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حتت رعاية رئي�س الدولة ..حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام يح�سرون تد�سني »�سرح زايد امل�ؤ�س�س« 
 

حممد بن را�سد: اإرث زايد �سيظل حمفورا يف عقول وقلوب اأبناء هذا الوطن
حممد بن زايد: مدر�سة زايد �ستبقى واحدة من العالمات امل�سيئة يف تاريخ الإمارات واملنطقة

•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأبوظبي  كورني�س  على  املوؤ�ش�س  زاي��د  �شرح  تد�شني  ام�س  اهلل مت  حفظه 
تخليدا لذكرى القائد املوؤ�ش�س لدولة االمارات العربية املتحدة املغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
ح�شر مرا�شم التد�شني .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
االأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
�شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  و �شاحب  الفجرية  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  التد�شني �شمو  كما ح�شر 
ويل عهد دبي و �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
نائب  القا�شمي  �شلطان  �شامل بن  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو  و  املالية  وزير 
حاكم ال�شارقة و �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و 
�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة و 
�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 

اأبوظبي و �شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي.
)التفا�شيل �س2(
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ب�تن ياأمر بفتح ممر اإن�ساين ي�مي يف الغ�طة
ماكرون لأردوغان: الهدنة ت�سمل عفرين

•• عوا�صم-وكاالت:

اأمر الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني باإعالن هدنة اإن�شانية يومية 
اآخر معاقل  ال�شرقية ب�شوريا،  الغوطة  الثالثاء يف  اليوم  اعتبارا من 
النظام  ي�شنها  ب��غ��ارات  وامل�شتهدفة  دم�شق،  ق��رب  املعار�شة  ف�شائل 

ال�شوري، كما اأفادت وكاالت اأنباء رو�شية ام�س .
الوكاالت  الرو�شي �شريغي �شويغو كما نقلت عنه  الدفاع  وقال وزير 
يف  اخل�شائر  وب��ه��دف جتنب  ال��رو���ش��ي،  الرئي�س  م��ن  ب��اأم��ر  الرو�شية 
اإن�شانية  هدنة  اإع��الن  �شيتم  ال�شرقية،  الغوطة  يف  املدنيني  �شفوف 
يومية اعتبارا من 27 فرباير من ال�شاعة 9:00 وحتى 14:00.

وج��اء االإع��الن الرو�شي عقب هدنة �شوت عليها جمل�س االأم��ن يوم 
ال�شبت باالإجماع يف �شوريا ملدة 30 يوما.

اىل ذلك، قال الرئي�س الفرن�شي، اإميانويل ماكرون، لنظريه الرتكي، 
اأطلقتها االأمم  التي  اإن الدعوة  اأردوغ��ان، ام�س االثنني،  رجب طيب 
املتحدة يف مطلع االأ�شبوع لوقف اإطالق النار يف عموم �شوريا تنطبق 
اأن الرئي�س  اأي�شاً على منطقة عفرين. وجاء يف بيان ملكتب ماكرون 
االحرتام  ال��الزم  ب��اأن من  هاتفي  ات�شال  اأردوغ���ان يف  اأبلغ  الفرن�شي 
جلهود  فرن�شا  مراقبة  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��ن��ار،  اإط���الق  لوقف  الكامل 

االإغاثة واالأ�شلحة الكيمياوية �شاملة ودائمة.

لقاءات م�سرية مكثفة مع الفل�سطينيني ب�ساأن امل�ساحلة 
•• غزة-وكاالت:

امل�شري  االأمني  الوفد  اأع�شاء  لقاءات مكثفة بني  ي�شهد قطاع غزة، 
الذي و�شل قطاع غزة و�شخ�شيات حكومية يف احلكومة الفل�شطينية، 
وقيادات من حركة حما�س، يف حماولة لدفع امل�شاحلة الفل�شطينية 
واإزال��ة العقبات التي برزت خالل تطبيق االتفاق املوقع بني حركتي 

فتح وحما�س برعاية م�شرية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
زايد  حفظه اهلل مت ام�س تد�شني �شرح 
تخليدا  اأبوظبي  كورني�س  على  املوؤ�ش�س 
لذكرى القائد املوؤ�ش�س لدولة االمارات 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املتحدة  العربية 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
�شاحب   .. ال��ت��د���ش��ني  م���را����ش���م  ح�����ش��ر 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال����دول����ة رئي�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 
و����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب 
ال�شرقي  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو 
و  الفجرية  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأم  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  امل��ع��ال 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  القيوين 
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة. كما ح�شر التد�شني 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
ال�شيخ  �شمو  و  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد 
اآل مكتوم نائب حاكم  حمدان بن را�شد 
ال�شيخ عبداهلل  �شمو  و  املالية  دبي وزير 
نائب  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن 
بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  و  ال�شارقة  حاكم 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان و 
بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة و �شمو 
نهيان  اآل  ب��ن حم��م��د  ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون 
�شمو  و  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ �شعيد بن  و �شمو 
ال�شيخ  ���ش��م��و  و  اأب��وظ��ب��ي  مم��ث��ل ح��اك��م 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  نهيان بن زايد 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والفريق  واالإن�شانية  لالأعمال اخلريية 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة و �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل 
اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  رئي�س  نهيان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  و 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  عمر  ال�شيخ  �شمو  و 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
واالإن�شانية و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي���د 
االإحتياجات اخلا�شة وال�شيخ حممد بن 
خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
و �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد 
اآل نهيان و �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل يف 
اأبوظبي ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�شامح و معايل ال�شيخ 
خ��ال��د ب��ن اأح��م��د ب��ن حم��م��د اآل خليفة 
وزير خارجية مملكة البحرين ال�شقيقة 
وع����دد م���ن ال�����ش��ي��وخ وج��م��ع م���ن رفقاء 
منه  املقربني  و  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ 
ال�شخ�شيات  كبار  و  ال���وزراء  جانب  اإىل 
واأعيان الدولة. ياأتي تد�شني �شرح زايد 
املبادرة  اإط���الق  م��ع  بالتزامن  املوؤ�ش�س 
اأع��ل��ن عنها  ال��ت��ي  زاي���د«  »ع���ام  الوطنية 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة 
مرور 100 عام على مولد ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
و ي�شلط “ �شرح زايد املوؤ�ش�س” ال�شوء 
ال�شيخ  زرعه  الذي  الطيب  الغر�س  على 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
والروؤية  واملقيمني  املواطنني  نفو�س  يف 
القيادية الفذة التي كان يتمتع بها كما 
يحتفي باالأثر االإيجابي الكبري للمغفور 

له على م�شتوى الدولة والعامل.
اأجيال  امل��وؤ���ش�����س  زاي�����د  ����ش���رح  و مي��ن��ح 
و  العميق  بالتوا�شل  ���ش��ع��ورا  امل�شتقبل 
االرتباط ب�شكل اأكرب مبنارة االأمة ال�شيخ 
زايد رحمه اهلل، و�شيمكنهم من ا�شتلهام 
التي  روؤيته  من  انطالقا  مبتكرة  اأفكار 
واالزدهار  التقدم  تر�شم طريق  تزال  ال 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
ال�شمو  اأك����د ���ش��اح��ب  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  و 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
املغفور  اإرث  اأن  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
ط��ي��ب اهلل ث����راه ال����ذي ت��رك��ه ف��ي��ن��ا بعد 
واإعالء  �شعبه  خدمة  يف  اأم�شاها  حياة 
���ش��اأن وط��ن��ه، �شيظل حم��ف��ورا يف عقول 
وق��ل��وب اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ال���ذي اأر�شى 
اأن  لوطنه  اأراد  ق��ائ��د   .. االأوىل  لبناته 
يكون رائدا بني االأمم مبا تركه يف اأهله 
من قيم ليظل قويا باإرادة اأبنائه، عزيزا 
والتفافهم  بانتمائهم  منيعا  بعزميتهم، 
لنف�شها  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي  ق��ي��ادت��ه��م  ح���ول 

هدفا ال حتيد عنه هو �شعادة النا�س.
نبعا ال  زاي��د  اإرث  �شيبقى  �شموه:  وق��ال 
الدرو�س  االأج��ي��ال  منه  ت�شتمد  ين�شب 
ال��ع��رب يف ح���ب الوطن  وت�����ش��ت��ل��ه��م م��ن��ه 
وال����ت����ف����اين يف  ت����راب����ه  اإىل  واالن����ت����م����اء 
رف���ع���ت���ه... ���ش��ي��ب��ق��ى ���ش��رح زاي����د ماثال 
ي�شهد مب��ا ق��دم��ه ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س من 

اإجن���ازات هي  م��ن  ت�شحيات وم��ا حققه 
االأ�شا�س الذي قام عليه بنيان االحتاد... 
االإخال�س  بق�ش�س  احلافل  االإرث  هذا 
ل��ل��وط��ن وال���وف���اء ل���رتاب���ه مي��ل��ي علينا 
واالأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة م�����ش��وؤول��ي��ة �شون 
املكت�شبات، وم�شاعفة النجاحات، ليكون 
والكرامة  ل��ل��ع��زة  رم�����زا  وط��ن��ن��ا  دائ���م���ا 
اأنا  والنماء. واأ�شاف �شموه: د�شنا اليوم 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأخي �شاحب 
زاي���د واإخ��وان��ن��ا ح��ك��ام االإم����ارات “�شرح 
زايد” وهو ر�شالة مهمة ت�شل االأجيال 
اأ�شا�س  و���ش��ع  ق��ائ��د  ب���ذك���رى  ال���ق���ادم���ة 
نه�شة وطنهم و�شمن له مقومات العزة 
ال�شباب  على  يجب  ر�شالة  وال��ك��رم��ة... 
ا�شتيعاب م�شمونها والعمل على ترجمة 
حمتواها اإىل اإجنازات يف �شتى القطاعات 
بداأها  التي  امل�شرية  موا�شلة  اأج��ل  م��ن 
ال�شباب  لري�شم  املوؤ�ش�شني،  وجيل  زاي��د 
م�����ش��ت��ق��ب��ل وط����ن مل ي����رد الأب���ن���ائ���ه منذ 
�شاعاته االأوىل �شوى اأن يكونوا دائما يف 

اأعلى مراتب التميز والنجاح.
و اأثنى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
مبا  ال�شرح  فكرة  على  مكتوم  اآل  را�شد 
ل�شاحبه من مكانة لي�س فقط يف قلوب 
االإماراتيني ولكن يف قلوب كل ال�شعوب 

التي طالتها اإ�شهاماته اخلرية له .
وقال �شموه : عندما يذكر العطاء يذكر 
اأ�ش�س طيب اهلل ثراه لنهج  زايد .. فقد 
التاريخ  �شجالت  يف  ا�شمه  خلد  اإن�شاين 
بقعة من  كل  اأجذله من عطاء عم  مبا 
بقاع االأر���س .. �شعى زاي��د لن�شر اخلري 
يف رب����وع ال���ع���امل وج��ع��ل م���ن االإم������ارات 
م���ن���ارة ل���الأم���ل وال���ت���ف���اوؤل، و���ش��ن��ع من 
ال�شعفاء  ب��ه��ا  ي��ع��رب  ج�����ش��ورا  ع��ط��ائ��ه��ا 
التحديات...  ب��ه��ا  وي���ت���ج���اوزن  امل���ح���ن 
ال��ن��ه��ج ذاته  اأب���ن���اوؤه ع��ل��ى  وال��ي��وم ي�شري 
لتبقى االإمارات دائما نبع اخلري للنا�س 
الت�شامح  من  مب��داد  �شعادتهم  وم�شدر 

والوئام وال�شالم”.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د  جانبه  م��ن 
حممد بن زايد اآل نهيان اأن مدر�شة زايد 
�شتبقى واحدة من العالمات امل�شيئة يف 
املتحدة  العربية  االم����ارات  دول���ة  ت��اري��خ 
املقبلة  واالأج���ي���ال  تلهمنا   .. وامل��ن��ط��ق��ة 
م�شريا  وحكمتها،  وقيادتها  باإن�شانيتها 
اإىل اأن �شرح زايد املوؤ�ش�س قيمة اإ�شافية 
مل��ع��رف��ة ه����ذه ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال���ف���ذة التي 
غر�شت يف نفو�شنا قيما وماآثر عظيمة، 
اآم�����ن مب���ب���ادئ���ه وقيمه  ف����زاي����د.. ق���ائ���د 
االإن�شان  و�شعادة  بناء  وجعل  اخل���رية.. 
االإماراتي هدفه االأوحد ور�شخ فيه قيم 
ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء وال���ب���ذل، االم���ر الذي 
قدما  للم�شي  الوطنية  الكفاءات  األهم 
االأمام  اإىل  واالإزده�����ار  ال��ن��م��اء  مب�شرية 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. 
وقال �شموه اإن م�شاعر فيا�شة تالم�س 
نك�شف  ونحن  جميعا  ووجداننا  قلوبنا 
اليوم بكل فخر عن �شرح زايد املوؤ�ش�س 
يف موقع �شيبقى عالمة م�شيئة ومعلما 
ي��زي��د ج��م��ال اأب��وظ��ب��ي ج��م��اال... ليظل 
والعطاء  اخل��ري  باأ�ش�س  وميدنا  يلهمنا 
باأن  خالدة  ر�شالة  وي��ربز  احلياة،  وقيم 
اأ�ش�س  وقيادته  وحكمته  باإن�شانيته  زايد 

دولة وبنى اأمة و�شيد ح�شارة.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاف  و 
بن زايد اآل نهيان :” من عرف زايد عن 
وت��ف��رد هذا  ون��ب��ل  اأدرك عظمة  ق���رب.. 
القائد الذي �شاغ منهجا قياديا وحياتيا 
القيم  اأ�شا�شه  لالأجيال..  يدر�س  عامليا 
ال�����ش��الم واملحبة  ال��رف��ي��ع��ة.. ور���ش��ال��ت��ه 
االإن�شان..  ب��ن��اء  ون��ه��ج��ه  وال��ت�����ش��ام��ح.. 
م�شريا اإىل اأن �شرح زايد يحمل ر�شالة 
باأن  امل�شتقبل  و  ال��ي��وم  الأج��ي��ال  �شمنية 
زاي����د ل��ي�����س جم���رد ق��ائ��د ع����ادي ب��ل هو 
رمز وطني وعربي وان�شاين اإ�شتثنائي.. 
�شنظل ن�شتح�شر اإرثه ومبادئه ونخل�س 
لها يف حياتنا.. لتلهمنا وتدفعنا لنكون 

اأن وطن  واأك��د �شموه  املقدمة.  دائما يف 
نه�شته..  دع���ائ���م  اأر����ش���ى  و  زاي����د  ب��ن��اه 
كرميا  منيعا  ع��زي��زا  اهلل  بعون  �شيبقى 
اأبناء  نفاخر به العامل.. مرتكزين على 
وب��ن��ات ال��وط��ن ال��ذي��ن مي�����ش��ون بثبات 
اأ�ش�س وم��رياث زاي��د ونهجه الذي  وفق 
مكامن  منه  وي�شتلهمون  فيهم  تاأ�شل 
اآفاق  نحو  وال��ط��م��وح  وال��ت��ف��وق  العطاء 
بزايد  ارتباطنا  اأن  اإىل  امل�شتقبل منوها 
ب�شعبه  والقائد  باإبنه  االأب  ارتباط  هو 
واالأن�������ش���ان ب��وط��ن��ه.. ارت���ب���اط وث��ي��ق ال 
ع��ق��ل ووج����دان كل  م��ت��ج��ذر يف  ينف�شم 
باأن  مطالبون  ال��ي��وم  و�شبابنا  ام��ارات��ي 
اأوف��ي��اء ل��زاي��د.. من خ��الل علم  يكونوا 
ينهلونه ويت�شلحون به واأخالق يرتقون 
برو�شوخها..  ي��ع��ت��زون  واإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ه��ا 

وانتماء يفخرون به.
وقال �شموه : “ ممتنون للوالد والقائد 
امل��وؤ���ش�����س زاي���د ال���ذي اأح���دث ال��ف��ارق يف 
العاملية  امل��ك��ان��ة  بتلك  وت��وج��ه��ا  حياتنا 
امل�شتحقة لدولتنا، و�شيبقى له يف القلب 
اماراتي  كل  ت�شكن  عميقة  مكانة  دائما 
وكل حمب وخمل�س وعا�شق لالإمارات.
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  اأع�����رب  م���ن ج��ان��ب��ه��م 
ح��ك��ام االم����ارات ع��ن اع��ت��زازه��م الكبري 
ال�شيخ  ال����ب����الد  م���وؤ����ش�������س  ت����رك����ه  مب����ا 
ارث وطني  م��ن  ث����راه  اهلل  زاي����د ط��ي��ب 
وان�����ش��اين وح�����ش��اري جت�شد يف مظاهر 
التنمية والنه�شة ال�شاملة على امتداد 
التي  الرفيعة  واملكانة  االم���ارات  اأر����س 
الطيبة  وال�����ش��م��ع��ة  ال���وط���ن  ي���ت���ب���واأه���ا 
االماراتي  االن�����ش��ان  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ي 
املوىل  داع��ني  الب�شرية،  وعطائه خلري 
ع���ز وج����ل اأن ي��ج��زي��ه خ���ري اجل�����زاء ملا 
موؤكدين  واأم��ت��ه  و�شعبه  لوطنه  قدمه 
�شيبقون  وق��ي��ادت��ه  االم�����ارات  �شعب  اأن 
فخورين مبوؤ�ش�س االحت��اد زاي��د اخلري 

و�شيتناقلون حمبته جيال بعد جيل.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ق�����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب����ه����ذه 

نائب  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن  م��ن�����ش��ور 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، وزي����ر �شوؤون 
ال��رئ��ا���ش��ة، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لعام 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  اأن ب�شمة  زايد 
“طيب اهلل ثراه”، وا�شحة جلية ل�شعب 
االإم�������ارات و���ش��ع��وب ال���ع���امل ك���اف���ة، من 
والثقافية  العمرانية  اإجن��ازات��ه  خ��الل 
واالإن�شانية اخلالدة، و�شخ�شيته “طيب 
اهلل ثراه” قدوة لنا جميعا يف ال�شلوك 
والعمل والقيادة والفكر، و”�شرح زايد 
امل�شتقبل،  الأج���ي���ال  م���ن���ارة  املوؤ�ش�س” 
االإمارات  دولة  موؤ�ش�س  ب�شرية  يعرفهم 
نه�شتها  وب�������اين  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
�شبق  ال��ذي  املتميز  وبفكره  وت��ط��وره��ا، 
ع�شره، وباالأحالم التي حققها بال�شرب 
واجلهد والعمل الدوؤوب، وباأقواله التي 
وفق  ن�شري  و  ب��ه  ن��ق��ت��دي  نهجا  ���ش��ارت 
�شلة  ال�����ش��رح  ه��ذا  و�شي�شكل  فل�شفته، 
الزمنية،  احل��ق��ب  ب��ني  تاريخية  و���ش��ل 
وبني االأجيال التي �شهدت قيام االحتاد 
االحتاد،  بنعمة  التي حظيت  واالأج��ي��ال 
املوؤ�ش�س  القائد  �شتذكر  التي  واالأجيال 
ال�شري  موا�شلة  �شموه  اأك��د  و  ب��اخل��ري. 
مبادئه  على  احلفاظ  و  زاي��د  نهج  على 
اأر�شاها  واإجنازاته، والقيم النبيلة التي 
الدولة،  وم��ق��ي��م��ي  م��واط��ن��ي  ق��ل��وب  يف 
واال���ش��ت��م��رار يف ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء وفق 

حكمته وروؤاه ال�شديدة.
الك�شف  ال��ت��د���ش��ني، مت  ح��ف��ل  خ���الل  و 
مبتكر  ف��ن��ي  ع��م��ل  “الرثيا” وه���و  ع��ن 
يحت�شنه “�شرح زايد املوؤ�ش�س” ويتاألف 
من اأ�شكال هند�شية متنا�شقة واإبداعات 
الب�شري  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ف��ن��ي��ة 
ال���ف���ن���ي، وي�����ش��ك��ل مالمح  ال���ع���م���ل  م����ع 
ث����راه مبفهوم  ال�����ش��ي��خ زاي����د ط��ي��ب اهلل 
االأ�شكال  ع��دد  ويبلغ  الثالثية.  االأب��ع��اد 
ت�����ش��ك��ل ه����ذا العمل  ال���ت���ي  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
على  جميعها  معلقة   1،300 ال��ف��ن��ي 
ارتفاع  ويبلغ  �شلك   1000 م��ن  اأك���رث 

العمل الفني “الرثيا” 30 مرتا وهي 
واح��دة من االأعمال الفنية االأك��رب من 
ن��وع��ه��ا وي�����ش��ك��ل م��ع��ل��م��ا ب�����ارزا يف قلب 
ذا  فنيا  عمال  ويعد  اأبوظبي،  العا�شمة 
�شعورا  ي��ق��دم  عميقة  وج��دان��ي��ة  ق��ي��م��ة 
�شخ�شية  م���ع  واالرت����ب����اط  ب��ال��ت��وا���ش��ل 
و  ال��ع��امل.  ح��ول  املاليني  األهمت  لطاملا 
قد ا�شتلهم الفنان رالف هيلمك م�شمم 
ال�شيخ  روؤي��ة  اإب��داع��ه من  الفني،  العمل 
املج�شمات  ون�شق  ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د 
ال�شماء  جن��وم  يحاكي  ب�شكل  املنتظمة 
التي ال تزال ت�شع نورا من على بعد اآالف 
ال�شنني ال�شوئية وتر�شدنا اإىل الطريق 
ملنارة  امللهم  ل��الإرث  وتخليدا  ال�شحيح. 
ال�����ش��ي��خ زاي����د رح��م��ه اهلل، الذي  االأم����ة 
الي����زال ي�����ش��يء ال����درب وي��ر���ش��د اأجيال 
�شاهم  امل�����ش��رق،  م�شتقبلها  نحو  االأم���ة 
الراحل  القائد  مب�شرية  االحتفال  هذا 
خلق  يف  دقيقة   30 مل��دة  ا�شتمر  ال���ذي 
اأو�شاط احل�شور  الفخر بني  جو يبعث 
�شور  ا�شتلهام  خ��الل  م��ن  وامل�شاهدين 
اإبداعية تقدم فهما اأعمق حول �شخ�شية 
وروؤيته  زايد، رحمه اهلل، وقيمه  ال�شيخ 
اخلالدة. و متيز هذا احلفل الذي اأقيم 
يف ال�شرح بت�شليطه ال�شوء على �شنواته 
يف  املتفانية  وجهوده  اهلل  رحمه  االأوىل 
لها مكانة مرموقة بني  اأمة قوية  بناء 
اال�شتدامة  حتقيق  اإىل  وت�شعى  االأمم 
بذكرى  واحتفى  االأ�شعدة،  جميع  على 
ال���ذي مل  ودوره  االإن�����ش��ان  زاي���د  ال�شيخ 
امتد  ب��ل  فح�شب،  وط��ن��ه  على  يقت�شر 
بف�شل  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  لي�شمل 
حكمته واحرتامه لالآخرين. و عر�شت 
و�شور  مقاطع  التد�شني  مرا�شم  خالل 
ن��ادرة لق�ش�س ت��روى من خ��الل �شوت 
وكاأنه  واأف��ع��ال��ه  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ 
يحكيها  وق�����ش�����س  ���ش��خ�����ش��ي��ا  ي���روي���ه���ا 
اأ���ش��خ��ا���س م��ق��رب��ون م���ن ال�����ش��ي��خ زايد 
االأث���ر يف حياتهم، ومن  ب��ال��غ  ل��ه  وك���ان 

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  بينهم 
زايد  وال�شيخ  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
بن حمد بن حمدان اآل نهيان، ومعايل 
وزير  مكتب  م��دي��ر  الكعبي  ���ش��امل  علي 
�شوؤون الرئا�شة واللواء حمد بن �شهيل 
املن�شوري،  ق��ران  بن  ومبارك  اخلييلي 

ومعايل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة .
اأداء  ال��ت��د���ش��ني  ���ش��ه��دت م���را����ش���م  ك��م��ا 
الأغنية  �شخ�شا   40 م��ن  تتاألف  فرقة 
باالإ�شافة  زايد” ال�شهرية  دار  يا  “اهلل 
ع��رو���س ج��دي��دة ورائ��ع��ة لالأغاين  اإىل 
املقاطع  وبع�س  ال��رتاث��ي��ة  واملو�شيقى 
اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  لل�شيخ  امل���وؤث���رة 
ن���ه���ي���ان ط���ي���ب اهلل ث������راه وه�����و ي�����وؤدي 
العيالة الرتاثية. و�شوف يفتتح “�شرح 
زايد املوؤ�ش�س” ر�شميا اأمام اجلمهور يف 
ربيع عام 2018 ويتيح للزوار جتربة 
الوالد  تفاعلية ترثي معرفتهم بحياة 
املوؤ�ش�س وفر�شة ي�شتلهمون خاللها من 
�شريته العطرة. و يعترب ال�شرح وجهة 
يبحر الزوار من خاللها يف حياة ال�شيخ 
ال�شور  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اهلل،  رح��م��ه  زاي����د، 
والكلمات  اخل�شراء  وامل�شاحات  الفنية 
املتعددة.  الو�شائط  والق�ش�س وجتارب 
ل��ل��زوار جمموعة من  ال�����ش��رح  و ي��وف��ر 
التجارب التفاعلية ال�شخ�شية يعي�شون 
خاللها مع �شخ�شية ال�شيخ زايد القائد 
واالإن�شان تتيح لهم اكت�شاب فهم اأعمق 

عن حياته واإرثه وقيمه النبيلة.
وميتد ال�شرح على م�شاحة 3،3 هكتار 
ويتمكن ال��زوار عربه من االنطالق يف 
ال�شيخ  ي�شتك�شفون خاللها حياة  رحلة 
زاي����د وي��ت��اأم��ل��ون يف ع��ظ��ي��م اإجن���ازات���ه 
اخل�شراء  بامل�شاحات  تتميز  اأج���واء  يف 
واأخرى  املحلية  وال�شتالت  واالأ���ش��ج��ار 
تنتمي اإىل �شبه اجلزيرة العربية فيما 
اإطالالت  ال�����ش��رح  ل���زوار  املم�شى  يتيح 
والكورني�س  “الرثيا”  ع��ل��ى  م��ذه��ل��ة 

واأفق مدينة اأبوظبي ال�شاحر.
اجلهة  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزارة  وت��ع��د 
زايد  “�شرح  ع��ل��ى  وامل�����ش��رف��ة  امل��ال��ك��ة 

املوؤ�ش�س”.
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حممد بن را�سد: اإرث زايد �سيظل حمفورا يف عقول وقلوب اأبناء هذا الوطن الذي اأر�سى لبناته الأوىل

حممد بن زايد:مدر�سة زايد �ستبقى واحدة من العالمات امل�سيئة يف تاريخ الإمارات واملنطقة 
حممد بن زايد:

زايد.. قائد اآمن مببادئه وقيمه اخلرية.. وجعل بناء و�سعادة الإن�سان 
الإماراتي هدفه الأوحد ور�سخ فيه قيم العمل والعطاء 

من عرف زايد عن قرب.. اأدرك عظمة ونبل وتفرد هذا القائد الذي 
�ساغ منهجا قياديا وحياتيا عامليا يدر�س للأجيال

حكام الإمارات يعرب�ن عن اعتزازهم الكبري 
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اأخبـار الإمـارات
يومك�س  من  الثاين  اليوم  �سفقات  قيمة  درهم  الف  و492  مليونا   292

•• اأبوظبي-وام:

بقيمة  �شفقات   9 االإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأب��رم��ت 
درهما  و547  األفاً  و492  مليوناً   292 بلغت  اإجمالية 
وذل���ك خ��الل ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن معر�شي االأن��ظ��م��ة غري 

املاأهولة »يومك�س« واملحاكاة والتدريب »�شيمتك�س«.
وقال الرائد طيار �شعيد حممد اليماحي املتحدث الر�شمي 
با�شم املعر�شني خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد ام�س 
على  تدريب  مركز  الن�شاء  التعاقد  �شملت  ال�شفقات  اإن 
CAE » بقيمة  امل�����ش��رية ع��ن بعد م��ع »���ش��رك��ة  االأن��ظ��م��ة 

درهم. مليون   157
 DENEL« ����ش���رك���ة  م����ع  ال���ت���ع���اق���د  اأن������ه مت  واأو������ش�����ح 

نوع  م�شرية  ط��ائ��رات   4 ل�شراء   »DYNAMICS
�شركة  مع  والتعاقد  درهما   25821190 بقيمة  �شيكر 
10 منظومات  »Trust International » ل�شراء 
ا���ش��ت��ط��الع م���ع ال���ط���ائ���رات امل�����ش��رية ال�����ش��غ��رية ب��ق��ي��م��ة 4 
اإب��رام عقد مع �شركة  األ��ف دره��م كما مت  ماليني و100 
بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ال�����ش��رب  ن��ظ��ام  لت�شغيل  »اأدا����ش���ي« 

درهم.  33562100
جولدن  انرتنا�شونال  �شركة  مع  التعاقد  مت  اأن��ه  واأ�شاف 
اإ�شايف  وتوفري م�شغل  واحد  لتجديد عقد م�شغل  جروب 
بقيمة  ���ش��ن��وات   3 مل��دة  امل�شرتكة  ال��ن��ريان  ت��دري��ب  لنظام 
مع  التعاقد  مت  كما  دره��م   8952300 بلغت  اإجمالية 
�شركة »SKY PRO » ل�شراء 6 طائرات م�شرية بقيمة 

اإجمالية بلغت 1652850 درهماً.
ال��ت��ع��اق��د م���ع �شركة  اأي�����ش��اً  ال�����ش��ف��ق��ات ���ش��م��ل��ت  اإن  وق����ال 
 MOTION REALITY Incorporated«
الفني  والدعم  امل�شاندة  خدمات  عقد  لتمديد   »MRI
لعدد »2« م�شبه تدريب »VIRTSIM« بقيمة اإجمالية 
�شركة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  مت  ك��م��ا  دره���م���اً   856152 ب��ل��غ��ت 
 INOVEX Simulation & Training
لوكلريك  الدبابة  مل�شبهات  الفني  الدعم  لتقدمي   Ltd
�شركة  م��ع  كذلك  والتعاقد  دره��م��اً   5547955 بقيمة 
امل�شرية »ال�شرب«  اأنظمة الطائرات  اأدا�شي ل�شراء وتركيب 
55 مليون  بلغت  اإجمالية  بقيمة  »2« كورفيت  على عدد 

درهم.

اختتام فعاليات اأ�سبوع الت�سجري
 يف الفجرية

•• الفجرية -وام:

الفعاليات  م�شتدامة«.وكانت  خ�شراء  »بيئة  �شعار  حتت  اختتمت بلدية الفجرية فعاليات اأ�شبوع الت�شجري ال� 38 
انطلقت بحمالت ت�شجري يف مدار�س االمارة وا�شتمرت ملدة اأ�شبوع بالتعاون مع دائرة االأ�شغال والزراعة.

ورافقت حمالت الت�شجري املختلفة حمالت توعوية لطلبة املدار�س باأنواع النباتات املحلية التي متت زراعتها من 
�شدر وغاف و�شري�س.

على  املحافظة  على  حري�شة  البلدية  اإن  الفجرية  بلدية  ع��ام  مدير  االأف��خ��م  �شيف  املهند�س حممد  �شعادة  وق��ال 
اأ�شجار البيئة املحلية املعمرة، ون�شر امل�شطحات اخل�شراء يف الدولة، وهي ثقافة عزز وجودها يف مفاهيم ال�شلوك 

االجتماعي والعمل املوؤ�ش�شي البيئي، رجل البيئة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س بنما
•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل يف 
دب���ي م�����ش��اء ام�����س ف��خ��ام��ة خوان 
كارلو�س فاريال رئي�س جمهورية 

بنما.
وقد رحب �شموه بالرئي�س ال�شيف 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 

اجلانبني  بني  ا�شتثمارية  �شراكة 
بالده  وحكومة  رغبته  م��وؤك��دا   ..
الثقافية  ال���رواب���ط  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى 
واالقت�شادية والتجارية مع دولة 

االإمارات.
واإىل ذل��ك فقد رح��ب �شموه مبد 
والتعاون  للتقارب  ج�شور جديدة 
ب��ن��م��ا يف خمتلف  م���ع ج��م��ه��وري��ة 
على  �شموه  م��وؤك��دا   .. القطاعات 
ال����دور احل��ي��وي ال����ذي مي��ك��ن اأن 
اخلا�س يف كال  القطاع  به  يطلع 
البلدين لبناء �شراكات اقت�شادية 

�شموه  وا�شتعر�س  دب��ي  عهد  ويل 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  وف��خ��ام��ت��ه 
وجمهورية  االإم������ارات  دول���ة  ب��ني 
جديدة  قنوات  اإيجاد  و�شبل  بنما 
ل���ل���ت���وا����ش���ل ب����ني ال���ب���ل���دي���ن على 
خم���ت���ل���ف ال���������ش����ع����د خ����ا�����ش����ة يف 
واال�شتثمارية  التجارية  املجاالت 

والثقافية وال�شياحية وغريها.
و����ش���رح ال��رئ��ي�����س ف���اري���ال خالل 
حمادثاته و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم الفر�س 
تاأ�شي�س  ومقومات  اال�شتثمارية 

وا�شتثمارية ناجحة وذات جدوى 
والنفع  ب��اخل��ري  ت��ع��ود  اقت�شادية 

على جميع االأطراف.
ال�شيخ  ���ش��م��و   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
اآل مكتوم رئي�س  �شعيد  اأحمد بن 
الرئي�س  ل���ل���ط���ريان  دب����ي  ه��ي��ئ��ة 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
وم�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن ع����ب����داهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
رمي  وم��ع��ايل  وامل�شتقبل  ال����وزراء 
ب��ن��ت اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي���رة 
دول����ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل 

ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيباين 
ال�شمو  �شاحب  دي���وان  م��دي��رع��ام 
خليفة  و������ش�����ع�����ادة  دب�������ي  ح����اك����م 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
ال��ت�����ش��ري��ف��ات وال�����ش��ي��اف��ة يف دبي 
و���ش��ع��ادة اب��راه��ي��م حم��م��د جمعة 
الدولة  �شفري  امل��ن�����ش��وري  ح�شن 

لدى جمهورية بنما.
املرافق  ال��وف��د  اللقاء  ح�شر  كما 
اإدوارد  و�شعادة  ال�شيف  للرئي�س 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ف��ون�����ش��ي��ك��اوارد 

بنما لدى الدولة.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س بنما عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�شاطئ فخامة خوان  ام�س يف ق�شر  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

كارلو�س فاريال رئي�س جمهورية بنما الذي يزور البالد حاليا.
اأن ت�شهم  املرافق له متمنيا  ورحب �شموه بالرئي�س خوان كارلو�س والوفد 

هذه الزيارة يف تعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون بني البلدين.
وج����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س اأوج�����ه ال���ت���ع���اون يف خم��ت��ل��ف املجاالت 
االقت�شادية والتجارية وال�شياحية والثقافية والفر�س واالمكانيات املتاحة 
البلدين وال�شعبني  امل�شرتك وتنميته مبا يعود باخلري على  العمل  لتعزيز 

ال�شديقني.
اأن  نهيان عن تطلعه يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأع��رب �شاحب 
 .. املجاالت  والتطور يف خمتلف  النمو  من  مزيدا  البلدين  ت�شهد عالقات 
موؤكدا �شموه على �شيا�شة دولة االإمارات الثابتة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« على تو�شيع عالقاتها 
مع الدول ال�شديقة وفق مبادئ الثقة واالحرتام املتبادل والتفاهم وخدمة 
دولة  بزيارة  �شعادته  عن  بنما  رئي�س  اأع��رب  جانبه  من  امل�شرتكة.  امل�شالح 
االإمارات  دول��ة  ب��الده على تقوية عالقاتها مع  .. موؤكدا حر�س  االإم���ارات 

خا�شة فيما يتعلق باملجاالت االقت�شادية واال�شتثمارية.
االإقليمية  التطورات  ح��ول  النظر  وجهات  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وت��ب��ادل 

والدولية اإ�شافة اإىل عدد من املوا�شيع والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
و�شعادة  دول��ة  وزي��ر  اأحمد اجلابر  بن  �شلطان  الدكتور  اللقاء معايل  ح�شر 
ابراهيم  و�شعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد 
بنما ومعايل  الدولة لدى جمهورية  �شفري  املن�شوري  حممد جمعة ح�شن 
ال�����ش��وؤون اخلارجية  الرئي�س ووزي���رة  ن��ائ��ب  ال��ف��ارادو  م��ال��و  �شانت  اي��زاب��ي��ل 
ومعايل اوغو�شتو اروزميينا وزيرة التجارة وال�شناعة ومعايل دول�شيديو دي 
املالية والتنمية االقت�شادية و�شعادة ادواردو فون�شيكاوارد  الغوارديا وزيرة 

�شفري جمهورية بنما لدى الدولة. 

حممد بن زايد ي�ستقبل الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة انبيك�س اليابانية

•• اأبوظبي - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
الرئي�س  كيتامورا  تو�شياكي  ال�شاطئ  ق�شر  يف  ام�����س 
العاملة يف  اليابانية  اإنبيك�س  ل�شركة  التنفيذي  واملدير 
جمال تطوير حقول النفط رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

جودكو النفطية اليابانية والوفد املرافق.
جرى خالل اللقاء بحث جماالت التعاون القائمة بني 
ال�شركات االماراتية ونظريتها اليابانية وفر�س تعزيز 

البرتولية  ال�����ش��ن��اع��ات  جم���ال  يف  الثنائية  ال�����ش��راك��ات 
والطاقة.

كما ج��رى خ��الل اللقاء تبادل االأح��ادي��ث ال��ودي��ة حول 
عالقات ال�شداقة بني ال�شعبني ال�شديقني.

اأحمد اجلابر  بن  �شلطان  الدكتور  اللقاء معايل  ح�شر 
اأبو ظبي  ل�شركة برتول  التنفيذي  الرئي�س  دولة  وزير 
حممد  و���ش��ع��ادة  �شركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية 
مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي و�شعادة 
الدولة وعدد من  اليابان لدى  �شفري  كاجني فوجيكي 

امل�شوؤولني املرافقني للم�شوؤول الياباين.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س جمل�س النواب امل�سري العالقات 
بني البلدين وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية البحرين امل�ستجدات العربية والتحديات التي تواجه اأمن وا�ستقرار املنطقة 

مل�شر ال�شقيقة كل خري ومناء.
دور  اأهمية  اجلانبان  ا�شتعر�س  و 
معاجلة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ربمل���ان���ات 
الق�شايا التي تهم االأمة العربية 
دع����م حقوق  دوره������ا يف  وت��ف��ع��ي��ل 
املحافل  يف  ���ش��ع��وب��ه��ا  وم�����ش��ال��ح 
من  ع��دد  اإىل  وتطرقا  الدولية.. 
الق�شايا االإقليمية والدولية ذات 

االهتمام امل�شرتك.

رئي�س  ال�����ش��ي�����ش��ي  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
ج���م���ه���وري���ة م�������ش���ر ال���ع���رب���ي���ة و 
و�شعبها  االم��ارات  متنياته لدولة 

كل تقدم وازدهار.
ال�شمو  �شاحب  حمل  جانبه  م��ن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
.. معايل الدكتور علي عبدالعال 
حت����ي����ات����ه ل����ف����خ����ام����ة ال���رئ���ي�������س 
ومتنياته  ال�����ش��ي�����ش��ي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ع���رب  و 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
االأخوية  العالقات  بعمق  �شعادته 
ور�شوخها على امل�شتويني ال�شعبي 
والقوا�شم  ال��ب��ل��دي��ن  وق���ي���ادت���ي 

امل�شرتكة التي جتمعهما.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ طحنون 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
ال�شيخ  �شمو  و  ال��ع��ني  منطقة  يف 

.. وزير خارجية البحرين حتياته 
اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  جلاللة 
خليفة ومتنياته للبحرين و�شعبها 
عليهم  ي��دمي  واأن  وتقدم  كل خري 
والرفعة  واالأم�������ان  االم�����ن  ن��ع��م��ة 
واملنعة. ومت خالل اللقاء بحث اآخر 

اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
االمارات  ل��دول��ة  ومتنياته  نهيان 
تقدم  كل  و�شعبها  املتحدة  العربية 

وازدهار وعزة.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد 

امل�شتجدات على ال�شاحة العربية و 
تواجه  التي  االأو�شاع  و  التحديات 
والتن�شيق  املنطقة  ا�شتقرار  و  اأمن 
املبذولة  اجل��ه��ود  ب�شاأن  والت�شاور 
الحتواء التحديات واالأزمات التي 

تواجه املنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ق�شر  يف  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
ال����دك����ت����ور علي  ال���ب���ح���ر م����ع����ايل 
النواب  جمل�س  رئي�س  عبدالعال 
العربية  م�����ش��ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
ال�شقيقة الذي يزور البالد حاليا 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأمل 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 

الوطني االحتادي.
الدكتور  مب��ع��ايل  ���ش��م��وه  ورح����ب 
علي عبدالعال وبحث معه تعزيز 
البلدين  بني  االأخ��وي��ة  العالقات 
وال�شبل  ال�����ش��ق��ي��ق��ني  وال�����ش��ع��ب��ني 
مبا  وتنميتها  بتطويرها  الكفيلة 

يحقق م�شاحلهما امل�شرتكة.
علي  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  ن���ق���ل  و 
عبدالعال ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  ن��ه��ي��ان حت��ي��ات 

�شرور بن حممد اآل نهيان و �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اخلريية واالإن�شانية والفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
حامد  ال�شيخ  �شمو  و  ال��داخ��ل��ي��ة 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي  ويل عهد 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ع��م��ر 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
و�شمو  واالإن�������ش���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا 
ح�شر  كما  اخلا�شة  االإحتياجات 
اللقاء امل�شت�شار اأحمد �شعد الدين 
النواب  اأم��ني ع��ام جمل�س  حممد 
�شفري  وائ��ل جاد  و�شعادة  امل�شري 
ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة لدى 
الدولة واللواء عالء ال�شعيد عابد 
رئي�س جمعية ال�شداقة الربملانية 

امل�شرية االإماراتية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ق�شر  جمل�س  يف  امل�شلحة  للقوات 
ال��ب��ح��ر م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
وزير  اآل خليفة  ب��ن حممد  اأح��م��د 
خارجية مملكة البحرين ال�شقيقة 

الذي يزور البالد حاليا.
اخلارجية  ب��وزي��ر  ���ش��م��وه  رح���ب  و 
العالقات  معه  وب��ح��ث  البحريني 
البلدين  ب����ني  امل��ت��ي��ن��ة  االأخ�����وي�����ة 
ت���رت���ك���ز على  ال����ت����ي  ال�������ش���ق���ي���ق���ني 
الروابط  وع��م��ق  ال��ق��رب��ى  و���ش��ائ��ج 
البلدين  بني  والتاريخية  االأخوية 

وال�شعبني ال�شقيقني.
البحريني  اخلارجية  وزي��ر  نقل  و 
امللك  اللقاء حتيات جاللة  خ��الل 
ملك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د 
ال�شمو  ل�شاحب  البحرين  مملكة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و �شاحب 

ال�شيخ  ����ش���م���و  ال����ل����ق����اء..  ح�������ش���ر 
نهيان  اآل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة العني 
ب��ن حممد  ���ش��رور  ال�����ش��ي��خ  �شمو  و 
ال�شيخ نهيان بن  اآل نهيان و �شمو 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
واالإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  و 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شمو  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ال���������وزراء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
و  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  رئي�س 
�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
�شمو  و  واالإن�������ش���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خ��ال��د 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  العليا 
معايل  و  اخل��ا���ش��ة  االإح���ت���ي���اج���ات 
قرقا�س  ب��ن حممد  اأن���ور  الدكتور 
وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية.

•• العني-وام:

ق���دم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
وفاة  يف  ال��ع��زاء  واج���ب  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
املغفور له حممد �شياح حممد �شياح احلمريي وذلك 
خالل الزيارة التي قام بها �شموه ام�س اإىل خيمة العزاء 
امل�شعودي  الفقيد يف منطقة  منزل  بجوار  اأقيمت  التي 

مبدينة العني.
وعرب �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان عن خال�س 
ل�شعيد حممد �شياح احلمريي  املوا�شاة  العزاء و�شادق 

و�شياح حممد �شياح احلمريي - ابني الفقيد - وذوي 
اأن  الفقيد يف م�شابهم اجللل �شائال اهلل العلي القدير 
يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 
�شموه  و�شارك  وال�شلوان.  ال�شرب  وذوي��ه  واأق��ارب��ه  اأهله 
خالل تواجده يف تلقي العزاء من املواطنني والوافدين 
الفقيد  وذوو  واأعربوا  والعزاء  للموا�شاة  قدموا  الذين 
اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  �شكرهم  خال�س  عن 
وم�شاركتهم  مل��وا���ش��ات��ه��م  ���ش��م��وه  �شعي  م��ق��دري��ن  ن��ه��ي��ان 
ل�شموه  ت��ع��اىل  اهلل  داع���ني  عنهم  والتخفيف  اأح��زان��ه��م 

بطول العمر واأن يلب�شه حلل ال�شحة والعزة.

�سلطان بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة حممد �سياح احلمريي



الثالثاء   27   فبراير    2018  م   -   العـدد  12261  
Tuesday  27   February   2018  -  Issue No   12261

04

اأخبـار الإمـارات
 فاطمة بنت مبارك : »�سرح زايد املوؤ�س�س« وفاء وتقدير لقائد عمل من اأجل نه�سة وطنه واأمته

•• اأبوظبي -وام:

�شهدت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية مرا�شم تد�شني 
القائد  لذكرى  تخليدا  ياأتي  الذي  اأبوظبي  كورني�س  املوؤ�ش�س" على  زايد  " �شرح 
املوؤ�ش�س لدولة االمارات العربية املتحدة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
من  ع��دد  اأي�شا  ح�شرها  التي   - املنا�شبة  بهذه  لها  ت�شريحات  يف  �شموها  اأك���دت  و 
ال�شيخات والوزيرات - اأن القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه قدم لوطنه و�شعبه ما ي�شتحق عليه كل تكرمي وثناء فقد كان فريدا 

يف عطائه و فكره و ان�شانيته التي عمت اأرجاء الوطن وتعدت حدوده.
و قالت �شموها اإن هذه اخلطوة املباركة - التي اأمر بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" - تعبري �شادق عن تقدير عال ورفيع 
ملاآثر املغفور له الذي عمل على توظيف كل طاقات االإن�شان من اأجل تاأ�شي�س القاعدة 
ال��رثوة احلقيقية  الب�شرية هي  ال��رثوة  باأن  اإميانا منه  ال�شلبة لبناء الوطن وذلك 

واالأغلى الأي وطن وليحيا ال�شعب عزيزا كرميا م�شانا.
املجاالت وكان  بالنهار يف جميع  الليل  زاي��د رحمه اهلل وا�شل  ال�شيخ  اأن  اأو�شحت  و 
جل اهتمامه تعزيز اجلوانب املعنوية واملادية لدى االإن�شان االإماراتي كرت�شيخ القيم 
االأخالقية وتنمية روح الت�شحية واالإيثار و روح العمل والتعامل مع تطورات الع�شر 
تكاتفت  عوامل  كلها  وهي  االإن�شان  بناء  على  والرتكيز  االإيجابي  التماهي  مبنطق 
وتكاملت للتهيئة لنه�شة االإمارات وما تعي�شه اليوم من تطور م�شتمر يواكب اأحدث 

م�شتجدات الع�شر.
اأن ال�شرح اجلديد يوؤكد حقائق عدة يف مقدمتها املكانة التي يحظى  اأ�شارت اإىل  و 
ت��زداد ر�شوخا نظري  اأبناء �شعبه و �شعوب العامل والتي  بها الراحل الكبري يف قلوب 

الب�شمات اخلالدة التي يخلدها التاريخ للرجال العظماء الذين تركوا ماآثر عظيمة 
و�شريا عطرة جليلة على �شفحات التاريخ الذي يروي لالأجيال بكل فخر واإجالل 
ق�شة زايد واأعماله التي بداأت حلما وجتلت �شواهد ومنجزات اأ�شعدت �شعب االإمارات 

واأبهرت االإن�شانية قاطبة.
واأ�شافت �شموها اإن ال�شرح يعد داللة رمزية عظيمة من دالئل الوفاء لزايد ونهجه 
وروؤيته الثاقبة التي جعلت من حر�س قيادتنا احلكيمة عليها بو�شلة للعمل ت�شرت�شد 

بها للم�شتقبل.. وحققت بها ومعها هذه املكانة الرفيعة لالإمارات بني االأمم.
اأن زايد اخلري مل ين�س امل��راأة طوال مراحل تاأ�شي�س الدولة وما قبلها فقد  وذكرت 
وقف اإىل جانبها واأكد اأن املجتمع ب�شقيه املراأة والرجل هما اللذان يقع عليهما بناء 
م�شوؤولية  اأي�شا  وعليها  عليه  ما  عليها  و  له  ما  فلها  الرجل  اأخ��ت  فاملراأة  الوطن.. 

كبرية يف امل�شاركة يف م�شرية التنمية يف البالد.
واإ�شعاع  توا�شل  نقطة  االم���ارات  م��ن  جعل  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  نهج  اإن  قالت  و 

ح�شاري فريد بني �شعوب ودول العامل و�شنع اإمنوذجا للتعاي�س والت�شامح والبناء 
الوطني امللهم، حيث االأولوية املطلقة لالإن�شان و�شعادته ورخائه وتقدمه وازدهاره.
و اأك��دت �شمو اأم االم��ارات اأن ما عرب عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
قامة  زاي��د  اأن  من  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ب��اأح��رف م��ن ن��ور يف ق��ل��وب امل��الي��ني ون��ال��ت اح���رتام العامل  عظيمة ح��ف��رت ا�شمها 
حلكمته و�شعة اإن�شانيته ورجاحة روؤيته وم�شاعيه املخل�شة وطموحه يف عامل ت�شوده 
وتفرد  فيه متيز  و�شف  الأنه  التقدير  ي�شتحق  قول  وال�شالم  واملحبة  الت�شامح  قيم 
ل�شخ�شية زايد طيب اهلل ثراه ويف�شر اأهمية اخلطوة التي تبنتها القيادة الر�شيدة 
لدولة االإمارات واملتمثلة يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بتد�شني " 
�شرح زايد املوؤ�ش�س" لتخليد ذكراه مبنا�شبة االحتفاء ب�" عام زايد" بعد مرور 100 
عام على ميالده ليكون مبثابة ذكرى خالدة لقيمه النبيلة واإجنازاته العظيمة على 

م�شتوى الدولة واملنطقة والعامل اأجمع.

�سعود القا�سمي ي�سارك طلبة اأكادميية راأ�س اخليمة فعاليات »اأ�سبوع الكتاب«

الن�سء  ن��ف��و���س  ال���ق���راءة يف  ث��ق��اف��ة 
واملجتمع  واملدر�شة  االأ���ش��رة  واج��ب 
م��ن خالل  ع��ام حيث ميكن  ب�شكل 
ال�شلوكية  امل��ه��ارات  تنمية  ال��ق��راءة 

اأكادميية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
راأ������س اخل��ي��م��ة ور�����س ه����ول مدير 
ال�شمو  �شاحب  واأ�شار  االأكادميية. 
غر�س  اأن  اإىل  اخليمة  راأ����س  حاكم 

وتو�شيع  االن���ت���م���اء  روح  وت���ع���زي���ز 
كان  ل��ذا  والتفكري  العقل  م���دارك 
الثقافة  ه��ذه  زرع  ال�����ش��روري  م��ن 
يف ن���ف���و����س ال����ط����الب م����ن خ���الل 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
االأع���ل���ى ح���اك���م راأ�������س اخل��ي��م��ة اأن 
تكون ج��زءا من  اأن  ال��ق��راءة يجب 
ح��ي��ات��ن��ا ال��ع��م��ل��ي��ة وغ�������ذاء ال�����روح 
ملا  واالإط�����الع  للمعرفة  املتعط�شة 
لها من دور يف تعزز الثقة بالنف�س 
وحتفز  االإبداعية  املهارات  وتنمية 
االإبداعي  ال��ت��ف��ك��ري  ن��ح��و  ال��ط��ل��ب��ة 

والتميز االأكادميي.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����ش��ارك��ة �شموه 
اليوم طالب اأكادميية راأ�س اخليمة 
ف��ع��ال��ي��ات »اأ����ش���ب���وع ال���ك���ت���اب« التي 
تعزيز  بهدف  االأك��ادمي��ي��ة  تنظمها 
م���ه���ارات ال���ق���راءة وح���ب االط���الع 
لدى الطالب وذلك بح�شور ال�شيخ 
�شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي 
الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س اخليمة 
الريا�شي واملهند�س يو�شف االأ�شقر 

احلديثة.  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االأ���ش��ال��ي��ب 
الطالب  اأب��ن��ائ��ه  على  �شموه  وق���راأ 
ال�شدق  على  حت��ث  ق�شرية  ق�شة 
االأ�شدقاء  ب��ني  وال��ت��ع��اون  واملحبة 
و���ش��ط جت����اوب وت��ف��اع��ل ك��ب��ري من 
قبل الطلبة كما تبادل �شموه معهم 
االأح����ادي����ث ال���ودي���ة ال��ت��ي ك���ان لها 
وال�شعادة  الب�شمة  ر���ش��م  يف  االأث����ر 
اأ�شاد  . م���ن ج��ان��ب��ه  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى 
بالرعاية  االأ�شقر  يو�شف  املهند�س 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  يوليها  التي 
راأ�������س اخل��ي��م��ة الأك���ادمي���ي���ة راأ�����س 
م�شاركة  اأن  اإىل  م�شريا   .. اخليمة 
فعاليات  ال���ط���الب  اأب��ن��ائ��ه  ���ش��م��وه 
اأ����ش���ب���وع ال���ك���ت���اب ت���ع���د ج������زءا من 
عام  ب�شكل  بالتعليم  �شموه  اهتمام 
امل�شتمرة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  االإم�����ارة  يف 
التفكري  ج��ان��ب  ت��ع��زي��ز  ب�����ش��رورة 
الذاتية  املهارات  وتنمية  االبداعي 
لدى الطالب واخلروج من النمط 
التقليدي نحو االإبداع واالبتكار.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفرية الأمريكية 
مبنا�سبة انتهاء مهام عملها يف الدولة

•• را�س اخليمة-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه 
األيف  ب��ارب��ارا  �شعادة  ام�س  ب��ن حممد  �شقر  مدينة  يف 
�شفرية الواليات املتحدة االأمريكية التي قدمت لل�شالم 
على �شموه مبنا�شبة انتهاء مهام عملها �شفرية لبالدها 

لدى الدولة.
لل�شفرية  اخليمة  را����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ومت��ن��ى 

االأمريكية التوفيق والنجاح يف مهامها اجلديدة مثنيا 
على ما قامت به خالل فرتة عملها من تعزيز اوا�شر 
العالقة القائمة بني البلدين ال�شديقني يف العديد من 
واال�شتثمارية  واالقت�شادية  التجارية  خا�شة  املجاالت 

والتعليمية وال�شحية.
ح�شر اللقاء �شعادة �شالح احمد ال�شال م�شت�شار �شاحب 
ال�شمو حاكم را�س اخليمة و�شعادة حممد احمد الكيت 
�شويدان  را�شد  و�شعادة  االأم��ريي  ال��دي��وان  يف  امل�شت�شار 

اخلاطري مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة.

من�سور بن زايد ي�سهد تخريج الدفعة الأوىل ملنت�سبي الفئة اخلام�سة من برنامج اخلدمة الوطنية

االأم����ن ال��غ��ذائ��ي، وه��ي��ئ��ة اخلدمة 
ال����وط����ن����ي����ة ل�����ت�����دري�����ب وت����اأه����ي����ل 
على  البديلة،  للخدمة  املنت�شبني 
الغذائية  امل��ن�����ش��اآت  وت�شغيل  اإدارة 

الع�شكرية  ال��وط��ن��ي��ة  ب���اخل���دم���ة 
اإذكاء  يف  ك��ث��رياً  ي�شاهم  والبديلة، 
االنتماء  وتعزيز  الوطني  ال�شعور 
واإعداد  لقيادته،  وال���والء  للوطن 

الروؤية  ع���ن  ت��ع��رب  ون��وع��ي��ة ح��ي��ث 
لقيادتنا  الثاقبة  اال�شرتاتيجية 
ال���ر����ش���ي���دة وت����ربه����ن ع���ل���ى مدى 
الثقة يف �شبابنا وقدرته على اإثبات 

اأن اجلندية �شرف،  اآل نهيان  زايد 
واج�����ب مقد�س  ال���وط���ن  وخ���دم���ة 
املواطنني،  جميع  عنق  يف  واأم��ان��ة 
ال�شباب  اإل����ت����ح����اق  اأن  م������وؤك������داً 

احليوية وقت االأزمات والطوارئ.
من جانبه اكد اللواء الركن طيار 
ال�شيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان 
فريدة  ت��ع��ت��رب  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  ان 

اأج����ي����ال ق������ادرة ع��ل��ى ال����دف����اع عن 
وال���ذود  امل��ي��ادي��ن،  ك��اف��ة  وطنها يف 

عن مكت�شباته ومنجزاته.
و اأث��ن��ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود مركز 

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  وح�شور  رعاية  حتت 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة نظم مركز االأمن الغذائي 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  ام�����س يف م��رك��ز 
تخريج  ح��ف��ل  ب��رن��ام��ج  للمعار�س 
الفئة  مل��ن��ت�����ش��ب��ي  االأوىل  ال���دف���ع���ة 
ب��رن��ام��ج اخلدمة  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 

الوطنية.
نهيان  ال�شيخ  معايل  احلفل  �شهد 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 
اأحمد  ال�شيخ  طيار  الركن  واللواء 
اآل نهيان رئي�س هيئة  بن طحنون 
واالحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
ومعايل حممد بن اأحمد البواردي 
ال��دف��اع رئي�س  ل�شوؤون  وزي��ر دول��ة 
جمل�س اإدارة مركز االأمن الغذائي 
امل�����ش��وؤول��ني يف الدولة.  وع���دد م��ن 
واأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 

ل��ه��ذا الوطن  اإن��ت��م��ائ��ه احل��ق��ي��ق��ي 
املعطاء.

العلي  اأح��م��د  خليفة  �شعادة  وق���ال 
الغذائي،  االأم��ن  مركز  ع��ام  مدير 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���رار  ب���اأن 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإدراج املركز  للقوات امل�شلحة ب�شاأن 
فيها  ت����وؤدى  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  �شمن 
ياأتي   ، البديلة  الوطنية  اخلدمة 
�شمن ا�شرتاتيجية الدولة لتحقيق 
اأف�شل اأنواع اجلاهزية لتلك الفئة 
ف�شاًل  الوطن  �شباب  من  النوعية 
عن اكت�شابهم للمهارات واخلربات 
املن�شاآت  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��اه��ي��ة  يف 
ت�شغيلها  الغذائية احليوية وطرق 

يف اأوقات الطوارئ واالأزمات.
ك��م��ا اأع���ل���ن ���ش��ع��ادت��ه ع���ن اإط����الق 
تدريب  ل��ربن��ام��ج  الثانية  ال����دورة 
جديد  وهو حتد  البديلة  اخلدمة 

ينتظر منه الكثري.

من�سور بن زايد يزور معر�سي »يومك�س« و»�سيمتك�س« ويتفقد الأجنحة امل�ساركة
•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  زار 
وزير �شوؤون الرئا�شة ام�س معر�شي االأنظمة غري املاأهولة يومك�س 2018 
واملحاكاة والتدريب �شيمتك�س 2018 اللذين يعقدان حتت رعاية �شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
وت�شتمر  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

اأعمالهما حتى اليوم الثالثاء.
اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  الزيارة معايل  رافق �شموه خالل 
الت�شامح وعدد من كبار امل�شوؤولني يف وزارة الدفاع واللجنة العليا املنظمة 
املعر�شني  داخ���ل  بجولة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وق���ام   .
اأجنحة  اإىل  امل�شاركة باالإ�شافة  الوطنية  تفقد خاللها عددا من االأجنحة 

ال�شركات الدولية .
واأجهزة  تقنيات  م��ن  ال�شركات  تعر�شه  م��ا  اأح���دث  على  �شموه  اط��ل��ع  كما 
متطورة يف جم��ال االأن��ظ��م��ة غ��ري امل��اأه��ول��ة وامل��ح��اك��اة وال��ت��دري��ب واخ��ر ما 

تو�شلت اإليه التكنولوجيا احلديثة يف هذا القطاع احليوي.

غرفة راأ�س اخليمة حت�سل على اآيزو اأمن املعلومات 27001
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة عن 
يف  االآي����زو  ���ش��ه��ادة  على  ح�شولها 
تقديراً   27001 املعلومات  اأمن 
لكفاءة عمليات واأنظمة اإدارة اأمن 
يغطي  مبا  الغرفة،  يف  املعلومات 
واالأعمال  التكنولوجيا  جم��االت 
وتر�شي  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  وخ����دم����ات 
ه���ذه ال�����ش��ه��ادة اإط����ار ع��م��ل دولياً 
يف  املعلومات  اأم��ن  اإدارة  الأنظمة 
ال��ق��ط��اع��ات القائمة  ال��ع��دي��د م��ن 
ال�شهادة  وت��ق��دم  ال��ب��ي��ان��ات،  ع��ل��ى 
دلياًل اآخر للمتعاملني وال�شركاء 
راأ���س اخليمة«  على جن��اح »غرفة 
اأمن  يف تطبيق نظام فعال الإدارة 
تطبيق  م��ع  ب��ال��ت��وازي  املعلومات، 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
وقال حممد ح�شن ال�شبب، مدير 
بالوكالة  راأ�س اخليمة  عام غرفة 

و�شائل االخرتاق والتهديدات.
اأم������ن  اأن  ال���������ش����ب����ب،  واأ��������ش�������اف 
ال���ع���م���ل���ي���ات ي���ت���وق���ف ع���ل���ى اأم����ن 
اأ�شا�شية،  ثالثة عنا�شر تنظيمية 
والعمليات،  االأ���ش��خ��ا���س،  وه����ي: 
كافة  يف  يتعني  ول��ذا  والتقنيات؛ 
باملبادئ  التقيد  الغرفة  عمليات 
ال��ت��ي ت�شاعد  امل��و���ش��وع��ة  ال��ع��ام��ة 
واملعلومات  البيانات  حماية  على 

تاأمني  على  حري�شة  الغرفة  اإن 
ب��ي��ان��ات ال��ع��م��الء واحل��ف��اظ على 
�شريتها، وقد قمنا بتطبيق نظام 
منا  اإمي��ان��ا  املعلومات  اأم���ن  اإدارة 
باأهمية اإجراءات تاأمني املعلومات 
ال���ع���ام���ل���ني ب���ه���ا، حتى  وت���وع���ي���ة 
الالزمة  احلماية  توفري  ن�شمن 
ل��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ف���ى ظ���ل ما 
ي�شهده عاملنا اليوم من تطور فى 

املتعاملني  وحماية  بها  اخلا�شة 
املتعلقة  ال��ت��ه��دي��دات  م���ن  م��ع��ه��ا 
����ش���واء كانت  امل���ع���ل���وم���ات،  ب���اأم���ن 
اأو  متعمدة  خ��ارج��ي��ة،  اأم  داخ��ل��ي��ة 

غري مق�شودة
الهيا�س،  اإميان  من جانبها قالت 
لقطاع  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�������ش���اع���د 
واملوؤ�ش�شية  امل�����ش��ان��دة  اخل���دم���ات 
بغرفة راأ�س اخليمة، اإن احل�شول 
على اآيزو اأمن ملعلومات جاء نتاج 
الغرفة  ق���ط���اع���ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 
���ش��اه��م يف و�شع  امل��خ��ت��ل��ف��ة، مم���ا 
املعلومات  اأم������ن  الإدارة  ن���ظ���ام 
دورات  بتقدمي  وقمنا  ب��ال��غ��رف��ة، 
ال���ت���دري���ب وال���ت���وع���ي���ة ال���الزم���ة 
الوعى  م�شتوى  ل��رف��ع  للعاملني 
املعلومات  اأم��ن  ب�شيا�شات  لديهم 
اتباعها مع  التى يجب  والقواعد 
احلفاظ  يخ�س  فيما  املتعاملني 

على �شرية بياناتهم.

مدير  امل���زروع���ي،  فاطمة  وق��ال��ت 
بغرفة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة 
تطبيق  اأن�����ه مت  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
والتي  االأعمال  ا�شتمرارية  خطة 
عملية  واإدارة  تنظيم  اإىل  تهدف 
اال�شتجابة للكوارث واالنقطاعات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  واالأع����ط����ال 
الغرفة،  يف  امل��ع��ل��وم��ات  واأن��ظ��م��ة 
والتاأكد من املحافظة على توفري 

وال�شرورية  االأ�شا�شية  اخلدمات 
الغرفة  ع��������������������م��ل  ال������ش��ت�����������������������م��رار 
اأثناء  م������مكنة  م�شت�����ويات  باأعلى 
الك��������وارث  ح��������������������دوث  وب���ع���د 
واالن��������ق��ط��اع��ات، وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
االنقطاعات  ح����دوث  اح��ت��م��ال��ي��ة 
�شري  على  وت��اأث��ريات��ه��ا  ونتائجها 
لدورها  واأدائها  الغرفة  العمل يف 

وتقدمي خدماتها.

غدًا .. اختتام فعاليات �سهر البتكار 2018 بالعني
•• العني - وام:

يقام احلفل اخلتامي لفعاليات “�شهر االإمارات لالبتكار” غدا االأربعاء على 
م�شرح مكتبة زايد املركزية يف مدينة العني وذلك برعاية ال�شيخة الدكتورة 
�شما بنت حممد اآل نهيان رئي�شة موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
الثقافية والتعليمية. يت�شمن احلفل العديد من الفقرات التي تعرب عن 
االبتكار  �شهر  خ��الل  تقدميها  مت  ال��ت��ي  االب��ت��ك��اري��ة  الفعاليات  جمموعة 
بواقع  ال�شهر  خ��الل  ق��دم��ت  ال��ت��ي  االب��ت��ك��ارات  لنخبة  معر�شا  وي�شاحبه 
ابتكار لكل مدر�شة . وي�شمل احلفل فعالية “ ال�شجادة احلمراء” التي مير 
االبتكار  باعتبارهم جنوم  املعر�س  امل�شاركة يف  املدار�س  عليها جميع طلبة 
500 من الطلبة املبتكرين يف احلفل واأغلبهم من  ومن املتوقع م�شاركة 

الطالب املتميزين واملوهوبني يف مدار�س مكتب العني التعليمي.
تقدمي  يف  ف��اع��اًل  دوًرا  لها  ك��ان  و�شخ�شية  موؤ�ش�شة   100 تكرمي  و�شيتم 
العديد من املبتكرات خالل �شهر االبتكار ل� “ عام زايد “ وتتنوع ال�شخ�شيات 

املكرمة بني �شخ�شيات تربوية وثقافية واإعالمية معنية باالبتكار.
والطلبة  االب��ت��ك��ار  �شهر  فعاليات  يف  امل�شاركة  امل��دار���س  ت��ك��رمي  �شيتم  كما 
الذين تقدموا بابتكارات متميزة واملعلمني الذين اأ�شرفوا على تنفيذ تلك 
اأطلقتها  التي   2018 االبتكار  م�شابقتي  يف  الفائزين  والطلبة  املبتكرات 
جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال مبنا�شبة �شهر االبتكار وم�شابقة 

خارج ال�شندوق .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ام القيوين يطلع على ا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع 

•• ام القيوين-وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين على خطط وا�شرتاتيجية 
االإقليمية يف  دورتها  التي تنطلق   2019 ابوظبي  االأوملبياد اخلا�س  اجندة وفعاليات  املجتمع وعلى  تنمية  وزارة 

مار�س املقبل بهدف تعزيز دمج اأ�شحاب االإعاقات الذهنية باعتبارهم جزءا من ن�شيج جمتمع االإمارات.
، مطالبا �شموه  االألعاب  ا�شافية فى م�شرية هذه  مل�شات  اأبناء االم��ارات على و�شع  واع��رب �شموه عن ثقته بقدرة 
اللجنة العليا واللجنة املحلية التنفيذية الأوملبياد االألعاب العاملية اخلا�شة مب�شاعفة العمل والتح�شري ب�شكل جيد 

والتعاون الوثيق بني خمتلف املوؤ�ش�شات لتحقيق النتائج املرجوة التي تليق مبكانة الدولة.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه بالديوان االمريي ام�س معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع.

ح�شر املقابلة ال�شيخ احمد بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ام القيوين و�شعادة نا�شر 
�شعيد التالي مدير الديوان و�شعادة را�شد حممد احمد مدير الت�شريفات.

زايد للثقافة الإ�سالمية تنظم 
ملتقى املوظفني اخلام�س 

•• العني-وام:

املوظفني  م��ل��ت��ق��ى  االإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  دار  ن��ظ��م��ت 
 . ال��دار باملركز الرئي�شي مبدينة العني  اخلام�س يف حديقة 
العام للدار و  ح�شراللقاء الدكتورة ن�شال الطنيجي املدير 
وعدد  االأق�شام  روؤ�شاء  و  اخلارجية  واالأف��رع  االإدارات  م��دراء 
وت�شمن  احلفل.  يف  امل�شاركة  واجل��ه��ات  املوظفني  من  كبري 
العليا  ال�شهادات  على  احلا�شلني  املوظفني  تكرمي  احلفل 
خالل عام 2017 يف املاج�شتري والدكتوراه والبكالوريو�س 
تقييم  على  احلا�شلني  ال���دار  موظفي  ت��ك��رمي  ج��ان��ب  اإىل   ،

امتياز العام املا�شي .

حاكم اأم القيوين ي�سارك يف مبادرة من�سي معا
•• ام القيوين -وام:

�شارك �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
املجل�س  ع�����ش��و  امل���ع���ال  را����ش���د  ب���ن 
االأعلى حاكم اأم القيوين يف مبادرة 
اخلا�س  لالأوملبياد  معاً”  “من�شي 
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ���ش��ب��اح ام�������س من 
الديوان  اىل  البحري  النادي  امام 

االمريي.
وراف����ق ���ش��م��وه ..ال�����ش��ي��خ �شيف بن 
التنمية  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�شد 
وال�شيخ  القيوين  بام  االقت�شادية 
اح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د املعال 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
على  وال�شيخ  القيوين  ام  الإم����ارة 
امل��ع��ال رئي�س  را���ش��د  ب��ن  ب��ن �شعود 
ال��ب��ل��دي��ة وامل��ه��ن��د���س ال�شيخ  دائ����رة 
رئي�س  امل����ع����ال  خ����ال����د  ب����ن  اح����م����د 
دائ�����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�����ش��اح��ة بام 
القيوين ومعايل ح�شة بنت عي�شى 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و 
واملجتمع  االإرث  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ش��ة 

التي تنعم بثماره وخرياته.
اإحدى  م��ع��اً  م���ب���ادرة من�شي  وت��ع��د 
لالأوملبياد  العليا  اللجنة  مبادرات 
دورتها  ت��ن��ط��ل��ق  وال���ت���ي  اخل���ا����س 
االإق��ل��ي��م��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي م��ن 14-
22 مار�س القادم والدورة العاملية 
تعزيز  ب��ه��دف   ،2019 م��ار���س  يف 
اأ���ش��ح��اب االإع��اق��ات الذهنية  دم��ج 
الن�شيج  م���ن  ج������زءاً  ب��اع��ت��ب��اره��م 
االجتماعي يف دولة االإم��ارات، كما 
تهدف اإىل حتفيز االأفراد من كافة 
امل�شاركة  ع��ل��ى  واالأع���م���ار  ال��ف��ئ��ات 
ريا�شي  ح��دث  اأك��رب  يف  التطوعية 

اإن�شاين يف العامل.
االأل������ع������اب  دورة  وت�������ش���ت�������ش���ي���ف 
اخلا�س،  ل���الأومل���ب���ي���اد  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأكرث من 1000 ريا�شي من 31 
يف  الريا�شيون  و�شي�شارك   . دول��ة 
ثمانية  ت�شت�شيفها  ري��ا���ش��ة،   16
اأب��وظ��ب��ي مبا  العا�شمة  يف  م��واق��ع 
يف ذل�����ك اأدن�����ي�����ك، وم���دي���ن���ة زاي����د 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى يا�س، 

العليا  ال���ل���ج���ن���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
يف خمتلف  اخل���ا����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 
اأن��ح��اء دول���ة االإم�����ارات، كما توؤكد 
نهج  ع��ل��ى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م�����ش��ارك��ة 
االإم��ارة يف تقدمي الدعم والعطاء 
لتعزز م�شرية الدولة يف ا�شت�شافة 
اأبرز االأحداث العاملية ولت�شارك يف 
تنظيم اأكرب حدث ريا�شي واإن�شاين 
االإقليمية  االأل�����ع�����اب  دورة  وه�����و 

والعاملية لالأوملبياد اخلا�س.
�شعادته  ع�����ن  �����ش����م����وه  واأع������������رب 
هذه  يف  الهمم  اأ�شحاب  مب�شاركة 
ت�شكل حافًزا  التي  املتميزة  املبادرة 
على اتخاذ الريا�شة اأ�شلوب ومنط 
هذه  اأن  اإىل  �شموه  م�شرياً  ح��ي��اة، 
ر�شالة  طياتها  يف  حت��م��ل  امل���ب���ادرة 
جتمع  ال��ري��ا���ش��ة،  ب����اأن  للمجتمع 
ب�����ش��ح��ة جيدة.  ل��ل��ع��ي�����س  اجل��م��ي��ع 
توؤكد  ال��وط��ن��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ت��ن��ا  واإن 
“اأ�شحاب  ان���دم���اج  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
االأن�شطة  خم��ت��ل��ف  يف  الهمم” 
والريا�شية  الثقافية  املجتمعية 

ال�شت�شافة  العليا  للجنة  التابعة 
االأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س، وع������دد من 
ال�شخ�شيات والقيادات من حكومة 
خمتلف  من  والعديد  القيوين  اأم 
�شرائح املجتمع، ا�شتعداًدا للحركة 
الريا�شية االإن�شانية التي ت�شهدها 
الدولة، يف ا�شت�شافة دورة االألعاب 
اخلا�س،  ل���الأومل���ب���ي���اد  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
 22 اإىل   14 م��ن  تنطلق  وال��ت��ي 
العاملية  وال������دورة  ال���ق���ادم  م���ار����س 
مار�س  يف  اخل����ا�����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 

.2019
واأك������د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح���اك���م اأم 
اأم  اإم�����ارة  م�����ش��ارك��ة  اأن  ال��ق��ي��وي��ن، 
ال���ق���ي���وي���ن ل��ت�����ش��ل��ي��ط م����زي����د من 
واالإجن����ازات  االأدوار  على  ال�����ش��وء 
اأ�شحاب  حققها  التي  والنجاحات، 
الريا�شية  امل����ج����االت  يف  ال���ه���م���م 
والتقنية  وال���ف���ن���ي���ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت، وذل��ك من 
الفعاليات  م����ن  ال���ع���دي���د  خ�����الل 
والثقافية  امل��ي��دان��ي��ة  واالأن�����ش��ط��ة 

واالجتماعية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل ح�شة 
و�شول  اإن   ، بوحميد،  عي�شى  بنت 
اأم  اإىل  معاً”  “من�شي  م����ب����ادرة 
ال���ق���ي���وي���ن ي�����ش��ف��ي ع���ل���ى احل����دث 
اأهمية اأكرب نظراً للجهود احلثيثة 
التي تبذلها االإمارة بقيادة �شاحب 
ال�شمو حاكم اأم القيوين، لتكري�س 
اأ�شحاب الهمم كاأولوية يف اخلطط 
امل�شتقبلية موجهة خال�س التقدير 
اأم  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  والثناء 
هذه  �شمن  �شارك  ال��ذي  القيوين 
ال��ف��ع��ال��ي��ة االإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
وتقدم  ال��دول��ة  يف  الهمم  اأ�شحاب 
م�شريتهم  يف  اأ�شا�شًيا  ح��اف��ًزا  لهم 
حققته  م��ا  ان  وق��ال��ت  الريا�شية. 
عظيمة  اإجن���������ازات  م����ن  ال���ق���ي���ادة 
ويو�شح  امل����ث����اب����رة،  روح  ي��ج�����ش��د 
التي  التخطيط  و�شالمة  ال��روؤي��ة 
تنتهجها ال�شيا�شة احلكيمة للدولة 
جتاه االإن�شان وتر�شخ معاين دولة 
االحتاد يف نفو�س االأجيال احلالية 

 7000 م��ن  اأك��رث  فيها  �شي�شارك 
اأكرث  ريا�شي و3000 مدرب من 
170 دول��ة. . وت�شم االألعاب  من 
وهي  اخل��ا���س،  لالأوملبياد  العاملية 
اأول دورة لالألعاب العاملية لالأوملبياد 
اخلا�س يف ال�شرق االأو�شط و�شمال 
ريا�شة   24 يف  مناف�شات  اأفريقيا، 
اأومل���ب���ي���ة ���ش��م��ن م���واق���ع ت���ت���وزع يف 
اأبوظبي. ومن  اإم��ارة  اأنحاء  جميع 

وج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك اأب����وظ����ب����ي، 
اأرينا،  وم��ب��ادل��ة  ال�شباط،  ون���ادي 
ونادي  الريا�شي،  اجلزيرة  ون��ادي 

الفر�شان.
العاملية  االأل�����ع�����اب  دورة  ت���ع���ت���رب 
ل����الأومل����ب����ي����اد اخل�����ا������س اأب���وظ���ب���ي 
الفرتة  اإقامتها يف  املقرر   ،2019
من 8 اإىل 22 مار�س، اأكرب حدث 
حيث  العامل،  يف  واإن�شاين  ريا�شي 

املتوقع اأن ي�شتقطب حفل االفتتاح 
الر�شمي الذي يقام يف 14 مار�س 
متفرج ومتابعة املاليني  األف   45
ع��رب ال�����ش��ا���ش��ات واالإذاع�������ات، حيث 
العاملي  االإعالمي  ال�شريك  يتوىل 
االإعالمي  وال�����ش��ري��ك   ESPN
اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم عملية  امل��ح��ل��ي 
ال�����ب�����ث ل���ن�������ش���ر ر�����ش����ال����ة احل�����دث 

الريا�شي اإىل العامل باأ�شره.

الرتبية تطلق م�سابقة »اأخالقنا عاملنا« لطلبة ال�سفوف 9-5
•• دبي- الفجر

لطلبة  عاملنا«  »اأخالقنا  م�شابقة  تفا�شيل  عن  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
ال�شفوف »5-9«، يف املدار�س احلكومية واخلا�شة، التي تركز على تعزيز قيم الرتبية 
امل�شاركة للمدار�س  اأخر موعد ال�شتالم طلبات  املدر�شي، وحددت  االأخالقية يف املجتمع 
يوم 8 مار�س املقبل. واأفادت الوزارة باأن امل�شابقة يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية يف دبي، وت�شلط ال�شوء على الق�ش�س االأخالقية التي تعك�س التنوع 
الثقايف لدى الطلبة من خمتلف اجلن�شيات يف مدار�س الدولة، حيث �شيطلب من الطلبة 

الرتبية  مل��ادة  الثمانية  املو�شوعات  م��ن  م�شتوحاة  ق�شرية  ق�ش�س  كتابة  امل�شتهدفني، 
كل �شف،  الفائزة من  الق�شة  م�شتقلة  تختار  جلنة حتكيم  اأن  املقرر  االأخالقية. ومن 
لتقدميها وعر�شها على اجلهات التنظيمية، ون�شرها  يف نهاية العام، وفق معايري معينة، 
حيث يجب اأن تكون الق�شة مرتبطة بواحد من مو�شوعات مادة الرتبية االأخالقية، التي 
والعالقات  واال�شرة  والت�شامح  االإيجابية  والنظرة  والتعاطف  باالأخالق  »التحلي  ت�شم 
املجتمعية، والتحلي ب�شفات الفرد امل�شوؤول واحلياة ال�شحية والثقافة والرتاث العاملي«.
 وركزت املعايري على اأن تكون الق�شة �شمن 3 �شيغ تتمثل يف “ جتربة �شخ�شية اأو عائلية 
تتعلق باملو�شوع املحدد، اأو ق�شة اأخالقية ت�شم اإحدى التقاليد من دول امل�شاركني تتعلق 

باملو�شوع املحدد، اأو ق�شة خيالية تتعلق باملو�شوع املحدد”، وت�شتند عملية التقييم اإىل 
4 عنا�شر ت�شم “املحتوى والعر�س واللغة واحلبكة وت�شل�شل االأحداث واالإبداع”، وذلك 
على مقيا�س يتاألف من 100 نقطة، حيث تقوم جلنة التحكيم بو�شع درجة لكل عن�شر 

وجتميع الدرجات الفردية لتحديد الدرجة النهائية
اأهداف امل�شابقة على تعزيز وتر�شيخ قيم برنامج الرتبية االأخالقية، وم�شاركة  وركزت 
برنامج  االأم��ور يف  واأولياء  الطالب  واإ�شراك  انت�شاره،  وتعزيز  العاملي  الرتاث االخالقي 
ال��رتب��ي��ة االأخ��الق��ي��ة، واإب����راز وت��ق��دي��ر ج��ه��ود امل��دار���س يف ب��رن��ام��ج ال��رتب��ي��ة االأخالقية، 

واحلفاظ على زخم برنامج الرتبية االأخالقية وتعزيزه يف املدار�س.
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اأخبـار الإمـارات

بهدف ت�سهيل الإجراءات وبالتعاون مع ال�ست�ساريني واملقاولني وال�سركاء 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة عمل حول م�ستجدات تقلي�س اإجراءات املنظومة املوحدة لرتاخي�س البناء
••  اأبوظبي – الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي خلوة 
مقرها  يف  عمل  وور���ش��ة  هند�شية 
الرئي�س بهدف عر�س التح�شينات 
على املنظومة االإلكرتونية املوحدة 
 ،)MePS( ال��ب��ن��اء  ل��رتاخ��ي�����س 
وبح�شور املعنيني يف هذا ال�شاأن من 
ومقاولني  ا�شرتاتيجيني  �شركاء 

وا�شت�شاريني ومطورين.
والتوجهات  االأن�شطة  ه��ذه  وتاأتي 
�شمن اإطار التوجه العام حلكومة 
اأب��وظ��ب��ي واحل���ر����س ع��ل��ى حتقيق 
اأداء املوؤ�ش�شات  ر�شا املتعاملني عن 
ا�شرتاتيجية  و���ش��م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
واإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
ت��راخ��ي�����س ال��ب��ن��اء ال�����ش��اع��ي��ة اإىل 
ال�����روؤي�����ة يف جميع  ت���ل���ك  حت��ق��ي��ق 
اإىل  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات 
املنظومة  اإن  ح��ي��ث  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 

التقدمي  بطريقة  ج���ذري  تغيري 
االإن�شائية  اأو  العامة  ���ش��واء  عليها 
اأو املعمارية، مثل التعديالت التي 
وارتفاع  داخ���ل���ي،  ب��دي��ك��ور  ت��ت��ع��ل��ق 
وت�شميم  املبنى،  واأل����وان   ، ال�شور 

واإك�شاء الواجهات.
واأ�شارت بلدية مدينة اأبوظبي اإىل 
العديد  و�شبط  حت�شني  عمليات 
من اخلدمات االأخرى، وهي جاهزة 
اجلديد،  النظام  على  لال�شتخدام 
ومنها: تراخي�س الهدم، تراخي�س 
ال�شيانة، ت�شاريح االأعمال، �شهادة 
باالإ�شافة  ا�شتخدام من�شاأة قائمة، 
املوحدة  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
البناء  ل��رتاخ��ي�����س  االل��ك��رتون��ي��ة 
من  كبرية  على جمموعة  اعتماداً 
التي مت ح�شرها بعناية  املتغريات 
املتعاملني  اآراء  اإىل  اال�شتماع  بعد 
ا�شرتاتيجيني  �شركاء  كانوا  �شواء 
اأو مطورين اأو �شركات املقاوالت اأو 

االأ���ش��م��ى وامل��ت��م��ث��ل يف خ��ل��ق مناخ 
تعزيز  موا�شلة  على  يعمل  حمفز 

البيئة اال�شتثمارية.
تعرب  الور�شة  اأن  البلدية  واأك���دت   
تطوير  على  امل�شتمر  حر�شها  عن 
اآل���ي���ات ال��ع��م��ل امل��ع��ت��م��دة ح��ال��ي��اً يف 
تطوير منظومة تراخي�س البناء، 
الذكي  التحول  يواكب  مبا  وذل��ك 
خلدمات البلدية، واأي�شاً مبا يلبي 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��ط��ل��ع��ات 
جلعل اخلدمات اأ�شهل واأي�شر على 
ال��ذي ي��وؤدي اإىل  املتعاملني االأم��ر 

رفع معدالت ر�شا اجلمهور.
وت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة حم���اور عديدة 
التح�شينات  ح���ول  ���ش��رح  اأب���رزه���ا: 
ال������ت������ي مت�������ت ع�����ل�����ى امل����ن����ظ����وم����ة 
امل��وح��دة لرتاخي�س  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اأداء  ا�شتبيان حول  وتوزيع  البناء، 
يف  التح�شني  وجم���االت  املنظومة 
املعتمدة  واالآل����ي����ات  االإط������ار،  ه���ذا 

امل��وح��دة لرتاخي�س  االل��ك��رتون��ي��ة 
االأ�شا�شية  النوافذ  من  تعد  البناء 
املعنية  االأط��������راف  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
مبنظومة البناء يف اإمارة اأبوظبي، 
وت��ه��دف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي مت 
املكانة  وتعزيز  دع��م  اإىل  اإع��داده��ا 
عليها  ت����رتب����ع  ال����ت����ي  امل����رم����وق����ة 
املدن  م��ن  كونها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
البناء  ق��ط��اع  ف��ي��ه��ا  ي��ن�����ش��ط  ال��ت��ي 
مهم،  ب��دور  وي�شطلع  والت�شييد، 
بو�شفه مكوناً اأ�شا�شياً من مكونات 
منظومة التنمية االقت�شادية، كما 
ت�شع اال�شرتاتيجية ن�شب عينيها 
املثلى ملتطلبات  حتقيق اال�شتجابة 
م�شرية  م�����ن  امل���ق���ب���ل���ة  امل����رح����ل����ة 
ي�شتوجب  مب��ا  العقارية،  التنمية 
الت�شريعية  االأط�����������ر  ت����ط����وي����ر 
اإىل  الهادفة  للقطاع  والت�شغيلية 
وقتهم  وت��وف��ري  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد 
الغر�س  اإىل  و����ش���واًل  وج��ه��ده��م، 

ح���ال���ي���اً يف ط���ل���ب احل�������ش���ول على 
نقاط تو�شيل اخلدمات  موافقات 
املبدئية  وامل����واف����ق����ات  ل��ل��ق�����ش��ي��م��ة 
اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وال��ت��ح�����ش��ريي��ة، 
املقرتحة،  ال���ت���ع���دي���الت  ع����ر�����س 
والرخ�س املرحلية، وطلب حت�شني 
)احلفر  االآن  ت�شمل  وال��ت��ي  ت��رب��ة، 
املياه،  ن���زح  ال�����ش��ان��دة،  واحل���وائ���ط 

االأ�شا�شات، حت�شني الرتبة(.
اأن�����ه مت فتح  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ش���اف���ت 
املنظومة  على  املرحلية  الرخ�س 
االل��ك��رتون��ي��ة لرتاخي�س  امل��وح��دة 
حيث  التطويرية،  الغري  امل�شاريع 
ت����ك����ون م���رح���ل���ة ت��ك��ل��ي��ف امل����ق����اول 
واالإ�شدار جزءاً من الطلب نف�شه 
م��ن ق��ب��ل م��ق��اول امل�����ش��روع، وفيما 
بينت  التعديالت،  برخ�س  يتعلق 
املراجعة  اإل��غ��اء  �شيتم  اأن��ه  البلدية 
االأولية يف جميع رخ�س التعديالت 
واإجراء  فقط،  ال�شكنية  للم�شاريع 

اإىل  مبا�شرة  املعامالت  و�شتنتقل 
املراجعات النهاية اأمال يف الو�شول 
ور�شا  خلدمة  مر�شية  نتائج  اإىل 
املعامالت  اإن����ه����اء  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
احلفاظ  م��ع  ���ش��رع��ة  اأك����رث  ب�شكل 

على كفاءة اخلدمة.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت�����ش��ع��ى 
ن��ح��و االرت����ق����اء يف خ��دم��ات��ه��ا من 

املكاتب اال�شت�شارية.
وفيما يتعلق بامل�شاريع ال�شكنية ويف 
اإطار التوجه لتقلي�س زمن اإجراء 
ترخي�شها  مرحلة  حتى  املعاملة 
ف��ق��د ذك�����رت ال��ب��ل��دي��ة اأن���ه���ا ومن 
خ���الل خ��ط��ة جت��ري��ب��ي��ة مل���دة �شهر 
�شوف تقوم باإلغاء املراجعة االأولية 
ال�شكنية،  ال��رخ�����س  اأن����واع  جلميع 

واملبادرة،  وامل��رون��ة،  التميز،  خالل 
والقدرة اال�شتباقية الناجحة على 
ا�شت�شراف الغد، وتطوير اإجراءات 
ت��راخ��ي�����س ال��ب��ن��اء وت��ق��ل��ي�����س مدة 
املعامالت  تنجز  بحيث  اإجن��ازه��ا، 
املتوقع،  ي���ف���وق  ق��ي��ا���ش��ي  وق����ت  يف 
وتنجز امل�شاريع واخلدمات بكفاءة 

وفعالية.

مبارك ال�سام�سي:طلبة القانون بجامعة عجمان يتعرفون على خدمات غرفة الإمارة

»�سرح زايد املوؤ�س�س« اإجناز وطني ت�ستمد منه الأجيال الفخر والإن�سانية والإبداع
قاعدة تاريخية اأ�سيلة ننطلق منها نح� اآفاق جديدة من الإبتكار

•• عجمان -وام:

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأط���ل���ع���ت 
عجمان وفد من طلبة كلية القانون 
اخلدمات  على  عجمان  جامعة  يف 
التجارية والقانونية التي تقدمها 
الأع�شائها ومنت�شبيها ومبا يخدم 
ال��ق��ط��اع االق��ت�����ش��ادي ب�����ش��ك��ل عام 

حمليا و دوليا .
الهيكل  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب���ة  وت����ع����رف 
والقطاعات  ل��ل��غ��رف��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
واالإدارات املختلفة واأهم اخلدمات 
املقدمة الأع�شاء ومتعاملي الغرفة 
وع��ل��ى ج��ه��از امل��ن��ف��ذ االإل���ك���رتوين 
امل��ن�����ش��اأ وخدمات  ���ش��ه��ادة  خل��دم��ة 
حا�شنة االأعمال »ريج�س« .. فيما 
مت ا�شتعرا�س جهود غرفة عجمان 
الإي����ج����اد ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م���رن���ة توفر 

الوقت واجلهد ملتعامليها.
رئي�س  النعيمي  ع��ائ�����ش��ة  وق��دم��ت 
ق�شم اخلدمات القانونية يف غرفة 
عجمان �شرحا لعدد من اخلدمات 

وتذليل  دول���ي���ا  امل��ت��ب��ع��ة  ل��ل��م��ع��اي��ر 
النزاعات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ال�����ش��ع��اب 
خدمتي  اإىل  م�شرية  ال��ت��ج��اري��ة.. 
عامليا  و  حمليا  ال���دي���ون  حت�شيل 

واال�شت�شارات القانونية.
واأكدت الدكتورة �شوزان علي ح�شن 
اأهمية  رئي�س وفد جامعة عجمان 
الزيارة للطلبة ال�شيما اأن خدمات 

اخل���دم���ات  اإدارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
القانونية يف الغرفة ومنها »خدمة 
مو�شحة   .. التجارية«  الو�شاطة 
للتوفيق  ع��ج��م��ان  م���رك���ز  م��اه��ي��ة 
التجاري ودوره يف دعم  والتحكيم 
الن�شاط التجاري وحماية م�شالح 
جمتمع االأعمال من خالل توفري 
ال��ن��زاع��ات وفقا  اآل��ي��ات ح��ل  اأف�شل 

الغرفة وطبيعة عملها تتواكب مع 
بالطلبة  اخلا�س  الدرا�شي  امل�شاق 
جتارية1«  »م��ع��ام��الت  ال��زائ��ري��ن 
اجلامعة  ح��ر���س  اإىل  م�����ش��رية   ..
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة عجمان 
والدورات  ال��ن��دوات  خا�شة يف ظل 
الغرفة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ب�شكل دائم.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شعيد  م�����ب�����ارك  �����ش����ع����ادة  ق�������ال 
ع�����ام مركز  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
زايد  »���ش��رح  اأن  وامل��ه��ن��ي  التقني 
تد�شينة  مت  ال����ذي   - امل��وؤ���ش�����س« 
اأم�������س االإث����ن����ني- ي�����ش��ك��ل اإجن����ازا 
ت�شتمد  رئي�شيا  وم�شدراً  وطنياً 
االمارات  اأبناء  من  االأجيال  منه 
والقوة  والعزة  الفخر  معاين  كل 
واالإن�شانية واالإبداع، وهي املعاين 
امل�شهودة  وال��ع��الم��ات  العري�شة 
ال��ت��اري��خ م�شتمدا  ر���ش��خ��ه��ا  ال��ت��ي 
اياها من م�شرية القائد املوؤ�ش�س 
املغفور له باذن اهلل ال�شيخ زايد بن 

واإحرتام وا�شتحقاق.
اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  ولفت 
التقني  وال����ت����دري����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ي�شكل  ال�����ش��رح  اأن  اىل  وامل��ه��ن��ي 
ت��اري��خ��ي��اً يتعرف  ك��ذل��ك م��ع��ل��م��اً 
املواطنون واالأجانب و الزوار من 
اجلوانب  من  املزيد  على  خالله 
واالإجنازات امل�شيئة يف حياة قائد 
م��ل��ه��م ه���و امل��غ��ف��ور ل���ه ب����اذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  واختتم 
فيه  �شك  ق��ائ��ال: ومم��ا ال  كلمته 
امل��وؤ���ش�����س« مينح  اأن »���ش��رح زاي���د 
�شباب  م���ن  اجل����دي����دة  االأج����ي����ال 
الفر�شة  االم������������ارات  وف����ت����ي����ات 

�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. 
ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  واأ�شاف 
الدولة  مواطني  كافة  اإن  قائاًل: 
اأر�شها  ع���ل���ى  ي��ع��ي�����س  م����ن  وك�����ل 
الطيبة، يقدرون عالياً توجيهات 
ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة مم���ث���ل���ة يف 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
زايد  ���ش��رح  بت�شيد  اهلل،  حفظه 
الدولة  اإحتفاالت  �شمن  املوؤ�ش�س 
ب� »ع��ام زاي��د« ليظل ه��ذا ال�شرح 
على   و�شاهدا  الدهر،  اأب��دا  خالدا 
اخلري«  الكبري«زايد  القائد  ه��ذا 
اخلالدة  اإجن��ازات��ه  و�شلت  ال��ذي 
فا�شتحق  ال�����ق�����ارات،  ك���اف���ة  اىل 
اأج��م��ع ع��ن جدارة  ال��ع��امل  تقدير 

ل��ل��ت��اأم��ل وال��ت��ع��ل��م م���ن اإجن�����ازات 
ال�شرح  وليكون  املوؤ�ش�س،  القائد 
االأ�شيلة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ق��اع��دت��ه��م 
اآفاق  نحو  منها  ينطلقون  ال��ت��ي 

جديدة من التقدم واالبتكار. 

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف الجتماع التح�سريي 
للجنة ال�سدا�سية العربية املعنية بالقد�س

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف اجتماع وزراء خارجية اللجنة ال�سدا�سية 
العربية املعنية بالقد�س مع نظرائهم يف الحتاد الأوروبي

•• بروك�صل - وام:

ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن  ���ش��ارك �شمو 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
وال������ت������ع������اون ال�����������دويل ام�����������س يف 
االج���ت���م���اع ال��ت��ح�����ش��ريي ل�����وزراء 
ال�شدا�شية  ال���ل���ج���ن���ة  خ���ارج���ي���ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��د���س الذي 
الدول  جامعة  بعثة  مقر  يف  عقد 

العربية بربوك�شل.
اإىل جانب  االج��ت��م��اع  و���ش��ارك يف 
من  ك���ل  خ���ارج���ي���ة  وزراء  ���ش��م��وه 
واالأردن  وم�������ش���ر  ال�������ش���ع���ودي���ة 
وف��ل�����ش��ط��ني وامل���غ���رب ف�����ش��ال عن 
اأح��م��د اأب����و ال��غ��ي��ط االأم����ني العام 
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة. وجاء 
للجهود  ا����ش���ت���ك���م���اال  االج����ت����م����اع 
وال��ت��ح��رك��ات ال��ت��ي ت�����ش��ط��ل��ع بها 

•• بروك�صل -وام:

�شارك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية و التعاون 
الدويل ام�س يف االجتماع امل�شرتك 
ال�شدا�شية  اللجنة  خارجية  ل��وزراء 
وزراء  مع  بالقد�س  املعنية  العربية 
االأوروب������ي  دول االحت�����اد  خ��ارج��ي��ة 
والذي عقد مبقر مفو�شية االحتاد 

االأوروبي يف بروك�شل.
جلهود  ا�شتكماال  االج��ت��م��اع  وج���اء 
للتوا�شل  ال���ل���ج���ن���ة  وحت������رك������ات 
الدولية  االأط�����راف  م��ع  وال��ت�����ش��اور 
للتعامل مع تداعيات قرار الواليات 
املتحدة االأمريكية اخلا�س بالقد�س 
عملية  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ع���ل���ى  وت�����اأث�����ريه 

ال�شالم.
زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وكان 
ام�س يف  �شارك �شباح  نهيان قد  اآل 
االجتماع التن�شيقي لوزراء خارجية 
ب�شاأن  العربية  ال�شدا�شية  اللجنة 

�شبل  وب����ح����ث  ال���������ش����الم  ع���م���ل���ي���ة 
الفل�شطينية  امل��ف��او���ش��ات  اإح���ي���اء 
على  واحل�����ف�����اظ  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 
بعملية  اخل����ا�����ش����ة  امل����رج����ع����ي����ات 

مع  وال��ت�����ش��اور  للتوا�شل  اللجنة 
مع  للتعامل  ال��دول��ي��ة  االأط�����راف 
تداعيات القرار االأمريكي اخلا�س 
م�شتقبل  على  وت��اأث��ريه  بالقد�س 

ال�شالم.
ح�����ش��ر االج��ت��م��اع ���ش��ع��ادة حممد 
�شفري  ال�شويدي  بو�شهاب  عي�شى 

الدولة لدى مملكة بلجيكا .

القد�س  ب�شاأن  العربية  ال�شدا�شية 
مت ت�شكيلها عقب االجتماع الطارئ 
العربية يف  ال��دول  ل���وزراء خارجية 

بعثة  وال���ذي عقد يف مقر  ال��ق��د���س 
جامعة الدول العربية يف بروك�شل.
اللجنة  اأن  اإىل  االإ������ش�����ارة  جت�����در 

املوقف  ل��ت��ق��ي��ي��م  امل��ا���ش��ي  دي�����ش��م��رب 
للدفاع  القادمة  وحتديد اخلطوات 

عن و�شعية القد�س.

دك معاقل تنظيم القاعدة يف مديرية ال�سعيد 

بدعم من قواتنا امل�سلحة..النخبة ال�سبوانية تبداأ عملية ال�سيف احلا�سم
•• �صبوة-وام:

بداأت يف اأوىل �شاعات ام�س عملية ال�شيف احلا�شم التي تنفذها النخبة 
التحالف  ق��ي��ادة  االإم��ارات��ي��ة حت��ت  ال��ق��وات  م��ن  مدعومة  ال�شبوانية 
معقل  �شد  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقوده  الذي  العربي 
من معاقل ااٍلرهاب يف مديرية ال�شعيد - اإحدى مديريات حمافظة 

�شبوة - لطرد تنظيم القاعدة.

جدير بالذكر اأن التنظيم قد تعر�س خل�شائر ب�شرية كبرية يف وادي 
التحالف  امل�شيني يف حمافظة ح�شرموت. وقد متكن طريان قوات 
عملية  �شمن  ال�شعيد  مديرية  يف  القاعدة  تنظيم  معاقل  دك  م��ن 
ال�شيف احلا�شم �شد ااٍلرهاب. وبداأت النخبة ال�شبوانية يف ال�شيطرة 

على مواقع وطرق مهمة يف مديرية ال�شعيد.
وقالت م�شادر ميدانية اإن هناك حاالت ا�شت�شالم بني عنا�شر تنظيم 

القاعدة .

مباحثات ق�سائية بني الإمارات وكازاخ�ستان 
•• اأبوظبي-وام:

بعمق  العليا  االحتادية  املحكمة  رئي�س  البادي  حمد  امل�شت�شار حممد  �شعادة  اأ�شاد 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ق�����ش��ائ��ي ب��ني دول���ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وجمهورية 
اإىل  الوثيق  التعاون  هذا  مب�شتويات  االرتقاء  على  الدائم  واحلر�س  كازاخ�شتان، 
اآفاق اأرحب من خالل تبادل اخلربات والكفاءات والربامج وامل�شروعات التطويرية 
متميزة  وقانونية  ق�شائية  خ��دم��ات  كمنظومة  بالعدل  االرت��ق��اء  ت�شتهدف  التي 
واأنظمة عمل متكاملة وفق مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني. وكان �شعادته قد 
اأ�شتقبل يف مكتبه يف اأبو ظبي باملحكمة �شباح ام�س �شعادة جاكيب اأ�شانوف رئي�س 
املحكمة العليا بكازاخ�شتان والوفد املرافق له، بح�شور �شعادة حممد اأحمد اجلابر 
�شفري الدولة لدي كازاخ�شتان، و�شعادة خريات الما �شريف �شفري كازاخ�شتان لدي 
الدولة، وق�شاة املحكمة االحتادية العليا القا�شي �شهاب عبد الرحمن احلمادي، 

والقا�شي فالح �شايع الهاجري، والقا�شي حممد عبد الرحمن اجلراح، والقا�شي 
جمعة اإبراهيم العتيبي، والقا�شي اأحمد املال، ومدير اإدارة التعاون الدويل بوزارة 
العدل القا�شي عبد الرحمن مراد البلو�شي. واأ�شاد امل�شت�شار البادي خالل اللقاء 
بجهود دعم اأوا�شر التعاون والتن�شيق يف كافة جماالت عمل املحكمتني، مثمنا هذه 
الزيارة التي متثل اإ�شافة جديدة للقاءات ال�شابقة دعما للتوا�شل بني املحكمتني، 

وت�شب يف دعم منظومة العمل الق�شائي والقانوين بني البلدين.
برامج  ا�شتعرا�س  خاللها  مت  ر�شمية  مباحثات  جل�شة  البلدين  وف��دا  عقد  وق��د 
ال�شرتاتيجية  عر�شاً  البادي  امل�شت�شار  وق��دم  واخل���ربات،  الوفود  وتبادل  التعاون 
والفرعية  الرئي�شية  وامل��ب��ادرات  الق�شائية،  ودوائ��ره��ا  العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة 
من  دع��وة  �شعادته  تلقي  كما  الت�شغيلية،  وبراجمها  اأه��داف��ه��ا  بتحقيق  املرتبطة 
راأ�س وفد من املحكمة االحتادية  العليا بكازاخ�شتان على  ال�شيف لزيارة املحكمة 

العليا.

املرور الحتادي يناق�س اإجراءات واحتياطات الأمن وال�سالمة يف املركبات
•• دبي -وام:

الهامة  املوا�شيع  ع��ددا من  االحت���ادي  امل��رور  ناق�س جمل�س 
االأمن  واحتياطات  واإج����راءات  امل��روري��ة  بال�شالمة  املتعلقة 
وال�شالمة يف املركبات واإجراءات ترخي�س املركبات وال�شائقني 

اإ�شافة اإىل ت�شكيل فرق العمل الفرعية للمجل�س.
 جاء ذلك خالل االجتماع االأول للمجل�س لعام 2018 والذي 
تراأ�شه اللواء املهند�س امل�شت�شار حممد �شيف الزفني م�شاعد 
القائد العام ل�شوؤون العمليات يف �شرطة دبي رئي�س جمل�س 
املرور االحتادي وعقد يف نادي �شباط ال�شرطة بدبي. ح�شر 
االجتماع العميد املهند�س ح�شني اأحمد احلارثي نائب رئي�س 

جمل�س املرور االحتادي واأع�شاء املجل�س من مديري اإدارات 
العامة للتن�شيق املروري  املرور والدوريات بالدولة واالإدارة 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  عن  بجانب ممثلني  الداخلية  وزارة  يف 

والدوائر احلكومية ذات ال�شلة يف جمال املرور والطرق.
امل��ع��اي��ري املطورة   ومت خ���الل االج��ت��م��اع م��ن��اق�����ش��ة حت��دي��د 
ل��ل��ت��ف��ت��ي�����س ع��ل��ى امل���رك���ب���ات خ��ا���ش��ة م��رك��ب��ات ن��ق��ل العمال 
لها  امل�شموح  الدولية  القيادة  رخ�شة  ح��ول  واال�شتف�شارات 
بقيادة املركبات املرخ�شة داخل الدولة ومقرتح ت�شكيل فرق 
امل��رور االحت��ادي وعدد من املوا�شيع املتعلقة  فرعية ملجل�س 
بالتو�شيات التي �شدرت عن االجتماع ال�شابق ملجل�س املرور 

االحتادي.
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•• دبي-وام:

االأمريكية  نيويورك  بوالية  املقبل  ابريل   29 يف  تنطلق 
14 من ماراثون زايد اخلريي الذي  مناف�شات الن�شخة 
التخ�ش�شي  مل�شت�شفى  الكلى  مر�شى  ل�شالح  ريعه  يقدم 
ذلك  ج��اء  االأمريكية.  املتحدة  بالواليات  الكلى  الأبحاث 
خالل موؤمتر �شحفي عقد ام�س باملقر الرئي�شي ملجموعة 
احلبتور بدبي الذى جرى فيه توقيع عقد رعاية ماراثون 
زايد اخلريي العاملي يف مدينة نيويورك حيث وقع عقد 
ورئي�س  موؤ�ش�س  احل��ب��ت��ور  اح��م��د  خلف  ال�شيد  ال��رع��اي��ة 

»م« حممد  وال��ف��ري��ق  احل��ب��ت��ور  جم��م��وع��ة  ادارة  جمل�س 
للماراثون  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  الكعبي  ه��الل 

زايد اخلريي.
وقال خلف احلبتور ن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان � طيب اهلل ثراه � اأر�شى دعائم العمل التطوعي 
االإن�شاين  العمل  على  وا�شحة  ب�شمات  وت��رك  واخل��ريي 
واخلريي  االإن�شاين  العمل  اأن  اإىل  م�شريا  وعاملياً  حملياً 
يف االإمارات نابع من الدين والرتاث والتقاليد واالأخالق 
تقدمي  واأن��ه��ا حت��ر���س عند  عليها جمتمعنا  ت��رب��ى  ال��ت��ي 
جميع  تغطي  اأن  على  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات 

املحتاجني بغ�س النظر عن اجلن�س والعرق والدين وهذا 
ال�شيخ  له  املغفور  االم��ارات  دول��ة  موؤ�ش�س  ماتعلمناه من 

زايد بن �شلطان اآل نهيان � طيب اهلل ثراه .
الكعبي عن فخره  الفريق حممد هالل  من جانبه عرب 
اأجل  احلبتور من  بالتواجد يف مقر جمموعة  واع��ت��زازه 
توقيع عقد رعاية ال�شراكة للماراثون معترباً اأنها ر�شالة 
من االإمارات للعامل باأن الدولة لديها الكثري من االأيادي 
ال��ب��ي�����ش��اء ال��ت��ي مت��ت��د مب�����ش��اع��دت��ه��ا اإىل خم��ت��ل��ف ق���ارات 

العامل.
ال��ك��رمي��ة م���ن رج����ل االأعمال  واأ�����ش����اد ال��ك��ع��ب��ي ب��ال��ل��ف��ت��ة 

ال�شكر  املاراثون موجها  االإماراتي خلف احلبتور برعاية 
له على هذه املبادرة.

انطالقه يف  امل��اراث��ون منذ  ع��ن م�شرية  الكعبي  وحت��دث 
عام 2005 بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
على  االأمريكي  لل�شعب  ال�شكر  موجهاً  امل�شلحة  للقوات 
ما يقدمه من تربعات للماراثون وكذلك تفهمه للعمل 

اخلريي.
واأو�شح الفريق الكعبي اأن ماراثون زايد اخلريي بن�شخه 
 165 املا�شي  العام  اإىل  التربعات  قيمة  و�شلت  املا�شية 

ت��ع��ت��رب عر�شا  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  ان  م��ع��ت��ربا  دوالر  م��ل��ي��ون 
جميع  اأن  خا�شة  نيويورك  يف  اجلميع  ب�شهادة  اإم��ارات��ي��ا 
مر�شى الكلى ي�شتفيدون منه الفتاً اإىل اأن التربعات تاأتي 

اأي�شاً من اأمريكا الالتينية ودول اأوروبا.
وفيما يتعلق بعدد امل�شاركات اأكد الفريق الكعبي اأن ما مت 
ت�شجيله للم�شاركة و�شل اإىل 87 باملائه من اإجمايل عدد 
اأنه ال يزال هناك  املت�شابقني ويعترب رقم قيا�شي خا�شة 
ال��ع��دد يف  زي���ادة ه��ذا  املتوقع  وق��ت متبق للم�شاركة وم��ن 
العام  املت�شابقني  ع��دد  و�شل  كما  املقبلة  القليلة  الفرتة 

املا�شي اىل ما يقارب 30 الف مت�شابق.

•• حوار- د. حممود علياء

يفتتح �شباح اليوم الثالثاء يف مركز 
واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دبي 
معر�س عامل الورق بدورته الثامنة 
ومب�شاركة حملية واإقليمية وعاملية 
وا�شعة تربز اأحدث ما تو�شلت اإليه 
م�شانع القرطا�شية من م�شتلزمات 
وال�شركات  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����س 
هما  والتطوير  االبتكار  يبدو  حيث 
لغة امل�شاركني بقدر ما يبدو التميز 
�شواء  الدائم  واالإب���داع هما هدفهم 
اأو  امل��دن��ي��ة واحل�������ش���ارة  يف م��ن��ط��ق 
العر�س  وح���رك���ة  ال�����ش��وق  واق����ع  يف 
حتميات  يف  اأو  واملناف�شة  وال��ط��ل��ب 
اإيجابياته  بكل  الواقع  التعاطي مع 

وحوافزه.
حوار مو�شوعي و�شريح و�شامل:

اأمام  االأ�شئلة جمتمعة  و�شعنا هذه 
اأبوبكر رئي�س  �شعادة االأ�شتاذ فاروق 

ف����اروق  ق��رط��ا���ش��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  العاملية 
العام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  وال���ت���ي  امل��ت��ح��دة 
ال�شاملة  النه�شة  مواكبة   1980
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
ولديها ثالثة م�شانع للقرطا�شية يف 
الدولة اثنان منها يف دبي والثالث يف 
ال�شارقة وت�شدر منتجاتها اإىل 94 
دولة حول العامل. كما ح�شلت على 
العاملية  اجل���ودة  يف  االآي���زو  �شهادات 
لعدة �شنوات متوالية جعلتها حمط 
اإىل  دائما  وحفزتها  اجلميع  انظار 
املزيد من النجاح والتميز واالإبداع 
فروع  ع�شرة  املوؤ�ش�شة  متتلك  حيث 
ل��ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة يف دول������ة االإم��������ارات 
امل��ت��ح��دة ومت�����ش��ي قدما  ال��ع��رب��ي��ة 
وعمالها  وفنييها  ب��اإدارت��ه��ا  ي��وم  كل 
بالتفوق  ال��دائ��م  ال��ت��زام��ه��ا  ف��ت��وؤك��د 
يف ج��ودة االإن��ت��اج ويف تلبية حاجات 
الكفاءات  تراكم  خ��الل  من  ال�شوق 

واخل����ربات وامل���ب���ادرات امل��ت��وال��ي��ة يف 
املوؤ�ش�شة.

ويف معر�س عامل الورق الذي �شوف 
قرطا�شية  جناح  يبدو  اليوم  يفتتح 
فاروق العاملية يف كل دورات املعار�س 
املتوالية هو االأبرز واالأ�شمل واالأكل 
ب���ح���داث���ت���ه وج����اذب����ي����ت����ه وخ������ربات 
فيه  وامل��ت��واج��دي��ن  عليه  ال��ق��ائ��م��ني 
اأبو  االأ�شتاذ فاروق  يتقدمهم �شعادة 
و�شعادة  االإدارة  جمل�س  رئي�س  بكر 
االأ���ش��ت��اذ رام���ي ف���اروق ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س االإدارة و�شعادة االأ�شتاذ علي 
ع��ب��داهلل امل��دي��ر ال��ع��ام وك��وك��ب��ة من 
امل�شوؤولني و�شط هذه االأجواء العامة 
والنجاحات  ول��ل��م��ع��ر���س  ل��ل�����ش��وق 
والطموحات توجه �شعادة فاروق اأبو 
الإدارة  وال��ع��رف��ان  بال�شكر  اأوال  بكر 
ل��ل��م��ع��ار���س بدبي  ال������دويل  امل���رك���ز 
للمعر�س  امل��ن��ظ��م��ة  ال�����ش��رك��ة  واىل 
االأو�شط  ال�شرق  فرانكفورت  مي�شي 

امل�شاركة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  واإىل 
جميع  واإىل  االإع��الم��ي  املركز  واإىل 
املعر�س  ه����ذا  ب���اإجن���اح  امل�����ش��اه��م��ني 
امل���ت���ن���ام���ي وامل����ت����ط����ور دائ����م����ا نحو 

االأف�شل.

املعار�س  اأن  على  �شعادته  اأك��د  كما 
املقبلة باإذن اهلل �شوف ت�شهد املزيد 
حكومتنا  ب��ف�����ش��ل  ال��ن��ج��اح��ات  م���ن 
امل�شئولني  وط���م���وح���ات  ال��ر���ش��ي��دة 
يف دب��ي واالإم����ارات وال��ت��ي لي�س لها 

ب���اأن جناح  �شعادته  اأك���د  كما  ح���دود 
دورات املعر�س املتوالية منذ ثماين 
تو�شعا  ت�����ش��ه��د  م���ت���وال���ي���ة  ����ش���ن���وات 
ما حتر�س  بقدر  بامل�شاركة  مطردا 
القرطا�شية  ع��امل  االرت��ق��اء يف  على 
احلر�س  منظور  يف  وعامليا  اقليميا 
والتميز  ال����ن����ج����اح  ع���ل���ى  ال�����دائ�����م 

واالبتكار. 
العمل فريق  يف  �سخ�سا   350

وحول �شوؤال عن عدد اأع�شاء فريق 
�شعادته  ق���ال  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ال��ع��م��ل 
العمل  ف��ردا يف فريق   350 لدينا 
بدوائر العمل الثالث وهي االإدارة 
اإ�شافة  وال���ت���ط���وي���ر  وال���ت�������ش���وي���ق 
والعمل  ال���ع���ام���ة  ال���ع���الق���ات  اإىل 
على مدار  بنجاح  قائم  واحلمدهلل 
املدار�س  موا�شم  م��ع  ���ش��واء  ال�شنة 
االإجازات  من  والعودة  واجلامعات 
واال�شتفادة  املعار�س  موا�شم  يف  اأو 
ذل��ك وجودنا  وم��ث��ال  الفر�س  م��ن 

ال��ذي بداأ  ال��دائ��م يف ه��ذا املعر�س 
اأكرث  اليوم  فيه  وي�شارك  حم��دودا 
30 دولة  م��ن  ع��ار���ش��ا   300 م��ن 
ح���ول ال���ع���امل ودورن������ا ال��را���ش��خ يف 
من  واال�شتفادة  وتو�شعة  اإجن��اح��ه 
ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ب��ه ف��ه��و ح�شور 
للجميع  نافعة  وم�شاركة  للجميع 
���ش��واء ب���االإط���الع ع��ل��ى اجل��دي��د اأو 
العر�س  واق������ع  ح�����ول  احل�������وار  يف 
املناف�شة  اأج����واء  يف  اأو  وم�شتقبله 
املزيد من  اأو يف حتقيق  االيجابية 
الطموحات يف عامل يلتزم �شعار اأن 

البقاء واال�شتمرار لالأجود.
اأملانية ويابانية وتركية :

وبدوره حتدث �شعادة االأ�شتاذ رامي 
فاروق نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
املتعاونة  ال�����ش��رك��ات  اإىل  ف���اأ����ش���ار 
وامل��ن�����ش��ق��ة م���ع ق��رط��ا���ش��ي��ة ف����اروق 
العاملية هي اأملانية ويابانية وتركية 
ومواجهة  اجل����ودة  بينها  وي��ج��م��ع 
و�شكر  ال��دائ��م  والتطوير  املناف�شة 

حكومة دبي واملنظمني.
الت�سنيع وال�سترياد:

وبدوره حتدث �شعادة االأ�شتاذ علي 
املوؤ�ش�شة  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اهلل  عبد 

االأولية  امل�����واد  ت���وف���رت  اإذا  ق����ال: 
تتوفر  مل  واإذا  الت�شنيع  نف�شل 
اإذ يهمنا  اال���ش��ت��رياد  م��ن  ب��د  ف��ال 
ال�شوق مع احلر�س  تلبية حاجات 
يف  دائ��م��ا  منتجاتنا  ت��ك��ون  اأن  على 
ح���اج���ات اجلميع  وت��ل��ب��ي  ال�����ش��وق 
باملنا�شبة  و�شكر  الوقت  م��دار  على 
ح��ك��وم��ة دب���ي ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه من 
م��ن حوافز  ت��وف��ره  وم��ا  ت�شهيالت 
النجاح  ذل��ك هو  واأك��رب دليل على 
املحلية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  امل���ت���وا����ش���ل 
ال�شوق  اأو  املحلي  ال�شوق  يف  �شواء 
عند  مبنتجاتها  ومتيزها  العاملي 
منها  ���ش��واء  ب��امل��ع��ار���س  م�شاركتها 
العاملية  اأو  االإق��ل��ي��م��ي��ة  اأو  املحلية 
دائما  متفائلون  واحلمدهلل  ونحن 
واإىل االأم��ام كل ي��وم ب��اإذن اهلل الأن 
�شعارنا الدائم هو اجلودة وال�شعر 
نحو  املتوا�شل  واالرت��ق��اء  املناف�س 
االأف�شل ال �شيما واأن هذا املعر�س 
االأمام  اإىل  التطوير  بعجلة  يدفع 
ويرقى باجلميع اإىل ما هو اأف�شل 
املتنامية  امل�������ش���ارك���ات  خ����الل  م���ن 
ويل  واهلل  امل���������ش����ه����ودة  واجل����������ودة 

التوفيق. 

املعر�س يف  دولة   30 من  م�سارك   300

معر�س عامل الورق ال�سرق الأو�سط يفتتح اليوم دورته الثامنة
فاروق اأب�كر:  جناحات املعر�س تتزايد وامل�ساركات تت�سع وتت��سع وت�ؤ�سر اإىل املزيد
 نهجنا التط�ير والتميز والإبداع وطم�حاتنا بل حدود بف�سل حك�متنا الر�سيدة
 دورنــا را�ســـخ ومتــــ�ا�ســــل يف اإجنــــاح هـــذا املعـــر�س عــــامـــًا بعــــد عـــــــام
 علي عبد اهلل: نحر�س على تلبية حاجات اجلميع وال�سعي الدائر نح� الأف�سل

رامي فاروقفاروق اأبوبكر 

•• راأ�س اخليمة –الفجر

ا�شتكمااًل جلهودها الدائمة يف التوا�شل 
اأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاته وتعزيزاً  مع 
اإدارة  نظمت   ، ب��االأم��ان  ال�شعور  ملوؤ�شر 
بالقيادة  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات  االإع����الم 
زيارات  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  العامة 
ميدانية لعدد من الدوائر واملوؤ�ش�شات 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ب���االإم���ارة �شملت 
التنمية  دائ����رة   ، ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ع��ل��ى 
وال�شباب  الثقافة  وزارة   ، االقت�شادية 
اخليمة  راأ���س  )مركز  املجتمع  وتنمية 
موظفي  ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف  ال����ث����ق����ايف( 
واملتعاملني مبن�شات  املذكورة  اجلهات 
التوا�شل  م����واق����ع  ع����رب  ح�����ش��اب��ات��ه��ا 
االج��ت��م��اع��ي وم��ت��اب��ع��ة اآخ�����ر االأخ���ب���ار 
العامة  بالقيادة  املتعلقة  والفعاليات 

التي  “متوا�شلني”  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن 
اأطلقتها موؤخراً االإدارة ا�شتناداً ملنهجية 

ال��ت��وا���ش��ل م��ع اجل��م��ه��ور. وق���ام فريق 
الربو�شورات  م��ن  ع��دد  بتوزيع  العمل 

موظفي  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة 
اجل��ه��ات ال��ت��ي مت��ت زي��ارت��ه��ا وتقدمي 

���ش��ام��ل وم��ت��ك��ام��ل ع��ن ح�شابات  ���ش��رح 
مواقع  يف  االلكرتونية  العامة  القيادة 
التوا�شل االجتماعي وكيفية التوا�شل 
واال�شتخدام ، بهدف رفع الوعي حول 
خ��دم��ات��ه��ا وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا واأخ��ب��اره��ا من 
م�شدرها الر�شمي يف خطوة تهدف اإىل 
واالبتعاد  ال�شحيحة  املعلومة  ا�شتقاء 
ع����ن ت����روي����ج ال�������ش���ائ���ع���ات م����ن خالل 
التوا�شل واالت�شال معها ب�شكل مبا�شر 
هذه  اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اأن  ح��ي��ث   ،
تتميز  ال��ت��ي  ال��ك��ف��اءات  م��ن  احل�شابات 
باالإخال�س وال�شرعة يف الرد والتجاوب 
وال�شكاوي  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ك��اف��ة  م���ع 
بكل  واالآراء  املقرتحات  م��ع  والتعامل 
�شفافية وو�شوح ، من خالل جمموعة 
متنوعة من املحتويات املرئية وال�شور 
�شيوعاً  الو�شائل  اأكرث  باعتبارها من   ،

    . املجتمع  اأف��راد  قبل  من  وا�شتخداماً 
واأكد �شعادة املقدم مروان عبداهلل جكة 
مدير اإدارة االإعالم والعالقات العامة 
اأهمية دور  راأ���س اخليمة على  ب�شرطة 
مواقع التوا�شل االجتماعي يف �شرعة 

جاهدة  ت�شعى  التي  الر�شائل  تو�شيل 
اإىل تعزيزها القيادة العامة واإي�شالها 
، موؤكداً  املنا�شب  الوقت  للجمهور ويف 
م�شتمر  وب�����ش��ك��ل  االإدارة  ���ش��ع��ي  ع��ل��ى 
اأدوات  يف  ال��ت��ط��ور  اآف����اق  م��واك��ب��ة  اإىل 

تعزيز  اأج��ل  من  االجتماعي  التوا�شل 
كافة �شبل واآليات التوا�شل واالت�شال 
مع اأكرب �شريحة ممكنة من اجلمهور 
اال�شتجابة يف  درج��ات  اأق�شى  لتحقيق 

االت�شال . 

عرب )مت�ا�سلني(

�سرطة راأ�س اخليمة تعزز �سعور اأفراد املجتمع بالأمان 

حامد بن زايد يفتتح معر�س اأبوظبي للطريان 2018 
•• اأبوظبي-وام:

بن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اأب��وظ��ب��ي افتتح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
معر�س  م����ن  اخل���ام�������ش���ة  ال���������دورة 
اأبوظبي للطريان 2018، يف مطار 

البطني للطريان اخلا�س.
ي��راف��ق��ه وف��د م��ن كبار  وق���ام �شموه 
املعر�س  يف  ب��ج��ول��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات، 
م�شوؤويل  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  واالل��ت��ق��اء 
املعر�س،  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال�������ش���رك���ات 
ك���م���ا اط����ل����ع خ������الل ج���ول���ت���ه على 
اأح����دث االب���ت���ك���ارات وال���ت���ط���ورات يف 
اخلا�شة،  النفاثة  الطائرات  جمال 
وخدمات  امل���روح���ي���ة،  وال���ط���ائ���رات 
املطار  ومعدات  اخلا�شة،  الطائرات 

الرعاة  جهود  اىل  اإ�شافة  وخارجها 
والداعمني لهذه الفعالية.

وق�������د مت����ك����ن م����ع����ر�����س اأب����وظ����ب����ي 
للطريان 2018 بدورته اخلام�شة 
وح�شور  وم�����ش��ارك��ة  ا�شتقطاب  م��ن 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�شل�شلة  مت��ث��ل  وال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة، 
ال���ك���ام���ل���ة ل���ق���ط���اع ط�������ريان رج����ال 
االأعمال والطريان العام حيث يربز 
ومتطورة  ج��دي��دة  �شفحة  املعر�س 
يف اأفق اأبوظبي مع ا�شتمرار االإمارة 
للطريان  م���رك���ز  اإىل  ال���ت���ح���ول  يف 
اأبوظبي  روؤي����ة  ت��واف��ق��ا م��ع  امل��ت��ن��وع 

االقت�شادية 2030.
ويعد املعر�س الذي تنظمه مطارات 
اأبوظبي على مدار ثالثة اأيام من�شة 
مثالية لع�شاق الطائرات وال�شركات 
الطائرات  اأف�����ش��ل  ع��ن  تبحث  ال��ت��ي 

واخلدمات املتعلقة بالطريان.

االإلكرتونية  واالأنظمة  واخلدمات، 
و�شوؤون  ال��ط��ريان،  بقطاع  اخلا�شة 
ال��ت��ي يعر�شها  وال��ت��م��وي��ل  ال��ت��اأم��ني 
امل�شنعني  م����ن   300 م����ن  اأك������رث 

واملوردين املحليني والدوليني.
كما �شهد �شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
من  الأك���رث  عر�شا  اأي�����ش��ا  نهيان  اآل 
من اأحدث  للطائرات  منوذج   100
الطائرات  م���ن  ب�����دءا  ال�����ط�����رازات، 
ال����ط����ائ����رات  اإىل  ج������دا  اخل���ف���ي���ف���ة 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة، وغ���ريه���ا من 
امل��ن��ت��ج��ات واالب��ت��ك��ارات امل��ت��ط��ورة يف 
جمال الطريان التي تتخطى حدود 
اأبرز تقنيات التكنولوجيا احلديثة.
واأ���ش��اد �شموه ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
م�شتوى  على  الفعاليات  اإقامة هذه 
ب���ه���دف تعزيز  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع����ال م���ن 
يف  رائ��دة  باعتبارها  ابوظبي  مكانة 
املنطقة  يف  الطريان  �شناعة  جمال 

�شيوفه وزواره فر�شة االلتقاء برواد 
جمال الت�شنيع، التوزيع وال�شركات 
على جمموعة  والتعرف  ال��داع��م��ة، 

وا�شعة من طائرات الهيلكوبرت.
الرئي�س  خ���وري،  املجيد  عبد  وق��ال 
اأبوظبي  ملطارات  باالإنابة  التنفيذي 
انه مت تخ�شي�س م�شاحة ت�شل اإىل 
ت�شمل معر�شا  الف مرت مربع   60
داخليا، وال�شاليهات ومنطقة عر�س 

الطائرات اخلارجية.
وت����وق����ع ع���ب���د امل���ج���ي���د خ�������وري اأن 
 ،18 م��ن  اأك���رث  امل��ع��ر���س،  ي�شتقبل 
الذي  املعر�س  ان  زائ��ر م�شيفا  الف 
ي�شهد منوا مطردا يف كل ن�شخة من 
ن�شخه، وفر فر�شة مثالية ومتميزة 
لقادة الطريان للم�شاركة يف احلوار 
ي�شهم  مما  املحتملني،  ال�شركاء  مع 
يف من��و االأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة وتبادل 

اخلربات واملعرفة؟.

اأن معر�س  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
الذي   ،2018 ل��ل��ط��ريان  اأب��وظ��ب��ي 
يعد اأكرب حدث طريان يف العا�شمة، 
�شركة  م��ع  ب�����ش��راك��ة مم��ي��زة  يحظى 
اأبوظبي للطريان و�شركة الفطيم- 
جمموعة ال�شيارات، كرعاة ما�شيني، 
واالحتاد للطريان، الناقل الر�شمي 
الراعي  ال��ن��ق��ل،  ودائ����رة  للمعر�س، 
الر�شمي للمعر�س هذا العام اإ�شافة 
اأطل�س  �شركة  م��ن  ك��ل  م�شاركة  اإىل 
لالأمن و�شراكة تاف-�شي �شي �شي-
اأراب���ت���ك يف احل���دث ك��رع��اة مبرتبة 
بروفاير  �شركة  عن  ف�شال  اللوؤلوؤ، 
اأبوظبي  و�شهد معر�س  داعم.  كراع 
ت��ن��ظ��ي��م معر�س  اأي�������ش���ا  ل���ل���ط���ريان 
الهليكوبرت  ل���ط���ائ���رات  اأب���وظ���ب���ي 
عر�س  خالله  مت  الثانية،  بن�شخته 
طائرات  �شناعة  تقدمه  م��ا  اأح���دث 
اأم���ام  ب��ذل��ك  ليف�شح  ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت، 

حامد بن زايد يزور جناح �سرطة اأبوظبي 
يف معر�س اأبوظبي للطريان 2018

••ابوظبي -وام:

اآل نهيان رئي�س ديوان  زاي��د  ال�شيخ حامد بن  زار �شمو 
خالل  اأبوظبي،  �شرطة  جناح  ام�س  اأبوظبي  عهد  ويل 
اف��ت��ت��اح ���ش��م��وه مل��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��ريان 2018 يف 

مطار البطني للطريان اخلا�س.
�شمو  فيها  راف��ق��ه  ال��ت��ي  اجل��ول��ة  خ��الل  �شموه  وا�شتمع 
ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س دائرة 
النقل، و ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان، 

للمطارات،  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
واللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي، مفت�س عام وزارة 
الداخلية، اإىل �شرح مف�شل قدمه الرائد حماد الكتبي، 
اأبوظبي، عن طائرة االإ�شعاف  اإدارة طريان �شرطة  من 
اجلوي، ودورية الرمال ودراجة امل�شتجيب االأول وغرفة 
ال�شيخ  �شمو  ت�شلم  الزيارة  ختام  ويف  املتحركة.  القيادة 
حامد بن زايد اآل نهيان جم�شم طائرة لطريان �شرطة 
البلو�شي،  ح�شن  اإب��راه��ي��م  طيار  العميد  م��ن  اأب��وظ��ب��ي، 

مدير اإدارة طريان �شرطة اأبوظبي.

مــاراثــون زايـــد اخليـــري ينطلـــق يف نيويـــورك اأبريــــل املقبـــــل

علي عبداهلل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

املن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة  اطلق 
من�شة  دب������ي  ع������ام حم����اك����م  م����دي����ر 
»حمكمة c3«، �شمن اأ�شبوع االإمارات 
بح�شور  وذل����ك   ،2018 ل��الب��ت��ك��ار 
���ش��ع��ادة ال��ق��ا���ش��ي ع��ب��دال��ق��ادر مو�شى 
نائب مدير عام حماكم دبي، وال�شادة 
القطاعات،  وم���دراء  املحاكم،  روؤ���ش��اء 

.X10 واأع�شاء فريق
واأك�����د ���ش��ع��ادة ط���ار����س امل��ن�����ش��وري اأن 
حماكم دبي باإطالقها مل�شروع »حمكمة 
C3«، �شتكون اأول حمكمة يف العامل 
الثالث يف  التقا�شي  تخت�شر درج��ات 
دائ����رة واح����دة ت�����ش��در اأح��ك��ام قطعية 
ب���اإج���راءات  ال���ف���وري  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة 
زمن  تخت�شر  ومب�شطة  م�شتحدثة 

اأثر  ال����دع����وى، و���ش��ي��ك��ون ل��ل��م�����ش��روع 
يتمثل  املتقا�شني  على  كبري  اإيجابي 
اإج��راءات التقا�شي، وعدم  يف تب�شيط 
يف  املرافعة  جل�شات  حل�شور  احلاجة 
املبادرة  �شمن  وذل��ك  امل��ح��اك��م،  مبنى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  الدولة 
 )X10اإم��ارة دبي، »رع��اه اهلل«، )دبي
التي جاءت �شمن لتقدمي اأفكار خارج 
احلكومي  بالعمل  لرتتقي  ال�شندوق 

وتعزز مكانة الدولة عاملياً.
واأو���ش��ح م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب���ي، اأن 
الف�شل  ت�����ش��ت��ه��دف   c3« »حم��ك��م��ة 
التقا�شي  درج������ات  يف  ال��ق�����ش��اي��ا  يف 
ال���ث���الث خ���الل 30 ي���وم���اً ب����داًل من 
حمكمة  اأن��ه��ا  م�شيفاً  ي���وم���اً،   350

اأحكامها  واح���دة  ق�شائية  درج��ة  م��ن 
تت�شكل  للطعن،  ق��اب��ل��ة  وغ���ري  ن��اف��ذة 
التقا�شي  درج���ات  م��ن  ق�شاة   3 م��ن 
اإلكرتونياً  عملياتها  وت���دار  ال��ث��الث، 
بال اأوراق وتت�شم اإجراءاتها بال�شرعة 
والفاعلية والب�شاطة، والتي �شت�شاهم 
 ،90% ب��ن�����ش��ب��ة  ال����وق����ت  ت���وف���ري  يف 
املتقا�شني  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ل��ف��ة  وخ��ف�����س 
الت�شغيلية  والتكلفة   ،40% بن�شبة 

على حماكم دبي بن�شبة 70%.
اأن من خالل فريق  �شعادته،  واأ�شاف 
ح�شر  دبي  ا�شتطاعت حماكم  العمل 
متطلبات تنفيذ امل�شروع من خمتلف 
 – – الب�شرية  )الت�شريعية  النواحي 
املالية(،   – التقنية   – اللوج�شتية 
ل��ت��وف��ري متطلبات  ي��ل��زم  م��ا  وات���خ���اذ 
امل�����ش��روع ال����ذي ���ش��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه وفق 

االإط������ار ال��زم��ن��ي ال����ذي ح����دده �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س 

اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
ويف ذات ال�شياق، اأ�شار �شعادة القا�شي 
املحكمة  رئي�س  �شيف  اإبراهيم  اأحمد 
املدنية ورئي�س جلنة X10 يف حماكم 
دبي، اإن دمج درجات التقا�شي الثالثة 
يف حمكمة واحدة ت�شكل دوائرها من 
ث���الث ق�����ش��اة ، ق��ا���ٍس م��ن ك��ل درجة 
 – اب��ت��دائ��ي   ( التقا�شي  درج���ات  م��ن 
اأحكام  وت�شدر  متييز(،   – ا�شتئناف 
قطعية غري قابلة للطعن، حيث تدار 
بوا�شطة  امل��ح��ك��م��ة  اإج�������راءات  ج��م��ي��ع 
ا�شتخدام التقنيات احلديثة مبا فيها 
امل���ل���ف االل����ك����رتوين وال���ت���وا����ش���ل عن 
يوؤدي  �شوف  امل�شروع  تنفيذ  واأن  بعد، 

لتقليل زمن تداول الدعوى وتب�شيط 
االأحكام  وتنفيذ  التقا�شي  اإج����راءات 
الفكرة  ج��اءت  فقد  النفقات،  وتقليل 
تواجهها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ظ���ل  يف 
امل���ح���اك���م وامل��ت��م��ث��ل��ة يف االإج���������راءات 
ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اإط��ال��ة اأم���د تداول 
فاإن  املحاكم، ومن هنا  اأم��ام  الدعوى 
اإىل  �شيوؤدي   C3« »حمكمة  تطبيق 
التقا�شي  اإج���راءات  وت�شريع  تب�شيط 
وت��ق��ل��ي��ل م����دة ت������داول ال���دع���وى اإىل 
م���دة ال ت��ت��ج��اوز �شهر ب���داًل م��ن مدة 
ت��ت��ج��اوز ال�����ش��ن��ة ع��ن��د ت��داول��ه��ا اأم���ام 
املعتادة،  باالإجراءات  الثالثة  املحاكم 
�شميت   ،»C3حمكمة« م��ب��ادرة  واإن 
اإىل  ي���رم���ز   C احل������رف  الأن  ب���ذل���ك 
اإىل  كلمةCourt و الرقم«3»يرمز 
)املحكمة  ال��ث��الث  التقا�شي  درج���ات 

اال�شتئناف،  حم��ك��م��ة  االب���ت���دائ���ي���ة، 
حمكمة التمييز(.

X10 يف حماكم  اأن فريق  واأ���ش��اف   
دبي نظم 6 خمتربات ابتكار للمعنيني 
اجلامعات  وطالب  الق�شائي  بالعمل 

واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع، مت خ��الل��ه��ا طرح 
املحاور املراد تطويرها واال�شتماع اإىل 
وتطلعاتهم  واأفكارهم  احل�شور  اآراء 
يرون  وكيف  الدائرة  من  وتوقعاتهم 
الق�شاء يف اإمارة دبي بعد 10 �شنوات 

تو�شلت  ح���ي���ث   2017 ع������ام  م����ن 
فكرة،   133 اإىل  االبتكار  خم��ت��ربات 
وتوقعات  اح���ت���ي���اج���ات  ع���ل���ى  رك������زت 
خدمات  من  وامل�شتفيدين  املتقا�شني 

حماكم دبي يف الدرجة االأوىل. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن خالد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اخ��ت��ت��م��ت جائزة  ال���ك���رمي وع��ل��وم��ه 
الكرمي  ل����ل����ق����راآن  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
ج������دول ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا اخل���ت���ام���ي���ة يف 
من  وذل���ك  ع�شرة،  الثامنة  دورت��ه��ا 
خالل برنامج قدمه ف�شيلة ال�شيخ 
الرحيلي  �شليمان  الدكتور  االأ�شتاذ 
و�شوابطها  الفتوى  كر�شي  اأ���ش��ت��اذ 
باملدينة  االإ����ش���الم���ي���ة  ب���اجل���ام���ع���ة 
النبوي  بامل�شجد  وامل���در����س  امل��ن��ورة 
دورة  على  ا�شتمل  وال���ذي  ال�شريف 
ع��ل��م��ي��ة حت����ت ع����ن����وان “ ال���دالئ���ل 
االإ�شالم”  حم��ا���ش��ن  يف  ال��ق��راآن��ي��ة 
يف  “النف�س  ب��ع��ن��وان  وحم��ا���ش��رت��ني 
“واإن  الكرمي” وحما�شرة  ال��ق��راآن 
الحت�شوها”  اهلل  ن���ع���م���ة  ت����ع����دوا 

وخطبة اجلمعة، وا�شتمر الربنامج 
م�شجد  يف  ي����وم����ني  م��������دار  ع����ل����ى 
باإقبال  اخليمة،  براأ�س  زاي��د  ال�شيخ 
 1000 بنحو  ق��ّدر  جمتمعي كبري 

�شخ�س من كال اجلن�شني.
�شليمان  االأ����ش���ت���اذ  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
�شرعا  مطالب  املوؤمن  اأن  الرحيلي 
بالعلم  االإ�شالم  باأن ُيظهر حما�شن 

�شلوكه  يف  ُي��ظ��ه��ره��ا  واأن  وال��ب��ي��ان 
االآخرين،  م��ع  وت��ع��ام��ل��ه  واأخ���الق���ه 
الدعوة  ط��رق  اأجن���ح  م��ن  اأن   مبينا 
واغتنام  االإ�����ش����الم  حم��ا���ش��ن  ب���ي���ان 

فوائده  الإظ���ه���ار  االإع������الم  و���ش��ائ��ل 
حما�شن  اأن  اإىل  وحقيقته،  م�شريا 
االإ����ش���الم ك���ث���رية، واأن�����ه دي���ن كامل 
فيه،  نق�س  ال  ال��وج��وه  جميع  م��ن 
الرفق  دي�����ن  اأن������ه  وم�����ن حم��ا���ش��ن��ه 
واالإح�شان  ال���ع���دل  وال���ل���ني،  ودي����ن 
مقا�شده  م��ن  واأن  ال��ع��م��ل،  واإت��ق��ان 
حفظ االأنف�س واالأعرا�س واالأموال 

والعقول.
االإ���ش��الم دين  اأن  الرحيلي  واأ���ش��اف 
رح��م��ة وُي�����ش��ر، واأن���ه دي��ن االجتماع 
“واعت�شموا  تعاىل:  قال  والوحدة، 
بحبل اهلل جميعا والتفرقوا”،  كما 
اأن���ه دي��ن م��ك��ارم االأخ����الق والوفاء، 
وال���رب ب��ال��وال��دي��ن، وح��ف��ظ حقوق 
حما�شنه  م����ن  واأن  االأم��������ر،  والة 
املجتمعي،  ب���ال�������ش���ل���م  االه����ت����م����ام 

ومتا�شك اأفراد املجتمع.
زايد  ال�����ش��ي��خ  ق��ائ��ال  �شعى  واأردف 
جمع  اإىل  حثيثا  �شعيا  اهلل  رح��م��ه 

اهلل،  فوفقه  ال�شف،  واحت��اد  الكلمة 
واأ�شبح النا�س يف هذا البلد اإخوانا، 
اهلل  نعم  وم��ن  نعمة عظيمة،  وتلك 
على دولة االإمارات والة اأمر حكماء 
جمعوا كلمة النا�س ووحدوا �شفهم، 
واالإم����ارات  ال�شعودية  اأن  مو�شحا 
مبداأ  مكافحة  االإره�����اب  ت��ك��اف��ح��ان 
يف  ل��ه  وتت�شديان  ج��ن��ب،  اإىل  جنبا 
امل�شلم  فاإن من خ�شائ�س  كل حال، 
اأنه يكافح االإرهاب والتطرف يف كل 

مكان مكافحة مبداأ ال م�شلحة.

 واأبان  عن اأن من اأعظم النعم نعمة 
ينبغي  واأن�����ه  االأوط��������ان،  االأم�����ن يف 
اهلل  يجريها  التي  بالنعم  التذكري 
اأي����دي والة االأم���ر،  يف ال��ب��الد ع��ل��ى 
و�شكرهم عليها، ويكون ذلك بالثناء 
ع��ل��ي��ه��م واإظ����ه����ار حم��ا���ش��ن��ه��م وما 
وااللتفاف  والعباد،  للبالد  قدموه 
حولهم، واحلذر من الفرقة والفتنة، 
وما يقو�س ال�شلم املجتمعي، وين�شر 
النا�س.  ق���ل���وب  وي�����ش��ت��ت  ال����ع����داوة 
املحا�شر  اأ���ش��اد  الربنامج  ختام  ويف 

احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  وع��ن��اي��ة  باهتمام 
التي  التوعوية  باملنا�شط  ب��ال��دول��ة 
كبريا،  اإق��ب��اال  املجتمع  عليها  يقبل 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ب��ال�����ش��ك��ر  وت��وج��ه 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
الكرمية  رع���اي���ت���ه  ع���ل���ى  اخل���ي���م���ة 
ملوؤ�ش�شة  بال�شكر  وت��وج��ه  للجائزة، 
راأ�س اخليمة للقراآن الإقامتها مثل 
هذه املحا�شرات النافعة التي توؤكد 
على حر�س دولة االإمارات للخري.

•• ) منطقة الظفرة (

 لطيفة جابر-

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة   ط���رح���ت 
جمموعة م�شاريع ا�شتثمارية جديدة 
وغياثي  زاي������د  م���دي���ن���ة  م����ن  ك����ل  يف 
امل�شتثمرين  اأم����ام  وامل���رف���اأ  وال�����ش��ل��ع 

واملطورين خالل العام املا�شي .
والق����ت امل�����ش��اري��ع اجل���دي���دة جتاوب 
امللتقيات  خ���الل  واالأه�����ايل  ال�����ش��ك��ان 
ل�شكان  ال���ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
م��دن ال��ظ��ف��رة واأك����دوا اأن��ه��ا تالم�س 
احتياجات ال�شكان وتلبي متطلباتهم 

.
اإن�شاء  اجل��دي��دة،  امل�شاريع  وتت�شمن 
�شكن  وت�����ش��غ��ي��ل  وا���ش��ت��ث��م��ار  واإدارة 
اأرب��ع مدن  ل��ذوي الدخل املحدود يف 
ومدينة  واملرفاأ  وال�شلع  غياثي  هي: 
زايد، وي�شمل اإن�شاء جممعات �شكنية 
لذوي الدخل املحدود على االأرا�شي 
واملعرفة  التعليم  لدائرة  املخ�ش�شة 
اأرا�شي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
بلدية  ل�����ش��ال��ح  ���ش��ك��ن��ي��ة خم�����ش�����ش��ة 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة م���ع اإن�����ش��اء بع�س 
االأن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة امل�����ش��اح��ب��ة لها 
مليون   445 التطوير  قيمة  وتبلغ 

درهم.
امل�شاريع م�شروع  كما تت�شمن قائمة 
�شكنية  منطقة  وت�����ش��غ��ي��ل  ا���ش��ت��ث��م��ار 
غ���ي���اث���ي حول  م���دي���ن���ة  جت����اري����ة يف 
اإن�شاء  وي�����ش��م��ل  امل���ائ���ي���ة،  احل���دي���ق���ة 
املائية  احلديقة  ح��ول  �شكني  جممع 
يف مدينة غياثي، تبلغ قيمة تطويره 

درهم. مليون   39
كما طرحت البلدية م�شروع ا�شتثمار 
وا�شرتاحات  واح��ات  وت�شغيل  واإدارة 
على  والثقيلة  اخلفيفة  للمركبات 
الغويفات حتى  الدويل من  الطريق 
ل��ب��ل��دي��ة منطقة  االإداري�������ة  احل�����دود 
ال���ظ���ف���رة، وي�����ش��م��ل اإن�������ش���اء واح�����ات 
جانبي  على  لل�شاحنات  وا�شرتاحات 

الطريق الدويل.
م�شروع  ع�����ن  االإع����������الن  مت  وك�������ان 
جانبية  وم��واق��ف  ا���ش��رتاح��ات  اإن�شاء 
للمركبات  ال���ط���ري���ق  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
على  ال��واح��ات  تقع  اأن  على  الثقيلة 

 ،E11 ال������دويل  ال���ط���ري���ق  ام����ت����داد 
الواحات  مواقع  بالفعل حتديد  ومت 
تعبئة  اأرا���ش��ي حمطات  لتكون خلف 
التي هي  اأو  بالفعل،  القائمة  الوقود 

قيد االإن�شاء.
ومت تخ�شي�س 6 واحات منها 3 على 
اجلانب االأمين من طريق الغويفات 
باجتاه اأبوظبي للقادمني اإىل الدولة 
اجلانب  ع���ل���ى  اأخ�������رى  واح�������ات  و3 
اأبوظبي  ال�����دويل  ل��ل�����ش��ارع  االأي�������ش���ر 
ب��اجت��اه ال��غ��وي��ف��ات »ل��ل��خ��ارج��ني من 
وتخطيطها  ت�شمميها  ومت  الدولة، 
مل��وائ��م��ة م��داخ��ل، وخم����ارج حمطات 
ان�شيابية  ل�شمان  احل��ال��ي��ة  ال��وق��ود 
وت�شتمل  ال�شاحنات،  وخ���روج  دخ��ول 
ل�شائقي  م����راف����ق  ع���ل���ى  ال�����واح�����ات 
لل�شاحنات  م��واق��ف  مثل  ال�شاحنات 
وك��اف��رتي��ا وم�����ش��اح��ات خ�����ش��راء، ومت 
بالفعل تخ�شي�س االأرا�شي، واأماكن 
ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��روع وج����ار ال��ع��م��ل على 

ا�شتكمال عمليات التنفيذ.
اجلديدة  امل�شاريع  قائمة  وتت�شمن 
م�شاحات  ت����اأج����ري  م�������ش���روع  اأي�������ش���ا 
اإع���الن���ي���ة يف ال��ط��ري��ق ال������دويل من 
ال��غ��وي��ف��ات ح��ت��ى احل�����دود االإداري������ة 

لبلدية منطقة الظفرة.
اال�شتثماري  امل�������ش���روع  وي��ت�����ش��م��ن 
البلدية،  م�شاريع  لقائمة  اخلام�س 

وت�شغيل  واإدارة  ا���ش��ت��ث��م��ار  م�����ش��روع 
وي�شمل  غ��ي��اث��ي،  م��دي��ن��ة  امل�����ش��ل��خ يف 
مدينة  احل�����ايل يف  امل�����ش��ل��خ  ت��ط��وي��ر 
غ��ي��اث��ي م���ع ال����زرائ����ب امل��ح��ي��ط��ة به 
للموا�شي  ومعر�شا  �شوقا  ليت�شمن 
بيطرية  ع����ي����ادات  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
املوا�شي  م�����ش��ت��ل��زم��ات  ب��ي��ع  وحم�����ال 

واالإبل ومطعم �شعبي.
بلدية  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ذات����ه  ال���وق���ت  يف 
منطقة الظفرة  امل�شاري�ع التط�ويرية 
ومنها  غياثي   م��دي��ن��ة  يف  امل��ق��رتح��ة 
كم�شروع  ال��رت���ش��ي��ة  حت���ت  م�����ش��اري��ع 
احلكومية  وامل���ب���اين  للفلل  م��واق��ف 
واإنارة  املما�شي  وم�شروع  وامل�شاجد، 
ال�����ش��وارع وال�����ش��الم��ة امل���روري���ة ملدن 
اإىل ج��ان��ب االن��ت��ه��اء من  ال��ظ��ف��رة. 
ال�شكني  احل��و���س  م�����ش��روع  ت�شميم 

العمل  يجري  كما  اجل��دي��د،  الغربي 
�شبكه  لت�شميم  ا���ش��ت�����ش��اري  لتعيني 
ت�������ش���ري���ف م����ي����اه االأم������ط������ار مل���راب���ع 
البنية  اإن�������ش���اء  وك����ذل����ك  ال���ظ���ف���رة، 
ال�شرقي  ال�شكني  للحو�س  التحتية 
وا���ش��ت��ك��م��ال اجل���ن���وب���ي، ح��ي��ث متت 
املوافقة املبدئية على امل�شروع و�شيتم 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال���وث���ائ���ق  حت��وي��ل 

للخدمات العامة- م�شاندة .
الظفرة  م��ل��ت��ق��ى  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
املفتوح 2018 مبدينة غياثي الذي 
اأق���ي���م ب�����ش��ال��ة امل��ن��ا���ش��ب��ات ب���ن���اًء على 
بالتعاون  الر�شيدة  توجيهات قيادتنا 
م��ع ال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من 
وبتنظيم  واخلا�س  العام  القطاعني 

من بلدية منطقة الظفرة.
امل�شاريع  ا���ش��ت��ع��را���س  ال��ل��ق��اء  و���ش��ه��د 

ال���ت���ي ان���ت���ه���ت ال���ب���ل���دي���ة اأي�������ش���ا من 
تنفيذها خالل الفرتة املا�شية ومنها 
وم�شروع  املطاوعة  ب��دع  م��ول  تنفيذ 
�شيانة الطرق الداخلية، واالأر�شفة، 
االأمطار،  م��ي��اه  ت�����ش��ري��ف  وم�����ش��روع 
اجلديدة  ال�شناعية  اإىل  باالإ�شافة 
الروي�س.  مت  وم����رك����ز  غ���ي���اث���ي،  يف 
لل�شركاء  اأي�شاً  املنفذة  امل�شاريع  ومن 
م�شت�شفى  م�شروع  اال�شرتاتيجيني 
الديوان،  وجمل�س  اجل��دي��د،  غياثي 

وحمطات واحة اأدنوك جديدة.
املن�شوري  ه�����ادف  حم��م��د  واأو�����ش����ح 
ل��ق��ط��اع خدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ان  غياثي   و�شواحيها مبدينة  املدن 
ت�شعى خالل  الظفرة  منطقة  بلدية 
اأرائكم  اإىل  اال�شتماع  اإىل  اللقاء  هذا 
حر�شها  اإط�������ار  يف  وم���ق���رتح���ات���ك���م 

امل��ن��ط��ق��ة على  ال���ف���ع���ال يف  ودوره�������ا 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  اال���ش��ت��م��رار 
اال�شتفادة  اإىل  باالإ�شافة  والتطوير. 
م��ن اأف��ك��ارك��م ال��ن��رية يف دع��م عملية 
ال��ت��ن��م��ي��ة، م��ن اأج���ل خ��دم��ة املجتمع 
امل��ح��ل��ي وف���ت���ح ال���ف���ر����س وامل���ج���االت 
ملتقى  يف  متطلباتكم  ع��ن  للتعبري 
م��ب��ا���ش��ر ي�����ش��م ك���ل مم��ث��ل��ي اجلهات 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف 

املنطقة الظفرة.
م���وؤك���داً ح��ر���س ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى دعم 
امل�����ش��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ع��م��ل على 
حت���������ش����ني وت�����ط�����وي�����ر اخل�������دم�������ات، 
املجتمع  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  واالط�����الع 
ح���ل ق�شايا  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  امل��ح��ل��ي 
يهدف  اللقاء  ب��اأن  واأ���ش��اف  ال�شكان. 
املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  رف��ع  اإىل 

والعمل  مقرتحاتكم  اإىل  واال�شتماع 
امل�شوؤولية  من  انطالقاً  تلبيتها  على 

االجتماعية للبلدية.
اأوا�شر  تقوية  اإىل  اللقاء  يهدف  كما 
وال�شكان  ال��ب��ل��دي��ة  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل 
م��ن اأج���ل ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك وتوحيد 
الهدف. وقال اإن امللتقى ي�شكل حافزاً 
لنا ودفعاً حقيقياً لال�شتمرار بالعمل 
على اإقامة جمتمع واثق واآمن وبناء 
عاملياً  وم��ن��ف��ت��ح  م�����ش��ت��دام  اق��ت�����ش��اد 
كما  املناف�شة،  على  ال��ق��درة  وميتلك 
ي�شهم يف تطوير امل�شاريع واخلدمات 

التي نقدمها للجمهور.
اللقاء  خ������الل  االأه����������ايل  وط�����ال�����ب 
احلافالت  رح��الت  تنظيم  ب�����ش��رورة 
نظرا  اب����وظ����ب����ي  اإىل  غ���ي���اث���ي  م����ن 
م�شتقلي  يتكبدها  ال��ت��ي  لل�شعوبة 

مدينة  اإىل  االن��ت��ق��ال  يف  احل���اف���الت 
ا�شتقالل احلافلة  اجل  الروي�س من 

للذهاب اىل ابوظبي .
اإلزام  ب�شرورة  االأه���ايل  طالب   كما 
غياثي  مدينة  يف  العاملة  ال�شركات 
وذلك  امل��واط��ن��ني  ال�شباب  بتوظيف 
بهدف توفري مزيد من فر�س العمل 
وفتح  اإقامتهم  مناطق  يف  ل��الأه��ايل 
اخلدمات  م��رك��ز  يف  ل��ل��دي��وان  مكتب 
احلكومية املتكامل مبدينة غياثي .

واقرتح ال�شكان ب�شرورة فتح مقرات 
اإتاحة  ب���ه���دف  ل��ل��ج��ام��ع��ات  وف������روع 
ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام ط���الب امل��دي��ن��ة حتى 
التعليم  لتلقي  الفر�شة  لهم  يت�شنى 
اجلامعي خا�شة ما يخ�س الطالبات 
مدينة  من  االنتقال  ل�شعوبة  نظرا 

غياثي اىل ابوظبي او دبي . 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

نظمت   ، املجتمعية  م�شوؤوليتها  من  انطالقاً 
بفرعيها  مم��ث��ل��ة  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة 
احلمرا  اجلزيرة  �شرطة  مبركز  اجلغرافيني 
ال�شامل حملة  املدينة  ال�شامل ومركز �شرطة 
اجلزيرة  منطقة  لتنظيف  توعوية جمتمعية 
احلمرا القدمية من النفايات واملخلفات التي 
توؤدي اإىل اإحداث تلوث يف املنطقة وت�شوه من 
فريق  مع  بالتعاون  وذلك  اجلمايل،  منظرها 

اخلري. 

مدير  بوروغة  جا�شم  النقيب  الوفد  وت��راأ���س 
فرع ال�شرطة املجتمعية مبركز �شرطة املدينة 
الطابور  النقيب حممد علي  ال�شامل يرافقه 
مدير فرع ال�شرطة املجتمعية مبركز �شرطة 
اأن  ب��وروغ��ة  واأك��د   ، ال�شامل  اجل��زي��رة احلمرا 
احلملة تاأتي �شمن برنامج ال�شرطة املجتمعية 
ال��ت��وع��وي على م���دار ال��ع��ام وال��ت��ي ت��رك��ز على 
م��ف��ه��وم واأه��م��ي��ة ال��ت��ط��وع ال����ذي ي��ع��د واجب 
م�شرياً   ، فيه  امل�شاركة  اجلميع  وعلى  وطني 
على  ح��ري�����ش��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  اأن  اإىل 
واملوؤ�ش�شات  اجلهات  جميع  وم�شاركة  اإ���ش��راك 

واأفراد املجتمع يف جميع املبادرات والفعاليات 
االإن�شانية والوطنية ، وذلك امتثااًل لتوجيهات 

�شعادة القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة.
االأكيا�س  ت���وزي���ع  مت  اأن�����ه  ال���ط���اب���ور  واأ�����ش����ار 
ع��ل��ى جميع   - – ال�������ش���وداء  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
امل�شاركني يف احلملة جلمع النفايات واملخلفات 
من اأجل املحافظة على بيئة �شحية خالية من 
يتما�شى  ح�شاري  منظر  وت��وف��ري  االأم��را���س 
مع تطور االإمارة ، ورفع م�شتوى الوعي لدى 
اجلميع ، ف�شاًل عن تقوية العالقة وال�شراكة 

بني ال�شرطة واأفراد املجتمع.

جمتمعية �سرطة راأ�س اخليمة تنظف اجلزيرة احلمراء الرتاثية

مدير عام حماكم دبي يطلق من�سة »حمكمة c3« �سمن اأ�سبوع الإمارات لالبتكار 2018

الإمارات وال�سع�دية تعملن معا ملكافحة الرهاب  

د.�سليمان الرحيلي : الإ�سالم يحفظ الأنف�س والأعرا�س والأموال والعقول

تت�سمن م�ساريع ا�ستثمارية وبنية حتتية 

بلدية الظفرة تطرح جمموعة من امل�ساريع اجلديدة يف عدد من املدن
اأهايل الظفرة .. امل�ساريع تلم�س احتياجات امل�اطنني وتلبي متطلبات ال�سكان 



الثالثاء   27   فبراير    2018  م   -   العـدد  12261  
Tuesday  27   February   2018  -  Issue No   12261 اأخبـار الإمـارات

09

•• الريا�س-وام:

ال���رك���ن ح��م��د حم��م��د ثاين  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  زار 
الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�شلحة ام�س معر�س 
املحلي   الت�شنيع  لدعم  ال�شعودية  امل�شلحة  القوات 
2018 يف دورت�����ه ال��راب��ع��ة ال��ت��ي ت��ق��ام حتت  اأف����د 
الدويل  ال��ري��ا���س  م��رك��ز  يف  قوتنا  �شناعتنا  �شعار 

للموؤمترات واملعار�س .
وقام رئي�س اأركان القوات امل�شلحة والوفد املرافق له 
بجولة يف املعر�س - الذي ي�شتمر �شبعة اأيام - �شملت 
ال��وط��ن��ي��ة ال�شعودية  ال�����ش��رك��ات  اأج��ن��ح��ة  ع���ددا م��ن 
يف  املتخ�ش�شة  العاملية  وال�شركات  ال��دول  ومن�شات 
يف  الدفاعية  والتقنيات  وامل��ع��دات  االأ�شلحة  جم��ال 

العامل.

ال��رك��ن حمد حممد ثاين  ال��ف��ري��ق  واأب����دى م��ع��ايل 
م���ن معرو�شات  ���ش��اه��ده  اإع���ج���اب���ه مب���ا  ال��رم��ي��ث��ي 
واالأجهزة  املتطورة  امل��ع��دات  خمتلف  من  ال�شركات 
ال���دع���وة حل�شور  م��ث��م��ن��ا   .. واالأ���ش��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة 
فعاليات املعر�س وح�شن تنظيمه وامل�شاركة الوا�شعة 
لكربيات ال�شركات الرائدة يف قطاع الدفاع من �شتى 

دول العامل.

رئي�س الأركان يزور معر�س القوات امل�سلحة 
ال�سعودية لدعم الت�سنيع املحلي

•• اخرتادر- ا�صكتلندا-وام:

اآل  ب��ن را���ش��د  ال�شيخ ح��م��دان  بتربع م��ن �شمو 
مكتوم نائب حاكم دبى وزير املالية راعي هيئة 
اآل مكتوم اخلريية مت افتتاح مكتبة اآل مكتوم 
اخرتادر  منطقة  يف  ال�شرطة  ع��الج  مركز  يف 

باإ�شكتلندا ام�س االأول.
وقام �شعادة مريزا ال�شايغ ع�شو جمل�س امناء 
هيئة اآل مكتوم اخلريية رئي�س جمل�س امناء 
باإ�شكتلندا  ال��ع��ايل  للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  كلية 
والكولونيل باتريك كريين�س املدير التنفيذي 
للمركز باإزاحة ال�شتار عن اللوحة التي حتمل 

ا�شم املكتبة.
وك�����ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل 

م��ك��ت��وم ق��د ت���ربع يف وق���ت ���ش��اب��ق ب40 الف 
املكتبة  لتاأ�شي�س  خ�ش�س  اإ���ش��رتل��ي��ن��ي  جنيه 
م�شابي  من  املركز  ن��زالء  منها  ي�شتفيد  التي 
للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  كلية  وت��ع��اون��ت  ال�����ش��رط��ة 
بالكتب  املكتبة  ت��زوي��د  يف  امل��رك��ز  م��ع  ال��ع��ايل 

والن�شرات املتنوعة .
اآل مكتوم �شم  االفتتاح وفد من هيئة  ح�شر 
والدكتور  �شالح  وم�شعود  االأن�شاري  عبداهلل 
ابوبكر جابر ابو بكر مدير عام كلية اآل مكتوم 
اخلدمات  م���دي���رة  دايل  وال��ي�����ش��ون  ب���االإن���اب���ة 

باملركز وعدد من امل�شوؤولني باملركز.
ال�شمو  ل�شاحب  روؤي��ت��ي  كتاب  املكتبة  و�شمت 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
حاكم  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 

وكتاب  االجنليزية  باللغة  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
حمدان  ال�شيخ  بنت  ح�شة  لل�شيخة  جت���ارب 
بن را�شد عن عامل اخليول . ومن جانب اخر 
�شمو  م��ن  ال�شايغ تربعا ج��دي��دا  ق��دم م��ريزا 
ال�شيخ حمدان بن را�شد بقيمة 40 األف جنية 
ومبادراته  امل��رك��ز  م�شاريع  لدعم  اإ�شرتليني 
واحتياجاته مبا ميكنه من اداء عمله يف عالج 
املركز67  وي�شم  ال�شرطة.  م�شابي  وتاأهيل 
غرفة لنزالئه الذين يخ�شعون جلل�شات عالج 
طبيعي ونف�شي وي�شتفيد من خدماته 1500 
���ش��خ�����س ���ش��ن��وي��ا وك����ان ق���د مت ت���زوي���د املركز 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  بتمويل 
 ALTER-TREADMILL بجهاز 
للجاذبية  مقاوم  جهاز  وهو  الطبيعي  للعالج 

الطبيعي  ال��ع��الج  م��ن  عاليا  م�شتوى  وي��وف��ر 
وتبلغ قيمته 40 األف اإ�شرتليني.

واأ�شار مريزا اىل توجيه �شموه بدرا�شة تطوير 
مع  بالتن�شيق  مكتوم  ال  كلية  وتتوىل  املكتبة 
حتتاجها  التي  بالكتب  املكتبة  تزويد  الهيئة 

واي�شا درا�شة احتياجات املركز.
املدير  باتريك  الكولونيل  وج��ه  جانبه  وم��ن 
ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  للمركز  التنفيذي 
دعم  على  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
�شموه للمركز معتربا ان هذا الدعم ي�شهم يف 
متكني املركز من تقدمي خدماته لنزالئه على 

الوجه االأكمل.
ويف ح���ت���ام ال�����زي�����ارة ج�����رى ت����ب����ادل ال������دروع 

التذكارية.

•• دبي-الفجر:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
موؤ�ش�شة  رئي�س  امل���دين،  ل��ل��ط��ريان  دب��ي 
الرئي�س  االأعلى  الرئي�س  دبي،  مطارات 
التنفيذي لطريان االإمارات واملجموعة، 
احتفااًل  للجودة  دب��ي  جمموعة  اعلنت 
ب�����ش��ه��ر االإب����ت����ك����ار ع����ن م����وع����د احلفل 
اخلتامي للدورة االأوىل جلائزة االإمارات 
الدولة  اخل��ا���س يف  ل��ل��ق��ط��اع  ل��الإب��ت��ك��ار 
االأرب��ع��اء فرباير  غدا  يوم  �شتقام  والتي 
دب�����ي، يف متام  ل���وم���ري���دي���ان  ف���ن���دق  يف 
ال�شاعة الواحدة ظهراً، و�شيتم االإعالن 
وتكرمي  اجلوائز  وتوزيع  الفائزين  عن 
للجائزة  الداعمني  وال��رع��اة  امل�شاركني 
�شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
اآل مكتوم واملدراء التنفيذيني لل�شركات 
امل�شاركة والرعاة وال�شركاء االإعالميني 
الدولة  ال�شخ�شيات يف  كبار  ونخبة من 
ول��ف��ي��ف م���ن مم��ث��ل��ي و����ش���ائ���ل االإع�����الم 

املحلية والدولية.
االبتكار  ب�����ش��ه��ر  االح��ت��ف��ال  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
جائزة  م��ن  االأوىل  ال�����دورة  اإط����الق  مت 
االإمارات لالإبتكار بهدف تر�شيخ ثقافة 
بدولة  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  يف  االإب���ت���ك���ار 

وت�شتهدف  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
اخلا�س  القطاع  �شركات  كافة  اجل��ائ��زة 
ب��ال��دول��ة من  15 ق��ط��اع��اً  ال��ع��ام��ل��ة يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وال�����ش��ن��اع��ات مثل 
والتعليم  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة  جم����ال 
واالت�شاالت،  والتكنولوجيا  والتاأهيل، 
وال����ن����ق����ل وامل�������وا��������ش�������الت، واالإع�����������الم 
االجتماعية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال��ت�����ش��وي��ق، 
اال�شتهالكية،  واخل�����دم�����ات  وال�������ش���ل���ع 
الرقمي،  واالقت�شاد  املالية،  واخلدمات 
ورواد  وال���ف���ن���ون،  وال��ث��ق��اف��ة  وال������رتاث 
الريا�شي، وقطاع  القطاع  االأعمال، ويف 
ال�شناعي،  والقطاع  العقاري،  التطوير 
وال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي وامل��ن��ظ��م��ات الغري 

حكومية والغري ربحية. 
ب��ط��ي املهريي  ف��اط��م��ة  وق����د ���ش��رح��ت 
دبي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
للجودة قائلة “ بف�شل توجهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل، واحتفاال 
ب�شهر االبتكار اطلقنا “جائزة االإمارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  حت���ت  لالإبتكار” 
لرت�شيخ  م��ك��ت��وم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
مم��ار���ش��ات وث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار يف �شركات 
م�شتدامة  قيمة  وخلق  اخلا�س  القطاع 

لفئات املتعاملني، ورفع م�شتوى االبتكار 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن خ����الل و�شع 
عاملية  ابتكار  ومعايري  واإط���ار  �شوابط 
اىل  ال�شركات  بهذة  للو�شول  امل�شتوى، 
االبتكار  وجعل  عالية،  تناف�شية  ق��درات 
كافة  يف  اخل��ا���س  للقطاع  مم��ي��زة  �شمة 
اأن�����ش��ط��ة واأع���م���ال وخ���دم���ات ال��ق��ط��اع يف 
�شوق العمل بالدولة وخارجها، وتكرمي 
االبتكار،  ال���رائ���دة يف جم���ال  ال�����ش��رك��ات 
االبتكار  رواد  م���ن  ق��وي��ة  ���ش��ب��ك��ة  وب���ن���اء 
وت�شتمد  املوؤهلني،  واملقيمني  واملهنيني 
جائزة االإمارات لالبتكار اأهميتها كونها 
القطاع  �شركات  ت�شتهدف  م��ب��ادرة  اأول 

اخلا�س العاملة يف 15 قطاعاً.
“نحن  امل��ه��ريي  فاطمة بطي  واأ���ش��اف��ت 
للدورة  اخل��ت��ام��ي  للحفل  متحم�شون 
لالإبتكار  االإم���������ارات  جل���ائ���زة  االأوىل 
 2018 28 فرباير  وال��ذي �شيقام يوم 
باجلائزة  ال���ف���ائ���زة  ال�����ش��رك��ات  مل��ع��رف��ة 
واملناف�شة  ال��ت��ح��دي  يف  جن��ح��ت  وال���ت���ي 
م����ع م��ث��ي��الت��ه��ا يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د م��ا ���ش��ه��دت اجل��ائ��زة اإقبال 
الذي  امل�شاركة  وتزايد يف طلبات  �شديد 
موؤ�ش�شات  ك��ربى  م��ن  �شركة   38 ق��ارب 
وم��ن خمتلف  بالدولة  اخلا�س  القطاع 
اجلائزة  اأن  على  يوؤكد  مما  القطاعات، 

التي  االب��ت��ك��اري��ة  امل���ب���ادرات  م��ع  تتناغم 
ت��ط��ل��ق��ه��ا ال���دول���ة وال���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
2021 وا�شرتاتيجيتها  روؤية االإم��ارات 
فخورون  ون��ح��ن  ل��الب��ت��ك��ار،  ال��وط��ن��ي��ة 
اإ�شافة  تعد  التي  اجلائزة  هذه  باإطالق 
اجلوائز  جمموعة  اإىل  ج��دي��دة  نوعية 
ت��ت��ب��ن��اه��ا جم��م��وع��ة دب���ي للجودة  ال��ت��ي 
و�شعيها   1994 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ 
وتعزيز ممار�شات  نحو تطوير  ال��دوؤوب 
االأعمال  ق��ط��اع  يف  واالم���ت���ي���از  اجل�����ودة 
امل�����ش��ت��وي��ني احلكومي  ع��ل��ى  واخل���دم���ات 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  واخل���ا����س 

املتحدة، ويف املنطقة ككل.«
“ لقد  امل��ه��ريي  واأ���ش��اف��ت فاطمة بطي 
على  للجودة  دب��ي  حر�شنا يف جمموعة 
ت���وف���ري ك���اف���ة االإم���ك���ان���ي���ات واخل�����ربات 
وحيادية  ���ش��ف��اف��ي��ة  ل�����ش��م��ان  امل��ط��ل��وب��ة 
وج������ودة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م يف اجل���ائ���زة 
املعتمدة  التقييم  ط��رق  على  واالعتماد 
املفاهيم  الأح�������دث  وامل���ط���اب���ق���ة  ع���امل���ي���اً 
وامل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف االب��ت��ك��ار، كما 
لفريق  الدقيق  االخ��ت��ي��ار  على  حر�شنا 
اإدارة اجلائزة من ذوي اخلربة والكفاءة، 
علي  القائمني  املقيمني  ف��رق  واخ��ت��ي��ار 
الفائزين،  وحت��دي��د  امل�����ش��ارك��ني  تقييم 
باجلائزة  التقييم  معايري  تنق�شم  حيث 

امل�����ش��ت��وى االأول  ث��الث��ة م�����ش��ت��وي��ات،  اىل 
لالبتكار  التحتية  البنية  بتقييم  خا�س 
يت�شمن  مب��ا  املتناف�شة  ال�شركات  ل��دى 
املواقع واالأدوات واجلوانب التكنولوجية 
واأما  ل��الب��ت��ك��ار،  املخ�ش�شة  وامل��ي��زان��ي��ة 
امل�شتوى الثاين فيغطي ممكنات االبتكار 
لدى املتناف�شني وت�شمل االبتكار املفتوح 
االبتكار  وحم��ف��ظ��ة  االب���ت���ك���ار  وع��م��ل��ي��ة 
االبتكار،  و�شناع  االبتكار  وا�شرتاتيجية 
واأم�������ا امل�������ش���ت���وى ال���ث���ال���ث ف��ي��ق��ف على 
نتائج  وت�شمل  املتحققة  االبتكار  نتائج 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ون��ت��ائ��ج من���و االأع���م���ال اإىل 
كما  واملجتمع،  اال�شتدامة  نتائج  جانب 
واأع�شاء  رئ��ي�����س  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
واملكلفني  النخبة  م��ن  املحكمني  هيئة 
بت�شنيف الفائزين اإىل خم�س فئات وفق 

نظام النجوم.
تعود  ان  امل��ه��ريي  بطي  فاطمة  وتتوقع 
اجل���ائ���زة ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي وف���ع���ال على 
من  امل�شاركة  ال�شركات  يف  العمل  بيئات 
خالل ن�شر وتر�شيخ مفاهيم وممار�شات 
االإبتكار،  ومعاير  اإط��ار  وتبني  االإبتكار 
واإ�شراك فرق العمل وامل�شاريع واالأفراد 
هذه  يحث  امل��ج��ال، مب��ا  ه��ذا  للتميز يف 
ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة طريق 
وال����ت����ي مت���ك���ن م����ن امل�������ش���ي ب��ث��ق��ة نحو 

املجتمع  ثقة  وتعميق  االب��ت��ك��ار،  حتقيق 
ومنتجات  ب��خ��دم��ات  املتعاملني  وف��ئ��ات 

ال�شركات.«
وق��د ق��ام ب��رع��اي��ة ودع���م ال����دورة االأوىل 
جل���ائ���زة االإم���������ارات ل���الإب���ت���ك���ار ك���ل من 
كراعي  لالألومنيوم  العاملية  االإم����ارات 
بالتيني، وال�شوق احلرة - دبي و�شلطة 
وموؤ�ش�شة  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب�����ي  واح�������ة 

امل����وان����ئ واجل����م����ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
وبرتوكيم  بنك  ون���ور  ف�شيون،  ك��رع��اة 
ك��رع��اة ب��رون��زي��ون. وق��د ق��ام بالتغطية 
االإعالمية كل من موؤ�ش�شة دبي لالإعالم 
وبلومبريك  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي،  ك�����ش��ري��ك 
وجملة  االأو���ش��ط  ال�شرق  وي��ك  بيزني�س 
ال�شرق  فورب�س  وجملة  بيزني�س  جلف 
ر�شميون،  اإعالميون  ك�شركاء  االأو���ش��ط 

وق��ط��اع ال��ن�����ش��ر مل��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لالإعالم 
اليوم،  االإم��ارات  البيان، جريدة  جريدة 
اإمارات 7/24، دبي بو�شت ودار اخلليج 
جريدة   ( والن�شر  والطباعة  لل�شحافة 
اخلليج، جريدة جلف توداي، جملة كل 
وجريدة  االإق��ت�����ش��ادي(  االأ����ش���رة، جملة 
�شي  وجملة  الظفرة  وتلفزيون  الفجر 

اإي اأو توداي ك�شركاء اإعالمييون.   

بتربع من حمدان بن را�سد : افتتاح مكتبة اآل مكتوم مبركز عالج ال�سرطة باإ�سكتلندا

حتت رعاية اأحمد بن �سعيد اآل مكت�م واحتفاًل ب�سهر الإبتكار...

غدا احلفل اخلتامي للدورة الأوىل جلائزة الإمارات لالإبتكار والإعالن عن الفائزين وتكرمي امل�ساركني والرعاة 
قدمت على اجلائزة بالدولة  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�س�سات  كربى  من  �سركة   38

اإ�سحاق البلو�سي لـ »وام« : الإمارات حققت 
ريادة عاملية يف جمال �سناعة املعار�س الدفاعية

البواردي لـ »وام«:يومك�س و�سيمتك�س من اأكرث 
املعار�س العاملية املتخ�س�سة منوا وتطورا 

وفد �سومايل يبحث مع بلدية دبي ال�ستفادة 
من جتاربها يف العمل البلدي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد اللواء الركن طيار اإ�شحاق �شالح البلو�شي رئي�س االإدارة 
وزارة  يف  الدفاعية  ال��ق��درات  وتطوير  لل�شناعات  التنفيذية 
املتحدة جنحت يف حتقيق  العربية  االإم���ارات  اأن دول��ة  الدفاع 
وذل��ك من  الدفاعية  املعار�س  عاملية يف جم��ال �شناعة  ري��ادة 
خالل تنظيمها ملعر�شي “يومك�س” و”اأيدك�س” ومعر�س دبي 
املتخ�ش�شة  الدفاع  معار�س  اأكرب  من  تعترب  والتي  للطريان 
ت�شريحات  يف  البلو�شي  ال��ل��واء  وق��ال   . ال��ع��امل  م�شتوى  على 
خ�س بها وكالة اأنباء االإمارات وام : اإن دولة االإمارات حولت 
يف  ت�شهم  ذاتها  حد  يف  قائمة  �شناعة  اإىل  الدفاعية  املعار�س 
دعم القطاع ال�شناعي والتجاري وهو ما تعك�شه ن�شب امل�شاركة 

. دورة  كل  والنمو يف معر�شي “يومك�س” و�شيمتك�س” يف 
ال�شناعية  الثورة  االإم��ارات قررت مواكبة  دولة  اإن   : واأ�شاف 
ومنها  احل��ك��وم��ة  موؤ�ش�شاتها  جميع  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة 
العامة  وال��ق��ي��ادة  ال��دف��اع  ب���وزارة  ممثلة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
توظيف خمرجات  عاتقها  على  اأخ��ذت  التي  امل�شلحة  للقوات 
عمل  وتطوير  خلدمة  وتوظيفها  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية .
القدرات  وتطوير  لل�شناعات  التنفيذية  االإدارة  رئي�س  ولفت 
ب��داأت منذ  اأن دول��ة االم���ارات  اإىل  ال��دف��اع  الدفاعية يف وزارة 
اأن  اإىل  م�شريا   .. الدفاعية  ال�شناعات  تطوير  يف  عاما   20
اأحد اأبرز النجاحات متثل يف تطوير خربات العن�شر املواطن 
عرب تعاون و�شراكة مع موؤ�ش�شات التعليم وهو ما اأتاح توفري 

الع�شكرية  ال�شناعات  ق��ط��اع  رف���دت  ال��ك��ف��اءة  عالية  خ���ربات 
الدفاعية املحلية بالعنا�شر املوؤهلة والتي ت�شكل نواة م�شتقبل 
ال��ق��ط��اع حم��ل��ي��ا. واأو����ش���ح اأن اإدخ�����ال ال���ذك���اء ال�����ش��ن��اع��ي يف 
املوؤ�ش�شة  اأهم مالمح مواكبة  اأحد  الع�شكرية يعترب  املنظومة 
موؤ�ش�شات  دعت  التي  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  الع�شكرية 
اإىل توظيف الذكاء اال�شطناعي يف عملها وحمددات  الدولة 
امل�شاركات املحلية  اأن  اإىل  .. م�شريا  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 
يف معر�شي “ يومك�س” و “�شيمتك�س” عك�شت مدى التطور 
االإماراتية  الدفاعية  الع�شكرية  ال�شناعات  له  و�شلت  ال��ذي 

وال�شيما يف جمال االأنظمة الغري ماأهولة وبرامج املحاكاة.
العاملية على  ال�شركات  قبل  الكبري من  االإق��ب��ال  اأن  اإىل  ون��وه 
املعر�شني يعك�س الثقة يف قدرة دولة االإمارات على ا�شت�شافة 
البنى  منظومة  على  عطفا  واإجناحها  العاملية  املعار�س  اأب��رز 

التحتية املتقدمة ون�شب االأمن العالية .
التعليمي يف الدولة يعد رافدا مهما لقطاع  اأن القطاع  واأكد 
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  اأن  حيث  ال��دف��اع��ي��ة  الع�شكرية  ال�شناعات 
ا�شتقطاب  يف  جنحت  املعر�س  يف  امل�شاركة  املحلية  ال�شركات 
ن�شبة ك��ب��رية م��ن اخل��ري��ج��ني امل��واط��ن��ني مم��ا خلق ن��وع��ا من 
واأتاح  االأجنبية  الوطنية واخل��ربات  ال��ك��وادر  ال��ت��وازن ما بني 

بيئة منا�شبة لتبادل اخلربات.
فر�شة  واأو�شح اأن معر�شي “يومك�س” و “�شيمتك�س” يعدان 
�شانحة لالطالع على اأبرز االبتكارات العاملية يف جمال برامج 
مثالية  ي��ع��دان فر�شة  كما  امل��اأه��ول��ة  غ��ري  واالأن��ظ��م��ة  املحاكاة 

لل�شركات املحلية لتو�شيع نطاق ا�شتثماراتها وعمالئها.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��د معايل حممد اأح��م��د ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�شوؤون 
الدولة  ت�شت�شيفها  التي  املتخ�ش�شة  املعار�س  ان  الدفاع 
التقنيات  و  امل��ت��ق��دم��ة  بالتكنولوجيا  املتعلقة  وخ��ا���ش��ة 
املاأهولة  غري  االأنظمة  معر�شا  مقدمتها  ويف  احلديثة 
»�شيمتك�س  وال��ت��دري��ب  وامل��ح��اك��اة   ،»2018 »ي��وم��ك�����س 
االم�����ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اه��م   ،2018
ب��االع��ت��م��اد على  املتعلقة  خ��ط��وات��ه��ا  وت�����ش��ري��ع  ل��الب��ت��ك��ار 
امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  لتعزيز  اال�شطناعي  الذكاء 
امل�شرق  امل�شتقبل  نحو  وال��ع��ب��ور  ال��دول��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ال��ي��ه  تتطلع  ال���ذي 
ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ويل  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 

عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�شلحة .
معر�شي  ان  )وام(  ل����  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  م��ع��ال��ي��ه  ق����ال  و 
الرعاية  حت���ت  امل��ق��ام��ني   “ و”�شيمتك�س  “يومك�س” 
الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان 
امل�شلحة  للقوات  االعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
يوفران من�شة مثالية الإلتقاء �شناع القرار واملخت�شني 
واخلرباء يف هذا القطاع احليوي لالطالع على اآخر ما 
تو�شلت اإليه التكنولوجيا العاملية املتخ�ش�شة يف قطاعي 
نظراً  والتدريب  املحاكاة  واأنظمة  املاأهولة  املركبات غري 
لالأهمية الكبرية التي اأ�شبحت حتظى بها هذه االأنظمة 
ال��وا���ش��ع��ة يف العديد  ال��ي��وم وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا  ال��ع��امل  يف 
وامل�شاعدات  والبيئية  واملدنية  الع�شكرية  امل��ج��االت  م��ن 

االن�شانية.
اللذين  للمعر�شني  امل��ه��م  ال����دور  اىل  م��ع��ال��ي��ه  اأ����ش���ار  و 
افتتحهما ام�س االول الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
ال نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية يف 
ال�شناعي  والقطاع  امل�شلحة  القوات  بني  التعاون  تعزيز 

واجلهات احلكومية لالرتقاء بربامج التدريب والتاأهيل 
االهتمام  ذات  الق�شايا  مناق�شة  ع��ن  ف�شاًل  ال��دف��اع��ي، 

امل�شرتك يف جمال التدريب والتطوير.
القيادة  اهتمام  م��ن  جانبا  يعك�شان  املعر�شني  ان  واك��د 
قواتنا  ق��درات  وتطوير  تعزيز  على  وحر�شها  الر�شيدة 
امل�شلحة، من خالل اطالعها على اأحدث ما تو�شلت اإليه 
غري  االأنظمة  العاملية يف جماالت  واالبتكارات  التقنيات 
مبا  وا�شتخدامها  والتدريب،  املحاكاة  واأنظمة  املاأهولة، 
يتنا�شب مع االحتياجات الت�شليحية ، وتوظيفها بال�شكل 
االأمثل ت�شليحاً وتدريباً..وحر�شها كذلك على ا�شتقدام 
توطينها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  اح���دث 
مبختلف  ال��دف��اع��ي��ة  ب��االأن��ظ��م��ة  منها  املتعلقة  خا�شة  و 
املواطنة،  وال��ك��ف��اءات  اخل���ربات  ب��ن��اء  وك��ذل��ك  �شنوفها، 
ال�شناعات  قطاعات  يف  واالإب����داع،  االبتكار  على  ال��ق��ادرة 

الدفاعية.
و لفت معاليه اىل التطور الكبري والنمو امل�شتمر ملعر�شي 
اأكرث  م��ن  يعتربان  اللذين  “و”�شيمتك�س”  “يومك�س 
املعار�س العاملية املتخ�ش�شة منواً وتطوراً، بعدما ارتفعت 
امل�شاحة الكلية للمعر�شني من 13 األف مرت مربع عام 
2016، لتبلغ 17 األف مرت مربع عام 2018، ليحققا 
عام  العار�شة  ال�شركات  ع��دد  وارت��ف��ع   ،31% بلغ  من��واً 
2018، لي�شل اإىل 122 �شركة دولية وحملية، مقارنة 
كما   .34% بنمو   2016 ع��ام  عار�شة  �شركة   91 مع 
ارتفع عدد الدول امل�شاركة عام 2018، لي�شل اإىل 34 
دولة مقارنة مع 26 دولة عام 2016 بنمو %31،وهذا 

يعك�س االأهمية املتزايدة للمعر�شني .
�شناعة  اأ���ش��ب��ح  امل��ع��ار���س  تنظيم  ان  اىل  معاليه  وا���ش��ار 
املتحدة  العربية  االم����ارات  دول��ة  ذات��ه��ا يف  ح��د  قائمة يف 
على  واالدوات  االمكانيات  و  ال��ق��درات  متلك  باتت  التي 
املنطقة  م�شتوى  على  امل��ع��ار���س  ك��ربى  وتنظيم  اق��ام��ة 
والعامل ،من هنا اأ�شبحت �شناعة املعار�س رافدا حيويا 
هاما القت�شادنا الوطني و احد االدوات احليوية ل�شيا�شة 
التنويع االقت�شادي يف الدولة املعتمدة نهجا وممار�شة .

•• دبي -وام: 

عمدة  عي�شى  ح�شن حممد  برئا�شة  �شومايل  وف��د  اإطلع 
خالل  ج��روي  بلدية  ورئي�س  ال�شومالية  ج��روي  مدينة 
املطبقة  املمار�شات  اأف�شل  على  دب��ي  لبلدية  ام�س  زيارته 
املتطورة  وال���ط���رق  ال��ن��ف��اي��ات  ق���ط���اع  ال��ب��ل��دي��ة يف  ل����دى 
والزراعة  االإم����ارة  يف  احل�����ش��ري  والتخطيط  ل��ت��دوي��ره��ا 
العامة  وامل��ت��ن��زه��ات  وامل�����ش��اح��ات اخل�������ش���راء واحل����دائ����ق 

والرقابة  كالبيطرة  العامة  ال�شحة  وخدمات  واالأ���ش��واق 
الوفد  زي���ارة  وت��ه��دف  واملقا�شب.  املن�شات  على  ال�شحية 
ال�شومايل اإىل تبادل اخلربات املتعلقة مبختلف جماالت 
لبلدية  الرائدة  التجارب  من  واال�شتفادة  البلدي  العمل 
دبي يف �شتى القطاعات وبحث �شبل التعاون بني الطرفني 
مل��ا يحقق امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة. واأث��ن��ى ال��وف��د ع��ل��ى جهود 
بلدية دبي ودورها البارز يف حتقيق التنمية ال�شاملة التي 

ت�شهدها االإمارة .

•• عجمان : الفجر

املهند�س  �شعادة  تراأ�س  االبتكار  ب�شهر  الفعالة  بامل�شاركة  االهتمام  اطار  يف 
العامة جل�شة ع�شف  املوا�شالت  اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�ش�شة  عمر 
مبتكرة” بح�شور طالب من جامعة عجمان  نقل  بعنوان” و�شيلة  ذهني 
وكلية التقنية وجمل�س عجمان لل�شباب وعدد كبري من موظفني املوؤ�ش�شة 
وذلك يف فندق عجمان �شراي، حيث ا�شتهدفت املوؤ�ش�شة هذه ال�شريحة من 
اأهم  ومناق�شة  املوا�شالت  من  ال�شباب  احتياجات  على  للوقوف  املجتمع 

عوامل التحفيز التي ت�شجعهم على ا�شتخدام املوا�شالت العامة. 
ال�����ش��ل��ة حيث  ال��ن��ق��اط ذات  ال��ذه��ن��ي ع���دد م��ن  ال��ع�����ش��ف  وت��ن��اول��ت جل�شة 
ا�شلوب احلياة من خالل اال�شكال  النقل ودوره��ا يف تغيري  ناق�شت و�شائل 
املعا�شرة التي ابتدعها العامل للنقل وكيفية تغيري منظومة النقل احلديث 
املبتكرة  االأف��ك��ار  من  ع��ددا  احل�شور  ا�شتعر�س  كما  التنقل  يف  وطريقتها 
واملعا�شرة حول الو�شائل املتقدمة للوقوف على اأهمية التطبيقات الذكية 
العملي وممار�شته على  للتطبيق  املالئمة  النقل  �شبل  ودوره��ا يف مناف�شة 
اأر�س الواقع مبا يواجه التحديات البيئية للنقل احلايل يف العامل، واالفكار 

اجلديدة حول النقل امل�شتدام وال�شحي والبيئي.
فيها طالب  ناق�س  التي  اجلل�شة  بهذه  �شعادته  ع��ن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأع���رب 
قدم  مبا  واهتم  ابداعي  منظور  من  واملوا�شالت  النقل  و�شائل  اجلامعات 
من اأفكارا و�شعت يف جدول االأعمال لتحليلها واالخذ بها لتلبية ما ميكن 
اإمارة  يف  وامل��وا���ش��الت  النقل  تطوير  اج��ل  م��ن  املقبلة  املرحلة  يف  تنفيذه 

عجمان.

موا�سالت عجمان تناق�س و�سيلة 
النقل املبتكرة مع طالب اجلامعات 
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مريكل حتتوي حركة مترد يف حزبها  
•• برلني-اأ ف ب:

تطرح اأنغيال مريكل على حزبها املحافظ م�شروع ت�شكيل 
الدميوقراطيني  اال���ش��رتاك��ي��ني  م���ع  ح��ك��وم��ي  ائ���ت���الف 
الإخ�����راج امل��ان��ي��ا م��ن م��اأزق��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ب��ع��دم��ا احتوت 
موؤقتا حركة مترد نا�شئة يف اجلناح اليميني من االحتاد 
لالجتماع  الرئي�شي  وال��ه��دف  الدميوقراطي.  امل�شيحي 
اإليه  هو امل�شادقة على اتفاق التحالف الذي مت التو�شل 
الدميوقراطي  امل�شيحي  االحت���اد  ب��ني  ال�شهر  مطلع  يف 
امل�شيحي االجتماعي من جهة  البافاري االحتاد  وحليفه 
واحلزب اال�شرتاكي الدميوقراطي من جهة اأخرى، بعد 

اأكرث من اأربعة اأ�شهر من املفاو�شات ال�شاقة والكثري من 
االنتخابات  بعد  مت�شرذم  �شيا�شي  م�شهد  و�شط  ال���رتدد 
دفعت  امل�شت�شارة  اأن  غري  اأيلول/�شبتمرب.  يف  الت�شريعية 
ثمنا �شيا�شيا باهظا لقاء هذا التحالف الذي كان خيارها 

الوحيد لت�شكيل غالبية يف جمل�س النواب.
الدميوقراطي  اال���ش��رتاك��ي  احل���زب  الإق��ن��اع  �شعيها  ففي 
ا�شطرت  حكومتها،  اإىل  االن�����ش��م��ام  يف  ال���رتدد  ال�شديد 
اإىل التخلي له عن وزارة املالية التي يعتربها املحافظون 

ال�شمانة ل�شيا�شة �شرامة مالية يف اأملانيا واأوروبا.
امل�شيحي الدميوقراطي  اأب���رز وج��وه االحت���اد  اأح��د  وق��ال 
فولفغانغ بو�شباخ اأن ذلك كان “التنازل الزائد”، ملخ�شا 

بذلك راأي اجلناح اليميني من احلزب الذي يعار�س ب�شدة 
�شيا�شة امل�شت�شارة العتبارها م�شرفة يف الو�شطية.

حادة  داخلية  ان��ت��ق��ادات  ت��واج��ه  امل�شت�شارة  كانت  وبعدما 
مهاجر  مليون  م��ن  اأك��رث  اأم���ام  اأملانيا  ح��دود  فتحها  منذ 
�شيق  بهام�س  ف��وزه��ا  بعد  نربتها  وارتفعت   ،2015 يف 
ايلول/�شبتمرب،  يف  االأخ���رية  الت�شريعية  االنتخابات  يف 
اتفاق  م��ع  م��ريك��ل  ل�شيا�شة  االن��ت��ق��ادات  ه���ذه  ت�����ش��اع��دت 
اجلناح  لتجاوز غ�شب  منها  و�شعيا  احلكومي.  االئتالف 
اليميني قبل عقد موؤمتر احلزب، اأعلنت امل�شت�شارة م�شاء 
االأحد منح حقيبة وزارية لزعيمه ين�س �شبان يف حكومتها 

املقبلة حيث �شيتوىل وزارة ال�شحة.

قلق اأوروبي اإزاء الت�سعيد يف �سوريا 
•• بروك�صيل-رويرتز:

يف  الو�شع  اإزاء  قلقهم  االأوروب���ي عن  االحت��اد  دول  وزراء خارجية يف  عرب 
�شوريا قبيل اجتماع دوري لهم يف بروك�شل ام�س. ودعت فيدريكا موجرييني 
م�شوؤولة ال�شيا�شة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي الدول الثالث ال�شامنة 
اآ�شتانة، وهي رو�شيا واإي��ران وتركيا، اإىل العمل على �شمان تفعيل  لعملية 
على  ال�شوري هجوما جديدا  النظام  قوات  و�شنت  الت�شعيد.  مناطق عدم 
التي ال تزال تتعر�س  ال�شرقية  الغوطة  املعار�شة يف  �شريط ت�شيطر عليه 
لل�شربات اجلوية يف حني يتوا�شل القتال رغم قرار جمل�س االأمن التابع 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  ويوا�شل  النار.  اإط��الق  ب�شاأن وقف  املتحدة  لالأمم 
االأ�شد ا�شتعادة ال�شيطرة على مناطق �شيطرت عليها املعار�شة التي احتجت 
على حكمه عام 2011. والغوطة ال�شرقية هي اآخر معقل كبري للمعار�شة 

قرب دم�شق مقر احلكم.

•• عوا�صم-اأ ف ب:

طالب االمني العام لالمم املتحدة 
انطونيو غوتريي�س ام�س يف جنيف 
بتطبيق قرار جمل�س االمن وقف 
اط����الق ال��ن��ار يف ���ش��وري��ا مل���دة 30 
النظام  ي��وا���ش��ل  فيما  ف���ورا  ي��وم��ا 
ال�شرقية،  الغوطة  ق�شف  ال�شوري 
املعار�شة  ال��ف�����ش��ائ��ل  م��ع��اق��ل  اآخ���ر 

قرب دم�شق.
وتبنى جمل�س االمن الدويل م�شاء 
ا�شتمرت  م������داوالت  ب��ع��د  ال�����ش��ب��ت 
اليام، قرارا طلب فيه وقفا فوريا 
 30 مل��دة  ال��ن��ار يف �شوريا  الط���الق 
ي��وم��ا اف�����ش��اح��ا يف امل��ج��ال الدخ���ال 
امل�������ش���اع���دات االن�����ش��ان��ي��ة واج����الء 

حاالت طبية.
ال�شابعة  ال�����دورة  اف��ت��ت��اح  وخ����الل 
املتحدة  االمم  ملجل�س  وال��ث��الث��ني 
رحب  جنيف،  يف  االن�����ش��ان  حلقوق 
غ��وت��ريي�����س ب��اع��ت��م��اد ال����ق����رار يف 
ان  على  �شدد  لكنه  االم��ن  جمل�س 
لها  يكون  االمن  “قرارات جمل�س 
معنى فقط اذا طبقت ب�شكل فعلي، 
ان يطبق  ات���وق���ع  ال�����ش��ب��ب  ول���ه���ذا 

القرار فورا”.
وا�شاف ان ذلك لكي ميكن اي�شال 
االن�شانية  واخل��دم��ات  امل�����ش��اع��دات 
ف����ورا ول��ك��ي ن��ت��م��ك��ن م���ن تخفيف 

معاناة ال�شعب ال�شوري.

النظام طال حتديداً مدينة دوما، 
ال�شرقية  ال���غ���وط���ة  م����دن  ك����ربى 
والتي ي�شيطر عليها ف�شيل جي�س 

اال�شالم.
وم���ن ب��ني ال��ق��ت��ل��ى يف دوم���ا ت�شعة 
ا���ش��خ��ا���س م���ن ع��ائ��ل��ة واح������دة مت 
اأنقا�س  حت��ت  م��ن  جثثهم  �شحب 
الق�شف بعد منت�شف  مبنى طاله 

الليل.
م��ن ج��ه��ت��ه، ط��ال��ب االأم����ني العام 
لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س 

بتطبيق قرار الهدنة “فورا”.
وتعد رو�شيا من ابرز حلفاء االأ�شد 
حيث تدخلت ع�شكريا ب�شكل علني 
ل��دع��م��ه م��ن��ذ ع��ام��ني م��ا ���ش��اه��م يف 
قلب موازين القوى على االأر�س.

وو�شفت �شحيفة دجينيك جازيتا 
برافنا اخلطة باأنها جيتو تعليمي 
موؤ�ش�شة  وق�����ال�����ت  لالجئني” 
هل�شنكي حلقوق االإن�شان لرويرتز 
قد  املجموعتني  ب��ني  الف�شل  اإن 
يت�شبب يف �شعوبات يف االندماج.

�شيتم  اإن���ه  التعليم  وزارة  وق��ال��ت 
تعديل املقرتح مو�شحة اأن هدفه 
االأجانب...  اأطفال  ا�شتثناء  لي�س 
ل���ك���ن ف���ق���ط ت���وف���ري دع�����م خالل 
مرحلة اإعداد للتعليم قبل دخول 

املدر�شة. الدول  واأي���دت  العرقلة،  ال���دويل، مل جتارها يف  االأم��ن  م�شائل  مو�شكو يف  تتبع 
الع�شر غري الدائمة الع�شوية يف جمل�س االأمن وقفاً الإطالق النار. وكذلك، فعلت 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وو�شف    الع�شوية.  الدائمة  الثالث  الغربية  ال��دول 
بوتني.  ت��ردع  مل  الديبلوما�شية  العزلة  ولكن  باأنه خم��ٍز،  رو�شيا  �شلوك  ترامب 
الرو�شية حلرب  الرعاية  وقف  حقاً  ال��دول  هذه  اأرادت  اإذا  ال�شحيفة:  وت�شيف 
االأ�شد، فعلى الواليات املتحدة وحلفائها االأوروبيني تطبيق نوع من ال�شغط غري 
املتكافئ الذي يفهمه بوتني. اإذا اأرادت حقاً م�شاعدة ال�شعب ال�شوري، فاإن عقوبات 
اقت�شادية اإ�شافية، والتحول اإىل مزودين جدد للطاقة والتحقيق يف االنتهاكات 
اأوروبا  اإىل  الغاز  بداية جيدة. ف�شادرات  �شيكون  العاملي،  املايل  للنظام  الرو�شية 
على  لل�شغط  �شيئاً  الغرب  يفعل  ومل  قيا�شية.  م�شتويات  �شجلت  املا�شي  العام 

بوتني فيما ال�شوريون ميوتون من الربد.
وعندما  مبا�شرة.  نتيجة  هي  والغوطة  �شوريا  ترامب  خيب  اأوب��ام��ا،  غ��رار  على 
2013 بعد مهاجمة االأ�شد الغوطة بغاز  رف�شت الواليات املتحدة التحرك يف 
االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  اعترب  الأوباما،  االأحمر  ال�شارين وجت��اوزه اخلط 

ذلك �شوءاً اأخ�شر. 
وت��ب��ع ذل���ك ت��دخ��ل رو���ش��ي ع�����ش��ك��ري يف 2015، يف ال��وق��ت ال����ذي اك��ت��ف��ى فيه 
االأمريكيون مبحاربة داع�س. ومل تتحرك دول االحتاد االأوروبي ب�شرعة يف اأزمة 
الغوطة. واأثبت ترامب اأنه ال يعباأ مبقتل ال�شوريني، وكل ما يريده هو احلفاظ 
على عالقة جيدة مع بوتني. وختمت ال�شحيفة اأن اإخفاقات الدول و�شوء ت�شرفها 
تبقى م�شكلة، ولكن االأمم املتحدة هي االأزمة الكربى. فعلى غرار الغوطة، تبدو 
املنظمة الدولية حما�شرة، و�شدقيتها على املحك. ففي راأيه يعترب نظام جمل�س 
االأمن كله وموقعه كمنتدى دويل، يف خطر. �شتكون ثمة حروب اأخرى وغوطة 

اأخرى، فم�شتقبل احلوكمة العاملية اجلماعية يبدو قامتاً. 

“اأ�شخا�س  ت�����ش��م��ل  ل���ن  ال���ه���دن���ة 
وكيانات  وت����ع����ه����دات  وج����م����اع����ات 

مرتبطة” بتنظيم القاعدة.
وي��وم االث��ن��ني، اأ���ش��ار الف���روف اإىل 
الغوطة  يف  جم����م����وع����ات  وج�������ود 
بجبهة  م����رت����ب����ط����ة  ال���������ش����رق����ي����ة 
ال��ن�����ش��رة ال��ت��ي ت��ع��د اح����دى فروع 
غ��رار جي�س  على  القاعدة،  تنظيم 

االإ�شالم.
�شركاء  م���ن  ي��ج��ع��ل  “هذا  وق�����ال 
ال��ن�����ش��رة غ���ري حم��م��ي��ني مبوجب 
ق��رار وق��ف اإط��الق ال��ن��ار  وعر�شة 
ال�شوري”. اجل��و  �شالح  لتحركات 
بينهم  17 م��دن��ي��اً  وق��ت��ل االث��ن��ني 
اأرب��ع��ة اط��ف��ال وف��ق امل��ر���ش��د جراء 
لقوات  م��دف��ع��ي  وق�����ش��ف  غ������ارات 

م�شتعدة  امل��ت��ح��دة  االمم  ان  واك���د 
عليها  ي���رتت���ب  م����ا  ب���ك���ل  ل���ل���ق���ي���ام 
ال�شرقية  ال���غ���وط���ة  ان  م�����ش��ي��ف��ا 
خ�شو�شا ال ميكنها االنتظار. لقد 
اآن االوان النهاء هذا اجلحيم على 

االر�س.
وق��د ا�شتغرق االم��ر ع��دة اي��ام من 
املكثفة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  امل������داوالت 
قبل ان يعتمد جمل�س االمن قرارا 
بوقف  االط��������راف  “كل  ي���ط���ال���ب 
تاأخري  دون  من  احلربية  االعمال 
30 يوما متتالية على االقل  ملدة 
ان�شانية  هدنة  اج��ل  من  �شوريا  يف 

دائمة”.
لكن غ��ارات ق��وات النظام ال�شوري 
ا�شتمرت  ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  ع��ل��ى 
االقل  على  مدنيني  ع�شرة  وق��ت��ل 
املر�شد  اعلن  كما  دوم��ا  مدينة  يف 
ال�شوري حلقوق االن�شان االثنني.
وب���ذل���ك ي�����ش��ل ع���دد ال��ق��ت��ل��ى منذ 
الق�شف  م����ن  ا����ش���ب���وع  م����ن  اك�����رث 
ال�شرقية اىل  الغوطة  والغارات يف 
 134 بينهم  م��دن��ي��اً   550 ن��ح��و 
ط��ف��اًل ع��ل��ى االأق����ل، وف���ق ح�شيلة 

للمر�شد ال�شوري.
م���ن ج��ه��ت��ه، ن����دد م��ف��و���س االمم 
االن�شان  حلقوق  ال�شامي  املتحدة 
زي���د رع���د احل�����ش��ني ام����ام املجل�س 
يف  النزاعات  حيال  التحرك  بعدم 
�شوريا واليمن وجمهورية الكونغو 

الفيتو  ي�شتخدمون  “طاملا  وق��ال 
ان  ميكن  موحد  عمل  اي  لعرقلة 
لل�شكان  ال�شديدة  امل��ع��ان��اة  يخفف 
االب���ري���اء، ف��ان��ه��م ���ش��ي��ك��ون��ون هم- 
االع���������ش����اء ال�����دائ�����م�����ون- ال���ذي���ن 
ي���ت���ح���م���ل���ون امل���������ش����وؤول����ي����ة ام������ام 

ال�شحايا.
ال  وب��ري��ط��ان��ي��ا  فرن�شا  ان  واع��ت��رب 
داعيا  الفيتو،  ك��ث��ريا  ت�شتخدمان 
املتحدة  والواليات  ال�شني ورو�شيا 
اىل ان حتذو حذوهما وتتوقف عن 

اال�شتخدام املوؤذي للفيتو.
الذي  احل�شني  رعد  زيد  كما حذر 
وق��ت الح��ق هذه  تنتهي واليته يف 
ع��ام يف جمال  ت��ده��ور  ال�شنة، م��ن 
احرتام حقوق االن�شان يف العامل.

اال�شطهاد.  ممار�شة  ع��ادت  وق��ال 
ان  الدولة االمنية كما  ع��ادت  لقد 
احلريات اال�شا�شية ترتاجع يف كل 

منطقة من العامل.
و����ش���دد ب�����ش��ك��ل خ��ا���س ع��ل��ى تزايد 
م���ع���اداة االج���ان���ب وال��ع��ن�����ش��ري��ة يف 

اوروبا.
اىل ذل����ك، و���ش��ف��ت م��و���ش��ك��و ام�س 
هجوم  عن  التي حتدثت  التقارير 
ك���ي���م���ي���ائ���ي ا�����ش����ت����ه����دف ال���غ���وط���ة 
ل�شيطرة  اخل���ا����ش���ع���ة  ال�����ش��رق��ي��ة 
“روايات  باأنها  ال�شورية  املعار�شة 
زائفة” فيما اأ�شرت على اأن قوات 
النظام ال�شوري تهاجم جمموعات 

الدميوقراطية وبوروندي وبورما 
متحدثا عن م�شالخ للب�شر.

وق���ال زي���د رع���د احل�����ش��ني ان هذه 
ال���ن���زاع���ات ا���ش��ب��ح��ت م��ث��ل بع�س 
الع�شر احلديث  للب�شر يف  امل�شالخ 
كاف  ب�شكل  التحرك  يتم  مل  الن��ه 

ملنع هذه االهوال”.
وحول الهدنة املقرتحة يف �شوريا، 
كل  “لدينا  احل�����ش��ني  رع����د  ق����ال 
اال�شباب لكي نبقى حذرين م�شريا 
“�شبع  ب��ع��د  ي��ات��ي  ال���ق���رار  ان  اىل 
�شنوات من الف�شل يف وقف العنف، 
و�شبع �شنوات من القتل اجلماعي 

املروع.
وقتل اكرث من 340 الف �شخ�س 
الذي  ال�شوري  النزاع  ان��دالع  منذ 
الثامن  عامه  املقبل  ال�شهر  يدخل 

كما ت�شبب بت�شريد املاليني.
م��ف��و���س االمم  ان��ت��ق��د  ان  و���ش��ب��ق 
املتحدة حلقوق االن�شان عدة مرات 
ب�شبب  ال�������دويل  االم������ن  جم��ل�����س 
ال�شوري  ال��ن��زاع  اح��ال��ة  يف  الف�شل 
امام املحكمة اجلنائية الدولية يف 

الهاي.
م���ن ج��ان��ب اخ����ر، اع��ت��رب مفو�س 
ال��دول اخلم�س  ان  حقوق االن�شان 
يف جمل�س  ال��ع�����ش��وي��ة  ال���دائ���م���ة 
ا�شتمرار  ع����ن  م�������ش���وؤول���ة  االم������ن 
ب�شبب حق  املعاناة  من  القدر  ه��ذا 

النق�س.

النظام ال�شوري.
وتعر�شت الغوطة ال�شرقية خالل 
اأ�شر�س  اح���د  اإىل  االأخ����رية  االأي����ام 
النزاع  ���ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال��ه��ج��م��ات 
ال�شوري حيث قتل اأكرث من 500 
التي  والغارات  الق�شف  �شخ�س يف 
االأ�شد  ب�شار  الرئي�س  ق��وات  �شنتها 
ع��ل��ى م���دى اأ���ش��ب��وع، وف���ق ح�شيلة 

للمر�شد ال�شوري.
وت���ب���ن���ى جم��ل�����س االم������ن ال�����دويل 
وقف  اإىل  ي���دع���و  ق������رارا  ال�����ش��ب��ت 
30 يوما يف  ال��ن��ار مدته  الإط���الق 
تاريخ  ن�شه  يحدد  اأن  دون  �شوريا 

دخول الهدنة حيز التنفيذ.
اأ�شيفت  تنازل وا�شح لرو�شيا،  ويف 
اأن  اإىل  ت�����ش��ري  ج��م��ل��ة  ال���ق���رار  اإىل 

ل���ل���م���در����ش���ة ب�������ش���ب���ب ال����ف����ج����وات 
نظرائهم  وب��ني  بينهم  التعليمية 
يعانون  ول����ذل����ك  ال���ب���ول���ن���دي���ني 

ال�شتيعاب املواد الدرا�شية.
وي����ق����ول م���ن���ت���ق���دون ل��ل��خ��ط��ة اإن 
�شد  �شعبيا  ع���داء  ي��ذك��ى  احل���زب 
االأج���ان���ب ل�����دواع ان��ت��خ��اب��ي��ة قبل 
العام  امل��ق��ررة  املحلية  االنتخابات 
اجل����اري واالن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة يف 
ا�شتطالعات  وت���ق���ول   .2019
للحزب  التاأييد  ن�شبة  اأن  ال����راأي 

احلاكم ت�شل اإىل 40 يف املئة.

االأمرا�س والطفيليات.
مكتب  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
اإن����ه يوجد  ب��ول��ن��دا  االأج����ان����ب يف 
1450 �شخ�شا يف مراكز الجئني 
طفال   890 م���ن���ه���م  ب���ول���ن���دي���ة 
الذين  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
دولية  بطلبات حلماية  يتقدمون 
ال�شي�شان.  م��ن  ي��اأت��ون  ب��ول��ن��دا  يف 
الرئي�شي يف  الدين  واالإ���ش��الم هو 

ال�شي�شان.
وجاء يف اخلطة اأن بع�س االأطفال 
االأجانب ال يتعلمون رغم الذهاب 

تنظيمات  م��ع  متحالفة  م�شلحة 
متطرفة.

الرو�شي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وق����ال 
م����وؤمت����ر  �����ش����ريغ����ي الف����������روف يف 
���ش��ح��ايف ه��ن��اك رواي�����ات زائ���ف���ة يف 
و�����ش����ائ����ل االإع����������الم ت���ت���ح���دث عن 
باالأم�س  ال��ك��ل��ور  )غ���از(  ا�شتخدام 
يف ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة، ن��ق��ال عن 
�شخ�س جمهول يقيم يف الواليات 

املتحدة.
واأف������اد امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
امل�شابني  ع��اي��ن  وطبيب  االإن�����ش��ان 
اأن طفال تويف وواجه 13 �شخ�شا 
على االأقل �شعوبات يف التنف�س يف 
بعدما  ال�شرقية  الغوطة  يف  بلدة 
ق���وات  ق�����ش��ف م���ن  اإىل  ت��ع��ر���ش��ت 

•• وار�صو-رويرتز:

ت����در�����س ب���ول���ن���دا ت��ع��ل��ي��م اأط���ف���ال 
اإيوائهم  م��راك��ز  داخ��ل  الالجئني 
م��دار���س عامة يف خطة  ولي�س يف 
�شت�شاعد  اإن���ه���ا  احل��ك��وم��ة  ت��ق��ول 
و�شفتها  ب��ي��ن��م��ا  ال���ط���الب  ج��م��ي��ع 
ب���اأن���ه���ا جيتو  ال�����ش��ح��ف  اإح�������دى 

تعليمي لالجئني.
يعي�شون  الذين  االأطفال  ويدر�س 
امل���دار����س  م���راك���ز الج���ئ���ني يف  يف 
للخطة  وفقا  لكن  املحلية  العامة 
االلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل��ع��ل��ن��ة 
احلكومات  ف��اإن  الداخلية  ل���وزارة 
ما  حتديد  �شالحية  لها  املحلية 
اإذا كانت �شتوا�شل النظام احلايل 
يف  للتدري�س  معلمني  �شرت�شل  اأم 

مراكز االإيواء.
ال�شيا�شات  م���ع  اخل��ط��ة  ت��ت��واف��ق 
ال����ت����ي اأع���ل���ن���ه���ا ح������زب ال���ق���ان���ون 
الذي  احل��اك��م  القومي  وال��ع��دال��ة 
رف�س قبول ح�شة من الالجئني 
ي��ع��اد ت��وط��ي��ن��ه��م م��ن دول اأخ���رى 
ب��االحت��اد االأوروب����ي رغ��م �شغوط 

من بروك�شل.
وكان رف�س احلزب قبول الجئني 
اأ�ش�س  اأح����د  اإ���ش��الم��ي��ة  دول  م���ن 
 2015 ع���ام  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته 
وق�������ال رئ���ي�������ش���ه يف ذل������ك احل���ني 
ال  ال���ذي  كات�شن�شكي  ي��ارو���ش��الف 
حكومي  من�شب  اأي  حاليا  ي�شغل 
ين�شروا  اأن  مي��ك��ن  ال��الج��ئ��ني  اإن 

•• لندن-وكاالت:

انتقدت �شحيفة “اأوبزفر” االإخفاق الدويل يف وقف جمزرة الغوطة على رغم 
مقتل 500 �شخ�س وجرح اآالف اآخرين يف اأ�شبوع، معتربًة اأن م�شتقبل احلوكمة 
الدولية بخطر. ففي االيام االأخرية، �شهد العامل �شل�شلة خالفات ومقاي�شات يف 
جمل�س االأمن على خلفية اقرتاح خجول لوقف اإن�شاين للنار يف �شوريا مدته 30 
ت�شوية طويلة  الكويت وال�شويد  الذي اقرتحته  القرار  يوماً. ومل يكن م�شروع 

االأمد، وكان منف�شاًل عن العملية املتعرثة لالأمم املتحدة.
�شخ�س   500 نحو  قتل  حيث  الغوطة  يف  املذبحة  فوقف  ال��ف��وري  هدفها  اأم��ا 
ق�شرية  هدنة  كانت  للرو�س،  بالن�شبة  ولكن  اأ�شبوع.  منذ  اآخ���رون  اآالف  وج��رح 
كهذه اأمراً كبرياً يف �شياق حرب اأودت بن�شف مليون �شخ�س. وبتهديده بالفيتو، 
اأ�شر الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني على احل�شول على �شمانات باأن يلتزم 
املقاتلون االإ�شالميون املحا�شرون باأي هدنة، االأمر الذي يعترب م�شيعة للوقت. 
واالأه��م من ذل��ك، مل يكن ثمة �شمانات ب��اأن ق��وات االأ�شد �شتلتزم ب��اأي اتفاق يف 
ح�شار  خ��الل  النار  لوقف  اتفاقاً  النظام  جتاهل   ،2016 ففي  املقبلة.  االأي���ام 
حلب. وراأت ال�شحيفة اأن تاأخري حترك االأمم املتحدة يربز طبيعة زعامة بوتني 
اخلارجة عن القانون. وا�شتخدمت مو�شكو حق الفيتو ع�شر مرات �شد قرارات 
اأتباعه من  تتعلق ب�شوريا تاأكيداً ل�شيا�شتها الداعمة لالأ�شد. فقد حمته وحمت 
اأوقفت مو�شكو حتقيقات لالأمم  نوفمرب  دولية يف جرائم حرب. ويف  حتقيقات 
عام  انتهاك التفاق  يف  كيماوية  اأ�شلحة  النظام  ا�شتخدام  عن  تقارير  املتحدة يف 

2013 الذي رعاه بوتني ملنع تدخل ع�شكري اأمريكي.
اإجناز  اأم��ل  على  الوقت  ل�شراء  لرو�شية  الوا�شحة  املحاولة  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
التي  ال�شني  الغوطة، تركت بوتني معزواًل. وحتى  االأخ��ري على  االأ�شد هجومه 

رو�سيا تنفي تقارير عن هج�م كيميائي يف الغ�طة 

الأمم املتحدة تطالب بتطبيق فوري للهدنة يف �سوريا 

بولندا تدر�س توفري درو�س تعليمية لأطفال الالجئني مبراكز اإيوائهم 

بعد الإخفاق الدويل يف وقف جمزرة الغ�طة 

الأمم املتحدة حما�سرة ... حروب اأخرى كثرية يف الأفق

اإ�سرائيل تعتقل 9 فل�سطينيني من قرية عهد التميمي�سربة جوية على الغوطة تقتل اأ�سرة من ت�سعة اأفراد 
•• بريوت-رويرتز:

قتلت  اأف��راد  ت�شعة  من  اأ�شرة  اإن  ام�س  االإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  ق��ال 
اإن  رو�شيا  قالت  بينما  ال�شرقية،  الغوطة  على  ال�شورية  للحكومة  ق�شف  يف 
�شتطبق فقط  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االأم��ن  بها جمل�س  التي يطالب  الهدنة 
�شوريا منذ  القتال يف  وا�شتمر  تنفيذها.  كيفية  االأط��راف على  اتفقت كل  اإذا 
تبنى جمل�س االأمن الدويل يوم ال�شبت قرارا يطالب بوقف اإطالق النار ملدة 
اإطالق  اإن وقف  الرو�شي �شريجي الف��روف  30 يوما. وق��ال وزي��ر اخلارجية 

النار ال ي�شمل معركة اجلي�س �شد “االإرهابيني” يف الغوطة ال�شرقية. وقالت 
االإدارة ال�شحية يف الغوطة ال�شرقية التي ت�شيطر عليها املعار�شة اإن اأ�شخا�شا 
لوفاة طفل.  اأدت  الكلور  لغاز  التعر�س  الأع��را���س  اأع��را���س مماثلة  من  عانوا 
اأي هجوم كيماوي  ال�شورية بامل�شوؤولية عن  اإن اتهام احلكومة  وقال الفروف 
يهدف الإف�شال الهدنة. وقال االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س 
ملجل�س حقوق االإن�شان يف جنيف ام�س االثنني “لي�س بو�شع الغوطة ال�شرقية 
تنفيذ  على  وحث  االأر�س”،  على  اجلحيم  هذا  لوقف  الوقت  حان  االنتظار. 

وقف اإطالق النار ملدة 30 يوما الذي دعا اإليه جمل�س االأمن.

 •• رام اهلل-اأ ف ب:

قرية  يف  فل�شطينيني   9 اال�شرائيلي  اجلي�س  اعتقل 
يف  اهلل  رام  مدينة  �شمال  الفل�شطينية  �شالح  النبي 
عهد  للفتاة  ق��ري��ب  بينهم  املحتلة،  الغربية  ال�شفة 

التميمي امل�شجونة لدى ال�شلطات اال�شرائيلية.
ا�شخا�س  ت�شعة  اعتقل  اجلي�س  ان  عيان  �شهود  وق��ال 
على االقل من القرية الفل�شطينية، بينهم 4 ق�شر.

التميمي )15  ال��ف��ت��ى حم��م��د  امل��ع��ت��ق��ل��ني،  ب��ني  وم���ن 
عاما( وهو قريب الفتاة عهد )17 عاما( التي اأُوقفت 
ت�شجيل  انت�شار  اث��ر  املا�شي  دي�شمرب  االأول  كانون  يف 
ا�شرائيليني  جنديني  ت�شرب  وهي  فيه  تظهر  فيديو 

خارج منزلها يف القرية.
راأ�شه يوم  وكان حممد ا�شيب بر�شا�شة مطاطية يف 
جمجمته،  يف  دائمة  با�شرار  ت�شبب  ما  عهد،  اعتقال 

بح�شب العائلة.
وحتولت عهد التميمي اىل ايقونة لدى الفل�شطينيني 

القوات  �شد  املواجهات  يف  كانت طفلة  منذ  مل�شاركتها 
عليها  يحكم  ان  ادانتها ميكن  حال  ويف  اال�شرائيلية. 

بال�شجن �شنوات عدة.
وم����ن ج��ان��ب��ه��������������������ا، ق��ال�����������������ت م��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م اجلي�س 
“لزيادة  نتيجة  ج���اءت  االع��ت��ق��االت  ان  اال���ش��رائ��ي��ل��ي 
يف  االرهابية”  واالن�����ش��ط��ة  العنيفة  ال�شغب  اع��م��ال 

القرية.
ك���ان���ون االأول   15 ن���ور يف  اق���رتب���ت ع��ه��د وق��ري��ب��ت��ه��ا 
ي�شتندان اىل جدار يف  املا�شي، من جنديني  دي�شمرب 
قرية النبي �شالح يف ال�شفة الغربية املحتلة، وراحتا 
تدفعانهما قبل ان تقوما بركلهما و�شفعهما وتوجيه 

لكمات اليهما.
واعتقلت عهد ووالدتها يف 19 كانون االول دي�شمرب.
ووجهت  دي�شمرب.  االأول  كانون   20 يف  نور  واعتقلت 
مع  باالعتداء  تهما  االثنني  الع�شكرية  النيابة  اليها 
ادائهما  اثناء  ال�شرب على جندي، وازع��اج اجلنديني 

واجبهما، بح�شب الئحة االتهام.

تنديد اأممي بعدم التحرك 
يف النزاعات الدولية

•• جنيف-اأ ف ب:

ندد مفو�س االمم املتحدة ال�شامي 
حلقوق االن�شان زيد رعد احل�شني 
ام�س بعدم التحرك حيال النزاعات 
الكونغو  وج���م���ه���وري���ة  ����ش���وري���ا  يف 
الدميوقراطية وبوروندي وبورما 

متحدثا عن م�شالخ للب�شر.
وق������ال زي�����د رع�����د احل�������ش���ني ام����ام 
جمل�س حقوق االن�شان الذي يعقد 
النزاعات  جل�شة يف جنيف ان هذه 
ا�شبحت مثل بع�س امل�شالخ للب�شر 
يف ال��ع�����ش��ر احل��دي��ث الن���ه مل يتم 
ال���ت���ح���رك ب�����ش��ك��ل ك����اف مل��ن��ع هذه 
االه���وال. ثم اتهم ال��دول اخلم�س 
جمل�س  يف  ال��ع�����ش��وي��ة  ال���دائ���م���ة 
االمن بانها م�شوؤولة عن ا�شتمرار 

هذا القدر من املعاناة.
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عربي ودويل

مع  احت��اد جمركي  اإق��ام��ة  املعار�س  الربيطاين  العمال  ح��زب  يوؤيد 
اجلمركي  للنظام  م��وازي��ا  ي��ك��ون  بريك�شت،  بعد  االوروب����ي  االحت���اد 
اأعلن االأحد املتحدث ب�شوؤون بريك�شت يف احلزب  احلايل، ح�شب ما 
كري �شتارمر. وقال �شتارمر لقناة )بي بي �شي( اأن هذا املوقف الذي 
زعيم  االثنني  �شيوؤكده  العمال  باالجماع يف حزب  عليه  التوافق  مت 
حزب العمال جريميي كوربن يف خطاب يلقيه يف كوفنرتي يف و�شط 
ان  �شتارمر  واعترب  لربيك�شت.  حزبه  روؤي��ة  �شيعر�س  حيث  البالد 
اقامة احتاد جمركي جديد ي�شع قوانني جمركية م�شرتكة مع دول 
اأخرى، �شيمّر مبعاهدة جديدة مع بروك�شل. وقال هل هذا �شيكون 

مثل االحتاد اجلمركي احلايل؟ نعم، هذه نيتنا.
وكان حزب العمال الربيطاين قد عرّب يف �شيف 2017 عن تاأييده 
مرحلة  خ��الل  االوروب��ي��ة  امل��وح��دة  ال�شوق  يف  املتحدة  اململكة  لبقاء 
مار�س  اآذار  يف  املقرر  االوروب���ي  االحت��اد  من  خروجها  بعد  انتقالية 
اأك��رث من  ودع��ت  وا���ش��ح.  بريك�شت غري  تاركا موقفه من   ،2019
80 �شخ�شية من حزب العمال من بينهم عدد كبري من الربملانيني، 
كوربن االأحد اىل التعهد بابقاء بالدهم يف ال�شوق املوحدة االوروبية، 
ما ي�شمح بتبادل حر لل�شلع واالأ�شخا�س وروؤو�س االأموال واخلدمات. 
اوبزورفر  ذي  �شحيفة  ن�شرته  بيان  يف  ال�شخ�شيات  ه��ذه  واأ���ش��ارت 
باملزايا  التمتع  ال�شتمرار  الوحيدة  الطريقة  اأن��ه��ا  اإىل  االأ�شبوعية 

االقت�شادية التي متنحنا اإياها االتفاقات احلالية.

 
قب�شت ال�شلطات االأملانية على �شوري 28عاماً يف مطار فرانكفورت 

الدويل، لال�شتباه يف �شلته باالإرهاب.
واأعلن االدعاء العام االأملاين يف فرانكفورت ام�س االإثنني، اأن الرجل 

متهم باالنتماء لتنظيم اإرهابي يف اخلارج.
اأن ال�شوري �شارك يف  وح�شب البيانات، ت�شتبه ال�شلطات االأملانية يف 

القتال امل�شلح يف احلرب ب�شوريا.
ووفق البيانات نف�شها، قدم ال�شوري بعد ذلك اإىل اأملانيا الجئاً، وعاد 

مرة اأخرى اإىل �شوريا يف 2017.
وذكر االدعاء العام اأن االعتقال ح�شل يوم الثالثاء املا�شي، بعد عودة 
اأمراً  قا�شي حتقيقات  واأ�شدر  اأملانيا.  اإىل  اإ�شطنبول  به من  امل�شتبه 

باعتقال املتهم الذي يقبع حالياً يف ال�شجن على ذمة التحقيق.

اختار حزب ا�شرتايل �شريك يف االئتالف احلاكم ام�س �شيا�شيا ريفيا 
بارنابي جوي�س  ا�شتقالة  بعد  ال��وزراء  لرئي�س  نائبا  ليكون  حمافظا 
من هذا املن�شب اثر الك�شف عن عالقة غرامية باحدى موظفاته.

وانتخب احلزب الوطني الذي يحكم ا�شرتاليا مع الليرباليني وزير 
جلوي�س،  خلفا   )53( ماكورماك  مايكل  املحاربني  قدامى  ���ش��وؤون 
وكان اختياره متوقعا بعد ان�شحاب جميع مناف�شيه داخل احلزب من 

املناف�شة.
وقال ماكورماك لل�شحافيني يف كانبريا بعد ان نال العدد االكرب من 
�شمان  ونريد  واملزارعني  ال�شغرية  االعمال  “نحن حزب  اال�شوات 
ا�شتمرار ذلك، وهذا لن يكون اال بعالقة قريبة مع الليرباليني”.

وا�شاف “اتطلع اىل نقا�س جيد مع )رئي�س ال��وزراء وزعيم احلزب 
الليربايل( مالكومل ترينبول خالل حلظات”.

�شلفه  بها  يحظى  ك��ان  التي  ال�شهرة  بنف�س  يتمتع  ال  وم��اك��ورم��اك 
ال�شابق لتهديده  ال�شفحات االوىل يف  الذي ت�شدر  بارنابي جوي�س 
ب��اع��دام ك���الب جن��م ه��ول��ي��وود ج���وين دي���ب ب�شبب ان��ت��ه��اك االخري 

�شروط احلجر ال�شحي.
ا�شالح  على  للعمل  ب��ه  ال��وث��وق  ك�شخ�س ميكن  اليه  ينظر  ان��ه  اال 
ال��وط��ن��ي وال��ل��ي��ربايل بعد ف�شيحة جوي�س  ب��ني احل��زب��ني  ال��ع��الق��ة 

ل�شمان ا�شتمرار االئتالف.
وازداد التوتر بني احلزبني بعد الك�شف عن عالقة جوي�س الغرامية 
وقد  االآن،  احلامل  عاما(   33( كامبيون  فيكي  ال�شابقة  مبوظفته 
خرجت العالقة اىل العلن يف بداية �شباط/فرباير لتحتل ال�شفحات 

االوىل لل�شحف وت�شبح حديث و�شائل االعالم .

عوا�صم

لندن

�سيدين

برلني

تظاهرات متوقعة يف براغ 
احتجاجًا على اعتقال كردي

•• براغ-وكاالت:

يف  �شخ�س  اآالف   3 نحو  يتظاهر  اأن  املقرر  باأنه من  ك��ردي  م�شوؤول  �شرح 
براغ، ام�س، احتجاجاً على اعتقال الزعيم الكردي ال�شوري، �شالح م�شلم، 

الذي اعتقل بناء على طلب تركيا.
ياأتي �شد احلرية وحرية  االعتقال  اإن  ب��راغ،   من  اإبراهيم  اإبراهيم  وق��ال 
التعبري يف اأوروبا، ملجرد اإر�شاء ال�شلطان العثماين، يف اإ�شارة اإىل الرئي�س 

الرتكي، رجب طيب اأردوغان.
الق�شية  يتابعون  وامل��ح��ام��ون  م�شلم،  ُي�شتجوب  مل  االآن  حتى  واأ����ش���اف: 

و�شيقدمون اإحاطة ب�شاأنها يف وقت الحق اليوم.
ويذكر اأن م�شلم 67عاماً هو الرئي�س ال�شابق حلزب االحتاد الدميقراطي، 

وهو احلزب ال�شيا�شي الكردي ال�شوري الرئي�شي.
الكرد�شتاين  العمال  الدميقراطي، هو حلزب  اأن حزب االحتاد  اإىل  وي�شار 

الذي ت�شفه تركيا باأنه منظمة اإرهابية.
ومن ناحية اأخرى، قالت ال�شرطة فى العا�شمة الت�شيكية اإنها “تعمل بناًء 
على اإ�شعار اأحمر �شادر عن االإنرتبول، طلب اعتقال، �شد م�شلم، بناء على 
ا�شم م�شلم على  اأدرج��ت  الرتكية  الداخلية  وزارة  اأن  ويذكر  تركيا«.  طلب 
اأنه ع�شو يف حزب  الئحة االإرهابيني املطلوبني بالن�شرة احلمراء، مدعية 
4 ماليني لرية  واأعلنت عن مكافاأة قدرها  املحظور،  الكرد�شتاين  العمال 
الرتكية  ال�شلطات  وت�شعى  عليه.  يقب�س  ملن  دوالر(  مليون  )نحو  تركية 
مفخخة  �شيارة  تفجري  يف  بالتورط  اتهامه  بعد   ،2016 منذ  العتقاله 

باأنقرة، اأ�شفر عن مقتل 30 �شخ�شاً.

اإ�سراب عام ي�سل امل�ؤ�س�سات احلك�مية يف غزة 

ا�ستمرار اإغالق كني�سة القيامة اإحتجاجا على �سرائب اإ�سرائيل

حتذير من ارتفاع وترية 
اعتقال اإ�سرائيل لالأطفال

قتلى يف انفجار لي�سرت و�سط بريطانيا   4

ال�سني جتازف ببقاء �سي على راأ�س ال�سلطة  

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

القد�س  يف  القيامة  كني�شة  بقيت 
لليوم  م��غ��ل��ق��ة  ام���������س  ال���ق���دمي���ة 
احتجاجا  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
ا�شرائيلية  اج��راءات �شريبية  على 
وم�شروع قانون حول امللكية، بينما 
توقفت زيارات احلجاج اىل املوقع.
امل�شيحيون  امل���������ش����وؤول����ون  وق������رر 
للغاية  ن���ادرة  على خطوة  االق���دام 
االح���د، يف  الكني�شة ظهر  ب��اغ��الق 
ال�شلطات  ع��ل��ى  لل�شغط  م�����ش��ع��ى 
اال�شرائيلية للتخلي عن اجراءاتها 

ال�شريبية.
وق���ال���ت م��را���ش��ل��ة ل��ف��ران�����س بر�س 
االثنني ان الكني�شة ما زالت مغلقة 
ان  امل�شوؤولون  اعلن  بينما  �شباحا، 
التي  القيامة  كني�شة  اغ��الق  م��دة 
�شيدت يف موقع دفن امل�شيح ال تزال 
انتظار  يف  ومعلقة  م��ع��روف��ة  غ��ري 

قرار روؤ�شاء كنائ�س القد�س.
ال��ق��ي��ام��ة اقد�س  ك��ن��ي�����ش��ة  وت��ع��ت��رب 
الذين  امل�شيحيني  ل��دى  االم��اك��ن 
يوؤمنون بانها �شيدت يف موقع دفن 
انها وجهة  امل�شيح ثم قيامته، كما 

رئي�شية للحجاج.
وقال م�شوؤول كن�شي ا�شرتط عدم 
الكني�شة  اغلقنا  ا�شمه  الك�شف عن 
ال�����ش����ب����اب حم��������ددة ل����ف����رتة غري 
حم��ددة من الزمن م�شريا اىل ان 
ه��ذه اخل��ط��وة حتظى ب��دع��م كافة 

الكنائ�س.
وكتب امل�شوؤولون امل�شيحيون االحد 
يف بيان “كاجراء احتجاجي، قررنا 
اتخاذ هذه اخلطوة غري امل�شبوقة 
باغالق كني�شة القيامة”. واعتربوا 
ان االجراءات اال�شرائيلية االخرية 
الوجود  ال�شعاف  “حماولة  تبدو 

امل�شيحي” يف القد�س.
كما يعترب امل�شيحيون ان الت�شريع 
ال����������ذي ت����ن����ظ����ر ف����ي����ه احل����ك����وم����ة 
مب�شادرة  �شي�شمح  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ممتلكات الكني�شة.
وق��رار اغ��الق اب��واب الكني�شة امر 

نادر للغاية.
اغ������الق  مت   ،1990 وال�������ع�������ام 

من الزمن.
ع��ام ام�س  ا���ش��راب  ذل���ك، �شل  اىل 
احلكومية  وال��دوائ��ر  املرافق  كافة 
مبا فيها قطاعات ال�شحة والتعليم 
والق�شاء يف غزة تلبية لدعوة من 
ن��ق��اب��ة امل��وظ��ف��ني ال��ع��م��وم��ي��ني يف 
ال��ق��ط��اع اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى جتاهل 
الفل�شطيني  ال�����وف�����اق  ح���ك���وم���ة 

حلقوق املوظفني.
واغلقت كافة املوؤ�ش�شات احلكومية 

ابوابها االثنني.
االحتجاجي  اال����ش���راب  ه��و  وه���ذا 
النقابة خالل  الذي تنفذه  الثاين 

ال�شهر اجلاري.
با�شم  الناطق  ح��م��ادة  خليل  وق��ال 
اال�شراب  ه��ذا  ان  املوظفني  نقابة 
احتجاجية  ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ج�����زء 
ان  اىل  ���ش��ت��ت��وا���ش��ل  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
ت�������ش���ت���ج���ي���ب احل����ك����وم����ة حل���ق���وق 

املوظفني بالكامل.
يتلقوا  املوظفني مل  ان  اىل  وا�شار 
من   40% ق���ي���م���ت���ه  م�����ا  �����ش����وى 

رواتبهم منذ خم�شة اأ�شهر.
الفعاليات  هذه  ان  حمادة  وا�شاف 
االحتجاجية تاأتي ب�شبب ا�شتمرار 
ن��ك��ران وجت��اه��ل احلكومة حلقوق 

املوظفني وعائالتهم.
ويتلقى هوؤالء املوظفون دفعة من 
 250( �شيكل  الف  بقيمة  الراتب 
لهم  ت��دف��ع  �شهريا  تقريبا(  دوالر 
غزة  يف  املالية  وزارة  م��ن  مبا�شرة 
اجلباية  ت���وا����ش���ل  ت�����زال  ال  ال���ت���ي 

وجمع ال�شرائب يف القطاع.
ا���ش��ت��ي��ع��اب موظفي  وي��ع��ت��رب م��ل��ف 
وعددهم  ال�شابقة  حما�س  حكومة 
وع�شكري  الف مدين  اأربعني  نحو 
من بني اهم الق�شايا العالقة بني 

حركتي حما�س وفتح.
وت������ط������ال������ب ف������ت������ح وال���������ش����ل����ط����ة 
الكامل  ب��ال��ت��م��ك��ني  الفل�شطينية 
يف  خ�شو�شا  اهلل  احلمد  حلكومة 
بالكامل  واجل��ب��اي��ة  االم���ن  جانبي 
با�شتيعاب  ح��م��ا���س  ت��ط��ال��ب  ف��ي��م��ا 

موظفيها يف احلكومة.
وتتبادل احلركتان االتهامات حول 

م�شوؤولية تعطيل امل�شاحلة.

ي�����ب�����دي م�����������ش�����وؤول�����و ال���ك���ن���ائ�������س 
ال�شلطات  حم��اوالت  ازاء  غ�شبهم 
حت�شيل  ال��ق��د���س  يف  اال�شرائيلية 
الكني�شة  ممتلكات  ع��ل��ى  ���ش��رائ��ب 
ان  موؤكدة  جتارية،  تعتربها  التي 
على  ���ش��وى  تنطبق  ال  االع���ف���اءات 
اماكن العبادة او التعليم الديني.

كما يعترب امل�شيحيون ان الت�شريع 
ال����������ذي ت����ن����ظ����ر ف����ي����ه احل����ك����وم����ة 
مب�شادرة  �شي�شمح  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ممتلكات الكني�شة.
القانون  م�شروع  ان  البيان  وتابع 
ال��ب��غ��ي�����س ه����ذا ق���د ي��ح��رز تقدما 
خ����الل اج��ت��م��اع ل��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة 
ف�شيجعل  عليه  املوافقة  متت  واذا 
الكنائ�س  مم���ت���ل���ك���ات  م���������ش����ادرة 

ممكنة.
وختم البيان ان هذا يذكرنا جميعا 
�شد  اتخاذها  مت  مماثلة  بقوانني 
ال���ي���ه���ود خ����الل ف����رتة م��ظ��ل��م��ة يف 

اوروبا.
وي�������رى ال�����ق�����ادة امل�������ش���ي���ح���ي���ون ان 
االخرية  اال�شرائيلية  االج����راءات 
الوجود  ال�شعاف  كمحاولة  تبدو 

امل�شيحي يف القد�س.
ا�شرائيلية  وزاري����ة  جل��ن��ة  وق��ام��ت 

كني�شة  فيها  مبا  امل�شيحية  املواقع 
ا�شتيالء  على  احتجاجا  القيامة 
ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ني على  م�����ش��ت��وط��ن��ني 
يف  الكني�شة،  م��ن  ق��ري��ب��ة  منطقة 
ا�شرائيل من  الذي حتتله  ال�شطر 

املدينة املقد�شة.
واغ��ل��ق��ت امل���واق���ع امل�����ش��ي��ح��ي��ة مرة 
اخرى العام 1999 احتجاجا على 
كني�شة  ق��رب  م�شجد  لبناء  خطة 
ال��ب�����ش��ارة يف م��دي��ن��ة ال��ن��ا���ش��رة )يف 
املوقع  يف  �شيدت  التي  ا���ش��رائ��ي��ل(، 
امل���الك جربائيل  ف��ي��ه  ب�شر  ال���ذي 
العذراء  م���رمي  االجن��ي��ل  بح�شب 

بانها �شتلد ال�شيد امل�شيح.
وك��������ان رئ����ي���������س ب����ل����دي����ة ال���ق���د����س 
اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ن��ري ب��رك��ات ق���ال يف 
الكنائ�س  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  ان���ه  ب��ي��ان 
دف������ع م����ت����اخ����رات م�����ش��ت��ح��ق��ة عن 
بقيمة  للكنائ�س  اململوكة  اال�شول 
)اكرث  �شيكل  م��ل��ي��ون   700 ن��ح��و 

من 190 مليون دوالر(.
قالت  اجل���اري،  ال�شهر  مطلع  ويف 
الفنادق  ان  بركات  با�شم  متحدثة 
ميكن  ال  وامل����ت����اج����ر  وال�����ق�����اع�����ات 
انها  ال�شرائب ملجرد  اعفاءها من 

مملوكة من الكنائ�س.

م�شروع  يف  النظر  بتاأجيل  االح��د 
القانون ال�شبوع واحد.

وب�����ح�����������ش�����ب و�������ش������ائ������ل االع����������الم 
اخلارجية  وزارة  فان  اال�شرائيلية، 
فر�س  ب�����رك�����ات  ق��������رار  ان����ت����ق����دت 
�شرائب على الكنائ�س، م�شرية اىل 
القائم  للو�شع  م�شيء  ال��ق��رار  ان 

منذ عقود يف املدينة.
اجلديد  القانون  م�شروع  وي�شعى 
الذين  اال�شرائيليني  طماأنة  اىل 
ارا�س كانت مملوكة  يقيمون على 
اليونانية،  االرثوذك�شية  للكني�شة 

ومت بيعها ل�شركات خا�شة.
عزريا  را����ش���ي���ل  ال���ن���ائ���ب  وق���دم���ت 
م�شروع  الو�شطي  كلنا  ح��زب  م��ن 

القانون.
الكني�شة  مت���ل���ك  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
�شكنية  ع����ق����ارات  االرث���وذك�������ش���ي���ة 
القد�س  م�����ن  ك�����ل  يف  وجت������اري������ة 
الغربية والقد�س ال�شرقية املحتلة 

التي �شمتها ا�شرائيل.
باأنها  ات��ه��ام��ات  الكني�شة  وت��واج��ه 
وافقت على عمليات مثرية للجدل 
وخ�شو�شا  اأوق������اف  ب��ب��ي��ع  ت��ت��ع��ل��ق 
ملجموعات  ال�����ش��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س  يف 

ت�شاعد اال�شتيطان االإ�شرائيلي.

و����ش���ي���وؤدي ال���ق���ان���ون اجل���دي���د اىل 
قامت  ارا������ش�����ي  م��ل��ك��ي��ة  ان���ت���ق���ال 
ما  ال��دول��ة،  اىل  ببيعها-  الكني�شة 
الذين  اول��ئ��ك  تعوي�س  اىل  ي���وؤدي 

ا�شرتوها من الكني�شة.
�شباح  االم���ل  بخيبة  �شياح  و�شعر 
الكني�شة  اب�������واب  ام������ام  االث����ن����ني 
زيارة  يف  اآم��ل��ني  املغلقة،  اخل�شبية 

املوقع.
وق�����ال ���ش��ائ��ح ب��ول��ن��دي ع����رف عن 
اردنا  ف��ق��ط  ل��وك��ا���س  ب��ا���ش��م  نف�شه 
بالن�شبة  ام���ر  اه���م  ال��ق��رب-  زي����ارة 
لنا. ن�شعر بخيبة امل قليال، ولكن 
يف  )الكني�شة(  فتح  اع��ادة  يف  ناأمل 

وقت قريب.
امل�شيح  ق��رب  ال��ق��ي��ام��ة  كني�شة  ويف 
�شلب  ان��ه  يعتقد  التي  وال�شخرة 

فوقها.
وال��ك��ن��ي�����ش��ة م����ن اق����د�����س امل���واق���ع 
امل�����ش��ي��ح��ي��ة واك�����رثه�����ا اأه���م���ي���ة يف 

العامل.
االرثوذك�شية  ال��ك��ن��ائ�����س  تتقا�شم 
تنظيم  والكاثوليكية  واالرم��ن��ي��ة 
كني�شة  يف  ال���دي���ن���ي���ة  ال���ط���ق���و����س 
ادت  بينها  القيامة لكن اخلالفات 
اىل تاأخري عمليات الرتميم لعقود 

ظل �شي يف من�شبه الأكرث من ع�شر �شنوات فانه �شيكون بالتاأكيد 
مو�شوع تدقيق اأكرب من قبل النخب ال�شيا�شية وال�شعب.

ويعيد م�شروع ا�شالح الد�شتور الذي اأُعلن االحد النظر يف مبداأ 
“االدارة اجلماعية” التي فر�شها القائد ال�شابق دينغ �شياوبينغ يف 
ثمانينات القرن املا�شي لتفادي بقاء زعيم يف ال�شلطة دون منازع 

على غرار موؤ�ش�س النظام ماو ت�شي تونغ.
زميني  وجيانغ   )2013-2003( جينتاو  هو  �شي  �شلفا  وحكم 
كل  ويف  �شنوات.  خم�س  من  لواليتني  تباعا   )2003-1993(
كانت  االثناء  تلك  ويف  بهدوء  تتم  االنتقالية  العملية  كانت  م��رة 

ال�شني تتحول اإىل القوة االقت�شادية الثانية يف العامل.
�شلفيه،  م��ن  اأك���رث  ت�شلطيا  ميال  ي��ب��دي  ع��ام��ا(   64( �شي  ان  اال 
فقد �شدد القمع على املجتمع املدين وبا�شر حملة وا�شعة ملكافحة 

•• بكني-اأ ف ب:

اإذ مينح الرئي�س �شي جينبينغ  يجازف احلزب ال�شيوعي ال�شيني 
احلق يف البقاء رئي�شا مدى احلياة باأن يتخلى عن منوذج خالفة 

ي�شمن اال�شتقرار يف البالد منذ ثالثني عاما.
اأبرز  ا�شتبعاد  م��ن  �شي  متكن   ،2013 يف  ال��رئ��ا���ش��ة  توليه  منذ 
ان كان من  ال�شلطة ب�شكل كامل. وبعد  معار�شيه ليم�شك بزمام 
املقرر ان يتنحى عن من�شبه عند انتهاء واليته الرئا�شية الثانية 
من خم�س �شنوات يف 2023، دعا احلزب ال�شيوعي اىل الغاء هذه 

القاعدة الد�شتورية.
تقول خبرية ال�شوؤون ال�شينية �شيمون فان نيونهويزن من �شيندي 
ان الهدف من حتديد واليتني هو �شمان نوع من اال�شتقرار. واذا 

الطريقة  على  اال�شرتاكية  “فكره حول  ادراج  يف  االره��اب وجنح 
ال�شينية يف العهد اجلديد” يف ميثاق احلزب وهو �شرف خ�ش�س 

حتى االن ملاو ت�شي تونغ وحده وهو حي.
اىل   2023 بعد  م��ا  اىل  بقائه  ح��ال  يف  �شي  يتو�شل  ان  ومي��ك��ن 
اليها  ي�شعى  التي  والنه�شة  ال�شني  اأج��ل  م��ن  برناجمه  حتقيق 
بحيث تتحول البالد اىل دولة متطورة ومزدهرة لها نفوذ دويل 

وجي�س قوي.
تام  ب�شكل  احل��اك��م  احل���زب  يتبع  ال���ذي  ال�شيني  ال��ربمل��ان  ويعقد 
املقبل  م��ار���س  اذار  م��ن  اخل��ام�����س  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�شنوية  جل�شته 
اأن مينح �شي والية رئا�شية ثانية من خم�س �شنوات  ومن املتوقع 
ويلغي مهلة الع�شر �شنوات كحد اأق�شى على راأ�س ال�شلطة. يقول 
جوناثان �شاليفان الباحث لدى جامعة نوتنغهام يف بريطانيا ان 

حتديد عدد للواليات الرئا�شية كان ي�شمن انتقال ال�شلطة عرب 
املوؤ�ش�شات وتفادي ان مييل احلزب ال�شيوعي اىل انظمة قمعية او 
تراجعا كارثيا، م�شيفا ان الغاء اأي حدود ميكن ان ي�شكل خماطر 

على اال�شتقرار على املدى البعيد.
اأما �شام كراين خبري التاريخ ال�شيني يف معهد وليامز يف الواليات 
املتحدة فال يتوقع اي ا�شالحات اقت�شادية اأو �شيا�شية يف امل�شتقبل، 
املدين  املجتمع  ملوا�شلة قمع  �شتكون  االولوية  ان  “اأعتقد  ويقول 

بح�شب اخلط ال�شيا�شي الذي يلتزمه منذ العام 2012”.
جامعة  لدى  ال�شينية  ال�شوؤون  اخت�شا�شية  �شريك  �شوزان  تقول 
)�شي جينبينغ( هو  ام��ام  املخاطر  احد  دييغو  �شان  كاليفورنيا يف 
يجروؤون  نف�شه مبتملقني ال  وان يحيط  �شيئة  ق��رارات  يتخذ  ان 

على مناق�شته.

اجل�����ش��دي وال��ن��ف�����ش��ي م��ن خ���الل ع���دة اأ���ش��ال��ي��ب منها 
واالعتداء  الليل،  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �شاعات  يف  اعتقالهم 
االعرتافات  وان���ت���زاع  وت��ه��دي��ده��م  ب��ال�����ش��رب،  عليهم 

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�شطينية،  واملحررين  االأ�شرى  �شوؤون  هيئة  قالت 
من  زادت  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  �شلطات  اإن  ام�����س، 
يف  الفل�ش�طينيني  لالأطف��������ال  اعتقاله��������ا  وت���رية 
يف  �ش��������نتها  اعتق�������االت  حملة  بعد  الغربية،  ال�شفة 
قري�������ة النبي �شالح ق�ش�������اء مدينة رام اهلل يف ال�شفة 

الغربية.
من  نح���������ذر  له�������ا،  ب��ي��ان  يف  الهيئ�������ة  واأ�شاف�����ت 
االأطفال  �شفوف  يف  االعتق�������االت  وتي��������رة  ارت��ف��اع 
ميار�شه  ثابتاً  نهج��������اً  اأ�شحت  والتي  الفل�شطينيني، 
االح����ت����الل ك���ل ي����وم يف ب��ط��ري��ق��ة وح�����ش��������������������ي��ة وغري 

اإن�شانية.
ام�س  نفذت فجر  التي  االعتقاالت  اأن حملة  وتابعت، 
يف ق��ري��ت��ي ال��ن��ب��ي ���ش��ال��ح ودي���ر ن��ظ��ام ���ش��م��ال رام اهلل، 
تك�شف  االأط��ف��ال،  من  غالبيتهم  مواطنني   9 وطالت 
من  املمار�شات  وه��ذه  ال�شيا�شة  ه��ذه  انحطاط  م��دى 

قبل جنود االحتالل، الذين تظهر عليهم كل مالمح 
احلقد والعن�شرية.

اجلريح حممد  “الطفل  هم  املعتقلني،  اأن  واأو�شحت 
15 عاماً، و�شقيقه متيم ف�شل متيمي  ف�شل متيمي 
عاماً،   14 متيمي  �شميح  �شهيب  الطفل  ع��ام��اً،   17
واأحمد �شامي متيمي 19 عاماً، وموؤيد حمزة متيمي 
17 عاماً، وحممد جماهد متيمي 15 عاماً، واأجمد 
�شالح متيمي  عمر  عاماً،   28 احلفيظ متيمي  عبد 
اإياد  29 عاماً، ا�شالم �شالح متيمي 21 عاماً، ووئام 

التميمي 17 عاماً«.
وطالبت الهيئة، ب�شرورة التحرك على كل امل�شتويات 
امل�����ش��ت��م��رة، داع���ي���ة ال�شليب  ل��ف�����ش��ح ه���ذه اجل���رمي���ة 
واالإن�شانية  احل��ق��وق��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وك���اف���ة  االأح���م���ر 
حتمل م�شوؤولياتها الكاملة جتاه ال�شعب الفل�شطيني 

واأطفاله.
واأ�شارت تقارير فل�شطينية، �شدرت يف وقت �شابق، اأن 
%60 من القا�شرين املعتقلني يتعّر�شون للتعذيب 

•• لندن-اأ ف ب:

م�شاء  مبنى  يف  وق��ع  انفجار  يف  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  ُقتل 
انكلرتا، ال عالقة  و�شط  لي�شرت يف  االأح��د يف مدينة 
الربيطانية  ال�شرطة  اأعلنت  ما  ح�شب  ب�االرهاب،  له 

ام�س .
وقالت ال�شرطة املحلية يف بيان ُقتل اأربعة اأ�شخا�س يف 

انفجار وقع يف �شقة يف لي�شرت م�شاء اأم�س االأول.
واأ�شافت ال�شرطة اأن اأربعة اأ�شخا�س اآخرين ال يزالون 
يتلقون العالج يف امل�شت�شفى من بينهم �شخ�س م�شاب 

بجروح خطرية.
وقال م�شوؤول ال�شرطة �شاين اونيل يف البيان اأن املبنى 
“موؤلف م��ن حم��ل جتاري  ال��ذي وق��ع فيه االن��ف��ج��ار 

ت�شتمر  طبقتني.  م��ن  م��وؤل��ف��ة  �شقة  وم���ن  اأ���ش��ف��ل��ه  يف 
اجلهود )يف اطار عمليات( االنقاذ للعثور على �شحايا 

اآخرين.
واأ����ش���اف ع��ن��دم��ا ي��ت��م اع��ت��ب��ار امل��وق��ع اآم���ن���ا، �شُيجرى 
حتقيق م��ع ف��رق االن��ق��اذ واالط��ف��اء ل��در���س الظروف 
املحيطة باحلادث، التي ال تزال حتى هذه املرحلة غري 

مرتبطة باالرهاب.
وتعمل يف موقع احلادث �شتة فرق من رجال االطفاء 

من بينها فرقة بحث وانقاذ متخ�ش�شة.
وتاأثرت التغذية بالتيار الكهربائي يف عدد من املنازل 
باحلادث وقد �شرب طوق اأمني يف املنطقة لكن مل يتم 
اأي منزل جماور ملوقع ح�شول احل��ادث خالل  اخالء 

الليل.

و�شراب  ط��ع��ام  دون  واإب��ق��ائ��ه��م  ال�����ش��غ��ط،  منهم حت��ت 
طويلة،  ل���ف���رتات  للتحقيق  واإخ�����ش��اع��ه��م  ل�����ش��اع��ات، 

وتوجيه ال�شتائم واالألفاظ البذيئة بحقهم.
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••وا�صنطن-وكاالت:

يكمل االإي���راين عامه االأرب��ع��ني يف 
ال�شلطة وهو يواجه اأزمات خمتلفة 
تنذر بنهايته، بعدما �شكل ت�شدير 
االإرهاب وقمع املعار�شني االأعمدة 

االأ�شا�شية التي بني عليها.
باهرامي،  ال��ب��اح��ث ح��ام��د  وي��ذك��ر 
هيل”  “ذا  مب�����وق�����ع  م�����ق�����ال  يف 
االإخ��������ب��������اري، اأن��������ه م���ن���ذ احل�����رب 
الغرب  اتبع  العراقية،  االإيرانية- 
حيال  ف��ا���ش��ل��ة  ا���ش��رت���ش��اء  �شيا�شة 
اإيران بهدف التخفيف من تهديد 

نظامها الأمن املنطقة. 
�شل�شلة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��ل��ك  و���ش��م��ل��ت 
ف�شيحة  م����ث����ل  االأخ�������ط�������اء  م�����ن 
قوة  اأك��رب  وو�شع  اإيران–كونرتا، 
معار�شة للنظام، تنظيم جماهدي 
خلق على قائمة املنظمات الراعية 
رجال  ال��ع��راق  وت�شليم  ل��الإره��اب، 
م��ن ف�شة  ط��ب��ق  ع��ل��ى  �شيعة  دي���ن 
واأخرياً، االتفاق النووي الكارثي.

االأزمة  اأن  اإىل  املقال  وي�شري كاتب 
التي  واالق���ت�������ش���ادي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ت�شببت  اإي�������ران  ال���ي���وم  ت�����ش��ه��ده��ا 
لنفوذه  االأع���ل���ى  امل��ر���ش��د  ب��ف��ق��دان 
على قوى قمعية اأمنية. وات�شح اأن 
االأخ��رية فتحت ف�شاًل  االنتفا�شة 
حمتملة  �شيا�شات  التخاذ  ج��دي��داً 

حيال اإيران. 
وب���ات االإي���ران���ي���ون جم��ربي��ن على 
وتدرك  الفقر؟  خ��ط  دون  العي�س 
اأ���ش��ب��اب تراجع  ح��ك��وم��ات غ��رب��ي��ة 

اإي������ران اجلائع  ال����ذي دف����ع ���ش��ع��ب 
للخروج اإىل ال�شوارع. 

االحتجاجات  اإن  ال��ك��ات��ب  وي��ق��ول 
االأخ��رية الوا�شعة يف اإي��ران تك�شف 
ديكتاتورية  ع��ن  ع��ب��ارة  النظام  اأن 
�شعيفة. وهذا يوفر للغرب فر�شة 
احلر�س  عمليات  لتقوي�س  ثمينة 
التدمريية عرب  االإي��راين  الثوري 

املنطقة. 
وقد طالب م�شت�شار االأمن القومي 
يف  ماكما�شرت،  اآر  اأت�س  االأمريكي، 
م���وؤمت���ر االأم�����ن يف م��ي��ون��ي��خ، امن 
ات���خ���اذ خطوات  ال�����دويل  مل��ج��ت��م��ع 
ال�شرق  امل��اليل يف  دور  عملية �شد 

االأو�شط. 
ب���اه���رام���ي، هناك  ول���ك���ن، ح�����ش��ب 
الو�شع  الإن��ه��اء  كلفة  اأق���ل  و�شيلة 
على  بالرتكيز  املنطقة،  يف  املعقد 
اأزم������ات اإي������ران ال���داخ���ل���ي���ة، ودع���م 
ال�����ش��ع��ب االإي�������راين وه����و اأ����ش���د ما 
لفتت  فقد  ال��ن��ظ��ام.  ق���ادة  يخ�شاه 
املعار�شة  زع��ي��م��ة  رج�����وي،  م���رمي 
االإي��ران��ي��ة، اأخ����رياً، االن��ت��ب��اه لعزم 
ال�شعب االإيراين على اإنهاء النظام 

الديني.
االإيرانية  االن��ت��ف��ا���ش��ة  اإن  وق��ال��ت 
ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��ل��ب  ت��ق��م  مل 
ث����������ورة �شد  ب������ل ه������ي  وح�����������ش�����ب، 
وعندما  ال���دي���ن���ي���ة.  االأ����ش���ول���ي���ة 
ي��ت��ح��ق��ق ه����ذا ال����ه����دف، ل���ن يبزغ 
االإيراين  ال�شعب  اأم��ام  فجر �شعيد 
�شعوب  جميع  �شت�شهد  ب��ل  وح���ده، 

العامل تبا�شريه. 

ق��ب�����ش��ة ال��ن��ظ��ام يف ط���ه���ران. فقد 
ان��ت��ف�����س ال�����ش��ع��ب االإي�������راين �شد 
ف�شاد ممنهج �شل االقت�شاد، ونهب 

قوت اإيرانيني ب�شطاء. 
ذل���ك  اأدى  ب����اه����رام����ي،  وح�������ش���ب 
ال�������ش���خ���ط ال�����ش��ع��ب��ي ل���ه���ز اأرك������ان 
اإيران  ال�شلطات يف  وباتت  النظام. 
وقادتها يقرون باأنهم اإذا مل يجدوا 
حاًل دائماً للماأزق، فاإن قلب النظام 

�شيكون حتمياً. 
وي��ق��دم ال��رئ��ي�����س االإي�����راين ح�شن 
معتدل،  اأن���ه  ع��ل��ى  نف�شه  روح����اين 
وي�شتقطب رجال اأعمال من �شرق 
االأوروبي  االحت��اد  دول  وم��ن  اآ�شيا 
ب�����ع�����رو������س ل�������ش���ف���ق���ات جت����اري����ة 

مربحة. 
زيارته  يف  وقع  املثال،  �شبيل  وعلى 
االأخرية اإىل الهند، عدة عقود مع 
�شركات هندية حكومية وخا�شة. 

ترامب  اإدارة  مراقبة  ظل  يف  لكن 
يقرر  ق����د  ط�����ه�����ران،  ل���ن�������ش���اط���ات 
من  االن�شحاب  االأمريكي  الرئي�س 
االت��ف��اق االإي�����راين، وي��ع��ي��د فر�س 
العالقات  تكون  وعندها  عقوبات. 
اأ�شبه مبن  اإي��ران  مع  االقت�شادية 

يراهن على ح�شان خا�شر. 
ترامب  لعر�س  ب��اه��رام��ي  ويلفت 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

ي��خ�����ش��ى االحت�����اد االأوروب�������ي خماطر 
بعد  اإي����ط����ال����ي����ا  يف  ����ش���ل���ل  ح���������ش����ول 
االنتخابات العامة املرتقبة يف 4 اآذار 
ات��ف��اق لت�شكيل  م���ار����س، م��ع��وال ع��ل��ى 
ائتالف كبري بني العائالت ال�شيا�شية 
املوؤيدة الأوروبا يجنب هذا البلد اأ�شواأ 

�شيناريو.
االأوروبية  املفو�شية  رئي�س  وخل�����س 
جان كلود يونكر الراأي ال�شائد قائال 
 4 بعد  اإي��ط��ال��ي��ا  بو�شع  ي��ك��ون  اأن  اأود 
حتكم  حكومة  متتلك  اأن  مار�س  اآذار 

باال�شتناد اإىل دعم برملاين.
االأوروبيون  اإيطاليا  �شركاء  ورف�����س 
االإدالء باأي تعليق خالل قمتهم غري 
غري  بروك�شل،  يف  اجلمعة  الر�شمية 
الكوالي�س  يف  ي��ع��م��ل��ون  ب��ع�����ش��ك��م  اأن 
�شيلفيو  بني  اجت��اه حتالف  للدفع يف 
ب���رل���و����ش���ك���وين رئ���ي�������س ح�����زب ف�����ورزا 
اإيطاليا اليميني وماتيو رنزي االأمني 
)و�شط  الدميوقراطي  للحزب  العام 
من  منهما  اأي  يتمكن  مل  اإذا  ي�����ش��ار( 
اإح����راز غ��ال��ب��ي��ة، ع��ل��ى م��ا اأف����ادت عدة 
م�شادر اأوروبية وكالة فران�س بر�س.

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وتباحث 
ماكرون مرارا مع ماتيو رنزي الذي 
الرئا�شية  لالنتخابات  حملته  دع��م 

واقتب�س �شعاره اإىل االأمام.
ال�شيا�شة  االأوروب��ي��ون  يتبنى  وبذلك 
ذات��ه��ا ال��ت��ي اع��ت��م��دوه��ا ح��ي��ال رئي�س 
الدميوقراطي  اال���ش��رتاك��ي  احل����زب 
ال��ذي ح�شوه  �شولتز  مارتن  االأمل���اين 
ال�����دخ�����ول يف م���ف���او����ش���ات مع  ع���ل���ى 
لت�شكيل  م��ريك��ل  اأن��غ��ي��ال  امل�����ش��ت�����ش��ارة 

حكومة ائتالفية.
فيتوىل  ب��رل��و���ش��ك��وين،  �شيلفيو  اأم����ا 

ال��وزراء الربيطانية، ترييزا ماي، 
النظام  ن�������ش���اط���ات  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
ال�شتقرار  امل���زع���زع���ة  االإي���������راين 
م�شتعدون  “نحن  قائلًة:  املنطقة، 
ملعاجلة  اإ�شافية  اإج���راءات  التخاذ 
هذه امل�شاكل”. وهذا ي�شري لتقا�شم 
للهواج�س  وم��اي  ماكرون  من  كل 

االأمريكية يف هذا ال�شاأن.
ي�شوق  ب����اه����رام����ي،  ي��ل��ف��ت  وك���م���ا 
جلمهوريهت  االإي��������راين  ال���ن���ظ���ام 
يف ال��داخ��ل على اأن��ه اأق���وى ق��وة يف 
الوقت،  ذات  ويف  االأو���ش��ط.  ال�شرق 
ال يوفر النظام جهداً ليثري �شعوراً 

بالرهبة يف البالد. 
ول����ك����ن االح����ت����ج����اج����ات االأخ�������رية 
القمع.  ج����دار  ح��ط��م��ت  ال��وا���ش��ع��ة 
قّيد  اإذا  امل����ق����ال،  ك���ات���ب  وح�������ش���ب 
برنامج النظام ال�شاروخي وتدخل 
ف������اإن احلكم  االإق���ل���ي���م���ي،  اإي��������ران 
الديني لطهران �شيفقد كل نفوذه 
والعملي  وال�شيا�شي  االإيديولوجي 
ع��ل��ى ق���واه ووك��الئ��ه داخ���ل اإي���ران 

وخارجها. 
واإىل ذلك، يرى باهرامي اأن اإعادة 
فر�س عقوبات نووية من �شاأنه اأن 
النظام  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��وط  ي�����ش��اع��ف 
الذي يواجه اقت�شاداً مفل�شاً، وهو 

ملمار�شة  ت�شهيالت  الإي����ران  ت��وف��ر 
وقمع  املنطقة  يف  تدمريي  �شلوك 

�شعبها. 
اإن����ه بالنظر  وي��ق��ول ك��ات��ب امل��ق��ال 
من  اأم����ري����ك����ا  ان�������ش���ح���اب  اأن  اإىل 

حلفاء  ع���ل���ى  اأخرية”  “فر�شة 
الت�شدي  وب��دء  اأوروب���ا،  يف  اأمريكا 
املنطقة،  يف  الهدام  اإي��ران  ل�شلوك 

ولربناجمها ال�شاروخي. 
النووية  ال�شفقة  اأن  وبات معروفاً 

وح�����������س ال����رئ����ي���������س ال���ف���رن�������ش���ي 
طهران  اأخ���رياً  م��اك��رون  اإميانويل 
ال�شاروخي  برناجمها  و�شع  على 

حتت املراقبة الدولية. 
ويف زيارتها لربلني، �شلطت رئي�شة 

فاإن  �شينهيها،  ال��ن��ووي��ة  ال�شفقة 
االحت����اد االأوروب������ي ي��ح��اول اليوم 
اإنقاذها بفر�س قيود على برنامج 
و�شلوكياتها  ال�����ش��اروخ��ي  اإي�����ران 

االإقليمية. 

ت���رى بع�س اجل��ه��ات االأوروب���ي���ة من 
امل���وؤك���د ت�����ش��ك��ي��ل ائ���ت���الف ب���ني ف����ورزا 
اإيطاليا واحلزب الدميوقراطي لدعم 
رئي�س احلكومة املنتهية واليته باولو 
بروك�شل  يف  يعترب  ال���ذي  جنتيلوين 
ي�شككون  اآخرين  اأن  غري  “و�شطيا”. 
بروك�شل  يف  اح���ده���م  وق����ال  ذل���ك  يف 
اأي )ط����رف( لن  ب���اأن  ان��ط��ب��اع  “لدي 
ائتالف  حتى  وال  بالغالبية،  يحظى 
خطر  “هناك  ب����اأن  حم����ذرا  وا�شع” 

فعلي باإ�شابة النظام ب�شلل”.
واأعرب يونكر عن هذه املخاوف وقال 
بروك�شل  يف  م��وؤمت��ر  خ��الل  اخلمي�س 

“علينا اأن ن�شتعد الأ�شواأ �شيناريو”.
االأوروبية  املفو�شية  رئ��ي�����س  واأب����دى 
املحيط  ال��غ��م��و���س  ح���ي���ال  خم���اوف���ه 
اإىل  م�شريا  اأوروب���ا،  مب�شتقبل  حاليا 
لال�شرتاكيني  الداخلي  “اال�شتفتاء 
ال����دمي����وق����راط����ي����ني االأمل������������ان ح����ول 
امل�شيحيني  م����ع  االئ�����ت�����الف  ات����ف����اق 
اآذار/مار�س،   4 يف  الدميوقراطيني” 
و”تزايد  االإيطالية،  االنتخابات  يوم 

حكومات االأقلية” يف القارة.
نقاط  ك����ل  ت�������ش���اف���رت  “اإذا  وت����اب����ع 
فعل  رد  ن�شهد  ف��ق��د  ه���ذه  ال��غ��م��و���س 
حادا يف اال�شواق املالية خالل االأ�شبوع 

الثاين من اآذار/مار�س”.
ا�شتنكار  م��وج��ة  التحذير  ه��ذا  واأث���ار 
يكون  اأن  النفي  على  يونكر  ارغ��م��ت 
����ش���ع���ى ل���ل���ت���اأث���ري ع���ل���ى االن���ت���خ���اب���ات 

االإيطالية.
مفاجئة  ت��ك��ن  مل  ال��ر���ش��ال��ة  اأن  غ���ري 
الرئي�شة  وقالت  االإيطاليني  جلميع 
مونيكا  االأوروبيني  للخ�شر  امل�شاركة 
ف��را���ش��وين “ال اأف��ه��م مل���اذا اأث����ار كالم 
ما  ه��ذا  الي�س  اال���ش��ت��ي��اء،  ه��ذا  يونكر 

يقوله اجلميع؟”

40 اأو %45 من االأ�شوات.
اإىل  للراأي  ا�شتطالعات  اآخ��ر  وت�شري 
واليمني  اليمني  ب��ني  االئ��ت��الف  ف��وز 
نوايا  %38 من  اإىل  ب�37  املتطرف 
 18% اإىل   17 بينها  االأ�شوات، من 
ل��ف��ورزا اإي��ط��ال��ي��ا وح����ده. اأم���ا احلزب 
 22% اإليه  فتن�شب  الدميوقراطي، 

من نوايا االأ�شوات.
برلو�شكوين  ع��ل��ى  ي��ح��ظ��ر  ك���ان  واإن 
اإدان��ت��ه بتهمة  ان��ت��خ��اب��ات بعد  خ��و���س 
اأن���ه يحتل  اإال  ال�����ش��ري��ب��ي،  االح��ت��ي��ال 
االلتفاف  مي��ك��ن  ال  �شيا�شيا  م��وق��ع��ا 

عليه ويعترب نف�شه �شانع ملوك.
امللياردير  يونكر  كلود  جان  وا�شتقبل 
البالغ من العمر 81 عاما ك�شديق يف 
نهاية كانون الثاين يناير يف بروك�شل، 
اأنغيال  االأملانية  امل�شت�شارة  عادت  فيما 

نفوذا  االأك��رث  االأع�شاء  معه  امل�شاعي 
م���ن ع��ائ��ل��ت��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة االأوروب����ي����ة 
االأوروب�������ي )و�شط  ال�����ش��ع��ب��ي  احل����زب 
مي�����ني( ال������ذي ي��ن��ت��م��ي اإل����ي����ه ف�����ورزا 
اأو���ش��ح��ت امل�شادر  اإي��ط��ال��ي��ا، ع��ل��ى م��ا 

لفران�س بر�س.
فورزا  ب��ني  لتحالف  ال��ت��اأي��ي��د  وي����زداد 
اإيطاليا واأحزاب من اليمني املتطرف 
)ال���راب���ط���ة وف��رات��ي��ل��ي دي��ت��ال��ي��ا( مع 
الرابع  يف  االنتخابات  موعد  اق��رتاب 
النتيجة  اأن  غ���ري  م���ار����س،  اآذار  م���ن 
ال ت����زال غ��ري حم�����ش��وم��ة وق���د ت���وؤدي 
غالبية  ب����دون  ب���رمل���ان  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ة 

ثابتة.
وتعتمد االنتخابات االإيطالية مزيجا 
معقدا من الن�شبية والغالبية وت�شمح 
باحل�شول على غالبية املقاعد مبجرد 

ال�شيا�شة  يف  �شريكا  تعتربه  م��ريك��ل 
بعدما مار�شت عليه �شغوطا الإرغامه 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  اال���ش��ت��ق��ال��ة يف  ع��ل��ى 

نوفمرب 2011.
هدف  لها  والتحركات  امل�شاعي  وهذه 
حركة  على  الطريق  قطع  ه��و  واح��د 
�شعبوي  حزب  وهي  اخلم�س،  النجوم 
بيبي  املعار�س  ال��ه��زيل  املمثل  اأ�ش�شه 
ا�شتطالعات  مت��ن��ح��ه  ال����ذي  غ��ري��ل��و 
نوايا  م����ن   28% ح������واىل  ال���������راأي 
اأو����ش���ح م�شوؤول  االأ�����ش����وات، وف���ق م��ا 

اأوروبي.
“اإن  بروك�شل  يف  اآخ��ر  م�شوؤول  وق��ال 
ل�شالح  ينقلب  االإيطايل  العام  الراأي 
االأحزاب املعادية الأوروبي التي تعتمد 

خطابا معاديا للهجرة”.
ويف حال الو�شول اإىل طريق م�شدود، 

اإذا قيد برنامج اإيران ال�ساروخي وتدخلتها فاإن حكمها �سيفقد كل نف�ذه

يف عامه الأربعني... النظام الإيراين يواجه اأزمات تنذر بنهايته

هزمية مفاجئة حلزب رئي�س الوزراء يف املجر  يخ�سى خماطر ح�س�ل �سلل يف اإيطاليا 

•• بوداب�صت-اأ ف ب:الحتاد الأوروبي يعول على اتفاق حتالف كبري  

يف  مفاجئة  لهزمية  امل��ج��ر  يف  احل��اك��م  احل���زب  تعر�س 
ال��وزراء فيكتور اوربان  انتخابات حملية و�شعت رئي�س 
امام حتديات جديدة قبل ا�شابيع على اجراء االنتخابات 
ال�شعبوي  بخطابه  امل��ع��روف  اورب����ان  وي�شعى  ال��ع��ام��ة. 
املناه�س للمهاجرين للفوز بوالية ثالثة يف االنتخابات 

التي �شتجرى يف 8 ني�شان ابريل.
امل��ع��ار���ش��ة بانها  ب��داي��ة ال�شهر ق��د و���ش��ف  وه��و ك��ان يف 
فوز  لكن  منها،  ميوؤو�شا  وباتت  بالواقع  ال�شلة  فقدت 
بيرت ماركي-زاي امام مر�شح حزب فيدي�س احلاكم يف 
انه  الدائرة االنتخابية لبلدة هودميزوفا�شرهي برهن 

رمبا يكون على خطاأ.
ونال ماركي-زاي الذي خا�س االنتخابات كم�شتقل لكنه 
من   57،5% ن�شبة  املعار�شة  اطياف  كل  بدعم  متتع 
مر�شح  هيغيدو�س  لزولتان   41،5% مقابل  اال�شوات 
حزب فيدي�س، مع فرز %92 من اال�شوات حتى االآن.
ويرى حمللون ان املعركة االنتخابية التي جرت يف بلدة 
هودميزوفا�شريل ال�شغرية يف جنوب البالد تعد موؤ�شرا 

للمزاج االنتخابي على ال�شعيد الوطني.
و�شكلت النتيجة �شدمة كبرية ملنا�شري حزب فيدي�س 

املحافظ خا�شة وان هذه البلدة هي م�شقط را�س مدير 
التي  امل�شاركة  ن�شبة  واظ��ه��رت  ال����وزراء.  رئي�س  مكتب 
بلغت %61 ان ان�شار املعار�شة املت�شرذمة قد ي�شكلون 

حتديا الوربان اكرث مما كان يعتقد يف ال�شابق.
فوز  على  انديك�س  املجري  االخ��ب��اري  املوقع  يركز  ومل 
ال��ف��ارق يف  اىل  اي�شا  ا���ش��ار  ب��ل  ف��ق��ط،  املعار�شة  مر�شح 
اىل  ي�شل  ال���ذي  املتناف�شني  املر�شحني  ب��ني  اال���ش��وات 

.15%
وقال املوقع ان هذا الفوز يحمل درو�شا عديدة، م�شيفا 
�شد  معا  والعمل  التكاتف  على  املعار�شة  �شي�شجع  ان��ه 

اوربان.
االنت�شار  ه��ذا  فيه  ي�شكل  ال��ذي لن  الوقت  وا���ش��اف يف 
بالتاأكيد  ان��ه  اال  لفيدي�س،  امل��رج��ح  ال��ف��وز  على  خ��ط��را 
���ش��ي��غ��رّي م����زاج ال���ب���الد يف اال���ش��اب��ي��ع االخ�����رية م���ا قبل 

االنتخابات العامة.
%50 من  وت��ع��ط��ي اال���ش��ت��ط��الع��ات ح����زب ف��ي��دي�����س 
الك�شف عن ف�شائح ف�شاد طالت  بالرغم من  اال�شوات 
امل��ث��ار ح���ول ت�شرت  ا���ش��اف��ة اىل اجل���دل  اورب�����ان،  �شهر 
للمهاجرين  احلقيقي  ال��ع��دد  على  للحكومة  م��زع��وم 
الذين مت قبولهم يف البالد، وهي م�شائل �شكلت مطبات 

غري متوقعة امام احلكومة يف اال�شابيع االخرية.

عقوبات اأوروبية �سد جرنالت يف ميامنار 
 •• بروك�صل-رويرتز:

اتفق وزراء خارجية دول االحتاد االأوروبي ام�س االثنني على اإعداد عقوبات �شد 
جرناالت يف ميامنار ب�شبب قتل م�شلمني من الروهينجا كما وافقوا على تعزيز 
اأ�شلحة مليامنار متهمني قوات االأم��ن يف ذلك  اإر�شال  حظر يفر�شه االحت��اد على 
البلد االآ�شيوي بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق االإن�شان. وطلب اجتماع لوزراء 
خارجية االحتاد يف بروك�شل من م�شوؤولة ال�شيا�شة اخلارجية باالحتاد االأوروبي 
فيدريكا موجرييني و�شع قائمة باأ�شماء ت�شتهدفها قرارات للتكتل بحظر ال�شفر 
املا�شي. ودعا   وكانت رويرتز قد ن�شرت هذه االأنباء االأ�شبوع  وجتميد االأ�شول. 
اإج���راءات تقييد حم��ددة �شد �شباط كبار يف القوات  ال��وزراء يف بيان اإىل فر�س 
حلقوق  ومنهجية  خطرية  انتهاكات  ارتكاب  عن  م�شوؤولني  ميامنار  يف  امل�شلحة 
االإن�شان. و�شتكون تلك اأ�شد اإجراءات من جانب االحتاد االأوروبي حتى االآن �شعيا 
ملحا�شبة جي�س ميامنار على االنتهاكات لين�شم بذلك التكتل اإىل الواليات املتحدة 
الذين  اجل���رناالت  اأ�شماء  اإن  دبلوما�شيان  وق��ال  عقوبات.  فر�شتا  اللتني  وكندا 

�شت�شتهدفهم العقوبات مل تطرح للنقا�س بعد.

م�سوؤولو اإغاثة: جنوب ال�سودان على �سفا جماعة 
•• جنيف-رويرتز:

على  ال�شودان  جنوب  اإن  االثنني  ام�س  االإغ��اث��ة  م�شوؤولون يف جم��ال  ق��ال 
�شفا جماعة اأخرى، بعد حرب اأهلية م�شتمرة منذ اأربع �شنوات وحماوالت 
فا�شلة ل��وق��ف اإط���الق ال��ن��ار يف اأح���دث دول���ة يف ال��ع��امل. وق���ال اأع�����ش��اء يف 
جمموعة متخ�ش�شة ت�شم م�شوؤولني من جنوب ال�شودان واالأمم املتحدة 
لتجنب  العام  �شيحتاجون م�شاعدات غذائية هذا  تقريبا  ال�شكان  ثلثي  اإن 
املجاعة و�شوء التغذية يف وقت ت�شتعد فيه جماعات االإغاثة الأ�شعب عام. 
وقال �شريج تي�شو من منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة يف جنوب 
ن�شهد جماعة  اأن  قريبون من  ونحن  الأق�شى حد  ه�س  “املوقف  ال�شودان 
اأخرى. التوقعات بالغة ال�شوء. اإذا جتاهلناها ف�شنواجه ماأ�شاة متفاقمة«.

املئة من  48 يف  اأي  5.3 مليون �شخ�س،  اأن  واأف��اد م�شح ن�شرته اجلماعة 
املرحلتان  وهما  طارئ”  “و�شع  اأو  “اأزمة”  من  بالفعل  يعانون  ال�شكان، 

الثالثة والرابعة على مقيا�س من خم�س نقاط.

بغداد متدد احلظر اجلوي على مطاري كرد�ستان  
املا�شي ان بغداد قررت متديد حظر الرحالت اجلوية يف مطاري ال�شليمانية 
و اأربيل، حتى نهاية �شباط فرباير احلايل. واأكد املتحدث با�شم مكتب رئي�س 
ب�شقف  الرحالت مل يحدد  “حظر  ان  بر�س  لفران�س  �شعد احلديثي  ال��وزراء 
زمني واأمنا ربط تعليق الرحالت بنقل اأدارة املطارات اىل احلكومة االحتادية، 
وعندما يتحقق ذلك �شيتم رفع التعليق”. ويف ما يتعلق ب�شري املفاو�شات بني 
“تقدما كبريا حتقق خالل لقاءات بني ممثلني عن  ان  االقليم وبغداد، قال 
احلكومة االحتادية واأقليم كرد�شتان فيما يتعلق باجلوازات واالقامة وتاأ�شرية 
موؤكدا باأنه “مازال  الدخول” اأ�شافة اىل “اجلمارك والعائدات اجلمركية”، 
الوقت  يف  وا�شار  بعد.  يح�شم  مل  املطارات”  على  االمنية  ال�شيطرة  مو�شوع 
وكانت  امل�شكلة”.  لهذه  اىل حل  للو�شول  متوفرة  اأرادة  “هناك  ان  اىل  ذات��ه، 
تقت�شر  اأيلول/�شبتمرب   25 يف  اال�شتفتاء  اأج��راء  قبل  االقليم  مطاري  ادارة 
بالكامل على االقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. وطالبت احلكومة املركزية بعد 

ذلك بنقل ال�شلطة على املطارين واملنافذ احلدودية اليها.

••  اأربيل-اأ ف ب:

الرحالت اخلارجية  املفرو�س على  العراقية احلظر اجلوي  مددت احلكومة 
من واىل مطاري اقليم كرد�شتان العراق، ح�شبما اكد م�شدر رفيع يف مطار 
اأربيل الدويل . وفر�شت احلكومة العراقية نهاية اأيلول �شبتمرب حظرا على 
الرحالت الدولية من واإىل مطاري اأربيل و ال�شليمانية، بعد اأيام من اجراء 
االإقليم  �شلطات  نظمته  ال��ذي  كرد�شتان  م�شتقبل  ح��ول  اال�شتفتاء  االأقليم 
االثنني  بر�س  فران�س  لوكالة  امل�شدر  وق��ال  ق��ان��وين.  غ��ري  ب��غ��داد  واع��ت��ربت��ه 
اأ�شمه  ك�شف  راف�شا  امل�شدر  واأو�شح  اخ��رى.  اأ�شهر  لثالثة  احلظر  مت متديد 
“تلقينا ر�شالة الكرتونية من �شلطة الطريان املدين العراقي ، بتمديد احلظر 
على الرحالت اجلوية اىل مطاري االقليم ، من مطلع اأذار مار�س حتى نهاية 
وكانت  به.  م�شموح  فقط  الداخلي  الطريان  ان  اىل  م�شريا  القادم  مايو  اأي��ار 
اأربيل الدويل تاالر فائق �شالح قالت يف كانون االول/دي�شمرب  مديرة مطار 

 •• روما-اأ ف ب:

ا�شتيقظت روما على اأول ت�شاقط للثلوج فيها منذ �شتة اأعوام يف وقت 
جتتاح اأوروب��ا كتلة هوائية باردة قادمة من �شيبرييا ما اأدى اإىل وفاة 
اأربعة اأ�شخا�س واإغالق املدار�س وتعطل ال�شفر اإثر انخفا�س احلرارة 

اإىل ما حتت ال�شفر.
ويتوقع اأن يوؤدي الهواء البارد القادم من رو�شيا خالل االأيام القليلة 

املقبلة اإىل �شعور بال�شقيع اأكرب مما ي�شري اليه ميزان احلرارة.
 2012 فرباير  �شباط  منذ  فيها  للثلوج  ت�شاقط  اأول  روم��ا  و�شهدت 

حيث بلغت �شماكته نحو ثالثة اأو اأربعة �شنتيمرتات االأحد.
عدة  ال�شلطات  فتحت  فيما  االيطالية  العا�شمة  يف  املدار�س  واأغلقت 

حمطات قطارات اليواء امل�شردين.

االث��ن��ني و�شط توقعات  وك��ان��ت درج��ة احل���رارة �شفرا يف روم��ا �شباح 
باأن ي�شل احلد االأدنى اإىل �شت درجات مئوية حتت ال�شفر حتى يوم 
تورينو  مدينة  ويف  الثلوج.  من  مزيد  ت�شاقط  ا�شتبعاد  رغ��م  االرب��ع��اء 
االيطالية �شماال، ت�شبب الت�شاقط الكثيف للثلوج بتاأجيل مباراة بني 
ناديي يوفنتو�س واتاالنتا �شمن املرحلة ال�26 من الدوري االيطايل 
يف  حتفهما  �شخ�شان  ولقي  االح��د.  مقررة  كانت  ان  بعد  القدم  لكرة 
بولندا ب�شبب الربد منذ ال�شبت، ما رفع ح�شيلة الوفيات الناجتة عن 
الربد اإىل 48 منذ ت�شرين الثاين نوفمرب، وفقا ملركز االأمن القومي.
وهبطت درجات احلرارة اإىل ما دون 26،2 درجة مئوية حتت ال�شفر 
توقعات  و�شط  بولندا(  �شرق  )�شمال  غولداب  مدينة  يف  الليل  خالل 
11 درج��ة مئوية حتت ال�شفر  ببلوغ احلد االأدن��ى لدرجات احل��رارة 

االثنني يف �شرق بولندا.

توقعات  و���ش��ط  للم�شردين  ط��ارئ��ة  اي���واء  م��راك��ز  فتح  مت  فرن�شا،  ويف 
10 درجات مئوية حتت ال�شفر لكن ال�شكان  بانخفا�س احل��رارة اإىل 

�شي�شعرون بها وكاأنها 18 درجة حتت ال�شفر خالل االأيام املقبلة.
وعرث على رجل م�شرد متوفيا يف مدينة فاالن�س بجنوب �شرق فرن�شا 
االأحد بعدما عرث على �شخ�س اآخر يف احدى �شواحي باري�س اجلمعة. 

ويعتقد اأنهما توفيا جراء الربد.
باللون  حتذيرا  فاأ�شدرت  الربيطانية،  اجلوية  االأر���ش��اد  خدمة  اأم��ا 
الثالثاء  ليومي  ال��ل��ون  برتقالية  وحت��ذي��رات  االث��ن��ني  ليوم  االأ���ش��ف��ر 
واالرب����ع����اء و���ش��ط ت��وق��ع��ات ب��ت�����ش��اق��ط م��زي��د م���ن ال��ث��ل��وج ع��ل��ى �شرق 

بريطانيا.
واأفادت اخلدمة االأحد اأن هذا االأ�شبوع يبدو الفرتة االأبرد التي مرت 

على اململكة املتحدة منذ عدة �شنوات.
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اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  هناأ 
اأمناء موؤ�ش�شة  نهيان رئي�س جمل�س 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
رئي�س جمل�س  واالإن�شانية  اخلريية 
الر�شيدة  القيادة  الريا�شي  اأبوظبي 
و�شعب االإمارات بالنجاحات الكبرية 
الرابعة  ال��ن�����ش��خ��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
لطواف اأبوظبي من كافة اجلوانب 
اال�شافة  الكبري يف حتقيق  ودوره���ا 
الوطنية  امل��ن��ج��زات  مل�����ش��رية  امل��م��ي��زة 
التي حتققها الدولة يف ظل القيادة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م 
ل����الحت����اد حكام  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 

االإمارات واأولياء العهود.
اإىل  وتربيكاته  تهانيه  �شموه  وق��دم 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
النجاح  مبنا�شبة  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
اقيم  الذي  اأبوظبي  لطواف  الباهر 
وال�شورة  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  حت���ت 
والذي  عليها  ظ��ه��ر  ال��ت��ي  امل�����ش��رف��ة 
جاء ثمرة جهود خمل�شة وعمل جاد 
حكومية  و���ش��راك��ة  حثيثة  ومتابعة 
�شموه  ..م�شيدا  اجلهات  جميع  من 
ال������ذي عملت  ال���ك���ب���ري  ب���ال���ت���ك���ات���ف 

ب���ه ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة مع 
والدور  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
املميز ل��ل��رع��اة م��ن اج��ل دع��م جناح 
االمارات  ورفع علم  اأبوظبي  طواف 
�شاخما يف املحفل العاملي الذي تابعه 

املاليني حول العامل.
وقال �شموه اإن الن�شخة الرابعة من 
اخلم�س  مبراحلها  اأبوظبي  ط��واف 
فاقت  ك���ب���رية  م��ك��ت�����ش��ب��ات  ح��ق��ق��ت 
املنجزات  قيمة  و�شاعفت  التوقعات 
وعززت مكانة االمارات اال�شتثنائية 
واأب������رزت مواطن  واأب��وظ��ب��ي ع��امل��ي��اً 
الثقافية  مبعاملها  ل��الإم��ارة  اجلمال 
العمرانية  ونه�شتها  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
وامل�شرية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وح�����ش��ارت��ه��ا 
املميزة  التنموية من خالل االرق��ام 
عملياتها  ك��اف��ة  يف  �شجلتها  ال��ت��ي 
التغطية  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ا�شهمت  التي  املبا�شرة  التلفزيونية 
يف ن��ق��ل م��راح��ل ال���ط���واف ل��� 193 

دولة يف 5 قارات حول العامل.
ال�  امل��راح��ل  واأ���ش��اد �شموه مب�����ش��ارات 
ت�شليط  على  �شاهدة  كانت  التي   5
التقدم  ع���م���ل���ي���ات  ع���ل���ى  ال���������ش����وء 

واالزده�����ار يف م�����ش��رية ال��ن��م��اء التي 
اب���وظ���ب���ي يف ظ����ل دعم  ت��ع��ا���ش��ره��ا 

ورعاية القيادة الر�شيدة.
الرابعة  الن�شخة  اأن  �شموه  وا�شاف 
حفلت مب�شاركة 140 دراجاً ميثلون 
20 فريقاً وهم من نخبة الدراجني 
باهتمام  وحظيت  العاملية  وال��ف��رق 
ال�������ذي و�شع  ك���ب���ري االم�������ر  ع����امل����ي 
اأب��وظ��ب��ي حت���ت ان���ظ���ار ال���ع���امل على 
مدار 5 ايام باعتبار طواف ابوظبي 
بال�شرق  الوحيد  العاملي  ال�شباق  هو 
بتمثيل  ن��ف��خ��ر  وال�������ذي  االو�����ش����ط 
ال�شل�شة  يف  املنطقة  ودول  االم���ارات 
جمتمع  بتفاعل  ..م�����ش��ي��دا  العاملية 
اأب��وظ��ب��ي م��ع م��راح��ل ال��ط��واف وهو 
خري دليل على وعي وثقافة املجتمع 
الدراجات  وجن���وم  احل���دث  باأهمية 

العامليني امل�شاركني.
ا�شت�شافة مثل  ان  اإىل  �شموه  واأ�شار 
الدولية  الريا�شية  املنا�شبات  ه��ذه 
م�شاعي  دع����م  يف  ي�����ش��اه��م  ال��ك��ب��رية 
االرتقاء بريا�شة االمارات واإك�شابها 
والتجارب  اخل������ربات  م���ن  م���زي���دا 
ال�شعد  ك���اف���ة  ع���ل���ى  االح����رتاف����ي����ة 
والرتويجية  وال��ف��ن��ي��ة  التنظيمية 
..الفتا �شموه اإىل اأن اثار ا�شت�شافة 
للعامل  جت���ل���ت  اأب����وظ����ب����ي  ط�������واف 
ال���ع���ام و���ش��ط احل�شور  اج��م��ع ه���ذا 
فئات  م����ن  ال���غ���ف���ري  اجل����م����اه����ريي 
بجميع  احل�����دث  مل��ت��اب��ع��ة  امل��ج��ت��م��ع 
�شملتها  التي  امل��دن  وبكافة  مراحله 

م�شارات الطواف.
اأن ال�شباقات املجتمعية  وبني �شموه 
واحدة  ه��ي  اأب��وظ��ب��ي  ت�شهدها  التي 

م���ن ن���ت���اج ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���واف الأرب����ع 
وب�شكل  و�شاهمت  متتالية  ���ش��ن��وات 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف  يف  ك��ب��ري 
منط  حت�شني  يف  ودوره���ا  الريا�شة 
املجتمع  الأف�������راد  امل��ث��ال��ي��ة  احل���ي���اة 
..الفتا �شموه اإىل اأن احلدث بدورته 
املكت�شبات  من  الكثري  الرابعة حقق 
�شعيد  على  اأبوظبي  الإم���ارة  املهمة 
الهوية  ودع��م  االقت�شادية  العوائد 
والقطاع  الأب���وظ���ب���ي  االإع����الم����ي����ة 

ال�شياحي والريا�شي.
للفائزين  بالتهنئة  ���ش��م��وه  وت��ق��دم 
اأبوظبي  ط������واف  م����راح����ل  ب���ك���اف���ة 
اال�شباين  الطواف  ولبطل  اخلم�س 
وفريقه  ف���ال���ف���ريدي  ال���ي���خ���ان���درو 
مويف �شتار الذي جنح يف ح�شد درع 

الرمال الذهبية. 

اأبوظبي عودت  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
العامل على التاألق والتميز واالإبهار 
يف ك��اف��ة االأح�����داث ال��ت��ي ت��ق��ام على 
اأر�شها ومن هذا املنطلق كان ال�شعار 
تاأكيد  ه��و  ال��ط��واف  ا�شت�شافة  عند 
اجلميع  لدى  وتر�شيخه  املعنى  هذا 
املهتمني  العامل من  اأن��ح��اء  �شتى  يف 

بالريا�شة بكافة اأنواعها.
املخل�شة  ���ش��م��وه اجل��ه��ود  ك��م��ا ح��ي��ا 
املار�شال  وفريق  التنظيمية  للكوادر 
االماراتي للمتطوعني وا�شهاماتهم 
ل�شالمة  النجاح  تاأمني  يف  الفاعلة 
اخل���ط���ط ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف احل����دث، 
م�����ش��ي��دا ب�����دور االإع�������الم امل��ح��ل��ي يف 
وتقدمي  اب���وظ���ب���ي  ط�����واف  ت��غ��ط��ي��ة 
���ش��ورة من��وذج��ي��ة للعامل ع��ن مدى 
ت��ط��ور وت���ق���دم االإع�����الم االإم���ارات���ي 
مبهنية  العاملية  للفعاليات  وتناوله 

واحرتافية عالية.
م����ن ج���ان���ب���ه ت���وج���ه ����ش���ع���ادة ع����ارف 
ملجل�س  العام  االأم��ني  العواين  حمد 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��اأ���ش��م��ى اآي���ات 
الدولة  قيادة  اإىل  والعرفان  ال�شكر 
ال�شخي  لدعمهم  تثمينا  الر�شيدة 
وتقديرا لرعايتهم املتوا�شلة لتنمية 
القطاع الريا�شي مثمنا رعاية �شمو 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
لطواف  ال��راب��ع��ة  للن�شخة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي والتي �شجلت جناحات غري 
الدويل  االحت��اد  ب�شهادات  م�شبوقة 
واال�شداء  امل�شاركة  العاملية  والفرق 

االعالمية الدولية.
اأبوظبي ويف ظل  اأن  ال��ع��واين  واأك���د 

الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ودع������م  رع����اي����ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة واالرت����ق����اء ب�شتى  مل�����ش��رية 
الن�شخة  املجاالت جنحت يف تقدمي 
اب��وظ��ب��ي ب�شورة  ل��ط��واف  ال��راب��ع��ة 
جميع  وك�شبت  ال��ع��امل  اإىل  م��ب��ه��رة 
ال��ت��ح��دي��ات واأث��ب��ت��ت اأن ال��ت��م��ي��ز يف 
للبطوالت  واال�شت�شافة  التنظيم 
الكربى واحدا من �شماتها مبينا ان 
احلدث وعلى مدار مراحله اخلم�س 
ت���ذك���ر وبني  ح���ادث���ة  اي  ي�����ش��ه��د  مل 
ابوظبي  التزام  م��دى  اجمع  للعامل 
املعايري  اع��ل��ى  وف��ق  م��ث��ايل  بتنظيم 

االحرتافية.
وك�شف اأن الطواف بن�شخته الرابعة 
اقت�شادية  ع���دي���دة  م��ك��ا���ش��ب  ح��ق��ق 
م�شتوى  على  واإعالمية  وترويجية 
منقول  احل����دث  اأن  خ��ا���ش��ة  ال��ع��امل 

 5 تغطي  قناة   13 ع��رب  تلفزيونيا 
ق�����ارات ح���ول ال���ع���امل ت�����ش��م��ل 193 
وابراز  الرتويج  يف  �شاهم  كما  دول��ة 
وامل�شرية  احل�شاري  التقدم  معامل 
مبختلف  اأبوظبي  الإم��ارة  التنموية 
مناطقها املمتدة مل�شافة 687 كم.

وا������ش�����اد ال�����ع�����واين ب�����ال�����دور ال���ب���ارز 
الكبري  والتعاون  املخل�شة  واجلهود 
احلكومية  اجل���ه���ات  ق��دم��ت��ه  ال����ذي 
ل��ل��ح��دث وال������ذي عك�س  وال���راع���ي���ة 
الوطنية  لل�شراكات  املميزة  ال�شورة 
والتميز  ال��ن��ج��اح  حتقيق  اج���ل  م��ن 
والتقدير  بال�شكر  للطواف متقدما 
االماراتي  امل��ار���ش��ال  ف��ري��ق  جل��ه��ود 
اأروع  ���ش��رب��وا  وال��ذي��ن  للمتطوعني 
تنظيم  ال��ن��ج��اح يف  ومن�����اذج  ام��ث��ل��ة 

احلدث.
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الزيارات  �شل�شلة  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وا���ش��ل��ت 
امليدانية والتعريفية للن�شخة الثالثة من مبادرة اليوم 
املقبل  م��ار���س   7 ي��وم  تنطلق  التي  الوطني  الريا�شي 
مب�شاركة خمتلف الفئات والهيئات واجلهات واملوؤ�ش�شات 
وقطاع االأعمال والقطاع اخلا�س حتت �شعار “االإمارات 

جتمعنا«.
وحتمل الن�شخة الثالثة من احلدث طابعاً فريداً لكونها 
لالأوملبياد  التا�شعة  االإقليمية  االأل��ع��اب  ل��دورت��ي  ت��روج 
من  للريا�شيني  تقام  التي   2018 اأبوظبي  اخل��ا���س 
 14 م��ن  اأب��وظ��ب��ي  يف  وتنطلق  الذهنية  االإع��اق��ة  ذوي 
اإىل 22 مار�س املقبل وت�شمل منطقة ال�شرق االأو�شط 

اأك���رث من  اأن ت�شتقبل  امل��ت��وق��ع  اأف��ري��ق��ي��ا وم��ن  و���ش��م��ال 
يف  للم�شاركة  دول��ة   33 اإىل  ينتمون  ريا�شي   1200
دورة  اإىل  باالإ�شافة  االإقليمية  االألعاب  دورة  مناف�شات 

االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 2019.
وكثفت فرق العمل باللجنة االأوملبية توا�شلها مع خمتلف 
واالجتماعية  الريا�شية  واالأندية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
حيث مت التن�شيق مع اأكادميية »ismsports« والتي 
والتن�س  القدم  كرة  ريا�شات  اأن�شطة عديدة يف  �شتوفر 
 14 –  3 العمرية من �شن  الفئات  وال�شباحة ملختلف 
على  اال�شتعرا�شية  الفقرات  بع�س  �شتنظم  كما  عاما 

هام�س اليوم الريا�شي الوطني.

اأك����د ج���و ت���ريي امل���دي���ر ال���ع���ام الأكادميية  م���ن ج��ان��ب��ه 
الوطني  الريا�شي  اليوم  مبادرة  اأن   »ismsports«
الريا�شية  االأن�����ش��ط��ة  مل��م��ار���ش��ة  ك���ب���رية  ف��ر���ش��ة  ت��ع��د 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة م��ع ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني يف ن��ف�����س ال��ي��وم يف 
والنبيلة  ال�شامية  االأ���ش�����س  تعميم  اأج��ل  م��ن  واح��د  اآن 
�شخ�شيتهم  على  ينعك�س  مما  امل�شاركني  االأطفال  بني 
الذي  ال���دور  م��ن  انطالقا  اإيجابية  ب�شورة  و�شلوكهم 
وعدم  املجتمعي  والتثقيف  التوعية  يف  الريا�شة  تلعبه 
اقت�شارها على ممار�شة االأن�شطة فح�شب بل هي بوابة 
كبرية للمعرفة وال�شداقة وتبادل االأفكار واخلربات.

وقال ان االأمر املميز يف مبادرة اليوم الريا�شي الوطني 

التي  واجلن�شيات  الثقافات  العديد من  اأنه يجمع بني 
تعي�س على اأر�س االإمارات واجلميع يتناف�س للم�شاركة 
يف ه���ذا احل����دث ال��ري��ا���ش��ي وت��ق��دمي اأف�����ش��ل م��ا لديه 
�شهد  ال��ذي  اليوم  نهاية  يف  املن�شودة  بال�شورة  للظهور 
م��ن خالل  امل��ا���ش��ي��ت��ني  الن�شختني  يف  م��ت��م��ي��زاً  جن��اح��اً 
والرتاثية  الرتفيهية  وال��ري��ا���ش��ات  االأن�شطة  تنظيم 
والبدنية التي تركت انطباعاً فريداً لدى كل امل�شاركني 

من اأفراد وموؤ�ش�شات وهيئات.
باجلمعية  الت�شويق  جلنة  رئي�س  زع��ي��م  حممد  واأك���د 
كاملة  ���ش��اع��ة   24 تخ�شي�س  اأن  ب��دب��ي  الباك�شتانية 
اأو  اأو البحرية  لكافة االأن�شطة الريا�شية �شواء الربية 

اجلوية يف اليوم الريا�شي الوطني يعد ترجمة ل�شعاره 
ال�شامي وهو االإمارات جتمعنا واجلميع يبذل ق�شارى 
جهده من اأجل الرتويج للحدث باأف�شل �شورة ممكنة 
وو�شوله الأكرب عدد ممكن من ال�شرائح العمرية لكونه 
باالإ�شافة  الهمم  واأ�شحاب  وال�شغار  الكبار  ي�شتهدف 
اإىل منت�شبي املوؤ�ش�شات والقطاعات والهيئات مبختلف 

اأنواعها.
وقال اإن مبادرة اليوم الريا�شي الوطني والتي تنطلق 
مفهوم  ع���ززت  م��ار���س  م��ن  ال�شابع  ي��وم  الثالثة  للمرة 
املجال  وفتحت  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  ل��دى  املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة 

لتقدمي مناذج فريدة يف التعبري عن حب االإمارات.

بوك�شينج  وال���ك���ي���ك  ت�����اي  امل�������واي  احت������اد  ي��ن��ظ��م 
اع��ت��ب��ارا م���ن ال��ع��ا���ش��رة م���ن ���ش��ب��اح ي���وم اجلمعة 
ظبي  اأب���و  ن���ادي  مبقر  الريا�شية  ب�شالته  املقبل 
مل�شابقة  النهائية  اجل��ول��ة  للفرو�شية  الريا�شي 
ال�شباب  لفئتي  بوك�شينج  للكيك  االإم���ارات  دوري 
 10 �شن  بني  ما  وال��رباع��م  واالأ�شبال  والنا�شئني 
ت�شفياتها يف  انطلقت  التي  �شنة   17 اإىل  �شنوات 
نوفمرب املا�شي والتي قدمت العديد من املواهب 
دعما للمنتخبات الوطنية العمرية، والتي تتجدد 
والدويل  العربي  االحت��ادي��ن  تعليمات  على  بناء 
للكيك بوك�شنج والتي تعنى االهتمام بتلك الفئات 
..وي�شارك  اللعبة  م�شتقبل  متثل  التي  العمرية 
72 العبا  يف البطولة التي جتد اهتمام االحت��اد 
والعبه من 15 فريقا من جميع اإم��ارات الدولة 
والتي تتمثل يف اأبو ظبي ودبي، وال�شارقة، وراأ�س 
 من  والفجرية  القيوين،  واأم  وعجمان،  اخليمة، 
تتويج  ت�شهد  ال��ت��ي  املرحلة  لتلك  ت��اأه��ل��وا  ال��ذي��ن 
الفائزين االأول م�شكا للبطولة الناجحة يف كافه 
اجلوانب الفنية والتنظيمية ،وذلك و�شط اهتمام 

كبري من امل�شئولني واالأندية.
اليت  فئات  يف  املناف�شة  البطولة  الئحة  وح��ددت 
فنون  اأب����رز  مت��ث��ل  كونتك والتي  ف���ول  و  ك��ون��ت��ك 
العاب الدفاع عن النف�س وحتددت الفئات العمرية 
 ١٤ اإىل  �شنوات   ١٠ �شن  من  البطولة  يف  امل�شاركة 
�شنه ، اأما مناف�شات فئة ال�شباب ف�شتكون يف ا�شتايل 
املناف�شة  امل�شابقات طريقه  وحدد جلنة  لوكيك.. 
مبا  امل�شاركة  العمرية  الفئات  من  فئة  لكل  وفقا 

ي�شمن التكافوؤ بني الالعبني املتبارين.
اإدارة املباريات كادر  احتاد االإمارات  وي�شرف على 
ل��ل��م��واي ت����اي وال��ك��ي��ك ب��وك�����ش��ي��ن��ج ال�����ذي حظي 
خالل الفرتة املا�شية بتاأهيل عايل لي�شرف على 
بداية  يف  ت��اأت��ي  التي  املختلفة  االحت���اد  مناف�شات 

م�شوار االحتاد الذي جتاوز حدود الوطن يف زمن 
قيا�شي.

من جهة ثانية وجه عبد اهلل �شعيد النيادي رئي�س 
بوك�شينج  والكيك  تاي  امل��واي  اإدارة احتاد  جمل�س 
بعد  اجل��ه��د  موا�شلة  ب�����ش��رورة  امل�شابقات  جلنة 
ال��ن��ج��اح ال����ذي حت��ق��ق يف اجل�����والت امل��ا���ش��ي��ة من 
ملختلف  بوك�شينج  للكيك  االإم���ارات  دوري  بطولة 
كافه  ت��وف��ري  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  العمرية  ال��ف��ئ��ات 
حما�س  م��ع  جت��اوب��ا  للبطولة  ال��ن��ج��اح  متطلبات 
ورغ���ب���ه ك��اف��ه االأن���دي���ة االأع�������ش���اء ال��ت��ي �شارعت 
للم�شاركة يف البطولة ،والذي ي�شكل دعما جلهود 
االحتاد خالل املرحلة القادمة .. كما وجه جلنة 
متابعة  ب�����ش��رورة  املكلفني  وامل���درب���ني  املنتخبات 
ال��ت��ي تربز  االأ���ش��م��اء  ل��ر���ش��د  ال��ب��ط��ول��ة  ت�شفيات 

يف  ي�شهم  مما  للفئتني  البطولة  ت�شفيات  خ��الل 
على  وال��ع��م��ل  العمرية  الوطنية  املنتخبات  دع��م 

توفري ال�شقل واالحتكاك لهم.
يذكر  بان احتاد املواي تاي والكيك بوك�شينج مت 
العامة  الهيئة  2017  من قبل  اإ�شهاره يف مايو 
ل�شنة   35 رقم  بقرار  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
�شتكون مدته حتى عام 2020   2017  والذي 
وي�شم  النيادي  �شعيد  اهلل  عبد  االحت���اد  وي��راأ���س 
جمل�س االإدارة يا�شر �شامل ال�شاعدى نائب رئي�س 
املهريي  وط���ارق حممد   ، االحت���اد  اإدارة  جمل�س 
املدير التنفيذي وفهد خلفان العبدويل وال�شيدة  
فرح �شامل وال�شيدة مرمي القبي�شي وخالد حممد 
وهناك  االحت��اد،  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ال�شويدي 

عده جلان تطوعية م�شاعدة.

تقنية  عمل  وف��ري��ق  احل��ك��ام  واإدارة  عقدت جلنة 
مو�شعا  تعريفيا  اجتماعا  امل�شاعد  الفيديو  حكم 
مع ممثلي و�شائل االإع��الم قي مقر احتاد الكرة 
عبيد  �شعادة حممد  بح�شور  اأم�س،  ع�شر  بدبي 
اليماحي، ع�شو جمل�س اإدارة اإحتاد الكرة، رئي�س 
جلنة احلكام، وعلي حمد البدواوي رئي�س فريق 
عمل تقنية حكم الفيديو امل�شاعد، واأحمد يعقوب 
مدير اإدارة احلكام، وخالد الدوخي ع�شو فريق 
الر�شمي  امل��ت��ح��دث  اجل�����ش��م��ي  وح�����ش��ن  ال��ع��م��ل، 
اآخر  على  الوقوف  بغر�س  وذل��ك  الكرة،  الإحت��اد 
التقنية بعد  الر�شمي لهذه  التطبيق  م�شتجدات 
يا�س  ب��ن��ي  م��ب��ارات��ي  يف  ر���ش��م��ي  ب�شكل  تطبيقها 
والفجرية، ودبا احل�شن واحتاد كلباء يف اجلولة 

املا�شية من دوري الدرجة االأوىل. 
وت���ق���دم حم��م��د ع��ب��ي��د ال��ي��م��اح��ي ع�����ش��و جمل�س 
بال�شكر  احلكام،  جلنة  رئي�س  الكرة  احت��اد  اإدارة 
غليطة  ب��ن  م���روان  املهند�س  ل�شعادة  واالم��ت��ن��ان 
ال���ك���رة، ع��ل��ى دع��م��ه الالحمدود  رئ��ي�����س احت����اد 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه التقنية  ووق���وف���ه ع��ل��ى 
واإطالعه  وح�������ش���وره  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ووم��ت��اب��ع��ت��ه 
امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى اآخ�����ر م�����ش��ت��ج��دات ال��ع��م��ل منذ 
متخ�ش�س  عمل  فريق  وتكليف  بامل�شروع  البدء 
ال��ت��ط��ب��ي��ق يف خم��ت��ل��ف املراحل  ل��الإ���ش��راف ع��ل��ى 

و�شوال اإىل جناح التطبيق الر�شمي. 
التقنية  عمل  فريق  احلكام،  جلنة  رئي�س  و�شكر 
رئي�س  ال�����ب�����دواوي  ح��م��د  ع��ل��ي  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
العمل،  ف��ري��ق  ال��دوخ��ي ع�شو  ال��ف��ري��ق، وخ��ال��د 
واأحمد يعقوب مدير اإدارة احلكام، و�شتيف بينت 
املدير الفني للحكام وكل اأع�شاء الفريق وق�شاة 
التي  واملخل�شة  الكبرية  على جهودهم  املالعب، 
الر�شمي  التطبيق  املهم يف جن��اح  االأث��ر  لها  ك��ان 

لتقنية حكم الفيديو امل�شاعد. 
كما اأثنى اليماحي، على دور املوؤ�ش�شات االإعالمية 
على  املحلية  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  يف  وال�شحفيني 
والتغطيات  واإه��ت��م��ام��ه��م  ودع��م��ه��م  ت��وا���ش��ل��ه��م 
التقنية يف خمتلف  هذه  رافقت  التي  ال�شحفية 

املراحل. 
الإمارات الأوىل عربيًا 

ب����دوره اإ���ش��ت��ع��ر���س ع��ل��ي ح��م��د ال���ب���دواوي رئي�س 
مف�شل  عر�س  خ��الل  م��ن  التقنية،  عمل  فريق 
ومو�شع كل ما يتعلق بق�شة تقنية حكم الفيديو 
امل�شاعد من خالل عر�س م�شور مت عر�شه خالل 
االجتماع مع ممثلي و�شائل االإع��الم، مقدما يف 

واأع�شاء  لرئي�س  والتقدير  ال�شكر  عر�شه  بداية 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة على دعمهم ومتابعتهم 
ليكون احتاد الكرة االإماراتي �شباقا يف التطبيق 
الر�شمي،  التطبيق  يبا�شر  ع��رب��ي  احت���اد  ك����اأول 
ورابع احتاد اآ�شيوي بعد كوريا اجلنوبية واليابان 

واأ�شرتاليا، بجهود وخربات اإماراتية وطنية. 
ال��ه��دف م��ن تطبيق تقنية  اأن  ال��ب��دواوي،  وق��ال 
املجل�س  ق��ان��ون  وبح�شب  امل�شاعد  الفيديو  حكم 
الدويل لكرة القدم »اإيفاب«، هو اإيقاف االأخطاء 
والتقنية  امل��ب��اراة،  اإع���ادة حتكيم  ولي�س  ال��ك��ربى 
واملخالفات  ال��وا���ش��ح��ة  االأخ���ط���اء  ع��ل��ى  تقت�شر 
اخلطرية غري املحت�شبة، حيث تقوم التقنية على 
فل�شفة مهمة هي، حتقيق الفائدة الق�شوى من 

خالل تدخالت قليلة. 
مبادئ التقنية 

الفيديو  تقنية حكم  رئي�س فريق عمل    واأو�شح 
عليها  يرتكز  ال��ت��ي  الرئي�شية  امل��ب��ادئ  امل�����ش��اع��د، 

التطبيق وهي : 
احلكم دائماً القرار. يتخذ  اأن  •يجب 

احلالة  بعر�س  املطالبة  فقط  للحكم  •يجوز 
عرب الفيديو.

•عدم فر�س �شغوط الوقت على مراجعة احلالة 
اأكرث اأهمية ممن ال�شرعة. الدقة  – الأن 

بقدر  م��رئ��ي  م��ك��ان  يف  احل��ك��م  يظل  اأن  •يجب 
– ل�شمان  امل���راج���ع���ة  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  االإم����ك����ان 

ال�شفافية.
القرار النهائي. احلكم  •يتخذ 

حال  يف  فقط  االأ�شلي  ال��ق��رار  تغيري  •يجري 
كان قراراً خاطئاً ب�شورة وا�شحة.

•يجب اأن ين�شي احلكم اأن هناك تقنية الفيديو 
امل�شاعد قبل اإتخاذ القرار.

امل�شاعد بعد اإتخاذ  الفيديو  حكم  تقنية  • تذكر 
قرار مهم.

مثل التاأخر يف اإطالق ال�شافرة ورفع الراية اإذا 
اإح��راز هدف )خ�شو�شاً  كان الالعب على و�شك 

يف حاالت الت�شلل(.  
املحاولت  بداأت  دولة   40

واأ���ش��ار ال���ب���دواوي خ��الل ال��ع��ر���س، اأن ه��ن��اك ما 
ب��داأت جتارب  العامل  40 دول��ة ح��ول  يقرب من 
وبروفات  اإ�شتخدام تقنية حكم الفيديو امل�شاعد، 
دولة  وتعترب  االإ���ش��ت��خ��دام  ه��ي حاليا يف ط��ور  اأو 
االإم��ارات من اوئل الدول التي با�شرت التطبيق 
الكرة  يح�شب الحت��اد  ما  وه��و  للتقنية  الر�شمي 

والقائمني على �شوؤون ق�شاة املالعب. 
الر�شمي  التطبيق  خ��الل  اأن��ه  ال��ب��دواوي،  ولفت 
ودبا  وال��ف��ج��رية،  ب��ن��ي  م��ب��ارات��ي  خ���الل  للتقنية 
احل�����ش��ن واحت�����اد ك��ل��ب��اء، ك���ان ال��ت��ط��ب��ي��ق مميزا 
ال�شلبيات  تتخطى  راف��ق��ت��ه  ال��ت��ي  واالإي��ج��اب��ي��ات 
يف  للتطبيق  االأوىل  احل��ال��ة  اأن  يذكر  حيث مم��ا 
امل��ال حكم  يحيى  احلكم  اإ�شتغرق  االأوىل  امل��ب��اراة 
ال�شاحة وبالتوا�شل مع احلكم عادل النقبي حكم 
ثانية،  واربعون  واأرب��ع  دقيقتان   2:44 الفيديو 
اأنه  وهو وقت نوعا ما لي�س بالق�شري لكن املهم 
اإ�شتوعبوا  واحل��ك��ام  ال�شحيح  ال��ق��رار  اإت��خ��اذ  مت 
القانون اإ�شافة اإىل التعاون من العبي الفريقني 
ال��ذي ي�شهل  االأم���ر  االإداري����ة والفنية  واالأط��ق��م 
من  امل��زي��د  ويخت�شر  م�شتقبال  احل��ك��ام  مهمة 

الوقت. 
اأربع حالت فقط للتطبيق 

ال����ب����دواوي خ����الل االجتماع  ع��ل��ي ح��م��د  واأك�����د 
القرارات  م��اه��ي  وه���و،  للغاية  مهما  م��و���ش��وع��ا 
تتلخ�س  باأنها  اأو�شح  للمراجعة حيث  اخلا�شعة 

يف االآتي؛ 
الدويل  للمجل�س  العام  ال�شنوي  االجتماع  اأج��از 
لكرة القدم ثالث فئات من القرارات من املمكن 
اأن تغري نتائج املباريات )باالإ�شافة اإىل قرار اإداري 

واحد(، لكي تكون خا�شعة لعملية املراجعة:
• االأهداف

اجل��زء من  رك��الت  ب�شحة  املتعلقة  القرارات   •
عدمها

البطاقة  )ولي�شت  املبا�شرة  احلمراء  • البطاقة 
ال�شفراء الثانية(

• عدم حتديد الهوية )اإ�شهار البطاقة احلمراء 
اأو البطاقة ال�شفراء اإىل العب باخلطاأ(

حتديات االإعداد والتطبيق 
وت����ن����اول رئ��ي�����س ف���ري���ق ال���ع���م���ل، جم��م��وع��ة من 
العمل  فريق  واجهت  التي  والتحديات  املوا�شيع 
تدريب  مقدمتها  يف  التطبيق،  م��راح��ل  خ���الل 
احلكام وتاأهيلهم، اإ�شافة اإىل �شرح هذه التقنية 
وكذلك  والالعبني،  لالأندية  بها  يتعلق  ما  وكل 
كبري  حيٍز  على  ت�شتحوذ  والتي  التقنية  االأم���ور 

من العمل واجلهد واخت�شار الوقت. 
وبعد نهاية االجتماع التعريفي اإ�شطحب فريق 
العمل ممثلي و�شائل االإعالم مل�شاهدة عربة البث 
هذه  من خالل  التوا�شل  واآلية  عملها  وطريقة 

العربة وغرفة الكنرتول وحكم ال�شاحة.

اللجنة الأوملبية الوطنية توا�سل زياراتها امليدانية ا�ستعدادا لليوم الريا�سي الوطني

انطالق ت�سفيات نهائي دوري الكيك بوك�سينج 
ملختلف الفئات العمرية يف اأبوظبي اجلمعة

تطبيق تقنية حكم الفيدي� امل�ساعد.. حكاية جناح اإماراتية باإمتياز

اليماحي: دعم رئي�س واأع�ساء املجل�س �ساعد فريق العمل على اإجناز املهمة باإقتدار
علي حمد: الإمارات الأوىل عربيا والرابعة اآ�سي�يا يف التنفيذ الر�سمي للتقنية 
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باإ�سراف جمل�س اأب� ظبي الريا�سي مب�ساركة 16 فريقا على م�ست�ى الفئتني

انطالق مباريات بطولة نادي اأبو ظبي الريا�سي التا�سعة للنا�سئني
التا�شعة  الريا�شي  اأبو ظبي  اليوم الثالثاء مباريات بطولة نادي  تنطلق 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ك��اأ���س  وامل��ق��ام��ة على  للنا�شئني 
16 فريقا على م�شتوى  الريا�شي مب�شاركة  اأبو ظبي  وباإ�شراف جمل�س 
 2009-2008 مواليد  م�شاركة  االأويل  فئتها  ت�شهد  والتي   ، الفئتني 
فريق  ف��رق حملية يف مقدمتها    8 وت�شم   ، املحلية  االأك��ادمي��ي��ات  لفئات 
نادي اأبو ظبي الريا�شي)حامل اللقب( ،واالأكادميية الفرن�شية ،اأكادميية 
امليهال ،اأكادميية ا�شتودجارد ،اأكادميية مدر�شة اأدنوك، اأكادميية �شبورت�س 
�شبورت واأكادميية �شيبت، وتفتتح مباريات تلك الفئة م�شاء اليوم باإقامة 
،وجتمع املباراة االأوىل االفتتاحية  املجموعتني  م�شتوى  على  مباريات   4
الثانية  و�شتكون  الفرن�شية،  االأك��ادمي��ي��ة  مع  ظبي  اأب��و  ن��ادي  فريقي  بني 

لنف�س الفئة بني فريقي امليهال واأكادميية ا�شتودجارد .. وت�شهد املجموعة 
الثانية لنف�س الفئة مباراتي مدر�شة اأدنوك واأكادميية امل�شتقبل و�شتكون 
املباراة الثانية بني فريقي اأكادميية �شبورت�س �شبورت مع اأكادميية �شيبت 
وت�شتمر حتى الرابع من مار�س املقبل. وتعقبها اعتبارا من اأول مار�س املقبل 
انطالقة بطولة الفئة الثانية ملواليد 2005-2006 والتي ت�شم8 فرق 
اأبو  نادي  اإقامتها مبالعب  والتي تتجدد   ، االإم��ارات وخارجها  من داخل 
ظبي مبنطقة امل�شرف يف اأبوظبي ،وت�شم فرق االأندية املحلية وال�شقيقة 
وال�شديقة ومدار�س واأكادمييات الكرة بعد اأن ا�شتعد النادي الإجناح تلك 
البطولة ال�شنوية التي تقام يف عده مالعب بالنادي يف مقدمتها امللعب 
اجلديد بالنادي الذي مت ت�شييده موؤخرا �شمن خطة التطوير ال�شاملة 

الفئة  تلك  وت�شهد  واالجتماعية.  الريا�شية  ال��ن��ادي  اأروق���ة  ت�شود  التي 
االأوىل فرق  8 فرق وزعت على جمموعتني فقد �شمت  الثانية م�شاركة 
اأدنوك  ، �شلطنة عمان ،مدر�شة  اأبو ظبي الريا�شي منظم البطولة  نادي 
وفريق اأكادميية ان�شباير يف اأبو ظبي ..اأما املجموعة الثانية لتلك الفئة 
الفرن�شية  االأكادميية   ، الروماين  اأندية كيندر تراجوفي�شت  فت�شم فرق 
يف اأبو ظبي ،اأكادميية املواهب امل�شاركة من دولة الكويت واأكادميية ثي�شل 
اخلمي�س  غد  بعد  الفني  اجتماعها  الفنية  اللجنة  وتعقد  ال��ق��دم..  لكرة 
ممثلي  بح�شور  البطولة  الئحة  و�شرح  بالفرق  للرتحيب  النادي  مبقر 
الفرق امل�شاركة يف تلك الفئة والتي تفتتح مبارياتها بلقاء اأكادميية نادي 

اأبو ظبي الريا�شي)حامل اللقب( مع اأ�شبال �شلطنة عمان.

الفقيد  بطولة  االإم�����ارات  ن���ادي  اختتم 
اإبراهيم عبداهلل كامل للمراحل ال�شنية 
اأكادميية  اح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مبادرات  �شمن  مالعبها  يف  القدم  ك��رة 
الع���ب���اً   159 مب�������ش���ارك���ة  زاي��������د،  ع������ام 
و2004  مواليد2004-2003 
 16 مي��ث��ل��ون  امل��ق��ي��م��ني  م���ن  و2005 
واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  يف  فريقاً 
اخل��ي��م��ة �شمن اخلطة  راأ�����س  اإم�����ارة  يف 
الريا�شية  امل��واه��ب  الكت�شاف  ال��رام��ي��ة 
النادي  طموحات  تخدم  اأن  ميكن  التي 
يف ال�شنوات املقبلة، يف اإطار قرار �شاحب 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة مب��ن��ح املقيمني 
وم��وال��ي��د ال���دول���ة ف��ر���ش��ة امل�����ش��ارك��ة يف 

االأن�شطة الريا�شية املختلفة.
مناف�شات  اخل����ت����ام  ب����رن����ام����ج  و����ش���ه���د 
وم���ب���اري���ات ���ش��اخ��ن��ة ب���ني ج��م��ي��ع الفرق 
بال�شارقة  ال���وط���ن���ي���ة  م���در����ش���ة  م���ث���ل 
املنار  ومدر�شة  احلديثة  اخليمة  وراأ���س 
ال�شالم  دار  ومدر�شة  العربية  ومدر�شة 
32 مباراة  يا�شر مبجموع  اآل  ومدر�شة 
الكوؤو�س  لتوزيع  مب�شط  احتفال  اأعقبه 

والهدايا على الفائزين.
ا�شماعيل  و���ش��ه��د ح��ف��ل اخل��ت��ام حم��م��د 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العو�شي 
اإدارة  اأحمد بطي، ع�شو جمل�س  ورا�شد 
واأنور  ال�شنية،  املراحل  م�شرف  النادي، 

الدربي، املدير االإداري للمراحل ال�شنية 
والهولندي  ال����ق����دم،  ك����رة  واأك���ادمي���ي���ة 
و�شمري  ال�شنية  امل��راح��ل  خبري  �شتيفن 
ال�شنية،  امل��راح��ل  خبري  م�شاعد  ال�شيخ 
ال�شنية  املراحل  �شكرتري  �شوقار  وم��ازن 
وجميع مدربي واإداريي املراحل ال�شنية 
ل���ك���رة ال����ق����دم وجم���م���وع���ة ك���ب���رية من 

اأول���ي���اء االأم�����ور. وح��ر���س ن��ائ��ب رئي�س 
الطالب  م�شافحة  على  االإدارة  جمل�س 
اخلتام،  ح��ف��ل  ب���رن���ام���ج  يف  امل�������ش���ارك���ني 
وحتدث اإليهم على اأهمية اأن يكون لكل 
�شخ�س هدف وحلم يعمل على حتقيقه 
يف امل�شتقبل، وقال الريا�شة مهمة للغاية 
والريا�شات  ال��ق��دم  ك��رة  حت��ب��ون  وكلكم 

االهتمام  يكون  اأن  املهم  .. من  املختلفة 
فمن  والدرا�شة  الريا�شة  بني  م�شرتكاً 
التعلم  م����ن  ل����ه  ب����د  ال  ال���ن���ج���اح  ي���ح���ب 
اأ�شاد  اأكرث. من جانبه  واالجتهاد ب�شكل 
االإدارة  اأحمد بطي ع�شو جمل�س  را�شد 
بالتعاون  ال�شنية  امل��راح��ل  ع��ام  م�شرف 
القائم بني نادي االإمارات وزارة الرتبية 

االأمر الذي من �شاأنه اأن يعمل على ن�شر 
ابرز  اأن  وراأى  ال��ق��دم،  ك��رة  قيم  وتعزيز 
جمموعة  اكت�شاف  متثلت  االإي��ج��اب��ي��ات 
من  الطالب  م�شتوى  على  املواهب  من 
ال�شمو رئي�س  اإط��ار قرار �شاحب  خالل 
الدولة  ومواليد  املقيمني  الدولة مبنح 
الريا�شية  االأن�شطة  يف  امل�شاركة  فر�شة 

احت�شان  اإىل  يهدف  وال���ذي   ، املختلفة 
املدار�س  يف  ال��ك��روي��ة  امل���واه���ب  ورع���اي���ة 
�شمن فئة الرباعم يف املرحلة القادمة.

االإداري  املدير  الدربي  اأنور  اأثنى  بدوره 
القدم  كرة  واأكادميية  ال�شنية  للمراحل 
ب���ال���ب���ط���ول���ة وجن���اح���ه���ا امل���م���ي���ز، وق����ال 
امل�شروع  هذا  على  كثرياً  نعول  الدربي: 

ل���رف���د امل���راح���ل ال�����ش��ن��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة 
ننتظرها  التي  امل��واه��ب  م��ن  مبجموعة 
ل���دع���م ف����رق ال����ن����ادي امل��خ��ت��ل��ف��ة واأ����ش���اد 
النادي  اأولياء االأمور مع برامج  بتعاون 
املتوا�شل الأبنائهم  املختلفة وت�شجيعهم 
يخفى  ال  وق��ال  الريا�شة  ممار�شة  على 
للريا�شة  االإيجابية  االأهمية  اأح��د  على 

الثقافة  وم�شتوى  ال�شخ�شية  تكوين  يف 
ا�شتغالل  م��ن  ب��د  ال  وت��اب��ع  م�شتقباًل. 
جناح هذه البطولة التي اأهلت جمموعة 
ك���ب���رية م����ن ال���الع���ب���ني امل����وه����وب����ني يف 
اأم���اًل يف حتقيق  امل��راح��ل  تطوير ق��ط��اع 
هدف ك�شف املواهب منذ وقت مبكر من 

املو�شم القادم.

االإمارات  احت��اد  دوري  يف  ذروتها  املُناف�شة  و�شلت 
اإىل  البطولة  بو�شول  لالأكادمييات  القدم  لكرة 
املُتناف�شة  الفرق  ت�شعى  حيث  اخلام�س  اأ�شبوعها 
بنهاية  باللقب  ت��ت��وج  اأن  اإىل  ال��ف��ئ��ات  جميع  م��ن 

املو�شم.
بني  عاًما   16 �شهدت ُمباراة االأ�شبوع لفئة حتت 
اإف  �شيتي  وف��ري��ق  العالية  ل��ل��ك��ف��اءات  ليغا  ال  دو 
���ش��ي االأح��م��ر ت��ف��وق دو ال ليغا ���ش��اح��ب االأر�����س، 
حيث �شيطر الفريق على جُمريات املُباراة باللعب 
بيومي  اأده��م  افتتح  اخلطوط،  وتقارب  اجلماعي 
من  �شاروخية  بت�شديدة  الت�شجيل  الفريق  قائد 
بينتو  اإي��دان  ُي�شيف  اأن  قبل  امللعب  ُمنت�شف  بعد 
اآدم  اأع��اد  الثاين ليعزز تقدم فريقه، فيما  الهدف 
خ��ال��د ال��َك��رة و���ش��ج��ل م��ن ت�����ش��دي��دة رائ��ع��ة �شكنت 
اأم��ن حممد  بينما  االأح��م��ر  �شي  اإف  �شيتي  �شباك 
ال�شرباوي الفوز متاًما لدو ال ليغا باإحراز الهدف 

الرابع لُيطلق احلكم �شافرته ُمعلًنا انتهاء املُباراة 
بفوز دو ال ليغا للكفاءات العالية بُرباعية نظيفة.
عاًما   16 �شي حتت  اإ���س  زد  اأكادميية  ا�شت�شافت 
ف��ري��ق ���ش��ي��ت��ي اإف ���ش��ي االأب��ي�����س وب�����داأ ف��ري��ق زد 
عن  اأ���ش��ف��رت  هجومية  ب�شرا�شة  ال��ل��ق��اء  �شي  اإ����س 
القبي�شي،  عي�شى  الفريق  العب  �شجلهما  هدفني 
بعد  للُمباراة  نف�شه  االأبي�س  �شي  اإف  �شيتي  اأع��اد 
اأوراقه الهجومية لُي�شجل الفريق مرتني  ترتيب 
ب����اأق����دام نيكوالي  ال���ت���ع���ادل  ُم��ت��ت��ال��ي��ت��ني حُم��ق��ًق��ا 
ن��ي��ك��ي��ت��ي��ن��ك��و ون����ك ه���ي���وب ب��ي��ن��م��ا ���ش��ي��ط��ر احل���ذر 
الثاين  ال�شوط  يف  الفريقني  اأداء  على  الدفاعي 

لتنتهي املُباراة بالتعادل االإيجابي 2-2.
18 عاًما �شيًفا  اأكادميي حتت  حل فريق ال ليغا 
ال��دوري فئة  على ريجيونال �شبورت يف ُمناف�شات 
تعاداًل  �شهدت  تكتيكية  ُم��ب��اراة  يف  عاًما   18 حتت 
اأن  قبل  االأول  �شوطها  يف   1-1 بنتيجة  اإيجابًيا 

يرتقي عبداهلل وهبي للُركنية املُتقنة لي�شجل من 
راأ�شية اأعطت لفريقه نقاط املُباراة ال3.

خا�س فريق اإي اإف اإف حتت 18 عاًما ُمباراة هذا 
االأ�شبوع �شد �شيتي اإف �شي من الفئة نف�شها على 
اأ�شحابها حيث  مع  تكن  االأر���س مل  اأن  اإال  اأر�شه 
واأنهاها  كامًلة  املُباراة  على  �شي  اإف  �شيتي  �شيطر 
ُمعظم  الفريق  ترجم  حيث   0-7 ثقيلة  بنتيجة 
هجماته اإىل اأهداف وعلى اجلانب االآخر ا�شت�شاف 
فريق دو ال ليجا للكفاءات العالية حتت 18 عاًما 
نظريه فريق اجلزيرة ومل ينتظر اأ�شحاب االأر�س 
كثرًيا للت�شجيل حيث �شجل لطفي العب الفريق 
م��ن ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة  ب��ع��د 12 دق��ي��ق��ة م��ن بداية 
املُباراة فيما عادل اجلزيرة النتيجة قبل اأن ُي�شجل 
رامي حامت الهدف الثاين وي�شمن لفريقه الفوز 

بالثالث نقاط.
اأما مناف�شات حتت 14 عاًما ف�شهدت لقاًءا رائًعا 

بني �شيتي اإف �شي وال ليغا اأكادميي، افتتح فريق 
من  واح��دة  دقيقة  بعد  الت�شجيل  اأكادميي  الليغا 
اأ���ش��ح��اب االأر�س  ُي��ع��دل  اأن  املُ��ب��اراة قبل  ان��ط��الق 
ال�شوط  لينتهي  رائعة  ع��ودة  وي�شجلون  النتيجة 
بداأ  �شي،  اإف  �شيتي  ل�شالح   1-3 بنتيجة  االأول 
ال�شوط الثاين برغبة وا�شحة من ال ليغا اأكادميي 
اإف  �شيتي  لكن  الثاين  الهدف  واأ�شافوا  للتعديل 
كاملة  املُ��ب��اراة  نقاط  ليقتن�س  جُم��دًدا  �شجل  �شي 

بعد الفوز 2-4
التي  14 ع��اًم��ا  املُ���ب���اراة االأخ����رى لفئة حت��ت  ويف 
بنظريه  العالية  للكفاءات  ليغا  ال  دو  فيها  التقى 
اجلزيرة، لعب دو ال ليغا للكفاءات العالية ُمباراة 
التعادل  ت�شيد  دفاعًيا وهجومًيا وعندما  متوازنة 
�شربة  من  ح��ازم حممد  �شجل  املوقف  االإيجابي 
ُحرة بعد مناورة رائعة بينه وبني زميله �شبا�شتيان 

األ�شوب لي�شمن لفريقه الفوز بنتيجة 1-2.

الريا�شي جل�شة ع�شف  الثقايف  نادي احلمرية  نظم 
وا�شعة  نهجنا(، مب�شاركة  )التميز  �شعار  ذهني حتت 
�شملت الالعبني واملنت�شبني واملوظفني االإداريني يف 
النادي اإىل جانب اأع�شاء من جمل�س نادي احلمرية 
ل��ل�����ش��ب��اب وذل����ك ���ش��م��ن اإط����ار ع��م��ل ال���ن���ادي للفئات 
ومبادرات  مبقرتحات  واخل���روج  للت�شارك  االإداري����ة 
النادي  دور  وتعزيز  تفعيل  يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  من 
ومنظومة اخلدمات الريا�شية والثقافية واملجتمعية 
يف حميطه التفاعلي مبدينة احلمرية. وتعد جل�شة 
الع�شف الذهني االأوىل �شمن �شل�شلة من اجلل�شات 
القيادية  امل�شتويات  ملختلف  ال��ن��ادي  �شينفذها  التي 
اأبناء  ج��ان��ب  اإىل  وال���الع���ب���ني،  وال��ف��ن��ي��ة  واالإداري�������ة 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وج��م��اه��ري ال���ن���ادي، وال��ت��ي تهدف 
املجاالت  خمتلف  يف  التطويرية  االأف��ك��ار  ط��رح  اإىل 
واال�شتثمارية  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

واالإدارية واالإعالمية.
ال�شرو�س  م��اأم��ون  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���دم 
اأوجه  وال��ت��ي ح�شرها يف  ال��ن��ادي  ت��ع��ري��ف��اً خل��دم��ات 
على  للمتعاملني  ال��ن��ادي  يقدمها  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة 
خم��ت��ل��ف اأن���واع���ه���م )داخ���ل���ي���ني وخ���ارج���ي���ني( وذلك 
بتو�شيات من  واخل��روج  ال��ن��ادي،  بيئة عمل  لتحليل 
واأعمال  وب��رام��ج  وخ��دم��ات  باأن�شطة  االرت��ق��اء  �شاأنها 
ال��ن��ادي م�����ش��رياً اإىل حم���اور اجلل�شة ال��ت��ي رك���زت يف 
االأعمال،  ت��اأدي��ة  يف  الوظيفي  التميز  على  جمملها 

العمل  املمار�شات على �شعيد  اأف�شل  واال�شتفادة من 
االأفكار  ط��رح  يف  والتمكني   ، الريا�شية  االن��دي��ة  يف 

اخلالقة.
وناق�س امل�شاركون يف اجلل�شة ثالثة حماور رئي�شية، 
واالجتماعي  ال��ث��ق��ايف  امل��ح��ور  منها  االأول  يف  نوق�س 
وال�شبابي، ويف املحور الثاين مت اخلو�س يف اجلوانب 
املالية واالإدارية واال�شتثمارية، اأما يف الثالث فطالع 
حيث  واالإع��الم��ي��ة،  الريا�شية  اجل��وان��ب  امل�شاركني 
جرى مناق�شة كافة االأفكار واحللول املبتكرة التي مت 
طرحها، من خالل جمموعات امل�شاركني يف اجلل�شة، 
حيث خرجت هذه املجموعات بالعديد من التو�شيات 

التطويرية الهامة يف كافة املجاالت. 

اختتـــام نــاجــح لبطـولــة اإبراهيــم كامــل للمـراحـل ال�سنيـة بنـادي الإمــارات

بعد انتهاء مع�سكر الإعداد الق�سري

عودة بعثة فريق اأكادميية ان�سباير اإىل اأبو ظبي
ا�ستعال املُناف�سة يف الأ�سبوع اخلام�س من دوري احتاد الإمارات لكرة القدم لالأكادمييات

عادت للبالد اأم�س االأول من القاهرة بعثة فريق اأكادميية 
االإع����داد  ان��ت��ه��اء مع�شكر  ب��ع��د  اأب���و ظ��ب��ي  اإىل  ان�����ش��ب��اي��ر 
الق�شري الذي اأقيم هناك ا�شتعدادا للم�شاركة يف بطولة 
نادي اأبو ظبي الريا�شي التا�شعة للنا�شئني واملقامة على 
كاأ�س ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل نهيان وباإ�شراف 
 2006 اأبو ظبي الريا�شي لفئة مواليد حتت  جمل�س 
حيث يلعب فريق اأكادميية ان�شباير يف املجموعة االأويل 
التي ت�شم  بجانبه فرق نادي اأبو ظبي الريا�شي منظم 
البطولة ، �شلطنة عمان ،مدر�شة اأدنوك و�شمت البعثة 
التي راأ�شتها الكوت�س نهى �شعد اجلهاز الفني واالإداري 
احمد  وحممد  من�شور  �شمري،حامت  احمد  �شم  ال��ذي 

ف��ار���س حممد،عبداهلل  ك��ل�����س،  و14 الع��ب��ا ه��م حم��م��د 
ثامر  م���وؤم���ن  ،ه����اين حم��م��د،  ط����ارق  ،ع��م��ر  م�شطفى 
،يون�س عبد الرحمن، جعفر خ�شر، رغيد عمر، ح�شن 
وعبد  زقطان  ،اأح��م��د  عمرو  ،علي  اأحمد  خالد  ن�شال، 
اأكادميية  فريق  ب��اأن  �شعد  نهى  وذك��رت  و�شام.  الرحمن 
ان�شباير خا�س يف القاهرة اأربعة مباريات جتريبية مع 
خمتلف املدار�س الكروية لنف�س الفئة والتي جنح فيها 
وتعادل وخ�شر يف مباراة  الفوز يف مباراتني  الفريق يف 
والفنية  الرتبوية  اأهدافها  الرحلة  وقد حققت  واح��ده 
الن�شباط الالعبني وحر�شهم على عك�س الوجه امل�شرق 

لريا�شة االإمارات.

ناق�ست ثلثة حماور الثقايف وال�ستثماري والريا�سي 

نادي احلمرية يطلق �سل�سلة من ور�س الع�سف الذهني لالعبيه ومنت�سبيه حتت �سعار التميز نهجنا
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 يف اإطار اجلهود الرامية لالرتقاء 
برايل دبي ال�شحراوي املدعوم من 
الر�شتماين  عبدالواحد  جمموعة 
ون��ي�����ش��ان، اأع���ل���ن ن�����ادي االإم������ارات 
للرايل،  املنظمة  اجلهة  لل�شيارات، 
�شت�شبح  اأوت�����ودروم  دب��ي  حلبة  اأن 
للفعالية  اجلديد  الناب�س  القلب 
التي تقام يف مار�س وت�شم جولتي 

كاأ�س عامل للراليات الطويلة. 
���ش��ل��ي��م، رئي�س  ب���ن  ووق�����ع حم��م��د 
ورئي�س  لل�شيارات  االإم���ارات  ن��ادي 
ال�شيارات  االإم��ارات لريا�شة  احتاد 
والدراجات النارية، اتفاقية �شراكة 
ال�شهالوي،  ف��ي�����ش��ل  م���ع  ج���دي���دة 
م��دي��ر ع���ام دب���ي اأوت�������ودروم، تن�س 
االأخ��رية مقرا ر�شميا  اإع��الن  على 
ل���ل���رايل ال�����ذي ي���ق���ام ب���ني 10-8 
الثانية  اجل��ول��ة  وي�����ش��ك��ل  م���ار����س، 
للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  من 
الطويلة لل�شيارات ’فيا‘ و اجلولة 
العامل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل 
للدراجات  ال��ط��وي��ل��ة  ل���ل���رال���ي���ات 

النارية ’فيم‘.
االتفاقية،  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
���ش��ل��ي��م، نائب  ب����ن  ����ش���رح حم���م���د 
لل�شيارات  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س 
فيا للريا�شة: ت�شكل هذه اخلطوة 
ت��ق��دم��ا ك��ب��ريا وه���ام���ا ل����رايل دبي 
ال�شحراوي نظرا للمرافق والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة امل�����ش��ت��وى التي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ح��ل��ب��ة دب���ي اأوت������ودروم 
والتي من �شاأنها االرتقاء بالفعالية 

مل�شتويات جديدة.
ال�����ش��ه��الوي بتوقيع  ب����دوره رح���ب 
�شعداء  »ن��ح��ن  ق��ائ��ال:  االت��ف��اق��ي��ة 
دور يف  ب��ل��ع��ب  اأوت���������ودروم  دب����ي  يف 
العاملي  ال������رايل  ه����ذا  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ب�شائقي  للرتحيب  قدما  ونتطلع 
النارية  وال�����دراج�����ات  ال�������ش���ي���ارات 
م���ن خمتلف  دب���ي  اإىل  ال��ق��ادم��ني 
االتفاقية  والعامل.  املنطقة  اأنحاء 

اجلديدة هذه تعزز اأوا�شر التعاون 
امل�������ش���رتك���ة م����ع ن������ادي االإم���������ارات 
تنظيم  اإىل  وت���ه���دف  ل��ل�����ش��ي��ارات 
الفعاليات  لقائمة  ت��رق��ى  فعالية 
يف  دب��ي  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  العاملية 

ريا�شة املركبات«.
ال�شحراوي حتت  دبي  رايل  ويقام 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  رع���اي���ة 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 

دب����ي، ويحظى  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل 
ب��ال��دع��م م��ن ك��ل م��ن حكومة دبي 
والهيئة  دبي  وبلدية  دبي  و�شرطة 
العامة للريا�شة واأ�شتيكو وبرتول 
الثانية  الن�شخة  وتدفع  االم��ارات. 
املت�شابقني  بح�شد  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م��ن 
ال�شيارات  ف��ئ��ات  �شمن  امل�شاركني 
خلو�س  ال����ن����اري����ة  وال��������دراج��������ات 
جولتني  يف  ���ش��ع��ب��ة  م���ن���اف�������ش���ات 

لكل  174كم  ب���ط���ول  خ��ا���ش��ت��ني 
منها تقام و�شط الطبيعة ال�شاحرة 
ل�����ش��ح��راء ال����ق����درة، وذل����ك يومي 
اجلمعة وال�شبت 9-10 مار�س. 

امل���راح���ل  ك�����ون  اإىل  وب����االإ�����ش����اف����ة 
الرايل  ي�شمها  ال��ت��ي  التناف�شية 
م����ن ب����ني االأك�������رث مت���ي���زا وف������رادة 
���ش��ك فيه  ف��م��م��ا ال  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
دبي  اإىل  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��ق��ر  ن��ق��ل  اأن 

اإ�شافة  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  اأوت���������ودروم 
والتميز  اخل�شو�شية  م��ن  امل��زي��د 
ل��ل��رايل ب��ت��وف��ريه م��راف��ق ال مثيل 
وامل�شوؤولني  والفرق  لل�شائقني  لها 
واالإعالميني امل�شاركني يف الرايل. 
ويجتمع امل�شاركون يف املقر اجلديد 
للقيام  م����ار�����س   7 ي�����وم  ل����ل����رايل 
والفح�س  االإداري����ة  بالفحو�شات 
ت�شتمر  والتي  لل�شيارات  الر�شمي 

ي��وم��ني وي��ت��م ع��ل��ى اإث��ره��ا حتديد 
يف  للم�شاركني  النهائية  القائمة 
للرايل  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  اجل���ول���ة 
التي تقام ال�شاعة 5 من م�شاء يوم 

اخلمي�س 8 مار�س. 
ت�شت�شيف  االت��ف��اق��ي��ة،  وب��ح�����ش��ب 
ح���ل���ب���ة دب�������ي اأوت����������������ودروم امل����رك����ز 
ال�شحفي  وامل����وؤمت����ر  االإع����الم����ي 
اخلا�س باإطالق الرايل واالجتماع 

باالإ�شافة  لل�شائقني،  التح�شريي 
اإىل نقطة اخلتام الر�شمية للرايل 
وحفل توزيع اجلوائز الذي �شوف 

يقام يوم 10 مار�س. 
وب�����دع�����م م�����ن ن���������ادي االإم������������ارات 
دبي  حلبة  ت�شت�شيف  ل��ل�����ش��ي��ارات، 
االإم���������ارات  ’معر�س  اأوت������������ودروم 
لريا�شة املحركات‘، الفعالية التي 
يتعلق  م��ا  ك��ل  �شقفها  جتمع حت��ت 
ب��ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات يف االإم�����ارات، 
ب���دءا م��ن ���ش��ب��اق��ات احل��ل��ب��ات حتى 
لل�شيارات  ال���ط���وي���ل���ة  ال����رال����ي����ات 
وي�شكل  ال����ن����اري����ة.  وال������دراج������ات 
للمهتمني  رائ��ع��ة  فر�شة  امل��ع��ر���س 
املحركات  ري��ا���ش��ة  يف  ب��االن��خ��راط 
وكبار  وال�����ش��ائ��ق��ني  ال��ف��رق  ملقابلة 

امل�شاهمني. 
ت�شتكمل  م��ار���س،  �شهر  نهاية  وم��ع 
دبي اأوتودروم اأعمال املرحلة االأوىل 
املحركات.  ري��ا���ش��ة  اأع��م��ال  ملجمع 
ويقع امل�شروع، الذي تطوره االحتاد 
كونرتاكتينغ‘  و’ملتي  ال��ع��ق��اري��ة 
يف  مربع،  مرت   6،000 مب�شاحة 
قلب حلبة ال�شباقات البالغ طولها 
�شقفه  حت���ت  وي��ج��م��ع  5.39كم، 
كربى الفرق وال�شركات العاملة يف 
ريا�شات املحركات يف الدولة. وقد 
بالكامل  االأوىل  املرحلة  حجز  مت 
بعد وقت ق�شري من االإع��الن عن 
الوقت  يف  احللبة  وتقوم  امل�شروع، 
احل��������ايل ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط الأع����م����ال 

املرحلة الثانية.

جنح املدرب املقاتل جينارو غاتوزو يف بث الروح العائلية يف 
ميالن، واأعطى هذا االأمر ثماره الأن النادي اللومباردي 
ال�12 االأخ����رية يف  ال��ه��زمي��ة يف م��ب��اري��ات��ه  مل ي��ذق طعم 
اآخرها االأحد يف الدوري املحلي حني  خمتلف امل�شابقات، 

اأ�شقط روما يف معقله -2�شفر.
وبعدما كان فريقا حمطما اىل حد كبري بقيادة فينت�شنزو 
م��ون��ت��ي��ال، اأ���ش��ب��ح م��ي��الن ي��ح��ل��م ب��ال��ع��ودة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا املتوج بلقبها �شبع مرات، الأنه 
7 نقاط فقط عن املركز الرابع بعد  يتخلف االآن بفارق 
االأ�شا�شيني على مراكز  اأح��د مناف�شيه  االأح��د على  ف��وزه 

امل�شابقة القارية االأم.
جل���اأ م��ي��الن ب����اإدارت����ه ال�����ش��ي��ن��ي��ة اىل غ���ات���وزو يف اأواخ����ر 
ال�شابق  فريقه  على  لالإ�شراف  الثاين/نوفمرب  ت�شرين 
باخلربة  يتمتع  ال  اأن���ه  رغ��م  على  وذل���ك  ملونتيال،  خلفا 
الكافية كمدرب كون جتربته ال�شابقة متوا�شعة مع فرق 
وبيزي  وب��ال��ريم��و  ال��ي��ون��اين  وك��ري��ت  ال�شوي�شري  �شيون 
يف  ال�شباب  لفريق  م��درب��ا  يعمل  ك��ان  وه��و  االي��ط��ال��ي��ني، 

ميالن منذ اأيار/مايو املا�شي.
اال ان غ��ات��وزو ال���ذي خ��ا���س اك��رث م��ن 450 م��ب��اراة مع 
الدوري  واأح��رز معه لقب  1999 و2012  ميالن بني 
والكاأ�س  م��رت��ني  اوروب�����ا  اب��ط��ال  ودوري  م��رت��ني  امل��ح��ل��ي 
اأن��ه ق��ادر على حتمل  اأثبت تدريجيا  املحلية مرة واح��دة، 

امل�����ش��وؤول��ي��ة واع������ادة ال��ف��ري��ق اىل 
على  م��ع��وال  ال�شابقة،  مكانته 

اإنه  مل��ي��الن،  ال��ك��ب��ري  “حبي 
اولويتي. اإنه مبثابة العائلة 

بالن�شبة يل”.
عاما(   40( غ��ات��وزو  واأ����ش���اد 
االأحد بالعبيه الذين “ولدت 
بيني وبينهم عالقة جميلة”، 

امل����ب����اراة  ن���ه���اي���ة  “يف  م�����ش��ي��ف��ا 
الفريق  ه���ن���اأت  روم�����ا(  )���ش��د 

ل��ك��ن��ي ق��ل��ت ل��ه��م اي�����ش��ا اأن 
ي��ب��ق��وا اأق��دام��ه��م على 

االأر�س”.
غاتوزو  وت��وج��ه 
اىل  ب����ال���������ش����ك����ر 

النادي  م���دي���ري 
فا�شوين  م����ارك����و 
نو  �شيميليا ما و
ومالكه  مريابيلي 

يونغ  يل  ال�������ش���ي���ن���ي 
“الفر�شة  ع��ل��ى  ه���ون���غ 

التي منحوين اياها”.
وب���������دا الع�������ب ال���و����ش���ط 
امل�������ت�������وج مع  ال�����������ش�����اب�����ق 
مونديال  بقلب  ايطاليا 
منذ  ع�����ازم�����ا   2006
االأول  ال�شحايف  موؤمتره 
كمدرب مليالن على عك�س 
التي  القتالية  �شخ�شيته 
ايامه  خ����الل  ب��ه��ا  مت��ت��ع 
طريقة  ع���ل���ى  ك����الع����ب، 
لعب ميالن، م�شددا على 

الالعبني  “متتع  ���ش��رورة 

اأن��ه جنح يف هدفه ال��ذي يتمحور  ب��روح املعركة”. ويبدو 
حول العمل الدوؤوب بح�شب ما ك�شف االأحد العب و�شطه 
“غاتوزو  ب��ال��ق��ول  ع��ام��ا(،   21( كي�شي  ف��ران��ك  ال��ع��اج��ي 
ال�شعيد  على  ال�شيما  اجل��ه��د،  م��ن  امل��زي��د  ن��ب��ذل  يجعلنا 
التكتيكي. مع مونتيال، كنا نعمل قليال يف التمارين لكن 
االأمر خمتلف مع غاتوزو وباإمكانكم مالحظة الفارق من 
والنتائج  هنا،  كالعائلة  “نحن  ووا�شل  النتائج”.  خالل 

)املرجوة( تتحقق”.
الهدف  ال��ذي �شجل  ع��ام��ا(  ك��وت��روين )20  باتريك  ام��ا 
االأول مليالن يف لقاء االأحد ورفع ر�شيده اىل 13 يف كل 
“فوز مهم، فوز  النتيجة �شد روم��ا  ان  ف��راأى  امل�شابقات، 
بالفريق وتعا�شدنا  “املدرب يكرتث حقا  كا�شفا  موؤثر”، 

بقيادته. نحن متحدون حقا االآن”.
وبالن�شبة للظهري االي�شر دافيدي كاالبريا الذي �شجل يف 
مرمى روما االأحد، فاإن “غاتوزو جعلنا نفهم منذ اليوم 
روح  القمي�س.  ه��ذا  ت��رت��دي  ب���اأن  االأم���ر  يعنيه  م��ا  االأول 
الفوز التي جاء بها غاتوزو ال ت�شدق، هو يركز على كل 

تف�شيل. نحن نعمل باندفاع كبري”.
الدفاعي  االأداء  على  لغاتوزو  القتالية  الذهنية  وتنعك�س 
مليالن الذي تلقى 4 اأهداف يف مبارياته ال�12 االأخرية.

وي��ع��ود م��ي��الن اىل ال��ع��ا���ش��م��ة روم����ا االأرب���ع���اء م��ن اأجل 
ال����دور ن�شف  اي����اب  م��واج��ه��ة قطبها االآخ����ر الت�����ش��ي��و يف 
ذهابا(،  )�شفر-�شفر  االإيطالية  الكاأ�س  مل�شابقة  النهائي 
قبل اأن يخو�س االحد لقاء الدربي �شد جاره اللدود انرت 

الدوري. من  يف املرحلة 27 
انفا�شهم،  اللتقاط  بفر�شة  غاتوزو  العبو  يحظي  ولن 
عندما  امل��ق��ب��ل  االأ���ش��ب��وع  �شعبة  م��واج��ه��ة  تنتظرهم  اذ 
اذار/مار�س �شمن   8 االإنكليزي يف  اأر�شنال  ي�شت�شيفون 
“يوروبا ليغ”، قبل  مل�شابقة  النهائي  ال��دور ثمن  ذه��اب 
االن��ت��ق��ال ب��ع��ده��ا ب��ا���ش��ب��وع اىل ل��ن��دن خل��و���س لقاء 

االياب.
الغد  م���ن  “اعتبارا  غ���ات���وزو  واأك�����د 
�شيكون  ت��رك��ي��زن��ا  )االث����ن����ني(، 
الت�شيو.  ع���ل���ى  م��ن�����ش��ب��ا 
ن�������ح�������ن ن������ل������ع������ب م����ن 
مهم  ������ش�����يء  اأج���������ل 
بالدربي  و�شنفكر 
من  اع����ت����ب����ارا 
اخلمي�س”.
وت���ط���رق 
ىل  ا
خ�������ش���ارة 
ار�������ش������ن������ال 
االأح�����������د ام������ام 
م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي يف 
الرابطة  ك����اأ�����س  ن���ه���ائ���ي 
بثالثية  االإن���ك���ل���ي���زي���ة 
مت�شائال  ن����ظ����ي����ف����ة، 
اليوم؟  خ�شر  “اأر�شنال 
ل�شنا  ن���ح���ن  ح�������ش���ن���ا، 
�شيتي  م���ان�������ش�������ش���رت 
ويجب اأن ن�شع اخلوذة 
املعركة”  اىل  ون��ذه��ب 
اأجل حماولة الفوز  من 

على الفريق اللندين.

اأكد جنم ريال مدريد االإ�شباين، كري�شتيانو رونالدو، 
واأن��ه مازال  اأن��ه را���س عن كل ما حققه يف م�شريته، 
من  ال��ق��ت��ال  ملوا�شلة  واآم��ال��ه  طموحه  على  يحافظ 
اأج����ل احل�����ش��ول ع��ل��ى ال���ك���رة ال��ذه��ب��ي��ة، ال��ت��ي متنح 
الأف�����ش��ل الع��ب��ي ال���ع���امل، وذل����ك يف م��ق��اب��ل��ة م��ع قناة 

دي�شيمبيديدو�س الربازيلية على من�شة يوتيوب.
اأتوقع  “مل  ق���ال:  الذهبية،  ال��ك��رة  ع��ن  وب�����ش��وؤال��ه 
اأنهيت  واإذا  ذهبية،  ك��رات  خم�س  على  احل�شول 
للغاية  �شعيداً  �شاأكون  االآن  الريا�شية  م�شريتي 
اأو  ك��رة  م��ن ح�شد  اإذا متكنت  اأم��ا  مب��ا حققته، 
مدي  �شعيداً  �شاأكون  اأخ��ري��ات  ث��الث  اأو  اثنتني 

م��ن احل�شول  اأمت��ك��ن  اإذا مل  احل��ي��اة، ولكن 
على املزيد فاأنا فزت بالفعل بخم�س 

حتي  ولكني  م�شبقاً،  ك���رات 
ق����درات����ي  يف  اأث�������ق  االآن 

ال�شراع  على  وق��وت��ي 
الفوز  اأج�����ل  م���ن 

ب�������اجل�������ائ�������زة 
جمدداً، وهذا 
�����ش����ي����ع����ت����م����د 
على  اأي�����������ش�����اً 
عدد البطوالت 

التي �شنتمكن من 
ح�������ش���د ل���ق���ب���ه���ا ه����ذا 

العام”.
وي�شارع الريال االآن على لقب 

اأوروبا،  اأب��ط��ال  دوري 
وي�����������������ش��������ع��������ى 
الج��������ت��������ي��������از 
باري�س  عقبة 
�شان جريمان 
ن�شي  لفر ا
ب��������ال��������دور 
ث�������م�������ن 

ملك  كاأ�س  بطولة  من  خروجه  بعد  وذل��ك  النهائي، 
الليغا  بلقب  لالحتفاظ  حظوظه  اأن  كما  اإ�شبانيا، 
ع��ن غرميه  كبري  ب��ف��ارق  البتعاده  ن��ظ��راً  �شئيلة  تعد 

بر�شلونة.
“ل�شنا من  اأو����ش���ح:  ال���ع���امل،  ك���اأ����س  راأي�����ه يف  وح����ول 
امل��ر���ش��ح��ني ل��ل��ف��وز، ي��ج��ب اأن ن��ك��ون ���ش��رح��اء، هناك 
م��ن��ت��خ��ب��ات اأك������رث ف���ر����ش���اً ل���ل���ف���وز مثل 
الربازيل واإ�شبانيا واأملانيا واالأرجنتني، 
�شيء  ك�����ل  ال�����ق�����دم  ك�������رة  يف  ول����ك����ن 
اج���ت���ي���از مرحلة  ���ش��ن��ح��اول  مم���ك���ن، 
ثم  خطوة  �شنتقدم  اأواًل،  املجموعات 
ولكن  التاأهل،  من  لنتمكن  االأخ���ري 
مرحلة  اجتياز  ه��و  الرئي�شي  ال��ه��دف 

املجموعات”.
كان  اإذا  ع��م��ا  وب�����ش��وؤال��ه 
اأخري  اآم����ااًل  مي��ل��ك 
قال:  لتحقيقها، 
 ، حة ا ب�شر “
حققت  ال، 
ك��������������ل م�����ا 
ح������ل������م������ت 

به”.
له  ا ب�شوؤ و
ع������ن ك����اأ�����س 
ال����������������ع����������������امل 
لعام  ل���الأن���دي���ة 
التي   ،2017
ت����وج ب��ه��ا ال���ري���ال، 
قال: “النهائي دائماً 
به  ال��ف��وز  ن�شبة  ت��ك��ون 
اأح�ش�شت  ول��ك��ن��ي   ،50%
بالفارق الأن يف اأوروبا توجد اأف�شل 
كرة قدم يف العامل، وال ميكننا اأن نكون 
اأف�شل  اإن  ون���ق���ول  ك���اذب���ني  اأو  م��ن��اف��ق��ني 
اأو املك�شيك  العب يف العامل هو من ال�شني 
التي متتلك  اأوروب���ا  ال��ربازي��ل، ال، فهو يف  اأو 

اأف�شل العبي العامل”.
يف  “املناف�شة  ال��ربت��غ��ايل:  النجم  واأ���ش��اف 
اأوروب���ا جيدة ج��داً الأن��ك تلعب اأم��ام فريق 
ك���ب���رية وت���ع���د االأف�������ش���ل يف ال����ع����امل، ففي 
التكتيكي  ب��االأداء  الربازيل مثاًل يتميزون 
العايل والربازيليون هم االأف�شل تقنياً يف 
اللعب  ولكنهم غري معتادون على  العامل، 
اأم����ام ال��ف��ري��ق ال��ك��ب��رية م��ث��ل ب��ر���ش��ل��ون��ة اأو 
ريال مدريد، ونحن نعلم اأننا اإذا واجهنا 
فريق غرمييو الربازيلي �شوف نفوز 

بالتاأكيد”. 

املونديال انق�سـام يف �سـان جـرمـان ب�سـاأن خطـورة اإ�سابـة نيمــــار  اأجل  من  رو�سيا  يف  يجتمعون  مدربًا   11
ب�شاأن  ج��رم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س  ن����ادي  يف  االآراء  ان��ق�����ش��م��ت 
خطورة اال�شابة التي تعر�س لها النجم الربازيلي نيمار 
ال�شابعة  الكاحل �شد مر�شيليا )-3�شفر( يف املرحلة  يف 
نيمار  القدم. وخرج  لكرة  فرن�شا  بطولة  والع�شرين من 
من امللعب قبل ع�شر دقائق من نهاية املباراة ب�شبب التواء 

يف الكاحل االمين.
ومل يعلن النادي الباري�شي حتى االن عن طبيعة اال�شابة 
قبل  ج��اءت  لكنها  امل��الع��ب،  ع��ن  نيمار  غياب  احتمال  او 
مواجهتني قويتني للفريق، �شد مر�شيليا جمددا االربعاء 
يف ربع نهائي كاأ�س فرن�شا، ثم ريال مدريد اال�شباين يف 
باري�س يف ال�شاد�س من اذار/مار�س يف اياب الدور الثاين 

لدوري ابطال اوروبا )فاز ريال ذهابا 1-3(.
واأب�����دى اال���ش��ب��اين اون����اي امي���ري م���درب ال��ف��ري��ق عقب 
يف  االول  “الفح�س  نيمار  ا�شابة  ب�شاأن  تفاوؤله  امل��ب��اراة 
بفح�س  �شنقوم  التواء،  انه  اظهر  املالب�س  تبديل  غرفة 

طبي ملعرفة ما هو هذا االلتواء”.
الفح�س  ه���ذا  �شننتظر  ه�����دوءا،  اك���رث  ن��ي��م��ار  وا����ش���اف 
و�شنكون متفائلني، موؤكدا انه اذا كان يتعني علي القول 

نعم ام ال، اقول نعم للتفاوؤل.
باحتمال  مت�شائما  بدا  �شيلفا  تياغو  نيمار  مواطن  لكن 
م�شاركة زميله جمددا امام مر�شيليا يف ربع نهائي الكاأ�س 
ل�شت طبيبا،  ان��ا  ك��ان منتفخا حقا.  كاحله  االرب��ع��اء الأن 

لكني اعتقد باأنه لن يتمكن من امل�شاركة االربعاء.
وتابع الربازيلي ل�شبكة كانال بلو�س الفرن�شية يجب ان 

يرتاح.
بقوله  م�شابها  اري��وال  الفون�س  املرمى  راأي حار�س  وك��ان 
)الكاحل(  ك��ان   ... م��وؤث��رة  ك��ان��ت  ذل��ك  روؤي���ة  ان  �شحيح 
متورما ج��دا. ال اع��رف متى �شيعود واآم��ل ذل��ك يف وقت 

قريب.
�شربة  �شت�شكل  فانها  خطرية،  اال�شابة  كانت  ح��ال  ويف 
قوية ل�شان جرمان الذي يعول على نيمار بدرجة رئي�شية 
لتحقيق رميونتادا امام ريال مدريد يف البطولة القارية 

ال�شاعي اىل احراز لقبها للمرة االوىل يف تاريخه.

وملدة  الثالثاء،  اليوم  الرو�شية  �شوت�شي  مدينة  ت�شت�شيف 
يومني، ندوة تعريفية ي�شارك بها ممثلو املنتخبات الوطنية 

ال�32 املتاأهلة اإىل بطولة كاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
وطبقاً للربنامج الر�شمي للندوة، �شتكون هناك اجتماعات 
باخلدمات  خ���ا����ش���ة  واأخ��������رى  واإع����الم����ي����ة  وط���ب���ي���ة  ف��ن��ي��ة 

اللوج�شتية واالأمن والنقل والت�شويق.
وتقام الندوة باإحدى الفنادق الفخمة التي تقع على �شواحل 

البحر االأ�شود.
“فيفا” ق��ام بدعوة  ال��دويل لكرة القدم  اأن االحت��اد  ورغ��م 
قامت  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  يف  امل�شاركة  املنتخبات  م��درب��ي  جميع 
املديرين  م�����ش��اع��دي  ب��اإر���ش��ال  ال��وط��ن��ي��ة  االحت�����ادات  معظم 

الفنيني.

و�شيكون منتخبا فرن�شا والربتغال هما الوحيدان من بني 
املنتخبات الكربى يف العامل اللذان �شيتم متثيلهما من قبل 
دي�شان وفريناندو  ديديه  البلدين،  الفنيني لكال  املديرين 

�شانتو�س، على الرتتيب.
ومن املنتظر اأن يح�شر الندوة 11 مديراً فنياً.

امل�شت�شيفة  ال�11  امل��ق��رات  اإح���دى  ه��ي  �شوت�شي  وم��دي��ن��ة 
للمونديال الرو�شي، الذي يقام يف الفرتة ما بني يومي 14 

يونيو )حزيران( و15 يوليو )متوز( املقبلني.
االألعاب  دورة  ا�شت�شافت  ال��ت��ي  �شوت�شي،  مدينة  وت�شهد 
اأربع  اإق��ام��ة  امل��ون��دي��ال  خ��الل   ،2014 ال�شتوية  االأومل��ب��ي��ة 
ع�شر  ال�شتة  دور  يف  وم��ب��اراة  املجموعات  دور  يف  م��ب��اري��ات 

ومباراة اأخرى بدور الثمانية. 

دبي اأوت�دروم حتت�سن املقر الرئي�سي جل�لتي كاأ�س عامل للراليات الط�يلة

بن �سليم يوؤكد اأن ال�سراكة اجلديدة ترتقي برايل دبي ال�سحراوي لآفاق جديدة

رونالدو: �ساأقاتل للتتويج غاتوزو يقود ميالن لنتفا�سة يف الكالت�سيو
بالكرة الذهبية جمددًا

اال�شباين،  م��دري��د  ري���ال  م���درب  اأك���د 
الفرن�شي زين الدين زيدان، االإثنني، 
لنادي  ال��ربازي��ل��ي  ال��ن��ج��م  اإ���ش��اب��ة  اأن 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي نيمار ال 
العودة  يتمكن من  اأن  اآم��ال يف  ت�شره، 
الفريقني  بني  املرتقبة  املواجهة  قبل 
اأبطال  ل��دوري  النهائي  ثمن  اإي��اب  يف 

اأوروبا االأ�شبوع املقبل.
وكان نيمار، اأغلى العب يف العامل بعد 
بر�شلونة  من   2017 �شيف  انتقاله 
اأ�شيب  ج��رم��ان،  ���ش��ان  اإىل  االإ���ش��ب��اين 
ب���ال���ت���واء يف ال��ك��اح��ل االأمي������ن االأح����د 
ف��ري��ق��ه ���ش��د مر�شيليا  خ���الل م��ب��اراة 
)3-0( يف اجلولة ال�شابعة والع�شرين 
م���ن ال������دوري ال��ف��رن�����ش��ي، وخ����رج من 
ع�شر  بنحو  امل��ب��اراة  نهاية  قبل  امللعب 

دقائق.
ويف حني مل يحدد �شان جرمان ر�شمياً 
اأو فرتة  ن��ي��م��ار  اإ���ش��اب��ة  ب��ع��د ط��ب��ي��ع��ة 
ملعرفة  االأنظار  تتجه  املحتملة،  غيابه 
�شيكون  ال��ربازي��ل��ي  النجم  ك��ان  اإذا  م��ا 
ال�شاد�س  يف  االإي��اب  مباراة  يف  حا�شراً 
ي�شعى  وال���ت���ي  )اأذار(،  م���ار����س  م���ن 
تعوي�س  اىل  ج���رم���ان  ���ش��ان  خ��الل��ه��ا 
خ�شارته 1-3 ذهابا اأمام حامل اللقب 

االأوروبي.
�شحايف  م����وؤمت����ر  يف  زي��������دان  وق�������ال 
يتعر�س  ان  اأح�������ب  “ال  االإث������ن������ني: 
م�شروراً  ول�شت  لالإ�شابة  الالعبون 

من اإ�شابة نيمار. اآمل يف اأن يكون 
هنا من اأجل املباراة”، يف اإ�شارة 
اىل مباراة االإياب االأوروبية.
اأن  الالعبني  “على  اأ���ش��اف: 
اأن  اأب����داً  اأمت��ن��ى  ل��ن  يلعبوا. 
ب�شبب  خ�شم  الع���ب  يغيب 

اأكن  االإ���ش��اب��ة، مل 
م���������������ش�������روراً 

الأنني  اأ����ش���ي���ب  ع���ن���دم���ا  ب���ال�������ش���رورة 
اأال تكون  اآم���ل يف  امل��ب��اراة.  اأت��اب��ع  كنت 

)االإ�شابة( كبرية”.
للنادي  ال���ف���رن�������ش���ي  امل��������درب  و�����ش����دد 
االإ�شباين على ان احتمال غياب نيمار 
لن يوؤثر على ا�شتعدادات بطل اإ�شبانيا 

اأو خططه ملباراة االإياب.
ع��ل��ى ما  ذل����ك  ي���وؤث���ر  “لن  اأ�����ش����اف: 
املقبل،  االأ���ش��ب��وع  م��ب��اراة  يف  �شيح�شل 
�شيحل  غائباً،  كان  اإذا  اأكيد.  اأم��ر  هذا 
الع��ب كبري اآخ��ر ب��داًل منه. لن يكون 
)البديل(  اأن���ه  اإال  نف�شه،  )ال��الع��ب( 
النوع  لهذا  وم�شتعداً  �شيكون متحفزاً 

من املباريات”.
�شفوف  يف  االإ����ش���اب���ات  �شعيد  وع��ل��ى 
“تفاوؤاًل” ب�شاأن  زيدان  اأبدى  العبيه، 
مودريت�س  ل��وك��ا  ال��ك��روات��ي  ال��ث��الث��ي 
والربازيلي  ك��رو���س  ت���وين  واالأمل������اين 
هو  االأه�������م  اأن  م���ع���ت���رباً  م���ار����ش���ي���ل���و، 
امل����ب����اراة  ق���ب���ل  جميعاً”  “عودتهم 

االأوروبية.
اأن���ه لن  ال��وق��ت نف�شه  اأك���د يف  اأن���ه  اإال 
الإدراكه  العودة  هذه  لتحقيق  ي�شغط 
يجب  وخ�����ط�����وات  “فرتات  ب����وج����ود 
اإىل  م�شرياً  العودة”،  قبل  احرتامها 
اإجراء تقييم لو�شع الالعبني الثالثة 
االأربعاء. وتابع: “ليكونوا م�شتعدين، 
الفكرة.  ه��ي  ه���ذه  ي��ل��ع��ب��وا،  اأن  ي��ج��ب 
ل���ل���ت���ف���ك���ري مب������ب������اراة 
اأن  ي���ج���ب  ب���اري�������س، 
ن�������ف�������ك�������ر ق����ب����ل 
ذل�������ك مب�����ب�����اراة 
الذي  خيتايف” 
على  �شيفاً  يحل 
�شانتياغو  م��ل��ع��ب 
ال�شبت  ب���رن���اب���ي���و 
من   27 اجل���ول���ة  يف 
االإ�شباين  الدوري 

املحلي.
وي���������خ���������و����������س 
الريال الثالثاء 
م���������ب���������اراة ����ش���د 
اإ�شبانيول  م�شيفه 
 ،26 اجل�����ول�����ة  يف 
فاز  اأن������ه  ع���ل���م���اً 
�شيفه  ع����ل����ى 
 0-4 اأالفي�س 
 25 اجل�����ول�����ة  يف 

ال�شبت.
وي������ح������ت������ل ال��������ن��������ادي 
املركز  “امللكي” حالياً 
ترتيب  يف  ال����ث����ال����ث 
وتراجعت  ال���������دوري، 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري اآم����ال����ه يف 
البتعاده  بلقبه  االحتفاظ 
عن املت�شدر بر�شلونة بفارق 

نقطة.   14

زيزو ينتظر عودة نيمار 
ومواجهته يف مباراة الإياب



جمع القمامة حلرق الدهون
نظرا  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  يف  ك��ب��ريا  جديدة" رواج����ا  "ريا�شة  الق���ت 
ال�بلوغينغ  وه��ي  للبيئة،  وفائدتها  ال��ده��ون  ح��رق  يف  لفعاليتها 

)Plogging(، التي جتمع بني الرك�س وجمع القمامة.
وجاء ا�شم بلوكينغ من م�شطلحي الرك�س )jogging( والتقاط 
باللغة ال�شويدية )plocka upp(، وفق ما ذكر موقع وا�شنطن 
قبل  ال�شويد  يف  كبري  ب�شكل  "الريا�شة"  ه��ذه  وانت�شرت  بو�شت. 
�شنفتها  اأن  بعد  العامل، خا�شة  اأنحاء  رواج��ا يف خمتلف  اأن جتد 
حرق  ن�شب  وح�شاب  بالريا�شة  املخت�شة  التطبيقات  من  العديد 

ال�شعرات احلرارية، ك�ريا�شة فعلية.
�شعرة   288 حترق  البلوغينغ  اأن   "Lifesum" تطبيق  واأو�شح 
�شعرا   235 ال��ع��ادي  الرك�س  يحرق  فيما  دقيقة،   30 يف  ح��راري��ة 
حراريا، خا�شة واأنه يتعني على ال�شخ�س اتخاذ و�شعية القرف�شاء 

اأحيانا والتغيري من و�شع اجل�شم اللتقاط القمامة.

ولية هندية تقدم عمليات جتميل جمانية لن�سائها
اأق����رت ال�����ش��ل��ط��ات يف والي���ة ال��ت��ام��ي��ل ال��ه��ن��دي��ة، جم��ان��ي��ة عمليات 
التجميل جلميع الن�شاء الفقريات يف الواليات، الأن للفقراء اأي�شاً 

حق احل�شول على مظهر جذاب اأي�شا. 
وت�شتهر ال��والي��ة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب��ي ال��ه��ن��د، مب��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع من 
االآالف من  وت��زوي��د  اف��ت��ت��اح مقا�شف جم��ان��ي��ة،  م��ث��ل  امل���ب���ادرات، 
االأ���ش��خ��ا���س امل��ح��روم��ني ب��امل��اع��ز واأج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر املحمولة 

والدراجات وغريها. 
لن�شاء  جمانية  جتميل  جراحة  توفري  الوالية  �شلطات  واأ�شافت 
مع   اأو طبية،  الأ���ش��ب��اب جمالية  ذل��ك  ك��ان  ���ش��واًء  ال��والي��ة جميعاً، 

االأولوية لل�شرائح الفقرية.
وقال وزير ال�شحة لوكالة فران�س بري�س "اإذا اأرادت املراأة الفقرية 
اإجراء  اإىل  حتتاج  كانت  �شواًء  مالياً،  �شندعمها  جميلة،  تبدو  اأن 
التاميل،  والية  وتندرج  باملجان".  ذلك  �شيكون  اأو طبي،  جتميلي 
الهند،  يف  العام  ال�شحية  الرعاية  نظام  يف  ال��والي��ات  اأعلى  �شمن 
اأجزاء  العديد من  تديرها احلكومة، يف  التي  املرافق  مقارنًة مع 
منتقدي  لكن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ح�شب  ال��ب��الد، 
اخلطة اجلديدة، قالوا اإن احلكومة تهدر املال العام على اجلراحات 

التجميلية، بدل اإنفاقه على عالج االأمرا�س اخلطرية.

خملوق غريب يف موقع حادث 
اأثار خملوق غريب ال�شكل ظهر يف وقع حادث مروري جداًل وا�شعاً 
على مواقع التوا�شل االجتماعي، و�شط تكهنات حول طبيعة هذا 
�شيبوليتي  الطرقات مبدينة  اأح��د  على  وقعت  احلادثة    املخلوق. 
�شيارة  ا�شطدمت  حيث  االأرج��ن��ت��ني،  و�شط  نيغرو  ري��و  مبقاطعة 
ب�شاحنة فان �شغرية، وانقلبت ال�شيارة على جانبها، قبل اأن ت�شل 
�شيارة االإ�شعاف اإىل املكان الإنقاذ �شائقها الذي كان عالقاً بالداخل. 
�شاهدوا  الذين  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي  ح��رية  اأث��ار  ما  لكن 
يرتدي  رج��ل  وك��اأن��ه  ب��دا  ال�شكل،  غريب  ظهور خملوق  الفيديو، 
قناعاً، مع نظارات �شم�شية فوقه، يقف اإىل جانب �شيارة االإ�شعاف، 

ح�شب ما اأوردت �شحيفة مريور الربيطانية.
واعتقد البع�س اأن هذا املخلوق ما هو اإال �شبح، اأو كائن ف�شائي، 
جاء ليلقي نظرة خاطفة على احلادث، لكن و�شائل االإعالم املحلية 
�شوى  لي�س  املظهر،  غريب  الكائن  ه��ذا  اأن  وتبني  الفيديو،  بثت 

�شائق �شيارة االإ�شعاف بيدرو موغيالن�شكي.
انعكا�س  عن  ناجتاً  كان  الغريب،  �شكله  اأن  موغيالن�شكي  واأو�شح 

االإ�شاءة، على كامريا الهاتف، الذي �شور مقطع الفيديو. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كلبة تاهت يف اأملانيًا فوجدوها يف �سوي�سرا 
اأعيدت كلبة عرث عليها يف �شوي�شرا على بعد 400 كيلومرتاً من منزل اأ�شحابها يف فرانكفورت االأملانية، بعد فرار 

ا�شتمر �شتة ا�شهر على ما ذكرت و�شائل اإعالم �شوي�شرية.
وتلقت الكلبة ربانزل وهي من نوع الراعي االملاين عناية مكثفة يف عيادة الطب البيطري يف جامعة زيوريخ بعد 

العثور عليها يف مطلع فرباير املا�شي يف و�شع يرثى له على قارعة طريق �شريع يف �شمال �شوي�شرا.
واأعربت �شاحبة الكلبة يا�شمن ايريت-فاث املقيمة يف فرانكفورت عن تاأثرها الكبري ال�شتعادتها الكلبة. 

واأو�شحت اأن ربانزل كانت تعرف فتح االأبواب ما �شمح لها بالفرار خالل زيارة عند الطبيب البيطري يف اأغ�شط�س 
املا�شي. 

وقالت مازحًة: "كادت جتد طريق العودة اإىل املنزل. اإال اأنها اأخذت �شبياًل طوياًل بع�س ال�شيء!.
وخالل اختفائها ن�شرت بانتظام بيانات عن فقدانها. وفقدت الكلبة الكثري من وزنها وخ�شعت لعمليات جراحية 
عدة يف زيوريح ملعاجلة ك�شور واإ�شابات داخلية وكادت تنفق على ما ذكر الطبيب فيليب �شمايرر لوكالة اأنباء ايه 

تي ا�س.
اإال اأن و�شعها ا�شتقر بعد اأيام قليلة وعادت لتاأكل من جديد وا�شتعادت قواها. 

وباتت االآن يف و�شع ي�شمح لها بالعودة اإىل ديارها وموا�شلة تعافيها، على ما اأو�شحت الوكالة. 
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طفل يتحدى ال�سمم بالعزف على 4 اآلت مو�سيقية
ب�شره بطريقة مت�شارعة، مل تقف  و�شعف  اأ�شماً  الرغم من والدت��ه  على 
هذه االإعاقات يف طريق طموح ت�شاريل دينتون )11 عاماً( الذي دفعه لتعلم 
اآالت مو�شيقية.  متكن الطفل ت�شاريل من تعلم العزف  اأرب��ع  العزف على 
على الطبل والكمان والبيانو والغيتار بطريقة حمرتفة ومده�شة. وقالت 
والدة الطفل، اإميا باأنها ت�شعر بالفخر ملا حققه طفلها رغم �شممه و�شعف 
ب�شره.  ويتمتع ت�شاريل باإرادة �شلبة مكنته من جتاوز اإعاقته وتعلم العزف 
على الكمان يف �شن الثالثة. ولدى بلوغه الرابعة من عمره خ�شع ت�شاريل 
نتائج  اأن  اإال  اأذن��ي��ه.  يف  ا�شطناعيتني  قوقعتني  زرع  خاللها  مت  جل��راح��ة 
العملية مل تكن بامل�شتوى املطلوب، حيث بقي ت�شاريل يعاين من �شعوبة 
بالغة يف ال�شمع. ومما زاد االأمر �شوءاً بالن�شبة لت�شاريل هو اإ�شابته بحالة 

�شحية اأدت اإىل �شعف �شديد يف ب�شره. 
�شن  يف  الكمان  على  ال��ع��زف  تعلم  يف  الثالثة  املرحلة  اج��ت��از  ال�شبي  وك��ان 

الثامنة، واأمت املرحلة االأوىل يف تعلم العزف على البيانو 
يف العام املا�شي، بعد اأن اأجاد العزف على الغيتار وقرع الطبول. 

خا�شاً  مو�شيقياً  مهرجاناً  املا�شي،  ال�شيف  يف  ح�شر  ت�شاريل  ب��اأن  ويذكر 
فيه  قدم  بولندا حيث  ال�شمع، يف  م�شاكل يف  يعانون من  الذين  باالأطفال 
اليونانيني،  العازفني  من  برفقة جمموعة  الطبول  قرع  يف  عر�شاً مميزاً 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

مهرجان لأف�سل ق�سة �سعر موليت
اأف�شل ق�شة  ا�شرتالية �شغرية مهرجانا اختارت فيه �شاحب  اأقامت بلدة 
�شعر موليت، التي كانت مف�شلة بني جنوم مو�شيقى الروك يف ال�شبعينات، 

من بني 150 مت�شابقا.
وتقول البلدة اإنها ابتكرت ت�شريحة ال�شعر املوليت التي يكون ال�شعر فيها 

ق�شريا يف االأعلى واجلانبني لكنه طويل من اخللف.
وقالت لورا جون�شون التي تدير حانة ت�شيلم�شفورد هوتيل يف كوري كوري 
اأننا  "هنا يف كوري نعتقد  بوالية نيو �شاوث ويلز و�شاحبة فكرة املهرجان 

من ابتكر ق�شة املوليت".
و �شارك يف املهرجان الذي اأقيم يوم ال�شبت اأ�شحاب ق�شات موليت من كل 
نوع ولون حيث احتفل ورق�س امل�شاركون رغم ارتفاع درجة احلرارة اإىل 35 

درجة مئوية.
وقالت واحدة من املتناف�شني يف املهرجان "اأحتفظ بق�شة �شعري منذ 1972 

لذا فاإن اأكرث الرجال الذين اأناف�شهم مل يكونوا ولدوا على االأرجح".
واأعلن عن فائز يف كل فئة من خم�س فئات هي ت�شريحة كل يوم وال�شعر 

غري املرتب وال�شعر االأحمر والن�شاء وال�شغار.
1986 بجائزة  وفاز �شني هانراهان الذي بداأ يطيل �شعره من اخللف يف 

موليت على االإطالق". "اأف�شل 

عنرت وعبلة يف 
عر�س اأوبرايل 

عر�س  اأول  ال�����ش��ع��ودي��ة  ���ش��ه��دت 
اأوب����������رايل ي��ج�����ش��د ق�����ش��ة احلب 
يف  وعبلة"  "عنرت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الوقت الذي ت�شتمر فيه التغريات 
الثقافية واالجتماعية يف اململكة.
االأوبرا  من ممثلي  ع�شرات  وق��ام 
اأمام  العر�س  بتقدمي  اللبنانيني 
اجل��م��ه��ور يف جامعة  م���ن  ح�����ش��د 
االأم�����رية ن����ورة ي���وم اجل��م��ع��ة 24 
التذاكر  ون��ف��دت  ���ش��ب��اط  ف��رباي��ر 

بالكامل.
وق����ال امل��م��ث��ل ب��ي��ري ���ش��ام��ي��ا الذي 
يوؤدي دور �شيبوب اأخي عنرت بطل 
الق�شة "اأول اأوبرا باللغة العربية 
على ح�شب منهج درا�شي اأكادميي 
ت��ت��غ��ن��ى مب�شاف  الأج������ل  ان���ع���م���ل 

االأوبرا العاملية".
وق���ال امل��م��ث��ل رال���ف ج��دع��ون من 
انو�شل  واالأوب��را  املو�شيقى  خالل 
ر�شالة لكل العامل من هم العرب؟ 
م��ا ه��ي ج���ذور ال��ع��رب؟ ���ش��و هيي 
االأ�شالة العربية؟ يعني نحنا من 
نكمل  نكفي  ���ا  اإَنّ حابني  قلبنا  ك��ل 
اأع��م��ال كمان  ب��ه��ادا الهمل وب��ع��دة 

لنن�شرها على كل العامل.
وياأتي العر�س بعد اأيام قليلة من 
عن  ال�شعودية  ال�شلطات  اإع���الن 
يف  ل��الأوب��را  دار  اأول  لبناء  خطط 

اململكة.

�سقيقة ميغان ممنوعة 
من ح�سور الزفاف امللكي
ال�����ش��اب��ق ل�����ش��ام��ان��ث��ا ماركل  ال�����زوج  ح����ذر 
م���ن  االأم����ري  ك���ل  ماركل   ���ش��ق��ي��ق��ة  ميغان 
تقرتب  اأن  م���ن  م���ارك���ل  وم���ي���غ���ان  ه�����اري  
يف  املقام  الزفاف  اىل حفل  ميغان  �شقيقة 
َرِغ���َب يف الطالق  اأن��ه  املقبل. وك�شف  اأي��ار 
اأ���ش��ب��وٍع واح���ٍد م��ن عقد  �شامانتا بعد  م��ن 
تكونان  مل  ال�شقيقتان  اأن  واأك���د  ال��ق��ران، 
يوماً قريبتني. واأ�شاف اأن �شامانتا حانقٌة 
على ميغان، الأنها ح�شلت على احلياة التي 
طاملا متنَّتها �شامانثا، لقد كانت تغار منها، 
وهاري وميغان يحتاجان ملعرفة حقيقتها، 
اإنها اآخر �شخ�ٍس يجب اأن يح�شر اإىل قلعة 
وند�شور. واأكد اأن هاري وميغان يحتاجان 
يجب  �شخ�ٍس  اآخ��ر  اإنها  حقيقتها،  ملعرفة 
اأن يح�شر اإىل قلعة وند�شور. اأخبار كثرية 
 دعوًة  اأفادت اأن �شامانثا هددت ان مل تتلقَّ
�شوف ُتعلِّق على مرا�شم الزفاف على �شبكة 

التلفزيون االأمريكي.

يكت�سفان اأن طفلهما على قيد احلياة بعد 7 �سنوات 
اكت�شف زوجان رو�شيان اأن طفلهما الذي اأجنباه قبل نحو 
�شبع �شنوات ال يزال على قيد احلياة، بعد اأن تركاه يواجه 
املوت، عقب والدته مبا�شرة.  يف عام 2011، اأجنبت �شيدة 
رو�شية مل تك�شف هويتها طفاًل يف م�شت�شفى فولغوغراد، 
و�شرعان ما اأخربها االأطباء، اأن طفلها ال ميكن اأن يعي�س 
الأكرث من اأ�شبوع، ون�شحوها بالتخلي عن الطفل، فوافقت 
على توقيع التنازل، وتركت الطفل يف رعاية الدولة. وبعد 
من  ال�شتعادته  فعادا  بالذنب،  الطفل  وال��دا  �شعر  اأي��ام،   5
امل�شت�شفى، لكن االأطباء اأخربوهما اأن الوقت قد فات، واأنه 
الوالدان  ن�شي  ال��وق��ت،  م��رور  وم��ع  مغادرتهما،  بعد  م��ات 
اأحزانهما، وتابعا حياتهما ب�شكل طبيعي حتى العام املا�شي، 
موقع  احلياة، ح�شب  قيد  على  اأن طفلهما  اكت�شفا  عندما 
اإداري  خطاأ  بعد  االكت�شاف،  ه��ذا  وج��اء  �شنرتال.  اأودي��ت��ي 
 7 م��دى  الطفل، على  برعاية  تكفلت  التي  االأي��ت��ام،  دار  يف 
�شنوات، ففي العام املا�شي، تلقت دائرة املحامني الفيدرالية 
وثيقة، تفيد اأن والدي الطفل مدينان للدولة مببلغ 230 
األف روبل)4100 دوالر(، فواتري غري م�شددة، عن رعاية 
حُم�شلون  اأر���ش��ل  بها  املعمول  االإج�����راءات  ووف���ق  الطفل. 
املدفوعة،  بالفواتري غري  الوالدين الإبالغهما  اإىل عنوان 
ُجمدت  املنزل،  نف�س  يف  ي�شكنان  يعودا  مل  الوالدين  والأن 
ح�شاباتهما امل�شرفية، وعندما حاولت االأم �شحب مبلغ من 
النقود من ح�شابها، اأبلغت بتجميد احل�شاب ب�شبب فواتري 

دار االأيتام، لتكت�شف اأن طفلها ال يزال على قيد احلياة. 

�سراع ملحمي بني امراأتني ول�س
اأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م��ث��ري، ���ش��ي��دة اأم��ريك��ي��ة وابنتها، 
ي�شرق متجرهما عرب  اأن  النار على ل�س حاول  تطلقان 

التهديد ببندقية �شيد، يف والية اأوكالهوما.
لكن  نقود،  املحل من  درج  ما يف  اأخ��ذ  الل�س من  ومتكن 
زر  على  ال�شيدتان  �شغطت  ال��ه��روب،  حماولته  مبجرد 
االإغالق االآيل للمحل، و�شحبتا م�شد�شني ثم �شرعتا يف 
اإط��الق  النار عليه. وح��اول الل�س، يف اإح��دى اللحظات، 
من  البالغة  رينغ،  تينا  االأم  ي��دم  من  ال�شالح  ي�شحب  اأن 
ال��ع��م��ر 53 ع��ام��ا، ل��ك��ن االب��ن��ة )30 ع���ام���ا(، جن��ح��ت يف 
البالغ  الل�س  ف��اإن  ال�شرطة  وبح�شب  بامل�شد�س.  اإ�شابته 
من العمر 36 عاما، جرى نقله اإىل امل�شت�شفى حيث دخل 
يف غيبوبة، لكن االأطباء اأو�شحوا باأنه حالته غري حرجة. 
يتيح  ال��ذي  االأم��ريك��ي  للد�شتور  الثاين  التعديل  ويثري 
لالأمريكيني حمل االأ�شلحة، جدال وا�شعا يف البالد، ففي 
الوقت الذي يرى منتقدون اأنه يوؤدي اإىل اإزهاق االآالف 
الت�شلح  اإن  �شنة، يقول موؤيدون  الربيئة كل  االأرواح  من 

يتيح للنا�س اأن يحموا اأنف�شهم.

ماكرون يتبنى دجاجة 
ا�شتغل الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون فر�شة وجوده 
يف معر�س الزراعة يف باري�س لتبني دجاجة �شتكون مهمتها 
فبعدما  االإل��ي��زي��ه.  ق�شر  يف  ل��ه  ال��ط��ازج  البي�س  ت��وف��ري 
رمادية  جدية  وعاين  املعر�س  "اأوت" رمز  البقرة  الطف 
وجد  ك��ث��رية،  م��ن��اط��ق  ب��ه��ا  تخت�س  منتجات  وا���ش��ت��ع��ر���س 

الرئي�س الفرن�شي نف�شه فجاأة حاماًل دجاجة �شهباء. امراأة تقف بجانب ف�اني�س م�ساءة مع �سعار دورة الألعاب الأوملبية ال�ست�ية بكني 2022 يف ت�سانغجياك� مبقاطعة خبى ب�سمال ال�سني.  )ا ف ب(

اأول حفل لـ»رولينج �ستونز« 
بربيطانيا منذ 5 �سنوات 

�شنوات  خم�س  منذ  االأوىل  للمرة 
ي�شدو اأع�شاء فرقة رولينج �شتونز 
ملو�شيقى الروك باأغانيهم ال�شهرية 
تت�شمن  ب��ربي��ط��ان��ي��ا  ح���ف���الت  يف 
ب��ا���ش��ت��ادي��ن خمتلفني يف  ع��ر���ش��ني 

لندن.
 1962 عام  تاأ�ش�شت  التي  والفرقة 
تنظم حاليا اإحدى اأجنح اجلوالت 
امل��و���ش��ي��ق��ي��ة يف ال���وق���ت ال���راه���ن. 
"ذا  اإط������ار ج��ول��ت��ه��ا  و���ش��ت��ق��دم يف 
�شتونز - نو فيلرت" خم�شة عرو�س 
يف بريطانيا اإىل جانب حفالت يف 
اأملانيا وفرن�شا وبولندا وجمهورية 

الت�شيك واأيرلندا.
اأيلول  �شبتمرب  اجل��ول��ة يف  وب���داأت 
و�شهدت تقدمي اأكرث من 12 حفال 

يف دول اأوروبية حتى االآن.
وقال عازف اجليتار بالفرقة كيث 
"يا  بيان  يف  عاما(   74( ريت�شاردز 
لها من متعة كبرية العزف مع هذه 
يوقفنا..  ما  هناك  ولي�س  الفرقة 

لقد بداأنا للتو يف احلقيقة".
من  اجل��دي��دة  امل��ح��ط��ة  و�شتنطلق 
اجل���ول���ة م���ن ا���ش��ت��اد ك����روك بارك 
اأي����ار قبل  يف دب��ل��ن ي���وم 17 م��اي��و 
واأوروب����ا  بريطانيا  اإىل  تنتقل  اأن 
اأن تكون  ع��ل��ى  ي��ون��ي��و ح��زي��ران  يف 
ووار�شو  ب��رباج  النهائية  العرو�س 

يف يوليو متوز.
وك���ان���ت اآخ����ر ع���رو����س ال��ف��رق��ة يف 
عندما   2013 ع�����ام  ب���ري���ط���ان���ي���ا 
�شاركت يف مهرجان جال�شتونبريي 

املو�شيقي ويف هايد بارك بلندن.

يف فرن�سا.. لغة موليري تنحني للغة �سك�سبري
�شعبها وط��الب��ه��ا على  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ف���اج���اأت 
ا�شرتاتيجية  اأيام عن  منذ  باإعالنها  وجه اخل�شو�س، 
جديدة لتطوير م�شتوى اللغة االجنليزية لدى طالب 
البالد املعروف عنهم �شعف قدراتهم بهذه اللغة، حتى 
اأّن رئي�س الوزراء اإدوار فيليب اعرتف باأّن االإجنليزية 
اليوم هي اللغة املُهيمنة للتفاهم بني ال�شعوب، مو�شحا 
وموؤكدا "عليكم اأن تتحدثوا باالإجنليزية اإذا اأردمت اأن 
احلقيقة  يف  العوملة".  ظ��ل  يف  وت��ت��ع��ام��ل��وا  ت��ت�����ش��رف��وا 
باللغة  الزائر لباري�س من يتحدث معه  اأن يجد  يندر 
االإجن��ل��ي��زي��ة، ب��ل اإن ذل��ك ق��د ي��ك��ون م��ع��دوم��ا يف كثري 
اأّن  من املدن الفرن�شية االأخرى، بينما يك�شف البع�س 
الفرن�شيني حتى واإن كانوا ُيتقنون االإجنليزية، اإال اأنهم 
ال يرغبون التحّدث بها نظرا لتم�ّشكهم ال�شديد بلغتهم 
االأم لدرجة ال تو�شف. واأقوى مثال على ذلك، ال�شّجة 
امل��ا���ش��ي ب�شبب  ال��ع��ام  ال��ت��ي ق��ام��ت يف فرن�شا  ال��وا���ش��ع��ة 
يف  االإجنليزية  للغة  باري�س  العا�شمة  بلدّية  ا�شتعمال 
ال�شعار الر�شمي للحملة الدعائّية لدعم تر�ّشح باري�س 
كافة  واعتربت حينها   ،2024 عام  االأوملبية  لالألعاب 
واالإعالمية  الفرن�شية  واالأدبية  االأكادميية  االأو�شاط 

بل و"خيانة  للفرانكفونية"،  "اإ�شاءة  اأّنه  هذا االختيار 
اأّن  من  الرغم  على  وذل��ك  ل�شيادتها"،  واإهانة  لفرن�شا 
اأعدت  ق��د  ب��اري�����س  لرت�شيح  ب���االإع���داد  املكلفة  اللجنة 
انتقادها  مّت  ول��ك��ن  الفرن�شية،  باللغة  ال�شعار  نف�س 
الأنها اأعطت حينها االأولوية للغة االإجنليزّية، فظهرت 
عقر  يف  ثانوّية  لغة  واأنها  كما  الفرن�شّية  اللغة  بذلك 
الدار الفرن�شية. وعادة ما يحل الفرن�شيون يف مرتبة 
ثاين اأ�شواأ ُمتحدثني باللغة االإجنليزية يف اأوروبا بعد 
االإيطاليني، وذلك وفقاً للدرا�شات التي جُتريها �شنويا 
اأكملت  الفرن�شية  احلكومة  لكّن  فري�شت.  اإديوكي�شن 
ُمفاجاأتها باإعالنها عن ا�شرتاط ح�شول جميع الطلبة 
يف املرحلة الثانوية اأو يف ال�شنة اجلامعية االأوىل على 
فرن�شا،  مدار�س  لكافة  اإلزامي  وب�شكل  تقدير،  اأق�شى 
االإجنليزية،  اللغة  يف  بها  ُمعرتف  دولية  �شهادة  على 
ومنها �شهادة ايلت�س من جامعة كمربيدج الربيطانية، 
وذل���ك �شمن جهودها  االأم��ريك��ي��ة،  ال��ت��وف��ل  و���ش��ه��ادة 
الطالب  ل���دى  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  م�شتوى  لتح�شني 
املجتمع  م��ن  اخل���روج  على  وُم�شاعدتهم  الفرن�شيني 

الفرن�شي التقليدي.

�سبريز تظهر خ�سارتها للوزن خالل تكرميها
 Hollywood   العاملية  بريتني �شبريز  حفل توزيع جوائز  النجمة  ح�شرت 
Beauty Awards  يوم ام�س بدورته ال�شنوية الرابعة يف لو�س اجنلو�س.

بف�شتان  لوزنها  فقدانها  مدى  اأظهرت  عاماً   36 العمر  من  البالغة  بريتني 
ق�شري.

ون��ال��ت ب��ري��ت��ن��ي يف احل����دث ج��ائ��زة اأف�����ش��ل ع��ط��ر خ���الل ال��ع��ام ع��ن عطرها 
Fantasy In Bloom وهي التي اطلقت خالل م�شريتها 24 عطراً بالتعاون 
مع Elizabeth Arden منذ عام 2004. بريتني كانت قد احتفلت موؤخراً 
اأ�شوٍل  االأمريكي من  بحبيبها  الغرامية  عام على عالقتها  اأكرث من  مبرور 
فار�شية �شام اأ�شغري، وعرّبت �شبريز عن حّبها ل�شام وكتبت: وقعت يف �ِشباك 
اأف�شل،  هذا الّرجل منذ عاٍم تقريباً، ويف ُكل يوم ُيلهمني لكي اأ�شبح �شخ�شاً 

االأمر الذي يجعلني اأ�شعر وكاأنني الفتاة االأكرث حظاً يف هذا العامل.


