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حممد بن زايد يح�ضر 
حفل ا�ضتقبال اأفراح املرر

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفل �ال�شتقبال �لذي 
�لطاهر م�شبح  و�لدكتور  �ملرر  �شاهني  �شهيل حممد  كل من  �أقامه 
�لكندي �ملرر يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة مبنا�شبة زفاف جنليهما 
و�حمد  �مل��رر  كرية  حميد  خليفة  حممد  كرمية  على  �شهيل  حممد 

�لطاهر على كرمية مرزوق �شاهني �ملحريبي.     )�لتفا�شيل �ص2(

الإمارات تدعم م�ضروع حمطة 
حتلية مياه فى بلو�ض�ضتان بباك�ضتان

•• ا�سالم اباد -وام:

�شهدت منطقة جو�در باقليم بلو�ش�شتان و�شع حجر �ال�شا�ص مل�شروع 
ب��ن��اوؤه ب��دع��م م��ن دول���ة �الم���ار�ت  �ل���ذي �شيتم  �مل��ي��اه  حمطة حتلية 

�لعربية �ملتحدة و�شوي�شر� .
�شفري�لدولة  �لزعابي  �شامل  �بر�هيم  عبيد  حمد  �شعادة  ح�شر  وقد 
لدى جمهورية باك�شتان �الإ�شالمية ورئي�ص حكومة بلو�ش�شتان عبد 
�مل�شوؤولني مر��شم حفل و�شع حجر �ال�شا�ص  �لقدو�ص بزجنو وكبار 
قمر  �لفريق  �لباك�شتاين  �جلي�ص  �أرك���ان  رئي�ص  عليه  ����ش��رف  �ل��ذى 

جاويد باجو� .
ماليني  4و4  ��شهر لتوفري   8 6 �ىل  �مل�شروع خالل  و�شيتم �جن��از 
جالون من �ملياه يوميا ل�شكان منطقة جو�در مع �لقدرة على زيادة 

�شعته �ىل 8و8 مليون جالون من �ملياه يوميا .
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�لغوطة �ل�شرقية وقد حتولت �ىل �أنقا�ص  )رويرتز(
�ل�شي�شي و�الأمري حممد بن �شلمان يطلعان على �مل�شروعات �لتنموية يف �ال�شماعيلية

�صهد ملتقى »اأوائل �صندوق الوطن« وكرم الداعمني

حممد بن زايد: حب الوطن بالعطاء والت�ضحية هكذا تعلمنا من زايد 
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�ل��ق��ائ��د �الأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
�أن نهج �لعطاء  للقو�ت �مل�شلحة 
�لو�لد  دع���ائ���م���ه  �أر�����ش����ى  �ل�����ذي 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ص 
�هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن 
درب��ه �شاحب  ث��ر�ه وي�شري على 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل 
يعك�شه  وث��اب��ت  ر����ش��خ  ن��ه��ج  �هلل 
�أبناء �المار�ت بقيمهم �ال�شيلة 
و�لتالحم  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ب��ذل  يف 

و�لتفاين الأجل خدمة �لوطن.
ج�������اء ذل�������ك خ�������الل م�������ش���ارك���ة 
�لذي  �الأو�ئ�����ل  ملتقى  يف  �شموه 
ينظمه �شندوق �لوطن لتكرمي 
د�ع��م��ي �ل�����ش��ن��دوق م��ن �الأف���ر�د 
و�ملوؤ�ش�شات منذ �نطالقه وحتى 

�نتهاء عام �خلري.
�شمو  �ل��ف��ري��ق  �مل��ل��ت��ق��ى..  ح�شر 
�آل نهيان  ز�ي��د  �شيف بن  �ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����وزر�ء 
�ل�شيخ  �شمو  و  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 

    حممد بن ز�يد خالل ح�شوره ملتقى �الأو�ئل �لذي ينظمه �شندوق �لوطن وتكرميه د�عمي �ل�شندوق  )و�م(

اجتماع طارىء ملجل�س الأمن اليوم حول �صوريا

رو�ضيا تعر�ض على مقاتلي املعار�ضة اخلروج الآمن من الغوطة 
•• عوا�سم-وكاالت:

يعقد جمل�ص �المن �لدويل جل�شة 
�الربعاء عند  �ليوم  طارئة ومغلقة 
وقف  لبحث  غ  ت   15,00 �ل�شاعة 
بطلب  ����ش���وري���ا,  �ل���ن���ار يف  �ط�����الق 
م��ن ف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ك��م��ا �فاد 
دبلوما�شيون. و�و�شح دبلوما�شي �ن 
تدهور  ب�شبب  يعقد  �الجتماع  هذ� 
�لو�شع على �الر�ص يف �شوريا وعدم 
ت��ط��ب��ي��ق �ل���ه���دن���ة مل����دة ���ش��ه��ر �لتي 
ق��ر�ر ��شدره  طالب بها �ملجل�ص يف 

يف 24 �شباط فرب�ير.
�أك��������دت �الأمم  �خ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
�ل�شورية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ن  �مل��ت��ح��دة 
منعت دخول �مل�شاعد�ت �لطبية �ىل 
�لغوطة �ل�شرقية بعد عودة �لقافلة 
�الإن�����ش��ان��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي �شريت 
�إىل دوم����ا ب��ال��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة يف 
�شوريا وذلك دون ��شتكمالها لكامل 

مهمتها �الإن�شانية كما كان مقرر�.
�لر�شمي  للناطق  ت�شريحات  ويف 
فريق  �أن  �إىل  �أ�شار  �ملتحدة  ل��الأمم 

مقتل 32 �صخ�صا  
����ض���ق���وط ط����ائ����رة ن��ق��ل 
�ضوريا  يف  ع�ضكرية  رو�ضية 

•• مو�سكو -رويرتز:

ن��ق��ل��ت وك������االت �أن����ب����اء رو����ش���ي���ة عن 
نقل  طائرة  �إن  قولها  �لدفاع  وز�رة 
�شوريا  يف  �شقطت  رو�شية  ع�شكري 
من  ك��ل  مقتل  �إىل  �أدى  مم��ا  �م�����ص 
ك���ان���و� ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا وع����دده����م 32 
�شخ�شا يف حادث يرفع ب�شكل كبري 
بها  يقوم  �لتي  �لعملية  قتلى  ع��دد 

�لكرملني يف �شوريا.
�لرو�شية  �الإع������الم  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�لرئي�ص  �إن  ق��ول��ه  �ل��ك��رم��ل��ني  ع���ن 
�إىل  بتعازيه  بعث  بوتني  فالدميري 
حتطم  يف  قتلو�  رو�شيا   32 �أق���ارب 
ط���ائ���رة ن��ق��ل ع�����ش��ك��ري��ة رو����ش���ي���ة يف 

�شوريا.
�ل��رئ��ي�����ص تلقى  �إن  �ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
�أي�����ش��ا ت��ق��ري��ر� ب�����ش��اأن �حل����ادث من 

وزير �لدفاع �شريجي �شويجو.
كانت �لوز�رة قالت يف وقت �شابق �إن 
�أنتونوف- طر�ز  من  وهي  �لطائرة 
حميميم  ق��اع��دة  يف  حتطمت   26
و�إن  �لالذقية  يف  �لرو�شية  �جلوية 
�أنها  �إىل  ت�شري  �الأول��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 

��شتطاع  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  وك������االت 
تقدمي جزء من �الإمد�د�ت �لغذ�ئية 
لل�شكان �ملت�شررين, �إال �أنه مل يقدم 
نظر�  �ل��الزم��ة  �لطبية  �مل�شاعد�ت 
�ل�شلطات  ق��ب��ل  م��ن  �إدخ��ال��ه��ا  مل��ن��ع 
�أعمال  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل�����ش��وري��ة 
تو��شلت  �جلوية  و�ل��غ��ار�ت  �لقتال 
تفريغ  �أث��ن��اء  �ل�شرقية  �لغوطة  يف 

�لقافلة ل�شحنتها �الإن�شانية.
ع��ر���ص �جلي�ص  ت��ط��ور ج��دي��د  ويف 

�ملعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  ع��ل��ى  �ل��رو���ش��ي 
�ل�������ش���وري���ة �خل��������روج �الآم��������ن من 
�تفاق  يف  وذل��ك  �ل�شرقية  �لغوطة 
�آخر  عن  تتخلى  �ملعار�شة  �شيجعل 
�لعا�شمة  ق����رب  ل��ه��ا  ك��ب��ري  م��ع��ق��ل 

دم�شق.
�إنه  �لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  وقالت 
ميكن ملقاتلي �ملعار�شة �خلروج مع 
�أ�شرهم و�أ�شلحتهم �ل�شخ�شية عرب 
ممر �آم��ن من �جليب �ل��ذي حتقق 

مكا�شب  ف��ي��ه  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
�شريعة من خالل هجوم عنيف.

ومل ي��ح��دد �الق���رت�ح �ل��رو���ش��ي �إىل 
�أي مكان �شيذهب مقاتلو �ملعار�شة 
�تفاقات  �الأذه�����ان  �إىل  يعيد  لكنه 
�ملقاتلون  مب��وج��ب��ه��ا  و�ف����ق  ���ش��اب��ق��ة 
�أر��������ص مقابل  �ل��ت��خ��ل��ي ع���ن  ع��ل��ى 
�أخرى  مناطق  �إىل  ب�شالم  �خل��روج 
ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا �مل���ع���ار����ش���ة قرب 

�حلدود �لرتكية.
وق��ال��ت وز�رة �ل��دف��اع �ل��رو���ش��ي��ة يف 
�مل�شاحلة  م���رك���ز  "ي�شمن  ب���ي���ان 
ل��ك��ل مقاتلي  �حل�����ش��ان��ة  �ل��رو���ش��ي 
�ل��ذي��ن ي��ق��ررون مغادرة  �مل��ع��ار���ش��ة 
باأ�شلحتهم  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل���غ���وط���ة 

�ل�شخ�شية ومع �أ�شرهم".
�شيار�ت  توفري  �شيتم  �أن��ه  و�أ�شافت 

باأكمله". �مل�شار  "وتاأمني 
وقال �ملتحدث با�شم فيلق �لرحمن 
�إح�����دى �جل���م���اع���ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
ت�شر  رو�شيا  �إن  �ل�شرقية  �لغوطة 
لفر�ص  �لع�شكري  �لت�شعيد  على 

�لتهجري.

اأكد اأن قطر اأزمة �صغرية ل ي�صغل نف�صه بها 

حممد بن �ضلمان: العالقات ال�ضعودية امل�ضرية ت�ضتع�ضي على التخريب

قوة ع�ضكرية �ضعودية تتجه اإىل 
تخوم مدينة حر�ض احلدودية

•• عوا�سم-وكاالت:

دفعت قو�ت حتالف دعم �ل�شرعية, 
ع�شكرية  بقوة  �ل�شعودية,  بقيادة 
ت��خ��وم م��دي��ن��ة حر�ص  �إىل  ك��ب��رية 
�حلدودية, مبحافظة حجة �شمال 
م�شادر  و�أف�������ادت  �ل��ي��م��ن.  غ��رب��ي 
ع�شكرية �أن �ل�شعودية دفعت بلو�ء 
ع�����ش��ك��ري �إىل حم����ور ح���ر����ص, يف 
�إىل  تهدف  ع�شكرية  عملية  �إط���ار 
�حلوثي  ميلي�شيات  �شيطرة  �إنهاء 
ع��ل��ى �مل���دي���ن���ة.  و����ش���ول �ل���ق���و�ت 
�ل�������ش���ع���ودي���ة ت����ز�م����ن م����ع �إط�����الق 
عملية ع�شكرية �شد �مليلي�شيات يف 
لقو�ت  حم��دودة  مب�شاركة  �ملدينة 
قو�م  و�أخ��رى مينية من  �شود�نية 

�ملنطقة �لع�شكرية �خلام�شة.

الأمم املتحدة تندد بنهج التعذيب 
والنتهاكات يف ال�ضجون اإليرانية 

•• جنيف-اأ ف ب:

ذكر تقرير لالمم �ملتحدة �أن معتقلني يف �إير�ن تعر�شو� على ما يبدو 
لنهج من �لتعذيب و�النتهاكات ومنها �عمال عنف جن�شية, ود�ن يف نف�ص 
�لوقت حرمان �شجناء من �لعالج �لطبي. و�أكد �لتقرير وردت معلومات 
تلمح �إىل نهج من تعري�ص �ل�شجناء ل�شغوط ج�شدية �أو نف�شية النتز�ع 
خرب�ء  كبرية  كانت  �لتي  جهانغري,  �أ�شماء  �لتقرير  و�أع��دت  �عرت�فات. 
�الأمم �مل��ت��ح��دة ح��ول و���ش��ع ح��ق��وق �الن�����ش��ان يف �إي����ر�ن وت��وف��ي��ت �ل�شهر 
�ملا�شي عن 66 عاما �إثر �إ�شابتها باأزمة قلبية. و�شيعر�ص �أمام جمل�ص 
�حلقوقية  �لنا�شطة  وتعرب  �ملقبل.  �الأ�شبوع  ملناق�شته  �الن�شان  حقوق 
�الخرية  �لقمع  �إج��ر�ء�ت  �إز�ء  �لعميق  �لقلق  عن  �لكبرية,  �لباك�شتانية 
للتظاهر�ت يف �إير�ن, حيث قتل �أكرث من 20 �شخ�شا و�عتقل �أكرث من 

�لعام �حلايل. مطلع  قبيل  �أيام  غ�شون  يف  �آخرين   1000
�ل�شلطة  يف  �أع�����ش��اء  ع��ن  تنقل  تقارير  �إز�ء  بالقلق  ت�شعر  �إن��ه��ا  وق��ال��ت 
�لق�شائية )قولهم( �إن �ملتظاهرين �شينالون �أق�شى �لعقوبات معربة عن 

�لقلق �إز�ء م�شري �ملعتقلني وظروف �عتقالهم.

•• القاهرة-وكاالت:

�ل�شعودي  �ل���ع���ه���د  ويل  �ل���ت���ق���ى 
�الأم����ري حم��م��د ب��ن ���ش��ل��م��ان, عدد�ً 
حترير  وروؤ���ش��اء  �ل�شحافيني  م��ن 
�لزيارة  خ��الل  �مل�شرية,  �ل�شحف 
�ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �إىل م�����ش��ر, حيث 
�للقاء  خ�����الل  �ل���ع���ه���د  ويل  �أك������د 
�مل�شرية  �ل���ع���الق���ات  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى 
�ل�شعودية �لع�شية على �أي حماولة 

للتخريب, وفق تعبريه.
�لقطرية,  ل����الأزم����ة  وب���ال���ت���ط���رق 
قال �الأم��ري حممد بن �شلمان: ال 
وقال  قطر,  بق�شية  نف�شي  �أ�شغل 
�إن �أزمة قطر �شغرية جد�, م�شري� 
�أنه ال ين�شغل بها. م�شري� �ىل  �إىل 
�ن مقاطعة قطر ميكن �ن ت�شتمر 
عقود� كما فعلت �لواليات �ملتحدة 
�مل�شت�شار  مع كوبا, بح�شب ما نقل 
�شعود  �ل�شعودي  �مللكي  �لديو�ن  يف 

�لقحطاين.
حلل  �لوحيدة  �لطريقة  م�شيفاً: 

�الأزمة مع قطر تكون على طريقة 
تعامل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

مع كوبا عام 1959.
�إن  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��ع��ه��د  وق�����ال ويل 
�ل�شعودية   - �مل�����ش��ري��ة  �ل��ع��الق��ات 
قوية ومنيعة و�شلبة وع�شية على 
�أنه  موؤكد�ً  للتخريب,  حماولة  �أي 
كلها  فاملنطقة  م�شر  تقوم  عندما 

ت�شتطيع �أن تنه�ص.

�أف�شل  يف  �الآن  م�����ش��ر  و�أ�����ش����اف: 
�أو�شاعها من �لناحية �القت�شادية, 

و�لقادم �أف�شل.
ق��ال ويل  �ليمنية,  �الأزم����ة  وح���ول 
�لعهد �ل�شعودي: �حلرب يف �ليمن 
قاربت على حتقيق �أهد�فها �ملتمثلة 
مو�جهة  يف  �ل�شرعية  ��شتعادة  يف 
ونهايتها  �حل��وث��ي��ني  �مل��ت��م��ردي��ن 

و�شيكة بعد حتقيق �أهد�فها.
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باقة خاصة

الكوريتان تتفقان على عقد قمة يف ابريل
بيونغ يانغ تتحدث للمرة الأوىل 
عن نزع ال�ضالح النووي ب�ضمانات

•• �سيول-اأ ف ب:

�بريل  �تفق زعيما �لكوريتني على عقد قمة ثالثة بني بلديهما يف ني�شان 
�ملقبل يف �ملنطقة منزوعة �ل�شالح, فيما �بدت بيونغ يانغ ��شتعد�دها للتخلي 
عن �أ�شلحتها �لنووية يف حال �شمان �من نظامها, بح�شب ما �علنت �شيول.

وقال ت�شونغ �وي يونغ, رئي�ص وفد �شيول وم�شت�شار �المن �لقومي للرئي�ص 
�ل�شمال منفتح ملفاو�شات �شريحة مع  �ن  �إن,  �لكوري �جلنوبي مون جاي 
�لنووية  �شيعلق جتاربه  و�ن��ه  �لنووي  �ل�شالح  ن��زع  ح��ول  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

و�ل�شاروخية خالل فرتة �حلو�ر.
وترزح كوريا �ل�شمالية حتت وطاأة جمموعة عقوبات فر�شها جمل�ص �المن 
وكانت  و�لبال�شتي,  �لنووي  برناجميها  خلفية  على  �ملتحدة  لالمم  �لتابع 

غرق  بعد  مهاجرا   23 مقتل 
املتو�ضط  البحر  يف  قاربهم 

•• جنيف-رويرتز:

للهجرة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  ق��ال��ت 
�أ�شبحو�  م��ه��اج��ر�   21 �إن  �م�����ص 
غرقو�  ورمب�����ا  �ل��ق��ت��ل��ى  ع�����د�د  يف 
بعد �أن �أبحر قارب مطاطي و�آخر 
�إيطاليا  �إىل  ل��ي��ب��ي��ا  م���ن  خ�����ش��ب��ي 
�إنقاذ. وقال  �الأمر عملية  وتطلب 
�ملتحدث با�شم �ملنظمة �إن �لو�حد 
�ملفقودين  ���ش��خ�����ش��ا  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
على   51 ���ش��م��ن  ج��م��ي��ع��ا  ك����ان����و� 
تقارير  و�إن  �لقارب �خل�شبي  منت 
ذكرت �أنه جرى �لعثور على جثتي 
�ل���ق���ارب لريتفع  ع��ل��ى  ر���ش��ي��ع��ني 
�إىل  للقتلى  �ملحتمل  �لعدد  بذلك 

توؤكد �أن �نظمتها �لدفاعية غري قابلة للتفاو�ص. �ال �ن ت�شونغ �وي يونغ 
قال �ن بيونغ يانغ م�شتعدة للتخلي عن برناجميها �لنووي و�لبال�شتي �ذ� 
مت �شمان �أمنها �لقومي و�أمن قيادتها. و�أ�شاف �ن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل 
م�شتعد ملناق�شة نزع �ل�شالح �لنووي خالل حمادثات مع و��شنطن, يف طرح 

قد ي�شكل �لتنازل �ملطلوب من �جل جعل �حلو�ر ممكنا.

زعيم كوريا �ل�شمالية ي�شافح رئي�ص �المن �لوطني �لرئا�شي )رويرتز(

رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل������وزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و معايل �ل�شيخ 
نهيان  �آل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
�ل��ت�����ش��ام��ح و ع�����دد من  وزي������ر 

�ل�شيوخ و كبار �مل�شوؤلني ولفيف 
من رجال �العمال.

نكرم  �إذ  ون��ح��ن   : �شموه  وق���ال 
�ل��ي��وم �أو�ئ����ل ���ش��ن��دوق �لوطن 

�إمنا نكرم فيهم, ومن خاللهم, 
�لبذل  يف  �حل�������ش���ن���ة  �ل�����ق�����دوة 
�لعميق  و�ل�����ش��ع��ور  و�ل���ع���ط���اء, 
وحب  �ملجتمعية,  بامل�شوؤولية 

و�ملو�طنة  ل��ه,  و�ل��وف��اء  �لوطن 
�ل�شاحلة و�الإيجابية .. منوها 
لي�ص  �ل����وط����ن  ح����ب  �أن  �إىل 
فقط,  و�ل�������ش���ع���ار�ت  ب���ال���ك���الم 

و�لت�شحية,  ب��ال��ع��ط��اء  و�إمن�����ا 
-رحمه  ز�ي��د  من  تعلمنا  هكذ� 

�هلل.
)�لتفا�شيل �ص2(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يح�ضر حفل 
ا�ضتقبال اأفراح املرر

•• ابوظبي-وام:

�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ح�شر �شاحب 
للقو�ت �مل�شلحة حفل �ال�شتقبال �لذي �أقامه كل من �شهيل حممد �شاهني �ملرر و�لدكتور �لطاهر 
م�شبح �لكندي �ملرر يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة مبنا�شبة زفاف جنليهما حممد �شهيل على 

كرمية حممد خليفة حميد كرية �ملرر و�حمد �لطاهر على كرمية مرزوق �شاهني �ملحريبي.
كما ح�شر حفل �ال�شتقبال �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني وجمع من �ملدعوين و�أقارب و�أهل �لعرو�شني.
وتخللت حفل �ال�شتقبال عرو�ص من �لفنون �ل�شعبية و�الأهازيج و�للوحات �لرت�ثية.

�صهد ملتقى اأوائل �صندوق الوطن وكرم الداعمني

حممد بن زايد: قيم العطاء والتكافل مرت�ضخة واأ�ضيلة يف جمتمعنا
•• اأبوظبي-وام:

نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أن نهج �لعطاء �لذي �أر�شى دعائمه �لو�لد �ملوؤ�ش�ص 
دربه  على  وي�شري  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
نهج  �لدولة حفظه �هلل  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شخ وثابت يعك�شه �أبناء �المار�ت بقيمهم �ال�شيلة يف �لبذل و�لتعاون و�لتالحم 

و�لتفاين الأجل خدمة �لوطن.
جاء ذلك خالل م�شاركة �شموه يف ملتقى �الأو�ئ�ل �لذي ينظمه �شندوق �لوطن 
لتكرمي د�عمي �ل�شندوق من �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات منذ �نطالقه وحتى �نتهاء عام 

�خلري.
ح�شر �مللتقى.. �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  و  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 

وزير �لت�شامح و عدد من �ل�شيوخ و كبار �مل�شوؤلني ولفيف من رجال �العمال.
�أو�ئ���ل �شندوق �ل��وط��ن �إمن���ا ن��ك��رم فيهم,  �إذ ن��ك��رم �ل��ي��وم  وق���ال �شموه : ون��ح��ن 
�لبذل و�لعطاء, و�ل�شعور �لعميق بامل�شوؤولية  ومن خاللهم, �لقدوة �حل�شنة يف 
.. منوها  و�الإيجابية  �ل�شاحلة  و�ملو�طنة  له,  و�لوفاء  �لوطن  �ملجتمعية, وحب 
بالعطاء و�لت�شحية,  و�إمنا  بالكالم و�ل�شعار�ت فقط,  �لوطن لي�ص  �أن حب  �إىل 

هكذ� تعلمنا من ز�يد -رحمه �هلل.
�أو�ئ��ل �الإم���ار�ت يف عام ز�ي��د يحمل دالل��ة رمزية مهمة  و ذكر �شموه �إن تكرمي 
الأن �ل�شيخ ز�يد -رحمه �هلل- هو رمز خالد يف �لعطاء و�لت�شحية وحب �لوطن 
لدولة  و�لتقدم  �خلري  يريدون  �لذين  لكل  �إلهام  وم�شدر  خدمته  يف  و�لتفاين 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة, وطاملا ��شتمرت هذه �لقيم يف جمتمعنا؛ فنحن بخري, 

ون�شري على �لطريق �ل�شحيح.
و�أ�شاف �شموه �إن دعم �ل�شندوق يج�شد �إح�شا�ص �شاحبه بامل�شوؤولية جتاه �ملجتمع 
و�لوطن.. و�ملعني �لكامن يف مبادرة �شندوق �لوطن هو �أن كل فرد يف �ملجتمع 
عليه م�شوؤولية جتاه جمتمعه, وميكنه �لوفاء بها ب�شرف �لنظر عن �إمكاناته �أو 

جمال عمله, الأن خدمة �لوطن جمال ف�شيح يت�شع للجميع.
�إن قيم �لعطاء و�لتكافل لي�شت غريبة على جمتمعنا, و�إمنا  �إىل  �أ�شار �شموه  و 
هي مرت�شخة و�أ�شيلة فيه, ويزخر تاريخ دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بنماذج 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تن�شى  لن  ه��وؤالء   .. �لوطن  �أب��ن��اء  م�شيئة من 

وقفاتهم, و�لدور �لذي قامو� به؛ الأن �لوطن ال ين�شى �أبد� �أبناءه �ملخل�شني.
و�أكد �شموه �أن مبادرة �شندوق �لوطن تكت�شب ريادتها ومتيزها من �أنها حتول 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية �إىل ثقافة وعمل موؤ�ش�شي منظم له �أهد�ف حمددة, وتوؤكد 
�أن يقوم به رجال �الأعمال و�لقطاع �خلا�ص و�أف��ر�د �ملجتمع  �لدور �لذي ميكن 
و�أن  بالوطن,  �الرتقاء  �مل�شتد�مة, وم�شاندة جهود �حلكومة يف  �لتنمية  يف دعم 
�جلميع �شركاء يف �شنع �لتنمية و�شنع م�شتقبل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�أ���ش��ح��اب هذه  �ل��وط��ن تعك�ص وع��ي  �إن جم���االت عمل ���ش��ن��دوق  و�أ���ش��اف �شموه 
يف  �ل��وط��ن  بها  مي��ر  �لتي  �لتنموية  �ملرحلة  بطبيعة  عليها  و�لقائمني  �مل��ب��ادرة 
وتنمية  �البتكار,  على  �ل�شندوق  يركز  ولذلك  �لنفط  بعد  ما  لع�شر  ��شتعد�ده 
�ملو�رد �لب�شرية, ودعم �لبحث �لعلمي, وهي جماالت �أ�شا�شية تعمل �لدولة عليها 

لتحقيق �لتنوع �القت�شادي و��شتد�مة �لتنمية بعيد� عن �العتماد على �لنفط.
وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان بتكرمي كبار د�عمي �شندوق 
�لوطن .. فقد كرم �شموه على م�شتوى �الأفر�د معايل �لفريق م�شبح بن ر��شد 
�لعقارية  �إعمار  �شركة  �شموه  كرم  �ل�شركات  و  �ملوؤ�ش�شات  و على م�شتوى  �لفتان 

ممثلة ب�شعادة حممد علي �لعبار رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�شركة.
رئي�ص  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  �شمت  جل�شة  �شهد  قد  �مللتقى  ك��ان 
وعي�شى  �لعبار  علي  حممد  �ل�شندوق  وع�شوي  �لوطن  �شندوق  �د�رة  جمل�ص 
حم��م��د �ل�����ش��وي��دي �ل��ذي��ن حت��دث��و� ع��ن جت��رب��ة ���ش��ن��دوق �ل��وط��ن و �إ�شهاماته 
�لتنموية  و�لرب�مج  �مل�شاريع  �إطالق عدد من  �ملختلفة يف  وم�شاريعه ومبادر�ته 

وب�شكل خا�ص يف دعم مر�كز �الأبحاث و�ملبتكرين و�ملتميزين.
�ل�شالم  ع��زف  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و���ش��ول �شاحب  ول��دى 
عاما   13 �لعمر  من  تبلغ  �لتي  �لعامري  مزنه  �ل�شاعرة  �ألقت  بعدها  �لوطني 
ق�شيدة عربت فيها عن م�شاعر �حلب و�لوفاء للقيادة �حلكيمة وللوطن �لغايل, 
و�أثنت فيها على وحدة �لبيت �المار�تي, وروؤية �لقيادة �لر�شيدة �لثاقبة, و�لتي 
بال�شبل  وت��زوده��م  و�مل��وه��وب��ني,  �لعلم  وت��دع��م  و�مل��ع��رف��ة,  �لفكر  �شناعة  ت�شجع 

و�الأدو�ت �لالزمة, لريتقو� �إىل ف�شاء�ت جديدة من �لتميز و�لريادة.
يف  �حلثيثة  وجهوده  �لوطن  ل�شندوق  و�شكرها  �متنانها  عميق  عن  عربت  كما 
متابعة  على  �ملوهوبني  وت�شجيع  و�ل�شباب,  �الأطفال  فئة  من  �لفكر  رو�د  رعاية 

م�شرية �لتفوق و�لنجاح, وم�شاعدتهم لالأخذ بنا�شية �مل�شتقبل.
و�بتكار�تها  م�شاريعها  عن  �لكعبي  فاطمة  �المار�تية  �ملخرتعة  حتدثت  بعدها 
�ملدر�شي وطابعة خم�ش�شة  �لربورت  باخرت�ع  يتعلق  فيما  و�خرت�عاتها خا�شة 
على  ح�شدتها  �لتي  �جلو�ئز  �ىل  ��شافة  �الخرت�عات  من  وغريها  للمكفوفني 
م�شتوى �لعامل وهي 24 جائزة عاملية , كما ح�شلت على رخ�شة تدريب يف جمال 
�ملو�هب  من  طالب   1500 تدريب  من  �الآن  حتى  مكنتها  و�البتكار  �الخ��رت�ع 

�لوطنية �إ�شافة �ىل م�شو�رها �لتعليمي ودور �شندوق �لوطن يف دعمها.
وعربت �لكعبي عن مدى فخرها و�عتز�زها بتوجهات �لقيادة �لر�شيدة يف دعم 
�أنو�ع �لدعم و�مل�شاندة لهم, لتطوير مهار�تهم و�طالق  �ملوهوبني, وتقدمي كل 
�لعنان البد�عاتهم .. وثمنت دور �شندوق �لوطن يف دعم م�شرية �لعلم و�ملعرفة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �ملوهبة يف حتقيق  وت�شجيع  �ملعرفة  �شناعة  ودور  �المار�تية 

�لتي تطمح لها دولة �المار�ت.
و حتدثت �لدكتورة حبيبة �ل�شفار, مدير مركز �أبحاث �لتكنولوجيا �حليوية يف 
�المار�ت  و�لبحوث, وع�شو جمل�ص علماء  و�لتكنولوجيا  للعلوم  جامعة خليفة 
عن �مل�شاهمة �لكبرية ل�شندوق �لوطن يف دعم جهود �لبحث �لعلمي و�الأكادميي, 
�إط��ار دعم م�شروع �جلينوم,  وذلك عرب مركز خليفة لالبتكار, و�لتي ت�شب يف 
م�شاعدة  يف  �شت�شاهم  �م��ار�ت��ي��ة  ب�شمة  حتمل  و�ل��ت��ي  ب��ه,  �ملرتبطة  و�الأب���ح���اث 

�الن�شانية �أجمع.
و�أو�شحت �لدكتورة �ل�شفار �لفو�ئد �لكبرية لهذ� �مل�شروع �ملهم يف جمال تق�شي 
�الأمر��ص �لور�ثية عند �الأ�شخا�ص وحتديد �جلينات �مل�شببة لها للوقاية منها 
�الأبحاث  ه��ذه  توفر  �أن  يف  م�شتقبال  كبري�  �أم��ال  هناك  �أن  مو�شحة  م�شتقبال, 
جمموعة من �لعالجات و�الأدوي��ة لالأمر��ص �مل�شتع�شية, من خالل تخ�شي�ص 

�لعقاقري لكل مر�ص.
بعدها �أقيمت جل�شة حو�رية مع �شعادة حممد �لعبار �أد�رتها �لعنود ما�شي حتدث 
فيها �لعبار عن قيمة �لعطاء �الن�شاين ودوره يف �ملجتمع , م�شري� �إىل �أن الأبناء 
�المار�ت �إ�شهامات عديدة �شو�ء من خالل �ل�شندوق �و غريها من �لقنو�ت �لتي 
ت�شب يف �شالح �ملجتمع و�لوطن ونوه �إىل �أن ما يقدم لرد �جلميل للوطن �شي 
�شئيل قيا�شا مبا قدمته �لقيادة �حلكيمة لل�شعب من �شحة وتعليم وبنية حتتية 

و�شمعة عاملية نفخر بها جميعا.
�لتز�مها  ج��زء من  �لوطن  �شندوق  دع��م  �إع��م��ار يف  م�شاركة   �أن  �شعادته  �أك��د  و 
وم�شوؤوليتها جتاه دولة �المار�ت وقيادتها و�شعبها, مثمنا دور �شندوق �لوطن يف 

تعليم ومتكني وت�شجيع �ل�شباب على �البتكار و�مل�شي قدما يف حتقيق �أحالمهم 
و�أكد �أن هذه �ملبادرة ت�شع �الأ�ش�ص �لر��شخة لبناء جيل جديد من رو�د �الأعمال 
�المار�تيني, من خالل �لرتكيز على جمموعة من �ملقومات �لرئي�شية كالعمل 
و�ملو�رد  �الإمكانات  لتوظيف  و�لتعليمي  �ملادي  و�لعم  �ل�شباب,  �لوطني, ومتكني 

بال�شكل �الأمثل.
يف  �ل�شعديات  م��ن��ارة  يف  �الأوىل  للمرة  �ل��وط��ن«  �شندوق  �أو�ئ���ل  »ملتقى  و�أق��ي��م 
�إد�رة �شندوق �لوطن, وجمموعة كبار  �أع�شاء جمل�ص  �أبوظبي, وذلك بح�شور 
بدعم  �شاهمو�  �لذين  �الأع��م��ال  رج��ال  من  ب��ارزة  ونخبة  �حلكوميني  �مل�شوؤولني 
�ل�شندوق, باالإ�شافة �إىل متحدثني بارزين ومتخ�ش�شني يف عدة جماالت ذ�ت 

�شلة باالأهد�ف �ال�شرت�تيجية ل�شندوق �لوطن.
�طلع  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شور  م�شتهل  ويف 
�شموه من خالل �ملعر�ص �لذي �أقيم بهذه �ملنا�شبة على �أهم �لرب�مج و�مل�شاريع 
و�الجناز�ت �لتي حققها �شندوق �لوطن من خالل �أهد�فه ور�شالته حيث تلقى 
منذ تاأ�شي�شه م�شاهمات بقيمة 667 مليون درهم �إمار�تي من �أ�شل مليار درهم 
م�شاهمات  على  وت��وزع��ت   ,2020 �لعام  بحلول  جمعها  �إىل  �ل�شندوق  ي�شعى 
 23 بقيمة  عقارية  وم�شاهمات  دره��م,  مليون   485 �إىل  و�شلت  بقيمة  نقدية 
159 مليونا تلقى �ل�شندوق وعود�  مليون درهم, �إىل جانب م�شاهمات بقيمة 

بها على �ل�شنو�ت �خلم�ص �ملقبلة.
�أعمار  �شركة  ����ش��ت��ح��وذت  70 جهة  �إىل ح���و�يل  �مل��ان��ح��ة  ع��دد �جل��ه��ات  و و���ش��ل 
�لعقارية على �ملركز �الأول كاأكرب �مل�شاهمني بقيمة 144 مليون درهم ت�شكل ما 
بقيمة  �لعقارية  �ل��د�ر  �شركة  تلتها  وثم  �مل�شاهمات,  �إجمايل  %28 من  ن�شبته 
مليون   30 بقيمة  �لوطني  �الحت��اد  بنك  ثم   ,9% بن�شبة  درهم  مليون   48
�أبوظبي  �ل�����ش��ب��اط يف  ن���ادي  ت���اله  %6 م��ن �الإج���م���ايل وم���ن ث��م  دره���م ت�شكل 
مب�شاهمة و�شلت قيمتها �إىل 25 مليون درهم ت�شكل %5 من �الجمايل, وثم 
مليون   20 ب�  �لدولية  �لذهبية  و�ملجموعة  �لتعاونية«  �أبوظبي  »جمعية  ت��اله 

درهم لكل منهما.
وحل معايل �لفريق م�شبح بن ر��شد �لفتان باملرتبة �الأوىل على �شعيد �مل�شاهمات 
�لفردية �لتي تلقاها �شندوق �لوطن, حيث تربع معاليه مب�شاهمة بلغت قيمتها 
نائب  �لزعابي,  جمعة  �أحمد  معايل  �لثانية  �ملرتبة  يف  تاله  درهم  مليون   50
وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�ص جلنة تنفيذ مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة 
مب�شاهمة بلغت قيمتها 12 مليونا ثم يف �ملرتبة �لثالثة �شلطان ر��شد �لظاهري 
مب�شاهمة بلغت قيمتها 12 مليونا ثم خلف �حلبتور وناجي ح�شن �حلارثي يف 
�ملرتبتني �لر�بعة و�خلام�شة مب�شاهمات بلغت 10 ماليني درهم للفرد �لو�حد.

وتعرف �شموه على �أبرز مبادر�ت �ل�شندوق ومنها مبادرة �ملربمج �المار�تي و�لتي 

تهدف �إىل �إعد�د جيل �إمار�تي قادر على معا�شرة �لتقدم �لتكنولوجي وجتهيز 
�الإم��ار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة وت�شتهدف يف مرحلتها �الأوىل تعليم 200 
14 �شنة من عجمان و�لعني علم برجمة �حلا�شوب,  طالب �مار�تي حتت �شن 

وذلك من خالل دور�ت تدريبية تقام ملدة 12 ��شبوعا.
ويف �ملرحلة �لثانية يعتزم �ل�شندوق تو�شعة �لربنامج �لذي يقام بدعم تقني من 
جامعة �الإمار�ت و�شركة د�رك ماتر , و�شي�شتفيد منه 1000 طالب يف �أبوظبي, 

و�ل�شارقة, ور�أ�ص �خليمة و�لفجرية.
تهدف  �لتي  باحث  من�شة  �أي�شا  �ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��الل  �ل��وط��ن  �شندوق  و�أط��ل��ق 
و�لنمو  �البتكار  حت��رك  حملية  متقدمة  وتكنولوجيات  �خ��رت�ع��ات  حتقيق  �إىل 
�القت�شادي, وتزيد من تناف�شية �لدولة, وجتد حلوال علمية لتحديات �ليوم يف 
جمال �ل�شحة و�ملياه و�لطاقة, حيث تعترب �أول من�شة وطنية لدعم �لباحثني 

من خالل ت�شهيل و�شولهم �إىل �لتمويل و�ال�شتفادة من �شبكة عالقات و��شعة.
و��شتقطبت �ملن�شة 600 باحث و��شتفاد منها حتى �الآن �أكرث من 20 �إمار�تيا يف 
وقت يعتزم فيه �ل�شندوق زيادة هذ� �لعدد لي�شل �إىل 50 باحثا �إمار�تيا خالل 

�لعام �جلاري.
و مت �التفاق مع �أكرث من 14 موؤ�ش�شة �أكادميية ر�ئدة و5 �شركات خا�شة لدعم 
�بريل  �شهر  منها  �لثانية  �ملرحلة  يف  �لعمل  بدء  يتم  �أن  �ملقرر  من  �لتي  �ملن�شة 

.  2018
ويعكف �ل�شندوق حاليا على �إن�شاء »و�حة �شندوق �لوطن لالبتكار« حتت مظلة 
مركز خليفة لالبتكار على م�شاحة �إجمالية ت�شل �إىل 1200 مرت مربع وقدرة 

��شتيعابية ت�شل �إىل حو�يل 120 من رو�د �الأعمال.
�إن�شاوؤه بال�شر�كة مع �شندوق خليفة وجامعة خليفة,  ويهدف �ملركز �لذي يتم 
على  عاملية  �بتكارية  �إمار�تية  �شركات  خلق  �إىل  ت��و�زن  و�شركة  مبادلة,  و�شركة 
عديدة  وظ��ائ��ف  و  ك��ب��ري�  �قت�شاديا  ع��ائ��د�  �شتوفر  و�ل��ت��ي  ج��وج��ل  �شركة  غ���ر�ر 

لل�شباب �المار�تيني.
�المار�تيني وم�شاعدتهم على  للمخرتعني  �لدعم  تقدمي  �ملركز على  و�شيعمل 
�مل�شتد�مة,  �لتنمية  م�شرية  تدعم  ناجحة  �شركات  �ىل  �ملبتكرة  �أفكارهم  حتويل 
�مل�شتثمرين على  و��شعة من  ب�شبكة  وربطهم  �لتمويل  توفري  وذل��ك من خالل 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي �إىل جانب �شقل مهار�تهم من خالل جمموعة من 
�ال�شتفادة  �لتي متكنهم من  �ملنا�شبة  �لبيئة  �لبيئة  �لتدريبية, وتهيئة  �ل��دور�ت 

من خدمات �ال�شت�شار�ت �لقانونية, وغريها.
�ملبتكرين يف  �الأعمال  �الإمار�تي« لدعم رو�د  »�ملبتكر  �ل�شندوق برنامج  �أطلق  و 
�شر�ع  مع مركز  بالتعاون  �ل�شمالية  و�الم��ار�ت  �ل�شارقة  يف  �لتكنولوجيا  جمال 
مل�شروعات  �الأفكار  �ملهار�ت وحتويل  �مل�شاهمة يف �شقل  و�شندوق خليفة, بهدف 
من خالل �حت�شان �أف�شل 6 م�شاريع يف جمال �لتكنولوجيا و�لعمل على تدريب 

ودعم رو�د �الأعمال ماليا ومعنويا.
و �أظهرت �لنتائج �الأولية جناح برنامج ج�شور وهو �لربنامج �لذي يهدف �إىل 
ت�شجيع وحتفيز �ملو�طنني على �لعمل يف �لقطاع �خلا�ص.. ويف �ملرحلة �الأوىل 
��شتهدف �لربنامج 50 طالبا يف 8 جامعات وطنية قامو� بالعمل لدى 20 من 

�أف�شل �شركات �لقطاع �خلا�ص يف �لدولة.
وقد حقق هذ� �لربنامج نتائج متميزة حيث �أن 96.3 % من �لطالب �مل�شاركني 
�أبدو� ر�شاهم عن برنامج �لتدريب و 97.3 % �أبدو� �هتماما بالعمل يف �لقطاع 

�خلا�ص.
وعمل �شندوق �لوطن على �لتعاون مع �شندوق خليفة يف �إطالقه ملبادرة رو�د 

�لق�شر, وهي �ملبادرة �لتي تهدف �إىل دعم �ملبتكرين ورو�د �الأعمال �لنا�شئني.
لعر�ص  منهم   12 �ختيار  مت  للم�شاركة  طلبا   80 من  �أك��رث  �لربنامج  تلقى  و 
بعد تدريبهم وتوفري من�شة لهم متكنهم  500 �شخ�ص, وذلك  �أم��ام  �أعمالهم 

من �لو�شول �إىل �شبكة و��شعة من �لتجار و�ل�شركات .
على  �إيجابي  و�أث��ر  للربنامج  عالية  ر�شا  ن�شبة  عن  �الأول��ي��ة  �لنتائج  �أظ��ه��رت  و 
�لتي  �الأخ���رى  �لربنامج  من  �لعديد  على  �لعمل  �ل�شندوق  ويعتزم  �مل�شاركني 
�شيتم �الإعالن عنها يف �مل�شتقبل, مبا فيها برنامج قادة �مل�شتقبل, وهو �لربنامج 
قيادية يف موؤ�ش�شات عاملية  لي�شغلو� منا�شب  �ملو�طنني  تاأهيل  �إىل  �لذي يهدف 
مبا فيها �شغل �إمار�تي من�شب �الأمني �لعام لالمم �ملتحدة بحلول �لعام 2040, 
�ل��وز�ر�ت �ملعنية, كما  حيث يقوم �ل�شندوق حاليا بتطبيق �ملبادرة بالتعاون مع 
يجري �لعمل على در��شة �ملوؤهالت �ملطلوبة ل�شغل �ملنا�شب �لعليا يف �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شتهدفة وو�شع خطة جلذب �ملو�طنني �إىل �لربنامج وتوظيفهم يف �ملوؤ�ش�شات 

�مل�شتهدفة.

ال�صيخ زايد هو رمز خالد يف العطاء والت�صحية وحب الوطن وم�صدر اإلهام لكل الذين يريدون اخلري والتقدم للدولة 
حب الوطن لي�س بالكالم وال�صعارات فقط، واإمنا بالعطاء والت�صحية، هكذا تعلمنا من زايد - رحمه اهلل

كل فرد يف املجتمع عليه م�صوؤولية جتاه جمتمعه، وميكنه الوفاء بها ب�صرف النظر عن اإمكاناته اأو جمال عمله
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» زايد لالإ�ضكان« يعتمد اأ�ضماء 770 مواطنا من م�ضتحقي الدعم ال�ضكني ب� 580 مليون درهم

�إ�شعاد  �إىل  ت��ه��دف  م���ب���ادرة  و15 
�ملتعاملني كمبادرة »�ختارهم �شح« 
�لذكية«  �ل�شعادة  من�شة  و�إط���الق« 
م�شروع  �إط������الق  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
م�شاريع  يف  �خل�����ش��ر�ء  �ل�����ش��اح��ات 

�الأحياء �ل�شكنية.
و����ش��ت��ح��وذت ف��ئ��ة ب��ن��اء ج��دي��د على 
عنها  �أعلن  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  غالبية 
 565 ت�شمنت  �إذ  �ليوم  �لربنامج 
��شما من م�شتحقي فئة بناء جديد 
ح��ي��ث ت��ع��د ف��ئ��ة ب���ن���اء ج���دي���د من 
�لربنامج  يقوم  �لتي  �لفئات  �أب���رز 
للمو�طن  ت��ت��ي��ح  وه���ي  ب��اإع��ت��م��اده��ا 
�ملنا�شبة و�ختيار  �لت�شاميم  �ختيار 
حجم �مل�شكن وحرية �ختيار �ملقاول 

و�ال�شت�شاري.
�ل��ربن��ام��ج ع���ن �عتماد  �أع���ل���ن  ك��م��ا 

م�شكن  ���ش��ي��ان��ة  ت��ع��د  ح��ي��ث  م�شكن 
�إذ  �ل�شكني  �ل��دع��م  ف��ئ��ات  �أب���رز  م��ن 
يقوم �لربنامج بتقدمي هذ� �لدعم 
�ل�����ش��ك��ن��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى عمر 
�أ�شر�ر عليه  �مل�شكن جتنبا حلدوث 

يف �مل�شتقبل.
�أ�شماء  كما ت�شمنت �لدفعة �عتماد 
على  �إ�شافة  فئة  من  مو�طنني   7
�لدعم  ه�����ذ�  ي��ت��ي��ح  م�����ش��ك��ن ح���ي���ث 
�إدخ�����ال �مل��الح��ق و�الإ����ش���اف���ات على 
�ال�شتقر�ر  لتحقيق  �لقائم  �مل�شكن 
وحتقيق  �ملو�طنة  لالأ�شرة  �الأم��ث��ل 
.. فيما يقوم �لعديد من �ملو�طنني 
�مل�شاكن  ع��ل��ى  �مل���الح���ق  ب���اإ����ش���اف���ة 
�ل��ق��ائ��م��ة ب���ه���دف �إ����ش���ك���ان �الأب���ن���اء 
�لر�غبني يف �ال�شتقر�ر مع �لعائلة 
ومل �شمل �الأ�شرة �لو�حدة وحتقيق 

م�شتحقي  من  مو�طنا   56 �أ�شماء 
ف��ئ��ة ����ش��ت��ك��م��ال م�����ش��ك��ن ح��ي��ث تعد 
���ش��ري��ح��ة �����ش���ت���ك���م���ال م�����ش��ك��ن من 
ت�شتدعي  �ل���ت���ي  �مل��ه��م��ة  �ل�����ش��ر�ئ��ح 
فيها  و�ل��ب��ت  لطلباتها  �ال�شتجابة 
ت�شكله  ملا  نظر�  ممكن  وقت  باأ�شرع 
�ال�شتقر�ر  حتقيق  يف  �أه��م��ي��ة  م��ن 
�لتي  و�ل��ت��ك��ال��ي��ف  ل��الأ���ش��ر  �ل�شكني 
تكبدها �ملو�طن يف �الأعمال �ملنفذة 
�مل�شكن  ه���ذ�  م���ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  دون 
�ملقدرة  ع��دم  مقدمتها  يف  الأ���ش��ب��اب 
�مل�شكن  بقاء  �أن  ع��ن  ف�شال  �ملالية 
لفرتة من �لزمن دون ��شتكمال قد 
�لهيكل �خلر��شاين  �إىل تلف  يوؤدي 

وعدم �شالحية �لبناء �لقائم.
و�ع���ت���م���د �ل���ربن���ام���ج �أ����ش���م���اء 11 
�شيانة  فئة  م�شتحقي  من  مو�طنا 

•• دبي-وام:

�عتمد جمل�ص �إد�رة برنامج �ل�شيخ 
ز�يد لالإ�شكان خالل �جتماعه بدبي 
770 مو�طنا من  �أ�شماء  - �م�ص- 
�ل�شكني  �لدعم  ق���ر�ر�ت  م�شتحقي 
بقيمة �إجمالية بلغت 580 مليون 

درهم.
تنفيذ�  �الع�����ت�����م�����اد  ه�������ذ�  ي�����اأت�����ي 
ل�شاحب  �ل�����ش��ام��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
» حفظه �هلل«  �لدولة  نهيان رئي�ص 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل������وزر�ء 
ومبتابعة  �هلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لوزر�ء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان 

وزير �شوؤون �لرئا�شة .
و�أك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
رئي�ص  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�ص 
�الجتماع  تروؤ�شه  خ��الل  لالإ�شكان 
حر�ص قيادة �لدولة �لر�شيدة على 
��شتقر�ر �الأ�شرة �ملو�طنة من خالل 
و�لتما�شك  �لتالحم  مقومات  دعم 
�مل�شكن  يعترب  و�ل���ذي  �أف����ر�ده  ب��ني 

لبنته �الأ�شا�شية .
�أن هذ� �حلر�ص  �إىل  ولفت معاليه 
ياأتي ترجمة لروؤية �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل����دول����ة »ح��ف��ظ��ه �هلل« يف  رئ��ي�����ص 

�ال�شتقر�ر �ل�شكني من خالل جتمع 
�الأبناء مع �الآباء.

�أ�شماء  و�أعلن �لربنامج عن �عتماد 
فئة  م�شتحقي  م��ن  م��و�ط��ن��ا   79
كاأحد  ي��اأت��ي  و�ل����ذي  م�شكن  ���ش��ر�ء 
يخول  �لذي  �ل�شكني  �لدعم  حلول 
�ملو�طنني من �حل�شول على م�شكن 
وح�شب  رغ���ب���ت���ه���م  ح�������ش���ب  ج����اه����ز 
ميز�نيتهم �ملالية مما يوفر عليهم 

عناء بناء م�شكن جديد.
و�ع���ت���م���د �ل���ربن���ام���ج �أ����ش���م���اء 31 
�إذ  مو�طنا من فئة م�شكن حكومي 
�حلكومية  �مل�شاكن  �لربنامج  يقدم 
�ل�شكنية  �الأح��ي��اء  م�شاريع  �شمن 
ينفذها  �ل���ت���ي  �مل����ر�ف����ق  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
كاأحد  �ل��دول��ة  �إم�����ار�ت  خمتلف  يف 
يوفر  �ل���ذي  �ل�شكني  �ل��دع��م  �أن���و�ع 
�لبحث  ع���ن���اء  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
�ملنا�شب  و�ال�شت�شاري  �مل��ق��اول  ع��ن 

بالقيمة �ملنا�شبة.
و�طلع جمل�ص �إد�رة برنامج �ل�شيخ 
ز�يد لالإ�شكان خالل �جتماعه على 
�ل��ربن��ام��ج يف �جلائزة  ف���وز  ت��ق��ري��ر 
فئة  �ملتميزة عن  للخدمة  �الأوملبية 
�أف�شل �ت�شال بالعمالء و�لذي جاء 
�لقطاع  م��ع  و����ش��ع��ة  مناف�شة  ب��ع��د 
فوز  يعد  حيث  و�خلا�ص  �حلكومي 
تعزيز�  �جل���ائ���زة  ب��ه��ذه  �ل��ربن��ام��ج 
�ملتميز  ب��اأد�ئ��ه  و�الرت���ق���اء  مل�شريته 
يف خمتلف �ملجاالت ومدى حر�شه 
ع���ل���ى ت����ق����دمي �أف�������ش���ل �خل����دم����ات 

للمتعاملني.
ع���ل���ى نظام  �مل���ج���ل�������ص  �ط����ل����ع  ك���م���ا 

وتوفري  �ل�شكني  �ال�شتقر�ر  حتقيق 
و�لرفاه  �لكرمية  �حلياة  مقومات 
و�ل�����ش��ع��ادة ل��ل��م��و�ط��ن��ني م��ن خالل 
�أحياء  وت���وف���ري  �ل�����ش��ك��ن��ي  �ل���دع���م 

�شكنية م�شتد�مة متكاملة �ملر�فق.
�أعلن  �ل��ذي  �ل�شكني  �لدعم  وت��وزع 
عنه �لربنامج ما بني 579 قر�شا 
و191 منحة �شكنية تنوعت مابني 
من  و56  جديد  بناء  فئة   565
م�����ش��ك��ن و11 من  ����ش��ت��ك��م��ال  ف��ئ��ة 
من  و79  م�شكن  على  �شيانة  فئة 
فئة  م��ن  و31  م�شكن  ���ش��ر�ء  ف��ئ��ة 
�إ�شافة  م�شكن حكومي و7 من فئة 
وتو�شعة على م�شكن و21 من فئة 

�إ�شافة على م�شكن.
�جتماعه  حم�شر  �ملجل�ص  و�عتمد 
�ل�شكني  �ل���دع���م  وق�������ر�ر�ت  �الأول 
ون��اق�����ص م��ق��رتح م��ب��ادرة » تي�شري« 
قر�ص  ل�شد�د  زمنية  م��دة  العتماد 
�الأحياء  �شمن  �حل��ك��وم��ي  �مل�شكن 
�عتماد  ب�����ش��اأن  وم���ذك���رة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
بالتعاون  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  نظام 

مع �لقطاع �خلا�ص و�الأفر�د.
ع��ل��ى تقرير  �مل��ج��ل�����ص  �ط���ل���ع  ك��م��ا 
�شهر  يف  �ل�����ربن�����ام�����ج  م�������ب�������ادر�ت 
�الإمار�ت لالإبتكار وتقرير �إجناز�ت 
�ل����ذي   2017 ل���ع���ام  �ل����ربن����ام����ج 
ت�����ش��م��ن �ل���ع���دي���د م���ن �الإجن�������از�ت 
�أه��م��ه��ا �ع��ت��م��اد �ل��ربن��ام��ج 7109 
 17 وت��وق��ي��ع  �شكني  دع���م  ق�����ر�ر�ت 
�تفاقية �شر�كة وتعاون مع �لقطاع 
 135 �حلكومي و�خلا�ص وتنظيم 
تثقيفية  ودور�ت  ت��دري��ب��ي��ة  ور���ش��ة 

مع  بالتعاون  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص و�الأف�����ر�د و�لذي 
ي�شتهدف تنفيذ مبادر�ت جمتمعية 
�ل��دع��م لالأ�شر  ت��ق��دمي  ت�����ش��اه��م يف 
�ال�شتقر�ر  لها  يحقق  مبا  �ملو�طنة 
�ل�شكني و�الجتماعي يف حني ت�شهم 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة 
خ����دم����ة  ت������ق������دمي  يف  و�خل��������ا���������ص 
جمتمعية ذ�ت قيمة م�شافة حتقق 

رفاهية و�شعادة �ملو�طنني.
تقرير  على  �أي�����ش��ا  �ملجل�ص  و�ط��ل��ع 
�شهر  يف  �ل�����ربن�����ام�����ج  م�������ب�������ادر�ت 
�الإم�����ار�ت ل��الب��ت��ك��ار و�ل��ت��ي نظمها 
ف���ري���ق �الب���ت���ك���ار ب���ال���ربن���ام���ج ومت 
خ��الل��ه��ا �إط������الق 27 ف��ع��ال��ي��ة يف 
��شتهدفت  �لدولة  �إم���ار�ت  خمتلف 
و3293  وموظفة  موظفا   425
من �أفر�د �ملجتمع و�جلمهور حيث 
يعد ميثاق �البتكار ومبادرة مقهى 
�ملبادر�ت  �أب���رز  م��ن  �لعاملي  �الأف��ك��ار 
�ل��ربن��ام��ج يف �شهر  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
�الإم��ار�ت لالبتكار وح�شد خاللها 
�لربنامج 162 فكرة من �جلمهور 
ف�شال عن �فتتاح �لربنامج مركز » 
ز�يد �مللهم » يف مقره �لرئي�ص بدبي 
وتنظيمه مبادرتي م�شرعات �الأفكار 
�ملوظفني  ت���وع���ي���ة  ب���ه���دف  وب����ه����ار 
للدولة  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  عن 
�أفكار  وح�����ش��د  �الب��ت��ك��ار  يف جم���ال 
وتوقيعه  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملوظفني 
و�ملبتكرة  �لذكية  �مل�شاكن  �تفاقية 
جتهيز�ت  توفري  �إىل  تهدف  و�لتي 

ذكية للم�شاكن باأ�شعار خمف�شة.

الإمارات توؤكد اأهمية حماية حقوق الطفل يف احلالت الإن�ضانية
•• جنيف-وام:

�أكدت دولة �الإمار�ت تقديرها جلهود �ملفو�شية �ل�شامية ل�شوؤون لالجئني 
تعزيز  �أج��ل  من  �ملنظمة  �تخذته  �ل��ذي  �ال�شرت�تيجي  للنهج  وتاأييدها 
حماية �الأطفال يف حاالت �لطو�رئ. جاء ذلك يف كلمة �لدولة �لتي �لقاها 
�ل�شيد حممد �شالح �ل�شام�شي �شكرتري ثالث يف بعثة �لدولة بجنيف �أمام 
�ل�شنوي ليوم كامل  �الإن�شان يف �الجتماع  37 ملجل�ص حقوق  �ل�  �ل��دورة 
�إن  �ل�شام�شي  وق��ال  �الإن�شانية.  �حل��االت  �لطفل يف  ب�شاأن حماية حقوق 
دولة �الإمار�ت تقدر جهود �ملفو�شية �ل�شامية وتوؤيد �لنهج �ال�شرت�تيجي 
�لذي �تخذته �ملنظمة من �أجل تعزيز حماية �الأطفال يف حاالت �لطو�رئ 
و�تباع �ملقاربة �لقائمة على �حلقوق يف �إد�ر�ت �لعمليات �الإن�شانية. كان 
حلقة  يف  �مل�شاركني  ب��اخل��رب�ء  بالرتحيب  كلمته  ��شتهل  قد  �ل�شام�شي 

و�لتكامل  بال�شلة  �لفهم  تعميق  �إىل  ت�شعى  و�ل��ت��ي  �ل�شنوية  �لنقا�ص 
�شد  ال�شيما  �الن�شانية  و�مل�شاعدة  �لطفل  حقوق  جميع  ب��ني  �لقائمني 
�لفجو�ت بني جمتمع حقوق �الإن�شان و�ملجتمع �الإن�شاين ل�شمان �حرت�م 
�حتياجات �الأطفال وحقوقهم يف �حلاالت �الإن�شانية. ونوه يف هذ� �ل�شدد 
�إىل �أن �آخر �إح�شائيات �ملفو�شية �ل�شامية ل�شوؤون لالجئني لعام 2016 
ت�شري �إىل �أن �الأطفال ي�شكلون 51 يف �ملائة من جمموع �لالجئني على 
يكونون  ما  غالبا  �لذين  و�لفتيان  �لفتيات  بينهم  من  �لعاملي  �ل�شعيد 
غري م�شحوبني بذويهم وهم يف طريقهم �شعيا �إىل �حلماية وهروبا من 
�لعنف �أو ق�شاوة �لطبيعة وويالت �حلروب و�لنز�عات �لد�خلية. و�أ�شار 
�إىل �أنه من خالل �لنقا�ص �جلاري يت�شح �أن حماية حقوق �لطفل يف حد 
ذ�تها غري كافية �إن مل تكن م�شحوبة مب�شاعد�ت �إن�شانية متكن �لطفل 
و�لعناية  �ل��غ��ذ�ء  منها  �الأ�شا�شية  �حتياجاته  �أدن���ى  على  �حل�شول  م��ن 

�ل�شحية و�لتعليم .. م�شتعر�شا م�شاعي دولة �الإمار�ت يف هذ� �ملجال . 
ولفت �إىل �أن دولة �الإمار�ت تقوم بجهود �إ�شافية نحو توفري م�شاعد�ت 
على  متدهورة  �إن�شانية  �أو���ش��اع  يف  يعي�شون  �ل��ذي��ن  لالأطفال  �ن�شانية 
غر�ر حملة دبي للعطاء لتوفري �لتعليم ملليون طفل يعانون من �لفقر 
و�لنز�عات �مل�شلحة يف �آ�شيا و�أفريقيا وكذلك �ل�شر�كة �لقائمة بني دبي 
للعطاء و�شندوق �لتعليم ال ينتظر �لدويل �خلا�ص بتعليم �الأطفال يف 
حاالت �لطو�رئ. وجدد �ل�شام�شي يف ختام كلمته �لتز�م دولة �الإمار�ت يف 
هذ� �ملجال حيث تعهدت موؤخر� بتقدمي مبلغ 500 �ألف دوالر �أمريكي 
لدعم �أن�شطة �ل�شندوق يف �إقليم رخني يف ميامنار باالإ�شافة �إىل �إطالق 
بر�مج يف جزر منطقة �لبحر �لكر�يبي و�ملحيط �لهادي قدرها حو�يل 
�ملناخي  �لتغيري  �ملتاأثرة من  �لبلد�ن  �أمريكي لدعم  دوالر  مليون   3,5

ملو�جهة �لعقبات �لتي تقف عائقا �أمام �لتعليم يف تلك �لبلد�ن.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض غانا با�ضتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �ىل فخامة �لرئي�ص نانا �أكوفو �أدو رئي�ص جمهورية غانا 

وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ص نانا �أكوفو �أدو.

حمدان بن زايد : عام زايد قمة العطاء الإماراتي جتاه ال�ضعوب ال�ضقيقة وال�ضديقة
•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة رئي�ص هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �أن عام ز�يد 2018 

ميثل قمة �لعطاء �الإمار�تي لل�شعوب �ل�شقيقة و �ل�شديقة.
وقال �شموه “ بالرغم من �أن �أيام �الإمار�ت كلها خري وعطاء ومناء 
�إال �أن �لقيادة �لر�شيدة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  “ و�شاحب  �هلل  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة خ�ش�شت عام ز�يد لتبني �ملزيد من �ملبادر�ت �لتي تنه�ص 
�لنامية وحتقق تطلعات �شعوبها يف حت�شني  �لب�شرية  باملجتمعات 

�شبل �حلياة و�لعي�ص �لكرمي .
ن��ه��ي��ان يف ت�شريح  �آل  ب���ن ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن  ���ش��م��و  و�أ����ش���اف 
للعام  �ل�شنوي  تقريرها  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  �إط���الق  مبنا�شبة 
�لدورة �خلام�شة ع�شرة ملعر�ص وموؤمتر دبي  2017 على هام�ص 
“ �إن  دبي  “ديهاد” �ملنعقد حاليا يف  و�لتطوير  لالإغاثة  �ل��دويل 
�لهيئة �شتنتقل بن�شاطها خالل عام ز�يد �إىل مر�حل متقدمة من 
�لتمكني �الجتماعي و�لعمل �لتنموي �ل�شامل و�شتكون �أكرث كفاءة 
يف  تو�جد�  و�أ�شرع  �نت�شار�  و�أو�شع  �الإن�شاين  حميطها  يف  وحيوية 

مناطق �الأزمات و�لكو�رث و�ل�شاحات �مل�شطربة “.
ت�شافرت وجعلت من  �لعو�مل  �لعديد من  “ هناك  �شموه  وق��ال 
�الإن�شاين  حميطه  يف  �أ�شا�شيا  الع��ب��ا  �الإم���ار�ت���ي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل 
و�لكو�رث  �الأزم��ات  وط��اأة  لتخفيف  �ملبذولة  للجهود  قويا  ود�عما 
من �أهمها �إطالق �ملبادر�ت �لتي حتدث �لفرق �ملطلوب يف حت�شني 
�أو�شاط  يف  �الإيجابية  و  �ل�شعادة  روح  ب��ث  و  �ملعاناة  ورف��ع  �حل��ي��اة 
�ل�����ش��ر�ئ��ح �مل��ح��ت��اج��ة و �الأق����ل ح��ظ��ا يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى �خلدمات 
�الأ�شا�شية من خالل ما تنفذه من بر�مج وم�شاريع تنموية حيوية 
وطموحة “ . و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �أن دور 
�لت�شدي  يف  �أخ��رى  بعد  �شنة  يتعاظم  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل 
حدتها  وتخفيف  و�الأزم����ات  �الأح���د�ث  ع��ن  تنجم  �لتي  للمخاطر 
�الإن�شانية  �مل�شوؤولية  بجالء  يو�شح  �لتقرير  وه��ذ�  �لب�شرية  على 
�مللقاة على عاتق �لهيئة وذلك من خالل ر�شد حجم �ملعونات �لتي 
ع�شر�ت  يف  نفذتها  �لتي  �مل�شاريع  و  �ملا�شي  �لعام  خ��الل  قدمتها 

�لدول حول �لعامل .
تنفيذ  على  �لقائمني  لكافة  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  �شموه  و�أع���رب 
�لدولة وخارجها ويف كافة  �الأحمر د�خل  �لهالل  و�أن�شطة  بر�مج 

�ملجاالت .
تكلفة  �أن  �إىل  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  للهالل  �ل�شنوي  �لتقرير  و�أ�شار 
�لتنموية  �مل�����ش��اري��ع  و  �الإغ��اث��ي��ة  و�لعمليات  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��رب�م��ج 
�إعادة �الإعمار وكفاالت �الأيتام �لتي نفذتها هيئة �لهالل  وبر�مج 
 2017 �الأح��م��ر �الإم��ار�ت��ي د�خ��ل �ل��دول��ة وخارجها خ��الل �لعام 

بلغت 644 مليونا و 900 �ألف و 389 درهما حيث بلغت بر�مج 
وم�شاريع �لهيئة د�خل �لدولة 130 مليونا و 828 �ألفا و 634 
�ألفا و 755   71 514 مليونا و  درهما فيما بلغت خارج �لدولة 
درهما ��شتفادت منها �آالف �الأ�شر يف �الإم��ار�ت ويف ع�شر�ت �لدول 

حول �لعامل .
�ملحلية  �شاحتها  على  �مليد�نية  �لهيئة  حتركات  �أن  �لتقرير  و�أك��د 
�لرب�مج  قيمة  وبلغت  مكثفا  ن�شاطا  �شهدت  �ملا�شي  �لعام  خ��الل 
و�الأن�شطة و�مل�شاريع �لتي نفذتها �لهيئة د�خل �لدولة خالل �لعام 

يف �ملجاالت �لتالية ..
�مل�شاعد�ت �الجتماعية : بلغ عدد �مل�شتفيدين من برنامج �مل�شاعد�ت 
�الجتماعية 117 �ألفا و224 فرد� وت�شمنت �مل�شاعد�ت �الإن�شانية 
و�لطبية وم�شاعدة �ل�شجناء وطالب �لعلم و�أ�شحاب �لهمم ودعم 
�ملوؤ�ش�شات حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين من �مل�شاعد�ت �الإن�شانية 11 

�ألفا و530 �أ�شرة عدد �أفر�دها 51 �ألفا و834 فرد� .
كما ��شتفاد �ألفان و372 �أ�شرة من �مل�شاعد�ت �لطبية عدد �أفر�دها 
7 �آالف و748 فيما ��شتفادت 358 �أ�شرة من �أ�شر �ل�شجناء عدد 
�أفر�دها �ألف و649 فرد� من �مل�شاعد�ت �الجتماعية كما ��شتفاد 
�لعلم �إىل جانب  طالب  م�شاعد�ت  من  طالبا   680 و  �ألفا   11
�شحية  موؤ�ش�شة   35 ��شتفادت  كما  �لهمم  �أ�شحاب  من   335
�لهيئة  تنفذه  �ل��ذي  �ملوؤ�ش�شات  دعم  بند  و خدمية من  تعليمية  و 

�شمن م�شوؤوليتها �الجتماعية جتاه تلك �ملوؤ�ش�شات.
�ملو�شمية  �مل�شاعد�ت  بر�مج  : و�شمن  و�الأ�شحى  م�شاريع رم�شان 
�لتقرير  �أو�شح  حيث  �لدولة  د�خ��ل  �الأحمر  �لهالل  ينفذها  �لتي 
�أن �لهيئة عملت على تعزيز بر�مج وم�شاريع �شهر رم�شان �لكرمي 
على �ل�شاحة �ملحلية لتو�شيع مظلة �مل�شتفيدين من م�شروع �ملري 
�أفر�دها  ع��دد  �أ���ش��رة   13 و  �آالف   8 ��شتفادت  حيث  �لرم�شاين 
�لتي  �لرم�شاين  �مل��ري  كوبونات  من  �شخ�شا   224 و  �ألفا   39
مت توزيعها على �الأ�شر �مل�شتفيدة قبل وقت كاف من حلول �ل�شهر 

�لعظيم لتوفري �حتياجاتها �لرم�شانية.
ويف حمور �آخر نفذت �لهيئة م�شروع �إفطار �ل�شائم حيث ��شتقبلت 
فرد�   795 و  �أل��ف��ا   876 �ل��دول��ة  ع��ل��ى م�شتوى  �الإف���ط���ار  خ��ي��ام 
 739 و  �آالف   6 �مل�شتفيدة من زك��اة �لفطر  �الأ�شر  فيما بلغ عدد 
ف��رد� و��شتفادت من م�شروع   54 �ألفا و   33 �أف��ر�ده��ا  �أ���ش��رة ع��دد 

�الأ�شاحي 3 �آالف �أ�شرة عدد �أفر�دها 18 �ألفا .
�الأحمر  �لهالل  و�أ�شار تقرير   : �ل�شارقة  �لطبي يف  �لهالل  مركز 
�أن �لهيئة قدمت من خالل مركز �لهالل �الأحمر �لطبي يف  �إىل 
و�أدوية  �لوبائي  �لكبد  �لتهاب  ملر�شى  �إن�شانية  �ل�شارقة م�شاعد�ت 
وم�شتلزمات و�أجهزة طبية بقيمة 7 ماليني و216 �ألفا و348 
درهما . توعية �ملجتمع : ويف جمال �لرب�مج �لتوعوية و�الأن�شطة 
�لهالل  ف��روع  عرب  نفذت  �لهيئة  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�شار  �ملجتمعية 
عدد  وبلغ  جمتمعية  فعالية   150 �لدولة  م�شتوى  على  �الأحمر 
�ملو�طنني  م��ن  و554  �أل��ف��ا   24 �الأن�شطة  تلك  م��ن  �مل�شتفيدين 
و�ملقيمني يف خمتلف �إمار�ت �لدولة فيما نفذت �لهيئة عرب �إد�رة 

�الأيتام 127 فعالية الأن�شطة بر�عم �لهالل ��شتفاد منها 5 �آالف 
و 398 من �الأيتام �مل�شجلني بالفروع .

وفيما يخ�ص �لرب�مج �ل�شحية �لوقائية ��شتفاد 4 �آالف و 332 
�خليام  د�خ��ل  �إج��ر�وؤه��ا  مت  �لتي  �لطبية  �لفحو�شات  من  �شخ�شا 
�آخر مب�شاركة عدد  �لكرمي و يف حمور  �ل�شهر  �لرم�شانية خالل 
من �ملوؤ�ش�شات �لطبية و�لعالجية نظمت �لهيئة حملة �لتوعية من 
�شرطان �لثدي ومت �لك�شف على �ألف و 996 حالة وذلك مب�شاركة 

عدد من �ملوؤ�ش�شات �لطبية و �لعالجية يف �لدولة.
�لنف�شي  �لدعم  برنامج  من  194�شخ�شا  و  �آالف   9 ��شتفاد  كما 
�أ�شحاب �لهمم من دور�ت �حلا�شب  53 من  �الجتماعي و��شتفاد 
هذه  لتاأهيل  �لهيئة  جهود  �شمن  للمكفوفني  و�الن��رتن��ت  �الآيل 

�ل�شريحة �ملهمة يف �ملجتمع .
�الأحمر يف حملة  بالهالل  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �إد�رة  �شاركت  كما 
مار�ص   7 تنظيم  ت�شمنت  و�لتي  �خلري”  لعام  �خل��ري  عطاء   “
�حلملة  من  و��شتفاد  تخ�ش�شية  عيادة  و15  وتثقيفية  توعوية 
و�لفجرية  م�شايف  مناطق  يف  �ملعوزين  �ملر�شى  من  و770  �ألفان 
�ملعار�ص  م��ن  �لعديد  يف  �الإد�رة  و���ش��ارك��ت  لها  �مل��ج��اورة  و�ل��ق��رى 
�لتدخني  �أ���ش��ر�ر  م��ن  بالتوعية  �خلا�شة  �خل��ارج��ي��ة  و�لفعاليات 
�أقيمت يف  �لتي  و�لتدريب  �لتوظيف  ومعار�ص  �الإدم��ان  وخماطر 
�ألفني  �ملعار�ص  �مل�شتفيدين و�ل��زو�ر لتلك  �لدولة وبلغ عدد  مدن 
من  �مل�شتفيدين  ع��دد  بلغ  فيما  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  و167 
برنامج �لزيار�ت �مليد�نية لالأ�شر �ملتعففة خالل �شهر رم�شان 74 

�أ�شرة مت توفري �حتياجاتهم �الأ�شا�شية .
بر�مج �إغاثات خارجية : وخارجيا تناول �لتقرير �ل�شنوي للهالل 
�لعاجلة  �الإغ��اث��ة  ب��ر�م��ج  ت��اأت��ي  �الإغ��اث��ي��ة حيث  �لعمليات  �الأح��م��ر 
�أولويات هيئة �لهالل �الأحمر يف �لت�شدي الآثار  و�لطارئة �شمن 

�لكو�رث و �الأزمات و تخفيف حدتها على �ملت�شررين و�ل�شحايا.
تنفيذها  �لتي مت  �الإغاثية  �لعمليات  �أن قيمة  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار 
 282 و  �أل��ف��ا   656 و  مليونا   243 بلغت  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ��الل 
درهما و�شملت ع�شر�ت �لدول حول �لعامل و�حتلت �إغاثات �ليمن 
و  �ل�شومال  يف  �الأح���د�ث  من  �ملتاأثرين  و  �ل�شوريني  و�لالجئني 
وحجم  قيمة  يف  متقدمة  م��ر�ك��ز  و�ملك�شيك  و�ل�����ش��ود�ن  م��ي��امن��ار 

�الإغاثات �ملنفذة ل�شالح �ملت�شررين يف تلك �لدول.
كما قدمت �لهيئة �إغاثات �أخرى لعدد من �لدول وذلك م�شاهمة 
من �لهيئة يف تخفيف �الأ�شر�ر �لتي حلقت بع�شها ب�شبب �لكو�رث 
�ل��زالزل و �جلفاف و�لت�شحر  �ملتمثلة يف �لفي�شانات و�الأمطار و 
�إىل جانب دعم �لق�شايا �الإن�شانية للفئات �الأ�شد �شعفا يف �لبع�ص 
�ل�شنوي  �لتقرير  يف  وج���اء   : تنموية  و  �إن�شائية  ب��ر�م��ج   . �الآخ���ر 
تهتم  �لهيئة  �أن  �لدولة  خ��ارج  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  ملبادر�ت 
�الإعمار  �إع���ادة  وم�شاريع  و�لتنموية  �الإن�شائية  بامل�شاريع  كثري� 
وتاأهيل �لبنية �لتحتية يف �لدول �ملنكوبة و�ملتاأثرة بفعل �لكو�رث 
و�الأزمات حر�شا منها على �إز�لة �آثار �خلر�ب و�لدمار �لذي تخلفه 
تلك �لكو�رث و�الأ�شر�ر �لتي تلحق بامل�شتفيدين من خدمات تلك 

و�الإ�شكان  و�لتعليم  �ل�شحة  جماالت  يف  خا�شة  �حليوية  �مل�شاريع 
و�ملر�فق �لعامة �ملرتبطة مبا�شرة بقطاعات و��شعة من �جلمهور.

�لدول  يف  �لتنموية  م�شاريعها  تنفيذ  يف  �لهيئة  ت��ب��د�أ  م��ا  وع���ادة 
و  لل�شحايا  �ل��ط��ارئ��ة  و  �لعاجلة  �الإغ��اث��ة  عمليات  عقب  �ملنكوبة 
�الإغاثات  لرب�مج  الحقة  كخطوة  �مل�شاريع  هذه  وتاأتي  �ملتاأثرين 
�الأقاليم  يف  طبيعتها  �إىل  �حلياة  �إع���ادة  يف  للم�شاهمة  �الإن�شانية 
�ملت�شررة وتوفري �لظروف �ملالئمة ال�شتقر�ر �ملتاأثرين و�مل�شردين 

بفعل تلك �لكو�رث و �الأزمات .
�ملا�شي  �لعام  بلغت خالل  �لبند  �أن قيمة هذ�  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار 
108 ماليني و432 �ألفا و 900 درهم ت�شمنت تنفيذ 9 �آالف و 
834 م�شروعا تنمويا يف �ملجاالت �ل�شكنية و �ل�شحية و�لتعليمية 
دولة   22 �مل�شاريع  هذه  من  و��شتفادت  و�خلدمية  �الجتماعية  و 
�شملت .. �ليمن و�أثيوبيا و�ألبانيا و�لبو�شنة و�لهر�شك و�ل�شومال 
و�أوغ���ن���د� وباك�شتان  و�ن��دون��ي�����ش��ي��ا  و�ل��ه��ن��د  و�ل��ن��ي��ج��ر  و�ل�������ش���ود�ن 
وقرغيزيا  وغانا  و�شري�ليون  وتوجو  وت�شاد  وبوركينافا�شو  وبنني 

وكاز�خ�شتان وكينيا ومايل وموريتانيا .
وت�شمن هذ� �لبند �أي�شا تنفيذ م�شاريع تعزيز �لقدر�ت وهي عبارة 
و�ملتعففة  �لفقرية  لالأ�شر  �لهيئة  متلكها  �شغرية  م�شاريع  ع��ن 
لتديرها بنف�شها و تدر عليها دخال ثابتا يعينها على ت�شريف �أمور 
حياتها بدال عن �مل�شاعد�ت �ملبا�شرة و�الآنية �لتي تنتهي بوقتها وال 

تفي بالغر�ص �ملطلوب .
م�شاعد�ت متنوعة : تقدم هيئة �لهالل �الأحمر م�شاعد�ت متنوعة 
لالأفر�د و �ملوؤ�ش�شات و جمعيات �لنفع �لعام يف عدد من �لدول �إىل 
جانب بر�مج رم�شان و�الأ�شاحي �ملو�شمية وبلغت قيمة هذ� �لبند 
خالل �لعام �ملا�شي 21 مليونا و 883 �ألف درهم و��شتفاد منها 
�آالف و 798 فرد� و 220 جهة حملية يف حو�يل 60 دولة   709

يف �آ�شيا و �أفريقيا و �أوربا و �أمريكا �لالتينية .
�الأيتام : �أكد تقرير �لهيئة على �أن بر�مج �لهالل �الأحمر يف جمال 
رعاية وكفالة �الأيتام ت�شهد تو�شعا م�شتمر� بف�شل �هلل و �لعناية 
�لكبرية �لتي توليها �لهيئة لهذه �لفئة �لهامة يف �ملجتمع و �الإقبال 
�لكبري من �خلريين و �ملح�شنني على م�شاندة جهود �لهيئة يف هذ� 
بر�مج  بدرجة كبرية يف جمال  �لهيئة  �جلانب �حليوي و متيزت 

كفالة ورعاية �الأيتام وح�شد �لتاأييد الأو�شاعهم �الإن�شانية.
�ملا�شي  �لعام  �لهيئة حتى نهاية  �ملكفولني لدى  �الأيتام  وبلغ عدد 
88 �ألفا و 451 يتيما يتو�جدون يف 19 دولة حول �لعامل وبلغت 
 542 و  �ألفا  قيمة كفاالتهم خالل 2017 / 140 مليونا و 99 
م�شروع  تنفذ  �لهيئة  �أن  �لتقرير  �أو�شح  �آخ��ر  . ويف حم��ور  درهما 
مو�جهة  على  تقوى  ال  و�ل��ت��ي  و�ملتعففة  �ملحتاجة  �الأ���ش��ر  كفالة 
ذ�ت  و�شيق  �ل�شيئة  �القت�شادية  الأو�شاعها  ن�شبة  �حلياة  ظ��روف 
�ليد مما يجعلها عر�شة للكثري من �ملخاطر لذلك عمدت �لهيئة 
�إىل كفالة هذه �الأ�شر �لتي بلغ عددها �لعام �ملا�شي 926 �أ�شرة �إىل 
عدد  يف  طالبا   136 و  �لهمم  �أ�شحاب  من   623 كفالة  جانب 

من �لدول �لتي ت�شهد �أزمات �إن�شانية حادة .

�ضرطة اأبوظبي تعزز جهودها يف التوعية مبخاطر املخدرات
•• ابوظبي-وام:

 6 بعقد  �مل��خ��در�ت  مبخاطر  �لتوعية  يف  جهودها  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  ع���ززت 
يف  �لوطنية  �خل��دم��ة  برنامج  منت�شبو  منها  ��شتفاد  تثقيفية,  حما�شر�ت 
�الأزور  بنت  خ��ول��ة  مدر�شة  ومنت�شبات  �لغربية,  �ملنطقة  يف  ل��ي��و�  مع�شكر 

�لع�شكرية وطالبات مدر�شة �لب�شائر �خلا�شة باأبوظبي.
�ملخدر�ت,  �الإنرتنت يف ترويج  ��شتخد�م  , خماطر  �ملحا�شر�ت  و��شتعر�شت 
يعود  مبا  �الإب���الغ,  وو�شائل  و�لوقاية  �لتوعية  وط��رق  �لقو�نني  عن  ف�شال 

بالنفع �لعام على �ملجتمع و�مل�شتهدفني.
�ملخدر�ت يف  �لظاهري, مدير مديرية مكافحة  �لعقيد طاهر غريب  و�أكد 
قطاع �الأمن �جلنائي, حر�ص �شرطة �أبوظبي على ن�شر �لتوعية �ملجتمعية 

من خالل تنظيم مبادر�ت ت�شتهدف فئات �ملجتمع كافة, خا�شة فئة �ل�شباب, 
�أ�شر�رها ونتائجها  �إظهار  �إحدى و�شائل مكافحة �ملخدر�ت,  �أن  �إىل  م�شري� 

�ل�شلبية على �لفرد و�ملجتمع.
و�أ�شارت �لر�ئد موزة �ليعقوبي, رئي�ص ق�شم �لتوعية يف �إد�رة �ملتابعة و�لرعاية 
�لالحقة يف �ملديرية, �إىل و�شائل �لتوعية مبخاطر �لتعاطي و�الإدمان �لتي 
�أخطر �الآف��ات على �لفرد و�الأ�شرة و�ملجتمع, وبينت من خالل  �إح��دى  تعد 
�لعرو�ص �لتقدميية, �جلهود �ملبذولة و�لتي تهدف �إىل تعزيز �لوعي ملخاطر 

هذه �ل�شموم ووقاية �ملجتمع منها .
ورك���زت �مل��ح��ا���ش��ر�ت على ط��رق �ل��وق��اي��ة و�ل��ع��الج م��ن خم��اط��ر �ملخدر�ت, 
و��شتعر�شت , �جلو�نب �ملتعددة بطرق �لعالج, و و�شائل �الإبالغ عرب قنو�ت 

�الت�شال �لتي وفرتها �شرطة �أبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن زايد ي�ضتقبل الأمري مولي ر�ضيد

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ر�شيد  م��والي  �الأم��ري  �شمو  �أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ص 
�شقيق �لعاهل �ملغربي يف مطار �لرئا�شة باأبوظبي و�لذي يزور 
�لثقافية  �لفعالية  من  �لثالثة  �ل��دورة  �فتتاح  حل�شور  �لدولة 
�لرت�ثية “ �ملغرب يف �أبوظبي “ . وبعد �لرتحيب ب�شمو �الأمري 
�ل�شيخ هز�ع  �شمو  �أك���د   .. ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  ر���ش��ي��د  م���والي 
دولة  تربط  �لتي  �الأخ��وي��ة  �لعالقات  عمق  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مبملكة �ملغرب �ل�شقيقة قيادة و�شعباً 
.. م�شري�ً �إىل �أن تنظيم فعالية “�ملغرب يف �أبوظبي” و�لتي تقام 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  برتحيب من �شاحب 
�مللك  �جلاللة  �شاحب  وبرعاية  �هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�ص 
حممد �ل�شاد�ص عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة وبدعم �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة يج�شد عمق �لعالقات �لتاريخية 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  �ملتميزة بني  �الأخوية 
�شاحب  قيادة  ظل  يف  �ل�شقيقني  و�شعبيهما  �ل�شقيقة  �ملغربية 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه 
�ململكة  �ل�����ش��اد���ص ملك  �مل��ل��ك حممد  �هلل” و���ش��اح��ب �جل��الل��ة 
هذه  �إن  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال  �ل�شقيقة.  �ملغربية 
�لعالقات �ملتميزة �لتي �أر�شى دعائمها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

“طيب �هلل  �لثاين  �مللك �حل�شن  �آل نهيان و�ملغفور له  �شلطان 
ثر�هما” ر�شخت رو�بط �الأخوة �لعميقة بني �لبلدين وجتلت يف 
�أبهى �شورها عرب ن�شر قيم �لت�شامح و�ملحبة و�لتعريف برت�ث 
و�أ�شالة وعر�قة �ملوروث �لغني لدى �لبلدين كما يتج�شد ذلك 
تقدم  م�شرتكة  وفعاليات  �أن�شطة  لتنظيم  �مل�شتمر  �لتعاون  يف 
�ل�شعبني  ل���دى  �ل����رت�ث و�ل��ق��ي��م  �أ���ش��ال��ة  وم�����ش��ات ملهمة ع��ن 
�أبوظبي”  يف  “�ملغرب  فعالية  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�شار  �ل�شقيقني. 
تعرب عن نب�ص �لرت�ث �ملغربي وعر�قته ومدى غناه �حل�شاري 
و�لثقايف و�لرت�ثي وحمافظته على �إرثه �الأ�شيل مبا يت�شمنه 
�الأجيال  ع��رب  تناقلها  يتم  وتقاليد  وع���اد�ت  ومهن  ح��رف  م��ن 

لت�شتمر رحلة �حلفاظ على تر�ث �الآباء و�الأجد�د.

ه��زاع ب��ن زاي��د يفتتح فع�الي�ة املغ��رب يف اأب�وظ�بي  

و�أل��ق��ي �ل�����ش��وء �أي�����ش��ا ع��ل��ى خربة 
�ملغربي,  �ل�شانع  وعبقرية  وحنكة 
عرو�ص  م��ت��اب��ع��ة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

�لقفطان �ملغربي.
و�ختتمت �جلولة مبتحف �لرت�ث 
مقتنياته  ت��ن��وع��ت  �ل���ذي  �مل��غ��رب��ي 
و�لنقود  �مل���خ���ط���وط���ات  ب����ني  م����ا 
�لزيتية  و�ل��ق��ن��ادي��ل  �الإ���ش��الم��ي��ة 
�الإ�شالمية  �خل��زف��ي��ة  و�الأو�ين 
و�شور  �ل����ث����اين,  ج���وب���ا  ومت����ث����ال 
تاريخية عن موقع مزورة �الأثري 
مع بع�ص �ملعلومات �الأ�شا�شية عن 
فعالية  تنظيم  وياأتي  �ملوقع.  هذ� 
�ملغرب يف �أبوظبي تعزيز� للرو�بط 
�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  م����ع  �الأخ�����وي�����ة 
�ل�شيا�شية  �ل���ن���و�ح���ي  ج��م��ي��ع  يف 
و�الإعالمية  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  منها 
و�لثقافية,  و�ل�شياحية  و�لعلمية 
وذل��ك من خ��الل تعريف �ملجتمع 
�الإم�����ار�ت�����ي ب��ال��ث��ق��اف��ة و�ل�����رت�ث 
�ملغربي �الأ�شيل كونه �أحد �لركائز 
وح�شارة  ت���اري���خ  يف  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة 

�إرثه  على  وحمافظته  و�ل��رت�ث��ي, 
م��ن حرف  �الأ���ش��ي��ل مب��ا يت�شمنه 
وم����ه����ن وع���������اد�ت وت���ق���ال���ي���د يتم 
لت�شتمر  �الأج���ي���ال,  ع��رب  تناقلها 
�الآباء  ت���ر�ث  �حل��ف��اظ على  رح��ل��ة 
�شموه  م�������ش���ي���د�   .. و�الأج��������������د�د 
بالتنظيم �ملتميز و�جلهود �لكبرية 
�ملنظمني  ق��ب��ل  م���ن  ب���ذل���ت  �ل���ت���ي 
باهرة  ب��ح��ل��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ل��ت��ظ��ه��ر 

تده�ص كل من يزورها.
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن ����ش���ع���ادة مطر 
�ملجل�ص  ع�شو  �ل��ي��ب��ه��وين,  �شهيل 
�للجنة  �لوطني �الحت��ادي, رئي�ص 
�ملغرب  ل��ف��ع��ال��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لالحمدود  �ل��دع��م  �أب��وظ��ب��ي,  يف 
�ل����ذي توليه  �ل��ك��ب��ري  و�اله���ت���م���ام 
ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة ل��ه��ذ� �حلدث 
�ل�شكر  ب��ج��زي��ل  م��ت��ق��دم��ا  �مل���ه���م, 
هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�ل��ع��رف��ان 
�الأمري  و�شمو  نهيان,  �آل  ز�ي��د  بن 
ت�شريفهما  ع��ل��ى  ر���ش��ي��د  م�����والي 
�ملغرب  ف��ع��ال��ي��ة  �ف���ت���ت���اح  م���ر�����ش���م 

خ�������ربة وح����ن����ك����ة �����ش����ن����اع �مل����غ����رب 
�لتقليديني يف �لعديد من �حلرف 
حتاكي  �لتي  و�لتقليدية  �ليدوية 
�لعربي  و�ل����رت�ث  �ل��ق��دمي  �الإرث 
�الإ���ش��الم��ي, ول��ه��و�ة �الأزي���اء �شيتم 
�الحتفالية  �ل���ط���ق���و����ص  ع���ر����ص 

للزو�ج �ملغربي �لن�شائي.
بفعالية  ح�شة  �لطبخ  ومل��ت��ذوق��ي 
�ملغرب يف �أبوظبي حيث �شتتالقى 
تقت�شر  ول����ن  ب��ع��ن��اي��ة,  �الأذو�ق 
�ل����ت����ج����رب����ة ع����ل����ى ت��������ذوق �أل��������و�ن 
تقدمي  �شيتم  ب��ل  فح�شب  �لطعام 
عرو�ص �لطبخ �لتي ي�شرف عليها 
يخلطون  حم���رتف���ون  ط���ب���اخ���ون 

مذ�ق �الأ�شالة باحلد�ثة.
�ل��ت��اري��خ و�الآث�����ار �شيقدم  ومل��ح��ب��ي 
�مل���غ���رب���ي قطعا  �ل������رت�ث  م��ت��ح��ف 
�الأوىل خارج  للمرة  تعر�ص  �أثرية 
حتكي  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة 
�أعماق  يف  �مل��م��ت��دة  ح�شارتها  ع��ن 
�أهلتها  و�ل���ت���ي  �ل��ع��رب��ي,  �ل��ت��اري��خ 
متنوع  ثقايف  �إرث  �شاحبة  لتكون 

�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  �ل�����ش��اد���ص, 
�ل�شقيقة.

�لعالقات  ه��ذه  �إن   : �شموه  وق���ال 
دعائمها  �أر�����ش����ى  �ل���ت���ي  �مل��ت��م��ي��زة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�مللك  ل����ه  و�مل����غ����ف����ور  ن���ه���ي���ان,  �آل 
�لثاين طيب �هلل ثر�هما,  �حل�شن 
�لعميقة  �الأخ����وة  رو�ب����ط  ر���ش��خ��ت 
�أبهى  يف  وجت���ل���ت  �ل��ب��ل��دي��ن,  ب���ني 
�لت�شامح  قيم  ن�شر  ع��رب  ���ش��وره��ا 
و�ملحبة و�لتعريف برت�ث و�أ�شالة 
�مل���������وروث �ل���غ���ن���ي لدى  وع�����ر�ق�����ة 
�ل��ب��ل��دي��ن, ك��م��ا ي��ت��ج�����ش��د ذل����ك يف 
�أن�شطة  لتنظيم  �مل�شتمر  �لتعاون 
وفعاليات م�شرتكة تقدم وم�شات 
ملهمة عن �أ�شالة �لرت�ث و�لقيم 

لدى �ل�شعبني �ل�شقيقني.
ز�يد  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�أ�شار 
�إن ما ر�أيناه يف �فتتاح فعالية  �إىل 
»�مل���غ���رب يف �أب���وظ���ب���ي« ي��ع��رب عن 
وعر�قته  �مل��غ��رب��ي  �ل����رت�ث  نب�ص 
وم���دى غ��ن��اه �حل�����ش��اري و�لثقايف 

�ململكة �ملغربية �ل�شقيقة.
ونظر� الأهمية �الإبد�ع و�البتكار يف 
حياة �ل�شعوب فقد جاءت دورة هذ� 
بال�شباب  لتحتفي   2018 �ل��ع��ام 
�مل��ب��دع و�مل��ب��ت��ك��ر, م��ا م��ن ���ش��اأن��ه �أن 
ي�شفي على �لفعالية بعد� جديد� 
ويعرب  و�حل��د�ث��ة  بالتطور  يت�شم 
�إذ  �الإب��د�ع��ي��ة,  �ل�شباب  عن ع��و�مل 
و�ل�شباب  �لت�شميم  رو�ق  ي�شتلهم 
�لتقليدية,  �لهند�شة  من  رمزيته 
�لفني,  ل��ل��ت��ع��ب��ري  م��ك��ان��ا  ل��ي��ك��ون 
تاأ�شيل  �لز�ئر  خالله  من  يلم�ص 
�حل��دي��ث وحت��دي��ث �الأ���ش��ي��ل, كما 
�لفن  �ل����ه����ام  ه�����ذ�  دورة  ت���ت���ن���اول 
�ملعماري �الإ�شالمي �لذي مل يبلغ 
�ل��ع��رب��ي ما  ب��ال��ع��امل  �أي م��ك��ان  يف 

بلغه من تطور يف �ملغرب.
�شيكون  �مل��و���ش��ي��ق��ي  �جل���ان���ب  ويف 
�جل��م��ه��ور على م��وع��د م��ع تعابري 
ث��ق��اف��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة �����ش����و�ء �أك���ان���ت 
فلكلورية,  �أو  روح��ي��ة  �أو  ط��رب��ي��ة 
ف�شتقدم  �لتقليدية,  �ل�شناعة  �أما 

ت��ت��ي��ح جلميع  �ل���ت���ي  �أب���وظ���ب���ي  يف 
زو�ره����ا م��ن م��و�ط��ن��ني ومقيمني 
يف �ل���دول���ة, ف��ر���ش��ة �ل��ت��ع��رف على 
�الأ�شيلة,  �ملغرب  ح�شارة  مكونات 

وموروثات ما�شيها �لعريق.
وقام �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان, و�شمو �الأمري موالي ر�شيد 
بجولة يف �أرج��اء فعالية �ملغرب يف 
من  ع��دد�  ت�شمنت  �لتي  �أبوظبي 
�لثقافية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����ش��ط��ة 
�إىل  �إ�شافة  و�لتاريخية,  و�لفنية 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ت��ح��ف و�الآث������ار, 
ل���ت���ب���د�أ �جل����ول����ة ب����ال����دخ����ول من 
�لبو�بة �خل�شبية �ل�شخمة, مرور� 
�مل��ر���ش��ع��ة مبليوين  ع��ل��ى �الأر������ص 
�لز�هية  وب��اجل��در�ن  زليج,  قطعة 
�لرخامية  و�الأع����م����دة  �الأل��������و�ن, 
�الأن�����ي�����ق�����ة, و�ل�������ش���ق���ف �مل���ت���الأل���ئ 
ولت�شتكمل  �لنحا�شية,  بالرثيات 
�جل�������ول�������ة مب�����ت�����اب�����ع�����ة ع�����رو������ص 
�لتقليدي  فيها  �م��ت��زج  مو�شيقية 
بالع�شري,  و�ل��رت�ث��ي  ب��ال��روح��ي, 

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  ب���رتح���ي���ب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�ص �لدولة حفظه �هلل وبرعاية 
���ش��اح��ب �جل���الل���ة �مل���ل���ك حممد 
�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  �ل�����ش��اد���ص 
�ل�شمو  �شاحب  وبدعم  �ل�شقيقة, 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�فتتح   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
الإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي, ب��ح�����ش��ور �شمو 
�شقيق  ر����ش���ي���د,  م������والي  �الأم�������ري 
�مل��غ��رب��ي, ف��ع��ال��ي��ة �ملغرب  �ل��ع��اه��ل 
ت��ق��ام مبتابعة  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي,  يف 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�هتمام 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لرئا�شة,  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
وت�شتمر �أن�شطتها حتى 19 مار�ص 
�حلايل يف مركز �أبوظبي �لوطني 
وتنظيم  ب����اإ�����ش����ر�ف  ل���ل���م���ع���ار����ص 
�إطار  ويف  �ل��رئ��ا���ش��ة,  ���ش��وؤون  وز�رة 
�لتاريخية  �لعالقات  ودعم  تعزيز 
و�الأخ�������وي�������ة �ل����ت����ي جت���م���ع دول�����ة 
باململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 
و�أكد  �ملجاالت.  جميع  يف  �ملغربية 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع ب���ن ز�ي����د �آل 
�لفعالية  ه���ذه  تنظيم  �أن  ن��ه��ي��ان 
�لتاريخية  �لعالقات  عمق  يج�شد 
�الأخ������وي������ة �مل���ت���م���ي���زة ب�����ني دول�����ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
و�شعبيهما  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �مل��غ��رب��ي��ة 
�شاحب  قيادة  ظل  يف  �ل�شقيقني, 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« 
و���ش��اح��ب �جل���الل���ة �مل��ل��ك حممد 

باملفرد�ت  غنية  دول���ة  منها  جعل 
و�ملوروث �خلا�ص بها.

»�مل�����غ�����رب يف  ف���ع���ال���ي���ة  �إط��������ار  ويف 
�أب����وظ����ب����ي«, ���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م حفل 
مار�ص   9 و   8 ي��وم��ي  غنائي  فني 
�أب���وظ���ب���ي, يزخر  ع��ل��ى ك��ورن��ي�����ص 
�شيتاألق  حيث  �جلميلة  باملفاجاآت 
جنوم مغاربة على �مل�شرح لياأخذو� 
�لثقافات  ح��ول  بجولة  �حل�����ش��ور 

�ملو�شيقية �ملغربية.
برنامج  على  �لفعالية  و�شت�شتمل 
حافل بالعرو�ص �ملمتعة و�الأن�شطة 
�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ���ش��ت��اأخ��ذ �ل��ز�ئ��ر يف 
�شيكون  ح��ي��ث  �مل���غ���رب  �إىل  رح��ل��ة 
هنالك عر�ص كل ن�شف �شاعة بدء� 
و�ملو�شحات  �شف�شاون,  ح�شرة  من 
�حل�شانية  و�الأغ��������اين  �مل���غ���رب���ي���ة, 
�مللحون,  وف��ن  »�ل��ك��درة«,  ورق�شة 
تيحيحيت  �ل���ر�ي�������ش���ة  وع����ر�����ص 
�إىل  و���ش��وال  �الأمازيغية  وفرقتها 
و�نتهاء  �ل�������ش���ح���ر�وي  �ل���ع���ر����ص 
ب���ع���ر����ص �مل���ج���م���وع���ة �خل���ت���ام���ي. 
جدير بالذكر �أن فعالية �ملغرب يف 
�أبوظبي م�شتمرة حتى 19 مار�ص 
لعامة  �أب��و�ب��ه��ا  وتفتتح   2018
�لثالثة  �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �جل���م���ه���ور 
ظهر� وحتى �لتا�شعة م�شاء, ولقد 
�أبوظبي  يف  �ملغرب  فعالية  حققت 
جناحا  �ل�شابقتني  دورتيها  خالل 
جماهرييا  �إقباال  والق��ت  متميز�, 
و�������ش�����ع�����ا م������ن ق����ب����ل �مل����و�ط����ن����ني 
و�مل����ق����ي����م����ني ع����ل����ى �أر�����������ص دول�����ة 
لتاأتي  �ملتحدة,  �لعربية  �الإم���ار�ت 
للنجاح  ��شتمر�ر�  �لعام  ه��ذ�  دورة 
م�شبقا,  حتقيقه  مت  ملا  و��شتكماال 
خا�شة و�أنها �شترتك لزو�رها �أثر� 
وترثي  ذ�ك��رت��ه��م  و�شتنع�ص  طيبا 

خيالهم وخمزونهم �ملعريف.

كان حمددا له اأم�س الثالثاء لـ176 مدر�صة ونحو 7 اآلف طالب

PISA �ظرف طارئ بطباعة الأوراق المتحانية حال دون اإمتام الختبارات التجريبية لل
•• دبي – حم�سن را�سد 

كان  و�ل��ذي   PISA لل�  �لتجريبي  �الختبار  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �ألغت 
�آالف   7 من  و�أك��رث  مدر�شة   176 وي�شتهدف   , �لثالثاء  �أم�ص  له  م��ق��رر�ً 
, لتقييم �لطلبة يف ثالث  15 عاماً  طالب وطالبة ممن �متو� من �لعمر 
مو�د »�للغة �لعربية »�لقر�ءة«, و�لريا�شيات, و�لعلوم« , وتبني وفق ما �أكدته 
م�شادر موثقة �أن �اللغاء جاء نتيجة ظروف طارئة حالت دون �إمتام طباعة 
�لظروف  ه��ذه  �أن  �مل�شادر  ذ�ت  و�أو�شحت   , موعدها  يف  �المتحانات  �أور�ق 
�لطارئة تتلخ�ص يف �أن �الإد�رة  �ملعنية �لتابعة للقطاع �ملعني بالوز�رة و�لذي 
كان يفرت�ص �إ�شد�ر �لتوجيهات للمطبعة �ملخت�شة بطباعة �أور�ق �الختبار 
, مل يعط للمطبعة �الأو�مر بالبدء بالطباعة قبل 4 �أيام من يوم �المتحان 
�إال يف  ذل��ك  , ومل يتبني  و�ل����وز�رة  �ملطبعة  ب��ني  ك��ان متفق عليه فيما  كما 
وقت متاأخر من ليل �أم�ص �الول �الثنني , وبالتايل مل يكن لدى �ملطبعة 

�لوقت �لكاف للطباعة , ومل يكن �أمام وز�رة �لرتبية �إال �أن ت�شارع ملخاطبة 
�إد�ر�ت �ملد�ر�ص عرب �لربيد �اللكرتوين و�لر�شائل �لن�شية مبا يفيد �إلغاء 

�المتحان.
و�أع���رب���ت ذ�ت �مل�����ش��ادر ع��ن ����ش��ت��ي��ائ��ه��ا مل��ا ح����دث, ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن خروج 
كافة  م��ن  �نتهت  �ل���وز�رة  ب��اأن  ي��وؤك��د  �الأد�ء  حت�شني  قطاع  م��ن  ت�شريحات 
�الجر�ء�ت ��شتعد�د� لالختبار �لتجريبي, الفتا �ىل �أن هذ� �اللغاء �ملفاجئ 
�إد�ر�ت  �الثنني و�شع  ليل  متاأخر من  �ملد�ر�ص يف وقت  �إد�ر�ت  تلقته  �ل��ذي 
�مل��در�ء على بريدهم �اللكرتوين,  �إذ مل يطلع بع�ص    , �ملد�ر�ص يف تخبط 
ومن ثم توجهو� �شباح �أم�ص �لثالثاء �ىل مر�كز �أ�شتالم �أور�ق �المتحانات 
ال �شتالم �الور�ق �المتحانية لالختبار , وذلك للبدء يف �المتحانات �لتي 
كان مقرر� لها �حلادية ع�شر �شباحا , ففوجئو� باأن �المتحانات مت �إلغائها , 
على �لرغم من �ال�شتعد�د�ت �لتي �شهدها �مليد�ن �لرتبوي الإد�ر�ت �ملد�ر�ص 
بالتن�شيق مع قطاع �لعمليات خالل �ال�شبوع �ملا�شي متت على �أف�شل �شورة 

كانت  ل��ل��دو�م  لالختبار  طالبها  �شيخ�شع  �لتي  �مل��د�ر���ص  كافة  �أن  حتى   ,
متعاونة ود�ومت يومي �جلمعة و�ل�شبت �ملا�شيني.

لقاء�ت  عدة  تنظيم  مت  �ال�شتعد�د�ت  و�شمن  �أن��ه  �ىل  �مل�شادر  ذ�ت  و��شارت 
�ملا�شية  �لفرتة  خ��الل  �ل��رتب��وي  و�مل��ي��د�ن  �لعمليات  قبل قطاع  �شمن من 
  PISAإج�����ر�ء�ت �إمت����ام �ختبار� مت م��ن خ��الل��ه��ا ع��ر���ص ت��ق��دمي��ي الآل��ي��ة 
الأدو�ر ومهام مر�قبي �شمان  , وكذلك عر�ص تقدميي  2018�لتجريبي 
�جلودة , وتعميم  دليل م�شرف �الختبار , و�أخر ملن�شق �الختبار , و��شتمارة 
مر�قب �شمان �جلودة , و�أ�شماء �ملد�ر�ص �مل�شتهدفة لالختبار, ومر�كز ت�شلم 
وت�شليم �الختبار, كما قامت �ملد�ر�ص بدورها وفق تعليمات �لوز�رة بتهيئة 
بهدف   , �لتجريبي    PISA2018ختبار� تطبيق  لنجاح  �ملعنني  �لطلبة 
 , �لتجربة  �لطالب  يعاي�ص  ك��ي  بجدية  �لتجريبي  �الختبار  م��ع  �لتعامل 
�مليد�ن  بات  حتى    , �ملقبل  �إبريل  منت�شف  �لرئي�شة  لالختبار�ت  ��شتعد�د� 

. PISA �لرتبوي مهياأ متاما لت�شيري �أمور �الختبار �لتجريبي لل�

�ال�شتعد�د�ت  تلك  كافة  من  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  �ىل  �مل�شادر  ذ�ت  و�أك��دت 
لتنفيذ �الختبار �لتجريبي , وتوفري كافة �الدلة و�ال�شتمار�ت و�الر�شاد�ت 
 , �لرئي�شية  �الخ��ت��ب��ار�ت  يف  و�مل��ع��وق��ات  �لتحديات  ك��ل  على  للوقوف  كانت 
و�شمان جناح �لدر��شة �لرئي�شية , �إال �أن جرت �لرياح مبا ال ت�شتهي �ل�شفُن 
, ومل تفلح �ال�شتعد�د�ت �لتي جرت لتنفيذ �الختبار �لتجريبي فهل �شتنجح 

يف تنفيذ �الختبار �لرئي�شي ؟؟؟ .
�لعاملية  �لّدر��شات  �أكرب  يعد من   )PISA( برنامج �أن  �ىل  �مل�شدر  و�أ�شار 
ملقارنة وتقييم �أد�ء �لطلبة �لبالغني من �لعمر 15 عاماً يف كّل من معرفة 
�الإمار�ت  دول��ة  و�شتكون    , �لعلوم  ومعرفة  �لريا�شيات  ومعرفة  �ل��ق��ر�ءة 
�لعربية �ملتحدة و�حدة من بني 80 دولة �أخرى �شت�شارك يف �لدورة �لر�بعة 
2018PISA, و�لذي �شيوفر للنظام  �لطلبة  �لدويل لتقييم  للربنامج 
�لتعليمي يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة معلومات هامة عن م�شتويات 

�إجناز و�أد�ء طالبها مقارنة مع �لدول �مل�شاركة �الأخرى .

اله�الل الأحم�ر ينف�ذ مب�ادرة ك�ض�وة ال�ضت�اء ف�ي ع�ام زاي�د  

» الهالل الأحمر » يدعم برنامج الأ�ضغال اليدوية لل�ضيدات وربات املنازل بح�ضرموت

•• اأبوظبي-وام:

نفذ فرع �لهالل �الأحمر يف بني يا�ص موؤخر� وبالتعاون مع 
مل�شة  �شعار  – �أب��و ظبي وحت��ت  تدوير  �لنفايات  �إد�رة  مركز 
دفء مبادرة ك�ش�وة �ل�شت�اء ف�ي ع�ام ز�ي�د مل�شاعدة فئة �لعمال 

�ملحتاجني .
وتاأتي �ملبادرة - �لتي تنفذها فروع هيئة �لهالل �الأحمر يف 
من  �الإ�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مب�شاركة  كافة  �لدولة  م��دن 
�إطار  يف   - و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام  �لقطاعني  و���ش��رك��ات  موؤ�ش�شات 

مبادر�ت �لهيئة �الإن�شانية يف عام ز�يد .
�الأحمر  �لهالل  ف��رع  مدير  �ل�شويدي  �شلطان  �شامل  و�أ���ش��ار 

قام  بالفرع  �ملتطوعني  ق�شم  فريق من  �أن  �إىل  يا�ص  بني  يف 
بتقدمي ك�شوة �ل�شتاء لعدد 140 عامال من عمال �لنظافة ب� 
تدوير وتوزيع �أغطية �ل�شتاء و�لهد�يا �لعينية عليهم خالل 
�للقاء �لذي نظمه �لفرع يف حديقة �الإمار�ت للحيو�نات يف 

منطقة �لباهية .
لتاأكيد  �ل�شتاء تهدف  �أن مبادرة ك�شوة  �إىل  �ل�شويدي  ولفت 
�ه��ت��م��ام �ل��ه��الل �الأح���م���ر ب��ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع وتقدمي 
�مل�شاعد�ت �الإن�شانية للمع�شرين و�ل�شعفاء منهم على وجه 
بني  عالية  ن�شبة  ي�شكلون  �لذين  �لعمال  وفئة  �خل�شو�ص 

�أفر�د �ملجتمع �ملحلي.
�ل�شتاء �الإن�شانية تعد مبثابة هدية  �أن مبادرة ك�شوة  و�أ�شح 

تالم�ص م�شاعر هذه �ل�شريحة وتدعمهم نف�شيا ومعنويا .. 
موؤكد� على �لدور �لهام �لذي تلعبه هذه �لفئة يف �ملحافظة 
علي �شحة و�شالمة �ملجتمع ب�شفة عامة و�ملظهر �حل�شاري 

ملدينة بني يا�ص و�شو�حيها ب�شفة خا�شة.
�إن�شانيا  جانبا  تعك�ص  �ل�شتاء  ك�شوة  م��ب��ادرة  �أن  �إىل  ون���وه 
�أ���ش��ك��ال �جلهود  م���ن  وت��ع��د  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  للهيئة 
يا�ص  بني  ف��رع  بني  �مل�شرتك  �ملجتمعي  و�لتعاون  �ل�شادقة 
كما  بالباهية  للحيو�نات  �الإم��ار�ت  وحديقة  تدوير  و�شركة 
تالم�ص �جلو�نب �لنف�شية للفئات �ملع�شرة وتعد من جماالت 
�لعمل �الإن�شاين و�ملجتمعي �لذي ت�شطلع به �لهيئة مل�شاعدة 

�شريحة �لعمال .

•• عدن-وام:

كثفت »ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي« ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 
�حلياة  لتطبيع  جهودها  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
وتخفيف معاناة �ملو�طنني يف �ليمن على �الأ�شعدة مع قدوم 

» عام ز�يد ».
وتبنت �لهيئة يف �إطار تلك �جلهود برنامج �الأ�شغال �ليدوية 
حمافظة  عا�شمة  �مل��ك��ال  مبدينة  و�ل�����ش��ي��د�ت  �مل��ن��ازل  ل��رب��ات 
�مل�شتهدفات من  تتلقى خاللها  �أ�شهر   3 ح�شرموت وي�شتمر 

و�خلياطة  �حلناء  نق�ص  يف  مكثفة  تدريبية  دور�ت  �لربنامج 
و�الإ�شعافات �الأولية.

يهدف �لربنامج �إىل تقدمي مهار�ت حياتية ت�شهم يف توفري 
ق��د يخفف  م��ا  �مل�شاركات وه��و  �مل��ن��ازل  لل�شيد�ت ورب���ات  دخ��ل 
�القت�شادية  �الأزم���ة  ظ��ل  �حل��ي��اة يف  م�شقة  و�أ���ش��ره��ن  عليهن 

�لتي تعي�شها �لبالد.
�الأحمر  �ل��ه��الل  ف��ري��ق  رئي�ص  �جل��اب��ري  عبد�لعزيز  و�أب���دى 
�لذي  و�ل��ه��دف  بالربنامج  �إع��ج��اب��ه  بح�شرموت  �الإم���ار�ت���ي 
للهالل  �مل�شاندة  �ملحلية  �جلهود  كل  �شاكر�  لتحقيقه  ي�شعى 

�الأحمر �الإمار�تي وجميع �أعماله يف ح�شرموت.

و �أكد »�جلابري« �أن هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �شتو��شل 
لهم  �الأم��ل  يعيد  مبا  �ليمنيني,  لالأ�شقاء  وم�شاندتها  دعمها 
ويخفف معاناتهم.. مو�شحا �أن �لهيئة التز�ل تبذل جهودها 
يف تاأهيل وتعزيز �لبنية �لتحتية باملحافظات �ليمنية �ملحررة, 

وتقدم �جلهود �الإن�شانية و�الإغاثية الأبناء تلك �ملحافظات .
ف��اط��م��ة بن  �ل��ت��ن��م��وي  �شما  م��ن��ت��دى  رئي�شة  ���ش��ك��رت  ب��دوره��ا 
عثمان كل �جلهود �لتي تبذلها �لهيئة يف ح�شرموت وتبنيها 
�الإن�شان,  تعزز من قيمة  �لتي  �ل�شبابية,  �لتنموية  للم�شاريع 
�إىل  وتطور مهار�ته �حلياتية ليتحول من �شخ�ص م�شتهلك 

�شخ�ص منتج.
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اأخبـار الإمـارات
دبي الذكية تعلن نتائج موؤ�ضر ال�ضعادة لعام 2017 

•• دبي -وام:

فئة  .يف   2017 لعام  �ل�شعادة  موؤ�شر  نتائج  عن  �لذكية  دب��ي  �أعلنت 
�ملركز  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  حققت  �لكبرية  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�الأول على موؤ�شر �ل�شعادة لعام 2017 بن�شبة 83.49يف �ملائه وبعدد 
�إجمايل لالأ�شو�ت بلغ 1,209,914 �شوتا.. فيما حلت �شرطة دبي 
يف �ملركز �لثاين بن�شبة 81.74يف �ملائه وبعدد �أ�شو�ت بلغ 253,330 
�ملائه  بن�شبة80.77يف  دب��ي  لبلدية  فكان  �لثالث  �ملركز  �أم��ا  �شوتا. 

وبعدد �أ�شو�ت بلغ 218,670 �شوتا.
�ملعرفة  هيئة  ح��ل��ت  �ملتو�شطة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  لفئة  وبالن�شبة 
�ملائه  88.13يف  بن�شبة  �ملوؤ�شر  �الأول على  باملركز  �لب�شرية  و�لتنمية 
�ملركز  دب��ي يف  وج���اءت حماكم  47,093 �شوتا  بلغ  �أ���ش��و�ت  وب��ع��دد 

 .145,320 بلغ  �أ���ش��و�ت  وب��ع��دد  �مل��ائ��ه  81.99يف  بن�شبة  �ل��ث��اين 
وح�شلت د�ئرة �الأر��شي يف دبي على �ملركز �لثالث بن�شبة 81.04يف 

�ملائه وعدد �أ�شو�ت 184,455 .
�آالف  وعن فئة �جلهات �خلا�شة �لتي ز�د عدد �الأ�شو�ت لديها عن 10 
97.8يف �ملائه  �آفاق �الإ�شالمية للتمويل على ن�شبة  �شوت ��شتحوذت 
لال�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف  وجاء  �شوتا.   376956 �أ�شو�ت  وعدد 
�مل��ائ��ه وعدد  97.7يف  بن�شبة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  و�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة يف 
�أ�شو�ت 33262 �شوتا. وحلت �جلابر للنظار�ت يف �ملركز �لثالث على 

�شوتا.  31831 بلغ  �أ�شو�ت  وعدد  �ملائه  �ملوؤ�شر بن�شبة 96.6يف 
و يهدف �ملوؤ�شر �إىل ر�شد م�شتويات �ل�شعادة بني �شكان دبي و�لتعرف 

على �لتوجهات �لكفيلة بتحقيق �أعلى م�شتوياتها يف �ملجتمع.
ومي��ث��ل �أد�ة ر���ش��م خ��ارط��ة ط��ري��ق ن��ح��و ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة وق��ي��ا���ص جودة 

�خلدمات �لذكية �ملقدمة على م�شتوى مدينة دبي و�شبل رفع كفاءتها 
لتحقيق �أعلى م�شتويات �ل�شعادة للمتعاملني.

موؤ�شر  قيا�ص  �أجهزة  ن�شر  خالل  من  �ل�شعادة  موؤ�شر  نتائج  بناء  ومت 
�ل�شعادة يف مر�كز خدمة �ملتعاملني وعلى �ملو�قع �الإلكرتونية و�لهو�تف 
�ملتحركة ونقاط �لتعامالت �الإلكرتونية للجهات �حلكومية و�خلا�شة 
�ملتعاملني مع هذه �جلهات خالل  �مل�شوتني من  يف دبي وو�شل عدد 
�إىل 8.82 مليون �شوت. و مت �حت�شاب �لن�شبة �لعامة ملوؤ�شر   2017
�ل�شعادة بناء على موؤ�شرين �أ�شا�شيني هما ن�شبة تفعيل موؤ�شر �ل�شعادة 
على �لقنو�ت �لذكية و�لتي مثلت 30يف �ملائه �إ�شافة �إىل ن�شبة موؤ�شر 
�ملائه  �ل�شعادة �لذي يعتمد على �أ�شو�ت �ملتعاملني و�لذي مّثل 70يف 

لتكون �لن�شبة �لعامة 100يف �ملائه بناء على هذين �ملوؤ�شرين.
ومت تق�شيم نتائج �ملوؤ�شر بناء على ثالث فئات رئي�شية �شملت �جلهات 

�مل��وظ��ف��ني و�ملتعاملني  ك��ب��رية م��ن  �أع����د�د  �ل��ك��ب��رية /ذ�ت  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�ملعامالت/ و�جلهات �حلكومية �ملتو�شطة و�جلهات �خلا�شة.

دبي  ع��ام  مدير  ب�شر  ب��ن  بطي  بنت  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  �شعادة  قالت  و 
لكافة  دب��ي  �إم����ارة  م�شتوى  على  �ل�شعادة  م�شتويات  رف��ع  �ن  �ل��ذك��ي��ة 
�ملتعاملني و��شتمر�رية هذه �ل�شعادة هو �لهدف �الأ�شمى �لذي ت�شعى 
دبي �لذكية لتحقيقه و�شن�شعى لرفع من�شوب �ل�شعادة �إىل 95يف �ملائه 
وبال�شر�كة  �ل���دوؤوب  �لعمل  خ��الل  من   2021 �لعام  بحلول  دب��ي  يف 
�خلدمات  �أف�شل  لتقدمي  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  مع  و�لتعاون 

بجودة عالية .
�حلكومية  �جل��ه��ات  ل��ك��اف��ة  �حلثيثة  �جل�����هود  �ش�����عادتها  وثم����نت 
و�خلا�شة يف �إمارة دبي و�لتي �شاهمت ب�شكل حقيقي يف منو م�شتويات 

�ل�شعادة .

•• داكار -وام:

��شتقبل فخامة ماكي �شال رئي�ص جمهورية �ل�شنغال �أم�ص �الأول �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل بح�شور معايل 
�لتي  �لر�شمية  �لزيارة  �إط��ار  �ل�شنغال وذلك يف  وزير خارجية  كابا  �شديقي 

يقوم بها �شموه �إىل �ل�شنغال.
�ل�شنغايل  �لرئي�ص  لفخامة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ونقل 
حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ومتنيات �شموهم لل�شنغال مزيد� من �لتقدم و�لنماء.

�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �شموه حتياته  �ل�شنغايل  �لرئي�ص  وحمل فخامة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتنياته لدولة �الإمار�ت �ملزيد 
من �لتطور و�الزدهار.

وجرى خالل �للقاء بحث �ل�شبل �لكفيلة بتعزيز �لعالقات �لثنائية وتطوير 
�أوجه �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين .

كما تبادل �جلانبان وجهات �لنظر جتاه عدد من �لق�شايا �الإقليمية و�لدولية 
ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك وبحثا م�شتجد�ت �الأو�شاع يف �ملنطقة.

و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان حر�ص دولة �الإمار�ت على تعزيز 
�أوجه �لتعاون �مل�شرتك مع �ل�شنغال ومع دول �الحتاد �الأفريقي كافة.

�ل�شيخ عبد�هلل بن  �ل�شنغايل بزيارة �شمو  �لرئي�ص  من جانبه رحب فخامة 
ز�يد �آل نهيان .. موؤكد� حر�ص بالده على تعزيز �أو��شر �لعالقات مع دولة 

�الإمار�ت يف �شتى �ملجاالت.
و�أ�شاد مبا حققته �الإمار�ت من نه�شة ح�شارية �شاملة بف�شل روؤية قيادتها 

�لر�شيدة .. متمنيا للدولة �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار.
ح�شر �للقاء معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 
�ل����دويل و���ش��ع��ادة حم��م��د ���ش��امل �ل��ر����ش��دي �شفري �ل��دول��ة ل���دى جمهورية 

�ل�شنغال.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية ال�ضنغال
•• داكار -وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
�خلارجية  وز�رة  مبنى  يف  �الأول  �أم�����ص  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
خارجية  وزي����ر  ك��اب��ا  ���ش��دي��ق��ي  م��ع��ايل  د�ك����ار  يف  �ل�شنغالية 
�ل�شنغال وذلك بح�شور كل من معايل عبد�للطيف كوليبايل 
وزير �لثقافة �ل�شنغايل ومعايل برمييا ماجنار� �لوزير �ملكلف 

بامليز�نية �ل�شنغايل.
ومت خالل �للقاء - �لذي عقد يف �إطار زيارة �شموه �لر�شمية 
�إىل �ل�شنغال - بحث عالقات �لتعاون �مل�شرتك و�ل�شد�قة بني 
دولة �الإم��ار�ت و�ل�شنغال يف �شتى �ملجاالت منها �القت�شادية 

و�لتجارية و�لثقافية وقطاع �لطري�ن.
وتبادال  �ملنطقة  �الأو�شاع يف  تناول �جلانبان م�شتجد�ت  كما 
و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا  من  عدد  جتاه  �لنظر  وجهات 

ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
تعزيز  على  �الإم����ار�ت  دول���ة  ح�����ر�ص  �ل�����دويل  و�لت������عاون 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك م���ع �ل�����ش��ن��غ��ال يف ���ش��ت��ى �مل���ج���االت وذلك 
�الحتاد  بدول  تربطها  �لتي  �ملتميزة  �لعالقات  �نطالقا من 

�الأفريقي.
من جانبه رحب معايل �شديقي كابا وزير خارجية �ل�شنغال 
بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد موؤكد� حر�ص بالده على 

و�لتي  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  �لثنائية  عالقاتها  �أو����ش��ر  تعزيز 
�ملتميزة  للمكانة  نظر�  �هتماما خا�شا  توليها حكومة بالده 

�لتي و�شلت �إليها �لدولة.
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  .. قام �شمو  �للقاء  وعقب 
بني  ق��ر���ص  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  بالتوقيع  ك��اب��ا  �شديقي  وم��ع��ايل 
لتمويل  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��دوق  �ل�����ش��ن��غ��ال  ج��م��ه��وري��ة 
م�شروع �لطاقة �ل�شم�شية لتغذية �ملناطق �لريفية مببلغ 13 

مليون دوالر �أمريكي.
�إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة  ح�شر �للقاء معايل رمي بنت 
ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�شعادة حممد �شامل �لر��شدي �شفري 

�لدولة لدى جمهورية �ل�شنغال.

رئي�ض ال�ضنغال ي�ضتقبل عبداهلل بن زايد

رئي�ض برملان ال�ضنغال ي�ضتقبل عبداهلل بن زايدعبداهلل بن زايد يزور متحف  »�ضنغور« التاريخي يف ال�ضنغال
•• داكار-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل �أم�ص �الأول متحف �لرئي�ص �ل�شنغايل 
�لر�حل ليبولد �شيد�ر �شنغور. وكان يف ��شتقبال �شموه 
ل���دى و���ش��ول��ه م��ع��ايل ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف ك��ول��ي��ب��ايل وزير 
�لثقافة �ل�شنغايل و�شعادة �إبر�هيم �شوري �شيال �شفري 
خالل  �شموه  و�طلع  �لدولة.  لدى  �ل�شنغال  جمهورية 
ت��وؤرخ لفرتة حكم  �لتي  �ملتحف  �ل��زي��ارة على مقتنيات 
�لرئي�ص �ل�شنغايل �لر�حل �لذي و�شف بال�شاعر �الأديب 
��شتقاللها  منذ  �ل�شنغال  جمهورية  حكم  يف  و��شتمر 
�شموه  تعرف  كما   .1981 �ل��ع��ام  وحتى   1960 ع��ام 
�ل���ذي يعترب  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�ص  م��ن ح��ي��اة  على ج��ان��ب 
باالإ�شافة  �حلديثة  �ل�شنغال  جلمهورية  �ملوؤ�ش�ص  �الأب 
�ىل مقتنيات �لرئي�ص �لر�حل و�لذي عرف عنه �شغفه 
بالثقافة و�الثار �الفريقية. و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 

�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
بهذ� �ملعلم �لتاريخي �لبارز �لذي يج�شد حقبة هامة يف 
تاريخ �ل�شنغال موؤكد� �شموه حر�ص دولة �الإمار�ت على 
�لعديد  �ل�شنغال يف  �مل�شرتك مع  �لتعاون  �أوج��ه  تعزيز 

من �ملجاالت. ر�فق �شموه خالل �لزيارة كل من معايل 
رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 
�لدولة  �شفري  �لر��شدي  �شامل  و�شعادة حممد  �ل��دويل 

لدى جمهورية �ل�شنغال.

•• داكار-وام:

��شتقبل معايل م�شطفى نيا�ص رئي�ص برملان �ل�شنغال 
�أم�ص �الأول يف مبنى �لربملان �ل�شنغايل يف د�كار �شمو 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
و�لتعاون �ل��دويل و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه. وج��رى خالل 
�لر�شمية  �شموه  زي���ارة  �إط���ار  يف  عقد  �ل��ذي   - �للقاء 
�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  �شبل  بحث   - �ل�شنغال  �إىل 
�مل�����ش��رتك��ة ب���ني دول����ة �الإم�������ار�ت و�ل�����ش��ن��غ��ال يف كافة 
�ملجاالت خ�شو�شا �القت�شادية و�لتجارية و�لربملانية. 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�الإم���ار�ت  �ل���دويل حر�ص دول��ة  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 
�شتى  يف  �ل�شنغال  م��ع  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  على 
نيا�ص  م��ع��ايل م�شطفى  رح��ب  م��ن جانبه  �مل��ج��االت. 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  �ل�شنغال  ب��رمل��ان  رئي�ص 
�لدويل  و�لتعاون  �آل نهيان وزي��ر �خلارجية  ز�ي��د  بن 

�لربملانية  �لعالقات  تعزيز  على  �حل��ر���ص  م��وؤك��د�   ..
دولة  م��ع  �مل�شرتك  �لتعاون  �أوج���ه  وتوطيد  �لثنائية 
بالنه�شة  معاليه  و�أ�شاد  كافة.  �ملجاالت  يف  �الإم���ار�ت 
�حل�����ش��اري��ة و�مل���ك���ان���ة �ل����ر�ئ����دة �ل���ت���ي حت��ت��ل��ه��ا دول���ة 

و�لدويل.  �الإقليمي  �ل�شعيدين  على  �الإم��ار�ت حاليا 
ح�شر �للقاء معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 
�شامل  حممد  و�شعادة  �ل��دويل  �لتعاون  ل�شوؤون  دول��ة 

�لر��شدي �شفري �لدولة لدى جمهورية �ل�شنغال.

عبداهلل بن زايد يفتتح مقر �ضفارة دولة الإمارات يف داكار
•• داكار-وام:

�آل نهيان  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �فتتح �شمو 
�أم�ص �الول  وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
مقر �شفارة �لدولة يف د�كار وذلك على هام�ص 
�إىل  �شموه  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �لر�شمية  �ل��زي��ارة 

�ل�شنغال.
بنت  رمي  معايل  �الفتتاح  خ��الل  �شموه  ر�ف��ق 
�إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 
�لدويل و�شعادة حممد �شامل �لر��شدي �شفري 

�لدولة لدى جمهورية �ل�شنغال.
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  و�أز�ح 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل ومعايل 
�ل�شتار  �ل�شنغال  خارجية  وزي��ر  كابا  �شديقي 
بافتتاح مقر  �إي��ذ�ن��ا  �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل��ل��وح��ة  ع��ن 

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د  �ل�شفارة. 
�آل نهيان �أن �فتتاح مقر �شفارة دولة �الإمار�ت 
يف د�كار يج�شد حر�ص حكومة دولة �الإمار�ت 
مع  �مل�شرتكة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  على 

�ل�شنغال وتطويرها يف كافة �ملجاالت.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب م��ع��ايل ���ش��دي��ق��ي ك��اب��ا عن 
ل�شفارة  �ملقر �جلديد  �فتتاح  �شعادته بح�شور 
دولة �الإم��ار�ت يف د�كار و�لذي من �شاأنه دعم 
�ل�شديقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  بني  �لتو��شل 
و�ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  على  و�حل��ف��اظ 

�لتي جتمعهما.
�للطيف  عبد  معايل  �الفتتاح  مر��شم  ح�شر 
ك��ول��ي��ب��ايل وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة �ل�����ش��ن��غ��ايل وعدد 
لدى  �ملعتمدين  �لعربية  �ل���دول  ���ش��ف��ر�ء  م��ن 

�ل�شنغال باالإ�شافة �إىل �لعاملني بال�شفارة.

�ل�شنوية  �لعمومية  �إجتماع �جلمعية  �مل�شاهمني حل�شور  �ل�شادة  ���ص.م.ع.( بدعوة  �إد�رة بنك �الم��ار�ت لال�شتثمار)  يت�شرف جمل�ص 
وذلك فى متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا يوم �الأربعاء �ملو�فق 28 مار�ص 2018 فى �ملقر �لرئي�شى للبنك �لكائن مببنى في�شتفال تاور 

�لطابق �خلام�ص ع�شر يف دبى في�شتفال �شيتى. وذلك للنظر فى جدول �الأعمال �لتايل:

جدول الأعمال:
1- �شماع تقرير جمل�ص �الد�رة عن ن�شاط �لبنك و مركزه �ملايل عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2017  و�لت�شديق عليه.

2- �شماع تقرير مدققي �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 31 دي�شمرب 2017  و �لت�شديق ع��ليه.
3- مناق�شة ميز�نية �لبنك و ح�شاب �الأرباح و �خل�شائر عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى31 دي����شمرب 2017  و�لت�شديق عليهما.

4- �لنظر فى مقرتح جمل�ص �الد�رة ب�شاأن عدم توزيع �أرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 31 دي�شمرب2017 .
5- �ملو�فقة على مقرتح جمل�ص �الإد�رة ب�شاأن حجب مكافاأة �أع�شائه. 

6- �إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�ص �الد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى31 دي�شمرب2017 .
7- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�شابات من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى31 دي�شمرب 2017. 

8- تعيني مدققي ح�شابات �لبنك لل�شنة �ملالية 2018 و حتديد �أتعابهم.
9- تعديل �ملادة 18 من �لنظام �الأ�شا�شي لزيادة �أع�شاء جمل�ص �الإد�رة من ثالثة )3( �ىل خم�شة )5( �أع�شاء )بقر�ر خا�ص(.

10- �نتخاب �أع�شاء جمل�ص �الإد�رة للفرتة 2021-2018.

مالحظــــات:
يجوز ملن له حق ح�شور �جلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�شاء جمل�ص �الإد�رة مبقت�شى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة 
%( خم�شة باملئة من ر�أ�ص مال �ل�شركة, وميثل  ويجب �أال يكون �لوكيل لعدد من �مل�شاهمني حائز�ً بهذه �ل�شفة على �أكرث من )5 

ناق�شي �الأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا. 
لل�شخ�ص �العتباري �أن يفو�ص �أحد ممثليه �أو �لقائمني على �إد�رته مبوجب قر�ر من جمل�ص �إد�رته �أو من يقوم مقامه, ليمثله يف 

�جلمعية �لعمومية لل�شركة, ويكون لل�شخ�ص �ملفو�ص �ل�شالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�ص.
يكون مالك �ل�شهم �مل�شجل يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 03/27/ 2018 هو �شاحب �حلق يف �لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية. 

يف حال توزيع �الأرباح يكون �شاحب �حلق هو مالك �ل�شهم �مل�شجل يف يوم �الأحد �ملو�فق 2018/04/08. 
ميكن للم�شاهمني �الطالع على �لبيانات �ملالية للبنك من خالل �ملو�قع �اللكرتونية �لتالية:

. www.eibank.com أو� www.dfm.ae 
فى حال عدم �إكتمال �لن�شاب �لقانونى يف �الجتماع �الأول فاإنه �شيتم عقد �الجتماع �لثاين يوم  �لثالثاء �ملو�فق 2018/04/03 يف 

نف�ص �ملكان و�لزمان.
على �مل�شاهمني حتديث بيانات �الت�شال �خلا�شة بهم وعناوينهم لدى �شوق دبي �ملايل للتاأكد من ��شتالم �الأرباح على �لنحو �الأن�شب 

حيث �أنه يف حال توزيع �الأرباح فاإن ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي �ملايل.

دع��������وة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية
اإىل م�ض���اهمي بن���ك الم��ارات لال�ض��تثمار )�ض.م.ع(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�فتتح �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل 
�ملعار�ص  �ر���ص  �م�ص يف  �لد�خلية  وزي��ر 
�مل��ع��ر���ص �لدويل  ف��ع��ال��ي��ات   , ب��اأب��وظ��ب��ي 
�آي�شنار  �ملخاطر  ودرء  �لوطني  ل��الأم��ن 
برعاية  ي��ق��ام  و�ل���ذي   2018 �أب��وظ��ب��ي 
ز�يد  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  كرمية 
�آل نهيان نائب رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي 
فعالياته حتى  وت�شتمر  �أبوظبي  الإم��ارة 
���ش��ع��ار �الأم���ن  2018 حت��ت  م��ار���ص   8

�لوطني يهم �جلميع .
و�أكد �شموه �أن �الإم��ار�ت �أ�شبحت بدعم 
�لعامل  مق�شد  �حلكيمة  قيادتها  وروؤي��ة 
�ملتخ�ش�شة  �مل��ع��ار���ص  جم��ال  يف  وقبلته 
�ل��ت��ي ت��ق��دم ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف عامل 
�لب�شرية,  الإ����ش���ع���اد  �ل���ر�م���ي���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
ال�شتباق  �مل�شتقبل  حتديات  م�شت�شرفة 
�حل���ل���ول �الأك�����رث جن��اح��ا وف��اع��ل��ي��ة و�أن 
�شمعتها  تعزيز  على  حري�شة  �الإم���ار�ت 
كحا�شنة  �ك��ت�����ش��ب��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة 
لالإبد�عات �لهادفة �ىل خدمة �ملجتمعات 

يف خمتلف �ملجاالت.
و�أع���������رب ����ش���م���و وزي�������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة عن 
�أم���ل���ه ب���ان ي��ح��ق��ق �مل��ع��ر���ص م���زي���د� من 
�لنجاحات و �الأه��د�ف �ملنوطة, و تعزيز 
فر�ص �لتعاون �لدويل وح�شد �لطاقات 
ع���امل مت�شارع  �الإن�����ش��ان��ي��ة يف  و�جل��ه��ود 
لل�شيوف  متمنياً  و�ل��ت��غ��ري�ت,  �لتقلب 
�لثاين  �الإق��ام��ة يف بلدهم  �ل��ك��ر�م طيب 
�الإمار�ت, �أر�ص �ملحبة و�ل�شلم و�الأمان.

���ش��م��وه و�حل�����ش��ور �لعر�ص  ���ش��ه��د  ك��م��ا 
�فتتاح  يف  �ل���ف���زع���ة  �حل�����ي  �الإب�����د�ع�����ي 
فعاليات �ملعر�ص , ود�شن بطولة حتدي 

�الطفاء .
�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �شمو  وق��ام 
�حل�شور  ك��ب��ار  ير�فقه  �لد�خلية  وزي���ر 
�ملعر�ص  �أج���ن���ح���ة  يف  ت��ف��ق��دي��ة  ب��ج��ول��ة 
�أحدث  على  خاللها  وت��ع��رف  و�أق�����ش��ام��ه 

�بتكار�ت �الأمن و�ل�شالمة يف �لعامل.
�جلهات  م�شوؤويل  من  بعدد  �لتقى  كما 
�مل�����ش��ارك��ة و�ط���ل���ع م��ن��ه��م ع��ل��ى جماالت 
و�خلدمات  �ملنتجات  ون��وع��ي��ة  وطبيعة 
و��شتمع  �ملعرو�شة  �حلديثة  و�لتقنيات 

فيما  �لعار�شون,  قدمها  �شروحات  �ىل 
و�الأجنحة  �ل�شركات  على  �شموه  وق��ف 
�شرح  �ىل  و��شتمع  �ل��ع��ار���ش��ة,  �لوطنية 
تف�شيلي ملا تعر�شه من �أجهزة ومعد�ت 
م���ت���ط���ورة وت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة يف جمال 
بعمليات  يتعلق  وم��ا  و�ل�شالمة,  �الأم��ن 
و�الإنقاذ  و�ل��ب��ح��ث  و�الإ���ش��ع��اف  �ل��ن��ج��دة 

وغريها.
ح�����ش��ر م��ر����ش��م ح��ف��ل �الف��ت��ت��اح معايل 
حممد ب��ن �أح��م��د �ل��ب��و�ردي وزي��ر دولة 
ل�شوؤون �لدفاع وعدد من كبار �مل�شوؤولني 
بالدولة ,وروؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة وعدد 

من �ملدر�ء �لتنفيذين.
ك��م��ا ح�����ش��ره �ل��ف��ري��ق ���ش��ي��ف ع��ب��د �هلل 
ومعايل  �لد�خلية,  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار 
�لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�ص 
�ل�����ش��رط��ة و�الأم����ن �ل��ع��ام ب��دب��ي و�للو�ء 
رئي�ص  �خل��ي��ي��ل��ي  ح����ارب  خليفة  �ل��رك��ن 
 , ب���ال���وز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  جمل�ص 
من  �مل��ن��ه��ايل,  �لعو�شي  حممد  و�ل��ل��و�ء 
م��ك��ت��ب م�����ش��ت�����ش��اري ���ش��م��و ن��ائ��ب رئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية , و�للو�ء 
�ملفت�ص  �لري�شي,  نا�شر  �أحمد  �لدكتور 
�لعام بالوز�رة , و�للو�ء �شامل علي مبارك 
�ل�شام�شي وكيل وز�رة �لد�خلية �مل�شاعد 
باالإنابة,  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  ل��ل��م��و�رد 
�ل�شريفي,  مكتوم  �لعزيز  عبد  و�ل��ل��و�ء 

�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��الأم��ن �ل��وق��ائ��ي بالوز�رة 
و�لقادة �لعامون لل�شرطة بالدولة وعدد 
ك��ب��ري م���ن ���ش��ب��اط �ل������وز�رة وم���ن كبار 
كبري  وع��دد   , �مل�شلحة,  �ل��ق��و�ت  �شباط 
من �شيوف �ملعر�ص �لدوليني ومن كبار 

م�شوؤويل �جلهات �حلكومية .
وي�����ش��م �مل���ع���ر����ص حت���ت م��ظ��ل��ت��ه ثالث 
�أمن  معر�ص  وهي  متخ�ش�شة  فعاليات 
�ملعلومات �ل�شرق �الأو�شط , وهو �لن�شخة 
�الإق��ل��ي��م��ي��ة مل��ع��ر���ص �أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات يف 
�أوروبا, و �ملنتدى �لعاملي الأمن و�شالمة 
معر�ص  و   ,/ME3S/ �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لكو�رث  �لطو�رئ  حاالت  من  �لوقاية 

./EmDi/
�لري�شي  ن��ا���ش��ر  �أح���م���د  �ل���ل���و�ء  وق����ال 
ورئي�ص  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ة  وز�ر  ع��ام  مفت�ص 
�آي�شنار  ل�����  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
معر�ص  �إق���ام���ة  �ن  �أبوظبي2018 
مع  تتما�شى   2018 �أبوظبي  �آي�شنار 
كافة  لتوفري  �لر�شيدة  قيادتنا  جهود 
�شبل �الأمن و�ال�شتقر�ر و�لعي�ص �لكرمي 
لكل من يعي�ص يف كنف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة من �أجل �حلفاظ على 
مكت�شبات �لدولة و�لتي حتققت بف�شل 
���ش��و�ع��د �أب��ن��ائ��ه��ا �مل��خ��ل�����ش��ني, ك��م��ا �إننا 
و�شل  �لتي  �ملرموقة  باملكانة  فخورون 
زمنية  فرتة  خالل  �ملعر�ص  هذ�  �إليها 

وجيزة حتى �أ�شبحت من �أهم �لفعاليات 
�ملتخ�ش�شة �لتي يحر�ص على �مل�شاركة 
و�ملتخ�ش�شني  �مل��ع��ن��ي��ني  ك���اف���ة  ف��ي��ه��ا 
�أ�شار  و  و�ل�����ش��الم��ة.  �الأم����ن  ق��ط��اع  يف 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �جل���ه���ود  �إىل  �ل��ري�����ش��ي 
بذلها �لقائمون على �ملعر�ص الإخر�جه 
بال�شكل �الأمثل �لذي يليق مبكانة دولة 
�الإمار�ت يف ظل �الهتمام �لكبري �لذي 
يحظى به قطاع �الأمن و�ل�شالمة لدى 
يف  �لبالغة  الأهميته  �لقر�رنظر�ً  �شناع 

دعم ��شتقر�ر وتقدم �ل�شعوب.
من جانبه قال �لعميد جا�شم �ملن�شوري 
تنظيم  �ن  �ل�����وز�رة  ع���ام  مفت�ص  ن��ائ��ب 
تقنيات  دور  على  تاأكيًد�  ياأتي  �ملعر�ص 
�الأمن و�ل�شالمة و�ال�شتجابة لالأزمات 
ورف����ع جاهزية  ت��ع��زي��ز  و�ل���ط���و�رئ يف 
للتعامل  �ملختلفة  �الأم��ن��ي��ة  �الأج���ه���زة 
ومكافحة  و�ل�����ط�����و�رئ  �الأزم��������ات  م���ع 
ي�شكل  ح��ي��ث  ع��ال��ي��ة  مبهنية  �جل��ر�ئ��م 
على  لالطالع  مثالية  من�شة  �ملعر�ص 
و�خلدمات  و�حل��ل��ول  �ملنتجات  �أح���دث 
عن  ف�شاًل  �مل��ج��االت,  ه��ذه  يف  �ملبتكرة 
�ملمار�شات و�خل��رب�ت مع  �أف�شل  تبادل 
�أبرز �ملتخ�ش�شني �لعامليني مما ميكننا 
�لعاملية  �لتقنيات  �أح���دث  جم���ار�ة  م��ن 
�لتهديد�ت و�ملخاطر  و�لت�شدي لكافة 

�ملحتملة يف كافة �لظروف.

دورته  يف  ي�شهد  �مل��ع��ر���ص  �أن  �أو���ش��ح  و 
�حلالية م�شاركة �أكرث من 600 جهة 
ع��ار���ش��ة وح�����ش��ور �أك���رث م��ن 25 �ألف 
ز�ئ��ر من �أك��رث من 55 دول��ة خمتلفة 
يف �ل����ع����امل, مب���ن ف��ي��ه��م مم��ث��ل��و �أب����رز 
و�الإقليمية  �لوطنية  �ملحلية  �ل�شركات 

و�لعاملية �ملتخ�ش�شة.
�آي�شنار  م��ن  �لثامنة  �ل����دورة  �ن  وق���ال 
�ل�شوء  ت�����ش��ل��ط   2018 �أب����وظ����ب����ي 
�لوطني  �الأم���ن  ق��ط��اع��ات  جميع  على 
�ملحلية  �ل�����ش��رك��ات  �أب�����رز  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب 
و�الإقليمية و�لعاملية �لتي تقدم ت�شكيلة 
م��ت��ن��وع��ة وو������ش����ع����ة م����ن �الب����ت����ك����ار�ت 
و�لتقنيات  و�خل�����دم�����ات  و�مل���ن���ت���ج���ات 
�حل���دي���ث���ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف �مل���ج���االت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  وح��م��اي��ة  �الأم���ن���ي���ة, 
و�الأمن  �ل�شيرب�ين,  و�الأم��ن  �حليوية, 
�لطو�رئ,  حل��االت  و�لتاأهب  �لد�خلي, 

و�أمن �الأحد�ث �لكربى.
و �أ�شاف �أن �لدورة �حلالية من �آي�شنار 
متنوعة  فعاليات  ت�شاحبها  �أب��وظ��ب��ي 
من بينها منتدى م�شتقبل �ل�شرطة, و 
�شيبري �إك�ص , وجناح �لتحليل �جلنائي 
�لرقمي, وجناح �لبنية �لتحتية �جلوية, 
�الأمنية,  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  وم��ن��ت��دى 
وذلك  �لرئي�شية,  �لفعاليات  ومنتدى 
�لعار�شني  م��ئ��ات  وم�����ش��ارك��ة  بح�شور 

�الأمن  يف  �ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء  وكبار 
�لقطاعات  م��ن  و�ل��ط��و�رئ  و�ل�شالمة 
�حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة.

و ت�شمن حفل �الفتتاح �لعر�ص �حلي 
�الإبد�عي �لفزعة و�لتي �أعدته �للجنة 
�لفريق  وت��وج��ي��ه��ات  مبتابعة  �ملنظمة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�������وزر�ء وزي���ر 
��شتلهم  �ل��ذي  �لد�خلية,وهو�لعر�ص 
�خلا�ص  و�ل�شيناريو  و�ي��ق��اع��ه  فكرته 
�الإيجابية  �مل��و�ط��ن��ة  م��ف��ه��وم  م��ن  ف��ي��ه 

بعمقها و�شموليتها.
و عك�شت �للوحات �لفنية جت�شيد فكرة 
�لقيادة  روؤي��ة  وفق  �الإيجابية  �ملو�طنة 
�ل�شيا�شية يف �الإم��ار�ت و�شمن منظور 
�لتنموي  �الإم������ار�ت  دور  ي��ع��زز  ���ش��ام��ل 
�مل�������ش���اع���د�ت  ت����ق����دمي  وج����ه����وده����ا يف 
و�حقاق  �مل��ظ��ل��وم  وجن�����دة  �خل���ارج���ي���ة 
�حلق و�ل�شرعية, و�لذي يتعدى لتكون 
�مل��و�ط��ن��ة �الإي��ج��اب��ي��ة ب��االأف��ع��ال ولي�ص 
باالأقو�ل وحدها, و�شالح �لعلم و�المل 

مقابل �شالح �لهدم و�جلهل .
عر�شا  �حل��ي  �لعر�ص  �شيناريو  يعد  و 
�إرهابية  ل��ه��ج��م��ات  ت��ع��ر���ش��ت  مل��دي��ن��ة 
م����ن م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل���ق���د و�ل���ك���ر�ه���ة 
فتحيل  �حلياة  ت�شتهدف  و�لعن�شرية 
به  ينعم  �ل��ذي  و�ل�شالم  �ملدينة  ه��دوء 

�أهلها �إىل جحيم من �خلر�ب و�لتدمري 
وتن�شر هذه �مللي�شيات �لرعب و�لظالم 
�ل��ق��ت��ل و�ل��ت��دم��ري, لتدخل  ومت��ع��ن يف 
بعد ذلك �يادي �خلري و�لعطاء لرت�شم 
�الأمل و�حلب و�لوفاء , فتعر�ص دخول 
قو�فل �لهالل �الأحمر ومركبات �لدفاع 
�ملدين و�ال�شعاف يف روؤية تو�شح �لفرق 
يبني  م��ا  ي��ه��دم مقابل  م��ا  ب��ني  �لكبري 

وير�شم �البت�شامات و�ل�شعادة .
فنية  ب����روؤي����ة  ذل�����ك  ك����ل  ع���ر����ص  ومت 
�الألو�ن  عرو�ص  مع  مبدعة  �خر�جية 
و�لليزر و�ملو�شيقى �لت�شويرية �ملنا�شبة 
ل�شيناريو �لعر�ص لتخرج عمال �إبد�عيا 
يج�شد جانباً مما تقدمه دولة �الإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن ج��ه��ود يف ن�شر 
لتعمر  �حل��ق  ون�شرة  و�الخ���اء  �لعطاء 
�الأر�ص وتبني دروب �المل و�ل�شرعية, 

وفق روؤية وحكمة قيادتها.
و�لفقر�ت  �لدر�مي  �لت�شوير  ��شتند  و 
بناء  �الإم��ار�ت يف  �ملقدمة حلقيقة دور 
وتعمري ما تخربه �حل��روب و�لويالت 
�لعطاء  وي��ج�����ش��د دوره����ا �حل��ق��ي��ق��ي يف 
�ياديها  مت���ت���د  ح���ي���ث  م���ق���اب���ل  ب������دون 
لنهج  تر�شيخاً  �لكون  الأ�شقاع  باخلري 
�لدولة �لتي �شارت على خطى موؤ�ش�شها 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

نهيان طيب �هلل ثر�ه .

و�أظهر �لعر�ص �لنهج �ملن�شق و�لعقيدة 
�الأمنية و�الأجهزة  �لتكاملية للوحد�ت 
�الإمار�تية  �الإغ��اث��ة  وف���رق  �ل�شرطية 
مركز  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون  وكيفية 
�لعمليات و�لعنا�شر يف �مليد�ن؛ حلفظ 
�الأزمات  وق��وع  �أث��ن��اء  �لعامة  �ل�شالمة 
و�لكو�رث �إىل جانب �ل�شرعة و�لكفاءة 
�مل�شابني  الإنقاذ  �لفريق  بروح  و�لعمل 
�مل�شاعد�ت  وت��ق��دمي  �جل���رح���ى,  ون��ق��ل 
ت��رم��ي��م م���ا تدمره  �ل��ب��ن��اء و�إع������ادة  يف 

�حلروب وقوى �لظالم.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ك����رم  �أخ������رى  م���ن ج��ه��ة 
�آل نهيان �لفائزين من  �شيف بن ز�يد 
�مل�شاركني و�مل�شاركات يف جائزة �البتكار 
�أق��ي��م��ت حت��ت ع��ن��و�ن /  �ل��ت��ي  للطلبة 
حول  تتمحور  و�ل��ت��ي   / �م��ان  �بتكارك 
�أفكار مبتكرة و�لتي غطت �لعديد من 

�جلو�نب �الأمنية و�ل�شرطية.
ثقافة  ن�����ش��ر  �إىل  �جل����ائ����زة  وت����ه����دف 
تناف�شية  �بتكاريه  بيئة  وخلق  �البتكار 
�الرتقاء  يف  وت�شجيعهم  �لطلبة  ب��ني 
مب�شتوى تفكريهم وتقدير �بد�عاتهم, 
�لطلبة  وحتفيز  �إب���ر�ز  �إىل  باالإ�شافة 
و�ملبتكرين  و�مل����ب����دع����ني  �مل����وه����وب����ني 
�مل�شتقبل  ج���ي���ل  ط����اق����ات  و�����ش���ت���ث���م���ار 
تتو�ءم  مب��ا  �ل��دول��ة  م�شتقبل  خل��دم��ة 
مع �لتطلعات و�الحتياجات �مل�شتقبلية 
�لعمل  ب��ت��ط��وي��ر  �ملتعلقة  �مل���ج���االت  يف 

�ل�شرطي و�الأمني.
 275 �مل�شاركات يف �جلائزة  وبلغ عدد 
م�شاركة من طلبة وطالبات �جلامعات 

و�ملد�ر�ص يف �لدولة .
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ك��رم  و 
�ل��دك��ت��ور عبيد  م��ع��ايل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �شفري  �لكتبي 
�ملتحدة لدى ��شرت�ليا تقدير�ً جلهوده 
�مل��ت��م��ي��زة يف �جن�����اح �مل��ع��ر���ص �ل����دويل 
يف  �مل���خ���اط���ر  ودرء  �ل���وط���ن���ي  ل����الأم����ن 

دور�ته �ل�شابقة.
ك��م��ا ك���رم ���ش��م��وه ���ش��ع��ادة ���ش��ق��ر نا�شر 
�لري�شي �شفري دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة يف �ي��ط��ال��ي��ا ت��ق��دي��ر� ل����دوره 
�مل��ت��م��ي��ز يف �ل��ت�����ش��وي��ق ل��ل��م��ع��ر���ص يف 
�ي��ط��ال��ي��ا مم��ا ك���ان ل��ه عظيم �الأث����ر يف 

�جناح �ملعر�ص .

•• راأ�س اخليمة-وام: 

زيار�ت  �حلكومي  للتميز  �شقر  �ل�شيخ  برنامج  ينظم 
ميد�نية ملد�ر�ص �لثانوية ملنطقة ر�أ�ص �خليمة �لتعليمية 

لتعريف �لطالب باملنح �لتي تقدم للمتفوقني.
وحدة  م�شوؤولة  �لهيا�ص  يو�شف  �آمنه  بالزيار�ت  قام  و 
�ملنح  �خ�شائي  �ل�شحي  �أحمد  و�شماء  �لدر��شية  �ملنح 
�لتعرف على  �إىل  �للقاء  �لدر��شية بالربنامج ويهدف 
ع�شر  و�ل��ث��اين  ع�شر  �حل���ادي  ب�شفيه  �لثانوية  طلبة 
�ملو�طنني �ملتفوقني و�ملتميزين �حلا�شلني على ن�شبة 
�لدر��شي  �لف�شل  �متحانات  نتائج  يف  فاأكرث   90%
بق�شميه   2018-2017 �لدر��شي  �لعام  من  �الأول 

�لعام و�ملتقدم و�لفني و�ملناهج �خلا�شة �لذكور و�الإناث 
�ملتميزين  �لطلبة  ��شتقطاب  ب��رن��ام��ج  �شمن  وذل���ك 
�لكو�در  م���ن  و�ل����دول����ة  �الإم�������ارة  �ح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
�لوطنية �ملوؤهلة. ويف هذ� �ل�شياق �شيتم تعريف �لطلبة 
بالفر�ص �لتعليمية �ملتميزة من خالل بر�مج �لبعثات 
�لدر��شية �ملميزة خارج �لدولة �أو �ملنح �لدر��شية د�خل 
�لفريق  ي�شتعر�ص  كما  �لتخ�ش�شات  �شتى  يف  �لدولة 
�لربنامج  يقدمها  �لتي  و�الم��ت��ي��از�ت  �خل��دم��ات  كافة 
�لتقدمي  وكيفية  �ل��ق��ب��ول  متطلبات  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
للح�شول على �لبعثة �أو �ملنحة �لدر��شية �لتي يوفرها 
�لربنامج للطلبة �ملتميزين يف �أرقى �جلامعات �لعاملية 

و�ملحلية.

•• دبي-وام:

�خلارجية  وز�رة  مكتب  مدير  �ملطيوعي  غ��امن  عبد�لرحمن  �شعادة  ت�شلم 
ح�شينوف  ج��اوي��د�ن  ل�شعادة  �لقن�شلية  �ل���رب�ءة  دب��ي  يف  �ل��دويل  و�لتعاون 

�لقن�شل �لعام جلمهورية �أذربيجان يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية للدولة.
ورحب �ملطيوعي خالل �للقاء - �لذي عقد مبقر مكتب �ل��وز�رة يف دبي - 
بالقن�شل �لعام جلمهورية �أذربيجان و�أ�شاد بالعالقة �القت�شادية و�لتجارية 
و�ال�شتثمارية �لتي تربط �لبلدين �ل�شديقني متمنيا �لتوفيق و�لنجاح يف 

مهام عمله �جلديد.

•• دبي -وام:

�لتن�شيق  �أوج���ه  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ناق�شت 
لقاء  م��ي��د�ن خ��الل  م��ع موؤ�ش�شة مدينة  و�ل��ت��ع��اون 
�شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�ص 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يف مكتبه �شعادة 
�الإد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �ل��ط��اي��ر  حميد  ب��ن  �شعيد 
ملوؤ�ش�شة مدينة ميد�ن بح�شور  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
باور  �إل��ك��رتي��ك  ت�شاينا  �شركة  رئي�ص  زيجيانغ  ج��ا 

�إيكويبمنت �ند تيكنولوجي.
وح�شر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من 

للرئي�ص- �لتنفيذي  �لنائب  لوتاه  �ملهند�ص ح�شني 
قطاع نقل �لطاقة و�ملهند�ص يو�شف جربيل �لنائب 
�لتنفيذي للرئي�ص -قطاع تخطيط �لطاقة و�ملياه.

�لهيئة تعقد لقاء�ت  �أن  �للقاء  �لطاير خالل  و�كد 
دوري�����ة م���ع �مل��ط��وري��ن و�ل�����ش��رك��اء ب��ه��دف تطوير 
�ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك ودع���م �مل�����ش��اري��ع مب��ا ي��ت��و�ف��ق مع 
�جلاهزية  �ىل  م��ن��وه��ا   2021 �الإم��������ار�ت  روؤي�����ة 
�لتامة للهيئة لتزويد م�شاريع ميد�ن وغريها من 
�شو�ء  �خل��دم��ات  بكافة  دب��ي  يف  �لطموحة  �مل�شاريع 
من �لكهرباء �أو �ملياه وفق �جلد�ول �لزمنية الجناز 

تلك �مل�شاريع .

اخلارجية تت�ضلم الرباءة برنامج �ضقر للتميز احلكومي ي�ضتقطب طالب الثانوية املتفوقني
القن�ضلية لقن�ضل عام اأذربيجان 

كهرباء دبي تعزز التعاون مع موؤ�ض�ضة مدينة ميدان

افتتح اآي�صنار اأبوظبي 2018

�ضيف بن زايد: الإمارات اأ�ضبحت بدعم وروؤية قيادتها احلكيمة مق�ضد العامل وقبلته يف جمال املعار�ض املتخ�ض�ضة 

•• اأبوظبي-وام:

و������ش����ل وف�����د م���وؤ����ش�������ش���ة ز�ي�������د بن 
�شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
�فريقيا  دول  يف  جولته  و�الإن�شانية 
�حتياجات  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف  وذل������ك 
�خلريية  �مل�شروعات  من  مو�طنيها 
م�شروعات  �إن�شاء  وبحث  �مل�شتد�مة 
�أخ��رى وذل��ك يف �إط��ار �جلهود �لتي 
تقوم بها �ملوؤ�ش�شة �حتفاء بعام ز�يد.

وز�ر �لوفد برئا�شة �شعادة حمد �شامل 
ب���ن ك���ردو����ص �ل��ع��ام��ري م��دي��ر عام 
قال  حيث  ت�شاد  جمهورية  �ملوؤ�ش�شة 
“بن كردو�ص” �أن تكلفة �مل�شروعات 
ت�شاد  ب��ج��م��ه��وري��ة  �ل��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��ا 
و�شلت �إىل 18 مليون درهم وت�شمل 
ومدرج  ز�ي���د  �ل�شيخ  كليات  جممع 
بركة  �آدم  ج��ام��ع��ة  ومكتبة  وم��ع��م��ل 
وح��ف��ر �آب���ار م��ي��اه �ل�����ش��رب يف �أرجاء 
و�لتي  ت�شاد  �شرق  فيها  مبا  �ل��دول��ة 
ت�شم عدد كبري من الجئي د�رفور. 
كما تقرر �إن�شاء عدد من �مل�شروعات 
�جل��دي��دة و�ل��ت��ي تخدم ع��دد� كبري� 

ت�شاد  بجمهورية  �ملجتمع  فئات  من 
 300 لعدد  م�شجد  �إن�شاء  وت�شمل 
و�مل�شاهمة  ب��ئ��ر�   20 وح��ف��ر  م�شل 
مببلغ 100 �ألف درهم ل�شر�ء عدد 
1550 �شله غذ�ئية وكذلك �إر�شال 
جمموعة من �حلجاج �شمن برنامج 

ز�يد للحج.

موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  ��شتعر�ص  كما 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�شعادة  م���ع  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �خل���ريي���ة 
�ل�شام�شي  علي  م�شبح  علي  حممد 
ت�شاد  جمهورية  لدى  �لدولة  �شفري 
تنفيذها  �ملقرتح  �مل�شروعات  بع�ص 
بجمهورية  �مل��ح��اف��ظ��ات  خمتلف  يف 

عن  وتنفيذها  در��شتها  ليتم  ت�شاد 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات  كافة  طريق 
�إن�شاء  �خلريية يف �لدولة وتت�شمن 
وريا�شية  ث��ق��اف��ي��ة  م���ر�ك���ز   9 ع���دد 
وت���دري���ب م��ه��ن��ي و�إن�����ش��اء ع���دد 10 
مد�ر�ص   5 و�إن�������ش���اء  �أي���ت���ام  م���ر�ك���ز 
�لعربية  �للغة  لتدري�ص  متخ�ش�شة 

وت��زوي��د ع�����ش��رون م��در���ش��ة بف�شول 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ب��ت��دري�����ص  خ��ا���ش��ة 
�لو�حد  �ل��ف�����ش��ل  م�����ش��اح��ة  وت�����ش��ل 
�إىل  وبتكلفة ت�شل  مربع  مرت   35
للف�شل  درهم  وخم�شمائة  �ألف   88
م�شجد�   22 �إن�������ش���اء  م���ع  �ل����و�ح����د 
300 م�شل  وي�شع كل و�ح��د منهم 
�شغري�  م�شجد�   30 �إن�شاء  وكذلك 

ب�شعة 120 م�شل.
ك���م���ا ت�������ش���م���ن���ت �مل����ق����رتح����ات ع���دة 
كاإن�شاء  و�ل�شباب  للمر�أة  م�شروعات 
مر�كز  وبها  �مل��ر�أة  لدعم  مر�كز   5
للحياكة و�خلياطة وتاأ�شي�ص ثماين 
ملعب  ثالثون  وبناء  �شحية  مر�كز 
�لو�حد  �مللعب  م�شاحة  �لقدم  لكرة 
40 مرت� مربعا وتبلغ تكلفة �مللعب 

�لو�حد 35 �ألف درهم.
م�شروعات  مبجال  يتعلق  فيما  �أم��ا 
مياه �ل�شرب فقد �شملت �ملقرتحات 
يدوية  مب�����ش��ح��ة  ب��ئ��ر   160 ح��ف��ر 
للبئر  دره������م  �أالف   10 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
تعمل  ب��ئ��ر   200 وح���ف���ر  �ل����و�ح����د 
مب�شخة على �لطاقة �ل�شم�شية مع 

درهم  �أل���ف   52 بتكلفة  م���اء  خ���ز�ن 
�لغذ�ئية  �ل�شلة  ت��وزي��ع  �إىل  �إ�شافة 

على عدد 500 �ألف �أ�شرة.
و�أك�������د م���دي���ر ع�����ام م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
قيادة  حر�ص  و�الن�شانية  �خل��ريي��ة 
دول��ة �الإم���ار�ت على دع��م عالقاتها 
�الأفريقية  �ل�������دول  م����ع  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
هذه  تعزيز  �ىل  و�شعيها  �ل�شديقة 

�أن  �إىل  م�شري�  وتنميتها  �لعالقات 
م��ث��ل ه���ذه �مل�����ش��روع��ات ت��ع��م��ل على 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �ل��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د 
�ل�������ش���ع���ب���ي و�ل���ر����ش���م���ي ل�����الإم�����ار�ت 

وجمهورية ت�شاد.
و�لرتحاب  �ل��ود  �شعور  مل�شنا  وق��ال: 
م��ن �مل�����ش��وؤول��ني وك��ان��و� ���ش��ع��د�ء مبا 
مل�شروعات  ت��ط��وي��ر�ت  م��ن  ق��دم��ن��اه 
تنفيذه  �شيتم  وما  �حلالية  �ملوؤ�ش�شة 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
بال�شكر  كردو�ص”  “بن  وت���وج���ه 
ل���������ش����ع����ادة حم����م����د علي  و�ل�����ث�����ن�����اء 
ت�شاد  لدى  �لدولة  �شفري  �ل�شام�شي 
جهودهما  على  �ل�شفارة  وم�شوؤويل 
فريق  �م������ام  �ل�������ش���ع���اب  ت���ذل���ي���ل  يف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة وحل��ر���ش��ه��م ع��ل��ى تن�شيق 
�لت�شادية  �ملهام بني طريف �حلكومة 

ورجال �ملوؤ�ش�شة.

ت�ضاد يف  اخلريية  زايد  م�ضروعات  لتطوير  درهم  مليون   18
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت  �أم�ص جمعية �الإم��ار�ت للتنمية 
�الج���ت���م���اع���ي���ة حم����ا�����ش����رة ب����ع����ن����و�ن “ 
�لتطوير  يف  �حلديثة  �ال�شرت�تيجيات 
�لقيادي �لفعال “ قدمها �أ. �أحمد حممد 
�لتنمية  يف  م��ع��ت��م��د  – م�����درب  ه��ا���ش��ل 
 80 �ل��ذ�ت مب�شاركة  �لب�شرية وتطوير 
�أقيمت يف مقر �جلمعية  م�شارك و�لتي 

مبنطقة �لظيت بر�أ�ص �خليمة. 
�أثناء �ملحا�شرة  �أحمد ها�شل   و تطرق  
و�الإد�رة  �ل���ق���ي���ادة  ب����ني  �ل����ف����روق  �إىل 
�ل��ق��ي��ادي��ة وم���ن ه���و �لقائد  و�ل�����ش��م��ات 
�لقادة  ميار�شها  قيادية  �أدو�ر  و  �لفعال 
لتنفيذ  ���ش��ع��ي��ه��م  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ون 
و��شت�شر�ف   , �حلديثة   �ال�شرت�تيجية 
�مل�شتقبل �لتي ت�شاعد على توقع �لفر�ص 
و�لتد�عيات  و�ل��ت��ح��دي��ات  و�ل��ت��وج��ه��ات 
�آث����اره����ا, وو�شع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة, وحت��ل��ي��ل 
�لبد�ئل  وت��وف��ري  لها  �ملبتكرة  �حل��ل��ول 
ي�����ش��اع��د يف نهايته  �ل���ذي  ع��ن��ه��ا, �الأم����ر 
�ل�شليم,  �ال�شرت�تيجي  �لتخطيط  على 
�لذي ي�شهم بدوره يف توجيه �ل�شيا�شات 
�الأمثل  ب��ال�����ش��ك��ل  �الأول����وي����ات  وحت���دي���د 

وي�شاعد على و�شع �خلطط �مل�شتقبلية. 
ومن جانبها �أكدت عذر� عبيد �لنقبي - 
رئي�ص ق�شم �الإعالم و�الت�شال �ملوؤ�ش�شي 
�لتميز  ثقافة  ن�شر  �أه��م��ي��ة  باجلمعية  
لدى �الأف��ر�د فالقيادة هي �لقدرة على 
�الآخرين وحتريكهم نحو  �لتاأثري على 
�لهدف �ملحدد فالقائد هو �لذي يرتك 
على �لفريق �أثر� يفوق �أثر بقية �أع�شاء 
�ل���ف���ري���ق و ه���و �ل�����ذي ي��ب��ث �ل������روح يف 

�ملوؤ�ش�شة و�الفر�د.
�ل��ن��ق��ب��ي ج���ه���ود بر�مج  ك��م��ا و���ش��ح��ت 
�لكو�در  وتطوير  ت��دري��ب  يف  �جلمعية  
�لوطنية على �أ�ش�ص تخ�ش�شية معتمدة 

�أكادميياً.
�ملعايري  �أه����م  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  وت�����ش��ل��ي��ط 
ي��ت��م��ت��ع بها  �أن  �ل��ت��ي ي��ج��ب  و�ل�����ش��ف��ات 
�لقيادي �ملتميز و�ال�شتثنائي يف تطوير 
منهجية �لعمل وحتقيق �أعلى م�شتويات 

�ملتعاملني  خ��دم��ة  يف  و�لتميز  �جل���ودة 
و�ملجتمع.

رك�����زت  �مل��ح��ا���ش��رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز بع�ص 
ومتكني  �ال�شرت�تيجي  �لفكر  مفاهيم  
�مل�����ش��ارك��ني م���ن ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط �لعمل 
بطريقة فعالة, و�ك�شابهم بع�ص �ملهار�ت 
عدة  تطبيق  ع��رب  �لعملية  و�خل����رب�ت 
�مل�شتقبل  دوالب  مترين  منها  مت��اري��ن 

ون�شاطات تطبيقية  وحتليلية .

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

ووف���د من  ر�أ����ص �خليمة  غ��رف��ة  بحثت 
جمال  يف  �ال�شتثمارية  �لفر�ص  فلند� 
قطاع �لتعليم �لعايل و�لتدريب �ملهني, 
و�شبل تبادل �خلرب�ت و�لربط و�لتعاون 
ب���ني �جل���ان���ب���ني, بهدف  �الق���ت�������ش���ادي 
رف���ع م�����ش��ت��وى �ل��ت��ب��ادل �مل��ع��ريف وحجم 
�ال�شتثمار بني �جلهتني وتن�شيط حركة 
�ل��ن��ق��ل �مل���ع���ريف. وق����ال �ل��دك��ت��ور �أحمد 
�لعام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �ل�شميلي,  ر����ش��د 
�ل��ت��ج��اري��ة وتطوير  ل��ق��ط��اع �خل���دم���ات 
ر�أ�ص  �إن  �خليمة,  ر�أ���ص  بغرفة  �الأعمال 
�ل�شناعية  �خل��ربة  من  متتلك  �خليمة 
و�القت�شادية ب�شفة عامة ما يوؤهلها �أن 
تكون مركز� متميز� يف �لتدريب �ملهني, 
كما ت�شتهدف �الإمارة �ل�شر�كة �ملتميزة 
مع �جلهات �لتي متتلك خربة يف �ملجال 
�لدول  من  تعترب  و�لتي  فنلند�  خا�شة 
�لعايل  �لتعليم  جم��ال  يف  عامليا  �الأوىل 
�ل�شميلي  و�أ����ش���اف  �مل��ه��ن��ي.  و�ل��ت��دري��ب 
ال�شتقطاب  ت�����ش��ع��ى  �خل��ي��م��ة  ر�أ������ص  �أن 
ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �جل����ودة 
�مل��ن�����ش��ودة يف �ل��ت��ع��ل��ي��م ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

�الإمارة  الأب��ن��اء  �لعلم  حت�شيل  ت�شهيل 
عامة  ب�شفة  و�ل���دول���ة  خ��ا���ش��ة  ب�شفة 
ب��داًل م��ن �ل�شفر ل��ل��خ��ارج, م��وؤك��د� على 
�شعي �لغرفة, بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي, ع�شو 
�خليمة,  ر�أ����ص  ح��اك��م  �الأع��ل��ى,  �ملجل�ص 
�ملجاالت.  خمتلف  يف  �خل��رب�ت  لتبادل 
�لتجارة  حجم  �أن  �إىل  �ل�شميلي  و�أ���ش��ار 
بني ر�أ�ص �خليمة وفنلند� بلغ 145.5 
�الإح�شاء�ت,  �آخر  بح�شب  درهم  مليون 

وهو ما ي�شتدعي ت�شافر �جلهود للعمل 
على زيادة وتو�شيع جماالت �لتعاون مع 
�لتي  �الأه�����د�ف  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  ف��ن��ل��ن��د� 
وقدمت  �لطرفان.  م�شلحة  يف  ت�شب 
غرفة ر�أ�ص �خليمة عر�شا عن �لفر�ص 
�لتعليم  جمال  يف  �ملتاحة  �ال�شتثمارية 
كما  باالإمارة,  �ملهني  و�لتدريب  �لعايل 
�ل��غ��رف��ة ع���دد� م��ن �ملقرتحات  ق��دم��ت 
�ن�شاء  منها  �للقاء  خ��الل  و�لتو�شيات 
للتدريب  م�������ش���رتك  ت���دري���ب���ي  م���رك���ز 

ربط  �إىل  يهدف  �جل��ان��ب��ان  ب��ني  �ملهني 
له  مل��ا  و�ل��ت��دري��ب  بالتعليم  �الق��ت�����ش��اد 
م���ن �أث����ر �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى �ل��ت��ن��م��ي��ة, كما 
قدمت �جلهات �ملعنية من ر�أ�ص �خليمة 
وف��ن��ل��ن��د� ع��رو���ش��ا ح���ول ف��ر���ص تبادل 
وتبادل  و�الب���ت���ع���اث,  �ل���ط���الب  ب���ر�م���ج 
�لتعليم  م�������ش���اري���ع  ح�����ول  �مل���ع���ل���وم���ات 
��شتعر��ص  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل�����ش��ت��د�م, 
�البتكار  وم�شاريع  �لتعليمية  �لرب�مج 

و�ال�شتد�مة �ملتوفرة من �جلانبني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بر�أ�ص  و�ملتاحف  �الآث���ار  د�ئ���رة  �أعلنت 
�ملتميزين  �مل��وظ��ف��ني  ن��ت��ائ��ج  �خل��ي��م��ة 
مبادرة  �شمن  �ل��د�ئ��رة  م�شتوى  على 

�ملوظف �ملتميز لعام 2017م.
و�أكد �أحمد عبيد �لطنيجي مدير عام 
�لد�ئرة على �أهمية �لعمل �لذي تقوم 
�الأثرية  �ملناطق  حلماية  �ل��د�ئ��رة  ب��ه 
وت���ط���وي���ره���ا جل��ع��ل��ه��ا م���رك���ز جلذب 
 , و�لثقافة  و�الآث��ار  بالرت�ث  �ملهتمني 
باالإ�شافة �ىل توثيق وحماية �لرت�ث 
�لثقايف �ملادي وغري �ملادي وجعله متاح 
للجميع , كما �شيكون للدور �ملجتمعي 
عمليات  خ�����الل  م����ن  ك����ب����ري�ً  ح����ي����ز�ً 
�أهمية  ح�����ول  ل��ل��ج��م��ه��ور  �ل���ت���وع���ي���ة 
�ملحافظة على �الث��ار و�ل��رت�ث وذلك 
بال�شفوف �لتعليمية و�لفعاليات �لتي 
تقام ب�شكل دوري وبرنامج �ملتطوعني 
�ل��د�ئ��رة حديثاً خللق  �ل��ذي �طلق يف 

روح �النتماء لدى �بناء �لوطن.
�لذي نظمته  جاء ذلك خالل �حلفل 
�ل�شركاء  ع���دد م��ن  ل��ت��ك��رمي  �ل���د�ئ���رة 
�ملتميزين للد�ئرة ممن كان لهم دور 

يف حتقيق �أهد�فها وتوجهات �لد�ئرة , 
باالإ�شافة �ىل �الثر �لكبري يف حتقيق 
ر���ش��م��ت��ه��ا �حلكومة  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�لر�شيدة للنهو�ص بهذ� �لقطاع �ملهم 
يف �شناعة �لرت�ث و�لثقافة و�حلفاظ 
على �الرث �لذي خلفه من �شكان هذه 
�الأر�ص �لطيبة منذ ما يقارب 7000 
باملوظفني  �الح��ت��ف��اء  مت  ك��م��ا   , ���ش��ن��ة 
خالل  م��ن  2017م  ل��ع��ام  �ملتميزين 

�ل��د�ئ��رة خالل  �لتي �طلقتها  �مل��ب��ادرة 
�ملوظفة  ح�شلت  حيث  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
م��دي��ر مكتب  �لنعيمي  �ب��ر�ه��ي��م  �م��ل 
�الأول  �ملركز  على  �ملوؤ�ش�شي  �الإت�شال 
�لزعابي  ح�����ش��ن  ع��ائ�����ش��ة  و�مل���وظ���ف���ة 
�الإد�ري�����ة على  �ل�����ش��وؤون  رئ��ي�����ص ق�شم 
�ل��ث��اين و�مل��وظ��ف��ة �شيخة علي  �مل��رك��ز 
ع���الق���ات عامة  �إخ�������ش���ائ���ي  �ل�����ش��ح��ي 
ح�شينة  و�ملوظفة  �لثالث  �ملركز  على 

وتثقيف  تعليم  �إد�ري  مبارك  حممد 
ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع , ك��م��ا مت تكرمي 
�الآث����ار  �إد�رة  يف  �ل��ق��د�م��ى  �مل��وظ��ف��ني 
و�لرتميم على جهودهم �لتي بذلوها 
�حلفاظ  يف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل 
ع��ل��ى �مل��و�ق��ع �الأث���ري���ة و�ل��رت�ث��ي��ة  يف 
�الإم���ارة حيث مت تكرمي �حمد هالل 
�شلطان مدير �إد�رة �الآثار وكري�شتيان 

جريهارد خبري �آثار.

•• ال�سارقة -وام:

�شامل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���ص 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ن���ائ���ب حاكم 
�ل�شارقة نائب رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي 
�م�ص يف مكتب �شمو �حلاكم �الجتماع 

�الأ�شبوعي للمجل�ص �لتنفيذي.
و��شتعر�ص �ملجل�ص �لتنفيذي - خالل 
حم�شر  على  ت�شديقه  وبعد  �جتماعه 
�جتماع �جلل�شة �ل�شابقة له - عدد� من 
جدول  على  �مل��درج��ة  �لعامة  �ملو��شيع 
ب�شوؤون  تتعلق  و�ل��ت��ي  جل�شته  �أع��م��ال 

�إمارة �ل�شارقة.
�ل�شكر  �آي������ات  �أ����ش���م���ى  �مل��ج��ل�����ص  ورف�����ع 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتقدير 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�شو 
قيمة  برفع  �لكرمية  �لتوجيهات  على 
�لدعم �ل�شكني للمو�طنني يف �ل�شارقة 

تاأتي  �ل���ت���ي  دره������م  �أل������ف   800 �إىل 
��شتكماال لروؤية �شموه يف توفري �حلياة 
على  �ملالية  �الأعباء  وتخفيف  �ل�شعيدة 

�الأ�شر.
و�أكد �ملجل�ص �أن هذ� �لدعم ياأتي �شمن 
�لعديدة  و�مل���ب���ادر�ت  �مل��ك��رم��ات  �شل�شلة 
�لتي تتبناها �الإم��ارة يف ظل توجيهات 
لدعم  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�الإمارة  ومناطق  م��دن  كافة  �الأ���ش��ر يف 
�حلفاظ  يف  �الإ�شهام  �شاأنها  من  و�لتي 
وتطوير  �الأ�����ش����ري  �ال����ش���ت���ق���ر�ر  ع��ل��ى 

�ملجتمع وتنميته.
�ل�شنوي  �لتقرير  على  �ملجل�ص  و�طلع 
 2017 �مل�������دين  �ل�����ط�����ري�ن  ل�����د�ئ�����رة 
وم����ا ���ش��م��ل��ه م���ن �إح�����ش��ائ��ي��ات حلركة 
و�لنمو يف  و�ل�شحن �جلوي  �مل�شافرين 
حركة �لطائر�ت و�التفاقيات �خلا�شة 
�لد�ئرة  وقعتها  �ل��ت��ي  �جل���وي  بالنقل 
خالل �لعام �ملن�شرم و�إجناز�ت �الأق�شام 

بحركة  و�ملت�شلة  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملختلفة 
�لطري�ن �ملدين. و�أ�شار �ل�شيخ خالد بن 
ع�شام �لقا�شمي رئي�ص د�ئرة �لطري�ن 
متا�شيا  ي��اأت��ي  �لتقرير  �أن  �ىل  �مل���دين 
وف���ق روؤي����ة ور���ش��ال��ة �ل���د�ئ���رة لتحقيق 
�أحدث  �لريادة يف قطاع �لطري�ن وفق 
�ملعايري �لعاملية ل�شمان حتقيق �شالمة 
و�أم������ن ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات �ل����ط����ري�ن يف 
لتعزيز  �لد�ئرة  و�شعي  �ل�شارقة  �إم��ارة 
�لنقل  وت��ط��وي��ر  عامليا  �الإم����ارة  مكانة 
�لكفيلة  �الأن���ظ���م���ة  وت��ط��ب��ي��ق  �جل�����وي 
ل�شالمة �لنقل �جل��وي. وق��دم �ملجل�ص 
���ش��ك��ره ل���د�ئ���رة �ل���ط���ري�ن �مل����دين على 
�ل�����دوؤوب  �شعيها  يف  �مل���ق���درة  ج��ه��وده��ا 
جمال  يف  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل���ري���ادة  لتحقيق 
�إمارة  مكانة  يعزز  مبا  �لطري�ن  قطاع 
�ل�شارقة على �ل�شعيد �ملحلي و�لعاملي.

و�طلع �ملجل�ص على �ملقرتح �ملقدم من 
�إن�شاء  ح��ول  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�ص 

�لرتبوي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 
م�شبح  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وب���ني 
�لكعبي رئي�ص جمل�ص �ل�شارقة للتعليم 
فكرة و�أهد�ف و�أن�شطة �ملركز .. م�شري� 
�مل�شتقبل  ي�شت�شرف  �مل�����ش��روع  �أن  �إىل 
يتم�شى  و�ل����ذي  �الإم�����ارة  يف  �لتعليمي 
�الإن�شان  تنمية  يف  �ل�شارقة  روؤي���ة  م��ع 
وتنويعها  �لتعليم  �أنظمة  تطوير  عرب 
للمتعلم  �لفو�ئد �حلقيقية  مبا يحقق 
ت��ط��وي��ر م�شرية  وي�����ش��اه��م يف  و�مل��ع��ل��م 
�ل���رتب���ي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ل���ك���اف���ة �أط������ر�ف 

�لعملية �لتعليمية.
مف�شل  ت��ق��ري��ر  �إىل  �ملجل�ص  و����ش��ت��م��ع 
�ملتاأثرة  �مل��ن��اط��ق  در�����ش���ة حل��م��اي��ة  ع��ن 
مدينة  يف  و�ل�شيول  �الأودي����ة  بجريان 
ك��ل��ب��اء و����ش��ت��ع��ر���ص ���ش��ع��ادة ���ش��امل بن 
�لبلديات  د�ئ��رة  رئي�ص  �لنقبي  حممد 
�لدر��شة  �حليو�نية  و�ل��رثوة  و�لزر�عة 
�ل��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا �ل���د�ئ���رة ب��ال��ت��ع��اون مع 

وبلدية  و�مل�����ش��اح��ة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ�����رة 
جريان  تاأثري  بخ�شو�ص  كلباء  مدينة 
�الأدوية على عدد من �ملناطق يف مدينة 
كلباء ب�شبب هطول �الأمطار �لغزيرة. 
�لنقبي  حممد  بن  �شامل  �شعادة  و�أ�شار 
�أن �لدر��شة ت�شمنت م�شحا علميا  �إىل 
�ملتاأثرة  ل��ل��م��و�ق��ع  م��ي��د�ن��ي��ة  وزي������ار�ت 
ت��ق��دمي عدد  ب��ال�����ش��ي��ول وخ��ل�����ش��ت �ىل 
�إج����ر�ء  ع��رب  �لكفيلة  �ل��ت��و���ش��ي��ات  م��ن 
وو�شع  �الإ����ش���الح���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
حدوثها  ل��ت��ف��ادي  م�شتقبلية  ح��ل��ول 
�ملجل�ص  ووج�����ه  �مل��ق��ب��ل��ة.  �الأع��������و�م  يف 
�لعامة  �الأمانة  مع  بالتن�شيق  �لد�ئرة 
حلل  متكاملة  �آل��ي��ة  ل��و���ش��ع  باملجل�ص 
وناق�ص  نهائية.  ب�شورة  �مل�شكلة  ه��ذه 
�مل���ج���ل�������ص �مل����ق����رتح����ات �مل����ق����دم����ة من 
ب�شاأن  و�مل�������ش���اح���ة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ������رة 
�لطرق  على  �ل�شاحنات  حركة  تطوير 
و��شتمع  �ل�����ش��ارق��ة  الإم����ارة  �خل��ارج��ي��ة 

�مل��ج��ل�����ص م���ن ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ص خالد 
�لتخطيط  د�ئ��رة  رئي�ص  �ملهريي  بطي 
�أعدتها  �لتي  �ملقرتحات  �إىل  و�مل�شاحة 
�لد�ئرة حلل م�شكلة �الزدحام �ملروري 

�لناجت من تكد�ص �ل�شاحنات.

�أعمال  ج��دول  على  ��شتجد  ما  و�شمن 
من  ع��دد  على  �ملجل�ص  �ط��ل��ع  �جلل�شة 
�ل�شمو  �شاحب  من  �ل�شادرة  �ملر��شيم 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة. و�ط��ل��ع ع��ل��ى جدول 
دور  من  ع�شرة  �لثانية  �جلل�شة  �أعمال 

�الن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �ل��ث��ال��ث م��ن �لف�شل 
�لت�شريعي �لتا�شع للمجل�ص �ال�شت�شاري 
الإمارة �ل�شارقة و�لتي �شتعقد بعد غد 
�خلمي�ص و�شيناق�ص فيها �شيا�شة د�ئرة 

�شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى.

•• دبي -وام:

ت�شارك موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�الأطفال يف فعاليات 
موؤمتر ومعر�ص دبي �لدويل لالإغاثة و�لتطوير “ديهاد 
2018” �ملقرر �قامته يف مركز دبي �لدويل للمعار�ص 

يف �لفرتة من 5 �إىل 7 مار�ص �جلاري.
�أبرز  باملعر�ص  من�شتها  خ��الل  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  وتعر�ص 
�خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل�����ش��ح��اي��ا �ل��ع��ن��ف و�الإجت�����ار 
بالب�شر من �لن�شاء و�الأطفال ومن بينها خدمات �الإيو�ء 

و�لقانونية  و�لتعليمية  �ل�شحية  و�خلدمات  و�لتاأهيل 
�لتاأهيل  وخدمات   800111 وخدمات خط �مل�شاعدة 

�ملهني للحاالت.
دبي  موؤ�ش�شة  عام  مدير  �لب�شطي  عفر�ء  �شعادة  وقالت 
لرعاية �لن�شاء و�الأطفال �أن �ملوؤ�ش�شة لديها �لعديد من 
�مل�شاريع قيد �لتخطيط و�لتنفيذ �لتي حتتاج �إىل دعم 
�لعمل �خلريي و�الإن�شاين..  �لعاملة يف جمال  �جلهات 
م�شرية �إىل �أن �ملعر�ص يعد فر�شة للتعرف ب�شكل �أقرب 

على خمتلف م�شاريع وجهود �ملوؤ�ش�شة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

خالد  بن  �شقر  �ل�شيخ  ح��رم  كّرمت  فعالياتها  ختام  يف 
ر�أ�ص  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقا�شمي  حميد  بن 
بنت  م���وزة  �ل�شيخة  وع��ل��وم��ه  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
�شقر �لقا�شمي �الإناث �لفائز�ت يف جائزة ر�أ�ص �خليمة 
للقر�آن �لكرمي يف دورتها �لثامنة ع�شرة و�لبالغ عددهن 
787 مت�شابقة يف �حلفل �لذي  �أ�شل  172 فائزة من 

�أقيم على م�شرح مركز وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة.
و�أكدت �ل�شيخة موزة بنت �شقر �لقا�شمي خالل �حلفل 
و�أمهات  �ملجتمع  �شيد�ت  -�ل��ذي ح�شره عدد كبري من 

�أن جائزة ر�أ�ص �خليمة للقر�آن ميد�ن رحب  �لفائز�ت- 
للتناف�ص �الإيجابي بني �ملت�شابقات, وهي تدخل �لفرحة 
�ل���ك���رمي, وتكرم  �ل���ق���ر�آن  و�ل�����ش��رور �إىل ق��ل��وب ح��ف��ظ��ة 
م�شريتهن  مو��شلة  على  جميعا  وت�شجعهن  �ملتميز�ت, 
�جلائزة  وت���زد�د  و�جل����د�رة,  �لتميز  ط��ري��ق  يف  �مل�شرقة 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ورعاية  دعم  بف�شل  تاألقا 
ر�أ�ص  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 

�خليمة.
�لعليا  �للجنة  ع�شوة  �ملن�شوري  علي  ر�ب��ع��ة  وتوجهت 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��ائ��زة وم�����ش��رف��ة �خ��ت��ب��ار�ت �الإن�����اث خالل 
�حلفل باأحر �لتهاين و�لتربيكات �إىل �لفائز�ت, متمنية 

�ل��ت��م��ي��ز و�ل���رق���ي و�ل��ن��ج��اح, م���وؤك���دة حر�ص  ل��ه��ن دو�م 
�جلائزة كل عام على �حت�شان �ملو�هب وتنميتها, وخلق 
عرب  �ملجتمع  يف  و�مل��وه��وب��ات  للموهوبني  حا�شنة  بيئة 
م�شابقاتها �ملتنوعة, و�الحتفاء بهم من خالل �لتتويج 
و�لتكرمي, وت�شجيعهم ليكونو� خري رجال ون�شاء خلري 

وطن.
و�أو�شحت �أن �للجنة �لعليا �ملنظمة للجائزة تويل �ملر�أة 
لهن  خا�شة  م�شابقة  تنظيم  خ��الل  من  بالغا  �هتماما 
يف  و�إ�شر�كهن  �لكرمي  للقر�آن  �لن�شائية  �مل�شابقة  با�شم 
م�شابقات �جلائزة, باالإ�شافة �إىل تخ�شي�ص حما�شر�ت 

لهن �شمن �أن�شطتها �ملتنوعة.

»دبي لرعاية الن�ضاء والأطفال« 
ت�ضارك يف »ديهاد 2018«

18 دورتها  يف  الكرمي  للقران  اخليمة  راأ�ض  جائزة  يف  فائزة   172

•• راأ�س اخليمة –الفجر

�أك����د �ل��ع��م��ي��د �ل��دك��ت��ور حم��م��د ���ش��ع��ي��د �حل��م��ي��دي م��دي��ر عام 
�خليمة  ر�أ�����ص  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات 
�لتوعية  �ملرور و�لدوريات ممثلة بفرع  �إد�رة  على جناح جهود 
و�الإعالم �ملروري يف رفع درجة �لوعي �ملروري لدى كافة فئات 
�ملجتمع ودورها �ملتميز يف حتقيق �ل�شالمة �ملرورية , من خالل 
تنفيذ جميع �لرب�مج و�حلمالت �لتوعوية �لتثقيفية �ملتنوعة 
على مد�ر �لعام وم�شاهمتهم يف جناحها �بتد�ًء من �لتح�شري 
و�الإعد�د لها وحتى �ختتامها وقيا�ص مدى تاأثريها على كافة 

فئات �ملجتمع .
موؤكد�ً باأن �حلمالت �لتوعوية لن تقت�شر بر�جمها �لتوعوية 

على فرتة زمنية معينة وتنتهي بانتهائها , حيث �أن �ل�شالمة 
مد�ر  على  لتحقيقه  �الإد�رة  ت�شعى  ���ش��روري  مطلب  �مل��روري��ة 
�لعام وهي م�شتمرة لتو�شح من خاللها كيفية حتقيق �ل�شالمة 
�ملرورية وحماية �الأرو�ح و�ملمتلكات من خطر �حلو�دث , م�شري�ً 
باأن �حلمالت تقوم بتفعيل جانب يف غاية �الأهمية و�ملتمثل يف 
مع  �لتعاون  �أو����ش��ر  وتقوية  �ملجتمعية  �الأمنية  �الأج��ه��زة  دور 
يف  للم�شوؤولية  وحتملهم  و�أف����ر�ده  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 

تعزيز �الأمن و�المان .
�ختتام  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �حل��م��ي��دي  للعميد  ت�����ش��ري��ح  يف  ذل���ك  ج���اء 
ف��ع��ال��ي��ات �حل��م��ل��ة �ل��ت��وع��وي��ة �مل���روري���ة �مل��وح��دة ع��ل��ى م�شتوى 
�لدولة لل�شالمة �ملرورية �لتي ��شتمرت نحو ثالثة �أ�شهر حتت 

�شعار “�شالمتنا من �شالمة بيئتنا �ملرورية«.

بتوزيع  �إقامة �حلملة  �لعمل على مد�ر فرتة  حيث قام فريق 
�ل�شائقني  على  �لتوعوية  و�ملطبوعات  �ل��ربو���ش��ور�ت  من  ع��دد 
لغات  بعدة  و�مل��د�ر���ص  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��دو�ئ��ر  �جلهات  وخمتلف 
 , �الإم���ارة  يف  �ملقيمة  �جلاليات  خمتلف  �إىل  و�شولها  ل�شمان 
باالإ�شافة   , �لتوعوية  و�ل��ن��دو�ت  �ملحا�شر�ت  من  عدد  وتنفيذ 
�إىل ب���ث ر���ش��ائ��ل ت��وع��وي��ة م��وج��ه��ة ل��ل��ج��م��ه��ور ����ش��ت��م��ل��ت على 
�لتو��شل  وقنو�ت  �الإعالمية  �لو�شائل  عرب  و�إر���ش��اد�ت  ن�شائح 
�خليمة  ر�أ����ص  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �خلا�شة  �الجتماعي 
 , �مل�شتهدفة  �لفئات  م��ن  ممكنة  �شريحة  �أك���رب  �إىل  للو�شول 
ف�شاًل عن �الحتفاالت يف �ملر�كز �لتجارية و�ملعار�ص �لتوعوية 
�لتي تو�شح بال�شور و�الأرق��ام �خل�شائر �لتي تلحق مبجتمعنا 

نتيجة تلك �حلو�دث �ملرورية �ليومية .

التوعية املرورية تختتم »�ضالمتنا من �ضالمة بيئتنا املرورية «

عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�ضارقة

�ضرطة راأ�ض اخليمة تكرم اأ�ضحاب مقرتحات 2017

القيادة«  لتطوير  احلديثة  »ال�ضرتاتيجيات  حما�ضرة  يف  م�ضاركا  غرفة راأ�ض اخليمة وفلندا تبحثان التعاون يف التعليم والتدريب املهني80 

اآثار ومتاحف راأ�ض اخليمة توثق الرتاث الثقايف  

•• راأ�س اخليمة- الفجر

نائب  �حل���دي���دي  ع��ب��د�هلل خمي�ص  �ل��ع��م��ي��د  ك���رم 
�لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�ص �خليمة بح�شور �لعميد 
�ل�شحوة نائب مدير مكتب �لقائد �لعام ل�شرطة 
ر�أ�ص �خليمة , �أ�شحاب �ملقرتحات �ملطبقة “�لفئة 
للتميز”  �لد�خلية  “جائزة وزير  �الأوىل” �شمن 
�أ�شهمو�  2017م” مما  �لعام  �ملدير  – “جائزة 
ب���دوره���م م��ن خ���الل م��ا ق��دم��وه م��ن مقرتحات 
�خلدمات  وتطوير  بالعمل  �الرت��ق��اء  يف  متميزة 

�شو�ء على �مل�شتوى �لد�خلي �أو �خلارجي.
و�أ�شاد �حلديدي باملوظفني �ملكرمني موؤكد�ً على 
هذ�  و�أن  عملهم  �أد�ء  يف  ومت��ي��زه��م  �إخ��ال���ش��ه��م 
لالآخرين  وحتفيز�ً  لهم  ت�شجيعاً  ج��اء  �لتكرمي 
وتطبيقها  �الإبد�عية  �الأفكار  من  �ملزيد  لتقدمي 
بتح�شني  �لتطور  �لو�قع لدفع عجلة  �أر���ص  على 
�خلدمات باملجاالت �الأمنية و�ل�شرطية كافة من 

خالل �طالعهم �مل�شتمر على كل ما هو جديد.
�لفائزة  �مل��ق��رتح��ات  الأ���ش��ح��اب  بالتهنئة  وت��ق��دم 
بعد  �ملتميزة  نتائجهم  على  وه��ن��اأه��م  ب��اجل��ائ��زة 

�للجنة  ق��ب��ل  م��ن  وتقييمها  �مل��ق��رتح��ات  ح�����ش��ر 
�ملخت�شة , و�متازت بتنوع جماالتها �لتي تخدمها 

كاًل ح�شب تخ�ش�شه وموقعه.
�شكرهم  بجزيل  �ملكرمون  تقدم   , جانبهم  وم��ن 
توؤكد  �لتي  ر�أ�ص �خليمة  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
جميع  قبل  من  �ملبذولة  للجهود  تقديرها  على 
�لتفوق  ن��ح��و  وت�شجيعهم  ودع��م��ه��م  منت�شبيها 
و�الإب��د�ع , موؤكدين على بذل مزيد�ً من �لعطاء 
لتحقيق  بالعمل  و�الإخ��ال���ص  و�الج��ت��ه��اد  باجلد 

�لتوقعات �ملطلوبة.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر : 

�لكيميائية  �المار�تية   �جلمعية  �أعلنت 
عن م�شاركتها يف  موؤمتر �لكويت �لدويل 
بعنو�ن  �ل�شهر  ه��ذ�  للكيمياء  �خلام�ص 
برعاية  �أف�������ش���ل(  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  )�ل��ك��ي��م��ي��اء 
�جلابر  �الأح��م��د  ���ش��ب��اح  �ل�شيخ  ���ش��اح��ب 
ومب�شاركة  �لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�شباح 
نحو 250 متخ�ش�شا من �أنحاء �لعامل. 
���ش��رح��ت ب��ذل��ك �الأ����ش���ت���اذة م����وزة مطر 
�لكيميائيني  �حت����اد  رئ��ي�����ص  �ل�����ش��ام�����ش��ي 

�لعرب رئي�شة �جلمعية .
و�ع����رب����ت ع����ن ف���خ���ر و�ع�����ت�����ز�ز �الحت�����اد 
و�جل��م��ع��ي��ة ب��ال��رع��اي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة الأمري 
�لتي  �ل����ك����ي����م����اء  مل�������وؤمت�������ر�ت  �ل����ك����وي����ت 
�لكويتية  �لكيميائية  �جلمعية  تنظمها 
�شت�شرك  وقالت   . �الحت��اد  مع  بالتعاون 
بوفد  �الم��ار�ت��ي��ة  �لكيميائية  �جلمعية 
وب�����ورق�����ة ع���م���ل ����ش���ي���ق���دم���ه���ا �ل���دك���ت���ور 
�لكيمياء. ������ش����ت����اذ  ع��������الوي   حم����م����ود 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�ص  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�ن   : بهبهاين  حيدر  �ل��دك��ت��ور  للموؤمتر 
�ملوؤمتر �شيعقد خالل �لفرتة من 12 �ىل 
برعاية  �لريجن�شي  14 مار�ص يف فندق 
 ���ش��م��و �أم����ري �ل��ب��الد ح��ف��ظ��ه �هلل ورع����اه.

و�أكد بهبهاين حر�ص �جلمعية و�عتز�ها 
ب�شرف �لرعاية �ل�شامية وللمرة �لر�بعة 
على �لتو�يل معترب� �نه �إجناز للجمعية 
وت�شجيع  ودع������م  اله���ت���م���ام  و�ن���ع���ك���ا����ص 
و�لعلماء. للباحثني  �ل�شيا�شية   �لقيادة 

�لكرمية  �ل�شامية  �ل��رع��اي��ة  ه��ذه  وث��م��ن 
ل���ه���ذ� �حل�����دث �ل��ع��ل��م��ي وب��ال��ت��ح��دي��د يف 
جم���ال �ل��ك��ي��م��ي��اء الأه��م��ي��ت��ه��ا ودوره�����ا يف 
و�لتطوير. �لتنمية  جم����االت   خم��ت��ل��ف 
�إب������ر�ز  �ىل  ي���ه���دف  �مل����وؤمت����ر  �أن  وذك������ر 
دور ع��ل��م��اء وب��اح��ث��ي دول�����ة �ل��ك��وي��ت يف 
�عطاء  ج���ان���ب  �ىل  �ل���ك���ي���م���ي���اء  جم�����ال 
�لبحثي  ل���ل���ن�������ش���اط  و������ش����ح����ة  ������ش�����ورة 

يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ة  فيها  و�الأك���ادمي���ي 
وب��ج��م��ي��ع جم����االت �حلياة.  ب��ال�����ش��ن��اع��ة 
�شوف  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  ب��ه��ب��ه��اين  وك�����ش��ف 
ت�������ش���ت�������ش���ي���ف �ي���������ش����ا �ج����ت����م����اع �حت������اد 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني �ل���ع���رب ق��ب��ل ي����وم و�ح���د 
م��ن ب���دء ف��ع��ال��ي��ات �مل���وؤمت���ر ح��ي��ث �شيتم 
 �نتقال رئا�شة �الحتاد �إىل دولة �لكويت.
و�و�شح �نه مت دعوة �أع�شاء �ملجل�ص �الأعلى 
للم�شاركة  �ل��ع��رب  �لكيميائيني  الحت���اد 
لال�شتفادة  �شعيا  �مل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
و�ل��ب��ح��ث��ي وتدعيم  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ت��و����ش��ل 
 �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة ب���ني دول �الحت����اد.

وتقدم بهبهاين بخال�ص �ل�شكر للجهات 
�لد�عمة م�شيد� بجهود �لكو�در �لوطنية 
�لكويتية �لتي �شعت �إىل تنظيم مثل هذ� 
 �ملوؤمتر �لدويل لرفع ��شم �لكويت عاليا.
رئي�ص  ن����ائ����ب  �أك���������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
�لن�شار  ه������دى  �ل���ك���وي���ت���ي���ة  �جل���م���ع���ي���ة 
�ملوؤمتر  ي��ع��ك�����ص  �أن  ع��ل��ى  �حل���ر����ص  �ن 
�ل����ق����ط����اع  خ�����دم�����ة  يف  �ل�����ك�����وي�����ت  دور 
�لكيمياء. جم���ال  يف  و�ل��ب��ح��ث��ي   �ل��ع��ل��م��ي 

�ق���ام���ة معر�ص  �ل��ن�����ش��ار ع���ن  و�أع���ل���ن���ت 
ع��ل��ى ه��ام�����ص �مل���وؤمت���ر مب�����ش��ارك��ة جهات 
بالكيمياء  �شلة  ذ�ت  و�أه��ل��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
مم�����ا ي����ع����زز م�����ن حم����ت����وي����ات �مل����وؤمت����ر 
�ملحلي. �لعمل  ب�شوق  ويربطها   �لعلمية 
و�لتقدير  �ل�شكر  خال�ص  ع��ن  و�أع��رب��ت 
�لكرمية  ل��رع��اي��ت��ه  �ل��ب��الد  �أم���ري  ل�شمو 
الأع���م���ال �مل���وؤمت���ر م��ث��م��ن��ة ج��ه��ود جميع 
�ملوؤمتر. الإجن��اح  بالتح�شري  �شاهم   من 

�لعلمية  �للجنة  رئي�ص  ق��ال  جهته  وم��ن 

ل��ل��م��وؤمت��ر �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ن �ل��رب��ي��ع��ة �أن 
�مل�����وؤمت�����ر�ت يعترب  ت��ن��ظ��ي��م م���ث���ل ه�����ذه 
فر�شة الإبر�ز دور �لكيمياء و�لكيميائيني 
خمتلفة. ن�����و�ح�����ي  م�����ن  �مل���ج���ت���م���ع   يف 
�لعلمية  �للجنة  �أن  �إىل  �لربيعة  ول��ف��ت 
ح���ر����ش���ت ع���ل���ى �����ش���ت���ق���ط���اب ن��خ��ب��ة من 
وروؤ�شاء  �ل��دول��ي��ني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �لعلماء 
�الحت����������������اد�ت و�أع�������������ش������اء �جل���م���ع���ي���ات 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل���ع���رب���ي���ة يف 
باملوؤمتر. ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ك��ي��م��ي��اء   جم���ال 

عامل   250 ح�����و�يل  م�����ش��ارك��ة  وت���وق���ع 
وب��اح��ث م��ن خ��ارج ود�خ���ل �لكويت حيث 
دولة   25 م��ن  ع��دة  م�شاركات  هناك  �أن 
هذه  م���ن  �ل��ت��ن��وع  ه����ذ�  �أن  �ىل  م�����ش��ري� 
للموؤمتر  وت��ن��وع��ا  �إث�����ر�ء  يعطي  �ل����دول 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �أح������دث م���ا ت��و���ش��ل له 
�حلا�شر. وق��ت��ن��ا  يف  �ل��ك��ي��م��ي��اء   ع��ل��م��اء 
ثالثة  يناق�ص  ���ش��وف  �مل��وؤمت��ر  �ن  وذك���ر 
حماور رئي�شية وهي �الجتاهات �مل�شتقبلية 
�ل�شناعية  و�لكيمياء  �لكيمياء  تعليم  يف 
�ملتقدمة. �مل�����و�د  وك��ي��م��ي��اء   �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�مل���وؤمت���ر ي�شم  وذك����ر �ن ج����دول �ع���م���ال 
�ملل�شقات  م�����ن  وع���������دد�  حم����ا�����ش����ر�ت 
�مل��ق��دم��ة م��ن �ل��ب��اح��ث��ني و�ل��ع��ل��م��اء د�عيا 
و�لباحثني  �الأكادميية  �الأو���ش��اط  جميع 
و�لعلوم  �لكيمياء  م��ي��ادي��ن  يف  و�لعلماء 
�شيتيح  �ل��ذي  �ملوؤمتر  حل�شور  �حلياتية 
بالعلماء. للم�شاركني لاللتقاء   �لفر�شة 
 160 نحو  ��شتقبلت  �للجنة  �أن  و�و�شح 
و120  دول������ة   25 م����ن  ع��ل��م��ي��ة  ورق������ة 
�شوف  �جلل�شات  �ن  �ىل  م�شري�  بو�شرت� 

علمية. حم���ا����ش���رة   36 ن���ح���و   ت�����ش��ه��د 
وز�رة  م�����ع  �ل���ت���ن�������ش���ي���ق  مت  �ن������ه  وق��������ال 
�لكويت  وج���ام���ع���ة  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �ل���رتب���ي���ة 
�لتطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
حل�������������ش������ور �ل�����ط�����ل�����ب�����ة �ل�����ث�����ان�����وي�����ني 
�ملوؤمتر. فعاليات  بالكويت   و�جلامعيني 
باللغة  ع��ل��م��ي��ة  حم���ا����ش���رة  �ىل  و������ش����ار 
)تطبيقات  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت  �ل���ع���رب���ي���ة 
ت��ع��ل��ي��م وتعلم  �مل���ع���زز يف  �ل���و�ق���ع  ت��ق��ن��ي��ة 
�لكويتي  ل���الأك���ادمي���ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة(  �مل�����و�د 
�ل����ف����ي����ل����ك����اوي. �هلل  ع����ب����د   �ل������دك������ت������ور 
�الإعالمية  �للجنة  رئي�ص  ق��دم  وب���دوره 
با�شم  �لتهنئة  للموؤمتر حمد�ن �لعجمي 
�جلمعية �إىل ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري 
�لبالد و�شمو ويل �لعهد �الأمني و�ل�شعب 
�لوطنية. �الأع���ي���اد  مب��ن��ا���ش��ب��ة   �ل��ك��وي��ت��ي 
�لر�شمي  �الف��ت��ت��اح  ب���اأن  �لعجمي  و�أف����اد 
ر�عي  ممثل  بح�شور  �شيكون  للموؤمتر 
�ل��رتب��ي��ة ووزي����ر �لتعليم  �مل���وؤمت���ر وزي���ر 
 �ل�����ع�����ايل �ل����دك����ت����ور ح����ام����د �ل����ع����ازم����ي.
�أن حتقق  تاأمل  �ملنظمة  �للجنة  �ن  وقال 
�ل����ه����دف �مل���ن�������ش���ود م����ن �إق����ام����ة �مل���وؤمت���ر 
مو�شحا �أهمية �خلروج بتو�شيات ت�شهم 
�خلربة  وزي����ادة  �لكيمياء  ع��ل��م  ت��ق��دم  يف 
�لكويت. دول����ة  يف  و�ل��ب��اح��ث��ني   ل��ل��ع��ل��م��اء 
حل�شرة  و�ل����ع����رف����ان  ب��ال�����ش��ك��ر  وت����ق����دم 
�شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد على تف�شله 
وفعالياته  للموؤمتر  �لكرمية  بالرعاية 
و�إىل ج��م��ي��ع �جل��ه��ات �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 
دع����م وت��ن��ظ��ي��م و�إجن�������اح �مل����وؤمت����ر �ل���ذي 
�لكويت. ل���دول���ة  م�����ش��رف��ة  و�ج���ه���ة   ي��ع��د 

•• عجمان ـ الفجر 

حتر�ص جامعة عجمان ب�شكل م�شتمر 
�ملعار�ص  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
باالأن�شطة  �مل���رت���ب���ط���ة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
و�ب���ر�ز  بالطلبة  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ه��و�ي��ات 
�مل�شاركة  على  حتر�ص  كما  مو�هبهم, 
�لتي تنظم خارج �جلامعة  �ملعار�ص  يف 
�بد�عات  ال�شتعر��ص  ق��ن��و�ت  وت��وف��ري 

�لطلبة و�عمالهم مبختلف �أنو�عها.
ولعل مهرجان �الإبد�ع �لطالبي للفن 
�لفنون  مركز  نظمه  �ل��ذي  �لت�شكيلي 
�لطلبة  �شوؤون  لعمادة  �لتابع  �جلميلة 
ب��اجل��ام��ع��ة م���ن �ه���م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي 
تنظمها �جلامعة لدعم �لطلبة و�بر�ز 
�لدكتور  �ف��ت��ت��ح��ه   و�ل�����ذي  �ب���د�ع���ه���م, 
كرمي �ل�شغري, مدير جامعة عجمان, 
للفن  �ل���ط���الب���ي  �الإب���������د�ع  م���ه���رج���ان 
�الفتتاح  خ���الل  ور�ف���ق���ه   , �لت�شكيلي 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل�����ش��ال��ح, ن��ائ��ب �ملدير 
نهلة  و�لدكتورة  �الأك��ادمي��ي��ة,  لل�شوؤون 
�لطلبة,  ����ش���وؤون  ع��م��ي��دة  �ل��ق��ا���ش��م��ي, 
�لهيئة  �أع�������ش���اء  م���ن  ج��م��ع  ب��ح�����ش��ور 
�الأك��ادمي��ي��ة و�الإد�ري�����ة ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

�لطلبة و�لطالبات.
و�شّم �ملهرجان 300 عمل فني مميز. 
و�����ش����ارك ع����دد م���ن ه����ذه �الأع����م����ال يف 
�أقيمت  �لتي  �لت�شكيلي  �لفن  م�شابقة 
ع��ل��ى ه��ام�����ص �مل��ه��رج��ان, وم��ّث��ل��ت هذه 
م���ن جامعات  ع����دد  �ل��ف��ن��ي��ة  �الأع����م����ال 
�لدولة.  يف  �لعايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات 
و�ن���درج���ت �الأع���م���ال حت��ت �أرب����ع فئات 
و�لت�شوير  �ل���زي���ت���ي,  �ل���ر����ش���م  وه�����ي 
�لفنية,  و�الأ�����ش����غ����ال  �ل����ف����وت����وغ����ر�يف, 

و�خلط �لعربي.
�أعمال  م�����ش��ارك��ة  �مل��ه��رج��ان  �شهد  وق���د 
عجمان,  ج���ام���ع���ة  ط�����الب  م����ن  ف��ن��ي��ة 
وجامعة �ل�شارقة, و�جلامعة �لقا�شمية, 
وجامعة  دب��ي,  �الأمريكية-  و�جلامعة 
�الإمار�ت, و�جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�ص 
�خليمة, وكلية �لتقنية, ووز�رة �لثقافة 

وتنمية �ملجتمع.
�أع��م��اال فنية لعدد  ك��م��ا ���ش��ّم �مل��ع��ر���ص 
�الأ���ش��ت��اذة منى  �ل��ف��ن��ان��ني, ومنهم  م��ن 

�لعو�شي  �إبر�هيم  و�الأ���ش��ت��اذ  �ل�شغري, 
و�الأ�شتاذ عبد �جلبار �أوي�ص.

وقد ح�شلت جامعة عجمان على �ملركز 
�الأول يف جمال �لر�شم �لزيتي, و�ملركز 
�الأول يف جمال �الأ�شغال �لفنية. وفازت 
يف  �الأول  ب��امل��رك��ز  �لقا�شمية  �جل��ام��ع��ة 
جامعة  ح�شدت  بينما  �لعربي,  �خل��ط 
�لت�شوير  يف  �الأول  �مل���رك���ز  �ل�����ش��ارق��ة 

�لفوتوغر�يف.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا, �أك������دت �الأ�����ش����ت����اذة منى 
�ل��ف��ن��ون �جلميلة  �جل��ب��ايل, م�����ش��وؤول��ة 

�الإب��������د�ع  م���ه���رج���ان  �أن  ب���اجل���ام���ع���ة, 
�لطالبي �شهد �إقباال الفتا من خمتلف 
�إن دل  �جلامعات للم�شاركة فيه, وهذ� 
ع��ل��ى ���ش��يء ف��اإمن��ا ي���دل ع��ل��ى �الهتمام 
و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع �ل����ذي ي��ح��ظ��ى ب���ه جمال 
�لدولة.  جامعات  يف  �جلميلة  �لفنون 
�مل��ه��رج��ان��ات هي  �أن ه���ذه  �إىل  م�����ش��رية 
�لتي يتم من خاللها  �لو�شائل  �إح��دى 
�ك���ت�������ش���اف �مل�����و�ه�����ب �مل���خ���ت���ل���ف���ة ل���دى 
�شقلها  على  �لعمل  وبالتايل  �لطلبة, 

وتطويرها.

و�كد عبد�هلل مبارك � جامعة �ل�شارقة 
و�حلا�شل على �ملركز �الول يف م�شابقة 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف , �شرورة وجود 
جانب  �إىل  للطلبة  وه��و�ي��ات  �ن�شطة 
در����ش��ت��ه��م �جل��ام��ع��ي��ة و�ل�����ش��ع��ى �لد�ئم 
لتنمية تلك �لهو�يات فرمبا قد تتحول 
مل�شاريع م�شتقبلية ناجحة, و�و�شح �نه 
�شارك ب�شورة ملنظر طبيعي , وتابع �نه 
موؤكد�  �ملعار�ص  من  �لعديد  يف  �شارك 
ع��ل��ى �ه��م��ي��ة ت��ل��ك �مل�����ش��ارك��ات يف �شقل 
�ملو�هب و��شافة �خلرب�ت للم�شاركني. 

� جامعة  زي��اد  رو�ن  �أ�شادت  من جانبها 
عجمان , كلية �لهند�شة, بتنوع �العمال 
�مل�شاركني  �إىل  �أ���ش��ف��ى  مم��ا  �مل�����ش��ارك��ة 
للخرب�ت  ت��ب��ادل  �ملعر�ص  مظلة  حت��ت 
�العمال  و�لتعرف على عدد كبري من 
خارجها,  �و  �جلامعة  د�خ��ل  من  �شو�ء 
�لر�شم  باأعمال  �شاركت  �نها  و�أ�شافت 
يهدف  و�ل����ذي  “مانديال”  �ل���زخ���ريف 
�جل�شم  يف  �ل�شلبية  �ل��ط��اق��ة  ل��ت��ف��ري��غ 
وهو عبارة عن نقو�ص مت�شاوية يف �طار 
حرقه  ليتم  وج��م��ي��ل  متنا�شق  من��ط��ي 

على �خل�شب, كذلك على �لورق �ال�شود 
�ملخ�ش�ص لهذ� �لنوع من �لفن.

و��شاف خالد عا�شي � جامعة �ل�شارقة, 
تت�شمن  �أن م�شاركته عبارة عن لوحة 
�لغروب و�ل�شروق و�شحر�ء تنبت منها 
دبي  الي��ن  ��شكاي  �شكل  على  �حل�شارة 
مع  �المار�تي  �ل��رت�ث  �للوحة  لتعك�ص 
�ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم , و�أك����د ع��ل��ى �همية 
ظل  يف  ال�شيما  �مل��ع��ر���ص  يف  م�شاركته 
�ملعر�ص  ي�شهده  �ل��ذي  �لكبري  �ل��زخ��م 
وتنوع �مل�شاركات من عدد من �جلامعات 

و�لكليات.
جامعة   � ����ش��م��اع��ي��ل  دي���ن���ا  و�و����ش���ح���ت 
�ملعر�ص  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  �أن  ع��ج��م��ان 
جاءت عبارة عن �شورة ر�شم جر�فيكي 
يف  م�شاركتها  مثمنة  “�ب�شرت�كت”, 
�مل��ع��ر���ص وع���ر����ص �الع���م���ال �ل��ف��ن��ي��ة , 
تبادل  م���ن  ي��ع��زز  �مل��ع��ر���ص  �أن  ل��ت��ل��ف��ت 
�خل����رب�ت ب��ني �مل�����ش��ارك��ني م��ن �لطلبة 
�أ�شادت بجهود نادي �لفنون ب�شكل  كما 
�ل���ن���و�دي يف جامعة  خ��ا���ص وخم��ت��ل��ف 
عجمان عامة مبا يعزز ويحفز �لطلبة 

للم�شاركة يف  خمتلف �الن�شطة ويربز 
�لتح�شيل  بجانب  وي�شقلها  هو�يتهم 

�لعلمي.
�ل��ط��ال��ب��ة ح����ور�ء �خل�شري  و���ش��ارك��ت 
فنية  ب����ل����وح����ة  ع����ج����م����ان,  ج����ام����ع����ة   �
ع��ب��ارة ع��ن ر���ش��م �ل��غ��روب م��ع ��شافة 
�لر�شم,  ح��ول  �ط���ار  يف  �ملجفف  �ل���ورد 
و�عتربت م�شاركتها �الوىل دفعة قوية 
�أنو�ع  على  و�لتعرف  �خل��ربة  ال�شتقاء 
ف��ن��ون خم��ت��ل��ف��ة, م���وؤك���دة ع��ل��ى �همية 
�جلامعة  �إد�رة  ت��ق��دم��ة  وم���ا  �مل��ع��ر���ص 
على  �لطلبة  وت�شجيع  �لنو�دي  الإب��ر�ز 
در��شتهم  ب��ج��ان��ب  ه��و�ي��ات��ه��م  ت��ن��م��ي��ة 

�الكادميية.
جامعة  �لعمري,  �أحمد  خولة  وقالت 
ع��ج��م��ان, “كل وج���ه �أر���ش��م��ه ه��و وجه 
�شاركت  �ن���ه���ا  م��و���ش��ح��ة  م�شاعري” 
م��ن خالل  ب��ورت��ري��ه  ل��وح��ات  بخم�ص 
�لر�شم بالقلم �لر�شا�ص فقط وتعترب 
�لر�شم  خ��الل  م��ن  �الوىل  م�شاركتها 
�ن��ه��ا مت��ار���ص هو�ية  �ل��و�ق��ع��ي م�شرية 
تقريبا,   ����ش���ن���و�ت   10 م��ن��ذ  �ل���ر����ش���م 
و�أ�شادت بجهود نادي �لفنون �جلميلة 
�لذي ي�شهد �قبال و��شعا من �لطالبات 
و�شعى �لنادي لزيادة �عد�د ور�ص �لعمل 

وتنظيم خمتلف �لفعاليات.

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك
 »اأبو ظبي التقني« يد�ضن مهرجان املرح لل�ضحة واللياقة يف حديقة »اأم الإمارات« باأبوظبي 

�الأعلى  �لرئي�ص  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
�لن�شائي �لعام, يد�شن  ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية رئي�شة �الحتاد 
�لفعاليات  و�ملهني,  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  ظبي  �أب��و  مركز 
و�للياقة  لل�شحة  »�مل���رح  ملهرجان  �ل�شابعة  ل��ل��دورة  �لرئي�شية 
�الربعاء وملدة �أربعة �أيام  �ليوم  �لعا�شرة من �شباح  2018«, يف 

يف حديقة »�أم �الإمار�ت« يف �لعا�شمة �أبو ظبي.
�أبو ظبي  وقال �شعادة مبارك �شعيد �ل�شام�شي مدير عام مركز 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �أن �لدورة �ل�شابعة من �ملهرجان 
لكافة  �ملجانية  �ملتنوعة  و�لفر�ص  �ملفاجاآت  �لكثري من  تت�شمن 

�أفر�د �لعائلة و�ملجتمع, حيث عمل �ملركز على ��شتقطاب �جلميع 
بحيث يجد كل فرد من �الأ�شرة ما ينا�شبه من فعاليات �شحية 
�أن �لهدف �لرئي�شي للمهرجان هو  وريا�شية عديدة, الفتا �ىل 
من  وك��ل  �ملو�طنني  بتمكني  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  تنفيذ 
و�ل�شحية  �ل�شليمة  �الأمن���اط  من  �الم���ار�ت,  �أر���ص  على  يعي�ص 

للعي�ص يف �شعادة و�شحة وعافية.
ودعا �شعادة مبارك �ل�شام�شي �لطلبة و�أولياء �الأمور �ىل �ملبادرة 
للمهرجان  �لرئي�شية  �لفعاليات  كافة  يف  و�مل�شاركة  باحل�شور 
�لتي تقام يف حديقة »�أم �الإم��ار�ت« للمرة �لثانية على �لتو�يل, 

�لتا�شعة  وحتى  �شباحا  �لتا�شعة  من  �أي��ام   4 ملدة  ت�شتمر  و�لتي 
م�شاء�, فيما تقام من �لثالثة ع�شر� وحتى �لتا�شعة م�شاء�ً يوم 
�لفعاليات  تت�شمن  �أن  �لتقني«  ظبي  »�أب��و  عمد  حيث  �جلمعة, 
و�لفائدة  �الإقبال  من  �ملزيد  ل�شمان  �الأ�شبوعية  �لعطلة  يومي 
و�لتدريب  للتعليم  ظبي  �أب��و  مركز  ع��ام  مدير  ولفت  للجميع. 
�لتقني و�ملهني �ىل �أن فعاليات �لدورة �جلديدة للمهرجان كانت 
�حليو�ن  حديقة  يف  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر  م��ن  �الأول  يف  �نطلقت  ق��د 
حتى  �لدولة  �إم��ار�ت  مبختلف  �لفعاليات  ت�شتمر  فيما  بالعني, 
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عنوانه )الكيمياء مل�صتقبل اأف�صل(

اجلمعية الكيميائية الماراتية ت�ضارك يف موؤمتر الكويت الدويل اخلام�ض للكيمياء  برعاية الأمري

ال�ضحة حتذر من خماطر احلجامة يف الأماكن غري املرخ�ضة 
•• دبي -ام:

�أف���ر�د  ح���ذرت وز�رة �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن ظ���اه���رة �حل��ج��ام��ة يف �مل���ن���ازل �أو 
حمالت �الأع�شاب �أو بيع �لع�شل و�ملو�د �لغذ�ئية 
ب�شحة  ت�شر  قد  �أية م�شاعفات  تفاديا حلدوث 
�ملجتمع موؤكدة �أهمية و�شرورة �اللتز�م ب�شروط 
ممار�شة �حلجامة وفق ��شرت�طات �لوز�رة و�لتي 
حت�شر ممار�شتها حتت �إ�شر�ف طبي ويف مر�كز 
ممار�ص  يقدمها  و  وم��ع��ت��م��دة  مرخ�شة  طبية 

مرخ�ص من �لوز�رة.
�أك����د �ل��دك��ت��ور �أم����ني ح�شني  و يف ه���ذ� �الإط������ار 
�الأمريي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد ل�شيا�شة �ل�شحة 
رئ��ي�����ص جل��ن��ة تر�خي�ص  �ل��ع��ام��ة و�ل��رت�خ��ي�����ص 
�لدقة  حتري  �شرورة  بالدولة  �لتكميلي  �لطب 
�لطبية  باملمار�شات  تتعلق  مو��شيع  ن�شر  عند 
�ل�شحية  �جل���ه���ات  م���ن  �مل���ع���ل���وم���ات  و�����ش���ت���ق���اء 
لن�شر  تفاديا  �ملرخ�شني  �ل�شحيني  و�ملمار�شني 
�أفر�د  ب��ني  وم�شللة  م�شو�شة  طبية  معلومات 
ممار�شو  يدعيه  ما  بع�ص  �أن  �إىل  الفتا  �ملجتمع 
ي��ع��ت��رب ممار�شات  �مل��رخ�����ش��ني  غ���ري  �حل��ج��ام��ة 

�شعبية ال تلتزم �ملمار�شات �لطبية �ل�شحيحة.
دولة  �أول  ت��ع��د  �الم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
ت��رخ�����ص م��ه��ن��ة �حل��ج��ام��ة ���ش��م��ن ن��ط��اق �لطب 
�لتكميلي م�شري� �إىل �أن �لوز�رة و�شعت �الأ�ش�ص 
و�لقو�عد ملمار�شة �أي من طرق و�أ�شاليب �لطب 
تكون  �أن  يجب  �لتي  �حلجامة  ومنها  �لتكميلي 
خا�شعة لل�شروط �لتي مت �عتمادها للرتخي�ص 
�أن  مبمار�شة ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �الأع��م��ال و�أه��م��ه��ا 
تكون يف مركز طبي معتمد وحتت �إ�شر�ف طبي 

مبا�شر.
�لتي  للوز�رة  �لتابعة  �لتفتي�ص  فرق  على  و�أثنى 
مت��ك��ن��ت ع���دة م����ر�ت م��ن ���ش��ب��ط ع���دة �أ�شخا�ص 
�الأع�شاب  لبيع  م��ر�ك��ز  يف  �حل��ج��ام��ة  مي��ار���ش��ون 

و�أحالتهم للجهات �الأمنية ب�شبب عدم ح�شولهم 
و�لت�شبب  �حل���ج���ام���ة  مل���ه���ن���ة  ت���رخ���ي�������ص  ع���ل���ى 

مب�شاعفات خطرية للمري�ص.
و�أ���ش��ار �ل��دك��ت��ور �الأم����ريي �إىل �أن �حل��ج��ام��ة ال 
توؤدي ل�شحب �لدم �لفا�شد �إىل �شطح �جللد ولكن 
�ل�شحيح �أنها عبارة عن عملية ت�شريط �شطحية 
ملناطق معينة من �جل�شم ت�شتهدف خروج بع�ص 
�الأخ���الط �ل��دم��وي��ة م��ن �ل�شعري�ت �ل��دم��وي��ة و 
�لذي  “�لالكتيك”  حم�ص  تقليل  على  ت�شاعد 
نق�شا  ي�شبب  م��ا  �لع�شلي  �جلهد  نتيجة  يفرز 
�الجهاد  حالة  يف  �جل�شم  د�خ��ل  �الأوك�شجني  يف 
�لبدين كذلك ت�شاعد �حلجامة - عند وجود �أي 
مادة �لتهابية باجل�شم مثل “برو�شتا ند�غلني” 
عندما تكون مفرزة بكمية كبرية - على �لتقليل 
من هذه �ملادة �اللتهابية يف �جل�شم لذلك ي�شعر 
من خ�شع جلل�شة حجامة بالكثري من �لن�شاط 

�لبدين و�الرتخاء �لع�شلي.
�حلجامة  ق��درة  عن  �ل�شائعات  بع�ص  على  ورد� 
على حتريك �لدم �ملتجمع بني �ألياف �لع�شالت 
و�إخر�ج �لدم �لفا�شد من �جل�شم ذكر �الأمريي �أن 
�لطب �حلديث مل يجزم بعد بفو�ئد �حلجامة 
�إىل  الفتا  �لتقليدي  �لطب  يف  للعالج  كو�شيلة 
ب�”�لطب  ي�شمى  م��ا  ت��ن��درج حت��ت  �حل��ج��ام��ة  �أن 
�لتكميلي” �لذي يعمل على �مل�شاهمة يف �لعالج 
�ملعروفة  �لتقليدي  �لطب  نظريات  جانب  �إىل 
�لعلمية  و�مل��ف��اه��ي��م  ت��ن�����ش��ج��م  و�ل���ت���ي  ل��ل��ج��م��ي��ع 
و�لدر��شات  �لعلمي  للبحث  وتخ�شع  �حلديثة 

�ملتخ�ش�شة.
�أن  ق��اط��ع على  دل��ي��ل علمي  �أن���ه ال يتوفر  وذك���ر 
�إليها  ي�شري  �ل��ت��ي  �الأم���ر�����ص  ت��ع��ال��ج  �حل��ج��ام��ة 
�حلجامون ولكنها ت�شاعد على �حلد من �الآالم 
“�الأندروفني”  �ف��ر�ز  على  �مل�شاعدة  خ��الل  من 
و�لتخفيف من حدة �الأعر��ص وقد ت�شكل عامال 
معاجلة  يف  �حلديثة  �لطب  الأ�شاليب  م�شاعد� 

بع�ص �الأمر��ص من خالل حتفيزها لعمل جهاز 
�ملناعة . وقال �إن وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
توؤكد �أن �حلجامة ال تعالج �الأمر��ص �خلطرية 
“�الإيدز”  وم���ر����ص  �ل�����ش��رط��ان  �أم����ر������ص  م��ث��ل 
و�أمر��ص �لكبد و�الأمر��ص �لفريو�شية �خلطرية 
�لفئات  لبع�ص  مالئمة  غري  �أنها  كما  �الأخ���رى 
و�حلو�مل  و�الأط��ف��ال  �ل�شن  كبار  مثل  �لعمرية 
من  �لتقليدي  �ل��ع��الج  دع���م  يف  ت�شاهم  ولكنها 

خالل �لطب �حلديث.
ونوه �لدكتور �الأمريي �ىل �أنه ح�شب �ل�شجالت 
�لر�شمية بالوز�رة فاإن 53 �شخ�شا من �الأطباء 
نهاية  و�ملمر�شني وغريهم مت ترخي�شهم حتى 
11 مو�طنا  ومنهم  �ل��وز�رة  قبل  من   2017
الفتا �إىل �أن �ل��وز�رة ت�شدد يف هذ� �جلانب على 
على  حا�شل  باحلجامة  �ملعالج  كون  من  �لتاأكد 
�أو  طبيبا  �حلجامة  معالج  يكون  و�أن  ترخي�ص 
�لتخ�ش�شات  �شهادة يف  �أو حا�شال على  ممر�شا 
حا�شال  يكون  �أن  �أدن��ى  وبحد  �ملختلفة  �لطبية 
يكون  �أن  �شريطة  �لعامة  �لثانوية  �شهادة  على 
�لتي  �لطبية  و�الأم���ور  �الأ�شا�شيات  ببع�ص  ملما 
ت��وؤه��ل��ه الج��ت��ي��از �الم��ت��ح��ان �خل��ا���ص يف �ل���وز�رة 
مع  مقابلة  �ختبار  �ملتقدم  �جتياز  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لطب  �ملخت�شني يف جم��ال  �الأط��ب��اء  م��ن  فريق 

�لتكميلي.
�إن هناك بع�ص �حل��االت �لتي ال يجوز  و�أو���ش��ح 
فيها �إجر�ء �حلجامة كاأن يكون �ل�شخ�ص م�شابا 
م�شابا  �أو  ب��ال��دم  حديثا  متربعا  �أو  �ل��دم  بفقر 
باإرتفاع درجة �حلر�رة لذلك تنوه وز�رة �ل�شحة 
من  للم�شتفيدين  �الأ�شخا�ص  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
هذ� �لعالج باإجر�ئه من قبل �أ�شخا�ص مرخ�شني 

ملمار�شة �حلجامة وعاملني باملن�شاآت �ل�شحية.
وح���ذر �ل��دك��ت��ور �الأم����ريي م��ن �إم��ك��ان��ي��ة �نتقال 
�الأمر��ص عن طريق �لدم �مللوث وذلك يف حال 

��شتخد�م �أدو�ت غري معقمة.

وزارة الدفاع تبحث التعاون الع�ضكري مع فرن�ضا
•• ابوظبي-وام:

يف  مبكتبه  �لدفاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  علي  �شامل  مطر  �شعادة  ��شتقبل 
مقر �لوز�رة يف �أبوظبي �شباح �م�ص �لفريق مهند�ص ت�شليح تيريي كارليري 

مدير �لتطوير �لدويل يف �الإد�رة �لعامة للت�شليح �لفرن�شي.
ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء ����ش��ت��ع��ر����ص ع��الق��ات �ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ت��ع��اون ب��ني دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�جلمهورية �لفرن�شية و�شبل تعزيزها وتطويرها 
�لدفاعية  �مل��ج��االت  يف  خا�شة  �ل�شديقني,  �لبلدين  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا 

و�لع�شكرية.
وتبادال  �مل�شرتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد�  �جل��ان��ب��ان  ناق�ص  كما 

وجهات �لنظر حولها.
ح�شر �للقاء عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع.

حور�ء �خل�شريرو�ن زياددينا ��شماعيلخالد عا�شيمنى �جلبايلعبد�هلل مباركخولة �حمد �لعمري
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•• دبي-وام:

ي��ن��اق�����ص م���ع���ر����ص وم����وؤمت����ر دبي 
�ل���������دويل ل����الإغ����اث����ة و�ل���ت���ط���وي���ر 
فعاليات  يف   2018 “ديهاد” 
ي�������وم�������ه �ل��������ث��������اين حت��������ت �����ش����ع����ار 
�الإغاثي”  �لعمل  يف  “�ال�شتد�مة 
و�ملنهجيات  �ال�شرت�تيجيات  و�شع 
�لتحديات  ملو�جهة  �ملثلى  و�مل���و�رد 
�ل�شنو�ت  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�ملقبلة. ويعد “ديهاد” - �أول حدث 
�إن�شاين يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
و�مل�شاعد�ت  �ل��ت��ن��م��ي��ة  جم����ال  يف 
حملية  من�شة  ومي��ث��ل  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لقيم  �الأف����ك����ار  ل��ت��ب��ادل  وع��امل��ي��ة 

و�خلرب�ت.
ناق�ص  �م�������ص  ف��ع��ال��ي��ات��ه  و����ش���م���ن 
�ملنهجيات  �أهمها  ع��دة  مو�شوعات 
و�مل�شاعد�ت  ل���الإغ���اث���ة  �مل��ب��ت��ك��رة 
وتعزيز  �ل��ط��ارئ��ة  �الأول��ي��ة  �لطبية 
�لقدرة على �ل�شمود يف �ال�شتجابة 
حلاالت �لطو�رئ �ل�شلة و�لعالقة 
و�لتنمية  �الإن�شانية  �الأع��م��ال  بني 

وحفظ �ل�شالم .
كما ت�شمنت فعاليات �ليوم تنظيم 
نتائج  مل��ن��اق�����ش��ة  خ���ا����ش���ة  ج��ل�����ش��ة 
�لعاملية للعمل �الإن�شاين”  “�لقمة 
برتكيا  �إ�شطنبول  يف  عقدت  �لتي 
خطة  و�شعت  و�ل��ت��ي   2016 ع��ام 
�الإن�شانية  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  ل���الل���ت���ز�م 
وت���خ���ف���ي���ف �مل����ع����ان����اة و�حل�������د من 

�ملخاطر على نطاق عاملي.
�مل�شاحب  �مل����ع����ر�����ص  و�����ش���ت���ق���ب���ل 
للموؤمتر عدد� كبري� من �حل�شور 
و�ملهتمني يف قطاع �لعمل �الإغاثي 
و�ملبادر�ت �الإن�شانية و�لذين تعرفو� 
�ل�شركات  ق���ّدم���ت���ه  م���ا  �آخ�����ر  ع��ل��ى 
�مل�����ش��ارك��ة م��ن ب��ر�م��ج و�أن�����ش��ط��ة يف 

جمال �الأعمال �الإن�شانية.
و ق���ال م����ر�د وه��ب��ة م��دي��ر �ملكتب 
�الإق��ل��ي��م��ي ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة باملقر 
�ملتحدة  �الأمم  لربنامج  �لرئي�شي 
“نعي�ص  ن��ي��وي��ورك:  يف  �الإمن���ائ���ي 
�ليوم �أوقاتا غري م�شبوقة �إذ تعاين 
�أع��د�د� كبرية من �لنا�ص �أكرث من 
�له�شا�شة  ظ��روف  م�شى  وق��ت  �أي 

�أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. و�الأزمات” 
م���ع���ر����ص وم����وؤمت����ر دب�����ي �ل�����دويل 
فر�شة  يوفر  و�لتطوير  ل��الإغ��اث��ة 
�ل���ق���ر�ر يف كافة  ل�����ش��ان��ع��ي  م��ه��م��ة 
�أفرع �ملجتمع �لدويل للت�شاور حول 
�ال�شتجابة  �أع���م���ال  ت��ر���ش��ي��د  ���ش��ب��ل 
بني  �لكامل  �لتن�شيق  ي�شمن  مب��ا 

�لتدخالت �الإن�شانية و�الإمنائية.
�ل�����ش��ي��د كالو�ص  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
���ش��ورن�����ش��ن ك��ب��ري �مل�����ش��ت�����ش��اري��ني يف 
�ل�شر�عات  �إن  �ل��دمن��ارك  حكومة 
�ل��ن��اج��م��ة ع��ن �ل�شغط  و�ل���ك���و�رث 
و�الأوبئة  �مل��ي��اه  ون��ق�����ص  �ل�����ش��ك��اين 
�لقوة  و����ش���ي���ا����ش���ات  �مل����ن����اخ  وت����غ����رّي 
�أنحاء  جميع  يف  ���ش��ت��زد�د  �مل��دم��رة 
�مل�شاركني من  �أن  �إىل  �لعامل الفتا 
�الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �ملخت�شني يف 
وجهات  ���ش��ي��ت��ب��ادل��ون  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
نظرهم و�قرت�حاتهم حول كيفية 
و�لعمل  �الأب�����ري�����اء  �أرو�ح  �إن����ق����اذ 
�ملزيد من  ملنع  فاعلية  �أكرث  ب�شكل 

�لكو�رث .
وع��رب ت��وب��ي ه����ارورد م��دي��ر مكتب 
�ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية 
ل�شوؤون �لالجئني يف �الإم��ار�ت عن 
�لفخر بامل�شاركة يف دورة �أخرى من 
�أكرب  �أح��د  يعترب  �ل��ذي  “ديهاد” 
�الإن�شانية  و�مل����وؤمت����ر�ت  �مل��ع��ار���ص 
فيه  ي�����ش��ه��د  وق�����ت  يف  �ل����ع����امل  يف 

غري  ق�شري  ن��زوح  معدالت  �لعامل 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  م�شبوقة 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى �ملجتمع  �أن����ه  م���وؤك���د� 
�ل���دويل و�الإن�����ش��اين �إي��ج��اد فر�ص 
جديدة وحلول مبتكرة وم�شتد�مة 
�أهم  الأح����د  �الإ���ش��ت��ج��اب��ة  لتح�شني 

�لق�شايا �لتي تو�جه عاملنا �ليوم .
�لتقارير  الآخ�����ر  وف���ق���ا  �أن�����ه  وذك�����ر 
�ملفو�شية  عن  �ل�شادرة  و�لبيانات 
ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل�شامية 
�إىل  ت�����ش��ت��ن��د  �ل��الج��ئ��ني - و�ل���ت���ي 
مايو   15 �إىل  ت���ع���ود  م���ع���ل���وم���ات 
2017 -فاإن هنالك 20 نازحا يف 
كل دقيقة من �ليوم م�شري� �إىل �أنه 
�زد�د  �ملا�شيني  �لعقدين  م��ر  على 
�لعامل  ح��ول  ق�شر�  �مل�شردين  ع��دد 
 1997 33.9 مليون يف عام  من 
 2016 65.6 مليون يف عام  �إىل 
�الرتفاع  �أن  �ملفو�شية  تقرير  وبني 
�حلاد يف عدد �الأ�شخا�ص �مل�شردين 
د�خ��ل��ي��ا ت��رك��ز ب��ني ع��ام��ي 2012 
رئي�شي  ب�شكل  م��دف��وع��ا  و2015 
جانب  �إىل  ����ش���وري���ا  يف  ب���ال�������ش���ر�ع 
���ش��ر�ع��ات �أخ����رى يف �مل��ن��ط��ق��ة من 
�أفريقيا جنوب  بينها �لعر�ق ودول 
وجمهورية  �ل���ك���ربى  �ل�������ش���ح���ر�ء 
وجمهورية  �لدميقر�طية  �لكونغو 
�ف���ري���ق���ي���ا �ل���و����ش���ط���ى و�ل���������ش����ود�ن 

وجنوب �ل�شود�ن.

�شريف  يا�شمني  قالت  جهتها  م��ن 
�أن  مي���ك���ن  ال  “�لتعليم  م����دي����رة 
�لعاملي  �ل�������ش���ن���دوق   - ينتظر” 
�ن   - �ل��ط��و�رئ  ح���االت  للتعليم يف 
ن�شعى  �أن  ج��م��ي��ع��ا  ي��ذك��رن��ا  دي���ه���اد 
و�لتميز  �لتو��شع  نحو  با�شتمر�ر 
يف �لطريقة �لتي نخدم بها �لنا�ص 
و�الأزمات”  �ل����ط����و�رئ  ح����االت  يف 
ال  “�لتعليم  م��ب��ادرة  �ن  و�أو�شحت 
�شندوق  وه���و  ينتظر”  �أن  مي��ك��ن 
�لطو�رئ  ح��االت  يف  للتعليم  عاملي 
للعمل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  �أن�������ش���اأت���ه 
�الإن�شاين فهذ� يعني �شرعة �لعمل 
�الإن�����ش��اين م��ع ع��م��ق ت��ن��م��وي وقلة 

بريوقر�طية وزيادة �مل�شاءلة .
وع���ر����ش���ت �جل����ه����ات �مل�������ش���ارك���ة يف 
 -  2018 “ دي����ه����اد   “ م���ع���ر����ص 
�شركة   600 ع��دده��ا  يبلغ  و�ل��ت��ي 
�الإن�شانية  و�ل��رب�م��ج  �الأن�����ش��ط��ة   -
�لتي تعنى بها مبا �أتاح للم�شاركني 
بتبادل  و�مل��خ��ت�����ش��ني  و�ل��ع��ار���ش��ني 
�مل���ج���ال  �خل���������رب�ت و�مل������ع������ارف يف 

�الإن�شاين.
وموؤمتر  فعاليات معر�ص  وتختتم 
و�لتطوير  ل��الإغ��اث��ة  �ل����دويل  دب���ي 
�شركة  تنظمه  �ل���ذي   - “ديهاد” 
و�ملعار�ص-  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ن��دك�����ص 
�لع�شو يف �ندك�ص �لقاب�شة- �ليوم 

�الأربعاء.

•• راأ�س اخليمة-  �سليمان املاحي 

�ملقبل  ي��وم �جلمعة  ر�أ����ص �خليمة  �إم����ارة  �ل��ف��رح��ة   تعم 
وطن  ف��رح��ة  ع��ن��و�ن��ه��ا  �ل�شعبية   �الح��ت��ف��االت  وتنطلق 
�شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  زف��اف  مبنا�شبة  �بتهاجا 
بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�ص �خليمة برعاية هيئة 

�إذ�عة ر�أ�ص �خليمة بالتعاون مع جلنة �حتفالية.
وحتييها  �لقو��شم  كورني�ص  على  �الحتفاالت  وتنطلق   
م�شاركة  و�ل�شعر�ء  �لفنانني  من  وع��دد  �ل�شعبية  �لفرق 
و��شعة من �أبناء �لقبائل و�جلاليات �لعربية و�ال�شالمية 
وروؤ�شاء �لدو�ئر �الحتادية و�ملحلية باالإمارة, �إىل جانب 

�أع�شاء من �ملجل�ص �لوطني �الحتادي.
وقال �شالح �حمد �لنعيمي مدير مكتب �ملجل�ص �لوطني 
ل�  �ملنظمة  �للجنة  وع�����ش��و  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ص  يف  ل��الإع��الم 
�لكبري �لذي �شيقام  �ل�شعبي  �إن �الحتفال  «فرحة وطن 
و�لتالحم  �حل��ب  حالة  يج�شد  �لقو��شم  كورني�ص  على 
على  و�ملقيمني  �الإم�����ار�ت  و�شعب  �ل��ق��ادة  ب��ني  �ل��وط��ن��ي 
هذه  مثل  يف  �مل�شاركة  على  يحر�شون  و�ل��ذي��ن  �أر���ش��ه, 

�الحتفاالت.

و�أ�شار �لنعيمي �إىل �أن �ختيار كورني�ص �لقو��شم الإقامة 
من  �مل�شاركني  �شيمكن  �لكبري  �ل�شعبي  �الحتفال  ه��ذ� 
�لو�شول ملوقع �حلدث �لذي �شيكون بالقرب من م�شجد 
�ل�شيخ ز�يد, حيث ت�شم �ملنطقة �آالف �ملو�قف �ملخ�ش�شة 
يف  و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  و�شتقوم  �مل�شاركني,  ل�شيار�ت 
�شرطة ر�أ�ص �خليمة  بت�شهيل حركة  �ل�شري حتى موقع 
ب��رن��ام��ج تكاتف  ���ش��وف ي�����ش��ارك متطوعو  �حل����دث  ك��م��ا 
للتطوع �الجتماعي �لتابع ملوؤ�ش�شة �المارة يف �لتنظيم .

و�أ�شاف: هناك م�شاركات كثرية من د�خل وخارج �لدولة 
�لتو��شل  ورو�د  و�الإع��الم��ي��ني  و�ل�شعر�ء  �لفنانني  من 
�حلدث  ه��ذ�  نقل  على  �شيحر�شون  �لذين  �الجتماعي 
كبرية  م�شرية  يت�شمن  �شوف  كما  �شورة  �أبهى  يف  �ملهم 

للدرجات �لنارية .
من ناحيتها �أكدت مرمي عبد�هلل �ل�شحي رئي�شة مفو�شية 
مر�شد�ت ر�أ�ص �خليمة وع�شو �للجنة �ملنظمة  ل�«فرحة 
وطن » �إن قيادتنا �لر�شيدة حري�شة على م�شاركة �أبناء 
�الأهايل  لرغبة  وتلبية  �ملنا�شبات,  خمتلف  يف  �ل��وط��ن 
و�مل��ق��ي��م��ني يف �مل�����ش��ارك��ة ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة و�ل��ت��ع��ب��ري عن 
�لقا�شمي  �ل�شيخ حممد بن �شعود  �لفرحة بزفاف �شمو 

ويل عهد ر�أ�ص �خليمة وتقدمي �لتهنئة ل�شاحب �ل�شمو 
�الأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 

حاكم ر�أ�ص �خليمة
�شتتخلله  �ل��ذي  �ل�شعبي  �الحتفال  �إق��ام��ة  فكرة  ج��اءت   
�لعديد من �لفقر�ت و�الأهازيج �ل�شعبية �لتي �شيقدمها 

�أبناء �لقبائل و�لفرق �ل�شعبية و�ل�شعر�ء و�لفنانون.
وقال �العالمي حممد غامن م�شطفى مدير هيئة �إذ�عة 
ر�أ�ص �خليمة وع�شو �للجنة �ملنظمة  ل«فرحة وطن»�إن 
�ملقبل  �جلمعة  ي��وم  �خلام�شة  �ل�شاعة  �شينطلق  �حلفل 
وي�شتمر ملدة 5 �شاعات, و�شيتم نقله على �لهو�ء مبا�شرة 
عرب ��شتديو خا�ص جهز يف موقع �الحتفال للعديد من 
و�شائل �الإعالم �ملحلية م�شري�ً �إىل �أن هناك �إقبااًل كبري�ً 
على �مل�شاركة يف هذ� �الحتفال عقب �الإعالن عن �إقامته, 
من خالل �ملكاملات �لتي تلقتها �الإذ�عة لال�شتف�شار عن 

�حلدث.
�الأعمال  رج��ل  �ل�شري�وي  حممد  فهد  �ك��د  ناحيته  من 
 » �إقامة حفل  �أن  �ملنظمة  فرحة وط��ن   �للجنة  وع�شو 
وياأتي  �ل��وط��ن��ي��ة  �للحمة  ع��ن  تعبري  وط��ن»ه��و  ف��رح��ة 
و�أبناء  و�ل�����ش��ع��ر�ء  �ل��ف��ن��ان��ني  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ل��رغ��ب��ة  تلبية 

�شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مل�شاركة  �لقبائل 
�خليمة  ر�أ�����ص  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  زف���اف  ف��رح��ة 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�ص �خليمة, م�شري�ً �إىل �أنه جتهيز 
موقع �الحتفال من تركيب  �ل�شا�شات �ل�شخمة �شي�شهل 
م�شاهدة �الحتفال جلميع �حلا�شرين و�المور �الخرى 

�ملو�كبة لالحتفال .
وت�شم �للجنة �ملنظمة ل�  «فرحة وطن  كال  من �شالح 
�لوطني لالإعالم  �ملجل�ص  �لنعيمي مدير  مكتب  �حمد 
بر�أ�ص �خليمة ومرمي عبد�هلل �ل�شحي رئي�شة مفو�شية 
ر�أ���ص �خليمة  وحممد غامن م�شطفى مدير  مر�شد�ت 
ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة و�ل�����ش��اع��ر ع��ب��د�هلل �لهدية  �إذ�ع����ة  هيئة 
�مل����رور  �إد�رة  �أح���م���د �ل�����ش��م �ل��ن��ق��ب��ي  م���دي���ر  و�ل��ع��ق��ي��د 
و�لدوريات يف �شرطة ر�أ�ص �خليمة ورجل �العمال فهد 
حممد �ل�شري�وي رئي�ص مركز ر�أ�ص �خليمة لالحتفاالت 
و�الإعالمي عبد �لوهاب عبد�هلل �لوهابي ولطيفة �شامل 
و�العالمي  �ل�شحي  حممد  �أح��م��د  و�الع��الم��ي  حلوكة 
�ل��ربن��ام��ج �الذ�ع���ي  ����ش��رة  �ب��ر�ه��ي��م فيما ت�شم  حم��م��د 

�ملخرج  خليل عبيد و�ملخرج ر��شد حممد .

•• دبي -وام:

�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أكد 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية وزير 
�ملالية رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لعامة 
�الجتماعية  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات 
قوية  �ال�شتثمارية  �لهيئة  حمفظة  �أن 
ور��شخة و�أن مظلتها �لتاأمينية �الأكرث 
و�ملز�يا  �ملنافع  حيث  من  و�شخاء  �أمانا 
�لتاأمينية �لتي ي�شتفيد بها �مل�شمولون 

بقانون �ملعا�شات �الحتادي.
�جتماع  تروؤ�شه  خ��الل   - �شموه  و�أ���ش��ار 
�م�ص  عقد  �ل��ذي  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ص 
مبقر ديو�ن �شمو �حلاكم يف دبي - �إىل 
باعتبارها جزء� من حكومة  �لهيئة  �أن 
يف  بامل�شاهمة  ملتزمة  �الإم����ار�ت  دول���ة 
م�شرية  لتعزيز  �حل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  دع��م 

خالل  من  بالدولة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لتاأمينية  �حلماية  نظم  �أف�شل  توفري 

للموؤمن عليهم و�أ�شرهم.
�شموه  ب��د�أ برتحيب  قد  �الجتماع  ك��ان 
�أع�شاء  و�ل�����ش��ع��ادة  �مل���ع���ايل  ب��اأ���ش��ح��اب 
�لتوفيق  دو�م  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا  �مل��ج��ل�����ص 
يف  ���ش��رع  �أن  �إىل  ع��م��ل��ه��م  يف  و�ل���ن���ج���اح 
مناق�شة ج��دول �الأع��م��ال و���ش��ادق على 
و�طلع  �ل�������ش���اب���ق  �ج���ت���م���اع���ه  حم�����ش��ر 
ع��ل��ى �الإج��������ر�ء�ت �مل��ت��خ��ذة م���ن جانب 
�لقر�ر�ت  تنفيذ  ب�����ش��اأن  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 

و�لتو�شيات �ل�شادرة عنه.
و�أث�����ن�����ى ����ش���م���وه خ������الل �الج����ت����م����اع - 
�ل�����ذي �ط���ل���ع ف��ي��ه ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج تقرير 
جهود  على   -  2017 لعام  �ال�شتثمار 
مبهام  ي�شطلع  �لتي  �ال�شتثمار  قطاع 
و��شتثمارها  �ل��ه��ي��ئ��ة  م������و�رد  ت��ن��م��ي��ة 

ن�شب  بزيادة  .. م�شيد�  �الأمثل  بال�شكل 
�ال���ش��ت��ث��م��ار م���ن ع����ام �إىل ع����ام �الأم����ر 
�لوفاء  يف  �لهيئة  �أه���دف  ي��خ��دم  �ل���ذي 
�مل�شتفيدة  �ل��ف��ئ��ات  جت���اه  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه��ا 
�ملقبلة  لالأجيال  ويوؤمن  خدماتها  من 
�لتاأمينية  �ملنافع  �ال�شتفادة من  فر�ص 

�لتي توفرها �لهيئة مبعدالت �أعلى.
�لهاملي  ���ش��ي��ف  �أ����ش���اد حم��م��د  ب�����دوره 
ب���االإن���اب���ة ومدير  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر ع����ام 
�ل�شيخ  �شمو  ب��دع��م  �ال���ش��ت��ث��م��ار  ق��ط��اع 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �ملالية  وزي��ر  دب��ي 
يف  �الإد�رة  جم��ل�����ص  و�أع�������ش���اء  �ل��ه��ي��ئ��ة 
عرب  بالهيئة  �ال�شتثمار  خريطة  ر�شم 
�ال�شتثمار  ق��ط��اع  ����ش��ت��ق��الل��ي��ة  ���ش��م��ان 
لتمكينه  �لكافية  �ل�شالحيات  ومنحه 
�الإ�شرت�تيجية  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  م��ن 

�أم���ن���ت ل��ل��ه��ي��ئ��ة كفاءة  �ل�����ش��ل��ي��م��ة �ل��ت��ي 
وت��وزي��ع وت��ن��وي��ع م���و�رده���ا �مل��ال��ي��ة بني 
و�لدخول  �ملختلفة  �ال�شتثمار  ق��ن��و�ت 
و�ال�شتثمار  حيوية  مالية  �أ���ش��و�ق  �إىل 
�إىل  و�ل������دخ������ول  ع���امل���ي���ة  حم����اف����ظ  يف 
فعالة  �شيا�شات  وو���ش��ع  نا�شئة  �أ���ش��و�ق 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �شاهم  م��ا  لال�شتثمار 
مو�ردها  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �خل��م�����ص 
بن�شب  ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا  م���ع���دل  وزي�������ادة 
�اللتز�مات  �إن   : �لهاملي  وقال  عالية. 
�خلا�شة بنظام �لتاأمني �الجتماعي هي 
�لتز�مات طويلة �الأجل لذ� نحن نعمل 
�إد�رة  م��ن  �ل��ن��اجت  �ل��رب��ح  تعظيم  ع��ل��ى 
خالل  م��ن  �لهيئة  م����و�رد  ����ش��ت��ث��م��ار�ت 
ل�شمان  �ال�شتثمار  عمليات  يف  �لتو�شع 
خدماته  ت��اأدي��ة  يف  �ل�شندوق  ��شتمر�ر 
مع  �الأم��ث��ل  بال�شكل  �مل�شتفيدين  جت��اه 

لتفادي  �ل��ك��اف��ي��ة  �ل�����ش��م��ان��ات  م���ر�ع���اة 
وبالتو�زي  �ل�شوق  �ملحتملة يف  �ملخاطر 
�ل�شيولة  تاأمني  على  نحر�ص  ذلك  مع 
بالتز�ماتنا  ل��ل��وف��اء  �لكافية  �لنقدية 
�لتاأمني  بنظام  �مل�شمولني  جتاه  �الآنية 

�الجتماعي .
يف  بالتاأمني  �مل�شمولني  ع��دد  �أن  يذكر 
�إىل  �مل��ا���ش��ي  ف��رب�ي��ر  �رت��ف��ع يف  �لهيئة 
ب� /87,892/  / مقارنة   88,753/
عن نف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�شي كما 
�رتفع عدد �أ�شحاب �لعمل �مل�شجلني يف 
�لهيئة من /4,966 / �إىل / 5,510 
/ كما بلغ عدد �ملتقاعدين /20,446/ 
عن  متقاعد   /19,174/ ب���  م��ق��ارن��ة 
�مل�شتحقني  ع��دد  و�رت��ف��ع  �ل��ف��رتة  نف�ص 
 /6,253/ ب�  مقارنة   /6,807/ �إىل 
ع���ن ن��ف�����ص �ل���ف���رتة م���ن �ل���ع���ام �ملا�شي 

 /6,588/ ملفات  �لهيئة  ت��دي��ر  كما 
من  م�����ش��ت��ح��ق  و/4,516/  م��ت��ق��اع��د 

متقاعد   /7,796/ وملفات  �ملدنيني 
�لع�شكريني  من  م�شتحق  و/4.192/ 

وز�رة  م��ن  معا�شاتهم  ت�����ش��رف  �ل��ذي��ن 
�ملالية.

وفد من موا�ضالت عجمان يزور دار رعاية امل�ضنني
•• عجمان : الفجر

رعاية  د�ر  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت  موؤ�ش�شة  م��ن  وف��د  ز�ر 
ز�يد  ع���ام  ف��ري��ق  م���ب���ادر�ت  �شمن  ع��ج��م��ان  يف  �مل�شنني 
خمتلف  مع  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  لتعزيز  �لهادفة 
�مل�شوؤولية  بتطبيق  �اللتز�م  �ط��ار  ويف  �ملجتمع  �شر�ئح 
ومد  و�مل��ح��ب��ة  �لت�شامح  ق��ي��م  جت�شيد  يف  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لوطن  �لتي منحت  �ملهمة  �لفئة  �لود مع هذه  ج�شور 

من جهدها على مر �ل�شنني.
و�أكدت عزة عبد �هلل �ملعال رئي�ص فريق عام ز�يد �شرورة 

لبث  م�شتمر  ب�شكل  وم�شاركتهم  �مل�شنني  مع  �لتو��شل 
ن��ع��ت��ز مب���ا قدموه  و�ن���ن���ا  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  روح 
م�شرية   , عمرهم  م��ر  على  وب��ن��اء  جهد  م��ن  للمجتمع 
�ىل �أن هذه �ملبادرة تاأتي �نطالقا من رغبة جلنة عام 
ز�يد يف �إدخال �لفرحة على قلوب هذه �لفئات �لعزيزة 
زيارتهم  �إىل  �حل��اج��ة  باأم�ص  ه��ي  و�ل��ت��ي  �جلميع  على 
ومد يد �لعون ال باملاديات بقدر �حتياجهم ملن ي�شتمع 
ي�شاعدهم على  و�ملحبة ما  لهم ومينحهم من �حلنان 
فريق  ��شتقبال  يف  وك��ان  �حل��ي��اة.   على  ��شتمر�ريتهم 
ع��ام ز�ي���د م��رمي �ل��ق��ط��ري م��دي��رة د�ر رع��اي��ة �مل�شنني 

�لتي قامت بتعريف �لفريق على نزالء �لد�ر �لذي بلغ 
حو�ر  ود�ر  و�لن�شاء,  �لرجال  من  �شخ�شا  عددهم 40 
�الأوىل  ذكرياتهم  عن  فيه  ��شردو�  �مل�شنني  مع  مطول 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�ش�ص  قدمه  وما 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ودوره يف بناء �لدولة 
و�أثنى  �جلميع.  ب��ني  و�الإخ����اء  �ل��ت��ع��اون  ثقافة  ون�شره 
ب��ه د�ر رعاية  �ل��ذي تقوم  �ل���دور  فريق ع��ام ز�ي��د على 
�مل�شنني بتقدمي �خلدمات �الإن�شانية و�لعالجية لالآباء 
م��ن رعاية  وم��ا يجدونه  �ل���د�ر  �ملقيمني يف  و�الأم��ه��ات 

نف�شية و�هتمام كبري من �لقائمني على خدماتهم. 

فرحة وطن يف راأ�س اخليمة 

حممد بن �ضعود يف القف�ض الذهبي يوم اجلمعة القادم

حمدان بن را�ضد: حمفظة الهيئة العامة للمعا�ضات ال�ضتثمارية قوية ورا�ضخة

البنية التحتية: البديع �ضيخفف الزدحام 
على طريق الإمارات بني ال�ضارقة ودبي 

•• دبي -وام:

�أكدت وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية �أن �لعمل مب�شروع ج�شر �لبديع �جلاري تنفيذه 
�الإنتهاء من  �ملقرر  ومن   . �ملعتمدة  �لزمنية  وفق �خلطة  ي�شري  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف 
�مل�شروع - �لذي بلغت ن�شبة �إجن��ازه �حلالية 75 باملائة - خالل �لربع �لثالث من 
�لعام �جلاري �الأمر �لذي �شي�شاهم يف تخفيف �الزدحام �ملروري على طريق �المار�ت 
بني �إمارتي �ل�شارقة ودبي. و�شريفع �مل�شروع بعد �إجنازه �ل�شعة �ال�شتيعابية للطريق 
بن�شبة �ل�شعف عن ما كانت عليه �شابقا لت�شل �إىل 17 �ألفا و700 مركبة يف �ل�شاعة 
�أ�شعاف  بثالثة  �الن��زالق��ي  للطريق  �ال�شتيعابية  �ل�شعة  �مل�شروع  �شريفع  فيما   ..
وموزع  جممع  طريق  �إن�شاء  �شي�شهم  كما  �ل�شاعة.  يف  مركبة   2500 �إىل  لت�شل 
بثالث حار�ت مل�شافة كيلومرتين د�خل دبي �شمن م�شروع تقاطع �لبديع يف زيادة 
6000 مركبة يف �ل�شاعة ما �شينهي م�شكلة �الحتكاك  �لطاقة �ال�شتيعابية بنحو 
بال�شاحنات وكذلك �إن�شاء ج�شر نحو �ل�شارقة بثالث حار�ت و�شعة 6000 مركبة 
ت�شعى  �أنها  �لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  و�أك��دت  �النزالقي.  �لطريق  حلل م�شكلة 
حتقيق  �إىل  �لطرق-  م�شروعات  ومنها   - �ملختلفة  �مل�شروعات  تنفيذها  خالل  من 
مكانة مرموقة لدولة �الإمار�ت دوليا يف جمال �لطرق ويف موؤ�شر �لتناف�شية �لعاملية 
عامليا ومن �شمنها ح�شولها على  �لدولة  �لتي حققتها  �ملكت�شبات  و�ملحافظة على 
�ملركز �الأول يف جودة �لطرق خلم�ص �شنو�ت متتالية ف�شال عن �إ�شهاماتها يف تعزيز 
�لنمو �القت�شادي �لذي ت�شهده �لدولة وحتقيق �أعلى موؤ�شر�ت �ل�شعادة للمو�طنني 

و�ملقيمني على �أر�ص �الإمار�ت �الأمر �لذي ي�شب يف دعم مئوية �الإمار�ت 2071.

»ديهاد« 2018 يناق�ض املنهجيات املبتكرة لالإغاثة 

•• العني-الفجر:

�حلكومة  ب�شاأن  �ملوقر  �ل��وزر�ء  جمل�ص  لروؤية  حتقيقا 
�لعامة  �لهيئة  �أطلقت   : �لتطوير  وم�شرعات  �لذكية 
�البتكارية  من�شتها  و�الأوق�����اف  �الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
�لعني مبتدئة بتطوير �خلدمات  �لرقمية من مدينة 
و�لتجارب  �خل��رب�ت  �أف�شل  على  ومرتكزه  للم�شاجد 
�لعاملية مبا يف ذلك فتح قنو�ت �لتو��شل مع �جلمهور 
و�خلدمية  �لفنية  �البتكارية  مقرتحاتهم  ال�شتقبال 
يحقق  مبا  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  مر�عاة  مع  و�الإد�ري���ة 
حممد  �لدكتور  �شرح  وق��د  �ملعنيني.  جلميع  �ل�شعادة 
مطر �لكعبي � رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية 
باأن �لهيئة تو�كب م�شرية �لقيادة �لر�شيدة  و�الأوق��اف 

موؤ�ش�شي  عمل  منظومه  �بتكار  يف  �الإم���ار�ت  وحكومة 
ت�شع دولة �الإمار�ت وجمتمعها يف م�شاف �أرقى �لنماذج 
�ال�شطناعي  �لذكاء  من  م�شتفيدة  �ملعا�شرة  �لدولية 
�الأد�ء  م�شرعات  يف  �ل��ذك��ي��ة  �لرقمية  و�لتكنولوجيا 
�حل��ك��وم��ي و�ل���ف���ردي و�ل��وظ��ي��ف��ي و�أه����م �أه�����د�ف هذه 
�لتطوير  ومتابعة  �البتكاري  �لعمل  ��شتمر�ر   , �ملن�شة 
وتعزيز  �مل�شاجد  خدمات  ج��ودة  ل�شمان  و�ال�شتد�مة 
�ملبتكرة  �حللول  وتقدمي  رو�ده��ا  لدى  �البتكار  �لوعي 
و�لفني  �الإد�ري  و�الرت����ق����اء  �ل��ت��ط��وي��ر  م��ت��اب��ع��ة  ع���رب 

و�خلدمي للعاملني و�ملنتفعني و�مل�شرفني يف �لهيئة.
�جلمهور  م�شاركة  يهمها  �لهيئة  �أن  �لكعبي  و�أ���ش��اف 
مبقرتحاتهم �البتكارية �آخذين بعني �العتبار توقعات 
وطموحات جميع فئات �ملجتمع  ولذ� فتحت لهم نافذه 

�آر�ء  �مل�شاركة ميد�نيا وفكريا مبا يرفدون �لهيئة من 
و�لنظافة  كال�شيانة  �هلل  لبيوت  خ��دم��ة  وم��ق��رتح��ات 
بيانات  بقاعدة  ذل��ك  كل  توثيق  ثم  �لوظيفي  و�الأد�ء 
�لكرتونية تر�قب رحلة �الإجر�ء من �لبد�ية حتى �إمتام 
�الإجناز وبذلك �شتخلق �لهيئة �لروح �لتناف�شية للتميز 
و�الرتقاء فيما بينا فروع �لهيئة �لع�شرة على م�شتوى 
�إم��ار�ت �لدولة ومدنها وكذلك بني مزودي �خلدمات 
�ملعنية  �لور�ص و�ل�شركات. و�شوف تتمكن �جلهات  من 
���ش��رع��ة و����ش���ول �لبالغات  م���ن �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن م��ت��اب��ع��ة 
�لبالغات يف  لغلق  �الإج���ر�ء�ت  كافة  و�إن��ه��اء  للمعنيني 
�إطالق  ح�شر    .. �شاعات  ب�شع  ليتجاوز  قيا�شي  زم��ن 
�ملن�شة جميع مدر�ء فروع �لهيئة على م�شتوى �إمار�ت 

�لدولة وح�شد من �ملوظفني و�ل�شركاء �ملعنيني 

•• ابوظبي-الفجر:

��شتقبلت �شرطة �أبوظبي يف ق�شم �لطو�رئ و�ل�شالمة يف �لعني 
وفد� من جمعية حممد بن خالد �آل نهيان الأجيال �مل�شتقبل يف 
�إطار تعزيز �ل�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية وقام �لوفد خالل 
�لطو�رئ  ق�شم  و�لنباتات يف  �لزهور  �أ�شتال من  بغر�ص  �لزيارة 
و�ل�����ش��الم��ة �ل��ع��ام��ة يف �ل��ع��ني يف �إط����ار �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي تنظمها 
�لزر�عة  ثقافة  “غر�ص يف وطني” لن�شر  �شعار  �جلمعية حتت 

و�مل�شاحات �خل�شر�ء يف مدينة �لعني لتزد�د خ�شرة وجماال .

»ال�ضوؤون الإ�ضالمية«  تطلق من�ضتها البتكارية

�ضرطة اأبوظبي ت�ضهم يف ن�ضر 
»ثقافة الزراعة « يف العني
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عمال الإغاثة يف �ضباق مع الزمن بعد زلزال بابوا غينيا اجلديدة
•• ولنجتون-رويرتز:

�لزمن  �جل��دي��دة  غينيا  ب��اب��و�  يف  �الإغ��اث��ة  ع��م��ال  ي�شابق 
فيما  وع��رة  مرتفعات  و�شط  نائية  مناطق  �إىل  للو�شول 
وقعت هز�ت �رتد�دية يف �ملنطقة بعد �أكرث من �أ�شبوع على 

زلز�ل بقوة 7.5 درجة �أودى بحياة �لع�شر�ت.
ووقعت هزتان �رتد�ديتان بقوة تزيد عن خم�ص درجات يف 
بعد  على  تقع  �لتي  �جلبلية  �جلنوبية  �ملرتفعات  منطقة 
نحو 600 كيلومرت �شمال غربي �لعا�شمة بورت مورزبي 
�إذ دفع �الهتز�ز �ملتو��شل �لنا�ص �إىل �النتقال من منازلهم 

ملالجئ موؤقتة خوفا من �النهيار�ت �الأر�شية.

وذكرت و�شائل �إعالم �م�ص �لثالثاء �أن عدد �لقتلى �رتفع 
�إىل 75 بعدما قال م�شوؤولون حكوميون يف وقت �شابق �إن 

55 �شخ�شا ر�حو� �شحية �لهز�ت.
وقال جيم�ص كومنجي, �لذي يعمل يف م�شروع �إغاثة تابع 
للكني�شة, من مدينة تاري عا�شمة �إقليم هيال �ملنكوب �إن 
�لتقييم �لذي �أجرته كني�شته ومركز �لرد �ل�شريع ي�شري 

�إىل �شقوط 67 قتيال يف �إقليم هيال وحده.
�شديدة.  �شدمة  حالة  يف  و�الأط��ف��ال  “�الأمهات  و�أ���ش��اف 
حتى �أطفايل يرف�شون �لنوم يف �ملنزل, و�أي حركة ب�شيطة 

تفزعهم«.
وت��ت��ز�ي��د �مل���خ���اوف �أي�����ش��ا ب�����ش��اأن ���ش��الم��ة م��ي��اه �ل�شرب 

كثرية  م��ي��اه  ���ش��ه��اري��ج  �ل��ه��ز�ت  دم���رت  �أن  ب��ع��د  �لنظيفة 
وت�شببت �النهيار�ت �الأر�شية يف تدفق �لطني على مو�رد 

�ملياه �لطبيعية.
وت�شعى وكاالت �الإغاثة جاهدة لنقل �مل�شاعد�ت بالطائر�ت 
�إىل  ما�شة  حاجة  يف  ي��ز�ل��ون  ال  م��ن  ك��ل  �إىل  �لهليكوبرت 
�ألف   150 بنحو  عددهم  يقدر  و�لذين  طارئة  �إم���د�د�ت 

�شخ�ص.
وتعهدت ��شرت�ليا ونيوزيلند� و�ل�شليب �الأحمر بتقدمي 
م�شاعد�ت لكن �لو�شول �إىل �ملناطق �لنائية �شعب ب�شبب 
وعورة �لت�شاري�ص و�شوء �الأحو�ل �جلوية وت�شرر �لطرق 

ومد�رج �لطائر�ت.

•• واجادوجو-رويرتز:

قال رئي�ص بوركينا فا�شو مارك رو�ص �إن بالده �شتقاتل 
و���ش��ت��ه��زم �الره��اب��ي��ني رغ���م ه��ج��وم ���ش��ن��ه �ره��اب��ي��ون يف 
ثمانية  مقتل  ع��ن  �أ���ش��ف��ر  �مل��ا���ش��ي  �الأ���ش��ب��وع  �لعا�شمة 

�أ�شخا�ص و�إ�شابة ع�شر�ت.
يف  و�لنيجر  توجو  �جل��ارت��ني  رئي�شا  رو���ص  �إىل  و�ن�شم 
��شتعر��ص للت�شامن فيما بينهم ومع �مل�شتعمر �ل�شابق 
ملنع  �أع��و�م  خم�شة  نحو  قبل  ق��و�ت  �أر�شلت  �لتي  فرن�شا 

�ملت�شددين من �ل�شيطرة على مايل �ملجاورة.
�ل�شبت  ي����وم  ب���ال���ق���اع���دة  و�أع���ل���ن���ت ج��م��اع��ة م��رت��ب��ط��ة 
و�ل�شفارة  �جلي�ص  مقر  على  �لهجوم  ع��ن  م�شوؤوليتها 
�أي�شا عن مقتل  �أ�شفر  و�ل��ذي  و�جادوجو  �لفرن�شية يف 
�حلرب  �لبوركيني  �لرئي�ص  وق���ال  م�شلحني.  ثمانية 
على �الإره��اب طويلة, ويف هذ� �لقتال يرخ�ص كل غال 

ونفي�ص يف �شبيل �لدفاع عن بلدنا.
�ل�شعب  ق���ائ���ال: �الأح��������د�ث �الأخ�������رية ه����زت  و�أ�����ش����اف 
ثابتني  �شيظلون  �أن��ه��م  ل��ك��م  �أوؤك����د  لكنني  �ل��ب��ورك��ي��ن��ي 

و�شوف يق�شون على �الإرهاب مهما كانت �ل�شعاب.

�ملتز�يدة  �ملخاطر  على  �ل�شوء  �مل���زدوج  �لهجوم  و�أل��ق��ى 
�لتي ي�شكلها �ملت�شددون يف منطقة �شاحل �ل�شحر�ء بعد 
خم�شة �أعو�م من �لتدخل �لفرن�شي. وتعلق فرن�شا �آماال 
�خلم�ص  �ل�شاحل  جمموعة  ق��وة  عليها  يطلق  م��ا  على 
و�لنيجر  وموريتانيا  م��ايل  جيو�ص  م��ن  تتاألف  -�ل��ت��ي 
وبوركينا فا�شو وت�شاد- كي تتمكن من بدء �شحب قوة 
�آالف ع�شكري ال تز�ل متمركزة  �أربعة  فرن�شية قو�مها 
برئا�شة  للمجموعة  �لد�ئم  �ملجل�ص  و�لتقى  باملنطقة. 
رئي�ص �لنيجر حممد �إي�شوفو يف و�جادوجو يوم �الثنني 
�الآخرين  �ل��روؤ���ش��اء  م��ن  �الجتماع  �أن��ه مل يح�شر  رغ��م 

�شوى رئي�ص توجو فوريه جنا�شينجبي.
تفكيك  �إىل  ي�����ش��ع��ون  �الإره����اب����ي����ون...  �إي�����ش��وف��و  وق����ال 
بالن�شبة  �أجانب.  �إن حلفاءنا جنود  يقولون  حتالفنا... 
من  يقاتلون  حلفاء  ب��ل  �أج��ان��ب,  ج��ن��ود�  لي�شو�  ه��م  لنا 
و�أع��ادت جماعات مت�شددة جتميع  �لق�شية.  نف�ص  �أجل 
���ش��ف��وف��ه��ا م��ن��ذ �ل��ت��دخ��ل �ل��ف��رن�����ش��ي يف ع���ام 2013. 
مايل  و���ش��ط  �إىل  لي�شل  ن�شاطها  �جل��م��اع��ات  وو���ش��ع��ت 
�لتي ��شتخدموها من�شة �نطالق ل�شرب بوركينا فا�شو 

و�لنيجر و�شاحل �لعاج.

•• رانغون-اأ ف ب:

�مل���ت���ح���دة  �المم  م�����وف�����د  �أع�����ل�����ن 
حلقوق �الن�شان �م�ص �لثالثاء �إن 
�لعرقي  �لتطهري  تو��شل  ب��ورم��ا 
حملة  خ������الل  م�����ن  ل���ل���روه���ي���ن���غ���ا 
ت���ره���ي���ب وجت����وي����ع ق�����ش��ري��ة بعد 
ع�شكرية  عمليات  على  �أ�شهر  �شتة 
لالأقلية  ج��م��اع��ي  ب��ن��زوح  ت�شببت 

�مل�شلمة.
�أقلية  م��ن  �ل��ف��ا   700 ن��ح��و  وف���ر 
�ل���روه���ي���ن���غ���ا م����ن والي�������ة ر�خ����ني 
�آب  �ىل ب��ن��غ��الد���ص �مل���ج���اورة م��ن��ذ 
معهم  حاملني  �لفائت  �غ�شط�ص 
قتل  عمليات  عن  مروعة  �شهاد�ت 
و�غت�شاب و�إحر�ق متعمد من قبل 

�جلنود وع�شابات م�شلحة.
ورغم �أن غالبية �ولئك �لالجئني 
ف��رو� م��ن ب��ورم��ا �ل��ع��ام �ملا�شي, ال 
�ل��روه��ي��ن��غ��ا يعربون  ي����ز�ل م��ئ��ات 

�حلدود �ىل بنغالد�ص كل �أ�شبوع.
و�شرح م�شاعد �المني �لعام لالأمم 
�مل��ت��ح��دة حل��ق��وق �الن�����ش��ان �ن���درو 
�لعرقي  “�لتطهري  �ن  غ��ي��ل��م��ور 
بورما.  يف  ي��ت��و����ش��ل  ل��ل��روه��ي��ن��غ��ا 
��شتنتاج  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  �أن���ه  �أع��ت��ق��د  ال 
غري ذلك مما عاينته و�شمعته يف 

كوك�ص باز�ر«. 
بعد  غليمور  ت�شريحات  وج���اءت 
روهينغا  الج���ئ���ني  �إىل  حت���دث���ه 
خميمات  �إىل  ح���دي���ث���ا  و�����ش����ل����و� 

مكتظة يف بنغالد�ص.
�لعنف  “طبيعة  �إن  بيان  يف  وق��ال 

••روما-اأ ف ب:

�اليطالية  �الن���ت���خ���اب���ات  ���ش��ه��دت 
رف�شا مزدوجا لالأحز�ب �لتقليدية 
�شمال  يف  و�ل��ي�����ش��اري��ة  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة 
�لدو�فع  �ن  ول���و  �ل��ب��الد,  وج��ن��وب 

تباينت بح�شب خرب�ء.
“�لر�بطة”  ح����زب  �ك��ت�����ش��ح  ف��ق��د 
�ليميني �ملتطرف �ل�شمال �ملتوج�ص 
م����ن ت����ز�ي����د �ل���ه���ج���رة, ف��ي��م��ا فاز 
�خلم�ص”  �ل��ن��ج��وم  “حركة  ح���زب 
�حلكم  لهيئات  و�ملعادي  �ل�شعبوي 
ت�شود  ح���ي���ث  �ل����ب����الد  ج����ن����وب  يف 

�لهو�ج�ص �القت�شادية.
��شتاذ  د�ليمونتي  روب��رت��و  وي��ق��ول 
جامعة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ع���ل���وم 
“يف �جلنوب ج�شد  لوي�ص يف روما 
�لنجوم  حركة  ل�شالح  �لت�شويت 
�خلم�ص �عرت��ص ق�شم من �لبالد 
على �ل�شعور باالإهمال ال �شيما و�ن 
�النتعا�ص �القت�شادي �قت�شر على 

�ملناطق �ل�شمالية«.
غري  “من  د�ل��ي��م��ون��ت��ي  وي�����ش��ي��ف 
�جلنوبية,  �مل���ن���اط���ق  �ن  �مل���ف���اج���ئ 
يف  �لبطالة  م��ع��دالت  ترتفع  حيث 
�الحز�ب  وف�شلت  �ل�شباب  �شفوف 
للم�شكلة,  �يجاد حل  �لتقليدية يف 
ل�شالح حركة  كبري  ب�شكل  �شوتت 

تعرب عن �ال�شتياء و�لغ�شب«.
وك����ان����ت خ��ي��ب��ة �الم������ل ظ���ه���رت يف 
يف  �ج���ري  �لد�شتور  على  ��شتفتاء 
�لبالد  جنوب  فيه  �شوت   2016
ملر�جعة  �ق���رت�ح  �شد  كبري  ب�شكل 
�ل���د����ش���ت���ور و����ش���د ح��ك��وم��ة و�شط 

�لي�شار برئا�شة ماتيو رينزي.
�ل�شيا�شي  �مل��ح��ل��ل  ي���ق���ول  ب������دوره 
�النتخابات  �ن  �ور�شينا  جيوفاين 

و�الغت�شاب  �ل��ق��ت��ل  م���ن  ت��غ��ريت 
�جلماعي �لعام �ملا�شي, �إىل حملة 
�قل حدة من �لرتهيب و�لتجويع 
�لق�شرية و�لتي يبدو �إنها م�شممة 
�ملتبقني  �ل���روه���ي���ن���غ���ا  الخ���������ر�ج 
م����ن م���ن���ازل���ه���م وت���رح���ي���ل���ه���م �إىل 
�لو��شلني  �إن  م�شيفا  بنغالد�ص” 
�جلدد قدمو� من بلد�ت يف د�خل 

ر�خني �أبعد من �حلدود.
�لو�رد  �إن��ه م��ن غ��ري  �لبيان  وذك��ر 
من  �لروهينغا  من  �أي  يتمكن  �ن 
�مل�شتقبل  يف  ب���ورم���ا  �ىل  �ل���ع���ودة 
�ل��ق��ري��ب, رغ���م ت��ع��ه��د ب��ورم��ا بدء 

�إعادة عدد منهم.
بورما  حكومة  “�إن  غيلمور  وق��ال 
�إنها  �ل���ع���امل  �إب������الغ  يف  م��ن�����ش��غ��ل��ة 
عائدين  ال����ش���ت���ق���ب���ال  م�����ش��ت��ع��دة 
روهينغا, ويف نف�ص �لوقت تو��شل 

ترحيلهم �إىل بنغالد�ص«.
�شمان  �مل�شتحيل  “من  و�أ����ش���اف 
ع���������ودة �آم�����ن�����ة والئ�����ق�����ة وق���اب���ل���ة 
لال�شتمر�ر يف �لظروف �لر�هنة«.

وي����ف����ر�����ص �جل����ي���������ص �ل����ب����ورم����ي 
ع��ل��ى مناطق  م�����ش��ددة  �إج��������ر�ء�ت 
�شمال والية ر�خني, منعا لو�شول 
ومعظم  ودبلوما�شيني  �شحافيني 
منظمات �الغاثة با�شتثناء زيار�ت 

ق�شرية ي�شرف عليها �جلي�ص.
�لع�شكرية  عمليته  �جلي�ص  وب���رر 
ب��و���ش��ف��ه��ا ج���ه���ود� ل��ل��ق�����ش��اء على 
م�������ش���ل���ح���ني روه����ي����ن����غ����ا ه���اج���م���و� 
�آب  يف  �حل��دودي��ة  لل�شرطة  مر�كز 
ع�شرة  من  �أك��رث  وقتلو�  �غ�شط�ص 

ت�شكل �نتقاال من �لنظام �ل�شيا�شي 
جديد,  �شيا�شي  نظام  �ىل  �لقدمي 

وتو�شل “ر�شالة و��شحة«.
�لو��شح  “من  �ور���ش��ي��ن��ا  وي�شيف 
هذه  يف  �ل�شعيفتني  �حللقتني  �ن 
�ملرحلة هما �حلزب �لدميوقر�طي 
�يطاليا  وف�����ورز�  )و���ش��ط-ي�����ش��ار( 
رئي�ص  ب���زع���ام���ة  )و�����ش����ط-مي����ني( 
�شيلفيو  �ل�����������ش�����اب�����ق  �ل�����������������وزر�ء 
ب��رل��و���ش��ك��وين و�ل������ذي ح��ك��م على 

مدى عقود«.
�ملوؤلف  �ليميني  �لتحالف  وت�شدر 
م�����ن ح�������زب �ل�����ر�ب�����ط�����ة ب���زع���ام���ة 
م��ات��ي��و ���ش��ال��ف��ي��ن��ي وح�����زب ف����ورز� 
ديتاليا  فر�تيلي  وح���زب  �إي��ط��ال��ي��ا 
�النتخابات  نتائج  �إيطاليا  �أ�شقاء 
ب���امل���ئ���ة من   37 ع���ل���ى  ب��ح�����ش��ول��ه 
�ال�شو�ت, �ال �ن حزب برلو�شكوين 

�أث���ر  �أي  ب����االأر�����ص مت���ام���ا وغ�����اب 
لوجود بناء �أو �آبار �أو نبات.

�رتكاب  �ل��ب��ورم��ي  �جلي�ص  وينفي 
حادثة  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  �ن��ت��ه��اك��ات  �ي 
�إين-دين, عندما  قرية  وحيدة يف 
�أم��ن يف قتل  ت��ورط عنا�شر  �أعلن 

10 روهينغا غري م�شلحني.
�الإن�شان  وقالت جمموعات حقوق 
�شئيال  ج��زء�  �شوى  لي�ص  ه��ذ�  �إن 
م����ن ق�����وة ل���ه���ا ت����اري����خ �أ�����ش����ود من 
�ل���ب���الد  �ن����ح����اء  �الن����ت����ه����اك����ات يف 

و�لعد�ء �لظاهر للروهينغا.
ويف تعليق على في�شبوك �لثالثاء, 
وين  �شو  �جلي�ص  قائد  نائب  ك��رر 

�ملتحدة  �الأمم  ل��ك��ن  �أ����ش���خ���ا����ص. 
من  و�لعديد  حقوقية  ومنظمات 
�ت��ه��م��ت �جلي�ص  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����دول 
�لتمرد,  على  �لق�شاء  با�شتخد�م 
ذريعة لطرد �أقلية تو�جه �لتمييز 

منذ عقود.
وقالت منظمة �أطباء بال حدود �أن 
نحو 6,700 من �لروهينغا قتلو� 
بدء  ع��ل��ى  ف��ق��ط  �الأول  �ل�����ش��ه��ر  يف 

�لعمليات �لع�شكرية.
تعر�شت مئات من قرى �لروهينغا 
و�أظ��ه��رت �شور حديثة  ل��الإح��ر�ق 
�ال�شطناعية  ب��االأق��م��ار  �لتقطت 
�شويت  �الق���ل  ع��ل��ى  ق��ري��ة   55 �ن 

�لروهينغا  ب����اأن  �جل��ي�����ص  م��وق��ف 
��شلية  �ت��ن��ي��ة  جم��م��وع��ة  ل��ي�����ش��و� 
ر�أي كثريين يف  وه��و   - ب��ورم��ا  يف 
�لبوذية  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  ذ�ت  �ل����دول����ة 
للعملية  دع��م كبري  ه��ن��اك  وح��ي��ث 

�لع�شكرية.
�ل��ت��ي تقودها  �مل��دن��ي��ة  و�حل��ك��وم��ة 
�ل�شابقة  �لدميوقر�طية  �لنا�شطة 
لديها  لي�ص  ت�شي,  �شو  �شان  �ون��غ 
تتعر�ص  لكنها  �جلي�ص  على  نفوذ 
جمموعات  م��ن  كبرية  الن��ت��ق��اد�ت 
عن  �ل��دف��اع  لعدم  �الن�شان  حقوق 
�لكر�هية  �إخ���م���اد  �أو  �ل��روه��ي��ن��غ��ا 

�ملتنامية لالإ�شالم.

معهد  رئ��ي�����ص  م��اي��ار  �شيبا�شتيان 
جاك ديلور �ن �اليطاليني تقليديا 
يحبون �وروبا. �ال �ن ��شتطالعات 
��شيبو�  “�نهم  �ظ���ه���رت  �ل������ر�ي 
بخيبة كبرية النهم كانو� يتوقعون 
�كرث بكثري من �وروب��ا وخ�شو�شا 

�شيا�شة هجرة مت�شددة«.
ق���وي  ����ش���ع���ور  “هناك  وي�������ش���ي���ف 
تركتهم  �وروب���������ا  ب�����ان  ب�����اخل�����ذل, 

مل�شريهم يف مو�شوع �لهجرة«.
�ملعلقني  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�اليطالية  �ل�شيا�شة  �ملطلعني على 
ت�شكل  �الن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ي��ج��ة  ف����ان 
�شورة م�شغرة لبلد ي�شيطر عليه 
و�لهو�ج�ص  �ل��ه��ج��رة  م��ن  �خل���وف 

�القت�شادية.
�خلم�ص  �لنجوم  حركة  و�قرتحت 
دخال ��شا�شيا وتخفي�شا لل�شر�ئب 

حزب  بعد  �لتحالف  يف  ثانيا  ح��ل 
باأنه  �شالفيني  ويفتخر  �لر�بطة. 
تعج  “�يطاليا  �إن  ويقول  �شعبوي 

باال�شرت�كيني �الر�شتقر�طيني«.
ب��امل��ئ��ة من   17 وب��ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى 
نتائج  �حل������زب  ح���ق���ق  �ال������ش�����و�ت 
يف  ن�شبيا  غنية  مناطق  يف  جديدة 
�شمال �يطاليا حيث تزد�د هو�ج�ص 
�لت�شكيك  وي�شود  و�لهجرة  �الم��ن 
ل��وك��ال��ة فر�ن�ص  ب���اوروب���ا. وي��ق��ول 
بيلو )56 عاما(  �يفاري�شتو  بر�ص 
وهو �حد منا�شري حزب �لر�بطة 
هو  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي  ي��ق��ول��ه  م���ا  “�هم 
ل�شت  �ن���ا  �وال+.  +�الي��ط��ال��ي��ني  �ن 
على  �ن���ه  �ع��ت��ق��د  لكنني  عن�شريا 
من ياأتي �ىل �يطاليا �ن ياأتي �ىل 
�جلر�ئم  �رك��اب  ولي�ص  للعمل  هنا 
ويقول  ك��االغ��ت�����ش��اب«.  �ل��ع��ن��ف  �و 

ف��ي��م��ا ي�����ش��ع��ى ح���زب �ل��ر�ب��ط��ة �ىل 
�اليطالية  �ل�������ش���رك���ات  م�����ش��اع��دة 
�الآالف من طالبي  وترحيل مئات 
�شحيفة  مع  مقابلة  ويف  �لهجرة. 
رحب  �ل�شوي�شرية  فليلتفوكي  دي 
�البي�ص  للبيت  �ل�شابق  �مل�شت�شار 
�شتيف بانون مبا و�شفه ب�”زلز�ل” 

�شيا�شي يف �يطاليا.
بالتاأكيد  “هناك  ب���ان���ون  وق�����ال 
بني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  يف  �خ����ت����الف����ات 
و�لر�بطة  �خلم�ص  �لنجوم  حركة 
�خ���رى يف  �شعبوية  وح���رك���ات  ك��م��ا 

�ليمني«.
ت�شكل  مكا�شبهم  �ن  ����ش��اف  لكنه 
�ل�شيا�شية  للطبقة  قويا  “موؤ�شر� 
وبخا�شة  �ل�����ش��ع��ب  ب���ان  �وروب�����ا  يف 
�لتغيري  ي��ري��د  �الإي���ط���ايل  �ل�شعب 

ويريدونه �الآن«.

نافذة الأمم املتحدة تندد با�ضتمرار »التطهري العرقي« للروهينغا يف بورما
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• غايل برو�ستييه

   رمبا تعّجل لويجي دي مايو, زعيم حركة خم�ص 
 - �لثالثة”  “�جلمهورية  ع��ن  �الإع�����الن  جن����وم, 
خمطئا  يكن  مل  �ن��ه  �ال  “�ملو�طنني”,  جمهورية 
“�لثانية”,  �جلمهورية  م��وت  الح��ظ  حني  متاما 
ن��ظ��ام حزبي  با�شتبد�ل   1994 ع��ام  ول���دت  �ل��ت��ي 

جديد بديال عن �لقدمي, �لذي نخره �لف�شاد.
   �إن �جلمهورية �لثانية ماتت �ليوم لعجز قادتها 
�القت�شادي  �ل��و���ش��ع  م���ن  �إي��ط��ال��ي��ا  �خ�����ر�ج  ع��ل��ى 
�الإيطاليني  وح��م��اي��ة  ف��ي��ه,  ت���ردت  �ل���ذي  �ل�شعب 
�الجتماعي.  و�لتفاوت  �لفقر  وم��ن  �لبطالة,  من 
�آخذ  ربع قرن  �إىل  يعود  �ل��ذي  �لنظام �حلزبي  �ن 
يف �النهيار, وبد�أت مالمح �لنظام �لذي �شيخلفه 

تت�شح.

هزمية احلزب الدميقراطي
   ح��ق��ق �حل����زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ن��ت��ي��ج��ة ت��ق��ل عن 
�الآخر  �حل��زب  �إيطاليا,  ف��ورز�  ومثل  باملائة,   19
من  �لنا�ص  �نف�ّص  �لثانية,  للجمهورية  �ملوؤ�ش�ص 
حوله, و�طرد زعيمه بو�شوح �ىل مو�قع �ملعار�شة. 
�أو  �لتق�شف  ل�شيا�شات  �اليل  لتطبيقه  ك��ان  وق��د 
�الحت���اد  �ع��ت��م��ده��ا  �ل��ت��ي  �لهيكلية  �الإ����ش���الح���ات 
�الأوروب���ي منذ �أزم��ة ع��ام 2008, �آث���اره: تدحرج 

هائل يف عدد ناخبيه, وتهمي�ص �شيا�شي يف �الفق.

�شباق �الأمتار �الخرية بني �ل�شعبويني
�ل�شمال  ر�بطة  �شالفيني, �جن��زت  بقيادة ماتيو     
�إىل  تغيري� حقيقيا. وقد حّول هذ� �الخري حزبه 
وفا�ص  �إيطاليا,  ب��األ��و�ن  �لهوية  �شعبوية  من  ن��وع 
على جغر�فيته �الأولية زمن �أومربتو بو�شي. كما 
�أنه جعل حزب �ليمني �ملتطرف �الإيطايل �الآخر - 
وريث �لفا�شيني �جلدد,  “فر�تلي دي �إيطاليا” - 
يدور يف فلكه, وفر�ص روؤيته على �ليمني �الإيطايل 

بل وم�شتقبل �إيطاليا.    
و�أخري�, ومن هذ� �ملنطلق, فر�ص حليف جيورجيا 

نف�شه  ف��ر���ص  �إي��ط��ال��ي��ا,  ف��ر�ت��ل��ي دي  م��ن  ميلوين 
برل�شكوين,  �شيلفيو  على  ح�شابيا  و�ليوم  �شيا�شيا 
�أومربتو بو�شي وال  �ل��ذي ما مل يحققه ال  �الم��ر 

جيانفر�نكو فيني يف زمنهم.
   من جهتها, حققت حركة 5 جنوم نتيجة مذهلة. 
جمعه  �ل��ط��وي��ل��ة  للم�شافات  ���ش��ب��اق  م��ن  وخ��رج��ت 
�الأ�شا�شية  �لق�شايا  حتديد  حول  �ل�شمال  بر�بطة 
ل��ل��ن��ق��ا���ص �ل�����ش��ي��ا���ش��ي. ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ر�ب��ط��ة, من 
�ل�شروري فر�ص “�الأمن” و”�لهجرة” يف �شميم 
�لنقا�ص, وبالتايل �حل�شول على �ملركزية يف �للعبة 
�ل�شيا�شية. وال �شك �ن حركة 5 جنوم, ومن خالل 
ت�شديد وجهة نظرها حول هذه �ملو��شيع, �عتقدت 
�أنها �لغت ميكانيك ر�بطة �ل�شمال. ويوؤكد لويجي 
�إنه م�شتعد الإج��ر�ء مناق�شات مع جميع  دي مايو 
�الح����ز�ب. ومل��ا ك��ان �ل��ن��ظ��ام �حل��زب��ي للجمهورية 
لفتة  وكاأنها  �للفتة  ه��ذه  تبدو  يحت�شر,  �لثانية 

فائز.

برلو�صكوين: خريف البطريرك
�لرئي�شي  �مل���وؤ����ش�������ص  ب���رل���و����ش���ك���وين,  ���ش��ي��ل��ف��ي��و     
�إي��ط��ال��ي��ا, هو  ف����ورز�  ب��ح��زب  �ل��ث��ان��ي��ة  للجمهورية 
�حلزب  �شحبة  �النتخابات  لهذه  ح�شابيا  �خلا�شر 
�لذي  و�حلزبي  �ل�شيا�شي  فالنظام  �لدميقر�طي. 
ت�شوره مت رف�شه, ولكن, مع ذلك, ميكن �أن يحكم 
غد� �إيطاليا. ورغم �أنه ال ي�شتطيع �العتماد على 
14 باملائة من �لناخبني �الإيطاليني, فاإنه يعتزم 
�العتماد على حلفائه فر�تلي دي �إيطاليا ور�بطة 
بكثري منه يف �شناديق  �أق��وى  باتت  �لتي  �ل�شمال, 

�القرت�ع.
  �إن دخول �شيلفيو برلو�شكوين �إىل ق�شر ت�شيجي 
لن يحل �مل�شكلة �ل�شيا�شية �لتي تع�شف باإيطاليا, 
ك��م��ا �أن���ه ل��ن ي��ح��ل �مل�����ش��اك��ل �الق��ت�����ش��ادي��ة, �ال �نه 
مري�ص  لبلد  فعال  وغ��ري  يتكرر  ك��دو�ء  بب�شاطة, 
�أنقذ ذ�ته بذ�ته.. فربل�شكوين, هو  مما يوؤكد �نه 

�لناجي �لوحيد يف �لربل�شكونية.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اإيطاليا: ماتت الربل�ضكونية؟ عا�ض برل�ضكوين...!

* باحث يف �لعلوم �ل�شيا�شية

�ضعود ال�ضعبويني يف ايطاليا يظهر انق�ضاما بني ال�ضمال واجلنوب

جوردي �ضان�ضيز امل�ضجون احتياطيا مر�ضحا ر�ضميا لرئا�ضة كاتالونيا 
•• بر�سلونة-اأ ف ب:

�أعلن برملان كاتالونيا �أن رئي�شه �قرتح �م�ص �الأول �الثنني تر�شيح 
�النف�شايل جوردي �شان�شيز, �مل�شجون �حتياطيا يف مدريد بتهمة 
�لتمرد, ملن�شب رئي�ص �الإقليم بعد تر�جع �لرئي�ص �ملقال كارلي�ص 

بوت�شيمون عن تر�شحه لتويل هذ� �ملن�شب جمدد�.
�شئيلة  �القليم  رئا�شة  عاما(   53( �شان�شيز  ت��ويل  فر�ص  ولكن 
و�مل�شجون  �ل��ي��ه  �مل��وج��ه��ة  �لق�شائية  �لتهم  �ىل  بالنظر  للغاية 
�لتي  �النق�شامات  ب�شبب  �ي�شا  وك��ذل��ك  ذمتها,  على  �حتياطيا 

يعاين منها �ملع�شكر �ال�شتقاليل يف كاتالونيا.
وقال �لربملان يف بيان �إن رئي�شه روجيه تورينت “�قرتح ��شمه بعد 
�ن وجد �إثر م�شاور�ت �جر�ها �م�ص مع �ملجموعات �ل�شيا�شية �ن 

يحدد  ومل  �لد�عمني«.  من  �الك��رب  �لعدد  لديه  من  هو  �شان�شيز 
�نتخاب رئي�ص �القليم,  بيانه متى يعتزم عقد جل�شة  �لربملان يف 
علما باأنه من �جل �نتخاب �شان�شيز ال بد لالأخري من �ن يح�شر 
قا�شي  م��ن  �إذن  على  يح�شل  �ن  عليه  يجب  وب��ال��ت��ايل  �جلل�شة 
�لتحقيق يف �ملحكمة �لعليا مبغادرة �ل�شجن موقتا وهو �مر �شبق 
للقا�شي و�ن رف�شه الآخرين قبله. وكان بوت�شيمون �أعلن �ال�شبوع 
�ملا�شي تر�جعه “موقتا” عن تر�شحه لرئا�شة �القليم, مقرتحا �ن 
يتوىل هذ� �ملن�شب �شان�شيز �لذي كان يتوىل رئا�شة برملان �القليم 
�ال�شتقاللية يف  �ل�شلبة للحركة  �لنو�ة  �فر�د  �حد  و�لذي يعترب 
كاتالونيا. وقال بوت�شيمون �لذي يو�جه �العتقال يف حال عودته 
“�بلغت رئي�ص �لربملان �لكاتالوين �ن ال  من بلجيكا �ىل ��شبانيا 
وذلك يف �شريط فيديو �شجل يف  يقدم تر�شيحي موقتا كرئي�ص”, 

بلجيكا �لتي �نتقل لالإقامة فيها منذ �و�خر ت�شرين �الأول �كتوبر 
�ملا�شي.

و��شاف مربر� تر�جعه “يف ظل �لظروف �لر�هنة, �نها �لطريقة 
�لوحيدة لت�شكيل حكومة جديدة, با�شرع وقت ممكن«.

يف  جرت  �لتي  �القليمية  �النتخابات  يف  �النف�شاليني  فوز  ومنذ 
20 كانون �الأول دي�شمرب, كان بوت�شيمون �ملر�شح �لوحيد لرئا�شة 
�ل�شلطة �لتنفيذية يف �القليم, مع �لعلم بانه �شيعتقل �ذ� عاد من 
�لذي  �شان�شيز  تر�شيح  بوت�شيمون  و�ق��رتح  ��شبانيا.  �ىل  بلجيكا 
ير�أ�ص �أحد �لت�شكيالت �النف�شالية و�لقابع يف �ل�شجن منذ �ربعة 
��شهر. وو�شعت مدريد �شكان �القليم �لبالغ عددهم 7,5 ماليني 
ن�شمة حتت �لو�شاية منذ �العالن يف 27 ت�شرين �الول �كتوبر يف 

بر�شلونة عن “جمهورية كاتالونيا«.

زعماء غرب اأفريقيا يتعهدون بقتال الإرهابيني بعد هجمات بوركينا فا�ضو 
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عربي ودويل

�الأو�شط  �ل�شرق  �أنباء  �لدويل ووكالة  �لقاهرة  قالت م�شادر مبطار 
�إن �ل�شفري �ل�شود�ين عبد �ملحمود عبد �حلليم عاد م�شاء  �لر�شمية 
بعد  ملبا�شرة مهام عمله  �مل�شرية  �لعا�شمة  �إىل  �الثنني  �الأول  �م�ص 

�شهرين من قر�ر �خلرطوم �شحبه و�شط توتر يف عالقات �لبلدين.
و�أ�شافت �مل�شادر و�لوكالة �أن عبد �حلليم و�شل �إىل �لقاهرة قادما 
من �خلرطوم علي منت طائرة �خلطوط �مل�شرية وكان يف ��شتقباله 
�ل�شود�ن  خارجية  وزير  وكان  �ل�شود�نية.  �ل�شفارة  �أع�شاء  من  عدد 
�إىل  �شفريها  �شتعيد  ب���الده  �إن  ي��وم��ني  ق��ب��ل  ق���ال  غ��ن��دور  �إب��ر�ه��ي��م 
�لقاهرة �الثنني. ومل تعلن �خلرطوم �شبب �شحب �ل�شفري يف �أو�ئل 
حاليب  مثلث  على  �ل�شيادة  حول  نز�عات  لكن  �لثاين  كانون  يناير 
و�شالتني �حلدودي و�شكوكا م�شرية حول �تفاق بحري بني �ل�شود�ن 
وتركيا ت�شببت يف توتر �لعالقات. وقال غندور لرويرتز يوم �ل�شبت 
م�شوؤولية,  عليها  و�حلفاظ  تاريخية,  و�لبلدين  �ل�شعبني  “عالقات 
�جتماعا  �لقاهرة  و�شهدت  و�ج��ب«.  �ل�شحيح  �لطريق  يف  وو�شعها 
�ل�شهر  يف  �لبلدين  خم��اب��ر�ت  ج��ه��ازي  ورئي�شي  خ��ارج��ي��ة  ل��وزي��ري 
�ملا�شي لتخفيف �لتوتر يف �لعالقات. وكان �ل�شود�ن قد �تهم م�شر 
يف �لعام �ملا�شي بالتدخل يف �شوؤونه �لد�خلية و�أوقف و�رد�ت �ملنتجات 

�لزر�عية �مل�شرية.
 

�أعلن �ل�شناتور عن والية مي�شي�شيبي ثاد كو�شر�ن �م�ص �الأول �الثنني 
�الأكرثية  تقل�ص  �أن  �شاأنها  من  خطوة  يف  �شحية,  ل��دو�ع  ��شتقالته 
فقط.  و�ح��د  �شوت  �ىل  �الأم��ريك��ي  �ل�شيوخ  جمل�ص  يف  �جلمهورية 
80 عاما �م�شى ن�شفها  �لعمر  يبلغ من  �لذي  و�ل�شناتور كو�شر�ن 
�ملخ�ش�شات  �ل�شيوخ جلنة  ير�أ�ص يف جمل�ص  و��شنطن كان  متاما يف 
�لو��شعة �لنفوذ كونها �مل�شوؤولة عن توزيع �الأمو�ل �لفدر�لية. وقال 
عائقا”  ��شبحت  قد  �شحتي  تكون  �ن  “يوؤ�شفني  بيان  يف  كو�شر�ن 
�مام �ال�شتمر�ر يف ع�شوية جمل�ص �ل�شيوخ, م�شري� �ىل �ن ��شتقالته 
و�نتخب  �ملقبل.  �أب��ري��ل  ني�شان  من  �الول  يف  �لتنفيذ  حيز  �شتدخل 
�ول  يومها  ��شبح  وق��د   1978 يف  �الأوىل  للمرة  �شناتور�  كو�شر�ن 
جمهوري منذ �أكرث من مئة عام يفوز مبقعد يف جمل�ص �ل�شيوخ عن 
هذه �لوالية �جلنوبية, وهو مذ�ك مل يبارح مقعده لي�شبح �لعا�شر 
يف ترتيب �لذين �م�شو� �طول فرتة يف �ملجل�ص. وبا�شتقالته تتقل�ص 
�الأكرثية �جلمهورية �ىل �شوت و�حد فقط لت�شبح 50 �شوتا مقابل 
49, علما باأن �ل�شناتور �جلمهوري جون ماكني )81 عاما( يتعالج 
يعني  �لدماغ مما  �شرطان يف  غ��رب( من  �ريزونا )جنوب  يف واليته 
تعادل ميز�ن �لقوى يف جمل�ص �ل�شيوخ وبالتايل �شرورة تدّخل نائب 

�لرئي�ص مايك بن�ص لرتجيح كفة �جلمهوريني يف �ي ت�شويت. 

�إعالم  وو�شائل  �لتلفزيونية �خلا�شة  �شي.�إن.�إن ترك  ذكرت حمطة 
حملية �أخرى �أن حمكمة تركية رف�شت طلبا الإطالق �شر�ح جنديني 
يونانيني كانا قد �عتقال بعد عبورهما �حلدود �إىل تركيا يف ظروف 

طق�ص �شيئة.
و�أثينا.  �أنقرة  �لعالقات بني  توتر  �لقر�ر من  يزيد  �أن  �ملرجح  ومن 
�شفا �حلرب  على  �الأطل�شي  �شمال  �لع�شو�ن يف حلف  �لبلد�ن  وك��ان 
�مل���و�رد  ب�شبب  م��وؤخ��ر�  بينهما  �ل��ع��الق��ات  وت��وت��رت   1996 ع��ام  يف 
�لطبيعية يف �شرق �لبحر �ملتو�شط وم�شري ثمانية جنود �أتر�ك فرو� 

�إىل �ليونان عقب حماولة �النقالب يف تركيا عام 2016.
وق��ال��ت �ل��ي��ون��ان �إن �جل��ن��دي��ني ك��ان��ا يف دوري���ة على �حل���دود و�شال 
�لطق�ص  ب�شبب  خطاأ”  “نتيجة  باأنه  ح��دث  ما  وو�شفت  طريقهما 

�ل�شيئ وقالت �إنها تتوقع عودتهما �شريعا.
�ح��ت��ج��ازه��م��ا لال�شتباه يف  ����ش��ت��م��ر�ر  ي���وم �جل��م��ع��ة  وق����ررت حمكمة 
ع�شكرية  منطقة  ودخ����ول  ع�شكري  جت�ش�ص  �أع��م��ال  يف  �شلوعهما 

حمظورة وفقا ملا ذكرته و�شائل �إعالم تركية.
وذكرت �شي.�إن.�إن ترك �إن �ملحكمة رف�شت طلب حمامي �جلنديني 

�إطالق �شر�حهما.

عوا�سم

القاهرة

انقره

واشنطن

ال�ضني تدافع عن زيادة 
ميزانية الإنفاق الع�ضكري 

•• بكني-رويرتز:

�ل��ث��الث��اء ع��ن زي���ادة يف  د�ف��ع��ت و���ش��ائ��ل �الإع����الم �ل�شينية �لر�شمية �م�����ص 
�إنها  وق��ال��ت  �ل��ع��ام  لهذ�  �ملئة  يف   8.1 ق��دره��ا  �لع�شكري  �الإن��ف��اق  ميز�نية 

متنا�شبة ومنخف�شة و�إن بكني لي�شت يف �شباق ت�شلح مع �لواليات �ملتحدة.
�لع�شكري خالل  �الإن��ف��اق  زي��ادة يف  �أك��رب  ي��وم �الثنني عن  �ل�شني  وك�شفت 
ثالث �شنو�ت مما يعزز برناجمها �لطموح للتحديث �لع�شكري ويثري قلق 

جري�نها خا�شة �ليابان وتايو�ن �لتي تتمتع بحكم ذ�تي.
ويحظى حجم �الإنفاق �لع�شكري �ل�شيني مبر�قبة وثيقة يف �أنحاء �لعامل 
برنامج  و�شط  �ال�شرت�تيجية  �ل�شني  ن��و�ي��ا  على  م��وؤ���ش��ر�ت  �أي  ع��ن  بحثا 
و�شو�ريخ  طائر�ت  وحامالت  �شبح  مقاتالت  تطوير  ي�شمل  كبري  حتديث 

م�شادة لالأقمار �ل�شناعية.
ال  و�إنها  الأح��د  تهديد�  ميثل  ال  �لع�شكري  �إنفاقها  �أن  على  �ل�شني  وت�شر 
يف  �مل�شروعة  م�شاحلها  عن  و�ل��دف��اع  �لقدمي  عتادها  لتحديث  �إال  حتتاج 
�لوقت �لذي توؤكد فيه على موقفها �ل�شارم ب�شاأن نز�عات يف بحر �ل�شني 
�إنها  �ل�شني  تقول  �لتي  ت��اي��و�ن  وب�شاأن  �جلنوبي  �ل�شني  وبحر  �ل�شرقي 
�إقليم من�شق. وقالت �شحيفة ت�شاينا ديلي �لر�شمية يف �فتتاحيتها �إن زيادة 

�الإنفاق �لع�شكري �أثارت �تهامات جائرة من �مل�شككني �ملعتادين.
لي�شت  �ل�شينية  �لدفاع  ميز�نية  باالإجنليزية  �لناطقة  �ل�شحيفة  وقالت 
للواليات  �لع�شكري  �الإن��ف��اق  ميز�نية  رب��ع  متثل  -�إن��ه��ا  �الأك��رب يف حجمها 
�ملتحدة- وال تت�شمن �أ�شرع معدل يف �لزيادة. و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن �ل�شني 
و�ل�شني  �ل�شرقي  �ل�شني  ب��ح��ري  يف  نف�شها  ع��ن  �ل��دف��اع  فح�شب  حت���اول 

�جلنوبي.

قوات النظام ت�صن هجوما بريا ومقتل املئات يف اأحد اأكرث حمالت الق�صف فتكا منذ ن�صوب ال�صراع

م�ضوؤول بال�ضحة العاملية يوؤكد منع اإدخال الإمدادات الطبية اإىل الغوطة ال�ضرقية

دول البلطيق حتذر من التقلي�ل
 من �ض�اأن التهدي�دات الرو�ض��ية

بعد تعر�ضه ملادة غري معروفة ..  جا�ضو�ض رو�ضي مزدوج �ضابق يف حالة حرجة مب�ضت�ضفى يف بريطانيا 

حاملة طائرات اأمريكية تقوم بزيارة تاريخية اىل فيتنام 

•• اإجنلرتا-رويرتز:

ي���رق���د ج��ا���ش��و���ص رو����ش���ي م����زدوج 
مو�شكو  يف  باخليانة  متهم  �شابق 
حالة  يف  بربيطانيا  م�شت�شفى  يف 
حرجة �م�ص �لثالثاء بعد تعر�شه 
ملادة غري معروفة, وقالت �ل�شرطة 
وجود  حقيقة  “�إدر�ك  يجب  �إن���ه 

تهديد�ت للدولة«.
�لكرملني  ق����ال  ل���ه  رد  �أول  ويف 
طلبت  �إذ�  ل��ل��ت��ع��اون  م�شتعد  �إن����ه 
حتقيقاتها  يف  �مل�شاعدة  بريطانيا 

حول “�ملوقف �ملاأ�شاوي«.
وك�����������ان ������ش�����ريج�����ي �����ش����ك����ري����ب����ال, 

�لربيطانية  �ل�شلطات  �أن  ورغ���م 
قالت �إنه لي�ص هناك خطر معروف 
�أغلقت  ل���ل���م���و�ط���ن���ني,  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
فيها  ُع��رث  �لتي  �ملنطقة  �ل�شرطة 
ومطعما  �ل�شابق  �جلا�شو�ص  على 
�شالزبري.  و�����ش����ط  يف  ل��ل��ب��ي��ت��ز� 
�شرت�ت  �ملحققني  بع�ص  و�رت���دى 
���ش��ف��ر�ء �ل���ل���ون و�ق���ي���ة م���ن �مل���و�د 

�لكيماوية.
��شمي  �ل���������ش����رط����ة  ت�����ذك�����ر  ومل 
�مل�شابني ولكن م�شدرين قريبني 
م���ن �ل��ت��ح��ق��ي��ق ق���اال ل���روي���رتز �إن 
�أن  و�أ�شافا  �شكريبال.  هو  �لرجل 

�ملادة غري معروفة.

ليتفينينكو.
�أن  ب���ري���ط���اين  وج������اء يف حت��ق��ي��ق 
�ل���رئ���ي�������ص �ل����رو�����ش����ي ف���الدمي���ري 
ب���وت���ني و�ف�����ق ع��ل��ى �الأرج������ح على 
�لرو�شية  �ملخابر�ت  جا�شو�ص  قتل 
عاما(   43( ليتفينينكو  �ل�شابق 
�مل�شعة  �لبولونيوم-210  مب���ادة 
عام 2006. ونفى �لكرملني مر�ر� 

�شلوعه يف مقتل ليتفينينكو.
م�شتعد  �إن�������ه  �ل���ك���رم���ل���ني  وق�������ال 
بريطانيا  ط��ل��ب��ت  �إذ�  ل���ل���ت���ع���اون 
و�قعة  يف  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  يف  �مل�����ش��اع��دة 

�شكريبال.
�ملتحدث  بي�شكوف  وق��ال دمي��رتي 

�ملخابر�ت  يف  �ل�شابق  �لكولونيل 
ح�شل  ق��د  �ل��رو���ش��ي��ة,  �لع�شكرية 
بريطانيا  يف  �ل���ل���ج���وء  ح���ق  ع��ل��ى 
بعد مبادلته بجو��شي�ص رو�ص عام 
2010 جرى �شبطهم يف �لغرب.
 66( �شكريبال  على  �لعثور  ومت 
ي��ع��رف��ه��ا تبلغ من  ع��ام��ا( و�م�����ر�أة 
عليهما  مغ�شيا  ع��ام��ا   33 �لعمر 
�أري��ك��ة يف م��رك��ز جت���اري يوم  على 
�الأح����د يف م��دي��ن��ة ���ش��ال��زب��ري بعد 
تعر�شهما ملادة قالت �ل�شرطة �إنها 

غري معروفة.
و�الث������ن������ان يف ح����ال����ة ح����رج����ة يف 

�لرعاية �ملركزة.

وقال مارك رويل م�شوؤول مكافحة 
�الإرهاب يف بريطانيا “نتحدث مع 
ياأخذ  �ل�����ش��رع��ي  و�ل���ط���ب  ���ش��ه��ود, 
عينات من �ملكان, وجنري فحو�شا 
تتعلق بال�شموم, و�شي�شاعدنا ذلك 

يف �لو�شول �إىل �إجابة«.
و�أ�����ش����اف ل���ر�دي���و ه��ي��ئ��ة �الإذ�ع������ة 
نتذكر:  �أن  “علينا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
خالدين.  لي�شو�  �لرو�ص  �ملنفيون 
تكون  �أن  ومي��ك��ن  ك��ل��ه��م مي���وت���ون 
ه��ن��اك ن��ظ��ري��ات م����وؤ�م����رة. ولكن 
حقيقة  ك���ذل���ك  ن�����درك  �أن  ع��ل��ي��ن��ا 
وجود تهديد�ت للدولة”, ثم �أ�شار 
�ألك�شندر  �جل��ا���ش��و���ص  م��ق��ت��ل  �إىل 

با�شم �لكرملني يف موؤمتر �شحفي 
عرب �لهاتف رد� على �شوؤ�ل عما �إذ� 
كانت �ل�شلطات �لربيطانية طلبت 
�مل�شاعدة “مل يتقدم �أحد لنا مبثل 
م�شتعدة  مو�شكو  �ل��ط��ل��ب...  ه��ذ� 

د�ئما للتعاون«.
تكهنات  ع��ل��ى  �ل�����رد  ���ش��ئ��ل  وح����ني 
د�رت على و�شائل �إعالم بريطانية 
قال  �شكريبال  �شممت  رو�شيا  ب��اأن 
وقتا  منهم  �الأم����ر  ي�شتغرق  “مل 

طويال«.
ب���اأن���ه���ا موقف  �ل���و�ق���ع���ة  وو����ش���ف 
�لكرملني  �أن  م�شيفا  م���اأ����ش���اوي 

لي�ص لديه معلومات عما حدث.

و�ال�شتقر�ر و�الأمن و�لتعاون و�لتنمية يف �ملنطقة«. من جهته, قال �ملتحدث 
با�شم �لبنتاغون �لكولونيل روب مانينغ �الثنني �ن “هذه �لزيارة توؤكد بلوغ 
�ملتحدة لفيتنام  عتبة بالغة �الهمية يف عالقاتنا وتعرب عن دعم �لواليات 
قوية ومزدهرة وم�شتقلة«. و��شاف “من خالل مو��شلة �جلهود و�الحرت�م 
�نتقلنا يف  �ملا�شي بينما نعمل من �جل م�شتقبل �ف�شل,  �ملتبادل ومو�جهة 

هذه �ملرحلة من �عد�ء �شابقني �ىل �شركاء يقيمون رو�بط وثيقة«.
و�كد �ن هذه �لزيارة �إىل ميناء د�ننغ “عملية روتينية هدفها �ظهار �لتز�منا 

بازدهار �ملنطقة و��شتقر�رها«.
تو��شل  �جلنوبي, حيث  �ل�شني  بحر  �لر�هن يف  �لوقت  و�لتوتر مرتفع يف 
رغم  ع�شكرية,  من�شاآت  ��شت�شافة  على  ق��ادرة  ��شطناعية  ج��زر  بناء  بكني 

��شتياء فيتنام وبلد�ن �خرى تطالب باال�شتفادة من هذ� �لبحر.
جمال  وه��و  تقريبا,  �جلنوبي  �ل�شني  بحر  لكامل  ملكيتها  �ل�شني  وتعلن 

•• فيتنام-اأ ف ب:

و�شلت حاملة طائر�ت �مريكية �ىل فيتنام �م�ص �الأول �الثنني, يف �شابقة 
تاريخية للعدوين �ل�شابقني لكن �حلليفني يف �لوقت �لر�هن ملو�جهة �لقوة 

�ملتنامية لبكني يف بحر �ل�شني �جلنوبي.
��شطوال  ت�شم  �لتي  فين�شون  ك��ارل  ي��و.����ص.����ص  �ل��ط��ائ��ر�ت  حاملة  وت��ق��وم 
جويا وطر�د� الإطالق �ل�شو�ريخ, بزيارة ت�شتمر �ربعة �يام ملدينة د�ننغ يف 
و�شط فيتنام. وخالل هذه �ملرحلة �ملليئة بالرموز, يتوجه فريق من طاقم 
حاملة �لطائر�ت �ىل مركز ل�شحايا �لعن�شر �لربتقايل, �ملبيد �لذي �أنتجه 
ون�شره �جلي�ص �الأمريكي خالل حرب فيتنام, وما ز�ل يت�شبب حتى �ليوم 
بح�شول ت�شوهات. و�عتربت يل تي تو هانغ, �ملتحدثة با�شم وز�رة �ل�شوؤون 
�ل�شالم  “�شت�شاهم يف �حلفاظ على  �لزيارة  �لفيتنامية, �ن هذه  �خلارجية 

من  �ك��رث  وي��ع��ربه  �لطبيعية,  ب��امل��و�رد  �الع��ت��ق��اد  ي�شود  كما  غني  ب��ح��ري 
�ملتخ�ش�ص  تاير,  ك��ارل  وق��ال  �شنويا.  �لب�شائع  من  دوالر  مليار   5000
�مريكية...  �ن��دف��اع��ة  “هذه  ب��ر���ص  ل��ف��ر�ن�����ص  �ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة,  �ل�����ش��وؤون  يف 
ما  �ل��ذي  �جلنوبي  �ل�شني  بحر  كثيف يف منطقة  بحري  لعر�ص ح�شور 
ز�لت �لواليات �ملتحدة ملتزمة به«. وقد توثقت �لعالقات �لع�شكرية بني 
�لعدوين �ل�شابقني يف �ل�شنو�ت �الخرية, خ�شو�شا منذ زيارة تاريخية قام 
بها يف 2016 �لرئي�ص �المريكي �ل�شابق بار�ك �وباما �لذي �ألغى حظر� 
وتنقل  فيتنام.  ح��رب  �ي��ام  �ىل  يرقى  هانوي  �ىل  �ال�شلحة  مبيعات  على 
و�فر�د  5300 بحار وطيار  يو.��ص.��ص كارل فين�شون  �لطائر�ت  حاملة 
بكرة  ودي��ة  مباريات  �ي�شا  �ل��زي��ارة  خ��الل  و�شتقام  طائرة.  و72  �لطاقم 
�ل�شلة وكرة �لقدم بني �ملارينز �المريكيني و�لفيتناميني, و�شتنظم زيارة 

�ىل �حد �مليامت وحفالت مو�شيقية.

رئي�ض كوريا اجلنوبية يدعو اإىل تعزيز 
القدرات الع�ضكرية �ضد بيوجنياجن 

•• �سول-رويرتز:
ذكر رئي�ص كوريا �جلنوبية مون-جيه �إن �م�ص �لثالثاء �أنه ينبغي 
على �جلي�ص تركيز كل قو�ه على تعزيز قدر�ته �لدفاعية ملو�جهة 
بر�مج كوريا �ل�شمالية �ل�شاروخية و�لنووية حتى و�إن كان �حلو�ر 
تخرج  ت�شريحات خالل حفل  وق��ال مون يف  �لبلدين.  بني  قائما 
�شبه  جعل  بخ�شو�ص  �ل�شمال  م��ع  نتحدث  �أن  “يجب  ع�شكري 
�جلزيرة �لكورية خالية من �الأ�شلحة �لنووية ولكن علينا يف �لوقت 
�لنووية  �ل��رب�م��ج  �شد  دف��اع��ات  الإق��ام��ة  جهودنا  ك��ل  تركيز  نف�شه 

و�ل�شاروخية لكوريا �ل�شمالية على وجه �ل�شرعة«.

منطقتي  ي��ع��دون  �الأم��ريك��ي��ني  لكن  �مل��ث��ال  �شبيل  على 
من  ��شتقاللهما  �علنتا  �للتني  ولوغان�شك  دونيت�شك 

طرف و�حد �شنيعة مو�شكو.
تخو�شها  عمليات  مع  رو�شيا  تدخل  تر�فق  �شوريا,  ويف 
قوة من �ملرتزقة �لرو�ص ويف �لغرب حذرت �ال�شتخبار�ت 

من حماوالت متكررة للتاأثري على �النتخابات.
ويف و��شنطن وجه �ملدعي �خلا�ص روبرت مولر �تهامات 
دعائية  م��و�د  ومروجي  مزعومني  رو���ص  قر��شنة  �شد 
وه��و يحقق يف م��ز�ع��م ب���اأن حملة ت��ر�م��ب ت��و�ط��اأت مع 

عمالء رو�ص الي�شاله �ىل �ل�شلطة.
تعاون  �ي  ينفي  �ل���ذي  ت��ر�م��ب  �لتحقيق  �أغ�����ش��ب  لقد 
مع رو�شيا يف حني يرتنح �لبيت �الأبي�ص حتت �شربات 
�عد�د  يف  �خلارجية  وز�رة  وف�شلت  �ملتكررة.  �لف�شائح 

�حل�شار  بني  �لنمط  هذ�  ويجمع   .2015 يف  �ل�شر�ع 
للمدنيني  �إتاحة فر�شة  �لربي مع  و�لهجوم  و�لق�شف 
“ممر�ت  ع��رب  للخروج  ي�شت�شلمون  �ل��ذي��ن  و�ملقاتلني 

�إن�شانية«.
لالإطاحة  ي�شعون  �ل��ذي��ن  �ملعار�شة  ملقاتلي  وبالن�شبة 
هزمية  �أكرب  �ل�شرقية  �لغوطة  خ�شارة  �شت�شكل  باالأ�شد 
لهم منذ معركة حلب يف �أو�خر 2016 و�شتق�شي على 
قدرتهم على ��شتهد�ف �لعا�شمة. وقالت و�شائل �إعالم 
�ملعار�شة للعا�شمة ت�شبب يف  �إن ق�شف مقاتلي  ر�شمية 

مقتل ع�شر�ت على مدى �الأ�شبوعني �ملا�شيني.
�ل�شيطرة  �نتزعت  �حلكومية  �لقو�ت  �أن  �ملر�شد  وذك��ر 
وقال  �ل�شرق.  جهة  م��ن  تقدمها  يف  �ملنطقة  ثلث  على 
و��شعة  مكا�شب  حقق  �جلي�ص  �إن  �لر�شمي  �لتلفزيون 
و�شيطر على 40 باملئة من �ملناطق �لتي كانت خا�شعة 

ل�شيطرة �ملعار�شة.
�لقرى  م��ن  ع��دد  م��ن  لقطات حية  �لتلفزيون  وع��ر���ص 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:
متثل  �ل��ت��ي  �ل��ث��الث  �لبلطيق  دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  ز�ر 
�الأطل�شي  �شمال  حللف  �ل�شعيفة  �ل�شرقية  �خلا�شرة 
و����ش��ن��ط��ن حل���ث ق�����ادة �ل���غ���رب ع��ل��ى �ل�����رد ب���ح���زم على 

تهديد�ت رو�شيا.
�دغارز  والتفيا  ميك�شر  �شفن  ��شتونيا  وزر�ء  حمل  لقد 
ر�شالة  لنكيفي�شيو�ص  لينا�ص  ول��ي��ت��و�ن��ي��ا  رنكيفيت�ص 
يف  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ع  لقاء�تهم  �ىل  �للهجة  �شديدة 
وخماوف  �ل�شيا�شية  �لنز�عات  توؤرقها  �لتي  و��شنطن 

مما يحيكه �لكرملني.
وحر�ص �لوزر�ء �لثالثة على �شكر �إد�رة دونالد تر�مب 
ع��ل��ى دع��م��ه��ا حل��ل��ف ���ش��م��ال �الأط���ل�������ش���ي, ول���ك���ن خالل 
مقابلة مع فر�ن�ص بر�ص بعد �للقاء �مل�شرتك مع وزير 
�خلارجية �الأمريكي ريك�ص تيلر�شون عرب �ل��وزر�ء عن 
خماوفهم �ز�ء �لتهديد “�لهجني” �لذي متثله رو�شيا 

�ز�ء �لغرب.
�أن  “�عتقد  رنكيفيت�ص  ق��ال  رو���ش��ي��ا  ت��دخ��الت  وب�����ش��اأن 
�أن  �ملا�شية هو  �لثالث  �أو  �الأرب��ع  �ل�شنو�ت  ر�أيناه يف  ما 
�لدول �لدميوقر�طية تتعر�ص لهجوم. �إن �أ�ش�ص هيئاتنا 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  لهجوم  تتعر�ص  �لدميوقر�طية 
�ملال  تاأثري  عرب  وكذلك  �ملزيفة  و�الأخ��ب��ار  �الجتماعي 

ومن �ملهم جد� �أن نبقى متحدين«.
يف  ر�شالتها  على  �لت�شديد  م��ن  �ل���دول  ه��ذه  و�شتتمكن 
لعقد  و��شنطن  روؤ�شاوؤها  ي��زور  عندما  �بريل  ني�شان   3
قمة مع تر�مب ياأملون من خاللها توجيه ر�شالة �إىل 

مو�شكو.

قال رنكيفيت�ص �ن هذ� �لتهديد “مل نر له مثيال منذ 
ثالثينات و�أربعينات �لقرن �ملا�شي” وهي �لفرتة �لتي 
كانت فيها دول �لبلطيق �شمن �الحتاد �ل�شوفياتي بعد 

�أن �حتلها �لنازيون �الأملان.
ومنذ �نهيار �الحتاد �ل�شوفياتي, حتالفت �لدول �لثالث 
مع �لغرب مبتعدة عن مد�ر مو�شكو من خالل �الن�شمام 

�ىل حلف �شمال �الطل�شي و�الحتاد �الأوروبي.
��شتياءه  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�ص  يخف  ومل 
نفوذ  منطقة  �ىل  تنتمي  �ل��ث��الث  �ل���دول  �أن  يعترب  �ذ 
ب�شاأن  ���ش��وؤ�ل  على  رد�  ق��ال  �ملا�شي  و�ال���ش��ب��وع  مو�شكو. 
�أن يغريه  �أن بو�شعه  �لذي يتمنى لو  �لتاريخي  �حلدث 

قال “�نهيار �الحتاد �ل�شوفياتي«.
ق����د ي�����ش��ع ك����ث����ريون ه�����ذ� �ل��ت�����ش��ري��ح ���ش��م��ن �حلملة 
قبل  �لرو�شية  �لقومية  وت��ر  على  و�للعب  �النتخابية 
�شتوؤكد  �لتي  �لرئا�شية  �النتخابات  من  �أ�شابيع  ثالثة 
بقاء بوتني يف �ل�شلطة حتى 2024, لكن دول �لبلطيق 

ال متالئ يف �الأمر.
�ل���ي���وم ع��ل��ى ق�����ش��م ك��ب��ري من  ف��رو���ش��ي��ا ت�شيطر ف��ع��ل��ي��اً 
جورجيا, وهي �شمت يف 2014 �شبه جزيرة �لقرم من 

�وكر�نيا وتتهم بدعم �النف�شاليني يف �شرق هذ� �لبلد.
�شعيف  �ق��ت�����ش��اد  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  مو�شكو  تفكر  وق���د 
بلد ع�شو يف  م��ع  م��و�ج��ه��ة مبا�شرة  م��رت��ني يف خ��و���ص 
�حللف �الأطل�شي لكنها تلجاأ �إىل و�شائل �أخرى ملمار�شة 
نفوذها. ويعرف �لوزر�ء �لز�ئرون ذلك �ذ عانت بلد�نهم 
يف  تتمثل  �ل��ت��ي  �لهجينة  �الأ�شلحة  م��ن  طويلة  ل��ف��رتة 

�لتالعب �لع�شكري و�ملايل و�لقر�شنة و�لدعاية.
ويو��شل بوتني نفي �ي تدخل يف �لنز�ع يف �شرق �أوكر�نيا 

•• بريوت-جنيف-رويرتز:

دخلت �شاحنات �إغاثة منطقة �لغوطة �ل�شرقية �ل�شورية 
�أعنف  �أحد  بدء  �الأوىل منذ  للمرة  �الأول �الثنني  �م�ص 
�لهجمات يف �حلرب لكن دم�شق جردت قافلة �مل�شاعد�ت 
هجومها  و��شلت  بينما  �لطبية  �الإم����د�د�ت  بع�ص  من 

�جلوي و�لربي على �ملنطقة.
من  �أك��رث  ت�شم  �لتي  �لقافلة  �إن  �إغاثة  م�شوؤولو  وق��ال 
بعد  �لظالم  جنح  حتت  دوم��ا  من  خرجت  �شاحنة   40
ق�شف على �ملدينة دون تفريغ �الإمد�د�ت بالكامل خالل 
تو�جدها �لذي ��شتمر ت�شع �شاعات. و�أ�شاف �مل�شوؤولون 
�لعا�شمة  �إىل  ويعودون  باأمان  �لقافلة  �أن جميع طاقم 

دم�شق.
ومتكن جي�ص �لنظام �ل�شوري بدعم رو�شي من �ل�شيطرة 
�لقليلة  �الأي��ام  �ل�شرقية يف  �أكرث من ثلث �لغوطة  على 
ملقاتلي  كبري  معقل  �آخ��ر  بتق�شيم  يهدد  فيما  �ملا�شية 
من  �لرغم  على  ن�شفني  �إىل  �لعا�شمة  ق��رب  �ملعار�شة 

�تهامات غربية بانتهاك وقف �إطالق �لنار.
وتقول �الأمم �ملتحدة �إن 400 �ألف �شخ�ص حم�شورون 
د�خل �جليب �ملحا�شر وكانو� يعانون بالفعل من نق�ص 
يف �الإم�������د�د�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ة ق��ب��ل ب���دء �لهجوم 

�الأخري.
وقالت �ملتحدثة با�شم �للجنة �لدولية لل�شليب �الأحمر 
نظر�  لكن  �آم���ن,  “�لفريق  جنيف  يف  جاكميه  ي��والن��د� 
ب��ال��ع��ودة يف �لوقت  للو�شع �الأم��ن��ي ج��رى �ت��خ��اذ ق���ر�ر 
�أفرغو� قدر ما ي�شتطيعون من �حلمولة  �حلايل. لقد 

يف ظل �لو�شع �لر�هن على �الأر�ص«.
غادرت  �شاحنات  ع�شر  �إن  ل��روي��رتز  �آخ��ر  م�شدر  وق��ال 
�شاحنات  �أرب��ع  �أفرغت  بكامل حمولتها يف حني  �ملدينة 

بع�ص حمتوياتها.
�ملتحدة  ب��االأمم  كبري  م�شوؤول  قال  ب�شاعات  ذلك  وقبل 
ير�فق �لقافلة �إنه “لي�ص مرتاحا” ل�شماع دوي �لق�شف 
وجود  رغ��م  �ل�شرقية  �لغوطة  �إىل  �لعبور  نقطة  ق��رب 

�تفاق بتو�شيل �مل�شاعد�ت يف �أجو�ء �شلمية.
وقال علي �لزعرتي لرويرتز عند نقطة �لعبور “يجب 

�مل�شاعد�ت  تو�شيل  م��ن  �شنتمكن  �أن��ن��ا  �إىل  نطمئن  �أن 
�الإن�شانية يف ظل ظروف جيدة«.

كان م�شوؤول مبنظمة �ل�شحة �لعاملية قال �إن �حلكومة 
�شاحنات  من  �لطبية  �ل��ل��و�زم  معظم  �شحبت  �ل�شورية 
�الأمم �ملتحدة ومنعت دخول حقائب �الإ�شعافات �الأولية 
�الإن�شولني  وعبو�ت  �لكلوي  و�لغ�شيل  �جلر�حة  ول��و�زم 
�الأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  و�أك��دت  �جليب.  �إىل 
ذكر  دون  ل��ك��ن  �لطبية  �الإم������د�د�ت  بع�ص  دخ���ول  م��ن��ع 

تفا�شيل.
و�أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الإن�شان ومقره بريطانيا 
باأن �شربات ��شتهدفت جبهات �لقتال قرب بلدة حر�شتا 
و�أ�شاف يف وقت  �الأ�شعري.  �شوى وحو�ص  بيت  وقريتي 
الحق �أن 80 �شخ�شا قتلو� و�أ�شيب �أكرث من 300 يف 
ق��ر�ر جمل�ص  و�ح��د منذ  ي��وم  للقتلى يف  �أعلى ح�شيلة 

�الأمن �ل�شادر قبل ع�شرة �أيام.
وذك�����ر �الإع�������الم �حل���رب���ي �ل���ت���اب���ع جل��م��اع��ة ح����زب �هلل 
�شيطر  �ل�شوري  �جلي�ص  �أن  �حلكومة  حليفة  �الرهابية 
�ل�شرقي  �جلنوبي  �ل��ط��رف  على  �ملحمدية  ق��ري��ة  على 

للمنطقة.
وت���وع���د �ل��رئ��ي�����ص �ل�����ش��وري ب�����ش��ار �الأ����ش���د ي���وم �الأح���د 
مبو��شلة هجومه على �آخر معقل كبري للمعار�شة قرب 

�لعا�شمة دم�شق.
�إىل مدينة  �ملعارك  �ملدنيني من مناطق  وفر كثري من 

دوما.
ويعترب �الأ�شد وحلفاوؤه �ملعار�شة �مل�شلحة �لتي ت�شيطر 
على �لغوطة جماعات �إرهابية وبالتايل ال ينطبق عليها 
ق��ر�ر ���ش��ادر م��ن جمل�ص �الأم���ن �ل���دويل بوقف �إطالق 

�لنار يف عموم �لبالد.
�شاعات  خلم�ص  هدنة  �أ�شبوع  نحو  قبل  رو�شيا  و�أعلنت 
خالل  تو��شلت  �ال�شتباكات  لكن  �أح���ادي  ب�شكل  يوميا 

تلك �ل�شاعات وو�شفتها دول غربية باأنها غري كافية.
* منط و�حد

�لنمط  نف�ص  على  �ل�شرقية  �لغوطة  يف  �لقتال  ي�شري 
����ش��ت��ع��ادت �حلكومة  �أخ�����رى  �ل�����ذي ح����دث يف م��ن��اط��ق 
يف  ع�شكريا  رو���ش��ي��ا  ت��دخ��ل��ت  �أن  م��ن��ذ  عليها  �ل�شيطرة 

قائمة من �مل�شتهدفني بعقوبات جديدة على رو�شيا رغم 
�ن �لكونغر�ص �أقر قانونا ذلك.

تت�شلم  مل  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �ن  �ال���ش��ب��وع  ه���ذ�  وت��ب��ني 
�لكونغر�ص  �أر�د  �لتي  �ل���دوالر�ت  ماليني  ع�شر�ت  بعد 
ل��ب��دء حملة دعائية  �ل���دف���اع  م��ي��ز�ن��ي��ة  �ق��ت��ط��اع��ه��ا م��ن 
�لرتكيز  �ن  م��ن  ت��ر�م��ب  و��شتكى  رو�شيا.  �شد  م�شادة 
لر�أب  بذله  جهد  كل  قو�ص  �لف�شيحة  على  �ل�شيا�شي 
�ل�شدع مع بوتني و�لعمل مع رو�شيا يف مكافحة �الرهاب 

وعزل كوريا �ل�شمالية.
جتاهل  خطاأ  �شيكون  �ن��ه  �لبلطيق  دول  وزر�ء  وي��ق��ول 
�ن  بعد  �آخ���ر  تهديد  م��ع  �لتعامل  �أج���ل  م��ن  م��ا  تهديد 
�العالم  وو�شائل  �ملَُعومل  و�القت�شاد  �النرتنت  حتولت 

�ىل �شاحة قتال هجينة.

�ل��ت��ي �ن��ت��زع��ت �ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة �ل�����ش��ي��ط��رة عليها. 
و�شو�رع  �إ�شمنتية  مبان  �أنقا�ص  �للقطات  يف  وظ��ه��رت 
يتناثر فيها �لركام وجدر�ن عليها �آثار ر�شا�ص ودخان 

يت�شاعد من على م�شافة.
وق��اف��ل��ة �مل�����ش��اع��د�ت �ل��ت��ي دخ��ل��ت �أم�����ص ق��ب��ل �الول هي 
�الأوىل �لتي ت�شل �إىل �جليب �ملحا�شر منذ 14 فرب�ير 

�شباط و�لثانية منذ بد�ية �لعام.
و�أ�شار �لزعرتي �إىل �أن قافلة �الإغاثة �أ�شبحت تقت�شر 
كانت  بعدما  �شخ�ص   27500 لنحو  م�شاعد�ت  على 
حتمل مو�د غذ�ئية لنحو 70 �ألفا. وتقول �الأمم �ملتحدة 
�إن �شوريا و�فقت على دخول بقية �لغذ�ء ملن تبقى �شمن 

�ل�شبعني �ألفا يف قافلة ثانية خالل ثالثة �أيام.
�الأغذية  برنامج  با�شم  �ملتحدثة  عو�ص  م��روة  وق��ال��ت 
بعد  �ل�شاحنات  من  �إم���د�د�ت  �شلم  �لربنامج  �إن  �لعاملي 
�الإم�����د�د�ت  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت  حملية  جم��ال�����ص  مقابلة 

�شملت �أطعمة ومكمالت غذ�ئية.
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»اأخبار ال�ضاعة« : تزايد عزلة اإيران
•• ابوظبي -وام:

�إقليمية ودولية  ت��و�ج��ه ع��زل��ة  �إي����ر�ن  �ن  �ل�����ش��اع��ة  �خ��ب��ار  ن�����ش��رة  �ك���دت 
متز�يدة, لي�ص فقط ب�شبب �نك�شاف �شيا�شاتها �لعد�ئية �لتي تقف ور�ء 
حالة �لفو�شى وعدم �ال�شتقر�ر �لتي ت�شهدها �لعديد من دول �ملنطقة, 
و�إمنا �أي�شاً الإ�شر�رها على �مل�شي قدماً يف تطوير برناجمها لل�شو�ريخ 
و�ال�شتمر�ر  �ل�شلة,  ذ�ت  �ملتحدة  �الأمم  لقر�ر�ت  باملخالفة  �لبالي�شتية, 
�مل�شلحة  و�مليلي�شيات  �الإرهابية  �جلماعات  من  �لعديد  وت�شليح  دعم  يف 
يف �لعديد من دول �ملنطقة. و��شافت فى �فتتاحيتها �م�ص حتت عنو�ن 
باملنطقة  �لفو�شى  ن�شر  يف  �الإي���ر�ين  �ل���دور  �ن  �إير�ن”  عزلة  “تز�يد 
ت���وؤك���ده �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ع��ط��ي��ات و�الأدل�����ة �ل��د�م��غ��ة, ب��د�ي��ة م��ن �خللية 
�ل�شلطات  جنحت  �لتي  �الإي��ر�ين  �لثوري  باحلر�ص  �ملرتبطة  �الإرهابية 

�لبحرينية يف ك�شفها موؤخر�ً, و�لتي كانت تخطط ال�شتهد�ف م�شوؤولني 
يف �حلكومة �لبحرينية وقو�ت �الأمن, و�إثارة �لفو�شى يف �لبالد, مرور�ً 
بال�شو�ريخ  و�إم��د�ده��ا  �الإره��اب��ي��ة  دع��م ميلي�شيات �حل��وث��ي  ب��دوره��ا يف 
�لبالي�شتية �لتي ت�شتهدف �الأر��شي �ل�شعودية, ونهاية بدورها �ل�شلبي 
يف �أزمات �ملنطقة �ملختلفة من خالل �لعمل على �إف�شال جهود ت�شويتها, 

و�لتو�شل �إىل حلول �شاملة لها.
5+1 يف عام  �لنووي مع جمموعة  �نه منذ توقيع �التفاق  ونبهت �ىل 
�ملنطقة من  و�لتو�شعية يف  �لعد�ئية  �شيا�شاتها  �إي��ر�ن  تو��شل   ,2015
ودعم  وت�شليح  �الأخ���رى,  ل��ل��دول  �لد�خلية  �ل�����ش��وؤون  يف  �لتدخل  خ��الل 
�لعامل  �أزمات  ��شتغالل  و�لعمل على  �الإرهابية,  و�مليلي�شيات  �جلماعات 
وتاأجيج  �لفتنة  �إث���ارة  طريق  ع��ن  و����ش��ت��ق��ر�ره  �أم��ن��ه  لتقوي�ص  �لعربي 
�أنها بذلك �شتكون  �لنز�عات و�خلالفات �ملذهبية و�لطائفية, مت�شورة 

�ل�شنو�ت  خ��الل  �ملنطقة  ترتيبات  �شياغة  �إع���ادة  يف  �لعليا  �لكلمة  لها 
�ملقبلة, وبال�شكل �لذي يجعل منها �لطرف �ملهيمن على تفاعالتها.

�إي���ر�ن, وب��د�أت تعاين حالة  �رت��دت على  �ل�شيا�شات  ولفتت �ىل �ن ه��ذه 
من �النك�شاف يف �لد�خل و�خلارج على حد �شو�ء, فحركة �الحتجاجات 
2018 تعك�ص  �لعام �جلاري  �ملا�شي وبد�ية  �لعام  �لتي �شهدتها نهاية 
�لتي  �لنظام  �شيا�شات  �إز�ء  �ملتنامية  �ل�شعبي  �لغ�شب  يف جوهرها حالة 
�الإير�ين,  لل�شعب  و�ملعي�شية  �القت�شادية  �الأو���ش��اع  تفاقم  يف  �أ�شهمت 
فقد تدنت قيمة �لعملة �الإير�نية �لتومان ب�شورة كبرية �أمام �لدوالر, 
كما تو�جه �مليز�نية �الإير�نية عجز�ً متز�يد�ً, وهو ما ��شطر �حلكومة 
�إىل رفع �ل�شر�ئب يف ميز�نية �لعام �جلاري 2018, ورفع �لدعم عن 
�إير�ن يف �خلارج مرتبطة  �ل�شلع �الأ�شا�شية فميا ��شبحت �شورة  بع�ص 
ت�شهده  ما  كل  يف  �مل�شرتك  �لعامل  باعتبارها  �إليها  وينظر  ب��االإره��اب, 

فعلي يف  تقدم  �أي  �أم��ام حتقيق  و�لعائق �حلقيقي  �أزم���ات,  �ملنطقة من 
حلها. وخل�شت �ىل �ن �نك�شاف هذه �ملمار�شات و�ل�شيا�شات �لتي تنطوي 
على تهديد بالغ لالأمن و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل يعمق من عزلة 
�لدولية  �مل��و�ق��ف  توحيد  �جت��اه  يف  ويدفع  و�لدولية,  �الإقليمية  �إي���ر�ن 
على  الإج��ب��اره��ا  عليها,  �ل�شغوط  م��ن  مزيد  ممار�شة  �أج��ل  م��ن  �شدها 
�لتخلي عن هذه �ل�شيا�شات, و�اللتز�م مببادئ ح�شن �جلو�ر, ولعل هذ� 
�إعادة �لنظر يف �التفاق  �إ�شر�ر �لواليات �ملتحدة �الأمريكية على  يف�شر 
�لنووي �الإير�ين, وت�شمينه قيود�ً و�شو�بط جديدة حتول دون �متالك 
�إير�ن �ل�شالح �لنووي م�شتقباًل, ومطالبة �لعديد من �لقوى �لكربى 
�إي����ر�ن لل�شو�ريخ  ب��رن��ام��ج  م�����ش��ددة على  ق��ي��ود  ذ�ت���ه بفر�ص  �ل��وق��ت  يف 
و�ال�شتقر�ر  لالأمن  و��شح  تهديد  على  ينطوي  بات  �ل��ذي  �لبالي�شتية 

�الإقليمي و�لدويل.

•• الفجر – خرية ال�سيباين
    ك���ان ي���وم 2 م��ار���ص ه��و �خ���ر يوم 
ع��م��ل جل��وزي��ف ي���ون �مل��م��ث��ل �خلا�ص 
�ل�شمالية.  لكوريا  �ملتحدة  للواليات 
�ملحرتف  �لدبلوما�شي  فقد قرر هذ� 
ل�  ر���ش��م��ي��ا  �ل���ت���ق���اع���د,  ع����ام����ا(   63(
ولكن يف �لو�قع,  “�أ�شباب �شخ�شية”, 
�ملنا�شر للحو�ر بالبيت  ��شطدم هذ� 
�الأبي�ص, و�شّل حركته �خلط �ملت�شدد 

ب�شاأن �مللف �لكوري �ل�شمايل.

»قناة نيويورك«
   مت��ّي��ز ه���ذ� �ل���رج���ل, �ل���ذي �أم�شى 
�لدبلوما�شية  خدمة  يف  عقود  ثالثة 
ب�����ش��ك��ل خا�ص  �الأم����ري����ك����ي����ة, مت���ي���ز 
بحفاظه, منذ جميء دونالد تر�مب 
نيويورك”  “قناة  على  �ل�شلطة,  �إىل 
ر�شمية  غ��ري  �ج��ت��م��اع��ات  م��ف��ت��وح��ة: 
مع  و�ل��ت��ح��ادث  بالتفاعل  ل��ه  ت�شمح 
لدى  �ل�شمالية  ك��وري��ا  بعثة  رئ��ي�����ص 

�الأمم �ملتحدة.
   وج��اء �الع���الن ع��ن رحيله بعد �ن 
�شماليون,  ك��وري��ون  م�����ش��وؤول��ون  �ب��ل��غ 
مر��شم  �إث��ر  �جلنوبية,  كوريا  رئي�ص 
�ختتام دورة �اللعاب �الوملبية �ل�شتوية 
يف بيونغ ت�شانغ, بان بالدهم م�شتعدة 
دون   - �ملتحدة  �ل��والي��ات  مع  للحو�ر 
�لنووي- يف  �ل�شالح  �الإ�شارة �ىل نزع 
يجب  �ن��ه  على  و��شنطن  ت�شر  ح��ني 
مل  �إن  �لرئي�شي,  �ل��رتك��ي��ز  ي��ك��ون  �أن 
هذه  على  ح��و�ر  الأي  �حل�شري  يكن 
�لنقطة, وطاملا مل يكن �الأمر كذلك, 
فاإن �إد�رة تر�مب تلتزم با�شرت�تيجية 

“�ل�شغط �الأق�شى«. 
ت��خ��ل��ى جوزيف  �ل�����ش��ي��اق,  ه����ذ�     يف 
��شتبعد  �ن  ب��ع��د  ي���ون. وج���اء رح��ي��ل��ه 
�ملر�شح  ت�شا,  فيكتور  �البي�ص  �لبيت 
�الأمريكي  �ل�شفري  ملن�شب  �لرئي�شي 
منذ  �شاغر�  ظ��ل  �ل��ذي  �شيول,  ل��دى 
�أك�����رث م���ن ع�����ام, ع��ق��ب ع��ر���ش��ه على 
حكومة كوريا �جلنوبية. فيكتور ت�شا, 
�لذي رغم �نه لي�ص من “�حلمائم”, 
دبليو  �إد�رة ج���ورج  م��ع  �أن���ه عمل  مب��ا 
بنظرية  �لت�شهري  على  جت���ر�أ  ب��و���ص, 
ما ي�شمى “نزيف �الأنف”, وهي فكرة 
�ل�شربات �ال�شتباقية �لتي تهدف �إىل 
ردع بيونغ يانغ دون مر�عاة �ن �شيول 
تبعد م�شافة 50 كيلومرت� فقط عن 

�ملنطقة �ملنزوعة �ل�شالح.

حقيقة  �أ�شبحت  موثوقيتها,  درج��ة 
و�قعة بعد �شتة جتارب نووية, و�أربعة 

�شو�ريخ عابرة للقار�ت. 
   هذ� �ملوقف غري �لو�قعي, ج�شدته 
بين�ص,  م��اي��ك  �لرئي�ص  ن��ائ��ب  ���ش��ورة 
�أمام  �شف  يف  يجل�ص  وه��و  متجمد�, 
�شقيقة كيم جونغ �أون يف حفل �فتتاح 
�ىل  و��شطر  �الوملبية,  �اللعاب  دورة 
ال  حتى  �ال�شتقبال  حفل  من  �ل��ف��ر�ر 

يلتقيها.
�الأم��ري��ك��ي م�شو�ص:  �خل��ط��اب  �ن     
ف��ق��د ���ش��رح وزي���ر �خل��ارج��ي��ة ريك�ص 
حو�ر  الإج���ر�ء  م�شتعد  �إن��ه  تيلر�شون 
�لبيت  ول��ك��ن  م�شبقة,  ���ش��روط  دون 
�ل�شالح  ن��زع  �أن  على  ي�شر  �الأب��ي�����ص 
�أن ي��ك��ون ه��دف��ا الأي  �ل���ن���ووي ي��ج��ب 

نقا�ص.
�لدبلوما�شية  ب��اإم��ك��ان  ي��ع��د  ومل      
�أّن مون جاي  �أن تاأمل  �إال  �المريكية 
بيونغ  زي�����ارة  الإغ������ر�ء  ي�شت�شلم  ل���ن 
ت��ن��ازالت ق��وي��ة م��ن كوريا  ي��ان��غ دون 
�ل�شمالية. ويرغب �يفان ميديرو�ص, 
جمل�ص  يف  �الآ�شيوية  �ل�شوؤون  مدير 
�الأم�������ن �ل���ق���وم���ي �الأم����ري����ك����ي حتى 
مون  يف  ي����رى  �أن  يف   ,2015 ع����ام 
قلق  �ن���ه  غ��ري  “بر�غماتيا”,  ج���اي 
�اليديولوجيون”  “�ملنظرون  ب�شاأن 
��شتعد�د  على  �ل��ذي��ن  حا�شيته,  م��ن 
�لتقارب  �أج���ل  م��ن  ���ش��يء  ب���اأي  للقيام 
حقيقي  فهم  “دون  �لكوريتني,  ب��ني 

للتكلفة«. 
  »�إن مون جاي, مهما كان متحم�شا 
�ل�شمال  ب�����ني  �مل���������ش����ار  ال�����ش����ت����م����ر�ر 
و�جلنوب, يجب �أن يدرك �أي�شا خطر 
�لواليات  بني  �لتحالف  يف  ثغرة  فتح 
�ملتحدة وكوريا �جلنوبية, وهو يعرف 
كوريا  على  نفوذه  �شُي�شعف  ذل��ك  �ن 
�ل�شمالية “, يقول �يفان ميديرو�ص.

�أما بالن�شبة للمحلل ميونغ هيون     
�لواليات  �م��ام  لي�ص  ف��اإن��ه  �شيول,  يف 
�خليار  �أن  ت�����رى  �أن  �إال  �مل���ت���ح���دة 
�لع�شكري غري و�قعي, و�ن تقبل ولو 
مكرهة �لدخول يف �حلو�ر �لذي فتحه 
مون جاي �ين:” �ن منطق مون جاي 
هو �نتظار �أن تدرك �لواليات �ملتحدة 
�آخر”,  خ���ي���ار  �ي  ل��دي��ه��ا  ل��ي�����ص  �أن�����ه 
�ملتحدة  �لواليات  بد�ئل  “�ن  معترب� 

�أ�شبحت حمدودة جد�«.
عن لوطون ال�صوي�صرية

خط هاتفي للطوارئ
   ويج�شد �الن�شحابان �لقلق �ل�شائد 
يف �الأو�شاط �لدبلوما�شية �الأمريكية 
�لتي ترى �أن �إد�رة تر�مب حتكم على 
نف�شها بالتهمي�ص من خالل مت�شكها 
تعيد  وق��ت  يف  مت�شدد,  نهج  باعتماد 
�حلو�ر  �جل��ن��وب��ي��ة ج�شر  ك��وري��ا  ف��ي��ه 

خطاب م�صطرب
    �ن و����ش��ن��ط��ن ت��ق��ف �ل��ي��وم جمرد 
متفرجة على هذ� �لتقارب. وتتم�شك 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة مب��و�ق��ف��ه��ا: فهي 
تطالب بالتخلي عن قوة �لردع �لتي 
�ل�شمايل  �ل��ك��وري  �ل��ن��ظ��ام  يعتربها 
مفتاح بقائه, و�لتي, بغ�ص �لنظر عن 

خط هاتفي للطو�رئ بني �لكوريتني, 
و����ش���ارك ري��ا���ش��ي��ون م��ن �ل�����ش��م��ال يف 
�شقيقة  و�شلمت  �الوليمبية,  �اللعاب 
جاى  م����ون  �ىل  �أون   - ج���ون���غ  ك��ي��م 
يانغ. ويقول جو  بيونغ  لزيارة  دع��وة 
ميونغ هيون, �لباحث يف معهد �آ�شان 
�شيول:  ومقره  �ل�شيا�شية,  للدر��شات 

م��ع ب��ي��ون��غ ي��ان��غ. وه��ك��ذ�, يف خطابه 
زعيم  تلّقف  �ل�شنة,  ر�أ����ص  مبنا�شبة 
كوريا �ل�شمالية كيم جونغ �أون �لليد 
�جلنوبية,  ك��وري��ا  رئي�ص  م��ّده��ا  �لتي 
م���ون ج����اي, �ل����ذي �ن��ت��خ��ب يف مايو 

2017, وهو من موؤيدي �حلو�ر.
   وم��ن��ذ ذل��ك �حل���ني, مت �ع���ادة ربط 

ع��م��ل م��ن �ج���ل ذل���ك م��ع �لرئي�شني 
�لتقدميني روه مو هيون, وكيم د�ي 
- جونغ, فاإنه كان هذه �ملرة مدفوعا 
�شبه  يف  �الأم�������ن  ����ش���م���ان  ب�������ش���رورة 
�جلزيرة بحكم �شلف دونالد تر�مب, 
�لذي يتوىل �لرد مبا�شرة عرب تويرت 
على �ال�شتفز�ز�ت �لكورية �ل�شمالية.

�الإد�رة  �الح�������د�ث  جت������اوزت  “لقد 
باملبادرة,  م��ون  و��شتفرد  �الأمريكية, 
وب�شكل تب�شيطي تعترب �إد�رة تر�مب, 
�لتي مل تفهم, �ن مون يقدم تنازالت 

�إىل �ل�شمال«. 
   وح��ت��ى �ن ك���ان م���ون ج���اي موؤيد� 
ل��ل��ح��و�ر ب��ني �ل��ك��وري��ت��ني, و���ش��ب��ق �ن 

كيم جونغ �ون و��شطياد �لفر�شة �ل�شانحة تر�مب خارج �ملو�شوع

�لرئي�ص �لكوري �جلنوبي بني مطرقة تر�مب و�شند�ن �ل�شقيق �ل�شال

�شورة جت�شد منطق �ال�شد�د �حلو�ر من �جل نزع �لفتيل

جوزيف يون  يرمي �ملنديل

لي�س من م�صلحة مون جاي فتح ثغرة يف التحالف بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
الدبلوما�صية الأمريكية جتاوزتها الأحداث ب�صبب ذوبان اجلليد بني �صيول وبيونغ يانغ

ارتباك يف ن�صيجها وخطابها الدبلوما�صي:

وا�ضنطن على دكة الحتياط يف دربي الكوريتني...!
قوة الردع ال�صمالية اأ�صبحت حقيقة واقعة بعد �صتة جتارب نووية، واأربعة �صواريخ عابرة للقارات

 ا�ضتفرد مون جاي باملبادرة وباتت 
وا�ضنطن جمرد متفرج على هذا التقارب

على الوليات املتحدة ان تدرك ان بدائلها 
انح�ضرت جدا ول خيار امامها غري احلوار
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 يحتفل �حتاد �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لكرة �لقدم 
�شباح �ليوم »�الأربعاء« باليوم �لريا�شي �لوطني, على 
مالعب �الحتاد يف مقره باخلو�نيج يف دبي, ومتا�شياً 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  مع 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 

حاكم دبي )رعاه �هلل(.
و����ش��ت��ع��دت م��الع��ب �حت����اد �ل���ك���رة الإ���ش��ت�����ش��اف��ة هذ� 
�لغايل على قلوبنا جميعاً, و�لذي  �لريا�شي  �حلدث 
بهيج,  ريا�شي  جو  يف  �لعمرية  �لفئات  جميع  يجمع 
�لهمم,  الأ���ش��ح��اب  مم��ي��زة  م�شاركة  ع��ام  ك��ل  وي�شهد 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �الح��ت��ف��ال  برنامج  وي��ب��د�أ 
م�شوؤويل  بح�شور  م�����ش��اًء,  �ل�شاد�شة  وح��ت��ى  �شباحاً 

�حتاد �لكرة.
متام  يف  �لوطني,  �لريا�شي  �ل��ي��وم  فعاليات  وتفتتح 
»بنني  للرب�عم  مبهرجان  �شباحاً  �لعا�شرة  �ل�شاعة 
,بنات« على ملعبي رقم 1,2 وملدة �شاعة و�حدة, يليه 
مر��شم حتية �لعلم و�ل�شالم �لوطني لدولة �الإمار�ت 

ظهر�ً. �لعربية �ملتحدة عند �ل�شاعة 11:15 
�ملغطاة  �ل�شالة  يف  قدم  كرة  مباريات  تنطلق  بعدها 
�مل�شاركني  و�لن�شف, بني  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  عند 
موظفي  وفريق  �لهمم  �أ�شحاب  من  �الأحتفالية,  يف 
وتلعب  �ملحرتفني,  دوري  جلنة  وفريق  �لكرة  �حت��اد 

تلك �ملباريات على مدى �شاعة ون�شف.
وتختتم فعاليات �ليوم �لريا�شي �لوطني, مبباريات 
كرة قدم بني مر�كز تدريب �لفتيات, ومناف�شات كروية 
قوية بني �الأكادمييات, على �أن يتم توزيع ميد�ليات 

للفرق �لفائزة, وهد�يا تذكارية للم�شاركني.

كّرم �ملقدم فهد عبد �هلل جمعة رئي�ص ق�شم �لن�شاط �لريا�شي 
ب�شرطة ر�أ�ص �خليمة , بح�شور �لر�ئد �أحمد جابر �لعو�شي 
ر�أ�ص  �لن�شاط �لريا�شي وعدد من �شباط �شرطة  مدير فرع 
�شرطة  ق��ي��ادة  بطولة  فعاليات  يف  �ملنظمة  �للجان  �خليمة, 
ر�أ�ص �خليمة �ملجتمعية �الأوىل �لتي �أقيمت يف �لفرتة �ملا�شية 
�لن�شاط  وق�شم  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��الق��ات  �الإع����الم  �إد�رة  بتنظيم 

�لريا�شي..
 يذكر �أن �لبطولة �شهدت مناف�شة قوية يف م�شابقة كرة �لقدم 
�لقياد�ت  م��ن  �لعديد  مب�شاركة  �حلبل  و�شد  �لطائرة  وك��رة 
�لقيادة  خاللها  ��شتطاعت  �مل���دين  �ملجتمع  وف��ئ��ات  �الأم��ن��ي��ة 
�لعامة ل�شرطة �ل�شارقة بح�شم بطولة �لقدم, فيما توج فريق 
جنوم �لرم�ص باملركز �الأول ببطولة �لطائرة , ويف بطولة �شد 
�ملركز  على  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ح�شلت  �حلبل 

�الأول و�للقب .
�أع����رب �مل��ق��دم ف��ه��د ع��ب��د �هلل جمعة ع��ن حر�ص  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�ص �خليمة على تنفيذ �لعديد من 
�ل�شكر  ووج��ه  �مل��دين  �ملجتمع  مب�شاركة  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت 

للجنة �ملنظمة وكل من �شاهم يف �جناح �لبطولة .

�ضرطة راأ�ض اخليمة تكرم جلان البطولة املجتمعية الريا�ضية الأوىل 

لهيب  �إىل  �ل�������ش���وي���د  ���ش��ق��ي��ع  م����ن 
�شيرتون  ف���ري���ق  ت���وج���ه  �مل��ك�����ش��ي��ك! 
للر�ليات مع  �لعاملي  �أبوظبي  توتال 
طموحات كبرية �إىل ليون �ملك�شيكية 
�لثالثة  �جلولة  ملناف�شات  ��شتعد�د�ً 
حيث  للر�ليات  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن 
�لفائز  ب��ال�����ش��ائ��ق  �ل��ف��ري��ق  ي��ت�����ش��ّل��ح 
�ل����ر�يل �لفرن�شي  ب��ه��ذ�  ���ش��ت م���ر�ت 
�لعامل ت�شع  �شيبا�شتيان لوب )بطل 
�إيلينا,  د�ن��ي��ال  م����ر�ت( م��ع م��الح��ه 
�مل�شكيك  ب���ر�يل  للفائز  ب��االإ���ش��اف��ة 
�ل��ربي��ط��اين كري�ص  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام 

ميك ومالحه بول نيجل.
 22 م����ن  �مل�����ش��ك��ي��ك  ر�يل  ي���ت���األ���ف 
ت��ر�ب��ي��ة -ح�����ش��وي��ة خا�شة  م��رح��ل��ة 
 344.5 ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا  ب��ال�����ش��رع��ة 
�الإجمايل  �لطول  يبلغ  كلم يف حني 
للر�يل مع �ملر�حل �الإنتقالية حو�يل 
�أهم �ملر�حل فهي  �أما  1,055 كلم. 
حيث  وجو�ناخو�تيتو,  �ل�شوكوالته 
كلم   31.44 �الأوىل  ط����ول  ي��ب��ل��غ 
و�ل��ث��ان��ي��ة ح���و�يل 31 ك��ل��م ت��ق��ام يف 
�رتفاعات  وع��ل��ى  ح����ارة  �أج�����و�ء  ظ��ل 
عالية عن �شطح �لبحر ت�شكل حتدياً 
���ش��ري��ح��اً ل���ق���در�ت �ل�����ش��ائ��ق وحتمل 

�ل�شيارة و�الإطار�ت.

كري�ص ميك )�أف�شل نتيجة - �ملركز 
�الأول 2017(: ر�يل �ملك�شيك �شبيه 
�إىل حد ما بر�يل كتالونيا, فهو من 

�لر�ليات �لرت�بية �لتي كنا فيها على 
و�ملناف�شة  �لتاأدية  من  عاٍل  مت�شوى 
وجن���ح���ن���ا يف ك���ت���ال���ون���ي���ا ح��ي��ن��ه��ا يف 

ومن  للفريق.  م�شتحق  فوز  حتقيق 
دبليو.  3 �ل�����ش��ي  و���ش��ي��ارت��ن��ا  حينها, 

�لتطوير  لعمليات  تخ�شع  �آر.���ش��ي 

لر�يل  متحم�شاً  يجعلني  م��ا  وه���و 
�ملك�شيك �لذي فزنا فيه �لعام �ملا�شي 
كبرية  طموحات  �الآن  معي  و�أح��م��ل 

�الأوىل.  �مل����ر�ك����ز  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة 
مرتفاعت  على  �ملك�شيك  ر�يل  يقام 
عالية وهو ما يوؤثر �شلباً على تاأدية 

�مل��ح��رك وق��وت��ه, �الأم���ر �ل��ذي يحّتم 
��شرت�تيجيته  تغيري  �ل�شائق  على 
�شل�شاً  ل��ي��ك��ون  �ل��ق��ي��ادة  و�أ���ش��ل��وب��ه يف 

من  �ملك�شيك  �ل��درج��ات.  �أق�شى  �إىل 
�أكرث �لر�ليات �ملف�شلة لدي و�أتطلع 
قدماً خلو�ص غماره نهاية �الأ�شبوع 
�جلاري و�أعتقد باأن مركز �إنطالقنا 
لنا  بالن�شبة  ج��ي��د�ً  �شيكون  �ل�شابع 
��شتغالل  وي��ج��ب  �الأول  �ل���ي���وم  يف 

�لفر�شة.
 - نتيجة  )�أف�شل  ل��وب  �شيبا�شتيان 
�ملركز �الأول من 2006 �إىل 2008 
لطاملا   :)2012 �إىل   2010 ومن 
�ملك�شيك, وجتمعني به  ع�شقت ر�يل 
ذكريات ر�ئعة. لدي طموحات كبرية 
�لبطولة  �إىل  �لعام  ه��ذ�  عودتي  مع 
�ل�شيرتوين  م��ق��ود  خلف  خ�شو�شاً 
م�شاركة  �آخ��ر  دبليو.�آر.�شي.   3 �شي 
يل يف �ملك�شيك كانت منذ �شت �شنو�ت 
مع  ب�شرعة  نتاأقلم  �أن  علينا  ولهذ� 
بني  موقعنا  ومعرفة  �ل���ر�يل  �إي��ق��اع 
مكثفة  جت��ارب��اً  �أج��ري��ن��ا  �ل�شائقني. 
وقطعت  �ملك�شيك  ل���ر�يل  ����ش��ت��ع��د�ًد 
حو�يل 500 كلم يف يومني و�شعرت 
ب����اأن �ل�����ش��ي��ارة ت��ت��م��ت��ع ب���ت���و�زن جيد 
بتجاربي  م��ق��ارن��ًة  ك��ث��ري�ً  وت��ط��ورت 
�الأوىل عليها يف �أو�خر �لعام �ملا�شي. 
 11 �ملركز  من  �لعام  ه��ذ�  �شاأنطلق 

و�أعتقد باآنه مركز جيد لنا.

بطولة العامل للراليات 2018 - اجلولة الثالثة - رايل املك�صيك

طموحات كبرية لفريق �ضيرتوين توتال اأبوظبي يف رايل املك�ضيك

مناف�صات قوية ملراكز الفتيات والأكادمييات

م�ضابقات كروية لأ�ضحاب الهمم وموظفي الحتاد وجلنة املحرتفني
احتاد الكرة يحتفل باليوم الريا�صي الوطني اليوم

كونها من الداعمني لريا�صة املراأة   

اأمل بو�ضالخ ع�ضوا يف اللجنة التنفيذية 
مبوؤ�ض�ضة املراأة العربية

�لعربية  �مل����ر�أة  موؤ�ش�شة  خاطبت   
�شعادة �أمل بو �شالخ ع�شو جمل�ص 
جلنة  رئ��ي�����ص  �ل���ك���رة  �حت����اد  �إد�رة 
بخ�شو�ص  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة,  �ل�������ش���وؤون 
�مل���ر�أة  �حت���اد  لع�شوية  تر�شيحها 
�ل���ع���رب���ي���ة ل���ل���ري���ا����ش���ة, و�ل�������ذي مت 
تاأ�شي�شه موؤخر� بدعم من موؤ�ش�شة 
حتت  ي�شم  كاحتاد  �لعربية  �مل���ر�أة 
�لعربية  �الحت���اد�ت  جميع  مظلته 

�ملهتمة بريا�شة �ل�شيد�ت. 

�لعربية  �مل�����ر�أة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وع����ربت 
ع���ن خال�ص  �مل��ر���ش��ل  �خل���ط���اب  يف 
�لكبري  للعمل  و�متنانها  تقديرها 
�لذي قامت وتقوم به �أمل بو �شالخ 
�لن�شائية  �لريا�شة  دع��م  يف جم��ال 
باعتبارها �شخ�شية عربية حظيت 
جمال  يف  مرموقة  عربية  مبكانة 
�لريا�شة.  وجاء يف خطاب �ملوؤ�ش�شة 
»�أنه ملن دو�عي �ل�شرور �أن نر�شحكم 
�شمن كوكبة متميزة من �لن�شاء يف 

جمال �لريا�شة �لعربية و�لدولية 
للجنة �لتنفيذية لالحتاد, و�آملني 

�أن يح�شى تر�شيحنا بقبولكم«. 
�لعربية  �مل�����ر�أة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت�����ش��ع��ى 
�ملر�أة  �حت��اد  بتاأ�شي�ص  قامت  و�لتي 
�الأول  �الج��ت��م��اع  لعقد  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
يجري  ح��ي��ث  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة,  للجنة 
حاليا �إ�شتكمال �الإجر�ء�ت �الإد�رية 
لهذ�  �ج��ت��م��اع  �أول  لعقد  و�ل��ف��ن��ي��ة 

�الحتاد. 

توج مركز �لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية باملركز �الأول 
على  �أقيمت  و�لتي  �ل�شاطئية,  �لطائرة  كرة  لبطولة 
كورني�ص �أبوظبي, �شمن مناف�شات بطولة درع مدير 
 قطاع �ملو�رد �لب�شرية, بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي.

�لثاين  مو�شمها  يف  �أم�����ص,  م�شاء  �لبطولة  و�نطلقت 
2018, وت�شتمر لنهاية �شهر مار�ص �جلاري, وت�شمل 

ري��ا���ش��ات, ك���رة �ل��ط��ائ��رة �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة, و���ش��د �حلبل, 
و���ش��ب��اق �ل��ط��ري��ق, و�ل��ب��ول��ي��ن��غ, و�ل�����ش��ب��اح��ة, و كرو�ص 
ف��ي��ت, وك���رة �ل��ق��دم, و�جل����ري, و�ل��ل��ي��اق��ة, و�لتحدي, 
�لب�شرية. �مل����و�رد  ق��ط��اع  �إد�ر�ت  خمتلف   ومب�����ش��ارك��ة 

�للجنة  رئ���ي�������ص  �مل����ق����دم ج���ا����ش���م �حل���و����ش���ن���ي,  وق������ال 
�لريا�شية بقطاع �ملو�رد �لب�شرية �ن �لبطولة �شهدت 

يف �نطالقتها م�شاركة و��شعه من قبل كافة �الإد�ر�ت 
وح�شور جماهريي غفري, �إىل جانب م�شاركة �لعنا�شر 
و�لبولينغ. و�جل����ري,  �مل�����ش��ي,  ب��ط��والت  يف   �لن�شائية 

و�ختتمت �لبطولة, بتتويج مركز �لرتبية �لريا�شية 
�ل�شرطة  م��د�ر���ص  و�إد�رة  �الول,  ب��امل��رك��ز  �ل�شرطية 

بالثاين, ومكتب مدير �لقطاع باملركز �لثالث.

مركز الرتبية الريا�ضية ال�ضرطية ُيتّوج باملركز 
الأول لبطولة كرة الطائرة ال�ضاطئية
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ال�ضعودية تعتزم “اإهداء” العراق ملعبا لكرة القدم 
�لعاهل  �ن  �لعبادي  حيدر  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�ص  �أعلن 
�ل�����ش��ع��ودي �مل��ل��ك �شلمان ب��ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز, ي��ع��ت��زم �إه���د�ء 
�أي����ام م��ن خو�ص  ب����الده ملعبا ل��ك��رة �ل���ق���دم, وذل����ك ب��ع��د 
منتخبي �لبلدين مبار�ة ودية تاريخية يف مدينة �لب�شرة 

�لعر�قية.
�نه  للعبادي,  �الإع��الم��ي  �ملكتب  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  وج��اء يف 
تلقى م�شاء �م�ص �الأول �الثنني “�ت�شاال هاتفيا من ملك 
�مللك �شلمان بن عبد �لعزيز”,  �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
تخلله “بحث تعزيز �لتعاون بني �لبلدين ومباركة جناح 
�ل�شقيقني” �لتي  �لبلدين  منتخبي  ب��ني  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة 
للمنتخب  �الأوىل  وك��ان��ت  ف��رب�ي��ر,  �شباط   28 يف  �أقيمت 

�ملنتخب  1979. وف���از  �ل��ع��ام  �ل��ع��ر�ق م��ن��ذ  �الأخ�����ش��ر يف 
�لعر�قي يف هذه �ملبار�ة بنتيجة 1-4.

�أعرب  �ل�شعودي  �لعاهل  �ن  �ىل  �ل��ع��ر�ق��ي  �لبيان  و�أ���ش��ار 
“عن �شروره بنجاح �ملبار�ة �لودية بني منتخبي �لبلدين, 
مبينا �نها منا�شبة الإهد�ء ملعب للعر�ق وجتديد �لتعاون 

و�لعمل بني �لبلدين”, يف خطوة لقيت �شكر �لعبادي.
و�أتت �ملبار�ة على ملعب �لب�شرة, �شمن ��شتعد�د�ت �ملنتخب 
يف   2018 �لعامل  كاأ�ص  نهائيات  يف  للم�شاركة  �ل�شعودي 
رو�شيا, و�أي�شا �شمن �شعي �لعر�ق للدفع باجتاه رفع كامل 

للحظر على ��شت�شافته �ملباريات �لدولية.
على  حظر�  )فيفا(  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �الحت��اد  وفر�ص 

وقام  �أع���و�م,  منذ  �لعر�ق  يف  �لدولية  �ملباريات  ��شت�شافة 
�لدولية  �ملباريات  باإقامة  و�ل�شماح  تخفيفه  �ملا�شي  �لعام 
�لودية فقط على ثالثة مالعب يف مدن �لب�شرة وكربالء 

يف جنوب �لبالد, و�أربيل مركز �إقليم كرد�شتان �ل�شمايل.
�نهم  �شابقة,  ت�شريحات  يف  ع��ر�ق��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  و�أك���د 
للدفع  �ل�شعودي,  ال�شيما  �خلليجي  �لدعم  على  يعولون 
�لفيفا  ينظر  �ن  �ملتوقع  ومن  للحظر.  كامل  رفع  باجتاه 
بهذه �مل�شاألة يف �جتماع يعقده منت�شف �آذ�ر مار�ص �حلايل. 
ووقع �لعر�ق و�ل�شعودية مذكرة تعاون ريا�شية يف كانون 
بني  �شيا�شي  تقارب  �إط��ار  يف  �أت��ت  �ملا�شي,  دي�شمرب  �الأول 

�لبلدين بعد عقود من �لتباعد.

نادي  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو ينظم �لنادي يف �لعا�شرة من 
�شمن  جمتمعية  ريا�شية  �حتفالية  �الأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  �شباح 
�لن�شخة �لثالثة لفعاليات و�أجندة جمل�ص �أبو ظبي �لريا�شي 
�لتي ينظمها دعما ملبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لوزر�ء  رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
جتمعنا(  )�الإم�����ار�ت  �شعار  وجت�شيد  �هلل,  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
غنتوت  ينظمه  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ي��وم  وي�شتمل 
�الأعمار  ملختلف  ريا�شية وجمتمعية  وفعاليات  �أن�شطة  على 
من  و�لريا�شيني  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�ص  �أع�����ش��اء  ,مب�شاركة 
�جلن�شني و�لعاملني وي�شتمل �ليوم �لريا�شي على م�شابقات 
�جلري ملختلف �لفئات �لعمرية ,و�شباق �لدر�جات �لهو�ئية 
,�لبلياردو ,�لكريكيت , وكرة �لري�شة وذلك مب�شاركة حو�يل 

�جلن�شني. من  فرد�   200
و�شرح �شعادة �شعيد بن حوفان �ملن�شوري نائب رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة نادي غنتوت باأن �لنادي يحر�ص على �مل�شاركة يف تلك 
�لتو��شل بني  تعزيز  �إىل  تهدف  و�لتي  �ل�شنوية  �الحتفالية 
قيم  تعزيز  بهدف  مكوناته  مبختلف  غنتوت  ن��ادي  جمتمع 
�ل�شعادة و�ملحبة و�ملودة �لتي جتمع �ملو�طنني و�ملقيمني على 
�لثقافات,و�لذي  وتالقي  �لت�شامح  موطن  �الإم���ار�ت  �أر���ص 
ميثل ترجمه لتوجيهات �شمو رئي�ص �لنادي , ودعما جلهود 
جمل�ص �أبو ظبي �لريا�شي �لذي يحر�ص على م�شاركة نادي 
غنتوت يف مثل هذه �لفعاليات �لوطنية �ملجتمعية �لتي توؤكد 

د�ئما و�بد�أ باأن )�لبيت متوحد(.
�لريا�شي  �ل��ي��وم  بفكرة  ن�شيد  �أن  لفر�شة  �إن��ه��ا   – و�ختتم 
ظبي  �أب���و  جمل�ص  ��شتمر�رها  على  يحر�ص  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي 
�لريا�شي مب�شاركة كافه منت�شبيه ,بهدف ممار�شة �لريا�شة 
مبختلف �أن�شطتها وللعام �لثالث على �لتو�يل و�لذي يعك�ص 
ون�شر  �إعالئها  و���ش��رورة  و�ل�شحة  �لريا�شة  قيمة  ب�شدق 
ثقافتها يف جمتمعاتنا للحفاظ على م�شتقبل �أجيالنا �لتي 

متثل �لغد �لو�عد.

برعاية فالح بن زايد اآل نهيان 

نادي غنتوت ل�ضباق اخليل والبولو ينظم احتفالية ريا�ضية جمتمعية �ضمن الن�ضخة الثالثة لفعاليات واأجندة جمل�ض اأبو ظبي الريا�ضي

الرميثي :اليوم الريا�ضي الوطني حدث مهم لتعزيز 
الروابط املجتمعية وتر�ضيخ الهوية الوطنية

فريق �ضرطة اأبوظبي ي�ضارك يف حتدي 
»بيج هاجر برا�ض اخليمة«

و�مل��غ��ام��رة, يف  للتحدي  �أب��وظ��ب��ي,  �شرطة  فريق  ���ش��ارك 
 Ultra« Trail Big Hajar حت����دي  ف��ع��ال��ي��ة 
�خليمة,  ب����ر�أ�����ص  هاجر”  Km”بيج   100-50
���ش��م��ن م���ب���ادر�ت ع���ام ز�ي����د 2018. و�أو����ش���ح �مل���الزم 
مبركز  �مل��غ��ام��ر�ت,  ف��رع  مدير  �ل�شنيدي,  �أح��م��د  �شامل 
�لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية, يف قطاع �ملو�رد �لب�شرية, 

�نطلقت من   , كيلومرت�   50 م�شافة  �جتاز  �لفريق  �أن 
�أن هذ�  �إىل  و�أ�شار  جبل جي�ص و�نتهت يف منطقة خت. 
�لتحدي من �أ�شعب �لتحديات, �لتي �شارك فيها �لفريق 
�إىل   1000 حيث �ملرتفعات �جلبلية �لتي ت��رت�وح بني 
1200 مرت فوق م�شتوى �شطح �لبحر, ووعورة م�شار 

�لتحدي وتنوع �لت�شاري�ص �جلبلية.

�لرميثي  قائد عام  �للو�ء حممد خلفان  �أك��د معايل 
�لوطني  �لريا�شي  �ليوم  مبادرة  �ن  �أبوظبي  �شرطة  
و�لتي �طلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم  نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
حاكم دبي ونحتفي  بها �شنويا  من �ملبادر�ت �لر�ئدة 
من  �ملجتمع  �ف���ر�د   حتفيز  بهدف  حياتنا  يف  و�ملهمة 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أو�����ش���ر �لرت�بط 
و�لتعاون فيما بينهم, وتفعيل دور �ملجتمع و�ملوؤ�ش�شات 
�لريا�شية و�ملدنية يف �إطار �أن�شطة ريا�شية  ووطنية 

هادفة يف جمتمعنا.
�لثالثة  �لن�شخة  مبنا�شبة   كلمة  يف  معاليه  و�أ���ش��اف 
مار�ص   7 يف  تنطلق  �ل��ت��ي  �لوطني  �لريا�شي  لليوم 
وقطاعات  وهيئات  موؤ�ش�شات  ك��ل  مب�شاركة  �جل���اري 
و�لوطنية  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل����ب����ادرة   ه����ذه   �ن  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لريا�شية  تعد حدثاً بارز�ً يعزز من قيمنا �ملجتمعية  
�ملجال  وتتيح    , �لوطنية  �لهوية  مفهوم  و  �الأ�شيلة 
ل��ت��ق��دمي ����ش���ورة ح�����ش��اري��ة ومتميزة  �أم�����ام �جل��م��ي��ع 
�مل��وج��ود بني فئات جمتمع   �لتالحم و�ل��رت�ب��ط   عن 

�الإمار�ت. 
وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه �ه��ت��م��ام �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ودعمها 

�مل�����ش��ت��م��ر  الأب���ن���اء �ل��وط��ن وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ممار�شة 
�الأن�شطة �لريا�شية و�ملجتمعية  �لهادفة و�حل�شارية 
من خالل فعاليات هذه  �ملبادرة �لفريدة و�لتي ت�شهم 
�يجابياً يف ن�شر روح �ملودة و�الإخاء بني �أكرث من 200 
جن�شية تعي�ص على �أر�ص هذ� �لوطن يف جتان�ص و��شح 

و�حرت�م متبادل.
و�أكد حر�ص �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي و�هتمامها 
بتحفيز �ملنت�شبني على ممار�شة  �لريا�شة و�الأن�شطة 
�ملجتمعية �لهادفة  تاأكيد�ً منها على �أهمية �لريا�شة 
�لنو�دي  �ل��ع��دي��د م��ن  �إن�����ش��اء  �ل�����ش��رط��ة, حيث مت   يف 
�لريا�شية؛ و�لتي تعمل  �لتمارين  �لريا�شية وقاعات 
�لبدنية  �لقدر�ت  وتنمية  �لريا�شي  �لوعي  ن�شر  على 

لدى �شباط ومنت�شبي �ل�شرطة.  
و�أ����ش���اف: �إن ه����ذه  �مل���ب���ادرة �ل���ر�ئ���دة و�ل��ت��ي تعك�ص 
�هتمام بالدنا بعالقات �الإخاء و�ملحبة بني  �ملو�طنني 
�حلركية  �الأن�شطة  �إقامة  ودعم  من  تعزز  و�ملقيمني, 
و�ملجتمعية  و�ل��رتوي��ج��ي��ة  و�لرتفيهية  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لغايات  �إىل  للو�شول  كافة,  و�لتناف�شية  و�لتثقيفية 
�ل�شامية باإبر�ز وحدة �ل�شف و�لتعاي�ص �الإيجابي بني 

�لثقافات �ملختلفة يف و�حة �الأمن و�الأمان.

توج فريق مركز �لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية باملركز �الأول لبطولة �شد �حلبل 
�جلولة  يف  ف��وزه  بعد   , �أبوظبي  ب�شرطة  �لب�شرية  �مل���و�رد  قطاع  مدير  ل��درع 

�الأخرية, على فريق �إد�رة مد�ر�ص �ل�شرطة �لذي حاز على �ملركز �لثاين.
وت�شتمر �لبطولة �لتي  �نطلقت �أم�ص �الأول حتى نهاية �ل�شهر �جلاري  وت�شمل  

�ألعاب ريا�شية.  10
و �أكد �لعقيد حممد عبيد بوعلي, مدير مركز �لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية, 
�شرطة  ح��ر���ص  �أب��وظ��ب��ي,  كورني�ص  على  �لبطولة   �ن��ط��الق  ح�شوره  خ��الل 
�أبوظبي , على ت�شجيع  خمتلف �الأن�شطة �لريا�شية لدورها �ملهم يف رفع  كفاءة 
ومهار�ت عنا�شر  �ل�شرطة, و ن�شر وتعزيز �لثقافة �لريا�شية لدى �ملنت�شبني.

وهناأ �لفرق �لفائزة مثنياً على �أد�ئهم وم�شتوى �لبطولة, وحث �مل�شاركني على 
بذل �ملزيد من �لتناف�ص يف باقي �لبطوالت.

�لقطاع  يف   �لريا�شية,  �للجنة  رئي�ص  �حلو�شني,  جا�شم  �مل��ق��دم  �أ���ش��اد  ك��م��ا  
بامل�شتوى �جليد �لذي ظهرت عليه �لبطولة, وهناأ  مركز �لرتبية �لريا�شية 
��شتمر�ر  �ل�شرطية, على تتويجه باملركز �الأول يف بطولة �شد �حلبل, متمنياً 
�لقطاعات  �لريا�شية بني خمتلف  �لبطوالت  �إقامة  �أبوظبي يف  جناح �شرطة 

�ل�شرطية.

�صمن درع مدير قطاع املوارد الب�صرية

تتويج مركز »الرتبية الريا�ضية« يف �ضرطة اأبوظبي ببطولة �ضد احلبل
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تتجه �النظار �ليوم �الأربعاء �ىل ��شتاد وميبلي �ل�شهري يف لندن 
�لذي يحت�شن مبار�ة مرتقبة بني توتنهام �النكليزي و�شيفه 
يوفنتو�ص �الإيطايل يف �ياب �لدور ثمن �لنهائي لدوري �بطال 

�أوروبا يف كرة �لقدم, بعد �ن تعادال ذهابا يف تورينو 2-2.
�لنهائي  ربع  �ىل  �لتاأهل  �النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  وينتظر 
وذلك  �الحت��اد,  ملعب  على  �ل�شوي�شري  ب��ازل  ي�شت�شيف  حني 

بعد �ن �كت�شحه برباعية نظيفة يف عقر د�ره ذهابا.
وفرط يوفنتو�ص بفوز كان يف متناوله ذهابا بتقدمه بهدفني 
�لدقائق  يف  هيغو�ين  غونز�لو  �الرجنتيني  ملهاجمه  مبكرين 
كاين  ه��اري  �ملتاألق  �ل���دويل  �ملهاجم  قل�ص  �ذ  �الأوىل,  �لع�شر 

�لفارق ثم �درك �لدمناركي كريت�شيان �ريك�شن �لتعادل.
ويناف�ص فريق �ل�شيدة �لعجوز كعادته يف �الأعو�م �ملا�شية على 
م�شو�ره  وم��و����ش��ل��ة  توتنهام  بتخطي  ف��ي��اأم��ل  ج��ب��ه��ات,  ث��الث 

عامي  �لنهائية  مبار�تها  بلغ  �لتي  �الوروب��ي��ة  �لبطولة  يف 
لقب  على  نابويل  مع  بقوة  ويتز�حم  و2017,   2015

�ل���دوري �الي��ط��ايل �ل��ذي ت��وج بلقبه يف �مل��و����ش��م �ل�شتة 
حيث  �يطاليا  كاأ�ص  نهائي  �ىل  �ي�شا  وتاأهل  �الخ��رية, 

�شيقابل ميالن للقب ر�بع على �لتو�يل.
متيل �لكفة من �لناحية �لتاريخية مل�شلحة يوفنتو�ص 

1985 و1996,  �ملتوج باللقب �الوروبي يف 
�آخ��ره��ا يف  كما ح��ل و�شيفا �شبع م��ر�ت 

�مام  خ�شر  حني  و2017   2015
وريال  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ����ش��ب��ان��ي��ا  قطبي 

مدريد على �لتو�يل.
ن�شف  توتنهام  بلغ  جهته,  من 
نهائي �لبطولة عام 1962 يف 

�ف�شل نتيجة له يف �لبطولة.
يوفنتو�ص  م�شاركة  ك��ان��ت  و�ذ� 
يف دوري �البطال �ملو�شم �ملقبل 
موؤكدة بغ�ص �لنظر عن �لدور 
�لن�شخة  �لذي يتوقف عنده يف 
�حل���ال���ي���ة, ف�����ان ت���وت���ن���ه���ام بات 
�ال�شابيع  يف  �ف�����ش��ل  و���ش��ع  يف 

�الخرية ل�شمان �ملركز �لر�بع يف �لدوري 
�مل�شاركة  �ىل  و�مل��وؤه��ل  �ملمتاز  �النكليزي 
ت�شل�شي  ع��ن  �بتعد  �ن  بعد  �الأوروب���ي���ة, 

�خلام�ص بخم�ص نقاط.
و�ل��ل��ق��اء ه��و �ل��ر�ب��ع ب��ني �ل��ف��ري��ق��ني يف 
�لعامني �الأخريين, حيث فاز يوفنتو�ص 
2-1 يف لقاء ودي باأ�شرت�ليا �شيف عام 
2016, ثم خ�شر �شفر2- يف لقاء ودي 

�أي�شا على ملعب وميبلي �للندين �شيف 
�لنهائي. ثمن  ذهاب  قبل   ,2017

�الرجنتيني  ت���وت���ن���ه���ام  م�������درب  وك�������ان 
ب�شخ�شية  �أ����ش���اد  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  م��اوري�����ش��ي��و 

ذهابا  بهدفني  ت��اأخ��ره  قلب  بعدما  فريقه 
بقوله “�لفريق �أظهر �شخ�شية حقيقية 

ومقارعة  )تورينو(  هنا  �إىل  باملجيء 
فريق مثل يوفنتو�ص«.

فريقه  �ن  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  و�ع���ت���رب 
�شيء  “ب�شكل  �مل�����ب�����ار�ة  ب������د�أ 

�مل��ب��ك��ر وركلة  �ل���ه���دف  ب��ع��د 
�جل��������ز�ء. ك���ان���ت �الم�����ور 

يوفنتو�ص  ب��اأن  توحي 
ح�������ش���م �مل����و�ج����ه����ة, 

ل�������ك�������ن ف�����ري�����ق�����ي 
�شخ�شية  �أظ���ه���ر 
ق��وي��ة وجن��ح��ن��ا يف 
على  �ل�������ش���ي���ط���رة 

على  ي����وف����ن����ت����و�����ص 
�أر�شه«.

وتابع “�أنا �شعيد جد� كون �ملناف�شة )على بطاقة ربع �لنهائي( 
ال تز�ل مفتوحة و�ننا �شنلعب مبار�ة �الياب يف لندن. كل �شيء 

ممكن«.
وحقق كاين, هد�ف �لدوري �النكليزي بالت�شاوي مع �مل�شري 
حممد �شالح مهاجم ليفربول بر�شيد 24 هدفا لكل منهما, 
�إجن���از�ت ف��ردي��ة يف م��ب��ار�ة �ل��ذه��اب, �ذ ع��ادل �ل��رق��م �لقيا�شي 
من  و�ح���د  مو�شم  يف  �نكليزي  الع��ب  �شجلها  �ل��ت��ي  ل��الأه��د�ف 
دوري �أبطال �أوروبا )�شبعة �أهد�ف, رقم يعود لالعب ليفربول 

�ل�شابق �شتيفن جري�ر يف مو�شم 2009-2008(.
9 �ه��د�ف يف �ول  ب��ات كاين �ول الع��ب يف �لتاريخ ي�شجل  كما 
�لرب�زيلي  على  متقدما  �لقارية  �مل�شابقة  يف  له  مباريات   9
ديدييه  و�ل��ع��اج��ي  �ي��ن��ز�غ��ي  �شيموين  و�الي��ط��ايل  رونالدينيو 
لكل  �ه��د�ف   8( كو�شتا  دييغو  و�ال�شباين  دروغبا 

منهما(.
بخطو�ت  �شيتي  مان�ش�شرت  ي�شري 
حملية,  ثنائية  �ح���ر�ز  نحو  ثابتة 
لقبه  حم��رز�  �لر�بطة  بكاأ�ص  فتوج 

�ال�شباين  ��شر�ف مدربه  �الول حتت 
بن�شبة  وح�����ش��م  غ���و�ردي���وال,  جو�شيب 

كبرية لقب �لدوري �ملمتاز.
�وروبيا, تنتظره مهمة �شبه �شهلة لبلوغ 

��شتعر�ص  �ن  بعد  �لنهائي  رب��ع 
ب��ازل ذه��اب��ا يف �شوي�شر�  �م��ام 
على  ت��ن��اوب  نظيفة  برباعية 

�يلكاي  �المل��اين  ت�شجيلها 
هدفان  غ����ون����دوغ����ان 

يل  تغا لرب � و

برناردو �شيلفا و�الرجنتيني �شريخيو �غويرو.
ممتازة  نتائج  خاللها  من  حقق  ر�ئعة  م�شتويات  �شيتي  يقدم 
�وروبيا وحمليا, ويكفي �نه يف �ف�شل جهوزية ممكنة يف �لفرتة 
�حلالية بعد �ن تغلب على �ر�شنال ب�شهولة تامة مرتني بنتيجة 
��شاف  ث��م  �ملمتاز,  و�ل���دوري  �لر�بطة  ك��اأ���ص  نهائي  يف  و�ح���دة 
ت�شل�شي �ىل قائمة �شحاياه �الحد ليحلق يف �شد�رة �لبطولة 
�قرب  16 نقطة عن جاره مان�ش�شرت يونايتد  �ملحالية بفارق 

مناف�شيه.
ولغو�رديوال جتربة �شابقة مع بازل حني كان مدربا لرب�شلونة 
-5�شفر  كا�شحا  ف��وز�  �لكاتالوين  �لفريق  وحقق  �ال���ش��ب��اين, 
على ملعب “�شانت جاكوب بارك” يف دور �ملجموعات, قبل �ن 
يتعادل معه �يابا 1-1, وتوج حينها �لثالثية بعد فوزه باللقب 

�الأوروبي ولقبي �لدوري و�لكا�ص �ملحليني.
لكن �مل���درب �ال���ش��ب��اين ي��ويل �الأه��م��ي��ة �الأكرب 
�لفوز  �ن  م��ع��ت��رب�  �الإن���ك���ل���ي���زي,  ل����ل����دوري 
باللقب �ملحلي �أهم �ليه من �حر�ز دوري 

�البطال.
وقال غو�رديوال قبل �أيام موجها حديثه 
“الأننا  �ل���رت�خ���ي  ل��ع��دم  �ل��الع��ب��ني  �ىل 
ن��ق��ات��ل ع��ل��ى �أه���م ل��ق��ب ل��ن��ا ل��ه��ذ� �ملو�شم 
وب���ف���ارق ك���ب���ري, وه����و �ل�����دوري 

�ملمتاز«.
من  حتى  �أه��م  “�إنه  وتابع 
دوري �أبطال �أوروبا, �أهم 
�أهم  من كاأ�ص �نكلرت�, 
�لر�بطة.  ك���اأ����ص  م���ن 
هذ�  ي�شكل  �أن  يجب 
�لت�شجيع  �الأم��������ر 
�ل�����ك�����ايف م�����ن �أج�����ل 

�لرتكيز �لكامل«.
و������ش����اد غ����و�ردي����وال 
ت�شل�شي  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  ب��ع��د 
ع����ام����ا(   29( ب�����اغ�����وي�����رو 
�ل�شهر  يف  “�عتقد  ب��ق��ول��ه 
�ملا�شيني,  �ل�����ش��ه��ري��ن  �و 
م�شتوى  �ف�شل  �شاهدت 
ل�شريخيو منذ �ن بد�أنا 
لي�ص  هنا.  معا  �لعمل 
ت�شجيل  ع����رب  ف���ق���ط 
�الأه����د�ف, ب��ل الأن��ه ال 

يخ�شر �لكرة �بد�«.
و������ش�����ج�����ل �غ������وي������رو 
جميع  يف  هدفا   33
�مل�������������ش������اب������ق������ات ه������ذ� 

�ملو�شم.
مان�ش�شرت  مي����ل����ك  ال 
�شيتي تاريخيا كبري� يف 
�الوروبية  �مل�شابقات 
نتيجة  و�ف�����ش��ل 
نهائي  له ن�شف 
�البطال  دوري 
حيث خرج �مام 
مدريد  ري������ال 
-2 0 1 5 (

.)2016

فوني���ض م��وري يوؤك�د تعافي��ه ويتطل��ع للع�����ودة 
لت�ضكيل����ة اإيفرت���ون الأ�ضا�ضي���ة 

قال ر�مريو فوني�ص موري مد�فع �إيفرتون �إنه تعافى ب�شكل تام 
�إ�شابة وبات يبحث عن �لعودة للت�شكيلة �الأ�شا�شية لناديه  من 
قبل مو�جهة بر�يتون �آند هوف �ألبيون يف �لدوري �الإجنليزي 
فريق  مع  �شارك  بعدما  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  �لقدم  لكرة  �ملمتاز 

حتت 23 عاما.
 27 ميالده  بعيد  �حتفل  �ل��ذي  �الأرجنتيني,  �مل��د�ف��ع  و���ش��ارك 
وفاز  �لركبة  �إ�شابة يف  ب�شبب  بعد غياب طويل  �الثنني,  �أم�ص 
فريق �إيفرتون حتت 23 عاما بنتيجة -2�شفر على �شو�نزي 

�شيتي.
�أول مبار�ة ر�شمية لالعب فوني�ص موري منذ م�شاركته  وهذه 
و�لتي خ�شع  �ملا�شي  �لعام  �آذ�ر من  مار�ص  �شيتي يف  ه��ال  �أم��ام 

بعدها جلر�حة.
�الأ�شابيع  بقوة يف  “�أتدرب  �إيفرتون  ملوقع  فوني�ص موري  وقال 

�الأخرية.
»حتى لو مل �أكن �ألعب مع �لفريق �الأول فاإين �شاركت مع فريق 
حتت 23 عاما ال�شتعادة لياقة �ملباريات. �أنا جاهز بن�شبة 100 

باملئة للعب و�مل�شاركة يوم �ل�شبت«.
وي��ت��ط��ل��ع ف��ون��ي�����ص م���وري للعب الإن��ع��ا���ص �آم���ال���ه يف �ل��ل��ع��ب مع 
�الأرجنتني يف نهائيات كاأ�ص �لعامل �ل�شيف �ملقبل وتلقى دفعة 
�إيطاليا  �أم��ام  وديتني  مبار�تني  يف  ب��الده  لت�شكيلة  باالن�شمام 

و�إ�شبانيا هذ� �ل�شهر.
ب��ع��دم��ا �شمني  ك��ب��رية  ب�����ش��ع��ادة  “�أ�شعر  م���وري  ف��ون��ي�����ص  وق���ال 
�ملدرب )خورخي �شامباويل( رغم �أين مل �ألعب بعد مع �لفريق 

�الأول«.

دوري اأبطال اأوروبا: 

اأف�ضلية لتوتنهام اأمام يوفنتو�ض و�ضيتي ينتظر التاأهل
مع  ��شتثنائيا  مو�شما  �أغ��وي��رو  �شريخيو  �الأرجنتيني  ي��ق��دم 
مان�ش�شرت �شيتي, �عتربه مدربه �ال�شباين جو�شيب غو�رديوال 
ت�شجيل  من  �قرت�به  مع  �النكليزي,  �لنادي  مع  له  �الأف�شل 
هدفه �ل� 200 ل�شاحله, يف �إجناز قد يحققه �الأربعاء عندما 
يقوده يف مو�جهة �شيفه بازل �ل�شوي�شري يف �إياب �لدور ثمن 

�لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم.
عاما   29 �لبالغ  �الأرجنتيني  �ل���دويل  �شجل  �ملو�شم,  ه��ذ�  يف 
يف 24 مبار�ة يف �لدوري �النكليزي �ملمتاز, و�أربعة  هدفا   21
�أه��د�ف يف �شت مباريات �شمن دوري �الأبطال. ويف �الجمال, 

نوفمرب  �ل��ث��اين  ت�شرين  يف  �أ���ش��ب��ح  �ل���ذي  �أغ��وي��رو  �شجل 
ترتيب  م��ت�����ش��در  ل�شيتي  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل���ه���د�ف  �مل��ا���ش��ي 
�ملو�شم يف  33 هذ�  199 هدفا, منها  �ل��دوري �ملحلي, 

خمتلف �مل�شابقات.
ت�شل�شي  �شيتي مع  �نتهاء مبار�ة  وفور �طالق �شافرة 

“�الحتاد”  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �الح�����د  )-1�شفر( 
يف ق��م��ة �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ا���ش��ع��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن من 

غ��و�ردي��وال �ىل  �النكليزي, توجه  �ل��دوري 
�الرجنتيني وح�شنه بني ذر�عيه.

ب���اأغ���وي���رو بقوله  و�أ����ش���اد غ����و�ردي����وال 
“�عتقد �نه يف �ل�شهر �و �ل�شهرين 

�أف�شل  �����ش����اه����دت  �مل���ا����ش���ي���ني, 
م�شري�  ل�شريخيو”,  م�شتوى 

يقوم  “ال  �ل��الع��ب  �ن  �ىل 
�الأهد�ف,  بت�شجيل  فقط 

�ل����ك����رة  ي���ف���ق���د  ال  ب������ل 
�أبد�«.

و�ن�����ش��م �أغ���وي���رو �ىل 
�����ش����ف����وف ����ش���ي���ت���ي يف 

2011 قادما من  �لعام 
ويخو�ص  �ال�شباين,  مدريد  �أتلتيكو 

�إ�شر�ف  يف  �ل��ث��اين  مو�شمه  حاليا 
غو�رديوال.

“يتحرك  و�أ�شاف �ملدرب �ن العبه 
ي�شكل  م��ن  �ول  وه���و  ك���رة,  دون  م��ن 

للعب  زم��الئ��ه  مل�شاعدة  عاليا  �شغطا 
�شعيد  “�نا  م�شيفا  �كرث”,  ب��ر�ح��ة 
ج����د�, ���ش��ح��ي��ح �ن����ه مل ي�����ش��ج��ل �شد 
م�شكلة,  ل��ي�����ش��ت  ل��ك��ن��ه��ا  ت�����ش��ل�����ش��ي, 

�شي�شجل جمدد�«.
�أول مرة ال  ت�شل�شي  �للقاء �شد  وك��ان 

فريقه.  ملعب  على  مباريات  ثماين  يف  �أغ��وي��رو  فيها  ي�شجل 
وكان هدف �لفوز ل�شيتي من �لربتغايل برناردو �شيلفا.

من جهته, قال �غويرو الإذ�عة “كادينا �شري” �ال�شبانية, “�نا 
نتاأقلم يف  غ��و�ردي��وال( مل  )م��ع  �الول  �ل��ع��ام  يف  فعال.  �شعيد 
بع�ص �الأحيان«. �أ�شاف “هذ� �لعام تعلمنا كل �شيء من �ملو�شم 
�ملا�شي. �عتقد �ننا فهمنا كيف نبني �للعب من �خللف وكيف 
نتحرك, وهذ� يجعل �ال�شياء �كرث �شهولة على �ر�ص �مللعب«.

هذ�  �ملمتاز  �النكليزي  �ل���دوري  على  هيمنته  �شيتي  ويفر�ص 
�ملو�شم, ويبتعد بفارق 16 نقطة عن �أقرب مالحقيه 
�أحرز  كما  مرحلة.   29 بعد  يونايتد,  مان�ش�شرت 
بتتويجه  وذل��ك  غ��و�ردي��وال,  بقيادة  �ألقابه  �أول 
�شباط/ �أر�شنال يف  �لر�بطة على ح�شاب  بكاأ�ص 
�ملحلية  �لكاأ�ص  ف�شل يف  �نه  �ال  �ملا�شي,  فرب�ير 
ويغان  يد  على  مفاجىء  ب�شكل  خروجه  بعد 

)درجة ثانية( يف ثمن �لنهائي.
ر�أى  �ل���الف���ت,  �الأد�ء  ه����ذ�  ظ���ل  ويف 
جيدة  “فر�شة  للنادي  �ن  �أغ��وي��رو 
ج���د� يف ح���ال �ك��م��ل��ن��ا ع��ل��ى هذ� 
�ن  �ىل  م�������ش���ري�  �ملنو�ل”, 
�أمو�ال  “��شتثمرت  �الإد�رة 
ك����ث����رية ل���ل���ف���وز ب������دوري 
�البطال, فاآمل مع قليل 
يتحقق  �ن  �حل����ظ  م���ن 

ذلك هذ� �لعام«.
�ف�شلية  �شيتي  وميلك 
كبرية للتاأهل �ىل ربع 
عاد  �ن  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي 
م���ن ب�����ازل ب���ف���وز كبري 

برباعية نظيفة ذهابا.
وغو�رديوال  �أغويرو  بني  �لعالقة  تكن  ومل 
ع��ل��ى �أف�����ش��ل �أح��و�ل��ه��ا م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة. �ال �ن 
على  ينعك�ص  �لتوتر  ه��ذ�  ي��دع  مل  �الأرجنتيني 
�ملو�شم من  ه��ذ�  ��شتفاد  �ن��ه  كما  �أد�ئ���ه, 
�ل�شاب  �لرب�زيلي  �ملهاجم  ��شابة 
غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���ص �مل��ت��وج مع 
بامليد�لية  ب������الده  م��ن��ت��خ��ب 
دورة  يف  �ل��ق��دم  لكرة  �لذهبية 
يف  �ل�شيفية  �الوملبية  �اللعاب 
ري��و دي ج��ان��ريو ع��ام 2016, 

وغاب ملدة �أ�شابيع.

“�لوقت  ه��و  ه��ذ�  �أن  ول��ي��ام��ز  �شريينا  تعتقد 
�لتن�ص  الع���ب���ات  ل��ب��ط��والت  ل��ل��ع��ودة  �ملثايل” 
قبل  م�شتو�ها  حت�شني  �أم��ل  على  �مل��ح��رتف��ات 
�الأربع  �ل��ب��ط��والت  مناف�شات  ب��اق��ي  ��شتئناف 

�لكربى خالل �لعام �جلاري.
مناف�شات  يف   23 ل��ق��ب��ه��ا  ���ش��ريي��ن��ا  و�أح������رزت 
�لفردي بالبطوالت �الأربع �لكربى يف �أ�شرت�ليا 
ب�شبب  تتوقف  �أن  قبل  �ملا�شي  �لعام  �ملفتوحة 
�كت�شاف حملها ثم ب�شبب �الإجناب وغابت عن 

ملبورن مطلع �لعام �جلاري.
وبعد �لعمل على رفع لياقتها �شاركت �شريينا 
ب���ك���اأ����ص �الحت������اد لفرق  ل���ل���زوج���ي  يف م����ب����ار�ة 
�ملا�شي  �ل�شهر  �ملتحدة  �لواليات  �ل�شيد�ت مع 
ويلز  �إن��دي��ان  بطولة  تلعب يف  �أن  �ملقرر  وم��ن 

بعد يومني.
�لبالغ  �ملخ�شرمة  �الأمريكية  �لالعبة  وقالت 
�أعرف  ال  �أين  “توقعاتي..  عاما   36 عمرها 

ما �شيحدث.
»ال ميكنني �لقول �إين �أتوقع �خل�شارة الأنه من 
�ملوقف خمتلف  ذل��ك.  �أق��ول  �أن  �مل�شتحيل يل 
ع��ل��ى م�شتو�ي  �ل��ت��ع��رف  ف��ق��ط  �أن��ت��ظ��ر  و�أن�����ا 

�حلايل.
�مل�����ش��و�ر قبل بطوالت  ل��ب��دء  »ه���ذ� وق��ت جيد 
�لبطوالت  �أرغ��ب يف خو�ص  �إذ� كنت  �ل�شيف. 
�لكربى )فرن�شا �ملفتوحة ووميبلدون و�أمريكا 
�ملفتوحة( و�للعب ب�شكل جيد فاإين �أعتقد �أن 

�الآن هو �لوقت �ملثايل للبدء«.
�لرقم  مل��ط��اردة  متحم�شة  �شريينا  ت���ز�ل  وال 
مارجريت  ل��الأ���ش��ط��ورة  �ل��ت��اري��خ��ي  �لقيا�شي 
مناف�شات  يف  لقبا   24 �أح�����رزت  �ل��ت��ي  ك���ورت 

�لفردي بالبطوالت �الأربع �لكربى.
�مل�شنفة  ���ش��ريي��ن��ا غ��ري  ت��ب��د�أ  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
ز�رينا  م��ع  باللعب  ويلز  �إن��دي��ان  يف  م�شو�رها 

دياز العب قاز�خ�شتان يوم غد �خلمي�ص.

دوري اأبطال اأوروبا: اأغويرو »الأف�ضل« 
على عتبة هدفه ال� 200 مع �ضيتي

�ضريين��ا م�ضتع���دة لع���ودة ط���ال انتظ���اره�����ا 
وامل�ضارك��ة يف بطول�ة اإندي��ان ويل��ز 

كانتي غاب عن لقاء ت�ضل�ضي و�ضيتي بعد �ضقوطه مغمى عليه
�الإنكليزي,  ت�شل�شي  ن���ادي  و���ش��ط  الع���ب  ي�����ش��ارك  مل 
�لفرن�شي نغولو كانتي, يف لقاء �لقمة �شد مان�ش�شرت 
�شيتي �ملت�شدر �شمن �لدوري �النكليزي �ملمتاز لكرة 
�لقدم �الحد, بعد �شقوطه مغمى عليه بعد �لتدريب, 

بح�شب ما ذكرت تقارير �شحافية �لثالثاء.
العبي  �ن  تيليغر�ف”  “د�يلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف��ت 
ت�شل�شي �شدمو� لدى تعر�ص �لالعب لالإغماء لفرتة 
�لتدريب  �نتهاء  بعد  �ملالب�ص  تبديل  وجيزة يف غرف 

تعر�ص  ق��د  يكون  �ن  م��ن  وتخوفو�  �جلمعة, 
مل�شكلة يف �لقلب.

هرع  ت�شل�شي  طبيب  �ن  و�أ���ش��اف��ت 
ملعاينة �لالعب قبل �ن مينحه 

�إجر�ء  بعد  �الأخ�شر  �ل�شوء 
وكان  �ل��الزم��ة.  �لفحو�ص 
�شمن  ع��ام��ا(   26( كانتي 
�لتي  �ل����ف����ري����ق  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
مان�ش�شرت,  �ىل  �ن��ت��ق��ل��ت 
ي�شعر  ي���ك���ن  مل  �ن������ه  �ال 
ب��االرت��ي��اح ���ش��ب��اح �الأح����د, 

وغ��اب عن �مل��ب��ار�ة �لتي 
�مل�شيف  ب���ه���ا  ف������از 

-1�شفر.
وع�������������������اود ك�����ان�����ت�����ي 

طبيعي  ب�����ش��ك��ل  ت���دري���ب���ات���ه 
�الثنني ومن �ملنتظر �ن يكون �شمن 

�ملقبلة  �ملبار�ة  خلو�ص  �ال�شا�شية  �لت�شكيلة 
على  �مل��ق��ب��ل  �ل�شبت  ب��اال���ص  كري�شتال  ���ش��د 

ملعب �شتامفورد بريدج.
لقب  �شيتي  لي�شرت  م��ع  �أح���رز  كانتي  وك���ان 
�لدوري �النكليزي ملو�شم 2016-2015, 
�ملو�شم  ت�شل�شي يف  مع  نف�شه  �الجن��از  وك��رر 

كاأف�شل  �خ���ت���ي���اره  ���ش��ه��د  و�ل�������ذي  �ل����ت����ايل, 
�ملحرتفني  �لالعبني  ر�بطتي  بح�شب  الع��ب 

و�ل�شحافيني.
وياأتي �لك�شف عن حادثة كانتي, بعد يومني من 
وفاة قائد فيورنتينا �اليطايل �لدويل د�فيدي 

م��ت��وف��ي��ا يف غرفته  ع��رث عليه  و�ل����ذي  ����ش��ت��وري, 
بالفندق حيث كان ينزل �لفريق, قبل �شاعات من 

لقاء �أودينيزي �شمن �لدوري �اليطايل.
كونتي  �نطونيو  �اليطايل  ت�شل�شي  م��درب  و�عترب 

�ل����ذي �����ش���رف ع��ل��ى ����ش��ت��وري خ���الل ت��ول��ي��ه تدريب 
�لعمر  من  �لبالغ  �لالعب  وف��اة  �ن  �يطاليا,  منتخب 

“ماأ�شاة«. هي  عاما   31



ت�ضعل النار بنف�ضها عقب �ضدور حكم ب�ضجن زوجها وابنها
حماولة  على  �ل�شاحلية  تيبازة  والي��ة  يف  جز�ئرية  �شيدة  �أقدمت 
�إحر�ق نف�شها عقب �شدور حكم ق�شائي يدين ولديها وزوجها فى 

ق�شية خمدر�ت.
موقع  ذك��ر  نيوز" �الإخ��ب��اري��ة,  "�شكاي  �شبكة  ن�شرته  م��ا  وبح�شب 
 45 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �ل�شيدة  �أن  �جلديد",  "�لنهار  �شحيفة 
يف  �شي�شدر  �ل��ذي  �لق�شائي  �حلكم  �إىل  لال�شتماع  قدمت,  عاًما 
�أ�شهر يف ق�شية   3 �أن مت توقيفهم قبل  حق جنليها وزوجها, بعد 
وقد  تلب�ص,  حالة  يف  �لقب�ص  عليهم  و�أل��ق��ى  ب��امل��خ��در�ت,  متاجرة 

�شدر حكم بثالث �شنو�ت �شجن نافذ�, فى حق �لثالثة.
وبح�شب م�شادر �ل�شحيفة, فاإن �جلل�شة كانت ت�شري يف هدوء تام, 
قبل �أن تفاجئ �ل�شيدة �جلميع ب�شكب �لبنزين على نف�شها و�إ�شعال 
�آخرين  الأ�شخا�ص  ميتد  �أن  ك��اد  لهيب  ليندلع  ج�شدها,  يف  �لنار 

كانو� جال�شني بالقرب منها.
�ملحاميات  "جبة" �إحدى  �الأمن بخطف رد�ء  �أحد عنا�شر  و�شارع 
من يدها و�إطفاء �حلريق �لذى �ندلع يف وجه �ل�شيدة, يف �لوقت 
�ل�شحيفة,  �لهلع, وقالت  للم�شهد بعني  �لذي كان �جلميع ينظر 
د�خل  وو�شعتها  بنزين  فيها  م��اء  زجاجة  �أدخلت  �ملعنية  �مل��ر�أة  �إن 
ترث  فلم  �ملحكمة  قاعة  �إىل  �ل��دخ��ول  زحمة  و��شتغلت  حقيبتها, 
مبا�شرة  لتقوم  �لق�شاء,  جمل�ص  وع��م��ال  �ل�شرطة  رج���ال  �نتباه 
نقلت  �لفور  وعلى  �لق�شائي,  �حلكم  �شدور  عقب  فعلتها  بتنفيذ 
�ملر�أة �إىل م�شت�شفى تيبازة �جلديد حيث �أحيطت باإجر�ء�ت �أمنية 

م�شددة, و�أ�شار م�شدر طبي �إىل �أن حالة �ملعنية لي�شت خطرية.

بعد 76 عاما.. العثور على مقربة طائرات حربية
�أعلن فريق �أمريكي, �م�ص �لثالثاء, �كت�شاف حطام حاملة طائر�ت 
دمرها �ليابانيون خالل �حلرب �لعاملية �لثانية, يف و�حدة من �أكرب 

�ملعارك �لبحرية يف �لتاريخ.
ون�شر �مللياردير �الأمريكي بول �ألني, �لذي يقود فريق �مل�شتك�شفني 
مبوقع  ح�شابه  ع��ل��ى  �ل��غ��ارق��ة  لل�شفينة  ف��ي��دي��و  وم��ق��اط��ع  ���ش��ور� 

"تويرت".
على  كانت  وط��ائ��ر�ت  �حل��ام��ل��ة,  م��ن حطام  ج��زء�  �ل�شور  وتظهر 

متنها, ومدفعا, وقد �عتالها �ل�شد�أ.
�لغارقة على  �ل�شفني �حلربية  �لعثور على  �إن��ه ج��رى  �أل��ني  وق��ال 
عمق 3 كيلومرت�ت حتت �شطح �ملياه, م�شري� �إىل �أن موقعها يبعد 

800 كلم عن �شو�حل �شمال �شرقي �أ�شرت�ليا.
و�أ�شاف �ألني �إن فريقه �لذي يحمل ��شم "RVPetrel" ��شتطاع 
 35 �أ�شل  11 طائرة منها من ط��ر�ز دوغ��ال���ص, من  �لعثور على 

غرقت مع �ل�شفينة �حلربية.
�الأمريكي يف تغريدته:" نتذكر �شجاعة طاقمها  �مللياردير  وتابع 
�ملتحدة �ال�شرت�تيجية  �نت�شار �لواليات  تاأمني  �لذين �شاعدو� يف 

يف �ملحيط �لهادئ".
ودمرت حاملة �لطائر�ت "ليك�شينغتون" �لتي تعرف �أي�شا ب�"ليدي 
�ملرجان"  "بحر  م��ع��رك��ة  خ���الل   ,1942 م��اي��و  �شهر  يف  ليك�ص", 
�الأمريكية  و�ل��ق��و�ت  جهة  م��ن  �ليابانية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  د�رت  �ل��ت��ي 

و�الأ�شرت�لية من جهة �أخرى يف بحر �ملرجان.
�لطائر�ت  ح��ام��الت  ����ش��رت�ك  وميزها  �أي���ام,   4 �ملعركة  و��شتمرت 

مبا�شرة يف �لقتال.
طائرة,  و35  ع�شكريا   216 "ليك�شينغتون"  �حلاملة  م��ع  وغ��رق 
و��شتطاعت �لبحرية �الأمريكية �إنقاذ 2000 بحار كانو� على منت 

�ل�شفينة قبل �أن يبتلعها �لبحر.
�أغرقت  �ل�شفينة  " ليدي ليك�ص" �إن  وقال ع�شكريون ناجون من 

من جر�ء �لطوربيد�ت �ليابانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الآن ت�ضتطيع م�ضاهدة اليوتيوب دون اإنرتنت
�أعلنت �شركة يوتيوب بدء تفعيل خدمة يوتيوب جو, �لتي متكن �مل�شتخدمني �لذين ال تتوفر لديهم خدمة �إنرتنت 

�شريعة يف نحو 125 دولة, من م�شاهدة مقاطع �ل�شبكة.
�إىل تعزيز ح�شورها يف  وتهدف �شركة يوتيوب, �ململوكة ل�شركة جوجل �لعمالقة, من ور�ء تفعيل هذه �خلدمة, 

�لدول �لنامية, خا�شة تلك �لتي تعاين من �شرعات �إنرتنت �شعيفة, وتو�شيع قاعدة م�شتخدمي �ل�شبكة.
وو�شعت يوتيوب قيود� على ��شتخد�م خدمتها �جلديدة, من بينها �أنه ال ميكن تنزيل مقاطع �لفيديو �إال با�شتخد�م 

تطبيق �لهاتف �لذكي, كما ال ميكن حتميل �أي فيديو على �أي كمبيوتر مكتبي, وفقا ل�شكاي نيوز.
و�شتكون مقاطع �لفيديو �مل�شمولة باخلدمة �جلديدة متاحة للم�شاهدة ملدة 48 �شاعة فقط ما مل تت�شل باالإنرتنت 

خالل تلك �لفرتة. و�شتكون بع�ص مقاطع �لفيديو غري متوفرة للت�شغيل بدون �ت�شال.
و�إذ� كانت تلك �خلدمة متوفرة يف بلدك, ميكنك �أن جتد زر حتميل جديد بجو�ر عالمات �الإعجاب �أو عدم �الإعجاب, 

�إذ �شي�شمح لك بتحميل �ملقطع مل�شاهدته يف وقت الحق.
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حممد فوؤاد يقا�ضي تامر عبد املنعم للمرة الثانية
�شدر �لنجم حممد فوؤ�د بيانا �إعالميا عن طريق حماميه �خلا�ص, من �أجل 
�الإعالن عن مقا�شاة �لفنان و�ملنتج تامر عبد �ملنعم للمرة �لثانية, ب�شبب 
�أ�شدره  �ل��ذى  �لبيان  وك��ان ن�ص  �لكبري.  �لفني  وتاريخه  �الإ���ش��اءة يف حقه 
�لدكتور يا�شر �له�شيبي, �مل�شت�شار �لقانوين للفنان حممد فوؤ�د, كالتايل: 
"منا �إىل علم موكلي و�شاهد عدد� من �لفيديوهات �لتي يتعر�ص فيها تامر 
عبد �ملنعم الأمر ق�شية رقم 11233 لعام 2017 جنح �لدقي – معرو�ص 
و�جلميع  �شنو�ت,   3 بحب�شه  فيها  �حل�شوري  �حلكم  و�شبق  �لق�شاء  على 
يعلم �أن �لتعر�ص يف �الإعالم لق�شية معرو�شة على �لق�شاء جرمية". وتابع 
�لبيان: "ف�شال عن عبار�ت �شب وقذف بطريق �لعالنية وهى جرمية �أخرى 
تنظرها حمكمة �جلنايات, ومل تكن تلك هي �ملرة �الأوىل الرتكاب تامر عبد 
 – �لنز�ع  ن�شاأة  بدء  �ختار منذ  ف��وؤ�د  ولكن حممد  لهذه �جلرمية..  �ملنعم 
طريق �لق�شاء – �لطريق �لقانوين باعتباره طريق �الأ�شوياء وقناعة منه 
بعد�لة ونز�هة �لق�شاء �مل�شري". و�ختتم �لبيان: "وبناء على ما تقدم قرر 
حممد فوؤ�د �شاحب �لتاريخ �لفني �لنظيف و�مل�شهود �للجوء �إىل �لق�شاء 
�مل�شري �لعادل �شد تامر عبد �ملنعم, وكذلك م�شوؤول �لقناة �لتي يبث منها 
�إ�شر�ره  �لق�شاء على  �أم��ام  �ملنعم  تلك �جلر�ئم, وذلك ملحا�شبة تامر عبد 
�شمعة موكلي  �لنيل من  و�إ���ش��ر�ره على  و�الإ���ش��ر�ر مبوكلي  �لت�شهري  على 
وت�شويه �شورته �أمام �لر�أي �لعام و�أمام جمهوره وعائلته, ونحن على ثقة 
�الإ�شر�ر  نف�شه  له  ت�شول  �ل�شامخ لردع كل من  �مل�شري  �لق�شاء  يف عد�لة 
وقت  يف  وعاقبت,  �ملر�شل".  �لكالم  غري  دليل  �أو  �شند  دون  �لنا�ص  ب�شمعة 
و�شكرتارية  �لريفى,  يو�شف  �مل�شت�شار  برئا�شة  �لدقي  جنح  حمكمة  �شابق, 
م�شطفى ر�شدي, �ملمثل تامر عبد �ملنعم بال�شجن 3 �شنو�ت, وكفالة 5 �آالف 

جنيه, التهامه بتحرير �شيك للفنان حممد فوؤ�د, بدون ر�شيد.

طرح مذكرات مي�ضيل اأوباما »بيكامينج« نوفمرب املقبل
زوجة  �أوب��ام��ا  مي�شيل  م��ذك��ر�ت  �إن  للن�شر  هاو�ص  ر�ن��دم  بنجوين  د�ر  ق��ال 
�لرئي�ص �الأمريكى �ل�شابق بار�ك �أوباما �شتطرح فى �الأ�شو�ق فى 13 نوفمرب 

يف نف�ص �لوقت �لذى تبد�أ فيه مي�شيل جولة عاملية للرتويج للكتاب.
منذ  �أوب��ام��ا  مي�شيل  م��ذك��ر�ت  ي�شرد  بيكامينج  كتاب  �إن  �لن�شر  د�ر  وقالت 
�لبيت  �شنو�ت حياتها يف  �إىل  ب�شيكاجو  �شايد  �شاوث  و�لن�شاأة فى  �لطفولة 

�الأبي�ص كاأم البنتني و�أول �شيدة �أوىل �شود�ء للواليات �ملتحدة.
ر�ندم  بنجوين  د�ر  �إل��ي��ه  تو�شلت  �ل���ذى  �الت��ف��اق  ن�شف  ه��و  �لكتاب  وه���ذ� 
هاو�ص للن�شر مع �لرئي�ص �الأمريكي �ل�شابق وزوجته بعد �شهر من مغادرته 
ن�شر كتاب لكل  �أوباما وزوجته  �لن�شر من  د�ر  �الأبي�ص حيث طلبت  �لبيت 
منهما مقابل ما يزيد عن 60 مليون دوالر. وقالت مي�شيل فى بيان "كتابة 
بيكامينج كانت جتربة �شخ�شية للغاية. �أتاحت ىل الأول مرة فر�شة �لتعبري 

ب�شر�حة عن م�شار حياتي غري �ملتوقع".

اأدلة جديدة تك�ضف وجود 
املاء بكافة اأجزاء القمر

�لعام  �أن ك�شفت در��شة ن�شرت  بعد 
�ملا�شي �أن �ملياه قد تكون موجودة 
بكميات كبرية يف �ملناطق �لد�خلية 
�ل��ب��اح��ث��ون موؤخر�  وج���د  ل��ل��ق��م��ر, 
�أدلة توؤكد توزيع �ملياه عرب �لقمر 
ب���اأك���م���ل���ه, وه����و م���ا ي��ت��ن��اق�����ص مع 
�لنظرية �لتي كانت تزعم �أن �ملياه 
�ل���ب���اردة بقطبي  �ل��ب��ق��ع  ت��رتك��ز يف 

�لقمر.
على  ن�شر  �ل���ذى  للتقرير  ووف��ق��ا 
تكمن   "  engadget  " م���وق���ع 
�مل�شكلة فى در��شة �ملياه على �شطح 
�ل��ق��م��ر ه��ى �ع��ت��م��اد �ل��ع��ل��م��اء على 
قيا�ص �لطيف �لذى ت�شببه �ل�شم�ص 
ع��ل��ى �ل�����ش��ط��ح, ف��ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�ل�شم�ص  �شوء  �نعكا�ص  طريقة  �أن 
ع���ل���ى ���ش��ط��ح �ل���ق���م���ر ي��ك�����ش��ف عن 
ميكن  ولكن  �لكيميائية,  تركيبته 
الإنتاج  �ل�����ش��ط��ح  ت�����ش��خ��ني  ل��ل��ق��م��ر 
�الأ�شعة حتت �حلمر�ء �خلا�شة به, 
و�لتي ت�شبب �لت�شتت للعلماء عند 
مر�جعة �لبيانات, ولهذ� بد�أ معهد 
كولور�دو  والي��ة  يف  �لف�شاء  علوم 
�جل�����م�����ع ب������ني جم���م���وع���ت���ني من 
�لبيانات لقر�ءة درجة �حلر�رة من 
بو��شطة  جمعت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ا���ش��ات 
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�لهندي, وم�شبار وكالة نا�شا.
وتختلف �أبحاث �ملعهد مع �لنظرية 
ي���رتك���ز يف  �مل������اء  �أن  ت���زع���م  �ل���ت���ي 
�لبيانات  در��شة  وت�شري  �لقطبني, 
جميع  يف  م���وج���ودة  �مل��ي��اه  �أن  �إىل 
�أنحاء �لقمر, ويعتقد �لباحثون �أن 
�الأرجح  على  هو  يرونه  ما  معظم 
ولي�ص  �ل���ه���ي���دروك�������ش���ي���ل  م���رك���ب 

جزيئات �ملاء.

فندق ترامب يف 
بنما يفقد ا�ضمه

�أز�ل عمال يوم �م�ص �الأول �الثنني ��شم 
ت��ر�م��ب م��ن ع��ل��ى ف��ن��دق ت��ر�م��ب �أو�شن 
ك��ل��وب �إن��رتن��ا���ش��ون��ال ه��وت��ي��ل �آن����د تاور 
منظمة  �أن  تبني  بعدما  �شيتي,  بنما  يف 
�إد�رة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  �شتفقد  ت���ر�م���ب 
�ل��ع��ق��ار يف ن����ز�ع جت����اري م���ري���ر. ح�شب 
فينكتيلي�ص,  �أور���ش��ت�����ص  وق���ال  روي����رتز. 
ك��ان يخو�ص  �ل��ذي  تر�مب  مالك فندق 
معركة قانونية لطرد فريق �إد�رة �لفندق 
�لتابع ملنظمة تر�مب, �إن حمكمة ح�شمت 
�أن ي��ديل مبزيد من  �ل��ن��ز�ع. وق��ال دون 
هذ�  ت�����ش��وي��ة  مت���ت  "�ليوم,  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
و�ل�شلطات يف  �لق�شاة  �لنز�ع من خالل 
بنما  "�ليوم,  قائال  وت��اب��ع  �لبلد".  ه��ذ� 
جعلتنا ن�شعر بالفخر". ومل ترد منظمة 
بنما  يف  �لقانونية  �ل�شلطات  وال  تر�مب 

على طلبات للتعليق.

�ضرقوا �ضركته فعر�ض عليهم وظيفة!
رج���ل ن�����ش��ر ���ش��ور �ل��ل�����ش��و���ص �ل���ذي���ن �ق��ت��ح��م��و� �شركته 
و���ش��رق��وه��ا, مل يكن ه��دف ه��ذ� �ل��رج��ل �ل��ت��ع��رف عليهم 
حيث  فعلتهم,  على  �لعقاب  لينالو�  لل�شرطة  وت�شليمهم 
تر�فق ن�شره لل�شور بعر�ص قدمه لهم للعمل يف �شركته.

ن�شر �لنيوزلندي تيم �شميث, �شاحب �شركة �شميث كرين 
بوك  في�ص  على  �شفحته  على  ���ش��ور�ً  كون�شرتك�شن  �أن��د 
تظهر �لل�شو�ص �لذين �شرقو� من�شاأته. ويف �لتعليق على 
�ل�شور وجه �شميث ر�شالة �إىل لل�شو�ص يقول فيها: �إىل 
�لل�شو�ص, ناأمل �أن تعودو� �إىل �شركتنا للعمل لدينا. رمبا 
ميكنكم ك�شب رزقكم بطريقة �شريفة عو�شاً عن �ل�شرقة. 
و�أو�شح �شميث �أنه عر�ص على �لل�شو�ص �لعمل لديه الأنه 
يرغب يف نقلهم من حالة �لفو�شى و�جلرمية �إىل حالة 
�الن�شباط و�الإنتاج و�العتماد على �لذ�ت, وفق ما ورد يف 

موقع يو بي �آي �الإلكرتوين.

ل�ضو�ض ي�ضتولون على خم�ضة ماليني دولر من طائرة 
��شتوىل ل�شو�ص على خم�شة ماليني دوالر نقد� كانت يف 
طريقها من �لرب�زيل �ىل �شوي�شر� على منت طائرة تابعة 
�ل�شحن  مبطار  توقفها  �أثناء  �الملانية  لوفتهانز�  ل�شركة 
�أعلنت  �شرق(, بح�شب ما  باولو )جنوب  �شاو  �لكبري قرب 
�ل�شرطة �ملحلية. ومل ت�شتغرق عملية �ل�شطو �شوى ب�شع 
دقائق م�شاء �الحد �ملا�شي ومل توقف �ل�شلطات �ي م�شتبه 
به حتى م�شاء �الثنني. وقد دخل �لل�شو�ص مدرج �ل�شحن 
مبطار فري�كوبو�ص يف كامبينا�ص ب�شيارة بيك �ب "�ل�شقو� 
عليها مل�شقات حتاكي �شعار �ل�شركة �ملكلفة �من �ملهبط", 
بح�شب ما �أو�شحت �ل�شرطة �الحتادية �لرب�زيلية يف بيان. 
�الأمل��ان��ي��ة و�شلت م��ن م��ط��ار غو�رولو�ص  �ل��ط��ائ��رة  وك��ان��ت 
�ل����دويل يف ���ش��او ب��اول��و �ىل ف��ري�ك��وب��و���ص, �ك���رب مطار�ت 
يف  �لنهائية  وجهتها  �ىل  طريقها  يف  بالرب�زيل,  �ل�شحن 
باولو" فاإن  �شاو  دي  "فولها  �شحيفة  وبح�شب  �شوي�شر�. 
�ملال �لذي �شرق كان عهد به ل�شركة نقل �الأمو�ل برينك�ص. 
و�و�شحت �ل�شحيفة �ن �ل�شرقة نفذها خم�شة رجال دخلو� 
�ملهبط وهددو� عنا�شر �المن قبل �ال�شتيالء على �ملال, ومت 
كل ذلك يف نحو 6 دقائق. و�أو�شح �ملطار يف بيان �أن �حد� 
مل ي�شب يف �لعملية. و�شهدت عمليات �ل�شطو ت�شاعد� يف 
�لرب�زيل وهي ت�شتهدف يف معظم �حلاالت �شاحنات ثقيلة 

خ�شو�شا تلك �لتي تزود ريو دي جانيريو.

العثور على اأقدم ر�ضالة يف قنينة بالعامل
حاملة  قنينة  �أق����دم  ع��ل��ى  �أ���ش��رت�ل��ي��ا,  يف  �شخ�شان  ع��رث 
�أن يتخذ�ها مبثابة  لر�شالة يف �لعامل, وفكر� يف �لبد�ية 

ديكور فقط, قبل �أن يكت�شفا قيمتها �لتاريخية.
فاإن  �لربيطانية,  غ��اردي��ان  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
تونيا �إيلمان, عرثت على �لقنينة �لتي ي�شل عمرها �إىل 
132 عاما, على �لرمال, يف جزيرة ويدج, غربي �أ�شرت�ليا, 
يف يناير �ملا�شي. وقال كيم �إيلمان, �إن زوجته رجحت يف 
�لبد�ية �أن تكون �لقنينة جمرد قمامة جرى �إلقاوؤها يف 
�ملكان, لكنها قررت يف نهاية �ملطاف �أن ت�شعها يف مكتبة 
�لبيت. وعرث �لزوجان على ورقة ملفوفة د�خل �لقنينة, 
�إىل  تاريخها  ويعود  �الأملانية  باللغة  مكتوبة  �أنها  �كت�شفا 
�أ�شرت�ليا  و�أك��د متحف   ,1886 يونيو  �لثاين ع�شر من 

�لغربي �شحة �لوثيقة. املمثلة الإ�صبانية بينيلوبي كروز خالل ح�صورها عر�س فيلم 'Loving Pablo'  يف مدريد.    )ا ف ب(

بركان »جيم�ض بوند« 
باليابان ينفث رمادا ودخانا 
دخانا  �ل���ي���اب���ان  يف  ب����رك����ان  ن���ف���ث 
�لهو�ء  يف  �الأم��ت��ار  الآالف  ورم����اد� 
�إلغاء  �إىل  �أدى  �لثالثاء مما  �م�ص 
و�إليه  قريب  مطار  من  �لرحالت 

حت�شبا ال�شتمر�ر ثورة �لربكان.
�شينمويد�كي  ب�����رك�����ان  وي����ق����ع 
مب��ن��ط��ق��ة ري��ف��ي��ة ع��ل��ى ب��ع��د 985 
جزيرة  يف  طوكيو  م��ن  كيلومرت� 
جنوب  باأق�شى  �لرئي�شية  كيو�شو 
�ل��ي��اب��ان, وك����ان ق��د ظ��ه��ر يف �أحد 

�أفالم جيم�ص بوند يف �ل�شتينات.
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل����ربك����ان  وي����ث����ور 
مار�ص  �الأول من  نطاقا منذ  �أق��ل 
تلفزيونية  تغطية  و�أظهرت  �آذ�ر. 
ت�������ش���اع���د �ل�����دخ�����ان و�ل������رم������اد يف 

�ل�شماء. 
روؤي��������ة �حلمم  ب����االإم����ك����ان  وك������ان 
ف���وه���ة �جلبل  �ل���ربك���ان���ي���ة د�خ�����ل 
مرت�   1421 �رتفاعه  يبلغ  �ل��ذي 
�أونلي  )ي��و  فيلم  يف  ظهر  و�ل���ذي 
عام  بوند  جليم�ص  ت��و�ي�����ص(  ليف 

.1967
و�لتلفزيون  �الإذ�ع���ة  هيئة  وقالت 
و�لرماد  �ل���دخ���ان  �إن  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
فوهة  ف��وق  م��رت�   3650 ت�شاعد 
�ل��ربك��ان يف �أق���وى ث���ور�ن ل��ه منذ 

�شبع �شنو�ت.
و�أ�شافت �أنه تقرر �إلغاء 65 رحلة 
بر�كني   110 بها  و�ليابان  جوية. 
على  م��ن��ه��ا   47 ت����ر�ق����ب  ن�����ش��ط��ة 
�أيلول  �شبتمرب  ويف  �ل�شاعة.  مد�ر 
2014 لقي 63 �شخ�شا م�شرعهم 
�أونتاكي,  ج��ب��ل  ب��رك��ان  ث����ور�ن  يف 
وهو �أكرب عدد قتلى ي�شقط نتيجة 
ن�����ش��اط ب��رك��اين ب��ال��ي��اب��ان م��ن��ذ ما 

يقرب من 90 عاما.

هواوي تك�ضف النقاب عن اأول �ضيارة يتم التحكم بها من خالل هاتف
�لعاملية  مكانتها  تعزيز  ف��ى  ه���و�وي  �شركة  جنحت 
�ملحمولة  ل��الأج��ه��زة  ت�شنيع  ���ش��رك��ة  ك����اأول  م���وؤخ���ر�ً 
بالذكاء  �ملدعومة  �لذكية  هو�تفها  �إمكانات  توظف 
�ال�شطناعي لقيادة �ل�شيار�ت و�لتحكم بها. �إذ ي�شهم 
م�شروع هو�وي لل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة و�لذى يحمل 
��شم RoadReader فى �شرب �آفاٍق جديدة لتقنّيات 
�لتعّرف على �الأ�شياء, باالإ�شافة �إىل ت�شخري قدر�ت 
لالأجهزة  �ملتميز  و�الأد�ء  و�ل�شرعة  �ملتطّورة  �لتعّلم 

�ملحمولة �ملزودة باإمكانات �لذكاء �ال�شطناعي.
وب��خ��الف �ل�����ش��ي��ار�ت �الأخ����رى ذ�ت��ي��ة �ل��ق��ي��ادة و�لتي 
تقوم بب�شاطة باكت�شاف �لعقبات �أمامها يف �لطريق, 
بانامري�  بور�شه  �شيارة  حتويل  على  ه��و�وى  عملت 
�لعو�ئق  جميع  ر���ش��د  على  ق���ادرة  ذك��ي��ة  مركبة  �إىل 
حولها.  م��ن  �ملحيط  وف��ه��م  طريقها,  يف  تقف  �ل��ت��ي 
وميكن لهذه �ل�شيارة �لتمييز بني حو�يل 1000 من 
و�لكالب  �لقطط  مثل  �ملختلفة  و�لكائنات  �الأج�شام 
�مل�شار  �ت��خ��اذ  ت�شتطيع  ك��م��ا  و�ل���در�ج���ات,  و�ل���ك���ر�ت 
�أي عقبة  �ملنا�شبة عن وق��وف  �ل�شحيح و�الإج���ر�ء�ت 

يف طريقها.

ويرتكز م�شروع هو�وي RoadReader على قدر�ت 
�لذكاء �ال�شطناعي �ملتاحة فعلياً يف هاتف مايت 10 
برو. حيث ي�شتخدم هذ� �جلهاز �لذكاء �ال�شطناعي 
و�لكائنات,  و�الأ�شياء  �الأج�شام  على  تلقائياً  للتعّرف 
�لغذ�ئية,  و�مل������و�د  و�ل���ك���الب  �ل��ق��ط��ط  ي�����ش��م��ل  مب���ا 
�مل�شتخدمني  مل�شاعدة  وذل��ك  �الأ���ش��ي��اء,  من  وغريها 
على �لتقاط �شور ر�ئعة وعالية �جلودة متاماً مثل 

�مل�شورين �ملحرتفني.
يجري  �لتي  �لقيادة  ذ�تية  �ل�شيار�ت  معظم  وتعتمد 
تطويرها حالياً على �إمكانات �حلو�شبة يف �ملعاجلات 
مزودي  ي��ق��دم��ه��ا  و�ل��ت��ي  �ملخ�ش�شة  �الأه�����د�ف  ذ�ت 

�لتقنيات من �أطر�ف ثالثة.
�مل�شتحيل  لتحويل  �مل�شتمرة  جهودها  �إط��ار  و�شمن 
�لتقنيات  ت�شخري  على  ه���و�وي  عملت  حقيقة,  �إىل 
�ملتاحة فعلياً يف هو�تفها �لذكية, وهي خطوة تربهن 
�ملتفوقة  و�خلو��ص  �لوظائف  على  �لقاطع  بالدليل 
ع��ل��ى مناف�شة  �ل��ع��ال��ي��ة  ل��ت��ل��ك �الأج����ه����زة وق���درت���ه���ا 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �الأك�����رث ت��ق��دم��اً, خ�����ش��و���ش��اً ع��ل��ى �شعيد 

�لتحكم بال�شيار�ت ذ�تية �لقيادة.

فران�ضي�ض مكدورماند ت�ضتعيد متثال الأو�ضكار من �ضارقه
"بعد فر�ق ق�شري.. �لتاأم �شمل فر�ن�شي�ص مكدورماند ومتثال �الأو�شكار حيث �حتفال بتناول �شطرية 
برجر مزدوجة باجلنب من �إن �آند �أوت".. هذ� ما �شرح به �شاميون هولز وكيل �أعمال �لنجمة يف بيان 
م�شري� �إىل مطعم )�إن �آند �أوت( للوجبات �ل�شريعة.. كانت مكدورماند �لفائزة بجائزة �أو�شكار �أف�شل 
ممثلة يوم �الأحد �كت�شفت �ختفاء متثال �الأو�شكار بعد �أن و�شعته على �ملن�شدة خالل �حتفال باذخ 

�أقيم يف هوليوود بعد �نتهاء حفل توزيع �جلو�ئز.
وقالت �شرطة لو�ص �جنلي�ص �أم�ص �الول �إنها �ألقت �لقب�ص على تريي بر�يانت )47 

حجمها  كفالة  و��شرتطت  �الأوىل  �ل��درج��ة  من  �ل�شرقة  تهمة  له  ووجهت  عاما( 
و�أعادته  �الأو���ش��ك��ار  �ل�شرطة متثال  و����ش��رتدت  �شر�حه.  الإط��الق  دوالر  �أل��ف   20
توك�شيدو  حلة  يرتدي  وه��و  له  فيديو  ت�شجيل  بث  بر�يانت  وك��ان  ملكدورماند. 
مم�شكا بتمثال �الأو�شكار ويقول ل�شيوفه �إنه �لفائز. ومل يت�شح باأي �شفة ح�شر 

�حلفل �إال �أن �ل�شرطة قالت �إنه كان يحمل تذكرة. وح�شلت مكدورماند )60 
عاما( على �أو�شكار �أف�شل ممثلة عن دورها يف فيلم )ثري بيلبوردز �أوت�شايد 

�إيبينج ميزوري( وهي �ملرة �لثانية �لتي تفوز فيها باالأو�شكار.


