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حممد بن زايد ي�صدر قرارا بتعيني 
مدير عام لبلدية مدينة اأبوظبي

•• ابوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة �أبوظبي قر�ر�ً بتعيني �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي مدير� عاما 

لبلدية مدينة �أبوظبي.

دبي العطاء تطلق الن�صخة الثالثة من جائزة العمل 
الإن�صاين املتميز يف املدار�س دعما لـ»عام زايد«

•• دبي-وام: 

�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �لعطاء - ج��زء م��ن م��ب��ادر�ت حممد  دب��ي  �أعلنت 
للعمل  �لعطاء  دب��ي  جائزة  من  �لثالثة  �ل���دورة  �إط��اق  عن   - �لعاملية 
نوفمرب  بني  ما  �لفرتة  يف  �شتقام  و�لتي  �مل��د�ر���س  يف  �ملتميز  �لإن�شاين 
وز�رة  من  بدعم  حتظى  �لتي  �ملبادرة،  تهدف   .2018 ومار�س  �لقادم 
ت�شجيع  �ىل  �ل��ب�����ش��ري��ة،  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
�لدولة  �أن��ح��اء  �مل��د�ر���س �حلكومية و�خل��ا���ش��ة يف جميع  م��ن  �ل��ط��اب 
بهدف  �ل��ت��ربع��ات  جل��م��ع  وف��ّع��ال��ة  مبتكرة  �أف��ك��ار  وتنفيذ  ت��ق��دمي  �إىل 
�لأوبئة و�لكو�رث  و  �لنز�عات  �ملت�شررين من  توفري فر�شة لاأطفال 

�لطبيعية لإ�شتكمال تعليمهم.
�لعام، قال طارق �لقرق  �ملبادرة لهذ�  �إط��اق  ويف معر�س تعليقه على 
�لرئي�س �لتنفيذي لدبي �لعطاء يف �لوقت �لذي نتطلع فيه لاإحتفال 
�لثالثة من جائزة  �ل��دورة  باإطاق  2018، نحن فخورون  ز�يد  بعام 
دبي �لعطاء للعمل �لإن�شاين �ملتميز يف �ملد�ر�س تخليد�ً لذكرى �ملوؤ�ش�س 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه . )�لتفا�شيل �س4(
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حممد بن ر��شد ي�شهد �نطاق فعاليات �لن�شخة �لر�بعة ملنتدى �لإعام �لإمار�تي  )و�م(

ح�شر اأعمال منتدى الإعالم الإماراتي و�شهد اإطالق الربنامج الإعالمي الوطني لل�شباب

حممد بن را�صد: ر�صالة الإمارات اإىل العامل .. ر�صالة �صالم وت�صامح
�شموه يحذر من خطورة الأخبار امل�شللة والأكاذيب ويوؤكد على دور الإعالم كراية للحق ومنارة للحقيقة

•• دبي-وام: 

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
)رعاه �هلل( �أن ر�شالة دولة �لإمار�ت �إىل �لعامل ومنذ 
�شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  يد  على  تاأ�شي�شها 
�آل نهيان )طيب �هلل ثر�ه( كانت و�شتظل ر�شالة �شام 
و�أمل وت�شامح وتعاون على �خلري و�أن ما تقوم به من 

جهود وما تطلقه من م�شاريع وما تر�شيه من �أ�ش�س 
�ختارته  �ل��ذي  �لنهج  ه��ذ�  تر�شيخ  يف  جميعها  ت�شب 
�أ�شباب  يحمل  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  �إىل  للعبور  دول��ت��ن��ا 
�خلري ل�شعبنا �ملعطاء ولل�شعوب �ل�شقيقة و�ل�شديقة 

كافة.
�لدورة  �أع��م��ال  �م�س  �شموه  ذل��ك خ��ال ح�شور  ج��اء 
نادي  �لتي نظمها  �لإمار�تي  �لإع��ام  �لر�بعة ملنتدى 

دبي لل�شحافة.             )�لتفا�شيل �س4-3-2(

حممد بن ز�يد خال ��شتقباله وزير �لد�خلية و�لقانون �ل�شنغافوري  )و�م(

ا�شتقبل رئي�س جمموعة جي بي مورجان ت�شي�س ووفد موؤمتر اأبوظبي لريا�شة املراأة
حممد بن زايد يبحث مع وزير الداخلية 

والقانون ال�صنغافوري جمالت التعاون
•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 
�شامنوجام  كي  �لبحر معايل  ق�شر  يف  �م�س  �مل�شلحة 
يزور  �ل���ذي  �ل�شنغافوري  و�ل��ق��ان��ون  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 

�لباد حاليا.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة يف �بوظبي �م�س جيمي د�ميون رئي�س 
بي  �لتنفيذي ملجموعة جي  و�لرئي�س  �لد�رة  جمل�س 

مورجان ت�شي�س للخدمات �ملالية و�لوفد �ملر�فق.
كما ��شتقبل �شموه �م�س يف ق�شر �لبحر وفد موؤمتر 
�نطلق  �ل��ذي  �مل���ر�أة  �ل��ر�ب��ع لريا�شة  �ل��دويل  �أبوظبي 

�م�س وي�شتمر يومني يف �أبوظبي.
)�لتفا�شيل �س19-3(

الريا�س: ل ت�شامح مع الإرهاب ورعاته ونحتفظ بحق الرد على عدوانية اإيران

التحالف العربي يغلق منافذ اليمن موؤقتًا

املجاعة  عودة  من  حتذيرات 
الـــ�ـــصـــودان ـــوب  جـــن اإىل 

•• جوبا-اأ ف ب:

�أم�����س من  �إغ��اث��ة  ح��ذرت منظمات 
ب��ع�����س مناطق  �إم��ك��ان��ي��ة م��و�ج��ه��ة 
ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن �مل��ج��اع��ة فيما ل 
يز�ل نق�س �ملو�د �لغذ�ئية و�رتفاع 
ي��وؤث��ر�ن على نحو ن�شف  �لأ���ش��ع��ار 

�شكان �لدولة حديثة �لعهد.
�لأغذية  ب��رن��ام��ج  م���ن  ك���ل  و�أف������اد 
�لعاملي ومنظمة �لغذية و�لزر�عة 
�ملتحدة  ل����اأمم  �ل��ت��اب��ع��ان  )ف�����او( 
�شخ�س  م��اي��ني  خم�شة  ن��ح��و  �أن 
�لكافية  �لغذ�ئية  �مل���و�د  تنق�شهم 
ب�شبب �لدمار و�لنهيار �لقت�شادي 
�لأهلية  �حل��رب  خلفتهما  �للذين 

منذ �أو�خر �لعام 2013.
وق����ال ���ش��ريج ت��ي�����ش��وت م��ن ف���او �إن 
�ل��ق��ت��ال دم���ر �حل����ز�م �لأخ�����ش��ر يف 
حل  �يجاد  يكون  �أن  ويجب  �لباد 
�ل��ت��ي �شنعها  �مل��اأ���ش��اة  ل��ه��ذه  �شلمي 

�لإن�شان �أولوية ق�شوى.

احلكومة الفل�صطينية تتحدث عن اإ�صكالت اأمنية يف غزة

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل���دف���اع �لأم����ريك����ي ج��ي��م ماتي�س  �أع�����رب وزي�����ر 
للنز�ع  دبلوما�شي  ح��ل  دع��م��ه لي��ج��اد  ع��ن  �أم�����س 
�إىل  وحلفاوؤها  و��شنطن  تنظر  وقت  يف  �ل�شوري، 
�شوريا  �لإرهابي يف  د�ع�س  ما بعد هزمية تنظيم 

و�لعر�ق.
ويف حديث �أدىل به �إىل �ل�شحافيني قبيل و�شوله 
لإجر�ء حمادثات يف فنلند� �لثنني، قال ماتي�س 
�لأ�شا�س  يف  �ملبنية  �ل�شتخبار�تية  �لتقييمات  �إن 
على عدد �ملقاتلني �ملتطرفني �لذين ��شت�شلمو� �أو 
كله  )�لهرم(  �أ�شفل  �أن  تظهر  �أ�شيبو�،  �أو  �ن�شقو� 

يفر من �شفوف تنظيم د�ع�س.
و�أكد على دعمه للجهود �لأممية يف جنيف و�لتي 
�شارت ب�شكل متو�ز مع عملية تقودها رو�شيا و�ير�ن 

وتركيا يف ��شتانا للتو�شل �إىل حل �شيا�شي.
�ل�شكة  �لأم��ور على  “نحاول و�شع  وق��ال ماتي�س 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ل��ت��ت�����ش��ح �ل�������ش���ورة ون���ت���اأك���د ب���اأن 
�لأقليات، �أيا كانت، لن تتعر�س �إىل ما ر�أيناه” يف 

ماتي�س يدعم حال دبلوما�شيا للنزاع يف �شوريا 
»ق�صد« ت�صتعيد 4 قرى من داع�س يف دير الزور

•• رام اهلل-رويرتز:

قال ر�مي �حلمد �هلل رئي�س �لوز�ء �لفل�شطيني �م�س �إن 
�لأم��ن مل ُيحل بعد يف قطاع غ��زة على �لرغم  مو�شوع 
من ��شتام �حلكومة للمعابر مبوجب �تفاق بني حركتي 

فتح وحما�س وقع برعاية م�شرية �ل�شهر �ملا�شي.
هام�س  على  ل��روي��رتز  ت�شريح  �هلل يف  �حل��م��د  و�أ���ش��اف 
م�شاركته يف �فتتاح معر�س �ل�شناعات �لوطنية يف مدينة 

�لبرية  �ملعابر بدون �أمن م�س ممكن �إد�ر�تها.
وتابع قائا مو�شوع �لأمن مل ُيحل لغاية �لآن. نحن ل 

يوجد لدينا �أمن يف قطاع غزة.
وت�شلمت �حلكومة برئا�شة �حلمد �هلل �ملعابر �لتي تربط 
�لذي يربطها مب�شر  باإ�شر�ئيل ومعرب رفح  قطاع غزة 
حما�س  حلركة  تابعة  �أم��ن  ق��و�ت  م��ن  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
�شيطرتها  بعد   2007 �لعام  منذ  عليه  ت�شيطر  كانت 

على �لقطاع.
�أن ُيحل و�أن  �إن مو�شوع �لأم��ن يجب  وق��ال �حلمد �هلل 
�لفل�شطينية،  �ل�شرعية  ه��و  �لفل�شطيني  �لأم���ن  يكون 
�أن يتم حل  وهذ� �لمن لغاية �لآن غري موجود وناأمل 

هذ� �ملو�شوع يف �جتماع �لقاهرة يف 21 نوفمرب.
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•• عوا�صم-وكاالت:

�خلارجية  وزي��ر  ق��ال  �أم�����س  تويرت  على  ن�شرها  تغريدة  يف 
�إن��ه ل ت�شامح مع �لإره��اب ورعاته  �ل�شعودي ع��ادل �جلبري 

م�شيفاً لن ن�شمح باأي تعديات على �أمننا �لوطني. 
ب���الإره���اب، ودع��م��ه، و�لعدو�نية،  �ت��ه��ام��ات��ه لإي����ر�ن،  وك���رر 
�لتدخات  �إن  :ق��ائ��ًا  �ملنطقة  دول  ���ش��وؤون  يف  وب��ال��ت��دخ��ل 
على  وتوؤثر  �جل��و�ر،  دول  باأمن  ت�شر  �ملنطقة  يف  �لإير�نية 

�لأمن و�ل�شلم �لدوليني.
وقال �جلبري �إن �ململكة حتتفظ بحق �لرد على على ت�شرفات 

�لنظام �لإير�ين �لعد�ئية بال�شكل و�لوقت �ملنا�شبني.
ترويع  ي�شتمر يف  �لي����ر�ين  �لإره����اب  �أن  �جل��ب��ري  و�أ���ش��اف 
�لآمنني، وقتل �لأطفال، و�نتهاك �لقانون �لدويل، وكل يوم 

يت�شح �أن ملي�شيا �حلوثي �أد�ة �إرهابية لتدمري �ليمن.
�ىل ذلك قررت قيادة قو�ت حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن 

�لإغاق �ملوؤقت للمنافذ �ليمنية �جلوية و�لبحرية و�لربية 
�لإغاثة  ��شتمر�ر دخ��ول وخ���روج ط��و�ق��م  كافة م��ع م��ر�ع��اة 
�لتحالف  قو�ت  قيادة  �إج��ر�ء�ت  وفق  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت 

�ملحدثة.
قو�ت  ق��ي��ادة  �أن  )و������س(  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن �أ�شدرت بيانا �إحلاقيا ب�شاأن 
�حلوثية  �مليلي�شيات  �أطلقتها  �لتي  �لبال�شتية  �ل�شو�ريخ 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام �لإي������ر�ين م��ن د�خ����ل �لأر�����ش���ي �ليمنية 

م�شتهدفة �ململكة.
�إن���ه �إحل��اق��ا مل��ا مت �لإع����ان عنه  وق��ال��ت �ل��ق��ي��ادة يف بيانها 
�مليلي�شيات  �أطلقتها  �لتي  �لبال�شتية  �ل�شو�ريخ  ب�شاأن  �شابقا 
�حل��وث��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام �لإي�����ر�ين م��ن د�خ����ل �لأر��شي 
كان  و�ل��ت��ي  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م�شتهدفة  �ليمنية 
�آخرها �لعدو�ن �لع�شكري �ل�شافر بقيام �مليلي�شيات �حلوثية 
�لتابعة لإير�ن با�شتهد�ف مدينة �لريا�س يوم �ل�شبت �ملا�شي 

كيلومرت   900 م���د�ه  جت���اوز  بال�شتي  ���ش��اروخ  با�شتخد�م 
ومبعاينة وفح�س حطام تلك �ل�شو�ريخ ومب�شاركة خرب�ء 
�لإير�ين  �لنظام  �شلوع  ثبت  �ملخت�شة  �لع�شكرية  �لتقنية 
�مليلي�شيات �حلوثية  �إىل  وتهريبها  �ل�شو�ريخ  �إنتاج هذه  يف 
وم�شاحلها  و�شعبها  �ململكة  على  �لعتد�ء  بهدف  �ليمن  يف 

�حليوية.
�مليلي�شيات  ت��زوي��د  �لإي�����ر�ين يف  �ل��ن��ظ��ام  ���ش��ل��وع  و�ع���ت���ربت 
�حلوثية �لتابعة له بهذه �ل�شو�ريخ �نتهاكا �شارخا لقر�ر�ت 
جمل�س �لأمن �لتي تفر�س على �لدول �لمتناع عن ت�شليح 
تلك �مليلي�شيات مبوجب قر�ر�ت جمل�س �لأمن ذ�ت �ل�شلة 
�أن ذلك �لتورط  2216 .. م�شرية �إىل  خا�شة �لقر�ر رقم 
�جلو�ر  دول  ي�شتهدف  �شريحا  ع��دو�ن��ا  يعترب  �لإي�����ر�ين 
وبتوجيه  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  �ل��دول��ي��ني  و�ل�شلم  و�لأم����ن 

مبا�شر منه للميلي�شيات �حلوثية �لتابعة له. 
)�لتفا�شيل 15(

م�شاع للتهدئة يف لبنان وعون يجتمع بالقوى ال�شيا�شية

خادم احلرمني واحلريري يبحثان الأو�صاع اللبنانية
•• عوا�صم-وكاالت:

��شتقبل خادم �حلرمني �ل�شريفني 
�آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان  �مللك 
�ليمامة  بق�شر  مكتبه  يف  �شعود 
�م�س رئي�س وزر�ء لبنان �مل�شتقيل 

�شعد �حلريري.
وج���������رى خ�������ال �ل�����ش����ت����ق����ب����ال، 
��شتعر��س �لأو�شاع على �ل�شاحة 

�للبنانية.
�ل���ق���وى  �أج����م����ع����ت  ب��������ريوت  ويف 
على  �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
على  �ل����ت����ه����دئ����ة  �إىل  �ل������دع������وة 
�ل�����ش��اح��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة ب��ع��د يومني 
رئ��ي�����س �حلكومة  ����ش��ت��ق��ال��ة  ع��ل��ى 
���ش��ع��د �حل���ري���ري �مل��ف��اج��ئ��ة �لتي 
�لبلد  يف  توتر  من  خ�شية  �أث���ارت 

�ل�شغري.
مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  وعقد 
�أ�شاد خاله  �أمنياً  �جتماعاً  عون 
�ل�شيا�شية  �ل�����ق�����وى  ب���ت���ه���دئ���ة 
عون،  و�أك���د  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  لل�شاحة 
على  ت���غ���ري���دة  يف  ورد  م����ا  وف�����ق 
على  �جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  ح�شاب 
�لقياد�ت  ك��ل  �أن جت���اوب  ت��وي��رت، 
�لتهدئة  دع����و�ت  م��ع  �ل�شيا�شية 
�لأمني ويحفظ  �ل�شتقر�ر  يعزز 

�لوحدة �لوطنية.

تعددت عناوينه واأ�شاليب حتقيقه:
اأوروبا: ال�صتقالل، مطلب الأغنياء فقط !

•• الفجر - خرية ال�صيباين

بايع  ��شتقالها، ويف لومبارديا وفينيتو،  يف بر�شلونة، �علنت كاتالونيا 
�لناخبون حكما ذ�تيا �أو�شع خ�شو�شا يف �ملجال �ل�شريبي. �إىل �ل�شمال، 
�لذر�ع  يل  عملية  نتيجة  باهتمام  يتابعون  و�لإ�شكتلنديني  �لفامند 
�لكاتالونية. ولكن، �ل يف �شورة حدوث مفاجاأة، من �ملتوقع �أن يجري 
�ل�شتفتاء �ملقبل ب�شاأن تقرير �مل�شري يف �أوروبا يف جزر فارو، �لتي تعتمد 

على �لدمنارك، يف �أبريل �ملقبل.
ما هو �لقا�شم �مل�شرتك بني هذه �ملناطق �لطامعة يف �ل�شتقال �أو �حلكم 

�لذ�تي؟ �نها �أكرث ثر�ء من �ملعدل �لوطني. )�لتفا�شيل �س16(

عهد نظام �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد.
�ىل ذلك، �أكد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان �أن 
��شتباكات عنيفة ل تز�ل م�شتمرة بني قو�ت �شوريا 
�لدويل،  �لتحالف  من  �ملدعومة  �لدميقر�طية، 
من جهة وعنا�شر تنظيم د�ع�س من جهة �أخرى، 
يف �لريف �ل�شمايل و�ل�شمايل �ل�شرقي ملدينة دير 

�لزور.
تقود  �لتي  �لدميقر�طية،  �شوريا  ق��و�ت  ومتكنت 
وفر�س  �ملنطقة  يف  ت��ق��دم  حتقيق  م��ن  �لعملية، 
عليها  ي�شيطر  ك���ان  ق���رى  �أرب����ع  ع��ل��ى  �شيطرتها 

)د�ع�س(، وفق �ملر�شد.
�لوقت  يف  ت�شكل  �ل���زور  دي��ر  حمافظة  �أن  ي��ذك��ر 
�لأوىل  ع�شكريتني،  لعمليتني  م�شرحاً  �ل��ر�ه��ن 
تقودها قو�ت �لنظام �ل�شوري، بدعم رو�شي، عند 
�ل�شفاف �لغربية لنهر �لفر�ت حيث مدينتي دير 
�شوريا  ق��و�ت  ت�شنها  و�لثانية  و�لبوكمال،  �ل��زور 
�شد  خ�شو�شاً  �أم���ريك���ي،  ب��دع��م  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
�لذي  للنهر  �ل�شرقية  �ل�شفاف  عند  �ملتطرفني 

يق�شم �ملحافظة.

لفر�س  ت�صعى  وا�ــصــنــطــن 
ال�صعبي احل�صد  على  عقوبات 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ي�����ش��ع��ى �ل���ك���ون���غ���ر����س �لأم����ريك����ي 
يفر�س  ق����ان����ون  م�������ش���روع  ل���ط���رح 
عقوبات متعلقة بالإرهاب �شد كل 
وحركة  �حل���ق،  �أه���ل  ع�شائب  م��ن 
�ل���ن���ج���ب���اء، وك����ت����ائ����ب ح������زب �هلل، 
�حل�شد  ل���  تنتمي  ميلي�شيات  وه��ي 
للكونغر�س  ب��ي��ان  و�أف����اد  �ل�شعبي. 
ب��ت�����ش��ل��م م���������ش����روع �ل����ق����ان����ون من 
وبر�د  فر�نك�س  ترينت  �لع�شوين، 
�لعقوبات  فر�س  لبحث  �شريمان، 
�مليلي�شيات  على  بالإرهاب  �ملت�شلة 
�لثاثة �ملرتبطة باحل�شد �ل�شعبي، 
�شيطرح  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أن  م��و���ش��ح��اً 
لحقاً  للمناق�شة  �لقانون  م�شروع 

خال جل�شاته �ملقبلة.
يذكر �أن وزير �خلارجية �لأمريكي، 
�أك��ت��وب��ر �ملا�شي:  ك���ان ق��د ق���ال، يف 
�لإير�نية  �لف�شائل  تعود  �أن  يجب 

�ملوجودة يف �لعر�ق �إىل ديارها.

�لوطنية  �ل�����وح�����دة  �إن  وق�������ال 
على  للمحافظة  �لأ���ش��ا���س  تبقى 
يف  و�ل�شيا�شي  �لأمني  �ل�شتقر�ر 
�ل���ب���اد، وك���ل �جل���ه���ود ي��ج��ب �أن 
هذه  على  �ملحافظة  على  تن�شب 
�لظروف  يف  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل���وح���دة، 

�لدقيقة �لتي مير بها �لوطن.
من  �حل��ري��ري  ��شتقالة  و�شكلت 
�ل�شعودية مفاجاأة �شو�ء حللفائه 
�أو خ�شومه �ل�شيا�شيني يف لبنان.

ومل يقبل عون حتى �لآن ��شتقالة 
�أنه ينتظر  �حلريري على �عتبار 
ل�شتي�شاح  �ل�شعودية  من  عودته 
�لأ����ش���ب���اب، وي��ب��ن��ي ب��ال��ت��ايل على 

�ل���������ش����يء م���ق���ت�������ش���اه. ومب���ج���رد 
مو�فقة رئي�س �جلمهورية عليها، 
حكومة  �إىل  �حل��ك��وم��ة  ت��ت��ح��ول 

ت�شريف �أعمال.
ي�شهد  �أن  �مل�����ف�����رت������س  وم��������ن 
�ملقبل  �ل��ع��ام  م��اي��و  �أي���ار  لبنان يف 
ت��اأت��ي بربملان  ن��ي��اب��ي��ة  �ن��ت��خ��اب��ات 
ج��دي��د، ب��ع��د �أن ح��ال��ت �لزم����ات 
�جر�ء  دون  �ملتاحقة  �ل�شيا�شية 
ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات م��ن��ذ 2009. 
تكون  �أن  يخ�شى  �لبع�س  �أن  �إل 
تبعات ��شتقالة �حلريري و�شعت 
مهب  يف  �لنتخابي  �ل�شتحقاق 

�لريح.

��شكتلند�.. حلم موؤجل

�مللك �شلمان خال ��شتقباله �حلريري )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

خالل ح�شوره اأعمال الدورة الرابعة ملنتدى الإعالم الإماراتي 

حممد بن را�صد: ر�صالة الإمارات اإىل العامل .. ر�صالة �صالم وت�صامح

مهمتنا الأوىل �صمان �صعادة النا�س واإمدادهم مبا يعينهم على حتقيق اآمالهم وجتاوزها اإىل ما هو اأرقى واأعلى
�شموه يحذر من خطورة الأخبار امل�شللة والأكاذيب املد�شو�شة وال�شائعات التي ت�شتهدف عرقلة امل�شرية بت�شتيت النتباه واإ�شعاف العزمية 
الإعالم �صريك يف تثقيف املجتمع وتعزيز وعيه ونريد اإعالمنا اأن يكون دائما راية للحق ومنارة للحقيقة

م�صوؤولية الإعالم كبرية يف تفويت الفر�صة على من ي�صمرون من اأجندات تخدم م�صالح خا�صة ت�صر ب�صالح الأمة
نعول على ال�صباب واأفكارهم يف التطوير .. وجناح الإعالم يبقى مرهونا بقدرته على التعبري ب�صدق عن املجتمع 

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ر�شالة  �أن  )رع���اه �هلل(  دب��ي  ح��اك��م 
�ل��ع��امل ومنذ  �إىل  دول���ة �لإم�����ار�ت 
تاأ�شي�شها على يد �ملغفور له �ل�شيخ 
)طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
ر�شالة  و���ش��ت��ظ��ل  ك��ان��ت  ث����ر�ه(  �هلل 
على  وتعاون  وت�شامح  و�أم��ل  �شام 
�خل��ري و�أن م��ا تقوم ب��ه م��ن جهود 
وما تطلقه من م�شاريع وما تر�شيه 
من �أ�ش�س ت�شب جميعها يف تر�شيخ 
دولتنا  �خ��ت��ارت��ه  �ل���ذي  �لنهج  ه��ذ� 
�أف�شل يحمل  للعبور �إىل م�شتقبل 
�ملعطاء  ل�����ش��ع��ب��ن��ا  �خل����ري  �أ����ش���ب���اب 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  ول��ل�����ش��ع��وب 

كافة.
ج����اء ذل����ك خ����ال ح�����ش��ور �شموه 
�لر�بعة  �ل���������دورة  �أع�����م�����ال  �م�������س 
مل��ن��ت��دى �لإع�����ام �لإم����ار�ت����ي �لتي 
لل�شحافة  دب������ي  ن�������ادي  ن��ظ��م��ه��ا 
مب�شاركة  ����ش���م���وه  رع����اي����ة  حت����ت 
رم��وز �لعمل �لإع��ام��ي يف �لدولة 
�لإعامية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  وروؤ�����ش����اء 
�ملحلية  �ل�شحف  حت��ري��ر  وروؤ���ش��اء 
ولفيف من كبار �لكتاب و�ملفكرين 
وطالبات  وط��ل��ب��ة  و�لأك���ادمي���ي���ني 

�لإعام.
����ش���ري� ع��ل��ى نهج  ����ش���م���وه:  و ق����ال 
�شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
تاأتي  �هلل(  )رح����م����ه  ن���ه���ي���ان  �آل 
م�شاريعنا ومبادر�تنا لتخدم �شعبنا 
�ملتقدمة  مكانتنا  وت��وؤك��د  و�أم��ت��ن��ا 
�لنه�شة  ���ش��ان��ع��ة  �ل�����ش��ع��وب  ب���ني 
و�حل�����ش��ارة و�أي��ادي��ن��ا يف �لإم����ار�ت 
باخلري  مم����ت����دة  د�ئ����م����ا  ���ش��ت��ب��ق��ى 
جلميع �لأ�شقاء و�لأ�شدقاء لنعمل 
ينعم  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  ن��ح��و  م��ع��ا 
�أرح��ب متكنه  �لإن�شان بفر�س  فيه 
�لتي  �لكرمية  �حل��ي��اة  حتقيق  م��ن 
من  و�أب��ن��ائ��ه  لنف�شه  �إل��ي��ه��ا  يتطلع 

بعده .
�لأوىل  مهمتنا   : ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
و�إمد�دهم  �ل��ن��ا���س  ���ش��ع��ادة  ���ش��م��ان 
�آمالهم  حتقيق  على  يعينهم  مب��ا 
و�أعلى  �أرق��ى  ما هو  �إىل  وجتاوزها 
���ش��ري��ك م��ه��م وفاعل  .. و�لإع�����ام 
�ملجتمع  ل��دوره يف تثقيف  ذل��ك  يف 
وت���ع���زي���ز وع���ي���ه وت��ن��ب��ي��ه��ه مل����ا قد 
معوقات  م����ن  ط���ري���ق���ه  ي���ع���رت����س 
�لتقدم  �إىل  و����ش���ول  ل���ت���ج���اوزه���ا 

�ملن�شود.
و حذر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لأخبار  م��ن  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ملد�شو�شة  و�لأك�����اذي�����ب  �مل�����ش��ل��ل��ة 
من  لها  �أ�شا�س  ل  �لتي  و�ل�شائعات 
لاإ�شاءة  �إل  تق�شد  ول  �ل�شحة 
و�لتقليل من حجم �لإجن��از يف �أي 
لعرقلة  �إل  ت�شعى  ول  ك��ان  جم��ال 
و�إ�شعاف  �لنتباه  بت�شتيت  �مل�شرية 
�لإ�شر�ر على  �لعزمية و�لنيل من 

�لتطور.
و قال �شموه : �ل�شائعات و�لأكاذيب 
فهي   .. ب��ال��ن��ج��اح  �إل  ت��رتب�����س  ل 
خطر يجب �لحتياط منه و�لتنبه 
لها  و�ل��ت�����ش��دي  �خلبيثة  لأه��د�ف��ه 
ب��ك��ل ح���زم .. وم�����ش��وؤول��ي��ة �لإع���ام 
ك��ب��رية يف ت��ف��وي��ت �ل��ف��ر���ش��ة على 
�أ����ش���ح���اب���ه���ا مب����ا ي�������ش���م���رون من 
م�����ش��ال��ح خا�شة  ت���خ���دم  �أج����ن����د�ت 

ت�شر ب�شالح �لأمة.
و�أ�شاد �شموه باأد�ء موؤ�ش�شات �لإعام 
�لر�هنة وما  �ملرحلة  �لإمار�تية يف 
قدمته من دور متو�زن ومو�شوعي 
حاملة ر�شالة و��شحة حول حقيقة 
وخلفياتها  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �لأو����ش���اع 
يعمد  ق��د  عما  بعيد�  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا 
�لبع�س �إىل ت�شويهه وتقدميه �إىل 
�لنا�س على �أنه و�قع.. وقال �شموه 
�لإعامية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  �ل���ت���ز�م   :
�ملتزن  و�لفكر  �ملو�شوعي  بالطرح 
ير�شخ م�شد�قيتها ويعزز ر�شيدها 
د�ئما  �حلق  كلمة   .. �ملجتمع  لدى 
ع��ال��ي��ة وك��ل��م��ة �ل��ب��اط��ل ز�ه���ق���ة .. 
ر�ية  د�ئما  يكون  �أن  �إعامنا  نريد 

للحق ومنارة للحقيقة.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ول���ف���ت 
�إىل  �آل م��ك��ت��وم  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�أجيال  ب���اإع���د�د  ���ش��رورة �له��ت��م��ام 

)رع��اه �هلل( و�أخ��وه �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة ليمتد  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
خ����ري �لإم�����������ار�ت وع����ط����اوؤه����ا �إىل 

�أ�شقاع �لعامل.
هذ�  ب����ني  م����ن  �أن  ����ش���م���وه  وذك�������ر 
�ملعرفة  بتنمية  يتعلق  ما  �ملبادر�ت 
)م�شبار  كمبادرة  و�ل�شحة  و�لعلم 
�لأمل( �لتي حتمل حتديا وفر�شة 
لاإبد�ع �لعلمي لاأجيال و)حتدي 
�ل���ق���ر�ءة( �ل���ذي ����ش��ت��ه��دف مليون 
طالب لقر�ءة خم�شني مليون كتاب 
وم���ب���ادرة )�ل���وق���اي���ة و�ل���ع���اج من 
�لعمى( �لتي ��شتفاد منها ما يقرب 
�لعامل  ح��ول  �شخ�س  مليون   23
�لدويل  للم�شروع  �لإم���ار�ت  ودع��م 
�لأطفال(  �شلل  مر�س  )��شتئ�شال 
مببلغ 30 مليون دولر �أمريكي يف 

عام 2017.
وقال �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان �إن حكومة �لإمار�ت 
فرق  م��ع  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �جتمعت 
جميع  م�����ن  �حل����ك����وم����ي  �ل����ع����م����ل 
من  �ج���ت���م���اع  �أول  يف  �ل��ق��ط��اع��ات 
حتقق  مئوية  خطة  لو�شع  ن��وع��ه 
د�عيا   .. �لإم��ار�ت  طموحات �شعب 
لأن  �لوطني  �لإع��ام  �ليوم  �شموه 
يكون على م�شتوى هذه �لطموحات 
�إع���ام���ي���ة مئوية  ب��خ��ط��ة  ن��ف�����ش��ه��ا 
�لعاملية  �ملت�شارعات  ملو�كبة  تهدف 

يف �ملجالت �لتقنية و�لذكية.
�لإم������ار�ت تعمل  �أن  ���ش��م��وه  �أك���د  و 
م�شتقبلية  وروؤي���ة  وت��ف��اوؤل  بحكمة 
م��ن قيادتها  م��ت��ف��ردة وم�����ش��ت��وح��اة 
يو�كب  �أن  ب��د  ول  �لعليا  �لوطنية 
�لإعام �لوطني هذ� �لنهج بالقوة 

�شفافية  بكل  �لإع����ام  و���ش��ائ��ل  م��ع 
ملا لها من دور رئي�شي يف  وو���ش��وح 

بناء �ملجتمعات.
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�أو�شح 
�أن �مل��غ��ف��ور له  �آل ن��ه��ي��ان  ب��ن ز�ي���د 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
)طيب �هلل ثر�ه( �نتبه باكر� ومنذ 
دور  �إىل  �ل���دول���ة  ت��اأ���ش��ي�����س  ب���د�ي���ة 
�لإعام وقدرته على تعزيز �لتنمية 
يف  �ملحوري  ودوره  �لبناء  وم�شرية 
دع��م م��و�ق��ف �ل��دول��ة و�ل��دف��اع عن 
ونقل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م�شاحلها 
�لعامل  �إىل  �ل�شحيحة  ر���ش��ائ��ل��ه��ا 

بدون ت�شويه �أو تلفيق.
�ملبكر  �ل���وع���ي  �إىل  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
له  �مل��غ��ف��ور  ل��دى  �لع���ام  باأهمية 
�أثناء  �ل�����ذي جت��ل��ى  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 
ع���ن���دم���ا لح���ظ   73 ع������ام  ح������رب 
و�شائل  تغطية  ع��دم  �هلل(  )رح��م��ه 
�لع����ام �ل��ع��امل��ي��ة ل��وق��ائ��ع �حلرب 
�لإ�شر�ئيلية  �لنظر  وجهة  من  �إل 
ف�شارع بالت�شال بالرئي�س �مل�شري 
حينها �أنور �ل�شاد�ت لي�شتف�شر عن 
ذل���ك ح��ي��ث �أط��ل��ع��ه �ل�����ش��اد�ت على 
من  تعمل  �لإعامية  �لو�شائل  �أن 
�أبيب �لإ�شر�ئيلية نظر�  مدينة تل 
م�شر  يف  �ملادية  �لإمكانات  ل�شعف 
�أم����ر �ل�شيخ  �ل���ف���ور  ح��ي��ن��ه��ا وع��ل��ى 
لنقل  خا�شة  ط��ائ��رة  بتوفري  ز�ي��د 
ليطلعو�  ن��ف��ق��ت��ه  ع��ل��ى  �مل��ر����ش��ل��ني 
تلك  على  وو�ق��ع��ي  حقيقي  ب�شكل 
�حلرب ما وفر رو�ية خمتلفة عنها 

�أكرث و�شوحا وعدل وتو�زنا.
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �أ�شار  و 
�ل�����دور  �إىل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
و�لتقاليد  ل���ل���ع���اد�ت  �لأ����ش���ا����ش���ي 
و�ملوروث يف دول �خلليج �لو�حد يف 

�لإعاميني  ����ش���ب���اب  م����ن  و�ع����ي����ة 
حمرك  مبثابة  ليكونو�  �ملو�طنني 
�مل�شتمرة  �لتطوير  لعمليات  �لدفع 
ليبقى  �لإع�����ام�����ي�����ة  ل����ق����در�ت����ن����ا 
مبحتوى  مناف�شا  د�ئ��م��ا  �إع��ام��ن��ا 
متميز ور�شالة نافعة توؤكد �لثو�بت 

وحتفز �لطاقات وت�شحذ �لهمم.
وقال �شموه: �إن �شباب �لإعاميني 
م���و�ك���ب���ني  ي�����ك�����ون�����و�  و�أن  لب��������د 
ل���ل���م�������ش���ت���ج���د�ت و�مل����ت����غ����ري�ت من 
 .. �أبعادها  بجميع  ملمني  حولهم 
ن��ع��ول ع��ل��ى �ل�����ش��ب��اب و�أف��ك��اره��م يف 
يبقى  �لإع���ام  .. وجن��اح  �لتطوير 
�لتعبري  ع��ل��ى  ب���ق���درت���ه  م���ره���ون���ا 
ب�������ش���دق ع�����ن �مل���ج���ت���م���ع وك���ذل���ك 
تعريفهم بذ�ت �ل�شدق مبا يجري 
ح��ول��ه��م م���ن �أح�������د�ث وت���ط���ور�ت 
تكوين  على  ق���ادر�  �ملتلقي  ليكون 
�أ�شا�س  ع��ل��ى  �ل�شخ�شية  ق��ن��اع��ات��ه 
م��ت��ني م���ن �حل��ق��ي��ق��ة ل �لأوه������ام 

و�لأكاذيب.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ��شتمع �شاحب  وقد 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بح�شور 
بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  �آل مكتوم  ر����ش��د 
�لإعام  ملنتدى  �لرئي�شة  للكلمة 
�لفريق  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  �لإم����ار�ت����ي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�أن  و�أك���د خالها  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
�لإم������ار�ت لاإعام  ق��ي��ادة  ت��ق��دي��ر 
ودوره �حليوي يف م�شرية �لنه�شة 
�لباد  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �حل�����ش��اري��ة 
لي�س �شيئا طارئا ول جديد� عليها 
�أ���ش��ي��ل م��ن��ذ تاأ�شي�س  ب��ل ه��و ج���زء 
�أن  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري�  �ل����دول����ة.. 
�لقادة �ملوؤ�ش�شني �هتمو� بالتو��شل 

ت�شكيل �ل�شرت�تيجيات �لإعامية 
�أ�ش�شها  ت�شتقي  �أن  لها  لبد  و�لتي 
وخ�شو�شية  ق��ي��م  م���ن  وم��ب��ادئ��ه��ا 
�لدور  لتلعب  �خل��ل��ي��ج��ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل����اأم����ول م��ن��ه��ا يف �ل��ت��وح��ي��د ومل 
و�حلديث  �لتفرقة  بدل  �ل�شفوف 
ور�ء  و�ل����ل����ه����اث  �خل�����اف�����ات  ع����ن 

�لعجائب و�لإثارة.
�لأرقام  بع�س  �شموه  ��شتعر�س  ثم 
�ل�شادر  �لتقرير  �ل��و�ردة يف  �ملهمة 
�لعربي  �ملنتدى �ل�شرت�تيجي  عن 
�أن����ه خ���ال فرتة  �ل��ت��ي ت�����ش��ري �إىل 
�خلم�س  �ل�������ش���ن���و�ت  ت���ت���ج���اوز  مل 
خ�����ش��ر �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي �أك�����رث من 
833 مليار دولر ب�شبب ما �شمي 
�أن  و�لذي يجدر  �لعربي(  )�لربيع 

ي�شمى )�لف�شل �مللوث(.
و �أكد �شموه �أن هذه �لأم��و�ل �لتي 
�نفقت على تاأجيج �لكر�هية و�إثارة 
�ملجتمعات  يف  و�ل���ف���ن  �ل���ن���ع���ر�ت 
على  �لعمل  باإمكانها  كان  �لعربية 
تنمية م�شتقبل �ملنطقة وعلى تعليم 
�ل�شباب �لعربي يف �أرقى �جلامعات 
�لعاملية .. مو�شحا �شموه يف مثال 
ح�شابي �أن هذ� �لرقم �ل�شخم من 
 4 تعليم  م�شاريف  يوفر  �أن  �شاأنه 
م��اي��ني ط��ال��ب ع��رب��ي يف هارفارد 

�جلامعة �لأعرق يف �لعامل.
�إىل عدد  �شموه يف حديثه  وتطرق 
�لريادية  و�مل�شاريع  �مل��ن��ج��ز�ت  م��ن 
�لدولة  تبنتها  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  يف 
�لثاقبة..  وروؤيتها  قيادتها  بحكمة 
�ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  �إىل  م�����ش��ري� 
�أطلقها  �ل���ت���ي  و�ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لإع��ام �لإم��ار�ت��ي .. �شمو �ل�شيخ 
�أح���م���د ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم 
و�شمو  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان  و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئي�س جمل�س  �لقا�شمي  �أحمد  بن 
حممد  ومعايل  لاإعام  �ل�شارقة 
ب�����ن ع�����ب�����د�هلل �ل�����ق�����رق�����اوي وزي�����ر 
و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
�لكعبي  بنت حممد  ن��ورة  وم��ع��ايل 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�جل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س جمل�س 
لاإعام  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  �إد�رة 
وح�شد من قياد�ت �لإعام �ملحلي 

و�ملخت�شني و�لأكادمييني.
و�أل���ق���ت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن �ملري 
كلمة  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  رئي�شة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ف��ي��ه��ا  ن��وه��ت 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
تر�شيخ  ب�����ش��رورة  �ل��د�ئ��م��ة  مكتوم 
نزيه وم�شتنري  �إعام مهني  �أ�ش�س 
ي���و�ك���ب ت��ط��ل��ع��ات �مل��ج��ت��م��ع ويعني 
دور  �أب���رزت  على حتقيقها يف حني 
�لإعام �ملحلي يف مو�كبة �لأو�شاع 
�لتي ت�شهدها منطقة  �ل�شتثنائية 
�لر�هن  �لوقت  يف  �لعربي  �خلليج 
م���وؤك���دة مت�����ش��ك �إع�����ام �لإم������ار�ت 
رغم  و�أخ��اق��ي��ات��ه��ا  �ملهنة  بقو�عد 
�ل���ت���ح���دي���ات �مل��ح��ي��ط��ة ح���ي���ث ظل 
وحاميا  م�شد�قيته  على  حمافظا 
�ملهنة  مبو�ثيق  ومتم�شكا  لنز�هته 

وقيمها و�أخاقياتها.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك���رم  وق���د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ير�فقه 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 

�إىل  منوها   .. نف�شيهما  و�لطموح 
��شتطاع  �لإم����ار�ت����ي  �لإع������ام  �أن 
�مل�شري بوترية هادئة متزنة خاقة 

قادرة على جتاوز �لتحديات.
�شديد  حت����ذي����ر�  ����ش���م���وه  وج�����ه  و 
�لإقليمية  �لقوى  لبع�س  �للهجة 
�شيا�شاتها  ت�شعى  �لتي  �ملنطقة  يف 
و�لكر�هية  �ل��ف��رق��ة  روح  ب���ث  �ىل 
�لعربية  ب��ي��ئ��ت��ن��ا  يف  و�ل���ت���ع�������ش���ب 
�ملت�شاحمة و��شفا �شموه تلك �لدول 
�لتي  و�لر�كدة  �مللوثة  بامل�شتنقعات 
و�لأوب��ئ��ة �خلبيثة  �لأم��ر����س  تبث 
ما  �إز�ء  �ملحيطة  �لأج��و�ء  لت�شميم 
�لإم��ار�ت لنف�شها كنموذج  �ختارته 
للنهر �جل��اري وما ميثله من رمز 
و�لتجديد  و�ل��ت��ح��دي��ث  للتطوير 
�لقوى  تلك  �إح���دى  �شموه  م�شبها 
تختبئ  �لتي  باحلرباء  �لإقليمية 
بني �أغ�شان �شجرة �لزيتون ليظنها 
فيما  �لن�شري  �لغ�شن  �أنها  �لعامل 
�أن �جلميع يعلم حقيقتها �لبائ�شة 

كحرباء مقيتة.
�أ�شبح  �ل����ي����وم  �خل����ي����ار  �إن  وق������ال 
و��شحا �أمام �جلميع �إما �أن يكونو� 
�لإمار�ت  �أم��ا   .. م�شتنقعا  �أو  نهر� 
و�لعمل  �حل��ي��اة  نهر  �خ��ت��ارت  فقد 
�لإي��ج��اب��ي و�ل��ب��ن��اء و�ل��ت��م��اه��ي مع 
وموروثاتها  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا 
�مل�شتقبل  م��و�ج��ه��ة  يف  �لأ���ش��ي��ل��ة 
�لأ�شرة  مرجعية  �شمن  وحتدياته 
�لأب  ق���ي���م���ة  و�ح���������رت�م  �ل���ك���ب���رية 
م��ن يختار  �أم��ا  �لأك���رب  و�لأخ  فيها 
لتلك  ق��ي��م��ة  ي��ع��رف  ول  �مل�شتنقع 
يعلم  �أن  فعليه  �ل���و�ح���دة  �لأ����ش���رة 
للتعامل مع  م��ن ط��ري��ق��ة  م��ا  �أن����ه 

�مل�شتنقعات �إل بردمها.
ملنتدى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �جل��ل�����ش��ة  ح�شر 

�آل نهيان طالبات �لإعام �لفائز�ت 
�لتي  �لبحثية  �ل��ورق��ة  م�شابقة  يف 
على  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  نظمها 
ملنتدى  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل������دورة  ه��ام�����س 
�لإعام �لإمار�تي ود�ر مو�شوعها 
ح��ول )�لأخ��ب��ار �مل��ف��ربك��ة( متمنيا 
للطالبات  �ل���ت���وف���ي���ق  ك����ل  ����ش���م���وه 
وحت�شيلهم  �لعلمية  رح��ل��ت��ه��م  يف 

�لدر��شي.
من  طالبات  ث��اث  �لتكرمي  �شمل 
لاإعام(  ر��شد  بن  )حممد  كلية 
ف��ي��ا���س ور�م������ا حديفة  ه���ن دي���ن���ا 
باملركز  �ل��ف��ائ��ز�ت  �حل����اج  ون�����ش��م��ة 
نوف  و�ل��ط��ال��ب��ة  للم�شابقة  �لأول 
ح��م��ي��د ر�����ش���د م���ن ك��ل��ي��ة �لإع�����ام 
جامعة  يف  �لإن�������ش���ان���ي���ة  و�ل���ع���ل���وم 
�لثاين  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��زة  ع��ج��م��ان 
جامعة  م�����ن  ط����ال����ب����ات  وث���������اث 
�خلليفي  فاطمة   : ه��ن  �لإم�����ار�ت 
عادل  وفاطمة  �حلمريي  وفاطمة 
باملركز  ف������زن  و�ل�����ات�����ي  ج���ن���ج���ر 

�لثالث.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���ف���ري���ق  ق�����ام  ك���م���ا 
بتكرمي  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف 
حملية  �إع��ام��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   26
����ش���م���ل���ت �ل���������ش����ح����ف �ل�����������ش�����ادرة 
و�لقنو�ت  و�لجن��ل��ي��زي��ة  بالعربية 
�لإلكرتونية  و�ملو�قع  �لتلفزيونية 
ت��ق��دي��ر� ل���ل���دور �لإي���ج���اب���ي �ل���ذي 
ق��ام��ت ب��ه ت��ل��ك �جل��ه��ات يف تعزيز 
وتاأكيد  �لوطن  �أبناء  �لتاحم بني 
�مل��و�ق��ف �ل��ث��اب��ت��ة ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�لإقليمية  �لق�شايا  جممل  حيال 
و�ل��دول��ي��ة وت��ق��دي��ر� ل���اأد�ء �ملهني 
�مل������ت������و�زن ل���ت���ل���ك �مل����وؤ�����ش���������ش����ات يف 
مع  ومو�شوعية  بنز�هة  �لتعاطي 
�ل�شعيد  على  �ملحيطة  �مل��ت��غ��ري�ت 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ل���ش��ي��م��ا  �لإق���ل���ي���م���ي 
بالو�شع �لر�هن يف منطقة �خلليج 
�لإعامية  للهجمات  و�ل��ت�����ش��دي 
�خل�����ارج�����ي�����ة �ل�����ر�م�����ي�����ة خل���دم���ة 
ل�����ش��ال��ح بع�س  �أج����ن����د�ت خ��ا���ش��ة 
�ل�شاأن  �ل�شاعية للتدخل يف  �لقوى 
بذور  وغ��ر���س  �خلليجي  �ل��د�خ��ل��ي 

�لفرقة و�لنق�شام بني �لأ�شقاء.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كان 
بن ر��شد �آل مكتوم و بح�شور �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي و�لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شاحبة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ف��ق��د  ق���د 
ل���ل���دورة �ل��ر�ب��ع��ة مل��ن��ت��دى �لإع���ام 
�لعربي �إذ توقف �شموه عند من�شة 
)م�����ش��رح وط���ن���ي( و���ش��ه��د �إط����اق 
م����ب����ادرة )�ل����ربن����ام����ج �لإع����ام����ي 
يف  ت��ع��اون  �ل��ت��ي  لل�شباب(  �لوطني 
لل�شحافة(  دب��ي  )ن���ادي  �إط��اق��ه��ا 
لل�شباب(  �لإم������ار�ت  )جم��ل�����س  م��ع 
و)موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت( بهدف 
�إمار�تية  �إع��ام��ي��ة  ك����و�در  �إع�����د�د 
���ش��اب��ة م��وؤه��ل��ة وف���ق �أع��ل��ى �ملعايري 

�لعاملية.
ك���م���ا ت����وق����ف ����ش���م���وه وم���ر�ف���ق���وه 
�لإعامي(  )�مل�����درج  من�شة  ع��ن��د 
خريجي  �����ش����م����وه  �ل����ت����ق����ى  ح����ي����ث 
�ل�شرت�تيجي  �لت�����ش��ال  ب��رن��ام��ج 
�ل�����ذي ن��ظ��م��ه �مل��ك��ت��ب �لإع���ام���ي 
دبي  �شبكة  لأع�شاء  دب��ي  حلكومة 
للدبلوما�شية �لإعامية و�لت�شال 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �أك��ادمي��ي��ة �لإم����ار�ت 
معايل  ب��ح�����ش��ور  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�إد�رة  وزي����ر دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س 
و�شعادة  لاإعام  �لوطني  �ملجل�س 
�لعام  �مل����دي����ر  �مل������ري  غ�����امن  م���ن���ى 
دبي  حلكومة  �لإع��ام��ي  للمكتب 
�أكادميية  رئي�س  ليون  وبرناردينو 
�لإمار�ت �لدبلوما�شية و�ملتحدثني 
بورتا�س  ب��اول��و   : �لربنامج  خ��ال 
�ل��ن��ائ��ب �لأ���ش��ب��ق ل��رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��ربت��غ��ايل وت���وم فليت�شر  �ل����وزر�ء 
�شفري �ململكة �ملتحدة �ل�شابق لدى 

لبنان.
�ل�شور  ل�����ش��م��وه  �ل��ت��ق��ط��ت  وق�����د 
�لربنامج  خريجي  م��ع  �لتذكارية 
�جلهات  وق�����ي�����اد�ت  و�مل���ت���ح���دث���ني 
�ل��ر�ع��ي��ة ل��ل��دورة �ل��ر�ب��ع��ة ملنتدى 
�لإم�����ار�ت�����ي وه����ي هيئة  �لإع�������ام 
موؤ�ش�شة  و�مل����و������ش����ات  �ل����ط����رق 
)�ت�شالت(  لات�شالت  �لإم���ار�ت 

ومدينة دبي لاإعام .
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة دبي تعقد اجتماعا تن�صيقيا مع الدوائر احلكومية لتعزيز التعاون 

•• دبي -وام:

نادي  يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  م��ع  تن�شيقياً  �جتماعاً  دب��ي  �شرطة  عقدت 
�ل�شباط بالقرهود وذلك تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل ب�شرورة �لتن�شيق و�لتعاون بني جميع �لدو�ئر لتقدمي �أف�شل 
�لعامة ل�شرطة دبي ملد كافة ج�شور  �إط��ار حر�س �لقيادة  �خلدمات ويف 
�لتو��شل مع �ل�شركاء لتحقيق �لتكامل بني خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
وتطوير �لأد�ء و�لو�شول �إىل �أعلى درجات �لتميز . ح�شر �لإجتماع كل 
و�شعادة  دبي  لإم��ارة  �لعام  �لنائب  �مل�شت�شار ع�شام �حلميد�ن  �شعادة  من 
�للو�ء طال حميد بالهول مدير عام جهاز �أمن �لدولة يف دبي و�شعادة 
طار�س  و�شعادة  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء 

عيد �ملن�شوري مدير عام حماكم دبي و�شعادة هال �شعيد �ملري مدير 
�لعام  �ملدير  �ملري  و�شعادة منى  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئرة  عام 
�إبر�هيم  خليل  خبري  �ل��ل��و�ء  و�شعادة  دب��ي  حلكومة  �لإع��ام��ي  للمكتب 
�أحمد  و�شعادة  �جلنائي  �لبحث  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري 
�شعيد بن م�شحار �ملهريي �لأمني �لعام للجنة �لعليا للت�شريعات يف �إمارة 
دبي. و�أكد �لإجتماع على �أهمية مثل هذه �لجتماعات �لتن�شيقية فيما 
بينها ملا لها من نتائج مثمرة تنعك�س وت�شب يف م�شلحة �لعمل �مل�شرتك 
�لدو�ئر  تلك  ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ن��و�ت  �أه���م  �إح���دى  تعترب  �أن��ه��ا  كما 
�لعامة  �مل�شلحة  لتحقيق  و�حد  كفريق  و�لعمل  �لنظر  وجهات  لتقريب 
�ل�شر�كة  �ن  �ىل  وتقدمي خدمات متميزة للمو�طنني و�ملقيمني م�شري�ً 
�أو  �أ�شبحا مثال يحتذى به لي�س على �ل�شعيد �ملحلي  و�لتعاون يف دبي 

�لإقليمي فح�شب بل على �ل�شعيد �لدويل �أي�شاً.

»الإمارات للمحامني« ت�صارك يف معر�س ال�صارقة للكتاب
 •• ال�صارقة-وام:

ت�شارك جمعية �لمار�ت للمحامني و�لقانونيني يف معر�س �ل�شارقة �لدويل 
�إىل جانب طبعة منقحة  للكتاب بجناح ي�شم �لعديد من �لكتب �لقانونية 
و�أحدث  �جل��دي��دة  �لتعديات  �إىل  �إ�شافة  للدولة  �لقانونية  �ل��ك��ود�ت  من 

�لقو�نني �ل�شادرة.
يف  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل�شام�شي  �شعيد  ز�ي���د  �مل��ح��ام��ي  وق���ال 
�أهمية  �ل��ك��ت��اب  مل��ع��ر���س  �إن  و�م   - �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���س  ت�شريح 
عر�س  وتنظيم  جناحها  جتهيز  مت  حيث  �جلمعية  ��شرت�تيجية  يف  كبرية 
تلبي  �لتي  �لقانونية  �لكتب  �لبحث عن  �ل��زو�ر  ت�شهل على  �لكتب بطريقة 
عناوين  �إىل  �إ�شافة  �لقانونية  �لإ���ش��د�ر�ت  باكورة  ي�شم  حيث  �حتياجاتهم 

خمتلفة مقدمة من �أ�شاتذة خمت�شني مبجال �لقانون.
و�أكد �ل�شام�شي حر�س �جلمعية على �مل�شاركة يف �لفعاليات �لثقافية ل �شيما 
معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب مبديا تطلعه لإقامة عاقات مبنية على 

تبادل �ملنفعة مع كل �ملخت�شني و�ملعنيني يف �ملجال �لقانوين.
و�لد�عمون  �ل�شرت�تيجيون  و�ل�شركاء  �لرعاة  يبذلها  �لتي  �جلهود  وثمن 
�ل�شارقة  يف  �لثقافة  مل�شتقبل  �لعميقة  روؤ�ه��م  مع  ين�شجم  ب�شكل  للمعر�س 

ودولة �لإمار�ت.
وقال �إن هذه �ملكانة �لثقافية و�ل�شمعة �لطيبة ملعر�س �لكتاب و�إمارة �ل�شارقة 
مل تكن لتتحقق �إل بف�شل جهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
على  يحر�س  �ل��ذي  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 

تقدمي �لدعم لكل ما يت�شل بالثقافة وعلى ر�أ�شها معر�س �لكتاب.

ا�شتقبل رئي�س جمموعة جي بي مورجان ت�شي�س

حممد بن زايد يزور �صقر نا�صر 
الري�صي يف منزله مبنطقة الكرامة

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شعادة 
�جلمهورية  لدى  �لدولة  �شفري  �لري�شي  نا�شر  �شقر 

�لإيطالية مبنزله يف منطقة �لكر�مة باأبوظبي.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب  �لري�شي  �شقر  �شعادة  ورح��ب 
و�أف���ر�د  �شكره  ع��ن  معربا  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
يف  لزيارته  �ل��دع��وة  �شموه  لتلبية  وتقديرهم  �أ�شرته 

�ملنزل.
وتبادل �شموه مع �شقر �لري�شي و�خو�نه و�أفر�د عائلته 
�لأح���ادي���ث �ل���ودي���ة �ل��ت��ي تعك�س ع��م��ق �ل���رت�ب���ط بني 
ت�شوده من  وم��ا  و�شعبا  قيادة  �لإم���ار�ت  دول��ة  جمتمع 

قيم �لتاآلف و�لتو��شل وروح �لأ�شرة �لو�حدة.

من جهة �أخرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة يف �بوظبي �م�س جيمي د�ميون رئي�س 
بي  جي  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لد�رة  جمل�س 

مورجان ت�شي�س للخدمات �ملالية و�لوفد �ملر�فق.
وجرى خال �للقاء تبادل وجهات �لنظر حول �لعديد 
و�لتنموية  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  �لق�شايا  م��ن 

و�ملالية و�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
����ش��ت��ع��ر����س جم����الت �لتعاون  �ل��ل��ق��اء  ك��م��ا مت خ���ال 
و�لتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لوطنية وجمموعة 
حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر  ت�شي�س.  مورجان  بي  جي 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي وعدد 
م���ن �مل�����ش��وؤول��ني �مل���ر�ف���ق���ني ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س �لد�رة 
و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة جي بي مورجان ت�شي�س.

حممد بن زايد ي�صتقبل وزير الداخلية والقانون ال�صنغافوري

حممد بن را�صد ي�صهد اإطالق الربنامج الإعالمي الوطني لل�صباب

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
يف  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
و�لقانون  �لد�خلية  وزي��ر  �شامنوجام  كي  �لبحر معايل  ق�شر 

�ل�شنغافوري �لذي يزور �لباد حاليا.
و رحب �شموه بوزير �لد�خلية و�لقانون  �ل�شنغافوري و�لوفد 
�ملر�فق له وبحث معه تعزيز عاقات �ل�شادقة و�لتعاون بني 

�لبلدين و�شبل تطويرها.
�لأمني  �لتعاون  ��شتعر��س جمالت  �أي�شا  �للقاء  و مت خال 

�لق�شايا  ع��دد من  �إىل جانب  �لبلدين  بني  �خل��رب�ت  وتبادل 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �ملقابلة  ح�شر 
عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة  معايل  و  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم 
�ل�شيخ  �شمو  و  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 

ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف منطقة  �آل  ب���ن حم��م��د  ط��ح��ن��ون 
�آل نهيان رئي�س جمل�س  �لعني و �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
لاأعمال �خلريية  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و  و�لإن�شانية 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و �شمو �ل�شيخ عمر 

بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية و �شمو �ل�شيخ 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد 
�لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لإحتياجات �خلا�شة و معايل 

�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح.

•• دبي-وام: 

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي )رعاه �هلل( على هام�س 
ملنتدى  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل������دورة  �أع���م���ال 
�إط��اق مبادرة  �لإع��ام �لإمار�تي 
�لوطني  �لإع����ام����ي  )�ل���ربن���ام���ج 
لل�شباب( �لتي جاءت بالتعاون بني 
لل�شحافة( و)جمل�س  دبي  )ن��ادي 
و)موؤ�ش�شة  ل��ل�����ش��ب��اب(  �لإم�������ار�ت 
وط��ن��ي �لإم�������ار�ت( ب��ه��دف �إع����د�د 
�إم���ار�ت���ي���ة �شابة  �إع��ام��ي��ة  ك����و�در 
موؤهلة ومدربة وفق �أعلى �ملعايري 
�لعاملية �شمن برنامج تدريبي هو 
�لأكرب من نوعه يف منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط.
وقالت معايل �شما بنت �شهيل بن 
فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�لإم���ار�ت  جمل�س  رئي�س  �ل�شباب 
�لإعامي  �مل�����ش��ه��د  �إن   : لل�شباب 
�أنه  ك��م��ا  ك��ث��رية  م��ت��غ��ري�ت  ي�شهد 
يف  وكبري�  مت�شارعا  تطور�  ي�شهد 
جميع جمالته ول�شيما مع ظهور 
قنو�ت تو��شل �إعامية جديدة مل 
تكن موجودة يف �ل�شابق و�أ�شحبت 
�ل�شباب  و�هتمام  مبتابعة  حتظى 
�لذين ميثلون �ل�شريحة �لأكرب يف 

�أي جمتمع من �ملجتمعات.
منتدى  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أو����ش���ح���ت 
�لإعام �لإمار�تي بدورته �حلالية 
�ل�شوء على جمموعة من  ي�شلط 
�لتي  �ملهمة  �لإع��ام��ي��ة  �لق�شايا 
و�لتعمق  عندها  �ل��وق��وف  تتطلب 
بالت�شور�ت  ل��ل��خ��روج  ب��در����ش��ت��ه��ا 
�مل�شهد  م����ن  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  �مل���ه���م���ة 
�لإع���ام���ي ويف �ل���وق���ت ذ�ت����ه من 
م�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي يف 

�شياغة م�شتقبل �لإعام �ملحلي.
و�أ�شارت �إىل �أهمية �إيجاد نوع من 
�لرت�بط و�لتن�شيق بني ما يطرحه 
�ل�شباب  ت��ط��ل��ع��ات  وب���ني  �لإع�����ام 

�لتي  �مل���غ���ر����ش���ة  و�ل��ت��ح��ري�����ش��ي��ة 
�أم�����ن �لوطن  ل��ل��ن��ي��ل م���ن  ت�����ش��ع��ى 

و��شتقر�ره.
�لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  وي�����ش��ت��ه��دف 
لتنمية  �مل��ق��روء  �لإع���ام  �ل�شامل 
�ملهار�ت �لكتابية يف �إعد�د حمتوى 
�لكلمة  ب����ق����وة  ي���ت���م���ت���ع  م���ك���ت���وب 
�لفكرة  وو�شوح  �لتعبري  ور�شانة 
�ل�شحفي  �ل��ت��ح��ري��ر  ط��ري��ق  ع���ن 
�ىل  �ل�شحفية  �مل��ق��الت  كتابة  �أو 
�إلكرتوين  �ملحتوى  �إع���د�د  جانب 
�لإنرتنت عاوة  ب�شفحات  خا�س 
�مل�شموع  �لإع����ام  ����ش��ت��ه��د�ف  على 
�لإلقاء  مهار�ت  تنمية  خ��ال  من 
تنمية  ع����رب  �مل����رئ����ي  و�لإع�����������ام 
�ملرئي  ب��الإع��ام  �ملتعلقة  �مل��ه��ار�ت 
�شينمائي  �أو  �شوئي  ت�شوير  م��ن 
�ملقاطع  وم���ون���ت���اج  وت���ل���ف���زي���وين 
�لو�شائل  و������ش����ت����خ����د�م  �مل���رئ���ي���ة 
وغريها  ك��اجل��ر�ف��ك�����س  �مل�����ش��اع��دة 
�لرقمي(  )�لإع���ام  كذلك جم��ال 
�لذي �أ�شبح �ليوم ينظر �إليه على 
�أنه �مل�شار �لأكرث تاأثري� يف جمال 

�لعمل �لإعامي �مل�شتقبلي.
�لإعامي  �ل��ربن��ام��ج  وي�����ش��رتط 
حمددة  معايري  لل�شباب  �لوطني 
مقدمتها  يف  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل��ق��ب��ول 
من  �ملتقدمة  �أو  �ملتقدم  يكون  �أن 
مو�طني دول��ة �لإم���ار�ت و�أل يقل 
�لعمر عن 15 ول يزيد على 35 
�شنة و�أن يكون �ملتقدم حا�شل على 
���ش��ه��ادة �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة وميلك 
�لكتابة  �أي من جم��الت  مهارة يف 
و�ملونتاج  �ل��ت�����ش��م��ي��م  �ل��ت�����ش��وي��ر 
و�لإل���ق���اء. وح���دد �ل��ربن��ام��ج �شتة 
م�شاقات رئي�شة لتدري�س �ملنت�شبني 
وه�����ي �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة و�ل����ذك����اء 
و�لتو��شل  و�لت�����ش��ال  �لن��ف��ع��ايل 
وتاريخ دولة �لإمار�ت و��شت�شر�ف 
�مل�شتقبل بالإ�شافة ملادة �خاقيات 
�لع�����ام و�ل���وع���ي �لأم���ن���ي وذلك 
�لأ�شا�شية للعمل  ب�شفتها �لركائز 

�لإعامي.

�نتماء  تعميق  يف  وت�شهم  �ملجتمع 
وتر�شخ  لوطنه  �لإمار�تي  �ل�شباب 
وج��د�ن��ه معربة  �مل��و�ط��ن��ة يف  قيم 
مل��ا ق��دم��اه م��ن دعم  ع��ن تقديرها 
وت��ع��اون يف �إط���اق ه��ذ� �لربنامج 
وهو �لأول من نوعه على م�شتوى 
يت�شمنه  مب���ا  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
ت�شمل  وعملية  نظرية  دور�ت  من 
خمتلف �مل��ج��الت �لإع��ام��ي��ة من 
�إع�����ام م��ك��ت��وب وم���ق���روء ومرئي 
م��ه��ار�ت مهمة  م��ن  وم��ا يحملهم 
و�لت�شميم  و�لت�شوير  �لكتابة  يف 
و�مل��ون��ت��اج و�لإل���ق���اء وغ��ريه��ا من 
�ل���������ش����روري����ة يف ع���امل  �ل����ف����ن����ون 

�لإعام �حلديث.
و�أ�شارت رئي�شة نادي دبي لل�شحافة 
�أن �لربنامج يعد نقلة نوعية  �إىل 
على �شعيد تبني �ملبدعني �ل�شباب 
يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لإعامية 
�أعلى م�شتوى من  و�إعد�دهم على 
�ل��ك��ف��اءة �ل��ت��ي مت��ك��ن��ه��م م���ن رفد 

�مل�شاهمة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي��ك��ون��و� 
�ل���ت���ط���ور  م�������ش���رية  �ل���ف���اع���ل���ة يف 
�لإعام  ي�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��دد 
ميتلكون  �ل�������ش���ب���اب  �أن  م����وؤك����دة 
يف  و�لرغبة  �ل�شت�شر�فية  �لروؤية 
�لب��ت��ك��ار و�ل��ت��ج��دي��د ول��ه��ذ� لبد 
�خلطط  �شياغة  يف  �إ�شر�كهم  من 
لأنهم  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �لإع����ام����ي����ة 
م�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة  ع��ل��ى  �لأق�������در 

�لإعام.
دول����ة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ول���ف���ت���ت 
�لإم����������ار�ت و�إمي�����ان�����ا م��ن��ه��ا ب����دور 
عربي  �إع���ام  �شناعة  يف  �ل�شباب 
م��ت��م��ي��ز ف���ق���د �أط���ل���ق���ت م����ب����ادر�ت 
�ل�شباب  لتحفيز  مبتكرة  �إعامية 
�ل����ع����رب����ي وت����ط����وي����ر ق����در�ت����ه����م 
ليكونو� �أقدر على ممار�شة �لعمل 
جمتمعاتهم  وخ��دم��ة  �لإع���ام���ي 
م��وؤك��دة ح��ر���س جمل�س �لإم���ار�ت 
لل�شباب على م�شاندة كل �ملبادر�ت 
�ل�شباب  دور  تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

و�إ�شهاماتهم يف خمتلف �لقطاعات 
مب���ا يف ذل����ك ق��ط��اع �لإع������ام مبا 
�أهمية لدوره �ملوؤثر يف  يحمل من 

�ملجتمع.
من جهتها �أكدت �شعادة منى غامن 
لل�شحافة  دبي  نادي  رئي�شة  �ملري 
�إع����ام����ي  ب����رن����ام����ج  �إط���������اق  �أن 
يرتجم  ل���ل�������ش���ب���اب  م���ت���خ�������ش�������س 
لقيادتنا  �ل���د�ئ���م���ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�لر�شيدة ب�شرورة �لهتمام بجيل 
�ملقومات  كافة  ومنحهم  �ل�شباب 
�كت�شاف  ع���ل���ى  ت���ع���ي���ن���ه���م  �ل����ت����ي 
ط��اق��ات��ه��م و���ش��ق��ل م��و�ه��ب��ه��م من 
�لأمثل  بالأ�شلوب  توظيفها  �أج��ل 
�لذي يعينهم على �لتفوق ويخدم 
من  حتمله  وم��ا  �لتنمية  توجهات 

طموحات عري�شة للم�شتقبل.
�مل���ري على ج��ه��ود جمل�س  و�أث��ن��ت 
وموؤ�ش�شة  ل��ل�����ش��ب��اب  �لإم�����������ار�ت 
�لإم���ار�ت وم��ا يقدماه من  وطني 
تخدم  جليلة  وم���ب���ادر�ت  خ��دم��ات 

م�شاركة �لكادر �ملو�طن فيه.
تهيئة  �أه���م���ي���ة  �ل��ف��ا���ش��ي  و�أك������د 
�نخر�ط  م�شتوى  لرفع  �لفر�س 
�لإع����������ام  ق�����ط�����اع  يف  �ل���������ش����ب����اب 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  تنفيذ� 
نحو  �مل�������ش���ت���م���رة  وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا 
ت���و����ش���ي���ع د�ئ��������رة م�������ش���ارك���ت���ه���م يف 
خمتلف م�شامري �لعمل و�لعطاء 
�ملعرفية  ب���������الأدو�ت  وت���زوي���ده���م 
�لقيام  من  متكنهم  �لتي  و�ملهنية 
ب��و�ج��ب��ات��ه��م جت����اه �ل���وط���ن على 
�لوجه �لأمثل .. م�شري� �إىل قيمة 
للق�شايا  �ل��ت�����ش��دي  يف  �لإع������ام 
�لوقت  يف  ل�شيما  �ملهمة  �لوطنية 
�ل������ر�ه������ن �ل��������ذي ب�������ات �لإع��������ام 
�أول يف وجه  دف��اع  ميثل فيه خ��ط 
�لدعاء�ت و�لأكاذيب �لباطلة �لتي 
لتقوي�س �شامة منطقتنا  ت�شعى 

وتهديد �أمن و��شتقر�ر �شعوبها.
ويت�شمن �لربنامج دور�ت نظرية 
وع��م��ل��ي��ة ع���ل���ى م������د�ر ع�����ام كامل 

ب��ف��ك��ر جديد  �ل���وط���ن���ي  �إع���ام���ن���ا 
قدما  بر�شالته  �مل�شي  على  ق���ادر 
ودع����م م�شرية  وط��ن��ن��ا  خ��دم��ة  يف 

�لتطوير �شمن �شتى قطاعاته.
����ش���ع���ادة �شر�ر  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
�لعام  �مل���دي���ر  �ل��ف��ا���ش��ي  ب��ال��ه��ول 
�إن  مل���وؤ����ش�������ش���ة وط���ن���ي �لإم�����������ار�ت 
�لوطني  �لإع�����ام�����ي  �ل���ربن���ام���ج 
عن  بو�شوح  معرب�  ياأتي  لل�شباب 
توجهات �ملوؤ�ش�شة و�شعيها لتحفيز 
�ل�شباب على �لدخول �إىل خمتلف 
ميادين �لعمل مبا يعود بالإيجاب 
على �أنف�شهم وجمتمعهم ووطنهم 
.. منوها باعتز�ز موؤ�ش�شة )وطني( 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك����ل م����ن جمل�س 
�لإم���������ار�ت ل��ل�����ش��ب��اب ون������ادي دبي 
�ملبادرة  �إط��اق هذه  يف  لل�شحافة 
من  �ل��ربن��ام��ج  يحمله  مب��ا  �ملهمة 
قطاع  ����ش���ال���ح  يف  ت�����ش��ب  غ����اي����ات 
قطاع  وه������و  وحم���������وري  ح����ي����وي 
ن�شبة  رفع  ��شتهد�فه  مع  �لإع��ام 

ت�شهم  �إع���ام���ي���ة  ك�����و�در  ل��ت��اأه��ي��ل 
و�حل����م����ات  �ل�������ش���م���ع���ة  �إد�رة  يف 
�لإع���ام���ي���ة و���ش��ريك��ز ع��ل��ى �شتة 
�إجن����از مرحلة  خم��رج��ات وه���ي : 
م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق �لإع����ام����ي 
�لوطني و�إيجاد �آلية د�ئمة لإعد�د 
�ملو�طنة  �لإع����ام����ي����ة  �ل�����ك�����و�در 
و�مل�شاهمة يف دفع معدلت توطني 
�ملهن �لإعامية يف �لدولة و�إعد�د 

جيل �إعامي �شاب للم�شتقبل.
�ل��ربن��ام��ج تعزيز  ي�����ش��ت��ه��دف  ك��م��ا 
�لإمار�ت  دول��ة  �شمعة  �شون  �شبل 
و�حلفاظ عليها وتوظيف �ملهار�ت 
�لإعامية كقوة ناعمة ميكن من 
�لإيجابي  �لتاأثري  �إح��د�ث  خالها 
�لعربي  �ل�شعيدين  على  �ملن�شود 
و�ل���دويل ودع��م م�شرية �لإم���ار�ت 
على  �ل�����ش��وء  بت�شليط  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
وتعزيز  �لحت�����اد  دول����ة  م��ن��ج��ز�ت 
�أول يف  دف���اع  ك��خ��ط  �لإع�����ام  دور 
�لت�شويهية  �حل���م���ات  م��و�ج��ه��ة 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد يكرم الفائزين يف م�صابقة )الورقة البحثية( لطالب الإعالم 

دبي العطاء تطلق الن�صخة الثالثة من جائزة العمل الإن�صاين املتميز يف املدار�س دعما لـ)عام زايد(
•• دبي-وام: 

�أعلنت دبي �لعطاء - جزء من مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية - 
عن �إطاق �لدورة �لثالثة من جائزة دبي �لعطاء للعمل �لإن�شاين �ملتميز 
يف �ملد�ر�س و�لتي �شتقام يف �لفرتة ما بني نوفمرب �لقادم ومار�س 2018. 
وهيئة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  من  بدعم  حتظى  �لتي  �مل��ب��ادرة،  تهدف 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية، �ىل ت�شجيع �لطاب من �ملد�ر�س �حلكومية 
و�خلا�شة يف جميع �أنحاء �لدولة �إىل تقدمي وتنفيذ �أفكار مبتكرة وفّعالة 
جلمع �لتربعات بهدف توفري فر�شة لاأطفال �ملت�شررين من �لنز�عات 

و �لأوبئة و�لكو�رث �لطبيعية لإ�شتكمال تعليمهم.

�ل��ع��ام، ق��ال ط��ارق �لقرق  �مل��ب��ادرة لهذ�  �إط��اق  ويف معر�س تعليقه على 
�لذي نتطلع فيه لاإحتفال  �لوقت  �لعطاء يف  �لتنفيذي لدبي  �لرئي�س 
بعام ز�يد 2018، نحن فخورون باإطاق �لدورة �لثالثة من جائزة دبي 
�لعطاء للعمل �لإن�شاين �ملتميز يف �ملد�ر�س تخليد�ً لذكرى �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ 
�أّن كرم و�شخاء  ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ..نعلم جميعاً 
�ل�شيخ ز�يد جتاوز بكثري دولة �لإمار�ت حيث و�شل عطاوؤه جلميع �أنحاء 
�لعامل ومن دون �شك فاإن هذ� �لإرث �لذي تركه �شيثري حما�شة �لطاب 
للم�شاركة يف �لعمل �خلريي و�لإن�شاين .. ونهدف من خال هذه �جلائزة 
�إىل تعزيز عاقاتنا مع كافة �ملد�ر�س و�لطاب بالدولة، بالإ�شافة �إىل 
و�ل�شباب  �لأطفال  دون ح�شول  �لتي حتول  �لعقبات  �لوعي حول  زي��ادة 

�جلائزة  �ل�شليم.” وت�شمل  �لتعليم  على  �لّنامية  �لبلد�ن  يف  �ملحرومني 
�ملدر�شة  و”جائزة  للطاب”  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل  “جائزة  وه��م��ا  فئتني 
�مل�شاركة �شمن  �لإن�شانية” وخال عملية �لت�شجيل ميكن لكل مدر�شة 
فئة و�حدة �أو كا �لفئتني. و�شُتمنح “جائزة �لعمل �لإن�شاين للطاب” 
�مل�شاريع �لإبد�عية جلمع �لتربعات، يف  �أف�شل  �لطاب �لذين يقدمون 
�أكرب قدر  �لتي جتمع  �لإن�شانية” �ملدر�شة  �ملدر�شة  “جائزة  تكافئ  حني 
من �لتربعات. وقالت �أمال �لر�شا رئي�س �إد�رة تنمية �ملو�رد �ملالية يف دبي 
“ ت�شعى جائزة دبي �لعطاء للعمل �لإن�شاين �ملتميز يف �ملد�ر�س  �لعطاء 
�إىل حتفيز �لطاب على �لتفكري ب�شكل ُمبدع ومبتكر من خال غر�س 
�ل�شعور باأهمية �لعمل �لإن�شاين وريادة �لأعمال .. ونتطلع �إىل �أن يكون 

�لأطفال  من  �ملزيد  مل�شاعدة  و�حللول  �لّنرية  لاأفكار  ملهماً  �لعام ُ هذ� 
من  �ملت�شررة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �ل�شليم  �لتعليم  على  �حل�شول  يف  و�ل�شباب 
“ ..وقد تلقت �جلائزة جناحاً كبري�ً  حالت �لطو�رئ و�لأزم��ات �ملمتدة 
خال �لدورتني �ل�شابقتني، وعليه نتطلع �إىل زيادة م�شتوى �مل�شاركة يف 
هذه �جلائزة”. يذكر باأن خال دورة عام 2017 ويف فئة جائزة �ملدر�شة 
�حلديثة  جيم�س  و�أك��ادمي��ي��ة  �لوطنية  دب��ي  مدر�شة  ح�شلت  �لإن�شانية 
 .. �لتو�يل  �لأول و�لثاين و�لثالث على  �ملركز  و�لرو�شة �لبتد�ئية على 
ويف فئة جائزة �لعمل �لإن�شاين للطاب فازت مدر�شة �جلرف �لثانوية 
�لأول  باملركز  �خلا�شة  برميو�س  ومدر�شة  دبي  روي��ال  جيم�س  ومدر�شة 

و�لثاين و�لثالث على �لتو�يل.

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 2017/179
 - �جلن�شية  �إمار�تية   - ز�ده  �شمد  �بر�هيم  حممد  نرجي�س  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�إمار�تية �جلن�شية ، تنازلت عن كامل ح�شته �لبالغة )51%( �ىل �ل�شيد �شامل �بر�هيم �شامل �حلوله 
�ملرخ�شة   ) م  م  ذ   - �لتزليق  وزيوت  �ل�شحوم  ل�شناعة  �إمار�تي �جلن�شية يف )�جلو�هر   - �ل�شام�شي 
برقم )614769( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة وتنازل �ل�شيد/ ��شان حا�شانلي - 
�ذربيجاين �جلن�شية عن كامل ح�شته �لبالغة )49%( يف )�جلو�هر ل�شناعة �ل�شحوم وزيوت �لتزليق 
�ل�شيد/  وذلك  بال�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�شادرة   )614769( برقم  �ملرخ�شة  م(  م  ذ   -
بريون �ميلكار �وريانا - كندي �جلن�شية  - وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي  

�عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3323   تنفيذ جتاري  
���س ذ م م   �ل��د�خ��ل��ي -  ب��وي��ز للت�شميم  ب��ي��ج  �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  �ىل 
لتجارة مو�د  �لتنفيذ/�لقوز  �ن طالب  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�لبناء - �س ذ م م قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
�ىل  دره��م   )108560.35( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/97 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد م�شعود عبد�حل�شني بورزند - ب�شفته �شامن وكفيل ل�شركة 
بي �ف & بي �ف للتجارة - ذ م م 2-فاطمة علري�شا ب�شمي تبار - ب�شفته �شامن وكفيل 
ل�شركة بي �ف & بي �ف للتجارة - ذ م م   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
م�شرف �بوظبي �ل�شامي وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قررت حمكمة 
دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2017/10/29 �عانكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )3.500.000( 
درهم خال �شهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �أعاه و�إلبيع �لعقار حمل �لرهن 
بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : فيا - 
�ملنطقة : �لثنية �لر�بعة )تال �لإمار�ت �لثالثة �شابقا( - رقم �لر�س: 6485 - رقم �ملبنى 

: 103/729 - م�شاحة �لعقار : 2.745/47 قدم مربع(  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1537  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-ر�ما نار�يان �شينغ  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�ر �ن ��س للتجارة �لعامة - �س ذ م م - وميثله / �بر�هيم علي 
�ملو�شى �حلمادي -  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2016/2935 
عمايل جزئي بتاريخ 2017/8/7    وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 
ch2.D.19 وعليه  2017/12/4  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم 2017/7900
�ملنذر / ورثة نا�شر ر��شد لوتاه 

�ملنذر �ليه : فود لند �شوبرماركت - �س ذ م م   
اإعالن بالن�شر 

�شد�د �لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة على �ل�شقة ، و�لبالغ قدرها 15.250 ) خم�شة ع�شرة �لف 
ومئتني وخم�شون درهم( وذلك خال �شهر ، وكذلك �شد�د ر�شوم �ل�شيك / �ل�شيكات �ملرجتعة 
�آ�شفني لقامة دعوى �مام مركز ف�س  ، و�ل �شوف ن�شطر  وفقا لن�س عقد �ليجار �ملربم 
ي�شتجد  وم��ا  �ليجارية  �مل�شتحقات  كاقة  و�شد�د  بالخاء  للمطالبة  �ليجارية  �ملنازعات 
 ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �ل�شتهاكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  و�لقانون  للعقد  وفقا  منها 
�ل�شر�ئب و�لر�شوم ، �لر�شوم �لق�شائية ، و�لتعاب �لقانونية ، حتى تاريخ �خلاء �لتام مع 

ت�شليم �ل�شقة خايل من �ل�شو�غل.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم 2017/7902

�ملنذر / ورثة نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : جرين �جنل لعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي - �س ذ م م  

اإعالن بالن�شر 
، و�لبالغ قدرها 13.750 )ثاثة ع�شرة �لف  �ل�شقة  �مل�شتحقة على  �شد�د �لقيمة �ليجارية 
�ل�شيكات   / �ل�شيك  ر���ش��وم  ���ش��د�د  وك��ذل��ك   ، �شهر  خ��ال  وذل��ك  دره���م(  خم�شون  و�شبعمائة 
�ملرجتعة وفقا لن�س عقد �ليجار �ملربم ، و�ل �شوف ن�شطر �آ�شفني لقامة دعوى �مام مركز 
ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالخاء و�شد�د كاقة �مل�شتحقات �ليجارية وما ي�شتجد 
 ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �ل�شتهاكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  و�لقانون  للعقد  وفقا  منها 
�لقانونية حتى  �لزيادة  ، مع  �لقانونية  ، و�لتعاب  �لق�شائية  �لر�شوم   ، و�لر�شوم  �ل�شر�ئب 

تاريخ �خلاء �لتام مع ت�شليم �ل�شقة خايل من �ل�شو�غل.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7800   

�ملنذر / �لبنك �لعربي �ملتحد  
�ملنذر �ليه : �شنديب كومار �كرو�ل - جمهول حمل �لقامة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 19.165.000.00 درهم )ت�شعة ع�شر مليون 
ومائة وخم�شة و�شتون �لف درهم( وما ي�شتجد عليها من فائدة للمنذر خال ثاثون يوما من 
تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�شد�د خال هذ� �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية قبلكم للز�مكم بت�شوية �ملديونية �ملرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم 
707 بالطابق رقم 7 مببنى جمري� بزن�س �شنرت 1 �لبالغ م�شاحته 95.44 مرت مربع و�ملو�قف 
DMCC - 7023 بقطعة �لر�س رقم 25 مبنطقة �لثنية �خلام�شة باإمارة دبي طبقا لحكام 
�لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008  �لقانون و�ملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون �لرهن 

باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2684  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-�إي��ن��وف��ي�����ش��ن دي��رك��ت خل��دم��ات �ل��ت��وظ��ي��ف  جمهول 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / ن��ف��ني رب��ي��ع ه���ايل ���ش��ل��ي��م��ان -  ق���د �أق���ام 
 22666( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
و�مل�����ش��اري��ف ورقم  و�ل��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )3000  وت���ذك���رة  دره����م( 
�خلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB166657768AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2017/11/9  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف 
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

•• دبي-وام:

كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
ير�فقه  �هلل(  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
باملر�كز  �ل����ف����ائ����ز�ت  �ل���ط���ال���ب���ات 
�لثاثة �لأوىل يف م�شابقة �لورقة 
)�لأخبار  مو�شوع  حول  �لبحثية 
�ملفربكة(  �لتي نظمها )نادي دبي 
لل�شحافة( لطلبة وطالبات كليات 
�لإع���ام يف �ل��دول��ة وذل���ك �شمن 
ملنتدى  �لر�بعة  �ل���دورة  فعاليات 
�لإع����ام �لإم���ار�ت���ي �ل��ت��ي عقدت 
�م�����س يف دب��ي مب�شاركة  �أع��م��ال��ه��ا 
�لقياد�ت  م���ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
وروؤ�شاء  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لإع��ام��ي��ة 
�مل��ح��ل��ي��ة وكبار  �ل�����ش��ح��ف  حت��ري��ر 
و�ل�شحافيني  و�لكتاب  �ملفكرين 
وطالبات  وط��ل��ب��ة  و�لأك���ادمي���ي���ني 

�لإعام.
�ل���ورق���ة  �لأول  ب���امل���رك���ز  وف������ازت 
�لبحثية �ملقدمة من كلية )حممد 
عمل  بفريق  ل��اإع��ام(  ر��شد  بن 
جماعي موؤلف من ثاث طالبات 
ور�م���ا حديفة  فيا�س  دي��ن��ا  ه��ن: 

ون�شمة �حلاج.
وحمل �لعمل �لفائز باملركز �لأول 

�لعليا - كلية �لفجرية للطالبات 
�ل��ع��ل��ي��ا - كلية  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  وك��ل��ي��ات 
وجامعة  للطالبات  �خليمة  ر�أ���س 
وكليات  �لفاح  وجامعة  عجمان 
�أبوظبي  كلية   - �لعليا  �لتقنية 
للطالبات وكليات �لتقنية �لعليا - 
�أبوظبي للطاب و�جلامعة  كلية 
�لأمريكية يف �ل�شارقة �ختري من 
توزعت  بحثية  ورق���ة   45 بينهم 
فردية  بحثية  ورق���ة   13 ب��و�ق��ع 
باإعد�دها  ق��ام  بحثية  ورق��ة   32
ف��ري��ق ع��م��ل ب��ح��د �أق�����ش��ى ثاث 

طاب للبحث �لو�حد.
ك����ان ن�����ادي دب����ي ل��ل�����ش��ح��اف��ة قد 
�أطلق م�شابقة �أف�شل ورقة بحثية 
حول  �لإع�����ام  وط��ال��ب��ات  لطلبة 
)�لأخبار �ملفربكة( يف وقت �شابق 
�لر�بعة  �ل����دورة  م��ن حت�����ش��ري�ت 
ملنتدى �لإعام �لإمار�تي يف �إطار 
وت�شجيع  لكت�شاف  �ل��ن��ادي  �شعي 
�مل�������و�ه�������ب �لإع������ام������ي������ة ودع������م 
�لو�عدة لطلبة �لإعام  �لطاقات 
وبهدف  �ل����دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�شباب  و�أف��ك��ار  روؤى  على  �لتعرف 
جديد  جيل  و�أع���د�د  �لإعاميني 
م��ن �لإع��ام��ي��ني �ل��ق��ادري��ن على 
ب�شيغة  �لإع��ام��ي  �مل�شهد  ر���ش��د 
فهم  على  تعني  وحتليلية  بحثية 
باملهنية  و�لتحلي  �ملحيط  �لو�قع 
و�لت�شدي  �حل����ق����ائ����ق  ن���ق���ل  يف 

لاأخبار �مل�شللة و�لغري دقيقة.

مقدما  �لكاذبة(  )�لخبار  عنو�ن 
�نت�شار  مل���ح���ارب���ة  ع��م��ل��ي��ة  ح���ل���ول 
ك��م��ا �شمنت  �مل���ف���ربك���ة  �لأخ����ب����ار 
هذه  تف�شي  على  مثال  �لطالبات 
باأ�شماء  لئحة  بانت�شار  �لظاهرة 
م���زع���وم���ة ل�������ش���ه���د�ء �إم���ار�ت���ي���ني 
و�أوردت  �حل����زم(  )ع��ا���ش��ف��ة  �إب����ان 
�لطالبات ر�أي روؤ�شاء حترير حول 
و�أ�شباب  �ل��ك��اذب��ة  �لأخ��ب��ار  ماهية 

تف�شيها وطرق ردعها.
و���ش��م��ل �ل��ت��ك��رمي �ل��ط��ال��ب��ة نوف 
باملركز  �ل���ف���ائ���زة  ر������ش����د  ح��م��ي��د 
�لثاين من كلية �لإع��ام و�لعلوم 
عجمان  ج��ام��ع��ة  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
وح��م��ل �ل��ب��ح��ث �ل��ف��ائ��ز ع��ن��و�ن " 
�ملفربكة  �لأخ��ب��ار  �نت�شار  ع��و�م��ل 
 - �نت�شارها  م��ن  �حل��د  و�أ���ش��ال��ي��ب 

در��شة ميد�نية.
�إىل  �لبحثية  �ل���ورق���ة  وت��ط��رق��ت 
�لعربي  �جل��م��ه��ور  �إدر�ك  م���دى 
لل�شائعات و�شلوكياتهم يف �لتعامل 
��شتبيانية  عينة  با�شتخد�م  معها 
جن�شيات  م���ن  ف����رد�   87 ���ش��م��ل��ت 

عربية خمتلفة.
�لقنو�ت  �أن  �إىل  �لورقة  وخل�شت 
�ل�شد�رة  حت���ت���ل  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
يتميز  �أول  �إخ�����ب�����اري  ك��م�����ش��در 
وتليه  �ل��ت��غ��ط��ي��ة  يف  ب��امل�����ش��د�ق��ي��ة 
�أن  �ل�����ورق�����ة  �ل�������ش���ح���ف وب���ي���ن���ت 
ج���م���ه���ور ت���ل���ك �ل���ق���ن���و�ت م����درك 
متاما لل�شائعات و�أنهم ل يعيدون 
�إر�شال �لر�شائل �لتي ت�شلهم عرب 

�لفرز و�لنقد �ملو�شوعي.
و�أك����دت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن �ملري 
�أن  لل�شحافة  دب��ي  ن���ادي  رئي�شة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت���ك���رمي 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي )رع����اه �هلل( 
للفائز�ت يف �مل�شابقة يعد تكرميا 
ب�����ش��ف��ة عامة  �لإع��������ام  ل��ط��ل��ب��ة 
�لكرمية  �ل��ل��ف��ت��ة  ه����ذه  ت���اأت���ي  �إذ 
قيادتنا  ح���ر����س  م����ن  �ن���ط���اق���ا 
�لر�شيدة على حتفيز �ل�شباب على 
يف  وت�شجيعهم  و�لتميز  �لإب����د�ع 
من  باعتبارهم  �ملجالت  خمتلف 
يف  �لتطوير  م�شوؤولية  �شيتولون 

�مل�شتقبل.
دب���ي  ن��������ادي  �إن  �مل��������ري  وق�����ال�����ت 
ترجمة  على  يحر�س  لل�شحافة 
�لر�شيدة  �ل����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
ب��اله��ت��م��ام ب��ال�����ش��ب��اب م��ن خال 
مبادر�ت عملية ن�شعى من خالها 
منهم  �ملبدعة  �مل��و�ه��ب  لكت�شاف 
ب�شورة  �لحتكاك  من  ومتكينهم 
�ملجتمع  م���ك���ون���ات  م���ع  م��ب��ا���ش��رة 
�لإعامي �شو�ء �ملحلي �أو �لعربي 
د�ئما  ل��ذ� نعمل  �ل��ع��امل��ي  وك��ذل��ك 
�ل�شباب حا�شر� يف  يكون  �أن  على 
�أغ��ل��ب �مل���ب���ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �لتي 
�لعام  م��د�ر  على  �ل��ن��ادي  ينفذها 
عاوة على ما يطلقه من مبادر�ت 
خ���ا����ش���ة ل���ه���م وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا هذه 

م�����ش��د�ق��ي��ت��ه��ا ���ش��م��ن �مل����ق����رر�ت 
�لدر��شية.

وفاز باملركز �لثالث فريق طالبات 
فاطمة  وه���ن:  �لإم�����ار�ت  جامعة 
�حلمريي  وف���اط���م���ة  �خل���ل���ي���ف���ي 
ع�������ادل ج���ن���ج���ر حيث  وف����اط����م����ة 
قدمن ورقة بحثية حملت عنو�ن 
�لرقمية  �ل���ك���ائ���ن���ات  ع�����ش��ر  )يف 
حم��و �لأم��ي��ة �لإع��ام��ي��ة ملحاربة 

�ل�شذ�جة �لرقمية(.
ملفهوم  �ل���ط���ال���ب���ات  وت���ع���ر����ش���ت 
لو�شف  �ل���رق���م���ي���ة(  )�ل���ك���ائ���ن���ات 

�لجتماعي  �لتو��شل  تطبيقات 
نتائج  و�أظ��ه��رت  بها  يهتمون  ول 
�ل�شتبيان �أن ما يقارب ربع �لعينة 
ي�������ش���ارع���ون ب��ت�����ش��ح��ي��ح �لأخ����ب����ار 
�لكاذبة مع �إدر�ك �جلمهور كذلك 
لن�شر  ت��روج  �ل�شائعات  �أن  حقيقة 
�ل��ف��ن وزع��زع��ة �لأم����ن. و�شكلت 
�لطالبة  �لتي قدمتها  �لتو�شيات 
جيدة  �إ�شافة  �لبحثية  ورقتها  يف 
�لتعامل  ب���اأخ���اق���ي���ات  ل��ل��ت��ح��ل��ي 
�لإل���ك���رتوين و�ت��ب��اع ق��و�ع��د �أمن 
و�لتحقق  �مل���ع���ل���وم���ات  م�����ش��ارك��ة 

�ل�����ف�����ئ�����ات �ل�����������ش�����ذ�ج�����ة ك���ون���ه���م 
ينجرفون ور�ء كل ما يطرح على 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي دون 
لفتقادهم  �مل��ح��ت��وى  يف  ت��ف��ك��ري 

مهارة �لتفكري �لنقدي .
وقامت �لطالبات باإجر�ء ��شتبيان 
مدي  لقيا�س  �ل�شباب  من  لعينة 
�مل��ف��ربك��ة عليهم  ت��اأث��ري �لخ���ب���ار 
و�أ�شباب  بخطورة  وعيهم  وم��دى 
ت��ل��ك �ل��ن��وع��ي��ة م���ن �لأخ����ب����ار �إذ 
�لفئة  ه���ذه  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رت 
تفتقر ملهار�ت �لتفكري �لقادر على 

�مل�شابقة �لتي �أردنا �أن نتعرف من 
خالها على فكر �جليل �جلديد 
�ملاثلة  �لتحديات  �لتعاطي مع  يف 
�لوقت  �لإع������ام يف  ق��ط��اع  �أم�����ام 
يرى  ق��د  �لتي  و�لكيفية  �ل��ر�ه��ن 
ف��ي��ه��ا �ل�����ش��ب��اب �أ���ش��ل��وب��ا �أم���ث���ل يف 
�لتحديات  ت��ل��ك  م���ع  �ل��ت��ع��اط��ي 
منى  و�أث���ن���ت  عليها."  و�ل��ت��غ��ل��ب 
�لذي  �ملتقدم  �مل�شتوى  على  �ملري 
�مل�شاركة يف  �لأع��م��ال  ج��اءت عليه 
�إطار بحثي متكامل �لأركان فيما 
عمدت �لكثري من �مل�شاركات على 
تعزيز �أبحاثهن باإجر�ء ��شتبيانات 
خمتلفة  من��������اذج  ����ش���م���ل���ت  ر�أي 
م���ن �جل��م��ه��ور وت��ن��وع��ت م���ا بني 
�ل�شلك  و�أع�����ش��اء  �لإع����ام  طلبة 
�لأك���ادمي���ي ع���اوة ع��ل��ى �شريحة 
�ل�����ش��ب��اب ب�����ش��ف��ة ع��ام��ة م���ن غري 
�أن هذه  د�ر�شي �لإع��ام.. موؤكدة 
لتقدمي  حافز�  �شتكون  �لتجربة 
�لعديد من �ملبادر�ت �ملماثلة �لتي 
�ل�شباب  ل��دى  �ملبدع  �لفكر  حتفز 
�لإيجابية  �مل�شاركة  على  وحتثهم 
قد  �لتي  للتحديات  �لت�شدي  يف 

يو�جهها �ملجتمع.
وقد ��شتقبل نادي دبي لل�شحافة 
للم�شاركة  ت��ر���ش��ي��ح  ط��ل��ب   58
موؤ�ش�شات   10 م��ن  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف 
�أك��ادمي��ي��ة ه���ي: كلية حم��م��د بن 
�لإمار�ت  ر��شد لاإعام وجامعة 
وجامعة �ل�شارقة وكليات �لتقنية 
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اأخبـار الإمـارات

بلدية عجمان تطلق خدمات اإلكرتونية متعلقة بالبيئة وتنميتها
 •• عجمان-وام:

�أطلق قطاع �ل�شحة �لعامة و�لبيئة بد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
�وىل  كمرحلة  �إلكرتونية  فرعية  و�شبع خدمات  رئي�شية  خم�س خدمات 
�ملتعاملني وحت�شني جتربتهم وتطوير �خلدمات  للت�شهيل على جمهور 

�ملقدمة لهم مبا يرفع موؤ�شر �ل�شعادة و�لر�شا لديهم.
�ل�شحة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �حلو�شني  معني  خالد  �ملهند�س  و�أك��د 
�لعامة و�لبيئة �أن �خلدمات �أطلقت بتوجيهات مبا�شرة من �ل�شيخ ر��شد 
بن حميد �لنعيمي رئي�س �لد�ئرة ومبتابعة �شعادة عبد �لرحمن حممد 
�لنعيمي، حر�شا على �مل�شي قدماً يف درب �لتحول �للكرتوين من خال 

حتويل كافة �خلدمات خلدمات متوفرة بني يدي �ملتعامل �أينما كان ويف 
�أي وقت و�ن�شجاماً مع تبني �لد�ئرة ملنهجية �مل�شرعات �حلكومية �لتي 
تعتمد على �إجناز �لأهد�ف �لطموحة خال مدة زمنية ق�شرية وت�شريع 
�إجناز �ملهام يف وقت قيا�شي يفوق �ملتوقع بالإ�شافة لت�شريع �إمتام �مل�شاريع 

من خال تقلي�س �ملدد �لزمنية �لتي تتطلبها �خلدمات.
فرعية  خ��دم��ات  و�شبع  رئي�شية  خ��دم��ات   5 د�شنت  �ل��د�ئ��رة  �أن  و�أو���ش��ح 
متعلقة باإد�رة �لبيئة وتنميتها �شمن �ملرحلة �لأوىل من تطوير خدمات 
�ملو�د  عن  �لإف���ر�ج  خدمة  تت�شمن  �خلدمات  �أن  مبيناً  �لعامة،  �ل�شحة 
معاجلة  وخ��دم��ة  �لكيميائية  �مل���و�د  ت�شدير  �عتماد  وخ��دم��ة  �لكيمائية 
�لطبية  للنفايات  و���ش��ن��ادي��ق  �أك��ي��ا���س  طلب  وخ��دم��ة  �لطبية  �ل��ن��ف��اي��ات 

بالإ�شافة لعتماد مركبة و�لتي ت�شمل كافة �أنو�ع �ملركبات �لتي تخ�شع 
للرقابة �لبيئية.

�خلدمات  �جن��از  مر�حل  تقلي�س  على  عمل  �خلدمات  تطوير  �أن  و�أف��اد 
من 8 خطو�ت لعتماد �خلدمة �ىل 3 خطو�ت ت�شمل �لتقدمي و�لدفع 
و�ملر�جعة و�لعتماد حيث مت �خت�شار �لج��ر�ء �خلا�س بالعتماد لدى 
يف  �أ�شهم  مم��ا  �عتماد  جمموعة  �شمن  فقط  و�ح���دة  خطوة  �ىل  �لإد�رة 
تقلي�س وقت �إجناز �ملعامات �إىل �أقل من 30 دقيقة للمعامات �لتي ل 

حتتاج مو�فقات �إ�شافة �أو تفتي�س.
�لنفايات  �لأم��ر ومعاجلة  يهمه  ملن  فيما يخ�س معامات  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
�لطبية فاإن زمن �جنازها ل يتعدى 10 دقائق فقط، مو�شحاً �أنه متت 

�لت�شهيل  يف  �أ�شهم  مما  لل�شهاد�ت  �للكرتوين  و�لعتماد  �خلتم  �إ�شافة 
�أو �أي مكان �آخر  على �ملتعامل حيث مكنه من �إجناز �ملعاملة من �ملكتب 

دون �حلاجة ملر�جعة مر�كز �خلدمة.
وقال �إن �لعمل يجري حالياً لتوفري خدمة تو�شيل �لأكيا�س و�ل�شناديق 
�أنه  �لتقدمي، موؤكد�ً  12 �شاعة من وقت  �لطبية خال مدة ل تتجاوز 
يتم �لأخذ بعني �لعتبار �شرورة ت�شهيل عملية �لتقدمي من خال تقليل 
�ملدخات وجمع �ملرفقات يف موقع و�حد فقط، كما مت �إلغاء خطوة �إ�شافة 
لتحديد  �جلغر�فية  �خل��ر�ئ��ط  بنظام  �لربط  مت  حيث  �جل��غ��ر�يف  �ملوقع 
�ملوقع، موؤكد�ً �أن جميع هذه �لتطوير�ت �شوف تنطبق على بقية خدمات 

�لإد�رة بانتهاء م�شروع �لتطوير و�ملتوقع نهاية �لعام �جلاري.

حاكم عجمان يطلع على خمططات وت�صاميم م�صروع منتجع مرتفعات م�صفوت

» معــكم دائمــًا « حمــا�صـرة �صــرطة راأ�س الــخيمة يف الإعــالم 

•• عجمان-وام: 

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان - بح�شور �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة »عقار« - على تفا�شيل خمططات 
يف  �أهمية  ذ�ت  �شيكون  �ل��ذي  م�شفوت  مرتفعات  منتجع  م�شروع  وت�شاميم 
لإقامة  و�مل�شتثمرين  و�ل�شياحة  �ل�شتثمار  ت�شجيع  حيث  من  �ملنطقة  تلك 

م�شروعات مماثلة �أخرى.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان من �لقائمني على �مل�شروع من موؤ�ش�شة 
»لوتاه  �شركة  وم��ن  �لتنفيذي  �ملدير  جابر  غالب  �شعادة  وميثلها   « عقار   «
�شرح و�ف عن  لوتاه �ىل  �شعادة �شالح عبد�هلل  �لعقاري« وميثلها  للتطوير 
حجم و�أهمية �مل�شروع ومردود�ته �ل�شياحية و�ل�شتثمارية و�لقت�شادية على 

�ملنطقة.
وحد�ئق  طبيعية  وحممية  �شياحية  وفلل  فنادق  جمموعة  �مل�شروع  وي�شم 
وحمات  ومم�شى  وريا�شية  ترفيهية  �أل��ع��اب  ومنطقة  ب��ح��ري�ت  ومنطقة 

جتارية وم�شاجد.
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  وح�شر 
رئي�س موؤ�ش�شة »عقار« وعدد من �مل�شوؤولني و�لقائمني على �مل�شروع �لتوقيع 
�لعقاري  للتطوير  لوتاه  و�شركة  »ع��ق��ار«  بني  �مل�شروع  تنفيذ  �تفاقية  على 

وذلك بديو�ن �حلاكم .
وقع �لتفاقية عن »عقار« �شعادة غالب جابر �ملدير �لتنفيذي فيما وقعها عن 
�شركة لوتاه للتطوير �لعقاري �شعادة �شالح عبد�هلل لوتاه �ملدير �لتنفيذي.

و�أكد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي - عقب توقيع �لتفاقية - �ن هذ� �مل�شروع 
و�شياحية يف  ��شتثمارية  م�شروعات  و�إقامة  �لبد�ية لنطاق  يعترب مبثابة 
منطقة م�شفوت و�ملناطق �ملجاورة لها من �أجل تطوير �جلانب �ل�شتثماري 
و�ل�شياحي و�لقت�شادي وذلك ملا تتمتع به �ملنطقة من مناخ معتدل و�أجو�ء 
�مل�شاريع وزي��ادة �حلركة  �ملنطقة من تلك  ��شتفادة �هل  �إ�شافة �ىل  طبيعية 
و�لتمتع  و�ملقيمني  و�ملو�طنني  �لأجانب  �ل�شائحني  من  و�ل��زو�ر  �ل�شياحية 

باملناطق �ل�شياحية �لتي حتت�شنها منطقة م�شفوت.
وقال �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي �إن حكومة عجمان حتر�س على تطوير 

كافة �ملناطق يف �لمارة وحتويلها �ىل مناطق جذب للم�شتثمرين �ملو�طنني 
و�لعرب و�لخرين من خال توفري كافة �خلدمات و�لبنى �لتحتية وتقدمي 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �مل��ع��امل  خ��ال  م��ن  ن�شعى  كما  و�حل��و�ف��ز  �لت�شهيات 
و�شعها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لنعيمي ويل عهد  �ل�شيخ عمار بن حميد  حاكم عجمان ومتابعة من �شمو 
عجمان �ىل �لتخطيط و�لتحديث �ل�شمويل لاإمارة �لذي ي�شع يف �حل�شبان 

مامح �مل�شتقبل و�لتطور �لطبيعي لكافة �لقطاعات و�مليادين.
وتزد�د  و�شياحية  عمر�نية  ونه�شة  طفرة  ت�شهد  عجمان  �م��ارة  �ن  و�أ�شاف 
�لقت�شادي  �لقطاع  على  �إيجابا  ينعك�س  �ل��ذي  �حل�شاري  تطورها  وت��رية 
�لإمار�تية  �خلريطة  على  ر�ئ��دة  متميزة  مكانة  تتبو�أ  جتعلها  و�ل�شياحي 
..م�شري� �ىل �ن تلك �مل�شاريع �لتي تنفذ يف �لمارة دليل على �نها ت�شري يف 

خططها على �لطريق �ل�شحيح.
�إن   « عقار   « ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  جابر  غالب  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
وروؤيته  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  برئا�شة  �لإد�رة  جمل�س  توجيهات 
�جل���دي���دة ت��ه��دف ل��ت��ن��وي��ع �ل���ش��ت��ث��م��ار و�ل��ت��وج��ه ل��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل�شياحية 

و�لتجارية ..م�شري� �ىل �ن هذ� �مل�شروع �أول �لتوجهات �جلديدة للموؤ�ش�شة 
عجمان  �م����ارة  لتطوير  ج��دي��دة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تطبيق  ع��ل��ى  تعمل  و�ل��ت��ي 

�شياحيا.
ت�شتغل  �لتي مل  �ل�شياحية  �ملناطق  تعترب من  �ن منطقة م�شفوت  و�أ�شاف 
��شتغال �شياحيا وناأمل يف موؤ�ش�شة عقار وبناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو 
حاكم عجمان ومتابعة من �شمو ويل عهد عجمان تنفيذ �ملزيد من �مل�شاريع 
�ملو�طنون  منها  لي�شتفيد  �ملنطقة  تلك  يف  و�لتجارية  و�لعقارية  �ل�شياحية 

و�ملقيمون و�ل�شائحون �لز�ئرون لهذه �لأر�س �لطيبة يف دولة �لمار�ت.
و�أو�شح �شعادة �شالح عبد�هلل لوتاه �ملدير �لتنفيذي ل�شركة لوتاه للتطوير 
�لعقاري �ن م�شروع منتجع مرتفعات م�شفوت يعترب من �مل�شاريع �ل�شياحية 
مت  حيث  م��ر�ح��ل  وع���دة  ���ش��ن��و�ت  خم�س  م��دى  على  تنفيذه  �شيتم  �ل��ك��ب��رية 
�عمال  �إحالة  ب�شدد  و�لن  للم�شروع  �لأولية  �لت�شاميم  و�شع  من  �لنتهاء 
يبد�أ  �ن  على  هند�شية  ��شت�شارية  خدمات  �شركة  �ىل  �لتف�شيلية  �لت�شاميم 
�لعمل بتنفيذه منت�شف 2018 وتنتهي �ملرحلة �لأوىل منه يف عام 2021 

تبد�أ بعدها �ملر�حل �لأخرى.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لإع���ام  �إد�رة  يف  متمثلة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
 ) د�ئماً  معكم   ( �شعار  حتت  توعوية  تثقيفية  حما�شرة  �لعامة،  و�لعاقات 
بالتعاون مع مركز �لتنمية �لجتماعية، وبح�شور �لعميد غامن �أحمد غامن 

بقاعة  �ل�شرطة،  وموظفي  �شباط  وعدد من  �ل�شرطية  �لعمليات  عام  مدير 
�ملركز �لإعامي مبنى �لقيادة �لعامة. حيث تناولت �ملحا�شرة �لتثقيقية �لتي 
�لأ�شا�شي لاأ�شرة،  �لر�عي  �لأب وهو  �آل مالك، دور  �ملدربة خديجة  قدمتها 
و�مل�شوؤول عن رعيته، موؤكدة باأن دور �لأب لي�س فقط توفري �حلماية و�لرعاية 
لاأ�شرة، بل يجب �أن يحر�س على �أن يكون �لقدوة و�ل�شلطة لتحقيق �لتكامل 

�لأ�شرة عرب ت�شحيح م�شرية �حلياة  �لتوجيهي يف  دوره  تعزيز  �لأ�شري، مع 
�لأ�شرية وطرح �لقو�نني �لتي ينبغي �حرت�مها و�ملبادئ و �لقيم �لتي ينبغي 
�للتز�م بها د�خل �لأ�شرة. و�شارك �حل�شور بتوجيه جمموعة من �ل�شتف�شار 
�ملثايل مع �لأبناء، ومتت �لجابة على جميع  �لتعامل  �ت حول كيفية و�آلية 
تو�جد  �شرورة  على  �لتاأكيد  مع  �مل�شاركات،  كافة  مع  و�لتفاعل  �ل�شتف�شار 

يف  كمعلم  �لإيجابي  تاأثريه  من  �لتو�جد  لهذ�  ملا  با�شتمر�ر  �لأ�شرة  يف  �لأب 
ف��اإن �شورته  �لرتبوية  �أدو�ره  من  نهائياً  �لأب  ف��اإذ� مت جتريد  �لأبناء،  حياة 
�لتي �شوف تت�شكل لدى �لأبناء عادة ما تكون �شلبية و�شورة �لرجل �ل�شعيف 
�لأبناء  �مل�شئول، �لأم��ر �لذي يوؤثر على ت�شكيل �شخ�شية  �ملبايل و غري  غري 

�مل�شتقبلية، وعليه �شيدفع �لأب �شريبة عو�قب هذ� �لو�شع �ل�شلبي.

مدينة خليفة الطبية يف عجمان تعتمد �صركات تاأمني لتغطية تكاليف الرعاية ال�صحية
•• عجمان -وام:

وقعت مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية 
يف عجمان، �إحدى مبادر�ت �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ، 
عقود� مع عدد من �شركات �لتاأمني 
�ملعتمدة يف �لدولة لتغطية �لرعاية 
�ل�شحية حلاملي بطاقات �لتاأمني 
�ل�شركات  ق���ب���ل  م�����ن  �ل�����������ش�����ادرة 

�ملرخ�شة يف �لدولة.
وق�������ال �ي����ري����ك وي���������ش����ربغ �مل���دي���ر 
�لطبية  خليفة  مل��دي��ن��ة  �لتنفيذي 

حتت�شنها  �لتي   4 �ل���  �مل�شت�شفيات 
عجمان  خليفة  م�شت�شفى  وت�شمل 
�لن�شاء و�لأطفال  �لعام وم�شت�شفى 
و�لأبحاث  لل�شكري  ر����ش��د  وم��رك��ز 

�إ�شافة �ىل م�شت�شفى م�شفوت .
ملدينة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  ودع������ا 
مع  �لتو��شل  �إىل  �لطبية  خليفة 
�ملر�شى  وخ��دم��ات  �لت�شال  مركز 
وخ���دم���ات ���ش��رك��ات �ل��ت��اأم��ني على 
�لرقم 067117553 يف �ملدينة 
��شتف�شار�ت  �ي���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�ملعتمدة  �ل��ت��اأم��ني  ب�شركات  تتعلق 
�ملعلومات  وكافة  ونطاق خدماتها، 

�ل���وط���ن���ي���ة ل��ل�����ش��م��ان �ل�������ش���ح���ي » 
�شمان« مع مر�عاة نطاق �خلدمات 
فيما  �ل�شركات  و�شيا�شة  و�ل��ف��ئ��ات 
�ملغطاة من  �لعاج  تكاليف  يخ�س 

قبل هذه �ل�شركات.
�لتاأمينية  �مل��ن��ظ��وم��ة  �ن  و�أو����ش���ح 
ت�شتمل على �لعديد من �خلدمات 
و�ل����ت����ي ت���ه���دف حل���م���اي���ة �لأف�������ر�د 
يف  ي�شهم  مم��ا  �شحتهم،  و���ش��م��ان 
�ل�شحية  �لرعاية  م�شتوى  تعزيز 
عجمان  �إم��ارة  �شكان  يتلقاها  �لتي 
�مل���ج���اورة ع��ل��ى �ختاف  و�مل��ن��اط��ق 
�خلدمات  خ���ال  م��ن  جن�شياتهم 

�ت��خ��اذ قر�ر  �ن��ه ق��د مت  يف عجمان 
�لتعاقد مع �شركات �لتاأمني بهدف 
�حل�شول  يف  �مل���ر����ش���ى  م�������ش���اع���دة 
�ملقدمة  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات  ع��ل��ى 
�لتابعة ملدينة خليفة  بامل�شت�شفيات 
�لطبية بي�شر ومن غري �أي عقبات 
مالية كانت متنع بع�س �ملر�شى من 
�ملتميزة  �خل��دم��ات  م��ن  �ل�شتفادة 

�لتي توفرها �ملدينة �لطبية.
ب��د�أت موؤخر�  �ملدنية  �أن  �إىل  ولفت 
م����ن حملة  �مل���ر����ش���ى  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال 
فعلياً،  �ملعتمدة  �ل��ت��اأم��ني  بطاقات 
يف �لدولة و�لتي من بينها �ل�شركة 

�لعالية  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �جل����ودة  ذ�ت 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، مما 
�ل�شحي  �لأم��ن  على  �إيجاباً  يوؤثر 

للمو�طنني و�ملقيمني.
�لطبية  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة  �إن  وق����ال 
جت������ري ح����ال����ي����اً م����ف����او�����ش����ات مع 
�لتاأمني  ���ش��رك��ات  م���ن  �أك����رب  ع���دد 
�لرعاية  ت��غ��ط��ي��ة  يف  لع���ت���م���اده���ا 
خطوة  تعد  �أنها  م��وؤك��د�  �ل�شحية، 
كافة  ع���ل���ى  �ل��ت��ي�����ش��ري  يف  ك����ب����رية 
�ل��ف��ئ��ات وت�����ش��ه��ي��ل ح�����ش��ول��ه��ا على 
�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
يف  �لطبية،  خليفة  مدينة  تقدمها 

من  �مل��وؤم��ن��ني  للمر�شى  �ل��ف��ر���ش��ة 
ك��اف��ة �جل��ن�����ش��ي��ات ل��ا���ش��ت��ف��ادة من 

بهدف  �لتاأمني  بخدمات  �ملتعلقة 
و�تاحة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري 

�لتي  �ل��ر�ق��ي��ة  �ل�شحية  �خل��دم��ات 
توفرها �ملدينة .

بيئة راأ�س اخليمة توقف »فرن« يف م�صنع اأ�صمنت نتيجة الغازات
 •• راأ�س اخليمة - الفجر

�لغي�س،  ���ش��ي��ف  �ل���دك���ت���ور  �أع���ل���ن 
ل��ه��ي��ئ��ة حماية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�خليمة،  ر�أ���س  يف  و�لتنمية  �لبيئة 
بتعطيل  ق���ر�ر�  �ت��خ��ذت  �لهيئة  �أن 

�مل�شنع، �لو�قع مبنطقة خورخوير 
�ل�������ش���ن���اع���ي���ة، ����ش���م���ال �لإم�����������ارة، 
»�لنبعاثات«  �أ�شباب  يف  للتحقيق 
�لتقط  �لتي  مد�خنه،  �إح��دى  من 
ل��ه��ا م��و�ط��ن��ون ع����دد� م��ن �ل�شور 
تد�ولها  ج���رى  و«�ل��ف��ي��دي��وه��ات«، 

قامت  �لأه��ايل  �ل�شكوى  ويف �شوء 
ق�شية  يف  حتقيق  ب��اج��ر�ء  �لهيئة 
�ذ  �لأ���ش��م��ن��ت،  م�شنع  »�ن��ب��ع��اث��ات« 
ت��ل��ك �لن��ب��ع��اث��ات حدثت  �أن  ت��ب��ني 
�مل��ن�����ش��اأة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة نتيجة  خ����ارج 
»�ملدخنة«  �أ����ش���اب  ط�����ارىء  ع��ط��ل 

�ل�شناعية  �ملن�شاأة  على  نوعها  من 
ذ�ت���ه���ا، خ���ال ن��ح��و ���ش��ه��ري��ن، بعد 
نهاية  يف  ���ش��ج��ل��ت  �ل���ت���ي  �لأوىل، 
�إن���ذ�ر  ومت  �مل��ا���ش��ي،  �آب  �أغ�شط�س 
�مل�����ش��ن��ع ب�����ش��ب��ب��ه��ا، وف��ر���ش��ت عليه 

غر�مة مالية حينها.

لإنتاج  مل�����ش��ان��ع  »�ل���ف���رن«،�ل���ت���اب���ع 
�شوء  يف  �ل���ع���م���ل  ع����ن  �لأ����ش���م���ن���ت 
�ليها  �ل��ت��و���ش��ل  �ل��ت��ي مت  �ل��ن��ت��ائ��ج 
ت�شاعد  م��ن  �لأه����ايل  �شكا  بعدما 
كبرية مما  بكمية  �شناعية  غ��از�ت 

ت�شبب يف حدوث �أ�شر�ر بيئية.

�ل����ت����و������ش����ل، ورف����ع����و�  ب����ر�م����ج  يف 
بالو�قعة،  و����ش���ك���وى  م���اح���ظ���ات 
بيئية  ب��اأ���ش��ر�ر  ت�شببت  باعتبارها 
وه���ب���وب »�لن���ب���ع���اث���ات« يف �جت���اه 
م��ن��اط��ق��ه��م �ل�����ش��ك��ن��ي��ة. و�أك�������د د. 
�لثانية  ه��ي  �ل�شكوى  �أن  �لغي�س 

�د�رة  ب��امل�����ش��ن��ع،وت��ع��م��ل  �خل��ا���ش��ة 
�خللل  �إ���ش��اح  على  حاليا  �مل�شنع 
�لدكتور  �لتنفيذي  �ملدير  بح�شب 
�لهيئة  وك���ان���ت  ن��ف�����ش��ه.  �ل��غ��ي�����س 
�أر�شلت فريقا متخ�ش�شا من رجال 
�إىل  �لبيئية  و�ل��رق��اب��ة  �لتفتي�س 
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد اأم القيوين يطلع على مناذج عمل حكومة الإمارات
•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن 
�لقيوين  �أم  �ملعا ويل عهد  ر��شد 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، لاإمارة 
�لتكامل  حت���ق���ي���ق  خ����ط����و�ت  �أن 
بوترية �شريعة يف �لعمل �حلكومي 
و�ملحلي  �مل�شتويني �لحت��ادي  على 
جت�شد تطبيقاً فعلياً لنتائج �جتماع 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
»رع���اه �هلل«، و�شاحب  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
م���ع ���ش��م��و �أول����ي����اء �ل��ع��ه��ود �شمن 
�أعمال �لدورة �لأوىل لاجتماعات 
�لإمار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية 
�لعا�شمة  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  �ل����ت����ي 
�ملا�شي.  �شبتمرب  �أو�خ���ر  �أبوظبي 

�لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 
�لإم�����������ار�ت  وم����ئ����وي����ة   ،2021
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وز�ر    .2071
ر����ش��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �ملعا 
م��ق��ر �مل�����ش��رع��ات �حل��ك��وم��ي��ة حيث 
�مل�شرعات  ع��م��ل  �آل��ي��ة  ع��ل��ى  �ط��ل��ع 
وم��ن��ه��ج��ي��ات��ه��ا �ل���ت���ي ���ش��ت��ط��ب��ق يف 
�ل��ع��م��ل �حلكومي  ت��ط��وي��ر  من���وذج 
ب���اأم �ل��ق��ي��وي��ن، ك��م��ا ت��ع��رف �شموه 
�مل�شرتكة  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات  على 
�خلدمات  م���رك���ز  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
»خدمات  �ل��ن��م��وذج��ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
�آليات  ع���ن  ل�����ش��رح  و����ش��ت��م��ع   ،»1
�مل�شتخدمة  و�لأدو�ت  ت��ق��دمي��ه��ا 
لتطوير خدمات م�شتقبلية ترتقي 
�ملتعاملني.  جت������ارب  مب�������ش���ت���وى 
�ل�شمو  �شاحب  �أن  بالذكر  جدير 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن ر�����ش���د �ملعا 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �أم 
�ل��ق��ي��وي��ن، �أط��ل��ق م���وؤخ���ر�ً »منوذج 
�إمارة  يف  �حلكومي  �لعمل  تطوير 

و�ل�شيخ  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
د�ئرة  رئي�س  �ملعا  �شعود  بن  علي 
ر��شد  و����ش���ع���ادة ح��م��ي��د  �ل��ب��ل��دي��ة، 
�ملجل�س  ع�����ام  �أم������ني  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
من�شور  و�����ش����ع����ادة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي، 
�خلرجي مدير عام د�ئرة �لتنمية 
�ملهند�س  و���ش��ع��ادة  �لق��ت�����ش��ادي��ة، 
خ��ال��د ���ش��ل��ط��ان �ل�����ش��ام�����ش��ي مدير 
�لإلكرتونية  �حلكومة  د�ئ��رة  ع��ام 

يف �لإمارة.
معايل  م��ع  �جتماعاً  �شموه  وعقد 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل ، 
ومعايل عهود بنت خلفان �لرومي 
وزيرة دولة لل�شعادة وجودة �حلياة 
جمل�س  رئا�شة  مكتب  ع��ام  ،مدير 
�لوزر�ء، و�شعادة عبد�هلل بن طوق 
�أمني عام جمل�س �لوزر�ء، بح�شور 
د. يا�شر �لنقبي م�شاعد �ملدير �لعام 
�لقدر�ت يف مكتب  وبناء  للقياد�ت 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ب�����وز�رة 

يف  �لعمل  تطوير  �إن  �شموه  وق��ال 
�أم  �إم��ارة  �لتابعة حلكومة  �جلهات 
�لقيوين بالتعاون مع وز�رة �شوؤون 
جمل�س �ل��وزر�ء، يج�شد توجيهات 
�شعود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �مل���ع���ا  ر�����ش���د  ب���ن 
باأهمية  �لقيوين،  �أم  �لأعلى حاكم 
�لنهو�س مبنظومة �لعمل و�لأد�ء 
ي��و�ك��ب توجهات  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا 
وخ��ط��ط ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
للنا�س،  و�ل�شعادة  �لفائدة  ويحقق 
�لوطنية  �لأه����د�ف  حتقيق  ودع��م 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��و���ش��ول ب����الإم����ار�ت �إىل 
م�شاف �أف�شل �لدول عاملياً خال 

�ل�شنو�ت �ملقبلة.
جاء ذلك، لدى �طاع �شموه على 
�ملبتكرة  �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي  من���اذج 
�شوؤون  وز�رة  �إىل  زي������ارة  ���ش��م��ن 
على  و�مل�شتقبل،  �ل����وزر�ء  جمل�س 
ر�أ������س وف���د ���ش��م ك���ا م���ن �ل�شيخ 
�شيف بن ر��شد �ملعا رئي�س د�ئرة 

و�مل�شتقبل،  �لوزر�ء  �شوؤون جمل�س 
�ملدير  م�شاعد  �حل��م��ادي  وم���رمي 
و�لتميز  ل����اأد�ء �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��ام 
�ملدير  وحممد بن طليعة م�شاعد 

�لعام للخدمات �حلكومية.
بحث  �لج������ت������م������اع  خ��������ال  ومت 
م�شروع  يف  �مل���ق���ب���ل���ة  �خل�����ط�����و�ت 
�إمارة  يف  �حلكومي  �لعمل  تطوير 
�أم �لقيوين، و�شبل تعميم �لتجارب 
وتعزيز  �ل���ن���اج���ح���ة،  �حل���ك���وم���ي���ة 
على  �حلكومي  �لعمل  يف  �لتكامل 
�مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي، حيث 
�أك���د ���ش��م��وه �أه��م��ي��ة �ل�����ش��ر�ك��ة بني 
بروح  و�لعمل  �حلكومية  �جلهات 
�لفريق، وتوحيد �جلهود لارتقاء 
�لأد�ء  م�شتويات  وتعزيز  بالكفاءة 
و�خل����دم����ات، م��ن��وه��اً ���ش��م��وه �إىل 
منفتحة  �لقيوين  �أم  حكومة  �أن 
�لناجحة  �ل��ت��ج��ارب  تطبيق  ع��ل��ى 
�لإمار�ت  دول��ة  حلكومة  و�ملتميزة 
م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  ي���دع���م  مب���ا 

�ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  يف  �مل��م��ار���ش��ات 
وتطبيق  و�ل���ق���ي���اد�ت  و�خل���دم���ات 

منوذج عمل �مل�شرعات �حلكومية.
ي�شم  �ل������ذي  �مل���������ش����روع  وي���ت���ب���ن���ى 
ف��ري��ق ع��م��ل م�����ش��رتك��اً م���ن وز�رة 
و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  جمل�س  �شوؤون 
من  ونخبة  �لقيوين،  �أم  وحكومة 
حكومة  ق��ي��اد�ت  برنامج  خريجي 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  وب��ر�م��ج  �لإم�����ار�ت 

�أم �لقيوين«، بالتعاون بني حكومة 
دولة �لإمار�ت و�ملجل�س �لتنفيذي 
لاإمارة، بهدف دعم وتعزيز عمل 
�لقيوين  �أم  يف  �حلكومية  �جلهات 
�ملنا�شبة  �ل���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  وخ����ل����ق 
للموظفني لإطاق طاقاتهم عرب 
�لتدريب وبناء �لقدر�ت و�لكفاء�ت 
 ،21 �لقرن  وفق من��وذج  �لوطنية 
�أف�شل  باعتماد  �ل��دو�ئ��ر  ومتكني 

�مل�شرعات  ع��م��ل  �آل��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�حلكومية لتحقيق �أف�شل �لنتائج 
�أ����ش���ه���ر، وي�����ش��ت��م��ل على   3 خ����ال 
وتعميم  �لأد�ء،  م��وؤ���ش��ر�ت  تطوير 
ثقافة �لتميز يف �لعمل �حلكومي، 
�لقدر�ت  وب��ن��اء  �ل��ق��ي��اد�ت  وتاأهيل 
�لبتكار  ثقافة  ودع��م  �حلكومية، 
و�لعمل  �خل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر  يف 

�ملوؤ�ش�شي.

اقت�صادية راأ�س اخليمة تعالج 785 من �صكاوى امل�صتهلكني منذ بداية العام
•• راأ�س اخليمة -الفجر

��شتقبلت �إد�رة �لرقابة و�حلماية �لتجارية يف �قت�شادية ر�أ�س �خليمة 
حتى  �لعام  هذ�  بد�ية  منذ  بالإمارة  �مل�شتهلكني  من  �شكوى   845
نهاية �أكتوبر �ملا�شي، حيث �أ�شارت �لتقارير بعدم �لتز�م �ملزود بقو�عد 
�مل�شاو�ة و�لأمانة و�مل�شد�قية يف تعامله مع �مل�شتهلك ت�شدرت �شكاوى 
بالفرتة  �لعمل  �إجن���از  ع��دم  �لثانية  �مل��رت��ب��ة  يف  وح��ل��ت  �مل�شتهلكني، 
�ملحددة، تلتها عدم �لتز�م �أ�شحاب �ملن�شاآت �لتجارية ببنود �ل�شمانات 

مثل �إ�شاح �ل�شلعة �أو �إجر�ء �ل�شيانة وغريها.
وجددت فاطمة عبد�لعزيز �ل�شويدي، مديرة ق�شم �حلماية �لتجارية 

ناجتة عن  �ل�شكاوى  كانت  �شو�ء  �مل�شتهلكني  بحماية  �لد�ئرة  �لتز�م 
�أعمال �ملن�شاآت �لتجارية �أو �مل�شتهلكني وحماولة �إيجاد �حللول وفقاً 
ملا خوله �لقانون للد�ئرة من حماولة ت�شوية �لنز�عات ب�شكل ودي يف 
�لثالث  �لربع  �مل�شتهلكني خال  ر�شا  �لول، حيث حاز موؤ�شر  �ملقام 
على ما ن�شبته %97 ، حيث ميثل �رتفاعا �إيجابيا مقارنة بالربعني 

�لأول و�لثاين �لذي بلغ فيهما ن�شبة ر�شا �مل�شتهلك 94%. 
و�أ�شارت �ل�شويدي باأن �لد�ئرة ت�شتقبل جميع �ملاحظات و�ل�شكاوى 
�حل�شور  مثل  �لفعلية  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  مبختلف  و�لق���رت�ح���ات 
للد�ئرة، و�أخرى �للكرتونية مثل �ملكاملات �لهاتفية �خلط �ل�شاخن 

�أو خدمة �لو�ت�شاب.

�صلطان القا�صمي يوجه باقتناء اإ�صدارات من خمتلف دور الن�صر 
امل�صاركة يف »ال�صارقة للكتاب« بقيمة 4.5 مليون درهم

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، بتخ�شي�س 4.5 مليون درهم لقتناء �أحدث 
�لدويل  �ل�شارقة  ملعر�س   36 �ل���  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة  �لن�شر  دور  �إ���ش��د�ر�ت 
للكتاب، بهدف دعم �ملكتبات �لعامة يف �لإمارة، وذلك ��شتمر�ر� لنهج �شموه 
�مل��ب��ادرة �شمن جهود  وتاأتي  �لإ���ش��د�ر�ت.  باأحدث  �ملكتبات  �إث��ر�ء  �لد�ئم يف 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف �شمان �لتحديث �مل�شتمر ملحتويات �ملكتبات 
�لعامة يف �لإمارة ، ورفدها بكل جديد من �لإ�شد�ر�ت �لتي تخدم �لباحثني 
�ملهتمني  وجميع  و�جل��ام��ع��ات،  �مل��د�ر���س  وطلبة  و�ملتخ�ش�شني،  و�ملثقفني 
�إ���ش��اف��ة �إىل م�شاعي �شموه  �مل��ع��ريف يف �لإم�����ارة، ودول���ة �لإم�����ار�ت،  ب��ال�����ش��اأن 

�ملتو��شلة لدعم �لنا�شرين و�لعاملني يف �شناعة �لكتاب ودفع م�شرية �إنتاج 
وثقافية  �ل�شارقة وجهة معرفية  �إم��ارة  �لعامة يف  �ملكتبات  وت�شكل  �ملعرفة. 
ل�شكان �لإم��ارة وزو�ره��ا، �لذين يجدون فيها ما يتطلعون �إليه من �لكتب، 
تطويرها  يتم  �لأخ��رى،و�ل��ت��ي  �ملعلومات  وم�شادر  و�لن�شر�ت،  و�ل��دوري��ات، 
�لدويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س  م��ن  �ل��ك��ت��ب  �ق��ت��ن��اء  خ���ال  م��ن  ب�شكل م�شتمر، 
للكتاب، وغريه من �ملعار�س �لتي تقام يف دولة �لإم��ار�ت وخارجها، �إ�شافة 
�إىل �لقتناء �ملبا�شر من دور �لن�شر و�ملكتبات �لتجارية. ي�شار �إىل �أن �شاحب 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة، وجه يف �لدورة �ل�شابقة للمعر�س بتخ�شي�س �أربعة مايني 
�لإ�شد�ر�ت  باأحدث  �ل�شارقة  يف  �لعامة  �ملكتبات  رف��وف  ورف��د  لدعم  دره��م 

�ملحلية و�لعربية و�لأجنبية.

حاكم ال�صارقة ي�صهد انطالق فعاليات منتدى �صباب العامل ب�صرم ال�صيخ تلبية لدعوة الرئي�س امل�صري
•• �رشم ال�صيخ-وام: 

�لرئي�س  تلبية لدعوة من فخامة 
رئي�س  �ل�������ش���ي�������ش���ي  ع���ب���د�ل���ف���ت���اح 
..ح�شر  �لعربية  م�شر  جمهورية 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ف��ع��ال��ي��ات منتدى  �ن���ط���اق  ح��ف��ل 
�أق��ي��م ليلة  �ل��ذي  �ل��ع��امل«،  »�شباب 
�شرم  مب��دي��ن��ة  �لول  �أم�������س  ي����وم 
»�جل��م��ي��ع من  ���ش��ع��ار  �ل�شيخ حت��ت 
�أجل �ل�شام و�لتنمية« ، وبح�شور 
ومب�شاركة   ، �مل�������ش���ري  �ل��رئ��ي�����س 
جن�شية.  113 من  �شاب   3000

وق���د ح�����ش��ر �مل���وؤمت���ر �ل��ع��امل��ي �إىل 
ج��ان��ب��ه��م��ا ك��ل م��ن �ل�����ش��ي��د حممد 
ولد عبد�لعزيز رئي�س �جلمهورية 
و�ل�شيد  �مل��وري��ت��ان��ي��ة،  �لإ���ش��ام��ي��ة 
�ل�شلطة  رئ��ي�����س  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
و�ل�شيد  �لفل�شطينية،  �ل��وط��ن��ي��ة 
ع���ل���ي ب���وجن���و رئ���ي�������س �جل����اب����ون، 
و�ل�شيد حممد عبد�هلل فورماجو 
رئي�س �ل�شومال، و�ل�شيد يوويري 

ج��ع��ل��ن��ا خم��ت��ل��ف��ني، و�لخ����ت����اف 
�لختيار  حرية  لنا  وت��رك  رحمة، 
و�إر�شاء  �لأر����س،  بعمارة  و�أو�شانا 
�ل�شام وزرع �شنابل �خلري، و�أقول 
ل��ك��م، �إن ن��ظ��رة و�ح����دة ع��ل��ى هذه 
�لتنوع  ذل����ك  وت��ف��ح�����س  �ل���ق���اع���ة 
و�حل�شاري  و�ل��ث��ق��ايف  �لإن�����ش��اين 
كفيل بل يبعث فينا جميعا �لأمل 
�ل���ث���ق���ة، لأن  �لأن���ف�������س  وي���ب���ث يف 
�لب�شرية لز�لت قادرة على �حلو�ر 
�ل�����ش��ام �إىل  وحت���وي���ل �حل���ل���م يف 

حقيقة ».
و����ش��ت��ك��م��ل �ل��رئ��ي�����س » �حل���ل���م يف 
عامل با لجئني، تركو� �أوطانهم 
وفقر�ء  م�شردين  �أو  وق�شر�  قهر� 
ل ميلكون �حل��د �لأدن��ى من �شبل 
يعاين  �إن�����ش��ان  �أو  �ل��ك��رمي،  �لعي�س 
�أو  معتقده  ب�شبب  �شلبيا  متييز� 
�أجل  م��ن  �حللم  ل��ون��ه..  �أو  جن�شه 
ي�شعون  م���ت���ط���رف���ني  ب����ا  ع������امل 
للخر�ب و�لتدمري، �حللم من �أجل 
ويتحاور  ح�����ش��اري��ا  ي��ت��ط��ور  ع���امل 

ثقافيا ويتكامل �قت�شاديا« .
�خلا�س  �ملبعوث  �أك��د  جانبه،  م��ن 

�ملتحدة  ل�����اأمم  �ل���ع���ام  ل���اأم���ني 
�أخيم �شتايرن يف كلمة بالنيابة عن 
�لأمني �لعام �أنطونيو غوتريي�س، 
جميع  يف  �ل�شباب  م�شاركة  �أهمية 
ع��ل��ى �أن هذه  �ل��ن�����ش��اط��ات م�����ش��دد�ً 
�مل�شاركة تعد �أولوية مركزية لدى 
�لأم����ني �ل���ع���ام. وق���ال ���ش��ت��اي��رن �إن 
�لعامل  دول  م��ن  كثري  يف  �ل�شباب 
�ل��ع��ن��ف، مبيناً  �آث����ار  ي��ع��ان��ون م��ن 
م���ن خال  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �أن 
»مكتب  �أو  »ي��ون�����ش��ي��ف«  م��ن��ظ��م��ة 
لاجئني«،  �ل�������ش���ام���ي  �مل���ف���و����س 
حت�����������اول م�����ع�����اجل�����ة م�����ث�����ل ه�����ذه 
�نطاق  حفل  ت�شمن  �لق�شايا. 
�لفقر�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  �مل���ن���ت���دى 
ب��ي��ن��ه��ا ك��ل��م��ات لبع�س  �ل���ت���ي م���ن 
جتاربهم  لنقل  �مل�شاركني  �ل�شباب 
مب�شاحبة  و�حل��ي��ات��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�أفام ت�شويرية و�ي�شاحية. �شهد 
�حلفل كل من �شعادة جمعة مبارك 
�جل��ن��ي��ب��ي ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
جمهورية م�شر �لعربية ، و�شعادة 
عبد�هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س 
و�شعادة   ، بال�شارقة  �لثقافة  د�ئ��رة 

حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
�لت�شريفات و�ل�شيافة.

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ق��د و���ش��ل ع�شر 
يوم �أم�س �لأحد مطار �شرم �ل�شيخ 

�لوطني  �مل���وؤمت���ر  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لعامل«  �شباب  »م��ن��ت��دى  لل�شباب 
�شموه  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك�����ان  ح���ي���ث 
لدى و�شوله �أر���س �ملطار كل من 
�لدكتور يحيى ر��شد وزير  معايل 
�مل�شئولني  م���ن  وع����دد  �ل�����ش��ي��اح��ة 

�مل�شريني.

�أوغند�،  رئي�س  يو�شفيني  كاجوتا 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
�لأم�������ري خالد  و����ش���م���و  �ل��������دويل، 
�حلرمني  خادم  م�شت�شار  �لفي�شل 
�أم�����ري م��ن��ط��ق��ة مكة،  �ل�����ش��ري��ف��ني 
���ش��ت��اي��رن مبعوث  �أخ���ي���م  و�ل�����ش��ي��د 
�ملتحدة،  ل�����اأمم  �ل���ع���ام  �لأم������ني 

ومبعوث لاحتاد �لإفريقي.

�لفتتاحية  �جل���ل�������ش���ة  وخ�������ال 
�ل�شي�شي  �لرئي�س  وج��ه  للمنتدى 
يف كلمته، ر�شالة لل�شباب �مل�شاركني 
مبنتدى �شباب �لعامل ب�شرم �ل�شيخ 
�أدع��وك��م يف م�شتهل   « ..ق���ال فيها 
تكونو�  �أن  �ل��ع��امل  �شباب  منتدى 
وطموحنا  ب��ك��م،  ثقتنا  ق���در  ع��ل��ى 
بقدر�تكم،  �إمي���ان���ن���ا  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي 
�حلو�ر  ف�شيلة  ملمار�شة  و�أدع��وك��م 

مو�شوعية  �أ�ش�س  على  و�لتعاي�س 
م��ت��ج��ردة م��ن �لن��ح��ي��از ل��ه��وى �أو 
متطرفة لر�أي على ح�شاب �لآخر 
». وتابع �لرئي�س يف ر�شالته لل�شباب 
باأن  �أدع��وك��م   « �ل�شام  �أر����س  م��ن 
�لإن�شانية،  �أ�شا�س  على  تتحاورو� 
�أن  وت��ذك��رو�  �لتمييز  ع��ن  منزها 
�هلل جل يف عاه قد خلقنا جميعا 
�إن�����ش��ان، وك��ان��ت رح��م��ت��ه ب��ن��ا حني 

حاكم ال�صارقة يزور معهد الأورام القومي يف القاهرة
•• القاهرة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أث��ن��ى 
قرينته  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �لكبري  �ل���دور  على  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�س وموؤ�ش�س جمعية �أ�شدقاء 
لأمر��س  �ملكافحة  �لبحثية  و�مل��ر�ك��ز  �ملوؤ�ش�شات  دع��م  يف  �ل�شرطان  مر�شى 

�ل�شرطان يف جمهورية م�شر �لعربية و�لعامل �أجمع.
�ألقاها يف قاعة م�شرح معهد �لأور�م �لقومي  جاء ذلك يف كلمة �شموه �لتي 
من  غفري  جمع  �أم���ام  �لعربية،  م�شر  بجمهورية  �ل��ق��اه��رة  يف  �م�س  �شباح 
�لهيئتني  و�أع�����ش��اء  �ل�شرطان  ومعاجلي  و�لباحثني  �مل�شريني  �مل�شوؤولني 
وبح�شور  �ملختلفة،  �لإع��ام  و�شائل  وممثلي  باملعهد  و�لإد�ري���ة  �لتدري�شية 
حممد  و�لدكتور  �لقاهرة،  جامعة  رئي�س  �خل�شت  عثمان  حممد  �لدكتور 

لطيف عميد معهد �لأور�م �لقومي.
وقال �شموه �إن �ملقام �لذي نحن فيه ل ي�شمح بالكلمات �أن تخرج �إل ب�شكل 
خلف  يقبعون  �أط��ف��ال  ومنهم  كثريون  فيها  �أبتلي  �لتي  �لآلم  ب�شبب  �آه��ات 
هذه �جلدر�ن بانتظار ب�شي�س نور وبادرة �أمل تعيد لهم �شحتهم وعافيتهم 
�لقا�شمي حتمل  ب��ن��ت حم��م��د  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  و���ش��م��و  ت���ع���اىل..،  �هلل  ب����اإذن 
رئي�س  فهي  و�لأم���ل  �لنور  ذل��ك  �إي��ج��اد  على  وتعمل جاهدة  ذل��ك  م�شوؤولية 
وموؤ�ش�س جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان و�شفرية �لحتاد �لدويل ملكافحة 
ملكافحة  �ل���دويل  �لحت���اد  و�شفرية  لل�شرطان  �لعاملي  ل��اإع��ان  �ل�شرطان 
�ل�شرطان ل�شرطانات �لأطفال، ولها �ت�شالت كثرية يف م�شر وخارج م�شر 

بل يف �لعامل كله .
»فر�ن�شي�س  يدعى  معهد  �لربيطانية  �ململكة  يف  �أ�ش�س  لقد  �شموه  و�أ���ش��اف 

كريك« �لأكرب على م�شتوى �لأبحاث �لطبية و�حليوية يف �أوروبا و�لأهم من 
نوعه يف �لعامل، بهدف �جر�ء �لأبحاث و�لدر��شات �ملرتبطة مبر�س �ل�شرطان 
ب�شورة عامة ومر�س �شرطان �لرئة على وجه �لتحديد، وقد �شارعت �شمو 
�ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي وطالبت �أن نقوم بامل�شاهمة يف هذ� �ملعهد وبالفعل 
 5 من  �ملكون  �ملعهد  مبنى  �أم��ام  و�شعت  ب��اأن  �لتكرمي  وج��اء  �مل�شاهمة  متت 
طو�بق على �لأر�س و 3 طو�بق حتت �لأر�س لوحة خط عليها » لقد �شاهمت 
�ل�شيخة جو�هر يف بناء هذ� �ملعهد« وكرمت �ل�شارقة باأن خ�ش�س جزء� من 
كادره  بجهود  �ملخترب  هذ�  ولقد حقق  �ل�شارقة  ��شم خمترب�ت  �ملعهد حتت 
من �لباحثني و�لعاملني �كت�شافات علمية طبية مذهلة خال �ل�شهر �ملا�شي 

و�شتخ�شع للتجربة خال �أيام معدودة //.
و�ختتم �شموه كلمته موؤكد� وقوفه �إىل جانب م�شر بقوله // �شوف نكون 
مع م�شر بكل ما �أوتينا من قوة �إن كان مال �أو جهد، و�شنو�كب هذه �مل�شرية 
�ملباركة، وكل ما نحتاجه منكم هو �لعمل و�ل�شرب وتتبع �لنور �لذي �شيقودنا 
لنا  �شينوره  �إليه  و�لنظر  �تباعه  علينا  �لذي  و�لنور  �ل�شحيح،  �لطريق  �إىل 

�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي //.
عقب ذلك �ألقى �لدكتور حممد عثمان �خُل�ْشْت رئي�س جامعة �لقاهرة كلمة 
بهذه �ملنا�شبة قال فيها // �إنه ملن ت�شريفي و�شعادتي �أن �أكون يف هذ� �للقاء 
ب�شحبة هذ� �لرجل �حلاكم و�ملثقف و�لإن�شان و�لذي تربطنا به كم�شريني 

وكعلماء وكجامعة �لقاهرة رو�بط متينة وج�شور عالية متعددة .
�لعلمي  �لبحث  حول  تتمحور  �لأوىل  ر�شالتني  كلمته  خال  �خل�شت  وبعث 
ودوره يف حتقيق �لتنمية و�لتطوير حيث قال // �إن جامعة �لقاهرة ت�شري 
�لعلم  جتعل  �أن  على  ترتكز  �لثالث  �جليل  من  جامعة  تكون  �أن  نحو  قدما 
و�لبحث �لعلمي جناحني للتطوير و�لتنمية �ل�شاملة و�إعادة بناء موؤ�ش�شات 

كونها  بحكم  و�ملعاهد  باملر�كز  و�لهتمام  �لأم��ام  نحو  بها  و�لتقدم  �لدولة 
�أهم  �أحد  �ليوم يف  �إىل حد كبري، ونحن  �لبحثية و�لتنموية  قائدة للعملية 
دور كبري يف �حلفاظ  له  �ل��ذي  �لقومي  �لأور�م  و�ملر�كز معهد  �ملعاهد  تلك 

على ر�أ�س �ملال �لب�شري �أ�شا�س �لتقدم و�شحته �أ�شا�س عطائه .
�أما ر�شالته �لثانية تعلقت بالعمل �خلريي وجمالته و�أ�شبابه ودو�فعه حيث 
�أ�شا�س �لعمل �خلريي ك�شب �لأجر من عند  �أن  ذكر رئي�س جامعة �لقاهرة 

�هلل و�أ�شو�أ �أ�شكاله ذلك �لعمل �لذي يقام بق�شد �لرياء.
بالتز�م  �شاحبه  ��شت�شعر  �هلل،  وجه  �إل  يبتغي  ل  �لنقي  �لتربع   // و�أ�شاف 
�ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  ير�ه و�جبا عليه، و�شاحب  باأمر  للقيام  د�خلي دفعه 
خري من جتلت فيه تلك �ملعاين و�ل�شفات ب�شفاته �حلميدة وثقافته �لعالية 
قائمة على  �إمارته  بناء جمتمع  فل�شفة يف  له  �لإن�شان  �شريرته، هذ�  ونقاء 
�لعلمي  و�لبحث  و�لتعليم  و�لعلم  �لثقافة  �لن�شان من خال  �ل�شتثمار يف 
ويف هذ� �لطار ��شتطاع �أن يجعل منها عا�شمة للثقافة �لعربية و�لإ�شامية 

وعا�شمة للكتاب .
�شموه وتربع  �إن تربع  �لدكتور حممد عثمان �خل�شت كلمته قائا  و�ختتم 
يقت�شر على  �لنقي مل  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  قرينته 
معهد �لأور�م �لقومي فح�شب بل تعدى ذلك لي�شمل عدد� من كليات جامعة 
�مل�شرية  و�لتعليمية و�لجتماعية  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شات  �لقاهرة و�لعديد من 

�لأخرى .
بجامعة  �لقومي  �لأور�م  معهد  عميد  ُلَطّيْف  حممد  �لدكتور  ق��دم  بعدها 
�لقاهرة عر�شا رحب يف م�شتهله ب�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ومر�فقيه 
و�أ�شاد بعطاء�ت �شموه �لعديدة و�ملتنوعة ومقدر� تربعات وم�شاهمات �شمو 
�ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

مع  �لتعامل  من  ومتكينه  �مكانياته  تعزيز  �أج��ل  من  �ملعهد  لهذ�  �ملتو�ترة 
�أمر��س �ل�شرطان وخ�شو�شا لاأطفال وتقدمي كافة �لعاجات �ملتاحة لهم 

باملجان.
لل�شرطان  �لعاملي  �لو�شع  �لتقدميي  �لعر�س  خال  من  ُلَطّيْف  و��شتعر�س 
ور�شالة �ملعهد و��شرت�تيجيته و�خلطة �لقومية ملكافحة ومقاومة �ل�شرطان 
و�لهيكل �لتنظيمي و�خلدمات �لطبية �ملقدمة فيه و�حلجم �لت�شغيلي �لذي 
�لعياد�ت �خلارجية �جلديدة ورفع طاقاتها  �أد�ء  تبيان  به ف�شا عن  يقوم 
�لقائمة  �ملعهد  جلهود  متطرقا  �لأج��ه��زة،  باأحدث  وجتهيزها  �ل�شتيعابية 
حاليا يف �إن�شاء م�شت�شفى �ملعهد �لقومي لاأور�م �جلديد مبدينة 6 �أكتوبر 
�أبحاث  وم��رك��ز  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  و�لأك���رب يف منطقة  �لأح���دث  يعد  و�ل���ذي 

�ل�شرطان يف �لتجمع �خلام�س.
عدد�  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتلقى 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  من  كل  من  �لتذكارية  �ل���دروع  من 
كما  �لقومي،  �لأور�م  ومعهد  �لقاهرة  وجامعة  �لعربية  م�شر  بجمهورية 
ت�شلم �شموه بالإنابة عن قرينته �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت �شلطان �لقا�شمي 
�لأور�م  ومعهد  �لقاهرة  كل من جامعة  ل�شموها من  دروع��ا مماثلة قدمت 

�لقومي.
�شهد وقائع زيارة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ملعهد �لأور�م �لقومي كل من 
�لعربية  �لدولة لدى جمهورية م�شر  �شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفري 
، و�شعادة عبد �هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة، و�شعادة حممد 
ح�شن  حممد  و�شعادة  و�ل�شيافة،  �لت�شريفات  د�ئ��رة  رئي�س  �لزعابي  عبيد 
�حلميد  عبد  عمرو  و�لدكتور  لاإعام،  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  عام  مدير  خلف 

مدير �أكادميية �ل�شارقة للبحوث.
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اأخبـار الإمـارات

على هام�س معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يلقي ال�صوء على اإ�صدارات املركز ومبادرة »وثيقتي«
•• دبي-الفجر: 

على هام�س �لدورة �ل�شاد�شة و�لثاثني 
م��ن م��ع��ر���س �ل�����ش��ارق��ة �ل����دويل للكتاب 
مركز  يف  فعالياته  تقام  �ل��ذي   2017
�إك�����ش��ب��و �ل�����ش��ارق��ة خ���ال �ل��ف��رتة م��ن 1 
مركز  يلقي  �ملقبل،  نوفمرب   11 وحتى 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د لإح����ي����اء �ل�����رت�ث 
على  �ل�شوء  �ل�شنوية  م�شاركته  خ��ال 
وفعاليات  و������ش����د�ر�ت  م���ب���ادر�ت  ك��اف��ة 
و�ن�شطة �ملركز خال �ل�شنو�ت �ملا�شية.  
وحت����دث ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل ح���م���د�ن بن 
�لتنفيذي ملركز حمد�ن  دملوك، �لرئي�س 
ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء �ل����رت�ث ع��ن �لقيم 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لأدب�����ي�����ة ل��ل��م��ع��ر���س وق���ال 
يعد  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  »معر�س 
�لثقافية يف  �لفعاليات  و�أه��م  �ك��رب  �أح��د 
�لوجيزة،  فرتته  م��ن  وبالرغم  �ل��دول��ة 

دور  م��ن  �لهائل  �لكم  ه��ذ�  �ن وج��ود  �ل 
و�لأح����د�ث  للكتب  و�ل��ع��ار���ش��ني  �لن�شر 
د�ئم  ت��رق��ب  يف  �ل��ز�ئ��ر  جتعل  �لثقافية 
�ملحفل  ه�����ذ�  م���ث���ل  وت����ه����ي����اأة  ل���ل���ح���دث، 
�ل�����ش��خ��م ي��ت��ط��ل��ب ج���ه���ود� ج���ب���ارة، لذ� 
ر�أ�شهم  على  و�ملنظمني  �لقائمني  ن�شكر 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة على ما يقدمونه 
�لقر�ءة«.  ثقافة  ون�شر  �لعلم  �شبيل  يف 
تاأ�شي�شه،  و��شاف بن دملوك »�ملركز منذ 
يد�وم على �مل�شاركة يف معر�س �ل�شارقة 
�ملثالية  �لوجهة  لكونه  للكتاب،  �ل��دويل 
�حياء  �شبيل  يف  بعمله  نقوم  ما  لعر�س 
خ�شو�شا  �لوج������ه  ك���اف���ة  م���ن  �ل������رت�ث 
و�لدر��شات  �لبحوث  �د�رة  ب��ه  تقوم  م��ا 
�لكتب  طباعة  خ��ال  من  �شو�ء  باملركز 
و�ل�شد�ر�ت �ملتخ�ش�شة يف �ملجال �أو ما 

حممد  بن  حمد�ن  مركز  مكتبة  توفره 
�مل�شغرة  �مل��ع��ار���س  �أو  �ل����رت�ث  لإح���ي���اء 
ملبادرة »وثيقتي« �لتي ن�شعى من خالها 
�إىل ن�شر �لوعي باأهمية �لرت�ث �لثقايف 
غ��ري �مل����ادي ل��ل��دول��ة، لي�س �ل��ه��دف من 

�ملبادرة �لحتفاظ بالوثائق �ل�شلية بل 
حفظها وترميمها �إذ� رغب �ل�شخ�س �أو 
�جلهة، �أو باأخذ ن�شخ عنها لر�شد وقائع 
وطلبة  �لباحثني  تفيد  هامة،  تاريخية 
و�لتدوين  �لر�شد  يف  و�مل��وؤرخ��ني  �لعلم 
و�ل�شتدلل باملوؤ�شر�ت �لتاريخية. �شو�ء 
فجوهر  �أ���ش��ل،  �م  �شورة  �لوثائق  كانت 
�مل�����ادي يت�شمن  �ل��ث��ق��ايف غ���ري  �ل�����رت�ث 
و�ملعلومات  �لإرث  ه��ذ�  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�مل��وج��ودة يف �ل��وث��ائ��ق �ل��ق��دمي��ة. ونعمل 
�ل���ي���وم ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ك����رب �مل����ر�ك����ز يف 
�ل�����دول�����ة حل���ف���ظ وت����رم����ي����م �ل���وث���ائ���ق 
للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  و�ر�شفتها: 
و�ل����رت�ث«.  و����ش��اف بن دملوك«وثيقتي 
�شاهمت يف ح�شولنا على كتب ومدونات 
بنت  ح�شة  �مل��رح��وم��ة  ك��ت��اب  مثل  قّيمة 
�ملر�أة  دور  على  �ل�شوء  �لقى  �ل��ذي  �مل��ر، 
�لفاعل يف �ملجتمع �لإمار�تي عرب فرتة 

من �لزمن، ومت ترميمه وحفظه، ومتت 
فيه.  �ل���و�ردة  �ملعلومات  م��ن  �ل�شتفادة 
�لعقود  و  �ملبايعات،  تخ�س  وثائق  جمع 
و�ملر��شات وغريها من �ملدونات ي�شكل 
على  �ملحافظة  م�شرية  م��ن  كبري�  ج��زء 
�ملركز  م��ع  ب���د�أت  �لتي  �لتاريخي  �لإرث 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه.  وم���ن خ���ال وثيقتي، 
تتبع  �لدولة،  يف  عديدة  مبادر�ت  جاءت 
ذ�ت �لر�شالة �لوطنية �لتي نعمل جميعاً 
لج��ل��ه��ا، ف��ال��وث��ي��ق��ة ب��ع��د ف���رتة ت�شبح 
و�ن��ه��ا حتوي  �شيما  �ملجتمع ل  م��ن ح��ق 
�لع�شر،  ع��ل��ى  ���ش��اه��دة  قيمة  م��ع��ل��وم��ات 
لهذ�  �ل�شتجابة  على  �جلميع  ون�شجع 
�ملركز  ب����د�أ  �أن  ف��م��ن��ذ  �ل��وط��ن��ي،  �ل���ن���د�ء 
م�شريته، �شاهم يف طفرة نوعية، وجند 
�لر�شيف  م���ن  »وث������ق«  م����ب����ادرة  �ل���ي���وم 
كجهات  ون���ح���ن  وغ�����ريه�����ا،  �ل����وط����ن����ي، 
لتلبية  ���ش��وي��اً  ن��ع��م��ل  خمت�شة  وم���ر�ك���ز 

هدف وطني موحد عنو�نه �لرت�ث«.
الأوىل

�ملعر�س  �ر����س  م��ن  �لأوىل  �إذ�ع����ة  ب��ث��ت 
�ملقدمة  مع  ر�ي  لل�شباب  برنامج  �أم�س، 
�ل�����ش��اب��ة �ث����ري ب���ن ���ش��ك��ر و�مل���ع���دة �شهام 
قائلة  �شكر  ب��ن  �أث���ري  وع��ل��ق��ت  ���ش��اف��ع��ي، 

بيئة  ميثلون  �شيوفاً  �حللقة  »ت��ن��اول��ت 
حت��ت��ف��ي ب��ال��ك��ل��م��ة �مل����ق����روءة مم���ا �ثرى 
ن��ق��ل��ه ع��ل��ى �لهو�ء  �ل����ذي مت  �ل��ربن��ام��ج 
�لروؤى �لإعامية و�مل�شتقبلية  مرتجماً 
�لثقافية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  من  لعدد 
و�لإعامية مثل نا�شيونال جيوغر�فيك 

�إىل  ����ش��اف��ة  للثقافة  �ل��ف��ج��رية  وه��ي��ئ��ة 
�لتنمية  مر�كز  من  �ل�شيوف  من  ع��دد 
ت��غ��ط��ي��ة هذ�  �ل�������ش���ارق���ة.  �ل����ش���ري���ة يف 
�حل����دث �ل�����ش��خ��م م��ن حم����اور خمتلفة 
يف  وت�شعهم  �مل�شتمعني  ت���رثي  جت��رب��ة 

قلب �حلدث«. 

•• الفجرية -وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �أم�س �لأول- يف 
مكتب �شموه بالديو�ن �لأمريي - �ل�شاب عبد�هلل �شيف �لبادي وهناأه بح�شوله على درجة 
�ملاج�شتري يف �إد�رة �لأعمال بامتياز مع مرتبة �ل�شرف.  و��شتمع �شموه - خال �للقاء - �إىل 
�شرح منه حول �لتخ�ش�س ور�شالة �ملاج�شتري .. متمنيا له �لتوفيق. من جانبه �شكر عبد�هلل 

�شيف �لبادي �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي على ت�شجيعه ودعمه �لد�ئم.
ح�شر �للقاء .. �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد �لفجرية.

••دبي-وام:

من  �لوقاية  وط��رق  �أ�شباب  بدبي  �ل�شحة  هيئة  ناق�شت 
م�شاعفات �ل�شمنة و�لنحافة و�أهمية �لغذ�ء �ل�شحي يف 

تفادي �لأمر��س �ملختلفة �لناجمة عن ذلك.
�لهيئة  �ل��ت��ي نظمتها  �لذكية  �ل��ع��ي��ادة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�م�س و�شارك فيها كل من ريناد �إبر�هيم و�شامية عثامنة 

�أخ�شائيتا �لتغذية مب�شت�شفى دبي.
و�أ�شار �مل�شاركون يف �لعيادة �لذكية �إىل �لأ�شباب �ملختلفة 
غري  �لغذ�ئي  و�لنظام  �ل��ور�ث��ي  �لعامل  ومنها  لل�شمنة 
�لريا�شي  �لن�شاط  وق��ل��ة  �لنف�شية  و�ل��ع��و�م��ل  �ل�شحي 
�ل��ه��رم��ون��ات و�����ش���ط���ر�ب يف �لغدة  ب��ع�����س  و�����ش���ط���ر�ب 

ومنها  بالنحافة  �ملتعلقة  �لأ�شباب  �إىل  لفتني  �لدرقية 
معدل  يف  و��شطر�ب  �لهرمونات  يف  �ل�شطر�ب  وج��ود 
�لدهون  ح��رق  �أن  و�أك����دو�  �ملر�شية.  و�لنحافة  �لي�����س 
�شليم مع ممار�شة  نظام غذ�ئي  خ��ال  �إل من  يكون  ل 
�أن �ملعدل �لطبيعي لكتلة  �إىل  �لن�شاط �لبدين منوهني 
يكون  بينما   24.9 �ىل   18.5 ب��ني  ي����رت�وح  �جل�����ش��م 
�ل�شخ�س لديه زيادة يف �لوزن �إذ� كان معدل موؤ�شر كتلة 
�جل�شم يرتو�ح بني 24.9 �ىل 29.9 م�شريين �إىل �أن 
�ل�شمنة من �لدرجة �لأوىل تكون عندما يرت�وح موؤ�شر 
كتلة �جل�شم بني 30 �إىل 35 فيما يعاين �ل�شخ�س من 
�ل�شمنة �ذ� و�شل معدل كتلة �جل�شم �إىل 40 ويعاين من 

�شمنة مفرطة �ذ� ز�د �ملوؤ�شر عن ذلك.

ويل عهد الفجرية ي�صتقبل عبداهلل 
البادي ويهنئه بدرجة املاج�صتري

�صحة دبي تناق�س اأ�صباب وطرق الوقاية من م�صاعفات ال�صمنة

فقدان جواز �شفرت
�ملدعوة / دينكني�س  فقدت  
�ثيوبية   ، وي��د�ج��و  ج��ي��ان 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج����و�ز  �شفره 
رقم )3945184(  �شادر 
من �ثيوبيا من يجده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 

   050/6199603

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو/ فرهيووت بالت�شا د�شاجلن ، �ثيوبيا  

 )1665968( رق����م  ���ش��ف��ره  ج�����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 

بال�شفارة  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن  ي��رج��ى   -

�لثيوبية �و �قرب مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفرت
تاج  �بوبكر   / �ملدعو  فقد 
�ل�شر �مني عبده ، �ل�شود�ن   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2177273( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/8369960

•• ال�صارقة -الفجر:

�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  �ه���ت���م���ام  �إط������ار  يف 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ك����اف����ة �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
لتبادل  �لدولية  و�لعلمية  �لأكادميية 
جامعة  ��شتقبلت  �لبحثية،  �خل��رب�ت 
�ل�������ش���ارق���ة وف��������د�ً م����ن �لأك����ادمي����ي����ة 
برئا�شة  �لجتماعية  للعلوم  �ل�شينية 

مديرها �لربوفي�شور ياجن جو�جن. 
�لأ�شتاذ  م��ن  ك��ل  ��شتقبالهم  يف  وك��ان 
مدير  نائب  بالطيب  معمر  �لدكتور 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ل�������ش���وؤون  �جل���ام���ع���ة 
�شاح  و�لدكتور  �لعليا،  و�لدر��شات 
ط��اه��ر �حل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر �جلامعة 
�لدكتور  و�لأ�شتاذ   ، �ملجتمع  ل�شوؤون 
�لآد�ب  كلية  عميد  �لعثمان  ح�شني 
و�ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة، و�ل��دك��ت��ور عبد 
�لرحمن �أحمد رئي�س ق�شم �لعاقات 
�ل��دول��ي��ة، ك��م��ا ���ش��م �ل��وف��د �ل�شيني 
تخ�ش�شات  من  و�أكادمييون  باحثون 
�ل���ت���اري���خ و�لق���ت�������ش���اد و�ل���ع���اق���ات 
�لدولية و�لدر��شات �ل�شرق �أو�شطية. 
و��شتهل �لوفد زيارته بجولة يف عدد 
تفقد  بالإ�شافة  �جلامعة  كليات  من 
و�لإ�شتوديوهات  �ملخترب�ت  خالها 
�أع�شاء �لهيئة  ، ثم �لتقى �لوفد مع 
و�لعلوم  �لآد�ب  بكلية  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
�لن�����ش��ان��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث مت 
�لبحوث  جم�����الت  ح����ول  �ل��ت��ب��اح��ث 
من  تنفيذها  ميكن  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 

�لدر��شات  وخ��ا���ش��ة  �ل��ط��رف��ني  ق��ب��ل 
�لجتماعية  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لز�ئر  �ل���وف���د  و�أب�������دى  و�لأدب�����ي�����ة. 
�إعجابه باملكانة �ملرموقة �لتي و�شلت 
ل��ه��ا ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة، و�أع�����رب عن 
تطلعه للتعاون بني �جلانبني يف كثري 
�لهتمام  ذ�ت  �لبحثية  �ملجالت  من 
جلامعة  �لدعوة  وجه  كما  �مل�شرتك. 
�لأكادميية  م��ق��ر  ل���زي���ارة  �ل�����ش��ارق��ة 
ما  �أح����دث  ع��ل��ى  ل��اط��اع  �ل�شينية 
�لأكادميية يف جمالت  �إليه  تو�شلت 

�لبحث �لعلمي. 

جامعة ال�صارقة ت�صتقبل وفدًا اأكادمييًا �صينيًا

ال�صرطة ت�صارك ثانوية راأ�س اخليمة تعزيز قيم املواطنة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ت�����ش��ارك��ت 
مدر�شة  مع  بالتعاون  �خليمة  ر�أ���س 
يف  �ل��ث��ان��وي  للتعليم  �خليمة  ر�أ����س 
�لأوىل  �مل��در���ش��ي��ة  �لبطولة  تنظيم 
20 طالب من  �أك��رث عن  مب�شاركة 
بالإمارة وهي  حكومية  مد�ر�س   3
 – �لثانوية  ر�أ���س �خليمة  : مدر�شة 
�لثانوي  للتعليم  �ل��رم�����س  م��در���ش��ة 
�لأ�شا�شي  للتعليم  �شعم  م��در���ش��ة   ،
و�لثانوي ، بح�شور عدد من �أع�شاء 
�ل��ه��ي��ئ��ة �لإد�ري�������ة و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف 
�مل��د�ر���س �مل�����ش��ارك��ة و�أف����ر�د �ملجتمع 

بالتعاون مع مركز »ر�ك جيم« .
كورني�س  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  �أق���ي���م���ت 
مناف�شات  �شمن  وذل���ك   ، �لقو��شم 
�لتي  للياقة«  دب��ي  »حت��دي  فعاليات 
�أط��ل��ق��ه��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
 ، �لريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي 
باأهمية  �ل��وع��ي  زي���ادة  �إىل  وت��ه��دف 
يت�شف  ي�����وم  وحت����دي����د  �ل���ري���ا����ش���ة 
بكونه ت�شاركياً يرتكز لإر�شاء �أهمية 
ممار�شة �لأن�شطة �لبدنية �ملختلفة 

ع��ل��ى �جل�شم  �ل��ن��اه�����س  وت���اأث���ريه���ا 
و�ل�شحة �جليدة وتعزز قيم �ملو�طنة 
و�مل�شوؤولية �ملجتمعية. و�أكد �لأ�شتاذ 
�لرتبية  م�����ش��رف  �حل����م����ادي  ع��م��ر 
�خليمة  ر�أ����س  مب��در���ش��ة  �لريا�شية 
�لأوىل  تعد  �لبطولة  �أن  �ل��ث��ان��وي��ة 

للم�شاهمة  ت��اأت��ي  و�أن��ه��ا  نوعها  م��ن 
�لريا�شة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل���ت���اأك���ي���د 
�ملجتمعات  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  تعد  �ل��ت��ي 
تكامل  يف  ت��ه��ت��م  �ل���ت���ي  �مل��ت��ح�����ش��رة 
�لإن�شان لديها يف جو�نب عدة بدنياً 
�هتمام  ظ��ل  يف   ، ومعرفياً  و�شحياً 

بالإن�شان  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �ل��ق��ي��ادة 
تطوره  م��ق��ت�����ش��ي��ات  ك����ل  وت����وف����ري 
وعي�شه �شمن بيئة �شحية ومثالية 
ب�شحة  ي��ت��م��ت��ع  و�إي����ج����اد جم��ت��م��ع   ،
لتحقيق  ع��ال��ي��ة  وذه���ن���ي���ة  م��ث��ال��ي��ة 
�ل�شتقر�ر �لنف�شي و�لجتماعي له.

»بلدية الظفرة »و«م�صاندة » تنفذان مبنى للطوارئ والأزمات يف مدينة زايد
•• الظفرة-وام:

�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  ب��������د�أت 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة �أب���وظ���ب���ي 
تنفيذ  »م�شاندة«  �لعامة  للخدمات 
�أعمال �ن�شاء مبنى جديد للطو�رئ 
ز�ي���د بتكلفة  و�لأزم�����ات يف م��دي��ن��ة 
مليوين درهم ومن �ملتوقع �لنتهاء 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  منه خ��ال 

.2018
�مل��زروع��ي مدير  و�أك��د جا�شم ر��شد 
مكتب �لطو�رئ و�لأزمات يف بلدية 
�ملبنى  م�شروع  �أن  �لظفرة  منطقة 
- �ل��ذي ب��د�أ �لعمل يف تنفيذه - مت 
من  م�شتوى  �أع��ل��ى  وف��ق  ت�شميمه 
�لتقنية وح�شب معايري �ل�شتد�مة 
غرفة  ت����وف����ري  ب����ه����دف  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لطو�رئ  لإد�رة  جم��ه��زة  عمليات 
و�لأزمات و�لكو�رث لتحقيق �شرعة 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة وت���ق���دي���ر �مل����و�ق����ف يف 
�ملختلفة  باأنو�عها  �لطو�رئ  حالت 

غرفة  م���ن   - م��رب��ع  م���رت   300
�شخ�شا   16 لعدد  ت�شع  �جتماعات 
�إىل  �إ�شافة  �شا�شات عر�س  مع �شت 
ل��ل��م��ر�ق��ب��ة و�ل��ت��ح��ك��م تت�شع  غ��رف��ة 
 24 م���د�ر  على  موظفني  لثمانية 
�شاعة �إ�شافة �إىل مطبخ وحمامات 
وجزء  و�لن�شاء  للرجال  مف�شولة 
خا�س لا�شرت�حة. وحتر�س بلدية 
منطقة �لظفرة على تقدمي �أف�شل 
روؤيتها  م���ن  �ن���ط���اق���ا  �خل����دم����ات 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
يتميز بكفاءة عاملية يحقق �لتنمية 
معايري  ويعزز  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة 

جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي.
مكتب  ن����ظ����م  ث����ان����ي����ة  ج����ه����ة  م������ن 
�لطو�ري و�لأزمات وقطاع خدمات 
�مل���دن و���ش��و�ح��ي��ه��ا يف م��دي��ن��ة ز�يد 
مدينة  يف  �ل��ط��رق  لتنظيف  حملة 
�إز�ل��ة �لرمال بطرق  ز�ي��د حيث مت 
�ملدر�شة  و���ش��م��ال  �ل��ظ��ف��رة  م���ر�ب���ع 

�لع�شكرية.

و�حتياجات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ول��ت��ل��ب��ي��ة 
خطة �ل�شتجابة للطو�رئ و�شرورة 
وجود غرفة عمليات جمهزة طبقا 

للمو��شفات �ملطلوبة.
من جهته �أكد �ملهند�س حممد عمر 

�لتنفيذ  مرحلة  خال  �أنه  و�أو�شح 
�شيدير �جلهاز �لفني لدى م�شاندة 
�أن  من  ويتاأكد  �مل�شروع  �أن�شطة  كل 
�لعمل ي�شري وفق �لربنامج �لزمني 
�ملتفق عليه �إ�شافة �إىل �لتحقق من 

م��ب��ن��ى جديد  �ن�����ش��اء  �إىل  �مل�����ش��روع 
�ت�شال  �أف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق  لت�شهيل 
�جلهات  م����ع  وت��ن�����ش��ي��ق  وت���و�����ش���ل 
نطاق  يف  و�خل���دم���ي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�حلدود �جلغر�فية ملنطقة �لظفرة 

�لها�شمي مدير �إد�رة �ملباين بالإنابة 
يف �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة 
�لتام  �ل�شركة  �ل��ت��ز�م   « م�شاندة   «
بتنفيذ �مل�شروع وفقا لأرقى �ملعايري 

و�ملقايي�س �لعاملية.

و�ملو��شفات  بالت�شاميم  �لل��ت��ز�م 
�ملعتمدة للم�شروع ومر�قبة تطبيق 
�لأمن  ومتطلبات  �لبيئية  �ملعايري 
و�ل�شامة بهدف ��شتكمال �مل�شروع 
ويهدف  �مل��ع��ت��م��د.  �مل��خ��ط��ط  وف����ق 

وكذلك �لتو��شل مع �لإد�رة �لعليا 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  ممثلة 
لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم��������ات و�ل����ك����و�رث. 
ويتكون �ملبنى - �لذي تبلغ م�شاحته 

�صحايف لبناين ي�صيد بحرية الراأي والبيئة الثقافية يف الدولة
 •• ال�صارقة-وام: 

�لمار�ت  دول��ة  ري��ادة  �خل��ازن  �ل��ب��ارز جهاد  �للبناين  �ل�شحفي  �لكاتب  �أك��د 
�لر�أي  �لتعبري عن  �لعربي يف حرية  �لوطن  �ل�شارقة على م�شتوى  و�م��ارة 
وعر�س و�ختيار �لكتب يف معار�س �لكتب �لتي ت�شت�شيفها على مد�ر �لعام.

�أنباء �لم��ار�ت »و�م« على هام�س  وقال �خل��ازن - يف ت�شريح خا�س لوكالة 
ح�شوره فعاليات �لدورة �ل� 36 من معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب �لذي 
ي�شتمر حتى 11 نوفمرب �جلاري مبركز �ك�شبو �ل�شارقة - �ن ح�شول �مارة 
ملا  2019 هو لقب م�شتحق  �لعام  للكتاب يف  �ل�شارقة لقب عا�شمة عاملية 
حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لم���ارة  تبذله 
عالية  و  جبارة  جهود  من  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
يف خلق بيئة ثقافية مميزة جتذب �لأطفال قبل �لكبار وتعزيزها بامل�شاريع 
يحتل  ب��ات  �ل��ذي  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س  مقدمتها  ويف  �لثقافية 

بيع  �مل�شاركني و حقوق  �لعاملي من حيث عدد  �مل�شتوى  �لثالثة على  �ملرتبة 
�لن�شر و �لفعاليات �لتي جتذب ح�شود� من �لزو�ر تبد�أ بالقدوم من �ل�شباح 

حتى �مل�شاء.
موؤ�ش�س  �لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب���دور  �ل�شيخة  بجهود  �خل���ازن  �أ���ش��اد  كما 
ورئي�س جمعية �لنا�شرين �لمار�تيني يف جمال �لن�شر و دعمه بكل �لو�شائل 
لتطوير هذ� �لقطاع �لذي �أ�شبح حمط �هتمام �لمارة خا�شة و �أنها �أجنزت 
�أول مدينة  �لعاملي وهو �فتتاح  �مل�شتوى  م�شروعا يعد �لأول من نوعه على 
للن�شر مدعومة بكافة �خلدمات �لتي يحتاجها �لنا�شر من طباعة و توزيع و 
ترجمة و غريها .. موؤكد� �أنها خطوة مكملة للم�شروع �لثقايف �لذي تبنته و 

بد�أته �لمارة منذ زمن بعيد .
ولفت �ىل �ن جهود �ل�شيخة بدور �لقا�شمي لي�شت بغريبة عليها فهي ت�شري 
على خطى و�لد�ها �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �لذي يتمتع بدرجة عالية 

من �لعلم و�لثقافة و�لطاع .
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�لهاملي  حم��م��د  �ل�����ش��ي��د  �ف��ت��ت��ح 
لد�ئرة  ب���الإن���اب���ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
�أم�س  ي�����وم  �أب���وظ���ب���ي  يف  ���ش��ح��ة 
خليفة  م���دي���ن���ة  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
وهي عيادة جديدة تابعة ل�شركة 

ميديكلينيك �ل�شرق �لأو�شط. 
ح��ي��ث ح�����ش��ر �لف��ت��ت��اح ع���دد من 
�ملدعوين و�ل�شحفيني يف �أبوظبي 
و�أع�شاء  �مل���در�ء  م��ن  وجمموعة 
مليديكلينيك  �لتنفيذية  �للجنة 
�ل�����ش��رق �لأو������ش�����ط.  وب���ع���د ق�س 
�ل�شيد  ج��ول��ة  ب�����د�أت  �ل�����ش��ري��ط، 
�حل�شور  برفقة  �لهاملي  حممد 
يف �لعيادة �جلديدة و�طلعو� على 
�ملتعددة  و�لت�شهيات  �خل��دم��ات 
للمر�شى  �ل��ع��ي��ادة  تقدمها  �ل��ت��ي 

و�أ�شرهم.
�ملتميز يف قلب مدينة  ومبوقعها 
ميديكلينيك  ت����ق����دم  خ���ل���ي���ف���ة، 
مل��ر���ش��اه��ا رع���اي���ًة ���ش��ح��ي��ة عالية 
�لطبي  فريقها  ي��د  على  �جل���ودة 
�ل����������ذي ي���������ش����م جم����م����وع����ة من 

�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني.

خ����دم����ات طبية  �ل���ع���ي���ادة  ت���وف���ر 
م��ت��م��ي��زة ت�����ش��م��ل �ل���ط���ب �ل���ع���ام، 
�لأطفال،  ط��ب  �لباطني،  �ل��ط��ب 
طب  و�حل��ن��ج��رة،  و�لأذن  �لأن����ف 
�لأ�شنان.  وط��ب  و�ل���ولدة  �لن�شاء 
�جلديدة  �ل���ع���ي���ادة  وت�����ش��م  ك��م��ا 
�ل����ع����دي����د م�����ن �مل�����ر�ف�����ق وغ�����رف 

�لنتظار وغرف �لعاج بال�شافة 
و�ملخترب  �ل�شيدلية  خدمات  �ىل 
و�لأ����ش���ع���ة ل��ت��وف��ر ب��ذل��ك خدمة 
متكاملة وعالية �جلودة حمورها 

ر�حة �ملر�شى. 
وبهذه �ملنا�شبة قال ديفيد هاديل، 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 

ميديكلينيك �ل�شرق �لأو�شط: 
ن�����ح�����ن م���������������ش�������رورون ب���ت���ق���دمي 
مدينة  ل�شكان  �لطبية  خدماتنا 
منو�ً  ت�شهد  �لتى  �ملدينة  خليفة، 
�لعيادة  �ن  ����ش���ري���ع���اً.  وت�����ط�����ور�ً 
م�شممة خ�شي�شاً لتلبية خمتلف 
�لحتياجات �لطبية للمر�شى يف 

�ملنطقة. 
و�أ�����������ش����������اف ق��������ائ��������ا: �ف����ت����ت����اح 
خليفة  م���دي���ن���ة  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
جمموعتنا  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ش��اه��م 
�ل��و����ش��ع��ة م��ن م��ر�ف��ق �خلدمات 
�لطبية ومن م�شت�شفيات وعياد�ت 

يف �أبوظبي.
و����ش���رح ل��ل��ف��ج��ر �ل��دك��ت��ور طارق 
�لتنفيذي  �ل����رئ����ي���������س  ف���ت���ح���ي 
جم����م����وع����ة  يف  ل�����ل�����ع�����م�����ل�����ي�����ات 
�لو�شط  �ل�����ش��رق  ميديكلينيك 
�ل���ع���دي���د  �ىل  ن����ه����دف  ق�����ائ�����ا: 
�ل��ت��و���ش��ع��ي��ة ومنها  م���ن �خل��ط��ط 
�ف��ت��ت��اح �مل��رك��ز �ل��ط��ب��ي يف مدينة 
من  �ل��ع��دي��د  يغطي  وه���و  خليفة 
تخدم  �لتى  �لطبية  �لتخ�ش�شات 
ك��ب��ري من  وع����دد  م��دي��ن��ة خليفة 
�ملو�طنني وعن �خلطط �لتو�شعية 
طارق  �لدكتور  ق��ال  �مل�شتقبل  يف 
�لتي  �خلطط  من  �لعديد  هناك 

جتديد  �إع����ادة  مثل  فعليا  ن��ف��ذت 
�شارع  ميديكلينيك  م�شت�شفي 
مع  �شرير   120 و��شافة  �ملطار 
و�أي�شا  ل�������اأور�م  م���رك���ز  �أح�����دث 
هناك تو�شعات  قربت من �لنتهاء 
و�لفتتاح �لر�شمي لها قريبا وهي 
م�شت�شفي ميديكلينيك �جلوهرة 
يف م��دي��ن��ة �ل��ع��ني وحت��ت��وي على 
قطاع كبري  لتخدم  �شرير   150
و�ي�شا  �ل��ع��ني  مدينة  �شكان  م��ن 
�جلهات  م��ن  �لت�شاريح  �خ��ذ  مت 
م�شت�شفي  ل��ت��ج��دي��د  �حل��ك��وم��ي��ة 

ميديكلينيك �شارع خليفة و�شوف 
يبد� �لتجديد قريبا.

ويف �طار �أخر قال �لدكتور طارق 
�لكرتوين  ج��دي��د  ن��ظ��ام  و�أ�شفنا 
م�شت�شفيات  ج���م���ي���ع  ي�����رب�����ط 
ليلقي  ب���الإم���ار�ت  ميديكلينيك 
تلقي  يف  وي�شر  �شهولة  �مل��ري�����س 
�خل��دم��ة و�ل��ع��اج وه���و م��ا مييز 
للتحديث  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إد�رة 
و�ت���ب���اع �ل��ف��ك��ر �جل���دي���د و�ح���دث 
�لطبية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��ق��دم��ة  م����ا  
و�ي�شا  �ل����ع����امل.  م�����ش��ت��وي  ع��ل��ى 

ميديكلينيك  م�شت�شفيات  متتلك 
�لثدي  ج��ه��از ج��دي��د لأم����ر������س 
طبي  فريق  برفقة  وت�شخي�شها 
متخ�ش�س ميلك خربة كبرية يف 
هذ� �ملجال و�ثنى �لدكتور طارق 
�مل�شت�شفى  �إد�رة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع��ل��ى 
م�شتوي  �على  �ىل  نهدف  قائا: 
م���ن �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ط��ب��ي��ة و�جل�����ودة 
تعاون  �لطب وهناك  و�لأم���ان يف 
ك��ب��ري ب���ني �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي و د�ئ����رة 
�ل�����ش��ح��ة ل��ل��رتك��ي��ز ع���ل���ى ج����ودة 

�لأد�ء.
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وّقع  �لأر�شيف �لوطني بوز�رة �شوؤون 
�لإم���ار�ت،  كلنا  وجمعية  �لرئا�شة، 
بهدف  تفاهم،  مذكرة  �م�س  �شباح 
�مل�شرتك،  �ل��وط��ن��ي  �ل��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
وحت��ق��ي��ق �ل���ع���دي���د م���ن �لأه������د�ف 

�مل�شرتكة بن �لطرفني.
ع�����ن جانب  �مل������ذك������رة  وق������ع  وق������د 
�لدكتور  �شعادة  �لوطني،  �لأر�شيف 
�لعام  �مل����دي����ر  �ل���ري�������ش���ي  ع����ب����د�هلل 
جمعية  وع��ن  �ل��وط��ن��ي،  لاأر�شيف 
�ل�شيخ م�شلم  �شعادة  �لإم��ار�ت  كلنا 
�لعامري  ح���م  ب���ن  حم��م��د  ����ش���امل 
�جلمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�لأر�شيف  مب��ب��ن��ى  �أق���ي���م  ح��ف��ل  يف 
جانب  �ىل  وح�������ش���ره  �ل����وط����ن����ي  
موظفي  �لأر�شيف، �أع�شاء جمل�س 
�إد�رة جمعية كلنا �لإم��ار�ت،  وعدد 

من ممثلي و�شائل �لإعام.

�شر�كة  خلق  �إىل  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
��شرت�تيجية بني �لطرفني، و�لعمل 

على تنفيذ عدد 
م�����ن �مل�������ش���اري���ع 
�ل��������وط��������ن��������ي��������ة 
�مل���������������ش�������رتك�������ة 
و�مل�����������وؤمت�����������ر�ت 
�لعمل  وور��������س 
�ل���ع���اق���ة  ذ�ت 
ب���������امل���������ج���������الت 
�مل���������������ش�������رتك�������ة 

بينهما.
�ملذكرة  ون�����ش��ت 
�لتنظيم  ع���ل���ى 

لإقامة  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  و�لتن�شيق 
�لندو�ت و�ملحا�شر�ت، و�لتعاون يف 
جمالت حمات �لتوعية، و�لتوعية 
�حلقوقية يف �ملجالت �ملت�شلة ببناء 
فر�س  وتهيئة  متما�شك،  جمتمع 
تن�شاأ  قد  �أخ��رى  ومتنوعة  جديدة 

�أثناء تنفيذ �لطرفني للمذكرة.
�شرورة  على  �لتفاقية  �أك��دت  كما 
�ل������ت������ن�������������ش������ي������ق 
ب�������ش���اأن �مل����ب����ادر�ت 
�مل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة 
و�ل��������ب��������ي��������ئ��������ي��������ة 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة، 
و�ل������������ت������������ع������������اون 
ت�������ط�������وي�������ر  يف 
�لق�����������رت�ح�����������ات 
وت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ه�����ا 
مب���������������ا ي�����ح�����ق�����ق 
ت���ط���ور �ل���رب�م���ج 
و�لأن�����������ش�����ط�����ة يف 

جمال �لأر�شفة. 
�مل���ذك���رة، ع��ل��ى ت�شكيل  ن�����ش��ت  ك��م��ا 
�ل��ط��رف��ني لو�شع  ف��ري��ق عمل م��ن 
�ل���ت�������ش���ور و�لإج����������������ر�ء�ت و�آل����ي����ة 
باملذكرة  �لعمل  ملبا�شرة  �لتنفيذ؛ 
�لدورية  �لج��ت��م��اع��ات  خ���ال  م��ن 

�إىل ذلك،  �قت�شت �حلاجة  �أو كلما 
وتوفري �لدعم �لازم من �لطرفني 
من  �مل��ن�����ش��ودة  �لأه������د�ف  لتحقيق 

�ملذكرة.
وبهذه �ملنا�شبة �أكد �شعادة �لدكتور 
�لعام  �مل���دي���ر  �ل���ري�������ش���ي،  ع���ب���د�هلل 
�لأر�شيف  �أن  �ل��وط��ن��ي،  لاأر�شيف 
�إمكانياته  ي�شّخر  ���ش��وف  �ل��وط��ن��ي 
�لتفاهم  م����ذك����رة  ب���ن���ود  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
�لوطن  �أبناء  �لتي ت�شب يف خدمة 
تعزيز  ب���ر�م���ج  ع���رب   ، وت��وع��ي��ت��ه��م 
�ل���وط���ن���ي���ة ودع��������م قيم  �ل����ه����وي����ة 
و�لقيادة  للوطن  و�لنتماء  �ل��ولء 
 �لر�شيدة يف نفو�س �شباب �لوطن،. 
�ملذكرة  ه���ذه  �ن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أع�����رب 
فر�شة جديدة لبذل �ملزيد من �أجل 
خ��دم��ة �ل��وط��ن و�أب��ن��ائ��ه، وه���ذ� هو 
�لهدف �لأ�شمى لاأر�شيف، م�شيفا 
�لتجارب  ب������اأن  ي���ق���ني  ع���ل���ى  ن���ح���ن 
يف  �لوطني  �لأر�شيف  خا�شها  �لتي 

ميادين �لتعليم مبختلف مر�حله، 
ومو��شمه  �لوطنية  ب��ر�جم��ه  ع��رب 
وقدرته  ثقته  على  دليل  �لثقافية، 
�لوطنية  �لهوية  قيم  �إر���ش��اخ  على 
�لنتماء  وت��دع��ي��م  �ل����ولء  وت��ع��زي��ز 
ل��دى �ل�����ش��ب��اب، م��ا ي��زي��د �شخ�شية 
كل و�حد من �أبناء �لوطن متا�شكاً 
يف  ويزيد  �لوطن،  لفد�ء  و�ندفاعاً 
باملبادئ  و�لتز�مهم  تكاتف �جلميع 

�لعليا و�لقيم �ملثلى.
�لري�شي:  �لدكتور  �شعادة  و�أ���ش��اف 
ملا كانت �لوثائق و�ل�شجات ع�شب 
باملا�شي  �لإمل��ام  كان  وملا  �ملوؤ�ش�شات، 
فاإن  �مل�شتقبل،  نحو  طريقنا  ينري 
يف  ي�شهم  �شوف  �لوطني  �لأر�شيف 
�لتطوعية   �لأعمال  م�شرية  توثيق 
�ل��ط��م��وح��ة و�ل�������ش���ري ع��ل��ى طريق 
�ل���ق���ادة �مل��وؤ���ش�����ش��ني �ل���ذي���ن حتفل 
�لوطن  ب��ح��ب  وق��ي��م��ه��م  ���ش��ريه��م 
و�شيانة  ب���ن���ائ���ه  ع���ل���ى  و�ل�������ش���ه���ر 

مقدر�ته.  
من جانبه قال �شعادة �ل�شيخ م�شلم 

����ش���امل ب����ن حم 
�ل��������ع��������ام��������ري، 
جمل�س  رئ��ي�����س 
جمعية  �إد�رة 
�لإم���ار�ت:  كلنا 
�جلمعية  �إن 
ذ�ت  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة 
تلتقي  ع��ام  نفع 
�ل��ع��دي��د من  يف 
�أهد�فها وروؤ�ها 
موؤ�ش�شة  م�����ع 
�لأر����������ش���������ي���������ف 

�ل���وط���ن���ي، و�أه���م���ه���ا �مل�����ش��اه��م��ة يف 
تنمية روح �لعمل �مل�شرتك و�لعمل 
�لألفة و�لتاحم  �أو��شر  على ن�شر 
يف  و�مل�شاهمة  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ني 
تن�شئة �أجيال فاعلة وو�عية ت�شخر 
�إبد�عاتها ومتيزها يف كافة �ملجالت 

خلدمة �لوطن ورفع ر�يته عاليا يف 
كافة �ملحافل.

و�أك����د ب��ن ح���م، �أن 
�شمو  ت���وج���ي���ه���ات 
�ل�����������ش�����ي�����خ ذي��������اب 
بن  ب�������ن حم�����م�����د 
نهيان،  �آل  ز�ي�����د 
�جلمعية،  رئ��ي�����س 
�لعمل  على  توؤكد 
خل����ل����ق �����ش����ر�ك����ات 
������ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
وه������������ادف������������ة م����ع 
�مل�������وؤ��������ش���������������ش�������ات 
�ل����������وط����������ن����������ي����������ة 
للم�شاهمة  �مل��دن��ي��ة،  و�جل��م��ع��ي��ات 
و�ل����ب����ن����اء،  �ل���ت���ن���م���ي���ة  ع���م���ل���ي���ة  يف 
ق��در من حتمل  وتن�شئة جيل على 
�مل�شوؤولية، ومبا يتنا�شب مع �ملكانة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �إليها  و�شلت  �لتي 
على �ل�شعيد �لعاملي بجهود قادتها 

و�أب���ن���ائ���ه���ا. و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ادت��ه، �أن 
�لتاحم �ملوؤ�ش�شي و�لعمل �لوطني 
موؤ�ش�شات  ب����ني  ف��ي��م��ا  �مل�������ش���رتك 
�ملجتمع �لوطني، عملية لبد منها 
لتبادل �خلرب�ت و�مل�شاهمة يف بناء 

جمتمع متما�شك و�آمن.
�لإمار�ت  كلنا  �إننا يف جمعية  وقال 
وم���ن خ���ال ه���ذه �مل��ذك��رة �شنعمل 
و�لبيئة  �لأج�����������و�ء  ت��ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
�ملذكرة  �أه����د�ف  لتحقيق  �ملنا�شبة 
كجزء من ر�شالة �جلمعية �لوطنية 
�لعمل  م��ب��د�أ  وت��ع��زي��ز  و�ملجتمعية 
�مل�شرتك. ويف ختام ت�شريحه متنى 
�إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  �شعادة 
كلنا �لإمارت، �أن حتقق هذه �ملذكرة 
منها،  �مل����رج����وة  �لأه���������د�ف  ك���اف���ة 
موؤكد� على �أن �جلمعية و�لأر�شيف 
�لوطني حري�شان على تنفيذ بنود 
�ملبذولة  وت��ت��وي��ج �جل��ه��ود  �مل��ذك��رة 

بالنجاح.

»بهدف تعزيز العمل الوطني امل�شرتك«

الأر�صيف الوطني وجمعية كلنا الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم 

لتقدمي رعايًة �شحية عالية اجلودة

م�صت�صفى ميديكلينيك تفتتح فرعها اجلديد يف مدينة خليفة باأبوظبي
ديفيد هاديل: م�شممة خ�شي�شًا لتلبية خمتلف الحتياجات الطبية للمر�شى يف املنطقة
طارق فتحي: تتبع اإدارة امل�شت�شفى الفكر اجلديد واحدث ما تقدمه املنظومة الطبية على م�شتوى العامل

م�شلم بن حم: �شنعمل 
على تهيئة الأجواء 

لتحقيق اأهداف املذكرة 
كجزء من ر�شالة 
اجلمعية الوطنية

عبداهلل الري�شي: 
املذكرة فر�شة 

جديدة لبذل املزيد 
من اأجل خدمة 
الوطن واأبنائه

فقدان جواز �شفرت
عبد�لقادر   / �مل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، ي��ا���ش��ني  غ���ام 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )DT1075542 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4817810

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /م��������ارى 
�مريكا    ، ج��ون��ز  ب��ي��ت��م��ان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )545949821( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3229167

فقدان جواز �شفرت
�بيو  �شيغا   / �مل��دع��و  فقد 
�جلن�شية  �ثيوبيا   ، جينا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )1 9 7 1 5 6 1 E B (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3511106

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د �مل��دع��و / ز�ه����ره بي 
�لهند   ، حم��م��د  �ول����ي����وم 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4153987( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/7908333

العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/533  تنفيذ عقاري   
�مل��د�ر لا�شتثمار�ت - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملنفذ �شده/1-�شركة 
يو�شف حممد ح�شن   / ز�ده مقدم وميثله  نبي  �لقا�شم  �بو  ر�شا  �لتنفيذ/علي  طالب 
حممد �لبحر - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  بتاريخ )2017/10/25( �خطاركم ب�شد�د 
بيع  و�ل  �لتبليغ  تاريخ  �شهر من  دره��م خال   )2134210.00( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�لوحد�ت �لعقارية �رقام 508 و 512 و 1603 و 3604 و 4204 و 212 و 3106 و 2501 و 411 
SUHAIL WATERFRONT على قطعة  و 2801 و S01 �لكائنة مببنى 
�لر�س رقم 3868 مبنطقة جبل علي و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س 

�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12167 بتاريخ 2017/11/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/45  دعاوى م�شتعجلة جتارية                 

�ىل �ملدعي عليه/1-ب�شاره يو�شف �حلاج  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�شركة �أل �أم ��س لوجي�شتيك ميدل �ي�شت �شريفي�شي�س - �س م ح   قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها  �لق�شاء بفر�س �حلر��شة �لق�شائية وتعيني حار�س ق�شائي 
 2017/1509 رق��م  �لت�شفية  دع��وى  يف  �لف�شل  حل��ني  �لثانية  �ملدعية  لل�شركة 
جتاري كلي ، �ملرفوعة من �ملدعي عليه مع �لز�م �ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/11/19  �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العطاء زايد  معر�س  يف  اخلري  لزايد  ووفاء  حب  عن  تعرب  فنية  لوحة   60
•• عجمان ـ الفجر 

�فتتح مدير منطقة عجمان �لتعليمية علي ح�شن، �شباح �أم�س 
�لأول  وه��و  �خل��ري  ز�ي��د  لعام  �مل�شاحب  �لأول  �ملعر�س  �أع��م��ال 
�لتابعة للمنطقة يف  �ملد�ر�س �خلا�شة  من نوعه على م�شتوى 

مدر�شة عجمان �حلديثة.
و�مل�شاركة  �ملتميز  بالتنظيم  �لتعليمية  �ملنطقة  مدير  و�أ���ش��اد 
�لتجربة  تعميم  �شيتم  �إن��ه  مو�شحا  �لطلبة  قبل  من  �لو��شعة 
عام  مع  تز�منا  و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  كافة  مب�شاركة 
ز�يد �خلري 2018. وقال �أن  �مل�شاركة �لو��شعة و�ملختلفة من 

ز�يد  معر�س  يف  فنية  لوحات  وعمل  �لتعليمية  �مل��ر�ح��ل  كافة 
�لعطاء يف ن�شخته �لأوىل يب�شر بكل خري و�أمل مل�شتقبل �لأجيال 
�حلالية و�لقادمة لأنها قدمت �ليوم ومن خال �أناملها �شدق 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  و�لو�لد  �لقائد  جتاه  �شادق  وحب  �مل�شاعر 
– طيب �هلل ثر�ه  �آل نهيان  ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
-�لذي �أر�شى مبادئ �لقيم �لوطنية وجعلها نرب��شا لكل �جيال 

دولة �لإمار�ت ولاأخوة �ملقيمني على �أر�شها.
م��ن جانبها �أك����دت وج��ن��ات حم��م��د �مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى �مل��ع��ر���س يف 
حر�س  �خل��ا���ش��ة،  �حلديثة  عجمان  مبدر�شة  �لأوىل  ن�شخته 
�د�رة �ملدر�شة �أن تكون �أول مدر�شة خا�شة على م�شتوى منطقة 

��شتجابة  ي��اأت��ي  �ل��ذي  �ملعر�س  ه��ذ�  تنظم  �لتعليمية  عجمان 
�لوطنية بجعل  �لقيادة  تبنتها  �لتي  �لوطنية  للقيم  وجت�شيد� 
عام 2018 عام ز�يد ، مبينة م�شاركة ما ل يقل 150 طالبا 
وطالبة من خمتلف �ملر�حل �لتعليمية ور�شم 60 لوحة فنية 
حتاكي ماآثر وقيم �لقائد و�ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ث��ر�ه -وك��ذل��ك لوحات  �آل نهيان- طيب �هلل  �شلطان  ز�ي��د بن 
�إ�شعاد  �ج��ل  ثابتة من  �شار على خطى  حتي ق�شة وط��ن كبري 
كافة �لأجيال وبناء دولة ع�شرية قو�مها �لحتاد و�شعارها حب 
عن  تعرب  لوحات  ر�شمو�  �لطاب  �أن  كما  و�لت�شحية  �لوطن 

مدى �لعز و�لفخر لت�شحيات جنود �لوطن �لبو��شل.
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نهيان بن مبارك يقدم واجب 
العزاء يف وفاة عفراء الكتبي

 
•• العني- وام:

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�جب �لعز�ء 
�لكتبي ور��شد  �لكتبي وحياب مطر بن حاذة  �إىل عو�س �شعيد بن �شويلم 
�ملفغور لها  �لكتبي يف وفاة  �لكتبي ومبارك حياب مطر  �شامل بن �حلبالة 
خيمة  �م�س  زي��ارت��ه  خ��ال  معاليه  و�أع���رب  �لكتبي.  �شويلم  �شعيد  ع��ف��ر�ء 
ت��ع��ازي��ه و�شادق  �ل��ع��ني ع��ن خ��ال�����س  �ل��ع��ز�ء يف منطقة �خل��ل��ي��ف مب��دي��ن��ة 
مو��شاته لذوي �لفقيدة د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��شع رحمته 

و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم ذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �شاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

والأزمات الطوارئ  حالت  يف  التطوعي  الوطني  للربنامج  منت�صبا   2330
•• اأبوظبي-وام:

و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  ك�شفت 
متطوعا  و330  �أل��ف��ني  �ن��ت�����ش��اب  ع��ن  و�ل���ك���و�رث 
�ألف  .. موزعني على  �لتطوعي  �لوطني  للربنامج 
و610 من �لذكور و 720 من �لإناث وفقا للدكتور 
�ل�شامة  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ظ���اه���ري  ج��م��ع��ة  ���ش��ي��ف 
ل�«و�م«  ت�شريحات  يف  و�أو�شح  �لهيئة.  يف  و�لوقاية 
�أن �لربنامج يهدف �إىل تكوين قاعدة متميزة من 
�ملتطوعني يف جمال �لطو�رئ و�لأزم��ات و�لكو�رث 
لدعم  �لدولة  يف  �لتطوعية  �ل��ك��و�در  تاأهيل  بهدف 
وم�����ش��ان��دة ج��ه��ود �ل���ش��ت��ج��اب��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف حالت 
�أرو�ح  على  للحفاظ  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ 

ومكت�شبات �لدولة.
وقال �لظاهري �إن �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
برنامج تطوعي  �شعت لإيجاد  و�لكو�رث  و�لزم��ات 

�ملتطوعني  من  �لدولة  موؤ�ش�شات  �حتياجات  يلبي 
خال فرتة زمنية يكون �ملجتمع فيه بحاجة جلهد 
فئاته كافة. و�أو�شح �أن �ملتطوعني يف �لربنامج مت 
�إخ�شاعهم لعدد من �لدور�ت يف تخ�ش�شات �لإد�رة 
�ملتكاملة يف �لطو�رئ و�لأزمات و�لإ�شعافات �لأولية 
. م�شري� �إىل �أن �لربنامج يعترب مفتوحا �أمام جميع 
�شفوفه  يف  و�لتطوع  �إل��ي��ه  �لنت�شاب  يف  �لر�غبني 
م��ن ���ش��ل��ب ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين م��ن �لطلبة، 
و�ملوظفني، و�أ�شحاب �لأعمال و�ملهن �خلا�شة، �إلخ. 
وتطرق �لظاهري �إىل �شروط �لن�شمام للربنامج 
حيث ي�شرتط لقبول �ملتطوع �أن يكون من مو�طني 
�لدولة �أو من رعايا �ل��دول �لأخ��رى �ملقيمني على 
و�أن  �شنة   18 ع��ن  �لعمر  يقل  و�أل  �ل��دول��ة  �أر����س 
�ملو�فقات  ويجتاز  و�ل�شلوك  �ل�شرية  ح�شن  يكون 

�لازمة .
�ملهام  ل���ت���اأدي���ة  ي���ك���ون لئ���ق���ا ط��ب��ي��ا  �أن  ي��ج��ب  ك��م��ا 

�لتطوعية ويف�شل �أن يكون من ذوي �لتخ�ش�شات 
�لعلمية �أو �لفنية.

وق�������ال �إن�������ه ي���ت���م ت����وزي����ع �مل���ت���ط���وع���ني ب����ن����اء على 
ع�شر  على  �ل�شخ�شية  ومهار�تهم  �خت�شا�شاتهم 
فئات يف �إطار فرق ووفقا للمهام �لتي �شتوكل �إليهم 
�إط��ار �لربنامج حيث يوجد لدينا فرق للتطوع  يف 
�لإد�ري و�لطبي و�لفني و�لدعم �ملعنوي و�لنف�شي 
و�ل��ت��ط��وع يف جم���ال �لإط���ف���اء و�ل��ت��ط��وع للحماية 
�ملدنية و�لتطوع يف �أعمال �لبحث و�لإنقاذ و�لتطوع 

�ملجتمعي.
وياأتي تاأ�شي�س �لربنامج يف �إطار جهود رفع م�شتوى 
�لوعي لدى �جلمهور و�ملجتمع وحتقيقا ل�شيا�شية 
دول��ة �لإم���ار�ت فيما يخت�س ب��الإج��ر�ء�ت �لازمة 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث وذلك �نطاقا 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  »�لهيئة  م�شوؤوليات  من 
�ملن�شو�س  و�خت�شا�شاتها  و�ل���ك���و�رث«  و�لأزم�����ات 

لل�شنة   2 �لرقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�شوم  عليها يف 
�إن�شائها. �شاأن  يف   2011

�لهيئة  ي���د�ر م��ن ج��ان��ب  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج  ويتمتع 
ب�شفة  �حت�����ادي�����ة  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
�لرو�فد  �أح����د  �ل��ربن��ام��ج  وي�����ش��ك��ل  �ل���ش��ت��م��ر�ري��ة 
على  �ملوزعة  �لفرعية  ومكاتبها  للهيئة  �ملجتمعية 
�إمار�ت �لدولة كافة وي�شارك يف ع�شويته  م�شتوى 
تطوعية  خدمات  تقدمي  يف  �لرغبة  لديه  من  كل 
و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  �ل�شتجابة حل���الت  �إط���ار  يف 

و�لكو�رث.
ويعمل �لربنامج على تعزيز روح �لنتماء و�لتاحم 
للوقوف جنبا  �لدولة  و�أج��ه��زة  �ملجتمع  �أف��ر�د  بني 
�إىل جنب �أثناء حالت �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث 
باملتطوعني  بيانات  قاعدة  �إن�شاء  �إط��اره  يف  و�شيتم 

لتن�شيق عملهم �شمن جهود �ل�شتجابة �لوطنية.
�لكادر  �إد�رة  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل���رب�م���ج  و���ش��ي��دع��م 

�لوظيفي �لوطني لإد�رة ��شتمر�رية �لأعمال خال 
حالت �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث. وي�شكل �لعمل 
�لتطوعي قيمة �إ�شافية �شرورية ت�شب يف م�شلحة 
جاهزية �ملجتمعات فهو يرفدها بنخب نوعية من 
�لتحرك  على  وق���ادرة  وم��درب��ة  كفاءة  ذ�ت  �ل�شباب 
بوعي ودر�ي��ة وفعالية لتعا�شد �جلهات �حلكومية 
�ملعنية يف �لدولة يف جهودها عند حدوث �أي طارئ 

�أو �أزمة �أو كارثة.
ويف ه���ذ� �لإط����ار �أع��ل��ن��ت »�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة لإد�رة 
�لطو�رئ و�لأزم��ات و�ل��ك��و�رث« عن �إط��اق مبادرة 
�لوطني  �ل����ربن����ام����ج  وط����ن����ي«  و�ج������ب  »�ل����ت����ط����وع 
و�لكو�رث،  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  �لتطوعي حل��الت 
نرث  يف  �ل�شتمر�ر  ع��رب  للمجتمع  حت�شينا  وذل��ك 
�أبنائه من مو�طنني  بذور �لتكافل و�لت�شامن بني 
ومقيمني وحر�شا على �أن ي�شبح �لعمل �لتطوعي 

ثقافة جمتمعية بكل ما للكلمة من معنى.

تقرير حالة البيئة اأبوظبي2017 : القطاع املنزيل امل�صاهم الأكرب يف الب�صمة البيئية لالإمارات
•• اأبوظبي-وام:

ك�شف تقرير حالة �لبيئة يف �أبوظبي 
�ملنزيل يعد  �لقطاع  �أن  2017 عن 
�لبيئية  �لب�شمة  يف  �لأك��رب  �مل�شاهم 
باملائة   57 بن�شبة  �لإم���ار�ت  لدولة 
و�ل�شناعة  �لأع����م����ال  ق���ط���اع  ي��ل��ي��ه 
و�لقطاع �حلكومي بن�شبة30 باملائة 

و12 باملائة على �لتو�يل.
وي��وؤك��د �ل��ت��ق��ري��ر�ل�����ش��ادر ع��ن هيئة 
حالة  �أن«  �م�������س  �أب���وظ���ب���ي  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�أب���وظ���ب���ي �شمن  �إم�������ارة  �ل����ه����و�ء يف 
ح�����دود ج�����ودة �ل���ه���و�ء �ل��وط��ن��ي��ة يف 
حني  ويف  �لي�����ام  م���ن  ب��امل��ائ��ة   76
�لإم����ارة جيدة  �ل��ه��و�ء يف  نوعية  �أن 
�لناجمة  �لنبعاثات  �أن  �إل  عموماً 
وو�شائل  �ل�شناعية  �لأن�����ش��ط��ة  ع��ن 
�لرملية  �لعو��شف  وك��ذل��ك  �لنقل 
على  كبري�ً  �شغطاً  ت�شكل  �لطبيعية 
نوعية �لهو�ء يف �لإمارة وحتتاج �إىل 
ر�شدها و�إد�رتها«.وبالن�شبة للموؤ�شر 
�لرئي�شي حلالة �ملو�رد �ملائية ير�شد 
و�ملياه  �جل��وف��ي��ة  �مل��ي��اه  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر 
باملائة   60 ح��ال��ي��ا  ت�����ش��ك��ل  �مل���ح���اة 
و35 باملائة من �ملياه يف �لإمارة على 
�ملعاد  �مل��ي��اه  ت�شاهم  بينما  �ل��ت��و�يل 

تدويرها بن�شبة 5 باملائة .
�شاملة عن  ن��ظ��رة  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ق��دم 
�ل��و���ش��ع �حل�����ايل ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف �إم�����ارة 
�لتقييم  مب��ث��اب��ة  وي��ع��ت��رب  �أب��وظ��ب��ي 
و�لتي  �ملختلفة  �لبيئية  ل��ل��ج��و�ن��ب 
ت�������ش���م���ل ن���وع���ي���ة �ل�����ه�����و�ء وم�������و�رد 
�ملياه  �ملائية ونوعية  و�مل��و�رد  �لرتبة 
�لبحرية و�لتنوع �لبيولوجي وتغري 
و�لغابات  �لأ���ش��م��اك  وم�شائد  �مل��ن��اخ 

و�لنفايات .
حفل  يف  �ل����ت����ق����ري����ر  �ط��������اق  ومت 
�م�س  م�������ش���در  م��ع��ه��د  ����ش��ت�����ش��اف��ه 
بح�شور عدد كبري من �ل�شخ�شيات 
و�مل�شوؤولني من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
وم����وؤ�����ش���������ش����ات �ل����ق����ط����اع �خل����ا�����س 
وجمعيات �لنفع �لعام و�لكادمييني 
�لهيئات  م���ن  وغ���ريه���م  و�ل��ط��ل��ب��ة 
ب���ت���ق���ري���ر حالة  �مل���ع���ن���ي���ة  �لأخ���������رى 

�لبيئة.
�ل��ت��ق��ري��ر منهجا  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  �ت��ب��ع��ت 
����ش���ام���ا ل ي��ق��ت�����ش��ر ع���ل���ى ت���ن���اول 
فح�شب  �ملختلفة  �لبيئية  �لق�شايا 
بني  �ل�����ع�����اق�����ات  �إىل  ت����ط����رق  ب�����ل 
كافة  من  تقييمها  وتناول  �ملو��شيع 
�لتعاون  وذل��ك من خ��ال  �جلو�نب 
و�ل��ت��ح��ل��ي��ل و�مل��ر�ج��ع��ة م��ع �جلهات 
�لتقرير  منهجية  و��شتندت  �ملعنية 
و�ل�����ذي   DPSIR �لإط��������ار  ع���ل���ى 
�ملحركة  �لعو�مل  حتليل  على  يركز 
و�ل�����ش��غ��وط ورب���ط �ل��و���ش��ع �حلايل 
عليها  �مل����وؤث����رة  ب��ال��ع��و�م��ل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

وطرق �ل�شتجابة.
مبثابة  يعترب  �ل��ذي  �لتقرير  وق��دم 
و�لعاقات  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ل��ف��ه��م  رح��ل��ة 
�لديناميكية �ملختلفة �لتي ت�شغط �أو 
توؤثر على �لبيئة وتوؤدي �إىل �حلالة 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ل��ل��ب��ي��ئ��ةيف  �ل��ر�ه��ن��ة 
معلومات من �شاأنها م�شاعدة �شناع 
�لقر�ر على �تخاذ �لقر�ر�ت �مل�شتنرية 

وحتديد �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة.
�لتقرير  �إع�����د�د  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
�إمار�تي  ف��ري��ق  عليها  �أ���ش��رف  �ل��ت��ي 
��شت�شارة  للهيئة  ت��اب��ع  متخ�ش�س 
و�ل�شركاء  �ملعنية  �جلهات  و�إ���ش��ر�ك 

على عدة م�شتويات.
و���ش��م��ل��ت �ل���ع���دي���د م���ن �جل���ه���ات يف 
�لحتادية  و�جل��ه��ات  �أبوظبي  �إم���ارة 

�ل��وق��ت �حل��ا���ش��ر متثل  �أن����ه يف  �إىل 
�لأنو�ع �ملعر�شة لانقر��س ن�شبة 2 
باملائة من �لأنو�ع �ملعروفة با�شتثناء 
�حلمر�ء  �لقائمة  وفق  �لافقاريات 
�ل�شادرة عن �لحتاد �لدويل ل�شون 
�إن�شاء  �أن  �لطبيعة. و�عترب �لتقرير 
وتوفري مو�ئل �آمنة لاأنو�ع �لربية 
�أمر بالغ �لأهمية ل�شمان �ملحافظة 
ع��ل��ى �لأن�����و�ع ووق����ف �أي ت��ر�ج��ع يف 
�لأخ������رى يف جميع  �لأن�������و�ع  ح���ال���ة 

�أنحاء �لعامل.
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �إمارة �أبوظبي 
�ملناخ  تغري  �آث���ار  م��ن  بالفعل  تعاين 
مب���ا يف ذل����ك �رت���ف���اع درج����ة ح����ر�رة 
و�رتفاع من�شوب  �لبحر  �جلو ومياه 
�ملياه  حمو�شة  وزي���ادة  �لبحر  م��ي��اه 
جانب  �إىل  وم��ل��وح��ت��ه��ا  �ل��ب��ح��ري��ة 

�نخفا�س معدلت هطول �لأمطار.
و�عترب �لتقرير �لنمو �لدميوغر�يف 
�لجتماعية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل�������ش���ري���ع 
�مل�شتمرة  و�ل����زي����ادة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�ل��ط��اق��ة من  �مل��ي��اه  �لطلب على  يف 
لزيادة  �لرئي�شية  �ملحركة  �لعو�مل 
�نبعاثات  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �ل�����ش��غ��وط 
�مل�شدر  يتمثل  �لدفيئة حيث  غاز�ت 
حرق  يف  �لدفيئة  ل��غ��از�ت  �لرئي�شي 
�لوقود�لأحفوري يف قطاعي �لطاقة 

و�لنقل.
�نخفا�س  ع��ن  �ل��ت��ق��ري��ر  ك�شف  ك��م��ا 
باملو�د  �ملتعلقة  �ل�شابقة  �لتحديات 
�مل�شتنفدة لاأوزون ب�شبب �ل�شو�بط 
يف  و�ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ة  �لتنظيمية 
ح��ني ب���رزت حت��دي��ات ج��دي��دة ب�شاأن 
�إنتاج  من  �لدفيئة  غ��از�ت  �نبعاثات 
�ل��ط��اق��ة و�ل����وق����ود و�ل��ن��ق��ل �ل���ربي 
�مل��ع��ادن وق��ط��اع��ات �لت�شنيع  و�إن��ت��اج 
�لأخ������رى و�أن�����ش��ط��ة �ل��ت��خ��ل�����س من 

�لنفايات.
وفيما يتعلق مب�شايد �لأ�شماك �أ�شار 
�لتقرير �أن �لنمو �ل�شكاين �ل�شريع، 
ومن�����و ق���ط���اع �ل�����ش��ي��اح��ة يف �إم������ارة 
على  زيادة�لطلب  �إىل  �أدى  �أبوظبي 
�أخرى  �شغوط  ن�شاأت  كما  �لأ�شماك 
زيادة  ب�شبب  �ل�شمكية  �مل�شائد  على 
و�لتنمية  �ل�����ش��ي��د  �أ����ش���ط���ول  ح��ج��م 
�ل�����ش��اح��ل��ي��ة و�أن�����ش��ط��ة حت��ل��ي��ة مياه 

�لبحر و�لتلوث و�لتغري �ملناخي.
�ل�شمكية  �مل�شائد  �أن  �لتقرير  و�أك��د 
�أب���وظ���ب���ي  �إم����������ارة  �لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة يف 
مفرط  ب�شكل  لا�شتغال  تتعر�س 
ُيقدر  حيث  �ل�شغوط  لتلك  نتيجة 
�مل����خ����زون  �لن����خ����ف����ا�����س يف ح���ج���م 
�لأربعني  خ���ال  ب��امل��ائ��ة  بن�شبة90 

عاماً�ملا�شية.
وحذر �لتقرير من �أن هذ� �لنخفا�س 
�إمارة  يف  �ل�شمكية  �مل�شائد  حالة  يف 
�جتماعية  �آث���ار  �إىل  ي���وؤدى  �أبوظبي 
م�شاهمة  �أ���ش��ب��ح��ت  ح��ي��ث  وب��ي��ئ��ي��ة 

�لو��شحة  �لب�شرية  و�آثار�لأن�شطة 
عليها«.

�إعد�د  �عتمدنا يف  »لقد  وقال �شموه 
على  �لبيئة  حالة  عن  �لتقرير  ه��ذ� 
�لعاملية  و�مل��ع��ارف  �ملمار�شات  �أف�شل 
�لتقرير  ه��ذ�  �إع���د�د  ق��اد جهود  كما 
تزويدهم  ل�شمان  �إم��ار�ت��ي��ة  ك���و�در 
باملعرفة و�إك�شابهم �ملهار�ت �لازمة 
لإعد�د �لتقارير �لبيئية يف �مل�شتقبل 
يقدم  ل  �ل��ت��ق��ري��ر  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د�ً 
معلومات قيمة ل�شناع �لقر�ر فح�شب 
ب��ل مي��ت��د �إىل �أب��ع��د م��ن ذل���ك حيث 
هاماً من عملية  �شي�شبح ج��زء�ً  �إن��ه 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل��رب�م��ج  تطوير 
لتحقيق �لأه���د�ف �ل���و�ردة يف خطة 
�أبوظبي و�لتي ت�شعى �إىل ر�شم م�شار 
�أكرث ��شتد�مة �قت�شادياً و�جتماعياً 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  للمقيمني  وبيئياً 
و��شعة  م��ن��ف��و�ئ��د  ي��ح��م��ل��ه  م���ا  م���ع 

�لنطاق للمجتمع �لدويل«.
وق�������ال م����ع����ايل حم���م���د ب����ن �أح���م���د 
�لدفاع  �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون 
�ل��ع�����ش��و �مل��ن��ت��دب ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة – 
 « �لف��ت��ت��اح��ي��ة:  كلمته  يف  �أب��وظ��ب��ي 
رمبا  تد�عيات  �ليوم  كوكبنا  يو�جه 
نتيجة  �خل����ط����ورة  غ���اي���ة  يف  ت���ك���ون 
و��شتهاك  �ل�����ش��ك��ان  ع����دد  ل���زي���ادة 
خمتلف  يف  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة  �مل������������و�رد 
�لق�شايا  و�أ���ش��ب��ح��ت  �أن��ح��اء�ل��ع��امل 
وندرة  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  مثل  �لبيئة 
على  ت�شيطر  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  �ملياه 

وعينا �جلماعي.
عاملية  حركة  هناك  �حل��ظ  وحل�شن 
�أج����ل ح��م��اي��ة �لبيئة  م��ت��ن��ام��ي��ة م��ن 
و�ملحافظة عليهاحيث تبذل �لعديد 
و�لأفر�د  و�ل�شركات  �حلكومات  من 
جهود�ً لتطبيق ��شرت�تيجيات �لنمو 
�إىل  ف��ق��ط  �لأخ�����ش��ر و�ل�����ش��ع��ي لي�س 
�آث���ار �لأن�����ش��ط��ة �لب�شرية  �حل��د م��ن 
بل  �مل�شتمرة  �لتنمية  م�شرية  على 
و�إىل عك�س �جتاهات �لتدهور �لبيئي 
قدر �لإمكان.« و�أ�شار معاليه �أنه ويف 
ه���ذ� �لإط�����ار ع��ق��دت ق��ي��ادة حكومة 
�أبوظبي و�حلكومة �لحتادية لدولة 
�لإمار�ت �لعزم على �لقيام بدور ر�ئد 
�إىل  م�شري�ً  �لبيئة  يف جمال حماية 
�لتز�م �لدولة بالتفاقيات و�ملو�ثيق 
�إىل حتقيق هذه  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة 
»�أن  �ل��ب��و�ردي  معايل  وذك��ر  �لغاية. 
�ل��ت��ز�م��ن��ا �لأك����رب رمب���ا ي��ك��ون جتاه 
�أن  �إىل  �أبوظبي م�شري�ً  �إم��ارة  �شكان 
روؤي���ة �لم����ارة �ل��ت��ي جتلت يف خطة 
�أبوظبي �لتي ُو�شعت بتوجيهات من 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممدبن ز�يد 
�إىل حتقيق روؤية  �آل نهيان، وتهدف 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق  �هلل مب��و����ش��ل��ة 

و�لأو�شاط �لأكادميية و�جلهات غري 
�حلكومية.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س ح���ال���ة �ل���رتب���ة ذكر 
�لتقرير �أن �لتحليل �لو��شع �لنطاق 
ل�شتعمالت  �لهيئة  ب��ه  تقوم  �ل��ذي 
�أن  ُيظهر  و�لتلوث  و�مللوحة  �لرتبة 
�إمارة  يف  �لأر����ش��ي  من  باملائة   85
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ي ي�����ش��وده��ا م��ن��اخ حار 
لأ�شباب  ن��ت��ي��ج��ًة  ت���ت���ده���ور  وج�����اف 
�ل�شتخد�م  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  طبيعية 
�مل���ائ���م ل���اأر�����ش���ي يف �لإم�������ارة له 

�أهمية �أ�شا�شية بالن�شبة مل�شتقبلها.
وك�����ش��ف �ل��ت��ق��ري��ر �أن���ه خ���ال �لعقد 
�ملا�شي �شهد م�شتوى �ملياه �جلوفية 
�نخفا�شاً  ع����ام  ب���وج���ه  �لإم�������ارة  يف 

م�شتمر�ً .
��شتد�مة  �أن  �إىل  �لتقرير  وخل�س 
م����و�رد �مل��ي��اه �جل��وف��ي��ة �ل��ث��م��ي��ن��ة يف 
�لإمارة هي و�حدة من �أكرب حتديات 

�ل�شتد�مة �لتي تو�جهها �لإمارة.
�أن ح���ال���ة ج���ودة  �ل��ت��ق��ري��ر  و�ع���ت���رب 
�لر�هن  �ل��وق��ت  �ل��ب��ح��ري��ة يف  �مل��ي��اه 
�أب��وظ��ب��ي جيدة بوجه عام  �إم���ارة  يف 
حلالة  �لرئي�شي  �ملوؤ�شر  �أن  حني  يف 
�أنه  �إىل  �أ���ش��ار  �لبحرية  �مل��ي��اه  ج��ودة 
باملائة  حققت94   2015 �لعام  يف 
مر�قبتها  ت��ت��م  �ل���ت���ي  �مل����و�ق����ع  م���ن 
�مل���ع���اي���ري �مل��ي��ك��روب��ي��ة جل���ودة�مل���ي���اه 
�لبحرية. يف حني �أن �لتاأثري�ت على 
ت�شهد  �ل�شاحلية�لرئي�شية  �ملناطق 
�ملناطق  بع�س  ��شتقر�ر�ً،با�شتثناء 
�لتاأثري�ت  �نخف�شت  حيث  �ملغلقة 
�ل�شابقة �لتي متثلت يف نفوق بع�س 

�لأ�شماك و�إغاق �ل�شو�طئ.
وح�����دد �ل��ت��ق��ري��ر ظ���اه���رة �لإث������ر�ء 
�ل��غ��ذ�ئ��ي �ل��ت��ي ي��رج��ع �أ���ش��ا���ش��اً �إىل 
�ل�شناعية  �مل���خ���ل���ف���ات  ت�������ش���ري���ف 
�ل�شاحلية ومياه �ل�شرف �ل�شحي يف 
�لتهديد�ت  �أكرب  �لبحرية من  �ملياه 
�ملياه  و�مل��ح��ت��م��ل��ة جل�����ودة  �حل���ال���ي���ة 
�أ�شا�شية  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  �ل���ب���ح���ري���ة 

للمحافظة على �ملناطق �ل�شاحلية.
وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ح����ال����ة �ل���ت���ن���وع 
ك�شف  �لإم������������ارة  يف  �ل���ب���ي���ول���وج���ي 
ي�شري  �لرئي�شي  �ملوؤ�شر  �أن  �لتقرير 
�إىل �أنه مت �حلفاظ على 80 باملائة 
للمو�ئل  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل�����ش��اح��ة  م���ن 
�أبوظبي  �إم��ارة  و�لبحرية يف  �لربية 
2015 وب��ال��رغ��م م��ن ذلك  يف ع��ام 
�لإمارة  يف  �لبيولوجي  �لتنوع  ف��اأن 
هو  كما  متز�يدة  ل�شغوط  يتعر�س 

�حلال يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
حتت�شن  �لإم���ارة  �أن  �لتقرير  وذك��ر 
من  ن����وع   3،800 م���ن  ي���ق���رب  م���ا 
وت���ع���ت���رب حالة  �مل���ع���روف���ة  �لأن���������و�ع 
�لرئي�شية  �لأن���������و�ع  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�لآخر  بع�شها  �أن  ح��ني  يف  م�شتقرة 
�لتقرير  �أ�����ش����ار  ك��م��ا  �ن��خ��ف��ا���س  يف 

ل���ع���اج �ل�������ش���غ���وط �حل���ال���ي���ة مثل 
�ملو�رد  ��شتخد�م  ك��ف��اءة  يف  �لنق�س 
�لتغري  ومنها  �لنا�شئة  و�لتحديات 

�ملناخي.
وي�شمل ذلك تطبيق �شيا�شات ولو�ئح 
تتطلب  كما  فعالية  �أك��رث  تنظيمية 
�أكرب من �ل�شركات و�لأفر�د  �لتز�ماً 
لتبني ممار�شات �لإنتاج و�ل�شتهاك 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ك��م��ا ذك����ر �ل��ت��ق��ري��ر �أن 
للتغري  �مل�شببة  �ل�شغوط  �حلدمن 
�إج��������ر�ء بع�س  ي�����ش��ت��دع��ي  �ل��ب��ي��ئ��ي 
�ملعي�شية  �لأمن���اط  على  �لتغيري�ت 
�ملنا�شبة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�خ���ت���ي���ار 
�أن  حيث  �لعامة  �ل�شيا�شات  وو���ش��ع 
�ل�شتفادة  ميكن  �لتي  �لنقاط  �أه��م 
�لق�شايا  معاجلة  يف  تتمثل  منهال 
�ملجتمع  ب����ني  ب���ال���ع���اق���ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�لبيئة يف �ل�شغوط نف�شها بل متتد 
لها،كونها  �مل��ح��رك��ة  �ل��ع��و�م��ل  �إىل 

متثل �لأ�شباب �لأ�شا�شية للتغيري.
ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لظفرة 
�لتي  كلمته  يف  �أب��وظ��ب��ي   – �لبيئة 
»�شهدت  �لتقرير:  مقدمة  يف  جاءت 
�إم����ارة �أب��وظ��ب��ي من���و�ً غ��ري م�شبوق 
حيث  �ملا�شية  عاماً  �لأربعني  خال 
ت�����ش��اع��ف ع���دد ���ش��ك��ان �لإم�����ارة منذ 
ع��ام 1975 �أك��رث من 14 م��رة بل 
خال  تقريباً  �ل�شعف  مبقد�ر  وز�د 
�ل��ع��ق��د �مل���ا����ش���ي ف��ق��ط ك��م��ا حققت 
�إجمايل  يف  ملحوظاً  من���و�ً  �لإم����ارة 
�لناجت �ملحلي ويحق لإمارة �أبوظبي 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  ودول������ة�لإم������ار�ت 
�لنجاح  ب��ه��ذ�  �لف��ت��خ��ار و�لع���ت���ز�ز 

و�لتقدم«.
بالف�شل  ن��دي��ن  »ن��ح��ن  �شموه  و�أك���د 
ل��رئ��ي�����س دولتنا  �ل��ر���ش��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �حل��ب��ي��ب��ة 
حفظه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ل�شريعة  �لتنمية  ه���ذه  ت��وج��ي��ه  يف 

و�مل�شتد�مة لاإمارة«.
و�أ�شار �شمو �ل�شيخ حمد�ن »�أنه لي�س 
من �مل�شتغرب �أن ير�فق هذه �لطفرة 
قطاعات  يف  مت�شارع  من��و  �لتنموية 
و�لنقل  و�ل��ط��اق��ة  و�مل��ي��اه  �ل�شناعة 
و�لبنية �لتحتية بالإ�شافة �إىل زيادة 
�ل�شتهاكية  �مل�����و�د  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وميكن  و����ش��ت��خ��د�م 
�شلباً  ت��وؤث��ر  �أن  �ل��ع��و�م��ل  ه���ذه  ل��ك��ل 
على بيئتنا �لطبيعية �له�شة م�شيفا 
»نحن نوؤمن �أن منونا �مل�شتمر يجب 
يتحقق  وح��ت��ى  م�شتد�ما  ي��ك��ون  �أن 
�إل��ق��اء نظرة �شادقة  ذل��ك ل بد من 
وو�قعية على �لو�شع �حلايل للبيئة 

�مل�شائد �ل�شمكية يف �لأمن �لغذ�ئي 
يف �مل�شتقبل معر�شة للخطر وكذلك 
ف�شًاعن  �لقطاع  يف  �لعمل  فر�س 
و�لفر�س  �لرتفيهية  �لقيمة  فقد�ن 
�ل�شياحية وقد يكون لانخفا�س يف 
و��شعة  �آث���ار  �لبيئي  �لنظام  وظيفة 
�ل��ن��ط��اق ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف 

�إمارة �أبوظبي.
�لتقرير  �أفاد  بالغابات  يتعلق  وفيما 
�لر�هن3.5  �ل��وق��ت  يف  تغطي  �أن��ه��ا 
ب�����امل�����ائ�����ة م������ن م���������ش����اح����ة �لإم�����������ارة 
وت�����ش��م 20 م��ل��ي��ون ���ش��ج��رة و�أك���رث 
ذو�ت  م����ن  ر�أ���������س  من55،000 

�حلو�فر �ملحلية وغري �ملحلية.
�ل�شغوط  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ون����وه 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا �ل���غ���اب���ات يف �إم����ارة 
�أب���وظ���ب���ي ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ت��ل��ك �لتي 
ت���و�ج���ه���ه���ا �ل���غ���اب���ات �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
�لأم����اك����ن �لأخ�������رى ف��ب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
�ل��غ��اب��ات �مل���وج���ودة يف �لإم�����ارة جند 
�لتدخل  على  وتعتمد  مزروعة  �أنها 
�ل��ب�����ش��ري وت��ت��م��ث��ل �ل�����ش��غ��وط �لتي 
تو�جهها يف ��شتنز�ف �ملياه �جلوفية 
و�لعبء �ملادي و�ملحافظة على �لإرث 
�ل��ث��ق��ايف يف ح��ني ل��ف��ت �ل��ت��ق��ري��ر �أنه 
جميع  �ن��خ��ف�����ش��ت   2016 ع���ام  يف 
��شتخد�مات �ملياه يف �لغابات بن�شبة 
12.6 باملائة موؤكد� �أنه وباعتبارها 
فاإن  �أكرب م�شتهلك للمياه �جلوفية 
وثيقاً  �رت��ب��اط��اً  ترتبط  ��شتد�متها 

با�شتهاك �ملياه �جلوفية.
و�ع����ت����رب �ل���ت���ق���ري���ر م����ع����دل �إن����ت����اج 
�ل��ن��ف��اي��ات يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي �شمن 
�أن  �إىل  �أ�شار  �أنه  �إل  �ملتو�شط �لعاملي 
�لإم��ارة لتو�كب  �لتحتية يف  �لبنية 
�لنفايات  �إن���ت���اج  يف  �ل���زي���ادة  م��ع��دل 
�نتاج  م��ع��دل  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف 
�لفرد من �لنفايات �لبلدية �ل�شلبة 
بلغ 1.65 كجم يف عام2015 و�أفاد 
�ل�شتجابات  �أب���رز  م��ن  �أن  �لتقرير 
ملعاجلة هذه �لق�شية حت�شني �لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وب����ر�م����ج �حل����و�ف����ز �لتي 
ت�شجع على �حلد من �إنتاج �لنفايات 
وتدويرها  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  و�إع���������ادة 
�لقابلة  �لتنظيمية  �للو�ئح  وتعزيز 
مبادر�ت  تنفيذ  عن  ف�شا  للتنفيذ 
وحتفيز  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل����وع����ي  ل����زي����ادة 

�ل�شتهاك �مل�شتد�م.
�لعمل  �إط����ار  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  �أك���د  ك��م��ا 
�ل���ت�������ش���ري���ع���ي �ل���������ش����ام����ل و�خل����ط����ة 
�لنفايات  لإد�رة  �ملتكاملة  �لرئي�شية 
حتقيق  يف  �شي�شاعد  �أبوظبي  �إم���ارة 

�لأهد�ف �لوطنية و�ملحلية.
�لرغم  وع��ل��ى  �أن���ه  �لتقرير  وخل�س 
باإمارة  �لبيئة  �إد�رة  يف  �لتقدم  م��ن 
عاماً  �لع�شرين  م��د�ر  على  �أبوظبي 
�ملا�شية �إل �أنه ل تز�ل هناك حاجة 
�لإجر�ء�ت  �ملزيد من  ملحة لتخاذ 

�لروؤية �لطموحة للمغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان..

�ل����وف����اء بتلك  ي�����ش��ع��ن��ا  �أن�����ه ل  غ���ري 
�لل�����ت�����ز�م�����ات �ل����دول����ي����ة و�أه��������د�ف 
�ل�شتد�مة �إل من خال فهم حالة 
�لبيئة و�لق�شايا ذ�ت �لأولوية �لتي 
�أو  طبيعية  كانت  �شو�ًء   – نو�جهها 

نتيجة لاأن�شطة �لب�شرية«.
هذ�  �أن  �ل�����ب�����و�ردي  م���ع���ايل  و�أك�������د 
�لتقرير ميهد �لطريق نحو �لك�شف 
عن �لق�شايا �لبيئية ب�شورة �شفافة 
ملناق�شة هذه  �ملجال  و�شادقة ويفتح 
�ل�شيا�شات  ���ش��ان��ع��ي  م���ع  �ل��ق�����ش��اي��ا 
حلول  �إي���ج���اد  ن��ح��و  �أوىل  ك��خ��ط��وة 
�أنه مل  �إىل  عملية م�شتد�مة م�شري�ً 
تقرير  �إع����د�د  م��ن  �ل��ف��ائ��دة  تقت�شر 
ح��ال��ة �ل��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��وح��ي��د �ملعرفة 
�ل��ب��ي��ئ��ة فح�شب  ب�����ش��اأن  �جل��م��اع��ي��ة 
ب��ل ���ش��اه��م��ت �أي�����ش��اً يف ب��ن��اء ق���در�ت 
�لعاملني يف �لهيئة و�جلهات �ملعنية 
و�عترب مبثابة �لتدريب على حتليل 
حاجة  ه���ن���اك  �أن  و�أك������د  �ل���ف���ج���و�ت 
متعمقة  بيانات  جمع  �إىل  م�شتمرة 
�لأولوية  ذ�ت  و�مل��ح��اور  �لبيئة  ح��ول 

وحتليلها ب�شورة دقيقة«.
خليفة  رز�ن  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  ح��ني  يف 
�ملبارك �لأمني �لعام لهيئة �لبيئة– 
�لتقرير:  م���ق���دم���ة  يف  �أب����وظ����ب����ي 
– �أبوظبي  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  »حت��ت��ف��ل 
وتفخر بع�شرين عاماً من �لإجناز�ت 
�لتي حققتها يف جمال حماية �لبيئة 

و�ملحافظة عليها يف �إمارة �أبوظبي.
ويعد جمع �لبيانات �لبيئية وحتليلها 
�لذي  �لأ���ش��ا���س  حجر  و��شتخد�مها 
يتيح  �إجن��از�ت��ن��ا ح��ي��ث  ت��رت��ك��ز عليه 
لنا هذ� �لنهج �إمكانية �ل�شتمر�ر يف 
�ملحافظة  �إىل  �لر�مية  جهودنا  بذل 
على �لأن��و�ع وحماية �لنظم �لبيئية 
وحتديد مو�قع �ملحميات �لطبيعية 
بجودة  �ملتعلقة  �مل�����ش��اك��ل  وم��ع��اجل��ة 

�لبيئة.
�ملياه  ج��ودة  حت�شني  �إىل  ن�شعى  كما 
�لهو�ء،وحماية  وج����ودة  �ل��ب��ح��ري��ة، 
�لثمينة.«  �جل��وف��ي��ة  �مل���ي���اه  م�����و�رد 
�لهيئة  �لتز�م  على  �شعادتها  و�أك��دت 
معرفتها  ت��ع��م��ي��ق  يف  ب��ال���ش��ت��م��ر�ر 
لتغري  �مل���ح���ت���م���ل���ة  ب�����ال�����ت�����اأث�����ري�ت 
�مل���ن���اخ و���ش��ب��ل �حل���د م��ن��ه��ا وتطوير 
�لكفيلة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�أن����ه م��ا كان  ب��اإن��ف��اذه��ا م�����ش��رية �إىل 
ت��ت��ح��ق��ق لول  �أن  �لإجن�������از�ت  ل��ه��ذه 
�ل��ف��ه��م �ل��ع��م��ي��ق حل���ال���ة �ل��ب��ي��ئ��ة يف 
�أكرب �لإجناز�ت  �أحد  �لإم��ارة. ولعل 
�ل�شنو�ت  م���دى  ع��ل��ى  حتققت  �ل��ت��ي 
�لع�شرين �ملا�شية هو تعزيز معرفتنا 
وتاأثري  �لإم������ارة  يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب��ح��ال��ة 
�لأن�����ش��ط��ة �ل��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ي��ه. يعترب 
�إع�����د�د ت��ق��ري��ر ح��ال��ة�ل��ب��ي��ئ��ة لإم����ارة 
�أبوظبي 2017 مبثابة تتويج لتلك 

�ملعرفة �ل�شمولية.
يوثق  �لتقرير  �ن  �مل��ب��ارك  و�أ�شافت 
ح��ال��ة �ل��ب��ي��ئ��ة خ���ال ف���رتة حمددة 
جمع  عملية  ب���اأن  علماً  �ل��زم��ن  م��ن 
��شتخد�م  وطرق  وحتليلها  �لبيانات 
م�شاألة  ت��ع��د ً  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  �مل��ع��رف��ة 
م�شتمرة،و�شوف ن�شعى د�ئماً�إىل �شّد 
حيثما  �لبيئية  �لبيانات  يف  �لثغر�ت 
و�شعنا  م����ايف  ���ش��ن��ب��ذل  ك��م��ا  ُوج������د. 
هذه  م��ن  �أف�����ش��ل  ب�شكل  لا�شتفادة 
�شيا�شات  و�شع  على  و�لعمل  �ملعرفة 
على  ق���ادرة  لتكون  و�إن��ف��اذه��ا  فعالة 
�مل�شاهمة يف �ملحافظة على �لبيئة يف 

�إمارة �أبوظبي«.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�صدر قرارًا باإن�صاء حمكمة الأ�صرة يف مبنى م�صتقل
•• راأ�س اخليمة-وام: 

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س 
مبنى  يف  �لأ�شرة  حمكمة  باإن�شاء  ق��ر�ر�  �لق�شاء  جمل�س  رئي�س  �خليمة 
و�لإ�شاح  �لتوجيه  مببنى  مرتبط  �لأ�شرة  لق�شايا  خم�ش�س  م�شتقل 

�لأ�شري.
�لبتد�ئية  باملحكمة  �ل�شخ�شية  �لأح��و�ل  دو�ئ��ر  نقل  �لقر�ر على  ون�س 
�مل��ب��ن��ى �جل��دي��د يف ل��ف��ت��ة ح�����ش��اري��ة تر�عي  وحم��ك��م��ة �ل���ش��ت��ئ��ن��اف �إىل 
لت�شاعد  و�ل�شكينة  �ل��ه��دوء  من  ق��در�  تتطلب  �لتي  �لأ���ش��رة  خ�شو�شية 
يف حل �خلافات �لأ�شرية بعيد� عن �لأماكن �ملكتظة بعموم �ملتقا�شني 

وجمهور �ملتعاملني.
كما ن�س �لقر�ر على �إن�شاء دو�ئر متخ�ش�شة يف تنفيذ �لأو�مر و�لأحكام 

�لأ�شرة  حم��ك��م��ة  م��ق��ر  يف  �ل�شخ�شية  ب���الأح���و�ل  �خل��ا���ش��ة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
د�ئرة  رئي�س  �خلاطري  حممد  �أحمد  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أ���ش��اد  �جلديد. 
�ملحاكم بالقر�ر �لذي ياأتي �شمن مبادر�ت �شمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
�ملتقدمة على  �ملر�تب  �أعلى  �إىل  به  �لق�شاء للو�شول  لتطوير منظومة 
بنود  بتنفيذ جميع  �لعمل  �أنه وجه فرق  �إىل  .. م�شري�  �لعامل  م�شتوى 

�لقر�ر ودخوله حيز �لتنفيذ مطلع �لأ�شبوع �لقادم.
و�أ�شاف �خلاطري �أن من �شاأن هذ� �لقر�ر �لطموح متكني د�ئرة �ملحاكم 
من  �مل�شتهدفني  م��ن  �لأه���م  �لفئة  نفو�س  يف  �ل�شعادة  م��ع��دل  رف��ع  م��ن 
�مل��ر�أة و�لطفل �للذ�ن يحظيان بقدر من �لرعاية على  �ملتعاملني وهما 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لحتادي �لأمر �لذي ينم عن �لروؤية �لثاقبة �لتي 
للعناية  �مل�شتقبلية  وتطلعاته  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �شمو  بها  يتمتع 

بالوطن و�ملو�طن.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�لد�شتورية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  ع��ق��دت 
للمجل�س  و�ل��ط��ع��ون  و�لت�شريعية 
�لوطني �لحتادي، �جتماعها �لأول 
�لإجر�ئي، من دور �لنعقاد �لعادي 
�لثالث للف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س 
ع�شر، �م�س، يف مقر �لأمانة �لعامة 
بدبي ، جرى خاله �نتخاب رئي�س 
ومقرر �للجنة وفقاً للمادة 52 من 
�لد�خلية للمجل�س، حيث  �لائحة 
مت �ن��ت��خ��اب ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ي��خ حممد 
و�شعادة  رئ��ي�����ش��اً،  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل 

جا�ش����م عبد�هلل �لنقبي مقرر�.
�ل��ل��ج��ن��ة م�����ش��روع قانون  ون��اق�����ش��ت 
بح�شور  �لتحكيم  �شاأن  يف  �حت��ادي 
12 جهة حكومية وخا�شة  ممثلي 
ماحظات  �ىل  ����ش��ت��م��ع��ت  ح��ي��ث   ،
ب��ع�����س بنود  ت���ل���ك �جل����ه����ات ع���ل���ى 
�أع�شاء  �لجتماع  ح�شر  �ل��ق��ان��ون. 
جا�ش����م  م���ن:  ك���ل  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�للجنة،  م��ق��رر  �لنقب�����ي  عب��د�هلل 
غليط����ة،  ب����ن  �أح����م����د  وم��������������رو�ن 
�حلم���ودي،  حم��م�����������������د  و�أح���م���������������د 
وقال  �لكمال���ي.  عل����ي  وحمم����د 
عبد�هلل  حم���م���د  �ل�������ش���ي���خ  ����ش���ع���ادة 
�للجنة  �إن  �للجنة،  رئي�س  �لنعيمي 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأور�ق  �ط��ل��ع��ت ع��ل��ى 

حول  �لقانونية  و�لدر��شات  �لفنية 
م�شروع �لقانون خال �جتماعاتها 
بنوده،  ب��ع�����س  ون��اق�����ش��ت  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
عقدت  �لقانون  در��شة  ول�شتكمال 
م���ع �جلهات  ل���ق���اًء م��و���ش��ع��اً  �ل���ي���وم 
�ملعنية بالقانون، وذلك �شمن خطة 
ووجهات  ب��خ��رب�ت  ل��اإمل��ام  عملها، 
�ملختلفة حول  نظر وروؤي��ة �جلهات 
��شتف�شار�ت  على  و�ل���رد  �لتحكيم، 
�لأمور  بع�س  على  �للجنة  �أع�شاء 
و�أ�شاد  �ل��ق��ان��ون.  مب�شروع  �ملتعلقة 
�شعادته بالتعاون �لإيجابي من قبل 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  ممثلي 
�للجنة، معرباً عن �شكره لتجاوبهم 
قال  جانبه  من  �لنقا�س.  و�إثر�ئهم 
�لنقب�����ي  ع��ب��د�هلل  جا�ش����م  ���ش��ع��ادة 
�لقانون  م�شروع  �إن  �للجنة  مقرر 
يهدف �إىل دعم �لتنمية �لقت�شادية 
يف �لدولة مما يعزز من �أد�ء �لبيئة 
حكومة  و�أن  ل�شيما  �ل�شتثمارية، 
ب�����ش��ورة م�شتمرة  �ل��دول��ة حت��ر���س 
على دعمها بالقو�نني و�لت�شريعات 
�ل����ف����ع����ال����ة �مل�����و�ك�����ب�����ة ل���ل���ت���ط���ور�ت 
�لدولة  تن�شدها  �لتي  �لقت�شادية 

على كافة �لأ�شعدة.
مع  �ل����ي����وم  ل���ق���اء  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�مل��ع��ن��ي��ة مب�����ش��روع قانون  �جل���ه���ات 
للغاية  م���ث���م���ر�ً  ك�����ان  �ل���ت���ح���ك���ي���م، 

�للجنة  ��شتمعت  ح��ي��ث  وم��ت��م��ي��ز�ً، 
�لتي  �جل��وه��ري��ة  �مل��اح��ظ��ات  �إىل 
و�لتي  تلك �جلهات  طرحها ممثلو 
ع�شري  ق��ان��ون  ���ش��دور  يف  ت�شاهم 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  ي��و�ك��ب 
�أن م�شروع  و�ل��ع��امل، حيث  �ل��دول��ة 
خطوة  مي���ث���ل  �ل���ت���ح���ك���ي���م  ق����ان����ون 
و��شتقطاب  �لتجارة  دع��م  يف  مهمة 
�لقت�شادية  و�لتنمية  �مل�شتثمرين 
وتعزيز �لبيئة �ل�شتثمارية. ح�شر 
جامعة  ع����ن  مم���ث���ل���ون  �لج���ت���م���اع 
�ل�������ش���ارق���ة، وج���ام���ع���ة �لإم����������ار�ت، 
وج����ام����ع����ة �أب������وظ������ب������ي، وج���ام���ع���ة 
للتحكيم  �ل�شارقة  ومركز  عجمان، 
�لتجاري و�لدويل، ومكتب كلد�ري 
�إبر�هيم �ملا  للمحاماة، ومكتب د. 
للتحكيم  دب���ي  ل��ل��م��ح��ام��اة، وم��رك��ز 
للتوفيق  �أبوظبي  ومركز  �ل���دويل، 
و�ل���ت���ح���ك���ي���م �ل�����ت�����ج�����اري، وم���رك���ز 
�لإمار�ت للتحكيم �لبحري، ومكتب 
للمحاماة،  وم�����ش��ارك��وه  �ل��ت��م��ي��م��ي 
للمحامني  �لإم�����������ار�ت  وج��م��ع��ي��ة 

و�لقانونني.
وبح�شب �ملذكرة �لإي�شاحية مل�شروع 
قانون �حتادي يف �شاأن �لتحكيم فقد 
�مل�شروع  ه���ذ�  �حل��ك��وم��ة  �ق���رتح���ت 
نظر�ً لأهمية �لتحكيم يف �ملنازعات 
�ل�شتثمار  ج�����ذب  يف  �ل���ت���ج���اري���ة 

وحت���ق���ي���ق �ل���ن���م���و و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 
�لقت�شاد �لوطني للدولة، وملا ميتاز 
�ختيار  يف  ح��ري��ة  م��ن  �لتحكيم  ب��ه 
�مل��ح��ك��م��ني و����ش���ه���ول���ة �لإج���������ر�ء�ت 
و�ل�شرية وحفظ �لود بني �لأطر�ف 
و�ل�������ش���رع���ة يف حل  و�ل��ت��خ�����ش�����س 
�لنز�عات مما ي�شهم يف تقليل عدد 
و�لتخفيف  �ملحاكم  �أم���ام  �لق�شايا 
خدمة  وبالتايل  عليها  �لأعباء  من 

م�شالح �لدولة.
�ل���ق���ان���ون �شتة  وت�����ش��ّم��ن م�����ش��روع 
ف�����ش��ول م��ق�����ش��م��ة ع��ل��ى 61 م����ادة، 
و�تفاق  �ل�شريان  ونطاق  �لتعاريف 
�لتحكيم وهيئة �لتحكيم و�إجر�ء�ت 
�خلتامية.  و�لأح�����ك�����ام  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�لأحكام  �إىل   4-8 �مل����و�د  و�أ����ش���ارت 
�لتحكيم،  هيئة  بت�شكيل  �ملتعلقة 
و�ل�������ش���روط �ل���و�ج���ب ت���و�ف���ره���ا يف 
�ملحّكم، و�آلية �ختيار هيئة �لتحكيم. 
فيما تناولت �ملو�د 11-9، �لأحكام 

�خل�����ا������ش�����ة ب�����������ش�����دور �ل�������ق�������ر�ر�ت 
�لتحكيم، �لأثر  �لإجر�ئية يف هيئة 
باإجر�ء�ت  �لإخ����ال  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب 
رد  وح��الت  �لتحكيم،  هيئة  �ختيار 
�ملحّكم و�إجر�ء�ت رّده، و�إنهاء مهمة 
تعيني  �ل��ت��ح��ك��ي��م، و�أخ��������ري�ً  ه��ي��ئ��ة 

�ملحّكم �لبديل. 
و��شتعر�س �ملو�د 17-12، �لأحكام 
�ملحكمة  ب���اخ���ت�������ش���ا����س  �مل���ت���ع���ل���ق���ة 
ب��الأم��ر ب��ات��خ��اذ ت��د�ب��ري م��وؤق��ت��ة �أو 
�لتحكيم،  لإج�����������ر�ء�ت  حت��ف��ظ��ي��ة 
بالبت  �لتحكيم  هيئة  و�خت�شا�س 
�لتم�شك  وم��ي��ع��اد  �خت�شا�شها،  يف 
�خ��ت�����ش��ا���س هيئة  ب���ع���دم  ب���ال���دف���ع 
�لتد�بري  �إىل  بالإ�شافة  �لتحكيم، 
�لتي تتخذها  �لتحفظية  �أو  �ملوؤقتة 
طبيعة  تقت�شيه  ح�شبما  �ل��ه��ي��ئ��ة 
 ،18-21 �مل��و�د  وت�شمنت  �ل��ن��ز�ع. 
�أحكاماً تتعلق ب�شم �أطر�ف جديدة 
�ل���ت���ح���ك���ي���م، وحت���دي���د  يف ع���م���ل���ي���ة 

�لإج�����ر�ء�ت و�ج��ب��ة �لت��ب��اع لل�شري 
يف ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م، و�لأح����ك����ام 
و�لتنازل  ب��ال��ت��ب��ل��ي��غ��ات،  �خل���ا����ش���ة 
ع��ن ح��ق �لع��رت����س على خمالفة 
و�أ�ش�س  �لقانون،  �أو  �لتحكيم  �تفاق 
�لتقا�شي، وبدء �إجر�ء�ت �لتحكيم، 
حتديد مكان �لتحكيم ولغته، وبيان 
و�مل�شتند�ت  �لدفاع  و�أوجه  �لدعوى 
�أحكام  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل���ه،  �مل���وؤي���دة 

�إخال �لأطر�ف بالتز�ماتهم.
�لأحكام   ،22-32 ت��ن��اول��ت  فيما 
وتقدمي  �جل��ل�����ش��ات  بعقد  �ملتعلقة 
وحتديد  �خل��رب�ء  تعيني  �لبيانات، 
من  �ل�شهود  و��شتجو�ب  مهامهم، 
خ��ال و���ش��ائ��ل �لت�����ش��ال �حلديثة، 
�مل���ح���ك���م���ة يف �لأم������ر  و����ش���اح���ي���ة 
ب��ت��ق��دمي �أدل�����ة �لإث���ب���ات ب���ن���اًء على 
و��شتعر�شت  �لتحكيم.  هيئة  طلب 
�ملتعلقة  �لأح��ك��ام   ،33-36 �مل���و�د 
بتطبيق قانون �لإر�دة على مو�شوع 

يف  �لتحكيم  هيئة  و�شلطة  �ل��ن��ز�ع، 
�لتطبيق  و�ج���ب  �ل��ق��ان��ون  حت��دي��د 
هيئة  و�شلطة  �لنز�ع،  على مو�شوع 
�أح���ك���ام وقتية  ب���اإ����ش���د�ر  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�لطلبات،  م���ن  ج���زء  يف  �أح���ك���ام  �أو 
بالإ�شافة �إىل �إنهاء �لنز�ع بالتفاق 
�شروط  و�إث�����ب�����ات  �ل��ت�����ش��وي��ة  ع���ل���ى 

�لت�شوية.
�إىل   ،37-40 �مل��������و�د  و�أ�������ش������ارت 
ب�����ش��ك��ل حكم  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �لأح������ك������ام 
�ل��ت��ح��ك��ي��م و�ل��ب��ي��ان��ات �مل���ك���ّون���ة له، 
�إ�����ش����د�ر �حلكم  �لل����ت����ز�م مب��ي��ع��اد 
�لف�شل  وَم����ّده،  للخ�شومة  �ملنهي 
�لأطر�ف  �إباغ  �لأولية،  �مل�شائل  يف 
�إج����ر�ء�ت  �ن��ت��ه��اء  �لتحكيم،  بحكم 
وم�شاريف  �أتعاب  تقدير  �لتحكيم، 
�لتحكيم، �لمتناع عن ت�شليم �حلكم 
�أتعاب  �ل��ت��خ��ل��ف ع��ن دف���ع  يف ح��ال��ة 
�أحكام  �شرية  �لتحكيم،  وم�شاريف 
�لتحكيم،  حكم  تف�شري  �ملحّكمني، 

�لأخطاء  �لتحكيم  هيئة  ت�شحيح 
�لتحكيم،  ب��ح��ك��م  �ل�������و�ردة  �مل���ادي���ة 
�إ�شد�ر حكم حتكيم �إ�شايف يف طلبات 
�أغفلها حكم �لتحكيم، �إلز�مية حكم 
�لتحكيم، حالت �لطعن على حكم 
�مل��ح��ك��م��ة، �حلكم  �أم������ام  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
ب���ط���ان حكم  �ل�������ش���ادر يف دع�����وى 
�لتحكيم، تقدمي طلب تنفيذ حكم 
وقف  طلب  �ملحكمة،  �إىل  �لتحكيم 
بالإ�شافة  �ل��ت��ح��ك��ي��م،  ح��ك��م  تنفيذ 
على  بالطعن  �ملتعلقة  �لأحكام  �إىل 
تنفيذ حكم �أما �ملو�د �أما �ملو�د -41
�ملتعلقة  �لأح��ك��ام  ��شتعر�شت   ،57
وقو�ئمهم،  �ملحّكمني  عمل  مبيثاق 
و���ش��ري��ان �ل��ق��ان��ون على ك��ل حتكيم 
ت�شمنت  كما  به.  �لعمل  وقت  قائم 
�أح�����ك�����ام ت��ت��ع��ل��ق ب����اإل����غ����اء �لأح����ك����ام 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��ق��ان��ون،  �ملخالفة 
ن�شر �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية 

وتاريخ �لعمل باأحكامه.

•• اأبوظبي-وام:

�إذ� كانت طبيعة �لأ�شياء هي �لتغري 
�لعديد  ذلك  على  وي�شاعد  �لد�ئم، 
من �لعو�مل �ملختلفة �ملوؤثرة، فاإنه 
بالتبيعة تتطور و�شائل �حلرب �إىل 
�ل��ق��رن �حلايل  �إل��ي��ه يف  �أن و���ش��ل��ت 
ت��ع��ري��ف��ه بحروب  ع��ل��ى  وي�����ش��ط��ل��ح 

�جليل �خلام�س.
ويف ه��ذ� �لإط���ار فقد �أ���ش��در مركز 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ل���ل���در�����ش���ات و�لأب����ح����اث 
�لأوىل  �لدر��شة  باأبوظبي  �ملتقدمة 
ل���ه حت���ت ع���ن���و�ن »ح������روب �جليل 
يف  �لرئي�شية  �لتحولت  �خلام�س.. 
�لتقليدية  غري  �لعنيفة  �ملو�جهات 
�لدر��شات  �شل�شة  �شمن  �لعامل«  يف 
�ل��ت��ي ���ش��ي��ط��ل��ق��ه��ا دوري�������اً، ع���ن هذ� 
�جل���ي���ل م���ن �حل������روب �ل�����ذي تتاح 
فيه ك��ل �ل��و���ش��ائ��ل ب��د�ي��ة م��ن �لتي 
����ش��ت��خ��دم��ت يف ح������روب �لأج����ي����ال 
باملعلوماتية  و�ن���ت���ه���اء  �ل�����ش��اب��ق��ة 

و�لنف�شية و�ل�شيرب�نية.
�أعدها  �ل���ت���ي  �ل���در�����ش���ة  وحت���ت���وي 
�شادي  �ل���دك���ت���ور  �لأم���ن���ي  �خل���ب���ري 
دورية  حت��ري��ر  رئي�س  ع��ب��د�ل��وه��اب 
�جتاهات �لأحد�ث �لتي ت�شدر عن 
�مل��رك��ز ع��ل��ى �ل��ت��ع��ري��ف ب��ه��ذ� �لنوع 
م���ن �حل����رب و�ل���ع���و�م���ل �ل��ت��ي �أدت 
و�أ�شاليب  وجم���الت���ه  ظ��ه��وره  �إىل 
�لتعريج على  �إىل جانب  مو�جهته، 
و�لثاين  �لأول  �لأج����ي����ال  ح�����روب 

و�لثالث و�لر�بع.
���ش��ادي عبد�لوهاب  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�مل����ح����ل����ل����ني  م��������ن  �ل������ع������دي������د  �إن 

و�لع�شكريني  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
يرون �أن �لتاأريخ للحروب �حلديثة 
�شلح  »م��ع��اه��دة  توقيع  �إىل  ي��رج��ع 
�لتي   1648 ع�����ام  و����ش���ت���ف���ال���ي���ا«، 
�لقومية  �ل�����دول  ب��ن�����ش��اأة  �رت��ب��ط��ت 
�ل�شرعي  �ل���ش��ت��خ��د�م  و�ح��ت��ك��اره��ا 
للقوة، م�شري�ً �إىل �أنه قد مت �لتمييز 
بني عدة �أنو�ع من �لأجيال فحروب 
على  �عتمدت  �لأول  �جليل  ح��روب 
��شتخد�م �لبنادق و�ملد�فع �لبد�ئية، 
بينما حروب �جليل �لثاين �رتبطت 
ع�شكرية  م��ع��د�ت  ب��ظ��ه��ور  ن�����ش��اأت��ه��ا 
�لثقيلة،  �مل���درع���ات  م��ث��ل  ح��دي��ث��ة، 
و�ل���ط���ائ���ر�ت �مل��ق��ات��ل��ة، ف�����ش��ًا عن 
�ل�شناعي  �لقت�شاد  من  �ل�شتفادة 
�لعتاد  لإن���ت���اج  �لأوروب����ي����ة  ل���ل���دول 

�لع�شكري بكميات �شخمة.
و�أرج����������ع �ل����دك����ت����ور ع���ب���د�ل���وه���اب 
ظ����ه����ور ح��������روب �جل����ي����ل �ل���ث���ال���ث 
�إىل  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  �أث��ن��اء 
��شتمر�ر  ه��م��ا  �أ���ش��ا���ش��ني،  ع��ام��ل��ني 
�لتطور �لتكنولوجي، خا�شة ظهور 
�لدبابات، وتطور �لطائر�ت �ملقاتلة 
على  �شاعد  مما  �لت�شالت،  ونظم 
�لقيام ب�املناور�ت �لع�شكرية بدرجة 

مل تكن معهودة �شابقاً.
�أم��ا عن ح��روب �جليل �ل��ر�ب��ع فقد 
�أنها  ع���ب���د�ل���وه���اب  �ل���دك���ت���ور  �أك�����د 
حرب  �أ�شلوب  توظيف  على  تعتمد 
�جليل  هذ�  �أن  �لع�شابات، مو�شحاً 
م��ن �حل���رب ت��رج��ع ب��د�ي��ت��ه �إىل ما 
بفرتة  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  قبل 
�لأهلية  �حل�����رب  يف  ك��م��ا  ط���وي���ل���ة، 

�لأمريكية.

وقال رئي�س حترير دورية �جتاهات 
�لأحد�ث �إن حروب �جليل �خلام�س 
وت�شتهدف  ق���ي���ود،  ب���ا  ح����رب  ه���ي 
وت�شتخدم  م��ع��اً،  و�ملجتمع  �ل��دول��ة 
�لعدو  لإج��ب��ار  كافة  �لو�شائل  فيها 
�لأط�����ر�ف  لإر�دة  �ل���ر����ش���وخ،  ع��ل��ى 
تدمريها  �أو  �حل��رب  تخو�س  �لتي 
م���ن �ل���د�خ���ل ع���رب ف����رت�ت ممتدة 
م���ن �مل���و�ج���ه���ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة وغري 
�أ�شاليب  وب��ت��وظ��ي��ف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�قت�شادية  م���ت���ع���ددة  وت���ك���ت���ي���ك���ات 
وتقنية  وم���ع���ل���وم���ات���ي���ة  وث���ق���اف���ي���ة 
ب�������ش���ورة م���ت���ز�م���ن���ة، وم�����ن خال 
حت���ال���ف���ات ���ش��ب��ك��ي��ة ت�����ش��م �ل�����دول 
�لدول  غري  من  �مل�شلحة  و�لفو�عل 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  على  تقوم  �لتي 
�لأيديولوجية  �لأه���د�ف  م��ن  ب��دًل 

�أو �لوطنية.
ل�شعود  �أدت  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  وع���ن 
ح���روب �جل��ي��ل �خل��ام�����س ف��ق��د ذكر 
�أنها  �ل��دك��ت��ور ���ش��ادي ع��ب��د�ل��وه��اب 
تر�جع  تتمثل يف عدة عو�مل منها 
�لع�شكرية،  للقوة  �ل��دول��ة  �ح��ت��ك��ار 

م��ن غري  م�شلحة  ف��و�ع��ل  وظ��ه��ور 
�ل������دول ق������ادرة ع��ل��ى ���ش��ن �حل����رب، 
م����ث����ل �ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات �لإره�����اب�����ي�����ة 
�ملنظمة،  �جل����رمي����ة  وع�������ش���اب���ات 
�مل�شكات  ب���ني  �ل���رت�ب���ط  وت���ز�ي���د 
�لأمنية  و�لتهديد�ت  �لقت�شادية 
�ملتبادل  �لع���ت���م���اد  زي������ادة  ن��ت��ي��ج��ة 
يف �لق��ت�����ش��اد �ل����دويل �ل����ذي جعل 
�لقت�شادية،  �لق�شايا  بع�س  م��ن 
�ل�شلع  �إن��ت��اج  وق��ف  �أو  �نقطاع  مثل 
لاأمن  تهديد  م�شدر  �لأ�شا�شية، 
�لوطني و�لدويل، �إىل جانب �شعود 
�لولء�ت �لبديلة؛ وهي �جتاه بع�س 
�لدولة  م��ن  لنقل ولئ��ه��م  �لأف����ر�د 
وت�شارع  لق�شايا معينة،  �لولء  �إىل 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، خا�شة  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  جم����الت  يف 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لنانو.  وتكنولوجيا 
�حلرب  م��ن  �جليل  ه��ذ�  خ�شائ�س 
�لرمادية  �مل��ن��اط��ق  بانت�شار  تت�شم 
�ل�شر�عية  �لتفاعات  بها  ويق�شد 
ب���ني ود�خ�����ل �ل��ف��و�ع��ل م���ن �ل���دول 
وم���ن غ���ري �ل������دول، و�ل���ت���ي ت��ق��ع يف 
�حلرب  ثنائية  ب��ني  و���ش��ط  منطقة 
�حلروب  تكتيكات  و�تباع  و�ل�شام، 
�لهجينة وهي �جلمع بني ��شتخد�م 
�لقو�ت �مل�شلحة �لتقليدية و�لقو�ت 
غري �لنظامية، مثل حركات �لتمرد 
وكذلك  �لإره���اب���ي���ة،  و�جل���م���اع���ات 
�لتي  �لو��شعة  �لتحالفات  ت�شكيل 
�أط������ر�ف، م��ث��ل �لدولة  ت�����ش��م ع���دة 
و�لكيانات من دون �لدولة و�لكيانات 
�لعابرة للحدود �لقومية و�ل�شبكات 

و�جلماعات و�لأفر�د.

�أن��ه من  �لدكتور عبد�لوهاب  وذك��ر 
�شمات حروب �جليل �خلام�س �أي�شاً 
�ت�شمت  �ل��ث��ق��ل، حيث  م��رك��ز  غ��ي��اب 
�لأج����ي����ال �لأرب����ع����ة �ل�����ش��اب��ق��ة من 
ب��ني �خل�شوم  �ل�شر�ع  ب��اأن  �حل��رب 
كان يحدث من قبل كيانات تتمتع 
�أكانت  ����ش���و�ء  م��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  ب��ه��ي��اك��ل 
�لتمرد،  جماعات  حتى  �أو  جيو�شاً 
يف  يتمثل  ث��ق��ل،  م��رك��ز  ل��ه��ا  �أن  �أي 
�ملعنوية  و�ل��روح  �لقيادي  �لت�شل�شل 
�للوج�شتية  �لإم������د�د�ت  وخ��ط��وط 
و�لدعم �ل�شيا�شي و�ل�شعبي، �إ�شافة 
�أو  �أخ���اق���ي���ة  م�����ربر�ت  وج����ود  �إىل 
وعندما  �حل���رب،  خل��و���س  قانونية 
�لعدو،  ثقل  مركز  تدمري  يتم  كان 
باأكملها،  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��دم��ري  مي��ك��ن 

وحتقيق �لن�شر.
وع�������ن جم���������الت ح���������روب �جل���ي���ل 
�خل��ام�����س ق����ال �إن���ه���ا ت��خ��ت��ل��ف عما 
و�لثاين  �لأول  فاجليان  �شبقها، 
كان يتم خو�شهما يف �لرب و�لبحر، 
�جليل  ح��������روب  �ع����ت����م����دت  ف���ي���م���ا 
�لقت�شادي  �ل��ت��ط��ور  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث 
�لثورة  ع�����ش��ر  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
�شم  �إىل  �أدى  مم����ا  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، 
ن��ط��اق �حلرب،  �إىل  �مل��ج��ال �جل���وي 
�شطح  �مل�������ش���اح���ات حت����ت  وك����ذل����ك 
بينما  �لإلكرتوين،  و�لف�شاء  �ملياه، 
�ل��ر�ب��ع لنتقال  ح��روب �جليل  �أدت 
�ملعارك  �أبعد من  �إىل مدى  �حلرب 
�مل����ادي����ة �ل����ث����اث �ل�����ش��اب��ق��ة »�ل����رب 
و�لبحر و�جلو«، لت�شم �إليها �ملجال 
�حلرب  �أ���ش��ح��ت  بحيث  �ل�شيا�شي، 
ذ�تها �شر�ع �إر�دة �شيا�شية ل جمرد 

�إىل  ولفت  �مل�شلحة.  بالقوة  �شر�ع 
�أن حروب �جليل �خلام�س، تختلف 
عما �شبق يف كونها جتاوزت جمالت 
�ل�شابقة، لتكون  �ل�شر�ع �لتقليدية 
نوعا من �حلروب غري �ملقيدة، �لتي 
�أن��و�ع من �حلروب  جتمع بني عدة 
يف �ل�����وق�����ت ذ�ت���������ه، وه������ي �حل�����رب 
�لقت�شادية، و�ل�شيرب�نية، و�حلرب 
�ملعلوماتية، وحروب �أ�شلحة �لدمار 
�ل�شامل، وحروب �ملخدر�ت و�لبيئة. 
و�أكد �أنه �إذ� كان بع�س هذه �ملجالت 
�ملعارك  مع  بالتز�من  تطبيقه  يتم 
من  �ل�شابقة  �لأج��ي��ال  يف  �حلربية 
�حل�����روب، ف����اإن �لأم�����ر �مل��خ��ت��ل��ف يف 
حروب �جليل �خلام�س، �أنها ميكن 
تطبيقها، حتى يف حالة عدم وجود 
معلنة  عنيفة  ع�شكرية  ���ش��ر�ع��ات 
ب����ني �ل��������دول، وه�����و م����ا مي���ي���ز هذ� 
�جليل من �حلروب. وذكر �لدكتور 
�أ�شاليب  �أن  ع���ب���د�ل���وه���اب  ����ش���ادي 
م��و�ج��ه��ة ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �حلروب 
�لر�شيد،  �حلكم  �شيا�شات  يف  تتمثل 
حيث تركز حروب �جليل �خلام�س 
على �ملجتمع، وهو ما يجعل �لآلية 
مو�جهتها  يف  م����اءم����ة  �لأك��������رث 
م��ن خال  �مل��ج��ت��م��ع،  ه��ي حت�شني 
�لرتكيز على ك�شب ولء �ملو�طنني، 
�لجتماعية  �حلو��شن  و��شتهد�ف 

لاإرهابيني و�مليلي�شيات �مل�شلحة.
�ملر�قبة  تكنولوجيا  �أن���ه  �إىل  ون��ب��ه 
و�لر�شد �أي�شا من �أ�شاليب مو�جهة 
�إذ قامت  �ل��ن��وع م��ن �حل����رب،  ه���ذ� 
با�شتثمار�ت  �لكربى،  �ل��دول  بع�س 
ور�شد  رقابة  تكنولوجيا  يف  هائلة 

�لر�مية  �إط��ار جهودها  �لأف���ر�د، يف 
�لإرهابية،  �لتنظيمات  �إىل حماربة 
�أوب��ام��ا، على وجه  �إد�رة  وقد قامت 
وليته،  فرتتي  خ��ال  �خل�شو�س، 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ق�����درة  ب��ت��ع��زي��ز 
و�ل��ر���ش��د، بطريقة  �ل��رق��اب��ة  ع��ل��ى 
تتجاوز �أي دول��ة يف �ل��ع��امل، مبا يف 
و�لبولي�شية،  �لقمعية  �ل��دول  ذل��ك 
�لتكلفة  �أو  �حلجم  حيث  من  �شو�ء 
م�������ش���ري� يف  �أو درج������ة �لخ���������رت�ق، 
بر�مج  تكلفة  �أن  �إىل  �ل�����ش��دد  ه��ذ� 
�ل��ت��ج�����ش�����س ق����درت ب���ح���و�يل 100 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  دولر  م��ل��ي��ار 

�لأمريكية.

�إن بر�مج توعية �لأف��ر�د من  وقال 
�جليل  ه��ذ�  مو�جهة  �أ�شاليب  �أه��م 
تفكيك  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �حل�����رب،  م���ن 
�شد  تن�شاأ  �لتي  �ملعادية  �لتحالفات 
�ل����دول����ة م����ن خ�����ال �ل���ع���م���ل على 
و�ل�شيطرة،  �لقيادة  تطوير  �إع��اق��ة 
ثقافياً،  �مل��ج��ت��م��ع  �خ������رت�ق  وم���ن���ع 
ووق�����ف �ل��ت��م��وي��ل و�ل����دع����م �مل����ادي 
و�إعاقة  �لتجنيد  وعمليات  و�مل��اأوى 
�لتخطيط و�لت�شالت، ويتم ذلك 
�أو  ع�شكرية  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �أد�ة  ب���اأي 
غري ع�شكرية، وذلك بهدف جتنب 
�لنفجار من �لد�خل نتيجة وجود 

ثغر�ت يف �لن�شيج �ملجتمعي.

د�صتورية الوطني الحتادي تناق�س 
م�صروع قانون احتادي يف �صاأن التحكيم 

••العني-وامك

قدم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
يف  �لعز�ء  و�ج��ب  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لكتبي،  �شويلم  �شعيد  ع��ف��ر�ء  لها  �ملغفور  وف��اة 
وذلك خال �لزيارة �لتي قام بها �شموه �م�س �إىل 
�لفقيدة  �أقيمت بجو�ر منزل  �لتي  �لعز�ء  خيمة 

يف منطقة �لهيلي مبدينة �لعني.
وعرب �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان عن 
خال�س �لعز�ء و�شادق �ملو��شاة لذوي �لفقيدة كل 
�لكتبي، و�شعادة حياب  من �شعادة عو�س �شويلم 

يف  �لكتبي  مطر  ح��ي��اب  وم��ب��ارك  �لكتبي،  مطر 
�أن يتغمدها  �لقدير  �لعلي  م�شابهم، �شائًا �هلل 
و�أن  جناته،  ف�شيح  ي�شكنها  و�أن  رحمته  بو��شع 

يلهم �أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
و�شارك �شموه خال فرتة تو�جده يف تلقي �لعز�ء 
من �ملو�طنني و�ملقيمني �لذين قدمو� للمو��شاة، 
و�أعربو�، ومعهم ذوو �لفقيدة، عن �شكرهم ل�شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان، مقدرين �شعي 
�شموه ملو��شاتهم وم�شاركتهم �أحز�نهم و�لتخفيف 
عنهم، د�عني �هلل تعاىل ل�شموه بطول �لعمر و�أن 

يلب�شه حلل �ل�شحة و�لعزة.

�صلطان بن زايد يعزي يف وفاة عفراء �صعيد �صويلم الكتبي

خبري اأمني: حروب اجليل اخلام�س بال قيود وت�صتهدف الدول واملجتمعات معًا 

•• دبي -وام:

�جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  �أك��د 
وزير دولة رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجل�س �لوطني 
ل��اإع��ام �أن �لإع���ام يف دول��ة �لإم���ار�ت �إعام 
�لكامل  �لل��ت��ز�م  ب��روح  يتحلى  باإمتياز  وطني 
بو�جباته �لوطنية و��شتطاع �أن يحول �لتحديات 
�إىل جناحات  �لأخ��رية  �لفرتة  �لتي و�جهته يف 
و�لتعامل  �ل�����ش��ري��ع��ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  خ����ال  م���ن 
�لتي  و�لظروف  �لتحديات  خمتلف  مع  بكفاءة 

�شهدتها �ملنطقة موؤخر�.
جاء ذلك خال جل�شة بعنو�ن �لإعام �لوطني: 
منظومة متقدمة �لتي �أفردها منتدى �لإعام 
�لإمار�تي بدورته �لر�بعة ملعاليه للحديث حول 
ودور  �لإم���ار�ت���ي  ل��اإع��ام  �ملتكاملة  �ملنظومة 
وم�شاندة  دع���م  يف  ل��اإع��ام  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 

قطاع �لإعام و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية وتعزيز تكامل 
�لإعام  ق���درة  ج��ان��ب  �إىل  بينها  فيما  �لأدو�ر 
�ل��وط��ن��ي ع��ل��ى �ل��ت��ع��اط��ي م��ع �مل�����ش��ت��ج��د�ت �لتي 
وم�شوؤولية  ودور  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  على  ط��ر�أت 
جيل �ل�شباب يف تعزيز �لوعي و�لأد�ء �لإعامي 
وق������درة �لإع�������ام �مل��ح��ل��ي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أعلى 
�لتكنولوجية  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ن  ممكنة  ��شتفادة 

�ملت�شارعة �لتي تخدم جمال �لإعام.
و قال معاليه �إن ��شرت�تيجية �ملجل�س �لوطني 
للدولة  �لوطنية  �لثو�بت  �إىل  ت�شتند  لاإعام 
د�خلي  م�شار  �أ�شا�شيني..  م�شارين  على  وتقوم 
و�آخ����ر خ��ارج��ي �أم���ا �ل��د�خ��ل��ي ف��ي��دع��م �أه���د�ف 
�لقت�شادية  قطاعاتها  جميع  �شمن  �ل��دول��ة 
بتكري�س  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�ل�شيا�شية 
�لدولة  مكت�شبات  وحماية  �لوطنية  �ل��ث��و�ب��ت 
�خلارج  يف  �لإم����ار�ت  ���ش��ورة  تعزيز  �إىل  �إ�شافة 

�ل�شباب  لول متكني  ما ل ميكن حتقيقه  وهو 
وت��ف��ع��ي��ل دوره������م ل��ي��ك��ون��و� ح��ج��ر �ل����ز�وي����ة يف 
منظومة �مل�شتقبل م�شري� �إىل �متاك �لإمار�ت 
كفاء�ت �شابة و�عدة بحاجة �إىل متكني .. ودعا 
�ملبدعني  ت�شجيع  �إىل  �لإع��ام��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وطنهم..  خدمة  �أم��ام  لهم  �ملجال  وفتح  منهم 
�أم���ا �مل�����ش��ار �خل���ارج���ي ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي ل���اإع���ام ف��ي�����ش��م��ل �ل��ت��ث��ق��ي��ف ون�شر 
متعددة  بلغات  �لدولة  ر�شائل  لإي�شال  �لوعي 
للعامل وهو ما يتطلب ت�شكيل فريق متخ�ش�س 
�ملقبلة للتعامل مع هذ� �خل�شو�س  �ملرحلة  يف 
�لتو��شل  �أي�شا  ي�شمل  ذ�ت��ه  �مل�شار  �إن  وق��ال   ..
�ملوؤثرين �لدوليني لتو�شيل  مع جمموعة من 
ت�شتحقها  �لتي  باملكانة  تليق  و��شحة  ر�شائل 

دولة �لإمار�ت.
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ل��ف��ت  و 

ر�فقت توليه م�شوؤولية رئا�شة �ملجل�س �لوطني 
لاإعام يف ظل �لظروف �لتي متر بها �ملنطقة 
�لإع���ام  جم���ال  يف  �مل�شبوقة  ب��غ��ري  و�شفها  �إذ 
ل���اإع���ام �لوطني  �مل�����ش��رف��ة  ب��ال��وق��ف��ة  م��ن��وه��ا 
�إىل  �لأزم�����ة  و�ل��ت��ي ح��ول��ت  و���ش��ائ��ل��ه  مبختلف 
�لبنية  دون  م��ن  ليتحقق  ك���ان  م��ا  وه���و  جن���اح 
م�شري�   .. �لوطني  لإعامنا  �ل�شلبة  �لتحتية 
و�لقانونية  �لت�شريعية  �لبيئة  حتديث  �أن  �إىل 
للمجل�س كان بالن�شبة له �أولوية مهمة ملو�كبة 
تطور قطاع �لإعام وت�شكيل فرق متخ�ش�شة 
�إىل ج��ان��ب م��ه��ام �ملجل�س  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة 
�لإعام  و�شائل  ب��ني  و���ش��ل  كحلقة  �لأ�شا�شية 

و�لقيادة.
و�أو�شح �جلابر �أن �لعاقة بني �ملجل�س �لوطني 
ل��اإع��ام وو���ش��ائ��ل �لإع����ام يف �ل��دول��ة عاقة 
ي��ر���ش��م م��احم��ه��ا �لنتماء  وث��ي��ق��ة وت��ك��ام��ل��ي��ة 

و�ل���دف���اع ع��ن مكت�شباته  �ل��وط��ن  ه���ذ�  ل����رت�ب 
ون�شر ر�شالته وم�شاندة مو�قفه �لثابتة �ملنا�شرة 
للحق و�لعدل .. وقال �إن �إعامنا �لوطني ر�فق 
تاأ�شي�س �لدولة منذ بد�يتها و�شاهم يف جناحها 
و دعم م�شار�تها د�خليا وخارجيا وهو ما يدعونا 
�إىل تطوير �ملنظومة �لإعامية ب�شكل م�شتمر 
�إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  �لعتبار  بعني  �آخذين 
�لتكنولوجيا �حلديثة وو�شائل �لت�شال موؤكد� 
�ن ذلك كله ل يغني عن تطوير �لإن�شان �لذي 

يعد �أ�شا�س �لعمل �لإعامي وقلبه �لناب�س.
�لإع������ام  ب����ني  �ل���ع���اق���ة  �إىل  ون������وه م���ع���ال���ي���ه 
�أن  �إن �لبع�س ت�شور  �لتقليدي و�جلديد وقال 
�لقادم و�ملتطور لبد له �أن يزيح �لقدمي لكننا 
على �لعك�س من ذلك نرى �أننا يف زمن �لتكامل 
�ل��ذي يجب  ب��ني �لإع���ام �جل��دي��د و�لتقليدي 
منظومته  �شمن  �جلديدة  �لو�شائل  يعتمد  �أن 

وذل���ك م��ن خ���ال مت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب �ل��ذي��ن هم 
�لأجدر و�لأكرث ��شتيعابا للتكنولوجيا �حلديثة 

ما يدعنا �إىل فتح �لطريق �أمام �إبد�عاتهم.
وقال �جلابر : “ �إننا جميعا مدعوون للحفاظ 
مو�قف  عن  و�لدفاع  �لوطنية  مكت�شباتنا  على 
�إنه لي�س هناك خيار  “ و�أ�شاف  �لثابتة  وطننا 
���ش��ورت��ن��ا و���ش��وت��ن��ا للعامل  ت��و���ش��ي��ل  �آخ����ر دون 
وثقافتنا  ه��وي��ت��ن��ا  ت��ع��ك�����س  �ل���ت���ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
وم��و�ق��ف��ن��ا و�مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي ت��ل��ي��ق ب��دول��ت��ن��ا و�إن 
تفتح  ف��ج��وة  ه��ن��اك  ف�شيكون  ذل��ك  يتحقق  مل 

�لطريق �أمام �ملغر�شني مللئها .
وبكل  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  �لعمل  �إىل  معاليه  ودع���ا 
�لتكنولوجيا  و�ع���ت���م���اد  �لإي���ج���اب���ي���ة  �ل��ط��اق��ة 
�ل��ت��ط��وي��ر يف منظومة  م���ن  ك��ج��زء  �جل���دي���دة 
وط��ن��ي��ة و�ح����دة ه��دف��ه��ا رف��ع��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 

وتقدمها.

رئي�س املجل�س الوطني لالإعالم : مدعوون جميعا للحفاظ على مكت�صباتنا الوطنية
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فتح: م�شر م�شتعدة لالإ�شراف على اإعادة بناء املوؤ�ش�شة الأمنية يف غزة

نتانياهو يلمح ملبادلة جثامني فل�صطينني بجنود اإ�صرائيليني

جرحى يف النزاع ال�صوري يق�صدون م�صت�صفيات ا�صرائيل 

�جل������ن������دي������ني  �ن  وي������ع������ت������ق������د 
�ل�شر�ئيليني �ورون �شاوول وهد�ر 
غولدين قتا خال حرب �شيف 
2014 �لتي �شنتها ��شر�ئيل �شد 
حركة حما�س و�لف�شائل �لخرى 

يف قطاع غزة.
تز�ل  ل  رف��ات��ه��م��ا  �ن  يعتقد  ك��م��ا 
ت�شيطر  �لتي  لدى حركة حما�س 

على �لقطاع.
مدنيني  ث���اث���ة  �ي�������ش���ا  وه����ن����اك 
��شر�ئيليني، �علنت ��شر�ئيل �نهم 
ي��ع��ان��ون م��ن ����ش��ط��ر�ب��ات عقلية، 
دخ���ل���و� غ���زة وحت��ت��ج��زه��م حركة 

حما�س.
�ل�شامي  �جلهاد  و�علنت حركة 
�لحد �نها لن تكون طرفا يف �ي 

�تفاق تبادل.
مبا�شرة  غ���ري  م��ف��او���ش��ات  و�أدت 
مبادلة  �ىل   2011 ع��ام  لت��ف��اق 
�أكرث من �لف فل�شطيني باجلندي 
�لذي  �شاليط  جلعاد  �ل�شر�ئيلي 

�حتجزته حما�س خم�س �شنو�ت.
�أخ��������رى، ق�����ال ع�شو   م����ن ج���ه���ة 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل���رك���زي���ة حل���رك���ة فتح 
و�لتنظيم  �لتعبئة  ع��ام  ومفو�س 
يف ق��ط��اع غ���زة �أح���م���د ح��ل�����س، �إن 
على  ل��اإ���ش��ر�ف  م�شتعدة  م�شر 
�إع����ادة ب��ن��اء �مل��وؤ���ش�����ش��ة �لأم��ن��ي��ة يف 
�مل�شرية  �ملخابر�ت  و�أن  �لقطاع، 
�لتفاهمات �لتي مت  تتابع تطبيق 

•• القد�س املحتلة-غزة-وكاالت:

�ل�شر�ئيلي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  �أمل���ح 
بنيامني نتانياهو �م�س �نه �شيقوم 
�ملقاتلني  ج��ث��ام��ني  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني �مل��ح��ت��ج��زة لدى 
�لدولة �لعربية، كورقة مقاي�شة 
برفات قتاها من �جلنود و�لتي 
بحوزة حركة حما�س �لتي ت�شيطر 

على قطاع غزة.
وفجرت ��شر�ئيل �ل�شبوع �ملا�شي 
ن��ف��ق��ا مي��ت��د م���ن ق��ط��اع غ���زة �ىل 
 12 مقتل  �ىل  �دى  ما  �ر��شيها، 

نا�شطا فل�شطينيا على �لقل.
م�شاء  �ل�شر�ئيلي  و�أعلن �جلي�س 
�لحد �ن بحوزته جثامني خم�شة 
�جلناح  يف  �ع�������ش���اء  وه����م  م��ن��ه��م 
�مل�شلح حلركة �جلهاد �ل�شامي.

حفل  يف  �لث��ن��ني  نتانياهو  وق���ال 
�قيم يف �شمال ��شر�ئيل �ن �لدولة 
�لعربية ل تقدم هد�يا جمانية يف 
�ملقاتلني  جثامني  �ىل  منه  ��شارة 

�لفل�شطينيني.
ب���ي���ان �����ش����ادر ع����ن مكتب  ون���ق���ل 
ن��ت��ان��ي��اه��و ق���ول���ه ن���ح���اف���ظ على 
�أننا  �لأول:  ب�شيطني.  م��ب��د�أي��ن 
يهاجمنا  �أن  ي��ح��اول  م��ن  نهاجم 
ن��ق��دم هد�يا  باأننا ل  ه��و  و�لآخ���ر 
و�أ�شاف �شنعيد �أبناءنا  جمانية”. 

ولن نعطي هد�يا جمانية.

�لتو�شل �إليها.
�ل�شرق  ل�شحيفة  ت�شريحات  ويف 
�للندنية، ن�شرتها �م�س،  �لأو�شط 
قال حل�س �إن عملية ن�شر �لأجهزة 
�لأمنية على �ملعابر و�حل��دود مع 
م�شر ت�شري ب�شكلها �ل�شحيح بعد 
�لإد�رية  بالإجر�ء�ت  �لبدء  �أن مت 

ب�شاأنها. 
�ملعابر  ج��م��ي��ع  �أن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
و�حل��دود يجب �أن تكون يف �أيدي 
�لفل�شطينية  �لأم��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

�لو�حدة.
وك�����ش��ف ح��ل�����س ع��ن دور مل�����ش��ر يف 
�لأمنية  �ملوؤ�ش�شة  ت��دري��ب  �إع����ادة 

وبنائها وتاأهيلها يف قطاع غزة. 
جميعاً  �شنتعامل  “نحن  وق���ال: 
�لأمن  م��ع  نتعامل  �أن  ومتفقون 
بنوع من �شرب بع�شنا على بع�س، 

ن�شل  �أن  �إ�����ش����ر�ر  ل��دي��ن��ا  ول���ك���ن 
�شلطة  �إىل  �لأم���ن���ي  �مل��و���ش��وع  يف 
و�ح�����دة، ك��م��ا ن��ت��ح��دث ع���ن باقي 

�لوز�ر�ت.
و�أ�شاف �أن حركته عاجلت �لكثري 
�لق�شور  وج��و�ن��ب  �مل�شكات  م��ن 
لديها، و��شتفادت من جتربتها يف 
�شنو�ت �لنق�شام، وجاهزة خلو�س 
�أي �نتخابات فل�شطينية حمتملة 

يف وقت قريب.
�لت����ف����اق  �أن  م����اه����ر  �أب�������و  و�أك��������د 
ع��ل��ى �إج�����ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة يف 
�شيكون  �لفل�شطينية  �لأر�����ش���ي 
ع���ل���ى ط����اول����ة �ل���ب���ح���ث ب����ني فتح 
�ملوقعة  �لفل�شطينية  و�لف�شائل 
على �تفاق �لقاهرة يف مايو )�أيار( 
من عام 2011، يف لقاء مرتقب 
21 من  �مل�شرية يف  �لعا�شمة  يف 

�ل�شهر �حلايل.
وقال حل�س �إن �لجتماع �شيبحث يف 
ق�شايا تتعلق بال�شاأن �لفل�شطيني 
وت�شكيل  �لنتخابات  منها  �لعام، 

حكومة وحدة وطنية.
��شتعد�د  ح���ول  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
�لنتخابات،  حركته خلو�س هذه 
م�شتعدة  ح��رك��ت��ه  �إن  ح��ل�����س  ق���ال 
و�إنها  ع��ل��ي��ه،  �لت���ف���اق  ���ش��ي��ت��م  مل���ا 
جاهزة للمناف�شة يف غزة و�ل�شفة 
وجميع �لأر��شي �لفل�شطينية، يف 

�أي �نتخابات حمتمل �إجر�وؤها.

•• جبل ال�صيخ-اأ ف ب:

منذ حو�ىل �شت �شنو�ت، يعرب �لعديد من �جلرحى �مل�شابني يف �لنز�ع 
�ل�شوري مب�شاعدة مهربني، �ىل �جلزء �لذي حتتله ��شر�ئيل من ه�شبة 
�ىل  ينقلونهم  ��شر�ئيليون  ج��ن��ود  �نتظارهم  يف  ي��ك��ون  حيث  �جل���ولن 

م�شت�شفيات لتلقي �لعاج.
�لمر  ويتكرر  �لليل.  خ��ال  حمري،  ظهر  على  ع��ادة  �جل��رح��ى  وي�شل 
مر�ت عدة �أ�شبوعيا. يف �لوقت ذ�ته، يعيد �جلنود �مل�شابني �لذين �أنهو� 

عاجهم �ىل �جلانب �ل�شوري.
يف  جريح   3100 من  �أك��رث  �أن  �ىل  ��شر�ئيلية  ع�شكرية  �أرق���ام  وت�شري 

�حلرب �ل�شورية تلقو� �لعاج يف ��شر�ئيل منذ 2013.

يف �مل�شاء �لذي كانت وكالة فر�ن�س بر�س تتو�جد يف �ملكان، تاأخر و�شول 
عرب  �حلمري،  على  و�شلو�  ثم  �ل��ن��ري�ن،  تبادل  ب�شبب  م�شابني  خم�شة 
�على  �ل�شوري،  �جلانب  من  �ل�شيخ  جبل  �جلانب  من  �ملتعرجة  �لطرق 
نقطة على ه�شبة �جلولن. وي�شري �لطبيب تومري كولر من �لوحدة 
من  يعانون  منهم  ثاثة  �ن  �ىل  �ل�شورية  �جلبهة  عن  �مل�شوؤولة   210
�لآخ��ر�ن ب�شظايا قذيفة وهما يف  �أ�شيب  ك�شور نتيجة ��شابتهم، بينما 

حالة خطرة.
ويقول لوكالة فر�ن�س بر�س “يف بع�س �حلالت، نحن على تو��شل مع 
�لطباء على �جلانب �لخر. ولكن يف �لغالب، ي�شل �مل�شابون وحدهم. 
ن��ك��ون يف  �ل��ي��ه��ا ح��ي��ث  �م��اك��ن معينة للتوجه  ي��ع��رف��ون �ن ه��ن��اك  وه���م 

�نتظارهم”.

وي�شيف “ل توجد �شيارة �إ�شعاف على �جلانب �لآخر. يف بع�س �لحيان 
ظهر  على  ي��اأت��ون  �ل�شيخ،  جبل  يف  ولكن  �شيارة،  �و  �شاحنة  يف  ي�شلون 
يف  يكونون  فاإنهم  �لثلوج،  و�شط  �ل�شتاء  يف  ي�شلون  وعندما  �حلمري. 

حالة خطرة للغاية”.
�لطبي يف نهاريا يف �شمال  �مل�شابني �ىل مركز �جلليل  ويتم نقل ثلثي 
للرجال  �لر�����س  حت��ت  �مل�شت�شفى  يف  ق�شم  تخ�شي�س  ومت  ����ش��ر�ئ��ي��ل. 
�ق�شام  و�لطفال يف  �لن�شاء  تعالج  بينما  ملر�قبة م�شتمرة.  وهو يخ�شع 

�خرى.
ويتلقى �أحد �مل�شابني، هاين )28 عاما، ��شم م�شتعار( �لذي فقد جزء� 
�لعاج يف نهاريا منذ  �ل�شوري،  �لنظام  من وجهه خال عملية لقو�ت 

�أكرث من عام. وقد فقد عينا و�حدة وخ�شع لعمليات جر�حية عدة.

لتلقي  �إب��ق  يقولون يل  ���ش��وري��ا(  )�ىل  ع���ادو�  �ل��ذي��ن  �أ�شدقائي  وي��ق��ول 
�لعاج يف ��شر�ئيل. ل يوجد عاج هناك، مو�شحا �ن �لكثري ممن عادو� 

�ىل �شوريا �أخربوه �ن �لعاج يف ��شر�ئيل “قوي للغاية”.
�لذين  و�ملمر�شني  �طبائي  �أ�شكر  �ن  �أري��د  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ويقول 
�شاعدوين بطريقة مل �كن �توقعها. �أ�شكر دولة ��شر�ئيل على م�شاعدتها 
لل�شوريني. وو�شل �شامح )31 عاما( �ىل �مل�شت�شفى قبل ثاثة ��شابيع، 

ومت برت ذر�عه بعد �إ�شابته يف قتال مع �جلي�س �ل�شوري.
ويقول �شامح �شاأعود �ىل عملي بعد �لعاج و�أقاتل مع �جلي�س �حلر.

�لتعامل  وممكن  ع��دو،  ��شر�ئيل  �ن  ���ش��ورة  لنا  و�شح  �لنظام  وي�شيف 
فعلته يل  ملا  لكنني ممن  ��شر�ئيل،  مع  �إل  �ل�شيطان  مع  ك��ان،  �أي  مع 

��شر�ئيل.

•• الفجر – تون�س - خا�س
  �أع��ل��ن �حل���زب �جل��م��ه��وري �أم�س 
�حلكومة  م��غ��ادرت��ه  ع���ن  �لإث���ن���ني 
وقبول ��شتقالة �إياد �لدهماين من 

هيئته �ل�شيا�شية.
ب���احل���زب و�شام     وق����ال �ل��ق��ي��ادي 
�إع����ام����ي  ت�������ش���ري���ح  �ل�������ش���غ���ري يف 
من  ل��ل�����ش��غ��ط  خ�����ش��ع  “�ل�شاهد 
به  �جل��دد  وللمنتمني  تون�س  ن��د�ء 
ع��ل��ى غ���ر�ر ب��ره��ان ب�����ش��ي�����س.. �إياد 
�لدهماين �ختار �ن يكون يف �شفة 
�أخ�����رى.. و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مكانة 
ر�شالة  يعطي  �جل��م��ه��وري  �حل��زب 
عندما  �أن���ه  ه��ي  ج��دي��دة  �شيا�شية 

ذلك  يعني  ل  �حل��ك��وم��ة  يف  ت��ك��ون 
وفقد�ن  م���و�ق���ف���ك  ع���ن  �ل��ت��خ��ل��ي 

هويتك«.
  وذّك�����ر ب����اأن م�����ش��ارك��ة �حل����زب يف 
�أج��ل م�شلحة  كانت من  �حلكومة 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  وب�شبب  تون�س 
وب��اأن �حلزب  �لباد  بها  �لتي متر 
مو�قف  تعديل  ح��اول  �جلمهوري 

�حلكومة يف �أكرث من مرة.
�ختار  عندما  “�لدهماين  وتابع    
�لبقاء يف �حلكومة دون �لعودة �إىل 
ُحّر  ه��و  بالن�شحاب  �حل���زب  ق���ر�ر 

وهو يف حّل من �حلزب«.
�ل�شابي،  ق��ال ع�شام  م��ن جانبه     
��شتقالة  �ملركزية قبلت  �للجنة  �إن 

لإن���ع���ا����س �لق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي �أو 
�حلالية  �أزمتها  �لباد من  �إخ��ر�ج 
تعمل  حكومة  لأي  ميكن  ل  ف��اإن��ه 
يف م��ث��ل ه���ذ� �مل���ن���اخ حت��ق��ي��ق جناح 

ُيذكر«.
و�لناطق  �لنائب  ق��ال  م��ن جهته    
تون�س  ن��د�ء  حركة  با�شم  �لر�شمي 
“�حلزب  �ن  �حل����رب����اوي  �مل��ن��ج��ي 
قر�ر�ته…  يف  ح����ّر  �جل���م���ه���وري 
م��ن �حل��ك��وم��ة م�شاألة  و�ن�����ش��ح��اب��ه 

د�خلية ل ميكن �لتدّخل فيها«.
   و�أو�شح �حلرباوي، �أم�س �لإثنني، 
�أية �شغوطات  ُي�شّلط  �أن حزبه مل 
لا�شتقالة  �ل��ده��م��اين  �إي����اد  ع��ل��ى 
�شّلط  “لو  قائا  �جلمهوري،  من 

�إي���اد �ل��ده��م��اين م��ن �حل��زب و�إنها 
ت����اأ�����ش����ف خل�������ش���وع���ه لإم����������اء�ت 
تون�س  ند�ء  �ل�شاغطة يف  �جلهات 
و�ل����ش���ت�������ش���ام ل���ه���ا ح���ف���اظ���ا على 

موقعه �حلكومي.
   وذّك����ر �ل�����ش��اب��ي يف ه���ذ� �لإط����ار، 
با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  بت�شريح 
�ل���ن���د�ء و�ل����ذي �أف����اد ف��ي��ه ب��اأن��ه مت 
تخيري �ل��ده��م��اين ب��ني �ل��ب��ق��اء يف 
�جلمهوري،  �حل���زب  �أو  �حل��ك��وم��ة 
�خلطري  �لتد�خل  حجم  ماحظا 
يف عمل �حلكومة وتركيبتها، وفق 

تقديره.
قناعة  على  “�أ�شبحنا  و�أ���ش��اف:    
تامة بانه مهما و�شعنا من بر�مج 

على  �شغوطات  فعا  تون�س  ن��د�ء 
�ل���ده���م���اين ل���ك���ان ذل����ك م���ن �أج���ل 

مغادرة �حلكومة ولي�س �حلزب«.
��شتقالة  �أ���ش��ب��اب  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار    
د�خلية  مل�����ش��اك��ل  ت��ع��ود  �ل��ده��م��اين 
وب��ال��ت��ح��دي��د خ��اف��ات ب��ي��ن��ه وبني 
�لأمني �لعام ع�شام �ل�شابي، مذّكر� 
�شّرح  �أن  ل��ل��ده��م��اين  ���ش��ب��ق  ب���اأن���ه 
�أن �لدهماين �ختار  بذلك معترب� 
�حلكومة “لأّن �حلزب �جلمهوري 

ُمْنَتٍه وغادرته كل قياد�ته«.
با�شم  �لناطق  �ل��وزي��ر  �أن  ي��ذك��ر     
قد  ك��ان  �لدهماين  �إي���اد  �حلكومة 
ق���دم ����ش��ت��ق��ال��ت��ه ي���وم �ل�����ش��ب��ت من 

�حلزب �جلمهوري.

ماتي�س يوؤيد عملية جنيف
 حلل ال�صراع ال�صوري

•• هل�صنكي-رويرتز:

قال وزير �لدفاع �لأمريكي جيم ماتي�س �م�س �إنه يوؤيد �جلهود �لدبلوما�شية 
لإنهاء �حلرب �لأهلية �ل�شورية �لتي ر�ح �شحيتها مئات �لآلف على مدى 

�أكرث من �شت �شنو�ت مع �قرت�ب هزمية مت�شددي تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
وكان ماتي�س يف طريقه لفنلند� للقاء زعماء �ملجموعة �ل�شمالية وهي منتدى 
�شمت  �أن  بعد  رو�شيا  من  خماوفه  تتز�يد  �أوروب���ا  ب�شمال  دول��ة   12 ي�شم 
�شرق  لنف�شاليي  �لدعم  وقدمت  �أوكر�نيا  من  �لقرم  جزيرة  �شبه  مو�شكو 
�ل�شوري  �لرئي�س  �أي�شا  رو�شيا  وتوؤيد  �حلكومة.  يحاربون  �لذين  �أوكر�نيا 
ب�شار �لأ�شد �لذي ��شتعاد بف�شل �لدعم �لرو�شي �ل�شيطرة على �أر��س �شورية 
كان قد فقدها على مدى �لعامني �ملا�شيني و�أ�شبحت هزميته ع�شكريا غري 
و�ردة فيما يبدو. لكن �لوليات �ملتحدة تدعم �ملعار�شة �ل�شورية. و�أكد وزير 
�ل�شلطة  �لأ�شد عن  تيلر�شون موؤخر� على �شرورة رحيل  ريك�س  خارجيتها 
هو  �لوحيد  و�ل�شوؤ�ل  �لنهاية...  من  يقرتب  �لأ�شد  عائلة  حكم  “�إن  قائا 
كيف يتحقق ذلك”. وقال ماتي�س لل�شحفيني على من �لطائرة يف طريقه 
�إىل فنلند� “تناق�س �لوزير تيلر�شون كثري� مع �شتافان دي مي�شتور� )مبعوث 
�لأمم �ملتحدة �خلا�س ل�شوريا( حول كيف ميكننا نقل ما يحدث يف �آ�شتانة 
�مل�شي  �شبيل  �ملتحدة يف  �لأمم  �إ�شر�ك  بالفعل  لنا  يت�شنى  �إىل جنيف حتى 
قدما. وتدعم رو�شيا حمادثات �ل�شام يف �آ�شتانة عا�شمة قاز�خ�شتان لإنهاء 
�حلرب �لأهلية يف �شوريا. و�أعلن دي مي�شتور� �أن حمادثات �ل�شام �ملتوقفة 
بني �حلكومة �ل�شورية و�ملعار�شة �لتي مل تتوحد بعد �شت�شتاأنف يف جنيف يف 
وتقاتل  �لثاين.  ت�شرين  28 نوفمرب 
�شوريا  يف  د�ع�س  تنظيم  �أي�شا  رو�شيا 
للوليات  فعليا  حليفا  يجعلها  مم��ا 
ف�شائل  قو�تها  ت�شاعد  �لتي  �ملتحدة 
�ل�شيطرة  لن���ت���ز�ع  �لأك�����ر�د  ي��ق��وده��ا 
على �لرقة و�أج��ز�ء �أخرى من �شمال 
�شوريا و�شرقها من قب�شة �ملت�شددين. 
وقال ماتي�س �إنه مع �نكما�س �لرقعة 
�ملت�شدد  �لتنظيم  عليها  ي�شيطر  �لتي 
على  ين�شب  �ل��رتك��ي��ز  ف����اإن  ب�����ش��رع��ة 
�لأخرية  �لقليلة  �ملناطق  يف  هزميته 
�لفجوة  ت�شاوؤل  مع  �ل�شر�ع  وتفادي 

بني �لقو�ت �لرو�شية و�لأمريكية.

بعد اإطالق �شراحه يف بلجيكا

رئي�س كاتالونيا املُقال يندد مبمار�صات مدريد 
•• بروك�صل-اأ ف ب:

�لإ�شبانية  باحلكومة  �لث��ن��ني  بوت�شيمون  كارلي�س  �ملُ��ق��ال  كاتالونيا  رئي�س  ن��دد 
لعتقالها �أع�شاء يف حكومته �ل�شابقة بعيد� عن �ملمار�شات �لدميوقر�طية، يف �أول 

ت�شريح له بعد �طاق �شر�حه يف بلجيكا، حيث ت�شبب وجوده بجد�ل �شيا�شي.
�لكاتالونية على تويرت حر وبدون كفالة،  باللغة  وكتب بوت�شيمون �شباح �لثنني 
مدريد  عن  �ل�شادرة  �لتوقيف  مبذكرة  �لبلجيكي  �لق�شاء  قبل  من  �باغه  غ��د�ة 
بعيدة  دول��ة  ظلما  �شجنتهم  �لذين  �ل��زم��اء  �إىل  باأفكارنا  نتوجه  و�أ���ش��اف  بحقه. 
عن �ملمار�شات �لدميوقر�طية، يف تعليق على قيام �إ�شبانيا بتوجيه تهم �إىل �أع�شاء 
�شابقني �آخرين يف حكومته �ملقالة و�عتقالهم. وحكم قا�شي حتقيق بلجيكي م�شاء 
�لحد باإطاق �شر�ح م�شروط لبوت�شيمون و�أربعة من وزر�ئه �ل�شابقني، بعد جل�شات 
��شتماع ��شتمرت طو�ل �لنهار، �آخذ� بذلك بتو�شية �لنيابة �لعامة، رغم ��شتهد�فهم 
�لذين  �لأربعة  وم�شت�شاريه  بوت�شيمون  على  ويحظر  �لأوروبية.  �لتوقيف  مبذكرة 
�لبقاء  �لبلجيكية، ويتحتم عليهم  �لأر��شي  �أ�شبوع، مغادرة  �إىل بلجيكا قبل  جلاأو� 
على عنو�ن ثابت و�ملثول بانف�شهم عند كل ��شتدعاء من جانب �لق�شاء �أو �ل�شرطة. 
وبقر�ر قا�شي �لتحقيق هذ�، ��شبحت م�شاألة �لنظر يف مذكرة �لتوقيف �لوروبية 
من �شاحية هيئة ق�شائية �خرى هي غرفة �ملذ�كرة �لتي عليها �لبت بامل�شاألة خال 
15 يوما. و�أفاد م�شدر ق�شائي �أنه مت حتديد جل�شة �ل�شتماع �لأوىل يوم �جلمعة 
17 ت�شرين �لثاين نوفمرب عند �ل�شاعة 14،00 )13،00 ت غ(. ومع �ن �لهدف 
من مذكر�ت �لتوقيف �لوروبية ت�شهيل ت�شليم �ملطلوبني بني �لدول �لأع�شاء، �إل �أنه 
من �ملتوقع �أن تبد�أ �آلية ق�شائية طويلة قد متتد �ىل ثاثة �أ�شهر. �إذ �شبق �أن �أعلن 
بوت�شيمون يف وقت  و�أعلن  �لت�شدي للمذكرة.  بوت�شيمون وحماميه عزمهما على 
�لكاتالوين(  �لدميوقر�طي �لوروب��ي  �أنه م�شتعد، بدعم من حزبه )�حلزب  �شابق 
 21 �ملقررة يف  �لقليمية  �لنتخابات  �ملر�شحني يف  ر�أ���س لئحة  على  يكون  �أن  �ىل 
كانون �لأول دي�شمرب. وقد يت�شبب �شيناريو بقاء بوت�شيمون يف �لأر��شي �لبلجيكية 
�خلارجية  وزي��ر  ودع��ا  �لبلجيكي.  �حلكومي  �لئتاف  �شلب  يف  �شيا�شية  بتوتر�ت 
و�ل�شباين  �لبلجيكي  �لق�شاءين  ت��رك  �ىل  �لإث��ن��ني  ر�ي��ن��درز  ديدييه  �لبلجيكية 
يقومان بعملهما، بعيد� عن �لعتبار�ت �ل�شيا�شية. وكان يرد بذلك على �شوؤ�ل ب�شاأن 
�خلافات �لتي ت�شببت بها �لأزمة �لكاتالونية د�خل �حلكومة �لفدر�لية �لبلجيكية 
�ملوؤيدين  �جلديد(  �لفلمنكي  �لتحالف  )ح��زب  �لقوميني  �لفلمنكيني  ت�شم  �لتي 
يف  تاأييده  �أعلن  قد  �جلديد  �لفلمنكي  �لتحالف  حزب  وكان  �لكاتالونية.  للق�شية 
�لنادرين  �لقادة �لوروبيني  �أحد  �شارل مي�شال،  �لبلجيكي  �لوزر�ء  �لبد�ية لرئي�س 
�لذين نددو� باأعمال �لعنف �لتي �رتكبتها �ل�شرطة �ل�شبانية خال ��شتفتاء تقرير 

�مل�شري غري �لقانوين �لذي �أجرته كاتالونيا.

نداء تون�س ينفي ممار�شة �شغوط عليه:

تون�س: احلزب اجلمهوري يغادر احلكومة...!

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• فريدريك كولر

�شيحتفل  �لثامن من نوفمرب،  �لقادم،  �لربعاء     
غري  لنتخابه،  �لوىل  بالذكرى  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
و�شط  تيانامنن  �ل�شعب يف ميد�ن  بق�شر  �ملتوقع، 
��شتقبال  حفل  تنظيم  �شيتم  �ل�شينية.  �لعا�شمة 
كما  دولة”،  “زيارة  م��ن  �أك���رث  ه��و  يليق مب��ا  ح��ار 
�ملتحدة:  �ل���ولي���ات  ل���دى  �ل�شيني  �ل�شفري  وع���د 
حر�س �ل�شرف �لع�شكري، وحمادثات مع �شي جني 
بينغ، وولئم مع �لع�شاء �جلدد باللجنة �لد�ئمة 
للمكتب �شيا�شي �لذين مت �ختيارهم حديثا د�خل 
“ترتيبات خا�شة”.  �ل�شيوعي، �ىل جانب  �حلزب 
لهذ�  �لكثري  لتقدمي  م�شتعد  بينغ  ج��ني  �شي  �ن 
�ل�شيف �ل�شماوي. �نه جمرد رد جميل: فقد �شّهل 

له دونالد تر�مب �لأمور ب�شكل كبري.

جدارة �شي جني بينغ
�ل�شينية يف كل  �ل�شلطة  �إذ� جنحت     طيلة ع��ام، 
���ش��يء، ف��اإن��ه��ا ت��دي��ن ب��ه��ذ� �ل��ن��ج��اح، يف ج���زء منه، 
تهديد�ته  تنفيذ  فبدل  �لأم��ري��ك��ي.  �لرئي�س  �إىل 
بالنتقام �لتجاري من “�لل�س �ل�شيني للوظائف 
حلملته  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ب��ن��ود  �أح����د  �لأمريكية”، 
�لنتخابية، تنازل دونالد تر�مب لبكني - طوعا �أم 
ل - يبقى هذ� �ل�شوؤ�ل مطروحا – عن �ملبادرة يف 

كل �ملجالت تقريبا.
   على �مل�شتوى �لتجاري؟ من خال �لغاء �تفاقية 
�لتجارة �حلرة مع �شرق ��شيا، منح �لبيت �لبي�س 
نف�شا ثانيا مل�شروع كان حتى ذ�ك �لوقت حمت�شر�، 

م�شروع طريق �حلرير �لذي تطرحه بكني. 
  على �مل�شتوى �لدبلوما�شي؟ من خال �لرت�جع 
عن �تفاق �ملناخ، منح تر�مب �ل�شني �لدور �لقيادي 
�حلا�شمة يف  �لق�شية  ه��ذه  فرن�شا يف معاجلة  مع 

�لقرن �حلادي و�لع�شرين. 
  وعلى م�شتوى �لعمل �ملتعدد �لأط��ر�ف؟ بت�شويه 
ميز�نيتها،  وت��ه��دي��د  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م�����ش��د�ق��ي��ة 
ي�����ش��م��ح �ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي ل��ل�����ش��ني ب����ان تدفع 
باأجندتها، للتاأثري على �حلوكمة �لعاملية غد�، دون 
�ل�شطر�ر �ىل �لنفاق �لكبري. وميكن �أن ن�شاعف 

�لأمثلة �لتي جت�شم هار� كريي �لقوة �لأمريكية.
   ت��ت��م��ث��ل ج�����د�رة ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، يف �ن����ه عرف 

ب�شرعة كيف يتكّيف مع هذ� �ملعطى �جلديد، مللء 
�لقائم. مل يكن �لأمر �شها، فاآلة �حلزب  �لفر�غ 
�لتاريخ.  �شرعة  من  منزعجة  �ل�شيني  �ل�شيوعي 
�لعام  �لأم��ني  ��شتغل  قليلة،  �أ�شابيع  غ�شون  ففي 
لقد  ل��ه:  �تيحت  �لتي  �لفريدة  �لفر�شة  للحزب 
ع���رّب ع���ن روؤي���ت���ه ل��ل��ع��امل �جل���دي���د يف خ��ط��اب��ه يف 
د�فو�س وجنيف يف يناير �ملا�شي قائا �ن �ل�شني 
تتوىل  و�ن  مب�شوؤولياتها  لا�شطاع  م�شتعدة 
�جل  من  فكره  كان  �أ�شهر،  ع�شرة  وبعد  �لزعامة. 
“عهد جديد لا�شرت�كية باألو�ن �شينية” يدخل 
ميثاق �حلزب. يف �حلقيقة لقد كان ي�شتعد لذلك 

منذ عقود.

هبوط دونالد ترامب
   خال زيارته �لتي �شت�شتمر ثاثة �يام لل�شني، 
�شُيقنع دونالد تر�مب نف�شه بانه رئي�س عظيم، و�ن 
�مريكا �قوى من �أي وقت م�شى، و�شي�شهر �مل�شيف 
�ل�شيني على تغذية ذ�ك �ل�شعور. �شيطلق تر�مب 
�ل�شمالية،  كوريا  حول  خا�شة  �لتحذير�ت،  بع�س 
ملا  بالن�شبة  �أما  تاأثره.  �ل�شيني  �مل�شيف  و�شيبدي 
تبقى، فاإن نرج�شيته �ملري�شة، �لتي �ر�شاها بريق 
��شتقباله وحفاوته، �شتعميه عن �لنو�يا �حلقيقية 
دبلوما�شيا  �ع�����د�ده  ي��ت��م  مل  �ل�����ش��ي��وع��ي.  ل��ل��ح��زب 
وجتاريا- عرب رئي�س غرفة �لتجارة �لأمريكية يف 
�ل�شني عن قلقه من ذلك علنا - فانه لن يح�شل 
لفتح  �ل�شيني  �جل��ان��ب  م��ن  كبري  ���ش��يء  �أي  على 
�شوقها، مبا �ن �حلزب يريد جمدد� �ل�شيطرة على 

كل �شيء.
�أظ��ه��ر مل�شق   ،2008 ع���ام  ب��ك��ني  �أومل��ب��ي��اد     يف 
�لع�شا  ي�شلم  �لقدمية  �ليونان  من  ع��ّد�ء  ريا�شي 
�إىل مت�شابق �شيني من �أ�شرة هان. وكانت �لر�شالة 
�ل�شمنية هي �أن �ل�شني يف �شباق �لتناوب �شت�شتلم 
�ل  �لرئي�س  يعتزم  م��ا  وه���ذ�  �ل��غ��رب.  م��ن  �مل�شعل 
�لعام  �لأم��ني  �لقيام به مع  �ملتحدة  45 للوليات 
نهاية  ففي  �ل�شيني.  �ل�شيوعي  للحزب  �خلام�س 
كزعيم  تر�مب  دونالد  �شيظهر  �لآ�شيوية،  جولته 
ل��ق��وة ن��زل��ت �ىل �ل���درج���ة �ل��ث��ان��ي��ة، وع��ل��ى �لأق���ل 
تكون  ول��ن  �ل�شينية..  �لدعاية  �شت�شتغلها  هكذ� 

خمطئة.
ترجمة خرية �ل�شيباين

عندما ي�صلم دونالد ترامب الع�صا اإىل �صي جني بينغ

•• رئي�س حترير �شابق ل�شحيفة لوطون �ل�شوي�شرية

بيونغ يانغ م�صوؤولة عن عمليات خطف ليابانيني 
•• طوكيو-اأ ف ب:

زيارته  خال  �م�س  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �لتقى 
عماء  خطفها  �لتي  �لفتاة  يوكوتا،  ميغومي  و�ل��دة  �ليابان 
منذ  عمرها،  م��ن  �ل�13  يف  ك��ان��ت  عندما  �شماليون  ك��وري��ون 

�أربعني عاما.
من  ع��ائ��دة  كانت  عندما   1977 ع��ام  يوكوتا  خطف  و�أ�شبح 

�ملدر�شة، رمز� للعد�ئية بني �ليابان وكوريا �ل�شمالية.
�لكورية  �ل�شتخبار�ت  تكون  ب��اأن  �ليابانية  �حلكومة  وت�شتبه 
�ل�شمالية ور�ء �ختفاء �لع�شر�ت يف �ل�شبعينات و�لثمانينات من 
و�لعاد�ت  �للغة  على  جو��شي�س  تدريب  بهدف  �ملا�شي،  �لقرن 

�ليابانية.
يابانيا،   13 بخطف   2002 ع��ام  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �ع��رتف��ت 
على  خمطوفا   17 هناك  �أن  ت��وؤك��د  �ليابانية  �حلكومة  لكن 

�لأقل. وبعد �شهر على هذ� �لعرت�ف، �شمحت كوريا �ل�شمالية 
�لثمانية  �أن  و�ك��دت  �ليابان  �ىل  بالعودة  خمطوفني  خلم�شة 

�لآخرين ق�شو� لكنها مل تعِط �أدلة.
وتعترب ميغومي يوكوتا، �لأ�شغر �شنا بني �ل17 يابانيا �لتي 

�أكدت طوكيو خطفهم، من بني �أولئك �لذين �أعِلنت وفاتهم.
جثة  بقايا  �ليابان  �ىل  �ل�شمالية  كوريا  �أع���ادت   ،2004 ويف 
حمروقة، ز�عمة �أنها تعود �ىل ميغومي. لكن طوكيو �أكدت �أن 

فحو�س �حلم�س �لنووي تناق�س هذ� �لدعاء.
وي�شتبه �ليابانيون بخطف كوريا �ل�شمالية ع�شر�ت �ملو�طنني 
�لآخرين. �ذ �ن �ل�شرطة �ليابانية تقول �ن هناك 800 حالة 

�ختفاء، ل ميكن ��شتبعاد �حتمال �شلوع بيونغ يانغ فيها.
ب���ح���و�دث �خلطف  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��وح��ي��دة  �ل���دول���ة  �ل��ي��اب��ان  لي�شت 

�لكورية �ل�شمالية.
�ل�����ش��ام��ي��ة حلقوق  �مل��ت��ح��دة  م��ف��و���ش��ي��ة �لأمم  �أ����ش���درت  ف��ق��د 

باأن  يفيد  تقرير�   2014 ع��ام  �ل�شمالية  ك��وري��ا  يف  �لإن�����ش��ان 
�أل��ف، غالبيتهم   200 يبلغ  �أخ��رى  دول  �ملخطوفني من  عدد 
كوريون جنوبيون عالقون يف كوريا �ل�شمالية بعد تق�شيم �لبلد 

و�حلرب �لكورية )1953-1950(.
من  ن�شاء  بينهم  م��ن  �لأ�شخا�س  مئات  �أن  �لتقرير  وي�شيف 
لبنان وتاياند وماليزيا و�شنغافورة ورومانيا وفرن�شا ُخطفو� 
 1960 ب��ني  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �إق��ام��ت��ه��م يف  �أث��ن��اء  �خ��ت��ف��و�  �أو 

و1980.
ويف �لآون������ة �لأخ������رية، خ��ط��ف��ت ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة ع����دد� من 

مو�طنيها من كوريا �جلنوبية و�ل�شني.
و�شع رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �آبي م�شاألة عمليات خطف 
بيونغ يانغ ملو�طنني يابانيني، �شمن �أولوياته. و�أفادت و�شائل 
هو  �ملخطوفني  عائات  مع  تر�مب  لقاء  �أن  يابانية  �عامية 

بهدف �ل�شغط على بيونغ يانغ حلّل �مل�شاألة. 

�ياد �لدهماين �لوزير �مل�شتقيل من �حلزب�حلزب �جلمهوري يقرر �لن�شحاب من �حلكومة
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ق�شت �ملحكمة �لحتادية �لعليا بالعر�ق �م�س بعدم �إمكانية �نف�شال 
يف  �حلكومة  قب�شة  يعزز  مم��ا  �ل��ب��اد  ع��ن  حمافظة  �أو  منطقة  �أي 
�لوقت �لذي ت�شعى فيه لعدم تكر�ر �لت�شويت على �ل�شتقال �لذي 

�أجر�ه �إقليم كرد�شتان يف �شبتمرب �أيلول.
من  لطلب  ��شتجابة  ج��اء  �حلكم  �إن  �ملحكمة  با�شم  متحدث  وق��ال   
�حلكومة �ملركزية يف بغد�د بو�شع حد لأي تف�شري خاطئ للد�شتور 

و�لتاأكيد على وحدة �لعر�ق.
وبعد �شدور �حلكم بقليل حث رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي �لإقليم 

�لكردي �شبه �مل�شتقل يف �شمال �لعر�ق على �للتز�م بحكم �ملحكمة.
وقال يف بيان نطالب �لإقليم �إعانه �لو��شح �للتز�م بعدم �لنف�شال 
�أو �ل�شتقال عن �لعر�ق بناء على قر�ر �ملحكمة �لحتادية. ومل يرد 

�أي تعليق من �ل�شلطات �لكردية. 
باأغلبية كا�شحة ل�شالح �لنف�شال عن �لعر�ق  وكان �لأكر�د �شوتو� 
يف ��شتفتاء �أُجري يف 25 �شبتمرب �أيلول يف حتد للحكومة �ملركزية 
�أقلية كردية.  وكذلك لرتكيا و�إي��ر�ن �ملجاورتني �للتني توجد بهما 
و�شنت �لقو�ت �حلكومية �لعر�قية وقو�ت �حل�شد �ل�شعبي �ملدعومة 
من �إير�ن عملية مفاجئة يف 16 �أكتوبر ت�شرين �لأول رد� على ذلك. 
ومتكنت قو�ت �حلكومة من ��شتعادة �ل�شيطرة على مدينة كركوك 
“توؤكد  �ل��ع��ب��ادي  وق���ال  عليها.  م��ت��ن��ازع  �أخ����رى  وم��ن��اط��ق  �لنفطية 
بفر�س  �ل��ازم��ة  �لإج����ر�ء�ت  باتخاذ  �مل�شي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة...  �حلكومة 

�ل�شلطة �لحتادية” دون ذكر �ملزيد من �لتفا�شيل.

 قال م�شوؤولون �م�س �إن �جلي�شني �لأفغاين و�لأمريكي يحققان يف 
تقارير حتدثت عن مقتل ما ي�شل �إىل 13 مدنيا يف عملية باإقليم 

قندوز يف �شمال �أفغان�شتان. 
على  �أي���ام  ث��اث��ة  م���رور  رغ��م  غام�شة  �لعملية  تفا�شيل  ت���ز�ل  ول 
�لتي  �لعملية  �شحايا  عدد  عن  مت�شاربة  تقارير  و�شدرت  وقوعها. 
ت�شاهارد�ر� على م�شارف قندوز. وقال ع�شو  يوم �جلمعة يف  وقعت 
جمل�س حملي �إن 13 �شخ�شا قتلو� لكن متحدثا با�شم حاكم �إقليمي 

قال �إن �شخ�شا و�حد� فقط قتل.
 ويف �حل��ال��ت��ني يلقي �حل����ادث ب��ال�����ش��وء ع��ل��ى خ��ط��ر ���ش��ق��وط �أع���د�د 
متز�يدة من �ملدنيني نتيجة قر�ر و��شنطن �لأخري تكثيف �ل�شربات 
يف  �جلمود  لك�شر  �أفغان�شتان  يف  �خلا�شة  �لقو�ت  وعمليات  �جلوية 
�حلرب على حركة طالبان. وقال غام قادر �أكربي حاكم ت�شاهارد�ر�  
قريبا.  فيه  و�شنبد�أ  �ملز�عم  لإثبات هذه  و�ف  لتحقيق  هناك حاجة 
و�أك��دت مهمة �لدعم �حلازم بقيادة حلف �شمال �لأطل�شي يف كابول 
يوم �ل�شبت وقوع �حلادثة يف قندوز وقالت �إن حتقيقا بد�أ لكنها مل 

تذكر تفا�شيل.
وقال �لكابن توم جري�شباك �ملتحدث با�شم �ملهمة يف بيان نحن على 
نتيجة  �ملدنيني  من  �شحايا  �شقوط  باحتمال  �ملتعلقة  باملز�عم  علم 

لعملية م�شرتكة يف �شمال �أفغان�شتان.

�لنار �لإجر�مي �لذي  �إط��اق  �ل�شريف ب�شدة حادث  �أد�ن  �لأزه��ر 
�لأمريكية،  تك�شا�س  بولية  كني�شة  د�خ��ل  �لأول،  �أم�س  م�شاء  وقع 

و�أ�شفر عن �شقوط �لع�شر�ت من �لقتلى و�مل�شابني. 
و�أكد �لأزهر �ل�شريف �أن تلك �لهجمات �لإجر�مية �لبغي�شة �لتي 
تنتهك حرمات بيوت �لعبادة وت�شفك �أرو�ح �لأبرياء �لآمنني تهدد 
كان  ا  �أيًّ �لدماء  ��شتباحة  �أن  على  م�شدًد�  �ل�شعوب،  و��شتقر�ر  �أمن 
�ل�شماوية،  �لأدي���ان  كافة  حتّرمه  �أم��ر  لونها؛  �أو  دينها  �أو  جن�شها 
وت��رف�����ش��ه ك��ل �ل��ق��و�ن��ني و�لأع������ر�ف و�مل��و�ث��ي��ق �ل��دول��ي��ة، و�لقيم 

�لإن�شانية.
 وت��ق��دم �لأزه�����ر  �ل�����ش��ري��ف،  ب��خ��ال�����س �ل���ع���ز�ء ل��ل��ولي��ات �ملتحدة 
-عز  �مل��وىل  �شائًا  �ل�شحايا،  ولأ���ش��ر  و�شعًبا  حكومًة  �لأمريكية 
�مل�شابني  ع��ل��ى  مي��ن  و�أن  و�ل�����ش��ل��و�ن،  �ل�����ش��رب  يلهمهم  �أن  وج���ل- 

بال�شفاء �لعاجل.

عوا�صم

بغداد

القاهرة

كابول

ترامب: اإطالق النار يف 
تك�صا�س واقعة اختالل عقلي

 •• طوكيو-رويرتز:

ق��ال �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �م�����س �إن و�ق��ع��ة �إط���اق �ل��ن��ار يف 
تك�شا�س �لتي �أ�شقطت 26 قتيا على �لأقل �شببها �ختال عقلي ولي�شت 

م�شكلة تتعلق بانت�شار �لأ�شلحة.
قد  �لتي  �ل�شيا�شات  ���ش��وؤ�ل عن  على  موؤمتر �شحفي يف طوكيو  و�أج���اب يف 
فاإن  �أول��ي��ة  تقارير  على  �عتماد�  �إن��ه  �لنار  �إط��اق  و�قعة  على  رد�  يدعمها 

�مل�شلح رجل م�شطرب للغاية ولديه �لكثري من �مل�شاكل.
وقال لدينا �لكثري من م�شاكل �ل�شحة �لعقلية يف بادنا كما هو �حلال يف 
دول �أخرى. ولكن هذ� لي�س و�شعا يرتبط بالأ�شلحة... حل�شن �حلظ كان 

هناك �شخ�س �آخر ميلك �شاح ويطلق �لنار يف �لجتاه �ملعاك�س.
�إن��ه��ا و�ق��ع��ة حمزنة  �إن �لهجوم ن��اج��م ع��ن �خ��ت��ال عقلي ك��ب��ري...  وت��اب��ع 
للغاية. وكان م�شلح دخل �لكني�شة �ملعمد�نية �لأوىل يف �شاذرلند �شربينجز 
مبقاطعة ويل�شون على بعد نحو 65 كيلومرت� �شرقي مدينة �شان �أنطونيو 
�أ�شفر عن مقتل ما ل يقل عن  �أم�س �لأحد و�أطلق �لنار من بندقيته مما 

26 �شخ�شا ترت�وح �أعمارهم بني خم�شة و72 عاما و�إ�شابة 20 �آخرين.
وبعد و�قعة �إطاق �لنار �أطلق �أحد �ل�شكان �ملحليني �لنار على �مل�شلح �لذي 
ُو�شف باأنه رجل �أبي�س يف �لع�شرينات من عمره. وفر �مل�شلح يف �شيارته ومت 

�لعثور عليه لحقا ميتا يف مقاطعة جماورة.
وقالت �ل�شلطات �إنه مل يت�شح ما �إذ� كان �مل�شتبه به قتل نف�شه �أم �أنه تويف 
 12 �ليابان يف بد�ية جولة ت�شتمر  �لنار عليه. وتر�مب يف  �إط��اق  ب�شبب 

يوما يزور خالها خم�س دول �آ�شيوية.  

بعد اإطالق امليلي�شيات احلوثية التابعة للنظام الإيراين �شواريخ بال�شتية م�شتهدفة اململكة ال�شعودية

قيادة حتالف دعم ال�صرعية تعلن الإغالق املوؤقت جلميع املنافذ اليمنية اجلوية والبحرية والربية

رو�شيا تن�شيء فرعًا لقاعدة حميمم يف دير الزور

الطريان العراقي يدعم ميلي�صيا احل�صد يف البوكمال ال�صورية

ترامب: ال�صرب ال�صرتاتيجي حيال كوريا ال�صمالية وىل 

% من القطالونيني يتوقعون انتهاء اخلالف على الإ�صتقاللالب�صري يدعو اإىل اإغالق خميمات النازحني يف دارفور   15
•• مدريد-رويرتز:

�أظهر ��شتطاع للر�أي �م�س �إن و�حد� فقط من كل �شبعة �أ�شخا�س يف قطالونيا �أو نحو 15 باملئة 
يعتقدون �أن �لأزمة �حلالية بني بر�شلونة ومدريد �شتنتهي با�شتقال �لإقليم فيما يعتقد �أكرث من 

�لثلثني �إن �لأزمة �أ�شرت بالقت�شاد.
عقب  �ل�شتقال  �لإقليم  زعماء  �أعلن  �أن  بعد  قطالونيا  �إد�رة  �لإ�شبانية  �ملركزية  �حلكومة  وتولت 

��شتفتاء على �لنف�شال �عتربته �ملحكمة �لد�شتورية �لإ�شبانية غري قانوين.
ورد رئي�س وزر�ء �إ�شبانيا ماريانو ر�خوي باإقالة حكومة قطالونيا و�إلغاء و�شع �حلكم �لذ�تي بالإقليم 

ودعا لنتخابات عامة يوم 21 دي�شمرب كانون �لأول.
�أن �لأحز�ب �ملوؤيدة  و�أظهر �جلزء �لأول يف ��شتطاع موؤ�ش�شة )جاد3( لاأبحاث �أم�س �لأول �لأحد 
مو��شلة  يتطلبها  �لتي  �لربملانية  بالأغلبية  حتظى  ل  قد  لكنها  �لنتخابات  يف  �شتفوز  لا�شتقال 

م�شعى �لنف�شال.

•• الريا�س-وام:

ق�����ررت ق���ي���ادة ق�����و�ت حت���ال���ف دعم 
�ملوؤقت  �ل�شرعية يف �ليمن �لإغاق 
للمنافذ �ليمنية �جلوية و�لبحرية 
��شتمر�ر  مر�عاة  مع  كافة  و�لربية 
دخ������ول وخ�������روج ط����و�ق����م �لإغ����اث����ة 
و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية وفق �إجر�ء�ت 

قيادة قو�ت �لتحالف �ملحدثة.
 “ �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
و��س “ �أن قيادة قو�ت حتالف دعم 
بيانا  �أ���ش��درت  �ليمن  يف  �ل�شرعية 
�إحلاقيا ب�شاأن �ل�شو�ريخ �لبال�شتية 
�حلوثية  �مليلي�شيات  �أطلقتها  �لتي 
�ل���ت���اب���ع���ة ل���ل���ن���ظ���ام �لإي����������ر�ين من 
م�شتهدفة  �ليمنية  �لأر����ش��ي  د�خ��ل 

�ململكة.
وق����ال����ت �ل����ق����ي����ادة يف ب���ي���ان���ه���ا �إن����ه 
�إحل��اق��ا مل��ا مت �لإع����ان ع��ن��ه �شابقا 
�لتي  �لبال�شتية  �ل�����ش��و�ري��خ  ب�����ش��اأن 
�حلوثية  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  �أط���ل���ق���ت���ه���ا 

حــادث  تدين  م�صر 
بكني�صة  النار  اإطالق 
تك�صا�س وليـــة  يف 

•• القاهرة -وام: 

�لنار  �إط���اق  ح���ادث  �أد�ن����ت م�شر 
بولية  بابتي�شت  فري�شت  بكني�شة 
مقتل  ع��ن  �أ�شفر  و�ل���ذي  تك�شا�س، 
م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 27 و�إ���ش��اب��ة 24 

�خرين.
و�أع���رب���ت �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري��ة يف 
بيان عن خال�س �لتعازي و�ملو��شاة 
ل���ل���ح���ك���وم���ة �لم����ري����ك����ي����ة و�أ�����ش����ر 
�ل�شحايا، موؤكدة ت�شامن حكومة 
و�شعب م�شر مع �ل�شعب �لأمريكي 
و�أكدت  �لع�شيب.  �لظرف  ه��ذ�  يف 
�لجر�مية،  �لعمال  هذه  مثل  �أن 
ف��ك��ر متطرف  م���ن  ت��ع��ك�����ش��ه  وم����ا 
�لإن�شانية،  ل��ل��ك��ر�م��ة  و�م���ت���ه���ان 
تهدد �أمن و��شتقر�ر جميع �شعوب 
بات  �ل���دويل  �ملجتمع  و�ن  �ل��ع��امل، 
مطالبا بتكثيف �جلهود و�لتكاتف 
م���ن �أج�����ل �ت���خ���اذ خ���ط���و�ت ج���ادة 
�لتي  �ل�شر  �ي��ادي  ملو�جهة  وفورية 
ترتكب مثل تلك �لعمليات �لب�شعة 
و�لقيم  �لأع����ر�ف  م��ع  تتنايف  �ل��ت��ي 
�لإن�������ش���ان���ي���ة وت�������روع �لم����ن����ني يف 

جمتمعاتهم.

ق���ر�ر�ت  مب��وج��ب  �مليلي�شيات  ت��ل��ك 
خا�شة  �ل�شلة  ذ�ت  �لأم���ن  جمل�س 
�إىل  م�شرية   ..  2216 رقم  �لقر�ر 
�لإي�����ر�ين يعترب  �ل��ت��ورط  ذل���ك  �أن 
ع����دو�ن����ا ���ش��ري��ح��ا ي�����ش��ت��ه��دف دول 
�لدوليني  و�ل�شلم  و�لأم���ن  �جل���و�ر 
يف �ملنطقة و�لعامل وبتوجيه مبا�شر 
�لتابعة  �حلوثية  للميلي�شيات  منه 

له.
وت���اب���ع���ت ل������ذ� ف�������اإن ق����ي����ادة ق����و�ت 
�ل���ت���ح���ال���ف ت���ع���ت���رب ه������ذ� ع����دو�ن����ا 
قبل  م��ن  ومبا�شر�  �شافر�  ع�شكريا 
�ل��ن��ظ��ام �لإي������ر�ين وق���د ي��رق��ى �إىل 
�ع��ت��ب��اره ع��م��ا م��ن �أع��م��ال �حلرب 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��د 
وت�����وؤك�����د ح����ق �مل���م���ل���ك���ة يف �ل����دف����اع 
�أر��شيها و�شعبها وفق  �ل�شرعي عن 
ما ن�شت عليه �ملادة 51 من ميثاق 
�حتفاظ  ت��وؤك��د  كما  �ملتحدة  �لأمم 
�إير�ن  على  �ل���رد  يف  بحقها  �ململكة 
�لذي  �ملنا�شبني  و�ل�شكل  �لوقت  يف 

�لإي��ر�ين من د�خل  للنظام  �لتابعة 
�لأر��شي �ليمنية م�شتهدفة �ململكة 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل�������ش���ع���ودي���ة و�ل����ت����ي كان 
�ل�شافر  �لع�شكري  �ل��ع��دو�ن  �آخ��ره��ا 
�لتابعة  �حلوثية  �مليلي�شيات  بقيام 
�لريا�س  با�شتهد�ف مدينة  لإي��ر�ن 
با�شتخد�م  �مل���ا����ش���ي  �ل�����ش��ب��ت  ي����وم 
  900 مد�ه  جتاوز  بال�شتي  �شاروخ 
حطام  وفح�س  ومبعاينة  كيلومرت 
خرب�ء  ومب�شاركة  �ل�شو�ريخ  تلك 
ثبت  �ملخت�شة  �لع�شكرية  �لتقنية 
�شلوع �لنظام �لإير�ين يف �إنتاج هذه 
�ل�شو�ريخ وتهريبها �إىل �مليلي�شيات 
�لعتد�ء  بهدف  �ليمن  يف  �حلوثية 
وم�شاحلها  و�شعبها  �مل��م��ل��ك��ة  ع��ل��ى 

�حليوية.
و�عتربت �شلوع �لنظام �لإير�ين يف 
�لتابعة  �حلوثية  �مليلي�شيات  تزويد 
�شارخا  �نتهاكا  �ل�شو�ريخ  بهذه  له 
لقر�ر�ت جمل�س �لأمن �لتي تفر�س 
�ل����دول �لم��ت��ن��اع ع��ن ت�شليح  ع��ل��ى 

ويتما�شى  �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  يكفله 
�لأ�شيل  حقها  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�  معه 
و�شعبها  �أر����ش��ي��ه��ا  ع���ن  �ل���دف���اع  يف 
وم�������ش���احل���ه���ا �ل����ت����ي حت���م���ي���ه���ا كل 
يف  مبا  �لدولية  و�ملو�ثيق  �ل�شر�ئع 
ذلك ميثاق �لأمم �ملتحدة. و�أ�شافت 
�ملوجودة  �لثغر�ت  �شد  �أجل  �أنه من 
يف �إجر�ء�ت �لتفتي�س �حلالية و�لتي 
تلك  ت��ه��ري��ب  ����ش��ت��م��ر�ر  يف  ت�شببت 
�إىل  �لع�شكري  و�ل��ع��ت��اد  �ل�����ش��و�ري��خ 
لإير�ن  �لتابعة  �حلوثية  �مليلي�شيات 
يف �ليمن مما �أدى �إىل ��شتمر�رها يف 
و�لنتهاكات  �جلر�ئم  �أفظع  �رتكاب 
�لدويل  �لقانون  لأح��ك��ام  �جل�شيمة 
�ململكة  على  �لع��ت��د�ء  يف  �لإن�شاين 
�لعربية �ل�شعودية و�ل�شعب �ليمني 
قررت  فقد   .. �جل��و�ر  دول  و�شعوب 
ق���ي���ادة ق�����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �لإغ�����اق 
�ليمنية  �مل���ن���اف���ذ  جل��م��ي��ع  �مل����وؤق����ت 
�جل���وي���ة و�ل���ب���ح���ري���ة و�ل����ربي����ة مع 
م���ر�ع���اة ����ش��ت��م��ر�ر دخ����ول وخ����روج 

�خليار�ت على �لطاولة” للتعاطي 
مع �لتهديد �لكوري �ل�شمايل، مبا 
يف ذلك ��شتخد�م �لقوة �لع�شكرية.
و�أع���ل���ن �آب����ي، �ل���ذي ت��ق��ع ب���اده يف 
م��رم��ى ���ش��و�ري��خ بيونغ ي��ان��غ، عن 
�أ�شول  ت�شتهدف  يابانية  عقوبات 
كورية  و���ش��خ�����ش��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة   35

�شمالية.
وتبنت �لأمم �ملتحدة عدة رزم من 
�لعقوبات �شد كوريا �ل�شمالية كان 
عقب  �شبتمرب  �أي���ل���ول  يف  �آخ���ره���ا 

••طوكيو-اأ ف ب:

�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دونالد  ح���ذر 
�ل�شرب  زم��ن  �أن  من  �أم�س  تر�مب 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي ح�����ي�����ال ك����وري����ا 
�ل�شمالية وىل، بعدما حظي بدعم 
جميع  ط��رح  يف  ل�شيا�شته  �ل��ي��اب��ان 
بيونغ  ل��ك��ب��ح ج��م��اح  �لح���ت���م���الت 
برنامج  ت���ر�م���ب  وو����ش���ف  ي���ان���غ. 
باأنه  �ل����ن����ووي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ولل�شلم  �ملتح�شر  للعامل  تهديد 
�ليوم  �ل��دول��ي��ني، يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لتي  �لآ�شيوية  جولته  من  �لثاين 

هيمنت عليها �لأزمة �لكورية.
�أن  �إىل  �ملا�شي  يف  �لرئي�س  و�أ���ش��ار 
�حتمالت �لتدخل �لع�شكري تبقى 
طموحات  م���ع  ل��ل��ت��ع��اط��ي  ق��ائ��م��ة 

كوريا �ل�شمالية �لنووية.
�إىل  ب����ه  �أدىل  ت�����ش��ري��ح  يف  وق������ال 
�لياباين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ج���ان���ب 
�شينزو �آبي “لقد وىل زمن �ل�شرب 

�ل�شرت�تيجي”.
حقبة  خال  و��شنطن  و��شتبعدت 
�أوباما  ب�����ار�ك  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
�ل�شمالية حتى  �لتعامل مع كوريا 
ملمو�شا  �ل��ت��ز�م��ا  �لأخ�����رية  ت��ق��دم 

بالتخلي عن �شاحها �لنووي.

تدفع  ب��������اأن  و�����ش���ن���ط���ن  و�أم������ل������ت 
عقوبات  ف��ر���س  ع��رب  �ل�شغوطات 
و�ل�������ش���غ���وط �ل����د�خ����ي����ة �ل����دول����ة 
�ملنعزلة �إىل تغيري �شيا�شتها، �إل �أن 
منتقدي هذه �ل�شرت�تيجية يرون 
�أن���ه���ا م��ن��ح��ت ب��ي��ون��غ ي���ان���غ جمال 
قدما يف طموحاتها  للم�شي  �أكرب 

�لنووية.
م��ن كام  قريبا  ك��ام��ا  �آب���ي  وردد 
ت��ر�م��ب، م��ع��رب��ا ع��ن دع���م �ليابان 
كل  “باإبقاء  و����ش��ن��ط��ن  ل�����ش��ي��ا���ش��ة 

�شاد�س �ختبار نووي وعدة عمليات 
�إطاق �شو�ريخ.

وكاأنه  �شابق  وق��ت  تر�مب يف  وب��د� 
حيال  ت�شاحلية  �أك��رث  ن��ربة  �تخذ 
ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة ق��ائ��ا �إن����ه لن 
ي�����ش��ت��ب��ع��د �إج��������ر�ء حم����ادث����ات مع 
زع��ي��م��ه��ا ك��ي��م ج�����ون�����غ-�أون. وقال 
�شابقة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  م���ق���اب���ل���ة  يف 
ل  ك��ان  �شخ�س  �أي  م��ع  “�شاأجل�س 
�شعف.  �أو  قوة  م�شاألة  �أنها  �أعتقد 
�أعتقد �أن �جللو�س مع �لنا�س لي�س 
“�شاأكون  م�شيفا  �شيء”،  ب��اأم��ر 
بذلك  ل��ل��ق��ي��ام  ب��ال��ت��اأك��ي��د  منفتحا 
ولكن علينا معرفة �إىل �أين �شيقود 
)�حلو�ر(. �أعتقد �أن �لوقت ل يز�ل 

مبكر� للغاية”.
و�أ�����ش����اد ت���ر�م���ب �لث���ن���ني جم���دد� 
كوريا  يف  �لعظيم”  ب�”�ل�شعب 
ظل  يف  يعي�س  “�لذي  �ل�شمالية، 

نظام قمعي للغاية”.
عن  تتوقف  مل  ي��ان��غ  بيونغ  ول��ك��ن 
و�شفته  ح��ي��ث  ت���ر�م���ب  م��ه��اج��م��ة 
�شينمون”  “رودونغ  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�حل�����زب �حلاكم  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق��ة 
�لعجوز  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ب�”رجل 
�أن��ه ل ميكن  �أن  موؤكدة  �ملجنون” 
حتديد حلظة �ندلع حرب نووية.

ط�����و�ق�����م �لإغ������اث������ة و�مل���������ش����اع����د�ت 
�لإن�شانية وفق �إجر�ء�ت قيادة قو�ت 

�لتحالف �ملحدثة.
و�أهابت قيادة قو�ت �لتحالف �جلهات 
�مل��ع��ن��ي��ة ك��اف��ة ب��ال��ت��ق��ي��د ب���اإج���ر�ء�ت 
من  و�خل����روج  و�ل��دخ��ول  �لتفتي�س 
قبل  م��ن  �مل���ح���ددة  �ليمنية  �مل��ن��اف��ذ 
�لقيادة و�لتي �شتعلن لحقا و�شيتم 
يف  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كل  �تخاذ 
حق كل من ينتهك تلك �لإجر�ء�ت. 
�أبناء �ل�شعب �ليمني  وحثت �لقيادة 
�ل�شقيق وجميع �لأطقم �ملدنية من 
بالبتعاد  و�إغ��اث��ي��ة  �إن�شانية  بعثات 
�لقتالية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م��ن��اط��ق  ع���ن 
�حلوثية  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  وجت���م���ع���ات 
�لتي  و�مل��ن��اف��ذ  و�لأم���اك���ن  �مل�شلحة 
�لتابعة  �مليلي�شيات  تلك  ت�شتغلها 
لإير�ن لتهريب تلك �لأ�شلحة �أو �شن 
عملياتها �لعدو�نية �شد �ململكة كما 
بعدم  �لدبلوما�شية  �لبعثات  حثت 
�خلا�شعة  غري  �ملناطق  يف  �لتو�جد 

ي��ع��ودو� �ىل  �ن  �لنازحني يجب  �ن  يف �خل��رط��وم 
قر�هم ويجب �إنهاء �قامتهم يف �ملخيمات.

و�أ�شاف د�رفور �لن تتعافى و�ملرحلة �لثانية هي 
لإخاء خميمات �لنازحني �لنازحون و�لاجئون 
�لمن  لهم  �شنوفر  يعودو� �ىل قر�هم،  �ن  يجب 

ونقدم لهم �خلدمات.
و�تهم �لب�شري منظمات �غاثة �جنبية مل ي�شمها 
لتحقيق  �مل��خ��ي��م��ات  ه���ذه  يف  �ل��و���ش��ع  با�شتغال 
لتقدمي  ي��اأت��ون  �لأج��ان��ب  وق���ال:  مالية  مكا�شب 
�لدعم  على  للح�شول  �هلنا  وت�شوير  �لغ��اث��ة 
ي�شتثمرون  �ن��ه��م  م��ن��ه    80% ي���اأخ���ذون  �ل���ذي 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

دع����ا �ل��رئ��ي�����س �ل�������ش���ود�ين ع��م��ر �ل��ب�����ش��ري �م�س 
�ليها  �لتي جل��اأ  �ل��ن��ازح��ني  �إغ���اق خميمات  �ىل 
مايني �لأ�شخا�س هربا من �ملو�جهات يف �قليم 
�جنبية  منظمات  متهما  �ل��ب��اد،  ب��غ��رب  د�رف���ور 
غري حكومية با�شتغال هذه �ملخيمات لتحقيق 

مكا�شب مالية.
وقال �لب�شري �ملطلوب للمحكمة �جلنائية �لدولية 
بتهم �رتكاب جر�ئم �بادة وجر�ئم حرب و�خرى 
لل�شباب  �م��ام موؤمتر  د�رف��ور،  �لن�شانية يف  �شد 

م�شاعدة  ب��ا���ش��م  وي���ت���اج���رون  �ه��ل��ن��ا  م��ع��ان��اة  يف 
�لنازحني.

�ل�شود�ين  �لرئي�س  ي��وج��ه  �لوىل  �مل���رة  ولي�شت 
�نتقاد� �ىل هذه �ملنظمات، حتى �نه عمد �ىل طرد 

. بع�شها من �إقليم د�رفور يف 2009 
ويوؤكد م�شوؤولون �شود�نيون يف مقدمهم �لب�شري 
بان�شحاب  �نتهى ويطالبون  د�رف��ور  �لنز�ع يف  �ن 
قوة حفظ �ل�شام �لتابعة لاأمم �ملتحدة و�لتي 

. تنت�شر يف �لقليم منذ عام 2007 
�ل��دويل على  ومطلع �لعام و�ف��ق جمل�س �لم��ن 

خف�س عديد قوة حفظ �ل�شام بد�رفور.

قاعدة حميمم يف دير الزور
ومن جهة �أخرى، �أعلنت �لقناة �ملركزية لقاعدة حميميم 
�إن�شاء فرع جديد لها يف  �لع�شكرية �لرو�شية يف �شوريا، 
حمافظة دير �لزور قريباً من �حلدود مع �لعر�ق ومن 

مو�قع وجود �لقو�ت �لأمريكية.
لها،  بيان  يف  حميميم  لقاعدة  �ملركزية  �لقناة  وق��ال��ت 
�إنه “مت �إن�شاء فرع للقاعدة �لع�شكرية �لرو�شية يف دير 
�ل�شباط )�لرو�س( مبتابعة  �شوريا، ويقوم  �لزور �شرق 
�لأو�شاع �لإن�شانية يف مناطق من حمافظة دير �لزور، 

•• عوا�صم-وكاالت:

دخل طري�ن �جلي�س �لعر�قي على خط معارك ميلي�شيا 
و�شن  �ل�شورية،  �لبوكمال  �ل�شعبي قرب مدينة  �حل�شد 
غار�ت على ريفها، يف وقت �أعلنت فيه �لقاعدة �لع�شكرية 

�لرو�شية يف حميميم فتح مركز لها يف دير �لزور.
وت��رك��ز ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري و�مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �ملو�لية 
�لإره��اب��ي��ة على مدينة  �هلل  ح��زب  وميلي�شيا  �إي���ر�ن  لها 
�ل���ب���وك���م���ال. وي��ت��ق��دم ه�����وؤلء ب��غ��ط��اء ج����وي رو����ش���ي يف 
�جتاهها من �جلهة �جلنوبية، وباتت �لقو�ت تبعد عنها 
م�شافة 15 كيلومرت�ً، بح�شب �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 

�لإن�شان. 
و�أفادت م�شادر ع�شكرية عر�قية، باأن �لطري�ن �لعر�قي 
�خرتق �ملجال �جلوي �ل�شوري، وق�شف مو�قع وجتمعات 
لتنظيم د�ع�س، يف ناحية �شو�شة، �شمال مدينة �لبوكمال. 
وي�شاف �إىل ذلك �ن�شمام عنا�شر من ميلي�شيا �حل�شد 
ل�شحيفة  وف��ق��اً  �ل��ن��ظ��ام،  ق���و�ت  �إىل  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعبي 

�ل�شرق �لأو�شط، �م�س �لإثنني.
وتعد معركة �ل�شيطرة على مدينة �لبوكمال �حلدودية 
�ل��ت��ي �شتخو�شها قو�ت  �مل��ع��ارك  �أه���م  �آخ���ر  �ل��ع��ر�ق  م��ع 

�لنظام �شد تنظيم د�ع�س.
�لرو�شي على  �لغطاء �جل��وي  �لأح��د، بف�شل   وقد بات 

بعد 15 كيلومرت�ً منها.
وق���ال م�����ش��در، طلب ع��دم ذك��ر ����ش��م��ه، ل��وك��ال��ة �لأنباء 
باحل�شد  مدعومة  عر�قية  ع�شكرية  ق��وة  �إن  �لأمل��ان��ي��ة 
�ل�����ش��ع��ب��ي دخ��ل��ت �إىل �لأر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة، ع��ن طريق 
�ل�شريط مع �لأر��شي �لعر�قية )570 كيلومرت�ً غرب 
قرى  ع��ل��ى  �شيطرتها  ل�شتكمال  حم��اول��ة  يف  ب���غ���د�د(، 

حماذية لاأر��شي �لعر�قية مبحافظة دير �لزور.
بد�أت  �ل�شعبي  و�حل�شد  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  �أن  و�أو���ش��ح 
بعبور �حلدود �ل�شورية منذ �لنتهاء من معارك حترير 
�لقائم �أول من �أم�س، و�شيطرتها على قرى كانت حتت 

قب�شة د�ع�س.
ب�����اأن �لطري�ن  و�أف�������ادت م�������ش���ادر ع�����ش��ك��ري��ة ع���ر�ق���ي���ة، 
�لعر�قي �خرتق �ملجال �جلوي �ل�شوري، وق�شف مو�قع 
وجتمعات لتنظيم د�ع�س، يف ناحية �شو�شة �شمال مدينة 

�لبوكمال”.
�لر�هن م�شرحاً  �لوقت  �ل��زور يف  وت�شكل حمافظة دير 
يقودها  �لأوىل  �لتنظيم؛  �شد  ع�شكريتني  لعمليتني 
�ل�شفاف  عند  رو�شي  بدعم  �ل�شوري  �لنظامي  �جلي�س 
�ل��غ��رب��ي��ة ل��ن��ه��ر �ل����ف����ر�ت، ح��ي��ث م��دي��ن��ت��ي دي����ر �ل����زور 
و�لبوكمال، و�لثانية ت�شنها قو�ت �شوريا �لدميقر�طية 
ب��دع��م م���ن �ل��ت��ح��ال��ف �ل�����دويل ب��ق��ي��ادة و����ش��ن��ط��ن عند 

�ل�شفاف �ل�شرقية للنهر �لذي يق�شم �ملحافظة.
كامل  على   2014 �شيف  منذ  د�ع�س  تنظيم  و�شيطر 
حمافظة دير �لزور �حلدودية مع �لعر�ق وعلى �لأحياء 
�ل�����ش��رق��ي��ة م��ن �مل��دي��ن��ة، م��رك��ز �مل��ح��اف��ظ��ة. وق���د �أعلن 
�جلي�س �لنظامي �ل�شوري �جلمعة، ��شتعادته �ل�شيطرة 
باأ�شر�ر  ت�شببت  عنيفة  معارك  �إث��ر  �ملدينة  كامل  على 

مادية كبرية.
ف��اإن تنظيم د�ع�س ل  ورغ��م ط��رده من مناطق و��شعة، 
%37 م��ن حم��اف��ظ��ة دي���ر �ل���زور،  ي���ز�ل ي�شيطر ع��ل��ى 
ترتكز يف �جلزء �ل�شرقي منها. وتعد مدينة �لبوكمال 
�حلدودية مع �لعر�ق، �آخر �أهم معاقل �لتنظيم �ملتطرف 
�لذي ل يز�ل ي�شيطر على جيوب حمدودة يف حمافظة 

حم�س وقرب دم�شق ويف جنوب �لباد.

تنظيم  خلفها  �لتي  �ملتفجرة  و�لعبو�ت  �لأل��غ��ام  و�إز�ل���ة 
د�ع�������س �لإره����اب����ي يف �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي مت حت��ري��ره��ا من 
�لرو�شية  �لع�شكرية  حميميم  قاعدة  وكانت  قب�شته”. 
و�ملتمركزة يف ريف �لاذقية على �ل�شاحل �ل�شوري، قد 
�ملدعومة  �لدميقر�طية  �شوريا  لقو�ت  حتذير�ً  وجهت 
من  �لق���رت�ب  بعدم  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من 
م��دي��ن��ة �ل��ب��وك��م��ال يف ري���ف دي���ر �ل����زور �ل�����ش��رق��ي على 
�حلدود مع �لعر�ق، حيث ل تز�ل �ملعارك جارية هناك 

مع تنظيم د�ع�س. 

الرئي�س الفل�صطيني 
يزور ال�صعودية 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

توجه �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
�ململكة  �ىل  زي���ارة  يف  �م�����س  عبا�س 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة، ب��ح�����ش��ب ما 
�لفل�شطينية  �لنباء  وكالة  �وردت 

�لر�شمية وفا.
يلتقي  عبا�س  �ن  �ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
�ل�����ش��ع��ودي �مللك  �ل��ع��اه��ل  بكل م��ن 
�شلمان بن عبد �لعزيز وويل �لعهد 

حممد بن �شلمان.
لدى  �لفل�شطيني  �ل�شفري  وق���ال 
�ل����ري����ا�����س ب�������ش���ام �لغ�������ا لذ�ع������ة 
عبا�س  زي����ارة  �ن  فل�شطني  ���ش��وت 
�لت�شالت  ��شتمر�ر  �شمن  “تاأتي 
بني  �ل��ع��اق��ات  وتر�شيخ  �لثنائية 
�لبلدين، �إ�شافة �ىل �إطاع �لعاهل 
�لق�شية  ت��ط��ور�ت  على  �ل�شعودي 

�لفل�شطينية”.
�لريا�س  �ىل  عبا�س  زي���ارة  وت��اأت��ي 
بينما �شلمت حركة حما�س �ل�شبوع 
�لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة  �مل���ا����ش���ي 
م��ع��اب��ر ق��ط��اع غ���زة �ل���ذي ت�شيطر 
�شنو�ت،  �أك��رث من ع�شر  عليه منذ 
لتفاق  �خ��ت��ب��ار�  ت�شكل  خ��ط��وة  يف 
�أبرم  �لذي  �لفل�شطينية  �مل�شاحلة 

�ل�شهر �ملا�شي.

ل�شيطرة �حلكومة �ل�شرعية.
ودعت قيادة قو�ت �لتحالف �ملجتمع 
�لأم������ن وجلنة  �ل������دويل وجم��ل�����س 
و�ملعنية  ل����ه  �ل���ت���اب���ع���ة  �جل����������ز�ء�ت 
لتخاذ   2216 �ل���ق���ر�ر  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
�لازمة  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  ك��ل 
�إير�ن على �نتهاك قر�ر�ت  ملحا�شبة 
�لقر�ر  �لأم��ن ويف طليعتها  جمل�س 
وم����ب����ادئ  و�أح�����ك�����ام   2216 رق�����م 
�لقانون �لدويل �لتي جترم �لتعدي 
وذلك  �لأخ���رى  �ل���دول  على حرمة 
�أن�شطة  �مل��ب��ا���ش��ر يف  �إي����ر�ن  ل��ت��ورط 
�مل�شروعة  غري  و�لت�شليح  �لتهريب 
لها  �لتابعة  �حلوثية  للميلي�شيات 
�لدوليني  و�لأم��ن  �ل�شلم  وتعري�س 
�أر��شي  ع��ل��ى  و�لع����ت����د�ء  ل��ل��خ��ط��ر 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  و�شعب 
و�نتهاك  �جل��������و�ر  ودول  �لآم��������ن 
�إىل  تهدف  �لتي  �لدولية  �ل��ق��ر�ر�ت 
�إن��ه��اء �لن��ق��اب يف �ل��ي��م��ن و�إع����ادة 

�ل�شرعية.



الثالثاء   7   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12167  
Tuesday  7   November   2017  -  Issue No   12167عربي ودويل

1816

ماليزيا تك�صف عن متورطني باغتيال جونغ نام
•• �صاه عامل -اأ ف ب:

ي�شتبه  �شماليني  ك��وري��ني  �أرب��ع��ة  ����ش��م��اء  �م�����س  �ملاليزية  �ل�شرطة  ك�شفت 
كيم  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  �شقيق  ن��ام  جونغ  كيم  �غتيال  يف  بتورطهم 

جونغ-�ون، وفرو� من ماليزيا بعد �جلرمية.
وذك�����رت �ل���ش��م��اء خ���ال ج��ل�����ش��ة حم��اك��م��ة �لن��دون��ي�����ش��ي��ة ���ش��ي��ت��ي عائ�شة 
�لقريبة  �ملنطقة  �شاه عامل  �لعليا يف  �ملحكمة  �مام  و�لفيتنامية ثي هوونغ 
من مطار كو�لملبور حيث تعر�س كيم جونغ نام لعتد�ء بغاز �شام يف 13 

�شباط فرب�ير 2017.
و�وق���ف���ت �ل�����ش��اب��ت��ان ب��ع��د �جل��رمي��ة مت��ام��ا ودف��ع��ت��ا ب��رب�ءت��ه��م��ا يف �فتتاح 
�أكدتا �نهما خدعتا و�عتقدتا �نهما ت�شاركان يف برنامج  حماكمتهما. وقد 

“�لكامري� �خلفية”. وي�شري حم�شر �لتهام �ىل �ن �ربعة  تلفزيوين مثل 
م�شتبه بهم �آخرين ما ز�لو� فارين لكنه ل يت�شمن ��شماءهم.

بهم  �مل�شتبه  �ن  �ل�شرطة  يف  �لتحقيق  مدير  ق��ال  �لث��ن��ني،  جل�شة  وخ��ال 
�لربعة كوريون �شماليون فرو� من ماليزيا بعد �جلرمية.

و�أو�شح �ن �ملتهمتني كانتا تعرفانهم با�شمائهم �مل�شتعارة.
وكان  ع��ام��ا(  ه��اك )34  �شونغ  ه��م هونغ  �لرب��ع��ة  �ل�شماليون  و�ل��ك��وري��ون 
م��ع��روف��ا ب��ا���ش��م ���ش��ان��غ، وري ج��ي ه��ي��ون )33 ع��ام��ا( وي��ع��رف ب��ا���ش��م و�ي، 
وجاي نام )57 عاما( ويلقب بهان���امور و�و جونغ جيل �لذي عرف با�شم 

جيم�س.
بحق  دولية  توقيف  مذكرة  ��شدرت  )�ن��رتب��ول(  �لدولية  �ل�شرطة  وكانت 

�ل�شخا�س �لربعة.

ال�صني تنتقد زيارة وزيرة هندية ملنطقة نزاع
•• بكني-رويرتز:

�لتي تطالب  �لنائية  بر�دي�س  �أرونات�شال  لولية  �لهندية  �لدفاع  وزي��رة  زي��ارة  �م�س  �ل�شني  �نتقدت 
�ل�شام على  �شتعقد جهود يبذلها �جلانبان للحفاظ على  �لزيارة  �إن  بال�شيادة عليها قائلة  �ل�شني 
�شرق  يف  بر�دي�س  �أرونات�شال  على  خ��اف  �أح��دث  ويظهر  عليها.  �ملتنازع  �ملنطقة  يف  �حل��دود  �متد�د 
�لهيماليا و�لتي تعتربها �ل�شني جنوب �لتبت �أن �جلارتني ما ز�لتا بعيدتني رغم �مل�شاعي �ملبذولة 
يف �لفرتة �لأخرية لتخفيف حدة �لتوتر�ت. وقامت وزيرة �لدفاع �لهندية نريمال �شيثار�مان بتقييم 
�ل�شتعد�د�ت �لدفاعية يف �أرونات�شال بر�دي�س على �متد�د خط �حلدود �لفعلي ولكن �ملتنازع عليه بني 
�لبلدين. ون�شرت �شيثار�مان على ح�شابها على تويرت �شور� لزيارتها �شملت �شور �جتماع مع �شباط 
م�شوؤول  “ذهاب  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  ينغ  ت�شون  هو�  وقالت  �لهندي.  �جلي�س 
هندي �إىل منطقة متنازع عليها على �حلدود �ل�شينية �لهندية رمبا يزيد من تعقيد �لأمر ولن يفيد 

جهود �جلانبني للحفاظ على �ل�شام و�لهدوء على �حلدود.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ا�شتقاللها،  كاتالونيا  اعلنت  بر�شلونة،  يف     
ويف لومبارديا وفينيتو، بايع الناخبون حكما 
ذاتيا اأو�شع خ�شو�شا يف املجال ال�شريبي. اإىل 
يتابعون  والإ�شكتلنديني  الفالمند  ال�شمال، 
باهتمام نتيجة عملية يل الذراع الكاتالونية. 
ولكن، ال يف �شورة حدوث مفاجاأة، من املتوقع 
تقرير  ب�شاأن  املقبل  ال�شتفتاء  يجري  اأن 

تعتمد  التي  فــارو،  جزر  يف  اأوروبــا  يف  امل�شري 
على الدمنارك، يف اأبريل املقبل.
ال�شاأم يبدو معديا

املناطق  هــذه  بني  امل�شرتك  القا�شم  هو  ما    
الطامعة يف ال�شتقالل اأو احلكم الذاتي؟ انها 
اأكرث ثراء من املعدل الوطني. كاتالونيا لي�شت 
الأكرث ازدهارا يف اإ�شبانيا، “بل هي منطقة من 
الدرجة الثانية تعبت من دعم بقية البالد”، 
معهد  يف  القت�شادي  دافيزي�س  لــوران  ي�شري 

وموؤلف  باري�س،  يف  واحلرف  للفنون  الوطني 
القلق  اجلديدة..  الإقليمية  “الأنانية  كتاب 

الكبري لالأمم«.
  »هذا لي�س جديدا: منذ خم�شني عاما يحتقر 
وللفالمند  اجلنوب.  ُك�شاىل  ال�شمال  اإيطاليو 
رينيه  يقول   ،“ الــوالــون  جتــاه  املوقف  نف�س 
جنيف  يف  العاملية  الدرا�شات  مدير  �شووك، 
اأوروبا. غري ان ذلك ل يحول  واملتخ�ش�س يف 

دون القول ان ال�شاأم يبدو معديا. 

فحتى بافاريا بد�أت يف �لتمل�س من 
�ل�شابقة،  �ل�شرقية  �أملانيا  ولي���ات 
“يف ما ي�شبه توبيخ �أجنيا مريكل 
ي�شيف  و�لربتغال،”  ل��ل��ي��ون��ان 

لور�ن د�فيزي�س.

»لي�شت ق�شبة اأموال فقط«
لي�شت  �لن��ف�����ش��ال��ي��ة  “�لنزعة  �ن 
جمرد ق�شية �أمو�ل. كل حركة لها 
ي�شيف �شووك.  �لذ�تية”،  ق�شتها 
�ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة قدمية  �ل��ط��م��وح��ات 
من  �لو�شاية  حتت  وو�شعها  ج��د� 
�أبد�  قبل مدريد، �لذي مل يحدث 
م��ن��ذ ع���ودة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، يذّكر 
للديكتاتورية  �ل�����ش��ود  ب��ال�����ش��ن��و�ت 
مدى  ع���ل���ى  و”لكن  �ل���ف���رن���ك���ي���ة. 
�ل�شنو�ت �لع�شرين �ملا�شية، تغلبت 
تطلعات  ع���ل���ى  �مل���ال���ي���ة  �مل���ط���ال���ب 
د�فيزي�س.  ل��ور�ن  يقول  �لهوية”، 
ت���ر�ج���ع �ل��ت�����ش��ام��ن، ط��ب��ع��ا، لكن 
�أ�شبابا  �أي�������ش���ا  ي����ق����دم  �ل���ب���اح���ث 
تعد  مل  �لعوملة،  “مع  �قت�شادية: 
�أغنى �ملناطق بحاجة �إىل �أفقرها.. 
ميثاق  ه���ن���اك  ك�����ان  �ل�������ش���اب���ق،  يف 
�ملناطق  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ي��رب��ط  ���ش��ن��اع��ي 
�ملنتجات،  وت�شّمم  تبتكر  �لوىل 
لها«.  �شوقا  وت�شكل  تنتج  و�لثانية 

لاإ�شكتلنديني،  بالن�شبة  �أم����ا     
�أحامهم  ح���ال���ي���ا  ج����ّم����دو�  ف���ق���د 
ب��ال���ش��ت��ق��ال. وك��ان��و� ق��د رف�شو� 
 2014 �شبتمرب  يف  �خل��ي��ار  ه���ذ� 
يف   55.5 بن�شبة  �شئيلة،  باأغلبية 

�ملائة من �لأ�شو�ت. 
�ململكة  خ���روج  �أي  �لربيك�شيت،     
�مل��ت��ح��دة م���ن �لحت�����اد �لأوروب�������ي، 
�لإ�شكتلنديون  ي���ري���د  ح����ني  يف 
ينع�س  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه  ك���ان  �ل��ب��ق��اء، 
�حلركة �لنف�شالية، غري �ن ذلك 
مل ي����ح����دث. ف���ق���د خ�����ش��ر �حل����زب 
ري�شه  بع�س  �لأ�شكتلندي  �لقومي 
يونيو  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
�ملا�شي. وترتدد نيكول �شتورجون 
يف �إع������ادة �ل��ت��ج��رب��ة م����رة �خ����رى. 
ُي��ق��ل��ع، ل  �ل���ذي ل  �ل��ن��ف��ط،  ف�شعر 
�ملتحدة،  �ململكة  ومن���وذج  ي�شاعد، 
�مل��ل��ح��م��ي م��ع �لحتاد  �ل��ط��اق  يف 
�لق�شية  ل�شالح  لي�س  �لأوروب����ي، 

�لنف�شالية.
تعيد  �ن  �ل����������و�رد  غ�����ري  »م������ن     
�لنزعة  �حياء  �لكاتالونية  �لزم��ة 
يتوقع  و�لنف�شالية،  �ل�شتقالية 
�أن�شار  �ن  �ل  د�ف��ي��زي�����س،  ل�����ور�ن 

�حلكم �لذ�تي لن يتوقفو� هنا«.
عن لوطون ال�شوي�شرية

ب��و���ش��وح، يف ����ش���و�رع ن���اب���ويل، حّل 
�لنماذج  وف���ي���ات،  �ل��ف��ي�����ش��ب��ا  حم���ل 
�جلنوبية.  �ل��ك��وري��ة  �أو  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
وبيز� وتورينو مل تعد بحاجة �إىل 
م�شانع يف جنوب �يطاليا، وقد مت 
�آ�شيا.  نقلها منذ فرتة طويلة �ىل 
وحقيقة �أن �ملدن �لأوروبية �لكربى 
تتخ�ش�س يف �لامادي يعاظم من 
نزوعها �ىل �حلكم �لذ�تي. كما �أن 
�أزمة �ملالية �لعامة يف �أوروبا توؤدي 

�إىل تفاقم �لتوتر�ت بني �ملناطق.

على م�شري �ل��ب��اد.    وق��د �أكدت 
�لهتمام  ف���ق���د�ن  ح��دي��ث��ة  در�����ش���ة 
ب��الن��ف�����ش��ال. ف��م��ن خ���ال ت�شكيل 
عليها،  و�ل�شيطرة  بلجيكا  �أج��ن��دة 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف  وخا�شة 
�لتحالف  ف������اإن  و�لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�حلكومة  يف  �جل��دي��د  �لفامنكي 
ُيحّول تدريجيا بلجيكا �إىل بلد ل 
يرى فيه �لفرنكوفونيون �أنف�شهم، 
بيتهم”،  “يف  �ن��ه��م  ي�����ش��ع��رون  ول 

ح�شب ��شتطاع حديث للر�ي.

ويف ن��ه��اي��ة �مل��ف��او���ش��ات م��ع روم���ا، 
با�شتعادة  ف��ق��ط  ل��وم��ب��اردي��ا  ت��اأم��ل 
27 مليار يورو خلز�ئنها. وبعيد� 
�أيد  �لكاتالونية،  �لن�شقاقات  عن 
���ش��ك��ان ل��وم��ب��اردي��ا وف��ي��ن��ي��ت��و هذ� 
�ل��ن��ه��ج م���ن خ����ال �مل���و�ف���ق���ة على 
قدمتهما  �ل��ل��ذي��ن  �ل���ش��ت��ف��ت��اءي��ن 
ر�بطة �ل�شمال. علما �ن هذ� �لنوع 
من �ل�شتفتاء ين�س عليه �لد�شتور 
�لإي��ط��ايل.    هذه �ل�شرت�تيجية، 
بلجيكا  يف  �مل��ع��ت��م��دة  ن��ف�����ش��ه��ا  ه���ي 

ا�شرتاتيجية جديدة
على  �ل�شريبية  �مل�شالة  تظهر     
�شمال  ف��ف��ي  �حل����رب.  �أن��ه��ا ع�شب 
�إيطاليا، فهمت �لر�بطة �ل�شمالية 
�أ�ش�شه  �ل��ذي  ذل��ك جيد�. و�حل��زب 
�إىل  ي���دع���و  ل  ب���و����ش���ي  �أوم�����ربت�����و 
�ل�شتقال – �شبق �ن �أعلنه رمزيا 
و��شعة  )منطقة   ”� باد�نيا  “�أمة 
ت��غ��ط��ي ك���ل ���ش��م��ال �إي��ط��ال��ي��ا( عام 
�ليوم  ت��ط��ال��ب  ولكنها   -  1996
�ملالية.  �ل�شتقالية  م��ن  باملزيد 

“نظام  �إق����ام����ة  ع���ل���ى  ذل�����ك  ب�����دل 
كونفيدر�يل” يف بلجيكا.

التغيريمن الداخل
�لفامنكي  �لتحالف  م�شاركة     
 2014 �جلديد يف �حلكومة منذ 
يف  �لتغيري  ه���ذ�  ع��ن  غ��ري��ب��ا  لي�س 
�لتحالف  وزر�ء  �ن  مب��ا  �ل��ل��ه��ج��ة، 
�مللفات  ورث��و�  �جلديد  �لفامنكي 
�ل�شوؤون  �أو  �مل��ال��ي��ة  وه���ي  �ل��ك��ب��رية 
يوؤثرو�  �أن  ومي��ك��ن��ه��م  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

ب��ني �ل��ق��وم��ي��ني �ل��ف��ام��ن��د. فلئن 
للتحالف  �ل���رم���ز  �ل��زع��ي��م  ���ش��رح 
�لعمدة  �جل�����دي�����د،  �ل���ف���ام���ن���ك���ي 
�حل�������ايل لأن�����ت�����وي�����رب، ب�������ارت دي 
�ل�شتقال  �أن  �شبتمرب  يف  وي��ف��ر، 
ك���ان د�ئ��م��ا ه���دف ف���ان���در، �ل �ن 
�لوزير رئي�س �حلكومة �لفلمنكية 
غ���ريت ب���ورج���و�، �أ���ش��ار م��ن جانبه 
“ل  �ن���ه  �أك��ت��وب��ر، �ىل   22 �لأح����د 
ل�شالح  فاندر  يف  لأغلبية  وج��ود 
مد�فعا  �ملنطقة،  ه��ذه  ��شتقال” 

كاتالونيا �ملنطلق ر�بطة �ل�شمال  �ل�شنقال �ملايل ل �لنف�شال

اأ�شباب اقت�شادية وراء الظاهرة، فمع العوملة 
لــم تعـد اأغنى املناطق بحاجــة اإىل اأفقرهــا

رابطة ال�شمال الإيطالية مل تعد تطالب 
بالنف�شال وامنا با�شـتقاللية مالية اأكرب

زعيم �لفامند  �لتغيري من �لد�خل ��شتفتاء�ت باجلملة جتتاح �وروبا

ل التغيري من الداخل، وقوميو ا�صكتلندا جمدوا احالمهم التحالف الفالمنكي اجلديد يف�صّ

تعددت عناوينه واأ�شاليب حتقيقه:

اأوروبا: ال�صتقالل، مطلب الأغنياء فقط ...؟

النزعة النف�صالية لي�صت جمرد 
ق�صية اأموال لكل حركة ق�صتها الذاتية

تخ�ش�س املدن الأوروبية الكربى يف 
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الفجر الريا�ضي

�أجرت �للجنة �ملنظمة مر��شم قرعة �لن�شخة �خلام�شة 
من “دورة �ل�شيخة هند لاألعاب �لريا�شية لل�شيد�ت” 
�لدورة �لأكرب من نوعها �لتي تقام بتوجيهات من �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
حرم  رعاية  وحت��ت  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
“رعاه  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل” �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم 
�لريا�شي  دب��ي  مبجل�س  �مل���ر�أة  ريا�شة  جلنة  وتنظمها 

خال �لفرتة من 9 �إىل 25 نوفمرب 2017.
و�أ�شفرت نتائج �لقرعة �لتي �أقيمت ظهر �أول من �أم�س 
�ملوؤ�ش�شات  وممثلي  من�شقات  م��ن  ع��دد  بح�شور  �لأح���د 
�مل�شاركة يف بطولت �ل�شلة و�لطائرة و�ليد، عن توزيع 
بطول  قرعة  و�أوقعت  متو�زنة،  جمموعات  على  �لفرق 
دبي  �لطائرة فرق كًا من: هيئة كهرباء ومياه  �لكرة 
وهيئة  دبي،  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �لعامة،  و�لنيابة 
تنمية �ملجتمع يف �ملجموعة �لأوىل، فيما �شمت �ملجموعة 
�لثانية فرق كًا من: هيئة �لطرق و�ملو��شات، وبلدية 

دبي، ومنطقة دبي �لتعليمية.
و���ش��ي��د���ش��ن ل��ق��اء ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي مع 
�لأوىل  �ملجموعة  مناف�شات  �ملجتمع  تنمية  هيئة  فريق 
 11 �ل�شبت  ي��وم  ع�شر  �لن�شف  و  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شاعة  يف 
�لعامة  �لنيابة  بني  جتمع  �لتي  �مل��ب��ار�ة  تليها  نوفمرب، 
�ل�شاعة  يف  ويلتقي  دب���ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع 
هيئة  ف��ري��ق  نوفمرب   12 �لأح���د  ي��وم  م�شاء  �خلام�شة 
�لطرق و�ملو��شات مع فريق منطقة دبي �لتعليمية يف 
�شمن مناف�شات �ملجموعة �لثانية. ويف مناف�شات بطولة 
�لعامة مع فريق هيئة  �لنيابة  ، يلتقي فريق  �ليد  كرة 
كهرباء ومياه دبي يف �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء يوم �لأحد 
12 نوفمرب ، تليها مبار�ة هيئة �لطرق و�ملو��شات مع 
فريق ور�شة حكومة دبي يف �ل�شاعة �ل�شاد�شة و�لن�شف، 
وت�شتكمل �ملباريات �أيام �لأحد و�لثاثاء و�خلمي�س من 

�أ���ش��ب��وع، وي�����ش��ارك يف بطولة ك��رة �ل��ي��د خم�س فرق  ك��ل 
هي: �لنيابة �لعامة، وهيئة �لطرق و�ملو��شات، وبلدية 
دبي.  وم��ي��اه  كهرباء  وهيئة  دب��ي  وور���ش��ة حكومة  دب��ي، 
�ملبار�ة �لأوىل يف  �ل�شلة تقام  ويف مناف�شات بطولة كرة 
�ل�����ش��اع��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ن�����ش��ف ع�����ش��ر ي���وم �لث���ن���ني 13 
نوفمرب حيث يلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع 
فريق بلدية دبي تليها يف �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء �ملبار�ة 
�لتي جتمع فريق �لنيابة �لعامة مع فريق �لإد�رة �لعامة 
لاإقامة و�شوؤون �لأجانب، وي�شارك يف �لبطولة خم�س 
�لعامة،  و�لنيابة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة  هي:  فريق 
وهيئة �لطرق و�ملو��شات، وبلدية دبي، و�لإد�رة �لعامة 
لاإقامة و�شوؤون �لأجانب، وت�شتمر �ملناف�شات �أيام �ل�شبت 
و�لث��ن��ني و�لأرب���ع���اء م��ن ك��ل �أ���ش��ب��وع. وت�����ش��م �لن�شخة 
وفردية  جماعية  ري��ا���ش��ات   10 �ل���دورة  م��ن  �خلام�شة 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��دو�ئ��ر  �لهيئات  منت�شبات  فيها  تتناف�س 
�حل��ك��وم��ي��ة و���ش��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة، و�لأل���ع���اب 

�ل�شباحة،  �ليد،  ك��رة  �لطائرة،  �لكرة  �ل�شلة،  ك��رة  ه��ي: 
�لدر�جات �لهو�ئية، �شباق �لطريق، �ل�شطرجن، �لري�شة 
�لطائرة، �لبولينغ، بالإ�شافة �إىل �ل�شيف �جلديد على 
�لدورة وهي ريا�شة كرة �لطاولة �لتي مت �إ�شافتها �إىل 
بطولة  مناف�شات  وت��د���ش��ن  م���وؤخ���ًر�.  �ملناف�شات  قائمة 
حيث  �ل��دورة  من  �خلام�شة  �لن�شخة  فعاليات  �لبولينغ 
للبولينغ،  �ل���دويل  دب��ي  مركز  يف  نوفمرب   9 ي��وم  تقام 
تليها بطولة �شباق �لطريق 3000 مرت  �لتي تقام يوم 
�جلمعة 10 نوفمرب يف م�شمار �لورقاء للجري حديقة 
مناف�شات  تنطلق  فيما  �أ���ش��و�ق،  مركز  مقابل  �ل��ورق��اء 
�لطائرة، و�لري�شة �لطائرة و�ل�شطرجن  �لكرة  بطولت 
يوم �ل�شبت 11 نوفمرب، وتنطلق مناف�شات بطولة كرة 
�ليد يوم �لأحد 12 نوفمرب، وتنطلق مناف�شات بطولة 
مناف�شات  �شتقام  نوفمرب،   13 �لثنني  يوم  �ل�شلة  كرة 
و�لري�شة  و�ل��ي��د  و�ل��ط��ائ��رة  �ل�شلة  �جلماعية  �لأل��ع��اب 
�ملغطاة  �لريا�شية  �ل�شالة  يف  �لطاولة  وك��رة  �لطائرة 

�مل��زه��ر، و���ش��ت��ق��ام بطولة  ���ش��ت��از يف منطقة  دب���ي  ب��ن��ادي 
وتقام  و�ل��ث��ق��اف��ة.  لل�شطرجن  دب��ي  ن���ادي  يف  �ل�شطرجن 
مناف�شات بطولة �لدر�جات �لهو�ئية 16 كيلومرت يوم 
�لريا�شي،  �ل�شبا  ند  15 نوفمرب  يف م�شمار  �لأرب��ع��اء 
 17 �جلمعة  ي��وم  �ل�شباحة  بطولة  مناف�شات  تقام  كما 
نوفمرب يف م�شبح نادي �لو�شل �لريا�شي، فيما تنطلق 
19 نوفمرب  مناف�شات بطولة كرة �لطاولة يوم �لأحد 
يف نادي دبي �شتارز، على �أن يقام حفل ختام �لدورة يوم 

�ل�شبت 25 نوفمرب.
مناف�شة قوية

من �ملتوقع �أن ت�شهد فعاليات �لدورة مناف�شات وحتديات 
�أقوى من ذي قبل نظر�ً لزيادة عدد �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة 
خا�شة �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة �ل�شيف �جلديد على �لدورة 
�أعد�د �مل�شاركات. ودعت فوزية  و�لذي �شاحبه زيادة يف 
�ملر�أة  �ل����دورة وم��دي��ر تطوير ري��ا���ش��ة  ف��ري��دون م��دي��ر 
�ملناف�شات  ومتابعة  للح�شور  �لن�شاء  جميع  باملجل�س 

�ل�شيقة، وقالت: “�شتقام جميع �ملناف�شات خال �لفرتة 
�مل�شاركات  عمل  �أوق���ات  م��ع  تتعار�س  ل  حتى  �مل�شائية 
�ملوظفات، ولكي ت�شتطيع �لاعبات و�جلمهور �حل�شور 
�أو  �لتغيب  �إىل  �حل��اج��ة  دون  �ملناف�شات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
“لقد  فريدون:  و�أ�شافت  �لعمل«.   من  �ملبكر  �خل��روج 
حيث  �لعام  ه��ذ�  للتناف�س  جديدة  فئات  تخ�شي�س  مت 
�ل�شباحة،  ري��ا���ش��ات  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ات  ف��ئ��ة  ����ش��ت��ح��دث��ت 
�لهو�ئية و�شباق �لطريق و�ل�شطرجن، وذلك  �لدر�جات 
�لريا�شات  هذه  يف  للتناف�س  �ملتكافئة  �لفر�شة  ملنحهن 
خا�شة بعد �إ�شافة منت�شبات �لقطاع �خلا�س للمناف�شة، 
وتعد دورة �ل�شيخة هند فر�شة لتعزيز �أو��شر �لتعاون 
و�لتاقي فيما بني �لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية، وهي 
�أي�شا فر�شة لتعزيز �لقدر�ت �لريا�شية لدى �ملوظفات 
وزيادة �هتمام �لدو�ئر �حلكومية بريا�شة �ملر�أة، كما �أن 
جتمع �ملوظفات من خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار حتت 
ويعك�س  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  تاحم  يعزز  و�ح��د  �شقف 

�ل�شورة �لز�هية بتتويج ن�شائه، كاأ�شعد ن�شاء �لأر�س«.
نظام املناف�شات

�لدوري  بنظام  �جلماعية  �ل��ري��ا���ش��ات  مناف�شات  ت��ق��ام 
من دور و�حد تتناف�س يف �لفرق �شمن �أربع جمموعات 
�إىل  �لأول و�لثاين من كل جمموعة  ليتاأهل �لفريقني 
�لأدو�ر �لنهائية �لتي تقام فيها �ملناف�شات بنظام خروج 
�ملغلوب، بينما تقام مناف�شات �لريا�شات �لفردية ح�شب 
�لر�شمية لحتاد كل ريا�شة،  �مل�شابقات  نظام �ملطبق يف 
فيما تقام مناف�شات �شباق �لطريق و�لدر�جات �لهو�ئية 
على �شكل �شباق و�حد ح�شب ما حتدده �للو�ئح �لفنية 

لكا �لريا�شتني. 
جناح متوا�شل

ح��ق��ق��ت �ل�����دورة جن��اح��ا ت��ل��و �لآخ����ر خ����ال  �ل�شنو�ت 
�ملا�شية، وماز�لت ت�شتقطب �لهتمام �لعام، ملا تقدمه 
وحُتدث  �ملوظفات  نحو  تتوجه  وم��ب��ادر�ت  بر�مج  من 
�أه��م مميز�تها  ومن  لديهن،  �ملطلوب  �لإيجابي  �لأث��ر 
�لبدين  و�لن�شاط  �لريا�شة  باأهمية  �ملوظفة  توعية 
و�لأ�شرية  �لوظيفية  �ن�شغالتها  رغ��م  �مل���ر�أة  ل�شحة 
و�شرورة جعلها �أ�شلوب حياة، ولقد �شاهمت �ملوؤ�ش�شات 
يف دع����م ج���ه���ود جل��ن��ة ري���ا����ش���ة �مل�������ر�أة مب��ج��ل�����س دبي 
�لريا�شي من خال �مل�شاركة �ملميزة يف �لن�شخ �ملا�شية 
من هذه �لدورة حيث �شهدت مناف�شات �لن�شخة �لأوىل 
 13 مثلن  موظفات  م��ن  م�شاركة   166 �ل���دورة  م��ن 
م��وؤ���ش�����ش��ة م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ة دب���ي، فيما �شهدت 
�لن�شخة �لثانية م�شاركة �أكرث من 260 موظفة مثلن 
موؤ�ش�شة، وو�شل عدد �مل�شاركات يف �لدورة �لثالثة   16
�إىل �أكرث من 400 موظفة  �شكلن 92  فريق ومثلن 
�لن�شخة  �مل�شاركات يف  عدد  و�شل  فيما  موؤ�ش�شة،   20
�ملا�شية �إىل 558 لعبة من 25 موؤ�ش�شة من خمتلف 
�أي  �حل��ك��وم��ي��ة،  و�شبه  �حلكومية  و�ل���دو�ئ���ر  �لهيئات 
�لاعبات  �ملا�شية يف عدد  �لأع��و�م  %25 عن  بزيادة 

و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة.

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
معايل  �فتتح   .. و�لطفولة  لاأمومة 
�آل نهيان  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
وزير �لت�شامح �أعمال “�ملوؤمتر �لدويل 
�لر�بع لريا�شة �ملر�أة “ و�لتي ت�شتمر 
“�إلهام �لأجيال”  يومني حتت عنو�ن 
يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. 
�أمل  �لدكتورة  معايل  �لفتتاح  ح�شر 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل 
�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي وم����ع����ايل ن����ورة 
�ل��ك��ع��ب��ي وزي����رة �لثقافة  ب��ن��ت حم��م��د 
بنت  حياة  و�ل�شيخة  �ملعرفة  وتنمية 
جمل�س  ع�شو  خليفة  �آل  عبد�لعزيز 
�لبحرينية  �لأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إد�رة 
�جلابر  �لح���م���د  ن��ع��ي��م��ة  و�ل�����ش��ي��خ��ة 
�لحتاد  �د�رة  جمل�س  رئي�شة  �ل�شباح 
و�شعادة  �لن�شائية  للريا�شة  �لكويتي 
ع����ارف ح��م��د �ل���ع���و�ين �لم����ني �لعام 
�أبوظبي �لريا�شي وعدد كبري  ملجل�س 
بال�شاأن  و�مل��ه��ت��م��ني  �مل�������ش���وؤول���ني  م���ن 

�لريا�شي عامة وباملر�أة خا�شة.
بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  وقال معايل 
�فتتاح  خ��ال  له  كلمة  - يف  نهيان  �آل 
�ن��ع��ق��اد هذ�  �ن   - �مل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
“ �إل��ه��ام �لأجيال  �حل��دث حت��ت �شعار 
�ملر�أة  �إقبال  �أن  على  تاأكيد�  ياأتي   “
عدد�  يج�شد  �لريا�شي  �لن�شاط  على 
�لتي متثل  �ملهمة  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  من 
�ل�شليم  �ل��ف��ك��ر  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  م��ك��ون��ات 
�ل�شخ�شية  وب��ن��اء  �لر�شيد  و�ل�شلوك 
خمتلف  ويف  �لأج���ي���ال  ع��رب  �ملتكاملة 
ومبادئ  ق��ي��م  ذل����ك  �لأع����م����ار مب���ا يف 
بالهدف  و�لل���ت���ز�م  �جل���اد  �ل��ع��م��ل   “
و�لعمل  �ل��ن��ف�����س  و���ش��ب��ط  و�حل��ك��م��ة 
�لتكاتف  �إىل  بالإ�شافة  �لفريق  ب��روح 
يف  �ل��ث��ب��ات  على  و�ل��ق��درة  و�لت�شامن 
م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات و�ل�������ش���ع���اب “ 
مع  �لعمل  على  �لتعود  �إىل  بالإ�شافة 
�لآخرين و�لتعامل �لناجح معهم عرب 
�لثقافات و�حلدود و�لأقطار ..م�شري� 
�لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ة  �ن  �ىل  م��ع��ال��ي��ه 
ذ�تها  �مل�������ر�أة  �ل����ت����ز�م  ك���ذل���ك  جت�����ش��د 
باحلر�س على �شامة �لعقل و�جل�شم 

و�شعيدة  منتجة  ح��ي��اة  حتقيق  وع��ل��ى 
وعلى  حولها  من  وللمجتمع  لنف�شها 

�لدو�م .
ي�شم  �مل����وؤمت����ر  �ن  م��ع��ال��ي��ه  و������ش����اف 
�ملتحدثني  م���ن  م��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة 
و�مل�����ش��ارك��ني م��ن د�خ���ل �ل���دول���ة ومن 
بالرعاية  ويحظى  �لعامل  �أنحاء  كافة 
فاطمة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ل�����ش��م��و  �ل���ك���رمي���ة 
�متد�د  وه��و  �لم���ار�ت  �أم  مبارك  بنت 
�إنارة  على  �لكبري  حلر�شها  طبيعي 
�مل��ر�أة يف كل مكان نحو  �أم��ام  �لطريق 
�أق�����ش��ى ما  �ل��ت��ف��وق و�ل��ن��ب��وغ وحتقيق 
و�إمكانات  ط��اق��ات  م��ن  لها  �هلل  وه��ب��ه 
�لأكيدة  �شموها  قناعة  �إىل  بالإ�شافة 
�إثر�ء  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  باأهمية 
و�لإن�شان  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  �حل���ي���اة 
وحتقيق �لتو��شل و�لتعاي�س و�ل�شام 

يف �ملجتمع ويف �لعامل كله.
و�لتحية  �ل�������ش���ك���ر  م���ع���ال���ي���ه  وق�������دم 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إىل  و�لح��رت�م 
على  �لإمار�ت”  “�أم  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
معربا  �ملوؤمتر  لهذ�  �لكرمية  رعايتها 
عن �عتز�زه وفخره بروؤيتها �حلكيمة 
يف �إت���اح���ة ك��اف��ة �ل��ف��ر���س �أم����ام �مل����ر�أة 

للم�شاركة �لكاملة يف م�شرية �ملجتمع 
دومنا �أية عو�ئق �أو متييز.

“ �إننا نوؤكد ل�شموها يف  وقال معاليه 
�لقوي  �شموها  دع��م  �ن  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ� 
وباإذن  د�ئ��م��ا  ه��و  �لن�شائية  للريا�شة 
�لعمل  �إىل  لنا جميعا  �هلل حافز قوي 
�شبيل  �مل��ت��و����ش��ل يف  و�ل��ع��ط��اء  �جل����اد 
�لناجحة  �لب�شرية  �لتنمية  حتقيق 
ت���ل���ك �ل����ت����ي مت�������س �ل��������روح و�ل����ذه����ن 
حتقق  متكاملة  منظومة  يف  و�ل��ب��دن 
�خل������ري ل���اإن�������ش���ان يف ك����ل م����ك����ان “ 
و�لتقدير  بال�شكر  معاليه  ..متوجها 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �أك���ادمي���ي���ة  �إىل 
هذ�  لتنظيمها  �لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�أ�شيا  �م��ت��د�د�  �ل��ذي يجيء  �مل��وؤمت��ر 
�لريا�شة  ممار�شة  ب��اأن  �أكيدة  لقناعة 
دورها  حتقيق  يف  ي�شهم  �مل�����ر�أة  ل���دى 
�ملهم كاأد�ة فعالة للتطور �لإيجابي يف 

�ملجتمع .
�أح��ي��ي معكم  �أن  “ ي�����ش��رين  و�أ����ش���اف 
�لروؤية �لر�شيدة �لتي حتكم عمل هذه 
�ل��ر�ئ��دة يف ظ��ل قيادتها  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لقديرة ممثلة يف �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لروؤية  �آل نهيان ه��ذه  ز�ي��د  ه��ز�ع بن 

ت��وؤك��د ع��ل��ى �لأه��م��ي��ة �لق�شوى  �ل��ت��ي 
ل��ل��ري��ا���ش��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ح��ي��اة �مل����ر�أة 
و�ملجتمع و�لعامل وعلى مكانة ريا�شة 
�ملر�أة كاأ�شا�س قوي حلياة منتجة تت�شم 
بال�شحة و�ل�شعادة و�لن�شاط وكاأ�شلوب 
فعال لتحقيق �لتقدم و�لتنمية للفرد 

و�ملجتمع على حد �شو�ء ».
و�أكد معاليه �ن هذه �لروؤية �لر�شيدة 
يف �لأك���ادمي���ي���ة ت��ت�����ش��ق مت��ام��ا م���ع ما 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إل��ي��ه  ت�شعى 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
عليه  وما حتر�س  �هلل  �لدولة حفظه 
..ر�فعا  �ملتكاملة  �لتنمية  حتقيق  من 
�أ�شمى �آيات �ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو 
لدعمه  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�لهدف  يكون  نافع  عمل  لكل  �مل�شتمر 
�أبنائه  و�شعادة  �ملجتمع  تقدم  هو  منه 
�ل�شكر  ب��ج��زي��ل  ت��وج��ه  ك��م��ا  وب���ن���ات���ه. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتقدير 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�مل�شتمر  ت�شجيعه  على  �هلل  رع��اه  دب��ي 
�ل�شحي  و�ل�شلوك  �لريا�شة  ملمار�شة 

و�إىل  �ملجتمع  �مل�شتويات يف  كافة  على 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل 
على  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�لريا�شية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �ل��ك��ب��ري  دع��م��ه 
�إيجابية  �آث��ار�  لها  يكون  و�لتي  �ملهمة 
ومتكني  �ملجتمع  تنمية  على  و��شحة 
�لوطن وب�شكل  �لإن�شان يف كافة ربوع 

ملحوظ .
�لعو�ين  حمد  ع��ارف  ثمن  جهته  من 
�لأم����������ني �ل�����ع�����ام مل���ج���ل�������س �أب����وظ����ب����ي 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل��دع��م و�له��ت��م��ام �لكبري 
للمر�أة  �حلكيمة  �لقيادة  توليه  �ل��ذي 
�لكبرية  و�مكانياتها  ب��دوره��ا  �مي��ان��ا 
�شر�كتها  م��ن  و�ن��ط��اق��ا  �ملجتمع  يف 
�كدت  �لتي  �ملجالت  للرجل يف جميع 
ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �ل��اف��ت �ل����ذي قطعته 
تاأكيد ر�شالتها وفقا للرعاية  �ملر�أة يف 
و�لهتمام �لذي يحيطها يف كل جانب 

من جو�نب �حلياة.
�أبوظبي  جمل�س  يف  ي�شعدنا   “ وق���ال 
�ل���ري���ا����ش���ي دع�����م خ���ط���ط �أك���ادمي���ي���ة 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
�لطاحمة لتقدمي �ملبادر�ت و�لرب�مج 

للتفاعل  �ل����د�ع����م����ة  �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
ومن  �ملجتمع  يف  �لن�شائية  �لريا�شي 
�ل�����دويل �لر�بع  �مل���وؤمت���ر  ب��ي��ن��ه��ا ع��ق��د 
ل��ري��ا���ش��ة �مل������ر�أة �ل����ذي ي��ع��ك�����س روؤي����ة 
�ملر�أة  ري��ا���ش��ة  تطوير  يف  �لأك��ادمي��ي��ة 
عاملية  ب��خ��رب�ت  و�ث��ر�ئ��ه��ا  �ملنطقة  يف 
ت�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �مل���زي���د من 

�ملنجز�ت لهذ� �لقطاع �حليوي«.
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �ن  و�أك���د 
ب���رئ���ا����ش���ة ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة 
رئي�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وتوجيهاته 
�ملبا�شرة يويل �هتماما كبري� ملو��شلة 
ودعمها  �لن�شائية  �لريا�شية  �لنه�شة 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
و�خلطط  �ملتقدمة  و�لرب�مج  �لعاملية 
لتعزيز  �ل���د�ئ���م  و�ل�����ش��ع��ي  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�ملنا�شبات  يف  �ل��ف��اع��ل  �مل�����ر�أة  ح�����ش��ور 

�لريا�شية كافة.
�ل�شيخة فاطمة  �شمو  رعاية  �ن  وق��ال 
لتنظيم  �لمار�ت”  “�أم  م��ب��ارك  بنت 
ه���ذ� �مل���وؤمت���ر �ل��ع��امل��ي ل��ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة 

دليل على  وه��و خري  �لر�بعة  ب��دورت��ه 
�مل�شتويات  �أعلى  من  ب��امل��ر�أة  �لهتمام 
ك��ل منا�شبة  ���ش��م��وه��ا يف  ت��وؤك��د  ح��ي��ث 
ع��ل��ى ����ش���رورة رع���اي���ة خم��ت��ل��ف فئات 
�مل��ج��ت��م��ع وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �مل������ر�أة وذلك 
و�لفعاليات  �لأن�شطة  دعم  خال  من 
و�لريا�شية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ومنحها  �مل���ر�أة  متكني  يف  ت�شهم  �لتي 
يف  حقها  �شمنها  وم��ن  كافة  حقوقها 
للح�شول  �لريا�شة  مبمار�شة  �لتمتع 

على �شحة �أف�شل.
و�أ����ش���اد ب���ال���دور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي تلعبه 
�كادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�لن�شائية برئا�شة �ل�شيخة فاطمة بنت 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�ل��ك��ب��ري يف  �د�رة �لك��ادمي��ي��ة ودوره����ا 
�لر�بع  �ل��دويل  �أبوظبي  موؤمتر  عقد 
�لد�عمة  و�ه����د�ف����ه  �مل������ر�أة  ل��ري��ا���ش��ة 
�لمار�تية  و�ل�شيدة  �ل��ف��ت��اة  لتحظى 
بجميع مقومات �لتقدم و�لنجاح على 
�شبل  ك��ل  وت��وف��ري  �لريا�شي  �ل�شعيد 
�ل�شتحقاقات  يف  مل�شاركاتها  �لنجاح 
�لدولية. وقال �أن �ملر�أة متكنت خال 
�إجناز�ت  حتقيق  من  �ملا�شية  �لفرتة 

غري  �أو  ريا�شية  ���ش��و�ء  �حل�شر  ف��وق 
على  �ملنا�شب  �أعلى  وتقلدت  ريا�شية 
كافة �مل�شتويات وهو �أمر نابع من �إميان 
عميق من قيادة �لإمار�ت باإمكانياتها 
ما  و�أن  �لتنموية  �ل�شر�كة  يف  وحقها 
�ل��ري��ا���ش��ة حتديد�  وج��دت��ه يف ق��ط��اع 
ع��ل��ى من�شات  �ل���ت���و�ج���د  م���ن  م��ك��ن��ه��ا 
�لتتويج و�شياغة �إجناز�ت با�شمها هي 

حمل فخر ور�شا و�عتز�ز.
�ملوؤمتر  �شيك�شفه  م��ا  ب���ان  ث��ق��ت��ه  �أك����د 
للمبادر�ت  �إ���ش��اف��ي��ة  ق��ي��م��ة  �شي�شكل 
�لهادفة �لتي ت�شدر عن ريا�شة �ملر�أة 
�لتطور  دل��ي��ل على  وذل���ك  �ل��دول��ة  يف 
و�ل���ت���ق���دم �ل����ذي حت��ظ��ى ب���ه �مل������ر�أة يف 
�لمار�ت �لتي تتطلع من خال �ملوؤمتر 
لغتنام فر�شة �حل�شور �لعاملي لأبرز 
�لقياد�ت �لن�شائية �لريا�شية �لدولية 
تو�كب  مهمة  عمل  بنتائج  و�خل����روج 
و�لدر��شات  �مل���م���ار����ش���ات  يف  �ل��ت��ط��ور 
�لتي  �ملتقدمة  و�لتطبيقات  �لعلمية 
�أهمية تبادل �خلرب�ت و�لتعرف  تعزز 
ل�شناعة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �خل��ط��ط  ع��ل��ى 
�لن�شوية  �ملنتخبات  وتاأهيل  �لبطات 

�لعاملية.

نهيان بن مبارك يفتتح »املوؤمتر الدويل الرابع لريا�صة املراأة«

قرعــة متــوازنــة لبطـولت دورة ال�صيخــة هنــد لالألعــاب الريا�صيـة لل�صيــدات

و�صــت هـــام يتخلـــى عـــن خــدمـــات مــدربـــه بيـليــتـــ�س 
�علن نادي و�شت هام يونايتد �لإنكليزي لكرة �لقدم تخليه عن خدمات 
مدربه �لكرو�تي �شافن بيليت�س، م�شري� يف بيان �أنه يف طور �لبحث عن 

بديل �شيتم �لعان عن ��شمه يف �ليام �لقليلة �ملقبلة.
يونايتد  هام  و�شت  “بامكان  �لر�شمي  موقعه  يف  �للندين  �لنادي  وق��ال 
“يود  م�شيفا  �لنادي”،  يف  من�شبه  ت��رك  بيليت�س  �شافن  ب��اأن  �لتاأكيد 
رئ��ي�����س و���ش��ت ه���ام ي��ون��اي��ت��د وجم��ل�����س �د�رت������ه �ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �شكرهما 
خال  قدماها  �لتي  �خلدمات  على  عمله  وفريق  ل�شافن  و�متنانهما 
�لعامني و�لن�شف”. وتاأتي �قالة �ملدرب �لكرو�تي �لبالغ 49 عاما بعد 
�لهزمية �لتي تلقاها و�شت هام �ل�شبت على �ر�شه �مام ليفربول 4-1، 
�لثامن ع�شر م��ع �شت ه��ز�ئ��م وف��وزي��ن فقط،  �مل��رك��ز  م��ا جعله قابعا يف 
مقابل ثاثة تعادلت. و�أ�شبح بيليت�س �لذي د�فع عن �لو�ن و�شت هام 
كاعب خال مو�شم 1996-1997 بعدما �ن�شم �ليه من كارل�شروه 

�لإنكليزي  �يفرتون  �ىل  بعدها  �نتقل  ثم   )1996-1993( �لأمل��اين 
)1997-1999( وهايدوك �شبليت �لكرو�تي حيث �نهى م�شريته عام 
�ملو�شم �حلايل من  يقال من من�شبه منذ بد�ية  مدرب  ر�بع   ،2000
�لدوري �ملمتاز. وحلق بيليت�س بالهولنديني فر�نك دي بور )كري�شتال 

بال�س( ورونالدو كومان )�يفرتون( وكريغ �شك�شبري )لي�شرت �شيتي(.
و��شار و�شت هام يف بيانه “نعتقد باأن �لتغيري �شروري بالن�شبة للنادي 
من �أجل �مل�شي قدما بايجابية وب�شكل يتو�فق مع �لطموحات”، معلنا 

�ي�شا �قالة كامل �لطاقم �لفني يف �لفريق مبفعول فوري.
�ل�شكتلندي  �ل�شابق  يونايتد  ومان�ش�شرت  �يفرتون  م��درب  ب��اأن  ويعتقد 
�لكرو�تي  �ملنتخب  م���درب  خل��اف��ة  حظا  �لأوف����ر  �مل��ر���ش��ح  م��وي��ز  ديفيد 
)2006-2012( ولوكوموتيف مو�شكو �لرو�شي )2013-2012( 
مهمة  بيليت�س  و��شتلم  �شابقا.   )2016-2013( �لرتكي  وب�شكتا�س 

�ل�شر�ف على و�شت هام يف حزير�ن/يونيو 2015 بعقد لثاثة �أعو�م 
و�أنهى مو�شمه �لأول مع �لنادي �للندين يف �ملركز �ل�شابع، ثم حل �ملو�شم 
�ملا�شي يف �ملركز �حلادي ع�شر. و��شاد رئي�شا �لنادي ديفيد غولد وديفيد 
�شاليفان ببيليت�س، و�أكد� باأن قر�ر �قالته مل يكن �شها على �لطاق. 
وتابع �لثنائي يف بيان “خال ف�شل �ل�شيف، �أنفق جمل�س �لد�رة مبالغ 
طائلة للتعاقد مع لعبني �عتقد بيليت�س باأنهم �شيكملون �لفريق �لذي 
يحتاجه من �أجل حماولة �لعودة �ىل �ملكانة �لتي كنا عليها يف مو�شمنا 
لتحقيق  �لازمني  �لاعبني  منلك  �أننا  ونعتقد  بيليت�س(،  )مع  �لأول 
و�لنتائج  �لأد�ء  يكن  مل  �حل��ظ،  ل�شوء  “لكن  و��شتطرد  �لأمر”.  ه��ذ� 
كافية  موؤ�شر�ت  نلحظ  مل  �لأخ��رية  �لأ�شابيع  ويف  �لتوقعات،  مب�شتوى 
لتحقيق �لتح�شن �ملطلوب �لذي ي�شجعنا باأن �لأمور �شتتغري و�شنحقق 

تطلعاتنا يف �لدوري �ملمتاز هذ� �ملو�شم”.
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�لحتاد  ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س  لل�شفريات  زووم  ف��ري��ق  �أح����رز 
ن�شختها  يف  �ل�شريع  لل�شطرجن  و�جلاليات  للموؤ�ش�شات 
�لأوىل، و�لتي نظمها �حتاد �للعبة، بقاعة نادي بلدية 
 27 81 لعبا مثلو�  دبي على مد�ر يومني مب�شاركة 

فريقا.
�ملعيني  �شرحان  �لدكتور  قام  �ملناف�شات،  �نتهاء  وعقب 
رئي�س �لحتاد وجنيب حممد �شالح ممثل بلدية دبي، 
زووم  وج��اء  �لأوىل،  �ملر�كز  �أ�شحاب  �لفائزين  بتتويج 
و�شم  نقطة،   17 بر�شيد  �لأول  �ملركز  يف  لل�شفريات 
عبد�لرحمن، و�ل�شتاذ  �شامل  �ل��دويل  �لأ�شتاذ  �لفريق 
�لدويل �لكبري و�لرت �رن�شيبيبا و�أ�شتاذ �لحتاد �لدويل 
�لبطولة  ك���اأ����س  ع��ل��ى  عبد�لرحمن، وح�شل  ج��ا���ش��م 
 3 ق��دره��ا  مالية  ج��ائ��زة  بجانب  �لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
دبي  بلدية  فريق  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف  درهم، وحل  �آلف 
بر�شيد 16 نقطة ومثله �ملهند�س جنيب حممد �شالح 
و�أ�شتاذ  ب��ارت��و���س  �شوت�شكو  �لكبري  �ل���دويل  و�لأ���ش��ت��اذ 
9 نقاط  �أح���رز  �ل���ذي  �ل���دويل عثمان مو�شى  �لحت���اد 
من 9 جولت، وح�شل �لفريق على �مليد�ليات �لف�شية 

وجائزة مالية قدرها �ألفي درهم،
�أحرز  بعدما  �ل�����ش��د�رة  ف��رق  دي��و� �شمن  ودخ��ل فريق 
فريد  �أح��م��د  مثله  نقطة،   13 بر�شيد  �لثالث  �مل��رك��ز 
عبد�لعزيز،  وعلي  �شلطان  �إبر�هيم  �ل��دويل  و�لأ�شتاذ 
�ألف  قدرها  مالية  وجائزة  �لربونزية  ونال �مليد�ليات 
درهم، و�لر�بع فريق ر�ديو �لفجرية �لذي مثله �ل�شتاذ 
�لدويل �لكبري ميادونيفيت�س و�أ�شتاذ �لحتاد �لدويل 
عمار �ل�شدر�ين، وحممد �شعيد �ليليلي و�شجل �لفريق 
مع فريق طري�ن �لإمار�ت �لذي  مت�شاويا  نقطة،   12
ح��ل خ��ام�����س وف��ري��ق �جل��ال��ي��ة �ل�����ش��وري��ة �ل���ذي ج���اء يف 

 500 على  �لثاثة  �ل��ف��رق  وح�شلت  �ل�شاد�س،  �مل��رك��ز 
للنظام  طبقا  �لبطولة  �أقيمت  وق��د  فريق.  لكل  دره��م 
�إىل  بالإ�شافة  م��ب��ار�ة  لكل  دقيقة  و15  �ل�شوي�شري، 
لكل  و�شمح  �لبد�ية  �شربة  م��ن  نقلة  لكل  ث��و�ن   10
قو�نني  تطبيق  مت  كما  لع��ب��ني  ب�3  بامل�شاركة  ف��ري��ق 
�لحتاد �لدويل لل�شطرجن بالن�شبة مل�شابقات �ل�شطرجن 
�ل�شريع، و�لائحة �لفنية لحتاد �لإم��ار�ت لل�شطرجن 

2017. وتعد �لبطولة هي �حلدث قبل �لأخري  لعام 
كاأ�س  �شتكون  حيث   ،2017 ل��ع��ام  �لحت���اد  �أج��ن��دة  يف 
�ملقبل،  دي�شمرب   22 ي��وم  �شتقام  �لتي  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل��ب��ط��ول��ة �لأخ������رية، وت��ق��ام ب��ط��ول��ة �ل���رج���ال يف نادي 
�ل�شارقة  نادي  �لفتيات يف  لل�شطرجن وبطولة  �أبوظبي 
�شرحان  �لدكتور  �أ�شاد  جانبه،  من  لل�شطرجن.  �لثقايف 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  مب�شاركة  �لحت��اد  رئي�س  �ملعيني 

موجها  �لبطولة،  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  و�ل�شركات 
�ل�شكر �إىل بلدية دبي على ��شت�شافتها للحدث و�أي�شا 
�ل�شكر �إىل طري�ن �لإمار�ت وكل �لفرق �مل�شاركة موؤكد� 
�أن �لبطولة �لأوىل كانت ناجحة بكل �ملقايي�س، وهو ما 
يدفعنا �أن نو��شل �مل�شو�ر وجندد �لعهد باإقامة بطولة 
�شنوية ومن �لطبيعي �أن يتم تقييم �حلدث يف ن�شختها 
�ملو�شم  �أف�شل يف  ن�شخة  �إىل  �لو�شول  �أجل  �لأوىل من 

�ملقبل.
و�أ�شاف �أن مكا�شب �لبطولة كثرية يف مقدمتها �جلانب 
�لفني من خال م�شاركة عدد كبري من لعبي �ملنتخب 
لاحتكاك  فر�شة  منحهم  ما  وهو  �ل�شطرجن  و�أندية 
ومل تكن �لبطولة تقل م�شتوى عن �أية بطولت ر�شمية 
�لبطولة  م�شاركة عدد من حكامنا يف  بجانب  �أخ��رى، 
م��ن خال  �لتنظيمية  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن  �أي�����ش��ا  و�ل��ف��ائ��دة 

�لكو�در �لتي �شاركت يف �لتنظيم.
و�أك����د �أن �لحت����اد ح��ق��ق �ل��ه��دف م��ن �ل��ب��ط��ول��ة و�لتي 
عمل  �أج��ل  م��ن  �ملوؤ�ش�شات  �أم���ام  و��شعة  �أف���اق  لنا  تفتح 
�شر�كة وتو�أمة معهم من خال ن�شر �للعبة وتطويرها 
مبا  �شعد�ء  ونحن  لل�شطرجن  ج��دد  رع��اة  عن  و�لبحث 

حققناه يف �لن�شخة �لأوىل.
�أحمد  �ل���دويل  �أن ط��اق��م �حل��ك��ام بقيادة �حل��ك��م  ي��ذك��ر 
قا�شم  جمال  �حلكام  ويعاونه  �لبطولة،  �أد�ر  �لنعيمي 
وم��اج��د �ل��ع��ب��دويل ون���دي علي وه��اج��ر ج��م��ال بجانب 

�شعود �ملرزوقي مدير �لبطولة.
�ل�شكر  �لعام لاحتاد  �لأم��ني  �ل�شام�شي  ووج��ه ح�شني 
�إىل جميع �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �لتي �شاركت يف �لبطولة 
موؤكد� �أن جميع �لفرق �لتي �شاركت يف �لن�شخة �لأوىل 
�ل�شكر  وج��ه  كما  للحدث  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  يف  �شاهمت 
�إىل ب��ل��دي��ة دب���ي �ل��ت��ي وف���رت ق��اع��ة للعب وق��دم��ت كل 
�لائقة  بال�شورة  ل��ل��خ��روج  وم�شاعدتنا  �لت�شهيات 

للبطولة.
مبوظفيها  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  م�شاركة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لإمار�ت  ط��ري�ن  ون�شكر  للبطولة  نوعية  قفزة  ميثل 
�لتي  دب��ي  �شرطة  و�أي�شا  مبوظفيهم  م�شاركتهم  على 
ومياه دبي  كهرباء  هيئة  و�أي�شا  �مل�شاركة،  يف  ت�شابقت 

»ديو�« وجميعهم ي�شتحقون �ل�شكر.
نتوقع  لن�شخة جديدة  �لنجاحات حتفز  هذه  �أن  و�أك��د 
هناك  �أن  خا�شة  فريقا   27 عن  فيها  �لعدد  يزيد  �أن 
�لرغبة  �أب��دت  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية  �لدو�ئر  من  عدد 
من �لآن يف �مل�شاركة يف �لن�شخة �لثانية وبعد �لأ�شد�ء 
وقد  �ل��ب��ط��ول��ة،  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة  لنجاح  �ل��و����ش��ع��ة 

حققنا �لهدف بالتعاون مع كل هوؤلء �ل�شركاء.

بلدية دبي الثاين وديوا الثالث

�صامل عبدالرحمن يقود “زووم” للفوز بكاأ�س موؤ�ص�صات ال�صطرجن

�لن�شائي  رئي�شة �لحت��اد  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �أطلقت 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام 
�لأع���ل���ى ل��اأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ب��رن��اجم��ا ري��ا���ش��ي��ا ل��ل��م��ر�أة بعنو�ن 
حر�س �شموها على متكني  من  �نطاقا  وذلك  �ملهنية”  “�ملدربة 
�شعادة  �ألقتها  كلمة  �لربنامج يف  �إط��اق هذ�  وج��اء  ريا�شياً.  �مل��ر�أة 
لاأمومة  �لأعلى  للمجل�س  �لعام  �لم��ني  �لفا�شي  عبد�هلل  �ل��رمي 
�لتو��شل  و�ل��ق��ي��ادة:  “�ملر�أة  بعنو�ن  عمل  ور���ش��ة  �أم���ام  و�لطفولة 
للموؤمتر  �لر�بعة  �لن�شخة  �ليوم �شمن  �لتغيري” عقدت  مع �شناع 
مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  من  بتنظيم  �مل���ر�أة  لريا�شة  �ل��دويل 
“�إلهام  �شعار  حتت  باأبوظبي  �ملعار�س  �أر���س  يف  �لن�شائية  للريا�شة 
�لأجيال” وقالت �إن توجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أن 
للتقدم  �ملجال  فتح  عن  و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  يعلن 
ملن ترغب للح�شول على �شهادة دولية للتدريب �لريا�شي �ل�شامل 
بالتغذية �ل�شحية لعدة فئات وهي مدربة  �ملرتبط  �أو  �لأ�شا�شي  �أو 
ومدربة  �ل��ه��م��م،  لأ���ش��ح��اب  ريا�شية  وم��درب��ة  ل��اأط��ف��ال،  ريا�شية 

ومدربة  �شخ�شي،  ت��دري��ب  ريا�شية  وم��درب��ة  �ل�شن  لكبار  ريا�شية 
�أن  وذك���رت  ريا�شية  �أن��دي��ة  يف  ريا�شة  وم��درب��ة  ع�شكرية،  ريا�شية 
�لريا�شة تعد ر�شالة �إلهام لاأجيال وهي �إحدى �لأولويات �لرئي�شية 
يف روؤية �لإمار�ت، لأنها متهد �لطريق نحو متكني �ملر�أة لتتميز يف 
خمتلف مناحي �حلياة �لجتماعية، وميكن �أن تلعب �لدور �لأبرز يف 
تعزيز تلك �لروؤية، لذ� فاإنها تتطلع �إىل �مل�شاركة يف حلقات �لنقا�س 
�إىل  �لر�شالة  ه��ذه  ن�شر  على  و�مل�شاعدة  �مل��وؤمت��ر  ي�شت�شيفها  �لتي 
جانب �ملتحدثات �ملرموقات فيه وقالت �إن �لهدف من هذه �لور�شة 
هو ت�شليط �ل�شوء على �أهمية بناء �لثقة باعتبارها �إحدى �ملهار�ت 
و�أكدت  وموثوقة  فعالة  عاقات  �شبكة  على  للحفاظ  �ل�شرورية 
�شعادة �لرمي �لفا�شي �أن �ملر�أة �لإمار�تية حتظى بتقدير كبري من 
�لقيادة �لر�شيدة، وبدعم متو��شل يف كل �ملجالت، فالإمار�ت عملت 

على متكني �ملر�أة، وفتحت �لأبو�ب �أمامها و�شهلت كل �شبل �لنجاح 
لها لرنى �ليوم �لإمار�تية متمكنة حملياً و�إقليمياً ودوليا، و�أ�شبح 
��شرت�تيجية  �شمن  ياأتي  وه��ذ�  بالبنان،  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  ي�شار 
تقدم  يف  ي�شهم  مبا  �إبد�عها،  ودع��م  �مل��ر�أة  حقوق  �إعطاء  يف  �لدولة 
�ملجتمع �لإمار�تي، و�أثبتت �ملر�أة �لإمار�تية جد�رتها، ومنحت ثقة 
كبرية يف �لعتماد عليها، بالب�شمات �لتي �شجلتها يف جميع �ملجالت 
و�أو�شحت �أن �لريا�شة �لن�شائية حتظى �أي�شا بدعم و�هتمام كبريين 
قاعدة  تكوين  عن  �أثمر  ما  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من 
كبرية من �لن�شاء �لريا�شيات يف �لدولة، وجعل من �ملر�أة �لإمار�تية 
ريا�شية قادرة على �ملناف�شة وحتقيق �لإجناز�ت يف خمتلف �ملحافل 
�لإقليمية و�لدولية.  و�أ�شارت �شعادة �لرمي �إىل �أن �أكادميية �ل�شيخة 
تخرج  عاملية  م��ن��ارة  تعد  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

�لريا�شة  �لكفاء�ت و�لبطات يف خمتلف �شروب  �ملئات من  �شنويا 
هذ� ف�شًا عن دور �لأكادميية يف ن�شر �لعديد من �لريا�شات على 
م�شتوى �لعامل كالفرو�شية و�جلوجيت�شو وقالت �ن “�أم �لإمار�ت” 
متثل �لنموذج �لأمثل للعطاء يف خمتلف �ملجالت ومنها، �لريا�شة، 
حيث ترى �شموها د�ئماً �أن �ملر�أة قادرة ولديها من �لإبد�ع و�لقوة ما 
ينقلها بطموحها �لريا�شي �إىل �لعاملية، لذلك تعمل على دعم �ملر�أة 
وت�شجيعها على ممار�شة �لريا�شة و�لرتقاء باأد�ئها على �مل�شتويات 
حتقيق  م��ن  ومتمكنة  ق���ادرة  �أ�شبحت  حتى  و�جل��م��اع��ي��ة  �ل��ف��ردي��ة 
�لإجناز�ت و�عتاء من�شات �لتتويج و�أكدت �ن �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لريا�شية  �مل��ج��الت  يف  ومهار�تها  �مل���ر�أة  ق���در�ت  تنمية  على  تعمل 
خا�س  ب�شكل  �لإعاقة  وذو�ت  عام  ب�شكل  �لن�شاء  وت�شجيع  �ملختلفة، 
درجات  �أع��ل��ى  �إىل  للو�شول  بها  و�لإج����ادة  �لريا�شة  ممار�شة  على 

�لتميز، كما حتر�س �شموها على رعاية �لريا�شة �لن�شائية وتوفري 
�لفر�شة للن�شاء لالتحاق مبختلف �لريا�شات و�لتاألق فيها و�أ�شارت 
�إىل �أن �شموها �أن�شاأت عدة �شو�طئ خم�ش�شة لل�شيد�ت، كما �أطلقت 
�أول �شباق للفرو�شية لل�شيد�ت على م�شتوى �لعامل، مب�شاركة و��شعة 
من فار�شات �لإمار�ت، و�أن�شاأت �أي�شا �أكادميية �ل�شيخة فاطمة بنت 
�ل�شيد�ت  ق��در�ت  بناء  �إىل  تهدف  �لتي  �لن�شائية،  للريا�شة  مبارك 
و�لفتيات و�لإد�ري��ات يف �ملجال �لريا�شي، و�لعمل على تكوين فرق 
ريا�شية ن�شائية وقد �أقام �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة جناحا 
خا�شاً على هام�س ور�شة “متكني �ملر�أة �لريا�شية و�لقيادية” �لتي 
تقام �شمن �ملوؤمتر �لدويل لريا�شة �ملر�أة و�شيعر�س �جلناح مامح 
عن �لربنامج �لريا�شي للمر�أة �لذي �أطلقته �شمو �ل�شيخة فاطمة 
تعرب  لوحات  �ملعر�س  وي�شم  �ملهنية  “�ملدربة  بعنو�ن  مبارك  بنت 
و�لطفولة  �لعلى لاأمومة  �ملجل�س  �لتي نفذها  �لرب�مج  �أهم  عن 
باأن�شطة  �لتعريف  وكذلك  و�لأم��ه��ات،  و�لأطفال  �ل�شباب  جمال  يف 

�ملجل�س وبر�جمه �لهادفة ل�شالح �ملر�أة و�لطفل

فاطمة بنت مبارك تطلق برناجما ريا�صيا للمراأة بعنوان »املدربة املهنية«

��شتعاد ريال مدريد حامل �للقب تو�زنه بعد خ�شارتني متتاليتني بتغلبه على �شيفه ل�س 
باملا�س -3�شفر على ملعب �شانتياغو برنابيو يف مدريد يف ختام �ملرحلة �حلادية ع�شرة من 

�لدوري �ل�شباين لكرة �لقدم.
�لتا�شع ع�شر قبل  �ملركز  �مام �شيفه �شاحب  �مللكي كثري�  �لنادي  وعانى 

�شعوبة  مهاجموه  وج��د  حيث  �لول  �ل�شوط  يف  خ�شو�شا  �لخ��ري 
ينجحو� يف  لل�شيوف ومل  �ملنظم  �لدفاعي  �لتكتل  كبرية يف فك 
�لدويل  �لو�شط  لع��ب  ع��رب  ركنية  ركلة  م��ن  �شوى  �ل�شباك  ه��ز 

�لرب�زيلي كا�شيمريو.
وحت�شن �لنادي �مللكي ن�شبيا يف �ل�شوط �لثاين و�شغط بقوة على 

دفاع ل�س باملا�س وجنح يف ت�شجيل هدفني.
يف   2-1 جريونا  �م��ام  خ�شارتيه  بعد  �مللكي  للنادي  �لول  �لفوز  وه��و 

م�شابقة  من  �لر�بعة  �جلولة  يف   3-1 �لنكليزي  وتوتنهام  �ل��دوري 
�ملركز  فعزز موقعه يف  �ل��دوري  له يف  و�ل�شابع  �وروب���ا،  �بطال  دوري 

�لثالث بر�شيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط خلف غرميه �لتقليدي 
بر�شلونة �ملت�شدر، وبفارق �لهد�ف �مام جاره �تلتيكو مدريد 

�ملرحلة  يف  �لول  ملعب  على  �شيلتقيان  بانهما  علما 
�ل��ث��اين نوفمرب  ت�����ش��ري��ن   18 ع�����ش��رة يف  �ل��ث��ان��ي��ة 

�حلايل.
�لفرن�شي زين  ري���ال م��دري��د  و�ج���رى م���درب 

�لتي  �لت�شكيلة  على  تبديلني  زي��د�ن  �لدين 
�ملغربي  �ملد�فع  فغاب  توتنهام  �م��ام  خ�شرت 

�لكرو�تي  �ل��و���ش��ط  ولع�����ب  ح��ك��ي��م��ي  �����ش���رف 
وماركو  فاييخو  خي�شو�س  مكانهما  ودخل  مودريت�س  لوكا 

��شين�شيو، فيما ��شتمر غياب د�ين كارفاخال و�لويلزي غاريث بايل 
وحار�س �ملرمى �لكو�شتاريكي كيلور نافا�س ب�شبب �ل�شابة.

دون  �لهجمات  فتعددت  مبكر  ه��دف  عن  بحثا  �لبد�ية  منذ  مدريد  ري��ال  و�شغط 
خطورة عن مرمى �ل�شيوف با�شتثناء متريرة على كبق من ذهب من �ي�شكو �ىل 

�لفرن�شي كرمي بنزمية �لذي ك�شر م�شيدة �لت�شلل من منت�شف �مللعب و�نفرد 
باحلار�س ر�وول ليزو�ين بيد �نه تباطاأ و�شددها يف قدمي �لخري.

�لرجنتيني  �ن��ف��ر�د  �ث��ر  �ل�شبق  ه��دف  وي�شجل  يفعلها  باملا�س  ل���س  وك��اد 
ج��ون��اث��ان ك��اي��ريي د�خ���ل �ملنطقة حيث ���ش��دد ك��رة ق��وي��ة م��رت ب��ني �شاقي 

�حلار�س كيكو كا�شيا بيد �ن �ملد�فع كاييخو �بعدها يف توقيت منا�شب.
و�نتظر ريال مدريد �لدقيقة 41 لفتتاح �لت�شجيل بر�أ�شية لكا�شيمريو 

�ثر ركلة ركنية �نربى لها �لملاين طوين كرو�س.
��شين�شيو  و����ش��اف  �ل��ث��اين  �ل�شوط  �ف�شليته يف  م��دري��د  ري��ال  وت��اب��ع 

�ملنطقة  خارج  من  بي�شر�ه  ر�ئعة  قوية  بت�شديدة  �لثاين  �لهدف 
مل  �ل��ذي  للحار�س  �لبعيدة  �ليمنى  �ل��ز�وي��ة  ��شكنها 

يحرك لها �شاكنا )56(، ثم �شجل �ي�شكو �لهدف 
�ل��ث��ال��ث ب��ي�����ش��ر�ه م���ن م�����ش��اف��ة ق��ري��ب��ة �ثر 

�لربتغايل  للدويل  عر�شية  متريرة 
كري�شتيانو رونالدو.

فر�شتان  رون������ال������دو  و�ه���������در 
ت�شديدتني  م�����ن  ����ش���ان���ح���ت���ان 
ب����ع����ي����دت����ني ع����ل����ت����ا �ل����ع����ار�����ش����ة 

ب�������ش���ن���ت���م���رت�ت ق���ل���ي���ل���ة، وح���رم���ت 

�لعار�شة �لقائد �شريجيو ر�مو�س من هدف.
بر�شلونة  �أم��ام  �ل�شبت  ��شبيلية  تلقاها  �لتي  �خل�شارة  �كمل وجه من  على  فياريال  و��شتفاد 
�ملت�شدر )1-2( و�شعد �ىل �ملركز �خلام�س، وذلك بفوزه على �شيفه ملقة متذيل �لرتتيب 

-2�شفر.
ويدين فريق “�لغو��شة �ل�شفر�ء” بفوزه �لر�بع يف �ملر�حل �خلم�س �لأخرية �ىل �ليطايل 
ر�شيد  ر�فعا  و76،   68 �لدقيقتني  يف  �لهدفني  �شجل  �ل��ذي  �شان�شوين  نيكول  �لبديل 
فريقه �ىل 20 نقطة يف �ملركز �خلام�س بفارق نقطة �أمام ��شبيلية، فيما بقي ملقة يف 

ذيل �لرتتيب باربع نقاط بتلقيه خ�شارته �لتا�شعة يف 11 مبار�ة.
وو��شل جريونا �لذي يخو�س مو�شمه �لأول بني �لكبار، حتقيق 
ن��ت��ائ��ج لف��ت��ة م���وؤخ���ر� و�أ����ش���اف ل��ي��ف��ان��ت��ي �ىل لئحة 

�شحاياه بالفوز عليه 1-2.
ودخل �لنادي �لكاتالوين �ملتو��شع �ىل 
مو�جهته مع م�شيفه ليفانتي يف 
فالن�شيا على خلفية �نت�شارين 
�آخ���ره���م���ا على  م��ت��ت��ال��ي��ني، 
وبطل  �ل���ل���ق���ب  ح����ام����ل 
مدريد  ري����ال  �أوروب�������ا 

.1-2
وجن������������������������ح 
ج��������ريون��������ا 
حتقيق  يف 
�لثالث  ف�������وزه 
ت���و�ل���ي���ا و�ل����ر�ب����ع يف 
بورخا  بف�شل  م���ب���ار�ة،   11
كري�شتيان  و�لوروغ����وي����اين  غ��ار���ش��ي��ا 
���ش��ت��و�ين �ل��ل��ذي��ن و���ش��ع��اه يف �مل��ق��دم��ة يف 
�ن  قبل  �ل��ت��و�يل،  و83 على   58 �لدقيقتني 
�أون��ال �لفارق يف �لدقيقة  �أن�س  يقل�س �لرتكي 

�لثانية من �لوقت بدل �ل�شائع.
بينما جتمد  نقطة،   15 �ىل  ر�شيده  ورف��ع جريونا 
ر�شيد ليفانتي عند 12 بعد تلقيه �لهزمية �لثالثة هذ� 

�ملو�شم.
وعلى ملعب “باليدو�س”، �حلق �شلتا فيغو ب�شيفه �تلتيك 
بلباو خ�شارته �لثالثة على �لتو�يل و�لر�بعة يف �ملر�حل �خلم�س 
�لأخرية بعدما تغلب عليه 3-1. وح�شم �شلتا فيغو فوزه �لر�بع 
هذ� �ملو�شم و�لأول على بلباو بعد خم�س هز�ئم متتالية �أمامه، 
بثاثية  تقدم  �إذ  �للقاء،  بد�ية  على  �شاعة  ن�شف  م��رور  قبل 
����ش��ب��ا���س )23  وي��اغ��و  غ��وم��ي��ز )16(  ���ش��ريخ��ي  ع��رب  �شريعة 
و26(، قبل �أن يرد �ل�شيف �لبا�شكي بهدف يتيم �شجله ر�وول 

غار�شيا )39(.
وح��ق��ق ����ش��ب��ان��ي��ول ف����وزه �ل��ث��اين ف��ق��ط يف �مل���ر�ح���ل �لثماين 
�لأخرية وجاء على ح�شاب �شيفه �جلريح �يبار �لذي مل يذق 
�أه��د�ف �شجلها  �يلول/�شبتمرب، بثاثة   15 �لفوز منذ  طعم 
 )27( ي��ان��وز�ي  عدنان  و�لبلجيكي   )12( ويليان  �لرب�زيلي 
وميغيل �ويار�شابال )46(، مقابل هدف خلو�ن جورد�ن )72(.

جريونا ي�شيف ليفانتي اإىل لئحة �شحاياه 

ريال ي�صتعيد التوازن وفياريال خام�صا يف الليغا ت��ع��م��ل��ق ج��ي��م�����س ه�����اردن و���ش��ج��ل 56 ن��ق��ط��ة يف غ�����ش��ون 35 
على  ث��ال��ث  ف��وز  �ىل  روك��ت�����س  هيو�شن  فريقه  ليقود  دق��ي��ق��ة، 
�ل���ت���و�يل، ف��ي��م��ا م��ن��ي ك��ل��ي��ف��ان��د ك��اف��ال��ي��ريز و���ش��ي��ف �لبطل 
للمحرتفني.  �لأمريكي  �ل�شلة  كرة  دوري  يف  جديدة  بهزمية 
نقطة  بعد  على  ه���اردن  ك��ان  �شنرت”،  “تويوتا  ملعب  على 
تاريخ  يف  م�شجل  لأف�شل  �لقيا�شي  �ل��رق��م  معادلة  م��ن  فقط 
هيو�شن خال مبار�ة و�حدة و�لذي حققه كالفني موريف �شد 
نقطة   56 بت�شجيله  ه��اردن  وتاألق   .1978 ع��ام  نيوجريزي 
ت�شامربلين  ويلت  �ل���ش��ط��ورة  �جن��از  وع���ادل  �رب���اع  يف ثاثة 
حيث �أ�شبح مع �لأخري �لاعبني �لوحيدين يف تاريخ �لدوري 
�للذين يرتجمان �أكرث من 75 باملئة من حماولتهما مع 10 

مترير�ت و50 نقطة �أو �أكرث يف مبار�ة و�حدة.
76 باملئة م��ن حم��اولت��ه يف لقاء  �ل���ذي جن��ح يف  لكن ه���اردن 
�لأحد، ل يكرتث بالأرقام �ل�شخ�شية وهو �أجاب “كا” عندما 
با�شم موريف،  �مل�شجل  �لقيا�شي  بالرقم  كان على علم  �ذ�  �شئل 

موؤكد� باأن �لأهم “�أننا فزنا، �لي�س كذلك؟”.
وجنح هاردن يف 19 من حماولته �ل�25 وكان بامكانه حتطيم 

رقم موريف لكنه �خفق يف حماولته �لأربع �لأخرية 
قبل �أن يرتك �ر�شية �مللعب، كما ��شاف 13 
يف  ��شا�شي  ب�شكل  لي�شاهم  حا�شمة  متريرة 
ب�8  تعزيز �شد�رة فريقه للمنطقة �لغربية 

و�شاهم  ه��ز�ئ��م.   3 مقابل  �ن��ت�����ش��ار�ت 
�حلا�شمة  ب��ت��م��ري��ر�ت��ه  ه�����اردن 

يف ت���األ���ق �ي���ري���ك غ����وردون 
نقطة   20 ���ش��ج��ل  �ل�����ذي 
و������ش����اف ت���ري���ف���ور �ري����ز� 
14 و�لرب�زيلي هياريو 

نيني 13.
�لثمانية  �ب�������ن  وجن�������ح 

وع�����ش��ري��ن ع��ام��ا يف 7 من 
�أ���ش��ل 8 حم���اولت م��ن خارج 

�ل��ق��و���س ويف 11 م��ن ����ش��ل 12 
رم���ي���ة ح�����رة، وب�����ش��ل��ت��ه �لأخ������رية يف 

�لقيا�شي  رقمه  جت��اوز  �لثالث  �لربع 
�لنقاط  ع����دد  م���ن ح��ي��ث  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
)53(. و�أب��دى مدرب يوتا جاز كوين 
�شنايدر �عجابه بهاردن لأنه “بالن�شبة 
يل، م���ا ي��ج��ع��ل��ه لع��ب��ا ���ش��ع��ب��ا ج���د� هو 

ذك�����اوؤه ك��اع��ب. ب��ام��ك��ان��ه �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�لأو����ش���اع لأن���ه م��وه��وب ج���د� و�ح��ي��ان��ا ل 

ميكنك �أن ترى �لقطبة �ملخفية يف طريقة 
 23 هيو�شن  و�شجل  �لذكاء”.  وهي  لعبه، 

بينها  39 حم��اول��ة،  �أ���ش��ل  م��ن  ث��اث��ي��ة  �شلة 
8 لري����ز�، وكان  11 ل��غ��وردون و4 م��ن  م��ن   6

�لقيا�شي  �ل��رق��م  معادلة  م��ن  ثاثيتني  بعد  على 
ل��ع��دد �ل��ث��اث��ي��ات يف م��ب��ار�ة و�ح����دة و�مل�����ش��ج��ل با�شم 

لونز  “كويكنز  ملعب  وعلى  �ملا�شي.  �ملو�شم  كليفاند 
28 نقطة وو�شع  �رينا”، �شجل �لأملاين ديني�س �شرويدر 

حد� مل�شل�شل هز�ئم �تانتا هوك�س عند 8 مباريات متتالية، 
ك��اف��ال��ي��ريز و�شيف  ع��ل��ى كليفاند  �ل��ف��وز  وذل���ك م��ن خ���ال 
�لبطل يف معقله 117-115. وبد� �تانتا يف طريقه لتحقيق 
فوز �شهل بعدما �بتعد بفارق 16 نقطة يف �لربع �لأخري، لكن 

�ملو�شم، حاول  ه��ذ�  بد�ية  �لأم��ري��ن يف  يعاين  �ل��ذي  كليفاند 
�لأخرية  �ل�شت  مبارياته  يف  �خلام�شة  هزميته  جتنب  جاهد� 
لنجمه  نقاط   10 بف�شل  تدريجيا  �لفارق  تقلي�س  يف  وجن��ح 
�مل��ب��ار�ة(، حتى و�شل �ىل  26 يف  ��شل  ل��ي��ربون جيم�س )م��ن 
�و  �للقاء  حل�شم  فر�شتني  على  كليفاند  وح�شل  نقطتني. 
�در�ك �لتعادل لكن ثاثية �شانينغ فر�ي مل جتد طريقها �ىل 
�ل�شلة، كما حال حماولة دو�ي��ن و�ي��د يف �لثانية �لأخ��رية من 
�للقاء، ليخرج �تانتا �لذي يفتقد خم�س من ركائزه �لأ�شا�شية 
وب���رز يف  �لف��ت��ت��اح��ي��ة.  م��ب��ار�ت��ه  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة  منت�شر� 
�شفوف كليفاند كايل كورفر )23 نقطة( وو�يد )25( �ىل 
13 متريرة حا�شمة و5 متابعات  جانب جيم�س �لذي ��شاف 
�تالنتا  لع��ب��ي  م��ن  �شبعة  جت����اوز  ف��ي��م��ا  �ل�26،  ن��ق��اط��ه  �ىل 
�لذي  �شرويدر  �أب��رزه��م، �ىل جانب  وك��ان  نقاط  �لع�شر  حاجز 
9 مترير�ت حا�شمة، لوك بابيت وتاورين برين�س  حقق �ي�شا 
�أكد  �شنرت”،  “�مو�ي  ملعب  وعلى  منهما(.  لكل  نقطة   17(
�أنه �شيكون �لرقم �ل�شعب يف �لبطولة هذ�  بو�شطن �شلتيك�س 
�لتو�يل وجاء على ح�شاب  �لثامن على  �ملو�شم بتحقيقه فوزه 
بر�ون  جايلن  وب��رز   .88-104 ماجيك  �ورلن���دو  م�شيفه 
10 متابعات(  و�آل هورفورد )14 نقطة مع  )18 نقطة( 
وجاي�شون تاتوم )13 نقطة(. وح�شم بو�شطن فوزه �لثامن 
يف 10 مباريات مع بد�ية �لربع �لأخري عندما �شجل 10 
نقاط مقابل �ثنتني فقط مل�شيفه، ما �شمح له 
بالبتعاد بفارق 16 نقطة 87-71، وذلك 
ماركو�س  م���ن  ن���ق���اط  ���ش��ت  ب��ف�����ش��ل 
موري�س )12 نقطة يف �للقاء مع 7 

متابعات(.
�لأخ����رى،  �مل��ب��اري��ات  ويف 
�نتونيو  ����ش���ان  جت�����اوز 
�������ش������ب������ريز �ل�����و������ش�����ع 
�ل�شعب  �ل��ن��ف�����ش��ي 
ع���ن حادث  �ل��ن��اج��م 
�ط��اق �ل��ذي ح�شل 
ميا   32 ب���ع���د  ع���ل���ى 
من ملعبه “�ي تي �ند تي �شنرت”، 
وتغلب على �شيفه فينيك�س �شنز 
نقطة   21 بف�شل   95-112
من لماركو�س �لدريدج. وفتح 
رجل �لنار �لأحد د�خل كني�شة 
�دى �ىل  م��ا  تك�شا�س  يف ولي��ة 
و�حد  يف  �شخ�شا   26 مقتل 
م��ن �����ش���و�أ ح����و�دث �طاق 
�لوليات  ت��اري��خ  يف  �ل��ن��ار 
�ملتحدة �حلديث. وتطرق 
�نتونيو  �����ش����ان  م�������درب 
غ��ري��غ ب��وب��وف��ي��ت�����س �ىل 
“لقد  ق���ائ���ا  �لع�����ت�����د�ء، 
فزنا مببار�ة كرة �شلة. نظر� �ىل ما 
حدث �ليوم )�لأحد(، فاإنه )�لفوز( لي�س بال�شيء 
عن  “�حلديث  �أن  معترب�  �ملهم على �لإطاق”، 
يف  �لطاق”  على  غ��ري مائم  �ل�شلة  ك��رة 
هذه �لظروف، قبل �أن يتوجه لل�شحافيني 

بالقول “عمتم م�شاء”.

 56 نقطة لهاردن يف 35 دقيقة و�صقوط جديد لكليفالند 

منظمي  تدريب  عمل  ور�شة  فعاليات  �م�س  �شباح  �فتتحت 
�ملحرتفني  دوري  جل��ن��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ام��ة  �لأم����ن 
مل�����ش��وؤويل �لأم����ن ب��الأن��دي��ة و���ش��رك��ات �لأم����ن �خل��ا���س على 
مد�ر يومني بهدف تاأهيل �لعاملني يف �لأمن و�ل�شامة يف 
كفاءة  ورف��ع  �ملحرتفني  دوري  جلنة  تنظمها  �لتي  �ملباريات 
�أفر�د �شركات �لأمن �خلا�س ليكونو� ملمني بكافة متطلبات 
�مل��ب��اري��ات بالإ�شافة  �لأم����ن و�ل�����ش��ام��ة و�خل���دم���ات خ���ال 
دوري  جلنة  حر�شت  مكثف  برنامج  �شمن  تدخل  �أنها  �إىل 
�مل��ح��رتف��ني ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه ���ش��ع��ي��اً ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لأمن 

و�ل�شامة يف �ملاعب.
عزت  طه  �ألقاها  ترحيبية  بكلمة  �لور�شة  فعاليات  �نطلقت 
�ملحرتفني،  دوري  بلجنة  و�لعمليات  �مل�شابقات  �إد�رة  مدير 
موؤكد�ً  �لأد�ء،  تطوير  بهدف  �لور�شة  �أهمية  خالها  �أو�شح 
�أع���ل���ى م��ع��اي��ري �لأم���ن  �ل��ل��ج��ن��ة �إىل �ل��و���ش��ول �إىل  ح��ر���س 
ب��دون دعم  �ل��ذي لن يتحقق  �مل��اع��ب، �لأم��ر  و�ل�شامة يف 

�لأطر�ف �ملعنية من �أندية و�شركات �أمن خا�س.
�جلاد  با�شل  حممد  �ألقاها  مبحا�شرة  �لور�شة  وتو��شلت 
�إىل  فيها  تطرق  �ملحرتفني،  دوري  بلجنة  �مل�شابقات  مدير 

و�ل�شامة،  �لأم����ن  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف جم���ال  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل����دور 
و�أهمية �طاعهم وتنفيذهم لدليل �لأمن و�ل�شامة �لذي 
�أ�شدرته جلنة دوري �ملحرتفني �عتبار� من �ملو�شم �لريا�شي 
2017-2018  �إميانا منها باأهمية هذ� �مل�شروع يف �لرفع 
من �خلدمات �ملقدمة يف �ملاعب مبا يحقق �لطموح، ف�شا 

عن رفع كفاءة �لعاملني يف جمال �لأمن و�ل�شامة.
للم�شاركني  وعملية  نظرية  حم��ا���ش��ر�ت  �ل��ور���ش��ة  ت�شمنت 
�ملقدمة  �مل��ح��اور  م��ن  �ل�شتفادة  م��دى  على  �ل��وق��وف  بهدف 

خالها.

بداأ ور�صة تدريب الأمن وال�صالمة بدوري املحرتفني
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�م�����س يف ق�شر  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�لبحر وفد موؤمتر �أبوظبي �لدويل 
�ملر�أة �لذي �نطلق  �لر�بع لريا�شة 

�م�س وي�شتمر يومني يف �أبوظبي.
�ل�شيخ  ���ش��م��و   .. �مل��ق��اب��ل��ة  ح�����ش��ر 
نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و معايل 
�لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة 
�ل�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  و 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل��ع��ني و ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 

بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  و 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و �شمو  �ل������وزر�ء وزي����ر 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع��م��ر  �ل�����ش��ي��خ 
نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال 
�شمو  و  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل����ريي����ة 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  �لعليا 
معايل  و  �خل��ا���ش��ة  �لإح���ت���ي���اج���ات 
نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ 

وزير �لت�شامح.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
بالوفد  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
و�ط����ل����ع ع���ل���ى �أه�������م �لأن�������ش���ط���ة و 
و�ملحاور  �ل��ع��م��ل  وور�����س  �ل���رب�م���ج 
�ملوؤمتر  ت�شمنها  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
و�لنجاح  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا 
�ل���ت���ي تدعم  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  و�خل�������روج 

�لريا�شة ب�شكل عام وريا�شة �ملر�أة 
ب�شكل خا�س.

فعاليات  ب��ان��ع��ق��اد  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اد 
�لر�بع  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر 

�ل������ذي ي���ق���ام حت����ت ����ش���ع���ار �إل���ه���ام 
�لقياد�ت  نخبة  مب�شاركة  �لأجيال 

�لعامل  ب��دول  �لن�شائية  �لريا�شية 
�أن �مل��وؤمت��ر مي��ث��ل حمطة  م��ع��ت��رب� 

ت������اق ر�ئ�����ع�����ة لإب����������ر�ز �خل������رب�ت 
وتعزيز  و�مل�������ب�������ادر�ت  و�لأف�������ك�������ار 
و�لتعريف  �ل���دول���ي���ة  �ل���ع���اق���ات 
�لإمار�تية  �لريا�شية  �مل���ر�أة  ب��دور 
جانب  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  ور���ش��ال��ت��ه��ا 
يف  و�ل��ن��م��اء  �لتنمية  م�شاعي  دع��م 
�لن�شائية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �حل����رك����ة 

�ملحلية و�خلليجية و�لعربي.
و ت�شارك �أبرز �ملفكر�ت و�خلبري�ت 
�لريا�شة  جم����ال  يف  �مل��خ��ت�����ش��ات 
�لعاملي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
يف ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �ل���ذي يعقد حتت 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رع��اي��ة 
�لن�شائي  �لحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لطفولة  و  ل���ام���وم���ة  �لأع�����ل�����ى 
فاطمة  �ل�شيخة  و�هتمام  ومتابعة 
�إد�رة  ب��ن��ت ه����ز�ع رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �أك����ادمي����ي����ة 

نادي  رئي�شة  �لن�شائية  للريا�شة 
�أبوظبي لل�شيد�ت.

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت���ب���ادل  و 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �لأحاديث 
�أعمال  يف  و�مل�شاركات  �لقياد�ت  مع 
و�خلطط  �لدر��شات  حول  �ملوؤمتر 
م�شرية  ل��دع��م  و�مل��ح��ف��زة  �مل�شجعة 
كافة  يف  ح�����ش��وره��ا  وتنمية  �مل����ر�أة 

�ملنا�شبات �لريا�شية �لعاملية.
نعيمة  �ل�شيخة  �لز�ئر  �لوفد  �شم 
�للجنة  رئ��ي�����ش��ة  �ل�����ش��ب��اح  �لأح���م���د 
بدول  �مل����ر�أة  لريا�شة  �لتنظيمية 
�لعربي  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�لعزيز  عبد  بنت  ح��ي��اة  و�ل�شيخة 
ريا�شة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  خ��ل��ي��ف��ة  �آل 
عارف  و�شعادة  �لبحرين  يف  �مل���ر�أة 
ح���م���د �ل������ع������و�ين �لأم���������ني �ل���ع���ام 
مل��ج��ل�����س �أب���وظ���ب���ي �ل��ري��ا���ش��ي �إىل 
�ملوؤمتر  و�شيوف  �ملتحدثات  جانب 

�لدوليني.

19 �شنة  ل��ل�����ش��ب��اب حت���ت  �ل���وط���ن���ي  ح�����ش��م م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
مو�جهته �أمام قرغيز�شتان باأربعة �أهد�ف مقابل هدف 
لريفع ر�شيده �إىل �لنقطة �لتا�شعة معزز�ً بها �شد�رته 
ب��ل��وغ ه��دف��ه يف  م��ن  ك��ث��ري�ً  و�ق���رتب  �لأوىل  �ملجموعة 
�آ�شيا لل�شباب -  حجز بطاقة �لتاأهل �إىل نهائيات كاأ�س 
�أندوني�شيا 2018. تاألق �ملنتخب �لإمار�تي يف �ملبار�ة 
ملعب  على  �ليوم  �شباح  من  �لعا�شرة  يف  �قيمت  �لتي 
بي�شكيك  �لقريغيزية  بالعا�شمة   ، دوليني عمرز�كوف 
و���ش��ه��دت ح�شور ر����ش��د �ل��زع��اب��ي وه�����ش��ام �ل��زرع��وين ، 
�لقدم،  ل��ك��رة  �لإم������ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  ع�����ش��وي 
�لقريغيزية،  �لعا�شمة  �إىل  و���ش��ا  ق��د  ك��ان��ا  �ل��ل��ذي��ن 
فجر �ليوم للتو�جد �إىل جانب منتخبنا �لوطني ودعم 

م�شو�ره يف �لت�شفيات �لآ�شيوية.
�لتي  �ملعتادة  بت�شكيلته  �ملبار�ة  �لوطني  منتخبنا  دخل 
و�لتي  ونيبال  عمان  �أم��ام  مبار�تيه  بها  قد خا�س  كان 
�شمت �شهيل عبد �هلل يف حر��شة �ملرمى، عبد �لرحمن 
�شالح، عمر �أحمد، �شيف �ل�شويدي، فهد حممد، ماجد 
خلفان  حممد،  خالد  �شالح،  علي  �شعيد،  عمر  ر����ش��د، 
“ �لأبي�س  �أه��د�ف  �أح��رز  ح�شن، و�أحمد ف��وزي .. وقد 
وك��ل من   ، ه��دف��ني  �لبلو�شي  “كًا م��ن خ��ال��د  �ل�����ش��اب 

خلفان ح�شن �لنوبي، ور��شد �شامل، هدفاً و�حد�ً. 
ليفاجيء   ، �شريعة  “ ب��د�ي��ة  �ل�شاب  “ �لأبي�س  �شجل 
 6 م��رور  بعد  �لتقدم  ه��دف  بت�شجيل  �لأر���س  �أ�شحاب 
دقائق فقط من �شافرة �لبد�ية، حني مرر �أحمد فوزي 
كرة عر�شية و�جه من خالها �لاعب خالد �لبلو�شي 

�إيد�عها  يف  يتو�نى  ومل  قرغيز�شتان  منتخب  مرمى 
�ل�شباك حمرز�ً �أول �أهد�ف.

وعاد متو�شط ميد�ن منتخبنا �لوطني خالد �لبلو�شي 
�لدقيقة  يف  �لقرغيزي  �ملنتخب  �شباك  لزيارة  جم��دد�ً 
متجاوز�ً  �مل��ل��ع��ب  منت�شف  م��ن  �ن��ط��اق��ت��ه  17بعد 
دفاعات �أ�شحاب �لأر�س ليو�جه �ملرمى ويعزز من تقدم 
يف �لربع �شاعة  نظيفني  “ بهدفني  �ل�شاب  “ �لأبي�س 

�لأول من �ملبار�ة.
�ملنتخب  �إ�شطر  ملنتخبنا،  �ملميز  �لتقدم  هذ�  �شوء  ويف 
�لقرغيزي لتغيري ��شرت�تيجيته و�إجر�ء تبديلني �شعياً 
منه للعودة للمبار�ة يف ظل �لتفوق �لذي �شجله منتخبنا 

�لوطني و فر�س ��شلوبه على جمريات �للقاء.
�أ�شفرت جهود منتخب قرغيز�شتان عن ت�شجيل هدفه 
�لأول يف مرمى �شهيل عبد �هلل حار�س منتخبنا �لوطني 
لل�شباب �لذي تعرث على �أر�شية �مللعب وهو يف طريقه 
للت�شدي للكرة قبل دقيقتني من ختام �ل�شوط �لأول ، 

�لذي �نتهى بتقدم �لأبي�س 1-2. 
�ل�شوط �لثاين، فقد جاء عامر�ً  بالإثارة و�لندية  �أما 
يطمح  �للذين  �لطرفني  بني  متبادلة  هجمات  و�شط 

كل منهما �خلروج من �ملبار�ة بالنقاط كاملة، و�أجرى 
�أوىل  �لوطني   منتخبنا  م��درب  درولوفيت�س  �ل�شربي 
 60 �لتغيري�ت على م�شتوى خط �لهجوم يف �لدقيقة 
�لذي جنح  �شامل  ر��شد  �أحمد فوزي وم�شاركة  يخروج 
لي�شجل  لزميله خلفان ح�شن،  كرة عر�شية  يف مترير 
منها �لهدف �لثالث ملنتخبنا �لوطني يف �لدقيقة 66، 
�إرتباك  م�شتغًا  �ل�شغط  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  وو����ش��ل 
�إ�شافة  م��ن  �شامل  ر����ش��د  �لبديل  ليتمكن  �مل�شت�شيف، 
�لثالث،  �لهدف  من  و�ح��دة  دقيقة  بعد  �لر�بع  �لهدف 

ليجهز على طموحات و�أحام �لفريق �لقريغيزي.
وحافظ منتخبنا �لوطني على تاأمني �لنتيجة وتعامل 
م��ع جم��ري��ات �مل���ب���ار�ة ب��رتك��ي��ز ع���ال وجن���ح يف �إنهائها 
�لتام  �إن��ف��ر�ده  ح�شمت  �لتي  و�لرباعية  �لكبري  بتفوقه 
من  مناف�شة  �أي  دون  ن��ق��اط،   9 ب��ر���ش��ي��د  ب��ال�����ش��د�رة 
تاأهل  �لطريق نحو  باقي منتخبات �ملجموعة ، ممهد�ً 
�ندوني�شيا  لل�شباب  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  �إىل  م�شمون 
مبار�ة  �ل�شباب  �لأبي�س  جعبة  يف  ولي���ز�ل   ،2018
�أخرية يوم �لأربعاء �أمام منتخب �لبحرين، قد ل يكون 

لها �أي �أهمية �أو تكون جمر حت�شيل حا�شل.

�لزعابي: » �لأبي�س �ل�شاب » ��شتحق �ل�شد�رة وي�شعى 
للعامة �لكاملة

ح��ر���س ر����ش��د �ل��زع��اب��ي وي��ر�ف��ق��ه ه�����ش��ام �ل���زرع���وين ، 
�إد�رة �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم على  ع�شوي جمل�س 
رئي�س  غليطة  بن  م��رو�ن  �ملهند�س  �شعادة  حتيات  نقل 
�ل����ذي قدمه  ب������الأد�ء  م�����ش��ي��د�ً  �إد�رة �لحت����اد  جم��ل�����س 
�ل��اع��ب��ني خ���ال �مل���ب���ار�ة و�ل��ن��ت��ي��ج��ة �لإي��ج��اب��ي��ة �لتي 
�لقوي  �ملناف�س  قرغيز�شتان  منتخب  على  بها  خرجو� 
جتاوز  �ل��ذي  و�جلمهور  �لأر����س  باأف�شلية  لعب  �ل��ذي 

عدد ح�شوره يف �ملبار�ة 2000 م�شجع.
على  �مل��ب��ار�ة  بعد  لاعبني  حديثه  يف  �ل��زع��اب��ي  و�أك���د 
�لتي  ذ�ت��ه��ا  و�ل��ق��وة  بال�شكل  �لعطاء  مو��شلة  ���ش��رورة 
كانو� قد ب��د�أو� بها م�شو�رهم يف �لت�شفيات من خال 
�أم����ام منتخب �ل��ب��ح��ري��ن يف �جل��ول��ة �لأخ���رية  �مل���ب���ار�ة 
لتاأكيد �لأف�شلية و��شتحقاق بطاقة �لتاأهل عن جد�رة 

مع �أهمية �إنهاء �ملهمة ببلوغ �لنقطة �لثانية ع�شرة.
�أع�شاء  بجهود  وُي�شيد  �لحت��اد  دع��م  ي�شكر  �ليعقوبي 
�لوطني  منتخبنا  مدير  �ليعقوبي  �شامل  وجه  �لطاقم 
لل�شباب جزيل �شكره ل�شعادة �ملهند�س مرو�ن بن غليطة 

رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم و�خو�نه 
�أع�شاء جمل�س �إد�رة �لحتاد حر�شهم على �لتو�جد يف 
�لعا�شمة �لقرغيزية بي�شكيك لدعم » �لأبي�س �ل�شاب 
كان  ما  لل�شباب  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  نحو  م�شو�ره  يف   «
بال�شورة  للظهور  �لاعبني  حتفيز  يف  �لأث���ر  بالغ  ل��ه 
وحتقيق  �مل��ب��اري��ات  خ��ال  عليها  ظ��ه��رو�  �لتي  �ملتميزة 
�شد�رة  يف  و�شعتهم  �إي��ج��اب��ي��ة  ون��ت��ائ��ج  ق��وي��ة  ع��رو���س 
�ملجموعة بثاثة �نت�شار�ت وعامة كاملة من �لنقاط 
منتخبنا  مل�شلحة  حم�����ش��وم  �شبه  �ل��ت��اأه��ل  �أم���ر  ل��ي��ك��ون 
�أع�شاء  �إىل جميع  �شكره  �ليعقوبي  �لوطني. كما وجه 
طاقم »�لأبي�س �ل�شاب« �لذين عملو� كمجموعة و�حدة 
�إعد�د �ملنتخب  وبذلو� �لكثري من �جلهود طو�ل فرتة 
وما �شاحبها من جتمعات د�خلية ومع�شكر�ت خارجية 
وخو�س �لعديد من �ملباريات �لودية و�شوًل �إىل حمطة 
يف  وذل���ك  �لت�شفيات،  حيث  قرغيز�شتان  يف  بي�شكيك 
�شبيل تهيئة �لظروف �ملنا�شبة �أمام �لاعبني ليحققو� 
ه���ذ� �ل��ن��ج��اح وي��ك��ون��و� حم��ل �إ����ش���ادة و�إع���ج���اب �جلميع 
�إىل  لها، م�شري�ً  �أهًا  �لتي كانو�  �مل�شوؤولية  وعلى قدر 
�أن �مل�شو�ر مل ينتهي به حيث تنتظرنا مبار�ة مهمة �أمام 

منتخب �لبحرين �شنخو�شها بكل جدية وبنف�س �لروح 
�شفحة  وط��ي  �ل�شد�رة  بتاأكيد  �لهدف  لبلوغ  �لعالية 

�لت�شفيات بالعامة �لكاملة.
�لبلو�شي و�لنوبي �شعيد�ن بالفوز و�لروح �لقتالية 

�أك��د خالد �لبلو�شي لع��ب و�شط   ، �أخ��رى  وم��ن ناحية 
ميد�ن منتخبنا �لوطني لل�شباب و�لذي �شجل هدفني 
�ملبار�ة  �أن  على  قريغيز�شتان،  �أم���ام  �ل�شاب  لاأبي�س 
�لنتيجة من جانب  تقلي�س  بعد  وخا�شة  �شعبة  كانت 
�ملبار�ة  �لأول من  �ل�شوط  و�نهاء  منتخب قرغيز�شتان 
بهدفني لهدف و�لتي تعد و�حدة من �أخطر �لنتائج يف 
مباريات كرة �لقدم كونها تعطي د�فعاً كبري�ً للمناف�س 
�لتقدم  بعد  علينا  �شغطاً   وت�شكل  �مل��ب��ار�ة  �إىل  للعودة 
�جلهاز  وتوجيهات  �لاعبني  باإ�شر�ر  �أنه  �إل  بهدفني، 
�ل��ف��ن��ي جن��ح��ن��ا يف ت�����ش��ي��ري جم���ري���ات �ل�����ش��وط �لثاين 
كاملة  بالنقاط  �ملبار�ة  و�خل��روج من  �ملطلوب  بال�شكل 

بعد �إ�شافتنا هدفني جديدين.
�أن م��ا قدمه  �أك���د خ��ل��ف��ان ح�شن �ل��ن��وب��ي  وم���ن ج��ان��ب��ه 
�إل  هو  ما  �لت�شفيات  ه��ذه  خ��ال  من  �ل�شاب  �لأبي�س 
لدولتنا  �ل��اع��ب��ني  نحن  نقدمه  ممكن  ب�شيط  ���ش��يء 
هذه  منا  ينتظرون  كانو�  �ل��ذي  وجماهرينا  �لإم���ار�ت 
كاعبني  ون��ح��ن  د�ئ���م���اً  ي�شتحقونها  �ل��ت��ي  �ل��ف��رح��ة 
تعاهدنا منذ بد�ية �لت�شفيات على �أن نقاتل من �أجل 
هذه �للحظة ونعد �جلميع بالأف�شل يف �ملبار�ة �ملقبلة 
يف  و�ل��ت��و�ج��د  �ل��ت��اأه��ل  لتاأكيد  �لبحرين  منتخب  �أم���ام 

�لنهائيات �لآ�شيوية.

اأبي�س ال�شباب قاب قو�شني اأو اأدنى من نهائيات اآ�شيا

جنوم منتخبنا الوطني اكت�صحوا امل�صيف و�صجلوا النت�صار الثالث

حممد بن زايد ي�صتقبل وفد موؤمتر اأبوظبي الدويل الرابع لريا�صة املراأة

كــانــافـــارو ي�صتقيـــل مـــن تدريـــب تيــــاجنيــن 
�ع��ل��ن ن����ادي ت��ي��اجن��ني �ل�����ش��ي��ن��ي ب���ان م��درب��ه �لي���ط���ايل فابيو 
كانافارو �علن ��شتقالته من من�شبه بعد �يام قليلة من قيادته 
�لفريق �ىل �حتال مركز موؤهل �ىل دوري �بطال ��شيا، وذلك 
�ل�شر�ف  توليه  �مكانية  �لتي حتدثت معلومات عن  �لوقت  يف 

على غو�نغجو �يفرغر�ند بطل �ل�شني �شبع مر�ت.
�لدرجة  �ىل  بالفريق  �شعد  �ل��ذي  كانافارو  من  ب��دل  و�شيحل 
�لعام،  �ل��ث��ال��ث ه���ذ�  �مل��رك��ز  �مل��ا���ش��ي وق����اده �ىل  �مل��و���ش��م  �لوىل 
�لربتغايل �لدويل �ل�شابق باولو �شوز� كما �علن �لنادي �ل�شيني، 
معربا عن �مله �ن “يقود �ل�شيد �شوز� تياجنني �ىل �فاق جديدة 

يف �ملو�شم �جلديد ويجلب �ل�شعادة لن�شار كرة �لقدم”.
و��شدر �لنادي �ل�شيني بيانا ك�شف فيه بان رحيل كانافارو جاء 

بعد “حمادثات ودية” مع �لنادي �لذي ��شاد باملدرب و�لنجاحات 
�لتي حققها معه.

�مل�شاريع  ع��ن  م��وؤ���ش��ر�ت  �ي  ك��ان��اف��ارو  �و  ت��ي��اجن��ني  ي��ع��ط  ومل 
�لفائز  �يطاليا  منتخب  قائد  ��شم  لكن  لايطايل،  �مل�شتقبلية 
غو�نغجو  بتدريب  �رتبط   ،2006 عام  �ملانيا  يف  �لعامل  بكاأ�س 

�يفرغر�ند.
وك���ان ك��ان��اف��ارو ت��وىل ل��ف��رتة وج��ي��زة ت��دري��ب غو�نغجو مو�شم 
�ملدرب  �كد  �ن  بعد  �لن  �شاغر�  �ملركز  وب��ات   ،2015-2014
بعدما  �ل��ن��ادي  ع��ن  رحيله  ���ش��ك��ولري  فيليبي  لويز  �ل��رب�زي��ل��ي 
�شمن �لفريق �حر�ز لقبه �ملحلي �ل�شابع، وقال يف هذ� �ل�شدد 
هذه  غو�نغجو،  �ت��رك  �ن  “يوؤملني  �ل�شحافيني  م��ن  ملجموعة 

�ملجموعة، لكن هذه هي �حلياة”.
و��شاف “�مل �ل �كون قد خيبت ظن �حد. ل �دري ما �ذ� كنت 
�شاأعود �ىل �ل�شني كمدرب. �شاأبد�أ بالتفكري يف م�شتقبلي �عتبار� 

من �ليوم. مل �قرر �شيئا حتى �لن”.
بفارق  متقدما  �للقب  ح�شم  �لذي  غو�نغجو  خ�شر  وللمفارقة، 
�ن��دري فيا�س  �لربتغايل  بقيادة  �شيبغ  �شانغهاي  عن  نقاط   6
بو��س، �مام تياجنني يف �ملبار�ة �لخرية يف ختام �ملو�شم �ل�شبت 

.)2-1(
م�شتغا  �لثالث،  �ملركز  �لنتيجة  ه��ذه  بف�شل  تياجنني  و�حتل 
خ�شارة هيبي ت�شاينا فورت�شن، و�شي�شارك �ملو�شم �ملقبل يف دوري 

�بطال ��شيا.

ح�صاب نادي ال�صارقة لكرة القدم يغرد بثالث 
لغات  )عربي - اجنليزي - برتغايل(

يف روؤية تطويرية حديثة للمركز �لإعامي لنادي �ل�شارقة �لريا�شي �أطلق نادي �ل�شارقة لكرة �لقدم 
تغريد�ته على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لتخاطب �جلماهري بثاث لغات هي �لعربية و�لجنليزية 
و�لربتغالية. ومتثل �لإ�شافة �لتي يقدمها �لنادي يف تعزيز تو��شله مع �أكرب �شريحة من �جلماهري 
�لتو��شل و�لنت�شار مع  �للغة يف �شرعة  �لنادي عقبة  �أو يف خارجها ليتخطى  �شو�ء يف د�خل �لدولة 
على  فرقا  حتدثا  �أن  �لربتغالية  و�للغة  �لإجنليزية  �للغة  �شاأن  ومن  للنادي.  �لعري�شة  �جلماهري 
ح�شابات �لنادي يف �أعد�د �ملتابعني وتقدمي خدمة نوعية لتمكني �أكرب عدد من متابعي �حل�شاب من 

�لتو��شل و�لتعرف على �أخبار �لنادي ب�شورة دورية وب�شكل تفاعلي.



    

 
حكم ق�صائي رومن�صي!

باأن  �أم��ري��ك��ي  �شاب  على  ُحكما  ه��و�ي  ج��زي��رة  قا�شية يف  �أ���ش��درت 
نف�شه  �ل��ع��دد  ي��ع��ّو���س  حتى  ل�شديقته،  جميا  ن�شا   144 يكتب 
بها، مع �شرورة  �أزعجها  �لتي  "�ملقرفة" و�ملكاملات  �لن�شو�س  من 
�أل يكّرر �أّي كلمة وردت يف �أحد ن�شو�شه، ح�شب ما نقلته جريدة 
موين نيوز �ملحلية عن وكالة �لأ�شو�شيدبر�س. �حلكم �ل�شادر يوم 
�إذ قالت يف حكمها  �جلمعة �ملا�شي، نطقت به �لقا�شية روند� لو، 
تلك  ح��ق  يف  بها  تفّوهت  مقرفة  كلمة  ك��ل  "مقابل  �ل�����ش��اب:  على 
ق�شاء  بعد  �حُل��ك��م  ج��اء  وق��د  جميا".  �شيئا  لها  �شتقول  �لفتاة، 
�ل�شاب ل�157 يوما يف �ل�شجن، منذ �عتقاله قبل و�إىل جانب كتابة 
حتت  بالبقاء  �ل�شاب  على  �لقا�شية  حكمت  �جلميلة،  �لن�شو�س 
زيادة  دولر،   2400 غر�مة  و�أد�ء  �شهر�،   24 �لق�شائية  �ملر�قبة 
على ق�شاء 200 �شاعة يف �خلدمات ذ�ت �ملنفعة �لعامة. وح�شلت 
�شديقة �ل�شاب �ل�شابقة على �أمر باحلماية يوم 22 فرب�ير/�شباط 
�ملا�شي بعد تقدمها ب�شكوى �شده، مّما يعني �أنه كان عليه �لبتعاد 
�أن  �أنه خرق �لأم��ر �شهرين بعد ذلك. وعليه �لآن،  �إّل  عنها كلية، 
بعد  �لتو��شل معها جم��دد�، طبعا  ط��و�ل حياته حماولة  يتجنب 

تنفيذ �حلكم �ل�شادر بحقه، �أي �إر�شال �لكلمات �جلميلة.

يطلب الزواج من حبيبته عرب �صا�صة ال�صينما
تقدم رجل بريطاين بطلب يد حبيبته بطريقة فريدة من نوعها، 
حيث ��شطحبها �إىل د�ٍر لل�شينما حل�شور فيلم، وطلب منها �لزو�ج 

عرب مقطع فيديو على �شا�شة �ل�شينما قبل بدء �لفيلم. 
و�لتي  ���ش��و،  د�ن��ي��ال  �شديقته  ��شطحب  ب��اأن��ه  تامبني  ك��ري��غ  ق��ال 
�شينما يف مدينة  د�ر  �إىل  �شنو�ت  ث��اث  بها منذ  ك��ان على عاقة 

نيوكا�شل، يف �لأول من نوفمرب �حلايل.
يوجه  وه��و  �ل�شينما  �شا�شة  على  تامبني  ظهر  �لفيلم  ب��د�أ  وقبل 
كلمات حلبيبته قبل �أن يطلب منها �ل��زو�ج على �مل��اأ. وقد طلب 
تامبني يد �شاو بلغتها �لويلزية يف بادئ �لأمر قبل �أن يطلب يدها 

باللغة �لإنكليزية.
وعلى �لفور و�فقت �شاو على طلب تامبني، و�شط ت�شفيق وهتاف 
" مل  جتربتها:  على  معلقة  �شاو  وقالت  �ل�شينما.  يف  �حلا�شرين 
�أعجبتني هذه  لقد  �لطريقة،  بهذه  �ل��زو�ج مني  �أن يطلب  �أتوقع 
مقطع  ب��اأن  بالذكر  �جلدير  من  ور�ئعة"  مميزة  لأنها  �لطريقة 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  على  ك��ب��ري�ً  رو�ج����اً  لقي  �لفيديو 
قليلة،  ب�شاعات  ن�شره  بعد  كبري  م�شاهد�ت  بعدد  �لفيديو  وحظي 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

منزل يحرّي ال�صائقني على طريق ريفية
�شائق  �لتقطه  فيديو  مقطع  �أظهر  �لكثريين،  حري  م�شهد  يف 
�شيارة على طريق ريفية ون�شر على �لعديد من مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي، منزًل �أبي�س �للون على جانب �لطريق يتحول من 

�شكل �إىل �آخر. 
من  �لكثري  �لريفية،  �لطرقات  �أح��د  جانب  على  منزل  �أده�����س 
�لتو��شل  �لذي لقي رو�ج��اً كبري�ً على مو�قع  �لفيديو  متابعي 
�لتي  �لجتماعي، وحظي بتعليقات تعرب عن �لذهول و�حلرية 

�أ�شابت �مل�شاهدين.
وتبني  �أم��ره��ا،  �كت�شف  م��ا  �شرعان  �لب�شرية  �خل��دع��ة  �أن  غ��ري 
و�إمنا  منزًل حقيقياً،  لي�س  �لطريق  على جانب  �شوهد  ما  ب��اأن 
جمرد �شقف وجد�رين، و�أن موقع �لبناء جعله يبدو وكاأنه منزل 

باأربعة جدر�ن. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإخالء ب�صبب قنبلة.. تبني اأنها ثمرة خ�صار
�عتقد رجل يف جنوب �أملانيا �أنه عرث على قنبلة من �حلرب �لعاملية �لثانية مل تنفجر بعد يف حديقة منزله �خللفية. 

غري �أن �ل�شرطة وجدت �شيئاً خمتلفاً متاماً.
تلقت �ل�شرطة فى برين بولية بادن فورمتربغ جنوب �أملانيا مكاملة هاتفية مثرية للقلق، �إذ قال رجل عمره 81 
�إىل �ملوقع،  �لثانية مل تنفجر يف حديقة منزله. لكن بعد و�شولهم  �لعاملية  �إنه عرث على قنبلة من �حلرب  عاماً 
بح�شب  قنبلة"،  وكاأنها  حقاً  فوجئت �ل�شرطة باإيجاد حبة كو�شة د�كنة عماقة يبلغ طولها 40 �شنتيمرت�ً و"تبدو 

ما ذكرت �ل�شرطة. 
ومبا �أن حبة �خل�شار �لعماقة تلك، �لتي تزن 5 كيلوغر�مات، ل ت�شكل تهديد�ً على �شامة �لنا�س �أو على �ملناطق 
�ملجاورة، قررت �ل�شرطة �أن تلغي طلب وحدة تفكيك �لقنابل و�إخاء �ل�شكان. لكن كيف و�شلت حبة �لكو�شة تلك 
�إىل حديقة �لرجل �مل�شن؟ �ل�شرطة �أو�شحت يف بيان �أنها يعتقد "�أن �شخ�شاً ما �أر�د �لتخل�س من �لكو�شة فاألقى 

بها يف حديقة �مل�شن". 
وعلى �لرغم من �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية قبل �أكرث من 70 عاماً، فاإن �ل�شلطات �لأملانية جتد بني حني و�آخر 
قنابل غري منفجرة يف جميع �أنحاء �لباد. ففي �شهر �أغ�شط�س، ��شطر مطار تيغل يف �لعا�شمة برلني �إىل �لإغاق 
موؤقتاً بعد �كت�شاف قنبلة رو�شية �ل�شنع غري منفجرة. ويف مار�س، �أغلق طريق �شريع كبري يف مدينة دو�شلدورف 

بعد �أن �كت�شف عمال �لبناء وجود قنبلة بريطانية. 
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جتد زوجها املفقود بعد 10 اأعوام 
�لتقت �مر�أة بزوجها، بعد مرور �أكرث من ع�شر �شنو�ت على �ختفائه، عقب 

ترك منزلهما �لو�قع بالقرب من ملبورن باأ�شرت�ليا.
كانت �آخر مرة ر�أت فيها �شاندي جيليت )44 عاماً( زوجها، ر�شل جنكني، 
�ل�شغرية  ويريبي  مدينة  يف  �لو�قع  منزلهما  غ��ادر  عندما   ،2006 عام  يف 
بح�شب  بينهما،  وقعت  م�شاجرة  بعد  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  ملبورن  مدينة  خ��ارج 
�أبد�ً،  بعدها  ر�شل  يُعد  مل  �لربيطانية.   The Independent �شحيفة 
وتركها وحَدها مع �ثنني من �لأبناء، �إيثان، �لذي كان يف �لر�بعة من عمره 
�أدرج  وق��د  ه��ذ�،  نف�شه.  �لوقت  يبلغ عامني يف  ك��ان  �ل��ذي  و���ش��اريل  وقتئذ، 
�لرغم من عمليات  �ملطاف ك�شخ�س مفقود ر�شمياً، على  نهاية  جنكني يف 
عنه. ولكن يف وقت  بته بحثاً  تعقَّ �لتي  �لعامة  و�لند�ء�ت  �ل�شرطة  تفتي�س 
�شابق من هذ� �لعام، كانت جيليت مع �بنها و�بنتها خارج مركز �لت�شوق على 
1100 ميل من منزلهما- عندما  �شاحل �شن �شاين -�ل��ذي يبعد ح��و�يل 
"كنت �أعتقد د�ئماً �أنه يف   :"News.com.au"�ر�أت زوجها. تقول جيليت ل
مكان ما. ولكن كانت روؤيته �شدمة بالن�شبة يل. ل �أعرف كيف �أ�شرح ذلك، 
لقد كنت يف ذهوٍل تام". وتابعت: "ظللنا نر�قب بع�شنا �لبع�س �شري�ً على 
�لأقد�م، حتى بعدما �قرتبنا جد�ً. كنا يف ذهول، كان كلٌّ منا يت�شاءل ما �إذ� 
كان ما ير�ه حقاً". وقالت جيليت �إنها مل تتحدث مع زوجها، م�شيفًة �أن 
�لو�شع كان حمرجاً جد�ً. "كان ي�شتطيع �أن يتكلم معنا �أي�شاً �إذ� �أر�د، ولكن 

ماذ� تقول ل�شخ�س ُفقد منذ �أكرث من 10 �شنو�ت؟"
و�أ�شافت �أن �ل�شبب �لرئي�شي �لذي دفعها لن�شر ق�شتها هو �بناها �للذ�ن مل 

يريا �أو ي�شمعا عن و�لدهما منذ مغادرته �ملنزل.

�صاعة �صوي�صرية ُتغني عن اختبارات احلمل 
قال باحثون �شوي�شريون، �إنهم طورو� �شاعة ذكية للن�شاء، تنّبه من ترتديها 
�إىل حدوث �حلمل، دون �حلاجة �إىل �خل�شوع لختبار�ت �حلمل �لتقليدية 

يف �ملنزل.
طّورها  �جل��دي��دة  �ل�شاعة  �أن  �لربيطانية،  “تلغر�ف”  �شحيفة  وذك���رت 

باحثون يف م�شت�شفى جامعة زيورخ �ل�شوي�شرية.
و�أو�شح �لباحثون �أن �ل�شاعة �لذكية تتعّرف على �حلمل بعد حدوثه بنحو 
�أ�شبوع، مثل �لختبار�ت �لتقليدية، لكن ميكنها �أن تطور ذلك ب�شكل �أ�شرع 

م�شتقبًا.
و�أ�شافو� �أن �ل�شاعة �جلديدة، تك�شف حدوث �حلمل عند �لن�شاء عن طريق 
ر�شد تغري�ت ف�شيولوجية متعلقة باحلمل وقت وقوعها وتنّبه �شاحبتها 

�إىل ذلك.
مثل  باحلمل،  مرتبطة  عو�مل  عدة  تقي�س  �ل�شاعة  �أن  �إىل  �لفريق  و�أ�شار 
درجة حر�رة �جللد ومعدل �لتنف�س وعدد دقات �لقلب، �لتي حتدث نتيجة 

تغري�ت هرمونية لدى �ملر�أة �حلامل.

ت�صميمات بعلب طعام 
لإطعام جوعى نيويورك 
ط���ري���ق���ة خ����اق����ة لإط�����ع�����ام �أك����رث 
نيويورك..  يف  ج��ائ��ع  م��ل��ي��ون  م��ن 
�لطعام  بعلب  ت�شميمات  ت�شييد 

�ملحفوظ..
تنظم �إد�رة �لت�شميمات �ملجتمعية 
�خلام�شة  �ل�����ش��ن��وي��ة  م�����ش��اب��ق��ت��ه��ا 
نيويورك  يف  �لعام  هذ�  و�لع�شرين 
و�لتي جتمع م�شممني ومهند�شني 
عماقة  ت�������ش���م���ي���م���ات  ل��ت�����ش��ي��ي��د 
م��ن ع��ل��ب �ل��ط��ع��ام �مل��ح��ف��وظ غري 

�مل�شتخدمة.
�لع�شو  ج����ري����ن  ج���ن���ي���ف���ر  ق����ال����ت 
�ملوؤ�ش�س لهذه �مل�شابقة يف نيويورك 
بحق  �لفكرة  هذه  �قرت�شنا  "لقد 
منوذجا  ���ش��ي��دو�  لقد  �شياتل.  م��ن 
لاإبرة �لف�شائية من �لعلب ومن 
ب�����اأن ن�شيد  �ل��ف��ك��رة  ه��ن��ا ر�ودت����ن����ا 
ت�شميمات من علب �لطعام. وكان 

ذلك منذ 25 عاما".
 27 �لعام  هذ�  �مل�شابقة  يف  و�شارك 
علبة  �أل��ف   80 نحو  ح��ول��و�  فريقا 
�أع��م��ال فنية  �إىل  ط��ع��ام حم��ف��وظ 
�ل��رند وزه��رة لوت�س عماقة  مثل 

وثمرة �أنانا�س عماقة.
�لثنني  �ل��ي��وم  �ملنظمون  و�شيعلن 

�لفائز بجائزة "�أف�شل وجبة".
بعلب  "نتربع  ج����ري����ن  وق�����ال�����ت 
هارف�شت.  �شيتي  ملوؤ�ش�شة  �لطعام 
جائع  هناك  يكون  �أن  �مل��ح��زن  م��ن 
و�حد من بني كل �أربعة من �شكان 
طعامنا  فاإن  ثم  ومن  نيويورك... 

�شيغذي 45 �ألف �أ�شرة".
يف  معرو�شة  �لت�شميمات  و�شتظل 
حتى  بنيويورك  بلي�س  بروكفيلد 

15 نوفمرب ت�شرين �لثاين.

معركة دامية بني نحلة ودبور
موقع  على  ن�شر  ف��ي��دي��و،  مقطع  �أظ��ه��ر 
بني  �لوطي�س  حامية  معركة  يوتيوب" 
�شيخرج  ف��م��ن  ودب�������ور.  ���ش��خ��م��ة  ن��ح��ل��ة 
م��ن��ت�����ش��ر� ؟ �ل��ن��ح��ل��ة �ل��ت��ي ت��ع��م��ل م���ا يف 
و�شعها حلماية ع�شلها �أم ح�شرة �لدبور؟

على  قيا�شية،  م�شاهد�ت  �ملقطع  وحقق 
�أنهى  �مل��ع��رك��ة  يف  "�لفائز"  �أن  �ع��ت��ب��ار 
�لقتال بطريقة مفاجئة وغري متوقعة.

وي��ظ��ه��ر �ل��ف��ي��دي��و حل��ظ��ات ط��وي��ل��ة من 
�ل�����ش��ر�ع ب��ني �ل��ن��ح��ل��ة و�ل���دب���ور، �نتهت 
بانت�شار قوي للدبور، �إذ متكن يف نهاية 

�ملطاف من ق�شم �لنحلة �إىل ق�شمني.
وبد� �جلزء �لأعلى من �لنحلة وما تبقى 
ب�شكل ل  �أرج��ل يتحرك لوحده  لها من 

ي�شدق يف نهاية �ملعركة.
�آخذ�  �ل��دب��ور  ط��ار  �مل��ع��رك��ة،  نهاية  وبعد 
�لن�شف  بقى  فيما  �حل�شرة،  ن�شف  معه 

�لثاين �شاقطا على �لأر�س.

تقا�صي عري�صها لغيابه عن حفل الزفاف  
قررت عرو�س تايلندية �أن تقا�شي عري�شها، بعد �أن تخلف 
عن ح�شور حفل �لزفاف، بحجة �أنه مل يتمكن من جمع 

�ملهر �لذي طلبته عائلتها.
�شاوتدي  بونيانغ  يتزوج كل من  �أن  �ملفرت�س،  وك��ان من 
بوري  م��ق��اط��ع��ة  يف   ، ج��ي��ن��ك��ر����ش��ان��غ  �أروين  وخ��ط��ي��ب��ت��ه 
مل  �لعري�س  �أن  �إل  �ملا�شي،  �أكتوبر   22 ي��وم  �لتايلدنية 
ي��ظ��ه��ر ع��ل��ى �لإط�����اق يف ي���وم �ل���زف���اف، ب��ح�����ش��ب موقع 
�أوديتي �شنرت�ل. وقبل يوم من �لزفاف، �لتقى �لعرو�شان 
مع و�لدي �لعرو�س، لإجر�ء �ل�شتعد�د�ت �لنهائية حلفل 
هذ�  م��ن  �لتمل�س  ينوي  �لعري�س  �أن  يبد  ومل  �ل��زف��اف، 
�لزو�ج. ويف �شباح يوم �لزفاف، مل يظهر �لعري�س �أو �أي 

�أحد من �أقربائه، مما �أثار �شكوكاً لدى �لعرو�س و�أهلها.
وب��ع��د ع���دة حم����اولت ل��ات�����ش��ال ب��ال��ع��ري�����س، �أج����اب على 
لكنه  ي��ر�م،  ما  على  �شيء  كل  �أن  عرو�شه  و�أخ��رب  هاتفه، 
ي�شتطيع  ل  لأنه  �شاعات،  لب�شع  �لزفاف  بتاأجيل  يرغب 
�لو�شول يف �لوقت �ملنا�شب. ولأن �لعرو�س و�أهلها مل يكن 
لديهم �أي خيار �آخر، ��شطرو� لإعام �ملدعوين بالتعديل 

�لذي طر�أ على موعد �لزفاف.
ومع مرور �لوقت، مل يظهر �لعري�س، وحاولت �لعرو�س 
�لت�شال به م��ر�ر�ً، لكنه هذه �ملرة مل يجب على هاتفه، 
�إىل قريته �ملجاورة،  �لعرو�س وعائلتها للتوجه  مما دفع 
يف حماولة ملعرفة ما حدث، لكنهم مل يعرثو� على �أحد 

يف منزل، حيث كان قد فر مع عائلته.
�لعري�س مل  �أن  �لعرو�س يف وقت لحق،  و�كت�شفت عائلة 
�ألف باهت   200 يتمكن من جمع �ملهر �ملطلوب، و�لبالغ 
�لعري�س قد  �إذ� كان  �ملعروف  )6000 دولر(. ومن غري 
جُب عن �إخبار عرو�شه وعائلتها �أنه ل ميلك �ملال �لكايف 
�أن���ه ك��ان يخطط جلمع �مل���ال ودف��ع��ه يف  �أو  ل��دف��ع �مل��ه��ر، 

�لوقت �ملنا�شب، لكنه ف�شل يف ذلك.

�صركة توزن الركاب قبل �صعود الطائرة
�شيا�شة  ب��ات��ب��اع  ل��ل��ط��ري�ن  �لفلندية  فينري  �شركة  ب���د�أت 
�إىل  �لركاب قبل �شعودهم  �أوز�ن  بقيا�س  تق�شي  جديدة 

من طائر�تها. 
وتطلب �ل�شركة من عمائها �ل�شعود على �أجهزة �لوزن 
يف �ملطار قبل �لتوجه �إىل �لطائرة يف حماولة منها جلمع 
�لبيانات بهدف تقدير متطلبات �لوقود على نحو �أف�شل 

وبالتايل تخفيف نفقات ت�شغيل طائر�تها.
ب��اأن �شركات �ل��ط��ري�ن حت�شل ع��ادة على  وم��ن �مل��ع��روف 
�إح�����ش��ائ��ي��ات �ل�����وزن م���ن �ل���وك���ال���ة �لأوروب����ي����ة ل�شامة 
�لطري�ن )�إي�شا(، ومبا �أن �لتقرير �لإح�شائي �لأخري مت 
�أ�شبحت �حلاجة ملحة  �إ�شد�ره قبل ثمان �شنو�ت، فقد 

لتحديثه، لذ� قررت �شركة فينري �لقيام بذلك بنف�شها. 
�لركاب  ت�شجيل  ع��ن��د  �ل��ط��وع��ي��ة  �ل����وزن  عملية  وت���ب���د�أ 
�لدخول �إىل مطار هل�شنكي، �إذ� تطلب �ل�شركة من 180 
ر�كباً قيا�س وزنهم لتكون قادرة على تقدير كمية �لوقود 

�لو�جب ��شتخد�مها يف ت�شغيل �لطائرة.
فينري  �شركة  �أجرتها  �لتي  �لأولية  �لإح�شاء�ت  وبح�شب 
للطري�ن، فاإن متو�شط وزن �لذكور هو 84.6 كغ، بينما 
يبلغ  حني  يف  ك��غ،   66.5 �إىل  �لن�شاء  وزن  متو�شط  ي�شل 

وزن �لأ�شخا�س حتت �شن �لثانية ع�شرة حو�يل 30 كغ.  اأجنلينا جويل خالل ح�شورها مهرجان جوائز الفيلم ال�شنوي الـ 21 يف هوليوود.   )ا ف ب(

اأ�صماك قر�س 
تهاجم غوا�صة 

مو�قع  رو�د  ت��د�ول��ه  فيديو  �أظ��ه��ر 
حلظات  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
بعد  بحثي  ف��ري��ق  عا�شها  م��رع��ب��ة 
ت��ع��ر���ش��ه ل���ه���ج���وم جم���م���وع���ة من 
�أ�شماك �لقر�س �ل�شخمة ��شتهدف 
�لغو��شة �لتي كانو� ي�شتقلونها يف 

عمق �لبحر.
 ”2 بانيت  “بلو  غو��شة  وك��ان��ت 
�لأطل�شي،  �مل���ح���ي���ط  يف  ت���غ���و����س 
�لقر�س  �أ���ش��م��اك  ت��وق��ف��ت  ع��ن��دم��ا 
�ل��ع��م��اق��ة �ل���ت���ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 6 
�أمتار عن �أكل جيفة حوت، ووجهت 
�نتباهها �إىل �لغو��شة قبالة �شاحل 

جزر “�لأزور”.
ميل”  “ديلي  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
يجرون  �لعلماء  كان  �لربيطانية، 
در�����ش���ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا حول 
دور �حليتان �لرئي�شي يف �ل�شل�شلة 

�لغذ�ئية بعد موتها.
�لأ�شماك  �لفيديو متكن روؤية  ويف 
�ملفرت�شة تتغذى على جيفة حوت 
ميت، وفجاأة توقفت �لأ�شماك عن 
�نتباهها  ووجهت  �جليفة،  متزيق 
�أكرث  �ق��رتب��ت  �لتي  �لغو��شة  �إىل 

من �لازم.
�لعماقة  �لأ������ش�����م�����اك  وب�����������د�أت 
فيما  �لغو��شة، معتقدة  مبهاجمة 
ي��ب��دو �أن���ه���ا ح���ي���و�ن م��ف��رت���س �أتى 

ل�شرقة طعامها.
�أع�شاء  �أح����د  ر�دي�����ون  وي���ل  وق����ال 
هجمات  “كانت  �لبحثي:  �لفريق 
بعدو�نية،  �لغو��شة  تهز  �لأ�شماك 
لكن  للغاية،  مقلًقا  �لو�شع  وك��ان 
�لكائنات  ف���ق���دت  �حل����ظ  حل�����ش��ن 

�ملرعبة �لهتمام بعد فرتة”.

م�صممون فل�صطينيون يبتكرون مالب�س �صديقة للبيئة
عر�س خم�شة م�شممي �أزياء فل�شطينيني يف ر�م �هلل 
تدوير  �إع���ادة  من  �نتجت  ملاب�س  متعددة  م��ودي��ات 
و�لبا�شتيك  �لأقم�شة  فيها  مب��ا  م�شتخدمة  م���و�د 

و�حلديد و�لورق.
و�شاركت �شت فتيات بتقدمي 30 موديا من �لأزياء 
تنظمه  برنامج  يف  �مل�شاركون  �شممها  �لتي  �ملختلفة 
ر�مي  ب��اإ���ش��ر�ف  م���ّدور  قطان  �ملح�شن  عبد  موؤ�ش�شة 
ق�شوع م�شمم �لأزياء �لفل�شطيني �ملقيم يف �لوليات 

�ملتحدة.
�لعام يف موؤ�ش�شة  �لربنامج  يزيد عناين مدير  وقال 
�لربنامج  يف  "�لفكرة  �خلريية  قطان  �ملح�شن  عبد 
�إعادة تدوير �أ�شياء خمتلفة ولي�س فقط من خملفات 
مو�شوع  �ختيار  ك��ان  �لعام  وه��ذ�  �مل�شانع.  �أو  �ملنازل 
بت�شاميم  �ملاب�س من خال تقدميها  �إع��ادة تدوير 

جديدة".
�لذي مت جتهيز  �لعر�س  بدء  و�أ�شاف لرويرتز قبل 
ر�م �هلل على غر�ر  �ل��ف��رن��دز يف  ل��ه يف مدر�شة  ق��اع��ة 
عرو�س �لأزياء �لعاملية من حيث �ملو�شيقى و�لإ�شاءة 
تعمل  �أن  �لبع�س.  يعتقد  كما  �شها  لي�س  "�ملو�شوع 

على ت�شميم موديات خمتلفة من قطع �أقم�شة من 
وكرتون  با�شتيك  م��و�د  من  �أو  م�شتخدمة  ماب�س 

وحديد هذ� يحتاج �إىل مهار�ت خا�شة".
خا�س �مل�شاركون �لتحدي مع �مل�شمم ق�شوع لتقدمي 
على  �شهر  يف  �إجن���ازه���ا  مت  خمتلفة  م��ودي��ات  �شتة 
ت�شميم  لكل  وك���ان  و�خل��ي��اط��ة،  �لت�شميم  م�شتوى 
م��ي��ز�ت��ه �خل��ا���ش��ة م���ن ح��ي��ث �مل�����و�د �مل�����ش��ت��خ��دم��ة �أو 

�ملنا�شبة.
ف�شاتني  منها  خمتلفة  �أق�شام  على  �لعر�س  ��شتمل 

�ل�شهرة و�ل�شارع و�لثوب �لفل�شطيني.
ومرت عملية �ختيار �مل�شاركني بالعديد من �ملر�حل 
ع��دد من  ���ش��ارك  كما  �لنهائي  �ل��ع��ر���س  �إىل  و���ش��ول 
�مل���و�ط���ن���ني ب��ت��ق��دمي م��اب�����س ق���دمي���ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
م�شاركة عدد من �مل�شانع يف تقدمي �ملو�د �لتي ميكن 

�إعادة تدويرها من �لورق و�حلديد و�لبا�شتيك.
وو����ش���ف م�����ش��م��م �لأزي������اء ق�����ش��وع م�����ش��ارك��ت��ه يف هذ� 
�لربنامج بالتجربة �ملثرية. وقال لرويرتز قبل بدء 
�إنه �شارك يف  �لعر�س �لذي ��شتمر ملا يقارب �ل�شاعة 

هذ� �مل�شروع "لأنه فكرة جديدة.

عد�صات الباباراتزي تثري غ�صب كايلي جيرن
�لو�قع  تلفزيون  لنجمة  ���ش��ور�ً  �لبابار�تزي  ك��ام��ري�ت  عد�شات  �لتقطت 

كايلي جيرن تظهر ب�شكل و��شح عامات �حلمل عليها.
�شقيقتيها  برفقة  جيرن  �كري�س  و�ل��دت��ه  مياد  عيد  ح�شورها  فخال 
كيند�ل جيرن وكورتني كارد��شيان، ظهرت كايلي وقد بدت عليها ب�شكل 
و��شح �لزيادة �مللحوظة يف �لوزن �إثر �حلمل رغم حماولتها �إخفاء ذلك 
بارتد�ئها بدلة ريا�شية �شود�ء ف�شفا�شة �إًل �أن كل ذلك مل يخف �نتفاخ 

بطنها حيث من �ملتوقع �أن تكون يف �ل�شهر �خلام�س.
و�أث��ارت �ل�شور حفيظة وغ�شب كايلي �لتي �عتربت �أنها بدت هكذ� يف 

وكتبت  �ل�شور،  "فوتو�شوب" على  تعديات  �إج���ر�ء   ب�شبب  �ل�شور 
�لإجتماعي:"  �لتو��شل  مو�قع  �أح��د  على  �خلا�س  ح�شابها  عرب 
على  فوتو�شوب  عملية  جت��رو�  �أن  �أردمت  �إذ�  �شيء،  كل  وقبل  �أوًل 
�شوري، لحظو� �خلطوط �مللتوية يف خلفية �ل�شورة �لثانية فقد 

تغريت ب�شكل و��شح.


