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حممد بن را�ضد خالل ح�ضوره اأفراح العامري واملزروعي  )وام(

حممد بن زايد يعزي بوفاة فاطمة حممد ال�سويدي
•• العني-وام:

قدم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واجب 
العزاء اإىل غامن حممد غامن ال�ضويدي واأ�ضقائه عي�ضى 
و اأحمد و جرب و حمد يف وفاة �ضقيقتهم فاطمة حممد 
غامن ال�ضويدي وذلك خالل زيارته منزل العائلة ام�س 

�ضموه  اأع���رب  كما  ال��ع��ن.  مبدينة  املرخانية  منطقة  يف 
�ضاملن  �ضيف  را���ض��د  اإىل  وم��وا���ض��ات��ه  تعازيه  خال�س  ع��ن 
وذويها  واأق��ارب��ه��ا  �ضيف  وجنله  الفقيدة  زوج  املن�ضوري 
واأن  رحمته  بوا�ضع  يتغمدها  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  �ضائال 

ي�ضكنها ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهلها ال�ضرب وال�ضلوان.
وقدم واجب العزاء اإىل جانب �ضموه .. �ضمو ال�ضيخ ذياب 

بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل.

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء بوفاة فاطمة ال�ضويدي  )وام(

حممد بن را�سد يح�سر اأفراح العامري واملزروعي
•• دبي-وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ح�ضر 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل م�ضاء ام�س حفل ال�ضتقبال الذي 
دبي  يف  امل��رم��وم  منطقة  يف  اللي�ضيلي  ق��اع��ة  يف  اأق��ي��م 
اىل  العامري  علوية  بن  مبارك  �ضامل  زف��اف  ملنا�ضبة 

كرمية ال�ضيد عبداهلل اأحمد حممد املزروعي .
اأعيان البالد واأبناء القبائل  وح�ضر احلفل عدد من 

واأقارب العرو�ضن.
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ض�������مو  �ضاحب  ب��ارك  وقد 
اأفراحه����م  املزروع�����ي  واآل  العام�����ري  لآل  مكت������وم  اآل 
ومت��ن��ى ل��ل��ع��رو���ض��ن ح��ي��اة زوج���ي���ة واأ����ض���ري���ة �ضعيدة 

وم�ضتقرة.

ولد ال�شيخ: م�ش�ورات مع احلكومة اليمنية ب�ش�أن مقرتح احلديدة

املخاليف: ميلي�سيا احلوثي تخطف اأطفال املدار�س وجتندهم
•• عوا�صم-وكاالت:

اخلارجية،  وزي���ر  اليمني،  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  اأك���د 
عبدامللك املخاليف، خالل اجتماع، ام�س اجلمعة، ب�ضاأن 
الأزمة اليمنية على هام�س اجتماعات اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة، اأن ميلي�ضيات احلوثي تختطف الأطفال 
من املدار�س لتجنيدهم. واأ�ضاف اأن ميلي�ضيات احلوثي 

جتند %70 من الأطفال للقتال يف �ضفوفها.
امليلي�ضيات احلوثية تخ�ض�س ميناء  اأن  كما �ضدد على 
بقاء مطار  اإىل عدم  ودعا  ال�ضالح.  لتهريب  احلديدة 
اأن احلكومة  واأك��د  النقالبين.  �ضيطرة  �ضنعاء حتت 
ال�ضرعية تن�ضد ال�ضالم وم�ضتعدة للتعاون مع املبعوث 

الدويل اإىل اليمن.
بع�س  اإن  فقال  الإن�ضانية،  امل�ضاعدات  �ضعيد  على  اأم��ا 
امل�ضاعدة،  لهم  تقدم  من  واأ�ضماء  �ضور  تن�ضر  اجلهات 
اأم���ر مهن  اأن���ه  الأ���ض��م��اء، م��ع��ت��رباً  ت��ل��ت��زم ب�ضرية  ول 

بالن�ضبة لليمنين.
امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات باإي�ضال  ال���ت���زام  اأن����ه لب���د م���ن  واأ����ض���اف 
اأن  م��ع��ت��رباً  للمحتاجن،  الطبية  وامل����واد  امل�����ض��اع��دات 

ول��ي�����س مكافاأة  ل��ل��م��واط��ن  امل�������ض���اع���دات ح���ق  و����ض���ول 
لالنقالب.

اإ�ضماعيل  اليمن،  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
ول���د ال�����ض��ي��خ اأح���م���د، ف��ج��ر ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن هناك 
م�ضاورات م�ضتمرة مع وفد احلكومة اليمنية املتواجد 
ب�ضاأن مقرتح حمافظة احلديدة، غربي  نيويورك،  يف 
على  مقت�ضبة  تغريدة  يف  ال�ضيخ،  ول��د  وذك��ر  ال��ب��الد. 
م��وق��ع ت���وي���رت، اأن����ه ع��ق��د ل��ق��اء م���ط���وًل م���ع الرئي�س 
اليمني، عبد ربه من�ضور هادي، على هام�س اجتماعات 

اجلمعية العامة ال�72 لالأمم املتحدة يف نيويورك .
املطول  ل��ق��اوؤه  ك��ان  اإذا  م��ا  الأمم���ي،  املبعوث  ي�ضر  ومل 
ال��ذي عقد م�ضاء  ذات��ه  اللقاء  ه��ادي، هو  الرئي�س  مع 
التحركات  تكثيف  م��ع  اآخ��ر  لقاء  اأم  املا�ضي،  الأرب��ع��اء 
لنعا�س م�ضاورات ال�ضالم املتعرثة منذ اأكرث من عام .

وذكر ولد ال�ضيخ، اأنه عر�س بنيويورك ب�ضكل منف�ضل 
مع اجلانب احلكومي )يف اإ�ضارة لوزير خارجية البالد، 
عبد امللك املخاليف، رئي�س وفد احلكومي الفتاو�ضي يف 
امل�ضاورات  اأن  اإىل  امل�ضاورات(، مقرتح احلديدة” لفتا 

م�ضتمرة يف هذا ال�ضاأن.
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رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون امللك �شلم�ن ب�ليوم الوطني
خليفة ي�سيد مبا حققته 

ال�سعودية من اإجنازات ح�سارية 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبد 
العزيز اآل �ضعود ملك اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة وذلك مبنا�ضبة 

اليوم الوطني ال� 87 للمملكة.
واأعرب �ضموه عن خال�س تهانيه بهذه املنا�ضبة الوطنية واأ�ضاد مبا حققته 
اململكة العربية ال�ضعودية من اإجنازات ح�ضارية �ضملت خمتلف امليادين 
ومتنى لأخيه خادم احلرمن ال�ضريفن موفور ال�ضحة والعافية وللمملكة 

و�ضعبها دوام الرفعة والتقدم والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امللك  ال�ضريفن  احلرمن  خ��ادم  اإىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي  امل�ضلحة 

�ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود باملنا�ضبة نف�ضها.

الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح من�ساأة �سحية 
بالغيظة �سرق الدي�س ال�سرقية يف ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام:

افتتح الهالل الأحمر الإماراتي اأم�س مبنى الوحدة ال�ضحية مبنطقة 
اليمنية  ح�ضرموت  مبحافظة  ال�ضرقية  الدي�س  مديرية  �ضرق  الغيظة 
بناء  �ضملت  التي  التنفيذ  من  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء  بعد  وذل��ك 

وت�ضييد املبنى.                                   )التفا�ضيل �س3(

•• نيويورك-وكاالت:

�ضلمت الفيدرالية العربية حلقوق الإن�ضان �ضكوى قبيلة الغفران ب�ضاأن 
النتهاكات القطرية بحق اأفرادها اإىل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�ضامية 

حلقوق الإن�ضان، واأبدت املفو�ضية اهتماماً بال�ضكوى.
اإىل  الهاملي،  اأحمد  العربية الدكتور  الفيدرالية  ال�ضكوى رئي�س  و�ضلم 
علي  حممد  املفو�ضية  يف  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ق�ضم  رئي�س 
الن�ضور، وذلك خالل لقاء عقد مبكتب الأخري مبقر الأمم املتحدة يف 

جنيف.
وخالل اللقاء، قال الن�ضور، اإن املفو�ضية مهتمة بق�ضية �ضحب اجلن�ضيات 

القطرية ومنطقة اخلليج عموماً.
ومن جهته، اأبدى الهاملي ا�ضتعداد الفيدرالية العربية، التي ت�ضم 40 
م�ضاعدة  العربي،  العامل  اأن��ح��اء  من  حقوقية  وهيئة  وجمعية  منظمة 
الإن�ضان  تهم  التي  الق�ضية  املمكنة يف حل هذه  ال�ضبل  بكافة  املفو�ضية 

العربي.
وقال الهاملي: نحن كمنظمة عربية مهتمون بحماية حقوق كل اإن�ضان 

عاملنا  الإن�����ض��ان يف  ح��ق��وق  ثقافة  وت��ع��زي��ز  لن�ضر  �ضعينا  اإط���ار  يف  ع��رب��ي 
العربي.

اأ�ضكال ت�ضررهم من التع�ضفات  اأبناء قبيلة الغفران  ويف �ضكواهم �ضرح 
القطرية يف اإ�ضقاط اجلن�ضية القطرية وما رافق وتبع تلك الإجراءات 
العمل  ع��ن  والف�ضل  وال��ت��ع��ذي��ب  املعتقالت  يف  التوقيف  م��ن  اجل��ائ��رة 

والرتحيل ق�ضراً وم�ضادرة الأمالك ومنعهم من العودة اإىل وطنهم.
اإ�ضقاط  القطرية(  )احلكومة  ب��داأت   2000 يف  اأن��ه  ال�ضكوى  واأ�ضافت 
القطرية  ال�ضلطات  ل��دى  ثبت  ال��ذي��ن  بع�س  م��ن  القطرية  اجلن�ضية 
براءتهم ومن ثم تهجريهم اإىل الدول املجاورة ومنعهم من العودة اإىل 
وطنهم، ويف 2005 اأ�ضدرت ال�ضلطات القطرية اأمراً باإ�ضقاط اجلن�ضية 
القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عن�ضرية وا�ضحة 

حيث طالت الأطفال والن�ضاء والعجزة واملوتى.
واأ�ضارت اإىل اأنه يف 1996 قامت ال�ضلطات القطرية بتوقيف واعتقال 
طرق  اأق�ضى  معهم  ومار�ضت  م��رة  اآل  الغفران  قبيلة  اأف��راد  من  الكثري 
الذاكرة  ف��ق��دان  اإىل  احل���الت  بع�س  يف  اأدت  وح�ضية  ب�ضورة  التعذيب 

واعتاللت نف�ضية رافقت املت�ضررين حتى وفاتهم.

الأمم املتحدة تت�سلم �سكوى قطريني من انتهاكات الدوحة

حترير 20 قرية يف املرحلة الأوىل من معركة احلويجة 

القوات العراقية تدخل و�سط ال�سرقاط �سمال بغداد
•• ال�رضقاط -اأ ف ب:

اقتحمت القوات العراقية اجلمعة 
�ضمال  ال�������ض���رق���اط  ق�����ض��اء  م���رك���ز 
عنا�ضر  يتمركز  ك��ان  حيث  ب��غ��داد 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي يف 
الرامية  الع�ضكرية  العمليات  اإطار 
ق�ضاء  على  ال�ضيطرة  ا�ضتعادة  اإىل 
احلويجة، واح��د من اآخ��ر معقلن 

لالإرهابين يف البالد.
حواىل  بعد  على  ال�ضرقاط  وتقع 
ث���الث���ن ك��ي��ل��وم��رتا ���ض��م��ال غرب 
احل��وي��ج��ة ال��ت��ي مت��ث��ل اآخ���ر معقل 
ل���ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س الإره�������اب�������ي يف 
ل�ضيطرة  وتخ�ضع  ال��ب��الد  ���ض��م��ال 
م��ن��ذ ح���زي���ران يونيو  امل��ت��ط��رف��ن 

.2014
وق����ام����ت ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة بعد 

�ضيطرتها على مركز املدينة، باإزالة 
داع�س  لتنظيم  ال�����ض��وداء  ال��راي��ات 
الإره���اب���ي، م��ط��ال��ب��ة امل��دن��ي��ن من 
الرجال بنزع مالب�ضهم للتاأكد من 
عدم حملهم لأحزمة نا�ضفة، فيما 

الزغاريد  اإط��الق  اإىل  ن�ضاء  ب��ادرت 
احتفال، وفقا ملرا�ضل فران�س بر�س 

املتواجد يف املكان.
وب�����دا ح��ج��م ال����دم����ار ال�����ذي حلق 
�ضوهدت  فيما  حم���دودا،  بالق�ضاء 

ج���ث���ت���ان لره���اب���ي���ن ق���ت���ال خالل 
امل���واج���ه���ات. وت�������ض���ارك ق�����وات من 
ال�ضريع  وال���رد  وال�ضرطة  اجلي�س 
عملية  يف  ال�������ض���ع���ب���ي،  واحل���������ض����د 
ا�ضتعادة ال�ضرقاط قبل التوجه اإىل 

احلويجة )�ضمال �ضرق بغداد(.
العمليات  ق����ي����ادة  ق���ائ���د  واأع�����ل�����ن 
امل�ضرتكة الفريق الركن عبد المري 
ياراهلل، ا�ضتعادة ال�ضيطرة على 20 

حيا يف حميط ال�ضرقاط.
وت��ع��د احل��وي��ج��ة م��ن امل��ن��اط��ق غري 
عدة،  �ضنوات  منذ  اأمنيا  امل�ضتقرة 
ع��ن��ف متالحقة  اأع���م���ال  و���ض��ه��دت 
خالل ال�ضنوات التي اأعقبت �ضقوط 

النظام ال�ضابق يف العام 2003.
ومع انطالق العمليات الع�ضكرية يف 
احلويجة، حتذر منظمات اإن�ضانية 
املحا�ضرين  املدنين  اأو�ضاع  حيال 

تركي�: ا�شتفت�ء كرد�شت�ن مي�س اأمنن� و�شنفعل م� يلزم لوقفه

برزاين: ال�ستفتاء خرج من يدي وبات بيد ال�سعب
•• اأربيل-وكاالت:

برزاين،  م�ضعود  ال��ع��راق  كرد�ضتان  اإقليم  رئي�س  ق��ال 
اأم�س اجلمعة، اإن اإجراء ال�ضتفتاء خرج من يدي ومن 
الد�ضتور  اأن  معتربا  ال�ضعب،  ب��اأي��دي  وب���ات  الأح����زاب 

العراقي ل يقول وحدة العراق اإمنا احتاده.
واأو����ض���ح ب����رزاين يف كلمة ح���ول امل��وق��ف ال��ن��ه��ائ��ي من 
ال�ضتفتاء، اأنه رغم نواق�س الد�ضتور العراقي التزمنا 
به على عك�س بغداد، م�ضريا اإىل اأن ما يوجد يف العراق 

اليوم دولة مذهبية ولي�س مدنية دميقراطية.
وتابع قائال الكثريون مل ياأخذوا م�ضاألة ال�ضتفتاء على 
اأزمة  حممل اجلد ويعتربون ال�ضتفتاء للتغطية على 
داخلية، لفتا اإىل اأن هنالك اأطرافا عديدة باتت تهددنا 

اليوم وتطالب بعدم اإجراء ال�ضتفتاء.
اإقليم  يف  لالنتخابات  العليا  املفو�ضية  واأع��ل��ن��ت  ه��ذا 

بيونغيانغ تلوح باختبار قنبلة هيدروجينية 
وكيم يهدد ترامب بدفع ثمن باه�س

•• عوا�صم-وكاالت:

قال زعيم كوريا ال�ضمالية، كيم جونغ اون ، اإن الرئي�س 
الأمريكي، دونالد ترامب، اأقنعني باأنني كنت على حق 

يف تطوير اأ�ضلحة ل�ضالح بيونغيانغ.
واأ�ضاف كيم يف بيان بثته و�ضائل الإعالم احلكومية اأن 
ترامب �ضيدفع ثمنا غاليا ب�ضبب خطابه الأخري الذي 

األقاه يف الأمم املتحدة.
اأم��ام اجلمعية  الثالثاء  األقاه  وقال ترامب يف خطاب 
على  اأرغ��م��ت  اإن  وا�ضنطن  اإن  املتحدة  ل��الأمم  العامة 
الدفاع عن نف�ضها، فاإنها �ضتدمر كليا كوريا ال�ضمالية.  
واأ�ضاف الرئي�س الأمريكي اأن كيم يف مهمة انتحارية.

و�ضبه وزير اخلارجية يف كوريا ال�ضمالية، ري ونغ هو، 
يف وقت �ضابق خطاب ترامب، باأنه �ضوت كلب ينبح.

وحذر من اأن بيونغيانغ قد تخترب قنبلة هيدروجينية 

القرتاع  �ضناديق  ع��دد  اأن  اجلمعة،  اأم�����س  كرد�ضتان، 
األف   12 ب��ل��غ  ال���ض��ت��ق��الل  ا���ض��ت��ف��ت��اء  ع��ل��ى  للت�ضويت 
األ��ف��ي م��رك��ز يف ع��م��وم املناطق  ���ض��ن��دوق، م��وزع��ة على 
اإىل  �ضابق  ال�ضتفتاء، م�ضرية يف وقت  �ضيتم فيها  التي 
 12 اأن احلملة الدعائية لال�ضتفتاء تنتهي يف ال�ضاعة 

من الليل .
واأ�ضافت اأن ال�ضتفتاء يجري يف املناطق املتنازع عليها 
امل�ضمولة به يف نينوى  يف كركوك وال��وح��دات الإداري���ة 

ودياىل، بالإ�ضافة اإىل ق�ضاء طوز خورماتو.
التدابري  ات���خ���اذ  اأن����ه مت  امل��ف��و���ض��ي��ة  اأك�����دت  ذل����ك،  اإىل 
وامل�ضرفة  املراقبة  الكوادر  وتهيئة  والفنية  اللوج�ضتية 

على عملية اإجراء ال�ضتفتاء.
م���ن ن��اح��ي��ة، اأخ�����رى جت��م��ع امل���ئ���ات يف م��ل��ع��ب جامعة 
احل�ضد  ميلي�ضيات  ق��ادت��ه��ا  ب��ت��ظ��اه��رة  امل��و���ض��ل  م��دي��ن��ة 
ال�ضعبي، للتعبري عن رف�ضهم ل�ضتفتاء ا�ضتقالل اإقليم 

يف املحيط الهادئ ردا على تهديد الرئي�س الأمريكي.  
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ي��ون��ه��اب ل��الأن��ب��اء ع���ن ري ق��ول��ه باأن 
اأق����وى تفجري لقنبلة  ت��ك��ون  ال��ت��ج��رب��ة اجل��دي��دة ق��د 

هيدروجينية يف املحيط الهادئ.
اأ���ض��در فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ك��ي��م يف  وت��اأت��ي ت�ضريحات 
ترامب اأمرا تنفيذيا بفر�س عقوبات جديدة تت�ضمن 
اإدراج املزيد من الأ�ضخا�س والكيانات التي تتعامل مع 

كوريا ال�ضمالية.

لي�س فقط ق�شية اقت�ش�دية كربى:
الذكاء ال�سطناعي: من �سيكون �سّيد العامل؟

•• الفجر - بيري ها�صكي – ترجمة خرية ال�صيباين

مي��ل��ك ف��الدمي��ري ب��وت��ن ع��ل��ى الأق����ل م��ي��زة: ان���ه ي��ت��ح��دث ���ض��راح��ة. يف 
العامل  زع��م��اء  فيه معظم  يفكر  م��ا  ع��ال  ب�ضوت  ق��ال  املا�ضي،  الأ���ض��ب��وع 
ب�ضوت منخف�س: )ان البالد التي �ضتقود يف جمال الذكاء ال�ضطناعي 

�ضوف تهيمن على العامل(.

م�ستودعًا  تق�سف  اإ�سرائيل 
دم�����س��ق ق����رب  اهلل  حل����زب 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإ�ضرائيلي،  ج���وي  ق�ضف  ا���ض��ت��ه��دف 
م�����ض��ت��ودع اأ���ض��ل��ح��ة ت��اب��ع��اً حل���زب اهلل 
ق�����رب مطار  الإره�����اب�����ي  ال���ل���ب���ن���اين 
دم�ضق الدويل، وفق ما اأفاد املر�ضد 

ال�ضوري حلقوق الإن�ضان اجلمعة.
ت�ضتهدف  التي  الأوىل  امل��رة  ولي�ضت 
ق���رب مطار  م��واق��ع  اإ���ض��رائ��ي��ل  فيها 
 27 ق�����ض��ف��ت يف  دم�������ض���ق، وك����ان����ت 
تابعاً  م�����ض��ت��ودع��ا  امل���ا����ض���ي  اإب����ري����ل 
امل���ك���ان.  يف  الإره������اب������ي  اهلل  حل�����زب 
وق������ال م���دي���ر امل���ر����ض���د رام������ي عبد 
الرحمن »ا�ضتهدفت طائرات حربية 
اإ�ضرائيلية ب�ضواريخ م�ضتودعاً حلزب 

اهلل اللبناين قرب مطار دم�ضق«.
وم���ن���ذ ب�����دء ال�����ن�����زاع يف ����ض���وري���ا يف 
مرات  اإ���ض��رائ��ي��ل  ق�ضفت   ،2011
���ض��وري��ة اأو اأخ���رى  ع���دي���دة اأه����داف����اً 

حلزب اهلل الإرهابي يف �ضوريا.

تون�س  لنداء  انتخابي  موؤمتر 
البلدية الن��ت��خ��اب��ات  قبل 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

نداء  حل��زب  التنفيذي  املدير  دع��ا 
اىل  ال�ضب�ضي  قائد  حافظ  تون�س 
امل���وؤمت���ر الن��ت��خ��اب��ي الول  ع��ق��د 
ل��ل��ح��زب ع��ل��ى ان ي��ك��ون ذل���ك قبل 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ح��ت��ى تكون 
ل���ل���ق���ي���ادات احل���زب���ي���ة اجل����دي����دة 
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع����ن امل�����وؤمت�����ر امل����ذك����ور 
ال�ضرعية النتخابية الكاملة �ضواء 
لالنتخابات البلدية او غريها من 

املحطات النتخابية املقبلة.
كافة  الب��������ن  ال�������ض���ب�������ض���ي  وح�������ث 
الندائين على اجناح هذه املحطة 

التي و�ضفها ب�الهامة.
)التفا�ضيل �س10(

الإمارات توا�سل م�سريتها املظفرة 
واعية وق��ي��ادة  واث��ق��ة  بخطى 

•• اأبوظبي -وام:

العربية  الم�������ارات  دول����ة  ت��وا���ض��ل 
التي  الجن��������از  م�������ض���رية  امل���ت���ح���دة 
اأط��ل��ق��ه��ا الآب������اء امل��وؤ���ض�����ض��ون وعلى 
له  املغفور  املوؤ�ض�س  القائد  راأ�ضهم 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
ب������زوغ فجر  م����ع  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب 
الحتاد يف �ضبعينيات القرن املا�ضي 
و�ضطوع  فتية  دول���ة  ق��ي��ام  واع����الن 
املوؤ�ض�س  القائد  واأر���ض��ى  اأم���ة.  جن��م 
املثابرة  ث��ق��اف��ة  اأب���ن���ائ���ه  ن��ف��و���س  يف 
والت�ضميم والرادة ال�ضلبة التي ل 
تنك�ضر وباتت ثقافة را�ضخة بف�ضل 
جهود �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة.
)التفا�ضيل �س5(

كوريون جنوبيون يتابعون خطاب رئي�س كوريا ال�ضمالية

من �ضيكون �ضيد العامل؟

قوات عراقية تتقدم يف احلويجة    )ا ف ب(
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عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية وم�ساعد الأمني العام لالأمم املتحدة

الدبلوما�ضية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
وال�ضياحة والقت�ضادية والتجارية 

الإقليمية  الأو����ض���اع  م�����ض��ت��ج��دات 
والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك ل 

و وقع �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان ومعايل كارل اإيرجافيك 

والثقافية اإىل جانب تبادل وجهات 
حول  ال�ضيا�ضية  وامل��واق��ف  النظر 

جدول  على  منها  املعرو�ضة  �ضيما 
اأعمال الأمم املتحدة.

ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
مذكرة  ع��ل��ى  �ضلوفينيا  خ��ارج��ي��ة 

•• نيويورك-وام:

التقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اأم�س الأول عددا من وزراء 
اخل���ارج���ي���ة ع��ل��ى ه��ام�����س ال�����دورة 
لالأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية   72 ال���� 

املتحدة.
من  ك��ل  م��ع��ايل  �ضموه  التقى  فقد 
رئي�س  ن���ائ���ب  اإي���رج���اف���ي���ك  ك�����ارل 
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية يف 
وزير  بات�ضويل  بهجت  و  �ضلوفينيا 
خارجية كو�ضوفو و ميغيل فارغا�س 
الدومينيكان  خ����ارج����ي����ة  وزي�������ر 
خارجية  وزي���ر  بو�ضاتي  ودي��ت��م��ري 
األبانيا و فيفيان بالكري�ضنان وزير 

خارجية �ضنغافورة.
الثنائية  العالقات  اللقاءات  تناول 
و���ض��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ره���ا يف 

بن  ال�ضيا�ضية  للم�ضاورات  تفاهم 
البلدين.

عبداهلل  ال�����ض��ي��خ  �ضمو  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
بن زايد اآل تهيان وزير اخلارجية 
فالدميري   .. ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
العام  الأم���ن  م�ضاعد  ف��ورون��ك��وف 
امل��ت��ح��دة ل�����ض��وؤون حماربة  ل���الأمم 

الإرهاب الدويل.
ال��ن��ظ��ر حول  ت���ب���ادل وج���ه���ات  ومت 
ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة ملحاربة 
تبذلها  ال��ت��ي  واجل���ه���ود  الإره������اب 
يف  دوره���ا  لتعزيز  العامة  اأمانتها 
هذا املجال. ح�ضر اللقاءات معايل 
اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور 
وزي��ر دول��ة و معايل فار�س حممد 
�ضوؤون  وزارة  يف  م�ضت�ضار  املزروعي 
ن�ضيبه  زك��ي  لن��ا  و�ضعادة  الرئا�ضة 
الإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 

يف الأمم املتحدة.

•• اأبوظبي-وام:

ه���ن���اأت م���ع���ايل ال�����ض��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
خالد القا�ضمي وزيرة دولة للت�ضامح 
ال�����ض��ع��ودي��ة قيادة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

و�ضعبا باليوم الوطني ال�87 متمنية 
ل��ه��ا دوام ال��ع��ز وال��ت��ق��دم والزده�����ار 
والأم�����ن وال���ض��ت��ق��رار ب��ق��ي��ادة خادم 
احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود.

واملودة  والتعاون  املحبة  اأمثلة  اأروع 
التوجيهات  ظ����ل  يف  وال���ت�������ض���ام���ن 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب  ال�����ض��ام��ي��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ضاحب 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية 
والأمنية.  وال��ع�����ض��ك��ري��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ك���م���ا اأن����ه����م����ا ت����وا�����ض����الن اجل���ه���ود 
لتعزيز  الدولية  وامل�ضاعي  احلثيثة 
والتعاي�س  وال�����ض��الم  الت�ضامح  ق��ي��م 

لها  ت�����ض��ري��ح  م��ع��ال��ي��ه��ا يف  وق����ال����ت 
الإم����ارات  دول���ة  “اإن  املنا�ضبة  ب��ه��ذه 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����ض��ع��ودي��ة رم�����زان يف ت��ر���ض��ي��خ قيم 
الت�ضامح وال�ضالم وعلمان يف جت�ضيد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة. 
بن  العالقات  اإن  معاليها  واأ�ضافت 
الإمارات وال�ضعودية �ضاربة بجذورها 
يف عمق التاريخ وبينهما تعاون كبري 
املجالت  �ضتى  يف  وا�ضتثنائي  ووثيق 

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

التمييز  خطابات  ومواجهة  والوئام 
والعن�ضرية،  والطائفية  والكراهية 
الرائدة  العاملية  الأدوار  ع��ن  ف�ضال 
وداعميه  الإره���اب  مكافحة  يف  لهما 

ومموليه.

لبنى القا�سمي : الإمارات وال�سعودية .. رمزان للت�سامح وتر�سيخ قيم ال�سالم

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء بوف�ة ف�طمة حممد ال�شويدي مبدينة العني )وام(

را�شد  بن  حممد 

ح�شوره  خ���الل 

الع�مري  اأف��راح 

وامل����������زروع���ي 

)وام(



السبت   23   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12128  
Saturday  23   September   2017  -  Issue No   12128

03

اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�ش�رقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفي�ت اخل��شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�شيدلي�ت تعمل حتى اأوق�ت مت�أخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�ضيدلية العن                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املط�فى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح من�ساأة �سحية بالغيظة �سرق الدي�س ال�سرقية يف ح�سرموت
•• ح�رضموت-وام:

افتتح » الهالل الأحمر الإماراتي« 
ال�ضحية  ال����وح����دة  م��ب��ن��ى  اأم�������س 
مديرية  ���ض��رق  ال��غ��ي��ظ��ة  مبنطقة 
مبحافظة  ال�������ض���رق���ي���ة  ال����دي���������س 
ح�����ض��رم��وت ال��ي��م��ن��ي��ة وذل����ك بعد 
امل��رح��ل��ة الأوىل من  الن��ت��ه��اء م��ن 
وت�ضييد  بناء  �ضملت  التي  التنفيذ 

املبنى.
وت�ضهد املرحلة الثانية من امل�ضروع 
الهالل  ه���ي���ئ���ة  م���ول���ت���ه  ال�������ذي   -
املبنى  تاأثيث   - الإم��ارات��ي  الأحمر 
الطبية  وامل��ع��دات  بالأجهزة  وم��ده 
وذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها 
ل��ت��ط��ب��ي��ع حياة  الإم����������ارات  دول������ة 
والوقوف  ال�ضقيق  اليمني  ال�ضعب 
بتوجيهات  حمنته  يف  جانبه  اإىل 
ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ال������دول������ة »ح���ف���ظ���ه اهلل«  رئ���ي�������س 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

»رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�ضلحة.
ال�ضحية خدماتها  الوحدة  وتقدم 
للمئات من اأهايل املنطقة واملناطق 
اأولية  اإ���ض��ع��اف��ات  امل��ج��اورة لها م��ن 

واخلدماتي  والتعليمي  ال�ضحي 
وتقوية البنية التحتية يف املناطق 
اليمنية املحررة تنفيذا لتوجيهات 

القيادة الر�ضيدة .
الهالل يعمل على  اأن فريق  واأك��د 
�ضاأنها  من  ودرا�ضات  م�ضاريع  عدة 
حت�ضن امل�ضتوى اخلدمي واملعي�ضي 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وق��ي��ادت��ه��ا على 
دع��م��ه��ا امل�����ض��ت��م��ر ل��ل��م��دي��ري��ة عرب 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ما 
خفف على املواطنن اأعباء الأزمة 
اليمن  تعي�ضها  التي  القت�ضادية 
لتح�ضن  ج���ه���وده���ا  ج���ان���ب  اإىل 
م�ضتوى اخلدمات واإ�ضالح البنية 

وتثقيف ورعاية ودعم �ضحي. 
رئي�س  اجلابري  عبدالعزيز  وق��ال 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
ت�ضريح  يف  ح�ضرموت  مبحافظة 
�ضحفي له اإن هيئة الهالل الأحمر 
الإم���ارات���ي ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى تقدمي 
امل�ضتوى  ل���رف���ع  ال�������الزم  ال����دع����م 

مع  ح�����ض��رم��وت  حم��اف��ظ��ة  ل�ضكان 
الإن�ضاين  الدعم  تقدمي  موا�ضلة 
والإغ���اث���ي ل��الأ���ض��ر ال��ف��ق��رية وذات 
الدخل املحدود وذوي الحتياجات 
اخلا�ضة. من ناحيته �ضكر عبداهلل 
مديرية  ع�����ام  م����دي����ر  ال��ت��م��ي��م��ي 
الدي�س ال�ضرقية .. دولة الإمارات 

التحتية.
من ناحيتهم اأعرب اأهايل املنطقة 
-ال����ذي����ن ����ض���ه���دوا الف���ت���ت���اح- عن 
الإمارات  دول��ة  مل�ضاعدة  �ضعادتهم 
اإن�ضاء  يف  ل��ه��م  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وحدة �ضحية باملنطقة واأثنوا على 

دعمها املتوا�ضل لل�ضعب اليمني.

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�سريفني باليوم الوطنى ال� 87 للمملكة
بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
ال�ضارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
خ����ادم  اأخ����ي����ه  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 
ملك  ����ض���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
ال�  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  وذل���ك مبنا�ضبة 

للمملكة.  87
ك��م��ا ب��ع��ث ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  ال�ضارقة 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 
بن �ضلمان اآل �ضعود ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

باململكة العربية ال�ضعودية.

عجمان  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
خ����ادم  اأخ����ي����ه  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 
���ض��ع��ود ملك  اآل  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ب���ن 
ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
ال�  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  وذل���ك مبنا�ضبة 

87 للمملكة.
تهانيه  خال�س  ع��ن  �ضموه  واأع����رب 
مبا  واأ���ض��اد  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  حققته 
�ضملت  ح�������ض���اري���ة  اإجن����������ازات  م����ن 

خمتلف امليادين .
احلرمن  خ������ادم  لأخ����ي����ه  م��ت��م��ن��ي��ا 
ال�ضريفن موفور ال�ضحة والعافية 
الرفعة  دوام  و���ض��ع��ب��ه��ا  ول��ل��م��م��ل��ك��ة 

راأ�س  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضقر  بن 
مماثلتن  تهنئة  برقيتى  اخل��ي��م��ة 
ال�ضريفن  احل���رم���ن  خ�����ادم  اإىل 
امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�ضعود و�ضاحب ال�ضمو امللكى الأمري 
عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  حممد 

باملنا�ضبة نف�ضها.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ب��ع��ث ���ض��اح��ب  ك��م��ا 
�ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو املجل�س 
برقية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
احلرمن  خ����ادم  اأخ���ي���ه  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة 
ال�������ض���ري���ف���ن امل����ل����ك ����ض���ل���م���ان بن 
اململكة  ملك  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
وذلك  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية 
ال�87  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 

وب����ع����ث ����ض���م���و ال�������ض���ي���خ اأح����م����د بن 
ن���ائ���ب حاكم  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ل��ط��ان 
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  و�ضمو  ال�ضارقة 
ويل  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد 
و�ضمو  ال�ضارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل بن �ضلطان 
ال�ضارقة  ح���اك���م  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ض��م��ي 
من  كل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات 
خ����ادم احل���رم���ن ال�����ض��ري��ف��ن امللك 
�ضعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان 
و����ض���اح���ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
حممد بن �ضلمان اآل �ضعود مبنا�ضبة 

اليوم الوطني للمملكة.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ب��ع��ث ���ض��اح��ب  ك��م��ا 
ح��م��ي��د ب���ن را����ض���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�ضو 

راأ�س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س 
احلرمن  خ���ادم  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة 
ال�������ض���ري���ف���ن امل����ل����ك ����ض���ل���م���ان بن 
اململكة  ملك  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
وذلك  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية 
ال�87  ال���وط���ن���ى  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 

للمملكة.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س 
اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخليمة 
�ضاحب ال�ضمو امللكى الأمري حممد 
اآل �ضعود  بن �ضلمان بن عبدالعزيز 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د  وىل 
باململكة  ال����دف����اع  وزي������ر  ال���������وزراء 

العربية ال�ضعودية.
و بعث �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود 

وال��ت��ق��دم والزده����ار يف ظ��ل قيادته 
احلكيمة.

ك��م��ا ب��ع��ث ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
را�ضد  ب����ن  ن���ا����ض���ر  ال�����ض��ي��خ  و����ض���م���و 
عجمان  ح����اك����م  ن����ائ����ب  ال���ن���ع���ي���م���ي 
خادم  اإىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 
واإىل  ����ض���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 
بن �ضلمان اآل �ضعود ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

يف اململكة العربية ال�ضعودية.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ب��ع��ث ���ض��اح��ب  ك��م��ا 
���ض��ع��ود ب���ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو 

للمملكة .
اأم  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  القيوين 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 
اآل �ضعود  بن �ضلمان بن عبدالعزيز 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د  وىل 
الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 
ال�ضعودية. وبعث �ضمو ال�ضيخ را�ضد 
بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل عهد 
اأم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتن 
اإىل خادم احلرمن ال�ضريفن امللك 
�ضعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان 
و����ض���اح���ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  حممد 

باملنا�ضبة نف�ضها.

الإمارات وفانواتو توقعان مذكرة تفاهم لالإعفاء من تاأ�سرية الدخول
•• نيويورك-وام:

وق�����ع�����ت دول����������ة الإم��������������ارات 
مذكرة  ف��ان��وات��و  وجمهورية 
مواطني  اإعفاء  ب�ضاأن  تفاهم 
ال���دول���ة م��ن ح��م��ل��ة ج����وازات 
ال���������ض����ف����ر ال����دب����ل����وم����ا�����ض����ي����ة 
والعادية  وامل��ه��م��ة  واخل��ا���ض��ة 
ومواطني فانواتو من حملة 
جوازات ال�ضفر الدبلوما�ضية 
واخل�����ا������ض�����ة م������ن ت����اأ�����ض����رية 

الدخول امل�ضبقة للبلدين.
دولة  املذكرة من جانب  وقع 
الدكتور  م���ع���ايل  الإم���������ارات 
ث�����اين ب����ن اأح����م����د ال����زي����ودي 
والبيئة  املناخي  التغري  وزير 
وم��������ن ج�����ان�����ب ج���م���ه���وري���ة 
اخلارجية  وزي������ر  ف���ان���وات���و 
وذلك  لينكون  برونو  معايل 
ع��ل��ى ه��ام�����س اأع��م��ال ال���دورة 
العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة   72 ال������ 
نيويورك.  يف  املتحدة  لالأمم 
ومن املقرر اأن تدخل مذكرة 
التفاهم حيز التنفيذ الفعلي 
تاريخ  م���ن  ي���وم���ا   30 ب��ع��د 

التوقيع الر�ضمي عليها .

•• نيويورك-وام: 

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  التقى 
اخلارجية والتعاون الدويل اأم�س الول معايل يو�ضف بن 
اأحمد العثيمن الأمن العام ملنظمة التعاون ال�ضالمي 
وذلك على هام�س الدورة ال� 72 للجمعية العامة لالأمم 
اإمكانيات  العام  الأم��ن  مع  �ضموه  وا�ضتعر�س  املتحدة. 

الإم��ارات ومنظمة  دول��ة  الثنائية بن  العالقات  تعزيز 
التعاون الإ�ضالمي يف خمتلف املجالت .. موؤكدا �ضموه 

التزام دولة الإمارات مببادئ املنظمة.
جتاه  امل��واق��ف  ا�ضتعرا�س  اجلانبن  مباحثات  و�ضملت 
املعرو�ضة  والإقليمية  والإ�ضالمية  العربية  الق�ضايا 
تواجهها  التي  والتحديات  املنظمة  اأعمال  ج��دول  على 

مبا يف ذلك املت�ضل منها مبلف حماربة الإرهاب.

اقت�سادية عجمان تبداأ لقاءاتها املفتوحة مع املتعاملني 24 �سبتمرب
•• عجمان-وام: 

لنطالق  ا�ضتعداداتها  عجمان  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  اأمت��ت 
مبادرة “جمموعات الرتكيز واللقاءات املفتوحة مع املتعاملن” التي 
تنطوي على عقد لقاءات ربع �ضنوية للوقوف على التحديات والعقبات 
املعامالت واحل�ضول على  اإجناز  املتعامل يف  التي تعيق ت�ضهيل رحلة 

اخلدمات.
تندرج تلك املبادرة النوعية - التي تعقد جل�ضاتها اأيام 24 و26 و28 
الت�ضال  بتوطيد ج�ضور  امل�ضتمر  الل��ت��زام  اإط��ار  اجل��اري يف  �ضبتمرب 

الفعال والتوا�ضل املبا�ضر مع املتعاملن للتعرف على اآرائهم واأفكارهم 
املقدمة،  اخلدمات  مب�ضتوى  الرتقاء  �ضاأنها  من  التي  ومقرتحاتهم 
مزدهر  اقت�ضاد  بناء  يف  للدائرة  ال�ضرتاتيجي  ال��ه��دف  م��ع  متا�ضيا 

لرفاهية �ضكان عجمان.
يف  املتعاملن  ع��الق��ات  اإدارة  مدير  ال�ضويدي  نا�ضر  ماجد  اأو���ض��ح  و 
الرتكيز  جم��م��وع��ات  اأن  عجمان”  يف  القت�ضادية  التنمية  “دائرة 
درب  على  متقدمة  خطوة  متثل  املتعاملن  م��ع  املفتوحة  وال��ل��ق��اءات 
على  كثب  ع��ن  ل��الط��الع  ه��ام��ة  تفاعلية  ومن�ضة  املتعاملن  اإ���ض��ع��اد 
املتعامل  منظور  م��ن  امل��ق��رتح��ة  والآراء  النا�ضئة  ال��ت��ح��دي��ات  طبيعة 

بفعالية  له����ا  لال�ضت�������جابة  مت������كاملة  من������هجية  تط�����وي�����ر  ث����م  ومن 
ورفاهية  و�ضعادة  ر�ضا  م�ضتويات  اأع�����لى  حتقيق  ل�ض�������مان  تام�������ة 
املتعامل باع����تبارها اإحدى الأولويات ال�ضرتاتيجية للدائرة وحكومة 

عجمان.
دفعة  كونها  تكمن يف  املبادرة اجلديدة  اأهمية  اأن  اإىل  ال�ضويدي  ونوه 
قوية باجتاه حتقيق اأهداف الدائرة املتمحورة حول اإ�ضراك املتعامل يف 
م�ضرية التطوير امل�ضتمر للخدمات وفق اأعلى معايري اجلودة والتميز 
و �ضعيا منها وراء بناء عالقة متينة واإيجابية تقود اإىل توفري جتربة 

متميزة لالأفراد وامل�ضتثمرين يف عجمان.

املفتوحة مع  وال��ل��ق��اءات  الرتكيز  ب��اأن جمموعات  ثقته  ع��ن  اأع���رب  و 
لالرتقاء  ج��دي��دة  اآف���اق  ل�ضت�ضراف  ه��ام��ا  م��ن��ربا  �ضتمثل  املتعاملن 
ال�ضرعة  قوامها  متينة  دعائم  اإىل  ا�ضتنادا  املعامالت  اإجن��از  باآليات 
والدقة والكفاءة مبا يحقق �ضعادة املتعامل باعتبارها اأولوية ق�ضوى 

وغاية جوهرية.
واأكد ال�ضويدي التزام اإدارة عالقات املتعاملن باإجناح املبادرة اجلديدة 
التي �ضتكون اإ�ضافة هامة لإجنازاتها املتتالية على �ضعيد اإر�ضاء دعائم 
متينة تدعم التوجه احلكومي يف بناء جمتمع �ضعيد ي�ضاهم بفعالية 

يف حتقيق تنمية �ضاملة ومتزنة.

عبداهلل بن زايد يلتقي الأمني العام 
ملنظمة التعاون الإ�سالمي
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امللحق الثقايف ال�سعودي ل� » وام « : 3 اآلف طالب �سعودي يدر�سون يف اجلامعات الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب����ن  م�����ض��اع��د  ����ض���ع���ادة  اأك������د 
ال�ضعودي  ال��ث��ق��ايف  امللحق  اجل���راح 
الثقايف  امل�ضهد  اأن  الإم����ارات  ل��دي 
ال�ضقيقن  البلدين  ب��ن  والعلمي 
ودولة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
الإم��ارات ينطلق من روؤي��ة حكيمة 
ي��ت��ب��ن��اه��ا ك���ل م���ن خ����ادم احلرمن 
عبد  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفن 
ال�ضمو  و�ضاحب  �ضعود  اآل  العزيز 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
 .. اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
منذ  انطلقت  ���ض��دي��دة  روؤي����ة  وه���ي 
الثقافية  امللحقية  تاأ�ضي�س  ت��اري��خ 
قرابة  منذ  الإم���ارات  يف  ال�ضعودية 
ن�ضف قرن حظيت خاللها برعاية 
اأبناء  م��ن  متميز  واه��ت��م��ام  ك��رمي��ة 
الإم��ارات خ�ضو�ضا كبار امل�ضوؤولن 
الدولة  ه���ذه  امل��ث��ق��ف��ة يف  وال��ن��خ��ب 

الفتية.
لوكالة  ت�ضريح  يف  اجل����راح  وق���ال 
“ مبنا�ضبة  “وام  الإم�����ارات  اأن��ب��اء 
ال�����ض��ع��ودي الذي  ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
اإن  ���ض��ب��ت��م��رب   23 غ�����دا  ي�������ض���ادف 
ال�ضعودية  الثقافية  امللحقية  تاريخ 
ي���ح���م���ل زخ����م����ا وح����رك����ة ل ت���ه���داأ 
م���ن الأن�����ض��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
وهي  رئي�ضة  اأبعاد  ثالثة  يف  ت�ضب 
والأكادميية  ال��درا���ض��ي��ة  امل���ج���الت 
والثقافية خا�ضة املجال الأكادميي 
الدفعات  اأن  مو�ضحا  وال��درا���ض��ي.. 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ال��ط��الب��ي��ة 
يف  للدرا�ضة  ت��رى  ب��داأت  ال�ضعودية 
اجلامعات  يف  النادرة  التخ�ض�ضات 
الإم���ارات���ي���ة امل��ت��م��ي��زة م��ث��ل الطب 
وط��������ب الأ�������ض������ن������ان وال�������ض���ي���دل���ة 
من  وغ��ريه��ا  وال��ق��ان��ون  والهند�ضة 

املتميزة  وال��ت��خ�����ض�����ض��ات  ال��ك��ل��ي��ات 
ال�ضعودي  ال��ث��ق��ايف  امل��ل��ح��ق  واأك����د   .
الطالب  ع���دد  اأن  الإم�������ارات  ل���دي 
ال�ضعودين الدار�ضن يف اجلامعات 
الإماراتية خالل ال�ضنوات الأخرية 
 90 ح���وايل  م��ن  ت�ضاعف  املا�ضية 
اإىل   2002 ع���ام  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا 
وطالبة  ط���ال���ب   3000 ق����راب����ة 
معظمهم  ي���در����س  اجل�����اري  ال���ع���ام 
والأمريكية  ال�ضارقة  جامعات  يف 
وجامعات  زاي��د  وجامعة  بال�ضارقة 
عجمان  جامعة  وك��ذل��ك  الإم����ارات 
يف  القوية  اجلامعات  م��ن  وغ��ريه��ا 

دولة الإمارات.
واأ�ضار اإىل اأن امللحقية تقوم برعاية 
الدار�ضن  ال�����ض��ع��ودي��ن  ال���ط���الب 
الإماراتية  اجل��ام��ع��ات  خمتلف  يف 
رعايتهم  على  والعمل  خدمتهم  و 
ح��ت��ى يحققوا  اأم���وره���م  وت�����ض��ه��ي��ل 
العلمي  التح�ضيل  درج���ات  اأف�ضل 
خمتلف  وي���ك���ت�������ض���ب���وا  وامل������ع������ريف 

امل�������ه�������ارات ال������الزم������ة واخل��������ربات 
امل��ت��ع��ددة؛ ل��ي��ع��ودوا ول��ي�����ض��ه��م��وا يف 
منوه  يف  وي�ضاركوا  وطنهم  خدمة 
الإ�����ض����راف  ج���ان���ب  اإىل  وت����ط����وره 
املبتعثن  الطالب  ومتابعة  عليهم 
اخلا�ضة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م���ن 
والذين جتاوز عددهم حاليا 320 
والذين  الهمم  اأ�ضحاب  من  طالبا 
املراكز  يف  ورعايتهم  تاأهيلهم  يتم 
وامل��ع��اه��د ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة يف 

الإمارات.
امللحقية  اأن  اإىل  اجل������راح  ول���ف���ت 
واملتابعة  بالإ�ضراف  تقوم  الثقافية 
للموظفن املبتعثن من قبل بع�س 
والأج��ه��زة احلكومية يف  ال����وزارات 
والتن�ضيق  التعاون  وكذلك  اململكة 
املوؤمترات  تنظيم  اإجن���اح  �ضبيل  يف 
التدريبية  وال�������دورات  وال���ربام���ج 
للموظفن احلكومين ال�ضعودين 
وال���ت���ي ي��ت��م ع��ق��ده��ا م���ا ب���ن وقت 

واآخر يف الإمارات.

وقال اإنه من هذا املنطلق ومع مرور 
امللحقية  م�ضوؤولية  ات�ضعت  الزمن 
تبعا  وذل���ك  الإم����ارات  يف  الثقافية 
ل��ل��ن��ه�����ض��ة ال��ف��ك��ري��ة وال���ت���ط���ورات 
العلمية  امل���ج���الت  ���ض��ه��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�ضقيقن  البلدين  يف  والثقافية 
الأكادميي  بالبعد  تقوم  فاأ�ضبحت 
يف  ر�ضالتها  بتحقيق  اهتمت  حيث 
العديد من  نظمت  و  اجلانب  ه��ذا 
الزيارات املتبادلة بن الأكادميين 
البلدين  يف  اجل��ام��ع��ات  واأ����ض���ات���ذة 

املعار�س  بع�س  وعقدت  ال�ضقيقن 
الأكادميية  والأن�����ض��ط��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الإماراتية  اجلامعات  م��ن  ع��دد  يف 
الكرمية  للتوجيهات  ووفقا  و�ضعت 
اإىل ت�ضهيل م�ضاركة  ال�ضاأن  يف هذا 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ض���اء  ب��ع�����س 
العلمية  امل��وؤمت��رات  يف  ال�ضعودين 
ت��ق��ي��م��ه��ا بع�س  ال���ت���ي  وال�����ن�����دوات 
يف  واجلامعات  الأكادميية  الهيئات 

الإمارات.
به  تقوم  ال��ذي  الثقايف  البعد  وع��ن 

خادم  ل�����ض��ف��ارة  الثقافية  امللحقية 
ال�������ض���ري���ف���ن يف دول����ة  احل����رم����ن 
الإم�����ارات .. ق��ال ال��دك��ت��ور حممد 
الثقافية  ال�ضوؤون  مدير  امل�ضعودي 
اأنباء الإمارات  “يف ت�ضريح لوكالة 
الثقافية  امل��ل��ح��ق��ي��ة  اإن   “ وام   “
القيام  يف  تاأ�ضي�ضها  منذ  حر�ضت 
يليق  ال��ذي  الثقايف  اجلانب  مبهام 
ونظمت  والإم���ارات  اململكة  مبكانة 
واملحا�ضرات  ال��ن��دوات  من  العديد 
يف  ال�ضعرية  والأم�ضيات  الثقافية 

خمتلف اأنحاء الإمارات.
الأن�ضطة  اإن  امل�����ض��ع��ودي  واأ����ض���اف 
ح�ضورا  تلقي  ال�ضعودية  الثقافية 
ف���اع���ال يف خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���ض��ب��ات يف 
اأن لل�ضعودية  دول��ة الإم��ارات حيث 
جناح  يف  �ضنويا  متميزة  م�����ض��ارك��ة 
متكامل يف معار�س الكتاب الدولية 
اأب����و ظ��ب��ي اأو  يف ال���دول���ة ����ض���واء يف 
ال�ضارقة ت�ضارك فيه اأكرث من 26 
�ضعودية  وج��ام��ع��ات  حكومية  جهة 

بالإ�ضافة  اإ����ض���دارات���ه���ا  ب����اأح����دث 
والذي  الثقايف”  “ال�ضالون  اإىل 
لأدب����اء ومثقفي  م��ن��ربا مهما  غ��دا 
ومفكري اململكة والإمارات والعرب 
ك��اف��ة .. وك��م��ا ي��ربز ه��ذا احل�ضور 
وب�ضكل م�ضرف يف اجلوائز الوطنية 
ح�ضد  حيث  ال�ضنوية  الإم��ارات��ي��ة 
اأبناء اململكة ومثقفوها العديد من 
اجلوائز يف املحاور املختلفة جلائزة 
وجائزة  ال��رتب��وي��ة  خليفة  ال�ضيخ 
للتميز  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ 
ال��ع��امل��ي��ة وجائزة  ال��ب��وك��ر  وج���ائ���زة 
املليون  و����ض���اع���ر  ال�������ض���ع���راء  اأم�����ري 
وغ��ريه��ا م��ن اجل��وائ��ز ال��دول��ي��ة يف 

هذا البلد ال�ضقيق.
الثقافية  ال�����ض��وؤون  م��دي��ر  اأ����ض���ار  و 
يحظي  ال�����ض��ع��ودي  امل��ث��ق��ف  اأن  اإىل 
الإماراتية  ال�ضاحة  يف  دائ��م  بجود 
خمتلف  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  وم���������ض����ارك 
تعددها  على  وامل��ع��ار���س  املنا�ضبات 
الت�ضكيلية  الفنون  معار�س  خا�ضة 

اإل��ي��ه��ا ع����ادة وبجهد  ال��ت��ي ي��دع��ى 
م��ق��در م�����ض��ك��ور م���ن ق��ب��ل اجلهات 
واملوؤ�ض�ضات  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا ال�����ض��اأن اإ���ض��اف��ة اإىل 
التي  ال�ضعودية  الثقافية  الأجنحة 
الطالبية  الأن���دي���ة  عليها  ت�����ض��رف 
اأروقة  بن  تتنقل  والتي  ال�ضعودية 
من  م�ضاركة  الإماراتية  اجلامعات 
لزمالئهم  ال�����ض��ع��ودي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
للت�ضجيع  وا���ض��ت��ج��اب��ة  الآخ����ري����ن 
اجلامعات  م����ن  ي���ج���دون���ه  ال������ذي 
وامل�ضاندة من  وال��دع��م  الإم��ارات��ي��ة 
ل����دن امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وي���ربز 
الطالب  م��ن خ��الل م�ضاركة  ذل��ك 
ال�ضعودين يف اجلامعات الإماراتية 
لإقامة يوم اجلاليات العاملي وذلك 
اإظ��ه��ار اجل��وان��ب الرتاثية  ب��ه��دف 
العربية  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
ال�ضعودية واإبراز التطور احل�ضاري 
ال���ذي ت�����ض��ه��ده امل��م��ل��ك��ة يف خمتلف 
تنظيم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل���ج���الت 
امللحقية مللتقيات الإبداع الطالبية 
احتفالت  واإق����ام����ة  الإم���������ارات  يف 
اليوم الوطني للمملكة من كل عام 
ال�ضنوية  امل�ضاركة  كذلك  ويقابلها 
يف اليوم الوطني يف دولة الإمارات.

الثقافية  الأن�ضطة  اأن  اإىل  لفت  و 
يف  متميز  ح�ضور  لها  الإم��ارات��ي��ة 
وهو  ال�ضعودية  الثقافية  ال�ضاحة 
م���ا ت��ق��وم امل��ل��ح��ق��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق له 
جانب  اإىل  وامل�����ض��اع��دة  وال��رتت��ي��ب 
الثقافية  املوؤ�ض�ضات  بع�س  ت��زوي��د 
يف  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  وامل���راك���ز 
وم�ضادر  بالكتب  الإم������ارات  دول���ة 
امل��ع��رف��ة امل��ت��ن��وع��ة وذل����ك يف اإط���ار 
ت��ن�����ض��ي��ط احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة بن 
وتدعيم  الإم�����ارات  ودول����ة  اململكة 

ال�ضراكة الثقافية يف هذا املجال.

نفذت اإدارة الدعم الجتماعي ب�ضرطة اأبوظبي، ممثلة 
اإر�ضاديا  برناجما  بالعن،  الإجتماعي  الدعم  مركز  يف 
انطالق  مبنا�ضبة  الأم���ور  واأول��ي��اء  للطلبة  وت��وع��وي��ا، 
التوا�ضل  مبداأ  تعزيز  بهدف  اجلديد  الدرا�ضي  العام 
الرتبوي  الوعي  وتنمية  اأمورهم،  واأولياء  الطلبة  مع 
الوقائية  الإج�������راءات  وت��ع��زي��ز  ل��دي��ه��م  والج��ت��م��اع��ي 

ومتطلبات  ال�ضالمة واحلماية  العامة.

وحما�ضرات  تثقيفية،  عمل  ور���س  الربنامج  وت�ضمن 
توعية ركزت على تعريف الطالب بالنظم وال�ضلوكيات 
امل��ط��ل��وب ات��ب��اع��ه��ا داخ���ل امل���دار����س والل���ت���زام بالنظام  
خالل  العودة اىل  املنزل. و�ضاحب الربنامج التوعوي 
والإر�ضادي، توزيع هدايا وحقائب مدر�ضية، وم�ضتلزمات 
ا�ضتح�ضان  ون�ضرات توعوية و�ضط  قرطا�ضية، وكتيبات 

كبري من الطالب و  اأولياء  الأمور . 

» الدعم الجتماعي بالعني« تنفذ 
برناجمًا تثقيفيًا مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد 

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
ال�ضريفن  احل���رم���ن  خ����ادم  اأب���وظ���ب���ي 
�ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امللك 
وويل  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ملك 
عهده �ضمو الأمري حممد بن �ضلمان اآل 
مبنا�ضبة  ال�ضقيق  اململكة  و�ضعب  �ضعود 
وقال  للمملكة.   87 ال���  الوطني  ال��ي��وم 
اإن اململكة العربية  املنا�ضبة  �ضموه بهذه 
ح�ضارية  م�ضرية  ال�ضقيقة  ال�ضعودية 
.. م�ضيدا  ال���ع���امل  ب��ه��ا  ن��ف��اخ��ر  ف���ري���دة 
بالعالقات الوثيقة والأوا�ضر التاريخية 

ب����ن الإم����������ارات وامل���م���ل���ك���ة وال����ت����ي تعد 
والت�ضامن  الأخ��وة  يحتذى يف  منوذجا 
وب��وح��دة امل��وق��ف وامل�����ض��ري ال��ت��ي لطاملا 
ك���ان���ت ���ض��م��ة دائ���م���ة يف ال���ع���الق���ات بن 

القيادتن وال�ضعبن ال�ضقيقن.

هزاع بن زايد : ال�سعودية م�سرية 
ح�سارية فريدة نفاخر بها العامل

�سعيد بن طحنون يعزي يف وفاة را�سد �سيف باحلامية الظاهري
•• العني-وام: 

طحنون  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  معايل  قدم 
اإىل  ال���ع���زاء  اأم�������س واج����ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
باحلامية  ���ض��ي��ف  ب���ن  خ��ل��ف  امل����واط����ن 
�ضيف  را�ضد  �ضقيقه  وفاة  الظاهري يف 
باحلامية الظاهري. واأعرب معاليه - 
مبنطقة  العزاء  خليمة  زيارته  خ��الل 
امل�����ض��ع��ودي م���ن���ازف مب��دي��ن��ة ال��ع��ن - 
لأ�ضرة  وموا�ضاته  تعازيه  خال�س  عن 
ومطر  حممد  الفقيد  وجنلي  و�ضقيق 
.. �ضائال اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�ضع 
ويلهم  جناته  ف�ضيح  وي�ضكنه  رحمته 

اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان.

�سعيد بن طحنون يح�سر 
اأفراح ال�سام�سي يف العني

•• العني-وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الأول حفل ال�ضتقبال الذي 
كرمية  اإىل  �ضامل  جنله  زف��اف  مبنا�ضبة  ال�ضام�ضي  �ضليمان  �ضبيب  خليفة  اأق��ام��ه 
اأقيم ب�ضالة زاخر  املرحوم بطي علي خمي�س ال�ضام�ضي. كما ح�ضر احلفل -الذي 
يف مدينة العن- عدد من وجهاء القبائل وكبار ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولن و�ضباط 
ودول  الدولة  اإم��ارات  اإىل جانب مدعوين من خمتلف  وال�ضرطة  امل�ضلحة  القوات 

جمل�س التعاون اخلليجية وزمالء العري�س.
وتخلل احلفل عرو�س فنية �ضعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

�سلطان بن زايد يهنئ خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده باليوم الوطني ال� 87 للمملكة
•• اأبوظبي-وام:

اإىل خادم احلرمن  اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة برقية تهنئة  بعث �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد 
ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود عاهل اململكة العربية ال�ضعودية وذلك مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 
87 للمملكة. واأعرب �ضموه يف الربقية عن تهانيه احلارة �ضائال اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الوطنية الغالية 
على خادم احلرمن ال�ضريفن وال�ضعب ال�ضعودي الكرمي باخلري واليمن والربكات واأن يدمي عليه وعلى اململكة 

ال�ضقيقة و�ضعبها اخلري والعزة والرفعة.
وثمن �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان يف برقيته مواقف وجهود خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن 
عبد العزيز اآل �ضعود يف خدمة وطنه واملنطقة والأمتن العربية والإ�ضالمية يف �ضتى املجالت. كما بعث �ضمو ال�ضيخ 
�ضلطان بن زايد اآل نهيان برقية تهنئة مماثلة اىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز اآل 

�ضعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�ضعودية بهذه املنا�ضبة الوطنية.

طحنون بن حممد يعزي يف 
وفاة فاطمة حممد ال�سويدي

•• العني-وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
واأ���ض��ق��ائ��ه عي�ضى  ال�ضويدي  اإىل غ��امن حممد غ��امن  ال��ع��زاء  ال��ع��ن واج���ب 

واأحمد وجرب وحمد يف وفاة �ضقيقتهم فاطمة حممد غامن ال�ضويدي.
واأعرب �ضموه خالل زيارته منزل العائلة اأم�س الأول يف منطقة املرخانية 
�ضاملن  �ضيف  را���ض��د  اإىل  وم��وا���ض��ات��ه  ت��ع��ازي��ه  ع��ن خال�س   - ال��ع��ن  مبدينة 
املن�ضوري زوج الفقيدة وجنله “�ضيف” واأقاربها وذويها .. �ضائال املوىل عز 
وجل اأن يتغمدها بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهلها 

ال�ضرب وال�ضلوان.

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/147  احوال نف�س غري م�سلمني                
اىل املدعي عليه / 1- جورجي مكارينكو  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ انا ماكارينكو وميثله : عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل 
ال�ضويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باحلقوق 
  2017/9/24 امل��واف��ق   الح���د   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال�ضرعية 
باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    )3( رق��م  بالقاعة  ���س   9.30 ال�ضاعة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اأخبـار الإمـارات
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات توا�سل م�سريتها املظفرة بخطى واثقة وقيادة واعية
•• اأبوظبي -وام:

العربية  الم�����ارات  دول���ة  ت��وا���ض��ل 
التي  م�������ض���رية الجن�������از  امل���ت���ح���دة 
اأط��ل��ق��ه��ا الآب�����اء امل��وؤ���ض�����ض��ون وعلى 
املغفور  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د  راأ���ض��ه��م 
ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل 
بزوغ  مع  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان 
القرن  �ضبعينيات  فجر الحتاد يف 
امل��ا���ض��ي واع����الن ق��ي��ام دول���ة فتية 

و�ضطوع جنم اأمة.
نفو�س  يف  املوؤ�ض�س  القائد  واأر���ض��ى 
والت�ضميم  املثابرة  ثقافة  اأبنائه 
تنك�ضر  ل  ال��ت��ي  ال�ضلبة  والإرادة 
وباتت ثقافة را�ضخة بف�ضل جهود 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
»حفظه اهلل« قائد مرحلة التمكن 
وفق روؤية ر�ضيدة ت�ضعى اإىل جعل 
المارات اأف�ضل دول العامل يف عام 

.2021
وحققت الم��ارات بحكمة قيادتها 
وبناتها  اأبنائها  و�ضواعد  الر�ضيدة 
املخل�ضن والتفافهم الدائم حول 
م�ضلحة الوطن مكت�ضبات قيا�ضية 
يف ج��م��ي��ع ج���وان���ب احل���ي���اة وهي 
تزال  ول  اأث����ارت  ال��ت��ي  املكت�ضبات 
وتقديره  ال��دويل  املجتمع  اعجاب 
اأن���ظ���ار �ضعوب  واأ���ض��ب��ح��ت حم���ط 
اأق�ضاها  اإىل  اأق�ضاها  املعمورة من 
ال��ت��ي ت��رتق��ب ك���ل ج��دي��د تقدمه 
الرائدة  الوحدوية  التجربة  هذه 
ق�ضة  من  وت�ضتلهم  املقايي�س  بكل 
جناحها ال�ضتثنائية روح الطموح 
ال����ذي ل ح����دود ل��ه وت��ت��خ��ذ منها 
بحياة  لالرتقاء  يحتذى  منوذجا 
بالب�ضرية  وال��ن��ه��و���س  الن�������ض���ان 

جمعاء.

وجه الإم�رات الذكي
ال�����ض��ي��خ زاي����د �ضابقة  ك��ان��ت روؤي����ة 
كذلك  الب���������داع  وروح  لأوان�����ه�����ا 
والتي ل تزال م�ضتمرة اإىل يومنا 
تكن  مل  اإذ   .. الم�������ارات  يف  ه����ذا 
موطنا  تكون  اأن  م�ضادفة  جم��رد 
الب�ضرية  الكفاءات  و  للتكنولوجيا 
امل��ت��م��ي��زة و م��رك��زا ع��امل��ي��ا للتجدد 

والبتكار .
» عندما  اهلل  رح��م��ه   « اأب���دع  فلقد 
ال�ضرح  لهذا  البنيان  اأ�ضا�س  و�ضع 
الإمارات  حكام  اخ��وان��ه  مع  املتن 
اليوم  .. وه��ا ه��ي  ال��ف��رتة  يف تلك 
الم��ارات وطوال 45 عاما تعي�س 
يف تطور ورقي ورخاء حتى اأ�ضحت 
والتقدم  والأم�������ن  ال��ع��ل��م  م���ن���ارة 

واحل�ضارة.
�ضاحب  وتوجيهات  روؤى  وبف�ضل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  و 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« و �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
مل تعد الم��ارات تنتظر امل�ضتقبل 
خالل  م��ن  ت�ضنعه  ب��ل  وت��رتق��ب��ه 
لتبني  ت���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي  اجل�����ه�����ود 
التوجهات والتقنيات امل�ضتقبلية يف 
العمل احلكومي وحر�س �ضموهم 
الم������ارات خالل  ت�����ض��ب��ح  اأن  ع��ل��ى 
عاملية  عا�ضمة  املقبلة  ال�����ض��ن��وات 
واخلربات  والتكنولوجيا  للعلوم 

واملواهب.
وينظر العامل اإىل الم��ارات اليوم 
الناب�س  ال��ع��امل  ق��ل��ب   « بو�ضفها 
الو����ض���ط  ال�������ض���رق  ال�����واق�����ع يف   «
امل�ضتقبل وه��ي دول��ة رائدة  ودول��ة 
اق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا وال���دل���ي���ل على 
العقول  من  كبرية  ن�ضبة  اأن  ذل��ك 
وامل���واه���ب ال��ع��امل��ي��ة ت���رتك فر�س 
وتتجه  املتقدمة  ال��دول  يف  العمل 
اإل��ي��ه��ا م��ت��ط��ل��ع��ة ل��ل��ع��م��ل والأم�����ن 
ما  الح���الم  وحتقيق  وال�ضتقرار 
جاذبة  بيئة  الم����ارات  م��ن  يجعل 
ل��ل��ع��ق��ول وامل���واه���ب ل��ت��ت��ح��ول اإىل 
خمترب مفتوح ي�ضم اأحدث واأف�ضل 
التقنيات امل�ضتقبلية العاملية وبيئة 
اخلرباء  لأف�ضل  وج��اذب��ة  حمفزة 
وال�ضركات  واملخرتعن  والعلماء 

الرائدة عامليا.
امل�ضرق  ال����ن����م����وذج  ه�����ذا  وي����ق����دم 
الذكي  الوجه  عن  حقيقية  �ضورة 

ك��ون��ه��ا دول���ة احلا�ضر  ل���الإم���ارات 
ب��ام��ت��ي��از ف��ه��ن��ا يكرم  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل 
الن�ضان ويقدر اأميا تقدير.. كيف 
القدر  ذل��ك  بكل  وه��و يحظى  ل.. 
وال�ضعادة  والرفاهية  الم���ان  م��ن 
اأن  اأح���الم���ه مي��ك��ن  ك���ل  اأن  ح��ت��ى 

تتحول يف وقت ق�ضري اإىل واقع .
مرت حوايل 13 عاما على رحيل 
زاي���د بن  ال�ضيخ  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د 
�ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
وم��ا زال��ت ذك��راه عطرة مع مرور 
ك���ل ع���ام وغ�����روب ���ض��م�����س ك���ل يوم 
لتنري الطريق اأمام مواطني هذه 
الدولة الغالية على قلوب اجلميع 

عربيا وا�ضالميا .
ال�����ض��م��و ال�ضيخ  و ه��ا ه��و ���ض��اح��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يوا�ضل   « اهلل  ح��ف��ظ��ه   « ال���دول���ة 
لبلوغ  واخل������ري  ال���ن���م���اء  م�������ض���رية 
حتويل  اإىل  ال���رام���ي���ة  الأه��������داف 
لأف�������راد  م����وط����ن  اإىل  الم����������ارات 
وال�ضعادة  الفخر  ملوؤهم  مبدعن 
من خالل حلول لتحديات احلياة 
مفعمة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  ال��ي��وم��ي��ة 
لالأفراد  وال���رف���اه���ي���ة  ب��ال�����ض��ع��ادة 

والعائالت.

اإم�رات ال�شع�دة
ب���داأت دول��ة الإم����ارات م�ضوارها  و 
الكاملة  ال�������ض���ع���ادة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
احلكومي  امل�ضتوى  على  ل�ضعبها 
يف فرباير من العام املا�ضي عندما 
اأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
من�ضب  ا����ض���ت���ح���داث  دب����ي  ح���اك���م 
ج��دي��د يف احل��ك��وم��ة حت��ت م�ضمى 
وكلف معايل  لل�ضعادة  دول��ة  وزي��ر 
عهود ال��روم��ي ك���اأول وزي���رة دولة 

لل�ضعادة يف العامل.
ال��وزي��رة اجلديدة  اأن  �ضموه  واأك��د 
���ض��ت��ق��ود ���ض��ي��ا���ض��ة ت���وف���ري اخلري 
هذا  وي��ربز  املجتمع..  يف  والر�ضا 
حر�س  م��دى  قاطع  ب�ضكل  النهج 
���ض��م��وه ع��ل��ى ج��ع��ل الم�����ارات دولة 
لل�ضعادة وذل��ك م��ن خ��الل توفري 
والرفاهية  ال�����راح�����ة  ����ض���ب���ل  ك����ل 

لل�ضكان .
اأي�����ض��ا يف هذا  اأق����وال �ضموه  وم��ن 
اإن هدف  ن��ق��ول  ال�����ض��دد: ع��ن��دم��ا 
فنحن  ال�ضعادة  حتقيق  احلكومة 
حرفيا  و�ضنطبقه  ح��رف��ي��ا  نعنيه 
يتنا�ضب  مب��ا  لتحقيقه  و�ضن�ضعى 
وتطلعاته  �ضعبنا  ط��م��وح��ات  م��ع 
كذلك  وقوله  الثقافية..  وعاداتنا 
: ال�ضعداء ينتجون اأكرث ويعي�ضون 
اقت�ضادية  تنمية  ويقودون  اأط��ول 

ب�ضكل اأف�ضل.
وتعد المارات اأول دولة يف العامل 
مهامها  اأه��م  من  وزارة  ت�ضتحدث 
توفري الرفاهية وحتقيق ال�ضعادة 
الت�ضكيل  و�ضمت يف   .. للمواطنن 
دول����ة  وزارة  ن��ف�����ض��ه��ا  ال�����������وزاري 
نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  للت�ضامح 
على م�ضتوى العامل اأي�ضا من اأجل 
تر�ضيخ الت�ضامح كقيمة اأ�ضا�ضية يف 
املجتمع ووزارة دولة لل�ضباب وهي 
الرتويج  يف  وعامليا  اقليميا  رائ��دة 

لالأعمال وجودة احلكم.

جن�ح�ت وطنية بب�شم�ت ع�ملية
و الم����ارات ه��ي ال��دول��ة الوحيدة 
يف العامل التي حفرت ا�ضمها على 
جزرا  عليه  اأق��ام��ت  اأن  بعد  البحر 

متتاز  ب��ل  وح�ضب  �ضاهقة  اأب��راج��ا 
ما  ع�����ض��ري��ة  هند�ضية  بت�ضاميم 
ت��ع��زز م��ن ج��م��ال دب���ي ل  يجعلها 
�ضيما حينما يلقي املرء نظرة من 
الجواء على منت الطائرة اأما يف 
لالأبراج  املزينة  فلالأ�ضواء  امل�ضاء 

بعد اآخر.
يف  دب��ي  ت�ضتمر   « �ضيمون:  ق��ال  و 
اجنازاتها  اإىل  لتجتذب  الزده���ار 
ال��ف��ات��ن��ة ق��واف��ل م��ن ال�����ض��ي��اح على 
و�ضائل  لهم  وتوفر  عاملي  م�ضتوى 
الراحة والتنقل للتمتع مبا تزخر 
طول  على  املمتدة  املدينة  هذه  به 

ميال على ال�ضاطئ.  25
باملدينة  اإع���ج���اب���ه  ع���ن  وت���ع���ب���ريا 
والإجنازات املذهلة التي تغري من 
م�ضهد املدينة من يوم لآخر.. قال: 
لو �ضاألت اأي �ضخ�س يف دبي ما هي 
اأن ت�ضطحب  ت��ود  ال��ت��ي  الم��اك��ن 
اإليها �ضيوفك؟ .. لوجدت اختالفا 
كبريا يف الجابات خالل ال�ضنوات 
حققته  م��ا  ب�ضبب  املا�ضية  الرب���ع 
الطفرة العمرانية لتج�ضد طموح 
وتكون  ال���ت���ح���دي  ول����رتف����ع  دب�����ي 
موطنا لأكرب واف�ضل العديد من 

الأ�ضياء.
دولة  الم����ارات  �ضيمون:  واأ���ض��اف 
ناجحة �ضنعت منوذجا هائال على 
الرغم من التحديات اجلمة وهذا 
الماراتي  الن�����ض��ان  دور  ي��ربز  م��ا 
املناخية  ال�����ظ�����روف  ت���ذل���ي���ل  يف 
والطبيعية ال�ضعبة و اإبتكار افكار 
جديدة جعلت من هذه ال�ضحراء 
امل�ضتقبل  مب����دن  ا���ض��ب��ه  امل���ق���ف���رة 

الغارقة يف ال�ضاطري.
اأن دخ��ول الم����ارات موؤخرا  واأك���د 
كبريا  تطورا  ك��ان  الف�ضاء  جم��ال 
وجذب كثريا من الهتمام خالل 
ال��ع��ام��ن امل��ا���ض��ي��ن.. و���ض��دد على 
اأن معامل التطور والزده��ار تبدو 
جلية كذلك يف التقارير واملوؤ�ضرات 
تراقب عن كثب ما  التي  الدولية 
ت�ضهده المارات من تنمية �ضاملة 
والكفاءة  ب��ال��ت��م��ي��ز  ل��ه��ا  وت�����ض��ه��د 
فان  الط��ار  ه��ذا  والتفوق و�ضمن 
ال��ك��ث��ري م��ن ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر ي�ضع 
على  الوىل  امل��رت��ب��ة  يف  الم�����ارات 
م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ويف 
امل�ضتوى  ع���ل���ى  م��ت��م��ي��زة  م���رت���ب���ة 

العاملي يف املوؤ�ضرات التنموية.

هوية ع�ملية
املحطات  ب��ع�����س  يف  و  ذل����ك  اإىل 
العقار  ب��ق��ط��اع  ت��ع��ل��ق  م���ا  خ��ا���ض��ة 
وتكنولوجيا العالم والت�ضال .. 
الإمارات م�ضنفة يف املرتبة الثالثة 
عامليا يف خدمات احلكومة الذكية 
كما اأن اأعلى برج يف العامل موجود 
القت�ضادي  النمو  ون�ضبة  دب��ي  يف 
يف المارات من اأكرب الن�ضب عامليا 
يف  ال��دويل  النقد  �ضندوق  وتوقع 
النمو  ي��ت�����ض��ارع  اأن  امل��ا���ض��ي  اأب��ري��ل 
ب��امل��ائ��ة يف   4.4 اإىل  الإم������ارات  يف 
ال��ع��ام ال���ق���ادم ع��ل��م��ا ب��اأن��ه و�ضمن 
ت��وق��ع��ات ال�����ض��ن��دوق ���ض��ي��ب��ل��غ منو 
الإجمايل احلقيقي  املحلي  الناجت 
العام  يف  باملائة   1.5 الم���ارات  يف 

احلايل.

اأبوظبي تن�شى ال�شحراء.
المارات  انتاج  متو�ضط  اأن  ورغ��م 
اليومي من النفط اخلام بلغ نحو 
خالل  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   3.089
لإح�ضائيات  وف��ق��ا   2016 ال��ع��ام 

املرورية  احل��رك��ة  حت�ضن  جم���ال 
نظمتها  وال����ت����ي   2016 ل���ل���ع���ام 
م��وؤخ��را ���ض��رك��ة ت���وم ت���وم الدولية 
املالحة  نظم  انتاج  يف  املتخ�ض�ضة 
وخرائط املرور وانظمة التمو�ضع 

العاملي جي بي اإ�س.

اأبوظبي اأف�شل وجهة ف�خرة.
اأ�ضف اإىل ذلك اأن اأبوظبي ح�ضدت 
موؤخرا جائزة اأف�ضل وجهة فاخرة 
واحلوافز  الج��ت��م��اع��ات  ل�ضياحة 
واملوؤمترات واملعار�س وذلك خالل 
ال�ضفر  ج��وائ��ز قطاع  ت��وزي��ع  حفل 
واملوؤمترات ال�ضيني الذي عقد يف 

مدينة بكن يف ال�ضن.
قائمة  �ضمن  اأب��وظ��ب��ي  وتر�ضحت 
وجهة   40 م�����ن  اأك��������رث  ����ض���م���ت 
عاملية من بينها فرن�ضا والوليات 
امل��ت��ح��دة وت�����ض��ل��م اجل���ائ���زة ممثلو 
والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة 
ما  ح�ضره  خ��ا���س  ع�ضاء  حفل  يف 
مميزة  �ضخ�ضية   200 عن  يزيد 

من قطاع ال�ضفر وال�ضياحة.
ويعك�س فوز اأبوظبي بهذه اجلائزة 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود  امل���رم���وق���ة 
الرتكيز  يف  وال��ث��ق��اف��ة  لل�ضياحة 
على ال�ضياحة الفاخرة وا�ضت�ضافة 
املوؤمترات والتي ت�ضتهدف حتقيق 
يف  ب��امل��ائ��ة   7 اىل   5 بن�ضبة  من��و 
عام  بحلول  احليوي  القطاع  ه��ذا 

.2021
وح����ل����ت ال���ع���ا����ض���م���ة الم����ارات����ي����ة 
عامليا  الثانية  املرتبة  يف  ابوظبي 
والقامة  للعمل  مدينة  كاأف�ضل 
بذلك  لتتفوق  الأعمال  وممار�ضة 
على كل من لندن وباري�س ومدن 
ع��امل��ي��ة اخ���رى وذل���ك وف���ق موؤ�ضر 
ال��ع��امل��ي��ة لعام  ل��ل��م��دن  اإب�������ض���و����س 

.2017

اأبوظبي اأكرث مدن الع�مل اأم�ن�.
املوقع  اأ�ضدر  وعلى �ضعيد مت�ضل 
الل������ك������رتوين ن���وم���ب���ي���و م����وؤخ����را 
ب����اأك����رث مدن  ت���ق���ري���ره اخل����ا�����س 
اأبوظبي  وت�����ض��درت  اأم��ان��ا  ال��ع��امل 
قائمة ت�ضم اأكرث ت�ضع مدن امانا 

حول العامل .
تقاريره  ا�ضدار  يف  املوقع  وا�ضتند 
هي  ومعلومات  بيانات  قاعدة  اإىل 
العامل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال����ض���خ���م 
م�ضتخدمن  م����ن  ج��م��ع��ه��ا  ي���ت���م 
حول  وامل��دن  املناطق  خمتلف  من 
ال���ع���امل وت��ت�����ض��م��ن ت��ف��ا���ض��ي��ل عن 
احل���ي���اة وامل��ع��ي�����ض��ة يف ت��ل��ك امل���دن 

والدول.
وك�ضف هذا عن جانب اآخر م�ضيئ 
يف مدينة ابوظبي األ وهو النجاح 
م�ضوارها  ال��ذي حققته يف  الباهر 
ال��ت��ح��دي��ات و الذي  ال��ط��وي��ل م��ع 
متكنت خالله من اأن ت�ضبح اأف�ضل 
واحتياجات  ل��ل��م�����ض��رتي��ات  وج��ه��ة 
وامل�ضتثمر يف جو  واملت�ضوق  الزائر 

ي�ضوده الأمن والمان.

ج���م��ع ال�����ش��ي��خ زاي����د م��ن���رة 
وايقونة  و�شي�حية  ا�شالمية 

هند�شية.
مدينة  اإىل  بالنتقال  يفكر  وم��ن 
دبي �ضيقوده الطريق لزيارة مركز 
 « اهلل  رحمه   « زاي��د  ال�ضيخ  جامع 
اأكرب اجلوامع  الذي يعد من بن 
 55 ل���  ويت�ضع  م�ضاحة  ال��ع��امل  يف 

األف م�ضل .
اأن ج���ام���ع ال�����ض��ي��خ زاي�����د ل  غ���ري 

اأ�ضبح  و�ضيدت و�ضطها مدنا حتى 
والتقدم  ل��ل��ت��ط��ور  ردي���ف���ا  ا���ض��م��ه��ا 

والجناز.
اإن جناح المارات يقوم على اأ�ضباب 
حكمة  و  روؤي����ة  مقدمتها  يف  ع���دة 
املتطورة  التحتية  قيادتها وبنيتها 
للخدمات  ك���م���رك���ز  وم���وق���ع���ه���ا 
ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة والأه��������م م����ن ذلك 
ال���ت���زام احل��ك��وم��ة ال��ق��وي بتوفري 
ال�ضحي  والنظام  املتطور  التعليم 

املتكامل لكل مواطن ومقيم.
وقطعت المارات �ضوطا طويال يف 
تنويع اقت�ضادها حتى اأن م�ضاهمة 
املحلي  الناجت  يف  النفطي  القطاع 
30 يف  باتت ل تتجاوز  الإجمايل 
القطاعات  املائة وهناك كثري من 
ال�ضياحة  وم���ن���ه���ا  الم����������ارات  يف 
والطريان  اللوج�ضتية  واخلدمات 
والتقنية  ال��ث��ق��ي��ل��ة  وال�����ض��ن��اع��ات 
عملية  يف  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل  ت�����ض��اه��م 
الدولة  يف  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ن��وي��ع 
الكبرية  امل��م��ي��زات  م��ن  م�ضتفيدة 

التي متلكها.
�ضاحب  ����ض���دد  ال�����ض��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
يف  ا�ضتثمارنا  اأن  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل 
يتوقف  ل���ن  ال��وط��ن��ي  اق��ت�����ض��ادن��ا 
تنموية  اأدوات  ه���ي  وم�����ض��اري��ع��ن��ا 
م�ضريتنا..  ت�ضريع  اإىل  بها  ن�ضعى 
اقت�ضادنا،  ب���ق���وة  واث���ق���ون  ن��ح��ن 
بالدنا،  مب�����ض��ت��ق��ب��ل  وم��ت��ف��ائ��ل��ون 

وم�ضتمرون يف تو�ضيع روؤيتنا.
الم������������ارات  ح�����ول�����ت  ذل��������ك  اإىل 
منتجعات  اإىل  القاحلة  ال�ضحراء 

فاخرة يق�ضدها مالين ال�ضياح.

�شه�دة بعيون متخ�ش�شة.
دي��ف��ي��د ���ض��ي��م��ون ي��ع��م��ل خ���ب���ريا و 
التطوير  جم������ال  يف  حم���ا����ض���را 
وال��ت��ن��م��ي��ة ي���زور الم�����ارات ب�ضفة 
اأعرب   2011 ع��ام  منذ  م��ت��ك��ررة 
الهائلة  ب��ال��ط��ف��رة  اع���ج���اب���ه  ع���ن 
التي تعي�ضها دول��ة الم���ارات رغم 
 .. اأو���ض��اع  م��ن  املنطقة  تعي�ضه  م��ا 
واع��ت��رب الم����ارات ال��دول��ة الأوىل 
على  املبنية  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 

اأ�ض�س �ضعادة الفرد.
الأمور  وقال �ضيمون: »كثرية هي 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي 
وال���ت���ي جت��ع��ل م��ن��ه��ا اأج���م���ل املدن 
الرائعة  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  ال���ع���امل  يف 
اأ���ض��ب��ح��ت م��ق�����ض��دا ل��ل��ع��دي��د من 
ال���ن���ا����س ال���ذي���ن ي��ق�����ض��دون��ه��ا اإم���ا 
اأو  وال�ضتجمام  ال�ضياحة  ب��ه��دف 
العمل وذل��ك لأن كل  حتى بهدف 
م��ا ي��ت��م��ن��اه امل���رء ي��ج��ده يف اأرج���اء 

تلك املدينة الفاخرة«.
واأ����ض���اف: » اع���ت���ادت اأب��وظ��ب��ي اأن 
ت���ه���دي ال����ع����امل ج����دي����دا ك����ل يوم 
غريها  ت�����ض��ب��ق  واأن  ت���ب���دع  واأن 
ت��رتج��م الح���الم  امل����دن واأن  م���ن 
ال�ضالم  على  اع��ت��ادت  واق����ع..  اىل 
اأبنائها  �ضدور  يف  فجعلت  واملحبة 
�ضاحات  ويف  ل��ل��م��ح��ب��ن  جم��ال�����س 
اب���داع���ه���ا ف��ر���ض��ا ل��ل��ب��اح��ث��ن عن 
عبور  يف  وال�����راغ�����ب�����ن  ال���ت���م���ي���ز 
جدران ال�ضمت والعتياد وامللل.. 
اأبوظبي عا�ضمة ل تعرف العتياد 
ال�ضتثناء  عا�ضمة  هي  امللل..  ول 

رجال وفكرا وعمال«.
دبي  م��دي��ن��ة  م���ا مي��ي��ز  اأن  واأك������د 
البراج  تلك  ه��ي  اأنيقة  ويجعلها 
غالبيتها  ت��ب��دو  ال��ت��ي  ال�����ض��اه��ق��ة 
لي�ضت  وه����ي  ل��الأن��ف��ا���س  خ��اط��ف��ة 

وزارة  ع��ن  ���ض��ادرة  حديثة  ر�ضمية 
حتاول  الم�����ارات  اأن  اإل  ال��ط��اق��ة 
ت��ن��وي��ع اق��ت�����ض��اده��ا امل��ع��ت��م��د على 
اأبوظبي  ك��ان��ت  ف�����اإذا  امل���ح���روق���ات 
لديها وفرة من انتاج النفط اإل اأن 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
ث����راه« عند  ن��ه��ي��ان »ط��ي��ب اهلل  اآل 
و�ضع  احلديثة  اأب��وظ��ب��ي  تاأ�ضي�س 
م���ن اخلدمات  م���ا حت��ت��اج��ه  ل��ه��ا 
الأ�ضا�ضية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
رويدا  ومن��ت  تطورت  فلهذا  كافة 
قوية  وق��واع��د  اأ�ض�س  وعلى  روي��دا 
وم��ت��ي��ن��ة ل���درج���ة اأن�����ه م���ن كرثة 
واأ�ضجار  اخل�������ض���راء  امل�������ض���اح���ات 
و�ضواطئ  املياه  ون��اف��ورات  النخيل 
و�ضط  امل��دي��ن��ة  اأن  ت��ن�����ض��ى  ال��ب��ح��ر 

�ضحراء.
زايد »طيب اهلل ثراه«  ال�ضيخ  كان 
ا�ضت�ضرافية  ب��روؤي��ة  ف��ك��را  يحمل 
احلا�ضر  ب��ع��ن  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ي����رى 
وي���ب���ن���ي احل���ا����ض���ر ان���ط���الق���ا من 
امل��ا���ض��ي.. ويتفق  ر���ض��ي��د جت����ارب 
اأنه  وراف��ق��ه على  م��ن عا�ضره  ك��ل 
ك���ان رج���ل دول����ة وح��اك��م��ا حكيما 
من  وقريبا  ملهما  وقائدا  ونبيها 
ارتوت  ال�ضحراء  عهده  ويف  �ضعبه 
وحكمة  الجن��از  عبقرية  فظهرت 

القيادة وطموح ال�ضعب.

ع��شمة ع�ملية للط�قة.
عا�ضمة  اأبوظبي  مدينة  ه��ي  وه��ا 
ع��ه��د �ضاحب  الم������ارات يف  دول����ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
للطاقة  ع��امل��ي��ة  ع��ا���ض��م��ة  اأم�����ض��ت 
النظيفة واملتجددة تناف�س عوا�ضم 

العامل الكرث رقيا وحت�ضرا .
الت�ضويت  ال��ع��امل ع��ن  ي��ت��وان  ومل 
الطاقة  مل��وؤمت��ر  م��ك��ان��ا  لأب��وظ��ب��ي 
ال�ضوات  باأغلبية   2019 العاملي 
المارات  مكانة  تعك�س  خطوة  يف 
ع����ل����ى ال�������ض���ع���ي���د الق����ت���������ض����ادي 

والدبلوما�ضي.
�ضيكت�ضف  الوىل  اللحظة  وم��ن��ذ 
اأب��وظ��ب��ي مدينة  اأن  امل��دي��ن��ة  زائ���ر 
العامل  ع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ة والن���ف���ت���اح 
وتذهله  ���ض��ت��اأ���ض��ره  وج��ه��ة  واأن���ه���ا 
وت�����دع�����وه ل����ل����ع����ودة جم��������ددا اىل 
اخليارات  ل��ت��ع��دد  ن���ظ���را  رح��اب��ه��ا 
بتناول  ال�ضتمتاع  فيمكن  الراقية 
ال�����ربج الأك������رث ميال  ال���ط���ع���ام يف 
ال��ع��امل م��ن ���ض��ن��ع الن�ضان  ح���ول 
يف  الوحيد  الفندق  يف  الق��ام��ة  اأو 
العامل ال��ذي مت ب��ن��اوؤه ف��وق حلبة 
او  ل�����ض��ب��اق��ات ال���� »ال���ف���ورم���ول 1« 
الوقت  بع�س  بق�ضاء  ال�ضتمتاع 
بالرتتيب  ال��ف��ائ��ز  �ضاطئها  ع��ل��ى 
�ضواطئ  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  ال����راب����ع 
على  بناء  وذل��ك  الو���ض��ط  ال�ضرق 
ت�����ض��ن��ي��ف جم��ل��ة ت���ري���ب اأدف����اي����زر 
بالأماكن  واملتخ�ض�ضة  ال��ع��امل��ي��ة 

ال�ضياحية حول العامل.
يف  والتعمري  البناء  عجلة  وت���دور 
املدينة ب�ضورة مذهلة اإذ يبلغ عدد 
تنفيذها  اجل���اري  البناء  م�ضاريع 
مبان  و208  األ���ف���ا  اأب���وظ���ب���ي  يف 
دولر  مليار  3ر64  قيمتها  تبلغ 
اإن  بي  �ضبكة  بيان  ح�ضب  امريكي 

�ضي موؤخرا.
واأبوظبي اليوم اأف�ضل مدن العامل 
املرورية حيث  يف حت�ضن احلركة 
البلدية  ال�������ض���وؤون  دائ������رة  ف�����ازت 
اأف�ضل  اأبوظبي بجائزة  والنقل يف 
م��دي��ن��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل يف 

الفخامة  ح���ي���ث  م�����ن  ي�������ض���اه���ى 
وال��روع��ة واخ��ت��ري ل��ه م��ك��ان مميز 
اأبوظبي  ج����زي����رة  ج�������ض���ري  ب����ن 
ب��ال��رب ب�ضكل  ي��رب��ط��ان��ه��ا  ال��ل��ذي��ن 
و�ضياحيا  دينيا  معلما  منه  يجعل 
اأن ي��رى من  ب���ارزا ومم��ي��زا ميكن 

اماكن بعيدة.
38 �ضركة  امل�����ض��روع  ون��ف��دت ه���ذا 
مبختلف  ذل��ك  يف  ا�ضتعانت  عاملية 
املدار�س املعمارية العاملية ووظفت 
اأف�ضل طواقم الت�ضييد خا�ضة من 
املغرب و�ضوريا و م�ضر وا�ضتخدمت 
العامل  يف  الأف�ضل  هي  بناء  م��واد 
واملرمر  وال�����ض��دف  كالكري�ضتال 
الذهب  وحتى  واخل�ضب  واخل��زف 
من  كلغ   40 منه  ا�ضتعمل  ال���ذي 
اأما ال�ضجاد فهو  اأجل الزخرفة .. 
من ا�ضفهان من�ضوج قطعة واحدة 
باليد ومت ا�ضترياده خ�ضي�ضا لهذا 
امل�ضجد وتعد �ضجادته اأكرب �ضجادة 

يف العامل.
�ضاحة  اأر���ض��ي��ة  ب��ن��اء  يف  وا�ضتعمل 
امل�ضجد 28 نوعا من الرخام على 
الإيطايل واملقدوين  الرخام  غرار 
وال���ذي ل ميت�س احلرارة  ال��ن��ادر 
الربودة  من  ن�ضبة  على  ويحافظ 
ب��ح��رارت��ه خا�ضة  م��ع��روف  بلد  يف 
ا�ضتعمل خليط  كما   .. ال�ضيف  يف 
م��ن ال���رخ���ام ك��ال��ذي ا���ض��ت��خ��دم يف 
بناء ق�ضر تاج حمل يف الهند احد 

عجائب العامل.
وع��ن��دم��ا ت�����ض��ت��ك��م��ل ال��رح��ل��ة على 
طول الطريق ال�ضريع من اأبوظبي 
بع�س مالمح  لك  تظهر  دبي  اإىل 
لتذكرك  ا�ضتحياء  على  ال�ضحراء 
باأنها النبع الذي ا�ضتقى منه » زايد 
اخلري » ال�ضرب فارتوى من خلفه 
ال�����ض��ح��راء رمز  اأن  وت��ع��ل��م��وا م��ن��ه 
وال�ضهامة  وال�����ض��ج��اع��ة  ال��رج��ول��ة 
ب���ق���درات  الم���������ارات  اأن  وت�������درك 
اه��ل��ه��ا وح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ه��ا تخطط 
بخطى  امل�ضتقبل  ب��اجت��اه  وت�ضري 
حمددة  �ضيناريوهات  ووف��ق  ثابتة 
تنا�ضب طموحات الدولة وتتوافق 
واملتغريات  املحلية  املعطيات  م��ع 

القليمية والدولية.

دبي .. ون�طح�ت ال�شح�ب
واأن��ت توا�ضل درب��ك ل حتتاج اإىل 
دليل ويكفيك ملعرفة و�ضولك اإىل 
اأن���ك ل ت��رى ���ض��وى البنايات  دب��ي 
التي  تلك  اأو  الفخمة  الزجاجية 
هي يف طور الإجناز فتدرك اأنك يف 
املدينة التي بداأت م�ضريتها و�ضط 
فانك�ضفت  ف�ضاوتها  الرمال  كثبان 

ناطحات ال�ضحاب.
دبي  م��رتو  الطريق  يرافقك يف  و 
املرتو  كان  ف��اإذا  نوعه  الفريد من 
على  ي�ضري  ال��ع��امل  دول  معظم  يف 
�ضطح الر�س اأو داخل النفاق ال 
دب��ي ميكن ت�ضميته »مرتو  ان��ه يف 
اجل�����ض��ور« لأن����ه ���ض��ي��د ع��ل��ى ج�ضر 
ا�ضمنتية  اع���م���دة  ف����وق  حم���م���ول 
م��ت��ي��ن��ة وم���ن ب���ن 77 حم��ط��ة 9 

حمطات فقط حتت الر�س.
بف�ضل  دب��ي  مدينة  ا�ضتطاعت  و 
ح��ك��م��ة وع��ق��ل��ي��ة م��وؤ���ض�����ض��ه��ا وباين 
نه�ضتها احلديثة املغفور له ال�ضيخ 
»طيب  مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  را�ضد 
�ضاحب  ومب���وا����ض���ل���ة  ث������راه«  اهلل 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
مايل  م��رك��ز  اىل  تتحول  اأن  اهلل« 

جتاري وثقايف عاملي .
ديفيد  ق������ال  ال���������ض����دد  ه������ذا  ويف 
�ضيمون: ل اأعلم متاما عدد املرات 
ال���ت���ي ح�����ض��ر ف��ي��ه��ا ا����ض���م دب����ي يف 
القيا�ضية  ل��الأرق��ام  غيني�س  كتاب 
اأ�ضبحا  الثنن  ب��اأن  اأج��زم  لكنني 
درب ل يفرتقان فال متر  رفيقي 
المارة  وت��اأت��ي��ك  اإل  ���ض��ن��وات  ع��دة 
العامل  ي��ب��ه��ر  ج���دي���د  مب�������ض���روع 

وي�ضع كلمة م�ضتحيل جانبا.
فبموازاة  الطبيعة  ط��وع��ت  ودب���ي 
ا�ضتحدثت  ال���ب���ح���ري  ال�������ض���اح���ل 
قوارب  جتوبها  ا�ضطناعية  ق��ن��اة 
خ�ضبية على الطراز القدمي لكنها 
مب���ح���رك���ات ح��دي��ث��ة ومت���ت���د هذه 
ال��ق��ن��اة ال���ض��ط��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى طول 
لل�ضياح  وت�ضمح  كيلومرتات  ع��دة 
املدينة  ارج���اء  خمتلف  مب�ضاهدة 

بفنادقها الفخمة والرتاثية.
يف اجل��ان��ب الن�����ض��اين ت���ويل دبي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات 
اأهمية  اآل مكتوم  حممد بن را�ضد 
املجال وجت�ضد ذلك  لهذا  ق�ضوى 
وكما  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 
العمل  من��ار���س  نحن  �ضموه:  ق��ال 
بالكلمات  ل  ب��ال��ف��ع��ل  الن�������ض���اين 

وبامل�ضاريع ولي�س باخلطابات.
وت���ع���ت���رب م���دي���ن���ة دب�����ي م����ن اأك����رث 
العامل  يف  ن�ضاطا  العقارات  اأ�ضواق 
وعلى  منوا  املالية  اأ�ضواقه  واأ�ضرع 
العامل  مباين  اأع��ل��ى  اأق��ي��م  اأر�ضها 
اأ�ضخم  اإىل جانب  م��ولت��ه  واأك���رب 
املوانئ العاملية ومطاراتها الدولية 
. وع����ل����ى ���ض��ع��ي��د اأف���������ض����ل امل����دن 
ودبي  اأبوظبي  ت�ضدرت  العاملية.. 
ال�ضرق الو�ضط يف قائمة  منطقة 
“موؤ�ضر  ت��ق��ري��ر  ح�����ض��ب  اأف�����ض��ل��ه��ا 
ير�ضد  ال�����ذي  املتطورة”  امل�����دن 
عا�ضمة   73 بينها  مدينة   180

ومتثل جميعها 80 دولة.
وح��ل��ت اأب��وظ��ب��ي ب��امل��رك��ز ال���� 64 
ع��امل��ي��ا حم��ق��ق��ة ن��ق��اط��ا ع��ال��ي��ة يف 
جمالت الدارة العامة والتما�ضك 
الجتماعي والتكنولوجيا والتنقل 
حلت  فيما  واحلوكمة  والقت�ضاد 
دبي باملركز ال� 66 عامليا يف املوؤ�ضر 
نقاطا  الت�ضنيف  وف���ق  واأح�����رزت 
التاأثري  م��ث��ل  جم����الت  يف  ع��ال��ي��ة 

العاملي والدارة العامة والتنقل.

اأكرب ور�شة عمل.
املناطق  اأن  ذل������ك  اإىل  اأ������ض�����ف 
عمل  ور�ضة  اأكرب  تعترب  ال�ضمالية 
و ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة امل�����ض��اري��ع اجل����اري 
دولر  مليار  6ر42  بها  تنفيذها 
857ر3 مبنى ح�ضب  تتوزع على 

�ضركة “بي ان �ضي”.
اأكرث  من  ال�ضارقة  مدينة  وتعترب 
الثقايف  احل������راك  يف  األ���ق���ا  امل�����دن 
ال���ع���ق���ول وعلى  وب����ن����اء  وامل����ع����ريف 
ال�����ض��رق��ي مت��ت��ل��ك امارة  ال�����ض��اح��ل 
ال����ث����اين على  امل���ي���ن���اء  ال���ف���ج���رية 
م�����ض��ت��وى ال���ع���امل امل��ت��خ�����ض�����س يف 

تزويد ال�ضفن بالوقود.
ي��ح��ت��ذى يف  م���ث���ال  اإن الم��������ارات 
ال���ت���ط���ور والجن��������ازات ال���ت���ي تعد 
تفوقت  بعدما  املعجزة  اإىل  اأق��رب 
لتقفز  ال�����واق�����ع  م���ع���ط���ي���ات  ع���ل���ى 
مواكبة كل حديث وتطور ويكفي 
التوقف عند منوذج مدن المارات 
الرئي�ضية التي تعي�س حالة فريدة 
والهدوء..  وال�ضتقرار  المن  من 
نف�ضها  على  الم����ارات  تنغلق  ومل 
بالنفتاح  اأخ���ذت  ب��ل  تتقوقع  ومل 
ع��ل��ى ال��ع��امل وق��ب��ول ال��ت��اأث��ر ب��ه و 

التاأثري فيه .
ويف كل هذا بقي العن�ضر الب�ضري 
ال���رق���م  اإىل  ال����و�����ض����ول  م���ف���ت���اح 
الدولة  ن��ه��ج  م��ن  وان��ط��الق��ا   ..1
حدود  ل  ب���اأن  الر�ضيدة  وقيادتها 
ل��ل��ت��م��ي��ز ج��ع��ل��ت الم����������ارات منذ 
البداية الن�ضان يت�ضدر اأولوياتها 
ت�ضابق  وال���ي���وم وه���ي  واه��ت��م��ام��ه��ا 
املتقدمة  ال���دول  وتناف�س  ال��رك��ب 
الدافع  الب�ضري  العن�ضر  �ضيظل 
اأجل  م��ن   1 ال��رق��م  لبلوغ  ال��ق��وي 
وتطلعات  ال��ق��ي��ادة  اآم����ال  حت��ق��ي��ق 

املجتمع على حد �ضواء.
اإن اخلطوات املبهرة التي تعرب بها 
تربهن  امل�ضتقبل  ن��ح��و  الم�����ارات 
“عز  اهلل  اأن  ع���ل���ى  ج����دي����د  م����ن 
ل  ا�ضتثنائية  ق��ي��ادة  حبانا  وجل” 
حدود لطموحها ملوا�ضلة الرتقاء 

ببالدنا و�ضعبها بن الأمم.
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والقيادتن.
لالإعالم  اأب��وظ��ب��ي  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
م��واك��ب��ة وتغطية  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ة 
ك����اف����ة ال���ف���ع���ال���ي���ات والأح����������داث 
املنا�ضبة  بهذه  املرتبطة  الوطنية 
�ضعوب  م���ف���خ���رة  ت���ع���ت���رب  ال����ت����ي 
ي�ضم حتت  وطنيا  ول��واء  املنطقة 
واملعاين  ال��ق��ي��م  خم��ت��ل��ف  مظلته 
التي  العالقة  متانة  ع��ن  امل��ع��ربة 
وال�ضعودية  الإم����ارات  ب��ن  جتمع 
الإن�ضانية  وال��ت��ج��ارب  ج��ه��ة  م��ن 
اأن  وال��داين  للقا�ضي  اأثبتت  التي 
�ضديدة  التاريخية  العالقة  ه��ذه 

القوة والر�ضوخ.
اإىل  بالتهنئة  مت��ي��م  اب���ن  وت��ق��دم 
ال�ضعب ال�ضعودي وقيادته احلكيمة 
م�ضريا  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
ال�ضتثنائية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  اأن  اإىل 
وال�������ض���ام���ل���ة ل����الح����ت����ف����الت من 
ل���الإع���الم بجميع  اأب��وظ��ب��ي  ق��ب��ل 
من�ضاتها ت�ضبو اإىل تقدير �ضراكة 
ال�ضوء  وت�ضليط  والعطاء  اخلري 
للمملكة يف  التاريخي  الدور  على 
القيادي  ودوره��ا  والعامل  املنطقة 
مواجهة  يف  وال�����ض����رتات����ي����ج����ي 
والتهديدات  الأط����م����اع  خم��ت��ل��ف 
م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ت��اأ���ض��ي�����س ع��ل��ى يد 
الراحل امللك عبدالعزيز اآل �ضعود 
تغمده اهلل بوا�ضع رحمته و�ضول 
التي  والعطاء  البناء  م�ضرية  اإىل 
ال�ضريفن  احلرمن  خ��ادم  قادها 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 
عهده  وويل  اهلل«  »حفظه  �ضعود 
�ضلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ري  �ضمو 

اآل �ضعود.
ال�ضعودية  روؤي����ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
كونها  من  الرغم  وعلى   2030
حلقبة  يوؤ�ض�س  اقت�ضاديا  حم��ورا 
مقبلة من النجاحات والتطورات 
اأنها  اإل  ال�����ض��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
الأمن  حتقيق  يف  اأ�ضا�ضية  تعترب 
الجتماعي والثقايف كونها ت�ضون 

التنوع والتعاي�س واحلوار.
العربية  امل���م���ل���ك���ة  اأن  م�����وؤك�����دا 
الثقافات  م��ت��ن��وع  ب��ل��د  ال�����ض��ع��ودي��ة 
كبري  ح���������ض����اري  اإرث  ول����دي����ه����ا 

التهديدات  ك���اف���ة  م���واج���ه���ة  يف 
الإرهاب  م�ضتوى  على  واملخاطر 
ب�ضكل  اأك�������دت  اإمن������ا  وال���ت���ط���رف 
ج��ل��ي ق���وة وع��م��ق ال��ع��الق��ات بن 
وكذلك  وال�����ض��ع��ودي��ة  الإم��������ارات 
العربي  والنتماء  الأخوة  م�ضاعر 
واخلليجي بن اأبناء البلدين فكل 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  ع��ام 
بخري واأمان وازدهار ودائما واأبدا 

�ضنبقى على قلب واحد«.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ����ض���ع���ادة حممد 
العام  امل����دي����ر  اخل��������وري  ح���اج���ي 
اآل نهيان  ملوؤ�ض�ضة خليفة بن زايد 
لالأعمال الإن�ضانية اإننا واإذ نبارك 
للمملكة العربية ال�ضعودية قيادة 
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  و���ض��ع��ب��ا  وح��ك��وم��ة 
جميعا  ق���ل���وب���ن���ا  ع���ل���ى  ال����ع����زي����زة 
الإماراتية  ال��ع��الق��ات  على  ن��وؤك��د 
قواعدها  اأر���ض��ى  ال��ت��ي  ال�ضعودية 
امل��ت��ي��ن��ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زايد 
» طيب اهلل  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
ث��راه » وت��ع��ززت يف ظل توجيهات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ورع���اي���ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة من خالل ال�ضعي 
ب��ه��ذه العالقة  ال��دائ��م ل��الرت��ق��اء 

وجعلها منوذجا يحتذى.
واأو���ض��ح اأن���ه ن��ظ��را مل��ا ميثله هذا 
البلدين  بن  يجمع  ال��ذي  الإرث 
الإمارات  بن  العالقات  جت��اوزت 
بن  العالقة  مفهوم  وال�ضعودية 
البلدان  ي��رت��ب��ط  اإذ  اجل����وار  دول 
روابط  تعززها  تاريخية  بعالقة 
حر�ضت  امل�ضرتك  وامل�ضري  ال���دم 
عليها قيادة البلدين لتقويتها يف 
مبادئ  على  مبنية  املجالت  كافة 
والت�ضاور  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ن�����ض��ي��ق 
املحلية  امل��وا���ض��ي��ع  ح���ول  امل�ضتمر 
يوحد  مما  والدولية  والإقليمية 

والعتزاز  للفخر  جميعا  يدعونا 
والتطور  للتنمية  ع��ن��وان��ا  كونها 
وخزينا للرثاء الثقايف يف اخلليج 
املنطقة  ويف  خ���ا����ض���ة  ال����ع����رب����ي 

العربية والعامل عموما.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت ���ض��ع��ادة رزان 
خليفة املبارك الأمن العام لهيئة 
البيئة – اأبوظبي عمق العالقات 
الإماراتية - ال�ضعودية التي تعترب 
بن  الأخ��وي��ة  للعالقات  من��وذج��ا 
الأ�ضقاء لي�س فقط على امل�ضتوى 
املجالت  ال�ضيا�ضي بل يف خمتلف 

مبا يف ذلك املجال البيئي.
ان��ط��الق��ا من  اأن����ه  اإىل  واأ�����ض����ارت 
ال���ت�������ض���اب���ه ال���ك���ب���ري يف ال���ظ���روف 
ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ب���ن دول���ة 
العربية  وامل���م���ل���ك���ة  الإم�������������ارات 
ال�����ض��ع��ودي��ة ح��ر���س ال��ب��ل��دان على 
تعزيز التعاون امل�ضرتك يف جمال 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وذل�����ك من 
وم�ضاريع  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  خ���الل 
ب��ي��ئ��ي��ة م�����ض��رتك��ة ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
من  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  خالل 
وبالتعاون والتن�ضيق مع املنظمات 
املعنية  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
بحماية البيئة واحلياة الفطرية.

وانطالقا  اإن�����ه  امل����ب����ارك  وق���ال���ت 
م���ن روح الإخ�����وة وال���ت���ع���اون بن 
وا�ضت�ضعارا  ال�ضقيقن  البلدين 
ب�ضرورة التعاون وتبادل اخلربات 
ع�����ززت هيئة  ال��ب��ي��ئ��ي  امل���ج���ال  يف 
ال��ب��ي��ئ��ة - اأب���وظ���ب���ي ت��ع��اون��ه��ا مع 
البيئية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  امل���ع���ن���ي���ة 
ال�ضعودية  ك��ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����ض��ع��ودي��ة 
تنفيذ  مت  حيث  الفطرية  للحياة 
العديد من امل�ضوحات والدرا�ضات 
امل�����ض��رتك��ة يف جمالت  امل��ي��دان��ي��ة 
املنطقة  يف  احليوي  التنوع  اإث��راء 
وال�ضتفادة من الإمكانيات املتاحة 
حماية  يف  اجل���ان���ب���ن  وخ�������ربات 
واملحافظة  ال���ف���ط���ري���ة  احل����ي����اة 
والأنواع  البيولوجي  التنوع  على 
املهددة بالنقرا�س مثل احلبارى 

التوجه الكامل لكل القرارات من 
البلدين يف الق�ضايا ذات الهتمام 

امل�ضرتك.
القوية  ال����ع����الق����ات  اأن  واأك���������د 
وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ن الإم������ارات 
اأ�ض�س  اإىل  ت�����ض��ت��ن��د  وال�����ض��ع��ودي��ة 
املنطقة  ق�����ض��اي��ا  م��ت��واف��ق��ة جت���اه 
للتعاون  منوذجا  و�ضكلت  والعامل 
اإذ  دولتن  امل�ضرتك بن  والتبادل 
تعمل كل من الإمارات وال�ضعودية 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ي ب�����ض��ك��ل م��وح��د يف 

الق�ضايا املركزية .
�ضكل  التعاون  هذا  اأن  اإىل  م�ضريا 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ق��دم��ة م���ن الأم����ن 
كلها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال�����ض����ت����ق����رار 
�ضيا�ضة  ب��ه  تتميز  م��ا  م��ع  خا�ضة 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ����ض���واء  ال��ب��ل��دي��ن 
توجهات  من  العاملي  اأو  الإقليمي 
ح���ك���ي���م���ة وم����ع����ت����دل����ة وم�����واق�����ف 
ن���زع���ات  وا�����ض����ح����ة يف م����واج����ه����ة 
ال��ت��ط��رف وال��ت��ع�����ض��ب والإره������اب 
وال��ت�����ض��ج��ي��ع ع��ل��ى ت��ع��زي��ز احل���وار 
بن احل�ضارات والثقافات. ولفت 
الإن�ضاين  العمل  اأن  اإىل  �ضعادته 
متفردا  منوذجا  يعد  البلدين  يف 
يف ال��ع��ط��اء وال��ت��ن��م��ي��ة والإغ���اث���ة 
وه����ذا م���ا ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا يف الأزم����ة 
اليمنية م��ن خ��الل م��ا ق��ام��ت به 
موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان 
جانب  اإىل  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
لالإغاثة  ���ض��ل��م��ان  امل��ل��ك  وم���رك���ز 
تقدمي  م��ن  الإن�ضانية  والإع��م��ال 
والإغاثية  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
امل�ضاعدات  واإي�����ض��ال  والإمن��ائ��ي��ة 
يف  امل�ضتفيدين  ملالين  الإغ��اث��ي��ة 

جميع اأنحاء العامل.
الدكتور  �ضعادة  اأك���د  ناحيته  م��ن 
�ضركة  ع��ام  م��دي��ر  ب��ن متيم  علي 
اأبوظبي لالإعالم اأن م�ضاركة دولة 
الإمارات حكومة و�ضعبا احتفالت 
باليوم  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
اإل ت��اأك��ي��د على  ال��وط��ن��ي م��ا ه��ي 
عمق العالقات الأخوية والتاريخ 
الواحد وامل�ضري امل�ضرتك وتعبري 
ال�ضعبن  ب�����ن  ال����ت����الح����م  ع�����ن 

اجلارحة  وال���ط���ي���ور  وال�������ض���ق���ور 
برامج  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
اأب���ق���ار البحر  م�����ض��رتك��ة حل��م��اي��ة 
وال�������ض���الح���ف ال���ب���ح���ري���ة وامل���ه���ا 
العربي وغريها من الأن��واع التي 
بالن�ضبة  خ��ا���ض��ة  اأه���م���ي���ة  مت��ث��ل 

للبلدين.
عبداللطيف  ال���دك���ت���ور  وت���ق���دم 
ال�����ض��ام�����ض��ي م��دي��ر جم��م��ع كليات 
ع�ضوا  وب�ضفته  العليا  التقنية 
العزم”  “خلوة  ف���ري���ق  ���ض��م��ن 
امل�ضرتكة بن الإمارات وال�ضعودية 
ال�ضعودي  ال�ضعب  اإىل  بالتهنئة 
الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  ال�ضقيق 
 .. ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
عزيزة  املنا�ضبة  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دا 
ع��ل��ى ك���ل اإن�������ض���ان خ��ل��ي��ج��ي معتز 
ب��ان��ت��م��ائ��ه وب��������الإرث والأ����ض���ال���ة 

والهوية العربية واخلليجية.
واأ�����ض����اد ب���ال���ع���الق���ات الإم���ارات���ي���ة 
تر�ضخت  التي  الوثيقة  ال�ضعودية 
ج����ذوره����ا م��ن��ذ ع��ه��د امل���غ���ف���ور له 
اآل نهيان  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اأن  اهلل ثراه” .. واأ���ض��اف  “طيب 
ال�ضعودية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وب���ق���ي���ادة  ال���ي���وم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ت�ضري على ذات النهج من الأخوة 
متجذرة  دوما  و�ضتبقى  والتعاون 
وحدة  ي��وؤك��د  ومن��وذج��ا  ومتاأ�ضلة 

الدم والإرث والتاريخ وامل�ضري.
يوؤكد  ما  اأن  اإىل  ال�ضام�ضي  ولفت 
قوة تلك العالقات ما نلم�ضه اليوم 
بن  وتكاتف  ومتا�ضك  تعاون  من 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  البلدين 
امل��ن��ط��ق��ة وال�ضعي  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت��ر 
للمحافظة  م��ع��ا  ل��ل��ع��م��ل  ال���دائ���م 
على ال�ضف واملكت�ضبات اخلليجية 
وم��واج��ه��ة ك��اف��ة اأ���ض��ك��ال الإره���اب 
والتطرف واملوؤامرات التي حتاك 

للتاأثري ال�ضلبي على املنطقة.
البلدين  ب��ن  ال��ع��الق��ات  اأن  واأك���د 
النمو  م����ن  م����زي����د  ن���ح���و  ت�������ض���ري 
وال��ت��م��ا���ض��ك واحل��ر���س ع��ل��ى بناء 
م�ضريا  ل��ل�����ض��ع��ب��ن  اأف�������ض���ل  غ����د 
جاءت  ال��ت��ي  العزم”  “خلوة  اإىل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واأخيه  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 
�ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
والتي انبثقت عن جمل�س التن�ضيق 
ال�ضعودي الإماراتي بهدف تعزيز 
العالقات التاريخية بن البلدين 
طويلة  ط���ري���ق  خ���ارط���ة  وو����ض���ع 
حول  فيها  العمل  يتمحور  امل��دى 
ثالثة حماور ا�ضرتاتيجية ت�ضمل 

وقيادته  ال�����ض��ع��ودي  ال�����ض��ع��ب  اإىل 
التهاين  اآي����ات  ب��اأ���ض��م��ى  احل��ك��ي��م��ة 
والتربيكات بيومهم الوطني الذي 
الوطنية  امل�ضاعر  فيه  ن�ضاركهم 
وال�ضعادة  ال���ف���رح���ة  وم�������ض���اع���ر 
والنجاحات  ب��الإجن��ازات  والفخر 
اململكة  وحت��ق��ق��ه��ا  حققتها  ال��ت��ي 

العربية ال�ضعودية كل يوم.
هذا  يف  اأن��ن��ا   : معاليها  واأ���ض��اف��ت 
الرتابط  م��ع��اين  ن�ضتذكر  ال��ي��وم 
ال�ضعبن  جت��م��ع  ال��ت��ي  والأخ�������وة 
واململكة  الإم����ارات  يف  ال�ضقيقن 
تربيا  اللذين  ال�ضعودية  العربية 
يف م��در���ض��ة واح����دة م��در���ض��ة حب 
اخلري والعطاء والحرتام لالآخر 
.. مدر�ضة العمل امل�ضتمر والدوؤوب 
لن�ضر قيم احلب والتعاون خلدمة 
الإن�����ض��ان��ي��ة وال��ت��ي جت�����ض��دت خري 
التاريخية  امل���واق���ف  يف  جت�����ض��ي��د 
التي اجتمع عليها �ضعبي البلدين 
واأ�ض�ضت اإىل بناء عالقات اإيجابية 
 .. وال�����داين  ال��ق��ا���ض��ي  ب��ه��ا  ي�ضهد 
وق��ال��ت » ك��ل ع���ام و���ض��ع��ب اململكة 
وقيادتها  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

احلكيمة بخري واأمن وا�ضتقرار.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���اد م��ع��ايل حممد 
جممع  رئي�س  ال�ضام�ضي  ع��م��ران 
بالعالقات  العليا  التقنية  كليات 
اأنها  موؤكدا  ال�ضعودية  الإماراتية 
منذ  متاأ�ضلة  تاريخية  ع��الق��ات 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  عهد 
اهلل  ط��ي��ب   « ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
ثراه » وتزداد اليوم ر�ضوخا بقيادة 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اململكة  م��ه��ن��ئ��ا   .. اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
العربية ال�ضعودية حكومة و�ضعبا 

بهذه املنا�ضبة الغالية.
اإن   : ال�����ض��ام�����ض��ي  م���ع���ايل  وق������ال 
وال�ضعودي  الإم���ارات���ي  ال�ضعبن 
والدم  الأخ���وة  عالقات  تربطهما 
ال�ضاربة  امل���������ض����رتك  وامل���������ض����ري 
واجلغرافية  التاريخية  بجذورها 
املنا�ضبات  كافة  يف  ينعك�س  وه��ذا 

والأحداث واملواقف.
باليوم  ن��ح��ت��ف��ي  اأن���ن���ا  واأ������ض�����اف« 
العربية  ل���ل���م���م���ل���ك���ة  ال����وط����ن����ي 
بالعالقات  ون��ف��خ��ر  ال�����ض��ع��ودي��ة 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��ي ن��راه��ا يف كل 
املواقف  يف  وتتج�ضد  ت��ت��اأك��د  ي���وم 
امل��وح��دة وامل�����ض��رتك��ة ال��ت��ي ت�ضعى 
دوم�����ا ل�����ض��م��ان الأم������ن والأم������ان 
وال�ضتقرار والزدهار لل�ضعبن«.

التي  ال���ت���ح���دي���ات  اأن  واأو������ض�����ح 
عامة  العربية  املنطقة  تواجهها 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة خ��ا���ض��ة وم����ا جتلى 
ف��ي��ه��ا م���ن وح����دة م���واق���ف وعمل 
البلدين  ب���ن  م�����ض��رتك  ت���ع���اوين 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  اأن  وم�����ض��وؤول��ون  وزراء  اأك���د 
الإمارات العربية املتحدة واململكة 
ترتبطان  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وا�ضرتاتيجية  اأخ���وي���ة  ب��ع��الق��ات 
را�ضخة ت�ضرب بجذورها يف عمق 
بيد  يدا  �ضويا  ومي�ضيان  التاريخ 
وال�ضالم  الت�ضامح  ق��ي��م  لتعزيز 
وال�ضتقرار واخلري يف �ضتى ربوع 

العامل.
خا�ضة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  وق����ال����وا 
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 87 ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
للمملكة العربية ال�ضعودية الذي 
ي�ضادف اليوم املوافق 23 �ضبتمرب 
املنا�ضبة  ه�����ذه  اإن   – اجل��������اري 
واعتزاز  فخر  عنوان  هي  الغالية 
لكل مواطن اإماراتي موؤكدين اأن 
يجمعهما  والإم�����ارات  ال�ضعودية 
امل�ضرتكة  وال��روؤي��ة  امل�ضري  وح��دة 
خل��دم��ة ق�����ض��اي��ا الأم������ة. واأك����دت 
الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل 
املجل�س  ل�������ض���وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
الوطني الحتادي رئي�ضة جمل�س 
اأن  لالإعالم  اأبوظبي  �ضركة  اإدارة 
العربية  للمملكة  الوطني  ال��ي��وم 
نعتز  منا�ضبة  ي�ضكل  ال�����ض��ع��ودي��ة 
بها جميعا كما اأنه منا�ضبة تتجدد 
م��ع��ان��ي��ه��ا ال�����ض��ام��ي��ة ك���ل ع����ام مع 
تقدمها  ال��ت��ي  ال���ع���ط���اءات  جت���دد 
احلكيمة  قيادتها  ظ��ل  يف  اململكة 
خلدمة املجتمع الإن�ضاين و�ضعيها 
لتعزيز  وامل����ت����وا�����ض����ل  امل�������ض���ت���م���ر 
وال�ضالم  والأم����ن  الت�ضامح  قيم 

وال�ضتقرار جلميع ال�ضعوب.
اليوم  اأن  اإىل  معاليها  واأ����ض���ارت 
العربية  ل���ل���م���م���ل���ك���ة  ال����وط����ن����ي 
ال�ضعودية هو منا�ضبة نتذكر معها 
جميعا م�ضرية حافلة بالإجنازات 
وثمانن  �ضبعة  ن��ح��و  ق��ب��ل  ب����داأت 
عاما ولتتوج اليوم بنه�ضة �ضاملة 
ولتتحول  امل�����ج�����الت  ج��م��ي��ع  يف 
اإىل  قيا�ضي  زم��ن  اململكة يف  معها 
ولعب  املتقدمة  ال���دول  م�ضاف 
ال������ق������رارات على  ���ض��ن��ع  م���ه���م يف 
والعاملي  الإق���ل���ي���م���ي  امل�����ض��ت��وي��ن 
حيث اأنها حر�ضت دائما على دعم 
القرارات  اإ����ض���دار  يف  وامل�����ض��اه��م��ة 
ال�ضعبن  م�ضلحة  يف  ت�ضب  التي 

العربي والإ�ضالمي.
الغراء  املنا�ضبة  ه��ذه  يف   : وقالت 
مهمة  تاريخية  حمطة  تعد  التي 
وخالدة يف ذاكرة املنطقة ملا متتلكه 
دينيا  متميزة  مكانة  م��ن  اململكة 
واقت�ضاديا  واجتماعيا  و�ضيا�ضيا 
الإم����ارات  �ضعب  با�ضم  نتوجه   ..
الإماراتي  املجتمع  اأف��راد  وجميع 

القت�ضاد واملحور املعريف الب�ضري 
واملحور ال�ضيا�ضي والع�ضكري.

وق��ال اإن��ن��ا نفخر ب��ال��رواب��ط التي 
وال�ضعودية  الإم����ارات  ب��ن  تربط 
ل����ي���������س ف�����ق�����ط ع�����ل�����ى م�������ض���ت���وى 
والتجارية  القت�ضادية  املجالت 
اأي�ضا  ب���ل  وغ���ريه���ا  وال��ع�����ض��ك��ري��ة 
على م�ضتوى روابط الخوة التي 
تربط بن اأبناء البلدين وحر�س 
الآخر  ي�����ض��ارك  اأن  على  منها  ك��ل 
والوقوف  واإجن���ازات���ه  منا�ضباته 
اأي  �ضد  املر�ضو�س  كالبنيان  معا 

تهديدات او حتديات.
الدكتور  �ضعادة  واأ���ض��اد  جهته  من 
ع���ب���د ال����وه����اب زاي������د اأم������ن عام 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اجل��ائ��زة 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل 
التي  التاريخية  العالقات  بعمق 

تربط بن البلدين ال�ضقيقن.
واأ�ضار اإىل الأمانة العامة للجائزة 
ال�ضيخ  معايل  وبتوجيهات  اأول���ت 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
امل��ع��رف��ة رئي�س  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة 
اأهمية  اجل���ائ���زة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
خا�ضة للمكانة التي ت�ضغلها اململكة 
العربية ال�ضعودية يف جمال قطاع 
نخيل التمر على امل�ضتوى العربي 
والدويل واجلهود التي تبذلها يف 
النخيل والعاملن يف هذا  خدمة 
القطاع �ضواء من حيث الزراعة اأو 
ال�ضناعة اأو البحث العلمي وحتى 

امل�ضاركة باجلائزة.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الثالثة  املرتبة  احتلت  ال�ضعودية 
بالن�ضبة لعدد امل�ضاركن مبختلف 
فئات اجلائزة خالل ع�ضر �ضنوات 
 107 اىل  ال����ع����دد  و����ض���ل  ح���ي���ث 
الفائزين  ع���دد  وب��ل��غ  م�����ض��ارك��ن 
بلغ  ح��ن  يف  فائزين   7 باجلائزة 
3 جهات  باجلائزة  املكرمن  عدد 
بالإ�ضافة اىل وجود اأحد اخلرباء 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ال��دول��ي��ن 
اللجنة  ع�ضوا  ب�ضفته  ال�ضعودية 

العلمية للجائزة.
جامعات  اح��ت�����ض��ان  ع��ل��ى  واأث���ن���ي 
على  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
العلمي  للبحث  كر�ضي  م��ن  اأك��رث 
واحت�ضانها  التمر  بنخيل  املتعلق 
والتمور  للنخيل  ال��دويل  املجل�س 
الهتمام  عم����������ق  ع��ل��ى  ي���دل  م��ا 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت���ول���ي���ه  ال������ذي 
ن��خ��ي��ل التمر  ل��ق��ط��اع  ال�����ض��ع��ودي��ة 
ف��ي��ه ح��ي��ث حتت�ضن  وال��ع��ام��ل��ن 
واأول  بالعامل  للتمور  �ضوق  اأك��رب 
التمور  لبيع  الكرتونية  بور�ضة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  م����زرع����ة  واأك�������رب 
ب��ال��ع��امل واأع���ل���ى ح�����ض��ة ف���رد من 

ا�ضتهالك التمور بالعامل.

•• اأبوظبي-وام:

حفل  الأول  اأم�����س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  خالد  الدكتور  ال�ضيخ  ح�ضر 
ال�ضتقبال الذي اأقامه حممد ها�ضم الذهب اجلنيبي مبنا�ضبة زفاف جنله هيثم 

اإىل كرمية �ضعادة �ضامل را�ضد �ضامل ال�ضاعدي .
وح�ضر احلفل - الذي اأقيم بنادي �ضباط القوات امل�ضلحة يف اأبوظبي - عدد من 
اإىل جانب مدعوين من دول جمل�س  امل�ضوؤولن  القبائل وكبار  ال�ضيوخ ووجهاء 

التعاون لدول اخلليج العربية وح�ضد من الأهل والأ�ضدقاء .
تخلل احلفل عرو�س فنية �ضعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

خالد بن �سلطان بن زايد يح�سر 
اأفراح اجلنيبي وال�ساعدي

املن�سوري : العالقات الإماراتية ال�سعودية منوذج ا�ستثنائي للتعاون والتكاتف
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري وزير القت�ضاد اأن العالقات 
متثل  ال�ضعودية  العربية  واململكة  الإم��ارات  دولة  بن  القت�ضادية 
ال�ضعد  ك��اف��ة  على  والتكاتف  للتعاون  وث��ري��ا  ا�ضتثنائيا  من��وذج��ا 
�ضيا�ضيا واقت�ضاديا واجتماعيا وثقافيا مدعوما بالإرث احل�ضاري 
والتاريخي الذي يجمع البلدين وعوامل وحدة اجلغرافيا وامل�ضري 
امل�ضرتك الأمر الذي وجد �ضداه عمليا يف تعا�ضد البلدين ال�ضقيقن 

اإزاء خمتلف الق�ضايا التي تعاملت معها املنطقة على مدى العقود 
 87 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  كلمة  يف  معاليه  وق���ال  املا�ضية. 
للمملكة العربية ال�ضعودية والذي حتتفل به الإمارات حتت �ضعار” 
#معا_اأبدا” اإن تلك العالقات الثنائية املتميزة مثلت اأحد اأجنح 
واأي�ضا  والعربي  اخلليجي  ال�ضعيدين  على  امل�ضرتك  العمل  اأوج��ه 
ت��زال هذه  ول  املنطقة  والتقدم يف  وال�ضتقرار  القوة  اأح��د عوامل 
العالقات ت�ضهد تطورا م�ضتمرا مدفوعة بعزمية �ضادقة لقيادتي 
البلدين بامل�ضي قدما يف م�ضرية توطيد رواب��ط الأخ��وة وتاأ�ضي�س 

واأو�ضح  التنمية.  ميادين  خمتلف  يف  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة 
معاليه اأن الأرقام ترتجم ما حققته تلك العالقات املتميزة اإذ بلغ 
عام  بنهاية  البلدين  بن  النفطي  غري  التجاري  التبادل  اإجمايل 
19.5 مليار دولر فيما تقدر حجم ال�ضتثمارات  2016 حوايل 
ال�ضعودية املبا�ضرة يف الإمارات بنحو 4.5 مليار دولر حتى نهاية 
2015 وتعمل بالدولة اأكرث من 2942 عالمة جتارية �ضعودية 
م�ضجلة يف وزارة القت�ضاد. واأ�ضار اإىل اأن اجلهود الن�ضطة املبذولة 
العديد من  اأ�ضفرت عن  املا�ضية  الفرتة  قبل اجلانبن خالل  من 

حمددة  واأط���ر  م�ضرتكة  روؤي���ة  و�ضع  يف  �ضاهمت  التي  التفاهمات 
التعاون القت�ضادي والتجاري  لالنتقال نحو مرحلة جديدة من 
اآفاق تنموية يف �ضوء حمددات روؤية الإمارات  وال�ضتثماري وفتح 
عرب  وذل���ك   2030 ال�ضعودية  العربية  اململكة  وروؤي����ة   2021
تنظيم �ضل�ضلة من اللقاءات امل�ضرتكة بن البلدين �ضمن مبادرات 
اإىل حتقيق  تهدف  والتي  الإم��ارات��ي   - ال�ضعودي  التن�ضيق  جمل�س 
توظيف اأمثل للطاقات والإمكانات التي يتمتع بها الطرفان ومبا 

يخدم الأهداف التنموية ويلبي تطلعات ال�ضعبن ال�ضقيقن.

اأمل القبي�سي تهنئ رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سعودي باليوم الوطني ال� 87 للمملكة
•• اأبوظبي-وام: 

الوطني  املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي  اهلل  عبد  اأم��ل  الدكتورة  معايل  هناأت 
الحتادي اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة قيادة و�ضعبا بذكرى اليوم 
الوطني ال�ضابع والثمانن متمنية لل�ضعب ال�ضعودي كل تقدم ورفاهية و 
ازدهار حتت القيادة الر�ضيدة خلادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن 
عبد العزيز اآل �ضعود و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان اآل 

�ضعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�ضعودي.
واأ�ضادت معاليها يف برقية بعثتها اإىل معايل ال�ضيخ الدكتور عبد اهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضعودي مبنا�ضبة 
اليوم الوطني ال� 87 للمملكة العربية ال�ضعودية الذي ي�ضادف يوم غد 
مدى  على  ال�ضعودية  العربية  للمملكة  ال�ضيا�ضي  بالنهج  �ضبتمرب   23

العربية  اخلليج  دول  على  فقط  لي�س  اإيجابيا  انعك�س  ما  عقود  ثمانية 
واإمنا على الدول العربية والإ�ضالمية جميعا.

اأعماق  يف  بجذورها  ت�ضرب  ال�ضعودية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  اإن  وقالت 
ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  امل�ضرتك  وامل�ضري  الأخ��وة  روابط  تعززها  التاريخ 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل و اأخيه خادم 
واأكدت  ���ض��ع��ود.  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ن  الثنائية  ال��ع��الق��ات  خ�ضو�ضية  معاليها 
املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية و �ضعبيهما ال�ضقيقن و التي جت�ضد 
الق�ضايا املطروحة خليجيا  اإزاء  البلدين وتفاهمهما  عمق روؤى قيادتي 
واإقليميا ودوليا وجعلت منها منوذجا ملا يجب اأن تكون عليه العالقة بن 
الدول العربية ومثال على الوعي امل�ضرتك بطبيعة املتغريات الإقليمية 
مت�ضقة  وم��واق��ف  ب�ضيا�ضات  معها  التعامل  واأهمية  املحيطة  وال��دول��ي��ة 

ومتكاملة. وقالت معاليها يف برقيتها باملنا�ضبة التي حتتفل بها الإمارات 
البلدين  بن  املتميزة  الثنائية  العالقات  اإن  #معا_اأبدا«  �ضعار«  حتت 
ت�ضكل منوذجا للعالقات الأخوية يف ظل الن�ضجام التام وتكامل الروؤى 
جتاه الق�ضايا واملو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك. و اأ�ضارت اإىل اأن هذه 
العالقات القوية وال�ضرتاتيجية بن الإمارات واململكة ت�ضتند اإىل اأ�ض�س 
ق�ضايا  املت�ضقة جتاه  والتوجهات  واملواقف  وال��روؤى  الأخ��وة  را�ضخة من 
املنطقة والعامل وت�ضب يف دعم امل�ضالح امل�ضرتكة وتعزيزها ومتثل ركنا 
اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  الأم���ن اجلماعي يف جمل�س  اأرك���ان  م��ن  اأ�ضا�ضيا 
والأمن القومي العربي، اإ�ضافة اإىل منظومة الأمن وال�ضتقرار باملنطقة 
الإقليمي  امل�ضتوين  البلدين على  �ضيا�ضة  به  تتميز  كلها، خا�ضة مع ما 
مواجهة  يف  وا�ضحة  وم��واق��ف  ومعتدلة  حكيمة  توجهات  من  العاملي  و 
نزعات التطرف والتع�ضب والإرهاب والت�ضجيع على تعزيز احلوار بن 

احل�ضارات والثقافات . و اأكدت معايل رئي�ضة املجل�س الوطني الحتادي 
اأن الإمارات بقيادتها الر�ضيدة وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �ضتبقى داعما وم��وؤازرا لكل 
والعامل  العربية  الأم��ة  ع�ضد  ليقوى  بالعالقات  الرتقاء  �ضاأنه  من  ما 
الإ�ضالمي و لتبقى هذه العالقات مثال يحتذى بن الأ�ضقاء ونبعا تنهل 
منه الأجيال القيم الأ�ضيلة وال�ضمحة التي يح�س عليها ديننا احلنيف 
ولقيم  الإن�����ض��ان  لكرامة  مقد�ضن  الر�ضالة  على  اأم��ن��اء  للحق،  داع��م��ن 
الب�ضرية جمعاء. و اأعربت معايل الدكتورة القبي�ضي يف ختام برقيتها عن 
تهانيها بهذه املنا�ضبة �ضائلة اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الوطنية 
الغالية على خادم احلرمن ال�ضريفن وال�ضعب ال�ضعودي الكرمي باخلري 
واليمن والربكات واأن يدمي عليه وعلى اململكة ال�ضقيقة و�ضعبها اخلري 

والعزة والرفعة والتقدم والزدهار.

اأخبـار الإمـارات
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تعرف اجلمهور 
ب� »الهوية اجلديدة للدوريات«

احلديث  و�ضكلها  اجلديدة  بهويتها  والظفرة  والعن  اأبوظبي  يف  التجارية  باملراكز  دورياتها  اأبوظبي  �ضرطة  عر�ضت 
باللونن الأبي�س والأزرق ، وا�ضتمع اجلمهور اإىل �ضرح عن الدورية ودورها يف حتقيق ال�ضالمة املرورية  والتقطوا �ضور 
اإ�ضافة ملنجزات �ضرطة اأبوظبي يف التطوير والتحديث  الدوريات بهويتها اجلديدة  اإطالق  �ضيلفي مع طاقمها. وي�ضكل 
اأف�ضل  وفق  راقية  �ضرطية  لتقدمي خدمات  ال�ضرطي احلديث  العمل  الع�ضرية يف جمال  امل�ضتجدات  امل�ضتمر، ومواكبة 
املعايري املتقدمة يف ا�ضتخدام الآليات املتطورة التي ت�ضهم يف متكن  رجال ال�ضرطة من اأداء مهامهم يف امليدان على نحو 
يعزز قيم الإيجابية وال�ضعادة ويعزز ثقة اجلمهور يف تلك اخلدمات التي يتم تقدميها بجودة عالية تعك�س امل�ضتوى املتميز 

الذي و�ضلت اإليه �ضرطة اأبوظبي .

•• اأبوظبي-وام:

الظاهري  ال��ه��ام  �ضعيد  اأح��م��د  ���ض��ع��ادة  ح�ضر 
بوزارة  القن�ضلية  ل��ل�����ض��وؤون  امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل 
اخلارجية والتعاون الدويل م�ضاء اأم�س الأول 
ح��ف��ل ال���ض��ت��ق��ب��ال ال���ذي اأق��ام��ه ���ض��ع��ادة نيرتا 
بهدور تاندان القائم باأعمال �ضفارة جمهورية 
اليوم  مبنا�ضبة  وذل���ك  ال��دول��ة  ل��دى  النيبال 

الوطني لبالده.
اأق���ي���م يف فندق  ك��م��ا ح�����ض��ر احل��ف��ل - ال����ذي 
الإن��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال ب��اأب��وظ��ب��ي - ���ض��ع��ادة اأحمد 
اآ�ضيا بوزارة  اإدارة غرب  احلاي الهاملي مدير 
اخلارجية والتعاون الدويل وعدد من اأع�ضاء 
والأجنبي  ال���ع���رب���ي  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  ال�����ض��ل��ك 
ع��دد من  اإىل جانب  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين 

اأبناء اجلالية النيبالية املقيمة بالدولة.

الظاهري يح�سر حفل �سفارة نيبال باليوم الوطني

»مر�سدات الإمارات« تعر�س ا�سرتاتيجيتها يف املوؤمتر ال� 36 للجمعية العاملية ملر�سدات وفتيات الك�سافة
•• نيودلهي-الفجر:

ال�ضرتاتيجية  روؤي���ت���ه���ا  ���ض��م��ن 
احلركة  مع  التوافق  اإىل  الرامية 
الإر�ضادية العاملية، �ضاركت جمعية 
»مر�ضدات الإمارات« خالل الفرتة 
من 18 حتى 22 �ضبتمرب اجلاري 
ال�  ال���دورة  فعاليات  يف   ،2017
العاملية  »اجل��م��ع��ي��ة  مل���وؤمت���ر   36
الك�ضافة«،  وف��ت��ي��ات  ل��ل��م��ر���ض��دات 
نيودلهي،  ال��ه��ن��دي��ة  العا�ضمة  يف 
م����ن اخلطط  ���ض��ل�����ض��ل��ة  م���ق���دم���ة 
املدرو�ضة للنهو�س باأنظمة الإدارة، 
والعمل  وال���ض��ت��دام��ة،  والتوجيه، 
الأع�ضاء،  وت����ن����ّوع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
والأهداف، والفر�س يف اجلمعية.

ع�����ض��وت��ي جمل�س  ال���وف���د  و����ض���م 
ك����رم،  ب����ن  رمي  اجل���م���ع���ي���ة  اإدارة 
مثّلن  حيث  ال�����ض��ري��دي،  وعائ�ضة 
جت�ضدت  مب�������ض���ارك���ة  الإم������������ارات 
يف ج��م��ل��ة الأط����روح����ات وال�����روؤى 
اجلل�ضات  خ���الل  ق��دم��ت��اه��ا  ال��ت��ي 
اأعمال  ت��وزع��ت على ج���دول  ال��ت��ي 
اأهمية دعم  اأكدتا على  اإذ  املوؤمتر، 
التعاون على املدى الطويل،  �ضبل 
لتحقيق  ال��رام��ي  احل���وار  وتعزيز 
الأطراف  جلميع  املتبادلة  املنفعة 

يف احلركة الإر�ضادية العاملية.
وت�����ض��ّم��ن امل���وؤمت���ر جم��م��وع��ة من 

املتخ�ض�ضة  النقا�ضية  اجل��ل�����ض��ات 
وتوجهات  روؤى  مع  تتما�ضى  التي 
الإم���ارات، حيث  مر�ضدات  جمعية 
تبنت اجلمعية حتت رعاية قرينة 
ال�ضارقة،  ح��اك��م  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
ال�ضيخة جواهر بنت حممد  �ضمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  القا�ضمي، 
جمعية  ورئي�ضة  الأ���ض��رة،  ل�ضوؤون 
مر�ضدات الإم��ارات، جمموعة من 
الفتيات  ت�ضجيع  اأهمها  الأه��داف، 
وال�ضابات على حتقيق طموحاتهن، 
وتوفري  املجتمعي،  ال��وع��ي  ون�ضر 
املالية،  وامل�����وارد  ال��ت��م��وي��ل  ف��ر���س 
حيث تتما�ضى جميع هذه الأهداف 
مع ا�ضرتاتيجيات اجلمعية العاملية 
الك�ضافة  وف���ت���ي���ات  ل���ل���م���ر����ض���دات 
ال��رئ��ي�����ض��ة. واأع��ل��ن خ���الل املوؤمتر 
للجمعية  ال��ع�����ض��ري��ة  اخل��ط��ة  ع��ن 
وفتيات  ل���ل���م���ر����ض���دات  ال���ع���امل���ي���ة 
ج����اءت متمثلة  وال��ت��ي  ال��ك�����ض��اف��ة، 
من  التاأكيد  �ضعار  حتت  العمل  يف 
 ،2017 وح��ت��ى   ،2014 ال���ع���ام 
و�ضعار التمكن 2020-2018، 

والرتقاء 2023-2021.
و�ضوتت جمعية مر�ضدات الإمارات 
جدول  بنود  على  امل�ضاركة  خ��الل 
واأهمها،  الرئي�ضة،  املوؤمتر  اأعمال 
والتفوي�س  والت�ضالت،  الر�ضوم، 
وتبني  وال���ت���وظ���ي���ف،  الإداري، 

وتعديل  الإج����رائ����ي����ة،  ال���ق���واع���د 
القواعد، والعتماد ال�ضرتاتيجي. 
حول ذلك، قالت رمي بن كرم: اإن 
الإر�ضادية  احلركة  ازده��ار  �ضمان 
العربية  الإم���������������ارات  دول��������ة  يف 
ال�ضتثمار  علينا  ي��ح��ت��م  امل��ت��ح��دة 
وتطوير  وامل����������وارد،  امل�����راف�����ق،  يف 
على  للتاأكيد  ال��درا���ض��ي��ة،  امل��ن��اه��ج 
الفتيات  ا�ضتقطاب  يف  موا�ضلتها 
وال�ضابات اإىل ع�ضويتها، فما تقوم 
يتجاوز  الإر����ض���ادي���ة  احل���رك���ة  ب���ه 
وم�ضوؤولة  م��وؤه��ل��ة  ط���اق���ات  ب��ن��اء 
يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي، 
لي�ضل اإىل متكن اأع�ضاء احلركة 
الرتقاء  م�ضتوى  على  الإر�ضادية 
الإلهام  م��ن��اف��ذ  وف��ت��ح  ب��ق��درات��ه��م 
اأم��ام��ه��م، وذل��ك م��ن خ��الل جملة 
معايري  على  القائمة  اجلهود  من 
النتائج،  تقييم  ت��راع��ي  م��درو���ض��ة 
بذلك  لنكون  امل��وؤ���ض��رات،  وق��ي��ا���س 
قادرين على ال�ضتجابة للتطلعات 
كرم:  ب��ن  واأ���ض��اف��ت  امل�ضتقبلية. 
ب���ل���ورة روؤان����ا  اأن ن�����ض��ه��د  ي�����ض��ع��دن��ا 
الأهداف  ه��ذه  ون��رى  للم�ضتقبل، 
ت���ت���واف���ق م����ع اأه��������داف احل���رك���ات 
العاملي،  امل�ضتوى  على  الإر���ض��ادي��ة 
املوؤمتر  خ����الل  ت��ع��ه��دن��ا  اأن���ن���ا  اإذ 
ال�ضرتاتيجيات  ه���ذه  مب��وا���ض��ل��ة 
م�ضاهماتنا  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 

والك�ضفية  الإر���ض��ادي��ة  احل��رك��ة  يف 
مب�ضتوى  والرت������ق������اء  ال���ع���امل���ي���ة، 
لالأعداد  نقدمها  التي  اخل��دم��ات 
املتنامية يف اأع�ضائنا ويف املجتمعات 

التي ينتمون اإليها.
عائ�ضة  ق�����ال�����ت  ج����ه����ت����ه����ا،  م������ن 
املوؤمتر  ح�ضور  وّف��ر  ال�ضريدي: 
جل��م��ع��ي��ة م����ر�����ض����دات الإم����������ارات 
فر�ضًة ثمينًة لالطالع على روؤى 
العاملية  اجلمعية  وا�ضرتاتيجيات 

للمر�ضدات وفتيات الك�ضافة، و-يف 
نف�س الوقت-ك�ضفنا عن مبادراتنا 
الباب  ال��ذي فتح  الأم��ر  واأهدافنا، 
وتبادل  ال�ضراكة،  م��ن  مزيد  على 

اخلربات والتجارب.
م����ر�����ض����دات  ج���م���ع���ي���ة  اأن  ي����ذك����ر 
تاأ�ضي�ضها  م��ن��ذ  داأب�����ت  الإم�������ارات، 
الفتيات  م�����ه�����ارات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
واأ�ضهمت  وتطويرها،  الإماراتيات 
املهارات  ت��ط��وي��ر  يف  ف��اع��ٍل  ب�ضكٍل 

روح  وتنمية  واملعرفية،  الإبداعية 
الإماراتيات،  الفتيات  بن  الفريق 
الك�ضفية  املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  وت�ضجع 
الفتيات وال�ضابات على امل�ضاركة يف 
جميع فعالياتها واأن�ضطتها، اإمياناً 
تكت�ضبها  ال��ت��ي  امل��ع��ارف  ب���اأن  منها 
تلعب  الأن�ضطة  هذه  من  الفتيات 
دوراً بارزاً يف م�ضاعدتهن ودعمهن 
واملهنية،  الأك��ادمي��ي��ة،  حياتهن  يف 

وال�ضخ�ضية.

حمدان بن زايد يعزي بوفاة فاطمة 
حممد ال�سويدي يف مدينة العني

•• العني-وام:

قدم �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة واجب العزاء اإىل غامن حممد غامن 
ال�ضويدي واأ�ضقائه عي�ضى واأحمد وجرب وحمد يف وفاة �ضقيقتهم فاطمة حممد غامن ال�ضويدي وذلك خالل زيارته 
منزل العائلة ام�س يف منطقة املرخانية مبدينة العن. كما اأعرب �ضموه عن خال�س تعازيه وموا�ضاته اإىل » را�ضد 
�ضيف �ضاملن املن�ضوري زوج الفقيدة وجنله �ضيف واأقاربها وذويها �ضائال املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�ضع رحمته 

واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهلها ال�ضرب وال�ضلوان.

بعد من�ق�شته اخلطط التطويرية للج�ئزة

جمل�س اأمناء »جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي« يعتمد دليل امل�ساركة اجلائزة لدورتها اخلام�سة ع�سرة
عفاف  �ضعادة  برئا�ضة  التطوعي  للعمل  ال�ضارقة  جائزة  اأمناء  جمل�س  عقد 
اإبراهيم املري رئي�س دائرة اخلدمات الجتماعية بال�ضارقة - رئي�س جمل�س 
اأمناء اجلائزة- وبح�ضور جا�ضم احلمادي اأمن عام اجلائزة، واأع�ضاء جمل�س 
فاطمة  والأ���ض��ت��اذة  العبار،  حميد  وال�ضيد  اخليال،  �ضلطان  ال�ضيد  الأم��ن��اء، 
مبنطقة  الواقع  اجلائزة  مبقر  للجائزة،  التنفيذي  املدير  البلو�ضي  مو�ضى 

املوافجة بجانب �ضاحية وا�ضط. 
للجائزة  بالأع�ضاء، متمنية  الجتماع  بداية  املري يف  �ضعادة عفاف  ورحبت 
العمل  منظومة  تطوير  يف  الر�ضيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق  يف  التوفيق 
التطوعي يف اإمارة ال�ضارقة، م�ضيدة بالتوجيهات ال�ضامية والرعاية الكرمية 

امل�ضتمرة من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
املر�ضوم  اإ���ض��دار  خ��الل  من  ال�ضارقة،  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�ضو 
ال�ضامي ب�ضاأن اإعفاء اجلائزة من الر�ضوم احلكومية ما يوؤ�ضر ببداية قوية 

وناجحة لعمل اجلائزة.
متثل  ال�ضارقة،  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي���ة  اأن  اإىل  امل���ري،  عفاف  واأ���ض��ارت 
وتقدير  ومتابعة  ودع��م  اهتمام  التطوعي من  العمل  بها  ملا يحظى  امتداداً 
دائم للجهود التطوعية التي يبذلها الأفراد وما تقدمه املوؤ�ض�ضات احلكومية 

واجلهات اخلا�ضة من اأعمال ثمينة يف خدمة املجتمع. 
ثقافة  ن�ضر  يف  التطوعي  للعمل  ال�ضارقة  ج��ائ��زة  م�ضي  اأن  امل���ري،  واأك���دت 

العمل التطوعي مبختلف جمالته وتكرمي جهود القائمن عليه من اأفراد 
وموؤ�ض�ضات ياأتي �ضمن اأهداف اجلائزة ال�ضرتاتيجية والأعمال املنوطة بها، 
واأفراد  التطوعية  والفرق  املوؤ�ض�ضات  حتفيز  يف  ا�ضرتاتيجياتها  عن  ف�ضاًل 

املجتمع يف النهو�س بالعمل التطوعي.
واأ�ضافت اأن هذا اللقاء يعد تكملة جلل�ضات �ضابقة والتي نوق�س فيه العديد 
من الأهداف والروؤى التي تاأتي ا�ضتجابة لتطلعات القيادة الر�ضيدة، حيث 
اقرتاحه  ال��ذي مت  اجل��ائ��زة  امل�ضاركة يف  دليل  اعتماد  الج��ت��م��اع؛  مت خ��الل 
وتطويرا  جديدا  جم��اًل  ي�ضتحدث  وال��ذي  للجائزة  التنفيذية  الدارة  من 
يف نظام امل�ضاركة  ومعايريها ليتنا�ضب مع عام اخلري ومبني على القيا�س 

البعدي الذي اأجرته اجلائزة بعد دورتها ال�ضابقة ، والذي �ضيتم الإعالن عن 
تفا�ضيله املحورية قريباً عرب موؤمتر �ضحفي.

من جانبه اأكد جا�ضم احلمادي اأمن عام اجلائزة، اأن جائزة ال�ضارقة للعمل 
على  للجائزة  ال�ضرتاتيجين  ال�ضركاء  م��ع  وبالتعاون  �ضتعمل  التطوعي 
اجلائزة  العاملن يف  كفاءة  ورفع  املجتمع  فئات  املوؤ�ض�ضات وخمتلف  حتفيز 
اإح��داث نقلة نوعية يف العمل اجلائزة، موؤكدا يف الوقت ذات��ه باأن  اأج��ل  من 
اجلائزة  اإط��الق  نحو  امل��ري؛  عفاف  �ضعادة  وبقيادة  لدينا  الرئي�ضي  التوجه 
ال��دورات ال�ضابقة وال�ضتفادة من التجارب الناجحة يف  ب�ضورة مغايرة عن 

هذا املجال من خالل حتقيق كافة اأهدافها وغاياتها.

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2093  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-مريكورى انرتنا�ضونال الكرتوميكانيكال كونرتاتينج - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�ضتيت للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله : ريا�س 
عبداملجيد حممود الكبان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �ضم ملف الدعوى رقم 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  وال��زام  الراهنة  الدعوى  مللف  نزاع جتاري   986/2017
مبلغ وقدره 52.800 درهم بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/10/1  
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5860  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- كالر جلوبال ريت�س �ضريفي�ض�س - �س ذ م م   جمهول حمل 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  ادوو   قد  اماكا  املدعي/جاين  اأن  القامة مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )60.000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB174062641AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنن  املوافق 2017/9/25  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا  القا�ضي  
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

ULTRACOR
املودعة حتت رقم:- 271958                          21 /04 / 2017

با�ضم : مار�ضا نا نونغهاي.
وعنوانه: 578 وا�ضنطن بوليفارد، الوحدة 13، مارينا ديل راي،

 كاليفورنيا 90292 ، الوليات املتحدة الأمرييكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع/ املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

تنانري،  اغطية،  البلوزات،  داخلية،   �ضراويل  قم�ضان،  كنزات،  خا�ضًة،  والن�ضاء،  للرجال  واأح��ذي��ة  مالب�س 
�ضباحة،  اأث��واب  داخلية،  مالب�س  جاكيتات،  ب��دلت،  ق�ضرية،  �ضراويل  ف�ضفا�ضة،  ق�ضرية  �ضراويل  جرزاية، 
ال��راأ���س. واأغطية  اأح��زم��ة  قباقيب،   حمبوكة،  مالب�س  اأح��ذي��ة،  �ضنادل،  ريا�ضية،  اأح��ذي��ة  اأح��ذي��ة،  لفاعات، 

والواقعة يف الفئة )25(. 
الو�ضف كلمة "ULTRACOR" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد او ار�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�شم العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  23  �سبتمرب 2017 العدد 12128

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم 2016/461 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: رنا هارون �ضديقي - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام �ضقيم - �ضارع الثنية - فيال رقم 50 - وعنوانهم 
 املختار - دبي ديرة - بور�ضعيد - �ضارع الحتاد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الرابع - مكتب رقم 408  مكتب البناي وم�ضاركوه 
املنفذ �ضده : بريان ليزيل جيفري  - واآخرون ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - فيال رقم 4 - جممع رقم 34 - 

كتلة �ضكنية رقم 542 - الثنية اخلام�ضة جرز جمريا 
�ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س / -542 رقم 

البلدية : 249-393 - امل�ضاحة : 988.63 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7000.000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/461   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: رنا هارون �ضديقي - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام �ضقيم - �ضارع الثنية - فيال رقم 50 - وعنوانهم 
 املختار - دبي ديرة - بور�ضعيد - �ضارع الحتاد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الرابع - مكتب رقم 408  مكتب البناي وم�ضاركوه 
املنفذ �ضده : وا�ضيني جيفري - واآخرون ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - فيال رقم 4 - جممع رقم 34 - كتلة 

�ضكنية رقم 542 - الثنية اخلام�ضة جرز جمريا   
�ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
قبل اجلل�ضة  م��ن م�ضتندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اع��رتا���س على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س / -542 

رقم البلدية : 249-393 - امل�ضاحة : 988.63 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7000.000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/28 بيع عقار مرهون        

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - 
بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين  

املنفذ �ضده : �ضيمون جون كورال  ،  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - يعمل لدى اي �ضي هاري�س انرتنا�ضيونال - فرع دبي 
مبهنة مدير م�ضاريع خارج الدولة ويعلن بالن�ضر  

التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  5.00 م�ضاء ويف الي��ام الثالث  ال�ضاعة   2017/9/27 املوافق  انه يف يوم الربعاء  
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الأول 
- رقم الر�س : 352 - رقم املبنى : 702 - امل�ضاحة : 1354.24 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد انقا�س %25 من 

ال�ضعر ال�ضا�ضي )4.350.000( درهم )يباع لعلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم  2016/28 بيع عقار مرهون        

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - 
بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين  

املنفذ �ضده : �ضيمون جون كورال ، عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - يعمل لدى اي �ضي هاري�س انرتنا�ضيونال - فرع دبي 
مبهنة مدير م�ضاريع خارج الدولة ويعلن بالن�ضر  

التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  5.00 م�ضاء ويف الي��ام الثالث  ال�ضاعة   2017/9/27 املوافق  انه يف يوم الربعاء  
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الأول 
- رقم الر�س : 352 - رقم املبنى : 702 - امل�ضاحة : 1354.24 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد انقا�س %25 من 

ال�ضعر ال�ضا�ضي )4.350.000( درهم )يباع لعلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1147
اىل املحكوم عليه : فهد علي عبدالرحمن ها�ضم ، اجلن�ضية : الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة الق�ضيمة 

ال�ضكنية رقم 48 ، اخلران - �ضارع املطار - فيال رقم 46 بلوك 1  ، الهاتف املتحرك : 971509777905+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة راأ�س اخليمة قد ا�ضدرت بحقك حكما بتاريخ  2017/2/14 يف ق�ضية )123/2016( 

جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1355299.94 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 
املحكوم له/ بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( اجلن�ضية :    العنوان : الإمارات دبي مكتب الدكتور ابراهيم ح�ضن 

املال - �ضارع املنت�ضر - الدور الرابع بناية املعمورة وبنك الإمارات دبي الوطني 
الهاتف املتحرك : 971666670606+

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله. 
مالحظات : مت احت�ضاب الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 2015/12/7 حتى 2017/6/15 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة تخلفك عن ذلك 
فان املحكمة �ضتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتتبة عليك. 

 رئي�س ق�سم التنفيذ

   حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
حمكمة التمييز 

اإعالن مطعون �سده ب�سحيفة طعن بالتمييز للمرة الأوىل  
رقم الطعن 12/70ق/2017 مدين 

اىل املطعون �ضده / حم�ضن حممد العو�س 
تقرر اإعالنكم بوقوع طعن على احلكم ال�ضتئنايف رقم 2016/491 مدين 
املرفوع من الطاعن / عمر حممد علي حممد عالوي النقبي - واإعالنكم 
اأنه من حقكم تقدمي لئحة بالدفوع خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ 
الإعالن عمال باأحكام قانون الج��راءات املدنية وعليك مراجعة حمكمة 

التمييز ل�ضتالم ن�ضخة من �ضحيفة الطعن.  
 مدير اإدارة الدعوى 
حمكمة التمييز          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2013/143 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنرت 
 املنفذ �ضده : بيرت لوجيك 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الثنية الثالثة - منطقة البحريات - م�ضروع زلل - فيال رقم 190 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2017/9/27 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف   
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
عن  يقل  ل  تاأمن  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها 
معززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20%
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 494 - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم املبنى : 190 - رقم 

البلدية - 1429-388 - القيمة الكلية - 2.500.000.00 درهم ،  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

 اعـــــــالن    
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2013/7/20   

 ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ علي �ضعيد احمد خلفان الزعابي - اإماراتي اجلن�ضية - بطاقة الهوية رقم 
: 784194339727193 - وب�ضفته مالك / ركن احل�ضن للخياطة والتطريز - رخ�ضة جتارية رقم )570822( 
املالب�س  خياطة   / التجاري  ون�ضاطه  ال�ضارقة   / احل�ضن  دب��ا  ف��رع   - القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  �ضادرة 
الن�ضائية ، تطريز املالب�س الن�ضائية بانه تنازل عن ح�ض�ضه يف / ركن احل�ضن للخياطة والتطريز والبالغة 
100% وذلك لل�ضيد/ حممد في�ضل احمد فريد الدين ، وجن�ضية : بنغالدي�س ، ويحمل بطاقة الهوية رقم : 
784198964860716  ، مع تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات حملي ، ليكون املتنازل 
نف�ضه وكيل حملي يف الرخ�ضة. وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�ضرف يف ح�ضته امل�ضار اليها اأعاله وله 
حق الت�ضرف فيها ت�ضرف املالك يف ملكه.   وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( 
ل�ضنة 1991 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على 
هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن  وال�ضت�ضتكمل 

الجراءات القانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
  اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/4773   الدائرة التجارية اجلزئية الثانية        
اىل املدعى عليهم : 1- �ضاجنيف مالهوترا فيد براكا�س مالهوترا - هندي اجلن�ضية

   2- ابي�ضيك كابور راكي�س كابور - هندي اجلن�ضية   
نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد - �س م ع - يف الدعوى رقم 2017/4773  الدائرة التجارية الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
باأن توؤدي للبنك مبلغ وقدره )30.101.830.63 درهم( ثالثون  اآخرين  بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مع  الزامكم 
مليونا ومائة وواحد الفا وثمامنائة وثالثون درهما وثالثة و�ضتون فل�ضا ، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. 
لذا يقت�ضي ح�ضوركم اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 5 وذلك يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف �ضباحا مبحكمة ال�ضارقة 
الحتادية البتدائية ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم املوافق 2017/9/26  للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�ضفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور  او عدم ار�ضال وكيل عنكم فانه �ضيتم 

ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابكم 
مالحظة : على اأن يتم تنفيذ الإعالن باللغة العربية والإجنليزية.

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

  اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/5083   الدائرة التجارية الكلية الثانية           

اىل املدعى عليه / �ضو�ضن عبدالقادر حميد فاخر - اإماراتية اجلن�ضية     
نعلمكم بان املدعي /بنك العربي املتحدة - �س م ع  - يف الدعوى رقم 2017/5083

الدائرة التجارية الكلية الثانية 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

ال�ضادر  الق�ضاء  واملعدل مبوجب   ، رقم 2017/1155 جتاري  التحفظي  وتثبيت احلجز  ب�ضحة  الق�ضاء 
بالتظلم رقم 2017/2995 جتاري ، واملوؤرخ يف 2017/8/9 وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذا يقت�ضي ح�ضوركم اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 5 وذلك يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف �ضباحا 
مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك 
يوم املوافق 2017/10/4  للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�ضفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن 

احل�ضور  او عدم ار�ضال وكيل عنكم فانه �ضيتم ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابكم 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

ب�ضفتي اأنا / رمي حممد اأحمد النعيمي خبريا حما�ضبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة 
 )2017/189( رقم  الدعوى  يف  احل�ضابية  اخلربة  باإجراء  املوقرة  البتدائية  دبي 
عقاري كلي - دبي  - فاننا قد قررنا دعوة ال�ضادة / �ضوبوت هولدينغ ملتد - او من 

ميثلها قانونا ب�ضفتها / املدعي عليها بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله
للح�ضور اىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة ديرة - �ضارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي 
مكتب   - العراقي  العزامي  مطعم  البناية  اأ�ضفل   - الزرعوين  بناية   - التجاري 
رقم )602( يوم الثنن القادم املوافق )2017/9/25( ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهر 
)12.00( ظهرا  - ت : 2517720-04 ، ف : 2517721-04 - ويرجى منكم اإح�ضار 

كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�سابي 
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي  

اإعالن بالن�سر 
دعوة لجتماع خربة ح�سابية

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
يف  الدعوى 2017/1011  جتاري جزئي

اخلبري املنتدب : يو�ضف طاهر اخلاجة 
املدعي : م�ضرف الهالل - �س م ع 

املدعي عليه : ريا�س اكرم اكرم علي 
مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من م�ضرف الهالل - �س م ع 
�ضد ريا�س اكرم اكرم علي - وعليه ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم 
قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم الربعاء  
كافة  اح�ضار  ويرجى منكم   ، 10 �ضباحا   :  00 ال�ضاعة  2017/9/27 يف متام  املوافق 
- مركز حمر  دبي   - عند ح�ضوركم لالجتماع  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ضتندات 
عن ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 04-2681400 � 

فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
 يف الدعوى رقم  2017/1841 جتاري جزئي  

املدعي : بنك دبي ال�ضالمي - �س م ع 
املدعي عيه : عبداهلل �ضامل حممد دميوري املهري 

حمكمة  قبل  من  واملعن   ، الهادي  ح�ضن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري/  "يعلن 
واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1841 رقم  الدعوى  يف  م�ضرفيا  خبريا  البتدائية  دبي 
من املدعي/ بنك دبي ال�ضالمي  - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / عبداهلل �ضامل حممد 
دميوري املهري - مدعو حل�ضور اجتماع اخلربة امل�ضرفية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
، واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/28 م يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا - 
مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�س �ضنرت - بجوار �ضركة 
املالحة العربية - الطابق التا�ضع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور 

يف املوعد املحدد اعاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1584
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ احمد �ضامل مبارك فرج املا�س - اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
العلي  ال�ضيد/ خالد حممود فتحي حممود  اىل  وذلك    % البالغة 20  كامل ح�ضته  والتنازل عن 
اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / العا�ضفة للم�ضاوي - تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب   -

رخ�ضة رقم )26883( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1577

ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�ضيد/ اليت هولدينج - ذ م م �س م ح ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغ  100% يف / موؤ�ض�ضة اجلالل للتجارة 11592 ال�ضارقة  

وذلك اىل ال�ضيد/ مهند جالل عبداحلكم النوباين ، اردين اجلن�ضية.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1578

باك�ضتانية  اجلن�ضية ترغب يف   - �ضهزاد  ثروه جبن همايون  ال�ضيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة/ اخال�س رافع يو�ضف غامن ، 
اردنية اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / بقالة ان�ضام ال�ضام - تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 

رقم )611294( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
تعديالت اخرى : ل يوجد 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1579
البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  هندي    ، ا�ضماعيل  حممد  مدابايل  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ حنيف �ضامانام كونديل هاو�س بن ابوبكر 
�ضامانامكونديل هاو�س - هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة )بقالة جبل النور( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 

مبوجب رخ�ضة رقم )517033( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 
تعديالت اخرى : ليوجد. 

الكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  . فقد  العدل 
ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

  اعالن
املرجع : 1576

بنغالدي�ضي   ، الرحمن  موفي�س  الدين  �ضيف  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرفيع  ال�ضلك  يف   %100 البالغة  ح�ض�ضه  كامل  واتنازل  بيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
لتجارة الدوات الكهربائية ، رخ�ضة رقم 751371 وذلك اىل ال�ضيد/ هارون اور�ضيد 

حمفوظ الرحمن - بنغالدي�ضي اجلن�ضية 
ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/125  ا�ستئناف عقاري    

ادارة  وميثلها  علي  بجبل  احل��رة  املنطقة  1-�ضلطه  �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
ال�ضوؤون القانونية بديوان �ضمو احلاكم - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ضتاأنف /اكد لالن�ضاءات - �س ذ م م قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم 2017/121 عقاري جزئي بتاريخ 2017/3/13 وحددت لها 
جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2017/9/27  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2802  جتاري جزئي              

املدعي عليه / 1- رفيق �ضعبان 2-اي��ه تي �ضي - �س م ح  جمهويل حمل  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ح�ضن  عبدالعليم  م�ضطفى  ابراهيم  املدعي/  ان  مبا  القامة 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن  مببلغ 
 % 9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  وقدره )150.000 درهم( 
الربعاء   لها جل�ضة يوم  التام.  وح��ددت  ال�ضداد  ال�ضتحقاق  وحتى  تاريخ  من 
املوافق  2017/9/27  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07531/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ديالبالجي �ضيزا 
مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�ضى ، وموؤ�ض�ضة العي�ضى العقارية   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/07531/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  - وما تالها من قيمة ايجارية م�ضتحقة واي�ضا ما ما ي�ضتجد حتى الخالء التام 

وحتى   2016/1/9 م��ن  للفرتة  للماأجور  الأج���رة  ���ض��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ى  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2016/10/8 فرت�ضد بذمته مبلغ 49.250 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخالء 

يف 2017/8/6    
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  دره��م    49.250 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�ضد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2016/1/9 وحتى 2016/10/8 وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخالء يف 2017/8/6 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره  910 درهم ت�ضعمائة وع�ضرة درهم 
عبارة عن ر�ضم ت�ضجيل النذار العديل ب�ضداد الجرة ور�ضم العالن بالنذار ور�ضم التجاري ور�ضم 

الت�ضريح بالن�ضر ور�ضم الن�ضر يف اجلريدة 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�ضتهالك  امللزم بقيمة  امل�ضتاجر هو  ان  بت�ضليم م�ضتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/26 ال�ضاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر. 

فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07195/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ا�ضرف بايغ ا�ضكر بايغ  
مبا اأن املدعي : ق�ضر امللوك للعقارات - �س م خ    

املركز  امام  ايجارات  الدعوى 02/07195/2017 /�ضكني   اأقام �ضدكم  قد 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره 19383 درهم والتي 
لتنفيذ  اليجارية  والقيمة   ، باملاأجور  ال�ضرار وال�ضالحات  متثل قيمة 

اعمال ال�ضيانة طبقا للتقرير الفني ال�ضادر من البلدية  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء  
)اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�ضاعة   2017/9/26 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�س  م��رك��ز  مبقر  وامل��ن��ع��ق��دة  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة  ال�ضابعة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�ضر.  فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12128 بتاريخ 2017/9/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/73   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ : اأ�ضطورة الدنيا للمقاولت - �س ذ م م ، وميثلها مديرها / با�ضل حممد ر�ضا 

عنوان : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - الق�ضي�س - �ضارع دم�ضق - بناية الغوي�س - مكتب 403 - الطابق 4 - 
بالقرب من حمطة ابكو البناية التي بها �ضيدلية الر�س   

املنفذ �ضده : فاطمة عبداهلل اكربى )زوجه( ب�ضفتها من ورثة املرحوم �ضامل عبيد �ضامل بو �ضمره - واآخرون 
 عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - هور العنز �ضرق - منطقة املنامة - منزل 64 - مقابل مركز ابو هيل - بالر�ضاد 
املنفذ �ضدهم : عبداهلل �ضامل عبيد + عائ�ضة عبيد �ضامل بو �ضمرة + لطيفة عبيد �ضامل بو �ضمرة + عي�ضى عبيد 
�ضامل بو �ضمرة + عيد عبيد �ضامل بو �ضمرة + خولة عبيد �ضامل بو �ضمرة + بدرية عبيد �ضامل بو �ضمرة + خالد عبيد 

�ضامل بو �ضمرة + هيا عبيد �ضامل بو �ضمرة 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف   
البيع )�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  �ضيجرى بيع 
عن  يقل  ل  تاأمن  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها 
معززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20%
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 1460 - املنطقة : الورقاء الرابعة - رقم البلدية : 322-

درهم   3.000.000.00  : الكلية  القمية   - مربع  مرت   1313.46  : امل�ضاحة   -  424
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي
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اأنقذت يف  البحرية  اإن وح��دات  ام�س اجلمعة  التون�ضي  قال اجلي�س 
وقت متاأخر الليلة املا�ضية 78 مهاجرا تون�ضيا كانوا يبحرون على 

منت قارب متهالك باجتاه ال�ضواحل الإيطالية.
وكان القارب تعطل وت�ضربت اإليه املياه قبالة �ضواحل مدينة ال�ضابة 
قبل اأن تنتبه اإليه قوات البحرية التي متكنت من اإنقاذ كل املهاجرين 

ومن بينهم امراأتان.
وقال بيان للجي�س متكنت وحدات بحرية تابعة جلي�س البحر، م�ضاء 
اخلمي�س، من اإنقاذ 78 مهاجرا غري �ضرعي من اجلن�ضية التون�ضية 
بينهم 2 اإناث، على بعد 70 كم �ضرق �ضواحل مدينة ال�ضابة، كانوا 

على منت قارب تعر�س اإىل عطب وت�ضرب للمياه.
يف  التون�ضية  ال�ضواحل  اأح��د  غ��ادرت  املجموعة  ه��ذه  كانت  واأ�ضافت 
اجتاه اإيطاليا وظلت تائهة ملدة ثالثة اأيام قبل اأن يتم العثور عليهم 

وجندتهم.
وزادت حماولت الإبحار خل�ضة من ال�ضواحل التون�ضية هذا ال�ضيف 
مما  الليبية  ال�ضواحل  على  الرقابة  م�ضلحة  جماعة  �ضددت  اأن  بعد 
ال�ضرعية  غ��ري  ال��ه��ج��رة  م��ف��اج��ئ يف حم����اولت  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  اأدى 

انطالقا من ال�ضواحل الليبية طيلة ال�ضهرين املا�ضين.
ع�ضرات  اإي��ق��اف  الأخ���رية  الأ�ضهر  خ��الل  املحلية  ال�ضلطات  واأعلنت 

املراكب كانت حتاول الو�ضول لل�ضواحل الأوروبية.

قال الرئي�س الكوري اجلنوبي، مون جاي، اإن ب�ضاأن طرق حل الق�ضية 
�ضوى  حالياً  اآخ��ر  خيار  هناك  لي�س  اإن��ه  ال�ضمالية  الكورية  النووية 
املوحد  ال�ضوت  خ��الل  من  ال�ضمالية  كوريا  على  ال�ضغط  ممار�ضة 
للمجتمع الدويل، حلل الق�ضية النووية الكورية ال�ضمالية. واأو�ضح 
مون يف لقاء مع ال�ضحفين املرافقن له يف الزيارة اإىل نيويورك اأنه 
�ضبه  املت�ضاعدة يف  التوترات  اأخ��رى و�ضط  اإيجاد طرق  ال�ضعب  من 
اجلزيرة الكورية حالياً، ويعتقد باأنه من املمكن اإيجاد طرق جوهرية 
اأجنع يف حال وقف كوريا ال�ضمالية ا�ضتفزازاتها، وفقاً لوكالة يونهاب 
احللقة  من  اخل��روج  اأهمية  على  واأك��د  لالأنباء.  اجلنوبية  الكورية 
املفرغة يف اأ�ضرع وقت ممكن التي تنطوي على ال�ضتفزازات رداً على 
اأق��وى. وذك��ر مون حول ما  العقوبات، ثم ي��وؤدي الأم��ر اإىل عقوبات 
اأن  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  ح�ضور  يف  اإجن���ازات  من  حققه 
ح�ضوره لهذا احلدث جاء يف ال�ضنة الأوىل لوليته خالفاً للروؤ�ضاء 
ال�ضابقن يف ال�ضنتن الثانية اأو الثالثة، كما جاء ح�ضوره يف الوقت 
بيونغ  يف   2018 ال�ضتوية  الأوملبية  الألعاب  دورة  لرتويج  املنا�ضب 
ت�ضانغ بكوريا ال�ضمالية املقرر عقدها يف فرباير العام املقبل، ودعوة 
الدول الأع�ضاء لالأمم املتحدة اإىل التعاون يف حل الق�ضية النووية 

الكورية ال�ضمالية، مو�ضحاً اأنه حقق اإجنازات خمتلفة. 

قالت  مغربي  ���ض��اب  على  القب�س  ام�����س  الإ�ضبانية  ال�ضرطة  األ��ق��ت 
املا�ضي يف  ال�ضهر  اإنه على �ضلة وثيقة بعدد ممن هم وراء هجمات 
بر�ضلونة حن ا�ضتخدم اإ�ضالميون مت�ضددون �ضاحنة �ضغرية لده�س 

م�ضاة ثم نفذوا هجوما لحقا مما اأدى اإىل مقتل 16 �ضخ�ضا.
وقالت وزارة الداخلية الإ�ضبانية يف بيان اإن ال�ضاب البالغ من العمر 
يف  �ضاركت  التي  باخللية  �ضالت  لديه  اإ�ضبانيا  يف  واملقيم  عاما   24

الهجوم وخ�ضو�ضا الإمام عبد الباقي ال�ضطي.
واأ�ضافت الوزارة اأن ال�ضرطة حتقق يف دوره يف �ضراء املواد امل�ضتخدمة 
يف �ضنع حوايل 100 كيلوجرام من املتفجرات وعلى الأخ�س مادة 

فوق اأك�ضيد الهيدروجن.
منزل  يف  البوتان  غ��از  من  ا�ضطوانة   120 ح��وايل  اخللية  وجمعت 
ببلدة جنوبي بر�ضلونة قالت ال�ضرطة اإنها كانت �ضت�ضتخدم يف تفجري 
اأكرب. وذكرت ال�ضرطة اأن النفجار الذي دمر املنزل الواقع يف بلدة 
بطريق  حدث  بر�ضلونة  تفجري  ع�ضية  اآب  اأغ�ضط�س   16 يف  األكانار 

اخلطاأ. وقتل النفجار ال�ضطي الذي تردد اأنه قائد املجموعة.
اأربعة  واعتقلت  الهجمات  خ��الل  بهم  م�ضتبه  �ضتة  ال�ضرطة  وقتلت 

اآخرين.

عوا�صم

تون�س

مدريد

�سيول

وا�سنطن تخفف القيود على 
�سربات الطائرات بدون طيار 

•• وا�صنطن-رويرتز:

لتخفيف  ت�ضتعد  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  اأن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �ضحيفة  ذك���رت 
القيود على �ضربات الطائرات بدون طيار ومداهمات قوات الكوماندو�س 
مما ميهد الطريق اأمام زيادة وترية العمليات �ضد تنظيم داع�س الإرهابي 

وغريه من اجلماعات املت�ضددة.
وقالت ال�ضحيفة اأم�س اخلمي�س نقال عن م�ضوؤولن على دراية باملناق�ضات 
الداخلية اإن م�ضت�ضاري الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اقرتحوا تخفيف 
قاعدة حتد ب�ضكل عام من �ضربات الطائرات بدون طيار والهجمات على 
مت�ضددين خطرين تعتقد ال�ضلطات اأنهم ميثلون تهديدا م�ضتمرا وو�ضيكا 

لالأمريكين. واأ�ضافت اأنه �ضيتم تو�ضيع القاعدة لت�ضمل اجلنود امل�ضاة.
واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن امل�ضت�ضارين يريدون اأي�ضا حذف قاعدة تخ�ضع 
�ضربات الطائرات بدون طيار وهجمات اجلي�س ووكالة املخابرات املركزية 

لعملية تدقيق �ضديد.
واأفادت باأن امل�ضوؤولن اأبقوا قاعدة تن�س على �ضرورة التاأكد كثريا من عدم 

مقتل اأي مارة من املدنين.
اأقرت  الأمريكية  احلكومة  م�ضتوى  على  جلنة  اإن  تاميز  نيويورك  وقالت 
للتوقيع  ترامب  اإىل  واأحالتها  اأي��ل��ول  �ضبتمرب   14 يف  املقرتحة  القواعد 

عليها.
ومل يرد البيت الأبي�س على طلب تعقيب. كان الرئي�س ال�ضابق باراك اأوباما 
2013 فيما يتعلق بعمليات اجلي�س ووكالة املخابرات  اأ�ضدر القواعد يف 

املركزية خارج مناطق ال�ضراع يف اأفغان�ضتان والعراق و�ضوريا.

حما�س نحو م�ساحلة مع 
فتح حتت وطاأة ال�سغوط 

من�ورات اأمريكية ي�ب�نية بحرية و�شط توتر 

كوريا ال�سمالية تعتزم اختبار قنبلة هيدروجينية جديدة 

الحتالل ي�سن حملة اعتقالت وا�سعة يف ال�سفة 

ارتفاع ح�سيلة �سحايا زلزال اأبو الغيط ُيحّمل املجتمع الدويل م�سوؤولية اإخراج �سوريا من و�سعها الراهن
املك�سيك اإىل 273 قتيال

•• مك�صيكو �صيتي-وام:

الزلزال  ارتفاع عدد �ضحايا  املك�ضيكية عن  ال�ضلطات  اأعلنت 
املدمر الذي �ضرب العا�ضمة مك�ضيكو ومناطق جماورة لها 
والإنقاذ يف  البحث  تتوا�ضل عمليات  فيما  قتيال   272 اإىل 

املباين املنهارة. 
وذكرت وزارة الداخلية املك�ضيكية يف بيان الليلة قبل املا�ضية 
و73  �ضيتي  مك�ضيكو  يف  م�ضرعهم  لقوا  �ضخ�ضا   137 اأن 
�ضخ�ضا يف ولي��ة موريلو�س و43 يف بويبال و13 يف ولية 

مك�ضيكو و�ضتة يف جويريرو وواحد يف اأوك�ضاكا.

دعم  على  اح��د  ي��ج��روؤ  مل  يو�ضف 
املقاومة باملال وال�ضالح ال ايران، 
حما�س  دع����م����ت  ال���������دول  ب���ع�������س 
املقاومة  دعم  يف  وق�ضرت  جزئيا، 

الع�ضكرية.
اي������ران هي  ال�����ض��ن��وار ان  وك�����ض��ف 
بال�ضالح  حلركته  الأك��رب  الداعم 
الق�ضام.  لكتائب  والتدريب  وامل��ال 
قوتنا  ون���ط���ور  ن���راك���م  واأ�����ض����اف 
الع�ضكرية بف�ضل الدعم اليراين 

الذي ت�ضاعف.
املخت�س  �ضنب  اب��و  حمزة  وي��ق��ول 
ب�ضوؤون احلركات ان لدى ال�ضنوار 
روؤية ا�ضرتاتيجية ب�ضرورة تعزيز 
اإقليمية  كقوة  اي��ران  مع  العالقة 

موؤثرة وداعم رئي�ضي حلما�س.

�ضريكا  لتكون  ال�ضيا�ضية  عزلتها 
معرتفا فيه اإقليميا ودوليا.

ال��ب��اح��ث غ���ران���ت روملي  وي���ق���ول 
عن  ال��دف��اع  موؤ�ض�ضة  يف  ال��ب��اح��ث 
الوليات  الدميقراطيات ومقرها 
امل�ضاحلة  “ق�ضة  ان  امل���ت���ح���دة 
اىل  خ�ضو�ضا  موجهة  م�ضرحية 

اجلمهور امل�ضري«.
وال����واق����ع ان ح��م��ا���س جن��ح��ت يف 
التي  م�ضر  م��ع  العالقة  حت�ضن 

ترعى حوار امل�ضاحلة مع فتح.
فل�ضطينيون  م�����ض��وؤول��ون  وي��ق��ول 
ان ال�ضلطات امل�ضرية �ضتعيد فتح 
معرب رفح، املنفذ الوحيد للقطاع 
ب�ضكل  اخل�����ارج�����ي  ال����ع����امل  ع���ل���ى 
مع  القادمة،  ال�ضابيع  يف  اأف�ضل 

•• غزة-اأ ف ب:

حما�س  ح���رك���ة  اأع���ل���ن���ت  ع���ن���دم���ا 
ال�ضبوع املا�ضي قبولها بامل�ضاحلة 
مع حركة فتح للخروج من عزلتها 
وحل الزم��ات الن�ضانية يف قطاع 
غزة، كانت احلركة قطعت �ضوطا 
حليفها  مع  عالقاتها  حت�ضن  يف 

القدمي ايران وجارتها م�ضر.
التي  ح���م���ا����س  ح����رك����ة  وواف�����ق�����ت 
 17 غ���زة يف  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ت�ضيطر 
�ضبتمرب على اللجنة الإدارية التي 
كانت تقوم مقام احلكومة يف قطاع 
غزة، وَدَعت احلكومة الفل�ضطينية 
ب��رئ��ا���ض��ة رام���ي احل��م��داهلل والتي 
ملمار�ضة  مقرا  اهلل  رام  م��ن  تتخذ 

مهامها يف غزة.
يف  ال�ضيا�ضة  ق�ضم  رئي�س  وي��ق��ول 
ان  الودية  اأحمد  ال���ض��راء  جامعة 
الن���ف���ت���اح يف وقت  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
واإي���ران وحركة  واح��د على م�ضر 
فتح “غريت” �ضكل العالقات بن 

حما�س ودول املنطقة.
تعتربها  ال��ت��ي  ح��م��ا���س  وت���واج���ه 
املتحدة  وال������ولي������ات  ا����ض���رائ���ي���ل 
جماعة  الوروب�������������ي  والحت������������اد 
ان�����ض��ان��ي��ة عميقة  اأزم����ة  اره��اب��ي��ة، 
احل�ضار  ب�������ض���ب���ب  ال����ق����ط����اع  ف�����ى 
املفرو�س  امل�������ض���دد  ال����ض���رائ���ي���ل���ي 
الكهرباء  واأزم����ة  عقد  منذ  عليه 

العلى  البطالة  ومعدلت  واملياه 
الفقري  القطاع  و�ضهد  العامل.  يف 
ن�ضمة  مليوين  نحو  ي�ضكنه  ال��ذي 
الالجئن  م��ن  ثلثيهم  م��ن  اك��رث 
ث���الث���ة ح�����روب ا���ض��رائ��ي��ل��ي��ة منذ 

نهاية 2008.
حركتي  ب��ن  القطيعة  وح�����ض��ل��ت 
فتح وحما�س بعد ان فازت حما�س 
الت�ضريعية.   2006 انتخابات  يف 
ورف�������س امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل قبول 
احلركة  وط��ال��ب  حما�س  حكومة 
والع�������رتاف  ال���ع���ن���ف  ب��ن��ب��ذ  اول 
التفاقات  واح������رتام  ب��ا���ض��رائ��ي��ل 
ب�����ن ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن وال�����ق�����ادة 
اىل  الم��ر  وتطور  ال�ضرائيلين. 
تفرد حما�س بال�ضيطرة على قطاع 
غزة بعد مواجهة دامية مع حركة 
فتح برئا�ضة حممود عبا�س. ومنذ 
ذلك احل��ن، ف�ضلت كل حماولت 

امل�ضاحلة بن الطرفن.
وي�������ض���ك���ك حم���ل���ل���ون ب�������اأن ي�����وؤدي 
اإع����الن ح��م��ا���س ح��ل حكومتها يف 
على  ملمو�ضة  اج����راءات  اىل  غ��زة 
�ضائكة  الر���س، مع وج��ود ملفات 
ا���ض��ت��ي��ع��اب م��وظ��ف��ي حما�س  م��ث��ل 
اربعن  نحو  العمومين وعددهم 
ال��ف��ا، ودم���ج الج��ه��زة الم��ن��ي��ة يف 

غزة وال�ضفة الغربية.
ح���م���ا����س حل  ه�����دف  ان  وي��������رون 
الزم������ات اخل��ان��ق��ة يف غ����زة وفك 

اإط��الق جولة جديدة من احلوار 
بن حركتي حما�س وفتح.

و�ضت�ضكل اإع��ادة فتح احل��دود، ولو 
مهما  متنف�ضا  دائ���م،  غ��ري  ب�ضكل 
م��ن خف�س  ت��ع��اين  ال��ت��ي  حلما�س 
الفل�ضطينية  ال�����ض��ل��ط��ة  اأم�������وال 
احل�ضار،  وم��ن  غ��زة  اىل  املر�ضلة 
واي���������������ض�������ا، وف����������ق م�����������ض�����وؤول�����ن 
فل�ضطينين، تقلي�س قطر دعمها 
حلما�س، وجتميد بع�س م�ضاريعها 

يف غزة بعد اأزمتها .
يف الوقت ذاته، عملت حما�س على 

ترميم عالقتها مع ايران.
وت��ه��ي��اأ امل��ن��اخ ل��ذل��ك، اإث���ر انتخاب 
للمكتب  رئ��ي�����ض��ا  هنية  ا���ض��م��اع��ي��ل 
خلالد  خلفا  للحركة  ال�ضيا�ضي 

�سكري يوؤكد دعم م�سر
 للعراق يف حربها على الإرهاب

•• نيويورك -وام:

للعراق يف  الكامل  ب��الده  دع��م  �ضكري  �ضامح  امل�ضري  وزي��ر اخلارجية  اأك��د 
يف  العراقية  ال��ق��وات  ب��دء  �ضوء  على  داع�س  وتنظيم  الإره���اب  �ضد  حربها 
تطهري مدينة احلويجة. جاء ذلك خالل جل�ضة مباحثات عقدها �ضكري 
اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  اجلعفري  اإبراهيم  العراقي  نظريه  مع 
العامة لالأمم املتحدة املنعقدة حاليا يف نيويورك . و�ضدد وزير اخلارجية 
ق��درات اجلي�س  بناء  بامل�ضاركة يف  اللقاء على اهتمام بالده  امل�ضري خالل 
من  املحررة  واملناطق  املدن  اإعمار  جهود  اإىل  اإ�ضافة  العراقين  وال�ضرطة 
املتحدث  زي��د  اأب��و  اأحمد  امل�ضت�ضار  وق��ال  الإره��اب��ي.   داع�س  تنظيم  قب�ضة 
الر�ضمي با�ضم وزارة اخلارجية امل�ضري اإن الوزيرين ناق�ضا عددا من امللفات 
التن�ضيق  عن  ف�ضال  الأم��ن  جمل�س  اأع��م��ال  ج��دول  علي  بالعراق  اخلا�ضة 
بن البلدين يف املحافل الدولية. واأ�ضار اإىل اأن الجتماع تناول اأي�ضا اأبرز 
الإقليمي  ال�ضعيدين  على  امل�ضرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�ضايا  م�ضتجدات 
والدويل بالإ�ضافة اىل �ضبل تعزيز دور العراق علي ال�ضاحة العربية ل�ضيما 
فيما يتعلق بالق�ضايا الهامة التي ت�ضتلزم توحيد ال�ضف العربي يف مواجهة 

التحديات املختلفة التي حتيط مبنطقة ال�ضرق الأو�ضط .

••القد�ص املحتلة-وام: 

خالل  اختناق  بحالت  ام�س  الفل�ضطينين  املواطنن  من  ع��دد  اأ�ضيب 
مواجهات مع قوات الحتالل ال�ضرائيلي التي اقتحمت خميم الدهي�ضة 

يف بيت حلم و اعتقلت عددا منهم. و قال م�ضدر اأمني فل�ضطيني اإن قوة 
من جي�س الحتالل اقتحمت حارة الوجلة يف خميم الدهي�ضة واعتقلت 
اأ�ضريا حمررا مو�ضحا اأن مواجهات اندلعت بن �ضبان وجنود الحتالل 

قرب اجلامع الكبري وموؤ�ض�ضة ابداع يف املخيم.
و اأ�ضار اإىل اأن عددا من املواطنن الفل�ضطينين اأ�ضيبوا 
القنابل  ق��وات الح��ت��الل  اط��الق  اإث��ر  بحالت اختناق 
امل�ضيلة للدموع باجتاه منازل الأهايل يف املخيم اأثناء 

ذلك..
الدوحة  بلدة  اقتحموا  الح��ت��الل  جنود  اأن  مو�ضحا   
ثالثة  واع��ت��ق��ل��وا  منازل�ه�������ا  م��ن  ع�������ددا  وداهم������وا 

�ضبان.
خالل  مواطنن  خم�ضة  الحتالل  ق��وات  اعتقلت  كما 
يف  قلقيلية  حمافظة  ���ض��رق  جيو�س  ق��ري��ة  اقتحامها 

ال�ضفة الغربية.
اأن ق���وة ك��ب��رية م���ن جي�س  و ذك����رت م�����ض��ادر حم��ل��ي��ة 
الح���ت���الل داه���م���ت خم��ت��ل��ف اأح���ي���اء ج��ي��و���س واأج����رت 
من  ع��دد  اعتقال  تخللها  وتفتي�س  مالحقة  عمليات 

املواطنن الفل�ضطينين .

وانتخاب  املا�ضي،  مايو  يف  م�ضعل 
يف  للحركة  رئي�ضا  ال�ضنوار  يحيى 

القطاع يف فرباير.
ايران  م��ع  ع��الق��ة حما�س  وك��ان��ت 
ب�����ض��ب��ب موقف  ك���ث���ريا  ت�������ض���ررت 
�ضوريا  يف  الزم������ة  م���ن  احل���رك���ة 

وميلها اىل دعم املعار�ضن.
التوتر مل توقف  ولكن رغ��م ه��ذا 
ك���ل���ي���ا اي��������ران ار������ض�����ال امل�������ال اىل 
اجلناح  الق�ضام،  الدين  عز  كتائب 

الع�ضكري للحركة.
حلما�س  الي���راين  ال��دع��م  وي�ضل 
دولر  م��ل��ي��ون   15 اىل  اأح���ي���ان���ا 
فل�ضطيني  م�����ض��در  وف���ق  ���ض��ه��ري��ا، 

مطلع.
اأحمد  حما�س  يف  القيادي  ويقول 

العامة  للجمعية  وال�ضبعن  الثانية  احلالية  ال���دورة  اأع��م��ال 
لالأمم املتحدة بح�ضور عدد كبري من وزراء اخلارجية وكبار 

م�ضوؤويل املنظمات الدولية املعنية بالأزمة.
العام  الأم��ن  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  عفيفي  حممود  وق��ال 
اأك��د يف كلمة خالل الجتماع  الغيط  اأب��و  اأحمد  اأن  للجامعة 
اقتناعا  ت�ضهد  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  ي��دخ��ل  ال�����ض��وري  ال��ن��زاع  اأن 
ال�ضتمرار يف احلرب  بعبثية  اأط��راف خمتلفة  لدى  متزايدا 
يبذل  الإط��ار كل جهد  ه��ذا  ت�ضجع يف  العربية  واأن اجلامعة 
من اأجل خف�س الت�ضعيد ووقف اإطالق النار وت�ضهيل دخول 
امل�ضاعدات الن�ضانية اإىل املناطق املحا�ضرة وذلك مع الأخذ يف 
العتبار اأنه على الرغم من اأن الو�ضع لي�س مثاليا يف املناطق 

••نيويورك-وام:

حمل اأحمد اأبو الغيط الأمن العام جلامعة الدول العربية، 
اإخراج �ضوريا من الهوة ال�ضحيقة  املجتمع الدويل م�ضئولية 
اأن  اأبناء �ضعبها .. واأكد  التي انزلقت اليها و تخفيف معاناة 
بتعهداتها  الدولية  الأط��راف  تلتزم  اأن  ي�ضتدعي  الأم��ر  هذا 
والتي  لالأزمة  الإن�ضانية  الآث��ار  معاجلة  يخ�س  فيما  املالية 

كانوا قد عربوا عنها خالل موؤمتر بروك�ضل للمانحن.
اأبو  اأحمد  اإن  ام�س  العربية  اجلامعة  عن  �ضادر  بيان  وذك��ر 
ال����وزاري ح��ول الأزم���ة ال�ضورية  الغيط ���ض��ارك يف الج��ت��م��اع 
ال����ذي ن��ظ��م��ه الحت����اد الأوروب������ي يف ن��ي��وي��ورك ع��ل��ى هام�س 

اأف�ضل مما  اأنه يظل  اإل  امل�ضمولة باتفاقات خف�س الت�ضعيد 
كان عليه احلال يف ال�ضابق.

اأن ترتيبات  واأك��د الأم��ن العام للجامعة يف ذات الوقت على 
لأو�ضاع  متهد  اأن  لها  ينبغي  ول  ميكن  ل  الت�ضعيد  خف�س 
دائمة تنطوي على تق�ضيم فعلي للوطن ال�ضوري اأو اأن تر�ضم 
القوى  م��ن  لأي  ن��ف��وذ  مناطق  حت��دد  اأو  م�ضتقبلية  ح���دودا 

املتنازعة .
ال�ضيادة  ذات  امل��وح��دة  ب�ضوريا  التم�ضك  ���ض��رورة  اإىل  م�ضريا 
بحدودها القائمة التي ل مكان فيها للميلي�ضيات اأو املقاتلن 
الأجانب واجلماعات الإرهابية الأمر الذي يعد نقطة فا�ضلة 

يف امل�ضهد ال�ضوري.

اإىل  يهدف  برنامج  وت��رية  من  ت�ضرع  بينما  العام،  ه��ذا 
متكينها من ا�ضتهداف الوليات املتحدة ب�ضاروخ مزود 

براأ�س نووي.
الر�ضمية عن  ال��ك��وري��ة  امل��رك��زي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
املخرف  ذل��ك  وبالقطع  بالتاأكيد  ���ض��اأرو���س  ق��ول��ه  كيم 

الأمريكي املختل عقليا بالنار.
اليوم  ال�ضينية  اخلارجية  ل���وزارة  بيان  ق��ال  بكن  ويف 
اجلمعة اإن وزير اخلارجية وانغ يي حث كوريا ال�ضمالية 

•• طوكيو -رويرتز:

الطائرات  ح��ام��ل��ة  اإن  ام�������س  ال���ي���اب���اين  اجل��ي�����س  ق����ال 
الأم��ري��ك��ي��ة رون��ال��د ري��ج��ان جت��ري م��ن��اورات م��ع �ضفن 
الكورية  اجلزيرة  �ضبه  جنوبي  املياه  يف  يابانية  حربية 
بيوجنياجن  تهدد  فيما  البحرية  للقوة  ا�ضتعرا�س  يف 

باإجراء املزيد من التجارب النووية وال�ضاروخية.
وزع  ب��ي��ان  ال��ك��وري��ة اجلنوبية يف  ال��دف��اع  وزارة  وذك���رت 
على اأع�ضاء الربملان يوم الثنن اأن املجموعة القتالية 
للحاملة ريجان �ضتجري مناورة منف�ضلة مع البحرية 

الكورية اجلنوبية يف اأكتوبر ت�ضرين الأول.
اإن  اليابانية يف بيان  وقال قوة الدفاع الذاتي البحرية 
احلاملة ريجان، التي يبلغ وزنها مئة األف طن وتتمركز 
مناورات  لها  املرافقة  وال�ضفن  ه��ي  جت��ري  ال��ي��اب��ان،  يف 
11 �ضبتمرب  مع قطع من البحرية اليابانية منذ يوم 
اليابانية  اجل��زر  وغ��رب  الواقعة جنوب  املياه  يف  اأي��ل��ول 

الرئي�ضية.
واأ�ضاف البيان اأن هذه التدريبات مع ثالث �ضفن يابانية 
طائرات  حاملتي  اأك���رب  م��ن  وواح����دة  م��دم��رت��ان  بينها 
هليكوبرت يف البالد �ضت�ضتمر حتى 28 �ضبتمرب اأيلول.

وجتري الوليات املتحدة وحلفاوؤها يف املنطقة مناورات 
اجلزيرة  �ضبه  ق��رب  ومقاتالت  قاذفات  ت�ضم  ع�ضكرية 
الكورية فيما توا�ضل كوريا ال�ضمالية براجمها النووية 

وال�ضاروخية.
قنبلة  على  اختبارا  جت��ري  قد  اإنها  بيونيجاجن  وقالت 
هيدروجينية فوق املحيط الهادي بعد اأن تعهد الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب بتدمري البالد.
هذا وقالت كوريا ال�ضمالية ام�س اجلمعة اإنها قد تخترب 

اأن  بعد  الهادي وذلك  املحيط  قنبلة هيدروجينية فوق 
تعهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بتدمريها بينما 
تعهد الزعيم الكوري ال�ضمايل كيم جوجن اأون باأن يجعل 

ترامب املختل عقليا يدفع ثمن تهديداته غاليا.
ومل يحدد اأون ما الإجراء الذي �ضيتخذه مع الوليات 
املتحدة اأو ترامب الذي تبادل معه الإهانات يف الأ�ضابيع 
الأخرية. وقالت كوريا اجلنوبية اإن هذا هو اأول ت�ضريح 

مبا�ضر من نوعه من جانب زعيم لكوريا ال�ضمالية.
ي��وجن هو  ال�ضمايل ري  ال��ك��وري  وق��ال وزي��ر اخلارجية 
يف  تفكر  ق��د  ب���الده  اإن  التلفزيون  بثها  ت�ضريحات  يف 
له  ي�ضبق  مل  ن��ط��اق  على  هيدروجينية  قنبلة  اخ��ت��ب��ار 
ك��ان يتحدث  ال��ذي  ال��ه��ادي. لكن ري  املحيط  مثيل يف 
اإنه ل يعلم ما يفكر فيه  لل�ضحفين يف نيويورك قال 
غري  ب��اأن��ه  التهديد  ال��ي��اب��ان  وو�ضفت  بالتحديد.  كيم 
مقبول على الإطالق. وقال كبري اأمناء جمل�س الوزراء 
الياباين يو�ضيهيدي �ضوجا اليوم اجلمعة اإن ت�ضريحات 
كوريا ال�ضمالية وت�ضرفاتها غري مقبولة على الإطالق 
ويوم  وال����دويل.  الإقليمي  ل��الأم��ن  بالن�ضبة  وم�ضتفزة 
الثالثاء قال ترامب يف اأول خطاب يلقيه اأمام اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة اإنه �ضيدمر متاما كوريا ال�ضمالية 
اإن هي هددت الوليات املتحدة وحلفاءها، وو�ضف كيم 

باأنه رجل �ضواريخ يف مهمة انتحارية.
وقال كيم اإن بالده �ضتدر�س اأعلى م�ضتويات الإجراءات 
واإن  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  م���ع  التاريخ”  يف  امل�������ض���ادة 
النووي على  برناجمه  اأن  له  اأك��دت  ترامب  ت�ضريحات 

امل�ضار ال�ضحيح.
النووية يوم  واأجرت بيوجنياجن �ضاد�س واأكرب جتاربها 
ال�ضواريخ  واأطلقت ع�ضرات  اأيلول  �ضبتمرب  الثالث من 

على الكف عن موا�ضلة التحرك يف م�ضار خطري ودعا 
اإىل التم�ضك بتعهدات بعدم العتداء  الوليات املتحدة 

على بيوجنياجن.
بغ�س  املتحدة  العامة لالأمم  اأم��ام اجلمعية  وانغ  وقال 
الوقت  ع��ن  النظر  وبغ�س  ال��ظ��روف  تغري  ع��ن  النظر 
نواجهها،  التي  وال�ضعوبات  الأم���ر  �ضي�ضتغرقه  ال��ذي 
�ضتظل ال�ضن دوما متم�ضكة بهدف نزع ال�ضالح النووي 

يف �ضبه اجلزيرة الكورية وبت�ضجيع املحادثات.
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عربي ودويل
قرب�س الرتكية تعتزم فر�س ر�سوم على مواكب الأمم املتحدة

•• قرب�س-وكالت:
اأعلن وزير اخلارجية يف جمهورية �ضمال قرب�س الرتكية 
التي ل تعرتف بها اإل اأنقرة، اأن القادة القبار�ضة الأتراك 
املتحدة  الأمم  مواكب  على  جمركية  ر�ضوماً  �ضيفر�ضون 
يف  املقيمن  اليونانين  القبار�ضة  اإىل  �ضلعاً  تنقل  التي 

منطقتهم، بدءاً من اأول اأكتوبر.
و�ضّرح حت�ضن ارطغرل اأوغلو لوكالة فران�س بر�س على 
نيويورك،  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ه��ام�����س 
املكلف  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم���ن  م�ضاعد  �ضيبلغ  اأن��ه 
الفرن�ضي جان بيار لكروا يف اإ�ضارة ح�ضن نية.  وقال اإن 

القرار �ضيطبق بدءاً من اأول اأكتوبر.

من  تعليق  اأي  على  احل�ضول  بر�س  لفران�س  يت�ضّن  ومل 
اليونانين  ال��ق��ب��ار���ض��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار  امل��ت��ح��دة.  الأمم 
اليونانية  ال��ق��رب���ض��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  اإىل  ���ض��ل��ع��اً  ي��ر���ض��ل��ون 
التي تعي�س يف �ضمال اجلزيرة عرب مواكب تابعة لالأمم 

املتحدة، م�ضيفاً: نقول لهم: ل حاجة لذلك.
وتابع: هوؤلء لي�ضوا بحاجة اإىل هذه ال�ضلع وهم يبيعونها 
بدون  الب�ضائع  مرور  م�ضتغلن  الأت��راك،  القبار�ضة  اإىل 
ر�ضوم جمركية يف املنطقة املنزوعة ال�ضالح الفا�ضلة بن 
حفظ  ق��وات  فيها  تنت�ضر  والتي  وجنوبها  قرب�س  �ضمال 

ال�ضالم الدولية.
واأو�ضح اأوغلو اأنه اإذا ا�ضتمرت الأمم املتحدة يف نقل هذه 

اإىل ال�ضمال، �ضن�ضطر اإىل فر�س ر�ضوم جمركية،  ال�ضلع 
من  وح��ذر  دفعها.  اليونانين  القبار�ضة  على  �ضيرتتب 

اتخاذ اإجراءات اأخرى من دون حتديدها.
اإع����ادة توحيد  وف�ضلت اجل��ول��ة الأخ����رية م��ن م��ف��او���ض��ات 
اجلزيرة التي جرت بن القبار�ضة اليونانين والقبار�ضة 
6 ي��ول��ي��و يف  اإ����ض���راف الأمم امل��ت��ح��دة يف  الأت������راك حت���ت 

�ضوي�ضرا، لعدم تو�ضل الطرفن اإىل اأي حل توافقي.
منذ  مق�ضمة  ن�ضمة،  مليون  ح���واىل  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  وق��رب���س 
ال�ضمايل،  �ضطرها   1974 ع��ام  ال��رتك��ي  اجلي�س  اج��ت��اح 
رداً على انقالب دبره قوميون قبار�ضة يونانيون بهدف 

اإحلاق اجلزيرة باليونان.

»نافال« الفرن�سية ت�سلم م�سر اأول فرقاطة 
•• باري�ص-وكاالت:

اأعربت جمموعة نافال الفرن�ضية عن فخرها بقيامها ام�س اجلمعة بت�ضليم 
البحرية  ال��ق��وات  اإىل   2500 جوويند  ط��راز  م��ن  كورفيت  فرقاطة  اأول 
اإجن��از هذا الربنامج  اأن��ه مت  بيان لها اىل  املجموعة، يف  واأ�ضارت  امل�ضرية. 
خالل مدة قيا�ضية حيث مت ت�ضليم الفرقاطة الفاحت خالل 36 �ضهراً فقط 
من تاريخ الطلب و�ضوف تبحر اليوم ال�ضبت نحو ميناء قاعدتها يف م�ضر.

اأرب��ع وح��دات طلبتها القوات  اأن هذه ال�ضفينة هي الأوىل من بن  واأك��دت 
ال��ب��ح��ري��ة امل�����ض��ري��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه اأع����رب امل��دي��ر ال��ع��ام للمجموعة هرييف 
م�ضر  ت�ضليم  ع��ن  ب���الإع���الن  جمموعته  ف��خ��ر  ع��ن  ل��ه  ت�ضريح  يف  ج��ي��ي��و، 
اإن م�ضر هي الزبون وال�ضريك  لهذه الفرقاطة خالل وقت قيا�ضي، وقال 

ال�ضرتاتيجي للمجموعة.

على معرب القائم احلدودي املقابل 
ل��ل��ب��وك��م��ال والرت����ب����اط م���ع قوات 
الإيرانية  وامليلي�ضيات  الأ�ضد  نظام 

التي تدعمه. 

م�شتقبل ال�شرق الأو�شط
تزال  ل  “ولكن  التقرير:  وي��ق��ول 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ل��ت��زم��ة فقط 
بهزمية داع�س، ويف العراق ت�ضاعد 
القوات الأمريكية العراقين الذي 
امليلي�ضيات  ج��ان��ب  اإىل  ي��ق��ات��ل��ون 
ال�ضيعية يف احلمالت الأخرية مثل 
�ضيا�ضة  اأن  الرغم من  تلعفر، على 
ت�ضمل  ل  ال���ر����ض���م���ي���ة  ال���ت���ح���ال���ف 
ال�ضيعية،  امليلي�ضيات  مع  التعاون 
ف��ه��ي ق��ا���ض��رة ف��ق��ط ع��ل��ى التعاون 
وال�ضرطة  ال��ع��راق��ي  اجل��ي�����س  م��ع 

الفيدرالية والوحدات الأخرى«. 
ما  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  وي���خ���ل�������س 
�����ض����ت����ق����رره ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
�ضوريا  )ق���وات  الأك���راد  وحلفاوؤها 
الأ�ضهر  خ����الل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة( 
على  ���ض��اأن��ه  م��ن  ���ض��وري��ا  يف  املقبلة 
القادمة  املرحلة  اأن يحدد  الأرج��ح 
فاإذا  الأو�ضط؛  ال�ضرق  م�ضتقبل  يف 
امل��ت��ح��دة يف ر�ضم  ب����داأت ال���ولي���ات 
الإي���راين،  النفوذ  اح��ت��واء  �ضيا�ضة 
بالتعاون  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  مي��ك��ن��ه��ا 
اإذا كان تدخل  مع �ضركائها، ولكن 
الوليات املتحدة قا�ضراً فقط على 
ال�ضرتاتيجية  ف���اإن  داع�����س،  دح��ر 
الأمريكية ملا بعد داع�س يف العراق 
و����ض���وري���ا ت�����رتك ����ض���رك���اءه���ا غري 
جمهول،  م�����ض��ري  يف  الإي���ران���ي���ن 
تداعيات  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  م���ا  وه����و 
وروؤية  باأكملها  املنطقة  على  توؤثر 
واللتزامات  لل�ضيا�ضات  احل��ل��ف��اء 

الأمريكية.  

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
   دعا املدير التنفيذي حلزب نداء 
اىل  ال�ضب�ضي  قائد  حافظ  تون�س 
ع��ق��د امل���وؤمت���ر الن��ت��خ��اب��ي الول 
قبل  ذل��ك  ي��ك��ون  ان  على  للحزب 
تكون  حتى  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات 
ل���ل���ق���ي���ادات احل���زب���ي���ة اجل���دي���دة 
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع����ن امل����وؤمت����ر امل���ذك���ور 
الكاملة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال�����ض��رع��ي��ة 
����ض���واء ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة او 
النتخابية  املحطات  م��ن  غريها 

ال�ضب�ضي البن  امل��ق��ب��ل��ة.    وح��ث 
هذه  اجن��اح  على  الندائين  كافة 
ب�الهامة،  و�ضفها  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ة 
مرحلة  ���ض��ت��ك��ون  اأن����ه����ا  م���ع���ت���ربا 
ج��دي��دة ع��ل��ى ط��ري��ق ب��ن��اء حركة 
حركة  اأن  ي���ذك���ر  ت���ون�������س.  ن�����داء 
نداء تون�س عقدت يومي 9 و10 
�ضو�ضة  مب��دي��ن��ة   2016 ي��ن��اي��ر 
حتت  الأول  التوافقي  م��وؤمت��ره��ا 
وكان  الوفاء”،  “موؤمتر  ���ض��ع��ار 
م����ن خم����رج����ات����ه ����ض���ب���ط اخل���ط 
ال�ضيا�ضي للحزب واختيار القيادة 

املدير  لتناف�س  القادم  النتخابي 
التنفيذي حافظ قائد ال�ضب�ضي. 

وف������اء خم���ل���وف من  ان  وي����ذك����ر 
يف  تون�س  ن��داء  حل��زب  املوؤ�ض�ضن 

�ضنة 2012.
   من ناحية اأخرى، اأقر القيادي 
امل��ك��ل��ف ب��ال�����ض��وؤون ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف 
ن�����داء ت��ون�����س ب���ره���ان ب�����ض��ي�����س يف 
اأم�������س اجلمعة،  اإذاع�����ي  ت�����ض��ري��ح 
للحزب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  اأن 
ال�ضب�ضي غري معني  قائد  حافظ 
تر�ضحه  وان  ال���ربمل���ان  ب��رئ��ا���ض��ة 

ال�ضيا�ضية والتنفيذية للحزب اإىل 
النتخابي  امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  ح��ن 
اآن��ذاك تنظيمه  ال��ذي كان مقررا 
2016 لكن  30 و31 يوليو  يف 
اىل  وادت  ب��احل��زب  ازم���ة ع�ضفت 
ان�ضطاره اىل اربع اأحزاب وخروج 
عدد من كوادره املوؤ�ض�ضة وتقل�س 

عدد كتلته يف الربملان.
   وقد افادت النائبة والقيادية يف 
ن���داء تون�س وف���اء خملوف  ح��زب 
لرئا�ضة  ال���رت����ض���ح  ت���ع���ت���زم  ان���ه���ا 
املوؤمتر  انعقاد  ���ض��ورة  يف  احل���زب 

اأملانيا الذي التحق  خلالفة نائب 
الوزاري  التحوير  اإث��ر  باحلكومة 

مازال قائما.
   واأ�ضار برهان ب�ضي�س يف تعقيب 
الت�ضريحات  ب��ع�����س  ع��ل��ى  م��ن��ه 
املن�ضب،  ل��ه��ذا  الول  �ضعي  ح��ول 
جمرد  الت�ضريحات  ه��ذه  اأن  اإىل 
يخو�ضون  لن��ا���س  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات 
ووهمية  وقتها  انتهى  م��ع��ارك  يف 
اأذهانهم فقط ا�ضمها  موجودة يف 
توريث ل�ضرب حركة نداء تون�س 

وا�ضتهداف قياداته.

•• وا�صنطن-وكاالت:

املتحدة  ال����ولي����ات  ���ض��ت��غ��ري  »ه����ل 
يف  ال�ضيا�ضية  الديناميات  ورو�ضيا 
ت�ضاوؤل طرحه  ال�ضرق الأو�ضط؟”، 
�ضيث فرانتزمان، �ضحفي مقيم يف 
جملة  ن�ضرته  تقرير  يف  ال��ق��د���س، 
الأمريكية،  اإن���رت����ض���ت  ن��ا���ض��ون��ال 
املرتبطة  التداعيات  اأن  اإىل  لفتاً 
�ضوريا  يف  الأمريكية  بالتحركات 
منطقة  على  ت��وؤث��ر  اأن  �ضاأنها  م��ن 

ال�ضرق الأو�ضط باأ�ضرها.
الدور  اإىل  التقرير  كاتب  وي�ضري 
ال���ذي تلعبه رو���ض��ي��ا يف  ال��رئ��ي�����ض��ي 
جن��اح��ات ق���وات ن��ظ��ام الأ���ض��د التي 
ال�����زور  دي�����ر  م���دي���ن���ة  اإىل  و����ض���ل���ت 
�ضوريا،  �ضرق  ال��ف��رات يف  نهر  على 
الأ�����ض����د  ق�������وات  اأن  ي���ع���ن���ي  وه�������ذا 
بقوات  الح����ت����ك����اك  م����ن  ت���ق���رتب 
املدعومة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ض��وري��ا 
اأعلن  وق��د  املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ن 
الوليات  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
املتحدة يف 16 �ضبتمرب اجلاري اأن 
الفرات  نهر  �ضرق  يف  رو�ضية  غ��ارة 
العديد  وق�����وع  ع���ن  اأ����ض���ف���رت  ق���د 
م��ن الإ���ض��اب��ات ب��ن ق���وات �ضوريا 

الدميقراطية. 

فراغ داع�س والأجندات 
املختلفة

تراجع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ك��ات��ب  وي���رى 
داع�����������س ي���خ���ل���ق ف������راغ������اً مت�����الأه 
خمتلفة،  اأج��ن��دات  لها  جمموعات 
اإزاء  وا���ض��ن��ط��ن  ���ض��ي��ا���ض��ة  ت����زال  ول 
وا���ض��ح��ة، وهذا  �ضوريا غ��ري  ���ض��رق 
الإيراين  النفوذ  تو�ضيع  اإىل  يقود 
ك���م���ا يثري  و�����ض����وري����ا،  ال����ع����راق  يف 
الوليات  حلفاء  ل��دى  الت�ضاوؤلت 

الحتكاك  تفادي  وبخا�ضة  النزاع 
للجانبن،  اجل���وي���ة  ال���ق���وات  ب���ن 
وت���وؤك���د ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
ت���واج���ه قوات  اأن���ه���ا ل  ب��ا���ض��ت��م��رار 
اأو ح���ل���ف���اءه يف  ال�������ض���وري  ال���ن���ظ���ام 
من  الرغم  وعلى  داع�س.  حماربة 
فاإن  الكالمية،  واحلرب  ال�ضائعات 
ثمة دللت على اأن مو�ضكو تعترب 
الدميقراطية  ���ض��وري��ا  ق���وات  دور 
تتعامل  ل  اإذ  �ضوريا،  “�ضلمياً” يف 
حتت  الواقعة  الأرا�ضي  مع  رو�ضيا 
�ضيطرة قوات �ضوريا الدميقراطية 
على  ����ض���وري���ا  م���ن   35% ق���راب���ة 
ويجب  ال��ع��دو  �ضيطرة  اأن��ه��ا حت��ت 
املثال كان  �ضبيل  ا�ضتعادتها. وعلى 
للمراقبن الع�ضكرين الرو�س دور 
يف اأماكن مثل عفرين التي ت�ضيطر 
الدميقراطية،  �ضوريا  قوات  عليها 
ل �ضيما مع غياب الوليات املتحدة 

عن مثل هذه الأماكن. 
ويو�ضح التقرير اأن الو�ضع الراهن 
يثري ت�ضاوؤًل رئي�ضياً حول توجهات 
�ضعي  ظل  يف  الأمريكية  ال�ضيا�ضة 
احللفاء لتحرير املزيد من املناطق 
على طول وادي نهر الفرات باجتاه 
ال��ت��ي يخ�ضع  ال��ع��راق��ي��ة  احل�����دود 
اجلانب الآخر منها حالياً ل�ضيطرة 
من  املدعومة  ال�ضيعية  امليلي�ضيات 
اإيران، وُيطلق عليها ا�ضم “احل�ضد 
من  ج��زء  ر�ضمياً  وه��ي  ال�ضعبي” 
ال��ع��راق��ي��ة. وترغب  ق����وات الأم����ن 
هذه القوات يف التحرك لل�ضيطرة 

وحكومة  �ضوريا  يف  الدميقراطية 
ال��ل��ب��ن��اين �ضعد  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
احلريري يف بريوت، ولكن ت�ضليم 
رو�ضيا  اإىل  ال�����ض��وري  امل��ل��ف  اإدارة 
اإىل  ���ض��وري��ا  ت�����ض��ل��ي��م  اإىل  ���ض��ي��ق��ود 

خ�ضوم الوليات املتحدة. 

جتنب النزاع الأمريكي 
الرو�شي 

العالقات  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وي������رى 
�ضوريا  يف  ال��رو���ض��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
ت��رت��ك��ز ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اآل���ي���ة جتنب 

�ضيحدث  عما  املنطقة  يف  املتحدة 
فيما بعد. 

وب��ع��د م���رور اأي���ام على ق��ي��ام قوات 
القوات  من  املدعومة  الأ�ضد  نظام 
ب��ك�����ض��ر ح�ضار  ال��رو���ض��ي��ة  اجل���وي���ة 
�ضوريا  ق�����وات  ���ض��ن��ت  ال�������زور،  دي����ر 
اأمريكياً  املدعومة  الدميقراطية 
من  املدينة  اإىل  للو�ضول  هجوماً 
اجل����ان����ب الآخ�������ر ل��ن��ه��ر ال����ف����رات. 
واأفادت �ضبكة “روداو” الإعالمية 
�ضوريا  ق��وات  و�ضول  عن  الكردية 
املنطقة  اإىل  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
يف  ال���زور  دي��ر  مبدينة  ال�ضناعية 

10 �ضبتمرب اجلاري. 
الإ�ضرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  وت��رج��ع 
اأك��رب مدينة  اأنها  اإىل  ال��زور  لدير 
يف حمافظة دير ال��زور التي متتد 
ع���ل���ى ج���ان���ب���ي ن���ه���ر ال�����ف�����رات اإىل 
احل�����دود ال��ع��راق��ي��ة. وخ����الل عام 
طول  على  داع�����س  تو�ضع   2014
مبثابة  وا�ضتخدمها  املنطقة  ه��ذه 
قناة لدخول حمافظة الأنبار ذات 
عرب  ال��ع��راق  يف  ال�ضنية  الأغ��ل��ب��ي��ة 
انكما�س  وم���ع  ال��ب��وك��م��ال.  م��ع��رب 
ي�ضيطر  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  خ��ري��ط��ة 
مدينة  و����ض���ق���وط  داع�������س  ع��ل��ي��ه��ا 
املزعومة  خالفته  عا�ضمة  ال��رق��ة 
قوات  و�ضيكاً، يف قب�ضة  بات  ال��ذي 
�ضوريا الدميقراطية، فاإن الوليات 
وحلفاءهما،  ورو����ض���ي���ا  امل���ت���ح���دة 
ب��ح�����ض��ب ال��ت��ق��ري��ر، ي���راق���ب���ون عن 
ال�ضراع  من  التالية  املرحلة  كثب 

ُيعد  الذي  الربي  واملمر  البوكمال 
جزءاً منه من اأجل حتقيق هدفها 
التي  ال�ضيعية  امليلي�ضيات  رب��ط  يف 
تدعمها يف العراق مع حزب اهلل يف 
لبنان، من خالل حليفها يف دم�ضق 
قوات  اأه���داف  ولكن  الأ���ض��د.  ب�ضار 
والوليات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ض��وري��ا 
وا�ضحة،  غ���ري  م����ازال����ت  امل���ت���ح���دة 
ا�ضرتاتيجية  توجد  ل  اأن��ه  خا�ضة 
اأم��ري��ك��ي��ة ���ض��ام��ل��ة ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء دحر 

داع�س. 
تعترب  اإي����ران  اأن  �ضباير  وي�ضيف 

يف �ضوريا والعراق. 

�ش�حة النفوذ الإيراين 
ال��ت��ق��ري��ر اإىل وج��ه��ة نظر  وي��ل��ف��ت 
�ضباير  جوناثان  ال�ضيا�ضي  املحلل 
ت�ضاوؤلت  يثري  الراهن  الو�ضع  اأن 
الدعم  ح�����ول  وب���خ���ا����ض���ة  م���ه���م���ة 
الإيراين لنظام الأ�ضد الذي ي�ضعى 
اإىل دح��ر داع�����س واإع���ادة �ضيطرته 

على �ضوريا. 
اإي��ران يف  نف�ضه ترغب  الوقت  ويف 
ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ع��رب احل����دودي 

�ضاحة  ول��ب��ن��ان  و����ض���وري���ا  ال���ع���راق 
واحدة وت�ضتخدمها لتنفيذ لعبتها 
الإ�ضرتاتيجية اخلبيثة يف املنطقة، 
ميلي�ضيات  حت���ارب  ال�ضبب  ول��ه��ذا 
وال����ع����راق،  ����ض���وري���ا  يف  اهلل  ح�����زب 
امليلي�ضيات  حت���������ارب  وك������ذل������ك 
العراقية يف �ضوريا. وعلى النقي�س 
من ذلك تتعامل الوليات املتحدة 
اإذ  ب�ضكل خم��ت��ل��ف؛  دول����ة  ك��ل  م��ع 
الوزراء  رئي�س  تتعاون مع حكومة 
بغداد  يف  العبادي  حيدر  العراقي 
لدحر داع�س، وتدعم قوات �ضوريا 

وف�ء خملوف تن�ف�س ال�شب�شي البن على رئ��شته

موؤمتر انتخابي لنداء تون�س قبل النتخابات البلدية

هل �شتغري اأمريك� ورو�شي� الدين�مي�ت ال�شي��شية يف ال�شرق الأو�شط؟ 

تقرير: اخلطوات املقبلة لوا�سنطن يف �سوريا حتدد م�ستقبل املنطقة

ن�فذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�شة اكت�ش�ف كيف يفكر الآخر

•• مي�صيل كولومي�ص

   من الوا�ضح اأن التاريخ �ضيحتفظ دون �ضك، من 
اأول خطاب لدونالد ترامب امام اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة، بالعدوانية التي اأبداها جتاه كوريا 
ال�ضمالية وديكتاتورها الرجل ال�ضاروخ كيم جونغ 
اأون، املمعن يف مهمة انتحارية اإذا �ضعرت الوليات 
املتحدة اأو حلفائها، بالتهديد، ل ميكن اأن تقودهم 

اإل اىل خيار وحيد التدمري التام لهذه البالد.
الرئي�س  اي�ضا عند موقف  املحللون  و�ضيتوقف     
الم��ري��ك��ي م��ن امل��ع��اه��دة ال��ن��ووي��ة م��ع اإي���ران التي 
موقف اقل حدة اذ �ضبق  و�ضفها بال� “حمرجة”، 
ان �ضرح انها ا�ضواأ �ضفقة وقّعتها الوليات املتحدة 

الأمريكية. 
ومع ذلك، يجدر الحتفاظ كذلك باأن ترامب يف 
اأن  خطابه حول حالة العامل، الذي كان ُيفرت�س 
مل  لوا�ضنطن،  الدولية  ال�ضيا�ضة  برنامج  يحدد 
 2015 النووية لعام  اأنه �ضيطيح باملعاهدة  يعلن 
ال�ضهر القادم عندما �ضُيعّد تقريره اإىل الكونغر�س 

ب�ضاأن تطبيقه.
   وبطبيعة احل��ال، ل ي�ضع املرء اإل اأن يقارن بن 
اإميانويل  �ضاعتن،  وب��ع��د  امل��ن��رب  نف�س  على  اأداء، 
ماكرون الذي ُطبع بروح التوافق، ودونالد ترامب 
اأن  ميكن  الذين  اأول��ئ��ك  �ضد  بالعنف  متيز  ال��ذي 

يغرقوا يف اجلحيم.

ترامب يح�شد الت�شفيق
ومع ذلك، كانت هناك يف خطاب الرئي�س الأمريكي، 
روؤيته  يف  ومعتدلة  لالهتمام  اإث��ارة  اأك��رث  مقاطع 
ل��ل��ع��امل و���ض��ي��ا���ض��ات ب���الده امل��ت��ه��م��ة ���ض��اب��ق��ا بالقوة 
املفرطة. اإن دعمه للدميقراطية وحقوق الإن�ضان 
ومنتظم الأمم القائم على ازدهارها و�ضيادتها، ل 
املتعدد  العمل  موؤيدي  ط��رف  من  ال  نقده  ميكن 
الط����راف ال�����ض��رف وال�����ض��ل��ب. ك��م��ا ي��ب��دو يف غري 
حمله التزام الوليات املتحدة بالتخلي عن رغبتها 
اأخ���رى،  ب��ل��دان  ع��ل��ى  املجتمعي  منطها  ف��ر���س  يف 
فالعراق وكثريين اآخرين، يدركون ما كّلفهم مثل 
هذا النزوع التب�ضريي. ولي�س من قبيل ال�ضدفة 

اأن يتم الت�ضفيق للرئي�س الأمريكي خم�س مرات 
يف حلبة معادية له، ول �ضيما يف هذا املقطع.

   يف الواقع، اإن امل�ضتقبل �ضيقول ما يجب اأن ُنبقي 
من خطاب دونالد ترامب:

   - تركيزه على دور الأمم املتحدة الذي �ضيكون 
لال�ضتثمار الأمريكي ما يربره اإذا ما اأجنزت الأمم 
املتحدة مهمتها املتمثلة يف تامن ال�ضالم، وهو اأقل 

ما ميكن اأن نتوقعه من هذه املوؤ�ض�ضة الدولية.
   - اأو توبيخه وتهديده �ضد الدول الديكتاتورية 
ال�ضمالية،  ك��وري��ا  ت��ه��دي��دا  ت�ضكل  ال��ت��ي  وال�����دول 
ت�ضلها  اأو  اإي������ران  ال���دي���ن  ق��ن��اع  وال��ف��ا���ض��دة حت���ت 
والف�ضل  وال��دم��ار  الأمل،  جلبت  التي  ال�ضرتاكية 

فنزويال.

�شعود نيكي ه�يل
وي���رى ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ع��رف��ون ج��ي��دا بيت ترامب 
الأب���ي�������س يف اجل�����زء الإي���ج���اب���ي وال���ت���واف���ق���ي من 
اخلطاب يد نيكي هايل، �ضفرية الوليات املتحدة 
البنة  فهذه  ج��دا.  النا�ضطة  املتحدة  الأمم  ل��دى 
اليها  ي�ضتمع  ت��رام��ب  ب��ات  ال��ه��ن��د،  م��ن  ملهاجرين 
احل�ضول  يف  جنحت  اأنها  خ�ضو�ضا  ف��اأك��رث.  اأك��رث 
على ت�ضويت رو�ضيا وال�ضن على قرارات جمل�س 

الأمن التي تدين كوريا ال�ضمالية.
   اجل��زء ال��ث��اين م��ن خطاب ت��رام��ب، وال���ذي جاء 
ب��ل��ه��ج��ة ات��ه��ام��ي��ة ح������ادة، ق���د ي���ك���ون م���ن تاأليف 
و�ضياغة، وفقا للمتخ�ض�ضن، �ضتيفن ميلر، وهو 
امل�ضت�ضار ال�ضيا�ضي وقلم الرئي�س. خ�ضو�ضا عندما 
يكون قلما جارحا وقاتال، وهو الذي كتب خطاب 
التن�ضيب الذي اأ�ضار للمذبحة التي كانت اأمريكا 

�ضحيتها.
مواقفه  يف  الرئي�س  اأذن  �ضتكون  منهما  ف��الأي     
وا�ضا�ضا  ال�ضيا�ضة اخلارجية،  اأو قراراته يف  املقبلة 
ُيقال يف وا�ضنطن  واإي��ران؟  ال�ضمالية  ب�ضاأن كوريا 
وزير  حم��ّل  قريبا  حت��ل  ان  ميكن  ه��ايل  نيكي  ان 

اخلارجية ريك�س تيلر�ضون. 
عامل  يف  مطمئنا  خ��ربا  �ضيكون  ه��ذا  اأن  �ضك  ول 

حيث ترامب رئي�ضا للوليات املتحدة.
ترجمة خرية ال�ضيباين

ترامب، الدكتور جيكل وم�سرت هايد...!

 حملل �ضيا�ضي، ومدير حترير �ضابق ملجلة لوبوان الفرن�ضية.

وفاء تناف�س ابن موؤ�ض�س احلزب ال�ضب�ضي البن يعلن عن قرب موؤمتر النداء

بعد 10 اأي�م على ك�شر ح�ش�ر داع�س

�سوارع مقفرة وعودة بطيئة للحياة يف دير الزور 
•• دير الزور-اأ ف ب:

اأبنية  مقفرة،  �ضوارع  جانبي  اىل  مركونة  بالرتاب  مك�ضوة  �ضيارات 
مهجورة، اأ�ضجار ياب�ضة، و�ضوق تعود اليه احلياة ببطء بعدما ت�ضللت 
اإليه الب�ضائع... هذا هو امل�ضهد يف مدينة دير الزور بعد نحو ع�ضرة 

اأيام على ك�ضر ح�ضار تنظيم داع�س الإرهابي عنها.
ويوا�ضل اجلي�س ال�ضوري بدعم رو�ضي عملياته الع�ضكرية يف حميط 
املدينة بهدف ت�ضييق اخلناق على تنظيم داع�س الإرهابي يف الأحياء 
الغربية يف  الأح��ي��اء  ان متكن من فك احل�ضار عن  بعد  ال�ضرقية، 

املدينة واملطار الع�ضكري املجاور.
وتخلو غالبية �ضوارع الحياء الغربية يف املدينة من املارة. اأمام اأحد 
اطراف  ويتبادلون  ال�ضاي  يحت�ضون  رج��ال  ب�ضعة  يجل�س  البنية، 
احلديث ومن حولهم ابنية مهجورة متاما، �ضرفاتها فارغة وزجاج 

نوافذها حمطم. وطوال فرتة احل�ضار املطبق الذي فر�ضه تنظيم 
املدينة  الغربية يف  الحياء  كانت   ،2015 العام  داع�س منذ مطلع 
 2014 تتعر�س ل��ق��ذائ��ف اجل��ه��ادي��ن. و���ض��ه��دت امل��دي��ن��ة يف ال��ع��ام 
املتطرف  التنظيم  ومقاتلي  احلكومية  القوات  بن  عنيفة  معارك 
العراق،  مع  احلدودية  املحافظة  كامل  على  وقتها  �ضيطروا  الذين 

ومتكنوا من ال�ضتيالء على احياء دير الزور ال�ضرقية.
ويقول حمافظ دير الزور حممد ابراهيم �ضمرة ل�ضحافين بينهم 
فريق وكالة فران�س بر�س يف مبنى املحافظة، ان ن�ضبة دمار البنية 
املئة يف  و20 يف  املئة”،  “ثمانن يف  بلغت  ال��زور  دي��ر  يف حمافظة 

الحياء التي ت�ضيطر عليها القوات احلكومية يف املدينة.
ويتوقع املحافظ ان ن�ضبة الدمار اأعلى يف الحياء التي ل تزال حتت 
فيها  تق�ضف  احلربية  الطائرات  كانت  والتي  املتطرفن،  �ضيطرة 
اأحد �ضوارع املدينة املطلة على �ضاحة الدلة  مواقع املتطرفن . يف 

�ضرطيا  يقف  عربية،  قهوة  لأب��ري��ق  جم�ضم  و�ضع  حيث  ال�ضهرية 
مرور بلبا�ضهما الر�ضمي يرتقبان مرور نادر جدا لل�ضيارات يف ظل 
النق�س احلاد يف الوقود. على جانبي �ضوارع الحياء الغربية وحتت 
اأبنيتها، ُركنت ال�ضيارات جانبا، منها ما ك�ضاه الرتاب واأخرى متت 
تغطيتها ب�ضرا�ضف ممزقة. ومل يتمكن �ضوى عدد قليل من ال�ضكان 
اأ�ضواق  اأحد  الوقود بعد فك احل�ضار. يف  من احل�ضول على بع�س 
اأجل  م��ن  التعب  م��الم��ح  عليهما  ب��دت  م��واط��ن��ون  يتجول  امل��دي��ن��ة، 
التزود بالطعام خ�ضو�ضا مع بدء و�ضول امل�ضاعدات واملواد الغذائية. 
وخالل فرتة احل�ضار، عانى �ضكان الحياء الغربية من نق�س حاد يف 
املواد الغذائية والطبية، ومل تكن تاأتيهم امل�ضاعدات ال عرب طائرات 
اجلو.  م��ن  تلقيها  املتحدة  ل��الأمم  تابعة  اأخ���رى  اأو  �ضورية  رو�ضية 
40 كيلوغراما من وزنه ب�ضبب احل�ضار،  ويقول احمد الذي فقد 

لوكالة فران�س بر�س “كنت اأقتات على الربغل واحلبوب«.
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عربي ودويل

   وردد �ضدى ه��ذا اخل��روج، على 
الفور، اإلون مو�ضك، رئي�س ت�ضال 
يف  “انطلقنا...”،  ايك�س:  و�ضبي 
بوتن،  فالدميري  ببيان  ارت��ب��اط 
التناف�س  ان  ي���ت���اب���ع:  ان  ق���ب���ل 
الذكاء  يف  ال��ق��وم��ي  ال��ت��ف��وق  على 
ال�ضبب  ���ض��ي��ك��ون  ال����ض���ط���ن���اع���ي 
العاملية  للحرب  احتمال  الك���رث 

الثالثة.

بكل ب�ش�طة.
الهيمنة على الع�مل

الإ�ضافة  ال�ضروري  كان من  واإذا 
كافيا  ف�ضيكون  امل����زاد،  ه���ذا  ع��ل��ى 
هراري،  ن��وح  ي��وف��ال  اإىل  التوجه 
املوؤرخ والكاتب الإ�ضرائيلي، الذي 
الذكاء  يف  ال��ت��ط��ورات  اأن  ي��ت��وق��ع 
والتكنولوجيا  ال����ض���ط���ن���اع���ي 
احل���ي���وي���ة ق����د ت��ن��ت��ج ط��ب��ق��ة من 
�ضوف  التي  املعزز”  “ال�ضوبرمان 
وحتويل  ال����ع����امل،  ع��ل��ى  ت��ه��ي��م��ن 
عدمية  ف��ئ��ة  اإىل  ال��ب�����ض��ري��ة  بقية 
ال��ف��ائ��دة. وه��ن��اك ع��ر���س تدعمه 
اأمثلة عديدة م�ضتمد من التقدم 
العامل  وم��ت��غ��ريات  التكنولوجي 

الناجمة عنه.
   خالل عر�س لكتابه اأمام جمهور 
من ال�ضيوف، مبن فيهم املفو�ضة 
الأوروبية مارغريث في�ضتاجر – 
ت��ل��ك امل������راأة ال��ت��ي ت��ت��ح��دى غافا 
)غوغل-اأمازون-فا�ضيبوك-اأبل( 
-، ت��وّق��ع ي��وف��ال ه���اراري اأن هذه 
�ضاأنها  م���ن  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
يف  م�ضبوق  غ��ري  تفاوتا  ت��وّل��د  اأن 
تاريخ الب�ضرية، داخل املجتمعات، 
الأمم. فالفجوة  اأي�ضا بن  ولكن 
ب�������ن ال�������ذي�������ن ي����ت����ق����ن����ون ه�����ذه 
ل  الذين  واأولئك  التكنولوجيات 
لن  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ض��ول  ي�ضتطيعون 
البلدان  ب���ن  ف��ق��ط  اأك����رب  ت��ك��ون 
القرنن  يف  وغ��ريه��ا  ال�ضناعية 
وامنا  والع�ضرين،  ع�ضر  التا�ضع 
ابدا  ج�ضرها  مي��ك��ن  ل��ن  خ��ا���ض��ة، 

كما يقول.
   خ�����ض��و���ض��ا، ان امل�����ادة اخل����ام يف 
بياناتنا  ال��ب��ي��ان��ات،  ه��ي  امل�ضتقبل 
يلتقطها  التي  ال�ضخ�ضية،  نحن 
�ضادة  و�ضيكون  ال��ق��درة.  لهم  م��ن 
اللعبة كبار كهنة الدين اجلديد، 

الداتاييزم ...
   كلمة ه���ذا ال��ك��ات��ب، ال���ذي كان 

ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ع��ن  درا���ض��ة 
وق�ضية الأمن القومي، اإن رو�ضيا 
البحوث  طليعة  يف  لي�ضت  بوتن 
اإل يف  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء  يف 
من  ال��رغ��م  على  الت�ضلح:  جم��ال 
طموحات بوتن العظيمة، يكتب، 
يف  للهيمنة  الرو�ضي  ال�ضعي  ف��اإن 
الذكاء ال�ضطناعي لن تاأتي من 
تكنولوجية.  اخ���رتاق���ات  خ���الل 
ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة وال�������ض���ن 
مت��ل��ك��ان ���ض��ن��اع��ات رق��م��ي��ة اأك���رب 
ح��ج��م��ا، واأك�����رث ت���ط���ورا، واأق����وى 
منوا من رو�ضيا. قبل اأن ي�ضيف: 
ت�ضبح  اأن  مي���ك���ن  امل����ق����اب����ل،  يف 
الذكاء  ع�ضكرة  يف  رائ����دة  رو���ض��ي��ا 
لتحقيق  �ضعيها  يف  ال�ضطناعي 
يف  املتمثل  ال�ضرتاتيجي  هدفها 
على  الأم��ري��ك��ي��ة  الهيمنة  اإن���ه���اء 
النفوذ  وا�ضتعادة  ال��دويل،  النظام 
ال�ضوفياتي  املحيط  يف  ال��رو���ض��ي 
اأبدا  تكن  مل  رو�ضيا  ان  ال�ضابق.  
الإنرتنت،  تكنولوجيا  يف  رائ���دة 
وم��ع ذل��ك ط��ورت ق��وة كبرية من 
القرا�ضنة الذين متكنوا من هدم 
الكهرباء  �ضبكة  م��ن  ك��ب��ري  ج���زء 
للمن�ضاآت  والت�ضلل  الأوك��ران��ي��ة، 
النووية الأمريكية، وزرع الفو�ضى 
الأم��ري��ك��ي��ة لعام  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

.2016
بالإمكان منع هذه     هل ما زال 
ال�ضطناعي،  ل��ل��ذك��اء  ال��ع�����ض��ك��رة 
للهيمنة  القومية  املناف�ضة  وهذه 
التي تقلق ايلون مو�ضك، املنزعج 
الذكاء  بخ�ضو�س  متزايد  ب�ضكل 
ال�ضعب  من  يبدو  ال�ضطناعي؟ 
ال��دويل احل��ايل، ال�ضبيه  املناخ  يف 
ب��احل��رب ال��ب��اردة اجل��دي��دة، التي 
الأخالقية  الح��ت��ي��اط��ي��ات  ت��دم��ر 
قرن  ن�ضف  قبل  احل���ال  ك��ان  كما 
ال�ضرق  بن  التناف�س  من  تقريبا 

والغرب.
  ان اأوروب��ا غائبة ب�ضكل كبري، اأو 
م��ت��اأخ��رة ج���دا، �ضواء  الأق���ل  على 
واملعطيات  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع��رك��ة  يف 
ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ���ض��رك��ات ن�����ادرا ما 
اأوروب��ي��ة، ومن هذا الرهان  تكون 
ال�ضرتاتيجي الآخذ يف الرتفاع. 
اأن تطبق  امل��رة  رمب��ا، عليها ه��ذه 
حرفيا ما قاله فالدميري بوتن، 
م�ضرييا  رهانا  هناك  اأن  وت��درك 

وحيويا.

اأنحاء  �ضجل جناحا يف جميع  قد 
�ضابينز،  ال�����ض��اب��ق  بكتابه  ال��ع��امل 
الرئي�س  اه��ت��م��ام  يكفي  مب��ا  لفت 
ال��ف��رن�����ض��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون 
اأيام  بعد  الل��ي��زي��ه،  يف  لي�ضتقبله 
الريا�ضيات  ع����امل  ت��ك��ل��ي��ف��ه  م���ن 
ون���ائ���ب اجل��م��ه��وري��ة اىل الم����ام 
الذكاء  مهمة  ف��ي��الين  �ضيدريك 

ال�ضطناعي يف فرن�ضا.
ل��ب��ي��ان فالدميري  ك���ان���ت  ل��ق��د     
ال�ضطناعي،  ال��ذك��اء  ع��ن  بوتن 

التي  املثال،  �ضبيل  على  اإ�ضرائيل، 
اأن���ت���ج���ت ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��وج��ي��ه ويز 
ال�ضتهالكية  امل��ن��ت��ج��ات  وب��ع�����س 
للبحوث  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق��ت  الأخ������رى، 
احتياجاتها  م����ن  اأول  ت��ن��ط��ل��ق 

الع�ضكرية.

م�ذا عن رو�شي�؟
يف مقال ن�ضر على موقع �ضبكة �ضي 
الأمريكي  الباحث  يقول  اإن،  اإن 
موؤلف  األ�������ن،  ������س.  غ����ري����غ����وري 

ل���ي�������س ع����دمي  ����ض���ك���ل -  ت������اأخ������ذ 
اليك�ضا،   - نت�ضور  كما  اجل���دوى 
ال��روب��وت ال��ذك��ي لأم����ازون الذي 
املنزلية  احتياجاتكم  جميع  يلبي 
وحتى ا�ضتعرا�س جداول ال�ضرب 
للذكاء  مي���ك���ن  اذ  لأط���ف���ال���ك���م، 
يكون  اأن  اأي�������ض���ا  ال����ض���ط���ن���اع���ي 

و�ضيلة لل�ضيطرة.
    لي�س من قبيل ال�ضدفة يف هذا 
ال�����ض��دد: اأك����رب ال���ض��ت��ث��م��ارات يف 
الذكاء ال�ضطناعي موجودة لدى 

الذي   - النقا�س  ه��ذا  منح  م��ي��زة 
ال��ع��ام خطاأ  يعتقد اجل��م��ه��ور  ق��د 
 – اأنه معقد جدا  اأو  اأنه ل يعنيه 
الكرملن  اأ�ضيال: زعيم  تب�ضيطا 
والذعان  الهيمنة  بخلفية  يفكر 
الذكاء  يخ�س  م��ا  يف  واخل�����ض��وع، 
ال�ضطناعي كما يف بقية المور.

ال�شني واإ�شرائيل ...
لي�س  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  ان 
ف��ق��ط ق�����ض��ي��ة اق��ت�����ض��ادي��ة كبرية 

ج���اك م���ا، ول��ك��ن ع���دد ق��ل��ي��ل من 
الأوروب����ي����ن ي��ع��رف��ون ب���اي���دو اأو 
ال�ضركات  م���ن  وه���م���ا  ت��ي��ن�����ض��ن��ت، 
نظرياتها  اأهمية  بنف�س  ال�ضينية 
ت�ضتثمران  وال��ل��ت��ن  الأم��ري��ك��ي��ة، 

بكثافة يف الذكاء ال�ضطناعي.
    ناهيك عن املراكز البحثية ذات 
اأ�ضبحت  وال��ت��ي  ب��ال��دف��اع،  ال�ضلة 
يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال���ب���ل���دان  يف  الآن 
ال����ع����امل م����دل����ل����ة، ومم����ول����ة من 
ومكانة.  ق��ي��م��ة  ول���ه���ا  امل���ي���زان���ي���ة 

ال  ال��ق��رن  عمالقن غ��رمي��ن يف 
وال�ضن،  املتحدة  ال��ولي��ات   ،21
من  لل�ضينين  ا�ضبقية  رمب��ا  مع 

حيث امليزانيات امل�ضتثمرة.
غ����وغ����ل،  ي�����ع�����رف  اجل����م����ي����ع      
الأم������ازون،  اأو  وم��اي��ك��رو���ض��وف��ت، 
ال�ضخمة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ض��رك��ات 
يوم  كل  خدماتها  اىل  نلجاأ  التي 
بابا،  يعرف علي  البع�س  تقريبا. 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  ع���م���الق 
ال�ضهري  اأ���ض�����ض��ه  ال���ذي  ال�ضينية 

من �ضيكون �ضيد العامل؟ بوتن يعلن �ضباق الهيمنة اجلديد

خلقت اإ�سرائيل بيئة للبحوث تنطلق اأول من احتياجاتها الع�سكريةميكن اأن ت�سبح رو�سيا رائدة يف ع�سكرة الذكاء ال�سطناعي
ايلون مو�ضك منزعج ب�ضكل متزايد بخ�ضو�س الذكاء ال�ضطناعي

بوابة للحرب العاملية الثالثة هل يفر�س منتوج الذكاء ال�ضطناعي  نف�ضه على مبدعيه.. الب�ضر؟

ال�ضن يف �ضدارة الذكاء ال�ضطناعي

 التن�ف�س على التفوق القومي يف الذك�ء ال�شطن�عي �شيكون ال�شبب الكرث احتم�ل للحرب الع�ملية الث�لثة
 الفجوة بني الذين يتقنون هذه التكنولوجي�ت والذين ل ي�شتطيعون الو�شول اإليه� لن ميكن ج�شره� اأبدا

الولي�ت املتحدة وال�شني متلك�ن �شن�ع�ت رقمية 
اأكرب حجم� واأكرث تطورا واأقوى منوا من رو�شي�

 بوتني: البالد التي �ستقود يف جمال 
الذكاء ال�سطناعي �سوف تهيمن على العامل

اأوروب� غ�ئبة ب�شكل كبري اأو على الأقل مت�أخرة 
جدا يف هذا الره�ن ال�شرتاتيجي احليوي

لي�س فقط ق�شية اقت�ش�دية كربى:

الذكاء ال�سطناعي: من �سيكون �سّيد العامل...؟
•• الفجر - بيري ها�صكي 

 ترجمة خرية ال�صيباين
    ميلك فالدميري بوتني على الأقل ميزة: انه يتحدث 
�شراحة. يف الأ�شبوع امل��شي، ق�ل ب�شوت ع�ل م� يفكر 

ب�ب  من  احل��شر  الوقت  يف   - اإمك�نية  اي�ش�  اأو  العمل 
اخلي�ل العلمي – اأن يطور الذك�ء ال�شطن�عي يف يوم م� 
“وعي�” ويفر�س نف�شه على مبدعيه، الب�شر.    ولكن من 
الن�حية اجليو�شي��شية  نتحدث عن ذلك من  اأن  الن�در 
مت�م� كم� فعل الرئي�س الرو�شي بكل و�شوح. الغريب هو 

البالد  ان  منخف�س:  ب�شوت  الع�مل  زعم�ء  معظم  فيه 
التي �شتقود يف جم�ل الذك�ء ال�شطن�عي �شوف تهيمن 
ال�شطن�عي  الذك�ء  ذكر  ي�أتي  عموم�،  الع�مل.     على 
يف �شي�ق التطورات الإيج�بية، على ال�شحة اأو تنظيم 
على  ت�أثريه  مثل  ال�شلبية  الآث���ر  �شي�ق  يف  اأو  امل��رور، 

رئي�شي�  ا�شرتاتيجي�  موؤمترا  لي�س  اخلروج:  هذا  �شي�ق 
ب�لأح�دية   2007 ع�م  ندد  حيث  ميونيخ  موؤمتر  مثل 
من  اأكرث  ت�بعه  اله�تف  عرب  موؤمتر  ولكن  الأمريكية، 
مبن��شبة  الرو�شية،  امل��دار���س  تالميذ  من   ... مليون 

افتت�ح الع�م الدرا�شي!
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»ماريا« يدمر بويرتوريكو ويقتل الع�سرات يف الكاريبي رومانيا واملجر تنتقدان اأوكرانيا ب�سبب قانون تعليم الأقليات
•• �صان خوان -رويرتز:

دمر الإع�ضار ماريا مباين وت�ضبب يف انقطاع الكهرباء يف اأنحاء بويرتوريكو قبل اأن تغرق الأمطار الغزيرة التي 
�ضاحبته اأجزاء من جمهورية الدومنيكان ثم ا�ضتعاد بع�س قوته وهو يقرتب من جزر تورك�س وكايكو�س وجنوب 
�ضرق جزر الباهاما يف وقت متاأخر . وماريا هو ثاين اإع�ضار كبري يجتاح منطقة الكاريبي هذا ال�ضهر وت�ضبب يف 
مقتل 32 �ضخ�ضا على الأقل ودمر عدة جزر �ضغرية منها �ضان كروا يف اجلزر العذراء الأمريكية وجزيرة دومنيكا. 
15 �ضخ�ضا لقوا حتفهم يف بويرتوريكو وهي منطقة تابعة للوليات  اإن ما ل يقل  اإل نويبو ديا  وقالت �ضحيفة 
املتحدة. وقال برناردو ماركيز رئي�س بلدية العا�ضمة �ضان خوان لل�ضحيفة اإنه مت اإنقاذ 4000 �ضخ�س من املناطق 
التي غمرتها املياه يف توا باجا. واأ�ضبح الإع�ضار، الذي اجته �ضوب تورك�س وكايكو�س، عا�ضفة من الدرجة الثالثة 
على مقيا�س �ضافري-�ضمب�ضون الذي ي�ضم خم�س درجات برياح بلغت �ضرعتها 205 كيلومرتات يف ال�ضاعة. وقال 
املركز الوطني الأمريكي لالأعا�ضري اإنه كان على بعد 110 كيلومرتات �ضرقي وجنوب �ضرقي جزيرة جراند تورك 

ال�ضاعة 0300 بتوقيت جرينت�س.

•• بودابي�صت-وكاالت:

ب�ضبب  كييف  اإىل  زيارة  يوهاني�س  الروماين كالو�س  الرئي�س  األغى 
ح�ضبما  لالأقليات،  بالن�ضبة  التعليم  قواعد  بتغيري  اأوكرانيا  ق��رار 

اأفادت وكالة اأنباء ميديافاك�س ام�س اجلمعة.
واأحاط يوهاني�س �ضخ�ضاً، خالل لقاء على هام�س اجتماع اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك، نظريه بيرتو بورو�ضينكو علماً 

باأنه األغى الزيارة الر�ضمية املقررة يف اأكتوبر املقبل .
وجاءت هذه اخلطوة بعدما مرر الربملان الأوكراين قانوناً يحد من 

التدري�س بلغات الأقليات.
الوزراء  رئي�س  ق��ال  اأي�����ض��اً، حيث  امل��ج��ر  ال��ق��ان��ون حكومة  واأغ�����ض��ب 

يف  معتاداً  لي�س  امل��وج��ودة  الأقليات  اإل��غ��اء حقوق  اإن  اأورب���ان  فيكتور 
اأوكرانيا اأكرث عن احل�ضول على ع�ضوية  الثقافة الأوروبية ويبعد 
يوؤثر على  �ضوف  القانون اجلديد  اأن  اإىل  ي�ضار  الأوروب���ي.  الحت��اد 
حوايل 400 األف روماين و140 األف جمري، حيث لن يكون اأمام 
الف�ضول  الأوكرانية فقط يف  باللغة  تعليمهم  تلقي  �ضوي  اأطفالهم 

بعد ال�ضف اخلام�س.
و�ضبق اأن اأدان برملان الدولتن اأوكرانيا بالفعل ب�ضبب القانون.

التي  تاأثري مو�ضكو  للحد من  اأن��ه م�ضعى  القانون على  اإىل  وينظر 
حتاربها كييف ب�ضبب �ضبه جزيرة القرم. ويعترب الرو�س اأكرب اأقلية 
ن�ضمة،  البالد حوايل ثمانية مالين  ويبلغ عددهم يف  اأوكرانيا  يف 

مبا ميثل 17 باملئة من ال�ضكان.

ترامب: ال�شفقة النووية مع اإيران الأ�شواأ يف ت�ريخ اأمريك�

م�سري التفاق النووي غام�س.. موقف الأوروبيني حا�سم

ا�ضتمرارهم  وج���وب  على  م�����ض��دداً 
وعند  الت���ف���اق.  ب��ن��ود  تطبيق  يف 
اأ���ض��ي��ب مراقبون  ال��ن��ق��ط��ة،  ه���ذه 
لأنه  الرب����اك  ببع�س  اأم��ري��ك��ي��ون 
اأعطت  ط��ه��ران  اأن  وا���ض��ح��اً  ب���ات 
لرتامب �ضوءاً اأخ�ضر لالن�ضحاب 

من ال�ضفقة، بال مبالة. 

الطاقة الذرية يف اإيران، علي اأكرب 
ل��ع��زم بالده  اأ���ض��ار فيها  ���ض��احل��ي، 
بال�ضفقة،  اللتزام  موا�ضلة  على 
واإن تخلت عنها الوليات املتحدة. 
على  ان��ط��وى  �ضاحلي  ك��الم  لكن 
الآخ��ري��ن يف  ل��الأط��راف  تنبيهات 
الت����ف����اق، وخ��ا���ض��ة الأوروب����ي����ن، 

و�ضعهم  ب��ف�����ض��ل  ال�����ض��ف��ق��ة،  م���ن 
القت�ضادي وال�ضيا�ضي. 

اإن��ه م��ن وجهة  وي��ق��ول طبطبائي 
ن��ظ��ر اإي������ران، يف اأ����ض���واأ الأح�����وال، 
من  ت����رام����ب  اإدارة  ���ض��ت��ن�����ض��ح��ب 
توا�ضل  قد  اأف�ضلها  ويفيِ  الت��ف��اق، 
ال�����ض��ري وف����ق م�����ض��اره��ا احل����ايل، 
تاركة  ال�����ض��ف��ق��ة  ع��ل��ى  ب���الإب���ق���اء 
م�ضتقبلها معلقاً اإىل ما ل نهاية.                

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  األ��ق��ى 
ترامب الثالثاء املا�ضي اأول كلمة 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأم���ام  ل��ه 
املتحدة خ�ض�س جزءاً مهماً منها 
ن�ضاطاتها  ب�ضبب  اإي���ران  ملهاجمة 
املنطقة،  ل����ض���ت���ق���رار  امل���زع���زع���ة 
النووية  لل�ضفقة  ان��ت��ق��اده  وج��دد 
اأوباما،  ب��اراك  �ضلفه،  وقعها  التي 
ال�ضفقات  اأ���ض��واأ  من  اأنها  معترباً 
تاريخها  يف  اأمريكا  عقدتها  التي 

و�ضببت اإرباكاً للوليات املتحدة. 
م�ضاعد  طبطبائي،  اأري���ان  ول��ف��ت 
برنامج  ل�����دى  زائ������ر  ب���روف�������ض���ور 
التابع جلامعة  الدرا�ضات الأمنية 
جورج تاون يف جملة فورين اأفريز 
اأنه  اإىل  لإ�ضارة ترامب يف خطابه 
اأطول،  لوقت  بال�ضفقة  يلتزم  لن 
اللتزام  ن�ضتطيع  ق��ال: ل  عندما 
ب�ضفقة اإن كانت توفر غطاًء لبناء 
اإي����راين، يف نهاية  ب��رن��ام��ج ن���ووي 

التعليقات  ت��ل��ك  وت���اأت���ي  امل���ط���اف. 
ق��ب��ل ب�����ض��ع��ة اأ���ض��اب��ي��ع م���ن املوعد 
املحدد لتاأكيد اإدارته التزام اإيران 
نحو  على  ويبدو  ال�ضفقة.  ببنود 
ذلك  توؤكد  لن  الإدارة  اأن  متزايد 
ي��خ��رج الوليات  الأم�����ر، وه���و م��ا 

املتحدة فعلياً من املعادلة.
لتقارير  ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي  وي�������ض���ري 
اأمريكية  اإع��الم  و�ضائل  تداولتها 
الرئي�س  اأط��ل��ق��ه  ت��ه��دي��د  ب�����ض��اأن 
الإيراين ح�ضن روحاين، بعد وقت 
ق�ضري من بداية وليته الرئا�ضية 
باأنه  الأخ��ري،  اأغ�ضط�س  يف  ثانية، 
�ضوف يتخلى عن التفاق النووي 
املتحدة  الوليات  فر�ضت  حال  يف 

عقوبات جديدة على اإيران. 

حتذيرات روح�ين
لكن، وكما يلفت الباحث، �ضدرت 
ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى حتذيرات  اأي�����ام  ب��ع��د 
روحاين، تنبيهات على ل�ضان نائب 
الرئي�س الإيراين، ورئي�س منظمة 

م�ضتقبل  ح����ي����ال  اإي���ران���ي���������������������������ة 
ال�ضفقة.

 ولطاملا اأ�ض������ارت الإدارة الأمريكية 
“جت�����اوزات  ب��اأن��ه  ت�ضفه  م��ا  اإىل 
اإي����ران����ي����ة ل������روح الت�����ف�����اق، ومن 
اجلمهورية  ت���ط���وي���ر  ���ض��م��ن��ه��ا 
برناجمه����ا  الإ���ض�����������������������������الم��ي��ة 
ال��ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة، ومن  ل��ل�����ض��واري��خ 
�ضوطاً  قطعت  اأنها  تاأكيده�����ا  ثم 

طوياًل لتوجيه اإنذار للنظام«.

اأوروب� �شلبية
ا�ضتياء  اإىل  ال���ب���اح���ث  وي�������ض���ري 
وت����ذم����ر م�������ض���وؤول���ن اإي���ران���ي���ن، 
ط����وال امل���ح���ادث���ات ال���ن���ووي���ة، من 
�ضلبين  ظ���ل���وا  الأوروب�����ي�����ن  اأن 
بكامل  تطبيقها  م�����ض��األ��ة  ح��ي��ال 
بنودها مع انهم اأكرث امل�ضتفيدين 

الإن�����ض��ان��ي��ة اإم�����دادات حت��ت��وي على 
الذين  للروهينجا،  وخ��ي��ام  غ���ذاء 

يعي�ضون يف كوك�س بازار.
والطوارئ  العمليات  مدير  وق��ال 
ب��امل��ن��ظ��م��ة حم��م��د ع��ب��دك��ري، هذه 

الوافدين م�ضتوطنات غري ر�ضمية 
من دون خدمات عامة، فيما تكتظ 
اآخرها يف  الالجئن عن  خميمات 

ميناء ال�ضيد كوك�س بازار.
الهجرة  م��ن��ظ��م��ة  ق��ال��ت  دك����ا،  ويف 

امل�ضاعدات  وك�����الت  اأن  ال���دول���ي���ة 
الإغاثة  م��واد  م��ن  تلقت مئة ط��ن 
لالجئي  ال�ضعودية  اأر�ضلتها  التي 
ال��روه��ي��ن��ج��ا. واأر����ض���ل م��رك��ز امللك 
����ض���ل���م���ان ل�����الإغ�����اث�����ة والأع������م������ال 

م�شتقبل التف�ق معلق
وي�ضري الكاتب اإىل ما مل يعد �ضراً، 
ل�ضيا�ضات  داع���م  غ��ري  ت��رام��ب  اأن 
اخلارجي،  ال�ضاأن  يف  اأوباما  �ضلفه 
والذي  النووي،  التفاق  وبخا�ضة 
و����ض���ف���ه ب���ك���ون���ه اأ������ض�����واأ ات����ف����اق يف 
ترامب،  وت��ع��ه��د  الأمم.  ت���اري���خ 
تفكيك  النتخابية،  خالل حملته 
اأخرى  على  والتفاو�س  ال�ضفقة 
اأف�ضل. ولكن منذ توليه ال�ضلطة، 
الأمريكي تطبيق  الرئي�س  وا�ضل 
التزام  تاأكيده  عدم  رغم  التفاق، 
م�ضتقبلها  ت���ارك���اً  ب��ه��ا،  ال���ولي���ات 
ع��ال��ق��اً يف ال���ه���واء، وم��ان��ع��اً اإي���ران 
من اجتذاب �ضركات وم�ضتثمرين 
وه���و  اأرا�����ض����ي����ه����ا،  اإىل  ل����ل����ع����ودة 
القت�ضاد  ل��ت��ع��ايف  رئي�ضي  ���ض��رط 

الإيراين. 

هواج�س
اأدى  ط��ب��ط��ب��ائ�����ي،  وب��ح�����ض��������������������ب 
هواج�س  اإىل  ت���رام���ب  ���ض�����ي��ا���ض��ات 

تراجع عدد الروهينجا الفارين اإىل بنغالدي�س

الأمم املتحدة تطلب 200 مليون دولر مل�ساعدة الروهينجا 

•• جنيف-وكاالت:

الدولية،  ال��ه��ج��رة  منظمة  ذك���رت 
اأن  ج���ن���ي���ف  يف  اجل����م����ع����ة،  ام���������س 
الروهينجا  م�ضلمي  لجئي  اأع��داد 
الوافدين اإىل بنغالدي�س تراجعت 

لت�ضل اإىل األفي �ضخ�س يف اليوم.
اجلاري،  الأ�ضبوع  �ضابق  وق��ت  ويف 
ذك�����رت امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم 
اليومي  امل���ت���و����ض���ط  اأن  امل���ت���ح���دة 
ل��و���ض��ول ال��الج��ئ��ن اجل����دد يبلغ 
اأعمال  األف لجئ يفرون من   20

العنف يف ولية راخن مبيامنار.
املنظمة  ب���ا����ض���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
اأع����داد  ت��راج��ع  وراء  الأ���ض��ب��اب  اإن 

الوافدين غري وا�ضحة.
وعرب نحو 430 األف من م�ضلمي 
الروهينجا املهم�ضن احلدود منذ 
اأواخ�����ر اأغ�����ض��ط�����س، ع��ن��دم��ا هاجم 
م�ضلحو الروهينجا نقاط �ضرطية 
�ضن حمالت ع�ضكرية  اإىل  اأدى  ما 
�ضارمة بحقهم، ما ت�ضبب يف دمار 

قرى باأكملها.
اأغ���ل���ب  اأق���������ام  ب���ن���غ���الدي�������س،  ويف 

اإ�سبانيا تر�سل تعزيزات 
اإىل كتالونيا ملنع ال�ستفتاء

•• مدريد-وكاالت:

الإ�ضبانية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
ام�س اإنها �ضرت�ضل تعزيزات اأمنية 
على  للحفاظ  كتالونيا  اإقليم  اإىل 
اإجراء  عدم  و�ضمان  هناك  النظام 
ا�ضتفتاء على ال�ضتقالل مل جتزه 

احلكومة.
ك��ان��ت تنوي  ال��ت��ي  ك��ت��ال��ون��ي��ا،  ويف 
من  الأول  يف  ال���ض��ت��ف��ت��اء  اإج������راء 
تابعة  ����ض���رط���ة  ق�������وات  اأك����ت����وب����ر، 
قوات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  حل��ك��وم��ت��ه��ا 
من احلر�س املدين الإ�ضباين، وهو 
ال�����ض��رط��ة الحت���ادي���ة. وغ��ال��ب��اً ما 

يعمل اجلهازان جنباً اإىل جنب.
عدد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  تك�ضف  ومل 
الذين  الإ�ضافين  ال�ضرطة  اأف��راد 
لكن  الإق����ل����ي����م،  اإىل  ���ض��رت���ض��ل��ه��م 
و�ضائل الإعالم الإ�ضبانية ذكرت اأن 
ما بن ثالثة واأربعة اآلف �ضرطي 
اأو يف  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ف��ع��اًل  و���ض��ل��وا 

طريقهم اإليها.
وت��ن�����ض��م ال���ق���وات الإ���ض��اف��ي��ة اإىل 
احلر�س  م��ن  اآلف  خم�ضة  ح��وايل 
عادة  متمركزين  الإ�ضباين  امل��دين 
األفاً   17 واإىل ح��وايل  كتالونيا  يف 

من �ضرطة الإقليم.
بيان:  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ال�ضاحات  مب���راق���ب���ة  ���ض��ي��ك��ل��ف��ون 
النظام  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ال���ع���ام���ة 
و�ضيت�ضرفون يف حالة امل�ضي قدماً 

يف ال�ضتفتاء غري القانوين.

احل��م��ول��ة اجل��وي��ة، ال��ت��ي ن��اأم��ل اأن 
�ضتوفر  الأوىل بن كثريات،  تكون 
لنحو 850 عائلة اخليام وال�ضجاد 
الأمطار  م��ن  حلمايتهم  والأ���ض��رة 

اليومية واحلر ال�ضديد.

•• داكا-رويرتز:

املتحدة  الأمم  ت��ق��دي��رات  ت�����ض��ري 
 200 لنحو  اأن هناك حاجة  اإىل 
ال�ضهور  خ�����الل  دولر  م���ل���ي���ون 
الالجئن  مل�ضاعدة  املقبلة  ال�ضتة 
الذين  امل�����ض��ل��م��ن  ال���روه���ي���ن���ج���ا 
هربوا اإىل بنجالد�س من ميامنار 
ب���اأع���داد ه��ائ��ل��ة ف����رارا م��ن حملة 

ع�ضكرية دموية.
ومنظمات  ب��ن��ج��الد���س  وت���واج���ه 
لتقدمي  جمة  �ضعوبات  اإن�ضانية 
من  األ���ف���ا  اإىل422  ال���ع���ون  ي���د 
ال���روه���ي���ن���ج���ا و����ض���ل���وا م���ن���ذ 25 
ت�ضببت  ح��ي��ن��م��ا  اآب  اأغ�����ض��ط�����س 
ه��ج��م��ات مل��ت��م��ردي��ن روه��ي��ن��ج��ا يف 
الأمم  و�ضفتها  ع�ضكرية  حملة 

املتحدة باأنها تطهري عرقي.
ت�ضت�ضيف  ب���ن���ج���الد����س  وك����ان����ت 
من  األ������ف   400 ن���ح���و  ب��ال��ف��ع��ل 
اأب���ن���اء ال��روه��ي��ن��ج��ا ال���ذي���ن فروا 
م��ن م��وج��ات ���ض��اب��ق��ة م��ن العنف 
ذات  م���ي���امن���ار  يف  وال����ض���ط���ه���اد 

الأغلبية البوذية.
منا�ضدة  املتحدة  الأمم  واأطلقت 
جلمع 78 مليون دولر يف التا�ضع 
من �ضبتمرب اأيلول لكن الالجئن 

يوا�ضلون التدفق.
واتكينز من�ضق  روب��رت دي.  وقال 
ب��ن��ج��الد���س يف  امل��ت��ح��دة يف  الأمم 
مكتبه  يف  روي������رتز  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 
ام�����س اجلمعة  داك����ا  ب��ال��ع��ا���ض��م��ة 
جلمع  ن�ضعى  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 

200 مليون دولر.
وقال مل يتاأكد بعد لكنه رقم اأويل 

عن  الناجمة  النزوح  موجات  من 
يوغ�ضالفيا  يف  العرقي  التطهري 

ال�ضابقة خالل الت�ضعينات.
اأن الأمر خمتلف هنا لأن  واأردف 
الأع������داد اأك����رب ب��ك��ث��ري ... اأع����داد 

هائلة يف هذه الفرتة الق�ضرية.
امل�ضاكل  املو�ضمية  الأمطار  عقدت 
الإغاثة  منظمات  تواجهها  التي 
م�ضتنقعات.  اإىل  الطرق  وحولت 
املتحدة  الأمم  اإن  واتكينز  وق���ال 
تعمل مع ال�ضلطات يف بنجالد�س 

لبناء طرق جديدة.
ي�ضتقر  مل  ال��و���ض��ع  اأن  واأ����ض���اف 
فيما يتعلق بالوافدين اجلدد لذا 
ي�ضعب القول كم عدد الأ�ضخا�س 
الذين يتم التخطيط مل�ضاعدتهم 

واإىل متى.

للمعلومات  ت��ق��دي��رات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
املبلغ  اأن  واأ�����ض����اف  ل��دي��ن��ا  ال���ت���ي 

�ضيغطي فرتة �ضتة �ضهور.
وم���������ض����ي ق�����ائ�����ال ن����ط����ل����ق ه����ذه 
احلاجات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل��ن��ا���ض��دات 
الفورية ويف الوقت احلايل نعرف 

اأنها �ضت�ضتمر ملدة �ضتة اأ�ضهر.
وت����رف���������س م����ي����امن����ار ات���ه���ام���ات 
ال��ت��ط��ه��ري ال���ع���رق���ي وت����ق����ول اإن 
متمردي  ت���ق���ات���ل  الأم�������ن  ق������وات 
الروهينجا  اإن��ق��اذ  جي�س  جماعة 
يف اأراكان التي اأعلنت م�ضوؤوليتها 
عن هجمات على نحو 30 مركزا 
لل�ضرطة ومع�ضكر للجي�س يف 25 

اأغ�ضط�س اآب.
وقال واتكينز اإن تدفق الالجئن 
منذ 25 اأغ�ضط�س كان اأكرب كثريا 

وتابع بالتاأكيد ل نريد التخطيط 
لأننا  �ضنوات  لعملية مدتها ع�ضر 
اأن  يف  الأم���ل  على  نبقي  اأن  نريد 
تكون هناك طريقة ما للتفاو�س 

على عودة ال�ضكان.
للم�ضتقبل  نخطط  اأن  ميكن  ل 
البعيد لأنها قد تتحول اإىل نبوءة 

تتحقق ذاتيا.
 م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يبعث 
ذلك باإ�ضارة قوية ل نريد اإر�ضالها 
وهي اأن النا�س �ضيبقون هنا لفرتة 

طويلة.
م�ضتعدين  غ�����ري  وم����ان����ح����ون����ا 
للتعامل مع اأي �ضيء تزيد مدته 
املبالغ  �ضوء  يف  ع��ام  عن  الزمنية 

الكبرية التي نطلبها.
الروهينجا  م���ي���امن���ار  وت���ع���ت���رب 
م�����ه�����اج�����ري�����ن غ�������ري ����ض���رع���ي���ن 

•• بريوت-رويرتز:

ق��ال املر�ضد ال�����ض��وري حل��ق��وق الإن�����ض��ان اأم�����س اجلمعة 
املدنين غ��ادروا جيبا حما�ضرا ي�ضيطر عليه  اإن مئات 
ال�ضورية  احلكومة  تو�ضل  بعد  الإرهابي  داع�س  تنظيم 

واملت�ضددين لتفاق بهذا ال�ضاأن.
ال�ضوري  اجلي�س  من  تعليق  على  احل�ضول  يت�ضن  ومل 
يف  امل�ضلحة  امل��ع��ار���ض��ة  يف  م�ضدر  وق���ال  ال��ت��ق��ري��ر.  على 
وه���م يف معظمهم  امل��دن��ي��ن،  اإن  ���ض��وري��ا  غ���رب  ���ض��م��ال 
بن  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف  يعي�ضون  ال��ذي��ن  ال��رع��اة  م��ن 
اإدلب  حمافظة  اإىل  و�ضلوا  وحماة،  حم�س  حمافظتي 

التي ت�ضيطر عليها املعار�ضة امل�ضلحة.
وعزل اجلي�س ال�ضوري مدعوما بالقوة اجلوية الرو�ضية 
وجماعات تدعمها اإيران اجليب، الذي ي�ضكل اآخر وجود 
لداع�س يف و�ضط �ضوريا، يف اأغ�ضط�س اآب خالل حملته 
النظام  اإن  امل��ر���ض��د  وق���ال  ال�����ض��رق.  ب��اجت��اه  الع�ضكرية 

•• برلني-اأ ف ب:

م���ريك���ل وخ�ضمها  اأن��غ��ي��ال  الأمل���ان���ي���ة  امل�����ض��ت�����ض��ارة  ت�����ض��ع��ى 
ال�ضرتاكي الدميوقراطي مارتن �ضولتز لتعبئة اأن�ضارهما 
ت�ضهد  انتخابية  حملة  نهاية  يف  امل��رتددي��ن  بتاأييد  وال��ف��وز 
ت��وت��را م��ع ���ض��ع��ود ال��ي��م��ن ال��ق��وم��ي. وت��ع��ق��د م��ريك��ل التي 
الأح���د،  راب��ع��ة  ب��ولي��ة  ف��وزه��ا  ال����راأي  ا�ضتطالعات  تتوقع 
جتمعا انتخابيا م�ضاء يف ميونيخ، فيما يتوجه �ضولتز اإىل 
موؤيديه يف برلن. واإن كان املحافظون ما زالوا متقدمن 
اأن  اإل  ال��دمي��وق��راط��ي��ن،  ال���ض��رتاك��ي��ن  ب��ف��ارق كبري على 

ا�ضتطالعات الراأي الأخرية من �ضاأنها اأن تثري خماوفهم.
اإف”  دي  “زد  �ضبكة  اأج��رت��ه  ل��ل��راأي  ا�ضتطالع  اأظ��ه��ر  فقد 
ون�����ض��رت ن��ت��ائ��ج��ه م�����ض��اء اخل��م��ي�����س ف���وز الحت����اد امل�ضيحي 
نوايا  م���ن  ب�36%  ال���ب���اف���اري  وح��ل��ي��ف��ه  ال���دمي���وق���راط���ي 
الأ����ض���وات، م��ا ي��ق��رب امل��ح��اف��ظ��ن م��ن ث���اين اأ����ض���واأ نتيجة 

انتخابية يف تاريخهم )%35،1 عام 1998(.
ويرى �ضولتز يف هذا الرتاجع “انقالبا يف املوقف يف اللحظة 

الأخرية” على خلفية “قلق هائل” لدى املواطنن.
املر�ضح  لي�س  الأوروب���ي  للربملان  ال�ضابق  الرئي�س  اأن  غري 
ال����راأي  ا���ض��ت��ط��الع  ين�ضب  اإذ  ال��ت��وج��ه،  ه���ذا  م��ن  امل�ضتفيد 
نوايا  من  فقط   21،5% الدميوقراطين  لال�ضرتاكين 
اأحزاب  اأق��دم  تاريخ  الأ�ضوات، يف ح�ضيلة غري م�ضبوقة يف 
اأملانيا. وحقق حزب البديل لأملانيا اليميني ال�ضعبوي اأكرب 
نوايا  م��ن   11% على  بح�ضوله  احلملة  نهاية  يف  ت��ق��دم 
اأخرى للراأي ن�ضبة  الأ�ضوات، فيما تتوقع له ا�ضتطالعات 

وتنظيم داع�س تو�ضال لالتفاق اأم�س الأول مما ي�ضمح 
ال��ذي��ن يريدون  وامل��دن��ي��ن  وع��ائ��الت��ه��م  داع�����س  ملقاتلي 
عليها  ت�ضيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ب��ع��ب��ور  اجل��ي��ب  م���غ���ادرة 

احلكومة اإىل مناطق خا�ضعة جلماعات اإ�ضالمية.
هيئة  عليها  ت�ضيطر  مناطق  اإىل  ع��رب  البع�س  وع��رب 
حترير ال�ضام، وهي حتالف ي�ضم جبهة الن�ضرة �ضابقا، 

يف �ضمال حمافظة حماة و�ضرق حمافظة اإدلب. 
وذكر املر�ضد اأن البع�س انتقل اإىل خميمات اإىل الغرب 
وفقا  احلكومة  عليها  ت�ضيطر  مناطق  يف  اجل��ي��ب  م��ن 

لتفاقات قبلية.
واأ�ضاف املر�ضد اأن املدنين الذين غادروا اجليب انتقلوا 

اإىل مناطق ت�ضيطر عليها ف�ضائل اإ�ضالمية.
عمليته  على  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل  ال�����ض��وري  اجلي�س  وي��رك��ز 
حيث  ال��ب��الد  ���ض��رق  يف  داع�����س  تنظيم  ���ض��د  الع�ضكرية 
�ضوريا  ق���وات  ت�ضنها  اأخ���رى  حملة  امل��ت�����ض��ددون  ي��واج��ه 

الدميقراطية املدعومة من الوليات املتحدة.

يوم جديد من  كل  اأن  �ضبيغل”  “در  وراأت �ضحيفة  اأعلى. 
احلملة النتخابية هو يوم جيد ل�ضعبويي اليمن.

ومل يبد املحافظون يوما اأي �ضكوك يف فوز زعيمتهم، وهذا 
الراأي  اأجمع  حملة  اإىل  الأ�ضبوعية  بح�ضب  اأدى  ال�ضلوك 
ال��ع��ام والإع����الم على اأن��ه��ا باهتة، ب��ل اأك��رث م��ن ذل��ك، اأثار 
ا�ضتياء موؤيدي “البديل لأملانيا” والملان الذين خيب اأداء 
غطر�ضة  على  جديدا  دليال  فيه  ف��راأوا  اآمالهم،  احلكومة 

ال�ضلطة يف اآخر �ضنوات مريكل.
ويف ا�ضتمرارية لأ�ضلوبها املتبع حتى الآن، مل تقدم مريكل 
التي تقود البالد منذ 12 عاما اأي اقرتاح ملمو�س فعال، 
مكتفية ببث ر�ضالة مطمئنة عن اأملانيا يطيب العي�س فيها، 
دونالد  رئا�ضة  يف  املتمثلة  اخلارجية  املخاطر  من  مباأمن 

ترامب اأو بريك�ضت مثال.
اأما خ�ضمها، فف�ضل يف اإقناع الناخبن حن ندد بالفروقات 
الجتماعية يف بلد ي�ضجل منوا قويا ون�ضبة بطالة يف اأدنى 

م�ضتوياتها منذ اإعادة توحيد البالد.
جمل�س  اإىل  القومي  اليمن  بو�ضول  التوقعات  وت�ضببت 
الربملان  يتمثل يف  النوع  اأول حزب من هذا  ليكون  النواب 

منذ 1945، بقيام جدل اأخري قبل النتخابات.
امل�ضت�ضارية  يف  م��ريك��ل  م�����ض��اع��د  األ��ت��م��اي��ر  ب��ي��رت  وت��ع��ر���س 
بعدما  نف�ضه،  مع�ضكره  من  ذلك  يف  مبا  عديدة  لنتقادات 
اأع���ل���ن ان����ه م���ن الأف�������ض���ل الم���ت���ن���اع ع���ن ال��ت�����ض��وي��ت بدل 
الت�ضويت ل�لبديل لأملانيا، وندد وزير اخلارجية ال�ضرتاكي 
اأمام  املحافظن  ب�تخاذل  غابريال  �ضيغمار  الدميوقراطي 

ال�ضعبوية اليمينية.

اإخالء جيب حتت �سيطرة داع�س �سرق �سوريا

مريكل تواجه حتدي اليمني القومي يف النتخابات 
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•• اأربيل-اأ ف ب:

حيال  ال��ع��راق  يف  ال�ضكوك  ت�ضود 
ام��ك��ان��ي��ة اإج����راء ال���ض��ت��ف��ت��اء على 
رئي�س  اإليه  دعا  الذي  ال�ضتقالل 
بارزاين  م�ضعود  كرد�ضتان  اإقليم 
ت�ضاعفت  ف���ي���م���ا  ع�����دم�����ه،  م�����ن 
الدولية  والتحذيرات  ال�ضغوط 
عملية  ت���اأج���ي���ل  اإىل  ال����داع����ي����ة 
ال��ت�����ض��وي��ت ال��ت��ي ق���د ت�����وؤدي اإىل 

ا�ضطرابات يف البالد.
رئي�س  يعلن  اأن  امل��ف��رت���س  وم���ن 
م�ضعود  ال��ع��راق  كرد�ضتان  اإقليم 
اليوم  ب��ارزاين يف موؤمتر �ضحايف 
ال�ضبت يف اأربيل، موقفه النهائي، 
و�����ض����ط ����ض���ع���ي م����ن مم���ث���ل���ي دول 
اأج��ن��ب��ي��ة لإق��ن��اع��ه ب��ال��ع��دول عن 

ال�ضتفتاء.
وقال م�ضدر رفيع امل�ضتوى لوكالة 
اإن  ال�ضليمانية  يف  ب��ر���س  فران�س 
ال��ق��د���س يف احلر�س  ف��ي��ل��ق  ق��ائ��د 
الثوري الإيراين، قا�ضم �ضليماين 
لعقد  ك��رد���ض��ت��ان  اإق��ل��ي��م  اإىل  ع���اد 
لقاءات مع م�ضوؤولن يف الإقليم.

••الريا�ص-وام:

ال�ضبت  اليوم  ال�ضعوديون  يحتفل 
�ضهر  م����ن  وال���ع�������ض���ري���ن  ال���ث���ال���ث 
الوطني  ال��ي��وم  ب��ذك��رى  �ضبتمرب 
ال�87 للمملكة العربية ال�ضعودية 
املوؤ�ض�س  ف��ي��ه  اأع��ل��ن  ال����ذي  ال��ي��وم 
بن عبدالرحمن  امللك عبدالعزيز 
اآل �ضعود رحمه اهلل توحيد اململكة 
�ضهر  م��ن  ال�19  ال��ي��وم  يف  وذل���ك 
جمادى الأوىل من �ضنة 1351ه� 
اأر�ضى  32 عاما  ا�ضتمر  بعد جهاد 

خاللها قواعد هذه اململكة.
الوطني  باليوم  الحتفالت  تاأتي 
واقعا  تعي�س  واململكة  ال��ع��ام  ه��ذا 
ج�����دي�����دا ح����اف����ال ب���امل�������ض���روع���ات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����ض��خ��م��ة ال��ت��ي تقف 
اأ�ضوة  ورقيها  تقدمها  على  �ضاهدا 

بالدول املتقدمة .
ت����ب����واأت م��ك��ان��ة م���رم���وق���ة على  و 
والقليمي  ال��ع��امل��ي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن 
على  وتغلبت  �ضاخما  كيانا  وباتت 
وباتت لعبا مهما  التحديات،  كل 

على ال�ضاحة الدولية.
ال�������ض���ع���ودي  ال�������ض���ع���ب  ي���ج�������ض���د  و 
اأ�ضمى  ال���ي���وم  ه����ذا  يف  وح��ك��وم��ت��ه 
الوطن  وح����ب  ال��وط��ن��ي��ة  م���ع���اين 
و�ضالمته  اأم���ن���ه  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اأجله  وح��م��اي��ت��ه وال��ت�����ض��ح��ي��ة م��ن 
امل���ح���اف���ظ���ات  ك�����ل  وي���ق���ي���م���ون يف 
الح���ت���ف���الت ال���ت���ي ي��ن��ق��ل��ون فيه 
العريق  وتراثهم  �ضعبهم  ح�ضارة 

اأمام العامل.
ال�ضعودية  ال��ع��ا���ض��م��ة  ت��زي��ن��ت  و 
ال����ري����ا�����س وم�������دن وحم���اف���ظ���ات 

�ضليماين  اأن  اإىل  امل�����ض��در  واأ���ض��ار 
ال�ضليمانية  يف  ال���ي���وم  م���وج���ود 
اأربيل،  اإىل  ذل��ك  بعد  و�ضيتوجه 
ال��زي��ارة تعترب  اأن ه��ذه  اإىل  لفتا 
الأخرية ل�ضليماين قبل ال�ضتفتاء 
من  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��ي��ادات  لتحذير 

اإجراء ال�ضتفتاء.
���ض��ل��ي��م��اين وع����د يف  اأن  واأ�����ض����اف 
زيارته ال�ضابقة باأن ت�ضغط اإيران 
بغداد  يف  العراقية  القيادات  على 
الأك��راد حلل  لال�ضتجابة ملطالب 
خالفاتهم العالقة حول موا�ضيع 
رواتب  وم�ضكلة  الإقليم،  ميزانية 
املتنازع  وامل���ن���اط���ق  ال��ب�����ض��م��رك��ة، 

عليها.
ويف العام 2014، وب�ضبب النزاع 
على �ضادرات النفط، قررت بغداد 
التي  الإق��ل��ي��م  ميزانية  ت��دف��ع  األ 
املوازنة  م��ن  امل��ئ��ة  يف   17 ت�ضكل 

الوطنية، اأي 12 مليار دولر.
وي�ضكل هذا املبلغ 80 يف املئة من 
موازنة الإقليم، مبا ي�ضمل رواتب 

قوات الب�ضمركة.
املناطق املتنازع عليها هي مناطق 
تخ�ضع د�ضتوريا لبغداد وتطالب 
�ضلطات كرد�ضتان، على غرار  بها 
بالنفط، ومناطق  الغنية  كركوك 

يف �ضمال وو�ضط البالد.
واأب������دى جم��ل�����س الأم�����ن ال���دويل 
لال�ضتفتاء  معار�ضته  اخلمي�س 

امل���م���ل���ك���ة ب����ال����ل����وح����ات والأع���������الم 
لالحتفال  ا���ض��ت��ع��دادا  اخل�����ض��راء 
اأمانات  وق��ام��ت  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
لتهنئة  ل��وح��ات  برتكيب  امل��ن��اط��ق 
ال�����ض��ع��ودي��ن وامل��ق��ي��م��ن وال�����زوار 
تعليق  ومت  ال����وط����ن����ي  ب����ال����ي����وم 
والأنفاق  اجل�ضور  على  ال��ل��وح��ات 
املوؤ�ض�س  امل����ل����ك  �����ض����ور  وع���ل���ي���ه���ا 
ع���ب���دال���ع���زي���ز رح���م���ه اهلل وخ�����ادم 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احلرمن 
�ضعود و�ضاحب  اآل  بن عبدالعزيز 
الأم����ري حم��م��د بن  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو 
العهد  عبدالعزيز ويل  بن  �ضلمان 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الدفاع ال�ضعودي وعبارات التهنئة 
باليوم الوطني اإ�ضافة اإىل لوحات 
ال��ت��ه��ن��ئ��ة ع��ن��د اإ�����ض����ارات امل�����رور يف 
اأو على جانبي  الرئي�ضية  ال�ضوارع 

الطرق ال�ضريعة.
وي�ضتذكر ال�ضعوديون يف هذا اليوم 
ال�����ض��ع��ودي��ة الأوىل  ال���دول���ة  ق��ي��ام 
1157ه� مبنا�ضرة الإمام حممد 
ال�ضيخ حممد بن  دع��وة  �ضعود  بن 
العودة  اإىل  الهادفة  ال��وه��اب  عبد 

ال��ع��ام��ري ح��ذر الأ���ض��ب��وع املا�ضي 
م��ن اأن ال���ض��ت��ف��ت��اء ق��د ي��ج��ر اإىل 
اإىل  اأه��ل��ي��ة، داع��ي��ا اجلميع  ح��رب 

منع التداعيات ال�ضلبية له.
وب����داأت امل��خ��اوف يف ك��رك��وك بعد 
م��ف��خ��خ��ة فيها  ����ض���ي���ارة  ان���ف���ج���ار 
ل��ل��م��رة الأوىل  امل��ا���ض��ي  الأ���ض��ب��وع 
واأ�ضفرت عن   ،2014 العام  منذ 

مقتل ثالثة اأ�ضخا�س.
اقتحمت  الزم��������ة،  ه�����ذه  ورغ������م 
مركز  اجلمعة  العراقية  ال��ق��وات 
���ض��م��ال بغداد  ال�����ض��رق��اط  ق�����ض��اء 
ح��ي��ث ك���ان ي��ت��م��رك��ز ع��ن��ا���ض��ر من 
ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة الإ���ض��الم��ي��ة، يف 
اإطار العمليات الع�ضكرية الرامية 
اإىل ا�ضتعادة ال�ضيطرة على ق�ضاء 
احلويجة، واحد من اآخر معقلن 

للمتطرفن يف البالد.
حواىل  بعد  على  ال�ضرقاط  وتقع 
ث��الث��ن ك��ي��ل��وم��رتا ���ض��م��ال غرب 
معقل  اآخ��ر  متثل  التي  احلويجة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره������اب������ي يف 
ل�ضيطرة  وتخ�ضع  ال��ب��الد  �ضمال 

املتطرفن منذ يونيو 2014.

مقاليد احلكم ال�ضعي نحو التنمية 
ثوابتنا  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ال�����ض��ام��ل��ة 
ال�ضرعية وتوظيف اإمكانات بالدنا 
موقع  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  وطاقاتها 
ب��ه م��ن ثروات  ب��الدن��ا وم��ا تتميز 
اأف�ضل  م�ضتقبل  لتحقيق  وميزات 
التم�ضك  م����ع  واأب����ن����ائ����ه  ل���ل���وط���ن 
بعقيدتنا ال�ضافية واملحافظة على 
اأ�ضالة جمتمعنا وثوابته ومن هذا 
ال�ضوؤون  جمل�س  وجهنا  املنطلق 
روؤية  بر�ضم  والتنمية  القت�ضادية 
امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ا ن��اأم��ل��ه باأن 
تكون بالدنا اأمنوذجا للعامل على 
جميع امل�ضتويات وقد اطلعنا على 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  روؤي���ة 
ال�ضوؤون  جم��ل�����س  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
القت�ضادية والتنمية ووافق عليها 
جمل�س الوزراء �ضاكرين للمجل�س 
ما بذله من جهد بهذا اخل�ضو�س 
اآملن من اأبنائنا وبناتنا املواطنن 
ال��ع��م��ل م��ع��ا لتحقيق  وامل��واط��ن��ات 
�ضائلن  ال��ط��م��وح��ة  ال���روؤي���ة  ه���ذه 
اهلل العون والتوفيق وال�ضداد واأن 
ت���ك���ون روؤي������ة خ���ري وب���رك���ة حتقق 

التقدم والزدهار لوطننا الغايل.
من  والع�ضرين  ال�ضاد�س  ي��وم  ويف 
���ض��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك م���ن عام 
احلرمن  خ��ادم  اأ���ض��در  1438ه� 
�ضاحب  باختيار  اأم���را  ال�ضريفن 
الأم����ري حم��م��د بن  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو 
�ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
نائبا  ���ض��م��وه  وت��ع��ي��ن  للعهد  ول��ي��ا 
ل���رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء مع 
ا�ضتمراره وزيرا للدفاع وا�ضتمراره 

فيما ُكلف به من مهام اأخرى.

اإجن��از هذه  الأمم املتحدة. وبغية 
العراقي  الرئي�س  اق��رتح  املبادرة، 
ت�ضكيل جلنة عليا برئا�ضته وت�ضم 
رئي�س احلكومة العراقية ورئي�س 
جمل�س  ورئي�س  الإقليم  حكومة 

النواب العراقي.
ت���ت���وا����ض���ل احل������رب �ضد  وف���ي���م���ا 
ي�ضهد  الإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
وبغداد  ك��رد���ض��ت��ان  ب���ن  ال���ت���وت���ر 
املناطق  يف  خ�����ض��و���ض��ا  ت�����ض��ع��ي��دا، 
املتنازع عليها، حيث ت�ضعى �ضلطات 

الإقليم ل�ضمولها يف ال�ضتفتاء.
ال�ضعبي  احل�ضد  م�ضوؤول  وي��ق��ول 
عاطف  ط��وزخ��رم��ات��و  ق�����ض��اء  يف 
الأكراد  اإن  بر�س  لفران�س  النجار 
ي��ح��اول��ون اإج�����راء ال���ض��ت��ف��ت��اء يف 
م��ن��اط��ق��ن��ا. ال���ض��ت��ف��ت��اء ه��ن��ا لن 
ي��ح�����ض��ل. ل��ن ن��دع��ه ي��ح�����ض��ل. ما 

الذي ميلكه الأكراد هنا؟.
التابعة  ط���وزخ���رم���ات���و  وت�����ض��ك��ل 
ملحافظة �ضالح الدين، على غرار 
ك��رك��وك، حم���ور ن���زاع ب��ن بغداد 
و�ضلطات اإقليم كرد�ضتان. وتقاتل 
اىل  ال�ضعبي  احل�ضد  جم��م��وع��ات 

جانب القوات العراقية.
ال�ضتفتاء  اإن  ال��ن��ج��ار  وي�����ض��ي��ف 
خبث، جمرد �ضغط على احلكومة 
م�ضتعدون  ن����ح����ن  امل�����رك�����زي�����ة  

للمواجهة حتى املوت.
وك���ان الأم����ن ال��ع��ام ل�����ب��در هادي 

�ضعود ويل العهد ملكا على البالد 
النظام  م��ن  اخلام�ضة  امل���ادة  وف��ق 
اململكة  و�ضهدت  للحكم  الأ�ضا�ضي 
املنجزات  م����ن  امل����زي����د  ع���ه���ده  يف 
امتداد  على  العمالقة  التنموية 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���وط���ن 
والنقل  وال�����ض��ح��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والكهرباء  وال�ضناعة  واملوا�ضالت 

واملياه والزراعة والقت�ضاد.
ث���م ج���اء ع�����ض��ر امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود الذي مل ياأل 
منذ توليه احلكم يف اململكة جهدا 
الوطن  مب�����ض��رية  ق��دم��ا  للم�ضي 
املجالت  ن�ضاطاته يف  تعددت  فقد 
امل�ضتوى  ع���ل���ى  �����ض����واء  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الداخلي اأو اخلارجي تعددا �ضبقه 
ن�ضاطات يف مراحل خمتلفة تقّلد 

خاللها العديد من املنا�ضب.
وتعد موافقة جمل�س الوزراء على 
�ضمات  اأب��رز   2030 اململكة  روؤي��ة 
ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ع��ه��د 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز والذي 
:” لقد و�ضعت ن�ضب  قال حينها 
بتويل  ت�����ض��رف��ت  اأن  م���ن���ذ  ع��ي��ن��ي 

املجتمع  توافقية يدعمها  وحلول 
الدويل.

العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وك����ان 
الثالثاء  اأع���ل���ن  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در 
اأ�ضكاله،  بكل  لال�ضتفتاء  رف�ضه 
حتى ولو اأ�ضار الأك��راد اإىل اأنه ل 

يعني اإعالن ال�ضتقالل.
وق����ال ال���ع���ب���ادي خ����الل ل��ق��اء مع 
�ضحافين يف بغداد اإن ال�ضتفتاء 
اأم يف  مرفو�س، �ضواء ح�ضل الآن 

�ضبتمرب، حمذرا   25 يف  املرتقب 
الآحادية  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  م��ن 
ال�ضتقرار،  تزعزع  اأن  �ضاأنها  من 
العراق  ب��ضيادة  مت�ضكه  وجم���ددا 

ووحدته و�ضالمة اأرا�ضيه.
اأع�ضاءه  اأن  على  املجل�س  و���ض��دد 
بن  م�ضكلة  اأي  ح��ل  اإىل  ي��دع��ون 
وحكومة  الحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
اإقليم كرد�ضتان يف اإطار الد�ضتور 
منّظم  ح��������وار  ع�����رب  ال�����ع�����راق�����ي 

رف�س  ع���ل���ى  اخل������الف������ات،  رغ������م 
عملية الت�ضويت.

لكن الرئي�س الكرد�ضتاين يرف�س 
اأعلن  وقد  موقفه.  تغيري  ر�ضميا 
اخل��م��ي�����س رف�������ض���ه م����ب����ادرة من 
فوؤاد  ال��ك��ردي  ال��ع��راق��ي  الرئي�س 

مع�ضوم.
واقرتح مع�ضوم يف وثيقة اطلعت 
عليها فران�س بر�س بدء مفاو�ضات 
بدون �ضروط م�ضبقة وبدعم من 

امل�ضتقبل. ومرفو�س �ضواء ح�ضل 
يف الإقليم... اأو يف املناطق املتنازع 

عليها.
من جانبها، دخلت ال�ضعودية على 
اخل���ط الأرب���ع���اء، داع��ي��ة ب���ارزاين 
اإىل العدول عن تنظيم ال�ضتفتاء، 
وحم��ذرة من خماطر قد ترتتب 

على ذلك.
اأجمعت  فقد  ذل��ك،  على  وع���الوة 
والعراق،  واإي����ران  تركيا  م��ن  ك��ل 

ملك  ال����ري����ا�����س  م���دي���ن���ة   “ اهلل 
اآب��ائ��ه واأج����داده يف ���ض��ورة �ضادقة 
وال�ضجاعة  ال��ب��ط��ول��ة  ���ض��ور  م���ن 
هذا  لبنات  اأوىل  فو�ضع  والإق���دام 
قوية  اأ�ض�س  على  الكبري  البنيان 
والعمل  اهلل  ���ض��رع  حتكيم  هدفها 
ب��ك��ت��اب��ه و���ض��ن��ة ر���ض��ول��ه ���ض��ل��ى اهلل 

عليه و�ضلم.
املوؤ�ض�س  ان��ط��ل��ق  ال��ري��ا���س  م��ن  و 
ورجاله رغم قلة عددهم وعتادهم 
ال�ضفوف  جمع  حتى  جهادهم  يف 
واأر������ض�����ى دع����ائ����م احل�����ق وال���ع���دل 
القلوب  لتتوحد  والأم���ان  والأم��ن 
على كتاب اهلل و�ضنة نبيه وكذلك 
حينها  اأينعت  حيث  البالد  اأرج���اء 
تلك اجلهود اأمنا واأمانا وا�ضتقرارا 
متحد  �ضعب  اإىل  املجتمع  وحت��ول 
الكتاب  هدي  على  ي�ضري  وم�ضتقر 

وال�ضنة.
الإ�ضالمي  النهج  م��ن  انطالقا  و 
بن  عبدالعزيز  امللك  دع��ا  ال��ق��ومي 
عبدالرحمن اآل �ضعود “ رحمه اهلل 
“ اإىل التعاون العربي والت�ضامن 
اإ�ضهاما متميزا  واأ�ضهم  الإ�ضالمي 

وت�ضحيح  ال�ضحيح  الإ���ض��الم  اإىل 
املعتقدات مما �ضابها من ال�ضبهات 
للعودة  التعاون  حيث تعاهدا على 
ب��امل��ج��ت��م��ع يف ج��زي��رة ال��ع��رب اإىل 
ع��ق��ي��دة الإ����ض���الم ك��م��ا ك��ان��ت عليه 
هذا  على  و�ضارا  الإ�ضالم  �ضدر  يف 
الهدف  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ض��ب��ي��ل 
الكبري ثم تتابع بعد ذلك جهاد اآل 
املنطلق  ذات  من  منطلقن  �ضعود 
ف��ل��م ت��ن��ط��ف��ئ ج�����ذوة الإمي�������ان يف 
حكم  بانتهاء  املوؤمنة  الفئة  قلوب 
بعد  الأوىل  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال���دول���ة 
التدخل  ب�����ض��ب��ب  ع��ام��ا   46 ن��ح��و 

الأجنبي.
الدولة  قامت  1240ه�  عام  و يف 
الإمام  بقيادة  الثانية  ال�ضعودية 
امل��وؤ���ض�����س ال���ث���اين ت��رك��ي ب���ن عبد 
اهلل ب��ن حم��م��د ب��ن ���ض��ع��ود رحمه 
اهلل الذي وا�ضل ومن بعده اأبناوؤه 
نهج اأ�ضالفهم نحو 68 عاما حتى 
بزغ فجر اليوم اخلام�س من �ضهر 
اإيذانا  1319ه�  العام  من  �ضوال 
املوحد  ا�ضتعاد  حيث  جديد  بعهد 
“ رحمه  الباين امللك عبد العزيز 

للوطن واملواطن خا�ضة والإ�ضالم 
خطط  وات�ضلت  عامة  وامل�ضلمن 
املزيد  لتحقق  ببع�ضها  التنمية 

من الرخاء وال�ضتقرار.
ورفعة  ع��زا  الكبري  البناء  ازداد  و 
و�����ض����اد ع���ه���د ج����دي����د م����ن اخلري 
وال��ع��ط��اء وال��ن��م��اء والإجن�����از بعد 
مبايعة خادم احلرمن ال�ضريفن 
امل���ل���ك ف���ه���د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اآل 
�ضعود رحمه اهلل ملكا على البالد 
الإجن���ازات يف عهده  حيث متيزت 
لت�ضكل  وال���ت���ك���ام���ل  ب��ال�����ض��م��ول��ي��ة 
عملية تنمية �ضاملة يف بناء وطن 
وق��ي��ادة حكيمة ف��ذة لأم��ة ج�ّضدت 
ما ات�ضف به امللك فهد من �ضفات 
اهلل  بكتاب  اأب��رزه��ا مت�ضكه  عديدة 
خدمة  يف  وتفانيه  ر���ض��ول��ه  و�ضنة 
وطنه ومواطنيه واأمته الإ�ضالمية 

واملجتمع الإن�ضاين اأجمع.
 6-  26 الث�������ن�������ن  ي����������وم  ويف 
من  الأول  امل����واف����ق  -1426ه� 
الأ�ضرة  بايعت  2005م  اأغ�ضط�س 
امللكي  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  امل���ال���ك���ة 
الأمري عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل 

العربية  الدول  تاأ�ضي�س جامعة  يف 
 .. موؤ�ض�ضا  ع�ضوا  املتحدة  والأمم 
و�ضّجل له التاريخ مواقف م�ضهودة 
العاملية  الأح�������داث  م���ن  ك��ث��ري  يف 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ق�����ض��اي��ا 
ورحل بعد اأن اأر�ضى منهجا قوميا 
�ضار عليه اأبناوؤه من بعده لتكتمل 
اأط���ر الأم���ن وال�����ض��الم وف��ق املنهج 

والهدف نف�ضه.
و ك���ان امل��ل��ك ���ض��ع��ود “ رح��م��ه اهلل 
اأول ال�ضائرين على ذلك املنهج   “
وال��ع��ام��ل��ن يف اإط����اره ح��ت��ى برزت 
م��الم��ح ال��ت��ق��دم واك��ت��م��ل��ت هياكل 
ع����دد م���ن امل��وؤ���ض�����ض��ات والأج����ه����زة 
ال��دول��ة ثم ج��اء من  الأ�ضا�ضية يف 
الإ�ضالمي  الت�ضامن  رائ���د  ب��ع��ده 
 “ اهلل  “ رح����م����ه  ف��ي�����ض��ل  امل����ل����ك 
فتتابعت املنجزات اخلرّية وتوالت 
ال����ع����ط����اءات وب���������داأت امل���م���ل���ك���ة يف 
اخلم�ضية  اخل��ط��ط  تنفيذ  ع��ه��ده 
ث���م تدفقت  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ط��م��وح��ة 
بت�ضلم  واف��را  ينابيع اخلري عطاء 
امللك خالد “ رحمه اهلل “ الأمانة 
ف��ت��وا���ض��ل ال��ب��ن��اء وال��ن��م��اء خدمة 

تركي� تعترب ال�شتفت�ء م�ش�ألة اأمن قومي 

�سغوط دولية ت�سكك يف انعقاد ا�ستفتاء كرد�ستان 

تزينت الع��شمة الري��س ومدن وحم�فظ�ت اململكة ب�للوح�ت والأعالم اخل�شراء 

ال�سعوديون يحتفلون باليوم الوطني ال�87 للمملكة
ال�شعودية تبواأت مك�نة مرموقة على ال�شعيدين الع�ملي 
والإقليمي وب�تت كي�ن� �ش�خم� وتغلبت على كل التحدي�ت

 الأمانة العامة ملجل�س التعاون حتتفي باليوم الوطني ال�سعودي ال� 87
•• الريا�ص-وام:

اكت�ضى “مكتب الت�ضالت املوؤمنة لالأمانة العامة لل�ضئون الع�ضكرية مبجل�س التعاون اخلليجي” يف 
املنطقة ال�ضرقية باللون الأخ�ضر مبنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية ال� 87 لليوم الوطني للمملكة العربية 
ال�ضعودية. وتزين املبنى ب�ضورة خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود وعلم 

اململكة العربية ال�ضعودية والإ�ضاءة اخل�ضراء اإيذانا بامل�ضاركة يف احتفالية اليوم الوطني ال�ضعودي.
وقدم الأمن امل�ضاعد لل�ضئون الع�ضكرية اللواء الركن اأحمد علي حميد اآل علي التهنئة لقيادة اململكة 
هذه  توحيد  ذكرى  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  هذه  لننتهز  اإننا  وق��ال:  ال�ضعودي  وال�ضعب  ال�ضعودية  العربية 
التهاين  اأ�ضمى  لرنفع  �ضعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  موؤ�ض�ضها  يد  على  املباركة  البالد 
والتربيكات اإىل خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود و ويل عهده الأمري 
حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز وال�ضعب ال�ضعودي .. �ضائال املوىل عز وجل اأن يحقق للمملكة العربية 

ال�ضعودية و�ضعبها كل ما تتطلع اإليه من مناء وازدهار حتت ظل قيادتها احلكيمة.

رئي�س الربملان العربي يهنئ ال�سعودية بيومها الوطني ال�سابع والثمانني
•• القاهرة -وام:

هناأ الدكتور م�ضعل بن فهم ال�ضلمي رئي�س الربملان العربي اململكة 
اليوم  ذك���رى  مبنا�ضبة  و�ضعباً  وح��ك��وم��ة  ملكاً  ال�ضعودية  العربية 

الوطني ال�87 .  
املنا�ضبة  بهذه  ام�س  اأ���ض��دره  بيان  يف  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ون��وه 
بن  عبدالعزيز  امللك  بها  ق��ام  التي  اخلالدة  التوحيد  ملحمة  اإىل: 
عبدالرحمن اآل �ضعود الذي ا�ضتطاع مبا يتمتع به من حكمة وحنكة 
اأن يوحد مناطق اجلزيرة العربية حتت �ضلطة واحدة يف واحدة من 
الع�ضر احلديث وبناء دولة  التي �ضهدها  الدول  اإن�ضاء  اأعظم �ضور 
والتطور  ال�ضتقرار  اإىل  ق��اده��ا  و�ضلبة  قوية  اأ�ض�س  على  ع�ضرية 

امل�ضموعة  الكلمة  ذات  ال��دول  �ضدارة  يف  مكانتها  لتتبواأ  والزده���ار 
والدور الفاعل واملوؤثر على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل.

تتويجاً  الوطني  اليوم  كان  اأن��ه مثلما  العربي  الربملان  رئي�س  واأك��د 
ميثل  اأي�ضا  اأ�ضبح  فاإنه  والتوحيد  الوحدة  اأج��ل  من  العمل  مل�ضرية 
ما  وه��و  احلديثة  للدولة  والبناء  والتطور  النمو  مل�ضرية  انطالقة 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  اليوم  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ت�ضهده 
م�ضاريع  يف  ا�ضتمرار  من  عهده  وويل  ال�ضريفن  احلرمن  خل��ادم 
بالنفع واخلري وحتقيق  التنمية يف جمالت احلياة كافة مبا يعود 
قيادة  تبذله  وم��ا  ال�ضعودي  لالإن�ضان  ال��ك��رمي  والعي�س  الرفاهية 
امل��م��ل��ك��ة م��ن ج��ه��ود ك��ب��رية ل��ت��ع��زي��ز مكانتها ودوره�����ا ال��ف��اع��ل على 

امل�ضتوين الإقليمي والدويل.
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الحتاد للطريان حتتفل باليوم الوطني ال�سعودي باأ�سعار تذاكر خا�سة
للطريان  الحت���������اد  ُت�����ق�����دم  ك���م���ا 
يف  للمقيمن  مماثلة  تخفي�ضات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الدمام،  الريا�س،  اإىل  وامل�ضافرين 
ي�ضتمر  امل����ن����ورة.  وامل���دي���ن���ة  ج����دة 
ال���ع���ر����س م���ن ال���ي���وم وح���ت���ى 23 
ُتقيم  ك��ذل��ك،  اجل�����اري.  �ضبتمرب 
خا�ضة  فعاليات  للطريان  الحت��اد 
ال�ضركة  �ضالت  يف  املنا�ضبة  بهذه 
، وت�ضمل اأي�ضا اخلدمات الأر�ضية 

يف مطار اأبوظبي الدويل.

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�ضعودي  الوطني  باليوم  احتفاًل 
تقدم  ����ض���ب���ت���م���رب،   23 امل������واف������ق 
الوطني  الناقل  للطريان،  الحتاد 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
على   10% ب��ن�����ض��ب��ة  خ�����ض��وم��ات 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م����ن  رح���الت���ه���ا 
وجهاتها،  ج��م��ي��ع  اإىل  ال�����ض��ع��ودي��ة 
مبا فيها ا�ضرتاليا، اململكة املتحدة 

والوليات املتحدة الأمريكية.

املعقدة للمر�ضى  التنف�ضي  اجلهاز 
التعاون  ه��ذا  وي�ضمل  املنطقة.  يف 
املمار�ضات  اأف�ضل  عن  املعرفة  نقل 
والرعاية   وال��ت��دري��ب،  الإدارة  يف 
احلالت  ذوي  للمر�ضى  امل��ق��دم��ة 
احل��رج��ة وامل��ع��ق��دة ع��رب ب��اق��ة من 
ب����رام����ج ال����ت����ع����اون امل���ت���ن���وع���ة بن 

الطرفن.

•• دبي-الفجر:

التاأهيل  لإع����ادة  الإم�����ارات  ح�ضل 
التاأهيل  مركز  املنزلية،  والعناية 
ال�����ذي يعمل  امل���ت���ط���ور وال�������ض���ام���ل 
م�ضت�ضفيات  حتت مظلة جمموعة 
“كي  ملجموعة  اململوكة  الإم����ارات 
موؤ�ض�ضة  اعتماد  على  اأو”،  بي  بي 
عاملية  هيئة  وه��ي  الدولية،  ك��ارف 
ت�����ض��ع م��ع��اي��ري ع��ال��ي��ة اجل�����ودة يف 
وت���ت���وىل تقييم  ال��ت��اأه��ي��ل،  جم���ال 
التاأهيل  م���راك���ز  اأداء  واع���ت���م���اد 
العامل  يف  ال�����ض��ح��ي��ة  وال����رع����اي����ة 

م����ن م���ث���ل ه�����ذا الع����ت����م����اد، لأن����ه 
املمار�ضات واملعايري  اأف�ضل  ي�ضمن 
اختيار  ودق��ة يف  واأك��رثه��ا �ضرامة 

نوعية اخلدمات املقدمة لهم. 
الإم����ارات لإعادة  اأب���رم مركز  وق��د 
موؤخراً  املنزلية  والعناية  التاأهيل 
���ض��راك��ة م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ح��ة بدبي 
ل���ت���زوي���د امل���ر����ض���ى الإم����ارات����ي����ن 
لإعادة  حديثة  عالجية  بخدمات 
الطبي،  اأديل  م��رك��ز  م��ن  التاأهيل 
التاأهيل  لإع���ادة  دويل  مركز  وه��و 
الع�ضبي املكثف يف مدينة بي�ضتاين 
املر�ضى  ي�����ض��اع��د  م���ا  ب�����ض��ل��وف��اك��ي��ا، 

الإم���ارات���ي���ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
ا�ضطرابات ع�ضبية وراثية مزمنة 

اأو عر�ضية. 
�ضراكة  امل���رك���ز م���وؤخ���راً  ك��م��ا وق���ع 
م���ع م�����ض��ت�����ض��ف��ى ب���ارل���و لأم���را����س 
اجلهاز التنف�ضي يف لو�س اجنلو�س 
اأف�ضل  بالوليات املتحدة، لتقدمي 
اجلهاز  ملر�ضى  التاأهيل  م�ضتويات 
التنف�ضي ورعاية املر�ضى امل�ضابن 
باأمرا�س  تنف�ضية خطرية ومزمنة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
و�ضت�ضاعد هذه ال�ضراكة على و�ضع 
اأم���را����س  لإدارة  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 

وفقاً ملعايري علمية ت�ضمن اأف�ضل 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة. وي��ع��د مركز 
الإم��ارات لإع��ادة التاأهيل والعناية 
امل��ن��زل��ي��ة اأول م��رك��ز م��ن ن��وع��ه يف 
دب���ي والإم�������ارات ال�����ض��م��ال��ي��ة يوفر 
رعاية �ضحية �ضاملة، اخت�ضا�ضية 
الإنعا�س  جم����ال  يف  وم��ت��ك��ام��ل��ة، 
واإعادة  والنقاهة،  الأج��ل،  الطويل 
اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضن،  كبار  تاأهيل 
على  املنزلية  ال�ضحية  اخل��دم��ات 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م�ضتوى 
كارف  موؤ�ض�ضة  وت��ع��ت��رب  امل��ت��ح��دة. 
الدولية هيئة م�ضتقلة غري ربحية 

على  امل��رك��ز  ح�ضول  على  وتعليقاً 
برامود  ق����ال  ال���ع���امل���ي،  الع���ت���م���اد 
التنفيذي  الرئي�س  بالكري�ضنان، 
الإم����ارات:  م�ضت�ضفيات  ملجموعة 
اعتماد  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  “ي�ضرنا 
موؤ�ض�ضة كارف الدولية الذي ميثل 
�ضهادة عاملية على التزامنا بتقدمي 
رع����اي����ة ���ض��ح��ي��ة ع���ال���ي���ة اجل������ودة. 
ي��ك��ون هناك  اأن  ال�����ض��روري  وم���ن 
وم�ضتقر  اآمن  �ضحية  رعاية  نظام 
فالرعاية  موثوقة.  رعاية  لتوفري 
ال�ضحية ذات اجلودة التي تتما�ضى 
حماية  توفر  الدولية  املعايري  مع 

الطبية  امل���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ت��ط��ب��ق 
من  جمموعة  اأي���دي  على  العاملية 
الرتكيز  م���ع  امل���وؤه���ل���ن،  اخل�����رباء 
على تطوير خدمات اإعادة التاأهيل 

ذات اجلودة الفائقة. 
ويقوم املركز حالياً بت�ضغيل من�ضاأة 
 25 على  حتتوي  التاأهيل  لإع���ادة 
من�ضاأة  اف��ت��ت��اح  و���ض��ي��ت��م  ����ض���ري���راً، 
ال��ت��اأه��ي��ل تت�ضمن  اأخ����رى لإع�����ادة 
25 �ضريراً خم�ض�ضة فقط  اأي�ضاً 
احلرجة  احل���الت  ذوي  للمر�ضى 
التي ت�ضتوجب و�ضع املري�س على 

اأجهزة التنف�س ال�ضطناعية. 

م��ت��ك��ام��ل��ة لأف��������راد امل��ج��ت��م��ع من 
املخاطر ال�ضحية«. 

واأ����ض���اف: مي��ث��ل الع��ت��م��اد اإجن����ازاً 
التاأهيل  لإع�����ادة  الإم������ارات  مل��رك��ز 
والعناية املنزلية، وهو موؤ�ضر على 
املعايري  بتطبيق  ال��ت��زام��ن��ا  م���دى 
الطبية  اخل�����دم�����ات  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
فمثل  ال��ت��اأه��ي��ل.  ب��اإع��ادة  املرتبطة 
اأيدي  ال��ع��امل��ي على  ه��ذا الع��ت��م��اد 
اأف�ضل  ي�����ض��م��ن  دول���ي���ن  م��ه��ن��ي��ن 
م�ضتويات �ضالمة املر�ضى وحتقيق 
ال��رع��اي��ة واجل���ودة.  اأع��ل��ى معايري 
امل�ضتفيدين  اأك��رب  ه��م  املر�ضى  اإن 

»الإم�رات لإع�دة الت�أهيل” ي�ش�هم بدعم ال�شي�حة العالجية يف دولة الإم�رات

موؤ�س�سة كارف الدولية متنح اعتمادها لالإمارات لإعادة التاأهيل

ال�سعودية تطبق قانون الإفال�س يف مطلع 2018 
الإفال�س  اإن قانون  العربية على النرتنت  ن�ضرها موقع 
نهاية  بحلول  تطبيقه  متوقعا  ال�ضورى،  ملجل�س  رفعه  مت 
نيويورك  يف  الق�ضبي  وذك���ر   .2018 م��ن  الأول  ال��رب��ع 
على هام�س منتدى اأعمال اإن ال�ضعودية تعكف اأي�ضا على 
والمتياز  التجاري  بالرهن  تتعلق  ج��دي��دة  ق��وان��ن  �ضن 
التجاري. واأ�ضاف اأن نظام الرهن التجاري �ضريفع ملجل�س 
ال�ضورى يف الأ�ضبوعن اأو الثالثة اأ�ضابيع املقبلة، على اأن 
يتبعه نظام المتياز التجاري. كان �ضندوق النقد الدويل 
اأ�ضاد  اأي��ار حن  مايو  املزمعة يف  القوانن  ه��ذه  اإىل  اأ���ض��ار 
التي  املعوقات  حتديد  نحو  تقدما  لتحقيقها  بال�ضعودية 

تعرقل منو القطاع اخلا�س وتقلي�ضها.

•• دبي-رويرتز:

نقل تلفزيون العربية عن وزير التجارة ال�ضعودي القول 
اإن اململكة �ضتبداأ يف تطبيق قانون جديد لالإفال�س اأوائل 
العام املقبل يف اإطار جهود رامية جلذب ال�ضتثمار الأجنبي 
القانون  ومب��وج��ب  اخل���ا����س.  ال��ق��ط��اع  ن�����ض��اط  وت�ضجيع 
اأن�ضطة ال�ضركات  احلايل، ل يوجد �ضبيل مي�ضر لت�ضفية 
القانون  ي�����ض��اع��د  ال�����ض��ع��ودي��ة، وق���د  ب��ال��دي��ون يف  امل��ث��ق��ل��ة 
القت�ضاد  هيكلة  اإع���ادة  يف  احلكومة  خطط  م��ع  اجل��دي��د 
ماجد  وق���ال  الأج���ان���ب.  للم�ضتثمرين  ج��اذب��ي��ت��ه  وزي����ادة 
مقابلة  يف  ال�ضعودي  وال�ضتثمار  التجارة  وزي��ر  الق�ضبي 

معر�س �سيرتيد ل�سفن العمليات والأعمال البحرية يف ال�سرق 

تعاون بني »اأبوظبي العاملي« وهيئة اخلدمات املالية اليابانية لتطوير التكنولوجيا املالية

الذهب يرتفع و�سط توترات كوريا ال�سمالية 

اأ�سهم اأوروبا ترتاجع �سباحا 
باملئة.   0.2 الأوروبية  لالأ�ضهم   600 �ضتوك�س  املوؤ�ضر 
اأكرب  باملئة لي�ضبح   1.4 التعدين  وهبط موؤ�ضر قطاع 
اخلا�ضرين بن القطاعات، مع ت�ضاعد التوتر يف �ضبه 
اجلزيرة الكورية وخف�س الت�ضنيف الئتماين لل�ضن 

مبا اأ�ضر باأ�ضعار املعادن.
اإن����ه����ا ق����د ت��خ��ت��رب قنبلة  وق����ال����ت ك����وري����ا ال�����ض��م��ال��ي��ة 
الرئي�س  ت��وع��د  بعد  ال��ه��ادي  املحيط  يف  هيدروجينية 

الأمريكي دونالد ترامب بتدمري البلد باأكمله.
يظل  لكنه  باملئة،   0.1 الأمل��اين  داك�س  املوؤ�ضر  وتراجع 
جل�ضة  اآخ��ر  يف  �ضهرين  يف  م�ضتوياته  اأعلى  من  قريبا 
قبل النتخابات املتوقع اأن تفوز فيها امل�ضت�ضارة الأملانية 

اأجنيال مريكل.
 0.3 الربيطاين   100 تاميز  فاينن�ضال  املوؤ�ضر  ونزل 

باملئة.

•• ميالنو-رويرتز:

انخف�ضت الأ�ضهم الأوروبية يف التعامالت املبكرة اأم�س 
الكورية  اجلبهة  على  ال��ت��وت��رات  جت��دد  بفعل  اجلمعة 
بدعم  باري�س  يف  ل��وري��ل  �ضهم  �ضعد  بينما  ال�ضمالية، 
من حديث عن تغريات حمتملة يف هيكل ملكية �ضركة 

م�ضتح�ضرات التجميل العمالقة.
وفاة  بعد  باملئة  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث  ل��وري��ل  �ضهم  و�ضعد 
املليارديرة ليليان بيتنكور، التي اأ�ض�ضت عائلتها ال�ضركة 

وما زالت متلك احل�ضة الأكرب فيها.
اأن  بيتنكور عزز احلديث عن  اإن وفاة  وقال متعاملون 
�ضركة ن�ضتله قد تدر�س بيع ح�ضتها يف لوريل، التي قد 

تنظر بدورها يف بيع ح�ضتها يف �ضانويف.
نزل  ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س   0716 ال�����ض��اع��ة  وب��ح��ل��ول 

•• ابوظبي-الفجر:

تناق�س جمموعة من اخلرباء ق�ضية 
ي�ضهده  الذي  احلايل  التمويل  نق�س 
ُيقدر  وال��ذي  البحري  ال�ضحن  قطاع 
ب��ع�����ض��رات امل���ل���ي���ارات م���ن ال������دولرات 
ه��ذا ال��ع��ام وح���ده م��ع ت��وج��ه البنوك 
منتجاتها  هيكلة  لإع����ادة  الأوروب���ي���ة 
ونطاق عمليات متويل ال�ضفن، وذلك 
�ضيرتيد  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
البحرية  والأع��م��ال  العمليات  ل�ضفن 
 SOMWME يف ال�ضرق الأو�ضط
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
 27-25 الفرتة  ينعقد خالل  الذي 

�ضبتمرب 2017.
اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان���ات  اأح�������دث  وت�������ض���ري 
من  التمويل  يف  الكبري  الن��خ��ف��ا���س 
اإىل  قبل البنوك الأوروبية بالإ�ضافة 
لتمويل  ق��وان��ن منظمة  وج���ود  ع��دم 
البنوك  لدى  البحري  ال�ضحن  قطاع 
انخفا�س  يف  ت�����ض��ب��ب  الإق���ل���ي���م���ي���ة، 
ا�ضطر  مما  القطاع  ه��ذا  يف  ال�ضيولة 
على  للح�ضول  البحرين  امل�ضغلن 
موا�ضلة  اأج������ل  م����ن  ب���دي���ل  مت���وي���ل 

العمليات.
يف  ال��ن��ق��اط  ه��ذه  مناق�ضة  و�ضتجري 
كيفية حتقيق  “تقييم  بعنوان  جل�ضة 
�ضركتك”  اأ�ضول  من  ا�ضتفادة  اأق�ضى 
من  الأول  ال����ي����وم  يف  ت��ن��ع��ق��د  ال���ت���ي 
�ضتحلل  وال���ت���ي  امل���ع���ر����س،  ف��ع��ال��ي��ات 
اخل����ي����ارات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة والجت���اه���ات 
العمليات  �ضفن  اجلديدة يف قطاعات 
وت�ضمل  ال����ب����ح����ري����ة.  واخل�������دم�������ات 
مانويل،  دي��ف��ي��د  امل��ت��ح��دث��ن  ق��ائ��م��ة 
اخلدمات  بقطاع  املتخ�ض�ضن  ك��ب��ار 

البحرية يف ال�ضرق الأو�ضط هذا العام 
منطقة خا�ضة للطائرات بدون طيار 
مع  بال�ضراكة   »Drone Zone«
ABS وDrone Pro حيث �ضيتم 
ت��ن��ظ��ي��م ث��الث��ة ع���رو����س ح��ي��ة يومياً 
الأدوات  ا���ض��ت��ع��را���س  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
اجلديدة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ث��ل  اجل���دي���دة 
بدون  وال��ط��ائ��رات  ل��الرت��داء  القابلة 

طيار واملركبات التي تعمل عن بعد.
وب���ه���ذا ال�����ض��ي��اق ق���ال���ت اإمي�����ا ه����اول: 
تزايد  احلية  العرو�س  ه��ذه  “تعك�س 
املتقدمة  التفتي�س  تقنيات  ا�ضتخدام 
ال�������ض���ح���ن واخل�����دم�����ات  ق���ط���اع���ي  يف 
املتزايد  التعقيد  اأن  حيث  البحرية 
لالأ�ضول والعمليات يوؤثر على كيفية 

توفري تقدمي خدمات الت�ضنيف«.
حالياً باإجراء درا�ضات   ABS  وتقوم
تطبيق  ك��ي��ف��ي��ة  ل��ت��ق��ي��ي��م  م���ي���دان���ي���ة 
القابلة  للتقنيات  احل��ال��ي��ة  ال��ق��درات 
ال���ن���ظ���ارات،  ���ض��ي��م��ا  ل������الرت������داء، ول 
ممار�ضات  لتعزيز  وج��ه  اأف�����ض��ل  على 
الربامج  وت���رك���ز  الأ�����ض����ول.  تفتي�س 
التجريبية التي ت�ضمل جمموعة من 
اأنواع ال�ضفن والأ�ضول البحرية على 
وتب�ضيط  ال��ع��م��ل��ي��ات  ك���ف���اءة  حت�����ض��ن 
بيئة  وتهيئة  البيانات  التقاط  عملية 

اأكرث ا�ضتعداداً للتفاعل عن بعد.
ل�ضفن  ���ض��ي��رتي��د  م���ع���ر����س  وي���ع���ت���رب 
ال��ع��م��ل��ي��ات والأع�����م�����ال ال��ب��ح��ري��ة يف 
 SOMWME الأو���ض��ط  ال�����ض��رق 
ن���وع���ه يف هذا  احل������دث الأك�������رب م����ن 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  خ������ارج  ال���ق���ط���اع 
الم��ري��ك��ي��ة، وي�����ض��ت�����ض��ي��ف اأك����رث من 
�ضفن  جمال  يف  عار�ضة  �ضركة   200

العمليات والأعمال البحرية.

لأ�ضواق الطرفن.  يذكر اأن هيئة 
جنحت  اليابانية  املالية  اخلدمات 
ع��ل��ى م����دار ال�����ض��ن��وات الأخ�����رية يف 
ل�ضركات  متكامل  جمتمع  تطوير 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة ال��ن��ا���ض��ئ��ة يف 
ال����ي����اب����ان ع����رب ت���ع���دي���ل ع�����دد من 
املطبقة،  ال���ق���ان���ون���ي���ة  الأن����ظ����م����ة 
وت���اأ����ض���ي�������س م���ك���ت���ب دع�����م �����ض����وؤون 
والتعاون  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لت�ضجيع  التنظيمية  الهيئات  م��ع 
على  املالية  التكنولوجيا  �ضركات 
املالية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 

البتكارية حول العامل. 
اأبوظبي  ���ض��وق  وم���ن ج��ان��ب��ه ع��م��ل 
ال����ع����امل����ي ع����ل����ى اط��������الق م����ب����ادرة 
ل�ضركات  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي  امل���خ���ت���رب 
نوفمرب  يف  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تطوير  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا   2011
واخ��ت��ب��ار ح��ل��ول وم��ن��ت��ج��ات مالية 
مبتكرة �ضمن بيئة اآمنة وحمكمة 
املالية  اخل���دم���ات  خ���ي���ارات  ت���ع���زز 
للمتعاملن، ولدعم �ضلطة تنظيم 
لل�ضوق  التابعة  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
يف تطوير نهج قائم على املخاطر 
البتكار  لدعم  الفعالة  والأنظمة 

يف التكنولوجيا املالية.

مع ذلك.
و�ضيلة  الإ���ض��الم��ي  التمويل  ويعترب 
املطلوبة  ال�ضيولة  لتوفري  اإي��ج��اب��ي��ة 
ودع����م ال��ق��ط��اع، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
الوقت  ت���واج���ه يف  ال��ن��م��و  م�����ض��ت��وي��ات 
البنوك  م��ن  �ضامتاً  حما�ضاً  احل���ايل 
مكاتب  لت�ضغيل  الرئي�ضية  امل��ح��ل��ي��ة 

ال�ضحن الن�ضطة.
البحرية  دب��ي  مدينة  �ضلطة  وق��ام��ت 
بدرا�ضة  العام  �ضابق من هذا  يف وقت 
بقيمة  ����ض���ن���دوق  اإن���������ض����اء  اإم���ك���ان���ي���ة 
القطاع  ل��دع��م  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار 
�ضركة  وبح�ضب  الإم���ارة.  يف  البحري 
فاإن  للتقييم،   VesselsValue
اأ���ض��ط��ول ال�����ض��ح��ن ال��ب��ح��ري يف  قيمة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يقدر 

بنحو 10 مليارات دولر.
واأ�ضاف تاي: “ي�ضتلزم احل�ضول على 
التمويل يف هذه الأيام اأن تكون مالكاً 
قوياً مع ت�ضنيف ائتماين قوي، ولكن 
احلال لي�س كذلك بالن�ضبة للجميع. 
ال�ضرق  منطقة  يف  املالكون  وي�ضيطر 
ال�ضغرية  ال�����ض��ري��ح��ة  ع��ل��ى  الأو����ض���ط 

ال�ضركات  معظم  اأن  كما  واملتو�ضطة. 
التي تنجح باحل�ضول على متويل من 
حيث  من  ق��وي  �ضجل  لديها  البنوك 
وامل�ضاهمات  ال�ضابقة  القرو�س  �ضداد 
امل�ضاهمن  وح�����ق�����وق  امل�����ال�����ك  م�����ن 
تنظيمي  لهيكل  بالإ�ضافة لمتالكها 

�ضفاف واأ�ضطول جديد ن�ضبياً.
وم��ن جهة اأخ���رى ق��ال��ت اإمي���ا هاول، 
اإن  ���ض��ي��رتي��د:  ال��ت�����ض��وي��ق يف  م���دي���رة 
مو�ضوع  حت���دي���ث���ات  اآخ�����ر  م��ن��اق�����ض��ة 
التمويل ت�ضكل عن�ضراً اأ�ضا�ضياً �ضمن 
ل�ضفن  ���ض��ي��رتي��د  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ع��م��ل��ي��ات والأع�����م�����ال ال��ب��ح��ري��ة يف 
 ،)SOMWME( ال�ضرق الأو�ضط
حيث اأن الق�ضايا التي تواجه القطاع 
العاملي تت�ضخم يف هذه املنطقة ب�ضبب 
القت�ضادية  والأه��م��ي��ة  النمو  �ضرعة 

لل�ضحن والتجارة البحري.
ق����درة  “جت�ضد  ق���ائ���ل���ة:  واأ�����ض����اف����ت 
ال���ق���ط���اع امل�������ض���ريف الإق���ل���ي���م���ي على 
حتديد الثغرات يف ال�ضوق والت�ضدي 
هذا  على  للحفاظ  حيوياً  عاماًل  لها 
الذي  الوقت  يف  امل�ضتقبل  يف  القطاع 
لتحقيق  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ف��ي��ه  ت�����ض��ع��ى 

طموحاتها الإمنائية«.
تنظيم  الأول  ال����ي����وم  ي�����ض��ه��د  ك���م���ا 
اأبوظبي  اآف��اق  بعنوان  اأي�ضاً  جل�ضتن 
واآخر التحديثات حول القوى العاملة 
رئي�ضية  ن��ق��ا���س  ج��ل�����ض��ة  ع���ن  ف�����ض��اًل 
التوازن  اإع����ادة  ميكن  “كيف  ب��ع��ن��وان 
وجل�ضة  البحرية”،  لقطاع اخلدمات 
املمار�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضلط  اأخ��رى 

اخل�ضراء وكفاءة �ضفن امل�ضتقبل.
معر�س  ي�ضت�ضيف  اآخ��ر،  جانب  ومن 
والأعمال  العمليات  ل�ضفن  �ضيرتيد 

البحرية يف »IHS Petrodata«؛ 
وكنوت ماثيا�ضن، ال�ضريك الإداري يف 
NorthCape DMCC؛ 
وبورا برميان، رئي�س جمموعة الطاقة 
وجمموعة  ال���ب���ح���ري���ة،  واخل����دم����ات 
لل�ضركات  امل�������ض���رف���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
واملوؤ�ض�ضات يف بنك الفجرية الوطني، 
 Holman« وتن تاي، ال�ضريك يف

.»Fenwick Willan
ودعا تيان تاي قطاع ال�ضحن البحري 
يف ال�ضرق الأو�ضط لإعادة تقييم كيفية 
قائاًل:  عاجل  ب�ضكل  ال�ضيولة  تاأمن 
التي  التقليدية  الأوروبية  البنوك  اإن 
قطاع  لتمويل  خا�ضة  مكاتب  لديها 
تقر�س  ت��ع��د  مل  ال���ب���ح���ري  ال�����ض��ح��ن 
عليه يف  ك��ان��ت  ال���ذي  بال�ضكل  امل��ب��ال��غ 
ال�����ض��اب��ق، ون�����ض��ه��د يف ال��وق��ت احلايل 
الأوروبية  البنوك  من  عدد  ان�ضحاب 

من قطاع متويل ال�ضفن متاماً.
واأ�ضاف قائاًل: ت�ضهد منطقة ال�ضرق 
املقر�ضن  ب��ع�����س  دخ�����ول  الأو�����ض����ط 
البحري،  ال�ضحن  ق��ط��اع  اإىل  اجل���دد 
ولكن ذلك ل يحل م�ضكلة نق�س راأ�س 
العاملية.  ال��ب��ن��وك  ت��رك��ت��ه  ال���ذي  امل���ال 
ارت��ف��اع��اً يف ع��دد مزودي  وق��د �ضهدنا 
 18 ال���  الأ���ض��ه��ر  ال��ب��دي��ل يف  التمويل 
باأ�ضعار  ال�ضيولة  توفري  م��ع  املا�ضية 
اأن��ه��ا اأك��رث م��الءم��ة مل�ضروع  اأع��ل��ى اإل 
من  اثنتن  اأو  واح���دة  �ضفينة  ي�ضمل 
لإعادة  كبرية  مل�ضاريع  ولي�س  ال�ضفن 

التمويل.
وق������د ����ض���ه���د ال����ق����ط����اع ال����ع����دي����د من 
ال�����ظ�����روف ال�������ض���ع���ب���ة م���ن���ذ الأزم�������ة 
القت�ضادية العاملية يف العام 2009، 
ولكن املوؤ�ضرات امل�ضتقبلية تبدو جيدة 

العالقات  تعزيز  يف  اجلانبن  بن 
ال�ضراكة  وجم���������الت  ال���وث���ي���ق���ة 
واليابان،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن  املختلفة 
ودع�������م ال���ن���م���و وال����ت����ط����ور امل�����ايل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

العاملي،  اأب����وظ����ب����ي  ����ض���وق  ك�����ض��ف 
اأبوظبي،  ال���دويل يف  امل���ايل  امل��رك��ز 
ع����ن ا����ض���ت���ك���م���ال ت���اأ����ض���ي�������س اإط������ار 
هيئة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  متكامل  ع��م��ل 
اخلدمات املالية اليابانية لتطوير 
املالية  التكنولوجيا  وبيئة  جمتمع 
اأب����وظ����ب����ي، وت����ب����ادل اخل�����ربات  يف 
وجم����������الت امل�����ع�����رف�����ة، واإط���������الق 
امل������ب������ادرات ال���ت���ي ت���ع���زز جم����الت 
البتكار وا�ضتخدام التكنولوجيا يف 
قطاعات اخلدمات املالية يف اأ�ضواق 

اليابان و�ضوق اأبوظبي العاملي.
ومت التفعيل الر�ضمي للتعاون بن 
ر�ضمية  ف��ع��ال��ي��ة  اجل��ان��ب��ن خ���الل 
للعمل  الإطارية  التفاقية  لتبادل 
اأو�ضي،  ناكاو  معايل  بن  امل�ضرتك 
ملكتب  ال����ي����اب����اين  ال�����دول�����ة  وزي�������ر 
����ض���وؤون ال������وزراء، وري��ت�����ض��ارد تنج، 
تنظيم  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�س 
اأبوظبي  ل�ضوق  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 

ال�ضلة، وامل�ضاهمة يف تطوير النهج 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ال���داخ���ل���ي ع��ل��ى �ضوء 
املجتمع  يف  املت�ضارعة  ال��ت��ط��ورات 
�ضون�ضوكي  وق����ال  ال��ع��امل��ي.  امل����ايل 
����ض���رياك���اوا، ن��ائ��ب م��ف��ّو���س هيئة 
اخلدمات املالية اليابانية لل�ضوؤون 
ال����دول����ي����ة، ب�������اأن ت���اأ����ض���ي�������س اإط�����ار 
تنظيم  �ضلطة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ع��م��ل 
اأبوظبي  ل�ضوق  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
جمالت  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ضهم  ال��ع��امل��ي 
امل�����ض��رتك وي��دع��م تطوير  ال��ع��م��ل 
التكنولوجيا  يف  الب��ت��ك��ار  ج��وان��ب 
امل��ال��ي��ة يف اأ����ض���واق اجل��ان��ب��ن. من 
الرئي�س  اأكد ريت�ضارد تنج،  جانبه، 
التنفيذي ل�ضلطة تنظيم اخلدمات 
باأن  العاملي،  اأبوظبي  ل�ضوق  املالية 
التعاون مع هيئة اخلدمات املالية 
عمل  اإط����ار  اأول  ي�ضكل  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
م�ضرتك ل�ضوق اأبوظبي العاملي مع 
وخام�س  يابانية،  تنظيمية  هيئة 
تعاون لل�ضوق مع هيئات تنظيمية 
التعاون  مل�ضاهمة  م�����ض��رياً  دول��ي��ة، 

العاملي، وذلك على هام�س فعاليات 
قمة التكنولوجيا املالية املقامة يف 
والتي  طوكيو  اليابانية  العا�ضمة 
املالية  ا�ضت�ضافتها هيئة اخلدمات 
نيكي”  “ذا  و�ضحيفة  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
اليابانية  واجلمعية  القت�ضادية، 
ويتما�ضى  امل��ال��ي��ة.  للتكنولوجيا 
العمل اجل��دي��د م��ع مفاهيم  اإط���ار 
ومم���ار����ض���ات ت��ف��ع��ي��ل الب���ت���ك���ار يف 
قطاع اخلدمات املالية، حيث يتيح 
ال�ضركات  ال��ط��رف��ن مت��ك��ن  ل��ك��ال 
اأ�ضواقهما  يف  العاملة  الب��ت��ك��اري��ة 
التكنولوجيا  جم�������الت  ����ض���م���ن 
الدعم  على  احل�ضول  م��ن  املالية 
�ضوؤون  “دعم  والر���ض��اد من مكتب 
التابع  املالية”  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اليابانية،  املالية  اخلدمات  لهيئة 
واملخترب التنظيمي ل�ضوق اأبوظبي 
العاملي.  كما يتيح للجانبن تبادل 
امل�ضتمر  والط���������الع  امل���ع���ل���وم���ات 
التنظيمية  امل�������ض���ت���ج���دات  ع���ل���ى 
وال���ت���ج���اري���ة والق���ت�������ض���ادي���ة ذات 

•• �صيول-رويرتز:

اأدن���ى م�ضتوياته  ال��ذه��ب م��ن  ارت��ف��ع 
اإقبال  م���ع  ام�����س  اأ���ض��اب��ي��ع  اأرب���ع���ة  يف 
امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى ����ض���راء الأ����ض���ول 

الآمنة و�ضط ت�ضاعد التوتر بن الوليات املتحدة وكوريا ال�ضمالية.
وبحلول ال�ضاعة 0643 بتوقيت جرينت�س زاد الذهب يف املعامالت الفورية 
اأدنى  بلغ  بعدما  )الأون�ضة(،  لالأوقية  دولر   1296.41 اإىل  باملئة   0.4
اجلل�ضة  لالأوقية يف  دولر   1287.61 عند  اأ�ضابيع  اأربعة  يف  له  م�ضتوى 

ال�ضابقة.
وانخف�س املعدن الأ�ضفر 1.7 باملئة منذ بداية الأ�ضبوع ويتجه لتكبد ثاين 

خ�ضائره الأ�ضبوعية.
الأول  كانون  دي�ضمرب  ت�ضليم  الآجلة  الأمريكية  العقود  يف  الذهب  وارتفع 

0.4 باملئة اإىل 1299.80 دولر لالأوقية. واأمر الرئي�س الأمريكي دونالد 
كوريا  زعيم  وتعهد  ال�ضمالية،  كوريا  على  بفر�س عقوبات جديدة  ترامب 
وال�ضاروخية  النووية  براجمها  يف  بال�ضتمرار  اأون  جوجن  كيم  ال�ضمالية 

وقال اإن بيوجنياجن �ضتدر�س اتخاذ اإجراءات �ضد الوليات املتحدة.
وقالت كوريا ال�ضمالية اإنها قد تدر�س اختبار قنبلة هيدروجينية يف املحيط 
والأ�ضهم  ال����دولر  وانخف�س  ال��ب��ل��د.  بتدمري  ت��رام��ب  ت��وع��د  بعد  ال��ه��ادي 
والفرنك  ال��ي��اب��اين  ال��ن  �ضعد  بينما  ال��ت��وت��رات،  ه��ذه  �ضوء  يف  الآ�ضيوية 
ال�ضوي�ضري بدعم من احتمال اإجراء كوريا ال�ضمالية جتربة نووية جديدة. 
مثل  الآم��ن��ة  امل����الذات  على  الطلب  ع���ادة  اجليو�ضيا�ضية  امل��خ��اط��ر  وت��دع��م 

اأن متعامال يف  ال��ذه��ب وال���ن. غ��ري 
اإ���ض��ارة جمل�س  ه��وجن ك��وجن ق��ال اإن 
الحتياطي الحتادي البنك املركزي 
الأمريكي يوم الأربعاء اإىل رفع اأ�ضعار 
العام  نهاية  بحلول  جم��ددا  الفائدة 
اأ�ضعار  برفع  كثريا  الذهب  ويتاأثر  الذهب.  على  �ضلبا  التاأثري  توا�ضل  قد 
الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفر�س البديلة ال�ضائعة على حائزي املعدن 

الذي ل يدر عائدا.
ومن بن املعادن النفي�ضة الأخرى ارتفعت الف�ضة 0.5 باملئة اإىل 17.02 
دولر لالأوقية، بينما زاد البالتن 0.2 باملئة اإىل 937 دولرا لالأوقية. 

غري اأن املعدنن يتجهان لتكبد ثاين خ�ضائرهما اأ�ضبوعية.
يتجه  لكنه  لالأوقية،  دولر   913.75 اإىل  باملئة   0.4 البالديوم  وارتفع 

لت�ضجيل ثالث خ�ضارة اأ�ضبوعية على التوايل.

اأ�سعار النفط م�ستقرة مع 
مناق�سة اتفاق خف�س الإنتاج 

•• لندن-رويرتز:

ا�ضتقرت اأ�ضعار النفط ام�س اجلمعة يف الوقت الذي يرتقب فيه امل�ضتثمرون 
متديد  �ضيدعمون  فيينا  يف  املجتمعون  اخل���ام  منتجي  ك��ب��ار  ك���ان  اإذا  م��ا 

تخفي�ضات الإنتاج ملا بعد مار�س اآذار املقبل.
وبحلول ال�ضاعة 1100 بتوقيت جرينت�س ارتفع خام القيا�س العاملي مزيج 

برنت يف العقود الآجلة اأربعة �ضنتات اإىل 56.47 دولر للربميل.
مبقدار  الآجلة  العقود  يف  الأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�س  غرب  خام  وتراجع 

�ضنتن اإىل 50.53 دولر للربميل.
ورو�ضيا  اأوب���ك  للبرتول  امل�����ض��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  وزراء  بع�س  ويجتمع 
الذي  الإم����دادات  خف�س  على  اتفاقهم  لبحث  فيينا  يف  اآخ��ري��ن  ومنتجن 
ي�ضري حتى مار�س اآذار. وقال وزراء اإنهم قد يبحثون متديد التفاق، لكن 
م�ضدرين يف اأوبك قال اإن من امل�ضتبعد اأن تقدم املجموعة تو�ضية حمددة 

ب�ضاأن متديد التفاق يف حمادثات اليوم.
افتتاحية يف الجتماع  امل��رزوق يف كلمة  الكويتي ع�ضام  النفط  وقال وزير 
الذي يراأ�ضه “منذ اجتماعنا الأخري يف يوليو ، تتح�ضن �ضوق النفط ب�ضكل 
ا�ضتعادة  اإىل  ال�ضوق مت�ضي حاليا يف طريقها  اأن  الوا�ضح  ملحوظ... من 
الثالثة  الأ���ض��ه��ر  باملئة يف   15 م��ن  اأك��رث  النفط  اأ���ض��ع��ار  وزادت  ال��ت��وازن«. 
يحرز  الت��ف��اق  اأن  اإىل  ي�ضري  مب��ا  للربميل  دولرا   56 لتتجاوز  ال�ضابقة 

تقدما يف ت�ضريف فائ�س املعرو�س.

املال والأعمال
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املال والأعمال
ليبيا تنتج 900 األف برميل نفط يوميًا

نفطية  من�ضاآت  يف  للكهرباء  وان��ق��ط��اع��ات  التخزينية 
اتفاق  م��ن  معفاتان  ونيجرييا  وليبيا  ال��ب��الد.  ب�ضرق 
تقوده اأوبك خلف�س الإنتاج. واأدى ارتفاع الإنتاج يف كال 
البلدين اإىل تعقيد اجلهود التي تبذلها املنظمة لدعم 

اأ�ضعار النفط العاملية.
ويجتمع وزراء من بع�س دول اأوبك ومنتجن خارجها 
اليوم يف فيينا لبحث احتمال متديد اتفاق خف�س اإنتاج 

النفط.
وقبل انتفا�ضة 2011 وما اأعقبها من �ضراع يف ليبيا، 
برميل  مليون   1.6 على  يزيد  م��ا  ت�ضح  ال��ب��الد  كانت 

يوميا.

•• فيينا-رويرتز:

قال م�ضدر بقطاع النفط الليبي ام�س اجلمعة اإن اإنتاج 
يوميا،  برميل  األ��ف   900 نحو  يبلغ  اخل��ام  م��ن  ليبيا 
الأ�ضهر  يف  يوميا  برميل  مليون  ح��وايل  من  انخفا�ضا 
ال�ضنة  اإن��ت��اج ليبيا كثريا على م��دى  الأخ���رية. وارت��ف��ع 
اإغالقات  بينها  م��ن  لأ���ض��ب��اب  ت��ذب��ذب  لكنه  الأخ�����رية، 
العمالق  النفطي  ال�ضرارة  حقل  يف  لالإنتاج  ومعوقات 
للبرتول  امل�����ض��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  يف  الع�ضو  بالبلد 
اأي�ضا م�ضكالت م�ضتمرة  اإن هناك  امل�ضدر  اأوب��ك. وقال 
الطاقة  ونق�س  الأنابيب  خطوط  من  بالت�ضرب  تتعلق 

ي�شم عرو�شً� كبرية على اأحدث احلوا�شيب واأجهزة الواقع الفرتا�شي

جيتك�س �سوبر 2017 ينطلق اليوم يف قاعات زعبيل مبركز دبي التجاري العاملي

ال�سعودية حتتفي بيومها الوطني بتد�سني م�ساريع �سخمة لتنويع اقت�سادها

الإمارات: العالقات القت�سادية املتميزة مع ال�سني منوذج يحتذى
اإىل  ال�����ض��راك��ة  ه���ذه  لنمو  ك��ب��رية  ا�ضرتاتيجية  م�ضاحة  وج���ود 
بال�ضتفادة  وذلك  املقبلة  املرحلة  خالل  تقدما  اأكرث  م�ضتويات 
من تطوير بيئة الأعمال والعوامل التي ت�ضاهم يف تنّوع حجم 
األقاها خالل  كلمة  واأ�ضاف يف  النفطي.  التجاري غري  التبادل 
لدولة  الأول  ال��ت��ج��اري  ال�ضريك  اأ�ضبحت  ال�ضن  اإن  املنتدى 
2016 مع ت�ضجيلها حجم تبادل جتاري  الإم��ارات خالل عام 
الإمارات  متثل  فيما  دولر  مليار   46 ح��وايل  بلغ  نفطي  غ��ري 
اأحد اأهم ال�ضركاء التجارين لل�ضن يف املنطقة.  واأّكد اأن بيئة 
 4000 اأكرث من  الرائدة جنحت يف جذب  الإماراتية  الأعمال 
�ضركة �ضينية تعمل يف الدولة، مبا فيها �ضركات املناطق احلرة، 
 2.1 نحو  ال�ضن  الإماراتية يف  ال�ضتثمارات  بلغت حجم  فيما 

مليار دولر خالل عام 2016.

التبادل  تنوع  ع��ززت  التي  العوامل  اأب��رز  اأن من �ضمن  واأو���ض��ح 
الرائدة  التنموية  امل��ب��ادرة  ج��ان��ب  اإىل  البلدين  ب��ن  ال��ت��ج��اري 
ج�ضر  عليه  نطلق  اأن  مي��ك��ن  م��ا  احلرير”  وح����زام  “الطريق 
75 رحلة  ب��اأك��رث م��ن  ال��ذي يربط الإم����ارات وال�ضن  احل��ري��ر 
جوية اأ�ضبوعياً تغطي خمتلف املدن ال�ضينية الرئي�ضية ما اأ�ضهم 
وتعزيز  وال�ضتثمارية  التجارية  الفر�س  من  مزيد  توفري  يف 
املعرفة  وم�ضاركة  والتقني  والعلمي  والثقايف  ال�ضياحي  التبادل 
القت�ضادية  الإم�����ارات  روؤي���ة  اأن  اإىل  امل�����ض��رخ  ون���وه  واخل����ربات. 
التوجهات  مع  امل�ضرتكة  القوا�ضم  كثري من  تلتقي يف  التنموية 
يف الروؤية القت�ضادية التنموية الوا�ضعة النطاق ملبادرة “حزام 
الإم�����ارات على دعمها  وال��ت��ي حت��ر���س  واح���د وط��ري��ق واحد”، 

وامل�ضاهمة فيها بفعالية.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ي جتمعها  ال��رواب��ط التاريخية  اأك���دت دول���ة الإم����ارات ق��وة 
م���ع ال�����ض��ن وت��رتج��م��ه��ا م���ع���دلت ال��ن��م��و امل��ت��ق��دم��ة للعالقات 
اأحمد  ب��در  وق���ال  الثنائية.  امل�ضرتكة  وال��ت��ج��اري��ة  القت�ضادية 
ل��دول��ة الإم����ارات ل��دى ال�ضن خالل  ال��ت��ج��اري  امل�����ض��رخ امللحق 
ومعر�س  ومنتدى  ملوؤمتر  ال�ضابعة  ال��دورة  بفعاليات  م�ضاركته 
والقت�ضادي  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ت��ع��اون  وال��ط��ري��ق  احل����زام  “مبادرة 
�ضيامن  مدينة  يف  عقدت  التي  ال�ضتثمارية  والفر�س  ال��دويل 
العالقات القت�ضادية  اإن  ال�ضينية موؤخرا..  مبقاطعة فوجيان 
ت�ضكل منوذجا  باتت  وال�ضن  الإم��ارات  املتميزة بن  التاريخية 
اإىل  م�ضريا   . الدولية  القت�ضادية  وال�ضراكة  للتعاون  يحتذى 

•• عجمان-الفجر:

اإم��ارة عجمان  قامت عدد من فنادق 
ب���ت���ع���ي���ن جم����م����وع����ة خم�����ت�����ارة من 
مبادرة  يف  �ضاركوا  الذين  املر�ضحن 
التي اأطلقتها دائرة  “همم العطاء”، 
التنمية ال�ضياحية يف عجمان يف وقت 

ال��ع��ام اجل���اري، بالتزامن م��ع ي��وم زاي��د للعمل الإن�����ض��اين الذي  �ضابق م��ن 
ي�ضادف 19 رم�ضان من كل عام، ووفرت لأ�ضحاب الهمم تدريًبا وفر�س 

توظيف يف القطاعن احلكومي وال�ضياحي يف خمتلف مناطق عجمان.
و�ضارك يف املبادرة التي مت اإطالقها حتت رعاية ال�ضيخ عبدالعزيز بن حميد 
وزارة  وبالتعاون مع  ال�ضياحية يف عجمان،  التنمية  دائرة  رئي�س  النعيمي، 
الأعمال،  اإدارة  جم��ال  يف  تدريبهم  مت  ممن  مر�ضًحا   11 املجتمع،  تنمية 
التنمية  دائ���رة  م��ن  ك��ل  وذل��ك يف  والفنية،  الإداري����ة  والأع��م��ال  واملحا�ضبة، 
الفنادق  بع�س  اإىل  اإ�ضافة  عجمان،  باإمارة  التنفيذي  واملجل�س  ال�ضياحية 
الرائدة يف  اإمارة عجمان وانتهى التدريب بحفل ختامي ر�ضمي ُعقد بتاريخ 
16 يوليو املا�ضي بح�ضور �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد 

امل�ضتدامة. واأ�ضاف اجلزيري: يعد الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، رائد العمل الإن�ضاين على م�ضتوى العامل، ومتثل 
الهمم،  اأ�ضحاب  وخ�ضو�ضاً  املجتمع  فئات  مبختلف  بالهتمام  توجيهاته 
م�ضدر الإلهام الذي اأطلقنا هذه املبادرة لأجله. وتتما�ضى هذه املبادرة مع 
امل�ضتقبل من خالل  اأجيال  يف  العطاء  ثقافة  وت�ضهم يف غر�س  عام اخلري 
التعاون خلدمة املجتمع. ويرجع الف�ضل يف التزامنا اإىل القيادة الإماراتية 
الر�ضيدة وتوجيهاتها احلكيمة بتمكن اأ�ضحاب الهمم. وميثل جناح املبادرة 

دافًعا لال�ضتمرار يف هذا الربنامج ب�ضكٍل �ضنوي.
متابعا “ لقد اأتت املبادرة اأي�ضا ا�ضتجابة لتوجيهات القيادة العليا يف الإمارة 
الأعمال  جمتمعات  يف  الهمم  اأ�ضحاب  ودم��ج  التوطن  خلطط  وال��دول��ة 
املحلية«  ويف نهاية الربنامج، اختارت بع�س الفنادق امل�ضاركة يف املبادرة، مبا 

عجمان، اإىل جانب عدد من كبار امل�ضوؤولن من عدة دوائر ومنظمات داعمة 
من مكتب ديوان �ضمو احلاكم.

وقال �ضعادة �ضالح حممد اجلزيري، مدير عام دائرة التنمية ال�ضياحية: 
تعد مبادرة “همم العطاء” و�ضيلة لتمكن اأ�ضحاب الهمم واإتاحة الفر�ضة 
جناح  اأن  كما  الكامنة.  قدراتهم  واكت�ضاف  جديدة  مهارات  لتعلم  اأمامهم 
واجلهات  احلكومة  بذلتها  التي  اجلهود  على  �ضهادة  اإل  هو  ما  الربنامج 
اخلا�ضة امل�ضاركة، والتي اأود اأن اأعرب عن �ضكري وتقديري لها، مل�ضاهمتها 
يف تعزيز اآفاق العمل امل�ضتقبلية للمر�ضحن. واأ�ضكر كذلك امل�ضاركن على 
املبادرة،  ه��ذه  من  وال�ضتفادة  التعلم  على  واإقبالهم  وتفاعلهم  حما�ضهم 
امل�ضتمرة  اجلهود  تعك�س  كما  باأكملها،  عجمان  لإم��ارة  جناًحا  ت�ضكل  التي 
التنمية  م�ضرية  تعزز  التي  امل��ب��ادرات  ودع��م  لتنفيذ  الإم���ارة  تبذلها  التي 

فندق فريمونت عجمان، عدًدا  فيها 
لتوظيفهم  املتميزين  املتدربن  من 

ب�ضكٍل دائم لديها.
وتاأتي مبادرة “همم العطاء” �ضمن 
خطط وبرامج امل�ضوؤولية الجتماعية 
لدائرة التنمية ال�ضياحية يف عجمان، 
اإىل الوفاء  والتي ت�ضعى من خاللها 
مب�ضوؤوليتها جتاه املجتمع عرب امل�ضاهمة يف دمج اأ�ضحاب الهمم يف احلياة 
العامة.  وقال: فران�ضي�س ديجاردن�س من فندق فريمونت عجمان: ي�ضعدنا 
دعم هذه املبادرة التي تهدف اإىل دمج اأ�ضحاب الهمم يف �ضوق العمل، ونوؤمن 
باأن دعم املجتمع املحلي وو�ضع ا�ضرتاتيجية متينة للم�ضوؤولية الجتماعية 
�ضل�ضلة فنادق  الذي تتبناه   Planet21 يتما�ضى مع برنامج ال�ضتدامة 
املبادرة،  للم�ضاركة يف  كبرياً  لدينا حما�ضاً  العمل  اأب��دى فريق  اأك��ور، حيث 
فريمونت  عائلة  يف  دائ��ًم��ا  ع�����ض��ًوا  ي�ضبح  اأن  م��ن  امل�ضاركن  اأح���د  ومت��ك��ن 
عجمان بعد اجتيازه الناجح لفرتة التدريب التي بلغت مدتها �ضهًرا واحًدا، 
وهذا مثال رائع على النجاح يف اإيجاد الفر�س ومتكن اأ�ضحاب الهمم من 

التميز يف �ضوق العمل.

ميت�ضوبي�ضي  �ضيارة  وهي  الكربى 
مونتريو �ضبورت 2017. ويدخل 
املت�ضوقون الذين ينفقون 2،500 
درهم على الأقل يف �ضحب “ت�ضوق 
على جائزة قدرها ع�ضرة  واربح” 
الزوار  بو�ضع  اأن  كما  دره��م،  اآلف 
امل�ضاركة يف عر�س “ام�ضح واربح” 
ليحظوا بفر�ضة الفوز باآلة ل�ضنع 
فعالية  اأم����ا  ن�ضتله.  م��ن  ال��ق��ه��وة 
اأمام  امل��ج��ال  فتتيح  للفوز  ت�ضابق 
�ضباق  ل��ع��ب��ة  يف  للتناف�س  ال�����زوار 
�ضكاليك�س   1 ف���ورم���ول  ���ض��ي��ارات 
ت���راك م��ن اأج���ل ال��ف��وز مبجموعة 

خمتارة من اجلوائز.
اإق��ام��ة جيتك�س  وي��ت��زام��ن م��وع��د 
م��ع مو�ضم ط��رح عالمات  ���ض��وب��ر، 
�ضام�ضوجن  م��ث��ل  ك�����ربى،  ع��امل��ي��ة 
واإت�س بي وديل واإيلن وير واإم اإ�س 
املنتجات  من  وكثرياً  ونيكون،  اآي 
العامل،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الطالع  احل���دث  ل����زوار  يتيح  م��ا 
وجتربتها.  امل��ن��ت��ج��ات  ه����ذه  ع��ل��ى 
التجزئة  ����ض���رك���ات  و���ض��ت�����ض��م��ن 
واإ- اك�����ض��ي��وم،  م��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

وجاكي�س  لالإلكرتونيات،  ماك�س 
جمبو  وجمموعة  لالإلكرتونيات 
متميزاً  ت�����ض��وق��اً  ج���ي،  دي  و���ض��رف 
عرو�ضها  خ������الل  م�����ن  ل������ل������زوار 

الرتويجية اخلا�ضة.
املعر�س  اإىل  ال��دخ��ول  تذاكر  تباع 
علماً  للتذكرة،  دره��م��اً   30 ب�ضعر 
لالأطفال  جم���اين  ال���دخ���ول  ب����اأن 

دون اخلام�ضة. 

من  والن����ت����ه����اء   2019 ع�����ام  م����ن 
الأخ����ري  ال���رب���ع  يف  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
مرحلة  وه������ي   2022 ع������ام  م�����ن 
وامليناء  امل����ط����ار  ت���ط���وي���ر  ���ض��ت�����ض��ه��د 
الفخمة  وامل�ضاكن  الفنادق  وتطوير 
والبنية  امل�����راف�����ق  م����ن  والن����ت����ه����اء 
القوارب  النقل  وخ��دم��ات  التحتية 
والطائرات املائية وغريها. و�ضيقوم 
ب�ضخ  العامة  ال�ضتثمارات  �ضندوق 
ال�ضتثمارات الأولية يف هذا امل�ضروع 
ويفتح املجال اأمام عقد �ضراكات مع 
مما  الكربى  العاملية  ال�ضركات  اأب��رز 
�ضي�ضهم يف جلب ا�ضتثمارات مبا�ضرة 
اإىل  ال�ضعي  اململكة مع  اإىل  وجديدة 
ا�ضتقطاب واإعادة توجيه م�ضروفات 

ال�ضياحة ال�ضعودية اإىل الداخل.
امل�ضروع  ي�ضتقطب  اأن  املتوقع  وم��ن 
اأه�����م الأ����ض���م���اء ال����رائ����دة ع��امل��ي��ا يف 
وال�ضيافة  ال�������ض���ي���اح���ة  ق����ط����اَع����ي 
ل���ت���وظ���ي���ف خ����ربات����ه����ا وك���ف���اءات���ه���ا 
وا�ضتثماراتها املالية يف اإثراء جتارب 
ه����ذه ال��وج��ه��ة وت���وف���ري امل���زي���د من 
وتعظيم  ل���زواره���ا  امل�����ض��اف��ة  القيمة 

املكا�ضب القت�ضادية للمملكة.
ل�ضتقطاب  امل���������ض����روع  ي���خ���ط���ط  و 
وعامليا  واإق��ل��ي��م��ي��ا  حم��ل��ي��ا  ال�����ض��ي��اح 
اإجمايل  زي��ادة  يف  الإ�ضهام  وبالتايل 
الناجت املحلي يف اململكة مبعدل 15 
مليار ريال �ضنويا اإ�ضافة اىل حتقيق 
م��ك��ا���ض��ب ت��ن��م��وي��ة ه��ائ��ل��ة م��ن خالل 

خلق 35 األف فر�ضة عمل.
و من بن امل�ضاريع املهمة التي م�ضت 
اقت�ضادها  لتنويع  ال�ضعودية  فيها 
�ضعودي  ا�ضتثماري  �ضندوق  تاأ�ضي�س 
�ضعودي  ري����ال  م��ل��ي��ار  ب�75  �ضيني 
ع��ل��ى هام�س  ال���ب���ل���دان  ح��ي��ث وق����ع 
منتدى ال�ضتثمار ال�ضيني ال�ضعودي 
يف 22 اأغ�ضط�س املا�ضي 11 اتفاقية 
اإدارة  واإدارت��ه  ال�ضندوق  اإن�ضاء  منها 
التكاليف  ت��ق��ا���ض��م  م����ع  م�����ض��رتك��ة 
و�ضي�ضتثمر  م��ن��ا���ض��ف��ة  والأرب����������اح 
البنية  مثل  قطاعات  يف  ال�ضندوق 
واملواد  والتعدين  والطاقة  التحتية 

اخلام.

•• دبي-الفجر:

ال���������ض����ب����ت عند  ال������ي������وم  ت���ن���ط���ل���ق 
مركز  يف  �ضباحاً  ع�ضرة  احل��ادي��ة 
فعاليات  ال��ع��امل��ي  ال���ت���ج���اري  دب����ي 
 ،2017 �ضوبر  جيتك�س  معر�س 
الإلكرتونيات  لت�ضوق  حدث  اأك��رب 
والتقنيات ال�ضتهالكية يف ال�ضرق 
الأو�����ض����ط، مب�����ض��ارك��ة وا���ض��ع��ة من 
كربى العالمات التجارية العاملية 
الإقليمية  ال��ت��ج��زئ��ة  و����ض���رك���ات 
منتج  األ����ف   35 ���ض��ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 
الأحدث  بينها  ا�ضتهالكي،  تقني 
3 و4  والأذك���ى، يف قاعات زعبيل 
لإقامة  اجل���دي���د  امل���وق���ع  و6  و5 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  احل����دث 
فعالياته  �ضتتوا�ضل  حيث  العاملي، 
على مدار ثمانية اأيام حتى ال�ضبت 

30 �ضبتمرب. 
هذا  ال��ت�����ض��ّوق  م��ه��رج��ان  وي�ضتهر 
ب��ت��ق��دمي اأف�����ض��ل ال���ع���رو����س على 
والكماليات  الأج�����ه�����زة  اأح��������دث 
املت�ضوقن  الإلكرتونية، وي�ضتقبل 
يومياً،  ����ض���اع���ة  ع�������ض���رة  لث���ن���ت���ي 
�ضباحاً   11:00 ال�����ض��اع��ة  ب���ن 
يكون  و���ض��وف  م�����ض��اًء،  و11:00 
بانتظار املت�ضوقن اأكرث من 100 
ج��ائ��زة ي��ق��دم��ه��ا امل��ع��ر���س، عالوة 
ع��ل��ى م��ا ي��ق��ّدم��ه ال��ع��ار���ض��ون من 
كربى �ضركات التجزئة والعالمات 
التجارية كل �ضاعة خالل احلدث 
وعرو�س  جم��م��ع��ة  ���ض��ف��ق��ات  م���ن 
قيمة  ذات  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ���ض��ع��ري��ة 

•• الريا�ص-وام: 

الوطني  ب���ال���ي���وم  الح���ت���ف���اء  ي���اأت���ي 
ال�87  ال�ضعودية  العربية  للمملكة 
هذا العام وقد اأطلقت اململكة حزمة 
م�ضاريع تنموية �ضخمة من املخطط 
القت�ضاد  يف  نوعية  نقلة  حت��دث  اأن 
ال�ضعودي كاأحد اأهداف روؤية اململكة 
الوطني  التحول  وبرنامج   2030
ابتكار  خ����الل  م���ن  وذل�����ك   2020
داخل  وم��ت��م��ّي��زة  نوعية  ا���ض��ت��ث��م��ارات 
الوطن  خ���دم���ة  يف  ت�����ض��ب  امل��م��ل��ك��ة 
م�ضادر  تنويع  يف  وت�ضهم  وامل��واط��ن 
م�ضرية  ودف�������ع  ال����وط����ن����ي  ال����دخ����ل 
املزيد  واإي��ج��اد  ال�ضعودي  القت�ضاد 

من الفر�س الوظيفية لل�ضباب.
بداية  1438ه�  رج���ب  �ضهر  وك���ان 
ت��د���ض��ن ت��ل��ك امل�����ض��اري��ع ح��ي��ث اأطلق 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 
بن �ضلمان بن عبد العزيز ويل العهد 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اإدارة �ضندوق  الدفاع رئي�س جمل�س 
يف  ال�ضعودية  ال��ع��ام��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات 
ال��ع��ا���ض��ر م���ن رج����ب م�������ض���روع اأك���رب 
وترفيهية  وريا�ضية  ثقافية  مدينة 
وذل����ك مبنطقة  امل��م��ل��ك��ة  ن��وع��ي��ة يف 
العا�ضمة  غ�����رب  ج���ن���وب  ّي����ة  ����ديِ ال����قيِ
الأوىل من نوعها يف  الريا�س وتعد 
كيلو   334 ت��ب��ل��غ  ال��ع��امل مب�����ض��اح��ة 
ذل����ك منطقة  م����رتا م��رب��ع��ا مب���ا يف 

�ضفاري كربى.
و اأكد �ضموه اأن هذه املدينة �ضت�ضبح 
مهما  ومركزا  ب��ارزا  ح�ضاريا  معلما 
ل��ت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ات واح���ت���ي���اج���ات جيل 
والثقافية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
اىل  م�ضريا  اململكة  يف  والجتماعية 
العامة هو  ال�ضتثمارات  اأن �ضندوق 
اإىل  امل�����ض��روع  يف  ال��رئ��ي�����س  امل�ضتثمر 
امل�ضتثمرين  ك��ب��ار  م��ن  نخبة  ج��ان��ب 
املحلين والعاملين مما يدعم مكانة 
جذب  يف  مهم  عاملي  كمركز  اململكة 

ال�ضتثمارات اخلارجية.
و�ضيحدث امل�ضروع املقرر و�ضع حجر 
الأ����ض���ا����س ل���ه ب���داي���ة ال���ع���ام 2018 

عام  ك��ل  املت�ضوقن  م��ف��اج��اأة  ع��ل��ى 
بعرو�س و�ضفقات ل ت�ضاهى على 
يف  املنتجات  من  وا�ضعة  ت�ضكيالت 
اجلميع  ندعو  ال��ذي  املعر�س  هذا 
اإىل عدم تفويت الفر�ضة لزيارته.

العام  ه��ذا  �ضوبر  جيتك�س  ي�ضهد 
ال�ضحوبات  م��ن  جمموعة  اإج����راء 
“ام�ضح  ع��ل��ى اجل���وائ���ز وع���رو����س 

على  ع���الوة  ال��رتوي��ج��ي��ة  واربح” 
امل�����ض��اب��ق��ات، م���ا م���ن ���ض��اأن��ه اإث����راء 
الزيارة واإ�ضفاء مزيًدا من البهجة 
املجموعة  ه����ذه  وت�����ض��م��ل  ع��ل��ي��ه��ا، 
ال�ضحب على تذاكر الدخول، للفوز 
اأوبو  بجوائز عديدة بينها هواتف 
بارك�س  دب��ي  اإىل  وت��ذاك��ر  الذكية، 
اآند ريزورت�س ف�ضاًل عن اجلائزة 

ويعر�س  وجيزة.  مل��دة  تتاح  كبرية 
ج��ي��ت��ك�����س ���ض��وب��ر، ب��و���ض��ف��ه وجهة 
�ضاملة لت�ضوق جميع الحتياجات 
جمموعة  ال�ضتهالكية،  التقنية 
الذكية  ال����ه����وات����ف  م����ن  وا����ض���ع���ة 
واأجهزة التلفزيون عالية الو�ضوح 
املحمولة  احل����ا�����ض����وب  واأج�����ه�����زة 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ق��اب��ل��ة ل����الرت����داء، 

من  ي��ق��رب  م��ا  منذ  ال�ضتهالكية 
30 عاماً ..

م����وؤّك����دة اأن�����ه ي���ع���ّزز م��ك��ان��ت��ه هذه 
ُيعترب  واأ�����ض����اف����ت:  ب���ا����ض���ت���م���رار، 
الأن�ضب  امل���ك���ان  ���ض��وب��ر  ج��ي��ت��ك�����س 
للح�ضول على اأف�ضل الحتياجات 
ال�ضخ�ضية التقنية والطالع على 
اأح�����دث الأج���ه���زة وجت��رب��ت��ه��ا عن 

والكامريات  ال��ذك��ي��ة  وال�����ض��اع��ات 
الواقع  واأج��ه��زة  الأل��ع��اب  واأنظمة 

الفرتا�ضي وغريها.
مريماند،  ل���وه  ت��ري��ك�����ض��ي  وق��ال��ت 
مركز  يف  للرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
جيتك�س  اإن  العاملي،  التجاري  دبي 
الت�ضوق  وج���ه���ة  ي�����زال  ل  ���ض��وب��ر 
والتقنيات  لالإلكرتونيات  الأوىل 

لزواره  يقّدم  واأن��ه  �ضيما  ل  ق��رب، 
ال�ضخمة  ال�����ض��ف��ق��ات  م���ن  امل���زي���د 
وامل�����ض��اب��ق��ات واجل���وائ���ز، واإن����ه من 
بدعم  نحظى  اأن  ���ض��رورن��ا  دواع���ي 
�ضركات  ك������ربى  م����ن  م���ت���وا����ض���ل 
املنطقة  يف  ال����ت����ج����زئ����ة  جت���������ارة 
التجارية  ال����ع����الم����ات  واأ�����ض����ه����ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ال��ت��ي حتر�س 

امل�ضروع تقع اآثار مدائن �ضالح التي 
واأهميتها  العمراين  بجمالها  متتاز 
التاريخية الكبرية وعلى بعد دقائق 
�ضتتاح  الرئي�ضي  ال�ضاطئ  من  قليلة 
الكنوز  على  التعرف  فر�ضة  ل��ل��زوار 
البحر  م�����ض��روع  منطقة  يف  اخلفية 
الأحمر وي�ضمل ذلك حممية طبيعية 
النباتية  احل��ي��اة  ت��ن��وع  ل�ضتك�ضاف 
و�ضيتمكن  املنطقة  يف  واحل��ي��وان��ي��ة 
ه�������واة امل����غ����ام����رة م����ن ال���ت���ن���ق���ل بن 
ال��رباك��ن اخل��ام��ل��ة ال��واق��ع��ة بجوار 
منطقة امل�ضروع وع�ضاق الغو�س من 
ا�ضتك�ضاف ال�ضعاب املرجانية الوفرية 

يف املياه املحيطة به.
م�ضروع  ي�ضهم  اأن  امل��خ��ط��ط  م��ن  و 
نقلة  اإح��������داث  يف  الأح����م����ر  ال���ب���ح���ر 
وقطاع  ال�ضياحة  مفهوم  يف  نوعية 
املواقع  ت��رم��ي��م  و���ض��ي��ت��م  ال�����ض��ي��اف��ة 
اأ�ض�س  ع��ل��ى  وجت��ه��ي��زه��ا  ال���رتاث���ي���ة 
ل�ضتقبال  م���ه���ّي���اأة  ل��ت��ك��ون  ع��ل��م��ي��ة 
اأعلى  �ضقف  حت��دي��د  و�ضيتم  ال����زوار 
باملنطقة يف  للوجود  الزائرين  لعدد 
اآٍن معا متا�ضيا مع اأف�ضل املمار�ضات 
والآثار  ال�ضياحة  جم��ال  يف  العاملية 
م��ع��اي��ري جديدة  امل�������ض���روع  وحت���ك���م 
العاملية  بال�ضياحة  لالرتقاء  تطمح 
اأمام  الأحمر  البحر  بوابة  فتح  عرب 
العامل من اأجل التعرف على كنوزه 
وخ��و���س م��غ��ام��رات ج��دي��دة جتذب 
على  وعامليا  واإقليميا  ال�ضياح حمليا 
ح���د ����ض���واء ل��ي��ك��ون امل�����ض��روع مركزا 
وال�ضحة  بالرتفيه  يتعلق  م��ا  لكل 
متكامال  ومن����وذج����ا  وال����ض���رتخ���اء 

للمجتمع ال�ضحي واحليوي.
البحر  م�������ض���روع  ت���ط���وي���ر  و���ض��ي��ت��م 
الأحمر كمنطقة خا�ضة ُتطبق فيها 
املمار�ضات  لأف�����ض��ل  وف��ق��ا  الأن��ظ��م��ة 
حتقيق  لتمكن  العاملية  واخل���ربات 
و�ضع  �ضيتم  حيث  امل�����ض��روع  اأه����داف 
الثالث  ال���رب���ع  يف  الأ����ض���ا����س  ح��ج��ر 

يف  م���ن���ه  الأوىل  امل���رح���ل���ة  واف���ت���ت���اح 
العام 2022 نقلة نوعية يف اململكة 
وروؤيتها  ال���ب���الد  ت��وج��ه��ات  وي���دع���م 
من  امل����زي����د  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
الزده��ار والتقدم للمجتمع وامل�ضي 
قدما يف الرتقاء مب�ضتوى اخلدمات 
واحدة  لت�ضبح  الريا�س  بالعا�ضمة 
للعي�س  مدينة   100 اأف�ضل  �ضمن 
على م�ضتوى العامل كما ميثل دعما 
الزائرين  قويا وحافزا مهما جلذب 
بو�ضفه عا�ضمة املغامرات امل�ضتقبلية 
والوجهة  الأول  خيارهم  و�ضي�ضبح 
امل��ف�����ض��ل��ة ل���ت���ق���دمي���ه ال���ع���دي���د من 
الأن�ضطة النوعية التي مت اختيارها 
باأحدث  و���ض��م��م��ت  ف��ائ��ق��ة  ب��ع��ن��اي��ة 
املوا�ضفات العاملية املتطورة لتحقيق 
حياة �ضحية وعامرة واإ�ضفاء املزيد 

من الرتفيه والبهجة واملرح.
ب���ن �ضلمان  وت���وق���ع الأم�����ري حم��م��د 
منافع  ّي��ة  ��ديِ ال��قيِ م�����ض��روع  يحقق  اأن 
اقت�ضادية واجتماعية قّيمة للو�ضول 
اإىل ما ي�ضبو اإليه املجتمع من تقدم 
الوجهات  اأف�������ض���ل  ب��و���ض��ف��ه  وُرق������ي 
تقدم  ال����ت����ي  امل���ه���م���ة  ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
العائالت  م��ت��ن��وع��ة جت���ذب  خ���ي���ارات 
بق�ضاء  ل��ال���ض��ت��م��ت��اع  والأ�����ض����دق����اء 
اأج���م���ل الأوق�������ات وذل����ك م���ن خالل 
متمّيزة  ري��ا���ض��ي��ة  اأن�����ض��ط��ة  ت���وف���ري 
ال�����ض��ب��اب وحتفزهم  ط���اق���ات  ت��دع��م 
الريا�ضية  امل�ضابقات  يف  التمّيز  على 
واكت�ضاف  وال���ع���امل���ي���ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
مهارات  و�ضقل  وتطويرها  املواهب 
قدراتهم  وتنمية  ال�ضعودي  ال�ضباب 
الريا�ضية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
اإىل دوره يف فتح  اإ�ضافة  والتعليمية 
جم��الت اأرح���ب واآف���اق اأو���ض��ع ملحبي 
املناظر  ال��ربي��ة وع�����ض��اق  ال���رح���الت 
لق  الَطّ الهواء  ون�ضاطات  الطبيعية 
ال�ضيارات  ����ض���ب���اق���ات  ه������واة  ودع������م 
باأ�ضلوب  املف�ضلة  هواياتهم  ملمار�ضة 

و�ضل  ه��م��زة  مب��ث��اب��ة  �ضيكون  ال���ذي 
بن امل�ضروع وهيئة تطوير املنطقة.

القعدة  ذي  �ضهر  م��ن  الثامن  وك��ان 
ثالث  لإط�����الق  م���وع���داً  1438ه� 
اأعلن  ح���ي���ث  ال���ع���م���الق���ة  امل�������ض���اري���ع 
الأم����ري حم��م��د ب��ن ���ض��ل��م��ان اإط���الق 
اململكة  يف  ع��امل��ي  ���ض��ي��اح��ي  م�����ض��روع 
حتت م�ضمى م�ضروع البحر الأحمر 
يقام على اأحد اأكرث املواقع الطبيعية 
بالتعاون  ال��ع��امل  وت��ن��وع��ا يف  ج��م��ال 
العاملية يف  ال�ضركات  واأك��رب  اأه��م  مع 
لتطوير  والفندقة  ال�ضيافة  قطاع 
على  ا�ضتثنائية  �ضياحية  منتجعات 
50 ج��زي��رة طبيعية بن  اأك��رث م��ن 
وذل���ك على  وال��وج��ه  اأم��ل��ج  مدينتي 
ُب���ع���د م�����ض��اف��ات ق��ل��ي��ل��ة م���ن اإح����دى 
اململكة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���ح���م���ي���ات 
اخلاملة يف منطقة حرة  والرباكن 

الرهاة.
�ضاحلية  وج��ه��ة  امل�����ض��روع  و�ضي�ضكل 
رائ����دة ت��رتب��ع ع��ل��ى ع���دد م��ن اجلزر 
البكر يف البحر الأحمر واإىل جانب 

ال���������ض����ري����ف����ن امل�����ل�����ك �����ض����ل����م����ان بن 
ال�ضالم  بق�ضر  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
وع��ر���س مرئي  ع��ل��ى جم�ضم  ب��ج��دة 
والإداري  ال�ضكني  الفي�ضلية  مل�ضروع 
رفعه  ال���ذي  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مبنطقة 
خالد  الأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
احلرمن  خ���ادم  م�ضت�ضار  الفي�ضل 
ال�ضريفن اأمري منطقة مكة املكرمة 
ح��ي��ث ���ض��اه��د امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان اأه����داف 
التي  واخل��دم��ات  ومكوناته  امل�ضروع 
ووجه  للمنطقة  امل�����ض��روع  ي��ق��دم��ه��ا 
امل�ضروع  بت�ضمية  احل���رم���ن  خ����ادم 
م�ضماه  ك����ان  اأن  ب��ع��د  ب��ال��ف��ي�����ض��ل��ي��ة 
ال�����ض��ل��م��ان��ي��ة ت��ق��دي��را وع��رف��ان��ا منه 
باهتمام امللك في�ضل - رحمه اهلل - 

مبنطقة مكة املكرمة.
عن  الفي�ضل  خ��ال��د  الأم���ري  وك�ضف 
تفا�ضيل م�ضروع الفي�ضلية مو�ضحا 
املكرمة  م��ك��ة  مل��دي��ن��ة  ام����ت����داد  اأن�����ه 
للعا�ضمة  ال�ضرعي  احلد  من  ويبداأ 
املقد�ضة وينتهي يف ال�ضاطئ الغربي 
مل��ك��ة امل��ك��رم��ة وي���ح���وي ال��ع��دي��د من 

مفيد واآمن من خالل توفري حلبات 
مبوا�ضفات  اآم����ن����ة  وط������رق  ����ض���ب���اق 
م�ضروع  ي�����ض��م  و  ع���ال���ي���ة.  ع���امل���ي���ة 
رئي�ضة  جم��م��وع��ات  اأرب�����ع  ّي���ة  ���ديِ ال���قيِ
ال�ضيارات  وري���ا����ض���ة  ال��رتف��ي��ه  ه���ي 
بيئات  وي��وف��ر  وال�ضيافة  والإ���ض��ك��ان 
مغامرات  ت�ضمل  ومتنوعة  مثالية 
الطلق  ال��ه��واء  مائية وم��غ��ام��رات يف 
بالإ�ضافة  مم��ت��ع��ة  ب���ري���ة  وجت���رب���ة 
ريا�ضة  ملحبي  ال�ضيارات  ريا�ضة  اإىل 
�ضيارات الأوتودروم وال�ضرعة باإقامة 
ف��ع��ال��ي��ات مم��ت��ع��ة ل��ل�����ض��ي��ارات طوال 
�ضيقة  ري��ا���ض��ي��ة  ال���ع���ام وم�����ض��اب��ق��ات 
بتقنية  الفرتا�ضي  ال��واق��ع  واأل��ع��اب 
ال���ه���ول���وغ���رام ث���الث���ي الأب����ع����اد اإىل 
البنايات  اأرق����ى  م��ن  �ضل�ضلة  ج��ان��ب 
املعايري  باأف�ضل  والفنادق  املعمارية 
واملوا�ضفات العاملية الراقية باإطاللة 
�ضاحرة وت�ضميم اأنيق لتوفري املزيد 

من الراحة والن�ضجام للزوار.
����ض���وال  ����ض���ه���ر  م����ن   24 ي������وم  يف  و 
احلرمن  خ�����ادم  اط���ل���ع  1438ه� 

متثل  ع��دة  مرافق  وي�ضم  العنا�ضر 
الإدارات  ج��م��ع  ي�����ض��م  اإدارة  م��رك��ز 
العامة باملنطقة يف مكان واحد ومن 
بينها مقر اإمارة منطقة مكة املكرمة 
املنظمات  جلميع  اإ���ض��الم��ي  وم��رك��ز 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات الإ���ض��الم��ي ك��م��ا �ضيتم 
اإن�ضاء مركز اأبحاث اإ�ضالمي ومراكز 
واملوؤمترات  وال��ن��دوات  لالجتماعات 
اإىل  �ضت�ضم  الفي�ضلية  اأن  مو�ضحا 
جانب ذلك م�ضاكن واأ�ضواقا ومناطق 
و�ضيتم  وال�ضحة  والتعليم  للرتفيه 
توزيعها ب�ضكل علمي ومدرو�س على 

اأر�س امل�ضروع.
مرافق  �ضي�ضم  امل�ضروع  اأن  اأو�ضح  و 
وال�ضناعية  ال��زراع��ي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
وم���ط���ارا خ��ا���ض��ا ي��ت��ب��ع م��ط��ار امللك 
ب��ح��ري��ا يتبع  ع��ب��دال��ع��زي��ز وم���ي���ن���اء 
م��ي��ن��اء ج���دة الإ���ض��الم��ي م���وؤك���دا اأن 
امل�ضروع  اإدارة  �ضتتوىل  خا�ضة  اإدارة 
منطقة  تطوير  هيئة  اإ���ض��راف  حتت 
اإىل جانب مندوب من  املكرمة  مكة 
ال�ضعودية  ال���ض��ت��ث��م��ارات  ���ض��ن��دوق 

تنفيذًا ملب�درة »همم العط�ء« التي اأطلقته� الدائرة
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�صحة وتغذية

احلديد؟ نق�س  اإىل  ت�ضري  التي  العالمات  هي  • ما 
نتيجة نق�س احلديد يف ما  ال��دم  - تتجلى عالمات فقر 
�ضاحب،  وج��ه  التنف�س،  يف  �ضيق  ع���ادي،  غ��ري  تعب  ي��ل��ي: 
م�ضاكل يف الذاكرة، تراجع الأداء الفكري، ت�ضاقط ال�ضعر، 

و�ضعف �ضديد اأمام اللتهابات. 
الدم؟ بفقر  الرجال  من  اأكرث  الن�ضاء  ُت�ضاب  • ملاذا 

اأثناء  احلديد  من  مهمة  كميات  يفقدن  لأنهن  -بب�ضاطة 
الدورة ال�ضهرية منذ �ضّن املراهقة. تكون الن�ضاء اللواتي 
لنق�س احلديد من  اأكرث عر�ضًة  الرحم  يف  تليفاً  يعانن 
الدم  اأك��رب من  الن�ضاء لأنهن يفقدن كميات  غريهن من 
اأثناء الدورة ال�ضهرية مما يوؤثر على خمزون احلديد يف 
اأج�ضامهن. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يزيد خطر نق�س احلديد 

اأكرث يف حالت احلمل املتقارب زمنياً.
معن؟ خطر  اإىل  ت�ضري  اأخرى  حالت  من  • هل 

- يف مراحل النمو، يحتاج اجل�ضم اإىل كميات كبرية جداً 
من احل��دي��د. وعلى م��دى خمتلف مراحل احل��ي��اة، يزيد 
البوا�ضري،  )ق��رح��ة،  بنزيف  امل�ضحوبة  الأم��را���س  بع�س 
ال�����ض��رط��ان، الل��ت��ه��اب��ات..( م��ن خ��ط��ر الإ���ض��اب��ة بنق�س 

ي��ع��اين امل�ضنون  احل��دي��د. ع���الوًة على ذل���ك، 
الذين ل ياأكلون جيداً نق�س حديد.
اإىل  • هل توؤدي ممار�ضة الريا�ضة 

نق�س احلديد؟ 
ي�������وؤدي  اإذ  ك������اجل������ري،  ن����ع����م   -
الحتكاك املتوا�ضل بن القدمن 
�ضغرية  �ضدمات  اإىل  والأر�����س 

كذلك  احلمراء.  الكريات  تفّجر 
اإىل  اأي�ضاً  التعرق  ف��رط  ي��وؤدي 
نق�س احلديد. ويتطلب بع�س 
�ضديدة  ح��م��ي��ات  امل��ن��اف�����ض��ات 
كميات  ان��خ��ف��ا���س  يف  ت�����ض��اه��م 

ه�����ذا امل����ع����دن ال���ث���م���ن من 
اجل�ضم. 

احلديد؟ بنق�س  اإ�ضابتك  من  تتاأكدين  • كيف 
بنق�س  اإ���ض��اب��ت��ك  حقيقة  يك�ضف  ال����دّم  فح�س  وح���ده   -
يالحظ  حن  دّم  فح�س  عموماً  الطبيب  يطلب  حديد. 
تعباً و�ضحوباً غري عادي. ولكن بالإ�ضافة اإىل التاأكد من 
الطبيب  يتوقف  اأن  ب��ّد من  ل  ال��دم،  م�ضتوى احلديد يف 
على  اجل�ضم  ي�ضاعد  ال��ذي  الفرييتن  بروتن  عند  اأي�ضاً 
املعلومات  اأدق  يعطي  ال��ذي  املوؤ�ضر  وه��و  احلديد  تخزين 
عن خمزون احلديد. يف بع�س احلالت، يتوقف الطبيب 
الرتن�ضفريين  ب��روت��ن  وم�ضتوى  احل��دي��د  م�ضتوى  عند 

الذي يوؤمن انتقال احلديد عرب اجل�ضم.
يف  احلديد  م�ضتوى  من  ترفع  التي  الأغذية  هي  ما   •

اجل�ضم؟
اإن��ت��اج احل��دي��د ل��ذل��ك ل ب��ّد م��ن اأن  - يعجز اجل�ضم ع��ن 
اأف�ضل م�ضدر  يح�ضل عليه من الأطعمة التي تتناولن. 
للحديد على الإطالق هو اللحم الأحمر، لذلك احر�ضي 
ع��ل��ى ت��ن��اول��ه م��رت��ن اأ���ض��ب��وع��ي��اً. وم���ن امل�����ض��ادر الغذائية 
والأ�ضماك  احل��وي�����ض��الت  اأي�����ض��اً  ن��ذك��ر  ب��احل��دي��د  الغنية 
لتح�ضلي  امل��ح��ار(.  �ضيما  )ل  البحر  وث��م��ار  الدهنية 
ج�ضمك،  اإليها  يحتاج  التي  احل�ض�س  على 
تناويل اأي�ضاً الفاكهة املجففة واخل�ضار 
اإل  وال�ضبانخ  كالبابايا  اخل�����ض��راء 
امت�ضا�س  عن  يعجز  اجل�ضم  اأن 
حديد ال�ضبانخ ب�ضكٍل جيد فهو 

بالتايل غري مفيد.
ن�ضيحة  م������ن  ه������ل   •

للنباتين؟
ين�ضحهم   -

الأطباء بالتزام احلذر، اإذ يتعن عليهم اأن يختاروا م�ضادر 
من  كفايتهم  على  للح�ضول  اللحوم  غري  باحلديد  غنية 
حاجتهم  النباتيون  يغطي  اأن  ميكن  عموماً،  املعدن.  هذا 
الغنية  النباتية  امل�ضادر  اختيار  خ��الل  م��ن  احل��دي��د  اإىل 
بع�س  يختاروا  كاأن   C الفيتامن  مع  وتناولها  باحلديد 
الطحالب واحلبوب واجلوز واخل�ضار اإىل جانب الأطعمة 
احلام�س  والليمون  كالربتقال   C بالفيتامن  الغنية 

والغريب فروت.
C؟ الفيتامن  اأهمية  تكمن  • اأين 

اأ�ضدقاء احلديد ويحّفز فاعليته. عندما  اأهم  اأحد  اإنه   -
ت��ت��ن��اول��ن ك��وب��اً م��ن ع�����ض��ري ال��ربت��ق��ال م��ع وج��ب��ة غنية 
امت�ضا�س  على  ج�ضمك  قدرة  ت�ضاعفن  فاأنت  باحلديد، 
م��ن م�ضادر  ي��ك��ون  �ضيما ح��ن  ال��ث��م��ن )ل  امل��ع��دن  ه���ذا 
الأطعمة  بع�س  يعيق  املقابل،  يف  م���رات.  بثالث  نباتية( 
من قدرة اجل�ضم على امت�ضا�س احلديد كال�ضاي والقهوة 
والكاكاو ومنتجات احلليب. عالوًة على ذلك، ابتعدي قدر 
امل�ضتطاع عن حم�س الفيتيك املوجود يف احلبوب الكاملة 
من دون اأن يعني الأمر اإلغائها متاماً عن مائدتك، ميكنك 

عو�ضاً عن ذلك اأن تتناولينها بعد الوجبات الأ�ضا�ضية. 
اإىل  لتلبية حاجة اجل�ضم  الغذائية  املكمالت  تكفي  • هل 

احلديد؟
الغنية  الغذائية  املكمالت  اأحد  تختاري  اأن  فكرة جيدة   -
باحلديد املتوافرة يف ال�ضيدليات لتعوي�س نق�س خفيف. 
ولكن ملا كانت العالمات التي ت�ضري اإىل النق�س ب�ضيطة، 
النق�س، لذلك  اأن حتددي حالتك ومعدل  ي�ضعب عليك 
من الأف�ضل اأن ت�ضت�ضريي طبيباً معاجلاً فلفائ�س احلديد 

يف اجل�ضم اأي�ضاً اآثار م�ضرة تكاد تفوق اآثار النق�س.
�ضرورياً؟ الدواء  ي�ضبح  • متى 

ي��ك��ون معدل  اأي ح��ن  ���ض��دي��داً  النق�س  ي��ك��ون  - ح��ن 
الذي  الطبيب  ك���اٍف. وح���ده  ال��ف��ريت��ن غ��ري 
ط����ل����ب ف����ح���������س م�����ع�����دل احل����دي����د 
العالج  ع��ل��ى حت��دي��د  ق����ادر 
اإىل  ا�ضتناداً  ال�ضروري 
ح��ال��ة امل��ري�����س. ل بّد 
املري�س  يتبع  اأن  من 
عالجاً يف ح��ال تبّن 
اأنه يعاين فقر دم )اأي 
اأن معدل الكريات احلمراء 
اأقل من 120 غراماً/ ليرت لدى 
الن�ضاء واأقل من 13 غراماً/ ليرت لدى 
الرجال(. يف حالت مماثلة، ي�ضف الطبيب دواًء 
)غالباً ما يكون Tardyferon( ُي�ضتح�ضن تناوله 
قبل وجبة الطعام لتحفيز قدرة اجل�ضم على امت�ضا�ضه. 

الوريدي؟ احلديد  الطبيب  ي�ضف  • متى 
امت�ضا�س  عن  اأمعاوؤهم  تعجز  الذين  للمر�ضى  ي�ضفه   -

اأو  املزمنة،  الأم��را���س  بع�س  يعانون  ال��ذي��ن  اأو  احل��دي��د، 
الدواء  ي�ضتطع  دم �ضديداً يف حال مل  الذين يعانون فقر 
الذي يتناولونه عن طريق الفم تعوي�س النق�س. فاعلية 

احلديد الوريدي م�ضمونة وت�ضتمر لب�ضعة اأ�ضهر. 
احلديد؟ اإىل  اجل�ضم  يحتاج  • ملاذا 

- ي�ضاعد احلديد الكريات احلمراء على نقل الأوك�ضجن 
اإىل خمتلف خاليا اجل�ضم. 

اأن خم��زون ه��ذا املعدن يف ج�ضم  ول ب��ّد من الإ���ض��ارة اإىل 

2.5 غرام يف ج�ضم  4 غرامات وعن  الرجل ل يزيد عن 
املراأة. 

النباتي؟ واحلديد  احليواين  احلديد  بن  الفرق  • ما 
- احلديد النباتي: اأي املوجود يف الأطعمة من اأ�ضٍل نباتي 

ويف البي�س ومنتجات احلليب.
امل��ن��ت��ج��ات احليوانية  امل���وج���ود يف  احل���ي���واين:  - احل��دي��د 
%25 من  الإط��الق. ميت�س اجل�ضم  الأف�ضل على  وهو 

احلديد احليواين مقابل %5 من احلديد النباتي.

اجل�ضم  يف  الأي�������س  عملية  ال��ن��ب��ات��ات  حت�����ّض��ن 
على  وت�ضاعدك  طبيعي  ب�ضكٍل  الت�ضريف  اأو 
التخل�س من رغبتك يف تناول الطعام �ضرط اأن 
تكون م�ضحوبة بنظام غذائي متوازن. ميكنك 
اخت�ضا�ضي  ي��ع��ّده  ���ض��اي  �ضكل  ع��ل��ى  ت��ن��اول��ه��ا 
كميات  �ضرب  على  النباتات  ت�ضجعك  اأع�ضاب. 
ك��ب��رية م��ن امل��ي��اه. ع���الوًة على ذل���ك، ميكنك 
على  كل  غذائية  مكمالت  �ضكل  على  تناولها 
حدة اأو مع ب�ضعها على مدى �ضهٍر مع كميات 

كبرية من املياه. واأبرزها:
الأخ�ضر  وال�������ض���اي  ك��امل��ت��ة  م��ن��ح��ف��ة  م�����واد   -

اأ�ضكوفيالم  وط���ح���ال���ب 
العنب  وب����ق����اي����ا 

ب����ع����د ع�������ض���ره 
وال�����ل�����ي�����م�����ون 
وال�������ق�������رف�������ة 
ت�ضهّل  ال��ت��ي 
ت������������ذوي������������ب 

وتزيد  ال�ضكر  اإىل  احل��اج��ة  وتخفف  ال��ده��ون 
الأي�س اأي ا�ضتهالك الطاقة.

الأخ�ضر،  كال�ضاي  املياه  احتبا�س  م�ضادات   -
عنق حبات الكرز، الدردار، نبات �ضارب القط، 
نبتة اإكليل اجلبل، الكا�ضيو، البل�ضان، الهندباء، 
املياه  امت�ضا�س  حتّفز  التي  �ضوكي  والأر�ضي 
من الأن�ضجة اخلاللية و�ضوًل اإىل ال�ضعريات 

الوريدية واللمفاوية. 
- ع��ق��اق��ري ال��ف��ي��ن��وت��ون��ي��ك: ال��ع��ن��ب ال����ربي، 
�ضبحان  �ضجرة  البندق،  احلام�س،  الليمون 
الفرجيني  البندق  القن�ضل،  �ضجرة  اخل��اّلق، 
ال��ت��ي حت��ّف��ز اجل���ه���از ال���وري���دي وت��خ��ف��ف من 

نفاذية ال�ضعريات.

الق�شدة والك�فيني
ي��ع��م��ل ب��ع�����س امل������واد ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى اخلاليا 
زادت  )كّلما  الكافين  بينها  وم��ن  الدهنية 
اأف�ضل(  ك�����ان  ك���ّل���م���ا  اجل����رع����ة، 
كالتييت  وم�����ض��ت��ق��ات��ه��ا 
وفلوريدزين. 
ملزيد من 

الن�ضاط، ركزي على املواد الفاعة التي حتارب 
الغلوكوز  )ت��اأث��ري  ال��ك��ولج��ن  غلكزة  ظ��اه��رة 
)ع�ضبة  وجت���دده  وحتميه  ال��ك��ولج��ن(  على 

�ضرة الأر�س الآ�ضيوي(. 
املف�ضل  مب��ره��م��ك  ب�ضرتك  ت��ده��ن��ن  ع��ن��دم��ا 
الدهون  اليومية  الن�ضاطات  حت��رق  �ضباحاً، 
ل  ُيف�ضّ ل��ذل��ك  ال��ف��اع��ل��ة،  امل����واد  تنقلها  ال��ت��ي 
جتدين  ح��ن  امل�ضاء  عند  جم���دداً  تدهنيه  اأن 
بتدليك  نف�ضك  لتدليل  ال��وق��ت  م��ن  مت�ضعاً 
فاجلمال  ���ض��ري��ع��اً،  مت��ّل��ي  اأن  واإي�����اك  حقيقي 

يتطلب الت�ضحية واملثابرة.

زيوت اأ�ش��شية للتدليك
ب�����ض��ع ق���ط���رات م���ن ه����ذه الزيوت  ُت�����ض��ت��ع��م��ل 
)زيت  النباتي  الزيت  مع  ممزوجة  الأ�ضا�ضية 
اللوز اأو زيت زهرة الأخدرية اأو زيت ال�ضم�ضم(. 
الفاعلة،  التجميلية  امل��واد  لغريها من  خالفاً 
ت��خ��رتق اجل��زي��ئ��ي��ات امل��ح��ب��ة ل��ل��ده��ون اجللد 
فترتك  العميقة  الطبقات  اإىل  بعمق  وت�ضل 
اجللدية  حتت  الأن�ضجة  على  مبا�ضراً  تاأثرياً 

والدهنية.
 بالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكنك ا�ضتعمال الزيوت 
الأ�ضا�ضية كمحاور اخرتاق لإفراز بع�س املواد 

الفاعلة املحبة للدهون كالكافين.

على  ب��ن��اًء  اأو  بنف�ضك  حت�����ض��ري  اأن  ميكنك   
املعاجلة  يف  امل��خ��ت�����س  ال�������ض���ي���ديل  ن�����ض��ي��ح��ة 
بالأع�ضاب خليطاً من الزيوت الأ�ضا�ضية وفقاً 
حلاجتك اأو اأن تختاري منتجاً جاهزاً م�ضنوعاً 
 Puressentiel،( الأ�ضا�ضية  الزيوت  من 

.)Meltiva
- لتحفيز الدورة الدموية والنظام اللمفاوي: 
اجلبل  اإك���ل���ي���ل  احل���ام�������س،  ال��ل��ي��م��ون  الأرز، 

وال�ضندل.
اإكليل  ف��روت،  الغريب  العرعر،  للت�ضريف:   -

اجلبل، واملرميية.
الليمون  الأرز،  الدهون:  ت�ضريف  لت�ضهيل   -

احلام�س، املرميية، والغريب فروت.
- لتعزيز الب�ضرة وتن�ضيطها: القرفة، الليمون، 

بذور زهرة الليمون، وال�ضندل الأبي�س.

ل غنى عن )الدحرجة(!
ال��ب�����ض��رة وت��دل��ي��ك��ه��ا بانتظام  ي�����ض��اع��د حت��ف��ي��ز 
مرة  دقائق  ملدة خم�س  يدوياً  اأو  اآل��ة  بوا�ضطة 
اأو مرتن يومياً على تن�ضيط الدورة الدموية 
الدهون وتطرية اجللد. تقوم هذه  وحتريك 
اأن  اإىل  باليدين  الب�ضرة  تدليك  على  التقنية 
اأحمر اللون مع بع�س القر�ضات فيما  ي�ضبح 

ُيدحرج اجللد بن الأ�ضابع. 

تكرث املراهم التي يدعي م�شنعوه� اأنه� تعتني ب�لب�شرة واجل�شم وتق�شي على ال�شوائب. ل م�نع اإطالقً� 
من اإنف�ق ثروٍة ل�شراء مرهٍم لهدف جتميلي �شرط اأن ي�شتحق هذا الأنبوب العن�ء! ل�شم�ن اإنف�ق اأموالك 

يف املك�ن املن��شب، ت�أكدي من مكون�ت املراهم املعرو�شة واخت�ري اأف�شله�.

اعتني بب�سرتك بالنباتات والزيوت املنا�سبة

تعب غري ع�دي، �شيق يف التنف�س، وجه �ش�حب

كيف تعرفني انك تعانيني نق�سا يف احلديد؟

ت�شعرين ب�لإره�ق والتعب بعد كّل جمهود تقومني به 
مهم� ك�ن ب�شيطً�؟ هل ُيعقل اأن يكون الأمر ن�جتً� من 

نق�ٍس يف احلديد؟ نن�ق�س يف م� يلي هذا املعدن 
الأ�ش��شي الذي اإن نق�س      
من اجل�شم اأ�شيب       

بفقر دم.      
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ي��ب��ح��ث ي��وف��ن��ت��و���س ون����اب����ويل عن 
م��وا���ض��ل��ة ان��ت�����ض��ارات��ه��م��ا م��ن اأجل 
ال���ت���ح�������ض���ر ب���اأف�������ض���ل ط���ري���ق���ة ملا 
ينتظرهما الأ�ضبوع املقبل يف دوري 
اأبطال اأوروبا، وذلك عندما يتواجه 
الأول مع جاره تورينو على اأر�ضه، 
اليوم  �ضبال  م�ضيفه  م��ع  وال��ث��اين 
ال�����ض��ب��ت يف امل��رح��ل��ة ال�����ض��اد���ض��ة من 

الدوري الإيطايل لكرة القدم.
يف  مثالية  بداية  الفريقان  وحقق 
خروجهما  ب��ع��د  امل��ح��ل��ي  ال������دوري 
اخلم�س  امل���راح���ل  م��ن  منت�ضرين 
القارية  انطالقتهما  لكن  الأوىل، 
يوفنتو�س،  تلقى  اإذ  خميبة  ك��ان��ت 
ه���زمي���ة مذلة  ال���ب���ط���ل،  و����ض���ي���ف 
�ضفر3-،  الإ�ضباين  بر�ضلونة  اأم��ام 
�ضاختار  اأم����ام  ن��اب��ويل  خ�ضر  فيما 

دانييت�ضك الأوكراين 2-1.
ال�ضاعي  ي��وف��ن��ت��و���س،  و���ض��ي�����ض��ع��ى 
يف  ال��ت��وايل  على  ال�ضابع  لقبه  اىل 
مع  مواجهته  ح�ضم  اىل  ال����دوري، 
عليه يف  التام  تفوقه  وتاأكيد  ج��اره 
ملعبه حيث مل ي��ذق الأخ��ري طعم 
الفوز منذ 9 ابريل 1995 )1-2 
اأج����ل احل�ضول  م��ن  ال������دوري(،  يف 
ع��ل��ى ال���دف���ع امل��ع��ن��وي ال�����الزم قبل 
اليوناين  اوملبياكو�س  ا�ضت�ضافته 
الأرب����ع����اء يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة من 

مناف�ضات املجموعة الرابعة.
ما�ضيميليانو  امل��درب  فريق  وياأمل 
جناعة  اأك�����رث  ي���ك���ون  اأن  ال���ي���غ���ري 
اأم���ام ج���اره مم��ا ك��ان عليه الو�ضع 
الأخرية  للمرة  ا�ضت�ضافه  عندما 
والثالثن  اخل��ام�����ض��ة  امل��رح��ل��ة  يف 

من املو�ضم املا�ضي، حيث احتاج اىل 
ال�ضائع عرب  بدل  الوقت  هدف يف 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين من 
اأن  اأج���ل ان��ق��اذ نقطة، وذل���ك رغ��م 
بع�ضرة لعبن لأكرث  لعب  تورينو 

من ن�ضف �ضاعة.
جورجو  يوفنتو�س  م��داف��ع  وت��وق��ع 
العيار  م����ن  م���واج���ه���ة  ك��ي��ي��ل��ي��ن��ي 
الثقيل، ل�ضيما اأن تورينو مل يذق 
طعم الهزمية هذا املو�ضم ويتخلف 
ع��ن ث��ن��ائ��ي ال�����ض��دارة ب��ف��ارق اربع 

نقاط.
وقال كييلني بالن�ضبة للذين مثلي، 
اأم�ضوا ال�ضنوات ال�12 الأخرية يف 
ت��وري��ن��و، ه��م ي��درك��ون اأن���ه الفريق 
الأق�����������وى، وم������ن اجل���م���ي���ل روؤي������ة 

م�����ض��ت��وى ال���درب���ي ي��رت��ف��ع اأخ����ريا، 
م�ضيفا تورينو فريق من امل�ضتوى 
العايل وهو ميلك كل الأوراق التي 

تخوله امل�ضاركة اأوروبيا.
وع��ل��ى ف��ري��ق ال�����ض��ي��دة ال��ع��ج��وز اأن 
يكون حذرا يف الدقائق الأوىل من 
اللقاء لأن تورينو وجد طريقه اىل 
ال�ضباك ثالث مرات يف ربع ال�ضاعة 
وهو  اخلم�س،  امل��ب��اري��ات  يف  الأوىل 
لياييت�س  اآدم  ال�ضربي  على  يعول 
كل  �ضجل  اللذين  بيلوتي  وان��دري��ا 

منهما ثالثة اأهداف حتى الآن.
وتتجه الأنظار من ناحية يوفنتو�س 
ديبال  ب����اول����و  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  اىل 
املو�ضم  ه��ذا  ب��داي��ة  يتاألق يف  ال��ذي 
مقابل  اأه����داف،  ثمانية  بت�ضجيله 

غونزالو  مل���واط���ن���ه  ف��ق��ط  ه���دف���ن 
انتقادات  ي��واج��ه  ال���ذي  ه��ي��غ��واي��ن 
لذعة من جمهور الفريق، ل�ضيما 
الزائد وحتركه  يف ما يخ�س وزن��ه 

البطيء يف اأر�ضية امللعب.
ومن جهته، �ضيكون نابويل مر�ضحا 
للعودة من ملعب �ضبال، العائد اىل 
منذ  الأوىل  للمرة  الأ���ض��واء  دوري 
مو�ضم 1967-1968، بانت�ضاره 
خا�ضة  ال����ت����وايل  ع���ل���ى  ال�������ض���اد����س 
ال���ذي ق��دم��ه يف  ال��ق��وي  بعد الأداء 
يف  لت�ضيو  �ضد  الأ���ض��ب��وع  منت�ضف 
ح��ول تخلفه  الأخ���ري، حيث  معقل 
�ضجل  ان  بعد   1-4 ف��وز كبري  اىل 
ثالثة اهداف خالل خم�س دقائق.

ويدين نابويل ببدايته القوية اىل 

تاألق البلجيكي دراي�س مرتنز الذي 
�ضجل �ضتة اأهداف حتى الآن، فيما 
كان ن�ضيب املتاألق الآخر الإ�ضباين 

خو�ضيه كايخون ثالثة اأهداف.
كوليبايل  خ��ال��دو  ال�ضنغايل  وراأى 
الذي �ضجل هدف التعادل لنابويل 
اأن ف��ري��ق��ه جت���اوز  ���ض��د لت�����ض��ي��و، 
امللعب الأوملبي.  اختبار الن�ضوج يف 
نحتاجها  ال��ت��ي  الذهنية  ه��ي  ه��ذه 
ال�ضحيح.  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء 
مقاومة،  اأك��رث  نكون  كيف  تعلمنا 
باإمكاننا الآن التفوق على اأي كان. 
وتركيزنا  الآن،  ال�����ض��ف��ح��ة  ق��ل��ب��ن��ا 

من�ضب على �ضبال.
ويفتتح روما، ممثل ايطاليا الثالث 
ال�ضبت  املرحلة  الأب��ط��ال،  دوري  يف 

على اأر�ضه �ضد اودينيزي باحثا عن 
فوز الثالث على التوايل والرابع يف 
خم�س مباريات، كونه ميلك مباراة 
موؤجلة �ضد �ضمبدوريا من املرحلة 

الثالثة تاأجلت ب�ضبب المطار.
العا�ضمة  ن����ادي  ب���داي���ة  ت��ك��ن  ومل 
مثالية اي�ضا يف دوري الأبطال لكنها 
مواطنيه  ب��داي��ة  م��ن  اأف�ضل  تبقى 
على  تعادل  اإذ  ون��اب��ويل،  يوفنتو�س 
اأر�ضه مع اتلتيكو مدريد الإ�ضباين 
اىل  الأربعاء  وينتقل  �ضفر-�ضفر، 
اأج��ل مواجهة قره  اذربيدجان من 
باخ، املمثل الأول لبالده يف امل�ضابقة 

القارية الأم.
ويبدو الفوز مبتناول فريق املدرب 
اوزيبيو دي فران�ضي�ضكو ل�ضيما يف 

ال��ذي ظهر  املتوا�ضع  امل�ضتوى  ظل 
ب��ه اودي��ن��ي��زي يف ب��داي��ة امل��و���ض��م، اإذ 
اخلم�س  مبارياته  م��ن  ارب���ع  خ�ضر 
ع�ضر  ال�ضاد�س  املركز  يقبع يف  وهو 
ب���ث���الث ن���ق���اط ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه��ا من 

فوزه على جنوى -1�ضفر.
مهاجمه  دون  ���ض��ي��ك��ون  روم���ا  ل��ك��ن 
�ضيك  ب��ات��ري��ك  الت�ضيكي  اجل��دي��د 
ال�����ذي ���ض��ي��غ��ي��ب ع���ن امل���الع���ب ملدة 
ا�ضبوعن بعد تعر�ضه لالإ�ضابة يف 
املا�ضي �ضد  ال�ضبت  الي�ضرى  �ضاقه 

فريونا.
مياتزا،  ج���وزي���ب���ي  م��ل��ع��ب��ه  وع���ل���ى 
العودة  اىل  م���ي���الن  ان����رت  ي�����ض��ع��ى 
والبقاء  النت�ضارات  ل�ضكة  �ضريعا 
ق��ري��ب��ا م���ن ي��وف��ن��ت��و���س ون���اب���ويل، 

وذل�����ك ع��ن��دم��ا ي��ل��ع��ب الأح������د مع 
اي  يحقق  مل  ال��ذي  جنوى  �ضيفه 

انت�ضار حتى الآن.
ال�ضدارة  ثنائي  عن  انرت  ويتخلف 
توقف  ب���ع���دم���ا  ن��ق��ط��ت��ن  ب����ف����ارق 
انت�ضاراته  م�����ض��ل�����ض��ل  ال���ث���الث���اء 
امل��ت��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى ي���د ب��ول��ون��ي��ا الذي 
اأجربه على التعادل 1-1، يف مباراة 
ان���ق���ذه ف��ي��ه��ا الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م����اورو 
ايكاردي بركلة جزاء رافعا ر�ضيده 

اىل �ضتة اأهداف حتى الآن.
موا�ضلة  م���ي���الن  اجل������ار  وي����اأم����ل 
يف  الآن  ح���ت���ى  ال���ن���اج���ح  م�������ض���واره 
ح��ق��ب��ت��ه ال�����ض��ي��ن��ي��ة وحت��ق��ي��ق فوزه 
الثالث على التوايل واخلام�س هذا 
�ضيفا  الأح��د  يحل  عندما  املو�ضم، 
يتواجه  اأن  ق��ب��ل  ���ض��م��ب��دوري��ا  ع��ل��ى 
اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ار����ض���ه مع 
رييكا الكرواتي يف م�ضابقة الدوري 
الأوروبي يوروبا ليغ، علما باأنه فاز 
مبباراته الأوىل يف دور املجموعات 
او�ضرتيا  على  قواعده  خارج   1-5

فيينا النم�ضوي.
ياأمل  الأخ����������رى،  امل����ب����اري����ات  ويف 
منت�ضف  خ�ضارة  بتعوي�س  لت�ضيو 
ب�ضكل جيد  وال���ض��ت��ع��داد  الأ���ض��ب��وع 
ملباراة اخلمي�س �ضد �ضيفه ت�ضولته 
ليغ،  ي��وروب��ا  يف  البلجيكي  ف��ارغ��م 
ع��ن��دم��ا ي��ح��ل الأح������د ���ض��ي��ف��ا على 

هيال�س فريونا.
كالياري  اي�ضا  الأح���د  غ��دا  ويلعب 
مع كييفو ف��ريون��ا، وك��روت��وين مع 
بولونيا،  مع  و�ضا�ضوولو  بينيفنتو، 

وفيورنتينا مع اتالنتا. 

فرن�سا والنم�سا تهددان بعدم 
امل�ساركة بالأوملبيات ال�ستوية 

هددت فرن�ضا والنم�ضا وهما دولتان من الوزن الثقيل يف الألعاب الأوملبية ال�ضتوية، 
بعدم امل�ضاركة يف اوملبياد 2018 اذا ا�ضتمر التوتر يف �ضبه اجلزية الكورية.

ن�ضع  لن  اخلمي�س  الأول  ام�س  فلي�ضل  ل��ورا  الفرن�ضية  الريا�ضة  وزي��رة  و�ضرحت 
منتخب فرن�ضا يف مكان غري اآمن”، يف ا�ضارة اىل م�ضاركة فرن�ضا يف اوملبياد 2018 
الواقعة  الكورية اجلنوبية  ت�ضانغ  بيونغ  25 فرباير يف مدينة  9 اىل  ال�ضتوي من 

على بعد 80 كلم عن احلدود مع كوريا ال�ضمالية.
وقالت الوزيرة لإذاعة اآر تي ال تعليقا على التوتر القائم حاليا ب�ضبب التجارب التي 
اكيد،  امن  ايجاد  ن�ضتطع  وام  التوتر  وازداد  ا�ضتمر  اذا ما  ال�ضمالية،  جتريها كوريا 

منتخب فرن�ضا �ضيبقى هنا.
اي��ام يف  باخ كرر قبل خم�ضة  المل��اين توما�س  الدولية  اللجنة الوملبية  وك��ان رئي�س 
باري�س ولو�س  2024 و2028 اىل  امل��زدوج لوملبيادي  املنح  اجتماع ليما حيث مت 
اجنلي�س المريكية، “ان موقف اللجنة مل يتبدل وان لديها كامل الثقة”، فيما اكد 

قبله ناطق با�ضم اللجنة انه ل توجد خطة باء بالن�ضبة اىل الألعاب ال�ضتوية.
يتم  اوملبية  هدنة  اىل  داعيا  ال�ضالم،  واىل  دبلوما�ضي  حل  اىل  ندعو  اننا  ب��اخ  وق��ال 

التفاو�س عليها برعاية الأمم املتحدة.
احلد،  ه��ذا  اىل  بعد  ن�ضل  مل  “اليوم  وقالت  الل��ع��اب،  الغاء  فكرة  فلي�ضل  ورف�ضت 
اأربع  منذ  للحدث  ي�ضتعد  ال��ذي  الفرن�ضي  املنتخب  ه��ذا  تقلقوا  ال  اليكم  واط��ل��ب 

�ضنوات.
بوزارة  وثيقة  عالقة  على  ونحن  حاليا،  القائم  بالو�ضع  علم  على  اننا  واأ���ض��اف��ت 

اخلارجية، وعلينا ان نراقب وان نحلل.

تعادل لفياريال وليفانتي يتابع �سل�سلته الناجحة 
عجز فياريال عن حتقيق فوزه الثالث على التوايل وتعادل 
مع �ضيفه ا�ضبانيول �ضلبا، اخلمي�س يف املرحلة اخلام�ضة من 

الدوري ال�ضباين لكرة القدم.
ورفع فياريال ر�ضيده اىل 7 نقاط يف املركز الثامن، مقابل 

اخلام�س ع�ضر. املركز  �ضاحب  ل�ضبانيول   5
�ضان�ضي�س  كيكي  مدربه  ا�ضراف  حتت  ا�ضبانيول  ينجح  ومل 
تعادلن  ف��ي��اري��ال  م��رم��ى  يف  الت�ضجيل  او  ب��ال��ف��وز  فلوري�س 

وخ�ضارة.

وتابع ليفانتي �ضل�ضلته الناجحة، وحقق فوزه الثاين مقابل 
ث��الث��ة ت��ع��ادلت م��ع دي��ب��ورت��ي��ف��و لك��ورون��ي��ا وري����ال مدريد 
وفالن�ضيا على ح�ضاب �ضيفه ريال �ضو�ضييداد بثالثية بي�ضاء 
�ضجلها خو�ضيه مانويل رودريغيز وخو�ضيه لوي�س مورالي�س 
واملقدوين اني�س برادي. ورفع ليفانتي الذي ا�ضتهل م�ضواره 
يف الدوري بفوز على فياريال، ر�ضيده اىل 9 نقاط يف املركز 
الأهداف  وب��ف��ارق  فالن�ضيا  خلف  اله���داف  بفارق  اخلام�س 

اأي�ضا امام ريال �ضو�ضييداد وريال بيتي�س.

وتقدم ليفانتي بفارق نقطة واحدة امام ريال مدريد الذي 
بيتي�س �ضفر1- يف  ري���ال  ام���ام  ار���ض��ه  الأرب��ع��اء على  �ضقط 

الوقت بدل ال�ضائع.
يف  فيغو  �ضلتا  م�ضيفه  من  التعادل  نقطة  خيتايف  واقتن�س 
الدقائق الأخرية عن طريق انخل، وذلك بعد افتتاح املهاجم 
ملعب  على  ل�ضلتا  الت�ضجيل  غوميز  ماك�ضي  الوروغ��وي��اين 

باليدو�س وامام 15 الف متفرج.
ورفع خيتايف ر�ضيده اىل 5 نقاط و�ضلتا فيغو اىل 4 نقاط.

روم� يبحث عن انت�ش�ر ث�لث �شد اودينيزي 

يوفنتو�س ونابويل ي�سعيان ملوا�سلة النت�سارات يف الكالت�سيو 

اعتاد ع�ضاق كرة القدم املقارنة دائما بن كبريي الدوري 
الإ�ضباين ريال مدريد وبر�ضلونة، لكن الأمر هذا املو�ضم، 
بع�س  خمتلفا  يبدو  الليغا،  بداية  من  ج��ولت   5 وعقب 
ع�ضاق  اأب��دا  ت�ضعد  لن  اأنها  امل��وؤك��د  من  وبطريقة  ال�ضيء، 
ري���ال م��دري��د على ملعبه  امل��ل��ك��ي. وج���اء �ضقوط  ال��ف��ري��ق 
الأربعاء املا�ضي، مبواجهة ريال بيتي�س ليك�ضف جمموعة 
من الأرقام ال�ضلبية حلامل اللقب، الذي مل يجمع �ضوى 

8 نقاط وبات يف مركز �ضابع قد يرتاجع عنه بعد اكتمال 
م��ب��اري��ات اجل��ول��ة. واأوق���ف���ت ال��ه��زمي��ة رق���م ري���ال مدريد 
ب�73  ب��اإح��راز ه��دف واح��د على الأق��ل،  القيا�ضي اخلا�س 
ت�ضجيل  ك��ان  فداحة  الأك��رث  الرقم  لكن  متتالية.  مباراة 
امل��ل��ك��ي 9 اأه����داف ف��ق��ط يف 5 م��ب��اري��ات مب��ع��دل ي��ق��ل عن 
اإن  ل�ضيما  للغاية،  فقري  متو�ضط  وه��و  ب��امل��ب��اراة،  هدفن 

علمنا اأن الغرمي التقليدي بر�ضلونة اأحرز 17 هدفا.

مي�سي ي�ساوي ريال مدريد باأكمله

م�سمار ت�سر�سل داونز ي�ست�سيف كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية اليوم
يف  العريق”  داون��ز  “ت�ضر�ضل  م�ضمار  ي�ضت�ضيف 
املتحدة  بالوليات  مدينة لويفيل بولية كنتاكي 
الأمريكية اليوم ال�ضبت املحطة ال�ضابعة ل�ضل�ضلة 
���ض��ب��اق��ات ك���اأ����س ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و رئ��ي�����س الدولة 

للخيول العربية ال�ضيلة.
ال�ضامية  الرعاية  حتت  ال�ضباقات  �ضل�ضلة  وتقام 
اآل نهيان  ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
�ضمو  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ 
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ����ض���وؤون ال��رئ��ا���ض��ة لدعم 
ال��ع��رب��ي الأ�ضيل  ����ض���اأن اخل��ي��ل  اإع�����الء  م�����ض��اع��ي 
وتعزيز مكانته يف امل�ضامري العاملية مبا يتما�ضى 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  نهج  م��ع 
ال�����ض��ب��اق مل�ضافة  ث����راه. وي��ق��ام  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 

للخيول  واملخ�ض�س  الوىل  للفئة  مرت   1600
ف��وق مبجموع جوائز  فما  �ضنوات  اأرب��ع  من عمر 
9 من  م�ضاركة  و�ضط  امريكي  دولر  ال��ف   100
نخبة اخليول العربية ال�ضيلة القوية يف امريكا 
على  وتناف�ضها  ح�ضورها  لت�ضجيل  تتطلع  التي 

لقب الكاأ�س الغالية.
اأبوظبي  م��ظ��ل��ة جم��ل�����س  ال�����ض��ب��اق حت���ت  وي���ق���ام 
املنظمة  اللجنة  من  مبا�ضر  وباإ�ضراف  الريا�ضي 
ب��رئ��ا���ض��ة ���ض��ع��ادة م��ط��ر ���ض��ه��ي��ل ال��ي��ب��ه��وين ع�ضو 
ادارة  جمل�س  ع�ضو  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
جمل�س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي وب��اإ���ض��راف ع���ام من 
اأبوظبي  م�����ض��ت�����ض��ار جم��ل�����س  ال��رح��م��اين  ف��ي�����ض��ل 
اأن  اليبهوين  الريا�ضي. واأكد �ضعادة مطر �ضهيل 
ال�ضابعة ل�ضل�ضلة  امتداد وتوا�ضل تنظيم املحطة 

���ض��ب��اق��ات ك���اأ����س ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و رئ��ي�����س الدولة 
ت�ضر�ضل  م�ضمار  يف  ال�ضيلة  العربية  للخيول 
ل�ضباقات  كنتاكي  مهرجان  �ضمن  العريق  داون��ز 
اخل��ي��ول ال��ع��امل��ي��ة يف ام��ري��ك��ا مي��ث��ل اجن����ازاً مهماً 
يف  العربي  اخليل  تفوق  مل�ضرية  ج��دي��داً  ومك�ضباً 
امل�ضامري العاملية. ونوه باأهمية النجاحات الكبرية 
يف  الغالية  الكاأ�س  �ضباقات  �ضل�ضلة  ت�ضجلها  التي 
خمتلف حمطاتها املعتمدة يف اأجندة عام 2017 
التي  واليجابية  الكبرية  ال�ضداء  اأن  ..مو�ضحا 
واعتزاز  فخر  م�ضدر  متثل  حمطة  كل  ت�ضهدها 

للجنة امل�ضرفة على ال�ضباقات.
تنظيم  موا�ضلة  على  احل��ر���س  اليبهوين  واأك���د 
رئي�س  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ك���اأ����س  ���ض��ب��اق��ات  �ضل�ضلة 
امل�ضامري  يف  ال�ضيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 

العاملية ترجمة للرعاية ال�ضامية ل�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ 
وتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن  حفظه اهلل” 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير  زايد 
م�ضاعي  بدعم  الكبري  واهتمامه  الرئا�ضة  �ضوؤون 
خ��ط��ط اإع����الء اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ال���ض��ي��ل يف كافة 
ت��راث وت��اري��خ المارات  ال��ع��امل واب���راز  م�ضامري 

ال�ضيل عاملياً.
وقال اإن توجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل 
نهيان تزيدنا عزما على موا�ضلة تنظيم ال�ضباق 
ب��اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري وامل�����ض��ت��وي��ات مب���ا ي��ت��م��ا���ض��ى مع 
العاملية و�ضريته  ال�ضم الذي يرتبط به ومكانته 

التاريخية احلافلة بالنجاحات.
جتده  ال��ذي  الكبري  الدعم  اأن  اليبهوين  واأو�ضح 

���ض��ب��اق��ات اخل��ي��ول العربية  ال��ف��رو���ض��ي��ة وخ��ا���ض��ة 
دعم  يف  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا  نهج  يعك�س  الأ���ض��ي��ل��ة 
اأ�ض�ضه  لتعزيز ما  الأ�ضيل  العربي  واإع��الء اخليل 

املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان.
بتاريخ  م��رت��ب��ط  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
وت��راث الإم��ارات ولبد من املحافظة عليه ودعم 

م�ضريته يف خمتلف امليادين العاملية.
من جانبه ا�ضار �ضعادة في�ضل الرحماين م�ضت�ضار 
جمل�س اأبوظبي الريا�ضي امل�ضرف العام لل�ضباقات 
�ضاحب  ك��اأ���س  �ضباق  وتنظيم  اإق��ام��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
الأ�ضيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�ضمو 
ديربي  �ضباقات  معقل  داون��ز  ت�ضر�ضل  م�ضمار  يف 
املحطة  �ضمن  الأمريكي  كاب  والربيدرز  كنتاكي 

ال�ضابعة ل�ضل�ضلة ال�ضباقات بن�ضختها ال� 24.

ال�ضيخ  ل�ضمو  املتوا�ضل  بالدعم  الرحماين  واأ�ضاد 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور 
الكبري  وح��ر���ض��ه  الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
ومتابعته امل�ضتمرة لكافة �ضباقات احلدث ..مبينا 
وراء  يقفان  ال�ضخي  ودعمه  �ضموه  توجيهات  ان 
الغالية  الكاأ�س  حتققها  التي  الكبرية  النجاحات 
والتي احدثت عالمة فارقة ونقلة نوعية بتاريخ 

ال�ضباقات العاملية.
كما اأ�ضاد بالدور البارز الذي لعبته �ضفارة الدولة 
يف الوليات املتحدة المريكية وت�ضخريها لكافة 

المكانيات الداعمة لتحقيق النجاحات.
اإعالمي عاملي  باهتمام  ال�ضباق يحظى  ان  موؤكدا 
ك��ب��ري وب��ح�����ض��ور ج��م��اه��ريي لأه��م��ي��ت��ه ومكانته 

التاريخية بن ال�ضباقات العاملية.

موغورو�سا اىل ن�سف انهائي » اأبوظبي الريا�سي« يهنئ ال�سعودية بيومها الوطني ال� 87
دورة طوكيو العربية  للمملكة  التهنئة  الريا�ضي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  وج��ه 

ال�ضعودية قيادة وحكومة و�ضعبا مبنا�ضبة احتفالتها بيومها 
اإطار العالقات املتميزة والتاريخية  87 وذلك يف  ال�  الوطني 
الإم�������ارات و�ضعبيهما  ال�����ض��ع��ودي��ة ودول�����ة  ب���ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
العام  الأم���ن  ال��ع��واين  حمد  ع��ارف  �ضعادة  وق��ال  ال�ضقيقن. 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  الأ�ضقاء يف  احتفالت  اإن  للمجل�س 
قلوب  على  لي�ضت  وغ��ال��ي��ة  ع��زي��زة  منا�ضبة  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

ال�ضعب ال�ضعودي فقط واإمنا على قلوب الإماراتين اأي�ضا.
ال�ضيخ  �ضمو  ب��رئ��ا���ض��ة  ال��ري��ا���ض��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأن  واأك����د 
زايد  موؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان 
حري�س  والإن�ضانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 

خمتلف  مع  الطيبة  والعالقات  ال�ضداقة  اأوا�ضر  تعزيز  على 
املوؤ�ض�ضات واجلهات الريا�ضية يف اململكة العربية ال�ضعودية يف 
اإطار التعاون امل�ضتمر بن اجلانبن. واأ�ضاد مبتانة العالقات 
اأوا�ضر  التاريخية التي جتمع ال�ضعودية والإم��ارات وتتعززها 
قطاع  خا�ضة  املجالت  جميع  يف  والتفاهم  والتوا�ضل  املحبة 
الو�ضائل  اأف�ضل  واأح��د  للتوا�ضل  ج�ضرا  يعد  ال��ذي  الريا�ضة 
لتعزيز ع��الق��ات ال�����ض��داق��ة والإخ�����اء ب��ن ال�����ض��ع��وب. واأع���رب 
البلدين  تربط  التي  القوية  بالعالقات  اعتزازه  عن  العواين 
م�����ض��ريا اإىل وج���ود تن�ضيق دائ���م ب��ن م�����ض��وؤويل ال��ري��ا���ض��ة يف 
على  الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س  حر�س  اإىل  ون��وه  البلدين.. 

القيام بكل ما من �ضاأنه الرتقاء بالريا�ضة وتطورها.

امل�ضنفة  موغوروت�ضا  غاربيني  ال�ضبانية  بلغت 
لكرة  ط��وك��ي��و  دورة  ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف  ع��امل��ي��ا  اوىل 
بفوزها  ال����ربمي����ري،  دورات  اح�����دى  امل�������ض���رب، 
 2-6 غار�ضيا  كارولن  الفرن�ضية  على  اجلمعة 

و4-6.
و�ضمنت موغوروت�ضا التي تخو�س اول دورة منذ 
والباحثة  العاملي  الت�ضنيف  تربعها على �ضدارة 
املربع  ب��ط��اق��ة  ال�����ض��ن��ة،  ال��ث��ال��ث ه���ذه  ع��ن لقبها 

الخري ب�ضهولة.
5-1 يف  وت���ق���دم���ت ح��ام��ل��ة ل��ق��ب ومي���ب���ل���دون 
خ�ضمتها  ار���ض��ال  ك�ضرت  ث��م  الأوىل،  املجموعة 
مقاومة  مع  بهدوء  وتعاملت  الثانية،  يف  مبكرا 
وا�ضتعادت   ،3-3 اأهدرت معادلتها  التي  غار�ضيا 
يف  امل��ب��اراة  لتح�ضم  �ضريعا  تقدمها  موغوروت�ضا 

دقيقة.  81
كارولن  الدمناركية  م��ع  موغوروت�ضا  وتلتقي 
ف��وزن��ي��اك��ي ال��ث��ال��ث��ة وال���ف���ائ���زة ب�����ض��ع��وب��ة على 
اخلام�ضة  ت�ضيبولكوفا  دومينيكا  ال�ضلوفاكية 

بالن�ضحاب. ثم  و1-3   )5-7( و6-7   6-3

كريبر  اجنليك  بالملانية  موغوروت�ضا  وحلقت 
مع  ال�ضعبة  مباراتها  ح�ضمت  وال��ت��ي  ال�ضابعة 
 6-7 ال��ث��ان��ي��ة  بلي�ضكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  الت�ضيكية 
)7-5( و7-5. وقدمت بلي�ضكوفا التي انتزعت 
هذا  ق�ضرية  ل��ف��رتة  ال��ع��امل��ي  الت�ضنيف  ���ض��دارة 
ب��ع�����س الكرات  ب����ال����ذات،  ال�����ض��ي��ف م���ن ك���ريب���ر 
وا�ضلت  الملانية  ان  بيد  ال�ضبكة،  على  اجلميلة 

�ضغطها لتح�ضم املباراة.
ابدا.  علي  �ضغوط  ل  الن  حتى  كريبر  وق��ال��ت 
مدركة  لكني  ال�ضنة،  ه��ذه  م�ضتوياتي  تفاوتت 
يف  الالعبات  اف�ضل  على  الفوز  على  ق��ادرة  اين 
العامل. اظهرت اليوم انه مبقدوري اللعب مثل 

العام املا�ضي.
الرابع  املركز  اىل  تراجعت  التي  كريبر  وتلتقي 
ع�ضر عامليا بعد فوزها العام املا�ضي يف بطولتي 
الرو�ضية  م���ع  امل��ت��ح��دة،  وال����ولي����ات  ا���ض��رتال��ي��ا 
انا�ضتازيا بافليوت�ضنكوفا الفائزة على الت�ضيكية 
و3-6   7-5 ���ض��رتي��ك��وف��ا  زه���الف���وف���ا  ب����رب����ورا 

و1-6.
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الثانية  ال�ضاعة  م��ن  ب��داي��ة  دب��ي  �ضواطئ  ت�ضهد 
تراثية  ريا�ضية  ت��ظ��اه��رة  ال��ي��وم  ظهر  بعد  م��ن 
للقوارب  دب��ي  �ضباق  اإق��ام��ة  مع  متجددة  بحرية 
ال�ضراعية املحلية 43 قدما -اجلولة الثانية من 
الدويل  دبي  ن��ادي  ينظمها  والتي   - دبي  بطولة 
ال��ب��ح��ري��ة ���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات املو�ضم  ل��ل��ري��ا���ض��ات 

الريا�ضي البحري 2018-2017.
الدويل  دب���ي  ن���ادي  امل��ن��ظ��م  يف  اللجنة  واأك��م��ل��ت 
للريا�ضات البحرية التجهيزات الالزمة لإقامة 
تاأهب  حالة  يف  ظلت  حيث  ال�ضبت  ال��ي��وم  �ضباق 
البحر  وحالة  اجلوية  للن�ضرة  ومراقبة  ق�ضوى 
حت�ضبا لأي طارئ قد مينع اإقامة ال�ضباق وذلك 
بعد جناح اللجنة املنظمة يف تنظيم �ضباق اجلولة 
الأوىل ال�ضبت املا�ضي و�ضط م�ضاركة كبرية و�ضل 

عدد القوارب امل�ضاركة فيها اإىل 104 حممال.
وي��ت��وا���ض��ل الإق��ب��ال امل��ت��زاي��د م��ن اج��ل امل�ضاركة 
و�ضل  حيث  ك��ذل��ك  -ال�ضبت-  ال��ي��وم  ال�ضباق  يف 
�ضباق  يف  م�ضاركتها  اأك����دت  ال��ت��ي  امل��ح��ام��ل  ع���دد 
يوم  الت�ضجيل  ب��اب  اإغ���الق  م��ع  -ال�ضبت-  ال��ي��وم 
تر�ضم  �ضوف  ق��ارب��ا   107 اإىل  املا�ضي  الأرب��ع��اء 
رائ��ع  ومتفردة على �ضفحة مياه اخلليج  لوحة 
العربي البي�ضاء عندما ت�ضطف يف منظر بعيد 
يف انتظار رفع العلم الأخ�ضر اإيذانا ببدء املحلة 

الثانية هذا املو�ضم.
ب��ط��ول��ة دبي  ���ض��ب��اق اجل���ول���ة الأوىل م���ن  وك����ان 
نهايته  ابت�ضم يف  قد  املحلية  ال�ضراعية  للقوارب 
�ضاحب  ملالكه   61 ابوالبي�س  ال��ق��ارب  لطاقم 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
مكتوم  النوخذة  وبقيادة  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة 
33 ملالكه  عتيق املهريي فيما حل القارب براق 
را�ضد  النوخذة  وبقيادة  الرميثي  حممد  احمد 
حممد الرميثي يف املركز الثاين واحتل القارب 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  ملالكه    206 ال��ف��اروق 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
احمد  النوخذة  وبقيادة  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س 

را�ضد جمعة ال�ضويدي يف املركز الثالث.
الطريق  يف  مهمة  مرحلة  ال��ي��وم  �ضباق  ويعترب 
الريا�ضي  امل���و����ض���م  ل��ق��ب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ض��ة  ن��ح��و 
البحري 2017-2018 لفئة القوارب املحلية 
وبعد  تلقائيا  ت�ضدر  حيث  قدما   43 الرتاثية 
 61 الأبي�س  اأب��و  القارب  الأوىل  باجلولة  ف��وزه 
املركز  يف   33 ب���راق  ث��م  واح����دة  نقطة  بر�ضيد 
الثاين بر�ضيد نقطتن والقارب الفاروق 206 
القارب  ث��م  ن��ق��اط   3 بر�ضيد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 
وداح�س 157 يف املركز الرابع بر�ضيد 4 نقاط 
يليه يف املركز اخلام�س القارب عاتي 35 بر�ضيد 

نقاط.  5
البداية يف عمق  اليوم من خط  ال�ضباق  و�ضيبداأ 
دب��ي عند  ���ض��واط��ئ  قبالة  ال��ع��رب��ي  م��ي��اه اخلليج 
ال�����ض��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را  مل�ضافة ت��زي��د ع��ن 12 
اأن يتم حتديد نقطة  املنتظر  ميال بحريا ومن 
ال��ب��ح��ر و���ض��رع��ات واجتاه  ال��ب��داي��ة ح�ضب ح��ال��ة 
الرياح ح�ضب راأي اللجنة املنظمة والتي �ضتقف 
اأن  ال�ضباق حيث حت��دد  وق��ت  الأم���ور  كافة  على 

يتجمع امل�ضاركن يف نقطة التجمع عند ال�ضاعة 
الواحدة ظهرا ومن ثم التوجه لال�ضطفاف يف 
خط البداية قبل وقت كاف فيما �ضتكون نقطة 
ال��ن��ه��اي��ة ك��امل��ع��ت��اد مب��ح��اذاة ه���الل نخلة حمريا 

الغربي يف امليناء ال�ضياحي.
والبحارة  ال���ن���واخ���ذة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ودع����ت 
بالتعليمات  الل�����ت�����زام  ب�������ض���رورة  امل�������ض���ارك���ن 
ل���ل���ح���دث واإت�����ب�����اع كافة  ال���زم���ن���ي  وال����ربن����ام����ج 
الإر�ضادات والتوجيهات حيث حتر�س دائما على 
عرب  ال��ت��ط��ورات  ب��اأخ��ر  امل�ضاركن  جميع  اط���الع 
اأ�س(  ام  الق�ضرية )اأ�س  الن�ضية  الر�ضائل  خدمة 
والتي ت�ضل مبا�ضرة اإىل املالك والنوخذة حلظة 
التجمع  ع��ل��ى خ��ط  ف��ي��ه اط��الع��ه  بلحظة وي��ت��م 
واإح���داث���ي���ات خ��ط��ي ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة وكذلك 
وقائمة  وال�ضروط  واللوائح  التعليمات  رواب��ط 

القوارب امل�ضاركة 

ا�شتمرار  يعني  اجلميع  ت��ع���ون  ح����رب: 
النج�ح

اإدارة  ق��ال حممد عبد اهلل ح��ارب ع�ضو جمل�س 
املدير  البحرية  للريا�ضات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي 
�ضيكون  ت��ع��اون اجل��م��ي��ع  اأن  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�ضباقات  يف  والتميز  النجاح  ل�ضتمرار  مفتاحا 
البحرية لهذا املو�ضم بعد اللتزام الكبري الذي 
لكل  وا�ضتجابتهم  والبحارة  النواخذة  عليه  كان 
ذلك  يف  مب��ا  وال��ن��ادي  املنظمة  اللجنة  تطلعات 
ال�ضتبيان الذي اأجراه النادي قبل بداية املو�ضم 

ذات  نتائجه  وك��ان��ت  فيه اجلميع  ���ض��ارك  وال���ذي 
فائدة ملمو�ضة للجنة املنظمة.

وثمن املدير التنفيذي الدور الكبري وامل�ضاهمات 
الفاعلة من ال�ضركاء ال�ضرتاتيجين مع النادي 
يف الدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضات الوطنية ومن 
بينها القيادة العامة ل�ضرطة دبي و�ضلطة مدينة 
احليوية  املن�ضات  حماية  وج��ه��از  امل��الح��ي��ة  دب��ي 
وموؤ�ض�ضة  ال���راب���ع  ال�����ض��رب  ق���ي���ادة  وال�����ض��واح��ل 
والإدارة  ال��ري��ا���ض��ي��ة  دب���ي  ق��ن��اة  ل���الإع���الم  دب���ي 
نخيل  دب��ي وجمموعة  يف  امل��دين  للدفاع  العامة 
ياأ�س  قناة  لالإعالم  اأبوظبي  وموؤ�ض�ضة  البحرية 

الريا�ضية.

لإجن�ح  ج�هزة  املنظمة  :اللجنة  القمزي 
التظ�هرة الث�نية

اأكد هزمي حممد القمزي م�ضرف عام ال�ضباقات 
يف النادي اأن اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل 
اأك��م��ل��ت ك��اف��ة اخلطوات  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
ال�ضبت  اليوم  املرتقب  ال�ضباق  لإقامة  للتجهيز 
على  التاأكيد  مت  حيث  ال�ضركاء  م��ع  بالتن�ضيق 
جناح  بعد  التنظيمي  التميز  موا�ضلة  ���ض��رورة 
ايجابيا  م��وؤ���ض��را  اأع��ط��ت  وال��ت��ي  الأوىل  اجل��ول��ة 
املو�ضم  ال��ب��ح��ري��ة يف  ال�����ض��ب��اق��ات  ك��اف��ة  لإجن�����اح 

البحري احلايل 2018-2017.
وق�������ال ه������زمي حم���م���د ال���ق���م���زي م�������ض���رف ع���ام 
اليوم  اجل��وي��ة  الن�ضرة  اأن  ال��ن��ادي  يف  ال�ضباقات 
حيث  الأول��ي��ة  ال��ق��راءات  ح�ضب  مب�ضرة  ال�ضبت 

�ضت�ضل �ضرعة الرياح وقت ال�ضباق باإذن اهلل بن 
12-16 عقدة )�ضمالية �ضمالية( فيما �ضيكون 
ارتفاع املوج بن 1-2 قدم وت�ضل درجة احلرارة 

اإىل 38 درجة مئوية.
النواخذة  جميع  ال�����ض��ب��اق  ع���ام  م�����ض��رف  ون��ا���ض��د 
وامل�����الك امل�����ض��ارك��ن يف ���ض��ب��اق ال���ي���وم الل���ت���زام 
ال�ضباقات  حت��ك��م  ال��ت��ي  وال���ل���وائ���ح  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
البحرية وكذلك التوجيهات اخلا�ضة باملحافظة 
مياه  على  اأو  الياب�ضة  على  ���ض��واءا  البيئة  على 
جلميع  متمنيا  ال�ضباق   اأث��ن��اء  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
اإىل خط  والو�ضول  والنجاح  التوفيق  امل�ضاركن 

النهاية يف اآمان وبال اأعطال اأو م�ضكالت.

احل�شم واخلت�م جولة  اأكتوبر   7
من املقرر اأن ينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات 
البحرية مناف�ضات �ضباق دبي للقوارب ال�ضراعية 
واخلتامية  الثالثة  )اجلولة  قدما   43 املحلية 
ال�ضبت  ي��وم   )2018-2017 دب��ي  بطولة  من 

املوافق ال�ضابع من �ضهر اأكتوبر املقبل.
املحلية  ال�ضراعية  للقوارب  دبي  بطولة  وت�ضمل 

اإق��ام��ة ث��الث ج���ولت الأوىل ج��رت ي��وم ال�ضبت 
 61 الأب��ي�����س  اأب���و  ال��ق��ارب  ف��وز  املا�ضي و�ضهدت 
اليوم  اهلل  ب��اإذن  الثانية  اجلولة  �ضتنطلق  بينما 
ال�ضبت و�ضيكون م�ضك اخلتام وجولة احل�ضم يوم 

ال�ضبت املوافق ال�ضابع من �ضهر اأكتوبر املقبل.

دبي الري��شية تنقل ال�شب�ق
تغطيتها  الريا�ضية  دب��ي  امل�ضاهري  قناة  توا�ضل 
مبختلف  دب��ي  يف  البحرية  لل�ضباقات  املتميزة 
عرب  لل�ضباق  املبا�ضر  ال��ب��ث  خ��الل  م��ن  اأن��واع��ه��ا 
العمل  وفريق  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ض�ضة  ك��ام��ريات 
الذي �ضيتواجد يف امليناء ال�ضياحي منذ ال�ضباح 
للم�ضاهدين  املتميزة  ال�ضورة  لتقدمي  ا�ضتعدادا 
امل�ضاهري  ق��ن��اة  �ضتقوم  الثانية  وللمرة  ال��ك��رام. 
العمل  ف��ري��ق  ع��رب  الثانية  اجل��ول��ة  �ضباق  بنقل 
اأم�����ن م���دي���ر قنوات  ب���اإ����ض���راف ع��ب��دال��رح��م��ن 
مدير  خمي�س  اآل  وعبداخلالق  الريا�ضية  دب��ي 
ال�ضباق حممد  العمليات والت�ضغيل وخمرج عام 
�ضويدان  اهلل  عبد  الزميل  ب�ضوت  الكتبي  �ضعيد 

وتقارير املذيع احمد عبيد.

اللجنة املنظمة اأكملت حت�شرياته�

ثاين جولت �سباقات ال�سراعية 43 قدما اليوم
دبي �شواطئ  يف  زاهية  تراثية  لوحة  تر�شم  قوارب   107

تتويج »الأمن اجلنائي« يف �سرطة اأبوظبي
 ببط��ولة درع »القائد العام« ل�سباق الطريق 

ُتّوج فريق قطاع الأمن اجلنائي  ب�ضرطة اأبوظبي باملركز الأول 
درع  ب��ط��ولت  �ضمن  ال��ط��ري��ق،  �ضباق  لبطولة  ال��ع��ام  املجموع  يف 
 2017 الريا�ضي  املو�ضم  يف  الريا�ضية  لالألعاب  العام  القائد 
باملركز  املركزية  العمليات  قطاع  فريق  حل  ما  يف   ،2018  –
قوية  مناف�ضة  بعد  ثالثا  الب�ضرية   امل��وارد  وفريق قطاع  الثاين، 
برعاية  البطولة  واأقيمت  ال�ضرطية.    القطاعات  خمتلف  بن 
ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي،  ال��ل��واء حممد خلفان  م��ع��ايل 
اأبوظبي، على كورني�س  اأبوظبي، ومب�ضاركة 118 من منت�ضبي 
مرت،  كيلو   8 م�ضافة  ج��ري  �ضباق  وت�ضمنت   ، اأبوظبي  �ضرطة 

ونظمها  مركز الرتبية الريا�ضية ال�ضرطية، بالتعاون مع اللجنة 
بطي  خليفة  العميد  وكان  اأبوظبي.  �ضرطة  يف  الريا�ضية  العليا 
اللجنة  رئي�س  واخل��دم��ات،  املالية  قطاع  مدير  نائب  ال�ضام�ضي 
العليا الريا�ضية، توج الفرق الفائزة، م�ضيداً بروح التناف�س بن 

امل�ضاركن من منت�ضبي القطاعات يف �ضرطة اأبوظبي.
وقال اإن البطولت تعزز اأوا�ضر املحبة والعالقات املجتمعية بن 
اأبوظبي،  ل�ضرطة  العامة  القيادة  لر�ضالة  جت�ضيداً  املت�ضابقن، 
جلميع  و�ضحياً  بدنياً  والدائمة  العالية  اجلاهزية  على  ب�العمل 
على  واأثنى  عالية.  بكفاءة  ور�ضالتهم  واجبهم  ليوؤدوا  املنت�ضبن، 

دع���م ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���ض��ات ال�����ض��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت ،لإجن���اح  
ل�ضرطة  العامة  القيادة  مع  وتعاونها  �ضراكتها  �ضمن  البطولة، 

اأبوظبي.
واأكد العقيد حممد علي املهريي، مدير مركز الرتبية الريا�ضية 
ملنت�ضبي  الريا�ضية  الأن�ضطة  ممار�ضة  اأهمية  على  ال�ضرطية، 

�ضرطة اأبوظبي.
اإىل دور الريا�ضة يف الإع��داد البدين والذهني والنف�ضي  م�ضرياً 
اأداء اأرقى وكفاءة اأعلى  ملنت�ضبي ومنت�ضبات ال�ضرطة، مما يحقق 

يف تنفيذ املهام املوكلة اإليهم.

اإدارة  ي�ضارك فريق امل�ضطحات املائية يف 
الطوارئ  مب��دي��ري��ة  والإن����ق����اذ  ال��ب��ح��ث 
اأبوظبي  ب�����ض��رط��ة  ال��ع��ام��ة  وال�����ض��الم��ة 
للتجديف  ال��ع��امل  بطولة  مناف�ضات  يف 
ب���ال���ق���وارب امل��ط��اط��ي��ة ال��ت��ي ���ض��ت��ق��ام  يف 

مب�ضاركة  املقبل  اأكتوبر  مطلع  اليابان  
ف����رق ع���امل���ي���ة. وو�����ض����ل  ال���ف���ري���ق ال���ذي 
اإىل  البطولة   الإم����ارات يف  دول���ة  ميثل 
اليابان ،وي�ضم ثمانية لعبن يف ريا�ضة 
ال��ت��ج��دي��ف ب��ال��ق��وارب امل��ط��اط��ي��ة ،ولهم 

خربات وا�ضعة مكنت الفريق من حتقيق 
الريا�ضة.  ه���ذه  يف   م��ت��م��ي��زة  م��ن��ج��زات 
واو�������ض������ح ال���ع���ق���ي���د حم���م���د اإب����راه����ي����م 
ال���ع���ام���ري ،م���دي���ر م���دي���ري���ة ال���ط���وارئ 
الفرق  مناف�ضات  اأن  العامة  وال�ضالمة 

امل�ضاركة يف البطولة لنيل اللقب العاملي 
ال�ضرعة  ه��ي:  فئات  اأرب��ع  �ضتكون �ضمن 
،والتجديف  ل��وج��ه  وج��ه��ا  ،وال��ت��ج��دي��ف 
موؤكدا  التيار،  مع  والتجديف   ، املتعرج 
جاهزية الفريق  خلو�س غمار مناف�ضات 

البطولة مب�ضاركة فرق عاملية للح�ضول 
على اللقب العاملي للبطولة يف اليابان. 
اإدارة  مدير  الكندي  اأحمد  املقدم  واأف��اد 
خ�ضع  ال���ف���ري���ق  اإن  والإن�����ق�����اذ  ال��ب��ح��ث 
لتدريبات مكثفة ا�ضتعدادا للبطولة،من 

اأجل املناف�ضة بقوة يف الفئات الأربع نحو 
اللقب العاملي.

موؤكدا جاهزية الفريق وامل�ضتوى املتقدم 
ال����ذي و���ض��ل ال��ي��ه  يف ري��ا���ض��ة جتديف 
الفرق  مل��ن��اف�����ض��ة  امل���ط���اط���ي���ة  ال�����ق�����وارب 

امل�ضاركة على اللقب.
اليابان  و����ض���ول���ه  ب��ع��د  ال���ف���ري���ق  وب������داأ 
ليكون  وامل����ه����اري����ة  ال��ف��ن��ي��ة  ت���دري���ب���ات���ه 
مناف�ضات  يف  للدخول  عالية  بجاهزية 

البطولة.

فريق امل�سطحات املائية ب�سرطة اأبوظبي ي�سارك  يف بط��ولة الع��ال��م للتج�دي��ف بالق��وارب يف الي�اب�ان
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الفجر الريا�صي

امل�ضاركة مع فريقه  الربازيلي من  النجم  لن يتمكن 
ال��ي��وم ال�ضبت �ضد  ���ض��ان ج��رم��ان يف م��ب��اراة  ب��اري�����س 

مونبلييه يف الدوري الفرن�ضي لكرة القدم، 
اليمنى  ق��دم��ه  يف  اإ���ض��اب��ة  ب�ضبب  وذل���ك 
ام�����س اجل��م��ع��ة عدة  ذك����رت  م��ا  بح�ضب 

و�ضائل اعالم حملية.
ار  كارلو  مونتي  اذاع��ة  وكانت 

عن  ك�ضف  م��ن  اأول  ���ض��ي  ام 
هذا الأمر، قبل اأن توؤكد 

اإذاعة فران�س بلو باري 
ليكيب  و����ض���ح���ي���ف���ة 

ال����ري����ا�����ض����ي����ة ه����ذا 
اخلرب.

وبح�ضب ار ام �ضي، 
ا�ضابة  ت����وؤث����ر  ل����ن 
�ضجل  ال��ذي  نيمار 
اأرب��ع��ة اأه���داف مع 
ارب��������ع مت����ري����رات 
ح��������ا���������ض��������م��������ة يف 
اخلم�س  مبارياته 
�ضان  م���ع  الأوىل 

جرمان، على م�ضاركة جنم بر�ضلونة الإ�ضباين ال�ضابق 
العا�ضمة  ن����ادي  م��ع  ل��ه  الأول  ال��ك��ب��ري  الخ��ت��ب��ار  يف 
الأربعاء املقبل �ضد بايرن ميونيخ الأملاين يف 

دوري اأبطال اأوروبا.
ن�ضر  �ضناب�ضات،  م��وق��ع  ع��ل��ى  ح�ضابه  ويف 
يف  موؤخرا  دخل  ال��ذي  الربازيلي  الالعب 
ادين�ضون  ج���دل م��ع زم��ي��ل��ه الأوروغ����وي����اين 
اأج��ل تنفيذ ركلة ج���زاء، �ضورة  ك��اف��اين م��ن 
له مع �ضمادة على قدمه اليمنى، متمنيا 
تياغو  مل��واط��ن��ه  �ضعيد  م��ي��الد  ع��ي��د  ف��ي��ه��ا 

�ضيلفا.
جرمان  �ضان  كلف  ال��ذي  نيمار  يكون  ول��ن 
222 مليون يورو لفك ارتباطه برب�ضلونة، 
الغائب الوحيد عن لقاء مونبلييه بح�ضب 
الإذاعة  ا���ض��ارت  اإذ  ب���اري،  بلو  فران�س 
اىل غ��ي��اب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ان��خ��ل دي 
ماريا وان�ضمامه اىل مواطنه 
الذي  با�ضتوري  خافيري 
يف  معلوما  غ��ي��اب��ه  ك���ان 

وقت �ضابق.

رد املدرب الفرن�ضي لريال مدريد زين الدين زيدان على 
كل من يقول باأن فريقه خ�ضر معركة ال�ضراع على لقب 
الدوري الإ�ضباين كونه يتخلف بفارق 7 نقاط عن غرميه 

فريقه  اأن  ب��ال��ق��ول  ف��ق��ط،  م��راح��ل   5 بعد  بر�ضلونة 
�ضيعود اىل دائرة ال�ضراع و�ضيكون يف خ�ضمها قبل 

نهاية العام احلايل.
وتوجه زيدان اىل املتهكمن بفريقه، قائال “اإذ 
لكم!  انتهى، هنيئا  ال��دوري  ب��اأن  تعتقدون  كنتم 

لكن املو�ضم ما زال طويال جدا و�ضنكون يف 
قلب ال�ضراع«.

املركز  م���دري���د  ري�����ال  وي��ح��ت��ل 
نقاط   8 ب��ر���ض��ي��د  ال��ث��ام��ن 

عن  ن������ق������اط   7 ب�������ف�������ارق 
بر�ضلونة من فوزين خارج 
ار�ضه وتعادلن وخ�ضارة 
حتققت  ع�����ري�����ن�����ه  يف 
الأرب�����ع�����اء ����ض���د ري����ال 
)�ضفر1-(،  بيتي�س 
النجم  ع������ودة  رغ�����م 
ال��������������ربت��������������غ��������������ايل 

رونالدو  كري�ضتيانو 
بعد  امللكي  ال��ن��ادي  اىل 

خلم�س  اي���ق���اف���ه  ان���ت���ه���اء 
دفعه  نتيجة  م��ب��اري��ات 

احل����ك����م ب���ع���د ط�����رده 

�ضيطرته  ورغ��م  بر�ضلونة.  �ضد  ال�ضوبر  الكاأ�س  ذه��اب  يف 
ل�ضيما  الآن،  حتى  خا�ضها  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  معظم  على 
لقاء الأربعاء �ضد ريال بيتي�س، عانى رجال زيدان 
للو�ضول اىل ال�ضباك، وهو تطرق اىل هذه 
ي��وج��د تف�ضري يربر  ب��ال��ق��ول ل  امل�����ض��األ��ة 
ل�ضت  اأن���ا  الت�ضجيل.  على  ق��درت��ن��ا  ع��دم 
اأفكر كثريا بال�ضبب، وظيفتنا  قلقا ول 

هي التحليل والتطور.
ووا�ضل ع�ضية لقاء ديبورتيفو الفي�س 
على  �ضنح�ضل  ال�����ض��اد���ض��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
اأكرب لو  الفر�س، كنت ل�ضعرت بقلق 
الفر�س،  قادرين على خلق  نكن  مل 
م�ضددا اأن فريقه مل يكن حمظوظا 

يف مباراته الأخرية �ضد بيتي�س.
�ضاهدت  ل��ق��د  ����ض���دق���وين،  وت���اب���ع 
اأو ثالث  امل���ب���اراة م��رت��ن  ���ض��ري��ط 
�ضيئا، لقد  اأداوؤن����ا مل يكن  م���رات، 

�ضددنا على املرمى 27 مرة.
اأن���ه يف  الفرن�ضي  امل����درب  واع��ت��رب 
كرة القدم هناك تقلبات، م�ضيفا 
 10 ب��ف��ارق  نكون متخلفن  ق��د 
اأو 15 نقطة، لكن يف كرة القدم 
ه��ن��اك ت��ق��ل��ب��ات وب���الإم���ك���ان اأن 
ك��ل فريق  ب��اأوق��ات �ضعبة.  من��ر 

معر�س لهذا الأمر.

يبحث كل من مان�ض�ضرت �ضيتي وجاره مان�ض�ضرت يونايتد عن متابعة 
انطالقته املميزة يف الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما يخو�ضان 

املرحلة ال�ضاد�ضة يف نهاية الأ�ضبوع يف ظل التعادل املطلق بينهما.
ويت�ضدر �ضيتي بح�ضب ترتيبه البجدي، اذ ميلك كالهما 13 نقطة 
16 هدفا واهتزت �ضباكه مرتن. ويتجه مان�ض�ضرت يونايتد  و�ضجل 
اىل �ضاوثمبتون مبعنويات مرتفعة، بعد فوزه اربع مرات يف مبارياته 
هذه  ان  مورينيو  ج��وزي��ه  ال��ربت��غ��ايل  م��درب��ه  وراأى  الوىل،  اخلم�س 
احلا�ضل بن مهاجميه.  التناغم  عززها  ال��دوري  يف  اجليدة  البداية 
اهداف  و7  ال����دوري  يف  م���رة   16 احل��م��ر  ال�ضياطن  ف��ري��ق  و���ض��ج��ل 
مل  ال�ضل�ضلة  وه��ذه  الرابطة.  وكاأ�س  اوروب��ا  ابطال  دوري  يف  ا�ضافية 
ال�ضلبي  التعادل  الفريق يف فخ  املا�ضي حيث �ضقط  املو�ضم  تتحقق يف 

اكرث من مرة على ملعبه اولد ترافورد.
وطرح يونايتد نف�ضه بقوة مر�ضحا لإحراز لقبه الول منذ 2013، 
وتواجد  اه��داف   7 �ضاحب  لوكاكاو  روميلو  البلجيكي  تاألق  ظل  يف 

ماركو�س را�ضفورد والفرن�ضي انطوين مار�ضيال بن امل�ضجلن.
وقال مورينيو اعتقد باأن اجلميع يف املناطق الهجومية قدم دينامية 
القدم  ك��رة  نلعب  ونحن  �ضعداء  نبدو  ال�ضعادة.  وخ�ضو�ضا  للفريق 
اأري��ده. وح��ده، مان�ض�ضرت �ضيتي كان قادرا  يف هذه اللحظة، وهذا ما 

يونايتد  اي��ق��اع  م��ع  التما�ضي  على 
ظ���ل  يف  ال���������������ض�������ري�������ع، 

الهجومي  الداء 
لالعبي  ال�ضارب 
ال�ضباين  امل���درب 

ج�����������و������������ض�����������ي�����������ب 
غ�����������������واردي�����������������ول. 

�ضيتي  وي�ضت�ضيف 
متذيل الرتتيب 

5 مباريات متتالية، و�ضيحاول مهاجمه  كري�ضتال بال�س اخلا�ضر يف 
الرجنتيني �ضريخيو اأغويرو ان ي�ضبح اف�ضل هداف يف تاريخ النادي. 
ويقف اغويرو على بعد هدفن من رقم اريك بروك ال�ضامد منذ 78 
عاما. ونظرا لنطالقة بال�س الكارثية، اذ ا�ضبح اول فريق يخ�ضر يف 
اول 5 مباريات من دون ان ي�ضجل، لن يكون مفاجئا ان يحطم اغويرو 
اذ  اغويرو،  يعول فقط على  لن  غ��واردي��ول  لكن  ال�ضبت.  الرقم  هذا 
�ضانيه  والأمل��اين لريوي  غابرييل جيزو�س  الربازيلي  ال�ضابن  ميلك 
مرتن  �ضانيه  و�ضجل  ب��روي��ن.  دي  كيفن  البلجيكي  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
منت�ضف ال�ضبوع يف كاأ�س الرابطة �ضد و�ضت بروميت�س، ما دفع مدربه 
الأهداف،  ب�ضكل جيد جدا، لي�س فقط على �ضعيد  به لعب  لالإ�ضادة 
فالثاين كان رائعا، امنا بطريقة احتفاظه بالكرة. وللبقاء على نف�س 
الرحال  اللقب  حامل  ت�ضل�ضي  ي�ضد  مان�ض�ضرت،  قطبي  م��ع  امل�ضافة 
ويتخلف  م��ب��اري��ات.   5 يف  واح���دة  م��رة  الفائز  �ضيتي  �ضتوك  ملواجهة 

نقاط   3 ب��ف��ارق  اللندين  الفريق 
ع�����ن ط���ريف 

رة  ل�ضدا ا
ب�������������ع�������������د 

ت������ع������ادل������ه 
ال�����������ض�����ل�����ب�����ي 

الخري مع جاره ار�ضنال. لكن املدرب اليطايل انطونيو كونتي عو�س: 
الرابطة، ثم  5-1 يف كاأ�س  اول من خالل �ضحق نوتنغهام فوري�ضت 
بالتخلي عن مهاجمه ال�ضباين دييغو كو�ضتا لفريقه ال�ضابق اتلتيكو 
املا�ضي  املو�ضم  نهاية  مدريد. ودخل كونتي يف �ضراع مع كو�ضتا منذ 
وابعده عن ت�ضكيلته، قبل ان يعود املهاجم امل�ضاك�س اىل كنف الفريق 
الذي تاألق يف �ضفوفه. ويعود ليفربول اىل لي�ضرت بعد اأيام قليلة من 

خروجه يف كاأ�س الرابطة على يد فريق الذئاب بخ�ضارته �ضفر2-.
4 مباريات يف  ومل يفز رج��ال امل���درب الأمل���اين ي��ورغ��ن كلوب يف اخ��ر 
“نعم  باأن هناك م�ضكالت يجب حلها  امل�ضابقات، واقر الأخري  جميع 
لدينا م�ضكالت، لذا منلك 8 نقاط من 5 مباريات ولي�س 15. ميكن 

ان جنعلها اكرث جدية او ترك المور كما هي عليه.
لكنه اعتقد باأن الو�ضع لي�س �ضيئا اىل هذه الدرجة: يبدو المر كاأننا 

ل منلك اي نقطة ونحن ا�ضواأ فريق يف الدوري.
وا�ضر الفرن�ضي ار�ضن فينغر مدرب ار�ضنال الذي ي�ضتقبل و�ضت 
بروميت�س الثنن يف ختام املرحلة، على انه ل دوافع خفية 
املباريات  �ضان�ضيز يف  اليك�ضي�س  الت�ضيلي  لإ�ضراك هدافه 
يف  دونكا�ضرت  على  الفوز  الت�ضيلي  وا�ضتهل  املهمة.  غري 
الدوري  المل��اين يف  كولن  مباراة  الرابطة وخا�س  كاأ�س 
لكنه مل يخ�س  املا�ضي،  الأ�ضبوع  ليغ  يوروبا  الأوروب��ي 

بعد اي مباراة ا�ضا�ضيا يف الدوري.
ونظرا لف�ضل انتقاله اىل فريق اخر وانتهاء 
ان  البع�س  املقبل، يرى  ال�ضيف  عقده 
مع  باإبقائه  حتجيمه  يريد  فينغر 
الفرن�ضي  املدرب  البدلء، وقال 
اأح�����اول ف��ق��ط ان ادخ��ل��ه يف 
املناف�ضات وان اأعيده اىل 

اف�ضل م�ضتوياته.
وبعد ف��وزه يف ثالث 
متتالية،  م��ب��اري��ات 
نيوكا�ضل  ي���ح���ل 
على  ال�������راب�������ع 
ب���������راي���������ت���������ون 
الح��������������������������������د، 
وت������وت������ن������ه������ام 
اخل��ام�����س على 
جاره و�ضت هام 
عو�س  ال��������ذي 

بدايته الكارثية.
ت���وت���ن���ه���ام فقد  وك������ان 
املو�ضم  احل�����ض��اب��ي��ة  ام���ال���ه 
املا�ضي باإحراز اللقب عندما 
�ضقط يف �ضرق العا�ضمة امام 

و�ضت هام �ضفر1-.
برينلي  ال�����ض��ب��ت  وي��ل��ع��ب 
م�����ع ه���ادر����ض���ف���ي���ل���د، 
مع  واي������ف������رت������ون 
ب����������������ورمن����������������وث، 
و���ض��وان�����ض��ي مع 

واتفورد.

الأحمر  اخل��ط  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  لم�س 
بينما  الفي�س،  ديبورتيفو  ملالقاة  ال�ضفر  قبل 
�ضل�ضلته  م��وا���ض��ل��ة  اىل  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ���ض��ي�����ض��ع��ى 
على  تواليا  ال�ضاد�س  ف��وزه  وحتقيق  الناجحة 
ح�ضاب م�ضيفه جريونا اليوم ال�ضبت يف املرحلة 

ال�ضاد�ضة من الدوري ال�ضباين لكرة القدم.
ن���ظ���ري���ا، ت���ب���دو م��ه��م��ة ال���غ���رمي���ن الزل���ي���ن 
الفريق امللكي والعمالق الكاتالوين �ضهلة على 
املناف�ضة،  ح�ضاب خ�ضمن ل ميلكان مقومات 
املا�ضي  املو�ضم  وك��ان  ويعود،  يهبط  فالفي�س 
من الف�ضل له حيث حل تا�ضعا يف الدوري 

وو�ضيفا يف م�ضابقة الكاأ�س.
وبا�ضتثناء 2005-2006، ام�ضى 
بن  متنقال  مو�ضما   12 الف��ي�����س 
وتلقى  والثالثة،  الثانية  الدرجتن 
خم�س هزائم متتالية يف بداية مو�ضمه 
الثاين بن النخبة يف اول خم�س مباريات ادت 

اىل اقالة املدرب لوي�س زوبيلديا.
الدرجة  اىل  ج��ريون��ا  ي�ضل  ج��ان��ب��ه، مل  م��ن 
عاما   40 بعد  اي   1970 ع��ام  ال  الثالثة 
على تاأ�ضي�ضه، وهو يخو�س حاليا اول مو�ضم 

بن الكبار.
بنتيجتي  الكا�ضح  م��دري��د  ري���ال  ف��وز  وب��ع��د 
ال��ذه��اب والإي�����اب يف ال��ك��اأ���س ال�����ض��وب��ر على 
ل  اجلميع  اعتقد   ،1-5 التقليدي  غرميه 
�ضيحتفظ  امللكي  الفريق  باأن  ان�ضاره  �ضيما 
م�����ض��وار رجال  ل��ك��ن  ���ض��ه��ول��ة،  ب��ك��ل  باللقب 
املدرب الفرن�ضي زين الدين زيدان ل ي�ضي 

بذلك وبات اخلطاأ ممنوعا عليهم.
ويحتل ريال مدريد بعد خم�س مراحل 
املركز الثامن بر�ضيد 8 نقاط بفارق 
فوزين  من  بر�ضلونة  عن  نقاط   7
وت��ع��ادل��ن وخ�ضارة  ار���ض��ه  خ���ارج 

القيا�ضي  يف عرينه، ف�ضال عن ف�ضله يف ك�ضر الرقم 
ال����ذي ي��ت�����ض��ارك��ه م��ع ���ض��ان��ت��و���س ال���ربازي���ل���ي، ووقفت 
73 مباراة متتالية ي�ضجل فيها هدفا  �ضل�ضلته عند 

على الأقل.
وف�ضال عن تعادله مع فالن�ضيا 2-2 وليفانتي 1-1، 
راكم ريال بيتي�س النقاط ال�ضوداء يف �ضجل زيدان يف 
كري�ضتيانو  الربتغايل  النجم  ع��ودة  بعد  مباراة  اول 
رونالدو، اف�ضل لعب يف العامل يف العامن املا�ضن، 
اهوج  ت�����ض��رف  نتيجة  م��ب��اري��ات  اي��ق��اف خلم�س  م��ن 
�ضد  ال�ضوبر  ال��ك��اأ���س  ذه���اب  يف  امل��ب��اراة  حكم  بدفعه 

بر�ضلونة.
وك���ان زي����دان ح��ق��ق جن��اح��ا خ��ارق��ا ق��ل ن��ظ��ريه متثل 
باحل�ضول على �ضبعة القاب يف مو�ضم ون�ضف املو�ضم، 
عندما ا�ضبح ثالث فريق يهزم ريال مدريد يف عقر 
بر�ضلونة  بعد  ال�ضنة  �ضنوات ون�ضف  �ضت  داره خالل 

واتلتيكو مدريد.
لكن زي���دان ي��رى ان امل�����ض��وار ل ي���زال ط��وي��ال، وقال 
�ضبع نقاط يف عدد قليل من  ال�ضدد خ�ضرنا  يف هذا 
املباريات، لكن ل يزال هناك طريق طويل ولن نفرط 

بكل ما حققناه حتى الن.
ما  ب��روؤي��ة  �ضعداء  ان هناك كثريين  اع��رف  واأ���ض��اف 
يح�ضل لنا من امور �ضيئة، لكن علينا ان نتقبل ذلك 

وان نبقى هادئن.
هادئن  نكون  ان  وعلينا  ج��دا  طويل  ال���دوري  وختم 
ونحن  الأ�ضياء  هذه  �ضنتجاوز  لأننا  املجموعة  داخ��ل 

على ثقة باأن اليام املقبلة �ضتكون اف�ضل.
منها  واح���دة  يف  ف��از  التي  البيتية  ملبارياته  وخ��الف��ا 
يف  -3�ضفر  القرب�ضي  نيقو�ضيا  اب��وي��ل  على  فقط 
بداية حملة الدفاع عن لقبه يف دوري ابطال اوروبا، 
حقق ريال مدريد اربعة انت�ضارات خارج ار�ضه ففاز 
يف الدوري على ديبورتيفو لكورونيا -3�ضفر وريال 
ال�ضوبر  الكاأ�س  يف  بر�ضلونة  وعلى   ،1-3 �ضو�ضييداد 
الكاأ�س  يف  الن��ك��ل��ي��زي  ي��ون��اي��ت��د  ومان�ض�ضرت   1-3

مدريد  ري���ال  ق��ائ��د  وع��ل��ق   .1-2 الأوروب�����ي  ال�ضوبر 
���ض��ريخ��ي��و رام���و����س ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ف��ري��ق��ه ق��ائ��ال نحن 
املقبلة.  ب��امل��ب��اراة  والتفكري  ال�ضفحة  لطي  بحاجة 
اللقب.  واح��رزن��ا  كثرية  نقاط  عو�ضنا  ان  �ضبق  لقد 
يجب ان نبقى هادئن لن هناك مزيدا من املباريات 

والنقاط.
وقد يكون الو�ضع مثريا يف حال ا�ضرك الفي�س لعب 
لقائد  البكر  الب���ن  ف��رن��ان��دي��ز،  زي���دان  ان���زو  و�ضطه 
احتياطيا  ك��ان  وال���ذي  ال�����ض��اب��ق،  الفرن�ضي  املنتخب 
الربعاء يف املباراة �ضد ديبورتيفو لكورونيا �ضفر1-، 
يف اول مواجهة يف حياته مع والده بعد ان ان�ضم اىل 
�ضفوفه مبوجب عقد لثالث �ضنوات قادما من ريال 
م��دري��د. ولعب ان��زو زي���دان حت��ت ا���ض��راف وال���ده مع 
فريق الحتياط يف الدرجة الثالثة 2016-2014، 
 2016 وبداأ م�ضريته مع الفريق الول يف نوفمرب 
يف كاأ�س ا�ضبانيا على ملعب �ضانتياغو برنابيو و�ضجل 

يومها هدفا.
اذا ا�ضرك زي��دان ابنه الثاين  و�ضتبلغ الث��ارة ذروتها 
ل��وك��ا، احل��ار���س ال��ث��ال��ث يف ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي، لتتحول 

املباراة اىل لقاء عائلي.
يخو�س بر�ضلونة، �ضاحب البداية املثالية، اول دربي 
ت�ضعيد  و�ضط  جريونا  وم�ضيفه  ج��اره  مع  تاريخي 
�ضيا�ضي وتوتر يجتاح مقاطعة كاتالونيا التي يعتزم 
ا�ضتقاللها  حول  ا�ضتفتاء  اج��راء  فيها  النف�ضاليون 

عن ا�ضبانيا يف الأول من اكتوبر.
احلا�ضل  ب��ال��ت��وت��ر  ب��ي��ان  يف  م��وؤخ��را  بر�ضلونة  ون���دد 
بالتحري�س  للمتهمن  ال�����ض��رط��ة  م��داه��م��ات  ج���راء 
ع�����ض��وا يف   14 اع��ت��ق��ال  وادت اىل  الن��ف�����ض��ال  ع��ل��ى 
الوقت نف�ضه اىل احرتام  املقاطعة، داعيا يف  حكومة 

الدميوقراطية وحرية التعبري وحق تقرير امل�ضري.
على  ال�ضابع  فوزه  لتحقيق  مر�ضحا  بر�ضلونة  ويبدو 
يوفنتو�س  ع��ل��ى  ف���از  امل�����ض��اب��ق��ات  ال��ت��وايل يف خمتلف 
اجلولة  يف  -3�ضفر  اوروب���ا  بطل  و�ضيف  الإي��ط��ايل 

الأوىل، لكنه يخ�ضى يف الوقت ذاته قيام تظاهرت من 
على  �ضغب  واع��م��ال  خ�ضمه  وان�ضار  ان�ضاره  قبل 

ملعب مونتيليفي احتجاجا على ما يجري يف 
املنطقة. و�ضيكون امللعب اجلديد لتلتيكو 
م��رتوب��ول��ي��ت��ان��و م�ضرحا  وان�����دا  م���دري���د 
اي�ضا  ال�ضبت  جتمع  التي  املرحلة  لقمة 
املركز  و�ضاحب  الثاين  العا�ضمة  قطب 

الثاين  ا�ضبيلية  م��ع  نقطة   11 ال��ث��ال��ث 
نقطة. وتنف�س اتلتيكو ال�ضعداء با�ضتعادة   13
اىل  ق��اده  ال��ذي  كو�ضتا  دييغو  ال�ضابق  مهاجمه 
2013-2014، من  اللقب يف مو�ضم  احراز 

ي��رتاوح بن  النكليزي مقابل مبلغ  ت�ضل�ضي 
الأخري  ان  رغم  ي��ورو،  مليون  و60   55

القدمي- فريقه  مع  اللعب  ي�ضتطيع  ل 
اجل���دي���د ال اع��ت��ب��ارا م���ن ي��ن��اي��ر. ويف 

املباريات الأخرى، يلعب ال�ضبت ملقة 
مع اتلتيك بلباو، والحد ا�ضبانيول 

م�����ع دي����ب����ورت����ي����ف����و لك�����ورون�����ي�����ا، 
وخيتايف مع فياريال، وايبار مع 

مع  باملا�س  ول���س  فيغو،  �ضلتا 
�ضو�ضييداد  وري��ال  ليغاني�س، 

مع فالن�ضيا.
وت����خ����ت����ت����م امل����رح����ل����ة 

الث�������ن�������ن ب����ل����ق����اء 
ريال بيتي�س مع 

ليفانتي.

يون�يتد يواجه �ش�وثمبتون وال�شيتي يلتقي كري�شت�ل ب�ل�س 

قطبا مان�س�سرت ي�سعيان للبقاء على دفة ال�سدارة 

ان��ت��ق��د ك��ارل��و���س ت��ي��ف��ي��ز م�����ض��ت��وى لع��ب��ي ك���رة القدم 
من  تتمكن  ل��ن  ال�ضينية  ال��ك��رة  اإن  ق��ائ��ال  ال�ضينين 

الو�ضول مل�ضتوى القوى الكبرية حتى بعد 50 عاما.
وجاءت ت�ضريحات املهاجم الأرجنتيني، الذي ان�ضم اإىل 
�ضنغهاي �ضينهوا يف يناير كانون الثاين قادما من بوكا 
جونيورز، يف مقابلة مع حمطة تلفزيونية فرن�ضية بعد 

ت�ضعة اأ�ضهر �ضعبة له يف الدوري ال�ضيني.
ال��ع��امل ح�ضبما  اأج���را يف  الأع��ل��ى  ال��الع��ب  وتيفيز ه��و 
�ضينهوا  اإىل  ان�ضمامه  عند  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
األف دولر يف   750 اأنه يح�ضل على  اإىل  اأ�ضارت  حيث 

الأ�ضبوع.
ال�ضابق  يونايتد  ومان�ض�ضرت  يوفنتو�س  مهاجم  لكن 
ال�ضيني  النادي  كلف  وال��ذي  عاما   33 عمره  والبالغ 
87 مليون دولر مل ي�ضارك �ضوى يف 13 مباراة واأحرز 

ثالثة اأهداف فقط.
وقال تيفيز يف اأمريكا اجلنوبية واأوروبا يتعلم الالعبون 

كرة القدم وهم �ضغار ال�ضن لكن هنا ل.
لذا فمن الناحية الفنية فهم لي�ضوا يف حالة جيدة.

اجلماهري  متاما.  خمتلفة  ال�ضينية  القدم  كرة  وتابع 
تتعامل مع اللعبة ب�ضكل خمتلف اأي�ضا. ول اأعتقد اأنهم 

�ضي�ضلون اإىل امل�ضتويات الكبرية حتى بعد 50 عاما.
ا�ضمه  وارت��ب��ط  املو�ضم  ه��ذا  ب��الإ���ض��اب��ات  تيفيز  وابتلي 

ب�ضكل متكرر بالعودة اإىل الأرجنتن.
اأوروج���واي عن تدريب  ورح��ل جو�س بويت القادم من 
�ضينهوا الذي يحتل املركز 12 فيما انتقد وو جينجوي 

املدرب احلايل احلالة البدنية ال�ضيئة لتيفيز.
ودخل �ضينهوا املو�ضم باآمال كبرية بعد احتالله املركز 
ال�ضباين  امل��درب  قيادة  املا�ضي حتت  املو�ضم  الثالث يف 
جريجوريو مانزانو لكن الفريق مل ي�ضتمر يف حتقيق 

النتائج اجليدة هذا العام.

تيفي��ز ينتق���د ك���رة الق����دم ال�سيني����ة 

الإ�سابة حترم نيمار من امل�ساركة �سد مونبلييه 

زيدان يتعهد باملناف�سة على لقب الليغا

الن�دي امللكي يالم�س اخلط الأحمر

اختباران �سهالن لريال مدريد وبر�سلونة يف الليغا



    
ياأكل عندما ي�سمع كلمات معينة

29 عاًما، من حالة غريبة  ُيعاين �ضاب بريطاين يبلغ من العمر 
جتعله يتذوق الأطعمة املختلفة يف كل مرة ي�ضمع كلمات معينة.

الكورن  بطعم  لندن،  يف  غرين  ويل�ضدن  من  اإيفانز،  ديف  ويتلذذ 
فليك�س عندما ينطق �ضخ�س ما كلمة East، وطعم حلم اخلنزير 
bristle. والأغ��رب من ذلك هو تذوقه نكهة  عندما ي�ضمع كلمة 
األي�س، وفًقا  العمل  ا�ضم رئي�ضته يف  �ضمع  الفواكه كلما  م�ضا�ضات 
lexical- من  اإيفانز  ويعاين  الربيطانية.  ميل  ديلي  ل�ضحيفة 

اأو  يتذوق  حيث  ا�ضطراب  وه��و   -gustatory synaesthesia
ي�ضم امل�ضاب به الطعام كلما ذكرت كلمات معينة. ويعتقد الغرباء 
اأن اإيفانز، الذي يعاين من هذه احلالة منذ التا�ضعة من عمره، هو 

مدمن املخدرات، يف حن اأن والديه ي�ضفونه باأنه غريب.
وقال اإيفانز: مديرتي يف العمل ُت�ضمى األي�س، وكلما اأ�ضمع ا�ضمها، 
املرة  واأ�ضاف:  الأم��ر غريب ج��ًدا.  اأت��ذوق م�ضا�ضات..  اأنني  اأ�ضعر 
الأوىل التي حدث فيها ذلك، عندما كنت يف التا�ضعة كان �ضديقي 
ي�ضمى ت�ضاي وكلما �ضمعت ا�ضمه، اتذوق طعم اللحم املفروم النيء. 
واأ�ضار اإىل اأن النا�س يعتقدون اأنه جمنون، لفًتا اإىل اأن كلمات مثل 
conglomerate – والتي ل ي�ضمعها كثرًيا جتعله يتذوق طعم 
جتعله   ’marble ’اأن كلمة واأو���ض��ح  امل��ث��ال.  �ضبيل  ال��رم��ال، على 
يخرب  اأن  يحب  ل  اأن���ه  اإىل  م�ضرًيا  ال�ضوكولتة،  �ضل�ضة  ي��ت��ذوق 

النا�س بهذه احلالة لأنهم يعتقدون اأنه غريب.

قتل ابنة �سديقته ثم انتحر
اأطلق رجل عمره 37 عاماً يف جنوب اإيطاليا النار على فتاة عمرها 
15 عاماً هي ابنة �ضديقة �ضابقة له قررت البتعاد عنه ، ثم انتحر 

، ولقيت الفتاة حتفها بعد نقلها اإىل امل�ضت�ضفى. 
يف  فودجا  مبقاطعة  ال�ضاحلية  اإ�ضكيتيال  بلدة  يف  اجلرمية  وقعت 

اإقليم بوليا جنوب �ضرقي اإيطاليا. 
وا�ضتوقف الرجل الفتاة بينما كانت يف طريقها اإىل املدر�ضة واأطلق 
الك�ضف عن مكان  اأن رف�ضت  بعد  الوجه  لي�ضيبها يف  النار عليها 
وو�ضائل  اأن�ضا  الإيطالية  الأن��ب��اء  وكالة  اأف���ادت  ح�ضبما   ، والدتها 
حالة  يف  امل�ضت�ضفى  اإىل  الفتاة  نقل  ومت  اأخ���رى.   اإيطالية  اإع��الم 
خطرية ، وتوفيت يف وقت مبكر اخلمي�س املا�ضي، فيما عرث على 
جثة الرجل يف منطقة ريفية جماورة ملوقع جرميته .  وكانت الفتاة 
و�ضقيقها ال�ضغري يعي�ضان مع جدهما وجدتهما ، فيما انتقلت الأم 
اإىل تو�ضكاين بعد اأن اأبلغت ال�ضرطة مرتن عن تهديدات الرجل 
الذي  الهجوم  بعد  في�ضبوك  على  امل���راأة  وكتبت  ل��ه��ا.   الإي��ط��ايل 
قد   ، جديهما  رعاية  يف  الطفالن  ك��ان  :»لقد  ابنتها  له  تعر�ضت 

حذرت من حدوث �ضيء لهما ، ومل يكرتث اأحد لكالمي«. 

ل�سو�س يقتلون مغامرة �سهرية 
اقدم ل�ضو�س على قتل مغامرة بريطانية كانت حتاول عبور نهر 
الأمازون على منت قارب كاياك، على ما ذكرت ال�ضرطة الربازيلية 

التي اأوقفت ثالثة م�ضتبه فيهم. 
وقالت ال�ضلطات املحلية اإن مراهقا يف17 عاماً اأقر مب�ضاركته مع 
جمموعة �ضمت �ضبعة اأ�ضخا�س مبهاجمة اإميا كيلتي وقتلها بعد 

�ضرقة جتهيزاتها الإلكرتونية واملال الذي كانت حتمله. 
واأو�ضح مفو�س ال�ضرطة فريديريكو مندي�س يف بيان قال املراهق 
اأ�ضيبت بطلقتي بندقية �ضيد وقد رميت  اإن ال�ضيدة الربيطانية 

جثتها يف النهر. 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ارتفاع الزواج من اأجنبيات يف م�سر 345 %
اأظهرت درا�ضة م�ضرية حديثة ارتفاع ن�ضبة زواج امل�ضرين من اأجنبيات بن�ضبة 345 % خالل ال�ضنوات املا�ضية، 
حيث �ضجلت حمكمة الغردقة اجلزئية ما يقرب من 350 حالة زواج بن م�ضرين واأجنبيات يف الفرتة من يناير 

حتى يونيو املا�ضي.
وتاأتي هذه الدرا�ضة ال�ضادرة عن وحدة بحوث الجتار بالب�ضر بوزارة الإ�ضكان، يف ظل ارتفاع مطرد وم�ضتمر لن�ضب 

الطالق يف م�ضر، بح�ضب اأحدث الإح�ضائيات، التي اأثبتت ت�ضدرها لدول العامل يف ن�ضب الطالق.
واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن هذه الزيجات ترتكز يف املدن ال�ضياحية بالوجه القبلي والبحري وحتديدا اأ�ضوان والأق�ضر 
والغردقة و�ضرم ال�ضيخ، وترتاوح اأعمار ال�ضباب امل�ضرين بن 20 اإىل 30 عاًما حيث يتزوجون من اأجنبيات تفوق 

اأعمارهن 50 عاًما.
زواًج��ا من  الأك��رث  الرو�ضيات  اأن  الدرا�ضة عن  النوع، وك�ضفت  األ��ف حالة زواج من هذا   17 و�ضهد عام واح��د نحو 

امل�ضرين يف الغردقة والإيطاليات والأملانيات يف �ضرم ال�ضيخ بينما جاءت الأمريكيات يف املرتبة الأخرية.
ور�ضدت الأمم املتحدة ارتفاع ن�ضب الطالق يف م�ضر من 7 اإىل %40 خالل الن�ضف قرن املا�ضي حيث و�ضل عدد 
املطلقات اإىل 4 مالين حالة، وو�ضل عدد الأطفال الناجتن عن تلك الزيجات اإىل 9 مالين طفل، وبذلك حًلت 

م�ضر يف املرتبة الأوىل لأكرث بلدان العامل يف ن�ضب الطالق.
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وفاة اأغنى امراأة يف العامل
ت��وف��ي��ت ل��ي��ل��ي��ان ب��ي��ت��ان��ك��ور وري���ث���ة ���ض��رك��ة ل���وري���ال ال��ف��رن�����ض��ي��ة العمالقة 
مل�ضتح�ضرات التجميل واأغنى امراأة يف العامل بح�ضب ت�ضنيف فوربز، عن 
94 عاماً، على ما اأعلنت عائلتها. وكتبت ابنتها فرن�ضواز بيتانكور ميريز يف 
بيان »توفيت ليليان بيتانكور خالل الليل يف دارتها. كانت �ضتحتفل بعيد 

ميالدها اخلام�س والت�ضعن يف 21 اأكتوبر. وقد رحلت والدتي بهدوء.
 40 2017 بنحو  العام  بيتانكور يف  ث��روة  وق��درت جملة فوربز الأمريكية 
اأثرى  بن  ع�ضرة  الرابعة  املرتبة  وحتتل  ام���راأة  اأغنى  وكانت  دولر  مليار 
اأثرياء العامل. وكانت م�ضابة مبر�س الزهامير ما جعلها تبتعد عن احلياة 
العامة يف 2012 وهي ال�ضنة التي غادرت فيها جمل�س اإدارة لوريال وتخلت 

عن كل من�ضب اإداري يف املجموعة.
فرن�ضواز  ابنتها  تراأ�ضها  التي  القاب�ضة  العائلية  تيتي�س  �ضركة  وت�ضكل 
% من احل�ض�س. ويف بيان منف�ضل،  امل�ضاهم الأكرب يف لوريال مع 33،05 
اإثر  العميق  اغون عن حزنه  لوريال جان-بول  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأع��رب 
ق�ضائية  مبعركة  الأخ��رية  ال�ضنوات  يف  ا�ضمها  ارتبط  وقد  الوفاة.  اإع��الن 
الأمانة  خيانة  بتهمة  اأموالها،  من  ا�ضتفادوا  منها  مقربن  اإدان��ة  اإىل  اأدت 
فيما �ضحة بيتانكور كانت ترتاجع. ولدت بيتانكور يف 21 اأكتوبر 1922 يف 
باري�س وكانت والدتها عازفة بيانو توفيت فيما هي يف �ضن اخلام�ضة. وبعد 

ع�ضر �ضنوات على ذلك، قامت باأوىل تدريباتها �ضمن �ضركة لوريال.

يحولن النفايات لتحف منزلية 
ول��دت جمعية  بلبنان منذ عامن،  تع�ضف  التي  النفايات،  اأزم��ة  رح��م  من 
حتويل  وق���ّررن  النفايات،  حت��دي  على  التمّرد  اأع��ل��ّن  ن�ضاء  مب��ب��ادرة  بيئية 

القمامة اإىل لوحات تّزين املنازل.
ففي بلدة كفررمان، بق�ضاء النبطية جنوب لبنان، على بعد نحو 72 كلم 
ملواجهة  امل��ب��ادرة  زم��ام  الن�ضاء  اأخ��ذت جمموعة من  ب��ريوت،  العا�ضمة  من 
الأزمة، واأ�ّض�ضن جمعية تيِري نت اأي الأر�س ال�ضافية، هدفها تعميم ثقافة 

فرز النفايات من امل�ضدر.
اإىل اجلمعية، ينت�ضرن يف خمتلف  ال�ضيدات املتطّوعات واملنتميات  ع�ضرات 
ا�ضتغاللها،  واإعادة  النفايات جلمعها  اأكوام  تتكّد�س  والأزقة حيث  ال�ضوارع 
وبابت�ضامة وحما�س يتحّدين الروائح املنبعثة من كل �ضرب يف املكان وف�ضول 

املارة.
حملة  وليدة  تعّد  اجلمعية  اإن  الدين،  فخر  وف��اء  اجلمعية،  رئي�ضة  تقول 
النفايات،  اأزمة  �ضوا بنفرز )لنفرز معا(، والتي ولدت بدورها على خلفية 
اإغالق  فمع  لبنان.  النبطية جنوب  2016، مبنطقة  نهاية  منذ  املتفاقمة 

معمل ومكب النفايات املجاور للبلدة، تزايد تكّد�س النفايات يف ال�ضوارع.

اأمل علم الدين اأنيقة 
وفاتنة بالأحمر

األك�ضندر  ب���ت���واأم���ه���ا  رح���ب���ت  ل��ق��د 
واإي�����ال م���ن زوج���ه���ا ال��ن��ج��م جورج 
ك��ل��وين يف ح���زي���ران، وب��ع��د ثالثة 
ال�ضهرية  املحامية  ر�ضدت  اأ�ضهر، 
اأم�����ل ك���ل���وين ل����دى و���ض��ول��ه��ا اإىل 
مطار جون اأف كينيدي يف مدينة 

نيويورك.
ا�ضتعر�ضت  عاماً،   39 البالغة  اأمل 
وباليزر  ح��م��راء  ت��ن��ورة  قوامها يف 

م�ضابهة وبلوزة حمراء.
امل��ح��ام��ي��ة اجلميلة  ���ض��وه��دت  وق���د 
اجتماع  اإىل  املطار  داخ��ل  متوجهة 
جم��ل�����س الأم������ن، وان��ت��ع��ل��ت ح���ذاء 
الب�ضرة  ب���ل���ون  ال����ع����ايل  ب��ال��ك��ع��ب 
و�ضّففت  مالئمة  حقيبة  وحملت 
مموجة  طويلة  بخ�ضالت  �ضعرها 
باللون  ����ض���ف���اه  اأح����م����ر  وو����ض���ع���ت 
يحتفل  اأن  املتوقع  وم��ن  الأح��م��ر. 
الدين  علم  اأم��ل  ال�ضهري  الثنائي 
زواجهما  ب��ع��ي��د  ك���ل���وين  وج������ورج 
ال��ث��ال��ث ه���ذا ال�����ض��ه��ر ح��ي��ث انهما 

تزوجا يف 27 اأيلول عام 2014. 

�سيارات الديزل م�سرة للبيئة مثل البنزين 
عن  ال�ضحف  من  جمموعة  نقلت 
اإن  ق��ول��ه��ا  الأمل���ان���ي���ة  ال��ن��ق��ل  وزارة 
ال�����ض��ي��ارات اجل���دي���دة ال��ت��ي تعمل 
ب����وق����ود ال�����دي�����زل ل ت���ن���ت���ج ق����درا 
اأك�ضيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  م���ن  اأق����ل 
مقارنة  بالبيئة  امل�ضرة  ال��ك��رب��ون 
بالبنزين.  تعمل  التي  بال�ضيارات 
ُم�ضدر  اأكرب  هو  ال�ضيارات  وقطاع 
يف اأمل��ان��ي��ا وي��وظ��ف اأك��رث م��ن 800 
القطاع  ه��ذا  ودخ��ل  �ضخ�س.  األ��ف 
اأقرت  قبل عامن عندما  اأزم��ة  يف 
�ضركة فولك�س فاجن اأنها تالعبت 
لنبعاثات  اأمريكية  اخ��ت��ب��ارات  يف 
فونكه  جمموعة  ون�ضبت  الديزل. 
قولها  النقل  وزارة  ع��ن  لل�ضحف 
ح���زب  م����ن  ا����ض���ت���ف�������ض���ار  ع���ل���ى  ردا 
�ضيارات  اإن  امل���ع���ار����س  اخل�������ض���ر 
 2016 ع��ام  �ُضجلت  ال��ت��ي  ال��دي��زل 
اأنتجت انبعاثات بلغت 128 جراما 

من ثاين اأك�ضيد الكربون.

يجربان املدعوين لتغطية تكاليف زواجهما  
قّرر عرو�ضان بريطانيان دعوة 80 �ضيًفا حلفل زفافهما 
تكاليف  لتغطية  اإ�ضرتلينياً،  جنيًها   150 دف��ع  مقابل 
احلفل الفاخر. وجاءت هذه اخلطة للعري�س بن فارينا، 
قبل تقّدمه للزواج من كلري موران، ومن املقرر اأن يقام 
ح��ف��ل زف��اف��ه��م��ا يف ح��زي��ران امل��ق��ب��ل يف ف��ن��دق نوكريدون 

كوتادج، يف ديربي�ضاير، بف�ضل م�ضاهمات �ضيوفهما.
ي���ك���ون ح��ف��ل زف�����اف وعطلة  اأن  ال��ع��ري�����س ع��ل��ى  واأ�����ض����رَّ 
ر�ضوم  وت�ضمل  الذين يح�ضرون  لأولئك  للجميع  �ضاملة 
ال��دخ��ول اإق��ام��ة مل��دة 3 ل��ي��اٍل يف ال��ف��ن��دق، وال��و���ض��ول اإىل 
حمام ال�ضباحة، واملنتجع ال�ضحي، وغرفة الألعاب، وفًقا 

ل�ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.
 37 العمر  من  البالغة  م��وران  ومي�س  فارينا،  وا�ضتطاع 
عاًما، واللذان يعي�ضان ق�ضة حب منذ 6 �ضنوات ولديهما 
ا�ضتئجار  �ضنوات،  العمر3   تبلغ من  اإيزابيل  تدعى  ابنة 
اآلف   10 ق��دره  خمّف�س  ب�ضعر  املقبل  يونيو  يف  الفندق 

جنيه اإ�ضرتليني.
ا بالغن و20 طفاًل  وتلّقى العرو�ضان رًدا من 60 �ضخ�ضً
اإن الفكرة ت�ضري  باأنهم �ضيح�ضرون احلفل، وقال فارينا 
ب�ضكل جيد، واأ�ضاف اأن النا�س يدفعون دائًما مبلًغا كبرًيا 
من املال للذهاب اإىل حفل زفاف على اأي حال. واأ�ضار اإىل 
اأن العطلة �ضت�ضمل اإدراج جميع املواد الغذائية وامل�ضروبات، 
داخلي،  �ضباحة  املكان يحتوي على  حمام  اأن  ف�ضاًل عن 
حفل  من  الفكرة  ون�ضاأت  بحرية.  وهناك  األعاب،  وغرفة 
زفاف ح�ضره الزوجان امل�ضاركان موؤخًرا يف اليونان، حيث 
اأنفقا ما يقرب من 2000 جنيه اإ�ضرتليني. وكان فارينا، 
يعي جيًدا اأن �ضريكته �ضتقول اإنهما ل ي�ضتطيعان حتمل 

تكاليف الزواج، لذلك خطط لدح�س حجتها.

حفل زفاف يف بالون طائر 
الأق�ضر،  �ضماء  يف  بزواجهما  م�ضريان  عرو�ضان  احتفل 
ع��ل��ى م���نت ب���ال���ون ط��ائ��ر ح��ّل��ق ب��ه��م��ا ف���وق اآث�����ار املدينة 

التاريخية و�ضط ت�ضفيق عدد من ال�ضياح.
وح��ّل��ق ال��ب��ال��ون ف���وق م��ع��اب��د م��ل��وك وم��ل��ك��ات الفراعنة 
التاريخية، يف �ضعيد م�ضر خالل  الأق�ضر  غرب مدينة 
ال�ضاعات الأوىل من �ضباح ام�س اجلمعة. وقالت العرو�س، 
ال�ضيماء اأبو احلجاج مكي البالغة من العمر 25 عاًما، اإن 
ق�ضاء ال�ضاعات الأوىل من اأول يوم لها كعرو�س وزوجة، 
اأجدادها  اآث��ار  ال�ضماء، فوق  يف رحلة بالون يطري بها يف 
تعلم  تكن  مل  اأنها  واأ�ضافت  لها.  مفاجاأة  كان  الفراعنة، 
حينما ا�ضطحبها العري�س اأنهما يف طريقهما لالحتفال 
اأ�ضرف  العري�س  وق��ال  والأر����س.  ال�ضماء  بن  بزواجهما 
اأن  اختار  اإن��ه  ع��اًم��ا،   33 العمر  البالغ من  ال��ه��ادي،  عبد 
�ضاعات جتمعهما كزوجن.  اأول  ج��ًوا يف  يطري وعرو�ضه 
ا  واأ�ضاف اأن رحلته بالبالون ب�ضحبة عرو�ضه، تهدف اأي�ضً
واأنه  الفرعونية،  واآث��اره��ا  لالأق�ضر  ال�ضياحي  للرتويج 
بالأمر.  فاجاأها  ث��م  عرو�ضه،  معرفة  دون  الرحلة  اأع���دَّ 
وكان العرو�ضان، قد ا�ضتقال بالوًنا طائًرا، و�ضط ال�ضياح 
الذين ا�ضتقبلوا العرو�ضن بت�ضفيق حار ورق�ضات �ضينية 
خا�ضة، اأداها بع�س ال�ضياح ال�ضينين، لتحية العرو�ضن 
اآثار  ف��وق  الطائر،  البالون  �ضياحة  اأن  يذكر  امل�ضرين. 
الأق�ضر،  مدينة  به  تتفرد  �ضياحي  منط  هي  الفراعنة، 

وجتتذب اأعداًدا كبرية من ال�ضياح يف كل �ضباح.
املُغ�ِمرة الأمريكية األي�شون تيل تنظر اإىل برج اإيفل من نهر ال�شني، خالل جولة ع�ملية له� مع لوحه� الوردي 

ب( ف  )ا  املن�خ.    تغري  مك�فحة  اإىل  الرامية  اجلهود  ودعم  البيئة،  حول  الوعي  م�شتوى  للبيئة" لرفع  "ال�شديق 

الأمرا�س غري املعدية 
اأكرب �سبب للوفيات 

العاملية  ال�����ض��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  دّق�����ت 
ناقو�س اخلطر من الأمرا�س غري 
املعدية، امل�ضوؤولة عن اأكرب عدد من 
ال��وف��ي��ات يف ال��ع��امل، داع��ي��ة الدول 
اأهدافها  ب���ل���وغ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل 

املعلنة يف العام 2015.
قالت  اأول،  ت��ق��ي��ي��م��ي  ت��ق��ري��ر  ويف 
اإن العامل  العاملية  منظمة ال�ضحة 
ال�ضحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ي�ضري  ل 
ن�ضبة  خ��ف�����س  يف  ه���دف���ه  ل���ب���ل���وغ 
ال���وف���ي���ات امل���ب���ك���رة ال���ن���اج���م���ة عن 
بن�ضبة  امل���ع���دي���ة  غ���ري  الأم����را�����س 
 2015 ال����ع����ام����ن  ب�����ن  ال����ث����ل����ث، 
بيت�ضر  دوغ��ال���س  وق���ال  و2030. 
مدير ق�ضم الوقاية من الأمرا�س 
ال�ضحة  منظمة  يف  امل��ع��دي��ة  غ��ري 
لكنه  التقدم،  بع�س  هناك  العاملية 
حمدود. واأ�ضاف باب الأمل لإنقاذ 
م�ضرياً  جديد،  من  يقفل  الأرواح 
اإىل �ضرورة اتخاذ اإجراءات عاجلة 

للحد من هذه الأمرا�س.
فاأمرا�س القلب الوعائية م�ضوؤولة 
ع��ن اأك����رب ع���دد م��ن ال��وف��ي��ات بن 
املعدية  غري  بالأمرا�س  امل�ضابن 
 17 اإذ يبلغ ع��دد م��ن مي��وت��ون بها 
تليها  �ضنوياً،  األ��ف  و700  مليوناً 
التنف�ضي  اجل���ه���از  يف  الأم����را�����س 
����ض���ح���اي���اه���ا ثالثة  ع�����دد  ال���ب���ال���غ 
وال�ضكري  األ�����ف،  و900  م��الي��ن 
و600  مليون  بحياة  ي��ودي  ال��ذي 
الت�ضدي  فاعلية  ول��ق��ي��ا���س  األ����ف. 
لالأمرا�س غري املعدية يف كل بلد، 
العاملية  ال�����ض��ح��ة  منظمة  ح����ّددت 
التبغ  ث��م��ن  رف���ع  منها  ه��دف��اً،   19
واعتماد �ضيا�ضات وطنية ترمي اإىل 
وكذلك  امللح  ا�ضتخدام  م��ن  احل��ّد 

الرتويج للر�ضاعة.

التمارين اليومية تقي من الوفاة املبكرة 
التمارين  اإن م��ن مي��ار���ض��ون  قالت درا���ض��ة دول��ي��ة ج��دي��دة 
اأيام يف الأ�ضبوع يحدون كثريا من  30 دقيقة خم�ضة  ملدة 
حتى  القلب  باأمرا�س  واإ�ضابتهم  مبكرا  وفاتهم  خماطر 
اأو  الريا�ضية  الأل��ع��اب  ل�ضالة  ال��ذه��اب  لهم  يت�ضن  مل  اإن 
 130 تتبعت  التي  ال��درا���ض��ة  وخل�ضت  الريا�ضي.  ال��ن��ادي 
اإىل  17 دول��ة بع�ضها غني والآخ��ر فقري  األ��ف �ضخ�س يف 
اأن الن�ضاط اجل�ضماين يطيل العمر ويحد من الأمرا�س 
�ضواء كان بارتياد �ضالت الألعاب الريا�ضية اأو ال�ضري اإىل 
العمل اأو اإجناز الأعباء املنزلية اليومية كغ�ضل املالب�س اأو 
العتناء باحلدائق. وقال الباحثون بقيادة �ضكوت لري وهو 
اأخ�ضائي يف القلب مب�ضت�ضفى �ضانت بول يف كندا اإن مدة 
الن�ضاط اجل�ضماين لها تاأثري فكلما حترك الإن�ضان زاد قدر 
احلد من خماطر اإ�ضابته باأمرا�س القلب اأو وفاته مبكرا. 
ومل تتو�ضل الدرا�ضة اإىل �ضقف ي�ضبح الن�ضاط اجل�ضماين 
مرتبطة  خم��اط��ر  ت��وج��د  "ل  وق��ال��ت  جت���اوزه  اإذا  م�ضرا 
بامل�ضتويات املرتفعة جدا من الن�ضاط اجل�ضماين" واأ�ضارت 
اأو اأكرث من  2500 دقيقة  اأنها تعني بذلك اأكرث من  اإىل 
41 �ضاعة يف الأ�ضبوع. واأمرا�س القلب والأوعية الدموية 
اقت�ضاديا  عبئا  ومتثل  ال��ع��امل  يف  للوفاة  �ضبب  اأك��رب  ه��ي 

كبريا فيما يتعلق بالعالج والرعاية باملر�ضى. وت�ضببت يف 
مقتل 9.48 مليون �ضخ�س حول العامل يف 2016. وقال 
اجلمعة  اليوم  ن�ضرته  الدرا�ضة  نتائج  على  تعليق  يف  لري 
دورية لن�ضيت الطبية "ال�ضري لثالثن دقيقة على الأقل 
ل��ه ف��ائ��دة عظيمة وزي����ادة الن�ضاط  اأي���ام الأ���ض��ب��وع  اأغ��ل��ب 

اجل�ضماين مرتبطة مبخاطر اأقل".
واأ����ض���اف اأن ف��ق��راء ال��ع��امل ق��د ل ي���ق���درون ع��ل��ى توفري 
ال��ق��ل��ب مثل  اأم���را����س  اأو ع���الج  اإج�����راءات ال��وق��اي��ة  بع�س 
لكن  والفاكهة  اخل�ضر  من  املزيد  اأك��ل  اأو  الأدوي���ة  تناول 
امل�ضي جماين وله فوائد �ضحية كبرية. وتو�ضي منظمة 
ال�ضحة ال��ع��امل��ي��ة ال��ب��ال��غ��ن مم��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م بن 
الن�ضاط  من  دقيقة   150 عن  يقل  ل  مبا  عاما  و64   18
تقوية  متارين  جانب  اإىل  اأ�ضبوعيا  املتو�ضط  اجل�ضماين 
اخلرباء  لكن  الأق���ل.  على  الأ�ضبوع  يف  يومن  الع�ضالت 
يقولون اإن قرابة ربع تعداد ال�ضكان يف العامل ل يلتزمون 
الب�ضر  التزم  اإذا  اإن��ه  لري  فريق  ويقول  التو�ضيات.  بهذه 
 12 بهذه الإر�ضادات فمن املمكن منع واحدة من بن كل 
الإ�ضابة  باملئة من حالت   4.6 حالة وفاة مبكرة وكذلك 

باأمرا�س القلب.

ملاذا طردت بيون�سيه 
من اأمام الأهرامات

ال��ق��ن��وات، اك��د وزي��ر الآث���ار امل�ضري الأ�ضبق  يف حديث ل��ه على اح��دى 
زاهي حوا�س انه بالفعل طرد الفنانة العاملية بيون�ضيه، خالل زيارتها 
م���ن حار�ضها  ت�����ض��ّرف غ���ري لئ���ق  ب��ع��د  2009 وذل����ك  اله����رام����ات يف 
ال�ضخ�ضي. ويف تفا�ضيل احلادثة، ان بيون�ضيه و�ضلت متاأخرة �ضاعتن 
ال��وزي��ر ل بل تابع  اأم��ام  ان ذل��ك مل يقف عائقاُ  املوعد املحدد ال  عن 

اجلولة وعندما طلب التقاط �ضور معها تفاجاأ بردة فعل حار�ضها 
ال�ضخ�ضي الذي تهجم عليه وا�ضتوىل على الكامريا التي ت�ضورا 

بها وحطمها فما كان من الوزير ال ان طرد بيون�ضيه وحار�ضها 
من اأمام اأبو الهول.


