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جمل�س الوزراء يعتمد نظام ات�صال الطوارئ 
يف املركبات اعتبارا من موديالت 2021 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�����وزراء امل��وق��ر الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ال��ائ��ح��ة الفنية  اع��ت��م��د جمل�س 
 UAE.S رقم  وحتمل  املركبات  يف  الطوارئ  ات�ضال  بنظام  اخلا�ضة 
التي رفعتها هيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�س   5019:2018

موا�ضفات.
وت�ضتهدف الائحة تقليل زمن ال�ضتجابة للمركبات التي تعر�ضت 
الذي  الأم��ر  باملائة   40 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  الطرق  على  ح��وادث  اإىل 
املرورية ف�ضًا  احل��وادث  الناجتة عن  الوفيات  بتقليل عدد  يرتبط 

عن احلد من حالت الإ�ضابات احلادة.        )التفا�ضيل �س3(

القوات امل�صلحة ت�صارك يف املناورات 
اخلتامية لتمرين درع اخلليج امل�صرتك 1 

•• الدمام -وام:

امل���ن���اورات اخل��ت��ام��ي��ة لأ���ض��خ��م مترين  امل�ضلحة يف  ال��ق��وات  ت�����ض��ارك 
 24 مب�ضاركة   1 امل�ضرتك  اخلليج  درع  مترين  املنطقة  يف  ع�ضكري 
دولة خليجية وعربية واإ�ضامية و�ضديقة والذي ي�ضهده قادة الدول 
ال�ضرقية  باملنطقة  القادم  الإثنني  وال�ضديقة  والإ�ضامية  العربية 

باململكة العربية ال�ضعودية.
وقال قائد قوة المارات امل�ضاركة يف درع اخلليج امل�ضرتك 1 ان هذا 
التمرين يعزز التعاون الع�ضكري بني الدول امل�ضاركة بالإ�ضافة اإىل 
تطوير الكفاءات وتدريب القوات ورفع الكفاءة واجلاهزية القتالية.

واأكد ان التمرين الذي �ضاركت فيه وحدات رئي�ضة من قواتنا امل�ضلحة 
ج�ضد املهنية العالية لأفراد قواتنا امل�ضلحة.     )التفا�ضيل �س3(

حممد بن را�ضد لدى و�ضوله اىل ال�ضعودية حل�ضور القمة العربية ويف ا�ضتقباله الأمري �ضعود بن نايف بن عبد العزيز )وام(

و�شل ال�شعودية للم�شاركة يف القمة العربية 

حممد بن را�صد يطلع على حزمة من املبادرات لتحفيز النمو االقت�صادي

•• القاهرة -وكاالت:

قتلت قوات اجلي�س امل�ضري 27 ارهابيا وقب�ضت على 
114 اآخرين ودمرت عددا من الأنفاق ب�ضمال وو�ضط 
التا�ضع ع�ضر  بيانها  امل�ضرية يف  القوات  �ضيناء. وقالت 
للعملية ال�ضاملة �ضيناء 2018 اأن القوات متكنت من 
15 عربة خمتلفة الأنواع ت�ضتخدمها  �ضبط وتدمري 
نارية  دراجة   43 الإرهابية و�ضبط وتدمري  العنا�ضر 
بدون لوحات معدنية خال اأعمال التم�ضيط واملداهمة 
عرث  وخم��زن��ا  ووك���را  ملجاأ   150 وت��دم��ري  واكت�ضاف 
ب��داخ��ل��ه��م ع��ل��ى ك��م��ي��ة م���ن م����واد الإع���ا����ض���ة واملاب�س 

الع�ضكرية وكميات من الذخائر والوقود.
واأ�ضاف البيان اأنه مت اكت�ضاف وتدمري مع�ضكر تدريب 
خا�س بالعنا�ضر الرهابية وعدد من املاجئ بداخلهم 
كمية من الذخائر واأجهزة ات�ضال، واكت�ضاف وتفجري 
30 عبوة نا�ضفة مت زراعتها ل�ضتهداف قوات املداهمات 
 20 وت��دم��ري  اكت�ضاف  ع��ن  ف�ضا  العمليات  مبناطق 

مزرعة لنبات الباجنو واخل�ضخا�س املخدر.
ام�س  ي��وم  امل�ضرية،  النق�س  حمكمة  اأي���دت  ذل��ك،  اىل 
ال�ضبت، حكما بال�ضجن املوؤبد على حممد بديع، املر�ضد 

ثالث  لي�ضبح  اإرهابيا،  امل�ضنف  الإخ��وان  لتنظيم  العام 
حكم نهائي باملوؤبد عليه.

وذكرت م�ضادر ق�ضائية، اأن املحكمة رف�ضت طعن بديع 
عليهم  ال�ضادرة  املختلفة  ال�ضجن  اأحكام  على  واآخرين 
الق�ضية  يف  امل��ا���ض��ي،  م��اي��و  يف  للجنايات،  حمكمة  م��ن 

املعروفة اإعاميا با�ضم غرفة عمليات رابعة.
وكانت املحكمة قد دانت بديع واثنني اآخرين من قيادات 
تنظيم الإخوان بال�ضجن املوؤبد، و15 متهما بال�ضجن 
امل�ضدد خلم�س �ضنوات، وبراأت 21 اآخرين بينهم اأع�ضاء 

يف مكتب اإر�ضاد التنظيم.
اأي�ضا طعن  اإن حمكمة النق�س رف�ضت  وقالت امل�ضادر 
متهما يف   21 نالها  التي  ال��راءة  على  العامة  النيابة 

الق�ضية لت�ضبح براءتهم نهائية.
اأع���ل���ى حم��ك��م��ة م��دن��ي��ة يف م�ضر،  وحم��ك��م��ة ال��ن��ق�����س 
واأح��ك��ام��ه��ا ن��ه��ائ��ي��ة ول ي��ج��وز ال��ط��ع��ن ع��ل��ي��ه��ا. وكانت 
حمكمة اأخرى اأ�ضدرت حكما باإعدام بديع و13 اآخرين 
اآخرين  2015، وعاقبت  اأبريل  يف الق�ضية نف�ضها، يف 
احلكم  األ��غ��ت  النق�س  حمكمة  ل��ك��ن  امل���وؤب���د،  بال�ضجن 
واأمرت باإعادة املحاكمة اأمام دائرة جنايات اأخرى، وهي 

الدائرة التي اأ�ضدرت احلكم يف مايو املا�ضي.

حممد بن را�صد ياأمر بـ 33 مليون درهم مكافاأة 
اإ�صافية ملالك لوحات مركبات االأجرة بدبي

•• دبي-وام:

اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - ب�ضفته حاكماً لإمارة دبي 
ك لوحات  اإ�ضافية ملااّ األف درهم مكافاأة  و295  33 مليوناً  - ب�ضرف 
تاك�ضي  موؤ�ض�ضة  ِقَبل  من  لة  املُ�ضغَّ باملواطنني  اخلا�ضة  الأج��رة  مركبات 

دبي و�ضركات المتياز والبالغ عددها 6659 لوحة.
اإىل   2017 ع��ام  مكافاأة  ت�ضليم  يف  وامل��وا���ض��ات  الطرق  هيئة  و�ضتبداأ 
م�ضتحقيها.. اإ�ضافة اإىل املبالغ امل�ضتحقة لهم �ضنوياً اعتباراً من الأ�ضبوع 

اجلاري.                                                                 )التفا�ضيل �س3(

حاكم ال�صارقة يفتتح طريق خورفكان اجلديد 
بتكلفة 5 مليارات و500 مليون درهم

•• ال�شارقة-وام: 

افتتح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
�ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  ام�����س  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  والأع��ل��ى  املجل�س 
رئي�س  ال�ضارقة  حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان  بن  حممد  بن 
املجل�س التنفيذي املرحلة الأوىل من طريق خورفكان والبالغ طوله 89 

كيلو مرتا بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليارات و500 مليون درهم.
ويعد طريق خورفكان من اأ�ضخم امل�ضاريع احليوية والتنموية التي تبنتها 
اإمارة ال�ضارقة و�ضيخدم �ضريحة كبرية من اأفراد املجتمع ويربط مدينة 
اإيجابية  ال�ضارقة ب�ضورة مبا�ضرة مما ينعك�س ب�ضورة  خورفكان مبدينة 
على �ضهولة التنقل والنمو القت�ضادي بالإ�ضافة اإىل ا�ضهامه بقفزة عالية 
يف تطوير املناطق املجاورة الواقعة على امتداد هذا الطريق.                                          
 )التفا�ضيل �س5(

•• الظهران-دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  و���ض��ل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بحفظ اهلل ورعايته اىل قاعدة 
امللك عبد العزيز اجلوية يف الظهران على راأ�س وفد الدولة اىل القمة 

العربية التا�ضعة والع�ضرين التي �ضتبداأ اليوم الأحد مبدينة الدمام.
وكان يف ا�ضتقبال �ضموه �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضعود بن نايف بن 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  ال�ضرقية وعدد من  املنطقة  اأمري  �ضعود  اآل  العزيز  عبد 

ال��ع��ام جلامعة الدول  اأب��و الغيط الم��ني  اأح��م��د  امللكي الأم���راء وم��ع��ايل 
العربية.

من  جهة اأخرى اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن الثقة التي 
حتظى بها الإمارات يف اأو�ضاط امل�ضتثمرين تاأتي انعكا�ضا ملتانة اقت�ضادها 
الذي ينمو ويزدهر بتنوع م�ضادر دخله وروافده .. م�ضددا �ضموه على اأن 
الإمارات لديها منوذج خمتلف ومتفرد يف التنمية القت�ضادية مكنها من 

تر�ضيخ مكانتها كوجهة عاملية للمال والأعمال.   )التفا�ضيل �س3-2(
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حكومة اليمن: هجمات احلوثي على ال�شعودية قرار اإيراين

اجلي�س اليمني يهاجم مواقع للميلي�صيا يف البي�صاء وماأرب

�صهداء فل�صطينيني بقذيفة اإ�صرائيلية على غزة  4

•• عدن-وكاالت:

ال�ضبت  ام�س  فجر  عنيفاً  هجوماً  اليمني،  اجلي�س  �ضن 
الن��ق��اب��ي��ة  املدعومة  احل���وث���ي  مليلي�ضيا  م���واق���ع  ع��ل��ى 
ب��ني حمافظتي  قانية  اأط���راف منطقة  اإي���ران، على  م��ن 
البي�ضاء وماأرب.  ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الر�ضمية 
ا�ضتهدف  الهجوم  اإن  قوله،  ميني،  ع�ضكري  م�ضدر  عن 
مواقع امليلي�ضيا النقابية يف اأطراف قانية باجتاه موقع 
وعزلة  قانية  منطقة  بني  الفا�ضل  ال�ضرتاتيجي   ي�ضُبل 
تعد  بالبي�ضاء  والتي  ال�ضوادية  ملديرية  التابعة  الوهبية 

املركز الرئي�س للميلي�ضيا يف املحافظة.
وياأتي الهجوم، بعد هدوء حذر �ضاد املنطقة عقب حترير 
والُعر  م�ضعودة  وموقعي  قانية  ل�ضوق  اليمني   اجلي�س 

ال�ضرتاتيجيني من امليلي�ضيات.
ا�ضتهدفت  جوية  غ��ارات  العربي  التحالف  ط��ريان  و�ضن 
ي�ضبل  يف  منطقة  احلوثية  للميلي�ضيات  ع�ضكرية  مواقع 
اأ�ضفرت عن قتلى وجرحى بني عنا�ضرها  ال�ضرتاتيجي 

اأخرى،  غ��ارات  ودم��رت  واأ�ضلحة  وذخائر،  دبابة  وتدمري 
اأ�ضفل  طاقمهما  م��ع  ع�ضكرية  وع��رب��ة  دب��اب��ة  للتحالف 

ه�ضبة �ضباح حنكة  معنز مبديرية ذي ناعم بالبي�ضاء.  
اإن  ال�����ض��ب��ت،  ام�����س  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ق��ال��ت  ذل����ك،  اىل 
ت�����ض��ع��ي��د م��ي��ل��ي�����ض��ي��ا احل���وث���ي الأخ�����ري ب��ت��ك��ث��ي��ف اإط����اق 
الإيرانية  امل�����ض��رية  وال��ط��ائ��رات  البالي�ضتية  ال�����ض��واري��خ 
واأكدت  وا�ضح،  اإي��راين  قرار  ال�ضعودية،  الأرا�ضي  باجتاه 
اأن اإيران ت�ضعى من خاله اإىل تخفيف ال�ضغوط على ما 
اإقليمية ودولية لو�ضع  تواجهه من عزلة دولية وجهود 
لنفوذها  والت�ضدي  وتدخاتها  العبثية  لت�ضرفاتها  حد 

يف اأكرث من دولة عربية.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ���ض��ادر ع��ن اج��ت��م��اع جمل�س ال����وزراء 
اليمني برئا�ضة احمد بن دغر يف العا�ضمة املوؤقتة عدن، 
واأدواتها  اإي���ران  وك���اء  اأن  ثقته  ع��ن  اأي�ضا  اأع���رب  حيث 
التخريبية يف املنطقة العربية قد اقرتبت نهايتهم، لفتا 
اأمام العامل واملجتمع  اإىل انك�ضاف م�ضروعها التدمريي 

الدويل.

فل�ضطينيون ينقلون جثمان احد ال�ضهداء اىل امل�ضت�ضفى �ضرقي رفح )رويرتز(
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100 �شاروخ اأطلقتها اأمريكا وبريطانيا وفرن�شا على دم�شق بـ »�شربة اليوم الواحد«

ترامب يعترب املهمة اأجنزت ومو�صكو تلوح بتزويد �صوريا باأنظمة اإ�س 300

انطالق حملة االنتخابات البلدية: 
تون�س: اجلبهة والنداء يرفعان 
ال�صفراء!  ــة  ــورق ال مبكرا 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

تعي�س تون�س على وقع رهان �ضيا�ضي 
بلدية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  يتمثل  ج��دي��د 
�ضُتعتر نتائجها حمرارا ملا �ضيكون 
والرئا�ضي  الت�ضريعي  ال�ضباق  عليه 
)التفا�ضيل        .2019 ���ض��ن��ة 

•• غزة-وكاالت:

ا�ضت�ضهد 4 فل�ضطينيني يف انفجار 
ب���ال���ق���رب م����ن احل�������دود ب����ني غزة 
رويرتز  ونقلت  ام�����س.  واإ���ض��رائ��ي��ل، 
ع����ن م�����ض��ع��ف��ني يف امل���ن���ط���ق���ة، ب����اأن 
���ض��رق مدينة رفح،  الن��ف��ج��ار وق��ع 

و�ضببه قذيفة دبابة اإ�ضرائيلية.
اأك��د متحدث  وتعليقا على اخل��ر، 
ل  ب���اأن  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  با�ضم 
علم له باأي �ضربات �ضنتها اإ�ضرائيل 

يف املوقع املذكور.
وكانت احلدود بني غزة واإ�ضرائيل 
ق��د ���ض��ه��دت اح��ت��ج��اج��ات م��ن��ذ 30 
اأطلق  اأن  ب���ع���د  امل���ا����ض���ي،  م����ار�����س 
العودة  م�����ض��رية  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون 
بعودة  ت��ط��ال��ب  وال���ت���ي  ال����ك����رى، 
الواقعة  مل��ن��ازل��ه��م  الفل�ضطينيني 

حاليا يف اإ�ضرائيل.
وتعرف �ضكان حمليون على القتلى 
يف م�����ض��رح��ة م�����ض��ت�����ض��ف��ى وق���ال���وا 
اجلهاد  ح���رك���ة  يف  اأع�������ض���اء  اإن���ه���م 

الإ�ضامي. ومل توؤكد احلركة بعد 
اإن كان القتلى من اأع�ضائها.

الإ�ضرائيلية  ال�����ق�����وات  وق���ت���ل���ت 
املئات  واأ����ض���اب���ت  فل�ضطينيا   31
م��ن��ذ ب���دء الح��ت��ج��اج��ات مم��ا اأثار 
املميتة  ل��ل��ط��رق  دول���ي���ة  ان���ت���ق���ادات 
ال�����رد على  ت�����ض��ت��خ��دم��ه��ا يف  ال���ت���ي 

الحتجاجات.

قرب  خميمات  املحتجون  ون�ضب 
احلدود يف اإطار الحتجاجات التي 
واأطلق  ال��ث��ال��ث  اأ���ض��ب��وع��ه��ا  دخ��ل��ت 
الكرى  العودة  ا�ضم م�ضرية  عليها 
ف��رتة طويلة  اإحياء ملطلب منذ  يف 
الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني  ب���ع���ودة 
ملنازل اأجدادهم التي تقع حاليا يف 

اإ�ضرائيل.

•• عوا�شم-وكاالت:

دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اأ�ضاد 
ترامب، ام�س ال�ضبت، بال�ضربات 
�ضوريا،  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة  اجل���وي���ة 
ق��ائ��ا اإن���ه���ا ُن���ف���ذت ب��اإح��ك��ام واإن 

املهمة اأجُنزت.
موقع  ع���ل���ى  ت����رام����ب  واأ������ض�����اف 
تويرت:  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
الليلة  حمكمة  �ضربة  تنفيذ  مت 
واململكة  لفرن�ضا  �ضكرا  املا�ضية. 
امل���ت���ح���دة ع��ل��ى ح��ك��م��ت��ه��م��ا وق���وة 
بالإمكان  ي��ك��ن  مل  ج��ي�����ض��ي��ه��م��ا. 
املهمة  اأف�����ض��ل..  نتيجة  حت��ق��ي��ق 
اأجُن�����زت. واأع��ل��ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون، اأن 
الوليات  �ضنتها  التي  ال�ضربات 
وفرن�ضا  وب���ري���ط���ان���ي���ا  امل���ت���ح���دة 
مواقع   3 ا���ض��ت��ه��دف��ت  ���ض��وري��ا  يف 
الكيماوي  لل�ضاح  بدقة  حم��ددة 
 105 خ��������ال  م������ن  ل����دم���������ض����ق 

�ضواريخ.
با�ضم  امل����ت����ح����دث����ة  و������ض�����رح�����ت 
ال�����ب�����ن�����ت�����اغ�����ون، دان������������ا واي����������ت، 
اإىل  ن�ضعى  ل  نحن  لل�ضحفيني: 
نزاع يف �ضوريا، ولكننا ل ميكن اأن 
ن�ضمح بهذه النتهاكات اجل�ضيمة 
�ضربنا  وق����د  ال������دويل  ل��ل��ق��ان��ون 
وال�ضربات  بنجاح  الأه����داف  ك��ل 

الفرن�ضي  والرئي�س  ماي  ترييزا 
ق����وات  اإن  م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل 

بلديهما �ضاركت يف الهجوم.
وقال الرئي�س الأمريكي يف كلمة 
بثها التلفزيون: نحن م�ضتعدون 
ل��ت��ك��رار ه��ذا ال���رد م��ا مل يتوقف 
ا�ضتخدام  ع��ن  ال�����ض��وري  ال��ن��ظ��ام 

مواد كيماوية حمظورة.
بزيادة  ال�����ض��رب��ات  ه����ذه  وت���ه���دد 
م�ضتعلة  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال����ت����وت����ر 
ما  ت��وؤدي على  لن  لكنها  بالفعل، 
يبدو لرد فعل ع�ضكري من جانب 
حكومة  رد  لكن  واإي����ران.  رو�ضيا 

الأ�ضد ورو�ضيا كان غا�ضباً.
غرفة  رئ���ي�������س  ق�����ال  ذل������ك،  اىل 
ال���ع���م���ل���ي���ات يف ه���ي���ئ���ة الأرك���������ان 
�ضريغي  ال����ف����ري����ق  ال����رو�����ض����ي����ة، 
رود����ض���ك���وي، ام�������س ال�����ض��ب��ت، اإن 
�ضوريا  تزويد  تدر�س  قد  مو�ضكو 
 300 اإ���س  باأنظمة  اأخ��رى  ودول 
رود�ضكوي  واأ�ضاف  ال�ضاروخية. 
يف  الأم����ريك����ي����ة  ال���ت���ح���رك���ات  اأن 
الو�ضع  زعزعة  ت�ضتهدف  �ضوريا، 
اأع���ق���اب  وذل������ك يف  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
الوليات  قادتها  التي  ال�ضربات 

املتحدة.
وتابع اأن الو�ضع يف دم�ضق ومدن 
وب����ل����دات ����ض���وري���ة اأخ������رى ه���ادئ 

مررة وم�ضروعة ومنا�ضبة.
واأ���ض��اف��ت واي����ت: ل ت���زال هناك 
لاأ�ضلحة  التحتية  البنية  بع�س 
لكن  �����ض����وري����ا،  يف  ال���ك���ي���م���اوي���ة 

ال�ضربات �ضددت �ضربة قوية.
وتابعت: واثقون من الأدلة التي 
منلكها عن تورط النظام ال�ضوري 

بهجوم دوما الكيماوي.
اللفتنانت  ق������ال  ج����ان����ب����ه،  م����ن 
مكينزي،  اإف.  ك��ي��ن��ي��ث  ج�����رال 
ال�ضورية  اجل��وي��ة  ال��دف��اع��ات  اإن 
40 ���ض��اروخ��ا م��ن دون  اأط��ل��ق��ت 

موؤكدا  عملياتنا،  على  ت��وؤث��ر  اأن 
اأي �ضاروخ  اإ���ض��ق��اط  ي��ت��م  اأن���ه مل 
من �ضواريخنا، وذلك يف تناق�س 
مع الت�ضريحات الرو�ضية باأنه مت 

اعرتا�س ع�ضرات ال�ضواريخ.
واأ�ضاف اأن ال�ضربات على �ضوريا 
لاأ�ضلحة  ب��رن��اجم��ه��ا  ���ض��ت��ع��ي��د 
ال����وراء،  ���ض��ن��وات اإىل  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
ر�ضالة  ال�ضربات  اأن  اإىل  م�ضريا 
ق��وي��ة ل��ن��ظ��ام الأ����ض���د، ومل تلحق 

اأية اأ�ضرار باملدنيني.
وقالت رئي�ضة الوزراء الريطانية 

ال�ضفري  حمل  جانبه  من  حاليا. 
اأناتويل  وا�ضنطن،  لدى  الرو�ضي 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن����ت����ون����وف، 
م�ضوؤولية  وب��ري��ط��ان��ي��ا  وف��رن�����ض��ا 
ع��واق��ب ال�����ض��رب��ات ال��ت��ي نفذتها 
ال����دول ال��ث��اث يف ���ض��وري��ا فجر 

ام�س.
اإن  ب���ي���ان ل���ه  وق�����ال ال�����ض��ف��ري يف 
املخاوف  اأ���ض��واأ  حققت  ال�ضربات 
م�ضريا  ع��واق��ب،  �ضتحمل  واإن��ه��ا 
اإىل اأن ما جرى �ضيناريو خمطط 
اأنه  اأن��ت��ون��وف  واأك����د  م�ضبقا.  ل��ه 
الرئي�س  اإه��ان��ة  املقبول  غري  من 

الرو�ضي فادميري بوتن.
وقال الرئي�س فادميري بوتني يف 
بيان ن�ضره الكرملني على موقعه 
اإىل  رو�ضيا  تدعو  الإن��رتن��ت  على 
اج���ت���م���اع ط�����ارئ مل��ج��ل�����س الأم����ن 
ملناق�ضة  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال��ت��اب��ع 
للوليات  ال���ع���دوان���ي���ة  الأع����م����ال 

املتحدة وحلفائها.
ال���ت���ح���رك���ات  اإن  ب����وت����ني  وق��������ال 
اإىل  اأدت  ���ض��وري��ا  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
وت�ضببت  الإن�ضانية  املاأ�ضاة  تفاقم 

يف معاناة للمدنيني.
واأ�ضاف البيان تندد رو�ضيا ب�ضدة 
بالهجوم على �ضوريا حيث ي�ضاعد 
احلكومة  الرو�ضي  اجلي�س  جنود 

مندوبة اأمريكا تتحدث اأمام جمل�س الأمن )ا ف ب(
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م�شرع 27 اإرهابيا والقب�ض على 114 اآخرين يف �شيناء

حكم نهائي بال�صجن املوؤبد على مر�صد االإخوان االإرهابية
ليبيا  اىل  يـــعـــود  ــرت  ــف ح
ـــة  ـــاع ـــص �  48 ــــــــالل  خ

•• طرابل�ص-وكاالت:

اأن  م���ط���ل���ع���ة  م���������ض����ادر  اأف�����������ادت 
قب�ضة  م��ن  درن���ة  حت��ري��ر  عملية 
امل��ج��م��وع��ات الإره��اب��ي��ة م��ن قبل 
�ضتنطلق  الليبي  اجل��ي�����س  ق���وات 
خ���ال ال�����ض��اع��ات ال��ق��ادم��ة، حتت 
املتوقعة  ح���ف���رت،  خ��ل��ي��ف��ة  ق���ي���ادة 

عودته للباد خال 48 �ضاعة.
العملية  اأن  امل�������ض���ادر  واأك��������دت 
امل�ضري  عليها  �ضي�ضرف  املرتقبة 
خ���ل���ي���ف���ة ح���ف���رت ال����ق����ائ����د ال���ع���ام 
ل��ل��ج��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي ���ض��خ�����ض��ي��اً بعد 
تعافيه من الوعكة ال�ضحية التي 

اأملت خال الأيام املا�ضية.
و�ضول  امل�����ض��ادر  ت��وؤك��د  اأن  ودون 
امل�ضري اإىل مقر قيادته من خارج 
ي��ج��ري فحو�ضات  ح��ي��ث  ال��ب��اد 
امل�����ض��ري حفرت  اأن  اأك�����دت  ط��ب��ي��ة، 
العملية  انطاق  اأوام��ر  �ضيعطي 
�ضيكون  حفرت  امل�ضري  واأن  قريباً 

بليبيا خال 48 �ضاعة.
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اأخبـار الإمـارات

اطلع على حزمة من املبادرات لتحفيز النمو االقت�شادي

حممد بن را�صد: االإمارات ر�صخت مكانتها كوجهة عاملية للمال واالأعمال
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
بها  حتظى  ال��ت��ي  الثقة  اأن  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ينمو  الذي  اقت�ضادها  ملتانة  انعكا�ضا  تاأتي  امل�ضتثمرين  اأو�ضاط  يف  الإم��ارات 
ويزدهر بتنوع م�ضادر دخله وروافده .. م�ضددا �ضموه على اأن الإمارات لديها 
تر�ضيخ مكانتها  القت�ضادية مكنها من  التنمية  ومتفرد يف  منوذج خمتلف 

كوجهة عاملية للمال والأعمال.
باقت�ضادها  النتقال  املا�ضية  العقود  خال  ا�ضتطاعت  اأنها  �ضموه  واأ�ضاف 
وتعزيز  العامل  اقت�ضادات  مع  بالتكامل  الن�ضوج  اإىل  التاأ�ضي�س  مرحلة  من 
مكانتها كمركز حيوي للحركة القت�ضادية العاملية كما اأثبتت دبي ح�ضورها 
على ال�ضاحة العاملية كمركز لاقت�ضاد العاملي و�ضنوا�ضل بالتاأكيد م�ضريتنا 
خال ال�ضنوات القادمة وهذا ل يعني اأن امل�ضتقبل م�ضمون ولي�س حمفوفا 
والنجاح لرت�ضيخ  والريادة  ال�ضتمرارية  ولكن منتلك مقومات  بالتحديات 

مكانتنا على اخلريطة القت�ضادية العاملية.
وقال �ضموه: يتقدم اقت�ضادنا بوترية ثابتة نحو امل�ضتقبل بالتنويع والبتكار 
من  ال��رغ��م  وعلى  متعددة  رواف���د  على  يعتمد  م�ضتدام  كاقت�ضاد  وامل��ع��رف��ة 
ال�ضيا�ضية  والظروف  العاملي  القت�ضادي  والتباطوؤ  الدولية  املالية  الأزم��ات 

الإقليمية اأثبت اقت�ضادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة.
واأ�ضاف »اأر�ضت دبي �ضيا�ضة اقت�ضادية وا�ضحة ورا�ضخة عززت بدورها قدرتها 
على ا�ضتيعاب املتغريات املت�ضارعة يف ظل اقت�ضاد عاملي غري م�ضتقر يف �ضبيل 

حتقيق منو اقت�ضادي م�ضتدام وتعزيز تناف�ضيتها على كافة الأ�ضعدة«.
وقدرتنا  والتناف�ضية  وامل��رون��ة  باحليوية  اقت�ضادنا  »يت�ضم  �ضموه  واأردف 
على التجديد ومنتلك كل مقومات ال�ضتمرارية والريادة لتبقى دبي بيئة 
املبادرات  ه��ذه  وتاأتي  دائ��م��ا..  عودناهم  كما  للم�ضتثمرين  وواع��دة  م�ضجعة 

حمفزة و�ضاملة يف اأهدافها ودقيقة يف توقيتها«.
الأعمال  ممار�ضة  اإج���راءات  بت�ضهيل  كافة  املعنية  اجلهات  »وجهنا  واأ���ض��اف 
وتخفي�س تكلفتها واأن يتم ت�ضخري كل الإمكانيات لت�ضهيل مزاولة الأن�ضطة 

ال�ضتثمارية دون تعقيد اأو عراقيل«.
ج���اء ذل���ك خ���ال اط���اع ���ض��م��وه ع��ل��ى ح��زم��ة م��ن امل���ب���ادرات امل��ح��ف��زة للنمو 
اآل  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�ضيخ ح��م��دان  �ضمو  الق��ت�����ض��ادي وذل���ك بح�ضور 
بن  مكتوم  ال�ضيخ  و�ضمو  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
التنفيذي و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات وعدد من مدراء الدوائر واجلهات 

احلكومية يف دبي .
اأن  اآل م��ك��ت��وم  اأك���د �ضمو ال�ضيخ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ض��د  م��ن ج��ان��ب��ه 
النوعية واخل��اق��ة وتنفيذ  امل��ب��ادرات  اإط��اق  حكومة دب��ي �ضتظل رائ��دة يف 
ال�ضرتاتيجيات الداعمة لتعزيز البيئة املحفزة للنمو القت�ضادي انطاقا 
من توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ب�ضرورة رفد 
القت�ضاد املحلي ورفع م�ضتوى تناف�ضيته بهدف تعزيز التنمية القت�ضادية 
امل�ضتدامة وحتقيق الريادة والعتماد على اقت�ضاد متنوع يرتكز على املعرفة 

والبتكار لرت�ضيخ مكانة دبي كاعب رئي�س يف القت�ضاد العاملي.
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  »متثل  دب��ي  عهد  ويل  �ضمو  وق��ال 
حيث  وم�ضتدامة  م��رن��ة  اقت�ضادية  ملنظومة  م�ضريتنا  بو�ضلة  را���ض��د  ب��ن 
دائما  ون�ضعى  التنموية  خططنا  يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة  القت�ضادي  القطاع  يعد 
لا�ضتثمار  مثايل  مناخ  خلق  اإىل  ترمي  ا�ضرتاتيجية  مب��ب��ادرات  لتحفيزه 
التي  العاملية  التناف�ضية  الأن�ضطة القت�ضادية مبا يخدم  وممار�ضة خمتلف 

متتاز بها دبي وي�ضهم يف زيادة م�ضاحات اأعمالنا وتاأثرينا«.
واأ�ضاف �ضموه »نتطلع اإىل دفع عجلة النمو القت�ضادي امل�ضتدام من خال 
ت�ضهيل  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  النوعية  امل���ب���ادرات  م��ن  متكاملة  جمموعة  تنفيذ 
مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وخلق بيئة ا�ضتثمارية جاذبة وم�ضجعة على 
منو وجناح الأعمال متا�ضيا مع روؤيتنا املتمثلة يف بناء اقت�ضاد تناف�ضي متنوع 
وم�ضتدام حيث تعمل كافة اجلهات على ت�ضهيل مزاولة الأعمال وخلق مناخ 

مثايل لا�ضتثمار وامل�ضتثمرين«.
العام  يف  الق��ت�����ض��ادي  النمو  لتحفيز  امل��ب��ادرات  م��ن  ح��زم��ة  ا�ضتعرا�س  ومت 
الرامية  اجلهود  تعزيز  جمملها  يف  لت�ضتهدف  املبادرات  وتنوعت   2018

والقت�ضادية  املالية  الكفاءة  ورف��ع  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  ل�ضتقطاب 
الأعمال وجعلها  بيئة  املحلي وحت�ضني  الإنتاج  ال�ضتثمار وحتفيز  وتن�ضيط 
اأكرث كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التناف�ضية وت�ضجيع البتكار والكفاءة 

لرت�ضيخ مكانة دبي على ال�ضاحة العاملية.
ل�ضمان  احلكومية  الر�ضوم  بع�س  لتق�ضيط  م��ب��ادرة  املالية  دائ���رة  وق��دم��ت 
الإمارة  للنمو يف  املحفز  القت�ضادي  دوره  اأداء  يف  القطاع اخلا�س  ا�ضتمرار 
ودعم الثقة بني القطاعني احلكومي واخلا�س مما يخلق حالة تفاوؤلية جتاه 

الأعمال وجتنب م�ضكلة ال�ضيولة املالية.
الدائرة  �ضتقوم   .. واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل��ن�����ض��اآت  الأع��م��ال  رواد  ول��دع��م 
املن�ضاآت  لهذه  احل��واف��ز  م��ن  حزمة  بتقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�ضيق 
ال�ضغرية  للمن�ضاآت  احلكومية  املناق�ضات  من  بتخ�ضي�س ما يقارب 20% 
الأ�ضواق  نطاق  وتو�ضيع  لاإمارة  الكلي  القت�ضاد  لتنويع  وذلك  واملتو�ضطة 

للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة وتعزيز م�ضرية منوها وحمايتها.
اإىل جانب حت�ضيل ر�ضوم الفنادق 4-3 جنوم ب�ضكل ن�ضف �ضنوي بدل من 
اأكر للفنادق ت�ضتطيع من  �ضيولة مالية  ال�ضهري بهدف توفري  التح�ضيل 
البلدية  لر�ضوم  ال�ضداد  عملية  تاأجيل  خ��ال  من  خدماتها  تطوير  خ��ال 
البالغة %10 لتعزيز تناف�ضيتها و�ضمان منوها ومن املتوقع اأن ي�ضهم تنفيذ 
 2020 اإك�ضبو  اإجن��اح  بهدف  الفندقية  املن�ضاآت  ا�ضتمرارية  دعم  يف  املبادرة 
وت�ضجيع العامات الفندقية امل�ضهورة على ال�ضتثمار يف هذه النوعية من 

الفئات الفندقية والتي حتتاجها الإمارة خال الفرتة القادمة.
كما قدمت دائرة التنمية القت�ضادية يف دبي مبادرات لتحفيز القت�ضاد منها 
اإعفاء ال�ضركات من الغرامات واملخالفات التجارية اخلا�ضة بدائرة التنمية 
ا�ضتمرارية  �ضمان  بهدف  وذل��ك  التجارية  الرخ�س  وجتديد  القت�ضادية 

ومنو ال�ضركات التجارية وجتنب تراكم الغرامات والإع�ضار املايل.
وقدمت الدائرة م�ضروع نظام لتخفي�س التكلفة الت�ضغيلية لقطاع التجزئة 
حتفيز  بهدف  الت�ضغيلية  التكلفة  ارتفاع  من  احلد  املبادرة  ت�ضتهدف  حيث 

وزيادة ال�ضتثمار يف هذا القطاع والتو�ضع فيه.
املحلي  الإن��ت��اج  ت�ضجيع  طريق  عن  املحلي  ال�ضراء  دع��م  برنامج  جانب  اإىل 
التكنولوجيا  وا�ضترياد  اإنتاجها  للتو�ضع يف  للحكومة  التابعة  املوؤ�ض�ضات  من 
امل��ت��ط��ورة ل��ارت��ق��اء ب���اجل���ودة وحت�����ض��ني اإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا ك��م��ا ت�����ض��ت��ه��دف زي���ادة 
من  الكرى  وال�ضركات  احلكومية  و�ضبه  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  م�ضرتيات 

ال�ضلع واخلدمات من املوردين املحليني بدل من اخلارج.
وت�ضتهدف الدائرة ا�ضتقطاب 1000 �ضركة نا�ضئة للنمو يف دبي خا�ضة يف 
والنمو  للعمل  لها  مقرا  دبي  وجعل  النا�ضئة  ال��دول  يف  التكنولوجيا  جمال 
اأن ت�ضهم هذه املبادرة يف جذب  واإع��داد حزمة من الت�ضهيات ومن املتوقع 
جعل  عن  ف�ضا  دبي  اإم��ارة  يف  التكنولوجيا  �ضناعة  منو  وت�ضجيع  املواهب 
دبي مقرا لنطاق ال�ضركات العاملية النا�ضئة وتعزيز �ضمعة الإمارة يف ريادة 

الأعمال.
من جانبها قدمت دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري جمموعة من املبادرات 

مثل برنامج مل�ضافري رحات الرتانزيت لزيارة دبي وجعلها »مدينة ترانزيت 
يجب زيارتها« يف اأذهان امل�ضافرين الذين ي�ضلون ملطارات دبي ومن املتوقع 
اأن يوؤدي ذلك اإىل زيادة عدد الزوار بكلفة منخف�ضة عر جذب %10 من 

م�ضافري رحات الرتانزيت ما ي�ضكل مليون زائر اإ�ضايف �ضنويا.
اإىل جانب مبادرة نظام اقت�ضام الوقت لتعزيز ال�ضياحة العائلية من خال 
اقت�ضام  نظام  خ��ال  من  عالية  بجودة  العطات  مللكية  منظم  �ضوق  اإن�ضاء 
 1000-500 اإدراج  تنظيم  عر  وت�ضتهدف   »Time Share« الوقت 
وحدة عطات مبا ي�ضاهم يف رفع عدد ال�ضياحة العائلية من 70 – 150 
األف زائر �ضنويا اإ�ضافة اإىل ت�ضجيع ال�ضياح على الإقامة ملدة اأطول وتكرار 

زياراتهم.
اإعادة هند�ضة عملية ا�ضت�ضافة املراكب ال�ضياحية واليخوت  وقدمت مبادرة 
وت�ضهيل  واليخوت  وال�ضياحية  اخلا�ضة  املراكب  ت�ضتهدف  والتي  اخلا�ضة 
ال�ضفن  و�ضيانة  لن��ط��اق  م��رك��زا  باعتبارها  دب��ي  مل��راف��ئ  زي��ارت��ه��ا  عملية 
ال�ضياحية كما تهدف لتعزيز التعاون مع بقية الإمارات ودول املنطقة بهدف 
ال�ضياحة  تربط  ح��واف��ز  جمموعة  واإع���داد  البحرية  ال�ضياحة  �ضوق  تنمية 
ت�ضهم  اأن  املتوقع  ومن  متكاملة  خدمات  باقة  خال  من  والبحرية  الرية 
اليخوت  ع��دد  زي���ادة  م��ن خ��ال  البحرية  ال�ضياحة  امل��ب��ادرة يف حتفيز  ه��ذه 
اخلا�ضة التي تزور دبي وت�ضهيل عملية زيارة مراكب النزهة وزيادة اأعدادها 

وتعزيز عملية ت�ضنيع و�ضيانة املراكب اخلا�ضة وال�ضياحية واليخوت.
وقدم مركز دبي املايل العاملي مبادرات تركز على جذب ال�ضتثمارات الأجنبية 
وبالأخ�س من جنوب �ضرق اآ�ضيا عن طريق دبي ومن املتوقع اأن ي�ضهم ذلك 
يف جذب ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر وال�ضتفادة من التدفقات املالية والتي 

تقدر بحوايل 200 مليار دولر.
املركز  لل�ضركات احلكومية يف  املالية  اإمتام اخلدمات  كما قدم مبادرة حول 
بهدف تعزيز دور مركز دبي املايل العاملي من خال توجيه اأن�ضطة اخلدمات 
املالية لكرى املوؤ�ض�ضات وال�ضركات احلكومية يف دبي لتتم من خال املركز 
ومن املتوقع اأن ي�ضهم ذلك يف تعزيز مكانة مركز دبي املايل العاملي وم�ضاهمته 

الكمية والنوعية يف النمو القت�ضادي امل�ضتدام لدبي ولدولة الإمارات.
دبي  من  املالية  املنتجات  عبور  ت�ضهيل  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  وي�ضتهدف 
من خال التن�ضيق مع الهيئات التنظيمية املحلية والحتادية لتمكني عبور 
اأن  املتوقع  وم��ن  والإقليمية  املحلية  الأ���ض��واق  خمتلف  اإىل  املالية  املنتجات 
ي�ضهم ذلك يف زيادة حجم ال�ضتثمارات املالية يف دبي وال�ضتفادة من تدفقات 

ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر.
الأرا�ضي والأم��اك يف دبي مبادرة تطوير قانون  دائ��رة  من جهتها قدمت 
العقاري  القطاع  يف  ال�ضتثمار  تن�ضيط  بهدف  والتمويل  العقاري  للرهن 
با�ضتخدام اآليات متويل حمفزة واأكرث مواءمة مع معطيات ال�ضوق العقاري 
العمل  اأجنبية من خال  ا�ضتثمارية  ا�ضتقطاب حمافظ  اإىل مبادرة  اإ�ضافة 
الأجنبية اخلا�ضة و�ضركات م�ضاهمة مدرجة  العقارية  املحافظ  على جذب 
يف �ضوق نا�ضداك .. ف�ضا عن اإيجاد طرق متويل بديلة ومتكني امل�ضتثمرين 

���ض��غ��ار ومتو�ضطي  �ضيما  ال��ع��ق��اري ل  ب��ال��ق��ط��اع  ا���ض��ت��ث��م��ارات��ه��م  ت��ن��وي��ع  م��ن 
امل�ضتثمرين.

من ناحيتها ك�ضفت غرفة جتارة و�ضناعة دبي عددا من املبادرات التي ت�ضعى 
لتحفيز القت�ضاد ت�ضمل تخفي�س تكلفة الأعمال من خال مراجعة الر�ضوم 

والقوانني املحلية لتقليل الأعباء املادية على ال�ضركات.
وت�ضتهدف مبادرة رفع م�ضاهمة ال�ضركات العاملية يف القت�ضاد املحلي تاأ�ضي�س 
البيئة  �ضياغة  يف  م�ضاهمتها  لتعزيز  العاملية  لل�ضركات  ا�ضت�ضاري  جمل�س 
القت�ضاد  بناء  يف  دوره��م  ورف��ع  التحتية  البنية  يف  وال�ضتثمار  الت�ضريعية 

املحلي مع الرتكيز على ال�ضناعات اخلاقة.
فيما قدم مركز دبي لتطوير القت�ضاد الإ�ضامي مبادرة مركز دبي العاملي 
اإ�ضدارات  زي���ادة  على  وال��رتك��ي��ز  ال�ضكوك  ���ض��وق  تطوير  ب��ه��دف  لل�ضكوك 
التجزئة  �ضكوك  مثل  جديدة  من�ضات  وو�ضع  دب��ي  يف  واإدراج��ه��ا  ال�ضكوك 
اإجمايل  و�ضوق ال�ضكوك الثانوي للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة حيث يبلغ 
دولر  مليار   58.8 ح��وايل  دبي  نا�ضداك  يف  حاليا  املدرجة  ال�ضكوك  قيمة 
 2018 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  ج��دي��دة  اإ����ض���دارات  مليار   7.35 منها 

مدرجة يف �ضوق نا�ضداك دبي.
م���ب���ادرات منها ما  وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة  امل��وان��ئ واجل���م���ارك  وق��دم��ت موؤ�ض�ضة 
املعتمد  امل�ضغل  ون��ظ��ام  امل�ضبق  اجلمركي  التخلي�س  اتفاقيات  بعقد  يعنى 
الازم  الوقت  الرئي�ضيني لتخفي�س  التجاريني  ال�ضركاء  مع جمموعة من 

لإجراءات التجارة اخلارجية وتعزيز منوها وزيادة الكفاءة.
ومن املتوقع اأن ت�ضهم هذه املبادرة يف تن�ضيط ال�ضحن البحري واجلوي وتعزيز 
حجم التجارة اخلارجية وزيادتها بحوايل 27 مليار درهم واملحافظة على 
امليزة التناف�ضية لاإمارة كمركز عاملي للتجارة. كما ا�ضتعر�ضت اأي�ضا مبادرة 
امل�ضروع  اإي��رادات  تبلغ  اأن  املتوقع  ت�ضني ومن  بلوك  العاملية  التوريد  �ضل�ضلة 

مليون دولر يف عام 2023.  500
واأعلنت موؤ�ض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة عن مبادرة جممع �ضناعات 
م�ضتقات الأملنيوم والتي ت�ضتهدف ا�ضتقطاب كرى ال�ضركات العاملية يف جمال 
تلك  خ�ضو�ضا   downstream ضناعات م�ضتقات الأملنيوم �ضبه امل�ضنع�

التي تتعامل مع املنتج النهائي ل�ضركة الإمارات العاملية لاأملنيوم.
وا�ضتعر�ضت دبي اجلنوب مبادرة اإن�ضاء مركز متخ�ض�س لت�ضجيل الطائرات 
ت�ضاريح  م��ن طلب  اخل��ا���ض��ة  ال��ط��ائ��رات  اإع��ف��اء  على  ت�ضمل  اخل��ا���ض��ة حيث 
الطائرات  لت�ضجيل  عامليا  مركزا  دب��ي  اإم���ارة  جعل  بهدف  للهبوط  م�ضبقة 
املبادرات  م��ن  ح��زم��ة  ت��ق��دمي  خ���ال  م��ن  تنقلها  ح��رك��ة  وت�ضهيل  اخل��ا���ض��ة 

املتكاملة واملتميزة.
تنظيمية  قواعد  اإن�ضاء  حول  مبادرة  احل��رة  املناطق  جمل�س  ا�ضتعر�س  وقد 
الطرق  لإيجاد  وال�ضوابط  ال�ضروط  و�ضع  تت�ضمن  الإلكرتونية  للتجارة 
ومناطقها  دب��ي  يف  للعمل  وت�ضجيعها  العاملية  ال�ضركات  ل�ضتقطاب  املثلى 
القت�ضاد  الإلكرتونية قطاعا مهما وحيويا يف  التجارة  ت�ضكل  احلرة حيث 

العاملي.

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 10 اأغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278021 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ض��م:  �ضركة اأبوظبي للموانئ )�س.  م. ع( 
وعنوانه: �س ب:54477، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات ال�ضحن / الرحات البحرية؛ حجز وتتبع وتوفري املعلومات املتعلقة ب�ضحنات الب�ضائع و الرحات 
البحرية؛ النقل؛ تغليف وتخزين ال�ضلع؛ تنظيم الرحات وال�ضفر؛ ال�ضياحة؛ ت�ضغيل املحطات امل�ضتخدمة 
املوا�ضات  والعبارات؛ حجز  ال�ضياحية  بال�ضفن  النقل  البحري؛ خدمات  النقل  النقل؛ خدمات  يف خدمات 
بالعبارات وال�ضفن ال�ضياحية؛ نقل الركاب بوا�ضطة العبارات وال�ضفن ال�ضياحية؛ تاأجري امل�ضتودعات وحاويات 
اجلولت  تنظيم  احلمولة؛  تفريغ  البحرية؛  الرحات  تنظيم  وك��الت  خدمات  املوانئ؛  خدمات  التخزين؛ 
ال�ضياحية؛ مواقف ال�ضيارات؛ خدمات قيادة ال�ضيارات؛ التخزين يف امل�ضتودعات؛ عقود النقل البحري؛ دفع 
اأجرة ال�ضحن يف ميناء الو�ضول؛ ال�ضحن بال�ضفن؛ النقل املحرو�س لاأ�ضياء الثمينة؛ توفري املعلومات املتعلقة 

بجميع هذه اخلدمات، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عن طريق �ضبكة حا�ضوبية عاملية.
الواق�عة بالفئة:  39

مع  غامق  بخط  لتينية  باأحرف  " مكتوبة   MANARA" كلمة  من  العامة  و�ضف العامة:  تتكون 
 "Your Voyage Tracker" مميز ي�ضكل �ضورة ملنارة و حتتها كتبت عبارة "M"  احلرف الاتيني

باللغة الإجنليزية  بخط اأ�ضغر.
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 10 اأغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278020 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ض��م:  �ضركة اأبوظبي للموانئ )�س.  م. ع( 
وعنوانه: �س ب:54477، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
قواعد  املتحرك؛  الهاتف  لأجهزة  ت�ضتخدم  برجميات  الرجميات؛  املتحرك؛  الهاتف  برجميات  تطبيقات 

بيانات على النرتنت.
الواق�عة بالفئة:  9

مع  غامق  بخط  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   "MANARA" كلمة  من  العامة  و�ضف العامة:  تتكون 
 "Your Voyage Tracker" مميز ي�ضكل �ضورة ملنارة و حتتها كتبت عبارة "M"  احلرف الاتيني

باللغة الإجنليزية بخط اأ�ضغر.
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 13 اأغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278022 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ض��م:  �ضركة اأبوظبي للموانئ )�س.  م. ع( 
وعنوانه: �س ب:54477، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
قواعد  املتحرك؛  الهاتف  لأجهزة  ت�ضتخدم  برجميات  الرجميات؛  املتحرك؛  الهاتف  برجميات  تطبيقات 

بيانات على النرتنت.
الواق�عة بالفئة:  9

و�ضف العامة:  تتكون العامة من كلمة " منارة " مكتوبة باللغة العربية بخط غامق مع احلرف الاتيني  
بخط  العربية  البحرية" باللغة  رحاتك  "متتبع  عبارة  كتبت  حتتها  و  ملنارة  �ضورة  ي�ضكل  " مميز   M"

اأ�ضغر.
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 13 اأغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278023 
تاريخ اإيداع الأولوية:

 با�ض��م:  �ضركة اأبوظبي للموانئ )�س.  م. ع( 
وعنوانه: �س ب:54477، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات ال�ضحن / الرحات البحرية؛ حجز وتتبع وتوفري املعلومات املتعلقة ب�ضحنات الب�ضائع و الرحات 
البحرية؛ النقل؛ تغليف وتخزين ال�ضلع؛ تنظيم الرحات وال�ضفر؛ ال�ضياحة؛ ت�ضغيل املحطات امل�ضتخدمة 
املوا�ضات  والعبارات؛ حجز  ال�ضياحية  بال�ضفن  النقل  البحري؛ خدمات  النقل  النقل؛ خدمات  يف خدمات 
بالعبارات وال�ضفن ال�ضياحية؛ نقل الركاب بوا�ضطة العبارات وال�ضفن ال�ضياحية؛ تاأجري امل�ضتودعات وحاويات 
اجلولت  تنظيم  احلمولة؛  تفريغ  البحرية؛  الرحات  تنظيم  وك��الت  خدمات  املوانئ؛  خدمات  التخزين؛ 
ال�ضياحية؛ مواقف ال�ضيارات؛ خدمات قيادة ال�ضيارات؛ التخزين يف امل�ضتودعات؛ عقود النقل البحري؛ دفع 
اأجرة ال�ضحن يف ميناء الو�ضول؛ ال�ضحن بال�ضفن؛ النقل املحرو�س لاأ�ضياء الثمينة؛ توفري املعلومات املتعلقة 

بجميع هذه اخلدمات، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عن طريق �ضبكة حا�ضوبية عاملية.
الواق�عة بالفئة:  39

و�ضف العامة:  تتكون العامة من كلمة "منارة" مكتوبة باللغة العربية بخط غامق مع احلرف الاتيني  
بخط  العربية  البحرية" باللغة  رحاتك  "متتبع  عبارة  كتبت  حتتها  و  ملنارة  �ضورة  ي�ضكل  "M" مميز 

اأ�ضغر.
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الراحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية المارات                    7474900
�ضيدلية الأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية الأحتاد                      3935619
�ضيدلية ابن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جراند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضام اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

موؤمتر طبي يناق�س عالقة ق�صور الدرقية بت�صلب ال�صرايني
•• ال�شارقة-وام:

ناق�س املوؤمتر ال�ضاد�س للغدة الدرقية بال�ضارقة ..طرق العاج اجلديدة يف 
وكول�ضرتول  الدرقية  الغدة  ق�ضور  بني  والعاقة  الدرقية  الغدة  امرا�س 
املجتمع على  ال�ضحة ووق��اي��ة  وزارة  اط���ار ح��ر���س  امل��وؤمت��ر يف  ي��اأت��ي  ال���دم. 
اإليه  تو�ضل  وم��ا  العلمية  امل�ضتجدات  اح���دث  على  الطبي  ال��ك��ادر  اط���اع 
ال�ضكرى  وحدة  املوؤمتر  نظمت  الدرقية.  الغدة  اأمرا�س  يف  احلديث  الطب 
الكادر  من   300 بح�ضور  بال�ضارقة  الكويت  مب�ضت�ضفى  ال�ضماء  وال��غ��دد 
نوال  ال��دك��ت��ورة  واك���دت  ال��دول��ة.  م�ضت�ضفيات  مبختلف  العاملني  الطبي 
املطوع ا�ضت�ضاري ال�ضكري والغدد ال�ضماء مب�ضت�ضفى الكويت اأهمية املوؤمتر 
والذى يعقد لل�ضنة ال�ضاد�ضة على التوايل لطاع امل�ضاركني على كل ما هو 
جديد يف امرا�س الغدة الدرقية منوهة ان املوؤمتر العلمي هذا العام تطرق 

مارك  الدكتور  فيه  �ضارك  عاجه  وت��ط��ورات  الدرقية  الغدة  �ضرطان  اىل 
الغدد وجمموعة من  الكويت لأمرا�س  مل�ضت�ضفى  الزائر  الطبيب  ا�ضرتكن 
ال�ضت�ضاريني فى هذا املجال. تناول املوؤمتر عدة موا�ضيع منها خمول الغدة 
هرمون  نق�س  و  الكلنيكي  غري  الدرقية  الغدة  وق�ضور  وا�ضبابها  الدرقية 
الثايروك�ضني يف الدم كما تطرق املوؤمتر اىل عاقة الإ�ضابة بالغدة الدرقية 
بارتفاع م�ضتوى الكول�ضرتول يف الدم وما ي�ضاحبه من ت�ضلب �ضرايني مبكر 
وا�ضطرابات  الدم  �ضغط  وانخفا�س  القلب  �ضربات  تباطوؤ  منها  واأعرا�س 
الدورة الدموية وال��دورة ال�ضهرية واخل�ضوبة. كما ناق�س املوؤمتر امرا�س 
الغدة الدرقية خال فرتة احلمل وتاأثريها على الم واجلنني ومنها خطر 
،فقر  للحمل  امل�ضاحب  ال��دم  �ضغط  ،ارت��ف��اع  الوىل  ال�ضهور  فى  الجها�س 
، خلل يف  املبكرة  ،ال��ولدة  ال��ولدة  ،نزيف بعد  املبكر  امل�ضيمة  ،انف�ضال  ال��دم 

تطور اجلهاز الع�ضبي لدى اجلنني وانخفا�س وزن املولود.

حممد بن را�صد ياأمر بـ 33 مليون درهم مكافاأة 
اإ�صافية ملالك لوحات مركبات االأجرة بدبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأم��ر 
ب�ضفته   -  « اهلل  رع���اه   « دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
األ��ف دره��م مكافاأة  و295  33 مليوناً  لإم��ارة دبي - ب�ضرف  حاكماً 
لة  املُ�ضغَّ باملواطنني  اخلا�ضة  الأج��رة  مركبات  لوحات  ك  مل��ااّ اإ�ضافية 
عددها  وال��ب��ال��غ  الم��ت��ي��از  و���ض��رك��ات  دب��ي  تاك�ضي  موؤ�ض�ضة  ِق��َب��ل  م��ن 
مكافاأة  ت�ضليم  واملوا�ضات يف  الطرق  و�ضتبداأ هيئة  لوحة.   6659
عام 2017 اإىل م�ضتحقيها.. اإ�ضافة اإىل املبالغ امل�ضتحقة لهم �ضنوياً 

اعتباراً من الأ�ضبوع اجلاري. وتوجه �ضعادة مطر الطاير املدير العام 
ورئي�س جمل�س املديرين يف الهيئة بال�ضكر اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم على املكافاأة التي اأمر بها �ضموه لأ�ضحاب 
وماك اأرقام �ضيارات الأجرة حر�ضاً على �ضمان العي�س الكرمي لهم 
الكرمية  املبادرات  اإح��دى  املكافاأة  اإن هذه   « �ضعادته  وقال  ولأ�ضرهم. 
التي عودنا عليها �ضموه لتحقيق ال�ضعادة للجميع وتاأتي متزامنة مع 
املبارك وه��ي ترتجم حر�س  زاي��د« وق��رب حلول �ضهر رم�ضان  »ع��ام 
املعي�ضية  واأو�ضاعهم  و�ضوؤونهم  �ضعبه  اأبناء  ومتابعة  دعم  على  �ضموه 

لتوفري �ضبل العي�س الكرمي لكل فئات املجتمع ».

حممد بن را�صد ي�صل ال�صعودية للم�صاركة يف القمة العربية
•• الظهران-وام:

و�ضل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي بحفظ اهلل ورعايته اىل 
قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية يف 
الظهران على راأ�س وفد الدولة اىل 
القمة العربية التا�ضعة والع�ضرين 
مبدينة  الأح��د  اليوم  �ضتبداأ  التي 
�ضموه  ا�ضتقبال  يف  وك���ان  ال��دم��ام. 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضعود 
بن نايف بن عبد العزيز اآل �ضعود 
وع��دد من  ال�ضرقية  املنطقة  اأم��ري 
اأ���ض��ح��اب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����راء 
اأب��و الغيط المني  اأح��م��د  وم��ع��ايل 

العام جلامعة الدول العربية.
وي���راف���ق ���ض��م��وه وف���د ي�����ض��م �ضمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  ال��رئ��ا���ض��ة  �����ض����وؤون 
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون ال������دويل 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 

ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ض���وؤون جمل�س 
ال�������������وزراء وامل�������ض���ت���ق���ب���ل وم����ع����ايل 
وزير  املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان 
الق��ت�����ض��اد وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأنور 
ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر الدولة 
ل��ل�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة دولة 
ال���دويل و�ضعادة  ال��ت��ع��اون  ل�����ض��وؤون 

وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اىل  اهلل  ب�ضامة  غ��ادر  دب��ي  حاكم 
اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة 
على راأ���س وف��د ال��دول��ة اىل القمة 
التي  والع�ضرين  التا�ضعة  العربية 
مدينة  يف  الأح�����د  ال���ي���وم  �ضتلتئم 

ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ض���وؤون جمل�س 
ال�������������وزراء وامل�������ض���ت���ق���ب���ل وم����ع����ايل 
وزير  املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان 
الق��ت�����ض��اد وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأنور 
ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر الدولة 
ل��ل�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة دولة 
ال���دويل و�ضعادة  ال��ت��ع��اون  ل�����ض��وؤون 

ال�����ض��ي��خ ���ض��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان اآل 
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري  نهيان 
خليفة  و�ضعادة  ال�ضعودية  العربية 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �ضليمان  �ضعيد 
دبي  وال�����ض��ي��اف��ة يف  ال��ت�����ض��ري��ف��ات 
م��ب��ارك اجلنيبي  و���ض��ع��ادة ج��م��ع��ة 
امل�����ن�����دوب ال�����دائ�����م ل���ل���دول���ة لدى 

جامعة الدول العربية.

الدمام.
وي���راف���ق ���ض��م��وه وف���د ي�����ض��م �ضمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  ال��رئ��ا���ض��ة  �����ض����وؤون 
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون ال������دويل 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 

ال�����ض��ي��خ ���ض��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان اآل 
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري  نهيان 
خليفة  و�ضعادة  ال�ضعودية  العربية 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �ضليمان  �ضعيد 
دبي  وال�����ض��ي��اف��ة يف  ال��ت�����ض��ري��ف��ات 
م��ب��ارك اجلنيبي  و���ض��ع��ادة ج��م��ع��ة 
امل�����ن�����دوب ال�����دائ�����م ل���ل���دول���ة لدى 

جامعة الدول العربية.

جمل�س الوزراء يعتمد نظام »ات�صال الطوارئ« يف املركبات اعتبارا من موديالت 2021 

القوات امل�صلحة ت�صارك يف املناورات اخلتامية لتمرين درع اخلليج امل�صرتك 1 

•• اأبوظبي-وام: 

املوقر  ال���������وزراء  جم��ل�����س  اع���ت���م���د 
الفنية  الائحة  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع 
اخلا�ضة بنظام ات�ضال الطوارئ يف 
 UAE.S رق��م  وحتمل  املركبات 
رفعتها  ال���ت���ي   5019:2018
للموا�ضفات  الإم������������ارات  ه���ي���ئ���ة 

واملقايي�س »موا�ضفات«.
زمن  تقليل  ال��ائ��ح��ة  وت�ضتهدف 
التي  ل���ل���م���رك���ب���ات  ال����ض���ت���ج���اب���ة 
الطرق  على  ح��وادث  اإىل  تعر�ضت 
بن�ضبة ت�ضل اإىل 40 باملائة الأمر 
الذي يرتبط بتقليل عدد الوفيات 
املرورية  احل������وادث  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
ف�������ض���ًا ع�����ن احل������د م�����ن ح�����الت 

الإ�ضابات احلادة.
واأكد �ضعادة عبد اهلل املعيني مدير 
للموا�ضفات  الإم�����ارات  هيئة  ع��ام 

اأع����������داد ال����وف����ي����ات ال����ن����اجت����ة عن 
احل��وادث امل��روري��ة، واأ���ض��ار اإىل اأنه 
ت�ضادم بني مركبتني  ح��دوث  عند 
اآخر  �ضئ  ب��اأي  املركبة  ا�ضطدام  اأو 
ويتوا�ضل   ECall ن��ظ��ام  يعمل 
املتحرك كقناة  الهاتف  �ضبكة  عر 
ات�������ض���ال وي���ب���ل���غ ع����ن احل�������ادث يف 
اأق����رب م��رك��ز ط����وارئ م��ت��واج��د يف 
حميط احلادث كما ير�ضل النظام 
معلومات عن موقع احلادث حيث 
 MSD يطلق على هذه املعلومات
والتي حتتوي على معلومات املوقع 
GPS وقت احلادث  ال�  من نظام 

ورقم لوحة املركبة.
�ضيمكن  النظام  اإن  �ضعادته  وق��ال 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف ال����دول����ة من 
ال��و���ض��ول اإىل م��وق��ع احل�����ادث يف 
تتجاوز  اأق��ل مدة زمنية ممكنة ل 
دقائق معدودة، وهو امل�ضروع الذي 

موؤ�ضرات جودة احلياة يف الإمارات 
وتن�ضجم مع روؤية الدولة 2021 
.. م�ضريا اإىل اأن هذه الائحة تعد 
حتقيق  يف  الهيئة  م�ضاهمات  م��ن 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دب��ي »رع���اه اهلل« وال��ت��ي من 
�ضمنها »اأن تكون الإمارات البقعة 
الأكرث اأماناً يف العامل وال�ضتجابة 
 4 ال��ط��وارئ خ��ال  لكافة مكاملات 

دقائق فقط.
احل���ل���ول  اأن  ����ض���ع���ادت���ه  واع�����ت�����ر 
البتكارية التي ا�ضتخدمت بالتعاون 
ال�ضرتاتيجيني  ال�������ض���رك���اء  م����ع 
البتكار  م��وؤ���ض��ر  وت���خ���دم  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
البتكار  م���دخ���ات  ي��ق��ي�����س  ال����ذي 
ب���ن���اء ع���ل���ى امل���وؤ����ض�������ض���ات وال���ق���وى 

الدقيقة  اجلغرافية  الإح��داث��ي��ات 
ل��ل��م��رك��ب��ة يف م��وق��ع احل�����ادث اإىل 
اإ�ضعارات  وير�ضل  املعنية  اجل��ه��ات 
والدفاع  وال�ضرطة  الإ���ض��ع��اف  اإىل 
امل����دين خ���ال ث����وان م���ع���دودة من 
اأعلى  م����ن  وه�����ي  احل�������ادث  وق������وع 
الطوارئ  عند  ال�ضتجابة  معايري 
م���دي���ر عام  واأو�����ض����ح  ال����ع����امل.  يف 
ثاثة  ه���ن���اك  اأن  »م����وا�����ض����ف����ات« 
لل�ضرطة  ينبغي  رئ��ي�����ض��ة  ع��ن��ا���ض��ر 
م���ع���رف���ت���ه���ا ع���ن���د وق�������وع احل������ادث 
يوفرها  الثاثة  املعلومات  وه��ذه 
نوعية  يف  تتمثل  ث���وان  يف  ال��ن��ظ��ام 
الإ���ض��اب��ات وم���ا ي��ف��رت���س توفريه 
والطوارئ  الإ���ض��ع��اف  ���ض��ي��ارات  يف 
يف  امل�ضتخدم  ال��وق��ود  نوعية  وك��ذا 
اآلية الت�ضغيل ملعرفة ما  اأو  املركبة 
طبيعي  غاز  اأو  كهربائية  كانت  اإذا 

اأو هجينة.

نظام  اأن  »م��وا���ض��ف��ات«  واملقايي�س 
 ECALL ال�����ط�����وارئ  ات�������ض���ال 
ال����دول����ة على  ���ض��ي��ط��ب��ق يف  ال�����ذي 
م��ودي��ات امل��رك��ب��ات ل��ع��ام 2021 
اأ�ضواق  اإىل  توريدها  �ضيتم  والتي 
يعد   2020 ال���ع���ام  يف  الإم�������ارات 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة 
اإفريقيا والثاين عاملياً بعد جتربة 
العمل  و�ضيتم  الأوروب�����ي  الحت���اد 
تنظيم  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  عليه 
النظام  اأن  وذك������ر  الت���������ض����الت. 
الهيئة  ح��ر���س  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي 
و�ضركائها على رفع جاهزية الدولة 
فيما يتعلق بال�ضامة العامة على 
الوفيات  ن�ضب  وتقليل  ال��ط��رق��ات 
عن  الناجمة  اخلطرة  والإ�ضابات 
احل���وادث امل��روري��ة اإىل اأق��ل حدود 
ممكنة ب��ال�����ض��ورة ال��ت��ي ت��رف��ع من 

اأع���وام من  مل��دة ثاثة  عملنا عليه 
ال����درا�����ض����ة وال���ب���ح���ث والج���ت���م���اع 
م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف ال���دول���ة 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ض���ة ووك�����الت 
لتوعيتهم  امل���رك���ب���ات  وم�����ض��ن��ع��ي 
يف  ت��واف��ره��ا  ال���واج���ب  باملتطلبات 
املركبات املتوفرة بالدولة لتتما�ضى 

مع النظام.
النظام  ه�����ذا  ت��ب��ن��ي  اإن  وا�����ض����اف 
م��ب��ا���ض��ر مب�ضاعي  ب�����ض��ك��ل  ي��رت��ب��ط 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري امل���دن 
ال����ذك����ي����ة وامل���������ض����ت����دام����ة ودع����م����ا 
ل�ضرتاتيجية الذكاء ال�ضطناعي 
اأ���ض��ل��وب احلياة  ب��ال��دول��ة وت��ع��زي��ز 
من  وج��ودت��ه��ا  املجتمع  يف  الآم��ن��ة 
التكنولوجيا  ت�������ض���خ���ري  خ������ال 
منوها   .. الإن�ضان  �ضعادة  لتحقيق 
ي�ضرع  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام  اأن  اإىل 
للحوادث وير�ضل  ال�ضتجابة  زمن 

وتطور  التحتية  والبنية  العاملة 
الأ�ضواق وتطور الأعمال التجارية 
خمرجات  على  وف��ق��ا  وخم��رج��ات��ه 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والإب�����داع 
احللول  اأب�������رز  ا���ض��ت��خ��دم��ن��ا  وق�����د 
عاملياً  امل���ت���ق���دم���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
هذا  واجن��از  تطوير  يف  ووظفناها 

امل�ضروع الوطني احليوى.
ات�ضال  ن��ظ��ام  اأن  �ضعادته  واأو���ض��ح 
ال���ط���وارئ ي��ع��م��ل ب��ط��ري��ق��ت��ني اإما 
اإىل  املركبة  قائد  تعر�س  عند  اآلياً 
ح��ادث ينتج عنه ع��دم قدرته على 
وال�ضرطة  الإ�ضعاف  مع  التوا�ضل 
يدوية  ب�ضورة  اأو  امل��دين  وال��دف��اع 
املركبة يف حالة  ق��ائ��د  ي��ك��ون  ح��ني 
املبا�ضر  ال��ت��وا���ض��ل  فيها  ي�ضتطيع 
مع اجلهات املعنية لطلب امل�ضاعدة 
الدولة من  �ضيمكن  �ضك  با  وهو 
وتقليل  الأرواح  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

•• الدمام -وام:

ت�ضارك القوات امل�ضلحة يف املناورات 
اخلتامية لأ�ضخم مترين ع�ضكري 
اخلليج  درع  »مت��ري��ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
دولة   24 مب�ضاركة   «  1 امل�ضرتك 
واإ�ضامية  وع���رب���ي���ة  خ��ل��ي��ج��ي��ة 
و���ض��دي��ق��ة وال������ذي ي�����ض��ه��ده ق���ادة 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة والإ����ض���ام���ي���ة 
باملنطقة  الإثنني  غدا  وال�ضديقة 
العربية  ب���امل���م���ل���ك���ة  ال�������ض���رق���ي���ة 

ال�ضعودية.
وقال قائد قوة الم��ارات امل�ضاركة 
هذا  ان  يف درع اخلليج امل�ضرتك 1 
الع�ضكري  التعاون  يعزز  التمرين 
بالإ�ضافة  امل�����ض��ارك��ة  ال�����دول  ب���ني 
وتدريب  ال���ك���ف���اءات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
واجلاهزية  الكفاءة  ورف��ع  القوات 

القتالية.
واأكد ان التمرين الذي �ضاركت فيه 
وحدات رئي�ضة من قواتنا امل�ضلحة 

اإليه  تو�ضلت  ما  باأحدث  وتاأهيلها 
تاأهيل  على  وعمل  ال�ضاح  تقنية 
ال����ك����وادر ال��ب�����ض��ري��ة ل��ل��ع��م��ل على 
اأح���دث الأج��ه��زة واأك��رثه��ا تطورا 

على م�ضتوى العامل.
التمرين  ه������ذا  اأه����م����ي����ة  وت�������رز 

ميدانية بالإ�ضافة اإىل ما متتلكه 
حديثة  وت���ق���ن���ي���ات  م����ع����دات  م����ن 
م���ا ج��ع��ل م��ن��ه��ا ح�����ض��ن��ا م��ن��ي��ع��ا يف 
وا�ضتقرار  اأم������ن  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
مواجهة  يف  وامل���ن���ط���ق���ة  ال����وط����ن 
باملنطقة  تع�ضف  التي  التحديات 

وال��ت��اأه��ب ال���دائ���م مل�����ض��ان��دة وحدة 
تتعر�س  تهديد  اأي  وردع  املنطقة 
له وم�ضاندة ودعم الدول ال�ضقيقة 
وال�ضديقة يف املحافظة على اأمنها 
ثرواتها  و����ض���ون  ���ض��ع��وب��ه��ا  واأم�����ن 

ومكت�ضباتها.

ج�ضد املهنية العالية لأفراد قواتنا 
امل�ضلحة.

اأظهر  التمرين  اأن هذا  اإىل  واأ�ضار 
القدرات املتطورة لقواتنا امل�ضلحة 
وما يتمتع به اأفرادها من �ضجاعة 
واإق���دام وت��ف��ان وم��ه��ارات وخرات 

اأمن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  دوره  م���ن 
وا�ضتقرار دول املنطقة واجلاهزية 
م�ضببات  لأي  ل��ل��ت�����ض��دي  ال��ت��ام��ة 
اخلطر  وم�ضادر  ال�ضتقرار  لعدم 
ال���ت���ي حت�����دق ب��امل��ن��ط��ق��ة واإب�������راز 
امل�ضرتك  الع�ضكري  العمل  ق��درات 

والعامل.
واأ�ضاد قائد قوة المارات امل�ضاركة 
يف درع اخلليج امل�ضرتك 1 بالدعم 
الذي حت�ضى به قواتنا امل�ضلحة من 
القيادة الر�ضيدة التي بذلت جهود 
عظيمة يف تطوير القوات امل�ضلحة 
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اأخبـار الإمـارات
 التنمية االقت�صادية تهنيء �صرطة راأ�س اخليمة بجوائز وزير الداخلية 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ل�ضرطة  العام  القائد  النعيمي  علوان  بن  علي  اللواء  ا�ضتقبل 
راأ�س اخليمة ، الدكتور عبدالرحمن ال�ضايب النقبي مدير عام 
م التهاين  دائرة التنمية القت�ضادية براأ�س اخليمة والذي قداّ
والتريكات ل�ضعادته مبنا�ضبة ح�ضول القيادة العامة ل�ضرطة 
راأ�س اخليمة على املركز الأول يف 3 جوائز �ضمن جوائز وزير 
املجال  يف  جهة  كاأف�ضل   ، الرابعة  دورتها  يف  للتميز  الداخلية 
الأمني �ضمن فئات التميز املوؤ�ض�ضي على م�ضتوى قيادات الدولة 
واأف�ضل �ضف �ضباط يف املجال امليداين واأف�ضل جندي جمهول 

.    ورحب القائد العام ل�ضرطة راأ�س اخليمة مبدير عام دائرة 
التنمية القت�ضادية والوفد املرافق له ، بح�ضور �ضعادة العميد 
، على هذه  العام  القائد  �ضيف مدير مكتب  بن  ط��ارق حممد 
اللفتة الكرمية من الدائرة التي توؤكد على عمق العاقة بني 
اجلانبني ، موؤكداً �ضعادته باأن هذا النجاح هو ثمرة لاهتمام 
والدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية وال�ضرطية بالدولة من 

قيادتنا العليا.
وكافة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�ضرطة  ال��ع��ام  للقائد  النقبي  ون��ق��ل     
العامة  القيادة  ومنت�ضبي  والأف���راد  ال�ضباط  و�ضف  ال�ضباط 
لفوزهم باملركز الأول يف 3 جوائز ، كما نقل �ضام وتهاين ال�ضيخ 

القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  القا�ضمي  كايد  بن  حممد 
الذي  النجاح  ه��ذا  على  ال��دائ��رة  وم�ضئويل  موظفي  وجميع 
ي�ضاف اإىل �ضجل اجنازات القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة 
ومتيزها يف تعزيز الأمن والأمان ون�ضر الطماأنينة يف املجتمع 
ودفع عجلة التنمية امل�ضتدامة يف الإمارة مما �ضيوؤهلها وب�ضكل 
كافة  يف  التنموية  امل�ضاريع  من  املزيد  تقدمي  يف  وكبري  فعال 
واأمان  اأم��ن  من  به  تتمتع  ما  بف�ضل  والخت�ضا�ضات  املجالت 
، وق��ال �ضعادته ب��اأن ه��ذا الإجن��از يعد مفخرة ل��اإم��ارة ب�ضكل 
عام بكافة موؤ�ض�ضاتها وجهاتها ودوائرها املحلية واحلكومية ، 

متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

الرتبية ت�شتحدث اأهداف جديدة لتقييم املعلمني وتدخل تعديالت على اأخرى

ا�صب على التزامه وطالبه بالدوام وفرق الدرجات بني التقييم امل�صتمر واالختبارات املعلم حمحُ

، فيما جاء التعديل يف عدم الخذ 
بل  فح�ضب  ال��درا���ض��ي  بالتح�ضيل 
املعيار  حتقيق  من  الطلبة  بتمكني 
اأو  امل��ادة  يف  للتعلم  املحدد  الوطني 

املواد التي ُيدر�ضها املعلم للطالب.

ال�  ن�ضاب  �ضاحب  اع��ت��رت  فيما   ،
ومن   ، التوقعات  يلبي  ح�ضة   24
يفوق  ح�ضة   29 اىل  ح�ضة   25
التوقعات ، اأما من يفوق التوقعات 
ب�ضكل ملحوظ فهم اأ�ضحاب ن�ضاب 

خال  م��ع��ت��م��دة  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات 
العام الدرا�ضي.

جاء ذلك يف القرار الوزاري الأخري 
ب�ضاأن   2018 ل�����ض��ن��ة   174 رق���م 
الكادر  لوظائف  الفردية  الأه��داف 

الثنني  يت�ضاوى  ل  حتى   ، اأخرين 
ال���وزارة يف  ، ف�ضنفت  التقييم  عند 
عدد  وف��ق  املعدل  التقييم  م�ضتوى 
اأقل   « ك��ال��ت��ايل  ن�����ض��اب احل�����ض�����س 
من 24 ح�ضة بحاجة اىل حت�ضني 

ك��ذل��ك ج���اء م���ن ���ض��م��ن الأه�����داف 
امل��ر���ض��ودة وامل��ع��م��ول ب��ه��ا م��ن قبل 
التدريبية  ال�����ض��اع��ات  ح�����ض��ور  يف 
لتحقيق  ال������وزارة  م���ن  امل��خ�����ض�����ض��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ور�����س 

احل�ض�س 29 فما فوق ، وكان هذا 
جاء  فيما  قبل  م��ن  م��وج��ود  املعيار 
التعديل يف الت�ضنيف فقط ، كذلك 
تقا�س  فكانت  الدرا�ضي  التح�ضيل 
من قبل امل�ضتوى التح�ضيلي فقط 

•• دبي – حم�شن را�شد

والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�ضتحدثت 
م���ع���اي���ري ج����دي����دة تدخل  م����وؤخ����را 
التعليمي  الكادر  اأداء  تقييم  �ضمن 
، فيما طورت من معايري موجودة 
بامليدان  معلميها  لتقييم  قبل  من 
ال��رتب��وي للعمل ب��ه��ذه امل��ع��اي��ري يف 
 ، الدرا�ضي2018-2017  ال��ع��ام 
فجاء امل�ضتحدث الأخذ يف العتبار 
املعلم  والتزام  انتظام  التقييم  عند 
ب��ال��دوام ، والنظر ل��� ك��م الإج���ازات 
العام  خ��ال  املعلم  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
اأن��واع��ه��ا �ضواء  ب��ك��اف��ة   ، ال��درا���ض��ي 
 ، ع��ار���ض��ة  اأو  درا���ض��ي��ة  اأو  م��ر���ض��ي��ة 
اأي�ضا معيار انتظام  ا�ضتحدثت  كما 
ال��ط��ل��ب��ة ب���ال���دوام امل��در���ض��ي خال 
املعلم  ، حم��م��ل��ة  ال���درا����ض���ي  ال���ع���ام 
ارتفاع معدلت الغياب خا�ضة فيما 
بني العطات وما قبل المتحانات 
كبري  دور  للمعلم  اأن  اأ�ضا�س  على   ،
يف ان��ت�����ض��ار ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة ، كذلك 
ات�������ض���اق عامات  امل�����ض��ت��ح��دث  م���ن 
امل�ضتمر  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف  امل��ع��ل��م  ط��ل��ب��ة 
الختبارات  يف  طلبته  عامات  مع 
مدار�س  يف  تبني  بعدما   ، املركزية 
ع��دي��دة ب��امل��ي��دان وج��ود ه��وة كبرية 
امل�ضتمر  ال���ت���ق���ي���ي���م  درج��������ات  ب����ني 

ودرجات الختبارات املركزية.
ال��ت��ي كانت  امل��ط��ورة  امل��ع��اي��ري  فيما 
موجودة من قبل وارتاأت الوزارة اأن 
تدخل عليها بع�س التعديات هي 
ن�ضاب احل�ض�س ، من منطلق اإر�ضاء 
معلمني  بني  التقييم  عند  العدالة 
اأ�ضبوعي  ح�ض�س  بن�ضاب  مكلفني 
���ض��ع��ف م���ا ه���و م��ك��ل��ف ب���ه معلمني 

التعليمي يف نظام اإدارة الأداء للعام 
الدرا�ضي 2017 – 2018 والذي 
يف  وي��ق��ع   « ال��ف��ج��ر   « عليه  ح�ضلت 
، وقد حر�ضت الوزارة  �ضفحة   41
الهدف  تو�ضيح  على  عر�ضته  فيما 
امل�ضتحدثة  املعايري  م��ن  وامل���ررات 
نتائج  حمت�ضبة   ، املطورة  واملعايري 
بالقرار  للم�ضمولني  الكلية  الأداء 
ال��������وزاري وف���ق���اً ل���ل���وزن ال���ت���ايل : 
الأه��������داف وخ�����ض�����س ل��ه��ا 70% 
وال���ك���ف���اءات وخ�����ض�����س ل��ه��ا 30% 
 ، اىل100%  ب��الإج��م��ايل  لت�ضل 
اأن يتم احت�ضاب الهدف الأول  على 
الثالث  الف�ضل  بنهاية   « الن�ضاب   «
للف�ضول  احل�ض�س  عدد  كمتو�ضط 
احت�ضاب  يتم  اأن  مبعنى   ، الثاثة 
درا�ضي  ف�ضل  بكل  احل�ض�س  ع��دد 
اإذا قام  ، وك���ذا الخ���ذ يف الع��ت��ب��ار 
اأجازه  ب��اأي  القيام  �ضبب  لأي  املعلم 
ق�����ض��رية اأو ط��وي��ل��ة ب��الإ���ض��اف��ة اىل 
املعينون اجلدد اثناء العام الدرا�ضي 
، ممن يقومون بالتدري�س لف�ضلني 
ف���ق���ط ف��ي��ح�����ض��ب لهم  درا�����ض����ي����ني 
در����س  واإذا   ، ال��ف�����ض��ل��ني  م��ت��و���ض��ط 
لهم  فيح�ضب  فقط  واح���داً  ف�ضًا 

للف�ضل الواحد فقط.
الوظائف  ال��ن��ظ��ام  م���ن  وي�����ض��ت��ث��ن��ى 
وامل�����ض��م��ي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة الأخ�����رى 
التنظيمي  ب���ال���ه���ي���ك���ل  ال������������واردة 
عليهم  ي��ط��ب��ق  ح��ي��ث   ، ل��ل��م��در���ض��ة 
نظام اإدارة الأداء ملوظفي احلكومة 

الحتادية » الكادر الإداري ».
املت�ضمنة  اجل�������داول  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
الأه��������داف وال���ت���ع���ري���ف الج���رائ���ي 
الن�ضبي  وال��وزن  التقييم  وم�ضتوى 

ملعلمي كافة ال�ضفوف :

التعديالت ُتطال الن�شاب الإر�شاء العدالة بني من هو ن�شابه اأقل من 24 واأخر 29 وفوق

غرفة راأ�س اخليمة حت�صد املركز االأول يف اجليل الرابع 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

ح�ضدت غرفة راأ�س اخليمة املركز 
يف  حكومية  جهة  كاأف�ضل  الأول 
الرابع،  اجل��ي��ل  منظومة  تطبيق 
واأف�ضل جهة يف تقدمي اخلدمات، 
اأخ���رى يف  4 ج��وائ��ز  كما ح�ضدت 
وه����ي جائزة  احل���ك���وم���ي  ال��ت��م��ي��ز 
متميزة-  تنظيمية  وح��دة  اأف�ضل 
املتميز،  املوؤ�ض�ضي  التطوير  مكتب 
املتميز–  الق�ضم  يف  الأول  واملركز 
القت�ضادية،  ال����درا�����ض����ات  ق�����ض��م 
امللتزم  الق�ضم  ع��ن  الأول  وامل��رك��ز 
ب����الب����ت����ك����ار- ق�������ض���م ال����درا�����ض����ات 

والتطوير  ك��الب��ت��ك��ار  ال���ري���ادة،  يف 
امل�ضتقبل،  وا���ض��ت�����ض��راف  امل�����ض��ت��م��ر 
الرابع  اجل��ي��ل  منظومة  وت��ه��دف 
بني  اجلهود  وت�ضافر  توحيد  اإىل 
التطوير  ومبادرات  واآليات  برامج 
درجات  اأع��ل��ى  لتحقيق  الغرفة  يف 

الكفاءة والفعالية.
مدير  ال�ضام�ضي،  ن��اع��م��ة  وق��ال��ت 
وامل�ضتقبل  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
اإن منظومة  راأ���س اخليمة،  بغرفة 
لكل  مظلة  ت�ضكل  ال��راب��ع  اجل��ي��ل 
امل���ب���ادرات لإ���ض��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، اإذ 
واخل�ضو�ضية  الخ��ت��اف  ت��راع��ي 
يف طبيعة عمل اجلهات احلكومية 

اأك���ر، وت�ضجيع  اإجن����ازات ون��ت��ائ��ج 
املوظفني على انتهاج ثقافة التميز 
وال�ضعي نحو حتقيق اأعلى معايري 

اجلودة يف اأداء اأعمالهم.
واأ�ضار النعيمي، اإىل اأهمية تطبيق 
لرامج  ال����ري����ادي����ة  امل����م����ار�����ض����ات 
ال���ت���م���ي���ز امل���وؤ����ض�������ض���ي، واحل����ر�����س 
يف  والإب�����داع  التميز  تر�ضيخ  على 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي و�����ض����وًل اإىل 
الريادة، وتطبيق اأحدث اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ذك��ي��ة مب��ا ي�ضهم يف 

حتقيق روؤية الإمارات2021.
وقال حممد ح�ضن ال�ضبب، مدير 
بالوكالة،  راأ�س اخليمة  عام غرفة 

وتطويرها  احلكومية  واخلدمات 
مبتكرة  وم���ع���اي���ري  اأ����ض�������س  ع���ل���ى 
املحققة  ال���ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز 
يف امل����ي����دان ك���اأ����ض���ا����س ل��ل��ت��م��ي��ز يف 
اخلدمات احلكومية �ضمن حماور 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ث��اث��ة وه���ي حتقيق 
ال���روؤي���ة والب���ت���ك���ار وامل��م��ك��ن��ات ما 
ينعك�س ب�ضكل اإيجابي وفاعل على 
املقدمة  ون���وع اخل���دم���ات  اأ���ض��ل��وب 

للمتعاملني.
ون���ف���ذت غ���رف���ة راأ������س اخل��ي��م��ة يف 
اإطار خطتها حزمة من اخلطوات 
منظومة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  والإج��������راءات 
تنفيذ   : م���ن���ه���ا  ال�����راب�����ع  اجل����ي����ل 

يف  املتميز  وامل��وظ��ف  القت�ضادية، 
خدمة البدالة.

وقال حممد علي م�ضبح النعيمي، 
راأ�س  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الإميان  من  انطاقاً  اأن��ه  اخليمة 
بروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 
بن �ضقر القا�ضمي، ع�ضو املجل�س 
اخليمة  راأ���������س  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى، 
مفاهيم  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ب��ال��ع��م��ل 
التميز والبتكار والريادة يف العمل 
احل���ك���وم���ي ب�����ض��ك��ل م�����ض��ت��م��ر، مبا 
ي�ضهم يف تطوير الإم��ارة امل�ضتمر، 
على  اخليمة  راأ���س  غرفة  حتر�س 
ال��ت��م��ي��ز وحتقيق  ن��ه��ج  ا���ض��ت��دام��ة 

حتققها  التي  النتائج  على  وتركز 
اجل����ه����ة وف����ق����ا مل���ه���ام���ه���ا ودوره�������ا 
الوطنية،  الأج�����ن�����دة  حت��ق��ي��ق  يف 
مواكبة  ع��ل��ى  اجل���ه���ات  وت�����ض��اع��د 
�ضمان  على  تعمل  كما  التطورات، 
لاإمارة  تناف�ضية  م��ي��زة  حتقيق 
موؤ�ضرات  يف  التقدم  حتقيق  ع��ر 
التناف�ضية وا�ضتدامة النتائج على 

املدى الطويل.
راأ�����س  اأن غ���رف���ة  ن��اع��م��ة  واأك�������دت 
ن��ت��ائ��ج اجلهد  اخل��ي��م��ة ح�����ض��دت 
اآليات منظومة  املبذول يف تطبيق 
املا�ضي،  ال��ع��ام  يف  ال���راب���ع  اجل��ي��ل 
والتي هدفت اإىل الرتقاء بالعمل 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  حر�س  اإن 
ال��ق��ا���ض��م��ي، على  ب��ن �ضقر  ���ض��ع��ود 
احل�ضور وتكرمي الفائزين بنف�ضه 
يف حفل التميز يف كل عام له الأثر 
الكبري على ال�ضعي امل�ضتمر للتميز 
اأن  كما  ال��ن��ت��ائ��ج،  اأف�����ض��ل  وحتقيق 
ت��و���ض��ف فهي  ال��ت��م��ي��ز ل  ف���رح���ة 
فرحة جهد وتعب واإجناز ومثابرة 
واأ�ضاف  دائ��م��ة وع��م��ل م��ت��وا���ض��ل. 
ال�ضبب اأنه مت و�ضع خطة لتطبيق 
م��ن��ظ��وم��ة اجل���ي���ل ال����راب����ع، حيث 
الأجندة  م��ف��اه��ي��م  ع��ل��ى  ارت���ك���زت 
راأ������س اخليمة  ال��وط��ن��ي��ة، وخ��ط��ة 
الرئي�ضية  واملهام  ال�ضرتاتيجية، 

منظومة  عن  توعوية  عمل  ور���س 
حر�ضا  للموظفني  ال��راب��ع  اجليل 
التميز  روح  بث  على  املوؤ�ض�ضة  من 
وظيفي  متيز  و�ضناعة  وال��ري��ادة 
املوظفني،  م��ن  ل��دى فئة ج��دي��دة 
التميز  ف���ري���ق  ت�����ض��ك��ي��ل  مت  ك���م���ا 
وفريق  ال�ضعادة  وفريق  املوؤ�ض�ضي 
البتكار وفريق تطوير اخلدمات، 
التح�ضني،  نقاط  ودرا�ضة  ملراجعة 
ل��ت��ح��دي��د ال���ف���ج���وات ب���ني م���ا هو 
متطلبات  وب�����ني  ف��ع��ل��ي��اً  حم���ق���ق 
امل��ن��ظ��وم��ة، وم���ن ث���م دم���ج جميع 
الثاث  املحاور  على  بناء  املعايري 

للمنظومة.

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/739  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/فيكرام بيكوياى نايك 2- �ضركة اخلليج البحرية لل�ضيانة واخلدمات 
امل��اح��ي��ة - دب���ي - ذ.م.م )ج��ي��م��و���س دب���ي( جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/
اأقام  با�ضكارا بياى رادهاكري�ضنان ناير وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد 
 )22.866( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
وحتى  م����ن:2016/12/20   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
الحد  يوم  لها جل�ضة  كفالة.وحددت  با  املعجل  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  التام  ال�ضداد 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�����ض��اع��ة:08:30���س  امل����واف����ق:2018/4/22 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/741  جتاري جزئي

لل�ضيانة   البحرية  اخلليج  2-�ضركة  نايك  بيكوباى  فيكرام    -1  / عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مبا  دب��ي( جمهول حم��ل  ذ.م.م )جيمو�س(   - دب��ي   - املاحية  واخل��دم��ات 
الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�س  هاريكوتى  �ضاندران  فيجايا  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)48711( دره���م وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن تاريخ 
النزاع  ملف  و�ضم  ال��ت��ام  ال�ضداد  وحتى  يف:2017/1/21  ال��ث��اين  ال�ضيك  ا�ضتحقاق 
املوافق  2018/4/17    الثاثاء  يوم  لها جل�ضة  رق����م:2605/2017. وح��ددت  التجاري 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2624  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-�ضيفا كر�ضتان جوبالن 2- بيلندا ابيلون مانينجا�س جمهول حمل نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/28  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/رامن ربياى في�ضوادا�س 
ح�ضوري قبل الوىل ومبثابة احل�ضوري قبل املدعي عليهما الثاين والثالث بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن 
بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )212.260 درهم( على النحو التايل: مبلغ 31567 درهم وفائدة 9% من:2015/9/30 
وحتى ال�ضداد التام - مبلغ 31567 درهم وفائدة 9% م���ن:2015/10/16 وحتى ال�ضداد التام - مبلغ 31567 
درهم وفائدة 9% م��ن:2015/10/31 وحتى ال�ضداد التام - مبلغ 31567 درهم وفائدة 9% من:2015/11/16 
وحتى ال�ضداد التام - مبلغ 31567 درهم وفائدة 9% من:2015/1/30 وحتى ال�ضداد التام - مبلغ 27213 درهم 
التام - مبلغ 27213 درهم وفائدة 9% م���ن:2016/1/30 وحتى  ال�ضداد  وفائدة 9% م���ن:2016/1/16 وحتى 
قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  درهم  والف  بالت�ضامن  بامل�ضاريف  والزمتهم  التام  ال�ضداد 
لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/7 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  احمد علي نقي ا�ضعدى 2- علي اكر علي نقي ا�ضعدى 3- 
نا�ضر علي نقي ا�ضعدى 4- رحمت اهلل علي نقي ا�ضعدى  5- مرت�ضى علي نقي 
ا�ضعدى  6- �ضغري علي نقي ا�ضعدى 7- رباب علي نقي ا�ضعدى 8- مع�ضومة 
ف�ضل  التنفيذ/احمد  ان طالب  القامة مبا  ا�ضعدى جمهول حمل  نقي  علي 
ال�ضادر  القرار  الكبان  مبوجب  اهلل فتحي وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود 
بتاريخ:2018/3/1 يف التنفيذ املذكور اعاه وذلك باعانكم بالائحة املعدله 
للعلم مبا  وذلك  درهم   )1496594.36( وق��دره  بذمتكم  املرت�ضد  املبلغ  ل�ضداد 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
منتدى الطفل العاملي يوؤكد اأهمية م�صاركة ال�صباب يف ق�صايا املجتمع املدين

•• ا�شتوكهومل-وام:

لل�ضباب  فعلية  مل�ضاركة  املجال  اف�ضاح  اىل  العاملي  الطفل  منتدى  دعا 
التجارية وكل  القرار يف جمال العمال  اليافعني يف �ضنع  والطفال 

ما يوؤثر بهم وبحياتهم.
وقالت �ضعادة الرمي عبداهلل الفا�ضي المينة العامة للمجل�س العلى 
لاأمومة والطفولة التي ترا�ضت وفد املجل�س اىل املنتدى الذي عقد 
ق�ضايا  عدة  ناق�س  املنتدى  ان  الأ�ضبوع  نهاية  بال�ضويد  با�ضتوكهومل 
تهم الطفال من بينها م�ضاركتهم يف �ضنع القرار يف جمال العمال 

واعطائهم الفر�ضة لتخاذ القرارات التي توؤثر عليهم .
ال�ضيخة  املنتدى الذي ح�ضرته عدة دول ان �ضمو  اأبلغت  انها  وذكرت 
املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية 
حتر�س على اف�ضاح املجال لاأطفال بدولة الم��ارات بان ي�ضاركوا يف 
كافة الن�ضطة والفعاليات التي تهم حا�ضرهم وم�ضتقبلهم وتدعو اىل 

اف�ضاح املجال لام لرعاية اطفالها وتربيتهم على ا�ض�س �ضليمة.
وا�ضارت اىل ان ال�ضرتاتيجية الوطنية لاأمومة والطفولة واخلطة 
ال�ضرتاتيجية لتعزيز حقوق ا�ضحاب الهمم 2017-2021 اللتني 
الهتمام  عن  تعر  فقرات  ت�ضمنتا  املا�ضي  العام  �ضموها  اطلقتهما 
الفر�ضة للتعبري  الهمم لإعطائهم  الكبري بالأطفال خا�ضة ا�ضحاب 
تهم حا�ضرهم  ال��ت��ي  الق�ضايا  اآرائ��ه��م يف  اىل  وال���ض��ت��م��اع  ذات��ه��م  ع��ن 

وم�ضتقبلهم .
�ضبابية  والطفولة عدة حلقات  لاأمومة  العلى  املجل�س  عقد  وقد   .
حتقيق  اىل  الطريق  تبني  مهمة  بتو�ضيات  وخ��رج��ت  الغر�س  لهذا 

امنيات الطفال ورغباتهم يف امل�ضاركة املجتمعية مبختلف ا�ضكالها.
ا�ضتبعاد  العاملي دعا يف مناق�ضاته اىل عدم  وذكرت ان منتدى الطفل 
الطفال من ابداء اآرائهم يف القرارات التي توؤثر عليهم م�ضرية اىل ان 
احد العنا�ضر الأ�ضا�ضية لتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل هو حق 

الأطفال يف امل�ضاركة يف القرارات التي توؤثر عليهم.
مفكرون  الأط��ف��ال  ان  على  اك���دوا  امل��ن��ت��دى  يف  املتحدثني  ان  وق��ال��ت 
وقد  امل�ضتقبل  وق��ادة  ومبدعون  وتوا�ضل  تغيري  و�ضانعوا  ومنتقدون 
ازداد يف ال�ضنوات الأخرية العرتاف باأهمية م�ضاركة ال�ضباب يف ق�ضايا 

املجتمع املدين.
الأعمال  ال��ق��رار يف جم��ال  ال�ضباب يف �ضنع  ف��اإن م�ضاركة  ذل��ك   وم��ع 
لي�ضت وا�ضحة كذلك وان الأعمال توؤثر على الأطفال بطرق عديدة. 
اأن تلحق ال�ضرار  التي ميكن  فهم م�ضتهلكون للمنتجات واخلدمات 

بحياتهم.
ت�ضاهم  ان  فيمكن  التجارية  الن�ضطة  اىل  بالن�ضبة  انه  املنتدى  واكد 
وكيفية  امل��وردي��ن  مع  التجاري  الن�ضاط  عمل  كيفية  يف  ال�ضباب  اآراء 
تنظيم عملياتهم و تطوير منتجاتهم وخدماتهم لتلبية الحتياجات 

واحرتام حقوق الأطفال وال�ضباب.
وانتهى املنتدى اىل التاأكيد على ان ال�ضركات التجارية ميكنها ان تاأخذ 
وجهات نظر الأطفال يف عملية �ضنع القرار وكيف ميكن اأن ي�ضتفيد 

الن�ضاط التجاري من م�ضاركتهم يف ذلك.
وقد عر�س املنتدى مناذج لأطفال يف عدة دول �ضاركوا يف درا�ضة عاملية 
عن كيفية اإبداء اآرائهم يف الأعمال التي تهمهم وكذلك مناذج ل�ضركات 
البيئات  ح��ول  بفاعلية  اآرائ��ه��م  لتقدمي  ل��اأط��ف��ال  الفر�ضة  منحت 

واملنتجات واخلدمات الأف�ضل التي تقدم لهم ب�ضورة اكرث اأمانا.

حاكم ال�صارقة يفتتح طريق خورفكان اجلديد بتكلفة 5 مليارات و500 مليون درهم
�ضموه ال�ضتار اإيذانا بالفتتاح.

طريق  م���ن  الأول  ال��ق�����ض��م  ومي��ت��د 
65 كيلو  خورفكان اجلديد مل�ضافة 
مزدوجان  م�����ض��اران  يتخلله  م���رتا 
�ضفلية  مم����رات  و8  ت��ق��اط��ع��ات  و6 
والدوران  امل��رور  حركة  ي�ضهل  مما 
ربط  يف  وي�ضاهم  ب�ضهولة  وال��ع��ودة 
الطريق  ع���ل���ى  ال���واق���ع���ة  امل���ن���اط���ق 
وي�ضهل  البع�س،  بع�ضها  م��ع  كافة 
والتجاري  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
بكامل  ال���ط���ري���ق  وي��ت��م��ت��ع  ب��ي��ن��ه��ا. 
ال��ت��ج��ه��ي��زات ال���ازم���ة م��ن الإن����ارة 
والإ�����ض����اءة الأر���ض��ي��ة ل��ل�����ض��ارع ومت 
من  للطريق  الأم���ان  م�ضتوى  رف��ع 
الو�ضطية  املعدنية  احلواجز  خال 
الرملية  ال��ك��ث��ب��ان  م���ن  ال��ت��ي حت���د 
اأعلى  وف��ق  حمكم  �ضياج  جانب  اإىل 
جانبي  ع���ل���ى  ال�������ض���ام���ة  درج��������ات 
الطريق ملنع دخول اجلمال ال�ضائبة 
واحليوانات، بالإ�ضافة اإىل ت�ضجري 
ج���ان���ب���ي ال���ط���ري���ق مم����ا ي��ق��ل��ل من 
من  املتحركة  ال��رم��ال  ع��ب��ور  ن�ضبة 

ال�ضحراء املحيطة اإىل الطريق.
�ضاحب  م���وك���ب  ب���ع���ده���ا  وان���ط���ل���ق 
طريق  على  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو 
خ��ورف��ك��ان اجل��دي��د وت��وق��ف �ضموه 
يف ميدان و�ضاح مبدينة الذيد حيث 
ا�ضتقبل �ضموه لدى و�ضوله بفرحة 
غ��ام��رة م��ن الأه����ايل ال���ذي اأعربوا 
عن �ضعادتهم بهذا امل�ضروع ال�ضخم، 
هام  حيوي  �ضريان  �ضيكون  وال���ذي 

يربط بني مدن ومناطق الإمارة.
ث���م ت���وج���ه ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
وا�ضتقبل  دفتا  ج�ضر  اإىل  ال�ضارقة 
باحلفاوة  و����ض���ول���ه  ل�����دى  ����ض���م���وه 
وال��رتح��ي��ب م��ن اله����ايل وقدمت 
الأهازيج والأغاين ال�ضعبية تعبريا 
الغالية  ال��زي��ارة  بهذه  الفرحة  عن 
متبادلني التهاين والتريكات بهذا 
اإيذانا  ال�ضتار  �ضموه  واأزاح  امل�ضروع 
يربط  ال���ذي  دف��ت��ا  ب��ت��د���ض��ني ج�ضر 

دفتا مبنطقة �ضي�س.
�ضي�س  منطقة  يف  ���ض��م��وه  وت��وق��ف 
واأهايل  اأع��ي��ان  �ضموه  التقى  حيث 
انطباعاتهم  اإىل  وا�ضتمع  املنطقة 
���ض��اك��ري��ن حر�س  امل�������ض���روع  ح����ول 
���ض��م��وه ع��ل��ى ك���ل م���ا ���ض��اأن��ه خدمة 

املواطن واحلفاظ على �ضامته.
لطريق  ال����ث����اين  ال���ق�������ض���م  ومي���ت���د 

حديثه  �ضموه  وا�ضتكمل   .« حت��دي 
مل����دة عامني  ب��ع��د درا�����ض����ة   « ق���ائ���ا 
كاملني جال فيها املهند�ضون املكان 
الأر�س  من  اجلهات  كل  من  كثريا 
اأن  ال����راأي ع��ل��ى  ا�ضتقر  وم���ن اجل���و 
التكلفة  وك���ان���ت  امل�����ض��روع  يف  ن���ب���داأ 
ع��ل��ى اهلل يف ذلك  وت��وك��ل��ن��ا  ع��ال��ي��ة 
وبداأنا«. واأ�ضار �ضموه اإىل اأن طريق 
خ��ورف��ك��ان اجل��دي��د واأه��م��ي��ت��ه رغم 
العاملني  واجهت  التي  ال�ضعوبات 
وامل��ه��ن��د���ض��ني يف امل�����ض��روع م��ن حفر 
ال�ضاهقة  اجلبال  يف  الأن��ف��اق  وبناء 
نفق جبلي يف  اأط���ول  بناء  حيث مت 
والبالغ  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة 
2700 مرت لكن يف املقابل �ضيقدم 
�ضي�س  لأه�������ايل  ج��ل��ي��ل��ة  خ����دم����ات 
ومدينة  ح��ول��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ن���اط���ق 

خورفكان.
العاملني  ج����ه����ود  ����ض���م���وه  وث����م����ن 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى هذا  وال���������ض����رك����ات 
امل�����ض��روع ال���ذي ي��ع��د ب��اك��ورة تعاون 
وال�ضركات  الإم����ارة  موؤ�ض�ضات  ب��ني 

العاملة يف امل�ضروع.
الذي  ال��ط��ري��ق  » ه��ذا  وق���ال �ضموه 
اأود  بهمتنا نحن فقط  لي�س  بداأناه 
اأو  ي�ضمعني،  م��ن  للنا�س،  اأق���ول  اأن 
الآن،  هنا  حا�ضر  هو  اأو  ي�ضاهدين 
تطورنا وتقدمنا لي�س عن طريقنا 
اأنا�س  ف��ي��ه��ا  ����ض���ارك���ون���ا  ب���ل  ف���ق���ط، 
املواقع  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون  ي��خ��دم��ون 
.. من  عليكم  ب��اهلل  اجل��ب��ال،  و�ضط 
يعمل يف ه��ذه اجل��ب��ال؟ م��ن يعمل 
اأ�ضخا�س  يف ه��ذه الأن��ف��اق؟ ه���وؤلء 
وتعاىل،  �ضبحانه  اهلل  لنا  �ضخرهم 
ي���ق���دم���ون ل���ن���ا ه�����ذه اخل�����دم�����ات.. 
العي�س،  للقمة  يعملون  �ضحيح هم 
ول����ك����ن ن����ق����ول ل����ه����م: وم������ا ج�����زاء 

الإح�ضان اإل الإح�ضان«.
جديدة  مكرمة  ع��ن  �ضموه  واأع��ل��ن 
من  ال�ضارقة  حكومة  يف  للعاملني 
اأم����ر بزيادة  غ��ري امل��واط��ن��ني ح��ي��ث 
%10 على مرتباتهم على اأن تبداأ 
يناير  م��ن  الأول  م��ن  رج��ع��ي  ب��اأث��ر 

.  2018
وك�ضف �ضموه عن عدد من امل�ضاريع 
التي  واحل�����ي�����وي�����ة  ال����ت����ط����وي����ري����ة 
تخدم اأه���ايل خ��ورف��ك��ان وال��ت��ي من 
مع  منها  الن��ت��ه��اء  يتم  اأن  امل��ت��وق��ع 
م�ضروعات  وتت�ضمن  ال�ضنة  نهاية 

اأروقة  يف  واحل�ضور  �ضموه  وجت��ول 
الرفي�ضة  �ضد  ا���ض��رتاح��ة  وم��راف��ق 
واط���ل���ع ���ض��م��وه ع��ل��ى امل����راف����ق وما 
ومقومات  خ����دم����ات  م����ن  ت�����ض��م��ه 
ت��رف��ي��ه��ي��ة ي��ح��ت��اج��ه��ا امل�����ض��اف��ر عر 

الطريق اإىل جانب اأهل املنطقة.
وت����ب����ل����غ امل���������ض����اح����ة الإج����م����ال����ي����ة 
10.684 مرت مربع  لا�ضرتاحة 

بتكلفة بلغت 37 مليون درهم.
وت��ت�����ض��م��ن ال����ض���رتاح���ة ع����ددا من 
وم�ضجد  احل���ك���وم���ي���ة  امل����ن���������ض����اآت 
ومطاعم  ال����ض���رتاح���ة  وم���ظ���ات 

ومنطقة األعاب.
امل����ق����ام����ة على  ال����ب����ح����رية  ومت����ث����ل 
املميزات  اأح��د  ال�ضرتاحة  �ضفافها 
وتبلغ  ل���ه���ا  ال���رائ���ع���ة  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
مربعا  م���رتا   82280 م�ضاحتها 
اإىل  احل��ايل  البحرية  عمق  وي�ضل 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وع���رج  م���رتا.   13
زي����ارة ح�ضن  اإىل  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م 
احل�ضون  م��ن  يعتر  ال���ذي  �ضي�س 
اأكرث  اإىل  بنائها  ويعود  التاريخية 
ب���ه���دف حماية  م���ن ث���اث���ة ق�����رون 
الغزوات  م��ن  وم��راق��ب��ت��ه��ا  املنطقة 
وكان �ضموه قد وجه يف وقت �ضابق 
ب��رتم��ي��م��ه واإ����ض���اءت���ه ل��ي��ك��ون رمزا 
ل��ل�����ض��ج��اع��ة وح�����ب ال����وط����ن ال����ذي 
الغزو  مل��ق��اوم��ة  املنطقة  اأه���ل  اأب����داه 
الرتغايل يف القرن املا�ضي لي�ضاف 
اأمر  ال���ذي  ال��ت��ذك��اري  الن�ضب  اإىل 

�ضموه بو�ضعه يف ال�ضابق.
م�ضطحا  م���رتا   280 اإجن�����از  ومت 
عبارة عن �ضامل ومم�ضى للو�ضول 
مرتا   67 ب���ارت���ف���اع  احل�����ض��ن  اإىل 
اإىل جانب عدد  الأر����س  �ضطح  ع��ن 
م��ن ال��ع��ن��ا���ض��ر اجل��م��ال��ي��ة الأخ���رى 
واحل�ضن  امل��م�����ض��ى  اإىل  امل�����ض��اف��ة 
الرئي�ضة  النقاط  اأح��د  يجعله  مما 
�ضمن ج���ولت ال����زوار وال�����ض��ي��اح يف 

ال�ضرتاحة.
رافق �ضموه خال افتتاحه وجولته 
القا�ضمي  �ضعود  بن  حممد  ال�ضيخ 
رئي�س دائرة املالية املركزية وال�ضيخ 
القا�ضمي رئي�س  خالد بن عبد اهلل 
واجلمارك  البحرية  امل��وان��ئ  دائ���رة 
وال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي 
لاإعام  ال�����ض��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعيد  وال�ضيخ 
نائب رئي�س مكتب �ضمو احلاكم يف 

هذا املكان دائما حيث كانت يل زيارة 
مرة يف كل �ضنة وكان وايل منطقة 
�ضي�س خمي�س النقبي - اهلل يعطيه 
ال�����ض��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة - م��ع��ن��ا دوم���ا 
وك���ان���ت ال��ق��ري��ة ع��ل��ى اجل��ب��ل وكنا 
املهتزة  ال��ك��ب��رية  الأح���ج���ار  نت�ضلق 
فقلت خلمي�س النقبي: �ضوف نبني 
ي�����ض��ه��ل عليكم  ����ض���امل ه��ن��ا ح��ت��ى 
وع��ل��ي��ن��ا ال���و����ض���ول اإىل ال��ق��ري��ة يف 
�ضاحب  بفكرة  فرحب  اجلبل  قمة 
لعله  وق��ال:  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو 
خري ». واأ���ض��اف �ضموه » قلت له - 
وايل �ضي�س- : املرة املقبلة لن اآتيك 
م��ن ال��ط��ري��ق امل��ع��روف ب��ل �ضاآتيك 
من هذا اجلبل فقال وايل �ضي�س: 
من  اأح���د  مي��ر  مل  �ضلطان  �ضيخ  ي��ا 
ه��ن��ا م���ن ق��ب��ل وم����ا وط���ئ���ت اأق�����دام 
الب�ضر هذا اجلبل من قبل.. فقلت 
ب���اإذن اهلل وب��ق��درت��ه ���ض��وف ننجح   :
التي  الطرق يف اجلبال  �ضققنا  ولو 
ب��اق��ي املناطق  ���ض��ي�����س ع���ن  ت��ف�����ض��ل 
خورفكان..  اإىل  و�ضلنا  قد  �ضنكون 
�ضتكون   : ���ض��ي�����س  وايل  ف���اأج���اب���ه 
كانت  مهما  فقلت:  عالية..  تكلفة 
التكلفة واهلل لو و�ضعنا كل ميزانية 

ال�ضارقة«.
وحتدث �ضموه عن ال�ضعوبات التي 
خورفكان  ط���ري���ق  ف���ك���رة  واج���ه���ت 
ت��ردد من  اجل��دي��د وال��ت��ي �ضاحبها 
امل�ضروع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ب��ن��اء  ���ض��رك��ات 
و�ضعوبة  امل��ن��ط��ق��ة  ل���وع���ورة  ن�����ض��ب��ة 
اإن�ضاء اأنفاق يف و�ضط اجلبال فكانت 
الأكر  الدافع  �ضموه  اإرادة وحتدي 
�ضموه  وق��ال  امل�ضروع..  هذا  لإقامة 
» م��ن��ذ ع��ام��ني، ون��ح��ن ن���رتدد على 
ه���ذا امل���ك���ان ����ض���واء ك���ان م���ن ناحية 
�ضي�س،  ن��اح��ي��ة  م���ن  اأو  خ��ورف��ك��ان 
وامل��ه��ن��د���ض��ون ي����رتددون يف الإق���دام 
على البدء، ويقولون: هذا امل�ضروع 
هذا  اإل  ممكن  �ضيء  كل  م�ضتحيل، 
اجل���ب���ل، ف��ق��ل��ت ل���ه���م: ه����ذا اجلبل 
اأعرفه جيدا، يتحداين من الأر�س، 
وي��ت��ح��داين م���ن ال�����ض��م��اء. فخال 
زي��ارات��ي ال�ضابقة ع��دة م��رات، كنت 
لوزارة  تابعة  مروحية  بطائرة  اآتي 
اإىل هذا  اإذا و�ضلنا  الداخلية، حتى 
العبور،  م��ن  مينعني  ك���ان  اجل��ب��ل، 
ف��ت��اأت��ي ري���اح ق��وي��ة ت��دف��ع الطائرة 
اإىل الأعلى، هذا اجلبل بيني وبينه 

خ���ورف���ك���ان اجل����دي����د مل�����ض��اف��ة 24 
م�ضارين  م��ن  وي��ت��ك��ون  م���رتا  كيلو 
تبلغ  اأن��ف��اق  م��ع خم�ضة  م��زدوج��ني 
ح��وايل اأك��رث من �ضتة كيلو مرتات 
من اجمايل طول الطريق ويتكون 
من خم�ضة اأنفاق مزدوجة مب�ضارين 
ل��ك��ل وه���ي: ن��ف��ق ال����روع ومي���ر عر 
 1300 مل�ضافة  وميتد  ال��روع  جبل 
الغزير ومير عر جبل  ونفق  مرت 
مرت   900 مل�ضافة  ومي��ت��د  ال��غ��زي��ر 
مرت   2700 بطول  ال�ضدرة  ونفق 
1700 م��رت ونفق  ب��ط��ول  ومي��ت��د 
 300 مل�������ض���اف���ة  ال�������ض���اح���ة ومي����ت����د 
بطول  وميتد  ال�ضقب  ونفق  م��رتا، 

مرت.  1500
ال�����ض��م��و حاكم  ����ض���اح���ب  وت��ف�����ض��ل 
التفجري  زر  على  ب�ضغط  ال�ضارقة 
ل���ل���ج���زء امل���غ���ل���ق امل��ت��ب��ق��ي م����ن نفق 
اإي���ذان���ا ب��ال��ت��د���ض��ني للنفق  ال�����ض��درة 
ال�ضرق  يف  الأط���������ول  ي���ع���د  ال�������ذي 
بعدها  ���ض��م��وه  ل��ي�����ض��ه��د  الأو�����ض����ط 
ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جمعت 
ال�ضيد  ي��ت��ق��دم��ه��م  ���ض��ي�����س  اأه������ايل 
خمي�س حممد النقبي وايل �ضي�س 
باأهايل خورفكان ويتقدمهم ال�ضيد 
وادي  وايل  ال������وايل  حم��م��د  خ��ل��ف 
والتريكات  التهاين  وتبادلوا  �ضي 
وتقديرهم  ���ض��ك��ره��م  ع��ن  م��ع��رب��ني 
ال�����ض��م��و حاكم  ل�����ض��اح��ب  ال���ك���ب���ري 
اهتمامه  جل  جعل  ال��ذي  ال�ضارقة 
خورفكان  ط��ري��ق  ومي���ر  امل���واط���ن. 
طبيعية  م��ن��اط��ق  و����ض���ط  اجل���دي���د 
فر�ضة  فيه  الرحلة  يجعل  متنوعة 
مل��ط��ال��ع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ض��اح��رة على 
جانبيه حيث وجه �ضموه باملحافظة 
ع��ل��ى امل��ن��اط��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة واإع�����ادة 
اإحياءها والهتمام بها لتكون جزءا 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  �ضياحيا 
اإىل  ال��ط��ري��ق  وينق�ضم  ال��ط��ري��ق.. 
عر  الأول  ال��ق�����ض��م  مي���ر  ق�����ض��م��ني 
احل�ضوية  وال�����ض��ه��ول  ال�����ض��ح��اري 
الق�ضم  ميتد  بينما  اجل��ب��ال  وع��ر 

الثاين بالكامل عر اجلبال.
ال�������ض���م���و حاكم  ����ض���اح���ب  واف���ت���ت���ح 
الرفي�ضة  �ضد  ا���ض��رتاح��ة  ال�ضارقة 
التي تعد اأحد امل�ضروعات ال�ضياحية 
ال�ضمو  �ضاحب  اأم��ر  التي  والبيئية 
حاكم ال�ضارقة باإقامتها على طريق 

خورفكان اجلديد.

الواجهة البحرية وتطوير كورني�س 
خ����ورف����ك����ان و�����ض����اط����ئ ال����ل����وؤل����وؤي����ة 

والزباره.
�ضخرت  الإم�������ارة  اأن  ���ض��م��وه  وق����ال 
املواطنني  الإمكانيات خلدمة  كافة 
�ضموه  اأم�������ر  ح���ي���ث  واإ�����ض����ع����اده����م، 
ال�������ض���ارق���ة بدفع  ب��ت��ك��ف��ل ح���ك���وم���ة 
للمواطنني  ال�ضنوي  الإيجار  قيمة 
اإيجار  �ضقق  اأو  منازل  القاطنني يف 
يف م��ن��ط��ق��ة خ����ورف����ك����ان وال���ب���ال���غ 
ملنح  امل�ضتحقني  من   300 عددهم 
م��ن ح��ك��وم��ة ال�����ض��ارق��ة وذل���ك حتى 

ا�ضتام منازلهم من احلكومة.
التي  الإح�ضائيات  اأن  �ضموه  وب��ني 
ت�ضري  اأه��ايل خورفكان  و�ضلته عن 
القاطنني  ال�����ض��ك��ان  ع����دد  اأن  اإىل 
األفا   21 اأر�س خورفكان يبلغ  على 
3 اآلف  و500 ف��رد وع���دد الأ���ض��ر 
الذكور  ون�����ض��ب��ة  ���ض��خ�����س  و300 
ويبلغ   50% م��ت�����ض��اوي��ة  والإن������اث 
ع����دد امل��ت��ع��ل��م��ني م���ن اأه������ايل خور 
حاملني  خ���ري���ج���ا   1158 ف���ك���ان 
والبكالوريو�س  ال��دب��ل��وم  ل�ضهادات 
وتطرق  وال��دك��ت��وراه.  واملاج�ضتري 
واأم���ل���ه يف حل  رغ��ب��ت��ه  اإىل  ���ض��م��وه 
اأهايل  ب���ال  ت�ضغل  ال��ت��ي  امل�����ض��ك��ات 
خورفكان واعدا �ضموه بالعمل على 
احللول  وو�ضع  امل�ضكات  ه��ذه  حل 
ال�ضباب  ع�����زوف  وم��ن��ه��ا  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
وال��ب��ن��ات ع��ن ال����زواج وال��ت��ه��رب من 
يواجها  التي  وال�ضعوبات  الدرا�ضة 
الأه��ايل يف تربية الأطفال املر�ضى 
جهودهم  �ضموه  مقدرا  املعاقني  اأو 
دجمهم  يف  الإ����ض���ه���ام  يف  ال���ك���ب���رية 
فئات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
املجتمع من الأيتام التي حتتاج اإىل 

رعاية وعناية خا�ضة.
وك�ضف �ضموه عن اإقامة احتفال كل 
خورفكان«  »ع��ي��د  ي�ضمى  ب��ي��وم  ع��ام 
الطريق  ه�����ذا  اف���ت���ت���اح  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
عامة  وم��راف��ق  موؤ�ض�ضات  واف��ت��ت��اح 
لأه���ل خورفكان  م��ف��اج��اآت  وه��ن��اك 

�ضيتم الإعان عنها نهاية العام.
ال�����ض��م��و حاكم  ���ض��اح��ب  وا���ض��ت��ه��ل 
املرحلة  بتد�ضني  جولته  ال�����ض��ارق��ة 
وك����ان����ت  امل�����������ض�����روع  م������ن  الأوىل 
ال���ط���ي حيث  ال���ب���داي���ة يف م��ن��ط��ق��ة 
املهند�ضني  �ضموه  ا�ضتقبال  يف  ك��ان 
ازاح  حيث  امل�ضروع  عن  وامل�ضوؤولني 

•• ال�شارقة-وام: 

افتتح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
القا�ضمي ع�ضو  بن حممد  �ضلطان 
ال�ضارقة  ح��اك��م  والأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ام�س بح�ضور 
القا�ضمي  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
ال�ضارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 
املرحلة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الأوىل من طريق خورفكان والبالغ 
بتكلفة  م�����رتا  ك���ي���ل���و   89 ط����ول����ه 
و500  مليارات   5 بلغت  اجمالية 

مليون درهم.
اأ�ضخم  من  خورفكان  طريق  ويعد 
التي  والتنموية  احليوية  امل�ضاريع 
و�ضيخدم  ال�����ض��ارق��ة  اإم�����ارة  تبنتها 
املجتمع  اأف���راد  م��ن  كبرية  �ضريحة 
مبدينة  خ��ورف��ك��ان  مدينة  وي��رب��ط 
ال�������ض���ارق���ة ب�������ض���ورة م���ب���ا����ض���رة مما 
اإي���ج���اب���ي���ة على  ي��ن��ع��ك�����س ب�������ض���ورة 
القت�ضادي  والنمو  التنقل  �ضهولة 
بالإ�ضافة اإىل ا�ضهامه بقفزة عالية 
يف تطوير املناطق املجاورة الواقعة 

على امتداد هذا الطريق.
واأكد �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة 
امل���واط���ن واأم���ن���ه و���ض��ام��ت��ه يف  اأن 
مقدمة اأولوياته، فمن اأجله �ضخرت 
اإن�ضاء  يف  امكانياتها  كافة  الإم���ارة 
احليوية،  امل�ضاريع  واإق��ام��ة  الطرق 
وم��ن��ه��ا ط��ري��ق خ��ورف��ك��ان اجلديد، 
حاجة  يف  �ضي�س  اأه���ايل  ك��ان  حيث 
م��ل��ح��ة ل��ط��ري��ق ي��خ��دم��ه��م، ورغ���م 
التكلفة الكبرية للم�ضروع و�ضعوبة 
جبلية  منطقة  يف  كونه  فيه  العمل 
هدف  و�ضعنا  لكن  ووع���رة  �ضاهقة 

اأ�ضا�ضي هو خدمة املواطن واملقيم.
حاكم  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وب���������ارك 
وزوارها  املنطقة  لأه���ايل  ال�ضارقة 
ال�ضارقة  اإم���������ارة  م����ن  وال���������ض����واح 
وخارجها على افتتاح املرحلة الأوىل 
م��ن ط��ري��ق خ��ورف��ك��ان وحت���دث عن 
اإن�ضاء  مل��رح��ل��ة  ال��ت��اأ���ض��ي�����س  ب���داي���ات 
ه���ذا ال��ط��ري��ق. وق���ال ���ض��م��وه« منذ 
14 �ضنة ك��ن��ت هنا  ي��ق��ارب م��ن  م��ا 
امل���ع���ان���اة كبرية  وك���ان���ت  ���ض��ي�����س  يف 
ينقلون  ك��ان��وا  لأن��ه��م  �ضي�س  لأه���ل 
مر�ضاهم، ول ي�ضتطيعون الو�ضول 
اإىل املدن اأو امل�ضت�ضفيات اإىل جانب 
عدم توفر اخلدمات وكنت اأ�ضل اإىل 

بن  هيثم  وال�ضيخ  مدينة خورفكان 
مكتب  رئي�س  نائب  القا�ضمي  �ضقر 
�ضمو احلاكم يف مدينة كلباء ومعايل 
العوي�س  ب��ن حم��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع وزير 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل�����ض��وؤون  ال���دول���ة 
ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  التحتية 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
���ض��ي��ف عبداهلل  وال��ب��ي��ئ��ة وال��ف��ري��ق 

ال�ضعفار وكيل وزارة الداخلية.
اأي�ضا �ضعادة خولة  كما رافق �ضموه 
املجل�س  رئي�ضة  امل��ا  عبدالرحمن 
ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة و�ضعادة 
املجل�س  رئي�س  املهريي  علي  �ضامل 
و�ضعادة  ال�����ض��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دي 
اللواء �ضيف حممد الزري ال�ضام�ضي 
و�ضعادة  ال�ضارقة  �ضرطة  ع��ام  قائد 
ال��دك��ت��ور ط���ارق ���ض��ل��ط��ان ب��ن خادم 
رئي�س دائرة املوارد الب�ضرية و�ضعادة 
رئي�س  ال�ضويدي  �ضامل  بن  خمي�س 
ال�����ض��واح��ي والقرى  ���ض��وؤون  دائ����رة 
املهريي  بطي  بن  �ضاح  واملهند�س 
التخطيط  دائ�������رة  يف  امل�����ض��ت�����ض��ار 
ع��ل��ي �ضعيد  وامل��ه��ن��د���س  وامل�����ض��اح��ة 
دائرة  رئي�س  ال�ضويدي  �ضاهني  بن 
م�ضبح  خليفة  واملهند�س  الأ�ضغال، 
الإ�ضكان  دائ����رة  رئ��ي�����س  الطنيجي 
املهريي  بطي  ب��ن  خالد  واملهند�س 
وامل�ضاحة  التخطيط  دائ���رة  رئي�س 
رئي�س  ال�ضويدي  �ضيف  هنا  و�ضعادة 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
و�ضعادة علي بن �ضامل املدفع رئي�س 
هيئة مطار ال�ضارقة الدويل و�ضعادة 
ال��ن��ق��ب��ي رئي�س  ب���ن حم��م��د  ����ض���امل 
والزراعة  ال��ب��ل��دي��ات  ���ض��وؤون  دائ����رة 
واملهند�س  احل���ي���وان���ي���ة  وال��������رثوة 
ال�ضويجي  ����ض���ال���ح  ب�����ن  ي���و����ض���ف 
واملوا�ضات  ال��ط��رق  هيئة  رئ��ي�����س 
رئي�س  املدفع  جا�ضم  خالد  و�ضعادة 
وال�ضياحي  التجاري  الإمن���اء  هيئة 
رئي�س  امل�ضلم  عبدالعزيز  و���ض��ع��ادة 
و�ضعادة  ل���ل���رتاث  ال�����ض��ارق��ة  م��ع��ه��د 
رئي�س  ال����زع����اب����ي  ع���ب���ي���د  حم���م���د 
وكبار  وال�ضيافة  الت�ضريفات  دائرة 
واملوؤ�ض�ضات  ال��دوائ��ر  يف  امل�ضوؤولني 
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة وك��وك��ب��ة من 

ممثلي و�ضائل الإعام املحلية.

املرور والرتخي�س براأ�س اخليمة ينظم معر�س احلوادث
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

يف اإطار جهوده التوعوية املبذولة 
لرفع م�ضتوى الوعي املروري ون�ضر 
املرورية بني كافة �ضرائح  الثقافة 
املجتمع ، اأقام مركز خدمات املرور 
والرتخي�س ب�ضرطة راأ�س اخليمة 
م�ضغراً  توعوياً  م��روري��اً  معر�ضاً 
ا�ضتهدف جمهور املتعاملني وذلك 
���ض��م��ن ���ض��ع��ي��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
يف  الداخلية  وزارة  وا�ضرتاتيجية 

جعل الطرق اأكرث اأمناً واأماناً .
   وقال العقيد اأحمد ال�ضم النقبي 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
املعر�س  اف��ت��ت��ح  وال�����ذي  ب���الإن���اب���ة 
يرافقه العقيد عادل علي الغي�س 
الآل���ي���ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م���دي���ر 
عدد  بح�ضور  بالإنابة  وال�ضائقني 
من ال�ضباط باملركز ، ان املعر�س 

ح����وادث ال��ط��رق وال��ه��ادف��ة لن�ضر 
للحد من ظاهرة  امل��روري  الوعي 
ال�ضامة  ول��ت��ح��ق��ي��ق  احل��������وادث 
اأرواح  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  امل����روري����ة 
ون�ضر  امل�����واط�����ن�����ني  ومم����ت����ل����ك����ات 

ال�ضور  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ا�ضتمل 
التوعوية التي تو�ضح خماطر عدم 
الل��ت��زام ب��ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة ، واأكد 
الغي�س باأن املعر�س جاء ا�ضتكماًل 
ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��وع��وي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

�ضرائح  كافة  بني  الأمنية  الثقافة 
املجتمع .

التوعية  ف����رع  ف���ري���ق  ق����ام  ح��ي��ث 
يتقدمهم  امل���������روري  والإع�����������ام 
بتقدمي  كندر  اأحمد  اأول  امل�ضاعد 

لكافة  وال����ن���������ض����ح  الإر����������ض���������ادات 
اللتزام  ح���ول  الإدارة  متعاملي 
ال�ضادرة  والتوجيهات  بالتعليمات 
�ضامة  ع��ل��ى  للحفاظ  وال��رام��ي��ة 
وال�ضائقني  الطريق  م�ضتخدمي 

املعمول  امل��روري��ة  القواعد  وات��ب��اع 
لتفادي  ال��دول��ة  م�ضتوى  على  بها 
واملمتلكات  ب���������الأرواح  اخل�����ض��ائ��ر 
وجتنباً  الل�����ت�����زام  ع�����دم  ن��ت��ي��ج��ة 

بالوقوع باملخالفات .
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
ارت  لك�ضري  التجاري  بال�ضم   CN رقم:2107977 
واعادة  الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  اجلب�س  لعمال 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
تكرمي 40 »مهتد جديد« من »نزالء ال�صجون« يف م�صابقة قراآنية خا�صة 

•• دبي: وام

�ضارك 40 من »املهتدين اجلدد« يف الدولة، من نزلء 
املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضاحية يف دبي، يف مناف�ضات 
املعلومات  م���رك���ز  م�����ض��اب��ق��ة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ض��خ��ة 
التابع جلمعية دار الر، للقراآن الكرمي  الإ�ضامي، 

لفئة »املهتدين اجلدد«، والتي اختتمت موؤخرا.
املعلومات  مركز  مدير  اجلنيبي،  �ضامل  را�ضد  وق��ال 
الإ�ضامي يف دبي، اإن امل�ضاركني يف امل�ضابقة القراآنية، 
اآ�ضيوية  ق������ارات،   4 م���ن  ج��ن�����ض��ي��ة،   11 ل  ي��ن��ت��م��ون 
اإىل  م�ضريا  جنوبية،  واأمريكية  واأوروب��ي��ة  واأفريقية 

اأن امل�ضابقة التي اأقيمت باملقر الرئي�ضي جلمعية دار 
الر يف دبي، خ�ض�ضت فئة ل� »نزلء ال�ضجون«، بهدف 
به،  وربطهم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حفظ  على  حتفيزهم 
وت�ضجيعهم على النهل من قيم كتاب اهلل، عز وجل، 
على  تثبيتهم  اإىل  و���ض��ول  نفو�ضهم،  يف  وتر�ضيخها 
الدين احلنيف، وا�ضتغال اأوقاتهم يف حفظ القراآن 
والتحفيز  املناف�ضة  روح  ب��ث  ع��ر  ع��ل��ي��ه،  والإق���ب���ال 

املعنوي واملادي بينهم.
اإدارة  اأن املركز، جنح بالتعاون مع   واأو�ضح اجلنيبي 
املوؤ�ض�ضات العقابية والإ�ضاحية بدبي يف ا�ضتقطاب 
هذا العدد من املت�ضابقني، من الذكور، للم�ضاركة يف 

وجوائزها،  املتقدمة  مراكزها  ح�ضد  التي  امل�ضابقة، 
متفاوتة اأعمار  من  »نزيا«،   30

وقد ح�ضر حفل تكرمي النزلء من املهتدين اجلدد، 
م��ن امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ض��اح��ي��ة يف دب���ي، كل 
ق�ضم  رئي�س  الكتبي،  حممد  نا�ضر  اأول  امل���ازم  م��ن 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، وم��اج��د ال��رح��م��اين، رئ��ي�����س ق�ضم 
اليا�ضي،  عي�ضى  حممد  والوكيل  الدينية،  ال��رام��ج 
الري�ضي، والعريف �ضمري عبد اهلل  والرقيب حممد 

قايد. 
ومن مركز املعلومات الإ�ضامي، فرج الكثريي، نائب 

مدير املركز، وحممد الكندي، �ضكرتري املركز.

انطالق موؤمتر املوارد الب�صرية الدويل غدا يف دبي
•• دبي-وام: 

“موؤمتر املوارد الب�ضرية  تنطلق غدا الثنني فعاليات الدورة الثامنة من 
احلكومية  الب�ضرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  تنظمه  ال���ذي  الدويل” 
بالتعاون مع �ضركة اندك�س لتنظيم املوؤمترات واملعار�س حتت رعاية �ضمو 

ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي .
اأب��راج الإمارات  املوؤمتر - الذي ي�ضتمر يومني يف فندق جمريا  ي�ضارك يف 

بدبي - قرابة 500 خبري وخمت�س ومهتم يف جمال املوارد الب�ضرية.
وقالت �ضعادة ليلى ال�ضويدي املدير التنفيذي لقطاع امل�ضروعات والرامج 
اأبرز  املوؤمتر يعد من  اإن  الب�ضرية احلكومية  للموارد  الهيئة الحتادية  يف 
واملتحدثني  املحتوى  جلهة  املنطقة  م�ضتوى  على  التخ�ض�ضية  امل��وؤمت��رات 
لتبادل  رائ��دة  من�ضة  اأن��ه  اإىل  م�ضرية   .. املطروحة  واملوا�ضيع  وامل�ضاركني 
يف  والعاملية  والإقليمية  املحلية  وامل��م��ار���ض��ات  وال��ت��ج��ارب  اخل���رات  اأف�ضل 
جمال اإدارة وتنمية راأ�س املال الب�ضري اإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على اأبرز 
وو�ضع  تواجهه  التي  التحديات  اأه��م  على  والوقوف  به  املرتبطة  الق�ضايا 

احللول املنا�ضبة لتجاوزها.
واأ�ضافت ما مييز موؤمتر هذا العام - الذي يحمل �ضعار “م�ضتقبل املوارد 
الب�ضرية يبداأ اليوم” - اأنه ميثل ا�ضت�ضرافا حقيقيا مل�ضتقبل املوارد الب�ضرية 

املال الب�ضري.
وتهدف اجلائزة - التي يبلغ اإجمايل جوائزها 120 األف درهم اإماراتي - اإىل 
حتفيز ال�ضباب ملوا�ضلة مبادراتهم البحثية ودرا�ضة واقع العمل وحتدياته 
وم�ضتقبل املوارد الب�ضرية اإ�ضافة اإىل عك�س الدور احليوي للموارد الب�ضرية 
املجتمعي على م�ضتوى  العمل  وتعزيز  الإنتاجية  التميز ورفع م�ضتوى  يف 
للنهو�س   - وطلبة  مدر�ضني   - اجل��ام��ع��ات  واإ���ض��راك  الحت��ادي��ة  احلكومة 

مب�ضتوى املوارد الب�ضرية وربطهم بالواقع املهني والعملي.
اإن  القاب�ضة  اندك�س  رئي�س  امل��دين  ال�ضام  عبد  الدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
هذه املوؤمترات تلعب دورا رئي�ضيا يف تبادل املهارات واإثراء املعرفة ومواكبة 
براأ�س  اأهمية  وتبدي  الب�ضرية  امل��وارد  العلمية يف جمال  التطورات  اأح��دث 
املوؤمتر  دع��م  على  م��وؤك��دا  وت��ط��وي��ره..  تنميته  على  والعمل  الب�ضري  امل��ال 

وامللتقيات العلمية املماثلة وخا�ضة يف جمال اإدارة املوارد الب�ضرية.
التحويلية  ال��ب�����ض��ري��ة  امل�����وارد  ت�ضمل  م��وا���ض��ي��ع  امل���وؤمت���ر  اأج���ن���دة  وت��ت��ن��اول 
ومتغريات عامل الأعمال وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف تطوير ا�ضرتاتيجية راأ�س 
التقييم احلديثة  النف�ضية وطرائق  القيا�س  اختبارات  الب�ضري وفهم  املال 
املهارات  تنمية  موا�ضيع  م��ن  وغ��ريه��ا  العمل  اأم��اك��ن  يف  عاملية  واب��ت��ك��ارات 
القيادية. كما يبحث املوؤمتر عنا�ضر تهيئة اأماكن العمل وما وراء التحول 
امل�ضاركة  اإت��اح��ة  من  وامل��دي��رون  ال�ضركات  جتنيها  التي  والفوائد  الرقمي 

والتجارب  واملمار�ضات  احللول  واأف�ضل  اأح��دث  على  ال�ضوء  ي�ضلط  كونه 
العاملية امل�ضتخدمة يف اإدارة وتنمية راأ�س املال الب�ضري اليوم.

وذكرت اأن املوؤمتر �ضي�ضت�ضيف حوايل 500 خبري ومتخ�ض�س واأكرث من 
املوارد  جمال  يف  متخ�ض�ضة  عاملية  موؤ�ض�ضات   10 وحوايل  متحدثا   20
الب�ضرية .. م�ضرية اإىل اأن جدول اأعمال املوؤمتر حافل مبو�ضوعات وجل�ضات 

متخ�ض�ضة يقدمها جمموعة من اخلراء الدوليني .
ونوهت اإىل اأن امل�ضاركني يف املوؤمتر �ضي�ضتعر�ضون اأف�ضل احللول واملمار�ضات 
واخلرات والتجارب العاملية الناجحة يف جمال تنمية وتطوير راأ�س املال 
يتعلق  فيما  امل�ضتقبلية  وت�ضوراتهم  روؤاه��م  و�ضيقدمون  ومتكينه  الب�ضري 

بتطوير مهنة املوارد الب�ضرية.
ويتخلل “ موؤمتر املوارد الب�ضرية الدويل “ حفل تكرمي الفائزين بالدورة 
الأوىل من “ جائزة الهيئة الحتادية للموارد الب�ضرية احلكومية لأف�ضل 
بحث علمي يف جمال امل��وارد الب�ضرية “ التي اأطلقتها الهيئة اأواخ��ر العام 
املا�ضي وا�ضتهدفت الطلبة والهيئة التدري�ضية يف جامعتي الإمارات وزايد 
العمل  تطوير  يف  ال�ضباب  دور  تعزيز  اإىل  وت��رم��ي  العليا  التقنية  وكليات 
با�ضتخدام  الب�ضرية  امل����وارد  عمل  يف  الب��ت��ك��ار  ثقافة  وتر�ضيخ  احل��ك��وم��ي 
اأ�ضاليب البحث العلمي والتكنولوجيا وت�ضجيع البحث العلمي املتخ�ض�س 
ورفع م�ضتوى خمرجاته يف �ضبيل متكني الكفاءات الوطنية وتطوير راأ�س 

للموظفني يف اأماكن العمل والقت�ضاد الت�ضاركي املبني على تقا�ضم املوارد 
راأ�س  تنمية  اإىل  مبجموعها  املوا�ضيع  هذه  تهدف  حيث  واملادية  الب�ضرية 
يف  املطبقة  العاملية  واملعايري  احلديثة  املفاهيم  اإىل  ا�ضتنادا  الب�ضري  امل��ال 
هذا املجال لتحقيق الأداء املوؤ�ض�ضي املتميز وخلق بيئة عمل �ضعيدة وحمفزة 
لراأ�س املال الب�ضري وتر�ضيخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل املوؤ�ض�ضي وحتقيق 

التناغم الوظيفي.
واخلدمات  واحللول  املنتجات  اأح��دث  للموؤمتر  امل�ضاحب  املعر�س  ويطرح 
املبتكرة  الب�ضرية  امل��وارد  خدمات  تقدمي  وموؤ�ض�ضات  �ضركات  تقدمها  التي 
الرائدة، فهو من�ضة مثالية لارتقاء برواد القطاع وكبار خمت�ضي املوارد 

الب�ضرية والتوا�ضل معهم.

مبارك ال�صام�صي مدير بلدية احلمرية ي�صيد بتوجيهات حاكم 
ال�صارقة ومكارمه يف خدمة املواطنني وزيادة رواتب غري املواطنني

م�صت�صفيات الظفرة تختتم  حملة للتربع بالدم يف مدينة زايد

مذكرة تفاهم بني اقت�صادية عجمان والهوية واجلن�صية

�صرطة اأبوظبي: اإجراءات جديدة لرتخي�س املقطورات اخلفيفة اعتبارا من اليوم

•• ال�شارقة _ الفجر:

اأ�ضاد مبارك را�ضد ال�ضام�ضي مدير 
ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة مب��ك��ارم �ضاحب 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
ال�ضارقة  ح��اك��م  ل��احت��اد  الأع���ل���ى 
م��ن عطاء  ���ض��م��وه  ب��ه  وم���ا تف�ضل 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  �ضمل  ك��ب��ري 
على حد �ضواء. واأثنى على املكرمة 
التي وجه بها �ضموه بزيادة رواتب 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ال�������ض���ارق���ة من 
غ���ري امل���واط���ن���ني ب��ن�����ض��ب��ة 10 % 
من  رج��ع��ي  ب��اأث��ر  ت�ضرف  اأن  على 

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

 اختتمت اإدارة م�ضت�ضفيات الظفرة 
التابعة ل�ضركة ابوظبي للخدمات 
مع  بالتعاون   « �ضحة   « ال�ضحية 
مل��دي��ن��ة ال�ضيخ  ال��ت��اب��ع  ال����دم  ب��ن��ك 
خليفة الطبية حملة للترع بالدم 
والتي  زاي���د  م��دي��ن��ة  م�ضت�ضفى  يف 
يومني  وتهدف  مل�����دة  ا����ض���ت���م���رت 
اإىل  غر�س ثقافة العمل التطوعي، 
باأهمية  ال���وع���ي  ن�����ض��ر  خ���ال  م���ن 
اإنقاذ  يف  ودوره  ب����ال����دم،  ال���ت���رع 
اإ�ضافة  وامل�����ض��اب��ني،  املر�ضى  ح��ي��اة 
املتزايدة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اإىل 
للمر�ضى عر الترع بالدم ب�ضكل 
فوؤاد  ب�ضري  واأو�ضح الدكتور  دائم. 
ال�ضئون  دائ���رة  مدير  نائب  حمزة 
الطبية يف م�ضت�ضفيات الظفرة  اأن 
ت�����ض��ت��ه��دف ج��م��ي��ع فئات  احل��م��ل��ة 
امل��ح��ل��ي يف م��دي��ن��ة زايد  امل��ج��ت��م��ع 
الترع  ���ض��ي��ارات  ت��وف��ري  ح��ي��ث مت 
مدينة  م�ضت�ضفى  موقف  يف  بالدم 
اكر  اأم���ام  الفر�ضة  لإت��اح��ة  زاي���د 

•• عجمان-وام:

وقعت دائرة التنمية القت�ضادية يف 
عجمان والهيئة الحتادية للهوية 
بهدف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  واجلن�ضية 
حتقيق التكامل احلكومي وترابط 
تهيئة  يف  ي�����ض��اه��م  م���ا  اخل����دم����ات 
ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة ل��ا���ض��ت��ث��م��ارات ذات 
تب�ضيط  خ��ال  من  تناف�ضي  طابع 
وت�ضهيل املعامات والإجراءات على 
واحلفاظ  وامل�ضتثمرين  املتعاملني 
ع��ل��ى اأم���ن و���ض��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات مما 
حتقيق  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����ا  ي���ن���ع���ك�������س 
والأجندة  الإم������ارة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
املذكرة  وق����ع   .2021 ال��وط��ن��ي��ة 
بن  عبداهلل  �ضعادة   .. ال��دائ��رة  عن 
املدير  م�����ض��اع��د  ال��ن��ع��ي��م��ي  ن��ا���ض��ر 
العام ل�ضوؤون الت�ضجيل القت�ضادي 
الهيئة  والرقابة.. فيما وقعها عن 
خربا�س  علي  مطر  العقيد  �ضعادة 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ض��اع��دي 

الإلكرتونية والت�ضالت.
واأك�����د ���ض��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن نا�ضر 
ال��ن��ع��ي��م��ي اأه���م���ي���ة ال�������ض���راك���ة بني 
خم����ت����ل����ف اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
الحت�����ادي�����ة م��ن��ه��ا وامل���ح���ل���ي���ة مبا 
وي�ضاهم  الوطنية  امل�ضلحة  يخدم 
القت�ضادية  الأه�����داف  حتقيق  يف 
املرجوة. واأ�ضار اإىل اأن التعاون بني 
النتائج  يح�ضن  والهيئة  ال��دائ��رة 
ممار�ضة  ل��ت�����ض��ه��ي��ل  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
البنك  معايري  على  بناء  الأع��م��ال 
اإ�����ض����دار رخ�ضة  ال�����دويل خل��دم��ة 
والأن�ضطة  العامة  التجارة  لن�ضاط 
خارجية  موافقات  تتطلب  ل  التي 

•• اأبوظبي-وام:

تطبيق  اأب���وظ���ب���ي  ����ض���رط���ة  ت����ب����داأ 
لت�ضجيل  اجل����دي����دة  الإج���������راءات 
من  اع��ت��ب��ارا  اخلفيفة  امل��ق��ط��ورات 
معايري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأح������د  ال���ي���وم 

ال�ضامة يف املركبة واملقطورة.
وقال العقيد �ضيف الزعابي مدير 
اإدارة ترخي�س املركبات يف مديرية 
ترخي�س الآليات وال�ضائقني بقطاع 
اإنه يتطلب من  العمليات املركزية 
اأ�ضحاب املقطورات امل�ضنعة حمليا 
وامل�����ض��ت��وردة وال��ت��ي ل حت��م��ل رقم 
الفح�س  م��رك��ز  م��راج��ع��ة  ق��اع��دة 
 “ “موا�ضات الإم��ارات  الفني يف 
م�ضفح  “ اأمان” مبركز  مبنى  يف 
زاي��د يف  العني ومدينة  وم��زي��د يف 
الظفرة للح�ضول على رقم قاعدة 
الفني  الفح�س  واإج���راء  وطباعته 

للمقطورة.
املقطورات  بخ�ضو�س  اأنه  واأ�ضاف 

ال�����ك�����وادر ال���ب�������ض���ري���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
من  تقدم  والتي  ال�ضارقة  حكومة 

خراتها وعطائها لرفعة الإمارة.
اإىل  ال�ضام�ضي  م��ب��ارك  واأ���ض��ار  كما 
ال�����ض��م��و حاكم  ����ض���اح���ب  ت��ف�����ض��ل 
ال�ضارقة  طريق  بتد�ضني  ال�ضارقة 
خورفكان وا�ضرتاحة �ضد الرفي�ضة 
اإط��ار اهتمام �ضموه  والتي تاأتي يف 
�ضواء  وامل��ك��ان على ح��د  ب��الإن�����ض��ان 
التنقل  ت���ذل���ي���ل  ع���ل���ى  وح���ر����ض���ه 
والتزاور  التوا�ضل  و�ضائل  وتوفري 
وال��و���ض��ول ل��ل��م��واق��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
من  تكلفت  مهما  ال�����ض��ارق��ة  اإم����ارة 
ميزانية معربا عن ثناء املواطنني 

املا�ضي  ي��ن��اي��ر  ���ض��ه��ر  م���ن  الأول 
�ضاأنها  م��ن  امل��ك��رم��ة  تلك  اأن  واأك���د 
الوظيفي  ال���ض��ت��ق��رار  حت��ق��ق  اأن 
من  العاملني  ل�ضريحة  وال���ض��ري 
غري املواطنني يف حكومة ال�ضارقة 
اإمارة  يف  رغ��دة  لهم حياة  وت��وؤم��ن 
ال�����ض��ارق��ة وت��دف��ع��ه��م ع��ل��ى العطاء 
القيادة  خلف  والإخا�س  والعمل 

الر�ضيدة حلاكم ال�ضارقة.
واأعرب ال�ضام�ضي عن �ضعادة اأ�ضرة 
بلدية احلمرية بتلك الزيادة التي 
�ضملت  اأن  ب��ع��د  ال���ي���وم  ت��ت��وا���ض��ل 
امل��واط��ن يف  امل��واط��ن لت�ضمل غ��ري 
لكافة  كبري  وتقدير  اإن�ضاين  بعد 

و�ضعادتهم بتلك املكارم الغالية من 
وطنه  ل��راح��ة  نف�ضه  وه���ب  ح��اك��م 

و�ضعبه.

الظفرة بدورها حتر�س على القيام 
الدور  ب��ج��ان��ب  املجتمعي  ب��دوره��ا 
انطاقا  وذلك  والطبي  العاجي 

من م�ضوؤوليتها املجتمعية.
اإدارة  اإط�����ار ح��ر���س  ت���اأت���ي يف  ك��م��ا 
تنمية  الظفرة  على  م�ضت�ضفيات 
لدى  الجتماعية  امل�ضوؤولية  ح�س 

الترع  يف  ال����راغ����ب����ني  م����ن  ع�����دد 
بالدم للح�ضور وعمل الفحو�ضات 
�ضحب  عملية  ب���دء  ق��ب��ل  ال���ازم���ة 
ال����دم. واأ����ض���اف ح���م���زة اأن الترع 
ووطني  اإن�������ض���اين  واج������ب  ب����ال����دم 
والتكامل  التكاتف  مفهوم  يعك�س 
وم�ضت�ضفيات  املجتمع،  اأف���راد  بني 

قيم  وت��ر���ض��ي��خ   ، اأي�����ض��ا  موظفيها 
العطاء وفعل اخلري كاأ�ضلوب حياة 
وثقافة جمتمعية، وتعزيز مفهوم 
املوؤ�ض�ضات  بني  املجتمعية  ال�ضراكة 
والأفراد، التي تتمثل يف الت�ضجيع 
ع��ل��ى امل��م��ار���ض��ات الإي��ج��اب��ي��ة التي 

تعود بالنفع على الفرد واملجتمع.

بيانات  و���ض��ح��ب  امل��ت��ع��ام��ل  رح���ل���ة 
الربط  خ��ال  م��ن  اآل��ي��ا  املتعاملني 

الإلكرتوين.
ال���ت���ف���اه���م على  وت���ن�������س م����ذك����رة 
تبادل اخل��رات يف تطبيق املعايري 
لإدارة  العاملية  التقنية  واملوا�ضفات 

اإجناز  وق���ت  تقلي�س  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
م���ع���ام���ات الإ������ض�����دار ال���ت���ي تقع 
“ با�ضر  م�������ض���روع  ن���ط���اق  ���ض��م��ن 
دقيقة”   15 خ������ال  اأع����م����ال����ك 
وت��ق��ل��ي��ل الإج���������راءات واخل���ط���وات 
وت�ضهيل  رخ�ضة  لإ�ضدار  الازمة 

و�ضرية  واأم����ن  التقنية  اخل��دم��ات 
امل����ع����ل����وم����ات وت����ع����زي����ز اخل����دم����ات 
يدعم  مبا  الطرفني  لدى  التقنية 
واخلدمات  الأع��م��ال  بيئة  تطوير 
متطلبات  يلبي  مب��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة 

وتوقعات املتعاملني.

التاأمني  ي��ك��ون  فيما   .. واخل��ي��ول 
اختياريا ح�ضب رغبة املالك.

واأ�ضار الزعابي اإىل اأن مدة ت�ضجيل 
مقابل  ���ض��ن��وات  ث��اث  الرتخي�س 
 360 570 دره��م��ا م��ن��ه��ا  ر���ض��وم 
القاعدة  لرقم  و150  للرتخي�س 

امل�ضتوردة والتي حتمل رقم قاعدة 
اإىل  التوجه  اأ�ضحابها  على  يجب 
اخلفيفة  ال��ف��ن��ي  الفح�س  م��راك��ز 
وت�ضجيلها  لفح�ضها  الثقيلة  اأو 
الدراجات   .. امل��ق��ط��ورات  وت�ضمل 
والقوارب  النوم  وغرفة  والأمتعة 

و60  املقطورة  وفح�س  وطباعته 
.. لفتا  ال��ل��وح��ات  ر����ض���وم  دره���م���ا 
اأو  زورق  اأو  م��رك��ب��ة  ج���ر  اأن  اإىل 
بطريقة  اأو  ترخي�س  ب��دون  عربة 
ل ت���ت���وف���ر ف��ي��ه��ا �����ض����روط الأم�����ن 
خمالفتها  قيمة  تبلغ  وال�����ض��ام��ة 

ل�صالونات  تفتي�صية  حملة  �صمن  اإنذارا   11 و  خمالفات   4
رجالية ومغا�صل يف  مناطق القطاع ال�صرقي

ت�����ض��م��ن��ت احل���م���ل���ة ال���ك�������ض���ف عن  
مدى �ضاحية كرميات التجميل، 
ومثبتات  ال��ع��ط��ري��ة،  وال��ب��خ��اخ��ات 
تنظيف  وم�ضتح�ضرات   ، ال�ضعر 
ال�ضعر،  ���ض��ب��اغ��ة  وم����واد  ال��ب�����ض��رة، 
امل�ضتخدمة  املنتجات  من  وغريها 
التجميل،  وم��راك��ز  ال�ضالونات  يف 
امل���خ���ال���ف  م���������ض����ادرة  ومت  ف���ي���م���ا 
وا���ض��ت��ه��دف��ت احلملة  ك��م��ا   ، م��ن��ه��ا 

التعقيم احلراري.
واأ�ضاف ال�ضام�ضي ، كما وت�ضمنت 
ب�ضرورة  العاملني  توعية  احلملة 
ال�ضاحية  انتهاء  ت��اري��خ  متابعة 
امل�ضتخدمة  وامل�ضتح�ضرات  للمواد 
ا�ضتخدام  وجتنب  ال�ضالونات،  يف 
للموا�ضفات  م�ضتوفية  غري  امل��واد 
ب�ضحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  و  ب��ه��ا  امل���ع���م���ول 
حيث  امل�������ض���ت���ه���ل���ك���ني،  و�����ض����ام����ة 

•• العني - الفجر 

العني  ممثلة  بلدية مدينة  نفذت 
باإدارة الرقابة والتفتي�س بالقطاع 
ال�ضرقي ، حملة تفتي�ضية مفاجئة 
ومتابعة  م����راق����ب����ة  ا����ض���ت���ه���دف���ت 
رجالية  و�ضالونات  جتميل  مراكز 
ومغا�ضل يف جميع مناطق القطاع 
، وقد اأ�ضفرت احلملة عن حترير4  
ب�ضاأن  اإن��������ذارا   11 و  خم���ال���ف���ات 
للمعايري  امل���راك���ز  ه����ذه  خم��ال��ف��ة 
وا�ضرتاطات  وامل��ه��ن��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة 

ال�ضامة العامة.
وقال عبداهلل حمد ال�ضام�ضي مدير 
بالقطاع  والتفتي�س  الرقابة  اإدارة 
ال��ه��دف م��ن هذه  ي��اأت��ي   ، ال�ضرقي 
ببع�س  العاملني  لتوعية  احلملة 
وال�ضرورية  امل��ه��م��ة  الإج��������راءات 
ع��ن��د ت���ق���دمي اخل����دم����ة  وم��ن��ه��ا : 
الر�ضمي،  ال�����زي  ن��ظ��اف��ة  اأه���م���ي���ة 
وارتداء الكمام والقفازات للوقاية 
م���ن الم���را����س اث���ن���اء ت��ق��دمي اأي 
التوعية بنظافة  و  للزبون،  خدمة 
�ضرورة  و  و�ضاحيتها  امل��ح��ال��ي��ل 
يف  امل��ع��ق��م��ة  الأدوات  ا����ض���ت���خ���دام 
ت���ق���دمي اخل����دم����ات ،اإ����ض���اف���ة اإىل 
اآل��ي��ات غ�ضل ال��ف��وط بعد  م��راق��ب��ة 
جهاز  يف  وت��ع��ق��ي��م��ه��ا  ال���ض��ت��ع��م��ال 

املاب�س،  مغا�ضل  ك��ذل��ك  ب��دوره��ا 
م��ن خ���ال ت�����ض��دي��د ال��رق��اب��ة على 
اأن�����ض��ط��ت��ه��ا وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، من 
املنظفات املرخ�ضة  ا�ضتخدام  حيث 
ا�ضتخدامها،  ي��ت��م  ال���ت���ي  وامل�������واد 
وغريها  املاب�س  غ�ضيل  وطريقة 
من الإج��راءات التي يجب اتباعها 

يف هذه املغا�ضل.
ال���رق���اب���ة  اإدارة  ون���ظ���م���ت  ف���ي���م���ا 
يف  ال�����ض��رق��ي  ب��ال��ق��ط��اع  والتفتي�س 
بدون  توعوية  حملة  �ضابق،  وق��ت 
خ�����ال حتريك  م����ن  خم����ال����ف����ات، 
دوريات الرقابة لتوعية ال�ضالونات 
، حيث  التجميل واملغا�ضل  ومراكز 
�ضالونات  ج��م��ي��ع  ال��ب��ل��دي��ة  دع����ت 
والن�ضائية  ال��رج��ال��ي��ة  احل���اق���ة 
اأهمية  اإىل  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم����راك����ز 
اللتزام باملعايري ال�ضحية املطلوبة 
ملزاولة هذه الأن�ضطة ملا لها من اأثر 
موؤكدة  املجتمع  �ضحة  يف  مبا�ضر 
ومراقبة  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه��ا 
، بهدف  دوري  ب�ضكل  امل��راك��ز  ه��ذه 
املجتمع  ���ض��ام��ة  ع��ل��ى  باملحافظة 
اأهم  يف  وخ�ضو�ضا  ال�ضحي  واأمنه 
تتعامل  ال��ت��ي  اخل��دم��ي��ة  امل���راف���ق 
مثل  ل��اأف��راد  العامة  ال�ضحة  مع 
وال�ضالونات  ال��ت��ج��م��ي��ل  م���راك���ز 

ومغا�ضل املاب�س.

ف��ق��د امل���دع���و/ غ��اب�����ض��ه نا�ضر 
اليمن    - ال�������زاي�������دي   ع���ل���ي 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
05250713(-يرجى  (
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:
اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  تنفذ 
حول  جمتمعية  ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة  ال��ي��وم 
الت�ضدي للن�ضب الهاتفي حتت �ضعار” 
خلك حذر” وت�ضتمر ملدة �ضهر لتوعية 
عملية  يف  اجل��ن��اة  باأ�ضاليب  اجل��م��ه��ور 
التعامل  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ه��ات��ف��ي  ال��ن�����ض��ب 

معهم والإباغ عنهم.
الرا�ضدي  �ضهيل  حممد  العميد  وق��ال 
مدير قطاع الأمن اجلنائي بالإنابة اإن 
احلملة ت�ضارك فيها مديرية التحريات 
وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب��ق��ط��اع الأم����ن 
املجتمعية  ال�����ض��رط��ة  واإدارة  اجل��ن��ائ��ي 
الإعام  واإدارت���ي  املجتمع  اأم��ن  بقطاع 
خدمة   “ الأمنية  واملعلومات  الأم��ن��ي 
ال��ق��ي��ادة وذلك  ���ض��وؤون  “ بقطاع  اأم���ان 
الرئي�ضيني  ال�����ض��رك��اء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل�ضرطة اأبوظبي وهم م�ضرف اأبوظبي 
لاإعام  اأبوظبي  و�ضركة  الإ���ض��ام��ي 
العامة  والهيئة  الحتاد”  �ضحيفة   “
وهيئة  والأوق���اف  الإ�ضامية  لل�ضوؤون 

تنظيم الت�ضالت.
واأكد اأن الن�ضب الهاتفي يعتر الأكرث 
ح�ضب  �ضعودا  والأعلى  اح�ضائيا  منوا 
تلقتها  ال���ت���ي  اجل���ن���ائ���ي���ة  ال���ب���اغ���ات 
الثاث  ال�������ض���ن���وات  خ����ال  ال�����ض��رط��ة 
جهود  م�ضاعفة  يتطلب  مم��ا  املا�ضية 

اأبوظبي  ب�����ض��رط��ة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات 
الرئي�ضيني  ال�����ض��رك��اء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للتوعية امليدانية والإعامية املوجهة 
“توحيد  م���ب���ادرة  اإط����ار  ل��ل��ج��م��ه��ور يف 

الرامج واحلمات التوعوية«.
ودعا الرا�ضدي اأفراد اجلمهور اإىل عدم 
التعامل مع الأرقام الغريبة واملحافظة 
على �ضرية املعلومات املالية ال�ضخ�ضية 
ا�ضتقبال  الأمنية فور  الأجهزة  واإب��اغ 
احليطة  واتخاذ  هاتفي مريب  ات�ضال 
والر�ضائل  الت�ضالت  مع  التعامل  يف 

الهاتفية والتاأكد من م�ضدرها.
ولفت اإىل حر�س �ضرطة اأبوظبي على 
هذه  مبخاطر  املجتمع  اأف����راد  توعية 
واحلكمة  احل���ذر  تتطلب  ال��ت��ي  الآف����ة 
اأنها  اإىل  م�ضريا   .. معها  التعامل  يف 

واملوظفني  الأم����ور  اأول���ي���اء  ت�ضتهدف 
ورج���������ال الأع������م������ال م�����ن امل���واط���ن���ني 
باللغات  اجلمهور  وتخاطب  واملقيمني 

العربية والإجنليزية والأوردو.
العديد  تت�ضمن  احلملة  اأن  واأو���ض��ح 
وت�ضمل  والأن�����ض��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
امل��ج��ال�����س امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة عر 
وخطبة  الآيل  ال���������ض����راف  اأج�����ه�����زة 
اجلمعة وي�ضارك فيها م�ضاهري مواقع 
جانب  اإىل  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ض���ل 
الجتماعي  التوا�ضل  مبن�ضات  الن�ضر 
اأب��وظ��ب��ي وخم��ت��ل��ف و�ضائل  ���ض��رط��ة  يف 
التوعية  ك��ت��ي��ب��ات  وت����وزي����ع  الإع�������ام 
واإر�ضال الر�ضائل الن�ضية وحما�ضرات 

التوعية وغريها.
الأم�����ن اجلنائي  ق���ط���اع  م���دي���ر  وح����ث 
بالإنابة م�ضتخدمي الهواتف املتحركة 
اخلدع  وراء  النقياد  عدم  �ضرورة  اإىل 
امل�ضتخدمني  اأ���ض��ح��اب��ه��ا  ي��وه��م  ال��ت��ي 
ب���ف���وزه���م ب���ج���وائ���ز م��ال��ي��ة ق��ي��م��ة من 
بينت  لها حيث  اأ�ضا�ضية  غري مرجعية 
ب��اغ��ات ع��دي��دة ب��اأن��ه��ا ج��وائ��ز وهمية 
اإما ال�ضتياء على الر�ضيد  ت�ضتهدف 
“�ضبكة معقدة”  ال��دخ��ول يف  اأو  امل��ايل 
الهاتفية  وال��ر���ض��ائ��ل  الت�����ض��الت  م��ن 
النهاية  يف  ت��ن��ت��ه��ي  وال���ت���ي  اخل����ادع����ة 
با�ضتنزاف مبالغ مالية من غري عائد 

حقيقي.
واأ���ض��اد ب��ت��ع��اون ال�����ض��رك��اء م��ن خمتلف 
اجلهات احلكومية واخلا�ضة يف اإجناح 
اأه�����داف ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة .. لف��ت��ا اإىل 
مواقع  وم�ضاهري  الإع��ام  و�ضائل  دور 
التوا�ضل الجتماعي يف حتقيق اأهدافها 
اجلميع  ت�����ض��اف��ر  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دا   ..
واملحتالني  ل��ل��ن�����ض��اب��ني  ال��ت�����ض��دي  يف 
وتعزيز ثقافة رف�س ر�ضائلهم الوهمية 
التعامل  باأ�ضاليب  وال��وع��ي  اخل��ادع��ة 
للتعامل معهم  ال�ضرطة  واإب��اغ  معهم 
و�ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهم.
اأبوظبي  م�������ض���رف  دع�����ا  ج���ه���ت���ه  م����ن 
وتعزيز  ن�ضر  ���ض��رورة  اإىل  الإ���ض��ام��ي 
وامل�ضتهلكني  ال��ع��م��اء  ل����دى  ال���وع���ي 
الهاتفي  الن�ضب  واأ�ضاليب  طرق  حول 
ليتجنبوا  الإل���ك���رتون���ي���ة  والح���ت���ي���ال 

الوقوع �ضحية لها.
واأكد اأهمية التعاون مع �ضرطة اأبوظبي 
يف تعزيز الوعي املجتمعي �ضمن حملة 
الن�ضب الهاتفي وحتذير العماء من 
ح�ضا�ضة  م��ع��ل��وم��ات  اأي  م�����ض��ارك��ة  ع���دم 
والبطاقات  احل�����ض��اب��ات  اأرق�������ام  م��ث��ل 
البنكية وكلمات املرور ورموز التعريف 
الأم���ان  ورم���وز   «  PIN  « ال�ضخ�ضي 

املوجودة خلف البطاقات.

•• اأبوظبي-وام:

امل���وارد  ب��ق��ط��اع  ال��ت��دري��ب  اإدارة  ن��ف��ذت 
ال��ب�����ض��ري��ة ب�����ض��رط��ة اأب��وظ��ب��ي دورت���ني 
كبريا  ع��ددا  ا�ضتهدفت  متخ�ض�ضتني 
جم���ال  يف  الأوىل  امل���ن���ت�������ض���ب���ني  م�����ن 
الطرق  ح�����ول  وال���ث���ان���ي���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
على  “التعرف  يف  احل��دي��ث��ة  الأم��ن��ي��ة 

وجوه امل�ضافرين«.
ومت عقد الدورة الأوىل يف قرية م�ضرح 
اجلرمية باأبوظبي بالتعاون مع الإدارة 
والثانية  الفرن�ضية  لل�ضرطة  العامة 
مع  بالتعاون  اأبوظبي  نوفتيل  بفندق 

ال�ضرطة الحتادية الأملانية.
ال�ضام�ضي  ب��ط��ي  ث���اين  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 
املوارد  قطاع  يف  التدريب  اإدارة  مدير 
على  اأبوظبي  �ضرطة  حر�س  الب�ضرية 
رفع كفاءة املنت�ضبني والرتقاء باأدائهم 
وف���ق اأح�����دث الأ���ض��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة يف 

جمال العمل ال�ضرطي والأمني.
ح�������ض���ر ت���خ���ري���ج ال������دورت������ني امل���ق���دم 
ح�����ض��ني ح��م��ي��د اجل��ن��ي��ب��ي ن��ائ��ب مدير 
اإدارة م�ضرح اجلرمية ول��وران كوزاين 
وفرانك  الفرن�ضي  ال�����ض��رط��ي  امل��ل��ح��ق 
ال�ضرطة  يف  ارت��ب��اط  �ضابط  فايلباخ، 
�ضباط  وع��دد من  الحت��ادي��ة  الأملانية 

�ضرطة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

�ضهدت حرم �ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
�ضاحب  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
�ضيخة  ال�ضيخة  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو 
نائب  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �ضيف  بنت 
ال�ضيخ  �ضمو  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
لاأعمال  نهيان  اآل  خليفة  بن  �ضلطان 
تكرمي  حفل  ام�س  والعلمية  الإن�ضانية 
جلائزة  ال�ضابعة  ال����دورة  يف  ال��ف��ائ��زات 
“املغفور لها ال�ضيخة ح�ضة بنت حممد 
اآل نهيان للقراآن الكرمي 2018” دورة 
عام زايد وذلك بح�ضور عدد كبري من 
اأقيم  ال���ذي   - احل��ف��ل  نظم  ال�ضيخات. 
 - ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد  م�ضرح  على 
اللجنة العليا للجائزة يف موؤ�ض�ضة �ضمو 
الإن�ضانية  خليفة  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ 
العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  والعلمية 
وذلك  والأوق����اف  الإ���ض��ام��ي��ة  لل�ضوؤون 
م��واك��ب��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات ع���ام زاي���د وقدمته 
واأ�ضادت  ال�����ض��ي��ب��اين.  ن���دى  الع��ام��ي��ة 
كلمتها  - يف  �ضيف  بنت  �ضيخة  ال�ضيخة 
خال احلفل - بدعم اأم المارات �ضمو 
ب��ن��ت م��ب��ارك رئي�ضة  ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
املجل�س  رئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحت��اد 

الرئي�ضة  والطفولة  لاأمومة  الأع��ل��ى 
على  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى 
دع��م��ه��ا ال����احم����دود ل��ل��ط��ف��ل وامل������راأة 
هدي  على  اطفالها  وتن�ضئة  الماراتية 
ال��ك��رمي وال�����ض��ن��ة النبوية  ال���ق���راآن  م��ن 
الرتقاء  على  الكبري  �ضموها  وح��ر���س 
والتوا�ضل  والرتبية  التن�ضئة  برامج  يف 

والتما�ضك الأ�ضري.
باملبدعني  ال��دول��ة  باهتمام  اأ���ض��ادت  كما 

واملتميزين يف �ضتى املجالت.
وخ���اط���ب���ت ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��خ��ة ب��ن��ت �ضيف 
و�ضبيل يف  نهج  “ اأن��ن  قائلة  الفائزات 
اأنن  ب��ل  وال��ط��ه��ر..  الخ���ا����س  دروب 
.. نحو  رائ������دات احل��ا���ض��ر وامل�����ض��ت��ق��ب��ل 
الريادة  ونحو   .. الدارين  بفاح  الفوز 
 .. ال��دي��ن  ���ض��وؤون  الدنيا كما  ���ض��وؤون  يف 
تعلمناها  التي  العطاء  مناهج  هي  تلك 
واإم���ارات���ن���ا احلبيبة  ال��غ��ايل  وط��ن��ن��ا  يف 
.. ب��ذرة خ��ري .. زرع��ه��ا ال��وال��د الراحل 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه 
بعده  م��ن  وح���ب  ب��ح��ن��ان  �ضقاها   .. اهلل 
اأبناوؤه رجال المارات الأفذاذ .. �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
و�ضاحب   .. اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
العلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
وم�����ض��ان��دة من  ب��ع��ون  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
العلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب 

حكام الإمارات واأولياء العهود«.

من جانبها اأ�ضادت منى الغ�ضاين مديرة 
ادارة املراكز واملعاهد الدينية من الهيئة 
والوقاف  ال�ضامية  لل�ضوؤون  العامة 
يف  الفتيات  على  وخمرجاتها  باجلائزة 

املنطقة وتو�ضعها اخلليجي.
ال���ي���وم نحتفل  “ اإن���ن���ا يف ه����ذا  وق���ال���ت 
املدار�س  م���ن ط��ال��ب��ات  ب��ن��ات��ن��ا  ب��ت��ك��رمي 

وم�����راك�����ز حت���ف���ي���ظ ال������ق������راآن ال���ك���رمي 
واأ�����ض����ح����اب ال���ه���م���م وب���ن���ات���ن���ا م����ن دول 
ال�ضقيقة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
وال���ل���وات���ي ح��ل��وا ع��ل��ي��ن��ا ���ض��ي��وف��ا اأك����ارم 

فازدهت جائزتنا بهم وتاألقت«.
وا�ضافت “ نحن اإذ نحتفي بهذا اجلمع 
فاإن  للجائزة  املميز  والإجن����از  امل��ب��ارك 

ق��ل��وب��ن��ا ت���رن���و ب���ال���دع���اء وال����رج����اء اإىل 
�ضببا يف  كانت  يرحم من  اأن  تعاىل  اهلل 
ت�ضرفت  وم���ن  ه���ذا  امل��ي��م��ون  اجتماعنا 
ذكراها  لتخلد  ا�ضمها  بحمل  اجل��ائ��زة 
نهيان  اآل  حممد  بنت  ح�ضة  ال�ضيخة 

رحمها اهلل ».
املتميز  امل�ضتوى  اىل  الغ�ضاين  وا���ض��ارت 

بنت  ح�ضة  ال�ضيخة  جائزة  بلغته  الذي 
حممد اآل نهيان للقراآن الكرمي حيث اإن 
اجلائزة ت�ضهد يف كل عام نقات نوعية 
وتطويرات احرتافية لتبقى اجلائزة يف 

ارتقاء دائم و�ضعود م�ضتمر.
التطويرات  �ضمن  م��ن  ان��ه  واو���ض��ح��ت 
التي �ضهدتها اجلائزة لهذا العام : زيادة 
فروعها لت�ضبح اأحد ع�ضر فرعا باإ�ضافة 
وال������ذي خ�ض�س  ال�������ض���ور  ق�����ض��ار  ف����رع 
لأ�ضحاب الهمم من الفتيات اإ�ضافة اىل 
ومركز  مدر�ضة  لأف�ضل  تكرميي  ف��رع 
باعتبار  اجل���ائ���زة  يف  ���ض��ارك��وا  حت��ف��ي��ظ 

التفوق العددي والنوعي يف امل�ضاركة.
ال��ت��ط��وي��رات التي  ك��م��ا ك���ان م��ن �ضمن 
���ض��ه��دت��ه��ا اجل���ائ���زة اأي�����ض��ا اإ���ض��اف��ة فئة 
اأ����ض���ح���اب ال���ه���م���م ك��ف��ئ��ة اع���ت���ب���اري���ة يف 
اأفرادها  يتناف�س  وم�ضتقلة  اجل���ائ���زة 
املراكز  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا 
الفروع  ت��خ�����ض��ي�����س  وج����رى  الأوىل.. 
بالعتبار  اأخ����ذا  فيها  ي�����ض��ارك��ون  ال��ت��ي 
الذهنية  الإع����اق����ات  ذوي  ب���ني  ال���ف���رق 
وذوي الإعاقات اجل�ضدية منهن وبذلك 
اأ�ضبحت اجلائزة ت�ضم ولأول مرة اأربع 
املدار�س وفئة  .. فئة طالبات  فئات هي 
طالبات مراكز التحفيظ وفئة اأ�ضحاب 

م��ت�����ض��اب��ق��ات دول جمل�س  وف��ئ��ة  ال��ه��م��م 
التعاون اخلليجي.

بنت  �ضيخة  ال�ضيخة  كرمت  اخلتام  ويف 
���ض��ي��ف ال���ف���ائ���زات ال��ب��ال��غ ع���دده���ن 82 
278 م��ت��ق��دم��ة لها  اأ����ض���ل  ف���ائ���زة م���ن 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  الم������ارات  م��ن 
اخل���ل���ي���ج���ي.. ك���م���ا ك����رم����ت ال���ف���ائ���زات 
ال�ضيخة  جل���ائ���زة  ال���ك���رى  ب���اجل���ائ���زة 
التعاون  جمل�س  م�ضتوى  ع��ل��ى  ح�ضة 
الكرمي  ال����ق����راآن  ح��ف��ظ  يف  اخل��ل��ي��ج��ي 
“ خديجة فر�ضانة حممد  كاما وهن 
اي�������وب م����ن م����رك����ز ب�����ال ب����ن رب�������اح “ 
ح�ضني  بنت  “ و���ض��ارة  اجلن�ضية  هندية 
ال�ضعودية  من  اأبها  من  احلازمي  يحي 
وا������ض�����راء حم���م���ود ال�����ض��ي��د ح�����ض��ن من 
البحرين وفازت بجائزة اأف�ضل مدر�ضة 
واأف�ضل مركز حتفيظ مدر�ضة احلكمة 
اخل��ا���ض��ة يف ع��ج��م��ان وم��رك��ز ب���ال بن 
رباح للقران الكرمي بدبي«. كما كرمت 
ال�ضيخة �ضيخة بقية الفائزات والحتاد 
لل�ضوؤون  العامة  والهيئة  العام  الن�ضائي 
الرتبية  ووزارة  والوق����اف  ال�ضامية 
والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة ووزارة 
تنمية املجتمع والحتاد الن�ضائي العامة 

والقيادة العامة ل�ضرطة ابوظبي.

القرقاوي يح�صر اأفراح 
الها�صمي وجمان يف دبي

موانئ اأبوظبي تكرم الفائزين بجوائز “ني�صان” لل�صحة وال�صالمة والبيئة

•• دبي-وام:

ال��وزراء وامل�ضتقبل رئي�س  �ضوؤون جمل�س  القرقاوي وزير  ح�ضر معايل حممد بن عبداهلل 
املكتب التنفيذي ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم واللواء عبد اهلل خليفة 
املري القائد العام ل�ضرطة دبي م�ضاء اأم�س الأول حفل ال�ضتقبال الذي اأقامته عائلة املرحوم 
ال�ضيد حممد عبداهلل الها�ضمي مبنا�ضبة زفاف جنلهم “ اأحمد “ على كرمية اأحمد عبداهلل 
جمان. كما ح�ضر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة امللتقى باملركز التجاري الدويل - عدد من 

كبار ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولني يف الدوائر احلكومية ولفيف من الأهل والأ�ضدقاء.
وتخللت املنا�ضبة عرو�س من الرتاث الوطني والأهازيج ال�ضعبية.

•• اأبوظبي-وام:

“ني�ضان”  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  اأب��وظ��ب��ي  ك��رم��ت م��وان��ئ 
معايري  لتعزيز  جهودها  �ضمن  وذل��ك  الأوىل  ب��دورت��ه��ا 
املعايري  اأع��ل��ى  م��ع  متا�ضياً  والبيئة  وال�ضامة  ال�ضحة 
واملتطلبات العاملية. وتزامن حفل جوائز ني�ضان - الذي 
يهدف اإىل تعزيز ثقافة املمار�ضات الآمنة وامل�ضتدامة يف 
بيئة العمل وت�ضجيع التح�ضني والتطوير امل�ضتمر يف هذا 
املجال - مع “ اليوم العاملي لل�ضامة وال�ضحة يف مكان 
واأ�ضاد  اأب��ري��ل من كل ع��ام.  “ ال��ذي يقام يف �ضهر  العمل 
للدعم  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الهاملي  حميد  عبداهلل 
املوؤ�ض�ضي يف موانئ اأبوظبي بالدعم الكبري الذي حتظى 

ب�ضرورة  وتوجيهاتها  الر�ضيدة  القيادة  من  ال�ضركة  به 
بيئة  والبيئة يف  وال�ضامة  الأمن  اأف�ضل معايري  اعتماد 
العمل من اأجل �ضامة اجلميع. وقال اإن موانئ اأبوظبي 
وبرامج  اإج�����راءات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تاأ�ضي�ضها  م��ن��ذ  ح��ر���ض��ت 
ال�ضحة وال�ضامة والبيئة وفقا لأعلى املعايري العاملية .. 
م�ضريا اإىل اأن حفل توزيع جوائز “ ني�ضان” يعتر اإحدى 
مبادرات موانئ اأبوظبي لتكرمي املتميزين الذين اأ�ضهموا 
يف تعزيز معايري ال�ضحة وال�ضامة والبيئة طوال العام 
املا�ضي وكان لهم دور مهم يف اإر�ضاء ثقافة التميز يف هذه 
املجالت احليوية. وكرمت موانئ اأبوظبي - خال احلفل 
- �ضركاءها ال�ضرتاتيجيني لدورهم الفاعل يف تعزيز اأداء 

ال�ضركة يف جمالت ال�ضحة وال�ضامة والبيئة.

�صيخة بنت �صيف تكرم 82 فائزة يف جائزة ح�صة بنت حممد للقراآن الكرمي 2018 دورة عام زايد

»دوريــة الطفـــل املروريــــة« تعـــزز التوعيـــة لـــدى طلبـــة املدار�س

�صرطة اأبوظبي تنفذ دورتني بالتعاون مع نظريتيها الفرن�صية واالأملانية�صرطة اأبوظبي تطلق حملة »خلك حذر«

•• اأبوظبي-وام:

زارت دورية الطفل املرورية مبديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات 
اأبوظبي عددا من املدار�س تزامنا مع بداية الف�ضل  املركزية يف �ضرطة 
وتقدمي  الطاب  بني  امل��روري��ة  الثقافة  تعزيز  بهدف  الثالث  الدرا�ضي 
الأخري  الف�ضل  يف  املبذولة  اجلهود  �ضمن  الزيارة  وتاأتي  لهم.  الهدايا 
من العام الدرا�ضي احلايل لتوفري ال�ضامة املرورية للطلبة ووقايتهم 
من احل��وادث. ودوري��ة الطفل املرورية هي �ضيارة ذكية �ضغرية احلجم 
مبا  ال�ضرطي  العمل  طبيعة  على  للتعرف  للطفل  حمببة  بيئة  توفر 
يعزز التوعية وال�ضامة ومزودة ب�ضا�ضة عر�س ذكية وكامريا وتقنيات 

خمتلفة وعليها مل�ضقات وعبارات توعية يف �ضورة جذابة.
بهدف  لاأطفال  و�ضهل  مب�ضط  باأ�ضلوب  معلومات  ال��دوري��ة  وتعر�س 
تثقيفهم مروريا وت�ضتخدم يف حمات التوعية املرورية وتنظيم الرامج 

وامل�ضابقات التوعوية لاأطفال يف املنا�ضبات املختلفة.
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ال�صارقة الرتاثية 
•• ال�شارقة-وام:

جتاوز عدد زائري اأيام ال�ضارقة الرتاثية يف الأيام ال�ضتة الأوىل 22 األف 
ال��رتاث. وتعد الأي��ام حمطة للرتاث من خمتلف بلدان  زائ��ر من حمبي 

العامل. 
و�ضهدت الأيام ثاين افتتاح خارج قلب ال�ضارقة، حيث افتتحت اأم�س الأول 
فعاليات الأيام يف مدينة كلباء باملنطقة ال�ضرقية، بح�ضور ال�ضيخ هيثم بن 
�ضقر القا�ضمي، نائب رئي�س مكتب �ضمو احلاكم مبدينة كلباء، وجمع غفري 

من اأهايل و�ضكان املنطقة ال�ضرقية.

انطالق اأعمال اللجنة القن�صلية امل�صرتكة بني االإمارات واململكة املتحدة يف لندن

وزير الذكاء اال�صطناعي يوقع اتفاقية مع جامعة اأك�صفورد لتدريب الكوادر احلكومية االإماراتية

االإمارات ترتاأ�س اجتماع اللجان الوطنية لليون�صكو لتعزيز العمل امل�صرتك 

كليات التقنية العليا ت�صارك يف معر�س “جيتك�س 2018” للتعليم والتدريب

»اآل مكتوم اخلريية« تهدي رحالت عمرة 
للعائالت املت�صاحلة باأ�صوان

•• اأ�شوان-وام:

اأبناء  من  الثانية  احلملة  الأول  اأم�س  توجهت 
ال���ع���ائ���ات امل��ت�����ض��احل��ة يف حم��اف��ظ��ة اأ����ض���وان 
امل�ضرية - وعددهم اأكرث من 30 �ضخ�ضا - اإىل 
لتوثيق  العمرة  منا�ضك  لأداء  احل��رام  اهلل  بيت 
ه����ذا ال��ت�����ض��ال��ح يف الأرا�����ض����ي امل��ق��د���ض��ة وذلك 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  مبكرمة من 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة 

اآل مكتوم اخلريية.
تاأتي هذه اخلطوة �ضمن حملة “ قلوب رحيمة 
العام  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  بداأتها  “ التي 
عام  خ��ال  ن�ضاطها  وتوا�ضل  م�ضر  يف  املا�ضي 

زايد 2018.
ال��دك��ت��ور ���ض��اح اجل��ع��ف��راوي م�ضت�ضار  ون��ق��ل 
هيئة اآل مكتوم اخلريية اإىل املعتمرين - خال 
ال��دويل - حتيات  اأ�ضوان  لهم يف مطار  توديعه 

�ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم.

اللواء جم��دي حجازي  ق��دم معايل  من جانبه 
حمافظ اأ�ضوان �ضكره وتقديره اإىل �ضمو ال�ضيخ 
قادة  اأن  موؤكدا   .. مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان 
و�ضعب دولة الإمارات يحتلون منزلة رفيعة يف 

قلوب امل�ضريني.
يذكر اأن هيئة اآل مكتوم اخلريية تخ�ض�س عددا 
نبذت  التي  لاأ�ضر  العمرة  رح��ات  م��ن  كبريا 
يف  واخلافات  الثاأر  كق�ضايا  البالية  املوروثات 

حمافظات �ضعيد م�ضر.

•• دبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ع��م��ر ب���ن ���ض��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي����ر دول����ة للذكاء 
اأن بناء الكفاءات والقدرات الوطنية يف جمالت  ال�ضطناعي 
دولة  جلهود  داعمة  رئي�ضية  اأداة  ي�ضكل  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
الإمارات يف �ضناعة امل�ضتقبل ونقل العمل احلكومي اإىل مرحلة 
متقدمة يتم فيها توظيف تقنيات الذكاء ال�ضطناعي يف كافة 
مذكرة  معاليه  توقيع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  احليوية.  القطاعات 
ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  امل��وؤ���ض�����س  مي�ضيل  روج���ر  م��ع  تفاهم 
اأك�ضفورد وذلك يف مقر اجلامعة  امل�ضتقبل يف جامعة  ت�ضميم 
القدرات  وبناء  املتخ�ض�ضة  الكوادر  لتاأهيل  املتحدة  اململكة  يف 

احلكومية يف دولة الإمارات يف جمالت الذكاء ال�ضطناعي.
اإىل توفري برامج تدريبية علمية يف  التفاهم  وتهدف مذكرة 
الذكاء ال�ضطناعي ما ي�ضهم يف دعم جهود حكومة  جمالت 
دول����ة الإم������ارات ل��ب��ن��اء ال���ق���درات وت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر الوطنية 

امل��ت��خ�����ض�����ض��ة وت�����ض��ت��ه��دف امل���وظ���ف���ني م���ن اأ����ض���ح���اب اخل���رة 
معايل  وق��ال  العليا.  الدرا�ضات  وط��اب  احلكومية  والقيادات 
متثل  التفاهم  م��ذك��رة  اإن  ال�ضطناعي  للذكاء  ال��دول��ة  وزي��ر 
التي  الإم��ارات للذكاء ال�ضطناعي  اآلية داعمة ل�ضرتاتيجية 
اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف 
اأكتوبر املا�ضي كاأوىل مبادرات مئوية الإمارات 2071 وتهدف 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا  اأدوات  وتنظيم  تطوير  اإىل 
ودعم  احلكومي  العمل  منظومة  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زءا  لتكون 
جهود حكومة الإم��ارات يف توظيف هذه الأدوات والتطبيقات 
يف خمتلف قطاعاتها وحتفيز الكوادر احلكومية على البتكار 
يف جمالتها. واأ�ضاف معاليه اأن بناء القدرات وتاأهيل الكوادر 
لتعزيز  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  يف  اأوىل  خ��ط��وة  مي��ث��ل  املتخ�ض�ضة 
العمل  جم��الت  يف  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  ا�ضتخدامات 
جديدة  حلول  وابتكار  التقنيات  هذه  تبني  ت�ضريع  يف  وي�ضهم 

للتحديات التي تفر�ضها التغريات العاملية املت�ضارعة.
ال�ضيخ  ال�ضمو  دع��م �ضاحب  اأن  اأك��د روج��ر مي�ضيل  من جانبه 
الإمارات  دولة  املتوا�ضل وحكومة  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
تو�ضيع  اأك�ضفورد من  امل�ضتقبل يف جامعة  ت�ضميم  مكن مركز 
اأف�ضل  حياة  اأ�ضلوب  توفري  اإىل  يهدف  ال��ذي  البتكار  برنامج 

واأكرث ذكاء وفعالية للنا�س.
الثورة  خ�����ض��م  ي��ع��ي�����س يف  ال���ي���وم  ال���ع���امل  اإن  م��ي�����ض��ي��ل  وق�����ال 
ال�ضطناعي  وال��ذك��اء  الآيل  التعلم  وب��وج��ود  التكنولوجية 
واجلامعات  احل��ك��وم��ات  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  �ضتتغري 
واملوؤ�ض�ضات التجارية خدماتها يهدف مركز ت�ضميم امل�ضتقبل 
يف جامعة اأك�ضفورد اإىل اأن حتقق نتائج هذا التحول التاريخي 

اإىل بناء جمتمع يدعم بكل اإمكاناته م�ضرية تطور الب�ضرية.
وتن�س مذكرة التفاهم التي ميتد تنفيذها لثاث �ضنوات على 
برنامج  على  ت�ضتمل  التدريبية  ال��رام��ج  من  اأن���واع   3 تنفيذ 
اأ���ض��ب��وع والرنامج  مل��دة  التنفيذي  وال��رن��ام��ج  ال��واح��د  ال��ي��وم 

املتعمق الذي ميتد �ضنة كاملة و�ضيتم تنفيذها بالتعاون بني 
جمل�س الإمارات للذكاء ال�ضطناعي وجامعة اأك�ضفورد.

وت�ضهم املذكرة يف تعزيز جهود دولة الإم��ارات بتطوير تعليم 
متقدم يف جمالت الذكاء ال�ضطناعي ي�ضمل تطوير من�ضات 
وا�ضعة  تعليمية  وب��رام��ج  احلكومية  ل��ل��ك��وادر  متقدمة  تعلم 

النطاق لطلبة اجلامعات وطلبة الدرا�ضات العليا.
التفاهم  مذكرة  تغطيها  التي  التطويرية  اجل��وان��ب  وت�ضمل 
ال���ذك���اء ال�ضطناعي  ع��ل��ى  ع���ايل اجل�����ودة  ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري 
واملجالت ذات ال�ضلة من خال دورات متخ�ض�ضة وور�س عمل 

تتناول و�ضع ا�ضرتاتيجيات تبني الذكاء ال�ضطناعي.
العلمية  اجلوانب  على  التدريبية  وال��رام��ج  ال���دورات  وتركز 
القيادة  م��وا���ض��ي��ع  وت��ت��ن��اول  التطبيقية  والعملية  ال��ن��ظ��ري��ة 
مناهج  وحت��دي��ث  ال�ضريع  ال��ق��درات  وب��ن��اء  وامل��رون��ة  املتفاعلة 
العمل امل�ضتمر ومفاهيم وتقنيات الذكاء ال�ضطناعي والفوائد 

القت�ضادية لأنظمة الذكاء ال�ضطناعي.

•• باري�ص-وام:

ت��راأ���ض��ت ���ض��ع��ادة اأم���ل حممد ال��ك��و���س الأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة للجنة 
اجلل�ضة   - وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة  للرتبية  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية 
لليون�ضكو  التنفيذي  املجل�س  التي عقدت على هام�س اجتماع 
وذلك  الأع�ضاء  ال��دول  من  العديد  مب�ضاركة   204 ب��دورت��ه 

مبقر املنظمة يف باري�س.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال��ق�����ض��اي��ا امل��ه��م��ة ل���دى ال��ل��ج��ان الوطنية 
باعتبارها املمثل الر�ضمي لليون�ضكو يف جميع الدول حيث يتم 

املجالت  يف  امل�ضتدام  التطوير  ل�ضمان  خمتلفة  ق�ضايا  ط��رح 
التي تعمل عليها اللجان الوطنية والتي هي �ضمن اإطار عمل 
املنت�ضبة  امل��دار���س  و�ضبكة  امل�ضتدامة  التنمية  مثل  اليون�ضكو 
وم�ضاريع قطاع  الرتاث  الثقافة وحماية  وم�ضاريع  لليون�ضكو 
ذات  املوا�ضيع  م��ن  وغ��ريه��ا  والطبيعية  الجتماعية  ال��ع��ل��وم 
الأهمية. واأكدت �ضعادة اأمل الكو�س اأهمية دعم جميع اللجان 
الوطنية م��ن خ��ال امل�����ض��ارك��ة امل��ث��م��رة وال��ف��اع��ل��ة و���ض��ول اإىل 
الأع�ضاء وتعزز من م�ضارات  الإ�ضافة للدول  خمرجات تقدم 
اأه��داف املنظمة واللجان يف كل الدول املن�ضوية حتت  حتقيق 

لواء اليون�ضكو.. م�ضرية اإىل اأن العمل يتطلب حاليا مزيدا من 
وتر�ضيخ  وامل�ضمون،  ال�ضكل  يف  والإخ��ت��اف  والإبتكار  الإب��داع 
اآليات حديثة للتوا�ضل والعمل وتقييم امل�ضاريع احلالية وبناء 
�ضراكات ا�ضرتاتيجية مثمرة مبا يعود على اجلميع بالفائدة .

وقالت اأنه مت التفاق على عقد لقاء يف كينيا يف الفرتة املقبلة 
اإجراء  بجانب  عملي،  ب�ضكل  ال��ط��روح��ات  ه��ذه  مناق�ضة  لتتم 
الع�ضاء ممثلة يف  ل��ل��دول  فعالة  وور����س عمل  ذه��ن��ي،  ع�ضف 
متكامل،  عمل  ب��اط��ار  للخروج  لليون�ضكو،  الوطنية  اللجان 
ومراجعة ال�ضيا�ضة العامة والدوار املنوطة باللجان الوطنية.

بالأهمية  تت�ضم  ال��ت��ي  الوطنية  ال��ل��ج��ان  اأدوار  على  و���ض��ددت 
واجل��دي��ة واحل��ي��وي��ة م��ن ن��اح��ي��ة درا���ض��ة م�����ض��اري��ع اليون�ضكو 
واولويات الدول الوطنية ومن ثم التن�ضيق مع اليون�ضكو من 
اليون�ضكو  بقطاعات  ممثلة  والأول��وي��ات  العمل  جوانب  حيث 
اخلم�ضة. و�ضارك يف الجتماع نيكول كا�ضيانيد�س نائب املديرة 
اليون�ضكو الذي عر عن تقديره جلهود  العامة لات�ضال يف 
يف  ل�ضيما  تقدمه  ال��ذي  املهم  ل��ل��دور  نظرا  الوطنية  اللجان 
منظمة  خالها  من  تطمح  التي  النتقالية  احلالية  املرحلة 

اليون�ضكو على العمل ب�ضكل خمتلف.

•• دبي -وام:

للتعليم  اخل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  يف  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  ت�����ض��ارك 
الدويل  دب��ي  م��رك��ز  2018” امل��ق��ام يف  “جيتك�س  وال��ت��دري��ب 
اجلديدة  با�ضرتاتيجيتها  للتعريف  وامل��ع��ار���س  ل��ل��م��وؤمت��رات 
الهجني  التعليم  منوذج  بتقدمي  ومتيزها   2021-2017
من  التعليمية  خمرجاتها  ح��ول  ���ض��ورة  نقل  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
تعك�س  التي  الطابية  امل�ضاريع  م��ن  جمموعة  عر�س  خ��ال 

الدرا�ضة التطبيقية بالكليات.
جممع  مدير  ال�ضام�ضي  عبداللطيف  الدكتور  �ضعادة  وع��ر 
امل�ضاركة  التقنية على  العليا عن حر�س كليات  التقنية  كليات 
اىل  لفتا  بالدولة  تقام  التي  والعاملية  القليمية  املعار�س  يف 
اأن معر�س جيتك�س للتعليم والتدريب ميثل حدثا هاما كونه 
فر�ضة  ومينحها  التعليم  مبوؤ�ض�ضات  مبا�ضر  ب�ضكل  يرتبط 
املدار�س  طلبة  وت��ع��ري��ف  وب��راجم��ه��ا  ا�ضرتاتيجيتها  لعر�س 
للم�ضتقبل  املطلوبة  والتخ�ض�ضات  التعليمية  الفر�س  على 
بني  اخل��رات  تبادل  وفر�س  العاقات  توطيد  اىل  بالإ�ضافة 

املوؤ�ض�ضات التعليمية املختلفة.
وقال اأن كليات التقنية اأكر موؤ�ض�ضة للتعليم العايل بالدولة 
والرائدة يف التعليم التطبيقي على مدى 30 عاما تطرح اليوم 
ا�ضرتاتيجية جديدة “اجليل الثاين” والتي ترمي من ورائها 
ما  ملرحلة  الوطنية  التنمية  خلدمة  نوعية  ك��ف��اءات  لتخريج 
بعد النفط. واأ�ضاف اأنه من خال املعر�س يتم التعريف بهذه 
الهجني”  “التعليم  من��وذج  على  تعتمد  التي  ال�ضرتاتيجية 

عر  التطبيقي  التعليم  يف  الكليات  ري���ادة  ليعزز  ج��اء  ال���ذي 
املتخ�ض�ضة  الحرتافية  بال�ضهادات  الدرا�ضية  الرامج  رب��ط 
املعرتف بها عامليا مما ميكن الطلبة من مواكبة املتغريات يف 
املهارات الوظيفية العاملية وبالتايل تاأكيد جاهزيتهم للتعامل 
مع متغريات �ضوق العمل وهذا الربط قد مت بالفعل حتقيقه 
حمما  طالب  ك��ل  �ضيتخرج  بحيث  ال��ي��وم  الكليات  ب��رام��ج  يف 
قبل  من  عليها  يح�ضل  احرتافية  واأخ���رى  اأكادميية  ب�ضهادة 

اجلهة العاملية املانحة لها.
وذك���ر اأن���ه م��ن خ���ال ج��ن��اح ال��ك��ل��ي��ات يف امل��ع��ر���س ي��ت��م عر�س 

جمموعة من امل�ضاريع ذات الأفكار املبتكرة والتي نفذها طلبة 
لزمائهم  و�ضرحها  عر�ضها  خ��ال  م��ن  وي��ق��وم��ون  الكليات 
حول  واقعية  �ضورة  نقل  من  واجلامعات  امل��دار���س  طلبة  من 
يكت�ضبونها  ال��ت��ي  وامل��ه��ارات  الكليات  يف  التخ�ض�ضات  طبيعة 
خال الدرا�ضة والتي متكنهم من تنفيذ م�ضاريع تطرح حلول 

مبتكرة مل�ضكات واقعية وبالتعاون مع موؤ�ض�ضات العمل.
كليات  الطلبة يف ج��ن��اح  م�����ض��اري��ع  م��ن  ع��ر���س جم��م��وع��ة  ومت 
“نب�ضات” وهو  م�ضروع  بينها  من  املعر�س  يف  العليا  التقنية 
ال�ضحية  احل��الت  متابعة  يف  ت�ضاعد  مبتكرة  فكرة  عن  عبارة 

ل�ضائقي ال�����ض��ي��ارات اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة وخ��ا���ض��ة م��ن ي��ع��ان��ون من 
اأمرا�س مزمنة كال�ضكري و�ضغط الدم وغريها والتي تتطلب 
كوارث  اأو  اأية م�ضكات  ل�ضمان عدم حدوث  متابعة م�ضتمرة 
�ضحية والفكرة تتمثل يف تركيب ح�ضا�ضات على مقود ال�ضيارة 
القيادة  للمقود خال فرتة  ال�ضائق  اإم�ضاك  ميكن من خال 
من مراقبة حالته ب�ضكل م�ضتمر عر احل�ضا�ضات حيث تقي�س 
هذه احل�ضا�ضات �ضغط الدم وحرارة اجل�ضم والتوتر ويف حال 
امل�ضجلة يتم  البيانات  اأية متغريات غري طبيعية على  حدوث 
كاإنذار بوجود حالة  املعنيني  ر�ضالة ن�ضية لاأ�ضخا�س  اإر�ضال 

خطرة وتت�ضمن كذلك بيانات باملوقع اجلغرايف لل�ضائق.
كما مت عر�س م�ضروع “ طائرة بدون طيار ت�ضتخدم كاإ�ضعاف” 
تقوم فكرتها على قيام هذه الطائرة بدعم عمليات ال�ضعاف 
يوازي  ما  الطارئة من خ��ال قدرتها على حمل  احل��الت  يف 
الطبية كنموذج ويتم التحكم  الأدوات  من  كيلوغرامات   10
يف حركتها عر جهاز حتكم ذكي وكامريا لنقل ال�ضور احلية 
واإر���ض��ال��ه��ا ح��ي��ث مي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام ه���ذه ال��ف��ك��رة يف الإ�ضعاف 

ال�ضريع.
مت  التي  الذكية”  النفايات  “حاوية  م�ضروع  كذلك  وع��ر���س 
والفكرة  البيئية  وال�ضتدامة  النظافة  دعم  بهدف  ت�ضميمها 
عبارة عن حل برجمي يتم من خاله مراقبة امتاء احلاوية 
على فرتات منتظمة واإ�ضعار عاملي النظافة من خال ر�ضالة 
لتعريفهم  بامل�ضروع  خا�س  ذكي  تطبيقي  با�ضتخدام  اأو  ن�ضية 
املنا�ضب مبا  الوقت  تفريغها يف  ليتم  امتاء احلاوية  يف حال 

يدعم النظافة البيئية.

اأخبار ال�صاعة : التزام ثابت ب�صرورة 
احلل ال�صيا�صي لالأزمة ال�صورية

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�ضرة “اأخبار ال�ضاعة “ اإن دولة الإمارات ظلت منذ اندلع ال�ضراع ال�ضوري 
له من  نهائي  تبيان �ضرورة و�ضع حد  ال�ضراع مع  الثابت من هذا  توؤكد موقفها 
التي  كافة  امل�ضاعي واجلهود  �ضامل ف�ضا عن موا�ضلة دعمها  �ضيا�ضي  خال حل 
باإنهاء  الكفيلة  ال�ضيا�ضية  العملية  لإجن��اح  متوا�ضل  ب�ضكل  املتحدة  الأمم  تبذلها 
“ ال��ت��زام ثابت  ال�����ض��راع ومكافحة الإره����اب ال��ذي ي��زع��زع املنطقة. وحت��ت ع��ن��وان 
اأو�ضحت اأن هذا املوقف ي�ضتند اإىل  ب�ضرورة احلل ال�ضيا�ضي لاأزمة ال�ضورية” .. 
املبادئ الرا�ضخة التي تاأ�ض�ضت عليها دولة الإمارات منذ بداية ال�ضبعينيات انطاقا 
من العر التي ا�ضتقتها قيادتها الر�ضيدة من درو�س التاريخ التي تقول اإن ال�ضراع 
امل�ضلح قد يحقق هزمية العدو ولكنه لن يجلب النت�ضار وهي حقيقة ترت�ضخ يوما 
بعد يوم يف ظل ت�ضابك ال�ضراعات وتعدد اأوجه النزاعات و�ضعوبة انت�ضار اأي طرف 
على ح�ضاب الآخر ذلك اأن احلروب مل تكن يوما و�ضيلة لفر�س ال�ضام واإمنا اآلية 

للخراب والدمار وم�ضدرا لاآلم واجلراح.
واأ���ض��اف��ت ال��ن�����ض��رة ال�����ض��ادرة ام�����س ع��ن “ م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���ض��ات والبحوث 
تاأكيدها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  جت��دد  هنا  م��ن  اأن��ه   .. “ ال�ضرتاتيجية 
اليوم املوقف نف�ضه وهي تتابع بقلق بالغ تطورات الأو�ضاع املتعلقة ب�ضوريا واإخفاق 
جمل�س الأمن الدويل يف اتخاذ قرارات حا�ضمة حتمي ال�ضعب ال�ضوري وت�ضع حدا 
ل�ضتخدام الأ�ضلحة الكيماوية.. وقد اأكدت ذلك يف البيان ال�ضادر الأربعاء املا�ضي 
عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل الذي قال “ اإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
التي ت�ضمن حماية  والإج���راءات كافة  القرارات  اتخاذ  اإىل  ال��دويل  املجتمع  تدعو 
و�ضامة املدنيني وت�ضع حدا للعنف الذي انطوت عليه الأزمة ال�ضورية كما تدعو 

اإىل �ضرورة ت�ضكيل جلنة حتقيق وحما�ضبة امل�ضوؤولني عن هذا الهجوم الآثم ».
واأكدت اأن الإمارات التي لعبت دورا حيويا يف خمتلف ال�ضراعات العربية منذ اأيام 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان “ طيب اهلل ثراه “ مل تاأل جهدا يف دفع منظومة 
م�ضاكلها  حل��ل  امل��ب��ادرة  زم��ام  ا�ضتعادة  اإىل  املختلفة  قنواتها  ع��ر  العربية  ال���دول 
الداخلية وها هي اليوم جتدد دعوتها ب�ضرورة تفعيل ذلك الدور جنبا اإىل جنب مع 
امل�ضاعي الدولية امل�ضرتكة للدفع قدما باآليات احلل ال�ضيا�ضي يف �ضوريا كما تدعو 
وتطبيق  ف��وري  ب�ضكل  املفاو�ضات  طاولة  اإىل  العودة  اإىل  كافة  ال�ضورية  الأط���راف 
الأمن  ق��رار جمل�س  وب�ضورة خا�ضة  ال�ضلة  ذات  الدولية  ال�ضرعية  ق��رارات  جميع 
جهة اأخرى ترف�س دولة الإمارات ب�ضدة  من  وتابعت  “جنيف-1«.  وبيان   2254
كل القوى الإقليمية والدولية التي ت�ضتغل الواقع الراهن يف �ضوريا اأو تلك الرامية 
اإىل اإطالة اأمد احلرب من اأجل تر�ضيخ نفوذها على ح�ضاب م�ضالح ال�ضعب ال�ضوري 
�ضواء تعلق الأمر بركوب موجة الطائفية املقيتة اأو فر�س الأجندات اخلا�ضة اأو زرع 
الوقت نف�ضه  الإم��ارات يف  ال�ضورية كما حتر�س  الأرا�ضي  الع�ضكرية على  القواعد 
على مقاومة كل اأ�ضكال الإرهاب وتدعو اإىل موا�ضلة اجتثاثه من الأر�س ال�ضورية 
مهما كلف الثمن. وذكرت اأنه لهذا فاإن دولة الإمارات على قناعة تامة باأن مواجهة 
التمدد الإيراين وميلي�ضياته امل�ضلحة داخل �ضوريا تعد جزءا ل يتجزاأ من حماربة 
ال�ضام وغريها من  “ داع�س” وجبهة فتح  املتطرفة كتنظيم  الإرهابية  اجلماعات 
امليلي�ضيات واجلماعات يف  تلك  تتقاطع جميع  الأخ��رى حيث  الإرهابية  اجلماعات 
للعبث  اإي��ران  اأن حم��اولت  اإىل  ال�ضوري وتدمري مقدراته.. لفتة  ال�ضعب  اإره��اب 
الدولة  لكونها  وذل���ك  ال���دول  تلك  على  م�ضتمرا  عبئا  ميثل  العربية  ب��ال�����ض��وؤون 
ب�ضكل  يعني  ما  وهو  الثورة  ت�ضدير  على  د�ضتورها  ين�س  التي  العامل  يف  الوحيدة 
اليوم يف  تر�ضيخه  اإىل  ت�ضعى  املنطقة وهو ما  اإىل دول  الطائفية  باآخر ت�ضدير  اأو 
�ضوريا واليمن والعراق ولبنان. وقالت “اأخبار ال�ضاعة “ يف ختام مقالها الفتتاحي 
الأو�ضاع  ت��ط��ورات  بالغ  بقلق  ال��ي��وم  تتابع  اإذ  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإن 
والإجراءات  القرارات  كل  اتخاذ  اإىل  ال��دويل  املجتمع  تدعو  فاإنها  ب�ضوريا  املتعلقة 
املتوا�ضل �ضدهم كما  املدنيني و�ضامتهم وت�ضع حدا للعنف  التي ت�ضمن حماية 
تطلب من جميع حلفائها و�ضركائها يف املنطقة والعامل العمل ب�ضكل مكثف لإيجاد 
حل �ضيا�ضي لاأزمة ال�ضورية والبحث عن �ضركاء حقيقيني ميثلون اأطياف ال�ضعب 
ال�ضوري ال�ضقيق كافة.. هذا وتلتزم دولة الإمارات بالقيام بواجبها الإن�ضاين جتاه 
ال�ضعب ال�ضوري من خال العمل مع دول اجلوار ال�ضوري لحتواء اأزمة الاجئني 

وتقدمي امل�ضاعدات ال�ضرورية لهم.

•• لندن-وام:

اعمال  الأول يف لندن  اأم�س  عقدت 
القن�ضلية  للجنة  ال�ضاد�ضة  ال��دورة 
امل�������ض���رتك���ة ب����ني دول������ة الإم���������ارات 
املتحدة  واململكة  املتحدة  العربية 
برئا�ضة �ضعادة اأحمد الهام الظاهري 
الوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون القن�ضلية 
وال���ت���ع���اون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  يف 
الدويل و�ضعادة جوليا لونغ بوتوم 
مديرة ال�ضوؤون القن�ضلية يف وزارة 
اخلارجية والكومنوولث يف اململكة 

املتحدة.
الجتماع  امل�ضاعد  الوكيل  وا�ضتهل 
بكلمة نقل فيها حتيات �ضمو ال�ضيخ 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 

اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����ض��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
وا�ضادتهما بعمق العاقات الثنائية 
القن�ضلي  امل��ج��ال  يف  البلدين  ب��ني 
وما اأثمر عنه موؤخرا توقيع مذكرة 
تفاهم لاعرتاف املتبادل بجوازات 
البلدين  ع��ن  ال�����ض��ادرة  ال���ط���وارئ 
ب�ضكل ي�ضهم يف خدمة مواطنيهما 
على نحو متميز.. كما نقل �ضعادته 
يف  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  اأمنياتهما 

هذا الجتماع.
له  كلمة  الظاهري يف  �ضعادة  واأك��د 
املجال  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اأن 
ال��ق��ن�����ض��ل��ي ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
ت�ضهد  ب���ات���ت  امل���ت���ح���دة  وامل���م���ل���ك���ة 

ت���ع���اون���ات ث��ن��ائ��ي��ة حت��ق��ق اأه���داف���ا 
مواطني  �ضالح  يف  ت�ضب  خمتلفة 
البلدين وكان اآخرها توقيع مذكرة 
ال���ت���ف���اه���م ل����اع����رتاف ب����ج����وازات 
البلدين  ع��ن  ال�����ض��ادرة  ال���ط���وارئ 
وال����ت����ي ت���ع���د ت���ق���دم���ا م���ل���ح���وظ يف 
التي  امل��ت��م��ي��زة  اخل���دم���ات  �ضل�ضلة 
يقدمها البلدان ملواطنيهما لت�ضهيل 

تنقلهم يف حالت الطوارئ.
وذكر �ضعادته اأن اململكة املتحدة هي 
وجهة ذات اأولوية يف قائمة امل�ضافر 
الإم���ارات���ي وه���ذا م��ا ت��وؤك��ده اأعداد 
الزائرين  الإم��ارات��ي��ني  امل��واط��ن��ني 
اأكد  امل��ق��اب��ل  ويف  ���ض��ن��وي��ا  للمملكة 
ع��ل��ى ت�����ض��در ال��ري��ط��ان��ي��ني قائمة 
ال��زائ��ري��ن ل��دول��ة الإم�����ارات يف كل 

كوجهة  ال���دول���ة  لتف�ضيلهم  ع���ام 
�ضياحية اأوىل يف املنطقة.

واختتم �ضعادته كلمته بتمنياته باأن 
تعاون  اأوج����ه  ع��ن  الج��ت��م��اع  يثمر 
بني  القن�ضلي  امل��ج��ال  يف  ج��دي��دة 

البلدين.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ن��ق��ل��ت ����ض���ع���ادة لونغ 
اخلارجية  وزي������ر  حت���ي���ات  ب����وت����وم 
بالرتحيب  واأ�ضادت  والكومنوولث 
التي  واخل�����دم�����ات  وال��ت�����ض��ه��ي��ات 
ي��ت��ل��ق��اه��ا ال��ري��ط��ان��ي��ون يف دول���ة 
الإم��ارات وال��ذي يعد �ضببا رئي�ضيا 
وجهة  الإم��������������ارات  لخ����ت����ي����اره����م 
�ضياحية �ضنوية معربة عن اأملها يف 
القن�ضلي  التعاون  اأوا���ض��ر  توطيد 

بني البلدين.

الجتماع  خ��ال  اجلانبان  وناق�س 
العديد من النقاط املتعلقة ب�ضوؤون 
والتحديات  ال��ب��ل��دي��ن  م���واط���ن���ي 
تقدمي  عند  اجلانبني  تواجه  التي 
متديد  مثل  القن�ضلية  اخل��دم��ات 
البلدين  ك��ا  اإق��ام��ت��ه��م يف  ف���رتات 
وت��وف��ري اإر�����ض����ادات ون�����ض��ائ��ح �ضفر 
اأثناء  ال�ضحية  وال��رع��اي��ة  حمدثة 
ال�ضفر اإ�ضافة اإىل ا�ضتجابة البعثات 
من  امل�����ض��اع��دة  لطلبات  التمثيلية 
املواطنني يف حالت الطوارئ ف�ضا 
ع��ن اق���رتاح ال��ع��دي��د م��ن املبادرات 
ال���ت���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ي�����ض��ري تقدمي 
توقعات  يلبي  مب��ا  اخل��دم��ات  تلك 
وت��ط��ل��ع��ات م��واط��ن��ي ال��ب��ل��دي��ن من 
اخلطط  يحقق  ومب��ا  حكومتيهما 

يف  ال��وزارت��ني  لكا  ال�ضرتاتيجية 
املجال القن�ضلي.

و�ضارك يف اجتماع اللجنة عدد من 
م�ضوؤويل وزارة الداخلية والعدل يف 

دولة الإمارات ونظرائهم يف وزارات 
اململكة املتحدة.

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/735  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ارتك لنظمة املياه �س.ذ.م.م 2- اياد ح�ضن علي الب�ضتنجي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:على ا�ضماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )1922345.00( وق��دره  مببلغ  والت�ضامم 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق الواقع يف 24 اغ�ضط�س وحتى ال�ضداد التام.وحددت 
 ch.1.C.13:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق:2018/4/25 ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2018/195  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-ال�ضركة املتحدة للعلب �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�ضنع المارات 
م�ضنع  املدعي/  ان  مبا  اجلرمن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  ذ.م.م  البا�ضتيكية  لل�ضناعات  الوطني 
المارات الوطني لل�ضناعات البا�ضتيكية ذ.م.م قد اقام لدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ2018/3/13 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري 
احل�ضابي �ضاحب الدور باجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خال ا�ضبوع تكون مهمته الطاع 
على ملف الدعوى ومابه من م�ضتندات وماع�ضى ان يقدم له من ا�ضول وم�ضتندات والنتقال اىل ال�ضركة 
التعامل و ما  املدعية وال�ضركة املدعي عليها لاطاع على ال�ضجات والدفاتر احل�ضابية وبيان طبيعة 
مت تقدميه وتنفيذه من اعمال من قبل املدعية ل�ضالح املدعي عليها وقيمته وامل�ضدد واملرت�ضد وت�ضفية 
احل�ضاب بني الطرفني وحددت مبلغ خم�ضة الف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعية ب�ضدادها ، وحددت 

 .ch1.C.14:لها املحكمة جل�ضة يوم الثاثاء املوافق:2018/4/24 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   15   أبريل    2018  م   -   العـدد  12300  
Sunday   15   April   2018  -  Issue No   12300 عربي ودويل

09

اأكد الأردن ام�س ان احلل ال�ضيا�ضي هو ال�ضبيل الوحيد ل�ضمان اأمن 
ووح��دة �ضوريا وذل��ك عقب غ��ارات جوية نفذتها ث��اث دول غربية 

بقيادة الوليات املتحدة على مواقع النظام ال�ضوري.
وقال وزير الدولة ل�ضوؤون العام الناطق الر�ضمي با�ضم احلكومة 
الردنية حممد املومني يف ت�ضريحات اوردتها وكالة النباء الردنية 
الر�ضمية )برتا( ان “هذه الأزمة واإذ تدخل عامها الثامن، فاإن احلل 
ا�ضتقرار  ي�ضمن  ومب��ا  الوحيد  وامل��خ��رج  ال�ضبيل  ه��و  لها  ال�ضيا�ضي 

�ضوريا ووحدة اأرا�ضيها واأمن �ضعبها«.
وجدد املومني التاأكيد على “موقف الأردن الثابت والداعي والداعم 

حلل الزمة ال�ضورية �ضيا�ضيا«.
“احلل ال�ضيا�ضي يحفظ وحدة ال�ضعب ال�ضوري ال�ضقيق  واأو�ضح اأن 
ويعيد الأمن وال�ضتقرار ل�ضوريا” حمذرا من اأن “ا�ضتمرار العنف 

فيها يوؤدي اإىل املزيد من العنف«.

اعتر العراق اأن ال�ضربات التي نفذتها بريطانيا وفرن�ضا والوليات 
“فر�ضة جديدة لتمدد  اأهداف تابعة للنظام يف �ضوريا  املتحدة �ضد 

الإرهاب الذي هزم يف العراق وتراجع يف �ضوريا«.
اأحمد  وجاء يف بيان وزارة اخلارجية العراقية عن املتحدث با�ضمها 
حمجوب قوله ان “اخلارجية تعتر هذا الت�ضرف اأمرا خطريا جداً 

ملا له من تداعيات على املواطنني الأبرياء«.
يلبي  الذي  ال�ضيا�ضي  “ت�ضدد اخلارجية على �ضرورة احلل  واأ�ضاف 
تطلعات ال�ضعب ال�ضوري ، وان عما كهذا من �ضاأنه ان يجر املنطقة 
اىل تداعيات خطرية تهدد اأمنها وا�ضتقرارها ومتنح اٍلرهاب فر�ضة 
جديدة للتمدد بعد ان مت دحره يف العراق وتراجع كثريا يف �ضوريا«.

تلتئم  ال��ت��ي  العربية  القمة  دع��وت��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وج���ددت 
اليوم الحد يف ال�ضعودية، “باتخاذ موقف وا�ضح جتاه هذا التطور 

اخلطري«.

جوية  غ��ارات  عقب  القوة  ا�ضتخدام  معار�ضتها  ام�س  ال�ضني  اأعلنت 
النظام  م��واق��ع  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ق��ي��ادة  ث���اث دول  نفذتها 

ال�ضوري، داعية للعودة اإىل اإطار القانون الدويل.
وقالت الناطقة با�ضم وزارة اخلارجية ال�ضينية هوا �ضونينغ يف بيان 
وندعو  الدولية  العاقات  يف  القوة  ا�ضتخدام  ثابت  ب�ضكل  “نعار�س 

اإىل احرتام �ضيادة وا�ضتقال و�ضامة اأرا�ضي جميع الدول«.
واعترت هوا اأن التحرك ب�ضكل اأحادي اجلانب عر جتاوز جمل�س 
الأمن الدويل قد ي�ضيف عوامل جديدة تعقد حل امل�ضاألة ال�ضورية.

واأكدت اأن “ال�ضني تعتقد اأن احلل ال�ضيا�ضي هو الطريقة الواقعية 
“تدعو  ب��اده��ا  اأن  اإىل  م�ضرية  ال�ضورية”،  امل�ضاألة  حل��ل  الوحيدة 
جميع الأطراف املعنية للعودة اإىل اإطار القانون الدويل وحل امل�ضاألة 

عر احلوار والت�ضاور«.
وال�ضني هي بني الأع�ضاء اخلم�ضة الدائمني يف جمل�س الأمن. وقد 
ا�ضتخدمت حق النق�س )الفيتو( مرات عدة �ضد م�ضاريع قرارات يف 

جمل�س الأمن كانت تت�ضمن انتقادات للنظام ال�ضوري.
 

رحبت تركيا ام�س بال�ضربات الغربية التي ا�ضتهدفت مواقع للنظام 
كيميائي  هجوم  على  منا�ضبا”  “ردا  ت�ضكل  اأنها  معترة  ال�ضوري، 
قبل  الع�ضرات  مقتل  ع��ن  اأ�ضفر  اأن��ه  طبية  م�ضادر  ذك��رت  مفرت�س 

اأ�ضبوع يف مدينة دوما قرب دم�ضق.
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية يف بيان “نرحب بهذه العملية التي 
تعر عن �ضمري الب�ضرية جمعاء يف مواجهة هجوم دوما الذي جتمع 

املوؤ�ضرات على حتميل النظام ال�ضوري م�ضوؤوليته«.
واأفاد بيان اخلارجية اأن “تركيا تعتر العملية التي نفذتها الوليات 
املتحدة واململكة املتحدة وفرن�ضا �ضباح اليوم ردا منا�ضبا على الهجوم 
يف  دوم��ا  يف  املدنيني  من  العديد  مقتل  عن  اأ�ضفر  ال��ذي  الكيميائي 

ال�ضابع من ني�ضان ابريل«.

عوا�شم

عمان

بكني

انقرة

بغداد

قرب�س: مل نتلق اإخطارا 
بال�صربات على �صوريا 

 •• اأكروتريي-رويرتز:

ال��ت��ي نفذتها  ال�����ض��رب��ات اجل��وي��ة  ع��ن  ال�ضبت  ام�����س  بنف�ضها  ق��ر���س  ن���اأت 
بريطانيا على اأهداف �ضورية قائلة اإنه مل يتم اإخطارها م�ضبقا ومل ت�ضارك 

يف اأي عملية انطلقت من قاعدة جوية بريطانية على اأر�س قر�س.
اإن اأربع طائرات من طراز تورنادو تابعة  وقالت وزارة الدفاع الريطانية 
�ضواريخ  واأطلقت  اأك��روت��ريي  قاعدة  من  انطلقت  امللكي  اجل��وي  لل�ضاح 
�ضتورم �ضادو على من�ضاأة ع�ضكرية قرب حم�س حيث يعتقد اأن �ضوريا تخزن 

مواد كيماوية.
“مل  وقال برودرومو�س برودرومو املتحدث با�ضم حكومة قر�س يف بيان 

ت�ضارك قر�س يف هذه العملية و�ضروط الأمن ال�ضامل قائمة يف بادنا«.
واأ�ضاف “�ضلطات جمهورية قر�س تتابع الو�ضع من اأول حلظة ولكن مل 

يتم اإخطار قر�س م�ضبقا«.
اأو منطقة معلومات  القر�ضي  املجال اجلوي  ا�ضتخدام  يتم  اأنه مل  وتابع 
الطريان التابعة لها، وهي عبارة عن م�ضاحة كبرية من املجال اجلوي فوق 

�ضرق البحر الأبي�س.
وقال “ناأمل اأن يكون بالإمكان يف نهاية الأمر تفادي العمليات الع�ضكرية يف 
�ضوريا واأن يتم التعامل مع م�ضادر اخلطر يف هذه الدولة املجاورة بال�ضبل 

ال�ضلمية وعر احلوار«.
ولريطانيا قاعدتان تخ�ضعان لل�ضيادة الريطانية يف قر�س م�ضتعمرتها 
3100 جندي  1960. وهناك نحو  عام  ال�ضتقال  نالت  التي  ال�ضابقة 

بريطاين يف اجلزيرة.

الهجمات الكيماوية �شت�شتمر اإال اإذا �شعرت مو�شكو واإيران بعواقب دعم االأ�شد 

�صيناريو حرب �صاملة يف االأفق...اأمريكا ورو�صيا وجهًا لوجه

رو�شيا: قد نزود دم�شق باأنظمة �شاروخية جديدة

�صواريخ »اإ�س 300« التي قد حت�صل عليها دم�صق.. ما هي؟

ال�صربات الغربية تتفادى القواعد الرو�صية

وا�صنطن تدعو اإىل تكثيف العقوبات على فنزويال 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ن���دد 
لنظام  م���و����ض���ك���و  ب���دع���م  ت����رام����ب 
بطريقة  الأ����ض���د  ب�����ض��ار  ال��رئ��ي�����س 
ق��ا���ض��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة، ل��ك��ن ال���ولي���ات 
وبريطانيا  وف���رن�������ض���ا  امل����ت����ح����دة 
القواعد  جت���ن���ب  ع���ل���ى  ح���ر����ض���ت 
ع�ضكرية  عملية  خ��ال  ال��رو���ض��ي��ة 

عقابية يف �ضوريا فجر ام�س.
وق���ال ت��رام��ب ل���دى الإع�����ان عن 
ال�����ض��م��اح ب��ت��وج��ي��ه ����ض���رب���ات �ضد 
“هجوم ال�ضد  النظام ال�ضوري ان 
الكيميائي والرد اليوم هما نتيجة 
الوفاء  يف  رو���ض��ي��ا  لف�ضل  مبا�ضرة 

بوعودها«.
ح���ول  ات�����ف�����اق  اإىل  ي�������ض���ري  وك�������ان 
الكيميائية  ال���رت����ض���ان���ة  ت��ف��ك��ي��ك 
ال�ضورية يف عام 2013 بني �ضلفه 
الرو�ضي  والرئي�س  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
فادميري بوتني. يف املقابل، تخلى 
ال��رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري ع���ن فكرة 
“اخلط  رغ��م  دم�ضق  نظام  ق�ضف 

الأحمر” الذي اعلنه �ضخ�ضيا.
وه�����ذه امل�����رة اي�����ض��ا ه���ن���اك هجوم 
ال�ضبت  النظام  اىل  ن�ضب  كيميائي 

ت���ق���رر م���ا اذا ك���ان���ت ���ض��ت�����ض��ت��م��ر يف 
انها  ام  ال�����ض��ري��رة  ال��ط��ري��ق  ه����ذه 
�ضتن�ضم اىل المم املتح�ضرة كقوة 

لا�ضتقرار وال�ضام«.
ال�ضربات  بوتني  دان  ما  و�ضرعان 
ن�ضره  ب����ي����ان  يف  وق��������ال  ب���������ض����دة. 
تدين  “رو�ضيا  اإن  ال���ك���رم���ل���ني 
باأق�ضى درجات احلزم الهجوم على 
ع�ضكريون  ي�����ض��اع��د  ح��ي��ث  ���ض��وري��ا 
رو��������س احل����ك����وم����ة ال�������ض���رع���ي���ة يف 
واأع��ل��ن بوتني  الإره���اب«.  مكافحة 
ب��اده دع��ت اىل اجتماع عاجل  اأن 

دوم��ا قرب دم�ضق، وهو  املا�ضي يف 
فجر  �ضنت  ال��ت��ي  الهجمات  �ضبب 
ال�ضبت بعد تعبئة املجتمع الدويل 
التي  ال��ذي توؤرقه احل��رب الأهلية 
350 الف  راح �ضحيتها اأكرث من 

�ضخ�س منذ اذار مار�س 2011.
على  احلكم  “ميكن  ترامب  وق��ال 
دول العامل من خال ا�ضدقائها. 
ول ميكن لأي دولة اأن تنجح على 
ت�ضجيع  الطويل من خال  امل��دى 

الطغاة وامل�ضتبدين القتلة«.
ان  رو���ض��ي��ا  ع��ل��ى  “يجب  وا����ض���اف 

يف  للبحث  ال���دويل  الم���ن  ملجل�س 
للوليات  ال��ع��دوان��ي��ة  “العمال 

املتحدة وحلفائها” يف �ضوريا.
كانت  المريكية،  التهامات  رغ��م 
�ضوريا  ���ض��د  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
حمدودة وحر�ضت القوى الغربية 
الرو�ضية  بالقوات  امل�س  ع��دم  على 
املوجودة يف الباد اإىل جانب قوات 
بتجنب  الم�����ر  وي��ت��ع��ل��ق  ال���ن���ظ���ام. 
وعواقب  خطري  ع�ضكري  ت�ضعيد 
القوتني  ب��ني  بها  التنبوؤ  ميكن  ل 
العاقات  ت��ده��ور  م��ع  العظميني 
اثر ت�ضميم اجلا�ضو�س  اىل حد ما 
ال�����ض��اب��ق ���ض��ريغ��ي ���ض��ك��ري��ب��ال بغاز 
مار�س  اذار  من  الرابع  يف  اع�ضاب 
ال��ري��ط��ان��ي��ة. ويف  ���ض��ال��زب��ري  يف 
ت�ضاعد  امل��ا���ض��ي��ة،  القليلة  الأي����ام 
ومو�ضكو  وا���ض��ن��ط��ن  ب���ني  ال��ت��وت��ر 
املتحدة  الأمم  اإ�ضدار  اىل  ادى  ما 
هيئة  رئي�س  وقال  عدة حتذيرات. 
امل�ضرتكة جو  الأم��ريك��ي��ة  الأرك���ان 
الأه����داف  ه���ذه  “حددنا  دان���ف���ورد 
خطر  م��ن  التقليل  ب��غ��ر���س  ب��دق��ة 
م�ضريا  الرو�ضية”  ال��ق��وات  ت��ورط 
م�ضبقا  مو�ضكو  حت��ذي��ر  ع���دم  اىل 

بالأهداف التي مت اختيارها.

م�صر قلقة من الت�صعيد 
الع�صكري يف �صوريا 

•• القاهرة-رويرتز:

اأع���رب���ت م�����ض��ر ام�����س ال�����ض��ب��ت عن 
الت�ضعيد  اإزاء  البالغ”  “قلقها 
الع�ضكري على ال�ضاحة ال�ضورية ملا 
ينطوي عليه من اآثار على �ضامة 
ال�����ض��ع��ب ال�����ض��وري وت��ه��دي��د مل���ا مت 
حول  تفاهمات  من  اإليه  التو�ضل 

حتديد مناطق خف�س التوتر.
امل�ضرية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
اإىل  الإ���ض��ارة حتديدا  دون  بيان  يف 
“تعرب  ���ض��رب��ات ال�����ض��ب��ت اجل��وي��ة 
جمهورية م�ضر العربية عن قلقها 
الع�ضكري  الت�ضعيد  نتيجة  البالغ 

الراهن على ال�ضاحة ال�ضورية«.
على  ت���وؤك���د  م�����ض��ر  اأن  واأ����ض���اف���ت 
رف�������ض���ه���ا ال����ق����اط����ع ل����ض���ت���خ���دام 
اأي����ة اأ���ض��ل��ح��ة حم��رم��ة دول���ي���ا على 
الأرا�ضي ال�ضورية وتطالب باإجراء 

حتقيق دويل �ضفاف.
جمهورية  “تعر  ال��ب��ي��ان  وق�����ال 
مع  ت�ضامنها  ع��ن  العربية  م�ضر 
�ضبيل  ال�ضقيق يف  ال�ضوري  ال�ضعب 
اأمان  يف  للعي�س  تطلعاته  حتقيق 

وا�ضتقرار«.

الناتو يوؤكد دعمه 
لل�صربات الغربية  

 •• بروك�شل-اأ ف ب:

بيان  يف  الأط��ل�����ض��ي  �ضمال  حلف  اك��د 
دعمه  ب���روك�������ض���ل  يف  ام���������س  ����ض���ب���اح 
ل��ل�����ض��رب��ات ال���ت���ي ���ض��ن��ت��ه��ا ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة وف��رن�����ض��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا على 
���ض��وري��ا. وق���ال الأم���ني ال��ع��ام للحلف 
“ادعم  ال��ب��ي��ان  يف  �ضتولتنرغ  ين�س 
الوليات  بها  قامت  التي  التحركات 
وفرن�ضا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة 
�ضد من�ضاآت وقدرات النظام ال�ضوري 

لاأ�ضلحة الكيميائية«.
وا�ضاف ان هذه ال�ضربات “�ضتقل�س 
����ض���ن هجمات  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ام  ق������درة 
باأ�ضلحة  ال�ضوري  ال�ضعب  اخرى على 
�ضتولتنرغ  وت����اب����ع  ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة«. 
دائما  دان  الط��ل�����ض��ي  “احللف  ان 
ا�ضلحة  اىل  با�ضتمرار  �ضوريا  جل��وء 
“انتهاكا  ذل���ك  م��ع��ت��را  كيميائية” 
وا�����ض����ح����ا ل���ل���م���ع���اي���ري والت����ف����اق����ات 
يحا�ضبوا  ان  يجب  واأك��د  الدولية”. 
ع��ل��ى ف��ع��ل��ت��ه��م. اع��ل��ن احل��ل��ف الذي 
عمليات  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ي�ضارك  ل 
ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل يف ����ض���وري���ا، عن 
يف  الع�ضاء  ال���دول  ل�ضفراء  اجتماع 

مقره يف بروك�ضل بعد ظهر ال�ضبت.

اىل  وا�ضنطن  بقيادة  �ضوريا  على  ال�ضربات  تدفعه  اأن  قبل 
مغادرة احلفل الفتتاحي ب�ضكل مفاجئ.

وت��وؤي��د معظم ال����دول امل�����ض��ارك��ة يف ال��ق��م��ة حت��رك��ا ق��وي��ا �ضد 
كراكا�س رغم قلقها حيال اي اجراء من �ضانه ان يدفع مزيدا 

من الفنزويليني اإىل مغادرة بلدهم الفقري.
“يحمل  القمة  اىل  برئا�ضته  الأمريكي  الوفد  اإن  بن�س  وق��ال 
ر�ضالة تدعو اإىل فر�س عقوبات اإ�ضافية وعزل كراكا�س اأكرث 
وزيادة ال�ضغوط الدبلوما�ضية -يف العامل باأ�ضره- لاعرتاف 

باأن فنزويا دولة دكتاتورية«.
وكبار  م��ادورو  على  عقوبات  حاليا  املتحدة  الوليات  وتفر�س 
اأخ�����رى متنع  اإ���ض��اف��ة اإىل اج������راءات  ن��ظ��ام��ه  امل�����ض��وؤول��ني يف 

•• ليما-اأ ف ب:

دعا نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س اإىل تكثيف العقوبات 
ع��ل��ى ف��ن��زوي��ا ل��ع��زل رئي�ضها ن��ي��ك��ول���س م����ادورو واإدارت�����ه يف 
اأمريكا الاتينية يف  افتتاح قمة قادة  ت�ضريحات خيمت على 

البريو.
�ضخ�ضيات من  لقائه  ل��دى  اإ�ضافية  اإج���راءات  اإىل  بن�س  ودع��ا 
املعار�ضة الفنزويلية يف ليما دعوا كذلك اإىل ت�ضديد العقوبات 

والتدخل يف بلدهم الذي ي�ضهد اأزمة طاحنة.
بداأت  التي  القمة  للم�ضاركة يف  م��ادورو  اىل  دع��وة  توجه  ومل 
اجلمعة وطغت عليها مطلب بن�س بفر�س مزيد من العقوبات 

احلكومة الفنزويلية و�ضركة النفط التابعة لها من الو�ضول 
اإىل الأ�ضواق املالية الدولية. وامتنعت وا�ضنطن حتى الآن عن 
فر�س حظر على واردات النفط الفنزويلية لن خطوة كهذه 
قد ت�ضيب كراكا�س بال�ضلل لكنها يف نف�س الوقت تلحق ا�ضرارا 
اخلام  على  تعتمد  ال��ت��ي  الم��ريك��ي��ة  النفط  تكرير  ب�ضركات 
الفنزويلي  ال�ضعب  مع  “نحن  بن�س  وقال  الثقيل.  الفنزويلي 
غادر”  من  ودع��م  مل�ضاعدة  ميكننا  ما  اق�ضى  ب��ذل  و�ضنوا�ضل 
الباد. واأ�ضاف اأن “الوليات املتحدة والدول املتحالفة معنا 

على ما اأعتقد م�ضتعدة للقيام مبا هو اأكرث بكثري«.
كتمويل  دولر  مليون   16 �ضتمنح  وا�ضنطن  اأن  بن�س  واأو�ضح 
و�ضيتم  بادهم.  غ��ادروا  الذين  الفنزويليني  مل�ضاعدة  اإ�ضايف 

لاأمم  ال�ضامية  للمفو�ضية  ال��ت��م��وي��ل  م��ن  ج���زء  تخ�ضي�س 
املتحدة ل�ضوؤون الاجئني. وتعاين فنزويا من الت�ضخم و�ضط 
�ضح يف الغذاء والدواء وت�ضاعد حدة العنف ما دفع الكثري من 

مواطنيها اإىل مغادرتها وزاد من قلق المم املتحدة.
اأن نحو مليون فنزويلي  وت�ضري منظمة الهجرة الدولية اإىل 
غادروا الباد خال العامني املا�ضيني مع توجه العديد منهم 

اإىل الرازيل وكولومبيا وبنما وابعد من ذلك.
وح�ضر بن�س القمة نيابة عن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
الذي األغى م�ضاركته لاإ�ضراف على الرد الأمريكي على هجوم 
كيميائي مفرت�س يف �ضوريا، والذي اتخذ �ضكل �ضربات عقابية 

�ضد نظام الرئي�س ب�ضار ال�ضد فجر ام�س ال�ضبت.

�ضواريخ   103 اأ���ض��ل  م��ن   71 اع��رت���ض��ت  ال�����ض��وري 
اأطلقت خال ال�ضربة الغربية. “كروز”، 

واأ�ضاف رود�ضكوي : “طورنا منظومة الدفاع اجلوي 
ال�ضورية، و�ضنطورها ب�ضكل اأف�ضل«.

الأحيان على ا�ضتخدام الأ�ضد الأ�ضلحة الكيماوية، لكنها 
يف مرات اأخرى مل ترد قط. 

الدفاعات اجلوية ال�شورية
وقال ال�ضحافيان اإن بع�س املحللني يقولون اإن الهجمات 
الكيماوية �ضت�ضتمر، اإل اإذا �ضعرت رو�ضيا واإيران بعواقب 
دعم الأ�ضد. ويف مقدمة العوامل الرئي�ضية التي يجب 
هي  الع��ت��ب��ار  يف  الع�ضكريون  املخططون  ي��اأخ��ذه��ا  اأن 
رو�ضيا  بقرار  تعززت  التي  �ضوريا  يف  اجلوية  الدفاعات 

••عوا�شم-وكاالت:

قال رئي�س غرفة العمليات يف هيئة الأركان الرو�ضية، 
الفريق �ضريغي رود�ضكوي، ام�س اإن مو�ضكو قد تدر�س 
 ”300 “اإ�س  ب��اأن��ظ��م��ة  اأخ����رى  ودول  ���ض��وري��ا  ت��زوي��د 

ال�ضاروخية.
واأ�ضاف رود�ضكوي اأن التحركات الأمريكية يف �ضوريا، 
اأعقاب  ت�ضتهدف زعزعة الو�ضع يف املنطقة، وذلك يف 

ال�ضربات التي قادتها الوليات املتحدة.
ال��و���ض��ع يف دم�����ض��ق وم���دن وب��ل��دات �ضورية  اأن  وت��اب��ع 
اأخرى هادئ حاليا. ونفذت قوات اأمريكية وبريطانية 
وفرن�ضية �ضربات جوية �ضد �ضوريا يف وقت مبكر من 
ال�ضبت، ردا على هجوم يعتقد اأنه كيماوي، اأ�ضفر عن 

مقتل الع�ضرات يف دوما  بالغوطة ال�ضرقية قبل اأيام.
�ضوريا،  على  الأخ���رية  الغربية  ال�ضربات  اأع��ق��اب  ويف 
التي قادتها الوليات املتحدة و�ضاركت فيها بريطانيا 
اإم��داد دم�ضق  اأنها قد تدر�س  اأعلنت مو�ضكو  وفرن�ضا، 

بواحد من اأكرث الأنظمة ال�ضاروخية فعالية.
ال��ت�����ض��ري��ح��ات ال��ت��ي ج���اءت ع��ل��ى ل�����ض��ان رئ��ي�����س غرفة 
�ضريغي  الفريق  الرو�ضية  الأرك��ان  هيئة  يف  العمليات 
رود�ضكوي، ال�ضبت، ذكرت بال�ضم اأنظمة “اإ�س 300” 

ال�ضاروخية، فما هي هذه الأنظمة؟
الدفاعية عائلة كبرية من   ”300 “اإ�س  اأنظمة  تعد 

ال�ضواريخ الأر�س جو التي طورها الحتاد ال�ضوفيتي 
اأهم م�ضادر الفخر  ال�ضابق، ول تزال واحدة من بني 
ت�ضغيل  اأول   1979 ع��ام  و�ضهد  لرو�ضيا.   الع�ضكري 
ويف البداية كان هدفها دفاعيا  لأنظمة “اإ�س 300”، 
بحتا �ضد الطائرات و�ضواريخ كروز، فيما مت تطوير 

الأنظمة لعرتا�س ال�ضواريخ البال�ضتية اأي�ضا.
ميكن  كما  مت��ام��ا،  اآيل  ب�ضكل  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه  وتعمل 

�ضبطها من اأجل اإمكانية التحكم فيه يدويا.
الأه�����داف  رادار، حت���دد  ب��اأج��ه��زة  م�����زودة  والأن���ظ���م���ة 
عن  يبتعد  اأن  ميكن  ال���ذي  ال��ق��ي��ادة،  مل��رك��ز  وتر�ضلها 

موقع النظام حتى 40 كيلومرتا.
الأه���داف  ب��ني  التمييز  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  وت��ك��ون مهمة 
ا���ض��ت��ه��داف��ه��ا ب�ضبب  ي�����ض��ع��ب  ال��ت��ي  ت��ل��ك  اأو  ال���ك���اذب���ة، 

ابتعادها عن مركز اإطاق ال�ضواريخ.
واأكد اجلي�س الرو�ضي عدم وجود اأي قتلى بني املدنيني 
�ضنتها  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ض��رب��ات  يف  الع�ضكريني،  اأو 
الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�ضا على �ضوريا، فجر 

ال�ضبت.
وقال رئي�س غرفة العمليات يف هيئة الأركان الرو�ضية 
املعلومات  “بح�ضب  رود����ض���ك���وي:  ���ض��ريغ��ي  ال��ف��ري��ق 
الأولية، لي�س هناك اأية �ضحية يف �ضفوف املدنيني اأو 

اجلي�س الرو�ضي«.
وقال رئي�س غرفة العمليات اإن اأنظمة الدفاع اجلوي 

•• وا�شنطن-وكاالت:

“وا�ضنطن  �ضحيفة  يف  ري��ان  ومي�ضي  �ضوين  ب��ول  كتب 
ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  رغبة  اأن  بو�ضت”، 
عززت  امل�ضتقبل  يف  كيماوية  هجمات  ح�ضول  منع  يف 
التكهنات باأنه قد يجيز �ضن هجوم اأو�ضع من ذلك الذي 
ال�ضعريات يف حم�س، رداً  اأمر به قبل عام، على قاعدة 
على الهجوم الذي نفذته قوات الأ�ضد باأ�ضلحة كيماوية 

على خان �ضيخون. 
واأو�ضح ال�ضحافيان اأن �ضربة وا�ضعة، قد ت�ضمل م�ضاركة 
ومهاجمة  ال���رادارات  تك�ضفها  ل  التي  ال�ضبح  مقاتات 
باملن�ضاآت  دائ���م���اً  ي��ل��ح��ق ����ض���رراً  م���واق���ع ع����دة، مم���ا ق���د 
يحتاج  ال��ت��ي  القت�ضادية  التحتية  والبنى  الع�ضكرية 
�ضوريا  على  جم��دداً  قب�ضته  لإحكام  الأ�ضد  ب�ضار  اإليها 
هجوماً  لكن  الطاحنة.  احل��رب  م��ن  اأع���وام  �ضبعة  بعد 
وا�ضعاً �ضيواجه خماطر على املديني املتو�ضط والبعيد، 
مبا يف ذلك احتمال ت�ضعيد خطري مع رو�ضيا، الداعم 
ا�ضتخدمته مو�ضكو  بلد  الأ�ضا�ضي لاأ�ضد، يف  الع�ضكري 

�ضاحة اختبار لبع�س اأ�ضلحتها الأكرث تعقيداً. 

»ا�شتعدي يا رو�شيا«
حمتوى  على  التعليق  ع�ضكريون  م�����ض��وؤول��ون  ورف�����س 
ترامب  اإع��ان  مع  حتى  توقيتها،  اأو  املحتملة  ال�ضربة 
نياته القيام برد فعل على الهجوم الكيماوي الذي قتل 
ال�ضبت. وكتب  ال�ضرقية  بالغوطة  45 �ضخ�ضاً يف دوما 
ال�ضواريخ  رو�ضيا،  ي��ا  “ا�ضتعدي  ت��وي��رت:  على  ت��رام��ب 
اآتية، لطيفة وجديدة وذكية” يف اإ�ضارة اإىل عزمه على 
ق�ضف �ضوريا بال�ضواريخ. لكن ترامب اأ�ضاف اخلمي�س 

اأنه ل يعني اأن ال�ضربات ال�ضاروخية �ضتحدث يف وقت 
ت��ق��دم مهم يف  ق��ري��ب. ويف التغريدة ذات��ه��ا حت��دث ع��ن 

قتال داع�س. 
واأ�ضار ال�ضحافيان اإىل اأن الهجوم الكيماوي الذي �ضنه 
نظام الأ�ضد �ضد املدنيني، جعل ترامب يتخلى عن قلقه 
حيال التورط يف النزاع، متاماً كما فعل قبل عام، عندما 
انطلقت  م��ع��زول  مطار  على  �ضاروخية  ب�ضربات  اأم��ر 
خان  بلدة  ال�ضارين  بغاز  ق�ضفت  التي  ال��ط��ائ��رات  منه 
�ضيخون يف ريف اإدلب يف 4 اأبريل 2017. وترز اأ�ضئلة 
ال�ضربة  تاأثري  وم��دى  الع�ضكرية  اخلطة  فاعلية  حول 
العقابية-ب�ضرف النظر عن ات�ضاعها- يف ردع الأ�ضد عن 

�ضن هجمات كيماوية جديدة. 

انتقادات
ترامب  يلومون  كانوا  املنتقدين  باأن  ال�ضحافيان  ر  وذكاّ
تاأثرياً  ي��ح��دث  مل  ال���ذي   ،2017 ه��ج��وم  طبيعة  على 
مهماً على �ضعيد عرقلة العمليات اجلوية ل�ضاح اجلو 
ا�ضتخدام  اإىل  ال��ع��ودة جم���دداً  دون  ي��ح��ول  اأو  ال�����ض��وري 
اأخفق الرئي�س  اأ�ضهر. وعندما  الأ�ضلحة الكيماوية بعد 
ب�ضربات  ال�ضماح  يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�ضابق  الأم��ري��ك��ي 
�ضد �ضوريا عام 2013، لفر�س “خطه الأحمر” �ضد 
ا�ضتخدام الأ�ضلحة الكيماوية، وجه ر�ضالة تتيح، يف راأي 
اإىل  التو�ضل  رغ��م  على  الكيماوي  ا�ضتخدام  البع�س، 
الأ�ضلحة  من  تر�ضانتها  من  �ضوريا  جتريد  على  اتفاق 
ينجح هذا  ك��ي  اإن���ه  املحللني  بع�س  وي��ق��ول  امل��ح��ظ��ورة. 
القوات  حت���اول  ال���ذي  ال�ضخ�س  اأو  ال��ب��ل��د  ف���اإن  امل���ب���داأ، 
الأمريكية ردعه، يجب اأن يفهم رد الفعل الذي �ضتتخذه 
الوليات املتحدة. وقد ردت القوات الأمريكية يف بع�س 

تدمريها يف  التي مت  “املواقع  اإن  رود�ضكوي  قال  كما 
اأن البيانات  اإىل  م�ضريا  اأ�ضا”،  �ضوريا كانت مدمرة 
يف  الفرن�ضي  ال��ط��ريان  م�ضاركة  ع��دم  توؤكد  الرو�ضية 

ال�ضربات على �ضوريا.

التدخل ع�ضكرياً عام 2015، وميكن اأن ت�ضكل تهديداً 
اإذا ما قرر البنتاغون ا�ضتخدام طائرات يقودها طيارون 
ال�ضورية  اجلوية  الدفاعات  ق��وة  وب��رزت  الهجمات.  يف 
اإ�ضرائيلية من طراز  الدفاعات مقاتلة  اإ�ضقاط هذه  يف 
امل�ضوؤولني  على  كما  امل��ا���ض��ي.  ف��راي��ر  يف  “اإف-16” 
الع�ضكريني اأن ياأخذوا يف العتبار رد رو�ضيا التي هددت 
ون�ضرت  اأمريكية  اأه���داف  على  معاك�ضة  هجمات  ب�ضن 
يكت�ضفها  ل  التي  املتطورة  “�ضوخوي-57”  مقاتات 

الرادار يف �ضوريا.
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املعار�صة ال�صورية تقلل من اأهمية ال�صربات الغربية االأ�صد: »ال�صربات« تزيد ت�صميمنا على حماربة االإرهاب
•• دم�شق -اأ ف ب:

اعتر الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد اأن ال�ضربات 
وفرن�ضا  املتحدة  الوليات  �ضنتها  التي  الغربية 
ع�ضكرية فجر  ومقرات  مراكز  �ضد  وبريطانيا 
“حماربة  ع��ل��ى  ب����اده  ت�ضميم  ���ض��ت��زي��د  ام�����س 

الإرهاب«.
تلقاه من  ات�����ض��ال هاتفي  ال���ض��د خ��ال  وق���ال 
نظريه الي��راين واأب��رز حلفائه ح�ضن روحاين، 
)�ضانا(  الر�ضمية  الأنباء  وكالة  ن�ضرت  ما  وفق 
“هذا العدوان لن يزيد �ضوريا وال�ضعب ال�ضوري 

اإل ت�ضميماً على ال�ضتمرار يف حماربة و�ضحق 
الإرهاب يف كل �ضر من تراب الوطن«.

ال�ضربة  ان  ال���وك���ال���ة،  ب��ح�����ض��ب  ال����ض���د،  وراأى 
القوى  مل��ع��رف��ة  “نتيجة  ج�����اءت  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
اأنها  ل��اإره��اب  الداعمة  ال�ضتعمارية  الغربية 
�ضعورها  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف  ال�ضيطرة،  ف��ق��دت 
واأمام  �ضعوبها  اأم��ام  م�ضداقيتها  فق���دت  باأنها 

العامل«.
واأ�ضاف “ياأتي العدوان بعد اأن ف�ضل الإرهابيون 
بتحقيق اأهداف تلك الدول حيث زجت بنف�ضها 

يف احلرب على �ضورية«.

كالراميل  با�ضتخدامها  ال��دويل  املجتمع  له  �ضمح  التي  الأ�ضلحة  ا�ضتخدام  يف 
قليلة«.  بكميات  والكلورين  املجنحة  وال�ضواريخ  العنقودية  والقنابل  املتفجرة 
ويف ال�ضياق ذاته، كتب ع�ضو الوفد املفاو�س هادي البحرة على تويرت “نوعية 
���ض��رب��ات ال��ي��وم اأر���ض��ل��ت ر���ض��ال��ة واح���دة ل��اأ���ض��د +ل ميكنك ال���ض��ت��م��رار يف قتل 
الأطفال ال�ضوريني بالأ�ضلحة الكيميائية، ا�ضتخدم فقط الأ�ضلحة التقليدية+«. 
ولطاملا مت�ضكت املعار�ضة ال�ضورية منذ اندلع النزاع يف العام 2011 مبطلب 
اأكرث فاعلية. ومنذ  الغربية بتدخل  الدول  ال�ضلطة وطالبت  الأ�ضد عن  رحيل 
بدء رو�ضيا تدخلها الع�ضكري يف �ضوريا يف اأيلول �ضبتمر 2015، متكن ال�ضد 
املبادرة على جبهات عدة وحققت قواته تقدماً ميدانياً على  ا�ضتعادة زمام  من 
اآن معاً.  وبات ي�ضيطر اليوم على  ح�ضاب الف�ضائل املعار�ضة وتنظيم داع�س يف 

اأكرث من 55 يف املئة من م�ضاحة الأرا�ضي ال�ضورية.

•• بريوت -اأ ف ب:

قللت املعار�ضة ال�ضورية من اأهمية ال�ضربات الغربية التي ا�ضتهدفت فجر ام�س 
مراكز اأبحاث ومن�ضاآت ع�ضكرية يف �ضوريا، يف وقت اعترها ف�ضيل جي�س الإ�ضام 
املعار�س الذي كانت مدينة دوما تعد معقله الأبرز قرب دم�ضق، “مهزلة«. وقال 
القيادي البارز يف جي�س ال�ضام حممد علو�س يف تغريدة على موقع تويرت اإن 
“معاقبة اأداة اجلرمية وبقاء املجرم مهزلة”، يف اإ�ضارة اىل الرئي�س ب�ضار الأ�ضد 
دوم��ا. وقتل  اأ�ضبوع يف مدينة  بتنفيذ هجوم كيميائي قبل  اتهمت قواته  ال��ذي 
اأكرث من اأربعني مدنياً جراء هذا الهجوم، وفق م�ضعفني واأطباء. واعتر رئي�س 
هيئة التفاو�س ال�ضورية املعار�ضة ن�ضر احلريري يف تغريدة على تويرت “رمبا 
يرتدد  لن  لكنه  اأخ��رى،  مرة  ال�ضارين  الكيميائي  ال�ضاح  النظام  ي�ضتخدم  لن 

ت��ل��ت، انطلقت  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ود    يف 
والرتغالية  الإ�ضبانية  الأ�ضاطيل 
عنهما  ليت�ضلاّم  ال���ع���امل،  غ���زو  يف 
الريطانيون  ث��م  ال��ه��ول��ن��دي��ون، 
واليوم،  امل�����ض��ع��ل.  وال��ف��رن�����ض��ي��ون 
امل��ت��ح��دة �ضيدة  ال���ولي���ات  ت��ع��ت��ر 

املحيطات. 
   ويرى موؤرخو احلزب ال�ضيوعي 
ال�ضيني، اإن التخلي عن طموحات 
يف  حت���ول  نقطة  ��ل  ���ض��كاّ خ��ه  ت�ضنغ 
تاريخ العامل: فلحظة كانت اأعظم 
قوة، انكفاأت ال�ضني لت�ضبح اأوروبا 
�ضة �ضيئا ف�ضيئا  مركًزا للعامل مهماّ

اإمراطورية الو�ضط ...

اإعادة االرتباط
 بروح ت�شنغ خه

امل����ا�����ض����ي، ظ���ه���ر �ضي  اخل���م���ي�������س 
ال��ع��ام للحزب  ج��ني بينغ، الأم���ني 
ال�ضيوعي ال�ضيني، ورئي�س الدولة 
ال�ضينية،  امل�ضلحة  القوات  وقائد 
على  ع�ضكرية،  ة  ب���زاّ ي��رت��دي  وه��و 
بحر  ح���رب���ي���ة يف  ب����ارج����ة  ح����اف����ة 
 “ اأن  ل��ي��ع��ل��ن  ال�����ض��ني اجل���ن���وب���ي 
احلاجة اإىل بناء بحرية قوية مل 
تكن اأك���رث احل��اح��ا مم��ا ه��ي عليه 

اليوم«. 
�ضورا  ال�ضيني  التلفزيون  ب��ث    
مل��وك��ب م��ه��ي��ب ي�����ض��ق ع��ب��اب املياه 
يتكون من 48 �ضفينة وغوا�ضات 
مبا يف ذلك حاملة طائرات و76 
اأف������راد  م����ن  الف  و10  ط����ائ����رة 

هذا  ملحا�ضرة  ا�ضطناعية  ج���زًرا 
الأمريكي  الأ�ضطول  لكن  البحر، 
مرور  م�ضاعفا  م�ضاريعها،  يعيق 
ال���ت���ي كانت  ح���ام���ات ط���ائ���رات���ه 
عام  م��ن��ذ  م����رة  ولأول  اح����داه����ا، 
ميناء  يف  ار�����ض����ت  ق����د   ،1975

فيتنامي ال�ضهر املا�ضي.
القوة  اخ���ت���ب���ار  م���واج���ه���ة  يف      
اأوب�����ام�����ا  ب���������اراك  رد  ال�������ض���ي���ن���ي، 
ب����دوري����ات حت���ت ���ض��ع��ار م���ن اأجل 
وعد  ومنذئذ،  البحار”.  “حرية 
ا�ضتثمارية  بخطة  ترامب  دونالد 
لإنتاج حامات طائرات من جيل 
ج��دي��د. يف الث��ن��اء، ت��ق��وم ال�ضني 
على  البحرية  قواعدها  بتطوير 
م�ضاحة جغرافية اأو�ضع: جيبوتي، 
الأيام  ويف  �ضريانكا.  باك�ضتان، 
من  اأ�ضرتاليا  انزعجت  الأخ���رية، 
���ض��ف��ق��ة حم��ت��م��ل��ة م���ع ت��وف��ال��و يف 

جنوب املحيط الهادئ.
   لقد اجته اأ�ضطول �ضي جني بينغ 
الأربعاء  و�ضي�ضارك  ت��اي��وان.  نحو 
بالذخرية  م����ن����اورات  يف  ال����ق����ادم 
احلية يف م�ضيق فرموزا، بعر�س 
على  ت��اي��ب��ي��ه  ك��ي��ل��وم��رتاً..   170

ا�ضتعداد للرد.
ال��ت��اري��خ من  يدخل  اأن  اأراد  اإذا     
خ���ال ا���ض��ت��ك��م��ال ح��ل��م م����او، فاإن 
يريد  اجل��دي��د  ال�ضيني  ال��زع��ي��م 
ا����ض���رتداد ت���اي���وان، وب��ال��ل��ج��وء اىل 

القوة، اإذا لزم الأمر.
عن لوطون ال�شوي�شرية

القوات البحرية. بعد �ضتة قرون، 
اع�����ادت ال�����ض��ني الرت����ب����اط بروح 

ت�ضنغ خه.
  لتناف�س الوليات املتحدة، يجب 
على ثاين اأكر اقت�ضاد يف العامل 
اأن تكون قوة بحرية. وقد با�ضرت 
عملية  ع���ال���ي���ة  ب����وت����رية  ال�������ض���ني 
حت��دي��ث اأ���ض��ط��ول��ه��ا. ���ض��ح��ي��ح، ان 

ال�ضني  ب���ح���ر  ع���ل���ى  ال�������ض���ي���ط���رة 
ب��ه بكني  ال���ذي تطالب  اجل��ن��وب��ي 
الدويل  ال��ق��ان��ون  متجاهلة  ��ا  ك��ل��ياّ
)قانون اأوروبي جتاوزته الحداث 
م������ن م����ن����ظ����ور احل�����������زب( ال������ذي 
خ��ال حكم �ضادر عن  ادانها من 
حمكمة لهاي عام 2016. احتلاّ 
ال�����ض��ي��ن��ي ج�������زًرا، وبنى  اجل��ي�����س 

الطائرات  امام حامات  ة  رثاّ قوة 
ان  غ��ري  نيمتز.  فئة  م��ن  ال�ضوبر 
البوارج  لبناء  ط��م��وًح��ا  ب��رن��اجًم��ا 
الع�ضكرية والغوا�ضات من املتوقع 

طائرات  فبحاملة  �ضا�ضع:  الفرق 
ا�ضرتته  �ضوفياتي  يتيمة )من��وذج 
اأواخ��������ر  الأوك������ران������ي������ني يف  م�����ن 
ب��ك��ني حاليا  ت��ب��دو  ال��ت�����ض��ع��ي��ن��ات(، 

بل تكري�س هيمنتها الإقليمية.

ما وراء بحر ال�شني اجلنوبي
فر�س  يف  الأول�������وي�������ة  وت���ت���م���ث���ل 

ان  الطرفني.  بني  الهوة  ي�ضد  اأن 
هدف ال�ضني على املدى املتو�ضط 
حم����لاّ  حت�������لاّ  ان  يف  ي���ت���م���ث���ل  ل 
العامل،  املتحدة يف بحار  الوليات 

روح االأدمريال ت�شنغ خه ترفرف من جديد:

بعد �صت مائة �صنة، اأ�صطول �صى جني بينغ...!
اأولوية بكني فر�ض ال�شيطرة على بحر ال�شني اجلنوبي

جزر ا�ضطناعية لل�ضيطرة على بحر ال�ضني اجلنوبي

الرئي�س ال�ضيني ي�ضتعر�س قوته البحرية

حامات الطائرات  نقطة تفوق امريكية على ال�ضني

يف مواجهة الزحف ال�صيني، وعد ترامب بخطة ا�صتثمارية الإنتاج حامالت طائرات من جيل جديد
�شيني  برنامج 
ل�شنع  طــمــوح 
الــــــــــبــــــــــوارج 
الــعــ�ــشــكــريــة 
والـــغـــوا�ـــشـــات 
الفجوة  لــ�ــشــد 
االمريكان مــع 

ــــتــــنــــافــــ�ــــض  ل
ــــــــواليــــــــات  ال
على  املــتــحــدة، 
ثــــــــاين اأكــــــر 
ـــاد يف  ـــش ـــ� ـــت اق
العامل اأن تكون 
قـــــوة بــحــريــة

•• الفجر - خرية ال�شيباين
ــريال  االأدم يحتل  ال�شينية،  ال�شلطة  خميال  يف     
القرن اخلام�ض  اأوائل  ت�شنغ خه مكانة خا�شة. يف 
م�شلمة،  اأ�ــشــول  مــن  امل�شتك�شف  ــذا  ه بنى  ع�شر، 
�شبع  واأ�ــشــرف على  الــعــامل،  االأكـــر يف  االأ�ــشــطــول 

رحالت ا�شتك�شافية كبرية اأخذت البحارة ال�شينيني 
الطبيعة  ذات  البعثات  هذه  اأفريقيا.  �شاحل  اإىل 
من  املطاف  نهاية  التخلي عنها يف  اال�شتك�شافية مت 
ثم  االإمــراطــوريــة.  ُتفل�ض  الأنها  مينغ  اأ�شرة  قبل 
االأرا�شي  نحو  جغرافيتها  متديد  ال�شني  اختارت 

الداخلية.

هدف بكني على املدى املتو�صط  تكري�س هيمنتها االإقليمية

�شربت �شوريا بـ 12 �شاروخا منها 3 للبحرية 

فرن�صا تتحدث عن تدمري »جزء كبري« من الكيمياوي ال�صوري 
•• باري�ص-اأ ف ب:

اأكد وزير اخلارجية الفرن�ضية جان ايف لودريان اأن “جزءا كبريا من الرت�ضانة 
الكيميائية” التابعة للنظام ال�ضوري مت تدمريه يف غارات الليلة املا�ضية.

تر�ضانته  ج��زء كبري من  ر  “ُدماّ ام�س  ام تي يف”  اف  “بي  لقناة  ل��ودري��ان  وق��ال 
واأ�ضار اىل  الليلة«.  ال�ضربات هذه  الكثري يف  “مت تدمري  م�ضيفا  الكيميائية”، 
اإىل منع الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد من  اأن هذه ال�ضربات كانت تهدف اأي�ضاً 
ا�ضتخدام الأ�ضلحة الكيميائية مرة جديدة �ضد املدنيني. وقال لودريان “يف ما 
مت  ح��ال  ويف  جت��اوزه،  ينبغي  ل  اأحمر  خط  هناك  الكيميائية،  بالأ�ضلحة  يتعلق 
جتاوزه جمددا، �ضيكون هناك تدخل اآخر”، م�ضيفا “لكنني اأعتقد اأنه مت تلقينهم 
الأ�ضلحة  ا�ضتخدام  �ضاأن  ” يف  �ضكاّ من  “ما  اأن  الفرن�ضي  ال��وزي��ر  واأك��د  در���ض��ا«. 
باري�س  اأن  مو�ضحا  دوم���ا،  مدينة  يف  اأب��ري��ل  ني�ضان  م��ن  ال�ضابع  يف  الكيميائية 
متلك “معلومات موثوقة” عن تورط “القوات امل�ضلحة” ال�ضورية يف الهجوم 
الكيميائي املفرت�س الذي اأوقع 40 قتيا على الأقل، بح�ضب م�ضعفني واأطباء. 
وردا على �ضوؤال حول ما اذا كانت القيادة العليا يف اجلي�س ال�ضوري هي من اأعطت 
الأمر لتنفيذ الهجوم، قال “كل �ضيء يجعلنا نفكر باأن الأمور جرت هكذا”. لكنه 

رو�صيا: ال �صحايا يف ال�صربات الغربية ب�صوريا 
•• مو�شكو -اأ ف ب:

املتحدة  ال��ولي��ات  نفذتها  التي  ال�ضربات  اأن  ام�س  الرو�ضي  اجلي�س  اأك��د 
بوقوع  تت�ضبب  مل  �ضوريا،  يف  الأ���ض��د  ب�ضار  الرئي�س  نظام  �ضد  وحليفتاها 
ح اجلرال �ضريغي رود�ضكوي  اأية �ضحية بني املدنيني والع�ضكريني. و�ضراّ
اأية �ضحية يف  “بح�ضب املعلومات الأولية، لي�ضت هناك  يف موؤمتر �ضحايف 
�ضفوف املدنيني اأو اجلي�س الرو�ضي«. واو�ضح اجلي�س الرو�ضي ان الوليات 
103 �ضواريخ عابرة، منها  اأطلقت بالجمال  املتحدة وفرن�ضا وبريطانيا 
�ضواريخ توماهوك، وان الدفاع اجلوي ال�ضوري املزود مبنظومات �ضوفياتية 
ال�ضنع، قد اعرت�س 71 منها. واعتر اجلرال رود�ضكوي ان “ذلك يوؤكد 
اجليد  والتدريب  للطريان(  )امل�ضادة  املنظومات  لهذه  الكبرية  الفعالية 
وقال  اخت�ضا�ضيونا«.  درب��ه��م  ال��ذي��ن  ال�����ض��وري��ني  الع�ضكريني  للعنا�ضر 
املنظومات  بالكامل  رو�ضيا  اع��ادت  �ضنة ون�ضف،  “خال  الرو�ضي  اجل��رال 
الدفاعية امل�ضادة للطريان ل�ضوريا وت�ضتمر يف حت�ضينها«. واكد ان مو�ضكو 
�ضوريا  ت�ضليم  امكانية  در���س  تنوي  الغربية،  ب��ال��غ��ارات  علما  اأخ���ذت  التي 
�س-300.  ط��راز  من  للطريان  م�ضادة  حديثة  منظومات  اأخ��رى  وبلدان 
لأ�ضرار  تتعر�س  ال�ضورية مل  القوات  ان مطارات  الرو�ضي  واعلن اجلي�س 
كبرية نتيجة الغارات الغربية، لكن “املن�ضاآت املتعلقة بالرنامج الكيميائي 

املزعوم لدم�ضق قد تعر�ضت لتدمري جزئي«.

اأ�ضار اىل اأنه يف هذه املرحلة، ل ميكن تاأكيد ما اذا كان الرئي�س ال�ضوري هو من 
اأعطى الأمر. من جهة اخرى، قال لودريان اأن “ل اإعادة نظر” يف زيارة الرئي�س 
الفرن�ضي اميانويل ماكرون اىل مو�ضكو املرتقبة يف اأواخر اأيار مايو بغ�س النظر 
اأنها �ضوتت على ن�ضو�س يف  ت��درك  اأن  رو�ضيا  “على  وتابع  ال�ضربات.  عن هذه 
ال��دويل، من املهماّ اليوم تطبيقها، وعدم ترك نف�ضها تنجراّ وراء  جمل�س الأمن 
بربرية ب�ضار الأ�ضد”، يف اإ�ضارة اإىل النتهاكات املتكررة لقرارات وقف اطاق النار 
وو�ضول امل�ضاعدات الن�ضانية اىل املدنيني. وختم بالقول “ل�ضت متاأكداً اأن ب�ضار 
ي�ضمع كل �ضيء، لكنني اأعتقد اأن )الرئي�س الرو�ضي( فادميري بوتني قادر على 

�ضماع” هذه الر�ضائل.
م�ضار  يف  عليها  بال�ضغط  ال��دول  بع�س  تطالبها  بينما  دم�ضق،  مو�ضكو  وتدعم 
ت�ضع  ت�ضمنت  مهمة  امكانيات  فرن�ضا  وا�ضتخدمت  �ضيا�ضي.  ح��ل  ع��ن  البحث 
طائرات مطاردة وخم�س فرقاطات من الطراز الول، كما اطلقت للمرة الوىل 
الكيميائية”  ال�ضلحة  وتخزين  انتاج  “مواقع  ل�ضرب  عابرة  بحرية  �ضواريخ 

للنظام ال�ضوري، اىل جانب حليفيها المريكي والريطاين.
�ضوريا فجر  ا�ضتهدفت  ا�ضل ح��واىل مئة  12 �ضاروخا من  باري�س  اطلقت  وقد 
01،00 ت غ، ح�ضب املعلومات التي قدمها الليزيه  ال�ضبت ابتداء من ال�ضاعة 

ووزارة الدفاع. ومنها ثاثة �ضواريخ بحرية من طراز ام.دي.دي.ان التي يبلغ 
مداها الف كلم، وتت�ضم بدقة عالية، اطلقتها فرقاطة متعددة املهام. وهذه �ضابقة 

لفرن�ضا التي مل تكن قد ا�ضتخدمت بعد هذا ال�ضاح يف ظروف واقعية.
عابرة  �ضواريخ  متتلك  التي  للبلدان  املغلق  النادي  اىل  باري�س  ان�ضمت  وبذلك 
تنقل على من �ضفن حربية، مثل الوليات املتحدة وبريطانيا. ون�ضرت باري�س 
املهام )من ا�ضل خم�س مو�ضوعة يف خدمة  بالإجمال ثاث فرقاطات متعددة 
م�ضادة  وف��رق��اط��ة  للغوا�ضات  م�����ض��ادة  ف��رق��اط��ة  ه��ي  ح��ال��ي��ا(،  البحرية  ���ض��اح 
طائرات  �ضت  فرن�ضا  ا�ضتخدمت  اجلو،  ويف  بالنفط.  للتزويد  و�ضفينة  للطريان 
رافال و4 مرياج 2000-5 وطائرتي مراقبة جوية من نوع اواك�س، وقد اقلعت 
من فرن�ضا اجلمعة ترافقها �ضت طائرات للتزود بالوقود جوا. واطلقت رافال 9 

�ضواريخ �ضكالب )يفوق مداها 250 كلم( بعد الفرقاطة بحواىل ن�ضف �ضاعة.
الول  حم�س،  منطقة  يف  موقعني  على  الفرن�ضية  ال�ضواريخ  جميع  وت��رك��زت 
خم�ض�س للتخزين والثاين لإنتاج ال�ضلحة الكيميائية، كما اكدت وزارة الدفاع 
هو  دم�ضق،  ق��رب  ثالث  ه��دف  �ضد  ال��غ��ارات  يف  فرن�ضا  ت�ضارك  ومل  الفرن�ضية. 
مركز اأبحاث ت�ضفه باري�س باأنه “عن�ضر ا�ضا�ضي يف الرنامج ال�ضري” لل�ضاح 

الكيميائي ال�ضوري.
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عربي ودويل

النداء ي�شتنكر
اأع������رب������ت ح����رك����ة ن�����داء     ف���ق���د 
وا�ضتنكارها  ا�ضتيائها  عن  تون�س 
ف��ر���ض��ت��ه بع�س  مل���ا  ال�����ض��دي��دي��ن 
للهيئة  املمثلة  اجلهوية  الهيئات 
على  لانتخابات  امل�ضتقلة  العليا 
ق��ائ��م��ات ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س من 

ت�ضييقات و�ضفها ب� “ال�ضافرة«.
دت احلركة، يف بيان اأ�ضدرته     واأكاّ
بع�س  ت�����ض��ي��ي��ق��ات  اأناّ  ل��ل��غ��ر���س، 
و�ضلت  الن��ت��خ��اب��ات  هيئة  ف���روع 
ح��د الم��ت��ن��اع ع��ل��ى ال��ت��اأ���ض��ري لها 
بتعليق بيانها النتخابي الوطني، 
دون  البيان  م�ضمون  يف  لة  متدخاّ
اأياّ وجه قانوين اأو تف�ضري وا�ضح 
الهيئة  بني  تن�ضيق  اأي  غياب  ويف 

العليا وفروعها اجلهوية.
   كما اأ�ضارت اإىل اأناّه مت التاأ�ضري 
لبع�س قائمات حركة نداء تون�س 
يف عدد من اجلهات لتعليق بيانها 
هيئات  رف�ضت  ح��ني  يف  الوطني، 
ة عن  اأخ���رى ذل���ك، م��ع��راّ فرعية 
رف�����ض��ه��ا ل��ه��ذه امل��م��ار���ض��ات التي 
احلملة  اأج���واء  توتري  �ضاأنها  م��ن 
مت�ضكها  عن  واأعلنت  النتخابية، 
بيانها  تعليق  يف  ال��ك��ام��ل  بحقها 
كل  ورف�ضها  الوطني  النتخابي 
وم�ضيها  م�����ض��م��ون��ه  يف  ت���دخ���ل 
على طريق اإجناز ذلك، ح�ضب ما 

ذهبت اإليه.

اجلبهة حتتج
ك�����ض��ف��ت اجلبهة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا،     
الفرعية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأناّ  ال�����ض��ع��ب��ي��ة 
رف�ضت  ب��ت��ون�����س  ل���ان���ت���خ���اب���ات 
تاأ�ضري بيانها النتخابي املركزي، 
تغيري  لتاأ�ضريه  ا�ضرتطت  واأن��ه��ا 
تقييم  م��ن  نه  ت�ضماّ وم��ا  حم��ت��واه 

للعمل البلدي طيلة 7 �ضنوات.
بيان  يف  اجل���ب���ه���ة  واع�����ت�����رت     
اإليه  ع���م���دت  “ما  اأناّ  اأ����ض���درت���ه 
لانتخابات  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ب��ت��ون�����س جت������اوز خ���ط���ري وخ����رق 
�ضافر للقانون النتخابي وجتاوز 
ل�ضلطاتها املمنوحة لها بالقانون 
احلراّ  التناف�س  بقواعد  وم�ضا�س 
عليها  املحمول  احليادياّة  وواج��ب 

860 قائمة م�ضتقلة  تتوزاّع على 
و1055  ائ����ت����اف����ي����ة  و159 

حزبية.
باملائة من   69،67 تراأ�س    وقد 
تراأ�ضت  ف��ي��م��ا  رج�����ال  ال��ق��ائ��م��ات 
منها  ب���امل���ائ���ة   30،33 ال��ن�����ض��اء 
 7177 ب���  ال��ف��وز  على  للتناف�س 

مقعدا يف 350 دائرة بلدية.
ال�ضيا�ضية  ال�����ض��اح��ة  و�ضت�ضهد    
خال هذه الفرتة حراكا �ضيا�ضيا 
ت���ع���د جتربة  ان����ه����ا  ك���م���ا  ه�����ام�����ا، 
الكبري  ال���ع���دد  ب��ح��ك��م  م�����ض��ت��ج��دة 
املقاعد  وع��������دد  ل���ل���م���رت����ض���ح���ني 
التي  وال��ره��ان��ات  عليها  املتناف�س 
تطرحها مبا انها تعد “انتخابات 
دور  اه��م��ي��ة  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر  قرب” 
اليومية  احل����ي����اة  يف  ال���ب���ل���دي���ة 
الرتاب  كامل  وتغطية  للمواطن 

التون�ضي بدوائر بلدية.
   كما تعد ه��ذه النتخابات وفق 
امل���اح���ظ���ني ف���ر����ض���ة ل����اأح����زاب 
على  متوقعها  لإث��ب��ات  ال�ضيا�ضية 
واملجتمعية  ال�ضيا�ضية  ال�����ض��اح��ة 
وحم����رارا لإ���ض��ع��اع��ه��ا يف خمتلف 
كونها  جانب  اىل  ال��ب��اد  مناطق 
ف���ر����ض���ة لن����خ����راط امل����واط����ن يف 
عن  وال��ت��ع��ب��ري  ال�ضيا�ضي  ال�����ض��اأن 
التي  امل�ضائل  موقفه من خمتلف 

تهمه مبا�ضرة.
   و�ضتقوم الح��زاب والئتافات 
احلزبية وامل�ضتقلون الذين �ضكلوا 
قائمات، بتنظيم اجتماعات �ضعبية 
خمتلف  يف  م��ي��دان��ي��ة  وان�����ض��ط��ة 
العداد  عن  ف�ضا  الباد  انحاء 
املادي ملحامل احلملة لانتخابات 
البلدية بهدف الو�ضول اىل اقناع 
تطرحه  ال��ذي  بامل�ضروع  الناخب 
ال��ق��ائ��م��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة يف اإط����ار 

التناف�س.
   وتقوم هيئة النتخابات بحمات 
املواطنني  ل���ف���ائ���دة  حت�����ض��ي�����ض��ي��ة 
يف  امل�����ض��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة  لتوعيتهم 
من  حت�ضبا  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات 
م��ا حذرت  الناخبني وه��و  ع��زوف 
وجمعيات  الح�����زاب  ب��ع�����س  م��ن��ه 
املجتمع املدين النا�ضطة يف جمال 

النتخابات. 

وم�����ض��ع��ى حم���م���وم مل��ن��ع��ه��ا وق���وى 
امل���ع���ار����ض���ة م����ن ن���ق���د الئ���ت���اف 
التي  واحلكومات  احلاكم احلايل 

�ضبقته«.
الهيئة  �ضلوك  رف�ضها  ����دت  واأكاّ    
���ه���ا وح��������قاّ كل  ���ك���ه���ا ب���ح���قاّ ومت�������ضاّ
البلدياّة  لانتخابات  حني  املرت�ضاّ
مواقفهم  عن  ية  بحراّ التعبري  يف 
البلدياّ  والواقع  الباد  واقع  من 
م�ضامني  �ضياغة  يف  وبحرياّتهم 
كنف  يف  ���ة  الن���ت���خ���اب���ياّ ح��م��ل��ت��ه��م 
والقانون  ���ض��ت��ور  ال��داّ مقت�ضيات 
دة على اأناّه “من  النتخابي، م�ضداّ
ل النتخابات  ر دلك تتحواّ دون توفاّ

البلدياّة اإىل عملياّة �ضكلياّة«.
ة الأحزاب والقائمات     ودعت كافاّ
�����ة وج����م����ع����ي����ات  ال�����دمي�����ق�����راط�����ياّ
��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين اإىل  وم��ن��ظاّ

 6 ي��وم  تنظيمها  ر  املُ��ق��راّ البلدية 
غاية  اإىل  وتتوا�ضل  املقبل  مايو 

يوم 4 مايو.
النتخابية  احل��م��ل��ة  وب��ان��ت��ه��اء     
يوم 4 مايو املقبل وتنظيم عملية 
والع�ضكريني  الأم��ن��ي��ني  اق����رتاع 
امل��ق��ب��ل مل يتبق  اأب���ري���ل   29 ي���وم 
امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  رزنامة  يف 
لانتخابات اإل يوم القرتاع الذي 
يوافق يوم 6 مايو 2018 الذي 
النتخابي  ال�ضمت  ي���وم  ي�ضبقه 
)5 مايو( وقد حددت الهيئة يوم 
اأدن����ى لاإعان  ك��ت��اري��خ  م��اي��و   7
عن النتائج الأولية ويوم 9 مايو 
ك���ت���اري���خ اأق�������ض���ى ل����اإع����ان عن 

النتائج الأولية.
النتخابات  يف  و����ض���ت�������ض���ارك     
نهائيا  م��ق��ب��ول��ة  ق��ائ��م��ة   2074

مراقبة احلملة«.
م��ن�����ض��ري يف ت�ضريح  واأو����ض���ح     
ل  التاأ�ضري  “رف�س  اأناّ  اع��ام��ي، 
ا  واإمناّ البيان  تعليق  رف�س  يعني 
امل�ضطلحات  ب���ع�������س  م���راج���ع���ة 
متطابقة  تكون  حتاّى  به  نة  امل�ضماّ
الأن�ضطة  رق�����اب�����ة  ق�����واع�����د  م�����ع 
م���ن اخل�ضوم  امل�������ساّ  غ�����رار  ع��ل��ى 

ال�ضيا�ضيني اأو التحري�س«.
   ويحتم القانون النتخابي على 
لانتخابات  املرت�ضحة  القائمات 
تاأ�ضري  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ال��ب��ل��دي��ة 
طرف  م��ن  النتخابية  لبياناتها 
الهيئات الفرعية ملنحها احل�ضانة 
من املخالفات، ح�ضب قول التليلي 
الذي دعا كل ممثلي القائمات اىل 

تفهم هذا ال�ضرط.
   كما اأبرز رئي�س هيئة النتخابات 

هيئة  و����ض���ل���وك  م���وق���ف  “اإدانة 
رق  الطاّ بكل  والعمل  النتخابات 
���ى ت����رتاج����ع عن  امل�������ض���روع���ة ح���تاّ
د �ضامة امل�ضار  موقفها الذي يهداّ
النتخابي والعملياّة الدميقراطياّة 

تها«. برماّ

علوية القانون
النتقادات،  ه��ذه  على  رده  ويف     
قال رئي�س الهيئة العليا امل�ضتقلة 
التليلي  حم���م���د  ل���ان���ت���خ���اب���ات 
من�ضري، اأم�س ال�ضبت، اإناّ الفروع 
التاأ�ضري  رف�ضت  للهيئة  اجلهوية 
النتخابية  البيانات  بع�س  على 
تون�س  ن������داء  ح���رك���ة  ل���ق���ائ���م���ات 
“ا�ضتجابة  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  واجل��ب��ه��ة 
وتطبيقا  الن���ت���خ���اب���ي  ل��ل��ق��ان��ون 
ل���ل���ق���رارات ال��رتت��ي��ب��ي��ة يف اإط����ار 

احل������زب������ي������ة. ن������راق������ب حم���ت���وى 
ننحاز  ول  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

اىل اأي طرف«.
   واأ�ضاف حممد املن�ضري التليلي 
“اإن كل بداية تكون بها �ضعوبات 
واحلملة النتخابية والنتخابات 
البلدية �ضتمر يف ظروف طيبة” 
احلملة  “انطاق  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
جيدة  ظ���روف  يف  مت  النتخابية 
التابعني  الرقابة  اأع���وان  كل  واأن 
ل��ه��ي��ئ��ة الن����ت����خ����اب����ات واأع�������ض���اء 
الهيئات الفرعية واأع�ضاء الهيئة 
امل��رك��زي��ة ي��ق��وم��ون ب��دوره��م على 

اأح�ضن ما يرام«.

انطالق احلملة
ال�ضبت  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت  وق����د     
لانتخابات  النتخابية  احلملة 

اأن القانون النتخابي ين�س على 
ز البيان النتخابي  �ضرورة اأن يركاّ
وعلى  النتخابي  الرنامج  على 
عدم امل�س باخل�ضوم وعدم الدعوة 
وعدم  ال��ك��راه��ي��ة  اأو  ال��ع��ن��ف  اىل 
الدولة وعدم  ا�ضتغال موؤ�ض�ضات 
العمومية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ا���ض��ت��غ��ال 
واح������������رتام ق����ائ����م����ات اخل�������ض���وم 

املرت�ضحة.
   و�ضدد حممد املن�ضري التليلي 
عن  م����ن����اأى  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ع���ل���ى 
واأنها  ال�ضيا�ضية  ال��ت��ج��اذب��ات  ك��ل 
تطبق القانون على كل الأطراف 
يف  قائا  ا�ضتثناء،  دون  واجل��ه��ات 
ذات ال�ضياق “نحن ل نتعامل مع 
مع  نتعامل  بل  واأ�ضخا�س  اأ�ضماء 
بني  ف��رق  ول  مرت�ضحة  ق��ائ��م��ات 
القائمات  اأو  امل�ضتقلة  القائمات 

احلزب الد�ضتوري احلر حا�ضر يف النتخابات الحتاد املدين ائتاف حزبي معار�س يف ال�ضباق

رئي�س الهيئة يرد ويو�ضح

حركة النه�ضة تبا�ضر تعليق بياناتها الهيئة العليا لانتخابات ت�ضهر على احرتام القانون

نداء تون�س يحتج

املن�صري: الهيئة يف مناأى عن كل التجاذبات ال�صيا�صية واأنها تطبق القانون على اجلميع

نداء تون�س ي�صتنكر الت�صييقات »ال�صافرة« ويتهم فروع هيئة االنتخابات

اأحزاب وجمعيات حتذر من عزوف الناخبني عن امل�شاركةاجلبهة ال�شعبّية تّتهم هيئة االنتخابات بخرق القانون

انطالق حملة االنتخابات البلدية: 

تون�س: اجلبهة والنداء يرفعان مبكرا الورقة ال�صفراء...! 
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   تعي�ض تون�ض على وقع رهان �شيا�شي جديد 
نتائجها  �شُتعتر  بلدية  انتخابات  يف  يتمثل 
الت�شريعي  ال�شباق  عليه  �شيكون  ملا  حمــرارا 

نداء تون�ض وم�شروع تون�ض واجلبهة ال�شعبية 
واالحتاد املدين، وهو ائتالف من ع�شر اأحزاب 
علمانية، واحلزب الد�شتوري احلر، وغريها من 
امل�شتقلة  القائمات  جانب  اىل  هذا  االحزاب، 
التي قد يخفي بع�شها هوية حزبية.    ورغم 

يخ�شى  ــن  ــئ ول  .2019 �ــشــنــة  ــي  ــش ــا� ــرئ وال
ذلك  تبنّي  كما  الناخبني،  عــزوف  من  كثريون 
�شتنح�شر  املناف�شة  فان  الــراي،  ا�شتطالعات 
التوجه  ذات  النه�شة  حركة  بــني  كــالــعــادة 
مقدمتهم  يف  التقليديني  وخ�شومها  االإ�شالمي، 

باردة  بداية  اىل  ت�شري  كانت  التي  التوقعات 
�شهد  االأول  الــيــوم  فــان  للحملة،  جماهرييا 
ارتفاعا ن�شبيا لدرجات احلرارة اذ مت ت�شجيل 
اعرتا�شني واحتجاجني من حزبني رئي�شيني يف 

ال�شباق، هما نداء تون�ض واجلبهة ال�شعبية.
�ضعار اجلبهة ال�ضعبية يف النتخابات البلدية



األحد   15   أبريل    2018  م   -   العـدد  12300  
Sunday   15   April   2018  -  Issue No   12300عربي ودويل

1812

جنازة حا�صدة لـ »ويني مانديال« بجنوب اإفريقيا 
مانديا، حافظت ويني مانديا على �ضعلة مقاومة التمييز العن�ضري، 
اأثمر  وق��د  ال�ضجن.  والق��ام��ة يف  والذلل  التعذيب  رغ��م عمليات  على 
ن�ضالها و�ضجاعتها. و�ضورة الزوجني، جنبا اىل جنب، لدى الفراج عن 
العرقي  النظام  على  النت�ضار  اىل  ترمز   ،1990 يف  مانديا  نل�ضون 

الأبي�س الذي �ضقط ر�ضميا بعد اربع �ضنوات.
لكن هذا ال��زواج مل ي�ضتمر. فقد انف�ضا يف 1992، بعد �ضنتني على 

و�ضول مانديا، احلائز جائزة نوبل لل�ضام، اىل من�ضب الرئا�ضة.
ويف املقابل، تلطخت �ضورة ويني التي اأدينت بالتزوير والغ�س واخلطف 
جاءت  التي  مالوليكي  ت�ضاكاين  بيوتي  املعلمة  قالت  العنف.  واأع��م��ال 
التاريخ”.  اأك��ون جزءا من  “جئت حتى  خ�ضي�ضا من منطقة ليمبوبو 
واأوجزت  ب��ادن��ا«.  اج��ل  من  نا�ضلت  املحبوبة.  جدتنا  “كانت  وا�ضافت 

على  “ويني”  و�ضم  طبعت  وق��د  بها،  املعجبات  اإح���دى  مابا�ضا  غلوريا 
خدها، “نا�ضلت عندما كان الرجال وراء الق�ضبان«.

ويفرت�س ان يح�ضر عدد كبري من الروؤ�ضاء الأجانب منهم الرئي�ضان 
للم�ضاركة  غينغبو،  هاغي  والناميبي  نغي�ضو  �ضا�ضو  دني�س  الكونغويل 
يف اجلنازة التي من املقرر ان يلقي فيها رئي�س جنوب افريقيا �ضرييل 
رامافوزا خطابا تاأبينيا. وت�ضارك اي�ضا يف اجلنازة �ضخ�ضيات مثل جي�ضي 
املدنية يف  الامع على �ضعيد احلقوق  النا�ضط  جاك�ضون )76 عاما(، 
اب��دا عن  تتوقف  “مل  الق�س قال اجلمعة  وك��ان هذا  املتحدة.  الوليات 
حر�ضها  ارتكبها  التي  بالتجاوزات  اُتهمت  عندما  حتى  وهذا  الن�ضال«. 
الرعب يف  ن�ضر  ال��ذي  القدم”  لكرة  املتحد  مانديا  “نادي  ال�ضخ�ضي 

�ضويتو يف نهاية ثمانينات القرن املا�ضي.

•• �شويتواتر-اأ ف ب:

ماديكيزيا- وي��ن��ي  جلثمان  ال�ضبت  ال���ض��خ��ا���س  اآلف  ع�����ض��رات  هتف 
مانديا، امللهمة ال�ضعبية املثرية للجدل �ضد التمييز العن�ضري، خال 

جنازة وطنية يف مدينة ال�ضفيح �ضويتو يف جنوب افريقيا.
وتختتم هذه اجلنازة ع�ضرة ايام من احلداد الوطني الذي اأعلن يف ذكرى 
املراأة التي كانت تلقب ال�ضخرة ووالدة الأمة واملحررة والبطلة، والتي 

توفيت يف الثاين من ني�ضان ابريل عن 81 عاما اإثر مر�س طويل.
نارية، ولف بعلم  الذي واكبته دراج��ات  “ماما ويني”  وقد غادر نع�س 
يف  الفقرية  ال�ضاحية  �ضويتو،  يف  منزلها  ال�ضبت  �ضباح  افريقيا  جنوب 

جوهان�ضبورغ التي بقيت وفية لها طوال حياتها.

وح��ي��ا اجل��ث��م��ان ال���ذي و���ض��ل اىل ���ض��ت��اد اورلن�����دو ال���ذي يبعد ب�ضعة 
ثياب  يلب�ضون  �ضخ�س  ال��ف  ع�ضرين  ح��واىل  �ضويتو،  ع��ن  كيلومرتات 
لويني  مثيل  “ل  ن�ضالية  اغنية  قب�ضاتهم  رافعني  وان�ضدوا  احل���داد، 
موهادي  موفونوا  قالت  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�ضريح  ويف  مانديا«. 
)31 عاما( “ماما نا�ضلت من اجل حريتنا. من ال�ضروري تكرميها”. 
وكانت موهادي ترتدي ثيابا �ضوداء وغطاء راأ�س ملونا، وهو الزي الذي 

اختاره عدد كبري من ال�ضيدات اإكراما ل “ويني«.
وقال بريان ماغكازا )53 عاما( امل�ضارك الآخر يف احلداد “كانت واحدا 
من اف�ضل جنودنا. لقد نا�ضلت من البداية حتى النهاية. ماما، اذهبي 

ب�ضام. ا�ضطلعتي بدورك«.
وخال ال�ضنوات ال�ضبع والع�ضرين ل�ضجن زوجها يف تلك الفرتة نل�ضون 

كان  العام،  يقارب  ما  منذ   
ُيَنَظر اىل انت�شار اإميانويل 
بــاعــتــبــاره كبج  مـــاكـــرون 
ال�شعبوية  للموجة  جماح 
التي بدت، من الريك�شيت 
ـــد  ـــال دون انـــتـــخـــاب  اإىل 
ــة قــويــة.  ــوج تـــرامـــب، م
الفرن�شي  الرئي�ض  واليوم، 
لنظريه  حليف  اأف�شل  هو 
ـــــة  االأزم يف  االأمـــريـــكـــي 
ال�شورية، ويقف اإىل جانب 
ق�شية  يف  املتحدة  اململكة 

اجلا�شو�ض مع مو�شكو.

يريد الرئي�ض الفرن�شي الظهور يف ثوب من يحرتم »خطوطه احلمراء« �شواء يف �شوريا او داخل فرن�شا

ظاهرة  اإث����ب����ات  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة    
�ضعوبة ان مل يكن ا�ضتحالة التوقع 
يف ع���امل ال��ي��وم، ف���اإن ه���ذه املواقف 
تو�ضح ال�ضعوبة التي تواجهها قوة 
متو�ضطة مثل فرن�ضا لإعادة ابتكار 
�ضيا�ضة خارجية م�ضتقلة، كما يريد 
وبعد  يفعل.  اأن  م��اك��رون  اإميانويل 
م��رور ع��ام، ما ال��ذي تبقى من هذا 

الطموح؟

التمّيز عن هولند
   خ������ال ح���م���ل���ت���ه الن���ت���خ���اب���ي���ة، 
على  الأوىل  خ�����ط�����وات�����ه  وم�����ن�����ذ 
اإميانويل  ق���دم  ال��دول��ي��ة،  ال�����ض��اح��ة 
بني   خلطة  انه  على  نف�ضه  ماكرون 
الأ�ضا�س  ذاك  وم����ي����رتان،  دي���غ���ول 
فرن�ضية  ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  امل�����ض��رتك 
دبلوما�ضية  م��ع  تتناق�س  م�ضتقلة 
“املحافظني اجلدد” التي ج�ضدها 
نيكول �ضاركوزي، و�ضار على دربها، 
فران�ضوا  اخل��ي��ال،  م��ن  الكثري  دون 
ه����ولن����د.     ب���رز امل��ر���ض��ح ماكرون، 
باإدانته  اخل�������ض���و����س،  وج�����ه  ع���ل���ى 
اخلارجية،  الع�ضكرية  للمغامرات 
العراق  يف  الأمريكان  بها  ق��ام  التي 
لكنه  احل��ال،  بطبيعة   ،2003 عام 
اأي�����ض��ا ���ض��دي��د ال��ن��ق��د للتدخل  ك���ان 
���ض��ارك��وزي يف  ب��داأت��ه فرن�ضا  ال���ذي 

ليبيا عام 2011.
    غ��ري ان ه��ذه امل��ق��ارب��ة ل متنعه، 
جانب  اإىل  ال���ت���دخ���ل،  م���ن  ال����ي����وم، 
دونالد ترامب، يف ال�ضراع ال�ضوري 
بعد ما ي�ضتبه يف انه هجوم كيميائي 
وماكرون  ت���رام���ب  ان  دوم�����ا.  ع��ل��ى 
قان يوميا، كما اأكد  يتحادثان، وين�ضاّ
تلفزي،  ح��وار  يف  اخلمي�س  ماكرون 
المريكية  الزيجة  ه��ذه  وف��ق  واأن���ه 
يتموقع  املنتظرة،  غ��ري  الفرن�ضية 
املتحدة  اململكة  ب��دء من  الآخ���رون، 
اخلا�ضة  ع��اق��ت��ه��ا  ت��ب��خ��رت  ال���ت���ي 
بتغيري  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات  م�����ع 
الأب��ي�����س.    فما هي  البيت  �ضاكن 
ال��ن��ق��ط��ة امل�������ض���رتك���ة ب����ني دون���ال���د 
ت�����رام�����ب واإمي�����ان�����وي�����ل م�����اك�����رون؟ 
ي����ري����دان ال���ت���م���اي���ز ب�����اي ث���م���ن عن 
وفران�ضوا  اأوب��ام��ا  ب��اراك  �ضلفيهما، 
ه���ولن���د ال��ل��ذي��ن مل ي��ت��دخ��ا عام 
والآخ���ر  ك��اخ��ت��ي��ار،  واح���د   ،2013
كيميائي  هجوم  اأول  خال  مكرها، 
الأ�ضد.     ب�����ض��ار  ن��ظ��ام  اإىل  م��ن�����ض��وب 
وي��ري��د دون��ال��د ت��رام��ب، ع��ل��ى وجه 

هي اليوم اأكرث تعقيدا: النتخابات 
كان  التي  ال�ضتة  والأ�ضهر  الأملانية 
ا�ضتهاكها  م��ريك��ل  اأجن���ي���ا  ع��ل��ى 
يف  تكن  مل  وح��ك��وم��ة،  اأغلبية  لتلد 
القائم  اللغز  اىل  اإ�ضافة  احل�ضبان، 

يف بلد اأوروبي كبري اآخر، اإيطاليا.
   واإذا ا�ضفنا اإىل هذا امل�ضهد، جناح 
لأوروبا،  املعادي  اأوربان”  “فيكتور 
للروؤية  الول  الزع����اج  ع��ام��ل  وه��و 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة، يف ���ض��ن��ادي��ق الق����رتاع 
املا�ضي، نح�ضل  املجرية يوم الأحد 
من  بكثري  اأ�ضعب  عمل  ور�ضة  على 
املتوقع.   �ضتتاح للرئي�س الفرن�ضي 
تاأكيد  ولإع����ادة  ليو�ضح،  الفر�ضة 
حتقيقه  و�ضائل  وخا�ضة،  طموحه، 
اأوروبا،  حول  املتوقع  تدخله  خال 
يف 17 اأب��ري��ل ب��ال��رمل��ان الأوروب����ي 
���ض��رتا���ض��ب��ورغ. ول��ك��ن م��ن الن،  يف 
“�ضاروخه  م����ن  الأول  ال���ط���اب���ق 
ال�ضت�ضارات  اأي  الأوروب������������ي،   “
ان  عليها  كان  التي  الدميوقراطية 
احلدث،  ت�ضنع  مل  النقا�س،  تطلق 
وهذا ين�ضف طموحات الإليزيه، يف 

مناخ دويل �ضديد التوتر.
   لقد جن��ح الرئي�س م��اك��رون منذ 
فرن�ضا  ���ض��وت  ا���ض��م��اع  يف  ان��ت��خ��اب��ه 
الدولية،  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  جم�����ددا 
م�ضتفيدا  م���ك���ان���ت���ه���ا،  وا����ض���ت���ع���ادة 
الريطاين  امل������زدوج  ال���غ���روب  م���ن 
والختال  والرت����ب����اك  والأمل�������اين، 
من�ضوب  وارت�����ف�����اع  وا����ض���ن���ط���ن،  يف 

التهديدات يف العامل.
ي���ك���ف���ي، بعد  ك����ل ه�����ذا ل     ول���ك���ن 
تناغم ومعنى  ع���ام، لإع��ط��اء  م���رور 
حلركته تلك. انه يع�ضر، على وجه 
“�ضوت  م��ن  الن��ت��ق��ال  اخل�ضو�س، 
اأوروبي”،  “�ضوت  اإىل  فرن�ضي” 
�ضميم  يف  دائماً  قائم  م�ضعى  وه��ذا 
ال��رئ��ي�����س م����اك����رون. وكما  ط���م���وح 
اأ�ضار، بخ�ضو�س التطورات الأخرية 
الأبحاث  الأو�ضط، مركز  ال�ضرق  يف 
فاإن  ال��دول��ي��ة،  للعاقات  الأوروب����ي 
يف  با�ضتمرار  نف�ضها  جتد  “فرن�ضا 
م��وق��ف ال���ق���وة امل��ع��زول��ة يف واح���دة 
يف  عليها  املتنازع  املناطق  اأك��رث  من 

العامل«.
اإميانويل  اأي�ضا، يجب على     وهنا 
ماكرون اأن يظهر قدرة بيداغوجية 
وقدرة على التاأقلم والتكياّف، ودون 
�ضك، �ضيء من التوا�ضع يف مواجهة 

حقائق العامل اليوم.

“هنا”،  اأن��ه  ُيظهر  اأن  اخل�ضو�س، 
�ضواء  املتكررة،  تغريداته  تبنياّ  كما 
الأك���ر  الأحمر”  “الزر  ت��غ��ري��دة 
ب�ضعة  قبل  اأون  جونغ  كيم  زراّ  م��ن 
ال�ضواريخ  حول  الخ��رية  اأو  اأ�ضهر، 

اجلديدة التي يعد بها �ضوريا ...

»اليوم التايل«
م����اك����رون فهو  اإمي����ان����وي����ل  اأم������ا     
ولكنه  ا���ض��ت��ع��را���ض��ي��ا،  ن���زوع���ا  اأق�����لاّ 
�ضمان  على  ال��ق��در  بنف�س  حري�س 
مل  ال���ذي  امل��ي��دان  على  م�ضداقيته 

بولتون  ج��ون  ل��ط��ه��ران  املعار�ضني 
اإذا  م��ا  ي��ق��رروا  اأن  بومبيو،  وم��اي��ك 
الرحمة  ر�ضا�ضة  �ضيطلقون  كانوا 

على التفاق مع اإيران.

�شبابية اأوروبية
�س  ُي�ضواّ ال���ذي  الغمو�س  ه��ذا  يف     
ق�����������راءة ال�������ض���ي���ا����ض���ة اخل����ارج����ي����ة 
اأوروب�������ا عامة  امل���اك���رون���ي���ة، ت��ظ��ل 
اج�����واء  اإن  ال����ك����رى.  ال����ض���ت���ف���ه���ام 
اأوروب��ا، التي بدت مثالية قبل عام، 
ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  ان��ت��خ��اب  ع��ن��د 

حماولة  يف  م��و���ض��ك��و  م���ع  ذراع  يل 
اغ��ت��ي��ال ال��ع��م��ي��ل ال��رو���ض��ي امل����زدوج 
بريطانيا،  يف  ���ض��ك��ري��ب��ال  ���ض��ريغ��ي 
الأ�ضد  ب�����ض��ار  ن���ظ���ام  ���ض��د  ال�����رد  اأو 
الأ�ضلحة  ا����ض���ت���خ���دام  ب��خ�����ض��و���س 
حتدد  ل  ب��اري�����س  ف���اإن  الكيميائية، 

قواعد التعهد واللتزام.
   ان ا�ضطفاف الليزيه وراء البيت 
الأبي�س يف احلالة ال�ضورية يت�ضمن 
خماطرة كبرية: ان انفعالية ترامب 
وع���دم ال��ق��درة ع��ل��ى ت��وق��ع حركته، 
معطى ل ميكن لإميانويل ماكرون 

اي  فيه،  ح�ضوره  يتوقع  اأح��د  يكن 
على  ي��ري��د،  اإن���ه  الع�ضكري.  العمل 
وجه اخل�ضو�س، اأن يكون ال�ضخ�س 
“خطوطه احلمراء”  الذي يحرتم 
... كما يف  عندما يعلنها، يف �ضوريا 

فرن�ضا.
الرئي�س  ه��ذه، يخلط     وبخطوته 
بوعوده  املتعلقة  الأوراق  الفرن�ضي 
يعطي  خ��ا���س،  وب��وج��ه  النتخابية، 
الأدوار  ل���ع���ب  ب���ق���ب���ول  الن����ط����ب����اع 
الثانوية يف �ضيناريوهات ل ي�ضيطر 
عليها.    و�ضواء تعلق المر بعملية 

امل��ا���ض��ي.    ولذلك  يف مطلع يناير 
يف  الفرن�ضية  الدبلوما�ضية  تتقدم 
تقطع  يجعلها  للغاية  �ضيق  طريق 
اليوم باجتاه حتالف  �ضوطا طويا 
��ال كل  ق��ال��ت ف��ي��ه ب��الأم�����س ان���ه ح��ماّ
عنه  ت��ب��ت��ع��د  اأن  ق���ب���ل   - امل���خ���اط���ر 
ف�ضل  اإذا  ال���ق���ادم،  م��اي��و  جم���ددا يف 
دونالد  اإقناع  يف  ماكرون  اإميانويل 
ال�ضفقة  ع���ق���د  ب��ت��م��دي��د  ت����رام����ب 
النووية مع اإيران. وفعا، ففي 12 
مايو، يجب على الرئي�س الأمريكي 
املت�ضددين  اجل�����دد  وم�����ض��ت�����ض��اري��ه 

اأن يتجاهل حقيقته وخماطره. فما 
التايل”،  “اليوم  يف  �ضيحدث  الذي 
اأي اليوم الذي يلي ق�ضف الأهداف 
ال�ضورية؟ هذا هو ال�ضوؤال الرئي�ضي 

الذي ل يجيب اأحد حقا عليه.
بال�ضطفاف  الن���ط���ب���اع  وه�����ذا     
الفرن�ضي،  ال��رئ��ي�����س  يعطيه  ال���ذي 
يكون  حتى  تخاطر،  باري�س  يجعل 
موقفها من�ضجما بخ�ضو�س �ضوريا، 
يحذر  خ����ط����اب  اإىل  ب���الن�������ض���م���ام 
�ضيقودنا  “خطاًبا  م���اك���رون  م��ن��ه 
قال  ك��م��ا  اإيران”،  يف  احل����رب  اإىل 

فرن�ضا اىل جانب امريكا يف �ضوريا الرغبة يف التمايز والنف�ضال عن هولند واوباما

م�ضروعه الوروبي يتعرث

من املواجهة اىل ال�ضطفاف

ماكرون.. نتوءات الواقع ومفردات الطموح

�ضيء من التوا�ضع مطلوب

ترامب وماكرون يريدان 
التمايز عن �صلفيهما باي ثمن

من الع�صري االنتقال من »�صوت 
فرن�صي« اإىل »�صوت اأوروبي«

يعطــي ماكـــرون 
االنطبــاع بقبـول 
لعــــــــب االأدوار 
ـــة يف  ـــوي ـــان ـــث ال
�صــــيناريوهات ال 
عليهـــا ي�صـــيطر 

بني جنوح الطموح وحقائق الواقع:

اختبار ماكرون ال�صعب يف ابتكار �صيا�صة خارجية...!
مقاربته الراف�شة للمغامرات اخلارجية ال متنعه اليوم من م�شاركة ترامب التدخل يف �شوريا

•• الفجر - بيري ها�شكي 
ترجمة خرية ال�شيباين

ماكرون مطالب بالتكيف وب�شيء من 
التوا�شع يف مواجهة حقائق العامل اليوم
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اكتمال  ع��ن  للجوجيت�ضو  الإم����ارات  احت��اد  اأع��ل��ن 
العاملية  اأبوظبي  ببطولة  اخلا�ضة  ال�ضتعدادات 
فعاليات  �ضتنطلق  ال��ت��ي  اجلوجيت�ضو،  مل��ح��رتيف 
 16 املوافق  الثنني  غد  �ضباح  العا�ضرة  ن�ضختها 
اأبريل اجلاري، يف واحدة من اأكر واأهم الفعاليات 

بتاريخ ريا�ضة اجلوجيت�ضو على م�ضتوى العامل.
�ضاحب  من  كرمية  رعاية  حتت  البطولة  وتقام 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�ضلاّحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
اجلوجيت�ضو  ريا�ضة  من��و  مل�ضرية  الأول  ال��داع��م 
حيث  والعاملي،  املحلي  امل�ضتويني  على  وتطورها 
اأثمرت توجيهات �ضموه يف تطوير واتباع برنامج 
املدار�س، وزيادة  تعليمي لريا�ضة اجلوجيت�ضو يف 
عدد مراكز التدريب يف الدولة، ورعاية الاعبني 
ورفع  الطريق  متابعة  م��ن  ليتمكنوا  املتميزين 

راية الدولة يف املحافل الدولية.
ال���ع���امل���ي���ة ملحرتيف  اأب���وظ���ب���ي  ب���ط���ول���ة  وجن���ح���ت 
ا�ضتقطاب  يف  العا�ضرة  ن�ضختها  يف  اجلوجيت�ضو 
اآلف لع���ب ولع��ب��ة ع��ل��ى م�ضتوى   9 اأك���رث م��ن 
ال���ع���امل ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى اأر�������س اأب���وظ���ب���ي على 
م��دار 13 ي��وم��اً يف �ضالة »م��ب��ادل��ة اأري��ن��ا«، حيث 
�ضيتناف�ضون من اأجل احل�ضول على اأرفع الألقاب 
جمموع  يتجاوز  التي  النقدية  اجلوائز  واأ�ضخم 

قيمتها املليون دولر.
اأبوظبي  بطولة  م��ن  العا�ضرة  الن�ضخة  وت�ضهد  
ال��ع��امل��ي��ة مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����ض��و م�����ض��ارك��ة اأكرث 
على  اجلوجيت�ضو  لعبي  نخبة  م��ن   80% م��ن 
م�����ض��ت��وى ال���ع���امل، مم��ا ي��وؤك��د الأه��م��ي��ة الدولية 

ال��ب��ط��ول��ة، وت��ر���ض��خ مكانة  ال��ت��ي حتظى بها ه��ذه 
اأبوظبي كعا�ضمة عاملية لهذه الريا�ضة. و�ضت�ضهد 
الت�ضويق  غ��اي��ة  يف  مناف�ضات  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�ضخة 
اللقب  لن��ت��زاع  ي�ضعون  لعبني  ب��ني  والتناف�ضية 
واآخرين يدافعون عنه، لي�ضتمتع كل من ي�ضاهد 
هذه النزالت مبحاولة الدفاع امل�ضتميتة لاعب 
لاأمريكي جياين غريبو عن ميداليته الذهبية 
امل�ضاركة  ج��ان��ب  اإىل   ،2017 ع��ام  بها  ف��از  ال��ت��ي 
الكتبي،  في�ضل  الإم��ارات��ي  العامل  لبطل  ال��ب��ارزة 
واأبطال اجلوجيت�ضو من اأبناء الدولة، وهم طالب 
الكربي، وعبيد الكعبي، ومرمي العامري وغريهم 
من الأبطال الذين ا�ضتطاعوا اأن ي�ضعوا ب�ضمتهم 
من  كبري  لعدد  بالإ�ضافة  اجلوجيت�ضو،  ع��امل  يف 

املواهب الإماراتية ال�ضابة.
بطولة عاملية بامتياز

وقال �ضعادة عبداملنعم الها�ضمي رئي�س الحتادين 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  والإم�����ارات�����ي  الآ����ض���ي���وي 
الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و: »جن��ح��ت هذه 
اأكر  م��ن  ك��واح��دة  مكانتها  تر�ضيخ  يف  البطولة 
الأحداث الريا�ضية العاملية الكبرية يف تاريخ دولة 
الإمارات وبطولت اجلوجيت�ضو العاملية على حد 
�ضواء، بالنظر اإىل كونها اأكر جتمع للريا�ضيني 

املحرتفني منهم والهواة«.
�ضت�ضهد فعالية  البطولة  اأن  اإىل  الها�ضمي  واأ�ضار 
اجلوجيت�ضو  ع�ضاق  جميع  اإليها  يتطلع  جديدة 
ع���ل���ى م�����ض��ت��وى ال����ع����امل وه�����ي م��ن��اف�����ض��ات ملك 

الب�ضاط.
واأ�ضاف الها�ضمي: »اإن انطاق بطولتنا املرتقبة 

الر�ضائل  ال��ك��ث��ري م��ن  وال��ت��ي حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة وال���ع���دي���د م���ن القيم 
اأبناءنا  نفو�س  يف  لرت�ضيخها  ن�ضعى  التي  النبيلة 
الاعبني، اإىل جانب احتفائنا باليوبيل الرونزي 
زاي���د«، يعتر  »ع��ام  يتزامن مع  وال��ذي  للبطولة 
فر�ضة ن�ضتطيع من خالها التاأكيد على التزامنا 
غر�ضها  التي  النبيلة  وامل��ب��ادئ  بالقيم  ومت�ضكنا 
ال�ضيخ  الوالد واملوؤ�ض�س  ب��اإذن اهلل  املغفور له  فينا 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وفر�ضة 
للتعبري عن امتناننا والتزامنا بتوجيهات �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�ضلاّحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي، 
يعتر  م��ا  وه���و  ق����وي،  ج��ي��ل  ب��ن��اء  يف  للم�ضاهمة 
اليوم حافزاً كبرياً لإلهام اأبناءنا لإطاق البطل 
الكامن داخلهم �ضمن م�ضاعينا للم�ضاهمة يف بناء 

ال�ضخ�ضية املثلى  جليل ال�ضباب«.
عقد من النجاحات

اأب����وظ����ب����ي ال���ع���امل���ي���ة ملحرتيف  وب����ات����ت ب���ط���ول���ة  
ريا�ضة  الأول  ع��ق��ده��ا  م����رور  م���ع  اجل��وج��ي��ت�����ض��و 
األف   120 م��ن  لأك���رث  تعليمها  ي��ج��ري  وط��ن��ي��ة 
وباعتبار  ال��دول��ة.  م��دار���س  م�ضتوى  على  طالب 
اأكرث فنون الدفاع عن  هذه الريا�ضة واحدة من 
النف�س ح�ضوراً و�ضعبية على م�ضتوى العامل، فاإن 
احتاد الإمارات للجوجيت�ضو وبف�ضل الدعم الا 
حتقيق  اإىل  ي�ضعى  الر�ضيدة  القيادة  من  حم��دود 
اأق�ضى م�ضتويات الريادة يف العامل خال املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة. ولب���د م��ن ال��ذك��ر اأن ال��ب��ط��ول��ة حققت 
���ض��دًى ك��ب��رياً ���ض��م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة يف 

و�ضفارات  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م���ن  ب��دع��م  ال���ع���امل 
الدولة حول العامل، الذين مل ياألوا جهداً لتعزيز 
من  جمموعة  خ��ال  من  عاملياً  البطولة  ح�ضور 

الأن�ضطة الرتويجية.
زخم فعاليات

جديدة  اإ�ضافة  الب�ضاط  ملك  مناف�ضات  وتعتر 
حيث  ال���رون���زي،  يوبيلها  يف  للبطولة  ومم��ي��زة 
�ضت�ضهد م�ضاركة الأبطال الفائزين بالن�ضخ الت�ضع 
النقدية  واجلوائز  اللقب  على  للتناف�س  املا�ضية 
اأمريكي  األف دولر   200 التي يفوق جمموعها  
ال����وزن اخل��ف��ي��ف واملتو�ضط  ف��ئ��ات ه��ي   3 ���ض��م��ن 

والثقيل، يوم 24 اأبريل.
اإجنازات  واأ���ض��ح��اب  اأب��ط��ال  املناف�ضة  يف  وي�ضارك 
عماقة يف عامل اجلوجيت�ضو مثل تياجو برافو، 
ول��ي��ون��اردو ���ض��اج��ي��ورو م��ن ف��ئ��ة ال����وزن اخلفيف، 
الوزن  فئة  م��ن  جرا�ضيا  وك���ارك  راي�����س،  وت��ان��ر 
املتو�ضط، واألك�ضندر تران�س، واأندري كامبو�س من 

فئة الوزن الثقيل.
مدار  على  تقام  التي  الأخ���رى  الأن�ضطة  وت�ضمل 
الذي  للجوجيت�ضو  اأبوظبي  مهرجان  يوماً   13
�ضيقام يف الفرتة من 16 اإىل 21 اأبريل، مب�ضاركة 

 1،500 ن��ح��و  ي�����ض��ارك  فيما  م�����ض��ارك،   6،400
يف  للنا�ضئني  العاملية  اأبوظبي  بطولة  يف  ريا�ضياً 
بالإ�ضافة  اأب��ري��ل،  و23   22 يومي  اجلوجيت�ضو 
العاملية  اأبوظبي  1،500 م�ضارك يف بطولة  اإىل 

ملحرتيف اجلوجيت�ضو بني 24 و28 اأبريل.
و�ضيتم بث جميع الأحداث عر عدد من القنوات 
العامل، مبا يف ذلك تغطية حية  اأنحاء  يف جميع 
وحتليلية  تفاعلية  وب��رام��ج  ال�ضاعة  م���دار  على 
ال��ري��ا���ض��ي��ة الثانية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��ت��ب��ث ع��ل��ى ق��ن��اة 
اأبريل  �ضهر  طيلة  للبطولة  تخ�ضي�ضها  مت  التي 

اجلاري. 
ال�شراكات اال�شرتاتيجية

ويتمثل ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني لحتاد الإمارات 
للجوجيت�ضو بال�ضريك الإعامي الر�ضمي �ضركة 
الريا�ضية  باملز  اإىل  بالإ�ضافة  لاإعام،  اأبوظبي 
ك�����ض��ري��ك ا���ض��رتات��ي��ج��ي، وط�����ريان الإحت������اد وهو 
ر اأ�ضاليب احلياة  الطريان الر�ضمي، واإعمار مطواّ
الع�ضرية، ف�ضًا عن برميري موتورز لند روفر 
ك�����ض��ري��ك ال�����ض��ي��ارات احل�����ض��ري، و���ض��ب��ك��ة قنوات 
الريا�ضية  ال��ق��ن��اة  ب�ضفتها  الريا�ضية  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضريك  ب�ضفتها  عربية  نيوز  و�ضكاي  الر�ضمية، 

م�ضرف  امل��ا���ض��ي  ال�ضريك  ج��ان��ب  اإىل  الإع��ام��ي 
���ض��ري��ك الطاقة،  اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��ام��ي، واأدن�����وك 
ووزارة الداخلية وهي ال�ضريك احلكومي، و�ضركة 
اأبوظبي للخدمات ال�ضحية وهي �ضريك الرعاية 
اأبوظبي  ال�ضحية، وال�ضريكني الداعمني جمل�س 
وال�ضركاء  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  ودائ����رة  ال��ري��ا���ض��ي 
ال�ضتثمارية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  وه���م  ال��ذه��ب��ي��ني 
امل�ضعود  وجمموعة  )اأدا���ض��ي(  الذاتية  لاأنظمة 
للطاقة  ودول��ف��ني  لاأملنيوم  العاملية  والإم�����ارات 
امل����ح����دودة وك���اف���ال���و )ل�������وزان ل�����اأزي�����اء( واآف�����اق 
الإ�ضامية للتمويل، بالإ�ضافة اإىل دائرة الثقافة 
وال�ضياحة، وال�ضركاء الف�ضيني جمموعة اخلاجة 
و�ضناعات  املتحدة  ال�ضقر  وجمموعة  القاب�ضة 
لتوازن  بالإ�ضافة  ال��ع��ام��ة(،  القاب�ضة  )ال�ضركة 
الإمارات  وموؤ�ض�ضة   ، لولو  وجمموعة  القاب�ضة 

للطاقة النووية ك�ضريك ال�ضامة.
ميكنكم متابعة جميع اأخبار وم�ضتجدات البطولة 
اخلا�س  التطبيق  حتميل  خ��ال  من  والاعبني 
اجلوجيت�ضو  ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ببطولة 
و اأن����دروي����د  على   الآن  UAEJJF  املتوفر 

.iOS

بنادي  الأح���د  ال��ي��وم  م�ضاء  تختتم 
ال���ظ���ف���رة ل��ل��رم��اي��ة مب��دي��ن��ة زاي���د 
مبنطقة الظفرة بطولة »عام زايد 
باإ�ضراف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ل��ل��رم��اي��ة« 
مبنطقة  احل����اك����م  مم���ث���ل  دي��������وان 
ال���ظ���ف���رة ودع�������م ����ض���رك���ة الحت�����اد 
ال���ع���ق���اري���ة، وال���ت���ي ا���ض��ت��م��رت ملدة 
اأ���ض��ب��وع��ني و���ض��ط م�����ض��ارك��ة وا�ضعة 
من اجلن�ضني على م�ضتوى الدولة 
ويف مقدمتهم كوكبة من الاعبني 
ال���دول���ي���ني وال���اع���ب���ات ال����ب����ارزات 
بجانب تاألق جمموعة من منتخب 
مثلوا  ال����ذي����ن  ال���ه���م���م  اأ�����ض����ح����اب 
منتخب الإمارات موؤخرا يف بطولة 
كاأ�س العامل التي اأقيمت موؤخرا يف 
العني وهم �ضيف احلمريي ،حممد 
ها�ضل  علي ح�ضن احلامد وحممد 
مناف�ضات  �ضملت  وق��د   .. احلب�ضي 

فئة  بامل�ضد�س  الرماية   ، البطولة 
 ، اجلن�ضني  م�ضتوى  على  ملم   9
ال�ضوزن  بندقية  مناف�ضات  بجانب 
املن�ضرم  الأ����ض���ب���وع  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي 
�ضهدت �ضدارة عبيد م�ضبح  والتي 
املركز  يف  نقاط   10 بر�ضيد  �ضامل 
عبداهلل  ح��م��د  ظ��اه��ر  ي��ل��ي��ه  الأول 
ال���ع���ري���اين ب��ر���ض��ي��د 8 ن���ق���اط يف 
املركز الثاين ثم عبيد حممد �ضامل 
العامري بر�ضيد 6 نقاط ومبارك 
 6 بر�ضيد  املن�ضوري  اأحمد  �ضعيد 

نقاط اأي�ضاً يف املركز الثالث.

التي  وت����اأت����ي اجل����ول����ة اخل���ت���ام���ي���ة 
تنطلق بعد ع�ضر اليوم من خال 
 9 مناف�ضات الرماية بامل�ضد�س فئة 
والتي  اجلن�ضني  م�ضتوى  على  ملم 
لتحديد  احلا�ضمة  مرحلتها  بلغت 
اأبطالها بعد تاأهل 32 لعبا و22 
لع��ب��ه ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ال��ت��ي اأف����رزت 
التي  املغمورة  املواهب  من  العديد 
للرماية  حقيقية  اإ���ض��اف��ة  ت�����ض��ك��ل 
مناف�ضات  �ضهدت  وقد   ، الإماراتية 
�ضدارة  اليوم  تختتم  التي  الرجال 
بر�ضيد  احل��م��ادي  ع��ب��داهلل  يو�ضف 

ويف املركز الثاين علي   ، نقطة   95
نقطة   94 بر�ضيد  الكتبي  �ضوايح 
وبر�ضيد 92 نقطة جند الدهيمي 
حم��م��د ال��ع��ام��ري وع���و����س حممد 

�ضيف املرر و�ضليمان حمد الكربي.
 وعلى م�ضتوى بطولة التي �ضهدت 
الذهبية  الإم����ارات  لعبه  م�ضاركة 
�ضدارة  �ضهدت  فقد  امل��ه��ريي  �ضمه 
وفاطمة  اخل��ي��ل��ي  م���ب���ارك  ع���ف���راء 
نقطة   94 بر�ضيد  النقبي  حممد 
مبارك  دان����ه  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ويف   ،
نقطة   93 بر�ضيد  اجلنيبي  حمد 

ع���ب���ري ح�ضن  ال���ر����ض���ي���د  وب���ن���ف�������س 
ث���م ف��اط��م��ة �ضعيد  ال��ع��ل��ي  ���ض��ال��ح 
90 نقطة وبنف�س  الكعبي بر�ضيد 
ويعقب  العبدويل  اأمنية  الر�ضيد 
الأوائل  الفائزين  تتويج  املناف�ضات 
بح�ضور ممثل ديوان ممثل احلاكم 
اإدارة  وجمل�س  الظفرة  منطقة  يف 
وال�ضركة  ل��ل��رم��اي��ة  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي 

الراعية للبطولة.
اإيجابيات كثرية

واأك��د مبارك حمد جمعة اجلنيبي 
الظفرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للرماية باأن البطولة اأقيمت �ضمن 
م��ب��ادرة ع��ام زاي��د وب��اإ���ض��راف ديوان 
الظفرة  مب��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م  مم��ث��ل 
اليجابيات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ح��ق��ق��ت 
ال�ضنوي  ال����ن����ادي  ن�������ض���اط  ���ض��م��ن 
اأك���رث من  ق��ي��ام  وال���ذي يعمل على 
بطولة يف كل عام تاأكيداً وتر�ضيخاً 
ال�����ض��ي��خ حمدان  ���ض��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  ب��ن زاي���د 
الريا�ضة  ب��دع��م  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
وتاأهيلهم  املنطقة  يف  والريا�ضيني 
و�ضكر  ال��وط��ن..  لتمثيل  يكفي  مبا 
الظفرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العقارية  الإحت����اد  �ضركة  للرماية 
يف  ت��اأت��ي  التي  للبطولة   لرعايتها 
اإطار امل�ضئولية املجتمعية وال�ضراكة 
املجتمع  م��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة 

املحلي مبنطقة الظفرة.

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 2018 تنطلق االثنني من اأبوظبي

اأكرث من 9 اآالف العب والعبة من جميع اأنحاء العامل
اأملع جنوم ريا�شة اجلوجيت�شو يف العامل يف �شيافة اأبوظبي
اأ�شخم جوائز مالية يف تاريخ اجلوجيت�شو تتجاوز قيمتها املليون دوالر
االأبطال ي�شتعيدون اأجمادهم يف مناف�شات ملك الب�شاط

ترتقب جماهري كرة القدم الأوروبية اليوم الأحد، يوماً حا�ضماً 
يف عدد من بطولت الدوري املحلية ب�»القارة العجوز«.

ي�ضتعد باري�س �ضان جريمان اإىل ح�ضم لقب الدوري الفرن�ضي 
اأمام  الأح��د،  اليوم  املرتقب  القمة  لقاء  خ��ال  القدم من  لكرة 
املركز  و�ضاحب  البطولة  لقب  حامل  موناكو  املبا�ضر  مناف�ضه 

الثاين، وذلك يف ختام مناف�ضات اجلولة 33 من امل�ضابقة.
على  جماهريه  بني  غ��داً  اللقب  ح�ضم  يف  جريمان  �ضان  وياأمل 
الفريق  الأم��راء، حيث يحتاج  اأو حديقة  بارك دو برن�س  اإ�ضتاد 
نتائج  النظر عن  بغ�س  اللقب  لي�ضتعيد  نتيجة  ب�اأي  الفوز  اإىل 

املراحل اخلم�س الأخرية من امل�ضابقة.
نقطة   84 بر�ضيد  امل�ضابقة  ج���دول  ج��ريم��ان  ���ض��ان  ويت�ضدر 
وبفارق 14 نقطة اأمام موناكو علماً باأن �ضان جريمان فاز 1-2 

على موناكو يف عقر داره يف مباراتهما بالدور الأول للم�ضابقة.
ويف املقابل، يتطلع موناكو اإىل تعطيل وتاأجيل ح�ضم اللقب من 
باأن فوز  اأمام �ضان جريمان غداً، علماً  التعادل  اأو  الفوز  خال 

�ضان جريمان باللقب �ضيكون اخلام�س له يف اآخر �ضتة موا�ضم.
الأحد، مبناف�ضه  اليوم  اأيندهوفن  ي�ضطدم  الهولندي  الدوري 
اجلولة  مناف�ضات  ختام  يف  اأم�ضرتدام  اأياك�س  العنيد  التقليدي 

الهولندي. الدوري  من   31
ويتطلع اأيندهوفن اإىل الثاأر لهزميته الثقيلة 0-3 على ملعب 

اأياك�س يف مباراة الفريقني بالدور الأول للبطولة.
مباراة  خال  من  ل�ضاحله  اللقب  ح�ضم  اأيندهوفن  وي�ضتطيع 
العنيد  نتيجة يف مواجهة �ضيفه  ب��اأي  للفوز  الغد حيث يحتاج 
تاريخه  يف  وال��ع�����ض��ري��ن  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��رة  امل�ضابقة  بلقب  ل��ي��ت��وج 

والثالثة يف اآخر اأربعة موا�ضم.
ويت�ضدر اآيندهوفن جدول امل�ضابقة بر�ضيد 77 نقطة وبفارق 

�ضبع نقاط اأمام اأياك�س بعد 30 مباراة لكليهما.

الدوري الرتغايل
ي�ضتطيع بنفيكا القرتاب خطوة جيدة ومهمة من ح�ضم لقب 
اإذا  الدوري الرتغايل ل�ضاحله للمو�ضم اخلام�س على التوايل 
حقق الفريق الفوز اليوم الأحد، على �ضيفه ومناف�ضه التقليدي 

العنيد بورتو يف اجلولة 30 من امل�ضابقة.
وبفارق  نقطة   74 بر�ضيد  امل�ضابقة  ج���دول  بنفيكا  ويت�ضدر 

نقطة واحدة اأمام بورتو.
الفوز  م���رات  ع��دد  يف  القيا�ضي  ال��رق��م  على  بنفيكا  وي�ضتحوذ 
يف  الثاين  املركز  بورتو  يحتل  فيما  لقباً،   33 بر�ضيد  باللقب 

القائمة بر�ضيد 26 نقطة كان اآخرها يف 2013.
قلب  ب��ورت��و  ي�ضتطيع  امل�ضابقة،  جل���دول  بنفيكا  ت�ضدر  ورغ���م 
على  ال�ضراع  لي�ضعل  ال�ضدارة  وان��ت��زاع  م�ضيفه  على  الطاولة 

لقب امل�ضابقة يف املراحل املقبلة من الدوري.
الدوري الإجنليزي

الإجنليزي  ال���دوري  م�ضابقة  ج��دول  �ضيتي  مان�ض�ضرت  يت�ضدر 
ومناف�ضه  ج���اره  اأم���ام  نقطة   13 وب��ف��ارق  نقطة   84 بر�ضيد 
 34 التقليدي العنيد مان�ض�ضرت يونايتد قبل مباريات اجلولة 

من امل�ضابقة والتي بداأت فعالياتها ام�س ال�ضبت.
خال  البطولة  لقب  ح�ضم  فر�ضة  �ضيتي  مان�ض�ضرت  واأه����در 
مباراته اأمام جاره مان�ض�ضرت يونايتد الأ�ضبوع املا�ضي، اإذ فرط 
يف   3-2 وخ�ضر  الأول  ال�ضوط  يف  نظيفني  بهدفني  تقدمه  يف 
لقب  حل�ضم  كافياً  املباراة  هذه  يف  الفوز  وك��ان  الثاين.  ال�ضوط 
البطولة ولكن الفريق الآن اأ�ضبح بحاجة اإىل الفوز يف مباراتني 
ليتوج  البطولة  يف  له  املتبقية  ال�ضت  املباريات  من  الأق��ل  على 

باللقب بغ�س النظر عن نتائج مان�ض�ضرت يونايتد.
ورغم هذا، قد مينح مان�ض�ضرت يونايتد جاره اللقب اليوم الأحد 
اإذا تعرث يف مواجهة �ضيفه وي�ضت بروميت�س األبيون ب�ضرط فوز 
مان�ض�ضرت �ضيتي على م�ضيفه توتنهام يف مباراتهما اليوم بنف�س 
لقب  �ضتوؤجل احل�ضم على  فاإنها  اأخ��رى  نتائج  اأي  اأم��ا  اجلولة، 

الدوري الإجنليزي حتى اإ�ضعار اآخر.
الدوري الإيطايل

يت�ضدر يوفنتو�س جدول الدوري الإيطايل بر�ضيد 81 نقطة 
 ،32 اأم��ام نابويل قبل مباريات اجلولة  4 نقاط فقط  وبفارق 
يوفنتو�س  خالها  من  ي�ضتطيع  والتي  واليوم  ام�س  تقام  التي 

التقدم خطوة هائلة نحو احلفاظ على لقبه يف امل�ضابقة.
على  ���ض��ام��ب��دوري��ا  ف��ري��ق  العجوز”  “ال�ضيدة  ف��ري��ق  وي���واج���ه 
ملعب يوفنتو�س مبدينة تورينو، يف اختبار اأ�ضهل من املواجهة 
الع�ضيبة التي تنتظر نابويل غداً اأي�ضاً يف �ضيافة فريق ميان 

العنيد.

اأوروبا ترتقب يومًا حا�صمًا يف بطوالت الدوري املحلية

ت�شهد نهائي امل�شد�ض

ختام بطولة عام زايد للرماية بنادي الظفرة اليوم
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•• دبي –الفجر: 

حجز منتخب لبنان اأوىل بطاقتي التاأهل للمباراة 
 15 للفتيات حتت  اآ�ضيا  لبطولة غرب  النهائية 
بنتيجة  فل�ضطني  منتخب  على  ف��وزه  بعد  �ضنة، 
7-1، التي اأقيمت ع�ضر اأم�س على ملعب ذياب 
عوانة مبقر احتاد الكرة يف دبي، وجاءت البطاقة 
الثانية من ن�ضيب منتخب الأردن بعد فوزه على 

البحرين بخم�ضة اأهداف نظيفة.
للبطولة،  النهائي  قبل  ال��دور  مباراتي  وبختام 
املباراة  يف  وف��ل�����ض��ط��ني  ل��ب��ن��ان  منتخبي  ي��ل��ت��ق��ي 
يف  ي�ضبقها  امل��ق��ب��ل،  الأح���د  ي��وم  م�ضاء  النهائية 
ال���ي���وم ن��ف�����ض��ه، م���ب���اراة م��ن��ت��خ��ب ف��ل�����ض��ط��ني مع 
الثالث  املركزين  البحريني على حتديد  نظريه 

والرابع.
الاعبة  ب��ادرت  الأول،  اللقاء  لأح��داث  وبالعودة 
كري�ضتي معلوف بت�ضجيل هدف التقدم ملنتخب 
ال�ضوط  ب��داي��ة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الدقيقة  يف  لبنان 
خطوط  اإرب����اك  يف  ال��ه��دف  ه��ذا  وت�ضبب  الأول، 
الرز مرة  م��ن��ت��خ��ب  وع����اد  ف��ل�����ض��ط��ني،  م��ن��ت��خ��ب 
لزيادة  ال��ه��ج��وم��ي،  ال�����ض��غ��ط  م��ن  وزاد  اأخ�����رى، 
الق�ضمة  تقبل  ل  مباراة  يف  له  التهديفية  الغلة 
16 الهدف الثاين  اإثنني، لت�ضهد الدقيقة  على 
تقف  ومل  معلوف،  كري�ضتي  طريق  وعن  للبنان 
الأي����دي،  م��ك��ت��وف��ات  فل�ضطني  منتخب  لع��ب��ات 
وحاولن �ضن هجمات �ضوب املرمى اللبناين، اإىل 

الهدف  ت�ضجيل  من  �ضطارة  جينيفر  متكنت  اأن 
الأول ملنتخب فل�ضطني يف الدقيقة 25، لينتهي 
مقابل  ب��ه��دف��ني  ل��ب��ن��ان  ب��ت��ق��دم  الأول  ال�����ض��وط 

هدف. 

اأ���ض��رع م��ن �ضابقه، حيث  وج���اء ال�����ض��وط ال��ث��اين 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى منتخب  ال��ه��ج��م��ات  ت��وا���ض��ل��ت 
ت�ضجيل  الطاير من  فرح  واأ�ضتطاعت  فل�ضطني، 
 ،48 الدقيقة  يف  لبنان  ملنتخب  الثالث  الهدف 

املرهق  الفل�ضطيني  املنتخب  حم����اولت  و���ض��ط 
ال��ط��اي��ر من  ل��ب��ن��ان، متكنت ف��رح  ل��زي��ارة �ضباك 
اإحراز الهدف الثاين لها والرابع ملنتخب بلدها 
اأهداٍف  ثاثة  بعدها  لتتواىل   ،76 الدقيقة  يف 

الفل�ضطينية،  ال�ضباك  بها  ُمنيت  اأخرى،  لبنانية 
ع�ضاف،  وزه���راء  علو�س،  هبة  الاعبات  �ضجلها 
لتنتهي   ،90،88،83 الدقائق  يف  جعفر  ولينا 
 ،1/7 بنتيجة  لبنان  ملنتخب  كبري  بفوز  املباراة 

اآ�ضيا  غ��رب  لبطولة  النهائية  للمباراة  وت��اأه��ل��ه 
للفتيات حتت 15 �ضنة. ويف املباراة الثانية، اإنتزع 
الثانية والأخرية  التاأهل  منتخب الأردن بطاقة 
ب��ع��د تغلبه على  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ب��اراة 
نظريه البحريني، بخم�ضة اأهداف نظيفة، حيث 
اللقاء،  اأح���داث  على  الن�ضامى  منتخب  �ضيطر 
ال�ضباك  يف  الأوىل  التهديفية  ب�ضمته  وو���ض��ع 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة يف ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ام��ن��ة ع���ن طريق 
الاعبة زينة ح�ضن، لت�ضيف بعدها جود قدورة 
الهدف الثاين يف الدقيقة 19، وبعدها بدقيقة 
واحدة، جاء الهدف املكمل للثاثية الأردنية يف 
�ضباك الأحمر البحريني، لتنتهي احل�ضة الأوىل 

للمباراة بتقدم الأردن بثاثة اأهداف نظيفة.
جاء  ال��ث��اين،  ال�ضوط  م��ن  الثالثة  الدقيقة  ويف 
زينة  �ضجلته  وال����ذي  ل�����اأردن،  ال���راب���ع  ال��ه��دف 
ح�����ض��ن، وق�����ام الأح���م���ر ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��ب��ن��اء عدة 
الدفاعي  ال��ت��ك��ت��ل  ول��ك��ن  ه��ج��وم��ي��ة،  حم�����اولت 
 65 الدقيقة  لتاأتي  مب��ه��ارة،  اأحبطها  الأردين 
ب��ال��ه��دف اخل��ام�����س ع���ن ط��ري��ق ال��اع��ب��ة األني 
نظريه  على  الأردن  منتخب  ليفوز  ال�ضويلمني، 
يف  وياقي  رد،  دون  اأه���داف  بخم�ضة  البحريني 
�ضُتقام  وال��ت��ي  لبنان  منتخب  النهائية  امل��ب��اراة 
م�ضاء يوم الأح��د املقبل على ملعب ذي��اب عوانة 
مبقر احتاد الكرة يف دبي، على اأن يلتقي منتخب 
مباراة  ذات���ه، يف  ال��ي��وم  يف  وال��ب��ح��ري��ن  فل�ضطني 

حتديد املركزين الثالث والرابع.

فل�شطني والبحرين يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع

لبنـــان واالأردن يف نهائـــي غــــرب اآ�صيـــا للنا�صئـــــات 

رئي�س الليغا: ركلة جزاء بنعطية اأحبطت توقعات كثريين
القدم  لكرة  الإ���ض��ب��اين  ال���دوري  راب��ط��ة  رئي�س  اعتر 
)الليغا(، خافيري تيبا�س اأن اجلدل حول ركلة اجلزاء 
التي احت�ضبت على مدافع يوفنتو�س مهدي بنعطية 
اأمام ريال مدريد يف ربع نهائي دوري الأبطال �ضببه 
اأنها اأحبطت توقعات كثريين لأنه مل يكن هناك وقت 

كثري على انتهاء املباراة.
لأن��ه مل  اأحبطت كثريين  اأنها  امل�ضكلة  تيبا�س:  وق��ال 
يكن هناك وقت كثري وهذا الإحباط اأدى للجدل، ويف 
يعلم اجلميع هناك جدل حتى حول  كما  القدم  كرة 

ركات اجلزاء الوا�ضحة.
�ضجلها  ال��ت��ي  اجل�����زاء  رك��ل��ة  اأن  اإىل  ت��ي��ب��ا���س  واأ����ض���ار 

ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ل���ري���ال م���دري���د ك��ان��ت �ضتثري 
اجلدل اأي�ضاً حتى لو كانت تقنية التحكيم بالفيديو 

مطبقة.
“التحكيم بالفيديو لن يحل كل �ضيء، ولكن  وق��ال: 
الاعبني  اأن  امل��ه��م  م��ن  ك��ث��رية،  اأ���ض��ي��اء  �ضيحل  ن��ع��م 
جيداً  يعرفون  وال�ضحافيني  والإداري�����ني  وامل��درب��ني 
ك��ي��ف ي��ع��م��ل ه���ذا ال��ن��ظ��ام، حت���دي���داً ل��ك��ي ي��ت��م جتنب 
اجلدل، مفتاح النجاح يف تطبيق تقنية الفيديو بكرة 
م��ن خال  ال��ت��ع��رف عليه  �ضيكون  الإ���ض��ب��ان��ي��ة  ال��ق��دم 

حملة اإعامية كاملة«.
واأ�ضار تيبا�س اأي�ضاً اإىل خروج بر�ضلونة اأمام روما يف 

دور ربع النهائي مبيناً اأن هذا يظهر “�ضعوبة” دوري 
الأبطال. وقال: “كل ذلك يدعونا لتقييم ما حققته 
ال�ضعب  من  كثرية،  �ضنوات  خ��ال  الإ�ضبانية  الفرق 
لنهائيات  والو�ضول  باألقابه  مدريد  فعله  ما  تخطي 
الأدوار  يف  ودائماً  باألقابه  اأي�ضاً  وبر�ضلونة  متعاقبة، 

النهائية للت�ضامبيونز والآن اإ�ضبيلية«.
و�ضدد على اأن نتائج فرق كرة القدم الإ�ضبانية معرتف 
اأوروب����ا  اإىل  ك��ث��رياً  “اأ�ضافر  الأن���ح���اء:  جميع  يف  ب��ه��ا 
وينظرون اإلينا بح�ضد، ما فعلته كرة القدم الإ�ضبانية 
الكافيار وحني  اأكل  على  للغاية، نحن معتادون  مهم 

يعطونا يوماً ما اأقل بع�س ال�ضيء ن�ضتكي«. 

ا�صبيلية يبقي على حظوظه االأوروبية 
ال���دوري  يف  امل�����ض��ارك��ة  ب��ط��اق��ة  بنيل  فر�ضته  ع��ل��ى  ا�ضبيلية  اأب��ق��ى 
ثمينا  تعادل  حقق  بعدما  املقبل  ليغ” املو�ضم  “يوروبا  الوروب���ي 
املرحلة  يف   ،2-2 فياريال  �ضيفه  عليها  املبا�ضر  مناف�ضه  ومثريا 

الثانية والثاثني من بطولة ا�ضبانيا لكرة القدم.
ومتكن ا�ضبيلية من تعوي�س تاأخره بهدفني واإكماله املباراة بع�ضرة 
62، بعد طرد مهاجمه الفرن�ضي و�ضام بن  لعبني منذ الدقيقة 
يدر لنيله اإنذارين. وت�ضاوى الفريقان عدديا يف الدقيقة 76، بعد 

طرد لعب فياريال خاومي كو�ضتا.
وتقدم فياريال عر دانيال رابا والكولومبي كارلو�س باكا، وبدا يف 
ت�ضفيات  للم�ضاركة يف  املوؤهل  ال�ضاد�س  املركز  طريقه لابتعاد يف 
اإل ان النادي الأندل�ضي الذي بلغ هذا املو�ضم  ال��دوري الأوروب��ي. 
الدور ربع النهائي لدوري اأبطال اأوروبا قبل ان يخرج اأمام بايرن 

نوليتو  ملانويل  بهدفني  التعادل  واأدرك  انتف�س  المل��اين،  ميونيخ 
والفرن�ضي �ضتيفن نزونزي.

كما اأهدر نوليتو ركلة جزاء قبل ربع �ضاعة على نهاية املباراة.
نفوز. مل  ان  “كان علينا  املباراة  بعد  نزونزي يف ت�ضريحات  وقال 
نفز لذلك نحن ل�ضنا �ضعداء. كان لدينا �ضعور جيد، مل نلعب ب�ضكل 

�ضيء، ال ان امل�ضاعر ل تهم يف حال مل نحقق الفوز«.
اإنهاء املو�ضم يف  “تتبقى مباريات عدة، و�ضنوا�ضل حماولة  اأ�ضاف 
اىل  ر�ضيده  ال�ضاد�س  فياريال  ورفع  ال�ضاد�س«.  اأو  اخلام�س  املركز 
48 نقطة، مبقيا على فارق النقطة الواحدة اأمام اإ�ضبيلية ال�ضابع. 
البطال  دوري  يف  ا�ضبانيا  بطولة  يف  الوائ����ل  الرب��ع��ة  وي�����ض��ارك 
ال�ضاد�س  يخو�س  بينما  ليغ”،  “يوروبا  يف  واخلام�س  مبا�ضرة، 

الت�ضفيات املوؤهلة للم�ضابقة القارية الثانية من حيث الأهمية.

���ض��ارك ف��ري��ق ال���دراج���ني ل�����ض��رط��ة ع��ج��م��ان يف 
الثالثة  ال���دول���ي���ة  ع��ج��م��ان  ج���ول���ة  م��ن��اف�����ض��ات 
للدراجات التي انطلقت اأم�س الأول من منطقة 
مر�ضى مارينا عجمان مب�ضاركة عدد كبري من 

الدراجني ت�ضابقوا مل�ضافة 115 كم بتنظيم من 
وبرعاية  عجمان  يف  ال�ضياحية  التنمية  دائ���رة 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 
ال��دائ��رة. وق��ال املقدم حممد خلفان بن هندي 

اللجنة  ورئي�س  امل�ضاندة  اخلدمات  اإدارة  مدير 
ال��ري��ا���ض��ي��ة اأن ال�����ض��رط��ة حت��ر���س ���ض��ن��وي��ا على 
امل�ضاركة يف جولة عجمان للدراجات من خال 
11 دراجا  جتهيز فريق الدراجني الذي ي�ضم 

وحتفيز املوظفني يف ال�ضرطة للم�ضاركة.
الفعالية  بتنظيم  عجمان  �ضرطة  �ضاركت  كما 
وت��اأم��ني خ��ط ال�����ض��ري جل��ول��ة ���ض��ب��اق الدراجات 
بهدف  ك��م   58 مل�ضافة  للمواطنني  املخ�ض�س 

ت�ضجيعهم على ريا�ضة ركوب الدراجات بجانب 
�ضباق اآخر مل�ضافة 58 كم جلميع الدراجني من 

جميع اجلن�ضيات.
وتاأتي م�ضاركة �ضرطة عجمان يف اجلولة �ضمن 

ل�ضرطة عجمان يف دعم  العامة  القيادة  خطط 
اجلانب الريا�ضي واللياقة البدنية للموظفني 
امل��وؤ���ض�����ض��ات واجلهات  م���ع  ال�����ض��راك��ة  وت���ع���زي���ز 

املختلفة يف الإمارة.

اأ�ضرع توقيت ورقما قيا�ضيا  �ضيبا�ضتيان فيتل  الأمل��اين  حقق 
ال��ر���ض��م��ي��ة ل�ضباق  ال���ت���ج���ارب  ���ض��ن��غ��ه��اي يف  ج���دي���دا حل��ل��ب��ة 
العامل  بطولة  من  الثالثة  املرحلة  الكرى،  ال�ضني  جائزة 
رايكونن  كيمي  الفنلندي  وزميله  ليمنح  واح��د،  للفورمول 
فريقهما فرياري، ثنائية عند خط النطاق للمرة الثانية 

تواليا.
وتفوق الفريق الإيطايل على مر�ضيد�س املتوج بلقب بطولة 
العامل لل�ضانعني يف الأع���وام الأرب��ع��ة الأخ���رية، وال��ذي حل 
العامل  وب��ط��ل  ث��ال��ث��ا،  ب��وت��ا���س  ف��ال��ت��ريي  الفنلندي  ���ض��ائ��ق��اه 
كبري  بفارق  الرابع،  املركز  يف  هاميلتون  لوي�س  الريطاين 

ن�ضبيا عن فيتل بلغ اأكرث من ن�ضف ثانية.
فيتل  حقق  ال�ضبت،  الر�ضمية  للتجارب  الثالثة  اجلولة  ويف 
ب��ط��ل ال���ع���امل اأرب�����ع م�����رات، اأ����ض���رع ت��وق��ي��ت يف ت���اري���خ حلبة 
بلغ  1:31،095 دقيقة مبعدل �ضرعة  �ضنغهاي، بت�ضجيله 
كلم/�ضاعة، حمطما الرقم ال�ضابق الذي يعود   213،878
لل�ضائق الأ�ضطوري الملاين ميكايل �ضوماخر )1:32،238 
دقيقة(، والذي حققه مع فرياري يف العام 2004، يف اأول 

�ضباق على احللبة ال�ضينية.
د،   1:31،182 ح��ق��ق  ال���ذي  راي��ك��ون��ن  ع��ل��ى  فيتل  وت��ق��دم 
فجاء  هاميلتون،  اأما  د.   1:31،625 حقق  الذي  وبوتا�س 

يف املركز الرابع بفارق 0،580 ثانية عن فيتل الذي فاز يف 
ال�ضباقني الأوليني لهذا املو�ضم يف اأ�ضرتاليا والبحرين.

على  ت��وال��ي��ا  ثانية  ثنائية  ف���رياري  وراي��ك��ون��ن  فيتل  وم��ن��ح 
 12 منذ  الأوىل  امل��رة  انها  علما  البحرين،  بعد  الن��ط��اق 

عاما يحقق الفريق اليطايل اأمرا مماثا.
وقال ال�ضائق الملاين املتوج باألقابه الأربعة يف بطولة العامل 
مع ريد بول بني العامني 2010 و2013 “ال�ضيارة كانت 

رائعة فعا، ووا�ضلت التح�ضن«.
اأ�ضاف “اأنا �ضعيد جدا”، ل�ضيما وانه حقق التوقيت ال�ضريع 
اأداءه  ب���اأن  اإق����راره  رغ��م  على  الر�ضمية،  ال��ت��ج��ارب  نهاية  يف 
احللبة  منعطفات  من  ع��دد  عند  ال�ضيء  بع�س  متقلبا  ك��ان 

ال�ضينية.
واأو�ضح “كنت اأعرف انني يف حال حققت لفة نظيفة وحظيت 
ببع�س الفارق )عن ال�ضيارات الأخ��رى(، �ضاأكون قادرا على 

الدفع )بال�ضيارة نحو املقدمة(«.
ويتوقع ان تدفع التجارب ال�ضبت اىل مزيد من الأ�ضئلة لدى 
ال�ضباقني  راأى تفوق فرياري و�ضرعتها يف  الذي  مر�ضيد�س 
لقبه  ع��ن  فيتل  كما  الباحث  هاميلتون  واأع���رب  الأول��ي��ني. 
اخلام�س يف بطولة ال�ضائقني، عن قلقه بعد �ضباق البحرين 
ان  م��ن  وتخوفه  ب��ف��رياري،  مقارنة  مر�ضيد�س  �ضرعة  م��ن 

يبتعد فيتل �ضريعا يف �ضدارة الرتتيب العام للبطولة، علما 
ان الفارق بينهما حاليا يبلغ 17 نقطة.

واأكد هاميتلون عدم قدرته على �ضرح الفارق الكبري ن�ضبيا 
من  فعا  واثقا  “ل�ضت  قائا  ال�ضبت،  جت��ارب  يف  فيتل  مع 

ال�ضبب«.
انني ل  ي��رام ال  ال�ضيارة كانت على ما  ب��اأن  “�ضعرت  اأ�ضاف 
اأف�ضل  من  هي  احللبة  ه��ذه  ال��ف��ارق(.  )ب�ضاأن  جوابا  اأملك 
ثاث حلبات للتجاوز، ال ان �ضيارة فريق فرياري هي اأ�ضرع 
يف الأجزاء امل�ضتقيمة. ل اأعرف اذا ما �ضنتمكن من التحدي 
غدا طاملا اننا كنا متاأخرين بفارق ن�ضف ثانية اليوم«. حتى 
فيتل اأبدى ده�ضته بع�س ال�ضيء من الفارق، معترا ان ذلك 
اختفى  “يف حال  يفاجاأ  لن  انه  اأك��د  ان  ال  “مفاجئا”،  كان 

هذا الفارق غدا. اعتقد انه �ضيكون �ضباقا متقاربا جدا«.
الأعوام  يف  ال�ضيني  ال�ضباق  على  مر�ضيد�س  فريق  وهيمن 

الأربعة الأخرية.
اأرب��ع مرات منها  �ضنغهاي،  وتوج هاميلتون خم�س مرات يف 
يف الأعوام الأربعة التي اأحرز فيها لقب بطولة العامل )مع 
 2014 2008، ومر�ضيد�س يف  ماكارين-مر�ضيد�س عام 

و2015 و2017(.
وكان الريطاين الأ�ضرع يف جولتي التجارب احلرة اجلمعة، 

ب��ي��ن��م��ا ك����ان ف��ي��ت��ل الأ�����ض����رع يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من 
كان  هاميلتون  ان  ال  ال�ضبت.  �ضباح  احل��رة  التجارب 
قد توقع اجلمعة حفاظ �ضيارة فرياري على �ضرعتها 

يف جائزة ال�ضني، لأن حلبة �ضنغهاي “ت�ضم اأطول جزء 
م�ضتقيم )على احللبات ال� 21 �ضمن بطولة العامل هذه 

ال�ضنة(، ولذا اأتوقع ان يكونوا �ضريعني جدا«. ويعود 
اآخر فوز لفرياري يف ال�ضني اىل العام 2012 

فرناندو  ال���ض��ب��اين  ال�ضابق  ال��ع��امل  بطل  م��ع 
األون�ضو، ال�ضائق احلايل ملاكارين، والذي حل 
الر�ضمية  التجارب  يف  ع�ضر  الثالث  املركز  يف 

ال�ضبت.
الر�ضمية  للتجارب  ال��ث��اث  اجل���ولت  ويف 

الأوىل،  وراي��ك��ون��ن  فيتل  ت�ضدر  ال�ضبت، 
ال��ث��ان��ي��ة، وح�ضم  وه��ام��ي��ل��ت��ون وب��وت��ا���س 

ثنائي فرياري الأمر يف الثالثة.
وح����ل ف���ري���ق ري����د ب����ول ع��ل��ى اخلط 

الهولندي  م��ع  ل��ان��ط��اق،  الثالث 
م��اك�����س ف��ري���ض��ت��اب��ن وال����ض���رتايل 

املركزين  يف  ري���ك���ي���اردو  دان���ي���ال 
اخلام�س وال�ضاد�س تواليا.

»فريق الدراجني لل�صرطة« ي�صارك يف جولة عجمان الدولية الثالثة للدراجات

فيتــل اأول املنطلقـــني وثنائيــــة لفيــــراري بجـائــــزة ال�صــــني 
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الفجر الريا�ضي

ال�ضاعة  زاي�����د يف مت����ام  ب���ن  ه�����زاع  ا����ض���ت���اد  ي�����ض��ه��د 
البطولة  نهائي  الح��د  اليوم  م�ضاء  من  ال�ضاد�ضة 
رعاية  حتت  واملقامة   2018 للنا�ضئني  الدولية 
نائب رئي�س  اآل نهيان،  زايد  ال�ضيخ هزاع بن  �ضمو 
الأول  النائب  اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
جمل�س  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال���ن���ادي،  لرئي�س 
ال�ضرف، رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني الريا�ضي 
الثقايف، و�ضيتم الإعان الر�ضمي عن بطل الن�ضخة 
بيتي�س  ري��ال  مباراة  نهاية  بعد  للبطولة  العا�ضرة 
الفريقان  اإذ  جنح  ال�ضلوفاكي،  الإ�ضباين وجيلينا 
يف تقدمي عرو�ضاً قوية خال مرحلتي املجموعات 

ون�ضف نهائي البطولة »الدولية«.
اأن  املوؤكد  من  بات  النهائي  اإىل  الفريقان  وبتاأهل 
ت�ضهد »الدولية« بطًا جديداً يف ن�ضختها احلالية، 
اإ�ضبانيان  فريقان  اللقب  على  ح�ضل  واأن  �ضبق  اإذ 
الثانية  »الن�ضخة   2009 ع��ام  يف  فالن�ضيا  هما، 
وكانت   2017 املا�ضية  الن�ضخة  بلباو يف  اأتليتيك 
ال��ب��ط��ول��ة ق���د ان��ط��ل��ق��ت ر���ض��م��ي��ا يف ع���ام 2008، 
الإجنليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ن��ادي  فريق  ويعتر 
زايد  ب��ن  ه���زاع  بطولة  بلقب  تتويجاً  الأك���رث  ه��و 
»الدولية« لكرة القدم للنا�ضئني، اإذ جنح يف ح�ضد 
الن�ضختني الثالثة واخلام�ضة، اأما الن�ضخة الأوىل 
والثانية  ال�����ض��ن��غ��ال��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة  ب��ا���ض��م  ف��ك��ت��ب��ت 
منظم  العني  ومتكن  الإ���ض��ب��اين  فالن�ضيا  بها  ت��وج 
اخلام�ضة  الن�ضخة  بلقب  التتويج  م��ن  البطولة 
»ال�����ض��اد���ض��ة« ومنتخب الإم����ارات  ودي��ن��ام��و زغ���رب 
»ال�ضابعة« واجلزيرة الإماراتي »الثامنة« ويف العام 
املا�ضي توج اأتليتيك بيلباو الإ�ضباين بلقب الن�ضخة 

التا�ضعة.
م�ضوار الفريقني

متكن فريق بيتي�س من الو�ضول اإىل النهائي بعد 

�ضدارته جلدول ترتيب املجموعة الثانية بالعامة 
اإيفرتون  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  ن��ق��اط، وذل����ك   6 ال��ك��ام��ل��ة 

الإجنليزي بنتيجة 4-2 واجلزيرة 2-3، 
ديبورتيفو  ع��ل��ى  ي��ت��ف��وق  اأن  ق��ب��ل  بيتي�س.  ت��ف��وق 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي و���ض��ي��ف  اأت���الي���ا 

بنتيجة 0-2.
واأح���رز بيتي�س 9 اأه���داف ك��اأق��وى خ��ط ه��ج��وم يف 
التي  ال��ث��اث  امل��ب��اري��ات  اأح��رزه��ا خ��ال  البطولة 
خا�ضها يف امل�ضابقة يف حني ا�ضتقبلت �ضباك الفريق 

الإ�ضباين 4 اأهداف.
والفريق  البطولة  ه��دايف  ترتيب  قائمة  ويت�ضدر 
حتى الدور قبل النهائي الاعب خواكني ديلغادو 
بثاثة  لوزانو  اإبراهام  زميله  يليه  اأه��داف  باأربعة 
اأهداف، يف حني �ضجل كل من بابلو اأورتيز ودانيال 

رومريو هدفاً للفريق.
وك�����ان ري�����ال ري�����ال ب��ي��ت��ي�����س الإ����ض���ب���اين ق���د تاأهل 
للمباراة النهائية بعد فوزه بهدفني نظيفني على 
مباراة  يف  الأرجنتيني  اأت��الي��ا  ديبورتيفو  ح�ضاب 
الأول م�ضتويات قوية  اأن قدم  بعد  النهائي  ن�ضف 
خ�ضو�ضاً يف ال�ضوط الثاين الذي �ضجل فيه هديف 
وديلغادو   77 ���ض��واري��ز  اأوت��ي�����س  ب��وا���ض��ط��ة  ال��ف��وز 

رومريو 79.
روردريغو  الإ���ض��ب��اين   بيتي�س  ري��ال  وح�ضل لع��ب 

فرناندو، على جائزة اأف�ضل لعب يف املباراة.
القوة ال�ضلوفاكية

وات�ضم م�ضوار جيلينا ال�ضلوفاكي، بالقوة والتحدي 
والندية يف الطريق اإىل النهائي وذلك بعد ح�ضده 
ت�ضدر  اإذ  املجموعات،  الكاملة يف مرحلة  العامة 
على  ب��ف��وزه  ن��ق��اط،   6 بر�ضيد  الأوىل  املجموعة 
-2�ضفر  بنتيجة  الأرجنتيني  اأت��الي��ا  ديبورتيفو 
ب��ه��دف دون رد ليلتقي اجل��زي��رة يف  ال��ع��ني  وع��ل��ى 

الدور قبل النهائي ويتغلب عليه بنتيجة 1-4.
واأح�����رز ال��ف��ري��ق ال�����ض��ل��وف��اك��ي 7 اأه�����داف يف حني 
ا�ضتقبلت �ضباكه هدفاً واحداً لي�ضبح بذلك الفريق 

الأقوى دفاعاً حتى الدور قبل النهائي.
ب��واق��ع هدف  �ضتة لعبني  اأه���داف جيلينا  واأح���رز 
لكل فريق اأما الهدف ال�ضابع فحمل توقيع مدافع 
ف��ري��ق اجل���زي���رة ع��ل��ى م��رم��ى ف��ري��ق��ه والاعبني 
ماتني  برا�ضيك،  �ضب�ضتيان  لينرت،  باتريك  ه��م: 
اأدري�������ان ك���اب���رال���ي���ك، م�����ارك تيبان  م��وزج��ي�����س، 

ومارتني جومول.
ومتكن جيلينا ال�ضلوفاكي من الفوز على اجلزيرة 
باأربعة اأهداف مقابل هدف واحد يف مباراة ن�ضف 
النهائي التي جمعتهما م�ضاء يوم اأم�س الأول على 
�ضتاد طحنون بن حممد بالقطارة يف مرحلة الدور 

ن�ضف النهائي.
�ضي�ضك  ال�ضلوفاكي  جيلينا  فريق  لع��ب  وح�ضل 
فادي�ضاف، ومنحه اجلائزة، عبيد مبارك، مدير 

الإدارة الفنية باحتاد الكرة.
نادي  لأكادميية  الفني  املدير  خمي�س،  علي  وق��ال 
لبطولة  الفنية  اللجنة  رئي�س  القدم،  لكرة  العني 
الفرق  اإن   ،2018 »ال���دول���ي���ة«  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
امل��ت��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ن�����ض��خ��ة ال��ع��ا���ض��رة متتلك 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي املمتاز  ال��ع��ال��ي��ة واحل�������س  الإم��ك��ان��ي��ات 
البدين  والتوازن  القوة اجل�ضمانية  اإىل  بالإ�ضافة 
الكامل و�ضخ�ضياً متنيت اأن يلعب العني 16 �ضنة 
مع جميع الفرق، من خال تفعيل نظام الدوري 
من دور واح��د، حتى منكن لعبينا من الحتكاك 
ع��ل��ى ن��ح��و ف���ع���ال م���ع اجل��م��ي��ع واك���ت�������ض���اب خرة 
البطولة،  يف  امل�ضاركة  الكروية  باملدار�س  اللتحام 
تطبيقها يف  اأج���ل  م��ن  ال��ف��ك��رة  �ضنطرح  ان��ن��ا  ب��ي��د 

الن�ضخة املقبلة.

ورداً على ���ض��وؤال ح��ول �ضبب ع��دم دخ��ول العني يف 
البطولة بفريقني اثنني، قال: بداية اأجندة دوري 
يف  بالفريقني  الدفع  دون  حت��ول  ال�ضنية  امل��راح��ل 
امل�ضابقات  تلك  ودائماً يف مثل  »الدولية«  البطولة 
اأبوظبي  وجمل�س  ال��ك��رة  احت��اد  م��ع  التن�ضيق  يتم 
عدد  بع�س  اختيار  على  نعمل  ولكننا  الريا�ضي، 
لان�ضمام   �ضنة   15 من  املميزين  الاعبني  من 
اك�ضابهم اخلرة  16 �ضنة بهدف  اإىل فريق حتت 

املطلوبة وال�ضتفادة من البطولة.
وح����ول ر���ض��ة ال��ع��م��ل ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت يوم 
اأم�س، قال: ن�ضعى اإىل ال�ضتفادة قدر الإمكان من 
الفنيني لتبادل اخلرات والأفكار  جميع اخلراء 
واخلطط والهيكلة التي ت�ضهم يف تطوير اإمكانات 
و�ضخ�ضية وعطاء املدربني لأن كرة القدم اأ�ضبحت 
ونحن  متخ�ض�ضة  ع��ل��ي��ا  م��ع��اه��د  يف  ي��در���س  ع��ل��م 
الأمر  وه��ذا  التطور  عامات  مبواكبة  مطالبون 
�ضمن الأهداف التي من اأجلها جاءت فكرة تنظيم 

البطولة.
الدور  مباراتي  رافقت  التي  الحتجاجات  وح��ول 
قال:  التحكيمية،  ال���ق���رارات  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل 
فكانت  ق��وة  بكل  بالتاأكيد  دخلت  الأرب��ع��ة  »ال��ف��رق 
ظاهرة  التحدي  اأن  كما  حا�ضرة  والندية  الإث���ارة 
�ضحية، خ�ضو�ضاً واأن البطولة لها �ضمعتها وا�ضمها 
والأخطاء تظل جزء من لعب كرة القدم و�ضخ�ضياً 
�ضد و�ضف الأخطاء ومع �ضوء تقدير ورمبا حدث 

يف حالة واحدة يف الدور ن�ضف النهائي«.
باأي  الأرجنتيني  اأت��الي��ا  فريق  يتقدم  مل  واأك��م��ل: 
اأكادميية  اأكد م�ضوؤولو  احتجاج للجنة املنظمة بل 
رغبتهم  على  املتناف�ضة  الفرق  وجميع  ديبورتيفو 
البطولة  م���ن  ال���ق���ادم���ة  ب��ال��ن�����ض��خ��ة  امل�����ض��ارك��ة  يف 

»الدولية«.

على �شتاد هزاع بن زايد 

جيلينا ال�صلوفاكي وريال بيتي�س االإ�صباين يف حتدي مثري على لقب البطولة »الدولية« الليلة
علي خمي�ض: اللجنة املنظمة مل تتلق اأي احتجاجات على القرارات التحكيمية

زيــدان ينتقـــد احلديـــث عـــن »�صرقــة« مبــاراة يوفنــتـــو�س 
“�ضرقة”  عن  احلديث  ام�س  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�ضي  امل��درب  انتقد 
الأربعاء  الإيطايل  يوفنتو�س  �ضد  املباراة  ال�ضباين،  مدريد  ري��ال  ناديه 
املا�ضي يف اإياب الدور ربع النهائي لدوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم، عر 

ركلة جزاء مثرية للجدل يف الوقت بدل ال�ضائع.
وكان ريال حامل اللقب يف املو�ضمني املا�ضيني، قد تقدم ذهابا يف تورينو 
النتيجة نف�ضها يف مباراة  العجوز حقق  ال�ضيدة  فريق  ان  اإل  -3�ضفر. 
ركلة  اأوليفر  الإنكليزي مايكل  احت�ضب احلكم  ان  اىل  الي��اب يف مدريد، 
كري�ضتيانو  الرتغايل  ترجمها  القاتلة،  ال��ث��واين  يف  ري��ال  ل�ضالح  ج��زاء 
رونالدو هدفا كان كافيا لبلوغ فريقه ن�ضف النهائي مبجموع املباراتني 

.)3-4(
واأثار قرار احلكم احتجاجا وا�ضعا من لعبي يوفنتو�س، واأدى اىل طرد 

حار�ضه جانلويجي بوفون، و�ضط اآراء متفاوتة حول �ضحة ركلة اجلزاء. 
“�ضرق”  ري��ال  ان  كاتالونية،  ا�ضبانية  واأخ��رى  ايطالية  �ضحف  واعترت 

املباراة.
“عندما يتحدث النا�س عن �ضرقة،  ال ان زي��دان قال يف موؤمتر �ضحايف 
هذا الأمر يثري غ�ضبي ب�ضكل كبري. من الوا�ضح اننا نقوم باأمور تزعج 
العديد من النا�س ثمة اأنا�س �ضد ريال مدريد، ولن يتغري ذلك. لكن ل 

اأحد ميكنه ان يغري تاريخ هذا النادي وما حققه«.
وتابع “نحن اأف�ضل ناد يف العامل، وعندما تكون اأف�ضل ناد يف العامل، يكون 

ثمة غرية جتاهك ل اأوافق الراأي من يقول ان املباراة كانت �ضرقة«.
اأوروب���ا )12  اأب��ط��ال  األ��ق��اب دوري  القيا�ضي يف ع��دد  ويحمل ري��ال الرقم 

لقبا(، وهو بلغ الدور ن�ضف النهائي للمرة الثامنة تواليا.

وتطرق زيدان اىل طرد بوفون وانتقاداته الاذعة للحكم، معترا ان ما 
قاله احلار�س ال�ضطوري الذي تزامل واياه خال الفرتة التي اأم�ضاها 

الفرن�ضي مع النادي الإيطايل )1996-2001(، هو راأيه اخلا�س.
اأ�ضاف “كان متوترا، م�ضاعره كانت قوية. عليك ان حترتم وجهة نظره، 

لكن اعتقد اننا كنا ن�ضتحق بلوغ ن�ضف النهائي«.
وكان ريال قد فاز على يوفنتو�س يف النهائي العام املا�ضي بنتيجة 1-4.

بايرن  امللكي  ال��ن��ادي  �ضياقي  اجلمعة،  �ضحبت  التي  القرعة  ومب��وج��ب 
ميونيخ الملاين يف الدور ن�ضف النهائي هذا املو�ضم، يف ا�ضتعادة للدور ربع 
النهائي املو�ضم املا�ضي عندما تاأهل ريال 6-3 مبجموع الذهاب والياب.

وقال زيدان “اعتقد اننا اأف�ضل حتى من املو�ضم املا�ضي لن يتمتع فريق 
بالأف�ضلية )يف مواجهة ريال وبايرن(، رمبا نحن يف موقع اأف�ضل لكوننا 

نخو�س الياب على اأر�ضنا، لكن اعتقد ان الفر�س مت�ضاوية«.
الدوري  بلقب  بالحتفاظ  فر�ضة  اأي  منطقيا  ري��ال  وفقد 

اأح�����رزه امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي، اذ يبتعد يف  ال���ض��ب��اين ال���ذي 
املركز الرابع بفارق 15 نقطة عن املت�ضدر بر�ضلونة. 
32 يف  املرحلة  الأح��د مباراة �ضمن  ري��ال  ويخو�س 

الأخري  الع�ضرين  املركز  يحتل  الذي  ملقة  �ضيافة 
يف الرتتيب.

وقال زيدان “ملقة يتذيل الرتتيب ورمبا ل ي�ضتحق 
ان يكون يف هذا املركز راأيت بع�س مبارياتهم، ومن 
اإل ان هدفنا  املفاجئ ان يكونوا يف املركز الأخ��ري، 

هو الذهاب اىل ملعبهم والفوز«.

الإنكليزي  ال��دوري  لقب  �ضياع  اإمكان  ال�ضباين جو�ضيب غوارديول من   حذر 
املمتاز يف كرة القدم من يدي فريقه مان�ض�ضرت �ضيتي، على رغم ت�ضدره بفارق 

مريح قبل خم�س مراحل من نهاية املو�ضم.
ويت�ضدر �ضيتي الرتتيب حاليا بفارق 13 نقطة عن غرميه ومطارده 

املبا�ضر مان�ض�ضرت يونايتد، وميكن له ان يتوج باللقب يف حال فوزه 
على م�ضيفه توتنهام هوت�ضر الرابع يف وقت لحق ام�س ال�ضبت، 

وخ�ضارة يونايتد الذي ي�ضت�ضيف و�ضت بروميت�س األبيون الأحد.
وتنطلق املرحلة 34 من الدوري، وتتبقى خم�س مراحل لنهايته 
ر�ضميا. اإل ان �ضيتي ويونايتد خا�ضا 32 مباراة من 38، ولهما 

)كما اأندية اأخرى( مباراة موؤجلة.
غوارديول  ان  ال  ال�������ض���دارة،  يف  ال���ف���ارق  رغ���م  وع��ل��ى 

املتتالية  الثاث  اخل�ضارات  تاأثري  من  يتخوف 
ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا خ����ال اأق�����ل م���ن اأ����ض���ب���وع اأم����ام 
ل��ي��ف��رب��ول )يف ال�����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ل���دوري 
اإيابا  و2-1  ذه��اب��ا  -3�ضفر  اأوروب����ا  اأب��ط��ال 
يونايتد  اأم���ام  امل��ب��ارات��ني  وب��ني  ملعبه(،  على 
نف�ضه يف املرحلة ال�ضابقة من الدوري )3-2 

على ملعب الحتاد بعد التقدم -2�ضفر يف 
ال�ضوط الأول(.

وكان �ضيتي قادرا على ح�ضم لقب الدوري 
يف حال فوزه على يونايتد.

ت�����ض��ري��ح��ات �ضبقت  وق����ال غ���واردي���ول يف 
مباراة ام�س ال�ضبت “بالطبع ميكن لذلك 
ان يح�ضل، اأوؤكد لكم ذلك”، يف ا�ضارة اىل 

عدم تتويج �ضيتي بلقب الدوري.
بر�ضلونة  ل��ن��ادي��ي  ال�����ض��اب��ق  امل�����درب  واأع������اد 

والباحث  المل��اين،  ال�ضباين وبايرن ميونيخ 
ال�����دوري الن��ك��ل��ي��زي يف  ل��ق��ب��ه الأول يف  ع���ن 
بحالتني  التذكري  �ضيتي،  مع  الثاين  مو�ضمه 
مو�ضمه  تتويج  يف  ريا�ضي  فريق  فيهما  ف�ضل 

-2003 ال�ضباين مو�ضم  ال���دوري  م��دري��د يف  ري��ال  امل��ري��ح:  على رغ��م تفوقه 
للمحرتفني  الأمريكي  ال�ضلة  كرة  دوري  يف  ووريرز  �ضتايت  وغولدن   ،2004

.2016
كليفاند  اأم��ام  العام  ذاك  النهائية  ال�ضل�ضلة  �ضتايت  غولدن  وخ�ضر 
كافاليريز 3-4 على رغم تقدمه 3-1، بينما اأنهى ريال مو�ضمه 
بفارق  ك��ان مت�ضدرا  ان��ه  رغ��م  الليغا على  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  يف 

ثماين نقاط قبل 12 مباراة من النهاية.
وتابع غوارديول “بالطبع ميكن لذلك ان يحدث. ريال مدريد 
اللقب.  ي��ح��رز  ومل  متتالية  م��ب��اري��ات  خم�س  خ�ضر  اأع����وام  ق��ب��ل 

بالطبع قد يحدث ذلك، با �ضك«.
من  لي�س  ذل���ك.  يعرفون  “الاعبون  اأ���ض��اف 
اأق���ول ذل��ك لهم. بالطبع قد  ال�����ض��روري ان 

يحدث ذلك، يف كرة القدم، يف الريا�ضة«.
وكانت خ�ضارة �ضيتي اأمام يونايتد الثانية 
ل���ه ف��ق��ط يف ال�������دوري الن���ك���ل���ي���زي هذا 
املو�ضم. اأما الأوىل فكانت اأمام ليفربول 
 .4-3 بنتيجة  يناير  الثاين  كانون  يف 
�ضيتي  يفقد  امل��و���ض��م، مل  ه���ذا  وخ���ال 

�ضوى 12 نقطة يف الدوري املحلي.
ان��ه يف ت�ضرين  واأ���ض��ار غ���واردي���ول اىل 
كل  “اعتر  امل��ا���ض��ي  ن��وف��م��ر  ال���ث���اين 
ح�ضم.  ق��د  ال����دوري  ل��ق��ب  ان  املعلقني 
اعتروا انه ي�ضتحيل على �ضيتي فقدان 
اأ���ض��ب��وع واح����د خ�ضرنا  ل��ك��ن يف  ال��ن��ق��اط 

ثاث مباريات. ح�ضل ذلك«.
امل��درب البا�ضكي على ان �ضيتي ميلك  و�ضدد 
نعتمد على  “ل  يديه، مو�ضحا  م�ضريه بني 
اأحد اآخر، وهذه اأف�ضلية جيدة تتبقى لنا �ضت 
مباريات. علينا ان نفوز يف مباراتني اأو نفوز يف 

واحدة ونتعادل يف اثنتني«.

اأ����ض���اد م����درب ن����ادي ي��وف��ن��ت��و���س الإي���ط���ايل ل��ك��رة القدم 
باحلار�س  ال�����ض��ب��ت  ام�����س  األ��ي��غ��ري  ما�ضيميليانو 
الأ�ضطوري جانلويجي بوفون، معترا انه كان 
“مثال اأعلى لع�ضرين عاما”، على رغم طرده 
امل��ب��اراة �ضد ري��ال م��دري��د ال�ضباين هذا  يف 
اإياب الدور ربع النهائي لدوري  الأ�ضبوع يف 

اأبطال اأوروبا.
احلمراء  بطاقته  عاما(   40( بوفون  وتلقى 
الأبطال،  دوري  يف  م�ضاركاته  تاريخ  يف  الأوىل 
ل���دى اح��ت��ج��اج��ه ب��ح��دة م��ع زم��ائ��ه ع��ل��ى قرار 
اأوليفر، منح ريال ركلة  احلكم النكليزي مايكل 

جزاء يف مباراة الإياب التي اأقيمت يف مدريد.
وكان ريال قد فاز ذهابا يف تورينو بنتيجة كبرية 
-3�ضفر، اإل ان فريق “ال�ضيدة العجوز” عاد بقوة 
الياب  يف  نف�ضها  بالنتيجة  وت��ق��دم  املناف�ضة  اىل 
مبدريد، وكان قريبا من جر املواجهة اىل الوقت 
الإ�ضايف، قبل ان يحت�ضب احلكم يف الوقت بدل 
ال�����ض��ائ��ع، رك��ل��ة اجل����زاء ال��ت��ي جن��ح الرتغايل 
هدف،  اىل  حت��وي��ل��ه��ا  يف  رون���ال���دو  كري�ضتيانو 

�ضمن لفريقه بلوغ الدور ن�ضف النهائي.
خلفية  على  امل��ب��اراة  بعد  انتقادات  بوفون  ولقي 
اع��رتا���ض��ه وا���ض��ت��خ��دام��ه ل��ع��ب��ارات ح���ادة لو�ضف 

احلكم الإنكليزي، منها انه �ضلة قمامة.
بوفون، معترا  ت�ضرف  ال�ضبت عن  األيغري  وداف��ع 

انه كان مفهوما.
وقال “على مدى 20 عاما، جانلويجي بوفون كان 
مثال اأعلى يف امللعب وخارجه اذا قال مرة واحدة ما 
قاله، يف و�ضع �ضعب بقدر �ضعوبة ليلة الأربعاء، 
ان يت�ضرفوا  واأحت����دى اجل��م��ي��ع  م��ف��ه��وم  ه���ذا 

ب�ضكل خمتلف«.

واعتر املدرب اليطايل ان “اإ�ضدار الأحكام عن بعد �ضهل 
دائما«.

وراأى األيغري ان احلكم البالغ من العمر 33 عاما، “اأدار 
فعا  ق��ام  لقد  دقيقة،  ت�ضعني  ط���وال  جيد  ب�ضكل  امل��ب��اراة 
النهاية وه��ذه الأم��ور قد حتدث.  اأخطاأ يف  انه  بذلك. ال 
ل اأعرف ما اذا كان )قرار احت�ضاب ركلة اجلزاء( �ضائبا اأم 
ل، ل يهمني ذلك، لكن بوفون تعر�س للطرد وحرم اأي�ضا 
الت�ضدي لركلة كري�ضتيانو رونالدو. ردة فعل  من فر�ضة 

جيجي مفهومة«.
يف  ت��وال��ي��ا  ال�����ض��اب��ع  لقبه  ع��ن  ال��ب��اح��ث  يوفنتو�س  ويلتقي 
 32 املرحلة  الأح��د �ضمن  �ضمبدوريا  الي��ط��ايل،  ال���دوري 
نقاط عن  اأرب��ع  بفارق  يت�ضدر  انه  38(، علما  اأ�ضل  )من 

نابويل الثاين.
ري��ال مدريد،  “الكف عن احلديث عن  اىل  األيغري  ودع��ا 
ان  وعلينا  منا  قريب  نابويل  ب�ضمبدوريا  الآن  نفكر  نحن 
نوا�ضل ال�ضغط والعثور على الطاقة الذهنية. هذا هدف 
ل ميكن تكراره، �ضكوديتو )لقب الدوري( �ضابع تواليا. ل 

ميكننا بالتاأكيد ان ندع ذلك يفلت منا«.
األ��ي��غ��ري )50 ع��ام��ا( على ان��ه مل يبحث  اىل ذل���ك، ���ض��دد 
على  م�ضتقبله  ب�����ض��اأن  العجوز”  “ال�ضيدة  اإدارة  م��ع  بعد 
ق��اد يوفنتو�س  ال��ذي  امل��درب  ان  الفني، علما  راأ���س اجلهاز 
املحليني،  وال��ك��اأ���س  ال���دوري  يف  متتالية  األ��ق��اب  اىل ثاثة 
ونهائي دوري الأبطال الأوروبي عامي 2015 و2017، 
وقع العام املا�ضي عقدا يبقيه مع فريق مدينة تورينو حتى 

�ضنة 2020.
وقال “مل األتق بعد الرئي�س اندريا اأنييلي. عادة ما نلتقي 
يف اآذار مار�س اأو ني�ضان اأبريل. علينا احلديث عما �ضنقوم 
به اأو ما يجب ان نقوم به ال�ضنة املقبلة ل زلت �ضابا، اأريد ان 
اأدرب. مباريات كالتي خ�ضناها يف مدريد تزيد من رغبتك 

يف ال�ضتمرار«.

األيغري م�صيدًا ببوفون: »مثال اأعلى لع�صرين عاما« غوارديوال يحذر من �صياع لقب الدوري االإنكليزي 



طفل ال ي�صتطيع اخلروج يف ال�صم�س
ن��ادرة، منعته من مغادرة  اأمريكي من حالة مر�ضية  يعاين طفل 
املنزل، وذلك ب�ضبب احل�ضا�ضية جتاه ال�ضم�س، لكن ذلك مل مينعه 

من اأن يكون طفًا �ضعيدا. 
وكان الأطباء، قد �ضخ�ضوا اإ�ضابة اأوليفر كي البالغ من العمر 7 
اأعوام، بالتهاب اجللد ال�ضباغي، عندما كان بعمر 18 �ضهراً فقط، 

بعد ظهور النم�س بلون غامق على ب�ضرته.
ويعني ه��ذا ال���ض��ط��راب، ال��ذي يعاين منه واح��د م��ن ك��ل مليون 
�ضخ�س يف الوليات املتحدة المريكية، اأن جلد املري�س ل ميكن 
م�ضادر  من  وغريها  ال�ضم�س،  لأ�ضعة  تعر�س  ح��ال  يف  اإ�ضاحه، 

الأ�ضعة فوق البنف�ضجية، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية.
بنحو  اجل��ل��د  ل�ضرطان  للتعر�س  اح��ت��م��اًل  اأك���رث  اأول��ي��ف��ر  اأن  كما 
اأ�ضرته  على  يفر�س  ما  وه��ذا  ال��ع��ادي،  ال�ضخ�س  م��رة من   1000
كل  اأوليفر  وي��رت��دي  �ضارمة حلمايته.  اإج����راءات  ات��خ��اذ  ���ض��رورة 
واقي  ذلك  يف  مبا  البنف�ضجية،  فوق  الأ�ضعة  من  واقياً  لبا�ضاً  يوم 
ال�ضم�س، يف  لأ�ضعة  تعر�ضه  للحد من  وقفازات،  البا�ضتيك،  من 

م�ضقط راأ�ضه مبدينة كوارتز يف ولية كاليفورنيا.  

رب على التدخني  ر�صيعة تحُ
تتعر�س  ر�ضيعة  طفلة  فيها  تظهر  ���ض��ادم،  ف��ي��دي��و  مقطع  اأث����ار 
لاإ�ضاءة من خال ركلها واإجبارها على تدخني ال�ضجائر، غ�ضب 

م�ضتخدمي مواقع التوا�ضل الجتماعي يف بريطانيا. 
ويف الفيديو الذي مت بثه عر موقع التوا�ضل الجتماعي �ضناب 
وتقوم  ���ض��ي��ج��ارة،  �ضغرية  طفلة  ت�ضلم  وه��ي  ام����راأة  تظهر  ���ض��ات، 

باإ�ضعالها لها، وهي ت�ضور ما يحدث بهاتفها املحمول.
راأ�ضها  الفيديو، تتعر�س الطفلة للركل يف  الثاين من  ويف اجلزء 
م��ن فوق  م��ن اخللف  دفعها  يتم  ث��م  وم��ن  الأر�����س،  لت�ضقط على 

الدرج، بح�ضب ما اأوردت �ضحيفة مريور الريطانية.
ومن غري الوا�ضح اأين ومتى مت ت�ضوير هذه امل�ضاهد، لكن �ضحيفة 
ال�ضن، التي نبهت ال�ضرطة، قالت اإن الأحداث امل�ضورة يف الفيديو 

وقعت يف مكان ما داخل بريطانيا.
"ذا  توزيعه من قبل مدونة  الفيديو مت  اأن  اإىل  التقارير،  وت�ضري 
�ضرتيت بلوغ �ضك"، يف حماولة لن�ضر الوعي حول هذا النوع من 

الإ�ضاءات الرهيبة التي يتعر�س لها الأطفال.

الفائز ينال �صيارة.. واال�صتالم بعد 50 عامًا
العاملية  ال�ضحف  ع��ن��اوي��ن  املك�ضيكية،  اأوخ��ي��ن��ك��ا  مدينة  ت�����ض��درت 
�ضيارة، مت دفنها يف  ع��ادي على جائزة  ب�ضبب �ضحب غري  م��وؤخ��راً 
حفرة كبرية يف �ضاحة املدينة، ليح�ضل عليها اأقرباء الفائزين، بعد 
50 عاماً من الآن. وقد اأُطلق على ال�ضيارة ا�ضم" ال�ضيارة امل�ضافرة 
عر الزمن" بعد �ضرائها من قبل اأع�ضاء اجلمعية املحلية امل�ضوؤولة 
عن تنظيم املهرجان، لأن ت�ضليمها �ضيكون يف عام 2068 ملن يثبت 
قرابته للفائز بها. وقد اعرت�س الكثري من امل�ضاركني يف املهرجان 
على دفن ال�ضيارة، وقالوا اإن ال�ضيارة يجب اأن متنح فوراً للفائز لأن 
هنالك الكثري من الأ�ضخا�س بحاجة لها. وقد ذهب البع�س اإىل 
حد تقدمي �ضكوى لل�ضلطات املحلية اعرتا�ضاً على دفن ال�ضيارة، 
اإل اأن ال�ضلطات قالت اإن الأمر غري خمالف للقوانني املعمول بها 
يف الباد. وعلى الرغم من كل النتقادات، قرر منظمو املهرجان 
امل�ضي قدماً يف خطتهم لدفن ال�ضيارة، ومنحها لأقارب الفائز بعد 
خم�ضني عاماً من الآن، بح�ضب ما اأورده موقع "اأوديتي �ضنرتال" 

الإلكرتوين. 
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مت�صي حافية القدمني 3 �صنوات
الثاث  ال�ضنوات  الأحذية يف  اأن��واع  ارت��داء جميع  �ضميث )20 عاماً( من ماكون، جورجيا، عن  كا�ضاندرا  امتنعت 

الأخرية متذرعة باأن ذلك مينحها املزيد من الثقة بالنف�س واحلرية يف التجوال. 
وكانت ك�ضاندرا بداأت يف لب�س اأحذية خفيفة عند ذهابها للت�ضوق اأو املطعم اأو املدر�ضة، اإل اأنها حتررت من جميع 

اأنواع الأحذية بعد اإنهائها درا�ضتها الثانوية يف 2015. 
وقالت �ضميث ملوقع اإك�ضبو�ضي الإلكرتوين اأ�ضعر باأنني اأكرث خفة واأقوى روحياً عندما اأم�ضي حافية القدمني، بل 
اأنني اأعتقد باأن التخلي عن الأحذية جعل ب�ضرتي اأكرث �ضحة ون�ضارة، وخل�ضني من احتمال الإ�ضابة بامل�ضامري 

اللحمية يف قدمي.
اأنني تعر�ضت لبع�س الإ�ضابات يف قدمي اإل اأن امل�ضي عارية القدمني ي�ضعرين  "على الرغم من  واأ�ضافت �ضميث 
بالراحة ويقوى جهازي املناعي ب�ضكل ملحوظ. لن اأعاود ارتداء اأي حذاء حتى اأح�ضل على عمل منا�ضب وممتع 

بالن�ضبة يل".
يذكر باأن ك�ضاندرا تعر�ضت للعديد من املواقف املحرجة ب�ضبب م�ضيها بدون حذاء، وخا�ضة يف املنا�ضبات الجتماعية 
اذ ُطلب منها مغادرة اأحد املتاجر يف اإحدى املرات حفاظاً على �ضامتها، بينما ينظر اإليها البع�س با�ضتهجان لدى 

روؤيتها وهي مت�ضي عارية القدمني، وفقاً مل ورد يف موقع "اأوديتي �ضنرتال" الإلكرتوين.
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وجبات ماكدونالدز تفقده الوزن!
وجبات  تناول  على  واقت�ضر  نوعه،  من  ف��ري��داً  حتدياً  �ضهري  م��دون  خا�س 
اأنه متكن من خ�ضارة بع�س  اأي��ام، واملفاجاأة   7 ماكدونالدز فقط على مدى 
يخ�ضر  اأن  عاماً(   33( جيفون�س  مايك  وا�ضتطاع  التحدي.  نهاية  يف  ال��وزن 
بع�ضاً من وزنه، بعد اأن تناول 21 وجبة ماكدونالدز على مدى اأ�ضبوع، بواقع 
3 وجبات منها كل يوم، واأنفق 99 جنيه ا�ضرتليني )140 دولر( على هذه 
الوجبات. وبداأ جيفون�س التحدي يوم 21 مار�س وانتهي يف يوم 28 من نف�س 
ال�ضهر، وا�ضتطاع خال هذه املدة اأن يخ�ضر نحو 2 كيلو غرام من وزنه. واأراد 
باإمكانه احلفاظ على  اإذا كان  اأن يعرف  التحدي،  جيفون�س من خال هذا 
نظام غذائي متوازن، يف حال اقت�ضر على تناول الوجبات ال�ضريعة، بح�ضب 
�ضحيفة مريور الريطانية. ولي�ضت هذه هي املرة الأوىل التي يخو�س فيها 
جيفون�س مثل هذا التحدي، حيث �ضبق اأن اقت�ضر يف اإحدى املرات على تناول 
الطعام الآي�ضلندي املجمد طوال اأ�ضبوع، ويف حتد اآخر تناول الأطعمة املعلبة 

فقط، واألزم نف�ضه بتناول اأغذية الأطفال يف اإحدى املرات.

اآلة موت تثري جداًل وا�صعًا
ممت  جُتري اآلة و�ضفت باأنها اأول "ماكينة موت ثاثية الأبعاد" يف العامل، �ضُ
لرت�ضل الب�ضر اإىل الآخرة يف دقائق معدودات وب�ضام، اأوىل اختباراتها من 
قبل اجلمهور يف "معر�س اجلنازة" يف اأم�ضرتدام، ال�ضبت املقبل، و�ضط جدل 
وا�ضع على الإنرتنت. و�ضيتاح للجمهور اإلقاء اأول نظرة عما يحدث داخل 
اآلة املوت التي اأُطلق عليها ا�ضم "�ضاركو" من قبل ُم�ضممها الطبيب فيليب 

نيت�ضكه )70 عاماً( اأحد دعاة املوت الرحيم واملُلقب با�ضم طبيب املوت.
و�ضريتدي اجلمهور جهاز واقع افرتا�ضي لتجربة اآلة "�ضاركو"، ومبجرد 
النقر على مفتاح، متتلئ الآلة بالنرتوجني، فيعي�س حماكاة لتجربة القتل 
الرحيم، الذي يفقد فيها املُقبل على النتحار وعيه بعد دقيقة، ثم يفارق 
للقتل  ممت  �ضُ باأنها  الآل���ة  نيت�ضكه  ي�ضف  وبينما  دق��ائ��ق.   5 بعد  احل��ي��اة 
باأنها  و�ضفوها  الذين  قبل  من  لذع��ة  بانتقادات  قوبلت  اأنها  اإل  الرحيم، 
اآلة لعملية انتحار ب�ضعة وموح�ضة، و�ضط حتذيرات باأنها ُت�ضكل نوعاً من 
الريطانية،  ميل  دايلي  �ضحيفة  بح�ضب  لانتحار"،  الوح�ضي  "الرتويج 
يقر  اأن  نيت�ضكه  اآل��ة  ا�ضتخدام  يريد  ال��ذي  على  وُي�ضرتط  الثاثاء.  اأم�س 
باأنه عاقل ويريد النتحار باإرادته دون اأي �ضغط، وذلك باإجراء اختبار على 
اأربعة  من  رم��زاً  يتلقى  بعدها  العقلية،  للتاأكد من �ضحته  اأوًل،  الإنرتنت 
الآل���ة، ي�ضغط على  الرمز يف  اإدخ���ال  وبعد  �ضاعة،   24 مل��دة  اأرق���ام �ضاحلة 

مفتاح خا�س لبدء العملية. 
واأو�ضح نيت�ضكه اأن زوار املعر�س �ضيختارون عر النظارة الفرتا�ضية اآخر 
على  النقر  ثم  البحر،  اأو منظر  الأل��ب  اإم��ا جبال  روؤي��ت��ه  يف�ضلون  م�ضهد 

مفتاح "النتحار"، بعدها �ضيتحول املنظر ببطء اإىل اللون الأ�ضود.

وفاة املخرج فورمان 
الفائز بجائزة باالأو�صكار 
الت�ضيكية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ق��ال��ت 
ال�ضينمائي  امل����خ����رج  اإن  ام�������س 
م��ي��ل��و���س ف����ورم����ان، احل���ائ���ز على 
ج��ائ��زة الأو���ض��ك��ار ع��ن فيلم )وان 
ني�ضت(، تويف  ذا كوكوز  اأوف��ر  فلو 

عن 86 عاما.
وذكرت زوجته مارتينا للوكالة اأن 
بعد  اجلمعة  اأم�����س  ت��ويف  ميلو�س 

فرتة ق�ضرية من املر�س.
وك����ان  ه������دوء  يف  "رحل  وق����ال����ت 
بعائلته  ال���وق���ت  ط�����وال  حم���اط���ا 

واأقرب اأ�ضدقائه".
ب��ل��دة كا�ضاف  وول���د ف��ورم��ان يف 
�ضباط  ف��راي��ر   18 يف  الت�ضيكية 
ل��ل��ع��ي�����س يف  ان��ت��ق��ل  ل��ك��ن��ه   1932
ب��ع��د احلملة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ال�����ض��ي��وع��ي��ة ع��ل��ى ان��ت��ف��ا���ض��ة ربيع 
على  وح�����ض��ل   .1968 ع���ام  ب����راج 
اجل���ن�������ض���ي���ة الأم����ري����ك����ي����ة خ���ال 

ال�ضبعينات.
وح�����ض��ل ف��ي��ل��م وان ف��ل��و اأوف�����ر ذا 
كوكوز ني�ضت، الذي تناول حتول 
موؤ�ض�ضة �ضحة نف�ضية اإىل منوذج 
وفيلم  امل��ع��ا���ض��ر،  ل��ل��ع��امل  م�ضغر 
)اأم��ادي��و���س(، ال���ذي ت��ن��اول ق�ضة 
حياة املوؤلف املو�ضيقي فولفجاجن 
اأم��ادي��و���س م��وت�����ض��ارت م��ن وجهة 
نظر مناف�ضه اأنطونيو �ضاليريي، 
منها  اأو����ض���ك���ار  ج���ائ���زة   13 ع��ل��ى 
اللتان  خم�����رج  اأف�������ض���ل  ج���ائ���زت���ا 

ح�ضل عليهما فورمان.
وم��ن ب��ني اأع��م��ال��ه ال��ب��ارزة اأي�ضا 
1979 و)راج ت��امي( يف  ه��ري ع��ام 
1981 و)ذا بيبول فري�ض�س لري 
فلينت( 1996 الذي كان مر�ضحا 

لإحدى جوائز اأو�ضكار.

اعتقال م�صتبه به يف 
�صرقة كيم كاردا�صيان

القب�س  الفرن�ضية   األ����ق����ت  ال�ضرطة 
�ضرقة  ق�ضية  يف  جديد  به  م�ضتبه  على 
الأمريكية  كيم  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة 
قبل  يف  باري�س   حدثت  التي  كاردا�ضيان ، 

عامني.
�ضت حلادث  ق��د تعراّ ك��ادرا���ض��ي��ان  وك��ان��ت 
باري�س يف  الفندقية يف  �ضقتها  �ضرقة يف 
 ،2016 عام  اأكتوبر  الأول  ت�ضرين  �ضهر 
باقتحام  امل�����ض��ل��ح��ني  ب��ع�����س  ق����ام  ح��ي��ث 
غرفتها، ومتت �ضرقة جموهرات خا�ضة 
جنيه  مايني   8.5 ب���  قيمتها  تقدر  بها 

اإ�ضرتليني.
م�ضدراً  اأن  التقارير  بع�س  ذك��رت  وق��د 
املجوهرات  اإن  قال  الفرن�ضية  بال�ضرطة 
كاراد�ضيان  كيم  من  �ضرقتها  متت  التي 

مت �ضهرها واإعادة ت�ضكيلها وبيعها.

يقتل زوجته باخلطاأ اأثناء احتفاله ب�صفائها 
يف حادث ماأ�ضاوي، ت�ضبب رجل بريطاين مبقتل زوجته 
الأر�س  على  النارية  دراجتها  من  �ضقطت  بعدما  ده�ضاً 
فرحة  حتولت  م�ضرعة.   �ضيارة  جتنب  حماولتها  اأث��ن��اء 
جيم مكالون )52 عاماً( ب�ضفاء زوجته فاني�ضا )48 عاماً( 
من مر�س ال�ضرطان اإىل كارثة بعدما ده�ضها عن طريق 
على  املدينة  يف  بجولة  برفقتها  يقوم  ك��ان  بينما  اخلطاأ 
التي تعمل مدربة  الناريتني. وكانت فاني�ضا،  دراجتيهما 
ال�ضرطان،  مر�س  م��ن  للتو  تعافت  ق��د  متمر�ضة،  ق��ي��ادة 
وق���رر ال���زوج���ان ال��ذه��اب يف ن��زه��ة حت��ت اأ���ض��ع��ة ال�ضم�س 
متاأثرة  مكالون  ال�ضيدة  وتوفيت  النارية.  بدراجتيهما 
بجراحها بعد احلادث الذي وقع على طريق �ضريعة غرب 
ويلز. وقد األقي القب�س على مكالون بعد احلادث وحكم 
التنفيذ، بح�ضب ما  بال�ضجن ملدة عامني مع وقف  عليه 

ورد يف �ضحيفة مريور الريطانية. 

املارة ينقذون �صرطيًا 
اأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات م�����ض��ورة ن�����ض��رت ع��ل��ى م��وق��ع يوتيوب 
من  �ضر�س  لهجوم  �ضرطي  تعر�س  حلظة  الإل��ك��رتوين، 

راكب دراجة نارية انهال عليه ب�ضيل من اللكمات. 
ووق���ع احل����ادث ع��ل��ى ط��ري��ق ���ض��ري��ع يف م��دي��ن��ة ليفربول 
عندما اأوقف ال�ضرطي راكب الدراجة وطلب منه رخ�ضة 
ال�ضائقني الذين �ضادف وجودهم  القيادة.  وهرع بع�س 
الأر�س  على  كان ملقى  ال��ذي  ال�ضرطي  لنجدة  املكان  يف 
وبعد  العنيف.   خ�ضمه  �ضد  نف�ضه  ع��ن  ال��دف��اع  ي��ح��اول 
املكان،  اإىل  �ضرطة  ورج��ال  الأ�ضخا�س  من  املزيد  و�ضول 
الدراجة  راك��ب  على  القب�س  واإل��ق��اء  ال�ضرطي  اإن��ق��اذ  مت 
الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة 
ديلي ميل الريطانية.  وقال القائم باأعمال املفت�س العام 
كيث كيليت معلقاً على احلادث "حل�ضن احلظ مل يتاأثر 
العودة  من  ومتكن  كبري  ب�ضكل  عليه  املعتدى  ال�ضرطي 
املارة  ن�ضكر  احل��ادث.  بعد وقت ق�ضري من  ملزاولة عمله 

و�ضباط ال�ضرطة الذين هباّوا مل�ضاعدته".

ال�صماء  من  ت�صقط  اإوزة   50
ُعرث على اأكرث من 50 اإوزة نافقة يف موقف لل�ضيارات يف 
ولية اإيداهو الأمريكية بعد اأن �ضقطت من ال�ضماء، على 

اإثر تعر�ضها ل�ضاعقة برق قاتلة. 
عا�ضفة  واجهت  عندما  ال�ضمال،  تهاجر  الطيور  وكانت 
رعدية ليلة ال�ضبت املا�ضي، وعلى الرغم من اأن الإوزات 
تعر�ضت لوابل من حبات الَرد الكبرية، اإل اأن م�ضوؤويل 
اإىل  اأدى  ال���ذي  ال���رق ه��و  اأن  ال��ري��ة، يعتقدون  احل��ي��اة 
نفوقها. وذكرت ال�ضلطات املخت�ضة يف الولية، اأن الإوزات 
تعر�ضت لإ�ضابات من جراء الَرد، لكن العامل احلا�ضم 
الذي اأدى اإىل قتلها هو الرق، حيث كانت ل تزال تتحرك 
اأحد م�ضوؤويل احلياة الرية، لكنها فارقت  لدى و�ضول 
احلياة بعد ذلك، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية. 
وبعد فح�س اإحدى الإوزات، تبني اأن رئتيها قد انفجرتا، 
واكت�ضف اأي�ضاً اأن الطيور كانت نافقة داخل دائرة ن�ضف 
قطرها نحو 100 ياردة، وهذا دليل على اأن الرق ت�ضبب 
نفوقها، و�ضاهمت عوامل مثل الرياح واجتاه الطريان يف 

هذا العدد الكبري من الطيور النافقة.    طيور الفالمينجو ت�شتمتع بالطق�ض يف حظائرها خالل يوم م�شم�ض داخل حديقة حيوانات هيالبرون يف ميونيخ. )رويرتز(

خداع ب�صري يحجب 
االألوان عن عينيك

اجتاح مواقع التوا�ضل الجتماعي 
اأخرياً فيديو جديد خلدعة ب�ضرية 
قادراً  تعد  مل  اأن��ك  تعتقد  جتعلك 
ع��ل��ى م�����ض��اه��دة ومت��ي��ي��ز الأل�����وان.  
وت��ع��ت��م��د اخل��دع��ة ال��ب�����ض��ري��ة على 
منت�ضرة  م��ت��ع��ددة  ب���األ���وان  ���ض��ورة 
ب�������ض���ك���ل غ������ري م����ن����ت����ظ����م، وع���ن���د 
التحديق يف مركز ال�ضورة لبع�س 
الأل�������وان من  اأن  ���ض��ت��ج��د  ال���وق���ت، 
ح��ول��ه ق���د اخ��ت��ف��ت وحت���ول���ت اإىل 
�ضحيفة  بح�ضب  الأب��ي�����س،  ال��ل��ون 

هافينغتون بو�ضت الأمريكية.
وت��ع��ر���س ال��ظ��اه��رة ب��ا���ض��م تا�ضي 
تروك�ضلر اأو تاأثري تروك�ضلر، ن�ضبة 
اإينغاز بول  اإىل العامل ال�ضوي�ضري 
ف��ي��ت��ال ت��روك�����ض��ل��ر، ال����ذي وج���د يف 
بع�س  على  الرتكيز  اأن   ،1804
العنا�ضر يف املجال الب�ضري، ميكن 
اأن يوؤدي اإىل اختفاء ال�ضور الثابتة 

املحيطة اأو تا�ضيها ببطء.
الدماغ  ي���ق���وم  احل���ال���ة،  ه����ذه  ويف 
ب�����ض��ك��ل اأ���ض��ا���ض��ي ب���اإل���غ���اء الأل������وان 
وا�ضتبدالها مب�ضاحات بي�ضاء، تبعاً 

لهذه الظاهرة الب�ضرية. 

اأزمة لرئي�س وزراء 
ب�صبب اأنبوب نفط 

الكندي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ا���ض��ط��ر   
الدقيقة  يف  ت�����������رودو،  ج���ا����ض���ن 
الأخ��رية، اىل تعديل جدول زمني 
مكثفة،  دول��ي��ة  م��واع��ي��د  يت�ضمن 
لان�ضراف اىل حل ازمة �ضيا�ضية 
مت�ضلة بالنفط الذي تعتر باده 

اأحد كبار منتجيه.

املغرب يحتفي بوجدة عا�صمة للثقافة العربية 
املو�ضيقية  الفرق  وعزفت  النارية  الأل��ع��اب  انطلقت 
اأ�ضهر الأحلان املحلية يف �ضرق اململكة املغربية م�ضاء 
للثقافة  عا�ضمة  وجدة  مبدينة  احتفال  الأول  اأم�س 

العربية لعام 2018.
واخ��ت��ي��ار م��دي��ن��ة ك��ل ع���ام ل��ت��ك��ون ع��ا���ض��م��ة للثقافة 
غرار  على   1996 ع��ام  انطلقت  م��ب��ادرة  هي  العربية 
م��ب��ادرة ع��وا���ض��م ال��ث��ق��اف��ة الأوروب���ي���ة ال��ت��ي �ضبقتها 
املغربية  الثقافة  وزارة  واأق��ام��ت  اأع���وام.  ع�ضرة  بنحو 
كبرية  فنية  احتفالية  املحلية  اجلهات  مع  بالتعاون 
ح�ضرها  ال�ضاد�س  حممد  م�ضرح  على  املنا�ضبة  بهذه 
املحليني  وامل�ضوؤولني  العرب  الثقافة  وزراء  من  عدد 

والدبلوما�ضيني واملثقفني واأبناء املدينة.
ال��ع��ام للمنظمة  امل��دي��ر  وق���ال �ضعود ه��ال احل��رب��ي 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم )األ��ك�����ض��و( يف 
العربية  العوا�ضم  اأه��داف تعيني  "من  كلمة باحلفل 
العربي من  �ضبابنا  اإىل  بالغة  ر�ضالة  للثقافة توجيه 
املحيط اإىل اخلليج، اأن هذه ثقافتنا واأننا اأمة لي�ضت 
اآلف  مبتورة، لدينا من الرتاث احل�ضاري ما ميتد 
ال�ضنني �ضبقته عقول ووجدان ال�ضعوب العربية على 

مدى هذه ال�ضنوات الطويلة".
املحيط  خ���ارج  يعي�س  م��ن  اإىل  ر�ضالة  "هي  واأ���ض��اف 
ال��ع��رب��ي وي��ع��ت��ق��د اأن��ن��ا اأم���ة ب��ا جم��د ول ت��اري��خ بل 
لدينا ثقافة عربية حترتم الإن�ضان وحقوقه والراأي 
الآخر.. واأعتقد اأننا كاأمة عربية اليوم نحتاج اأن نرز 
اجلانب الثقايف لأنه من خال الثقافة نعيد ت�ضكيل 
كل من  على  وردا  ووج��وده،  وكيانه  وهويته  الإن�ضان 

يعتر اأننا اأمة ن�ضدر الإرهاب والغلو والتطرف".
وت�ضلمت وجدة ر�ضميا �ضعلة عا�ضمة الثقافة العربية 

يف مار�س اآذار املا�ضي من مدينة الأق�ضر يف م�ضر.
الأع��رج يف كلمته  املغربي حممد  الثقافة  وقال وزير 
للثقافة  عا�ضمة  وج���دة  م��دي��ن��ة  ت��ت��وي��ج  اإن  ب��احل��ف��ل 
عربي  ثقايف  عمل  من��وذج  لتقدمي  "فر�ضة  العربية 
ن��اج��ح م��ن خ���ال اإع�����داد ب��رن��ام��ج ث��ق��ايف يليق بهذا 

احلدث املتميز".
ف�ضاء  اململكة  ���ض��رق  جهة  �ضتكون  "لذلك  واأ���ض��اف 
مم���ت���دا يف ال����زم����ان وامل����ك����ان ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب���رن���ام���ج غني 
يتكون من جانب ر�ضمي وجانب مواز حت�ضر فيهما 

امل�ضتويات العربية والوطنية واجلهوية واملحلية".

�صونام كابور تفاجئ 
جمهورها عن موعد زفافها 
عر ح�ضابها اخلا�س على اأحد مواقع التوا�ضل الإجتماعي ك�ضفت 
على  زفافها  حفل  اإقامة  موعد  عن  كابور   بوليوود  �ضونام  جنمة 
ا���ض��ارت اىل ان حفل  اأه��وج��ا، حيث  اأن��ان��د  رج��ل الأع��م��ال الهندي 

الزفاف �ضيقام يف 29 من �ضهر ني�ضان احلايل.
Times of india ك�ضف عن كوالي�س العاقة العاطفية  موقع 
التي جمعت كابور بحبيبها حيث ا�ضار اىل اأن املواعدة بني الثنائي 
يقام  اأن  املقرر  من  احلفل  اأن  يذكر  عامني.  من  لأك��رث  ا�ضتمرت 
لنجوم  ال��زف��اف  حفل  دع��وات  باإر�ضال  كابور  وقامت  مومباي،  يف 
بوليوود ومن اأبرزهم كارينا كابور خان، �ضلمان خان، رانبري كابور، 

حيث �ضيكون الزفاف اأ�ضبه بتظاهرة فنية.


