إمرب�طورية رو�سية ولي�ش �إحياء �لإحتاد �ل�سوفييتي
مو�شكو  حكومة  اأغلقت  املا�شي،  االأ���ش��ب��وع  م��ن  �شابق  وق��ت  ففي 
القوات  واحتلت  املجاورة  اأبخازيا يف جورجيا  اإقليم  مع  احل��دود 
اأو�شيتيا  اإق��ل��ي��م  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ه��ن��اك  اجل��ي��وب  بع�س  الرو�شية 
اجلنوبية، واعرتفت بهما جمهوريتني م�شتقلتني. ووقع بوتني 
اأي�شا على مر�شوم ي�شمح بتجنيد مواطني اأو�شيتيا اجلنوبية يف 

القوات امل�شلحة الرو�شية.
ظل  ال�شابقة-  ال�شوفياتية  اجلمهوريات  -اإح��دى  مولدوفا  ويف 
يريدون  الذين  الدبلوما�شيني  على  �شغوطا  ميار�س  الكرملني 
فتح حتقيق يف �شرقة %20 من اأ�شول خزانة الدولة التي تقدر 
ما  بح�شب  رو�شيا،  اإىل  املطاف  بها  وانتهى  ال���دوالرات  مبليارات 
يهدف  رو�شيا  ال��ذي حتوكه  املخطط  اأن  ه��وؤالء  وي��رى  يقولون. 
اإىل زعزعة ا�شتقرار احلكومة املوالية لالحتاد االأوروبي، من ثم 

اإعادة مولدوفا اإىل الفلك الرو�شي.
واأط���م���اع رو���ش��ي��ا يف اأوك���ران���ي���ا ق�����ش��ة اأخ�����رى. ي��ق��ول ال��ك��ات��ب اإن 
ال�شفر  ج���وازات  قبول  على  م��وؤخ��را  واف��ق��ت  الرو�شية  احلكومة 
مناطق  م��ن  ال�����ش��ادرة  االأخ����رى  الر�شمية  احلكومية  وال��وث��ائ��ق 

•• و��شنطن-وكاالت:

ق��ال ك��ات��ب اأم��ريك��ي اإن الرئي�س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني ال 
اإحياء  يريد  لكنه  القدمي،  ال�شوفياتي  اإىل االحتاد  العودة  ينوي 
االحتاد  م��ن  هجينة  �شيغة  رمب���ا  اأو  ال��رو���ش��ي��ة  االإم���راط���وري���ة 

ال�شوفياتي من دون �شيوعية.
اخلا�شة  القوات  ملروحيات  �شابق  قائد  -وه��و  وود  ت��ود  اإل  وزع��م 
ف�شائية-  وقنوات  �شحف  لعدة  كاتبا  ي�شبح  اأن  قبل  االأمريكية 
اأن بوتني مل يعد �شيوعيا بل حتالف مع الكني�شة االأرثوذوك�شية 

الرو�شية يف م�شعى منه الإحكام قب�شته على ال�شلطة.
اأول  لينني،  فالدميري  دانت  الكن�شية  الدوائر  بع�س  اأن  واأ�شاف 
رئي�س لالحتاد ال�شوفياتي وقائد الثورة البل�شفية، واأو�شت باإزالة 
الكاتب  و�شرد  مو�شكو.  بالعا�شمة  االأحمر  امليدان  من  �شريحه 
-يف مقاله ب�شحيفة وا�شنطن تاميز- عدة اأمثلة لتع�شيد وجهة 
اإمراطورية  القائمة على فر�شية م�شاعي بوتني الإحياء  نظره 

رو�شيا.

ت�شهيل  اأج��ل  من  ولوغان�شك،  دونيت�شك  يف  املتمردين  �شيطرة 
�شفر حملتها اإىل االحتاد الرو�شي للعمل.

ع��ل��ى حدود  ت���ود وود-  -ب������راأي  ب��وت��ني  ت��ق��ت�����ش��ر ط��م��وح��ات  وال 
ت��دور يف  التي  ال��دول  اأو  ال�شابق  ال�شوفياتي  جمهوريات االحت��اد 

فلك رو�شيا، بل متتد اإىل ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
ف���اإىل ج��ان��ب جن��اح��ه يف حت��وي��ل دف���ة احل���رب يف ���ش��وري��ا ل�شالح 
اأخرى  االآن النتهاز فر�س  تتطلع مو�شكو  االأ�شد،  ب�شار  الرئي�س 

تعيد اإحياء عالقاتها مع حلفاء احلقبة ال�شوفياتية.
باأن قوات رو�شية  اأنباء تفيد  ت�شربت  املا�شي فقط،  االأ�شبوع  ويف 
خا�شة تن�شط داخل م�شر عند احلدود مع ليبيا. ويريد بوتني 
االأي��ام ملو�شكو،  تابعا يف يوم من  التي كانت  ا�شتعادة م�شر، وهي 
ويبدو اأن قيام رو�شيا مب�شاعدة احلكومة امل�شرية يف حربها على 
“املتطرفني” يف املنطقة، اإىل جانب مدها ب�”جزرة” زيادة عدد 

ال�شياح الرو�س، كانت هي الو�شفة لب�شط نفوذ مو�شكو هناك.
قتاله  يف  حفرت  خليفة  “املارق”  اللواء  رو�شيا  تدعم  ليبيا،  ويف 
اأما  املتحدة.  االأمم  من  املدعومة  الوطني  الوفاق  حكومة  �شد 
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عربي ودويل
�عتقال غيني لتعذيبه مهاجرين يف ليبيا�ردوغان يتوقع عودة عقوبة �لإعد�م بعد �ل�ستفتاء 

•• ��شطنبول-�أ ف ب:

اكد الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان ام�س انه يتوقع 
ان يوافق الرملان على اعادة العمل بعقوبة االع��دام بعد 
تو�شيع  ح��ول  اب��ري��ل  ني�شان  م��ن  ع�شر  ال�شاد�س  ا�شتفتاء 

�شالحياته.
وقال اردوغان ان عائالت ال�شهداء، عائالت ابطالنا يجب 
اال ت�شعر بالقلق. اعتقد ان الرملان �شيفعل الالزم ان �شاء 
ني�شان   16 بعد  االع��دام  ب�شاأن مطلبنا حول عقوبة  اهلل 

ابريل. وا�شاف انه �شيوقع الن�س بال تردد.
اطار  يف  ت��رك��ي��ا  يف   2004 يف  االع������دام  ع��ق��وب��ة  ال��غ��ي��ت 

تر�شحها لالن�شمام اىل االحتاد االوروبي. و�شتعني اعادة 
اىل  انقرة  ان�شمام  حول  املفاو�شات  انتهاء  العقوبة  هذه 

التكتل االوروبي.
وقال اردوغان ال�شبت ما �شيقوله هان�س او جورج ال يهمنا، 
اوروبا.  ع��ن  حديثه  يف  ع��ادة  ي�شتخدمهما  ا�شمان  وهما 
القانون؟ هذا  �شيقول  �شعبي؟ ماذا  �شيقول  وا�شاف ماذا 

ما يهم.
اك��د اردوغ���ان م��رارا انه  15 مت��وز يوليو،  ومنذ انقالب 
اذا �شوت  االع����دام  بعقوبة  ال��ع��م��ل  اع����ادة  ع��ل��ى  ���ش��ي��واف��ق 
الرملان على ذلك. حتى انه حتدث يف �شباط فراير عن 

امكانية طرح ذلك لال�شتفتاء.

ان  اردت  “كلما  مهاجر  وق��ال  التعذيب.  لوقف  ك�شرط  االأق���ارب  من 
باملنزل، كان يوثقني ويطرحني على االر�س ورجالي  ات�شل هاتفيا 
وعنيفة  متكررة  بطريقة  ي�شربني  ك��ان  يثبتني،  وعندما  ال��ه��واء.  يف 
بخرطوم بال�شتيكي على كل انحاء ج�شدي وخ�شو�شا على اخم�شي 
قدمي حتى ال اأقوى علي امل�شي. واو�شح اآخر غالبا ما كان يعلق على 
ل�شاين اأ�شالكاً كهربائية وي�شعقني بها، فيما حتدث اآخر عن حروق 
تعر�س لها من جراء �شب مياه مغلية عليه. ويف كانون الثاين يناير، 
اليه �شحاياه  تعرف  والع�شرين من عمره  الثانية  اتهم �شومايل يف 
اي�شا يف ميالنو، بارتكاب جرائم وتعذيب والقيام بعمليات ابتزاز يف 
مع�شكر بليبيا. بعد �شت �شنوات على �شقوط معمر القذايف، باتت ليبيا 
التي متزقها ال�شراعات على ال�شلطة واعمال العنف، معرا للهجرة 

ال�شرية اىل ايطاليا واوروبا.

 

•• روما-�أ ف ب:

اعتقلت ال�شرطة االيطالية غينيا يف الع�شرين من عمره، و�شل اخريا 
اىل جزيرة المبيدوزا االيطالية، لال�شتباه يف انه قام باأعمال تعذيب 

يف مع�شكر للمهاجرين يف ليبيا، كما جاء يف بيان �شدر ال�شبت.
وذكرت ال�شرطة ال�شقلية ان هذا ال�شاب اأنقذ عندما حاول مهاجرون 

�شربه حتى املوت التهامه بتعذيبهم يف مركز جتمع موؤقت يف ليبيا.
اي��ام على  اذر مار�س بعد ع�شرة   14 اعتقل يف  ال��ذي  الغيني  وال�شاب 
و�شوله، م�شبوه باالجتار بالب�شر واالحتجاز والعنف اجلن�شي والقتل 
مهاجرون  وو���ش��ف  للمهاجرين.  اآخ��ري��ن  مهربني  م��ع  بها  ق��ام  التي 
لل�شلطات االيطالية اعمال تعذيب تعر�شوا لها يف ليبيا عندما كانوا 
يت�شلون باأقاربهم يف بلدانهم، وكيف كان اجلالدون يبتزون االموال 

للم�شطلح الع�شكري لالإ�شارة اإىل 
القتلى واجلرحى من املدنيني. 

واأ�شافت عندما ت�شقط ال�شواريخ 
عمودية  ب����زاوي����ة  ت�����ش��ق��ط  ف���اإن���ه���ا 
االنفجار  ه�����ذا  ي��ج��ع��ل  ت���ق���ري���ب���ا. 

يقت�شر على منزل واحد.
وتابعت اأن البطارية اأطلقت مئات 

ال�شواريخ منذ اإر�شالها للقيارة.
وقالت االإيقاع يتغري. من�شي عدة 
اأيام دون اأوامر. ثم قد نطلق النار 

طوال الليل.

الدن  بن  اأ�شامة  ال�شابق  القاعدة 
يف ب��اك�����ش��ت��ان ب��ع��د ق��ت��ل��ه م��ن قبل 
خا�شة..تو�شي  اأم���ريك���ي���ة  ق����وة 
اليمن واح��دا من  باعتبار  اتباعه 
وت�شري  للتنظيم  االآمنة  امل��الذات 
�شالح  للمخلوع  دور  اإىل  بو�شوح 

يف م�شاعدة التنظيم.

•• بغد�د-رويرتز:

م�����ع ان����ت����ق����ال م����ع����رك����ة امل���و����ش���ل 
واملنازل  ال�����ش��ي��ق��ة  ال�������ش���وارع  اإىل 
تواجه  ال��ق��دمي  احل��ي  يف  املكد�شة 
طائرات  وق������ادة  امل��دف��ع��ي��ة  ق�����وات 
الداعمة  االأم��ري��ك��ي��ة  الهليكوبرت 
االأزيل..  ال�شوؤال  العراقية  للقوات 
ك��ي��ف مي��ك��ن ت��ف��ادي ���ش��ق��وط قتلى 

من املدنيني؟
وي�شع هوؤالء ثقتهم يف ال�شواريخ 
ت�شيب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل��وج��ه��ة 
اأهدافها بدقة بالغة. لكن الفطرة 
ك���ذل���ك يف  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ب�����ش��ري��ة 
تنظيم  ك��م��ق��ات��ل��ي  ع����دو  م��واج��ه��ة 
داع�س االإرهابي الذين اتخذوا من 
ويختبئون  ب�شرية  دروع��ا  املدنيني 

يف املنازل وامل�شاجد.
ل��وك��ا���س جبهارت  ال��ك��اب��ن  وق����ال 
طائرات  م��ن  جمموعة  قائد  وه��و 
اأبات�شي  ط�����راز  م���ن  ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت 
هي  مهمتنا  االأم��ري��ك��ي  ب��اجل��ي�����س 
العثور على داع�س وتدمريه. ل�شنا 

هنا لقتل االأ�شخا�س اخلطاأ.
وتتمركز املجموعة يف قاعدة غرب 

القيارة اجلوية التي تقع على بعد 
اجلنوب  اإىل  كيلومرتا   60 نحو 
بطارية  اأي�شا  وت�شم  املو�شل  من 
غرب  باجتاه  النار  تطلق  �شواريخ 

املو�شل.
مهما  موقعا  القاعدة  هذه  وكانت 
االأم���ري���ك���ي  االح�����ت�����الل  ذروة  يف 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  وان���ت���زع  ل���ل���ع���راق. 
االإره����اب����ي ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا من 
العراقية  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����ق�����وات 
وا�شتعاد  ودم�����ره�����ا.   2014 يف 
العراقيون القاعدة يف يوليو متوز 
االأمريكي  اجلي�س  ويعمل  املا�شي 
االآن على بنائها من جديد كقاعدة 

دعم لعملية املو�شل.
وجبهارت، الذي كان يرتدي قبعة 
�شالح الفر�شان باجلي�س االأمريكي 
وعليها �شيفان متقاطعان، هنا منذ 

دي�شمر كانون االأول. 
وق������دم������ت جم����م����وع����ة ط�����ائ�����رات 
للجي�س  وث��ي��ق��ا  دع��م��ا  االأب��ات�����ش��ي 
االإجالء  عمليات  وتتوىل  العراقي 
الطبي. وقال اإنها قاتلت مت�شددي 

داع�س اأكرث من 200 مرة.
نحلق  لل�شحفيني  جبهارت  وق��ال 

ويحدد  نريد.”  ح��ي��ث��م��ا  ي���ذه���ب 
اجلي�س العراقي االأهداف ويقرها 
لكن الظروف قد تتغري يف حلظة.

وقال جبهارت لدي خرة �شخ�شية 
تعاملت  ال��ب�����ش��ري��ة.  ال�������دروع  م���ع 
م��ع ه��دف وج��ع��ل اأ���ش��رة م��ن ن�شاء 
واأط���ف���ال ت��ق��ف اأم�����ام م���ن���زل. كان 
لكنني  بالفعل  اجل��و  يف  ال�����ش��اروخ 

ا�شتطعت حتريكه.
عاما(   32( ج���ب���ه���ارت  وان�������ش���م 
بعد  مراهقا  ك��ان  عندما  للجي�س 
هجمات احلادي ع�شر من �شبتمر 
املتحدة.  ال����والي����ات  ع��ل��ى  اأي����ل����ول 
وخدم يف الفرقة الثانية والثمانني 
 2003 املنقولة جوا بالعراق عام 
و�شت  اأكادميية  يف  يدر�س  اأن  قبل 
ب��وي��ن��ت ال��ع�����ش��ك��ري��ة وي��ن�����ش��م اإىل 
�����ش����الح ال���ف���ر����ش���ان ك���م���ا خ������دم يف 

اأفغان�شتان.
القاعدة تطلق  اآخ��ر من  ويف ج��زء 
الثامنة  امليدانية  املدفعية  بطارية 
ن��ريان �شواريخ نظام  اأودي��ن  ع�شر 
م��دف��ع��ي��ة م��ت��ن��ق��ل م���ن ع��ل��ى ظهر 

�شاحنات.
واأطلقت البطارية بعد ظهر اأم�س 

الطق�س.  حالة  �شمحت  اإذا  يوميا 
نطلق ال�شواريخ اأغلب الوقت.

وبداأ اجلي�س العراقي هجومه على 
املو�شل اآخر معقل للتنظيم املت�شدد 
يف العراق يف اأكتوبر ت�شرين االأول 
ي��ن��اي��ر ك��ان��ون الثاين  وا���ش��ت��ع��اد يف 
ال�شرقي  اجل��ان��ب  على  ال�شيطرة 
م���ن امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ي�����ش��ط��ره��ا نهر 
وا�شتعادة  ن�����ش��ف��ني.  اإىل  دج���ل���ة 
الغرب مبا يف ذلك  ال�شيطرة على 

احلي القدمي اأ�شعب بكثري.
الغربي  اجل���ان���ب  ج��ب��ه��ارت  وق����ال 
حتديات  و�شيمثل  للغاية  م��زدح��م 
جديدة لنا. ندرك احلاجة لتوخي 

احلذر اأثناء تقدمنا.
تفادي  ه��و  التحديات  ه��ذه  واأح���د 
ق��ت��ل��ى وج���رح���ى مدنيني  ���ش��ق��وط 
املقاتلون  ف��ي��ه  يختلط  ���ش��راع  يف 
ب��ال�����ش��ك��ان وي��خ��ت��ب��ئ��ون ب��ي��ن��ه��م يف 

بع�س االأحيان.
وقال جبهارت جميع من يحلقون 
نتاأنى  فاإننا  ل��ذا  واأزواج  اآب��اء  معي 
ال  �شحايا  �شقوط  لتفادي  ك��ث��ريا 
ال�شواريخ  ن�شتخدم  ن�شتهدفهم. 
املوجهة. وما نطلقه من االأبات�شي 

الأنها ر�شدت طريانا.
اأه�������داف  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
ال�شواريخ تكون يف مناطق �شكنية 
البطارية  ف���اإن  ب��ال�����ش��ك��ان  مكتظة 
�شت�شيب  اأن�����ه�����ا  واث�����ق�����ة  ت����ك����ون 
امل��ق�����ش��ود. وق��ال��ت ف��ل��وي��د اإن����ه اإذا 
فلن  الهدف  ال�شواريخ عن  ح��ادت 

تنفجر.
جانبية  اأ�����ش����رارا  ت��خ��ل��ف  وق���ال���ت 
حمدودة جدا جدا لذا نحب كثريا 
ا�شتخدام  يف  ن�شتخدمها”  اأن 

حت���دي���د امل����واق����ع ال���ع���امل���ي )ج����ي.
ال�شباط  ك���ب���ار  واأق�����ر  ب�����ي.اإ������س(. 
كل  امل�شرتكة  العمليات  م��رك��ز  يف 
واأر�شلت  ال���ن���ار  اإط������الق  م��ه��م��ات 
ال��ب��ط��اري��ة عن  اإىل  االإح���داث���ي���ات 

طريق اأجهزة كمبيوتر.
ال���������ش����واري����خ اإىل  ت�������ش���ل  وق����ال����ت 
ارت��ف��اع��ات ع��ال��ي��ة ج���دا ل���ذا علينا 
اإخ��������الء امل����ج����ال اجل��������وي، امل����دين 
م�شار  ط�����ول  ع���ل���ى  وال���ع�������ش���ك���ري، 
ال�شاروخ. ا�شطررنا الإنهاء مهمات 

تكلفة  تبلغ  ع�شرة �شواريخ،  االأول 
الواحد منها نحو مئة األف دوالر، 
يف غ�شون نحو 20 دقيقة. و�شقت 
وخلفت  ال�شماء  ع��ن��ان  ال�����ش��واري��خ 
اأبي�س وومي�س  �شحابة من دخان 
اأغ���ن���ي���ة لبوب  ت�������رددت  ن�����ار ف��ي��م��ا 
و�شت�شل  جنود.  خيمة  من  م��اريل 
�شرق  يف  ه��دف��ه��ا  اإىل  ال�����ش��واري��خ 

املو�شل خالل دقيقة تقريبا.
فلويد  ماري  اللفتنانت  واأو�شحت 
اأن ال�شواريخ موجهة تعمل بنظام 

رئي�سا رو�سيا وقاز�خ�ستان 
يناق�سان �لأزمة �ل�سورية 

•• مو�شكو-رويرتز:

االأزمة  ناق�س  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اإن  ام�س  الكرملني  قال 
بعد  نزارباييف  �شلطان  نور  قازاخ�شتان  رئي�س  مع  الهاتف  عر  ال�شورية 

اختتام حمادثات �شالم دون اإجراء اأي مفاو�شات جوهرية.
واأ�شاف الكرملني يف بيان اأن بوتني ونزارباييف تبادال وجهات النظر ب�شاأن 
جولة املحادثات ال�شورية الثالثة التي انعقدت يف اآ�شتانة عا�شمة قازاخت�شان 

االأ�شبوع املا�شي لكنه مل يتطرق اإىل التفا�شيل.
قاطعت  اأن  بعد  تقدم  اإح���راز  دون  اآ�شتانة  حم��ادث��ات  م��ن  جولة  واختتمت 

جماعات معار�شة االجتماع.
وتدير املحادثات رو�شيا وتركيا واإيران، وهي دول تدعم اأطرافا متحاربة، 
الثالث على  ال��دول  املتحدة. واتفقت  ولي�شت هناك م�شاركة تذكر لالأمم 

عقد االجتماع املقبل يف اآ�شتانة يف الثالث والرابع من مايو اأيار.

وا���ش��ح��ة لدعم  ر���ش��ال��ة  اأن���ه  ف�شر 
ال�شتخدامه  وحت�شريه  التنظيم 
يف عمليات واأحداث وقعت بالفعل 

االأعوام التالية.
وك��ان��ت و���ش��ائ��ل اإع����الم ع��امل��ي��ة قد 
ر�شائل  ����ش���اب���ق  وق�����ت  يف  ن�������ش���رت 
ع�����رث ع���ل���ي���ه���ا يف م�����ن�����زل زع���ي���م 

ال�شجن  من  القاعدة  تنظيم  من 
التريرات  و   2006 ع��ام  خ��الل 
ال���ت���ي اأورده�������ا ال��ن��ظ��ام اآن������ذاك و 
اإق����دام ال��ه��ارب��ني على  ذه��ب��ت اإىل 
ح��ف��ر اأن���ف���اق حت���ت ال�����ش��ج��ن من 
خالل و�شائل واأدوات ب�شيطة جدا 
�� وهو ما  اأك��ل  �� من بينها مالعق 

هي اأف�شل و�شيلة حلل م�شكالت �شبه 
اجلزيرة الكورية.

واأ�شافت يف اإفادة �شحفية اإن ال�شني 
بو�شفها جارة ل�شيقة ب�شبه اجلزيرة 
لديها حتى اأ�شباب اأكرث من اأي دولة 

اأخرى لالهتمام بالو�شع.
جتربتني  ال�شمالية  ك��وري��ا  واأج����رت 
ن����ووي����ت����ني و����ش���ل�������ش���ل���ة م�����ن اإط������الق 

ال�شواريخ منذ بداية العام املا�شي .

الرئي�س  زي�������ارة  م���وع���د  ت��ي��ل��ر���ش��ون 
للواليات  ب��ي��ن��غ  ���ش��ي ج���ني  ال�����ش��ي��ن��ي 
امل���ت���ح���دة ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ل��ع��ق��د اأول 
يختار  وق��د  ترامب  مع  قمة  اجتماع 
اأك����ر  ب����ني  خ����الف����ات  اأي  ت��خ��ف��ي��ف 
الوقت  يف  ال����ع����امل  يف  اق���ت�������ش���ادي���ن 

احلايل على االأقل.
وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية 
املحادثات  اإن  اجلمعة  ي��وم  ال�شينية 

ل��ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة يف 
خ���رق ل��ل��ع��ق��وب��ات. وك����ان ت��رام��ب قد 
قال يف تغريدة يوم اجلمعة اإن كوريا 
�شيئة  بطريقة  تت�شرف  ال�شمالية 
جدا واتهم ال�شني ، جارة بيوجنياجن 
ال  باأنها  الوحيد،  الرئي�شي  وحليفها 
ب�شاأن  االأزم��ة  يذكر حلل  �شيئا  تفعل 

برامج اأ�شلحة كوريا ال�شمالية .
يوؤكد  اأن  اأي�����ش��ا  امل��ت��وق��ع  م���ن  ول��ك��ن 

اأهم  م��ن  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
الذي  ال��ق��اع��دة  التنظيمات  تلك 
وجد يف اليمن مالذا اآمنا اإ�شافة 
االإره����اب����ي  داع���������س  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
التي  احل����وث����ي����ة  وامل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 
منذ  ال�����ش��الح  ا�شتخدام  انتهجت 

وقت مبكر.
ون�����وه ب���اأن���ه خ����الل ع����ام 2016 
ال�شرعية  دع���م  حت��ال��ف  جن���ح   ..
من  ك��ب��رية  اأج�������زاء  حتري�����ر  يف 
ال�شاحل اجلنوبي خا�شة  منطقة 
اأب�����ني وح�����ش��رم��وت و����ش���ب���وه من 
االإرهابية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ���ش�����ط��وة 
عملي������ات  خ��������������الل  م���ن  وذل�����ك 
التنظيمات  ه��ذه  دفع����ت  نوعية 
اإىل التنقل يف ال�شحاري واملواقع 
اخلناق  ���ش��اق  اأن  ب��ع��د  امل��ف��ت��وح��ة 
امل�������دن وامل���ح���اف���ظ���ات  ع��ل��ي��ه��ا يف 

اليمنية.
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م��ي  اأن  واأو�����ش����ح 
يف  االأدوار  ي���ت���ب���ادالن  وداع���������س  
ال��ت��ي ت�شيطر  امل��واق��ع  ا���ش��ت��ه��داف 
ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��رع��ي��ة و ي��ظ��ه��ر ذلك 
االإرهابية  العمليات  ك��م  يف  جليا 
و   2015 خ�����الل  ن���ف���ذت  ال���ت���ي 
اأوق���ع���ت  وال����ت����ي   2016 ب����داي����ة 

•• �لريا�س -و�م: 

تعمل قوات حتالف دعم ال�شرعية 
منع  على  حثيث  ب�شكل  اليمن  يف 
انتقال التنظيمات االإرهابية مثل 
املناطق  اإىل  داع�������س  و  ال���ق���اع���دة 
امليلي�شيات  م��ن  ت�شتعيدها  ال��ت��ي 
�شالح..وذلك  واملخلوع  احلوثية 
ب��ال��ت��وازي م��ع حت��ري��ر م��زي��د من 
التنظيمات  �شيطرة  م��ن  املناطق 
�شربات  تتلقى  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة 
ب�شكل  ال���ت���ح���ال���ف  م����ن  م���وج���ع���ة 

م�شتمر.
ال�شعودية  االأن��ب��اء  وذك���رت وك��ال��ة 
اأن  ام�����س  “ يف تقريرها  وا����س   “
مدى  ع��ل��ى  وق���ع  اليمني  ال�شعب 
التنظيمات  وط����اأة  حت��ت  ���ش��ن��وات 
االإرهابية التي ن�شاأت يف ظل نظام 
ا�شتغالل  يف  ب���رع  ح��ي��ث  امل��خ��ل��وع 
واالإقليمية  املحلية  االأح���داث  كل 
وهياأ   .. التنظيمات  تلك  وج��ل��ب 
اأهدافه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االأج�������واء  ل��ه��ا 
التفرد  على  ترتكز  التي  اخلا�شة 
مبا  املجتمع  وخلخلة  بال�شلطة 
احلكم  يف  اال���ش��ت��م��رار  ل��ه  ي�شمح 

الأطول فرتة ممكنة.

ع�����ش��رات ال��ق��ت��ل��ى وامل�����ش��اب��ني من 
والقوات  الوطني  اجلي�س  رج��ال 
عدن  يف  وامل����واط����ن����ني  االأم����ن����ي����ة 
وغ��ريه��ا م��ن امل���دن اجل��ن��وب��ي��ة .. 
م��ق��اب��ل ان���ع���دام ا���ش��ت��ه��داف تلك 
ت�شيطر عليها  التنظيمات مواقع 

امليلي�شيات احلوثية.
ال���ق���اع���دة يف  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وب����ني 
وثيقا  ارت���ب���اط���ا  ت��رت��ب��ط  ال��ي��م��ن 
اأعطاها  ال����ذي  ���ش��ال��ح  ب��امل��خ��ل��وع 
ك��ث��ري من  ق���دم يف  م��وط��ئ  �شابقا 
ال�شواحل  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  امل��ن��اط��ق 
حرب  يف  وحت�����دي�����دا  اجل���ن���وب���ي���ة 
ث���م يف   1994 ع����ام  االن��ف�����ش��ال 
املواجهات واحلروب التي خا�شها 
مع جماعة احلوثي و�شل عددها 
ل�شتة حروب كما كان ي�شتخدمها 
ورق��ة �شغط على ال��دول الغربية 
املالية  امل�شاعدات  تدفق  ل�شمان 

والع�شكرية.
التي  االأدل�����ة  م��ن  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ي��ق��راأه��ا ك��ث��ري م��ن امل��راق��ب��ني عن 
التنظيمات  ت��ل��ق��اه  ال���ذي  ال��دع��م 
االإرهابية من املخلوع عندما كان 

يف ال�شلطة .
ح��ادث��ة ال��ه��روب اجل��م��اع��ي لقادة 

�سواريخ اأمريكية تكلفة الواحد منه� 100 األف دولر

و��سنطن حتاول تفادي �ملدنيني يف معركة �ملو�سل

�ليمن بني جر�ئم �حلوثي و�سالح و تبادل �أدو�ر» �لقاعدة « و»د�ع�ش«

تيلر�سون يو�جه غ�سبا �سينيا ب�ساأن كوريا �ل�سمالية 
•• بكني-رويرتز:

االأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  و����ش���ل 
ام�س  ال�شني  اإىل  تيلر�شون  ريك�س 
ال�شبت يف اأول زيارة يقوم بها لل�شني 
املا�شي  ال�شهر  من�شبه  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ 
ومن املرجح اأن تبدى ال�شني غ�شبها 
ببذل  لها  وا�شنطن  مطالبة  ب�شبب 

املزيد لكبح جماح كوريا ال�شمالية .
ومن املتوقع اأن تدعو بكني وا�شنطن 
تخفيف  م�شوؤولية  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل 
الذي  الوقت  املنطقة يف  التوترات يف 
ن��ظ��ام دفاع  ب��ق��وة ن�شر  ف��ي��ه  ت��ع��ار���س 
كوريا  يف  متطور  اأمريكي  �شاروخي 

اجلنوبية.
من  حت��ذي��ر  اأق����وى  تيلر�شون  ووج���ه 
حتى  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة 
اجلمعة  ي��وم  ال�شمالية  لكوريا  االآن 
ع�شكري  ب��رد  ال��ق��ي��ام  اإن  ق��ال  عندما 
�شيكون مطروحا اإذا قامت بيوجنياجن 
بعمل يهدد القوات الكورية اجلنوبية 

واالأمريكية.
الت�شريحات  بهذه  تيلر�شون  واأدىل 
يف كوريا اجلنوبية املحطة الثانية يف 

جولة اآ�شيوية �شملت اأي�شا اليابان.
وق���ال م�����ش��وؤول اأم��ري��ك��ي ل��روي��رتز يف 
ا�شمه  ن�شر  ع���دم  �شريطة  وا���ش��ن��ط��ن 
بكني  اأي�شا يف  يثري  قد  تيلر�شون  اإن 
ثانوية  ع���ق���وب���ات  ف���ر����س  اح���ت���م���ال 
اأخرى  و���ش��رك��ات  �شينية  ب��ن��وك  على 

مر�سح مك�سيكي يقدم 
�سكوى �سد جد�ر تر�مب 

•• مك�شيكو-رويرتز:

املحتمل  ال��رئ��ا���ش��ي  امل��ر���ش��ح  ق����دم 
اأوب���رادور  لوبيز  مانويل  اأن��دري�����س 
�شكوى اإىل جلنة الدول االأمريكية 
حلقوق االإن�شان �شد اجلدار الذي 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ينوي 
ت����رام����ب ت�����ش��ي��ي��ده ع���ل���ى احل�����دود 
مع  اإدارت�����ه  وت��ع��ام��ل  املك�شيك  م��ع 

املهاجرين.
ي�شاري  �شيا�شي  اأوب����رادور  ولوبيز 
ل����ل����راأي  ا����ش���ت���ط���الع���ات  ت����ق����دم يف 
االنتخابات  قبل  م��وؤخ��را  اأج��ري��ت 
يف  امل��ق��ررة  املك�شيك  يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

.2018
واأمر ترامب ببناء جدار على طول 
احل���دود امل��م��ت��دة حل���وايل 3200 

كيلومرت مع املك�شيك.
و�شف  االنتخابية،  حملته  وخالل 
املك�شيكيني  امل��ه��اج��ري��ن  ت���رام���ب 
غري  ب�شورة  البالد  دخلوا  الذين 
واملجرمني  باملغت�شبني  م�شروعة 
املك�شيك  ت�����ش��دد  اأن  ع��ل��ى  واأ����ش���ر 
يف  ت�شبب  اجل���دار مم��ا  بناء  تكلفة 
بني  الدبلوما�شية  العالقات  توتر 
البلدين واإثارة غ�شب املك�شيكيني.
�شابق  رئ��ي�����س  اأوب���������رادور  ول��وب��ي��ز 
وي�شعى  �شيتي  مك�شيكو  ل��ب��ل��دي��ة 

للمرة الثانية للفوز بالرئا�شة.

�إيذ�ء �لنف�ش و�لكتئاب يزد�د مبخيمات �ليونان 
•• �أثينا-رويرتز:

اإن  الطفولة   اإنقاذ  قالت هيئة 
مبخيمات  ي��ق��ي��م��ون  اأط����ف����اال 
ال����ي����ون����ان  يف  ل���ل���م���ه���اج���ري���ن 
اأنف�شهم  اإ����ش���اب���ة  ي���ت���ع���م���دون 
االنتحار  وي���ح���اول���ون  ب���ج���روح 
اأدوي��ة خم��درة حتى  ويتعاطون 
البوؤ�س  حت��م��ل  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا 

الذي ال ينتهي.
ن�شخة  على  روي���رتز  وح�شلت 
م�����ن ت����ق����ري����ر ق����ب����ل ������ش�����دوره 
اإبرام  على  عام  م��رور  مبنا�شبة 
ات��ف��اق ب��ني االحت����اد االأوروب�����ي 

اجلزر  اإىل  واملهاجرين  الالجئني  تدفق  لوقف  وتركيا 
اليونانية.

وقال التقرير �شحتهم العقلية تتدهور ب�شرعة نتيجة 
اأن  ال��ت��ي جن��م��ت ع��ن ه���ذا االت���ف���اق م�شيفا  ل��ل��ظ��روف 
اإىل زيادة يف تعمد  اأدت  اليونانية  االأو�شاع يف املخيمات 

اإيذاء النف�س والعدوانية والقلق واالكتئاب.
واأ���ش��اف اأن اأح���د ال��ت��ط��ورات ال�����ش��ادم��ة وامل��روع��ة التي 
���ش��ه��ده��ا م��وظ��ف��و ه��ي��ئ��ة اإن���ق���اذ ال��ط��ف��ول��ة ه��ي زي����ادة يف 
اأطفال  ب��ني  النف�س  اإي����ذاء  وتعمد  االن��ت��ح��ار  حم���اوالت 

�شغار يف التا�شعة من العمر.
وقال التقرير اإن طفال عمره 12 عاما �شور حماولته 
حياتهم  اإنهاء  يحاولون  اآخرين  راأى  اأن  بعد  لالنتحار 

باأيديهم.
ويف عام 2015 و�شل مليون الجئ ومهاجر من �شوريا 

والعراق واأفغان�شتان ودول اأخرى اإىل اأوروبا وعروا من 
املهاجرين  تدفق  وتوقف  اليونانية.   اجل��زر  اإىل  تركيا 
منذ ب���داأ تنفيذ االت��ف��اق امل���رم ب��ني االحت���اد االأوروب���ي 

واأنقرة يف 20 مار�س اآذار 2016.
ومبوجب االتفاق يتم ترحيل من يعر اإىل اليونان دون 
وثائق اإىل تركيا اإال اإذا كانت تنطبق عليه �شروط طلب 
اللجوء يف اليونان. لكن اإجراءات اللجوء الطويلة اأدت 
اإىل تقطع ال�شبل بنحو 14 األفا من طالبي اللجوء يف 

خم�س جزر يونانية وهو ما ميثل �شعف طاقتها.
باأنها  املكتظة  املخيمات  يف  االأو���ش��اع  الهيئة  وو���ش��ف��ت 
اللجوء  طالبي  ي�شطر  مم��ا  االع��ت��ق��ال  وت�شبه  مهينة 
االأ�شا�شية  االحتياجات  على  احل�شول  اأجل  من  للكفاح 
واملياه  والطعام  للنوم  اجلافة  واالأماكن  االأغطية  مثل 

ال�شاخنة والرعاية ال�شحية.
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قاد ح�شن وايت�شايد فريقه ميامي هيت لفوز جديد وجاء على 
ح�شاب ميني�شوتا متروولفز 123-105 يف دوري كرة ال�شلة 
انت�شارا  ب�11  املو�شم  ا�شتهل  اأن  وبعد  للمحرتفني.  االأمريكي 
رائعة  انتفا�شة  ميامي  حقق  االأوىل،  ال�41  مبارياته  يف  فقط 
وحقق 23 فوزا يف مبارياته ال�28 االأخرية، رافعا ر�شيده اىل 
34 فوزا مقابل 35 هزمية. و�شعد ميامي اىل املركز الثامن 
االأخري املوؤهل يف املنطقة ال�شرقية اىل االأدوار االإق�شائية “بالي 
بهزميته  اجلمعة  مني  ال���ذي  بي�شتونز  دي��رتوي��ت  اأم���ام  اوف” 
-75 بنتيجة  راب��ت��ورز  تورونتو  ي��د  على  م��ب��اراة   69 يف  ال�36 
اجلديد اىل وايت�شايد الذي �شجل  بفوزه  ميامي  ويدين   .87
واأ�شاف تايلر جون�شون 23 نقطة  متابعة   14 مع  نقطة   23
متريرات   10 م��ع  نقطة   19 دراغيت�س  غ���وران  وال�شلوفيني 
باملئة  ب�59  االأر�����س  �شاحب  خاللها  جن��ح  م��ب��اراة  يف  حا�شمة 
من حماولته. ولعب االأداء الذي قدمه وايت�شايد دورا يف هذه 
الن�شبة املميزة مليامي الأنه جنح يف 10 من اأ�شل 11 حماولة، 

لكن االأداء الهجومي لهذا الالعب مل يكن ال�شيء الوحيد الذي 
لفت نظر مدربه ايريك �شبويل�شرتا الذي حتدث عن امل�شاهمة 
حقق  باأنه  “�شعرت  قائال  العمالق،  االرتكاز  لالعب  الدفاعية 
هو  وه���ذا  ث��الث��ة.  فعليا  دف��اع��ي��ة  اع��رتا���ش��ات  ثمانية  اأو  �شبعة 
االأمر االأهم... اأن ي�شعروا الفريق املناف�س بحجمه حتت ال�شلة 
اأن  “االأهم  2،13 م. وتابع  البالغ  الفارع  اإ�شارة اىل طوله  ، يف 
املنطقة  ويف  ال�شلة  حتت  بتاأثريه  ي�شعروا  اأن  بوجوده،  ي�شعروا 
مو�شم  منذ  امل�شجل  القيا�شي  الرقم  وايت�شايد  وع��ادل  امللونة«. 
بعدما  روين �شيقلي  االأ�شل  اللبناين  باإ�شم   1992-1991
و�شل اأو جتاوز حاجز ال�10 يف النقاط واملتابعات للمرة احلادية 
ع�شر  اخلام�س  الفوز  يف  اأ�شا�شيا  دورا  ليلعب  املو�شم،  هذا  ع�شر 

لفريقه يف مبارياته ال�16 االأخرية بني جمهوره.
ديون  جنمه  ج��ه��ود  خ�شر  الأن���ه  تكتمل  مل  ميامي  ف��رح��ة  لكن 
وايرتز الذي تعر�س الإ�شابة يف كاحله وترك املباراة قبل 3،24 
للفحو�شات  واي��رتز  وخ�شع  ال��ث��اين.  الربع  نهاية  على  دقيقة 
بالتايل  املتوقع  وم��ن  ك�شر  اأي  من  يعاين  ال  باأنه  اأظهرت  التي 
ح�شل  ما  اأن  �شبويل�شرتا  وراأى  الفريق.  عن  طويال  يغيب  اأال 
برد فعل اجلمهور  ت�شعر  اأن  باإمكانك  كان  واي��رتز موؤ�شف.  مع 
بعد �شقوط الالعب اأر�شا، وهذا ما �شعرنا به نحن اأي�شا . وقاد 
الثنائي جون وول وبراديل بيل فريقهما وا�شنطن ويزاردز للفوز 
على �شيفه �شيكاغو بولز 112-107، بعدما حقق االأول 20 
متريرة حا�شمة مع 14 متابعات، فيما �شجل الثاين 24 نقطة 

والفرن�شي  متابعات   7 مع  نقطة   17 �شميث  جي�شون  وا�شاف 
يان ماهينمي 16 نقطة.

وهو الفوز الثاين واالأربعون لوا�شنطن مقابل 26 هزمية، لكن 
كاد اأن يفلت منه بعدما فرط بفارق ال�19 نقطة الذي ف�شله 
بالعودة اىل  االأول و�شمح لالأخري  ال�شوط  عن �شيفه يف نهاية 
25 نقطة  ب��روك لوبيز  اإحتواء  اأن عجز عن  اج��واء اللقاء بعد 
و5  متابعات   5 م��ع  نقطة   28 باتلر  وجيمي  متابعة   12 م��ع 
15 نقطة مع  متريرات حا�شمة واالإ�شباين نيكوال مريوتيت�س 
نهاية  يف  ومتكن  جاأ�شه  رباطة  على  حافظ  لكنه  متابعات.   7
مباراة   69 يف  ب�شيكاغو  ال�37  ال��ه��زمي��ة  اإحل����اق  م��ن  امل��ط��اف 
والعودة اىل �شكة االنت�شارات بعد هزميتني على التوايل، بف�شل 

اوتو بورتر ووول اإذ �شجل كل منهما رميتني حرتني يف اآخر 19 
ثانية عندما كانت النتيجة 108-107 مل�شلحة فريقهما اإثر 
يكن  مل   ، �شنرت  كينغ  �شموثي  ملعب  وعلى  باتلر.  من  ثالثية 
روكت�س  هيو�شن  فريقه  لتجنيب  كافيا  ه���اردن  جيم�س  ت��األ��ق 

الهزمية اأمام م�شيفه نيو اورليانز بيليكنز 128-112.
وقدم هاردن مباراة رائعة بت�شجيله 41 نقطة مع 14 متابعة 
اىل  تاأهله  �شمن  ال���ذي  هيو�شن  لكن  حا�شمة  مت��ري��رة  و11 
انتونيو  و���ش��ان  ووري����رز  �شتايت  غ��ول��دن  ب�شحبة  اوف  ال��ب��الي 
�شبريز، مني يف نهاية املطاف بهزميته الثانية والع�شرين مقابل 
47 فوزا. ويدين نيو اورليانز بفوزه ال�28 يف 69 مباراة اىل 
نقطة   30 االأول  �شجل  اإذ  ديفي�س،  وان��ت��وين  هيل  �شولومون 
والثاين 24 مع 14 متابعة. ويف نيويورك، عو�س جاي كراودر 
�شلتيك�س  بو�شطن  عن  الركبة  يف  اإ�شابة  توما�س  ايزياه  غياب 
 ،95-98 نت�س  ب��روك��ل��ني  م�شيفه  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز  االأخ����ري  وق���اد 

بت�شجيله 24 نقطة مع 12 متابعة.

���ش��ي�����ش��ارك ال�����ش��ائ��ق ال��ك��وي��ت��ي زيد 
اأ���ش��ك��ن��اين يف امل��و���ش��م ال���ث���اين على 

ب��ور���ش��ه �شوبر  ب��ط��ول��ة  ال��ت��وايل يف 
كاب، التي ت�شاند �شباقات الفورموال 

1 منذ عام 1993، مع فريق اأم اآر 
اأ�س – جي تي راي�شينغ .

اأن  ع��ام��اً(   22( الأ���ش��ك��ن��اين  و�شبق 
ال�شل�شلة  يف  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ���ش��ارك 
ال�شرق  ليخرن  ف��ري��ق  م��ع  العاملية 
الثالث  ب��امل��رك��ز  واأن���ه���اه  االأو����ش���ط، 
يف ت��رت��ي��ب امل��ب��ت��دئ��ني وال��ع��ا���ش��ر يف 

الرتتيب العام للبطولة.
كما �شارك اأ�شكناين يف حتدي كاأ�س 
االأو�شط  ال�شرق   3 تي  بور�شه جي 
بني اأعوام 2012 و2015، واأحرز 
 2014/2013 مو�شم  يف  اللقب 
وخا�س  االإقليمية،  ال�شل�شلة  م��ن 
بي  �شباقات جي  �شل�شلة  يف  مو�شماً 

مع فريق كامبو�س يف 2015.  3
املرتقبة،  م�شاركته  ع��ن  م��ت��ح��دث��اً 
قال اأ�شكناين: اأنا متفائل باأن يكون 
امل��و���ش��م اجل��دي��د اأف�����ش��ل م��ن العام 

ن�شخة  �شنقود  اأننا  خا�شًة  املا�شي، 
جديدة من �شيارة بور�شه، و�شتكون 

جديدة على اجلميع.
واأ���ش��اف: اأع���ّول على اخل��رة التي 
اكت�شبتها �شابقاً يف بع�س احللبات، 
ال��ت��ي ق����دت ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��م��رة االأوىل 

ب�شيارة البور�شه.
وتابع: اأ�شعر اأنني متعط�س للعودة 
خلف املقود، الأنني مل اأقد ال�شيارة 
املو�شم  ه��ذا  غبت  كما  ف���رتة،  منذ 

عن كاأ�س بور�شه ال�شرق االأو�شط.
اأنا  قائاًل:  حديثه  اأ�شكناين  وختم 
متفائل بالفريق اجلديد، واجلميع 
لديه  ما  اأف�شل  لتقدمي  متحم�س 
باأق�شى ما ميكن  ال�شيارة  لتطوير 
اأن نحقق  امل��و���ش��م، واآم���ل  ب��داي��ة  يف 

�شوية نتائج طيبة.من ناحيته، قال 
رئي�س الفريق يوهان كونينغ: نحن 
�شعداء جداً مب�شاركة زيد اأ�شكناين 
معني يف فريق اأم اآر اأ�س – جي تي 

راي�شينغ يف مو�شم 2017.
واأكمل: �شيكون هذا مو�شماً مميزاً 
بور�شه  ���ش��ي��ارة  ل��دي��ن��ا  الأن�����ه  ج�����داً 
يركز  ل����ذا  ك���ل���ي���اً،  991جديدة 

الكثريون على هذه البطولة، وهي 
ال�شنع  اأح��ادي��ة  الفئات  اأ�شهر  اأح��د 

حول العامل.
واأكمل: نرى يف زيد �شائقاً موهوباً، 
النقطة.  هذه  املو�شم  هذا  و�شرنى 
اأقدم  اأح���د  ه��و  فريقنا  اأن  خ��ا���ش��ًة 
�شوبر   1 موبيل  بور�شه  يف  ال��ف��رق 

كاب ويف كاأ�س كاريرا اأملانيا. 

جولة   11 خلو�س  ق��دم��اً  ونتطلع 
م�شاندة ل�شباقات الفورموال 1.

املو�شم بتجارب ر�شمية يف  وينطلق 
يومي  االإ���ش��ب��ان��ي��ة  بر�شلونة  حلبة 
قبل  اأب����ري����ل،  ن��ي�����ش��ان  و18   17
بعد  للمو�شم  الفعلية  االن��ط��الق��ة 
يف  افتتاحية  بجولة  اأ�شابيع  ثالثة 

احللبة نف�شها.

•• دبي-و�م: 

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
جانبه  واإىل  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  ال  را�شد  بن 
ويل  �شمو  لكاأ�س  الرئي�شي  ال�شباق 
عهد دبي للقدرة مل�شافة 119 كيلو 
مرتا والذي اأنطلق �شباح ام�س يف 
ب�شيح  للقدرة  الدولية  دبي  مدينة 

ال�شلم.
املري  اأحمد  حممد  الفار�س  وت��وج 
دبي  ع��ه��د  �شمو ويل  ل��ك��اأ���س  ب��ط��ال 
كيلومرتا   119 مل�����ش��اف��ة  ل��ل��ق��درة 
جونا  �شم  اجل���واد  �شهوة  ممتطيا 
ا���ش��ط��ب��الت اف ثري  ك������ورادو م���ن 
 04:04:39 قدره  زمنا  م�شجال 
را�شد  ال���ف���ار����س  وح�����ل  �����ش����اع����ات.. 

الثاين  امل���رك���ز  امل���زروع���ي يف  ذي����اب 
الذيب  اجل������واد  ���ش��ه��وة  مم��ت��ط��ي��ا 
حمققا  ���ش��ف��ن  ام  ا���ش��ط��ب��الت  م���ن 

�شاعات   04:04:49 ق��دره  زمنا 
مطر  ح��م��ي��د  ال��ف��ار���س  ج���اء  بينما 
الثالث ممتطيا  املركز  املزروعي يف 

�شهوة اجلواد �شهاب من ا�شطبالت 
ق�����دره  زم�����ن�����ا  ����ش���ف���ن حم���ق���ق���ا  ام 
يف  و�شارك  �شاعات.   04:04:50

وفار�شة  ف���ار����ش���ا   325 ال�����ش��ب��اق 
داخل  م��ن  الفر�شان  اأب���رز  ميثلون 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وال���ذي ي��اأت��ي يف 

ختام فعاليات الن�شخة التا�شعة من 
مهرجان �شمو ويل عهد دبي الذي 
برعاية  امل��ا���ش��ي  االث���ن���ني  ان��ط��ل��ق 

ط����ريان االإم������ارات وال����ذي ينظمه 
مع  بالتعاون  للفرو�شية  دبي  ن��ادي 
احتاد الفرو�شية وباإ�شراف االحتاد 

الدويل.  
�شباقات  ارب��ع��ة  ال�����ش��ب��اق  وت�����ش��م��ن 
�شملت باالإ�شافة لهذا ال�شباق �شباق 
كيلومرتا   90 مل�����ش��اف��ة  ل��ل�����ش��ي��دات 
واآخر لالإ�شطبالت اخلا�شة مل�شافة 
�شباق  عن  ف�شال  كيلومرت   100
كيلومرتا   119 مل�شافة  اليمامة 

وهو خم�ش�س لالأفرا�س فقط.
ويعد هذا ال�شباق مع �شباقي كاأ�س 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وكاأ�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأهم  م��ن  ل��ل��ق��درة  مكتوم  اآل  را���ش��د 
الفعاليات  واأح���د  امل��و���ش��م  �شباقات 
روزنامة  �شمن  الكرى  الريا�شية 

�شباقات القدرة والتحمل.
وظل ال�شباق ي�شهد منذ انطالقته 
م��ن��اف�����ش��ات ���ش��اخ��ن��ة ح��ي��ث حتر�س 
باأف�شل  ال��دف��ع  ع��ل��ى  االإ���ش��ط��ب��الت 
اخل���ي���ول ب��ح��ث��ا ع���ن ال��ظ��ف��ر بهذه 

االألقاب الغالية.

حممد بن ر��سد ي�سهد �سباق كاأ�ش ويل عهد دبي للقدرة يف �سيح �ل�سلم بدبي

و�يت�سايد يعادل رقم �سيقلي ويقود ميامي لفوز جديد 

يخو�س حتدي بور�سه �سوبر ك�ب الع�ملي جمددًا يف 2017

�لكويتي زيد �أ�سكناين ي�سارك مبو�سم
 �آخر مع »�أم �آر �أ�ش – جر تي ر�ي�سنيغ«
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اململكة  الثاين ملك  اهلل  عبد  امللك  رعاية جاللة  حتت 
االأول  ام�س  االإم���ارات  منطاد  حلق  الها�شمية  االردن��ي��ة 
يف ���ش��م��اء م��دي��ن��ة ال��ب��رتاء ال��واق��ع��ة يف حم��اف��ظ��ة معان 
جنوب اململكة االأردنية الها�شمية والتي ت�شتهر بعمارتها 

املنحوتة بال�شخور ونظام قنوات املائية القدمية.
رئي�س  املن�شوري  نا�شر  الكابن طيار عبدالعزيز  واكد 
م��ن��ط��اد االم������ارات ان ه���ذا ال��ت��ح��ل��ي��ق ي��ع��ر ع��ن املكانة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يحملها  التي  الكبري 
واالهتمام  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  املبا�شر 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
واملجد  احل�����ش��ارة  ر�شالة  ون�شر  دع��م  اهلل يف  رع���اه  دب��ي 
اجمع  العربية  ال��دول  بها  متتاز  والتي  العريق  العربي 
وملا  اخل�شو�س  وج��ه  على  الها�شيمة  االردن��ي��ة  واململكة 
حتمله املعامل العربية التاريخ من تاريخ ملئ بالتوا�شل 
والت�شامح وال�شالم بني جميع الثقافات واالديان والتي 
كانت البرتاء واقفة على هذا النهج ال�شلمي واحل�شاري 
امتدت  ح�شارة  يف  الها�شمية  االأردن��ي��ة  للملكة  العريق 

عر الع�شور.
الدكتور حممد  �شعادة  االأم���ارات  اط��الق منطاد  ح�شر 
النوافلة رئي�س جمل�س مفو�شية اقليم البرتاء و�شعادة 
الدكتور ثروت حممد امل�شاحلة مفو�س البنية التحية 
العالقات  مدير  الفرجات  مو�شى  وال�شيد  واال�شتثماء 
ال���ب���رتاء التنموي  اإق��ل��ي��م  ل�����ش��ل��ط��ة  ال��ع��ام��ة واالع������الم 

ال�شياحي.
واث��ن��ى ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ن��واف��ل��ة ع��ل��ى التميز 
ياأتي  الكبري الإجن���ازات وجهود �شباب االم���ارات وال��ذي 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بف�شل روؤية واهتمام �شاحب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

نفو�س  العربي يف  االنتماء  روح  زرع  امل�شلحة يف  للقوات 
�شباب االمارات الذين حر�شوا على تخ�شي�س مواهبهم 
واالإ�شالمية  العربية  االم��ة  خدمة  يف  والعلمية  الفنية 
ينقل  التي  الها�شمية  االردنية  اململكة  وباالأخ�س  اجمع 
م��ن خ��الل��ه��ا اب��ن��اء و���ش��ب��اب االم������ارات ���ش��م��اح��ة الدين 
اململكة  لها  تدعو  التي  العربية  والنه�شة  اال���ش��الم��ي 
و�شعبها يف ظل قيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين ملك 

االردنية الها�شمية.
يف  تقع  وه��ي  وتاريخية  اأث��ري��ة  مدينة  ال��ب��رتاء  وتعتر 
الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  ج��ن��وب  يف  م��ع��ان  حمافظة 
قنوات  ون��ظ��ام  بال�شخور  املنحوتة  بعمارتها  وت�شتهر 
جر املياه القدمية اأطلق عليها قدميا ا�شم “�شلع” كما 
�شخورها  الأل���وان  ن�شبة  الوردية”  “املدينة  ب���  �شميت 

امللتوية.
وتاريخ البرتاء يعود اىل العام 312 ق.م كعا�شمة ململكة 
حيث  طويلة  ل�شنوات  مرموقة  مكانة  وتبواأت  االأنباط 
كان ملوقعها اال�شرتاتيجي واحليوي على طريق احلرير 
وفل�شطني  النهرين  بني  ما  بالد  حل�شارات  واملتو�شط 
وم�شر دورا كبريا جعل من دولة االأنباط مت�شك بزمام 

التجارة بني ح�شارات هذه املناطق و�شكانها.
وتقع املدينة على منحدرات جبل املذبح بني جمموعة 
اخلا�شرة  ت�شكل  التي  ال�شاهقة  ال�شخرية  اجلبال  من 
وحتديدا  العربية  اجل��زي��رة  ل�شبه  الغربية  ال�شمالية 
وادي عربة املمتد من البحر امليت حتى خليج العقبة.. 
اليوم رمزا لالأردن واأكرث االأماكن جذبا  وتعد البرتاء 
على  جعلها  مما  وال��ع��امل  اململكة  م�شتوى  على  لل�شياح 
بداية  لتكون  لليون�شكو  التابعة  العاملي  ال��رتاث  الئحة 
االنطالق نحو العاملية لتتوج الحقا كواحدة من عجائب 

الدنيا ال�شبع اجلديدة.

يك�شف نادي الذيد الريا�شي الثقايف 
م�شاء اليوم االأحد التا�شع ع�شر من 
�شهر مار�س اجلاري ويف مقره عقب 
فعالياته  مبا�شرة عن  املغرب  �شالة 
لعام اخلري والتي تت�شمن الع�شرات 
الريا�شية  ال��ن��وع��ي��ة  امل���ب���ادرات  م��ن 

واملجتمعية.
وياأتي هذا التوجه يف اإطار ما اأعده 
برئا�شة  ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
ه����وي����دن رئي�س  ب����ن  ����ش���امل حم���م���د 

جمل�س االإدارة جتاوباً مع اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
بجعل عام 2017 عاماً للخري يف الدولة ومتا�شياً مع 

التوجيهات الر�شيدة للقيادة احلكيمة يف الدولة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  �شامل  واأف���اد 
نادي الذيد الريا�شي الثقايف اأن النادي �شيعلن يف متام 
التي  فعالياته  حجم  عن  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
�شينجزها مبنا�شبة تخ�شي�س عام 2017 لعام اخلري 
التي  واملجتمعية  الريا�شية  مبادراته  للنادي  لتكون 
�شيك�شف  التي  بالتعاون مع عدد من اجلهات  ينفذها 

عنها يف املوؤمتر . واأف��اد ابن هويدن 
اأطلقها  التي  اخل��ري  ع��ام  مبادرة  اأن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
االن�شان  ل��ف��ط��رة  ت��رج��م��ة  ت��ع��د  اهلل 
ال�����ذي ن�����ش��اأ ع��ل��ى اأر�������س االإم�������ارات 
وال����ت����ي ت����ع����ززت م����ع ال����زم����ن منذ 
ان���ط���الق م�����ش��رية االحت�����اد وحملت 
اأرفع ال�شعارات والقيم االإن�شانية يف 
العطاء والبذل والت�شامح الفتا اإىل 
اأن نادي الذيد يحر�س على اأن تتوج تلك املبادرات ما 
االإن�شان  خدمة  وت�شتهدف  الر�شيدة  القيادة  اأطلقته 
ملواكبة  الدائم  التطور  مب�شتوى  واالرت��ق��اء  واملجتمع 

النه�شة احل�شارية
اأن جت�شد  الذيد �شتعمل على  ن��ادي  اأن فعاليات  واأك��د 
النهج الذي تبنته دولة االإمارات العربية املتحدة منذ 
تاأ�شي�شها يف العطاء االإن�شاين وتقدمي اخلري للجميع 
من دون مقابل ليكون النادي يف طليعه تلك املوؤ�ش�شات 
الريا�شية التي لها ح�شورها واإ�شهامها وفاعليتها يف 

عام اخلري .

اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم لالإبداع الريا�شي - اإحدى “ 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  مبادرات 
العاملية “ فتح باب الرت�شح لدورتها 
اأبريل   1 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال��ت��ا���ش��ع��ة 

وحتى 31 اأغ�شط�س املقبل.
للجائزة  ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة  ودع������ت 
قيمتها  نوعها من حيث  االأك��ر من 
وتعدد فئاتها واالأوىل على االإطالق 
العمل  االإب��داع يف  التي تعنى بجانب 
للريا�شيني  ال���دع���وة   .. ال��ري��ا���ش��ي 
االأفراد والفرق واملوؤ�ش�شات االإماراتية 
اإىل  العاملية  وللموؤ�ش�شات  والعربية 
اجلائزة  فئات  يف  للتناف�س  الرت�شح 

املختلفة.
وت��ق��دم��ت ���ش��ع��ادة م���وزة امل���ري اأمني 
اإىل  ع��ام اجل��ائ��زة بال�شكر وال��ع��رف��ان 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي راعي اجلائزة 
حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  واإىل 
موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
اآل مكتوم للمعرفة  را�شد  حممد بن 
الوطنية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
جمل�س  ت�شكيل  على  اجلائزة  رئي�س 
واأع�شائه  لرئي�شه  وتكليفهم  االأمناء 
بالعمل على حتقيق اأهداف اجلائزة.

ك��م��ا ت��ق��دم��ت - خ���الل ل��ق��اء عقدته 
االإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  مم��ث��ل��ي  م���ع 
الريا�شي يف حي  دب��ي  مبقر جمل�س 
اأمان  نا�شر  بح�شور  للت�شميم  دب��ي 
ومنت�شبي  اجل��ائ��زة  مدير  رحمة  اآل 
بال�شكر   - للجائزة  العامة  االأم��ان��ة 
رئي�س  ال���ط���اي���ر  م��ط��ر  ����ش���ع���ادة  اإىل 
على جهوده  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
الوطنية  ال���ك���وادر  دع���م  ال���دوؤوب���ة يف 

ومتكني املراأة.
من  انبثقت  اجل��ائ��زة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وروؤي����ة  ف��ك��ر 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “ رعاه اهلل “ الذي ي�شبق 
اأف�شل من  وي�شنع م�شتقبال  الزمن 

خالل مبادراته.

حققت  اجل����ائ����زة  اأن  اإىل  ون����وه����ت 
اإجن������ازات ك��ث��رية وب���ات���ت م���ن خالل 
مكان  حتتل  املا�شية  الثمانية  الن�شخ 
ال�شدارة يف اجلهود الدولية لتحقيق 
وتعزيز  الريا�شي  للقطاع  التطوير 
دوره املوؤثر يف جميع جماالت احلياة 
�شمو  وتوجيهات  دع��م  بف�شل  وذل��ك 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وقيادة  مكتوم  اآل 

بن حممد بن را�شد اآل مكتوم.
االأم���ن���اء  جم��ل�����س  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
متكن  الطاير  مطر  �شعادة  برئا�شة 
م���ن ت��رج��م��ة ه���ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات اإىل 
ب����رام����ج وم�����ب�����ادرات ل��رت���ش��ي��خ نهج 
وتكرمي  الريا�شي  العمل  يف  االإب��داع 
العمل  جم���االت  جميع  يف  امل��ب��دع��ني 
العربي  والوطن  بالدولة  الريا�شي 
امل�شاركني  ع��دد  بلغ  حيث   .. والعامل 
ال�شابقة  ال���دورات  يف اجلائزة خ��الل 
1538 م�شاركا بينهم 402 حمليا 
فيما   .. عامليا  و175  عربيا  و961 
الدورات  الفائزين خالل  و�شل عدد 
منهم   85 فائزا   178 اإىل  املا�شية 

حمليا و81 عربيا و12 عامليا.
اإىل  اجل����ائ����زة  ان�����ش��م��ام  اإن  وق���ال���ت 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  مبادرات 
التنموية  امل���ب���ادرات  ك���رى  ال��ع��امل��ي��ة 
القيادة  روؤي��ة  على  تاأكيد  واالإن�شانية 

من  ب��اع��ت��ب��اره��ا  للريا�شة  ال��ر���ش��ي��دة 
التنمية  حتقيق  واأدوات  و�شائل  اأه��م 
وال�����ش��ع��ادة وال���ت���ق���ارب ب���ني خمتلف 
م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع وب������ني ال������دول 

وال�شعوب اأي�شا.
الوطني  االإع�����الم  اأن  امل����ري  واأك�����دت 
�شاهم يف دعم جهود جمل�س االأمناء 
لتحقيق  اجل����ائ����زة  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
�شريكا  ك��ان  حيث  الكبرية  االأه���داف 
اأ�شا�شيا يف العمل وال يزال يوؤدي دوره 
الريا�شي  للقطاع  ر�شالتها  نقل  يف 
وت��ر���ش��ي��خ ن��ه��ج االإب������داع وال��ت��م��ي��ز يف 

العمل الريا�شي.
املوؤهلة  امل���ل���ف���ات  اأن  ع����ن  واأع���ل���ن���ت 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة وال��ت��ن��اف�����س يف ال�����دورة 
خا�شة  ت���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
عمل  اأو  حتققت  ريا�شية  ب��اإجن��ازات 
اأر�س  على  �شارية  وم��ب��ادرة  تطبيقي 
ال���واق���ع ق���د حت��ق��ق��ت خ���الل الفرتة 
من 21 �شبتمر 2016 وحتى 31 

اأغ�شط�س 2017.
القطاع  اإىل  ال��دع��وة  امل���ري  ووج��ه��ت 
الريا�شي يف الدولة والوطن العربي 
االإبداعية  االأعمال  والعامل لرت�شيح 
املختلفة للفوز بفئات الدورة التا�شعة 
وح�شب اللوائح وال�شوابط املو�شوعة 
�شيما واأن الرت�شح اأ�شبح اأكرث �شهولة 
www. من خالل التطبيق الذكي

mbrawards الذي مت ت�شميمه 
بني  للتوا�شل  متكاملة  بوابة  ليكون 
وتتيح  الريا�شي  وال��ق��ط��اع  اجل��ائ��زة 
للراغبني تقدمي ملفات الرت�شح من 
�شري  ومتابعة  الذكي  الهاتف  خ��الل 
عملية الرت�شح واالطالع على اأخبار 

اجلائزة.
م���ن ج��ه��ت��ه .. ق���ال ن��ا���ش��ر اأم�����ان اآل 
اإن������ه قيمة  رح���م���ة م���دي���ر اجل����ائ����زة 
7.5 م��ل��ي��ون دره���م  ت��ب��ل��غ  اجل���ائ���زة 
كما اأن الفئات هي االإب��داع الريا�شي 
الفردي و االإبداع الريا�شي اجلماعي 
مت  كما  املوؤ�ش�شي  الريا�شي  واالإب���داع 
اجلائزة  يف  العاملية  امل�شاركة  حتديد 
امل��وؤ���ش�����ش��ي فقط  ف��ئ��ة االإب�����داع  �شمن 
ل�����ل�����دورة اخل���ام�������ش���ة ع���ل���ى ال���ت���وايل 
الريا�شية  االحت������ادات  ت�شمل  وه���ي 
الدولية االأوملبية ال�شيفية وال�شتوية 
ال��ت��ي لديها  ال���دول���ي���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
مبادرات يف جمال دعم ريا�شة املراأة 
القطاع  يف  ل��ل��ع��م��ل  امل�������راأة  ومت���ك���ني 
ال��ري��ا���ش��ي وه���و حم���ور م��ه��م ال يقل 
اأهمية عن حمور النزاهة وال�شفافية 

الذي مت اختياره للدورة ال�شابقة.
بامل�شاركة  الكبري  االهتمام  اإىل  ونوه 
يف الدورة التا�شعة للجائزة من خالل 
اللقاءات التي عقدت مع العديد من 
واملوؤ�ش�شات  واالأن����دي����ة  االحت�������ادات 

الريا�شية املحلية والعربية والدولية 
والتي كان اآخرها لقاء رئي�س ونائب 
رئ��ي�����س وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد 
اأثناء زيارتهم  الدويل لكرة الطاولة 

لدبي موؤخرا.
وقال اإن الوفد الزئر اأكد اأنه ا�شتفاد 
م����ن م���ع���اي���ري اجل����ائ����زة واأك�������د على 
�شيقدم  حيث   .. امل�����ش��ارك��ة  ا���ش��ت��م��رار 
ال��دويل لكرة الطاولة ملف  االحت��اد 
لتطوير  مبادراته  مت�شمنا  الرت�شح 
ريا�شة املراأة ومتكني املراأة وهي املرة 
للتناف�س  فيها  ي�شارك  التي  الرابعة 

يف اجلائزة.
من  العديد  مع  التوا�شل  اإىل  ولفت 
الريا�شية  وامل��ن��ظ��م��ات  االحت�������ادات 
�شيتم  ف��ي��م��ا  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
يف  امل�شاركني  جلميع  الدعوة  توجيه 
موؤمتر ومعر�س �شبورت اأكورد املقبل 
فيه  جناحا  للجائزة  �شيكون  وال��ذي 
االحتادات  وممثلي  امل�شئولني  للقاء 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة وال����دول����ي����ة 
ا�شتمرار  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  امل�����ش��ارك��ة. 
الريا�شية  للموؤ�ش�شات  الزيارات  نهج 
االأمانة  ت���زره���ا  مل  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
العامة للجائزة �شابقا لعر�س جديد 
واآليات  ال��ت��ن��اف�����س  ال��رت���ش��ح وحم���ور 
ملنت�شبي  ال���رت����ش���ح  مب���ل���ف  ال���ت���ق���دم 

قطاعنا الريا�شي.
ومت خالل اللقاء االإعالن عن تطبيق 
االإلكرتوين  ال��ذك��ي  التحكيم  ن��ظ��ام 
امللفات  حت���ك���ي���م  يف  ك����ام����ل  ب�����ش��ك��ل 
املرت�شحة من خالل برنامج حتكيم 
ذك����ي مت ت�����ش��م��ي��م��ه م���ن ق��ب��ل ك����وادر 
التحكيم  �شيكون  ح��ي��ث   .. اجل��ائ��زة 
تواجد كل حكم  خ��الل  بعد من  عن 
التجمع  اإىل  احلاجة  ودون  دولته  يف 

والتحكيم كفرق عمل.
اآلية توزيع امللفات على  كما مت �شرح 
ي�شمن  مب��ا  التحكيم  جلنة  اأع�����ش��اء 
واحليادية  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  ال���ن���زاه���ة 
امللفات  اإر�����ش����ال  م���ن خ����الل  ال��ت��ام��ة 
دولة  اإىل  ينتمون  ال  حمكمني  اإىل 
الك�شف  الرت�شح وعدم  �شاحب ملف 

عن اأ�شماء املحكمني.

الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  اأط��م��اأن 
رئ��ي�����س احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو 
ات�شاله  خ��الل  بوك�شينج  وال��ك��ي��ك 
نا�شر  ل����الحت����اد  ال����ع����ام  ب����االأم����ني 
منتخب  اإع��داد  �شري  على  التميمي 
ال���ذي يتوا�شل  ل��ل��ج��ودو  االإم�����ارات 
ح��ت��ى ي���وم 22 م���ار����س احل����ايل يف 
العا�شمة اليابانية طوكيو ا�شتعدادا 
الرابعة  ال��������دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الأل�����ع�����اب ال���ت�������ش���ام���ن االإ����ش���الم���ي 
الريا�شية التي تقام خالل الفرتة 
2017 يف  22 مايو  اإىل   12 من 
و�شط  باكو  االأذربيجانية  العا�شمة 
ريا�شي  م�شاركة اأكرث من 5000 
الريا�شي  االحت���اد  ينظمها   وال��ت��ي 
ي�شم  ال��ذي  االإ���ش��الم��ي  للت�شامن 
احتادا   50 م��ن  اأك��رث  ع�شويته  يف 
م�شابقة   20 اأك��رث من  من خ��الل 
،جمددا  وجماعية  فردية  ريا�شية 
ب��ح��ف��اوة ج��ام��ع��ة توكاي  االإ�����ش����ادة 
ب�شكل  اجل���ودو  ملنتخبات  اليابانية 
االتفاقية  ل��ب��ن��ود  ت��ن��ف��ي��ذاً  م�شتمر 
التي وقعتها االإمارات مع اجلامعة 

العريقة يف مو�شم 2014،
واأ������ش�����اف ب������اأن م�������ش���ارك���ة اجل�����ودو 
التظاهرة  ت���ل���ك  يف  االإم�������ارات�������ي 
القادمة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
باأربعة العبني هم خليفة احلو�شني 
وزن  يف  وت��وم��ا   ، كجم   66 وزن  يف 

 90 وزن  يف  ومي�شا   ، ك��ج��م   81
 100 ك��ج��م واي���ف���ان يف وزن حت��ت 
ك���ج���م ، ح���ي���ث ي���ت���وا����ش���ل االإع�������داد 
اأبو  ال��ي��اب��ان يف  عقب ع��ودت��ه��م م��ن 
ظ��ب��ي ق��ب��ل ال�����ش��ف��ر ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
بطولة اجلراند بري للجودو التي 

انطليا  يف جورجيا  تقام يف مدينة 
احلايل  م���ار����س   31 م���ن  اع��ت��ب��ارا 
اب���ري���ل املقبل  ال���ث���اين م���ن  وح���ت���ى 
39 دول�����ة واالإم��������ارات  مب�����ش��ارك��ة 
التي  الوحيدة  العربية  الدولة  هي 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  يف  ت�������ش���ارك 

ت�شهد م�شاركة 300 العب والعبة 
واالأوزان  امل�����ش��ت��وي��ات  خمتلف  م��ن 
ملع�شكر  ال���ع���ودة  تعقبها  وال���ت���ي   ..
اليابانية  بطوكيو  �شكوبا  جامعة 
التي  اأ�شيا  بطولة  امل�شاركة يف  ثم   ،
اعتبارا  ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان  يف  ت���ق���ام 
تاأتي  والتي  القادم  مايو   25 من  
�شمن اال�شتعدادات النهائية لدورة 

الت�شامن االإ�شالمي الريا�شية.
 واأ�شاف حممد بن ثعلوب الدرعي 
اأما على م�شتوى املنتخبات العمرية 
ت�شتعد  التي  والنا�شئني  لالأ�شبال 
بدورها لبطولة العرب التي تقام يف 
مدينة االإ�شكندرية امل�شرية اعتبارا 
من  6 يوليو ،فيما مت االتفاق على 
يف  لها  تدريبية  مع�شكرات  اإق��ام��ة 
العا�شمة املجرية بوداب�شت اعتبارا 
وحتى  احل������ايل  م����ار�����س   24 م����ن 
االأوملبي  ب��امل��رك��ز  امل��ق��ب��ل  اأب��ري��ل   8
ه��ن��اك مب�شاركة  ل��ل��ج��ودو  امل��ج��ري 
يف  رغ��ب��ه  للم�شتويني  الع��ب��ني   8
حتققت  ال��ت��ي  االجن����ازات  موا�شله 
الكبار  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   2016 يف 

منطاد خليفة �لقائد يحلق يف �سماء 
مدينة �لبرت�ء �لأردنية

�لرت�سح ل� » جائزة حممد بن ر��سد لالإبد�ع �لريا�سي « يبد�أ مطلع �أبريل

��ستئناف مباريات بطولة دوري �ملوؤ�س�سات لكرة �لقدم
ت�����ش��ت��اأن��ف يف ال��راب��ع��ة وال��ن�����ش��ف م���ن ع�����ش��ر اليوم 
الريا�شي  االحت���اد  مبقر  زاي���د  ب��ن  �شلطان  باإ�شتاد 
مباريات  ظبي  اأب��و  يف  احلكومية  للموؤ�ش�شات  العام 
بلغت  التي   ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دوري  بطولة 
دورها الثاين حيث يجمع اللقاء االأول بني فريقي 
هيئة املياه والكهرباء يف اأبو ظبي الرابع يف الرتتيب 
العام بر�شيد 11 نقطة و�شيكيور الهند�شية الثامن 

االأخري بدون ر�شيد.
ويف امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة ي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق ج��ول��د وكالء 
ال��الع��ب��ني اخل��ام�����س م��ع ف��ري��ق االحت����اد الريا�شي 
بفوزه  ن��ق��ط��ة   21 ب��ر���ش��ي��د  امل��ت�����ش��در  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
�شتوجتارت  اأك��ادمي��ي��ة  فريق  على  ال�شاحق  االأخ���ري 

ت�شجيلها  يف  ت�شابق  وال��ت��ي   1/9 بنتيجة  ال�شابع 
اأهداف   3 العامري  و�شالح  الفقي  اأح��م��د  م��ن  ك��ل 
لكل منهما وهدفا لكل من خريي املليجي، تيواأوم، 
مب�شاعدة  امل�شعبي  �شيف  احلكم  واأداره���ا  وفالفيو 

�شعيد عبد اهلل و�شعيد املن�شوري.
لتنمية  االإم��ارات  ا�شتطاع فريق  الثانية  املباراة  ويف 
عالقات العمل بدورة حتقيق فوز كبري على فريق 
1/9 و�شجل  بنتيجة  االقت�شادية  املناطق  موؤ�ش�شة 
ل��ه حممد ج��م��ال اأرب��ع��ة اأه����داف وزك��ري��ا مفتاح 3 
ولالقت�شادية  ه���دف���ني  ف��ت��ح��ي  وحم���م���د  اأه������داف 
اأحمد عبد اهلل احلمادي واأدارها حممد الهرمودي 

مب�شاعدة عبد اهلل �شريف وهيثم املن�شوري.

ا�ستعدادا للم�س�ركة يف الدورة الرابعة لألع�ب الت�س�من الإ�سالمي الري��سية

حممد بن ثعلوب �لدرعي يطمئن على �سري �إعد�د منتخب �لإمار�ت للجودو

�س�مل بن هويدن نحر�س على اأن نقدم فع�لي�ت ري��سية وجمتمعية توؤ�سل لفعل اخلري

نادي �لذيد �لريا�سي يك�سف عن
 فعالياته لعام �خلري م�ساء �ليوم  

�إعادة �نتخاب غر�يت رئي�سا لالحتاد �لفرن�سي 
اأعادت اجلمعية العمومية لالحتاد الفرن�شي 
غرايت  لو  نويل  انتخاب  ام�س  القدم  لكرة 
رئي�شا لالحتاد لوالية جديدة من 4 �شنوات 
بعد نيله 57،4 باملئة من االأ�شوات. ويرئ�س 
75 عاما االحت��اد الفرن�شي منذ  لو غرايت 
الإكمال  حينها  اأنتخب  اأن  بعد   2011 ع��ام 
والية �شلفه بيار ا�شكاليت الذي اإ�شتقال من 

من�شبه عقب ف�شيحة املنتخب الفرن�شي يف 
مونديال جنوب افريقيا عام 2010.

ث���م ان��ت��خ��ب ل���و غ���راي���ت ل���والي���ة ك��ام��ل��ة يف 
واأ�شيفت   2012 دي�����ش��م��ر  االأول  ك��ان��ون 
�شدة  مل�شواره يف  اأخ��رى  اأع��وام  اأربعة  ال�شبت 
رئ���ا����ش���ة االحت������اد ال��ف��رن�����ش��ي ب��ع��د ف�����وزه يف 
اجلولة االأوىل من االنتخابات على مناف�شه 

االأ�شا�شي ايريك توما�س، رئي�س نادي نان�شي 
ورئي�س رابطة كرة القدم للهواة.

اأ�شوات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   41،9 ت��وم��ا���س  ون����ال 
الناخبني ال�216 الذين مثلوا اأندية الهواة 
انتخبوا  وال��ذي��ن   43 وامل��ح��رتف��ني   173

اي�شا جلنة تنفيذية جديدة لالحتاد.
رئي�س  نائب  ي�شغل من�شب  لو غرايت  وكان 

و2011   2005 ب��ني  ال��ف��رن�����ش��ي  االحت����اد 
االقت�شادية  امل��ل��ف��ات  ع���ن  م�������ش���وؤوال  وك�����ان 
اب��رز رج��ال االعمال يف منطقة  ويعتر من 

بروتاين. 
رئي�شا  ك��ان  غ��ان��غ��ان كما  ن���ادي  رئي�س  وك���ان 
ل��راب��ط��ة ال������دوري ال��ف��رن�����ش��ي ب���ني 1991 

و2000.
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•• �أبوظبي : 

 يف اإجن����از غ��ري م�����ش��ب��وق، ت��ّوج��ت جنمة 
اأكادميية �شمان لل�شرعة، اآمنة القبي�شي 
قبل  اجل����ول����ة  ب��ذه��ب��ي��ة  ع����ام����اً(   16(
االإم���ارات روتاك�س  االأخ��رية من بطولة 
ماك�س للكارتينج على حلبة مر�شى يا�س 
ماك�س،  �شينيور  ف��ئ��ة  �شمن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
االأم�����ر ال����ذي ���ش��م��ح ل��ه��ا يف ح�����ش��م لقب 
التي  اخلتامية  جولتها  قبل  البطولة 
العني  ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى  مناف�شاتها  ���ش��ت��دور 
املقبل.  اب��ري��ل  م��ن  ال�شابع  يف  ال��دول��ي��ة 
اأمهرت  قد  القبي�شي  اآمنة  تكون  وبهذا، 
االإمارات  بطولة  على  الذهبي  توقيعها 
فتاة  ك���اأول  للكارتينج  ماك�س  روت��اك�����س 
اإم���ارات���ي���ة ع��رب��ي��ة حت��ق��ق ال���ف���وز بلقب 
على  ح��ك��راً  كانت  لطاملا  التي  البطولة 
�شمان  اأكادميية  جنمة  تاألقت  الرجال. 
لل�شرعة على حلبة مر�شى يا�س م�شجلًة 
التاأهيلية  احل�ش�س  يف  االأ���ش��رع  الزمن 
الت�شفيات.  يف  االأول  امل��رك��ز  ث��م  وم���ن 
كانت اآمنة تهدف اإىل حتقيق الفوز على 
البطولة  لقب  وح�شم  املف�شلة  حلبتها 
لالبتعاد عن �شغوطات اجلولة االأخرية. 
االإماراتية  ال��ب��ط��ل��ة  جن��ح��ت  وب��ال��ف��ع��ل، 
النهائي  قبل  بال�شباق  الفوز  حتقيق  يف 
وال�شباق النهائي متوجًة تاأديتها بامل�شك 

ال�شباق  يف  ل��ف��ة  اأ����ش���رع  �شجلت  ع��ن��دم��ا 
االإيطالية  ال��ك��ارت  م��ن  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي 
النقاط  لتح�شد  )���ش��ي.اآر.ج��ي(  ال�شنع 
يا�س  مر�شى  حلبة  ج��ول��ة  م��ن  الكاملة 
عن جدارة وا�شتحقاق مما رفع ر�شيدها 
م���ن ال���ن���ق���اط ب���ف���ارق ال مي��ك��ن الأق����رب 
جولة  يف  حتى  اإليه  الو�شول  مناف�شيها 
فيها  تت�شاعف  ال��ت��ي  اخل��ت��ام��ي��ة  ال��ع��ني 
النقاط، فقبل انطالق �شباق يا�س كانت 

اآمنة تت�شدر البطولة يف فئتها بر�شيد 
نقطة،   232 ب��ف��ارق  اأي  نقطة   961
ومع فوز اآمنة بالعالمة الكاملة يف يا�س 

يكون ر�شيدها قد جتاوز االألف نقطة.
بداأ مو�شم 2016-2017 من بطولة 
يف  للكارتينج  ماك�س  روتاك�س  االإم���ارات 
القبي�شي  اآمنة  و�شهدت  املا�شي  اأكتوبر 
اأق��������ل م�����ا ميكن  خ����الل����ه م���ن���اف�������ش���ات 
اآمنة  واأن  خ�شو�شاً  بالقا�شية!  و�شفها 

فئة  تتناف�س يف  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال��ف��ت��اة 
�شد  م��اك�����س(  )���ش��ي��ن��ي��ور  ج����داً  متطلبة 
خرتها  ت��ف��وق  ب��خ��رة  يتمتعون  ���ش��ّب��ان 
ع��ل��ى غ����رار ال��ري��ط��اين ب��ا���ش��ك��ال بوك 
ومواطنه تيمور كريمان�شات�شي والبطل 
العماين املتاألق عبداهلل الرواحي واأي�شاً 
واالأ�شرتايل  ه��ان��ت  اأن����درو  ال��ري��ط��اين 
االإ����ش���رار  اأن  اإال  روب���ن�������ش���ون.  ج��ي��ك��وب 
املتوا�شل  والتدريب  واجلهد  والعزمية 

وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي يف اأك��ادمي��ي��ة �شمان 
ل��ل�����ش��رع��ة م���ّك���ن اآم����ن����ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي من 
يف  لتظفر  االأوىل  امل��راك��ز  على  املناف�شة 
بر�شيد  البطولة  بلقب  امل��ط��اف  نهاية 
من  ي��ت��األ��ف  التتويج  من�شات  م��ن  د���ش��م 

برونزييتني، 7 ف�شيات، وذهبييتني.
في�شل  بن  خالد  ال�شيخ  اأثنى  وق��د  ه��ذا 
اأبوظبي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي، 
ببطولة  اآم���ن���ة  ف����وز  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ب��اق��ات، 

اآمنة  ق���ال:  ح��ي��ث  للكارتينج  االإم�����ارات 
ال���ب���ط���ول���ة وجنمة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي جن���م���ة 
اأك��ادمي��ي��ة ���ش��م��ان ون��ح��ن ف��خ��ورون بها 
وب���اإجن���ازه���ا امل��م��ي��ز ج�����داً ون��ت��م��ن��ى لها 
التوفيق يف م�شريتها الريا�شية الواعدة. 
ومن جهته عّلق خالد عبداهلل القبي�شي، 
لل�شرعة  ���ش��م��ان  اأك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���ش�����س 
لل�شباقات  اأبوظبي  يف  املنتدب  والع�شو 
اأكادميية �شمان لل�شرعة  اأكملت  قائاًل: 

نحتفي  ال��ي��وم  نحن  وه��ا  الثالث  عامها 
بتخريج اأول بطل من االأكادميية. اآمنة 
العربية  بل  االإماراتية  الفتاة  هي  اليوم 
ه��ذا االجن��از ونحن  التي حتقق  االأوىل 
ك��ان هدفنا يف  بها. لقد  ف��خ��ورون ج��داً 
بالتعاون  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ  االأك���ادمي���ي���ة 
ال�شحي  للتاأمني  الوطنية  ال�شركة  مع 
ب��ط��اًل ج��دي��داً من  ن��ق��دم  اأن  “�شمان” 
من  اليوم  اآمنة  وتعتر  االإم���ارات  دول��ة 

بني اأ�شرع ثالث �شائقات كارتينج �شمن 
فئتها يف العامل. �شرنى ما هي اخلطوة 
املقبل  ال��ع��ام  الآم��ن��ة يف  االأن�����ش��ب  التالية 
اإحدى  يف  تتناف�س  �شرناها  اأننا  واأعتقد 

�شباقات املقعد االأحادي.
ال  فقالت:  القبي�شي  اآم��ن��ة  البطلة  اأم���ا 
اإال  ح��ال��ي��اً،  م�شاعري  اأ���ش��ف  كيف  اأدري 
لي�س يل  اللقب  ج��داً. هذا  �شعيدة  اأنني 
�شمان  اأكادميية  يف  للجميع  بل  وح��دي 
ولعائلتي وجلميع من �شاندين ودعمني 
امل��ا���ش��ي��ة م��ن �شركات  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
اأود  واأ�شدقاء.  اإعالمية  وو�شائل  راعية 
اأن اأقول باأن فوزي اليوم يف حلبة يا�س له 
طعم مميز كونها حلبة الفورموال واحد 
اأبوظبي  ال��ع��امل والأن��ه��ا يف  االأف�����ش��ل يف 
امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ول���دت فيها واأع��ي�����س على 
االإمارات  بطولة  بلقب  وف��وزي  اأر�شها. 
لي�س نهاية املطاف بل هي البداية على 
اأمل حتقيق املزيد من االجن��ازات ورفع 

علم بالدي عالياً.
تختتم بطولة االإمارات روتاك�س ماك�س 
يف  الدولية  العني  حلبة  على  للكارتينج 
ال�����ش��اب��ع م��ن ���ش��ه��ر اب��ري��ل امل��ق��ب��ل حيث 
اآمنة كاأ�س بطولة فئة �شينيور  �شتت�شلم 
الفئات  يف  املناف�شات  و�شتكون  م��اك�����س، 
اأبطال  هوية  لتحديد  ملتهبة  االأخ��رى 

تلك الفئات.

•• �لعني - �لفجر

اأقامت اكادميية �شتوجتارت لكرة القدم بالعني يومي اخلمي�س 
واجلمعة املا�شيني دورة ال�شداقة االأويل لل�شباب مبدينة العني 
(و�شارك  اال���ش��الم��ي  املعهد   ( االإم����ارات  جامعة  مالعب  علي 
يف ه��ذه ال���دورة  8 ف��رق وه��م فريق اجلالية االأردن��ي��ة وفريق 
النادي امل�شري وفريق نعمه وفريق فيوت�شر وهيلي والفراعنة 

جمموعتني  ايل  الفرق  تق�شيم  مت  ولقد  غافه  وام  والعا�شمه 
النهائي  ايل  و�شل  وق��د  وال��ث��اين  االأول  منهما  كال  من  �شعد 
النادي  ل��ي��ف��وز ف��ري��ق  امل�����ش��ري وف��ري��ق الهيلي  ال��ن��ادي  ف��ري��ق 
امل�شري بالبطولة يف مباراة ح�شرها لفيف من الريا�شيني يف 
مدينة العني ومتابعي ريا�شة كرة القدم   قام بت�شليم الكاأ�س 
من  م�شر  والعبي  الكعبي  حمدان  العقيد  �شعادة  وامليداليات 
كابن طلعت  العني احلاليني  ن��ادي  الزمن اجلميل ومدربني 

من�شور العب الزمالك وامل�شري وكابن �شريف ريا�س وكابن 
�شت  كابن عادل  املن�شورة وكذلك  نادي  املاحي العبي  ا�شرف 
اكادميية  بالعني.وقامت  االأردنية  ابوها عميد العبي اجلالية 
عمر  حممد  الفني  ومديرها  بالعني  القدم  لكرة  �شتوجتارت 
الفرق  جميع  ب�شكر  ال�شابق  وامل��ق��اول��ون  م�شر  منتخب  الع��ب 
امل�شري  ل��ل��ن��ادي  التهنئة  وق��دم��ت  البطولة  يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي 

بالعني لفوزه باأول كاأ�س لالأكادميية يف مدينة العني .

حافاًل  يوماً  اخلا�س  لالأوملبياد  امل�شرية  البعثة  اجلمعه  يوم  عا�شت 
والتي  النم�شاوية  امل��دن  خمتلف  يف  املختلفة  واالأن�شطة  ب��االأح��داث 
لالأوملبياد اخلا�س  ال�شتوية  العاملية  االلعاب  وفعاليات  اأحداث  ت�شهد 
والتي تقام بالنم�شا خالل الفرتة من 14 حتي 25 مار�س اجلاري .

ففي ال�شباح �شهدت مالعب �شالة »  املي�شه » مبدنية جرات�س احلدث 
االأبرز يف اليوم وهي موؤازرة ودعم الدكتورة غادة وايل وزير الت�شامن 
االج��ت��م��اع��ي ل��ف��ري��ق االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س امل�����ش��ري ل��ل��ه��وك��ي االأر�شي 
وح�شورها ملبارتني يف مباريات التق�شيم للفريق �شد منتخب ال�شني 
الزيارة  رافقها يف  وقد  وتباغو  ترينداد  منتخب  �شد  اأخ��ري  ومباراة 
اخلا�س  لالأوملبياد  االإقليمى  الرئي�س  ال��وه��اب  عبد  اأمي��ن  املهند�س 
الدوىل والفنان الكبري ح�شني فهمى �شفري االأوملبياد اخلا�س الدوىل 
هانى  واملهند�س  فيينا  فى  م�شر  �شفري  يو�شف  عامر  عمر  وال�شفري 

االوملبياد  رئي�س  ال�شابق  االداراي��ة  والتنمية  االت�شاالت  حممود وزير 
اخلا�س امل�شرى .

واملتواجد حالياً  امل�شرية  البعثة  رئي�س  تهامي  با�شم  الدكتور  ويقول 
اأن �شفري م�شر يف فيينا  مع فريق الهوكي االأر�شي مبدينة جرات�س 
عمر عامر يو�شف حر�س علي احل�شور اإيل مدينة جرات�س واالإلتقاء 
التمثيل  علي  حلثهم  امل�شابقات  اأم��اك��ن  يف  االأر���ش��ي  الهوكي  بفريق 
الالحمدودة  بقدراتهم  منه  اإمي��ان��اً  الر�شمية  امل�شابقات  يف  امل�شرف 
العاملية  لالألعاب  دورت��ني  م��دار  علي  الذهب  اأ�شحاب  اأنهم  وخا�شة 

ال�شتوية يف اأيدهاو عام 2009 وكوريا اجلنوبية عام 2013 .
وي�شيف تهامي اأن فريق الهوكي االأر�شي بدء يومه مبكراً من ال�شاعه 
وخا�س  املي�شه  املغطاه  ال�شاالت  جممع  اإيل  وتوجه  �شباحاً  ال�شابعه 
وترينداد  ال�شني  �شد منتخبات  التق�شيم  مباريات  من  مباريات   5

منتخب  اأم���ام  التق�شيم  مباريات  واأختتم  وك��ن��دا  واجل��زائ��ر  وتوباغو 
امل�شرية  البعثة  رئي�س  نائب  الطحاوي  عمرو  اأك��د  فيما   . نيجرييا 
فريق  اأن  رام�شو  اجلليد يف مدينة  علي  اجل��ري  فريق  واملتواجد مع 
اأرب��ع��ة الع��ب��ني ���ش��ارك��وا ال��ي��وم يف  اجل���ري علي اجلليد وال���ذي ميثله 
املنا�شبة لهم من حيث القدرة  التق�شيم لتحديد املجوعات  م�شابقات 
امل�شرية �شند�س حممد  �شاركت  اآخر  . وعلي �شعيد  وال�شن واجلن�س 
عبداملنعم العبة االوملبياد اخلا�س امل�شري وال�شريكة �شمرية العدوي 
املقام  لل�شباب  العاملي  املوؤمتر  اأويل فعاليات  اأم��رية فرج يف  ورافقتهم 
العمل  ور�شة  عقد  خ��الل  من  ال�شتوية  العاملية  االأل��ع��اب  هام�س  علي 
اأهمها كان يف اخلطة العاملية لل�شباب  حول عدة مو�شوعات خمتلفة 
الناجحة  واالإت�����ش��االت  العمل  ف��رق  تفعيل  وكيفية  الفعالة  والقيادة 

واأنهو يومهم بجولة ب�شوارع النم�شا.

يوم حافل للبعثة �مل�سرية لالأوملبياد �خلا�ش بالنم�سا

اآمنة القبي�سي حت�سم لقب بطولة الإم�رات روت�ك�س م�ك�س للك�رتينج

تّوجت بذهبية جولة حلبة مر�سى يا�ش وح�سمت لقب �لبطولة قبل �خلتام يف �لعني
ال�سيخ خ�لد الق��سمي: اآمنة جنمة البطولة ونحن فخورون ب�إجن�زه� املميز
خ�لد القبي�سي: اأ�س�سن� اأك�دميية �سم�ن منذ ثالث �سنوات واليوم نحتفي ب�أول بطل
اآمنة القبي�سي: اأن� �سعيدة وفخورة جدًا، وهذه هي البداية

ا�شتمرت مطالبة م�شجعي ار�شنال االإنكليزي برحيل املدرب 
الفرن�شي ار�شني فينغر عن النادي، وقد ذهب بع�شهم اىل 
حد دفع بدل ا�شتئجار طائرة من اأجل رفع يافطة تطالبه 

مبغادرة النادي اللندين.
ال�شبت فوق ملعب ذي هاوثورنز  الطائرة  ومرت 

و�شت  وم�شيفه  ار�شنال  مباراة  انطالق  قبيل 
التا�شعة  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ب��ي��ون  ب��روم��ي��ت�����س 

والع�شرين من الدوري االإنكليزي املمتاز.
وك���ت���ب ع��ل��ى ال��ي��اف��ط��ة ال���ت���ي ج���ال���ت بها 

#ارحل  عقد  “ال  امللعب  ف��وق  ال��ط��ائ��رة 
عقد  ان��ت��ه��اء  اىل  اإ�����ش����ارة  يف  فينغر”، 

املقبل  ال�شيف  الفرن�شي  امل��درب 
وعدم رغبة معظم م�شجعي 

النادي بتجديده ب�شبب 
ف�شله يف قيادة االأخري 
ال��������دوري  ل���ق���ب  اىل 
االأوىل  للمرة  املحلي 

منذ 1994.
لكن وبعد 16 دقيقة 
من اإنطالق املباراة، 
اأخرى  طائرة  مرت 
ف���وق امل��ل��ع��ب حتمل 
يافطة كتب عليها 
ب���اأر����ش���ني،  “نثق 
#االح����������������������������رتام 

الأر�شني فينغر«.
ال�شغط  وت���زاي���د 
الذي  فينغر  على 
ي�������������ش������رف ع���ل���ى 
منذ  ار������ش�����ن�����ال 
بعد   ،1996
املذلة  اخل�����ش��ارة 

بها  م���ن���ي  ال����ت����ي 

الفريق يف الدور ثمن النهائي مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا 
اإجمالية  كنتيجة   2-10 االأمل��اين  ميونيخ  بايرن  يد  على 
مل��ب��ارات��ي ال��ذه��اب واالإي�����اب. وه��ن��اك ح��دي��ث ع��ن اأن اإدارة 
النادي عر�شت على املدرب البالغ 67 عاما متديد عقده 

لعامني اإ�شافيني.
مو�شوع  ع��ن  احل��دي��ث  فينغر  ورف�����س 
ال��ع��ق��د، وه���و ق���ال يف م��وؤمت��ر �شحايف 
“لي�س  بروميت�س  و���ش��ت  ل��ق��اء  ع�شية 
ل��دي اأي �شيء اإ���ش��ايف الأق��ول��ه يف هذه 
امل�����ش��األ��ة. ك��ل م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف اأ�شبح 
ي��ت��م��ح��ور ح�����ول ه�����ذا امل���و����ش���وع ونحن 
حتدثنا عنه مبا فيه الكفاية. لقد حتدثت 

عنه مبا فيه الكفاية«.
خ�شارة  ب��ع��د  اأك�����د  اأن  ل��ف��ي��ن��غ��ر  و���ش��ب��ق 
ميونيخ  بايرن  اأم��ام  الذهاب  لقاء 
1-5 ، ب��اأن��ه ���ش��ي��ك��ون م��درب��ا يف 
يكن  مل  وان  امل��ق��ب��ل  امل��و���ش��م 
الفني  اجل���ه���از  راأ�������س  ع��ل��ى 
م�شريا  احل�������ايل،  ل���ن���ادي���ه 
ق�����راره  ���ش��ي��ت��خ��ذ  اأن������ه  اىل 
بحلول  م�شتقبله  ب�����ش��اأن 
ني�شان  او  اآذارم������ار�������س 

ابريل املقبلني.
ان��ه مهما  و���ش��دد على 
ج����������رى، �����ش����اأوا�����ش����ل 
املو�شم  يف  ال���ت���دري���ب 
اأك������ان ه��ن��ا او يف  امل���ق���ب���ل، 
اآخ�����ر، ه����ذا ام����ر موؤكد  م��ك��ان 
اىل  فينغر  وا����ش���ار  ال��ي��ه.  بالن�شبة 
اأع�شاء جمل�س ادارة  انه �شيتحدث اىل 
ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين لكنني غ��ري راغ���ب يف 
م�شتقبلي.  اىل  نظرتهم  عن  احلديث 

االهم هو النادي، ولي�س م�شتقبلي .

ال يزال االأملاين يورجن كلوب يعتقد اأنه املدرب املنا�شب 
الفريق  وال��ذي ميكنه قيادة  ليفربول  لناديه احلايل 

االإجنليزي  ال�������دوري  ب��ل��ق��ب  ل��ل��ف��وز 
االأوىل  للمرة  القدم  لكرة  املمتاز 

منذ 1990.
وب����ع����د ف��������وزه ث�������الث م�����رات 
مباريات  ت�شع  اأخ���ر  يف  ف��ق��ط 

فر�شة  ت��راج��ع��ت  ال������دوري  يف 
لكن  باللقب  ال��ف��وز  يف  ليفربول 

على  متتاليتني  م��رت��ني  ف���وزه 
�شاعده  وب��رين��ل��ي  ار���ش��ن��ال 

على  قب�شته  اإح��ك��ام  يف 
املركز الرابع.

تعرث  اأن  ورغ�������م 
ال����ف����ري����ق خ����الل 
ال������ع������ام احل������ايل 
رمب��ا اأب��ع��ده عن 
على  امل��ن��اف�����ش��ة 
ال�����ل�����ق�����ب ف�����ان 
كلوب ي�شعر اأن 
لدوري  التاأهل 
اأب���ط���ال اأوروب�����ا 
رمب�����������ا ي�����ك�����ون 
مب����ث����اب����ة جن����اح 
بالن�شبة  ك��ب��ري 

لفريقه.
وق����������������ال ك�����ل�����وب 

ت���������ش����ري����ح����ات  يف 
������ش�����ح�����ف�����ي�����ة ق���ب���ل 

مع  فريقه  مواجهة 
�شيتي  م���ان�������ش�������ش���رت 

اأنني  تعتقد  ال��ن��ادي  جماهري  اأن  اأ�شعر  االأح���د  ال��ي��وم 
فنحن  وبالتايل  املنا�شب  املكان  يف  املنا�شب  ال�شخ�س 
املدرب  واأ���ش��اف  التزكية.  وه��ذه  الثقة  بهذه  ن�شعر 
وخيارات.  بدائل  عن  اأبحث  اأن��ا  دائما  االأمل���اين 
هل هناك من ي�شتطيع القيام بذلك ب�شورة 
اأف�شل. واأ�شار كلوب لو كنت اأعرف بوجود من 
يقوم بهذا اأف�شل مني ملا بقيت هنا. اإىل متى 
�شي�شتمر هذا. ال اأعرف. لكن يفرت�س اأن 
الكل يدرك اأننا نحاول يف كل يوم وبكل 

جدية.
ميكنني  ك��ل��وب  واأردف 
التاأهل  اأن  ال��ق��ول 
ل����������������������������������دوري 
هذا  االأب����ط����ال 
�شيكون  املو�شم 
مب���ث���اب���ة جن���اح 
بالن�شبة  ك��ب��ري 
لقوة  نظرا  لنا 
املناف�شة  الفرق 

لنا.
وق�����������ال ك����ل����وب 
ال��������ف��������وز  اإن 
ب���ل���ق���ب ال�������دوري 
االجنليزي يتطلب 

بع�س ال�شر.
ليفربول  وي���ح���ت���ل 
ال��راب��ع بر�شيد  امل��رك��ز 
متخلفا  ن���ق���ط���ة   55
ب�����ن�����ق�����ط�����ة واح�����������������دة ع���ن 
لعب  الذي  �شيتي  مان�ش�شرت 

مباراة اأقل.

جمهور �ر�سنال يتناف�ش على بقاء �أو رحيل فينغر  كلوب يعتقد �أنه �ملدرب �ملنا�سب لليفربول 

على مالعب ج�معة الم�رات

�لنادي �مل�سري بالعني بطال لكاأ�ش �ل�سد�قة �لأوىل 
لأكادميية �ستوجتارت

�دفوكات يقرر �لإعتز�ل يف 
نهاية �ملو�سم 

ك�شف امل����درب ال��ه��ول��ن��دي دي���ك ادف���وك���ات اأن���ه ���ش��ي��رتك ف��ري��ق��ه احلايل 
فرنبغ�شه الرتكي و�شي�شع حدا مل�شريته يف نهاية املو�شم احلايل.

وقال املدرب الهولندي البالغ 69 عاما بعد خ�شارة فرنبغ�شه على اأر�شه 
القرار  اتخذت  لقد  املحلي  ال��دوري  2-3 اجلمعة يف  �شبور  قونيا  اأم��ام 
يعني  واأت��رك من�شبي   ، املو�شم  اخلتام -ختام  �شاأترك من�شبي يف  ب��اأين 

باأين �شاأعتزل.
ووا�شل اإنهاء م�شواري لن يكون مع فرنبغ�شه وح�شب. فرنبغ�شه �شيكون 

فريقي االأخري.
وا�شتلم ادفوكات الذي اأ�شرف خالل م�شريته التدريبية الطويلة على ما 
يزيد عن 15 فريقا ومنتخبا )خ�شو�شا بلجيكا ورو�شيا( اآخرها زينيت 
�شان بطر�شرغ الرو�شي و�شندرالند االنكليزي، مهمة تدريب فرنبغ�شه 

ال�شيف املا�شي بعقد لعام واحد.
فقد  ال��ذي  الفريق  اداء  على  را�شيا  لي�س  الرتكي  النادي  جمهور  لكن 
 24 الرابع بعد  املركز  اللقب الأنه يحتل  باملناف�شة على  االأمل منطقيا 

مرحلة وبفارق 10 نقاط عن ب�شكتا�س املت�شدر.
واخل�شارة اجلمعة اأمام قونيا �شبور، كانت اخلام�شة هذا املو�شم لفريق 
يعج بالنجوم وعلى راأ�شهم الهولندي روبن بري�شي والدمناركي �شاميون 

كياير.
قبيل  ا�شتلم من�شبه  اأنه  بالقول  لفريقه  املخيب  الو�شع  ادفوكات  وبرر 
لتعزيز  املنا�شبة  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ  ب��اإم��ك��ان��ه  يكن  امل��و���ش��م ومل  ان��ط��الق 
حظوظه باإحراز اللقب، م�شيفا بع�س الالعبني بالن�شبة لنا ال يتمتعون 

باللياقة البدنية واجلاهزية الالزمتني لهذا امل�شتوى .
واأثار التعاقد مع ادفوكات، الفائز بلقب كل من الدوري الهولندي مع 
ايندهوفن واالإ�شكتلندي مع رينجرز والرو�شي مع زينيت �شان بطر�شرغ 
الذي توج معه اي�شا بكاأ�س االحتاد االأوروبي والكاأ�س ال�شوبر االأوروبية 
ي�شغل من�شب م�شاعد مدرب  ك��ان  الأن��ه  2008، ج��دال يف هولندا  ع��ام 

املنتخب الوطني عندما قرر االنتقال اىل الدوري الرتكي.
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جمتمع االمارات

�سر�كة بني »�ت�سالت« و»تر�كرز دي �إك�ش 
بي« لتوفري جتربة طعام مميزة يف �لإمار�ت

اأعلنت )ات�شاالت( عن �شراكتها مع )تراكرز دي اإك�س بي( لتقدمي جتربة طعام 
وترفيه ع�شرية للعائالت يف االإمارات العربية املتحدة.   ويجمع )تراكرز دي 
اإك�س بي( ب�شكل اأ�شبوعي ما بني 12 اإىل 14 من اأبرز عربات الطعام املتنقلة من 
مدار عطلة  على  االأحيان  وبع�س  ال�شبت  اأيام  يف  االأطباق  اأ�شهى  لتقدمي  دبي 
نهاية االأ�شبوع من ال�شاعة حتى نهاية �شهر اإبريل 2017. و�شوف يقام احلدث 
تغيري مكان احلدث  �شيتم  واأبوظبي، حيث  دبي  اإمارتي  اأماكن خمتلفة يف  يف 
ممكنة  �شريحة  اأكر  اإىل  متميزة  عائلية  ترفيه  جتربة  لتقدمي  اأ�شبوع  كل 
تعتمدها  التي  املدى  اال�شرتاتيجية طويلة  وين�شجم احلدث مع  الزوار.   من 
واالأطفال  وللعائالت  لعمالئها  الرتفيه  جتارب  اأف�شل  )ات�شاالت(لتقدمي 
خدمة  منافذ  )ات�شاالت(  توفر  و�شوف  املتغرية.  حياتهم  اأمناط  ومواكبة 

متنقلة لتلبية احتياجات عمالئها على اأر�س احلدث حتى انتهائه.   

تعزيز  يف  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شة  )فن(،  نظمت 
ودعم الفن االإعالمي لالأطفال والنا�شئة، والتي 
ت�شوير  ور�شة  لها،  مقراً  ال�شارقة  من  تتخذ 
مدر�شة  طالب  من  عدٌد  فيها  �شارك  اخليول، 
لرعاية  اأوالدنا  ومركز  القدرات،  لتنمية  الوفاء 

ذوي االحتياجات اخلا�شة.
ال�شارقة  نادي  يف  اأقيمت  التي  الور�شة  وجاءت 
االأطفال  تعليم  بهدف  وال�شباق،  للفرو�شية 
الفوتوغرايف،  الت�شوير  اأ�شا�شيات  والطلبة، 
و�شيلة  يعتر  الذي  اخليول،  على  وتعريفهم 
لالأطفال،  النف�شي  النمو  لتطوير  عالجية 
وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم، ومتكينهم من االندماج 

االجتماعي.
ت�شوير  عنوان  حملت  التي  الور�شة،  تبنَّت  فقد 
با�شتخدام  النف�شي  العالج  منوذج  اخليول، 

العالج  يف  عاملياً  بها  املعرتف  االأ�شاليب  من  واحداً  يعد  الذي  اخليول، 
النف�شي الفعال، للم�شاعدة يف تعزيز النمو العاطفي لدى االأ�شخا�س من 

ذوي االحتياجات اخلا�شة.
وي�شهم هذا النوع من الن�شاط يف تعزيز التاأثري االإيجابي لعملية التوا�شل 
باأنف�شهم، من  ثقتهم  وتنمية  االحتياجات اخلا�شة  االأطفال من ذوي  مع 
خالل متكينهم من التوا�شل مع احل�شان، واللعب معه وت�شويره، ومن ثم 

قيادته، االأمر الذي يعزز ثقة الطفل بذاته وبقدراته.
وقالت جواهر بنت عبد اهلل القا�شمي، مدير موؤ�ش�شة فن: تويل فن اهتماماً 
فر�س  توفري  بهدف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من  باالأطفال  خا�شاً 
متكافئة لهم ت�شمن جناح عملية دجمهم يف املجتمع ب�شكل كامل، ونهدف 
ترفيهية  اأن�شطة  يف  االأطفال  دمج  اإىل  الور�س،  من  النوع  هذا  خالل  من 

وعالجية ت�شهم يف الك�شف عن هوايات ومواهب جديدة كامنة لديهم.
االحتياجات  ذوي  من  االأطفال  لتمكني  متوا�شلة  جهوداً  نبذل  واأ�شافت: 
واملهرجانات  املو�شمية،  واملخيمات  العمل،  ور�س  خالل  من  اخلا�شة 
ال�شينمائية، وغريها من االأن�شطة الفنّية مل�شاعدتهم على �شقل مهاراتهم 

االإبداعية وتقدمي كل ما يلزمهم من التوجيه، والرعاية، والدعم.
ذلك  يف  مبا  للطلبة،  اخلا�شة  االأن�شطة  من  عدداً  الور�شة  مدربو  وقدم 
اإ�شراف وتوجيه مدرب الت�شوير، ويف اخلتام  جل�شة ت�شوير اخليول حتت 
خا�س الطالب جتربة ركوب اخليل بجولة ق�شرية متتعوا خاللها باملناظر 

الطبيعية للنادي. 
وقدم �شيافة الور�شة مقهى وحلويات غو�شيب الذي يحر�س على امل�شاركة 
والتفاعل مع خمتلف الفعاليات واالأن�شطة االجتماعية واملعرفية الهادفة.

قرينة  رعاية  حتت   ،2012 نوفمر  يف  تاأ�ش�شت  فن  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ي�شار 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
االإعالمي  العمل  نواة  لت�شكل  االأ�شرة،  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�س 
ب�شكل  ال�شارقة  اإمارة  م�شتوى  على  والنا�شئة  لالأطفال  املتمّيز  واالإبداعي 

خا�س ودولة االإمارات ب�شكل عام. 

فليب �آوت دبي حتت�سن نب�ش حيوية �لأطفال يف عطلة �لربيع
اأعلنت فليب اآوت دبي، حديقة الرتامبولني االأكر يف منطقة ال�شرق االأو�شط، عن انتهاء ا�شتعداداتها ال�شتقبال عطلة 
الربيع مقدمًة بذلك فر�شة مميزة لالآباء الباحثني عن اأن�شطة ترفيهية الأطفالهم، حيث �شتفتح اأبوابها ال�شتقبال 
االأطفال طوال اأ�شبوعي العطلة. ويزخر مع�شكر عطلة الربيع يف )فليب اآوت دبي( باأجواء مليئة باملغامرات ال�شيقة 
واالأن�شطة ال�شحية التي تنا�شب االأطفال واملراهقني. كما يتيح املع�شكر فر�شة فريدة اأمام هذه الفئة الناب�شة باحلياة 

لاللتقاء باأ�شدقاء جدد اأيام العطلة، والتعرف على العديد من الهوايات اجلديدة لر�شم ذكريات ال تن�شى.
يفتتح املع�شكر اأبوابه من 26 مار�س اإىل 6 اأبريل ويرحب باالأطفال الذين تزيد اأعمارهم عن خم�س �شنوات.  وتقّدم 
هذه  وتوفر  م�شاًء.   و4  ظهراً   12 ال�شاعة  بني  واالأربعاء  والثالثاء  واالثنني  االأحد  اأيام  تدريبية  جل�شات  اآوت  فليب 
اجلل�شات االأ�شبوعية فر�شة مثالية لالآباء واالأمهات لالطمئنان ل�شالمة وترفيه اأطفالهم عند ذهابهم للعمل، حيث 
يق�شي االأطفال اأجمل االأوقات املفعمة باملرح واملغامرات ال�شحية. ويف اإطار تعليقه حول افتتاح املع�شكر، قال �شمري 
علي، مدير فليب اآوت يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا: ندرك متاماً ما مير به االآباء يف دبي من �شغوط 
العمل مع اقرتاب عطلة الربيع، حيث ي�شطرون للتوفيق بني الوظيفة بدواٍم طويٍل من 8 �شاعات ورعاية اأطفالهم يف 
ذات الوقت.  وي�شرنا اأن ن�شاعدهم يف حتّمل جزٍء من م�شوؤولياتهم مع افتتاح مع�شكر عطلة الربيع يف فليب اآوت دبي 
الذي يوفر بيئة مثالية لالأطفال واملراهقني. ويتيح املع�شكر لليافعني فر�شًة مهمة للتفاعل مع اأ�شحابهم وتكوين 

�شداقات جديدة من خالل جمموعة من االأن�شطة الذهنية والبدنية �شمن اأجواء من املرح والرتفيه.

خلف �حلبتور يكّرم �أف�سل �ملوظفني
 يف �حلفل �ل�سنوي جلو�ئز �ملوظفني �ملتميزين 

كّرم خلف اأحمد احلبتور، موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س ادارة جمموعة احلبتور، 
اأف�شل املوظفني يف جمموعة �شركات احلبتور يوم الثالثاء املا�شي خالل 
احلبتور  توّجه  وقد  املتميزين.  املوظفني  جوائز  لتوزيع  ال�شنوي  احلفل 
منتجع  يف  اأقيم  حفل  يف  الفائزين  من  واحد  كل  اإىل  �شخ�شياً  بالتهنئة 
حبتور جراند، اأوتوغراف كولك�شن، وح�شره اأي�شاً �شلطان احلبتور، رئي�س 

�شركة احلبتور لل�شيارات، وكبار املديرين يف ال�شركات التابعة للمجموعة.

جمارك دبي حتت�سن �أكرث من 
�خلري« �سفرة  على»  ونوخذة  بحار   1000

دبي  جمارك  نظمت 
)�شفرة  مبادرة  
التي  اخلري(، 
اأكرث  ا�شتهدفت 
�شخ�س  األف  من 
البحارة  فئة  من 
والعمال  والنوخذة 
ال�شفن  واأ�شحاب 
التقليدية  اخل�شبية 
خور  منطقة  يف 
متا�شياً  وذلك  دبي، 
�شاحب  اإعالن  مع 
ال�شيخ  ال�شمو 
زايد  بن  خليفة 
رئي�س  نهيان  اآل 
الدولة، حفظه اهلل، 
باأن يكون عام 2017 

عام اخلري.  وجاء تنفيذ املبادرة بالتعاون امل�شرتك ما بني املراكز اجلمركية 
ال�شاحلية وفريق التطوع يف جمارك دبي، بهدف تعزيز التوا�شل االإن�شاين 
له  اأ�ش�س  الذي  االإن�شاين  النهج  ومواكبة  دبي  خور  منطقة  يف  العمال  مع 
االآباء املوؤ�ش�شني، ودعم قيم دولة االإمارات العربية املتحدة يف تعزيز مفهوم 
امل�شوؤولية املجتمعية لدى املوظفني.  وتعد “�شفرة اخلري” التي �شوف تنظم 
على مدار العام يف جميع املراكز اجلمركية بدبي، وبداأت يف مركز جمارك 
خور دبي و�شارك فيها 30 متطوعاً ومتطوعة، اإحدى املبادرات الع�شر التي 
اأطلقتها جمارك دبي يف عام اخلري، والتي اعتمدتها الدائرة من اأ�شل 160 
م�شتوى  على  الدائرة  نظمتها  ذهني  ع�شف  جل�شات  خالل  طرحت  فكرة 
املا�شية، حيث �شيتم تنفيذها على مدار عام 2017،  االإدارات خالل الفرتة 

وذلك لدعم توجهات دولة االإمارات يف جماالت امل�شوؤولية املجتمعية.

فندق �سانت ريجي�ش يعلن عن 
تعيني مديرة للت�سويق و�لت�سالت 

ريجي�س  �شانت  فندق  اأعلن 
�شونا  ال�شيدة  تعيني  عن  اأبوظبي 
و  الت�شويق  مديرة  مبن�شب  �شاه 
وا�شعة  بخرة  وتتمتع   ، االت�شاالت 

تفوق ال�10 �شنوات يف هذا املجال .  
�شانت  لعائلة  �شونا  ال�شيدة  ان�شمت 
ق�شم  اإدارة  �شتتوىل  حيث  ريجي�س 
الت�شويق و �شت�شرف على التخطيط 
اإدارة  و  التطوير  و  اال�شرتاتيجي 
ترويج  اإىل  باالإ�شافة  املنا�شبات 
والء  برنامج  و  التجارية  العالمة 

العمالء و العالقات العامة .  
من  العديد  �شونا  ال�شيدة  �شغلت 
من  العديد  يف  املهمة  املنا�شب 
ماي  )ذا  فندق  منها  الفنادق 
)رادي�شون  فندق  و  لندن  يف  فري( 
املتحدة  اململكة  يف  اإدوارديان(  بلو 
ومنتجعات  فنادق  جمموعة  ويف 

“�شتاروود” يف يناير 2014. 

فريق �ملغامرة يتاأهل خلو�ش حتديات �مل�ستوى �لثاين
يف  االأول  امل�شتوى  على  الفتيات  تدريب  ال�شارقة من  فتيات  �شجايا  انتهت 
نادي املغامرة بنجاح، حيث مت اإطالق فريق املغامرة حتت �شعار  اإىل اأبعد 
احلدود، يف �شهر اأغ�شط�س �شنة 2016 والذي يعمل على تنمية مهارات روح 
والتغلب عليها وذلك من  التحديات  الفريق والعمل اجلماعي، ومواجهة 

خالل تدريبات اأ�شبوعية، تنق�شم اإىل خم�س م�شتويات.

»فن« توّظف ت�سوير �خليول لدعم ذوي �لحتياجات �خلا�سة

طالبة من جامعة نيويورك �أبوظبي �سمن قائمة �حلا�سلني على منحة فولرب�يت �ملرموقة

�لآلف يحتفلون بال�سنة �لعا�سرة ملهرجان مذ�ق دبي 
احتفل االآالف بال�شنة العا�شرة ملهرجان مذاق دبي الذي يجمع املو�شيقى واملاأكوالت وامل�شروبات واملتعة يف مكان واحد 
حيث ا�شت�شاف املهرجان اأروع العرو�س املو�شيقية وفعاليات اجلذب ال�شياحية واأ�شهى املاأكوالت، باالإ�شافة ملجموعة 

مميزة من الطهاة امل�شاهري الذين اأحيوا ع�شر �شنوات من النجاح وقدموا اأروع االأوقات للعائالت والزوار.
واحت�شن املهرجان جمموعة مميزة من اأ�شهر واأف�شل الطهاة على م�شتوى العامل، والذين اأبهروا اجلمهور بدرو�س 
تعلم الطبخ ومن�شات الطهي احلية التي تالئم كل االأذواق، وت�شمنت القائمة كاًل من مايكل رو جونيور، وجاري 
رود�س، واآلدو زيلي، واإريك النالرد، وحممد اأورفلي، وطارق ابراهيم، وتيم اأندر�شون، وريزا حممد، وجيني موري�س، 

ولوك توما�س، وجو�شوا �شتانزل وباولو بيتنوزو.
اأيقونة مو�شيقى ال�شول واملوتاون بيلي اأو�شن حيث قدم اأف�شل اأغنياته على خ�شبة  كما قام باإحياء حفل االفتتاح 
 »Caribbean Queen«و  »Love Really Hurts without you« اأغنية  فيها  مبا  امل�شرح 
 Get Outta my Dreams،« اأغنية  اإىل  باالإ�شافة   »When the Going Gets Tough«و

Get into My Car«، وذلك على امل�شرح الرتفيهي االأ�شا�شي. 

برنامج  اليوناين.    ويقدم  املجتمع 
منحاً  للطالب  االأمريكي  فولرايت 
درا�شية الإقامة الدرا�شات اأو م�شاريع 
البحث الفردية، ويتيح فر�شاً عديدًة 
دولية  برامج  خلو�س  الطالب  اأمام 
باأبحاث  والقيام  العليا  للدرا�شات 
متقدمة، ف�شاًل عن اإمكانية تدري�س 
طلبة اجلامعات واملدار�س االبتدائية 
ويقدم  العامل،  حول  والثانوية 

بلغ  العامل،  يف  برغر  وجبة  اأغلى 
يعادل  اآالف دوالر، ما  �شعرها 10 
36،700 درهم ر�شى املزاد اخلريي 
ليحطم   ،»88 »فيال  ملجلة  عليها 
القيا�شي  رقمه  بذلك  ثاين  اآل 
العام  يف  حققه  الذي  ال�شابق 
2015 الذي و�شل فيه �شعر وجبة 
 7،000 اإىل  اأعدها  التي  الرغر 
 25،690 مايعادل  اأمريكي  دوالر 

درهم.

�شنوياً،  منحًة   1،900 نحو  الرنامج 
الدرا�شية  املجاالت  كافة  تغطي 

وت�شمل اأكرث من 140 دولة. 
تنحدر  التي  جاجلانو  وح�شلت 
كولورادو  والية  من  اأ�شولها 
التعرف  فر�شة  على  االأمريكية، 
من  كل  يف  العامة  ال�شيا�شات  على 
واالأرجنتني  وال�شني  وغانا  اإ�شبانيا 
نيويورك  جامعة  يف  درا�شتها  خالل 
الطالبة  م�شرية  وتزخر  اأبوظبي. 
بالكثري من امل�شاهمات حيث �شاركت 
يف  االأقران  دعم  برنامج  تاأ�شي�س  يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي، كما عملت 
بتقدمي  ُتعنى  التي  املراكز  اأحد  يف 
االجتار  ل�شحايا  الرعاية  خدمات 
تقوم   2016 �شيف  وق�شت  بالب�شر، 
الالجئني  حول  ميدانية  باأبحاث 
كاب�شتون  مل�شروع  دعماً  اليونان  يف 
اخلا�س بتخرجها، وت�شتعد جاجلانو 
مايو  يف  التخرج  �شهادة  لنيل 
لتبداأ  اليونان  اإىل  وال�شفر  املقبل، 
برنامج  خالل  من  البحث  رحلة 
)فولرايت( يف �شهر �شبتمر 2017.  

»روڤ للفنادق« تعنّي �سفريها لل�سعادة 
اأعلنت جمموعة روڤ للفنادق  عن 
�شفريها  �شيبوت  هابين�س  تعيني 
�شيبوت  اختيار  مت  حيث  لل�شعادة، 
يحث  الذي  ال�شمه  فقط  لي�س 
على املرح، بل اأي�شاً ل�شغفه باإ�شعاد 
تن�شر  التي  و�شحكاته  االآخرين 

البهجة اأينما كان.
مهمة  للفنادق  روڤ  اأولت  وقد 
على  الب�شمة  ور�شم  االأفراد  اإ�شعاد 
اإىل �شيبوت، وقيادة فريق  الوجوه 

هاي فايف.

اإىل ن�شر وتعزيز الوعي ب�شرطان 
الفحو�شات  وتقدمي  الثدي 

املجانية للك�شف عن املر�س.
وردية«  »لقمة  فعالية  وجمعت 
بعد  اأقيم  علني  مزاد  �شمن 
درهم،   108،755 مبلغ  الفعالية 
للقافلة  كاماًل  به  الترع  �شيتم 
عر بيع �شبع وجبات مت اإعدادها 
تناف�شوا فيها  �شبع فرق  من قبل 

�شفراء القافلة الوردية.

»لقمة  تاريخ  يف  الثانية  وللمرة 
وردية« جنح فريق ال�شيخ حممد 
بن عبد اهلل اآل ثاين، رئي�س دائرة 
املجتمعية  والتنمية  االإح�شاء 
امل�شارك  واملوؤ�ش�س  بال�شارقة، 
�شفري  كوم،  دوت  »م�شافر  ل�شركة 
جانبه  واإىل  الوردية،  القافلة 
كبري  اإمبيازي،  را�شيل  ال�شيف 
غالريي  مطعم  ومدير  الطهاة 
اإعداد  يف  غورميه،  لو  الفاييت 

القافلة  فر�شان  م�شرية  �شهدت 
وجبة  اأغلى  وبيع  اإعداد  الوردية 
اآالف   10 بقيمة  العامل  يف  برغر 
درهم  األف   36.7( اأمريكي  دوالر 
لقمة  فعالية  خالل  اإماراتي( 
القافلة  نظمتها  التي  وردية 
بالتعاون مع غالريي الفييت، لو 
غورميه - بدبي مول، بهدف جمع 
لدعم  الترعات  من  مبلغ  اأكر 
الرامية  الوردية،  القافلة  م�شرية 

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي، عن 
جاجلانو  اأناليزا  الطالبة  ح�شول 
العمر  من  والبالغة   2017 دفعة  من 
فولرايت  منحة  على  عاماً   22
االأمريكية املرموقة، والتي �شتوؤهلها 
الذي  البحثي  م�شروعها  لتمويل 
حركة  )منوذج  عنوان  يحمل 
تقدمي  يف  االجتماعي  الت�شامن 

اخلدمات لالجئني(. 
اإىل  باال�شتناد  جاجلانو  وت�شعى 
تناولت  التي  ال�شابقة  اأبحاثها 
العا�شمة  يف  الالجئني  ق�شايا 
بحوث  اإجراء  اإىل  اأثينا  اليونانية 
من  مبا�شرة  ومقابالت  �شكانية 
لدعم  الت�شامن  منوذج  فهم  اأجل 
�شّهلت  التي  وال�شبل  الالجئني، 
واالقت�شادي  االجتماعي  اندماجهم 
هذا  نتائج  و�شت�شهم  اليونان.   يف 
فهم  تعميق  يف  انتهائه  عند  البحث 
اإ�شافة  اليونانية،  الت�شامن  حركة 
ال�شيا�شة  تو�شيات  معامل  ر�شم  اإىل 
و�شكن  باإقامة  يتعلق  فيما  العامة 
�شمن  واندماجهم  الالجئني 

�لقافلة �لوردية تبيع �أغلى برغر يف �لعامل ب� 10 �آلف دولر ملكافحة �سرطان �لثدي



    
يعرث على �أغرب ن�سيحة بالفندق 

عادة ما يبداأ نزالء الفنادق بتفقد و�شائل الراحة املتوفرة يف الغرفة 
بالكتيبات  وي�شتعينون  اإليها،  الدخول  فيها مبجرد  يقيمون  التي 
االألعاب  �شالة  موقع  على  للتعرف  ال��ف��ن��ادق،  ه��ذه  توفرها  التي 
الريا�شية واملطاعم وغريها من املرافق االأخرى، اإال اأن نزياًل يف 
اأحد الفنادق الرو�شية، فوجىء مبالحظة حتمل ن�شيحة للتعامل 

مع اأكرث املواقف املرعبة التي ميكن اأن يتعر�س لها ال�شيوف.
وكان النزيل الريطاين الذي ن�شرت ق�شته على مواقع التوا�شل 
االجتماعي با�شم "مات" يف زيارة اإىل رو�شيا حل�شور مباراة فريق 
مان�ش�شرت يونايتد اأمام فريق رو�شي يف اإحدى البطوالت االأوروبية 
لكرة القدم، لكنه �شعر بال�شدمة، عندما قراأ من�شوراً داخل الغرفة، 
ين�شح النزالء حول كيفية الت�شرف يف حال تعر�شوا لالختطاف.

ومن الطبيعي اأن ال ي�شعر اأي �شائح باالرتياح والطماأنينية، يف حال 
قراأ مثل هذه الن�شائح داخل غرفة الفندق، خالل زيارته اإىل بلد 

اأجنبي، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
وُكتب على الورقة املعلقة يف الغرفة يف حال تعر�شت لالختطاف 
ال حتاول املقاومة، ويف�شل االن�شياع اإىل طلبات اخلاطفني، حيث 
ميكن اأن يكونوا اأ�شخا�شاً ذوي ا�شطرابات نف�شية، وال ميكن التنبوؤ 
بت�شرفاتهم. وت�شيف املالحظة حاول اأن تتوا�شل ب�شكل جيد مع 
�شكلهم  يبدو  االع��ت��ب��ار كيف  ت��اأخ��ذ بعني  اأن  االإره��اب��ي��ني، وح���اول 
احلركات،  كل  تتذكر  اأن  ح��اول  معك.  يتحدثون  وكيف  وعاداتهم 
مب��ا يف ذل���ك ال��ت��وق��ي��ت واالجت�����اه وامل�����ش��اف��ة وال�����ش��رع��ة والنقاط 
ن�شرها مات  التي  ال�شورة  الطريق. وحظيت  املرجعية على طول 
على موقع التوا�شل االجتماعي تويرت للمن�شور الذي عرث عليه 
اإنه مل يتعر�س  3000 اإعجاب، وقال  يف غرفة الفندق باأكرث من 

الأي مكروه خالل اإقامته يف رو�شيا.

�كت�ساف �سر �أكرث �حليو�نات مناعة
ما  ه��و  ال��ع��امل  املنيعة يف  احل��ي��وان��ات  اأك��رث  اأن  اإىل  العلماء  تو�شل 
اأو  امل��اء  دب  عموما  عليه  يطلق  م��ا  اأو  امل�شية  بطيء  با�شم  يعرف 

.)Tardigrade( خنزير الطحلب اأو التارديغرادا
من  لرتبة  وينتمى  اخل��ط��ى،  ب��ط��يء  ب��اأن��ه  احل��ي��وان  ه��ذا  ويتميز 
االن�����ش��الخ��ي��ات وه����ي جم��م��وع��ة م���ن احل���ي���وان���ات االأول����ي����ة الفم 
)الروتو�شتومية( الالفقارية. ويعتر اأي�شا اأقوى واأغرب حيوان 
الف�شاء  يف  العي�س  ي�شتطيع  ال��ع��امل  يف  ح��ي��وان  واأول  ال��ع��امل،  يف 
اخلارجي، حيث مت اكت�شافه على ال�شطح اخلارجي ملحطة الف�شاء 
الدولية. وهو حيوان جمهري بثماين قوائم خملبية، وال يتجاوز 
واأعمق  جميع  يف  العي�س  على  ق��ادر  وه��و  واح���دا،  مليمرتا  طوله 
اأنحاء  امل��احل��ة وال��ع��ذب��ة، وي��ت��واج��د يف جميع  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ات 
اجلبال  اأع���ايل  وم��ن  اجلنوبي  اإىل  ال�شمايل  القطب  م��ن  ال��ع��امل 
كارولينا  ن��ورث  بجامعة  الباحثون  اكت�شف  وق��د  ال�شحاري.  اإىل 
احليوانات،  لهذه  غرابة  االأك��رث  البقاء  اأ�شاليب  اأح��د  االأمريكية 
وهي طريقتها يف تطوير جينات فريدة ت�شمح لها باملناورة لتقليل 
�شوائل اجل�شم، مما ي�شاعدها على البقاء حية. باالإ�شافة اإىل ذلك 
ا�شتخدامها  ميكن  اجلينات  ه��ذه  ترمزها  التي  الروتينات  ف��اإن 
واخلمرية  البكترييا  مثل  االأخ����رى  البيولوجية  امل���واد  حلماية 
وب��ع�����س االإن���زمي���ات م��ن اجل��ف��اف. وان��ط��الق��ا م��ن ه���ذا االأ�شلوب 
اأ�شعب  وحتمل  احلياة  قيد  امل�شية" على  "بطيء  بقاء  يف  الفريد 
الظروف، يرى الباحثون اإمكانية ا�شتخدام هذه الروتينات -التي 
حتمل ا�شم هذه املخلوقات- حلماية املحا�شيل من اجلفاف وحفظ 

االأدوية دون ا�شتخدام الثالجة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عر�ش زو�ج با�ستخد�م نيزك يزن 33 طنًا
يف م�شهد اأثار الده�شة لدى املتابعني، اأظهر ت�شجيل م�شور تداولته العديد من مواقع التوا�شل االجتماعي �شاباً 

وهو يتقدم بطلب الزواج حلبيبته ويهديها �شخرة وزنها ع�شرات االطنان.
تقدم ال�شيني ليو فيه )30 عاماً( بطلب زواج اإىل حبيبته بطريقة فريدة من نوعها عر تقدمي هدية على �شكل 
اإقليم  اأوروم��اك��ي، عا�شمة  �شاحة عامة يف مدينة  اأمريكي، و�شط  األ دوالر   100 وتبلغ قيمته  33 طناً  يزن  نيزك 

�شياجنيانغ اأيوغور �شمال ال�شني. 
ونقل النيزك ال�شخم اإىل �شاحة املدينة بعدما مت تغطيته بقما�س اأحمر وتثبيت جمموعة من البوالني الهوائية 
امللونة عليه. ويذكر باأن ليو ات�شل بحبيبته وانغ التي كان على عالقة حب معها منذ 4 �شنوات، وطلب منها القدوم 
اإىل ال�شاحة بعد اأن اأعد كل �شيء ليتقدم بطلب الزواج منها. ويظهر ليو وهو يركع على ركبتيه اأمام حبيبته ويقدم 

لها باقة من الورود باالإ�شافة اإىل خامت اخلطوبة قبل اأن توافق الفتاة على طلبه. 
اأثناء اإجازة اأم�شياها  وقال ليو يف تعليق له على ما حدث باأن حبيبته كانت قد �شاهدت النيزك يف العام املن�شرم 

�شوية، واأبدت اإعجابها ال�شديد بالنيزك حينئذ.
واأ�شاف "بعدما الحظت اإعجاب وانغ ال�شديد بالنيزك قررت اأن اأ�شرتيه واأقدمه هدية لها مهما كان ثمنه. اأعتر 

هذا النيزك رمزاً لقوة حبنا وا�شتمراريته". 
ومن املزمع اأن ي�شجل ليو وحبيبته وانغ زواجهما ر�شمياً، ويقيما حفل زفافهما يف اأكتوبر القادم، بح�شب ما ورد يف 

�شحيفة ديلي مريور الريطاينة.  
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غرفة نوم �آخر �أباطرة �لنم�سا معرو�سة للبيع
اآخر  ل��ك��ارل االأول  ن���وم ك��ان��ت م��ل��ك��اً  ت��ع��ر���س للبيع ع��ر االإن���رتن���ت غ��رف��ة 
اباطرة النم�شا ب�شعر 125 األف يورو. وجاء يف اإعالن عر موقع فيلهابن 
لالإعالنات املبوبة عر االإنرتنت للبيع: غرفة نوم نادرة عائدة لكارل االأول 

اخر اأباطرة النم�شا . واأو�شح ان ال�شرير املنق�س يبلغ طوله 2،2 مرت.
وال�شرير مرفق بطاولتني �شغريتني وخزانتني وكان موجوًدا يف غرفة نوم 
يف ق�شر فارهولت�س قرب فيينا وهي دارة كانت عائدة لالإمراطور وزوجته 
زيتا. وكان االإمراطور اأهدى املجموعة اإىل طبيبه يف العام 1918 قبل ان 

ينطلق اإىل منفاه على ما اأو�شحت املراأة التي اأدرجت االإعالن.
وقالت ايزيبيل بارتا امل�شوؤولة يف املجموعة العامة الأثاث االأباطرة يف فيينا 
اأنها  خ�شو�شاً  ج��داً  عالياً  كان  ال�شعر  اأن  اإال  املجموعة  هذه  علينا  عر�شت 

حتتاج اإىل ترميم موؤكدة اأن هذا االأثاث اأ�شلي.
وقد خلف كارل االأول فرانت�س يوزف االأول يف خريف العام 1916 يف خ�شم 
احلرب العاملية الثانية وقد حكم اأقل من �شنتني. وا�شطر اإىل التنحي بعد 
النم�شوية- االمراطورية  هزمية  كر�شت  التي   1918 نوفمر   11 هدنة 

املجرية.
وتويف اخر اأباطرة النم�شا يف املنفى العام 1922 عن 34 عاماً على جزيرة 
اأما زوجته  الهوائية.  ال�شعب  بالتهاب يف  اأ�شيب  بعدما  الرتغالية  ماديرا 

زيتا فقد توفيت العام 1989 يف �شوي�شرا.

�أنغام و�سابر �لرباعي يختتمان فعاليات �سفاق�ش
للثقافة  عا�شمة  �شفاق�س  فعاليات  على  االأول  اأم�س  م�شاء  ال�شتار  اأُ�شدل 
العربية بعد �شل�شلة من التظاهرات الفنية ا�شتمرت على مدى عام بحفل 

كبري اأحياه جنما الغناء العربي التون�شي �شابر الرباعي وامل�شرية اأنغام.
العتيقة  باملدينة  ال��دي��وان  ب��اب  ب�شاحة  اقيم  م�شرح  على  النجمان  وق��دم 
تفاعل  كثيف  جماهريي  ح�شور  و�شط  امل�شهورة  اأغانيهما  اأب��رز  ب�شفاق�س 
اأغانيها من بينها ما  اأجمل  اأنغام باقة من  الفنانني. غنت  ب��اأداء  وا�شتمتع 
اأن  قبل  و�شالك  و�شيدي  قلب  اأط��ي��ب  وي��ا  تعهد  واكتبلك  �شريتي  جاب�س 
ي�شعد الرباعي، وهو ابن مدينة �شفاق�س، ليلهب ع�شاقه باأجنح اأغانيه يا 

لال ويا ع�شل و�شارع الغرام وعز احلبايب واأغان تون�شية.
االأق�شر  مدينة  اإىل  العربية  الثقافة  عا�شمة  م�شعل  �شفاق�س  و�شلمت 

امل�شرية التي ت�شت�شيف التظاهرة يف العام املقبل.
وقال حممد زين العابدين وزير ال�شوؤون الثقافية التون�شي يف كلمة ت�شليم 
امل�شعل ال اأجد الكلمات للتعبري عن االعرتاف باجلميل لكل من بذل اجلهد 
الإجناح تظاهرة �شفاق�س عا�شمة للثقافة العربية. هناك جهد كبري بالرغم 
من بع�س الهنات وال�شلبيات. �شتبقى ذاكرة �شفاق�س عا�شمة الثقافة مليئة 

�ل�سعاب �ملرجانية 
تفقد لونها

املرجاين  اأن احلاجز  علماء  اعتر 
يتعافى  ال  قد  اأ�شرتاليا  يف  الكبري 
االبي�شا�س  ظ����اه����رة  م����ن  اأب��������داً 
ب�شبب  املا�شي  العام  �شربته  التي 
نداء  موجهني  املناخي،  االح���رتار 

اإىل التحرك ال�شريع. 
املرتفعة  احل������رارة  درج�����ات  واأدت 
-2015 يف  ���ش��ج��ل��ت  ال���ت���ي  ج������داً 

ابي�شا�س غري  اإىل ظاهرة   2016
التي  املرجانية  لل�شعاب  م�شبوقة 
لالأمرا�س.  ع��ر���ش��ة  اأك����رث  ب��ات��ت 
تلف  اإىل  االب���ي�������ش���ا����س  وي���������وؤدي 
املرجانية  ال�شعاب  فقدان  ينعك�س 
ارت��ف��اع يف  اإىل  ع��ائ��د  وه��و  للونها، 
ح����رارة امل��ي��اه، م��ا ي����وؤدي اإىل طرد 
للمرجان  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��ط��ح��ال��ب 

لونه ومغذياته. 
وميكن لل�شعاب اأن تتعافى يف حال 
ب����ردت م��ي��اه امل��ح��ي��ط اإال اأن���ه���ا قد 

تنفق يف حال توا�شلت الظاهرة. 
ويف اإطار هذه الدرا�شة التي ن�شرت 
يف جملة نيت�شر، در�س فريق دويل 
ابي�شا�س  ظ���واه���ر  ث����الث  ت���اأث���ري 
و2002   1998 يف  �شجلت  كبرية، 
و2016 يف احلاجز املرجاين املمتد 

على 2300 كيلومرت.  
م�شاحة  زادت   ،2016 ع����ام  ويف 
ال�����������ش�����ع�����اب ال������ت������ي ت������ع������اين من 
االب��ي�����ش��ا���س اأك�����رث ب���اأرب���ع م���رات 
ال�شابقتني.  بالظاهرتني  مقارنة 
فقط   %  9 ن�����ش��ب��ة  اأف���ل���ت���ت  وق�����د 
م��ن ال�����ش��ع��اب م��ن االب��ي�����ش��ا���س يف 
% يف 2002  مقابل اأك��رث من 40 

و1998. 

ممثل يقر بقتل زميله 
اأبطال  اأحد  ميدينا  ريكاردو  املمثل  اأقر   
التلفزيوين  ري��ن��ج��رز«  »ب����اور  م�شل�شل 
ال�شكن  يف  �شريكه  ق��ت��ل  بتهمة  ال�����ش��اب��ق 
ب��وا���ش��ط��ة ���ش��ي��ف، ع��ل��ى م���ا اأف�����اد م�شدر 

ق�شائي يف لو�س اأجنلو�س. 
واأق�����دم م��ي��دي��ن��ا )28 ع���ام���اً( ع��ل��ى قتل 
يناير   31 ع��ام��اً( يف  ���ش��ات��ر )36  ج��و���س 
ب�شاأن  الرجلني  ب��ني  �شجار  بعد  املا�شي 

خطيبة املمثل. 
وعرف ريكاردو ميدينا جناحاً تلفزيونياً 
اإيفانز  ك��ول  دور  اأدائ����ه  بعد   2002 ع��ام 
اأحد االأبطال اخلارقني يف م�شل�شل باور 

رينجرزز. 
و���ش��ارك جم��دداً يف ه��ذا امل�شل�شل يف عام 
اأع����داء  اأح����د  وه���و  دي��ك��ر  دور  يف   2011

الرينجرز، م�شلحاً ب�شيفه اأوراما�شا. 
وي���واج���ه م��ي��دي��ن��ا اح��ت��م��ال احل��ك��م عليه 

بال�شجن �شت �شنوات. 

�بنة �لر�بعة تقود در�جة نارية  
اأظهر ت�شجيل م�شور �شادم ن�شر على العديد من مواقع 
التوا�شل االجتماعي طفلة ال تتجاوز الرابعة من عمرها 
وهي تقود دراجة نارية ب�شرعة فائقة على اأحد الطرقات 

يف ال�شني. 
ويظهر مقطع الفيديو طفلة وهي تقود الدراجة النارية 
من  الثاين  يف  ال�شيني،  هاينان  باإقليم  هايكو،  �شارع  يف 
مار�س اجلاري مب�شاعدة والدها الذي كان يجل�س خلفها 

على الدراجة النارية. 
وبح�شب ما ظهر يف الفيديو مل تكن الطفلة اأو والدها، 
اأي حادث حمتمل.  راأ�شيهما من  يرتديان خوذاً حلماية 
ومل يت�شح فيما اإذا كانت ال�شرطة قد علمت باحلادث اأو 
اتخذت اأي اإجراء قانوين بحق والد الطفلة.  من اجلدير 
بالذكر باأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبرياً على ال�شبكة 
العنكبوتية وح�شل على عدد كبري من امل�شاهدات و�شل 
اأيام،  بعدة  ن�شره  بعد  م�شاهدة   100000 من  اأك��رث  اإىل 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.    

يقفز من �أعلى ج�سر باجتاه نهر 
اأظهر مقطع فيديو ن�شر على موقع يوتيوب االإلكرتوين 
نهر  ب��اجت��اه  �شاهق  ج�شر  اأع��ل��ى  م��ن  مغامر  قفز  حلظة 

داخل مدينة ملبورن االأ�شرتالية.
قال كري�س نيكوال�س باأنه كان مي�شي بالقرب من ج�شر 
برن�شي�س و�شط مدينة ملبورن بعد ظهر االإثنني املا�شي 

عندما طلب منه اأحد االأ�شخا�س حرا�شة حقيبته.
واأ�شاف "كنت اأم�شي مبحاذاة اجل�شر فطلب مني اأحدهم 
اأن اأحر�س له حقيبته، قبل اأن يت�شلق �شور اجل�شر ويقفز 

باجتاه نهر يارا يف االأ�شفل".
اأعلى  م��ن  يقفز  وه���و  ال��رج��ل  بت�شوير  ن��ي��ك��وال���س  وق���ام 
اجل�شر بهاتفه النقال، ون�شر مقطع الفيديو على موقع 

يوتيوب بعد احلادث بعدة �شاعات. 
وقال ناطق با�شم ال�شرطة باأن رجاًل يف ال�شابعة والثالثني 
من عمره خ�شع للتحقيق يف ق�شم ال�شرطة بعدما خرج 
مل  ال�شرطة  ولكن  اأذى،  ب��اأي  ي�شاب  اأن  دون  النهر  م��ن 

توجه له اأية تهمة، وفقاً ملوقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

يفاجاأ ب�سبيه د�روين يف �ملطعم 
امل�شهور داروي���ن وهو  ال��ع��امل  ب��روؤي��ة �شبيه  ف��وج��ئ رج��ل 
يجل�س يف اأحد املطاعم برفقة اأ�شدقائه وي�شتمتع ب�شرب 

فنجان من القهوة احلارة. 
اأثناء جلو�شه يف مطعم رايد يف منطقة وايت الريطانية، 
الحظ رجل ال�شبه الكبري بني اأحد زبائن املطعم والعامل 
ال�شهري ت�شارلز داروي��ن الذي طبعت �شورته على ورقة 

نقدية من فئة 10 جنيهات ا�شرتلينية. 
ال�شدفة  ه��ذه  على  ع��ام��اً( معلقاً  وق��ال روب الي��ت )31 
راأيت  عندما  املطعم  يف  اأ�شدقائي  برفقة  كنت  الغريبة: 
طاولة  اإىل  يجل�س  دارون  ت�شارلز  ي�شبه  ع��ج��وزاً  رج���اًل 

جماورة لطاولتي.
واأ�شاف روب كان ال�شبه كبرياً جداً، وقمت مبقارنته مع 
ما  10 جنيه،  فئة  نقدية من  ورق��ة  داروي���ن على  �شورة 
اأ�شابني بالذهول والده�شة. وقررت اأن التقط �شورة له 

واأن�شرها على االإنرتنت .

حار�ش كيند�ل جيرن 
ي�سرق جموهر�تها

عدما قام حار�شها ال�شخ�شي �شرقة جموهرات بقيمة 200 األف دوالر 
من داخل منزلها، قامت النجمة كيندال جيرن بطرده بعد يوم واحد من 
عملته، وذلك بح�شب موقع tmz. ويف التفا�شيل، مت ت�شوير حار�شها 
ال�شخ�شي خارج املنزل وقت ارتباك ال�شرقة، وت�شاءل ملاذا يتم طرده وهو 
خارج املنزل وقت ال�شرقة، م�شريا اإىل اأن منزل جني به كامريات داخله 

وخارجه وتاأمل ال�شرطة اأن تكون هذه الكامريات التقطت �شيئا مفيدا 
يف التحقيق بالواقعة. نذكر كيندال جيرن قامت بدعوة جمموعة من 
اأ�شدقائها حل�شور حفلة مبنزلها غادرت املنزل يف منت�شف الليل ملدة 

�شاعة وعندما عادت اكت�شفت ال�شرقة وقامت باإبالغ ال�شرطة.

الأمرية ك�ثرين دوقة ك�مربيدج تتحدث مع اأطف�ل و�سب�ب ينتظرونه� لدى مغ�درته� فندق النف�ليد يف ب�ري�س. )رويرتز(

�بنة زعيم �ل�سي�سان 
م�سممة �أزياء

الرو�س  القيا�شرة  ق�شور  اأح��د  يف 
العار�شات  تقدم  مو�شكو  يف  �شابقا 
جمموعة اأزياء من ت�شميم عائ�شة 
جمهورية  رئ��ي�����س  اب��ن��ة  ق������ادروف 
امل�شلمة  االأغ��ل��ب��ي��ة  ذات  ال�شي�شان 
رم�����ش��ان ق�������ادروف. وك����ان عر�س 
االأزي������اء ال����ذي اأق��ي��م م�����ش��اء اأم�س 
عرو�س  اأول  مو�شكو  يف  اجل��م��ع��ة 
امل�شممة عائ�شة )18 عاما( للزي 
العر�س  وح�������ش���رت  االإ����ش���الم���ي. 
���ش��خ�����ش��ي��ات م���ن ع���امل امل��و���ش��ة يف 
ال�شي�شان  يف  النخبة  ومن  مو�شكو 
دول  ع����ن  مم���ث���ل���ني  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ال��ت��ي تعترها  ب��ال�����ش��رق االأو����ش���ط 
دار عائ�شة للمو�شة �شوقا متنامية 

الأزيائها.
وقالت اأولزانا زادوالييفا املتحدثة 
اإن  ل����روي����رتز  االأزي�������اء  دار  ب��ا���ش��م 
املالب�س �شحنت بالفعل اإىل زبائن 
يف اأماكن بعيدة مثل دبي باالإمارات 

العربية املتحدة.
ح�شروا  م���ن  ب��ع�����س  اأن  وت��اب��ع��ت 
اقرتحوا  اأم�������س  االأزي��������اء  ع���ر����س 
اأخرى  اأم���اك���ن  اإق���ام���ة ع��رو���س يف 
و�شنفكر  والبحرين  اأبوظبي  مثل 

يف االأمر.
واأ�شافت اأن دار االأزياء تاأمل اأي�شا 
و�شان  مو�شكو  يف  م��ت��اج��ر  ف��ت��ح  يف 

بطر�شرج.
ق������ادروف مقاتال  رم�����ش��ان  وك����ان 
زعيما  واأ���ش��ب��ح  ���ش��اب��ق��ا  انف�شاليا 
للكرملني  م����وال����ي����ا  ل��ل�����ش��ي�����ش��ان 
االإن�شان  حلقوق  جماعات  وتتهمه 
ب��ق��م��ع امل��ع��ار���ش��ني ب��وح�����ش��ي��ة وهي 

مزاعم ينفيها.

�أوبر تو�جه م�ساكل ب�سيارتها ذ�تية �لقيادة
االأمريكية  اأوب����ر  ���ش��رك��ة  اأن  م�����ش��رب��ة  وث��ائ��ق  ك�شفت 
املتخ�ش�شة بخدمة طلب �شيارات االأجرة عر اجلوال 
الذاتية  �شياراتها  تطوير  يف  كبرية  �شعوبات  تواجه 
من  اأبعد  م�شافة  االأ�شخا�س  لنقل  تكافح  اإذ  القيادة، 

كيلومرت واحد بال تدخل ب�شري.
فقد اأظهرت الوثائق التي ح�شل عليها موقع ريكود 
االحتياطيني يف  ال�شائقني  اأن  التقنية  ب�شوؤون  املعني 
تويل  اإىل  ي�شطرون  القيادة  ذاتية  ال�شركة  مركبات 
ال�شيطرة على املركبة كل 0.8 ميل )1.3 كيلومرت( يف 
43 �شيارة باالأ�شبوع  املعدل، وذلك يف اإح�شاء حلركة 

املنتهي يف 8 مار�س اآذار 2017.
واحد،  �شيئ  باأ�شبوع  ال�شركة مرت  اأن  ذلك  يعني  وال 
وذلك اأن الوثائق نف�شها تك�شف اأنه حتى نهاية يناير 
كانون الثاين املا�شي كان ال�شائقون يتولون ال�شيطرة 
 1.4( ميل   0.9 ك��ل  مبعدل  ال��ذات��ي��ة  ال�شيارات  على 
كيلومرت(، لي�شل اإىل مرة كل ميل يف فراير �شباط، 

قبل اأن يرتاجع مرة اأخرى.

اأوبر  ب��رن��ام��ج  ي��واج��ه  اأن  االأوىل  امل���رة  ه���ذه  ولي�شت 
لل�شيارات ذاتية القيادة �شعوبات فنية، فعندما اأطلقت 
ال�شركة برناجمها الأول مرة يف �شان فران�شي�شكو يف 
الإحدى  فيديو  �شجل  املا�شي  االأول  كانون  دي�شمر 

�شياراتها وهي تتجاوز االإ�شارة احلمراء.
ال�شائق  باللوم على  اأوبر  األقت  وب�شرعة بعد احلادث 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  لكن  امل��رك��ب��ة،  يف  الب�شري 

ذكرت الحقا اأن التقنية هي التي ت�شتحق اللوم. 
ويف وق���ت الح���ق اأوق���ف���ت اأوب����ر اخ��ت��ب��ار ���ش��ي��ارات��ه��ا يف 
كاليفورنيا بعد مواجهات قانونية مع اإدارة املركبات، 
املوافقة  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  ح�شلت  اأن��ه��ا  رغ���م 

ال�شتئناف برناجمها يف الوالية.
0.8 ميل  ال�  اإح�شاء م�شافة  اأن��ه يف  واالأه��م من ذلك 
التي تغطى كان يجب على ال�شائقني كل مرة التدخل 
لفك ارتباط نظام التحكم الذاتي لل�شيارة، با�شتثناء 
حاالت لفك االرتباط، مثل "احلوادث ونهاية الطريق 

واال�شتحواذ املبكر".


