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طالب تركيا مبراعاة �سيادة الدول العربية واحرتامها
قرقا�ش: العامل العربي لن يقاد من جواره

•• ابوظبي-الفجر:

طالب معايل الدكت�ر اأن�ر بن حممد قرقا�ش، وزير الدولة لل�ش�ؤون 
واأن  واحرتامها،  العربية  ال��دول  �شيادة  مبراعاة  تركيا،  اخلارجية، 

تتعامل مع ج�ارها بحكمة وعقالنية.
وقال قرقا�ش يف تغريدات على ح�شابه يف ت�يرت، ال�شبت، اإن التعر�ش 
لتغيري  ت�شعى  م���ؤدجل��ة  ح��رك��ات  ودع���م  الرئي�شية،  العربية  ل��ل��دول 
واأنقرة  اجل�����ار،  نح�  عقالنيا  ت�جها  ميثل  ال  بالعنف،  االأن��ظ��م��ة 

مطالبة مبراعاة �شيادة الدول العربية واحرتامها.
العربي لن يقاد  العامل  اأن  لل�ش�ؤون اخلارجية  الدولة  واأ�شاف وزير 
من ج�اره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول اجل�ار اأن 

متيز يف التعامل مع العرب بني احلقائق واالأ�شاطري.
واأكد قرقا�ش اأن العالقات العربية الرتكية لي�شت يف اأح�شن حاالتها، 
قائال اإنه لع�دة الت�ازن، على اأنقرة اأن تراعي ال�شيادة العربية، واأن 

تتعامل مع ج�ارها بحكمة وعقالنية.

الهالل الإماراتي يوقع اتفاقية لإن�شاء 
وحدة �شخ مياه مبنطقة ال�شفال اليمنية 

•• �شبوة -وام: 

وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اتفاقية الإن�شاء وحدة متكاملة 
يف  ال�شفال  منطقة  ل�شالح  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  امل��ي��اه  ل�شخ 
املهريي  حممد  واأك���د  اليمنية.  �شب�ة  مبحافظة  ال�شعيد  مديرية 
ح�شرها  التي  االتفاقية  ت�قيع  عقب  �شب�ة  يف  الهيئة  فريق  رئي�ش 
نا�شر باع�م مدير عام م�ؤ�ش�شة مياه الريف ومكتب باحنجه املتعهد 
بتنفيذ امل�����ش��روع اأه��م��ي��ة ال��ب��دء يف ه��ذا امل�������ش���روع.         )التفا�شيل 
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دمار هائل يف الغ�طة ال�شرقية بعد ق�شف عنيف لطريان النظام  

قوات ال�سرعية تكبد امللي�سيات االنقالبية خ�سائر �سمايل �سعدة

باإ�شناد اإماراتي.. م�شرع ع�شرات احلوثيني يف غارات بجبهة ال�شاحل الغربي
 

حتالف دعم ال�شرعية يق�شف م�اقع امللي�شيات االنقالبية يف جبهة ال�شاحل الغربي لليمن

كثف هجماته الإرغام املعار�سة على اتفاقات اخلروج

النظام يعزل دوما عن الغوطة املحا�شرة 
•• عوا�شم-وكاالت:

ال�ش�ري  ال���ن���ظ���ام  ق�������ات  ع���زل���ت 
ال�����ش��ب��ت م��دي��ن��ة دوم�����ا ع���ن باقي 
قرب  املحا�شرة  ال�شرقية  الغ�طة 
دم�����ش��ق اإث���ر ت��ق��دم ج��دي��د حققته 
املعار�شة،  الف�شائل  ح�شاب  على 
ال�ش�ري  امل��ر���ش��د  اأف������اد  م���ا  وف����ق 

حلق�ق االإن�شان.
رام��ي عبد  املر�شد  واأو���ش��ح مدير 
اأب�����رز  دوم�������ا،  ع�����زل  اأن  ال���رح���م���ن 
بعد  ياأتي  ال�شرقية،  الغ�طة  مدن 
�شيطرة ق�ات النظام على الطريق 
التي يربطها بحر�شتا غرباً وعلى 
مدينة م�شرابا اإىل اجلن�ب منها، 
النظام  ق�������ات  اأن  اإىل  م�������ش���رياً 
متكنت ال�شبت من تق�شيم الغ�طة 
دوما  اأج��زاء:  اإىل ثالثة  ال�شرقية 
غرباً،  حر�شتا  �شمااًل،  وحميطها 
متتد  التي  والبلدات  امل��دن  وباقي 

من ال��شط اإىل اجلن�ب.
وق�����ال ال��ت��ل��ف��زي���ن ال��ر���ش��م��ي اإن 
ك��ث��ف عملياته،  ال�����ش���ري  اجل��ي�����ش 
ال�����ش��ب��ت، يف اجل����زء االأو����ش���ط من 
ق�شفت  حيث  ال�شرقية،  الغ�طة 
ط�������ائ�������رات ح����رب����ي����ة وط������ائ������رات 
هليك�برت ونريان املدفعية املنطقة 

اأثناء الليل.

يراأ�ش  ال���ذي  م��ال��ك،  �شجاد  وق���ال 
لالجئني  املتحدة  االأمم  عمليات 
ملرا�شلة  دم�����ش��ق،  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن 
�شحيفة ني�ي�رك تاميز يف بريوت، 
اإن اجلانبني لديهما م�ش�ؤولية عن 
ال��شع املروع للمدنيني يف الغ�طة 

ال�شرقية.
وذكر اأن قنا�شة الف�شائل املعار�شة 
مي���ن���ع����ن امل���دن���ي���ني م����ن م���غ���ادرة 
الغ�طة  يف  امل���ح���ا����ش���رة  امل��ن��ط��ق��ة 
فتحته  مم��ر  خ��الل  م��ن  ال�شرقية 
احلك�مة االأ�شب�ع املا�شي لت�شهيل 

عمليات االإجالء.
دوما  زار  ال����ذي  م���ال���ك،  واأ����ش���اف 
بالغ�طة ال�شرقية قبل اأيام �شمن 
ال��ك��ث��ري من  اإن  ق����اف���ل االإغ����اث����ة، 
اخلروج  اأي�شا  يرف�ش�ن  املدنيني 
خ�شية على �شالمتهم يف االأرا�شي 
احلك�مة  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
من  بالقلق  وي�شعرون  ال�����ش���ري��ة، 
احتمال عدم ال�شماح لهم بالع�دة.

ق�����ات  امل���ت���ح���دة  االأمم  وات���ه���م���ت 
ال�شماح  بعدم  ال�ش�رية  احلك�مة 
ل��ل��م��دن��ي��ني ب�����اخل�����روج م����ن ممر 
اخلمي�ش  م��ع��ار���ش  ف�شيل  فتحه 
املا�شي خلروج املدنيني، اإذ ق�شفت 
عائلة  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  امل��ك��ان 

من 5 اأفراد.

�شابقة  لهجمات  م�شابه  والهج�م 
با�شتخدام  املعار�شة  معاقل  على 
ال��ه��ائ��ل��ة وفر�ش  ال���ق����ة اجل����ي���ة 
امل�شلحني  الإرغ�����ام  ���ش��ارم  ح�����ش��ار 

على قب�ل اتفاقات لالإجالء.
ت�شليم  االت���ف���اق���ات  ه���ذه  وت�����ش��م��ل 
مقاتلي املعار�شة لالأرا�شي مقابل 
اخلروج االآمن اإىل مناطق خا�شعة 
�شمال غرب  املعار�شة يف  ل�شيطرة 

ال  ومدنيني  عائالتهم  مع  �ش�ريا 
يريدون البقاء حتت حكم االأ�شد.

ال�شرقية  ال�����غ������ط�����ة  وت���������ش����ه����د 
اأ�شب�ع  م��ن��ذ  ع��ن��ي��ف��ة  م����اج���ه���ات 
ال�ش�رية  امل��ع��ار���ش��ة  ف�����ش��ائ��ل  ب��ني 
مدع�مة  ال�ش�ري  النظام  وق���ات 
ج�ي  وغطاء  اإيرانية  مبيلي�شيات 
رو�����ش����ي، يف حم����اول����ة م����ن ق�����ات 
ال��ن��ظ��ام وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه ال��ت��ق��دم يف 

املنطقة، و�شطرها اإىل ن�شفني.
م�����ش���ؤول يف االأمم  ق���ال  ذل���ك  اىل 
الغ�طة  يف  امل��دن��ي��ني  اإن  امل��ت��ح��دة 
ال�����ش��رق��ي��ة ب��ات���ا حم��ا���ش��ري��ن بني 
الذين  امل�شلحة  املعار�شة  قنا�شة 
مينع�نهم من اخل��روج، والق�شف 
ال�����ش���ري وال���رو����ش���ي ال����ذي يعيق 
امل���ن���اط���ق  خ��������ارج  اإىل  حت����رك����ه����م 

املحا�شرة.

اأنقرة تتعهد بالتوجه اإىل منبج وعني العرب وتل اأبي�س وراأ�س العني، والقام�سلي! 

القوات الرتكية على بعد 4 كيلومرتات من عفرين 
•• عوا�شم-وكاالت:

لها  امل���ال��ي��ة  ال�ش�رية  والف�شائل  الرتكية  ال��ق���ات  باتت 
اأربعة كيل�مرتات من مدينة عفرين يف  ال�شبت على بعد 
�شمال �ش�ريا و�شط ا�شتمرار للمعارك العنيفة مع املقاتلني 

االأكراد، وفق ما اأفاد املر�شد ال�ش�ري حلق�ق االإن�شان.
ال��رتك��ي رج��ب طيب  وي��اأت��ي ذل��ك غ��داة ت�شريح للرئي�ش 
اأي  "يف  ت��دخ��ل  اأن  ت�شتطيع  ق���ات��ه  اإن  فيه  ق��ال  اأردوغ����ان 
حلظة" مدينة عفرين يف اطار الهج�م الذي ت�شنه اأنقرة 
وف�شائل �ش�رية م�الية لها منذ نح� �شهرين �شد املنطقة 
ذات الغالبية الكردية. وقال مدير املر�شد ال�ش�ري رامي 
الق�ات  باتت  بر�ش  فران�ش  ل�كالة  ال�شبت  الرحمن  عبد 
عفرين  مدينة  من  كيل�مرتات  اأربعة  بعد  على  الرتكية 
عنيفة  معارك  ت��دور  حيث  ال�شرقية،  ال�شمال  اجلهة  من 

يرافقها ق�شف ج�ي ومدفعي.
اأخ���رى يف  ت���دور على جبهات  م��ع��ارك عنيفة  اأن  واأو���ش��ح 
حماولة من قبل الق�ات الرتكية والف�شائل حتقيق املزيد 

من التقدم بهدف حما�شرة املدينة".
من جانبه قال الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان، اإن 
ح�ايل  ح��ررت  الزيت�ن  غ�شن  عملية  تنفذ  التي  ال��ق���ات 
مما  ال�ش�رية  عفرين  مبنطقة  مربعاً  م��رتاً  كيل�   850
اأن الهدف املقرر ه�  اإىل  ب�"االإرهابيني"، م�شرياً  و�شفهم 

ب�شط ال�شيطرة على 2000 كيل� مرت مربع.
وج����اء ذل���ك يف خ��ط��اب ج��م��اه��ريي ام�����ش ال�����ش��ب��ت، قبيل 
العدالة  ح��زب  لفرع  ال�شاد�ش  العام  امل���ؤمت��ر  يف  م�شاركته 
والتنمية احلاكم، يف والية مر�شني، جن�بي تركيا، بح�شب 

وكالة االأنا�ش�ل لالأنباء الرتكية الر�شيمة.
�ش�ب  تقدمها  الزيت�ن  غ�شن  ق���ات  م�ا�شلة  اإىل  واأ�شار 
عفرين، واأردف قائاًل "نحن متجه�ن اإىل عفرين، الأنهم 
وقلنا  تركيا،  ح��دود  على  هناك  اإرهابي  ممر  اإن�شاء  اأرادوا 

لهم لن ن�شمح بذلك.
االإرهابيني،  م��ن  عفرين  تطهري  بعد  ق��ائ��اًل:  وا�شتطرد 
�شنت�جه اإىل منبج وعني العرب وتل اأبي�ش وراأ�ش العني، 
والقام�شلي �شمايل �ش�ريا لتطهري كل هذه املناطق اأي�شا.

مقتل 18 جنديًا وع�شرات من 
م�شلحي طالبان غرب اأفغان�شتان

•• كابول-وكاالت:

ذكر م�ش�ؤول حملي، ام�ش ال�شبت، 
اأن كميناً ن�شبته حركة طالبان يف 
اإقليم فرح غربي اأفغان�شتان، اأ�شفر 
االأمن  اأف����راد  م��ن   18 مقتل  ع��ن 
م���ن مقاتلي  وع�����ش��رات  االف���غ���اين 

طالبان.
وقال فريد اأحمد باختاوار، رئي�ش 
االنباء  ل�كالة  فرح  اإقليم  جمل�ش 
اأف���راد  م��ن  "ثمانية  اإن  االمل��ان��ي��ة، 
االأفغانية وع�شرة  الق�ات اخلا�شة 
اأن  بعد  قتل�ا  ال�شرطة  رج��ال  م��ن 
ن�شب مقاتل� طالبان كميناً لهم يف 

منطقة باال ب�ل�ك باإقليم فرح.
واأ�شاف اأن ح�ايل 40 من م�شلحي 
الهج�م،  اأي�����ش��ا يف  ُق��ت��ل���ا  ط��ال��ب��ان 
واأ�شار اأنه يف اأعقاب الكمني، ُقتلت 
اأ�شرة جراء اأنفجار قنبلة ا�شقطتها 
يف  اأجنبية،  ط��ائ��رات  منزلها  على 

اإطار دعمها للق�ات االفغانية.
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•• عوا�شم-وكاالت:

امل�شلحة  ال����ق�����ات  م���ن  ب���اإ����ش���ن���اد 
مقاتالت  ���ش��ن��ت   .. االإم���ارات���ي���ة 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع����دي���ة غ������ارات 
جتمعات  ا����ش���ت���ه���دف���ت  ج������ي�����ة 
االإيرانية  احل����ث���ي  ميلي�شيات 
لها  تابعة  ع�شكرية  ت��ع��زي��زات  و 
املن�ش�رية  مبديريات  م���زارع  يف 
والتحيتا  وزب��ي��د  ال��ف��ق��ي��ة  وب��ي��ت 
ال�شاحل  ب��ج��ب��ه��ة  واجل�����راح�����ي 

الغربي لليمن.
ال���غ���ارات ع��ن م�شرع  اأ���ش��ف��رت  و 
امليلي�شيات  م�����ن  ال����ع���������ش����رات 
احل�ثية وتدمري ع�شرات االآليات 
خ�ش��شا  لها  التابعة  الع�شكرية 
والتحيتا  الفقية  بيت  يف مناطق 
لت�شكل �شربة م�جعة يف �شف�ف 
واأكدت  االإن��ق��الب��ي��ة.  امليلي�شيات 
مقتل  مينية  ع�شكرية  م�����ش��ادر 
ق��ي��ادي ح���ث��ي م��ع م��راف��ق��ي��ه يف 
غارة ج�ية كان على منت �شيارته 
يف مديرية املن�ش�رية . واأ�شفرت 
امليلي�شيات  ت��ك��ب��د  ع���ن  ال���غ���ارات 
احل�ثية االإيرانية خ�شائر فادحة 

يف االرواح والعتاد.

التحالف  م���ق���ات���الت  وت����ا����ش���ل 
ال����غ����ارات اجل�ية  ���ش��ن  ال��ع��رب��ي 
على مناطق جتمعات ميلي�شيات 
تدمري  و  االإي����ران����ي����ة  احل�����ث����ي 
واالآليات  الع�شكرية  التعزيزات 
ال�شاحل  مناطق  يف  لها  التابعة 

الغربي .
وتقدم الق�ات امل�شلحة االإماراتية 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق����ات  �شمن 
بقيادة اململكة العربية ال�شع�دية 
اليمن  يف  ال�������ش���رع���ي���ة  ل����دع����م 
ل�ج�شتيا  ودعما  ع�شكريا  اإ�شنادا 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال����ري����ة واجل�����ي����ة 
ال�شقيق  لليمن  دعما  والبحرية 
لتخلي�شه من املخطط االإيراين 
ميلي�شيات  ع�����ر  االإره��������اب��������ي 
حيث  االن�����ق�����الب�����ي�����ة  احل�������ث������ي 
العمليات  م��ع  التحرير  يت�اكب 
االإن�شانية االأ�شا�شية وال�شرورية 
الإغ��اث��ة االأ���ش��ق��اء ودع��م��ه��م على 
الذي  الع�شيب  ال��ظ��رف  جت���اوز 
حم�ر  ي��ت�����ش��در  .و  ب����ه  مي������رون 
واالإغاثية  االإن�����ش��ان��ي��ة  االع��م��ال 
االأول�������ي������ات الإغ����اث����ة االأ����ش���ق���اء 
بالتطهري  يتبع  التحرير  ف��ك��ان 
االإرهابية  امليلي�شيات  فل�ل  م��ن 
اإع����ادة  اإىل م�����ش��اري��ع  ب��االإ���ش��اف��ة 

دورتها  احلياة  لت�شتعيد  التاأهيل 
الطبيعية.

وي���اأت���ي حت��ري��ر م��دي��ري��ة حي�ش 
وال����ت����ق����دم ن���ح���� ال�������ش���م���ال على 
حمطة  لليمن  الغربي  ال�شاحل 
التحرير  ط��ري��ق  على  مف�شلية 
التحالف  ق���ات  وجهت  ال�شامل 
قا�شية  �����ش����رب����ة  خ����الل����ه  م�����ن 
للم�شروع االنقالبي االإيراين يف 

اليمن.
الق�ات  ���ش��دت  اخ���رى  م��ن جهة 
ت�شلل  اليمن عملية  ال�شرعية يف 
االإيرانية  احل����ث���ي  مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
���ش��م��ايل حم��اف��ظ��ة ���ش��ع��دة، مما 
اأ�شفر عن �شق�ط قتلى وجرحى 

يف �شف�ف املتمردين، ال�شبت.
مينية  ع�شكرية  م�شادر  واأف���ادت 
ب�شق�ط  عربية"  ني�ز  "�شكاي 

ع������دد م����ن ال���ق���ت���ل���ى واجل����رح����ى 
خالل  احل���ث��ي،  ميلي�شيات  م��ن 
�شعدة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ال���ه���ج����م 
للمتمردين  ال���رئ���ي�������ش  امل���ع���ق���ل 

احل�ثيني.
ق�����ات  اأن  امل���������ش����ادر  واأ�����ش����اف����ت 
الت�شلل  ملحاولة  ت�شدت  اجلي�ش 
الق�ات احلك�مية يف  اإىل م�اقع 
ال��ق��ع��م يف  �شبهطل وج��ب��ل  ج��ب��ل 

مديرية باقم، بعد معارك خلفت 
قتلى وجرحى.

كما ا�شتهدفت مقاتالت التحالف 
العربي بعدد من الغارات اجل�ية 
م�اقع مللي�شيات احل�ثي يف وادي 
باقم،  يف  ال�شعري  وجبل  الثعبان 
اأ����ش���ف���ر ع���ن ���ش��ق���ط قتلى  مم���ا 
احل�ثيني،  �شف�ف  يف  وج��رح��ى 
وت�����دم�����ري ع�������دد م�����ن االآل�����ي�����ات 

الع�شكرية.
اأي�شا  ال������غ������ارات  وا����ش���ت���ه���دف���ت 
ال�شريط  يف  للح�ثيني  جتمعات 
جازان  مدينة  قباله  احل���دودي، 
مع  بالتزامن  وذل��ك  ال�شع�دية، 
على  للتحالف،  م��دف��ع��ي  ق�شف 
منطقة  يف  احل����ث���ي���ني،  م����اق���ع 

الغ�ر ب�شعدة.
ويف ال�شاحل الغربي لليمن، قتل 
الع�شرات من ميلي�شيات احل�ثي، 
التحالف  مل���ق���ات���الت  غ������ارات  يف 
مديريات  يف  ت���رك���زت  ال���ع���رب���ي، 
وزبيد  الفقية  وبيت  املن�ش�رية 

والتحيتا واجلراح.
مقتل  ع�شكرية  م�����ش��ادر  واأك����دت 
مرافقيه،  م����ع  ح����ث���ي  ق����ي����ادي 
مديرية  يف  ج������ي�����ة،  غ�������ارة  يف 

املن�ش�رية.

حذرت من خطورة التفاو�س مع كوريا ال�سمالية 

كلينتون: كيف تدار دبلوما�شية دون دبلوما�شيني؟
•• الهاي-اأ ف ب:

حذرت وزيرة اخلارجية االأمريكية ال�شابقة هيالري 
ال  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة  اأن  م��ن  كلينت�ن 
يانغ ح�ل  بي�نغ  اإج��راء حمادثات مع  تقر بخط�رة 
تفتقد  وا�شنطن  اأن  م�شيفة  الن�وية  االأ�شلحة  ن��زع 
ل�ج�د دبل�ما�شيني ميتلك�ن اخلرة الالزمة الدارة 

املحادثات.
ونقلت �شحيفة الغيمني داغبالد اله�لندية ال�شعبية 
اأردت  اإذا  ال�����ش��ب��ت  ن�����ش��رت  م��ق��اب��ل��ة  ك��ل��ي��ن��ت���ن يف  ع���ن 
مناق�شة كيم ج�نغ اون ب�شاأن اأ�شلحته الن�وية، حتتاج 

اإىل دبل�ما�شيني من ذوي اخلرة.
 2016 العام  انتخابات  يف  ترامب  مناف�شة  وقالت 
باله�لندية  وُن�شرت  ام�شرتدام  اأجريت يف  يف مقابلة 
بامللفات  امل��ام  على  يك�ن�ا  اأن  الدبل�ما�شيني  على  اإن 

ويعرف�ن الك�ريني ال�شماليني ويجيدون لغتهم.
لكنها ا�شارت اإىل اأن وزارة اخلارجية االأمريكية تتاآكل 
لديهم  ال��ذي��ن  الدبل�ما�شيني  اأع���داد  تقل�ش  و���ش��ط 
خرة يف امللف الك�ري ال�شمايل بعد ا�شتقالة العديد 

من منا�شبهم.

وق��ال��ت ال مي��ك��ن اأن ي��ك���ن ل��دي��ك دب��ل���م��ا���ش��ي��ة دون 
تقر  ال  ت��رام��ب  ح��ك���م��ة  اأن  م�شيفة  دب��ل���م��ا���ش��ي��ني، 

بخط�رة ذلك.
واأدىل املندوب االأمريكي ال�شابق لدى االأمم املتحدة 
بيل ريت�شارد�ش�ن بت�شريحات م�شابهة يف وقت �شابق 
حيث حذر من اأن التفاو�ش مع ك�ريا ال�شمالية لي�ش 

من برامج تلفزي�ن ال�اقع.

بانفجار  عراقيني   4 مقتل 
امل��و���ش��ل يف  م��ف��خ��خ  م��ن��زل 

•• املو�شل-وكاالت:

اأع����ل����ن م�������ش���در اأم����ن����ي ع���راق���ي 
ال�شبت  ام�����ش  نين�ى  مبحافظة 
واإ�شابة  ا�شخا�ش،  اأرب��ع��ة  مقتل 
اآخ����ر ب��ان��ف��ج��ار م��ن��زل م��ف��خ��خ يف 
االأمين  ال�شاحل  مناطق  اإح���دى 
مبدينة امل��شل )400 كم �شمال 

بغداد(.

الإع���دام م�شرية:  حمكمة 
اإمبابة 10 متهمني يف خلية  ل�   

•• القاهرة-وكاالت:

ق�����ش��ت حم��ك��م��ة م�����ش��ري��ة، ام�ش 
 10 على  �شنقاً  باالإعدام  ال�شبت، 
و8 ح�ش�رياً  غيابياً   2 اأ�شخا�ش 
يف الق�شية التي تعرف اإعالمياً ب� 

خلية اإمبابة.
وذك����ر ال��ت��ل��ف��زي���ن امل�����ش��ري على 
م���ق��ع��ه االإل�����ك�����رتوين ام�������ش اأن 
ج��ن��اي��ات اجليزة  ح��ك��م حم��ك��م��ة 
بت�شكيل  املتهمني  اإدان��ة  بعد  ج��اء 
با�شتهداف  ت��ق���م  اإره��اب��ي��ة  خلية 
وال�شرطية  االأم��ن��ي��ة  االرت���ك���ازات 
وق�ات ال�شرطة بعمليات عدائية 

واإغتياالت وتفجريات.
اأخرين  خم�شة  املحكمة  وعاقبت 
غيابياً  واآخ��ر  ح�ش�رياً  منهم   4
25 عاما  مل���دة  امل����ؤب���د  ب��ال�����ش��ج��ن 
باإنق�شاء  وال��ق�����ش��اء  منهم،  لكل 
ال���دع����ى اجل��ن��ائ��ي��ة مل��ت��ه��م واحد 
ن���ظ���راً ل���ف��ات��ه ق��ب��ل ال��ف�����ش��ل يف 

الدع�ى.

اإيطاليا اأثبتت اأن الفر�سية كانت وهًما:
ل�شوء احلظ، مل تبلغ ال�شعبوية بعد ذروتها يف اأوروبا!

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

امل�جة  بلغت  التايل: )هل  ال�ش�ؤال  ان طرحت  �شبق   ،2017 ع��ام، مار�ش  قبل 
اإجابة  الي�م منلك  ���ش���ؤااًل، وه��ا نحن  ك��ان  اأوروب���ا؟( لقد  ال�شعب�ية ذروت��ه��ا يف 

قاطعة ال لب�ش فيها: )ال(!
امل��ت��ط��رف يف  اليمني  بعد ف�شل  ال���ق��ت،  ذل��ك  ال�����ش���ؤال م�شروعا يف  ك��ان ط��رح 
االنتخابات الرئا�شية النم�شاوية، والنم�ذج امل�شاد الذي اأ�شبح عليه الريك�شيت 
الريطاين، وخا�شة رئا�شة دونالد ترامب لل�اليات املتحدة، التي ُنظر اليها يف 

البداية على اأنها "تعزيز" لل�شعب�يني االأوروبيني.         )التفا�شيل �ش11(

ال�شعب�ية تت�شيد امل�شهد ال�شيا�شي االوروبي
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة ت�شدر تقرير اإجنازاتها يف جمال الت�شريعات ال�شحية لعامي 2016 و2017

•• دبي-وام:

اأ�شدرت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تقرير اإجنازاتها 
يف جمال الت�شريعات ال�شحية لعامي 2016 و2017 
اإط���الع ال���راأي ال��ع��ام على جه�دها يف  ال��ذي يهدف اىل 
ح�كمة  بهدف  الدولة  يف  ال�شحية  الت�شريعات  تط�ير 
روؤية  اأه���داف  م��ع  يت�افق  ال�شحي مب��ا  القطاع  وق��ي��ادة 

االإمارات 2021.
اأمني ح�شني االأمريي ال�كيل امل�شاعد  واأو�شح الدكت�ر 
ل�شيا�شة ال�شحة العامة والرتاخي�ش اإن التقرير ت�شمن 
13 ت�شريعا �شحيا منها مايتعلق ب امل�ش�ؤولية الطبية 
الب�شرية  واالأن�����ش��ج��ة  االأع�����ش��اء  زراع����ة  ون��ق��ل  وتنظيم 

ومكافحة امل�اد املخدرة وامل�ؤثرات العقلي و قرارات ب�شاأن 
اأو  للعمل  الدولة  اإىل  لل�افدين  الطبي  الفح�ش  نظام 
االأمرا�ش  مكافحة  ب�شاأن  التنفيذية  والالئحة  االإقامة 
ال�زارة  تقدمها  التي  اخلدمات  بع�ش  ور�ش�م  ال�شارية 
غري  من  الطبية  واملهن  الطب  كلية  خريحي  وتدريب 
االأطباء وال�شيادلة واعتماد املعايري امل�حدة لرتخي�ش 
مزاويل املهن ال�شحية على م�شت�ى الدولة و املخزون 
الطبي اال�شرتاتيجي و�ش�ابط وق�اعد و�شف و�شرف 
االأدوية املخدرة املراقبة و�شبه املراقبة واملكاتب العلمية 
املع����ايري  وت������عديل  ال�������فاة  ت�������شخي�ش  ومع�����ايري 
امل�حدة لرتخي�ش مزاويل املهن ال�شحية على م�شت�ى 

الدولة.

على  االإم����ارات  دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  حر�ش  واأك���د 
م�اكبة م�شتجدات الت�شريع ال�شحي واملعايري ال�شحية 
الدولية وحتقيق الريادة يف جمال الت�شريعات ال�شحية 
والعمل  العاملية  ال�شحية  االأنظمة  اأع��رق  تناف�ش  التي 
لتط�ير  الطبية  الت�شريعية  امل��ن��ظ���م��ة  حت��دي��ث  ع��ل��ى 
التي  وامل��ك��ان��ة  ي��رق��ى  مب��ا  ال�شحية  اخل��دم��ات  م�شت�ى 
حتظى بها الدولة على امل�شت�ى الدويل وذلك يف اإطار 
االإمارات  روؤي��ة  مع  املت�ائمة  اال�شرتاتيجية  الت�جهات 
املعايري  اأرق��ى  وف��ق  نظام �شحي  حتقيق  نح�   2021
اإىل  ال���زارة تهدف  اأن ا�شرتاتيجية  اإىل  العاملية م�شريا 
اإطار ت�شريعي وح�كمة حي�ية وتقدمي خدمات  ت�فري 

تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع ال�شحي.

»�شقر للتميز احلكومي« ينظم الربنامج 
التدريبي »خف�ش التكاليف«

•• راأ�س اخليمة-وام:

نظم برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلك�مي على مدى اأربعة اأيام يف مقر الرنامج برناجما تدريبيا ح�ل »خف�ش 
ويهدف  املالية.  اأق�شام  وروؤ�شاء  امل�شاندة  اخلدمات  وم��دراء  امل�ؤ�ش�شي  التط�ير  مكاتب  م��دراء  ا�شتهدف  التكاليف« 
الرنامج التدريبي اإىل التعرف على اأن�اع الهدر املختلفة يف امل�ؤ�ش�شات وحتديد م�ا�شيع �شعف االإنتاجية ب�شبب رداءة 
الن�عية اأو اطالة زمن االإجراءات واقرتاح طرق لزيادة الفعالية والكفاءة من خالل خمططات واأدوات لتحليل االآثار 
واالأ�شباب التي ت�شاهم يف خلق اأو ان�شاء تلك النتائج واالآثار ال�شلبية وو�شع املبادرات واالأهداف لتح�شني االإنتاجية. 
واعتمد الرنامج اأ�شاليب تدريبية بني املحا�شرة واحل�ار والنقا�ش والع�شف الذهني باالإ�شافة اإىل درا�شة احلاالت 

وا�شراك املتدربني يف العملية التدريبية حيث من خالل تقدم حاالت اأو ظ�اهر خا�شة مب�ؤ�ش�شاتهم.

»الهالل الإماراتي« يوقع اتفاقية لإن�شاء وحدة �شخ مياه مبنطقة ال�شفال اليمنية 
•• �شبوة -وام: 

اتفاقية  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وق��ع��ت هيئة 
بالطاقة  تعمل  املياه  ل�شخ  متكاملة  وحدة  الإن�شاء 
مديرية  يف  ال�����ش��ف��ال  منطقة  ل�����ش��ال��ح  ال�شم�شية 

ال�شعيد مبحافظة �شب�ة اليمنية.
واأكد حممد املهريي رئي�ش فريق الهيئة يف �شب�ة 
باع�م  نا�شر  التي ح�شرها  عقب ت�قيع االتفاقية 
باحنجه  ومكتب  الريف  مياه  م�ؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
املتعهد بتنفيذ امل�شروع اأهمية البدء يف هذا امل�شروع 
ل��ه من  ومل��ا  ن�شمة،  األ��ف��ي  نح�  ي�شتفيد منه  ال��ذي 
�شاحله  م��ي��اه  ت���ف��ري  �شعيد  على  ق�ش�ى  اأه��م��ي��ة 
ال�شفال  منطقة  واأه���ايل  ال�شكان  لفائدة  لل�شرب 

التي تعاين �شحاً يف هذا امل�رد احلي�ي.
و���ش��دد امل��ه��ريي ع��ل��ى اأن االت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف اإطار 

التنمية  تقدمي اخلدمات احلي�ية �شمن م�شاريع 
تّبنت خطة  الهيئة  اأن  اإىل  التحتية، الفتاً  والبنية 
املياه  ب��ق��ط��اع  متعلقة  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ  متكاملة 
وال�����ش��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ع��ل��ى عدة 
مراحل م�شريا اىل اأن م�شاريع البنية التحتية تاأتي 
اإىل طبيعتها  الهيئة الإعادة احلياة  اأول�يات  �شمن 
انقالب ملي�شيا احل�ثي على  كانت عليه قبل  وما 

ال�شرعية.
ومن جانبه عر نا�شر باع�م مدير م�ؤ�ش�شة مياه 
العربية  االإم���ارات  لدولة  �شكره  جزيل  عن  الريف 
املتحدة قيادة وحك�مة و�شعبا على ما تق�م به من 
م�شاريع لدعم البنية التحتية واخلدمية واالإغاثية 
من�ها بجه�د هيئة الهالل االأحمر االإماراتي التي 
تخفيف  يف  ت�شهم  حي�ية  م�شاريع  لتنفيذ  تبذلها 

معاناة امل�اطنني يف املناطق اليمنية املحررة.

»زايد لالإ�شكان« يوقع عقد اإن�شاء حي »بطني ال�شمر« ال�شكني يف را�ش اخليمة بقيمة 310 ماليني درهم

جمل�ش �شرطة اأبوظبي يف العني يناق�ش دور اجلمهور يف مكافحة اجلرمية

•• دبي-وام:

وق��ع م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
رئي�ش  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط���ي��ر 
زايد  ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�ش 
ل���الإ����ش���ك���ان ع��ق��د اإن�������ش���اء واإجن�����از 
و����ش���ي���ان���ة ح����ي »ب���ط���ني ال�����ش��م��ر » 
راأ�����ش اخل��ي��م��ة يف  ب���اإم���ارة  ال�شكني 
اإجمالية  بقيمة  الثانية  مرحلته 
دره�������م  م������الي������ني   310 ت����ب����ل����غ 
الهند�شية  »اأ������ش������ار«  ���ش��رك��ة  م���ع 
ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة وذل����ك مبقر 

وال��ذي مت  االأوىل  املرحلة  ال�شكني 
2016 حيث  م��ار���ش  اإط��الق��ه يف 
اإن�شاء  يف  ال��رن��ام��ج  ت���ج��ه  يعك�ش 
مدينة �شكنية واجتماعية متكاملة 
امل���راف���ق ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز حركة 

امل�شاة من خالل ممرات خا�شة.
يف  ال�شكنية  االأح��ي��اء  �شت�فر  كما 
م��ن��اط��ق منا�شبة  ال�����ش��م��ر«  »ب��ط��ني 
االأطفال  ول��ع��ب  االأه�����ايل  لتجمع 
حيث �شيطل كل م�شكن على حديقة 
خ�ش��شيته  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  مغلقة 
بجميع  املدينة  ت��زوي��د  ع��ن  ف�شال 
املرافق اخلدمية من مراكز �شحية 

الرنامج الرئي�شي بدبي.
وي��ت�����ش��م��ن ال��ع��ق��د اإن�����ش��اء واإجن����از 
و�شيانة 240 م�شكن من املرحلة 
ال�شمر  بطني  حي  مل�شروع  الثانية 
ال�����ش��ك��ن��ي ح���ي���ث ت����ب����داأ االأع����م����ال 
امل�������ش���روع خالل  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة يف 
�شهر مار�ش اجلاري .. فيما �شتبداأ 
اأعمال ت�شييد امل�شروع خالل الربع 

الثالث من العام اجلاري.
ال�شمر  »بطني  ح��ي  م�شروع  ويقع 
» ال�شكني بني �شارع ال�شيخ حممد 
بن زاي��د و���ش��ارع االإم���ارات ويعتر 
امتدادا مل�شروع حي »بطني ال�شمر« 

ومدار�ش وحمال جتارية وم�شاجد 
القاطنني  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة 
والتي �شيتم ت�شييدها وفق من�ذج 
االأحياء ال�شكنية االجتماعية التي 
ومق�مات  اخل��دم��ات  اأف�شل  ت�فر 
للم�اطنني.  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة 
وي��ت�����ش��م��ن م�����ش��روع »ح����ي بطني« 
ال�شمر ال�شكني يف مرحلته الثانية 
ت�شم  االأول  �شكنية  من���اذج  ث��الث��ة 
والثاين  ن�م  بغرفتني  م�شكنا   32
ي�شم 23 م�شكنا بثالثة غرف ن�م 
184 م�شكنا باأربع  والثالث ي�شم 
امل�شروع  ح��ي��ث مي���ت���از  ن�����م  غ����رف 

بنمط واجهات معا�شر وحديث.
كبقية   - امل���������ش����روع  و���ش��ي�����ش��ت���يف 
معايري   - ال����رن����ام����ج  م�������ش���اري���ع 
البيئية  واال�شرتاطات  اال�شتدامة 
العاملية اإذ يطبق الرنامج معايري 
برنامج ا�شتدامة ونظام الل�ؤل�ؤة يف 
والتي  ال�شكنية  م�شاريعه  جميع 
رئي�شية  م��ع��اي��ري  �شبعة  تت�شمن 
وعملية  ال��ل���ؤل���ؤة  تقييم  نظام  ه��ي 
الثمينة  وامل��ي��اه  املتكامل  التط�ير 
واالأنظمة البيئية وم�شادر الطاقة 
للحياة  املالئمة  واملباين  املتجددة 

وم�اد البناء واملمار�شات املبتكرة .

•• العني-وام:

الذي  املجل�ش  ف��ى  امل�شارك�ن  اأك��د 
اليحر  يف  اأب�ظبي  �شرطة  نظمته 
هذه  “اأهمية  ال���ع���ني  مب��ن��ط��ق��ة 
الت�ا�شل  حت��ق��ي��ق  يف  امل���ج���ال�������ش 
والتفاعل مع فئات املجتمع ودورها 
االأمنية  ال��ت���ع��ي��ة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  يف 

واملرورية.
نظمته  ال��ذي  املجل�ش  وا�شتعر�ش 
�شعادة  ب�شيافة  اأب���ظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
اليحر  العفاري يف  �شيف  املتعر�ش 
مكافحة  يف  اجل����م����ه�����ر  “دور 
اأف�����ك�����اراً  ع���ر����ش����ا  و  اجلرمية” 
ال�شرطة  جه�د  تعزز  ومقرتحات 
م���ن اجل���رمي���ة ون�شر  ال���ق��اي��ة  يف 

االأمان والطماأنينة يف املجتمع .
ك���م���ا ا����ش���ت���ع���ر����ش امل���ج���ل�������ش ع����ددا 
ال�شرطة  وم�����ب�����ادرات  ج���ه����د  م���ن 
التي  �شرطة”  “كلنا  ك���م���ب���ادرة 
على  املحافظة  �شمان  على  ت��رك��ز 
م�اكبة  و  املجتمع  و���ش��الم��ة  اأم���ن 
التط�ر العمراين املت�شارع يف اإمارة 
اأفراد  م�شاركة  تكري�ش  و  اأب�ظبي 
املجتمع يف حفظ االأم��ن وال�قاية 
للمعايري  وف����ق����اً  اجل����رمي����ة  م����ن 
واالأ�ش�ش التي تق�م عليها املبادرة .
العفاري  ���ش��ي��ف  امل��ت��ع��ر���ش  واأ����ش���اد 

العني  منطقة  �شرطة  مديرية  يف 
بقطاع االأمن اجلنائي اأن اجلمه�ر 
ل�شرطة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي  ����ش���ري���ك 

اأب�ظبي يف مكافحة اجلرمية.
واكد املقدم حممد بخيت املنهايل 
العمليات  ل�������ش����ؤون  امل���دي���ر  ن���ائ���ب 
على اأهمية دور االأ�شرة يف ال�قاية 
اأهمية  اإىل  م�شريا  اجل��رمي��ة  م��ن 
بدورهم  املجتمع  اأف����راد  م�شاركة 
يف ال�قاية من اجلرمية واحلفاظ 

بتط�ير  الر�شيدة  القيادة  باهتمام 
وال�شرطية  االأم���ن���ي���ة  اخل����دم����ات 
للم�ؤ�ش�شة  االإم���ك���ان���ي���ات  وت����ف���ري 
ال�������ش���رط���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا 
�شرطة  وب��ج��ه���د  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأب����ظ���ب���ي يف ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة مع 
املجتمعية  املبادرات  عر  اجلمه�ر 

الهادفة خلدمة املجتمع .
واأكد املقدم �شهيل مبارك بن عن�دة 
العامري مدير مركز �شرطة ال�شاد 

ع��ل��ى امل��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف 
امل�شرية االأمنية.

و����ش���ارك يف امل��ج��ل�����ش امل��ق��دم �شيف 
العالقات  ق�شم  رئي�ش  املن�ش�ري 
العامة يف مديرية �شرطة منطقة 

العني وعدد من ال�شباط.
العي�شائي  �شامل  علي  الرائد  وقال 
اأب�ظبي  ب�شرطة  املعتمد  املحا�شر 
ت��ن�����ش��ي��ق اخلدمات  ق�����ش��م  ورئ��ي�����ش 
املربعة  �شرطة  م��رك��ز  يف  امل�شاندة 

واإ�شعاد  ر���ش��ا  ت��ع��زي��ز  اإن  ال��ع��ني  يف 
اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع م����ن االأه��������داف 
�شرطة  ت�شعى  التي  اال�شرتاتيجية 
اأب�ظبي اإىل حتقيقها عر خمتلف 

ال��شائل.
وحت�����دث ع����دد م���ن امل�����ش��ارك��ني يف 
امل���ج���ل�������ش ع�����ن ب���ع�������ش ال���ظ����اه���ر 
مقرتحات  وق����دم�����ا   ، ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
واإيجاد  حلها  يف  ت�شهم  اأن  ميكن 

احلل�ل املنا�شبة لها.

دخول نظام الرقابة على مقاعد الأطفال باملركبات 
حيز التنفيذ.. وعالمة املطابقة اإلزامية

•• دبي -وام:

واملقايي�ش  ل���ل���م����ا����ش���ف���ات  االإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
 27 رق��م  ال����زراء  جمل�ش  ق��رار  دخ���ل  “م�ا�شفات” 
على  للرقابة  االإم���ارات���ي  النظام  ب�شاأن   2017 ل�شنة 
حيز  امل��رك��ب��ات  يف  للتثبيت  ال��ق��اب��ل��ة  االأط���ف���ال  م��ق��اع��د 
التنفيذ اعتبارا من مطلع �شهر مار�ش اجلاري .. فيما 
�شركات  م��ن  طلبات  اأرب���ع  االآن  حتى  الهيئة  ا�شتقبلت 
اأن����اع من   8 �شجلت خاللها  ال��دول��ة  عاملة يف  ك��رى 

منتجات مقاعد االأطفال.
االإمارات  املعيني مدير عام هيئة  واأك��د �شعادة عبد اهلل 
بداأت  الهيئة  اأن  “م�ا�شفات”  واملقايي�ش  للم�ا�شفات 
حمالت ت�ع�ية للتجار وامل�ردين من قبل اإدارة �ش�ؤون 
اجلاري  ال�شهر  مطلع  من  اعتبارا  الهيئة  يف  املطابقة 
للت�عية باإلزامية و�شع عالمة املطابقة االإماراتية على 

املنتجات والتي �شتطبق اإلزاميا .
“ اأ�شب�ع  وحتتفي الدولة اعتبارا من ي�م غد االأح��د ب� 
اأن  املعيني  ���ش��ع��ادة  اع��ت��ر  فيما   ..  “ اخلليجي  امل����رور 
مقاعد االأطفال القابلة للتثبيت يف املركبات تعد واحدة 
من اأبرز الل�ائح الفنية التي تخدم هذا االإطار خ�ش��شا 
ما يتعلق بال�شالمة العامة لالأفراد املنتقلني على منت 

املركبات ال�شيما اإذا كان�ا من فئة االأطفال.
اأن منتجات مقاعد االأطفال القابلة  واأ�شار �شعادته اإىل 
للتثبيت يف املركبات لن ي�شمح ببيعها يف اأ�ش�اق الدولة 
مطابق  املقعد  ب��اأن  تفيد  مطابقة  �شهادة  وج���د  يف  اإال 
بالتبعية  هي  والتي  االإماراتية  القيا�شية  للم�ا�شفات 
متما�شية مع اأف�شل املمار�شات والتجارب العاملية يف هذا 

االإطار.
واأو�شح اأن القرار يلزم التجار وامل�ردين كافة ب�شرورة 
الهيئة  للم�ا�شفات من  �شهادة مطابقة  على  احل�ش�ل 
ق��ب��ل ط���رح م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة م��ن م��ق��اع��د االأط���ف���ال يف 

االأ�ش�اق للبيع.
اأن الهدف الرئي�ش من القرار ه� ت�فري  واأكد �شعادته 
ويرتتب  العاملية  للم�ا�شفات  ومطابقة  اآمنة  منتجات 
على ال�شركات التزام يتعلق با�شتخدام النماذج املعتمدة 
ال�ثائق  وت���ق���دمي  امل��ن��ت��ج  ت�شجيل  ل��غ��اي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 
متطلبات  جميع  مع  املنتج  ت�افق  تثبت  التي  ال��الزم��ة 

القرار ال�زاري.
التجار عالمات  اأن ي�فر  املتطلبات  اأب��رز  اأن��ه من  وبني 

على  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغة  اإي�شاحية  وبيانات 
املنتج واإرفاق كتيبات تعليمات واإر�شادات اال�شتخدام مع 
كل منتج خالل مراحل طرحه .. فيما تطرقت الالئحة 
اجلديدة اإىل معايري الرتكيب وال�شيانة واأهمها تزويد 
اختبارات  واجتيازه  ق�ية  ورب��ط  تثبيت  باأحزمة  املقعد 
الفنية  الل�ائح  يف  عليها  املن�ش��ش  اجلانبية  ال�شدمة 

الدولية.
وم�شح  ال��رق��اب��ة  ب��رام��ج  �شت�شع  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
االأ�ش�اق لهذه املنتجات بالتن�شيق مع اجلهات الرقابية 
بالتزامن مع  اإم��ارة  كل  املحلي يف  امل�شت�ى  املعنية على 
اأن  م��شحا   .. للم�ا�شفة  االإل���زام���ي  التطبيق  ب��داي��ة 
واأخذ  التفتي�ش  �شيمكنها  ال�شريكة  واجل��ه��ات  الهيئة 
جميع  اأن  م��ن  وال��ت��اأك��د  وفح�شها  املنتجات  م��ن  عينات 
منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح اأي منتج يف االأ�ش�اق 

قبل ح�ش�له على �شهادة املطابقة من “م�ا�شفات”.
وذكر �شعادة املعيني اأن الهيئة نفذت حملتني ت�ع�يتني 
�شالمة  حملة  م��ع  وت��ع��اون��ت  ال��ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن  للجمه�ر 
يف  االأ���ش��رة  ل�����ش���ؤون  االأع��ل��ى  للمجل�ش  التابعة  الطفل 
واأعلى  امل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل  للت�عية  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة 
معايري االأمان وال�شالمة لالأطفال املنتقلني على منت 
الهيئة  بني  والتن�شيق  التكامل  اأن  اإىل  الفتا  املركبات.. 
احلمالت  تنفيذ  يف  واخل��ا���ش��ة  احلك�مية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت���ع���ي��ة ب��خ��دم��ات ال��ه��ي��ئ��ة واأن��ظ��م��ت��ه��ا ���ش��ريف��ع من 
م���ؤ���ش��رات ج���دة احل��ي��اة يف ال��دول��ة ويقلل م��ن اإ�شابات 

االأطفال يف ح�ادث املركبات.
اإخ���الل  ال��ت��ي �شتتخذ يف ح���ال  االإج�������راءات  وت��ت�����ش��م��ن 
على  للرقابة  االإم��ارات��ي  بالنظام  امل���ردي��ن  اأو  املنتجني 
..اإزال���ة  املركبات  يف  للتثبيت  القابلة  االأط��ف��ال  مقاعد 
ذلك  يف  مب��ا  املخالفة  ع��ن  الناجتة  االأ���ش��رار  ومعاجلة 
اإعادته  اأو  اأو�شاعه  لت�ش�يب  االأ�ش�اق  املنتج من  �شحب 
اإىل بلد املن�شاأ اإذا كان م�شت�ردا اأو اإتالفه اإذا كان منتجا 

حمليا اأو اتخاذ اأي اإجراءات اأخرى حتددها الهيئة.
وكانت “م�ا�شفات” قد اأعلنت االأ�شب�ع املا�شي للتجار 
ذات  التعليمات   - االإل��ك��رتوين  امل�قع  - عر  الدولة  يف 
العالقة بتنفيذ متطلبات الت�شريع وت��شيح اآليات قب�ل 
الفح��شات  غ��رار  على  املخرية  الفح��شات  تقارير 
املخرية ال�شادرة من خمترات حا�شلة على االعتماد 
 ISO17025 ال��دول��ي��ة  القيا�شية  للم�ا�شفة  وفقا 

لهذا النظام مبدة تزيد عن 3 �شن�ات.

الداخلية ت�شلم منت�شبي برنامج رعاية 
املبتكرين ال�شهادات املعتمدة من مركز بو�شطن

•• ابوظبي -وام:

امل�شاعد  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شام�شي  م��ب��ارك  علي  �شامل  ال��ل���اء  �شلم 
لرعاية  الرابع  الرنامج  منت�شبي  باالإنابة،  امل�شاندة  واخل��دم��ات  للم�ارد 
من  املعتمدة  ال�شهادات  لالبتكار،  الداخلية  وزارة  ملركز  التابع  املبتكرين 
االأول  امل�شت�ى  اإنهائهم  ب��شطن مبنا�شبة  االبتكار يف  الإدارة  العاملي  املركز 

من الرنامج وذلك يف مقر ال�زارة.
واأكد الل�اء ال�شام�شي اأن وزارة الداخلية تتبنى العديد من اخلطط والرامج 
وفق روؤية القيادة العليا بدعم االبتكار واملبتكرين، التي تعمل على تط�ير 
بيئة االبتكار والتفرد، وذلك لالرتقاء مب�شت�ى العمل ال�شرطي واالأمني، 
واحلر�ش على تطبيق اأف�شل املمار�شات واالأفكار والتجارب احلديثة، الفتاً 

اإىل اأن وزارة الداخلية ال تاأل� جهداً يف ت�فري كل متطلبات االبتكار.
اختيارها من بني  ابتكارية، مت  5 م�شاريع  �شرح م�جز ح�ل  اإىل  وا�شتمع 
وزارة  منت�شب�  ال��ت��ي قدمها  االب��ت��ك��اري��ة  امل�����ش��روع��ات  م��ن  ك��ب��رية  جمم�عة 
اأكد املقدم  الداخلية لتعزيز م�شرية العمل ال�شرطي واالأمني. من جانبه، 
حممد اإ�شماعيل الهرم�دي مدير مركز وزارة الداخلية لالبتكار، حر�ش 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق  وبت�جيهات  الداخلية  وزارة 
اأف�شل املمار�شات  ال���زراء وزير الداخلية على تطبيق  نائب رئي�ش جمل�ش 
العاملية يف جماالت االبتكار واالإبداع حيث تعمل ال�زارة على تطبيق وتبني 

مناهج وخطط مبتكرة ت�شتند اإىل ا�شت�شراف امل�شتقبل.

الحتادية للموارد الب�شرية تدر�ش تعميم امتيازات على موظفي احلكومات املحلية
•• دبي -وام:

للم�ارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  عقدت 
الب�شرية احلك�مية يف دبي خمتر 
برنامج  ب��ت��ط���ي��ر  خ���ا����ش  اب��ت��ك��ار 
احلك�مة  م����ظ���ف���ي  خ�������ش����م���ات 
وت��شيع  “امتيازات”  االحت��ادي��ة 
نطاقه ليغطي م�ظفي احلك�مات 
من  ع��دد  مب�شاركة  وذل��ك  املحلية 
م�ؤ�ش�شات  م��ن  ال��رن��ام��ج  ���ش��رك��اء 

و�شركات القطاع اخلا�ش.
وق��ال��ت ح��ن��ان حم��م��د ب��ن ن�شيف 
االت�������ش���ال  اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
خمتر  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  احل��ك���م��ي 
االبتكار - الذي كان اأ�شبه بجل�شة 
انطالقا  ي���اأت���ي   - ذه���ن���ي  ع�����ش��ف 
م��ن ح��ر���ش ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تط�ير 
عدد  جلهة  “امتيازات”  ب��رن��ام��ج 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ع��رو���ش  ون���ع��ي��ة 
������ش�����رك�����اء ال������رن������ام������ج مل����ظ���ف���ي 
وعائالتهم  االحت���ادي���ة  احل��ك���م��ة 
منه  امل�شتفيدين  ن��ط��اق  وت��شيع 
الذكي  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ت��ط���ي��ر  واآل����ي����ة 

وعائالتهم  االحت���ادي���ة  احل��ك���م��ة 
يدعم  “امتيازات”  اأن  مبينة   ..
احلك�مية  ال���ت����ج���ه���ات  وي����ع����زز 
للدولة لتهيئة بيئة عمل اإيجابية 
وتر�شيخ  ل��ل��م���ظ��ف��ني  وحم���ف���زة 
ثقافة الرفاه ال�ظيفي يف احلك�مة 
مفه�م  وجت������ذي������ر  االحت�������ادي�������ة 
حنان  ولفتت  ال�ظيفية.  ال�شعادة 
م�ؤ�ش�شات  عدد  اأن  اإىل  ن�شيف  بن 
و���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش التي 

اإىل  واأ�شارت   .”Imtiyazat“
مثالية  ف��ر���ش��ة  ���ش��ك��ل  ال��ل��ق��اء  اأن 
م����الح����ظ����ات  اإىل  ل����ال�����ش����ت����م����اع 
برنامج  �شركاء  ممثلي  وم��رئ��ي��ات 
“امتيازات” من م�ؤ�ش�شات و�شركات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش ح���ل الرنامج 
وم���ق���رتح���ات���ه���م ال���ت���ط����ي���ري���ة له 
تن�يع  على  الرتكيز  اأهمها  وم��ن 
اإم���ارات  جميع  لت�شمل  ال��ع��رو���ش 
الدولة ال �شيما املناطق ال�شمالية 
من الدولة والتن�شيق مع ال�زارات 
واجلهات االحتادية لت�شكيل فريق 
ت�حيد  ل�����ش��م��ان  “امتيازات” 
العرو�ش وت��شيع نطاق الرنامج 
ل���ي���غ���ط���ي م�����ظ����ف����ي احل����ك�����م����ات 
امل����ح����ل����ي����ة وت����ك����ث����ي����ف اجل����������الت 
“امتيازات”  ل��ف��ري��ق  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
ال����زارات واجل��ه��ات االحتادية.  يف 
مب�جب  تن�شق  الهيئة  اأن  وذك��رت 
برنامج “امتيازات” مع امل�ؤ�ش�شات 
ال���ت���ج���اري���ة واخل����دم����ي����ة وت����ق���ع 
خ�ش�مات  مل��ن��ح  م��ع��ه��ا  ����ش���راك���ات 
مل�ظفي  تف�شيلية  واأ�شعار  خا�شة 

االن�شمام  ط��ل��ب��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ين�شب  تركيزها  اأن  اإال  للرنامج 
ع���ل���ى ت���ن����ي���ع ق����ط����اع����ات اأع����م����ال 
ال�����ش��رك��ات وج����دة خدماتها  ه��ذه 
�شتقدمها  التي  امل�شافة  والقيمة 

مل�ظفي  ح�شرية  خ�ش�مات  تقدم 
وعائالتهم  االحت���ادي���ة  احل��ك���م��ة 
بلغ قرابة 300 �شركة من خمتلف 
م��شحة  وامل��ج��االت..  القطاعات 
ي�مي  ب�شكل  ت�شتقبل  الهيئة  اأن 

مل���ظ��ف��ي احل��ك���م��ة االحت����ادي����ة.. 
اخلا�ش  القطاع  م�ؤ�ش�شات  داعية 
ل�”امتيازات”  باالن�شمام  الراغبة 
امل�قع االإلكرتوين  للت�شجيل عر 

.www.fahr.gov.ae للهيئة
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكت�م                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى ال��شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القي�ين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الك�رني�ش  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

دار الرب ترعى 4 اآلف و948 يتيما جديدا يف 22 دولة خالل 2017
•• دبي -وام:

اأعلنت جمعية دار الر عن كفالة ورعاية 4 اآالف 
املا�شي  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى  ج��دي��دا  يتيما  و948 
العدد  ا�شتقر  فيما  ال��ع��امل  ح���ل  دول���ة   22 م��ن 
ل�”االأيتام” حتت مظلة اجلمعية عند  االإجمايل 

اأكرث من 30 األف يتيم.
ل�”دار  التنفيذي  املدير  الها�شمي  ه�شام  واأو�شح 
من  املكف�لني  االأي��ت��ام  قائمة  اأن  الر” ب��االإن��اب��ة 
جانب اجلمعية ت�شمل اأيتاما من داخل االإمارات 
واآخ��ري��ن من 21 دول��ة اأخ��رى تت�زع بني قارتي 

اآ�شيا واأفريقيا من بينها 8 دول عربية هي لبنان 
وفل�شطني  وم�شر  وال�ش�مال  وال�ش�دان  و�ش�ريا 
وم�ريتانيا بجانب االإمارات و11 دولة اأفريقية 
غري عربية هي ت�ج� ومايل وال�شنغال وب�رندي 
وكينيا  العاج  و�شاحل  واأثي�بيا  والنيجر  واأوغندا 
الهند  اآ�شي�ية هي  دول   3 مقابل  وتنزانيا  وغانا 

وال�شني والفلبني.
يحظ�ن  “االأيتام”  �شريحة  اأن  الها�شمي  واأك���د 
برعاية خا�شة ومكانة متميزة يف برامج اجلمعية 
واخلريية  االإن�����ش��ان��ي��ة  وخ��ط��ط��ه��ا  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
ال�شن�ية والدورية امتثاال لتعاليم ديننا احلنيف 

وترجمة ل�شيا�شة الدولة وروؤية قيادتها الر�شيدة 
مع  وان�شجاما  االإن�شاين  احلقل  يف  وت�جيهاتها 

منظ�مة قيم االإماراتيني واأخالقهم.
مدير  البل��شي  م���راد  ح�شني  اأ���ش��ار  جانبه  وم��ن 
�ش�ء  يف  اجلمعية  يف  واالأ�شر  االأيتام  كفالة  اإدارة 
اأن  اإىل  املخت�شة  االإدارة  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ت��ق��ري��ر 
نح�  فقط  املا�شي  العام  يف  كفلت  الر”  “دار 
امل�شم�لة  العربية  ال��دول  يتيما يف  األفني و662 
داخل  يتيما   117 بينهم  من  لالأيتام  بكفاالتها 
اأفريقيا  ق����ارة  يف  ي��ت��م��ي��ا  و13  واأل���ف���ني  ال���دول���ة 

و273 يتيماً يف اآ�شيا.

نظمه نادي تراث االمارات على مدى ثالثة ايام 

اختتام فعاليات مهرجان فاكهة ال�شتاء بنجاح كبري

الفجرية يف  توظيف  يومي  خالل  للعمل  مبدئية  موافقات  على  ويح�شلون  عقودا  يوقعون  مواطنا   485

•• ابوظبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت اأم�������ش ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
ال�شتاء،  ف��اك��ه��ة  مل��ه��رج��ان  ال��ث��ان��ي��ة 
الذي اأقيم مبركز اب�ظبي الن�شائي 
التابع لنادي تراث االمارات ال�اقع 
حيث  زاي���د،  ب��ن  حممد  مدينة  يف 
اأيامه  ���ش��م امل��ه��رج��ان ع��ل��ى م���دى 
بالرتاث  خا�شة  فعاليات  الثالثة 
االإماراتي، منها املالب�ش واالأكالت 
واملحا�شرات  ال�شعبية  واالأل���ع���اب 
للح�ش�ر  خ�شي�شاً  ق��دم��ت  ال��ت��ي 

ومنهم االأطفال.

ال��ب�����ش��م��ة م���ن خ����الل ال��ك��ث��ري من 
واجل�ائز  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�شابقات 

التي قدمت لهم. 
ل�شم�  �شكرها  ال��رم��ي��ث��ي  وق��دم��ت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
رئي�ش  ال�������ش���م����  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
الدولة رئي�ش الدولة  رئي�ش نادي 
تراث االمارات على اإتاحة الفر�شة 
لت�اجدهم  واالأ���ش��رة  والبنت  ل��الأم 
يف نف�ش املكان كاأ�شر وتعرفهم على 
على  واإطالعهم  البع�ش  بع�شهم 
االإماراتية،  االأ�شر  وع��ادات  تقاليد 
اإبداعات  بعدة  امل��راأة  حيث خرجت 

باالإنابة يف “تدوير” مركز اأب�ظبي 
الإدارة النفايات، عن عميق �شكرها 
بجميع  االإم���������ارات  ت�����راث  ل���ن���ادي 
ودع�تهم  ال�شت�شافتهم  ف��روع��ه 
املهرجان  ه��ذا  مثل  يف  للم�شاركة 
تدوير  م�شاركة  ان  وق��ال��ت  املميز، 
ر�شالة   لت��شيل  ج��اء  املهرجان  يف 
النظافة جزء  ب��اأن  االأ���ش��ر   جلميع 
م���ن ت���راث���ن���ا، م�����ش��رية اىل ان����ه مت 
تقدمي حما�شرات ت�ع�ية للن�شاء 
النظافة  اأه��م��ي��ة  ح����ل  واالأط���ف���ال 
العديد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��ب��الدن��ا، 
من اجل�ائز التي قدمت لالأطفال 

�شعيد  ظ��ب��ي��ة  ال�����ش��ي��دة  واع����رب����ت 
اأب�ظبي  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت����راث 
للنجاح  �شعادتها  “عن  االإم����ارات: 
مهرجان  اإليه  و�شل  ال��ذي  الكبري 
فاكهة ال�شتاء خالل فرتة انعقاده، 
م�شرية اىل انه �شكل فر�شة لالأ�شر 
منت�جاتهم  ل���ع���ر����ش  امل���ن���ت���ج���ة، 
االماراتية  ال��رتاث��ي��ة  وا���ش��غ��ال��ه��م 
�شكل  كما   ، بها  اجلمه�ر  وتعريف 
خا�شة  للعائالت  فر�شة  املهرجان 
بفعاليات  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  االأط���ف���ال 
املهرجان الذي ر�شم على وج�ههم 

اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شم� 
ن��ه��ي��ان ع��ل��ى دع���م ان�����ش��ط��ة النادي 

وان�شطته الرتاثية الذي دائماً . 
امل�������راأة  ان  ال���رم���ي���ث���ي:  واأ������ش�����اف 
مراكز  اإىل  و���ش��ل��ت  االم����ارات����ي����ة 
مهمة يف الدولة وبالن�شبة للرتاث 
احلياة  يف  الرئي�شية  املعلمة  كانت 
وكيفية  االإم�����ارات  لبيئة  وخ��ا���ش��ة 
التقاليد  التعاي�ش واملحافظة على 
ال��ت��ي تربينا  ال��رتاث��ي��ة  وال���ع���ادات 

عليها. 
ال�����ش��ي��دة فاطمة  ع���رت  ذل���ك  اىل 
الت�عية  ق�شم  رئي�ش  ال��ه��رم���دي 

مل�شغ�التها  ت��ق��دمي��ه��ا  خ���الل  م���ن 
اأعلى  اإىل  ارت����ق����ى  ال������ذي  وف���ن���ه���ا 
امل�����ش��ت���ي��ات ون���ال اع��ج��اب وتقدير 

احل�ش�ر. 
من جانبه اأ�شار ال�شيد اأحمد مر�شد 
اأب�ظبي  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 
كثرياً  ت���ط����ر  امل���ه���رج���ان  ان  اىل  
ع���ن ال�����ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث �شهد 
العار�شني  قبل  م��ن  كثيفاً  اإق��ب��ااًل 
هذه  م��ث��ل  ب���ان  وال�����زوار، م��شحا 
املهرجانات اخلا�شة بالن�شاء مهمة 
جداً وخا�شة الأنها تقام يف املناطق 
ال�شكنية، مثمنا ت�جيهات وحر�ش 

ل��زرع حب  تهدف  التي  وامل�شابقات 
النظافة يف نف��شهم �ش�اء يف البيت 

اأو املدر�شة اأو ال�شارع.
مركز  ك����رم  امل���ه���رج���ان  خ���ت���ام  ويف 
الرعاة  جميع  الن�شائي  اأب���ظ��ب��ي 
وال�����ق�����ائ�����م�����ني ع����ل����ى جن��������اح ه����ذا 
امل��ه��رج��ان،  وك��ذل��ك االعالميني ، 
���ش��ه��ادات تقدير  ت��ق��دمي  ح��ي��ث مت 
اإب���راز  على  ال�شكر  م��ن  ك��ن���ع  لهم 
املهمة  امل��ه��رج��ان��ات  ه��ذه  مثل  دور 
ب��رتاث دول��ة االإم���ارات  التي تهتم 
يف  وغ���ر����ش���ه  ح���ب���ه  وزرع  ال���ع���ري���ق 

نف��ش الن�شء. 

•• الفجرية -وام:

الب�شرية  امل���������ارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
والت�طني عن ت�قيع 485 م�اطنا 
وح�ش�لهم  العمل  لعق�د  وم�اطنة 
للعمل  م��ب��دئ��ي��ة  م����اف���ق���ات  ع���ل���ى 
ع��ام��ل��ة يف قطاعات  ���ش��رك��ات  ل���دى 
االت�شاالت والتكن�ل�جيا والطريان 
العقاري ومراكز  والنقل والتط�ير 
ي�مني  خ�������الل  وذل��������ك  اخل�����دم�����ة 
نظمتهما  ل��ل��ت���ظ��ي��ف  م��ف��ت���ح��ني 
ال�����زارة يف ام���ارة ال��ف��ج��رية يف 28 
م��ن ���ش��ه��ر ف��راي��ر امل��ا���ش��ي واالول 
بالتعاون  اجل��اري  مار�ش  �شهر  من 
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  مع 
وهيئة االوراق املالية وال�شلع وهيئة 
وجمم�عة  االت���������ش����االت  ت��ن��ظ��ي��م 

“تيك�م”.
ال�ش�يدي  اأحمد  �شيف  �شعادة  وقال 

امل�شار  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
وظيفي  ���ش��اغ��ر   700 ن��ح���  ال��ي��ه��ا 
لديها يف عدد من املناطق يف الدولة 
خمتلفة  وم���ه���ن  ت��خ�����ش�����ش��ات  ويف 
واملبيعات  والت�ش�يق  الهند�شة  منها 

وخدمة املتعاملني وغري ذلك.
وا����ش���ار ال�����ش���ي��دي “ اىل ان���ه متت 
اتاحة املجال امام الباحث عن العمل 
الخ��ت��ي��ار ث���الث���ة ف���ر����ش ع��م��ل من 
ال�شركات  طرحتها  التي  ال�ش�اغر 
ادارة  ال�شرتاتيجية  تنفيذا  وذل���ك 
االيام املفت�حة التي تطبقها ال�زارة 
املتقدمني  ج���م���ي���ع  خ�������ش���ع  ح���ي���ث 
ال�ظيفية  ل��ل��م��ق��اب��الت  ل��ل���ظ��ائ��ف 
هذه  يف  املعني�ن  لهم  اج��راه��ا  التي 
ال�شركات وفقا الختياراتهم الثالثة 
م�اطنا   96 ت����ق���ي���ع  ع��ن��ه��ا  ن���ت���ج 
ال��ع��م��ل و389  ل��ع��ق���د  وم����اط���ن���ة 
قائمة  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��م  مت  اآخ�������رون 

املقرر  م��ن  حيث  الن�عي  الت�طني 
ال����زارة غ��دا االح��د ي�ما  ان تنظم 
مفت�حا يف نادي اجل�لف والرماية 
يف امارة ال�شارقة للت�ظيف يف قطاع 
العديد  مراكز اخلدمة الذي ي�فر 
اجلاذبة  ال���ظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���ش  م���ن 

للم�اطنني وامل�اطنات.
العمل  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني  ان  ي���ذك���ر 
الت�ظيف  اي����ام  ي��ح�����ش��رون  ال��ذي��ن 
مع  ال����زارة  تنظمها  التي  املفت�حة 
مراحل  ارب��ع��ة  يف  مي��رون  �شركائها 
ت�����ش��م��ل ت�����ش��ج��ي��ل ال���ب���اح���ث���ني عن 
مكان  اىل  و���ش���ل��ه��م  ف�����ر  ال��ع��م��ل 
امل���ف���ت����ح م����ن خ�����الل نظام  ال����ي�����م 
ذك���ي ي��ت��ي��ح ل��ك��ل ب��اح��ث ع��ن العمل 
ف��ر���ش وظيفية من  ث��الث  اخ��ت��ي��ار 
ال�ش�اغر املطروحة ومن ثم مرحلة 
ت�شتهدف  ال���ت���ي  امل���ه���ن���ي  االر������ش�����اد 
باأهمية  العمل  عن  الباحث  ت�عية 

وك����ي����ل ال�����������زارة ل���������ش�����ؤون امل��������ارد 
الي�مني  ت��ن��ظ��ي��م  ان   “ ال��ب�����ش��ري��ة 
املفت�حني يف امارة الفجرية جاء يف 
تنفيذا الأجندة العمل التي تنفذها 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���������زارة 
القطاعني  يف  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
احل����ك�����م����ي االحت������������ادي وامل���ح���ل���ي 
امل��ن��ظ��م��ة لعمل  وامل���ن���اط���ق احل������رة 
امل�شتهدفة  االقت�شادية  القطاعات 
ه����ذه  ال����ع����ام����ل����ة يف  وال�����������ش�����رك�����ات 
ال��ق��ط��اع��ات وذل���ك يف اط���ار حتقيق 
م�شتهدفات حتدي ت�شريع الت�طني 
الدفعة  م����ب����ادرات  ���ش��م��ن  ال��ن���ع��ي 

الثالثة للم�شرعات احلك�مية.
واأو���ش��ح “ ان��ه مت اإج���راء مقابالت 
م�اطنا   996 ل����ع����دد  وظ���ي���ف���ي���ة 
العمل  عن  الباحثني  من  وم�اطنة 
اللذين  ال��ت���ظ��ي��ف  ي����م���ي  خ����الل 
عر�شت خاللهما 17 �شركة عاملة 

ال����رام����ج ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��������زارة 
واملتعلقة باالإر�شاد والتدريب وذلك 
ا�شباب  ال����ق����ف ع��ل��ى  ي��ت��م  ب��ع��د ان 
املقابالت  ل��ت��ل��ك  اج��ت��ي��ازه��م  ع����دم 
ال�زارة  انطالقا من حر�ش  وذل��ك 
على ت���ف��ري احل��ل���ل امل��الئ��م��ة لهم 
ملقابالت  تهيئتهم  يف  ي�شهم  ومب���ا 
متكينهم  وبالتايل  اخ��رى  وظيفية 

للح�ش�ل على ال�ظائف”.
الذي  “بالتعاون  ال�ش�يدي  وا���ش��اد 
اب��دت��ه ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ���ش��ارك��ت يف 
وبتفاعل  امل���ف���ت����ح���ني  ال����ي�����م����ني 
وح�ش�ر امل�اطنني وامل�اطنات االمر 
الذي ي�ؤكد جديتهم يف البحث عن 

ال�ظيفة”.
واكد م�ا�شلة ال�زارة تنظيم االيام 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للت�ظيف  امل��ف��ت���ح��ة 
القطاعات االقت�شادية  �شركائها يف 
ت�شريع  حت������دي  يف  امل�������ش���ت���ه���دف���ة 

املر�شحني احلا�شلني على م�افقات 
بينما  ال����ظ���ائ���ف  ل�����ش��غ��ل  م��ب��دئ��ي��ة 
العمل  ع��ن  ب��اح��ث��ا   511 يجتز  مل 
املقابالت  احل�����ش���ر  جم���م����ع  م���ن 

ال�ظيفية التي خ�شع�ا لها.
امل�����ارد  وزارة  وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
امل�ارد  ل�ش�ؤون  والت�طني  الب�شرية 
“ ان ال���زارة تن�شق حاليا  الب�شرية 
العق�د  اب��رم��ت  التي  ال�شركات  م��ع 
م��ع امل���اط��ن��ني وامل���اط��ن��ات بغر�ش 
ان��ه��اء االج����راءات ال��الزم��ة ملبا�شرة 
مع  التن�شيق  �شيتم  بينما  عملهم 
على  مبدئيا  وافقت  التي  ال�شركات 
ملتابعة  العمل  عن  الباحثني  تعيني 
كافة االج��راءات التي تتخذها هذه 

ال�شركات يف هذا ال�شدد.
وا������ش�����اف “ ان������ه ����ش���ي���ت���م ا�����ش����راك 
امل���اط��ن��ني وامل����اط���ن���ات ال���ذي���ن مل 
ي��ج��ت��ازوا امل��ق��اب��الت ال���ظ��ي��ف��ي��ة يف 

املطروحة  وال���ظ��ائ��ف  ال��ق��ط��اع��ات 
للمقابلة  ج��اه��زي��ت��ه  م���ن  وال���ت���اأك���د 
تليها مرحلة التدريب على مهارات 
اج�������راء امل���ق���اب���ل���ة ال���ظ��ي��ف��ي��ة وه� 
مرحلة  ث��م  وم��ن  اختيارية  مرحلة 

املقابالت ال�ظيفية.

تعاون بني الهالل الأحمر وماكدونالدز الإمارات
•• اأبوظبي-وام: 

وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي و�شركة االإمارات 
اتفاقية  االإمارات”  “ماكدونالدز  ال�شريعة  لل�جبات 
تعاون لرت�شيخ القيم واالأه��داف املجتمعية واالإن�شانية 
لدعم  االإن�شانية  اجله�د  وتن�شيق  املحلي  امل�شت�ى  على 
تنفيذ  خالل  من  واالإن�شانية  اخلريية  الهيئة  م�شاريع 
مطاعم  يف  وبيعها  الرم�شانية  الكتب  برنامج  واإن��ت��اج 
“ ويع�د ريعها مل�شاريع الهيئة  “ ماكدونالدز االإمارات 
اخلا�شة  ال��ت��رع��ات  جمع  �شناديق  و���ش��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

بالهالل االأحمر يف مطاعم ال�شركة.
 - اأب�ظبي  يف  للهيئة  الرئي�شي  باملقر   - االتفاقية  وقع 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي الدكت�ر  م��ن ج��ان��ب هيئة 
فيما   .. للهيئة  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ف��الح��ي  عتيق  حممد 
املدير  فقيه  االإمارات” رفيق  “ماكدونالدز  عن  وقعها 
الفهيم  ي��شف  حممد  بح�ش�ر  وذل��ك  وال�شريك  العام 
ن��ائ��ب االأمني  امل�����ش��ان��دة  ال��ع��ام للخدمات  ن��ائ��ب االأم���ني 
العام لقطاع الت�ش�يق وجمع الترعات باالإنابة ورا�شد 
املحلية  لل�ش�ؤون  العام  االأم��ني  نائب  املن�ش�ري  مبارك 
الت�ش�يق  الدين مدير  اأب� عز  االأحمر وح�شن  بالهالل 

يف ماكدونالدز.

وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان - ع��ق��ب ت���ق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة - تعزيز 
امل�شرتك  االإن�شاين  التعاون  جماالت  وتط�ير  ال�شراكة 
ال��ت��ي حتقق  م��ن اخل���دم���ات  امل��زي��د  ل��ت���ف��ري  م�شتقبال 
حماية  على  وتعمل  االإن�شانية  االأح��م��ر  الهالل  ر�شالة 
حياة االإن�شان وتخفيف معاناة ال�شرائح ال�شعيفة التي 

يرعاها الهالل االأحمر.
واأكد الدكت�ر حممد الفالحي اأن االتفاقية تعزز جه�د 
الهالل االأحمر يف تنفيذ امل�شاريع اخلريية وتعمل على 
م�شرية  تعزز  �شاأنها  من  التي  االإن�شانية  الرامج  دع��م 
العمل املجتمعي يف الدولة وتعطي من�ذجا متقدما يف 
جمال التعاون امل�شرتك بني الهالل االأحمر وامل�ؤ�ش�شات 
امل�شرتكة  امل�����ش��اري��ع  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ك��اف��ة  املجتمعية 

والرامج االإن�شانية املتكاملة.
“ماكدونالدز  ال���ت���زام  ف��ق��ي��ه  رف���ي���ق  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
معربا   .. فيها  تعمل  التي  املجتمعات  االإمارات” بدعم 
الهالل  هيئة  مع  �شراكة  يف  �شركته  بدخ�ل  فخره  عن 
الترعات”  “�شناديق  حملتي  يف  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 
ا�شتثمار  �شيتم  اأن��ه  اإىل  واأ�شار  الرم�شانية”.  و”الكتب 
م��ن هاتني  ي��ت��م جمعها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ال��ع��ائ��دات  جميع 
االإمارات  دول��ة  داخ��ل  برامج حملية  لتم�يل  احلملتني 

�شيتم االتفاق عليها بني اجلانبني .

الرتبية تطلق قائمة مبوؤ�ش�شات التعليم العايل املرخ�شة وحتذر 
من �شراء ال�شهادات عرب املواقع الإلكرتونية

•• دبي-وام:

مب�ؤ�ش�شات  بااللتحاق  الراغبني  الطلبة  والتعليم  الرتبية  وزارة  طالبت 
التعليم العايل داخل الدولة ب�شرورة التحقق من اأن امل�ؤ�ش�شة التي يرغب 
ال���زارة واأن يك�ن التخ�ش�ش الذي  الطالب يف االلتحاق بها مرخ�شة من 
الذي  امل���ؤه��ل  على  الت�شديق  ل�شمان  معتمداً  ب��درا���ش��ت��ه  ال��ط��ال��ب  ي��رغ��ب 
يح�شل عليه الطالب بعد التخرج. واأو�شحت ال�زارة، اأن مف��شية االعتماد 
الرامج  وتقييم  امل�ؤ�ش�شات  ترخي�ش  م�ش�ؤولية  تت�ىل  لديها،  االأك��ادمي��ي 
�شالمة  م��ن  للتاأكد  اخل��ارج��ي��ني،  املقيمني  ف��رق  خ��الل  م��ن  دوري���ة  ب�ش�رة 
امل�شت�يات  مع  ومتا�شيها  امل�ؤ�ش�شات  تلك  يف  املطروحة  التعليمية  الرامج 

العاملية، ومبا ي�شمن حتقيق معايري اجل�دة ال�شاملة لهذه الرامج.
واأو�شح �شعادة الدكت�ر حممد اإبراهيم املعال، وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
معتمد  برنامج  الطالب  التحاق  اأن  العايل،  التعليم  االأكادميية  لل�ش�ؤون 
ال���زارة على ال�شهادة احلا�شل عليها  ال���زارة ي�شمن ت�شديق  اأكادميياً من 
ومعظم  االحتادية  للم�ؤ�ش�شات  اأ�شا�شي  مطلب  وه�  تخرجه،  بعد  الطالب 
عليها  امل�شدق  بال�شهادة  االعتداد  اأو  لديها  للعمل  املحلية  الت�ظيف  جهات 
كاأ�شا�ش للرتقية �شمن ال�شلم ال�ظيفي، ف�شاًل عن االبتعاث خارج الدولة 
الفرتة  يف  ب��رز  مم��ا  �شعادته  وح���ذر  اأع��ل��ى.  علمية  درج���ات  على  للح�ش�ل 
من  االجتماعي وحت��دي��داً  والت�ا�شل  االع��الم  و�شائل  خ��الل  االأخ���رية من 
لقاءات مل�ش�ؤولني عن فروع مل�ؤ�ش�شات تعليم عال تتخذ من الدولة مقرا لها 
من دون احل�ش�ل على ترخي�ش من ال�زارة، م�شرياً اإىل اأنه على الرغم من 
امل�ؤهالت ت�شدر عن  باأن  امل�ؤ�ش�شات ي�ؤكدون للطالب  امل�ش�ؤولني يف هذه  اأن 
امل�ؤ�ش�شة االأم يف اأوروبا اأو ال�اليات املتحدة االأمريكية اأو غريها من الدول، 
امل�ؤ�ش�شة  فرع  كان  اإذا  الدولة  داخ��ل  بها  امل�ؤهالت غري معرتف  اأن هذه  اإال 

يعمل داخل الدولة دون ترخي�ش من ال�زارة.
االإلكرتونية،  امل�اقع  خالل  من  ال�شهادات”  “�شراء  من  �شعادته  حذر  كما 
اأو  عليها  الت�شديق  يتم  ول��ن  وهمية  العلمية  امل���ؤه��الت  ه��ذه  اأن  م���ؤك��داً 
خ�شارة  من  ذل��ك  تبعات  عليها  احل�ش�ل  يحاول  من  و�شيتحمل  معادلتها 

مادية باالإ�شافة اإىل امل�شاءلة القان�نية .
اأما بالن�شبة للطالب الراغبني يف الدرا�شة يف جامعات خارج الدولة ف�شدد 
اإف��ادة بعدم ممانعة من قبل  اأن��ه يتعني عليهم احل�ش�ل على  �شعادته على 
عقب  م�ؤهالتهم  معادلة  ل�شمان  اجلامعات  تلك  يف  الدرا�شة  من  ال����زارة 
الرامج  اع��ت��م��اد  اأن عملية  اإىل  ال������زارة  وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ار  ت��خ��رج��ه��م. 
لعدد  ال���زارة تخ�شع  املرخ�شة من  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  التعليمية يف 
وت�شمل  العامل،  يف  العريقة  امل�ؤ�ش�شات  بها  تاأخذ  التي  العلمية  املعايري  من 
الدرا�شية  واخلطة  التعليمية  وخمرجاته  الرنامج  اأه���داف  املعايري  ه��ذه 
وكذلك  فيها،  طرحه  يتم  التي  التعليمية  والبيئة  م�شاقاتها،  وحمت�يات 

املرافق العلمية والتعليمية وم�شادر التعلم و كفاءة اأع�شاء هيئة التدري�ش 
االأداء  وتقييم  التدري�ش  واأ�شاليب  العلمية وغريها من طرق  وم�شت�ياتهم 
املتبعة، وكذلك مدى احلاجة للرنامج وارتباطه باحتياجات �ش�ق العمل. 

كما تق�م ال�زارة مبتابعة مدى التزام امل�ؤ�ش�شات التعليمية املرخ�شة مبعايري 
اأو الرامج املخالفة  اإج��راءات حيال امل�ؤ�ش�شات  اجل�دة، وتتخذ ما يلزم من 
لتلك املعايري والتي يتم اإيقاف القب�ل بها حتى يتم اإعادة تقييمها للتاأكد 
من حتقيق التزامها وزوال خمالفاتها. وفيما يلي التعميم ال�شادر بقائمة 
اأب�ظبي  -ب�ليتيكنيك   : ال����زارة  من  املرخ�شة  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات 
-كلية اأب�ظبي لالإدارة -جامعة اأب�ظبي -معهد اأب�ظبي للتعليم والتدريب 
الدار  -كلية  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العني  -جامعة  عجمان  -جامعة  املهني 
الدولية  اخل���ارزم��ى  -كلية  الغرير  -جامعة  ال��ف��الح  -جامعة  اجلامعية 
يف  االأمريكية  -اجلامعة  دب��ي  يف  االأمريكية  -الكلية  القا�شمية  -اجلامعة 
دبي -اجلامعة االأمريكية يف االإمارات -اجلامعة االأمريكية يف راأ�ش اخليمة 
-اجلامعة االأمريكية فى ال�شارقة -اجلامعة الريطانية يف دبي -اجلامعة 
للت�شميم  دب��ي  -معهد  بعجمان  اجلامعية  املدينة  -كلية  دب��ي  يف  الكندية 
واالبتكار -كلية دبي الطبية للبنات -كلية دبي لل�شيدلة -اأكادميية �شرطة 
دبي -اأكادميية االأمارات الإدارة ال�شيافة -جامعة االإمارات للطريان -الكلية 
-كلية  ال��رتب���ي  للتط�ير  االإم����ارات  -كلية  اجلامعية  الكندية  االإم��ارات��ي��ة 
االإمارات  -معهد  الدبل�ما�شية  االإم��ارات  -اأكادميية  للتكن�ل�جيا  االإم��ارات 
-الكلية  واالإقامة  للجن�شية  االإم��ارات  -معهد  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 
للعل�م  فاطمة  -كلية  اجل��ام��ع��ي��ًة  االأوروب���ي���ة  -الكلية  ال��دول��ي��ة  االأوروب���ي���ة 
ال�شحية -جامعة اخلليج الطبية -جامعة حمدان بن حممد الذكية -كليات 
التقنية العليا -كلية االإمام مالك لل�شريعة االإ�شالمية والقان�ن -اإن�شياد- 
كلية اإدارة االأعمال العاملية- اأب�ظبي -معهد تكن�ل�جيا اإدارة االأعمال بدبي 
بدبى -جامعة جمريا  والعربية  اال�شالمية  الدرا�شات  -كلية  تي  اأم.  اأي.   -
-جامعة خليفة للعل�م والتكن�ل�جيا -كلية مينا لالإدارة -كلية حممد بن 
را�شد لالإدارة احلك�مية -جامعة حممد بن را�شد للطب والعل�م ال�شحية 
-جامعة حممد اخلام�ش - اأب�ظبي -كلية الدفاع ال�طني -معهد ني�ي�رك 
اأب�ظبي  ال�����ش���رب���ن-  ب��اري�����ش  -ج��ام��ع��ة  ن��ي���ي���رك  -ج��ام��ع��ة  للتكن�ل�جيا 
-كلية ال�شرطة - اأب�ظبي -اأكادميية العل�م ال�شرطية بال�شارقة -اأكادميية 
رو�شي�شرت  -معهد  ال�شحية  والعل�م  للطب  اخليمة  راأ���ش  -جامعة  رب��دان 
ج�زف  �شان  -جامعة  اأيرلندة  يف  للجراحني  امللكية  -الكلية  للتكن�ل�جيا 
-كلية االأفق اجلامعية -كلية �شي�شك�م�ش -كلية االأزياء والت�شميم -جامعة 
االإمارات العربية املتحدة -الكلية اجلامعية لالأم والعل�م االأ�شرية -جامعة 
ال�شارقة -جامعة  البلمند يف دبي -جامعة دبي -جامعة الفجرية -جامعة 
�شرتاثكليد- كلية اإدارة االأعمال باالإمارات -جامعة ول�نغ�نغ يف دبي -كلية 

زايد الثاين الع�شكرية -جامعة زايد-.
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اأخبـار الإمـارات
برعاية حمدان بن حممد .. انطالق الن�شخة الثانية من رحلة ال�شعادة 15 مار�ش

•• دبي-وام:

برعاية �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م ويل عهد 
دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي تقام يف دبي خالل الفرتة من 15 اإىل 
الثانية من رحلة ال�شعادة التي  الن�شخة  20 مار�ش اجلاري فعاليات 
الي�م  مع  بالتزامن  واالإيجابية  لل�شعادة  ال�طني  الرنامج  ينظمها 

العاملي لل�شعادة الذي ي�شادف 20 مار�ش من كل عام.
وتهدف رحلة ال�شعادة - التي ت�شتمر خم�شة اأيام - اإىل دعم ت�جهات 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف حتقيق ج�دة حياة اأف�شل للمجتمع 
عر تكري�ش ال�شعادة كاأ�شل�ب حياة واالإيجابية كطريقة تفكري ورفع 
وا�شعة  جمتمعية  وم�شاركة  ا�شتقطاب  خ��الل  م��ن  ال���ع��ي  م�شت�ى 

بتجارب تفاعلية وتثقيفية مرحة ومتميزة.

املغف�ر  ت��راث  من  ال���دورة  لهذه  م�شم�نها  ال�شعادة  رحلة  وت�شتلهم 
“طيب اهلل ثراه” وتركز على  نهيان  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له 
ال�شفات االإن�شانية التي ر�شخها “رحمه اهلل” ومنهج ال�شعادة الذي 
الفرتة  يف  ال�شعادة  رحلة  وتركز  االإم���ارات.  دول��ة  تاأ�شي�ش  منذ  تبناه 
للت�شميم على م�ا�شيع  دبي  – 20 مار�ش يف حي   16 املمتدة من 
وال�شحة  اجل�شدية  وال�شحة  الذهنية  ال�شحة   : ت�شمل  متن�عة 

العاطفية والغذاء والفن�ن.
وتت�شمن جمم�عة من التجارب االإدراكية املتميزة وفعاليات وجل�شات 
املتحدثني  م��ن  نخبة  مب�شاركة  ملهمة  مفت�حة  وح����ارات  متن�عة 
ال�شعادة  تعزز  وال��ع��امل  واملنطقة  االإم����ارات  دول��ة  م��ن  واملتخ�ش�شني 
ال�شحة  باأهمية  املجتمعي  ال���ع��ي  م�شت�ى  وت��رف��ع  احل��ي��اة  وج����دة 

البدنية والذهنية يف حتقيق ال�شعادة. 

من  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  ال�شعادة  كرنفال  بتنظيم  الرحلة  وتنطلق 
“�شيتي ووك” بدبي  امل�شتقبل يف  15 مار�ش اجل��اري من �شارع  ي�م 
واالأعمار  اجلن�شيات  خمتلف  من  �شخ�ش  الفي  من  اأك��رث  مب�شاركة 
وجمتمعية  وم�ؤ�ش�شية  وطنية  فعاليات  ميثل�ن  جن�شية   200 من 
واملتناغم  املن�شجم  ال��ث��ق��ايف  ب��ال��ت��ن���ع  ل��الح��ت��ف��اء  وي��ه��دف  وري��ا���ش��ي��ة 
ملجتمع دولة االإم��ارات ما يدعم جه�دها باأن ت�شبح حمطة لل�شعادة 

يف العامل.
واأكد الرنامج ال�طني لل�شعادة واالإيجابية اأن فعاليات رحلة ال�شعادة 
الرابعة  ال�شاعة  من  كافة  املجتمع  فئات  وم�شاركة  حل�ش�ر  متاحة 
وا�شعة  جمتمعية  مب�شاركة  لتختتم  م�شاء  العا�شرة  ولغاية  ع�شرا 
م�شاء ي�م الثالثاء 20 مار�ش اجلاري بالتزامن مع احتفاالت العامل 

بالي�م العاملي لل�شعادة.

تراأ�سه قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 

الداخلية ت�شارك يف معر�ش الأمن والنظام باململكة املتحدة
•• راأ�س اخليمة الفجر

بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  بت�جيهات 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
تراأ�ش  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ال������زراء 
���ش��ع��ادة ال���ل����اء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  عل�ان 
الداخلية  راأ�ش اخليمة وفد وزارة 
امل�شارك يف معر�ش االأمن والنظام 
فامرا  مدينة  ت�شت�شيفه  ال���ذي 
ال�فد  �شم  وقد  املتحدة،  باململكة 
اهلل  العميد عبد  م��ن  ك��ل  امل��راف��ق 
ح�شن  وال���ع���ق���ي���د  م��ن��خ�����ش  ع���ل���ي 
اإب���راه���ي���م ال��ري�����ش وال��ع��ق��ي��د ركن 
مروان  واملقدم  يعق�ب  بن  ي��شف 

عبد اهلل جكه. 
ال����ل�����اء ع���ل���ي ع���ب���د اهلل بن  اأك������د 

اال�شطناعي واالإطالع على اأف�شل 
يف  الدولية  وال��ت��ج��ارب  املمار�شات 
امل��راق��ب��ة واحلل�ل  اأن��ظ��م��ة  جم���ال 
االأم���ن���ي���ة ه����ذا م���ن ن��اح��ي��ة، ومن 
تاأتي بهدف تط�ير  اأخ��رى  ناحية 
وت�طيد عالقات ال�شراكة وتعزيز 
االأمنية  االأن���ظ���م���ة  يف  ال���ت���ع���اون 
واالط�����الع ع��ل��ى اآخ���ر م��ا ت��شلت 
اأجهزة  ال�شركات االأمنية من  اإليه 
واأن��ظ��م��ة واآل���ي���ات وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة يف 
ا�شتكمال  بهدف  العاملي،  املعر�ش 
كذلك منظ�مة االأمن االإلكرتوين 
ال��ذك��ي ك��اأح��د اأه���م اأرك����ان املدينة 
املجال  ا�شتدامة  اأجل  الذكية، من 
تناف�شية  ي����ع����زز  ومب������ا  االأم�����ن�����ي 
املجاالت  راأ�����ش اخل��ي��م��ة يف  اإم�����ارة 

االأخرى ومنها املجال االقت�شادي 
واال����ش���ت���ث���م���اري وال�����ش��ي��اح��ي من 
خ��الل ب�شط االأم��ن واالأم���ان على 

م�شت�ى االإمارة.
 وق������د ع�����ر �����ش����ع����ادة ق����ائ����د ع���ام 

�شعادته  عن  اخليمة  راأ���ش  �شرطة 
بالرتحيب الذي حظي به وال�فد 
املرافق له �ش�اء من طرف اجلهة 
م���ن قبل  اأو  ل��ل��م��ع��ر���ش،  امل��ن��ظ��م��ة 
الدول  م��ن  واخل����راء  املخت�شني 

امل�ؤمتر، كما  امل�شاركة يف  واجلهات 
ا�شتح�شن امل�شت�ى املميز واجله�د 
التي بذلت من قبل اجلهة املنظمة 
حتقيق  على  �شاعد  مما  للمعر�ش 

االأهداف املطل�بة من امل�شاركة.
امل�شاركة  هذه  اأن  النعيمي،  عل�ان 
الداخلية  وزارة  من  حر�شاً  تاأتي 

االأمنية  امل�شتجدات  م�اكبة  على 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات بهدف  يف خم��ت��ل��ف 

تعزيز االأمن واالأم��ان وا�شت�شراف 
ال�شرطي والذكاء  العمل  م�شتقبل 

طحنون بن حممد يح�شر اأفراح الظاهري بالعني
•• العني-وام:

منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحن�ن  ال�شيخ  �شم�  ح�شر 
العني م�شاء ام�ش حفل اال�شتقبال الذي اأقامته عائلة املرح�م �شامل بن �شغري 
الظاهري.  �شعيد  عتيق  كرمية  اإىل  من�ش�ر  جنلهم  زفاف  مبنا�شبة  الظاهري 
كما ح�شر احلفل - اإىل جانب �شم�ه - ال�شيخ هزاع بن طحن�ن اآل نهيان وكيل 
اآل  ال�شيخ حممد بن طحن�ن  العني والعميد  دي���ان ممثل احلاكم يف منطقة 
بن  ذي��اب  وال�شيخ  اأب�ظبي  �شرطة  يف  واملنافذ  االأم��ن  �ش�ؤون  ع��ام  مدير  نهيان 
�ش�ؤون  مكتب  مدير  نهيان  اآل  طحن�ن  بن  خليفة  وال�شيخ  نهيان  اآل  طحن�ن 
ال�شيخ طحن�ن  �شم�  وهناأ  نهيان.  اآل  بن طحن�ن  زايد  وال�شيخ  ال�شهداء  اأ�شر 
بن حممد اآل نهيان العري�ش وذويه وبارك لهم اأفراحهم .. متمنيا لهم حياة 
اأ�شرية هانئة وم�شتقرة. تخلل احلفل - الذي اأقيم يف مركز العني للم�ؤمترات 

- عرو�ش فنية من وحي الرتاث ال�شعبي.

اختتام برنامج تدريب املديرين على »خف�ش التكاليف « 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظم برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلك�مي على مدى اأربعة اأيام 
يف مقر الرنامج دورة تدريبية  ح�ل »خف�ش التكاليف«. 

امل�ؤ�ش�شي  التط�ير  مكاتب  م��دراء  الرنامج  هذا  ا�شتهدف  حيث 

ومدراء اخلدمات امل�شاندة وروؤ�شاء اأق�شام املالية. ويهدف الرنامج 
امل�ؤ�ش�شات  يف  املختلفة  الهدر  اأن����اع  على  التعرف  اإىل  التدريبي 
وحتديد م�ا�شيع �شعف االإنتاجية ب�شبب رداءة الن�عية اأو اإطالة 
زم��ن االإج�����راءات واق���رتاح ط��رق ل��زي��ادة الفعالية وال��ك��ف��اءة من 
ت�شاهم  التي  واالأ�شباب  االآث��ار  لتحليل  واأدوات  خمططات  خالل 

املبادرات  وو�شع  ال�شلبية  واالآث���ار  النتائج  تلك  ان�شاء  اأو  خلق  يف 
واالأهداف لتح�شني االإنتاجية. واعتمد الرنامج اأ�شاليب تدريبية 
بني املحا�شرة واحل�ار والنقا�ش والع�شف الذهني باالإ�شافة اإىل 
درا�شة احلاالت وا�شراك املتدربني يف العملية التدريبية حيث من 

خالل تقدم حاالت اأو ظ�اهر خا�شه مب�ؤ�ش�شاتهم. 

تخريج دورتي تدريب حما�شرين يف �شرطة راأ�ش اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

نظم معهد تدريب �شرطة راأ�ش اخليمة حفال بح�ش�ر العقيد �شعيد حممد 
ملنا�شبة  تخريج   ، ال�شباط  ،وع��دد من  املعهد  املهريي مدير  ال�ش�ارب  اأب� 
والتي عقدتا مبعهد تدريب  امل�ظفني،  املحا�شرين وحتفيز  اإع��داد  دورتي 

ال�شرطة براأ�ش اخليمة.
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل���ه���ريي،  ال��ع��ق��ي��د �شعيد حم��م��د  اأك���د  ح��ي��ث 
�شقل  اإىل  �شعت  ق��د  ال�����ش��رط��ة،  ت��دري��ب  معهد  يف  متمثلة  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش 
اإطار  ال��دورات يف  املزيد من مثل هذه  وتط�ير مهارات منت�شبيها، بطرح 
لتحقيق  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�����ارد  واإب�����راز  ت��ط���ي��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�شرتاتيجيتها 

اأحدث اال�شرتاتيجيات التدريبية احلديثة  املُثلى منها بتطبيق  اال�شتفادة 
التي من �شاأنها حتقيق االإنتاجية العالية، بهدف االإ�شهام يف رفع الكفاءة 
والفّعالية للكادر ال�شرطي، مبا يحقق رفعِة ال�طن، انطالقاً من منهجية 
عملية  وتن�شيق  �شبط  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التدريبية  االح��ت��ي��اج��ات  حت��دي��د 
الب�شرية مبا ي�شمن وج�د  امل���ارد  لتدريب وتط�ير  االحتياجات،  حتديد 

ك�ادر ب�شرية م�ؤهلة ومدربة قادرة على القيام مبهامها وم�ش�ؤولياتها على 
اأف�شل وجه.

يف ختام التخريج، مت ت�شليم ال�شهادات اإىل خريجي الدورتني، ف�شاًل عن 
تكرمي املحا�شرين، تقديراً وعرفاناً جله�دهم املتميزة يف تقدمي الدورات، 

وجت�شيداً مل�شاعي القيادة ال�شرطية يف االهتمام باملنظ�مة التدريبية.

منظمة الأ�شرة العربية تطلق مبادرة »فرحة يتيم واأمه« يف ال�شودان
•• ال�شارقة -وام:

اأط���ل���ق���ت م��ن��ظ��م��ة االأ�����ش����رة ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ من 
واأمه”  يتيم  “فرحة  م��ب��ادرة  لها  مقرا  ال�شارقة  اإم���ارة 
واالأرام�������ل يف جمه�رية  االأي���ت���ام  دع���م  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
ال�ش�دان جتاوباً مع اإعالن �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 
اهلل” عام  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
لدولة  وطنية  منا�شبة  واعتباره  زايد”  “عام   2018
االإمارات العربية املتحدة وذلك يف احلديقة الدولية يف 

العا�شمة ال�ش�دانية اخلرط�م.
وحت��ت���ي امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��اأت��ي ب��رع��اي��ة ���ش��ف��ري منظمة 
الرئي�ش  عفانة  جر  فتحي  املهند�ش  العربية  االأ���ش��رة 
التنفيذي مل�ؤ�ش�شة فتحي عفانة االإن�شانية على �شندوق 
“اخلري الغذائية” و”حقيبة طالب امل�شتقبل” لالأيتام 
اىل  االإعاقة  ذوي  اىل  متحركة”  و”كرا�ش  واأمهاتهم 
جانب ت�زيع “ظرف اخلري” لالأ�شر املتعففة واملر�شى 
اإ�شراف  حت��ت  ال�����ش���دان��ي��ة  بالعا�شمة  امل�شت�شفيات  يف 
ال�����ش���دان��ي��ة ع���اي���دة ع��ب��داحل��م��ي��د القم�ش  االإع���الم���ي���ة 
�شفرية الن�ايا احل�شنة للمراأة والطفل يف م�ؤ�ش�شة املراأة 

العربية.
وقال �شعادة جمال البح رئي�ش منظمة االأ�شرة العربية 
االأجيال  الط���الع  عظيمة  خ��ط���ة  ه���  زايد”  “عام  اإن 

اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغف�ر له  على ماآثر 
“طيب اهلل ثراه” يف �شرية وم�شرية وطننا الغايل لكي 
ن�شتخل�ش الدرو�ش والِعر لن�ا�شل بناء دولتنا الفتية 
اآل نهيان  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شم�  بقيادة �شاحب 
ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�ش ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  امل�شلحة  للق�ات  االأعلى  القائد 
املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 
االأعلى حاكم ال�شارقة واإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ 

اأع�شاء املجل�ش االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.
تاأتي خدمة لالأ�شرة وهي خط�ة  املبادرة  اأن  البح  واأك��د 
“االأيتام  قل�ب  على  ال�شرور  الإدخ���ال  وفاعلة  اإيجابية 

واأمهاتهم”.
من جهته قال ال�شفري فتحي جر عفانة اإن هذه املبادرة 
تاأتي انطالقاً من القيم النبيلة ملجتمعاتنا العربية التي 
ُتعلي امل�ش�ؤولية املجتمعية وروح التعا�شد والتعاون بني 
بتكري�ش مفه�م  واإميانا منا  املجتمع وم�ؤ�ش�شاته  اأفراد 
ومنائها  وت��ط���ره��ا  املجتمعات  ب��ن��اء  يف  االأ���ش��رة  وقيمة 
خ��دم��ة ل��ل��رتاب��ط االأ����ش���ري ال��ع��رب��ي ..م�����ش��ي��دا بجه�د 

منظمة هامة اخلريية ال�ش�دانية الإجناح املبادرة.

�شرطة ال�شارقة : تراجع احلوادث املرورية يف الإمارة
•• ال�شارقة -وام:

اأ���ش��ف��رت ج��ه���د امل�����رور وال���دوري���ات 
بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة اىل 
حت�شني م�شت�يات ال�شالمة املرورية 
ا�شرتاتيجية  م��ن خ��الل  االإم����ارة  يف 
جعل  اإىل  ال��رام��ي��ة  الداخلية  وزارة 
احلمالت  و  اأم�����ن�����اً  اأك������رث  ال����ط����رق 
املرورية  ال�شالمة  وخطة  الت�ع�ية 
االإعالم  و�شائل  دور  اإىل  باالإ�شافة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن امل���رئ���ي���ة وامل����ق����روءة 
اإي�شال  يف  وال���ذك���ي���ة  وامل�������ش���م����ع���ة 

الر�شالة االأمنية للمجتمع.
من  ال�����ش��ادرة  االإح�شائيات  وح�شب 
بالقيادة  وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة 
ال���ع���ام���ة ل�������ش���رط���ة ال�������ش���ارق���ة ف���ان 
ان���خ���ف���ا����ش امل���خ���ال���ف���ات واحل��������ادث 
امل�ؤ�شرات  �شع�د  اإىل  اأدى  امل��روري��ة 

املروري يف جميع  االإيجابية لل��شع 
�شهر فراير  االإم��ارة خالل  مناطق 
بالفرتة  اجل���اري مقارنة  ال��ع��ام  م��ن 

ذاتها من العام املا�شي.
بن  �شلطان  �شعيد  اأول  املالزم  واأ�شار 
املروري  ف��رع االح�����ش��اء  دمل���ج مدير 
اىل اأن من اأهم املخالفات التي �شهدت 
 -  2018 ف��راي��ر  خ��الل  انخفا�شا 

خمالفة عدم االلتزام بخط الطريق 
 67 بن�شبة  انخفا�شا  �شجلت  ال��ت��ي 
خمالفة  ان��خ��ف�����ش��ت  ك���م���ا  ب���امل���ائ���ة 
االنحراف املفاجئ بن�شبة 59 باملائة 
انخفا�ش ملح�ظ يف  اإىل  باالإ�شافة 
ع��دد م��ن امل��خ��ال��ف��ات االأخ����رى كعدد 
ح�ادث التده�ر بن�شبة 50 باملائة و 
20 باملائة يف عدد ح�ادث الده�ش .

اقت�شادية راأ�ش اخليمة ت�شتقبل فريق رواد القت�شاد من مدر�شة الغب للتعليم الأ�شا�شي للبنات
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

طالبات  اخليمة  راأ����ش  اقت�شادية  ا�شتقبلت 
للبنات  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  ال��غ��ب  م��در���ش��ة 
يف م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ش��ي الط��الع��ه��م ع��ل��ى دور 
ملهارات  تعزيزا  االإم���ارة،  اقت�شاد  يف  الدائرة 
الطالب االقت�شادية يف التعرف على اجلهات 
احلك�مية واالحتادية يف االإمارة، كما ناق�ش 
الفريق من تقدمي  كال من مكتب االت�شال 
امل�ؤ�ش�شي واإدارة تط�ير االأعمال فر�ش دعم 
من  ال�شغرية  وامل�شاريع  للمنتجات  الدائرة 
ق��ب��ل ال��ط��ال��ب��ات م���ن خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
اأو تنظيم معار�ش تخت�ش بطلبة  املعار�ش، 
املدار�ش، باالإ�شافة اإىل تقدمي ور�ش ت�ع�ية 

للطالبات بكيفية اإظهار امل�اهب و�شقلها.
اأث���ن���ى ف��ي�����ش��ل ح�����ش��ن ال�شحي  وم���ن ج��ان��ب��ه 
االأعمال على دور  مدير ق�شم دعم وتط�ير 
التعرف  ف��ر���ش  ال��ط��ال��ب��ات  ال�����زارة يف منح 

على اجلهات يف االإمارة والبحث عن خمتلف 
الدائرة  اأن  وذكر  ل�شقل م�اهبهم،  الفر�ش 
ع��ل��ى اأمت اال����ش���ت���ع���داد ل��ت��ق��دمي ال������الزم يف 
الطالب  م��ن  واملبتكرين  امل���ه���ب��ني  رع��اي��ة 

الثقة يف  لتعزيز  وذل��ك  املعار�ش  يف خمتلف 
قدراتهم  اإب���راز  ف��ر���ش  ومنحهم  ق��درات��ه��م، 

االبتكارية للمجتمع.
واأ����ش���اف���ت ع��ائ�����ش��ة ال���ع���ي���ان م���دي���رة مكتب 

ب���اأن زي����ارة الطالبات  امل���ؤ���ش�����ش��ي   االت�����ش��ال 
للدائرة هي فر�شة لتعريفهم على خدماتها، 
تتعلق  التي  خا�شة  ومبادرتها  فعالياتها  و 
اأثنت بدورها  والتعليم، كما  الرتبية  بقطاع 
ع��ل��ى ت�شجيع  امل��در���ش��ة وح��ر���ش��ه��ا  ع��ل��ى دور 
الطالبات الكت�شاب مهارة التحاور والتعبري 
باأن  العيان  واأك���دت  بثقة،  احتياجاتهم  ع��ن 
االأوىل  الزيارة  تكن  الغب مل  زي��ارة مدر�شة 
من ن�عها فقد مت ا�شتقبال عدد من املدار�ش 
�شبل  ع��ن  للبحث  ال�شابقة  ال�شن�ات  خ��الل 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��دائ��رة وم��دار���ش احلك�مية 

باالإمارة.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب����اأن ال���دائ���رة ت�يل 
م��رح��ل��ة امل���دار����ش اأه��م��ي��ة ك���رى م��ن خالل 
تن�شيق ملبادرات وفعاليات ت�شب يف م�شلحة 
مدر�شتي،  م��رح��ب��ا  م����ب����ادرة  م��ث��ل  ال��ط��ل��ب��ة 
وحم��ا���ش��رات ت���ع���ي��ة ع��ن اأه��م��ي��ة االدخ���ار، 

وت�ش�ق بثقة وفعاليات اأخرى. 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات لل�شباب يعقد حلقة بعنوان »قيم املوؤ�ش�ش« يف طوكيو

•• طوكيو-وام:

امل�ؤ�ش�ش  قيم  عن�ان  �شبابية حتت  لل�شباب حلقة  االإم��ارات  عقد جمل�ش 
عبد  بن  اأحمد  الدكت�ر  معايل  بح�ش�ر  ط�كي�  اليابانية  العا�شمة  يف 
اهلل حميد باله�ل الفال�شي وزير دولة ل�ش�ؤون التعليم العايل واملهارات 
املتقدمة ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�ش املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون 

ال�شباب رئي�ش جمل�ش االإمارات لل�شباب.
لدى  الدولة  �شفري  العامري  �شعادة خالد عمران   .. احللقة  كما ح�شر 
اليابان و�شعادة عبداهلل �شيف علي النعيمي �شفري الدولة لدى اجلمه�رية 
الك�رية اجلن�بية وعدد من الطلبة املبتعثني للدرا�شة يف اليابان وك�ريا 

وجمم�عة من منت�شبي برنامج قيادات حلك�مة االإمارات.

وناق�شت احللقة عدة حماور منها االحرتام واال�شتدامة وبناء االإن�شان يف 
ع�شر املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وركزت 
امل�شه�د لها يف االهتمام ببناء االإن�شان  على ماآثره رحمه اهلل  وم�اقفه 
العم�د  ه���  االإن�����ش��ان  ب��اأن  ي���ؤم��ن  امل�ؤ�ش�ش  ك��ان  حيث  ومتكينه  وتط�يره 

الرئي�شي لبناء الدول واحل�شارات.
واأكدت النقا�شات اأن دولة االإمارات ا�شتطاعت و�شط اأج�اء دولية واإقليمية 
عا�شفة اأن تفر�ش احرتامها ومكانتها بني دول العامل من خالل انتهاج 
منهج معتدل قائم على الت�شامح والتعاي�ش مع االآخرين وتقبل اآراءهم 

واأفكارهم وت�جهاتهم ومناق�شتها وفق اأ�ش�ش علمية وح�شارية.
كما اأكد احل�ش�ر خالل احللقة على اأن املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ومداركه  معرفته  وتعزيز  ال�شعب  رف��اه  �شمان  يف  اال�شتثمار  ب��اأن  اآم��ن 

وقدراته �شيع�د باأكر املنافع على الفرد واالأ�شرة واملجتمع.
وعلى هام�ش احللقة تعرف معايل وزير الدولة ل�ش�ؤون التعليم العايل 
اإجنازات  على  ال�شباب  ل�ش�ؤون  الدولة  وزيرة  ومعايل  املتقدمة  واملهارات 
�شباب االإمارات املبتعثني للدرا�شة يف اليابان وك�ريا حيث اأظهر ال�شباب 
قدرات رائعة يف التاأقلم مع احل�شارات املختلفة وتعلم لغاتهم واإتقانها 
ال�الد  اإن  الفال�شي  باله�ل  اأحمد  الدكت�ر  معايل  وق��ال  عالية.  بدقة 
امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اأر�شى 
نهجا من�ذجيا يف بناء االإن�شان وتعزيز قدراته علميا واأخالقيا باعتباره 
الر�شيدة  قيادتنا  وتهتدي  التنمية  عليها  تق�م  التي  االأ�شا�شية  الركيزة 
بهذا النهج حيث حتر�ش على ت�فري املناخ الذي ي�شمن اإثراء التجارب 
احلكمة  بقيم  التعريف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأف����راد  ل��دى  والعملية  املعرفية 

املغف�ر له يف  التي حتلى بها  الب�شرية  واالح��رتام واال�شتدامة والتنمية 
اإطار عام زايد.

على  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  حت��ر���ش  املنطلق  ه���ذا  م��ن  اأن���ه  واأ����ش���اف 
لتحقيق  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  باملعارف  وت��زوي��ده��م  طلبتنا  ق���درات  �شقل 
طم�حاتهم واأهدافهم وبالتايل متكني م�شاهمتهم يف ا�شتدامة التنمية 
بالتن�ع  يت�شم  معريف  اقت�شاد  نح�  التح�ل  وحتقيق  االإم����ارات  ل��دول��ة 
املزروعي  فار�ش  �شهيل  بنت  �شما  اأعربت معايل  والتناف�شية. من جهتها 
العلمية  املراتب  اأعلى  االإم��ارات وهم يحقق�ن  �شباب  بروؤية  عن فخرها 
واالإجنازات اأثناء درا�شتهم يف اأرقى اجلامعات العاملية يف ال�شرق والغرب 
�شاربني اأروع االأمثلة يف حر�ش الفرد االإماراتي على االجتهاد والعطاء 

لرد اجلميل ل�طنه من خالل التح�شيل العلمي العايل .

االإمارات واملغرب.. حمطات ثقافية عرب التاريخ

فعاليات »املغرب يف ابوظبي« تعك�ش مدى غنى الرتاث العربي والعالقات القوية بني البلدين
•• حتقيق: رم�شان عطا

ال�شعبني  ال���ث���ق���اف���ة  ح�����ب  ي���ج���م���ع 
وللبلدين  وامل���غ���رب���ي،  االإم�����ارات�����ي 
ل�شنني  ت���ع����د  ت���اري���خ���ي���ة  ع����الق����ات 
ط���ي��ل��ة وع����ادات وت��ق��ال��ي��د م�شرتكة 
جت��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة ب���ني ال�����ش��ع��ب��ني لغة 
دولة  وحت��ر���ش  راٍق،  وح����ار  تفاهم 
يف  ال�ا�شعة  امل�شاركة  على  االإم���ارات 
والفنية  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز 
ت�ا�شل  دون  العام  وال مير  باملغرب، 

ثقايف فعال بني البلدين.
احت�شنت   2015 ع��������ام   ف����ف����ي 
املغربي  »االأ���ش��ب���ع  معر�ش  اأب�ظبي 
جرى   2016 ع���ام  ويف  ال���رتاث���ي«، 
اإن�شاء  ب�����ش��اأن  تفاهم  م��ذك��رة  ت�قيع 
م�ؤ�ش�شة »دار ال�شعر« مبدينة تط�ان 
و�شاركت االإمارات بالدورة ال� 10من 
مهرجان الناظ�ر الدويل، و�شهد عام 
2017 م�شاركة االإمارات يف »م��شم 
طانطان«م�روث ثقايف مغربي ببعد 

اأفريقي.
مدى  تعك�ش  ك��ب��رية  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ويف 
والفن�ن  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال�����رتاث  غ��ن��ى 
امل��غ��رب��ي��ة، ي��ع���د م��ع��ر���ش امل���غ���رب يف 
6 حتى  ال���ذي ينطلق م��ن  اأب���ظ��ب��ي 
19 من مار�ش اجلاري، حتت �شعار 
ليجدد  لكم”،  اأب�ابه  يفتح  “املغرب 
امل�عد مع اجلمه�ر الت�اق الكت�شاف 
خالل  من  املغربية،  اململكة  جمالية 
الثقافية  م��الحم��ه��ا  ع��ل��ى  االط����الع 

واحل�شارية املتن�عة.
وق����ال حم��م��د ����ش���ادق ���ش��اك��ر مدير 
اب�ظبي  يف  املغربية  ال�شياحة  هيئة 
ال��ث��ال��ث��ة وه�  امل��ع��ر���ش يف دورت�����ة   :
مداد لنجاح العام املا�شي وهذا العام 
ا�شفنا العديد من الرتاث والتقاليد 
العر�ش املغربي وطرق  املغربية مثل 
التي  االن�شطة  م��ن  والعديد  احلنه 
اعجاب جماهري غفرية  على  ح��ازت 

من املجتمع االإماراتي. 
امل��ع��ر���ش ي�طد  ان  ���ش��اك��ر  واأ����ش���اف 
عالقات االخ�ة بني البلدين وهناك 
املغربي  ال��رتاث  العديد من مالمح 
االماراتية  والتقاليد  العادات  ت�شبه 
فنحن اخ�ة يف العروبة ونتمني دوام 
واملعار�ش  الثقافات  وتبادل  التعاون 

بني االمارات واملغرب.
واكد �شاكر اأن هناك %100 اقبال 
املعر�ش  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ج��م��اه��ريي 

املقام كل عام يف العا�شمة اب�ظبي.
الدكت�رة  ق��ال��ت  ال�����ش��ي��اق  نف�ش  ويف 
الت�ا�شل   العرو�شي مديرة  رح��م��ة 
املغربي باأب�ظبي:  ال�شياحة  يف هيئه 
اأن معر�ش املغرب يف اأب�ظبي يظهر 
خمتلف  ب�شكل  ال��ث��ال��ث��ة  ن�شخته  يف 
ال�شابقتني،  الن�شختني  عن  ومتميز 
املعر�ش  م�شاحة  ارتفاع  اإىل  م�شرية 
 3500 م��ن  اأزي����د  اإىل  ال�شنة  ه���ذه 
ب��ح���ايل ملي�ن  م��رب��ع، مزينة  م��رت 
الفي�شف�شاء  م����ن  ق��ط��ع��ة  و200 
اإىل  م�شرية  يدويا،  املعم�ل  املغربي، 
ال���رواق  يف  ال�شنة  ه���ذه  اجل��دي��د  اأن 
امل���غ���رب���ي ه���� اإ����ش���اف���ة ج���ن���اح خا�ش 
ب��امل��ب��دع��ني امل��ب��ت��ك��ري��ن، ل��ع��ك�����ش كل 
الفن  ال��ت��ي تعك�ش  وامل�����اد  اخل��ام��ات 

التقليدي.
اأب�ظبي  املغربي يف  املعر�ش  وقالت: 
مت اإدراج������ه ب��ط��ري��ق��ة ح��دي��ث��ة حتى 
ن���ح���دث ك���ل م���ا ه���� اأ����ش���ي���ل، ورواق 
املبدعني فيه اإ�شارة دالة على الرفع 
خ�ش��شا  للمغاربة  الرفيع  بالذوق 

دور املراأة املغربية.
واأ�شافت الدكت�رة رحمة العرو�شي، 
ن�شخته  يف  ال�شنة  ه��ذه  امل��ع��ر���ش  اأن 
لنجاح  تت�يجا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة 
االإقبال  حيث  م��ن  ال�شابقة  الن�شخ 
الذي  االإن��ب��ه��ار  وم��دى  اجلماهريي 
خلفته الدورات ال�شابقة من معر�ش 
تاأثيته  مت  اأب�����ظ����ب����ي،  يف  امل����غ����رب 
بطريقة جمالية تظهر فيها اللم�شة 

االإبداعية للمراأة ب�شفة خا�شة.
الن�شخة  يف  اجل���دي���د  وب��خ�����ش������ش 
احل���ال���ي���ة م����ن م���ع���ر����ش امل����غ����رب يف 
6 حتى  ال���ذي ينطلق م��ن  اأب���ظ��ب��ي 
19 من مار�ش اجلاري، حتت �شعار 
ذكرت  لكم”،  اأب���اب��ه  يفتح  “املغرب 
ال��ع��رو���ش��ي اأن����ه مت��ت اإ���ش��اف��ة بع�ش 
املح�ر  ت�شكل  التي  امل��شيقية  الفرق 
متمثلة  املغربي،  للفلكل�ر  الرئي�شي 
اأ�شا�شا يف ال�شق االأمازيغي، من خالل 
تيحيحيت،  ف��اط��م��ة  امل��ع��ل��م��ة  ف��رق��ة 

من خالل اأعمالهم، مفه�م احلداثة 
حديثة،  اأ���ش��ال��ي��ب  ع���ر  واالب���ت���ك���ار، 
ت��اأخ��ذ اأف��ك��اره��ا م��ن م��ن��اب��ع الرتاث 

املغربي االأ�شيل.
يتك�ن  ال��ه��ن��د���ش��ي،  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
مركزي،  فناء  من  الرئي�شي  ال��رواق 
ال��ك��ل حماط  ال��ق��ب��ب،  تتحلق ح���ل��ه 
قلب  الفناء  وميثل  للتج�ل،  ب��رواق 
امل�����ش��روع، بحيث مت��ن��ح م��رك��زي��ت��ه و 
�ش�شاعة  و  رح��اب��ة  املت�شعة  اأح��ج��ام��ه 
احلياة  م�شرح  ميثل  فه�  امل��ك��ان،  يف 

الي�مية يف الرواق.
ناطقة،  فنية  حتفة  ال���رواق  ويعتر 
مهارة  ال���زائ���ر  خ��الل��ه  م��ن  يكت�شف 
احل��رف��ي��ني امل��غ��ارب��ة و ق��درت��ه��م على 
نحا�شية  اأواٍن  عر  واالإب���داع،  اخللق 
معرو�شة و الف�شيف�شاء والنق�ش على 
طيف  اأن  خا�شة  وال��رخ��ام،  اخل�شب 
ل�ن الرواق الرئي�شي م�شت�حى من 

ل�ن االأر�ش.
يف  الرئي�شي  ال���رواق  مركز  واأح���دث 
اإطار فناء وا�شع على �شاكلة ف�شاءات 
ال��ب��ي���ت امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، زين 
ب��ق��ط��ع م���ن ال��زل��ي��ج ال����رائ����ع، الذي 
األ���ان��ه من قاعدة ل���ن االأر�ش  اأخ��ذ 
اإىل اجلدران  الرتابي اخل��ام، وامتد 
اأ�ش�اء  عليه  لتنعك�ش  ب��ه،  املحيطة 
الرثيات املعلقة التي ت�شرب باأ�شعتها 
بهية  واالأث���اث يف حلة  على احلائط 

متكاملة ومتناغمة.

جمال ال�سناعة التقليدية
و�شمم هذا الف�شاء على �شكل نزهة 
ال���ه���دف منها  م��رت��ب��ة وم��ن��ت��ظ��م��ة، 
اإن�شاء من�ذج م�شغر لزنقة يف �ش�ق 
التقليدي�ن  ال�شناع  يك�ن  تقليدي، 
ل�حدهم ال�شخ�شيات الن�شطة فيه. 
االإي�شاح  و  العر�ش  اأك�����ش��اك  وحت��ف 
تت��شطه  امل����رك����زي،  امل���ح����ر  ط����ريف 
ن���اف����رة م��ن رخ���ام ال���ك���ارار كعالمة 
ك�شك  ك��ل  وي��ت��ك���ن  ال�����ش��ري،  لتنظيم 
م����ن م��ن�����ش��ة مت���ت���د ع���ل���ى 9 اأم���ت���ار 
اخل�شب،  م���ن  م�����ش��ن���ع��ة  م���رب���ع���ة، 
ومر�شعة  منح�تة  ���ش���اري  حت��ده��ا 

التقنية  ج�انبه  يف  االإبداعي  للعمل 
يبدع�ن  �شناع  خ��الل  من  والفنية، 
والزليج  اخل�شب  نحت  جم���االت  يف 
واملج�هرات  وال����رخ����ام  وال��ن��ح��ا���ش 
وال������ط������رز وال�����زرب�����ي�����ة امل���غ���رب���ي���ة و 

ال�شروج.

عامل الت�سميم
يعتر رواق الت�شميم وال�شباب املبدع 
ب�ابة وفرتة فا�شلة يف الزمان واملكان، 
يتجاوزون  م��غ��ارب��ة،  لفنانني  وكنفا 
ق���اع��د ال�����ش��ن��اع��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، مما 
ي�شكل فر�شة لعر�ش ثراء ال�شناعة 
و  االإب���داع  وروح  املغربية  التقليدية 
واحد  لكل  الفريد  وال��ع��امل  اجل���راأة 
من  امل�شاركني،  املبدعني  ه���ؤالء  من 
وتاأثريات،  مقاربات  و  ع���امل  خالل 
الت�شميم  رواق  خاللها  من  يتح�ل 
اكت�شاف  ن��ح���  زم��ن��ي��ة  ال  رح��ل��ة  اإىل 

مغرب مفعم باالإبداع.

عمل وفنان
ويقرتح االأ�شب�ع املغربي يف اأب� ظبي 
م�شممني مغاربة متيزوا باإبداعاتهم 
املبتكرة، اأمثال اأمينة اأكزناي و منية 
ال��ف��ا���ش��ي ال��ف��ه��ري و وف����اء ك����ريان و 

ب��ح��ل��ق��ات م��ن ال��ن��ح��ا���ش امل��ن��ق������ش، و 
ال�ش�اري م�شابيح م�شاءة من  تعل� 

نحا�ش.

تن�سيط رواق املعر�س
تهم اأق�شام املعر�ش كاًل من جماالت 
وامل��شيقى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�����ش��ن��اع��ة 
والطبخ وامل��شة، ف�شال عن ال�شباب 
امل���ب���دع، مم��ا ي��ع��ر ع��ن ت��ف��رد وغنى 
الذي يعر  العريق،  املغربي  الرتاث 
ع��ن ال��ه���ي��ة واالأ����ش���ال���ة، م��ن خالل 
زواي��ا واأرك���ان م��زدان��ة بكن�ز بديعة، 
يحمل  مما  االإب���داع،  جمالية  ت�شمل 
جتربة  ف��ي��ه  يعي�ش  ل�����ش��ف��ر،  ال���زائ���ر 
االإتقان  ع��ن���ان��ه��ا  وم��رئ��ي��ة  ح�����ش��ي��ة 

واالإبهار.

البحث عن اجلمال
م���ن اأج����ل ت��ق��ري��ب ال���زائ���ري���ن اأكرث 
مليدان ال�شناعة التقليدية التي تعد 
ح�ل  املغربي  للرتاث  م�شعة  واجهة 
ال���ع���امل، واع����رتاًف����ا ب��ال��ت��م��ي��ز الذي 
ت�شكله، و االإب��داع واخلرة والتقنية 
تنظيم  ���ش��ي��ت��م  ب���ه���ا،  ت���ن���ف���رد  ال���ت���ي 
التقليدي  ال�شانع  يقدمها  عرو�ش 
ب�شروحات  م��ع��ززة  امل��ع��ر���ش،  خ���الل 

وف����رق����ة ل���ل���ط���رب ال���غ���رن���اط���ي من 
املنطقة ال�شرقية مدينة وجدة.

ال�طني  امل���ك���ت���ب  م���دي���ر  واأو������ش�����ح 
اأن  املغربي لل�شياحة ر�شيد حمزاوي 
فعالية املغرب يف اأب�ظبي حتمل هذا 
العام �شعار »املغرب يفتح لكم اأب�ابه« 
وت���ؤك��د اإق��ام��ت��ه��ا يف دول���ة االإم����ارات 
بني  العالقات  عمق  الثالثة  للدورة 
ال�شقيقني،  وال�����ش��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
الكبري  باالإقبال  �شعادته  عن  معرباً 
الفعالية  ه�����ذه  ع���ل���ى  ال��������زوار  م����ن 
ال����ت����ي ت����ق����دم اإط�����الل�����ة ث����ري����ة على 
املغربي. وال��رتاث  والتاريخ   الثقافة 

عدداً  ت�شمل  الفعالية  اأن  اإىل  واأ�شار 
ينعقد  جناح  فهناك  االأج��ن��ح��ة،  م��ن 
ال�شباب  للم�شممني  االأوىل  للمرة 
تعزيز  يف  دوره���م  وي���رز  املبتكرين، 
كما  املغربية،  التقليدية  ال�شناعات 
ي�جد اأي�شاً املتحف الرتاثي املغربي 
الذي يتيح لزواره هذا العام فر�شة 
اأثرية. قطعة   270 على   االط���الع 

الفن�ن  م��دي��ر  اأو����ش���ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
نبيل  اأب������ظ�����ب�����ي«  يف  »امل������غ������رب  يف 
ياأتي  احل�����دث  ه����ذا  اأن  اخل���ال���دي���ن 
جت�����ش��ي��داً ل��ل��ع��الق��ات ال���ط��ي��دة بني 
دول���ة االإم�����ارات وامل��غ��رب ���ش���اء على 
ال�شعبي. اأو  ال���ر����ش���م���ي   امل�������ش���ت����ى 

االإم���ارات  دول���ة  اإىل  بال�شكر  وت��ق��دم 
بفعالية  الكبري  االهتمام  ه��ذا  على 
اأب����ظ���ب���ي« ودع����م قيادة  »امل���غ���رب يف 
ال����دول����ة ال���ر����ش���ي���دة ل��ت��ن��ظ��ي��م هذه 
مثالية  من�شة  وفرت  التي  الفعالية 

للتعريف بالرتاث والثقافة املغربية، 
وكذلك ت�شليط ال�ش�ء على اإبداعات 
جناح  تخ�شي�ش  ع��ر  امل��غ��رب  �شباب 
ال�شناعات  يف  اب��ت��ك��ارات��ه��م  ل��ع��ر���ش 

التقليدية.
ال�شيف  ب���حل�����ش��ن  اآي����ت  واأو����ش���ح���ت 
واململكة  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  زك��ي��ة 
املغربية ترتبطان بعالقات تاريخية 
را�شخة، وتعك�ش ا�شت�شافة االإمارات 
والرتاثية  الثقافية  املنا�شط  ه��ذه 
امل���غ���رب���ي���ة ع���م���ق ه������ذه ال���ع���الق���ات، 
م��ع��رب��ة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��ال���ج���د يف 
الكبري  االإم�������ارات واحل����ف����اوة  دول����ة 
اأب�ظبي«  »املغرب يف  بها  التي حظي 
والر�شمي. ال�شعبي  امل�شت�يني   على 

املطبخ  يف  م�شاركتها  وا�شتعر�شت 
اأن  ال��ف��ع��ال��ي��ة، م�����ؤك����دة  امل���غ���رب���ي يف 
بتن�عه، نظراً  املغربي يتميز  املطبخ 
املك�نات  متعدد  ب��ل��داً  امل��غ��رب  ل��ك���ن 
تاريخه  ال��ث��ق��اف��ي��ة، واح��ت�����ش��ن ع��ر 
ال��ط���ي��ل ح�����ش��ارات م��ت��ع��ددة وجمع 
والثقافة  امل��ت������ش��ط  ث���ق���اف���ات  ب���ني 

ال�شحراوية املغاربية.
كما اأعربت ال�شيف �شمي�شة ال�شافعي 
فعالية  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  �شعادتها  ع��ن 
»امل��غ��رب يف اأب���ظ��ب��ي« وال��ت���اج��د يف 
دولة االإمارات التي ترتبط بعالقات 

تاريخية وثيقة مع اململكة املغربية.
م�شاركتها  خ��الل  تقدم  اإنها  وقالت 
بالفعالية  امل����غ����رب����ي  امل����ط����ب����خ  يف 
ي���م��ي��اً وب��رف��ق��ة ع���دد م��ن م�شاهري 
درو�����ش����اً  طهاة املغرب املحرتفني 

تعريف  وي��ت��م  ال��ط��ه��ي  خم��ت��ل��ف��ة يف 
املغربي  املطبخ  اأ���ش��رار  على  ال����زوار 
باالإ�شافة اإىل اإعداد اأطباق تقليدية 

�شهية ومتن�عة.
وفعالياتة  املعر�ش  اأجنحة  عن  ملحة 
ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى م���دار اأ���ش��ب���ع��ني يف 

اأب�ظبي

جمال املبدعني اجلدد
ي��ت��ك���ن ه����ذا امل���ج���ال م���ن جمم�عة 
يتحدد  الرتكيب،  عم�دية  ع�ار�ش 
ي�شاهم  مما  العل�،  باختالف  �شكلها 
وتعتلي  متم�جة.  ح��رك��ة  اإن�����ش��اء  يف 
�شممت  ����ش���خ���م���ة،  ث����ري����ا  ال���������رواق 
باعتزاز  يذكر  مما  لزقاق،  ا  خ�شي�شً
متثل  التي  به�يته  املغربي  ال�شعب 
مبدع  لكل  الرئي�شي  االإلهام  م�شدر 

جديد.

الرواق الفني
وت����زخ����ر اأج���ن���ح���ة واأرك���������ان ال������رواق 
فعاليات  ي��ح��ت�����ش��ن  ال������ذي  ال���ف���ن���ي 
االأ���ش��ب���ع امل��غ��رب��ي ب��اأب���ظ��ب��ي، بكن�ز 
ال�����ش��ن��اع��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وال��ت��ي يطل 
اأن  مبجرد  للمعر�ش  ال��زائ��ر  عليها 
ليعي�ش  املغربي،  ال��رواق  تطاأ قدماه 
جت��رب��ة ج��دي��دة وف��ري��دة م��ن ن�عها 
ويرتقي  احل�ا�ش،  كل  فيها  تتداخل 
االإح�شا�ش ليعانق �ش�ر االإبداع التي 
برع فيها ال�شانع التقليدي املغربي.

ويقف الزائر على رواق فني جديد، 
ي�شرف عليه مبدع�ن �شباب يعك�ش�ن 

ق��ب��اج و كنزة  اإك����رام  و  ب��ن��اين  جميل 
بن �شريف و ر�شا ب�عمراين و منية 

مفتاح وب�شرى ب�دعاء.

عامل املو�سة
املبدعني  اخ��ت��ي��ار  ي��ت��م  دورة،  ك��ل  يف 
واالبتكار  ال��ت��م��ي��ز  م��ع��اي��ري  ح�����ش��ب 
تت�شم  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  واالن�����ش��ج��ام 
م��ش�ع  ح���ي���ال  جم��م���ع��ات��ه��م  ب��ه��ا 
املنظمني  رغ��ب��ة  ت��ت��م��ث��ل  و  ال������دورة، 
ت����زخ����ر به  اأف���������ش����ل م����ا  ت����ق����دمي  يف 
التي  املغربية،  التقليدية  اخلياطة 
ال�شيء،  بع�ش  حم��رًيا  قطاًعا  متثل 
وج�د  وع��دم  املبدعني  لعدد  بالنظر 
ج��ه��ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ني، ل����ذا اأ����ش���ح���ى من 
امل�اهب  ب��ع�����ش  اإب�������راز  ال�������ش���روري 
مبدعني  ج��ان��ب  اإىل  التجربة،  ذات 
ال�ش�ء  ت�شليط  ي�شتحق�ن  اآخ��ري��ن 

عليهم والتعريف باإبداعاتهم.
م���ن ���ش��م��ن امل��ب��دع��ني ال����ذي اأك����دوا 
اخل�شا�شي  ملياء  هناك  م�شاركتهم، 
زينب  و  ���ش��امل���رون  ت��ل��غ��ازي  ربيعة  و 
�شهام  و  اإدري�������ش���ي  ل��ي���ب��ي  ون��ع��ي��م��ة 
ليلى  و  ���ش��رب���ت��ي  ه����دى  و  ال���ت���ازي 

بنمليح حل�ي.

عرو�س االأزياء
وينظم العر�ش على اأ�شا�ش 4 حماور 
رئي�شية متثل اللحظات االأربع االأهم 
عر�ش  �شيتم  بحيث  ال��ي���م،  ل��ذل��ك 
20 اإىل 25 قفطانا. القبة االأوىل: 
�شباحية العرو�ش، حيث يتم تقدمي 
اخل������روج م���ن احل����م����ام، م���ع عر�ش 
النهار  ب��ق��ف��اط��ني  ت�����ش��م��ى  ق��ف��اط��ني 
مطرزة ب�شكل خفيف، وت�شمل القبة 
جل�شة  عر�ش  م��ع  احل��ن��اء،  الثانية: 
بها،  املرتبطة  والطق��ش  لها  جل�شة 
برزة  ع��ر���ش  الثالثة  القبة  وت�شمل 
االأبهة،  ال��ق��ف��ط��ان  ب����روح  ال��ع��رو���ش 
والتي  ال��راب��ع��ة  ال��ق��ب��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
عر�ش  ت�شهد  حيث  احلفلة،  ت�شمل 
االأم�شيات  ق��ف��اط��ني  يلب�شن  ن�����ش��اء 

الفاخرة و يرق�شن ح�ل العرو�ش.

حفل مو�سيقي
يعرف االأ�شب�ع املغربي تنظيم تن�شيط 
ي�مي، على �شكل ل�حات م��شيقية، 
ويختتم  الثقافات  ب��ني  ب��ح���ار  ي��ب��داأ 
فنان�ن  فيه  ي��رز  احتفايل،  مبزيج 
مغاربة م�اهبهم كم��شيقيني و تارة 
ي�شتقبل�ن  كم�شت�شيفني،  اأخ����رى 
ط��ي��ل��ة ال��ن��ه��ار ال�����زوار يف ج��� مفعم 

بال�شخاء وكرم ال�شيافة املغربية.
ُن��خ��ب��ة م���ن جن����م الطرب  واأَْح����َي����ت 
وامل��������ش���ي���ق���ى امل���غ���رب���ي���ة م�������ش���اء اول 
اأم�������ش ، ح���ف���اًل ف��ن��ي��اً غ��ن��ائ��ي��اً على 
اأب����ظ���ب���ي، ح�����ش��ره اأكرث  ك���رن��ي�����ش 
ع�شاق  م����ن  ���ش��خ�����ش  من 8 اآالف 
االأ�شيل  املغربي  والطرب  امل��شيقى 
جماهريياً  احلفل اإقبااًل  و����َش���ِه���َد 
باآالف  املكان  �شاحة  وام��ت��الأت  كبرياً 
ال���زوار ال��ذي��ن َق��ِدُم���ا م��ن اأب�ظبي 
اإمارات الدولة، كما ت�افد  وخمتلف 
ملتابعة  املغربية  اجلالية  من  االآالف 
برفقة  املف�شلني  جن�مهم  وت�شجيع 
حيث اأحيا  واأ�شدقائهم،  عائالتهم 
وحامت  املن�ر،  اأ�شماء  من  كل  احلفل 
عم�ر، و�شلمى ر�شيد، وعبد الرحيم 
وبيان  ���ش��رف،  و�شعيدة  ال�����ش���ي��ري، 
تيحيحيت  وال���راي�������ش���ة  ب��ل��ع��ي��ا���ش��ي، 
وفرقته،  ب��اب��ق���  وامل��ع��ل��م  وف��رق��ت��ه��ا، 
م�����رواين، وط����ارق وي��شف  وب���ات����ل 

فايف �شتارز.

فن الطبخ
الذين  املهرة  الطباخني  كبار  يقدم 
للطبخ،  ي�مًيا  اختيارهم، عر�شا  مت 
يجمع�ن فيه بني االأ�شالة واحلداثة، 
واإبداعات  رائ��ع��ة  وج��ب��ات  م��ق��دم��ني 
تقليدية  ووج����ب����ات  م���ع���ت���ادة،  غ����ري 

م�شه�رة من املطبخ املغربي.
كبار  �شريتقي  وبراعتهم،  بحنكتهم 
م�ؤكدين  احل���ا���ش  بكل  الطباخني 
ع��ل��ى ���ش��م��ع��ة ف���ن ال��ط��ب��خ امل��غ��رب��ي و 
و�شينظم حفل  اال�شتثنائية،  اأ�شالته 
ع�شاء على الطريقة التقليدية لفن 
�شي�ف  �شرف  على  املغربي  العي�ش 
م�����ش���ؤول��ني و�شفراء  م��رم���ق��ني م��ن 
اإ�شافة  و���ش��ح��اف��ي��ني،  و���ش��خ�����ش��ي��ات 
اإىل مرا�شيم ال�شاي املغربي، مرف�قا 
ميثل  ال���ذي  و  املغربية،  باحلل�يات 

رمز الت�شارك وح�شن ال�شيافة.

حممد �سادق �ساكر: هناك 100 % اإقبال جماهريي على فعاليات املغرب املقامة كل عام يف العا�سمة اأبوظبي

رحمة العرو�سي: ارتفاع م�ساحة املعر�س هذا العام اإىل اأزيد من 3500 مرت مربع، ومليون و200 قطعة من الفي�سف�ساء املغربي

ر�سيد حمزاوي: املتحف الرتاثي املغربي الذي يتيح لزّواره هذا العام فر�سة االطالع على 270 قطعة اأثرية

نبيل اخلالدين: ت�سليط ال�سوء على اإبداعات �سباب املغرب عرب تخ�سي�س جناح لعر�س ابتكاراتهم يف ال�سناعات التقليدية

اآيت بو احل�سن: املطبخ املغربي يتميز بتنوعه، نظرًا لكون املغرب بلدًا متعدد املكونات الثقافية

�سمي�سة ال�سافعي: دولة االإمارات  ترتبط بعالقات تاريخية ووثيقة مع اململكة املغربية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اإبراهيم  خليل  خبري  الل�اء  �شعادة  اأك��د 
املن�ش�ري، م�شاعد القائد العام ل�شرطة 
دبي ل�ش�ؤون البحث اجلنائي، اأن معر�ش 
اأهمية  ذو  يعد   2020 ال���دويل  اإك�شب� 
وي�شكل  وثقافية،  و�شياحية  اقت�شادية 
وتبادل  وال��ث��ق��اف��ات  للح�شارات  ملتقى 
امل��ع��رف��ة، وي���ؤك��د ق���درة دول���ة االإم����ارات 
ا�شت�شافة  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة،  ودب����ي  ع���ام���ة، 
م��ث��ل ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دول��ي��ة، نظراً 
المتالكها البنية التحتية املتكاملة ذات 
الب�شرية  وال��ك���ادر  العاملية  امل�ا�شفات 
وال�شياحة،  امل��ع��ار���ش  ب�����ش��ن��اع��ة  امل��ل��م��ة 
باالإ�شافة اإىل ما متلكه دبي من مرافق 
ات�شال  وو���ش��ائ��ل  ت�ش�ق  وم��راك��ز  ع��ام��ة 
وم�����ا�����ش����الت ع���ال���ي���ة اجل��������دة وخ����رة 
كبرية يف ا�شت�شافة املعار�ش وامل�ؤمترات 
واالقت�شادية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الكبرية.  جاء ذلك خالل تروؤ�ش الل�اء 
ال��ق��ي��ادة العامة  ل���ف��د م���ن  امل��ن�����ش���ري 
االإدارات  م���دي���ري  ���ش��م  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
للتحريات  العامة  االإدارة  يف  الفرعية 

وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، وم���دي���ري مراكز 
تهدف لالطالع  زي��ارة  �شمن  ال�شرطة، 
اإجنازه  مت  وم��ا  امل�شتجدات  اأح��دث  على 
ح��ت��ى ال���ي����م ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د االن�������ش���اءات 
ال�شت�شافة  اجل����اري����ة  وال��ت��ح�����ش��ريات 

احلدث العاملي.

وال�فد  املن�ش�ري  الل�اء خليل  وا�شتمع 
اأحمد  ال�شيد  ���ش��رح م��ن  ل��ه اىل  امل��راف��ق 
العقارات  �ش�ؤون  رئي�ش  نائب  اخلطيب، 
يف امل��ع��ر���ش، ح���ل حجم االإجن���از الذي 
على  دب��ي   2020 اإك�شب�  فريق  اأح���رزه 
والت�شييد،  والتط�ير  االإن�شاءات  �شعيد 

للم�شاركة  اجل����اري����ة  وال���ت���ح�������ش���ريات 
�شباب  وم�����ش��ارك��ة  وم�شاهمة  ال��دول��ي��ة، 
امل�����ش��اري��ع واخلطط  ت��ن��ف��ي��ذ  ال����ط���ن يف 
ال�شتقبال  وال��ت�����ش���ي��ق��ي��ة  ال��ع��م��ران��ي��ة 
ماليني الزائرين وامل�شاركني يف اك�شب�.

ال���ل����اء خليل  اأك�����د  ال����زي����ارة  ويف خ���ت���ام 

امل��ن�����ش���ري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل كفريق 
متكامل يتمتع باحرتافية ومهنية اأمنية 
عالية للحفاظ على املكت�شبات وال�شمعة 
االإم����ارات يف جميع  دول��ة  التي حققتها 
كافة  بني  والتن�شيق  والتعاون  املجاالت 
اجلهات الإجناح هذا احلدث العاملي الذي 

ي�شاف اإىل ر�شيد االإمارات، م�شرياً اىل 
قامت  دب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
جنائي  تدريبي  تاأهيلي  برنامج  بتنفيذ 
ل��ل�����ش��ب��اط و���ش��ب��اط ال�����ش��ف واالف�����راد 
2020 بهدف  ا�شتعدادا ملعر�ش اك�شب� 
التعريف باملعر�ش وكيفية حفظ االمن 
جلميع الزوار وو�شع اخلطط والرامج 
ال�قائية واالأمنية وامل�شاهمة مع اللجنة 
االأمنية اخلا�شة باملعر�ش يف اال�شتعداد 
والتجهيز والبحث عن اف�شل التقنيات 
مكافحة  احل��دي��ث��ة يف جم���ال  االأم��ن��ي��ة 
اجلرمية وا�شتعرا�ش التجارب ال�شابقة 
يف تنظيم املعار�ش.  واأ�شاف الل�اء خليل 
العديد  ت�شمن  الرنامج  اأن  املن�ش�ري 
املجاالت،  خمتلف  يف  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن 
م��ث��ل ����ش���رح ع���ن ف��ع��ال��ي��ات اك�����ش��ب��� من 
يف  االأمني  واحل�ش  التنظيمية  الناحية 
الفعاليات وكيفية التعامل مع اجلمه�ر 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأدل�����ة يف م�قع 
احلدث، وقام بتقدمي املحا�شرات نخبة 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  �شباط  م��ن 
واملباحث اجلنائية امل�شه�د لهم بالكفاءة 

العالية يف خمتلف املجاالت.

•• منطقة الظفرة –
 لطيفة جابر

ببلدية  ه���م���ه  ����ش���ب���اب  ف���ري���ق  ن���ف���ذ 
م����ب����ادرة غر�ش  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
ع���ي���ال زاي�����د يف ج���زي���رة ���ش��ري بني 
ي��ا���ش ���ش��م��ن امل��ح���ر ال��ق��ي��ادي لعام 
لدى  اجل��زي��رة  ملكانة  تخليدا  زاي���د 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن  املغف�ر له 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
وذلك بالتعاون مع �شركة اال�شتثمار 
والتط�ير ال�شياحي حيث مت غر�ش 
ال�شدر  اأ���ش��ج��ار  م��ن  �شتالت   7 ع��دد 
التي  ال�شبع  االإم�����ارات  ع��ن  ل��رتم��ز 
املتكاملة  الفريدة،  مبيزاتها  تتمتع 
اأث���ب���ت ق���درت���ه على  يف ظ���ل احت�����اد 
النجاح، وحتقيق حت�الت ح�شارية، 

ومنجزات عمالقة حملياً ودولياً.
و�شارك يف املبادرة عدد من املديرين 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن وم���ظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة مت 
للغر�ش  ال��ت��ذك��اري  الن�شب  تد�شني 

يف امل�قع.
حمد  خمي�ش  عتيق  املهند�ش  وق��ال 
بلدية منطقة  ع��ام  امل��زروع��ي مدير 

الن�شب  اإن تد�شني  باالإنابة  الظفرة 
مبادرة  زايد  عيال  لغر�ش  التذكاري 
�شبابية حتظى بروح االنتماء للحياة 
م�ا�شلًة  ت���اأت���ي  ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

اأ�ش�شها  التي  العطاء واخلري  مل�شرية 
ودعم خطاها املغف�ر له ال�شيخ زايد 
اآل ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل  ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
بذل  يف  اال�شتمرار  حيث  م��ن  ث���راه، 

لب�شط  ال��ط��اق��ات  وت�شخري  اجل��ه���د 
اخل�شرة والنماء. 

االأعمال  بع�ش  امل��زروع��ي  وا�شتذكر 
امل�ؤ�ش�ش  ال���ال��د  بها  يق�م  ك��ان  التي 

يق�م  ك�����ان  ح���ي���ث  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب 
املخ�ش�ش  امل��ك��ان  بحفر  يديه  بكلتا 
ل��ل��زراع��ة ومل ي����اأُل ج��ه��داً م��ن اأجل 

اإجناح الزراعة وتعزيزها.

ال��ب��ل��دي��ة فريق  و�����ش����ارك م���ظ��ف��� 
القرم  اأ�شجار  من  مئة  بغر�ش  همة 
بالتزامن مع مئ�ية عام زايد حيث 
اختار الفريق هذه النبتة ملا حظيت 

زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغف�ر  حر�ش  م��ن 
ت�شجيع  على  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

زراعة اأ�شجار القرم.
وتغطي اأ�شجار القرم م�شاحة كبرية 

من اأرا�شي الدولة، معظمها ميتد يف 
غابات باملناطق التي تقع بني خطي 
ل��ت�����ش��ه��م يف احلفاظ  واجل������زر،  امل����د 
ال�ش�احل  ب��ح��م��اي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
عن  الناجمة  التعرية  عمليات  م��ن 

االأم�اج والتيارات البحرية.
ومن �شمن املحطات واالهداف التي 
�شعى الفريق اإىل حتقيقها من خالل 
املبادرة تنفيذ جل�شة نقا�شية هدفت 
لتبادل اخلرات واملنفعة بني كل من 
�شركة اب�ظبي للتط�ير واال�شتثمار 

ال�شياحي وبلدية منطقة الظفرة.
ب���������داأت اجل���ل�������ش���ة ب���ال���ت���ع���ري���ف عن 
اجلزيرة وتاريخها واأهمية النباتات 
اأي�شاً  ومت  ب��ه��ا  احل��ي��ة  وال��ك��ائ��ن��ات 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ال�����ش��رك��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
ت�شغيل و�شيانة الزراعة باجلزيرة. 

عن  بالتعريف  همة  فريق  ق��ام  كما 
م�اهب امل�ظفني يف املجال الزراعي 
م�����ن خ������الل ع����ر�����ش اب���ت���ك���ارات���ه���م 
املبتكر  امل���������ش����روع  يف  وم����اه���ب���ه���م 
اخلا�ش بالرت�شيد بالري ومكافحة 
االآفات الزراعية والتعريف عن نبات 

البل��شيا العربية.

للرعاية  العليا  زاي��د  م�ؤ�ش�شة  وقعت 
االن�شانّية وذوي االحتياجات اخلا�شة 
االمارات  م�ؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة 
املعل�مات  وت���ب���ادل  ال���ت���ع���اون  ب�����ش��اأن 
واخلرات يف جماالت ومبادرات النفع 
وامل�شاريع  وال�����ش��ب��اب،  االج��ت��م��اع��ي، 
وم�شاريع  واال�شتدامة،  االجتماعية، 
النفع املتبادل، وقيا�ش وتقييم عائدات 
اال�شتثمار االجتماعي، ومبا يت�شق مع 
روؤية حك�مة اأب�ظبي » يف بناء تنمية 
اقت�شادية مت�ازنة اإقليمياً واجتماعياً 
بالف�ائد على اجلميع«، وهدف  تع�د 
احلك�مة يف« ت�فري تنمية اجتماعية 
ت�شمن حياة كرمية الأفراد املجتمع«.

�شعادة  زايد  املذكرة عن م�ؤ�ش�شة  وقع 
عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني 
العام، وعن م�ؤ�ش�شة االإمارات �شعادة/ 
التنفيذي،  الرئي�ش  احلب�شي  ميثاء 
وح�����ش��ر م��را���ش��م ال��ت���ق��ي��ع ع��ب��د اهلل 
ذوي  قطاع  رئي�ش  الكمايل  اإ�شماعيل 
مب�ؤ�ش�شة  اخل���ا����ش���ة  االح���ت���ي���اج���ات 

الرحمن  عبد  واملهند�ش  العليا،  زاي��د 
اجلابري م�شت�شار ال�ش�ؤون الهند�شية 
وتاأهيل  اأب�ظبي لرعاية  مدير مركز 

ذوي االحتياجات اخلا�شة.
على  املذكرة  مب�جب  الطرفان  اتفق 
وتط�ير  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ 
اأ�شحاب  وخ��دم��ات  عمليات  وحت�شني 
اأب���ظ��ب��ي م���ن اأجل  ال��ه��م��م يف اإم�����ارة 
املجتمع،  يف  ودجم�����ه�����م  مت��ك��ي��ن��ه��م 
بالرتويج  زاي���د  م�ؤ�ش�شة  ت��ق���م  حيث 
مبن�شة  اخلا�شة  التط�عية  للفر�ش 
التط�ع لديها ويف املراكز التابعة لها، 
خمتلف  يف  م��ت��ط���ع��ني  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
املهام التي حتتاجها، وتقدمي واعداد 
م�ؤ�ش�شة  مل��ت��ط���ع��ي  ت���ع���ي��ة  دورات 
االمارات لكيفية التعامل مع اأ�شحاب 

الهمم. 
وت�����ش��ط��ل��ع » م���ؤ���ش�����ش��ة االإم���������ارات » 
امل�ؤ�ش�شات  جلميع  املن�شة  بت�شجيع 
املختلفة مبنح فر�ش خا�شة الأ�شحاب 
ال���ه���م���م، وات����اح����ة ال���ف���ر����ش���ة الإب������راز 

عن  وان�شطتهم  وكفاءاتهم  مهاراتهم 
التط�ع  فر�ش  ورب��ط  املن�شة،  طريق 
وال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي ب��امل���ؤ���ش�����ش��ة مع 
ف�شاًل  االإم���ارات«،  »متط�عي  من�شة 
لدى  الهمم  اأ�شحاب  دور  تفعيل  عن 
املختلفة  واجل��ه��ات  امل�ؤ�ش�شات  جميع 
وتنظيم  ت��ط���ع��ي��ة،  ف��ر���ش  ب��ت��ق��دمي 
تعريفية خلدمات من�شة  حما�شرات 
ل���ك����ادر » زايد  ل��ل��ت��ط���ع«  »االم������ارات 
الرامج  ودع�����م  وط���الب���ه���ا،  ال��ع��ل��ي��ا« 
االبتكارية واحلرف اليدوية الأ�شحاب 
دورات  ت���ق���دمي  ع����ن ط���ري���ق  ال���ه���م���م 
ت�دريبية يف جمال الريادة املجتمعية.

العايل  عبد  اهلل  عبد  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
زايد  مل�ؤ�ش�شة  العام  االأمني  احلميدان 
بالت�قيع  االإن�شانّية  للرعاية  العليا 
على مذكرة التفاهم، م�شيداً باجله�د 
ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا م���ؤ���ش�����ش��ة االإم��������ارات 
كمبادرة  عليها  وال��ق��ائ��م��ني  للتط�ع 
وطنية متكاملة لال�شتثمار يف طاقات 
وتنفيذ  اإط����الق  ع��ل��ى  تعمل  ال�����ش��ب��اب 

ط�يلة  م�شتدامة  اجتماعية  ب��رام��ج 
التحديات  اإىل م�اجهة  االأمد تهدف 
التي ت�اجه ال�شباب يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
مذكرة  ع���ل���ى  ال���ت����ق���ي���ع  اإن  وق�������ال: 
لت�جيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ي���اأت���ي  ال��ت��ف��اه��م 
زايد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمّ�  ومتابعة 
االإدارة،  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأع�����ش��اء املجل�ش  ال�����ش��ع��ادة  واأ���ش��ح��اب 
بالعمل على بناء ج�ش�ر الت�ا�شل مع 
كافة فئات وم�ؤ�ش�شات املجتمع، بهدف 
من  الهمم  اأ�شحاب  بفئات  تعريفهم 
اأج����ل دجم��ه��م م��ع ال��ف��ئ��ات االأخ����رى، 
وتنمية روح العمل التط�عي وخدمة 
املجتمع لدى طلبة امل�ؤ�ّش�شة من تلك 

الفئات. 
واأو�شح االأمني العام اأن م�ؤ�ش�شة زايد 
ت�شعى من خالل الت�قيع على مذكرة 
التفاهم اإىل حتقيق هدف رئي�شي ه� 
تنظيم عملية التط�ع يف امل�ؤ�ّش�شة مبا 
من  العاملية  امل��ع��اي��ري  اف�شل  ي��ت���اف��ق 

خالل ال�شراكة على ب�ابة »متط�عني 
للعمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  اأن  م����ؤك���داً   ،«
اخلري  ح��ب  لغر�ش  يهدف  التط�عي 
امل��ج��ت��م��ع كقيمة  وال���ت���ط����ع وخ���دم���ة 
يف  اأ�شا�شي  ومبداأ  م�ؤ�ش�شاتنا  يف  عليا 
العمل  مفه�م  لرت�شيخ  اأبنائنا  حياة 
امل�ؤ�ّش�شة،  م���ظ��ف��ي  ل���دى  ال��ت��ط���ع��ي 
ومهاراتهم  خراتهم  من  واال�شتفادة 
الفر�شة  واإت��اح��ة  املجتمع،  خدمة  يف 
الكامنة  ط��اق��ات��ه��م  الإب������راز  اأم��ام��ه��م 
تعميق  ع�����ن  ف�������ش���اًل  وم�����اه����ب����ه����م، 
م�شت�ى  وزي��ادة  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
املجتمعية،  االأن�����ش��ط��ة  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل 
وت��ب��ادل اخل���رات وامل��ع��ارف م��ع فرق 
وامل�ؤ�ش�شات  اجل����ه����ات  يف  ال���ت���ط����ع 

االأخرى.
م�ؤ�ش�شات  جميع  تقدمه  مب��ا  واأ���ش��اد 
امل��ع��ن��ي��ة منها من  ال���دول���ة، وال���ش��ي��م��ا 
يف  ت�شب  ع��دي��دة  تط�عية  م���ب���ادرات 
على  وتعمل  ك��ك��ل،  املجتمع  م�شلحة 
يف  االجتماعي  التكاتف  م��ب��داأ  اإر���ش��اء 

امل��ن��ا���ش��ب��ات، وي���ق���دم من�ذج  خم��ت��ل��ف 
العمل  ثقافة  لرت�شيخ  ال�طنية  م��ن 
التط�عي االأمر الذي يحقق الرتابط 
وي�شهم يف رفعة وتقدم وطننا الغايل 

االإمارات.
����ش���ع���ادة ميثاء  ق���ال���ت  وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا 
مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ش  احلب�شي، 
يعد  التط�عي  العمل  اإن  االم����ارات: 
اإن�شانية  وق��ي��م��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ث�����روة 
ال�شباب  اإ�شراك  اأن  �شك  وبال  مميزة، 

وامل�ؤ�ش�شات يف املجال التط�عي يعتر 
االقت�شادي  النم�  حمركات  اأه��م  من 
والتنمية امل�شتدامة الأية دولة، ونحن 
اأعلى  يف  ن�شع  االإم����ارات  م�ؤ�ش�شة  يف 
ال�شل�كيات  غ��ر���ش  اأول���ي��ات��ن��ا  ���ش��ل��م 
ال�شباب  ب��ني  االي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��ط���ع��ي��ة 
ون��ح��ن ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ك��ام��ل��ة اأن جمال 
العمل التط�عي رمزاً من رم�ز تقدم 

االأمم وازدهارها.«
واأ�شافت: �شنق�م من خالل �شراكتنا 

مع » زايد العليا » على ت�ظيف خرتنا 
االجتماعي  التاأثري  �شمان  اأج��ل  من 
التط�عي  العمل  قطاع  م�شت�ى  على 
اإ�شراك  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  ال���دول���ة،  يف 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ف��ه��م ج���زاأ ال يتجزاأ 
العطاء  على  ال��ق��ادري��ن  ال�شباب  م��ن 
والتميز، حيث �شنعمل على تدريبهم 
وت��ط���ي��ر م��ه��ارات��ه��م واإ����ش���راك���ه���م يف 
جم������ال ال����ت�����ا�����ش����ل وال����ت����ع����ام����ل مع 

اجلمه�ر«.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

تناقلت م�اقع الت�ا�شل االجتماعي فيدي� ي�ش�ر عامل نظافة يرمي 
املخلفات على �شاطي �شعم .

ومن جانبها و�شفت دائرة اخلدمات العامة ما قام به العامل الذي 
يتبع لها بال�شل�ك امل�شني. 

وبح�شب ماجاء يف الفيدي� املتداول فان العامل قام  بالقاء املخلفات 
على �شاطئ �شعم يف الي�م ال�شابق على حملة النظافة املزمع القيام 
حماية  هيئة  م��ع  وبالتن�شيق  املخلفات  ادارة  م��ش�شة  قبل   م��ن  بها 

البيئة و التنمية باالإمارة . 
وق��ال��ت ال���دائ���رة يف ب��ي��ان وزع ع��ل��ى اأج��ه��زة االإع����الم ان  ه���ذا الفعل 

و  بالنزاهة  تت�شم  التي  و  ال��دائ��رة  �شيا�شة  ع��ن  يعر  ال  و  مرف��ش 
ال�شفافية يف كافة اخلدمات التي تق�م على تقدميها و انه مت ايقاف 
اي  ا�شتثناء  يتم  لن  ان��ه  و  الداخلية  بالتحقيقات  با�شرت  و  العامل 
م�ظف و �شت�شمل اأي�شا جميع امل�ش�ؤولني عن تنظيم احلملة و�شيطبق 
انها فزعت من  العامة  دائ��رة اخلدمات  القان�ن بكل ح�شم.  وت�ؤكد 
هذا ال�شل�ك �شانها �شاأن  املخل�شني من اهايل �شعم واالإمارة وتتقدم 
واالخال�ش  ال�طنية  وغريتهم   حلر�شهم  ال�شكر  بجزيل  ال��دائ��رة 
اأنه لن مير دون ح�شاب  العمل و الذي ن�ؤكد على  بالك�شف عن هذا 
اأن يتبع�ا نهج  راأ���ش اخليمة  اأه��ايل  ال��دائ��ره   و ج��زاء رادع. وتنا�شد 
االر�شاد عن كل ال�ش�ر ال�شلبية واملظاهر الالخالقية حيث اإن حمايه 

البيئة م�ش�ؤولية اجلميع.  

•• عجمان-وام:

ملركز  مقدمة  ريا�شية  فعاليات  عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
امل�ه�ب” التي  “الريا�شي  فعالية  اإط��الق  مبنا�شبة  لال�شتك�شاف  ال�شارقة 
واالهتمام  االأط��ف��ال  نف��ش  يف  الريا�شة  ح��ب  غر�ش  بهدف  امل��رك��ز  نظمها 

باجلانب ال�شحي.
الريا�شية  االأن�����ش��ط��ة  ف���رع  م��دي��ر  ف���ريوز  ث���اين  اأول خمي�ش  امل����الزم  وق���ال 
والثقافية بق�شم االإعالم والعالقات العامة يف �شرطة عجمان - الذي نظم 
الفعاليات - اأن تنظيم الفعاليات جاء حر�شا من �شرطة عجمان على تعزيز 

ال�شراكة املجتمعية وتنمية م�اهب الطفل الريا�شية.
واأ�شار اإىل �شرورة ت�عية الطفل باأهمية وف�ائد ممار�شة الريا�شة مبختلف 

اأن�اعها واأ�شكالها فهي ال تقت�شر على اجل�انب اجل�شدية فقط بل تتعداها 
ال�شر  نف�شه  يف  وت��زرع  بنف�شه  ثقته  من  وترفع  الطفل  �شخ�شية  لتق�ية 

واملثابرة.
واأو�شح اأن الفعالية تهدف الإك�شاب االأطفال املهارات والقدرات احلركية التي 
ت�شتند اإىل الق�اعد الريا�شية وال�شحية لبناء ج�شم �شليم ي�ؤدي واجباته يف 

خدمة جمتمعه بق�ة وثبات.
وت�شمنت الفعالية - التي �شارك فيها 40 طفال من فئة الراعم - مهرجانا 
الرتفيهية  ال��ري��ا���ش��ات  م��ث��ل  متن�عة  وم�����ش��اب��ق��ات  اأن�����ش��ط��ة  �شمل  ري��ا���ش��ي��ا 
الهدايا  وت�زيع  الن�عية  والتناف�شية  ال�شعبية  واالجتماعية  والرتويحية 
على االأطفال امل�شاركني اإ�شافة اإىل الرامج واملحا�شرات التثقيفية لرت�شيخ 

مفه�م الريا�شة يف نف��ش االأطفال.

�شرطة عجمان تنظم فعاليات لالأطفال �شمن »الريا�شي املوهوب«عامل نظافة يلوث �شاطيء �شعم بالنفايات

تنفيذ مبادرة غر�ش عيال زايد مبجهود فريق �شباب همة ببلدية الظفرة

�سراكة بني »زايد العليا« و»موؤ�س�سة االإمارات« من خالل موقع متطوعني.اإمارات

احلميدان: تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي بني طالبنا اأ�شحاب الهمم وموظفينا 

وفد من القيادة العامة ل�شرطة دبي يزور موقع اإك�شبو 2020

»ن�شائي��ة ام القيوي��ن« تنظ�م ملتق��ى »امراأة ذات ب�شم��ه«
•• ام القيوين-وام:

ي�م  ملتقى  القي�ين  ب���اأم  الن�شائية  اجلمعية  نظمت 
�شعار  حتت  ب�شمة”  ذات  “امراأة  الرابع  العاملي  امل��راأة 
اجلمعية  فعاليات  �شمن  وذل��ك  بامتياز”  “اماراتية 
بالي�م العاملي للمراأة وحتت رعاية ال�شيخة مرمي بنت 
لالحتاد  العليا  ال��ل��ج��ان  رئي�شة  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن  علي 
الن�شائي العام ورئي�شة اجلمعية الن�شائية باأم القي�ين.

واأكدت عائ�شة �شعيد التالي مديرة اجلمعية يف كلمتها 
ال�شيدات  م��ن  كبري  ع��دد  فيه  ���ش��ارك  ال���ذي  امللتقى  يف 

علي  ب��االإم��ارة  واملحلية  احلك�مية  اجلهات  وم�ظفات 
اأن املراأة يف االمارات ت�شجل تقدما مذهال يف م�شريتها 
ت�شهدها  التي  التنمية  م�شرية  يف  الفعالة  وم�شاركتها 
رمزا  متثل  اأ�شبحت  حتى  ال�شعد،  جميع  على  البالد 

لتقدم املراأة يف العامل.
وقالت ان احتفال املراأة االماراتية بالي�م العاملي للمراأة 
يف هذا العام له طابع مميز الأنه يف “عام زايد” طيب 
االإماراتية يع�د  امل��راأة  ث��راه فكل تط�ر طال حياة  اهلل 
ف�شله اىل اهلل ثم اىل املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال��ذي اعطى املجال للمراأة  ث��راه،  اآل نهيان، طيب اهلل 

وم�شاركتها  ذات��ه��ا  لتحقيق  املجتمع  يف  دوره���ا  لتاأخذ 
اأ�شرتها  رعاية  يف  حق�قها  جميع  ومنحها  التنمية  يف 
امليداين يف  العمل  انتقا�ش من حقها يف  دون  واأبنائها 
فخر  وب��ك��ل  ا�شبحت  حتى  املختلفة  ال��دول��ة  قطاعات 

رائدة يف كل امليادين.
واأ�شافت اأن وراء هذا التقدم املتميز للمراأة االماراتية 
»اأم  الن�شائي  العمل  رائ��دة  دور كبري وجهد عظيم من 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  االإم����ارات«، 
االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش االأعلى لالأم�مة 
االأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطف�لة 

الر�شيدة  القيادة  من  بدعم  كبرية  جه�دا  بذلت  التي 
لتمكني املراأة يف �شتى املجاالت.

عمل  وور���ش  تدريبية  دورات  على  امللتقى  ا�شتمل  وقد 
ع��ر���ش��ت خ��الل��ه��ا اال���ش��ت��اذة ف��اط��م��ة ع��ب��داهلل الدربي 
واال�شت�شارية �شيخة �شعيد النعيمي ورقات عن �شفات 
املراأة  ومعايري  ذلك  حتقيق  وكيفية  اال�شتثنائية  املرة 
بت�ازن  يك�ن  امل��راأة  ان جن��اح  والتاأكيد   ، القرن21  يف 
بتكرمي  التالي  امللتقى قامت عائ�شة  ذاتها. ويف ختام 
امل�����ش��ارك��ات يف  ك��ل  امل��درب��ات تثمينا جله�دهن وج��ه���د 

اجناح امللتقى .

•• ال�شارقة _ الفجر:

مبراعاة  االلتزام  وثيقة  احلمرية على  بلدية  مدير  ال�شام�شي  را�شد  مبارك  وقع 
ال�شن والتي تاأتي �شمن مبادرة وثيقة االلتزام التي اأطلقتها اللجنة العليا ملتابعة 

ع�ش�ية اإمارات ال�شارقة لل�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن.
ال�ثيقة تتالقى واأه��داف بلدية احلمرية ب�شاأن تكامل االأدوار وت�شافرها يف ن�شر 
الت�عية باملبادرة بني فئات املجتمع وذلك لتحقيق االأهداف اال�شرتاتيجية للجنة 
بكافة  النا�ش  لعي�ش  مثلى  وبيئة  لل�شن  مراعية  اإم���ارة  ال�شارقة  تك�ن  ب��اأن  العليا 
بلدية  مدير  ال�شام�شي  را�شد  مبارك  اأك��د  الت�قع  وبعد  برفاهية.  فيها  اأعمارهم 
يف  تاأتي  والتي  الهادفة  امل��ب��ادرات  كافة  دع��م  يف  البلدية  قيام  اأهمية  اإىل  احلمرية 
هي  ال�شن  مراعاة  مبادرة  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شار  ال�شن.  مراعاة  مبادئ  طليعتها 
لل�شن  مراعية  مدينة  ال�شارقة  لرنامج  اال�شرتاتيجية  اخلطة  م��ب��ادرات  اإح��دى 
املراعية  للمدن  العاملية  ال�شبكة  يف  ال�شارقة  ان�شمام  ملتابعة  العليا  للجنة  التابعة 
اأن بلدية احلمرية اولت اهتمامها باملبادرة منذ ال�هلة االأوىل  ال�شن .   الفتا اإىل 
اأعمالها وم�شاريعها يف  املبادرة يف  لتنفيذ  الت�شغيلية  انطالقها وو�شع اخلطة  من 
اإمارة  ال�شارقة  االأ�شمى  املم�شى وغريها  لتحقيق الهدف  منطقة احلمرية كما يف 
مادية  بيئة  اإيجاد  اىل  تهدف  ال�ثيقة  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأو���ش��ح   . لل�شن  مراعية 
و�شحية واجتماعية اقت�شادية م�شتدامة تتيح لكبار ال�شن العي�ش املريح والكرمي 
لتلبي  حتتية  وبنية  وب��رام��ج  خ��دم��ات  مب�ائمة   وال��دوائ��ر  امل�ؤ�ش�شات  تلتزم  حيث 
ع�ش�ية  ال�شتمرارية  الداعمة  املعايري  حتقيق  على  والعمل  ال�شن  كبار  احتياجات 
ال�عي  بن�شر  وامل�شاهمة  لل�شن  املراعية  للمدن  العاملية  ال�شبكة  يف  ال�شارقة  اإم��ارة 

مبفاهيم وثقافة املدن املراعية لل�شن بكافة ال��شائل املتاحه .

مدير بلدية احلمرية يوقع على وثيقة اللتزام مبراعاة 
ال�شن ويوؤكد اأهميتها يف اإيجاد بيئة مادية و�شحية 
واجتماعية اقت�شادية م�شتدامة يف منطقة احلمرية 
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للعل�م  ال���ع���ني  ج���ام���ع���ة  اخ��ت��ت��م��ت 
“اأف�شل  عمل  ور�شة  والتكن�ل�جيا 
والتقييم  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  امل��م��ار���ش��ات 
التي  التجريبي”،  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
باجلامعة  ال�شيدلة  كلية  نظمتها 
االعتماد  مف��شية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الرتبية  وزارة  يف  االأك�������ادمي�������ي 
التعليم  اعتماد  جمل�ش  والتعليم، 
 ،ACPE االأمريكي  ال�شيدالين 
وجمعية كليات ال�شيدلة االأمريكية 

.AACP
ا�شتمرت  التي  العمل  ور�شة  هدفت 
على مدار ي�مني متتاليني يف مقر 
اجلامعة مبدينة حممد بن زايد يف 
التعليم  اأهمية  اإدراك  اإىل  اأب�ظبي، 
ال��ت��ج��ري��ب��ي وم�����دى م����اءم���ت���ه مع 
متطلبات املناهج الدرا�شية االأخرى، 
التعليم  خ�������رات  ب����ن����اء  ت�����ش��م��ي��م 
واملتقدمة،  التمهيدية  التجريبي 
وم�اقع  واملر�شدين  الطلبة  اإع���داد 
ت��ع��ل��ي��م جتريبي  ل��ب��ي��ئ��ة  ال���ت���دري���ب 
متميزة، وخلق �شيا�شة تقييم فعالة 
لرنامج التعليم التجريبي اخلا�ش 
بكل فرد. وقد �شملت جمم�عة من 
والعرو�ش  واملناق�شات  املحا�شرات 
البحثية قدمها نخبة من اخلراء 
يف جمال ال�شيدلة، كان من اأبرزهم 
الدكت�ر كريج ك�ك�ش، اأ�شتاذ م�شارك 
رئي�ش  ونائب  ال�شيدلة  يف ممار�شة 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة م���ن جامعة  ال���رام���ج 
التقنية، والدكت�رة �ش�زان  تك�شا�ش 
اإكلينيكي  م�����ش��ارك  اأ���ش��ت��اذ  ف��������ش، 
يف  املهنية،  اخل��رة  برنامج  ومدير 
اأي����ا،  كلية ال�����ش��ي��دل��ة م��ن ج��ام��ع��ة 
التعليم  اأه���م���ي���ة  ن��اق�����ش��ا  وال����ل����ذان 
املعا�شر  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
وخم����رج����ات����ه ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم����دى 

م�ائمته للمناهج الدرا�شية. 
فرق  ت��ك���ي��ن  ال���ر���ش��ة  تخللت  ك��م��ا 
عمل جماعية، ملناق�شة اأهم اجل�انب 
املطروحة يف ور�شة العمل، واخلروج 

مبقرتحات جديدة.
الدين عطاطرة  ن�ر  الدكت�ر  واأك��د 

على  العني  جلامعة  املف��ش  املدير 
للمناهج  امل�شتمر  التط�ير  اأهمية 
املخرجات  ي���ع���زز  مب���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
االأكادميية ويع�د بالنفع على ع�ش� 
حد  على  والطالب  التدري�ش  هيئة 
اأن  على  عطاطرة  اأك��د  حيث  �ش�اء. 

“التعليم التجريبي” منبع حقيقي 
وتاأهيله  ال��ط��ال��ب  خ���رات  لتعزيز 
ل���������ش�����ق ال����ع����م����ل ورب��������ط اجل����ان����ب 
هذا  ي��ع��د  ح��ي��ث  بالعملي  ال��ن��ظ��ري 
اجل��ان��ب رك��ي��زة ا���ش��ا���ش��ي��ة يف جمال 

التدري�ش يف ال�شيدلة. 

اأك���د االأ���ش��ت��اذ الدكت�ر  م��ن ج��ان��ب��ه 
اجلامعة،  رئ��ي�����ش  ال��رف��اع��ي  غ��ال��ب 
على اأهمية ور�ش العمل التي جتمع 
والعملي  ال��ن��ظ��ري  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
الهيئة  اأع�����ش��اء  م��ه��ارات  ت��ع��زي��ز  يف 
بني  اللقاء  اأن  م���ؤك��داً  التدري�شية، 
من  ال��ق��ادم��ني  املتميزين  اخل����راء 
وب���ني عمداء  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
التدري�ش  هيئة  واأع�����ش��اء  الكليات 
واملمار�شات  ال��ت��ج��ارب  ت��ب��ادل  ي��ع��زز 

اجليدة واخلرات امل�شرتكة. 
ال��دك��ت���ر خ���ريي م�شطفى  واأ����ش���ار 
عميد كلية ال�شيدلة اإىل اأن جامعة 
ممثلة  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العني 
خالل  م��ن  ت�شعى  ال�شيدلة  بكلية 
احلفاظ  اإىل  ال���ر���ش  ه���ذه  تنظيم 
ع��ل��ى امل��ك��ان��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي حتتلها 
ب���ني ب��ق��ي��ة اجل��ام��ع��ات خ��ا���ش��ة واأن 
تعتر  اجلامعة  يف  ال�شيدلة  كلية 
م�شت�ى  ع���ل���ى  ال����ح���ي���دة  ال��ك��ل��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد ال���دويل 
املعايري  م��ط��ب��ق��ة    ACPE م���ن 
للم�ؤ�ش�شة  ال��ر���ش��ي��ن��ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 

االأمريكية. 
العمل  ور����ش���ة  ه���ي  ه����ذه  اأن  ي��ذك��ر 
تنظمها  ال���ت���ي  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ال��ث��ال��ث��ة 
يف  ال�شيدلة  كلية  وت��ع��د  اجل��ام��ع��ة 
جامعة العني للعل�م والتكن�ل�جيا 
االأوىل وال�حيدة يف دولة االمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة احل��ا���ش��ل��ة على 
م����ن جمل�ش  ال�������دويل  االع��������رتاف 
اع����ت����م����اد ال���ت���ع���ل���ي���م ال�������ش���ي���دالين 
ال�اليات  يف   ACPE االأم��ري��ك��ي 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة. وق���د �شهدت 
ال�ر�شة ح�ش�ر اأكرث من 90 باحث 

من خمتلف الدول.

•• اأبوظبي-الفجر:

و���ش��ط اح��ت��ف��ال��ي��ة بهيجة وب��ح�����ش���ر مم��ث��ل��ني عن 
اأب�ظبي  ح��دائ��ق  بتقييم  املكلفة  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
رفعت بلدية مدينة اأب�ظبي �شارة )العلم االأخ�شر( 
يف �شماء منتزه �شاطئ الك�رني�ش يف اأب�ظبي، حيث 
اأ�شدرت اللجنة الدولة قرارها بتجديد منح �شارة 
يف  عليها  ح�شلت  ال��ت��ي  للحدائق  االأخ�����ش��ر  العلم 
العام 2015 وهي حديقة دملا، حديقة اأم االإمارات، 
منتزه خليفة وحديقة الرحبة ،باالإ�شافة اإىل منح 
العلم  برفع  اأب�ظبي  مدينة  لبلدية  جديد  امتياز 

االأخ�شر يف منتزه �شاطئ الك�رني�ش.
القبي�شي  ب����در  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  اأع�����رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
اعتزازه  ع��ن  اأب�ظبي  مدينة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
باالإجنازات التي حتققها اإمارة اأب�ظبي على جميع 
اأكرث  االأخ�شر يف  العلم  رفع  اأن  امل�شت�يات، م�شريا 
من حديقة باأب�ظبي ه� داللة وا�شحة على �شالمة 
تقدمه  الذي  الالحمدود  والدعم  التخطيط  نهج 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة م��ن اأج���ل اإي��ج��اد اأرق����ى املرافق 
احلدائق  منظ�مة  ودع���م  واخل��دم��ي��ة،  الرتفيهية 

واملنتزهات الرتفيهية وفقا للمعايري العاملية.
اأب���ظ��ب��ي تفخر  واأك����د ���ش��ع��ادت��ه اأن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
اآ�شيا  م�شت�ى  على  ال��رائ��دة  البلديات  م��ن  ك�نها 
واأفريقيا التي جنحت يف احل�ش�ل على �شارة العلم 
االأخ�شر، وه� اعرتاف عاملي بتطبيق اأب�ظبي كافة 
املعايري التي ين�ش عليها قان�ن منح هذه اجلائزة 

واالعرتاف الدوليني.
دولية  ج��ائ��زة  االأخ�شر  العلم  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
اإدارة احلدائق،  ت�شتهدف ت�جيه وت�شجيع عمليات 
تقدمي  متطلبات  احل�شبان  يف  تاأخذ  ملعايري  وفقا 
وامل�اءمة  املجتمع  اأف��راد  اإىل  عالية  بج�دة  خدمة 

مع جه�د حماية البيئة اخل�شراء واإدارتها.
جائزة  على  للح�ش�ل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ع��اي��ري  وح����ل 
العلم االأخ�شر اأو�شحت البلدية اأنه يت�جب ت�افر 
ثمانية معايري رئي�شة تتمثل يف وج�د مكان يرحب 
وج�د  مع  واآم��ن  �شحي  مرفق  واإيجاد  بالزائرين، 
متطلبات االأمان، النظافة العامة و�شيانة املرافق، 
وم��ع��اي��ري اال���ش��ت��دام��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الطبيعة 
والت�ش�يق،  االإج���ت���م���اع���ي،  وال��ت��ف��اع��ل  وال�������رتاث، 
واالإدارة.   واأ�شارت البلدية اأن احل�ش�ل على العلم 

االأخ�شر ينط�ي على اأهمية كبرية تتمثل يف حتديد 
اأف�شل املعايري التي يجب اتباعها يف اإدارة احلدائق 
حدائق  يف  ال�شياحة  وتعزيز  اخل�شراء،  وامل�شاحات 
يرغب�ن يف  الذين  لل�شياح  رئي�شة  اأب�ظبي ك�جهة 
ترفيهي  مرفق  يف  ممتعة  اأوق���ات  وق�شاء  زي��ارت��ه��ا 
معتمد واآمن ، وبال�قت ذاته ت�شجيع ت��شيع رقعة 
اأما ب�شاأن االج��راءات التي مت  امل�شاحات اخل�شراء. 
اأنه  البلدية  فن�هت  املر�شحة  احلدائق  يف  اتخاذها 
ذوي  م��ن  مهند�شني  ي�شم  عمل  فريق  ت�شكيل  مت 
اخلرة يف جمال تقييم احلدائق ومراجعة وثائق 
يف  باملخت�شني  اال�شتعانة  اإىل  باالإ�شافة  التقدمي 
البلديات  مراكز  مع  والتن�شيق  اخلارجية،  املراكز 
اخل��ارج��ي��ة واإع��الم��ه��م ب��ج��دول ال���زي���ارات املقرتح 
ل��ت��ج��دي��د العلم  امل��ر���ش��ح��ة وال�����ش��اب��ق��ة  ل��ل��ح��دائ��ق 
االأخ�شر، وزيارة احلدائق املر�شحة بهدف تقييمها، 
ال��ب��ل��دي��ة ور���ش��ة ع��م��ل تعريفية م��ن قبل  ون��ظ��م��ت 
وثيقة  ع��ن  بنم�ذج  لتزويدهم  البلدية  مهند�شي 
هذه  �شمن  ال�ثائق  مراجعة  مت��ت  كما  التقدمي، 
املرحلة وو�شع املالحظات ال�شتكمالها من قبلهم. 

وح�����ل اآل���ي���ة ت��ق��ي��ي��م احل���دائ���ق اأك�����دت ال��ب��ل��دي��ة اأن 

احل���دائ���ق اخ���ت���ريت ب��ع��د درا����ش���ة ال������ش��ع احلايل 
تطابقها  وم���دى  اأب���ظ��ب��ي  مدينة  ح��دائ��ق  جلميع 
مع معايري العلم االأخ�شر والتي ت�ؤهلها لالعتماد 
اإع���داد خطة ال�شتيفاء بقية  ث��م مت  ال���دويل، وم��ن 
خطة  وو���ش��ع  اأب���ظ��ب��ي  يف  ك��اف��ة  للحدائق  املعايري 
اإداري��ة لثالث �شن�ات قادمة لكل حديقة م��شحة 
اأن  وع��ل��ى  تنفيذها،  �شيتم  �شنة  اأي  ويف  االأع���م���ال 
ت�ؤخذ يف عني االهتمام احلدائق التي ح�شلت على 

اجلائزة كمرجع قيا�شي لبقية احلدائق.
املعنية  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ش���اف���ت 
قامت  واملنتزهات  احلدائق  معايري  على  بالتدقيق 
امليدانية  وامل��راج��ع��ات  ال��الزم��ة  االإج�����راءات  بكافة 
على عدد من حدائق اأب�ظبي بهدف جتديد امتياز 
على  ح�شلت  التي  للحدائق  االأخ�شر  العلم  �شارة 
اإىل  باالإ�شافة   ،  2015 العام  العلم االأخ�شر منذ 
اأب�ظبي  يف  الك�رني�ش  �شاطئ  منتزه  واق��ع  تقييم 
اأ�شفرت  وال��ت��ي  العاملية  ال�����ش��ارة  ه��ذه  بنيل  ال��ف��ائ��ز 
واملتمثلة  الي�م  التي نراها  االإيجابية  النتيجة  عن 
برفع العلم االأخ�شر يف حديقة جديدة من حدائق 

اأب�ظبي.

طحنون بن حممد يعزي عبداهلل 
و�شاحي وجمعة املن�شوري

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحن�ن  ال�شيخ  �شم�  ق��دم 
احلاكم يف منطقة العني ام�ش، واجب العزاء اإىل عبداهلل 
و�شاحي واأبناء حميد عبيد بن ح�شيبة النعيمي يف وفاة 
وال��ده��م رح��م��ه اهلل. وع��ر �شم�ه ل��دى زي��ارت��ه جمل�ش 
العزاء يف منطقة الهيلي خليف مبدينة العني عن خال�ش 
تعازيه وم�ا�شاته اإىل اأ�شرة واأبناء الفقيد �شائاًل امل�ىل عز 
وجل ، اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 

اأهله وذويه ال�شر وال�شل�ان. كما قدم �شم�  ، واأن يلهم 
اإىل  العزاء  ، واج��ب  اآل نهيان  ال�شيخ طحن�ن بن حممد 
اهلل  رحمها  وال��دت��ه  وف��اة  يف   ، املن�ش�ري  ع�شيان  جمعة 
معربا لدى زيارته جمل�ش العزاء يف منطقة املرخانية يف 
مدينة العني عن �شادق العزاء وخال�ش امل�ا�شاة اإىل اأ�شرة 
واأبناء الفقيدة �شائاًل امل�ىل عز وجل اأن يتغمدها ب�ا�شع 
رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته ، واأن يلهم اأهلها ال�شر 
�شم�ه معايل  اإىل جانب  العزاء  واج��ب  وق��دم  وال�شل�ان. 

ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد.

بعد اأن رفرف العلم االأخ�سر يف حديقة اأم االإمارات، حديقة دملا، منتزه خليفة، وحديقة الرحبة

بلدية اأبوظبي ترفع العلم الأخ�شر يف منتزه �شاطئ الكورني�ش باأبوظبي بعد اعتماده من اللجنة الدولية
�سيف بدر القبي�سي: نفخر ونعتز كون اأبوظبي الرائدة على م�ستوى اآ�سيا واأفريقيا يف فوز حدائقها بالعلم االأخ�سر

ال�شريفي يطلع على جتهيزات املبنى اجلديد 
لإدارة التفتي�ش الأمني ب�شرطة اأبوظبي

»العليا للت�شريعات« ت�شارك فى معر�ش الإمارات للوظائف 2018
•• دبي-وام:

اإم��ارة دبي” يف  “اللجنة العليا للت�شريعات يف  ت�شارك 
�شيقام  2018” الذي  لل�ظائف  االإمارات  “معر�ش 
حتت رعاية كرمية من �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اإىل   13 ال����زراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف الفرتة بني 

اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي. مار�ش   15
واأكد �شعادة اأحمد بن م�شحار االأمني العام ل� “اللجنة 
“معر�ش  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  للت�شريعات”  ال��ع��ل��ي��ا 
وت�جيه  ت���ط��ي��د  2018” يف  ل��ل���ظ��ائ��ف  االإم������ارات 
واخلا�ش  القطاعني احلك�مي  بني  امل�شرتكة  اجله�د 
العامة  االأمانة  التزام  الت�طني جمددا  اأهداف  لدعم 
برتجمة روؤية وت�جيهات القيادة الر�شيدة التي ت�شع 
اال�شرتاتيجية  االأول����ي���ات  م��ق��دم��ة  ال�����ش��ب��اب يف  ب��ن��اء 

باعتبارهم الرهان احلقيقي ل�شنع م�شتقبل اأف�شل.

تعتمد  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����ار 
ا�شرتاتيجية وا�شحة ت�شب يف خدمة �شيا�شة الت�طني 
التي تنتهجها اإمارة دبي ودولة االإمارات مع الرتكيز 
لتحقيق  امل�اطنة  الكفاءات  اأم��ام  الفر�شة  اتاحة  على 
التط�ر املهني �شمن بيئة منتجة وحمفزة على االإبداع 
واالبتكار وتر�شيخ اأ�ش�ش املنظ�مة الت�شريعية املتكاملة 
باإمارة  و�ش�اًل  امل�شتدامة  التنمية  خطط  تدعم  التي 

دبي اإىل م�شاف الدول االأكرث تقدما يف العامل.
االإم��ارات لل�ظائف” يعتر حدثا  ب��اأن معر�ش  يذكر 
الب�شرية  ال���ك���ف���اءات  وت���ظ��ي��ف  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف  رائ�����دا 
ال�اعدة ا�شتلهاما من روؤية القيادة احلكيمة يف ت�فري 
وتنمية  املهني  التط�ر  ف��ر���ش  م��ن  وا�شعة  جمم�عة 
امل�����ش��ار ال���ظ��ي��ف��ي الأمل���ع امل���اه��ب ال����اع���دة يف خمتلف 
املا�شية  اأن���ح���اء االإم������ارات و���ش��ه��د احل����دث يف دورت����ه 
18،000 زائ���ر مت ت���ظ��ي��ف ما  اأك���رث م��ن  م�����ش��ارك��ة 

يقرب من ن�شفهم.

•• اأبوظبي-وام:

اطلع �شعادة الل�اء مكت�م علي ال�شريفي مدير عام �شرطة 
التفتي�ش  الإدارة  اجل��دي��د  املبنى  جت��ه��ي��زات  على  اأب���ظ��ب��ي 
االأم��ن واملنافذ وال��ذي يعد االأكر  ���ش���ؤون  االأم��ن��ي بقطاع 
من ن�عه الإدارة » K9 » على م�شت�ى العامل ومت ت�شييده 

�شمن املدينة التدريبية يف منطقة احلفار باأب�ظبي.
وا�شتمع الل�اء ال�شريفي اإىل �شرح من �شباط اإدارة امل�شاريع 
القائمني  امل�شرفني  واخل��دم��ات  املالية  بقطاع  الهند�شية 
التفتي�ش  املت�افرة يف  االإمكانات  امل�شروع ح�ل  تنفيذ  على 
االأمني والرعاية الطبية للكالب الب�لي�شية ومدى ت�افق 
ال�شرطية  للتدريبات  التجهيزات  ب��اأح��دث  املجهز  املبنى 
واالأمنية للكالب الب�لي�شية وفق اأ�شاليب التدريب املتبعة 

على اأيدي الك�ادر ال�طنية االحرتافية .
التط�يرية  اجل���ه����د  م���ا���ش��ل��ة  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ري��ف��ي  واأك�����د 
اأف�شل  وف��ق  واالأم��ن��ي  ال�شرطي  العمل  مب�شرية  لالرتقاء 
املتميزة وم���ا���ش��ل��ة جه�د  وت��ق��دمي اخل��دم��ات  امل��م��ار���ش��ات 

التح�شني والتط�ير.
من جانبه اأو�شح العميد جمال حب�ش مدير اإدارة التفتي�ش 
االإداري  امل��ب��ن��ى  ع��ل��ى  ي�شتمل  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  اأن  االأم���ن���ي 

وجمم�عة كبرية من احلظائر والعيادة البيطرية املجهزة 
ب��اأف�����ش��ل امل���ا���ش��ف��ات ل��ت���ف��ري ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة للكالب 

الب�لي�شية اإىل جانب �شكن ونادي لل�شباط واالأفراد .
k9 » تعتر من اجلهات امل�شاندة جلميع  ال� »  اأن  واأ�شاف 
االإدارات واالأق�شام التابعة للقيادة العامة ل�شرطة اأب�ظبي 
.. م�شريا اإىل ت��شع مهام وتخ�ش�شات الكالب الب�لي�شية 
K9 ب�شرطة  االأمني  التفتي�ش  اإدارة  ب�شكل كبري من قبل 
اأب�ظبي حيث يتم ا�شتخدامها يف املجاالت االأمنية املختلفة 
عن  والبحث  واالأ�شلحة  امل��خ��درات  ع��ن  الك�شف  بينها  م��ن 
االأثر  وتتبع  واالق��ت��ح��ام  ال�شغب  وف�ش  واجل��ث��ث  االأح��ي��اء 
ف�شال عن جماالت العرو�ش والك�شف عن �ش��شة النخيل 
» تاأ�ش�شت   k9  « اإدارة التفتي�ش االأمني  اأن  وغريها. يذكر 
فرع  1982 يف  ع���ام  اأب���ظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
اأب�ظبي وتبعه افتتاح فرع العني عام 1983 وبعدها فرع 
بالغ�يفات  اآخ��ر  ف��رع  افتتاح  وتبعه   2002 ع��ام  امل��رف��اأ يف 
والت�ليد  االإن��ت��اج  وف��رع  التدريب  ف��رع  ا�شتحدث  ثم  وم��ن 
عام 2006 ومع ات�شاع الرقعة اجلغرافية الإمارة اأب�ظبي 
اإدارة  2009 مب�شمى  اإدارة يف عام  اإىل  الق�شم  مت حت�يل 
من  جمم�عة  الي�م  االإدارة  وت�شم   k9 االأمني  التفتي�ش 

االأق�شام واالأفرع منت�شرة بجميع مناطق االإمارة.

جامعة العني تختتم ور�شة عمل »اأف�شل ممار�شات التعليم التجريبي« 

•• دبي-وام:

�شارك وفد من وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يف معر�ش 
يف  اأقيم  ال��ذي  “هيم�ش”  ال�شحية  املعل�مات  “نظم 
ال�اليات املتحدة االأمريكية ويعد من املعار�ش الرائدة 
يف جمال تط�ير اخلدمات ال�شحية واالإرتقاء بها عن 

طريق اإدراج التقنيات احلديثة والذكاء االإ�شطناعي.
واط��ل��ع ال���ف��د ال���ف��د - ال���ذي ت��راأ���ش��ه ���ش��ع��ادة الدكت�ر 
حممد �شليم العلماء وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
و�شم كال من ع��ش الكتبي ال�كيل امل�شاعد للخدمات 
املعل�مات  تقنية  ادارة  مدير  العجمي  وعلي  امل�شاندة 
ومباركه ابراهيم مديرة ادارة نظم املعل�مات ال�شحية - 
على عدد من امل�شاريع التي عر�شتها ال�شركات الكرى 

الرائدة يف املجال ال�شحي .
ومت ع��ل��ى ه��ام�����ش ه���ذه امل�����ش��ارك��ة ع��ق��د اإج��ت��م��اع��ات مع 
ال���روؤ����ش���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ل��ع��دد م���ن ال�����ش��رك��ات الكرى 
 Masimo » » IBM GE »« Phillips مثل 
الذكاء  مبداأ  على  تق�م  التي  امل�شاريع  اأب��رز  ومناق�شة   «
االإ�شطناعي وكيفية ت�ظيفها يف جمال ال�شحة وبحث 
واملراكز  امل�شت�شفيات  التعاون لتطبيقها يف  واأوجه  �شبل 
ال��ت��اب��ع��ة ل����ل�����زارة. وت���اأت���ي ه���ذه امل�����ش��ارك��ة مت��ا���ش��ي��ا مع 
ال�شحة والذكاء  االإم��ارات يف جمال  ا�شرتاتيجية دولة 
االإ�شطناعي ومن منطلق حر�ش وزارة ال�شحة ووقاية 
املجتمع ع��ل��ى االإط����الع ع��ل��ى ك��ل م��اه��� ج��دي��د يف هذا 
والعالجية  ال�شحية  بج�دة اخلدمات  املجال لالرتقاء 

املقدمة ل�شكان الدولة.

وفد من »ال�شحة« ي�شارك يف معر�ش نظم املعلومات 
ال�شحية بالوليات املتحدة المريكية 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

اأق�����ر امل��ج��ل�����ش اال����ش���ت�������ش���اري الإم�����ارة 
ال�������ش���ارق���ة - ���ش��م��ن اأع���م���ال���ه ل����دور 
الف�شل  من  الثالث  العادي  االنعقاد 
الثانية  جل�شته  يف  التا�شع  الت�شريعي 
ع�������ش���رة ال����ت����ي ع���ق���ده���ا اأم���������ش قبل 
ال�����ش��ارق��ة -  االأول مب��ق��ره يف م��دي��ن��ة 
ت��شياته ب�شاأن �شيا�شة دائرة ال�ش�ؤون 
�شيا�شة  مناق�شة  بجانب  اال�شالمية 

دائرة �ش�ؤون ال�ش�احي والقرى.
واأك����د امل��ج��ل�����ش اال���ش��ت�����ش��اري ع��ل��ى ما 
ال�ش�ؤون  ل���دائ���رة  ي���ل��ي��ه م��ن مت��ك��ني 
االإ�شالمية يف االإم��ارة ودعم ما تق�م 
اأع��م��ال جليلة خل��دم��ة بي�ت  ب��ه م��ن 

اهلل عز وجل ورعايتها.
تراأ�شتها  ال���ت���ي   - اجل��ل�����ش��ة  ح�����ش��ر 
رئي�شة  امل�����ال  ع���ب���دال���رح���م���ن  خ����ل���ة 
دائرة  �شيا�شة  اال���ش��ت�����ش��اري  املجل�ش 
خمي�ش   - والقرى  ال�ش�احي  �ش�ؤون 
ب���ن ���ش��امل ال�����ش���ي��دي رئ��ي�����ش دائ����رة 
�شلطان  بن  وماجد  ال�ش�احي  �ش�ؤن 
ال���ق���ا����ش���م���ي م����دي����ر دائ���������رة �����ش�����ؤون 
ال�ش�احي والقرى و عبداهلل �شليمان 
الكاب�ري مدير اإدارة �ش�ؤون املجال�ش 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ن��دي  �شيف  وعائ�شة 
اأحمد  واإ���ش��م��اع��ي��ل  امل��ج��ت��م��ع  ����ش����ؤون 

االت�شال  اإدارة  م���دي���ر  ال����زرع�����ين 
املرزوقي  ح�����ش��ني  ع��ل��ي  و  احل��ك���م��ي 
امل�شاندة  اخل����دم����ات  اإدارة  م���دي���ر 
وفاطمة علي ال�شابري مدير املكتب 
واأع�شاء  وروؤ�شاء  للرئي�ش  التنفيذي 
جمال�ش ال�ش�احي يف االإمارة ون�اب 

�ش�رى اأطفال ال�شارقة.
االأمني  �شعيد اجل���روان  اأح��م��د  وت��ال 
العام للمجل�ش م��ش�ع املناق�شة وه� 
والقرى  ال�ش�احي  �ش�ؤون  دائ��رة  دور 

حتقيقا لغايات ال�شالح العام.
واأ����ش���ادت خ���ل��ة امل���ال ب��ق��رار �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ  ال�شم� 
املجل�ش  ع�����ش���  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 
االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ب��رف��ع قيمة 
اإىل   650 م���ن  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل�����ش��اع��دة 
القر�ش  بفئتيها  دره���م  األ���ف   800
القادمة  ال����دف����ع����ات  ل���ك���ل  وامل���ن���ح���ة 
الكرمي  القراآن  اإن�شاء جممع  بجانب 
روؤية  م��ن  �شيعزز  ال���ذي  ال�����ش��ارق��ة  يف 

وت����ج���ه���ات ���ش��م���ه يف خ���دم���ة ودع���م 
الكرمي  ال����ق����راآن  ودرا�����ش����ات  اأب���ح���اث 
وع��ل���م��ه وم���ا ���ش��ي��ت���اله امل��ج��م��ع من 

مهام واخت�شا�شات.
اال�شت�شاري  املجل�ش  ح��ر���ش  واأك���دت 
ال�ش�احي  �ش�ؤون  دائ��رة  اإعطاء  على 
ملهامها  ن���ظ���را  االأه���م���ي���ة  وال����ق����رى 
امل�اطنني  باإ�شراك  املتمثلة  احلي�ية 
اخل����دم����ي����ة  ال������ن�������اح������ي  اإدارة  يف 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف االإم������ارة م���ن خالل 

جمال�ش ال�ش�احي و�شعيها لالرتقاء 
باملجتمع يف خمتلف الن�احي .

واأ�شارت اإىل اأن اهتمام �شاحب ال�شم� 
الكبري  ودعمه  ال�شارقة  اإم��ارة  حاكم 
وامل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة ل�شم�  ل��ل��دائ��رة 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
ون���ائ���ب حاكم  ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
التنفيذي  املجل�ش  رئ��ي�����ش  ال�����ش��ارق��ة 
كان لهما االأثر االإيجابي والكبري يف 
ا�شتعر�ش  جهته  م��ن  ال��دائ��رة.  عمل 
رئي�ش  ال�����ش���ي��دي  ���ش��امل  ب��ن  خمي�ش 
الدائرة  واخت�شا�شات  مهام  الدائرة 
وجه�دها كحلقة و�شل بني احلك�مة 
اإن�شاء  واملجتمع .. م�شريا اإىل اأهمية 
مدن  خمتلف  يف  ال�ش�احي  جمال�ش 
ت�شرف  وال���ت���ي  ال�������ش���ارق���ة  وم���ن���اط���ق 
رائدة  جتربة  وتعتر  عليها  ال��دائ��رة 
وجديدة .. م��شحا اأن الدائرة تعمل 
وفق روؤية باأن تك�ن “حلقة و�شل بني 
جميع  وت��دع���  واملجتمع”  احل��ك���م��ة 
اجلهات احلك�مية اإىل تقدمي برامج 
م��ن خ��الل هذه  ل��الأه��ايل  واأن�شطتها 
وع�ش�ة  ع�ش�ا   25 وق��دم  املجال�ش. 
واال�شتف�شارات  االأ�شئلة  م��ن  العديد 
�ش�ؤون  دائ�����رة  ع��م��ل  ت�����ش��ب يف  ال���ت���ي 
اأدواره���ا  وتنمية  وال��ق��رى  ال�ش�احي 
املطالبة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  جت����اه 

ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ه���رج���ان ال�������ش����اح���ي يف 
الدائرة  وخ��ط���ات  احل��م��ري��ة  مدينة 
التفاهم مع اجلهات  الإب��رام مذكرات 
تاأهيل  يف  ودوره����ا  االخ��ت�����ش��ا���ش  ذات 
اأع�������ش���اء جم��ال�����ش ال�������ش����اح���ي حلل 
بالدورات  باإحلاقهم  االأ�شرية  امل�شاكل 
مقرتح  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
التناف�ش  لتعزيز  داخلية  جائزة  طرح 
ب��ني ال�����ش���اح��ي وت��ع��اون ال��دائ��رة مع 
جمل�ش ال�شارقة للتعليم ب�شاأن تنظيم 
ال�ش�احي  اأه��ايل  اأبناء  ملتابعة  برامج 
وحتفيزهم وتعزيز دافعيتهم للدرا�شة 
والدرا�شات  البح�ث  واأب��رز  والتعليم 

يف  ال���ب���ح����ث  اإدارة  ت���ن���ف���ذه���ا  ال����ت����ي 
الدائرة للنه��ش بالعمل يف جمال�ش 
ال�����ش���اح��ي واالإن���ت���اج ال��ب��ح��ث��ي الذي 
ي���ت���ن���اول اأب�������رز ال��ق�����ش��اي��ا االأ����ش���ري���ة 
وال��ت��ح��دي��ات يف االأح���ي���اء ف�����ش��ال عن 
خدمات  بع�ش  ت�فري  اإمكانية  م��دى 
جمال�ش  يف  احل���ك����م���ي���ة  ال������دوائ������ر 
م�قع  تخ�شي�ش  ومقرتح  ال�ش�احي 
دائم يف جمال�ش ال�ش�احي الأ�شحاب 
دائرة  مع  بالتن�شيق  االعتماد  رخ�ش 
التنمية االقت�شادية. واأكد خمي�ش بن 
�شامل ال�ش�يدي - يف جممل رده على 
اال�شت�شاري  املجل�ش  اأع�شاء  ت�شاوؤالت 

بدور  القيام  على  تعمل  الدائرة  اأن   -
ال�ش�احي  جم��ال�����ش  ل��ت��م��ك��ني  ف��اع��ل 
اأو�شاع  وتلم�ش  ب��دوره��ا  ال��ق��ي��ام  م��ن 
ب����دور جمتمعي  امل���اط��ن��ني وال��ق��ي��ام 
اإ�شافة  امل���اط��ن��ني  ت��راب��ط  ي��ع��زز م��ن 
لتحقيق  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق  اإىل 
حر�ش  اإىل  الفتا   .. امل��رج���ة  الغايات 
ال����دائ����رة ع��ل��ى ت��ك��ام��ل ج��ه���ده��ا مع 
اأدوارها  تعزيز  ال�ش�احي يف  جمال�ش 
واالأ�شر..  االأه����ايل  ب��ني  االجتماعية 
االجن����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  م�شتعر�شا 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا امل��ج��ال�����ش وم���ا ت�شعى 

الدائرة لتنفيذه.

•• دبي-الفجر:

مدير  الب�شطي،  عفراء  �شعادة  اأك��دت 
الن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب���ي  م���ؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
امل�����راأة يف دبي  م��ت��ح��ف  اأن  واالأط���ف���ال 
يعك�ش ال�ش�رة امل�شرفة للمكانة التي 
مت��ت��ع��ت ب��ه��ا امل������راأة االإم���ارات���ي���ة على 
اإب���راز االأدوار  ال�شنني م��ن خ��الل  م��ر 
جماالت  خمتلف  يف  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
اإىل دعمه  داع��ي��ة اجل��م��ه���ر  احل���ي���اة، 
ل��ل������ش���ل ل��ل��ع��امل��ي��ة مل���ا ي��ح��ت���ي��ه من 
ت�جد  ال  تاريخية  وحم��ت���ي��ات  قطع 
اآخ����ر. ج���اء ذل���ك خالل  اأي م��ك��ان  يف 
ق��ام بها وف��د من م�ؤ�ش�شة دبي  زي��ارة 
اإىل متحف  الن�شاء واالأطفال  لرعاية 
الدويل  بالي�م  احتفااًل  دب��ي  امل��راأة يف 
للمراأة، وقامت خاللها �شعادة عفراء 
رفيعة  ال��دك��ت���رة  ب��ت��ك��رمي  الب�شطي 
غبا�ش، م�ؤ�ش�شة متحف املراأة يف دبي، 
ت��ع��زي��ز �ش�رة  ال��ك��ب��رية يف  جل��ه���ده��ا 

ومكانة املراأة االإماراتية.

واأ�شافت الب�شطي، اأن املراأة االإماراتية 
الي�م  يف  بالفخر  ت�شعر  خا�ش  ب�شكل 
ال�����دويل ل���ل���م���راأة يف ظ���ل االإجن������ازات 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ع��ل��ى يديها 

بهذا  النه��ش  يف  ال��ب��ارزة  وامل�شاهمة 
ال�طن ورفع رايته يف �شتى املجاالت، 
اإىل جانب و�ش�لها اإىل اأرفع املنا�شب 
من  كبري  جل��زء  و�شغلها  ال��دول��ة،  يف 

ال�ظائف احلك�مية واخلا�شة.
بالتهنئة  نت�جه   “ الب�شطي:  وقالت 
اإىل  اأوال  ل���ل���م���راأة  ال�����دويل  ال���ي����م  يف 
للمراأة  مّكنت  التي  الر�شيدة  قيادتنا 

االإم���ارات���ي���ة وق���دم���ت ل��ه��ا ال���دع���م يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وذل���ل���ت ل��ه��ا كافة 
العقبات حتى و�شّلت اإىل هذا املكانة، 
اإم����راأة  ك��ل  اإىل  بالتهنئة  ن��ت��ق��دم  ك��م��ا 

املباركة  االأر��������ش  ه����ذه  ع��ل��ى  ت��ع��ي�����ش 
بهذه املنا�شبة التي تكرم عطائها غري 
املحدود. وتعّرف وفد امل�ؤ�ش�شة خالل 
االإماراتية  امل���راأة  تاريخ  على  ال��زي��ارة 

وم�شاهمتها يف املجال ال�شيا�شي وفيه 
الالتي  ال�شيدات  الأدوار  ا�شتعرا�ش 
جمتمع  وتنمية  ب��ا���ش��ت��ق��رار  �شاهمن 
وكذلك  م��ب��ك��ر،  زم����ن  يف  االم��������ارات 

ع��ل��ى رائ�����دات ال��ع��م��ل ال��ن�����ش��ائ��ي ومن 
التعليمي  امل�شت�ى  على  الريادة  لهن 
والثقايف والفني واالإعالمي وال�شحي 

على م�شت�ى الدولة.
كما ي�ثق املتحف دور املراأة االإماراتية 
بداية  منذ  االقت�شادي  امل�شت�ى  على 
عمل الن�شاء يف التجارة وم�شاهمتهن 
دور  ي�شتعر�ش  ك��م��ا  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
بق�شة  ب�����دءاً  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال����رائ����دات يف 
التعليم يف املدار�ش التقليدية على يد 
املط�عات مروراً بالرائدات يف م�شرية 
ومدر�شات  دار���ش��ات  احلديث  التعليم 
م��ن ح�شلن على  اأوائ����ل  اإىل  و���ش���اًل 
�شهادة الدكت�راه يف خمتلف املجاالت. 
ويتك�ن متحف املراأة من ثالث ط�ابق 
املقتنيات  من  الع�شرات  فيها  يعر�ش 
النادرة  التاريخية  وال�ثائق  وال�ش�ر 
من  �شن�ات  مر  على  جمعها  مت  التي 
ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل��ت��ح��ف ليقدم 
�ش�رة �شاملة عن تاريخ املراأة يف دولة 

االإمارات.

جلان تقييم »جائزة �شمو وزير الداخلية للتميز« تدخل مراحلها الأخرية 
•• ابوظبي-وام: 

اأعمال جلان التقييم جلائزة �شم� وزير  تت�ا�شل 
الداخلية يف دورتها الرابعة بعد اأن دخلت مراحل 
العمليات  انتهاء  قبل  االأخ��رية  اجلائزة خط�اتها 
مب��ج��م��ل��ه��ا ل��ل������ش���ل اإىل م��رح��ل��ة االإع������الن عن 

الفائزين وتت�يج املبدعني.
وف����ى ه����ذا االط������ار ال��ت��ق��ى ال���ل����اء ���ش��ي��ف ال����زري 
ال�����ش��ام�����ش��ي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة، رئي�ش 
جلنة جائزة وزير الداخلية بالل�اء الدكت�ر عبد 
القدو�ش عبد الرزاق العبيديل، م�شاعد قائد عام 

اأثناء  وذلك  والريادة  التميز  ل�ش�ؤون  دبي  �شرطة 
للقيادة  التابعة  االإدارات  يف  التقييم  ف��رق  عمل 

العامة ل�شرطة ال�شارقة.
التابعة لقطاع  العامة  االإدارات  اللجان  زارت  كما 
يف  امل�شاندة  واخل��دم��ات  للم�ارد  امل�شاعد  ال�كيل 
اجلائزة،  ع��م��ل  م��راح��ل  �شمن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
�شلطان  في�شل  الدكت�ر  العقيد  بح�ش�ر  وذل��ك 
ال�����ش��ع��ي��ب��ي م��دي��ر ع���ام اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وتط�ير 

االأداء.
وتت�ا�شل اأعمال الفرق الفنية من جلان التقييم 
العامة ع��ر خمطط عمل  واالأم��ان��ة  واالأ����ش���راف 

اجلائزة ومراحله الزمنية التي بداأت منذ حلظة 
تت�يج الفائزين يف الدورة الثالثة يف عام 2016. 
وع��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا واالأم����ان����ة ال��ع��ام��ة على 
الرابع  تط�ير نظام اجلائزة وفق معايري اجليل 
املخت�شني،  اآراء  وف��ق  مدرو�شة  بخط�ات  ال��ذك��ي 
ارتكزت على نتائج الدورات ال�شابقة ومت�افقة مع 
معايري االأداء احلك�مي االحتادي بدولة االإمارات 
امل�ؤ�ش�شي  االأداء  لتعزيز  الرامية  املتحدة  العربية 
ا�شت�شراف  ع��ر  ج�����دة اخل���دم���ات  م��ع��اي��ري  وف���ق 
وتطبيقات  الذكية  التقنيات  وا�شتخدام  امل�شتقبل 

الذكاء اال�شطناعي.

»ا�شت�شاري ال�شارقة« يقر تو�شياته ب�شاأن دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية

كّرمت الدكتورة رفيعة غبا�س جلهودها يف دعم املراأة

دبي لرعاية الن�شاء والأطفال حتتفل باليوم الدويل للمراأة بزيارة متحف املراأة يف دبي

•• عجمان-وام:

دائرة  م��ع  بالتعاون  عجمان  يف  االق��ت�����ش��ادي  التنمية  دائ���رة  ن��ف��ذت 
البلدية والتخطيط يف االإمارة، مبادرة “كلنا نزرع” والتي متت من 
خاللها زراعة 100 �شجرة من ن�ع الغاف يف مدر�شة فرونت الين 
العاملية اخلا�شة بعجمان ..وذلك �شمن مبادرات الدائرة لالحتفاء 
بعام زايد الذي اأعلن عنه �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل«. 
التنمية  ب��دائ��رة  الت�ش�يق  ق�شم  م��دي��ر  ال�����ش���ي��دي،  هيفاء  وق��ال��ت 
الدائرة  التزام  على  تاأكيداً  تاأتي  املبادرة  ان  االقت�شادية يف عجمان 

ال�شيخ  التي جت�ّشد ما زرعه  املبادرات املجتمعية  بتنفيذ حزمة من 
زايد “طيب اهلل ثراه”، من ف�شائل واإجنازات ال يزال �شداها يرتدد 
يف ���ش��اح��ات ال���ط��ن وال��ع��امل ال��ع��رب��ي. واأو���ش��ح��ت ان م��ب��ادرة “كلنا 
البيئية،  اال�شتدامة  دفع عجلة  وا�شح ه�  اإىل هدف  نزرع” ت�شتند 
ان�شجاماً مع فكر ال�الد امل�ؤ�ش�ش الذي اعتر اأن احلفاظ على البيئة 
من اأهم الركائز االأ�شا�شية مل�شرية البناء والنه�شة، وا�شعاً االأ�شا�ش 
عاملياً  من�ذجاً  االإم��ارات  اأ�شبحت  اأن  اإىل  وحمايتها  ل�ش�نها  املتني 
اأن  كما  الطبيعية  امل���ارد  البيئي وحماية  االأم��ن  مرم�قاً يف جمال 
ل�شجر الغاف مكانة عالية لدى ال�شيخ زايد “رحمه اهلل” فه� يعد 

من الرثوات الطبيعية التي حتظى مبكانة يف الرتاث االإماراتي.

احتفاء بعام زايد.. اقت�شادية عجمان تنفذ مبادرة »كلنا نزرع«

•• دبي-الفجر:

االأكادميية  املدينة  يف  مبقرها  دبي  جامعة  �شاركت 
الثامن  يف  العاملي  امل��راأة  بي�م  الدولة  احتفاالت  يف 
يف  الرائدات  الن�شاء  من  عدد  مب�شاركة  مار�ش  من 

املجتمع يف خمتلف املجاالت.
نظم االحتفال جمل�ش احتاد الطلبة وجمل�ش املراأة 
يف اجلامعة وت�شمن م�ؤمترا ومعر�شا لالإجنازات 
الن�شائية وال��ذي تناول اجن��ازات امل��راأة يف االمارات 
يف املجاالت كافة ا�شافة الأق�شام االبتكار واملاأك�الت 

ال�شعبية والفن�ن والقراءة. 
رئي�ش  الب�شتكي  عي�شى  الدكت�ر  االحتفال  ح�شر 
الهيئتني  واأع�شاء  رئي�ش اجلامعة  ون�اب  اجلامعة 

التدري�شية واالإدارية والطلبة.
واأك�����د ال��دك��ت���ر ال��ب�����ش��ت��ك��ي ح��ر���ش اجل��ام��ع��ة على 
االحتفال بهذه املنا�شبة والتي تتزامن مع احتفاالت 

القائد  الدولة بذكرى مرور مائة عام على ميالد 
امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان.
وقال ان االمارات ومن خالل ا�شرتاتيجية حمددة 
منذ قيام االحتاد ويف عهد زايد اخلري اأعطت املراأة 
الفر�شة كاملة لت�شطر العديد من االجنازات التي 
نفخر بها جميعا ، وحققت التح�ل يف متكني املراأة 
يف املجتمع لت�شهد تط�را هائال يف اأدوارها وخا�شة 
البدايلت  منذ  عا�شرته  ال��ذي  التعليمي  املجال  يف 

االأوىل.
الغر�ش  ه���ذا  ث��م��ار  ال��ي���م  اأن��ن��ا نح�شد  اإىل  واأ����ش���ار 
ال��ط��ي��ب م��ن مت��ك��ني ل��ل��م��راأة وت��ب���ئ��ه��ا للعديد من 
املجاالت  يف  املهمة  وال���ظ��ائ��ف  القيادية  املنا�شب 

كافة.
بهذه  اف��ت��ت��ح��ت  اجل���ام���ع���ة  اأن  ال��ب�����ش��ت��ك��ي  واأع����ل����ن 
على  للمحافظة  للطالبات  خا�شا  جمل�شا  املنا�شبة 

االأن�شطة  ممار�شة  م��ن  ومتكينهن  خ�ش��شيتهن 
املختلفة. واأ�شار احمد الكيت�ب رئي�ش جمل�ش احتاد 
الطلبة اإىل حر�ش طلبة اجلامعة على امل�شاركة يف 
العامل  اأنحاء  امل��راأة يف جميع  االحتفال نظرا لدور 
ودوره����ا امل��ح���ري يف ب��ن��اء جمتمع دول���ة االم����ارات 
متكني  على  الطلبة  احت��اد  جمل�ش  حر�ش  م���ؤك��دا 
املراأة من خالل ان�شاء اأول جمل�ش للمراأة لطالبات 

اجلامعة على م�شت�ى جامعات الدولة.
حت���دث يف امل���ؤمت��ر امل�����ش��اح��ب ل��الح��ت��ف��ال ع���دد من 
ال��ن�����ش��اء رائ������دات االأع����م����ال ح��ي��ث ت��ن��اول��ت ليليان 
بركات املراأة امل�شتقبلية وتناولت والء ال�شحي املراأة 
وال�شعادة وعليا جمعة البل�كي وتناولت اأي�شا املراأة 

وال�شعادة.
ك��م��ا حت��دث��ت ف��ط��ي��م ال��ف��ال���ش��ي ع��ن امل�����راأة وري����ادة 
االأعمال وا�شتعر�شت ع�اطف املط�ع املراأة واالبتكار 

وتناولت اأمل البدواوي املراأة وااليجابية.

••ال�شارقة-وام:

�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال���زري  �شيف  ال��ل���اء  اأك��د 
ال�شارقة اأن اجلهاز ال�شرطي يف االإمارة يبذل جه�داً 
ك��ب��رية ويعمل ب���روح ال��ف��ري��ق ال���اح��د وا���ش��ع��اً ن�شب 
يف  داعياً   .. واال�شتقرار  االأم��ن  م�شرية  تعزيز  عينيه 
ال�قت ذاته �شباط �شرطة ال�شارقة مل�شاعفة اجله�د 
للحفاظ على ال�شمعة االيجابية واملكانة املتميزة التي 

يف  ال�شام�شي  الل�اء  وق��ال  ال�شارقة.  �شرطة  و�شلتها 
كلمة له خالل حفل تخريج دورة القيادات ال��شطى 
ال�شرطية  ال��ع��ل���م  اأك���ادمي���ي���ة  م�����ش��رح  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة 
دوما  ونفكر  ب�شمت  نعمل  نحن   “ االأول  ام�ش  ي���م 
النتائج  باأف�شل  ل��ل��خ��روج  واأدائ���ن���ا  بعملنا  ب��االرت��ق��اء 
االآراء  اىل  لال�شتماع  دوما  م�شّرعة  وعق�لنا  واأب�ابنا 
حتقيق  �شاأنه  م��ن  م��ا  وك��ل  البناء  والنقد  املقرتحات 
اأداء هذا اجلهاز  املزيد من التح�شني والتط�ير على 

االأم���ن���ي وك��ف��اءت��ه ». م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال���رائ���د ذياب 
انه  اخلريجني  زم��الئ��ه  ع��ن  نيابة  كلمة  يف  ب�هندي 
تلق�ا الكثري من املحا�شرات وامل�اد العلمية والنظرية 
والتطبيقات العملية امليدانية التي زادت من خراتهم 

املهنية .
ويف ختام احلفل قام الل�اء ال�شام�شي يرافقه العقيد 
اإدارة معهد تدريب ال�شرطة  عبداهلل بن ن�شار مدير 

بتكرمي اأوائل الدورة وت�شليم ال�شهادات للخريجني.

•• عجمان-وام:

الهالل  مع  بالتعاون  الطبية  عجمان  منطقة  نظمت 
يف  الريا�شي”  ال�شحي  “املهرجان  بعجمان  االأح��م��ر 
اطار الي�م ال�طني الريا�شي وذلك مب�شاركة عدد من 

امل�شت�شفيات واملدار�ش بعجمان.

منطقة  مدير  ال�شام�شي  ترمي  حمد  الفعاليات  �شهد 
عجمان الطبية ، و�شيف ابراهيم النعيمي مدير فرع 
املنطقة  م�ش�ؤويل  وعدد من  بعجمان  االأحمر  الهالل 

واملتط�عني يف الهالل االأحمر والعائالت واالأطفال.
الريا�شي  ال�طني  الي�م  اهمية  ال�شام�شي  واكد حمد 
اأبناء  ب��ني  الريا�شية  الثقافة  باهمية  ال���ع��ي  ان�شر 

ا�شاد  فيما  ال�شليمة  غ��ري  املظاهر  مل�اجهة   ، املجتمع 
���ش��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي ب����دور م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان ال��ط��ب��ي��ة يف 
التعاون مع الهالل االأحمر يف تنفيذ الي�م الريا�شي 
من�عة  ريا�شية  مناف�شات  املهرجان  و�شهد  ال�طني. 
ريا�شية  وان�����ش��ط��ة  ري��ا���ش��ي��ة  وم�������ش���ريات  ل���الأط���ف���ال 

وترفيهية اخرى.

�شرطة ال�شارقة تخرج دورة القيادات الو�شطى الرابعةجامعة دبي ت�شارك يف احتفالت الدولة بيوم املراأة العاملي

طبية عجمان والهالل الأحمر ينظمان مهرجانا ريا�شيا



األحد   11   مارس    2018  م   -   العـدد  12271  
Sunday   11   March   2018  -  Issue No   12271 عربي ودويل

09

املتحدة يف  450 جنديا من بعثة االأمم  الغاب�ن نيتها �شحب  اأعلنت 
يف  م�ش�ؤول  اعلن  ما  بح�شب  مين��شكا،  ال��شطى  افريقيا  جمه�رية 
ني�ي�رك. وجاء يف بيان ر�شمي ان “وزير الدفاع �شعى للح�ش�ل على 
م�افقة جمل�ش ال�زراء على ان�شحاب الق�ات الغاب�نية من جمه�رية 
افريقيا ال��شطى يف �ش�ء ع�دة ال�شالم واال�شتقرار تدريجيا يف هذا 
البلد ال�شقيق«.  واأ�شار البيان اىل ان جمل�ش ال�زراء ا�شدر تعليماته 
اىل ال�زارات املعنية من اجل اتخاذ اخلط�ات املتعلقة بهذا االن�شحاب. 
وقال م�ش�ؤول يف مقر االمم املتحدة طلب عدم ذكر ا�شمه ان هذا القرار 
ان يتم تطبيقه يف حزيران  ني�ي�رك ُيفرت�ش  باأ�شف يف  ال��ذي ق�بل 
تتعلق  “م�شاكل  الغاب�نية  الكتيبة  م��ع  ح�شلت  ان��ه  وا���ش��اف  ي�ني�. 
�شلبا  الغاب�ن  ق��رار  و�شي�ؤثر  جن�شية«.  اع��ت��داءات  وارت��ك��اب  باملعدات، 
على مهمة االمم املتحدة يف جمه�رية و�شط اأفريقيا والتي كان قد مت 
تعزيزها يف خريف العام 2017 ب 900 عن�شر بطلب من جمل�ش 
االأمن الدويل للتعامل مع تده�ر ال��شع االأمني. و�شدد امل�ش�ؤول يف 

االأمم املتحدة على ان مهمة مين��شكا حتتاج “اإىل �ش�اعد ا�شافية«.

اأعلن الرئي�ش ال�شريالنكي مايرثيباال �شريي�شينا ال�شبت رفع حظر 
التي  للم�شلمني  املناه�شة  العنف  اأع��م��ال  يف  حتقيق  وفتح  التج�ل 
وقعت يف و�شط اجلزيرة ودفعت ال�شلطات اإىل اإعالن حالة الط�ارئ 
اأن جلنة  الرئا�شة  ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن مكتب  واأف����اد  ال��ب��الد.  اأن��ح��اء  يف 
للقان�ن  املخالفة  االأعمال  يف  �شتحقق  متقاعدين  ق�شاة  من ثالثة 
اأ�شخا�ش  ثالثة  وقتل  كاندي.  منتجع  �شهدها  التي  العام  والنظام 
ومنزل  متجر   200 م��ن  اأك���رث  ت�شرر  فيما  ب��ج��روح   20 واأ���ش��ي��ب 
ممل�كني من قبل م�شلمني خالل اأربعة اأيام من اأعمال العنف التي 
�شنتها ع�شابات من العرقية ال�شنهالية وت�قفت اخلمي�ش. وت�شرر 
ال��شع  اأن  اأعلنت  التي  لل�شرطة  وفقا  م�شجدا،   11 كذلك  ُدم��ر  اأو 
بات حتت ال�شيطرة بعد انت�شار كثيف للجي�ش. وُرفع حظر التج�ل 
ك�ل�مب�  العا�شمة  �شرق  كلم   115 بعد  على  تقع  التي  املنطقة  يف 
بحل�ل فجر ال�شبت فيما ا�شتمر عنا�شر اجلي�ش بت�شيري دوريات اإىل 
جانب ال�شرطة، وفقا ملا ذكر م�ش�ؤول�ن. واأقامت االأقلية امل�شلمة يف 
�شريالنكا �شالة اجلمعة و�شط حماية اجلي�ش يف انحاء البالد خ�شية 
جتدد الهجمات فيما اأكدت ال�شلطات عدم وق�ع اأي ح�ادث جديدة. 
وخرج مئات الرهبان والنا�شطني والب�ذيني يف تظاهرات بك�ل�مب� 
اجلمعة الإدانة الهجمات على امل�شلمني وحث�ا ال�شلطات على اتخاذ 
اجراءات حازمة �شد مرتكبيها. واأ�شارت ال�شرطة اإىل اأنه مت ت�قيف 
والذي  العنف  الرئي�شي الأعمال  املحرك  بينهم  150 �شخ�شا،  نح� 
التي  ال�شنهالية  االأغلبية  من  وه���  ويريا�شنغي،  انيت  باأنه  عرفته 
ي�شكل الب�ذي�ن معظم اأفرادها واملعروف بن�شاطه وم�اقفه املعادية 

للم�شلمني. واأو�شحت ال�شرطة اأنه اأودع ال�شجن اخلمي�ش.

ت�شدرت لفتات مفاجئة اأبداها زعيم ك�ريا ال�شمالية كيم ج�جن اأون 
اإال يف ك�ريا  العامل تقريبا..  ل�ا�شنطن عناوين االأخبار يف كل دول 
ال�شمالية. واأ�شارت و�شائل االإعالم الك�رية ال�شمالية اإىل زيارة وفد 
م�شاحة  تفرد  مل  لكنها  املا�شي  االأ�شب�ع  اجلن�بية  ك�ريا  من  رفيع 
اأو  لالجتماع  ترامب  دونالد  االأمريكي  للرئي�ش  كيم  لدع�ة  وا�شعة 
برنامج  م�شتقبل  ملناق�شة  جيه-اإن  م�ن  اجلن�بي  الك�ري  للرئي�ش 
الق�مي  االأم��ن  مكتب  رئي�ش  وق��ال  الن�وية.  لالأ�شلحة  بي�جنياجن 
يف ك�ريا اجلن�بية ت�ش�جن ي�ي-ي�جن لل�شحفيني يف البيت االأبي�ش 
ي�م اخلمي�ش بعد اأن اأطلع ترامب على تط�رات ال��شع اإن كيم تعهد 

“بنزع ال�شالح الن�وي” وتعليق التجارب الن�وية وال�شاروخية.
لكن يبدو اأن م�اطني ك�ريا ال�شمالية ال يعلم�ن الكثري عن االأمر 
على الرغم من اأنه قد ميثل اإجنازا تاريخيا. وورد خر اجتماع كيم 
مع م�ش�ؤولني من ك�ريا اجلن�بية على ال�شفحة االأوىل من جريدة 
و�شفته  م��ا  اإىل  ت�شر  مل  لكنها  ال��ب��ارزة  الر�شمية  �شينم�ن  رودوجن 
اإىل  وال  بال�شيا�شات  يتعلق  فيما  بتنازالته  اجلن�بية  ك�ريا  حك�مة 

خطط عقد قمة مع م�ن يف اأبريل ني�شان.

عوا�شم

ليربفيل

�سول

كولومبو

 ا�شبانيا متدد قانونا مينح اجلن�شية 
لأحفاد يهود طردوا قبل قرون 

•• مدريد-اأ ف ب:

اأنها �شتمدد لعام واحد قان�نا ي�شّهل منح اجلن�شية الأحفاد  اأعلنت ا�شبانيا 
خم�شة  قبل  االيرية  اجلزيرة  �شبه  من  ط��ردوا  الذين  ال�شرقيني  اليه�د 

قرون، ا�شتفاد منه حتى االآن اأكرث من 6 اآالف �شخ�ش.
ي�شمح  قان�نا   2015 ي�ني�  حزيران  يف  اال�شباين  الن�اب  جمل�ش  وتبنى 
 1492 ا�شبانيا عام  الكاث�ليك من  املل�ك  الذين طردهم  اليه�د  الأحفاد 

باحل�ش�ل على اجلن�شية ب�شرعة لت�شحيح خطاأ تاريخي.
اكت�بر  االأول  ت�شرين  يف  ال�شادر  القان�ن  م��دة  تنتهي  اأن  املقرر  من  وك��ان 

2015 يف ت�شرين االأول اكت�بر 2018.
اإن  ق��ال  فيغ�  دي  مينديز  انيغ�  اال�شبانية  احلك�مة  با�شم  املتحدث  لكن 

احلك�مة وافقت على متديد القان�ن حتى ت�شرين االول اكت�بر 2019.
عدد  ي��ك���ن  ان  ال��ق��ان���ن  ا���ش��دار  ح��ني  ت�قعت  اال�شبانية  احلك�مة  وك��ان��ت 
اجلن�شية  منحت  القان�ن،  ومب�جب  �شخ�ش.  ال��ف   90 نح�  امل�شتفيدين 
اىل 6،432 يه�ديا من اأ�ش�ل ا�شبانية، معروفني با�شم ال�شفاردمي، دون 
حاجتهم للتخلي عن جن�شياتهم االأخرى، كما اأفاد دي فيغ� خالل م�ؤمتر 
اأن��ه��ا م���ددت ف��رتة ال��ق��ان���ن ن��ظ��را اإىل  �شحايف. وذك���رت احلك�مة يف ب��ي��ان 

ال�شع�بات التي ي�اجهها من تقدم�ا للح�ش�ل على االرواق املطل�بة.
ويتعني على املتقدمني تقدمي اوراق تثبت ا�ش�لهم اليه�دية اىل “االحتاد 
اللغة  يف  اخ��ت��ب��ارات  اج��ت��ي��از  عليهم  كما  اليه�دية”،  للطائفة  اال���ش��ب��اين 
مع  “روابط خا�شة”  ان لديهم  اثبات  باالإ�شافة اىل  اال�شبانية،  والثقافة 

ا�شبانيا دون ان يك�ن عليهم االقامة يف هذا البلد.

ماكرون يف الهند �شعيا مليثاق قوي مع نيودلهي 

ال�شني تلجاأ اإىل »التكنولوجيا ال�شوداء« لتعزيز الأمن 

الفلبني تنتقد ت�شريحات مفو�ش الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان 

ماكرون يدعو اىل »حوار فلوريدا ت�شادق على قانون يجيز لبع�ش املدر�شني حمل �شالح ناري 
�شارم« مع بيونغ يانغ 

•• باري�س-اأ ف ب:

دعا الرئي�ش اميان�يل ماكرون اىل “ح�ار �شارم” مع ك�ريا 
قمة  لعقد  ات��ف��اق  اىل  الت��شل  ب��اع��الن  مرحبا  ال�شمالية 
تاريخية وذلك يف ات�شال هاتفي مع نظريه االمريكي دونالد 

ترامب وفقا لبيان �شادر عن االليزيه.
وقالت الرئا�شة الفرن�شية ان ماكرون “رحب باإعالن البيت 
حلمتها  على  حتافظ  ان  الدولية  اال�شرة  على  وان  االبي�ش 
الإجراء ح�ار �شارم مع ك�ريا ال�شمالية يجب ان يف�شي اىل 

نزع اال�شلحة يف �شبه اجلزيرة الك�رية«.

•• مانيال-رويرتز:

الفلبيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ه��اج��م 
حق�ق  م���ف��������ش  ال�������ش���ب���ت  ام���������ش 
اإنه  املتحدة قائال  ب��االأمم  االإن�شان 
م�ش�ؤولة  غ��ري  بت�شريحات  اأدىل 
دوتريتي  رودريج�  الرئي�ش  ب�شاأن 
ه��ذه اخلط�ة  اأن مثل  م��ن  وح���ذر 

قد تك�ن �شابقة خطرية.
كان مف��ش االأمم املتحدة االأمري 
زي���د ب��ن رع���د احل�����ش��ني ق���ال اأم�ش 
االأول اجلمعة اإن ت�شرفات الرئي�ش 
مع  دوت��ريت��ي  رودري��ج���  الفلبيني 
تابعني  االإن�شان  حق�ق  يف  ن�شطاء 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ت�����ش��ري اإىل 

حاجته لطبيب نف�شي.
جاءت تعليقات االأم��ري زيد بعدما 
قدمت وزارة العدل الفلبينية طلبا 
الإحدى حماكم مانيال تطلب فيه 
600 �شخ�ش  اأن اأكرث من  اإعالن 
�شي�عي�ن،  متمردون  اإن��ه��م  تق�ل 
تابعة  خا�شة  م��ق��ررة  بينهم  وم��ن 
“اإرهابي�ن”  امل���ت���ح���دة،  ل������الأمم 
وذل��ك يف تط�ر كانت روي��رتز اأول 

من اأ�شار اإليه.
وي�رد الطلب ا�شم فيكت�ريا تاويل-

ال�����ش��ام��ي حل��ق���ق االإن�����ش��ان والتي 
تتعلق  ���ش��ع��ب��ة  اف��������رتاءات  ت��ط��ل��ق 

برئي�ش جمه�رية الفلبني«.
و�شب اأي�شا دوتريتي مقررة االأمم 
امل��ت��ح��دة اخل��ا���ش��ة ب��ج��رائ��م القتل 
اأجني�ش  ال���ق�������ش���اء،  ن���ط���اق  خ�����ارج 
حملته  الن����ت����ق����اده����ا  ك�������االم�������ارد، 

الدامية �شد املخدرات.
وقال كايتان� يف بيان �شديد اللهجة 
اإزاء  ب��االن��زع��اج  ت�شعر  الفلبني  اأن 
فيه  ي��ت��خ��ط��ى  ال�����ذي  “االأ�شل�ب 
جمل�ش  يف  امل�شت�ى  رفيع  م�ش�ؤول 
املتحدة  ب�����االأمم  االإن�������ش���ان  ح��ق���ق 
زعماء  وي��ه��ني  �شالحياته  ح���دود 
اأوال  مينحهم  اأن  دون  اأع�شاء  دول 

احلق�ق املكف�لة«.
�شابقة  ه�����ذا  ي�����ش��ك��ل  “قد  وق������ال 
املجل�ش  ع���ل���ى  ي���ت���ع���ني  خ����ط����رية 
نظرا  ال��ف���ر  ع��ل��ى  معها  ال��ت��ع��ام��ل 
الأن دوال اأخرى اأع�شاء قد ت�شقط 
لت�شيي�ش  ي�����ش��ع���ن  م����ن  ���ش��ح��ي��ة 
ك�شالح  االإن�شان  حق�ق  وا�شتغالل 

لتق�ي�ش احلك�مات ال�شرعية«.
با�شم  امل��ت��ح��دث  ه���اري روك  وق���ال 
ك��ل��م��ات االأم����ري زيد  اإن  دوت���ريت���ي 

حتقري ل�شيادة الفلبني.

املتحدة ال ميكن اأن مي�شي دون رد 
واإن على جمل�ش حق�ق االإن�شان اأن 
اأن الرئي�ش  يتخذ م�قفا. واأ�شاف 
لن�ع  للخ�ش�ع  “يحتاج  الفلبيني 

من الفح�ش النف�شي«.
اخلارجية  ال�������ش����ؤون  وزي����ر  وق����ال 
كايتان�  ب���ي���رت  اآالن  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي 
على  ب���ق����ة  ال��ف��ل��ب��ني  “تعرت�ش 
التي  امل�ش�ؤولة  غ��ري  الت�شريحات 
املتحدة  االأمم  م��ف������ش  ب��ه��ا  ت��ف���ه 

ك�رب�ز التي جرى تعيينها يف عام 
حلق�ق  خ��ا���ش��ة  م���ق���ررة   2014
حق�ق  مبجل�ش  االأ�شلية  ال�شع�ب 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  االإن�������ش���ان 
اأنها ع�ش�  ا�شمها على  اأدرج  والتي 
مهم يف جماعة املتمردين املاويني.
االتهام  ت���اويل-ك����رب����ز  وو���ش��ف��ت 
اأ���ش��ا���ش وخ��ب��ي��ث وغري  “بال  ب��اأن��ه 
م�������ش����ؤول«. وق����ال االأم����ري زي���د اإن 
هج�م دوتريتي على مقرري االأمم 

طهران متنع اأرملة اإيراين كندي 
ق�شى يف ال�شجن من ال�شفر

•• اوتاوا-اأ ف ب:

�شباط فراير  ال�شجن يف طهران يف  اإي��راين كندي ت�يف يف  اأرملة جامعي  متثل 
هيئة  ام��ام  البالد  مغادرة  من  االأخ��رية  اللحظة  يف  االيرانية  ال�شلطات  ومنعتها 

ج�ازات ال�شفر ام�ش ال�شبت، بح�شب ما اأعلن اأحد ابنائها.
وقال رامني �شيد امامي يف مقابلة مع قناة “�شي بي �شي” التلفزي�نية الكندية 
مع  ت�شافر  ان  املفرت�ش  من  كان  امامي  �شيد  كاوو�ش  ارملة  م�مبيني  مرمي  ان 
قاعة  يف  ينتظرون  وكان�ا  طهران  مطار  اىل  و�ش�لهم  �شجل�ا  ان  وبعد  جنليها، 

امل�شافرين، �شمع�ا م�ش�ؤولني “ينادون ا�شم والدتي«.
وتابع رامني املعروف اي�شا با�شمه الفني كمغن “كينغ رام” لقد “فهمنا عندها ان 

هناك م�شكلة ... فقد عمت الف��شى«.
وم�شى يق�ل ان م�ش�ؤولني ايرانيني قال�ا لنا ان “والدتنا غري م�شم�ح لها بال�شفر 
معربا عن االمل يف ان تتمكن من مغادرة  ... وان ا�شمها مدرج على الئحة ما”، 
ايران �شريعا. ومن املفرت�ش ان متثل مرمي ال�شبت امام هيئة اجل�ازات والهجرة 
االيرانية. ومتكن رامني و�شقيقه مرهان من الع�دة اىل كندا، وتابع رامني “لقد 
باأمان”،  رجتنا والدتنا ال�شع�د اىل الطائرة وقالت ان علينا الرحيل وان نك�ن 
م�شريا اىل ان الثالثة قرروا مغادرة ايران بعد تعر�شهم للتهديد وامل�شايقة اثر 
وفاة والدهم يف ال�شجن يف طهران. وت�يف كاوو�ش �شيد اإمامي اال�شتاذ اجلامعي 
ال�شلطات  وتق�ل  ف��راي��ر.  �شباط  يف  بطهران  اي�ين  �شجن  يف  البيئي  واخلبري 
االيرانية ان كاوو�ش الذي اعتقل يف كان�ن الثاين يناير واتهم بالتج�ش�ش، انتحر 
يف زنزانته. و�شككت العائلة بهذه الرواية لالأحداث، م�ؤكدة ان ال�شلطات هددتها.

وبعد االعالن عن وفاته، دعت احلك�مة الكندية ايران اىل اعطاء اي�شاحات ح�ل 
م�شب�هة.  االن�شان  حق�ق  عن  الدفاع  منظمات  اعترتها  التي  ال�فاة  مالب�شات 
وم��دي��ر منظمة  امل��ع��روف  اجل��ام��ع��ي  اال���ش��ت��اذ  تتهم  االي��ران��ي��ة  ال�شلطات  وك��ان��ت 
اىل  باالنتماء  اإم��ام��ي،  �شيد  كاوو�ش  الفار�شية”  الرية  احلياة  ت��راث  “�شندوق 

�شبكة جت�ش�ش تابعة ل�كالة اال�شتخبارات االمريكية وامل��شاد االإ�شرائيلي.

مي��ن��ع االج��ه��زة ال��ت��ي حت����ل ���ش��الح��ا �شبه اأوت���م��ات��ي��ك��ي اإىل 
للت�شدي  املخ�ش�ش  التم�يل  وي�شاعف  اأوت�ماتيكي،  �شالح 
حرا�ش”  “برنامج  اي�شا  ويت�شمن  النف�شية.  للم�شكالت 
ال��ذي قتل يف املجزرة.  اآري��� في�ش  امل��درب  ط�عي يحمل ا�شم 
الهجمات  تخفيف  اأو  منع  يف  “بامل�شاعدة  الرنامج  وي�شمح 
املدر�شني  لبع�ش  بال�شماح  املدار�ش”  حرم  يف  حدوثها  اثناء 
امل�ظفني  بع�ش  ا�شا�شا  الرنامج  وي�شتهدف  �شالح.  بحمل 
اإخ�شاعهم  ب��ع��د  امل��در���ش��ني  ت�شليح  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  وامل���درب���ني، 

لتدريب ح�ل ا�شتخدام اال�شلحة واجراء فح��شات نف�شية
واحل��اك��م ���ش��ك���ت ال���ذي ك���ان ق��د اأع����رب ع��ن ت��اأي��ي��ده لفر�ش 
قي�د على حيازة اال�شلحة وحت�شني مت�يل اخلا�ش بال�شحة 
بت�شليح  املتعلق  الرنامج  ي���ؤي��د  ال  اإن��ه  اي�شا  ك��رر  النف�شية، 

•• ميامي-اأ ف ب:
اجلمعة  االول  ام�ش  �شك�ت  ري��ك  فل�ريدا  والي��ة  حاكم  وق��ع 
م�شروع قان�ن ي�ؤيده �شحايا جمزرة اإطالق نار يف مدر�شة يف 
باركالند ويفر�ش قي�دا على حيازة االأ�شلحة النارية وميهد 
الطريق اأمام ت�شليح بع�ش املدر�شني. وحتى ي�م اجلمعة مل 
القان�ن  �شي�قع على م�شروع  اإذا كان �شك�ت  يكن وا�شحا ما 
الذي اأقره برملان فل�ريدا االأربعاء املا�شي بعد ثالثة اأ�شابيع 
االأدنى ل�شراء  ال�شن  القان�ن  النقا�شات املحم�مة. يرفع  من 
اأي ن�ع من االأ�شلحة من 18 اىل 21 عاما، يف تدبري واجه 
معار�شة وا�شعة من قبل اجلمعية ال�طنية لالأ�شلحة النارية 
كما  النف�ذ.  ال�ا�شع  االأم��ريك��ي  االأ�شلحة  ل�بي  اإي��ه(،  اآر  )اإن 

بع�ش املدر�شني. لكنه اأكد اأن الرنامج ط�عي واإن م�ش�ؤويل 
ال�شرطة وجمال�ش املدار�ش - التي �شتقرر م�شاألة تطبيقه - 
هم م�ش�ؤول�ن منتخب�ن حمليا. وقال لل�شحافيني “تركيزي 
على  مدرب�ن  اإنهم  مهمتهم،  هذه  القان�ن،  تطبيق  على  ه� 
القيام بذلك” وا�شاف “اأعتقد اأن دور املعلمني ه� التعليم«. 
واأكد “على م�ش�ؤويل ال�شرطة املحلية اأن ي�قع�ا عليه ... على 
جمال�ش املدار�ش اأن ت�قعه ... ولن يتم اإجبار اأي �شخ�ش على 
�شبه  �شالح  اأو حيازة  بيع  القان�ن  بذلك«. وال يحظر  القيام 
اوت�ماتيكي كالر�شا�ش اإيه.اآر-15 الذي ا�شتخدمه نيك�ال�ش 
كروز لتنفيذ املجزرة التي راح �شحيتها 17 �شخ�شا يف ثان�ية 
مارج�ري �شت�منان دوغال�ش يف باركالند ب�شمال ميامي، يف 

14 �شباط فراير.

م�شرية اإىل الفيلم الذي لعب بط�لته النجم ت�م كروز 
ويدور ح�ل جمتمع م�شتقبلي يتم فيه معرفة اجلرائم 

والقب�ش على اجلناة حتى قبل اأن يرتكب�ا اجلرمية.
* االإن�شان االآيل والطائرات بال طيار

التكن�ل�جيا  م��ن  م��ت��زاي��دة  تر�شانة  ال�شني  ت�شتخدم 
االأمنية مما يزيد من قلق املدافعني عن احلق�ق املدنية 

اإزاء تزايد التدخل يف خ�ش��شية االأفراد.
اأب����رز م��ا ي��ث��ري ق��ل��ق احل��ق���ق��ي��ني ه��� اأن الق�ائم  وم���ن 
ال�������ش����داء مي��ك��ن اأن ت�����ش��م اأط��ي��اف��ا وا���ش��ع��ة م���ن فئات 
املعار�شني  اإىل  اإ�شافة  والفنانني  كاملحامني  املجتمع 
ال�شيا�شيني والعاملني يف منظمات خريية وال�شحفيني 

واحلق�قيني.
والتكن�ل�جيا اجلديدة تت�شمن اأجهزة اإن�شان اآيل تعمل 

االإعالن عنها خالل الزيارة. كما يفرت�ش ت�قيع عق�د 
والبيئة  الطائرات  �شناعة  جم��ال  يف  �شيما  وال  اأخ��رى 
ني�دلهي  اأن  كما  امل��ي��اه.  تنقية  م�شانع  مثل  واملن�شاآت 
الن�وي  ال�شاقة ح�ل  املفاو�شات  قد تعلن عن تقدم يف 

املدين لبناء مفاعل.
االأرا�شي  على  به  اأدىل  ت�شريح  اأول  يف  ماكرون  واأعلن 
للهند  �شريك  اأف�شل  فرن�شا  تك�ن  اأن  “يجب  الهندية 
يعتزم  وه���  ال��ق��ارة،  اإىل  للدخ�ل”  وب�ابتها  اأوروب���ا  يف 
اال�شتفادة من خروج بريطانيا، �شريكة الهند التاريخية، 
فهام�ش  بريك�شت.  باآلية  عمال  االأوروب���ي  االحت��اد  من 

•• بكني-رويرتز:

عند نقطة تفتي�ش على طريق �شريع على م�شارف بكني، 
تختر ال�شرطة هذا االأ�شب�ع اأداة اأمنية جديدة: نظارة 
ذكية ميكن اأن تلتقط تقاطيع ال�جه والل�حات املعدنية 

وتطابقها على الف�ر بقاعدة بيانات امل�شتبه بهم.
النظارات من اإنتاج �شركة )اإل اإل فيجن(، وتق�م مب�شح 
تطابقت  فاإن  املعدنية.  والل�حات  ال�شيارة  ركاب  وج�ه 
البيانات مع تلك امل�ج�دة يف “قائمة �ش�داء” مركزية 

اأظهرت عالمة حمراء واإ�شارة حتذير.
للرملان  ال�شن�ي  االجتماع  مع  االختبار  هذا  ويتزامن 
م�شاعي  على  ال�ش�ء  وي�شلط  بكني،  و�شط  يف  ال�شيني 
تعزيز  اأج��ل  من  التكن�ل�جيا  ال�شتخدام  ال�شني  ق��ادة 

االأمن يف البالد.
وزادت هذه اخلط�ة من التخ�ف اأن تك�ن ال�شني ت�شعى 
لفر�ش حالة مراقبة متط�رة من �شاأنها الت�شييق اأكرث 

على املعار�شة.
وق���ال دي��ف��ي��د ب��ان��دور���ش��ك��ي امل��دي��ر امل�����ش��ارك يف م�شروع 
ت�شاينا ميديا بروجيكت، وه� م�شروع بحثي يف جمال 
القيادة  اإن  ك�����جن،  ه����جن  ب��ج��ام��ع��ة  االإع�����الم  درا����ش���ات 
ال�شينية “كانت ت�شعر يف مرحلة ما باخل�ف من تقدم 
تعترها  والي�م  واالإن��رتن��ت...  االت�شاالت  تكن�ل�جيا 
عنها  غنى  ال  وال�شيا�شية  االجتماعية  لل�شيطرة  اأدوات 

على االإطالق«.
اإنه  فيجن  اإل  اإل  ب�شركة  التنفيذي  املدير  يف  وو  وق��ال 
لي�ش هناك ما يثري القلق فيما يتعلق باخل�ش��شية اإذ 
“الأ�شباب  املعدات  ت�شتخدم هذه  ال�شينية  ال�شلطات  اأن 
والهاربني  بهم  امل�شتبه  على  القب�ش  يف  تتمثل  نبيلة” 

من القان�ن. واأ�شاف لرويرتز يف مقر ال�شركة يف بكني 
“نثق يف احلك�مة«.

وتاأكدت رويرتز من ا�شتخدام ال�شرطة للنظارات الذكية 
يف  وال�شيارات  بهم  امل�شتبه  على  التعرف  يف  للم�شاعدة 

منطقة بكني يف االأيام االأخرية.
ومتكنت ال�شني حتت قيادة الرئي�ش �شي جني بينغ من 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ا�شتخدام  يف  كبرية  دفعة  حتقيق 
لر�شد  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  ال���ج���ه  على  والتعرف 
احلاكم  ال�شي�عي  احل���زب  مب�شالح  ي�شر  ���ش��ل���ك  اأي 
وال�شيطرة عليه �ش�اء كان ذلك على ال�شبكة العنكب�تية 

اأو يف العامل اخلارجي.
ويتحتم على املندوبني والزوار قبل دخ�ل قاعة ال�شعب 
الرملان،  ال�شعب  لن�اب  ال�طني  املجل�ش  الكرى، مقر 
املرور عر اأجهزة مل�شح ال�ج�ه. وه� نف�ش ما حدث مع 
من ح�شروا اجتماع امل�ؤمتر اال�شت�شاري ال�شيا�شي وه� 

الهيئة اال�شت�شارية التابعة ملجل�ش ن�اب ال�شعب.
اململ�كة  ديلي  تكن�ل�جي  اند  �شاين�ش  �شحيفة  وكتبت 
اجلل�شتني  يف  االأم�����ن  ا���ش��ت��ع��ان  ال���ع���ام  “هذا  ل��ل��دول��ة 
على  احل��دي��ث��ة  ال�ش�داء’  ’التكن�ل�جيا  م��ن  ب��ج��ان��ب 
جمالت  يف  ي�شتخدم  تعبريا  م�شتخدمة  االإنرتنت” 
املراقبة  اأدوات  تتناول  ال�شينية  الكاريكاتريية  الر�ش�م 

يف امل�شتقبل.
امل�ؤمترين  يف  ال���ك���ام���ريات  حت��دي��ث  مت  اأن����ه  واأ����ش���اف���ت 
ثانيتني  ح���ايل  يف  ال�ج�ه  ومقارنة  وحتليل  اللتقاط 
با�شتخدام نظام يطلق عليه �شكاي نت مرتبط بقاعدة 

بيانات امل�شتبه بهم.
وقالت ال�شحيفة “ق�شة فيلم اخليال العلمي ماين�ريتي 
الي�مية”  احل��ي��اة  م��ن  ج����زءا  االآن  اأ���ش��ب��ح��ت  ري���ب����رت 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

بداأ اإميان�يل ماكرون ال�شبت زيارة دولة اإىل الهند �شعيا 
لعقد ميثاق ق�ي مع اأكر دول جن�ب اآ�شيا عدديا والتي 

ت�د باري�ش اأن ت�شبح اأبرز �شركائها يف اأوروبا.
اإىل  بريجيت  زوجته  برفقة  الفرن�شي  الرئي�ش  وت�جه 
قبل  ال�شرف  حر�ش  ا�شتعر�ش  حيث  الرئا�شي  الق�شر 

لقاء مقرر مع رئي�ش ال�زراء ناريندرا م�دي.
واأعلن ماكرون الذي و�شل م�شاء ال�شبت اإىل ني�دلهي، 
زيارته  اأن  الر�شمي  اال�شتقبال  حفل  خ��الل  لل�شحافة 
اإب����رام م��ي��ث��اق ق����ي بني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ه��ن��د  اإىل  االوىل 

دمي�قراطيتينا للعقد القادم.
“ميثاق ح�ل االأمن امل�شرتك، وعلى  اأن املطل�ب  وتابع 
والثقافية  التجارية  وال��ع��الق��ات  املنطقة،  يف  االأخ�����ش 
والرتب�ية واالأكادميية، والرابط بني �شعبينا وخ�ش��شا 
ال�شباب فيهما«. وزار ن�شب املهامتا غاندي حيث و�شع 
ي��ج��ري الح��ق��ا �شل�شلة  اأن  ع��ل��ى  االأزه������ار،  اإك��ل��ي��ال م��ن 

حمادثات معمقة مع امل�ش�ؤولني الهن�د.
اأيام، اأن  ومن املت�قع ط�ال الزيارة التي ت�شتمر ثالثة 
يظهر ماكرون كثريا برفقة ناريندرا م�دي الذي يعمد 

مثله اإىل امل�شافحات واملعانقات العلنية.
27 عاما  البالغ  العمر بينهما  الفارق يف  وبالرغم من 
اأعلن ق�شر  العمر،  ال�67 عاما من  م���دي يف  اأن  حيث 
االإليزيه عن “عالقة �شخ�شية من الثقة” اأقيمت بني 
اإىل  امل�ش�ؤولني خالل زيارة الزعيم الق�مي الهندو�شي 
م�دي  وكتب  الربيع.  يف  ماكرون  انتخاب  بعيد  باري�ش 

ماكرون  ا�شتقبل  ب��ع��دم��ا  ت���ي��رت  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة  م�����ش��اء 
�شيد  ال��ه��ن��د  اإىل  ب��ك��م  “مرحبا  امل���ط���ار  يف  ���ش��خ�����ش��ي��ا 
ال�شراكة  �شتعزز  زيارتكم  م��اك��رون!  اإميان�يل  الرئي�ش 

اال�شرتاتيجية بني الهند وفرن�شا«.
وعلى ال�شاحة الدولية، يعمد كالهما اإىل تعزيز �ش�رته 
كاإ�شالحي ال يخ�شى تطبيق تدابري غري �شعبية �شعيا 

لبلبلة “النزعات املحافظة” يف بلده.
و���ش��ت���ق��ع ف��رن�����ش��ا وال��ه��ن��د ق��راب��ة ال��ظ��ه��ر ات��ف��اق��ا مينح 
ال�شفن الهندية منفذا ل�ج�شتيا اإىل الق�اعد الفرن�شية 
يف املحيط الهندي )جيب�تي واالإمارات العربية املتحدة 
نف�ذ  فيها  يتنامى  منطقة  وه��ي  ري���ن��ي���ن(،  وج��زي��رة 

ال�شني ما يقلق ني�دلهي.
م��ع��ه �شبكة  اأج��رت��ه��ا  اأو���ش��ح يف مقابلة  م��اك��رون  وك���ان 
“اإينديا ت�داي” هذا االأ�شب�ع “اود ان تك�ن الهند احد 
�شركائنا الرئي�شيني يف املنطقة يف جمال االمن”، مذكرا 
الهندي بف�شل نقاط  املحيط  اإي�شا ق�ة يف  باأن فرن�شا 

وج�دها الكثرية ومنها ماي�ت وجزيرة ري�ني�ن.
وت�شاءلت �شحيفة “ذي اإينديان اإك�شر�ش” ام�ش االأول 
اجلمعة “هل ميكن لفرن�شا اأن حتل حمل رو�شيا كاأبرز 
الذي  الط�يل  التقارب  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  دويل؟”  �شريك 

ط�رته ني�دلهي مع م��شك� بعد ا�شتقاللها.
باري�ش عدة جناحات  الع�شكري، حققت  ال�شعيد  وعلى 
 36 الهند  بيعها  م��ع  �شيما  وال  االأخ����رية  ال�����ش��ن���ات  يف 
ط��ائ��رة م��ط��اردة م��ن ط���راز راف���ال و���ش��ت غ���ا���ش��ات من 
طلبيات  على  للح�ش�ل  ت�شعى  وه��ي  �شك�ربني.  ط��راز 
اأخرى، لكن من غري املت�قع اأن تك�ن نا�شجة بحيث يتم 

بال  وط��ائ��رات  احل�ش�د  على  لل�شيطرة  ال�شرطة  عمل 
لر�شد  ا�شطناعي  ذك��اء  واأنظمة  احل��دود  ملراقبة  طيار 
وهناك  االإن���رتن���ت.  ع��ل��ى  مناه�ش  ���ش��ل���ك  اأي  وح��ج��ب 
اأي�����ش��ا م��ا���ش��ح��ات ت��ق��راأ ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى اأج���ه���زة الهاتف 
للت�ش�ير  بكامريات  م��زودة  ب�لي�شية  وك��الب  املحم�ل 

البان�رامي.
بحق�ق  املعنية  ووت�����ش  راي��ت�����ش  لهي�من  تقرير  وق���ال 
ق��اع��دة بيانات  اأي�����ش��ا يف  ت��ت������ش��ع  ال�����ش��ني  اإن  االإن�����ش��ان 

ال�ش�ت لتعزيز القدرة على التعرف على االأ�ش�ات.
وقال معظم من ح�شروا اجتماع جمل�ش ن�اب ال�شعب 
اإن الت��شع يف ا�شتخدام التكن�ل�جيا لتعزيز اأمن البالد 
املتعلقة  املخاوف  بكثري  تف�ق  مزاياه  واإن  اإيجابي  اأم��ر 

باخل�ش��شية.

الهندية  امل��ب��ادالت  حجم  اأن  اإذ  كبري  العالقات  تط�ير 
الفرن�شية ال يتخطى 11 مليار دوالر باملقارنة مع 18 
مليار ملبادالت فرن�شا مع ال�شني التي زارها ماكرون يف 

كان�ن الثاين يناير.
على  هندي  �شاب   200 مع  ع�شرا  م��اك��رون  و�شيلتقي 
اأف��ارق��ة يف واغ��ادوغ��� يف  غ��رار لقائه املط�ل مع �شباب 

ت�شرين الثاين ن�فمر.
والي�م االأحد يزور ماكرون مع زوجته تاج حمل، اأ�شهر 
�شروح الهند، بعدما ي�شارك يف تروؤ�ش قمة تهدف اإىل 

تط�ير الطاقة ال�شم�شية يف الدول الفقرية.
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بوتني ل يكرتث لق�شية التدخل يف النتخابات الأمريكية 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بثها  ب�تني يف مقابلة مت  الرو�شي فالدميري  الرئي�ش  اأعلن 
اذا كان رعايا  “ال يكرتث اطالقا”  اأنه  ام�ش االأول اجلمعة 
االمريكية  الرئا�شية  االنتخابات  يف  بالتدخل  قام�ا  رو���ش 
يف 2016، م�شددا على ان الكرملني مل تكن له اأي عالقة 

بامل��ش�ع.
وت�شاءل ب�تني يف مقابلة مع �شبكة “ان بي �شي” التلفزي�نية 
“ملاذا قررمت ان ال�شلطات الرو�شية مبا فيها انا اعطينا االذن 

بالقيام بذلك؟«.
ويق�د املدعي امل�شتقل روبرت م�لر حتقيقا على نطاق وا�شع 

دونالد  االمريكي  الرئي�ش  حملة  فريق  كان  اذا  ما  لتحديد 
ترامب ت�اطاأ مع م��شك�.

اىل  اتهاما   13 املا�شي  ف��راي��ر  �شباط  خ��الل  م�لر  ووج��ه 
رع��اي��ا رو����ش م��ن بينهم م��ق��رب م��ن ب���ت��ني وث���الث �شركات 
مناف�شته  اي����ذاء  وحم���اول���ة  ت��رام��ب  حمل���ة  ب��دع��م  رو���ش��ي��ة 
ال��دمي���ق��راط��ي��ة ه��ي��الري كلينت�ن م��ن خ���الل ال��ت��دخ��ل يف 

االقرتاع الرئا�شي.
رو�ش؟”  رع��اي��ا  ك��ان���ا  اذا  يعني  “ماذا  مت�شائال  ب���ت��ني  ورد 
عندي.  �شيان  واالم��ر  رو�شي  ملي�ن   146 “هناك  م�شيفا 
الدولة  م�شالح  ميثل�ن  ال  فهم  اطالقا  لالأمر  اك��رتث  وال 

الرو�شية«.

حملة  ان  �شفحة   27 يف  ال���اق��ع  االتهامي  البيان  يف  وج��اء 
الدوالرات  مباليني  بتم�يل  حظيت  التي  الرو�شي  التدخل 
اأك��د انه مل ير حتى  2014. اال ان ب�تني  ب��داأت منذ العام 
الق�انني  خ��ال��ف  امل��ف��رت���ش  ال��ت��دخ��ل  ان  ي��ث��ب��ت  دل��ي��ال  االن 

االمريكية.
ال�اليات  على  نحن من فر�ش عق�بات  “هل  يق�ل  وم�شى 
املتحدة؟ ال�اليات املتحدة هي التي فر�شت علينا عق�بات”، 
يخالف  مل  �شخ�ش  حماكمة  ميكننا  ال  رو�شيا  “يف  م�شيفا 
طلبا  او  وثيقة  االق��ل  على  لنا  ار�شل�ا   ... الرو�شي  القان�ن 

ر�شميا و�شنلقي عليه نظرة«.
وك��ان��ت وك����االت اال���ش��ت��خ��ب��ارات االم��ريك��ي��ة ن���ددت بالتدخل 

االمريكي  الرئي�ش  ان  اال  االنتخابية،  احلملة  يف  الرو�شي 
دونالد ترامب نفى با�شتمرار اي ت�اط�ؤ مع م��شك�.

وت�شاءل ب�تني “هل ميكن ان ي�شدق اأحد ان رو�شيا البعيدة 
االف الكيل�مرتات... اثرت على نتائج االنتخابات؟ اال يبدو 
“لي�ش هدفنا التدخل.  وم�شى يق�ل  االمر لك �شخيفا؟”. 
وال نرى اي هدف كان من املمكن حتقيقه من خالل التدخل. 

لي�ش هناك غاية«.
وك���ان م�����ش���ؤول��� اال���ش��ت��خ��ب��ارات االم��ريك��ي��ة ق��ال���ا يف �شباط 
ال�شيا�شة  يف  الرو�شية  التدخل  حم��اوالت  ان  املا�شي  فراير 
لالنتخابات  ت��ه��دي��دا  ت�����ش��ك��ل  وان���ه���ا  ت��ت���ا���ش��ل  االم���ريك���ي���ة 

الت�شريعية احلا�شمة يف ت�شرين الثاين ن�فمر املقبل.
 

•• �شول-وا�شنطن -رويرتز:

الرئي�ش  اإن  االأب���ي�������ش  ال��ب��ي��ت  ق����ال 
يلتقي  لن  ترامب  دونالد  االأمريكي 
ج�جن  كيم  ال�شمالية  ك���ري��ا  بزعيم 
بي�جنياجن  ات����خ����ذت  اإذا  اإال  اأون 
ت�اجه  ف��ي��م��ا  ملم��شة”  “خط�ات 
ال�����الي����ات امل���ت���ح���دة ان���ت���ق���ادات على 
�شتمنح  حم��ادث��ات  اإج����راء  م�افقتها 

ك�ريا ال�شمالية �شرعية دولية.
وقالت املتحدثة با�شم البيت االأبي�ش 
“لن  اإف��ادة �شحفية  �شاندرز يف  �شارة 
يعقد الرئي�ش االجتماع دون اأن يرى 
ملم��شة  واأف��ع��اال  ملم��شة  خ��ط���ات 

من ك�ريا ال�شمالية«.
االأفعال  طبيعة  املتحدثة  حت��دد  ومل 
ال�شمالية  ك���ري��ا  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ال��ت��ي 
القيام بها لكن تعليقاتها متثل اإ�شارة 
البلدين  ب��ني  االأزم����ة  ن��ه��اي��ة  اأن  اإىل 
ال�شمالية  ك����ري���ا  ب���رن���ام���ج  ب�����ش��ب��ب 

لالأ�شلحة الن�وية لي�شت و�شيكة.
الإزالة  يذكر  �شيئا  ترامب  يفعل  ومل 
املحادثات  م���ع��د  ب�����ش��اأن  االرت����ب����اك 
كتب  ع��ن��دم��ا  م�شبقة  ���ش��روط  اأي  اأو 
تغريدات على ت�يرت يف وقت متاأخر 

ي�م اجلمعة.
ك�ريا  م��ع  “االتفاق  ت��رام��ب  وك��ت��ب 
و�شيك�ن  االإع���داد  ط���ر  يف  ال�شمالية 
للعامل.  ج��دا  جيدا  اتفاقا  اكتمل  اإذا 

�شيتم حتديد الزمان واملكان«.
وط��امل��ا ق��ال��ت ال���الي��ات امل��ت��ح��دة اإنها 
اإىل  حم���ادث���ات  اأي  تف�شي  اأن  ت��ري��د 
برناجمها  ع���ن  ب��ي���جن��ي��اجن  ت��خ��ل��ي 
وبرناجمها  ال����ن�����وي����ة  ل���الأ����ش���ل���ح���ة 

ال�شاروخي.
مع  انفراجة  ح��دوث  اآم��ال  وانتع�شت 
ك�ريا ال�شمالية ي�م اخلمي�ش عندما 
قال ترامب اإنه م�شتعد لعقد اجتماع 

مل ي�شبق له مثيل مع كيم.
واأث������ار ك��ي��م وت���رام���ب ال��ت���ت��ر ح�ل 
العامل العام املا�شي اإذ دخال يف حرب 
كالمية مما اأثار املخاوف من ن�ش�ب 
حرب بعد عام نفذت فيه بي�جنياجن 
�شل�شلة جتارب بهدف تط�ير �شاروخ 
ب����راأ�����ش ن�������وي مي��ك��ن��ه ����ش���رب الر 
الرئي�شي االأمريكي يف حتد لقرارات 

جمل�ش االأمن الدويل.
ل��ك��ن م���ؤ���ش��رات ع��ل��ى ه����دوء ال��شع 
ا�شتئناف  م����ع  ال����ع����ام  ه�����ذا  ظ���ه���رت 
وم�شاركة  الك�ريتني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات 
ك�ريا ال�شمالية يف االأوملبياد ال�شت�ي. 
واتفقت الك�ريتان خالل حمادثات يف 
بي�جنياجن على عقد اأول قمة بينهما 
اأواخ����ر  2007 وذل����ك يف  ع���ام  م��ن��ذ 

اأبريل ني�شان.
و�شيعد اجلل��ش مع كيم مغامرة هي 
ال�شيا�شة اخلارجية  االأكر يف جمال 
ت�ليه  م���ن���ذ  االأم����ري����ك����ي  ل��ل��رئ��ي�����ش 
من  ال��ث��اين  ك��ان���ن  يناير  يف  املن�شب 

العام املا�شي.
الق�مي  االأم����ن  مكتب  رئ��ي�����ش  وق���ال 

يف ك����ري���ا اجل��ن���ب��ي��ة ت�����ش���جن ي����ي-
االأبي�ش  البيت  يف  لل�شحفيني  ي�جن 
لقاء  نتائج  على  ترامب  اأطلع  بعدما 
ك���ري��ا اجلن�بية مع  م��ن  م�����ش���ؤول��ني 
ك�ريا  زع���ي���م  اإن  االث���ن���ني  ي�����م  ك��ي��م 
ال�شالح  “بنزع  ت��ع��ه��د  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
الن�وية  التجارب  وتعليق  الن�وي” 

وال�شاروخية.

 ك�سب الوقت؟
قال م�ش�ؤول كبري من وزارة اخلارجية 
�شتك�ن على  املحادثات  اإن  االأمريكية 
اإجراء  ب�شاأن  اأول��ي��ة  مناق�شة  االأرج���ح 

مفاو�شات يف امل�شتقبل.
اأن  امل��ت���ق��ع  “من  امل�����ش���ؤول  واأ����ش���اف 
ن��ق��ا���ش ح�ل  اإىل  امل���ح���ادث���ات  ت������ؤدي 
ا���ش��ت��ع��داد للقيام  ع��ل��ى  اأن���ن���ا  ن��ت��ي��ج��ة 

مبفاو�شات«.
وقرار ترامب مقابلة كيم كان مفاجاأة 

حتى الأ�شخا�ش داخل اإدارته.
ا�شتهدفت  �شاندرز  تعليقات  اأن  وب��دا 
املتحدة تق�ل  ال���الي��ات  ان��ت��ق��ادات يف 
على  مب���اف��ق��ت��ه  اأخ���ط���اأ  ت���رام���ب  اإن 
اإج��راء حمادثات االأمر الذي �شيمنح 
ت�شعى  دول���ي���ة  ���ش��رع��ي��ة  ب��ي���جن��ي��اجن 
تنازالت  اأي  ت��ق��دمي  دون  لكن  اإل��ي��ه��ا 

كبرية.
مارك  الدميقراطي  ال�شنات�ر  وق��ال 
من�شب  اأي�����ش��ا  ي�شغل  ال����ذي  وارن�����ر، 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ش جل���ن���ة امل����خ����اب����رات يف 
“على  ب���ي���ان  يف  ال�������ش���ي����خ،  جم��ل�����ش 
اجتماع  اأي  يف  ت���دخ���ل  اأن  االإدارة 
بخطة ت�شمن اأن املفاو�شات مع كيم 
ج�جن اأون �شت�ؤدي اإىل نتائج حقيقية 
�ش�رة  الل���ت���ق���اط  ف���ر����ش���ة  ول��ي�����ش��ت 
ك�ريا  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال�شرعية  ت�شفي 

ال�شمالية القاتل«.
ويخ�شى م�ش�ؤول�ن وخراء اأمريكي�ن 
من اأن ت�شعى ك�ريا ال�شمالية لك�شب 
تر�شانتها  وت��ط���ي��ر  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ق��ت 
مع  املحادثات  يف  ماطلت  اإذا  الن�وية 

وا�شنطن.
اإن  االأب��ي�����ش  بالبيت  م�����ش���ؤول  وق���ال 
مع  باالجتماع  ملتزما  يظل  ت��رام��ب 
كيم بناء على ال�شروط التي و�شعتها 
وهي  اخلمي�ش  ي���م  اجلن�بية  ك���ري��ا 
الن�وي  ال�����ش��الح  ب��ن��زع  ك��ي��م  ال���ت���زام 
واالم��ت��ن��اع ع��ن اإج���راء جت��ارب ن�وية 
ا�شتمرار  وتفهم  اأخ��رى  اأو �شاروخية 
ال�اليات  ب��ني  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل���ن���اورات 

املتحدة وك�ريا اجلن�بية.
“الك�ري�ن  امل�����������ش������ؤول  واأ�������ش������اف 
ال�������ش���م���ال���ي����ن ي����ق�����ل�����ن االأ�����ش����ي����اء 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة و���ش��ن�����ش��ت��م��ع ل��ه��م على 
�شيق�دنا  اأي��ن  اإىل  و���ش��رى  الطاولة 

ذلك«.
ومل يتم حتديد تاريخ اأو مكان لعقد 
ماي�  يف  يعقد  ق��د  لكنه  ب��ع��د  ال��ل��ق��اء 
م�شتعدة  اإن��ه��ا  �ش�ي�شرا  وق��ال��ت  اأي���ار. 

لتي�شري االجتماع.

لنتائج  لل��ش�ل  اجل��ه���د  ك��ل  وب���ذل 
اإيجابية«.

االأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
ري��ك�����ش ت��ي��ل��ر���ش���ن ي�����م اجل��م��ع��ة اإن 
اإج���راء حمادثات  ق��رار  اتخذ  ترامب 
م����ع زع����ي����م ك�����ري����ا ال�������ش���م���ال���ي���ة من 
�شتحتاج  املحادثات  لكن  نف�شه  تلقاء 

“لب�شعة اأ�شابيع” لرتتيبها.
اأثناء  لل�شحفيني  ت��ي��ل��ر���ش���ن  وق����ال 
اتخذه  ق����رار  “اإنه  جل��ي��ب���ت��ي  زي����ارة 
حتدثت  نف�شه.  ت��ل��ق��اء  م��ن  ال��رئ��ي�����ش 
ال��ق��رار واأجرينا  ب�����ش��اأن ه��ذا  م��ع��ه... 

حمادثة جيدة للغاية«.
ورحبت رو�شيا مبا و�شفتها باالإ�شارات 
رو�شيا  و�شاركت  االإيجابية.  اجلديدة 
ال�شدا�شية  امل���ح���ادث���ات  يف  ل�����ش��ن���ات 
االأط������راف حل���ل االأزم�����ة ال��ت��ي كانت 
ب���ني احل����ني واالآخ�������ر وت�شم  ت��ع��ق��د 
والك�ريتني  املتحدة  ال���الي��ات  اأي�شا 

واليابان وال�شني.
التزمت  ال��ي��اب��ان��ي��ة  احل��ك���م��ة  ل��ك��ن 

احلذر يف رد فعلها.
�شينزو  الياباين  ال���زراء  رئي�ش  وقال 
اأك����د يف حم���ادث���ات هاتفية  اإن����ه  اآب����ي 
����ش���رورة م�ا�شلة  ع��ل��ى  ت���رام���ب  م���ع 
يف  ال�شمالية  ك���ري��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��غ���ط 

جميع اأنحاء العامل.
ياأمل  اأن���ه  لل�شحفيني  اآب���ي  واأ���ش��اف 
ال�شهر  امل��ت��ح��دة  ال����الي���ات  زي�����ارة  يف 
املقبل على اأقرب تقدير للقاء ترامب 
ال�شمالية  ك����ري���ا  م��ل��ف  وم��ن��اق�����ش��ة 

وق�شايا اأخرى.
م�قف  يف  ب��ال��ت��غ��ري  “نرحب  وت���اب���ع 
ك�ريا ال�شمالية... لن تخفف اليابان 
الثابت  م�قفهما  املتحدة  وال���الي��ات 
ال�شغ�ط  اأق�������ش���ى  م����ا����ش���ل���ة  ع���ل���ى 
حتركا  ال�شمالية  ك���ري��ا  تتخذ  حتى 
ونهائية  كاملة  نهاية  �ش�ب  ملم��شا 
وتك�ن  الن�وية  ال�ش�اريخ  لتط�ير 

قابلة للتحقق«.
وق��ال��ت امل�����ش��ت�����ش��ارة االأمل��ان��ي��ة اأجنيال 
مريكل اإن اأنباء عقد اجتماع حمتمل 
ب��االأم��ل جتاه  اأع��ط��ت م��ررا لل�شع�ر 

 ترحيب
���ش��ت��م��ث��ل ال��ق��م��ة ب���ني ت���رام���ب وكيم 
حت������ال ك���ب���ريا ب���ع���د ع�����ام م����ن قيام 
من  �شل�شلة  باإجراء  ال�شمالية  ك�ريا 
تعترها  التي  ال�شاروخية  التجارب 
من  واب��ل  وبعد  ا�شتفزازية  وا�شنطن 

االإهانات بني الزعيمني.
ال�اليات  يف  مقيم�ن  خ��راء  ويق�ل 
جنحت  ال�شمالية  ك���ري��ا  اإن  املتحدة 
فيما يبدو يف ن�فمر ت�شرين الثاين 
يف ت��ط���ي��ر ����ش���اروخ ق���ادر ع��ل��ى حمل 
ال�اليات  يف  مكان  الأي  ن���وي  �شالح 

املتحدة.
وا���ش��ت��ه��زئ ت���رام���ب ب��ك��ي��م وق����ال اإنه 
“رجل  ب���اأن���ه  وو���ش��ف��ه  “مه�و�ش” 
ال�ش�اريخ ال�شغري” وهدد يف خطاب 
العام املا�شي بتدمري ك�ريا ال�شمالية 
متاما اإذا هاجمت ال�اليات املتحدة اأو 

اأحد حلفائها.
ورد كيم وا�شفا ترامب باأنه “اأمريكي 

خمتل عقليا«.
عاملية  ح��م��ل��ة  ت���رام���ب  اإدارة  وق�����ادت 
لت�شديد العق�بات الدولية املفرو�شة 
على ك�ريا ال�شمالية لتقلي�ش امل�ارد 

الالزمة لرناجمها الن�وي.
العامل  دول  ق����ادة  م���ن  ع����دد  ورح����ب 
االأزمة  يف  انفراجة  ح��دوث  باحتمال 
ا�شتعداده  ت���رام���ب  اأع���ل���ن  اأن  ب��ع��د 

لالجتماع مع كيم.
�شينية  ر�شمية  اإع��الم  و�شائل  ونقلت 
بينغ  �شي جني  ال�شيني  الرئي�ش  عن 
اجلمعة  ي���م  هاتفيا  ل��رتام��ب  ق���ل��ه 
اإنه يقدر رغبته يف حل ق�شية ك�ريا 

ال�شمالية �شيا�شيا.
�شي  اأن  االإع��الم��ي  التقرير  واأ���ش��اف 
تتمكن  اأن  ياأمل يف  اإن��ه  قال لرتامب 
كل االأطراف من اإظهار ح�شن الن�ايا 
اأي ت�شرف قد  االإق���دام على  وجتنب 
ي�ؤثر على ال��شع الذي ي�شهد حت�شنا 

يف �شبه اجلزيرة الك�رية.
تبداأ  اأن  يف  “ياأمل  اإن����ه  ���ش��ي  وق����ال 
ال�شمالية  وك���ري��ا  املتحدة  ال���الي��ات 
ات�شاالت وح�ارا يف اأ�شرع وقت ممكن 

االأو�شاع يف ك�ريا.
ب�شمال  ي��ت��ع��ل��ق  “فيما  واأ�����ش����اف����ت 
عقد  اإمكانية  واأي�شا  ك���ري��ا  وج��ن���ب 
املتحدة  ال���الي��ات  رئي�ش  مع  اجتماع 
الدويل  امل���ق��ف  اأن  ت��رى  اأن  ميكنك 
امل�حد مبا ي�شمل العق�بات قد ي�ؤدي 

لبارقة اأمل«.
وكان ترامب قال من قبل اإنه م�شتعد 
ل��ل��ق��اء ك��ي��م يف ال���ق��ت امل��ن��ا���ش��ب لكنه 
اأ�شار اإىل اأن ال�قت مل يحن ملثل هذه 
املحادثات. و�شخر الرئي�ش االأمريكي 
من تيلر�ش�ن يف اأكت�بر ت�شرين االأول 
يف حماولة  “يهدر وقته”  اإن��ه  قائال 

احلديث مع ك�ريا ال�شمالية.
وقال نائب الرئي�ش االأمريكي مايك 
بن�ش ي�م اجلمعة اإن ال�اليات املتحدة 
و”كثفت  تنازالت”  “اأي  ت��ق��دم  مل 
ال�شغط با�شتمرار” على زعيم ك�ريا 

ال�شمالية.
ب����ي����ان ������ش�����ادر عن  ب���ن�������ش يف  وق�������ال 
ك�ريا  دع�������ة  اإن  االأب���ي�������ش  ال���ب���ي���ت 
اأن  “دليل على  ال�شمالية للمحادثات 
ا�شرتاتيجية الرئي�ش ترامب اخلا�شة 

بعزل نظام كيم حتقق جناحا«.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م رئ��ي�����ش ك�ريا 
قاد  ال���ذي  ج���ي���ه-اإن،  م���ن  اجلن�بية 
م�شاعي التهدئة مع ك�ريا ال�شمالية 
خالل االأوملبياد ال�شت�ي، ي�م اجلمعة 
اأن االجتماع  الرئي�ش م�ن يعتقد  اإن 
ي�ؤدي  قد  وكيم  ترامب  بني  املرتقب 
لتخلي ك�ريا ال�شمالية عن برناجمها 

لالأ�شلحة الن�وية.
وق��ال م�ش�ؤول ك���ري جن�بي اآخ��ر اإن 
اأي  دون  كيم  لقاء  على  واف��ق  ترامب 

�شروط م�شبقة.
وت�����ش��اع��دت ح���دة ال��ت���ت��ر م��ع ك�ريا 
ال�شمالية اإىل ذروتها العام املا�شي اإذ 
هددت اإدارة ترامب باأن كل اخليارات 
ذلك  يف  مبا  الطاولة  على  مطروحة 
اخليارات الع�شكرية عند التعامل مع 
برناجمها  ت�ا�شل  التي  بي�جنياجن 
ل��ع��ق���ب��ات دولية  ل��الأ���ش��ل��ح��ة يف حت��د 

اأكرث �شرامة.

ترامب ونظريه ال�سيني بحثا هاتفيا االجتماع مع كيم

نافذة اأمريكا تنتظر »خطوات ملمو�شة« من كوريا ال�شمالية قبل اإجراء حمادثات 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• فان�شون جوفار

   ���ش��ت��ك���ن ال��ق��م��ة االأك�����رث ا���ش��ت��ب��ع��ادا خ���الل هذه 
دونالد  اخلرف”  “العج�ز  واف��ق  لقد  الع�شرية. 
ترامب على ان يلتقي ب� “الرجل ال�شاروخ ال�شاب” 
حم�ر  و�شيك�ن  ال��ق��ادم.  ماي�  يف  اأون  ج�نغ  كيم 
الذي  الك�ري اجلن�بي  امل�ش�ؤول  املحادثات، ح�شب 
بالكامل  ال��ن���وي  ال�شالح  “نزع  اللقاء،  عن  اأعلن 

من �شبه اجلزيرة الك�رية”.
الن�وية  املن�شاآت  جميع  تفكيك  اأخ���رى،  وبعبارة   
الك�رية ال�شمالية وتدمري اأ�شلحتها )ما بني 30 
مثل  ت�ش�ر  ميكن  فهل  ملتخ�ش�شني(.  وفقا  و50 
ال�شالح  لنزع  ال�شابقة  التجارب  االح��ت��م��ال؟  ه��ذا 
ال���ن����وي، ون��ف�����ش��ّي��ة ن��ظ��ام ب��ي���ن��غ ي��ان��غ ت�����ش��ري اإىل 

االجابة بال.

ال�سابقة االأوكرانية
برناجمها  دول ط�اعية عن  تخلت خم�ش  لقد     
اأفريقيا،  وج��ن���ب  اأوك��ران��ي��ا،  ال��ن���وي:  الع�شكري 
والرازيل، واالأرجنتني، وليبيا. اختارت كييف، بعد 
تفّكك االحتاد ال�ش�فياتي، اعادة االأ�شلحة الن�وية 
املقابل،  ويف  اأرا�شيها.  على  امل���ج���دة  ال�ش�فياتية 
ح�شلت الدولة اجلديدة على م�شاعدات اقت�شادية 
غربية، وخا�شة التزام الدول الكرى، مبا يف ذلك 

رو�شيا، بعدم النيل من �شالمة اأرا�شيها.
   ولكننا نعرف جميعا اأن م��شك� مل حترتم هذا 
ال���ع��د ع��ن��دم��ا غ���زت ق���ات��ه��ا �شبه ج��زي��رة القرم 
ل��ذا ال ميكن ج��ذب كيم   .2014 ودون��ب��ا���ش ع��ام 
تلتزم  ال��ن���ع حيث  نف�ش  م��ن  اأون مب��ذك��رة  ج���ن��غ 
وا�شنطن - اأو ط�كي� – بان متتنع اىل االبد على 

مهاجمة هذا البلد.

�سوابق معقدة
الن�وي  ال�شالح  لنزع  التالية  الثالث  احل��االت     
اأفريقيا  ج���ن����ب  ح���ك����م���ات  ق������ررت  م��ت�����ش��اب��ه��ة. 
اأو  ع�شّية  م�شاعيها  وق��ف  وال��رازي��ل  واالأرجنتني 
الف�شل  ن��ظ��ام  نهاية  للنظام:  ج���ذري  تغيري  بعد 
العن�شري اأو الدكتات�رية. وهنا اي�شا، ال نتخيل ان 
كيم ج�نغ – اون �شيتنازل ويكر�ش الدميقراطية.
اكت�شفت  ان  ف��ب��ع��د  ال���ق���ذايف.   ليبيا  ه��ن��اك  ث��م     
الريطانية  ونظريتها  االمريكية  اال�شتخبارات 
وقف  على  ال�شابق  �شيد طرابل�ش  وافق  م�شروعه، 
املفرو�شة  العق�بات  ال�شري مقابل رفع  برناجمه 
ع��ل��ى ب���الده واالن��ف��ت��اح االق��ت�����ش��ادي ع��ل��ى الغرب. 
و�شق�طه.   2011 عام  تدخل  معروفة:  والبقية 
رمبا مل يكن هذا ليحدث اإذا ت�شّنى للعقيد ا�شهار 

ال�شالح االأ�شمى ...

التاأمني على احلياة 
اأ�شباب  اإ�شافة  املقارنات اخلارجية، يجب  لهذه     
داخ��ل��ي��ة. اأك���رث م��ن اأي ن��ظ��ام اآخ���ر، ُت��دي��ن ع�شرية 
اأمريكي  غ��زو  ولفر�شية  للقنبلة  ب�شرعيتها  كيم 
ُيفرت�ش اأنها متنعه. فكيف ميكن لثالث ال�شاللة 
اأن يرتاجع ويتخلى دون املخاطرة بان يرى، بني 
به  ق��ام  ال��ذي  العمل  ك��ل  انهيار  و�شحاها،  ع�شية 
القا�شية  العق�بات  اأن رف��ع  وال��ده وج��ده؟ ال �شك 
�شيا�شيا  متنف�شا  مت��ن��ح  ق��د  ال��ب��الد  ت�����ش��رب  ال��ت��ي 

لل�شلطة.. 
غ��ري ان���ه، يف ه��ذا امل��ج��ال، ال ���ش��يء م�شم�ن على 
جيدة،  ق��دمي��ة  قنبلة  م��ث��ل  م�شم�ن  االإط�����الق.. 
نعت منذ البداية كب�لي�شة تاأمني على احلياة  �شُ

للنظام.
ترجمة خرية ال�شيباين

لهذا لن يتخلى كيم جونغ اأون اأبًدا عن القنبلة الذرية

* كبري املحررين يف الق�شم الدويل مبجلة ل�ن�فال اوب�شرفات�ر الفرن�شية. 
ومن م�ؤلفاته “ ال�جه اخلفي للكي دور�شيه” و “اأمريكا �شد ديغ�ل – التاريخ ال�شري 

.  »)1969 – 1961(

ريت�شارد�شون يحذر ترامب باأن بيونغ يانغ لي�شت كتلفزيون الواقع

اأمريكيني  جن�د  رف��ات  وا�شنطن 
ق��ت��ل���ا يف احل���رب ال��ك���ري��ة. لكنه 
ك�ريا  ب���اأن  ن��ق��ر  اأن  “يجب  ���ش��دد 
ال�������ش���م���ال���ي���ة ���ش��ت��ط��ل��ب ���ش��ي��ئ��ا يف 

املقابل«.
كيم  اأن  اإىل  ريت�شارد�ش�ن  ول��ف��ت 
العمر  م����ن  ال���ب���ال���غ  اأون  ج����ن���غ 
مبا  التكهن  ميكن  “ال  عاما   34
�شيفعله، وه� اأحيانا غري عقالين، 

لكننا قللنا من �شاأنه«.
وقال “اأعتقد منذ فرتة ط�يلة اأن 
وتبني  نهائية،  روؤي��ة  خطة،  لديه 
بجالء اأن هذا �شحيح. لقد تط�ر، 

الرئي�ش  ع��ه��د  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 
كلينت�ن  ب���ي���ل  ال����دمي�����ق����راط����ي 
اإنه رهان هائل،  “ف�جئت للغاية، 
جمازفة كرى، غري اأنها ت�شتحق 
ال  “االأم�ر  اأن  م�شيفا  العناء” 
ميكن اأن تك�ن اأ�ش�اأ مما هي عليه 
بالعالقات  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ال���ي����م 
اجل�����زي�����رة  �����ش����ب����ه  يف  وال�����ت������ت�����ر 

الك�رية«.
حقيقية  ف��ر���ش��ة  “اإنها  واأ����ش���اف 
التح�شري  ق��ل��ة  ه���  يقلقني  وم���ا 
الرئي�ش.  جانب  من  واالن�شباط 
لكنني اأهنئه على مبادرته البالغة 

فانتقل من زعيم يلقي قنابل اإىل 
ا�شرتاتيجية.  روؤي����ة  ل��دي��ه  رج���ل 
اإحياء  يف  ع���ام���ة  ب�������ش����رة  وجن����ح 
الدبل�ما�شية مع ك�ريا اجلن�بية 

خالل االألعاب االأوملبية«.
واأ�شار اإىل اأن الك�ريني ال�شماليني 
“لطاملا كان�ا يطمح�ن اإىل اتفاق 
مع ال�اليات املتحدة. وطلب عقد 
قمة يندرج يف �شياق اجله�د التي 
ت��ب��ذل��ه��ا ك����ري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة حتى 
تتمكن من الق�ل  اإننا اأطراف من 
ال�شف االأول وعليكم اأن تتعامل�ا 

معنا«.
لكنه حذر “يجدر بنا التثبت من 
اأننا ال نقع يف فخ ين�شبه الك�ري�ن 
ال�����ش��م��ال��ي���ن ال���ذي���ن ي���رع����ن يف 
قبل  اتفاقات  على  التفاو�ش  ف��ن 

االن�شحاب منها«.
اأكرث ما يتخ�ف منه ريت�شارد�ش�ن 
ه��� اأن ي��ك���ن ت��رام��ب واف����ق على 

عقد القمة “ب�ش�رة مت�شرعة«.
هناك  ي���ك����ن  اأن  “يجب  وق������ال 
تك�ن  اأال  واأخ�����ش��ى  ا�شرتاتيجية، 
البلبلة املخيمة يف البيت االأبي�ش 
ف�������ش���ال ع�����ن اأ�����ش����ل�����ب����ه اخل���ا����ش 

اجلراأة بقب�ل هذه الدع�ة«.
م�شابقة  يف  “ل�شنا  ح����ذر  ل��ك��ن��ه 
يقدمها  ك��ان  التي  اأبرينتي�ش  ذي 
ترامب اأو يف برنامج من تلفزي�ن 
ال�اقع. ينبغي التفاو�ش مع زعيم 
�شيفعله  مب���ا  ال��ت��ك��ه��ن  مي��ك��ن  ال 
ع���ن ع�شرين  ي��ق��ل  م���ا ال  ول���دي���ه 
ال�اليات  وي���ه���دد  ن����وي���ا  ���ش��الح��ا 

املتحدة«.
اإمكانية  اأن  ريت�شارد�ش�ن  واأو�شح 
ع��ق��د ه���ذه ال��ق��م��ة ب��ني الزعيمني 
االإطالق  على  معه�د  “غري  اأم��ر 
يف الدبل�ما�شية حيث تتم االأم�ر 

بالعادة ب�ش�رة ت�شاعدية«.
يك�ن  اأن  يجب  “هدفنا  واأ���ش��اف 
ن���زع ال�����ش��الح ال���ن����وي، ل��ك��ن��ن��ي ال 
واق���ع���ي.  ه�����دف  ه�����ذا  اأن  اأع���ت���ق���د 
يف  ق�تنا  باأق�شى  ندفع  اأن  يجب 
ال�شمالية  ق���ات ك�ريا  اجت��اه كبح 
والتقليدية  والبال�شتية  الن�وية 

وجتميدها«.
باإمكان  اأن  ال��دب��ل���م��ا���ش��ي  وراأى 
بي�نغ يانغ اأن تق�م ب�”بادرة ح�شن 
باإعادة االأمريكيني الثالثة  نية” 
وت�شليم  ل��دي��ه��ا  تعتقلهم  ال��ذي��ن 

•• وا�شنطن-اأ ف ب: 

ال�شفري  ريت�شارد�ش�ن  بيل  ي�شتند 
االأم���ريك���ي ال�����ش��اب��ق ل���دى االأمم 
كمفاو�ش  خ���رت���ه  اإىل  امل��ت��ح��دة 
واالأنظمة  ال��ق��ادة  م��ن  الكثري  م��ع 
الرئي�ش  م��ن  ال��ع��امل  يف  امل�شتبدة 
العراقي الراحل �شدام ح�شني اإىل 
الراحل  ال�شمايل  الك�ري  الزعيم 
بالنظام  م����رورا  اإي����ل  ك��ي��م ج���ن��غ 
لي�جه  ال����ب�����رم����ي،  ال���ع�������ش���ك���ري 
ترامب  لدونالد  ب�شيطة  ن�شيحة 

يحذره فيها من بي�نغ يانغ.
وفيما اأقر ريت�شارد�ش�ن يف مقابلة 
بر�ش  فران�ش  وكالة  معه  اأجرتها 
)جن�ب  ني�مك�شيك�  يف  منزله  يف 
غرب( باأنه من “اجلراأة” القب�ل 
ب��ع��ق��د ل��ق��اء م��ع ال��زع��ي��م الك�ري 
اأنه  اإال  اأون،  ج�نغ  كيم  ال�شمايل 
“لي�شت  الدبل�ما�شية  ب���اأن  ح��ذر 
ال�اقع”  ت��ل��ف��زي���ن  ب���رام���ج  م���ن 
ن���ا����ش���ح���ا ال���رئ���ي�������ش االأم�����ريك�����ي 
واتبع  بفريق جيد  نف�شك  “اأحط 

ا�شرتاتيجية متينة«.
اإىل  ال���������ش����اب����ق  ال�������ش���ف���ري  وق��������ال 

كافيني ... ال ميكنه اال�شتمرار يف 
االرجتال والتغريد«.

اخلارجية  وزي���ر  “على  واأ����ش���اف 
ي��ق���د هذه  اأن  ت��ي��ل��ر���ش���ن  ري��ك�����ش 
هناك  يك�ن  اأن  يجب  امل��ح��ادث��ات. 
اأن  الرئي�ش  على  ع�شكري.  متثيل 
ا�شرتاتيجية  ويتبع  فريقا  ي�شكل 
من  ب��رن��ام��ج  يف  ل�شنا  متما�شكة 
بل يف مفاو�شات  ال�اقع  تلفزي�ن 
اأزم��ة االأم��ن الق�مي  كرى ح�ل 

االأكرث خط�رة حاليا يف العامل«.
بالرئي�ش  يجدر  ما  “اأذكى  وختم 
بالرئي�ش  االت�شال  ه�  به  القيام 
بيل  وال����رئ����ي���������ش  ب����������ش  ج���������رج 
لال�شتفادة  وا�شت�شارتهم  كلينت�ن 
م����ن خ���رت���ه���م. ي���ج���در ب����ه عدم 

القيام بكل ذلك وحده«.

ميامنار تفتح حتقيقا بعد العثور على رجلني مقتولني بالر�شا�ش
•• ياجنون-رويرتز: 

قالت �شرطة ميامنار ام�ش ال�شبت اإنها فتحت حتقيقا يف مقتل رجلني يق�ل ال�شكان اإنه يبدو اأنهما قتال بالر�شا�ش يف الراأ�ش 
بعد اأن اعتقلهما جن�د يف �شمال البالد امل�شطرب. ويق�ل ال�شكان اإن الرجلني من مزارعي كا�شني العرقيني وكانا يقيمان يف 
خميمات للنازحني جراء ال�شراع يف قرية مينج هكاوجن ال�اقعة على بعد نح� 30 كيل�مرتا من حدود ميامنار مع ال�شني. 
وا�شطر اأكرث من مئة األف اإىل النزوح عن قراهم منذ انهيار وقف الإطالق النار بني جي�ش ميامنار وجي�ش ا�شتقالل كا�شني عام 
وال�شراع يف ال�شمال منف�شل عن اأزمة الروهينجا يف والية راخني الغربية اإال اأن حملة اجلي�ش ت�ش�بها اأي�شا مزاعم   .2011
اأن قب�ش عليهما  �شان )35 عاما(، مفق�دان منذ  ناو  ياو )65 عاما( وناخ�م  املدنيني. والرجالن، هاب�جان  بانتهاكات �شد 
31 يناير كان�ن الثاين وفقا لروايات �شكان وجماعة ف�رتيفاي رايت�ش احلق�قية التي حتدثت مع �شاهدين على  اجلي�ش يف 
ال�اقعة. وعرث فريق بحث مدين ي�م اخلمي�ش على قر ي�شم اجلثتني ي�م اخلمي�ش يف غابة قرب مينج هكاوجن مبنطقة مان�شي 
يف والية كا�شني. وقال ت�را مي� ن�جن املتحدث با�شم ال�شرطة يف والية كا�شني “يتعامل مركز �شرطة مان�شي مع ال�اقعة على اأنها 

جرمية قتل وفق املادة 302 من القان�ن اجلنائي يف ميامنار«.  واأ�شاف اأن ال�شرطة حتقق راف�شا ذكر املزيد من التفا�شيل.

بوتني يقول اإنه لن يعّدل 
الد�شتور للبقاء يف ال�شلطة 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

رابعة يف االنتخابات  املت�قع ف�زه ب�الية  الرو�شي فالدميري ب�تني  الرئي�ش  اأعلن 
الكرملني  يف  بالبقاء  له  ي�شمح  د�شت�ري  تعديل  الإج���راء  يخطط  ال  اإن��ه  املرتقبة، 
وردا على �ش�ؤال ل�شبكة “ان بي �شي” التلفزي�نية االمريكية  اإىل ما بعد 2024. 
ح�ل ما اذا كان �شيحذو حذو الرئي�ش ال�شيني �شي جينبينغ الذي ي�شعى لرئا�شة 
التي  املقابلة  يف  وق��ال  الن�ايا.  تلك  مثل  لديه  لي�ش  اأن  ب�تني  اأك��د  احل��ي��اة،  م��دى 
ليت�افق  ذلك  اأفعل  الد�شت�ر قط، مل  اأغ��ري  “مل  ال�شبت  الكرملني حمت�اها  ن�شر 
معي ولي�ش لدي اأي خمططات للقيام بذلك الي�م«. ويتهم املنتقدون ب�تني الذي 
انتخب رئي�شا للمرة االأوىل يف 2000 وي�شعى ل�الية رابعة يف انتخابات 18 اآذار 
مار�ش، باإخفاء ن�ايا للبقاء يف ال�شلطة لفرتة غري حمددة. وكثريا ما تباهى ب�تني 
باحرتام الد�شت�ر الذي مينعه من اأن ي�شغل الرئا�شة اأكرث من واليتني متتاليتني. 
ت�ىل  فيما  بال�شلطة،  مم�شكا  بقي  لكنه  احلك�مة  رئا�شة  ب�تني  ت���ىل   2008 يف 
اإىل  ب���ت��ني  ع��اد  عندما   2012 لغاية  الرئا�شة  منه  امل��ق��رب  مدفيديف  دمي���رتي 
الكرملني يف م�اجهة احتجاجات معار�شة كبرية. ورف�ش تلميحات عن عدم تخليه 
عن ال�شلطة الإن ذلك �شيعر�شه للخطر قائال اإنه �شمع “الكثري من الهذيان ح�ل 
امل��ش�ع«. وقال “ملاذا تظن�ن اأنه من بعدي �شيت�ىل ال�شلطة يف رو�شيا بال�شرورة 
اإنه يفكر  وتابع  اأ�شخا�ش م�شتعدون لتدمري كل ما فعلته يف ال�شن�ات املا�شية؟”. 
االأم��ر ه� لل�شعب  القرار بنهاية  ي���ؤذي لكن  “التفكري ال  بخلفه املحتمل. وا�شاف 
املعار�ش  ي�شمل�ن  ال  مر�شحني،  �شبعة  االنتخابات  يف  ب�تني  ويناف�ش  ال��رو���ش��ي«. 
الرئي�شي له اليك�شي نافالني املمن�ع من الرت�شح ب�شبب اإدانة ق�شائية يق�ل م�ؤيدوه 
اإنها عقاب له على الرت�شح ب�جه الرجل الق�ي. ورف�ش ب�تني تاأكيد ما اإذا �شيمنح 
واأ�شار  ذل��ك«.  ي�شتحق  اإذا كان  “ميكن منح عف� الأي �شخ�ش  وق��ال  نافالني عف�ا. 
البالغ من  ال�شيا�شي  اإىل  علنا،  باال�شم  نافالني  اأب��دا  يناد  الذي مل  ب�تني  الرئي�ش 
“ما الذي يعجبني يف  وقال ب�تني  41 عاما ب”بع�ش الق�ى ال�شيا�شية”.  العمر 

املبداأ؟ يعجبني اإنهم يعر�ش�ن م�شكالت وهذا جيدا، فعال هذا ال�شيء ال�شحيح«.
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عربي ودويل

حتليل اخباري
وية ... ن�سهد انحداره.

   اإن فر�شية “الذروة” ال�شعب�ية 
ت��اأخ��ذ حجما كبريا  ب��دت وك��اأن��ه��ا 
التي  اله�لندية،  االنتخابات  بعد 
ع��ل��ى ع��ك�����ش م���ا ك����ان م��ت���ق��ع��ا مل 
خريت  ل��الإ���ش��الم  املناه�ش  ُت��ت��ّ�ج 
انت�شار  ب��ع��د  وخ��ا���ش��ة  ف���ي���ل���درز، 
اإميان�يل ماكرون يف فرن�شا �شد 
مارين ل�بان، يف م�اجهة مبا�شرة 
كبري  ح����د  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا  ه��ي��م��ن��ت 

امل�شاألة االأوروبية.
املثري  م�����ن  ك�������ان  وم�����ن�����ذئ�����ذ،     
ل��الإح��ب��اط ان��ه اق���رتاع بعد اخر، 
ّنفت  �شُ ال���ت���ي  ال���ق����ى  وا����ش���ل���ت 
�شديدة  ه��ي  وال��ت��ي  “�شعب�ية”، 
التن�ع، وغري متنا�شقة ومتناغمة 
الزحف  وا����ش���ل���ت  ب��ي��ن��ه��ا،  م���ا  يف 
جت�ّشد  حيث  النم�شا،  يف  والنم�. 
واليمني  اليمني  اأق�شى  ائ��ت��الف 
حيث  اأمل���ان���ي���ا،  ويف  ال�����ش��ل��ط��ة؛  يف 
حقق حزب البديل من اجل املانيا 
مما  الب�ند�شتاغ،  يف  ن�عّية  قفزة 
على  الرئي�شيني  احل��زب��ني  اأج��ر 
كبري”  “حتالف  يف  ال�����دخ������ل 
الي�شار  ائتالف بني  جمددا، وه� 
اأح������د يريده  ك�����ان  م����ا  وال���ي���م���ني 
اجلمه�رية  ويف  االأ�������ش������ل؛  يف 
الرئي�ش  ي�شف  حيث  الت�شيكية، 
ب�  نف�شه  زمي��ان  ميل��ش  اجل��دي��د 

“ترامب الت�شيكي...«.

خم�سة درو�س
املا�شي  االأح��د  اإيطاليا      وانهت 
كانت  “الذروة”  ه��ذه  اأن  اإث��ب��ات 
االقت�شاد  غ�����رق  ح���ي���ث  وه�����ًم�����ا، 
ال���ث���ال���ث يف م��ن��ط��ق��ة ال����ي�����رو يف 
اأزم�����ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ودخ����ل االحت����اد 
االأوروب��ي يف اإحدى فرتات ال�شك 
عندما  امل���ع���ت���ادة  واال�����ش����ط����راب 
او  املهّمني  اأع�شائه  اأح���د  ي��رتّن��ح 
ت���اج��ه م��اأزق��ا يف بلدها،  ي��ت��ع��رّث. 
وجدت مارين ل�بان بع�ش العزاء 
االأحد  م�شاء  تغريدة  طريق  ع��ن 
�شتق�شي  بروك�شل  اأن  فيها  قالت 

ليلة �شيئة ...
من  اجل���دي���دة  امل�ج��������ة  ه���ذه     
ال��ن��ت��ائ��ج امل���ات��ي��������������ة ل��ل��ق���ى التي 
ع����ب����ارة  ت���ل���خ���ي�������ش���ه���ا يف  مي����ك����ن 
الغالب،  يف  للنظام”،  “امل�شادة 

ع���ان���ت م���ن وط�����اأة ان��خ��راط��ه��ا يف 
عقيدة اقت�شاد ال�ش�ق دون اإيجاد 
جلزء  امل��ت��زاي��د  للتهمي�ش  ال���دواء 

من الطبقة العاملة.
ع�������دم جت���دي���د  ����ش���م���ح      وق�������د 
باإ�شعاف  ال�شيا�شي  “العر�ش” 
االأح�����������زاب ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة. وه����ذه 
االأخ������رية ه���ي ال���ي����م غ���ري ق���ادرة 
الثالثي  ال��ت��ح��دي  م���اج��ه��ة  على 
املرحلة  يف  اأوروب������ا  م��ك��ان��ة  ح����ل 
اجل��دي��دة م��ن ال��ع���مل��ة ال��ت��ي على 
التكن�ل�جي  وال��ت��ح���ل  االب�����اب، 
ُي��غ��رّي عامل  اأن  ال����ذي م��ن ���ش��اأن��ه 
العمل، وحتدي الهجرة احلقيقي 
اأو املت�هم التي ينظر اإليها بع�ش 
تهديد  اأن���ه���ا  ع��ل��ى  االأوروب�����ي�����ني 

لله�ية.

اأوروبا �سعيفة
   وي����اأم����ل اإمي����ان�����ي����ل م���اك���رون 
ال���ق���ارة  االو������ش�����اع يف  ت��غ��ي��ري  يف 
مب�����ش��روع��ه االأوروب������ي، ول��ك��ن��ه مل 
ي��ت���ق��ع ال������ش��ع ال�����ش��ي��ا���ش��ي غري 
ال�����ذي اجر  اأمل���ان���ي���ا  امل�����ش��ب���ق يف 
تبداأ  ان  ع���ل���ى  م���ريك���ل  اأجن����ي����ال 
ف��رتة واليتها اجل��دي��دة ي���م 14 
مار�ش اجلاري، اي اأكرث من �شتة 
وبالتايل  االنتخابات.  بعد  اأ�شهر 
التاأخري، بالن�شبة  اأ�شهر من  �شتة 
بد  ال  ال���ذي  االأوروب�����ي  للم�شروع 
ان ت��ت��ب��ن��اه ب��اري�����ش وب���رل���ني، وما 
يف  ي��اأم��ل  الفرن�شي  الرئي�ش  زال 

تقدميه ل�شركائه قبل ال�شيف.
ال����ت����اأرج����ح  ت������رك ه������ذا      وق������د 
الطريق  اأ���ش��ه��ر  طيلة  االأوروب�����ي 
امام  م�شراعيها  ع��ل��ى  مفت�حة 
الق�ى ال�شعب�ية، والتي، باإجابات 
متزايدا  ج���زء  اأق��ن��ع��ت  �شلط�ية، 

من الناخبني يف بلدانها.
ان  اأخ��������������رى،  م��������رة  ون������ك������رر     
االق�ى، ولكن  لي�ش�ا  ال�شعب�يني 
خ�����ش���م��ه��م ���ش��ع��ف��اء، ����ش����اء من 
تكييف  ع��دم قدرتهم على  خ��الل 
التي ال  الع�ملة  ري��اح  بلدانهم مع 
ت��ه��داأ، وا���ش��ت��ع��ادة االأم����ل يف عامل 
ي���ث���ري ال���ق���ل���ق. ول�����ن ي���ت���م جت����اوز 
اإال  ال�����ش��ع���ب��ي��ة  ال��ن��زع��ة  “ذروة” 
“العر�ش”  جت��دي��د  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ف���ع���ال، وت��ك��ي��ي��ف��ه مع 
�شتبقى  االن���ت���ظ���ار،  يف  ح��ق��ب��ت��ن��ا. 
اأوروب����ا حت��ت رح��م��ة ال��ق���ى التي 

تريد تدمريها.

ول��ي�����ش��ت دائ��م��ا م��ع��ادي��ة الأوروب�����ا، 
بع�ش  ب���ا����ش���ت���خ���ال����ش  ت�������ش���م���ح 

الدرو�ش.
   - اإن النم�ذج امل�شاد الريطاين 
تاأثري  اأي  ل��ه  لي�ش  االأم��ري��ك��ي  اأو 
يت�شرف�ن  الذين  الناخبني  على 

وفًقا ملخاوفهم ال�طنية.
ال��ت�����ش��ي��ري وك���ف���اءة     - جن���اع���ة 
على  ���ش��ئ��ي��ل  ت���اأث���ري  ل��ه��ا  االإدارة 
املرحلة،  ه��ذه  يف  الناخبني  ق���رار 
كما يت�شح من النتيجة القيا�شية 
الرغم من  5 جن���م على  حلركة 
بلدية  ل��رئ��ي�����ش��ة  ال��ه��زي��ل  االأداء 
اأو  ل��ل��ح��رك��ة،  تنت�شب  ال��ت��ي  روم���ا 
االقت�شادية  االإدارة  العك�ش،  على 
االأمل��ان��ي��ة اجل��ي��دة ال��ت��ي مل متنع 

م���اك���رون - ل����ب���ان، اق���رتح���ت يف 
من  م��ت��ج��ددا  “عر�شا”  ال����اق���ع 
الإميان�يل  �شمح  مم��ا  اجل��ان��ب��ني، 
ماكرون بالف�ز ب�شه�لة، وت�حيد 
برناجمه  اإىل  ان�����ش��م���ا  ال���ذي���ن 
“امل�شابني  م�����ن  االإ������ش�����الح�����ي 
بخيبة اأمل “من اليمني والي�شار 
وامل�شتعدين ملنحه فر�شة، واأولئك 
ال���ذي���ن ي���ري���دون ب��ب�����ش��اط��ة قطع 

الطريق على اليمني املتطرف.
   ه���ذا ال�����ش��ي��ن��اري��� مل ي��ح��دث يف 
البلدان االأوروبية االأخرى، حيث 
االأول  اجل�����زء  ج��م��ي��ع��ه��ا  يف  جن���د 
م��ن امل��ع��ادل��ة، اإ���ش��ع��اف االأح����زاب 
التقليدية، ال �شيما اأحزاب الي�شار 
ال��دمي��ق��راط��ي التي  اال���ش��رتاك��ي 

اأمل��ان��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا م����ؤخ���را، حيث 
انهار احلزب الدميقراطي بقيادة 
م��ات��ي��� ري��ن��زي اإىل اأق���ل م��ن 20 

باملائة من االأ�ش�ات.
االأحزاب  اأي�شا  اليمني  على   -    
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ت���ع���اين م��ث��ل ف�����رزا 
�شيلفي�  ب�����زع�����ام�����ة  اي����ط����ال����ي����ا 
برل�شك�ين الذي بات وراء حليفه 
اأو  ال��راب��ط��ة  امل��ت��ط��رف،  اليميني 
الذين  الفرن�شيني  اجلمه�ريني 
العام  الثانية  اجل���ل��ة  ع��ن  غ��اب���ا 

املا�شي.
نعتر  اأن  ���ش��ب��ق، مي��ك��ن��ن��ا     مم���ا 

البديل من اجل املانيا من حتقيق 
االخرتاق.

اله�ية عاماًل     -  تبقى م�شاألة 
رئ���ي�������ش���ي���اً يف خم�������اوف ودواف�������ع 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ن��اخ��ب��ني، اذ ان 
�شالفيني  ماتي�  رابط�����ة  �شع�د 
اأو ح���زب ال��ب��دي��ل يف  اإي��ط��ال��ي��ا  يف 
اأملانيا على ارتباط مبا�شر بق�شية 

الهجرة.
انهيار اال�شرتاكية  تاأكيد     - مت 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة االأوروب����ي����ة، وهي 
االنتخابات  يف  الالفتة  الظاهرة 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، ويف 

اإذاع����ة فرن�شا  اأو���ش��ح م���ؤخ��را يف 
الثقافية.

   انه يعتقد اأن اإميان�يل ماكرون 
النظام  “حّطم”  م�����ن  ل���ي�������ش 
يف  التقليدية  لالأحزاب  ال�شيا�شي 
ينهار،  ك��ان  النظام  لكن  فرن�شا، 
وكان ماكرون اأول من حد�ش. لقد 
ال�����ش��روري اقرتاح  اأن���ه م��ن  فهم 
“عر�ش” خمتلف للناخبني حتى 
 “ للق�ى  خاليا  امللعب  ُي��رتك  ال 

املعادية للنظام ».
الثانية  اق��رتح��ت اجل���ل��ة     لقد 
الفرن�شية  الرئا�شة  انتخابات  من 

فرن�شياً”  “ا�شتثناًء  ه��ن��اك  اأن 
ب��ان��ت��خ��اب اإمي���ان����ي���ل م���اك���رون، 
خ��ا���ش��ة م���ع م����ج���ة م���د حركته 
الت�شريعية،  ي�ني�  انتخابات  يف 
الربيع  عن  اعالن  كاإ�شارة  ولي�ش 
ال�شيا�شي  )ب��امل��ع��ن��ى  ال���ل���ي���رايل 

للم�شطلح( االأوروبي.

اال�ستثناء الفرن�سي
   ولعل من ال�شروري، على خطى 
عامل االجتماع اآالن ت�رين، الذي 
اإميان�يل  عن  بحثا  م���ؤخ��را  ن�شر 
كما  النظرة،  نعك�ش  ان  م��اك��رون، 

ال�شعب�ية تت�شيد امل�شهد ال�شيا�شي االوروبي

ماكرون واال�شتثناء الفرن�شي

املد ال�شعب�ي يف املانيا يتعاظم

انهيار اال�شرتاكية الدميقراطية يف اوروبا

مارين ل�بان الهدف تدمري االحتاد االوروبي الريك�شيت من�ذج يهدد م�شتقبل اوروبا

ايطاليا اليمني املتطرف يرتبع على العر�ش

تبقى م�شاألة الهوية عاماًل رئي�شيًا يف دوافع عدد كبري من الناخبني يرتبط بالهجرة
ما مل يتجدد العر�ش ال�شيا�شي �شتبقى اأوروبا حتت رحمة القوى التي تريد تدمريها

ال تاأثري للنموذج امل�ساد الربيطاين اأو االأمريكي على الناخبني الذين يت�سرفون وفقًا ملخاوفهم الوطنية

اإيطاليا اثبتت اأن الفر�سية كانت وهًما:

ل�شوء احلظ، مل تبلغ ال�شعبوية بعد ذروتها يف اأوروبا...!
•• الفجر - بيري ها�شكي 

 ترجمة خرية ال�شيباين
   قبل عام، مار�س 2017، �سبق ان طرحت 
ال�سوؤال التايل: “هل بلغت املوجة ال�سعبوية 

ــبــح عليه  اأ�ــس الــــذي  ــاد  ــ�ــس امل والــنــمــوذج 
رئا�سة  وخا�سة  الربيطاين،  الربيك�سيت 
دونــالــد تــرامــب لــلــواليــات املــتــحــدة، التي 
“تعزيز”  اأنها  على  البداية  يف  اليها  ُنظر 
موؤ�س�سة  وكانت  ــني.  ــي االأوروب لل�سعبويني 

وها  �سوؤااًل،  كان  لقد  اأوروبا؟”  يف  ذروتها 
لب�س  ال  قاطعة  اإجــابــة  منلك  اليوم  نحن 
م�سروعا  ال�سوؤال  طرح  كان  “ال«!     فيها: 
املتطرف  اليمني  ف�سل  بعد  الوقت،  ذلك  يف 
النم�ساوية،  الرئا�سية  االنــتــخــابــات  يف 

فكرية اأمريكية، موؤ�س�سة كارنيغي، هي التي 
ال�سعبوية”،  النزعة  “ذروة  مفهوم  طورت 
اأي  على غرار مفهوم “ذروة اإنتاج النفط”، 
تلك اللحظة، التي بعد اأن ي�سل اإىل ذروته، 

ا�ستهالك النفط - اأو ال�سعب

رغم تنوعها وعدم تناغمها توا�شل 
القوى امل�شّنفة »�شعبوية« منوها وزحفها 

انهيار ال�شرتاكية الدميقراطية 
الأوروبية واحزاب اليمني التقليدية تعاين 

ال�سعبويون لي�سوا االأقوى، واإمنا خ�سومهم �سعفاء
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خلفان  بنت  ع��ه���د  م��ع��ايل  بح�ش�ر 
لل�شعادة  ال���دول���ة  وزي�����رة  ال���روم���ي 
وج������دة احل���ي���اة م��دي��ر ع����ام مكتب 
رئا�شة جمل�ش ال�زراء، اختتم “نادي 
كبري،  ب��ن��ج��اح  ال�شارقة”  ���ش��ي��دات 
اأم�ش، فعاليات الدورة اخلام�شة من 
ال�شارقة”،  ���ش��ي��دات  “جري  ���ش��ب��اق 
املخ�ش�ش  ال����ري����ا�����ش����ي  احل��������دث 
حظي  اأن  بعد  والفتيات،  لل�شيدات 
مب�شاركة وا�شعة من 1500 �شيدة 
50 جن�شية.  اأك���رث م��ن  وف��ت��اة م��ن 
مب�شاركة  االإماراتية  امل��راأة  وحظيت 
كبرية يف ال�شباق، اإذ �شارك اأكرث من 
1000 مت�شابقة من اإجمايل اأعداد 
املت�شابقات، االأمر الذي ي�ؤكد جناح 
االإمارات  النادي يف ت�شجيع �شيدات 
ع��ل��ى مم��ار���ش��ة ال���ري���ا����ش���ة، وزي�����ادة 
وعيهن ب�شاأن �شرورة ممار�شة منط 
احل���ي���اة ال�����ش��ح��ي��ة. واأك������دت معايل 
عه�د بنت خلفان الرومي اأن تعزيز 
يتطلب  احل���ي���اة  وج�������دة  ال�����ش��ع��ادة 
بني  ال��ت���ازن  حتقيق  على  الرتكيز 
والذهنية،  اجل�����ش��دي��ة  اجل�����ان����ب 
هذا  حتقق  الريا�شة  ممار�شة  واأن 
وتعزز  بال�شحة،  وترتقي  ال��ت���ازن، 
العالقات االجتماعية عر م�شاركة 
يف  ي�شاهم  م��ا  ال�شعيدة،  اللحظات 
ال��ت��خ��ل�����ش م���ن ال���ت����ت���ر واالإج����ه����اد 
وي��ح�����ش��ن م�����ش��ت���ي��ات ج�����دة احلياة 
واأعربت  ال�شعادة لالإن�شان.  ويحقق 
لقرينة  �شكرها  عن  ال��روم��ي  عه�د 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  ج���اه��ر  ال�شيخة  �شم� 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال��ق��ا���ش��م��ي 
البارز  دوره��ا  االأ���ش��رة، على  ل�ش�ؤون 
يف متكني املراأة االإماراتية ورعايتها 

ترتقي  التي  والفعاليات  لالأن�شطة 
مثمنة  ح��ي��ات��ه��ا،  ج����دة  مب�شت�يات 
�شيدات  ن������ادي  وم�����ب�����ادرات  ج���ه����د 
اجل�انب  على  تركز  التي  ال�شارقة 
وال�شحية  والثقافية  االجتماعية 

والريا�شية.    
اأقيم  ال������ذي  ال�������ش���ب���اق،  وت�������ش���م���ن 
بال�شارقة،  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
انطلقي،  “ا�شتعدي،  ���ش��ع��ار  حت���ت 
 5 ف����ئ����ة  ف����ئ����ت����ني:  وتاألقي!”، 
كيل�مرتات،   10 وفئة  كيل�مرتات 
حيث حلت يف املركز االأول من فئة 
فاتاكخفا  زاري��ن��ا  كيل�مرتات،  ال�5 
م���ن اجل��ن�����ش��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ب��ع��د اأن 
زمن  يف  ال�شباق  اإن��ه��اء  م��ن  متكنت 

قدره 17 دقيقة و 33 ثانية، تلتها 
زن��ئ���ي ويل�شنبت  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
اأمتت  التي  االأثي�بية  اجلن�شية  من 
ثانية   53 و  دقيقة   17 يف  ال�شباق 
ن��ال��ت مي�ش االأم��ا���ش��ي من  يف ح��ني 
اجلن�شية الفل�شطينية املركز الثالث 
 23 يف  النهاية  خط  اجتيازها  بعد 

دقيقة و 40 ثانية.
كيل�مرتات، حققت  ال�10  فئة  ويف 
نتاليا �شديخ من اجلن�شية الرو�شية 
ال�شباق  اأنهت  اأن  بعد  االأول،  املركز 
8 ث���اين، تلتها يف  39 دقيقة و  يف 
امل��رك��ز ال��ث��اين م��ريي��ام الم����ري من 
اأكملت  ال��ت��ي  الفرن�شية  اجلن�شية 
ث�اين،   9 و  دقيقة   40 يف  ال�شباق 

وج�����اءت يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث دي���دري 
االيرلندية  اجل��ن�����ش��ي��ة  م��ن  كي�شي 
و  دق��ي��ق��ة   41 ق���دره  زم��ن��اً  م�شجلة 

ثانية.  44
خ�لة  ت�جت  ال�شباقني،  ختام  ويف 
�شيدات  ن���ادي  ع��ام  م��دي��ر  ال�شركال 
الثالثة  باملراكز  الفائزات  ال�شارقة 
نقدية  ج���ائ��ز  و�شلمتهن  االأوىل، 
األف   30 االإجمالية  قيمتها  بلغت 
امليداليات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  دره�����م، 
قامت  كما  التقديرية.  وال�شهادات 
ب��ت��ك��رمي رع����اة ال��ف��ع��ال��ي��ة: جمل�ش 
اأرادا،  و�شركة  الريا�شي،  ال�شارقة 
“بيئة”،  للبيئة  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��رك��ة 
وم�شت�شفى اأمينة، و�شركة “اإفك�”، و 

مياه �شريما – اآي للتجارة العامة.
جري  “حقق  ال�������ش���رك���ال:  وق���ال���ت 
�شيدات ال�شارقة يف دورته اخلام�شة 
ا�شتقطابه  من خالل  كبرياً  جناحاً 
امل�شاركات،  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا 
الفعالية  ه���ذه  متكنت  ال���اق��ع  ويف 
اأع�ام  خم�شة  م��دار  على  الريا�شية 
من اأن ت�شبح جتمعاً ن�شائياً بامتياز، 
مع  ويت�افق  باخل�ش��شية،  يتمتع 
باملراأة،  اخل��ا���ش��ة  املجتمعية  القيم 
لها،  ال�شحية  احل��ي��اة  وي��ع��زز من��ط 
والذهني،  البدين  ن�شاطها  ويحفز 

وا�شتمتاعها باأف�شل االأوقات.«
هذا  ال�����ش��ب��اق  “يحمل  واأ����ش���اف���ت: 
جهة  فمن  مميزتني،  �شمتني  العام 

فاإنه يقام بالتزامن مع )عام زايد( 
منح  ال��ذي  امل�ؤ�ش�ش  القائد  ال���ال��د 
ت�شتحقه،  ال�����ذي  االه���ت���م���ام  امل������راأة 
وفتح لها اأب�اب التمكني يف خمتلف 
ما  اإىل  و���ش��ل��ت  ح��ت��ى  ال���ق���ط���اع���ات 
اأخرى،  جهة  وم��ن  الي�م،  عليه  هي 
جانباً  اأي�شاً  العام  هذا  يتناول  فاإنه 
مع  بتعاوننا  يتمثل  الف��ت��اً  اإن�شانياً 
ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
ل��دع��م اأه���داف���ه���ا ال��ن��ب��ي��ل��ة، وه���� ما 
ال�شيخ  اأي�شاً غر�شاً من غرا�ش  يعد 
زايد، رحمه اهلل، فينا، حيث �شتظل 
اأف��ع��ال��ه واأق����ال���ه ق��ب�����ش ن����ر ل��ن��ا يف 
طريقنا لرت�شيخ العمل االإن�شاين«. 
م�شاركة  “�شهدت  واأو�����ش����ح����ت: 

ال�شيدات والفتيات االإماراتيات زيادة 
بن�شبة %5 عن الن�شخة ال�شابقة، ، 
وه� ما يلخ�ش اأحد اأهداف النادي 
من تنظيم هذه الفعالية الريا�شية، 
فاملراأة التي تنعم بال�شحة واحلي�ية 
الذي  ال�شليم  املجتمع  اأ���ش��ا���ش  ه��ي 
واأود  ف��ي��ه،  اأب��ن��اوؤن��ا  ين�شاأ  اأن  ن��رغ��ب 
كل  الأ�شكر  الفر�شة  ه��ذه  اأنتهز  اأن 
من �شاهم يف جناح هذا ال�شباق من 
اأود  كما  وم�شاركات،  وداعمني  رع��اة 
اأن اأ�شكر جميع من اأ�شهم يف الترع 
جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان 
مادياً، اأو عينياً من خالل تقدميهن 
ملبادرة  خ�شالت من �شعرهن، دعماً 
اأطلقتها  ال���ت���ي  االأم��������ل(  )خ�������ش���ل 

اجلمعية«.
ال�شارقة”  �شيدات  “نادي  وخ�ش�ش 
الت�شجيل  ر�ش�م  عائدات  من  ج��زءاً 
ال�شارقة  ���ش��ي��دات  “جري  �شباق  يف 
2018”، ل�شالح جمعية “اأ�شدقاء 
امل�ؤ�ش�شة  ال�شرطان”،  م���ر����ش���ى 
يف  امل�شاعدة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اخل��ريي��ة 
واملعن�ية،  امل��ادي��ة  االأع��ب��اء  تخفيف 
التي يت�شبب فيها مر�ش ال�شرطان 
ل��ل��م�����ش��اب��ني وع��ائ��الت��ه��م يف اإم����ارة 
العربية  االإم����ارات  ودول���ة  ال�شارقة 
املتحدة. وت�شمنت احتفالية اخلتام 
من  وال����ع����دي����د  “زومبا”،  ح���ف���ل 
الرتفيهية،  والفعاليات  ال��ع��رو���ش 
ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت ب��ت��ف��اع��ل ك���ب���ري من 

امل�شاركات والزائرات.
ال�شارقة،  ���ش��ي��دات  ن���ادي  وي��ح��ر���ش 
االأعلى  املجل�ش  م���ؤ���ش�����ش��ات  اإح����دى 
ل�ش�ؤون االأ�شرة، على ت�فري مرافق 
واأن�شطة ترفيهية وثقافية لل�شيدات 
واالأط����ف����ال، ك��م��ا ي��ن��ظ��م ع��ل��ى مدار 
العام باقة من الفعاليات واالأن�شطة 
التي تدعم �ش�ؤون املجتمع، والفن�ن، 
الفعاليات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال�����ش��ح��ة، 
واملعار�ش،  واملحا�شرات،  اخلريية، 
والندوات،  الريا�شية،  والفعاليات 

وامللتقيات ب�شتى اأن�اعها.
املراكز  اأك�����رث  اأح�����د  ال����ن����ادي  وي���ع���د 
بال�شيدات  اخل���ا����ش���ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  يف  ت��ف��رداً 
عالية  م�شت�يات  يعتمد  اإذ  املتحدة، 
الرفيعة، ومت جتهيزه  من اخلدمة 
م���ن اخلدمات  وا���ش��ع��ة  مب��ج��م���ع��ة 
ا�شتحق  ال��ذي  االأم��ر  والت�شهيالت، 
معه اأن ُي��شف باالأف�شل من ن�عه 

على م�شت�ى ال�شرق االأو�شط.

بداأ جمل�ش دبي الريا�شي يف ت�شييد 
ق���ري���ة حت����دي ن���ا����ش ال��ل��ي��ل��ي ال���ذي 
�شم�  رع��اي��ة  حت��ت  املجل�ش  ينظمه 
را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
رئي�ش  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت���م  اآل 
جمل�ش دبي الريا�شي، ويحمل ا�شم 
و   15 ي���م��ي  ال�شعادة”،  “حتدي 

اجلاري. مار�ش   16
الفردي  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
م�������ش���اء ي�م  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�������ش���اع���ة  يف 
15 مار�ش اجلاري  اخلمي�ش املقبل 
احلادية  ال�����ش��اع��ة  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر 
مناف�شات  تنطلق  فيما  م�شاء،  ع�شر 
مار�ش   16 اجل��م��ع��ة  ي�����م  ال���ف���رق 
ال�شباق  ومي��ت��د  ال��ت���ق��ي��ت،  ذات  يف 
ي�اجه  كيل�مرتات   5 م�شافة  على 
خ��اله��ا امل��ت��ن��اف�����ش��ني 12 ع��ائ��ق��ا مت 
من  ق���در  اأق�����ش��ى  لتمنح  ت�شميمها 
من  وت��زي��د  وال��ت�����ش���ي��ق  التناف�شية 
وا�شتمتاعهم  امل��ت�����ش��اب��ق��ني  ح��م��ا���ش 

باملناف�شات.
ال�شباق  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  وي�����ش��ت��م��ر 
الر�شمي  االل���ك���رتوين  امل���ق��ع  ع��ر 
www.dubaisc. للمجل�ش 
الت�شجيل  ي�����ت�����اح  ح����ي����ث   ،ae
وجلميع  اجلن�شني  م��ن  للم�شاركة 
اجل���ن�������ش���ي���ات وخم���ت���ل���ف االأع�����م�����ار، 
وحدد جمل�ش دبي الريا�شي اأماكن 
لتجمع امل�شاركني ي�م احلديث حيث 
اإىل  بحافالت  امل�شاركني  نقل  �شيتم 
االإعالن  و�شيتم  امل��ن��اف�����ش��ات،  م���ق��ع 
اأي����ام من  ق��ب��ل  اأم��اك��ن التجمع  ع��ن 

انطالقة ال�شباق.
امل�شجلة  وامل�ؤ�ش�شات  ال��ف��رق  وب���داأت 

بال�شباق يف التناف�ش من االآن، حيث 
منت�شبيها  ت���دري���ب  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
ع����ل����ى من���������اذج م�������ش���اب���ه���ة الأن����������اع 
ال�شباق،  يف  امل�����ج�����دة  ال��ت��ح��دي��ات 
�شاعات  ع����دد  ب��ت��خ�����ش��ي�����ش  وق���ام���ت 
ي���م��ي��ة ل��ت��دري��ب امل�����ش��ارك��ني يف فئة 
الفردي والفرق، كما خ�ش�شت عدد 
االأخ������رى مدربني  امل���ؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
منت�شبيها  لياقة  لرفع  متخ�ش�شني 
العديد  امل�����ش��ارك��ني، وح��ر���ش��ت  م��ن 
احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  من 
منت�شبيها  ت�شجيل  على  واخل��ا���ش��ة 
لال�شتفادة  وال��ن�����ش��اء  ال���رج���ال  م��ن 
مم��ا ت���ف��ره ف��ر���ش��ة امل�����ش��ارك��ة على 

وال�شخ�شية،  االأج�شام  بناء  م�شت�ى 
التعاون وال�شداقة  وتعزيز عالقات 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م. وي���ب���داأ ال�����ش��ب��اق مع 
م��ان��ع ال����ح���ل ال����ذي ي��ت���ج��ب على 
امل��ت�����ش��اب��ق��ني جت����اوزه ل��ل������ش���ل اإىل 
ي�شل  ال��ت��ي  اجل�����دران  ت�شلق  ع��ائ��ق 
اأم���ت���ار، يليه   3 ن��ح���  اإىل  ارت��ف��اع��ه��ا 
حتدي بعن�ان “رجل الغابة” الذي 
جتاوز  ع��ل��ى  وق����درة  ق����ة  ي�شت�جب 
امل�شافة باحلبال، ثم ما يطلق عليها 
حتتاج  ال��ت��ي  ال�ش�داء”  ب�”احلفرة 
ال���ق���ي���ام ب������ش��ع��ي��ة االن���ب���ط���اح على 
ب�شرعة  حتتها  من  والعب�ر  االأر���ش 
ت�شبه  “الكارج�” التي  تليها  ودقة، 

جتاوز مبنى مرتفع ب�شرعة وق�ة.
“الت�شيمني”  وياأتي بعد ذلك عائق 
التي تتطلب من امل�شاركني ال�شع�د 
مبا ي�شبه ت�شلق احلائط، ثم النزول 
ي�شل  ال���ذي  ال��ع��ام���د  ع��ر  ب�شرعة 
وذل����ك على  م���رت،   5 اإىل  ارت��ف��اع��ه 
غ����رار رج����ال االإط����ف����اء، وي��ل��ي ذلك 
عائق “ال�شبكة” التي يق�م خاللها 
���ش��ب��ك��ة كبرية  ب��ت�����ش��ل��ق  امل�������ش���ارك����ن 
ع��ر���ش��ه��ا 14 م���رت وارت���ف���اع���ه���ا 5 
م����رت، ث���م ي���اأت���ي ال�����دور ع��ل��ى عائق 
“م�شرت مانكي وم�شرت فريز” حيث 
امل�شافة  قطع  املتحدي  من  يت�جب 
باحلديد  متعلقا  ذل��ك  يتجاوز  وه��� 

مرت،   5 بنح�  االأر����ش  ع��ن  املرتفع 
وذلك مل�شافة 22 مرت، ثم يتح�ل�ن 
اإىل “درج احلبال” عر الت�شلق على 
مبنى مرتفع 4 مرت، والنزول ب�شكل 

اأفقي عر ال�شباك املن�ش�بة.
“ذات  عائق  ا  اأي�شً ال�شباق  ويت�شمن 
جتاوزه  يتطلب  ال���ذي  رايت”  ن���ات 
عمال جماعيا بني امل�شاركني من اأجل 
ت�شلق منحدر مائل ال�شكل لل��ش�ل 
اإىل اجلزء االأخر منه والنزول عر 
كراكر”  “نات  ع��ائ��ق  يليه  احل��ب��ال، 
حيث يجب ان يحافظ امل�شارك على 
الفا�شلة  امل�شافة  ت�ازنه بينما يعر 
م���ن ف�����ق امل���ي���اه، ل��ي��ك���ن ب��ع��د ذلك 

“احل�شار”  وه�����  االأخ�����ري  ال��ع��ائ��ق 
وفيه  �شع�بة  االك���رث  يعتر  ال���ذي 
ثم  االأول  املبنى  امل�����ش��ارك���ن  يت�شلق 
وه�  الثاين  نح�  لالأعلى  ينطلق�ن 
ينزل�ا  ان  على  احل��ب��ال،  يت�شلق�ن 
الذي  االأن��ب���ب  ع��ر  و�ش�لهم  بعد 

ي�شل ارتفاعه اإىل 7 مرت.
وياأتي تنظيم جمل�ش دبي الريا�شي 
للحدث تاأكيدا على دور الريا�شة يف 
بالطاقة  وتزويدهم  املجتمع  ا�شعاد 
االإي���ج���اب���ي���ة وت���ع���زي���زا مل���ك���ان���ة دبي 
لتنظيم  م��ف�����ش��ل��ة  ع��امل��ي��ة  ك��م��دي��ن��ة 
مبختلف  ال���ت���ح���دي���ات  م���ن���اف�������ش���ات 
قائمة  ت�����ش��م��ن  ح���ي���ث  اأن������اع�����ه�����ا، 

العديد  دب��ي  يف  ال�شن�ية  الفعاليات 
من بط�الت التحدي ما بني حتدي 
وحتدي  وال�حل،  والثلج  ال�شحراء 
ج��ب��ال حتا،  اأق��ي��م يف  ال���ذي  �شبارتن 
الفرتة  خالل  دبي  �شت�شت�شيف  كما 
ال�شهرية  العاملية  البط�لة  املقبلة 
امل��ي��اه املفت�حة )اأو���ش��ن مان  حت��دي 

ت�شالنج(.
ومي��ك��ن امل�����ش��ارك��ة يف ال�����ش��ب��اق عر 
والفردي  ل��ل��رج��ال  ال���ف���ردي  ف��ئ��ات 
والفرق  للرجال  والفرق  لل�شيدات، 
مب�شاركة  وي�������ش���م���ح  ل���ل�������ش���ي���دات، 
وامل��ق��ي��م��ني م���ن جميع  امل����اط���ن���ني 
اجلن�شيات من داخل وخارج الدولة، 

كما ي�شمح مب�شاركة ال�شيدات �شمن 
اأال يقل عدد  فئة فرق الرجال على 
امل�����ش��ارك��ني يف ال��ف��ري��ق ال���اح��د عن 
و�شينطلق  اأدن����ى،  كحد  الع��ب��ني   5
ال�شباق على �شكل جمم�عات يف�شل 
بني كل جمم�عة والتي تليها فا�شل 

زمني قدره 15 دقيقة.
يف  الريا�شي  دبي  جمل�ش  ويحر�ش 
كل عام على اإ�شافة فعاليات ريا�شية 
ج���دي���دة ل��رن��ام��ج امل��ن��اف�����ش��ات، كما 
يحر�ش على االحتفال يف املنا�شبات 
تن�شجم  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ه��م��ة 
املهمة يف حياتنا،  املنا�شبة  �شعار  مع 
�شيتم  العاملي  ال�شعادة  ي�م  وملنا�شبة 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
العربية  االإم��ارات  املميزة، الأن دولة 
امل���ت���ح���دة ه���ي م���ن اأك�����رث ال������دول يف 
اأبناءها  �شعادة  على  حر�شا  ال��ع��امل 
وزارة  وفيها  اأر�شها،  على  واملقيمني 
لتحقيق  خمت�شة  واإدارات  لل�شعادة، 
امل��ج��ت��م��ع، والأن  ال�������ش���ع���ادة الأف�������راد 
امل�شادر  اأه��م  من  الريا�شة  ممار�شة 
والطاقة  بال�شعادة  االأف���راد  لتزويد 

االإيجابية.
ت��اأك��ي��ًدا على  ال�شباق  ي��اأت��ي ه��ذا  كما 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم  اأهمية 
جتمع  ال��ت��ي  املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ع�������ش���اق ال����ري����ا�����ش����ة م�����ن ال����رج����ال 
و�شمن  فرديا  للتناف�ش  وال�شيدات 
فرق من اأجل �شحة اأف�شل ون�شاط 
واأج�شامهم  اأكر وبناء �شخ�شياتهم 
م�اجهة  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  ل���ي���ك����ن����ا 
االإجنازات  احلياة وحتقيق  حتديات 

الأنف�شهم ول�طنهم وجمتمعهم.

بح�سور عهود الرومي...اأكرث من 1000 اإماراتية خ�سن التحدي بفئتيه

ختام ناجح ل�»جري �شيدات ال�شارقة« مب�شاركة 1500 �شيدة وفتاة من اأكرث من 50 جن�شية

انطالق بطولة الفرجان براأ�ش اخليمة يف ن�شختها ال�شابعة
للتنمية  االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ان��ط��ل��ق��ت 
االجتماعية يف راأ�ش اخليمة ، بط�لة الفرجان ال�شابعة 
ل��ك��رة ال��ق��دم حت��ت ���ش��ع��ار »االإم������ارات ان��ت��م��اء وعطاء« 

مب�شاركة 16 فريقاً من خمتلف اإمارات الدولة.
ال�طني  بال�شالم  انطلق  ال��ذي  االفتتاح  حفل  ح�شر 
لدولة االإمارات �شعادة علي را�شد اخلنب�يل وعبد اهلل 
�شعيد الطنيجي وخلف �شامل بن عنر اأع�شاء جمل�ش 
اإدارة اجلمعية و�شامل ح�شن النعيمي مدير البط�لة.

ال��ي���م االف��ت��ت��اح��ي مب��ب��ارات��ني جمعت االأوىل  ان��ط��ل��ق 
وانتهت ل�شالح مطعم  التجارية  ال��دار وع���اد  مطعم 

الثانية  املباراة  تقابل يف  ب�شدا�شية نظيفة فيما  ال��دار 
املباراة  وانتهت  ال�شعادة  واأ���ش��ح��اب  للتجارة  ال��ت��الل 
االأ�شمنت  لتجارة  التالل  ل�شالح  املاراث�نية  اجلميلة 

باأربعة اأهداف مقابل ثالثة.
واأع�����رب خ��ل��ف ���ش��امل ب��ن ع��ن��ر ع�����ش��� جم��ل�����ش اإدارة 
اجل��م��ع��ي��ة ورئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط���ل��ة، عن 
�شعادته خلروج احلفل االفتتاحي بهذا ال�شكل اجلميل 
اأال  اأكد مدى �شغف اجلماهري وحبها لدورتهم  الذي 
كما  ال�شابع،  عامها  تدخل  التي  الفرجان  دورة  وه��ي 
املنظمة  اللجنة  الأع�����ش��اء  العميق  �شكره  ع��ن  اأع���رب 

على اجلهد الكبري الذي بذل�ه الإخراج حفل االفتتاح 
اإخراج  يف  حر�شهم  على  ت��اأك��ي��د  وه���  ���ش���ره،  ب��اأب��ه��ى 

البط�لة بتميز .
اأما مدير البط�لة �شامل النعيمي فقد ا�شتهل حديثه 
املميزة  االنطالقة  على  ون�شكره  اهلل  نحمد  بالق�ل: 
حتقق  البط�لة  اأن  على  واأك��د  للبط�لة  اجلماهريية 
باإذن  املتميزة  م�شريتها  و�شت�ا�شل  ك��ب��رية  جن��اح��ات 
اهلل ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة، ودع���ا ك�����ش��ايف االأن���دي���ة يف االإم����ارة 
وميكن  مهاريني  العبني  ت�شم  التي  البط�لة  ملتابعة 

اال�شتفادة منهم يف اأنديتهم.

جمل�ش دبي الريا�شي ي�شيد قرية حتدي ال�شعادة الليلي 



األحد   11   مارس    2018  م   -   العـدد  12271  
Sunday   11   March   2018  -  Issue No   12271 الفجر الريا�ضي

19191913

م�شاركتها  اأب�ظبي  �شرطة  اختتمت 
امل�شاندة  ال�����ح����دات  م���ه���رج���ان  يف 
“عام  �شعار  حتت  للرماية  ال�شاد�ش 
طريق  ال��ري��ف  منطقة  يف  زايد”، 
اأب����ظ���ب���ي � دب����ي، وال�����ذي رك����ز على 
اأر�شى  التي  والقيم  امل��ب��ادئ  تر�شيخ 
بن  زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر  دعائمها 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
وما ج�شده من مبادئ وقيم رفيعة 

يف جمتمعنا.
وت�شمنت امل�شاركة عرو�شاً مل��شيقى 
املرا�شم  ب�������اإدارة  اأب����ظ���ب���ي  ���ش��رط��ة 
املالية  قطاع  يف  العامة  والعالقات 
واخل���دم���ات وت��ف��اع��ل اجل��م��ه���ر مع 
م�شاركة قطاع �ش�ؤون االأمن واملنافذ 
والتي �شملت عرو�شاً �شيقة للكالب 
التفتي�ش  اإدارة  نظمتها  الب�لي�شية 
االأمني ال� “كي. 9” وتعرف الزوار 
اإىل مهام اإدارة االأ�شلحة واملتفجرات 
االأ�شلحة  مع  التعامل  يف  وجه�دها 
وامل���ت���ف���ج���رات ب���ا����ش���ت���خ���دام اأح�����دث 
وال�شالمة  االأم��ن  لت�فري  التقنيات 
اإدارة  �شاركت  كما  املجتمع،  الأف���راد 
ملعداتها  ب��ع��ر���ش  اجل��رمي��ة  م�����ش��رح 

واأج����ه����زت����ه����ا امل����ت����ط�����رة اجل����دي����دة 
لال�شتعانة بها يف االحتفاظ باالأدلة 
اإدارة  اإىل  ب�����ش��اأن��ه��ا  ت��ق��اري��ر  ورف�����ع 
الفح�ش  يف  تعني  اجلنائية  االأدل���ة 

وامل�شاهاة الكت�شاف اجلناة.
على  امل���ه���رج���ان  زوار  ت���ع���رف  ك��م��ا 
العمليات  ق���ط���اع  دوري��������ات  م���ه���ام 

م�شاركة  خ�������الل  م�����ن  امل�����رك�����زي�����ة 
وال�شالمة  ال������ط�������ارئ  م���دي���ري���ة 
العامة يف التعريف مبهام وواجبات 
واملنقذ  ال�����ش��غ��ري  امل�����ش��ع��ف  دوري�����ات 
فريق  ومهام  ال�شغري،  واالإط��ف��ائ��ي 
من  يعد  وال���ذي  املائية  امل�شطحات 
املتميزة  الطبية  وال��ط���اق��م  ال��ف��رق 

دولياً،  ب��ه��ا  وامل���ع���رتف  وامل���ح���رتف���ة 
وال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع ج��م��ي��ع ظروف 
باحرتافية  ال����ط�����ارئ  وحت����دي����ات 
واالإنقاذ  البحث  مهمات  خ�ش��شا 
على  واطلع�ا  واالنت�شال  والغط�ش 
م���ه���ام دوري�������ة االأط�����ف�����ال امل����روري����ة 
وتثقيفهم  ل��ت���ع��ي��ت��ه��م  امل��خ�����ش�����ش��ة 

ووزع��ت مديرية مكافحة  م��روري��اً. 
االأم����ن اجلنائي  ب��ق��ط��اع  امل���خ���درات 
خماطر  ح�������ل  ت����ع���ي���ة  ك���ت���ي���ب���ات 
التعريف  ج���ان���ب  اإىل  امل�����خ�����درات 
وور�ش  املحا�شرات  عقد  يف  بدورها 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املتخ�ش�شة  ال��ع��م��ل 
املحلية،  اجل����ه����ات  م����ن  ال�������ش���رك���اء 
املحاكاة  برامج  على  ال���زوار  واطلع 
الرماية  ب���اإدارة  الرماية  م��ي��دان  يف 
يف �شرطة اأب�ظبي، وما ت�شمنه من 
عالية  اأمنية  تدريبية  �شيناري�هات 
امل�����ش��ت���ى ت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز االأم����ن 
الرماية  ميدان  و�شهد  واال�شتقرار 
اإق�����ب�����ااًل ك����ب����رياً على  ال��ت�����ش��ب��ي��ه��ي��ة 
امل�شاركة من اجلمه�ر خ�ش��شاً من 
من  لال�شتفادة  الن�شائي  العن�شر 

الدرو�ش املقدمة ح�ل الرماية.
واأعرب الزوار عن اإعجابهم بدورية 
لت�شيري  امل��خ�����ش�����ش��ة  “الرمال” 
ال���دوري���ات االأم��ن��ي��ة وال�����ش��رط��ي��ة يف 
وال�شحراوية  ال��رم��ل��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
ل����ت����ق����دمي اخل�������دم�������ات االأم����ن����ي����ة 
وال�شرطية لل�شياح واالأجانب ورواد 
والتخييم  ال�شفاري  ورح��الت  ال��ر 

والفعاليات ال�شحراوية.
والق������ت م�������ش���ارك���ة ق�����ش��م امل�������روث 
اأب�ظبي  �شرطة  بدوريات  ال�شرطي 
من  كبرياً  اإعجاباً  “الكال�شيكية” 
ع�شاق املركبات، اإىل جانب اطالعهم 
على املقتنيات ال�شرطية التاريخية.

كما اطلع اجلمه�ر من خالل جناح 
ال�شرطة  ب����اإدارة  �شرطة  كلنا  ق�شم 
املجتمع  اأم���ن  ق��ط��اع  يف  املجتمعية 
اأف����راد  ع��ل��ى دور ال��ق�����ش��م يف حت��ف��ي��ز 
ال�شرطة  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون  امل��ج��ت��م��ع 
االأمن  وتعزيز  املكت�شبات،  حلماية 
الرامج  ج��ان��ب  اإىل  واال����ش���ت���ق���رار 

اأع�شاء  يتلقاها  التي  التخ�ش�شية 
على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  �شرطة”  “كلنا 
اآليات الت�ا�شل واالت�شال باجلهات 
ال�����ش��رط��ي��ة، ل��ت��ع��زي��ز ال����ق���اي���ة من 

اجلرمية.
الل�اء  ك���رم  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  خ��ت��ام  ويف 
عبداهلل مهري الكتبي قائد ال�حدات 
امل�شاندة يف الق�ات امل�شلحة ورئي�ش 
�شرطة  للمهرجان،  املنظمة  اللجنة 
املتميزة  مل�شاركتها  تقديراً  اأب�ظبي 
وال���ت���ي ���ش��ه��دت اإق����ب����ااًل ك���ب���ريا من 
اإع���ج���اب���ه���م مبدى  ال��������زوار و����ش���ط 
ال��ت��ط���ر ال��ك��ب��ري ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه يف 

م�شرية  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ج���االت  خمتلف 
ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي واالأم����ن����ي وفق 

اف�شل املمار�شات املتقدمة.
اأب�ظبي  �شرطة  م�شاركة  اأن  يذكر 
يف ف���ع���ال���ي���ات امل����ه����رج����ان ت����اأت����ي يف 
الزوار  تعريف  على  حر�شها  اإط���ار 
املختلفة  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ب���راجم���ه���ا 
االأمني  ال�عي  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 
واملجتمعي وجت�شيداً ال�شرتاتيجية 
الت�ا�شل  ت���ع���زي���ز  يف  احل����ك�����م����ة 
التفاعل  وحتقيق  ال�شراكات  وبناء 
هيئات  ج���م���ي���ع  م������ع  االإي������ج������اب������ي 

وم�ؤ�ش�شات املجتمع.

 اأنهى بطل العامل للكرو�ش كانرتي 
يف فئة ال�شيارات ذات الدفع الثنائي، 
القا�شمي،  في�شل  ب��ن  خالد  ال�شيخ 
ق�����ائ�����د ف�����ري�����ق ب����ي����ج�����-اأب�����ظ����ب����ي 
الثاين  ال��ي���م  مناف�شات  لل�شباقات، 
من باها دبي ال��دويل حمتاًل املركز 
للمرحلة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف  االأول 
)173.7 كلم( مع مالحه الفرن�شي 
االأ�شد  م��نت  على  بان�شريي  زافييه 
دي.ك��ي��ه.  3008 بيج�  الفرن�شي 
�شاعة   2:01:47.0 بلغ  بزمن  اآر 
اأقرب  ع��ن  دقيقة   1:46.0 ب��ف��ارق 
يا�شر  ال�شع�دي  ال�شائق  مناف�شيه 

�شعيدان.
القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ  وك���ان  ه���ذا 
املرحلة  من  لالن�شحاب  ا�شطر  قد 
الدويل  دب��ي  باها  ملناف�شات  االأوىل 
ب�����ش��ب��ب ع���ط���ل ت��ق��ن��ي ب���ع���دم���ا كان 
ال��رتت��ي��ب العام  حم��ل��ق��اً يف ����ش���دارة 
اأن  اإال  االأوىل.  الكيل�مرتات  خ��الل 
فريق بي.ات�ش �شب�رت امل�شرف على 
دي.ك���ي���ه.  3008 ال��ب��ي��ج���  ���ش��ي��ارة 

اإىل  الإعادتها  كبري  مبجه�د  ق��ام  اآر 
من  امل��زي��د  اإج���راء  بهدف  املناف�شات 
اأب�ظبي  ل��رايل  ا�شتعداداً  التجارب 

ال�شحراوي.

وع��ن ف���زه باملرحلة االأخ���رية لباها 
ال�شيخ  ال��ب��ط��ل  ق����ال  ال������دويل  دب����ي 
كان  ال��ي���م  حت��دي  القا�شمي:  خالد 
رائعاً وكنت اأخ��ش املناف�شات بهدف 

التجارب. ولكن راأيت اأمامي مناف�شة 
الب�لندي  ال�����ش��ائ��ق  ب���ني  حم��ت��دم��ة 
�شعيدان  وال�����ش��ع���دي  ب�شيج�نزكي 
وال�����رو������ش�����ي ف��ا���ش��ي��ل��ي��ي��ف ف���ق���ررت 

معهم  املناف�شة  ل��دائ��رة  االن�����ش��م��ام 
ح�ايل  ب���اأن  علماً  �شرعتنا  الختبار 
اأخ�ش  مل  امل�شارات  من  باملئة   70
واحلمد  االأول،  ال��ي���م  يف  غ��م��اره��ا 

اهلل، جنحنا يف التقدم عليهم والف�ز 
دقيقة  بفارق  الثاين  الي�م  مبرحلة 

و46 ثانية.
واأ�شاف القا�شمي: اأثبتنا الي�م باأننا 

نتملك مق�مات الف�ز وقادرون على 
حتقيق اإجنازات كبرية، اإال اأن امل�شكلة 
ال�شيارة ي�م  التي نالت من  التقنية 
ع��رثة يف حتقيق  وقفت حجر  اأم�ش 

ال����ه����دف، ول���ك���ن دائ����م����اً ن���ق����ل قدر 
بهذه  �شعيد  واأن��ا  �شاء فعل  وم��ا  اهلل 

النتيجة التي حققناها الي�م.
يف النهاية اأت�جه بال�شكر للمنظمني 

الدويل،  دب��ي  ب��اه��ا  على  وامل�شرفني 
ول���ف���ري���ق ب���ي.ات�������ش ����ش���ب����رت على 
ال�شرق  ولبيج�  ال�����ش��ي��ارة،  حت�شري 

االأو�شط على الدعم.
ال�����ش��ي��خ خالد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي ق��د ح��ق��ق امل��رك��ز الثاين 
يف ب��اه��ا دب���ي ال����دويل ال��ع��ام املا�شي 
دي.ك��ي��ه.  2008 بيج�  م��نت  على 
ث���م حقق  وم����ن  ال���دف���ع  ث��ن��ائ��ي��ة  اآر 
اأب�ظبي  رايل  يف  تاريخياً  اإنت�شاراً 
بيج�  م�����نت  ع����ل����ى  ال���������ش����ح����راوي 
دي.كيه.اآر حا�شداً النقاط   3008
اجل�لة  يف  وكذلك  كاملًة  امل�شاعفة 
الرتبع  حينها  خ���ل��ه  مم��ا  ال��ت��ال��ي��ة 
لبط�لة  العام  الرتتيب  عر�ش  على 
ال�شحراوية  ل���ل���رال���ي���ات  ال����ع����امل 
اأن  اإال  ك���ان���رتي.  ك��رو���ش  ال��ط���ي��ل��ة 
ب��ب��ط���ل��ة العامل  ال��ق��ا���ش��م��ي  اإل���ت���زام 
ل��ل��رال��ي��ات دب��ل��ي���.اآر.���ش��ي ح���ال بينه 
العامل  بط�لة  متابعة ج�الت  وبني 
الط�يلة  ال�����ش��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي��ات 
ك��رو���ش ك��ان��رتي وع��ل��ى ال��رغ��م من 
امل��شم  اأنهى خالد بن في�شل  ذل��ك، 
متّ�جاً بلقب بط�لة العامل للكرو�ش 
بر�شيد  الثنائي  ال��دف��ع  يف  ك��ان��رتي 

نقطة.  125

ي�ستاأنف باها دبي الدويل بقوة حمققًا الفوز مبرحلة اليوم الثاين

خالد القا�شمي: كان هديف جتربة ال�شيارة واختبار �شرعتي مقارنًة باملناف�شني يف املقدمة واحلمداهلل فزنا باملرحلة

اجل�لة  تعُد  التي  اجل���ل��ف  الأ���ش��ات��ذة  ال�شارقة  بط�لة  وا�شلت 
االفتتاحية االأوىل �شمن “بط�لة �شتاي �ش�ر” مناف�شاتها للي�م 
هيئة  تنظمها  التي  البط�لة  م��ن  اجلمعة  االأول  اأم�����ش  ال��ث��اين 
اجل�لف  ملعب  “�شروق” على  والتط�ير  لال�شتثمار  ال�شارقة 

التابع ل�”نادي اجل�لف والرماية بال�شارقة.
بعد  كبري  حما�ش  و�شط  الثاين  الي�م  مناف�شات  ج�لة  وب���داأت 
 64 بلغ  قيا�شي  رقم  بت�شجيل  فاولر  بيرت  االأ�شرتايل  اأن جنح 
االأمريكي  م��ن  ك��اًل  ليناف�ش  اأق��ل  �شربات  اأرب���ع  مبعدل  �شربة 
االفتتاحية  اجل�لة  االأول يف  باملركز  فاز  ال��ذي  ديني�ش  ك��الرك 

والتايلندي ث�رن ويرت�شانت على اللقب.
و�شجل ويرت�شانت الفائز ببط�لة “اأم بي �شي” للج�لف يف عام 
2017 رقماً قيا�شياً �شخ�شياً يف ت�شديد ال�شربات بعد اأن حقق 
ال�شباحية يف  االأول يف ختام اجل�لة  املركز  ليحتل  65 �شربة 
بعد  بالنقاط  ديني�ش  ليتعادل معه  املناف�شات  الثاين من  الي�م 
اأن حقق 11 �شربة اأقل يف املجم�ع الرتاكمي جل�لتي اخلمي�ش 

واجلمعة قبل اأن يحل فاولر يف املركز الثالث بعد حتقيقه ت�شع 
�شربات اأقل على مدار اجل�لتني.

�شعادة م��روان بن  البط�لة قال  الثاين من  الي�م  نتائج  وح���ل 
لال�شتثمار  ال�شارقة  لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�شركال  جا�شم 
وال��ت��ط���ي��ر /����ش���روق/ ت��ع��ك�����ش ن���ع��ي��ة وت���ن����ع الع��ب��ي اجل�لف 
امل�����ش��ارك��ني يف ه���ذه اجل���ل��ة م���دى اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي تلعبه 
بط�لة ال�شارقة الأ�شاتذة اجل�لف عندما يتعلق االأمر بريا�شة 
الريا�شية  الفعاليات  الن�ع من  ا�شت�شافة هذا  اأن  اجل�لف كما 
يعك�ش امل�شت�ى العاملي الذي تتميز به مرافق ومن�شاآت ال�شيافة 
الفاخرة واخلدمات الراقية التي ت�ا�شل ال�شارقة تقدميها مبا 

يتنا�شب مع املعايري العاملية .

العبي  واأب����رز  اأ���ش��ه��ر  م��ن  الع��ب��ني  واأ���ش��اف ال�����ش��رك��ال ان 10 
البط�لة  من  الثانية  الن�شخة  يف  ي�شارك�ن  العامل  يف  اجل�لف 
وهم من 8 جن�شيات خمتلفة ما يجعل ج�لة ال�شارقة هذا العام 

من اأكرث اجل�الت اإثارة وتناف�شية .
ه��ن��ا يف  باللعب  ا�شتمتعت  “لقد  ف��اول��ر  ب��ي��رت  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اأخرى  م��رة  للع�دة  اأتطلع  وكنت  املا�شي  العام  خ��الل  ال�شارقة 
باالأم�ش  قلياًل  ب��ارداً  ك��ان  ولكنه  الي�م  رائعاً  الطق�ش  ك��ان  لقد 
ارت���ف���اع احل���رارة  ك��م��ا ح�شل ب�شبب  ب��ع��ي��داً  ت��ذه��ب  وال���ك���رة مل 
بعد ظهر ه��ذا الي�م وق��د ك��ان من ال�شعب حتقيق حت���الت يف 
اأن  بعد  الي�م  ط�ياًل  �ش�طاً  قطعت  لقد  االأح���داث..  جمريات 
حققت بع�ش النقاط اجليدة يف اجل�لة ال�شباحية اأما ديني�ش 

اإال اأنني متكنت من اإحراز تقدٍم  فقد كان بالفعل مناف�شاً ق�ياً 
الي�م واأتطلع بتفاوؤل اإىل الغد« .

اأخرى  ب�شكل جيد مرة  “لعبت اجل�لف  ديني�ش  ك��الرك  و قال 
الي�م ولكن لي�ش كما ينبغي وعلى كل حال فقد متيز هذا الي�م 
ويف  االأم�����ش  مناف�شات  عليه  كانت  عما  �شرا�شة  اأك��رث  مبناف�شة 
النهاية متكنت من حتقيق بع�ش ال�شربات اجليدة على احلفر 
باأنني حققت �شربات  �شعيد فعاًل  واأن��ا  االإي��اب  الت�شع يف ج�لة 
ال�شارقة  اأول ي�مني من ج�لة  اأق��ل خ��الل  11 �شربة  مبعدل 

واأتطلع اإىل ي�م احل�شم الي�م«.
 23 54 �شربة مبعدل  واأَكد التايلندي ويرت�شانت الذي حقق 
�شربة اأقل يف بط�لة “اأم بي �شي” للج�لف اأنه ي�شعر وكاأنه يف 

32 درجة  وطنه حيث ت�شل درج��ات احل��رارة يف االإم���ارات اإىل 
مئ�ية.

وقال اأنه معتاد على هذا الطق�ش فه� مماثل للطق�ش يف تايالند 
اأما بالن�شبة مللعب اجل�لف فه� م�شمم ب�شكل رائع.

بداأت  ع��ن��دم��ا  ���ش��يء  اأي  اأت���ق��ع  اأك���ن  ويرت�شانت” مل  واأ����ش���اف 
بخ��ش غمار هذه اجل�لة يف ال�شارقة ولكن بعد و�ش�يل لهذا 
املركز املتقدم الذي حققته الي�م فاإنني م�شمم على امل�شي قدماً 

والف�ز باللقب«.
وي�ا�شل جن�م اجل�لف الي�م مناف�شاتهم للي�م الثالث واالأخري 
من البط�لة التي تقام على امللعب الذي يتاألف من ت�شع حفر 
من ت�شميم بيرت هاراداين اأحد اأهم م�شممي مالعب اجل�لف 
يف العامل حيث يت�جب على الالعبني اجتياز امللعب ذي احلفر 
الت�شع ذهاباً واإياباً مع تغيري اأماكن الكرات يف ج�لة االإياب عن 
اأماكنها يف ج�لة الذهاب ليك�ن جمم�ع احلفر يف الي�م ال�احد 

حفرة.  18

رقم قيا�شي يف بطولة ال�شارقة لأ�شاتذة اجلولف

�شرطة اأبوظبي تختتم م�شاركتها يف مهرجان الوحدات 
امل�شاندة ال�شاد�ش للرماية

ا�شدل ال�شتار على فعاليات الن�شخة الرابعة من بط�لة 
فزاع الدولية للق��ش وال�شهم التي اأقيمت حتت رعاية 
مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شم� 
ونظمها  الريا�شي  دب��ي  جمل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل 
نادي دبي الأ�شحاب الهمم على ملعب اال�شتاد اجلديد 
دولة.   15 م��ن  والع��ب��ة  66 الع��ب��ا  ب��ال��ن��ادي مب�شاركة 
ترتيب  ���ش��دارة  باعتالئها  ال���ري���ادة  اإي��ط��ال��ي��ا  وح��ق��ق��ت 
ب�اقع  م��ي��دال��ي��ات   3 ب��ع��دم��ا ك�شبت  امل��ي��دال��ي��ات  ج���دول 
قائمة  يف  ت���اج��دت  دول   9 ب��اأن  علما  وف�شية  ذهبيتني 
التي  منج�ليا  ال��ث��اين  باملركز  ج��اءت  حيث  امليداليات 
ك�شبت 3 ميداليات ذهبيتني وبرونزية وباملركز الثالث 
التي ك�شبت ميدالية ذهبية وميدالية ف�شية  الرازيل 
مبيدالية  الرابع  املركز  بريطانيا  وحققت  وبرونزيتني 
ال�اليات  اخلام�ش  باملركز  ثم  برونزية  واأخ��رى  ذهبية 
باملركز  وج���اءت  ذهبية  مبيدالية  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ف�شيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني  ك�شبت  ال��ت��ي  ال��ي��اب��ان  ال�����ش��اد���ش 
وواحدة برونزية تليها �شابعا تايالند مبيدالية ف�شية 
املنتخب  الثامن  باملركز  وج��اء  برونزيتني  وميداليتني 
لكل  ف�شية  مبيدالية  ال�شل�فاكي  واملنتخب  ال��ع��راق��ي 
الأ�شحاب  تت�يج  حفل  املنظمة  اللجنة  واأقامت  منهما. 
املراكز االأول وذلك يف القاعة الداخلية للنادي بح�ش�ر 
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ب��ال��رق��اد  جمعة  ث���اين 

الأ�شحاب الهمم ورئي�ش اللجنة املنظمة لبط�الت فزاع 
ورئي�ش  الع�شيمي  وم��اج��د  الهمم  الأ���ش��ح��اب  ال��دول��ي��ة 
وعدد  البط�لة  ومدير  اال�شي�ية  اوملبية  البارا  اللجنة 
بالرقاد  جمعة  ث��اين  وت��ق��دم  الريا�شية.  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
ال�شيخ  ل�شم�  واالمتنان  بال�شكر  املنظمة  اللجنة  رئي�ش 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م، للرعاية الكرمية 
والدعم الذي ا�شهم بالنجاح. واأ�شاف اأن هذه البط�لة 
حققت جناحا اأكملت به النجاح الذي حتقق يف بط�الت 
لها  ما حددناه  بح�شب  مكا�شب عديدة  �شابقة وحققت 
اأن بط�الت ف��زاع انطلقت من  من اه��داف، م�شريا اإىل 
اجل النه��ش بامل�شت�ى الفني لريا�شيي دولة االمارات 
ب�شكل خا�ش واملنطقة ب�شكل عام وحظي املردود الفني 
بارتفاع امل�شت�ى الفني لكل عنا�شر اللعبة من العبني 
وم��درب��ني واداري���ني وح��ك��ام. وت��اب��ع اننا جنحنا بف�شل 
التط�ر  بتحقيق  ننظمها  التي  الريا�شية  االألعاب  تن�ع 
املن�ش�د وه� ما انعك�ش على جميع الالعبني القادمني 
من خمتلف دول العامل والذين يحظ�ن برعاية كرمية 
يف كل �شروط التناف�ش الريا�شي املميز وه� ما تابعناه 
يف مناف�شات الق��ش وال�شهم التي تتط�ر يف كل ن�شخة 
و�شط ارتفاع ملح�ظ يف م�شت�ى العبينا حتديدا علما 
بط�لة  تنظيم  درا�شة  ح�ل  يتمح�ر  املقبل  الهدف  باأن 

العامل خالل الفرتة املقبلة.

جنت برتا كفيت�فا من م�اجهة �شر�شة اأمام دوليا ب�تينت�شيفا لتف�ز 6-7 و6-7 
و6-4 يف الدور الثاين لبط�لة اإنديان ويلز املفت�حة للتن�ش يف كاليف�رنيا ام�ش 

ال�شبت.
بطر�شرج  �شان  يف  بالتن�ش  م�شريتها  يف  و22   21 اللقبني  ح�شدت  وبعدما 
ويلز  اإنديان  يف  حاالتها  اأف�شل  يف  التا�شعة  امل�شنفة  كفيت�فا  تكن  مل  والدوحة 

وجمعت بني 66 نقطة ف�ز مبا�شر وارتكبت 78 خطاأ �شهال.
وح�شمت بطلة وميبلدون مرتني االنت�شار اأخريا بعد ثالث �شاعات و17 دقيقة 
امللعب  يف  م�شربها  بك�شر  اإحباطها  عن  قازاخ�شتان  العبة  ب�تينت�شيفا  وع��رت 

بعدما كانت قريبة من تفجري مفاجاأة.
وقالت الت�شيكية كفيت�فا لل�شحفيني بعد ف�زها 14 على الت�ايل لتعادل اأط�ل 
�شل�شلة انت�شارات يف م�شريتها “من ال�شعب تف�شري ما حدث الأن املباراة �شهدت 

فرتات �شع�د وهب�ط«.
واأ�شافت “يجب اأن اأق�ل اإنني مل اأكن يف اأف�شل حالة ذهنية وكنت اأ�شجل نقطة 
�شارت  وهكذا  فاأتراجع  �شيء  ب�شكل  نقطة  اأخ�شر  ثم  معن�ياتي  فرتتفع  جيدة 

املباراة.
»مل اأمتكن من تقدمي م�شت�اي املعه�د كما كان يف االأ�شابيع املا�شية«.

ويف الدور املقبل �شتلتقي كفيت�فا مع االأمريكية ال�شابة اأماندا اأني�شيم�فا )16 
عاما( امل�شاركة ببطاقة دع�ة والتي فازت على الرو�شية اأن�شتا�شيا بافلي�ت�شنك�فا 
بنتيجة 6-4 و6-1. وا�شتغلت الرومانية �شيم�نا هاليب امل�شنفة االأوىل �شربات 
اإر�شالها الق�ية لتهزم الت�شيكية كري�شتينا بلي�شك�فا 6-4 و6-4 بينما خ�شرت 

العبات م�شنفات اأخريات وودعن البط�لة.
واآ�شلي  ك�نتا  وج�هانا  الثالثة  امل�شنفة  م���ج���روزا  جاربني  البط�لة  وودع��ت 
واأجني�شكا  �شرتيت�ش�فا  وبارب�را  مريتنز  واإلي�شه  ك�زنت�ش�فا  و�شفيتالنا  بارتي 

رادفان�شكا.
وتف�قت  التاألق  وا�شلت  التي  اأو�شاكا  نع�مي  اليابانية  اأمام  رادفان�شكا  وخ�شرت 

6-3 و6-2 بعد ي�مني من تغلبها على امل�شنفة االأوىل على العامل �شابقا 
ماريا �شاراب�فا.

و�شتلتقي اأو�شاكا )20 عاما( يف الدور املقبل مع االأمريكية ال�شاعدة 
من الت�شفيات �شا�شيا فيكري )22 عاما( التي فازت على االإ�شبانية 

وه�  و1-6  و5-7   6-2 الثالثة  امل�شنفة  م���ج���روزا  ج��ارب��ني 
الف�ز االأكر ط�ال م�شريتها.

وقالت فيكري بعد الف�ز “هذه هي الليلة االأروع ط�ال حياتي 
واأنا يف اأ�شعد حال«.

واأ�شافت “ب�شدق مل ا�شدق ما حدث. حاولت فقط القتال 
على كل نقطة وا�شتب�شلت ط�ال املباراة. اجلمه�ر كان 

رائعا ووقف بجانبي«.
وتعر�شت الريطانية ك�نتا للهزمية اأمام الت�شيكية 

ال�شاعدة ماركيتا ف�ندرو�ش�فا 7-6 و6-4 اأما 
اال�شرتالية بارتي فخ�شرت اأمام الي�نانية ماريا 

�شاكاري 6-4 و2-6.
اأمام  مريتنز  البلجيكية  وخ�شرت 

ال�شينية وانغ قيانغ 4-6 و3-6 
بطلة  و�شيفة  اأم���ا  و3-6. 

العام املا�شي ك�زنت�ش�فا 
ف��خ�����ش��رت اأم�������ام اأري���ن���ا 
���ش��اب��ال��ي��ن��ك��ا وه�����ي من 
رو�شيا البي�شاء و�شقطت 

الت�شيكية �شرتيت�ش�فا اأمام 
مارتيت�ش  ب����رتا  ال���ك���روات���ي���ة 

بنتيجة 7-5 و4-6.

امللونة  امليداليات  تتقا�شم  دول   9
يف بطولة فزاع للقو�ش وال�شهم

فوز هاليب وفيكري وكفيتوفا يف بطولة اإنديان ويلز للتن�ش 
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 2019 ال��ق��دم  لكرة  اآ�شيا  ك��اأ���ش  لنهائيات  دب��ي  ملجم�عة  االأم��ن��ي��ة  اللجنة  عقدت 
اجتماعها الثالث برئا�شة العقيد حمد بن ديالن املزروعي، رئي�ش اللجنة، يف قاعة 
االجتماعات باالإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�شاآت والط�ارئ. ومت خالل االجتماع 
الذي ح�شره ممثل� االدارات العامة ومراكز ال�شرطة باالإ�شافة اىل الرائد حممد 
علي اهلي �شابط ارتباط نادي �شباب االهلي دبي، والرائد طالل املن�ش�ري �شابط 
ارتباط نادي الن�شر، مت ا�شتعرا�ش اال�شتعدادات وخطط تاأمني الفعاليات ومباريات 
البط�لة والعمل على تعزيز ال�شراكات وت�فري جميع اخلدمات التي تلبي احتياجات 
احل�ش�ر يف كل من ا�شتاد ال مكت�م بنادي الن�شر، وا�شتاد را�شد بنادي �شباب االأهلي 
باأف�شل �ش�رة  العمل الإخ��راج احل��دث  دي��الن على �شرورة  العقيد بن  واك��د  دب��ي. 
الأهميته ومبا يعك�شه من مكانة و�شمعة مرم�قة حتظى بها االإمارات يف ا�شت�شافة 
االأحداث والفعاليات الريا�شية الدولية، م�ؤكداً اأنه ال بد من م�شاعفة العمل من 
اأجل جعل ن�شخة كاأ�ش اآ�شيا 2019 فريدة ومتميزة واالأف�شل يف القارة االآ�شي�ية 
الأن دولة االإمارات دائماً تتميز بتنظيم االأحداث الريا�شية والكروية ب�شكل خا�ش، 
وذلك ل�ج�د بنية حتتية ذات م�شت�ى عال ومالعب مب�ا�شفات عاملية، اإ�شافة اإىل 

االأمن واالأمان واخلدمات العامة وامل�ا�شالت والفنادق وغريها.

الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  اح��ت��ف��ى 
باأبطاله  منا�شبة خا�شة مبقره  يف 
وتثمينا  تقديرا  الق�ى  األعاب  من 
جله�دهم واجنازاتهم وما حقق�ه 
امل��شم  ط��������ال  م���������ش����ارك����ات  م�����ن 

الريا�شي -2017 2018م.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء حم��م��د ج��م��ع��ة بن 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  ه��ن��دي 
نادي ال�شارقة الريا�شي واملهند�ش 
جمل�ش  ع�ش�  ال��ه��اج��ري  �شليمان 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 
الفردية  االأل����ع����اب  اإدارة  رئ��ي�����ش 
واجلهاز  الالعبني  ح�ش�ر  بجانب 

االإداري والفني الألعاب الق�ى.
اأع�����رب حممد  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  ويف 
تقديره  ع����ن  ه���ن���دي  ب����ن  ج��م��ع��ه 
الأ�����ش����رة االأل�����ع�����اب ال���ف���ردي���ة على 
ج���ه����ده���ا واإجن����ازات����ه����ا واأك�������د اأن 
املحتفى بهم من األعاب الق�ى هم 
النادي  م��ن  واهتمام  تقدير  حم��ل 
م�شيدا بنتائجهم وم�شاركاتهم وما 

حقق�ه من ميداليات مل�نة.
 وتقدم بال�شكر للمهند�ش �شليمان 
ومتابعته  ج��ه���ده  على  ال��ه��اج��ري 
والفني  االإداري  وللجهاز  الدائمة 
الألعاب الق�ى ولالعبني ونقل لهم 
ال�شام�شي  احل�شان  �شامل  حتيات 
ال�شارقة  اإدارة نادي  رئي�ش جمل�ش 
الإجنازاتهم  وت��ق��دي��ره  ال��ري��ا���ش��ي 

وم�ا�شلة دعمهم.
ودع�����ا اب����ن ه���ن���دي ال��الع��ب��ني اإىل 
وا���ش��ح مقرتن  ه��دف��ه��م  ي��ك���ن  اأن 
العامة  الثقافة  بجانب  بالتدريب 
األ��ع��اب الق�ى  وال���ق���راءة يف ت��اري��خ 
واملدربني ف�شال  الالعبني  واأ�شهر 
ال�شجل احلافل  االط��الع على  عن 

لنادي ال�شارقة الريا�شي يف جمال 
ري���ا����ش���ات األ����ع����اب ال����ق�����ى ط�����ال 

ال�شن�ات املا�شية.
الريا�شي  جن����اح  اأن  ع��ل��ى  واأك������د 
ي���ب���داأ م���ن حت��دي��ه ل��ن��ف�����ش��ه وكرثة 
والت�شخني  وم����ران����ه  ت���دري���ب���ات���ه 
امل��ت���ا���ش��ل ب��ج��ان��ب ال���غ���داء اجليد 
التنظيم  الكايف من خ��الل  وال��ن���م 
ال��ي���م��ي واال���ش��ت��ف��ادة م��ن خرات 
ناق�ش  بعدها  كبري.  ب�شكل  امل��درب 
ابن هندي مع الالعبني تطلعاتهم 
يف  ل��ي��ك���ن���ا  املختلفة  للم�شاركات 
م�جها  الريا�شي  امل�شهد  ���ش��دارة 
خارجية  م���ع�������ش���ك���رات  ب���ت���ن���ظ���ي���م 
تاأهليهم  مل�����ا�����ش����ل����ة  ل����الع����ب����ني 
واإ�شراكهم يف البط�الت اخلارجية 
مع  واحتكاكهم  خ��رات��ه��م  ل��زي��ادة 
ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني. م��ن جانبه 

الهاجري  �شليمان  املهند�ش  تقدم 
الفردية  االأل����ع����اب  اإدارة  رئ��ي�����ش 
بال�شكر ملحمد بن جمعه بن هندي 
باأبطال  على اال�شتقبال واالحتفاء 
ال��ن��ادي م��ن الع��ب��ي األ��ع��اب الق�ى 
روؤية  اأن  واأك��د  الريا�شات  كافة  يف 
على  ترتكز  الفردية  االألعاب  اإدارة 
حم�رين االأول يف تط�ير مهارات 
ا�شتقطاب  يف  واالأخ�����ر  ال��الع��ب��ني 
مهاراتهم.  و���ش��ق��ل  ج���دد  الع��ب��ني 
الدي  الكبري  للدعم  �شكره  مبديا 
الق�ى  األعاب  من  الالعب�ن  يلقاه 
وغ���ريه���ا م���ن ري���ا����ش���ات االأل���ع���اب 
اإدارة  ق��ب��ل جم��ل�����ش  ال��ف��ردي��ة م���ن 
نادي ال�شارقة الريا�شي واالهتمام 
���ش��امل احل�شان  ال��ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل 
االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�شام�شي 
ي�ليها  ال��ت��ي  ال���دائ���م���ة  وامل��ت��اب��ع��ة 

حممد جمعه بن هندي لالعبني. 
واأ�شار اإىل اأن اإجنازات العبي األعاب 
النادي  الق�ى ويف مقدمتهم جنم 
امل�ه�بني  وزم��الئ��ه  ن���ب��ي  حممد 
ال�شارقة  ن�����ادي  ل��ر���ش��ي��د  ت�����ش��اف 
الريا�شي الذي قطع اأ�ش�اطاً كبرية 
يف جم���ال ال��ري��ا���ش��ات ال��ف��ردي��ة يف 
كافة االألعاب من خالل االإجنازات 
بعد ي�م بف�شل  التي تتحقق ي�ماً 
دعم  بجانب  االإدارة  جمل�ش  دع��م 
جمل�ش ال�شارقة الريا�شي  حل�شد 

امليداليات يف امل�شاركات املختلفة 
النادي  اأن  اإىل  ال��ه��اج��ري  ول��ف��ت 
الريا�شات  ب��ك��اف��ة  اه��ت��م��ام��اً  ي����يل 
وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ف��ري��ق األ���ع���اب الق�ى 
النادي  الع���ب���ي  ت���اأه���ي���ل  مل���ا���ش��ل��ة 
واال�شتحقاقات  امل�����ش��ارك��ات  لكافة 

املختلفة.

اجل��امع��ة القا�شمي���ة تطل��ق منط�اد زاي�د يف الأردن
منطاد  ب��ال�����ش��ارق��ة  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  اط��ل��ق��ت 
نا�شر  الكابنت طيار عبدالعزيز  بقيادة  زايد  عام 
املن�ش�ري رئي�ش منطاد االمارات يف قلب مدينة 
البرتاء باململكة االردنية الها�شمية وذلك يف اطار 
من  غفري  جمه�ر  وبح�ش�ر   2018 زاي���د  ع��ام 

جميع �شرائح املجتمع.
واكد الدكت�ر اال�شتاذ ر�شاد �شامل مدير اجلامعة 
القا�شمية اهمية دعم امل�شاركات العربية والدولية 
التي  االإن�شانية  بالر�شالة  مبنطاد زايد للتعريف 
و ت�شري على خطها  االم���ارات  دول��ة  ن�شاأت عليها 

ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وحت��ر���ش ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ه��ا يف 
جميع م�ؤ�ش�شتها.

من جانبه اعرب الكابنت طيار عبدالعزيز نا�شر 
امل��ن�����ش���ري رئ��ي�����ش م��ن��ط��اد االم�����ارات ع��ن �شكره 
تقديره ملا قدمته اململكة االردنية الها�شمية من 
عام  منطاد  جل�لة  الكبري  الدعم  �شمن  اهتمام 
يقدر  ال��ت��ي  اململكة  وم���دن  �شماء  جميع  يف  زاي���د 
دخل  ال����ذي   - ال��ع��رب��ي  ال��ق��ائ��د  ذك����رى   - �شعبها 
�شمن  والزال���ت  كانت  و  العربية  ال�شع�ب  قل�ب 
التي تعمل جاهد  الر�شيدة  الدولة  اهتمام قيادة 

يف امل�شاهمة وامل�شاركة يف بناء م�شرية التنمية يف 
يف  بالعمل  اميانها  �شمن  العربية  ال��دول  جميع 
وحدة  على  واحل��ر���ش  العربية  ال���دول  منظ�مة 
خالل  من  العربي  ب�شباب  والرقي  العربي  �شف 
ت�شهم يف خدمة  التي  الرامج  العديد من  طرح 
ال�شباب العربي يف �شتى املجاالت. واأ�شاف الكابنت 
املن�ش�ري اأن م�شاركة منطاد عام زايد يف اململكة 
االردنية الها�شمية تاأتي اي�شا �شمن ج�لة عربية 
ودولية يق�دها ابناء االمارات لن�شر روح الت�شامح 
والتعريف  ال��ع��امل  �شع�ب  جميع  م��ع  والت�ا�شل 

بروح ال�شالم التي تنعم بها دولة االمارات.
الذي  الكبري  ال��دع��م  على  امل��ن�����ش���ري  اث��ن��ى  كما 
ق��دم��ه امل�����ش���ؤول��ني يف ���ش��ف��ارة االم�����ارات يف عمان 
زايد  ع��ام  منطاد  م�شاركة  اجن��اح  على  وحر�شها 

يف االردن .
اململكة  يف  زاي���د  ع���ام  م��ن��ط��اد  م�����ش��ارك��ة  وت�شتمر 
2 م��ار���ش اجلاري  االردن��ي��ة وال��ت��ي انطلقت م��ن 
حتى 14 منه وتت�شمن التحليق يف عدد من املدن 
ايل جانب البرتاء ومنها - قلعة الكرك االثرية 

يف مدينة الكرك ومدينة الدي�شة يف وادي رام.

املفت�حة  دبي  بط�لة  مناف�شات  حققت 
نظمها  والتي   2018 �شريف  للكايت 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي 
ي�م اأول من اأم�ش –اجلمعة- بالتعاون 
م���ع جل��ن��ة االإم��������ارات ل��ل��ك��اي��ت �شريف 
جن����اح����ا ك����ب����ريا مت���ث���ل يف امل�������ش���ارك���ة 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة وااله���ت���م���ام ال��ك��ب��ري ال���ذي 
ع�شاق  م�����ن  ال����ب����ط�����ل����ة  ب�����ه  ح���ظ���ي���ت 

الريا�شات البحرية.
اه��ت��م��ام عري�ش  وا���ش��ت��ق��ط��ب احل����دث 
دب��ي حيث عادت  م��ن م��رت��ادي �ش�اطئ 
ريا�شة الكايت �شريف بعد غياب ط�يل 
دبي  ن���ادي  يف  ال�شباقات  روزن��ام��ة  اإىل 
ال��ب��ح��ري��ة والذي   ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل 
يف  ال�شابعة  الفعالية  لتك�ن  اعتمدها 

عام زايد 2018.
وتابع املناف�شات يف الفرتتني ال�شباحية 
واللجان  املت�شابقني  م��ن  قريبا  وك���ان 
ب����ن حمدان  اح���م���د  ال�����ش��ي��خ  امل��ن��ظ��م��ة 
جلنة  رئ���ي�������ش  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د  ب����ن 
جلنة  رئي�ش  �شريف  للكايت  االإم����ارات 
وعلي  امل���اء  على  وال��ت��زح��ل��ق  التجديف 
جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�شر 
للريا�شيات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة 
ال���ب���ح���ري���ة وحم����م����د ع����ب����داهلل ح����ارب 
التنفيذي  املدير  االإدارة  جمل�ش  ع�ش� 
االأبطال  بتت�يج  اأي�شا  قام�ا  واللذين 
احلدث  وجمع  اخل��ت��ام.  مع  والبطالت 
)�شن  �شاطئ  احت�شنه  وال��ذي  الكبري 
مت�شابقا   64 ج��م��ريا  يف  م����ل(  �شيت 
االإمارات  دولة هي   24 ومت�شابقة من 
وم�شر واملغرب وت�ن�ش ولبنان و�ش�ريا 
وبريطانيا  وايطاليا  وه�لندا  وفرن�شا 
والرتغال وا�شبانيا والي�نان وال�ش�يد 
وبلغاريا واأوكرانيا وم�ري�شي��ش وكينيا 

وا�شرتاليا  واإي�����ران  اإف��ري��ق��ي��ا  وج��ن���ب 
وني�زيلندا وبريو ونيكاراغ�ا.

على  ال��ب��ط���ل��ة  يف  التناف�ش  واق��ت�����ش��ر   
�شيدات  )ه���اي���دروف����ي���ل(  م��ن��اف�����ش��ات 
الرياح  �شرعات  حرمت  بعدما  ورج���ال 
رواد احلدث من  ال�شباق  وقت  املتدنية 
اال�شتمتاع مبناف�شات املهارات املفت�حة 
)فري �شتايل( ومناف�شات )ت�ين تيب( 
وال�شيدات  الرجال  فئات  ت�شمل  والتي 

والنا�شئني.
و�شهد احلدث �شيطرة فرن�شية مطلقة 
�شيدات  )ه��اي��دروف���ي��ل(  مناف�شات  يف 

ديرين  كليمين�ش  ف���ازت  حيث  ورج���ال 
باملركز االأول وح�شلت كيمبرييل ليمي 
ال��ث��اين وح��ل��ت اجنليلكي�  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
ب���ارب���ري ث��ال��ث��ة ول�����دي ال���رج���ال تف�ق 
ل�ه�شتي�ش حمرزا  ثي�  العاملي  امل�شنف 
املركز  يف  ت���اله  ب���ج���دارة  االأول  امل��رك��ز 
في�غ�ت  ماثي�  العاملي  امل�شنف  الثاين 
املركز  ���ش��ت��ي��ف��ان يف  اي���ن����ر  ب��ي��ن��م��ا ح���ل 

الثالث.
ب��ن ح��م��دان بن  ال�شيخ احمد  وح��ر���ش 
اآل نهيان رئي�ش جلنة االإمارات  حممد 
والتزحلق  والتجديف  �شريف  للكايت 

اجلزيل  ال�شكر  ت�جيه  على  امل���اء  على 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  اإىل 
اجله�د  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ال��ك��ب��ري وال���ت���ع���اون ال���الف���ت م���ن اجل 
ت��ن��ظ��ي��م واإجن��������اح ح�����دث ب���ط����ل���ة دبي 
املفت�حة 2018 والتي �شتك�ن فاحتة 
حا�شرا  �شيك�ن  م�شتمر  لتعاون  خ��ري 
تط�ير  اج��ل  واللجنة من  ال��ن��ادي  بني 

االأن�شطة ودعم خططها.
وق����ال رئ��ي�����ش جل��ن��ة االإم������ارات للكايت 
اقت�شارها  ورغ��م  املناف�شات  اأن  �شريف 
على �شباقات هايدروف�يل اإال اأن حققت 

النجاح املطل�ب بعدما ا�شتمتع املتابع�ن 
3 مراحل  ب��ت��ن��اف�����ش م��ث��ري ع��ل��ى م����دار 
م�شيدا يف هذا اخل�ش��ش بالت�شهيالت 
الكبرية واالإمكانيات التي وفرها نادي 
من  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
امل�ؤ�ش�شات  ودور  التظاهرة  اإجن��اح  اج��ل 
والدوائر احلك�مية وال�طنية يف اإمارة 

دبي.
 60 م����ن  اأك�������رث  م�������ش���ارك���ة  اأن  وق�������ال 
دولة   24 ميثل�ن  ومت�شابقة  مت�شابقا 
من خمتلف قارات العامل يعك�ش مدي 
االهتمام الذي حتظي به هذه الريا�شة 

واأي�����ش��ا اجلاليات  ال���دول���ة  اأب���ن���اء  م���ن 
النطالقة  ميهد  ال���ذي  االأم���ر  املقيمة 
م��ت��م��ي��زة ل���ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة م���ن خالل 
االإمارات  احت��اد  وجه�د  اللجنة  خطط 
واأي�شا  احلديث  والتجديف  لل�شراعية 

دعم االأندية البحرية يف الدولة.
وك�����ش��ف ال�����ش��ي��خ اح��م��د ب��ن ح��م��دان بن 
االإم������ارات  جل���ة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
ل��ل��ك��اي��ت ���ش��ريف ت�����ش��ع��ي ب��ك��ل ق����ة من 
الريا�شة  ه����ذه  ن�����ش��اط  ت��ط���ي��ر  اج����ل 
ون�شرها على اأو�شع نطاق وزيادة قاعدة 
املمار�شني ثم اكت�شاف امل�اهب لتدعيم 

م�ش�ار املنتخبات ال�طنية مبينا اأن ما 
تتمتع ب��ه ال��دول��ة م��ن ���ش���اح��ل خالبة 
م����ن معدالت  ك���ث���ريا  رف�����ع  وط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال��ري��ا���ش��ة تعتمد يف  ال��ن��ج��اح الن ه���ذه 

االأ�شا�ش على ت�فر �شرعات الرياح.
ق��ال حممد ع��ب��داهلل حارب  م��ن جانبه 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  ع�ش� 
للريا�شات البحرية املدير التنفيذي اأن 
ان�شمام مناف�شات بط�لة دبي املفت�حة 
من  ج��دي��دة  حلقة  مثل  بيت�ش  للكايت 
حلقات جناح فعاليات امل��شم الريا�شي 
واأي�شا   2018-2017 ال���ب���ح���ري 

ت�ا�شل الفعاليات الناجحة يف عام زايد 
.2018

وهناأ حارب جميع امل�شاركني يف احلدث 
�شريف  للكايت  االإم���ارات  جلنة  واأي�شا 
التظاهرة من  اإجن��اح  اأ�شهمت يف  والتي 
خ���الل ال��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة ووج������د فرق 
ع��م��ل م��ت��م��ي��ز ���ش��اع��د ك��ث��ريا يف اإجن����اح 
اإىل  م�شريا  ال�شباق  واإق��ام��ة  التظاهرة 
اللجنة  مع  التعاون  ي�شعده  النادي  اأن 
الفعاليات  من  العديد  تنفيذ  اجل  من 
ي�شعي  ال��ذي  التن�ع  اإط��ار  م�شتقبال يف 
اإل��ي��ه ال��ن��ادي م��ن اج��ل خ��دم��ة خمتلف 

�شرائح املجتمع.
زوجان على من�شة التت�يج

املفت�حة  دبي  بط�لة  مناف�شات  �شهدت 
ل��ل��ك��اي��ت ����ش���ريف ���ش��ع���د زوج������ان اإىل 
نهاية  ب���ع���د  م���ع���ا  ال���ت���ت����ي���ج  م���ن�������ش���ة 
ورجال  �شيدات  هايدروف�يل  مناف�شات 
اأ�ش�ل  م��ن  الفرن�شية  املت�شابقة  وهما 
التي  ل���ي���م���ي  ك���ي���م���ب���رييل  م��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين يف فئة 
�شتيفان  الفرن�شي  وزوج��ه��ا  ال�����ش��ي��دات 
الثالث يف  امل��رك��ز  اح��ت��ل  وال���ذي  ايني�ر 

ترتيب الرجال.
تكرمي احمد بن حمدان

اإدارة نادي دبي الدويل  حر�ش جمل�ش 
ال�شيخ  اإهداء  البحرية على  للريا�شات 
نهيان  اآل  احمد بن حمدان بن حممد 
�شريف  للكايت  االإم����ارات  جلنة  رئي�ش 
املاء  على  والتزحلق  التجديف  وجلنة 
احلدث  اإق��ام��ة  مبنا�شبة  تذكاريا  درع��ا 
نائب  باحلبالة  نا�شر  علي  من  ت�شلمه 
حممد  بح�ش�ر  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
االإدارة  جمل�ش  ع�ش�  ح���ارب  ع��ب��داهلل 

املدير التنفيذي.

اأحمد بن حمدان اآل نهيان توج االأبطال

�شيط��رة فرن�شي��ة عل�ى األق�اب بط�ول�ة دب�ي للكاي�ت �شي��رف

نادي ال�شارقة الريا�شي يحتفي باأبطاله من األعاب القوى ويوؤكد 
دعمه الكامل ملوا�شلة تاأهيلهم للبطولت املحلية والدولية 

الثامنة  املرحلة  افتتاح  يف  -3�شفر  ت�رين�  �شيفه  على  روم��ا  ف��از 
االحتفاظ  و�شمن  القدم،  لكرة  االإي��ط��ايل  ال��دوري  من  والع�شرين 

ا�شب�عا اإ�شافيا باملركز الثالث.
افتتاح  يف  روم��ا  جنح  النتيجة،  و�شلبي  متكافىء  اول  �ش�ط  وبعد 

الت�شجيل اثر ركنية و�شلت منها الكرة اىل اجلهة اليمنى فرفعها 
املدافع  لها  ارتقى  املرمى  ب��اب  ام��ام  �شيك  باتريك  الت�شيكي 

الدويل الي�ناين ك��شتا�ش مان�ال�ش وتابعها براأ�شه يف 
ال�شباك من م�شافة قريبة.

ثانية نفذت على  وح�شل روما على ركلة حرة 
و�شلت  ث��م  ناينغ�الن  رادي���ا  البلجيكي  راأ����ش 

بيمناه  فتابعها  رو���ش��ي  دي  دان��ي��ي��ل��ي  اىل 
الثالثة  ال��دق��ي��ق��ة  ويف  ال�������ش���ب���اك.  يف 

م��ن ال���ق��ت ب���دل ال�����ش��ائ��ع، اختتم 
الثالثية  بيليغريني  ل�رنت�ش� 
اث�������ر ه���ج���م���ة م������رت������دة ق����اده����ا 

نف�شه  ن��اي��ن��غ���الن  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
ال�����دويل  اىل  ال����ك����رة  وم������رر 
االي���ط���ايل ال����ذي ت��اب��ع��ه��ا يف 
ال�شباك. ورفع روما ر�شيده 

مباراة   28 م��ن  ن��ق��ط��ة   56 اىل 
ي�فنت��ش  عن   26 من  نقطة   12 بفارق 

الثاين وبطل امل�ا�شم ال�شتة االخرية، و13 نقطة 
افتتاح  انزل يف  املت�شدر.  وكان روما  عن ناب�يل 
املا�شي  ال�شبت  والع�شرين  ال�شابعة  املرحلة  تلك 
هذا  الثانية  هي  قا�شية  خ�شارة  ناب�يل  مب�شيفه 
مباريات  تاأجيل  ومت   .2-4 للمت�شدر  امل��شم 
تلك املرحلة والتي كانت مقررة االحد بعد وفاة 
املدافع الدويل لنادي في�رنتينا دافيدي ا�شت�ري 
الذي فارق احلياة عن 31 عاما ب�شبب “بطء يف 
الت�شريح الذي  �شربات القلب” ح�شب ما اثبت 
اجري للجثة. يف املقابل، بقي ر�شيد ت�رين� 36 

نقطة يف املركز التا�شع.

بطولة اإيطاليا: روما يهزم تورينو 
بثالثية ويحتفظ باملركز الثالث 

اللجنة الأمنية ملجموعة دبي لنهائيات كاأ�ش اآ�شيا تعقد اجتماعها الثالث

مي�شي يغيب عن مواجهة 
ملقة لأ�شباب �شخ�شية 

مت�شدر  ب��ر���ش��ل���ن��ة  ن������ادي  اع���ل���ن 
ان  ال��ق��دم  لكرة  اال�شباين  ال���دوري 
مي�شي  لي�نيل  االرجنتيني  جنمه 
ا�شطر اىل االن�شحاب من امل�اجهة 
املقررة م�شاء امام ملقة يف الدوري 
الأ�شباب �شخ�شية، يف حني تطرقت 
و����ش���ائ���ل االع������الم اال���ش��ب��ان��ي��ة اىل 

ال�الدة املنتظرة البنه الثالث.
وك��ت��ب ب��ر���ش��ل���ن��ة يف ح�����ش��اب��ه على 
املجم�عة  يف  “تغيري  ت�����ي����رت: 
مل��ب��اراة م��ل��ق��ة. ان�شحب  امل�����ش��ت��دع��اة 
مي�شي االأ�شباب ال�شخ�شية ويريي 

مينا �شيحل مكانه«.
ومل ي��شح النادي ال�شبب احلقيقي 
ل�شحيفة  وفقا  ولكن  الغياب  لهذا 
الريا�شية،  ديب�رتيف�”  “م�ندو 
مرتبط  االن���������ش����ح����اب  ه������ذا  ف������ان 
الثالث  لطفله  املنتظرة  ب��ال���الدة 

من زوجته اأنت�نيال روك�زو.
ت�شرين  اأع��ل��ن��ا يف  ال���زوج���ان  وك����ان 
احلدث  ه��ذا  املا�شي  اأكت�بر  االأول 
ال�شعيد. ويف وقت الحق ، اأو�شحت 
بثالث  يتعلق  االم���ر  اأن  اأن��ت���ن��ي��ال 
�شن�ات(   5( ت��ي��اغ���  ب��ع��د  ���ش��ب��ي 
�شيتم  واأن�������ه  )����ش���ن���ت���ان(  وم���ات���ي���� 

ت�شميته ت�شريو.
واح��ت��ف��ل م��ي�����ش��ي وروك��������زو )30 
بزفافهما  م���ن���ه���م���ا(  ل���ك���ل  ع����ام����ا 
م�شقطهما  يف  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ي��ف 

مدينة روزاري� االأرجنتينية.
ويت�شدر بر�شل�نة الرتتيب بفارق 
املبا�شر  م���ط���ارده  ام����ام  ن��ق��اط   8
املرحلة  ق���ب���ل  م����دري����د  ات���ل���ت���ي���ك���� 
قمة  وتنتظره  والع�شرين،  الثامنة 
امام �شيفه  املقبل  االربعاء  �شاخنة 
الدور  اي��اب  يف  االنكليزي  ت�شل�شي 
ثمن النهائي مل�شابقة دوري ابطال 

اوروبا )1-1 ذهابا يف لندن(.
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راأ�ش اخليمة تتابع حملتها البيئية الرائدة لتنظيف ال�شواطئ
من  البحرية  البيئة  لتنظيف  ال�ا�شعة  حملتها  اخليمة  راأ�ش  اإمارة  تتابع 
م�ؤ�ش�شة  بني  التعاون  خالل  من  وذلك  البال�شتيكية،  والنفايات  املخلفات 
اإدارة املخلفات يف راأ�ش اخليمة وهيئة حماية البيئة والتنمية، وذلك بهدف 
البيئة،  وحماية  االإمارة،  بها  تتمتع  التي  الرائعة  ال�ش�اطئ  على  احلفاظ 
ون�شر ال�عي بني اأفراد املجتمع من خالل ت�شجيعهم على امل�شاركة بالعمل 
اهتماًما  املتحدة،  العربية  االإمارات  وت�شهد  احلمالت  هذه  يف  التط�عي 
وا�شًعا من ال�شكان يف خمتلف اأرجاء الدولة مب�شائل احلفاظ على البيئة، 
والرغبة برتك اأثر اإيجابي يف املجتمع، ون�شر ال�عي، والتعريف مبخاطر 
انت�شار املخلفات والنفايات، وما تت�شبب به من تاأثريات �شلبية على االأحياء 

البحرية.

ال�شم�  �شاحب  روؤية  تعك�ش  التي  دبي،  خطة  بدعم  التزامها  عن  تاأكيداً 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء 
وحاكم دبي، الهادفة اإىل تعزيز البيئة احل�شرية عر حت�شني جتربة عي�ش 
املقيمني والزوار من خالل رفع ج�دة اخلدمات االقت�شادية واالجتماعية 
للم�شروع  العقاري  املطّ�ر  وندرز(،  اأوف  �شيتي  )فالكن  اأعلنت  املقدمة، 
ال�شخم متعدد االأغرا�ش )فالكن �شيتي اأوف وندرز( والذي يجري بناوؤه 
يف دبي، عن اإطالق تطبيقها الذكي اجلديد خلدمة العمالء عر الهاتف 
املحم�ل. وياأتي االإعالن عن التطبيق الذكي اجلديد متا�شياً مع االأجندة 
ال�طنية لروؤية االإمارات 2021 والتي تهدف اإىل جعل دولة االإمارات البلد 

االأكرث �شعادة يف العامل. 
مظلة  حتت  املن�ش�ية  ال�شركة  وندرز(،  اأوف  �شيتي  )فالكن  واأطلقت 
اأجل  الذكي للهاتف املحم�ل من  التطبيق  امل��شى(  اأحمد  )م�شاريع �شامل 
خلدمة  �شيتي  )فالكن  تطبيق  ت�شميم  ومت  العمالء.  مع  العالقة  تعزيز 
العمالء( )Falconcity Customer Service(، الذي تهدف 
ت�فري  اأجل  من  العمالء،  ر�شا  م�شت�يات  حت�شني  اإىل  ورائه  من  ال�شركة 
جتربة مريحة ومتكاملة خلدمة العمالء وكافة امل�شتخدمني، مبن فيهم 

املاُلك وامل�شتاأجرين يف )فالكن �شيتي(. 
ومن خالل ت�فريه جمم�عة من اخلدمات، مبا يف ذلك مدف�عات الف�اتري 
الرتويجية  امل�اد  اإىل  وال��ش�ل  الب�ابات  عر  امل�ؤقت  الدخ�ل  وطلبات 
اإقامة احلفالت وخدمات  والت�شجيل امل�ؤقت ل�شهادة عدم املمانعة وطلبات 
دعم ال�شيانة، ي�شاعد التطبيق على ت�شهيل املعامالت عر رقمنتها و�شمان 
ال�رق،  ا�شتهالك  من  احلد  يف  ي�شاعد  اأنه  كما  للبيانات.  االآمن  التخزين 

وامل�شاهمة بالتايل يف حتقيق اأهداف اال�شتدامة لالإمارة.
من�شتني  على  ليعمل  العمالء  خلدمة  �شيتي  فالكن  تطبيق  تط�ير  ومت 
رئي�شيتني هما؛ اآندرويد )Android( واآي. اأو. اأ�ش )iOS(، اإىل جانب 

وج�د ن�شخة خا�شة باأجهزة الكمبي�تر املكتبية. 
واأهم ما مييز هذا التطبيق ه� التحديثات واالإخطارات عن حالة الطلبات 
با�شتخدام  امل�قع  وحتديد  الت�شفح  خدمات  اإىل  باالإ�شافة  واملدف�عات، 
العمالء  ملفات  وحتديث  لتحميل  خيار  على  واحت�ائه  غ�غل،  خرائط 
و�ش�ر الروفايل، واالأخبار واآخر املعل�مات عن فالكن �شيتي اأوف وندرز، 
وال��ش�ل اإىل قن�ات و�شائل الت�ا�شل االجتماعي ل�فالكن �شيتي اأوف وندرز، 

ف�شاًل عن اإمكانية اإجراء مكاملات مبا�شرة مع مراكز خدمة العمالء.

انطالق مهرجان الربيع يف يا�ش ووتروورلد خالل ال�شهر اجلاري
   تنطلق فعاليات م��شم جديد يف “يا�ش ووتروورلد” مع بدء مهرجان الربيع يف الفرتة من 16 مار�ش اإىل 7 اأبريل. 
ويقدم املهرجان جمم�عة متن�عة من االأن�شطة والعرو�ش امل�شممة الإ�شفاء اأج�اء احتفالية متميزة على احلديقة 
البحر  ح�ريات  عرو�ش  الت�ايل  على  الثانية  ولل�شنة  املهرجان  فعاليات  �شمن  ووتروورلد  يا�ش  وتنظم  املائية. 
احل�شرية والتي تقام يف كّل عطلة نهاية االأ�شب�ع خالل فرتة مهرجان الربيع، و�ش�ف ي�شتمتع ال�شي�ف خاللها 
مب�شاهدة ا�شتعرا�ش احل�ريات على اأنغام امل��شيقى حتت املاء، كما �شيحظ�ن بفر�شة لقاء احل�ريات اللتقاط ال�ش�ر 
لهذه اللحظات الرائعة التي ال تن�شى. وخالل هذا املهرجان، �شتقدم يا�ش ووتروورلد جدواًل حافاًل من الفعاليات 
واالأن�شطة العائلية التي ت�شكل امل��شيقى احلية جزءاً هاماً منها. باالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن لل�شي�ف يف هذا امل��شم 
اختبار املزيد من املرح يف لعبة الرتامب�لني العمالقة يف بحرية اأم�اج. وجلعل التجربة اأكرث متعة، �شيتم ت�فري 
ابتكاره ح�شرياً من  )يا�ش �شيك( ل�شي�ف احلديقة، وه� م�شروب مل�ن ممزوج بالكرميا املخف�قة واحلل�ى مت 
اأجل مهرجان الربيع.  وبهذه املنا�شبة، قالت بيانكا �شام�ت، مدير عام يا�ش ووتروورلد: ُي�شكل مهرجان الربيع وقتاً 
مميزاً بالن�شبة لنا يف يا�ش ووتروورلد، حيث نتطلع اإىل تقدمي اأف�شل ما لدينا من عرو�ش واأن�شطة م��شمية ترثي 
جتربة �شي�فنا بذكريات جديدة ال تن�شى يف احلديقة املائية، وت�شفي اأج�اء احتفالية عائلية خا�شة بهذا امل��شم. 

»�شروق« تنقل اأيقونة ال�شارقة »عني الإمارات« اإىل »حدائق املنتزه«
اأعلنت هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتط�ير )�شروق( عن اإنهاء ا�شتعداداتها 
من  االأوىل  الرتفيهية  العجلة  االإمارات”،  “عني  ال�شارقة  اأيق�نة  لنقل 
الق�شباء  ال�شهر اجلاري، من م�قعها احلايل يف  االإمارة، خالل  ن�عها يف 
والرتفيهية  املائية  ال�جهة  املنتزه”،  “حدائق  يف  اجلديد  م�قعها  اإىل 
واإتاحة  اأو�شع،  بان�رامية  اإطاللة  ت�فري  بهدف  ال�شارقة،  اإمارة  يف  االأبرز 
املجال اأمام جمه�ر اأكر لال�شتمتاع باملناظر اجلميلة التي �شت�فرها لهم 

مق�ش�رات العجلة من م�قعها اجلديد.

جمموعة الحتاد للطريان حتتفل باليوم العاملي 
لالأحياء الربية �شمن باقة من الأن�شطة

االحتاد  جمم�عة  نّظمت   ،2018 الرية  لالأحياء  العاملي  الي�م  مبنا�شبة 
على  املحافظة  �شرورة  على  ال�عي  لتعزيز  االأن�شطة  من  عدداً  للطريان 
اأقيمت  والطبيعة.   الرية  االأحياء  مثل  االأر�ش  لك�كب  الطبيعية  امل�ارد 
الفعاليات واالن�شطة املختلفة يف مطار اأب�ظبي الدويل، وعلى منت رحالت 
و  اأب�ظبي.  العا�شمة  يف  للمجم�عة  الرئي�شي  املقر  ويف  للطريان  االحتاد 
بالتعاون مع مطار اأب�ظبي الدويل، ح�شل امل�شافرون عر مبنى امل�شافرين 
حتمل  م�شابقة  يف  و�شارك�ا  الرية  االأحياء  عن  تذكارية  هدايا  على   3
ان�شمت  كما  املنا�شبة.  لهذه  �شممت  جذابة  من�شة  اأمام  تثقيفية  ر�شائل 
تل�ين  ال�شغار على  ال�شي�ف  بت�شجيع  اإىل االحتفاالت  االأج�اء  املربيات يف 
عر  االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  على  ون�شرها  الرية  لالأحياء  ر�ش�مات 
الرئي�شي  املقر  يف  امل�ظف�ن  و�شارك   .”Etihad4Wildlife#« و�شم 
للمجم�عة مب�شابقات خمتلفة الختبار معل�ماتهم املتعلقة باالأحياء الرية، 
باحلل�يات  واال�شتمتاع  برية،  حلي�انات  جم�شمات  مع  �ش�رهم  التقاط  مع 
امل�شممة على �شكل حي�انات. وقد ذهبت كافة الترعات اإىل جمعيات خريية 
للطريان  االحتاد  اأطلقت جمم�عة  ذلك،  اإىل جانب  الرية.  باحلياة  ُتعنى 
دورة تثقيفية الكرتونية للم�ظفني بعن�ان »االإجتار غري امل�شروع باالأحياء 
الرية« ت�شرح و�شائل واأ�شباب تهريب اأن�اع احلي�انات الرية ، بالرتكيز على 
قطاع الطريان وكيفية امل�شاعدة على احلد من هذه التجارة غري ال�شرعية.

تعيني حنا القّزي مديرًا عامًا  
ملنتجع و�شبا  نيكي بيت�ش دبي

و�شبا   ومنتجعات  فنادق  اأعلنت 
نيكي بيت�ش دبي العاملية عن تعيني 
عاماً  مديراً  القّزي  حنا  ال�شيد 
مرور  مع  بالتزامن  للمنتجع  
املنتجع  هذا  اإفتتاح  على  عامني 
اجلمريا  ل�ؤل�ؤة  جزيرة  يف  الفاخر 

بدبي .
مع  القّزي  حنا  ال�شيد  عمل  وقد 
هذه العالمة التجارية منذ ي�ني� 
يف  رئي�شياً  دوراً  لعب  حيث   ،2015
بيت�ش  نيكي  و�شبا   منتجع  افتتاح 

دبي كمدير ت�شغيل.
األك�شندر  ال�شيد  رحب  جانبه  من 
فنادق  رئي�ش  نائب  �شنايدر، 
حنا  بتعيني  العاملية  ومنتجعات 
القزي مديرا عاما للمنتجع الرائع 
القيادية  ب�شخ�شيته  م�شيدا  بدبي 
وقدراته املُتمّيزة و�شهاداته البارزة 

والتي ت�ؤهله للنجاح يف مهمته. اأرجان روتانا ينظم ور�شة عمل حول ال�شالمة 
لأطفال مركز اإنتجريت لأ�شحاب الهمم 

اأقام فندق اأرجان روتانا مدينة دبي لالإعالم ور�شة عمل لعدد 12 طالباً من 
لدى  وال�شالمة  ال�قاية  ح�ل  “اإنتجريت”  مركز  منت�شبي  الهمم  اأ�شحاب 
اندالع احلرائق. تاأتي تلك املبادرة يف اإطار �شعي الفندق لالنخراط باملجتمع 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  وخا�شة  مك�ناته  خمتلف  مع  والتفاعل  املحيط 

والعمل على متكينهم وتاأهيلهم. 
ت�شمنت ور�شة العمل تدريباً مكثفاً ح�ل ال�قاية من احلرائق وجتربة عملية 
لالأطفال ح�ل االأ�شاليب التي يجب اتباعها لدى ا�شتعال النريان يف اأماكن 
واحلذر  احليطة  اأخذ  اأهمية  االأطفال  تعلم  الفعالية،  وخالل  ت�اجدهم. 
و�شرورة التحلي بالهدوء مل�اجهة حاالت الط�ارئ وخا�شة اندالع احلرائق 

وتعرف�ا على اأف�شل املمار�شات التي يجب اتباعها للحفاظ على �شالمتهم. 

»فالكن �شيتي اأوف وندرز« تطلق تطبيقًا ذكيًا جديدًا خلدمة العمالء عرب الهاتف املحمول

اأودي النابودة لل�شيارات تدعم مبادرة املرموم للعالج بركوب اخليل

اجلالية الأثيوبية بالإمارات 
حتتفل باليوم القومي ال�شنوي

•• دبي- عبد املنعم يحيي:

ال�شفري  يتقدمهم   ، الق�مي  بالي�م  باالإمارات  االأثي�بية  اجلالية  احتفلت 
االأثي�بي لدى الدولة تندجي بريهي �ش�ك والقن�شل العام بدبي ال�شيدة جريو 
�شاليم امدا ماريام تادي�شي وعدد كبري من اأبناء اجلالية االأثي�بية ، امتالأت بهم 
فيا  حّيا  كلمة  االأثي�بي  ال�شفري  األقى  بدبي.  ال�شباب  بنادي  ال�شاحة اخل�شراء 
اجلالية االأثي�بية حل�ش�رها ي�مها ال�شن�ي واأ�شاد بالدعم الكبري الذي تقدمه 
ودعمهم  االإمارات  داخل  االأثي�بيني  الإخ�انهم  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
امل�شتمر االقت�شادي وال�شيا�شي الأثي�بيا .  وا�شتمر احلفل حتى ال�شاعات االأوىل 

من ال�شباح اأحيته عدة فرق اأثي�بية بالغناء والرق�ش والف�لكل�ر. 

هذا  يف  الن�شاء  جميع  وُدللت 
مت  حيث  لي�ا،  تالل  بفندق  الي�م 
يليق  ملكي  باأ�شل�ب  ا�شتقبالهن 
املجتمع  يف  اخلا�شة  مبكانتهن 
العربي والعاملي، حيث ح�شلن على 
ترافقها  لالإقامة  مميزة  عرو�ش 
ب�فيهات  على  رائعة  خ�ش�مات 

وتن�ش الطاولة، ومرافق ال�شطرجن 
بركة  اىل  والدخ�ل  العمالقة، 
ال�شباحة الفاخرة، وذلك باالإ�شافة 

اىل غرف البخار وال�شاونا.
“تالل  لفندق  العام  املدير  وعر 
ال�شربا�شي  خالد  ال�شيد  لي�ا” 
الي�م  بهذا  االحتفال  اأهمية  عن 

للعالج  املرم�م  )مركز  ل�  الي�مية 
واإمنا  فح�شب،  اخليل(  برك�ب 
املدار�ش  اإىل  اخلي�ل  نقل  ي�شمل 
االأطفال  اإىل  ال��ش�ل  بهدف 
مبقدورهم  يك�ن  لن  الذين 
اال�شتفادة من برنامج املبادرة دون 
تعليقه  معر�ش  ويف  الدعم.   هذا 
علي  قال  ال�شراكة،  هذه  ح�ل 
اأودي  �شركة  عام  مدير  الناب�دة، 

الطعام ومرافق الرتفيه يف الفندق 
وت�شل حتى %25.  

من  مبجم�عة  ال�شيدات  وا�شتمتع 
التي  املجانية  الرتفيه  خيارات 
وكرة  الرمال،  على  التزلج  �شملت 
القدم ال�شحراوية، والكرة الطائرة 
الدراجات،  ورك�ب  الرمال،  على 

حلظة  اأت�قف  اأن  “اأود   : بق�له 
اأهمية  عن  الأعر  املنا�شبة  هذه  يف 
االإجنازات وامل�شاهمات التي تقدمها 
نفتخر  كما  االمة،  لهذه  املراأة 
العربية  باملراأة  لي�ا  تالل  بفندق 
يف  اإلينا  ان�شم  من  بكل  و�شررنا 

تكرمي املراأةيف ي�مها العاملي.

الناب�دة لل�شيارات: »ي�شرنا تقدمي 
�شمن  املرم�م  مبادرة  اإىل  الدعم 
برك�ب  للعالج  برناجمها  اإطار 
للغاية  معجب�ن  ونحن  اخليل. 
فريق  ي�ؤديه  الذي  املذهل  بالعمل 
بالدعم  للغاية  و�شعداء  املركز، 
الذي ن�فره لهذا الفريق من اأجل 
الذي  عمله  اإجناز  على  م�شاعدته 

يعني لنا الكثري.

بي�م  لي�ا”  “تالل  فندق  احتفل 
�شادف  والذي  العاملي”  “املراأة 
 ، اجلاري  مار�ش  �شهر  من  الثامن 
اأهمية  الإبراز  الفندق  �شعى  حيث 
تقدير دور املراأة واأثرها الهام على 
جمتمعنا من خالل جمم�عة من 

الفعاليات الرتفيهية املمتعة.   

الناب�دة  اأودي  �شركة  اأعلنت 
دعم  مب�ا�شلة  التزامها  لل�شيارات 
ت�فري  خالل  من  املرم�م  مبادرة 
مركز  اإىل  الل�ج�شتي  الدعم 
اخليل‘،  برك�ب  للعالج  املرم�م 
فعاليات  اختتام  مع  بالتزامن 

مبادرة ’عام العطاء.
تعليم  اإىل  املرم�م  مبادرة  وتهدف 
االأطفال  من  الهمم  اأ�شحاب 
والبالغني ريا�شة الفرو�شية، حيث 
ميكن للطالب تعلم مهارات رك�ب 
وكيفية  ال�شيارات  وقيادة  اخليل 
هذه  وتتيح  اخليل.  مع  التعامل 
امل�شاركني  اأمام  الفر�شة  االأن�شطة 
حت�شني  املبادرة  برنامج  يف 
وتق�ية  الت�ازن  يف  مهاراتهم 
ح�ل  املزيد  وتعلم  ع�شالتهم 
اخلي�ل واإدارة ا�شطبالتها، واالأهم 
باأنف�شم  ثقتهم  تعزيز  ذلك  من 

وا�شتقالليتهم.
الل�ج�شتي  الدعم  ينح�شر  وال 
الناب�دة  اأودي  �شركة  من  املقدم 
الت�شغيل  اأن�شطة  يف  لل�شيارات 

فندق »تالل ليوا« يحتفي ب� » يوم املراأة العاملي«



مازحت زوجها ب�شكني املطبخ فقتلته!
قتلت زوجة اردنية يف الع�شرينات من عمرها، زوجها، بطعنة نافذة 
بالقلب اأودت بحياته، خالل مزاحها معه، يف منزلهما بالعا�شمة 
القتل  الكرى تهمة  عّمان.  ووجه مدعي عام حمكمة اجلنايات 
الق�شد للزوجة، مقررا ت�قيفها على ذمة الق�شية 15 ي�ما قابلة 

للتجديد يف مركز ا�شالح وتاأهيل ن�شاء ج�يدة. 
امل��غ��دور وهي  زوج��ه��ا  ال��زوج��ة مت���ازح  ك��ان��ت  فقد  التفا�شيل،  ويف 
ان  اذا بتقرب بطعنك اال  ت��ردد  مت�شك بيدها �شكينة مطبخ وهي 

الزوج مل ياأبه ملا قالته، فقام بح�شنها لتخرتق ال�شكينة قلبه. 
اأجل  النجدة من  االردنية، اىل طلب  ال�شيدة  اثرها هرعت  وعلى 

انقاذه اال انه و�شل امل�شت�شفى مت�فيا. 
العام وهي يف  املدعي  بافادتها لدى  الزوجة خالل ادالئها  وكانت 

حالة انهيار وبكاء تردد اذا مات زوجي راح انتحر بال�شجن. 
ال�شرعي  ال��ط��ب  تقرير  ف��ان  التحقيق  م��ن  م��ق��رب  م�شدر  ووف���ق 
بني ان �شبب ال�فاة يع�د اىل النزيف الدم�ي الناجت عن التمزق 

بع�شلة القلب. 
الذين  املغدور  اقرباء  ا�شتمع اىل عدد من  العام قد  املدعي  وك��ان 

مت�شك�ا بعدم ا�شقاط احلق ال�شخ�شي عن زوجة ابنهم.

لعب كرة عاملي �شهري تعي�ش والدته يف احلاوية!
اأر�شنال  الع��ب  يتقا�شاه  ال���ذي  الكبري  اال���ش��ب���ع��ي  ال��رات��ب  رغ��م 
االنكليزي اأين�شلي مايتالند نيل�ش، اإال ان الالعب ال ينظر ل��شع 

والدته التي تعي�ش يف حاوية منذ نح� ثالثة اأ�شهر.
والدة  نيل�ش  ج�ل�ش  ان  الريطانية  ال�شن  �شحيفة  م�قع  وذك��ر 
ابنها  ان  رغ��م  احلياة،  الأ�شا�شيات  يفتقر  مكان  يف  تعي�ش  الالعب 

يح�شل على نح� 34 األف اأورو اأ�شب�عياً.
لندن،  العا�شمة  يف  ف��اخ��رة  �شقة  يف  �شقيقه  م��ع  اأينل�شي  ويعي�ش 
ح��ي��ث ان ال��ع��الق��ة م��ع ال����ال���دة منقطعة م��ن��ذ ف���رتة، وي��ب��دو ان 
دفع االبن  21 عاماً  ار�شنال حتت  وّقعه الالعب مع  ال��ذي  العقد 
اإىل قطع العالقة مع والدته. ومل تعد ج�ل�ش قادرة على حتمل 
اأ�شعار االيجار ل�شقتها، كما ال ميكنها ال�شكن يف بيت اآخر من دون 
تعهد من �شخ�ش بتحمل تكاليف االيجار. وقالت ال�الدة: اأعي�ش 
يف حاوية من دون دورة مياه وال مكان لال�شتحمام، م�شيفة: جنلي 

قادر على �شراء �شقة يل براتب اأ�شب�عني فقط.

حما�شر يف جامعة يحمل ر�شيعا اأثناء ال�شرح
نت�شرت على م�اقع الت�ا�شل االجتماعي يف لبنان، �ش�رة ملحا�شر 

جامعي يحمل ر�شيًعا اأثناء �شرح الدر�ش.
وقد ت�شّدر ح�شن �شم�ش، املحا�شر يف اجلامعة اللبنانية، �شفحات 
رواد االإنرتنت يف لبنان، بعد اأن ن�شر �ش�ًرا على �شفحته اخلا�شة 

على م�قع في�شب�ك وه� يحمل الر�شيع.
وقد اأرفق ال�ش�ر بتعليق �شرح فيه، اأّن الطالبة كانت جمرة على 
بداأ  الطفل  ولكّن  ال��در���ش،  ح�ش�ر  ت�شتطيع  لكي  طفلها  اإح�شار 

بالبكاء فحمله ليحاول تهدئته فغفا على كتفه خالل ال�شرح.
كما كتب �شم�ش ممازًحا، اأنه متاأكد من اأّن الطفل فهم كل الدر�ش، 
اأجمل  كانت من  باأنها  اإليه، وو�شف احل�شة  ا  كان قريًبا جدًّ الأنه 

املحا�شرات.
اإن�شانية  اأن��ه��ا  اع��ت��روا  اإذ  االآالف،  باإعجاب  اخل��ط���ة  حظيت  وق��د 
على  و�شّجعها  تلميذته  دع��م  ب���دوره  ال���ذي  املحا�شر،  م��ن  ك��ب��رية 

متابعة الدر�ش رغم اأم�متها وم�ش�ؤولياتها الكبرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأٌب يعاقب ابنه بامل�شي م�شافة ميل اإىل املدر�شة
عاقب اأب ابنه البالغ من العمر 10 �شن�ات، بامل�شي اإىل املدر�شة اأثناء املطر، ب�شبب م�شايقته لزمالئه يف احلافلة 

املدر�شية، ح�شبما اأفادت �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
بداأ بريان ث�رنهيل ت�شجيل فيدي� لطفله من داخل �شيارته قائاًل: مرحًبا، اأريد االآباء اأن ي�شتمع�ا يل جيًدا، اأعاقب 

ابني ملا ي�شببه من م�شاكل كبرية و�شط زمالئه يف احلافلة املدر�شية، وطرد منها ثالث اأيام، واأنا ال اأ�شامح يف ذلك.
نحن على بعد ميل واحد من املدر�شة، اأعاقبه باجلري اإىل املدر�شة هذه امل�شافة ملدة اأ�شب�ع.

وقال معلم الطفل:اإن العق�بة التي تعر�ش لها الطفل ح�شنت من �شل�كه، واأ�شبح اأف�شل كثرًيا.
اأنه االأ�شب�ع املا�شي كان يفتعل  اأي م�شاكل خالل هذا االأ�شب�ع، يف حني  اأ�شاف ث�رنهيل : بعد العقاب مل يحدث 

م�شاكل كثرية، هذا حًقا ما ي�شمى بالرتبية.
وتابع قائاًل: كنت متاأكدا من اأن هذا العقاب �شياأتي بنتيجة اإيجابية، ووعدين اأنه لن يفتعل امل�شاكل مرة اأخرى.

اأنهى ال�الد الفيدي� قائاًل: عّلم اأطفالك، ال تكن �شديًقا، بل كن اأًبا، هذا ما يحتاجه االأطفال هذه االأيام.
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جامعة تف�شل اأكادمييًا حاول م�شافحة طالبة م�شلمة
االأكادميي،  طاقمها  اأف���راد  اأح��د  الني�زيلندية  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  ف�شلت 
اجلن�شي  بالتمييز  اتهمها  فيما  ُم�شلمة،  طالبة  م�شافحة  ح��اول  بعدما 
الني�زيالندية ِفعل  اأوكالند  اإذ و�شفت جامعة  بعدما رف�شت م�شافحته. 
املا�شي،  العام  اأواخ��ر  يف  عمله  واأنهت  خطرية،  �شل�ك  اإ���ش��اءة  باأنه  امل�ظف 
بعد حتقيق يف ال�اقعة. هذا، وقال وكيل اجلامعة، �شتي�ارت ماك�ت�شي�ن، 
اإن امل�ظف االأكادميي الذي مل ُيذكر ا�شمه،  للم�ظفني يف ن�شرة اإخبارية، 
التي  الن�شرة  يف  واأ�شاف  مقب�ل.  غري  �شل�ك  يف  �شارك  قد  ني�زيلندا  من 
وجهها اإىل العاملني، ي�م الثالثاء 6 مار�ش اآذار 2018، قائاًل اإنه من املهم 
لكل اأع�شاء جمتمعنا اأن يفهم�ا اأن مثل هذه ال�شل�كيات لي�ش لها مكان يف 
اجلامعة، واإذا ارتكب�ها فلن اأتردد يف اإجراء حتقيق مالئم واتخاذ اإجراءات 
 Daily Mail تاأديبية. وتابع ماك�ت�شي�ن يف الن�شرة التي ن�شرتها �شحيفة
الريطانية، اأن الباحث االأكادميي قد فعل ذلك وه� على علم باأنه اأمٌر غري 
الئق اجتماعياً ودينياً، اإذ اإن بع�ش امل�شلمني يعترون م�شافحة �شخ�ش من 

اجلن�ش االآخر دون اأن يك�ن قريباً اأو زوجاً ذنباً.
ة؛ حيث قالت متحّدثة ر�شمية  ورف�شت اجلامعة من جانبها تاأكيد الق�شّ
اأُِذَن  املا�شي،  العام  اأ�شرتاليا،  ويف  االأم���ر.  ه��ذا  على  تعّلق  لن  اجلامعة  اإن 
ج�رج  لكلية  التابع  اجلامعي  ب�يز  ه�ر�شتفيل  حرم  يف  امل�شلمني  للطالب 
يف  منهم  كتحّية  القلب  على  اليد  ب��شع  �شيدين،  جن�بي  ال�اقعة  ريفر، 
يف  فلندرز  جامعة  ن�شحت  جانبها،  من  �شات.  مُبدِرّ جتمعهم  التي  املرا�شم 
مدينة اأدياليد ال�اقعة جن�بي اأ�شرتاليا، وجامعة بريث كريتني، ال�اقعة 
مبدينة بريث غربي اأ�شرتاليا، وجامعة غرب اأ�شرتاليا، طالبها باأن يدرك�ا 

اأن بع�ش امل�شلمني يرف�ش�ن م�شافحة الغرباء من اجلن�ش االآخر.

الفيلم ال�شلوفيني »اإيفان« يفوز بجائزة مهرجان �شرم ال�شيخ ال�شينمائي 
فاز الفيلم ال�شل�فيني )اإيفان( بجائزة م�شابقة االأفالم الط�يلة يف مهرجان 
دورته  على  ال�شتار  اأ���ش��دل  ال��ذي  م�شر  يف  ال���دويل  ال�شينمائي  ال�شيخ  �شرم 
الثانية م�شاء اجلمعة. الفيلم مدته 95 دقيقة وبط�لة مارو�شا ماير وماتيز 

تريب�ش�ن وناتا�شا باربرا جران�شر ومن اإخراج يانيز برجر.
اإي��ف��ان من زوجها  اأن ت�شع م�ل�دها  ما  التي  م��ارا  الفيلم ح���ل  ت��دور ق�شة 
رج��ل االأع��م��ال امل��ت��زوج م��ن اأخ���رى حتى ت��ب��داأ �شل�شلة اأح���داث غ��ري مت�قعة 
ت�شعها يف م�قف اختيار بني ابنها وزوجها املت�رط يف ق�شايا ف�شاد. ومنحت 
للفيلم  اخلا�شة  باملهرجان جائزتها  الط�يلة  االأف��الم  م�شابقة  جلنة حتكيم 
االأول  العمل  جائزة  ذهبت  فيما  الدراجي  حممد  اإخ��راج  )الرحلة(  العراقي 
للفيلم املغربي )حياة( اإخراج حممد روؤوف ال�شباحي. �شمت م�شابقة االأفالم 
الط�يلة 11 فيلما وت�شكلت جلنة التحكيم برئا�شة الناقدة ال�ش�يدية اإيفا اآف 
جاير�شتام وع�ش�ية املخرج االأملاين اآندي �شيج واملخرج امل�شري جمدي اأحمد 

علي واملمثلة امل�شرية رانيا ي��شف واملنتج الت�ن�شي حممد علي بن حمراء.

اآلف الفرا�شات 
تبهر زائري حديقة 
حيوان يف كاليفورنيا

الفرا�شات  اآالف  ورف��رف��ت  ط���ارت 
داخ������ل اأق���ف���ا����ش خ���ا����ش���ة ب���ه���ا يف 
دييج�  �����ش����ان  ح����ي�����ان  ح���دي���ق���ة 
بداخلها  ال�شري  للزائرين  ميكن 
يف افتتاح يتم ب�شكل �شن�ي جلزء 
ي��ط��ل��ق عليه  ب��احل��دي��ق��ة  خ���ا����ش 
اأدغ������ال ال���ف���را����ش���ات اجل��م��ع��ة )9 

مار�ش اآذار(.
الذي  ال�شخم،  القف�ش  ويتح�ل 
���ش��م��م ل��ي��ح��اك��ي ج����زءا م���ن غابة 
م��ط��رية، خ��الل تلك ال��ف��رتة اإىل 
م���ط��ن الأك���رث م��ن 30 ن���ع��ا من 
ال���زوار  ي�شري  وبينما  ال��ف��را���ش��ات 
داخله حتيط بهم اآالف الفرا�شات 
وهي  اجلميلة  ال��زاه��ي��ة  ب��األ���ان��ه��ا 
التي  ال���زه����ر  ع��ن  بحثا  ت��رف��رف 

تتغذى عليها.
ك��م��ا ي�����ش��م ال��ق��ف�����ش ال��ع��دي��د من 
ن���ع��ا من  ال��ن��ب��ات��ات و18  اأن�������اع 

الطي�ر النادرة.
ي�����ش��ت��م��ر خم�شة  ال����ذي  واحل�����دث 
للكبار  مم��ت��ع��ة  رح���ل���ة  اأ����ش���اب���ي���ع 
للت�عية  وف����ر�����ش����ة  وال���������ش����غ����ار 
الفرا�شات  اأعداد  مب�شكلة تناق�ش 
�شان  ال��ع��امل ويف  اأن��ح��اء  يف جميع 

دييج� ب�شكل خا�ش.

خرج لينتحر... فقتل اأحد املارة!
من  وال�شتني  اخلام�شة  يف  اإيطايل  غ��ادر 
العمر منزله لينتحر لكنه بداًل من ذلك 

قتل اأحد املارة.
وخ����رج ال��رج��ل م��ن امل��ن��زل م��ع امل�شد�ش 
تاركاً  ب��ح��ي��ازت��ه،  ت�شريحاً  مي��ل��ك  ال���ذي 

ر�شالة وداع البنته.
بت�شريحات  اأدىل  ال��ذي  الرجل  اأّن  غري 
م��ل��ت��ب�����ش��ة ج������داً، خ��ان��ت��ه ع��ل��ى م���ا يبدو 
ال�شجاعة الإنهاء حياته اأو غرّي راأيه وقّرر 
اإطالق النار على اأحد املارة ع�ش�ائياً كي 
ال�شجن  يف  العمر  م��ن  تبقى  م��ا  مي�شي 
وي��زي��ل ال��ع��بء ال��ذي يلقيه وج����ده على 

العائلة.
ومل يجُروؤ على اإطالق النار على اأّول َمن 
�شادفهم على اجل�شر وهم كان�ا عائلة مع 
اأطلق النار �شت مرات على  اأطفال، لكنه 
عابر ال�شبيل التايل وه� رجل �شنغايل يف 

الرابعة واخلم�شني من العمر.

كرمي! اآي�ش  وطلبت  بال�شرطة  مرة  ات�شلت 32 
اأُلقي القب�ش على امراأه ب�الية فل�ريدا االأمريكية بعد 
مزاعم بات�شالها برقم النجدة )911( 32 مّرة، قبل اأن 
الرد  املكّلفني  ال�شرطة،  �شباط  اأح��د  من  مازحًة  تطلب 
الفندقية  اإىل غرفتها  اال�شتغاثة، احل�ش�ر  ن��داءات  على 

ومعه اآي�ش كرمي!
 6 الريطانية،  ميل  الديلي  �شحيفة  نقلته  ما  وبح�شب 
ات�شااًل   27 اأول  اأن  ال�شرطة  زعمت   ،2018 اآذار  مار�ش 
مدينة  من  كانت  النجدة،  برقم  هارب�ر  ميلي�شا  اأجرتها 
غرفتها  م��ن  فكانت  االأخ����رية،  ال�5  امل���ّرات  اأم���ا  لي�شرغ، 
الفندقية مبدينة فل�ريدا، كما تبنّي اأنها ات�شلت برقمني 

اآخرين غري تابعني للنجدة.
وقد اأُجريت االت�شاالت كافة يف غ�ش�ن 24 �شاعة.

�شباط  اأح���د  ق��ال   ،WKMG م���ق��ع  نقله  م��ا  وبح�شب 
الذي  الفندق  م�قع  من  ات�شاالت  على  ردَّ  اإن��ه  ال�شرطة 

اأقامت فيه ميلي�شا، يف 4 اأوقات خمتلفة.
ويف اأوىل مكاملاتها، قال ال�شابط اإنها اأبلغت عن �شماعها 

اإزعاجاً داخل غرفتها الفندقية، واأنها كانت مذع�رة.
وعندما ات�شلت للمّرة الثانية، قال �شابط ال�شرطة اإنها 
بع�ش  لها  ُيح�شر  اأن  واق��رتح��ت  م���زاٍح،  يف  تغازله  كانت 

االآي�ش كرمي.
وخالل مكاملتها الثالثة، زعمت الفتاة اأنها ات�شلت برقم 
اإ�شاءة  ال�شابط من  النجدة عن طريق اخلطاأ، وحّذرها 

ا�شتخدام رقم 911 بات�شاالت لدواٍع غري طارئة.
بال�شابط،  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��رة  ات�شلت  ق��د  ميلي�شا  اأن  اإال 
اأن��ه��ا حت���اول االت�����ش��ال مبطعم دوم��ي��ن���ز بيتزا،  وزع��م��ت 
القب�ش عليها ومت  واأُلقي  دون ق�شد.  كان  االت�شال  واأن 
اإيداعها قيد احلب�ش بتهمة اإ�شاءة ا�شتخدام رقم النجدة، 

وقال ال�شابط اإنها كانت حتت املراقبة.

وفاة عري�ش وهو يرق�ش مع عرو�شه !
اأثناء رق�شة م�شرتكة مع عرو�شه، يف حفل  ت�يف عري�ش 

زفافه مبنطقة بارمر يف والية راجا�شتان بالهند. 
واأظهر مقطع فيدي�، العري�ش يرق�ش بفرح مع عرو�شه، 
اإال اأنه انهار و�شقط فجاأة، واعتقد اجلميع يف البداية اأن 
اأن طال وقت �شق�ط  الرق�شة.  وبعد  ما فعله جزء من 
عليه،  للحياة  عالمات  اأية  وج�د  عدم  وتبين�ا  العري�ش، 
واأفادت  وف��ات��ه،  اأع��ل��ن  حيث  امل�شت�شفى؛  اإىل  ب��ه  فهرع�ا 

االأنباء اأنه ت�يف ب�شبب �شكتة قلبية.

اجنبت 3 توائم للمرة الثانية على التوايل
ثالثة  االأمريكية،  اأورلينز  ني�  والي��ة  من  ام��راأة  اأجنبت 
ت�ائم للمرة الثانية على الت�ايل بعدما خ�شعت لعملية 
االأجنة،  م��ن  اث��ن��ني  زرع  خ��الل��ه��ا  مت  ا�شطناعي  تلقيح 
غاريت  ك�رتني  حت�لت  رحمها.  داخ��ل  اأحدهما  انق�شم 
اأب�ين ل�شتة  اإىل  )38 عاماً( وزوجها فيليب )42 عاماً( 
اأطفال بعدما اأجنبا ثالثة ت�ائم متطابقة للمرة الثانية 
ع��ل��ى ال��ت���ايل خ���الل ع��ق��د م��ن ال��زم��ن. وق��ال��ت ك�رتني 
م��ع��ل��ق��ة ع��ل��ى م���ا ح�����دث: ل��ق��د خ�����ش��ع��ت ل��ع��م��ل��ي��ة تلقيح 
اأ�شحاء  2009، واأجنبت ثالثة ت�ائم  ا�شطناعي يف عام 
دفعة واحدة. وقررت اأن اأكرر التجربة بج�لة اأخرى من 

التلقيح اال�شطناعي على اأمل اإجناب طفل اآخر. اإميلي بلونت لدى ح�سورها العر�س االأول لفيلم )املكان الهاديء( يف م�سرح باراماونت بتك�سا�س. )ا ف ب(

حتذير من اإنفلونزا خميفة 
قد تقتل ماليني الب�شر!

ن���ّب���ه ط��ب��ي��ب م���رم����ق اأ�����ش����رف على 
ال�شحة  منظمة  يف  ع���دة  م���ب���ادرات 
قد  وبائيا،  فريو�شا  اأن  اإىل  العاملية 
يجتاح االأر���ش وي�شفر عن وف��اة 33 
املئتني  االأي��ام  ملي�ن �شخ�ش خ��الل 
ي�شتبعد  وال  ان��ت�����ش��اره.  م��ن  االأوىل 
ال��دك��ت���ر ج���ن��اث��ان ك���ي��ك، اأن يقتل 
���ش��خ�����ش، يف  300 م��ل��ي���ن  امل���ر����ش 
ال����ب���اء  اأن  ك���م���ا  ع����ام����ني،  غ�������ش����ن 
والغذاء  ال������دواء  اإم������داد  ي��رب��ك  ق���د 
يف ال���ع���امل، م��ا ���ش��ي��دخ��ل االأر������ش يف 
اقت�شادية.  وان���ه���ي���ارات  جم���اع���ات 
وب��ح�����ش��ب م���ا ن��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ديلي 
م���ي���ل ال���ري���ط���ان���ي���ة، ف������اإن اأ�����ش����رار 
م�شب�قة،  غ����ري  ����ش���ت���ك����ن  ال������ب�����اء 
عبارة  ���ش��ي��ك���ن  ال���ف���ريو����ش  اأن  ك��م��ا 
ع��ن اإن��ف��ل���ن��زا. و���ش��ب��ق ل���ب��اء عرف 
باالإنفل�نزا االإ�شبانية اأن انت�شر �شنة 
من  اأك���رث  مقتل  اإىل  واأدى   ،1918
احلرب  عقب  �شخ�ش،  ملي�ن   100
من  واح�����دا  وك����ان  االأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة 
اأخ��ط��ر االأوب���ئ���ة يف ال��ت��اري��خ. ويرى 
خراء ال�شحة اأن ثمة اإمكانية لت�قع 
االنفل�نزا  وت��ب��داأ  االأوب���ئ���ة،  ان��ت�����ش��ار 
الب�شرية يف العادة من الطي�ر املائية 
ثم تنتقل اإىل �شالالت اأخرى ب�شكل 
���ش��ري��ع، ومم���ا ي��زي��د ع��ر���ش��ة النا�ش 
اأغذية  ي�����ش��ت��ه��ل��ك���ن  اأن���ه���م  ل��ل��خ��ط��ر 
طبيعي،  غري  بعلف  اإنتاجها  يجري 
ال�شليمة.  بغري  ت��شف  ظ��روف  ويف 
لالإن�شان  امل��ن��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن  ومب���ا 
ال����ت����ع����ام����ل مع  ����ش���ع����ب���ة يف  ي����ج����د 
فريو�شات جديدة، فاإن ال�باء �شيجد 
لذلك،  وتبعا  االن��ت�����ش��ار،  يف  �شه�لة 
ين�شح اخلراء باأن يقلل النا�ش من 

تناولهم للح�م الدجاج واخلنزير.

اأثرياء بال�شدفة!
ففي  ف��ق��ط،  امل�شل�شالت  يف  ي��ح��دث  ال  امل��ف��اج��ئ  ال����رثاء 
اأبناء  من  اأو  الفقراء  االأ�شخا�ش  بع�ش  اكت�شف  ال�اقع 
ممتلكات  بي�تهم  يف  اأن  بال�شدفة  املت��شطة،  الطبقة 
اأو  ت�شاوي املاليني، بعدما ظن�ها ل�شن�ات جمرد خردة 

ممتلكات بال قيمة.
�سيارة يف حظرية

ما الذي تت�قع اأن جتده يف حظرية اأكرث من ك�مة ق�ش؟ 
اإال اأنه قد عرث يف اإحدى احلظائر بالريف الفرن�شي على 
�شنة،   100 يبلغ عمر كل واح��دة  �شيارتني كال�شيكيتني 
وقيمتهما 18 ملي�ن دوالر. وبعد البحث تبنّي اأن رجاًل 
اأمرهما  ون�شي  هناك  ركنهما  قد  بايل�ن،  روج��ر  يدعى 

قبل ع�شرات ال�شن�ات.
لوؤلوؤة

كان اأحد ال�شيادين يف الفيليبني ينتظر اأن يعلق ال�شمك 
وعندما  اآخ��ر.  �شيئاً  ا�شطاد  احلقيقة  يف  لكنه  ب�شنارته 
اأن �شيده  وج��د  ال�شنارة،  ليحرر  امل��ي��اه  ال��رج��ل يف  ن��زل 
 2.2 وط�لها  ق��دم   1 عر�شها  يبلغ  �شخمة  ل���ؤل���ؤة  ك��ان 
قدم، ووزنها 75 اأوقية، حيث اأخذها واحتفظ بها حتت 
�شريره دون اأن يدرك قيمتها. والحقاً عندما ن�شب حريق 

يف منزله اكت�شفت عمته الل�ؤل�ؤة التي تبني اأنها من اأكر 
الالآلئ يف العامل ويبلغ �شعرها 100 ملي�ن دوالر.

تراب من القمر
دخل رائدا الف�شاء نيل اأرم�شرتونغ و باز األدرين التاريخ 
وخالل   ،1969 ع��ام  القمر  �شطح  دا�شا  �شخ�شني  ك��اأول 
اإال  العينات يف حقيبة،  العديد من  رحلتهما تلك جمعا 
اأن نا�شا قامت ببيع تلك احلقيبة يف مزاد علني باخلطاأ، 
كارل�ش�ن  نان�شي  تدعى  �شيكاغ�  م��ن  �شيدة  وا�شرتتها 
التي  ورغ��م كل اجله�د   .2016 ع��ام  دوالر   995 مببلغ 
ال�شيدة  اأّن  اإال  ال��ع��ي��ن��ات  ت��ل��ك  ال���ش��ت��ع��ادة  ن��ا���ش��ا  ب��ذل��ت��ه��ا 
1.8 ملي�ن دوالر يف مزاد مبدينة  قامت ببيعها مببلغ 

ني�ي�رك.
ر�سومات

فيلدز خم�ش  اآن��دي  الريطاين  االأع��م��ال  رج��ل  ا�شرتى 
 5 بقيمة  فيغا�ش  ال���ش  ك���راج يف  �شاحب  م��ن  ر���ش���م��ات 
دوالرات، وادعى البائع وقتها اأن هذه الر�ش�مات تخ�ش 
اإطار لل�ش�ر اكت�شف  عمته. وعندما ذهب فيلدز ل��شع 
وتبني  واره����ل خلفها،  اآن��دي  االأم��ريك��ي  الفنان  ت�قيع 

اأنها ت�شاوي 2 ملي�ن دوالر.

املوت يفجع وفاء عامر 
مرتني خالل اأ�شبوع

تعي�ش النجمة وفاء عامر حالة من ال�شدمة واالكتئاب ب�شبب رحيل الفنان 
)ال�شر(  امل�شاركني يف بط�لة م�شل�شلها اجلديد  اأحد  عاطف طنطاوي، وه� 

والذي انتهت من ت�ش�يره م�ؤخراً.
فاي�شب�ك، وكتبت: قلبي  وفاء عرت عن �شدمتها من خالل ح�شابها على 

وجعني اوي .. م�ش م�شدقة اأن النا�ش اجلميلة راحت مننا .. ال اإله اإال اهلل.
البكاء  اأ�شيبت بحالة من  باأيام، كانت وفاء قد  وقبل وفاة عاطف طنطاوي 
االإحتياجات  ذوي  من  وه���  ال�شماحي  م��ازن  ب�فاة  علمت  بعدما  اله�شتريي 
على  وكان حري�شاً  ال�شر  م�شل�شلها  بط�لة  امل�شاركني يف  اأحد  وكان  اخلا�شة 

زيارة وفاء مبنزلها للعب مع ابنها.


