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قرقا�ش: مقاربة الهجوم والإ�شاءة يف �شيا�شة قطر �شر ف�شلها
•• اأبوظبي-الفجر:

قال معايل �لدكت�ر �أن�ر قرقا�ش، وزير �لدولة لل�ش�ؤون �خلارجية، �إن 
�ل�شبب ور�ء ف�شل قطر �شيا�شياً يف حل �أزمتها يع�د ملقاربتها �خلاطئة 

�لتي تق�م على �لإ�شاءة �إىل �لدول �ملقاطعة و�لهج�م عليها. 
و�أو�شح معاليه، يف تغريدة له على »ت�يرت«، »ف�شل �ل�شيا�شة �لقطرية 
يف حّل �أزمة �لدوحة يع�د ملقاربة �عتمدت �لهج�م على دول �ملقاطعة 
و�لإ����ش���اءة �إل��ي��ه��ا ب���دل م��ن �أن ت��رّك��ز ع��ل��ى م��ع��اجل��ة تفكيك �لأزم���ة 

وتد�عياتها على قطر«. 

الهالل توزع 3 اآالف �صلة غذائية على اأهايل قرى ال�صلو اليمنية
قافلة اإغاثة اإماراتية ل�شكان �شحراء ح�شرموت

•• املكال -تعز -وام: 

�إن�شانية  م�شاعد�ت  قافلة  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة  �شريت 
�ملناطق  م��ن  ع���دد  يف  �لأه����ايل  �أط��ل��ق��ه��ا  ع��اج��ل��ة  ل�شتغاثة  ��شتجابة 
�ل�شحر�وية و�لقرى �لنائية �ل��قعة يف �أطر�ف �شحر�ء ح�شرم�ت.

رماه  م��دي��ري��ات  يف  ت�زيعها  مت  �إي����ئ��ي��ة  خيام  على  �لقافلة  حتت�ي 
وذل��ك يف   - �إح���دى مديريات �شحر�ء ح�شرم�ت   - و�ل��ق��ف  وث��م���د 
�إطار �جله�د �حلثيثة �لتي تبذلها دولة �لإمار�ت وذر�عها �لإن�شاين 
�لتي  �لإن�شانية  �لأو�شاع  هيئة �لهال �لأحمر للتخفيف من تفاقم 
ب�شرعة  �أ���ش��ادو�  و�ل��ذي��ن  ح�شرم�ت  يف  �ملناطق  ه��ذه  ب�شكان  تع�شف 
��شتجابة �لهال وجه�دها �ملبذولة يف عملية �لإغاثة �مل�شتمرة لأبناء 

ح�شرم�ت خ�ش��شا و�ل�شعب �ليمني عم�ما.
م��ن ج��ه��ة �خ���رى ت�������ش��ل هيئة �ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي تنفيذ 
�ملعي�شية  �حل��ي��اة  ب��ه��دف حت�شني  و�لإغ��اث��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �حل��م��ات 
�ملعي�شية  �ل��ظ��روف  جت���اوز  على  م�شاعدتهم  و  �ليمن  يف  ل��اأ���ش��ق��اء 

�ل�شعبة �لتي فر�شها ح�شار ملي�شيات �حل�ثي �لإير�نية.
)�لتفا�شيل �ش9(
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 حممد بن ر��شد خال زيارته جزيرة »بل� و�ترز« )و�م(

�لق�شف �لدم�ي يجرب ع�شر�ت �لعائات على �لنزوح من �لغ�طة �ل�شرقية

زار جزيرة بلو واترز واطلع على مرافقها ومن�صاآتها

حممد بن را�شد: نريد لدولتنا اأن تبقى 
دائمًا اأر�ش ال�شعادة والأمل ل�شعبنا ولزوارنا

•• دبي-وام:

مكت�م  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  ق��ام 
دبي  حاكم  �ل����زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  نائب 
رع���اه �هلل - �م�����ش- ب��زي��ارة ج��زي��رة ب��ل��� و�ت����رز �مل�شروع 
متعدد �ل�شتخد�مات �لتابع ل� مر��ش �لقاب�شة و�ل��قع 
و�ل����ذي ي�شم  بييت�ش رزي��دن�����ش  ���ش��اط��ئ ج��م��ري�  ق��ب��ال��ة 

وترفيهية  خدمية  وم��ر�ف��ق  و�شكنية  فندقية  من�شاآت 
درهم.  مليار�ت   6 ��شتثمار�ت  باإجمايل  �مل�شت�ى  عاملية 
�لتط�ير  �لزيارة على قيمة م�شاريع  و�أكد �شم�ه خال 
رب�ع  وخمتلف  دب��ي  يف  تنفيذها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  �لن�عية 
دولة �لإم��ار�ت مبا لها من �أثر يف تر�شيخ �مل�قع �لر�ئد 
�لذي و�شلت �إليه دولتنا كقبلة �شياحية و��شتثمارية من 

�لطر�ز �لأول على �مل�شت�ى �لعاملي. )�لتفا�شيل �ش2(

حممد بن ز�يد خال تقليده �أحد �أبطال �لق��ت �مل�شلحة و�شام �ل�شجاعة  )و�م(

ت�صلم ر�صالة لرئي�س الدولة من اأمري الكويت وا�صتقبل الزياين ووزراء داخلية وممثلي دول التحالف االأمني

حممد بن زايد يقلد عددًا من اأبطال 
القوات امل�شلحــة و�شام ال�شجاعة

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  تلقى 
ر���ش��ال��ة خطية  �ل��دول��ة حفظه �هلل  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  �أخ��ي��ه  م��ن 
�ل�شقيقة  �ل��ك���ي��ت  دول����ة  �أم����ري  �ل�����ش��ب��اح  �جل���اب���ر 
�لبلدين  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لأخ���ي��ة  بالعاقات  تتعلق 

�ل�شقيقني... ت�شلم �لر�شالة �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ 
�أب�ظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى للق��ت �مل�شلحة لدى ��شتقباله �م�ش 
يف جمل�ش ق�شر �لبحر مبع�ث �أمري �لك�يت معايل 
�ل�شيخ حممد �لعبد �هلل �ملبارك �ل�شباح نائب وزير 

�ش�ؤون �لدي��ن �لأمريي.
                                              )�لتفا�شيل �ش3-2(

قتلى وجرحى من امللي�صيات خالل ا�صتباك مع قوات التحالف

اجلي�ش اليمني يوا�شل تقدمه يف �شعدة معقل احلوثيني
•• عوا�صم-وكاالت:

مع  ��شتبك  �ل�شرعية  دع��م  حتالف  �إن  مينية  م�شادر  قالت 
�ملعقل  �شعدة،  حمافظة  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حل���ث��ي  ميلي�شيات 
�لرئي�شي للمتمردين، وق�شف م��قعها ج�� وبر�ً، مما �أدى 

�إىل �شق�ط قتلى وجرحى يف �شف�ف �مليلي�شيات.
�ليمني مبحافظة  �ل���ط��ن��ي  �جل��ي�����ش  ق�����ت  و�أط��ل��ق��ت  ه���ذ� 
�شعدة، باإ�شناد من �لتحالف �لعربي، عملية ع�شكرية و��شعة 
ملي�شيا  �ملحافظة، من  �شمايل غرب  ر�زح  لتحرير مديرية 

�حل�ثي �لنقابية.
و�شنت ق��ت �لتحالف ق�شفا مدفعيا و�شاروخيا على م��قع 

�ملتمردين يف ر�زح �حلدودية مع �ل�شع�دية.
كما ��شتهدف �لق�شف �ملدفعي و�ل�شاروخي و�لغار�ت �جل�ية 

منطقة مر�ن مبديرية حيد�ن يف �شعدة. 

فيه  تت���شل  �ل��ذي  �ل���ق��ت  يف  �لت�شريحات  تلك  �أت��ت  كما 
و�إ�شناد  بدعم  �شعدة  حمافظة  يف  �ليمني  �جلي�ش  عمليات 
�ل��غ��ار�ت �جل�ية،  نفذ ع�شر�ت  �ل��ذي  �لتحالف  من ط��ري�ن 

متهيد� لدخ�ل �جلي�ش �ليمني عدد� من �جلبهات.
فقد كثفت ق��ت �ل�شرعية �ليمنية عملياتها منذ �ل�شاعات 
حمافظتي  �شمال  �حلدودية  �جلبهات  من  عدد  يف  �ملا�شية 

�شعدة وحجة.
�شاملة  �إط����اق عملية  �لأح�����د،  �ل�����ش��رع��ي��ة،  ق�����ت  و�أع��ل��ن��ت 
لتحرير مديرية ر�زح �حلدودية �شمال �شعدة، بالتز�من مع 
�مل�شرتكة  �ل�شع�دية  �لق��ت  من  و�شاروخي  مدفعي  ق�شف 

على م��قع وحت�شينات �مليلي�شيات.
يف  �لتمهيدية  �ل��غ��ار�ت  ع�شر�ت  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت  ون��ف��ذت 
جبهات ر�زح وحر�ش وميدي وباقم مع و�ش�ل تعزيز�ت �إىل 

جبهة باقم �شمال حمافظة �شعدة.

ودفعت �لق��ت �ل�شرعية بتعزيز�ت �إىل �شعدة بهدف حترير 
مديرية ر�زح.

على  �ل�شيطرة  م���ؤخ��ر�  ��شتعادت  �ل�شرعية  �ل��ق����ت  وكانت 
عدد من �ملرتفعات و�مل��قع �ل�شرت�تيجية يف �أطر�ف ر�زح، 

و�أبرزها جبل حجا و�لأزه�ر.
�لفريق  �ليمني  �لدفاع  وزير  باأعمال  �لقائم  �أكد  ذلك،  �ىل 
�مل�ؤ�ش�شة  �أن  �لأح����د  م�����ش��اء  �مل��ق��د���ش��ي  ع��ل��ي  �ل��رك��ن حم��م��د 
�لع�شكرية �ليمنية �أ�شبحت �أكرث ق�ة وقدرة ل�شتكمال طرد 
�مليلي�شيات و�لإرهابيني من كل �شرب من �لأر��شي �ليمنية، 

ومكافحة �أية حماولت للع�دة بالباد لل�ر�ء.
و�أتت ت�شريحات �ملقد�شي خال �جتماع له بروؤ�شاء �لهيئات 
و�لدو�ئر ب�ز�رة �لدفاع، �أ�شاد فيه بالنت�شار�ت �لتي يحرزها 
�جلي�ش �ليمني وثّمن �لدور �لذي يقدمه �لتحالف �لعربي 

بقيادة �ل�شع�دية مل�شاعدة �ليمنيني على ��شتعادة �ل�شرعية.

الثنائية القطبية ال�صعبوية ولدت:
هكذا تقا�شمت التيارات املتطرفة اإيطاليا!

•• الفجر – اعداد خرية ال�صيباين

تلك  ولدت":  �ل�شعب�ية  "�لثنائية  للحكم"،  قابلة  وغري  �شعب�ية  "�إيطاليا 
�لإيطالية  �لي�مية  �ل�شحف  يف  �لرئي�شية  �لتعاليق  �ه��م  باخت�شار  ك��ان��ت 
�لتقليدية،  �لإيطالية  �لأح���ز�ب  �جتاحت  �لتي  �لعاتية  �مل�جة  �أم��ام  �لكربى 

ميينا وي�شار�.
�أوروبا، و"�لبريوقر�طيني يف بروك�شل"  �إن كاب��ش جميع �لدميقر�طيني يف 
�لن��ب كما ه� �حل��ال يف  �شبه �جلزيرة. ففي جمل�ش  �لتحقق يف  ه� ب�شدد 
�ن  �ل�����رد  وم��ن  حقيقيا،  �نت�شار�  جن���م،   5 حركة  حتقق  �ل�شي�خ،  جمل�ش 

تتجاوز ر�بطة ماتي� �شالفيني 18 باملائة من �ل�ش��ت.
�ذن، فاإن �إيطاليا �ل�شعب�ية، �لتي �شحقت حزبني كانا ُيعترب�ن قبل �شتة �أ�شهر، 
حليفني حمتملني يف حك�مة �ئتاف "على �لطريقة �لأملانية": ف�رز� �إيطاليا 

بزعامة �شيلفي� برل��شك�ين، و�حلزب �لدميقر�طي بقيادة ماتي� رينزي.
��شاء  باأنه  معرتفا  �لت��شكاين،  �لدميقر�طي  �ملنتخب  برييني،  د�ري���  وق��ال 
تقدير ��شتياء �لناخبني يف ي�شار �ل��شط، �لذي بات دوره �لي�م هام�شيا، قال 

�أن "�لهزمية فاقت كل ت�قعاتنا".
لقد كان �حلديث جغر�فيا و�شيا�شيا قبل �لت�ش�يت عن "ثاث �إيطاليا":

�شعب�يي  مع  �ملتحالف  �لبريل�شك�ين  �ل��شط  ميني  �أي��دي  يف  �ل�شمال،   •
�لر�بطة.   • �جلن�ب، يف جيب حركة 5 جن�م.  • �ل��شط، للحزب �لدميقر�طي 
مب��ع��اق��ل��ه �حل���م���ر�ء �ل��ت��ي ل مي��ك��ن �ن��ت��ز�ع��ه��ا م�������ن�������ه.                )�لتفا�شيل 

ال�شي�شي وحممد بن �شلمان يتفقدان م�شروعات بقناة ال�شوي�ش
•• القاهرة-وكاالت:

��شتعر�ش �لرئي�ش �مل�شري، عبد �لفتاح �ل�شي�شي، وويل 
�ل��ع��ه��د �ل�����ش��ع���دي، �لأم����ري حم��م��د ب��ن ���ش��ل��م��ان، �أهمية 
�لتعاون بني �ملنطقة �لقت�شادية لقناة �ل�ش�ي�ش وم�شروع 

ني�م، وذلك خال زيارة ملدينة �لإ�شماعيلية، �م�ش.
وتفقد �ل�شي�شي و�لأمري حممد بن �شلمان، �لذي و�شل 
�أي���ام، مدينة  �أم�����ش �لأح���د يف زي���ارة ت�شتمر 3  �ل��ق��اه��رة 
�لإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة، ح��ي��ث ج���ال ع��ل��ى ع���دد م��ن �مل�شروعات 
�لعهد  ل�يل  �ملر�فق  �ل�فد  بح�ش�ر  وذلك  �لقت�شادية، 

وكبار �مل�ش�ؤولني يف م�شر.
و��شتمع �لرئي�ش �مل�شري و�شم� ويل �لعهد خال حفل 
�أقيم بهذه �ملنا�شبة، �إىل عر�ش ح�ل �ملنطقة �لقت�شادية 
مركز  �إىل  م�شر  لتح�يل  يهدف  �ل��ذي  �ل�ش�ي�ش،  لقناة 

جتاري ل�ج�شتي عاملي، وما ي�فره من فر�ش ��شتثمارية 
�شخمة يف �لقطاعات �ل�شناعية و�خلدمية و�ل�شياحية.

فر�ش  ت�فرها  �ل��ت��ي  �ل���شعة  �لآف���اق  �لعر�ش  وت��ن��اول 
�لتعاون بني �ملنطقة �لقت�شادية لقناة �ل�ش�ي�ش وم�شروع 
قبلة  ي�شبحا  بحيث  �لأح��م��ر،  �لبحر  �شاحل  على  ني�م 
للتجارة �لعاملية. كما �شاهد� عر�شاً ح�ل م�شروع �أنفاق 
قناة �ل�ش�ي�ش وتط�ر�ت تنفيذها، �لتي ت�شمل �لتخطيط 
�مل�شرية،  �لأر�����ش���ي  ب��ب��اق��ي  �شيناء  ل��رب��ط  ن��ف��ق  لإن�����ش��اء 

وتعزيز حركة �لنقل و�لتجارة من و�إىل �شيناء.
وقام �ل�شي�شي و�لأمري حممد بن �شلمان بج�لة بحرية 
من  ع��دد  مب�شاركة  �ل�ش�ي�ش،  لقناة  �ملاحي  �ملجرى  يف 
�لفر�شان  �إىل منتجع  و�ش�ًل  �ملتن�عة،  �لبحرية  �لقطع 
�لذي  �ملنتجع  بافتتاح  قاما  حيث  �لإ�شماعيلية،  مبدينة 

يعد م�شروعاً �شياحياً متكامًا.

البيت االأبي�س: يد رو�صيا ملوثة بدماء املدنيني 

ع�شرات القتلى اجلدد بالغوطة واإدخال اأول قافلة م�شاعدات 
•• دم�صق-وكاالت:

وج��ه��ت �ل�����لي����ات �مل��ت��ح��دة �أق�����ى 
�لآن  ح���ت���ى  مل��������ش���ك����  �ت���ه���ام���ات���ه���ا 
قتل مدنيني مبنطقة  بت�رطها يف 
�ل��غ���ط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة �مل��ح��ا���ش��رة يف 
�جلي�ش  ط��ائ��ر�ت  �إن  قائلة  �ش�ريا، 
 20 �لرو�شي نفذت ما ل يقل عن 
�لغ�طة  يف  ي���م��ي��ة  ق�����ش��ف  م��ه��م��ة 
24 و28  �ل�شرقية يف �لفرتة بني 
ف��رب�ي��ر. وق���ال �لبيت �لأب��ي�����ش يف 
بيان و��شلت رو�شيا جتاهل �شروط 
�لنار ترعاه �لأمم  )وق��ف لإط��اق 
�لأبرياء  �مل��دن��ي��ني  وق��ت��ل  �مل��ت��ح��دة( 
�لإرهاب،  مكافحة  عمليات  بذريعة 
�لرو�شية  �ل���ط���ائ���ر�ت  �أن  م�شيفا 
�أقلعت من قاعدة حميميم �جل�ية 

يف �شمال غرب �ش�ريا.
بينهم  م���دن���ي���اً،   45 وق���ت���ل  ه�����ذ� 
لق��ت  ق�����ش��ف  يف  �أط���ف���ال،  خم�شة 
ليل  �ل�ش�ري منذ منت�شف  �لنظام 
�ل�شرقية  �ل��غ���ط��ة  ع��ل��ى  �لث���ن���ني 
دم�شق، يف ح�شيلة  �ملحا�شرة قرب 
حلق�ق  �ل�ش�ري  للمر�شد  جديدة 

�لإن�شان.
�شباح  وث��ق  �ل�ش�ري  �ملر�شد  وك��ان 
م����دن����ي����اً يف   14 م���ق���ت���ل  �لإث�����ن�����ني 
�لق�شف بعد منت�شف �لليل و�شباح 
�لهدنة  ب�����دء  ق���ب���ل  �أي  �لإث�����ن�����ني، 
�ل�شاعة  ع��ن��د  �ل��ي���م��ي��ة  �ل��رو���ش��ي��ة 

�لتا�شعة �شباحاً )07،00 ت غ(.
�أول قافلة  �أخ��رى، دخلت  من جهة 
�ملتحدة  لاأمم  �إن�شانية  م�شاعد�ت 
�إىل  ك�������ربى،  �إغ����اث����ي����ة  ووك����������الت 
قرب  �ملحا�شرة  �ل�شرقية  �لغ�طة 

دم�شق، وفق ما �أعلن م�ش�ؤول�ن يف 
�لأمم �ملتحدة، �م�ش �لثنني.

�لتي  �مل�����ش��اع��د�ت،  قافلة  و�ن��ت��ظ��رت 
عدة  ل�����ش��اع��ات  ���ش��اح��ن��ة،   46 ت�شم 
للجي�ش  تفتي�ش  نقطة  عب�ر  قبل 
�ل�����ش���ري، م��ن �أج����ل �ل���دخ����ل �إىل 
�ملنطقة �خلا�شع ل�شيطرة �ملعار�شة 

�مل�شلحة.
�مل�ش�ؤول  ك��رزي�����ش��اي��ك،  ب���اول  وق���ال 
باللجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر، 
و�شلت  �مل���������ش����اع����د�ت  ق���اف���ل���ة  �إن 
�لعب�ر  ن��ق��ط��ة  �ل������ف����دي����ن،  �إىل 
�حلك�مة  �أقامتها  �لتي  �لرئي�شية 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  للمدنيني  �ل�����ش���ري��ة 
ودخ�ل  �ل�شرقية  �لغ�طة  م��غ��ادرة 

�مل�شاعد�ت.
وت��ق��ب��ع �ل��غ���ط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة، و�لتي 
يقطنها قر�بة 400 �ألف �شخ�ش، 
�لق�شف  عن  ف�شا  خانق  حل�شار 
�أ�شهر. وقتل ما يزيد  �لي�مي منذ 

�لأ�شب�عني  يف  م���دين   600 ع���ن 
�لأخريين فقط باملنطقة.

وهذه �لدفعة من �مل�شاعد�ت �لأوىل 
بالن�شبة للغ�طة �ل�شرقية يف قر�بة 

ثاثة �أ�شابيع.
�لإن�شانية  �ل�����ش���ؤون  م��ك��ت��ب  وق����ال 
وبرنامج  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم  �ل��ت��اب��ع 
�لأغذية �لعاملي، �إن �لقافلة متجهة 
�ل�شرقية،  بالغ�طة  دوما  بلدة  �إىل 
و�شحية  غذ�ئية  م�شاعد�ت  وت�شم 
و�أط���ع���م���ة ت��ك��ف��ي ل��ن��ح��� 27 �أل���ف 

�شخ�ش من �ملع�زين.
ب����الأمم �ملتحدة  وذك���ر م�����ش���ؤول���ن 
و�ل���ت�����ف���ق بني  �مل�����ف���ق���ة  ع����دم  �أن 
�لأط������ر�ف �مل��ت��ح��ارب��ة، ف�����ش��ا عن 
�ل���ف���رتة �مل����ح����دودة ل���ق��ف �إط����اق 
�ل���ن���ار �لإن�������ش���اين �ل����ذي �أم�����رت به 
رو�شيا، و�لذي ميتد خلم�ش �شاعات 
ت�شليم  جعلت  �أم����ر  ف��ق��ط،  ي�ميا 

�مل�شاعد�ت م�شتحيا.

دبابة رو�شية ل نظري لها عامليا
•• مو�صكو -وام:

�لع�شكرية  �ل�شناعة  �شركة  �علنت 
�شناعة  على  تعمل  �ن��ه��ا  �ل��رو���ش��ي��ة 
ب��ع��ج��ات لن  دب��اب��ة ج��دي��دة ت�شري 

يك�ن لها نظري يف �لعامل.
لل�شركة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  وك�������ش���ف 
�ألك�شندر كر��ش�فيت�شكي عن خطط 
�إن�شاء �لدبابة �جلديدة �لتي �شتك�ن 
م�شن�عة على �أ�شا�ش �لعربة �ملدرعة 
�أ�شلحة  م��ن��ظ���م��ة  ذ�ت  ب���م��ري�ن��غ 
للحماية  ق�ية  ونظم  فاعلية  �أك��رث 
وم��ن��ظ���م��ة حت��ك��م ح��دي��ث��ة وتك�ن 
جم���ه���زة مب���دف���ع م���ن ع���ي���ار 125 

ملم، وت�شري على عجات .
و�أ����ش���اف ك��ر����ش���ف��ي��ت�����ش��ك��ي يف حال 
�لرو�شي  �جل��ي�����ش  ف����اإن  ت�شنيعها 
من  ف���ري���دة  دب���اب���ة  ع��ل��ى  �شيح�شل 

ن�عها.
ناقلة  ���ش��ن��ع  �لآن  ح���ت���ى  مت  وق�����د 
ج��ن���د م���درع���ة م���ن ط����ر�ز كا16- 
طر�ز  من  �لقتالية  �مل�شاة  ومركبة 
�ملدرعة  �لعربة  �أ�شا�ش  كا17- على 

ــر فــيــديــو  ــش ــ� ــن داعـــ�ـــش ي
اأمــريكــيــني ــود  ــن ج  4 لقتل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

مقطعا  �لإره�����اب�����ي  د�ع���������ش،  ن�����ش��ر 
يبدو  م�����ا  ع���ل���ى  ي���ظ���ه���ر  م���������ش�����ر� 
�ل��ل��ح��ظ��ات �لأخ�����رية لأرب���ع���ة جن�د 
ن�شبه  لكمني  تعر�ش��  �أم��ريك��ي��ني، 
ع���ن���ا����ش���ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م �لره�����اب�����ي يف 

�لنيجر وقتل�هم، قبل �أ�شهر.
�أن حرر  وبث �لتنظيم �لفيدي� بعد 
لقطات �نتزعها من كامري�ت مثبتة 
يف خ��������ذ�ت �جل����ن�����د �لأم���ريك���ي���ني 
�ل���ك���م���ني، خال  ق��ت��ل���� يف  �ل���ذي���ن 
م����رور ق��اف��ل��ت��ه��م ق���رب �حل����دود مع 
مايل. ويف �أكت�بر �ملا�شي، �أعلن عن 
و�إرميا  ب��اك  بريان  �لرقباء  مقتل 
ديفيد  ول  ر�ي��ت  ود��شنت  ج�ن�ش�ن 
�لبلد  يف  خدمتهم  �أثناء  ج�ن�ش�ن، 

�لأفريقي.
�جل����ن�����د  �ل����ف����ي����دي�����  يف  وي����ظ����ه����ر 
�لأمريكيني وهم ي��جه�ن هج�ما 
�ليدوية،  و�ل��ق��ن��اب��ل  ب��ال��ر���ش��ا���ش��ات 
بينما يحاول�ن �لدفاع عن �أنف�شهم 
�لل�ن  ذ�ت  �ل��دخ��ان  قنابل  و�إط���اق 
و�����ش���ح���ة  �لأح������م������ر يف حم�����اول�����ة 

للح�ش�ل على دعم ج�ي.
يرتدي  �ل������ذي  �جل����ن����دي  و����ش���ق���ط 
وذكرت  ك��ام��ري�،  بها  �ملثبت  �خل����ذة 
و�شائل �إعام �إنه �لرقيب ج�ن�ش�ن، 
ح�����ش��ب��م��ا ق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة م����ريور 
�ملقطع  يف  وظ���ه���ر  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة. 
�مل�����ش���ر ب��ع�����ش م��ق��ات��ل��ي د�ع�����ش ثم 
�لكامري�  لتت�قف  قنبلة  �ن��ف��ج��رت 

عن �لت�ش�ير.
ومن �ملت�قع �أن ت�شدر وز�رة �لدفاع 
ح�ل  حتقيقها  ن��ت��ائ��ج  �لأم��ريك��ي��ة 
�حلادث هذ� �لأ�شب�ع، ح�شبما �أوردت 
�شبكة �شي.بي.�أ�ش ني�ز �لأمريكية.

اعتقال عراقيني خططوا ملهاجمة 
باأنقرة الأمــريكــيــة  ال�شفارة 

•• اأنقرة-وكاالت:

�ل�شلطات �لرتكية، �م�ش  �عتقلت 
خطط��  ع��ر�ق��ي��ني   4 �لث���ن���ني، 
�لأم��ريك��ي��ة يف  �ل�����ش��ف��ارة  ملهاجمة 
�لعا�شمة �أنقرة، بح�شب ما �أوردت 
و���ش��ائ��ل �إع�����ام حم��ل��ي��ة. و�أوق����ف 
�ملا�شي،  �لأرب���ع���اء  ب��ه��م،  �مل�����ش��ت��ب��ه 
�لبحر  ع��ل��ى  �شم�ش�ن  م��دي��ن��ة  يف 
�لأ�����ش�����د ���ش��م��ايل �ل���ب���اد، خال 
�إنذ�ر  �إع��ان  �إث��ر  عملية مد�همة 
قبل  �لأمريكية  �ل�شفارة  �أمني يف 
ظ��ل��ت مغلقة خال  و�ل��ت��ي  ي����م، 
�لنهار. وقالت �ل�شفارة �لأمريكية 
�إنها  �أنقرة،  �لرتكية  �لعا�شمة  يف 
�جلمه�ر  �أم�����ام  �أب�����ب���ه���ا  �شتغلق 

�لثنني، ب�شبب تهديد �أمني.

اأمالك  م�شادرة  تقرر  بغداد 
نظامه واأركــان  ح�شني  �شدام 

•• بغداد-وكاالت:

و�لعد�لة  �مل�����ش��اءل��ة  ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت 
وم�شادرة  حجز  �م�����ش،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
�أم����اك و�لأم��������ل �مل��ن��ق���ل��ة وغري 
�ل�شابق  �لعر�قي  للرئي�ش  �ملنق�لة 
�أربعة  ���ش��د�م ح�����ش��ني، و�أك����رث م��ن 
نظامه  و�أرك�����ان  �أق���ارب���ه  م��ن  �آلف 
�لهيئة  و�أو������ش�����ح�����ت  �ل���������ش����اب����ق. 
نظام  ب�اجتثاث  �ملكلفة  �حلك�مية 
�لهيئة  �أجن������زت  �ل�����ش��اب��ق،  �ل��ب��ع��ث 
�ل�طنية �لعليا للم�شاءلة و�لعد�لة 
�مل�شم�لني  �أ�شماء  تدقيق  �لث��ن��ني 
بالقان�ن �خلا�ش بحجز وم�شادرة 
�ل�شابق،  �ل��ن��ظ��ام  لأرك����ان  �لأم�������ل 
 4257 �مل�������ش���م����ل���ني  ع�����دد  وب���ل���غ 

�ل�شي�شي وحممد بن �شلمان خال ج�لتهما �لبحرية يف قناة �ل�ش�ي�ش برفقة �لفريق مهاب مامي�ش
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اأخبـار الإمـارات

زار جزيرة »بلو واترز« واطلع على مرافقها ومن�صاآتها

حممد بن را�شد: نريد لدولتنا اأن تبقى دائمًا اأر�ش ال�شعادة والأمل ل�شعبنا ولزوارنا
•• دبي -وام:

قام �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ش �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل�����زر�ء  جمل�ش  رئي�ش 
رعاه �هلل - �م�ش- بزيارة جزيرة بل� 
و�ترز �مل�شروع متعدد �ل�شتخد�مات 
و�ل��قع  �لقاب�شة  مر��ش  ل�  �لتابع 
بييت�ش  »ج����م����ري�  ����ش���اط���ئ  ق���ب���ال���ة 
من�شاآت  ي�����ش��م  و�ل������ذي  رزي���دن�������ش 
خدمية  وم��ر�ف��ق  و�شكنية  فندقية 
باإجمايل  �مل�شت�ى  وترفيهية عاملية 
8 مليار�ت درهم. و�أكد  ��شتثمار�ت 
���ش��م���ه خ���ال �ل���زي���ارة ع��ل��ى قيمة 
م�����ش��اري��ع �ل��ت��ط���ي��ر �ل��ن���ع��ي��ة �لتي 
وخمتلف  دب��ي  يف  تنفيذها  ي��ج��ري 
رب����ع دول���ة �لإم������ار�ت مب��ا ل��ه��ا من 
�لذي  �لر�ئد  �مل�قع  تر�شيخ  يف  �أث��ر 
�شياحية  كقبلة  دولتنا  �إليه  و�شلت 
�لأول  �ل���ط���ر�ز  م���ن  و����ش��ت��ث��م��اري��ة 
�ل�قت  يف  �ل��ع��امل��ي..  �مل�شت�ى  على 
و�مل�شتثمر  �ل�شائح  فيه  يلقي  �ل��ذي 
كل �لرتحاب و�لدعم يف �إطار روؤية 
�ملطلقة  �لريادة  حتقيق  �إىل  ت�شعى 
�إ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���ش و���ش��م��ان ر�حتهم  يف 
ببنية  �لأف�����ش��ل  ه��ي  ح��ي��اة  بن�عية 
�أرقى  ت��ر�ع��ي  وت�شريعية  �أ���ش��ا���ش��ي��ة 
�شم�ه:  وق�����ال  �ل��ع��امل��ي��ة.  �مل���ع���اي���ري 
�مل�شاريع  م��ن  هلل  و�حل��م��د  »ل��دي��ن��ا 
�لإمار�ت  مكانة  ي�ؤكد  ما  �لن�عية 
و�لأعمال  ل��ل��زو�ر  مف�شلة  ك�جهة 
من �ملنطقة و�لعامل.. نريد لدولتنا 
�أن تبقى د�ئماً �أر�ش �ل�شعادة و�لأمل 
يق�شدنا  ولزو�رنا وكل من  ل�شعبنا 
و�أحامه..  طم�حاته  معه  حامًا 
وم����ا ن�����ر�ه �ل���ي����م م���ن ح���ل��ن��ا من 
م�������ش���اري���ع ي���رتج���م ه�����ذه �ل����روؤي����ة 
�إىل  �ل��ش�ل  على  حر�شنا  وي���ؤك��د 
خمتلف  يف  �لتميز  م�شت�يات  �أرق��ى 

�ملجالت ». 

ي�شمل  ما  بكل  �مل�شروع  تنفيذ  فيها 
م��ن ع��ن��ا���ش��ر ح��ي��ث ����ش��ت��م��ر �لعمل 
�شن��ت   4 م���د�ر  ع��ل��ى  يف �جل��زي��رة 
�أل��ف فر�شة   16 �أت��اح خالها نح� 
عمل.. يف حني و�شل عدد �ل�شركات 
�ملحلية و�لعاملية �لتي تعاونت معها 
�مل�شاريع  ك���اف���ة  لإجن�����از  »م����ر������ش« 
�ملقامة على �جلزيرة جلعلها وجهة 
�شياحية من �لطر�ز �لأول باملعايري 
�لعاملية �إىل نح� 1500 �شركة من 
زيارة  و�شملت  �لقطاعات.  خمتلف 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب 
بل�  ج��زي��رة  �إىل  م��ك��ت���م  �آل  ر����ش��د 
�لفندقية  �خل���ي���ار�ت  ت��ف��ّق��د  و�ت����رز 
م��ن خال  ت�شملها �جل��زي��رة  �ل��ت��ي 
فندقني مطلني على �شاحل �خلليج 
فاخرة  غ��رف��ة   178 �لأول  ي�����ش��م 
حني  يف  غ����رف����ة..   301 و�ل����ث����اين 
ي���ف��ر �ل��ف��ن��دق��ان جم��ت��م��ع��ان �أكرث 
تتن�ع  ف��ن��دق��ي��ة  ���ش��ق��ة   200 م���ن 
�ل��حدة  �ل��غ��رف��ة  ذ�ت  �ل�شقق  ب��ني 

�لتمّيز..  ���ش��م��ان��ات  م���ن  ���ش��م��ان��ة 
�ملجال  و�إت��اح��ة  �ملبدعني  وت�شجيع 
�أول�ياتنا  �أه���م  م��ن  �أف��ك��اره��م  �أم���ام 
�شم�  �لزيارة  �شم�ه خال  ر�ف��ق   .«
مكت�م  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 
رئي�ش هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ش 
�لإمار�ت  ط��ري�ن  ملجم�عة  �لأع��ل��ى 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  ومعايل 
م��دي��ر ع���ام دي������ن ���ش��اح��ب �ل�شم� 
ح���اك���م دب����ي و����ش���ع���ادة حم��م��د علي 
�شركة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �لعبار 
�إعمار �لعقارية و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 
و�ل�شيافة يف دبي. و��شتمع �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شم� 
مكت�م �إىل �شرح من �شعادة عبد�هلل 
»مر��ش«  جمم�عة  رئي�ش  �حل��ب��اي 
�ملتحقق  �لإجن�������از  م�����ش��ت���ى  ح�����ل 
يف »ج��زي��رة ب��ل��� و�ت����رز« ح��ت��ى �لآن 
�شكنية  خيار�ت  من  ت�شمله  ما  بكل 
وف��ن��دق��ي��ة وخ��دم��ي��ة م��ت��ن���ع��ة من 

�شتتكامل  حيث  دب���ي..  يف  �ملنت�شرة 
�ملنطقة �حلي�ية  مع باقي مك�نات 
�ملجاورة للم�شروع و�ملتمثلة يف »جي 
ت�شكيل  يف  دب���ي«  و«م��ر���ش��ى  �آر«  ب��ي 
�ل���زو�ر من  ت�شتقطب  ج��ذب  نقطة 
�شم�ه  �لدولة. وتابع  د�خ��ل وخ��ارج 
�����ش����رح����اً م��ف�����ش��ا ح�������ل م���ر�ح���ل 
مت  و�ل��ت��ي  �لرتفيهية  �لعجلة  بناء 
بالفعل �لنتهاء من تركيب �إطارها 

�خلارجي .
. ح��ي��ث م��ن �مل��ن��ت��ظ��ر �أن ت��ك��ّ�ن مع 
لقطاع  ن����ع���ي���ة  �إ����ش���اف���ة  مت���ام���ه���ا 
مع  و�شتتيح  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��ي��اح��ة 
باقي مك�نات �جلزيرة مع دخ�لها 
من  �أك���رث  �لت�شغيل  حيز  جمتمعة 
وك�شفت  ع���م���ل.  ف��ر���ش��ة   2500
�أعمدة  �أح���د  ��شتخد�م  ع��ن  م��ر����ش 
�لرتكاز لعني دبي كمن�شة للت�شلق 
�لأعلى من ن�عها  �شتك�ن  باحلبال 
م�����رت� يف   150 ي���ن���اه���ز  ب����ارت����ف����اع 
�إ���ش��اف��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز جتربة 

�ل�شيخ حممد  �ل�شم�  ون�ه �شاحب 
�أهمية  �إىل  م��ك��ت���م  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�مل����ب����ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي تخدم 
�لقطاعني �ل�شياحي و�ل�شتثماري.. 
م�شيفا » �أن �ملناخ �جلاذب لل�شياحة 
و�ل�شتثمار يف �لإم��ار�ت من دعائم 
�ل�طني  �ق��ت�����ش��ادن��ا  م������رد  ت��ن���ي��ع 
باأ�شل�ب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع 
من  وميكننا  ح�لنا  م��ن  �مل��ت��غ��ري�ت 
حتقيق �أهد�فنا وفق ��شرت�تيجيات 
�ل��ع��م��ل �ل���ر�ه���ن���ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ».   
�لق�ية  �لتط�ير  ح��رك��ة  �أث���ر  وع��ن 
�لتي ت�شهدها �لدولة .. قال �شم�ه 
رب�ع  يف  �مل��ن��ت�����ش��رة  �مل�����ش��اري��ع   « �إن 
�ل�ظائف  �آلف  ت����ف���ر  �لإم��������ار�ت 
وه��ي حت��ت��اج �إىل ك�����در يف خمتلف 
يدعم  ���ش��يء  وه���ذ�  �لتخ�ش�شات.. 
�ل��ع��م��ل وي���زي���د م���ن م�شاحة  ���ش���ق 
�أمام �شبابنا �لذين  �ملتاحة  �لفر�ش 
يبن�ن باأيديهم ج�ش�ر عب�ر �ل�طن 
�ل��ف��ك��ر �مل��ب��دع ه�  �إىل �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.. 

�لفر�شة  ويتيحان  غرف   4 وحتى 
ب�شاطئ  ب��ال���ش��ت��م��ت��اع  ل�شي�فهما 
خ��ا���ش مي��ت��د ع��ل��ى م�����ش��اف��ة 450 
�لعربي.  مرت� على �شفاف �خلليج 
�لتجهيز�ت  ع��ل��ى  ���ش��م���ه  وت���ع���رف 
�شمان  فيها  روع��ي  �لتي  �لفندقية 
و�لرفاهية  �لر�حة  م�شت�يات  �أعلى 
�لر�قية  باملعايري  �لتز�ما  لل�شي�ف 
�شناعة  جمال  يف  دبي  تتبعها  �لتي 
�ل�����ش��ي��اف��ة و�ل���ت���ي �أ���ش��ب��ح��ت متثل 
م��رج��ع��اً ي��ح��ت��ذى ب��ه ع��ل��ى م�شت�ى 
�ل���ع���امل.  وجت����ّ�ل ���ش��اح��ب �ل�شم� 
ومر�فق�ه  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
يف �أرجاء �جلزيرة .. حيث ز�ر �شم�ه 
م�قع عني دبي �لتي دخلت �ملر�حل 
تنفيذها و�شتك�ن مع  �لنهائية من 
�لرتفيهية  �لعجلة  بنائها  �كتمال 
�لأك������رب و�لأط���������ل م���ن ن���ع��ه��ا يف 
�أمتار   210 يناهز  بارتفاع  �لعامل 
�إىل  ي�شاف  ج��دي��د�ً  معلماً  لتقدم 
�لأ�شا�شية  �ل�شياحي  �جلذب  معامل 

�مل�شهد  تعزيز  يف  ت�شهم  �أن  �ملنتظر 
�ل�����ش��ي��اح��ي يف دب����ي وزي������ادة �أع�����د�د 
�ل����زو�ر م��ن خ���ارج �ل��دول��ة متا�شياً 
 2020 �ل�شياحية  دب��ي  »روؤي���ة  مع 
ت�شتمد  ج���دي���دة  جت���رب���ة  ب��ت��ق��دمي 
متيزها من �لنهج �لذي �شارت عليه 
دبي يف م�شريتها �لتنم�ية مبر�عاة 
�أرقى �ملعايري �لعاملية يف تنفيذ �شتى 
كافة  �شمن  ومبادر�تها  م�شاريعها 
مك�نات  �ل�شرح  وت��ن��اول  �مل��ج��الت. 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة وم���ا ت�شمه  �جل���زي���رة 
م���ن �خلدمات  و�����ش���ع���ة  ب���اق���ة  م���ن 
و�مل�������ر�ف�������ق �خل����دم����ي����ة �مل���ت���ن����ع���ة 
�ش��حل دبي  باإطالة متميزة على 
�ملمتدة على �شاطئ �خلليج �لعربي 
فندقية  من�شئات  م��ن  ذل��ك  يف  مب��ا 
و�ملطاعم  للبيع  وم��ن��اف��ذ  وم��ت��اج��ر 
زو�ر  خلدمة  �ملُ��ع��دة  و�لكافيرتيات 
على  ح�ش�لهم  ل�شمان  �جل��زي��رة 
جت��رب��ة ف����ري����دة.   وت���ع���رف �شم�ه 
ع��ل��ى �مل����ر�ح����ل �مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل���ت���ي مت 

زو�ر �لعجلة �لرتفيهية ل�شيما من 
حمبي �ملغامر�ت حيث �شيتم ت�فري 
جمم�عة  �إ���ش��ر�ف  حتت  �مليزة  تلك 
�مل��ت��م��ر���ش��ني يف هذ�  م���ن �خل������رب�ء 
�ملجال ل�شمان �أعلى م�شت�يات �أمن 
و�شامة �مل�شتخدمني. وعاوة على 
�ملر�فق �ل�شياحية و�خلدمية.. ت�شم 
700 وحدة  و�ت����رز«  »ب��ل���  ج��زي��رة 
م�شممة  م��ب��ان   10 �شمن  �شكنية 
منا�شيب  ذ�ت  متن�عة  مب�����ش��اح��ات 
و�رتفاعات متباينة وم�ّزعة باأ�شل�ب 
لتلك  �إطالة مميزة  �إيجاد  ير�عي 
حياة  ن�عية  ي�شمن  مبا  �ل���ح��د�ت 
مم��ي��زة جلميع �أف����ر�د �لأ����ش���رة.. يف 
�ل�قت �لذي تت�شمن فيه �جلزيرة 
�شالت  ت�شمل  عامة  �أم��اك��ن  �أي�شا 
ريا�شية وم�شابح وحد�ئق وماعب 
�ملخ�ش�شة  �مل���ن���اط���ق  ع��ل��ى  ع�����اوة 
كذلك  �جلزيرة  وت�شمل  لاأطفال. 
ترتكز  وم���ط���ع���م  م���ت���ج���ر   200
�ملميزة  �لت�ش�ق  منطقة  يف  �أغلبها 
�ملنخف�ش  �لرت��ف��اع  ذ�ت  مببانيها 
لزو�رها  �جل���زي���رة  ت���ف��ر  بينما   ..
 4500 م��ن  �أك��رث  فيها  و�ملقيمني 
�لط��بق  يف  ل���ل�������ش���ي���ار�ت  م����ق���ف 
جزيرة  وي��رب��ط  ملبانيها.  �ل�شفلية 
»بل� و�ترز« بال�شاحل ج�شر �شيدته 
»ِمر��ش« بالتعاون مع هيئة �لطرق 
و�مل���شات وي�شل �جلزيرة ب�شارع 
��شتثمرت  ح���ني  يف  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 
وحل�ل  تقنيات  �أح���دث  يف  �ل�شركة 
�لنقل  خدمة  �شُتفعَّل  حيث  �لتنقل 
�جلماعي �ل�شريع �لتي تتيح للركاب 
 4 �لن��ت��ق��ال خ��ال رح��ل��ة ت�شتغرق 
ذ�تية  »�ملركبات  بنظام  دقائق فقط 
�ل����ق����ي����ادة« �ل���ت���ي ت���رب���ط �جل���زي���رة 
مب���ح���ط���ة م������رتو �ب������ن ب���ط����ط���ة.. 
»ذ�  منطقة  ب���  �جل��زي��رة  يربط  كما 
للم�شاة  ج�شر  �ل�شياحية  بييت�ش« 

بط�ل 265 مرت�.

الفكر املبدع هو �صمانة من �صمانات التمّيز.. وت�صجيع املبدعني واإتاحة املجال اأمام اأفكارهم من اأهم اأولوياتنا

حممد بن را�شد يح�شر 
ماأدبة اأبناء املو�شى

•• دبي -وام: 

لبى �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش 
جمل�ش �ل�زر�ء حاكم دبي رعاه �هلل دع�ة �مل��طن �ل�شيد �شامل �أحمد �مل��شى �إىل 
ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها يف منزله يف منطقة جمري� يف دبي ظهر �م�ش تكرميا 
ح�شر  دب��ي.  حاكم  �ل����زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  �ل�شم�  ل�شاحب 
�ملاأدبة �شم� �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكت�م رئي�ش هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ش 
�ل�شيباين مديرعام  �إبر�هيم  ومعايل حممد  �لإم��ار�ت  ط��ري�ن  ملجم�عة  �لأعلى 
دي��ن �شاحب �ل�شم� حاكم دبي و �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة 

�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي �إىل جانب عدد من �أبناء �مل��شى و�لأقارب.

ر�شالة لرئي�ش الدولة من اأمري الكويت ت�شلمها حممد بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م���  ����ش���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ر�شالة خطية 
�ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  �أخيه  من 
�ل�شباح  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  ���ش��ب��اح 
�ل�شقيقة  �ل���ك����ي���ت  دول�����ة  �أم�����ري 
�لتي  �لأخ���ي��ة  بالعاقات  تتعلق 

تربط �لبلدين �ل�شقيقني.
�ل�شم�  ���ش��اح��ب  �ل��ر���ش��ال��ة  ت�شلم 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب���ظ��ب��ي  عهد  ويل 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق����ت �مل�����ش��ل��ح��ة لدى 
ق�شر  جمل�ش  يف  �م�ش  ��شتقباله 
�لك�يت  �أم�����ري  م��ب��ع���ث  �ل��ب��ح��ر 
�هلل  �لعبد  حممد  �ل�شيخ  معايل 
�ملبارك �ل�شباح نائب وزير �ش�ؤون 

�لدي��ن �لأمريي.
ونقل معايل �ل�شيخ حممد �لعبد 
�هلل �ملبارك �ل�شباح خال �للقاء 
حت���ي���ات ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��� �أم����ري 
�ل�شيخ  �ل�شم�  ل�شاحب  �لك�يت 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ومتنياته  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة، 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
و���ش��ع��ب��ه��ا ك����ل �ل���ت���ق���دم و�ل����ع����زة 
�ل�شعب  �شكر  �إىل جانب  و�لرخاء 

كل �إزدهار وتط�ر و عزة و رفعة.
بحث  �ل�����ل�����ق�����اء  خ��������ال  ج��������رى 
�لبلدين  بني  �لأخ���ي��ة  �لعاقات 
و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا و ت��ط���ي��ره��ا يف 
�ملجالت كافة مبا يحقق �مل�شالح 
�مل�شرتكة يف ظل �لرو�بط �لخ�ية 
�لتاريخية  �لعاقات  و  �لر��شخة 
�ملتينة �ملتجذرة و �أو��شر �لتعاون 

�ل�ثيق بني �لبلدين.
ح�شر جمل�ش ق�شر �لبحر �شم� 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
�ل�������ش���ي���خ ط���ح���ن����ن بن  ����ش���م����  و 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد 

�مل�شاركة  ع��ل��ى  ل�شم�ه  �ل��ك���ي��ت��ي 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لفعالة لدولة 
�ملتحدة يف �حتفالت دولة �لك�يت 
باأعيادها �ل�طنية على �مل�شت�يني 

�لر�شمي و�ل�شعبي.
�ل�شم�  �شاحب  حمل  جانبه  من 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
حتيات  �لك�يت  �أم���ري  مبع�ث   ..
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شم�  �شاحب 
�لدولة،  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ل�شاحب  حت��ي��ات��ه  و  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لأحمد  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��� 
ومتنياتهما  �ل�������ش���ب���اح  �جل����اب����ر 
�ل�شقيق  و�شعبها  �لك�يت  لدولة 

�ل�شيخ  �شم�  و  �لعني  منطقة  يف 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان 
جم��ل�����ش �أم����ن����اء م���ؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د 
لاأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�لفريق  و  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شم� 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
�ل�����زر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و �شم� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خالد  �ل�شيخ 
رئي�ش جمل�ش �إد�رة م�ؤ�ش�شة ز�يد 
وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
�لإح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة و معايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
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25 �ل��ق�عة بالفئة:  

 "Emirates" كلمة  م��ن  تتك�ن  �ملج�عة  يف  �لوىل  �لعامة  ع��ام��ات.  جم�عة  م��ن  �لعامة  تتك�ن  �لعامة:  و�شف 
 RUGBY " مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط �أبي�ش �لل�ن و ب�شكل مميز د�خل م�شتطيل �أحمر �لل�ن  و حتتها �لكلماتان
�لرقم  "  ميني   s " �لاتيني  و بجانبهما �حلرف  �لل�ن  �أحمر  �لإجنليزية بخط غليظ  باللغة  " �ملكت�باتان   DUBAI
 "Emirates" كلمة   م��ن  تتك�ن  �ملج�عة  يف  �لثانية  �لعامة  و  مميز.  ب�شكل  و  �ل��ل���ن  �أ���ش���د  "   بخط   7 " �لاتيني 
مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط مميز د�خل م�شتطيل و حتتها �لكلماتان " RUGBY DUBAI " �ملكت�باتان باللغة 
�لإجنليزية بخط غليظ و بجانبهما �حلرف �لاتيني " s "  ميني �لرقم �لاتيني " 7 " ب�شكل مميز.  �لعامة �لثالثة يف 
�ملج�عة تتك�ن منكلمة "Emirates" مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط �أبي�ش �لل�ن و ب�شكل مميز د�خل م�شتطيل �أحمر 
�لل�ن و حتتها �لكلماتان" RUGBY DUBAI " �ملكت�باتان باللغة �لإجنليزية بخط غليظ �أحمر �لل�ن و حتتهما 
�لل�ن و ب�شكل مميز. و �لعامة �لر�بعة يف �ملج�عة  �أ�ش�د  "   بخط   7 " "  ميني �لرقم �لاتيني   s " �حل��رف �لاتيني 
 RUGBY " مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط مميز د�خل م�شتطيل و حتتها �لكلماتان "Emirates" تتك�ن من كلمة
DUBAI " �ملكت�باتان باللغة �لإجنليزية بخط غليظ و حتتهما �حلرف �لاتيني " s "  ميني �لرقم �لاتيني " 7 "   

ب�شكل مميز كما ه� مبني يف من�ذج �لطلب.       
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 ي�ماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند ك� �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 24 ي�لي� 2017 �مل�دعة حتت رقم:  277016 
 تاريخ �إيد�ع �لأول�ية:   

با�ش��م:  �لمار�ت 
وعن��نه: �ش.ب: 686 دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
بالفعاليات  يتعلق  �لأعمال فيما  �إد�رة  �لفعاليات؛ خدمات  �لإعانية؛ ترويج  �مل�شاحات  وتاأجري  و�لإع��ان؛ ت�فري  �لدعاية 
�لريا�شية و�ملنظمات �لريا�شية و�لت�شهيات �لريا�شية؛ خدمات ت�جيه �لأعمال فيما يتعلق بالفعاليات �لريا�شية و�ملنظمات 
�لتطبيقات  وبرجميات  بالريا�شة  يتعلق  فيما  للتنزيل  قابلة  �إلكرتونية  من�ش�ر�ت  �لريا�شية؛  و�لت�شهيات  �لريا�شية 
للتنزيل  �لقابلة  �لربجميات  وتطبيقات  �لرجبي  وم�شابقات  بالرجبي  �ملتعلقة  للتنزيل  �لقابلة  �لتطبيقات  وبرجميات 
�لرجبي؛  وم�شابقات  و�لرجبي  بالريا�شة  متعلقة  وجميعها  �ملحم�لة  �لإلكرتونية  �لأجهزة  من  وغريها  �لنقالة  لله��تف 
و�إك�ش�ش��ر�ت  �ل�شم�شية  �لنظار�ت  وخي�ط  وعلب  �ل�شم�شية  بالنظار�ت  يتعلق  فيما  �ملتجر  ومن  �ملبا�شرة  �لتجزئة  خدمات 
�ألعاب �حلا�ش�ب وح��مل �له��تف �لنقالة وح��مل �حل���شيب �لل�حية؛ خدمات  �له��تف �لنقالة ولباد�ت �لفاأرة وبر�مج 
�لتجزئة �ملبا�شرة ومن �ملتجر فيما يتعلق باملطب�عات وبطاقات �لتهنئة و�ملن�ش�ر�ت �ملطب�عة و�لكتب و�لتقاومي و�لألب�مات 
و�ملجات و�لن�شر�ت �لإخبارية و�لرب�مج و�لكتيبات �لدعائية و�لقرطا�شية و�لأقام ودفاتر �ملذكر�ت و�ل�ش�ر �لف�ت�غر�فية 
و�ل�ش�ر �ملطب�عة و�ش�ر �لأ�شخا�ش و�ملفار�ش �مل��شعية و�ل�ش��ين �مل�شن�عة من �ل�رق �أو �ل�رق �ملق�ى و�لأعام �مل�شن�عة 
و�حلقائب  �ل�شفر  وحقائب  باحلقائب  يتعلق  فيما  �ملتجر  وم��ن  �ملبا�شرة  �لتجزئة  خدمات  �لكتب؛  وم�ؤ�شر�ت  �ل���رق  من 
�ليد  و�ملظات وحقائب  و�لأكيا�ش  �لأحزمة  ذ�ت  �لظهر  �لظهر وحقائب  �مل�شن�عة من �جللد وحقائب  و�لعلب  �لريا�شية 
و�ملحافظ و�جلزد�ن و�حلقائب �ل�شفرية؛ خدمات �لتجزئة �ملبا�شرة ومن �ملتجر فيما يتعلق باملاب�ش ولبا�ش �لقدم و�أغطية 
�لرجبي  �لريا�شية ومعد�ت لعبة  و�ملعد�ت  �لريا�شية  ب��الأدو�ت  يتعلق  �ملتجر فيما  �ملبا�شرة ومن  �لتجزئة  �لر�أ�ش؛ خدمات 

وكر�ت �لرجبي و�للعب و�أدو�ت �للعب و�ألعاب �حلا�ش�ب �لتي حتمل باليد وورق �للعب.
35 �ل��ق�عة بالفئة:  

 "Emirates" كلمة  م��ن  تتك�ن  �ملج�عة  يف  �لوىل  �لعامة  ع��ام��ات.  جم�عة  م��ن  �لعامة  تتك�ن  �لعامة:  و�شف 
 RUGBY " مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط �أبي�ش �لل�ن و ب�شكل مميز د�خل م�شتطيل �أحمر �لل�ن  و حتتها �لكلماتان
�لرقم  "  ميني   s " �لاتيني  و بجانبهما �حلرف  �لل�ن  �أحمر  �لإجنليزية بخط غليظ  باللغة  " �ملكت�باتان   DUBAI
 "Emirates" كلمة   م��ن  تتك�ن  �ملج�عة  يف  �لثانية  �لعامة  و  مميز.  ب�شكل  و  �ل��ل���ن  �أ���ش���د  "   بخط   7 " �لاتيني 
مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط مميز د�خل م�شتطيل و حتتها �لكلماتان " RUGBY DUBAI " �ملكت�باتان باللغة 
�لإجنليزية بخط غليظ و بجانبهما �حلرف �لاتيني " s "  ميني �لرقم �لاتيني " 7 " ب�شكل مميز.  �لعامة �لثالثة يف 
�ملج�عة تتك�ن منكلمة "Emirates" مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط �أبي�ش �لل�ن و ب�شكل مميز د�خل م�شتطيل �أحمر 
�لل�ن و حتتها �لكلماتان" RUGBY DUBAI " �ملكت�باتان باللغة �لإجنليزية بخط غليظ �أحمر �لل�ن و حتتهما 
�لل�ن و ب�شكل مميز. و �لعامة �لر�بعة يف �ملج�عة  �أ�ش�د  "   بخط   7 " "  ميني �لرقم �لاتيني   s " �حل��رف �لاتيني 
 RUGBY " مكت�بة باللغة �لإجنليزية بخط مميز د�خل م�شتطيل و حتتها �لكلماتان "Emirates" تتك�ن من كلمة
DUBAI " �ملكت�باتان باللغة �لإجنليزية بخط غليظ و حتتهما �حلرف �لاتيني " s "  ميني �لرقم �لاتيني " 7 "   

ب�شكل مميز كما ه� مبني يف من�ذج �لطلب.      
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 ي�ماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �ب�ظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى ت��م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكت�م                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �ل��شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقي�ين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى �لن�ر                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بله�ل �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�ش     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �ل��حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لن�ر �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا باز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شام �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لك�رني�ش  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

حممد بن زايد ي�شتعر�ش مع الزياين الق�شايا اخلليجية 
ودفع م�شرية جمل�ش التعاون 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شم�  ��شتقبل �شاحب 
�مل�شلحة  للق��ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد  ويل 
مبجل�ش ق�شر �لبحر �م�ش معايل �لدكت�ر عبد �للطيف 
بن ر��شد �لزياين �أمني عام جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج 
�لت�شامح  م���ؤمت��ر  حل�ش�ر  �ل��دول��ة  ي���زور  �ل���ذي  �لعربية 
تنظمه  �ل��ذي  �لتطرف  م��جهة  يف  �حل����ر  و  و�ل��شطية 

من  عدد  ��شتعر��ش  �للقاء  خال  جرى  �لد�خلية.  وز�رة 
يتعلق  ما  خا�شة  �خلليجي  بال�شاأن  �ل�شلة  ذ�ت  �لق�شايا 
�إىل  �لعربية  �لتعاون لدول �خلليج  بدفع م�شرية جمل�ش 
�لأمام لتحقيق جميع تطلعات و�آمال وطم�حات �أبناء دول 

�ملجل�ش يف تعزيز �لزدهار و�ل�شتقر�ر.
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  �لبحر �شم�  ح�شر جمل�ش ق�شر 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و �شم� �ل�شيخ 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحن�ن 

رئي�ش  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  �شم�  و  �ل��ع��ني 
جمل�ش �أمناء م�ؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال 
�خلريية و�لإن�شانية و �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
و  �لد�خلية  وزي��ر  �ل����زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  �آل 
�إد�رة  �آل نهيان رئي�ش جمل�ش  �ل�شيخ خالد بن ز�يد  �شم� 
م�ؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لإحتياجات 
�خلا�شة و معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 

�لت�شامح.

حممد بن زايد يقلد عددا من اأبطال القوات امل�شلحــة و�شام ال�شجاعة

حممد بن زايد ي�شتقبل وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدويل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  قلد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي 
للق��ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�م�����ش يف جم��ل�����ش ق�شر  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�أب���ط���ال �لق��ت  �ل��ب��ح��ر ع����دد� م��ن 
�مل�����ش��ل��ح��ة و����ش���ام �ل�����ش��ج��اع��ة وذلك 
�أد�ء  �ل��ب��ط���ل��ي��ة خ����ال  مل����ق��ف��ه��م 
يف  �لأم���ل  �إع����ادة  عملية  يف  عملهم 
�عتز�زه  �شم�ه عن  و�أع��رب  �ليمن. 
و ف��خ��ره ب��اأب��ط��ال �لم�����ار�ت حماة 
�ل�طن على ما يقدم�نه ل�طنهم 
بط�لية  م������ق����ف  م����ن  و���ش��ع��ب��ه��م 
ت��ع��ك�����ش قيمهم  م�����ش��رف��ة  و�أع����م����ال 
و�لعطاء  �ل�����ش��ج��اع��ة  يف  �لأ���ش��ي��ل��ة 
و�لخا�ش و�لتفاين د�عيا �هلل عز 
وجل �أن يدمي �لعز و�لأمن ل�طننا 
يف ظل قيادته �حلكيمة و�أن يحفظ 
بال�شفاء  مي��ن  و�أن  �شاملني  �أب��ن��اءن��ا 
يتغمد  و�أن  منهم  �مل�����ش��اب��ني  ع��ل��ى 
�شهد�ءنا �لأبر�ر ب���شع رحمته و�أن 

ي�شكنهم ف�شيح جناته.
�ل�����ش��م��� �ل�شيخ  وق���د ق��ل��د ���ش��اح��ب 
�آل نهيان بح�ش�ر  ز�يد  حممد بن 
معايل �لفريق �لركن حمد حممد 
ث������اين �ل���رم���ي���ث���ي رئ���ي�������ش �أرك�������ان 
�ل�شجاعة  و���ش��ام  �مل�شلحة  �ل��ق����ت 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م���  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد 
جمل�ش  يف  �مل�������ش���ل���ح���ة  ل����ل����ق������ت 
د�خلية  وزر�ء  �م�����ش  �لبحر  ق�شر 
�لأمني  �ل��ت��ح��ال��ف  دول  ومم��ث��ل��ي 
�جتماعا  يعقدون  �ل��ذي��ن  �ل���دويل 
�شم�  �لفريق  �أب�ظبي ير�فقهم  يف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل���زر�ء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 

�لد�خلية.
�لد�خلية  ب�������زر�ء  ���ش��م���ه  ورح����ب 
و�ل�����ف�����د �مل�������ش���ارك���ة ومت���ن���ى لهم 
�ل��ت���ف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح وت��ب��ادل معهم 
ودور  م����ه����ام  ح��������ل  �لأح��������ادي��������ث 
و�لت�شاور  �لتن�شيق  يف  �ل��ت��ح��ال��ف 
�جلرمية  م��ك��اف��ح��ة  و  ل��ل��ت�����ش��دي 
تد�بري  و  للحدود  �لعابرة  �ملنظمة 

�ل�قاية منها.
��شتعر��ش فر�ش  �للقاء  مت خال 

�شيف  ع���ز�ن  رك��ن  �مل��ق��دم  م��ن  لكل 
�ش�عيد  �لر�ئ��د  و  �لطنيجي  حام��د 
عب��د�هلل مب�ارك �ملحرمي و �لر�ئ��د 
و  �ملن�ش�ري  جمعة حممد حمد�ن 
م��حم��د  ع�بي��د  �إب�ر�ه�ي�م  �لرقيب 

�شال�م  حمم��د  و  �ملنهال���ي  �شال�ح 
مبخ�ت �لر��ش���دي.

�شم�  �لبحر  ق�شر  جمل�ش  ح�شر 
�آل نهيان  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 

و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شم�  �ل��ف��ري��ق  و 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و �شم�  �ل�������زر�ء وزي����ر 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د 

عب���د�هلل  عل���ي حم����د  و  �ل�خ�ال���دي 
�حل��ف��ي��ت��������ي وم��ع�����ش��د ع��ي�����ش��ى بن 
�مل���زروع���ي و ع�����ارف �شالح  ع��ب��ان 
عام��ر  ن��ا�شر  و  �مل��ن��ه��ال��������ي  �ش�ليم 
�لكث���ريي و مطي��ع بخي�ت  حمم���د 

حممد  بن  طحن�ن  �ل�شيخ  �شم�  و 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل��ع��ني و ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ش جمل�ش �أمناء 
م�ؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

ز�يد  م�ؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا 
معايل  و  �خل��ا���ش��ة  �لإح���ت���ي���اج���ات 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 

وزير �لت�شامح.

�ل�شرطية  �مل���ج���الت  يف  �ل���ت���ع���اون 
و�لأمنية و�ل�شتفادة من �لتجارب 
بغية  و�ملعل�مات  �خل��رب�ت  وتبادل 
و�أمن  �لعاملي  �ل�شام  يف  �لإ���ش��ه��ام 

�شع�ب �لعامل كافة.
�شم�  �لبحر  ق�شر  جمل�ش  ح�شر 

م�ؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شم�  �ل��ف��ري��ق  و 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و �شم�  �ل�������زر�ء وزي����ر 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وفرن�شا 
و�ل�شنغال  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  و  و�إي��ط��ال��ي��ا 
ومملكة �لبحرين و�ململكة �ملغربية 
تعزيز  ع��ل��ى  وي���رك���ز  و���ش��ن��غ��اف���رة 
�أمن و�شامة �لدول �لأع�شاء مبا 
وت�حيد  م�����ش��احل��ه��ا  م���ع  ي��ت����ف��ق 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�ل�شيخ طحن�ن بن حممد  �شم�  و 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل��ع��ني و ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ش جمل�ش �أمناء 

ز�يد  م�ؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  �لعليا 
معايل  و  �خل��ا���ش��ة  �لإح���ت���ي���اج���ات 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 

وزير �لت�شامح.
وي�����ش��م �ل��ت��ح��ال��ف ك���ا م���ن دولة 

و�ل�شرطية  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ف���اه���ي���م 
و�لتن�شيق �مل�شرتك حيال �خلرب�ت 
�مل��ت��ب��ادل��ة ب��الأم��ن و�جل���ر�ئ���م، �إىل 
و�مل�������ش����رة  �لآر�ء  ت����ب����ادل  ج���ان���ب 
�ل�����دول ح�����ل مكافحة  ه����ذه  ب���ني 

�جلرمية �ملنظمة.
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اأخبـار الإمـارات

�شيف بن زايد يكرم فرق عمل �شهر الإمارات البتكار 
•• دبي -وام:

كرم �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء 
وزير �لد�خلية فرق �لعمل �لتي �أ�شرفت على فعاليات �شهر �لإمار�ت لابتكار 
�لذي نظمته حك�مة دولة �لإمار�ت يف �شهر فرب�ير �ملا�شي يف كافة �إمار�ت 
و�جلهات  �ملبتكرين  ��شتقطبت  ��شتثنائية  وطنية  منا�شبة  و�شكل  �ل��دول��ة 
�حلك�مية و�لقطاع �خلا�ش و�مل�ؤ�ش�شات �لأكادميية و�لتعليمية و�لأفر�د من 

جميع فئات �ملجتمع.
ح�شر حفل �لتكرمي - �لذي �أقيم �أم�ش �لول لاحتفاء بالإجناز�ت �لتي مت 
حتقيقها خال �شهر �لإم��ار�ت لابتكار- .. معايل عبيد بن حميد �لطاير 
وزير �لدولة لل�ش�ؤون �ملالية ومعايل �لدكت�ر ثاين بن �أحمد �لزي�دي وزير 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة ومعايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �مل��رد �لب�شرية 
و�لت�طني ومعايل ح�شة بنت عي�شى ب� حميد وزيرة تنمية �ملجتمع ومعايل 
عه�د بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة لل�شعادة وج�دة �حلياة ومعايل مرمي 

���ش��ارة بنت ي��شف  �مل��ه��ريي وزي���رة دول���ة وم��ع��ايل  بنت حممد �شعيد ح���ارب 
�لعلماء وزي��ر دول��ة للذكاء  �لأم��ريي وزي��رة دول��ة ومعايل عمر بن �شلطان 
�ل�شطناعي. كما ح�شر �حلفل عدد من �لأمناء �لعامني و�أع�شاء �ملجال�ش 
ونح�  �لإم���ار�ت  يف  �لتن�شيقية  و�لفرق  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  وم��در�ء  �لتنفيذية 
�ملبتكرين و�ل�شركاء و�لرعاة من �لقطاعني �حلك�مي و�خلا�ش  من   300
و�ملنظمني و�ملهتمني بالبتكار يف �لدولة. و��شتمع �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد نهيان �إىل �شرح ح�ل عدد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي �شاركت بها 
�جلهات خال �شهر �لإم��ار�ت لابتكار ومت عر�ش مناذج منها على هام�ش 
ورئي�ش  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  من  �شم�ه  �طلع  حيث   .. �حلفل 
جمل�ش �ملديرين يف هيئة �لطرق و�مل���شات على �لنم�ذج �لأويل لت�شميم 
�لهايربل�ب.. كما ��شتمع �شم�ه من �شعادة �لل��ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد 
�لعام ل�شرطة دبي �إىل �شرح عن �مل�شاريع و�لأن�شطة �لتي قدمتها �شرطة دبي 

خال �شهر �لإمار�ت لابتكار.
و�حتفى �شهر �لإمار�ت لابتكار ب�”عام ز�يد” .. حيث ركزت �لفعاليات على 

�ل�شمات �لقيادية لل��لد �مل�ؤ�ش�ش �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
“ طيب �هلل ثر�ه “ و�شهد �أكرث من 100 فعالية رئي�شية و�أكرث من 1000 
فعالية فرعية �أ�شرفت على تنظيمها �ملجال�ش �لتنفيذية يف �لإمار�ت ومتيز 
�لدولة،  �إم��ار�ت  جميع  يف  و�ملحلية  �لحتادية  �حلك�مية  �جلهات  مب�شاركة 
خاله  وق��دم��ت  و�لأك��ادمي��ي��ة،  �ملجتمعية  و�لهيئات  �خل��ا���ش  �لقطاع  ورو�د 
�لبتكار  بتح�يل  �لإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  ت�جيهات  جت�شد  مبتكرة  م��ب��ادر�ت 
و�أ�شل�ب حياة. وج�شدت فعاليات �شهر �لم��ار�ت لابتكار �ش�رة  �إىل ثقافة 
م�شرقة لتكامل �لأدو�ر وت�شافر �جله�د بني �حلك�مة و�ملجال�ش �لتنفيذية 
و�ملجتمعية  �لأكادميية  و�لفعاليات  �خلا�ش  �لقطاع  وم�ؤ�ش�شات  ل��اإم��ار�ت 
�ملختلفة. ويهدف �شهر �لإمار�ت لابتكار �إىل تعزيز ثقافة �لبتكار وحت�يله 
�إىل منهج عمل و�أ�شل�ب حياة تتح�ل معه دولة �لإم��ار�ت �إىل خمترب عاملي 
�أفكار وقدر�ت  �ملبتكرة، وتط�ير  مفت�ح لل�شيا�شات و�لرب�مج ومناذج �لعمل 
فر�شة  �ل�شهر  وي�شكل  لابتكار.  عاملي  كمركز  �لدولة  مكانة  تعزيز  تدعم 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ات  تقدمه  م��ا  على  و�ل��ت��ع��رف  �لفعاليات  على  ل��اط��اع 

�إمار�ت �لدولة من فعاليات وعرو�ش ومبادر�ت وطنية تدعم �لبتكار  كافة 
وج�دة  �ل�شعادة  وحتقيق  باملجتمع  �لرتقاء  يف  وت�شهم  باملبتكرين  وحتتفي 
�حلياة لأفر�ده. و�نطلقت فعاليات �شهر �لإمار�ت لابتكار �أكرب حدث وطني 
�شل�شلة  �شهدت  �لتي  �أب�ظبي  �لعا�شمة  من  و�ملبتكرين  بالبتكار  لاحتفال 
�لفرتة من  �شهر فرب�ير ويف  �لأول من  �لأ�شب�ع  �ملتن�عة يف  �لفعاليات  من 
1-7 فرب�ير لتت���شل يف �لأ�شب�ع �لثاين من 8-14 فرب�ير يف �إمارتي ر�أ�ش 
�خليمة و�لفجرية، ومن 15 – 21 فرب�ير يف �إمار�ت �ل�شارقة وعجمان و�أم 

�لقي�ين، وتختتم فعاليات �ل�شهر يف دبي من 22-28 فرب�ير.
�آل مكت�م نائب رئي�ش �لدولة  وكان �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” وجه باإجر�ء تغيري�ت ج�هرية 
لت�شبح  �لت�شمية  ت�شمل  لابتكار  �لإم����ار�ت  لأ���ش��ب���ع  �لثالثة  �ل���دورة  على 
�شهر �لإمار�ت لابتكار، وذلك يف �ش�ء �لنجاح �لكبري �لذي حققته �لدورة 
على  فعالية   1250 نح�  م��ع  و����ش��ع��اً  جمتمعياً  تفاعًا  و�شهدت  �لثانية، 

م�شت�ى �لإمار�ت.

�شيف بن زايد يرتاأ�ش اجتماعا لوزراء داخلية التحالف الأمني الدويل
•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�ش �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن 
رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�م�����ش يف  �لد�خلية -  �ل�����زر�ء وزي���ر 
�جتماعاً   - باأب�ظبي  �ملعار�ش  �أر�ش 
ل�زر�ء د�خلية دول �لتحالف �لأمني 
�ل���ذي ي�شم ك��ا م��ن دولة  �ل����دويل 
وفرن�شا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
و�إيطاليا و�إ�شبانيا و�ل�شنغال ومملكة 
�لبحرين و�ململكة �ملغربية �إىل جانب 
�ن�شمت  �لتي  �شنغاف�رة  جمه�رية 
�م�ش ر�شمياً لهذ� �لتحالف �لدويل. 
�لفريق  م��ع��ايل   .. �لج��ت��م��اع  ح�شر 
�آل  عبد�هلل  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �لركن 
�لبحريني  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  خليفة 
�شامن�قام  كا�شيفا�ش��نثان  ومعايل 
و�لقان�ن  �لد�خلية  �ل�����ش���ؤون  وزي���ر 
و�شعادة  ����ش���ن���غ���اف����رة  ب��ج��م��ه���ري��ة 
مام�دو دي�ب وكيل وز�رة �لد�خلية 
�ل�شنغايل وممثل� وزر�ء د�خلية دول 
�لتحالف �لأمني �لدويل و�مل�ش�ؤولني 
وعدد  فيها  و�ل�شرطيني  �لأم��ن��ي��ني 

من �شباط وز�رة �لد�خلية.
�ل�����ش��م��� و�ملعايل  �أ���ش��ح��اب  و����ش��ت��م��ع 
�لتحالف  م�����ش��ت��ج��د�ت  ح����ل  مل���ج��ز 
�عتماد  مت  ح���ي���ث   2017 ل����ع����ام 

فر�ش �لتعاون يف �ملجالت �ل�شرطية 
�لتجارب  من  و�ل�شتفادة  و�لأمنية 
بغية  و�ملعل�مات،  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل 
�ل��ع��امل��ي و�أمن  �ل�����ش��ام  �لإ���ش��ه��ام يف 
�شع�ب �لعامل كافة. ويركز �لتحالف 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أم����ن و���ش��ام��ة �ل���دول 
يت��فق مع م�شاحلها  �لأع�شاء مبا 
وت�حيد �ملفاهيم �لأمنية و�ل�شرطية 
�خلرب�ت  حيال  �مل�شرتك  و�لتن�شيق 
�مل��ت��ب��ادل��ة ب���الأم���ن و�جل���ر�ئ���م.. �إىل 
بني  و�مل�����ش���رة  �لآر�ء  ت��ب��ادل  ج��ان��ب 
هذه �لدول ح�ل مكافحة �جلرمية 
وتد�بري  ل��ل��ح��دود  �ل��ع��اب��رة  �ملنظمة 
ومر�قبة  و�إد�رة  م��ن��ه��ا  �ل����ق���اي���ة 
�لعمل  و�مل��ن��اف��ذ م��ع �شمان  �حل���دود 
ت�شريعاتها  ن���ط���اق  يف  دول������ة  ل���ك���ل 
هذه  وتختلف  �مل��ح��ل��ي��ة.  وق����ن��ي��ن��ه��ا 
من  غريها  ع��ن  �ل��دول��ي��ة  �ملجم�عة 
مبثابة  �أنها  يف  �لأخ���رى  �لتحالفات 
و�ملعارف  �خل���رب�ت  ل��ت��ب��ادل  منتدى 
�مل�شتخدمة  �ملمار�شات  �أف�شل  ين�شر 
و�أ���ش�����ش وو���ش��ائ��ل �ل��ت��دري��ب �ل��ع��ام �أو 
�ل�شرطي  �ل�شعيد  على  �ملتخ�ش�ش 
�شبغته  و���ش��ت��م��ك��ن��ه   .. و�لأم�����ن�����ي 
�ل��ت�����ش��رف مبرونة  �ل��ق��ان���ن��ي��ة م���ن 
و�لتحديات  �ل���ق�������ش���اي���ا  مل�����ج���ه���ة 

�ل�شرطية يف �لع�شر �حلايل.

�شنغاف�رة  ج��م��ه���ري��ة  يف  و�ل��ق��ان���ن 
�ل�شيخ  ���ش��م���  �ل���ف���ري���ق  ب��ح�����ش���ر   -
و�ل�شي�ف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف 
للتحالف  �لإل�����ك�����رتوين  �مل�����ق����ع   -
.. ثم  �لعامة  �لأمانة  نفذته  و�ل��ذي 
�ش�ر  معر�ش  على  �حل�����ش���ر  �ط��ل��ع 
ل��ع��دد م��ن ن�����ش��اط��ات �ل��ت��ح��ال��ف منذ 
�ع��ت��م��اد خارطة  ك��م��ا مت  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه. 
من  ل���ع���دد   2018 ل���ل���ع���ام  ط���ري���ق 
و�مل�شاريع  و�مل����ح����اور  �مل��������ش����ع���ات 
تعمل  �ل����ت����ي  �ل����دول����ي����ة  �حل����ي�����ي����ة 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ف���رق  ع��ل��ي��ه��ا 
م���ن دول �ل��ت��ح��ال��ف وت�����ش��ت��ه��دف يف 
جمملها تعزيز تعزيز �أمن و�شامة 

�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي ق��دم��ت م��ن �لفريق 
�لفني للتحالف و�لتي تهتم بتعزيز 
�ل���ت���ع���اون وت���ر����ش���ي���خ �ل���ع���اق���ات يف 
�ملخاطر  م����ن  �حل���م���اي���ة  جم������الت 
�ل�قاية  تعزيز  و�شبل  �لإلكرتونية 
�لتطرف  م��ن ج��ر�ئ��م  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
و�لإرهاب �لعابر للدول.. �إىل جانب 
تبادل �لآر�ء و�مل�ش�رة بني هذه �لدول 
�ملنظمة  �جل���رمي���ة  م��ك��اف��ح��ة  ح�����ل 
�ل�قاية  ل��ل��ح��دود وت��د�ب��ري  �ل��ع��اب��رة 
منها و�إد�رة ومر�قبة �حلدود و�ملنافذ 
مع �شمان �لعمل لكل دولة يف نطاق 
�ملحلية.  وق����ن��ي��ن��ه��ا  ت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا 
�لد�خلية  �ل�����ش���ؤون  وزي���ر  د���ش��ن  كما 

�ل�����دول �لأع�������ش���اء مب���ا ي��ت����ف��ق مع 
م�شاحلها وت�حيد �ملفاهيم �لأمنية 
�مل�شرتك  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�ل�����ش��رط��ي��ة 
بالأمن  �مل��ت��ب��ادل��ة  �خل�����رب�ت  ح��ي��ال 
�لتحالف  �أن  �إىل  ي�شار  و�جل���ر�ئ���م. 
�لأم����ن����ي �ل�������دويل �ل������ذي �أع����ل����ن يف 
فرب�ير2017  �أب���ظ��ب��ي  �لعا�شمة 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة جم��م���ع��ة ع��م��ل دولية 
و�لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية  مل��جهة 
للقار�ت ويهدف �إىل �لعمل �مل�شرتك 
و�لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية  مل��جهة 
وتط�ير  �أ�شكالها  مبختلف  للقار�ت 
�شبل �ل�قاية منها و��شتد�مة �لأمن 
�ل��دول ومبا يعزز  و�ل�شتقر�ر لتلك 

�شــيف بــن زايــد يـلتقي وزيــر 
الـداخلية ال�شـنغافـوري

•• ابوظبي -وام: 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شم�  �ل��ف��ري��ق  �لتقى 
نائب رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء وزير �لد�خلية �م�ش معايل 
وزير �ل�ش�ؤون �لد�خلية و�لقان�ن بجمه�رية �شنغاف�رة 

كا�شيفا�ش��نثان �شامن�قام.

ومت خال �للقاء بحث عدد من �مل��ش�عات ذ�ت �لهتمام 
و�ل�شرطية،  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ج���الت  يف  خ��ا���ش��ة  �مل�����ش��رتك 
هذه  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  و�شبل 

�ملجالت.
من  وع��دد  �ل�شيف  لل�زير  �ملر�فق  �ل�فد  �للقاء  ح�شر 

�شباط وز�رة �لد�خلية �لإمار�تية.

�شيف بن زايد يفتتح موؤمتر الإمارات الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر 2018
•• اأبوظبي -وام: 

�فتتح �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 
باأب�ظبي  �ملعار�ش  �ر���ش  يف  �لد�خلية  وزي��ر  �ل����زر�ء  جمل�ش 
�ملخاطر  ودرء  �ل�طني  ل��اأم��ن  �ل���دويل  �لإم����ار�ت  “م�ؤمتر 
يف  و�حل�����ر  و�ل��شطية  “�لت�شامح  ع��ن����ن  حت��ت   ”2018
�أر�ش  “�لإمار�ت  م��ب��ادرة  �شم�ه  ود�شن  �لتطرف”.  م��جهة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  و�ل��ت��ي  �لت�شامح” 
ملا  وعرفانا  تقدير�  �لرئا�شة  �ش�ؤون  ب���ز�رة  �ل�طني  �لأر�شيف 
قدمه م�ؤ�ش�ش �لدولة “�ملغف�ر له باإذن �هلل تعاىل” �ل�شيخ ز�يد 
“ طيب �هلل ث��ر�ه ودوره يف بناء �لدولة  �آل نهيان  بن �شلطان 
مبادرة”  �لد�خلية  وزي��ر  �شم�  د�شن  كما  نه�شتها.  وتاأ�شي�ش 
#علمني_ز�يد” �لرقمية �لتي تتيح �لتعبري �للكرتوين عن 
حب “�لقائد �مل�ؤ�ش�ش” طيب �هلل ثر�ه. ح�شر �لفتتاح معايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�لأمني �لعام 
ملجل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لدكت�رعبد �للطيف بن 
وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �هلل  عبد  �شيف  و�لفريق  �لزياين،  ر��شد 
رئي�ش  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  ومعايل  �لد�خلية 
�ل��رك��ن خليفة حارب  و�ل��ل����ء  ب��دب��ي  �ل��ع��ام  و�لأم����ن  �ل�شرطة 
و�لل��ء   ، بال�ز�رة  �مل�ؤ�ش�شي  �لتط�ير  جمل�ش  رئي�ش  �خلييلي 
نائب  �شم�  م�شت�شاري  مكتب  م��ن  �ملنهايل،  �لع��شي  حممد 
رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء وزير �لد�خلية ، و�لل��ء �لدكت�ر �أحمد 
نا�شر �لري�شي، �ملفت�ش �لعام بال�ز�رة ، و�لل��ء �شامل علي مبارك 
و�خلدمات  للم��رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شام�شي 
�مل�شاندة بالإنابة، و�لل��ء عبد �لعزيز مكت�م �ل�شريفي، �ملدير 
�ل��ع��ام ل��اأم��ن �ل���ق��ائ��ي ب��ال���ز�رة و�ل��ق��ادة �ل��ع��ام���ن لل�شرطة 
بالدولة وعدد كبري من �شباط �ل���ز�رة ومن �شي�ف �مل�ؤمتر 

�لدوليني ومن كبار م�ش�ؤويل �جلهات �حلك�مية.
�لي�م  م�شاء  حتى  فعالياته  ت�شتمر  �ل���ذي  �مل���ؤمت��ر  ويناق�ش 

�ملتعلقة  �مل��ف��اه��ي��م و�ل��ت��ح��دي��ات و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �ل��ث��اث��اء 
�لت�شامح  منهجيات  �عتماد  طريق  ع��ن  �ل��ت��ط��رف،  مبكافحة 
ت�شهم يف  وت��شيات،  روؤى  �إىل  لل��ش�ل  و�حل����ر،  و�ل��شطية 
جتفيف منابعه �ملختلفة، وبناء جبهة د�خلية �شلبة ومتما�شكة، 
قادرة على حت�شني �ملجتمع �شد حماولت جماعات �لتطرف 

و�لإرهاب لخرت�ق ن�شيجه �ملتما�شك.
�مل�ش�ؤولني �حلك�ميني و�شناع  �مل�ؤمتر ك�كبة من  وي�شارك يف 
عن  وممثلني  و�خل����رب�ء،  و�لأك��ادمي��ي��ني  و�ل�شيا�شات،  �ل��ق��ر�ر 
�ملنظمات �حلك�مية وغري �حلك�مية، وميثل �مل�ؤمتر من خال 
حماوره �لنقا�شية وجل�شاته �حل��رية وور�شه �مل�شاحبة، حلقة 
و�ل�شر�ئح  �لفئات  خمتلف  بني  وتفاعل  �ت�شال  ونقطة  و�شل 
من �شناع قر�ر و�شيا�شات ومنظمات حك�مية وغري حك�مية 
و�ش�ل �إىل �لفر�د. ويهدف �مل�ؤمتر �إىل بيان خمتلف �جل��ين 
و�لتعرف  �لتطرف،  �ملتعلقة مبكافحة  و�لتنم�ية  �لجتماعية 

على �أف�شل �ملمار�شات و�لطاع على �أف�شل �لتجارب يف مكافحة 
�لتطرف على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل، و��شتعر��ش �أبرز 
�لت�شامح  منظ�ر  من  �لتطرف  معاجلة  يف  و�ملفاهيم  �حلل�ل 
و�لتعاي�ش �مل�شرتك و�ل��شطية و�لعتد�ل. كما يهدف لتقدمي 
يعزز  و�مل�ؤ�ش�شات مبا  �ملنظمات  لدور خمتلف  م�شتقبلية  روؤى 
قيم �لت�شامح و�ل��شطية و�حل��ر، وتر�شيخ هذه �لقيم و�إبر�ز 
�مل��ت��ح��دة يف هذ�  �ل���دور �حل�����ش��اري ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ل�شاأن عرب من�شة ح��رية جتمع خرب�ء ومفكرين و�أ�شحاب 
�لقر�ر على �مل�شت�يني �ملحلي و�لدويل. و ت�شمنت �جلل�شات يف 
�لي�م �لأول �جلل�شة �لأوىل بعن��ن : تعليم يعزز قيم �لت�شامح 
�إ�شباين  وديبل�ما�شي  �شيا�شي   ، لي�ن  �أد�ره��ا بريناردي�  و�لتي 
تعزيز  �ج��ل  م��ن  �لتعليم  “�ل�شتثمار يف  ع��ن����ن  وك��ان��ت حت��ت 
�ملدير  ك��روز  �لدكت�ر مق�ش�د  و�ك��د  و�حل��ر”.  �لت�شامح  قيم 
�لتنفيذي ملركز هد�ية �أن دولة �لإمار�ت تعد مثال و��شحا على 

�لبنية  تاأخذ بعني �لعتبار تط�ير  ��شرت�تيجية وطنية  تبني 
�لتعليم  دور  و�أهمية  �لتطرف،  مل��جهة  �لقان�نية  �لتحتية 
و�لدور  �ل�شباب  م�شاركة  بجانب  و�ل�شعادة  �لت�شامح  وتعزيز 

�لإيجابي لاأ�شرة و�ملر�أة و�لثقافة و�ل��شطية �لدينية.
�أن  �لتع�شب و�لكر�هية يجب  �لتعامل مع ظاهرة  �أن  و�أ�شاف 
يتم يف �إطار ��شرت�تيجية متعددة �لبعاد، تت�شافر فيها كافة 
و�لرتب�ية  �ملجتمعية  و�مل�ؤ�ش�شات  �ل���ش��رة  م��ن  ب���دء�أ  �جل��ه���د 
ب��اجل��ه���د �حلك�مية  م������رور�  غ���ري �حل��ك���م��ي��ة،  و�مل��ن��ظ��م��ات 

لتح�شني �ل�شباب من �أفكار �لتع�شب و�لكر�هية.
عرب  �لت�شامح  تعزيز  جم��ال  يف  كبري�  دور�  لل�شباب  �أن  و�أك���د 
مل�شتقبل مت�شامح ومبتكر،  �ملبدعة و�لأف�شل  �أفكارهم  تقدمي 
، م�كد� �أن �لتقارير و�لدر��شات ت�شري �إىل �أن �لتعليم �ل�شحيح 

�أ�شا�ش مقاومة �لتطرف.
فتناول   ، �إ���ش��ام��ي  ومفكر  ع��امل  �ل��دك��ت���ر حممد حب�ش  �م��ا 

�لأديان  كافة  �أن  �أ�شار على  �إ�شامية، حيث  دينية  وجهة نظر 
و�لقب�ل  �لتفرقة  ونبذ  و�مل�شاوة  و�لعدل  �لت�شامح  على  حثت 
و�ملناهج  �لرتب�ية  �مل�ؤ�ش�شات  دورة  �أهمية  �إىل  بالأخر، م�شري� 
�لن�شء خا�شة ن�شر ثقافة  لتعك�ش هذه �لنظرة وغر�شها عند 

قب�ل �لآخر مهما كانت ديانته �أو جن�شه.
�ما �شانتانا بهارود�ج فاأ�شارت �إىل �أهمية دور �ل�شرة و�ملدر�شة 
و�ملناهج �لكادميية يف تعزيز �لفكر �ملتفتح يف م��جهة �لتطرف 
و�لنغاق، م�شرية �إىل �شرورة �لنتباه للتط�ر �لعاطفي عند 
�لأطفال يف �ملد�ر�ش لتدريبهم على �لتفكري �لإيجابي وتعزيز 
�أحمد  �لعميد مهند�ش ح�شني  �أك��د  . من جانبه  �لخ��ر  قب�ل 
�حلارثي مدير عام �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�شالت ب�ز�رة 
�أن رعاية �شاعد  �إد�رة �شركة �شاعد،  �لد�خلية ورئي�ش جمل�ش 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لفريد من ن�عه على م�شت�ى  �مل�ؤمتر  لهذ� 
�لقيادة  لت�جهات  ��شتجابة  �ل  ه�  ما  �لعاملي  �ل�شعيد  وعلى 
لن�شر  مبادر�تها  يف  �ل�شباقة  كانت  �لتي  �لر�شيدة  �ل�طنية 
ل��غ��ة �حل��ر  وت��ع��زي��ز  و�ل�����ش��ام  و�ل������ش��ط��ي��ة  �لت�شامح  ر���ش��ال��ة 
ك��اف��ة وه��� ما  �أط��ي��اف �ملجتمع  ب��ني  �ل�طنية  �ل���ح��دة  وق��ي��م 
ن�شهده �لي�م يف �لنم�ذج �ل�شتثنائي �لعاملي �لذي قدمته دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�أ�شاف، هذ� منهج �لقائد و�مل�ؤ�ش�ش 
�ل�شتد�مة،  �لح��رت�م،  �حلكمة،  يف  �ملتمثلة  وقيمه  “ز�يد”، 
جمتمع  لبناء  ب��ه  ن�شتنري  �ل���ذي  ميثاقنا  ه��ي  �لإن�����ش��ان  ب��ن��اء 
�أف�شل يحظى �جلميع فيه من م��طنني ومقيمني على �أرقى 
وكفاء�ت  طاقات  وي�شتثمر  معي�شي  م�شت�ى  و�أرف��ع  �خلدمات 

كافة م��رده �لب�شرية و�ملالية لتحقيق �ملركز �لأول.
وتعد “�شاعد” بف�شل خربتها �ملمتدة و�شر�كاتها مع �لقطاع 
�حلك�مي �إحدى �أهم �ل�شركات �ل�طنية �لر�ئدة بتقدمي �أرقى 
�خلدمات لكافة �مل��طنني و�ملقيمني، وتقدمي �حلل�ل �ملبتكرة 
يف قطاعات متن�عة ت�شمل �خلدمات �ملرورية و�أنظمة �مل��قف 

و�لتفتي�ش و�لنظم �لذكية.

جمل�ش الوزراء يعتمد ت�شكيل »جمل�ش الإمارات للذكاء ال�شطناعي«
•• اأبوظبي-وام:

�عتمد جمل�ش �ل�زر�ء ت�شكيل » جمل�ش �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي« وذلك 
بهدف تطبيق هذه �لتكن�ل�جيا يف خمتلف �لقطاعات وت�شريع تبني تقنياته 
خلدمة �لأهد�ف �حلك�مية وبالتايل حت�شني ج�دة حياة �مل��طنني و�ملقيمني 
2021 » وجعل دول��ة �لإم���ار�ت يف عد�د  و�ش�ل لتحقيق » روؤي��ة �لإم���ار�ت 

�أف�شل دول �لعامل بحل�ل عام 2071.
عزم  على  ت��اأك��ي��د�   « �ل�شطناعي  للذكاء  �لإم����ار�ت  جمل�ش   « ت�شكيل  ويعد 
حك�مة �لإم��ار�ت على �مل�شري قدما يف ت�ظيف �لذكاء �ل�شطناعي و�أدو�ته 
يف �شتى ميادين �لعمل لارتقاء بالأد�ء �حلك�مي وتهيئة بيئات عمل مبدعة 

تعجل تنفيذ �لرب�مج و�مل�شاريع �لتنم�ية لبل�غ �مل�شتقبل.

وياأتي ت�شكيل �ملجل�ش يف �أعقاب تعيني وزير للذكاء �ل�شطناعي يف �لت�شكيل 
�لأخري حلك�مة �لإمار�ت و�إطاق ��شرت�تيجية �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي 
�ملجل�ش  �شيعمل  حيث  �لر�بعة  �ل�شناعية  للث�رة  �لإم����ار�ت  و��شرت�تيجية 
�لذكاء  تقنية  �إدر�ج  ميكن  �لتي  �حلك�مية  �لقطاعات  وحتديد  در��شة  على 
�ل�شطناعي فيها ورفع �لت��شيات لتط�ير �لبنية �لتحتية ذ�ت �لعاقة يف 
�ل�شطناعي  �لذكاء  و�إدر�ج  دمج  �إىل  �إ�شافة  �ل�شطناعي  �لذكاء  تطبيقات 
ومن  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��ال  �ملجل�ش  و�شريكز  �ملختلفة.  �لتعليم  مر�حل  يف 
خال ��شرت�تيجية �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي على تط�ير وتنظيم �أدو�ت 
�لعمل  يتجز�أ من منظ�مة  ل  لتك�ن جزء�  �ل�شطناعي  �لذكاء  تكن�ل�جيا 
وحتقيق  �ملت�شارعة  �ملتغري�ت  م��جهة  يف  ي�شهم  ومب��ا  �ل��دول��ة  يف  �حلك�مي 
��شتهد�ف  خ��ال  وم��ن  ك��اف��ة  �مل�شت�يات  على  �ل��ع��ام  �لأد�ء  يف  ن���ع��ي  ت��ط���ر 

و�ملياه  �ملتجددة  و�لطاقة  و�لف�شاء  و�ل�شحة  �لنقل  مثل  حي�ية  قطاعات 
�لإمار�ت  جمل�ش  ي��رت�أ���ش  �مل���رور.  وق��ط��اع  و�لبيئة  و�لتعليم  و�لتكن�ل�جيا 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلماء  �شلطان  بن  عمر  معايل  �ل�شطناعي..  للذكاء 
�لإ�شطناعي وي�شم يف ع�ش�يته ممثلني من خمتلف �حلك�مات �ملحلية يف 
�لدكت�رة رو�شة  �شعادة  �ملجل�ش كل من  �لرقمي حيث ي�شم  �لتح�ل  جمال 
بن  عائ�شة  �لدكت�رة  و�شعادة  �لرقمية  �أب�ظبي  حك�مة  عام  مدير  �ل�شعدي 
ب�شر مدير عام مكتب دبي �لذكية و�شعادة �ل�شيخ خالد �لقا�شمي مدير عام 
د�ئرة �حلك�مة �لإلكرتونية يف �ل�شارقة و�شعادة عه�د �شهيل �ملدير �لتنفيذي 
للحك�مة �لإلكرتونية يف عجمان و�شعادة خالد �شلطان �ل�شام�شي مدير عام 
د�ئرة �حلك�مة �لإلكرتونية يف �أم �لقي�ين و�ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي 
�أحمد  �ملهند�ش  و�شعادة  �لفجرية  �لإلكرتونية يف  د�ئرة �حلك�مة  مدير عام 

�ل�شياح مدير عام هيئة �حلك�مة �لإلكرتونية يف ر�أ�ش �خليمة و�شعادة حمد 
بن  وحممد  �لت�شالت  قطاع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  عام  مدير  �ملن�ش�ري 
�خلدمات  وقطاع  �حلك�مية  �خلدمات  لقطاع  �لعام  �ملدير  م�شاعد  طليعة 
�ل�زر�ء  جمل�ش  ���ش���ؤون  وز�رة  يف  �ل����زر�ء  جمل�ش  رئا�شة  مبكتب  �مل�ؤ�ش�شية 
�ل�شطناعي«  للذكاء  �لإم��ار�ت  ��شرت�تيجية   « �أن  بالذكر  و�مل�شتقبل. جدير 
�لذكاء  ��شتثمار  يف  �لعامل  يف  �لأوىل  �لإم���ار�ت  حك�مة  تك�ن  �أن  �إىل  تهدف 
على  �لع��ت��م��اد  خ���ال  وم���ن  �حل��ي���ي��ة  قطاعاتها  يف خمتلف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
%100 بحل�ل  �لذكاء �ل�شطناعي يف �خلدمات وحتليل �لبيانات مبعدل 
ذ�ت قيمة  �ملنطقة  و�ع��دة يف  �ش�ق جديدة  �إيجاد  �شيتم  2031 حيث  �لعام 
�قت�شادية عالية ودعم مبادر�ت �لقطاع �خلا�ش وزيادة �لإنتاجية بالإ�شافة 

�إىل بناء قاعدة ق�ية يف جمال �لبحث و�لتط�ير.
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اأخبـار الإمـارات
الأوقاف  تطلق م�شابقة الإمام مالك للفتاوى البحثية

•• اأبوظبي-وام:

�لإمام  “م�شابقة  و�لأوق���اف  �لإ�شامية  لل�ش�ؤون  �لعامة  �لهيئة  �أطلقت 
�ملعا�شرة  �مل�شائل  ب��در����ش��ة  تخت�ش  و�ل��ت��ي  �لبحثية”  للفتاوى  م��ال��ك 
�إبر�ز جه�د �ملركز �لر�شمي لاإفتاء يف  و�مل�شتجدة. وتهدف �جلائزة �إىل 

�لبحث �لعلمي �لر�شني وجتديد �لر�شيد �لفكري و�ملعريف للمفتني.
�لبحث  “�إن  �لهيئة  رئي�ش  �لكعبي  مطر  حممد  �لدكت�ر  �شعادة  وق��ال 
عليه  ينبني  ملا  �مل��ج��الت  جميع  يف  ق�ش�ى  �أول���ي��ة  �لي�م  �أ�شبح  �لعلمي 
ي�شاهم يف  �أنه  كما  �لفت�ى  و�لقر�ر�ت وخا�شة يف جمال  �لت��شيات  من 

�لتجديد �لديني وتلبية �حتياجات �لع�شر”.
و�أ�شاف باأنه “يف ظل �لت�جه �حلك�مي �لر�ئد لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف �ملجالت كافة و�لهتمام �لبالغ بالبحث �لعلمي لدى قيادتنا 
من  جديدة  كمرحلة  �ملهمة  �خلط�ة  هذه  تاأتي   .. له  ودعمها  �لر�شيدة 
مر�حل �لبناء و�لتك�ين يف م�شرية �ملركز �لر�شمي لاإفتاء بعد �أن �أ�شبح 
�شرحاً علمياً كبري�ً ومل يعد من �ملمكن �لكتفاء باأد�ء دور �لفت�ى فقط 
�ملركز يف  ينطلق منها  �لتي  �لر�شينة  �لعلمية  �مل��ادة  ت�فر  بد من  بل ل 

خماطبة جمه�ر �مل�شتفتني مبا ي��كب �لع�شر وي�شت�شرف �مل�شتقبل”.
 “ �شعادته  .. قال  �ملركز  �شيقدمها  �لتي  �لعلمية  �لبح�ث  وعن جمالت 
�شرتكز �لبح�ث على �لن��زل �مل�شتجدة يف �لعباد�ت و�ملعامات و�لأح��ل 
وحترير  بحث  مزيد  �إىل  حتتاج  �لتي  �لفقهية  �مل�شائل  وك��ذ�  �ل�شخ�شية 
كام �أهل �لعلم كما �شتتناول �لق�شايا �لفكرية �لتي تكرث ح�لها �ل�شبه 
ويحتاج �ملفتي �إىل معرفتها لينبني يف ذهنه �لت�ش�ر �لعلمي لها و�إدر�ك 

�أبعادها يف �ملجتمع “.
وو�شعت �إد�رة �لإفتاء قائمة باأهم �لعناوين �لتي �شتناق�شها �لبح�ث من 
خال ��شتقر�ء �لفتاوى �ل��ردة �إىل �ملركز عرب �لدر��شات �لتي تق�م بها 

يف �لتقرير �لأ�شب�عي للمركز.
�إثبات  وحكم   DNA �ل��ن���وي  �حلم�ش  فح�ش  �لعناوين..  ه��ذه  وم��ن 
�لعق�د  �إب��ر�م  و�أحكام  �لزكاة  وبني  بينها  و�لفرق  و�ل�شر�ئب  به  �لن�شب 
�مل��ال��ي��ة يف و���ش��ائ��ل �ل��ت�������ش��ل �لج��ت��م��اع��ي و�ع��ت��م��اد �ل��ق����ن��ني �ل��شعية 
��شتئجار  وحكم  �لعامة  بامل�شلحة  �لفت�ى  وت��اأث��ر  للتحاكم  كمرجعية 
رحم �مر�أة لتكميل �حلمل وحكم جتميد �ملني �أو تخزين �لب�ي�شة خارج 
�إ�شافة  �لإلكرتوين  �مل�ل  �شركات  مع  للتعامل  �ل�شرعي  و�حلكم  �لرحم 

�إىل م���شيع فقهية وفكرية متن�عة.

كما مَت و�شع منهجية عامة للبح�ث منها �تباع �ملبادئ �لعلمية و�لق��عد 
�لأ�شلة  �لبحث بني  و�مل��ز�وج��ة يف  �لأك��ادمي��ي  �لعلمي  �لبحث  �مل�شلمة يف 
و�شرورة  بالت�ثيق  �لل��ت��ز�م  مع  �لعلمية  باجلدة  �لت�شام  مع  و�لإب���د�ع 

�لرج�ع �إىل �مل�شادر �لعلمية �لر�شمية يف تلقي �ملعل�مات.
وب��ع��د �لن��ت��ه��اء م��ن �ل��ب��ح���ث.. �شتعر�ش ع��ل��ى جل��ن��ة م��ن ك��ب��ار �ملفتني 
�شتقام حلقة  �عتمادها  وبعد  وفق �ش��بط ومنهجية حمددة  لتحكيمها 
نقا�ش ح�لها حيث يعر�ش �ملفتي ملخ�شاً عن بحثه ويناق�شه مع جميع 

�ملفتني لت�حيد �لروؤى و�إثر�ء �لبحث.
ويف نهاية �لعام يتم تكرمي �أ�شحاب �لبح�ث �ملتف�قة من �لناحية �لعلمية 
بحثية  ك�شل�شلة  �جلمه�ر  على  وت�زيعها  كتاب  يف  وطباعتها  و�ملنهجية 

ت �لعلمية �ملحكمة. �شن�ية ون�شرها يف �ملجَاّ

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم جممع القراآن الكرمي يف الإمارة

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن اإعادة تنظيم منتدى ال�شارقة للتطوير »تطوير«

•• ال�صارقة - وام:

�لقا�شمي ع�ش�  �شلطان بن حممد  �لدكت�ر  �ل�شيخ  �ل�شم�  �أ�شدر �شاحب 
�ملجل�ش �لأعلى حاكم �ل�شارقة مر�ش�ما �أمرييا ب�شاأن �إن�شاء وتنظيم جممع 

�لقر�آن �لكرمي يف �إمارة �ل�شارقة.
ين�شاأ  �أن  ع��ل��ى   -  2018 ل�����ش��ن��ة   22 رق���م   - �لأم�����ريي  �مل��ر���ش���م  ون�����ش 
مب�جبه جممع للقر�آن �لكرمي يف �لإمارة ي�شمى “جممع �لقر�آن �لكرمي 
�لكاملة  �لقان�نية  وبالأهلية  �لعتبارية  بال�شخ�شية  يتمتع  بال�شارقة” 
لتحقيق �أهد�فه ويك�ن له �ل�شتقال �ملايل و�لإد�ري ويك�ن �ملقر �لرئي�ش 
للمجمع يف مدينة �ل�شارقة ويج�ز بقر�ر من �شم� �حلاكم �إن�شاء فروع له 

يف باقي مدن ومناطق �لإمارة �أو خارجها.
بالقر�آن  �لعناية   .. يلي  ما  حتقيق  �إىل  �ملجمع  يهدف  �ملر�ش�م،  ومب�جب 
ودعم  و�لرقمية  و�مل�شم�عة  و�ملطب�عة  �ملخط�طة  �أ�شكاله  بكل  �لكرمي 
�أبحاث ودر��شات �لقر�آن �لكرمي وعل�مه وتنمية وتط�ير مهار�ت �ملهتمني 
و�لعاملني يف �ل�شاأن �لقر�آين ودعم �مل�شاريع �لقر�آنية د�خل دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وخارجها.
ويك�ن للمجمع يف �شبيل حتقيق �أهد�فه ممار�شة �لخت�شا�شات �لآتية .. 
جمع خمط�طات �لقر�آن �لكرمي وعر�شها وجمع �مل��د �لقر�آنية �ل�ش�تية 
بالقر�آن  �ملتعلقة  و�لبح�ث  �لدر��شات  ون�شر  ودع��م  وعر�شها  ومعاجلتها 
�لإمارة  يف  �لكرمي  للقر�آن  �لدولية  �مل�شابقات  وتنظيم  وعل�مه  �لكرمي 
�لعلمية  و�مل���ؤمت��ر�ت  �لأن�شطة  وتنظيم  �ملخت�شة  �جلهات  مع  بالتن�شيق 
م��ع �جلهات  و�ل��ت��ع��اون  وع��ل���م��ه  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  �ملتخ�ش�شة يف جم���ال 

�ملخت�شة يف �لقر�آن �لكرمي وعل�مه على �مل�شت�ى �ملحلى و�لدويل.
�لدول  يف  �لكرمي  �لقر�آن  معلمي  وتاأهيل  دعم  �خت�شا�شاته  تت�شمن  كما 
�لقر�آن  تعليم  و�شائل  ودع��م  �لإلكرتونية  �مل��ق��ارئ  دور  وتفعيل  �لأجنبية 
�لكرمي عن بعد و�إبر�م �لعق�د و�لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم و�ل�شر�كات 
بها  يكلف  �أخ��رى  �خت�شا�شات  �أي  �إىل  �إ�شافة  �ملجل�ش  من  �عتمادها  بعد 

�ملجمع من قبل �حلاكم.
و�ل�ش��بط  ل��اأن����ع  وفقا  �ملجمع  يف  �لع�ش�ية  تك�ن  �ملر�ش�م  ومب�جب 
من  يك�ن  �أن  حاملها  يف  “ ي�شرتط  �ل�شرفية  “ �لع�ش�ية  �أول   .. �لآتية 

�أ�شهمت ب�شكل فعال يف جمال  �لتي  �ملبادر�ت و�خلدمات �جلليلة  �أ�شحاب 
�لقر�آن �لكرمي ومتنح �لع�ش�ية �ل�شرفية ب�شفة د�ئمة بقر�ر من �ملجل�ش 

ملن يت��فر فيه �شرط �كت�شابها.
“ ي�شرتط يف  �لإ���ش��ام��ي  �ل��ع��امل  ق��ر�ء  “ ع�ش�ية ر�ب��ط��ة م�شاهري  ثانيا 
�لع�ش�ية  �لإع��ام ومتنح  و�شائل  قر�آنية يف  ت��او�ت  له  تك�ن  �أن  حاملها 
ب�شفة د�ئمة بقر�ر من �لأمني �لعام �أو من ين�ب عنه بناء على طلب من 

ذوي �ل�شاأن بعد حتقق �شرط �كت�شابها.
ثالثا “�لع�ش�ية �لعاملة” ي�شرتط يف حاملها �أن يك�ن له ن�شاط علمي �أو 
عملي يف جمال �لقر�آن �لكرمي ومتنح �لع�ش�ية بقر�ر من �لأمني �لعام �أو 
من ين�ب عنه بناء على طلب من ذوي �ل�شاأن بعد حتقق �شرط �كت�شابها 
ومدتها ثاث �شن��ت يج�ز متديدها ملدة �أو مدد مماثلة بناء على رغبة 
حاملها. كما يك�ن للمجمع جمل�ش �أمناء ميثل �ل�شلطة �لعليا فيه ي�شكل 
بقر�ر من �حلاكم وبرئا�شته باعتباره �لرئي�ش �لأعلى للمجمع، وع�ش�ية 

عدد كاف من �لأع�شاء �لعاملني.
�ل�شيا�شة  و���ش��ع   .. �لآت���ي���ة  �ل�����ش��اح��ي��ات  �مل��ج��ل�����ش مب��م��ار���ش��ة  وي��خ��ت�����ش 
وحتديث  ومر�جعة  وبر�جمه  �ل�شرت�تيجية  وخططه  للمجمع،  �لعامة 
ما  ك��ل  و�ل��ن��ظ��ر يف  �أه���د�ف���ه  ت��ط���ي��ره وحت��ق��ي��ق  تكفل  �ل��ت��ي  �خت�شا�شاته 
من  وم�ؤقتة  د�ئمة  جل��ان  وت�شكيل  و�خت�شا�شه  �ملجمع  باأغر��ش  يت�شل 
بني �أع�شائه للقيام مبا يعهد �إليها من مهام و�خت�شا�شات و�إقر�ر �لهيكل 
�لتنظيمي للمجمع و�إ�شد�ره بالطرق �ملتبعة يف �لإمارة وتنظيم �لندو�ت 
يتعلق  ما  كافة  يف  و�ل���دويل  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�شت�ى  على  و�مل���ؤمت��ر�ت 
يك�ن  �لتي  و�لتفاقيات  �لعق�د  �إب��ر�م  على  و�مل��فقة  �لقر�آنية  بال�ش�ؤون 

�ملجمع طرف��ا فيها.
كما يخت�ش باإ�شد�ر �لل��ئح �ملالية و�لإد�رية للمجمع و تعدياتها و�لنظر 
�أو  �ل��شية  �أو  �ل�قف  طريق  عن  وتربعات  هبات  من  للمجمع  ي��رد  فيما 
�لهبة �أو غريها على �أن ل تتعار�ش مع �أغر��ش �ملجمع و�مل��فقة على منح 
�أو �إلغائها وذلك مبر�عاة �أحكام �ملادة 6 من هذ� �ملر�ش�م  ع�ش�ية �ملجمع 
و��شتحد�ث �أن��ع �أخرى للع�ش�ية وتعديل �ش��بط منحها و�مل��فقة على 
�إن�شاء ودعم دور للقر�آن �لكرمي بالتن�شيق مع �ملجامع �لقر�آنية و�لعلمية 
مهام  �أي��ة  �إىل  �إ�شافة  و�لإ�شامية  �لعربية  �ل��دول  يف  �ملخت�شة  و�جلهات 

�أخرى يكلف بها �ملجل�ش من �حلاكم.
– يف حال  نائبه  �أو  رئي�شه  بدع�ة من  �ملجل�ش  �ملر�ش�م يجتمع  ومب�جب 
غياب �لرئي�ش- مرة كل �شنة على �لأقل، �إل �إذ� �قت�شت �مل�شلحة �أن يجتمع 

ملر�ت �أكرث من ذلك.
كما ل تك�ن �جتماعات �ملجل�ش �شحيحة �إل �إذ� ح�شرها �أكرث من ن�شف 
وت�شدر  بينهم،  م��ن  نائبه  �أو  �لرئي�ش  يك�ن  �أن  �شريطة  �لأع�����ش��اء،  ع��دد 
�أ�ش��ت �لأع�شاء �حلا�شرين، وعند �لت�شاوي  قر�ر�ته وت��شياته باأغلبية 

يف �لأ�ش��ت يرجح �جلانب �لذي منه رئي�ش �جلل�شة.
وتت�ىل �إد�رة �ملجمع �أمانة عامة تعمل حتت �إ�شر�ف �ملجل�ش، وتق�م بتنظيم 
�ش�ؤونه �لإد�رية و�ملالية كافة ومتابعة ما ي�شدر عنه من قر�ر�ت �أو ت��شيات 

حتى متام تنفيذها.
ويك�ن  �لرئي�ش  �إد�ري من  بقر�ر  يعني  عام  �أم��ني  �لعامة  �لأمانة  وير�أ�ش 

م�ش�ؤول �أمام �ملجل�ش عن �خت�شا�شاته �ملحددة يف هذ� �ملر�ش�م.
ويت�ىل �لأمني �لعام ممار�شة �ملهام و�ل�شاحيات �لآتية .. تنفيذ �ل�شيا�شة 
على  و�لإ���ش��ر�ف  ي�شدرها  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملجل�ش  ي�شعها  �لتي  �لعامة 
�أعمال �ملجمع �لعلمية و�لإد�ري��ة و�ملالية و�إع��د�د �خلطط �لعامة و�لنظم 
�أد�ء  م�شت�ى  ورف��ع  تقدمه  وحتقق  �ملجمع  يف  �لعمل  تط�ير  تكفل  �لتي 
وح�شاباته  للمجمع  �لتقديرية  �مليز�نية  م�شروع  و�ق��رت�ح  فيه  �لعاملني 
�لإد�رية  �لل��ئح  �إعد�د  �إىل  �إ�شافة  �خلتامية ورفعها للمجل�ش لعتمادها 
للمجمع  �لتنظيمي  �لهيكل  و�قرت�ح  للمجل�ش لعتمادها  ورفعها  و�ملالية 

ورفعه للمجل�ش لعتماده.
كما يت�ىل متثيل �ملجل�ش �أمام �لق�شاء و�جلهات �حلك�مية و�خلا�شة ويف 
عاقته مع �لآخرين د�خلي��ا وخارجي��ا و�إعد�د �لتقارير �لدورية �لازمة 
�للجان  �أعمال  �ملجل�ش ومتابعة  �لعمل يف �ملجمع وعر�شها على  عن �شري 
�ملجل�ش  �إىل  ت��شياتها  ورف��ع  بينها  فيما  و�لتن�شيق  �مل�ؤقتة  �أو  �لد�ئمة 
للجان  ���ش��رورت��ه��ا  ي���رى  �ج��ت��م��اع��ات  و�أي  �ملجل�ش  و �ل���دع����ة لج��ت��م��اع��ات 
�لعاملة يف �ملجمع ورئا�شة هذه �لجتماعات و �إ�شد�ر �لقر�ر�ت و�لتعليمات 
�ملنظمة لأعمال �ملجمع و�لإ�شر�ف على �لعاملني فيه �إ�شافة �إىل �أي مهام 

و�خت�شا�شات يكلف بها من قبل �ملجل�ش �أو �لرئي�ش.
�ملخ�ش�شات   .. ياأتي  للمجمع مما  �ملالية  �مل����رد  تتك�ن  �ملر�ش�م  ومب�جب 

�حلك�مية و�لإير�د�ت �لذ�تية للمجمع نتيجة ممار�شة �أن�شطته و�لتربعات 
و�لهبات و�ل��شايا و�مل��رد �ل�قفية وريع ��شتثمار �أم��ل �ملجمع �إ�شافة �إىل 

�أية م��رد �أخرى ي��فق عليها �ملجل�ش.
وتعترب �أم��ل �ملجمع �أم��ل عامة، وتعفى من �لرقابة �مل�شبقة ومن جميع 

�ل�شر�ئب و�لر�ش�م �حلك�مية �ملحلية باأ�شكالها و�أن��عها كافة.
وين�شر يف �جلريدة  ���ش��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �مل��ر���ش���م  ب��ه��ذ�  ويعمل 

�لر�شمية.

•• ال�صارقة-وام:

�لقا�شمي ع�ش�  �شلطان بن حممد  �لدكت�ر  �ل�شيخ  �ل�شم�  �أ�شدر �شاحب 
�ملجل�ش �لأعلى حاكم �ل�شارقة مر�ش�ما �أمرييا ب�شاأن �إعادة تنظيم منتدى 

�ل�شارقة للتط�ير “تط�ير”.
ون�ش �ملر�ش�م �لأمريي - رقم 21 ل�شنة 2018م - على �أن تن�شاأ مب�جبه 
ب�  وتعرف  �لقدر�ت  لتط�ير  �ل�شارقة  م�ؤ�ش�شة  ت�شمى  م�ؤ�ش�شة  �لإم��ارة  يف 
وتتبع  �لعتبارية  بال�شخ�شية  وتتمتع  تط�ير  �لقدر�ت  لتط�ير  �ل�شارقة 
حتت  وتعمل  �لإم����ارة  يف  و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  م�ؤ�ش�شة 
�إ�شر�فها وحتل حمل منتدى �ل�شارقة للتط�ير تط�ير على �أن يك�ن مقر 
�مل�ؤ�ش�شة �لرئي�ش يف مدينة �ل�شارقة ويج�ز لها �أن تن�شاأ فروعا �أو مكاتبا 

�أخرى يف باقي مدن ومناطق �لإمارة.
�لقدر�ت  ل��ت��ط���ي��ر  �ل�����ش��ارق��ة  م�����ش��م��ى  ي��ع��ت��م��د  �أن  ع��ل��ى  �مل���ر����ش����م  ون�������ش 
 Sharjah For Capability ك����الآت����ي:  �لإجن���ل���ي���زي���ة  ب��ال��ل��غ��ة 
تط�ير  م��اي��ل��ي  حتقيق  �إىل  �مل���ؤ���ش�����ش��ة  وت��ه��دف   Development
و�لتقنية  و�لإب��د�ع��ي��ة  و�لتح�شيلية  �ل�ظيفية  �ل�شباب  وق���در�ت  م��ه��ار�ت 
و�ل��ف��ن��ي��ة مل����ك��ب��ة �ل��ت��ط���ر �ل�����ش��ري��ع وت������ش��ي��ع د�ئ����رة ت��اأث��ريه��ا لت�شمل كل 
�مل�ؤ�ش�شات �ملجتمعية و�لقطاعات �حلي�ية �ملختلفة مثل.. �لتعليم، �ل�شحة، 
�لريا�شة، �ل�شناعة و�لقت�شاد وغريها �إ�شافة �إىل تاأهيل �لقياد�ت �ل�شابة 
�لقدر�ت  بناء  و�إح����د�ث نقلة ن�عية يف جم��ال  �لإم����ارة  �مل����ط��ن��ني يف  م��ن 
�شبكة  وبناء  �ل�طني  �مل�شت�ى  على  بالرتكيز  و�لقياد�ت  �لكفاء�ت  و�إع��د�د 
قدر�ت  وت��ط���ي��ر  ب��ن��اء  بجانب  �حلك�مية  �ل��ق��ي��اد�ت  ب��ني  فعالة  ع��اق��ات 
�ل�شباب �حلياتية من خال بر�مج ن�عية ترتكز على �أبعاد حملية بروؤية 
عاملية ت�شمل ج��نب �لتط�ير �ملهني ومهار�ت �لقرن �ل� 21 و�لر�مية �إىل 

�لعمل  �ش�ق  م��كبة  فر�ش  وحت�شني  �ل�شابة  للقياد�ت  �ل�ظيفي  �لإث��ر�ء 
�ملتغرية وتلبية �لحتياجات �مل�شتقبلية بالتخ�ش�شات �ملطل�بة.

�لقياد�ت  و�خلا�ش، لكت�شاف  �لعام  �لقطاعني  �لعمل مع  �إىل  تهدف  كما 
ودف��ع��ه��ا نح�  وق��در�ت��ه��م  وت��ط���ي��ر مهار�تهم  وتنمية  �مل����ط��ن��ة  و�ل��ك����در 
على  �ملبنية  �ملمار�شات  �أف�شل  تبني  خ��ال  من  �ملعرفة  و�م��ت��اك  �لتميز 
�ملجتمعية  �لريادة  نح�  لتحفيزهم  �ملعريف،  و�لقت�شاد  �لبتكاري  �لفكر 
و�مل�ؤ�ش�شية وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يف جميع جمالتها ف�شا 
عن ت�شجيع رياد�ت �لأعمال و�ل�شتثمار يف �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملت��شطة 

من �أجل �لرتقاء بال�شفة �لتناف�شية لاإمارة.
ممار�شة  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  �شبيل  يف  للم�ؤ�ش�شة  يك�ن  �مل��ر���ش���م  ومب���ج��ب 
�ملهني  م�شتقبلهم  �ختيار  يف  �ل�شباب  م�شاعدة   .. �لآت��ي��ة  �لخت�شا�شات 
ور�شم م�شارهم �ل�ظيفي مبا يت��فق ومتطلبات �ش�ق �لعمل و�حتياجات 
�ل�طن وتقدمي �لت�جيه و�لإر�شاد �لد�ئم لل�شباب مل�شاعدتهم على �كت�شاف 
وت�شجيعهم على  �لإبد�عي،  و�لتفكري  �لبتكار  بدعم  �إثر�ئهم  و  م��هبهم 
من  عليه  تنط�ي  ملا  �ملبتكرة  �حلل�ل  و�إي��ج��اد  �جل��دي��دة  �لتجارب  خ��ش 
و�لتعليم  �ل��ت��دري��ب  ف��ر���ش  �أف�����ش��ل  وت��ق��دمي  ر�ه��ن��ة وم�شتقبلية  حت��دي��ات 
ب��امل����زن��ة بني  م��ه��ار�ت��ه��م وق��در�ت��ه��م  وت��ط���ي��ر  �أج���ل تنمية  م��ن  لل�شباب 
�إ�شافة  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي  �مل�شت�يني  على  و�خل��ا���ش  �حلك�مي  �لقطاعني 
بالرب�مج  و�إحلاقهم  �ملتميزين  �لإم��ارة  وبنات  �أبناء  �ختيار نخب من  �إىل 
�ملتخ�ش�شة لكت�شاف قدر�تهم وتنمية مهار�تهم و�شقل خرب�تهم لتفعيل 
دورهم �مل�ؤ�ش�شي و�لإث��ر�ء �ل�ظيفي، وفقا لاأ�ش�ش و�ملعايري �لتي ت�شعها 

�مل�ؤ�ش�شة.
وتت�شمن �خت�شا�شاتها �إثر�ء ودعم �لبح�ث يف جمال �ملهار�ت و�لقدر�ت 
�لقيادية و�لرب�مج �لذكية �لد�عمة لإر�شاء دعائم عل�م ومهار�ت �لتط�ير 

تدعم  وج��ئز  بر�مج  و��شتحد�ث  �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  �مل�شتمر  �لب�شري 
فئة �لقياد�ت �ملتخ�ش�شة و�ملبدعة للرتكيز على �لكفاء�ت �ل�طنية �ل�شابة 
وتاأهيلها للقيادة يف �لقطاعات كافة وتعزيز �لتكامل مع �لقطاع �خلا�ش 
�لناجحة  �مل�شاريع  وتنفيذ  �ل�شتثمار  على  �ل��ق��ادري��ن  �مل��طنني  لتاأهيل 
للمعايري  وفقا  و�ملعريف  �لعلمي  �ملحت�ى  وتنظيم  �لإيجابية  �لع��ئد  ذ�ت 
�ملعتمدة يف �لإمارة، وبالتعاون مع �جلهات �ملخت�شة لتعزيز مفه�م �لتعليم 
�لذ�تي وت�شهيل �ل��ش�ل �إىل �ملحت�ى بجانب تقدمي �لدعم يف �ل�شت�شار�ت 
و�لفردي،  �مل�ؤ�ش�شي  �لأد�ء  تعزيز  و  �لتاأهيل  وخطط  �لتدريب  وب��ر�م��ج 
و�لتعاقد �ملبا�شر مع بي�ت �خلربة �ملحلية و�لعاملية لتنظيم بر�مج �لتاأهيل 
�لتعاون مع  �ل�طنية من خال  �لك��در  ق��در�ت  ودعم  وتعزيز  و�لتدريب 
�أف�شل �مل�ؤ�ش�شات �لتعليمية �لعاملية و�جلامعات و�ملر�كز �لعلمية �ملتخ�ش�شة 

وتنظيم �لزيار�ت �مليد�نية �لعاملية لاطاع على جتارب �لدول �لر�ئدة.
لتنفيذ  �لازمة  و�ملمكنات  �مللهمة  بالأفكار  �ل�شباب  تزويد  تت�شمن  كما 
�لإمار�ت  يف  �لأع��م��ال  قطاع  يخدم  مبا  و�ملت��شطة  �ل�شغرية  م�شاريعهم 
�جلدوى  در����ش��ات  وت��ق��دمي  �لعاملية  �ل�ش�ق  ومتطلبات  ح��اج��ات  وي����ك��ب 
و�حت�شاب �لعائد على �ل�شتثمار من تكاليف �لتدريب من خال ت�ظيف 
تقنيات و�أدو�ت متكن من قيا�ش �أثر �لتدريب ومدى جناحه على م�شت�ى 
دورية  ب�ش�رة  وتق�ميها  �لتدريبية  �لرب�مج  وتقييم  و�مل�ؤ�ش�شات  �لأف��ر�د 
ل�شمان جناح �أهد�فها و�ل��ش�ل مبخرجاتهم �إىل �لغايات �ملرج�ة و�إبر�م 
�لعق�د و�لتفاقيات مع �مل�ؤ�ش�شات �ملماثلة وغريها من �مل�ؤ�ش�شات �لأخرى 

�إ�شافة �إىل �أية �خت�شا�شات �أخرى تكلف بها �مل�ؤ�ش�شة من قبل �لرئي�ش.
ويت�ىل �إد�رة �مل�ؤ�ش�شة مدير عام ي�شدر بتعيينه مر�ش�م �أمريي بناء على 
�لآتية  �ل�شاحيات  ويت�ىل  �أمامه،  م�ش�ؤول  ويك�ن  �لرئي�ش  من  تر�شيح 
للم�ؤ�ش�شة و�قرت�ح �خلطط �لازمة لتط�يرها  �لعامة  �ل�شيا�شات  تنفيذ 

للم�ؤ�ش�شة  �لد�خلية  و�لأنظمة  �لل��ئح  و�ق��رت�ح  تنفيذها  على  و�لإ�شر�ف 
و�إد�رتها  فيها  �لعمل  لتنظيم  �لازمة  و�لتعليمات  �لأنظمة  من  وغريها 
�لعق�د  و�لت�قيع على  �لرئي�ش لعتمادها  �ش�ؤونها وعر�شها على  و�شبط 
مع  �مل�ؤ�ش�شة  تربمها  �لتي  و�ل�شر�كات  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  و�لتفاقيات 
�لإم����ار�ت  دول���ة  د�خ���ل  �لأخ����رى  و�جل��ه��ات  و�لأف����ر�د  و�لهيئات  �مل�ؤ�ش�شات 
�لتقرير  و�إع���د�د  �لرئي�ش  من  �عتمادها  بعد  وخارجها  �ملتحدة  �لعربية 
على  وعر�شها  للم�ؤ�ش�شة  �خلتامية  و�حل�شابات  �لعامة  و�مل��زنة  �ل�شن�ي 

�لرئي�ش لعتمادها.
على  وعر�شه  للم�ؤ�ش�شة  �لتنظيمي  �لهيكل  �إع��د�د  �شاحياته  وتت�شمن 
�لرئي�ش لعتماده ومتثيل �مل�ؤ�ش�شة �أمام �لق�شاء ويف عاقاتها مع �لآخرين 
وت�شكيل �للجان �لد�ئمة و�مل�ؤقتة وفرق �لعمل �لتابعة للم�ؤ�ش�شة وحتديد 
ب�ش�ؤون  متعلقة  �أخ��رى  مهام  �أي��ة  �إىل  �إ�شافة  عملها  ونظام  �خت�شا�شاتها 

�مل�ؤ�ش�شة يكلف بها من �لرئي�ش.
كما ن�ش �ملر�ش�م على �أن تتك�ن �مل��رد �ملالية للم�ؤ�ش�شة مما ياأتي �لدعم 
وريع  �أن�شطتها  ممار�شة  نتيجة  للم�ؤ�ش�شة  �لذ�تية  و�لإي���ر�د�ت  �حلك�مي 

��شتثمار �أم��ل �مل�ؤ�ش�شة �إ�شافة �إىل �أية م��رد �أخرى يقرها �لرئي�ش.
ومب�جب �ملر�ش�م، تعترب �أم��ل �مل�ؤ�ش�شة �أم��ل عامة، وتعفى �مل�ؤ�ش�شة من 

جميع �ل�شر�ئب و�لر�ش�م �حلك�مية �ملحلية باأن��عها و�أ�شكالها كافة.
كما ن�ش �ملر�ش�م �لأم��ريي رقم 21 ل�شنة 2018 على �أن يلغى �ملر�ش�م 
�لأمريي رقم 29 ل�شنة 2005م ب�شاأن �إن�شاء منتدى �ل�شارقة للتط�ير 
حق�ق  ك��ل  للم�ؤ�ش�شة  وت����ؤول  مب�جبه،  �ل�����ش��ادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  “تط�ير” 

و�لتز�مات منتدى �ل�شارقة للتط�ير “تط�ير”.
ويعمل بهذ� �ملر�ش�م من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه كل 

فيما يخ�شه، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

من�شور بن زايد يزور املواطن 
�شالح بن طر�شوم العامري

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�ش�ر  �ل�شيخ  �شم�  ز�ر 
وزير �ش�ؤون �لرئا�شة - ير�فقه معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان 
م�شت�شار �شاحب �ل�شم� رئي�ش �لدولة - �مل��طن �شالح بن طر�ش�م �لعامري 

يف منطقة �ل�ثبة .. وذلك �شمن مبادر�ت �شم�ه لالتقاء بامل��طنني.
نهيان..  �آل  ز�ي��د  بن  من�ش�ر  �ل�شيخ  �شم�  ب��زي��ارة  �لعامري  �شالح  ورح��ب 

معربا عن �شعادته بزيارة �شم�ه �لكرمية وت�شريفه لهم.
وتبادل �شم� نائب رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء وزير �ش�ؤون �لرئا�شة مع �حل�ش�ر 
مع  �لت���شل  على  �حلكيمة  �لقيادة  حر�ش  تعك�ش  �لتي  �ل�دية  �لأحاديث 
�مل��طنني وت�ؤكد عمق �لرو�بط �لتي جتمع �لقيادة بال�شعب. ح�شر �لزيارة 

.. معايل فار�ش حممد �ملزروعي �مل�شت�شار يف وز�رة �ش�ؤون �لرئا�شة.

�شقر للتميز احلكومي يناق�ش الحتياجات ال�شت�شارية والتدريبية 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ع��ق��د ب���رن���ام���ج �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ل��ل��ت��م��ي��ز �حل��ك������������م��ي جل�شة 
ح�����ري���ة ح����ل �ح��ت��ي��اج��ات �جل��ه��ات �حل��ك���م��ي��ة و�خلدمات 
ي�م  �لربنامج، وذلك  �لتي يقدمها  و�لتدريبية  �ل�شت�شارية 
حممد  �لدكت�ر  �شعادة  بح�ش�ر   2018-2-27 �لثاثاء 
عبد�للطيف خليفة �لأمني �لعام للمجل�ش �لتنفيذي مدير 
عام برنامج �ل�شيخ �شقر للتيمز �حلك�مي و �شعادة  �لدكت�ر 
نا�شر جبن�ن نائب �ملدير �لعام ل�ش�ؤون �لتط�ير �حلك�مي  
و�شعادة حممد �حلمادي م�شاعد �ملدير �لعام ومدر�ء مكاتب 

�لتط�ير �حلك�مي من خمتلف �جلهات �حلك�مية يف �مارة 
ر�أ�ش �خليمة.

حممد  �ل��دك��ت���ر  �شعادة  م��ن  ترحيبية  بكلمة  �للقاء  �فتتح 
عبد�للطيف خليفة �لأمني �لعام للمجل�ش �لتنفيذي مدير 

عام برنامج �ل�شيخ �شقر للتيمز �حلك�مي.
�ملدير  خليفة  عبد�للطيف  حممد  �لدكت�ر  �شعادة   و�أ���ش��ار 
�أه��م��ي��ة تنظيم ه���ذه �جل��ل�����ش��ات وذل���ك لتعزيز  ، ع��ل��ى  �ل��ع��ام 
ثقافة �حل��ر و�مل�شاركة و�لتعرف على متطلبات و�حتياجات 

�جلهات �حلك�مية يف جميع جمالت �لتط�ير �مل�ؤ�ش�شي.
�لعام  �ملدير  نائب  جبن�ن  نا�شر  �لدكت�ر  �شعادة   ��شتعر�ش 

ل�ش������ؤون �لت�������ط�ير �حل�������ك�مي �أب�����رز م�ش�������تهدفات �لتط�ير 
ح�������ل  مفت�ح  ح�����ر  ذل��ك  تلى   ،  2018 ل�شنة  �مل�ؤ�ش�شي 
وع����ن   ، �ل���������ربنامج  ي������قدمها  �لتي  �ل��������تدريبية  �ل����دور�ت 
�آلية  تفعيل �لنظام �لإلكرتوين لإد�رة �لأد�ء، و �ل�شت�شار�ت، 
�مل�ؤ�ش�شية  و�لإم��ك��ان��ات  �ل��ق��در�ت  تط�ير  يف  �خل���رب�ء  ودور 
يف  �لد�خلية  و�لتحديات  �مل�شاكل  مناق�شة  مت  كم   ، �لذ�تية 

�مل�ؤ�ش�شات.
ويف ختام  �جلل�شة مت ح�شر �لعديد من �لتحديات و�ملقرتحات 
�لتي مت مناق�شتها يف �جلل�شة و�شيتم �إعد�د تقرير تف�شيلي 

ح�لها وت�زيعه على جميعا �جلهات �حلك�مية.
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•• راأ�س اخليمة- الفجر

�أطلقت د�ئرة جمارك ر�أ�ش �خليمة خدمة �لدفع �لإلكرتوين ) زيرو كا�ش(، 
ل�شتقطاع �لر�ش�م من عماء �لد�ئرة لكافة خدمات �لد�ئرة �لكرتونياً 
وذلك يف �إطار �شعيها لأمتتة خدماتها وحت�يلها �إىل خدمات �لكرتونية 
وذكية. و�أكد �لدكت�ر حممد �ملحرزي مدير عام د�ئرة �جلمارك بر�أ�ش 
�خليمة �أن هذ� �لجناز جاء تت�يجا للعمل �مل�شرتك  مع  هيئة �حلك�مة 
للخروج  مكثفة  �جتماعات  بعد  �لتجاري،  �أب�ظبي  وبنك  �لإلكرتونية، 
بروؤية م�حدة ح�ل م�شروع �لتح�ل �ملايل �لإلكرتوين للد�ئرة و�لذي 
تكلل بت�قيع �تفاقية بني �لد�ئرة و�لبنك وبحيث تقدم هيئة �حلك�مة 
�لإلكرتونية �لدعم �لفني لإجناح تطبيق �مل�شروع بني �جلهتني. و�أ�شاف 
وت�فري  �ملعامات  �إجن��از  ت�شهيل  �شاأنها  من  �خلدمة  ه��ذه  �أن  �ملحرزي 
�ل�قت و�جلهد  و�لعناء على عماء د�ئرة �جلمارك، متا�شياً مع حتقيق 
روؤية حك�مة �لإمارة يف �ل�شعي نح� �إجناز م�شروع �لتح�ل �لإلكرتوين 
و�لذكي يف كافة �لعمليات و�خلدمات �ملقدمة لعماء �حلك�مة. و�أو�شح 
�لد�ئرة  �إي�����ر�د�ت  جميع  حت�شيل  �أ���ش��ب��ح  �خل��دم��ة  ه��ذه  مبقت�شى  �أن���ه 
و��شتيفاء �ل�شمانات و�ل�تاأمينات بطريقة �إلكرتونية حيث يتمتع �لعميل 
بخيار�ت �لدفع لر�ش�م �خلدمات �جلمركية عن طريق ��شتخد�م و�شائل 
�لدفع �لذكية دون تكبد عناء �حل�ش�ر �ىل �لد�ئرة وخماطر حمل مبالغ 

نقدية.

•• عجمان-وام:

�أك������د ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد 
رئي�ش  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�إعد�د �لك��در  �أهمية  �ملجل�ش �لتنفيذي 
م��كبة  ميكنها  �لتي  �ل�شابة  �ل�طنية 
�لع�شر ور�شم مامح �مل�شتقبل مبعرفة 

علمية وطم�ح با حدود.
بك��درها  �ل���دول���ة  �أن  ���ش��م���ه  و�أو����ش���ح 
نح�  د�ئ��م��ا  ت�شعى  �مل����ط��ن��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
حت���ق���ي���ق �مل�����زي�����د م�����ن �ل����ن����ج����اح����ات يف 
و�مليادين وتعمل على  �ملجالت  خمتلف 
�لذي  �لفاعل  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 

ميكننا من حتقيق طم�حاتنا .
ج���اء ذل���ك خ���ال ح�����ش���ر ���ش��م���ه حفل 
“برنامج  م��ن  �لثانية  �لدفعة  تخريج 
تنظمه  �لقادة” �ل��ذي  لإع���د�د  عجمان 
�ملركزية  �لب�شرية  �مل����رد  عليه  وت�شرف 
لل�شيافة  �لإم�����ار�ت  بقاعة  عجمان  يف 

و�شمت 46 خريجا.
��شتمر  �ل���ذي   - �ل��ربن��ام��ج  و����ش��ت��ه��دف 
ع���ام���ني - ف���ئ���ة �ل����ق����ي����اد�ت م����ن ك�������در 
�ل����دو�ئ����ر �حل��ك���م��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
م��طنة  ق����ي����اد�ت  ت���اأه���ي���ل  يف  ع��ج��م��ان 
و�لرت������ق������اء ب���ق���در�ت���ه���م وم���ه���ار�ت���ه���م 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  بناء  �لقيادية 
خمتلف �ملجالت وزيادة فر�ش �مل�شاركة 
و�ل��ت��دري��ب ومت��ك��ني �خل��ري��ج��ني لت�يل 
�ل�ظائف �لقيادية و�إتاحة �لفر�ش لهم 
لاطاع على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية 
ب�شكل ع���ام و�مل��م��ار���ش��ات �حل��ك���م��ي��ة يف 

�لدولة ب�شكل خا�ش.
ح�شر حفل �لتخرج .. �ل�شيخ ر��شد بن 
�لبلدية  د�ئ���رة  رئي�ش  �لنعيمي  حميد 
�شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل  و�لتخطيط 
�لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي 
�لرئي�ش  ب���ال���ه����ل  خ���ل���ف���ان  و�����ش����ع����ادة 
للم�شتقبل  دب����ي  مل���ؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�شعادة �لل��ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل 
�لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان وعدد 
�حلك�مية  �لدو�ئر  وم��در�ء  روؤ�شاء  من 

وكبار �مل�ش�ؤولني .

و�أ�شار �شم�ه �إىل �أن �لنجاح �لذي حتقق 
يف �لدورتني �لأوىل و�لثانية من برنامج 
�مل�ش�ؤولية  �لقادة يجعل  عجمان لإعد�د 
�لنجاحات يف  لتحقيق مزيد� من  �أكرب 
�ل��دور�ت �ملقبلة خا�شة و�أن طم�حنا ل 
يقف عند حد يف ظل ت�جيهات �شاحب 
�ل�شم� �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
عجمان  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ش  ع�ش� 
�لقيادة  كفاءة  تط�ير  ��شتهدفنا  حيث 
جيل  لتن�شئة  عجمان  �إم��ارة  �أبناء  لدى 
و�مل�شتقبل  �حل��ا���ش��ر  ب��ت��ح��دي��ات  و�ع����ي 
تنبع  ب��ك��ف��اءة  �لتغيري  �إد�رة  ع��ل��ى  ق���ادر 
عملي  وتنفيذ  ��شرت�تيجي  تفكري  من 

ملا يخطط له.
و�أك������د ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�حلكيمة  بقيادتها  �لدولة  �أن  �لنعيمي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م���  ����ش���اح���ب  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة 
�ل�شم�  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل”  “حفظه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م نائب 
�ل����زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش 
حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شم� 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  �أب����ظ���ب���ي  ع��ه��د 
�أ�شحاب  و�إخ�����ن���ه���م  �مل�شلحة  ل��ل��ق����ت 
حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  �أع�����ش��اء  �ل�شم� 
�لب�شري  �ل��ع��ن�����ش��ر  ج��ع��ل��ت  �لإم���������ار�ت 
نن�شده  ت��ق��دم  �أي  يف  �حلقيقي  ره��ان��ه��ا 
ل��ذل��ك ع��م��ل��ت ب��ك��ل ج��ه��د ع��ل��ى تدريبه 
�أجل  م��ن  م�شت�ى  �أرف���ع  على  وت��اأه��ي��ل��ه 
�لتقاء و�لتميز يف �لأد�ء و�لتمر�ش على 
قيادة فرق �لعمل و�لدو�ئر �حلك�مية .

ت�يل  عجمان  حك�مة  �إن  �شم�ه  وق���ال 
�لتدريبية  ل���ل���رب�م���ج  ك���ب���رية  �أه���م���ي���ة 
جديدة  قياد�ت  تاأ�شي�ش  يف  �ملتخ�ش�شة 
.. م�شيد� بدعم وم�شاندة حاكم عجمان 
ملثل هذه �لرب�مج و�لذي ل يدخر جهد� 
�ل��ق��ي��ادة �لر�شيدة  ن��ه��ج  �ل�����ش��ري ع��ل��ى  يف 
ل��ت��اأه��ي��ل ج��ي��ل ق��ي��ادي ق���ادر ع��ل��ى قيادة 
�ل�طن  خل���دم���ة  �ل��ط��م���ح��ة  �لأف����ك����ار 
�أ�شحت  �ل��ت��ي  نه�شته  على  و�ملحافظة 
من  �لإم���ار�ت  حققته  ملا  �لعامل  حديث 
�إجن�����از�ت ع��ل��ى �لأ���ش��ع��دة ك��اف��ة ويدع� 
د�ئ���م���ا ل�������ش���رورة و����ش���ع ب���ر�م���ج تهتم 
للنه��ش  �لقادة  باإعد�د  �هتماما خا�شا 
�ل�طن  �أب��ن��اء  ب��ني  �لإنتاجية  بالعملية 

�أعلى  �ملناف�شة بينهم لتحقيق  وبث روح 
�لعمل  يف  و�ل����رق����ي  �ل���ت���ق���دم  م���ع���دلت 
بالنفع  ي��ع���د  علمي  وم��ن��ه��ج  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 

عليهم وعلى م�ؤ�ش�شاتهم بالتميز.
�لقياد�ت  م��ن  �خلريجني  �شم�ه  وح��ث 
ع��ل��ى ���ش��رورة �ل��ت�������ش��ل م��ع م��ث��ل هذه 
�ل���رب�م���ج .. م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م م���زي���د� من 

�لتقدم و�لنجاح .
بتخريج  �لح���ت���ف���ال  �إن  ���ش��م���ه  وق�����ال 
�لي�م  �مل��طنة  �لقياد�ت  من  جمم�عة 
�إليها  ���ش��ت�����ش��ت��ن��د  م��ه��م��ة  مي��ث��ل حم��ط��ة 
و�أن  �مل�شتقبل  يف  �خلط��ت  من  �لعديد 

�ل�شباب هم عماد �مل�شتقبل يف وطنهم .
عجمان  برنامج  حققه  م��ا  على  و�أث��ن��ى 
لإع��د�د �لقادة من جناح كبري يف دورته 
�لطم�ح  �مل��طن  �ل�شباب  ومنح  �لثانية 
من�شة متميزة لتط�ير مهار�ته وت��شيع 
ناجحني  ق��ادة  ليك�ن��  و�لرتقاء  �آفاقه 
�لربنامج  بفكرة  م�شيد�   .. �مل�شتقبل  يف 
و�لعلم  �إىل �خلربة  بالقياد�ت  لل��ش�ل 
و�ل�شرب ليك�ن�� قادرين على ت�يل دفة 
بكل  وم�ؤ�ش�شاتهم  دو�ئ��ره��م  يف  �لقيادة 

كفاءة وجد�رة .

بالدور  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ���ش��م���ه  و�أع�������رب 
تنمية  يف  ل��ل��ربن��ام��ج  و�مل���ه���م  �حل���ي����ي 
�أكرب عدد من �لك��در �مل��طنة  مهار�ت 
�ل����ق����ي����اد�ت لت�يل  و�إع���������د�د ج���ي���ل م����ن 
�ملنا�شب �لقيادية وقادر على �أد�ء دورها 
يف �لتنمية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها دولة 
�لم������ار�ت . وق���د ب�����د�أت م��ر����ش��م حفل 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن منت�شبي  �ل����دورة  ت��خ��ري��ج 
�إعد�د �لقادة ب��ش�ل ويل عهد  برنامج 
عجمان �إىل قاعة �لحتفال ثم مت عزف 
ر��شد  �شعادة  �ألقى  ثم  �ل�طني  �ل�شام 
�ل�ش�يدي  ج�����رب�ن  ب���ن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ملركزية  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�������رد  ع���ام  م��دي��ر 
على  �لقائمني  ح��ر���ش  فيها  �أك���د  كلمة 
ب���رن���ام���ج ع���ج���م���ان لإع��������د�د �ل����ق����ادة يف 
�مل��طنة  �حلك�مية  ب��ال��ك����در  �لرت��ق��اء 
ع��رب خ��ط����ت م��درو���ش��ة م��ن �لتدريب 
حتقيق  نح�  �شعيا  �ل�ظيفي  و�لتمكني 
روؤية عجمان 2021 ورغبة يف تخطي 
�ل��ع��ق��ب��ات ب���ك�����در وط��ن��ي��ة ق�����ادرة على 

��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
و�أو�شح �أنه مت يف �لدورة �لثانية تدريب 
�ملنت�شبني على �لإد�رة �لع�شرية �حلديثة 

�لعلمية  �ملعرفة  �أ�شا�ش  على  تق�م  �لتي 
ور�شم  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�مل���م���ار����ش���ة  �ل��دق��ي��ق��ة 
�إم����ارة  ���ش��ام��ل��ة للعمل د�خ����ل  ت�����ش���ر�ت 
�حلثيثة  �لت�جيهات  �إط���ار  يف  عجمان 

ل�شاحب �ل�شم� حاكم عجمان.
وقال �إنه مت خال �لدورة �لثانية طرح 
وفرعيا  رئي�شيا  حم���ر�   17 ومناق�شة 
م��جهة  من  �خلريجني  متكني  بهدف 
�مل�شتقبل و�إيقاع �لع�شر �ملت�شارع مبعرفة 
علمية وروؤى ��شرت�تيجية فاعلة �إ�شافة 
�إىل تنظيم �أربع حلقات نقا�شية وخم�شة 
يف  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل�شخ�شيات  م��ع  ل���ق���اء�ت 
�لدولة وخم�ش زيار�ت ميد�نية وتنفيذ 

م�شروعا.  12
�أك�����دت �خل��ري��ج��ة �شيخة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�مل�شتقبل  ق���ي���اد�ت  ف��ئ��ة  م���ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ب��ربن��ام��ج ع��ج��م��ان لإع����د�د �ل��ق��ادة - يف 
�أن  ن��ي��اب��ة ع��ن �خل��ري��ج��ني -  ل��ه��ا  كلمة 
�لإحتاد  دول��ة  قيام  �لدولة جنحت منذ 
ع��ل��ى ي���د �مل��غ��ف���ر ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
“طيب �هلل ثر�ه” يف  �آل نهيان  �شلطان 
�لبنيان  قبل  �لإن�����ش��ان  ببناء  �له��ت��م��ام 
�لإمكانات  ك��ل  ت���ف��ري  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ت 

�ل�����ازم�����ة ل���ت���ع���زي���ز ق��������در�ت ك������دره����ا 
�ل�طنية وتط�ير مهار�تهم مبا ي��كب 
�أحدث �مل�شتجد�ت �لعاملية من �أجل دفع 

عجلة �لتنمية يف �ملجالت كافة.
عجمان  �إم������ارة  ح���ر����ش  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
�ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  م��ن  بت�جيهات 
�ل�شيخ  و�شم�  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد 
�إتاحة  ع��ل��ى  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
يف  �لب�شرية  �ل��ك����در  جلميع  �لفر�شة 
�حلك�مية  و�ل��دو�ئ��ر  �لهيئات  خمتلف 
مهار�تهم  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  ب������الإم������ارة 
وت��ط���ي��ر ق��در�ت��ه��م ع��رب �أف�����ش��ل بر�مج 
�إعد�د �لقادة لتمكينهم من �حلفاظ على 
و�إمارة  �ل��دول��ة عم�ما  �إل��ي��ه  و�شلت  م��ا 
لعب�رهم  ��شتعد�د�  خ�ش��شا  عجمان 
و�عية.  قيادية  ب��روؤي��ة  �مل�شتقبل  ب����ب��ة 
و�أكدت �أنها وزمائها متكن�� عن طريق 
برنامج عجمان لإعد�د �لقادة ومهار�ت 
�لتفكري �ل�شرت�تيجي من �تخاذ �لقر�ر 
قن��ت  ع��رب  �ملنا�شب  �ل���ق��ت  يف  �ل�شليم 
وو��شحة  �لأه�����د�ف  ت��دري��ب��ي��ة حم����ددة 
�خلريجني  جميع  مكنت  �ل��ت��ي  �مل��ع��امل 
من تط�ير قدر�تهم وتعزيز مهار�تهم 

�لتي  �لقيادية  �مل��قع  لت�يل  وتاأهيلهم 
و�حلفاظ  �ل���ط��ن  خ��دم��ة  م��ن  متكنهم 

على مقدر�ته.
وك�����رم ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�جلهات  �حل��ف��ل-  خ��ت��ام  يف   - �لنعيمي 
لربنامج  �ل����د�ع����م����ة  و�ل�������ش���خ�������ش���ي���ات 
بينهم  م����ن  �ل����ق����ادة  ع���ج���م���ان لإع��������د�د 
رئي�ش  �لنعيمي  بن حميد  ر��شد  �ل�شيخ 
�ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط و معايل  د�ئ����رة 
ع��م��ر ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء وزي����ر دولة 
ل��ل��ذك��اء �لإ���ش��ط��ن��اع��ي و���ش��ع��ادة خلفان 
مل�ؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ش  ب��ال��ه���ل 
�شلطان  �ل�شيخ  و�لل��ء  للم�شتقبل  دبي 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  عبد�هلل  بن 
�جل��ه��ات �حلك�مية  م��ن  وع��دد  عجمان 
�لحتادية  و�ل��ه��ي��ئ��ة  ع��ج��م��ان  �إم�����ارة  يف 
�ب�ظبي  و�شركة  و�لح�شاء  للتناف�شية 
وهيئة  “م�شدر”  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي وعدد 

من كبار �ل�شخ�شيات.
على  �ل���ت���خ���رج  ����ش���ه���اد�ت  ���ش��م���ه  ووزع 
من  �لثانية  �لدفعة  وخريجي  منت�شبي 

برنامج عجمان لإعد�د �لقادة.

•• عجمان-وام:

�ط��ل��ع ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
على  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لذكاء  وز�رة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ط 
�ل�شطناعي وتفا�شيل �شيا�شة �لدولة 
يف ه����ذ� �مل���ج���ال و�ل���ت���ي ت�����ش��م حماور 
�ل�شركات  �أف�شل  ��شتقطاب  منها  عدة 
�لبيانات  ت�فري  وكيفية  �مل��ج��ال  بهذ� 
مي�ش  ل  ب�شكل  �ل��دول��ة  يف  �حلك�مية 
خ�ش��شية �لفرد و�لعمل على جتارب 
�إيجابي  ب�شكل  �مل�����ط���ن  ح��ي��اة  مت�����ش 
وت�������ش���اع���د ع���ل���ى ت���ط����ي���ر �خل����دم����ات 
قيادة  على  قادر  �إمار�تي  كادر  وت�فري 
�ل����ث�����رة �ل��رق��م��ي��ة. ج����اء ذل����ك خال 
دي��ن  يف  مبكتبه   - ���ش��م���ه  ����ش��ت��ق��ب��ال 
�حلاكم �م�ش- معايل عمر بن �شلطان 
�لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي 
ير�فقه �شعادة خلفان باله�ل �لرئي�ش 

للم�شتقبل  دب���ي  مل���ؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وح�ش�ر ر��شد عبد�لرحمن بن جرب�ن 
�لب�شرية  �مل�����رد  ع��ام  مدير  �ل�ش�يدي 
�إبر�هيم  �أح���م���د  و����ش���ع���ادة  �مل���رك���زي���ة 

�ل��غ��م��ا���ش��ي رئ��ي�����ش م��ك��ت��ب ���ش��م��� ويل 
مدير  �لنعيمي  ي��شف  و�شعادة  �لعهد 
عام �إد�رة �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد 
من كبار �مل�ش�ؤولني . و��شتمع �شم�ه من 

�ل�ز�رة  دور  �أهمية  �إىل  �ل�زير  معايل 
يف  �حلك�مية  باخلدمات  �لت�شريع  يف 
يخ�ش  فيما  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  خمتلف 
وتط�ر  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تطبيق 

��شت�شر�ف  �شي�شكل  و�ل����ذي  �أن��ظ��م��ت��ه 
م�������ش���ت���ق���ب���ل �ل����ع����م����ل �حل�����ك������م�����ي يف 
�رتباطا  �لأك���رث  �حلي�ية  �لقطاعات 
�لإن�����ش��ان وحت�����ش��ني �خلدمات  ب��ح��ي��اة 
بع�ش  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �حل���ي���اة  وج�������دة 
وم�شاريع  وم������ب������ادر�ت  ب����ر�م����ج  م����ن 
�لفرتة  �شتنفذها خال  �لتي  �ل���ز�رة 
عهد  ويل  �شم�  و�أع����رب  �مل�شتقبلية. 
عجمان عن ثقته بقدرة �أبناء �لإمار�ت 
م�شرية  يف  �إ�شافية  مل�شات  و�شع  على 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  �أن��ظ��م��ة  ت��ط���ر 
�لعمل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  ت�����ش��ك��ل 
�حلي�ية  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  �حل���ك����م���ي 
�لأكرث �رتباطا بحياة �لإن�شان .. د�عيا 
ل�شرورة م�شاعفة �لعمل و�لتح�شري 
ب�����ش��ك��ل ج��ي��د و�ل���ت���ع���اون �ل���ث��ي��ق بني 
�لنتائج  لتحقيق  �مل�ؤ�ش�شات  خمتلف 
يف  �لدولة  مبكانة  تليق  �لتي  �ملرج�ة 
قيادتنا  �أن  �شم�ه  و�أك���د  �مل��ج��ال.  ه��ذ� 

�مل�شتقبل  با�شت�شر�ف  و�عية  �لر�شيدة 
و�أدرك���ت مبكر� �ل��دور �ل��ذي ميكن �أن 
�لتنمية  �لذكاء �ل�شطناعي يف  يلعبه 
����ش���رورة  �إىل  م�����ش��ري�   .. م�����ش��ت��ق��ب��ا 
�ل�شتفادة من ��شتخد�م تلك �لتقنيات 

�ل��ت��ي مي��ك��ن �أن ت��ت��ج��اوز �ل���دول���ة من 
خالها حتديات كل �ل�شع�بات.

و�أ�شار �إىل �أنه ب�ج�د حك�مة برئا�شة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��� �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  �آل  ر��شد 

رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل��������زر�ء ح���اك���م دبي 
“رعاه �هلل” - �لذي ي�ؤمن بامل�شرعات 
�إىل  �شن�شل   - و�لب��ت��ك��ار  و�لخ�����رت�ع 
مبتغانا باأن تك�ن دولة �لإمار�ت د�ئما 

�لأوىل يف كل �مليادين.

•• ال�صارقة -وام:

تط�ير  هيئة  رئي�ش  �لق�شري  ي��شف  �شامل  �شعادة  بحث 
م��ع��اي��ري �ل��ع��م��ل يف �ل�����ش��ارق��ة ووف���د م��ن �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
ر��شد  حممد  �لعميد  �شعادة  برئا�شة  �ل�شارقة  ل�شرطة 
بيات مدير عام �لإد�رة �لعامة للعمليات �ل�شرطية طبيعة 
�ل�شناعية  �ملناطق  يف  �لعمال  مبلف  �خلا�شة  �لتحديات 
يتعلق  فيما  بينهما  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  و�شبل  بال�شارقة 

بالت�عية �لأمنية �ل�شاملة للعمال و�أرباب �لعمل.
جهة  بكل  �خلا�شة  �لعمل  جت��ارب  �جلانبان  و��شتعر�ش 
وناق�ش�� �آخر تط�ر�ت عمليات �مل�شح �مليد�ين �خلا�شة بفئة 

�لعمال على م�شت�ى �لإمارة وتعرف�� على �أهم �مل�شكات 
�لتي ت��جه �لأيدي �لعاملة يف �ملناطق �ل�شناعية وم�شاكن 

�لعمال على �ختاف م��قعها بال�شارقة.
وقال �شعادة �شامل ي��شف �لق�شري �إن �إمارة �ل�شارقة تعد 
دول  خمتلف  من  �لقادمة  �لعاملة  ل��اأي��دي  جاذبة  بيئة 
�لأمان  �شبل  كل  ت�فري  �إىل  �لهيئة  ت�شعى  لذلك  �لعامل 
�شحية  بيئة  ت���ف��ري  ل�شمان  �ل�شريحة  ل��ه��ذه  و�ل��ر�ح��ة 
حمملة  ت��اأت��ي  �ل�شريحة  ه��ذه  و�أن  خا�شة  لهم  ومائمة 
جمتمعنا  طبيعة  مع  يت��فق  ل  بع�شها  وتقاليد  بعاد�ت 
يف  �لعمل  معايري  تط�ير  هيئة  دور  ي��اأت��ي  وه��ن��ا  �ملحلي 
عاد�تنا  بطبيعة  �لفئات  ه��ذه  ت�عية  حيث  من  �ل�شارقة 

و�لت�شريعات  �لق��نني  مبنظ�مة  وتعريفهم  وتقاليدنا 
�لقائمة يف �لدولة.

و�أ�شاف �لق�شري �أن عملية ت�عية فئة �لعمال حتتاج �إىل 
عمل وتن�شيق د�ئم مع خمتلف �جلهات يف �لإم��ارة وعلى 
مع  تعمل  �لتي  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ر�أ�شها 
�ملخالفات  وجتنب  بالق��نني  �ل�عي  ثقافة  لن�شر  �لهيئة 
�لأمنية وه� ما ي�شاعد �لهيئة يف �إقامة جمتمعات عمالية 
�أن �للقاء �لذي مت  خالية من �ملخاطر �لأمنية .. م�ؤكد� 
مع وفد �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة �أو�شى ب�شرورة 
تعميق عاقات �لتعاون بني �جلهتني فيما يتعلق بالت�عية 

�لأمنية للعمال و�أرباب �لعمل على حد �ش��ء.

بيات حر�ش  ر��شد  �لعميد حممد  �شعادة  �أكد  من جانبه 
و�لتعاون  �لتن�شيق  على  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ختاف  على  �لإم����ارة  يف  �حلك�مية  �جل��ه��ات  جميع  م��ع 
بيئة م�شتقرة يعي�ش  ت�جهاتها وجمالتها بهدف ت�فري 
�لقيادة  �أن  �إىل  م�شري�   .. �آم��ن  بكل  �لإم���ارة  �شكان  فيها 
�لعامة ت�شعى د�ئما �إىل ن�شر �ل�عي �لأمني بني �جلمه�ر 

من خال �حلمات �لتي تطلقها.
�شريحة  �لأم��ن��ي بني  �ل�عي  ن�شر  �أهمية  بيات  �ب��ن  و�أك��د 
منها  ينحدرون  �لتي  �لثقافات  لخ��ت��اف  نظر�  �لعمال 
وه� ما ت�شعى �لقيادة �لعامة لتحقيقه من خال �لتعاون 
ي�شاعدها  ما  بال�شارقة  �لعمل  معايري  تط�ير  هيئة  مع 

يف �شمان خل� جتمعات �لعمال من �أي م�شكات �أمنية.. 
�لتعاون بني �جلانبني قد �شاهم يف  ب��اأن  معربا عن ثقته 

ت�فري بيئة عمل �شاحلة و�آمنة.
كلندر  خليفة  �ل��دك��ت���ر  �لعقيد  ���ش��ع��ادة   .. �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
و�لعقيد  �ل�شاملة  �ل�شرطة  مر�كز  �إد�رة  مدير  �هلل،  عبد 
و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة  مدير  �لعاجل  م�شبح  �إبر�هيم 
رئي�ش  �لزعابي  جا�شم  �أحمد  و�لعقيد  �لعامة  �جلنائية 
�ل�شام�شي  ر��شد  �ل�شامل وفي�شل  �ل�شجعة  مركز �شرطة 
م��دي��ر �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وت��ط���ي��ر �لأع���م���ال وع��م��ر �شامل 
�ل�شارجي مدير �إد�رة �لدعم و�لت�شال �مل�ؤ�ش�شي يف هيئة 

تط�ير معايري �لعمل.

»هيئة تطوير معايري العمل« و»�شرطة ال�شارقة« تبحثان تعزيز البيئة الأمنية للعمال

عمار النعيمي ي�شهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منت�شبي برنامج عجمان لإعداد القادة

ويل عهد عجمان يطلع على اخلطط واملبادرات امل�شتقبلية لوزارة الذكاء ال�شطناعي

جمــارك عجمـــان تطلــــع علـــى 
اإجنـــازات راأ�ش اخليمــــة

جمارك راأ�ش اخليمة ت�شتقطع ر�شوم 
خدماتها الكرتونيا  

 •• راأ�س اخليمة – الفجر

����ش��ت��ق��ب��ل��ت د�ئ������رة ج���م���ارك ر�أ�����ش 
�خل��ي��م��ة �م�������ش وف������د�ً م���ن د�ئ����رة 
برئا�شة  عجمان  وج��م��ارك  ميناء 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل���ع��������ش���ي  حم���م���د 
�ل�������ش����ؤون �جل��م��رك��ي��ة ح��ي��ث كان 
�لدربيني  م����رو�ن  ��شتقبالهم  يف 
�جلمركية  �ل�����ش���ؤون  �إد�رة  م��دي��ر 
�إد�رة  م���دي���ر  �خل����اط����ري  وع������ادل 
�لأم������ن و�مل���خ���اط���ر �جل��م��رك��ي��ة و 
�إد�رة  ق�شم  مدير  �حلب�شي  حممد 
�مل���خ���اط���ر. و�أط����ل����ع �ل����ف���د خال 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �ل����زي����ارة 
�لد�ئرة،  تطبقها  �لتي  �جلمركية 
�لدوربيني  م�����رو�ن  م���ن  ك���ل  ق���دم 
تف�شيليا  وع��ادل �خلاطري عر�شا 
�لإد�ر�ت  عمل  يف  �ملتبعة  لاآليات 
و�لتحديثات �لتي طر�أت يف جمال 
و�لذكية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 

�لتي تقدمها �لد�ئرة و��شهامها يف 
تي�شري �لعمل �جلمركي وفق روؤية 

ور�شالة د�ئرة �جلمارك.
�لع��شي  حممد  �أ���ش��اد  جهته  م��ن 

د�ئرة  ع��م��ل  يف  �مل��ل��ح���ظ  بالتميز 
�جل�����م�����ارك ب�����ر�أ������ش �خل���ي���م���ة من 
�لتي  و�لإج���ر�ء�ت  حيث �خلدمات 
تنفذها يف جمال �لعمل �جلمركي 

ر�ئدة  �أ�شبحت  �لد�ئرة  �أن  م�ؤكد�ً 
�لعمل  �أ���ش��ل���ب  وم��ث��ال يحتذى يف 
�جلمركي و�خلدمات �لتي تقدمها 

لعمائها. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

تر�أ�ش �شم� �ل�شيخ مكت�م بن حممد بن 
ر��شد �آل مكت�م نائب حاكم دبي �لنائب 
�لأول لرئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي �جتماع 
�لتابع  �ل�شرت�تيجية  �ل�ش�ؤون  جمل�ش 
للمجل�ش �لتنفيذي �لذي عقد يف مقر 
�ملجل�ش باأبر�ج �لإمار�ت.. وناق�ش عدد� 
�ل�شيا�شات من �لقطاعات �ملختلفة  من 
بح�ش�ر �شم� �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل 
�ملجل�ش  لرئي�ش  �لثاين  �لنائب  مكت�م 

�لتنفيذي و�أع�شاء �ملجل�ش.
و�ط���ل���ع �حل�����ش���ر ع��ل��ى در�����ش���ة تكلفة 
من  �ملقدمة  دب��ي  يف  �لأع��م��ال  ممار�شة 
ت��ه��دف �إىل تط�ير  غ��رف��ة دب���ي و�ل��ت��ي 
م���ؤ���ش��ر ج��دي��د ل��ق��ي��ا���ش وت��ت��ب��ع تكلفة 
�لأع��م��ال �ل��ت��ج��اري��ة يف دب��ي وذل���ك من 

م��ن��ظ���ر �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ش ب��ح��ي��ث يتم 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ن��اخ �لأع���م���ال يف 
�لإمارة من خال �أف�شل بيئة ��شتثمارية 

جاذبة �لتد�بري و�لت�شريعات.
�إىل  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل  �ل��در����ش��ة  وت��ه��دف 
تكلفة  زي��������ادة  م������دى  ع���ل���ى  �ل����ت����ع����ّرف 
مم��ار���ش��ة �لأع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة يف دبي 
�ملا�شية  �خل���م�������ش  �ل�������ش���ن�����ت  خ�����ال 
هذه  زي�����ادة  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  و�ل���ع�����م���ل 
�لأكرث  �لقطاعات  عن  ف�شًا  �لتكلفة 
ت��اأث��ر�ً ب��ه��ذه �ل��زي��ادة وذل���ك م��ن خال 
من  و�ملدخات  �لبيانات  وحتليل  جمع 
خمتلف �مل�شادر و�لتعرف على خمتلف 
و�خلا�ش  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن  �لآر�ء 
ت�شريعاً   3800 م��ن  �أك���رث  وم��ر�ج��ع��ة 
�لبيانات  وم��ر�ج��ع��ة  وحم��ل��ي��اً  �حت���ادي���اً 
�شركة و�ش�ًل   750 �ملالية لأك��رث من 

ومناق�شتها  �لدر��شة  نتائج  عر�ش  �إىل 
مع �ل�شركات و�جلهات �حلك�مية.

ممار�شة  تكلفة  �رت���ف���اع  �مل���ؤ���ش��ر  وب���ني 
�لأع��م��ال يف دب��ي خ��ال �آخ���ر عامني.. 
ح����ي����ث ت���������ش����درت �ل������ق�������ى �ل���ع���ام���ل���ة 
ثم  �لرتفاع..  ع��مل  �أبرز  و�لإيجار�ت 
�لأخرى..  و�لتكاليف  و�لنقل  �لت�ش�يق 
�لمتثال  ت��ك��ل��ف��ة  �رت����ف����اع  �أدى  ف��ي��م��ا 
و�لت�شريعات  و�ل���ق�����ن���ني  ل��اأن��ظ��م��ة 
و�رتفاع تكلفة �ملعي�شة وخا�شة �لتعليم 
�لعاملة..  �ل��ق���ى  تكلفة  �رت���ف���اع  �إىل 
�لعقاري  �ملخزون  �نخفا�ش  �أدى  بينما 
كلفة  �رت����ف����اع  �إىل  �مل���ن���اط���ق  ب��ع�����ش  يف 

�لإيجار�ت.
�لقطاعات  �ل����در������ش����ة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ممار�شة  تكلفة  ب��زي��ادة  ت���اأث���ر�ً  �لأك����رث 
�لأع�����م�����ال �ل����ت����ج����اري����ة.. ح���ي���ث ج����اءت 

قطاعات �لتجارة و�ل�شناعة و�لعقار�ت 
�شد�رة  يف  �ل��ل���ج�����ش��ت��ي��ة  و�خل����دم����ات 
�لتكلفة  فيها  �رتفعت  �لتي  �لقطاعات 
وذلك خال �ل�شن��ت �خلم�ش �لأخرية.  
وخل�شت �لدر��شة �إىل بع�ش �لت��شيات 
م��ن��ه��ا ب���ح���ث �إج���������ر�ء ت���ع���دي���ات على 
�لأنظمة و�لت�شريعات لتخفي�ش تكلفة 
�ملبادر�ت  م��ن  وع��دد  �لأع��م��ال  ممار�شة 

�لأخرى �لد�عمة.
�إط�������ار دور  ي����اأت����ي ه�����ذ� �لج���ت���م���اع يف 
جمل�ش �ل�ش�ؤون �ل�شرت�تيجية يف دعم 
ج��ه���د �مل��ج��ل�����ش �ل��ت��ن��ف��ي��ذي م��ن خال 
و�ل�شرت�تيجيات  �خل���ط���ط  �ق������رت�ح 
روؤية  وجت�شيد  تطبيق  يف  ت�شهم  �لتي 
�لتميز  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
و�ب��ت��ك��ار �حلل�ل  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 
�شبيل  و�مل��ب��ادر�ت لتط�ير �خلدمات يف 

حت��ق��ي��ق �لأه�����د�ف �ل��ت��ي ت��ر���ش��خ مكانة 
�لإمارة �لريادية وحتقيق �شعادة ورفاه 
�ل�ش�ؤون  �أن جمل�ش  �إىل  ي�شار  �ملجتمع. 
�ل�شرت�تيجية ي�شطلع بعدة مهام هي 
و�ملبادر�ت  و�ل�شيا�شات  �خلطط  �قرت�ح 
�مل������ج������الت يف  �مل����ح����ف����زة يف خم���ت���ل���ف 
�لتنفيذي  �ملجل�ش  �إىل  ورفعها  �لإم��ارة 
�عتمادها،  ب���ع���د  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  وم���ت���اب���ع���ة 
ودر��شة �خلطط و�ل�شيا�شات و�ملبادر�ت 
�ملقرتحة من �جلهات ورفع �لت��شيات 
�ملنا�شبة ب�شاأنها �إىل �ملجل�ش �لتنفيذي، 
و�لإ��������ش�������ر�ف ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ �مل�����ب�����ادر�ت 
وتقييمها،  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �حل���ك����م���ي���ة 
مبتكرة  وم�����ب�����ادر�ت  ح���ل����ل  و�ق�������رت�ح 
لتط�ير �خلدمات �حلك�مية، ومتابعة 
للجهات  �حل��ك���م��ي  و�لإن����ف����اق  �لأد�ء 
كفاءتهما،  رف���ع  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ملحلية 

ودر��������ش������ة �ل���ت�������ش���ري���ع���ات و�ل����ق������ن����ني 
�لد�عمة  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة  و�لأن��ظ��م��ة 
ت��شياته  ورف������ع  �حل���ك����م���ي  ل��ل��ع��م��ل 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي قبل  �مل��ج��ل�����ش  �إىل  ب�����ش��اأن��ه��ا 
و�لتن�شيق  �لتعاون  وتعزيز  �عتمادها، 
م��ع غريها  �أو  �جل��ه��ات �حلك�مية  ب��ني 

من ذ�ت �لخت�شا�ش، و�إب��د�ء �ل��ر�أي يف 
رئي�ش  م��ن  ل��ه  �أي���ة م��ش�عات حم��ال��ة 

�ملجل�ش �أو من �ملجل�ش �لتنفيذي.

•• دبي- حم�صن را�صد:

�لدولة  �شفري  غ��ب��ا���ش  �شيف  ع��م��ر  �أك���د 
�لت�شامح  وط��ن  �لإم���ار�ت  �أن  فرن�شا،  يف 
وينبغي  �لخ��ر،  مع  و�لتعاي�ش  و�ل�شام 
�لتعرف  �مل�شتقبل،  �أج��ي��ال  �أبنائنا  على 
�لذي  �حلقيقي،  �لإ�شامي  �لدين  على 
و�لرحمة  و�مل��������دة  �مل��ح��ب��ة  �إىل  ي���دع���� 
و�حلكمة و�مل�شاو�ة، وعدم �لن�شياق خلف  
�جتاهات  ت�ش�ه  �لتي   �ملتطرفة  �لأفكار 
ف�شا  �مل�شتقبلية،  وم�شار�تهم  �ل�شباب 
عن �شرورة �لبتعاد عن �أوبئة �لتطّرف 
�لتي  و�لعن�شرية  �لأح���ادي���ة،  و�ل���روؤي���ة 

ت�شتت �ملجتمعات.
�لنقا�شية  �جل��ل�����ش��ة  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
للتعليم  �شقيم  �أم  مدر�شة  نظمتها  �لتي 
�لأ�شا�شي بدبي، �أول �أم�ش، بح�ش�ر ن�ر� 
�مل��در���ش��ة، وعدد  م��دي��رة  �مل��ه��ريي  �شيف 
وترب�يني،  �ل��ع��ام��ة،  �ل�شخ�شيات  م��ن 
من  ونخبة  �لمهات،  جمل�ش  وع�ش��ت 
�ولياء �لم���ر، و�أكرث من  400 طالب 

وطالبة.
�أع���ت���رب ع��م��ر �شيف  ويف م��ط��ل��ع ح��دي��ث��ه 
غبا�ش، �إن لقائه مع هذ� �لكم من �لطلبة 

�أجيال  �إىل  للحديث  حقيقية،  فر�شة 
يحمل�ن  �لذين  �لإم����ار�ت،  يف  �مل�شتقبل 
�لر�ية ل�شتكمال �مل�شرية �لتنم�ية �لتي 
بد�أها �لجد�د و�مل�ؤ�ش�شني، م�ؤكد�ً �أهمية 
حتمل تلك �لجيال �مل�ش�ؤولية �ل�شخ�شية 
و�لتحلي بالأخاق �ل�شامية �لتي تعك�ش 
�حلنيف.  ديننا  عن  �لإيجابية  �ل�ش�رة 

بع�شا  فرن�شا،  يف  �لدولة  �شفري  وناق�ش 
�شاب  �إىل  “ر�شائل  ك��ت��اب��ه  حم����اور  م��ن 
�ل��ذي �حت�ى على  �لطلبة،  م�شلم” مع 
�لق�شايا  �آر�ئ��ه �خلا�شة ح�ل كثري من 
�لتي  و�لجتماعية  و�لدينية  �لفكرية 
وحمل  �حلياتية  �جل��نب  معظم  مت�شُّ 
�أنه ل  �أكد للطلبة  يف وقت  ر�شالة،   27

وعليهم  م�شتحيل،  ���ش��يء  ه��ن��اك  ي���ج��د 
�ل�����ث�����ق ب��اأن��ف�����ش��ه��م، و�ل������ش�����ر�ر  على 
عن  ف�شا  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �لتف�ق 
�ل��ت��ي تعترب كل  �ل���ق���ر�ءة،  �مل��ث��اب��رة على 

�حلياة.
�لطلبة  م����ع  ل���ق���ائ���ه  يف  غ���ب���ا����ش  ورك������ز 
�لنظر  ب���ج��ه��اِت  �لإح��اط��ة  �أه��م��ي��ة  على 

�أو  نقدها  �أو  مناق�شتها  قبل  �ملختلفة، 
يك�ن  �أن  �لب��ن��اء  على  وينبغي  تبنِّيها، 
�ملبنّية  �خل��ا���ش��ة  ت�����ش��ّ�ر�ت��ه��م  ل��دي��ه��م 
�إليها  يخل�ش�ن  و�ف��ي��ة،  حماكمات  على 
�شّد  م��ن��اع��ًة  لديهم  لت�شّكُل  باأنف�شهم، 
�ملت�شّنجة،  و�ل����روؤي����ة  �ل��ت��ط��ّرف  �أوب���ئ���ة 
لاأفكار  �ل�شتجابة  بعدم  �لطلبة  د�عياً 
�ل�شيا�شية  �لق�شايا  يف  ل�شيما  �لهد�مة 
حتلق  �ل��ت��ي  و�لج��ت��م��اع��ي��ة،  و�لفل�شفية 
�ل��ي���م  مثل  �ملجتمعات  �أف���ر�د  �شماء   يف 
و”�أزمة  �جلديدة”  “�لإمربيالية 
�لإ�شامية”،  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �ل�شلطة 
�ل���ت���ي ت��جه  �ل���ظ�����ه���ر  وغ���ريه���ا م���ن 

�لفر�د �لي�م. 
�لتفكري  �����ش����رورة  �إىل  غ��ب��ا���ش  و�أ�����ش����ار 
و�لت�شاوؤل و�لتعاطي مع �لعامل، بطريقة 
يف  نعي�ش  �أن��ن��ا  ل�شيما  وب��ن��اءة،  �إيجابية 
و�لتنّ�ع،. يح�شنا  بالف��رق  عامل حافل 
�ملر�قبة  ط��رق  م��ن  �مل��زي��د  �كت�شاف  على 
و�ل��ت��ف��ك��ري، ف��ا د�ع���ي لأّي خ���اف بني 
�مل�شلمني، وما تبّقى من �لعامَل، وينبغي 
�أن يفهم �لبناء  �أن حتى ق�شايا �لدين، 
�لنتقاء  ميكننا  �ل��ت��ي  �خل���ي���ار�ت  ت��ك��رث 

بينها.

�ل���ع���اق���ات  ي�������ش���ّ�ه  �ل���ع���ن���ف  �أن  و�أك��������د 
و�ملجتمعات،  �لف�����ر�د  ب��ني  و�ل��ع����ط��ف 
ف��ع��ل��ي��ن��ا �ل��ت��ح��ل��ي ب��ال�����ش��ك��ي��ن��ة و�لمي�����ان 
�لخرين،  مع  و�لتعامل  �خللق  وح�شن 
وينبغي على �أبنائنا �لبتعاد عن �لتفكري 
�أن  ي���رى  ح��ي��ث  و�لأبي�ش”،   “�لأ�ش�د 
�لأبي�ش  يتخّلل  �ل��ذي  �ل��رم��ادي  �ل��ل���ن 
و�لأ�����ش�����د ي��ظ��ه��ر ب��ك��م��ي��ات �أك����رب بكثري 
وغريهم  �لدين  علماء  لنا  يقّدمه  مّم��ا 
�ل��ف��ق��ه��اء، ف��ال��رم��ادي ه��� �ملنطقة  م��ن 
فكرياً  �ل��ت��ط��ّ�ر  �لج��ي��ال  �شتخّ�ل  �ل��ت��ي 

ومعن�ياً.
وركز غبا�ش خال �جلل�شة على حمطات 
يف حياته، منذ �ن كان طالباً حتى �نهى 
در��شته �جلامعية و�أ�شبحا �شفري�ً ميثل 
�أهمية  دولة �لإمار�ت يف �خلارج، م�ؤكد�ً 
�عتماد �لطلبة على �نف�شهم، ف�شا عن 
�ل�شر�ر على جمابهة �لتحديات، بفكر 
م�شتنري و�ع��ي ي��درك م��ا ي��دور ح�لهم 
من متغري�ت، حتمل بني طياتها �لكثري 

من �لأثار.
�ملهريي  �شيف  ن����ر�  �أك���دت  جانبها  م��ن 
تلك �جلل�شة،  �أه��م��ي��ة  �مل��در���ش��ة،  م��دي��رة 
�ملحاور  �ل�ش�ء على عدد من  �شلطت  �إذ 

�أبنائنا  ت���ع��ي��ة  يف  ت�����ش��ه��م  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 
�لدر��شية،  �مل��ر�ح��ل  خمتلف  يف  �لطلبة 
ق�شايا  حت���اك���ي  ج������اءت  �أن����ه����ا  ل���ش��ي��م��ا 
�لعاملي  �ل���ع���ام  �ل������ر�أي  ���ش��غ��ل��ت  خم��ت��ل��ف��ة 
و�ملحلي، و�حتلت مكانتها على �ل�شاحة، 
�إىل  لل�شباب  �مللحة  �حلاجة  عن  ف�شا 
�ل�شتفادة من جتارب وممار�شات و�قعية 
مثل �لتي جاء يف حما�شرة �شفري �لدولة 

يف فرن�شا عمر �شيف غبا�ش.
خال  �لطلبة  بتفاعل  �ملهريي  و�أ�شادت 
�للقاء، �إذ ت�شمنت ��شئلتهم على �لعديد 
�لطلبة  ت�شغل عق�ل  �لتي  �لق�شايا  من 

يف �أعمارهم، مثل “�لتطرف و�لعن�شرية 
�شفري  �أن  م���ؤك��دة  و�لخاق”،  و�ل��ق��ي��م 
با�شتجابته  مت��ي��ز  ف��رن�����ش��ا،  يف  �ل���دول���ة 
لاأ�شئلة، وجنح يف �لجابة على معظم 
وم�شارحة  �شفافية  بكل  منها  �مل��ط��روح 

وو�ش�ح.
�ملدر�شة  �إد�رة  قدمت  �للقاء   نهاية  ويف 
����ش���ي���ف غ���ب���ا����ش هدية  ع���م���ر  ل��ل�����ش��ف��ري 
ت���ذك���اري���ة، و�أث���ن���ت ع��ل��ى ط��رح��ه خال 
قيمة  ن�شائح  م��ن  ت�شمنه  وم��ا  �ل��ل��ق��اء، 
تدفع �لطلبة للتحلي بالأخاق �لرفيعة 

�لتي يت�شف بها �ملجتمع �لإمار�تي

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بالإد�رة  و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  �أطلقت 
�لقيادة  يف  �مل��رك��زي��ة  للعمليات  �ل��ع��ام��ة 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ������ش �خل��ي��م��ة حملة 
ت���ع���ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ة �خلليج 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات �ل���دو�ئ���ي���ة )ج��ل��ف��ار( ح�ل 
خم��اط��ر ق��ي��ادة �ل��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة دون 
لقائدها  �ل�����ش��ام��ة  ����ش��رت�ط��ات  ت����ف��ر 
�لأماكن  غ���ري  ق��ي��ادت��ه��ا يف  ع���ن  ف�����ش��ا 
�لدكت�ر  �لعميد  و�أك��د   . لها  �ملخ�ش�شة 
حم��م��د ���ش��ع��ي��د �حل���م���ي���دي م���دي���ر عام 
�لعمليات �ملركزية ب�شرطة ر�أ�ش �خليمة 
، �إىل حر�ش �لقيادة �لعامة على تقدمي 
�لدر�جات  ل�شائقي  �ل��ازم��ة  �لت�عية 
�لنارية وح�شهم على �للتز�م بالق��نني 
و�ل���ل�����ئ���ح �مل����روري����ة وحت���ذي���ره���م من 

قيادتها وفق �إجر�ء�ت غري �شحيحة ل 
تت��فر فيها �ل�شامة �ملرورية ، م�شري�ً 
وتثقيف  ت�عية  �إىل  �لإد�رة  �شعي  �إىل 

بق��عد  �لل���ت���ز�م  ب��اأه��م��ي��ة  �ل�����ش��ائ��ق��ني 
�للتز�م  م�شت�ى  ورف��ع  و�مل���رور  �ل�شري 
دور  �أهمية  �إىل  ون���ه   ، لديهم  �مل���روري 

�ملرج�  �ل����ه����دف  ت���ع���زي���ز  يف  �ل�������ش���رك���اء 
حتقيقه من خال تعاونهم و�شعيهم يف 
ن�شر �لثقافة �ملرورية من �أجل �حلفاظ 

ع��ل��ى ���ش��ام��ة وح��م��اي��ة �ل�����ش��ائ��ق��ني من 
�لأخطار �ملحدقة بهم .
خماطر الدراجة :

�إطاقها  �شهد  �ل��ذي  �حلملة  وتناولت 
�لعقيد �أحمد �ل�شم �لنقبي مدير �إد�رة 
�مل���رور و�ل��دوري��ات و�مل���ازم �أول حممد 
�لت�عية  ف����رع  م���دي���ر  ���ش��ل�����ش���ل  ع��ب��ي��د 
و�لإع������ام �مل�����روري وع����دد م��ن �شباط 
ت�ع�ية  حم���ا����ش���رة  ت��ن��ف��ي��ذ   ، �لإد�رة 
�شل�ش�ل  حم��م��د  �أول  �مل������ازم  �أل���ق���اه���ا 
و�ل�شرت�طات  �ملرورية  �ل�شامة  ح�ل 
�لدر�جات  قيادة  �أثناء  �إتباعها  �ل��جب 
�ل�����ن�����اري�����ة و�لإج�������������������ر�ء�ت �ل����ق���ائ���ي���ة 
مل�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا وت��ب��ي��ان �مل��خ��اط��ر �لتي 
ترتكب من قبل �شائق �لدر�جة وو�شائل 
�ل�شامة �ل��جب ت��فرها يف �لدر�جة ، 
م�شتعر�شاً �لإجر�ء�ت �لقان�نية �ملتخذة 

على �ملخالفني للق��عد و�لأنظمة عرب 
�ل��ت��ي مت  �لتنفيذية  �مل��روري��ة  �ل��ائ��ح��ة 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  م���ن  م�����ؤخ����ر�ً  �إط���اق���ه���ا 
�لتاأكيد خال �ملحا�شرة  ومت   ،  2017
تت�شببها  �ل��ت��ي  �ل�خيمة  �لنتائج  على 
�لنارية يف حال عدم قيادتها  �لدر�جات 

بطريقة �آمنة على �لطريق ، بالإ�شافة 
تت�شمن  ت�ع�ية  مط�يات  ت���زي��ع  �إىل 
و�لإر�شاد�ت  �لن�شائح  من  �لعديد  على 
للمخالفات  �لتنفيذية  �لائحة  وكتيب 
�ملرورية على �حل�ش�ر ، كما مت م�شاركة 
عدد من فئة �لعمالة �مل�شاعدة �لعاملني 

وي�شتخدم�ن  ي��ق���دوه  مم��ن  �مل�شنع  يف 
عددها  �ل���ب���ال���غ  �ل����ن����اري����ة  �ل������در�ج������ات 
ن��ح��� 40 در�ج�����ة ن���اري���ة ، وق����د �رت����د� 
يتم  �لتي  �لف�شف�رية  �ل�شرتة  �شائقيها 
��شتخد�مها �أثناء �لقيادة �لليلية لتنبيه 

�ل�شائقني وم�شتخدمي �لطريق .

•• دبي-وام:

جمعية” �لإمار�ت  باإ�شهار  ق��ر�ر�  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �أ�شدرت 
لاأمر��ش �لنادرة” حتت رعاية جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكت�م للعل�م �لطبية ..وهي جمعية ذ�ت نفع عام مقرها يف 

دبي ود�ئرة ن�شاطها دولة �لمار�ت.
و�مل�شابني  �ملجتمع  �أف��ر�د  وتثقيف  ت�عية  �إىل  وت�شعى �جلمعية 
بالأمر��ش �لنادرة وذويهم و�مل�شاهمة يف تقدمي �لدعم �لنف�شي 
�لنادرة ون�شر  و�ملعن�ي و�لجتماعي لهم و�لتعريف بالأمر��ش 
�لرعاية  جم��ال  يف  و�لباحثني  �لأخ�شائيني  ب��ني  عنها  �ل���ع��ي 
ودعم  ت�شجيع  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �لم������ار�ت  �ل�����ش��ح��ي��ة يف جم��ت��م��ع 
�لبحث �لعلمي يف ت�شخي�ش هذه �لأمر��ش وعاجها ويتم ذلك 
�لدولة  يف  و�لحتادية  �ملحلية  �حلك�مية  �جلهات  مع  بالتعاون 
�لمار�ت  دول��ة  يف  �لدولية  و�ملنظمات  �لأهلية  �مل�ؤ�ش�شات  وم��ع 

وخارجها لتحقيق �أهد�ف �جلمعية.

�إد�رة  ملجل�ش  رئي�شا  �حل��م��ادي  عبد�ل�هاب  م�شعل  �ختيار  ومت 
ح�شن  وف�زية  للرئي�ش  نائبة  ت�فيق  حممد  ونفي�شة  �جلمعية 
�جل�شمي  عبد�لباقي  وع����ط��ف  �جلمعية  �شر  �أمينة  �لبل��شي 
عبد�هلل  فاطمة  �لدكت�رة  و�لأع�شاء  �جلمعية  �شندوق  �أمينة 
ب�شتكي و�لدكت�رة �أمل حممد �لطنيجي وزكية خليفة �لريامي 
علي  �أول” ومربوكة  �حتياطي  “ع�ش�  �لها�شمي  �أحمد  وهدى 

�لنبهاين “ع�ش� �حتياطي �لثاين«.
و�أكد م�شعل �حلمادي علي �أهمية �لدور �لذي �شتلعبه �جلمعية 
�حلك�مي  �لقطاعني  مع  و�ل�شر�كة  �مل�ؤ�ش�شي  �ل��دور  تعزيز  يف 
يف  �لتط�عي  �لعمل  وت��اأط��ري  �ملجتمعي  �لعمل  ورف��د  و�خل��ا���ش 
�لنادرة و�شيتم فتح باب �لع�ش�ية للجمعية  جمالت �لأمر��ش 
ح�شب �ل�شروط �ملتعارف عليها �لتي تخ�ش �جلمعيات و�ل�شادرة 

من وز�رة تنمية �ملجتمع. من جانبها �أكدت نفي�شة ت�فيق نائب 
لاأمر��ش  �لإم���ار�ت  جمعية  دور  �أهمية  علي  �جلمعية  رئي�ش 
�لتي �شننطلق من خالها  �لب��بة  �لنادرة و�لتي تعترب مبثابة 
لتحقيق �لأهد�ف �لتي طاملا �نتظرها �لأطباء و�ملر�شى و�أولياء 
ن�شبة  ورف���ع  و�لنف�شي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��دع��م  لتحقيق  �أم����ره���م 
�لت�عية و�لتثقيف �ملجتمعي و�لتي تتمثل بت�عية �ملقبلني على 
�لزو�ج من �جلن�شني عن طريق برنامج مكثف لطلبة �جلامعات 
من  لل�قاية  �ملبكر  �لك�شف  وط��رق  �لثان�ية  باملرحلة  و�مل��د�ر���ش 
�شتك�ن  �أن �جلمعية  �إىل  و�أ���ش��ارت  �ل��ن��ادرة.  �ل�ر�ثية  �لأم��ر����ش 
مبثابة من�شة �جتماعية للح��ر�ت وتبادل �خلرب�ت و�لنقا�شات 
يف  ي��جه�نها  �لتي  �لتحديات  بخ�ش��ش  �ملر�شى  �أه���ايل  ب��ني 
جمال تعليم وتاأهيل �أطفالهم �ملتاأثرين عقليا وج�شديا ونف�شيا 

باختاف  �ل���ن���ادرة  �ل���ر�ث��ي��ة  ب��الأم��ر����ش  ��شابتهم  ج���ر�ء  م��ن 
��شت�شارية  �لب�شتكي  عبد�هلل  فاطمة  �لدكت�رة  وقالت  �أن��عها. 
�لأمر��ش �ل�ر�ثية و�ل�شتقابية �نه بالرغم من �أن �لأمر��ش 
�ل�ر�ثية تظهر منذ �ل�لدة �إل �أن 80 باملائة منها تعترب نادرة 
ول تظهر �إل يف وقت متاأخر حيث ت�شكل عبئا �أ�شريا وجمتمعيا 
م��شحة �ن مر�شى �لأمر��ش �لنادرة وذويهم يعي�ش�ن يف معاناة 
�ل��ش�ل  �شع�بة  منها  �لتحديات  من  �لعديد  وي��جه�ن  و�أمل 
ت�شخي�ش  وت���اأخ���ر  ل��ل��ح��ال��ة  �ل��دق��ي��ق  �و  �ل�شحيح  للت�شخي�ش 
و�شع�بة �حل�ش�ل  ونق�ش  �لنادرة  بالأمر��ش  �مل�شابة  �حلالت 
�لنادرة  بالأمر��ش  �خلا�شة  و�لعلمية  �لطبية  �ملعل�مات  على 
ل��ع��اج هذه  �مل��ت����ف��رة حاليا  �لعاجية  �خل��ي��ار�ت  وحم��دودي��ة 
�أو مركز عاجي ذي  �لأمر��ش و�شع�بة �حل�ش�ل على طبيب 

خربة يف عاج �لأمر��ش �لنادرة على وجه �خل�ش��ش وتكاليف 
�لعاج �لباهظة مقارنة مع تكاليف عاج �لأمر��ش �ل�شائعة .

وبهذه �ملنا�شبة ذكر �شعادة عبد �هلل بن �ش�قات �أن �جلائزة �أولت 
ثمانية  م���د�ر  علي  �ل��ن��ادرة  �لأم��ر����ش  مل��ش�ع  ك��ب��ري�  �هتماما 
�لنادرة  �لت�ع�ية لاأمر��ش  �أع����م متتالية من خال حملتها 
�لدولة  يف  �مل��د�ر���ش  لطلبة  �ل��ن��ادرة  �لأم��ر����ش  ي���م  وم�شابقات 
 - �جلينية  للدر��شات  �لعربي  �ملركز  م�شاهمات  �إىل  بالإ�شافة 
�أحد مر�كز �جلائزة - من خال ��شد�ر تقارير و�أبحاث علمية 
�ل�عي  م�شت�ى  رف��ع  بهدف  �ل�ر�ثية  �لأم��ر����ش  يف  متخ�ش�شة 
�ل��ع��ام ح����ل م��ف��ه���م �لأم���ر�����ش �ل���ر�ث��ي��ة يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي و 
حتديد �جلينات �مل�شببة لاأمر��ش عند �لعرب وتط�ير قاعدة 
بيانات عن �لأمر��ش �ل�ر�ثية �مل�ج�دة يف �ملنطقة و�مل�شاهمة يف 
�ل�قاية من �لأمر��ش �ل�ر�ثية عن طريق ت�فري م�شدر �شامل 
و�لبي�ل�جيا  �ل���ر�ث��ة  بعلم  يتعلق  ما  يف  �ملرجعية  للمعل�مات 

�جلزيئية و�لأعر��ش �ل�شريرية.

اإ�شهار جمعية »الإمارات لالأمرا�ش النادرة«يف دبي 

مكتوم بن حممد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش ال�شوؤون ال�شرتاتيجية

التقى 400 طالب وطالبة يف مدر�صة اأم �صقيم  بدبي

عمر غبا�ش: على ابنائنا معرفة الدين الإ�شالمي احلقيقي وعدم الن�شياق نحو الأفكار املتطرفة 

مرور راأ�ش اخليمة يحذر من خماطر الدراجة 

�صمن مبادرة » عام زايد«  

املوارد العامة تكرم فريق برنامج ال�شتحقاق احلو�شبي والنظام املايل 
»دوار الرمــــ�ش« جاهــــز 

اأمـــام حركــة ال�شـيـــر 
•• راأ�س اخليمة -الفجر

�لعامة يف  د�ئ��رة �خلدمات  �فتتحت 
منطقة  دو�ر  �أخ����ري�ً  �خليمة  ر�أ����ش 
�أعمال  �إنتهاء  بعد  �جلديد  �لرم�ش 

�لت�شييد و�لر�شف.
د�ئ������رة �خلدمات  ع����ام  م���دي���ر  ق����ال 
�ملهند�ش  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ش  �ل��ع��ام��ة يف 
�لتنفيذ  �أعمال  �ن  �حلمادي،  �أحمد 
ت�����ش��م��ن��ت �إغ������اق �ل���ط���رق �مل����ؤدي���ة 
ل�����ل�����دو�ر ب�����ش��ك��ل ج����زئ����ي وم�����ن ثم 
و�لقيام  �لأ���ش��ف��ل��ت  ط��ب��ق��ات  �إز�ل������ة 
�جلديدة  �لطرق  وت�ش�ية  بتحديد 
تعبيدها  و�أخ�����������ري�ً  وت���ف���رع���ات���ه���ا 
�لأر�شفة  �إن�������ش���اء  ب��ع��د  ب��الأ���ش��ف��ل��ت 

�لأنرتل�ك  ب��اأح��ج��ار  ب��ه��ا  �خل��ا���ش��ة 
وو�شع �لإ�شار�ت �ملرورية.

�لأكرب  �ملنجز  �ل���دو�ر  يعد   : وت��اب��ع 
م�����ش��ت���ى مدينة  ع��ل��ى  ن����ع���ه  م���ن 
حني  يف  �مل�شاحة  حيث  من  �لرم�ش 

�ملرورية  �حلركة  �فتتاحه  �شي�شهل 
�ملنطقة  و�شعبيات  ���ش���ق  و�إىل  م��ن 
و�مليناء �جلديد و�لطريق �لرئي�شي 
ر�أ����ش �خليمة  ب��ني مدينة  �ل�������ش��ل 
وم���ن���اط���ق ���ش��ع��م وغ��ل��ي��ل��ة و�جل����ري 
ومنفذ �ل��د�رة �حل��دودي مع �شلطة 

عمان �ل�شقيقة.
�مل���رح���ل���ة  ،�ن  �حل�������م�������ادي  وق���������ال 
تت�شمن  �مل���������ش����روع  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة 
باملج�شمات  �ل����دو�ر  �أر���ش��ي��ة  ت��زي��ني 
و�ل�شجري�ت  و�ل��ن��ب��ات��ات  و�لأح��ج��ار 
و�لأزه�������ار �مل������ش��م��ي��ة ل��ي�����ش��اف �إىل 
�لتي  �لأخ����������رى  �مل���ن���ط���ق���ة  م����ع����امل 
و�مل��نئ  و�حل�ش�ن  بالقاع  تتميز 

�لبحرية �جلميلة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�إد�رة  رئي�ش جمل�ش  �لطري  �أحمد  كرم جمال 
�ل��ع��ام��ة ، ف��ري��ق ع��م��ل برنامج  �مل�������رد  ه��ي��ئ��ة 
�أ�شا�ش �ل�شتحقاق �حل��شبي وتطبيق  تطبيق 
من  ع���دد  يف  �ملتمثل   »SAP« �مل���ايل  �ل��ن��ظ��ام 
�جلهات و�لدو�ئر �حلك�مية و�ملحلية بالإمارة 
بالإ�شافة �إىل م�ظفي �لهيئة لتميزهم يف �أد�ء 
�ملطل�بة  �لأع��م��ال  ك��اف��ة  و�إمت��ام��ه��م  مهامهم 
�حتفالية  يف   ، �ل��ع��م��ل  يف  و�إخ��ا���ش��ه��م  منهم 
تري  دب���ل  هيلت�ن  ف��ن��دق  يف  �لهيئة  نظمتها 
�ملجتمعية  مبادر�تها  �شمن  �ملرجان  بجزيرة 

لعام ز�يد 2018 .
   و�أ�شاد �لطري يف كلمة له خال �لحتفال ، 
بجه�د �ملكرمني �لذين �أثبت�� وبجد�رة عالية 
و�لثناء  �لتكرمي  فا�شتحق��  باأد�ئهم  متيزهم 
تقدير�ً لتلك �جله�د �لتي ت�شعى د�ئما �لهيئة 

�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ت��ق��دي��ره��ا ���ش��م��ن خ��ط��ت��ه��ا  �إىل 
تعزيز م�شت�ى �لأد�ء للخروج باأف�شل م�شت�ى 
، د�عياً  �ملتعاملني  للخدمات �ملقدمة جلمه�ر 

لاإبد�ع  �جله�د  من  مزيد  ب��ذل  �إىل  �جلميع 
تقدمي  يف  �أعلى  م�شت�يات  لتحقيق  و�لبتكار 
مل��كبة   ، �حلك�مي  �لعمل  وج����دة  �خل��دم��ات 

ت��ط��ل��ع��ات �حل��ك���م��ة �ل��ر���ش��ي��دة ب��ال��دول��ة نح� 
��شتخد�م �أحدث �لتقنيات و�لتكن�ل�جيا عاملياً 
و�قليمياً مبا يتما�شى مع ت�جهاتها يف �ل��ش�ل 
�إل��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة م��ع ح��ل���ل عام  �إىل حك�مة 
2021 ، م�ؤكد�ً على �أهمية دور �لربنامج يف 
تعزيز م�شرية �لتنمية �لتي ت�شهدها �لإمارة يف 
كافة �ملجالت وحتقيقه يف ن�شر �لأمن و�لأمان 
و�إ�شعاد �ملجتمع من خال تلبية �حتياجاتهم 
و�ل��ش�ل بها �إىل �أعلى �مل�شت�يات.    و��شتمل 
�حلفل �لذي ح�شره عدد من �أع�شاء جمل�ش 
و�جلهات  �ل����دو�ئ����ر  ومم��ث��ل��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
هيئة   : وه��ي  �لإم����ارة  يف  و�ملحلية  �حلك�مية 
على   ، �ملالية  و�لد�ئرة  �لإلكرتونية  �حلك�مة 
و�أهمية  �أه���د�ف  ل�شتعر��ش  تقدميي  عر�ش 
�لربنامج ومر�حل تط�ره و�إجناز�ته ، قدمتها 
مايل  مدقق  �ل�شعيد  م���رزوق  �أم���رية  �ل�شيدة 

وم�شئ�ل وحدة �ل�شئ�ن �ملالية بالهيئة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

مت نقل �لفتاة “ل�يز �شيندي” ذ�ت 
�لأمر��ش  جناح  �إىل  �شن��ت  �لت�شع 
بعد  برجيل  م�شت�شفى  يف  �لقلبية 
“بريند�  �ل�شيدة  �أن جاءت و�لدتها 
�مل�شاعدة  ط���ال���ب���ًة  �ش�مالين�ج” 
�لقلقة  �ل�����ل���دة  �أ����ش���ارت  �ل��ط��ب��ي��ة. 
ل�يز ل�قت  “عندما مت�شي  قائلًة: 
ط����ي���ل ي���ب���د�أ ق��ل��ب��ه��ا ي��ن��ب�����ش بق�ة 
نف�شها  وي�شيق  كبريتني،  وب�شرعة 
حتى  �عتيادياً.  يكن  مل  �أم��ر  وه��ذ� 
�أن����ه �أُغ���م���ي ع��ل��ي��ه��ا يف �أح����د �إح���دى 
�إىل  �شفتيها  ل����ن  وحت�����ّ�ل  �مل�����ر�ت 

�لأبي�ش«.
وب������ن������اًء ع����ل����ى ت��������ش���ي���ة ����ش���دي���ق، 
“�ش�مالينج”  �ل�����ش��ي��دة  ����ش��ت�����ش��ارت 
��شت�شاري  ���ش��اك��ر،  ول��ي��د  �ل��دك��ت���ر 
يف  �لقلبية  �جل��ر�ح��ة  ق�شم  ورئي�ش 
خ�ش�عها  وبعد  برجيل.  م�شت�شفى 
�ش  �شخَّ �لفح��شات،  م��ن  للعديد 
“ل�يز”  ل��دى  “�شاكر”  �ل��دك��ت���ر 
وج�د �شٍق خلقي ثاثي يف �ل�شمام 
�مليرت�يل �لذي �شبب �إرجتاع كبرًي� 

يف �لقلب. 
وع�����لَّ�����ق �ل����ربوف����ي���������ش�����ر �ل���دك���ت����ر 
ل�يز  حالة  “�إن  قائًا:  “�شاكر” 
ن��ادرة ج��ًد�، و�إذ� ما ُتركت من دون 
عاج، قد ت�ؤدي �حلالة �إىل ق�ش�ر 

�لقلب حتى يف هذ� �لعمر �ل�شغري. 
يف  �لإرجت��������اع  “ب�شبب  و�أ������ش�����اف: 
�أن  ل�يز  با�شتطاعة  يكن  قلبها، مل 
تق�م باأم�ر مثل باقي �لأطفال من 
عمرها ب�شكل طبيعي: مثل �لرك�ش 
�أو �للعب �أو حتى ت�شلق �لدرج، لأن 
قلبها قد يبد�أ بالنب�ش ب�شكل ق�ي 
وي�شيق نف�شها. كما �أن �لإرجتاع يف 
�ل�شمام كان مينع ل�يز من �لعي�ش 
حياة طبيعية؛ ويف نف�ش �ل�قت، �إن 
ي�شكل  ك��ان  �لقلب  ق�ش�ر  �حتمال 

خطًر� كبرًي� على حياتها«.
�خلط�رة  وعالية  ن���ادرة  ح��ال��ة  ويف 
�شعًبا.  ا  �أي�شً �ل��ع��اج  يك�ن  ك��ه��ذه، 
��شتبد�ل  يتم  �أن  �لأول  �خليار  كان 
�ل�شمام �ملرجتع ب�شمام ��شطناعي 
�أقل  �لعملية  وهذه  �حلجم،  �شغري 
قد  ول��ك��ن��ه��ا  ن�شبي  ب�شكل  ت��ع��ق��ي��ًد� 
ت�ؤثر يف من� �لطفلة فيما بعد لأن 
�ل�شمام �ل�شطناعي ل يجاري من� 
�أما �خليار �لآخ��ر فقد كان  �لقلب. 
�ملرجتع،  �ل�شمام  �إ���ش��اح  يتم  �أن 

غري �أن هذ� �لعاج كان �أكرث تطلًبا 
و�أكرث تعقيًد� من �لناحية �لتقنية. 
وعلَّق �لدكت�ر �شاكر قائًا: “ولأننا 
�أن حتظى ل�يز بنم� طبيعي  نريد 
�تخذنا  �لأط��ف��ال،  مثل غريها من 
ي�شكله  مما  بالرغم  �لثاين  �خليار 

من حتٍد«.
خ��رب�ء طبيني  �ل��ع��اج  لقد تطلب 
�لعملية  �أج���رى  �أن���ه  �أي  خمت�شني 
ف����ري����ق م�����ن �لخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ني يف 
جمال �لقلب حتت �إ�شر�ف �لدكت�ر 

“وليد”. وبعد 4 �شاعات من �إجر�ء 
�لعملية �ملعقدة، كان قد مت ��شاح 
�ل�����ش��ق �مل���ي���رت�يل �خل��ل��ق��ي ك��م��ا مت 
ت�شحيح �إرجتاع �ل�شمام �لق�ي مع 
�حلفاظ على بنية �لقلب �لطبيعية 
“وليد  �لدكت�ر  ح  و�شرَّ مكانها.  يف 
�شاكر”: “��شتجابت “ل�يز” ب�شكل 
�لطبي  ول���ل���ع���اج  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  ج��ي��د 
“بالرغم  و�أ���ش��اف:  كامل”.  ب�شكل 
من �أن �لعملية كانت معقدة ب�شكل 
�أية  ت����ج��ه  ل��ن  ل���ي��ز  �أن  �إل  ك��ب��ري، 
خال  يف  بالقلب  تتعلق  تعقيد�ت 
حتتاج  ق��د  ولكنها  كبالغة،  من���ه��ا 
عمر  يف  �ل�����ش��م��ام  �����ش���ت���ب���د�ل  �إىل 

�خلام�شة و�لع�شرين«.
�إىل  “ل�يز” �شكرها  و�ل��دة  هت  وجَّ
“�ش�ف  ق��ائ��ل��ًة:  برجيل  م�شت�شفى 
وتتحرك  ت��ل��ع��ب  �لآن  �ب��ن��ت��ي  �أرى 
�إنها  ب��ه؛  م��رت  م��ا  ك��ل  بعد  ب�شعادة 
حًقا معجزة. نحن ممتن�ن للدكت�ر 
لإعطائهم  ول��ف��ري��ق��ه  ���ش��اك��ر  ول��ي��د 

�بنتي فر�شة ثانية يف �حلياة«. 
�أ�شار �لدكت�ر وليد �شاكر  هذ� وقد 
�أن  �لكثري  لنا  يعني  “�إنه  ق��ائ��ًا: 
طبيعية  بحياة  حتظى  ل���ي��ز  ن��رى 
من جديد”. و�أ�شاف: “�لبت�شامة 
ع��ل��ى وج���ه �ل��ط��ف��ل��ة �ل�����ش��غ��رية هي 
�لنهاية،  يف  نرتقبها  �لتي  �مل��ك��اف��اأة 

ر بثمن«.  �إنه لأمر ل يقدَّ

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
، هي دليل  �لناجحة  �لإم��ار�ت  �أن جتربة  �لت�شامح 
�أن �لتعامل �لذكي، مع ظاهرة �لتن�ع  و��شح، على 
و�لتعددية يف �ل�شكان ، و�نت�شار �لت�شامح و�لتعاي�ش 
�ل�����ش��ل��م��ي يف �مل��ج��ت��م��ع ، ي�����ش��ه��م يف جن���اح �ل���دول���ة ، 
– ويف  وحتقيق �ل�شام و�لرخاء ، يف كافة رب�عها 
 ، �ل��ق��ادرة  �أن �ملجتمعات غ��ري  ن��رى   ، �ل���ق��ت نف�شه 
هي   ، و�لتعددية  �لتن�ع   ، ظاهرة  مع  �لتاأقلم  على 
جمتمعات ، قد تعاين من �نت�شار �لعنف ، و�لت�شدد 
، و�لإرهاب ، ومن �ل�شتخد�م �ل���شح ، لأية فروق 
�أج����ل خلق  �أو ع��رق��ي��ة، م��ن  دي��ن��ي��ة  �أو �خ��ت��اف��ات، 
�أو   ، �ل��حد  �ل�طن  د�خ��ل   ، و�لنز�عات  �ل�شر�عات 

ت�شديرها عرب �حلدود و�لأوطان.
و ����ش��ت��ع��ر���ش م��ع��ال��ي��ه يف ورق����ة ق��دم��ه��ا ب��ع��ن����ن “ 
وتعزيز  �لت�شامح  ن�شر  يف  ر�ئ��د  كنم�ذج  �لإم����ار�ت 
ث��ق��اف��ة �حل�������ر “ خ����ال �جل��ل�����ش��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�ل�طني  ل���اأم���ن  �ل������دويل  �لإم���������ار�ت  “م�ؤمتر 
“�لت�شامح  ع��ن����ن  حت��ت   ”2018 �ملخاطر  ودرء 
�لتطرف” جه�د  م��جهة  يف  و�حل����ر  و�ل��شطية 

�لدولة يف تعزيز قيم �لت�شامح و�مل�شاوة و�لعدل،.
و�أع����ل����ن م��ع��ال��ي��ه ع���ن م����ب����ادرة ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت 
يج�شد  �مل���ؤمت��ر  ه���ذ�  �ن��ع��ق��اد  �ن  م���ؤك��د�  للت�شامح 
�هتمام �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�لد�خلية  وزي���ر   ، �ل������زر�ء  رئ��ي�����ش جمل�ش  ن��ائ��ب   ،
، ب��ك��اف��ة �ل��ق�����ش��اي��ا و�لأم������ر �ل��ت��ي ت���ؤث��ر يف �لأمن 
و�ملجتمع  للفرد   ، و�ل�شتقر�ر  و�ل�شام   ، و�لأم���ان 
و�ل��ذي يقدره �جلميع معربا عن  ، على حد �ش��ء 
، وحر�شه  �مل���ؤمت��ر  ل��ه��ذ�  ل��رع��اي��ت��ه  ل�شم�ه  ���ش��ك��ره 
�لكبري على جناحه ، وحتقيق �لفائدة �ملرج�ة منه 
 ، �ملخل�شة  �ل�طنية  �شم�ه  �متد�د� جله�د  وذل��ك   ،
يف خدمة �ملجتمع و�لإن�شان ، وتاأكيده �لق�ي دوما 
، على �أهمية ت�شكيل م�شرية �ل�طن و�لعامل ، على 
�أ�ش�ش متينة ، يف �حلا�شر و�مل�شتقبل ، على �ل�ش��ء .

و�و�شح �ن هذ� �مل�ؤمتر �لدويل ي�فر قن��ت مهمة 
وفعالة ، للح��ر ، وتبادل �لآر�ء و�خل��رب�ت ، ح�ل 

�لآن  مت�ش  �ل��ت��ي   ، �مل��خ��اط��ر  ودرء   ، �لأم���ن  ق�شايا 
�إىل �ن  ، م�شري�  �ل��ع��امل كله  ، يف  ، ج����ن��ب �حل��ي��اة 
 ، مهمة  وت������ش��ي��ات  م��ق��رتح��ات  �شيعر�ش  �مل���ؤمت��ر 
ت�شهم ، يف ن�شر �لأمان ، و�خلري ، و�ل�شام ، يف هذ� 
 ، و�مل�شالح  �ل�ش�ؤون   : فيه  تتد�خل  �ل��ذي   ، �لعامل 

و�أ�شبح يف �ل��قع ، قرية عاملية �شغرية .« 
�لي�م ه�  �ل��ذي نعي�ش فيه   ، �لعامل  “ �إن  و�أ���ش��اف 
�لفر�ش  ، يف  �ل����دول  ف��ي��ه معظم  ت�����ش��رتك   : ع���امل 
�لتي   ، و�مل��خ��اط��ر  �ل��ت��ح��دي��ات  ، ويف  ل��ه��ا  �مل����ت��ي��ة 
�إدر�ك هذه  �ل��ذي يتطلب   ، �لأم��ر  ، وه���  ت��جهها 
�لفر�ش ، و�لتعرف ، على تلك �ملخاطر ، و��شتخد�م 
، �لتفكري �خلاق ، يف �إيجاد مناذج و��شرت�تيجيات 
م��ائ��م��ة ، ل���اإف���ادة م��ن �ل��ف��ر���ش ، و�ل��ن��ج��اح ، يف 
م��جهة �ملخاطر و�ل�شع�بات . و تابع معاليه قائا 
�نه ب�شفته وزير �لت�شامح يف �لإم��ار�ت ، لحظ �ن 
، و�لعنف  �لتطرف   : �لتي متثلها ظ��هر  �ملخاطر 
وت�ؤدي   ، �لآم��ن��ني  �ل�شكان  تهدد  �لتي  و�لإره����اب   ،
 .. �لب�شرية  �ملجتمعات  بنية  يف   ، ه��د�م��ة  �آث���ار  �إىل 
�أتباع دين  �أو على   ، ل تقت�شر على جن�شية معينة 
بعينه ، �أو على �شكان منطقة دون غريها – �لعنف 
تهدد   ، عاملية  ظ����ه��ر   ، �حل��ظ  ل�ش�ء   ، و�لإره�����اب 

�لأمن و�ل�شام ، يف رب�ع �لعامل كله .
ودعا معاليه �مل�شاركني يف �مل�ؤمتر، �إىل �لرتكيز على 
�شبل �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك ، على م�شت�ى �لعامل 
وحتقيق   ، �لإره����اب  على  �لق�شاء  �أج���ل  م��ن   ، كله 
لتك�ن   ، �لب�شرية  �ملجتمعات  يف   ، و�لنماء  �لتقدم 
ومتجددة  �شعيدة   : مت�شاحمة  جمتمعات   ، د�ئ��م��ا 
�ملجتمعات  �أن  مهمة  حقيقة  على  �ل��رتك��ي��ز  و�إىل 
�لب�شرية ، يف هذ� �لع�شر ، ونتيجة لنت�شار تقنيات 
�ملعل�مات و�لت�شال ، و�شه�لة تنقل �لب�شر من بلد 
 ، �لهجرة و�لتهجري  �أمن��اط  �إىل  بالإ�شافة   ، لآخ��ر 
بالتن�ع  تت�شم  �أ�شبحت  ق��د   ، �ل��ع��امل  يف  �ل�����ش��ائ��دة 
و�ل��ت��ع��ددي��ة ، يف خ�����ش��ائ�����ش �ل�����ش��ك��ان : �ل��دي��ن��ي��ة ، 
�خل�شائ�ش  يف  وح��ت��ى   ، و�ل���ط��ن��ي��ة   ، و�ل��ع��رق��ي��ة 
�لقت�شادية ، و�لجتماعية ، و�لرتب�ية هذ� �لتن�ع 
يف خ�شائ�ش �ل�شكان ، ه� حمل �هتمام كبري، من 
�لقادة و�أ�شحاب �لقر�ر ، ومن �لباحثني و�لد�ر�شني 

ب��اأن هذ� �لتن�ع   ، . و��شار �ىل وج���د ، قناعة ق�ية 
 ، معه  �لإيجابي  �لتعامل  يف  �ملجتمع  جنح  ما  �إذ�   ،
يك�ن م�شدر ق�ة ، و�أ�شا�شا لتحقيق �لنم� و�لتقدم 
و�لزدهار – ولكنه من جانب �آخر، قد يك�ن وبال 
�إذ� مل تت��فر   ، ، يحمل يف طياته ، خماطر كثرية 
�لروؤية ، و�لإر�دة ، و�لعزم ، و�خلربة ، على �لتعامل 
معه ، و�إد�رته ب�عي وذكاء ، على كافة �مل�شت�يات يف 

�ملجتمع .
و�أ�شار معاليه �إىل �لنم�ذج �لناجح ، يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، �لتي متثل �لآن : من�ذجا ح�شاريا 
فريد� يف ن�عه ، يف �لت�شامح ، و�لتعاي�ش �ل�شلمي ، 
و�لت���شل �لإيجابي بني �لب�شر ، �إ�شافة �إىل جناح 
�ملجتمع ، يف بناء ج�ش�ر �لتفاهم ، و�حل��ر ، و�لعمل 

�مل�شرتك ، بني �جلميع .
، ه��� نتيجة  �لت�شامح يف �لإم����ار�ت  �أن جن��اح  و�أك���د 
، من قيادة حكيمة  �لدولة  به  ملا حتظى   ، طبيعية 
�لعربي  ل��رت�ث��ن��ا   ، م�شتنري  وف��ه��م   ، و�ع  و���ش��ع��ب   ،
قيم   ، جانب  �إىل   ، و�ملتط�ر  �خلالد   : و�لإ�شامي 
ر��شخة  وم�ؤ�ش�شات   ، ق�ي  ونظام   ، �أ�شيلة  �إن�شانية 
، يف ظل �أمن و��شتقر�ر متني ، ومناخ وطني عام : 
ي�شجع على �لعطاء و�لبتكار ، ويحفز �إىل �لإجناز 
و�ل��ت��ق��دم و�ل��رخ��اء ، وي���ؤك��د ، على �ل��ت��ز�م جمتمع 
�لإمار�ت كله ، باأن جميع �ل�شكان ، لهم �حلق �ملطلق، 

يف �حلياة �لكرمية ، يف �أمان، و�شام ، و��شتقر�ر.
كما �أكد معاليه �ننا يف �لإمار�ت ، نحتفل �لآن ، بعام 
، �لتي حققت  �ل��ك��ربى  ، ه��ذه �لقامة  ز�ي��د �خل��ري 
نتذكر  نحن   - و�ل��ع��امل  لل�طن   ، و�ل���ف��ري  �لكثري 
هذ�   ، و�لمتنان  و�لعرفان  بال�شكر   ، �لعام  ه��ذ�  يف 
�لقائد �لعظيم : م�ؤ�ش�ش �لدولة ، �ملغف�ر له �ل��لد 
: �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ، عليه رحمة �هلل 
ي�ؤكد   ، �لعرب  ك��ان حكيم   ، �ل��ذي  ، وه���  ور�ش��نه 
�لإن�شانية  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  على  و�ل��ف��ع��ل،  ب��ال��ق���ل 
�ل��رف��ي��ع��ة ، ك��اأ���ش��ا���ش مل�����ش��رية �ل���ط��ن ، وه���ي �لقيم 
و�لتعاي�ش   ، �لت�شامح  على  ت�شجع  �لتي   ، و�مل��ب��ادئ 

�ل�شلمي بني �جلميع .
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ل���د  ل��ه  �مل��غ��ف���ر  �إرث  �ن  و�ع��ت��رب 
�لتي   ، �لي�م  دولتنا  ن��ر�ه يف  فيما   ، و��شح متاما   ،

�أ�شبحت وبحمد �هلل ، و�حة �آمنة : تنبذ �ل�شر�عات 
كما   ، و�لكر�هية  �لتع�شب  وتتجنب   ، و�خل��اف��ات 
�أنها تلتزم باحل��ر �لن�شط و�ل�شادق ، بني �جلميع 
– �لإمار�ت �لي�م ، وبحمد �هلل ، دولة يعي�ش فيها 
�جلميع ، دون تفرقة �أو متييز ، ي�ش�د فيها �لتاآلف 
و�مل�دة و�ل�شام ، بني �مل��طنني فيها ، و�ل��فدين 

�إليها ، من جميع دول �لعامل .
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شم�  وقال �ن �شاحب 
نهيان ، رئي�ش �لدولة – حفظه �هلل يرى يف �لت�شامح 
و�لتعاي�ش �ل�شلمي ، و�شيلة �أكيدة ، لتحقيق �ل�شام 
، و�لتنمية ، و�لتقدم يف �لدولة ، ويف كافة �ملجالت 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شم�  �ن �شاحب  كما 
�ل�زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م 
حاكم دبي “رعاه �هلل” يرى �أن �لتعاي�ش و�لت�شامح 
 ، �لإم���ار�ت  دول��ة  �شعي  ، يف  �أ�شا�شية  ، هي مك�نات 
�إىل �أن تك�ن دوم��ا وبا�شتمر�ر : دول��ة ر�ئ��دة ، على 
م�شت�ى �لعامل كله – كما �أن �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ 
�أب�ظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�لقائد �لأعلى للق��ت �مل�شلحة ي�ؤكد لنا د�ئما ، �أننا 
يف ع�شر ، يجعل من �لتعاي�ش و�لت�شامح ، �شرورة 
يف  علينا  و�أن   ، و�ل��ع��امل  �ملجتمع  لتقدم   ، �أ�شا�شية 
�أن نقدم للعامل كله ، �لقدوة و�لنم�ذج   ، �لإم��ار�ت 

�لأمثل ، للتعاي�ش ، و�ل�شام ، و�لأمن و�لأمان .
ونبه معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �ىل 
�ل�شلمي يف  �لت�شامح و�لتعاي�ش  �عتز�زنا مبنهج  �ن 
�لإمار�ت ، ه� يف �ل�قت ذ�ته ، �عتز�ز بقادة �لدولة 
 ، ي��ك���ن ذل��ك  �أن  ، على  ، �حلري�شني ك��ل �حل��ر���ش 
م�شدر عزم ، وق�ة ، وتنمية ، و��شتقر�ر، بل وكذلك 
، مع  �لطيبة  و�لعاقات  �ل�شد�قات  لبناء  �شبيا   ،

�لعامل كله.
م�شامل  �شعب  ه���  �لإم�����ار�ت،  �شعب  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ومت�شامح بالفطرة، �شعب : يدرك متاما : �لعاقة 
�لتبادلية و�لق�ية ، بني �لت�شامح و�لتعاي�ش �ل�شلمي 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  و�لتنمية   ، جانب  من   ،
�ل��ن��اج��ح��ة ، م��ن ج��ان��ب �آخ���ر – �شعب �لإم������ار�ت ، 
�ملعي�شة  م�شت�يات  �رتفاع  �أن   ، ود�ئما  يدرك متاما 
يف �ملجتمع ، وم�شاركة �جلميع ، يف تقدمه وتط�ره 

، ه� و�شيلة ناجحة ، ملكافحة �لتطرف ، وم��جهة 
�لت�شدد و�لإرهاب .

�أن يف �لإم��ار�ت، تعاليم �لإ�شام �ل�شمحة،  و�أ�شاف 
وت��ر�ث��ن��ا �ل��ع��رب��ي و�لإ���ش��ام��ي ، ود���ش��ت���ر �ل��دول��ة ، 
وت�شريعاتها ، �إىل جانب نظامها �لق�ي ، وم�ؤ�ش�شاتها 
�لفاعلة ، و�لتاحم �لق�ي ، بني �ل�شعب و�لقيادة – 
هذ� ، بالإ�شافة �إىل �لقدرة �خلاقة ، على �لنفتاح 
على �لعامل ، و�لعمل �مل�شرتك مع �جلميع ، ملا فيه 
�خلري و�لرخاء ، للعامل �أجمع . هذه �لع��مل كلها 
قد جعلت ، من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة : م�طنا 

للمحبة و�ل�شام، ودولة ، للتقدم و�لرخاء .
، عن  م��اح��ظ��ت��ني مهمتني  �إىل   ، م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�لإم��ار�ت م�ؤكد�  �لت�شامح و�لتعاي�ش و�لتعددية يف 
�لفروق  �إز�ل���ة  يعني  ل   ، �لإم����ار�ت  يف  �لت�شامح  �أن 
 ، �جلن�ش   : �ش��ء يف   ، �لب�شر  ، بني  �لختافات  �أو 
�لعك�ش  بل على   ، �لثقافة  �أو  �لدين،  �أو   ، �لعرق  �أو 
ما  ب���اأن   ، و�ع  �إدر�ك   ، �لت�شامح   ، مت��ام��ا  ذل��ك  م��ن 
 ، �لدولة  يجعل   ، ومبادئ  قيم  ، من  �لب�شر  يجمع 
، مع  �لتعامل �لإيجابي  ، على  ق��ادرة متاما ود�ئما 
ك��اف��ة ه���ذه �ل���ف���روق و�لخ���ت���اف���ات ، وج��ع��ل��ه��ا معا 
لتحقيق   ، مهمة  و�أد�ة   ، للمجتمع  ق���ة  م�شدر   :
�ل�شام و�ل�فاق ، يف �ل�طن و�لعامل – �لت�شامح يف 
�لإم���ار�ت ، ل ميثل ب��اأي ح��ال ، �بتعاد� عن �له�ية 
عن  �نف�شال  �أو   ، و�ملعتقد�ت  للمبادئ  �إه��م��ال  �أو   ،
�لتاريخ و�لرت�ث – �لت�شامح يف �لإمار�ت ، ه� جزء 
من ه�يتنا ، وه� تعبري و��شح و�شريح ، عن ثقتنا 
يف �أنف�شنا ، و�عتز�زنا بح�شارتنا ، ويف قدر�تنا �أي�شا 
�أن نك�ن : من�ذجا وق��دوة ، للعامل كله ، يف  ، على 
�أو   ، باله�ية  م�شا�ش  دون   ، �لآخ��ري��ن  مع  �لتعامل 
�إخال مبنظ�مة �لقيم و�ملعتقد�ت ، �لتي : ت�شكل 

حا�شر وم�شتقبل ، هذ� �ل�طن �لعزيز .
باعتبارها جمتمعا   ، �لإم���ار�ت  �أن  �أك��د معاليه  كما 
�لتعامل  ، على  وق����ة  ق���درة  �أك���رث  ه��ي   ، مت�شاحما 
 ، �لتطرف و�لعنف و�لإره��اب  ، مع ظ��هر  �لفعال 
: تت�شمن جه�د�  وذلك يف ظل منظ�مة متكاملة 
�أمنية ، وثقافية ، و�قت�شادية ، و�جتماعية ، وتعاونا 
على   ، �لإم����ار�ت  يف  – نحن  �أي�شا  دول��ي��ا  وتن�شيقا 

قناعة تامة ، باأن �ملجتمع �ملت�شامح ، ه� وبال�شرورة 
، جمتمع ناجح : تت��فر فيه ، �ل�شروط و�مل���شفات 
جميع  يف   ، و�لتميز  �لم��ت��ي��از  لتحقيق   ، �ل��ازم��ة 

جمالت �حلياة .
�لقيام  �إىل  و�مل�����ش��ارك��ني  �حل�����ش���ر  م��ع��ال��ي��ه  ودع����ا 
ب��جباتهم ، وم�ش�ؤولياتهم، يف مناق�شة هذه �لأم�ر 
، و���ش���ل ب����اإذن �هلل ، �إىل م��ق��رتح��ات وت������ش��ي��ات ، 
�لإد�رة  على   ، �لب�شرية  �ملجتمعات  ق���در�ت  ت��دع��م 
�لناجحة ، للتعددية و�لتن�ع ، يف خ�شائ�ش �ل�شكان 
 : و�لق�شاء على مظاهر   ، �لت�شامح  و�إىل حتقيق   ،
�لعنف ، و�لكر�هية ، و�لإرهاب ، يف كافة رب�ع �لعامل 
، مع ت�شليط �ل�ش�ء ، على �آثار ذلك كله ، يف حتقيق 

ج�دة �حلياة للجميع .
نائب  �لفريق �شاحي خلفان متيم  من جانبه قال 
ت�شريح  يف  دب��ي  يف  �ل��ع��ام  و�لأم���ن  �ل�شرطة  رئي�ش 
خا�ش ل�كالة �نباء �لمار�ت  و�م  �ن دولة �لإمار�ت 
حملياً  �لت�شامح  �إر�شاء  على  �حلر�ش  كل  حري�شة 
وع��امل��ي��اً مم���ا ي��ت��ط��ل��ب ع��ق��د م��ث��ل ه���ذه �مل����ؤمت���ر�ت 
�لأ�شعدة  كافة  على  �لت�شامح  ن�شر  من  تعزز  �لتي 
�لدويل  �لإم�����ار�ت  م���ؤمت��ر  عقد  �ن  �ىل  م�شري�   ..
يعترب   ”2018 �مل��خ��اط��ر  ودرء  �ل���ط��ن��ي  ل��اأم��ن 
و�ل��شطية  �لت�شامح  ثقافة  لن�شر  فاعلة  فر�شة 
و�حل��ر يف �ملجتمع. ولفت �إىل �أن �لإمار�ت �أ�ش�شت 
�لآخر، فاملغف�ر  �لت�شامح و�لتعاي�ش مع  على مبد�أ 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه 
�إىل �لندماج مبا يتما�شى مع  دعا �شعب �لإم��ار�ت 
مبد�أ �حرت�م �آر�ء �لآخرين.. م�شيفا �أن ز�يد �خلري 
علمنا كيف نتعامل مع �ل�شي�ف و�ل��فدين ب�ش�رة 
و�لإمار�ت  وم�شتقرة،  �آمنة  �لدولة  ما جعل  طيبة، 
م�طن �ل�شعادة بحيث �إذ� كان هناك �شخ�ش �شاقت 
عليه �لأر�ش فالإمار�ت حتت�شنه وترحب به ك�نها 

م�طن و�ر�ش �ل�شعادة.
م��ن خال  ج����اءت  �ل��ت�����ش��ام��ح  �ن جمعية  و�أ����ش���اف 
هناك  ت��ك���ن  �أن  ينبغي  حيث  �حل��ك���م��ي��ة،  �جل��ه���د 
جه�د �أهلية لتبقى ر�شالة �لت�شامح ترفرف عاليا يف 
�شماء �لإمار�ت وت�شل معانيها و�أهد�فها ومر�ميها 

ومقايي�شها �إىل ن�شر �لثقافة �إىل �لعامل �أجمع.

وفد من هيئة اخلدمة الوطنية يزور »واحة الكرامة «
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر وفد من هيئة �خلدمة �ل�طنية و�لحتياطية 
بالقيادة �لعامة للق��ت �مل�شلحة و�حة �لكر�مة يف 
�شهد�ء  ذكرى  لتخليد  ت�شييدها  �لتي مت  �أب�ظبي 
�لإمار�ت �لأبر�ر وت�شحياتهم يف �شبيل �لدفاع عن 

�ل�طن.
�ل�شباط  �ل��ذي �شم عدد من كبار  �ل�فد  و�أع��رب 
�ل�طنية  �خل��دم��ة  هيئة  ومنت�شبي  و�مل�����ش���ؤول��ني 
و�لحتياطية عن فخره و�عتز�زه ب�شهد�ء �لإمار�ت 
�شرحا  متثل  �لكر�مة  و�حة  �أن  م�ؤكد�  �لأبطال.. 
خالد� يج�شد ت�شحيات �ل�شهد�ء �لذين رفع�� ر�ية 

يعي�ش على  م��ن  ك��ل  ه��ام��ات  �ل��دول��ة عاليا وكلل�� 
�شتظل خالدة  ذكر�هم  و�أن  و�لفخار  بالعز  �أر�شها 

يف �ل�جد�ن.
وما  �ل��حة  عن  مف�شل  �شرح  �إىل  �ل�فد  و��شتمع 
�أبناء  �إليه من معاين �لت�شحيات وبط�لت  ترمز 
دولة �لإمار�ت �لذين قدم�� �أرو�حهم فد�ء لل�طن. 
ودعا �ل�فد �هلل عز وجل �أن يتغمد �ل�شهد�ء ب���شع 

رحمته مع �ل�شديقني و�ل�شاحلني.
�لتي  �لكر�مة  و�ح��ة  م��قع  �ل�فد  زي��ارة  و�شملت 
���ش��م��ت م���ي���د�ن �ل��ف��خ��ر ون�����ش��ب �ل�����ش��ه��ي��د وجناح 
�إليه  ترمز  م��ا  ح���ل  ل�شرح  ��شتمع  حيث  �ل�شرف 

هذه �لعنا�شر.

نهيان بن مبارك: جتربة الإمارات الناجحة دليل على اأن التعامل مع ظاهرة التنوع ي�شهم يف جناح الدولة

�شيارتان مربدتان دعم ملوؤ�ش�شة حميد النعيمي اخلريية ل�شتخدامهما يف م�شروع بنك الطعام

اأحمد نا�شر الري�شي : المارات تاأ�ش�شت على قيم اإنقاذ فتاة يف التا�شعة من عمرها من ق�شور القلب
الو�شطية واملحبة وقبول الأخر والت�شامح

•• ابوظبي -وام:

�أكد �لل��ء �لدكت�ر �أحمد نا�شر �لري�شي مفت�ش عام وز�رة 
�لد�خلية رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة ل�م�ؤمتر �لأمار�ت 
�ىل  ي�شعى  �مل�ؤمتر  �ن   2018 �ملخاطر  لاأمن  �ل��دويل 
�إبر�ز دور دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ك�طن للت�شامح 

و�حل��ر وقب�ل �لأخر.
�ن  و�م  �لم����ار�ت  �ن��ب��اء  ل�كالة  ت�شريح خا�ش  وق��ال يف 
�ل�شيخ  �ملغف�ر له  تاأ�شي�شها على يد  دولة �لم��ار�ت منذ 
�لقيم  على  تق�م  �هلل  رحمه  نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
يعي�ش  و�لت�شامح حيث  و�ملحبة وقب�ل �لخر  �ل��شطية 
وديانات  ب��ث��ق��اف��ات  جن�شية   200 ح������ل  �ر���ش��ه��ا  ع��ل��ى 
خمتلفة وي�شري على هذ� �لنهج �لر��شخ �شاحب �ل�شم� 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة “حفظه 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شم�  �هلل” و�شاحب 
�مل�شلحة  �لأعلى للق��ت  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  ويل عهد 
وه� نهج ر��شخ بني �لقيادة و�ل�شعب �ميانا منها باأهمية 
�لعمل على تعزيز قيم �ل��شطية و�حل��ر ونبذ �لكر�هية 
يف ظل مايدور ح�لنا يف �ملنطقة ب�شكل عام ولكن دولة 
�لمار�ت ��شتطاعت بهذ� �لنم�ذج �لذي نريده من خال 
قادر  ومتما�شك  م�شتقر  جمتمع  بناء  نح�  �مل�ؤمتر  هذ� 

على حتقيق �لرفاهية و�لتقدم لكافة �فر�د �ملجتمع.
عقد  على  حتر�ش  �لد�خلية  وز�رة  �ن  �لري�شي  و��شاف 
على  �ل�ش�ء  تلقى  �لتي  و�لج��ت��م��اع��ات  �مل���ؤمت��ر�ت  ه��ذه 
حمليا  �لعربي  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لق�شايا  خمتلف 
و�إقليميا ومناق�شة �ملفاهيم و�لتحديات و�ل�شرت�تيجيات 
خط�رتها  من  و�حل��د  �لتطرف  مبكافحة  �ملتعلقة  كافة 

قادر  متما�شك  �آم��ن  جمتمع  �إىل  و�ل��ش�ل  و�نت�شارها 
على حت�شني �ملجتمع من كل مايهدده .

د�شنها  �لتي  �لت�شامح”  �أر���ش  “�لإمار�ت  مبادرة  وثمن 
�لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 
جمل�ش �ل�زر�ء وزير �لد�خلية و�أطلقتها وز�رة �لد�خلية 
�لرئا�شة  �ش�ؤون  ب���ز�رة  �ل�طني  �لأر�شيف  مع  بالتعاون 
له  “�ملغف�ر  �لدولة  م�ؤ�ش�ش  قدمه  ملا  وعرفاناً  تقدير�ً 
باإذن �هلل “ �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل 

ثر�ه ودوره يف بناء �لدولة وتاأ�شي�ش نه�شتها .
كما ثمن مبادرة” #علمني_ز�يد” �لرقمية �لتي تتيح 
�مل�ؤ�ش�ش” طيب  “�لقائد  حب  عن  �للكرتوين  �لتعبري 
�هلل ث���ر�ه م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ر�ع��ي �مل�ؤمتر 

�لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان .
و�كرث  م�شارك   1200 فيه  ي�شارك  �مل�ؤمتر  �أن  و�أ�شاف 
�لنقا�شية  �ل�ر�ش  40 متحدثا وعدد من �جلل�شات  من 
�مل�ؤمتر على  12 ور�شة م�شاحبة لأعمال  �شتعقد  حيث 
مد�ر ي�مي �مل�ؤمتر وتغطي حماور �ل��شطية و�لت�شامح 
و�حل����ر من منظ�ر م�ؤ�ش�ش دول��ة �لإم���ار�ت �ملغف�ر له 
�آل نهيان” و�خلدمة �ل�طنية:  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
من����ذج م�����ش��رف لن�شر م��ب��ادئ �لع���ت���د�ل وت���ح��ي��د لغة 
�أب�ظبي  ومذكرة  �لتطرف  ملكافحة  �لإعامي  �خلطاب 
�لتطرف  ومكافحة  للتعليم  �جل��ي��دة  �مل��م��ار���ش��ات  ح���ل 
تعزيز  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت�������ش��ل  و���ش��ائ��ل  ودور  �لعنيف 
�إىل  �شاب معتدل  �لتطرف: من  �لت�شامح ووهم  خطاب 
���ش��اب متطرف” و” �ل��ب��ي��ت م��ت���ح��د م��ن خ���ال ثقافة 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل������ش��ط��ي��ة و�حل�������ر و�حل�����ش��اب��ات �ل�همية 

وتخدير �لعق�ل.

•• عجمان ـ الفجر 

تربع رجل �لعمال �شعادة عبد�هلل �شعيد 
للعقار�ت  �جل�شمي  و���ش��رك��ة  �لنعيمي 
ب�شيارتني  مربدتني مل�ؤ�ش�شة حميد بن 
ر��شد �لنعيمي �خلريية بعجمان، وذلك 
�شمن مبادر�تهم يف �لحتفاء بعام ز�يد ، 
حيث مت ت�شليم �ل�شيارتني �إىل م�ؤ�ش�شة 
ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي �خلريية  ح��م��ي��د 
حفظ  جم��ال  يف  ل�شتخد�مهما  وذل��ك 
نعمة �لطعام من �لهدر و�لإت��اف ومت 
�ل�شيخة  قبل  م��ن  �ل�شيارتني  ����ش��ت��ام 
عام  مدير  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت  ع��زة 
�لنعيمي  ر�����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  م���ؤ���ش�����ش��ة 
�خلريية بح�ش�ر كل من �شع�د عبد�هلل 
�شعيد �لنعيمي  و نا�شر �جل�شمي وعدد 
من م�ظفات م�ؤ�ش�شة حميد �خلريية. 
ب��ن��ت عبد�هلل  ع����زة  �ل�����ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 

بن  م�ؤ�ش�شة حميد  عام  �لنعيمي مدير 
ر��شد �لنعيمي �خلريية �ش�ف ت�شتخدم 
دعم  هي  و�لتي  �مل��ربدة  �ل�شيار�ت  ه��ذه 
م��ن ����ش��ح��اب �ل��ك��رم و�ل��ع��ط��اء يف نقل 
�لأ�شر  على  وت�زيعه  �لفائ�ش  �لطعام 
�لذي  �ل�شر�كة  ميثاق  ح�شب  �مل�شتحقة 
وق��ع��ت��ه  م���ؤ���ش�����ش��ة حميد �خل��ريي��ة مع 
م�شروع بنك �لإم��ار�ت للطعام ويهدف 
فائ�ش  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  �إىل  �مل�������ش���روع 
�لطعام �لذي كان يتم �لتخل�ش منه يف 
13 مليار  �ل�شابق، وتقدر كلفته بنح� 
�ملحتاجني  على  لت�زيعه  �شن�ياً،  دره��م 
�ل���دول���ة، ون���ه��ت ع���زة �لنعيمي  د�خ���ل 
�إمارة  يف  و�ملطاعم  �مل�ؤ�ش�شات  بتجاوب 
بالأطعمة  للتربع  �ل��دع���ة  مع  عجمان 
�ل�شاحلة �ل�شحية للم�ؤ�ش�شة لت�زيعها 
د�خل  �مل�شتحقة  و�جل��ه��ات  �لأ���ش��ر  على 

�لدولة.

و�أكدت عزة �لنعيمي �أن �مل�ؤ�ش�شة �ش�ف  
ب�����ش��ك��ل �ح������رت�يف م���ع فائ�ش  ت��ت��ع��ام��ل 
باإ�شر�ف  و�مل���ع���ل���ب  �ل����ط����ازج  �ل���ط���ع���ام 
وت�زيعه  �مل��خ��ت�����ش��ة،  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
د�خل �إمارة عجمان بالتعاون مع د�ئرة 
و�شبكة  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�خلريية  �مل���ؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
�إىل �شعي  و�خل��ا���ش��ة يف �لم����ارة، لف��ت��اً 
�مل���ؤ���ش�����ش��ة �إىل �إ����ش���ر�ك �أك����رب ع���دد من 
م����ؤ����ش�������ش���ات �مل��ج��ت��م��ع وم��ت��ط���ع��ي��ه يف 

منظ�مة �خلري.
�مل�ؤ�ش�شة  بني  �ل�شر�كة  ميثاق  ويهدف 
�مل�ش�ؤولية  تفعيل  �إىل  �ل��ط��ع��ام  وب��ن��ك 
و�مل�ؤ�ش�شات،  ل��ل�����ش��رك��ات  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل��ف��ن��ادق و�مل��ط��اع��م وقطاع  وحت���دي���د�ً 
ومتعهدي  �لأغ����ذي����ة  وت�����ش��ن��ي��ع  �إن���ت���اج 
من  �لكبرية  �لت�ش�ق  وحم��ال  �لأطعمة 
خال ت�فري »ر�أ�ش مال« �لبنك �ملتمثل 

يف �لطعام �لفائ�ش.
�لنعيمي  �شعيد  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�أه��د�ف��ه يف  ياأتي �شمن  �لتربع  ه��ذ�  �ن 
�لح��ت��ف��اء ب��ع��ام ز�ي����د، و�إح���ي���اء م�شرية 
�خل����ري �ل��ت��ي زرع���ه���ا �مل��غ��ف���ر ل���ه ب����اإذن 
يعد  ، حيث  قل�بنا  ز�ي��د يف  �ل�شيخ  �هلل 
�ل�شيخ ز�يد، مثال  باإذن �هلل  �ملغف�ر له 
ومن���ذج��ا يف �ل��ب��ذل و�ل��ع��ط��اء وم��د يد 
من  خا�شًة  للجميع  و�مل�شاعدة  �ل��ع���ن 
�لهدر  م��ن  �لطعام  نعمة  حفظ  جانب 
و�لإت������اف، ل��ذل��ك ف��ق��د ح��ر���ش��ن��ا على 
بعجمان  �خلريية  حميد  م�ؤ�ش�شة  دعم 
خدمة  يف  دوره���ا  ت��اأدي��ة  م��ن  لتمكينها 
�حتياجات �مل�ؤ�ش�شة و�لتي تخدم �لفئات 

�مل�شتحقة من ذوي �لدخل �ملحدود.
من جانبه �أو�شح �شعادة نا�شر �جل�شمي 
�ل�شيارة  �أن  � �شركة �جل�شمي للعقار�ت، 
�جل�شمي  ����ش���رك���ة  ب���ه���ا  ت���ربع���ت  �ل���ت���ي 

�ل�شركة  جه�د  �إط��ار  يف  تاأتي  للعقار�ت 
للم�ؤ�ش�شات  �ل�����ازم  �ل���دع���م  ل��ت��ق��دمي 
�خلريية يف �لدولة، وم�شاهمًة منها يف 
ت�شهيل عمل �مل�ؤ�ش�شة من �أجل حت�شني 
خ��دم��ات م�����ش��روع ب��ن��ك �ل��ط��ع��ام و�لتي 
باجله�د  و�أ�شاد  �مل�ؤ�ش�شة،  عليه  ت�شرف 
�لتي تق�م بها م�ؤ�ش�شة حميد بن ر��شد 
�ملحتاجني  دع��م  �خل��ريي��ة  يف  �لنعيمي 
�مل���ح���دود م��ن جميع  �ل��دخ��ل  م��ن ذوي 

�لفئات.
بنت  ع���زة  �ل�شيخة  ثمنت  جانبها  م��ن 
ع����ب����د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي م�����ب�����ادرة ك����ل من 
و�شركة  �لنعيمي  �شعيد  عبد�هلل  �شعادة 
م�ؤ�ش�شة  دع���م  يف  ل��ل��ع��ق��ار�ت  �جل�����ش��م��ي 
ب�����ش��ي��ارت��ني مربدتني  ح��م��ي��د �خل��ريي��ة 
وكرمت  �لطعام،  بنك  م�شروع  لتفعيل 
�لد�عمة  �جل���ه���ات  �مل���ؤ���ش�����ش��ة  م���دي���رة 
تذكارية  ودروع  تقدير  �شهادة  بتقدمي 

ياأتي  �ل��ذي  �لدعم  ه��ذ�  �إن  وقالت  لهم 
م��ت����ف��ق��اً م���ع ع����ام ز�ي�����د مي��ث��ل قيمة 
�إن�شانية كربى تتمثل يف �لعطاء و�لبذل 

بكل �أ�شكاله، فه� �شل�ك ح�شاري حي ل 
�لتي  �ملجتمعات  يف  �ش�ى  �لنم�  ميكنه 
�لثقافة  من  متقدمة  مب�شت�يات  تنعم 

دور�  يلعب  فه�  و�مل�����ش���ؤول��ي��ة،  و�ل���ع��ي 
�ملجتمعات  تط�ير  يف  و�إي��ج��اب��ي��اً  ه��ام��اً 

وتنميتها.
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•• ابوظبي-وام:

�ل�ش�يدي  �شيف  حممد  �شعادة  ك�شف 
مدير عام �شندوق �أب�ظبي للتنمية �ن 
�ل�شندوق مي�ل م�شاريع ��شرت�تيجية 

يف �ألبانيا بقيمة 424 ملي�ن درهم.
وق���ال خ���ال ل��ق��ائ��ه وف���د� �ل��ب��ان��ي��ا ز�ر 
ت�شاهم  �مل�شاريع  تلك  ..�ن  �ل�شندوق 
على  �لأل��ب��ان��ي��ة  �حل��ك���م��ة  م�شاعدة  يف 
�ل��ت��ن��م���ي��ة، ل�شيما  �أه��د�ف��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
و�أن����ه����ا ت��ن��ع��ك�����ش ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر على 
وتعمل  �ل�شكان،  م��ن  و��شعة  قطاعات 
وتن�شط  ع���م���ل  ف���ر����ش  ت����ف���ري  ع���ل���ى 

�لقطاعات �لقت�شادية �ملختلفة.
ت���ر�����ش �ل����ف���د �ل���ز�ئ���ر ���ش��ع��ادة �إري�����ن 
عا�شمة  ت��ري�ن��ا  مدينة  ع��م��دة  فيلياج 
�إرم���ال  �أل��ب��ان��ي��ا وح�شر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة 
�أل��ب��ان��ي��ا ل���دى �لدولة  دري���ده���ا ���ش��ف��ري 
وخليفة عبد�هلل �لقبي�شي نائب مدير 
�مل�ش�ؤولني  �ل�����ش��ن��دوق وع���دد م��ن  ع��ام 
�لعاقات  �جل����ان����ب����ان  وب���ح���ث  ف���ي���ه. 
ت��ط���ي��ره��ا يف كافة  و���ش��ب��ل  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
بتم�يل  يتعلق  فيما  خا�شة  �مل��ج��الت، 
يف  �ل�شندوق  ودور  �لتنم�ية  �مل�شاريع 

حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف �ألبانيا.
�ل�ش�يدي  �شيف  حممد  �شعادة  ق��ال  و 
�ل���ف��د �لأل��ب��اين تعد فر�شة  �إن زي���ارة 
�ملجالت  ك���اف���ة  يف  ل��ل��ت��ب��اح��ث  م��ه��م��ة 

بني  �مل�شرتك  �لتعاون  لتعزيز  �ملتاحة 
�شندوق  �ن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �جل���ان���ب���ني، 
�لألبانية  و�حلك�مة  للتنمية  �أب�ظبي 
وتعاون  مم���ي���زة  ب��ع��اق��ات  ي��رت��ب��ط��ان 
م�شرتك تط�رت ب�شكل ملح�ظ خال 

�ل�شن��ت �ل�شبع �ملا�شية.
فيلياج  �إري����ن  �شعادة  عرب  جانبه،  من 
ع��ن �شكره وت��ق��دي��ره ل��دول��ة �لإم���ار�ت 
�أب�ظبي  و���ش��ن��دوق  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

للتنمية على ما يقدمه من م�شاعد�ت 
حققه  مب��ا  م�����ش��ي��د�ً  لأل��ب��ان��ي��ا،  تنم�ية 
�إجن���������از�ت يف جمال  م����ن  �ل�������ش���ن���دوق 
�إىل  �إ�شافة  �لتنم�ية،  �مل�شاريع  مت�يل 
�لقت�شادية  �لتنمية  دع��م  يف  ج��ه���ده 
�ل������دول  و�لج���ت���م���اع���ي���ة يف خم���ت���ل���ف 

�لنامية.
بتم�يل  ي��ق���م  �ل�����ش��ن��دوق  �أن  و�أ���ش��اف 
م�شاريع ��شرت�تيجية مهمة يف مدينة 

ت��ري�ن��ا وي��ق��دم �ل��دع��م �ل����ازم لإجناز 
تط�ير  يف  ت�شاهم  �لتي  �مل�شاريع  تلك 
وتن�شط  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  �ل��ب��ن��ي��ة  م����ر�ف����ق 
و�ل�شياحية  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ق���ط���اع���ات 
باملدينة، لفتاً �ىل �أنه مت خال �للقاء 
مر�حل  بحث  �ل�شندوق  م�ش�ؤويل  مع 
�لتنم�ية  �مل�����ش��اري��ع  �إجن����از  �ل��ت��ق��دم يف 
�حلالية يف �ألبانيا و�لتعاون �مل�شتقبلي.

منذ  للتنمية  �أب�ظبي  �شندوق  وم���ل 
تنم�ية  م�شاريع  ث��اث��ة   2011 ع��ام 
 424 �إجمالية بلغت  �ألبانيا بقيمة  يف 
ملي�ن درهم غطت قطاعات �قت�شادية 
نهر  تط�ير  م�شروع  ومنها  متن�عة، 
و�لذي  �لألبانية  �لعا�شمة  يف  ت��ري�ن��ا 
مايني   103 ح������يل  تكلفته  ت��ب��ل��غ 
درهم، ويهدف �إىل �إعادة تاأهيل جمرى 
�لبيئية  �لأو�شاع  وحت�شني  تري�نا  نهر 
ومن  ب��ه،  �ملحيطة  و�ملنطقة  للح��ش 
�مل��ت���ق��ع �إجن����از �مل�����ش��روع خ���ال �لربع 

�لثاين من 2018 .
�ملم�شى  م�����ش��روع  �ل�����ش��ن��دوق  م���ل  كما 
بلغت  بقيمة  ت��ري�ن��ا،  لنهر  �ل�����ش��م��ايل 
137 ملي�ن دره��م، كذلك م�ل  نح� 
�ل�����ش��ن��دوق م�����ش��روع ط��ري��ق ت��ري�ن��ا – 
درهم،  ملي�ن   184 بقيمة  �لبا�شان 
مدينتي  ب��ني  �لتنقل  ح��رك��ة  لت�شهيل 
ت��ري�ن��ا و �ل��ب��ا���ش��ان، وه���ي �ح���دى �أهم 

�ملدن �لقت�شادية يف �لباد.

•• املكال -وام: 

�����ش����ريت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����ال �لأح����م����ر 
م�شاعد�ت  ق���اف���ل���ة  �لإم��������ار�ت��������ي 
ل�شتغاثة  �����ش���ت���ج���اب���ة  �إن�������ش���ان���ي���ة 
ع��اج��ل��ة �أط��ل��ق��ه��ا �لأه�����ايل يف عدد 
و�لقرى  �ل�شحر�وية  �ملناطق  من 
�لنائية �ل��قعة يف �أطر�ف �شحر�ء 

ح�شرم�ت.
�إي��ئية  �لقافلة على خيام  حتت�ي 
“رماه  م��دي��ري��ات  يف  ت���زي��ع��ه��ا  مت 
وثم�د و�لقف” - �إحدى مديريات 
���ش��ح��ر�ء ح�����ش��رم���ت - وذل����ك يف 
�إطار �جله�د �حلثيثة �لتي تبذلها 
دول��ة �لإم���ار�ت وذر�ع��ه��ا �لإن�شاين 
للتخفيف  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة 
من تفاقم �لأو�شاع �لإن�شانية �لتي 
ت��ع�����ش��ف ب�����ش��ك��ان ه����ذه �مل��ن��اط��ق يف 
ب�شرعة  �أ�شادو�  و�لذين  ح�شرم�ت 
��شتجابة �لهال وجه�دها �ملبذولة 
لأبناء  �مل�شتمرة  �لإغاثة  عملية  يف 
و�ل�شعب  خ�����ش������ش��ا  ح�����ش��رم���ت 

�ليمني عم�ما.
ممثل  �جل��اب��ري  عبد�لعزيز  وق��ال 

�لهال �لأحمر �إن عمليات �لت�زيع 
�آل��ي��ة عمل تتخذها  مت��ت مب���ج��ب 
�مل�شاعد�ت  و�ش�ل  ل�شمان  �لهيئة 
�لإن�شانية �إىل م�شتحقيها .. م�ؤكد� 
مهما  دعما  �شكلت  �خليام  ه��ذه  �أن 
بالن�شبة لاأ�شر �ملحتاجة يف مناطق 

�ل�شحر�وية يف ح�شرم�ت.

�لأحمر  �ل���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أك�����د 
جت����اوب����ت م���ب���ك���ر� م����ع �ل�����ن�����د�ء�ت 
�شكان  من  تلقتها  �لتي  �لإن�شانية 
ح�شرم�ت لتخفيف معاناتهم بعد 
خمتلفة  م�شح  بعمليات  قامت  �أن 
للتما�ش  عديدة  وق��رى  ملديريات 
�أح��لهم  وحت�شني  �لنا�ش  ح����ئ��ج 

م�شاريع  �إىل  ول���ف���ت  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة. 
�لبنية �لتحتية خا�شة يف قطاعات 
�لكهرباء و�ملياه و�لتعليم و�ل�شحة 
�أو غري  مبا�شرة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
مبا�شرة لتلبية �حتياجات �ملجتمع 
�ملنك�بني  و�إغ������اث������ة  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 

و�ملحتاجني. 

و�لتعاطي. �ل��ب��ي��ع  حم�����اولت   ع��ل��ى 
�لتجار  ح���اول  مهما  �أن���ه  و�أ����ش���اف: 
و�لعمل  مب���ك���ر،  ���ش��م���م��ه��م  �إخ����ف����اء 
حت���ت غ��ط��اء �أ����ش���م���اء م�����ش��ت��ع��ارة، �أو 

و�شائل  يف  مبتكرة  ط��رق  ����ش��ت��خ��د�م 
�شتطالهم  و�ل�����رتوي�����ج،  �ل��ت��ه��ري��ب 
�لعني �ل�شاهرة، وت�جه لهم �شربات 
م�جع�ة لتجارتهم، ت�شهم يف ت�شّدع 

و�شبطهم  �مل�شروعة،  غري  �أعمالهم 
�لق�شائية،  �جل��ه��ات  �إىل  و�إحالتهم 
�قرتفته  �لعادل مبا  �جل��ز�ء  لينال�� 
�ملخدرة. بال�شم�م  �مللّطخة  �أياديهم 

 

�شفري الدولة يبحث التعاون مع م�شوؤولني يف كازاخ�شتانالبورادي ي�شتقبل رئي�ش هيئة الأركان الباك�شتاين
•• اأ�صتانا-وام:

بحث �شعادة �لدكت�ر حممد �أحمد بن �شلطان �جلابر �شفري �لدولة لدى جمه�رية 
كاز�خ�شتان ومعايل �أ�شكار مامني �لنائب �لأول لرئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء يف كاز�خ�شتان 
�شبل دعم وتعزيز عاقات �لتعاون �لقائمة بني دولة �لإمار�ت وجمه�رية كاز�خ�شتان 

يف �شتى �ملجالت.
و�أ�شار �جلانبان - خال �للقاء - �إىل حر�ش قيادتي �لبلدين على دفع �لعاقات �ملتميزة 

�لتي تربط بني بلديهما �إىل �آفاق �أرحب ملا فيه م�شلحة �ل�شعبني �ل�شديقني.
كما �لتقى �شعادة �لدكت�ر حممد �أحمد �جلابر �شفري معايل بيبيت �أتامك�ل�ف وزير 
بني  �لتعاون  تعزيز  �شبل  بحثا  حيث  كاز�خ�شتان  يف  و�لف�شاء  �لع�شكرية  �ل�شناعات 
�لإمار�ت وكاز�خ�شتان يف جمال �ل�شناعات �لع�شكرية �إ�شافة �إىل �مل�شائل �لأخرى ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل معايل حممد بن �أحمد �لب��ردي وزير 
�ل��دف��اع - يف مكتبه مبقر وز�رة  ل�����ش���ؤون  دول��ة 
�لدفاع باأب�ظبي �شباح �م�ش- �لفريق �أول زبري 
�مل�شرتكة  �لأرك���ان  هيئة  رئي�ش  حيات  حمم�د 
للق��ت �مل�شلحة �لباك�شتانية و�ل�فد �ملر�فق له. 
وتناول �للقاء - �لذي ح�شره �شعادة مطر �شامل 
�لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع - عاقات �لتعاون 
بني  �لقائمة  �ملتميزة  �ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة 

دولة �لإمار�ت وجمه�رية باك�شتان �لإ�شامية 
وما حتظى به هذه �لعاقات من دعم قيادتي 
�ل�شديقني  و�ل�����ش��ع��ب��ني  �ل��ب��ل��دي��ن  وح��ك���م��ت��ي 

و�شبل تعزيزها وتط�يرها.
�لتن�شيق  �ل��ط��رف��ان جم����الت  ����ش��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا 
�ملجالت  م��ن  ع��دد  يف  �ل�شرت�تيجي  و�ل��ت��ع��اون 
�للقاء  ح�شر  و�ل��ت��ط���ر�ت.  �مل�شتجد�ت  و�آخ���ر 
جمه�رية  �شفري  خ��ان  �أح��م��د  معظم  �شعادة   ..
�ل��دول��ة وع���دد من  ل��دى  باك�شتان �لإ���ش��ام��ي��ة 

كبار �شباط وم�ش�ؤويل وز�رة �لدفاع.

»الهالل « توزع 3 اآلف �شلة غذائية على اأهايل قرى مديرية ال�شلو اليمنية
•• تعز -وام:

�ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي تنفيذ  ت�������ش��ل هيئة 
�حل��م��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة و�لإغ��اث��ي��ة ب��ه��دف حت�شني 
وم�شاعدتهم  �ليمن  يف  لاأ�شقاء  �ملعي�شية  �حلياة 
على جتاوز �لظروف �ملعي�شية �ل�شعبة �لتي فر�شها 

ح�شار ملي�شيات �حل�ثي �لإير�نية.
ووزعت فرق �لهال �لأحمر 3 �آلف �شلة غذ�ئية 

مديرية  �أه��ايل  على  �لأ�شا�شية  �ل�شلع  �إىل  �إ�شافة 
�ل�شل� �لتابعة ملحافظة تعز �شمن �لدعم �لإمار�تي 
�مل�شتمر لليمن وحملة �مل�شاعد�ت �لإغاثية لاأ�شقاء 
�ل�شل�  ملديرية  تابعة  قرية   18 ��شتهدفت  و�لتي 
و�ل������دي و�ل��ع��ت��م وذي  “ �ل�����ش��رف و�لعقيبة  وه��م 
و�لبطنة  و�لثدل  ومعرب�ن  و�عماق  و�حل���د  ع�شق 
و�ملقاطرة  و�ل�شريتني  و�لعقار  و�جلمر  و�ل�شيار 

و�ملثايف وبيت �لقا�شي وق�شافر.

�لأ�شا�شية  و�ل�شلع  �لغذ�ئية  �ل�شال  ت�زيع  و�أ�شفر 
على �أهايل �لقرى �لتابعة �إىل مديرية �ل�شل� عن 
ع�دة �حلياة �لطبيعية �إ�شافة �إىل تطبيع �لأو�شاع 
وحت�����ش��ني �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��اأ���ش��ق��اء يف وقت 
تعاين فيه معظم �لأ�شر مع�قات �قت�شادية نتيجة 
�لإير�نية  �حل�ثي  مللي�شيات  �لإرهابية  �ملمار�شات 
و�لأو�شاع �لإن�شانية �ل�شعبة �لتي متر بها �ليمن.

وقال �ملهند�ش جمعة عبد�هلل �ملزروعي رئي�ش فريق 

�أنباء  ل�كالة  ت�شريح  ع��دن يف  �لأح��م��ر يف  �لهال 
ياأتي  �لإمار�تي لليمن  �لدعم  “و�م” �إن  �لإم��ار�ت 
�إطار حر�ش وت�جيهات �لقيادة �لر�شيدة لل�ق�ف 
�لظروف  �لأ�شقاء وم�شاعدتهم على جتاوز  بج��ر 
من  �ل��ه��ال  كثف  حيث  ت��جههم  �ل��ت��ي  �ل�شعبة 
�مل�شت�يات  على  لليمن  �لدعم  �أن�����ع  كافة  تقدمي 
ت�فري  �شبيل  يف  و�لتنم�ية  و�لإغ��اث��ي��ة  �لإن�شانية 
�شبل �ملعي�شة �حل�شنة لاأبناء �ل�شعب �ليمني ورفع 

�ملعاناة عنهم.
�لأحمر  �ل���ه���ال  ف���رق  �أن  �إىل  �مل���زروع���ي  و�أ����ش���ار 
غذ�ئية  �شلة  �آلف   3 ب��ت���زي��ع  ق��ام��ت  �لإم���ار�ت���ي 
�إ�شافة �إىل �ل�شلع �لأ�شا�شية على �أهايل 18 قرية 
تابعة �إىل مديرية �ل�شل� �شمن �لرب�مج �لإغاثية 
�مل�جهة �إىل �ل�شعب �ليمني بهدف حت�شني �حلياة 
�لظروف  ع��ل��ى جت�����اوز  م�����ش��اع��دت��ه��م  و  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة 
�حل�ثي  ميلي�شيات  ح�شار  فر�شها  �لتي  �ل�شعبة 

�لإير�نية.
�إىل  �لتابعة  �ل��ق��رى  �أه���ايل  �أ���ش��اد   .. وم��ن جانبهم 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  ب��دور  �ل�شل�  مديرية 
�إن�شانية  �أو���ش��اع  يعان�ن  �لذين  �ل�شكان  �إغ��اث��ة  يف 
�إىل  وتقديرهم  �شكرهم  �أعرب�� عن  كما   .. �شعبة 
دولة �لإم��ار�ت على دعمها لاأ�شر �ليمنية و�لذي 
ياأتي ��شتمر�ر� لنهج �خلري �ملتاأ�شل يف نف��ش �أبناء 

�لإمار�ت �لأوفياء وم�شاعدتهم �أ�شقائهم.

�صبطت 6 اأ�صخا�س يف عملية "�صبكة املوت"

 �شرطة اأبوظبي حتبط ترويج 1.8 مليون حبة خمدرة خمباأة مبعدات �شناعة الع�شائر
اكتمال كافة ال�شتعدادات النهائية 
لنطالق فعالية »املغرب يف اأبوظبي«

••اأبوظبي -وام:

يف  “�ملغرب  لفعالية  �لثالثة  ل��ل��دورة  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت 
�أب�ظبي” ��شتكمال كافة �ل�شتعد�د�ت و�لتجهيز�ت لنطاق 
هذ� �حلدث �ملهم �لذي ت�شت�شيفه �أب�ظبي غد� و�ىل غاية 19 
مار�ش �جلاري يف مركز �أب�ظبي �ل�طني للمعار�ش برتحيب 
رئي�ش  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  من 
م��ن �شاحب �جلالة  ك��رمي��ة  وب��رع��اي��ة  �هلل،  �ل��دول��ة، حفظه 
�مللك حممد �ل�شاد�ش، عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة، وبدعم 
نهيان،  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شم�  مبا�شر من �شاحب 
ويل عهد �أب�ظبي، نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�شلحة. و�كد 
�شعادة مطر �شهيل �ليبه�ين، ع�ش� �ملجل�ش �ل�طني �لحتادي، 
رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة لفعالية �ملغرب يف �أب�ظبي، خال 
�لفعالية يف مركز  �م�ش ملكان  بها  �لتي قام  �لتفقدية  �جل�لة 
�لهام  �ل���دويل  �حل���دث  ه��ذ�  �أن  للمعار�ش  �ل���ط��ن��ي  �أب���ظ��ب��ي 
يحظى بدعم و�هتمام �شم� �ل�شيخ من�ش�ر بن ز�يد �ل نهيان 
�نه  �لرئا�شة م�ؤكد�  �ل���زر�ء وزير �ش�ؤون  نائب رئي�ش جمل�ش 
مت �تخاذ جميع �لجر�ء�ت �لازمة وت�فري كافة �لت�شهيات 
لإجناح ��شت�شافة هذ� �حلدث �لبارز �لذي يعترب من�شة هامة 

وثرية متنح جميع �لزو�ر من م��طنني ومقيمني يف �لدولة 
وم�روثات  �لأ���ش��ي��ل��ة،  �مل��غ��رب  ح�����ش��ارة  على  �ل��ت��ع��رف  فر�شة 
ما�شيها �لعريق، و�لتاأكيد على مكانة دولة �لمار�ت �لدولية 

وريادتها يف ��شت�شافة �لفعاليات �لثقافية و�لأحد�ث �ملهمة .
�أب�ظبي  �مل���غ���رب يف  ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ة  ب����اأن  �ل��ي��ب��ه���ين،  و�أك�����د 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لأخ���ي��ة  للرو�بط  تعزيز�ً  ياأتي 
منها  �ل�شيا�شية  �لن��حي  جميع  يف  �ملغربية  و�ململكة  �ملتحدة 
و�لثقافية،  و�ل�شياحية  و�لعلمية  و�لإعامية  و�لقت�شادية 
وذلك من خال تعريف �ملجتمع �لإمار�تي بالثقافة و�لرت�ث 

�ملغربي �لأ�شيل.
�أب�ظبي هذ� �لعام لزو�رها فر�شًة  و�شتمنح فعالية �ملغرب يف 
كبرية لاطاع على �لرت�ث �لثقايف �ملغربي �لرثي مبختلف 
�أو  �ملطبخ،  �أو  �لفن،  �أو  �مل��شيقى،  �أو  باملعمار،  �ش��ء  �أ�شكاله 

�لعاد�ت و�لتقاليد، �أو �لأزياء �أو �ملتحف �لرت�ثي �ملغربي.
دورتيها  خ��ال  حققت  �أب���ظ��ب��ي  يف  �مل��غ��رب  فعالية  �ن  ي��ذك��ر 
�ل�شابقتني جناحاً متميز�ً، ولقت �إقباًل جماهريياً و��شعاً من 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أر���ش  و�ملقيمني على  �مل��طنني  قبل 
�ملتحدة، لتاأتي دورة هذ� �لعام ��شتمر�ر�ً للنجاح و��شتكماًل ملا 

مت حتقيقه م�شبقاً.

قافلة اإغاثة اإماراتية ل�شكان �شحراء ح�شرموت�شندوق اأبوظبي للتنمية ميول م�شاريع ا�شرتاتيجية يف األبانيا بقيمة 424 مليون درهم

•• اأبوظبي-الفجر:

�أب����ظ���ب���ي، ترويج  ���ش��رط��ة  �أح��ب��ط��ت 
حبة  �أل�������ف  و800  م���ل���ي����ن  ن���ح���� 
خم����ب����اأة  خم����������درة،  "كبتاج�ن" 
ب��اإح��ك��ام د�خ���ل ق��ط��ع غ��ي��ار ل�شناعة 
�شبطت  فيما  �ل��ط��ازج��ة،  �لع�شائر 
�لعربية،  �جلن�شية  من  �أ�شخا�ش   6
ت�زعت  �لتي  مت�رطني يف �جلرمية 
���ش��م���م��ه��ا ب���ني �أب���ظ��ب��ي وع����دد من 
عملية  يف  �لأخ������������رى،  �لإم��������������ار�ت 
�مل�ت". "�شبكة  عليها  �أطلق   ن�عية 

و�أف�������������اد �ل����ع����ق����ي����د ط�����اه�����ر غ���ري���ب 
مكافحة  مديرية  مدير  �لظاهري، 
�مل��خ��در�ت يف قطاع �لأم��ن �جلنائي، 
ب����اأن �ل��ع��م��ل��ي��ة �أ����ش���ف���رت ع���ن حتريز 
قيمتها  �مل��ق��درة  �مل�شب�طة  �لكمية 
درهم. ملي�ن   90 بنح�   �ل�ش�قية 

وقال �إنه وردت معل�مات من �مل�شادر 
�ل�شرية تفيد ب�ج�د �شبكة لتهريب 
ترويجها  بق�شد  �لكبتاج�ن،  خمدر 
عنا�شر  متّكن  حيث  �ل��دول��ة،  د�خ��ل 
�مل��ك��اف��ح��ة م���ن �لإط����اح����ة ب��ه��م عن 
مت  �ل��ت��ي  �ل�شرية،  �لعمليات  ط��ري��ق 
تنفيذها وفق خطة حمكمة ومفاجاأة 
�أب�ظبي. �شرطة  قب�شة   �أوقعتهم يف 

و�أك����د ح��ر���ش �مل��دي��ري��ة ع��ل��ى تعزيز 
�ل����ت����ع����اون �مل���������ش����رتك ب�����ني �أج����ه����زة 
�ملخت�شة،  و�جل������ه������ات  �مل���ك���اف���ح���ة 
�ل����دول����ة وخ���ارج���ه���ا، بهدف  د�خ�����ل 
وترويج  لتهريب  عملية  �أي  �إحباط 
�لرقابة  و�إح���ك���ام  �مل���خ���درة،  �ل�����ش��م���م 

�إىل  �أب���ظ��ب��ي  �شرطة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
��شرت�تيجية  م��ن  تنفذه  م��ا  ج��ان��ب 
متكاملة ملكافحة �ملخدر�ت بالتعاون 
ت���شل  �مل����ؤ����ش�������ش���ات،  خم��ت��ل��ف  م���ع 
مبخاطر  �ملجتمع  وت���ع��ي��ة  تثقيف 
و�شر�ئحه  ف��ئ��ات��ه  ب��ك��ل  �مل����خ����در�ت 
م����ن ه������ذه �لآف����������ة، وح���م���اي���ت���ه من 
تعاطيها،  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  �لأ�����ش����ر�ر 
منجز�ت  حت���ق���ي���ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
وم�شتقرة. �آم��ن��ة  وب��ي��ئ��ة   �إي��ج��اب��ي��ة، 
�ل��ظ��اه��ري �جلمه�ر  �ل��ع��ق��ي��د  ودع����ا 
�شرطة  م����ع  �ل���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  �إىل 
�آفة  و�لإ���ش��ه��ام يف تط�يق  �أب���ظ��ب��ي، 
�مل���خ���در�ت، وم���ن ي��ح��اول �ل��ن��ي��ل من 
بر�ثن  �إي��ق��اع��ه��م يف  ع���رب  �ل�����ش��ب��اب 
�مل��خ��در�ت، وذل��ك من خ��ال �إي�شال 
�مل��ع��ل���م��ات ب��ت��م��ري��ره��ا ع���رب خدمة 
يف  ت�شهم  �ل��ت��ي   8002626 �أم���ان 
من  ووقايته  �ملجتمع،  �أمن  ��شتقر�ر 

�أخطار �جلر�ئم ب�شتى �أن��عها.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  �مل��دع���/ ن���ر �ل�شام 
بنغادي�ش   ، �ح��م��د  ح�����ش��ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج�������ز  �شفره 
 -)AE8713089( رقم 
ي�����������رج�����������ى مم�������������ن ي�����ع�����رث 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
�ق����رب  �و  �ل��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفرت
�شفيده  �مل�����دع������/  ف����ق����د  
بار�بار�مبيل،  م��ب��ا���ش��ره 
�ل�����ه�����ن�����د �جل�����ن�����������ش�����ي�����ة  - 
ج�������������������ز  �������ش������ف������ره رق������م 
يرجى   -)6363478(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
بال�شفارة �لهندية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدع� /  تن�ير ح�شني 
باك�شتان     ، ب��خ�����ش  ر���ش���ل 
�شفره  ج������ز   - �جلن�شية 
 )dp6906221( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

050/4133375

فقدان جواز �صفرت
�ملدع� /  عبد�ل�شتار  فقد 
باك�شتان     ، �هلل  ح���ب���ي���ب 
�شفره  ج������ز   - �جلن�شية 
 )BY5422251( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

050/4133375

فقدان جواز �صفرت
منري   / �مل������دع�������  ف����ق����د 
ح�شني  ��شماعيل  ح�شني 
�جلن�شية  ب��ن��غ��ادي�����ش    ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������ز   -
 )7137688AG (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3617136

فقدان جواز �صفرت
ح���ن���ان   / �مل������دع�������  ف����ق����د 
�مل�����غ�����رب   ، �ل�������ع�������زي�������زى 
�شفره  ج�����ز   - �جلن�شية 
 )9827924( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

 056/6900038

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدع� / �شاجيث �قبال 

م�يدين كن�ي �قبال ، �لهند 

�جلن�شية - ج��ز �شفره رقم 

من   )R5995265(

يجده عليه �لت�شال بتليف�ن 

رقم 056/2564328 
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مريكل تعد ببدء حكومتها املقبلة العمل �شريعا  
•• برلني-اأ ف ب:

حك�متها  بان  �م�ش  مريكل  �نغيا  �لملانية  �مل�شت�شارة  وعدت 
لوروبا،  ق�يا  دفعا  و�شتعطي  �شريعا  �لعمل  �شتبد�أ  �جلديدة 
وبعد  ر�ب��ع��ة.  ل�لية  جديد�  حك�ميا  �ئتافا  ت�شكيلها  غ��د�ة 
�أ���ش��اب��ي��ع م��ن �مل��ف��او���ش��ات �ل�����ش��اق��ة، و�ف���ق �حل���زب �ل�شرت�كي 
�ل���دمي����ق���ر�ط���ي، ث����اين �ك����رب ح����زب يف �مل���ان���ي���ا، �لح�����د على 
بعبارة  )ي��ع��رف  ولي��ت��ه  �ملنتهية  �لكبري  لائتاف  �لتمديد 
�شهدتها  �شيا�شية  �زم��ة  بذلك  منهيا  ب��الأمل��ان��ي��ة(  “غروك�” 
�لباد منذ �لنتخابات �لتي جرت يف �يل�ل/�شبتمرب �ملا�شي. 
من  ��شهر  �شتة  نح�  “بعد  مقت�شب  بيان  يف  مريكل  وق��ال��ت 

�لنتخابات، �لنا�ش ينتظرون ح�ش�ل �شيء ما �لآن«. و��شافت 
و�ن  حت��دي��ات  ت����ج��ه  �وروب����ا   ... �ن  ن���رى  “نحن  �مل�شت�شارة 
دفعا ق�يا من �ملانيا، �ىل جانب دفع فرن�شا و�ل��دول �لخرى 
�لتي حتتاج  �مل���شيع  ��شارة �ىل جمم�عة من  يف  �شروري”، 
�ش�ريا.  �حل����رب يف  �ىل  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  م��ن  �ه��ت��م��ام  �ىل 
ب�شرعة  �لعمل  نبد�أ  �ن  “يتطلب منا  ذلك  وقالت مريكل كل 
�لنتخابات  يف  �شعيفا  ف����ز�  حتقيقها  وب��ع��د  �حل��ك���م��ة«.  يف 
�ث��ره��ا من  �ي��ل���ل/���ش��ب��ت��م��رب مل تتمكن ع��ل��ى  �ل��ت��ي ج���رت يف 
�شع�بات  مريكل  و�ج��ه��ت  �ملطلقة،  �لغلبية  على  �حل�ش�ل 
نتيجة  ����ش����أ  حزبها  وحقق  �حلك�مة.  يف  لها  �شركاء  ليجاد 
�حلزب  �ل�شابق  �شريكها  وك��ان  �حل��رب،  بعد  ما  له يف مرحلة 

�ل���ش��رت�ك��ي �ل��دمي���ق��ر�ط��ي رف�����ش جت��دي��د �لئ��ت��اف معها، 
قبل �ن يع�د ويرت�جع عن قر�ره. وتر�جع �ملحافظ�ن بزعامة 
�لنتخابات جر�ء  �لدمي�قر�طي�ن يف  و�ل�شرت�كي�ن  مريكل 
“�لبديل  �لت�ش�يت مل�شلحة حزب  �لناخبني  �ختيار جزء من 
�ز�ء  تعبري� عن غ�شبهم  �ملتطرف  �ليميني  �ملانيا”  �جل  من 
و�ش�ل �كرث من ملي�ن طالب جل�ء �ىل �ملانيا منذ 2015. 
�لح��د ق��ر�ر �حلزب  �ملانيا”  “�لبديل من �ج��ل  و�نتقد ح��زب 
�ئتاف  �ل���دخ����ل جم�����دد� يف  �ل���دمي����ق���ر�ط���ي  �ل����ش���رت�ك���ي 
�شت�شتحق على  “فات�رة ذلك  �ن  حك�مي مع مريكل مت�قعا 
�بعد تقدير يف 2021”، عندما يت�جه �لناخب�ن جمدد� �ىل 

�شناديق �لقرت�ع.

�شمال �شرق نيجرييا 
قد يواجه خطر املجاعة 

•• جنيف-رويرتز:

���ش��رق نيجرييا  ���ش��م��ال  �أن م��ن��اط��ق  �إغ��اث��ة  ت��ق��ري��ر ملنظمة  ذك���ر 
�لتي يتعذر �ل��ش�ل �إليها ب�شبب حركة مترد قد ت��جه خطر 

�ملجاعة.
وقالت �لأمم �ملتحدة �إن ما يقرب من ملي�ن �شخ�ش يعي�ش�ن 
يف مناطق ي�شعب �ل��ش�ل �إليها ب�شمال �شرق �لباد حيث ت�شن 

جماعة ب�ك� حر�م �ملت�شددة مترد� منذ ت�شعة �أع��م.
وقالت �شبكة )نظم �لإنذ�ر �ملبكر من �ملجاعة( �إن �ملنطقة ت��جه 

خطر �ملجاعة ب�شكل متز�يد.

•• جنيف -وام:

�ملتحدة  ل��امم  �لتابع  �لن�شان  حق�ق  جمل�ش  و�ف��ق 
دول  �ربع  �عرت��ش  29 �ش�تا مقابل  باأغلبية  �م�ش 
و�متناع 14 عن �لت�ش�يت ..على قر�ر ح�ل �لغ�طة 
�ل�شرقية تقدمت به �ململكة �ملتحدة ودول �خرى يدين 
ب�شدة �لنتهاكات �جل�شيمة حلق�ق �لن�شان وللقان�ن 
�ل�شرقية وكذلك من  �لغ�طة  �ل��دوىل فى  �لن�شانى 

كافة �طر�ف �لنز�ع فى خمتلف �نحاء �ش�ريا .
�مل�شاعد�ت  �ي�شال  �عاقة  ��شتمر�ر  ب�شدة  يدين  كما 
�شد  و�ل��ه��ج��م��ات  �ل�شرقية  �ل��غ���ط��ة  �ىل  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�مل���ر�ف���ق �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ب��ن��ي��ة �ل���ش��ا���ش��ي��ة ه��ن��اك ومبا 

يخالف �لقان�ن �لدوىل �لن�شانى.
و�لع�ش��ئى  �لتمييزى  غري  �ل�شتخد�م  �لقر�ر  و�د�ن 
فى  للمدنيني  �جل���ى  �لق�شف  و  �لثقيلة  لا�شلحة 
�ح��ت��م��ال ل�شتخد�م  �ى  �د�ن����ة  �ىل  ����ش��اف��ة  �ل��غ���ط��ة 

�ل�شلحة �لكيميائية هناك .
2401 و�ل���ذى ن�ش  ب��ق��ر�ر جمل�ش �لم���ن  و رح��ب 
على وقف �لعمال �لعد�ئية فى �ش�ريا ملدة 30 ي�ما 
بعمليات  و�لقيام  �لن�شانية  �لغاثة  باي�شال  لل�شماح 

�لجاء �لطبى .

ودع����ا �ل���ق���ر�ر �مل��ع��ت��م��د م��ن جم��ل�����ش ح��ق���ق �لن�شان 
ووقف  مب�ش�ؤولياتها  �لقيام  �ىل  �ل�ش�رية  �ل�شلطات 
�ل�شرقية  �لغ�طة  فى  �ملدنيني  �شد  �لهجمات  كافة 
م�شري� �ىل �لقلق كذلك من �لهجمات �لتى تتم على 

دم�شق و�شق�ط عدد متز�يد من �ل�شحايا .
�لقر�ر �لذى �عتمده جمل�ش حق�ق �لن�شان �كد على 
�نتهاكات  عن  �مل�ش�ؤولني  كافة  م�شاءلة  �ىل  �حلاجة 
حق�ق �لن�شان و�نتهاكات �لقان�ن �لن�شانى �لدوىل 
فى �لغ�طة �ل�شرقية وكافة �نحاء �ش�ريا وحث كافة 
�ل�شماح  على  �ل�ش�رية  �حلك�مة  وبخا�شة  �لط��ر�ف 
�لن�شانى  �لع�ن  باي�شال  و�ل�شركاء  �ملتحدة  ل��امم 
�ىل �ملحتاجني و�ل�شماح لها بالقيام بعمليات �لجاء 
�لعاملني  حماية  ���ش��رورة  على  �لت�شديد  مع  �لطبى 

�ل�شحيني و�لن�شانيني �لذين يق�م�ن بتلك �ملهام .
ودعا �لقر�ر �ملعتمد جلنة �لتحقيق �لدولية �مل�شتقلة 
فى  بالتحقيق  �لن�����ش��ان  ح��ق���ق  جمل�ش  م��ن  �ملكلفة 
�ش�ريا  ف��ى  �لن�����ش��ان  حل��ق���ق  �جل�شيمة  �لن��ت��ه��اك��ات 
ب��اج��ر�ء حتقيق ف��ى �لح���د�ث �لخ���رية ف��ى �لغ�طة 
�ليه  مات��شلت  بنتائج  �ملجل�ش  و�ع����ام  �ل�شرقية 
�لقادمة  و�لثاثني  �لثامنة  �لعادية  �ل���دورة  خ��ال 

للمجل�ش.

•• الفجر – اعداد خرية ال�صيباين
قابلة  وغ������ري  ����ش���ع���ب����ي���ة  �إي����ط����ال����ي����ا 
�ل�شعب�ية  “�لثنائية  للحكم”، 
�هم  باخت�شار  ك��ان��ت  ت��ل��ك  ولدت”: 
�ل�شحف  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ت��ع��ال��ي��ق 
�ل��ي���م��ي��ة �لإي��ط��ال��ي��ة �ل���ك���ربى �أم����ام 
�مل�جة �لعاتية �لتي �جتاحت �لأحز�ب 

�لإيطالية �لتقليدية، ميينا وي�شار�.
�لدميقر�طيني  جميع  كاب��ش  �إن     
يف  و”�لبريوقر�طيني  �أوروب��������ا،  يف 
بروك�شل” ه� ب�شدد �لتحقق يف �شبه 
�ل��ن����ب كما  ف��ف��ي جمل�ش  �جل���زي���رة. 
�ل�شي�خ، حتقق  �حل��ال يف جمل�ش  ه� 
حقيقيا،  �ن��ت�����ش��ار�  جن�����م،   5 ح��رك��ة 
ر�بطة ماتي�  تتجاوز  �ن  �ل����رد  ومن 

�شالفيني 18 باملائة من �ل�ش��ت.
�لتي  �ل�شعب�ية،  �إيطاليا  ف��اإن  �ذن،     
�شحقت حزبني كانا ُيعترب�ن قبل �شتة 
حك�مة  يف  حمتملني  حليفني  �أ�شهر، 
�لأملانية”:  �لطريقة  “على  �ئ��ت��اف 
�شيلفي�  ب���زع���ام���ة  �إي���ط���ال���ي���ا  ف��������رز� 
�لدميقر�طي  و�حل��زب  برل��شك�ين، 

بقيادة ماتي� رينزي.
�ملنتخب  ب���ريي���ن���ي،  د�ري��������  وق������ال     
�ل��ت������ش��ك��اين، معرتفا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�لناخبني يف  ��شتياء  ��شاء تقدير  باأنه 
�لي�م  دوره  ب��ات  �ل��ذي  �ل��شط،  ي�شار 
“�لهزمية فاقت كل  �أن  هام�شيا، قال 

ت�قعاتنا«.
   لقد كان �حلديث جغر�فيا و�شيا�شيا 

قبل �لت�ش�يت عن “ثاث �إيطاليا«:
�أي����دي مي��ني �ل��شط  �ل�����ش��م��ال، يف   •
�شعب�يي  مع  �ملتحالف  �لبريل�شك�ين 

�لر�بطة.
• �جلن�ب، يف جيب حركة 5 جن�م.

�لدميقر�طي  ل��ل��ح��زب  �ل��������ش���ط،   •
�ل���ت���ي ل ميكن  مب��ع��اق��ل��ه �حل����م����ر�ء 
�إميليا  ت��شكانا،  وه��ي  منه،  �نتز�عها 

رومانيا، �أومربيا، مار�ش.
و�لي�م، مل يعد هناك �ش�ى �ثنتني:

عليه  ت�����ش��ي��ط��ر  �ل������ذي  �ل�������ش���م���ال،   •
�شعب�ية �لر�بطة.

• �جلن�ب، �لذي تهيمن عليه �شعب�ية 
حركة 5 جن�م.

�لدور �حلا�شم للرئي�ش ماتاريا
�لذي  �لأ�ش��أ،  �ل�شيناري�  حتقق  هكذ� 
للنظام”،  “�ملناه�شني  �نت�شار  �شهد 

وف�����ز  لل�شيا�شة”،  “�ملعادين  و 
�شيناري�  “�ملناه�شني لكل �شيء” ... 
مناه�شتني  ق���ت��ني  ب��ت���ح��ي��د  ي��ه��دد 
�لكفاءة  وتع�زهما  وللهجرة  لأوروب��ا 
�ل�شعيدين  ع��ل��ى  �حل��ك���م��ة  �إد�رة  يف 

�ل�طني و�ملحلي.
�ن رجلني يبت�شمان �لي�م:

�أ�شبح  عاما،   32 ماي�،  دي  ل�يجي   
�لنم�شاوي  �مل�شت�شار  ن�شخة من  فجاأة 
�لعمر،  ن��ف�����ش  ك�������رز،  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان 
ونف�ش �لعائلة �ل�شيا�شية. قاد ل�يجي 
جميع  يف  جهنمية  ح��م��ل��ة  م��اي���  دي 
فريقه  قدم  قد  وكان  �إيطاليا.  �أنحاء 
�حلك�مي م�شبقا �لأ�شب�ع �ملا�شي، ومل 
ثمن  يدفع  جعله  يف  ناخب  �أي  يفكر 
و�لف�شائح  �للغ�ية!(  )حتى  �أخطائه 
ت�����ش���ه ح��رك��ت��ه. ل��ق��د ��شتقطب  �ل��ت��ي 
�أغلبية �لذين يق�ل�ن “ل” لكل �شيء، 
و�لذين  و�لذين يرف�ش�ن “�لنظام”، 
ويف  “طائفة”،  �ل�شيا�شيني  يف  ي��رون 

81 عاما  �ل�شاحة يف �شن  �إىل  �لع�دة 
�ملفرو�ش  �حل��ظ��ر  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى 
مر�شحا  ي��ك���ن  �أن  م��ن  ومينعه  عليه 

ب�شبب �إد�نته بالتهرب �ل�شريبي؟
�ن ماتي� �شالفيني، 45 عاما، �شعب�ي 
ينتقي  ل  ع���ال���ي���ة،  ب�����ش��ع��ب��ي��ة  ي��ت��م��ت��ع 
ومذهلة  جاحمة  بحملة  قام  كلماته، 
�لد�شت�رية  �ليمني  �د�ء  حد  )و�شلت 
ع���ل���ى �ل���د����ش���ت����ر وع���ل���ى �لإجن����ي����ل ك� 
دون  ولكن  لل�زر�ء”(،  ق��ادم  “رئي�ش 
�حلقيقيني:  خ�ش�مه  �أب��د�  نن�شى  �أن 
�مل��ه��اج��رون غ��ري �ل�����ش��رع��ي��ني، �لذين 
ي��ج��ب ط��رده��م ف�����ر�، و�أوروب������ا، �لتي 
�إيطاليا،  م��ع  ���ش��ي��ئ  ب�شكل  ت��ت�����ش��رف 
�ل�شهري  �لعجز  م��ش�ع  ح�ل  خا�شة 
حاليا  �شالفيني  وم��ات��ي���  ب��امل��ائ��ة.   3
�ل���ربمل���ان �لأوروب��������ي، لكنه  ع�����ش��� يف 
ح��ّط��م ج��م��ي��ع �لأرق������ام �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة يف 

�لغياب عن جل�شاته.
فه�  �ل������ش��ط،  ل��ي�����ش��ار  بالن�شبة  �أم����ا   

ب�شكل  ت�ؤثر  “دوغمائيات”  بروك�شل 
غري عادل على �ل�شيا�شة �لقت�شادية 
لدي  �لرئي�شي  �مل�شاعد  �لإي��ط��ال��ي��ة. 
يتحدث  باتي�شتا،  �أل��ي�����ش��ان��درو  م��اي���، 
“نتيجة  وعن  “�لتت�يج”،  عن  �لي�م 
�لتحدث  �جلميع  “على  تاريخية”: 
معنا، و�ش�ف نتفاو�ش، ولكن �نطاقا 

من قيمنا«.
�حلل  ع�������ش���اق  �ىل  �إ������ش�����ارة  ه�����ذ�  ويف 
�لزعيم  ل.  �أم  ك��ان  تاريخي  �ل��شط، 
�لثاين �لذي ميكن �أن يبت�شم �بت�شامة 
�لذي  �شالفيني،  ماتي�  ه���  عري�شة 
مي���ر ب���ال���ر�ب���ط���ة م���ن 4 ب���امل���ائ���ة عام 
باملائة،   18 م��ن  �أك����رث  �إىل   2013
مدحرجا بذلك، ف�رز� �إيطاليا، �لتي 
 25 قبل  برل�شك�ين  �شيلفي�  �أ�ش�شها 

عاما، �إىل مرتبة �أ�شفل ومكانة �قل.
ثمن  �ل�شابق  �لكافاليريي  دف��ع  لقد 
ع��ج��زه ط��ي��ل��ة رب���ع ق���رن ع���ن ت�شكيل 
طبقة حاكمة بديلة: �أمل ي�شطر �إىل 

�ذ  حقيقية  وه��زمي��ة  �ن��ه��ي��ار�  يعي�ش 
“�لرجل  حتى  رينزي  ماتي�  يعد  مل 
�ل�شيا�شي  �مل�������ش���ه���د  يف  �لثالث” 
ب���ات فيها من  �إىل درج����ة،  �لإي���ط���ايل 
زع��ي��م��ا حلزب  �ل��ب��ق��اء  �ل�����ش��ع��ب عليه 
�لرجل  �ن  �له��ان��ة.  ه��ذه  مثل  تلقى 
�لثالث �حلقيقي، و�حلكم �لذي يجب 
يف  ح��ا  �ملقبلة  �لأ�شابيع  يف  يجد  �أن 
�شريجي�  ��شمه  �ل�شعب�يني  م��جهة 
�لد�شت�ر  مي��ن��ح��ه  و�ل�����ذي  م��ات��اري��ا 

جمم�عة و��شعة من �لحتمالت. 
فاأي �شيناري� �شيختار؟ طبعا، �شيجري 
حزب،  زع��ي��م  ك���ل  م���ع  “م�شاور�ت” 
و�ملطالب،  �مل��ق��رتح��ات  �إىل  وي�شتمع 
�لأكرث  �ل�شخ�شية  ُي��ح��ّم��ل  ث��م  وم���ن 
قدرة على �حل�ش�ل على �لأغلبية يف 
يف  �حلك�مة..  ت�شكيل  عبء  �لربملان، 
��شم  �ي  يت�شرب  مل  �حلا�شر  �ل���ق��ت 
من ق�شر �لك�يرينال، �ملقر �لرئي�شي 

لإقامة �لرئي�ش.

 انهار ي�شار الو�شط، ومل يعد ماتيو رينزي الرجل الثالث يف امل�شهد ال�شيا�شي الإيطايل

ال�شمال حتت �شيطرة �شعبوية الرابطة، واجلنوب حتت هيمنة �شعبوية حركة 5 جنوم

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• با�صكال ري�صيه

بعد �لربيك�شيت، وبعد �نت�شار تر�مب يف �ل�ليات 
�لعديد  يف  �ملتطرف  �ليمني  �شع�د  وبعد  �ملتحدة، 
م��ن �ل��ب��ل��د�ن �لأوروب���ي���ة، وب��ع��د �حل��ك���م��ات “غري 
نتائج  ه��ي  ه��ا  وه��ن��غ��اري��ا،  ب�لند�  يف  �لليرب�لية” 
�لن��ت��خ��اب��ات �لإي��ط��ال��ي��ة ت��زي��د م��ن �ث���ارة من�ش�ب 

�لقلق يف �لدميقر�طيات �لأخرى.
ق���م��ي��� �ل��ر�ب��ط��ة )ر�ب���ط���ة �ل�����ش��م��ال ���ش��اب��ق��ا، على 
�شاكلة �جلبهة �ل�طنية �لفرن�شية(، بقيادة ماتي� 
�شالفيني، جتاوزو� 18 باملائة من �لأ�ش��ت، مقابل 
4 باملائة عام 2013. بل حقق�� ما ه� �أف�شل �ذ 
ف�����رز� �يطاليا  �ل��رتت��ي��ب ح��ل��ف��اءه��م يف  ت��ع��دو� يف 
�حلركة  �م��ا  باملائة(.    14( برل��شك�ين  بزعامة 
�ملناه�شة للنظام برمته ولأوروب��ا، حركة 5 جن�م 
فقد ��شبحت �لي�م �حلزب �لإيطايل �لول: بلغت 

نتيجته ما يقارب 32 باملائة ...
يف  لأوروب�����ا  �مل���ؤي��دي��ن  للتقدميني  بالن�شبة  �أم���ا   
من  �ق��ل  �ىل  �شقط��  فقد  �لدميقر�طي،  �حل��زب 
نظام  ب�شبب  مت��ن��ح��ه��م،  ل��ن  نتيجة  ب��امل��ائ��ة،   20
�لقرت�ع �جلديد، �ش�ى عدد قليل من �ملقاعد يف 
�لبلد�ن  �لعديد من  �ل��ربمل��ان. وكما ه� �حل��ال يف 

�لأخرى، بدء من فرن�شا، �لي�شار يتهاوى.
كل هذ� يثري �لفزع: فاإيطاليا لي�شت فقط و�حدة 
)وثالث  �لأوروب����ي  ل��احت��اد  �مل�ؤ�ش�شة  �ل���دول  م��ن 
�أي�شا  ب��ل ه��ي  �ل��ق��اري��ة(،  �أوروب����ا  �أك���رب �قت�شاد يف 
بلد �لفا�شية. كاب��ش كان ُيعتقد، �ىل وقت قريب، 
�نه ُن�شي يف �شلة مهمات �لقرن �لع�شرين، �ل �ن 
�أظهرت  �لنتخابات  �شبقت  �لتي  �لرديئة  �حلملة 
لكر�هية  �لعنان  �أطلق  فقد  مي��ت.  مل  �ل�ح�ش  �أن 
�لأجانب )مع �لعزف على �ل�تر �ملناه�ش لاإ�شام( 
من  �ملر�شحني  �أح��د  �ُشمع  بل  �لنف�ش.  �شبط  دون 

ف�نتانا،  �أت��ي��ل��ي���  �ل���ر�ب���ط���ة، 
ي�ؤكد دون تردد، على �لر�دي�، 
كان  �لأبي�ش”  “�لعرق  �أن 
م����ه����دد�.  وم����ع ذل�����ك، كانت 
هذه �لنتيجة مت�قعة. و�لأ�ش��أ �ن �شركاء �إيطاليا 
يف �لحت��اد �لأوروب��ي قد برجم�ها تقريبا، وذلك 
برتك �شبه �جلزيرة ت��جه مبفردها م�جة ق�ية 
م��ن �ل��ه��ج��رة ق��ادم��ة م��ن �إف��ري��ق��ي��ا ع��رب ليبيا، �ذ 
�أل��ف �شخ�ش �لبحر �لأبي�ش  �أك��رث من600  عرب 
�ملت��شط طيلة خم�ش �شن��ت، يف بلد غري قادر على 
��شتيعاب مثل هذه �لزيادة يف عدد �ل�شكان لأ�شباب 

�قت�شادية ومالية.
�ملهاجرين،  ��شتقبال  لت�زيع  ���ش��يء  �أي  ُيفعل  مل 
�ل��ع��ك�����ش م���ن ذل����ك، مت وب��ت��ع�����ش��ف تطبيق  وع��ل��ى 
�أن��ه يجب على  على  ين�ش  �ل��ذي  دبلن”،  “قان�ن 
ك���ل م��ه��اج��ر ط��ل��ب ح���ق �ل��ل��ج���ء يف �أول دول����ة يف 
�شيء  �أي  ُي��ن��ج��ز  ومل  ي�شلها.  �لأوروب�����ي  �لحت����اد 
��شتقبال  ت�فري  على  �لإيطاليني  مل�شاعدة  �أي�شا 
ترك��  م��ا  غالبا  �ل��ذي��ن  �ملهاجرين،  ل��ه���ؤلء  لئ��ق 
ودون  �شكن،  دون  باأنف�شهم،  م�شريهم  ي��جه�ن 
رعاية �شحية، ودون طعام، وُدفع�� نح� �لتهمي�ش 

و�أحيانا �جلن�ح.
وبالنظر �إىل �لنتائج، فاإنه من �مل�شتحيل �لق�ل من 
�لذي �شي�شكل �حلك�مة �ليطالية �ملقبلة: مل ي�شل 
�أي حتالف �إىل 40 باملائة �لازمة ل�شمان �أغلبية 
م�شتقرة يف �لربملان. ولكن �شناديق �لقرت�ع �أكدت 
بجاء �شديد خيبة �أمل �لإيطاليني جتاه �أوروبا، 

رغم تعلقهم بها منذ عق�د.
ل��ق��د ح����ذرت �أ����ش�����ت ع��دي��دة �لحت����اد �لأوروب�����ي 
و�أع�شائه من خطر مثل هذ� �ل�شيناري� �لكاب��ش، 
رغم  بال�شمم،  و�أ�شيب��  �أك��رب،  ت�شامن  غياب  يف 
�مل�شيدة  �ن  ها  للم�شاعدة.  �لعديدة  روم��ا  دع����ت 
�للحظة،  �أوروب��ا هذه  و�شتلعن  �لح��د..  ي�م  تغلق 

ولكن بعد ف��ت �لو�ن، �لخ...
ترجمة خرية �ل�شيباين

ما حدث من اإجنازهم:

اإيطاليا: ميكن لدول الحتاد الأوروبي اأن تبكي...!

* نائب مدير حترير جملة ل�ن�فال �وب�شرفات�ر ومن م�ؤ�ش�شي م�قع نهج89 �لإخباري. 

حتقق ال�صيناريو 
االأ�صواأ الذي يهدد 
بتوحيد املناه�صني 
الأوروبا والهجرة 
وتعوزهم الكفاءة 

خم�صة  ــة  ــرك ح
ــزع  ــت ــن جنــــــوم ت
وماتيو  ال�صدارة 
يزيح  �صالفيني 
بـــرلـــ�ـــصـــكـــوين 
ايطاليا ـــورزا  وف

حتليل اخباري

الثنائية القطبية ال�صعبوية ولدت:

هكذا تقا�شمت التيارات املتطرفة اإيطاليا...!
موجة �صعبوية عاتية اجتاحت االأحزاب االإيطالية التقليدية ميينا وي�صارا

ماتي� �شالفيني �لقي�شر �جلديد لليمنيل�يجي دي ماي� �نت�شار �ملناه�شني للنظام

برل�شك�ين جن�مية �فلة ماتي� رينزي نهاية م�ؤ�شفة لبطل�شريجي� ماتاريا  �حلكم بني �لفرقاء

حقوق الن�شان يعتمد بالأغلبية قرارا 
يدين النتهاكات فى الغوطة ال�شرقية

�يطاليا  م�شهد �شيا�شي جديد



الثالثاء   6   مارس    2018  م   -   العـدد  12267  
Tuesday   6   March   2018  -  Issue No   12267

11

عربي ودويل

بد�أ وفد ك�ري جن�بي رفيع �مل�شت�ى �م�ش زيارة تاريخية �ىل بي�نغ 
يانغ يلتقي خالها �لزعيم �لك�ري �ل�شمايل كيم ج�نغ �ون، م�فر� 

بذلك دليا جديد� على بد�ية تقارب يف �شبه �جلزيرة.
جاي-�إن،  م���ن  �جلن�بي  �لك�ري  �لرئي�ش  مبع�ثي  مهمة  وتق�شي 
من  �ك��رث  منذ  �ل�شمال  ي���زورون  جن�بيني  ك�ريني  م�ش�ؤولني  �رف��ع 
عقد، مبناق�شة �شبل ت�شجيع �حل��ر بني بي�نغ يانغ وو��شنطن ح�ل 
�ل�شلحة �لن�وية. وقال كيم �ي� كي�م �ملتحدث با�شم �لرئا�شة �لك�رية 
كيم  ع�شاء مع  لقاء ويف  ي�شارك�� يف  �ن  على  �لتفاق  “مت  �جلن�بية 
ج�نغ �ون«. وقد �أتاحت �لألعاب �لوملبية �ل�شت�ية �لتي �نتهت يف 52 
�ل�شمال و�جلن�ب بعد  �شباط/فرب�ير، ح�ش�ل تقارب ملح�ظ بني 
و�لبال�شتية  �لن�وية  بالرب�مج  �ملت�شلة  �لق�ية  �لت�تر�ت  �شنتني من 
لك�ريا �ل�شمالية. وكانت ذروة �لتقارب �لك�ري �ل�شمايل، جميء كيم 
�أول  يف  �جل��ن���ب،  �ىل  �ون  ج�نغ  لكيم  �ل�شغرى  �ل�شقيقة  ج�نغ  ي� 
�لعائلة �حلاكمة يف بي�نغ يانغ منذ نهاية �حلرب  زي��ارة لع�ش� من 
�للعاب  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  م���ن �ىل  �شعى  وق��د   .3591 �ل��ك���ري��ة يف 
تخفيف  �م��ل  على  وو��شنطن،  �ل�شمال  ب��ني  �حل�����ر  لفتح  �لوملبية 
�لت�تر�ت ح�ل �مل��ش�ع �لن�وي. و�شلمت كيم ي� ج�نغ، م�ن، دع�ة 
من �شقيقها للمجيء و�مل�شاركة يف قمة يف بي�نغ يانغ. �إل �ن �لرئي�ش 
�لك�ري �جلن�بي �متنع عن �لرد ف�ر�، م��شحا �ن من �ل�شروري يف 

للح��ر. �لبد�ية و�شع “�ل�شروط” �جليدة 

بكارل��ش، جمدد�  �مللقب  �شان�شيز  ر�مرييز  �ليت�ش  �لفنزويلي  ميثل 
�مام حمكمة �جلنايات يف باري�ش حيث بد�أت حماكمته يف �ل�شتئناف 

يف �طار �عتد�ء د�م يف �لعا�شمة �لفرن�شية وقع �لعام 1974.
وكان كارل��ش قدم طعنا بعق�بة �ل�شجن �مل�ؤبد �ل�شادرة بحقه، يف �آذ�ر 
مار�ش 2017 يف ق�شية �لعتد�ء �لذي �وقع قتيلني و34 جريحا يف 

در�غ�شت�ر ب�بلي�شي�ش يف �لعا�شمة �لفرن�شية.
وقال كارل��ش من قف�ش �لتهام �نا ث�ري حمرتف. �لث�رة مهنتي 

م��شحا �نه يحمل �جلن�شيتني �لفنزويلية و�لفل�شطينية.
حمكمة  �م��ام  ل�شب�عني  ميثل  �لعمر  من   68 �ل���  �لبالغ  وكارل��ش 
جنايات خا�شة ت�شم فقط ق�شاة حمرتفني مكلفني �لنظر يف ق�شايا 

�لرهاب.
�لدفاع ك�تان- و�نتقدت حمامية  �لخ��رية.  �ملحاكمة  و�شتك�ن هذه 

بريي عدم �شرعية حمكمة �جلنايات �خلا�شة وطلبت تاأجيل �ملحاكمة 
�ىل �ن ي�شمح مل�كلها بالطاع على ملفه و��شتخد�م حا�ش�به.

و��شاف كارل��ش ل ميكنني �ن �حاكم �ذ� مل �متكن من �لدفاع عن 
نف�شي. �لطاع على ملفي من �ب�شط �لم�ر.

لكن �ملحكمة رف�شت �لطلبني.

مددت دول �لحت��اد �لأوروب��ي �لثنني ولفرتة �شنة، جتميد �ر�شدة 
�شخ�شا  و12  يان�ك�فيت�ش  فيكت�ر  �ل�شابق  �لأوك�����ر�ين  �لرئي�ش 
�وكر�نيا  فر�رهم من  لدى  �م����ل عامة  باختا�ش  �آخرين متهمني 

بعد ث�رة �مليد�ن يف 2014.
بيان  �و�شح  2019، كما  �ذ�ر مار�ش   6 �لعق�بات حتى  ومت متديد 
جمل�ش �لحتاد �لوروبي.، �لذي ي�شم �لدول �لأع�شاء. وهي تقررت 

يف �ذ�ر/مار�ش 2014 ويتم �لتمديد لها كل عام منذ ذلك �حلني.
�ل�شابق،  �لرئي�ش  منهم  �شخ�شا،  ع�شر  ث��اث��ة  �ن  �ل��ب��ي��ان  و����ش��اف 
�لوكر�نية  �لدولة  �م����ل  �ختا�ش  عمليات  عن  م�ش�ؤولني  �عتربو� 
�و جتاوز �ل�شلطة، وت�شبب�� يف نق�ش �لم��ل �لعامة �لوكر�نية ما 
ز�ل�� مدرجني يف �لائحة �ل�ش�د�ء لاحتاد. ومت �شطب ��شمني مل 

تك�شف ه�ياتهما.
وه�ؤلء �ل�شخا�ش يخ�شع�ن لتجميد �ر�شدتهم يف �وروبا، ومينع�ن 

من دخ�ل �ر��شي �لحتاد �لوروبي.

عوا�صم

�سيول

بروك�سل

باري�س

غواتيماال تعلن نقل �صفارتها اإىل القد�س يف مايو 

ال�شلطة الفل�شطينية ت�شغط لإجراء تعديالت بخطة ترامب 

عطاءات املراأة البحرينية..�شجل حافل يقوده املجل�ش الأعلى للمراأة بقيادة قرينة ملك البحرين

مو�شكو تقرتح لقاء لفروف وتيلر�شون يف اثيوبيا 

الربملان الكتالوين يبحث عن بديل لبوت�شيمون رئي�شا  

•• مو�صكو-اأ ف ب:

و��شنطن  على  م��شك�  �ق��رتح��ت 
وزي����ر خارجيتها  ب��ني  ل��ق��اء  ع��ق��د 
�لرو�شي �شريغي لفروف ونظريه 
يزور�ن  �للذين  تيلر�ش�ن،  ريك�ش 
ح�شب  �لقادمة،  �لأي��ام  يف  �ثي�بيا 

ما �أ�شار دبل�ما�شي رو�شي كبري .
وم���ن �مل��ت���ق��ع �أن ي��ق���م لف���روف 
وناميبيا  �ن����غ�����ل  �ىل  ب�����زي�����ارة 
و�ثي�بيا  وزمي��ب��اب���ي  وم�زمبيق 

بني 5 و9 �آذ�ر/مار�ش.
من جهته، يق�م تيلر�ش�ن بج�لته 
�لأوىل يف �فريقيا من 6 �ىل 13 
خالها  يف  ي�����زور  �آذ�ر/م������ار�������ش، 
وكينيا  و�ثي�بيا  وجيب�تي  ت�شاد 

ونيجرييا.
�خلارجية  وزي������ر  ن���ائ���ب  و�أ������ش�����ار 
�ل���رو����ش���ي���ة ����ش���ريغ���ي ري���اب���ك����ف، 
ح�شب ما نقلت عنه وكالت �لأنباء 
“�مل�شائل  ع��دد  �أن  �ىل  �ل��رو���ش��ي��ة، 
يزد�د  مناق�شتها  �ملت�قع  �لتي من 
ول��ذل��ك ن��ق��دم ه��ذ� �لق����رت�ح �ىل 

�لطرف �لأمريكي«.
لدى  �لرو�شية  �ل�شفارة  وبح�شب 

�آذ�ر/مار�ش  يف  رو�شيا  �ىل  �ل��ق��رم 
ت���ب���ادل  �ىل  �أدى  م�����ا   ،2014
�للذين  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ع���ق����ب���ات 
ت�شهد عاقتهما �لت�تر�ت �لأ�ش��أ 

منذ �حلرب �لباردة.
وت�شاعدت هذه �لت�تر�ت �لأ�شب�ع 
�ألقاه �لرئي�ش  �ملا�شي بعد خطاب 
�أ�شاد  ب���ت��ني  �ل��رو���ش��ي ف��ادمي��ري 
جديدة  رو���ش��ي��ة  باأ�شلحة  خ��ال��ه 
تخطي  ع��ل��ى  ق�����ادرة  تقهر”  “ل 
لل�ش��ريخ  �مل�������ش���ادة  �لن���ظ���م���ة 

�لأمريكية.

�دي�ش �بابا، يزور لفروف �ثي�بيا 
�خلمي�ش و�جلمعة.

�ل��ل��ق��اء �لأخ���ري لافروف  وي��ع���د 
كان�ن  �أو�ئ��������ل  �ىل  وت���ي���ل���ر����ش����ن 
�لتقى  ع��ن��دم��ا  �لأول/دي�������ش���م���رب 

�ل�زير�ن يف فيينا.
هاتفية  �ت�شالت  �أجريا  وم��ذ�ك، 
�لنز�ع  ح�����ل  خ�����ش������ش��ا  ع���دي���دة 
�ش�ريا �لذي تختلف روؤية م��شك� 

عن روؤية و��شنطن ح�له.
وتختلف رو�شيا و�ل�ليات �ملتحدة 
�مل��ل��ف �لوك�����ر�ين و�شّم  �أي�����ش��ا يف 

حاملة طائرات امريكية يف زيارة تاريخية اىل فيتنام 
•• فيتنام-اأ ف ب:

و�شلت حاملة طائر�ت �مريكية �ىل فيتنام �م�ش، يف �شابقة تاريخية للعدوين 
�ل�شابقني، �حلليفني يف �ل�قت �لر�هن، مل��جهة �لتنامي �لكبري لق�ة بكني يف 

بحر �ل�شني �جلن�بي.
و�شتق�م حاملة �لطائر�ت ي�.��ش.��ش كارل فين�ش�ن �لتي ت�شم ��شط�ل ج�يا 
�ملرفئية يف  د�ننغ  �يام ملدينة  �ربعة  �ل�ش��ريخ، بزيارة ت�شتمر  وط��ر�د� لطاق 
طاقم  من  فريق  يت�جه  بالرم�ز،  �ملليئة  �ملرحلة  ه��ذه  وخ��ال  فيتنام.  و�شط 
�أنتجه  �ل��ذي  �ملبيد  �لربتقايل،  �لعن�شر  ل�شحايا  مركز  �ىل  �لطائر�ت  حاملة 
�لي�م  حتى  يت�شبب  ز�ل  وم��ا  فيتنام،  ح��رب  خ��ال  �لأم��ريك��ي  �جلي�ش  ون�شره 
�ل�ش�ؤون  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  هانغ،  ت�  تي  يل  و�ع��ت��ربت  ت�ش�هات.  بح�ش�ل 
�ل�شام  على  �حل��ف��اظ  يف  “�شت�شاهم  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �ن  �لفيتنامية،  �خلارجية 

و�ل�شتقر�ر و�لأمن و�لتعاون و�لتنمية يف �ملنطقة«.
و�لت�تر�ت ق�ية يف �ل�قت �لر�هن يف بحر �ل�شني �جلن�بي، حيث ت���شل بكني 
بناء جزر ��شطناعية قادرة على ��شت�شافة من�شاآت ع�شكرية، على رغم ��شتياء 

فيتنام وبلد�ن �خرى تطالب بال�شتفادة من هذ� �لبحر.
وتعلن �ل�شني ملكيتها لكامل بحر �ل�شني �جلن�بي تقريبا، وه� جمال بحري 
غني كما ي�ش�د �لعتقاد بامل��رد �لطبيعية، ويعربه �كرث من 5000 مليار دولر 
من �لب�شائع �شن�يا. ويف ت�شريح ل�كالة فر�ن�ش، قال كارل تاير، �ملتخ�ش�ش يف 
�ل�ش�ؤون �لفيتنامية، “هذه �ندفاعة �مريكية... لعر�ش ح�ش�ر بحري كثيف يف 

منطقة بحر �ل�شني �جلن�بي �لذي ما ز�لت �ل�ليات �ملتحدة ملتزمة به«.
وقد ت�ثقت �لعاقات �لع�شكرية بني �لعدوين �ل�شابقني يف �ل�شن��ت �لخرية، 
�ل�شابق  �لمريكي  �لرئي�ش   2016 يف  بها  ق��ام  تاريخية  زي��ارة  منذ  خ�ش��شا 
�ىل  يرقى  هان�ي  �ىل  �ل�شلحة  �ألغى حظر� على مبيعات  �ل��ذي  �وباما  ب��ار�ك 

�يام حرب فيتنام.

•• املنامة-وام:

باملر�أة  خا�شا  �هتماما  ي���يل  ر�ئ���د�  تنم�يا  من���ذج��ا  �لبحرين  مملكة  تقدم 
�لبحرينيات  تقرب  حيث  ع��ددي��ة  ق���ة  م��ن  متثله  مل��ا  فقط  لي�ش   - ومكانتها 
�لباد من  �شكان  بالن�شبة ملجم�ع  ن�شبتهن  �ملجتمع فعليا وت�شل  من ن�شف 
% - و�إمنا بف�شل �لأدو�ر �لتي تق�م بها وحجم   49.3 �مل��طنني �إىل نح� 
�شتى جنبات  �أو يف  �لأ�شرة  �ش��ء د�خل  �مللقاة على عاتقها  و�ملهام  �مل�ش�ؤوليات 

�ملجتمع ومفا�شل م�ؤ�ش�شاته.
وبلغت ن�شبة �مل�ظفات �لبحرينيات عام 2017 يف �لقطاع �لعام 48 % و37 
% يف �ملنا�شب �لإد�رية �لعليا و59 % يف �ملنا�شب �لإد�رية �ل��شطى وذلك 

ح�شبما ت�ؤكد �إح�شائيات ر�شمية متفرقة .
كما بلغت ن�شبتهن يف �ل�ظائف �لإ�شر�فية �لتي يت�لينها يف �ل�شلطة �لتنفيذية 
�أثره �ملهم يف �نخفا�ش ن�شبة �لبطالة بني  % وكان لهذ� �لأمر   32 عم�ما 

�لن�شاء يف �لبحرين من %3.6 عام 2013 �إىل %2.7 عام 2015.
ول يقت�شر تنامي دور �لبحرينية يف �لقطاع �حلك�مي فح�شب و�إمنا جنحت 
يف �إثبات ت��جدها وح�ش�رها يف خمتلف �مل��قع �لفردية منها و�لأهلية حيث 
من  �أق��ل  من  �خلا�شة  �ل�شركات  �إد�رة  جمال�ش  يف  م�شاهمتها  ن�شبة  �رتفعت 
12.5 % عام 2010 �إىل 13.76 % عام 2013 وبلغت ن�شبة �مل�ظفات 
�لبحرينيات يف �لقطاع �خلا�ش 32 % .. فيما بلغت ن�شبة ر�ئد�ت �لأعمال 
من �أ�شل جمم�ع رو�د �لأعمال يف �لباد 38 % وه� ما كان له عظيم �لأثر 
 %  29 يف زيادة ن�شبة متلك �ملر�أة لعدد �ل�شجات �لتجارية �لتي و�شلت ل� 

من �إجمايل عدد �ل�شجات �لتجارية يف �ململكة.
وقد ح�شلت �لبحرين على �ملرتبة �لأعلى بني دول منطقة �ل�شرق �لو�شط 
و�شمال �أفريقيا يف م�ؤ�شر �شيد�ت �لأعمال �لعامات حل�شابهن �خلا�ش بن�شبة 

.  28%
كما �شهدت �ململكة �أكرب زيادة يف عدد �ل�شركات �لتي حتت�ي جمال�ش �إد�رتها 
�أع�شاء ن�شاء حيث �رتفعت من %12 عام 2010 �إىل %14 عام 2014 

وذلك بح�شب تقرير �شادر عن منظمة �لعمل �لدولية يف �شبتمرب 2016.
منها  �ملهنية  �لأخ��رى  �لعمل  �لعديد من جم��الت  لي�شمل  �مل��ر�أة  دور  و�متد 
و�لطبيبات   55% �إىل  �لبحرينيات  �ملحاميات  ن�شبة  و�شلت  حيث  حتديد� 
%37 و�ملهند�شات %25 وبن�شبة %19 من �لعاملني يف قطاع �لتليفزي�ن 
و%49 يف �لإذ�ع��ة للعام 2013 وح��يل %35 من �إجمايل �لبحرينيني 
يف م�ؤ�ش�شات �ل��شاطة �ملالية و�ملعلمات و�لأكادمييات �إىل %74 .. فيما بلغ 
�إجمايل عدد �لأكادمييات �لبحرينيات �حلا�شات على �شهادة �لدكت�ر�ه يف 

م�ؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �حلك�مية و�خلا�شة 132 �أكادميية.
�مل�شت�ى  عالية  �ملهمة  �ل���ظ��ائ��ف  م��ن  �لعديد  لي�شمل  �لنجاح  ه��ذ�  وجت���اوز 
و�لتاأثري و�لتي كانت حكر� �إىل حد بعيد على �لرجال وحدهم منها �ملنا�شب 
�ل�شيا�شية و�لنيابية و�لق�شائية و�لدبل�ما�شية و�لع�شكرية �أي�شا حيث بلغت 
% وبن�شبة   8 �لنيابي  �ملجل�ش  % ون�شبة متثيلهن يف   18 �ل�زير�ت  ن�شبة 
22.5 % يف جمل�ش �ل�ش�رى وبلغت ن�شبة �ل�ظائف �لإ�شر�فية �لتي حتتلها 

.% �ملر�أة يف �ل�شلطة �لت�شريعية عم�ما 15 
ب�شكل  حكمهن  يف  وم��ن   2013 ع��ام  �لبحرينيات  �لقا�شيات  ع��دد  و�رت��ف��ع 
% مقارنة بالعام   11 21 قا�شية وبن�شبة زيادة بلغت  �إىل  تدريجي لي�شل 
منهن  دب��ل���م��ا���ش��ي��ة  منا�شب  ت�شغل  بحرينية  �م����ر�أة   65 وه��ن��اك   2010
ت�شغلن وظائف  �م��ر�أة بحرينية  دي����ن وز�رة �خلارجية و12  �م��ر�أة يف   53

دبل�ما�شية يف عدد من �لع���شم �لأجنبية و�خلليجية.
كما ح�شلت �ملر�أة على فر�شتها يف �لقطاع �لع�شكري وتف�قت فيه كغريه من 
�لقطاعات وجمالت �لعمل �لعام و�خلا�ش �لأخرى حيث ح�شلت �لبحرينية 
�مللكية  �لكلية  من  �شابطتني  تخرج  بعد  وذل��ك  �لركن  لقب  على  م��رة  لأول 
2009 و�جتازت باحثتان قان�نيتان لإحدى �لدور�ت  للقيادة و�لأركان عام 
�لع�شكرية و�شدر �لأمر �مللكي �ل�شامي بتعيينهما وكيلتني للنيابة �لع�شكرية 

وخ�ش�ش عام 2014 لاحتفال باإجناز�تها يف هذ� �ملجال �لع�شكري.
ول �شك �أن حجم هذ� �لتط�ر �لكمي و�لن�عي �لذي حققته �ملر�أة �لبحرينية يف 
ميادين �لعمل �ملختلفة يرجع للعديد من �لع��مل و�لظروف �أولها.. �لبنية 

�لت�شريعية و�لتنظيمية �لد�عمة للمر�أة �لبحرينية يف �ملحافل كافة و�لتي من 
�أبرزها ما �شهدته �لفرتة �لأخرية ك�شدور “ قان�ن �لأ�شرة “ يف �ملر�ش�م رقم 
19 يف ي�لي� 2017 �لذي ت�ج جمه�د�ت �حلركة �لن�شائية �لبحرينية وعزز 
و��شتحد�ث  �ملر�أة  �أفر�دها وبخا�شة  �لبحرينية وحق�ق  �لأ�شرة  ��شتقر�ر  من 
مكتب حماية �لأ�شرة يف كل من مديريتي �شرطة حمافظة �ملحرق وحمافظة 
لتعزيز   2018 ي��ن��اي��ر   24 يف  �لأ����ش���رة  حم��اك��م  جم��م��ع  و�ف��ت��ت��اح  �لعا�شمة 
�ل�شتقر�ر �لأ�شري يف مملكة �لبحرين ومر�عاة خ�ش��شية �لق�شايا �لأ�شرية 
وت�شريع �إجر�ء�تها و�إطاق قاعدة بيانات �لعنف “ تكاتف” يف �إطار �حلملة 

�لعاملية ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية.
ب�شاأن  و�لأوق���اف  �لإ�شامية  و�ل�ش�ؤون  �لعدل  وزي��ر  ق��ر�ر�ت  ه��ذ� ف�شا عن 
بالأح��ل  �ملتعلقة  �مل��ح��رر�ت  ت�ثيق  و�أح��ك��ام  و�ل�شرعيني  �مل��اأذون��ني  لئ��ح��ة 
�ل�شخ�شية كالقر�ر رقم 47 ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل بع�ش �أحكام �لقر�ر 
رقم 84 ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل مكتب �لت�فيق �لأ�شري وحتديد �لق��عد 
و�لإجر�ء�ت �لازمة للقيام مبهام ت�ش�ية �ملنازعات �لأ�شرية و�لقر�ر رقم 48 
1 ل�شنة  �لقر�ر رقم  9 من  �مل��ادة  4 من  2016 بتعديل ن�ش �لفقرة  ل�شنة 
�ملتعلقة  �ملحرر�ت  ت�ثيق  و�أحكام  �ل�شرعيني  �ملاأذونني  لئحة  ب�شاأن   2016

بالأح��ل �ل�شخ�شية وغريها.
�لكافية  �لرعاية  باملر�أة و�إيائها  �لع��مل �هتمام �لدولة �لكبري  وثاين هذه 
�لتعليمية حيث كان للرعاية  يف كل م�شامري �حلياة �شيما منها يف �لعملية 
�خلا�شة �لتي ت�ليها �لقيادة �لر�شيدة للمر�أة وكل ما من �شاأنه حتفيزها �لأثر 

يف تنمية ملكات �ملر�أة وروح �لإبد�ع لديها.
ومن �أبرز جمالت �لهتمام بهذه �لرعاية كان يف �لعملية �لتعليمية يف عم�مها 
ومبا �شمن ت�فري مقعد لكل طالب وطالبة دون تفريق يف �جلن�ش ف�شا عن 
نتائج  �لتزود بها وحتقيق  �مل��ر�أة من  �لتي متكنت  �لفائقة  �لتعليم  م�شت�يات 
جيدة فيها وفتح �ملجال �أمامها للعمل يف جميع �لتخ�ش�شات وفق ملبد�أ تكاف�ؤ 

�لفر�ش و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني.
للمر�أة  �ملنا�شبة  و�لت�شجيع  �لتحفيز  م��ب��ادر�ت  �إط���اق  �إىل  بالإ�شافة  ه��ذ� 

�لعاملة و�ملتعلمة كمبادرة �متياز �ل�شرف لر�ئدة �لأعمال �لبحرينية �ل�شابة 
يف دورتها �لثالثة لدعم �لكفاء�ت �ل�شابة يف جمال ريادة �لأعمال وللم�شاهمة 
يف ت�شجيع �ملر�أة �لبحرينية على �لإبد�ع و�لتميز و�مل�شاركة ب�شكل فاعل وم�ؤثر 

يف تنمية �لقت�شاد �ل�طني وغريها.
و�ملعروف هنا �أن ن�شبة تعليم �لإناث �لبحرينيات و�شلت �إىل %50 يف �ملرحلة 
% يف   61 وبن�شبة  �لثان�ي  �لتعليم  % يف مرحلة   60 وبن�شبة  �لبتد�ئية 
مرحلة �لتعليم �لعايل من �إجمايل عدد طاب كل مرحلة �لأمر �لذي يف�شر 
�إىل حد كبري هذ� �لنجاح �لذي حققته �ملر�أة �لبحرينية يف �لعديد من �مل��قع 
و�لقت�شادي  �لإنتاجي  �لن�شاط  يف  �لرجل  بجانب  �مل�شاهمة  على  وقدرتها 
للدولة ويف م�ؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�ش و�لأهلية على �ل�ش��ء وه� ما �شمن لها 
ت�ظيف مهار�تها وتط�ير خرب�تها ف�شا عن ت��شيع هام�ش خيار�ت �حلركة 

و�لعمل �أمامها ومن ثم رفع م�شت�ى معي�شتها و�فر�د �أ�شرتها.
ثالثها .. �شدور �لأمر �ل�شامي رقم / 44/ باإن�شاء �ملجل�ش �لأعلى للمر�أة عام 
2001 �لذي قام منذ �نطاقة باك�رة �أعماله �لأوىل بدور كبري وم�ؤثر يف 

تط�ير م�شرية �ملر�أة �لبحرينية وتعزيز م�شاركاتها يف مفا�شل �ملجتمع.
منا�شبة  �آل��ي��ات  ل��شع  �مل���دى  ط�يلة  ��شرت�تيجية  وف��ق  �ملجل�ش  عمل  وق��د 
لزيادة م�ؤ�شر�ت متكني هذ� �مل�رد �ملهم من �مل��رد �ل�طنية وجنحت خططه 
و�إدم���اج  �لبحرينية  �مل���ر�أة  وف��ر���ش  ب��اإم��ك��ان��ات  للنه��ش  �ل�طنية  وب��ر�جم��ه 
�حتياجاتها يف بر�مج �لتنمية وتعزيز مبد�أ تكاف�ؤ �لفر�ش بينها وبني �لرجل 

وحتقيق �مل�شاو�ة بينهما يف �لقطاعات كافة.
�لأعلى  �ملجل�ش  بل�رها  �لتي  �جله�د  من  للعديد  بالنظر  و��شحا  ذل��ك  ب��د� 
بنت  �شبيكة  �لأم���رية  �مللكي  �ل�شم�  �شاحبة  م��ن  �شديدة  بت�جيهات  للمر�أة 
�بر�هيم �آل خليفة قرينة عاهل �لبحرين رئي�شة �ملجل�ش وبرعاية كرمية من 
�لقيادة �لر�شيدة حيث ميكن �لإ�شارة �إىل جناح �ملجل�ش يف بناء �شبكة عاقات 
�مل�ؤ�ش�شات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �ل�شلة باملر�أة  وثيقة وفاعلة مع 
�إقليمي يف كل ما يتعلق بق�شايا متكني  ودوره يف تعزيز مكانته كبيت خربة 

�ملر�أة.

فر�شتها  �لتي  �ل�شروط  ذل��ك  على  تن�ش  كما  �ل��ربمل��ان،  يف  �لرت�شح 
�ملحكمة �لد�شت�رية. و�شحب �خري� تر�شيحه، من �جل �ن ي�شهل، كما 

قال، �لت�شكيل �ل�شريع حلك�مة تطالب بال�شتقال يف كاتال�نيا.
روجر  بال�شتقال  �ملطالب  �لقليمي،  �ل��ربمل��ان  رئي�ش  و�شيجتمع 
�ن يختار مر�شحا  نيابية قبل  �شبع جمم�عات  ت�رنت، مع مندوبي 
�طار  يف  �لن  حتى  �مل��ط��روح  �ل�حيد  و�ل���ش��م  ��شمه.  ل��ط��رح  ج��دي��د 
�لفريق �ملطالب بال�شتقال -�كرثية �ملقاعد يف �جلمعية �لقليمية- 
ه� ي�ردي �شان�شيز �لذي �نتخب نائبا يف 21 كان�ن �لأول/دي�شمرب 
على لئحة ب�ت�شيم�ن. ويت�شبب تر�شيحه باإ�شكاليات تف�ق تر�شيح 
�ملطالب  �لفريق  �ط��ار  يف  و�خلافات  ق�شائية  ل�شباب  ب�ت�شيم�ن، 
�لإقليمية  للجمعية  �ل�شابق  �لرئي�ش  �شان�شيز،  وك��ان  بال�شتقال. 

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

ب���د�أ رئ��ي�����ش �ل��ربمل��ان �ل��ك��ات��ال���ين �م�����ش يف بر�شل�نة م�����ش��اور�ت مع 
�ن�شحاب  بعد  �ملنطقة،  لرئا�شة  جديد  مر�شح  ع��ن  بحثا  �لح����ز�ب، 
�لرئي�ش  و�علن  ب�ت�شيم�ن.  كارلي�ش  بال�شتقال  �ملطالب  �لزعيم 
�نه  �ملنفى،  يف  يقيم  حيث  بلجيكا  من  �خلمي�ش  �ل�شابق  �لكاتال�ين 
يتخلى عن �لرت�شح جمدد� للرئا�شة �لقليمية. وقد �أقالته �حلك�مة 
�ل�شبانية بعد �لعان �لرمزي عن “جمه�رية كاتال�نية” م�شتقلة 

يف 27 ت�شرين �لأول �كت�بر.
“�لتمرد”  بتهمة  ����ش��ب��ان��ي��ا  يف  �مل��اح��ق  ب���ت�����ش��ي��م���ن  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
�ل�شت�شام �أول للق�شاء �ذ� ما �ر�د �مل�شاركة يف نقا�ش  و”�لن�شقاق”، 

�لكاتال�نية، �تهم بالن�شقاق و�أودع �ل�شجن. ويحتاج �ىل �إذن �ملحكمة 
�لن��ب  �م���ام  ب��رن��اجم��ه  ع��ن  و�ل���دف���اع  �ل�شجن  م��ن  ل��ل��خ��روج  �لعليا 
�لكاتال�نية  �لح����ز�ب  �أ���ش��غ��ر  �ع��ل��ن  �خ���رى،  جهة  م��ن  �لقليميني. 
)�ربعة  �ل�طنية”  �ل�حدة  “تر�شيح  بال�شتقال،  �ملطالبة  �لثاثة 
ن��ب، �لي�شار �ملتطرف(، �نه �شيمنع تر�شيح �شان�شيز، لن حلفاءه مل 
�لن��ب  و�شيمتنع  �لنف�شال.  نح�  و�حد  �لتقدم من جانب  يلتزم�� 
�لربعة ل “تر�شيح �ل�حدة �ل�شعبية” عن لت�ش�يت خال �لت�ش�يت 
على �لرت�شيح. ويفرت�ش �أل يت�شبب هذ� �لمتناع مب�شكلة للحزبني 
 34( كاتال�نيا”  �جل  من  “معاً  بال�شتقال،  �ملطالبني  �لآخرين 
نائبا( و”ي�شار جمه�ري لكاتال�نيا” )32 نائبا(، للف�ز بالت�ش�يت 

)66 �ش�تا مع، و65 �ش�تا �شد(.

وك��ت��ب يف  م���ر�ل��ي�����ش.  ب��اع��ان  �ل�شر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة 
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى م���ق��ع ت���ي��رت “قر�ر نقل 
�شفارتكم قريبا �ىل �لقد�ش، جريء وذو روؤية” م�شيفا 
�لعزيزة  عا�شمتنا  يف  ل�شتقبالكم  م�����ش��رورون  “نحن 

�لأبدية«.
�لفل�شطينية  �حل���ك����م���ة  ق���ال���ت  �أخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
�م�����ش��الث��ن��ني �إن��ه��ا ���ش��ادق��ت ع��ل��ى خ���روج ���ش��رك��ة رويال 
د�ت�ش �شل �لربيطانية �له�لندية من �ئتاف �ل�شركات 

�ملط�رة حلقل غاز غزة �لبحري.
وذكرت �حلك�مة يف بيان لها بعد �جتماعها يف ر�م �هلل 
�لتجارية  �لنقا�شات  �نتهاء  “بعد  ج��اءت  �مل�شادقة  �أن 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أوروبية  دوًل  �أن  �لإث��ن��ني،  �م�ش  عربية،  م�شادر  �أك��دت 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�ش  �إد�رة  م��ع  �ت�شالت  جت��ري 
حماولة  يف  �لفل�شطينيني،  من  طلب  على  بناء  تر�مب 
لإدخال تغيري�ت على خطة �ل�شام �لتي يعدها تر�مب، 
�ل�شام  خطة  تعتمد  ب��اأن  �لفل�شطينيني  يطالب  حيث 
67 وعا�شمتها �لقد�ش  على حل �لدولتني على حدود 

�ل�شرقية.
و�أكدت م�شادر دبل�ما�شية غربية وج�د تلك �لت�شالت، 
�إل �أنهم قال�� باأن �لت�قعات منخف�شة باإمكانية جتاوب 
�لأم��ري��ك��ي��ني م��ع �مل��ط��ال��ب �لأوروب���ي���ة �خل��ا���ش��ة بخطة 

�ل�شام. 
ريا�ش  �لفل�شطيني  �خلارجية  وزي��ر  �أك��د  ناحيته،  ومن 
�ملالكي وج�د �ت�شالت مع �لحتاد �لأوروب��ي، من �أجل 
للجانب  �ملهمة  �لأ���ش�����ش  لأدخ����ال  حم��اول��ة  يف  تدخلهم 
�لفل�شطيني يف خطة تر�مب، مبا يف ذلك جتميد �لبناء 

يف �مل�شت�طنات.
مع  حديثاً  �جتمع  كبري  فل�شطيني  م�ش�ؤول  ق��ال  فيما 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  “�إن  �ل��غ��رب  م��ن  دبل�ما�شيني 
�لأمريكي  �لرئي�ش  على  ت�شغط  �إ�شر�ئيل  ب��اأن  تعتقد 
دونالد تر�مب ليعر�ش خطته حلل �لنز�ع �لإ�شر�ئيلي 

�لفل�شطيني يف �أ�شرع وقت ممكن«. 
�شريف�ش�ن  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ف�����اإن  ل��ت��ق��دي��ره  ووف����ق����اً 
�خلطة، ما �شي�شمح بالتايل لإ�شر�ئيل وتر�مب بعر�ش 

�لفل�شطينيني كر�ف�شني لل�شام.
�أن  م�ر�لي�ش  جيمي  غ��تيمال  رئي�ش  �أعلن  ذل��ك،  �ىل 
�أبيب �ىل  باده �شتنقل �شفارتها لدى ��شر�ئيل من تل 
�لقد�ش يف �شهر �أيار/ماي�، بعد ي�مني من نقل �ل�شفارة 

�لأمريكية.

�ل�شن�ي  �مل�ؤمتر  �أثناء  و��شنطن  من  م�ر�لي�ش  و�شّرح 
للجنة �ل�ش�ؤون �لعامة �لأمريكية �ل�شر�ئيلية )�يباك( 
�ملتحدة،  �ل�ليات  �لعربية يف  للدولة  د�ع��م  ل�بي  �كرب 
�ل�ليات  نقل  م��ن  ي�مني  وبعد  تعليماتي  على  “بناء 
�ملتحدة �شفارتها، �شتنقل غ��تيمال �شفارتها �ىل �لقد�ش 

ب�شكل د�ئم«.
دونالد(  )�لم��ريك��ي  �لرئي�ش  �أ���ش��ك��ر  �أن  “�أريد  وت��اب��ع 
تر�مب لنه �ر�شدنا �ىل �لطريق”، م�شيفا “هذ� �لقر�ر 
لل�شعب  �مل�شتمرين  غ����ت��ي��م��ال  وت�����ش��ام��ن  دع���م  يثبت 
من  كبري�  ع��دد�  �أن  متاأكد  “�أنا  م�شيفا  �ل�شر�ئيلي” 

�لدول �شي�شلك طريقنا«.
 25 يف  �أعلن  م�ر�لي�ش  جيمي  غ��تيمال  رئي�ش  وك��ان 
يف  �شفارتها  �شتنقل  ب��اده  �أن  �لأول/دي�����ش��م��رب،  ك��ان���ن 
بذلك  لت�شبح  �ل��ق��د���ش،  �ىل  �أب��ي��ب  ت��ل  م��ن  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
�ل�ليات  ي��ح��ذو ح���ذو  �ل��ع��امل  ب��ل��د يف  �ول  غ����ت��ي��م��ال 

�ملتحدة.
تر�مب  �أعلن  �لأول/دي�شمرب،  كان�ن  من  �ل�شاد�ش  ويف 
�ل�شفارة  ونقل  ل�شر�ئيل  عا�شمة  بالقد�ش  �لع���رت�ف 
�لمريكية �ليها. ومن �ملت�قع �فتتاح �ل�شفارة �لأمريكية 
�جلديدة يف 14 �أيار/ماي�، يف �لذكرى �ل�شن�ية �ل70 

لن�شاء ��شر�ئيل.
�أع�شاء  من   193 ��شل  من  من  دول��ة   128 و�ش�تت 
�لهيئة �لعامة لاأمم �ملتحدة، على �لبقاء على �لت��فق 
ل  �ملدينة  و�شع  �ن  ي�ؤكد  �ل��ذي  �لقد�ش  ب�شاأن  �ل��دويل 
�ل�شر�ئيليني  بني  مفاو�شات  عرب  �ل  يتقرر  �ن  ميكن 
و�لفل�شطينيني، من بينها دول حليفة لل�ليات �ملتحدة 
دول �شغرية  �شبع  �أعلنت  فيما  وبريطانيا.  مثل فرن�شا 
لل�ليات  تاأييدها  وه��ن��دور����ش،  غ��تيمال  بينها  م��ن 

�ملتحدة و��شر�ئيل.
وز�رة  با�شم  �ملتحدثني  �حد  نح�ش�ن  عمان�ئيل  ورّح��ب 

�شركة  يف  �ملعنية  �لأط��ر�ف  بني  �ل�شلة  ذ�ت  و�لقان�نية 
تط�ير �حلقل«.

حينما  للحقل  �مل�شغل  �لرئي�شي  �مل�شاهم  �شل  و�أ�شبحت 
����ش��ت��ح���ذت ع��ل��ى جم��م���ع��ة ب���ي.ج���ي �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
�شر�ء  �إعانها  ومنذ  دولر.  مليار   54 مقابل   2016
بي.جي �لعام �ملا�شي، باعت �شل �أ�ش�ل بنح� 25 مليار 
باأن ت�شل �لأ�ش�ل �ملباعة  دولر خلف�ش دي�نها وتاأمل 

�إىل 30 مليار دولر بنهاية �لعام.
ومل يذكر بيان �حلك�مة �أي تفا�شيل عن خروج �ل�شركة 
ح�شة  �شل  ومتلك  جديد.  م�شرت  هناك  ك��ان  �إذ�  ما  �أو 

تبلغ 55 يف �ملئة يف حقل غاز غزة.

 تركيا ترف�ش الفراج عن 
جنديني يونانيني موقوفني

•• انقرة-اأ ف ب:

رف�شت حمكمة تركية �م�ش طلب 
ي�نانيني  ج��ن��دي��ني  ع���ن  �لف������ر�ج 
�وقفا �خلمي�ش �لفائت لدخ�لهما 
�لر�����ش���ي �ل��رتك��ي��ة يف ���ش��ك��ل غري 
�����ش����رع����ي، وف�������ق وك�����ال�����ة دوغ�������ان 

لانباء.
ودخل �جلنديان �لر��شي �لرتكية 
ف��ي��م��ا ك��ان��ا ي��ق���م��ان ب���دوري���ة على 
بتهمة  و�وق���ف���ا �جل��م��ع��ة  �حل�����دود 
دخ�ل منطقة ع�شكرية حمظ�رة.

و������ش����ت����اأن����ف حم����ام�����ه����م����ا ق�����ر�ر 
ول���ك���ن ط��ل��ب��ه��م رف�ش،  �ل��ت���ق��ي��ف 
�ل����ك���ال���ة. وذك����ر �جلي�ش  ب��ح�����ش��ب 
�ن  �����ش����اب����ق  وق�������ت  �ل�����ي������ن�����اين يف 
و�شط  طريقهما  �شا  �جلنديني 
ظروف ج�ية �شيئة �ثناء قيامهما 
بنهر  �ملحيطة  �ملنطقة  يف  ب��دوري��ة 
�إفرو�ش �لذي يف�شل بني �لبلدين. 
وتركيا و�لي�نان عدو�ن تاريخيان 
لل�شيادة  ط�يلة  ح��روب��ا  وخا�شتا 

على منطقة �إيجه.
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» حقوق الن�شان« يعتمد بالأغلبية قرارًا يدين النتهاكات يف الغوطة ال�شرقية
•• جنيف -وام:

�م�ش  �ملتحدة  �لتابع لاأمم  �لن�شان  و�فق جمل�ش حق�ق 
و�متناع  دول  �رب���ع  �ع��رت����ش  مقابل  �ش�تا   29 باأغلبية 
�ل�شرقية  �لغ�طة  ح���ل  ق��ر�ر  على  �لت�ش�يت..  ع��ن   14
ي��دي��ن ب�شدة  �أخ����رى  �مل��ت��ح��دة ودول  �مل��م��ل��ك��ة  ب��ه  ت��ق��دم��ت 
�لنتهاكات �جل�شيمة حلق�ق �لن�شان وللقان�ن �لإن�شاين 
ك��اف��ة �طر�ف  �ل�شرقية وك��ذل��ك م��ن  �ل��غ���ط��ة  �ل���دويل يف 
�لنز�ع يف خمتلف �أنحاء �ش�ريا. كما يدين ب�شدة ��شتمر�ر 
�ل�شرقية  �لغ�طة  �ىل  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �ي�شال  �عاقة 
و�لهجمات �شد �ملر�فق �ل�شحية و�لبنية �لأ�شا�شية هناك 
�لقر�ر  و�د�ن  �لإن�����ش��اين.  �ل���دويل  �ل��ق��ان���ن  يخالف  ومب��ا 

�لثقيلة  لاأ�شلحة  و�لع�ش��ئي  �لتمييزي  غري  �ل�شتخد�م 
�إد�نة  �ىل  ��شافة  �لغ�طة  يف  للمدنيني  �جل���ي  و�لق�شف 
و  ه��ن��اك.  �لكيميائية  �لأ���ش��ل��ح��ة  ل���ش��ت��خ��د�م  �ح��ت��م��ال  �أي 
رحب بقر�ر جمل�ش �لمن 2401 و�لذى ن�ش على وقف 
�لعمال �لعد�ئية يف �ش�ريا ملدة 30 ي�ما لل�شماح باإي�شال 
�لإغاثة �لإن�شانية و�لقيام بعمليات �لإجاء �لطبي. ودعا 
�ل���ق���ر�ر �مل��ع��ت��م��د م��ن جم��ل�����ش ح��ق���ق �لن�����ش��ان �ل�شلطات 
�لهجمات  كافة  ووق��ف  مب�ش�ؤولياتها  �لقيام  �ىل  �ل�ش�رية 
�لقلق  �ىل  م�����ش��ري�  �ل�شرقية  �ل��غ���ط��ة  ف��ى  �مل��دن��ي��ني  ���ش��د 
عدد  و�شق�ط  دم�شق  على  تتم  �لتي  �لهجمات  من  كذلك 
متز�يد من �ل�شحايا . �لقر�ر �لذى �عتمده جمل�ش حق�ق 
�مل�ش�ؤولني  كافة  م�شاءلة  �ىل  �حل��اج��ة  على  �ك��د  �لن�شان 

عن �نتهاكات حق�ق �لن�شان و�نتهاكات �لقان�ن �لإن�شاين 
�لدويل يف �لغ�طة �ل�شرقية وكافة �نحاء �ش�ريا وحث كافة 
�لأطر�ف وبخا�شة �حلك�مة �ل�ش�رية على �ل�شماح لاأمم 
�ملتحدة و�ل�شركاء باإي�شال �لع�ن �لإن�شاين �ىل �ملحتاجني 
و�ل�شماح لها بالقيام بعمليات �لإجاء �لطبي مع �لت�شديد 
و�لإن�شانيني  �ل�شحيني  �لعاملني  حماية  ���ش��رورة  على 
�ملعتمد جلنة  �ل��ق��ر�ر  ودع��ا  �مل��ه��ام.  بتلك  يق�م�ن  �ل��ذي��ن 
حق�ق  جمل�ش  م��ن  �ملكلفة  �مل�شتقلة  �ل��دول��ي��ة  �لتحقيق 
�لن�شان بالتحقيق يف �لنتهاكات �جل�شيمة حلق�ق �لن�شان 
يف �ش�ريا باإجر�ء حتقيق يف �لأح��د�ث �لأخرية يف �لغ�طة 
خال  �إليه  ت��شلت  ما  بنتائج  �ملجل�ش  و�إع���ام  �ل�شرقية 

�لدورة �لعادية �لثامنة و�لثاثني �لقادمة للمجل�ش.

•• وا�صنطن-وكاالت:

خطف  يف  تركيا  �شيا�شة  �أ�شبحت 
�إحلاحاً  �مل�شاكل  �أ�شد  من  رهائن 
�أنقرة وحلفائها  يف �لعاقات بني 
�ل�شل�ك  ه��ذ�  �ن  وم��ع  �لغربيني. 
ميتنع  للجميع،  م��ف�����ش���ح��اً  ب���ات 
وديبل�ما�شي�ن  �شيا�شي�ن  زعماء 
عن تعريفها با�شمها. وعن �أحدث 
بدينيز  ت��ت��ع��ل��ق  م��ق��ل��ق��ة  ق�����ش��ي��ة 
�أ�شل  من  �أمل��اين  �شحايف  ي�جيل، 
“ف�رين  ك��ت��ب، يف جم��ل��ة  ت��رك��ي، 
مدير  �شينكان،  نيت  ب�لي�شي”، 
فريدوم  ل����دى  �ل������دول  م�������ش���روع 
هاو�ش �أن تهماً لفقت له بالرتويج 
��شتهر  وق����د  �إره����اب����ي.  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
“دي  ل�شحيفة  مر��شل  ي�جيل، 
ح�ل  بكتاباته  �لأمل��ان��ي��ة،  فيلت” 

�لقمع يف تركيا. 
قر�شنة  ح������ل  م����ق����الت  ون�������ش���ر 
ل�شهر  �لل�������ك�������رتوين  �ل�����ربي�����د 
�ل��رئ��ي�����ش �ل���رتك���ي، رج����ب طيب 

�لتاأكيد لأنقره �أن هناك جمالت 
ت���ك����ن ق���ط م��شع  ل���ن  حم�����ددة 
ي�ماً  ت���ف���او����ش  ول����ن  م�����ش��اوم��ة. 
�ل�����لي����ات �مل��ت��ح��دة ح�����ل حق�ق 
م�شاألة  تناق�ش  ول��ن  �أم��ري��ك��ي��ني، 

حكم �لقان�ن يف �أمريكا.   

�أردوغ������������ان، ووزي��������ر �ل���ط���اق���ة يف 
حك�مته، بري�ت �لبريق. 

تلك  ب�شبب  بد�ية  �عتقاله  وج��اء 
�حتجازه،  ب��ع��د  ول��ك��ن  �مل����ق����الت، 
ب����د�أ �مل��ح��ق��ق���ن يف �ل��رتك��ي��ز على 
�لعمال  ح��زب  لن�شاطات  تغطيته 
وخا�شة   )PKK �لكرد�شتاين) 
ل��ق��ائ��ه م��ع زع��ي��م �حل����زب، جميل 
�أك���رث من  وب��ع��د مت�شيته  ب��اي��ك. 
ت�جيه  دون  ت��رك��ي  �شجن  يف  ع��ام 
�أي�����ة ت��ه��م��ة، ق�����ش��ى م��ع��ظ��م��ه��ا يف 
زن��ز�ن��ة �ن��ف��ر�دي��ة، �أط��ل��ق �شر�حه 
فرب�ير)�شباط(.   16 يف  بكفالة، 
و����ش���رع���ان م���ا غ����ادر ت��رك��ي��ا. وما 
�أملانيا،  يف  �آمنا  ي�جيل  �أ�شبح  �إن 
حتى ن�شر �شريطاً يظهر فيه وه� 
يحمل ن�شخة من قر�ر للمحكمة 
وقال  عنه.  �لإف���ر�ج  عند  له  �شلم 
فرتة  بتمديد  ق�شت  �ملحكمة  �إن 
�ع��ت��ق��ال��ه، ل �إن��ه��ائ��ه��ا. ول��ك��ن كما 
كان �عتقال ي�جيل، حمل �إطاق 
���ش��ر�ح��ه ك��ل �مل����ؤ����ش���ر�ت ع��ل��ى �أنه 

�لكردي، �شالح م�شلم، يف بر�غ قبل 
�أ�شب�ع، �شرعان ما ت�شاءل بع�شهم 
�لت�شيكية  �إذ� كانت �حلك�مة  عما 
ترحيله،  ع���ل���ى  ت�������ف�����ق  �����ش�����ف 
ت�شيكيني  حت����ري����ر  م���ق���اب���ل  يف 
لدعمهما  ت��رك��ي��ا  يف  م�����ش��ج���ن��ني 

متطرفني �أكر�د�ً �ش�ريني. 
تبدو  �مل�����ق�����ال،  ك����ات����ب  وب���ح�������ش���ب 
�أ�شد  ره���ائ���ن  �ح��ت��ج��از  ���ش��ي��ا���ش��ات 
و�ش�حاً يف �لعاقات �لأمريكية- 
�لرتكية. فقد �أ�شبح م�شري عدة 
�أبرياء د�خل معتقات  �أمريكيني 
تركية حم���ر خ��اف��ات ح���ادة مع 
و�����ش���ن���ط���ن. وم����ن �أ����ش���ه���ر ه�����ؤلء 
�أق��ام يف  �آن��درو برون�ش�ن، ق�شي�ش 
تركيا ملدة ع�شرين عاماً يف رعاية 
طائفة �إجنيلية �شغرية يف مدينة 
برون�ش�ن يف  �عتقل  وق��د  �إزم���ري. 
�لأول(2016،  )ت�شرين  �أكت�بر 
�ملحاولة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ب��ت��ه��م��ة 
�لعام.  ذل��ك  �شيف  يف  �لنقابية 
�ل��ق�����ش��ي�����ش م��ع��ت��ق��ًا يف  وم����ا ز�ل 

�حلك�مة  م��ن  �شيا�شي  ب��ق��ر�ر  مت 
�لرتكية. 

وبح�شب كاتب �ملقال، �أثار �لإفر�ج 
�أملانيا  د�خ���ل  ���ش��ج��اًل  ي�جيل  ع��ن 
ح��ي��ال م���ا ق��دم��ت��ه �حل��ك���م��ة كي 
وكان  على خروجه.  تركيا  ت��فق 
ي�جيل ذ�ته قد عار�ش من د�خل 
قذرة”  �شفقة  �أية”  عقد  �شجنه 
م��ن �أج���ل حت��ري��ره. ف��ه��ل جنحت 
�أملانيا يف �لتهديد بتعليق مبيعات 
�أ�شلحة لأنقره؟. �أم هل ��شتجابت 
با�شتئناف مبيعات  ملطالب تركية 
�أ�شلحة من �أجل حترير �شحفي؟ 
طبيعة  تكن  �أي���اً  �شينكان،  وب���ر�أي 
�أملانيا  �أن  �ت�����ش��ح  ف��ق��د  �ل��ن��ق��ا���ش، 
�أكرهت على �مل�شاركة يف مفاو�شات 
م���ع ح��ل��ي��ف يف �ل��ن��ات���، م���ن �أجل 

حترير رهينة. 
�شيا�شات  �إن  �مل��ق��ال  كاتب  وي��ق���ل 
�ل���ره���ائ���ن �أ����ش���ب���ح���ت ���ش��ائ��ع��ة يف 
عاقات تركيا مع �لغرب، لدرجة 
�أنه حينما �عتقل �لزعيم �ل�ش�ري 

ويناق�ش  م�شاومة.  ورق��ة  حريته 
قان�ن  م�شروع  حالياً  �لك�نغر�ش 
على  تركيا  مبعاقبة  يق�شي  ق��د 

هذ� �ل�شل�ك.
�لكاتب  ي��دع���  م��ق��ال��ه،  خ��ت��ام  ويف 
�إىل  ت��ر�م��ب،  و�إد�رة  �ل��ك���ن��غ��ر���ش 

ولية بن�شلفانيا �لأمريكية.
ويرى �شينكان �أن ت�شيري �لعاقات 
بني حلفاء ل يتم وفق هذه �حلالة 
�ملرف��شة. ول يعقل لأي �شخ�ش 
يت�شاءل  �أن  حليف،  لبلد  ينتمي 
من  �شتجعل  تركيا  كانت  �إذ�  عما 

تركيا، وقد جعله �لرئي�ش �لرتكي 
�أردوغان م��شع مقاي�شة، عندما 
قال: “يفرت�ش مبادلة رجل دين 
وج����ب  �أي  �آخر”،  دي����ن  ب���رج���ل 
�للدود،  خل�شمه  �أم��ري��ك��ا  ت�شليم 
ف��ت��ح �هلل غ���ل��ن �مل��ق��ي��م ط���ع��اً يف 

م�صري اأمريكيني يف معتقالت تركية حمل خالف كبري

�شيا�شة تركية خارجية جديدة قوامها ...احتجاز رهائن!

مقتل 13 مدنيًا يف ق�شف تركي على عفرين  
•• بريوت-اأ ف ب:

��شتهدف  تركي  ج���ي  ق�شف  يف  �م�ش  مدنياً   13 قتل 
بلدة يف منطقة عفرين ذ�ت �لغالبية �لكردية يف �شمال 
�ش�ريا و�لتي ت�شهد هج�ماً ت�شنه �أنقرة وف�شائل �ش�رية 
م����ل��ي��ة ل��ه��ا، وف���ق م��ا �أف����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش���ري حلق�ق 
�لإن�شان. و�أورد �ملر�شد �أن “�لطائر�ت �حلربية �لرتكية 
بلدة  �ل��ف��ج��ر  م��ن��ذ  مكثفة  ج���ي��ة  ب�����ش��رب��ات  ت�شتهدف 
�لرتكية  �لق��ت  ت�شعى  و�لتي  وحميطها”  جنديري�ش 

للتقدم باجتاهها يف جن�ب غرب منطقة عفرين.
بينهم  “13 م����ط��ن��اً  �ل���غ���ار�ت ع���ن م��ق��ت��ل  و�أ����ش���ف���رت 
�ملر�شد  “، بح�شب  ب��ج��روح  �آخ����رون  و�أ���ش��ي��ب  ط��ف��ان، 
�لذي �أفاد �أن �حل�شيلة مر�شحة لارتفاع ب�شبب وج�د 

جرحى بحالت خطرة ومفق�دين.
وباتت �لق��ت �لرتكية و�لف�شائل �ل�ش�رية �مل��لية لها 

بدء  منذ  بعدما متكنت  بلدة جنديري�ش،  �أط��ر�ف  على 
هج�مها يف 20 كان�ن �لثاين/يناير من �ل�شيطرة على 

كامل �ملنطقة �حلدودية بني عفرين وتركيا.
وم���ع ���ش��ق���ط �مل��زي��د م��ن �ل�����ش��ح��اي��ا، �رت��ف��ع��ت ح�شيلة 
بينهم  165 مدنياً  �إىل  �لرتكي  �لهج�م  ج��ر�ء  �لقتلى 

29 طفاأ وفق ح�شيلة للمر�شد �ل�ش�ري.
عمليتها  �إن  وت��ق���ل  �ملدنيني  ��شتهد�ف  �أن��ق��رة  وتنفي 
م�جهة �شد م��قع وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية �لتي 

ت�شنفها منظمة “�إرهابية«.
وت��خ�����ش��ى �أن���ق���رة م��ن �ق��ام��ة �لأك�����ر�د ح��ك��م��اً ذ�ت���ي���اً على 

حدودها، على غر�ر كرد�شتان �لعر�ق.
قي  فعالية  �أثبت��  �لذين  �لأك���ر�د،  �ملقاتل�ن  ويت�شدى 
�ملرة �لأوىل  قتال تنظيم د�ع�ش للهج�م �لرتكي لكنها 
بهذ�  و����ش��ع��ة  ع�شكرية  لعملية  فيها  يتعر�ش�ن  �ل��ت��ي 

�ل�شكل يتخللها ق�شف ج�ي.

حتقيق مبجل�ش الأمن ب�شاأن ح�شار الغوطة 

توقيف ثمانية يف ق�شية ارهاب بربوك�شل 

 •• جنيف-اأ ف ب:

�أمر جمل�ش حق�ق �لن�شان �لتابع 
لامم �ملتحدة �م�ش بفتح حتقيق 
�لغ�طة  يف  �لو�����ش����اع  يف  ع���اج���ل 
�ش�ريا،  يف  �مل��ح��ا���ش��رة  �ل�����ش��رق��ي��ة 
ف�����ر� بدخ�ل  ب��ال�����ش��م��اح  م��ط��ال��ب��ا 

�مل�شاعد�ت �لن�شانية �ليها.
يدع�  ق���ر�ر  على  �ملجل�ش  و���ش���ت 
فتح  �ىل  �لن�شان  حق�ق  حمققي 
حتقيق �شامل وم�شتقل يف �لحد�ث 
�ل�شرقية.  �ل��غ���ط��ة  يف  �لخ�����رية 
29 ع�ش�� ل�شالح �لقر�ر  و�ش�ت 
و�متنع 14 �آخرون عن �لت�ش�يت، 
�ع�شاء.  �رب��ع��ة  �شده  �ش�ت  فيما 
بدخ�ل  بال�شماح  �ملجل�ش  وطالب 
�ملنطقة  �ىل  �لن�شانية  �مل�شاعد�ت 
حيث يرزح نح� 400 �لف �شخ�ش 
منذ  �لنظام  يفر�شه  ح�شار  حتت 
2013 وي��جه�ن نق�شا حاد� يف 

�مل��د �لغذ�ئية و�لدوية.
�لثنني  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  و�أع��ل��ن��ت 
�مل�شاعد�ت  من  �أوىل  قافلة  دخ���ل 
�ل�شرقية  �لغ�طة  �إىل  �لإن�شانية 
�أ�شب�عني  م���ن���ذ  ت��ت��ع��ر���ش  �ل���ت���ي 
حل��م��ل��ة ع�����ش��ك��ري��ة م��ن ق��ب��ل ق��ت 
تن�شيق  م��ك��ت��ب  وك������ان  �ل����ن����ظ����ام. 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

�م�����ش يف  �أ���ش��خ��ا���ش  �أوق���ف ثمانية 
ح����ي م���ل��ن��ب��ي��ك ب���ربوك�������ش���ل بعد 
قا�ش  من  باأمر  مد�همات  �شل�شلة 
مكافحة  م���ك���ل���ف  ب����روك���������ش����ل  يف 
�لرهاب، بح�شب ما �أعلنت �لنيابة 

�لفدر�لية �لبلجيكية �لثنني.
�لتحقيق  من  قريب  م�شدر  وق��ال 
�ملحققني  �ن  بر�ش  فر�ن�ش  ل�كالة 
كان يف ط�ر  �عتد�ء  بان  ي�شتبه�ن 
�لتح�شري، م�ؤكد� بذلك معل�مات 

••وا�صنطن-وكاالت:

كتب �ل�شحايف ب�ل �ش�ين يف �شحيفة “و��شنطن ب��شت” �أن �إد�رة �لرئي�ش 
�ل�شاروخي  للدفاع  برنامج  ت��شيع  على  تعمل  تر�مب  دون��ال��د  �لأمريكي 
للتعامل مع تهديد�ت معينة من رو�شيا و�ل�شني، يف تخٍل عن ��شرت�تيجية 
ك�ريا  مثل  م��ارق��ة  دول  على  ح�شري  ب�شكل  تقريباً  ت��رك��ز  ك��ان��ت  �شابقة 

�ل�شمالية و�إير�ن. 
�شد  �لتكن�ل�جيا  تعزيز  �إىل  تدع�  ت��ز�ل  ل  �جل��دي��دة  �ل�شيا�شة  �إن  وق��ال 
�لزعيم  �ش��ريخ  لعرت��ش  �أ�شلحة  على  خا�ش  تركيز  مع  �ملارقة،  �ل��دول 
�لك�ري �ل�شمايل كيم ج�نغ-�أون. لكن �أ�شخا�شاً على �طاع على �ملر�جعة 
يق�ل�ن �إنها تدع� �إىل �لأخذ يف �لعتبار �لتهديد�ت �ل�شاروخية من رو�شيا 
�ل�ثيقة يف �شيغة م�ش�دة  تز�ل  �ل�شابق. ول  �ملبد�أ  تغيري عن  و�ل�شني، يف 

وميكن �أن تتغري قبل ن�شرها مبدئياً يف �أو�خر مار�ش )�آذ�ر(. 
و�أ�شار �ش�ين �إىل �أن �ملد�ولت يف تغيري �ل�شيا�شة يف �لبنتاغ�ن �أتت يف وقت 
هدد �لرئي�ش �لرو�شي فادميري ب�تني �ل�ليات �ملتحدة باأ�شلحة جديدة، 
رئا�شي  خ��ط��اب  خ��ال  �لأوىل  للمرة  علناً  ب��ه  ف��اخ��ر  جمنح  ���ش��اروخ  بينها 
ب�شه�لة  تتغلب  �أن  ميكن  �لرو�شية  �ل�ش��ريخ  �ألف  �أن  و�أو�شح  �خلمي�ش. 
نطاق  على  ح��رب  ن�ش�ب  ح��ال  يف  �لأمريكية  �ل�شاروخية  �ل��دف��اع��ات  على 
لردع  متلكها  �لتي  �ل���شعة  �لن�وية  تر�شانتها  و��شنطن  وتعتمد  و����ش��ع. 
هج�م من ق�ة عاملية. ونتيجة لذلك، ل يقيم �لبنتاغ�ن درعاً حتميه من 
كل �لتهديد�ت �ل�شاروخية �ملتاأتية من رو�شيا و�ل�شني. ومل يتبع خمطط� 
�ل�ش�فياتي.  �لحت��اد  �نهيار  بعد  �لأه���د�ف  ه��ذه  مثل  �لأمريكي�ن  �ل��دف��اع 
ميكن  و�شائل  �إىل  وتتطلع  حتفظاً  �أك��رث  �ل�شيا�شة  �شتك�ن  ذل��ك،  وع������ش 

رو�شيا تتهم بانتهاك 
قرار الأمم املتحدة 

ب�شاأن �شوريا 
 •• مو�صكو-رويرتز:

�م�ش  �لرو�شية  �لدفاع  قالت وز�رة 
لاأمم  ق��ر�ر�  تنتهك  و��شنطن  �إن 
بتقاع�شها  ���ش���ري��ا  ب�����ش��اأن  �مل��ت��ح��دة 
�لذين  �ملعار�شة  مقاتلي  منع  عن 
هجمات  �شن  م��ن  عليهم  ت�شيطر 
ي���م��ي��ة ع��ل��ى �جل��ي�����ش �ل�����ش���ري يف 

�لغ�طة �ل�شرقية وعلى دم�شق.
م��شك�  رد  م��ع��ر���ش  ذل���ك يف  ك���ان 
على �ت��ه��ام �أم��ري��ك��ي  ب��اأن طائر�ت 
�ل�شرقية  �لغ�طة  ق�شفت  رو�شية 
�ملحا�شرة رغم قر�ر �لأمم �ملتحدة 

ب�قف �إطاق �لنار.
وقالت �ل�ز�رة �إن و��شنطن هي من 
يخرق قر�ر �لأمم �ملتحدة و�إنها مل 
تفعل �شيئا ملنع �ملعار�شة من ق�شف 
�ل�شرقية يف  �ل��غ���ط��ة  م��ن  دم�����ش��ق 
�شربات �شقط فيها قتلى مدني�ن.
مل  و��شنطن  �أن  �ل����ز�رة  و�أ�شافت 
تفعل �شيئا ل�قف هجمات �ملعار�شة 
تهدف  �إنها  قالت  �لتي  �لغ�طة  يف 
لعدم  م��ن��ط��ق��ة  ح����دود  ت��غ��ي��ري  �إىل 

�لت�شعيد.
وذكرت �ل�ز�رة يف بيان “و��شنطن 
ل���ك���ب���ح ج���م���اح  ����ش���ي���ئ���ا  ت���ف���ع���ل  ل 
ل�شيطرتها  �خلا�شعني  �ملت�شددين 

يف �لغ�طة �ل�شرقية«.
�أي�شا  ت��رف�����ش  رو���ش��ي��ا  �إن  وق��ال��ت 
�أمريكا باأن م��شك� تتجاهل  �دعاء 
ب�����ش��اأن وقف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ق����ر�ر 

�إطاق �لنار يف �ش�ريا.

لامم  �لتابع  �لإن�شانية  �ل�ش�ؤون 
�مل��ت��ح��دة �أف����اد يف ب��ي��ان �لأح����د �أن 
�شاحنة   46“ من  تتاألف  �لقافلة 
ت���ق���ل ح����اج����ات ط��ب��ي��ة وغ���ذ�ئ���ي���ة، 
ل�27500  ط���ع���ام  ع����ن  ف�������ش���ًا 

�شخ�ش ممن هم بحاجة �ليه«.
�لغار�ت  �لأث���ن���اء جت���ددت  ه���ذه  يف 
ع���ل���ى �ل���غ����ط���ة �ل�������ش���رق���ي���ة حيث 

ديرنيري  “ل  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أوردت����ه����ا 
�ور«.

�لنيابة  ت���ع���ط  مل  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
ت������ش��ي��ح��ات ح�ل  �ي  �ل��ف��در�ل��ي��ة 
�مل�ؤ�شر�ت �و �ل�شك�ك �لتي �أدت �ىل 

عمليات �لت�قيف.
�مللف  “هذ�  ب���ي���ان  يف  و�أو����ش���ح���ت 
ملفات  ع������ن  مت�����ام�����ا  م���ن���ف�������ش���ل 
ت�شرين   13 يف  باري�ش  �ع��ت��د�ء�ت 
�أو   2015 �ل����ث����اين/ن�����ف����م����رب 
�ذ�ر/  22 يف  ب��روك�����ش��ل/ز�ف��ن��ت��ي��م 

مار�ش 2016«.

�أوق��ع��ت ليل �لأح���د وب��اك��ر� �شباح 
ق��ت��ي��ا م��دن��ي��ا على   14 �لث���ن���ني 
�ل�ش�ري  �مل��ر���ش��د  ب��ح�����ش��ب  �لق����ل 

حلق�ق �لإن�شان.
و�ع��ل��ن �مل��ر���ش��د �ل�����ش���ري حلق�ق 
�لن�شان �نه مت ��شتخد�م �لرب�ميل 
�ملتفجرة ل �شيما يف حم�رية حيث 

قتل 10 ��شخا�ش.

�ل�شتماع  �ن عمليات  �لبيان  وتابع 
�ىل �لف�����اد�ت ك��ان��ت ج��اري��ة ظهر 
�لتحقيق  ق��ا���ش��ي  و�ن  �لث����ن����ني، 
ق�������ش���اي���ا م���ك���اف���ح���ة �لره�������اب  يف 
�لي�م  خ���ال  �شيبت  �مل��ل��ف  �مل��ك��ل��ف 
�ملعتقلني  �ىل  �لتهم  ت�جيه  ق��ر�ر 

وت�قيفهم �أم ل.
عمليات  �شبع  �أن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
دهم نفذت �لأحد يف بلجيكا يف �طار 
�أربع  بينها  م��ن  �رهاب”  “ق�شية 
يف ح��ي م���ل��ن��ب��ي��ك، ح��ي��ث ح�شلت 
جميع �لت�قيفات. ومل يتم �لعث�ر 

�لقتلى  ح�شيلة  ت��رت��ف��ع  وب���ذل���ك 
��شخا�ش منذ   709 �ىل  �ملدنيني 
و�لق��ت  �ل�����ش���ري  �ل��ن��ظ��ام  ���ش��ّع��د 
�لغ�طة  على  حملتهما  �لرو�شية 

�ل�شرقية يف �شباط/فرب�ير.
وبح�شب مدير �ملر�شد ر�مي عبد 
166 ط��ف��ا على  ف���ان  �ل��رح��م��ن 
�لقل قتل�� يف �حلملة �لع�شكرية.

متفجرة.  م���ادة  �أو  ���ش��اح  �أي  على 
وُتعرف منطقة م�لنبيك �ل�شعبية 
يف بروك�شل و�لتي ن�شبة كبرية من 
باأنها  �أ�ش�ل مغاربية،  ذ�ت  �شكانها 

ب�ؤرة للتطرف .
من  ع���دد  م�لنبيك  م��ن  وي��ت��ح��در 
�لتي  �لع�����ت�����د�ء�ت  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
نفذت يف باري�ش يف ت�شرين �لثاين/

مقتل  �ىل  و�أدت   2015 ن�فمرب 
�شاح  بينهم  م��ن  �شخ�شا،   130
من  �ل�حيد  �لناجي  �ل�شام،  عبد 
�أع�����ش��اء �خل��ل��ي��ة �ل��ت��ي ن��ف��ذت هذ� 

�لعتد�ء�ت.
ومت ت���ق��ي��ف ه����ذ� �ل��ف��رن�����ش��ي من 
�آذ�ر/مار�ش   18 يف  مغربي  �أ���ش��ل 

2016 يف م�لنبيك.
و�أظ�������ه�������رت �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات ح�����ل 
�لتي  وبروك�شل  باري�ش  �ع��ت��د�ء�ت 
�آذ�ر/  22 يف  قتيا   32 �أوق���ع���ت 

خلية  وق��������ف   ،2016 م����ار�����ش 
ور�ءه���ا.  ذ�ت��ه��ا  بلجيكية  فرن�شية 
ومت �لق�شم �لأك��رب من �لتخطيط 
�لتي  ل����اع����ت����د�ء�ت  �ل��ل���ج�����ش��ت��ي 
تبناها تنظيم د�ع�ش �لإرهابي على 

�لأر��شي �لبلجيكية.
ون��ف��ذت �مل��د�ه��م��ات �لأح���د يف �طار 
�لتحقيقات  ع��ن  خمتلف  حتقيق 
�ل����ت����ي جت���ري���ه���ا ب���روك�������ش���ل ح����ل 
�لثاين/ن�فمرب  ت�شرين  �عتد�ء�ت 

2015 و�آذ�ر

لل�ليات �ملتحدة عربها �لتعامل ب�شكل �أف�شل مع �لتهديد�ت �ل�شاروخية 
من رو�شيا و�ل�شني يف م�شارح �إقليمية مثل �أوروبا و�آ�شيا. 

�ل�ش��ريخ  تكن�ل�جيا  �أن  ي��درك���ن  �أمريكيني  م�ش�ؤولني  �إن  �ش�ين  وق��ال 
�لتي يتم تط�يرها يف رو�شيا و�ل�شني، قد تنتهي يف تر�شانات دول �أخرى، 
�أي  �أن تتعامل مع هذ� �لأمر على  �أن �ل�شيا�شة �لأمريكية يجب  مما يعني 
حال. و�أكدت �لناطقة با�شم �لبنتاغ�ن د�نا و�يت، �أن �لدفاعات �ل�شاروخية 
�لأمريكية لي�شت جمهزة على �لتعامل مع تهديد�ت رو�شية ول تز�ل تركز 
على �لدول �ملارقة، و�لق��ت �مل�شلحة �لأمريكية كانت تعلم بالأ�شلحة �لتي 
تقل  �ملتحدة. ومل  �ل���لي��ات  للدفاع عن  م�شتعدة  وه��ي  ب�تني،  عنها  �أعلن 
يف  �شرتد  و�ل�شينية  �لرو�شية  �ل�شاروخية  �لتهديد�ت  كانت  �إذ�  ما  و�ي��ت 
تعاود  وقت  ي  �ل�شيا�شة  هذه  لتعديل  �لتحرك  وياأتي  �جلديدة.  �ل�شيا�شة 
�ل�شرت�تيجية  مع  �لدفاعية  �ل�شيا�شات  ماءمة  على  �لعمل  تر�مب  �إد�رة 
�جلديدة لاأمن �لق�مي �لتي تزعم ع�دة “�شباق ت�شلح كبري” مع رو�شيا 

و�ل�شني. 
وينقل عن �ملنتقدين حتذيرهم من �أن هذه �لأنظمة �شت�شجع �ملناف�شني على 
ت�شاوؤلت ح�ل مدى  و�أكرث كلفة وتركز على  �أكرث تعقيد�ً  �أ�شلحة  تط�ير 
فاعليتها. وقال �لعامل �لبارز يف �حتاد �لعلماء �ملهتمني ليزبيث غرونل�ند 
“�إعان ب�تني كان رد فعل مت�قعاً على �جله�د �لتي تبذلها �ل�ليات  �إن 
�ملتحدة يف جمال �لدفاعات �ل�شاروخية...يبدو �لآن �أن �إد�رة تر�مب �شتعمل 
على تكثيف هذه �لدفاعات، مما �شيزيد �لقلق �لرو�شي”. لكن م�ش�ؤولني يف 
�لإد�رة وم�شرعني كبار�ً قال�� يف �ملا�شي �إن �ل�ليات �ملتحدة يجب �أن ترد 
�إذ�  �لنظر عما  �ل�قت �حلا�شر، ب�شرف  ت��جهها يف  �لتي  �لتهديد�ت  على 

كانت بع�ش �ملبادر�ت �شتغ�شب م��شك� �أو بكني.

على وقع �صباق ت�صلح كبري

البنتاغون يكّيف دفاعاته �شد تهديدات رو�شيا وال�شني  
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�ش��ش �لرخ�شة 
رقم:CN 1058515 بال�شم �لتجاري �شركة �جلابر 
�لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  للحماية  - ك�ين 

و�عادة �ل��شع كما كان عليه �شابقا
�لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شب�ع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
�لن�عية  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للديك�ر ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1034844 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد �ف�شل ب�شري �حمد من 49% �ىل %25 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جال �شابر �أب� �شعب %24

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ش�����ادة/بنك�ش  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1099225 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هدى عبيد �مريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
لل�شفر  �ل�ش�����ادة/�مل�شار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 2243208 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد �شيف خمي�ش �شيف �لند��ش %10 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�شبح عبيد بن حمد �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلط �لذهبي لازياء 

رخ�شة رقم:CN 1037506  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�خلط �لذهبي لازياء
GOLDEN LINE FASHIONS

�ىل/ �خلط �لذهبي لالعاب ولعب �لطفال
GOLDEN LINE CHILDREN GAMES AND TOYS

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملاب�ش �لن�شائية �جلاهزة- بالتجزئة )4771102(
�ملل�نه-  �لا�شقة  و�لعد�شات  �ل�شم�شية  �لنظار�ت  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4773106(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جر�فيك لتجارة �للكرتونيات 

رخ�شة رقم:CN 1051659  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*2.86 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/جر�فيك لتجارة �للكرتونيات
GRAPHIC ELECTRONICE TRADING

�ىل/ جر�فيك لتجارة �لدو�ت �لكهربائية
GRAPHIC FOR ELECTRICAL TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها- بالتجزئة  )4752006(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �للعاب ولعب �لطفال- بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �له��ئيات و�جهزة �ل�شتقبال- بالتجزئة )4759010(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزو�يا 

 CN 1965519:ملبتكرة للديك�ر  رخ�شة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فندق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 2243900:بل�م�نت كابيتال  رخ�شة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعافية للت�ريد�ت �لطبية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2283359 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمعه جميل بخيت �جلنيبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شيكا ل�شانثي ويج�ش�رياء�ر �كت�شيج
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه جميل بخيت �جلنيبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عا�شق ج�رج �شرييان م�ن ك�ناكاتيل
تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3*0.90 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لعافية للت�ريد�ت �لطبية ذ.م.م
AL AFIYA MEDICAL SUPPLIES LLC

�ىل/�لعافية للت�ريد�ت �لطبية- �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م
AL AFIYA MEDICAL SUPPLIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تريندز للبح�ث و�ل�شت�شار�ت

رخ�شة رقم:CN 1748867 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/تريندز للبح�ث و�ل�شت�شار�ت

TRENDS RESEARCH & ADVISORY

�ىل/تريندز للبح�ث و�ل�شت�شار�ت- �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م

TRENDS RESEARCH & ADVISORY 1- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل��ن �ملا�شة للتجارة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1736845 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.40*0.06 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�ل��ن �ملا�شة للتجارة ذ.م.م

ALWAAN ALMAASA TRADING LLC

�ىل/جمم�عة ميز�ن لتجارة �ملعد�ت �لطبية ذ.م.م

MIZAN MEDICAL EQUIPMENT TRADING GROUP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
ممل�كة  )�أيادي(  �ل��فدة  �لعمالة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1003589:ل�شركة رياين�ش لا�شتثمار- �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدم�� �لينا بطلب
مت تغيري �ل�شم �ل�شريك بالرخ�شة من رياين�ش لا�شتثمار ممل�كة ل�شركة �شك�ب لا�شتثمار- 
 Reliance Investment owned by scope investment شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م�

L.L.C- Sole Proprietorship L.L.C
RELIANCE INVESTMENT LLC ىل رياين�ش لا�شتثمار ذ.م.م�

تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لعمالة �ل��فدة )�أيادي( ممل�كة ل�شركة رياين�ش لا�شتثمار- 

�شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م
 FOREIGN LABOUR CO )AYADI( OWNED BY RELIANCE INVESTMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�شركة �لعمالة �ل��فدة )�أيادي( - �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م

FOREIGN LABOUR CO )AYADI( - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة �شيكر لل�شيانة 

�ملباين رخ�شة رقم:CN 1490545 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هدى عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعد�هلل ر��شد �شعيد �ل�شرجي �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اب رايت جلوبال للو�شاطة التجارية- ذ م م
ح�شابات..  ومر�جع�  حما�شب�ن  �كي�مان  مكتب/  يعلن 
�لعادية  غري  �لعم�مية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مب�جب  �أنه 

�ل�شادر بتاريخ 2018/02/15 بحل وت�شفية �شركة
 )اب رايت جلوبال للو�صاطة التجارية - ذ م م(

�إىل مكتب  �لتقدم  �و مطالبة  �ي �عرت��ش  فعلى من لدية 
 024912722 فاك�ش   024912882 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى 
�ش.ب 43275 �ب�ظبي- �شارع �لنجدة.. برج �ليا�شات، �لطابق 
)15( مكتب رقم )1503( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثب�تيه، وذلك 

خال مدة �أق�شاها 45 ي�ما من تاريخ هذ� �لعان.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن:
يرجى �لتكرم بالعلم باأن:

 �ل�شادة/اأدكوم لل�صناعات الع�صكرية )ايه.ام.اي(
IN - 1000854 :رقم �لرخ�شة

قد �أبدو� رغبتهم يف �إلغاء �لرخ�شة �ل�شناعية �ملذك�رة �أعاه.
�لجر�ء�ت  �لجر�ء/  على  �عرت��ش  لديه  من  كل  وعلى 
�إد�رة خدمة   - �ل�شناعه  تنمية  �عاه مر�جعة مكتب  �ملذك�ر 
�مل�شتثمرين - خال �أ�شب�ع من تاريخ ن�شر �لإعان ، و�إل فلن 

يقبل �ملكتب �أية �عرت��ش بعد �نق�شاء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماي بلي زون

رخ�شة رقم:CN 1689374 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/تعديل جامن� بريومال كل��ين من مالك 100% �ىل �شريك %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تركي �شامل ح�شيني �شعيد �ل�شعدي %50

تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ماي بلي زون

MY PLAY ZONE

�ىل/ماي بلي زون ذ.م.م

MY PLAY ZONE LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �لعامة  لل�شيانة  �ل�شيانة  �ل�ش�����ادة/طاقم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1542317  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/طاقم �ل�شيانة لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
MAINTENANCE CREW GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/ طاقم �لنظافة للنظافة �لعامة ذ.م.م
TAQEM ALNADHAFA GENERAL CLEANING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مكافحة و�بادة �حل�شر�ت و�لق��ر�ش و�حلي��نات �ل�شارة )8121003(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين )8129001(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة حممد يعق�ب لعمال �لباط 

رخ�شة رقم:CN 1013570  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي مري حممد علي �لبل��شي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد ��شام كرمي بخ�ش �لبل��شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يعق�ب غام ح�ش�ر

تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/م�ؤ�ش�شة حممد يعق�ب لعمال �لباط

MOHAMMED YAQUB TILE WORKS ESTABLISHMENT
�ىل/ �مل�كيت �لنيق لعمال �لباط

ALMOKEET ALANEEQ FOR TILE WORKS
تعديل عن��ن/من �شناعية �لعني بناية �لع�د حمد �لع�د �شعيد �لعامري �ىل �لعني �شناعية 

�لعني بطحاء �حلائر قطعة 14 �شارع 14 مكتب 9 بناية مظفر حممد خم��شة و�خرين
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شف�رد للديك�ر ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1200315  قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعد م�شفر عبد�لرحمن هادي �لحبابي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعد م�شفر عبد�لرحمن هادي �لحبابي من 51% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد �ب� خروب

تعديل ل�حة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�ك�شف�رد للديك�ر ذ.م.م

 �ىل �ك�شف�رد للديك�ر- �شركة �ل�شخ�ش �ل��حد ذ.م.م

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

اإعـــــالن رقـم:2018-39
»ADAFZ00071«:تعديل الرخ�شة رقم
�صاحب الرخ�صة:جي تي تيكنيكال �صباليز ذ.م.م

GT Technical Supplies LLC

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
يف  �ل�شركاء  تغيري  عن  �أب�ظبي  ملطار�ت  �حلرة  �ملنطقة  تعلن 

�لرخ�شة �ملذك�رة على �لنح� �لتايل:
خروج/ال�صيد: عبداحلميد رامز بعا�صريي

لت�شبح �لرخ�شة بال�شماء �لتالية:
ال�صيدة: �صمر العدناين 

فعلى كل �شخ�ش �و جهة �ي حق �و �عرت��ش مر�جعة �ملنطقة 
�لإعان  تاريخ  من  �أ�شب�عني  خال  �أب�ظبي  ملطار�ت  �حلرة 

دون حتمل �ملنطقة �دنى م�ش�ؤولية جتاه حق�ق �لغري.
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�ل�����زي  �ل����ع����ني  ي�����رت�����دي  �أن  ت����ق����رر 
م��جهة  يف  �ل���ك���ام���ل،  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي 
����ش��ت��ق��ال ط���ه���ر�ن، يف ح���ني يظهر 
�لأبي�ش  بالقمي�ش  �لإير�ين  �لفريق 
�عتماده  مت  �ل����ذي  �لأم�����ر  �ل���ك���ام���ل، 
للمبار�ة  �ل��ف��ن��ي  �لج���ت���م���اع  خ����ال 
و�ل������ذي ت���ر�أ����ش���ه �ل�������ش���ريلن���ك���ي، دي 
مبر�قبة  روك�����ان�����ز�،  دي�����ان  ���ش��ي��ل��ف��ا 
عبد�هلل  �لأوزب��ك��ي  بح�ش�ر  �مل��ب��ار�ة، 
�أيف فرهاد، مر�قب �حلكام وعدد من 
�لعني  فريق  ومثل  �ملبار�ة.  م�ش�ؤويل 
�إد�ري  ع��ب��د�هلل،  ع�شام  �لج��ت��م��اع  يف 

�لفريق.
�صفحة  طوينا  اأحــمــد:  حممد   
مئوية  يف  الفوز  وهدفنا  املا�صي 

مواجهاتنا االآ�صيوية
ق���ال �ل����دويل حم��م��د �أح��م��د، مد�فع 
�لبط�لة  �أن  �ل���ع���ني،  ن�����ادي  ف���ري���ق 
�لآ�����ش����ي�����ي����ة ت���خ���ت���ل���ف مت�����ام�����اً عن 
من�شب  وتركيزنا  �ملحلية  �ملناف�شات 
�ل�شتقال  م�����ج���ه���ة  ع���ل���ى  ح���ل���ي���اً 
�لنقاط  ك��ب��رية يف ح�����ش��د  ودو�ف��ع��ن��ا 
لطم�حات  �لح�������رت�م  م���ع  �ل���ث���اث 

�لفريق �ملناف�ش.
مطالب�ن  �ل��اع��ب���ن  نحن  و�أك��م��ل: 
باإظهار �أف�شل ما لدينا و�لعمل على 
بال�ش�رة  �لفنية  �لت�جيهات  تنفيذ 
بالرتكيز  و�ل����ت����ع����ام����ل  �مل����ط����ل�����ب����ة 
وحتى  �ل��ب��د�ي��ة  �شافرة  منذ  �لكبري 
�مل�شاندة  يف  ون��ث��ق  �مل�����ج���ه���ة  ن��ه��اي��ة 
�أن ن�فق  وناأمل  �لق�ية  �جلماهريية 

يف ح�شد �لنقاط �لثاث.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى �����ش�����ؤ�ل ح������ل مدى 

��شتعد�د�هم للم��جهة رقم “100” 
دوري  مب�شابقة  �ل��ف��ري��ق  م�����ش����ر  يف 
�لرئي�ش  “هدفنا  ق����ال:  �لأط����ب����ال، 
يكمن يف �لف�ز د�ئماً وح�شد �لنقاط 
�ل����ث����اث و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ع���ني يف 
�لتعامل مع �ملباريات و��شحة وتكمن 
يف حتقيق �لف�ز على ح�شاب �ملناف�ش 
يف  �لف�ز  نحقق  �أن  بالتاأكيد  ونتمنى 

مئ�ية مبارياتنا �لآ�شي�ية.
مــبــاراة متثل حتديًا  كــل  ــال:  ق  

جديدًا للزعيم
�ل�شتفادة  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  زور�ن:   
و�مل�شاندة  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لأج��������ء  م��ن 
�جل���م���اه���ريي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه���د�ف���ن���ا 

�لآ�شي�ية
ماميت�ش،  زور�ن  �ل���ك���رو�ت���ي،  �أك�����د 

��شتعد�د�ت  �أن  للعني،  �لفني  �مل��دي��ر 
�لبط�لة  �لثالثة من  للج�لة  فريقه 
ياأمل  ك��ان  كما  مت�ش  مل  �لآ���ش��ي���ي��ة 
مطالب  �ل���ع���ني  �أن  ب��ي��د  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
خ�ش��شاً  �ل��ث��اث،  �ل��ن��ق��اط  بح�شد 
�أرب��ع نقاط يف �جل�لتني  بعد خ�شارة 
مرحلة  م������ن  و�ل����ث����ان����ي����ة  �لأوىل 
�مل����ج����م�����ع����ات، م��������ش���ح���اً: �لأمل�������اين 
وينفريد �شايفر �أحدث تط�ر�ً كبري�ً 
يف ف��ري��ق ����ش��ت��ق��ال ط��ه��ر�ن م��ن��ذ �أن 
�أعتقد  وحالياً  �لتدريب  مهمة  ت�ىل 
ب����اأن �مل��ن��اف�����ش مي���ر ب��اأف�����ش��ل حالته 
عن  خمتلفاً  فريقاً  و�شن��جه  �لفنية 
و�ل��قع  �ملا�شي  �لعام  قابلناه  �ل��ذي 
�لتي  �مل����ب����اري����ات  ج��م��ي��ع  �أن  ي�����ؤك����د 
خ�شناها مبختلف �مل�شابقات �أ�شبحت 

بالن�شبة لنا يف حكم �ملا�شي، بيد �أننا 
�لأج�����ء  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  مطالب�ن 
�جلماهريية  و�مل�����ش��ان��دة  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�شنخ��ش  و�أن��ن��ا  خ�ش��شاً  �ل��ك��ب��رية 
�لتحدي على ملعبنا ونتطلع لتحقيق 

�لف�ز”.
و�أ�شاف: يت�جب علينا كذلك ن�شيان 
مبار�تنا �ملا�شية �أمام �ل�حدة ونركز 
�لعني  لأن  �ل��ق��ادم��ة  �لتحديات  على 
و�جلهاز  �ل���اع���ب���ني  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
م��شمه  يف  ي��رك��ز   ل  و�لإد�رة  �لفني 
على م��ب��ار�ة و�ح���دة، بل كل م��جهة 
بالن�شبة للنادي  متثل حتدياً جديد�ً 
روح  ب��اإظ��ه��ار  مطالب�ن  نحن  ل��ذل��ك 
لتحقيق  و�لرتكيز  و�لتحدي  �لقتال 

�لتطلعات �ملرج�ة مع نهاية �مل��شم.

تاأثري  م���دى  ���ش���ؤ�ل ح����ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
�لن�شخة  6-1 يف  بنتيجة  �لعني  ف�ز 
�مل��ا���ش��ي��ة �أم������ام �مل��ن��اف�����ش يف �مل���ب���ار�ة 
باأننا  ل��ك��م  “ذكرت  ق����ال:  �ل���ق���ادم���ة، 
و�ل���ف���ري���ق مطالب  �مل���ا����ش���ي  ن�����ش��ي��ن��ا 
و�ل���ق���ت���ال  �ل���ت���ح���دي  روح  ب����اإظ����ه����ار 
�ملناف�ش  �ح����رت�م  مبنطق  و�ل��ت��ع��ام��ل 
و�أن  �ل���ع���ايل، خ�����ش������ش��اً  و�ل���رتك���ي���ز 
�ل�شتقال يف �ل�قت �حلايل يختلف 
�لتقيناه  �ل����ذي  �ل��ف��ري��ق  ع��ن  ك��ث��ري�ً 
�لعام �ملا�شي كما �أنه مت�شدر جلدول 
�شبب  وعن  �ملجم�عة”.  فرق  ترتيب 
تر�جع �لن�شبة �لتهديفية لفريقه يف 
�للعب  “�إيقاع  ق��ال:  �لأب��ط��ال،  دوري 
يختلف عن  �لآ���ش��ي���ي��ة  �ل��ب��ط���ل��ة  يف 
�مل��ح��ل��ي��ة ون���ع��ي��ة �لفرق  �مل�����ش��اب��ق��ات 
�ملا�شية  �لن�شخة  ويف  “غري”  �أي�شاً 
دوري  مب�شابقة  ق�ياً  عرو�شاً  قدمنا 
�لأبطال عد� يف مبار�تنا �أمام �لهال 
بتعزيز  ح���ال���ي���اً  م���ط���ال���ب����ن  ون���ح���ن 
�أن ندرك  معدل �هد�فنا ولكن علينا 
ت�شع  ماكينة  لي�شت  �لقدم  ك��رة  ب��اأن 
خالها  من  تطلب  كي  ن��ق���د�ً  عليها 
يف  فريقه  غ��ي��اب��ات  وح����ل  �أهد�فاً”. 
عن  للتاأهل  ير�شح  ومن  �لغد  مبار�ة 
�ملجم�عة، قال: “�مل�ؤكد �شنفتقد �إىل 
ج��ه���د حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن بد�عي 
�أه����م �لاعبني  �أح����د  �لإي���ق���اف وه���� 
بامل�شت�ى  ق��ي��ا���ش��اً  �ل��ف��ري��ق،  ب��ق��ائ��م��ة 
�مل��شم  �ل���ذي ظ��ل يقدمه يف  �ل��ر�ئ��ع 
�لرت�شيحات  ح������ل  �أم������ا  �حل��������ايل، 
من  يهمني  ول  �لعني  تاأهل  فاأت�قع 

�شري�فقنا �إىل �ملرحلة �ملقبلة”. 

�لثانية  �جل����ل���ة  يف  �لإث������ارة  ت�������ش��ل��ت 
لل�شطرجن،  �ل�����ش��ن��ي��ة  �مل���ر�ح���ل  ل�����دوري 
للذك�ر  ���ش��ن��ة  و18  و14   10 حت���ت 
و�لإناث و�لتي تعد �أوىل �لبط�لت �لتي 
ينظمها �حتاد �للعبة يف �مل��شم �جلديد، 
80 لع���ب ولع��ب��ة ميثل�ن  مب�����ش��ارك��ة 
و�ل�شارقة  ودب��ي  و�لعني  �أب�ظبي  �أندية 
�ل�����ش��ارق��ة وفتيات  وف��ت��ي��ات  و�ل��ف��ج��رية 
�ل�شارقة  ر�أ�ش �خليمة، و�ملد�م، وحافظ 
�شن��ت  و10   18 حت��ت  ���ش��د�رة  ع��ل��ى 
ل��اإن��اث، فيما  �شنة   14 للذك�ر وحت��ت 
يدخل �لعني و�لفجرية ودبي يف �شد�رة 

م�شابقات.   3
حتت  مل�شابقة  �لثانية  �جل�لة  و�أ�شفرت 
18 �شنة لل�شباب عن ف�ز �ل�شارقة على 
مقابل  ن��ق��ط��ة   2.5 بنتيجة  �أب���ظ��ب��ي 
1.5 نقطة يف م��جهات ق�ية حيث فاز 
�أب���ظ��ب��ي على  ع��م��ر�ن �حل��شني لع��ب 
طال �حلمادي لعب �ل�شارقة وتعادل 
���ش��ع��ي��د �ل���ط���اه���ر لع����ب �ل�������ش���ارق���ة مع 
�شلطان �حل��شني لعب �أب�ظبي، وفاز  
�شيف �أحمد لعب �ل�شارقة على �شلطان 
جنح  �لر�بعة  �لطاولة  وعلى  �لدرمكي، 
�لف�ز  يف  �ل�شارقة  لع��ب  م�شلم  حممد 
�أب�ظبي،  لع��ب  �حل��شني  �شعيد  على 
�جل�لة  بعد  �لقمة  �ل�شارقة  ويت�شدر 
�لثاين  �ملركز  يف  �أب�ظبي  ويليه  �لثانية 

و�لعني يف �ملركز �لثالث. 
حتت  م�شابقة  ق��م��ة  �ل��ف��ج��رية  وي��ع��ت��ل��ي 
14 �شنة، بعدما و�شل �إىل 6.5 نقطة 
ف����زه على  �ل��ث��ان��ي��ة، عقب  بعد �جل���ل��ة 
فريق �ملد�م بنتيجة 4-0، يليه يف �ملركز 
�ل��ث��اين ف��ري��ق �ل�����ش��ارق��ة ب��ر���ش��ي��د 5.5 
�أب�ظبي  ف��ري��ق  على  ف��از  بعدما  نقطة 
وه�  نقطة،   1.5 مقابل   2.5 بنتيجة 
نف�ش ر�شيد �أب�ظبي �لذي يحتل �ملركز 

�لر�بع  �ملركز  يف  �لعني  ج��اء  ثم  �لثالث 
دبي  على  ف��از  بعدما  نقاط   4 بر�شيد 
بنتيجة 3-1، ثم دبي �خلام�ش بر�شيد 
�جلديد يف  �ل�جه  و�ملد�م  نقطة،   2.5

�ملركز �ل�شاد�ش بدون نقاط. 
�����ش����ن������ت،   10 حت�����ت  م�������ش���اب���ق���ة  ويف 
ي��ت�����ش��در �ل�����ش��ارق��ة �ل��ق��م��ة ب��ر���ش��ي��د 8 
ن��ق��اط ب��ع��د ف����زه ع��ل��ى ف��ري��ق �أب�ظبي 
�لثاين  �ملركز  يف  �لفجرية  يليه   ،0-4
ف����زه ع��ل��ى دبي  ب��ع��د  ن��ق��اط   7 بر�شيد 
ودبي  �لثالث  �مل��رك��ز  و�أب���ظ��ب��ي   ،0-4

�ملركز�لر�بع. 
وعلى م�شت�ى دوري �لإناث يف م�شابقة 
�أب�ظبي  فتيات  تعادلت  �شنة   18 حتت 
ف��ازت ع��شة  بعدما   ،2-2 �ل�شارقة  مع 
�أب�ظبي  من  �ل�شركال  و�شما  �ل�شام�شي 
على مرمي ح�شني وفاطمة ح�شني من 
�ل�شارقة، فيما فازت رمي خليل وعائ�شة 
�شرحان �ملعيني من �ل�شارقة على �ش�ق 
�ل�هابي و�شارة عبد�لعزيز من �أب�ظبي، 
 2.5 بنتيجة  دبي  �لعني على  فاز  فيما 
فازت  حيث  نقطة،   1.5 مقابل  نقطة 
من  �ل�شام�شي  و�أم���ل  �لكلباين  ودمي���ة 

�لعني على هند فرج وج��هر خليل من 
م��ن دبي  يا�شمني علي  ف��ازت  دب��ي فيما 
على و�فية �ملعمري من �لعني، وتعادلت 
�لعني مع �شيماء  �ل�شام�شي من  عائ�شة 
نعمان من دبي.  ويت�شدر �لعني �لقمة 
بر�شيد 6.5 نقطة من ج�لتني، وياأتي 
 4.5 �لثاين بر�شيد  �ملركز  �ل�شارقة يف 
�ملركزين  ودب���ي يف  �أب���ظ��ب��ي  ث��م  نقطة، 
�لفتيات  م�شابقة  ويف  و�ل��ر�ب��ع.  �لثالث 
حتت 14 �شنة، فاز فريق �ل�شارقة على 
مقابل  ن��ق��ط��ة   2.5 بنتيجة  �أب���ظ��ب��ي 
فتيات  على  دبي  فاز  فيما  نقطة،   1.5
ويت�شدر   ،1-3 بنتيجة  �خليمة  ر�أ����ش 
�ل��ق��م��ة ف���ري���ق ف��ت��ي��ات �ل�������ش���ارق���ة يليه 
�أب���ظ��ب��ي و�ل��ث��ال��ث دب��ي و�ل��ر�ب��ع فتيات 
 10 �خل��ي��م��ة. ويف م�شابقة حت��ت  ر�أ����ش 
دبي  مع  �لعني  تعادل  للفتيات،  �شن��ت 
2-2، وفاز �ل�شارقة على �أب�ظبي 1-3، 
 5 بر�شيد  �لقمة  دب��ي  ن���ادي  ويت�شدر 
نقاط مت�شاويا مع �لعني �ل��شيف فيما 
بر�شيد  �لثالث  �ملركز  يف  �ل�شارقة  جاء 
�ملركز�لر�بع  يف  و�أب���ظ��ب��ي  ن��ق��اط   4

بر�شيد نقطتني.

انطالق م�شرية )�شعلة زايد( احتفال باليوم الريا�شي الوطني غدا
ي�شارك �أكرث من  �لف طالب وطالبة ينتم�ن �إىل ح��يل 80 مدر�شة بدبي غٍد� 
يف م�شرية �شعلة ز�يد �لتي تنظمها هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بال�شر�كة مع 
جمل�ش دبي �لريا�شي، وبالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وهيئة �لطرق 
دولة  �حتفالت  وذلك �شمن  لاإ�شعاف،  دبي  وم�ؤ�ش�شة  دبي  وبلدية  و�مل���شات 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالي�م �لريا�شي �ل�طني، ومبا ي��كب عام ز�يد.
و�لد�عمة  �ل�شريكة  �حلك�مية  �جلهات  بع�ش�ية  �لتح�شريية  �للجنة  و�نتهت 
للفعالية من و�شع �للم�شات �لنهائية على �ل�شباق �لتتابعي و�لكرنفال �لريا�شي 
�إىل فرق  ، بالإ�شافة  �أم�ر  �مل�شاحب للم�شرية مب�شاركة طلبة ومعلمني و�أولياء 
�أ�شحاب �لهمم، وفرق ريا�شية من هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية  من �لطلبة 
وجمل�ش دبي �لريا�شي بقيادة كل من �شعادة �شعيد حارب، �أمني عام جمل�ش دبي 
�لريا�شي، و�شعادة �لدكت�ر عبد�هلل �لكرم رئي�ش جمل�ش �ملديرين مدير عام هيئة 

�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية .
و�شينطلق �لطلبة ي�شاركهم معلم�ن وفرق جمتمعية متن�عة �شمن �شباق تتابعي 
ميتد مل�شافة 15 كيل� مرت�ً حاملني �شعلة ز�يد، بحيث تنطلق �مل�شرية من �أمام 
متحف �لإحتاد ، لتمر عرب نقاط متتابعة و�ش�ًل  �إىل �شاطيء حديقة �أم �شقيم 

مبنطقة جمري� 3.
هيئة  ع��ام  مدير  �ملديرين  جمل�ش  رئي�ش  �ل��ك��رم  ع��ب��د�هلل  �لدكت�ر  �شعادة  وق��ال 
ي�شكل  �لعام  لهذ�  �ل�طني  �لريا�شي  �لي�م  �ن  بدبي  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
وتاأتي م�شرية �شعلة ز�يد لت�ؤكد على  حدثاً �إ�شتثنائياً، ك�نه ي��كب “ عام ز�يد”، 
تلك �لقيم �لإيجابية �لتي غر�شها فينا �ملغف�ر له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان- طيب �هلل ثر�ه-، م�شري�ً �إىل م�شاركة �أكرث من 1000 طالب وطالبة، 
جنباً �إىل جنب مع معلميهم وفعاليات جمتمعية من جن�شيات وثقافات متن�عة 

�إيجابية  ر�شالة  طياته  بني  يحمل  �لإحت��اد،  متحف  من  تنطلق  �لتي  �مل�شرية  يف 
�أر���ش �لإم���ار�ت، باأننا ما�ش�ن بقيم ز�ي��د  و�إرث��ه نح�  �إىل جمتمعنا وعاملنا من 
م�شتقبل �أكرث �شعادة لأطفالنا،  ون�شر  �ل�شغف باأهمية ممار�شة �لريا�شة كاأ�شل�ب 
حياة لأطفالنا وملجتمعنا، ما يق�د بدوره �إىل بل�غ �لريادة مل�ؤ�ش�شاتنا �لتعليمية يف 

معدلت ج�دة �حلياة.
�ل�شريك  �لريا�شي  دب��ي  جمل�ش  عمل  فريق  جله�د  تقديره  عن  �لكرم  و�أع���رب 
م�شيد�ً بالدعم �لذي حتظى به �مل�شرية من  �لرئي�شي يف م�شرية “�شعلة ز�يد”، 

خمتلف �جلهات �حلك�مية �ملعنية«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د ح����ارب �أم����ني ع���ام جم��ل�����ش دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي �ن 
�رتباطه  خ��ال  من  �إ�شافية  قيمة  يحمل  �لعام  لهذ�  �ل�طني  �لريا�شي  �لي�م 
هذه  ز�ي��د  �شعلة  م�شرية  وتت�شدر  ز�ي���د/،  /ع��ام  ملنا�شبة  �ل�طنية  بالحتفالت 

�لفعاليات �لريا�شية و�ملجتمعية ك�نها ترتبط با�شم م�ؤ�ش�ش �لدولة وترمز �ىل 
م�شرية �لتنمية و�لعلم و�لعطاء و�لتط�ر و�لبتكار �لتي �أكد عليها �ملغف�ر له باإذن 
�هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طّيب �هلل ثر�ه، كما �أن �مل�شاركني فيها هم 
من �لطلبة و�لطالبات �لذين ميثل�ن م�شتقبل �ل�طن و�ل�شباب �لذي �شيحمل 
�شعلة �لعطاء ويحمي ر�ية �ل�طن ويعزز مكت�شبات �لدولة من خال حبه لل�طن 
ويعد �لي�م  و مت�شكه بالعلم و�لعمل خلدمة �ل�طن و ��شعاد �أفر�د �ملجتمع”.   
و�لريا�شية  �حلركية  �لن�شاطات  ت�شتثمر  وطنية  منا�شبة   ، �ل�طني  �لريا�شي 
وحدة  لتج�شيد  و�لتناف�شية  و�لتثقيفية  و�ملجتمعية  و�لرتويحية  �لرتفيهية 
و�لإن�شجام   �لألفة  لتعك�ش  �ملجتمع،  وفئات  و�أطياف  �شر�ئح  كافة  بني  �لتاحم 
وتفاعلها   ، �لإم���ار�ت  دول��ة  �أر���ش  على  �ملتعددة  �لثقافات  بني  �ملتاحم  للن�شيج 

�ليجابي �لبناء م�شكلني مبحبة �إمار�ت �ل�شعادة و�حلياة.

لإحياء  حممد  بن  حمد�ن  مركز  �أعلن 
�ل������رت�ث ع���ن ف��ت��ح ب����اب �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
�ل��ن�����ش��خ��ة �حل���ادي���ة ع�����ش��ر م���ن بط�لة 
�لبط�لت  �أب�������رز  م����ن  وت���ع���د  �ل�������ش���ل���ق، 
وذلك  �مل��رك��ز،  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة 
9 مار�ش  �إىل   7 م��ن  �ي����ام  ث��اث��ة  مل���دة 
�جل����اري، م��ن �ل�����ش��اع��ة �ل��ر�ب��ع��ة ع�شر� 
دورة  يف  م�شاء  �ل�شابعة  �ل�شاعة  ولغاية 

�ملرم�م – 11، دبي.
لبط�لة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وك�����ش��ف��ت 
مفت�حة  ���ش��ت��ك���ن  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  �ل�����ش��ل��ق 
�ل�����ه�������ة و�مل����ح����رتف����ني، حيث  ل��ف��ئ��ت��ي 
 10 ي����م  �ل��ه����ة  ف��ئ��ة  ت�شفيات  �شتقام 
ت�شفيات  تقام  �أن  على  �جل��اري،  مار�ش 
�مل��ح��رتف��ني ي����م 11 م���ار����ش �جل����اري، 
فيما �شتقام �لنهائيات للفئتني ي�م 25 

من �ل�شهر نف�شه.
�ل�شروط  ع����ن  �ل��ل��ج��ن��ة  ك�����ش��ف��ت  ك���م���ا 
و�لق��نني �خلا�شة بالبط�لة، وذلك من 
بال�شريحة  �ملزود  �لط�ق  تركيب  خال 
لر�شد  م�شارك  �شلق  لكل  �لإك��رتون��ي��ة 
يتم  حيث  و�شفافية  دق��ة  بكل  �لنتائج 
�أثناء  �ل�شلق  م�شاركة  نتيجة  �حت�شاب 
�شيتم  �إن��ه  علما  �لنهاية،  خلط  و�ش�له 
عدد  ب���اأي  بامل�شاركة  ف��رد  لكل  �ل�شماح 
�أ�ش��ط  م�شافة  و�شترت�وح  �ل�شلق،  من 
�ملناف�شات بني 1000 مرت �إىل 2500 
و�لنهائيات  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  خ����ال  م���رت 

لل�شلق �لذك�ر و�لإناث.

م�ؤ�شر�ت �لنجاح و�ل�شعادة
وب�����ش��دد ت��د���ش��ني ن�����ش��خ��ة ج���دي���دة من 
ب��ط���ل��ة �ل�����ش��ل��ق، ع��ل��ق��ت �ل�����ش��ي��دة �شعاد 
�بر�هيم دروي�ش، مدير �إد�رة �لبط�لت 
ب���ن حم��م��د لإحياء  ح���م���د�ن  م��رك��ز  يف 
�مل�شبقة  �لإ����ش���ت���ع���د�د�ت  ع���ن  �ل������رت�ث، 
�لرت�ثية  �لبط�لت  جميع  لإ�شت�شافة 
وتركيب  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��ه��ي��ل 
كافة  نذلل  و�أ�شافت:  �لذكية  �حللقات 
�ل�����ش��ع��اب و�ل��ت��ح��دي��ات ون��ح��ر���ش على 
ت�����ش��ه��ي��ل ج��م��ي��ع ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل�����ش��ارك��ة يف 
ر�شا  ح�شد  بهدف  �لرت�ثية  �لبط�لت 

�ملت�شاركني و�شعادتهم.
�بر�هيم:  �شعاد  ��شافت  �لبط�لة  وع��ن 
و�أق�ى  �أه���م  م��ن  تعترب  �ل�شلق  بط�لة 
ت�ش�يقاً،  و�أك��رثه��ا  �لرت�ثية  �لبط�لت 
�ملقيمني  من  كبرية  �أع��د�د�  وت�شتقطب 
و�ل�شائحني، وتقام يف م�شمار يحت�شن 
وي�شهل  �ل����دول����ة  يف  �ل�����ش��ب��اق��ات  �أه�����م 
�ل��ش�ل �إليه مل�شاهدة م�شابقات حملية 

ذ�ت طابع عاملي يف �لتنظيم و�لأد�ء.
قالت  و�ل�شعادة  �لنجاح  م�ؤ�شر�ت  وع��ن 
�مل�شبقة  �لإ�شتعد�د�ت  تقت�شر  تعد  »مل 
�لتنظيمية  �مل��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ط���لت 

م�ؤ�شر�ت  �ي�����ش��اً  ت�����ش��م��ل  ب���ل  و�ل��ف��ن��ي��ة، 
وت�������ش���م يف هذه  و�ل�������ش���ع���ادة  �ل���ن���ج���اح 
تدريب  على  �ملت�شابقني  قدرة  �لبط�لة 
�ل�����ش��ل��ق و�خ���ت���ي���ار �ل�����ش��ال��ة و�جل������دة 
للم�شاهدين،  تقدميه  يتم  ما  وح�شيلة 
�مل�شاركني  �إىل نيل ر�شا و�شعادة  �إ�شافة 
�مل��رك��ز م��ن خ��دم��ات وج��ئز  مل��ا يقدمه 
�جتماعي  ث��ق��ايف  م����روث  لإع����ادة  قيمة 

مرتبط بتاريخ �ملنطقة.    
من جانبه حتدث �ل�شيد جمعة �ملهريي، 
�ل�شلق،  لبط�لة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ش 
�أ�ش��ط  �إق��ام��ة  �عتماد  مت  �إن��ه  م��شحا 

و�ملحرتفني،  �ل��ه����ة  لفئة  �لت�شفيات 
�لتاأهيل  ن��ظ��ام��ي  �ع���ت���م���اد  مت  وق������ال: 
بزيادتها  قمنا  �لعام  وه��ذ�  و�لنهائيات، 
ل��ل��م��ح��رتف��ني ل��ل��ذك���ر و�لإن�������اث، حيث 
كان �لنظام يف �لعام �ملا�شي يعتمد على 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ات ف��ق��ط، وح��ددن��ا �إق��ام��ة 10 
يتاأهل  ل��ل��زي��ادة  قابلة  مبدئيا  �أ���ش����ط 
�لأوىل،  �لثاثة  �مل��ر�ك��ز  �أ�شحاب  منها 
�لت�شجيل  خ��ت��ام  حتى  �شننتظر  ولكننا 
�لنهائي  �ل�����ع�����دد  حت����دي����د  �أج�������ل  م�����ن 
من  طلبات  لدينا  ب��اأن  علما  لاأ�ش��ط، 
�ل��ك���ي��ت و�ل��ب��ح��ري��ن م��ن �ل��ر�غ��ب��ني يف 

�مل�شاركة بفئتي �له��ة و�ملحرتفني، مبا 
يجعلنا نرتقب زيادة يف عدد �مل�شاركني 

يف هذه �لن�شخة.
�أن م���رك���ز ح���م���د�ن بن  �مل���ه���ريي  و�أك�����د 
حممد لإحياء �لرت�ث، �شاهم يف تط�ير 
هذه �لبط�لة من كافة �جل��نب �لفنية 
�ملا�شية،  �ل�����ش��ن����ت  طيلة  و�لتنظيمية 
للتناف�ش،  �لأع�����د�د  م��ن  �مل��زي��د  وج���ذب 
كبرية  ت�����ش��ه��ي��ات  ه��ن��اك  �أن  م������ش��ح��ا 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل ومنح  ل��ل��م�����ش��ارك��ني خ����ال 
�ملت�شابق �ملجال لت�زيع �ل�شلق �خلا�ش به 
على �أكرث من �ش�ط يف حال �شارك بعدد 

�أكرث من جمرد �شلق و�حد، كما مددنا 
و�لنهائيات  �لتاأهيل  بني  �لر�حة  ف��رتة 
�لر�حة  �شمان  �أج��ل  من  �أ�شب�عني  �إىل 
�لتامة لل�شلق، كما �أن فح�ش �ملن�شطات 
تطبيق  ل�شمان  عينتني  وف��ق  م���ج���د 
�ل�شليم وذلك  كافة �لإج��ر�ء�ت بال�شكل 
�شري� على �لإجر�ء�ت �لتي نطبقها منذ 

�لعام �ملا�شي.
خال  �مل��م��ط��رة  �لأج���������ء  �أن  و�ع���ت���رب 
�إيجابي  �أمر  �ملا�شي  �لعام  �ل�شباق  وقت 
�أن  ومت��ن��ى  �ل�����ش��ب��اق،  لأر���ش��ي��ة  بالن�شبة 
ي��ت�������ش��ل �ل��ت��ع��اون م��ن �مل�����ش��ارك��ني من 

�أج����ل حت��ق��ي��ق �ل��ن��ج��اح��ات �مل���اأم����ل���ة يف 
ت�شكيل  مت  �إن���ه  علما  �مل��ق��ب��ل��ة،  �لن�شخة 
�ملناف�شات  يف  �أزم����ة  �أي  مل����ج��ه��ة  ف��ري��ق 
�ش��ء يف �إ�شد�ر �لنتيجة �أو خط �لنهاية 
�أو غريها  �مل���ر�ح���ل  و���ش��م��ن  و�ل���ب���د�ي���ة 
�لإ�شكالية  وح��ل  للتدخل  �لع��مل  من 

�شريعا.
ال�صروط والقوانني

فاإنه  و�ل��ق����ن��ني،  لل�شروط  وبالن�شبة 
�أن��ع  من  ن���ع  �أي  ��شتخد�م  منع  �شيتم 
�ل���ع���اق���ري �مل��ن�����ش��ط��ة خ����ال �لأ�����ش������ط، 
يف  �ل�شباق  من  �شلق  �أي  �إق�شاء  و�شيتم 
و�أي  �آخ����ر،  �شلق  ب��اإ���ش��اب��ة  ت�شببه  ح���ال 
�لتح�شري  ع��ن  ���ش��اح��ب��ه  يتخلف  �شلق 
يف �ل�����ش���ط �مل���ح���دد ل���ه ل���ن ي�����ش��م��ح له 
بغ�ش  �لتالية  �لأ����ش�����ط  يف  بامل�شاركة 
يتم  ���ش��ل��ق  و�أي  �لأ����ش���ب���اب،  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر 
�إط���اق���ه م���ن ق��ب��ل م���درب���ه ق��ب��ل �شارة 
�لإنطاقة تلغى نتيجته، فيما ل ي�شمح 
للمحرتفني يف  تابع  �شلق  �أي  مب�شاركة 
تبني م�شاركة  ح��ال  �له��ة ويف  �أ���ش����ط 
�له��ه  �شلق من فئة �ملحرتفني يف فئة 
�لنتيجة  وحت���ي��ل  نتيجته  �إل���غ���اء  ي��ت��م 
ي��ل��ي��ة يف ح����ال كان  �ل�����ذي  �ل�����ش��ل��ق  �ىل 
م�شاركة  مينع  كما  �لأو�ئ���ل،  �شمن  من 
�ملحرتفني  فئة  مل��درب��ي  �لتابعة  �ل�شلق 
يف فئة �له��ة وي�شمح لهم بامل�شاركة يف 
فئة �ملحرتفني فقط حتى ول� كان ملك 

�شخ�شي.

املناف�صات مفتوحة للهواة واملحرتفني واإقامة ت�صفيات للفئتني 

مركز حمدان بن حممد يعلن عن فتح باب الت�شجيل يف  بطولة ال�شلق 2018

الزعيــم بنف�شجـــي وال�شتقــــالل اأبيــــــ�ش 
اجلولة الثانية لدوري املراحل ال�شنية لل�شطرجن
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حت�شري�ته  �شنة،   19 حتت  لل�شباب  �ل�طني  منتخبنا  �أنهى 
�ملغربي،  �شقيقه  �أم��ام  غد  ي�م  �لأوىل  �ل�دية  مبار�ته  خل��ش 
على  �لي�مية  تدريباتهم  �ل�����ش��اب  �لأب��ي�����ش  لع��ب���  �أدى  حيث 
�شمن  بدبي،  �لكرة  �حت��اد  مقر  يف  ع��نه  ذي��اب  ملعب  �أر�شية 
�ل�شهر  �ملع�شكر �لد�خلي و�لذي ميتد للفرتة من 3 �إىل 8 من 
جتمعه  ب��د�أ   ،1999 م��ليد  �ل�شاب  �لأبي�ش  وك��ان  �جل���اري. 
�لكرة بدبي، حيث  �ملا�شي يف مقر �حتاد  �ل�شبت  �لد�خلي ي�م 

�شيخ��ش خاله جتربتني وديتني مع منتخب �ملغرب، �لأوىل 
مار�ش،   8 �مل����ف��ق  �ملقبل  �خلمي�ش  و�لثانية  �ل��ث��اث��اء،  �ل��ي���م 
 5:40 �ل�شاعة  ذياب ع��نة، عند  �ملبار�تني على ملعب  وُتقام 
م�����ش��اًء. حيث ت��اأت��ي ه��ذه �ل���ش��ت��ع��د�د�ت �شمن �ل��ربن��ام��ج �ملعد 
للمنتخب من قبل جلنة �ملنتخبات و�ل�ش�ؤون �لفنية، حت�شري� 
ل�شتحقاقاته �لآ�شي�ية �لقادمة، بعد بل�غه نهائيات كاأ�ش �آ�شيا 
لل�شباب و�لتي �شت�شت�شيفها �إندوني�شيا �شهر �أكت�بر من �لعام 

�لتاأهل  �حلايل، من خال �شد�رة جمم�عته وحجزه بطاقة 
يف  �أقيمت  �لتي  �لآ�شي�ية  �لت�شفيات  يف  �لآ�شي�ية،  للنهائيات 
�ل�شاب  �لأبي�ش  قائمة  وت�شم  بي�شكيك.  �لقرغيزية  �لعا�شمة 
ذياب  عثمان، عمر  ب��اروت  فهد  23 لعباً، هم:  �ملع�شكر  لهذ� 
ي��شف  يعق�ب  كلباء،  �حت��اد  �لبل��شي  نا�شر  عبد�هلل  عي�شى، 
عبد�هلل، حممد عبد �لرز�ق �إ�شماعيل �لإم��ار�ت، �شامل خريي 
خلفان،  �شامل  ر��شد  �جلزيرة،  �ملن�ش�ري  �أمي��ن  ي��شف  �أحمد، 

عمر �شعيد حممد حتا، �شيف عبد�لرز�ق �شيف، �شلطان �شعيد 
�لبل��شي،  ر���ش��ا  ر�ئ���د  �ل�����ش��ارق��ة،  �لكعبي  عبيد  �شعيد  مفتاح، 
�لأهلي  �شباب  �لنعيمي  خمي�ش  عيد  �ل��ن���ب��ي،  ح�شن  خلفان 
دبي، خالد حممد �لبل��شي �لعني، حمد جا�شم غل�م �لبل��شي 
�لن�شر، فهد حممد �حلمادي، نهيان عادل �ل�ش�يدي، طحن�ن 
ح��م��د�ن �ل��زع��اب��ي، من�ش�ر �إب��ر�ه��ي��م �حل��رب��ي �ل���ح��دة، �شهيل 

عبد�هلل �ملط�ع، عبد�لرحمن �شالح ر��شي �ل��شل.

�لرب�زيلي  جنمه  دون  �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�ش  يدخل 
�ل��ث��اث��اء ���ش��د �شيفه ري���ال مدريد  �ل��ي���م  ن��ي��م��ار �ىل م��ب��ار�ة 
�لإ�شباين، �آما يف تكر�ر �شيناري� 1993 وقلب �لطاولة على 
�لنادي �مللكي حامل �للقب، يف �إياب �لدور ثمن �لنهائي لدوري 

�أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم.
باللقب يف  �مل��ت���ج  �أر�����ش  ع��ل��ى  �ل��ذه��اب  ل��ق��اء  ��شتهل  وب��ع��دم��ا 
�شان  ع��اد  ر�بي�،  لأدري���ان  بهدف  بالتقدم  �ملا�شيني،  �مل��شمني 
1-3، بهدفني للنجم �لربتغايل  باري�ش متخلفا  جرمان �ىل 
�مل�شابقة  يف  �لقيا�شي  رق��م��ه  ع��زز  �ل���ذي  رون��ال��دو  كري�شتيان� 

�لقارية ب�100 وهدف، و�آخر من �لرب�زيلي مار�شيل�.
�ألقابه  �أول  ع��ن  �ل��ب��اح��ث  �لفرن�شية  �لعا�شمة  ن���ادي  وي��دخ��ل 
متاما  م�شابه  ب��شع  �لثاثاء  لقاء  �لأم،  �لقارية  �مل�شابقة  يف 
للم��جهة �لأوىل �لتي جمعته بريال عام 1993 حني خ�شر 
�أمامه 1-3 يف ذهاب �لدور ربع �لنهائي مل�شابقة كاأ�ش �لحتاد 

�لأوروبي يف مدريد، وقلب �لطاولة �إيابا و�كت�شحه 1-4.
�لذهاب  مبار�ة  منذ  �لباري�شي  للنادي  بالن�شبة  �لكثري  وتغري 
هذ� �مل��شم، �إذ فقد نيمار �لذي خ�شع لعملية جر�حية �ل�شبت 

�أمام  �لقدم تعر�ش له  يف بيل� ه�ريزونتي ملعاجلة ك�شر يف 
�شباط   25 يف  �ملحلي  �ل���دوري  يف  )-3�شفر(  مر�شيليا 

فرب�ير، و�شيبتعد لفرتة قد متتد ثاثة �أ�شهر.
�أظ��ه��ر �شان جرمان  �ل��ع��امل،  �أغ��ل��ى لع��ب يف  ويف غياب 
ف�زه  بتجديد  �ملحلية  هيمنته  م���شلة  على  ق��درت��ه 

على مر�شيليا بالنتيجة ذ�تها يف ربع نهائي �لكاأ�ش، وعلى 
ترو� -2�شفر �ل�شبت يف �لدوري. ويع�د �لف�شل بذلك �ىل 

يف  �أه���د�ف  ثاثة  �شجل  �ل��ذي  م��اري��ا  دي  �نخل  �لأرجنتيني 
�ملبار�تني.

�أحقيته  لتاأكيد  نيمار  غياب  من  �لف���ادة  يف  ماريا  دي  وي��اأم��ل 
باأن يك�ن ركيزة �أ�شا�شية يف ت�شكيلة �ملدرب �أوناي �إميري. كما 
ترتدي م��جهة ريال �أهمية خا�شة لاأرجنتيني )30 عاما( 
2014 وت�ج  2010 حتى  �أل����ن ريال من  �لذي د�فع عن 
يتخلى  �ن  قبل  �لأب���ط���ال،  دوري  �أب��رزه��ا  ع��دة  ب��األ��ق��اب  معه 
�جلناح  �شم  م��ن  �أ�شهر  بعد   2016 يف  عنه  �مللكي  �ل��ن��ادي 

�ل�يلزي غاريث بايل.
قائا  �لثاثاء،  للقاء  جرمان  �شان  جه�زية  �مي��ري  و�أك��د 
�أفكر بال�شابات لكن باللعب وح�شب.  “ل  بعد مبار�ة ترو� 
�أنه ف�ز هام جد� من �أجل �لثقة بالنف�ش”، م�شيفا “�لأم�ر 
تب�شر باخلري ملبار�ة ريال مدريد. �إذ� كان �لاعب�ن �لذين 
بق�� يف باري�ش يف �أف�شل حالتهم �ي�شا خال لقاء �لثاثاء، 

فهذ� مثايل«.
وتابع “�أنا متفائل«.

�دين�ش�ن  �لأوروغ����ي���اين  �ل��ه��د�ف  على  �أي�شا  �إمي���ري  وي��ع���ل 
ب��ا���ش��ت���ري و�لإي���ط���ايل مارك�  ك��اف��اين و�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي خافيري 
كيليان  �ل�شاب  وخ�ش��شا  ماركيني��ش،  و�ل��رب�زي��ل��ي  فري�تي 
مبابي �لذي مل يكمل مبار�ة مر�شيليا يف �لكاأ�ش ب�شبب �إ�شابة.

م�شري�  لاعبيه،  �لبدين  �ل��شع  �ىل  �ل�شبت  �مي��ري  وتطرق 
من  “يعاين  وفري�تي  جيد”  و�شع  “يف  ماركيني��ش  �ن  �ىل 
ذلك  لكن  ت��رو�(  )�شد  �مل�شاركة  باإمكانه  ك��ان  خفيفة.  �أوج���اع 

كان �شي�ؤثر رمبا على جه�زيته �لكاملة للقاء �لثاثاء«.
�أنهى  )مل��ب��اب��ي(.  م�شابه  فال��شع  ل��ك��اف��اين،  “بالن�شبة  وت��اب��ع 
مبار�ة �لأربعاء )�شد مر�شيليا( وه� ي�شعر باآلم. باإمكان ه�ؤلء 
با�شت�ري  و�ي�شا  �لأرب��ع��ة،  �لاعبني 
�ل�������ذي ي����ع����اين م�����ن �أوج�������اع 
خ����ف����ي����ف����ة يف 
رب��������ل��������ة 

كانت  و�إذ�  �آم���ل«.  ما  على  �لثاثاء  م��ب��ار�ة  يف  �مل�شاركة  �شاقه، 
نف�شه  بفر�ش  �شان جرمان  �لثاثاء مهمة لطم�حات  مبار�ة 

بني كبار �لقارة بعدما و��شل هيمنته �لتامة على �ل�شاحة 
�أهمية  ت��رت��دي  �لأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  ف���اإن  �ملحلية، 
هذ�  لقب  باإحر�ز  �ل�حيد  �أمله  لأنها  لريال  م�شاعفة 

�مل��شم.
�ملحلي  �ل��دوري  بلقب  �لحتفاظ  فر�شة  ري��ال  وفقد 

حيث يتخلف بفارق 15 نقطة عن غرميه بر�شل�نة 
�ملت�شدر، كما خرج من �لكاأ�ش �ملحلية.

�أن فريقه  ر�م��������ش  ���ش��ريخ��ي���  ق��ائ��ده  و�ع��ت��رب 
“�مل��شم”،  م���ب���ار�ة  �ل���ث���اث���اء  ي��خ������ش 

 1-3 على خيتايف  �ل��ف���ز  بعد  م���ؤك��د� 
“م�شابقة  �ل��������دوري  يف  �ل�����ش��ب��ت 
لنا.  �لكثري  تعني  �لأبطال  دوري 
باجلدية  ن��ل��ع��ب  �ن  ���ش��ن��ح��اول 

ن��ف�����ش��ه��ا �ل��ت��ي �أب��دي��ن��اه��ا هذ� 
متابعا  �مل�شاء”، 
�لأم�����ر  “�شيك�ن 
�ن���ن���ا  �ل  م����ع����ق����د� 

���ش��ن��ق��ات��ل م����ن �أج����ل 
�أه����د�ف����ن����ا. نحن  حت��ق��ي��ق 

�أجل )�ن ننقذ(  نلعب من  �ننا  نعرف 
�مل��شم«.

�ىل ذل��ك، �عترب م��درب ري��ال �لفرن�شي 
بات  ف��ري��ق��ه  �أن  زي������د�ن  �ل���دي���ن  زي����ن 

“جاهز�” ل�شان جرمان، م�شيفا بعد ف�ز 
�ل�شبت بف�شل هدف لل�يلزي غاريث بايل 

ب�شكل  حت�شرنا  “لقد  ل��رون��ال��دو  وثنائية 
لدينا   )...( �ل��ث��اث��اء  مل���ب���ار�ة  ج���د�  ج���دي 

ب�شكل  نخ��شها  �ن  وع��ل��ي��ن��ا  �إي����اب  م���ب���ار�ة 
مع  )مقارنة  بالتاأكيد  خمتلف  تناف�شي 

�ل�������ش���ب���ت يف م�����ب�����ار�ة 

�لدوري �ل�شباين(، �ل �ننا م�شتعدون«.
وعلى ملعب “�نفيلد”، يدخل ليفرب�ل �لإنكليزي مبار�ته مع 
�شيفه ب�رت� �لربتغايل بعدما �شمن منطقيا �لتاأهل 
�ىل ربع �لنهائي للمرة �لأوىل منذ 2009، وذلك 
بعدما �أحلق مبناف�شه �أق�شى هزمية �أوروبية له 
وعلى  -5�شفر.  ذهابا  باكت�شاحه  �أر�شه  على 
رغم خ�شارته �شانع �لعابه �لرب�زيلي فيليبي 
خال  �لإ�شباين  بر�شل�نة  ل�شالح  ك�تيني� 
ف���رتة �لن��ت��ق��الت �ل�����ش��ت���ي��ة �لأخ����رية، 
يقدم فريق �ملدرب �لأملاين ي�رغن 
�لآون����ة  يف  مم��ي��ز�  �أد�ء  ك��ل���ب 
�لأخرية وه� خرج منت�شر� 
�لثاث  م���ب���اري���ات���ه  م����ن 
�ل��������دوري  يف  �لأخ����������رية 
�مل�����م�����ت�����از. وي����خ����������ش 
ل����ي����ف����رب�����ل ل���ق���اء 
قبل  �ل�����ث�����اث�����اء 
�شعبة  م����ج��ه��ة 
وم�شريية �ل�شبت 
خ�����������ارج ق��������ع������ده 
������ش�����د م���ان�������ش�������ش���رت 
يت�شارع  �ل����ذي  ي���ن��اي��ت��د 
م���ع���ه ع���ل���ى و����ش���اف���ة �ل������دوري 
مان�ش�شرت  خ����ل����ف  �مل����ح����ل����ي، 
�للقب  ���ش��م��ن  �ل�����ذي  ���ش��ي��ت��ي 
ك���ب���ري. وع���ل���ى رغم  �ىل ح���د 
نتيجة �لذهاب، طالب كل�ب 
�لف�ز  بعد  �ل�شبت  لعبيه 
-2�شفر،  ن��ي���ك��ا���ش��ل  ع��ل��ى 
نحقق  مل  “لأننا  بالرتكيز 
يجب  �لآن.  ح��ت��ى  ���ش��يء  �ي 
جمدد�،  م�شتعدين  نك�ن  �أن 
باأف�شل  ب���رت���  ���ش��د  ون��ل��ع��ب 
بجميع  ف��ازو�  لنا.  م�شت�ى 
م��ب��اري��ات��ه��م يف �ل����دوري 
عليهم  ت��غ��ل��ب��ن��ا  م���ن���ذ 
�لآن  وي��ت�����ش��درون 
ب���������������ف���������������ارق 5 
ن�����������ق�����������اط«. 
وو���������ش�������ل 

�صمن برنامج االإعداد لكاأ�س اآ�صيا 

الأبي�ش ال�شاب ينهي حت�شرياته ا�شتعدادا لودية املغرب غدا 

حممد بن زايد ي�شتقبل اأبطال منتخب 
اجلوجيت�شو لل�شباب والنا�شئني

اأبوظبي -وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
منتخب  �أبطال  �مل�شلحة  للق��ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي 
للج�جيت�ش�  �ل��ع��امل  بط�لة  ب��األ��ق��اب  �مل��ت���ج��ني  �جل�جيت�ش� 
لل�شباب و�لنا�شئني ير�فقهم �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي �لنائب 
�لإمار�تي  �لحت��ادي��ن  رئي�ش  �ل���دويل  �لحت���اد  لرئي�ش  �لأول 

و�لآ�شي�ي للج� جيت�ش�.
نتائج  �لذين حقق��  �ل�شباب  و  �لنا�شئني  �لأبطال  �شم�ه  وهناأ 
م�����ش��رف��ة يف ه���ذه �ل��ب��ط���ل��ة ومت��ن��ى ل��ه��م �مل��زي��د م��ن �لألقاب 
�لذي  �لطيب  �مل�شت�ى  على  و�ملحافظة  �لعاملية  و  �لإقليمية 

مبهار�ت  �ملقبلة  �لبط�لت  يف  ح�ش�رهم  وتعزيز  �إليه  و�شل�� 
وفن�ن جديدة.

عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  و�أع���رب 
لريا�شة  و�لر�عية  �لد�عمة  �مل�ؤ�ش�شات  جلميع  وتقديره  �شكره 
متيز  و  تقدم  يف  �ليجابي  �لأث��ر  لها  ك��ان  و�لتي  �جل�جيت�ش� 
�لعربية  �لم�����ار�ت  دول���ة  يف  ت��ط���ره��ا  و  �جل�جيت�ش�  ري��ا���ش��ة 

�ملتحدة.
من جانبهم عرب �لاعب�ن عن �شعادتهم بلقاء �شاحب �ل�شم� 
�لنتائج  ه��ذه  �أن  م�ؤكدين  نهيان..  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
ب��دع��م ورع���اي���ة قيادة  ث��م  حت��ق��ق��ت بف�شل م��ن �هلل ع��ز وج���ل 
ب�شكل خا�ش  للريا�شة عم�ما وريا�شة �جل�جيت�ش�  �لإم��ار�ت 

وعاهدو� �شم�ه على �مل�شي قدما على طريق �لتميز وتط�ير 
�ملهار�ت و�لقدر�ت و�لريادة �لإقليمية و�لعاملية وم���شلة �إحر�ز 

�لألقاب �لعاملية.
جدير بالذكر �أن منتخبنا �ل�طني كان قد فاز ب�32 ميد�لية 
مل�نة “ 10 ذهبيات و7 ف�شيات و15 برونزية” مبناف�شات 
بط�لة �لعامل لل�شباب و�لنا�شئني �لتي تعترب و�حدة من �أق�ى 
�شمن  �جل�جيت�ش�  ريا�شة  م�شت�ى  على  �لعاملية  �ملناف�شات 

�أجندة �لحتاد �لدويل للج�جيت�ش� .
و �شهدت �ملناف�شات نز�لت بني فئتي �لنا�شئني حتت 18 �شنة، 
و�ل�شباب حتت 21 �شنة بني �أكرث من 700 لعب ولعبة من 

م�ؤخر�. باأب�ظبي  �أرينا  �شالة  على  دولة   40

ي��ع���د �مل��ه��اج��م �ل����دويل �ل�����ش��اب��ق كرمي 
ب��ن��زمي��ة �ىل ب���اده ف��رن�����ش��ا ب��ع��د غياب 
ع���ام���ني ون�������ش���ف ع�����ام و�ن����ت����ق����اد�ت مل 
ت���ت����ق���ف، م����ع ف���ري���ق���ه ري�������ال م���دري���د 
�شان جرمان  باري�ش  مل��جهة  �ل�شباين 
يف �ياب ثمن نهائي دوري �بطال �وروبا 
بالن�شبة  �مل���ب���ار�ة  وت���ب���دو  �ل���ق���دم  ل��ك��رة 
ب��ن��زمي��ة �ل����ذي ف���از ف��ري��ق��ه حامل  �ىل 
ذهابا  �مل��ا���ش��ي��ني  �مل������ش��م��ني  �ل��ل��ق��ب يف 
للرد  م��تية  فر�شة  مدريد،  يف   1-3
“�لدي�ك”  ��شتبعاده عن منتخب  على 
ب�شاأن  �ب��ت��ز�ز  ق�شية  يف  ت���رط��ه  ب�شبب 
زميله  ��شتهدف  �أخ��اق��ي  غ��ري  �شريط 

�ل�شابق يف �ملنتخب ماتي� فالب�ينا.
وخ���ا����ش ب��ن��زمي��ة �آخ�����ر م����ب����ار�ة ل���ه يف 
�شد  “�لدي�ك”  منتخب  م��ع  فرن�شا 
 8 يف  ن��ي�����ش  يف  )-4�شفر(  �رم��ي��ن��ي��ا 
وبعد   .2015 �لول/�ك��ت���ب��ر  ت�شرين 
�ل���اع���ب �ىل  ي���ع����د  ي������م،   900 ن��ح��� 
�ل�شريط �ىل  �أدت ق�شية  بعدما  �أر�شه، 
�ل�طني  �مل��درب  ت�شكيلة  من  ��شتبعاده 
لنتقاد�ت  وع��ر���ش��ت��ه  دي�����ش��ان،  دي��دي��ي��ه 
بلغت حد �عتبار رئي�ش �ل�زر�ء �ل�شابق 
ي�شتحق  “ل  بنزمية  �ن  فال�ش  مان�يل 

�ن ميثل فرن�شا«.
�لبتز�ز  ف�شيحة  ب��ع��د  دي�����ش��ان  وق����رر 
فالب�ينا،  ����ش���د  ف���ي���ه���ا  ت��������رط  �ل����ت����ي 
على  �ملحافظة  بحجة  بنزمية  ��شتبعاد 
ل  ق��ر�ر  يف  جمم�عته،  يف  “�لت��زن” 
تك�ن  �أل  ويت�قع  �ملفع�ل،  �شاري  ي��ز�ل 

نهائيات كاأ�ش �لعامل 2018 ��شتثناء.
وكان �ل��شع م�ؤملا بالن�شبة �ىل بنزمية 
�ل��اع��ب �لذي  )30 ع��ام��ا(. و�أ���ش��ي��ب 
 27 81 م��ب��ار�ة دول��ي��ة و�شجل  خ��ا���ش 
ي�شتدع  مل  ومل����ا  ك���ربي���ائ���ه.  يف  ه���دف���ا، 
 2016 �وروب������ا  ك���اأ����ش  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
��شت�شافتها فرن�شا، �تهم �لاعب  �لتي 
عن�شري  جل��زء  “بال�شت�شام  دي�����ش��ان 

بني  �لقطيعة  وكانت  من فرن�شا”، 
�لرجلني.

�جلز�ئري  ب��ن��زمي��ة،  وخل�����ش 
مقابلة  يف  �مل����ق���ف  �ل�����ش����ل، 

بل��ش”  “كانال  �شبكة  مع 
 12 يف  �ل����ف����رن���������ش����ي����ة 
ت�شرين �لثاين/ن�فمرب 
“طاملا  بالق�ل  �ملا�شي 
دي�شان  دي���دي���ي���ه  ب���ق���ي 

م���درب���ا، ل��ن ت��ك���ن هناك 
ع�دتي  �أم���ام  فر�شة  �أي 

ملنتخب فرن�شا«.
من  ��شهر  ث��اث��ة  قبل 
م�نديال 2018 �لذي 
بدء�  رو�شيا  ت�شت�شيفه 

حزير�ن/ي�ني�،   14 م��ن 
�مام  �ل��دويل  �لطريق  يبدو 
ب��ن��زمي��ة م�����ش��دود� ك��م��ا �كد 
م�����ؤخ����ر� رئ���ي�������ش �لحت�����اد 
ن�يل  ل��ل��ع��ب��ة  �ل��ف��رن�����ش��ي 

ل���غ��ري��ت �ل���ذي ق��ال يف 
كان�ن �لول/دي�شمرب 
�ن  “يجب  �مل���ا����ش���ي 
تك�ن �عمى �أو ��شما 
�نه  ت��ف��ه��م  ل��ك��ي ل 
�ىل  ي�شتدعى  ل��ن 
�مل����ن����ت����خ����ب. ه����ذ� 
�لم���������������ر ي�����ب�����دو 
قابل  غ�����ري  يل 

للنقا�ش«.
ل�������ك�������ن، م���ن 

تتجاهل  �ن  نف�شه  �ل���ق��ت  يف  �ل�شعب 
م�شابقة  ه���د�يف  ث��ال��ث  ب�شه�لة  فرن�شا 
هدفا   53 ب�����  �وروب��������ا  �ب����ط����ال  دوري 
رونالدو  كري�شتيان�  �ل��ربت��غ��ايل  خلف 
هدفا(   117( م��دري��د  ري��ال  يف  زميله 
و�لرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي���ن��ي��ل م��ي�����ش��ي جنم 
ه���دف���ا(،   98( �ل����ش���ب���اين  ب��ر���ش��ل���ن��ة 
�ل��اع��ب �لكرث  ت��ت��ج��اه��ل  �ن  وك��ذل��ك 
�لوروبية  �مل�شابقات  تاريخ  يف  تت�يجا 
م����ن خ�����ال �ل����ف�����ز ب�������دوري �لب���ط���ال 
ث���اث م����ر�ت م��ث��ل �ل����ش���ط����رة رمي�ن 
�ملد�فع  �مللكي  �لفريق  يف  وزميله  ك�با 
ر�ف����اي����ل ف��������ار�ن.  وب���اخ���ت�������ش���ار، ميلك 
�ي  �ىل  �ظهار  فر�شة  �لثاثاء  بنزمية 
كم  �ي حد  و�ىل  فرن�شا،  تفتقده  مدى 
خمتلفا  �للقاء  وي��اأت��ي  لها.  م�شتاق  ه� 
بالن�شبة �ىل �ملهاجم حيث كانت بد�يته 
يفر�ش  ب��د�أ  ثم  �مل��شم،  ه��ذ�  مت���شعة 
�ف�شل  �لر�هن  �ل�قت  يف  ليقدم  نف�شه 

مردود.
جت�شد  �شعبا  خ��ري��ف��ا  ب��ن��زمي��ة  وع��ا���ش 
�ل�شتهجان  �شيحات  يف  خ��ا���ش  ب�شكل 
�مل�شجعني يف ملعب  �ملت���شلة من قبل 
�شانتياغ� برنابي� خال “�لكا�شيك�” 
ع�شية عيد  �مللكي  �لفريق  �لذي خ�شره 
�شفر3-  بر�شل�نة  غرميه  �أم��ام  �ملياد 
يف �ملرحلة �ل�شابعة ع�شرة يف 23 كان�ن 
�لق�ي  بنزمية،  لكن  �لول/دي�����ش��م��رب. 
�لذهني،  �ل�شعيد  د�ئما مبا يكفي على 
ع����رف ك��ي��ف ي���ع����د م���ع �ل��ث��ق��ة �ل���ت���ي ل 
وم��طنه  م��درب��ه  قبل  م��ن  ب��ه  تتزعزع 
�ل����ذي ي��ع��ت��ربه �ل��اع��ب مب��ث��اب��ة “�لخ 

�لكرب”: زين �لدين زيد�ن.
وقال زيد�ن �ل�شب�ع �ملا�شي “يجب �ن 
تك�ن ق�يا و�عتقد باأن كرمي ه� كذلك، 
وق����د �ظ���ه���ر ذل����ك ج��ل��ي��ا. رغ����م تلقيه 
�ل�����ش��رب��ات، فقد �ظ��ه��ر د�ئ��م��ا، كجميع 
�شخ�شية.  ل��ه  �ن  �ل��اع��ب��ني، 
�لعتماد  يجب  �ل�شر�ء،  يف 
�مل�������ع�����ي�����د  ويف  ع����ل����ي����ه 
�ل����������ك����������ربى، ي�����ربه�����ن 

�مكاناته«.

ياأمل يف تكرار �صيناريو 1993 

�شــان جــرمـــان ي�شتقبـــل ريــال يف مهمـــة �شعبــة

بنزمية غري املحبوب يعود اىل فرن�شا



يقتل زوجته يف بّث مبا�شر 
وقعت يف بلدة م���لك��ر ب���لي��ة ب��ادن ف���رمت��ربغ �لأمل��ان��ي��ة جرمية 
قتل غريبة يف جمرياتها. فبعد �أن قتل لجىء �ش�ري )41 عاماً( 
�له��ء  �أطفاله، بث فيدي� على  �أح��د  وف��ّر مع  زوجته )37 عاماً( 
مبا�شرة عرب "في�شب�ك" لي��شح دو�فعه لطعنها عدة مر�ت، دون 
�أن يدري �أنه قتلها. و�أعلنت �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة يف كارل�شروه 
عن �لقب�ش على �لرجل بعد فرتة ق�شرية من فر�ره من �ملكان. 
وبينت �جلهتان يف بيان �أن �بنتهما �لقا�شر �لتي كانت قد ظلت يف 
�ل�شقة �أخربت �ل�شرطة ب�ق�ع �جلرمية يف حدود �ل�شاعة �لر�بعة 
عنه  �ل�شرطة  من  كبري  ع��دد  بحث  �إىل  م�شرية  ع�شر�ً،  و�لن�شف 
وجناحهم يف �عتقاله. ونقلت �شحيفة "بف�رتزهامير ت�شايت�نغ" 
عن �ل�شرطة تاأكيدها �أن �لرجل قتل زوجته طعناً، ولفتت �إىل �أنه 

�عتقل يف حمطة �لقطار�ت.
عاي�ش��  �لأط��ف��ال  ك��ان  �إذ�  فيما  لتعرف  حالياً  �ل�شرطة  وحت��ق��ق 
�شقتهم،  �ملت��جدين يف  �لأطفال  ت�شليم  و�شيتم  �رتكاب �جلرمية. 

�إىل مكتب رعاية �ليافعني، بح�شب �ل�شرطة.
وه�  "في�شب�ك"،  على  فيدي�  مرو�ن" يف  "�أب�  به  �مل�شتبه  وظهر 
يلهث، وينزف جر�ء جرح يف يده، و�إىل جانبه �بنه �لذي فّر معه 

حايف �لقدمني، مقر�ً بطعنه لزوجته.
وقال �إنه ذهب لريى زوجته �لتي كان قد طلقها و�نف�شل عنها، كي 
�إليه ليعي�ش معه،  �أبنائه  يق�م بالت�شالح معها من �أجل �شم �أحد 
�شربات   5 �أو   4 بال�شكني  ف�شربها  زعمه،  حد  على  طردته  لكنها 
ي�شب  �إن��ه مل  قائًا  ماتت،  قد  كانت  �إن  يعلم  لكنه ل  �لرقبة،  يف 

مبكروه �ش�ى بجرح يف يده، لكنه ل ي�شعر باإ�شبعه.

يقرر ال�شفر اإىل رو�شيا بـالعجلة
مل�شاهدة  رو���ش��ي��ا  �إىل  �ل�شفر  ن���ف��ل،  �مل�����ش��ري، حممد  �ل�����ش��اب  ق��رر 
م�نديال كاأ�ش �لعامل وت�شجيع �ملنتخب �مل�شري، من خال �ل�شفر 
بدر�جة ه��ئية، على �أن تبد�أ رحلته يف �ل�شابع من �شهر �أبريل �ملقبل. 
في�ش  �لجتماعي  �لت���شل  م�قع  يف  ح�شابه  على  "ن�فل"،  ون�شر 
ب�ك:" �أنا م�شافر رو�شيا بالعجلة وهتحرك من �لقاهرة يف بد�ية 
��شتف�شار�ت  وعندي  دول  جمم�عة  على  وهعدي  �هلل  ب��اإذن  �أبريل 
بخ�ش��ش "بلغاريا - رومانيا - م�لدوفا - �أوكر�نيا – رو�شيا" ل� 
حد �شافر حاجة فيهم �أو �أكرت وُيف�شل ل� كان بري، يرتك تعليق." 
�لأمنية  �مل��فقات  معظم  على  ح�شل  �أن��ه  �مل�شري  �ل�شاب  و�أ�شاف 

لل�شفر �إىل رو�شيا لت�شجيع �ملنتخب �مل�شري يف كاأ�ش �لعامل.

الإفراج عن فيديو جلرمية هزت بريطانيا
مقتل  حلظات  يظهر  فيدي�  ع��ن  �لربيطانية  �ل�شلطات  �أف��رج��ت 
رجل يف حمطة وق�د بر�شا�ش مر�هقني قبل عدة �أ�شهر، يف ق�شية 

�شغلت �لر�أي �لعام يف بريطانيا.
ويظهر يف �ل�شريط �أن ج�ن ب�رديغ )34 عاما( و�شل �إىل حمطة 
ليايل  �إح���دى  يف  ل��ن��دن،  م��ن  �لقريبة  �إ�شك�ش  مقاطعة  يف  �ل���ق���د 
�أغ�شط�ش �ملا�شي، وبعد حلظات و�شلت �شيارة زرقاء �لل�ن فيها 3 

مر�هقني.
وهّم �لرجل بدخ�ل متجر ملحق باملحطة، وتبعه �ملر�هق�ن حيث 
�أدى �إىل  وقعت م�شادة و�أطلق �أحدهم عليه ر�شا�شة يف �شدره ما 

مقتله على �لف�ر.
�ثنني منهم لحقا، وحكمت عليهم حمكمة  �لقب�ش على  وج��رى 
�شديقهم  لكن  �جل��رمي��ة،  وق���ع  يف  مل�شاعدتهم  بال�شجن  �جلمعة 
وتعتقد  �لعد�لة.  وج��ه  من  ف��ار�  م��از�ل  �لنار  �أطلق  �ل��ذي  �لثالث 

�ل�شرطة �أنه يختبئ يف جزيرة �إيبيز �ل��قعة يف �لبحر �ملت��شط.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الطفل املختطف ي�شفى من �شرطان الدماغ
قال م�قع �شكاي ني�ز �لربيطاين �إن �لطفل �آ�شيا كينغ، �لذي ��شتهر على �ل�شبكات �لجتماعية و�ل�شحف �لعاملية، 

حقق تقدما بارز� يف عملية �شفائه من �ل�شرطان.
وحقق �لطفل كينغ �شهرة و��شعة بعدما قامت �أ�شرته باإخر�جه خل�شة من �أحد �مل�شت�شفيات يف بريطانيا، بعدما مت 

�إباغهم باأن هيئة �خلدمات �ل�شحية �ل�طنية ل ت�فر �لعاج �لإ�شعاعي بالربوت�نات.
�أقل  �شرر�  ي�شبب  �أنه  كما  �مل�شاب،  �ل���رم  على  مبا�شر�  �شعاعا  ي�شلط  بالربوت�نات  �لإ�شعاعي  �لعاج  �أن  ومعروف 

لأع�شاء �جل�شم �لأخرى.
وذكر م�قع "�شكاي ني�ز" �لربيطاين �أنه جرى نقل �آ�شيا �إىل �إ�شبانيا لتلقي �لعاج �ملتخ�ش�ش.

وقال و�لده بريت �إن �لعائلة �أخذت �بنها، �لبالغ من �لعمر ثماين �شن��ت، �إىل �إ�شبانيا لإجر�ء فح��شات خا�شة كل 
�أربعة �أ�شهر، وذلك بعد خ�ش�عه لعملية جر�حية يف �لدماغ يف جمه�رية �لت�شيك خال خريف عام 2014، م�شيفا 

�إىل �لأبد". �لدماغ  ورم  من  تعافى  �آ�شيا  يك�ن  "قد 
وكان �لأطباء يف م�شت�شفى �شاوثامبت�ن �قرتح�� �إخ�شاع �لطفل للعاج �لكيميائي و�لإ�شعاع �ملركز ، �إل �أن و�لديه 

رف�شا ذلك.
وقال �ل��لد�ن �آنذ�ك �إن �لعاج �لكيميائي و�لإ�شعاع �ل�شديد �شي�شيبان �لطفل باإعاقة د�ئمة، ل�شيما و�أن طفلهما 

كان عمره ل يتجاوز، يف تلك �لفرتة، 5 �شن��ت، مما جعلهما "يهّربانه" من �مل�شت�شفى.
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عجل بوجه قطة 
لعجل  فيدي�  مقطع  �أندوني�شيا  يف  �لجتماعي  �لت���شل  م��قع  تناقلت 

�شغري ولد ب�جه غريب ي�شبه �أحد �أن��ع �لقطط �لنادرة. 
ويف �ل��ف��ي��دي��� �ل���ذي مت ن�����ش��ره يف �لأ���ش��ب���ع �مل��ا���ش��ي، يظهر جم��م���ع��ة من 
ح�ل  يتجمع�ن  وه��م  بروب�لينغف�،  مبقاطعة  بيندل  قرية  يف  �لقرويني 

مز�رع، يق�م باإطعام �لعجل غريب �ملظهر با�شتخد�م زجاجة حليب.
وعلى �لرغم من �أن ج�شم �لعجل وق��ئمه ل تختلف عن �أبناء جن�شه، �إل 
�شحيفة  �أوردت  ما  بح�شب  �لبقر،  ي�شبه  ول  �ل�شكل،  غريب  ب��د�  وجهه  �أن 
�لتعليقات على م��قع  �لعديد من  �لفيدي�  و�أث��ار  �لربيطانية.  ديلي ميل 
�لت���شل �لجتماعي، حيث �شبه �لبع�ش �لعجل بالقطط، وت�شاءل �آخرون 

عن �ل�شبب �لذي جعل مظهره خمتلفاً عن باقي �لعج�ل.
فيه  وتظهر  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  ن�شره  مت  �آخ���ر  فيدي�  بعد  �لفيدي�،  وي��اأت��ي 
بقرة ت�شري على �شاقني متاماً كالب�شر، وحظي ب�شعبية كبرية على م��قع 

�لت���شل �لجتماعي يف ذلك �ل�قت.

�شداقة غريبة بني كلب وبومة
�ل�شد�قة من �لأ�شياء �جلميلة فى �حلياة �ش��ء كانت بني �إن�شان و�آخر �أو 
بينه وبني حي��نه �لأليف، �أو حتى بني حي��نني من نف�ش �لن�ع، لكن هل 

فكرت ي�ًما �أن ترى �شد�قة جتمع بني "كلب" و"ب�مة".
جمم�عة  وف��ق  ولكن  م�شتحيلة،  �أو  غريبة  فكرة  �أنها  �لبع�ش  يظن  قد 
م�ش�ر  ف���اإن  �ل��ل��ت����ن��ى،   boredpanda م���ق��ع  ن�شرها  �ل��ت��ى  �ل�ش�ر 
�ل�ش�ر  من  جمم�عة  �لتقط  بر�نديت" قد  "تاجنا  �ملحرتف  �حلي��نات 
�لكلب  ب��ني  �ل��ت��ى جتمع  �ل��ق���ي��ة  �ل�شد�قة  ع��اق��ة  ت��شح  �ل��ت��ى  �ل��ر�ئ��ع��ة 
"�إجن�" وه� من ف�شيلة "�شيربد"، و�لب�مة "ب�لدى" وهما يظهر�ن مًعا 
مثل  �لبع�ش للتقاط  بع�شهما  بالقرب من  وهما  �شعادة  �أك��رث  ويبدو�ن 

هذه �ل�ش�ر.
من  ب��د�ي��ة  �لق�ية  �ل�شد�قة  عاقة  �شكل  �ل�ش�ر  جمم�عة  ف��ى  وتظهر 
يظهر�ن  كذلك  �لكامري�،  �إىل  ينظر�ن  بينما  "�إجن�" لب�لدى  �حت�شان 
"ب�لدى"  "�إجن�" جزع �شجرة تقف عليه  فى �ش�رة �أخرى بينما يحمل 
لي�شاعدها على عب�ر �لبحرية، ومع ف�شل �ل�شتاء جند �ل�شديقني ينامان 
جمم�عة  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ربد،  من  حلمايتهما  غطاء  �أ�شفل  متجاورين 
�أخرى من �ل�ش�ر �لتى ت�ؤكد ق�ة هذه �ل�شد�قة �لغريبة من ن�عها و�لتى 

قلما جندها حتدث �أمام �أعيننا �إل فى بع�ش �حلالت �لقليلة.

زفاف البنادق 
يثري �شجة

كني�شة  �شهدته  زف���اف  ح��ف��ل  �أث����ار 
بن�شلفانيا  ولي������ة  يف  �ل���ت����ح���ي���د 
�ملتحدة،  �ل���لي��ات  يف  �حتجاجات 
�مل�����ش��ارك���ن باحلفل  ب��ع��دم��ا ح��م��ل 
بنادق، من نف�ش �لطر�ز �مل�شتخدم 
يف تنفيذ جمزرة �ملدر�شة �لثان�ية 
فرب�ير  خال  فل�ريد�  يف  �ملروعة 

�ملا�شي.
"رويرتز"،  وكالة  ذك��رت  وح�شبما 
من  زوج���������ا   250 جت����م����ع  ف����ق����د 
�لعر�شان �جلدد، �أو �ملتزوج�ن منذ 
�شن��ت، يف حفل بالكني�شة �ل��قعة 
بقرية ني�فاوندلند يف بن�شلفانيا، 

�شرقي �ل�ليات �ملتحدة.
ملباركة  ح��ف��ات  �لكني�شة  وت��ن��ظ��م 
�لقائمة  �أو  �جل���دي���دة  �ل���زي���ج���ات 
بالفعل، لكن حمل �ل�شاح كان ما 

ميز �حلفل هذه �ملرة.
وحت�شبا ل�ق�ع �أي ح��دث ل يحمد 
خمازن  �لكني�شة  �شحبت  عقباها، 
�لر�شا�ش من �لبنادق �لتي حملها 
�حل���ا����ش���رون خ���ال �حل���ف���ل، وفق 

تلفزي�ن "wfmz" �ملحلي.
كما نقلت �ل�شلطات طاب مدر�شة 
�إىل  ق���ري���ب  م���ك���ان  �ب���ت���د�ئ���ي���ة يف 
م��ك��ان �أب���ع���د، حت�����ش��ب��ا حل����دوث �أي 

م�شكات.
ويق�ل �مل�شارك�ن �إن �لحتفال كان 
مرتبا قبل �أ�شهر من وق�ع �ملجزرة 
�مل���روع���ة يف م��در���ش��ة ب��ارك��ان��د يف 

فل�ريد� خال فرب�ير �ملا�شي.
�إىل  �أت��ب��اع��ه  �لكني�شة  ك��اه��ن  ودع���ا 
�لحتفال،  �أث��ن��اء  �لأ���ش��ل��ح��ة  ح��م��ل 
معترب� �أنها جمرد و�شيلة للحماية 

"فنحن ل ن�ؤذي �أحد�".

مقتل متزجلني يف 
انهيار جليدي 

�إن  بريينيه  ه�تيه  يف  �ل�شلطات  ق��ال��ت 
بريينيه  م��ن��ط��ق��ة  يف  ج��ل��ي��دي��ا  �ن���ه���ي���ار� 
�لفرن�شية جرف خم�شة متزجلني �إ�شبان 

مما �أدى �إىل مقتل �ثنني منهم.
�ل��ذي يربط  �لنفق  ووق��ع �لنهيار ق��رب 

بني فرن�شا و�إ�شبانيا.
ومتكن ثاثة من �ملتزجلني من �لنجاة 

دون �أي �أذى.
�آخر  ولفظ  �مل�قع  يف  حتفه  متزلج  لقي 
يف  مل�شت�شفى  نقله  بعد  �لأخ���رية  �أنفا�شه 

مدينة ت�ل�ز.
وي��اأت��ي ذل��ك بعد ي���م م��ن وق����ع �نهيار 
�لفرن�شية  �لأل�����ب  م��ن��ط��ق��ة  يف  ج��ل��ي��دي 
ومل  �أ���ش��خ��ا���ش.  �أرب��ع��ة  مقتل  يف  ت�شبب 
و��شتج�بته  ب������اأذى  م��ر���ش��ده��م  ي�����ش��ب 

�ل�شرطة ثم �أطلقت �شر�حه .

فقد حياته لي�شاعد �شخ�شا 
يف ق�شة �إيثار مذهلة، لقي �شخ�ش م�شرعه يف بريطانيا 
، بعدما خرج من �شيارته و�شط �لعا�شفة لي�شاعد �شائقا 
�ل�شيارة،  م��ع زوج��ت��ه يف  �ل��ر�ح��ل  وك���ان  �ل��ث��ل��ج.  عالقا يف 
وحني خرج ليقدم �مل�شاعدة، �أ�شيب بن�بة قلبية مفاجئة، 
ول���دى ح�����ش���ر �لإ���ش��ع��اف، ك���ان ق��د ف���ارق �حل��ي��اة. وكان 
"�شاحب �لت�شحية" يف �لطريق �إىل �إنز�ل كلبه يف مدينة 
ن�روي�ش �شرقي بريطانيا، ��شتعد�د� لل�شفر �إىل �ملك�شيك، 
"ذ� �شن".  �إج��ازة، وفق ما نقلت �شحيفة  بغر�ش ق�شاء 
�لعمر،  �شنة من   23 �للذ�ن يبلغان معا  �ل��زوج��ان،  وك��ان 
�لطريق،  �لعالقني على  �لأ�شخا�ش  �شاعد� عدد� من  قد 
�أ�ش��أ  خال �لأيام �ملا�شية. وجتتاز بريطانيا و�حدة من 
�لع���شف �لثلجية، منذ 1991، ولقبت ب�"�ل�ح�ش �لقادم 
من �ل�شرق"، وبلغ �شمك �لثل�ج 90 �شنتيمرت� كما تدنت 

�حلر�رة �إىل ع�شر درجات حتت �ل�شفر.

هذه التطبيقات تدّل على اخليانة الزوجية
�شركاءهم،  يخ�ن�ن  �ل��ذي��ن  �لن�شاء  �أو  �ل��رج��ال  يتجنب 
��شتخد�م تطبيقات �لرت��شل �لأكرث �شي�عا عند �لتحدث 

�إىل �لطرف �لآخر، ح�شبما ك�شف �إح�شاء حديث.
�أل��ف��ي �شخ�ش ممن  �أج���ري على  �ل��ذي  ووف��ق��ا لاإح�شاء 
يخ�ن�ن �شركاءهم، فاإن 28 باملئة من �مل�شاركني يف�شل�ن 
��شتخد�م تطبيق "Kik"، فيما ي�شتخدم 23 باملئة منهم 

تطبيق "�شناب �شات".
ملي�ن   300 نح�  ي�شم   "Kik" تطبيق  �أن  �إىل  ي�شار 
م�شرتك، وينت�شر ب�شكل �أو�شع بني �ملر�هقني يف �ل�ليات 
"في�شب�ك  �شهرة،  �لأك��رث  �لرت��شل  تطبيقا  �أما  �ملتحدة. 
متاأخرين،  مركزين  يف  فاأتيا  و"و�ت�شاب"،  ما�شنجر"، 
�أن  وي���ب���دو  �ل���رتت���ي���ب.  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة  و10   18 ب��ن�����ش��ب��ت��ي 
��شتخد�م  ع��ن  يبتعدون  خيانة  ع��اق��ات  يف  �ملنخرطني 

�لتطبيقات �ل�شائعة، خ�فا من �نك�شاف �أمرهم.

يعرث بال�شدفة على مقربة عمرها 7000 عام
رب �شدفة خريمن �ألف ميعاد قد ينطبق هذ� �ملثل على 
فل�ريد�  ولي��ة  �أ�شنان قر�ش يف  ع��ن  يبحث  ك��ان  غ�������ش 
�أمريكا  ل�����ش��ك��ان  دف���ن  م���ق��ع  �ك��ت�����ش��ف  لكنه  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

�لأ�شليني يرجع تاريخه �إىل ح��يل 7000 �شنة.
ذكر م�قع �شحيفة �إندبندت �لربيطانية �أن غ���شاً عرث 
�شدفة على مقربة، تع�د �إىل ح��يل 7000 �شنة يف مياه 

خليج �ملك�شيك قريباً من ولية فل�ريد� �لأمريكية. 
�أ�شنان  ع��ن   2016 �شنة  يبحث  �ل��غ�������ش��ني  �أح���د  وت��ك��ان 
�شمك �لقر�ش، بيد �أنه �كت�شف عن طريق �ل�شدفة عظم 
فك يف منطقة )مانا�ش�تا-كي( يف خليج �ملك�شيك، فت�جه 
�كت�شاف  على  �شاعدهم  �ل���ذي  �مل��ك��ان،  ه��ذ�  �إىل  �لعلماء 

م�قع مقربة قدمية جد�ً.
�لياب�شة،  على  م�ج�د�ً  كان  �لدفن  م�قع  �أن  ويعتقدون 
�أجل  من  �لأ�شلية  �ملنطقة  �شكان  ي�شتخدمه  ك��ان  حيث 
�رت��ف��اع م�شت�ى  �أن  �لعلماء  و�أردف  �أ���ش��ره��م،  �أف���ر�د  دف��ن 
�ملنطقة  ت��ل��ك  غ��م��ر  �إىل  �أدى  �ملك�شيك  خليج  يف  �ل��ب��ح��ر 
ول�حات  ب�شرية  عظاماً  �أي�شاً  �لعلماء  وج��د  كما  باملياه، 

خ�شبية، بالإ�شافة �إىل قطع من �لقما�ش.  كاريل �صتيل لدى و�صولها حل�صور حفل االأو�صكار يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.    )رويرتز(

ماهي اأق�شر حرب 
يف العامل؟

ك������ان������ت �حل�����������رب �لإجن�����ل�����ي�����زي�����ة 
�ل��زجن��ب��اري��ة، وه��ي ح��رب �ندلعت 
ي�م  وزجن��ب��ار  �ملتحدة  �ململكة  ب��ني 
 1896 ع�����ام  م����ن  �أغ�����ش��ط�����ش   27
ميادية، �أق�شر معركة يف �لعامل.

�أن  "بريتانيكا"  م��ش�عة  وذك��رت 
40 دقيقة  مل���دة  ����ش��ت��م��رت  �حل���رب 
حرب  �أق�شر  ب��ذل��ك  لتك�ن  ف��ق��ط، 

م�شجلة يف �لتاريخ.
�حلرب  �أن  �مل������ش���ع��ة  و�أو����ش���ح���ت 
حمد  �ل�شلطان  وف��اة  بعد  �ندلعت 
�أغ�شط�ش من   25 ي���م  ث�يني  بن 

عام 1896.
روؤية  يريدون  �لربيطاني�ن  وكان 
�إل  حم�د بن حممد يف �خل��اف��ة، 
ت�شتهي  ل  مب���ا  ج����رت  �ل���ري���اح  �أن 
�مل��ت��ح��دة، ف��ت���ىل خ��ال��د بن  �ململكة 

برغ�ش �حلكم.
�لربيطانية  �مل������ش���ع��ة  وب��ح�����ش��ب 
ن�شر خالد ق��ته يف جنبات �لق�شر 
للحرب،  م�شتعد  �إن��ه  يق�ل  وك��اأن��ه 
مرتددة،  ك��ان��ت  بريطانيا  �أن  بيد 
لآخر،  ل��ه، من حني  تر�شل  فكانت 
ر����ش���ائ���ل حت���ذي���ري���ة ل��ي��ت��ن��ازل عن 

�حلكم.
وقررت بريطانيا بعد ذلك �للج�ء 
�إىل �آخر حل، وه� �حلرب. �نطلقت 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  ح��دود  يف  �ملعركة 
ودقيقتني من �شباح 27 �أغ�شط�ش، 
و�نتهت يف حدود �لتا�شعة و�أربعني 

دقيقة.
خ�شائر  زجن���ب���ار  ق�������ت  وت���ك���ب���دت 
و�أ�شيب  قتل  حيث  مهمة،  ب�شرية 
ف��ي��م��ا مل  ���ش��خ�����ش،   500 ح�������يل 
�لربيطانيني  ���ش��ف���ف  يف  ي�����ش��ب 

�ش�ى جريح و�حد.

ذا �شيب اأوف ووتر يح�شد اأربع جوائز اأو�شكار 
فاز �لفيلم �لرومان�شي �خليايل )ذ� �شيب �أوف ووتر( 
�ل�شينمائية وهي جائزة  باأرفع �جل��ئز  �أم�ش �لأحد 
�أو�شكار �أف�شل فيلم وذلك يف ليلة طغى عليه �لتعبري 
عن �لر�أي يف ق�شايا خمتلفة. كما فاز خمرج �لفيلم 
ليق�شي  خم��رج  �أف�شل  بجائزة  ت���رو  دي��ل  جيريم� 
�أو خمرجة  �أ����ش����د  �آم�����ال ف�����ز خم����رج  ب���ذل���ك ع��ل��ى 
باجلائزة. وتدور �أحد�ث )ذ� �شيب �أوف ووتر( ح�ل 
مائي  خم��ل���ق  غ���ر�م  يف  تقع  خ��ر���ش��اء  نظافة  عاملة 
معاملة  �إ���ش��اءة  ق�شايا  ب��ذل��ك  �لفيلم  ليثري  غ��ري��ب 
�شركة  �أنتجته  �لذي  �لفيلم  ونال  �ل�شعيفة.  �لفئات 
ف�ك�ش �شري�شايت �أكرب عدد من تر�شيحات �لأو�شكار 
هذ� �لعام، وبلغت 13 تر�شيحا، وفاز باأربع من ج��ئز 

�أكادميية عل�م وفن�ن �ل�شينما )�لأو�شكار(.
�لرغم من ق�شية �شرقة  ت���رو على  دي��ل  وف��از فيلم 
�أدبية رفعت يف مدينة ل��ش �جنلي�ش �ل�شهر �ملا�شي 
م��ن م�شرحية  م�����ش��روق��ة  �ل��ف��ي��ل��م  ق�����ش��ة  �إن  وت��ق���ل 
�ملخرج  ون���ف���ى   .1969 ع����ام  �إىل  ت���رج���ع  �أم��ري��ك��ي��ة 
�شماعه  حتى  �أو  �مل�شرحية  ه��ذه  م�شاهدة  �ملك�شيكي 
بها. وح�شل فيلم �لإث��ارة )جيت �أوت( �لذي يتناول 

ق�شية �لعاقات بني �لأعر�ق يف �ل�قت �حلايل على 
�أ�شلي  �شيناري�  �أف�شل  �أو�شكار  وه��ي  و�ح��دة  جائزة 
�إىل  �ل��ذي يتطرق  �لفيلم  ب��اأن يح�شد  رغ��م ت�قعات 

�لق�شية �ل�شائكة بجر�أة جائزة �أف�شل فيلم.
�لفيلم  �شيناري�  وك��ات��ب  خم��رج  بيل  ج����رد�ن  وق���ال 
20 مرة لأنني  �لفيلم نح�  كتابة هذ�  عن  "ت�قفت 
�أنه م�شتحيل". وكما كان مت�قعا، فاز �ملمثل  ظننت 
�ل��ربي��ط��اين ج���اري �أول���دم���ان ب����اأول �أو���ش��ك��ار ل��ه عن 
وزر�ء  رئي�ش  ت�شر�شل  ون�شت�ن  ل�شخ�شية  جت�شيده 
�ل��ث��ان��ي��ة وذل���ك يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �أث��ن��اء �حل���رب  بريطانيا 
برو�ش. وفازت  و�رنر  �إنتاج  �أور( من  فيلم )د�رك�شت 
�ملمثلة فر�ن�شي�ش مكدورماند بجائزة �أو�شكار �أف�شل 
ممثلة عن دور �مر�أة غا�شبة ت�شعى للعد�لة يف فيلم 
�إيبينج  �أوت�شايد  بيلب�ردز  �ل�ش�د�ء )ثري  �لك�ميديا 

ميزوري( من �إنتاج ف�ك�ش �شري�شايت.
نف�شه  �لغ�شب  ع��ن  �لفيلم  يف  م��ك��دورم��ان��د  وع���ربت 
�لذي تعرب عنه حركة ) مي ت�( �ملناه�شة للتحر�ش 
�جتاحت  جن�شي  �شل�ك  �ش�ء  م��ز�ع��م  بعد  �جلن�شي 

ه�لي�ود وجتاوزتها.

جيرن تك�شف عن وجه 
ابنتها لأول مرة

مقطع  ومتابعيها  جمه�رها  جيرن   �ل����ق��ع  كايلي  تلفزي�ن  جنمة  �شاركت 
فيدي� لطفلتها �ل�شغرية �شت�رمي.

�لت���شل  م��قع  �أح��د  على  �خلا�شة  �شفحتها  عرب  �لفيدي�  جيرن  ون�شرت 
�شريرها  يف  م�شتلقية  كانت  �لتي  �إبنتها  وجه  ب��ش�ح  فيه  ظهر  �لإجتماعي 

وتنظر �إىل �لكامري�.
�إبنتها  جمال  عن  معربين  كبري  ب�شكل  �لفيدي�  مع  جمه�رها  تفاعل  وق��د 

وبر�ءتها.
بعد  تايغا، جدًل و��شعاً  �لعاملي  �ل��ر�ب  �ل�شابق مغني  �أث��ار حبيب جيرن  وكان 
�أ�شار  �أن تك�ن �لطفلة هي طفلته، حيث  �ملمكن  �أنه من  �إعتقاده  حديثه عن 

.DNA�م�شدر مقرب منه �أنه طالبها باإجر�ء فح�ش �ل


