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الإم�رات جتدد التزامه� ب�أهداف املجتمع 
الدويل بتحويل كوكبن� لكوكب خ�ل من التلوث

•• نريوبي -وام:

�إىل  �لر�مية  �ل��دويل  �ملجتمع  ب�أهد�ف  �لتز�مه�  �لإم���ر�ت  جددت دولة 
ت�سريع  �سرورة  م�ؤكدة   .. �لتل�ث  من  خ�ل  ك�كب  �إىل  ك�كبن�  حت�يل 
�لقدر�ت  بن�ء  وت�سهيل  �ل�سلة  ذ�ت  �لدولية  �لتف�قي�ت  تنفيذ  وت��رة 
�ل�ف�ء  على  مل�س�عدته�  �لن�مية  ل��ل��دول  �ملتقدمة  �لتكن�ل�جي�  ونقل 
خطة  �أه����د�ف  حتقيق  يف  م�س�همته�  وت��ع��زي��ز  �ل���ط��ن��ي��ة  ب���ل��ت��ز�م���ت��ه��� 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
ج�ء ذلك خالل م�س�ركة وفد �لدولة يف �لدورة �لث�لثة للجمعية �لع�مة 
�لع��سمة  �أعم�له� يف  �لتي �ختتمت   UNEA-3 للبيئة  �ملتحدة  لالأمم 
�لتل�ث" بهدف  م��ن  خ���ل  ك���ك��ب  "نح�  �سع�ر  حت��ت  ن��روب��ي  �لكينية 

حتديد �لأول�ي�ت لل�سي��س�ت �لبيئية �لع�ملية.         )�لتف��سيل �ص3(

عودة عدد من اجلرحى اليمنيني اإىل عدن بعد 
رحلة عالج ن�جحة يف الهند على نفقة الم�رات

•• عدن -وام:

ع�د �إىل �لع��سمة �ليمنية �مل�ؤقتة عدن �م�ص عدد من �جلرحى �ليمنيني 
دولة  نفقة  على  ب�لنج�ح  تكللت  �لهند  جمه�رية  يف  ع��الج  رح��ل��ة  بعد 
لت�جيه�ت  تنفيذ�  وذل��ك  �لأحمر  �لهالل  هيئة  ��سر�ف  حتت  �لإم����ر�ت 
�س�حب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهي�ن رئي�ص �لدولة حفظه �هلل 
�لدولة  رئي�ص  ن�ئب  �آل مكت�م  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سم�  و�س�حب 
رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء ح�كم دبي رع�ه �هلل و�س�حب �ل�سم� �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهي�ن ويل عهد �أب�ظبي ن�ئب �لق�ئد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة 
ومت�بعة �سم� �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهي�ن ممثل �حل�كم يف منطقة 

�لظفرة رئي�ص هيئة �لهالل �لأحمر �لإم�ر�تي.       )�لتف��سيل �ص3(
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م�س�ندة �إم�ر�تية ق�ية مكنت ق��ت �لتح�لف �لعربي من �لتقدم يف �ل�س�حل �لغربي �ليمني  )و�م(

ق��ت �لحتالل حت�ول تفريق �ملتظ�هرين �لفل�سطينيني ب�لقن�بل �مل�سيلة للدم�ع  )رويرتز(

�لعب�دي خالل م�ؤمتر لالإعالم �لعربي يف بغد�د  )رويرتز(

رئي�س الوزراء اليمني يحذر من تق�صيم حزب �صالح 

ب�إ�سن�د اإم�راتي.. قوات التح�لف توا�سل تقدمه� يف ال�س�حل الغربي 

جتدد الق�صف على غزة.. وعبا�س والبابا توا�صرو�س يرف�صان لقاء بن�س 

مزيد من ال�سهداء واجلرحى يف هبة القد�س
•• عوا�صم-وكاالت:

�أكد م�ست�س�ر �لرئي�ص �لفل�سطيني 
حمم�د عب��ص �أم�ص �ن �لأخر لن 
�لمركي  �لرئي�ص  ن�ئب  يلتقي 
م�يك بن�ص �لذي �سيزور �ملنطقة 
ك�ن�ن  م���ن  �ل���ث����ين  �ل��ن�����س��ف  يف 
عقب  �جل�������ري  دي�����س��م��ر  �لأول 
�لتح�ل يف �سي��سة و��سنطن حي�ل 
تظ�هر�ت  خرجت  فيم�  �لقد�ص، 
للي�م  �لفل�سطينية  �لأر����س��ي  يف 

�لث�لث على �لت��يل.
وق������������ل م���������س����ت���������س�����ر �ل����رئ����ي���������ص 
�خل�لدي  جم����دي  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ل���ك���ل��ة ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص ل��ن يك�ن 
�لرئي�ص  ن�ئب  مع  �جتم�ع  هن�ك 

�لمركي يف فل�سطني.
�ملتحدة  �ل�����لي�����ت  �أن  و�أ�����س�����ف 
�خلط�ط  ت��خ��ط��ت  �لأم���رك���ي���ة 

�حلمر بقر�ره� �ملتعلق ب�لقد�ص.
من جهته، �أ�سدر ب�ب� �لقب�ط يف 
�ل�سبت  �لث�ين  ت���سرو�ص  م�سر 
�أنه لن  �أف���د  �إعالن� م�س�به� حيث 
نه�ية  �ل��ق���ه��رة  ب��ن�����ص يف  ي��ل��ت��ق��ي 
على  �ح��ت��ج���ج���  �جل�����ري،  �ل�سهر 

قر�ر و��سنطن حي�ل �لقد�ص.
للكني�سة  مقت�سب  بي�ن  يف  وج���ء 

�لتي تلت �سالة �جلمعة.
و�أعلنت وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية 
��ست�سهدو�  �ل��ذي��ن  ع���دد  �رت���ف����ع 
بر�س��ص وغ�ر�ت ق��ت �لحتالل 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي يف ق��ط���ع غ���زة منذ 
بعد  4 فل�سطينيني،  �إىل  �جلمعة 
ق�سي�  �سخ�سني  جثم�ين  �نت�س�ل 
جن�ب  مل�قع  �لحتالل  ق�سف  يف 

مدينة غزة فجر �م�ص �ل�سبت.
ح�سيلة  �إن  �ل������������ز�رة  وق������ل�����ت 
قط�ع  يف  �مل���ي���د�ن���ي���ة  �لأح����������د�ث 
�أم�����ص، حتى فجر  ي���م  غ��زة منذ 
و170  �سهد�ء   4 �ل�سبت:  �م�ص 

جريح�ً، وفق م� ق�لت �ل�ز�رة.
م��جه�ت  �ن���دل���ع���ت  و�جل���م���ع���ة، 
ق������ت �لح���ت���الل يف من�طق  م���ع 
خم����ت����ل����ف����ة ب�����ل���������س����ف����ة وغ��������زة 
�لإ�سر�ئيلية  غ����ر�ت  و��ستهدفت 
�لت�بعة  �لق�س�م  3 م��قع لكت�ئب 

حلركة حم��ص.
ع���دد �جلرحى  ب��ل��غ  �ل�����س��ف��ة،  ويف 
وفق وز�رة �ل�سحة �أي�س�ً، 1100 
�لتي  �لغ�سب  جمعة  يف  م�����س���ب، 
رف�س�ً  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي���ن  �أع��ل��ن��ه��� 
لقر�ر �لرئي�ص �لأمركي، دون�لد 
ت��رم��ب، �ع��ت��ب���ر �ل��ق��د���ص ع��سمة 

لإ�سر�ئيل.

�لقبطية �مل�سرية �أنه� تعتذر عن 
��ستقب�ل �ل�سيد م�يك بن�ص ن�ئب 
�لرئي�ص �لمريكي خالل �لزي�رة 
دي�سمر  يف  ب��ه���  �ل��ق��ي���م  �مل���زم���ع 
 )...( �لأول(�جل������������ري  )ك�����ن�����ن 
نظر� للقر�ر �لذي �تخذته �لد�رة 
�لقد�ص  ب��خ�����س������ص  �لم��رك��ي��ة 
�ملاليني من  مل�س�عر  �عتب�ر  ودون 

�ل�سع�ب �لعربية.
فل�سطينية  ����س���ي���دة  و�أ����س���ي���ب���ت 
بر�س��ص �جلي�ص �ل�سر�ئيلي �ثر 
جتدد �مل��جه�ت على �حلدود بعد 
جن�زة �س�رك فيه� �لآلف يف خ�ن 

ي�ن�ص بقط�ع غزة.
�ملكتب  رئ���ي�������ص  دع��������ة  و�أث�����������رت 
�ل�سي��سي حلركة حم��ص ��سم�عيل 

هنية �ىل �إطالق �نتف��سة جديدة 
خم�وف من ت�س�عد �لعنف.

�جله�د  وح��رك��ة  حم��ص  و�أع�����دت 
�لدع�ة  على  �لت�أكيد  �لإ�سالمي 
�ل���������س����ب����ت. و�أ������س�����ي�����ب ع�������س���ر�ت 
�ملط�طي  ب�لر�س��ص  �ملتظ�هرين 
�أو �حلي يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة 
وقط�ع غزة و�لقد�ص يف �مل��جه�ت 

تاأمني احلدود العراقية ال�صورية بالكامل 

العراق يعلن انته�ء احلرب �سد داع�س

دون قي�م �أي جهة �أو �سخ�ص ب�أية 
على  ع�سكري  ط�بع  ذ�ت  �أن�سطة 
�لأر��سي �للبن�نية"، وفق م� ج�ء 

يف بي�ن �س�در عن مكتبه.
و�عتر �حلريري ج�لة �خلزعلي 
���س��رع��ي��ة، وط��ل��ب منعه من  غ��ر 

دخ�ل لبن�ن.

•• بريوت-اأ ف ب:

�للبن�نية  �حلك�مة  رئي�ص  �نتقد 
ق�م  زي���رة  �ل�سبت  �حلريري  �سعد 
�ل�سعبي  �حل�����س��د  يف  ق���ي����دي  ب��ه��� 
برفقة  لبن�ن  جن�ب  �إىل  �لعر�قي 
عن��سر من حزب �هلل، حمذر�ً من 
�أي �أن�سطة ع�سكرية على �لأر��سي 

�للبن�نية.
وي���ت���م م��ن��ذ ي�����م �جل��م��ع��ة ت����د�ول 
مقطع فيدي� يظهر �لأمني �لع�م 
حلركة ع�س�ئب �أهل �حلق، �حدى 
ف�س�ئل �حل�سد �ل�سعبي �لعر�قي، 
ع�سكري  بلب��ص  �خل��زع��ل��ي  قي�ص 

رم��������دي �ل����ل�����ن �أث����ن�����ء ج����ل���ة يف 
عن�سر�ً  يظهر  كم�  لبن�ن،  جن�ب 
من حزب �هلل وه� ُيعرفه ب�ملك�ن، 
وي�سر بيده هذ� �جل�لن �ملحتل.

ويف قرية كفركال �حلدودية، ق�ل 
�خلزعلي نعلن جه�زيتن� �لك�ملة 
يف �ل�ق�ف �سف�ً و�حد�ً مع �ل�سعب 
�للبن�ين، مع �لق�سية �لفل�سطينية 

�أم�م �لحتالل �لإ�سر�ئيلي.
و�ثر �نت�س�ر �لفيدي�، طلب رئي�ص 
من  �ل�����س��ب��ت  �للبن�نية  �حل��ك���م��ة 
و�لأمنية  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل���ق���ي����د�ت 
�ل���الزم���ة  "�لتحقيق�ت  �إج�������ر�ء 
و�ت���خ����ذ �لج�������ر�ء�ت �ل��ت��ي حت�ل 

•• بغداد-رويرتز:

ق�ل رئي�ص �ل�زر�ء �لعر�قي حيدر 
�لق��ت  �إن  �ل�سبت  �أم�����ص  �لعب�دي 
�لعر�قية طردت �آخر فل�ل تنظيم 
د�ع�����ص �لإره����ب���ي م��ن �ل��ب��الد بعد 
ثالث �سن��ت من �سيطرة �لتنظيم 
�أر��سي  ث��ل��ث  ن��ح���  ع��ل��ى  �مل��ت�����س��دد 

�لعر�ق.
ون���ق���ل �ل��ت��ل��ف��زي���ن �ل��ر���س��م��ي عن 
�لعب�دي ق�له �أم�م م�ؤمتر لالإعالم 
�ل����ق������ت  �إن  ب����غ����د�د  يف  �ل���ع���رب���ي 
على  �ل�سيطرة  ��ستع�دت  �لعر�قية 
�آخر من�طق ك�نت ل تز�ل يف �أيدي 

�لتنظيم على �حلدود مع �س�ري�.
وق���ل��ت �حل��ك���م��ة �لحت����دي���ة عر 
ع���ل���ى ت�يرت  �ل���ر����س���م���ي  ح�����س���ب��ه��� 
يعلن  �لعب�دي  حيدر  �لع�م  �لق�ئد 
�لعر�قية  �مل�����س��ل��ح��ة  �ل����ق������ت  �أن 
و�حلدود  �لغربية  �ل�سحر�ء  �أمنت 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة �ل�����س���ري��ة ب���ل��ك���م��ل مب� 
�إره�بيي  على  نه�ية �حلرب  ي�سكل 

د�ع�����ص �ل��ذي��ن مت دح��ره��م مت�م� 
وطردهم من �لعر�ق.

ويف تغريدة منف�سلة ق�ل �لعب�دي 
�سيطرته�  �لبطلة  ق��تن�  �أحكمت 
�لعر�قية  �ل��دول��ي��ة  �حل����دود  ع��ل��ى 
د�ع�ص  هزمن�  ب�لك�مل.  �ل�س�رية 
�أجل  م��ن  وب�لت�سحية  ب���ح��دت��ن��� 

�لأمة. يحي� �لعر�ق و�سعبه.
وه����ن�����أ �ل���ت���ح����ل���ف �ل�������ذي ت���ق����ده 

�ل�لي�ت �ملتحدة �لذي دعم �لق��ت 
�لعر�قية يف م��جهة تنظيم د�ع�ص 
على  تغريدة  عر  ب�لن�سر  �لعر�ق 
�لتح�لف  ي��ه��ن��ىء  وق�����ل:  ت���ي��رت. 
�لدويل �سعب �لعر�ق على �نت�س�ره 
�لكبر على د�ع�ص ون�ؤكد �أنن� نقف 
بج�نب �لعر�ق وبج�نب �لعر�قيني 
وهم يفعل�ن كل م� ميكن من �أجل 

م�ستقبل ز�هر لبالدهم.
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•• عوا�صم-وكاالت:

�لعربي  �لتح�لف  ق����ت  و��سلت 
بقي�دة �ململكة �لعربية �ل�سع�دية 
يف  تقدمه�  �ليمنية  �مل��ق���وم��ة  و 
�ل�س�حل �لغربي �ليمني وو�سلت 
حي�ص(  و  )�ل��ت��ح��ي��ت���  م�������س����رف 
�مل�سلحة  �لق��ت  من  كبر  بدعم 
كبرة  ����س���رب���ة  يف  �لإم������ر�ت�����ي�����ة 
مل��ي��ل�����س��ي���ت �حل�����ث����ي �لإي���ر�ن���ي���ة 
�لنت�س�ر  ب��ع��د  وذل���ك  �ل��ي��م��ن  يف 
�لكبر �لذي حققته �لق��ت عر 
حترير مدينة �خل�خة ب�لك�مل.

و ت���سل ق��ت �لتح�لف �لعربي 
�حل��سمة  �ن��ت�����س���ر�ت��ه���  حت��ق��ي��ق 
يف �ل�����س���ح��ل �ل��غ��رب��ي وذل���ك بعد 
ب�لك�مل  �خل�خة  مدينة  حترير 
جديدة  حم���ور  فتح  �إىل  �إ�س�فة 
يف �أم�كن خمتلفة لتحرير جميع 
�ملح�فظ�ت و�ملن�طق �لتي ت�سيطر 

عليه� �مليلي�سي�ت �حل�ثية.
�لتقدم  و  ي��ع��د حت��ري��ر �خل���خ��ة 
حمطة  �لقط�ع  ه��ذ�  يف  �ل�سريع 
�لتحرير  ط��ري��ق  ع��ل��ى  مف�سلية 
�ل�س�مل و �لذي ق�مت فيه �لق��ت 
�مل�سلحة �لإم�ر�تية ب�لدور �لأكر 
�سربة  خ����الل����ه  م�����ن  ووج�����ه�����ت 
مل�  �لن��ق��الب��ي  للم�سروع  ق��سية 

�ىل ذل����ك، ح���ذر رئ��ي�����ص �ل�����زر�ء 
�ل��ي��م��ن��ي، �أح���م���د ب���ن دغ�����ر، من 
�ل�سعبي  �مل����ؤمت���ر  ح���زب  تق�سيم 
�نتف��سة  وح��دت��ه  �أن  ب��ع��د  �ل��ع���م 
�ل�����س���ب��ق ع��ل��ي عبد�هلل  �ل��رئ��ي�����ص 
�������س�������ل������ح، وق��������������ل �����س����رت����ك����ب 
�مل�ؤمتري�ن خط�أً كبر�ً، �إن قبل�� 

بتق�سيم �مل�ؤمتر.

لالإق�مة  خ������س��ع��ة  ���س��ن��ع���ء  يف 
ب�لت�سفية  و�ل��ت��ه��دي��د  �جل��ري��ة 
من قبله�، لت�سكيل قي�دة جديدة 
وبينهم  ل���ه����،  م�����ل���ي���ة  ل��ل��ح��زب 
�لرمل�ن  رئ��ي�����ص  �ل���ر�ع���ي  ي��ح��ي��ى 
وق��سم  �مل�س�عد،  �ل��ع���م  و�لأم���ني 

لب�زة، وفق�ً مل�س�در يف �مل�ؤمتر.
ب��ي���ن ن�سره  ب���ن دغ����ر، يف  وق�����ل 

متثله �خل�خة من �أهمية كرى 
وم�قع ��سرت�تيجي وه� م� ك�ن 
له �أطيب �لأثر يف نف��ص �ل�سعب 
�ليمني �لذي يقدر غ�لي� م��قف 
�لط�هرة  و�لت�سحي�ت  �لبط�لة 
�ل���ت���ي ق��دم��ه��� وي��ق��دم��ه��� �أب���ن����ء 

�لإم�ر�ت �لأبر�ر لإنق�ذ �ليمن.
  )�لتف��سيل �ص2(

�لن�ئب  دغ�����ر، وه�����  ب���ن  حت���ذي���ر 
�مل�����يل  �مل����ؤمت���ر  ل��رئ��ي�����ص  �لأول 
لل�سرعية، ج�ء بعد بروز م�ؤ�سر�ت 
عن تعر�ص �حلزب للتق�سيم بعد 
مقتل �س�لح، �لذي ظل رئي�س�ً له 

منذ ت�أ�سي�سه ع�م 1982.
�حل�ثي  م��ي��ل��ي�����س��ي���ت  وت�����س��غ��ط 
�لنقالبية على قي�د�ت م�ؤمترية 

مب�قع  �لر�سمية  �سفحته  على 
�إن �لهدف من تق�سيم  في�سب�ك، 
�حل��������زب م�����ن ق����ب����ل �حل����ث���ي���ني 
و�لدولة  �جل��م��ه���ري��ة  ر�أ�����ص  ه��� 
�أن �س�لح  �إىل  �لحت�دية، م�سر�ً 
جذري�ً،  �مل����ق���ف  ت�����س��ح��ي��ح  ق����رر 
�أن����ه ي��دف��ع ح��ي���ت��ه ثمن�ً  م���ق��ن���ً 
�لتغير  وه���ذ�  �لت�سحيح  ل��ه��ذ� 
�ل��ت��ح���ل��ف���ت ويف  �جل�����ه����ري يف 

�ملعركة.
�س�لح  ح��زب  تق�سيم  يقت�سر  ول 
�أي��دي ميلي�سي�ت  ُقتل على  �لذي 
�حل���ث��ي، �لث��ن��ني �مل������س��ي، على 
فقط،  و�ل�������س���رع���ي���ة  �حل����ث���ي���ني 
ب��ل ه��ن���ك ت��ي���ر �آخ���ر م��ن قي�د�ت 
كي�ن  لت�أ�سي�ص  مي��ه��دون  �حل��زب 

جديد.
ظهر ذلك �لتب�ين يف �نطالق 3 
قن��ت ف�س�ئية حتمل ذ�ت �ل�سم 
ر�سمي�ً  تتبع  �ل��ت��ي  �ل��ي���م  �ليمن 
ف��حدة  �ل�س�بق،  �لرئي�ص  ح��زب 
منه� وهي �لأ�سل ت�سيطر عليه� 
�سنع�ء  يف  �حل���ث��ي  ميلي�سي�ت 
وث�نية  ل�����س���حل��ه���،  و���س��خ��رت��ه��� 
�أط��ل��ق��ه��� ت��ي���ر م��ن ق��ي���د�ت حزب 
وعززه�  �ل���ق����ه���رة،  م���ن  ���س���ل��ح 
�مل�ؤمتر �مل��يل لل�سرعية )بقي�دة 

�لرئي�ص ه�دي( بقن�ة ث�لثة.

اتفاق ب�صاأن الربيك�صيت:
بريط�ني�: ترييزا م�ي تتجرع الدواء املّر!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�إىل  وبروك�سل  لندن  ت��سلت  �ل�سعبة،  �ملف�و�س�ت  من  �أ�سهر  بعد 
�ملركز  يف  �لب�حث  ك��ست�،  �أوليفييه  �ل��ط��الق.  �سروط  ب�س�أن  �تف�ق 
�ل�طني للبح�ث �لعلمية وج�معة �لعل�م �ل�سي��سية بب�ردو، ويدر�ص 
يف معهد �أوروب� يف بروج، يحلل يف ح��ر ملجلة ل�ن�ف�ل �وب�سرف�ت�ر 

�لفرن�سية �بع�د هذ� �لتف�ق وخلفي�ته.
*مل�ذ� ��ستغرق �لتف�ق وقت� ط�يال وك�ن �لت��سل �ليه �سعب�؟

�لحت�د  دول��ة  تغ�در  �لأوىل  للمرة  �أول،  رئي�سي�ن:  �سبب�ن  هن�ك   -
�أح��د على �لإط��الق ك�ن يعرف كيفية �لقي�م بذلك.  �لأوروب���ي، ول 

�ملت�سككني  ل�سب�نة فالإر�س�ء  50 يف مع�هدة  �مل���دة  �أدرج��ت  م�  و�إذ� 
يف �وروب���، وك�ن �أن�س�ر �لحت���د �لأوروب��ي يعتقدون �أن هذ� �لتن�زل 

�لرمزي لن يتم �للج�ء �ليه �أبد�.             )�لتف��سيل �ص13(

م�سرتكة  ليبية  اي��ط���ل��ي��ة  غ��رف��ة 
مل��ك���ف��ح��ة ت��ه��ري��ب امل��ه���ج��ري��ن 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

�ن�س�ء  ع��ل��ى  �م�����ص  و�ي��ط���ل��ي���  ليبي�  ت����ف��ق��ت 
�مله�جرين  مهربي  ملك�فحة  م�سرتكة  غرفة 
و�مل���ت����ج���ري���ن ب���ل��ب�����س��ر وذل�����ك خ����الل زي�����رة 
�ليط�يل  �لد�خلية  وزي��ر  به�  ق���م  لطر�بل�ص 
حك�مة  رئي�ص  مكتب  و�أورد  مينيتي.  م�رك� 
هذه  �ن  بي�ن  يف  �ل�سر�ج  ف�يز  �لليبية  �ل�ف�ق 
�لغرفة �ست�سم ممثلني خلفر �ل�س��حل وجه�ز 
�لليبي  �لع�م  و�لن�ئب  �ل�سرعية  غر  �لهجرة 

وجه�ز �ملخ�بر�ت ونظر�ءهم �ليط�ليني.

احلريري يعرت�س على زي�رة قي�دي 
من احل�سد ال�سعبي العراقي جنوب لبن�ن 

�حلدود �ليرلندية �س�كة �خرى يف خ��سرة �لريك�سيت
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اأخبـار الإمـارات
»اأبوظبي لالإ�سك�ن« جتري درا�س�ت واأبح�ث للتعرف على احتي�ج�ت املواطنني

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �سع�دة حمد نخر�ت �لع�مري �ملدير �لع�م لهيئة �أب�ظبي لالإ�سك�ن 
حر�ص �لهيئة على حتقيق روؤية �لقي�دة �لر�سيدة بت�فر �مل�سكن �ملالئم 
�لأ���س��ري وم��ق���م���ت �حلي�ة  �أب���ظ��ب��ي، وتعزيز �لرت��ب���ط  �إم����رة  مل��طني 
وب�لتع�ون مع  �ملنطلق  ت�سعى من هذ�  �لهيئة  �ن  �ىل  ..م�سر�  �مل�ستقرة 
على  و�لتعرف  متع�مليه�  متطلب�ت  لتلبية  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سرك�ء 

�حتي�ج�تهم ومدى ر�س�هم عن خدم�ت �لإ�سك�ن.
مركز  م��ع  ب�لتع�ون  ق�مت  لالإ�سك�ن  �أب�ظبي  هيئة  �إن  �لع�مري  وق���ل 
�إذ  �مل��طنني،  �آر�ء  ل�ستطالع  ميد�ين  م�سح  بعمل  ب�أب�ظبي  �لإح�س�ء 

�أب�ظبي،  �لثالثة  �لأق���ل��ي��م  م�ست�ى  على  منه  �لأوىل  �ملرحلة  �أجن���زت 
منظ�ر  م��ن  �مل��طنني  �حتي�ج�ت  على  �لتعرف  ومت  و�لظفرة  و�ل��ع��ني، 
رحلة �ملتع�مل يف �ستى مر�حله� �بتد�ء من مرحلة م� قبل تقدمي �لطلب 
�لإ�سك�نية، وحتى مرحلة �حل�س�ل عليه�، وذلك  �ملنفعة  للح�س�ل على 
ل�سم�ن �إق�مة جمتمع�ت مرت�بطة، متن�عة وم�ستد�مة، وتط�ير و�إد�رة 
ق�عدة معرفية مب� يت��فق و�حتي�ج�ت �مل��طنني و�لت�جه�ت �ل�سك�نية 

�لتنم�ية.
�سعيه�  �إط���ر  ويف  �لهيئة  �أن  لالإ�سك�ن  �أب�ظبي  هيئة  ع���م  و�أ���س���ف مدير 
�لد�ئم ملر�جعة وحت�سني خمرج�ت �خلدم�ت �ل�سكنية، وبن�ًء على �تف�قية 
مت  لالإ�سك�ن  �أب�ظبي  وهيئة  �أب�ظبي،  �إم���رة  يف  �جل�مع�ت  بني  �لتع�ون 

�إعد�د م�دة بحثية ح�ل قط�ع �لإ�سك�ن يف �أب�ظبي، وق�مت هذه �جل�مع�ت 
ويف مقدمته� ج�معة �أب�ظبي بح�سر �لأبح�ث �ملقدمة من قبل طالبه� 
و�ت�حته� للمعنيني يف هيئة �أب�ظبي لالإ�سك�ن لالطالع عليه� و�لتعرف 
�س�ء  يف  ل�سيم�  �ل�س�عد،  �جل��ي��ل  يقدمه�  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  �لأف��ك���ر  على 
لإيج�د  �مل��ب���درة  نح�  و�ملحلية  �لحت���دي��ة  للحك�متني  �ملتز�يد  �لت�جه 

حل�ل �إ�سك�نية مبتكرة.
و�أو�سح �أن هيئة �أب�ظبي لالإ�سك�ن ت�سعى لتعزيز �لرت�بط وت�ثيق �ل�سلة 
بني �لفكر �لأك�دميي و�لهيئ�ت �حلك�مية، وو�سع �أ�س�ص �لتع�ون بغر�ص 
و�لبح�ث  �لدر��س�ت  وو�سع  �إع��د�د  خالل  من  �مل�سرتك  �لعلمي  �لتب�دل 
�لك�دميية وتقدمي �ل�ست�س�ر�ت و�ملعل�م�ت و�خلدم�ت يف كل م� يخ�ص 

�خلر�ت  من  و�ل�ستف�دة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �لإ�سك�ين  �ملج�ل 
�ل�ستف�دة  يحقق  مب���  �مل��ج���ل  ه��ذ�  يف  �جل�مع�ت  متتلكه�  �لتي  �لعلمية 

�مل�سرتكة و�لقيمة �مل�س�فة لكال �لطرفني.
يذكر �أن هيئة �أب�ظبي لالإ�سك�ن ت�أ�س�ست لتحقيق جمم�عة من �لأهد�ف 
�مل��طنني  �إ���س��ك���ن  ب��ر�م��ج  تنفيذ  ت�سمل  و�ل��ت��ي  �ل�سرت�تيجية،  و�مل��ه���م 
�لل�ج�ستية  �لتجهيز�ت  و�إع��د�د  �لر�مج  هذه  تنفيذ  متطلب�ت  وحتديد 
و�لل��ئح  و�لنظم  �لإ���س��ك���ن  ب��ر�م��ج  وتط�ير  �لتحتية  �لبنية  ملتطلب�ت 
بر�مج  �أن����ع  �لطلب�ت �خل��سة مبختلف  و��ستالم  برن�مج  بكل  �خل��سة 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ���ذ  ودر��سته�  �مل��طنني  من  �لإ�سك�ن  وق��رو���ص  �لإ�سك�ن 

�ملن��سبة ب�س�أنه�.

ب�إ�سن�د كبري من القوات الإم�راتية .. قوات التح�لف توا�سل تقدمه� يف ال�س�حل الغربي اليمني
•• عدن -وام:

�ل��ع��رب��ي ب��ق��ي���دة �مل��م��ل��ك��ة �لعربية  و����س��ل��ت ق������ت �ل��ت��ح���ل��ف 
�لغربي  �ل�����س���ح��ل  يف  تقدمه�  �ليمنية  و�مل��ق���وم��ة  �ل�����س��ع���دي��ة 
من  ك��ب��ر  ب��دع��م  حي�ص  و  �لتحيت�  م�����س���رف  وو���س��ل��ت  �ليمني 
�حل�ثي  مليل�سي�ت  كبرة  �سربة  �لإم�ر�تية يف  �مل�سلحة  �لق��ت 
حققته  �لذي  �لكبر  �لنت�س�ر  بعد  وذلك  �ليمن  يف  �لإير�نية 
ق��ت  وت���سل  ب�لك�مل.  �خل�خة  مدينة  حترير  عر  �لق��ت 
�ل�س�حل  يف  �حل��سمة  �نت�س�ر�ته�  حتقيق  �لعربي  �لتح�لف 
�إ�س�فة  ب�لك�مل  �خل���خ��ة  مدينة  حت��ري��ر  بعد  وذل���ك  �لغربي 
جميع  لتحرير  خمتلفة  �أم���ك��ن  يف  ج��دي��دة  حم����ور  فتح  �إىل 
�حل�ثية.  �مليلي�سي�ت  عليه�  ت�سيطر  �لتي  و�ملن�طق  �ملح�فظ�ت 
�لقط�ع حمطة  هذ�  �ل�سريع يف  و�لتقدم  يعد حترير �خل�خة 
�ل�����س���م��ل و�ل����ذي ق���م��ت فيه  �ل��ت��ح��ري��ر  مف�سلية ع��ل��ى ط��ري��ق 
ب�لدور �لأكر ووجهت من خالله  �لإم�ر�تية  �مل�سلحة  �لق��ت 
من  �خل���خ��ة  متثله  مل���  �لن��ق��الب��ي  للم�سروع  ق��سية  ���س��رب��ة 

�أهمية كرى وم�قع ��سرت�تيجي وه� م� ك�ن له �أطيب �لأثر 
�لبط�لة  م��قف  غ�لي�  يقدر  �ل��ذي  �ليمني  �ل�سعب  نف��ص  يف 
�لإم�ر�ت  �أب��ن���ء  ويقدمه�  قدمه�  �لتي  �لط�هرة  و�لت�سحي�ت 
�لأبر�ر لإنق�ذ �ليمن. و �سرح م�سدر م�س�ؤول ب�ملق�ومة �ليمنية 
�لعربي  �لتح�لف  ب�أن تقدم ق��ت  �لإم���ر�ت »و�م«  �أنب�ء  ل�ك�لة 
على  كبر�  ع�سكري�  �إجن����ز�  ميثل  �سم�ل  �ليمنية  �مل��ق���وم��ة  و 
خطة �لتحرير �لك�مل لليمن من ميل�سي�ت �حل�ثي �لإير�نية 
�لتخريبية �إ�س�فة �إىل قطع طريق �لإم��د�د�ت �خل��سة به�. و 
�لتقدم على حم�ور  ب��د�أت  �ليمنية  �ملق�ومة  �أن ق��ت  �إىل  �أ�س�ر 
ملي�سي�ت �حل�ثي  قب�سة  �ل�س�حلية من  �ملن�طق  لتحرير  عدة 
�ل��ق����ت �لإم���ر�ت��ي��ة �سمن  ب�إ�سن�د كبر م��ن  �لإي��ر�ن��ي��ة وذل��ك 
مديرية  حت��ري��ر  مت  حيث  �ليمن  يف  �ل��ع��رب��ي  �لتح�لف  ق�����ت 
جبل  منطقة  حت��ري��ر  ��ستكم�ل  بعد  وذل���ك  ب�لك�مل  �خل���خ��ة 
�سم�ل  م��سج  و  ويختل  و�ل�عرة  �لروي�ص  و  �لزه�ري  حرزين 
�إىل مدينة  �لطبيعية  �حلي�ة  ع���دت  تعز حيث  �ملخ� مبح�فظة 
بد�أ  و  �خل���خ��ة.  م�ست�سفي  �فتت�ح  �إع����دة  �إىل  �إ�س�فة  �خل���خ��ة 

�لإم�ر�ت  لدولة  �لإن�س�نية  �ل��ذر�ع  �لإم���ر�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
�ليمن  يف  ينفذه�  �لتي  �لإغ���ث��ة  خطة  �سمن  �ملتحدة  �لعربية 
ت�سررو� من  �لذين  �ملحررة  �ملن�طق  ل�سك�ن  �مل�س�عد�ت  تقدمي 
ق��فل  �إر���س���ل  و�سملت  �لإير�نية  �حل�ثي  ميلي�سي�ت  �حتالل 
�إغ�ثية �إىل مدينة �خل�خة و�لقري �ملج�ورة له� كخط�ة �أوىل 
�لذين  �ل�سك�ن  �لغذ�ئية لإغ�ثة  �ل�سالل  �آلف  حيث مت ت�زيع 

يع�ن�ن ظروف� معي�سية �سعبة جر�ء �حل�س�ر �حل�ثي.
و منذ تدخل دول �لتح�لف �لعربي و ب�إ�سن�د كبر من �لق��ت 
�مل�سلحة �لإم�ر�تية دعم� لليمن �ل�سقيق لتخلي�سه من �ملخطط 
�لإي����ر�ين �لإره����ب���ي ع��ر ملي�سي�ت �حل���ث��ي �لإج��ر�م��ي��ة ك�ن 
�لتحرير يت��كب مع �لعملي�ت �لإن�س�نية �لأ�س��سية و �ل�سرورية 
لإغ�ثة �لأ�سق�ء ودعمهم لتج�وز �لظرف �لع�سيب �لذي ميرون 
به وخالل �لتدخل ك�ن لبد من �أن يتم �لعمل على من�ح عدة 
ب�لتطهر من  �لتحرير يتبع  و�إن�س�نية فك�ن  و�أمنية  ع�سكرية 
مل�س�ريع  ب�لإ�س�فة  و�لإره���ب��ي��ني  �لإج��ر�م��ي��ة  �مللي�سي�ت  فل�ل 

�إع�دة �لت�أهيل لت�ستعيد �حلي�ة دورته� �لطبيعية.

» زايد العلي� « تطلق م�سروع� ملك�فحة ال�سمنة بني منت�سبيه� من اأ�سح�ب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

�لعلي�  ز�ي������د  م���ؤ���س�����س��ة  �أط���ل���ق���ت 
وذوي  �لإن���������س�����ن����ّي����ة  ل����ل����رع�����ي����ة 
م�سروع  �خل��������س���ة  �لح���ت���ي����ج����ت 
خطته�  �سمن  �ل�سمنة  مك�فحة 
 202-2017 �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ملنبثق من ت�جه حك�مة �أب�ظبي 
مك�فحة  م�������س���روع  يف  و�مل���ت���م���ث���ل 
خ��سة  �ل�سمنة  معدلت  وخف�ص 
�خل�م�سة  �سن  م��ن  �لأط��ف���ل  ب��ني 

�إىل �ل�س�بعة ع�سرة .
�لع�يل  وق���ل �سع�دة عبد �هلل عبد 
�حلميد�ن �لأمني �لع�م للم�ؤ�ّس�سة 
ي���أت��ي يف  �إن ه��ذ� �مل�سروع  ب���لإن���ب��ة 
ز�ي��د لتقدمي  �سعي م�ؤ�س�سة  �إط���ر 
ملنت�سبيه�  �خل�����دم������ت  �أف���������س����ل 
�خلدم�ت  ل�سيم�  �لهمم  �أ�سح�ب 
ب�مل�ست�ى  و�لرت�����ق������ء  �ل�����س��ح��ي��ة 

�ل�سحي لهم.
و�أ�س�ف �جلميد�ن يف �لكلمة �لتي 
�ألق�ه� خالل �لإعالن عن �إطالق 

على  �حلف�ظ  حم�ولة  و  �ملفرطة 
�أولي�ء  عدم �رتف�ع �ل�زن وتعريف 
�لأم�ر بتن�سيق �مل�ؤ�ّس�سة �لق�ئم مع 
�جله�ت �ملتخ�س�سة لتنفيذ بر�مج 
�لت�عية و�لإر�س�د �لنف�سي للطلبة 
ج�نبه�  م����ن  �لأم����������ر.  و�أول�����ي������ء 
ف�طمة  �ل����دك����ت�����رة  ����س��ت��ع��ر���س��ت 
�لظ�هري �لطبيبة �لأخ�س�ئية من 
�ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ة  �مل���ؤ���ّس�����س��ة 
 2020-2017 �ل�سمنة  مل�سروع 
يف م�ؤ�س�سة ز�يد �لعلي� و�لإجر�ء�ت 
�لتي تق�م به� ملح�ربة �ل�سمنة بني 
ن��ت���ئ��ج قي��ص  �ل��ط��الب وع��ر���س��ت 
وتبي�ن  و�ل��ن�����س��ب  �ل���ط���الب  وزن 
�أرق���م �لطلبة ممن  خط�رة تز�يد 

يع�ن�ن وزن ز�ئد و�سمنة.
و�أك�������������دت ع����ل����ى جم����م�����ع����ة من 
�ستفر�سه�  �ل����ت����ي  �ل���������س������ب����ط 
�لأم���ر مثل  �أول��ي���ء  على  �مل�ؤ�ّس�سة 
�ل���ت���ز�م مبر�قبة  و  ت��ع��ه��د  ت���ق��ي��ع 
م����ؤ����س���ر�ت �ل�������زن و�ل���ع���م���ل على 
للحد  قبلهم  م��ن  �ل����الزم  ت���ف��ر 

�لأم�������������ر م����ب����������س����رة م�����ن خ����الل 
�لخ�س�ئي�ت �لجتم�عي�ت.

“ �أجرت  “ ز�ي��د �لعلي�  �أن  وك�سف 
�مل�ؤ�ّس�سة  طلبة  بني  �س�ملة  در��سة 
�أث���ب���ت���ت م���ن خ����الل ق��ي������ص كتلة 
�إجم�يل  م���ن   14% �أن  �ل�������زن 
 1376 �ل���ب����ل���غ  �ل����ط����الب  ع�����دد 
ط���ل��ب��� و�ل���ذي���ن مت ق��ي������ص �ل����زن 
ز�ئد  وزن  م��ن  ي��ع���ن���ن  �أن��ه��م  لهم 
من  ي���ع����ن����ن  م��ن��ه��م   24% و�أن 
�لأهمية  يبني  �ل��ذي  �لأم��ر  �سمنة 
على  للحف�ظ  للرن�مج  �لب�لغة 
�أن  وب��ن���ت��ن���. وذك���ر  �أب��ن���ئ��ن���  �سحة 
�لنج�ح  مفت�ح  �مل�����س��رتك  �ل��ت��ع���ون 
�لتع�ون بني  �إن  لأي مب�درة وق���ل 
�مل�ؤ�ّس�سة ممثلة يف مر�كز �لرع�ية 
و�ملنت�سرة  له�  �لت�بعة  و�ل��ت���أه��ي��ل 
على م�ست�ى �أب�ظبي وبني �لأ�سر و 
�أولي�ء �لأم�ر ه� �لد�عم �لرئي�سي 
�ملطل�بة  �ل��غ���ي���ت  �إىل  ل��ل������س���ل 
م�ؤ�س�سة  �إل��ي��ه  ت�سب�  م���  وحتقيق 
ز�ي�������د خل����دم����ة م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��� من 

�مل�سروع �إن هذ� �مل�سروع �ملنبثق من 
و�ملتمثل  �أب���ظ��ب��ي  حك�مة  ت���ج��ه 
لدى  �ل�سمنة  مك�فحة  م�سروع  يف 
�إىل  �خل�م�سة  عمر  م��ن  �لأط��ف���ل 
�ملح�ور  �ل�س�بعة ع�سرة مبني على 
�ل�������س���ت���ة �مل����������س����ي ب���ه���� م����ن قبل 
للق�س�ء  �لع�ملية  �ل�سحة  منظمة 
�لن�س�ط  تعزيز  �ل�سمنة وهي  على 
�ل�سحي،  �ل���غ���ذ�ء  ت��ن���ول  وت��ع��زي��ز 
م��� قبل  و�ل��رع���ي��ة  �ل�����زن،  و�د�رة 
�ل�سحي  و�ل��غ��ذ�ء  وخالله  �حلمل 
�لطف�لة  يف  �ل���ب���دين  و�ل��ن�����س���ط 
�ملبكرة، و�ل�سحة و�لغذ�ء و�لن�س�ط 

�لبدين لأطف�ل �ملدر��ص.
ب��د�أت �خلط��ت  �مل�ؤ�ّس�سة  �أن  و�أك��د 
�مل�سروع  ل��ت��ط��ب��ي��ق  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
ملت�بعة  ل��ه���  ت���ب��ع  ف��ري��ق  بت�سكيل 
�لرن�مج و و�سع �لأ�س�ص و�لآلي�ت 
تر�سيح  مت  �أن��ه  م��سح�  لإجن�حه 
�مل��ن�����س��ق��ني م����ن خم��ت��ل��ف �مل���ر�ك���ز 
مع  �مل�سروع  خطة  وتنفيذ  ملت�بعة 
�أولي�ء  م���ع  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق  �ل��رتك��ي��ز 

�أ�سح�ب �لهمم. من ن�حيته� ق�لت 
���س��رور م�ست�س�ر  ب��ن  م���رمي ر����س��د 
ب�لأم�نة  �ل��ع��الج��ي��ة  �خل����دم�����ت 
�مل�ؤ�س�سة  �إن  ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة  �ل��ع���م��ة 
�لأم�ر  �أول��ي���ء  ت�عية  �إىل  تهدف 
�ل�سمنة  مب���خ����ط���ر  و�مل�����ظ����ف����ني 
بني  �لعالقة  بن�ء  على  و�لرتكيز 
�لأبن�ء و�ل��لدين مع ت��سيح دور 
�ملهم يف �حلد منه�  �أولي�ء �لأم���ر 
وت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ة و�ل����ق����ف على 
�مل�س�كل �لأ�سرية �إن وجدت، ف�ساًل 
�أولي�ء  عن �لعمل على زي���دة وعي 
�لأم�ر ب�مل�س�عف�ت و�جلهد �لذي 
�ل�سيطرة  فقد�ن  عند  �سيبذل�نه 

على م�س�كل �ل�زن لأبن�ئهم.
 “ �لعلي�  “ ز�ي���د  �أن  �إىل  ون���ه��ت 
�مل�سروع  �إط���الق  ور�ء  م��ن  ت��ه��دف 
�أي�س� �إىل ت��سيح بع�ص �لع�ق�ت 
لكت�س�ب  ق���ب��ل��ي��ة  ل���دي���ه����  �ل���ت���ي 
�ل�������زن م���ع �حل���ر����ص ع��ل��ى �حلد 
م��ن �رت���ف����ع م���ؤ���س��ر ك��ت��ل��ة �جل�سم 
�ل�سمنة  �أو  �ل�����س��م��ن��ة  درج�����ة  �إىل 

�إىل عر�ص تعديل �ل�جبة �لي�مية 
�خل��سة ب�لطالب لأولي�ء �لأم�ر 
م���ع ف��ر���ص �ج�����ر�ء خ������ص بحظر 
�ل�جب�ت �خل�رجية غر �ل�سحية 

يف جميع مر�كز �مل�ؤ�س�سة.
قدم  �لعمل  ور���س��ة  �أع��م���ل  و�سمن 
�لدكت�ر �إبر�هيم �سديق ��ست�س�ري 
ط����ب �لأط�����ف������ل وم�����س��ت�����س���ر طب 
للخدم�ت  �لعني  مبركز  �لأط��ف���ل 
�لأول�����ي�����ة �ل���ت����ب���ع مل���ؤ���س�����س��ة ز�ي����د 

م��ن زي�����دة �ل�����زن .. م�����س��رة �إىل 
م�ؤ�س�س�ت  و  �مل�ؤ�س�سة  بني  �لتع�ون 
وجه�ت تعنى بحم�ية �لطفل منه� 
�لعالجية  هيئة �سحة و�خلدم�ت 
ت�ع�ية  بر�مج  لتنفيذ  �خل�رجية 
و�إطالق  �لأم�ر  لأولي�ء  و�ر�س�دية 
للن�س�ط  دق��ي��ق��ة   45 �ل  م���ب����درة 
�س��ء  �مل�ؤ�س�سة  يف  �لي�مي  �لبدين 
تخالل  �أو  �ل�سب�حي  �لط�ب�ر  يف 
�لي�م �لدر��سي �أو �لت�أهيلي، �إ�س�فة 

�ل�سمنة  ت��ع��ري��ف  ع���ن  حم������س��رة 
وت�سنيفه� و�آث�ره� على �ل�سحة.. 
يف حني قدمت كلث�م �أحمد نت�ئج 
م�ؤ�س�سة  مر�كز  يف  �ل�سمنة  در��سة 
�لإن�س�نية  ل��ل��رع���ي��ة  �ل��ع��ل��ي���  ز�ي���د 
ذلك  �أع��ق��ب  �أب���ظ��ب��ي  منطقة  يف 
�أ�سئلة  ل��ت��ل��ق��ي  م��ف��ت���ح��ة  ج��ل�����س��ة 
�لذين  و�مل�س�ركني  �لأم����ر  �أول��ي���ء 
�أ�س�دو� ب�مل�سروع و�أهد�فه ونت�ئجه 

�لإيج�بية على �سحة �أبن�ئهم.

افتت�ح اجل�سر املوؤدي من �س�رع اخليل ل�س�رع املركز امل�يل بدبي مطلع ين�ير

•• دبي -وام:

و�مل���سالت  �لطرق  هيئة  �أعلنت 
�ف��ت��ت���ح م�����س��روع �جل�����س��ر �مل�����ؤدي 
�إىل �س�رع �ملركز  من �س�رع �خليل 
ب�لتن�سيق  ت��ن��ف��ذه  �ل�����ذي  �مل������يل 
�لعق�رية”  “�إعم�ر  مع  و�لتع�ون 

مطلع �سهر ين�ير �ملقبل .
للم�سروع  �ملنفذة  �ل�سركة  وتق�م 
على  �لنه�ئية  �لت�سطيب�ت  ب��سع 
�أم�م  �جل�����س��ر مت��ه��ي��د� لف��ت��ت���ح��ه 

�حلركة �ملرورية.
�ملدير  �لط�ير  مطر  �سع�دة  وق���ل 
يف  �ملديرين  جمل�ص  رئي�ص  �لع�م 
على  ي�ستمل  �مل�����س��روع  �إن  �لهيئة 
�خليل  ���س���رع  يربط  ج�سر  �ن�س�ء 

تق�طع �س�رع ر�أ�ص �خل�ر مع �س�رع 
�ملرورية  �حلركة  لت�سهيل  �خليل 
ت��سعة  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث  وت���زي��ع��ه��� 
ب�إ�س�فة  ح���ل��ي���  �ل��ق���ئ��م  �ل�����س���رع 
م���رت�   480 ب����ط�����ل  م�������س����ري���ن 
ب���ه���دف ت����ف���ر ح���رك���ه م���روري���ة 
م��ب������س��رة م��ن ���س���رع دب���ي � �لعني 
ب�مل�س�ر  م��رور�  على طريق �خليل 
�ل��ع��ل���ي م��ن ���س���رع �مل��رك��ز �مل�يل 
ملبنى  م��دخ��ل  ت���ف��ر  �إىل  �إ���س���ف��ة 
�مل�����ق���ف �مل��رت��ب��ط ب��ت������س��ع��ة دبي 

م�ل.
�سي�سهم  �مل�����س��روع  �أن  �إىل  م�سر� 

ب�����س���رع �مل��رك��ز �مل�����يل ي��ت��ك���ن من 
م�����س���ري��ن يف �جت����ه و�ح���د بط�ل 
1270 مرت� وعر�ص م� بني 11 
و 15 مرت� .. م��سح� �أن �جل�سر 
ومير  منفردة  �أعمدة  على  يرتكز 
ف�ق قن�ة دبي �مل�ئية .. و�أ�س�ر �إىل 
�أعم�ل  �أي�س�  يت�سمن  �مل�سروع  �أن 
�لبنية  خ���دم����ت  �أع���م����ل  و  �ن������رة 
ت�����س��م��ل حت�يل  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
مي�ه  م����ن  �مل����ت�����أث����رة  �خل�����دم������ت 
�سحي  و����س���رف  وري  وك���ه���رب����ء 

وخط�ط �ت�س�لت.
ي���ب���د�أ من  �مل�������س���روع  �أن  و�أو�����س����ح 

يف حت�������س���ني م�������س���ت����ى �حل���رك���ة 
�ملركز  �س�رع  �متد�د  على  �ملرورية 
�ل�سطحية  و�ل��ت��ق���ط��ع���ت  �مل�����يل 
�لكث�فة  ت���خ���ف���ي���ف  خ������الل  م�����ن 
�مل�ؤدية  �لتق�طع�ت  على  �مل��روري��ة 
لب�ليف�رد حممد بن ر��سد . ون�ه 
�لط�قة  �سرفع  �مل�����س��روع  �أن  �إىل 
 4500 �إىل  لل�س�رع  �ل�ستيع�بية 
م��رك��ب��ة خ����الل ����س����ع����ت �ل�����ذروة 
�لإ����س���ه����م يف خدمة  ���س���أن��ه  وم����ن 
�لتط�يرية  �مل�س�ريع  من  �لعديد 
�سبكة  ع��ل��ى  �ل�����س��غ��ط  وت��خ��ف��ي��ف 

�لطرق �لق�ئمة ح�لي�.

»ال�سوؤون الإ�سالمية« تطلق موقعه� الإلكرتوين بحلته اجلديدة
•• اأبوظبي-وام:

�لإ�سالمية  لل�س�ؤون  �لع�مة  �لهيئة  �أطلقت 
�لإل����ك����رتوين �جلديد  م���ق��ع��ه���  و�لأوق��������ف 
ومتن�عة  جديدة  وخدم�ت  مبتكر  بت�سميم 

وم���سف�ت حديثة.
وروؤيته�  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ن  ن��ب��ذة  �مل����ق���ع  وي���ق���دم 
ومه�مه�  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  و�أه�����د�ف�����ه������ 
�لإلكرتونية  و�خل���دم����ت  و�خ��ت�����س������س���ت��ه��� 
�إىل  �إ���س���ف��ة  �لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ق��دم��ة 
�ملركز �لإعالمي و�مل�س�ركة �لإلكرتونية عر 
و��ستطالع�ت  �لجتم�عي  �لت���سل  م��قع 
�خلدم�ت  من  وغره�  و�ل�ستبي�ن�ت  �ل��ر�أي 
للجمه�ر  �مل��ت���ح��ة  و�ل��ت��ف���ع��ل��ي��ة  �لإج���ر�ئ���ي���ة 
�لدكت�ر حممد  �سع�دة  وق�ل  و�ملتخ�س�سني. 
مطر �لكعبي رئي�ص �لهيئة �إن �إطالق �مل�قع 
�لإلكرتوين للهيئة بحلته �جلديدة ي�أتي يف 
و�لري�دة  �خل��دم���ت  يف  للتميز  �سعيه�  �إط����ر 
خالل  م����ن  خ���دم����ت���ه����  وت�����ف����ر  �لأد�ء  يف 
و�س�له�  وت�سهيل  �لذكية  �له��تف  �أج��ه��زة 
مع  ين�سجم  مب���  م��ك���ن  �أي  يف  للمتع�ملني 
تطلع�ت �لقي�دة �لر�سيدة للدولة وت�جه�ته� 
�لذكية”  “�حلك�مة  نح�  �لتح�ل  �إجن���ز  يف 

و�بتك�ر خدم�ت جديدة لإ�سع�د �ملجتمع.
م��كبة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����ص  �إىل  و�أ�����س�����ر 
�ل�سبكة  ت�سهده�  �لتي  �ملت�س�رعة  �لتط�ر�ت 
�لعنكب�تية ومب� يعزز ت���سله� مع �ملتع�ملني 
وي�����س��ه��م يف ت��ق��دمي جت��رب��ة ت��ف���ع��ل��ي��ة ل���زو�ر 
�أو خ���رج��ه��� مب�  �ل��دول��ة  م�قعه� م��ن د�خ���ل 
للم��قع  �ملتحدة  �لأمم  مع�ير  مع  يت��فق 

تنظيم  وه��ي��ئ��ة  �حل��ك���م��ي��ة  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�لت�����س���لت وم��ت��ط��ل��ب���ت ح��ك���م��ة �لإم������ر�ت 

�لإلكرتونية و�لذكية.
�لهيئة  يف  �ملعل�م�ت  تقنية  �إد�رة  �أن  و�أ�س�ف 
ر�عت يف ت�سميم �مل�قع �جلديد �أف�سل مع�ير 
�جل���دة و�لأم���ن �لع�ملية مب� ي�سمن �سه�لة 
تهم  �لتي  �ملعل�م�ت  �إىل  و�ل��س�ل  �لت�سفح 
.. لفت�  �أق��ل وق��ت وجهد ممكنني  �لز�ئر يف 
تتيح  وخ�س�ئ�ص  �أدو�ت  �إ���س���ف��ة  مت  �أن��ه  �إىل 
لذوي �لهمم ت�سفح �مل�قع بي�سر مثل خدمة 
وخ��سية  �لأل����ن  وتب�ين  �ل�س�تي  �لت�سفح 
ت��ك��ب��ر �خل����ط وحتديد  �مل�����س��م���ع و  �ل��ن�����ص 
من  ومتكينهم  متطلب�تهم  لتلبية  �ل�سط�ر 

�ل�ستف�دة من خدم�ت �لهيئة.
وذك������ر �أن������ه مت ت��خ�����س��ي�����ص ق�����س��م مل����ب�����در�ت 
�لهيئة يف ع�م �لقر�ءة و�لبتك�ر وع�م �خلر 
بطريقة ت�سهل على �جلمه�ر �لتعرف عليه� 
�ملتقدمة  �ملز�ي�  من  �لعديد  تط�ير  بج�نب 
لتتن��سب  �ملفت�حة  �ل��ب��ي���ن���ت  خ�س�ئ�ص  يف 
م�����ع �ح����ت����ي�����ج�����ت �مل�������س���ت���خ���دم���ني وت����ف���ر 
و�إجم�لية  �لر�سمية وتف�سيلية  �لإح�س�ئي�ت 
ح�سب  م�زعة  �لإلكرتونية  �ملع�مالت  لعدد 
�خل���دم����ت �لأك����ر ����س��ت��خ��د�م��� �إ���س���ف��ة �إىل 
ت��ط���ي��ر ب��ط���ق��ة �خل���دم���ة �خل������س��ة جلميع 
للجمه�ر  �لهيئة  تقدمه�  �ل��ت��ي  �خل��دم���ت 
�مل�ستخدم  ع��ل��ى  لت�سهل  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة 
�ل��������س����ل جل��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب���ت��ه م����ن خالل 
�أدو�ت تف�علية لرفع  �سفحة و�حدة وت�فر 
قبل  من  �لذكية  ب�خلدم�ت  �ل�عي  م�ست�ى 

�مل�ستخدمني.

»ق�س�ء اأبوظبي« تطلق املرحلة الأوىل من م�سروع »الذك�ء الق�س�ئي«
•• اأبوظبي-وام:

�لذك�ء   “ م�سروع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  �أب���ظ��ب��ي  يف  �لق�س�ء  د�ئ���رة  �أطلقت 
�لق�س�ئي” .. فيم� �سيتم �إطالق ب�قي �ملر�حل تب�ع� خالل �لربع �لأول من 

�لع�م 2018.
ي�أتي �إطالق �مل�سروع مت��سي� مع ��سرت�تيجية �لإم�ر�ت للذك�ء �ل�سطن�عي 
�لرقمي  �لتح�ل  بعد  �حلك�مي  �لأد�ء  لتط�ر  �جلديدة  �مل�جة  متثل  �لتي 
“ وحتقيق� لالأول�ية �ل�سرت�تيجية يف   2071 “ مئ�ية �لإم���ر�ت  �سمن 

جت�يد �لأد�ء �لق�س�ئي وت�سهيل �ل��س�ل �إىل �لعد�لة. 
و�أكد �سع�دة �مل�ست�س�ر ي��سف �سعيد �لعري وكيل د�ئرة �لق�س�ء يف �أب�ظبي 

�أن �لد�ئرة حققت بف�سل ت�جيه�ت �سم� �ل�سيخ من�س�ر بن ز�يد �آل نهي�ن 
�ل���زر�ء وزير �س�ؤون �لرئ��سة رئي�ص د�ئ��رة �لق�س�ء يف  ن�ئب رئي�ص جمل�ص 
�لآلت  وتعلم  �ل�سطن�عي  �ل��ذك���ء  ت�ظيف  يف  �إقليمي�  �ل��ري���دة  �أب���ظ��ب��ي 

�لق�س�ئي. �لعمل  جم�لت  “Machine Learning” يف 
و�أ�س�ر �إىل �أن هذ� �مل�سروع �سي�فر لقي�د�ت �لد�ئرة ومتخذي �لقر�ر ق�عدة 
ملختلف  ج��د�  ع�لية  بدقة  متقدمة  وت��ن��ب���ؤ�ت  ��ستنت�ج�ت  تت�سمن  بي�ن�ت 
ي�س�هم  و�لني�ب�ت مم�  �ملح�كم �جلز�ئية و�ملدنية  ب�أعم�ل  �ملرتبطة  �جله�ت 
على  وق���درة  طم�حة  م�ستقبلية  و��سرت�تيجي�ت  خطط  و�سع  يف  بف�علية 
ت�قع �ملع�ق�ت و�ملتطلب�ت �مل�ستقبلية للعمل �لق�س�ئي ب��قعية وو�سع �آلي�ت 

للتع�مل معه� بنج�ح.

�لق�س�ئي”  “�لذك�ء  م�سروع  �أن  �أب�ظبي  يف  �لق�س�ء  د�ئ��رة  وكيل  و�أو���س��ح 
مبختلف  و�لني�ب�ت  �ملح�كم  يف  �لق�س�ئي  �لعمل  ك��ف���ءة  زي����دة  �إىل  يهدف 
مع  �ل��د�ئ��رة  قبل  م��ن  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم���ت  م�ست�ى  وحت�سني  تخ�س�س�ته� 
�لرتكيز على تخفي�ص �لنفق�ت و�لتك�ليف �لت�سغيلية من خالل ��ستخد�م 
قدر�ت �لتنب�ؤ�ت �مل�ستقبلية وحتليالت �لذك�ء �ل�سطن�عي وحم�ك�ة �ل�سل�ك 
يف  �لت�سغيلية  �لأنظمة  يف  �ملت�حة  �لق�س�ئية  �لبي�ن�ت  حتليل  يف  �لب�سري 

�لد�ئرة.
�أن  �ملعل�م�ت  تقنية  �إد�رة  مدير  �لقبي�سي  �س�مل  خ�لة  �أك���دت  جهته�  م��ن 
�لق�س�ئي يف  �لذك�ء  ت�سمنت تطبيق منظ�مة  �مل�سروع  �لأوىل من  �ملرحلة 
�لتنب�ؤ مبدة �لف�سل يف �لق�س�ي� �ملنظ�رة لدى �ملح�كم �جلز�ئية من خالل 

خ��رزمي�ت متقدمة ومعقدة ق�درة على �لتنب�ؤ بن�سبة دقة ت�سل �إىل 94% 
�أن جن�ح �لد�ئرة يف تطبيق هذه �ملرحلة ميثل تطبيق� عملي�  �إىل  .. لفتة 
�آف�ق�  يعطي  مم�  �ملتط�رة  �ملنظ�مة  ه��ذه  ت�فره�  �لتي  �لفنية  للمقدر�ت 
يف  و�لعدلية  �لق�س�ئية  �خلدم�ت  تط�ير  يف  �مل�ستقبلية  للطم�ح�ت  �أو�سع 

�لد�ئرة.
و�أ�س�فت �لقبي�سي �أن �ملرحلة �لث�نية من �مل�سروع تت�سمن حتليل �لتنب�ؤ�ت 
�خل��سة ب�ملدد �لزمنية للتق��سي يف �ملح�كم �ملدنية وحتليل �أمن�ط �جلر�ئم 
�إد�رة  يف  �لد�ئرة  ب��سرت�تيجية  يرتبط  �مل�سروع  �أن  �إىل  م�سرة  وتكر�ره�.. 
ذك�ء  مثل  �ل��د�ئ��رة  طبقته�  �لتي  �مل�س�ريع  من  لعدد  �م��ت��د�د  وه���  �لبي�ن�ت 

�لأعم�ل وم�ست�دع �لبي�ن�ت و�إد�رة بي�ن�ت �ملتع�ملني �ملركزية.
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»الهالل« يوزع م�س�عدات غذائية ومدر�سية على ذوي الإع�قة مبديرية ترمي يف اليمن
�لأحمر  �ل���ه���الل  ب���ه  ي��ق���م  �ل����ذي 
�لإم��������ر�ت�������ي مب������دن وم����دي����ري�����ت 
..وت�جه�  ح�����س��رم���ت  حم���ف��ظ��ة 
قي�دة  �لإم����ر�ت  دول��ة  �إىل  ب�ل�سكر 
دعمه�  ع���ل���ى  و����س���ع���ب����  وح���ك����م���ة 
تبذله  وم����  حل�����س��رم���ت  �مل�ستمر 
�مل��طنني  عن  �لتخفيف  �سبيل  يف 
�لأو�س�ع  ت����ردي  ج����ر�ء  �ل��ي��م��ن��ي��ني 
ميلي�س�  ع����دو�ن  نتيجة  �ملعي�سية 
عن  �مل�ستفيدون  و�أع��رب  �حل�ثي. 
للمب�در�ت  وت��ق��دي��ره��م  ���س��ك��ره��م 
جت�ه  �لإم������ر�ت  ل��دول��ة  �لن�س�نية 
�ليمن وجه�د هيئة �لهالل �لأحمر 
 .. �لإن�س�نية  �مل�س�عد�ت  لإي�����س���ل 
�لتي  �لغذ�ئية  �ل�سالل  �أن  و�أك��دو� 
وقته�  ج���ءت يف  �لي�م  ت�زيعه�  مت 
�مل��سة  وح�جتهم  مع�ن�تهم  و�سط 

ملختلف �مل�س�عد�ت.

بح�سرم�ت يف ظل �لظروف �لتي 
مت���ر ب��ه��� �ل���ب���الد جت�����س��ي��د� ل���روح 

�لأخ�ة بني �لبلدين �ل�سقيقني.
�ل�سعيدي  ه�����س���م  �مل��ه��ن��د���ص  وع���ر 
مديري�ت  ل�س�ؤون  �مل�س�عد  �ل�كيل 
�ل��دي و�ل�سحر�ء و�لعقيد من�س�ر 
�س�مل �لتميمي مدير ع�م مديرية 
ت�زيع  ح�س�رهم�  خ��الل   - ت��رمي 
�مل�س�عد�ت - عن عظيم �عتز�زهم� 
ب�مل��قف �ل�س�دقة لدولة �لإم�ر�ت 
وم�له�  ح�����س��رم���ت  �أب����ن�����ء  جت�����ه 
�لرو�بط  ت�أ�سيل  دور كبر يف  من 
�لأخ�������ي������ة �ل���ع���م���ي���ق���ة ب����ني �أب����ن�����ء 
�لبلدين ..و�أكد� �أن هذه �مل�س�عد�ت 
مع�ن�ة  م��ن  تخفف  �أن  �س�أنه�  م��ن 
�ملجتمع  يف  �له�مة  �ل�سريحة  هذه 
�ليمني. و�أثنى �مل�س�ؤولن �ليمني�ن 
�لإغ�ثي  و  �لإن�����س���ين  �ل����دور  ع��ل��ى 

•• ترمي -وام:

وزع������ت »ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
غذ�ئية  م�����س���ع��د�ت  �لإم������ر�ت�����ي« 
ذوي  ع���ل���ى  م���در����س���ي���ة  ح���ق����ئ���ب  و 
�لإع���ق��ة مبديرية ت��رمي وذل��ك يف 
و�جله�د  �لإن�س�نية  حملته�  �إط���ر 
�لإغ�����ث����ي����ة �ل����ت����ي ت���ب���ذل���ه���� دول����ة 
م���ن قي�دة  ب��ت���ج��ي��ه���ت  �لإم��������ر�ت 
�ل��دول��ة �ل��ر���س��ي��دة ع��ل��ى �أك���ر من 
�ليمن  يف  �لأ�سق�ء  مل�س�عدة  �سعيد 
و�لتخفيف من مع�ن�تهم وحت�سني 

ظروفهم �ملعي�سية و�لقت�س�دية.
رئي�ص  ن�ئب  �لني�دي  �أح��م��د  و�أك���د 
�لإم�ر�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  ف��ري��ق 
يف ح�سرم�ت �حلر�ص على تلبية 
�حتي�ج�ت ذوي �لع�قة �لتي تع�ين 
خ��سة  �سعبة  �قت�س�دية  �أو�س�ع� 

و�لإن�س�نية  �خلدمية  �مل��ج���لت  يف 
ك�فة و�سد �لفج�ة �لغذ�ئية ب�سبب 
�ل��ت��ي �سهدته�  �لأح����د�ث �لأخ����رة 
�مل��ح���ف��ظ��ة ن��ظ��ر� ل�����س��ح��ه��� يف ظل 
عدم ت�فر �ل�سي�لة �مل�لية ل�سر�ئه� 
لدى �لأ�سر �ملحت�جة .. م�سر� �إىل 
�لفرتة  خ��الل  �لعمل  �لهيئة  ع��زم 
�لتنمية  �مل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى دف���ع ع��ج��ل��ة 
�مل���ح���ررة مب��� فيه�  �مل��ح���ف��ظ���ت  يف 

حم�فظة ح�سرم�ت.
�إىل حر�ص  �ل�����س��دد  ه���ذ�  ون����ه يف 
�لهيئة على م���سلة تنفيذ �مل�س�ريع 
�مل�س�عد�ت  و�إدخ��������ل  �لإن�����س���ن��ي��ة 
لت�سل  م�ستمر  ب�����س��ك��ل  �لإغ����ث���ي���ة 
مبختلف  �مل��ح��ت���ج��ني  ج��م��ي��ع  �إىل 
خلطط  وفق�  �ملح�فظة  مديري�ت 
وفقه�  ي��ع��م��ل  ت�����زي����ع  وم�����ر�ح�����ل 
�لإم�ر�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  ف��ري��ق 

عودة عدد من اجلرحى اليمنيني اإىل عدن بعد رحلة عالج ن�جحة يف الهند على نفقة الإم�رات

الإم�رات جتدد التزامه� ب�أهداف املجتمع الدويل بتحويل كوكبن� لكوكب خ�ل من التلوث

انطالق ملتقى الظفرة املفتوح مبدينة املرف�أ الثالث�ء

•• عدن -وام:

�مل�ؤقتة  �ليمنية  �لع��سمة  �إىل  ع�د 
م����ن �جلرحى  ع�����دد  �م�������ص  ع�����دن 
�ل��ي��م��ن��ي��ني ب���ع���د رح���ل���ة ع�����الج يف 
ب�لنج�ح  تكللت  �لهند  جمه�رية 
ع��ل��ى ن��ف��ق��ة دول����ة �لإم��������ر�ت حتت 
������س����ر�ف ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر 
�س�حب  لت�جيه�ت  تنفيذ�  وذل��ك 

حمد�ن  �ل�����س��ي��خ  ���س��م���  وم��ت���ب��ع��ة 
�حل�كم  ممثل  نهي�ن  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����ص  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
وثمن  �لإم���ر�ت��ي.  �لأحمر  �لهالل 
ومر�فق�هم  �ليمني�ن  �جل��رح��ى 
�لإم�ر�ت  لدولة  �لأخ���ي��ة  �ل�قفة 
و م��� ق��دم��ت��ه ل��ه��م م��ن دع���م حتى 
جمدد�  حي�تهم  مل��م���ر���س��ة  ي��ع���دو� 
 .. �أف�سل  غ��د  ب���لأم��ل يف  مفعمني 

�إىل بالدهم بعد رحلة عالج ن�جحة 
يف �ل�قت �لذي ليز�ل يتلقى عدد 
لتح�سني  �مل��ك��ث��ف��ة  �ل��رع���ي��ة  منهم 
�أو�س�عهم �ل�سحية. وي�أتي �لتكفل 
ب��ع��الج ه������ؤلء �جل���رح���ى يف �إط����ر 
تقدمه  �ل�����ذي  �مل��ت�������س��ل  �ل���دع���م 
دول��ة �لإم���ر�ت لالأ�سق�ء يف �ليمن 
للتخفيف من مع�ن�تهم و�ل�ق�ف 
�ل���ظ���روف  ظ����ل  يف  ج���ن��ب��ه��م  �إىل 

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهي�ن 
و���س���ح��ب �ل�����س��م��� �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن���ئ��ب  مكت�م  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل������زر�ء 
و�س�حب  �هلل«  »رع�����ه  دب���ي  ح���ك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم� 
ن�ئب  �أب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي���ن ويل 
�مل�سلحة  ل��ل��ق����ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق���ئ��د 

�مل��ب��ذول��ة لتح�سني  ع��ل��ى ج��ه���ده��� 
من  و�لتخفيف  �ليمنيني  �أو���س���ع 
م���ب����درة  .. و�����س���ف���ني  م��ع���ن���ت��ه��م 
ب�للفتة  �لدولة  نفقة  على  �لعالج 
�لإن�����س���ن��ي��ة �ل���ك���رمي���ة ل����الإم�����ر�ت 
وقي�دته� �لر�سيدة .. د�عني �مل�ىل 
نعمة  ع��ل��ي��ه���  ي����دمي  �أن  وج����ل  ع���ز 
�لأمن و�ل�ستقر�ر. ت�أتي ع�دة هذه 
�ليمنيني  �جلرحى  من  �ملجم�عة 

�ل�سكر  �آي������ت  ب���أ���س��م��ى  م��ت���ج��ه��ني 
�ل�سم�  ���س���ح��ب  �إىل  و�ل���ع���رف����ن 
نهي�ن  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لذي  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�ص 
�لكرمية  �سم�ه  ت�جيه�ت  تعك�ص 
قي�دة  �لإم�����������ر�ت  دول������ة  �ه���ت���م����م 
�ليمني.  ب�ل�سعب  و�سعب�  وحك�مة 
وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  و�أع��رب���� 
�لإم�ر�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة 

جر�ء  ي����ج��ه���ن��ه���  �ل��ت��ي  �ل�سعبة 
�ملت���سلة  و�لن���ت���ه����ك����ت  �حل����رب 
�حل�ثي  ميلي�سي�  مت�ر�سه�  �ل��ت��ي 
�لن��ق��الب��ي��ة ���س��ده��م. ود�أب����ت دولة 
�ل�سع�ب  م�س�عدة  على  �لإم�����ر�ت 
من  �نطالق�  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
�هتم�مه� �لد�ئم مبختلف �لق�س�ي� 
ر�أ���س��ه��� ق�سية  �لإن�����س���ن��ي��ة وع��ل��ى 

�ملر�سى و�جلرحى و�مل�س�بني.

•• نريوبي -وام:

�لتز�مه�  �لإم������ر�ت  دول���ة  ج���ددت 
ب�أهد�ف �ملجتمع �لدويل �لر�مية 
ك�كب  �إىل  ك���ك��ب��ن���  حت���ي��ل  �إىل 
م�����ؤك����دة   .. �ل����ت����ل�����ث  م����ن  خ�������ل 
تنفيذ  وت�����رة  ت�����س��ري��ع  �����س����رورة 
�ل�سلة  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة  �لتف�قي�ت 
�ل����ق����در�ت ونقل  ب���ن����ء  وت�����س��ه��ي��ل 
للدول  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��� 
�ل�ف�ء  على  مل�س�عدته�  �لن�مية 
وتعزيز  �ل���ط��ن��ي��ة  ب���ل��ت��ز�م���ت��ه��� 
م�����س���ه��م��ت��ه��� يف حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 

خطة �لتنمية �مل�ستد�مة.
ج�����ء ذل����ك خ����الل م�����س���رك��ة وفد 
�لدولة يف �لدورة �لث�لثة للجمعية 
للبيئة  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  �ل��ع���م��ة 
�ختتمت  �ل���ت���ي   UNEA-3
�لكينية  �ل��ع������س��م��ة  يف  �أع��م���ل��ه��� 
ك�كب  نح�  �سع�ر  حت��ت  ن��روب��ي 
خ���ل م��ن �ل��ت��ل���ث ب��ه��دف حتديد 
�لبيئية  ل��ل�����س��ي������س���ت  �لأول�����ي�����ت 
م�س�در  ي��خ�����ص  م����  يف  �ل��ع���مل��ي��ة 

يف  و�لتنمية  �لبيئة  حم�ية  لهيئة 
م�سك�ن  و�لدكت�رة  �خليمة  ر�أ���ص 
حممد �لع�ر �لأمني �لع�م جل�ئزة 
و�ملهند�ص  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د 
�لأمني  �ل�����س���ع��ر  خليفة  ح��م��د�ن 
�لع�م جل�ئزة �لإم�ر�ت �لتقديرية 
ح�سن  ح�سني  و�مل��ه��ن��د���ص  للبيئة 
خ�ن�س�حب مدير �إد�رة �ل�سر�ك�ت 
و�مل�س�ريع �خل��سة يف وز�رة �لتغر 
�ملن�خي و�لبيئة و�ملهند�سة ف�طمة 
�لبيئي  �لب�حث  �حلم�دي  ي��سف 
يف �ل�ز�رة و�لدكت�ر عي�سى حممد 
يف  �لفني  �مل�ست�س�ر  عبد�للطيف 

م�ؤ�س�سة ز�يد �لدولية للبيئة.
�ل��دول��ة يف  وج����ءت م�س�ركة وف��د 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لع�مة  �جلمعية 
حيث  م��ث��م��رة  ن��روب��ي  يف  للبيئة 
رك����ز �ل����ف���د ع��ل��ى �جل���ه����د �لتي 
�لبيئة  �ل���دول���ة حل��م���ي��ة  ت��ب��ذل��ه��� 
وت��ع��زي��ز �إج������ر�ء�ت �ل��ت��ح���ل نح� 
لتحقيق  �لأخ�������س���ر  �لق���ت�������س����د 
�أهمية  وعلى  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
وتعزيز  �ل���دول���ي���ة  �جل���ه����د  دع����م 

يف ذلك بن�ء �لقدر�ت وتط�ير نظم 
مب�در�ت  وتعزيز  �لرق�بة  و�أدو�ت 
�لجتم�عية  و�مل�س�ؤولية  �ل�سر�كة 
ب�������ني �ل�����ق�����ط������ع�����ني �حل����ك�����م����ي 
�ل�عي  م�ست�ي�ت  ورفع  و�خل��ص 
بت�أثر�ت �لتل�ث و�أمن�ط �لإنت�ج 

و�ل�ستهالك �مل�ستد�مة.
ون�ه �لنمري �إىل �أنه مع �لعتز�ز 
مب���� ح��ق��ق��ت��ه م���ن ت���ق���دم م��ه��م يف 
خف�ص م�ست�ي�ت �لتل�ث ب�أ�سك�له 
�لتحدي�ت  وحت�����ي����ل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
تنم�ية  ف��ر���ص  �إىل  ب��ه  �ملرتبطة 
.. ف����إن دول���ة �لإم�����ر�ت ت���درك �أن 
�لتد�بر  ت��ط���ي��ر  �إىل  �حل����ج���ة 
�أم�م  و�أن��ه���  خ��سة  ق�ئمة  �ستظل 
�أهمه�  يتمثل  ��ستحق�ق�ت وطنية 
يف رفع م�ست�ى ج�دة �له��ء �إىل 
�لنف�ي�ت  ن�سبة  وزي�����دة   90%
وزي��������دة   75% �إىل  �مل����ع�����جل����ة 
ن�سبة �لط�ق�ت �لنظيفة يف مزيج 
 27% �إىل  �ل����ط���ن���ي  �ل���ط����ق���ة 

بحل�ل ع�م 2021.
و�سهدت �جتم�ع�ت �لدورة �لث�لثة 

�ل�سيطرة  وم��ت��ط��ل��ب���ت  �ل���ت���ل����ث 
مب��سرة  �إج����ر�ء�ت  و�ت��خ���ذ  عليه� 
�لدويل  �لعمل �حلك�مي  لتحفيز 
ب�������س����أن �ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�������س���ر�ك���ة بني 

�لقط�عني �حلك�مي و�خل��ص.
�لع�مة  �جلمعية  �نعق�د  ويعتر 
�ملهتمة  �ل���ف���ع����ل���ي����ت  �أب�������رز  م����ن 
�س�رك  �لع�مل حيث  ب�لبيئة ح�ل 
��ستمرت  �ل��ت��ي   - �جتم�ع�ته�  يف 
�أكر  ع��ن  �أي����م - ممثل�ن  ث��الث��ة 
�لأمم  يف  ع�س�  دول���ة   180 م��ن 
�ملتحدة �إ�س�فة �إىل �ملئ�ت من �أهم 
�لبيئية  �ملج�لت  �لقر�ر يف  �سن�ع 
�ملختلفة ورج�ل �لأعم�ل وممثلي 
�لدولية  �حل��ك���م��ي��ة  �مل��ن��ظ��م���ت 

و�ملجتمع �ملدين.
�لدكت�ر   .. �ل���دول���ة  وف���د  و���س��م 
م�ست�س�ر  �ل��ن��م��ري  �ل��ذي��ن  �سعد 
و�لبيئة  �مل���ن����خ���ي  �ل��ت��غ��ر  وزي�����ر 
و�ل��دك��ت���ر حممد �أح��م��د ب��ن فهد 
رئي�ص �للجنة �لعلي� مل�ؤ�س�سة ز�يد 
�سيف  و�ل��دك��ت���ر  للبيئة  �ل��دول��ي��ة 
�لتنفيذي  �ملدير  �لغي�ص  حممد 

�ل�س�ملة �لتي بد�أت بتنفيذه� مع 
قي�م دولة �لإم�ر�ت يف �لث�ين من 
دي�سمر ع�م 1971 حيث ط�رت 
من  �نطالق�  �لتنم�ية  �ل�سي��سة 

هذ� �ملبد�أ.
�ل�سي��س�ت  �إىل  �ل��ن��م��ري  و�أ���س���ر 
�ل����ت����ي ت��ب��ن��ت��ه��� �ل�����دول�����ة يف ه���ذ� 
�لتن�يع  �سي��سة  و�أهمه�  �ل�سي�ق 
�إيج�د  �لقت�س�دي و�لرتكيز على 
�إىل  ت�ستند  �قت�س�دية  ق��ط���ع���ت 
تن�يع  و�سي��سة  و�لبتك�ر  �ملعرفة 
وت���ب���ن���ي خي�ر  �ل���ط����ق���ة  م�������س����در 
و�لنظيفة  �مل����ت����ج����ددة  �ل���ط����ق���ة 
�حل�سري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  و���س��ي������س��ة 
�مل�ستد�م مب� يف ذلك تبني مع�ير 
�لنقل �مل�ستد�م و�لعم�رة �خل�سر�ء 
وت��ع��زي��ز ك��ف���ءة ����س��ت��خ��د�م �مل�����رد 
و�لإد�رة �ملتك�ملة للنف�ي�ت و�مل��د 
مب�دئ  مع  يتفق  مب�  �لكيمي�ئية 
�ل��ن��ه��ج �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي ل������الإد�رة 

�لدولية للم��د �لكيمي�ئية.
و�أ�س�ف �أن ذلك تز�من مع تعزيز 
و�مل�ؤ�س�سية مب�  �لت�سريعية  �لأطر 

�خل�����ط�������ت �ل�������ج�����ب �ت���خ����ذه���� 
�لتنمية  �أه��������������د�ف  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
تلك  وخ��سة   2030 �مل�ستد�مة 
�لبيئية.  ب���ل���س��ت��د�م��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
من  �لعديد  يف  �ل�فد  �س�رك  كم� 
�لثن�ئية  و�لجتم�ع�ت  �لفع�لي�ت 
م��ع �ل������زر�ء و�مل�����س���ؤول��ني رفيعي 
�لدولية  �ملنظم�ت  م��ن  �مل�ست�ى 

ذ�ت �لعالقة.
وق��������ل �ل����دك����ت�����ر ����س���ع���د �ل���دي���ن 
�لتي  �لدولة  كلمة  - يف  �لنمري 
�أل��ق���ه��� خ��الل �ل���دورة - �إن��ه على 
�لرخ�ء  ع���الق���ة  �أن  م���ن  �ل���رغ���م 
مف��سلة  ع��الق��ة  ظ��ل��ت  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�ل���دول���ة  �أن  �إل  ط����ي���ل���ة  ل���ف���رتة 
�ملف��سلة  ه���ذه  يف  ر�أي��ه���  ح�سمت 
ل�س�لح �لبيئة يف وقت مبكر وذلك 
�نطالق� من �لقن�عة ب�أن ��ستد�مة 
�أن يتحقق على  �ل��رخ���ء ل ميكن 
�أنه منذ ع�م  �لبيئة. و�أكد  ح�س�ب 
حري�سة  �ل��دول��ة  ك���ن��ت   1975
�إدم������ج  �أب���ع���د �حل������دود ع��ل��ى  �إىل 
�لتنمية  خطط  يف  �لبيئي  �لبعد 

�ملتحدة  ل��الأمم  �لع�مة  للجمعية 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة �إط������الق �أرب���ع���ة ح�������ر�ت 
م���سيع  تغطي  تف�علية  قي�دية 
�ملجتمع  بيئية مهمة وهي ت�عية 
من �أجل �لتغير من خالل �لعلم 
و�لأدل������ة وم��ع���جل��ة �ل��ت��ل���ث عر 
و�مل�ؤ�س�س�ت  �لتنظيمية  �لأط�����ر 
�لعلمية  و�حل�����ل������ل  و�ل����ق�����ن�����ن 
و�أخر�  �لتل�ث  من  خ���ل  لك�كب 
طريق  ع����ن  �ل���ت���ل����ث  م���ك����ف���ح���ة 

�لتم�يل و�لبتك�ر.
دولة  ج�����ددت  �ل������دورة  خ���ت����م  ويف 
�لإم������������ر�ت �ل���ت���ز�م���ه���� ب�����أه����د�ف 
�مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
حت�يل ك�كبن� �إىل ك�كب خ�ل من 
�لتل�ث .. م�ؤكدة �سرورة ت�سريع 
�لدولية  �لتف�قي�ت  تنفيذ  وترة 
ذ�ت �ل�سلة وت�سهيل بن�ء �لقدر�ت 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي���  ون���ق���ل 
على  مل�س�عدته�  �ل��ن���م��ي��ة  ل��ل��دول 
�ل�طنية  ب���ل��ت��ز�م���ت��ه���  �ل�����ف�����ء 
حتقيق  يف  م�����س���ه��م��ت��ه���  وت��ع��زي��ز 

�أهد�ف خطة �لتنمية �مل�ستد�مة.

حر�سه�  �إط������ر  يف  وم��ق��رتح���ت��ه��م 
ودوره������� �ل��ف��ع���ل يف �مل��ن��ط��ق��ة على 
�لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر 
و�لتط�ير.  ب�لإ�س�فة �إىل �ل�ستف�دة 
عملية  دع������م  يف  �أف�����ك������ره�����م  م�����ن 
�ملجتمع  خدمة  �أج��ل  م��ن  �لتنمية، 
و�ملج�لت  �ل��ف��ر���ص  وف��ت��ح  �مل��ح��ل��ي 
للتعبر عن متطلب�تهم يف ملتقى 
�جله�ت  ممثلي  ك��ل  ي�سم  مب��سر 
يف  و�خل��سة  �حلك�مية  و�لهيئ�ت 
ملتقى  وي��ع��ت��ر  �ل��ظ��ف��رة.  �ملنطقة 

�لتف�عل مع  �إىل  �ملغرب  بعد �سالة 
�تخ�ذ  يف  وم�����س���رك��ت��ه��م  �مل����ط��ن��ني 
�أفك�رهم  م��ن  و�ل���س��ت��ف���دة  �ل��ق��ر�ر 
و�لتط�ير  �لتنمية  عملية  دع��م  يف 
�ل���ت���ي ت�����س��ه��ده��� �مل��ن��ط��ق��ة، وت����يل 
كبر�ً  �هتم�م�ً  �لر�سيدة  حك�متن� 
ب���مل����ط��ن��ني وحت��ر���ص ع��ل��ى ت�فر 
�لعي�ص  و���س��ب��ل  �خل���دم����ت  �أف�����س��ل 
ل���ك���ل م�������ط�����ن.   وت�����س��ع��ى بلدية 
�للق�ء  ه��ذ�  خ��الل  �لظفرة  منطقة 
�لأه�����يل  �أر�ء  �إىل  �ل���س��ت��م���ع  �إىل 

•• الظفرة -الفجر:

�ملقبل  �ل����ث����الث�����ء  م�������س����ء  ت��ن��ط��ل��ق 
�ملفت�ح  �ل��ظ��ف��رة  ملتقى  ف��ع���ل��ي���ت 
مبدينة �ملرف�أ 2017 و�لذي ي�أتي 
حك�متن�  ت�جيه�ت  م��ن  �ن��ط��الق���ً 
�ل�سرك�ء  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  �ل��ر���س��ي��دة، 
�لقط�عني  م���ن  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�لع�م و�خل��ص وبتنظيم من بلدية 
�مللتقى  ويهدف  �لظفرة.    منطقة 
�ملرف�أ  مدينة  مبجل�ص  ي��ق���م  �ل���ذي 

�ل��ث���ل��ث من  �مللتقى  �مل��رف���أ  م��دي��ن��ة 
�ست�سهده�  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق���ء�ت  �سل�سلة 
�مل��ن��ط��ق��ة، ب��ع��د ل��ق���ء مدينة  م����دن 
ملتقى  و�سيق�م  لي��،  ومدينة  ز�يد 
مدينة غي�ثي ي�م �لثالث�ء �مل��فق 
�ل�س�د�ص من �سهر فر�ير 2018، 
ي�م  دمل���  مدينة  يف  �مللتقى  وينطلق 
�ل��ث��الث���ء �مل����ف��ق �ل��ر�ب��ع ع�سر من 
مدينة  ويف   ،2018 م���ر���ص  �سهر 
�ل�س�بع  �مل��فق  �لثالث�ء  �ل�سلع ي�م 

ع�سر من �سهر �بريل 2018.  

احلك�م يعزون �سلط�ن عم�ن بوف�ة تركي بن حممود اآل �سعيد
ع�س�  �لق��سمي  حممد  ب��ن  �سلط�ن  �ل��دك��ت���ر  �ل�سيخ  �ل�سم�  �س�حب  بعث 
�ملجل�ص �لأعلى ح�كم �ل�س�رقة برقية تعزية �إىل �س�حب �جلاللة �ل�سلط�ن 
تع�زيه  خ�ل�ص  ع��ن  فيه�  ع��ر  �ل�سقيقة  عم�ن  �سلط�ن  �سعيد  ب��ن  ق�ب��ص 
�ل�سيد تركي بن حمم�د  �ل�سم�  �ملغف�ر له �س�حب  و�س�دق م���س�ته ب�ف�ة 
�آل �سعيد د�عي� �مل�ىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد ب���سع رحمته و�أن ي�سكنه 

ف�سيح جن�ته.
كم� بعث �سم� �ل�سيخ �أحمد بن �سلط�ن �لق��سمي ن�ئب ح�كم �ل�س�رقة و�سم� 
ح�كم  ون���ئ��ب  عهد  ويل  �لق��سمي  �سلط�ن  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلط�ن  �ل�سيخ 
ن�ئب ح�كم  �لق��سمي  �سلط�ن  بن  �س�مل  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  و�سم�  �ل�س�رقة 
بن  ق�ب��ص  �ل�سلط�ن  �إىل �س�حب �جلاللة  تعزية مم�ثلة  برقي�ت  �ل�س�رقة 

�سعيد و �س�حب �ل�سم� �ل�سيد فهد بن حمم�د �آل �سعيد ن�ئب رئي�ص �ل�زر�ء 
ل�سئ�ن جمل�ص �ل�زر�ء ب�سلطنة عم�ن �ل�سقيقة.

كم� بعث �س�حب �ل�سم� �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�س� �ملجل�ص �لأعلى 
ح�كم �لفجرة برقية تعزية �إىل �س�حب �جلاللة �ل�سلط�ن ق�ب��ص بن �سعيد 
�سلط�ن عم�ن �ل�سقيقة عر فيه� عن خ�ل�ص تع�زيه و�س�دق م���س�ته ب�ف�ة 
�ملغف�ر له �س�حب �ل�سم� �ل�سيد تركي بن حمم�د �آل �سعيد د�عي� �مل�ىل عز 

وجل �أن يتغمد �لفقيد ب���سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جن�ته.
كم� بعث �سم� �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرة 
و  �سعيد  بن  ق�ب��ص  �ل�سلط�ن  �جلاللة  �س�حب  �إىل  مم�ثلة  تعزية  برقية 
 �س�حب �ل�سم� �ل�سيد فهد بن حمم�د �آل �سعيد ن�ئب رئي�ص �ل�زر�ء ل�سئ�ن 

جمل�ص �ل�زر�ء ب�سلطنة عم�ن �ل�سقيقة.
كم� بعث �س�حب �ل�سم� �ل�سيخ �سع�د بن ر��سد �ملعال ع�س� �ملجل�ص �لأعلى 
بن  ق�ب��ص  �ل�سلط�ن  �إىل �س�حب �جلاللة  تعزية  برقية  �لقي�ين  �أم  ح�كم 
�سعيد �سلط�ن عم�ن �ل�سقيقة عر فيه� عن خ�ل�ص تع�زيه و �س�دق م���س�ته 
ب�ف�ة �ملغف�ر له �س�حب �ل�سم� �ل�سيد تركى بن حمم�د �آل �سع�د د�عي� �هلل 

�لعلى �لقدير �أن يتغمد �لفقيد ب���سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جن�ته.
كم� بعث �سم� �ل�سيخ ر��سد بن �سع�د بن ر��سد �ملعال ويل عهد �أم �لقي�ين 
�سعيد  بن  ق�ب��ص  �ل�سلط�ن  �إىل �س�حب �جلاللة  تعزية مم�ثلتني  برقيتي 
�سلط�ن عم�ن و �س�حب �ل�سم� �ل�سيد فهد بن حمم�د �آل �سعيد ن�ئب رئي�ص 

�ل�زر�ء ل�سئ�ن جمل�ص �ل�زر�ء ب�سلطنة عم�ن �ل�سقيقة.

�ملجل�ص  ع�س�  �لق��سمي  �سقر  ب��ن  �سع�د  �ل�سيخ  �ل�سم�  �س�حب  بعث  كم� 
�ل�سلط�ن  �جلاللة  �س�حب  �إىل  تعزية  برقية  �خليمة  ر�أ���ص  ح�كم  �لأع��ل��ى 
تع�زيه  خ�ل�ص  ع��ن  فيه�  ع��ر  �ل�سقيقة  عم�ن  �سلط�ن  �سعيد  ب��ن  ق�ب��ص 
�ل�سيد تركي بن حمم�د  �ل�سم�  �ملغف�ر له �س�حب  و�س�دق م���س�ته ب�ف�ة 
�آل �سعيد د�عي� �مل�ىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد ب���سع رحمته و�أن ي�سكنه 

ف�سيح جن�ته.
ر�أ�ص  �لق��سمي ويل عهد  بن �سقر  �سع�د  بن  �ل�سيخ حممد  �سم�  بعث  كم� 
بن  ق�ب��ص  �ل�سلط�ن  �جلاللة  �س�حب  �إىل  مم�ثلة  تعزية  برقية  �خليمة 
رئي�ص  ن�ئب  �سعيد  �آل  �ل�سيد فهد بن حمم�د  �ل�سم�  �إىل �س�حب  و   �سعيد 

�ل�زر�ء ل�سئ�ن جمل�ص �ل�زر�ء يف �سلطنة عم�ن �ل�سقيقة.
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اأخبـار الإمـارات
ح�كم راأ�س اخليمة يح�سر اأفراح الزع�بي

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�س�  �لق��سمي  �سقر  ب��ن  �سع�د  �ل�سيخ  �ل�سم�  �س�حب  ح�سر 
�سع�دة  �أق���م��ه  �ل��ذي  �حلفل  �خليمة  ر�أ����ص  ح�كم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
لل�س�ؤون  �لع�مة  �لهيئة  مكتب  مدير  �لزع�بي  �سيف  حمد  عبيد 
�لإ�سالمية و�لأوق�ف يف عجم�ن مبن��سبة زف�ف جنله حمد عبيد 
�لزع�بي �إىل كرمية �سع�دة �سعيد ر��سد عبيد �سيف �لزع�بي �سفر 

ف�ق �لع�دة و�ملف��ص لدولة �لإم�ر�ت لدى جمه�رية �لأرجنتني.
ز�يد  بن  م�ؤ�س�سة خليفة  �س�لة  �أقيم يف  �ل��ذي   - و ح�سر �حلفل 
�آل نهي�ن لالأعم�ل �لإن�س�نية مبنطقة �لرف�عة يف ر�أ�ص �خليمة - 
�ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�ص د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 

يف عجم�ن ومع�يل جمعة �مل�جد و مع�يل حميد حممد �لقط�مي 
�ل�سحة يف دبي و�سع�دة  �لع�م لهيئة  �ملدير  �لإد�رة  رئي�ص جمل�ص 
لل�س�ؤون  �ل��ع���م��ة  �لهيئة  رئ��ي�����ص  �لكعبي  م��ط��ر  حم��م��د  �ل��دك��ت���ر 
�أعي�ن  و  �مل�سئ�لني  م��ن  ع��دد  ج���ن��ب  �إىل  و�لأوق������ف  �لإ���س��الم��ي��ة 
و�لأهل  و�مل��طنني  �لقب�ئل  �أبن�ء  و  و�ل�سخ�سي�ت  �لبالد  ووجه�ء 

و�لأ�سدق�ء.
و  �لعري�ص  �حل�س�ر  و  �خليمة  ر�أ���ص  ح�كم  �ل�سم�  �س�حب  وهن�أ 
و�لده و و�لد �لعرو�ص و�أق�رب �لعرو�سني متمنني �أن يكلل �هلل عز 

وجل حي�تهم� ب�لرف�ه و�أن يرزقهم� �لذرية �ل�س�حلة.
�بته�ج�  �لإم�ر�تية  �ل�سعبية  �لأه���زي��ج  �حلربية  �لفرق  قدمت  و 

بهذه �ملن��سبة �ل�سعيدة.

الإم�رات حتتفي ب�ليوم الع�ملي حلقوق الإن�س�ن و�سط تقدير ع�ملي جلهوده�
•• اأبوظبي-وام:

حت��ت��ف��ي �لإم����������ر�ت �ل���ي����م �لأح����د 
�لإن�س�ن  حل��ق���ق  �ل��ع���مل��ي  ب���ل��ي���م 
�لذي ي�س�دف 10 دي�سمر من كل 
�ل��ذي �عتمدت فيه  �لي�م  ع�م وه� 
�جلمعية �لع�مة لالأمم �ملتحدة يف 
ع�م 1948 وثيقة ت�ريخية �أعلنت 
للت�سرف  ق�بلة  غر  حق�ق�  فيه� 

يحق لكل �سخ�ص �أن يتمتع به�. 
و�سط  ب�ملن��سبة  �لإم���ر�ت  وحتتفي 
ر�سخته�  و��سحة  وجه�د  �إجن���ز�ت 
�س��ء  �مل��سية  ع���م���ً   50 �ل���  ط����ل 
�ل���دويل،  �أو  �مل��ح��ل��ي  �ل�سعيد  ع��ل��ى 
�لعد�لة  م��ب���دئ  �ن��ت��ه��ج��ت  �أن  ب��ع��د 
�لإن�س�ن  حق�ق  ومر�ع�ة  و�مل�س�و�ة 
وتعميم  �لإن�������������س�������ين  و�ل�����ع�����م�����ل 
�لإعالن  ملب�دئ  �مل��كبة  �ملم�ر�س�ت 

�لع�ملي حلق�ق �لإن�س�ن.
ت�أ�سي�سه�  م��ن��ذ  �لإم��������ر�ت  ود�أب�����ت 
ي�س�ده  حملي  جمتمع  �إن�س�ء  على 
�لثق�ف�ت  ف��ي��ه  وت��ت��ع��دد  �ل��ت�����س���م��ح 
�أرج�ء  �ستى  �أن��ص من  ويعي�ص فيه 
�لع�مل ب�ن�سج�م ووئ�م مع بع�سهم 
د�ست�ره�  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة  �ل��ب��ع�����ص 
�لذي حدد �حلق�ق وكفل �حلري�ت 
�مل��دن��ي��ة مب���� ف��ي��ه��� ح��ري��ة �لتعبر 
�ل�سلمي  و�ل��ت��ج��م��ع  و�ل�����س��ح���ف��ة 
ومم�ر�سة  �جل���م���ع���ي����ت  وت���ك����ي���ن 
�ملعتقد�ت �لدينية. و�أولت �لإم�ر�ت 
قيم �حرت�م حق�ق �لإن�س�ن �أول�ية 
ق�������س����ى، ك���م���� وت���ل���ت���زم ب�����إج����ر�ء 
ق��نينه�  على  م�ستمرة  حت�سين�ت 
من  ذل���ك  م�ستمدة  ومم���ر���س���ت��ه���، 
�لدينية  وق��ي��م��ه���  �ل��ث��ق���يف  ت��ر�ث��ه��� 
�ل����ت����ي ت���ك���ر����ص م�����ب������دئ �ل���ع���د�ل���ة 

و�مل�س�و�ة و�لت�س�مح.
جه�د  �نعك�ست   - ع�ملية  مك�نة   -
�لإم��������ر�ت يف جم����ل حق�ق  دول����ة 
�لع�ملي  �ل��ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  �لإن�������س����ن 
هذ�  يف  حتتله�  ب�تت  �لتي  و�ملك�نة 
ع�م  يف  �نتخ�به�  مت  حيث  �ل�سدد 
حق�ق  جمل�ص  يف  ع�س��   2012
�ملتحدة  ل����الأمم  �ل��ت���ب��ع  �لإن�������س����ن 
م��� بني  للفرتة  �سن��ت  ث��الث  مل��دة 
2013 - 2015 و�أعيد �نتخ�به� 
يف �لع�م 2015 من قبل �جلمعية 
�لع�مة لالأمم �ملتحدة ل�لية ث�نية 
للفرتة م� بني 2016 - 2018، 
و�س�ركت �لإم�ر�ت بفع�لية يف عمل 
�مل��ج��ل�����ص م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز �حرت�م 
�أنح�ء  ج��م��ي��ع  �لإن�����س���ن يف  ح��ق���ق 

�لع�مل.
وح�����س��ل��ت �لإم����������ر�ت ع��ل��ى ولي���ة 
�أحد  ب��سفه�  �ل��ت����يل  على  ث�نية 
لهيئة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �أع�����س���ء 
تعمل  حيث  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم 
ب�ل�سر�كة مع �لدول �لأع�س�ء على 
تقدمي �مل�س�عدة يف حت�سني �حرت�م 
للن�س�ء  �لإن�����س���ن  وم��ر�ع���ة ح��ق���ق 

�سمن  �هلل”،  “حفظه  �ل����دول����ة 
3 ل�سنة  �ل��ق���ن���ن �لحت������دي رق���م 
�لق�ن�ن  ه��ذ�  كفل  حيث   2016
ك���ف��ة ح��ق���ق �ل��ط��ف��ل م��ث��ل: حقه 
و�ل����ب����ق�����ء و�حل����ق�����ق  يف �حل�����ي������ة 
و�لتعليمية  و�ل�سحية  �لأ�س��سية 
و�حل���م����ي���ة �ل���ف���ك���ري���ة.. ك��م��� �أك���د 
�ملخت�سة  �ل�������س���ل���ط����ت  دور  ع���ل���ى 
على  ب�ملح�فظة  �ملعنية  و�جل��ه���ت 
من  �لطفل  وحم�ية  �حلق�ق  ه��ذه 
و�ل�ستغالل  �لإه��م���ل  مظ�هر  ك��ل 
و�س�ء �ملع�ملة ومن �أي عنف بدين 

ونف�سي.
ون�����ف�����ذت �لإم���������������ر�ت ج���م���ل���ة من 
�ملب�در�ت �لر�مية �إىل حم�ية حق�ق 
�لطفل فقد �أن�س�أت وز�رة �لد�خلية 
�لطفل  حل��م���ي��ة  �ل��ع��ل��ي���  �ل��ل��ج��ن��ة 
حم�ية  وم��رك��ز   2009 �ل��ع���م  يف 
ود�سنت   2011 �ل��ع���م  يف  �لطفل 
عملي�ت  لت�سهيل  �ل�س�خن  �خل��ط 
�لإب���الغ ع��ن ح���لت �لع��ت��د�ء على 
�لأط����ف�����ل.. ك��م��� ت��ت���ىل �لإم������ر�ت 
�لفرت��سية  �لع�ملية  �لق�ة  رئ��سة 
�ملعنية بحم�ية �لطفل من خم�طر 

�ل�ستغالل عر �لإنرتنت .
�لع�م  ���س��ه��د   - �ل��ه��م��م  �أ���س��ح���ب   -
م�سرة  يف  ه���م���  ت��ط���ر�   2017
وحم�ية  ب��ت��ع��زي��ز  �لم�������ر�ت  دول����ة 
�لإع�����ق����ة  ذوي  �أ�����س����ح�����ب  ح���ق����ق 
�ل�سمّ�  ���س���ح��ب  �إط����الق  يف  مت��ث��ل 
مكت�م  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ل�زر�ء ح�كم دبي “رع�ه �هلل” ��سم 
�لهمم” بدًل من “ذوي  “�أ�سح�ب 
�ل�سي��سة  عن  و�لإع���الن  �لإع�قة” 
�أمر  ك��م���   .. لتمكينهم  �ل���ط��ن��ي��ة 
جميع  يف  م�س�ؤول  بتحديد  �سم�ه 
�مل�ؤ�س�س�ت و�جله�ت �خلدمية ُيعنى 
لهم  خم�س�سة  ب��خ��دم���ت  ب�لنظر 
و�عتم�ده�  ت�سهيله�  على  و�لعمل 
خدم�ت  “م�س�ؤول  مب�سمى  ويك�ن 

�أ�سح�ب �لهمم”.
�ملجل�ص  ت�أ�سي�ص  عن  �سمّ�ه  و�أعلن 
�لذي  �لهمم  لأ�سح�ب  �ل�ست�س�ري 
معنيني  �أف���ر�د�ً  ع�س�يته  يف  ي�سم 
لتحقيق  و�ل����ر�أي  �مل�����س���رة  بتقدمي 
لتمكني  �ل�طنية  �ل�سي��سة  �أه��د�ف 

�أ�سح�ب �لهمم.
لتمكني  �ل�طنية  �ل�سي��سة  وت�ؤكد 
�أ�سح�ب �لهمم على �إيج�د جمتمع 
د�م���ج خ����ٍل م��ن �حل����ج��ز، ي�سمن 
�ل��ت��م��ك��ني و�حل���ي����ة �ل��ك��رمي��ة لهم 
�ل�سي��س�ت  ر���س��م  ع���ر  ولأ����س���ره���م 
و�ب���ت���ك����ر �خل����دم�����ت �ل���ت���ي حتقق 
ل���ه���م �ل��ت��م��ت��ع ب����ج�����دة ح���ي����ة ذ�ت 
م�ست�ى ع�ٍل و�ل��س�ل �إىل �لدمج 
�ملجتمعي وحتقيق �مل�س�ركة �لف�علة 
وت��ع��زي��ز �ل��ف��ر���ص �مل��ت��ك���ف��ئ��ة ودعم 
للقي�م  ومتكينهم  و�لأ���س��ر  �لأف���ر�د 

ب�أدو�رهم.

كدين  �لإ���س��الم  ر�س�لة  تعزيز  �إىل 
لل�سالم .. كم� �أعلنت �لإم�ر�ت عن 
�مل�سلمني”  حكم�ء  “جمل�ص  �إن�س�ء 
تت�ألف  م�����س��ت��ق��ل��ة  دول����ي����ة  ك��ه��ي��ئ��ة 
م��ن �أرب���ع���ة ع�����س��ر ع���مل���ً م��ن علم�ء 
�لقيم  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  �مل�����س��ل��م��ني 
ت�سكل  �لتي  �ملت�س�حمة  و�ملم�ر�س�ت 

ج�هر �لإ�سالم.
بقيمة  م�سروع�ً  �لإم����ر�ت  وم�لت 
�لأئمة  لتدريب  دولر  ملي�ن   20
�أفغ�ن�ست�ن  يف  �لريفية  �ملن�طق  يف 
ب�س�أن �لتع�ليم �ل�سحيحة و�ملعتدلة 

لالإ�سالم.
و�أطلقت �لإم�ر�ت “مركز �س��ب” 
قبل  م�����ن  م�������س���رتك���ة  م������ب�������درة   -
حك�متي �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ل�لي�ت �ملتحدة - ب��سفه مركز�ً 
لالت�س�لت �لرقمية مل��جهة دع�ية 
�لتجنيد  يف  و�أع��م���ل��ه���  “د�ع�ص” 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق �ل��ت�������س��ل مع 
م���الي���ني �مل�����س��ل��م��ني وغ����ره����م يف 
جميع �أنح�ء �لع�مل بر�س�لة مف�ده� 

�لإره�ب”. �سد  “متحدون 
دولة  وت�س�هم   - وت���أث��ر  ح�س�ر   -
�مل��ع��رك��ة ���س��د تنظيم  �لإم�������ر�ت يف 
�سرك�ئه�  ج���ن��ب  �إىل  ف��ه��ي  د�ع�����ص 
�ل�سف�ف  ويف  �لع�ملي  �لتح�لف  يف 
�لأم�مية �لتي ت��جه �إرث �لتنظيم 
ب����دور حم�ري  ت��ق���م   .. �ل��ب��غ��ي�����ص 
�لتح�لف  ق������ت  ���س��م��ن  ورئ��ي�����س��ي 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي���دة  �ل��ع��رب��ي 
�ل�������س���ع����دي���ة مب��ك���ف��ح��ة �لإره��������ب 
�حل�ثية  �مللي�سي�ت  مت�ر�سه  �ل��ذي 

�لإنقالبية على �ل�سعب �ليمني.
وقدمت �لم�ر�ت خالل �لفرتة من 
 2017 2015 �إىل م�ر�ص  �أبريل 
بلغت  لليمن  خ���رج��ي��ة  م�����س���ع��د�ت 
درهم  7،3 ملي�ر  يف جممله� نح� 
�إن�س�نية  م�����س���ع��د�ت  ب��ني  ت���زع��ت 
وخ��ري��ة و�إمن���ئ��ي��ة م��ن �أج��ل و�سع 
�لبن�ء  طريق  على  �ليمني  �ل�سعب 
تعزيز  ب����أن  منه�  �إمي���ن���  و�لتنمية 
�أن  �أ�س�ص �لأمن و�ل�ستقر�ر ينبغي 
�لبن�ء  عملي�ت  مع  ب�لت��زن  ي�سر 
و�إع�����دة �لإع��م���ر وب��ث �لأم���ل لدى 

�ل�سعب نح� م�ستقبل �أف�سل.
- رع�ية �لالجئني - وتعتر دولة 
�لم������ر�ت م��ن �و�ئ����ل �ل����دول �لتي 
ت�����س��دت مل�����س��ك��ل��ة �ل��الج��ئ��ني ح�ل 
�لع�مل نتيجة �ل�سطر�ب�ت و�أعم�ل 
و�لتي  �ل�سي��سية  و�لزم���ت  �لعنف 
�زد�دت حدته� م�ؤخر� ف�س�رعت �إىل 
�مل�دي  �ل��دع��م  �أ�سك�ل  ك�فة  تقدمي 
مع�ن�تهم  من  للتخفيف  و�ملعن�ي 
�لكرمية  وت����أم���ني ظ���روف �حل��ي���ة 
ل��ه��م. وم����ؤخ���ر� �أع��ل��ن��ت �لإم�������ر�ت 
 200 �سن�ية قدره�  عن م�س�همة 
�ألف دولر �أمريكي ملف��سية �لأمم 
�ملتحدة �ل�س�مية ل�س�ؤون �لالجئني 
جم���ددة �ل��ت��ز�م��ه��� مب�������س��ل��ة دعم 

�لأمم  هيئة  �لإم������ر�ت  ودع��م��ت   ..
 2012 �لع�م  منذ  للمر�أة  �ملتحدة 

ب�أكر من 12 ملي�ن دولر.
�ملتحدة  �لأمم  ه��ي��ئ��ة  و�ف��ت��ت��ح��ت 
�أب�ظبي  يف  �ت�س�ل  مكتب  ل��ل��م��ر�أة 
�ل�سر�ك�ت مع  �أت���ح ت��سيع  وه� م� 
و�لعربية  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �مل���ؤ���س�����س���ت 
وتعزيز �لتع�ون من �أجل �لنه��ص 
�جلن�سني  ب���ني  �مل�������س����و�ة  ب��ق�����س��ي��ة 
ومت����ك����ني �ل���ن�������س����ء و�ل���ف���ت���ي����ت يف 

�ملنطقة.
لأن�سطة  �لدعم  �لإم����ر�ت  وقدمت 
�لإن�س�ن  حلق�ق  �ل�س�مي  �ملف��ص 
ي��ق��رب من  �مل��ت��ح��دة مب���  �لأمم  يف 
�سن�ي�  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل���ف   90
مليز�نية �ملف��سية، �إ�س�فة �إىل ذلك 
 1.5 مببلغ   2013 ع���م  �س�همت 
عمل  لدعم  �أمريكي  دولر  ملي�ن 
�لتز�م  ع��ن  �أعلنت  كم�  �ملف��سية، 
دولر  م��ل��ي���ن   1 ب��ق��ي��م��ة  ج���دي���د 
جمل�ص  جل�سة  يف  �ملف��سية  لدعم 
م�ر�ص  يف  �ملنعقدة  �لإن�س�ن  حق�ق 
بحكم  �لإم����ر�ت  وتلتزم   .2015
ع�س�يته� يف جمل�ص حق�ق �لإن�س�ن 
�لت�بع لالأمم �ملتحدة ب�سكل خ��ص 
�خل��سة  �لإج����ر�ء�ت  م��ع  ب�لتع�ون 
زي�ر�ت  ب�نتظ�م  وتتلقى  للمجل�ص 
م���ن ج���ن��ب��ه��م. وت��ع��ت��ر �لإم�������ر�ت 
�مليث�ق  يف  ط��رف���ً  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�ل���ع���رب���ي حل���ق����ق �لإن���������س�����ن وهي 
تلعب دور�ً ب�رز�ً يف ت�أ�سي�ص وتعزيز 
مبر�ع�ة  �ملعنية  �ل��ف��ع���ل��ة  �لآل���ي����ت 
�إط�����ر ج�معة  �لإن�����س���ن يف  ح��ق���ق 
�لدول �لعربية، كم� تدعم �جله�د 
�إىل تعزيز وحم�ية حق�ق  �لر�مية 
�لإن�س�ن من خالل جمل�ص �لتع�ون 
�خل���ل���ي���ج���ي وم���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ع�����ون 
�لإ����س���الم���ي. - م���ن����ر�ت ف��ك��ري��ة - 
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ك���ف��ح��ة �لإره������ب 
وتعزيز  ون�سر  �لعنيف  و�ل��ت��ط��رف 
�لت�س�مح �لديني يف �لع�مل �س�همت 
�إي��ج���د ودع���م �لعديد  �لإم�����ر�ت يف 
�لفكري  �لط�بع  ذ�ت  �جل��ه���ت  م��ن 
تعمل  ث���ب��ت��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �سمن 

على دح�ص فكر �لتطرف ب�لفكر.
يف  م�����س���رك��ت��ه���  �إىل  ف���ب����لإ����س����ف���ة 
�ملعنية  �ل��ع��م��ل  جم��م���ع��ة  رئ������س��ة 
�لعنيف  �ل����ت����ط����رف  مب���ك����ف���ح���ة 
و�لت�بعة للمنتدى �لدويل ملك�فحة 
�لإره���������ب، ����س��ت�����س���ف��ت �لإم��������ر�ت 
مك�فحة  يف  للتميز  �ل��دويل  �ملركز 
وه�  “هد�ية”  �لعنيف  �ل��ت��ط��رف 
�لأطر�ف  ومتعددة  م�ستقل  مركز 
و�حل�����ر  �ل��ت��دري��ب  يف  متخ�س�ص 
و�ل����ت����ع�����ون و�ل���ب���ح���ث ع����ن �آل���ي����ت 
بك�فة  �لعنيف  للتطرف  �لت�سدي 

�أ�سك�له.
�إىل ج�نب ذلك ت�ست�سيف �لع��سمة 
يف  �ل�سلم  تعزيز  منتدى  �أب���ظ��ب��ي 
ي�سعى  و�ل���ذي  �مل�سلمة  �ملجتمع�ت 

�لر�مية  وب���ر�جم���ه����  �مل��ف������س��ي��ة 
ك��رمي��ة جلميع  ح��ي���ة  ���س��م���ن  �إىل 

�لالجئني.
ويف هذ� �ل�سي�ق جتدر �ل�س�رة �إىل 
�ل���ذي قدمته  �ل��دع��م  �إج��م���يل  �أن 
 2015 �لإم���������ر�ت خ����الل ع����م���ي 
�لالجئني  م�سكلة  حل��ل  و2016 
�ل�������س����ري���ني �ل���ت���ي ت��ع��ت��ر �لأك�����ر 
�لع�مل  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  و�لأ����س���ع���ب 
700 ملي�ن دولر،  �أك��ر من  بلغ 
نح�  �أر��سيه�  على  حتت�سن  بينم� 
منهم  ���س���ري،  مقيم  �أل���ف   250
30 �ألف ط�لب يف خمتلف �ملر�حل 
وم�لت  و�لأك����دمي���ي���ة.  �لتعليمية 
“مرجيب  �إن�����س���ء خميم  �لإم�����ر�ت 
�ل�����س���ري��ني يف  �لفه�د” ل��الج��ئ��ني 
�لأردن و�لذي ي�ست�عب �أربعة �آلف 
لج���ئ ����س����ري وق���د ح��ر���س��ت على 
�ل�سحية  �خل��دم���ت  �أرق����ى  ت���ف��ر 
�لع�مل  م�ست�ى  على  و�لتعليمية 
دعمه�  ع�����ن  ف�������س���اًل  ه������ذ�  ل����ه����م، 
�لالجئني  خم���ي���م����ت  ومت����ي���ل���ه���� 
�ل�س�ريني يف لبن�ن وتركي� و�لعر�ق 
دولر  ملي�ن   72 بقيمة  و�لأردن 

�أمركي.
عن  م���ؤخ��ر�ً  �لإم������ر�ت  �علنت  كم� 
�أل��ف لجئ   15 م��ب���درة ل�ستقب�ل 
�س�ري على مدى �ل�سن��ت �خلم�ص 
�ملقبلة وذلك م�س�ركة منه� يف حتمل 
�مل�س�ؤولي�ت �ملتعلقة مب��جهة �أزمة 

�لالجئني �ل�س�ريني.
تقت�سر  ومل   - ع���ط����ء  �لأك������ر   -
م�س�هم�ت �لم�ر�ت �لن�س�نية على 
دولة �أو ق�رة معينة بل �إنه� تنت�سر 
يف كل بقعة من بق�ع �لأر���ص �لتي 
ي��جه �أهله� ظروف� �إن�س�نية �سعبة 
بغ�ص �لنظر عن �نتم�ئهم �لديني 
ذلك  على  دل��ي��ل  وخ��ر  �لعرقي  �أو 
ت�سدره� ق�ئمة �لدول �لأكر عط�ًء 
ع��ل��ى م�����س��ت���ى �ل���ع����مل خ���الل ع�م 
�لق�مي  دخله�  �إىل  ن�سبة   2016
م�س�عد�ته�  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث 
 - دره���م.  ملي�ر   1.89 �لن�س�نية 
�لإم�ر�ت  و�سعت   - �لطفل  حق�ق 
�أجندته�  ر�أ���ص  على  �لطفل  حم�ية 
بيئة  ت�فر  و�سددت على  �ل�طنية 
�آمنة تتيح �لتنمية �لك�ملة لقدر�ت 
�لطفل وم��هبه و�تخ�ذ �خلط��ت 
�ل�سحة  جم���������لت  يف  �مل����الئ����م����ة 
و�لتعليم ورع�ية �حل�ج�ت �لنف�سية 
لالأطف�ل  و�لثق�فية  و�لجتم�عية 
�ل�طنية  ل��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وف���ق����ً 
للدولة و��ستن�د�ً �إىل مر�ع�ة �أف�سل 

�مل�س�لح للطفل.
�لنق�ط  وو���س��ع��ت دول���ة �لإم������ر�ت 
ت�فر  �حل������روف يف جم�����ل  ع��ل��ى 
�أكر حم�ية ق�ن�نية ممكنة للطفل 
�لذي  “ق�ن�ن ودمية”،  من خالل 
�ل�سيخ  �ل�����س��م���  ���س���ح��ب  �أ�����س����دره 
رئي�ص  ن��ه��ي���ن  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

و�مل���ر�أة يف  �لرجل  �مل�س�و�ة بني  �إىل 
ت���سل  ح��ي��ث  �لعلمي  �لتح�سيل 
خريجي  م���ن  ب����مل����ئ���ة   95 ن�����س��ب��ة 
�لث�ن�ية �لع�مة من �لإن�ث �لتعليم 
ب�مل�ئة   80 بن�سبة  مق�رنة  �ل��ع���يل 
وت�سكل  �ل�����ذك������ر  �ل����ط����الب  م����ن 
�لن�س�ء ن�سبة 70 ب�مل�ئة تقريب� من 

خريجي �جل�مع�ت يف �لدولة.
�ل�طني  �مل��ج��ل�����ص  �ن��ت��خ���ب���ت  ويف 
 3 بت�ريخ  �أج��ري��ت  �لتي  �لحت����دي 
هن�ك  ك�����ن   2015 ع�����م  �أك���ت����ب���ر 
�أي  ل���ل���م���ر�أة  م��ر���س��ح��ة   78 ع�����دد 
بن�سبة 23.6 ف�مل�ئة من �لجم�يل 
�ملجل�ص  يف  ع�س��ت  ثم�ين  وهن�ك 
�ل�طني �لحت�دي �أي بن�سبة 20? 

من �لجم�يل.
ومت تعيني 9 ن�س�ء للعمل يف جمل�ص 
�ل������زر�ء �لحت�����دي �جل��دي��د �لذي 
 2017 �كت�بر   20 يف  عنه  �أعلن 
�لرئي�سية  �ل�������ز�ر�ت  ذل���ك  يف  مب��� 
وذلك من �أجل تعزيز متكني �ملر�أة 
على �ل�سعيدين �ل�طني و�لدويل.

- حق�ق �لعم�ل - وعززت �لإم�ر�ت 
ملف  يف  �لإق����ل����ي����م����ي����ة  ري������دت�����ه������ 
�لق�ن�ن  وي��ع��ت��ر  �ل��ع��م���ل،  ح��ق���ق 
�أ����س���دره �س�حب  �لحت������دي �ل���ذي 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي���ن رئ��ي�����ص 
�مل�س�عدة  �خل���دم���ة  ع���م����ل  ب�����س���أن 
وتكر�ص  م�����س��ب���ق��ة  غ���ر  م����ب�����درة 
�لعم�ل  حق�ق  رع�ية  يف  �سدقيته� 
كر�متهم  على  ب�حلف�ظ  و�للتز�م 

ومتطلب�تهم و�حتي�ج�تهم.
وج�ء �لق�ن�ن يف 41 م�دة ق�ن�نية 
ب�سروط  ي��ت��ع��ل��ق  م����  ك���ل  ت���ن����ول���ت 
�لعم�لة  ������س����ت����ق����د�م  و�����س������ب����ط 
�مل�����س���ع��دة و���س��م���ن���ت مت��ت��ع هذه 
كفله�  �ل���ت���ي  ب����حل���ق����ق  �ل��ع��م���ل��ة 
و�سم�ن  حم�يته�  و�سبل  �ل��ق���ن���ن 
متتعه� ب�ملع�ملة �لإن�س�نية �لالئقة 
من  ���س��ك��ل  لأي  ت��ع��ر���س��ه���  وع������دم 
�ل�سم�ن�ت  عر  �ل�ستغالل  �أ�سك�ل 
لكيفية  �أق���ره����  �ل���ت���ي  و�ل���ت���د�ب���ر 
�ل��ت��ع���ق��د و���س��روط��ه وط����رق �سد�د 
�لأجر وغره� من �ل�سم�ن�ت �لتي 
�أقره� و�سمن ح�سن تنفيذه� عر 
جم���م����ع �ل��ع��ق���ب���ت و�لإج��������ر�ء�ت 
ينتهك  م����ن  ع���ل���ى  ت���ف���ر����ص  �ل���ت���ي 
�لق�ن�ن  هذ�  ج�سد  ولقد  �أحك�مه. 
م���ن خ���الل م�������ده �مل��خ��ت��ل��ف��ة روؤي���� 
�إن�����س���ن��ي��ة وح��ق���ق��ي��ة ت��ت��م������س��ى مع 
�لدولية  و�ملع�ير  �ل�سم�ن�ت  ك�فة 
�ل��ن���ظ��م��ة حل��ق���ق �لإن�������س����ن ح�ل 
و��ستحد�ث  و�ل���س��ت��خ��د�م  �ل��ع��م��ل 
�لر�سمية  للرق�بة  للتفتي�ص  ق�سم 
على مدى �للتز�م بتنفيذ وتطبيق 

�أحك�م �لق�ن�ن.
وك�نت دول��ة �لإم����ر�ت قد �س�دقت 
على ت�سع �تف�قي�ت رئي�سية ملنظمة 
بحق�ق  �سلة  ذ�ت  �لدولية  �لعمل 

لتمكني  �ل�طنية  �ل�سي��سة  وتن�ص 
رع�ية  �سم�ن  على  �لهمم  �أ�سح�ب 
�سحية �س�ملة وع�لية �جل�دة لهذه 
د�مج  تعليمي  �لفئة وتط�ير نظ�م 
لهم وبر�مج ت�أهيل مهني ت�سهم يف 
لهم،  من��سبة  عمل  ف��ر���ص  ت���ف��ر 
ل��ت���ف��ر م��ع���ي��ر م�حدة  �إ���س���ف��ة 
�حتي�ج�تهم  ت����ر�ع����ي  ل���ل���م���ب����ين 
و�سي��س�ت �سم�ن �جتم�عي من��سبة 
لحتي�ج�تهم ودجمهم يف خمتلف 

�لأن�سطة �لثق�فية و�لجتم�عية.
- حق�ق �ملر�أة - على �سعيد حق�ق 
�ملر�أة  مك�نة  �لإم����ر�ت  �أعلت  �مل���ر�أة 
�ل�سدد  ه����ذ�  يف  جت��رب��ت��ه���  وب����ت���ت 
�لإقليمية،  �ل��ت��ج���رب  �أه���م  �إح����دى 
�مل��ر�أة ب�لرجل  حيث تعتر م�س�و�ة 
ج��������زء�ً ل ي���ت���ج���ز�أ م����ن �لأج����ن����دة 
 2021 �لإم����ر�ت  لروؤية  �ل�طنية 
�مل����ر�أة  و�ل���ت���ي ت��ه��دف �إىل ح��م���ي��ة 
�لعمل  �لتمييز يف  �أ�سك�ل  من ك�فة 
�ل�سيخة  �سم�  و�أطلقت  و�ملجتمع. 
ف�طمة بنت مب�رك رئي�سة �لحت�د 
�ملجل�ص  رئ��ي�����س��ة  �ل���ع����م  �ل��ن�����س���ئ��ي 
و�لطف�لة  ل����الأم�����م����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  مل�ؤ�س�سة  �لأع��ل��ى  �لرئي�سة 
 2015 م�����ر�����ص   8 يف  �لأ�����س����ري����ة 
�ل�طنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
للفرتة  �لإم���ر�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  لتمكني 
2015 - 2021 وذلك مبن��سبة 

�لي�م �لع�ملي للمر�أة.
وت�����ف����ر �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �إط��������ر� 
و�خل��ص  �حل���ك����م���ي  ل��ل��ق��ط���ع��ني 
ل��سع  �مل���دين  �ملجتمع  ومنظم�ت 
تعزيز  �إىل  ت���رم���ي  ع���م���ل  خ���ط���ط 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم������ر�ت  مك�نة 
و����س���ط �ل������دول �لأك������ر ت���ق���دم����ً يف 

جم�ل متكني �ملر�أة.
ون��ف��ذت دول���ة �لإم������ر�ت ع����دد�ً من 
�مل�����ب������در�ت ل��ت��ع��زي��ز مت��ك��ني �مل�����ر�أة 
 2012 دي�سمر  ففي  �قت�س�دي�ً 
ب�س�أن  ق������ر�ر�ً  �حل��ك���م��ة  �أ�����س����درت 
�لإم�ر�تية  �مل��ر�أة  ع�س�ية  �إلز�مية 
يف جم�ل�ص �إد�رة �لهيئ�ت �لحت�دية 
و�ل�����س��رك���ت و�مل���ؤ���س�����س���ت، ويف م�ي� 
قر�ر�ً  �حلك�مة  �عتمدت   2015
�لإم�ر�ت  جمل�ص  بت�أ�سي�ص  يق�سي 
ل�سم�ن  �جل��ن�����س��ني  ب���ني  ل���ل���ت�����زن 
�لإم���ر�ت��ي��ة بلعب دور  �مل����ر�أة  ق��ي���م 
�لعربية  �لإم����ر�ت  ر�ئ��د يف تط�ير 
�أغ�سط�ص   28 ويف  �مل����ت����ح����دة. 
�ل�  �ل���ذك���رى  ومب��ن������س��ب��ة   2015
�لن�س�ئي  �لحت������د  لإط�����الق   40
�لعربية  �لإم���������ر�ت  ع��ق��دت  �ل���ع����م 
�أول ي�م للمر�أة �لإم�ر�تية  �ملتحدة 
مبث�بة �حتف�ل وطني ب�لدور �لذي 

تلعبه �ملر�أة.
�لع�ملية  �ل��ف��ج���ة  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���� 
 2014 ل�������س���ن���ة  �جل���ن�������س���ني  ب�����ني 
فقد  �لع�ملي  �لقت�س�دي  للمنتدى 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ر�ت  و�سلت 

�ل���ع���م����ل و�ع���ت���م���دت �ل���ع���دي���د من 
�ل��ق����ن��ني حل��م���ي��ة ح��ق���ق �لعم�ل 
�خل��سة  �ل���ق�����ن���ني  ذل����ك  يف  مب���� 
مب����ج�����لت �ل���ت����ظ���ي���ف و�لأج���������ر 

و�ل�سكن و�ل�سحة.
بنيته�  بف�سل  �لم������ر�ت  ولت����ز�ل 
�لت�سريعية وق��نني �لعمل �ملطبقة 
ل��دي��ه��� م��ن �أف�����س��ل �ل��ب��ل��د�ن جذب� 
وقد  �لعمل  ع��ن  �لب�حثني  جلميع 
�أ���س��ب��ح��ت �ل��ت��ح���ي��الت �مل���ل��ي��ة من 
دولة �لإم���ر�ت م�سدر دخل رئي�ص 
�أنح�ء  ج��م��ي��ع  يف  �لأ�����س����ر  مل���الي���ني 
�لع�مل ففي ع�م 2015 وحده مت 
دولر  ملي�ر   30 حت�يل �أكر من 
بلد�ن  �إىل  �لإم����������ر�ت  دول�����ة  م���ن 
�لعم�ل �لأ�سلية. و�أن�س�أت �لإم�ر�ت 
�لدعم  لتقدمي  �ملح�كم  يف  مك�تب 
�لنز�ع�ت  يف  ل��ل��ع��م���ل  �ل���ق����ن����ين 
�لعم�لية وو�سعت وحد�ت �لرع�ية 
�لدولة  �أن��ح���ء  جميع  يف  �لعم�لية 
ل��ت���ف��ر �حل��م���ي��ة ل��ل��ع��م���ل ورف���ع 
وتب�سرهم  وع���ي���ه���م  م�������س���ت����ى 

بحق�قهم.
ك��م��� وق��ع��ت دول���ة �لإم�������ر�ت �أي�س� 
مع  �لتف�هم  م��ذك��ر�ت  من  �لعديد 
�لعم�ل  ل��ه���  ينتمي  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع���ون يف جم�ل 
�لإم�ر�ت  يف  �لعم�ل  حق�ق  حم�ية 

�لعربية �ملتحدة.
- مك�فحة �لجت�ر ب�لب�سر - و�سنت 
�لإم����ر�ت - ك���أول دول��ة يف �ملنطقة 
مل��ك���ف��ح��ة �لجت�ر  ���س���م��ل  - ق���ن���ن 
ب�لب�سر وه� �لق�ن�ن �لحت�دي رقم 
طرف  وه��ي   ،2006 ل�سنة   51
�لع�ملية ملك�فحة  رئي�سي يف �حلملة 

�لجت�ر ب�لب�سر.
ويف ع�م 2013 مت تعديل �لق�ن�ن 
ليت�سق مع بروت�ك�ل �لأمم �ملتحدة 
ومع�قبة  وق���م���ع  مب���ن���ع  �خل����������ص 
وبخ��سة  ب���لأ���س��خ������ص  �لجت�������ر 
“بروت�ك�ل  و�لأط����ف�����ل  �ل��ن�����س���ء 
عليه  ���س���دق��ت  �ل�����ذي  ب�لرم�” 

�لإم�ر�ت يف ع�م 2009.
و�أ�س�ست �لإم���ر�ت �للجنة �ل�طنية 
مب�جب  ب�لب�سر  �لجت����ر  ملك�فحة 
قر�ر جمل�ص �ل�زر�ء �ل�س�در يف ع�م 
�جله�د  تن�سيق  �أج��ل  من   2007
�لر�مية �إىل �سم�ن �لتطبيق �لفع�ل 
للق�ن�ن �لحت�دي رقم 51. ونفذت 
�لجت�ر  ملك�فحة  �ل�طنية  �للجنة 
ب�لب�سر ��سرت�تيجية تتمح�ر ح�ل 
خم�ص رك�ئز ملك�فحة خطر �لجت�ر 
و�ملالحقة  �ل���ق���ي��ة  وه���ي  ب�لب�سر 
و�لعق�ب و�حلم�ية وتعزيز �لتع�ون 
تقرير�ً  �للجنة  وت�سدر  �ل���دويل.. 
�سن�ي�ً عن مك�فحة �لجت�ر ب�لب�سر 
يف �لإم���ر�ت �لعربية �ملتحدة.. كم� 
ت�فر عدة مالجئ �حلم�ية و�إع�دة 
�لت�أهيل وتقدمي �مل�س�عدة ل�سح�ي� 

�لجت�ر ب�لب�سر.

»منتدى تعزيز ال�سلم« يطرح روؤية اإ�سالمية مع��سرة ل�»ال�سلم الع�ملي« مبلتق�ه الرابع غدًا
•• اأبوظبي-وام: 

يعتزم “ �مللتقى �لر�بع ملنتدى تعزيز 
�ل�����س��ل��م يف �مل��ج��ت��م��ع���ت �مل�����س��ل��م��ة “ 
�لذي يعقد حتت رع�ية �سم� �ل�سيخ 
ن��ه��ي���ن وزير  �آل  ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د 
�ل��دويل خالل  و�لتع�ون  �خل�رجية 
دي�سمر   13 �إىل   11 من  �لفرتة 
�أب���ظ��ب��ي - ط���رح روؤية  �جل�����ري يف 
ع���ن مفه�م  م��ع������س��رة  �إ���س��الم��ي��ة 
�إ�سه�م�ت  وط����رح  �ل��ع���مل��ي  �ل�����س��ل��م 

�لإ�سالم يف �ل�سلم �لع�ملي.
�مللتقى  م��ن  �ل��ث���ين  �ل��ي���م  وي�سهد 
ب�”ج�ئزة  �ل��ف���ئ��زي��ن  ع��ن  �لإع����الن 
�لدولية  لل�سلم  ع��ل��ي  ب��ن  �حل�����س��ن 
�سن�ي�  �مل��ن��ت��دى  ي��ق��دم��ه���  �ل��ت��ي   “
�أو  م�ؤ�س�سة  �أو  �أك���ر  �أو  ل�سخ�سية 
معروفة  �إ����س���ه����م����ت  ل��ه���  ج��م��ع��ي��ة 
�ل�����س��ل��م وت��ر���س��ي��خ ثق�فة  ت��ع��زي��ز  يف 

�لت�س�مح.
�لدكت�ر حممد مطر  �سع�دة  وق���ل 
�لع�مة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ص  �ل��ك��ع��ب��ي 
ل��ل�����س���ؤون �لإ����س���الم���ي���ة و�لأوق�������ف 
�ل�سلم  تعزيز  “منتدى  ع���م  �أم���ني 
خالل  �مل�سلمة”  �مل��ج��ت��م��ع���ت  يف 

�خل�ف  د�ئ���رة  �ت�س�ع  بعد  �مل��س�ع 
و�لتخ�يف من �لإ�سالم و �مل�سلمني 
يف �ملجتمع�ت �لغربية م� يعمل على 
�إ�سع�ف �لثقة بني �لأقلي�ت �مل�سلمة 
ي�س�هم  �ل���ذي  �لأم���ر  وجمتمع�ته� 
ب���ن��ت�����س���ر �خل��ط���ب �مل��ع���دي للغرب 
ويف  �لدينية  �ملف��سلة  �أ�س��ص  على 
�ل����ق���ت ن��ف�����س��ه ي��زي��د م���ن �لأوه������م 
�لإ����س���الم يع�دي  “ �إن  ت��ق���ل  �ل��ت��ي 

�ل�سلم”.
للمنتدى  �لأول  �ملح�ر  �أن  و�أو���س��ح 
“ �ل����دي����ن  ����س���ي���ت���ن����ول م����������س�����ع 
و�له�ية و�ل�سلم �لع�ملي” ويت�سمن 
“�لبيئة  ه��م���  رئ��ي�����س��ي��ني  ع��ن����ن��ني 
و”�لبيئة  �لع�ملي”  لل�سلم  �لدولية 
وينظم  �لع�ملي”  لل�سلم  �لإقليمية 
ث����الث  �لأول  �مل�����ح������ر  �إط�����������ر  يف 
و�لعنف  �ل��دي��ن  تبحث  عمل  ور����ص 
و�له�ي�ت و�ل�سلم �لع�ملي و�لإ�سالم 

ومقت�سي�ت �ل�سلم �لع�ملي.
ي�سمل  �ل��ث���ين  �مل��ح���ر  �إن  و�أ����س����ف 
 .. �لإ���س��الم  م��ن  “�خل�ف  م��س�ع 
ويت�سمن  و�ل�سي�ق�ت”  �لأ���س��ب���ب 
“�خل�ف  �ث��ن��ني ه��م���  م������س���ع��ني 
م��ن منظ�ر غربي”  �لإ���س��الم  م��ن 

�ل�طنية يف �لإ�سالم.
و�أ�س�ر �إىل �أن �مللتقى �ل�سن�ي �لر�بع 
�لع�ملي  “�ل�سلم  م��س�ع  �سين�ق�ص 
قطع   .. �لإ������س�����الم  م����ن  و�خل��������ف 
مب�س�ركة  �لتطرف”  على  �لطريق 
�لعلم�ء  من  �سخ�سية   700 نح� 
وممثلي  و�ل���ب����ح���ث���ني  و�مل���ف���ك���ري���ن 
�لثق�فية  �لنخب  وخمتلف  �لأدي���ن 
من دولة �لإم���ر�ت و�لع�مل �لعربي 

�م�ص  عقد  �لذي  �ل�سحفي  �مل�ؤمتر 
يف �أب�ظبي �إن منتدى تعزيز �ل�سلم 
منذ �نطالقته �لأوىل ع�م 2014 
يعد دع���ة لل�سالم ورك��ز يف ملتق�ه 
�ل�سلم  ث��ق���ف��ة  ت���أ���س��ي��ل  ع��ل��ى  �لأول 
�مللتقى  ويف  �مل��ف���ه��ي��م  وت�����س��ح��ي��ح 
جتديد  م�������س���روع  �أع����ل����ن  �ل����ث�����ين 
�مللتقى  ويف  �لإ����س���الم���ي  �خل���ط����ب 
�لدولة  م�����س��روع��ي��ة  ب��ح��ث  �ل��ث���ل��ث 

و�لإ�����س����الم����ي و�مل���ج���ت���م���ع �ل�����دويل 
عم�م� لفت� �إىل �أن �مللتقى �سي�سهد 
تقدمي نح� خم�سني ورقة عمل من 
خالل �أربعة حم�ور رئي�سية يجري 
ور�ص  ت�سع  تنظيم  معه�  ب���ل��ت����زي 
�مل��س�ع�ت  تن�ق�ص كل هذه  علمية 

مبنهجي�ت علمية وعقالنية.
�ملنتدى يف ملتق�ه  �أن  �لكعبي  و�أك��د 
�ل�����س��ن���ي �ل����ر�ب����ع ���س��ي��ن���ق�����ص هذ� 

و�خل���ف من �لإ���س��الم من منظ�ر 
�مل�سلمني يف �لغرب” .

�لث�ين  �مل����ح�����ر  �إط��������ر  يف  وي���ن���ظ���م 
م��س�ع�ت  ت��ن���ق�����ص  ور�����ص  ث����الث 
و�لإ�سالم�ف�بي�  �لإ�سالم�ف�بي� 
�جل�������دي�������دة و�لإ�����س����الم�����ف�����ب����ي����� 
�جلديدة  �ل�����س��ع���ب��ي��ة  و�ل���ن���زع����ت 
و�لإ�سالم�ف�بي� و�لإعالم وو�س�ئل 

�لت�س�ل.
و لفت �سع�دته �إىل �أن �ملح�ر �لث�لث 
و�لع�مل  “�لإ�سالم  م��س�ع  يبحث 
�لع�ملي”  لل�سلم  �إ�سالمية  روؤي��ة   ..
تعزيز  “منتدى  روؤي�������ة  وي����ط����رح 
�ل�سلم يف �ملجتمع�ت �مل�سلمة” ب�س�أن 
طبيعة �لإ�سه�م �لذي قدمه �لإ�سالم 
لل�سلم �لع�ملي على م�ست�ى �ملق��سد 
و�لأحك�م و�لتجربة �لت�ريخية بينم� 
�مللتقى  �ل���ر�ب���ع م���ن  �مل���ح����ر  ي��رك��ز 
 .. و�ل��ع���مل  �لإ���س��الم  على م��س�ع 

م�س�ر�ت �لتع�رف و�لت�س�من.
ورحب �لكعبي ب�مل�س�ركني يف �مللتقى 
�ل���ذي يعقد يف دول���ة �لإم�������ر�ت يف 
�أج�������ء �ل��ت�����س���م��ح و�ل�����س��الم وعبق 
�لأخ������ة و�ل����ئ����م �ل��ت��ي ت��ع��د نهج� 

ر��سخ� يف �لدولة.

حنيف الق��سم: �سجل ح�فل لالإم�رات 
يف دعم الالجئني وتخفيف مع�ن�تهم

•• دبي-وام:

�أكد مع�يل �لدكت�ر حنيف ح�سن �لق��سم رئي�ص مركز جنيف حلق�ق �لإن�س�ن 
�لتي  و�مل�س�عد�ت  ب���مل��ب���در�ت  ح�فل  �لإم�����ر�ت  دول��ة  �سجل  �أن  �لع�ملي  و�حل�����ر 
تدعم به� �لالجئني و�ملت�سررين وتخفف عنهم �ملع�ن�ة �لتي ي�جه�نه� جر�ء 
له  بي�ن  يف   - مع�ليه  وثمن  �ل��ع���مل.  من�طق  خمتلف  يف  و�ل��ن��ز�ع���ت  �حل���روب 
من  دي�سمر   10 ي�س�دف  �لإن�س�ن” �ل��ذي  حلق�ق  �ل��دويل  “�لي�م  مبن��سبة 
كل ع�م - جه�د �لإم���ر�ت يف تقدمي �ملع�ن�ت و�مل�س�عد�ت �لإن�س�نية و�حلي�تية 
لأبن�ء �لروهينج� ب�سكل مكثف وم�ستمر من خالل ج�سر ج�ي متخ�س�ص يف 
�آل نهي�ن  هذ� �ل�س�أن تنفيذ� لت�جيه�ت �س�حب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
رئي�ص �لدولة “حفظه �هلل” و�س�حب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
�هلل” و�س�حب  “رع�ه  دب��ي  ح�كم  �ل����زر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  ن�ئب 
�ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهي�ن ويل عهد �أب�ظبي ن�ئب �لق�ئد �لأعلى 
�لقيم من  �لق�ئم على  �لإن�س�ن  �إىل تعزيز نظ�م حق�ق  �مل�سلحة. ودع�  للق��ت 
�أجل ت�جيه �سن�ع �لقر�ر �لدوليني ملع�جلة �لآث�ر �لتي خلفته� �أزمة �مله�جرين 
و�لالجئني. من ج�نب �آخر �أعلن �لدكت�ر �لق��سم �أن مركز جنيف �سيعقد حلقة 
نق��سية ي�م �خلمي�ص �ملقبل يف مكتب �لأمم �ملتحدة يف جنيف ب�س�أن م��س�ع “ 
�لهجرة و�لت�س�من �لإن�س�ين: حتدي�ت وفر�ص لأوروب� و�ل�سرق �لأو�سط “ .. 
بح�س�ر ممثلني من �ملنظمة �لدولية للهجرة ومف��سية �لأمم �ملتحدة �ل�س�مية 
ل�س�ؤون �لالجئني و�ملجل�ص �لرنويجي لالجئني و�للجنة �لدولية �لك�ث�ليكية 
للهجرة و�ملركز �لأوروبي لل�سلم و�لتنمية حيث يعر�س�ن روؤ�هم ب�س�أن �حل�جة 
�إىل تعزيز نظ�م حلق�ق �لإن�س�ن ق�ئم على �لقيم و�لت�سدي لالأثر �ل�سلبي �لذي 

خلفته �أزم�ت �لالجئني و�مله�جرين �لتي ط�ل �أمده�.
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اأخبـار الإمـارات
�سلط�ن بن زايد يعزي �سلط�ن عم�ن 

بوف�ة تركي بن حممود اآل �سعيد
•• اأبوظبي -وام:

بعث �سم� �ل�سيخ �سلط�ن بن ز�يد �آل نهي�ن ممثل �س�حب �ل�سم� رئي�ص �لدولة برقية 
تعزية �إىل �س�حب �جلاللة �ل�سلط�ن ق�ب��ص بن �سعيد �سلط�ن عم�ن �ل�سقيقة عر 
�ل�سيد  �ل�سم�  �س�حب  له  �ملغف�ر  ب�ف�ة  م���س�ته  �س�دق  و  تع�زيه  خ�ل�ص  عن  فيه� 

تركي بن حمم�د �آل �سعيد.
�أن  �لقدير  �لعلي  د�عي�  ب�لفقيد..  وم���س�ته  �س�دق  عن  �لرقية  يف  �سم�ه  و�أع��رب 

يتغمده ب���سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جن�ته.

نهي�ن بن مب�رك يح�سر 
اأفراح النعيمي واملحريبي

•• اأبوظبي-وام:

�لأول  �أم�ص  م�س�ء  �لت�س�مح  وزي��ر  نهي�ن  �آل  مب�رك  بن  نهي�ن  �ل�سيخ  مع�يل  ح�سر 
كرمية  �إىل  علي  جنله  زف���ف  مبن��سبة  �لنعيمي  حممد  خليفة  �أق�مه  �ل��ذي  �حلفل 

�سقر �سعيد �ملحربي.
كم� ح�سر �حلفل - �لذي �قيم يف فندق �لرتز ك�رتل�ن يف �أب�ظبي - عدد من �ل�سي�خ 

ووجه�ء �لقب�ئل وكب�ر �مل�س�ؤولني و�ل�سخ�سي�ت ولفيف من �لأهل و�لأ�سدق�ء.
تخللت �حلفل جمم�عة من �لعرو�ص �لفنية �ملتن�عة من وحي �لرت�ث �ل�سعبي.

نهي�ن بن مب�رك يح�سر احتف�لية »ج�سور« مبن��سبة اليوم الوطني
•• اأبوظبي -وام: 

�حتف�لته�  �سمن  “ج�س�ر”  �لحتف�لية  �لأم�سية  �لت�س�مح  وز�رة  نظمت 
�آل  مب�رك  بن  نهي�ن  �ل�سيخ  مع�يل  بح�س�ر  وذل��ك   46 �ل���  �ل�طني  ب�لي�م 

نهي�ن وزير �لت�س�مح.
ح�سر �لأم�سية -�لتي �أقيمت يف حديقة �أم �لإم���ر�ت يف �أب�ظبي - عدد من 
�أ�سح�ب �ل�سع�دة �ل�سفر�ء و�أع�س�ء �ل�سلك �لدبل�م��سي يف �لدولة وعدد من 
و�لز�ئرة  �ملقيمة  و�لثق�ف�ت  �جلن�سي�ت  خمتلف  من  و�ل��فدين  �مل��طنني 

�إ�س�فة �إىل ممثلني عن خمتلف دور �لعب�دة يف �لدولة.
�لأم�سية  �آل نهي�ن - يف كلمته خالل  �ل�سيخ نهي�ن بن مب�رك  و�أك��د مع�يل 
�أمن�ذج� فريد� ومتط�ر�  �لإم���ر�ت قي�دة وحك�مة و�سعب� متثل  دول��ة  �أن   -
يف �لت�س�مح و�ل�سالم و�لتع�ي�ص و�ل�ئ�م و�حرت�م �لتعددية و�لقب�ل ب�لآخر 
فكري� وثق�في� وديني� وط�ئفي� و�لتم�سك ب�لقيم �لنبيلة �لتي جبلتن� عليه� 

فطرتن� �لإن�س�نية �ل�س�ية.
رب�ع  تتحقق يف جميع  ز�ل��ت  وم���  �لتي حتققت  ب���لإجن���ز�ت  و�أ���س���د مع�ليه 
�مل��ج���لت و�ل��ق��ط���ع���ت وه��� م��� يبعث  �أر����ص �لإم�����ر�ت �لطيبة ويف خمتلف 
�لتي  �ل�س�مية  �لر�ئدة و�ملب�دئ  �لقيم  ب�لفخر و�لعتز�ز على �لدو�م وي�ؤكد 
ق�مت عليه� دولة �لحت�د ونظ�مه� �لر��سخ و�س�ر يف فلكه� �ملجتمع �لإم�ر�تي 

�لأ�سيل قي�د�ت و�أفر�د.
“مرحب� بكم جميع� يف �حتف�ل وز�رة  وق�ل مع�يل �ل�سيخ نهي�ن بن مب�رك 
فيه�  نحتفل  �لعزيزة  لدولتن�  و�لأربعني  �ل�س�د�ص  �ل�طني  ب�لي�م  �لت�س�مح 
مع� ب�لإجن�ز�ت �ل�سي��سية و�لقت�س�دية و�لجتم�عية و�لثق�فية �لتي تتحقق 
يف كل رب�ع �لدولة نعتز ونفتخر فيه� مع� بقيم هذه �لدولة �لر�ئدة ومب�دئ 

نه�سته� نعتز بنظ�مه� وق�دته� ب�أبن�ئه� وبن�ته�”.
و�أع��رب عن �عتز�زه وفخره مب� متثله �لإم���ر�ت من �أمن���ذج ح�س�ري فريد 
ب�لقيم  �لآخر وب�لتم�سك  �ل�سلمي و�حرت�م  �لت�س�مح و�لتع�ي�ص  ومتط�ر يف 

و�زده�ر  �لنبيلة ومب� �س�حب كل ذلك من �سالم ورخ�ء  �لإن�س�نية  و�ملب�دئ 
حتي �أ�سبحت دولة �لإم�ر�ت �لي�م يف مقدمة دول �لع�مل �أجمع يف �لتع�ي�ص 
و�للتق�ء بني �لب�سر وبن�ء ج�س�ر �لتف�هم و�حل��ر و�لت���سل �لإيج�بي بني 

�جلميع.
وق�ل مع�ليه �إنه يف هذ� �لحتف�ل نفتخر ونعتز بدور �لق�ئد �مل�ؤ�س�ص �ملغف�ر 
له �ل��لد �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن �آل نهي�ن “ رحمه �هلل “ فه� �لذي �أر�سى 
دع�ئم هذ� �ل�طن على �أ�س�ص ق�ية جعلته �لي�م وطن� عظيم� ومتقدم� بكل 
�ملق�يي�ص.. م�سيد� ب�لقي�دة �حلكيمة ل�س�حب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �هلل” و�س�حب  “حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهي�ن  �آل 
ر��سد �آل مكت�م ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء ح�كم دبي “رع�ه 
�أب�ظبي  نهي�ن ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سم�  �هلل” و�س�حب 
�ل�سي�خ  �ل�سم�  �أ�سح�ب  و�إخ����ن��ه��م  �مل�سلحة  للق��ت  �لأع��ل��ى  �لق�ئد  ن�ئب 

�أع�س�ء �ملجل�ص �لأعلى لالحت�د حك�م �لإم�ر�ت و�سم� �أولي�ء �لعه�د �لكر�م.

و�لحرت�م  �ل�سكر  وف�ئق  و�لتهنئة  ب�لتحية  �لت�س�مح  وزي��ر  مع�يل  وتقدم 
لق�دتن� �لكر�م على م� يتحقق لهذه �لدولة �لن�ه�سة من �إجن�ز�ت ر�ئعة يف 
�لأ�سيل  �لإم���ر�ت  �سعب  مهنئ�   .. �ملت���سلة  جه�دهم  بف�سل  ك�فة  �ملي�دين 
وولئهم  �لق�ي  �إخال�سهم  على  م�ؤكد�   .. �لغ�لية  �ل�طنية  �ملن��سبة  بهذه 
�لر�سيدة  وقي�دته�  �لإم����ر�ت  لأر���ص  و�ملتجدد  �ل�س�دق  و�نتم�ئهم  �لعميق 
�س�ئال �مل�ىل �لعلي �لقدير �خلر و�ل�سالم و�لرفعة و�ل�ستقر�ر للجميع و�أن 
�لتقدم و�لتط�ر و�لزده���ر خدمة لالإن�س�نية  �لإم���ر�ت جه�ده� يف  ت���سل 

جمع�ء.
ووطنية  فلكل�رية  ��ستعر��سية  فقر�ت  على  “ج�س�ر”  �حتف�لية  و��ستملت 
�ل�سينية  �لع�ملية  �لفرقة  منه�  �لع�ملي  �لرت�ث  �أخرى من  وفقر�ت  �إم�ر�تية 
بج�نب فقر�ت �س�رك فيه� عدد من �جل�لي�ت �لتي ت�سكل �لن�سيج �لإم�ر�تي 
وفلكل�رية  �سعبية  و�أه�زيج  م��سيقية  عرو�ص  تقدمي  �إىل  �إ�س�فة  �ملرت�بط 

�إم�ر�تية ورق�س�ت وفن�ن من�عة .

�سعيد بن طحنون يزور مواطنً� مبنطقة 
اله�بوي - البطني يف العني

•• العني-وام: 

ق�م مع�يل �ل�سيخ �سعيد بن طحن�ن �آل نهي�ن بزي�رة للم�ست�س�ر �لق�ن�ين جمدي �لأحب�بي يف ��سرت�حته مبنطقة 
�له�ب�ي - �لبطني مبدينة �لعني وذلك يف �إط�ر حر�سه على تعميق �أو��سر �لألفة و�مل�دة و�ملحبة بني �أبن�ء جمتمع 
�آل نهي�ن مع �مل�ست�س�ر �لأحب�بي و�ملدع�ين �لأح�ديث �لأخ�ية  �لإم���ر�ت. وتب�دل مع�يل �ل�سيخ �سعيد بن طحن�ن 

�لتي ج�سدت م� يربط بني �سعب �لإم�ر�ت من عالق�ت حمبة وتقدير.
ورحب “�لأحب�بي و�أبن�وؤه” مبع�يل �ل�سيخ �سعيد بن طحن�ن �آل نهي�ن معربني عن �سع�دتهم بت�سريفه بزي�رته �لتي 

جت�سد روح �لأ�سرة �ل��حدة �لتي ت�أ�س�ص عليه� �أبن�ء �لإم�ر�ت.
�مل�س�ؤولني  من  ع��دد  ح�سره�  نهي�ن  �آل  طحن�ن  بن  �سعيد  �ل�سيخ  ملع�يل  تكرمي�  ع�س�ء  م�أدبة  �لأحب�بي  �أق���م  وق��د 

و�ل�سعر�ء و�أبن�ء قبيلة �لأحب�ب.

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ عملية تخ�صي�س 2310 قطع اأر�س �صكنية للمواطنني واملواطنات 

�سيف بدر القبي�سي: قي�دتن� احلكيمة حري�سة على توفري اأ�سب�ب احلي�ة الكرمية والرف�هية ل�سعب الإم�رات
�مل��طن،  ���س���أن  ي��ع��ل��ي م��ن  و�ل����ذي 
وي�سعى �إىل ت�فر كل �سبل �حلي�ة 
ي�سهم  م����  ل��ل��م����ط��ن��ني  �ل��ك��رمي��ة 
�ل�ستقر�ر  حتقيق  يف  فع�ل  ب�سكل 
يف  وي�سهم  و�لجتم�عي،  �لأ���س��ري 
�لجتم�عية،  �لتنمية  عجلة  دف��ع 

وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.«
»لقد  ب����ل���ق����ل:  ����س���ع����دت���ه  وت�����ب����ع 
بق�دة  �لإم���������ر�ت  ع��ل��ى  �هلل  �أن���ع���م 
ي���ب���ذل����ن �ل���غ����يل و�ل��ن��ف��ي�����ص من 
�أج����ل رف��ع��ة ه���ذ� �ل�����س��ع��ب و�إع����الء 
متطلب�ت  بجميع  و�لرتق�ء  �س�أنه، 
نه��سه  مق�م�ت  وت�فر  حي�ته، 
وت���ق���دم���ه، وت�����أت����ي ه����ذه �لأو�م������ر 
�ل�����س���م��ي��ة ب��ت��خ�����س��ي�����ص �لأر�����س���ي 
مع  م��ت��ز�م��ن��ة  و�ل��ب��ي���ت  �ل�سكنية 
�حتف�لتن� ب�لي�م �ل�طني �ملجيد، 

�لتخ�سي�ص.
كم� �أكدت �لبلدية �أن �عتم�د نظ�م 
يندرج  �لإل���ك���رتوين  �لتخ�سي�ص 
�لتخطيط  د�ئ����رة  م�س�عي  �سمن 
– بلدية  و�ل��ب��ل��دي���ت  �ل���ع���م���ر�ين 
ل��ت��ح��ق��ي��ق نقلة  �أب����ظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
ن�عية يف م�سروع �لتح�ل �لرقمي 
للخدم�ت، بهدف �إ�سع�د �ملتع�ملني 
و�حل�س�ل  ت��ط��ل��ع���ت��ه��م،  وحت��ق��ي��ق 
�لطرق  ب���أ���س��ه��ل  �خل����دم�����ت  ع��ل��ى 

و�أكره� ف�علية.
ون�هت �لبلدية �أنه� و�نطالق� من 
متع�مليه�  �إ���س��ع���د  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��� 
و�ل����ق���ت عليهم  وت����ف���ر �جل��ه��د 
���س��ت��ق���م خ����الل ع�����س��رة �أي������م عمل 
�سمن  �ملدرجني  ب�إخط�ر  �لآن  من 
ق����ئ���م���ة �مل���ر����س����م ب����لن���ت���ه����ء من 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�سم�  �س�حب  لت�جيه�ت  تنفيًذ� 
نهي�ن  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 

�مل�����س��ل��ح��ة رئي�ص  ل��ل��ق����ت  �لأع���ل���ى 
بلدية  ب����د�أت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�ص 
مدينة �أب�ظبي عملية �لتخ�سي�ص 
�لإلكرتوين ل� 2310 قطع �أر�ص 

�ل�������دول�������ة، ح���ف���ظ���ه �هلل،  رئ����ي���������ص 
�ل�سم�  �س�حب  لأو�م��ر  و��ستج�بة 
نهي�ن  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لق�ئد  ن���ئ��ب  �أب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لإم�ر�ت،  �أبن�ء  فرحة  لتت�س�عف 
وت��ع��م �ل��ب��ه��ج��ة و�ل�����س��ع���دة �أرج�����ء 
�ل�طن، �لأمر �لذي ي�ؤكد �أن دولة 
�لتمكني  نهج  يف  م�ستمرة  �لحت���د 
�إمي�ن  ب��ك��ل  وت�سعى  و�ل���س��ت��ق��ر�ر، 
نح� تر�سيخ قيم �لحت�د ومب�دئه 
ي���أت��ي يف مقدمته�  �ل��ت��ي  و�أه��د�ف��ه 
ح����ي�����ة �مل�������ط�����ن�����ني وح��������س���ره���م 

وم�ستقبلهم.«
�أب�ظبي  مدينة  بلدية  �أك��دت  وق��د 
�لتي  �لإج������������ر�ء�ت  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
بد�أت  �أنه�  �ل�س�أن  هذ�  يف  �تخذته� 
تخ�سي�ص  ع��م��ل��ي��ة  يف  ب����ل���ف���ع���ل 
للم��طنني  �ل�����س��ك��ن��ي��ة  �لأر������س����ي 
�إلكرتوني�، م�سرة �إىل �أنه ل ح�جة 
و�مل��طن�ت  �مل�����ط���ن���ني  حل�����س���ر 
�لبلدية لإمت�م عملية  �إىل مقر�ت 

للم��طنني  �أب����ظ���ب���ي  يف  ���س��ك��ن��ي��ة 
�ملدرجني �سمن �ملر�س�م �ل�س�مي.

وق�����د �أع��������رب ����س���ع����دة ���س��ي��ف بدر 
لبلدية  �ل���ع����م  �مل���دي���ر  �ل��ق��ب��ي�����س��ي 
مدينة �أب�ظبي يف هذه �ملن��سبة عن 
�حلكيمة  لقي�دتن�  و�سكره  �متن�نه 
�ل��ت��ي حت��ر���ص على ت��ق��دمي ك��ل م� 
م��ن ���س���أن��ه ت���ف��ر ���س��روط �حلي�ة 
و�مل��طن�ت،  للم��طنني  �لكرمية 
�ل�سعيدة  �حل����ي�����ة  ق���ي���م  وي���ر����س���خ 

و�لكرمية. 
و�أ�س�ف ق�ئاًل: »�إن �سل�سلة �لعط�ء 
تنتهي  �حل��ك��ي��م��ة ل  ق��ي���دت��ن���  م���ن 
على  م��سية  �أنه�  حيث  �هلل،  ب���إذن 
�ملغف�ر  فين�  غ��ر���س��ه  �ل���ذي  �ل��ن��ه��ج 
�ل�����س��ي��خ ز�ي�����د بن  ب�������إذن �هلل،  ل����ه، 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهي�ن  �آل  �سلط�ن 

�لتخ�سي�ص.
ودع����������ت �ل����ب����ل����دي����ة �مل�������ط�����ن������ت 
و�مل������ط����ن����ني �ل�����ك�����ر�م �مل����درج����ني 
تخ�سي�ص  م��ر���س���م  ق���ئ��م��ة  �سمن 
�حل�س�ل  يف  و�لر�غبني  �لأر����س��ي 
�سند  �أو  �لأر���������ص  خم���ط���ط  ع���ل���ى 
�مل���ل���ك���ي���ة ت����ق����دمي ط���ل���ب����ت���ه���م عر 
مدينة  لبلدية  �لإلكرتوين  �مل�قع 
dmat.abudhabi. أب�ظبي�
�لف�ر  على  �لبلدية  و�ستق�م   ،ae

بتنفيذ طلب�تهم �إلكرتوني�.

وزارة ال�سحة توؤكد احلر�س على تطبيق املع�يري الوطنية للمرافق واملن�س�آت ال�سحية
•• اأبوظبي -وام:

�أكد �سع�دة �لدكت�ر �أمني ح�سني �لأمري �ل�كيل 
و�لرت�خي�ص  �لع�مة  �ل�سحة  ل�سي��سة  �مل�س�عد 
�ل�ز�رة  �ل�سحة ووق�ية �ملجتمع حر�ص  ب���ز�رة 
على تطبيق �ملع�ير �ل�طنية للمر�فق و�ملن�س�آت 
و�ل�سر�يف  �ل��رق���ب��ي  �ل����دور  وت��ع��زي��ز  �ل�سحية 
حي�ي  وح�كمة  ت�سريعي  �إط���ر  وت�فر  عليه� 
متميزة  ورق���ب��ي��ة  تنظيمية  خ��دم���ت  وت��ق��دمي 
�لت�سريع�ت  تط�ير  �إط����ر  يف  �ل�سحي  للقط�ع 
�ل�سحية يف �لدولة مب� يت��فق مع �أهد�ف روؤية 
خالل   - �لأم���ري  �لدكت�ر  ون�ق�ص   .2021
�حل�كمة  لق�سم  �لت�بعة  �لتفتي�ص  ف��رق  لق�ئه 
و�مل��نئ  �لطبية  �ملن�طق  يف  �لع�ملة  �ل�سحية 
و�ملط�ر�ت ومر�كز �لريد على م�ست�ى �لدولة 
يف  �لتن�سيق  �سبل  تعزيز   - �حل��دودي��ة  و�ملن�فذ 
و�ملن�طق  �ل���ز�رة  �لعمل بني مفت�سي  �إج���ر�ء�ت 

�لطبية و�لت�أكد من ت��فر �لت�سريع�ت و�ملع�ير 
وتب�سيط  �لزدو�ج������ي������ة  ل��ت��ج��ن��ب  �لحت������دي�����ة 
��سرت�تيجية  ج���ن��ب  �ىل  �لتفتي�ص  �إج������ر�ء�ت 
�لعمل �جلديدة و�ل�سرت�ط�ت �حلديثة ملع�ير 
و�ل�سيدلنية.  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��ن�����س���آت  يف  �لل���ت���ز�م 
�ل�سحة  ل�سي��سة  �مل�س�عد  �ل�كيل  و��ستعر�ص 
ووق�ية  �ل�سحة  ب�����ز�رة  و�ل��رت�خ��ي�����ص  �ل��ع���م��ة 
�لع�م  خ��الل  �لتفتي�ص  ق�سم  �إجن����ز�ت  �ملجتمع 
�لتفتي�سية  �ل�����زي������ر�ت  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  �حل�������يل 
 2658 �مل��ي��د�ن��ي��ة و�مل��ع���ي��ن���ت و�ل�����س��ب��ط��ي���ت 
973 على من�س�آت طبية و1148  زي�رة منه� 
و529  �سيدلنية  وم�ست�دع�ت  من�س�آت  على 
م��ع���ي��ن���ت ه��ن��د���س��ي��ة ل��ل��م��ن�����س���آت �ل��ط��ب��ي��ة و8 
�سبطي�ت ق�س�ئية للمخ�لفني ..م�سر� �ىل �ن 
هذه �لنت�ئج تعد دليال على حر�ص �ل�ز�رة على 
على  و�لتفتي�ص  و�لإ�سر�يف  �لرق�بي  �لدور  دعم 
�ملن�س�آت �ل�سحية و�ل�سيدلنية من خالل زي�دة 

كمفت�سني  �لع�ملة  �ملتخ�س�سة  �لطبية  �لك��در 
م�ست�ى  على  �لق�س�ئية  �ل�سبطية  �أ���س��ح���ب 
�ل���دول���ة م��ع �إدخ������ل �أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي���ت �لطبية 
�ل��ت��ي ت�����س��م��ح ل��ه��م ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذ� �ل�����دور ب�سكل 
�لتفتي�ص  عملي�ت  �ن  و�أو���س��ح  ودق��ي��ق.  متقن 
على �ملن�س�آت �ل�سيدلنية ز�دت بن�سبة 16? يف 
2015 فيم� حققت  2016 مق�رنة بع�م  ع�م 
2017 عدد�  �لأول من  �لن�سف  �لفرق خالل 
متق�رب� من عملي�ت �لتفتي�ص �لتي متت خالل 
�ل���� 12 ���س��ه��ر� م��ن �ل�����س��ن����ت �ل�����س���ب��ق��ة. ولفت 
م�ظف�   41 ح�����س���ل  �إىل  �لأم�����ري  �ل��دك��ت���ر 
�ملجتمع  ووق����ي���ة  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  مفت�سي  م��ن 
على �سفة م�أم�ر �ل�سبط �لق�س�ئي بقر�ر من 
وزير �لعدل مب� يخ�لهم �ل�سالحية �لق�ن�نية 
�لتي متكنهم من ر�سد �ملخ�لف�ت �لتي حدده� 
�لق�ن�ن �لحت�دي رقم 4 ل�سنة 2015 يف �س�أن 
�ملخ�لف�ت  ل�سبط  �خل��سة  �ل�سحية  �ملن�س�آت 

نط�ق  وتقع يف  �ل���ز�رة  بطبيعة عمل  �ملرتبطة 
قر�ر  �إىل  ����س��ت��ن���د�  �ن���ه  وق����ل  �خت�س��س�تهم. 
2014 ف�إن وز�رة  �ل�قر لع�م  �ل���زر�ء  جمل�ص 
ت��سع�ً  �أك��ر  م�س�ؤولي�ت  له�  �أ�سبحت  �ل�سحة 
ووق�ية  �ل�سحة  وز�رة  لت�سبح  ن��ط���ق���ً  و�أك���ر 
من  �ملجتمع  وق���ي��ة  �ن  �ىل  ..م�����س��ر�  �ملجتمع 
�ل�ز�رة  لعمل  �أ�س��سي�ً  ج��زء�ً  �أ�سبحت  �ملخ�طر 
يف �سبيل �حلف�ظ على �سحة و�سالمة جمتمع 

�لإم�ر�ت.
و�أو�سح �ن �للق�ء ي�أتي ��ستمر�ر� ل�سرت�تيجية 
�مل�ظفني  عند  �ل�سع�دة  م�ؤ�سر  رف��ع  يف  �ل����ز�رة 
عر  حيث  ر���س���ه��م  مل�ست�ى  �ملب��سر  و�ل��ر���س��د 
يتيح  �لذي  �للق�ء  بهذ�  �سع�دتهم  �ملفت�س�ن عن 
�ل�ز�رة  �لنفت�ح و�لبتك�ر يف بيئة �لعمل د�خل 
..وق���د وج��ه �ل��دك��ت���ر �أم���ني �لأم���ري مبت�بعة 
�إجن�زه�  ليتم  �ملفت�س�ن  �لتي عر�سه�  �مل���سيع 

وفق �لق��نني و�لأنظمة �ملتبعة يف �ل�ز�رة.

ال�سحة تطلق تطبيق  SBAR  لتطوير البتك�رات يف جم�ل التمري�س
•• دبي-وام:

 SBAR ”أطلقت وز�رة �ل�سحة ووق�ية �ملجتمع تطبيق�
وحت�سني  �لتمري�ص  جم���ل  يف  �لب��ت��ك���ر�ت  لتط�ير   “
�لت�������س����لت ب���ني م��ه��ن��ي��ي �ل���رع����ي���ة �ل�����س��ح��ي��ة و�أمتتة 
�لب�سرية  �لأخ���ط����ء  م��ن  للحد  �ل��روت��ي��ن��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت 

�ملرتبطة ب�لعملي�ت �ليدوية و��ستخد�م �لأور�ق .
�أف�سل  �ل����ز�رة على تقدمي  �إط���ر حر�ص  ذل��ك يف  ي�أتي 
تف�ق  �ل��ت��ي  و�مل��ت��ك���م��ل��ة  �ل�����س���م��ل��ة  �ل�سحية  �خل���دم����ت 
�لت�قع�ت وتط�ير نظم �ملعل�م�ت �ل�سحية وبن�ء �أنظمة 

�جل�دة و�ل�سالمة �ل�سحية.
و�أك����د ���س��ع���دة ع������ص ���س��غ��ر �ل��ك��ت��ب��ي �ل���ك��ي��ل �مل�س�عد 
تبني  على  �ل�����ز�رة  ح��ر���ص  �مل�س�ندة  �خل��دم���ت  لقط�ع 
يربط  “ �ل��ذي  “وريد  مثل  �ل�سحية  �لأنظمة  �أح���دث 
�سمن  و�لإد�ري����ة  و�لت�سغيلية  �ل�سريرية  �لبي�ن�ت  ك��ل 

منظ�مة م�حدة.
و�أ�س�ف �أن �ل�ز�رة �أطلقت “ ب��بة �ملري�ص �لإلكرتونية 

�لذكية “ وهي م�قع �إلكرتوين �س�مل وبعدة لغ�ت ي�سمح 
و�لت���سل  �ل�سحي  �ل�سجل  �إىل  ب���ل������س���ل  ل��الأف��ر�د 

�ملب��سر مع مزودي �لرع�ية �ل�سحية يف �ل�ز�رة.
�لنظم  �إد�رة  �إبر�هيم مديرة  �أك��دت مب�ركة  من ج�نبه� 
�ل�سحية �أن ��ستخد�م �لتطبيق” SBAR” ي�س�هم يف 
�ملري�ص  له�  يتعر�ص  �لتي  �ل�سالمة  م�س�كل  تخفي�ص 
عر �لنته�ء من �لأخط�ء �لب�سرية �ملتعلقة ب�لعملي�ت 
مم�  �ملري�ص  مه�م  لت�سليم  �لأور�ق  و��ستخد�م  �ليدوية 

ي�س�هم يف تعزيز �سالمته.
وي�سهم �لتطبيق �جلديد يف حتقيق خف�ص ن�سبته 75 
يف �مل�ئة يف �لتدخل ب�سكل مب��سر مع �ملري�ص م� ي�ؤدي 
�لع�م  يف  �إ�س�فية  �س�عة  و500  �ألف�   556 ق�س�ء  �إىل 
وت�فر  �إ�س�فيني  مل�ظفني  �حل���ج��ة  دون  �ملر�سى  م��ع 
�أكر من �ألفي �س�عة من خدم�ت �لتمري�ص �إ�س�فة �إىل 
�ليدوية  ب�لعملي�ت  �ملرتبطة  �لب�سرية  �لأخط�ء  خف�ص 
و��ستخد�م �لأور�ق �أثن�ء ت�سليم �مله�م �خل��سة ب�ملري�ص 

وحت�سني �لت�س�لت بني مهنيي �لرع�ية �ل�سحية .
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تطلق حملة توعية لتعزيز ا�سرتاط�ت ال�سالمة يف ف�سل ال�ست�ء

•• اأبوظبي-وام:

جمتمعية  ت�عية  حملة  �أب���ظ��ب��ي  ل�سرطة  �ل��ع���م��ة  �ل��ق��ي���دة  �أط��ل��ق��ت 
ت�ستهدف  �ل�ست�ء  ف�سل  مع  و�ل�سالمة  �ل�ق�ئية  �لإج���ر�ء�ت  لتعزيز 
ب��ع��دم قي�دة  ب���لل��ت��ز�م  �ل��ت���ع��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ط��ري��ق وت��رك��ز  م�ستخدمي 
�ل�سكنية  �لأحي�ء  �لدر�ج�ت يف  قي�دة  وتف�دي  رخ�سة  بدون  �ملركب�ت 

و�لمتن�ع عن �ل�ق�ف �لع�س��ئي على ج��نب �لطريق.
كم� تنبه �حلملة �إىل ع��قب �لقي�دة بطي�ص وته�ر وحتث على تعزيز 
ب�ملركب�ت  �ل�ستعر��س�ت  �سلبي�ت  م��ن  ووق�يتهم  لالأبن�ء  �حلم�ية 
�أم�ن�  �أك��ر  �ل��ط��رق  جعل  يف  �مل�ستمرة  �ل�سرطة  جه�د  �سمن  وذل��ك 

وتطبيق ل��ئح و�أنظمة �ل�سالمة �ملرورية وزي�دة �لثق�فة �ملرورية.

يف  �ل�سالمة  ب�إر�س�د�ت  �للتز�م  �أهمية  على  �أب�ظبي  �سرطة  و�أك��دت 
�ل��در�ج���ت ذ�ت  وق��ي���دة  �لتخييم  �أو  �ل��ري��ة  ب���ل��رح��الت  �لقي�م  ح���ل 
�لدفع �لرب�عي يف �ملن�طق �لرملية و�ل�سحر�وية “وهي �خلي�ر �لأمثل 
للر�غبني بقي�دة تلك �لن�عية من �لدر�ج�ت و�مل�س�بهة” .. م��سحة 
�أن من م�س�ؤولي�ت �أولي�ء �لأم�ر ت�جيه �لأبن�ء �إىل مثل هذه �لأم�كن 

�ملت�فرة يف خمتلف من�طق �إم�رة �أب�ظبي مب� يعزز �سالمتهم.
�إىل  �ل��ري��ة  �ل��رح��الت  م��ن حمبي  �أب�ظبي �جلمه�ر  �سرطة  ودع��ت 
�سرورة مر�قبة تغر�ت �لطق�ص قبل �لقي�م ب�أية رحلة حيث يت�جب 
عليهم يف ح�ل هط�ل �لأمط�ر عدم �لقرت�ب من من�طق جتمع مي�ه 
�لأمط�ر وعدم �لدخ�ل يف �أم�كن جري�ن �لأودية و�لبتع�د عن قن��ت 

�ملي�ه �لطبيعية و�ملن�طق �ملغم�رة ب�ملي�ه تعزيز� ل�سالمتهم.

�صمن حملة )وطننا اأمانة( 

علم  األوان  وترتيب  الإنت�ج  يف  بعيوب  قطعة   1673
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ختتمت �إد�رة �لرق�بة و�حلم�ية �لتج�رية ب�قت�س�دية ر�أ�ص �خليمة حملته� 
�حتف�لت  مع  م��كبة  �مل��سي  �ل�سهر  نفذته�  �لتي  �أم�نة«  »وطنن�  �ل�طنية 
و�أعالم  �سع�ر�ت  على  للتدقيق  و�لأربعني  �ل�س�د�ص  �ل�طني  ب�لي�م  �لدولة 
�لدولة. و�سمن �مل�س�عي لغر�ص �لت�أكد من �سالمة هذه �ل�سع�ر�ت و�لأعالم 
من �أي ت�س�يه �أو تلف، ق�م �لفريق �ملخت�ص من �ملر�قبني ب�لإد�رة ب�لتع�ون 
وحم�كم  �لع�مة  �لني�بة  من  �لأخ���رى  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  من  متط�عني  مع 
ر�أ�ص �خليمة، ومت �جر�ء زي�ر�ت مكثفة ملختلف �ملحالت و�ملن�س�آت �لتج�رية 

1673 قطعة حتمل عي�ب� يف  �أ�سفرت �حلملة عن م�س�درة  ب�لإم�رة، وقد 
�إمالئية على  �أخ��ط���ء  �لعلم، كذلك وج���د  �أل�����ن  و�أخ��ط���ء يف ترتيب  �ملنتج 

بع�ص �ملنتج�ت.
و�حلم�ية  �لرق�بة  �إد�رة  مدير  �لبل��سي  علي  �أحمد  ذك��ر  �ل�سي�ق،  ه��ذ�  ويف 
�لد�ئرة هي  �لتي نفذه� م�ظف�  �مليد�نية  �لزي�ر�ت  ب�أن  ب�لد�ئرة  �لتج�رية 
ب�مل��د  يتعلق  وم���  �ل��دول��ة  علم  �أهمية  على  �حل��ف���ظ  يف  ج��د�  ه�مة  خط�ة 
�مل�ستخدمة لالحتف�ل بهذه �ملن��سبة، وه� �لأمر �لذي يج�سد مع�ين �للتز�م 
�لإم�ر�تية  �ل�طنية  لله�ية  كرمز  عليه  و�حلف�ظ  �لدولة  لعلم  و�لح��رت�م 

�لتي نف�خر ونعتز به�.

اخليمة راأ�س  �سرطة  مبعهد  تخ�س�سية  تدريبية  دورة   328
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ر�أ�ص  �سرطة  ت��دري��ب  معهد  نظم 
�خليمة نح� 328 دورة تدريبية 
تخ�س�سية فيم� بلغ عدده� خالل 
�لع�م �ملن�سرم 2016 نح� 187 
�إىل  و���س��ل��ت  �رت��ف���ع  بن�سبة  دورة 

�مل�ستهدفني. عدد  من   82%
لنظ�م  �لزمني  للرن�مج  تطبيق�ً 
تفتي�ص �لق�ئد �لع�م �ل�سن�ي وفق 
على  ل��الط��الع  �ملعتمدة  �مل��ع���ي��ر 
و�ل�ق�ف  �لعمل  �إج�����ر�ء�ت  �سر 
ومتطلب�ت  �لح���ت���ي����ج����ت  ع��ل��ى 
و�سمن   ، و�ل��ت��ح��دي��ث  �ل��ت��ط���ي��ر 
للعمل  �لتفتي�ص  ت��ع��زي��ز  م��ب���درة 
�ل����ل������ء علي  ت��ف��ق��د   ، �ل�����س��رط��ي 
ق�ئد  �لنعيمي  عل��ن  بن  عبد�هلل 
، معهد  ر�أ���ص �خليمة  ع�م �سرطة 
تدريب �ل�سرطة بهدف �لطمئن�ن 
على �سر �لعمل ، و�ل�ستم�ع �إىل 

�ل�سب�ط و�لأفر�د ب�ملعهد .
بتفقد  زي���رت��ه  �لع�م  �لق�ئد  وب��د�أ 
، وحثهم على  �لع�سكري  �لط�ب�ر 
م�س�عفة �جلهد لالرتق�ء ب�لعمل 
�حلف�ظ  يف  و�لإ�سه�م   ، �ل�سرطي 
ر�أ�ص  �سرطة  �إليه  و�سلت  م�  على 
�خليمة من متيز وجن�ح ، م�ؤكد�ً 
�ل���ع����م���ة على  �ل����ق����ي�����دة  ح����ر�����ص 
وحت�سني  �لب�سري  �لك�در  تط�ير 
 ، �ملعرفية  وق��در�ت��ه��م  م��ه���ر�ت��ه��م 
لتقدمي خدم�ت حتقق طم�ح�ت 

و�أهد�ف وز�رة �لد�خلية .
ث�����م ت���ف���ق���د خم���ت���ل���ف �مل����رك����ب�����ت 
�لع�سكرية �لت�بعة للمعهد للت�أكد 
مالئمته�  وم��دى  ج�هزيته�  من 
�آلية  ، و�ط��ل��ع ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��خ��د�م 
�سر �لعمل وفق �خلطة �ل�سن�ية 
و�ن��ت��ظ���م �ل������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة ، 
�خلطة  ع���ن  ���س��رح  �إىل  و����س��ت��م��ع 
وم�ؤ�سر�ت  ل���ل���دور�ت  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

مدير مكتب �لق�ئد �لع�م ، وفريق 
�لتفتي�ص �لأمني .

�لعقيد   ، ����س��ت��ق��ب���ل��ه  يف  وك�������ن 

 ، وم��الح��ظ���ت��ه��م  �مل���ظ��ف��ني  �آر�ء 
�لتفقدية  �جل�لة  خ��الل  ور�ف��ق��ه 
�ل��ع��م��ي��د ط����رق حم��م��د ب��ن �سيف 

�مل����ه����ري مدير  ���س��ع��ي��د حم���م���د 
وروؤ�س�ء   ، �ل�سرطة  تدريب  معهد 
�لأق�س�م ومدر�ء �لأفرع وعدد من 

�سرطة ر�أ�ص �خليمة �جتم�ع�ً مع 
�ل�سرطة  ت��دري��ب  معهد  ���س��ب���ط 
مع�ير  ت���ط���ب���ي���ق  م�����ن  ل���ل���ت����أك���د 
�ل��ت��ف��ت��ي�����ص �ل�������س���ن����ي م����ن حيث 
�مله�م �لإد�ري��ة �خل��سة ب���لإد�رة ، 
ب�لإ�س�فة �إىل من�ق�سة �ملقرتح�ت 
�له�مة �له�دفة �إىل تط�ير �لأد�ء 

�ل����ت����ط�����ي����ر  وف�������ر��������ص  �لأد�ء 
على  �ط���ل���ع  ك���م����   ، و�ل���ت���ح�������س���ني 
�مل�ستخدمة  �لر�مج �لإلكرتونية 
�لتح�ل  م��ب���درة  ومنه�  �لعمل  يف 
�ل�����ذك�����ي ل���ل���ت���دري���ب خ������الل ع����م 

.  2018
ويف �إط�ر �جل�لة ، عقد ق�ئد ع�م 

وحت�������س���ني �لإج�����������ر�ء�ت ، ووج����ه 
مدربني  ت�أهيل  ب�سرورة  �سع�دته 
�أ�سح�ب  �ل�سب�ط  من  معتمدين 
�ملتخ�س�سني  �مل����ط��ن��ة  �ل��ك��ف���ء�ت 
لإل�����ق������ء �مل����ح����������س����ر�ت وت���ق���دمي 
تخ�س�سه  ح�����س��ب  ك���اًل  �ل������دور�ت 

للقي�دة �لع�مة .

حميد بن عم�ر: »جمل�س ال�سع�دة« يج�سد تطلع�ت القي�دة يف اإ�سع�د املواطنني
•• عجمان-وام:

�ل�سع�دة« يج�سد تطلع�ت  �إن » جمل�ص  �لنعيمي  �ل�سيخ حميد بن عم�ر  ق�ل 
�لقي�دة �لر�سيدة يف �إ�سع�د �مل��طنني ويعك�ص �ل�س�رة �لن��سعة لالإم�ر�تيني 
�ملتميزين من خالل عر�ص جت�ربهم �ل�سخ�سية �لتي �سيك�ن له� عظيم �لأثر 
يف نف��ص �ل�سب�ب فت�سحذ هممهم وتدفعهم �إىل جت�وز �لعقب�ت وحتقيق م� 
ي�سب�ن �إليه من طم�ح�ت. و�أ�س�ر �ل�سيخ حميد بن عم�ر �لنعيمي - خالل 
ح�س�ره ث�لث جل�س�ت جمل�ص �ل�سع�دة �لتي عقدت يف مركز �سب�ب عجم�ن 

- �إىل �أن فكرة �ملجل�ص مل تكن جمرد تع�ون مثمر بني مركز �سب�ب عجم�ن 
و�سبكة روؤية �لإم���ر�ت �لإعالمية بل ك�نت مب�درة ثمينة ت�س�ف �إىل ر�سيد 
�إم�رة عجم�ن يف �لعط�ء. و��ست�س�فت �جلل�سة �سع�دة �ملهند�سة عزة �سليم�ن 
�ل�سع�دة  �سفر�ء  �لفخرية لفريق  �لرئي�سة  �ل�طني �لحت�دي  �ملجل�ص  ع�س� 
�لتط�عي �لتي حتدثت خالله� عن ق�سة جن�حه�. و�أد�رت �جلل�سة �لإعالمية 
�سفية �ل�سحي وترجمته� �إىل لغة �لإ�س�رة �خلبرة �لدولية ف�طمة �ملن�عي .. 
فيم� ح�سره� ع�س�� �ملجل�ص �ل�طني �لحت�دي �سع�دة �لدكت�ر �سعيد �ملط�ع 
�سب�ب  مركز  مدير  �لرئي�سي  �أحمد  �إىل  �إ�س�فة  �سمن�ه  ب�  ع�ئ�سة  و�سع�دة 

عجم�ن و�مل�ست�س�ر �لإعالمي عبد�هلل �ل�سحي �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سبكة روؤية 
�لإم�ر�ت �لإعالمية و�لإعالمي حممد �لك�سف مدير فريق �سفر�ء �ل�سع�دة 
�لتط�عي بج�نب �أع�س�ء »جمل�ص عجم�ن لل�سب�ب« و�أكر من 40 �سخ�س� 

من جميع فئ�ت و�سر�ئح �ملجتمع.
�إىل ج�نب  �أ�سب�ب �لنج�ح ويف مقدمته� �لطم�ح  وحتدثت عزة �سليم�ن عن 

�لإ�سر�ر و�لعزمية و��سعة �خلط�ط �لعري�سة ل�سن�عة �مل�ستقبل �ملتميز.
وق�لت »ل تتخل�� عن �أحالمكم ففي �لإم�ر�ت تتحقق �لأحالم.. ونية �خلر 
هي مفت�ح �ل��س�ل �إىل م� ن�سعى �إليه ..و�لإيج�بية ز�د �ملتميزين .. و�لعلم 

�سالح �لأمم �ملتط�رة .. وب�لقر�ءة نرتقي .. وب�لتط�ع ننمي حب �لعط�ء يف 
قل�بن�«. وت�جهت �سليم�ن ب�ل�سكر �إىل كل من مركز �سب�ب عجم�ن و�سبكة 
�ل�سب�ب  دعم  تقدير� جله�دهم� يف  وك���در�  �إد�رة  �لإعالمية  �لإم����ر�ت  روؤي��ة 
�إىل �سرورة تعميم جتربة »جمل�ص  .. لفتة  نف��سهم  �إىل  �ل�سع�دة  و�إدخ���ل 
�ل�سع�دة« على خمتلف �لدو�ئر و�مل�ؤ�س�س�ت نظر� مل� حتققه من نت�ئج �إيج�بية. 
�أبرزه�  ع��دي��دة  وم��د�خ��الت  �حل�س�ر  م��ن  كبر�  تف�عال  �جلل�سة  و�سهدت 
مد�خلة م�يد �ملر �أ�سغر �إعالمي �إم�ر�تي.. فيم� �ختتمت بتكرمي �ل�سي�ف 

ومنح �سه�د�ت م�س�ركة للح�س�ر.

 يف زمن يتخطى  العاملي  

العني ال�س�هرة : الدف�ع املدين يتواجد يف قلب احلرائق 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

يف حلقة جديدة ��ستعر�ص برن�مج »�لعني �ل�س�هرة« �لإذ�عي 
�لذي يبث عر �أثر �إذ�عة ر�أ�ص �خليمة وتعده �إد�رة �لإعالم 
�خليمة  ر�أ����ص  ل�سرطة  �لع�مة  ب�لقي�دة  �لع�مة  و�ل��ع��الق���ت 
�ملدين  �ل��دف���ع  �إد�رة  ومه�م  دور   ، �حللقة  �سيف  مع  تن�ول   ،
ت��جهه  �لتي  �ملخ�طر  �أب���رز  متن�وًل   ، �خليمة  ر�أ����ص  ب���إم���رة 
�لأرو�ح  �نق�ذ  �سبيل  يف  له�  حتديهم  وكيفية  �لإط��ف���ء  رج���ل 
�آخر م�ستجد�ت  ، ف�ساًل عن ت�سليط �ل�س�ء على  و�ملمتلك�ت 
�لإد�رة من حيث �ملب�در�ت و�لفع�لي�ت و�أنظمة �لعمل �لأمنية 
و�ملجتمعية و�لتي ل يقل �أهمية عن دوره� �لأمني من خالل 
�ل�سلبية  �لظ��هر  بع�ص  ح�ل  �س�ملة  ت�عية  من  تقدمه  م� 
�أمن�ً  �أك��ر دول �لع�مل  للحد منه� جلعل دول��ة �لإم����ر�ت من 

و�أم�ن�ً.
  حتطيم زمن ال�صتجابة:

��ست�س�ف �لرن�مج يف �لأ�ست�دي� �لنقيب عمر مطر �ل علي 
مدير فرع �حلم�ية �ملدنية ب�إد�رة �لدف�ع �ملدين بر�أ�ص �خليمة  
�لذي �أكد خالل لق�ئه على تخطي �لدف�ع �ملدين مل�ؤ�سر زمن 
�لإم����ر�ت  ب��دول��ة  لت�سل  دق���ئ��ق   8 وه��ي  �لع�ملية  �ل�ستج�بة 
عم�م�ً ور�أ�ص �خليمة حتديد�ً �إىل نح� 7،3 دق�ئق لل��س�ل 
�إىل م�قع �لبالغ ، م�سر�ً ب�أن هن�ك لعديد من �لأ�سب�ب �لتي 
�لع�ملية  �لتن�ف�سية  �لنتيجة  ه��ذه  �إىل  �ل��س�ل  �إىل  �أهلتهم 
ك�فة  وت�فر  �لد�خلية  وز�رة  من  �لالحمدود  �لدعم  ومنه� 

�لإمك�ن�ت �لتي رفعت من �أد�ئهم ب�لإ�س�فة �إىل �فتت�ح �لعديد 
من �لنق�ط �لت�بعة للدف�ع �ملدين يف خمتلف من�طق �لإم�رة 

مم� �س�هم وب�سكل كبر يف تقليل زمن �ل�ستج�بة .
   وحتدث �آل علي على و�جب�ت ومه�م �لدف�ع �ملدين ، م�ستعر�س�ً 
جه�دهم �ملبذولة يف �سبيل �حلف�ظ على �أمن و�أرو�ح �جلميع 
�حلريق  طف�ي�ت  ��ستخد�م�ت  متن�وًل   ، �ل��دول��ة  وممتلك�ت 
�إجر�ء�ت  ، و�أهمية تنفيذ �لتم�رين �ل�همية وكيية  و�أن��عه� 
و�أو�سح   ، �لإمك�ن  �إ�س�ب�ت وخ�س�ئر قدر  وق�ع  دون  �لإخ��الء 
و�مل�ؤ�س�س�ت  �مل���د�ر����ص  ط��ل��ب��ة  مل��خ��ت��ل��ف  �ل��ت���ع���ي��ة  ج��ه���ده��م 
�إق�مة �ملح��سر�ت وور�ص �لعمل  �ملن�زل عر  و�لدو�ئر ورب�ت 

�ملتن�عة ف�ساًل عن تنفيذ جت�رب عملية ميد�نية وهمية .
حكايات من الواقع :

�ملد�ر�ص  طلبة  دور  عن  و�قعية  ق�س�ص  علي  �آل  و��ستعر�ص 
وعك�سهم ل�عيهم يف ت�سرفهم مل��جهة �حلر�ئق عند وق�عه� 
مم� �سهل من �أد�ء رج�ل �لإطف�ء و�لدف�ع �ملدين ، م�سر�ً �إىل 
مب�درة ك���سف �لدخ�ن و�أخرى عن ت�سرب �لغ�ز للمن�زل عر 
و�سيك�ن  �ن��ذ�ر  جر�ص  �إعط�ء  خالله  من  يتم  �لتحكم  ل�حة 
�إلز�مي خالل �لع�م �لق�دم 2018 ، وحتدث عن �آلية تطبيق 
��سرت�ط�ت  �أك��ر عن ط�بق لت�فر  خم���رج ط����رئ للمن�زل 
�ل�سالمة و�لأمن عند وق�ع �حلر�ئق ل�سم�ن حم�ية �لأرو�ح 
وق�ل ب�أن هذ� �لنظ�م مطبق للمن�س�آت و�سيتم تعميمه للمن�زل 

بعد من�ق�سة �آلية �لعمل مع �جله�ت �ملعنية. 
�ل��ت��ي ت�سمله�  �ل��ن�����س���ئ��ح  م���ن  ب���ل��ع��دي��د  ع��ل��ي  �آل  وت���ق���دم     

�لغ�ز وكيفية حم�يته�  ب�أن�بيب  �ملتعلقة  �ل�سالمة  ��سرت�ط�ت 
حتى  �ملرتفعة  و�حل��ر�رة  �ل�سم�ص  �أ�سعة  عن  بعيد�ً  و�سي�نته� 
ت�جيه  ع��ل��ى  م����ؤك���د�ً   ، وتلفه�  ب���إن��ف��ج���ره���  ذل���ك  يت�سبب  ل 
�لعديد من �لزي�ر�ت �لتفتي�سية و�لت�ع�ية �ملختلفة للمن�زل 
ب�لتعليم�ت  �جلميع  �ل��ت��ز�م  م��ن  للت�أكد  �ملختلفة  و�مل��ن�����س���آت 
ب�سخ�ن�ت  �ملتعلقة  �ل�سالمة  ��سرت�ط�ت  وكذلك   ، �ل�س�درة 
�ملي�ه و�ملط�لبة بغلقه قبل �ل�ستخد�م ، ووجه ن�س�ئحه له��ة 

�لرحالت �لرية و�لتخييم .
   مفهوم امل�صادر:

   و�أو�سحت �حللقة من من خالل �لتقرير خالل جن�ح�ت 
�لب�سرية  ك��دره�  �لنظر عر  �ملنقطعة  �ملدين  �لدف�ع  �إد�رة 
وتنفيذهم  �مل�س�كل  ك���ف��ة  م����ج��ه��ة  يف  �لع�لية  �ل��ك��ف���ءة  ذ�ت 
�لكم�ل  �ل��س�ل لدرجة ع�لية من  �إىل  ، وطم�حهم  للمه�م 
ون�سر ن��ق���ط ل��الإ���س��ع���ف و�لإن���ق����ذ و�أخ����رى ل��الإط��ف���ء تغطي 
و�ملعد�ت  �لآلي�ت  ب�أحدث  وتزويده�  �لإم���رة  خمتلف من�طق 

وب�لكف�ء�ت �لق�درة على �لتع�مل مع �أ�سعب �مله�م. 
ع��دد من  م��ع  ل��ق���ء�ت متعددة  �مل��ر����س��ل  و��ستعر�ست فقرة     
و�ملجتمعي  و�لن�س�ين  �ملهني  دوره��م  لإب���ر�ز  �لإط��ف���ء  رج���ل 
يحقق  �ل��ذي  ب�لعمل  و�لرتق�ء  �لنت�ئج  �أف�سل  �إىل  لل��س�ل 
�أعلى درجة من �جل�هزية و�لحرت�ف ، يف �إط�ر ت�أكيد وتعزيز 
�لأمن و�لأم�ن ، كذلك ت�سليط �ل�س�ء على تع�ون �لإد�رة مع 
 ، و�مل�ؤ�س�س�ت  و�مل��د�ر���ص  �مل��ن���زل  من  �ملجتمع  �سر�ئح  خمتلف 

و��ستعر��ص برن�مج متكني �لطالب لتعزيز مفه�م م�س�در.

ب�جل�معة  امليث�ق  جلنة  ندوة  يف  الإن�س�ن” ت�س�رك  حلقوق  “الإم�رات 

انطالق اأعم�ل منتدى املخ�طر ملنطقة ال�سرق الأو�سط غدا

•• القاهرة - وام:

برئ��سة  �لإن�س�ن  حلق�ق  �لإم����ر�ت  جمعية  وف��د  �س�رك 
�لكعبي رئي�ص جمل�ص  �سع�دة حممد �س�مل بن �س�يعن 
�لنظم  “تط�ر  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل���ن���دوة  �أع���م����ل  يف  �لإد�رة 
و�لآلي�ت �لإقليمية حلق�ق �لإن�س�ن” �لتي نظمته� جلنة 
 “ �لعربية  �ل���دول  ج�معة  يف  �لعربية  �لإن�����س���ن  حق�ق 
جلنة �مليث�ق” ب�لتع�ون مع �ملكتب �لإقليمي للمف��سية 
�ل�فد  �سم  �لإن�س�ن.  حلق�ق  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل�س�مية 

�أمني  �حل��سني  وخ�لد  �لرئي�ص  ن�ئب  ب�حميد  ود�د   ..
بج�نب  �لإد�رة  جمل�ص  ع�س�  �ل�س�مي  وم���رمي  �ل�سر 
ه�يدن  بن  وخليفة  �حل��سني  عدن�ن  �جلمعية  �أع�س�ء 
�لكتبي.  ن�ق�ست �لندوة - �لتي عقدت يف مقر �جل�معة 
�لعربية يف �لق�هرة - �لتج�رب �لإقليمية لآلي�ت حم�ية 
حق�ق �لإن�س�ن حيث مت ��ستعر��ص �لتج�رب �لأفريقية 
و�لأمريكية و�لآ�سي�ية و�لأوربية و�لعربية و�لإ�سالمية 
وذلك لل�ق�ف على �إيج�بية و�أهمية هذه �لآلي�ت و�سبل 

تط�يره� وتعزيز �إ�سه�مه� يف حم�ية حق�ق �لإن�س�ن.

•• دبي-وام:

ملنطقة  �ملخ�طر  »منتدى  �أع��م���ل  �لإث��ن��ني  غ��د�  تنطلق 
�ل�سرق �لأو�سط » يف دورته �لث�لثة �لتي تنظمه� �لإد�رة 
مع  ب�لتع�ون  دبي  �لأج�نب يف  و�س�ؤون  لالإق�مة  �لع�مة 
يف  ي���م��ني  وت�ستمر  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ملخ�طر  �إد�رة  جمعية 
فندق حي�ة ريجن�سي كريك ه�يت�ص دبي بح�س�ر نخبة 
و�سن�ع  و�مل�س�ؤولني  و�خل��ر�ء  �لع�مليني  �ملخت�سني  من 

�لقر�ر.
وق�����ل ���س��ع���دة �ل���ل�����ء حم��م��د �أح���م���د �مل����ري م��دي��ر ع�م 
�إن  دب��ي  �لأج���ن��ب يف  و���س���ؤون  ل��الإق���م��ة  �لع�مة  �لإد�رة 

�إىل  تهدف  �لتي  �ملنتدي�ت  تنظيم  على  حتر�ص  �لإد�رة 
تب�دل �لأفك�ر و�خلر�ت و�ل�ستف�دة من جت�رب �لدول 
و�لتعريف  �ملخ�طر  �إد�رة  ح���ل  �ل���ع��ي  ون�سر  �لأخ���رى 

ب�أهميته� يف �لعمل �مل�ؤ�س�سي.
و�أ�س�ر �إىل �أن �إد�رة �ملخ�طر �أ�سبحت �أمر� �سروري� يف ظل 
�ل�سف�فية  �لدولة و�حلك�مة على تعزيز مب�دئ  حر�ص 
و�لإقليمية  �لع�ملية  �لفع�لي�ت  يف  و�مل�س�ركة  و�حل�كمة 
�ملتعلقة ب�إد�رة �ملخ�طر وتط�ره� ي�س�هم يف زي�دة �ملعرفة 
�أن تنظيم �ملنتدى  و�أَ���س���ف  �ل��دول��ة.  ب����إد�رة �ملخ�طر يف 
هذ� �لع�م ج�ء بعد �لنج�ح�ت �لتي حققه� خالل �سن��ته 

�مل��سية و�لتف�عل �لإيج�بي �ل���سع له .



األحد   10   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12194  
Sunday  10   December   2017  -  Issue No   12194

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

“ خالل  �ل�������س���ب����ب  “ م���رك���ز  ح���ق���ق 
لنطالقته  �لأوىل  ي���م���  �خلم�سني 
�لكبر  �ل��دور  �إجن����ز�ت كبرة تعك�ص 
�ملجتمع  يف  لل�سب�ب  �لف�علة  و�ملك�نة 
�لإم������ر�ت�����ي ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن جذب 
�ل�سر�ك�ت  وب���ن����ء  �ل�����س��ب���ب  �ه���ت���م����م 
وتنظيم �لفع�لي�ت �ملهمة �لتي عززت 
من مك�نته ك�أف�سل مركز �سب�ب على 

م�ست�ى �لع�مل.
ومت���ك���ن م���رك���ز �ل�������س���ب����ب - وخ����الل 
�أك��ر من  وق��ت قي��سي - م��ن تنظيم 
تطلع�ت  م���ع  ت��ت����ك��ب  ف��ع���ل��ي��ة   80
�ل�سب�ب وتهدف �إىل تط�ير قدر�تهم 
رو�د�  ليك�ن��  وت�أهيلهم  ومه�ر�تهم 
و�سن�ع مل�ستقبل دولة �لإم�ر�ت ونظم 
للم�ؤ�س�س�ت  تعريفية  ج���ل��ة   150
د�خل �لدولة وخ�رجه� ح�ل مك�ن�ت 
�ملركز وعقد 35 �سر�كة مع م�ؤ�س�س�ت 
خمتلفة و��ست�س�فة �أكر من ثم�نية 

�آلف ز�ئر.
و�ح���ت�������س���ن �مل����رك����ز �أك�������ر م����ن 70 
و��ستقطب  �ل�سب�بية  للفرق  �جتم�ع� 
خ���الل �ل��ف��رتة �مل������س��ي��ة ث��الث��ة �آلف 
�لإلكرتوين  �مل�قع  عر  ف�عل  ع�س� 
�ل���ت����ب���ع ل���ه و�ل����ذي����ن ي�����س��ك��ل �لإن������ث 

.36% و�لذك�ر  منهم   64%
بن  �سهيل  ب��ن��ت  �سم�  م��ع���يل  و�أك�����دت 
�مل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�س�ؤون  ف�ر�ص 
�ل�����س��ب���ب رئ��ي�����س��ة جم��ل�����ص �لإم�������ر�ت 
حققه�  �ل��ت��ي  �لإجن������ز�ت  �أن  لل�سب�ب 
م��رك��ز �ل�����س��ب���ب يف زم���ن ق��ي������س��ي ه� 
دل��ي��ل ع��ل��ى �ل��ط���ق��ة و�حل��ي���ي��ة �لتي 
ق��درت��ه��م يف  وع��ل��ى  �ل�����س��ب���ب  ميتلكه� 
�ل��ق���درة على  �ملتجددة  �لأف��ك���ر  �بتك�ر 
تعزيز ري���دة دول��ة �لإم����ر�ت ومتيزه� 

يف كثر من �ملج�لت.
�ل�سب�ب  م��رك��ز  �إن  م��ع���ل��ي��ه���  وق����ل���ت 
من�����ذج �إم�����ر�ت����ي �آخ����ر ي��ع��ك�����ص ري����دة 
 - و�مل��رك��ز  �ل�سب�ب  �ل��دول��ة يف متكني 
�ل�سيخ  �ل�سم�  �س�حب  �فتتحه  �ل��ذي 
حممد بن ر��سد �آل مكت�م ن�ئب رئي�ص 
ح�كم  �ل����زر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة 
�ل�سم�  و���س���ح��ب  �هلل”  “رع�ه  دب���ي 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهي�ن ويل 
�أب���ظ��ب��ي ن���ئ��ب �ل��ق���ئ��د �لأعلى  ع��ه��د 
للق��ت �مل�سلحة - ي�سر بخطى ث�بتة 
لتعزيز مك�نته ك�أف�سل مركز لل�سب�ب 
ح�����ل �ل���ع����مل ك��م��� �أن�����ه ي�����س��ر بعزم 
�ل�سب�ب  �لأمثل يف قدر�ت  لال�ستثم�ر 
�مل�ستقبل  �سن�ع  ليك�ن��  وم��هبهم 

�مل�سرق لدولة �لإم�ر�ت.
مت  �ل��ذي   - �ملركز  �أن  مع�ليه�  وبينت 
وخ��الل فرتة  �ل�سب�ب  بن�وؤه مبجه�د 
زم��ن��ي��ة ق�����س��رة - ه��� ر���س���ل��ة للع�مل 
�ل�������س���ب����ب ونت�ج  ق������درة  ع���ل���ى  �أج����م����ع 
�إىل  لفتة   .. ط�ق�تهم  يف  �ل�ستثم�ر 
�حل��سنة  �لبيئة  لل�سب�ب  ي��ق��دم  �أن���ه 
لإب��د�ع���ت��ه��م وي���ف��ر �لإم��ك���ن���ت �لتي 

ليك�ن��  �لب����ت����ك�����ر  ع���ل���ى  حت���ف���زه���م 
�إجن�ز�ت  �لرئي�سة يف م�سرة  �لركيزة 
�لدولة لتحقيق روؤيته� و�ل��س�ل �إىل 

�أعلى �ملر�تب ع�ملي�.
و�سهدت �ل� 50 ي�م� �لأوىل من �فتت�ح 
�ملركز تنظيم �سل�سلة فع�لي�ت وور�س�ت 
وحلق�ت  ذه���ن���ي  ع�����س��ف  وج���ل�������س����ت 
ولق�ء�ت  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت  ���س��ب���ب��ي��ة 
�خلر�ء  م��ن  نخبة  بح�س�ر  �سهرية 
و�ملخت�سني يف خمتلف �ملج�لت �لتي 
تهدف ل�سقل خر�ت �ل�سب�ب وتعزيز 
بدور  �لقي�م  لتمكينهم من  مه�ر�تهم 
�أهمه�  �ملجتمع من  و�أ�س��سي يف  ف�عل 
.. ور�سة �للي�قة �لإدر�كية وور�سة بن�ء 
ح�ل  تدريبية  وور�سة  �ملهنية  �له�ية 
وور�سة  و�لفنت�زي�  �خلي�لية  �لكت�بة 

عمل “�لعمالء د�ئم� على حق«.
�ل�سب�ب  مت��ك��ني  ور������ص  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
�مل����يل و�أ���س������س��ي���ت �لألع�ب  �مل��ج���ل  يف 
�لإلكرتونية و�إعد�د �لكت�ب �لن��سئني 
�أ�س��سي�ت  وح�ل  �مل�سرحية  و�لإ�س�ءة 
�ل��ي���ت��ي���ب بج�نب  �ل��ع��م��ل يف ق��ن����ت 
يف  “�لإنت�جية  ح�����ل  ع��م��ل  ور����س���ة 
قدوتي  ق�����دت����ي  وور��������ص  �ملدر�سة” 
وتط�ير �مل��هب �لإعالمية �لطالبية 
�مل���يل وح���ل بن�ء  وم��ه���ر�ت �لتدقيق 
�ل�سرة �لذ�تية �إ�س�فة �إىل ور�سة عمل 
بعن��ن “و�س�ئل �لت���سل �لجتم�عي 
تدريبية  وور���س��ة  �إدم�ن”  �أم  ظ���ه��رة 

ح�ل “فر�ص �ل�سب�ب يف �لتط�ع«.
ذهني  ع�سف  ور���س��ة  �مل��رك��ز  نظم  كم� 
�لحت�دية  �لهيئة  �سب�ب  ل�”جمل�ص 
مع  ح�����ري���ة  وج��ل�����س��ة  للتن�ف�سية” 
ع�سف  وجل�سة  �ل�سب�ب  �لري��سيني 
����س���ب����ب هيئة  م�����ع جم���ل�������ص  ذه����ن����ي 
بعن��ن  ت��دري��ب��ي��ة  ودورة  �مل�������س��الت 
وجل�سة  م�ؤثر�”  ت�����س��ب��ح  “كيف 
�لط�ق�ت  مت���ك���ني  ح������ل  ت���ج��ي��ه��ي��ة 

�ل�س�بة وجل�سة ملن�ق�سة فر�ص �ل�سب�ب 
يف �لف�س�ء و�لعل�م.

و��ست�س�ف ملتقى �سب�ب �إنت�ج �لعل�م 
ودورة  �لك�ري  �لن�دي  �سب�ب  وملتقى 
�ل�سب�ب  �ل��ت�������س��ل م��ع  م���ه����ر�ت  ع��ن 
�لقر�ر  �سنع  يف  �ل�سب�ب  دور  وجل�سة 
ح�ل  ذه��ن��ي  ع�سف  جل�ستي  ب��ج���ن��ب 
�لتغير �ملن�خي و�أخرى ملجل�ص �سب�ب 
�أب���ظ��ب��ي و�ج��ت��م���ع لرن�مج  ���س��رط��ة 
ودورة مكثفة  ز�يد  بن  ملتقى حممد 
�ل�س�بة  �لإعالمية  �لقي�د�ت  لت�أهيل 
�سب�ب  جم��ل�����ص  �ج��ت��م���ع  �إىل  �إ���س���ف��ة 
قي�د�ت  وبر�مج  �ملجتمع  تنمية  هيئة 

�سب�ب �لإم�ر�ت.
من�ق�سة  جل�سة  �ملركز  ��ست�س�ف  كم� 
�لعلم  ح���م��ي  ودورة  كتب  ملخ�س�ت 
�سيرز  ل��غ��ل���ب���ل  ���س��ه��ري��ة  ول����ق�����ء�ت 
ب�رنه�ت  م���ي��ك��ل  م���ع  �مل���ري���خ  وج���ي���ل 
و�لدكت�ر ديب�ر�ه وجل�سة يف �لبتك�ر 
ع�سف  وجل�ستي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ت��ن���ع  يف 
�ل�طني  �مل��ج��ل�����ص  ���س��ب���ب  م���ع  ذه��ن��ي 
�لت�طني  ع����ن  و�أخ���������رى  ل�����الإع�����الم 
حتدي  ح��دث  ��ست�س�فة  �إىل  �إ���س���ف��ة 
�لعالق�ت  دبي للي�قة وملتقى طالب 
�ل�سب�ب  م�����س���ري��ع  و����س����ق  �ل���دول���ي���ة 
�لعربي وبرن�مج �لقي�د�ت �لإعالمية 
مركز  تنظيم  م��ن  �ل�����س���ب��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل�سب�ب �لعربي.
�سب�بية  ح��ل��ق��ة  �مل���رك���ز  و����س��ت�����س���ف 
�سب�ب  “ وملتقى  “ دو  �سب�ب  ملجل�ص 
م��سن �أر�بي� وجل�سة ع�سف ذهني عن 
�سفينة  وملتقى  �مل�ستقبلية  �مل�س�ريع 
يف  �لقي�دة  عن  وجل�سة  �لع�مل  �سب�ب 
ري����دة �لأع��م���ل وور���س��ة ع�سف ذهني 
�إىل  �إ���س���ف��ة  �سفر�ئن�  م��ب���درة  لطلبة 
جل�ستي ع�سف ذهني ملنطقة عجم�ن 
عن  و�أخ����رى  �ل�سب�ب  لفر�ص  �حل���رة 
�لري�دة �ملهنية وملتقى �سب�ب حمطة 

ع�سف  جل�س�ت  بج�نب  �مل�ستقبلي�ن 
ذهني للجنة �ل�سع�دة وملجل�ص حممد 
�سب�ب  ومل��ج��ل�����ص  �ل����ذك����ي  ر������س����د  ب����ن 
�سرطة دبي وجل�سة “فن �لتع�مل مع 

�أ�سح�ب �لهمم«.
�ل�سب�ب  �مل���رك���ز مب��ج��ه���د  ب��ن��ي  وق����د 
�ل�سب�ب  وب�����إد�رة  �ل�سب�ب  ومب�س�ركة 
ليحت�سن �إبد�ع�ت �ل�سب�ب ويتيح لهم 
ك�مل  و��ستغالل  و�لتف�عل  �لت�س�رك 
�إمك�ن�تهم �سمن بيئة �إبد�عية تهدف 

�إىل بن�ء جمتمع�ت �سب�بية ر�ئدة.
�لفئة  م��ن  �ل�سب�ب  �مل��رك��ز  وي�ستقبل 
�س��ء  ���س��ن��ة   30 �إىل   15 �ل��ع��م��ري��ة 
ك�ن�� طلبة �أو م�ظفني �أو رو�د �أعم�ل 
عن  ف�سال  �لقط�ع�ت  خمتلف  وم��ن 
�ل�سب�ب  لل��ت��ق���ء  من�سة  ي�سكل  �أن����ه 
�لأفك�ر  و�حت�س�ن  �خل���ر�ت  وت��ب���دل 

و�لإبد�ع�ت.
م�س�ح�ت  �ل�������س���ب����ب  م���رك���ز  وي�������س���م 
�لأعم�ل  ورو�د  �ل�سب�ب  لالإعالميني 
وله  �ل�سب�ب  و�ملرجمني  و�لب�حثني 
ب�لفع�لي�ت  م��ل��ي��ئ��ة  ���س��ن���ي��ة  �أج���ن���دة 
لل�سب�ب  م��ك���ت��ب  وي�����س��م  و�ل����ر�م����ج 
ل��ل��ت��ط���ع وخم���ت���ر� لبتك�ر  وف��ر���س��� 
�لذهني  �ل��ع�����س��ف  �حل��ل���ل وج��ل�����س���ت 
ع�م  كل  يتغر  �سب�بي  مقهى  بج�نب 
ومن�سة وم�سرح للفع�لي�ت �ل�سب�بية.

�لنظري مدير  من ج�نبه ق�ل �سعيد 
مكتب  يف  و�مل���ب����در�ت  �مل�����س���ري��ع  �إد�رة 
�إن ق���ي����دة دول�����ة �لإم�������ر�ت  �ل�����س��ب���ب 
جديد�  من���ذج���  �ل�سب�ب  م��ع  �سنعت 
�إمك�ن�ت  و��ستغالل  �لعمل  يف  وري�دي� 

وط�ق�ت �ل�سب�ب لتحقيق �لإجن�ز�ت.
م�سروع  �ل�����س��ب���ب  م��رك��ز  �أن  و�أ����س����ف 
��ستط�عت  �إم���ر�ت��ي��ة  ج��دي��د وجت��رب��ة 
خالل فرتة ق�سرة �أن تثبت فع�ليته� 
ف�ملركز يحت�سن �إبد�ع�ت �ل�سب�ب من 
خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط����ع����ت ومي��ك��ن��ه��م من 

ود�عمة  ح������س��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  �لإجن��������ز 
وممكنة لالإبد�ع.

وق�ل �لنظري �إن عقد فع�لي�ت وور�ص 
�ملركز  يف  لل�سب�ب  وحم������س��ر�ت  عمل 
ب�لتع�ون مع كرى �ل�سرك�ت و�جله�ت 
�ملحلية و�لع�ملية مثل “ ت�يرت ولينكد 
و�سرطة  وم�يكرو�س�ف  ترن  وي�  �إن 
دب����ي وم������س��رت ك������رد و �ن���ت���رن مي� 
وبرن�مج  و�ت�����س���لت  ك�ون�سل  برت�ص 
“ دليل على  ق��ي���د�ت �سب�ب �لإم����ر�ت 
�أن مركز �ل�سب�ب ومن خالل �سر�كته 
�ل�جهة  �سيك�ن ه�  مع هذه �جله�ت 
لتنمية  ل��ل�����س��ب���ب  ع����مل���ي����  �لأف�������س���ل 

قدر�تهم ومه�ر�تهم.
م��ن خالل  ي�سعى  �مل��رك��ز  �أن  و�أو���س��ح 
�ل�����س��ر�ك��ة م���ع ت��ل��ك �جل���ه����ت لتغير 
مفه�م ور�ص �لعمل و�لدور�ت �ملق�مة 

لل�سب�ب.
من جهته �أكد ع�رف �ملزروعي ع�س� 
ف��ري��ق م��رك��ز �ل�����س��ب���ب �أن �مل��رك��ز مت 
�لبن�ء  �أف�����س��ل م��ع���ي��ر  ب���ن����وؤه وف���ق 
ت�س�ميم  ر�ع�����ت  ح��ي��ث  و�ل��ت�����س��م��ي��م 
م�س�ح�ته  ت��غ��ي��ر  �إم��ك���ن��ي��ة  �مل���رك���ز 
�أك��ر من  و�مل��رون��ة يف ��ستقب�ل ع��دد 
�أن غرف �لجتم�ع�ت  �ل��زو�ر مبعنى 
و�لدر��سة ميكن دجمه� لت�سبح �أكر 
�مل�ج�دة  �ل��غ��رف  ت�سكيل  ميكن  كم� 
ت���ك����ن ع��ل��ى �سكل  ب��ح��ي��ث  �مل���رك���ز  يف 
�جتم�ع�ت  ط���ولت  �أو  در��سي  ف�سل 
�أك����ر من  ب���إق���م��ة ع���دد  مم��� ي�سمح 

�لفع�لي�ت يف �ملركز.
�ل��ك��ث��ر من  �أن  �مل����زروع����ي  و�أ�����س�����ف 
�أو تنظيم  �ل�سب�ب يف�سل�ن �لدر��سة 
مفت�حة  �أم�����ك����ن  يف  �ج��ت��م���ع���ت��ه��م 
“�لردهة”  ت�������س���م���ي���م  مت  ل����ذل����ك 
رغب�ت  لتن��سب  للمركز  �خل���رج��ي��ة 
مالحظة  مت  ح��ي��ث  ك����ف���ة  �ل�����س��ب���ب 
�ل�سب�ب ممن  م��ن  ع��دد كبر  وج����د 

�ملركز  ع��ل��ى  ي���م��ي  ب�سكل  ي����رتددون 
زمالئهم  مع  �لجتم�ع  �أو  للدر��سة 
�مل�ج�دة  �مل�س�حة  ذل��ك  يف  م�ستغلني 
يف �ل��رده��ة و�ل��ت��ي ل حت��ت���ج للحجز 

�مل�سبق ل�ستخد�مه�.
م��ن ج���ن��ب��ه ق����ل معمر ج���ب��ر ع�س� 
�ل�س��س�ت  �إن  �ل�����س��ب���ب  م��رك��ز  ف��ري��ق 
�لذكية �مل�زعة على ج��نب وجدر�ن 
�مل���رك���ز ت�����س���ع��د ع��ل��ى ن�����س��ر ج���� من 
�لإي���ج����ب���ي���ة ل��ل��ج��م��ي��ع ح���ي���ث ميكن 
لفريق �لعمل و�لزو�ر تغير حمت�ى 
و�لتف�علية بح�سب  �لذكية  �ل�س��س�ت 
�لفع�لي�ت �ملق�مة يف �ملركز كم� حدث 
وحتدي  و�ل�سهيد  �لعلم  ي���م��ي  م��ع 
و�حتف�لت  �ل��ب��دن��ي��ة  ل��ل��ي���ق��ة  دب����ي 
46 وغ��ره��� من  �ل���  �ل��ي���م �ل�طني 
�ل��ف��ع���ل��ي���ت �ل���ط��ن��ي��ة �إ����س����ف���ة �إىل 
�مل�زعة  و�لإ�س�ء�ت  �ل�س�ت  مكر�ت 
ب�سكل فع�ل  �س�همت  و�لتي  �ملركز  يف 
مع  تف�علية  �سب�بية  من�س�أة  خلق  يف 

�لفع�لي�ت و�ملب�در�ت �ل�سب�بية ك�فة.
م���ن ن���ح��ي��ت��ه��� ق����ل���ت ع���ئ�����س��ة �سيف 
مركز  عمل  ف��ري��ق  ع�س�  �ل�س�م�سي 
�لإبد�ع  على  ق�ئم  �ملركز  �إن  �ل�سب�ب 
حتفز  ح����ي����ث  ك�����ف����ة  م����ك�����ن�����ت����ه  يف 
�لأفك�ر  �ل�سب�ب على طرح  م�س�ح�ته 
�أثن�ء �جتم�ع�تهم فقد ر�عى  �ملميزة 
�ملرونة و�حلد�ثة  �ملركز يف ت�سميمه 

�إ�س�فة �إىل وج�د �ملر�سم �لذي ي�سهم 
يف ��ستغالل ط�ق�ت وم��هب �ل�سب�ب 
يف تنفيذ �لأعم�ل �لفنية ون�سره� يف 
�ملركز وهذ� م� مييز “مركز �ل�سب�ب” 
عن ب�قي �ملن�س�آت �ل�سب�بية فه� ق�ئم 

مبجه�د �ل�سب�ب خلدمة �ل�سب�ب.
بيهي  ب��ن  �سكينة  ذك��رت  ج�نبه�  م��ن 
و�ل�سر�ك�ت  �ل��ر�م��ج  ع��ل��ى  �مل�����س��رف��ة 
�لتي  �ل�سر�ك�ت  �أن  �ل�سب�ب  مركز  يف 
�مل��رك��ز م��ع ك���رى �ل�سرك�ت  ع��ق��ده��� 
�س�همت  و�لع�ملية  �ملحلية  و�جل��ه���ت 
��ستقط�ب�  �لأك�����ر  �مل���ك����ن  ج��ع��ل��ه  يف 
فقد  قي��سية  ف���رتة  خ���الل  لل�سب�ب 
�أت����ح���ت ت��ن��ظ��ي��م حم������س��ر�ت وور����ص 
�أف�سل  مع  ت�جيهية  وجل�س�ت  عمل 

�خلر�ء �لع�مليني جم�نية لل�سب�ب.
�لعمل  �أن ور�����ص  ب��ي��ه��ي  �ب���ن  و�أك�����دت 
و�ل�����دور�ت �ل��ت��ي �أق���م��ه��� �مل��رك��ز منذ 
�ف��ت��ت���ح��ه لق����ت رو�ج������� ك���ب���ر� من 
�ل�����س��ب���ب ح��ي��ث ���س��ج��ل �مل���رك���ز ن�سبة 
ح�س�ر لكل ور�ص �لعمل ف�قت �ل� 96 
يف �مل�ئة و�أب��دى �ل�سب�ب ر�س�هم عن 
ن�عية �ملح��سر�ت وور�ص �لعمل �لتي 
ن�سبة  و���س��ل��ت  ح��ي��ث  �مل��رك��ز  ينظمه� 
�لر�س� عن حمت�ى ور�ص �لعمل �إىل 

�مل�ئة. يف   98
�ملغري  �إمي�����ن  �أ����س����رت  جهته�  م��ن 
�ل�سب�ب  م���رك���ز  ع��م��ل  ف���ري���ق  ع�����س��� 

�ل��ر�غ��ب��ني يف  �ل�����زو�ر  �أع�����د�د  �أن  �إىل 
على  و�لتعرف  �مل��رك��ز  يف  ج�لة  �أخ��ذ 
�ملت�فرة  �مل�س�ح�ت  حجز  �أو  مك�ن�ته 
�ل�ر�ص  م��ن  �ل���س��ت��ف���دة  �أو  �مل��رك��ز  يف 
�ملركز  �أن  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ف��ي��ه  �مل��ق���م��ة 
�ل�سب�ب  ب��ت���ق��ع���ت  �ل����ف����ء  ����س��ت��ط���ع 
ل�ستقب�ل  ي��ه��دف  �أن���ه  �إىل  لف��ت��ة   ..
ع���دد �أك���ر م��ن �ل�����زو�ر ح��ي��ث ي�سعى 
فريق �لعمل لأن ت�ستمر ن�سبة حجز 
�لفع�لي�ت  وح�س�ر  �ملركز  م�س�ح�ت 
مل�ست�ي�ت  فيه  �ملق�مة  �لعمل  وور���ص 
ع�لية بهدف خدمة �أكر عدد ممكن 
قي�دة  لت�جه�ت  تنفيذ�  �ل�سب�ب  من 
�خلدم�ت  �أف�����س��ل  ب��ت���ف��ر  �ل���دول���ة 
�سب�بية  من�س�آت  خ��الل  م��ن  لل�سب�ب 

هي �لأف�سل على م�ست�ى �لع�مل.
ج��دي��ر ب���ل��ذك��ر �أن �أع�����س���ء ف��ري��ق “ 
�سن  دون  جميعهم  �ل�سب�ب”  م��رك��ز 
�ملركز  �أع�س�ء  حر�ص  وقد  �لثالثني 
قدر  �أك���ر  �أخ���ذ  على  ت�سميمه  عند 
�مل�س�ح�ت  �أه���م  يف  �ل�سب�ب  �آر�ء  م��ن 
وج�ده�  يف  يرغب�ن  �لتي  و�ملك�ن�ت 
فيه وميكن لزو�ره من �ل�سب�ب حجز 
�مل�����س���ح���ت �مل��ت���ف��رة وح�����س���ر ور�ص 
�لعمل و�لفع�لي�ت �ملق�مة فيه ب�سكل 
جم������ين ع����ر �مل�����ق����ع �لإل����ك����رتوين 
http://hub. ب�ملركز  �خل������ص 

.  /youth.gov.ae

•• ال�صارقة-الفجر:

�أطلقت ج�ئزة �ل�س�رقة للعمل �لتط�عي برن�جم�ً 
حتت  للتعليم  �ل�س�رقة  جمل�ص  م�ظفي  ل�س�لح 
عن��ن “كيف تعد فريق� تط�عي�ً ن�جح�ً”، وذلك 
و�لأفر�د  �مل�ؤ�س�س�ت  بر�مج �جل�ئزة لإعد�د  �سمن 
على �لعمل �لتط�عي بهدف رفع م�ست�ى �ل�عي 
�لتط�عي  �لعمل  جم���ل  يف  و�ملجتمعي  �مل�ؤ�س�سي 

بطريقة �حرت�فية وبن�ءة. وق�لت ف�طمة م��سى 
�لبل��سي �ملدير �لتنفيذي جل�ئزة �ل�س�رقة للعمل 
�جل�ئزة،  �أطلقته  �ل��ذي  �لرن�مج  �أن  �لتط�عي، 
�إىل رفع  �ل��ر�م��ي��ة  ي���أت��ي لرتجمة خطة �جل���ئ��زة 
م�ست�ى �ل�سر�كة يف جم�ل �لعمل �لتط�عي لدى 
�إىل  م��سى؛  ف�طمة  ولفتت  و�لأف���ر�د.  �مل�ؤ�س�س�ت 
تلبية تطلع�ت قي�دتن�  �أن هذه �خلط�ة ت�سهم يف 
ت���أل��� ج��ه��د� يف دع���م ومت�بعة  �ل��ت��ي ل  �ل��ر���س��ي��دة 

�أهمية  و�إع��ط���ئ��ه���  �ل��ه���دف��ة  �لتط�عية  �ل��ر�م��ج 
�مل�ؤ�س�س�ت  حت��ف��ز  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  �سيم�  ول  خ������س��ة، 
�أو �ملجتمع �ىل ت�أدية �لعمل �لتط�عي  �حلك�مية 
بطريقة عملية تع�د ب�لنفع على �ملجتمع و�ل�طن، 
�لروؤية  لتنفيذ  ج����ءت  �جل��ه���د  ه��ذه  �أن  م���ؤك��دًة 
�سلط�ن  �لدكت�ر  �ل�سيخ  �ل�سم�  ل�س�حب  �لث�قبة 
�لأعلى ح�كم  �ملجل�ص  �لق��سمي ع�س�  بن حممد 
�ل�س�رقة؛ �لتي ترمي �إىل غر�ص قيم �لتط�ع على 

خمتلف �لفئ�ت من م�ؤ�س�س�ت و�أفر�د.
و�أن �لرن�مج يهدف �إىل �إعد�د �مل�ؤ�س�س�ت و�لأفر�د 
للعمل �لتط�عي بغية رفع م�ست�ى �ل�عي �مل�ؤ�س�سي 
بطريقة  �لتط�عي  �لعمل  جم���ل  يف  و�ملجتمعي 
�مل�ؤ�س�س�ت  ت�عية  ب���لإ���س���ف��ة  وب��ن���ءة،  �ح��رت�ف��ي��ة 
�جل�ئزة،  يف  �مل�����س���رك��ة  على  و�لأف�����ر�د  �حلك�مية 
�مل�ؤ�س�س�ت يف  ل��دى  �ل���ع��ي  رف��ع م�ست�ى  وك��ذل��ك 
جم�ل �لعمل �لتط�عي، وفق�ً لر�مج “�جل�ئزة” 

و��سرت�تيجيته� �لتي �عتمده� جمل�ص �لأمن�ء.
�أن  �إىل  ل��ل��ج���ئ��زة؛  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  و�أ�����س�����رت 
ل��ب��ن���ء �لقدر�ت  �ل��رن���م��ج ي��ع��د ���س���م��اًل وم��ك��ث��ف���ً 
�أي�س�ً؛ حم��سرة وور�سة عمل  �مل�ؤ�س�سية،  ت�سمن 
يف  �مل�ؤ�س�سية  �ل��ق��در�ت  بن�ء  فيه�  تن�ول  ت�أهيلية، 
�ملنهجي�ت  وف���ق  �ل��ت��ط���ع��ي  �ل��ع��م��ل  �إد�رة  كيفية 
�إىل  ب���لإ���س���ف��ة  �مل��ت��ب��ع��ة،  و�لإج�������ر�ء�ت  و�لأدو�ت 
�ل�س�ع�ت  نظ�م  تعد�د  كيفية  فيه�  ن�ق�ص  ق�س�ي� 

�لتط�عية و�حت�س�به�.
ت���أه��ي��ل��ي��ة، م�جهة  5 م��ل��ت��ق��ي���ت  ن��ف��ذت م����ؤخ���ر�ً 
و�لقط�ع�ت  و�خل������س��ة  �حل��ك���م��ي��ة  للم�ؤ�س�س�ت 
�لتعليمية، وذلك خالل فرتة تر�وحت بني �سهر 
�لع�م،  ه��ذ�  م��ن  �مل������س��ي  دي�سمر  �إىل  �أغ�سط�ص 
“�جل�ئزة” من خالل هذه �لر�مج  حيث ت�سعى 
�مل�ؤ�س�س�ت  ل���دى  �مل���ؤ���س�����س��ي  �ل���ع��ي  ت��ط���ي��ر  �إىل 

و�لأفر�د يف �ملجتمع.

اإجن�زات كبرية ل�» مركز ال�سب�ب« خالل اخلم�سني يوم� الأوىل لنطالقته

�صمن برامج اجلائزة لإعداد املوؤ�ص�صات على العمل التطوعي

اإطالق برن�مج »كيف تعد فريق� تطوعيً� ن�جحً�« ل�موظفي جمل�س ال�س�رقة للتعليم

•• اأبوظبي -وام:

�أكد �سع�دة �لدكت�ر �أمني ح�سني �لأمري �ل�كيل �مل�س�عد ل�سي��سة �ل�سحة 
�لع�مة و�لرت�خي�ص ب�ز�رة �ل�سحة ووق�ية �ملجتمع حر�ص �ل�ز�رة على 
�لدور  وتعزيز  �ل�سحية  و�مل��ن�����س���آت  للمر�فق  �ل�طنية  �ملع�ير  تطبيق 
�لرق�بي و�ل�سر�يف عليه� وت�فر �إط�ر ت�سريعي وح�كمة حي�ي وتقدمي 
تط�ير  �إط����ر  يف  �ل�سحي  للقط�ع  متميزة  ورق���ب��ي��ة  تنظيمية  خ��دم���ت 

�لت�سريع�ت �ل�سحية يف �لدولة مب� يت��فق مع �أهد�ف روؤية 2021.
لق�سم  �لت�بعة  �لتفتي�ص  فرق  لق�ئه  خالل   - �لأم��ري  �لدكت�ر  ون�ق�ص 
�حل�كمة �ل�سحية �لع�ملة يف �ملن�طق �لطبية و�مل��نئ و�ملط�ر�ت ومر�كز 
�لريد على م�ست�ى �لدولة و�ملن�فذ �حلدودية - تعزيز �سبل �لتن�سيق يف 

�إجر�ء�ت �لعمل بني مفت�سي �ل�ز�رة و�ملن�طق �لطبية و�لت�أكد من ت��فر 
�إجر�ء�ت  وتب�سيط  �لزدو�ج��ي��ة  لتجنب  �لحت�دية  و�ملع�ير  �لت�سريع�ت 
�لتفتي�ص �ىل ج�نب ��سرت�تيجية �لعمل �جلديدة و�ل�سرت�ط�ت �حلديثة 

ملع�ير �للتز�م يف �ملن�س�آت �لطبية و�ل�سيدلنية.
و��ستعر�ص �ل�كيل �مل�س�عد ل�سي��سة �ل�سحة �لع�مة و�لرت�خي�ص ب�ز�رة 
�حل�يل  �ل��ع���م  خ��الل  �لتفتي�ص  ق�سم  �إجن����ز�ت  �ملجتمع  ووق���ي��ة  �ل�سحة 
حيث بلغت �لزي�ر�ت �لتفتي�سية �مليد�نية و�ملع�ين�ت و�ل�سبطي�ت 2658 
زي�رة منه� 973 على من�س�آت طبية و1148 على من�س�آت وم�ست�دع�ت 
�سبطي�ت  و8  �لطبية  للمن�س�آت  هند�سية  مع�ين�ت  و529  �سيدلنية 
ق�س�ئية للمخ�لفني ..م�سر� �ىل �ن هذه �لنت�ئج تعد دليال على حر�ص 
�ملن�س�آت  على  و�لتفتي�ص  و�لإ����س���ر�يف  �ل��رق���ب��ي  �ل���دور  دع��م  على  �ل�����ز�رة 

�ملتخ�س�سة  �لطبية  �ل��ك����در  زي����دة  خ��الل  م��ن  و�ل�سيدلنية  �ل�سحية 
�لع�ملة كمفت�سني �أ�سح�ب �ل�سبطية �لق�س�ئية على م�ست�ى �لدولة مع 
�إدخ�ل �أحدث �لتقني�ت �لطبية �لتي ت�سمح لهم بتنفيذ هذ� �لدور ب�سكل 
متقن ودقيق. و�أو�سح �ن عملي�ت �لتفتي�ص على �ملن�س�آت �ل�سيدلنية ز�دت 
�لفرق  حققت  فيم�   2015 بع�م  مق�رنة   2016 ع���م  16? يف  بن�سبة 
�لتفتي�ص  عملي�ت  من  متق�رب�  ع��دد�   2017 من  �لأول  �لن�سف  خ��الل 

�لتي متت خالل �ل� 12 �سهر� من �ل�سن��ت �ل�س�بقة.
وز�رة  مفت�سي  م��ن  م�ظف�   41 ح�س�ل  �إىل  �لأم����ري  �ل��دك��ت���ر  ول��ف��ت 
�ل�سحة ووق�ية �ملجتمع على �سفة م�أم�ر �ل�سبط �لق�س�ئي بقر�ر من 
�لتي متكنهم من ر�سد  �لق�ن�نية  �ل�سالحية  �لعدل مب� يخ�لهم  وزير 
2015 يف �س�أن  4 ل�سنة  �ملخ�لف�ت �لتي حدده� �لق�ن�ن �لحت�دي رقم 

عمل  بطبيعة  �ملرتبطة  �ملخ�لف�ت  ل�سبط  �خل��سة  �ل�سحية  �ملن�س�آت 
�ل�ز�رة وتقع يف نط�ق �خت�س��س�تهم. وق�ل �نه ��ستن�د� �إىل قر�ر جمل�ص 
�أ�سبحت له� م�س�ؤولي�ت  2014 ف�إن وز�رة �ل�سحة  �ل���زر�ء �ل�قر لع�م 
�أكر ت��سع�ً و�أكر نط�ق�ً لت�سبح وز�رة �ل�سحة ووق�ية �ملجتمع ..م�سر� 
�ىل �ن وق�ية �ملجتمع من �ملخ�طر �أ�سبحت جزء�ً �أ�س��سي�ً لعمل �ل�ز�رة يف 
�سبيل �حلف�ظ على �سحة و�سالمة جمتمع �لإم�ر�ت. و�أو�سح �ن �للق�ء 
ي�أتي ��ستمر�ر� ل�سرت�تيجية �ل�ز�رة يف رفع م�ؤ�سر �ل�سع�دة عند �مل�ظفني 
و�لر�سد �ملب��سر مل�ست�ى ر�س�هم حيث عر �ملفت�س�ن عن �سع�دتهم بهذ� 
�للق�ء �لذي يتيح �لنفت�ح و�لبتك�ر يف بيئة �لعمل د�خل �ل���ز�رة ..وقد 
�ملفت�س�ن  �لتي عر�سه�  �مل���سيع  �لأم��ري مبت�بعة  �أم��ني  �لدكت�ر  وجه 

ليتم �إجن�زه� وفق �لق��نني و�لأنظمة �ملتبعة يف �ل�ز�رة.

وزارة ال�سحة توؤكد احلر�س على تطبيق املع�يري الوطنية للمرافق واملن�س�آت ال�سحية
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اأخبـار الإمـارات
بدء الأعم�ل التح�سريية لت�أ�سي�س مركز دبي الع�ملي لأمرا�س القلب

•• دبي-وام: 

ب����د�أت ه��ي��ئ��ة �ل�����س��ح��ة ب��دب��ي �خل���ط�����ت �ل��ت��ح�����س��ري��ة �لأوىل 
�سرعت يف  و�ل��ذي  �لقلب  �لع�ملي لأمر��ص  دبي  لت�أ�سي�ص مركز 
�ل�سر�كة  �تف�قية  مب�جب  لإط��الق��ه  �ل��الزم��ة  �لتد�بر  �تخ�ذ 
م�ست�سفى  �مل��سي مع  �أغ�سط�ص  �أو�خ��ر  �أبرمته�  �لتي  و�لتع�ون 
ني�ي�رك – بري�سبيتري�ن �أحد �أكر �مل�ست�سفي�ت �جل�معية يف 

�أمريك�.
و�أكد مع�يل حميد حممد �لقط�مي رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �ملدير 
على  دب��ي  مدينة  ��ستح��ذ  �أهمية  بدبي  �ل�سحة  لهيئة  �ل��ع���م 
�أمر��ص  و�أب��ح���ث  من���ذج �سحي ع�ملي متخ�س�ص يف ج��ر�ح���ت 
�لقلب يك�ن �ملرجع �لعلمي و�لأك�دميي و�لطبي لهذ� �لن�ع من 

�لأمر��ص �لتي ب�تت ت�سكل عبئ� ثقيال على �قت�س�دي�ت �لدول 
ب�إمك�ني�ت دبي �له�ئلة وقدر�ته� على �لإ�سه�م يف �حلد  من�ه� 

من �نت�س�ر �أمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدم�ية ع�ملي� .
ج�ء ذلك خالل جل�سة �ملن�ق�س�ت �لتي ح�سره� مع�يل �لقط�مي 
و�خلر�ء  و�لعلم�ء  �مل�س�ؤولني  كب�ر  من  جمم�عة  ج�نب  �إىل 
 – ن��ي���ي���رك  مل�ست�سفى  �ل��ت���ب��ع  ك�ل�مبي�  م��رك��ز  يف  و�لأط���ب����ء 
بري�سبيتري�ن و يف مقدمتهم �ملدير �لتنفيذي للمركز ل�ر�ن�ص 
بيلز و �لدكت�ر ب�ل ك�رلن�سكي مدير �لبح�ث وتط�ير �جل�دة 
�مل�س�وؤلني  م��ن  جمم�عة  �إىل  �أ���س���ف��ة  ن��ي���ي���رك  م�ست�سفى  يف 

و�لأطب�ء �ملتخ�س�سني يف هيئة �ل�سحة بدبي.
ويف بد�ية �ملن�ق�س�ت �أكد مع�يل �لقط�مي �سرورة و�سع جدول 
زم��ن��ي لإجن�����ز م��ر�ح��ل ه���ذ� �مل�����س��روع �ل��ط��م���ح �ل���ذي ق����ل �إنه 

�ملج�لني  �سي�سمل  �ل��ذي  تك�مله  ويف  ن�عه  من  فريد�  �سيك�ن 
�ل�ق�ئية  �مل��ب���در�ت  وتنفيذ  تبني  �إىل  �إ�س�فة  و�لبحثي  �لطبي 
حملي� و�إقليمي� وع�ملي�، وذلك ب�لتع�ون و�لتن�سيق مع �مل�ؤ�س�س�ت 

و�ملنظم�ت �ل�سحية و�جلمعي�ت �لدولية �ملتخ�س�سة .
ون�ه مع�ليه �إىل �أن دبي لديه� جميع �لإمك�ني�ت �لتي ت�ؤهله� 
ل�سيم�  �لدقيق  �لطبي  �لتخ�س�ص  ه��ذ�  يف  �ل��ري���دة  لتحقيق 
�إمك�ني�ته� �لب�سرية من �خلر�ت �لطبية وكب�ر �ل�ست�س�ريني، 
كرى  جر�حية  عملي�ت  يف  مت��لية  جن���ح���ت  حقق��  �ل��ذي��ن 
ومعقدة، �إ�س�فة �إىل �لبتك�ر�ت �لطبية �لتي مت �إجن�زه� يف طب 

�أمر��ص �لقلب .
و �أ�س�ف مع�ليه �إن �ل�سر�كة مع مركز ك�ل�مبي� للقلب �لت�بع 
– بري�سبيتري�ن تعد فر�سة مهمة تعمل  مل�ست�سفى ني�ي�رك 

من  �ل���س��ت��ف���دة  م��ع  �لأم��ث��ل  ب�ل�سكل  ��ستثم�ره�  ع��ل��ى  �لهيئة 
ملركز  ق���ي��ة  �نطالقة  لتحقيق  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لطبية  �خل���ر�ت 
هذ�  على  �عتم�ده�  م��ع  خ��سة  �لقلب  لأم��ر����ص  �ل��ع���مل��ي  دب��ي 
�ل�سحية،  �ل�سي�حة  حركة  تن�سيط  يف  �ملهم  �لطبي  �لتخ�س�ص 

وفق �ملعدلت �ملطل�بة يف �مل�ستقبل .
 – ني�ي�رك  �لتع�ون مع م�ست�سفى  �إن  �لقط�مي  و ق�ل مع�يل 
بري�سبيتري�ن، �سيدعم هدف تفرد مركز دبي �لع�ملي لأمر��ص 
�سيتم  و�لتي  �جل���دة،  ع�لية  �لطبية  �خلدم�ت  بن�عية  �لقلب، 
ت�فره� وفق �أحدث �لتجهيز�ت و�ل��س�ئل �لتقنية و�لذكية ويف 
من�خ �سحي مميز تق�م عليه نخب من �لأطب�ء و�ملتخ�س�سني 

�لأكف�ء .
من ج�نبه �أعرب ل�ر�ن�ص بيلز �ملدير �لتنفيذي ملركز ك�ل�مبي� 

�أعم�ل  �إن  �ل�سحة بدبي وق�ل  ب�ل�سر�كة مع هيئة  �سع�دته  عن 
و  ب�ملت�بعة  جديرة  ع���م  ب�جه  �لهيئة  به�  تق�م  �لتي  �لتط�ير 
جمم�عة  تعك�سه  �ل���ذي  �لإجن����ز  �سرعة  م��ع  ل�سيم�  �لتقدير 
عليه�  ح�سلت  �لتي  �لع�ملية  و�لعرت�ف�ت  �لدولية  �لعتم�د�ت 

من�س�آت دبي �ل�سحية من �مل�ست�سفي�ت و�ملر�كز .
و�أ�س�ف �إنه �طلع و�ل�فد �ملر�فق له من كب�ر �مل�س�ؤولني يف �ملركز 
�ملتميز  �لتقدم  على  بري�سبيتري�ن   – ني�ي�رك  م�ست�سفى  و 
�لذي و�سلت �إليه كل من م�ست�سفيى ر��سد ودبي و �أق�س�م �لقلب 
�أن �لهيئة لديه� �ملق�م�ت �لرئي�سة  على وجه �لتحديد م�ؤكد� 
لأمر��ص  �ل��ع���مل��ي  دب��ي  م��رك��ز  ت�أ�سي�ص  يف  جن�حه�  تكفل  �ل��ت��ي 
�لقلب بنج�ح.. كم� �أن لديه� �لإمك�ني�ت �لتي ت�ؤهله� لتحقيق 

�لري�دة لهذ� �ملركز �لطم�ح .

•• دبي-وام:

�فتتحت مع�يل ح�سة بنت عي�سى ب� 
جن�ح  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد 
�لت��سعة  لل�سنة  يق�م  �لذي  �ل�سنعة 
�إد�رة  م���ن  وب���دع���م  �ل����ت������يل  ع��ل��ى 
�أ�سرة   50 �لقرية �لع�ملية مب�س�ركة 
منتجة وذلك يف �إط�ر حر�سه� على 
�لإم�ر�تية  �لأ����س���رة  مت��ك��ني  و  دع���م 
�مل��ن��ت��ج��ة �ق��ت�����س���دي��� ل��ل��ح��ف���ظ على 

��ستقر�ره� ومت��سكه�.
�لع�م  لهذ�  �ل�سنعة  جن�ح  يت�سمن 
م� يق�رب خم�سة �آلف من �ملنتج�ت 
تن��سب  �ل���ت���ي  �حل���دي���ث���ة  �مل��ب��ت��ك��رة 
مب�  �ملجتمع  �أف����ر�د  �أذو�ق  خمتلف 
�أن��ع  فيه� �لأزي���ء �لع�سرية و�أرقى 
�لعب�ي�ت  م��ن  جمم�عة  و  �لعط�ر 
�لن�س�ئية  و�لإك�س�س��رت  و�ملالب�ص 
وم��الب�����ص �لأط��ف���ل ب���لإ���س���ف��ة �إىل 

�لت�سميم  و�أدو�ت  �ملنزلية  �لأو�ين 
�إنت�جه�  مت  و�ل���دي���ك����ر  و�ل���ت���زي���ني 
متزج  وم��ب��ت��ك��رة  �إب��د�ع��ي��ة  بطريقة 
رغبة  وتلبي  و�حل��سر  �مل��سي  بني 

جميع �لأذو�ق.
عي�سى  بنت  ح�سة  مع�يل  و�طلعت 
ب����ح���م���ي���د ع���ل���ى م���ن���ت���ج����ت �لأ����س���ر 
�لإم����ر�ت���ي���ة �مل�����س���رك��ة و�أث���ن���ت على 
دوره� يف تعزيز ��ستقر�ره� وحت�سني 
م�ست��ه� �لقت�س�دي ب�إيج�د م�س�در 
ط�ق�ته�  و����س��ت��غ��الل  ب��دي��ل��ة  دخ����ل 
وم��هبه �أفر�ده� م�سجعة �إي�ه� على 
�ل�ستمر�ر يف بذل �ملزيد من �جلهد 

لتط�ير منتج�ته� و�بتك�ره�.
تنمية  وز�رة  �إن  م��ع���ل��ي��ه���  ق���ل��ت  و 

�لأ�سرة  دعم  على  حري�سة  �ملجتمع 
�أول�ي�ت  �لإم�ر�تية �لتي تعتر من 
�ه��ت��م���م حك�مة دول���ة �لإم������ر�ت يف 
حتقيق �لتم��سك �لأ�سري و�لتالحم 
�هتم�م  م��ع  ين�سجم  مب���  �ملجتمعي 
�لقي�دة �لر�سيدة ب�لأ�سرة �لإم�ر�تية 

ودعمه�.
و�أك������دت ���س��ع��ي �ل��������ز�رة م���ن خالل 
و�لأدو�ر  �جله�د  وت�حيد  �لتع�ون 
مع �سرك�ئه� لت�فر �لدعم لالأ�سرة 
وتعزيز  �ل�����دول�����ة  يف  �لإم������ر�ت�����ي�����ة 
مل�س�ندته�  وذلك  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
لإيج�د م�س�در دخل �إ�س�فية متكنه� 
من ت�فر �حلي�ة �لكرمية لأفر�ده� 
جن�ح  ����س���ع����ر  �أن  �إىل  م���ن����ه���ة   ..

�لأ�سر  فخر  �لع�م”  ل��ه��ذ�  �ل�سنعة 
ت�أكيد� على فخر  �لإم�ر�تية” ي�أتي 
�لأ�سر �لإم�ر�تية �ملنتجة مبنتج�ته� 
�لتنمية  م�����س��رة  �ل��ه���م يف  ودوره����� 
�لقت�س�دية يف �لدولة ع�مة وتعزيز 

��ستقر�ره� �قت�س�دي� .
�ل������ز�رة  �أن  �إىل  م��ع���ل��ي��ه���  ل��ف��ت��ت  و 
�لتم��سك  حت���ق���ي���ق  يف  م��������س���ي���ة 
�لإم�ر�ت  �لأ���س��ري يف جمتمع دول��ة 
�هتم�م�  �ست�سهد  �ملقبلة  وخط��ته� 
ت�ستهدف  مكثفة  وم��ب���در�ت  ك��ب��ر� 

�لأ�سرة يف جمتمع دولة �لإم�ر�ت.
عي�سى  ب��ن��ت  ح�سة  م��ع���يل  �أث��ن��ت  و 
�ل��ق���ئ��م��ني يف  ع��ل��ى دور  ب���ح��م��ي��د 
�سع�ب  جتمع  �لتي  �لع�ملية  �لقرية 

ت����ج��د جن�ح  �أن  ..م����ؤك���دة  �ل��ع���مل 
�ل�سع�ب  لتعريف  فر�سة  �ل�سنعة 
م��ن �جل��م��ه���ر �ل��ز�ئ��ر م��ن خمتلف 
�لأ�سر  �إن���ت����ج����ت  ع��ل��ى  �ل���ث���ق����ف����ت 
منتج�ت  و�ق����ت����ن�����ء  �لإم�������ر�ت������ي������ة 
مع  تتم��سى  �ل�سنع  حملية  يدوية 
�لفئ�ت  و�حتي�ج�ت جميع  رغب�تهم 

و�لأعم�ر.
و�أ�س�رت �إىل �أن جن�ح �ل�سنعة لهذ� 
ت�س�يقي  ب�ج�د منفذ  يتميز  �لع�م 
د�خلي وه� عب�رة عن حمل جت�ري 
لت�س�يق  منتجة  �أ���س��رة   20 ي��دع��م 
منتج�ته� وتق�م �إد�رة بر�مج �لأ�سر 
�ملنتجة �لت�بعة لل�ز�رة ب�إد�رة �ملحل 
تعدد  �إىل  ب�لإ�س�فة  ب�سكل متك�مل 

�ل��ف��ئ���ت �مل�����س���رك��ة يف �جل��ن���ح منهم 
�أ����س���ح����ب �ل���ه���م���م وف���ئ���ة �لأر�م�������ل 
وفئة  �ب���ن���ه����  و  و�لأم  و�مل���ط���ل���ق����ت 
�أن�مل  مب�درة  يف  �مل�سجلني  �ل�سب�ب 

�إم�ر�تية.
�لالفت  م��ن  �أن���ه  مع�ليه�  وذك����رت 
للنظر �أن من �سمن �مل�س�ركني �أ�سرة 
و�لأبن�ء  و�أخته�  �لأم  من  متك�ملة 
�مل�سجلة  �لأ�سر  ت�سجيع  �إىل  �إ�س�فة 
يف  به�  �ملحيطة  �لأ���س��ر  �ل�سنعة  يف 
�لع�م  ه��ذ�  �مل�س�ركة  على  جمتمعه� 
من  و�هتم�م�  وعي�  بذلك  حمققة 
�لأ�سر �لإم�ر�تية ب�أن يك�ن له� دور 
وب�سمة يف �إبر�ز قدر�ته� وم��هبه� 

وحت�سني م�ست��ه� �لقت�س�دي.

�لأ����س���ر  ع�����دد  �أن  ب����ل���ذك���ر  ج���دي���ر 
منذ  �مل�سجلة  �ملنتجة  �لإم����ر�ت���ي���ة 
 2008 �لع�م  يف  �ل�سنعة  �نطالق 
�إم�ر�تية  �أ����س���رة  �أل���ف���ي  �إىل  و���س��ل 
معر�س�   1343 ن���ف���ذت  م��ن��ت��ج��ة 
�لدولة  �إم����ر�ت  جميع  يف  ت�س�يقي� 
منتجة  �أ����س���رة   5465 مب�����س���رك��ة 
وف����رت ل��ه��� �ل�������ز�رة ب���ل��ت��ع���ون مع 
ت�س�يقية  م��ن���ف��ذ  ت�سعة  �سرك�ئه� 
�إم���ر�ت �لدولة  منت�سرة يف خمتلف 
يف ك�����ل م�����ن م����رك����ز ب�����ن ����س����ق����ت 
و�أ�����س������ق �ل�����رق�����ء وم��ن��ط��ق��ة دبي 
و���س��رف دي ج��ي يف فروعه  �حل���رة 
يف �بن بط�طة و�سيتي �سنرت وت�مي 
م�ل  ودب��ي  م���ل  و�أب�ظبي  �سك�ير 

ل���زي����دة عدد  �ل������ز�رة  ت�سعى  ح��ي��ث 
�ملن�فذ بتفعيل �ل�سر�ك�ت مع جه�ت 

متن�عة يف �لدولة.
و ي���ع���ت���ر ج����ن�����ح �ل�������س���ن���ع���ة �أح�����د 
�له�دفة  �مل�ستد�مة  �ل�ز�رة  م�س�ريع 
�لقت�س�دي  ب���مل�����س��ت���ى  ل��الرت��ق���ء 
وتن�يع  �ملنتجة  �لإم�ر�تية  لالأ�سر 
م�����س���در دخ��ل��ه��� و����س��ت��ث��م���ر ط�ق�ت 
و�سقل  قدر�تهم  وتط�ير  �أف��ر�ده��� 
مه�ر�تهم ليك�ن�� �أ�سح�ب م�س�ريع 
ر�ئدة بروؤى مط�رة ومبتكرة ت�سهم 
�لأ�����س����رة خ��سة  �ق��ت�����س���د  دع����م  يف 

و�لقت�س�د �ل�طني ع�مة .
ت�فر  ع���ل���ى  �ل����������ز�رة  حت���ر����ص  و 
�لإم�ر�تية  لالأ�سر  دعمه�  و�سم�ن 
ت��ن��ف��ي��ذ �سل�سة  �مل��ن��ت��ج��ة م���ن خ���الل 
�لتدريبية  و�ل����ر����ص  �ل��ر�م��ج  م��ن 
�مل���ج����ن���ي���ة م����ع ع�����دد م����ن �خل�����ر�ء 

و�ملخت�سني.

•• دبي -وام: 

�لدولية  دب����ي  “ ج����ئ���زة  �ح��ت��ف��ل��ت 
للقر�آن �لكرمي “ بخت�م �ل��دورة �ل� 
�لقر�آن  حتفيظ  برن�مج  من   63
ومرور 16 ع�م� على بدء �نطالق 
�لكرمي يف  �لقر�آن  برن�مج حتفيظ 
�مل�ؤ�س�س�ت �لعق�بية و�لإ�سالحية يف 
ب��ه �س�حب �ل�سم�  �أم��ر  �ل��ذى  دب��ي 
مكت�م  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص  ن�ئب 
�هلل”  “رع�ه  دب���ي  ح���ك��م  �ل�������زر�ء 
ب�إ�سد�ر  وذل�����ك   2002 ع�����م  يف 
ب�لعف�  ق�����ر�ر�   2950 م���ن  �أك����ر 
ملدد  �ل��ع��ق���ب��ة  ع���ن  ب���ل��ت��خ��ف��ي��ف  �أو 
خمتلفة ملن حفظ�� �لقر�آن �لكرمي 
م�عد�  حمك�ميتهم  ق�س�ء  خ��الل 

ق�س�ي� جر�ئم �لقتل .
وبهذه �ملن��سبة �أ�س�د �سع�دة �مل�ست�س�ر 
م�ست�س�ر  ب�ملحة  حممد  �بر�هيم 
لل�س�ؤون  دبي  �ل�سم� ح�كم  �س�حب 
�لثق�فية و�لن�س�نية رئي�ص �للجنة 
�لدولية  دب�����ي  جل�����ئ����زة  �مل���ن���ظ���م���ة 
ل��ل��ق��ر�آن �ل���ك���رمي خ���الل ك��ل��م��ت��ه يف 
�حلفل - �لذى �أقيم مبقر �مل�ؤ�س�س�ت 
مبنطقة  و�لإ���س��الح��ي��ة  �ل��ع��ق���ب��ي��ة 
�لع�ير يف دبي- بت�جيه�ت �س�حب 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم� 
رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن�ئب  مكت�م 
“رع�ه  دب��ي  �ل����زر�ء ح�كم  جمل�ص 
للع�دة  �ل��ف��ر���س��ة  منحهم  و  �هلل” 
جديد  من  �لطبيعية  حي�تهم  �إىل 

�س�حلني ن�فعني فى �ملجتمع.
�لقر�آن  حتفيظ  ب��رن���م��ج  �إن  وق����ل 
�لعق�بية  �مل���ؤ���س�����س���ت  ف���ى  �ل���ك���رمي 
فى  �نطالقته  ومنذ  و�لإ�سالحية 
ع�م 2002 ��ستف�د منه عدد كبر 
م���ن �ل���ن���زلء ب��ع��دم��� ���س��در 981 

قر�ر� بتخفيف �لعق�بة ل�ستة �أ�سهر 
ل�سنة  ب�لتخفيف  قر�ر�ت  و1006 
ب�لتخفيف  ق����ر�ر�  و626  و�ح����دة 
ق�����ر�ر�ت  و208  ����س���ن�����ت  خل��م�����ص 
لع�سر �سن��ت و51 قر�ر� ب�لتخفيف 

عن 20 �سنة من مدة �ملحك�مية .
و�أ�س�ر �أب� ملحة �إىل �أن ع�م 2002 
م�س�ركة  �سهد  �لرن�مج  بد�ية  ع�م 
قر�ر�ت   4 و���س��درت  نزيال   365
خمتلفة  مل������دد  �حل����ك����م  ب��ت��خ��ف��ي��ف 
�لث�نية  �ل�����دورة  ف��ى  ���س���رك  بينم� 
قر�ر�ت   110 نزيال و�سدر   550
�لث�لثة  �ل�����دورة  وف���ى  ب���ل��ت��خ��ف��ي��ف 
و  نزيال   451 �س�رك   2004 ع�م 
ب�لتخفيف وفى  120 قر�ر�  �سدر 
�س�رك  �لدورة �لر�بعة ع�م 2005 
�سدر  و  نزيال   458 �لرن�مج  يف 
238 قر�ر� ب�لتخفيف وفى �لدورة 
�خل�م�سة ع�م 2006 �س�رك 268 
ب�لتخفيف  ق�����ر�ر�   181 و����س���در 
 2007 ع�������م  وف������ى  �حل����ك����م  م�����ن 
 107 و���س��در  نزيال   156 ���س���رك 
�لعق�بة  م��ن  ب�لتخفيف  ق�����ر�ر�ت 
 2007 �ل�س�د�سة ع�م  �ل��دورة  وفى 

و�سدر111  ن��زي��ال   156 ���س���رك 
ملدد  �لعق�بة  ب�لتخفيف من  ق��ر�ر� 

متف�وتة .
ون�ه �إىل �أنه فى �لدورة �ل�س�بعة ع�م 
2008 �س�رك 156 نزيال و�سدر 
ع�م  وفى  ب�لتخفيف  ق��ر�ر�   135
2009 �س�رك 175 نزيال و�سدر 
ع�م  وفى  ب�لتخفيف  ق��ر�ر�   135
نزيال   214 ������س������رك   2010
ب�لتخفيف  ق�����ر�ر�   166 و����س���در 
م���ن �ل��ع��ق���ب��ة وف����ى ع�����م 2011 
 242 و���س��در  نزيال   298 ���س���رك 
 2012 قر�ر� ب�لتخفيف وفى ع�م 
بحلق�ت  نزيال   365 �أك��ر  �نتظم 
ق�����ر�ر�   275 و�����س����در  �ل��ت��ح��ف��ي��ظ 
ب�لتخفيف وفى ع�م 2013 �س�رك 
قر�ر�   217 و�سدر  نزيال   276
ب�لتخفيف وفى ع�م 2014 �س�رك 
قر�ر�   257 و���س��در  ن��زلء   304
 2015 ع����م  وف���ى   .. ب���ل��ت��خ��ف��ي��ف 
 238 و���س��در  نزيال   324 ���س���رك 
 2016 قر�ر� ب�لتخفيف وفى ع�م 
 280 و���س��در  نزيال   372 ���س���رك 
قر�ر� ب�لتخفيف من �ملحك�مية �أم� 

ب�لرن�مج  �لتحق  فقد  �ل��ع���م  ه��ذ� 
قر�ر�   269 و���س��در  ن��زي��ال   314

ب�لتخفيف .
م���ن ج���ن��ب��ه �أع������رب �ل��ع��م��ي��د علي 
�لإد�رة  م���دي���ر  �ل�����س��م���يل  حم��م��د 
�لعق�بية  ل��ل��م���ؤ���س�����س���ت  �ل���ع����م���ة 
و�لإ���س��الح��ي��ة ب��دب��ي خ���الل كلمة 
ب�لت��جد  �لفخر  له يف �حلفل عن 
�لنزلء  لتكرمي  �ل�سن�ي  يف �حلفل 
ت���ع����ىل  �هلل  ك�����ت������ب  ح���ف���ظ���ة  م������ن 
يف  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ  برن�مج  �سمن 
�ل�سج�ن و�لذي يعتر فرع� مثمر� 
�مل��ب���رك��ة جل���ئ��زة دبي  �ل�سجرة  م��ن 
�ل���ك���رمي وتقدم  ل��ل��ق��ر�آن  �ل��دول��ي��ة 
�بر�هيم حممد  للم�ست�س�ر  ب�ل�سكر 
ب�ملحة و�أ�سرة �جل�ئزة و�مل�سرفني 
ع���ل���ى �ل����رن�����م����ج م����ن �جل������ئ�����زة و 
�لإد�رة �لع�مة للم�ؤ�س�س�ت �لعق�بية 
و�لإ�سالحية ب�سرطة دبي و�لني�بة 
يف  �ل�سرت�تيجي  �ل�سريك  �لع�مة 
�لف�سيلة  و�أ�سح�ب  �لرن�مج  هذ� 
وهن�أ   .. و�مل���ح���ف���ظ����ت  �مل��ح��ف��ظ��ني 
�لنزلء  م��ن  �ل��ت��ك��رمي  �سملهم  م��ن 

و�لنزيالت .

ج�نب  �إىل  �خلت�مي  �حلفل  ح�سر 
حممد  �إب��ر�ه��ي��م  �مل�ست�س�ر  ���س��ع���دة 
خليل  خبر  �لل��ء  �سع�دة  ب�ملحة 
�لق�ئد  م�س�عد  �ملن�س�ري  �إبر�هيم 
�جلن�ئي  �ل��ب��ح��ث  ل�������س����ؤون  �ل���ع����م 
�ملح�مي  مليح  �إ���س��م���ع��ي��ل  و���س��ع���دة 
حممد  علي  �لعميد  و�سع�دة  �لع�م 
�لع�مة  �لد�رة  م���دي���ر  �ل�����س��م���يل 
و�ل�سالحية  �لعق�بية  للم�ؤ�س�س�ت 
بدبي و�أحمد �لز�هد ع�س� �للجنة 
�ملنظمة جل�ئزة دبي �لدولية للقر�آن 
�لكرمي رئي�ص وحدة �لإعالم وعدد 
�لإد�ر�ت  م�������در�ء  �ل�������س���ب����ط  م����ن 
و�ل�سالحية  �لعق�بية  ب�مل�ؤ�س�س�ت 
�ل�س�ؤون  مدير  �حل��م���دي  حممد  و 
�مل�سرف  �ملعل�م�ت  وتقنية  �لإد�ري��ة 
ب�مل�ؤ�س�س�ت  �لتحفيظ  برن�مج  على 
كبر  وعدد  و�لإ�سالحية  �لعق�بية 

من �لنزلء.
تكرمي  �أي���������س�����  �حل����ف����ل  ����س���ه���د  و 
�ل���ق����ئ���م���ني ع���ل���ى �ل����رن�����م����ج من 
�جل�ئزة و�لإد�رة �لع�مة للم�ؤ�س�س�ت 
�لعق�بية و�ل�سالحية ب�سرطة دبي 
�ملحفظني  �ل��ف�����س��ي��ل��ة  و�أ����س���ح����ب 
و�لنزلء و�لنزيالت �لذين �سملهم 
من   63 �ل�����������دورة  يف  �ل����ت����ك����رمي 

�لرن�مج .
وقرر �سع�دة �مل�ست�س�ر ب�ملحة منح 
�لنزيالت  جل��م��ي��ع  م���ل��ي��ة  م��ك���ف���أة 
ك�مال  �هلل  ك��ت���ب  حفظن  �ل��ل����ت��ي 
م��ع ���س��ه���دة ت��ق��دي��ر .. ف��ي��م��� �سدر 
�ملحك�مية  بقية  م��ن  ب�لعف�  ق���ر�ر 
�أ�سهرت  �لتي  �لنزيالت  �إح��دى  عن 
�إ�سالمه� يف �ل�سجن وحفظت كت�ب 
مببلغ  مك�ف�أته�  ومت��ت  ك���م��اًل  �هلل 
و�ستغ�در  ت��ق��دي��ر  و����س���ه����دة  م�����يل 
�لدولة خالل �لأي�م �لق�دمة ع�ئدة 

�إىل بالده�.

وزيرة تنمية املجتمع تفتتح )جن�ح ال�سنعة( يف القرية الع�ملية

•• اأبوظبي-وام:

�لذي  �لع�مل  حترك�ت  �ن  �ل�س�عة  �أخب�ر  ن�سرة  �أك��دت 
�نتف�ص من �سرقه �إىل غربه ومن �سم�له �إىل جن�به 
من �أجل �لقد�ص �ملحتلة عقب قر�ر �لرئي�ص �لأمريكي 
دون�لد تر�مب �لعرت�ف ب�لقد�ص ع��سمة لإ�سر�ئيل 
�أثبتت م� ه� ث�بت ت�ريخي� وديني� وق�ن�ني� و�أخالقي� 
�إل  تك�ن  ولن  تكن  �لقد�ص عربية ومل  ب���أن  و�إن�س�ني� 
كل �حلجج  و�أن  �أب��ى؛  و�أب��ى من  �س�ء  �س�ء من  كذلك 
�لتي ت�س�ق لترير هذه �خلط�ة مل تعد تنطلي على 

�أحد.
وق����ل���ت �ل��ن�����س��رة - �ل�������س����درة ع���ن م���رك���ز �لم�������ر�ت 
�فتت�حيته�  يف  �ل�سرت�تيجية  و�لبح�ث  للدر��س�ت 
�م�ص حتت عن��ن “ �لع�مل ينتف�ص من �أجل �لقد�ص 
“ - : �نتف�ص �لع�مل من �سرقه �إىل غربه ومن �سم�له 
�إىل جن�به، من �أجل �لقد�ص �ملحتلة �لتي قرر �لرئي�ص 
�لأمريكي دون�لد تر�مب وبجرة قلم �أن تك�ن ع��سمة 
�لتي  �لدولية  �لتحذير�ت  متج�هاًل  “�إ�سر�ئيل”  ل� 
�مل�����س���ؤوم، و�س�رب�ً عر�ص  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ���ذه ذل��ك  �سبقت 
�ملتحدة  �لأمم  وم��ي��ث���ق  �ل����دويل  ب���ل��ق���ن���ن  �حل���ئ��ط 
وك��ل �ل��ق��ر�ر�ت �ل�����س���درة ع��ن جمل�ص �لأم���ن �لدويل 
�للتز�م�ت  وحتى  �ملتحدة،  لالأمم  �لع�مة  و�جلمعية 
و�لتف�قي�ت �لتي ك�نت و��سنطن �سريكة �أو ر�عية له� 
و�لتي كله� تقر وت�ؤكد ب�سر�حة وب�سكل ل لب�ص به، �أن 

�لقد�ص �أر�ص حمتلة. 
ب���أك��م��ل��ه��� من  �ن��ت��ف�����س��ت فل�سطني  “ ل��ق��د  و�أ���س���ف��ت 
بحره� �إىل نهره�، وكل �ل�ست�ت يف �لع�مل، و�جت�حت 
�لعربي  �لع�ملني  دول  فقط  لي�ص  �لغ��سبة  �ملظ�هر�ت 
و�لإ���س��الم��ي، ب��ل �ل��ع���مل �ل��غ��رب��ي مب��� ف��ي��ه �ل�لي�ت 
و�أمريكي�  و�إف��ري��ق��ي���  ن��ف�����س��ه���،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
و�لرف�ص  و�ل�ستنك�ر  �لغ�سب  عن  تعبر�ً  �لالتينية، 
لهذ� �لقر�ر �جل�ئر .. كم� ج�ء �جتم�ع جمل�ص �لأمن 
�لدويل �لط�رئ �لذي �أجمع على رف�ص هذه �خلط�ة، 
�أن �لقد�ص �أر���ص حمتلة ول ميكن �أن  لي�ؤكد جم��دد�ً 
و�أن  �لب�س�طة،  وب��ه��ذه  �ل�سكل  بهذ�  م�سره�  يتقرر 
�ل�س�رخ  �خل��رق  ه��ذ�  يقبل مبثل  �أن  �لع�مل ل ميكنه 
فلم  �لدولية؛  �ل�سرعية  ول��ق��ر�ر�ت  �ل��دويل  للق�ن�ن 
يعد من �ملقب�ل لأي �أحد �أن يعطي م� ل ميلك ملن ل 
ي�ستحق؛ فع�سر وعد بلف�ر �لذي ك�ن ي�س�ده منطق 

�لق�ة و�مل�ؤ�مر�ت وىل«.
�لبالد  تلك  �ليه�د يف  وج���د  �ن �حلديث عن  وق�لت 
قبل �آلف �ل�سنني ل ميكن �أن يقبل على �أنه مرر ملثل 
مت�م�ً؛  �لعك�ص  تثبت  �لت�ريخ  فحق�ئق  �ل��ق��ر�ر؛  ه��ذ� 
وهي جتمع على �أن �أول من قطن �لقد�ص هم �لعرب 
�آخر  وج���د  �أي  ه��ذ�  �سبق وج�دهم  وق��د  �لكنع�ني�ن؛ 
ب����آلف �ل�سنني؛ وم��ن ث��م ج���ء �لإ���س��الم وح���رر هذه 

�ل�سم�وية  �ل��دي���ن���ت  �أت��ب���ع  ك��ل  ل��دى  �ملقد�سة  �ل��ب��الد 
�لت�س�مح؛  فيه�  ون�سر  �لعدل  فيه�  و�أق���م  �لغز�ة؛  من 
�أتب�ع  مم�ر�سة  وفعلي  ق���ن���ي  ب�سكل  وح��م��ى  و�سمن 
ل�سع�ئرهم  متييز  دون  م��ن  �ل�����س��م���وي��ة  �لأدي������ن  ك��ل 
�لدينية بحرية ت�مة؛ وبقيت �ملدينة كذلك حتى ج�ء 
�لقد�ص  ب�سم  يقم  مل  �ل���ذي  �لإ�سر�ئيلي  �لح��ت��الل 
فقط، برغم كل �لقر�ر�ت �لتي �سدرت ر�ف�سة لذلك؛ 
ع��ل��ى م����د�ر خم�سة ع��ق���د لطم�ص  ���س��ع��ى ج����ه���د�ً  ب��ل 
ه�يته� �لعربية ومع�مله� �لإ�سالمية و�مل�سيحية ب�تب�ع 
�أب�سع �ل��س�ئل، حيث جت�وز كل �لقيم �لإن�س�نية، وه� 
�لقد�ص  �أهل  تهجر  �لالق�ن�نية  �ل�سبل  بكل  يح�ول 
�أ�سق�ع �لع�مل  وهدم بي�تهم وت�سكني من ج���وؤو� من 
ب�أنه�  �خلط�ة  ه��ذه  ترير  �ن  على  و�سددت  مك�نهم. 
�إق���ر�ر لأم���ر و�ق���ع ه��� �لآخ���ر غ��ر مقب�ل؛ فل� �س�ر 
بكل  �حلق�ئق  ولتغرت  �سيء  كل  لت�س�ه  �ملنطق  ه��ذ� 
ب�س�طة؛ ومل��� ك���ن ه��ن���ك م��رر �أ���س��اًل ل���ج���د ق�ن�ن 
�لغ�ب  و�سريعة  �لق�ة  منطق  د�م  م�  دولية،  و�سرعية 
م�س�ئر  ي��ق��رر�ن  �ل��ل��ذ�ن  وهم�  يحكم�ن،  �ل��ل��ذ�ن  هم� 

�ل�سع�ب وممتلك�ته�.
�لع�مل،  عمت  �ل��ت��ي  �لتحرك�ت  ه��ذه  �ن  �ىل  و�أ���س���رت 
�أك����دت رف�����ص م��ث��ل ه���ذه �ل���ت���ري���ر�ت؛ و�أظ���ه���رت �أنه 
�لإجم�ع  ه���ذ�  ه��ن���ك ق�سية حت��ظ��ى مب��ث��ل  ي���ج��د  ل 
�لقد�ص؛  ق�سية  هي  كم�  و�ل�سعبي،  �لر�سمي  �ل��دويل 
ولكن  �إ�سالمية؛  �أو  عربية  �أو  فل�سطينية  لأنه�  لي�ص 
�لق�ن�نية  �ملق�يي�ص  بكل  ع���دل��ة  ق�سية  �أوًل،  لأن��ه���: 
لل�سالم  رم��ز�ً  متثل  وث�ني�ً،  و�لإن�س�نية؛  و�لأخالقية 
�أجمع،  �لع�مل  يف  �أي�س�ً  و�إمن���  �ملنطقة  يف  فقط  لي�ص 
ول ميكن بن�ء على هذ� �أن يك�ن هن�ك �أمن و��ستقر�ر 
و�لأق�سى  حمتلة  �لقد�ص  د�م��ت  م�  دويل  �أو  �إقليمي 
مغت�سب�ً وحبي�س�ً؛ وث�لث�ً، �أر�ص مقد�سة لدى كل �أتب�ع 

�لدي�ن�ت �ل�سم�وية.
على  �لع�ملية  �لتحرك�ت  �ن  �ل�س�عة”  “�خب�ر  وق�لت 
�أر�ص  �لقد�ص  �أن  �أي�س�  �أثبتت  م�ست�ي�ته�،  خمتلف 
�أن  �أوًل،   : و�أظ��ه��رت كذلك  �أحمر،  وه��ي خط  حمتلة 
�لتحدي�ت  ك��ل  وب��رغ��م  و�لإ���س��الم��ي��ة  �لعربية  �لأم���ة 
�أمة متتلك �لكثر من مق�م�ت  �لتي ت��جهه�، فهي 
ل��ل��دف���ع عن  ك��ث��رة  خ���ي����ر�ت  وه���ي مت��ل��ك  نه�سته�؛ 
نف�سه� وعن حق�قه� ومقد�س�ته�؛ وث�ني�ً، �أن �ل�سمر 
�سك�ن  م��د�ر عق�د من  �نت�به على  م�  وبرغم  �لع�ملي 
وث�لث�ً،  يحركه؛  من  �إىل  يحت�ج  ولكنه  حي�ً؛  ز�ل  م� 
�أو �لإجب�ر؛ ول  �أن �حلق ل ميكن طم�سه ب�ل�ستكب�ر 
�آج���اًل؛ وه��ذ� م��� ت�ؤكده  �أو  �أن ينت�سر ع���ج��اًل  ل��ه  ب��د 
�ل���ق���ئ��ع و�حل��ق���ئ��ق و���س��ن �ل��ك���ن �ل��ت��ي �أوج��ده��� �هلل 
�سن  وه��ي  �ل��ت���ري��خ؛  حركة  لتحكم  وت��ع���ىل  �سبح�نه 
�أن يتج�وزه�، مهم� عال و�متلك من  ل ميكن لب�سر 

�جلروت.

اأخبار ال�صاعة :

 الع�مل ينتف�س من اأجل القد�س

الحتف�ل بخت�م الدورة ال� 63 لربن�مج حتفيظ القراآن 
ب�ملوؤ�س�س�ت العق�بية والإ�سالحية يف دبي
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•• دبي -وام: 

يف خط�ة جديدة جت�سد ت�جيه�ت �س�حب �ل�سم� �ل�سيخ 
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  ن�ئب  �آل مكت�م  ر��سد  بن  حممد 
جمل�ص �ل���زر�ء ح�كم دبي رع�ه �هلل ب�سرورة ��ستثم�ر 
خر�ت ومه�ر�ت �لأفر�د وتعزيز دور ومفه�م �مل�س�ؤولية 
ت�أتي مب�درة ي�م لدبي و�لتي  �ملجتمعية فيم� بينهم - 
�آل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سم�  �أطلقه� 
وتعد  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكت�م 
وت�ستهدف  دب��ي  �إم���رة  �أك��ر مب�درة تط�ع متك�ملة يف 
�لأن�سطة  يف  �مل�����س���رك��ة  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  ت�سجيع 
وثق�فة  �لجتم�عية  �مل�س�ؤولية  روح  وتعزيز  �لتط�عية 
�لتط�ع وقيم �خلر و�لعط�ء وتر�سيخ مك�نة دبي على 
�ملب�درة  �لع�ملية ك�أكر مدينة معط�ءة. وحتث  �ل�س�حة 
�أفر�د �ملجتمع على تخ�سي�ص ي�م و�حد من �لع�م على 
�لأقل يف �لعمل �لتط�عي وحتفيز �أفك�رهم ل�ستحد�ث 
فر�ص تط�عية �سمن خمتلف �لأن�سطة �لتي تتمح�ر 
ح�له� �ملب�درة �أو �لأن�سطة �لتط�عية �ملبتكرة �لأخرى 
�لتي من �ملمكن �أن يب�در به� �ملتط�ع�ن ومب� يتن��سب 
م��ع م���ه��ب��ت��ه��م وخ��ر�ت��ه��م �ل��ع��م��ل��ي��ة م��ث��ل �ل��ت��ط���ع يف 
�لإم���ر�ت��ي ونقل  �ل��رت�ث  �أن�سطة تتعلق ب�حلف�ظ على 
�مل�روث  على  للحف�ظ  �جل��دي��دة  �لأج��ي���ل  �إىل  �ملعرفة 
�ل�سعبي و�لرت�ثي للدولة ك�ل�سيد ب�ل�سق�ر و�لغ��ص 
و�ل�����س��ع��ر و�حل����رف �ل��ي��دوي��ة �ل��رت�ث��ي��ة �أو م��ن خالل 
ت��ط���ع �أح����د �مل���ظ��ف��ني ب��ن��ق��ل خ��رت��ه يف جم����ل معني 
ملحيطه وتب�دل �ملعرفة و��ستثم�ره� مثل �لتحليل �مل�يل 
من  ذل��ك  �إىل  وم���  و�لإد�ري  و�لتقني  و�ل�سرت�تيجي 
تعزيز  يف  ي�سهم  مب�  به�  للقي�م  �لتط�ع  ميكن  �أن�سطة 
بني  وروح���ه  �لتط�ع  ثق�فة  بن�سر  �لرئي�سية  ر�س�لته� 
جميع �أفر�د �ملجتمع ومب� يعني �أن كل �إن�س�ن ق�در على 

�لقي�م بعمل تط�عي يف جم�ل خر�ته ومع�رفه.
و�لقط�ع  �حلك�مية  �جله�ت  �أي�س�  �ملب�درة  ت�ستهدف  و 
�سبل  لت�فر  �لإم����رة  يف  �لع�ملة  و�مل�ؤ�س�س�ت  �خل��ص 
�لدعم و�لت�سجيع ك�فة ملختلف مب�در�ت وبر�مج �لعمل 

م�ظفيه�  لإ����س���ر�ك  �مل��الئ��م  �جل����  وتهيئة  �ل��ت��ط���ع��ي 
و�أفر�د �ملجتمع يف �لعمل �لتط�عي.

دبي  عهد  ويل  �سم�  �إع���الن  �ملجتمع  �أف����ر�د  و��ستقبل 
مدى  على  دليل  يف  كبر  ب��ستح�س�ن  �مل��ب���درة  �إط���الق 
جمتمع  ي�س�د  �ل��ذي  �لجتم�عي  و�ل��رت�ب��ط  �لتم��سك 
�لإم�ر�ت ب�سكل �أظهر مدى حتلي جميع �أفر�د �ملجتمع 

ب�مل�س�ؤولية جت�ه حميطهم .
��ستعد�دهم  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  ك��ب��ر م��ن  ع���دد  �أب����دى  و 
�لتي  لدبي” و  “ي�م  وم��ب���در�ت  فع�لي�ت  للم�س�ركة يف 
�ستمتد على مد�ر �لع�م من خالل �لت�سجيل يف �مل�قع 
�لأم�نة  ت��ق���م  حيث  للمب�درة  �ملخ�س�ص  �لإل��ك��رتوين 
�ملب�درة  على  ب���لإ���س��ر�ف  �لتنفيذي  للمجل�ص  �ل��ع���م��ة 
وطني  وب��رن���م��ج  �ملجتمع  تنمية  هيئة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون 

�لم�ر�ت.
من ج�نبه �أكد �سع�دة عبد �هلل حممد �لب�سطي �لأمني 
�لع�م للمجل�ص �لتنفيذي لإم�رة دبي �أن مب�درة “ ي�م 
�ل�سم�  �س�حب  ت�جيه�ت  م��ن  قيمه�  ت�ستمد  لدبي” 
�آل مكت�م ن�ئب رئي�ص �لدولة  �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
ب�إعالء  رئي�ص جمل�ص �ل���زر�ء ح�كم دبي “رع�ه �هلل” 
�أن  �إىل  م�����س��ر�   .. و�لإن�����س���ن��ي��ة  و�ل��ع��ط���ء  �خل���ر  روح 
�آل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�سيخ ح��م��د�ن  �إط���الق �سم� 
لهذه  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكت�م 
�ملب�درة ينبع من �إمي�نه �لر��سخ ب�أهمية �لعمل �لتط�عي 
ت�جه�ت  يخدم  مب���  متم��سك  جمتمع  لبن�ء  ك��سيلة 

�لإم�رة وي�سهم يف حتقيق غ�ي�ته� �ل�سرت�تيجية.
و دع� �جله�ت �حلك�مية �إىل �بتك�ر �لفر�ص �لتط�عية 
بخر�تهم  للم�س�ركة  �ملجتمع  �أف���ر�د  ت�ستقطب  �لتي 
وم��ع���رف��ه��م ف�سال ع��ن ����س��ت��ث��م���ر �مل���ه����ر�ت و�خل���ر�ت 
و�لط�ق�ت �لفردية و�جلم�عية لدى م�ظفيه� لتحفيز 

�لعمل �لتط�عي يف جميع من�حي �حلي�ة.

�إن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��ع���م للمجل�ص  �لأم����ني  ���س��ع���دة  ق����ل  و 
مب�درة “ ي�م لدبي” تت�سم بتن�ع بر�جمه� لت�ست�عب 
جميع �أفر�د �ملجتمع وحتفز �لأفك�ر نح� �بتك�ر �لفر�ص 
�ل�سخ�سي  �ملحيط  �إط����ر  يف  حتى  بتنفيذه�  و�مل��ب���درة 
مبد�أ  برت�سيخ  له�  �لرئي�ص  �ل��ه��دف  يدعم  مب���  للفرد 
معه�  �ملجتمعي  �لتف�عل  يدلل  كم�  و�لعط�ء  �مل�س�ركة 
�ل��ذي يبثه� �سم� ويل عهد  �ل��روح �لإيج�بية  �أث��ر  على 
دبي يف �ملجتمع . و �أكد �سع�دة �أحمد عبد �لكرمي جلف�ر 
دعم  على  دب��ي  يف  �ملجتمع  تنمية  لهيئة  �ل��ع���م  �مل��دي��ر 
وم���سلة  ك�فة  �ملبتكرة  �لتط�عية  للمب�در�ت  �لهيئة 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع �ل����ع���ي �مل��ج��ت��م��ع��ي جت�����ه �لأع���م����ل 
ت��سح  �لتي  و�لإج���ر�ء�ت  �ل�س��بط  وو�سع  �لتط�عية 
ل�سم�ن  حق�قهم  على  وحت���ف��ظ  �ملتط�عني  و�ج��ب���ت 
مب�درة  �أن  �إىل  م�سر�   .. �مل��رج���ة  �ل��غ���ي���ت  حتقيقه� 
“ي�م لدبي” حتفز �أفر�د �ملجتمع على ��ستك�س�ف �لأثر 
جمتمعن�  ثق�فة  وتعك�ص  و�ل��ب��ذل  للعط�ء  �لإي��ج���ب��ي 

وترتجم ط�ق�ته وم��هبه فعلي� على �أر�ص �ل��قع.
�مل�س�ؤولية  ومفه�م  دور  تعزز  �مل��ب���درة  �إن  جلف�ر  ق���ل  و 
�ملنظ�مة  دع���م  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  و���س��ن�������س��ل   .. �ملجتمعية 
قيمة  و�إع���الء  �لتط�عي  للعمل  و�مل�ستد�مة  �ملتك�ملة 
�لتط�عي  �لعمل  �أن  و�أكد  �لتط�ع و�لتالحم �ملجتمعي 
حتقيق  م��ث��ل  �ل��ف����ئ��د  م��ن  �ل��ع��دي��د  حتقيق  يف  ي�سهم 
لل�طن  �لن���ت���م����ء  وت��ع��زي��ز  �ل���ت���ع����ون  وروح  �ل��ت��ك���ت��ف 
�ل���ط����ق����ت يف �لعمل  و�مل��ج��ت��م��ع ف�����س��ال ع���ن ت���ظ��ي��ف 
�ملجتمعي وتنمية �لعالق�ت وتط�ير مه�ر�ت �لت���سل 

بني �أفر�د �ملجتمع .
من ج�نبه ك�سف �سع�دة �سر�ر ب�له�ل �لفال�سي مدير 
ع�م برن�مج وطني �لإم�ر�ت عن دعم �لرن�مج �لك�مل 
�لعمالء  وخدمة  �لذكي  �لتطبيق  خالل  من  للمب�درة 
ل�ستقب�ل �لأفك�ر �ملبتكرة و�ملقرتح�ت وطلب�ت �مل�س�ركة 

�لل�ج�ستي  �لدعم  وتقدمي  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  من 
جلميع �ملب�در�ت �لتي تعلي من قيمة �لعمل �لتط�عي 

مب� يخدم �أهد�ف �لإم�رة وت�جه�ته�.
وه�  نبيلة  �إن�س�نية  قيمة  �لتط�ع  �إن  �لفال�سي  ق���ل  و 
من �أهم �لرك�ئز �لأ�س��سية لنه�سة �ملجتمع�ت وتقدمه� 
وحتر�ص م�ؤ�س�سة وطني �لإم���ر�ت على تقدمي �لدعم 
�لالزم لتعزيز �لعمل �لتط�عي و�لرتق�ء به وت�ظيفه 
�أفر�د  جميع  على  ب�لف�ئدة  يع�د  مب�  �لأم��ث��ل  ب�ل�سكل 
�ملجتمع .. م�سر� �إىل �أن مب�در�ت �لقي�دة �لر�سيدة قد 
ليك�ن  به  و�لرت��ق���ء  �لتط�ع  تعزيز مفه�م  �أ�سهمت يف 
ثق�فة و�أ�سل�ب حي�ة �لأمر �لذي ي�سهم يف خلق جمتمع 

متم��سك ق��مه �لتالحم و�لتع�ون و�لعمل �مل�سرتك.
�مل��ب���درة ع��دة حم���ور �سمن خمتلف جم�لت  و تغطي 
�أفر�د  به�  ي�س�رك  �أن  و�لتي ميكن  �ملجتمعية  �لأن�سطة 
ثق�فة  ول��ت��ري  �جلميع  على  ب�لنفع  وت��ع���د  �ملجتمع 
�ملتط�عني ومه�ر�تهم من خالل م��ءمة فر�ص �لتط�ع 
يف هذه �ملح�ور �ملجتمعية مع مه�ر�ت �ملتط�عني وت�فر 
على  وت�س�عدهم  ج��دي��دة  م��ه���ر�ت  لتعلم  فر�س�  لهم 
�ل�ستف�دة من وقت فر�غهم وحت�يله �إىل ن�س�ط مفيد. 
و تدع� �ملب�درة من خالل حم�ر �لبيئة و�حلف�ظ على 
ت�سهم  �لتي  �لأن�سطة  يف  �مل�س�ركة  �إىل  �ل��ري��ة  �حل��ي���ة 
و��ستد�مته�  �لبيئية  �مل������رد  على  �حل��ف���ظ  �سم�ن  يف 
مل�  �ملج�ل  �لدولة يف هذ�  �ملقبلة ودع��م جه�د  لالأجي�ل 
م�سرة  �إليه�  ت�ستند  �أ�س��سية  ركيزة  من  �لبيئة  متثله 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
�حلك�مية  و�خل�����ط�����ط  �مل�������ب��������در�ت  م�����ع  مت��������س���ي����  و 
�أ���س��ح���ب �لهمم  �ل��ر�م��ي��ة �إىل مت��ك��ني  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
رفع  �إىل  �مل��ب���درة  ت��دع���   .. �جتم�عي�  دجم��ه��م  وتعزيز 
يف  ودجمهم  �لهمم  �أ�سح�ب  بحق�ق  �ملجتمعي  �ل�عي 
�ملجتمع من خالل تعزيز ثق�فة �لتط�ع يف فع�لي�تهم 

�أن�سطة  يف  �لن��خ��ر�ط  على  �جلميع  وحت��ث  �ملختلفة.. 
ت�جه�ت  وت��ع��زز  حي�تهم  حت�سني  يف  ت�سهم  تط�عية 
لأ�سح�ب  �سديقة  كمدينة  دبي  مك�نة  لتعزيز  �لإم���رة 

�لهمم وير�سخ مك�نة �لدولة يف هذ� �ملج�ل.
ف��ي��م��� حت���ث �مل���ب����درة �مل��ت��ط���ع��ني م���ن خ���الل حم�ري 
مع�رفهم  م�س�ركة  على  �لإر���س���د  و  �لت�جيه  و  �لتعليم 
�ل��ع��م��ل��ي��ة و�مل�����س���ه��م��ة يف تط�ير  �ل��ع��ل��م��ي��ة وخ��ر�ت��ه��م 
و�سغ�ر�  كب�ر�  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  وحتفيز  �ملجتمع 

على �لت�سلح ب�لعلم و�ملعرفة خللق م�ستقبل و�عد.
�ملعن�ي  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  �إىل  �ل�����س��ح��ة  ي��دع��� حم����ر  و 
و�لنف�سي للمر�سى وذوي �حل�جة يف �ملجتمع من خالل 
�لأن�سطة �لتف�علية و�لترع بق�س�ء بع�ص �ل�قت معهم 
�لتي  �ل��ت���ع���ي��ة  �ل�سحية  �حل��م��الت  يف  �لن��خ��ر�ط  �أو 
ت�ستهدف رفع �ل�عي �ملجتمعي لل�ق�ية من �لأمر��ص 
�أو ح��م��الت �ل��ت��رع ب���ل��دم و�ل��ف��ع���ل��ي���ت �لأخ����رى �لتي 

تتم��سى مع خطط �حلك�مة لبن�ء جمتمع �سحي.
و �هتمت �ملب�درة مبح�ر �لري��سة و�لرتفيه �لد�عمني 
لل�سحة �جل�سدية و�لعقلية و�لروحية ودعت �ملتط�عني 
�إىل ��ستغالل خر�تهم يف هذ� �ملج�ل لنقل هذه �لثق�فة 
�أه��د�ف �ملب�درة  �أف��ر�د �ملجتمع.. ولتحقيق  �إىل خمتلف 
ب�إحد�ث تغير �سل�كي ي�سبح �لتط�ع جزء� من منط 
�حلي�ة و�خلي�ر�ت �لي�مية للمجتمع. وتدع� �ملب�درة - 
و�لتك�فل  �لتالحم  �إىل  �ملجتمع  من خالل حم�ر دعم 
بني �لأفر�د لبتك�ر طرق تط�عية ت�سهم يف زي�دة هذ� 
يرتجم  ومتع��سد  مت��فق  جمتمع  و�يج�د  �لتم��سك 
�إىل ج�نب  �لإم�ر�تي  �ملجتمع  �لر��سخة يف  قيم �خلر 
م�س�ركة �ملتط�عني م��هبهم �خل��سة و�إبد�ع�تهم مع 
حميطهم �ملجتمعي من خالل حم�ر �لثق�فة و�لفن�ن. 
و يهدف “ حم�ر �لت�س�مح و�لأمل “ يف تبني وم�س�ركة 
دبي  مييز  �ل���ذي  �لفريد  �لثق�يف  ب�لتن�ع  �لح��ت��ف���ء  و 

�لآخرين  �لنفت�ح على  �إىل  �ملب�درة من خالله  وتدع� 
�أو��سر  مد  يف  ي�سهم  مب�  �لجتم�عي  �لثق�يف  و�لتب�دل 

�لتك�مل بني جميع �أفر�د �ملجتمع .
وحتث �ملب�درة �مل�ؤهلني على �ل�ستج�بة �لط�رئة للتط�ع 
يف  للمحت�جني  �لط�رئة  �حل���لت  لتلبية  و�ل�ستعد�د 
�أف��ر�ده وذلك  �ملجتمع للحف�ظ على �سالم و�أمن �س�ئر 

من خالل حم�ر �ل�ستج�بة للح�لت �لط�رئة .
وم����ن خ����الل حم�����ر �ل���ت���ط����ع �ل������دويل حت���ث �مل���ب����درة 
�ملتط�عني على م�س�ركة مه�ر�تهم مع �لع�مل �خل�رجي 
�للتز�م  وت���أك��ي��د  ملجتمعن�  �لإن�س�نية  �ل�����س���رة  لإب���ر�ز 

�لأخالقي بدعم �لتك�مل يف خمتلف جم�لت �حلي�ة.
و حت��ث �مل��ب���درة �أف���ر�د �ملجتمع م��ن خ��الل حم���ر كب�ر 
فيه�  ي�س�رك�ن  �أن�سطة  يف  �لنخر�ط  �إىل  �أي�س�  �ل�سن 
وق�س�ء بع�ص �ل�قت معهم لي�س�عدوهم على �لتخل�ص 
على  للت�أكيد  معن�ي�تهم  ورف���ع  �ل���ح��دة  �ل�سع�ر  م��ن 

�لرت�بط �ملجتمعي ورد �جلميل.
و تدع� �ملب�درة �إىل �لتط�ع مل�س�عدة �لأطف�ل و�ل�سب�ب 
لتحفيزهم و�إله�مهم �س��ء مب�س�عدتهم على �لتح�سيل 
�لعلمي و�لدر��سي �أو يف �أن�سطة ري��سية و�سحية ترفع 
م��ن ق��در�ت��ه��م وت�����س���ع��ده��م ع��ل��ى �إب�����ر�ز �إم��ك���ن���ت��ه��م يف 

�مل�ستقبل.
�ل�سرت�تيجي�ت  م��ع  لدبي”  “ي�م  م��ب���درة  وتتم��سى 
�ع���د�د جمتمع  �إىل  ت��رم��ي  �ل��ت��ي  و�خل��ط��ط �حلك�مية 
متم��سك ق��مه �لتك�فل و�لعط�ء ب�لإ�س�فة �إىل تفعيل 
مبد�أ �ل�سر�كة �ملجتمعية بعدم� �أثبتت �لتج�رب �لع�ملية 
�أن بع�ص �جله�ت �لر�سمية ل ت�ستطيع وحده� حتقيق 
�مل�س�ركة  دون  �لتنمية  وم�����س���ري��ع  خ��ط��ط  غ���ي���ت  ك��ل 
�ملجتمع  وم���ؤ���س�����س���ت  للم��طنني  �لفع�لة  �لتط�عية 
ب��دور ف�عل يف عملي�ت  �لإ���س��ه���م  �مل��دين حيث ميكنهم 
�ل��ق��ر�ر فيه�  �ت��خ���ذ  ل��ل��م��رون��ة و���س��رع��ة  ن��ظ��ر�  �لتنمية 
�ملتقدمة بهذ� �جل�نب ملع�جلة  �ل��دول  �عتنت  ..و لهذ� 
�لط�رئة  �لظروف  من  كثر  على  و�لتغلب  �لتحدي�ت 
�لقط�ع  و�لتك�تف بني  �لتك�مل  ر�ئعة من  يف منظ�مة 

�حلك�مي و�خل��ص و�ملجتمع �ملدين.

م�س�ركة نوعية لن�دي تراث الإم�رات يف مهرج�ن ال�سداقة الدويل الرابع للبيزرة
•• ابوظبي-الفجر:

ي�س�رك ن�دي تر�ث �لإم�ر�ت منذ ي�م �م�ص �لأول 
فع�لي�ت  يف  ب�أب�ظبي  خليفة  منتزه  يف  �جلمعة 
�لذي  للبيزرة  �لر�بع  �لدويل  �ل�سد�قة  مهرج�ن 
ينظمه ن�دي �سق�ري �لإم�ر�ت، ب�لتع�ون مع عدد 
كبر من �ل���ز�ر�ت و�لهيئ�ت �لحت�دية و�لدو�ئر 

�ملحلية. حتت رع�ية �س�حب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة 
“حفظه �هلل”،  �لدولة  �آل نهي�ن، رئي�ص  بن ز�يد 
حيث ُيعد �لن�دي و�حد� من �لد�عمني، �إذ يعر�ص 
مع  تتم��سى  �أن�سطة  ويقدم  متن�عة  معرو�س�ت 
م�����س��م���ن و�أه������د�ف �مل��ه��رج���ن �ل��ت��ي ت��رك��ز على 
�ل�����س��ق���رة و�ل��ب��ي��ئ��ة و���س���ن �ل�����رت�ث، ومب���� يعزز 
ثق�فية  �سي�حية  ك�جهة  �أب�ظبي  مك�نة  تكري�ص 

متميزة على ك�فة �ل�سعد.
وقد متيز جن�ح ن�دي تر�ث �لإم�ر�ت ب��ستقط�ب 
�مل��ه��رج���ن، كم�  ف��ئ���ت وج��ن�����س��ي���ت زو�ر  خم��ت��ل��ف 
ح��ظ��ي ب���زي����رة ���س��م��� �ل�����س��ي��خ ح���م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي���ن رئ��ي�����ص دي������ن ويل ع��ه��د �أب���ظ��ب��ي وعدد 
جن�ح  يف  �لن�دي  م�س�ركة  تتمثل  �إذ  �ل�سي�خ،  من 
�إد�ر�ت  معظم  تفعيله  يف  ت�س�رك  �لأرك����ن  متن�ع 

ووحد�ت �لن�دي؛ ي�سمل ركن� للكتب �لرت�ثية من 
�إ�سد�ر�ت مركز ز�يد للدر��س�ت و�لبح�ث �لت�بع 
للن�دي، �أبرزه� جمم�عة خ��سة من �ملخط�ط�ت 
�ملتعلقة ب�لبيزرة وعلم �ل�سق�ر، وب�قة من �لكتب 
�إىل جملة من  �إ�س�فة  ب�ل�سق�ر،  �ملتعلقة  �لقيمة 
ت��ر�ث �لإم�����ر�ت يف  ن���دي  ت��رز دور  �ل�س�ر �لتي 
�لهتم�م بتعليم �لن�صء ري��سة �ل�سيد ب�ل�سق�ر، 

�أهم  �ل��ري������س��ة �سمن  ه���ذه  �ل��ن���دي  ي�سع  ح��ي��ث 
�لري��س�ت �لرت�ثية �لتي ي�سطلع بدور �حلف�ظ 

عليه� و�لعمل على زي�دة �نت�س�ره�.
�ليدوية  للحرف  ركن�  �ل��ن���دي  جن�ح  ي�سمل  كم� 
�لن�س�ء �حلرفي�ت ب�سكل حي  تقدم فيه عدد من 
بع�ص �ملهن �لتقليدية، فيم� يقدم �سق�رة �لن�دي 
عرو�س� للجمه�ر تتيح لهم حمل �ل�سق�ر و�أخذ 

فر�ص  لهم  تتيح  كم�  معه�،  �ل��ت��ذك���ري��ة  �ل�����س���ر 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ذه �ل��ري������س��ة ع��ن ق���رب وتلقي 
�ل�سق�ر،  ح�ل  �ملختلفة  ل�ستف�س�ر�تهم  �إج�ب�ت 
وك���ذل���ك عرو�ص  �ل��ه��ج��ن،  ع���رو����ص  ج���ن��ب  �إىل 
�خل��ي���ل��ة �ل��ت��ي �ع��ت���د ف��ر���س���ن �ل���ن����دي تقدميه� 
�ملن��سب�ت  م���ن  غ���ره  ويف  �مل��ه��رج���ن  �ف��ت��ت���ح  يف 

�لكرى. 

اإطالق »مكتبة زايد لرتاث ال�صقارة« و»�صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الطيور اجلارحة«

»ن���دي �سّق��ري الإم���رات« يك��رم رواد مه��رج����ن البي����زرة الأول

تف���ع��ل جمتمع���ي كبي���ر مع مب����درة )يوم لدب�ي( 

•• ابوظبي-الفجر:

ن�ئب  �لب��ردي  �أحمد  بن  ني�بة عن مع�يل حممد 
كرم  �لإم����ر�ت،  �سق�ري  ن���دي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
مع�يل م�جد علي �ملن�س�ري �ملدير �لتنفيذي لن�دي 
�سق�ري �لإم�ر�ت رئي�ص �للجنة �ملنظمة للمهرج�ن، 
جمم�عة من �ل�سق�رين و�لبح�ثني �لذين �سهدو� 
للبيزرة  �ل��دويل  �ل�سد�قة  ملهرج�ن  �لأوىل  �ل��دورة 
�لتي �أقيمت حتت رع�ية وت�جيه �ملغف�ر له �ل�سيخ 

ز�يد بن �سلط�ن �آل نهي�ن، يف �لع�م 1976.
ووجه مع�يل ن�ئب رئي�ص جمل�ص �إد�رة ن�دي �سق�ري 
�لإم�ر�ت ر�س�لة لل�سق�رين �ملكرمني عّر فيه� عن 
تقديره و�سكره للجه�د �لتي بذل�ه� ب�سفتهم رف�ق�ً 
للم�ؤ�س�ص �حلكيم �ل�سيخ ز�يد يف روؤيته �مل�ستب�سرة 
لع�مل �ل�سق�رة، وجه�ده �لعظيمة يف �سبيل متكني 
مم�ر�سي  تعرت�ص  �لتي  �لعقب�ت  وتذليل  �ل�سق�رة 

هذه �لري��سة يف �أنح�ء �لع�مل.
وج�ء يف كلمة مع�ليه �لتي �ألق�ه� ني�بة عنه مع�يل 

م�جد علي �ملن�س�ري :�أنه حلدث عظيم �أن نت��جد 
و�سع  يف  �س�هم��  �لذين  �لقد�مى  �ل�سق�رين  بني 
1976 حتت  �ملهرج�ن يف ع�م  �للبنة �لأوىل لهذ� 
رع�ية �ملغف�ر له ب�إذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن �آل 
نهي�ن، طيب �هلل ثر�ه، ر�ئد �ل�ستد�مة، �لذي ك�ن 
ع�ملية  ��سرت�تيجية  �أول  و�سع  يف  �لكبر  �لأث��ر  له 
�ملتمثلة يف  �آث�ره�  �لي�م من  نلم�سه  وم�  لل�سق�رة، 
وج�د 117 ن�دي�ً ومدر�سة لل�سق�رة ح�ل �لع�مل، 
لل�سق�رة  �ل��ع���مل��ي  �لحت����د  يف  م�سجلة  دول���ة  و92 

و�ملح�فظة على �لطي�ر �جل�رحة.
�لدورة  م�عد  عن  �ملن��سبة  بهذه  �لإع���الن  مت  كم� 
للبيزرة  �ل��دويل  �ل�سد�قة  مهرج�ن  من  �خل�م�سة 
م�سروعني  �إط���الق  �إىل  �إ���س���ف��ة   ،2020 �ل��ع���م  يف 
ر�ئدين يف جم�ل �ل�سق�رة وحفظ �لبيئة، �أحدهم� 
�إن�س�ء “مكتبة ز�يد لرت�ث �ل�سق�رة”،  لتك�ن ر�فد�ً 
ه�م�ً لك�فة �لب�حثني و�ملخت�سني و�ملعنيني ب�س�ؤون 
�ل�سق�رة. و�لآخر ت�أ�سي�ص “�سندوق حممد بن ز�يد 
للحف�ظ على �لطي�ر �جل�رحة”، �لذي �سيك�ن له 

�أن��ع  على  و�حل��ف���ظ  �ل���رت�ث  ���س���ن  كبر يف  دور 
�ل�سق�ر و�ساللته�.

بهذ�  �ملكرم�ن عن فخرهم  �ل�سق�رون  �أع��رب  وقد 
ب���ل��غ �لأث����ر يف نف��سهم،  �ل����ذي ك����ن ل��ه  �ل��ت��ك��رمي 
�أكر حمفل  �لن�عية، يف  �مل�س�ركة  و�سع�دتهم بهذه 

دويل لل�سق�رة يف �لع�مل.
و�لب�حثني  �ل�سق�رين  م��ن  جمع  �لتكرمي  ح�سر 
و�خلر�ء، و�لعديد من �ملنظم�ت �ملحلية و�لدولية 
�إىل  �إ�س�فة  �ل�سق�رة.  ت��ر�ث  على  ب�حلف�ظ  �ملعنية 

و���س���ئ��ل �لإع�����الم �ل��ع���مل��ي��ة �ل��ت��ي ح�����س��رت لتغطية 
وفع�لي�ت  ل��ل�����س��ق���رة،  �ل������دويل  �مل�����ؤمت����ر  �أع����م�����ل 
�لذي  للبيزرة  �ل��ر�ب��ع  �ل��دويل  �ل�سد�قة  مهرج�ن 
رم�ح«  »ت���الل  �مل������س��ي يف منتجع  �لث��ن��ني  �ن��ط��ل��ق 
مع  و�سر�كة  �لإم����ر�ت،  ن���دي �سق�ري  بتنظيم من 
�لحت�����د �ل��ع���مل��ي ل��ل�����س��ق���رة وج���م��ع��ة ن��ي���ي���رك يف 
وب�حث  �سق�ر   700 من  �أكر  وم�س�ركة  �أب�ظبي، 
�لت��سع  حتى  فع�لي�ته  وت�ستمر  بلد�ً،   90 ميثل�ن 

من دي�سمر �جل�ري.
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ج�معة العني تنظم ور�سة عمل حول الت�أمني الإ�سالمي ب�لتع�ون مع تك�فل الإم�رات
•• العني-الفجر:

�ل�سيد  و�لتكن�ل�جي� كل من  للعل�م  �لعني  ��ست�س�فت ج�معة 
حم��م��د �ل���ه�����ري �لع�س� �مل��ن��ت��دب يف ���س��رك��ة ت��ك���ف��ل �لإم�����ر�ت 
للت�أمني، و�ل�سيد ع�ن �ل�سم�دي رئي�ص قن��ت �لت�زيع �لبديلة 
ت�أمني  بعن��ن  ور�سة عمل  قدم�  �ل�سركة، حيث  و�ل���ك���لت يف 
�جل�معة  مبقر  �لأع��م���ل  كلية  من  بتنظيم  �لإ�سالمي،  تك�فل 
م�سعب  و�لدكت�ر  �لعرت  �سروق  �لدكت�رة  وب�إ�سر�ف  �لعني  يف 
طب�ص.  ح�سر ور�سة �لعمل �لدكت�ر ن�ر �لدين عط�طرة �ملدير 
�ملف��ص للج�معة، وعدد من �أع�س�ء �لهيئة �لأك�دميية يف كلية 

�لأعم�ل، وطلبة �لكلية وجمه�ر غفر.

“�لتك�فل”  �لإ���س��الم��ي  �ل��ت���أم��ني  مفه�م  على  �ل���ر���س��ة  رك���زت 
�لتقليدي،  �ل��ت���أم��ني  وب���ني  بينه  و�ل���ف���رق  وم��ب���دئ��ه  و�أه��م��ي��ت��ه 
�لتي  و�مل��ن��ت��ج���ت  للم�ستقبل  وروؤي��ت��ه���  تك�فل  �سركة  و�أه����د�ف 
تقدمه� للت�أمني �لإ�سالمي و�ملب�دئ �لتي تق�م عليه� �ل�سركة 
لأفر�د  �ملجتمعية  �ل�ستد�مة  �مل�سرتك،  �لتك�تف  يف  و�ملتمثلة 
�ملجتمع وم�س�عدة �ملحت�جني، و�تب�ع �سي��سة �لنظ�م �ملجتمعي 

�مل�حد مب� يت��فق مع مب�دئ �ل�سريعة �لإ�سالمية.
قبل  من  �ملبذولة  �جله�د  عط�طرة  �لدكت�ر  ثمن  جهته  من 
�أ���س���د ب���ل��دور �لإي��ج���ب��ي �ل��ذي تق�م به  مقدمي �ل���ر���س��ة، كم� 
على ج�دة  م���ؤك��د�ً  �لت�أمني،  �لإم����ر�ت يف جم���ل  تك�فل  �سركة 
ون���ع��ي��ة وم�����س��ت���ى �خل��دم���ت �ل��ت��ي تقدمه� �ل�����س��رك��ة لأف���ر�د 

�ملجتمع يف جم�ل �لت�أمني �لإ�سالمي.
وعر �ل�سيد حممد �له��ري عن �سع�دته بتقدمي ور�سة �لعمل 
�ملجتمعي  �لت���سل  �أهمية  على  م�سدد�  �لعني  ج�معة  يف  هذه 
و�ملعريف يف �سركة تك�فل �لم�ر�ت مب� يع�د ب�لنفع على �ل�سركة 

و�لطلبة و�ملجتمع �لتعليمي 
و�أ�س�دت �لدكت�رة �سروق �لعرت  ع�س� هيئة �لتدري�ص ب�ل�ر�سة 
وثمنت م� قدمه �ملح��سر�ن و�أ�س�دت بتف�عل �لطلبة و�جلمه�ر  
يف نه�ية �ل�ر�سة، مت فتح �ملج�ل لال�ستف�س�ر�ت وطرح �لأ�سئلة 
�جل�معة  ك��رم��ت  كم�  و�ل��ط��ل��ب��ة،  �لتدري�سية  �لهيئة  قبل  م��ن 
وح�س�رهم  �مل��ب��ذول��ة  جله�دهم  ت��ق��دي��ر�ً  �لأف������س��ل  �ل�سي�ف 

�لكرمي.

•• الرباط-وام:

�لعربي  �ل����رمل�����ين  �لحت��������د  م���ن���ح 
عبد�هلل  �أم�������ل  �ل����دك����ت�����رة  م����ع�����يل 
�ل�طني  �ملجل�ص  رئي�سة  �لقبي�سي 
�لرمل�ين  �لتميز  ج���ئ��زة  �لحت�����دي 
�لعربية  �ل���رمل����ن����ت  روؤ�����س�����ء  ل��ف��ئ��ة 
ت��ق��دي��ر� ل��الإ���س��ه���م���ت و�لإجن�������ز�ت 
�ل��رمل���ن��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة مل��ع���ل��ي��ه��� على 
�مل�������س���ت����ي���ني �ل�����ط����ن����ي و�ل����ع����رب����ي 
و�ل�����س��ع��ي��دي��ن �لإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
وذل��ك خ��الل �أع��م���ل �ل���دورة �ل��� 22 
للجنة �لتنفيذية لالحت�د �لرمل�ين 
�لع��سمة  يف  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 

�ملغربية �لرب�ط.
وت����أت���ي �جل����ئ���زة ت��ق��دي��ر� مل���� حتقق 
من  �لحت������دي  �ل���ط��ن��ي  للمجل�ص 
تط�ر ومتيز يف ظل رئ��سة مع�ليه� 
�مل�����س��ت���ي���ت ك�فة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة و�ل��رق���ب��ي��ة و�لإد�ري������ة 
وم�س�ريع  مب�در�ت  من  �أطلقته  وم� 
وبر�مج برمل�نية ر�ئدة علي �مل�ست�ي 
.. ف�����س��ال عن  �ل����ط���ن���ي و�ل�������دويل 
تط�ير  يف  �ل���ك���ب���رة  �إ����س���ه����م����ت���ه���� 
�لأد�ء  وت��ط���ي��ر  �ل��ع��م��ل  م��ن��ظ���م��ة 
م����ن خالل  �مل��ج��ل�����ص  �ل����رمل�����ين يف 
�خل���ط���ة �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���الأع�����م 
2016 2021- �لتي متثل خط�ة 
��سرت�تيجية  وك����أول  م�سب�قة  غ��ر 
�خلليجي  �مل�ست�يني  على  برمل�نية 
و�لعربي �إ�س�فة للمب�د�رت �ملجتمعة 
�مل�سب�ق  وغ���ر  �مل��ت��م��ي��ز  و�ل��ن�����س���ط 
�لدبل�م��سية �لرمل�نية  على �سعيد 
�سر�ك�ت  حقق  و�ل��ذي  ودولي�  عربي� 
�لدولية  �ملنظم�ت  جميع  مع  ف�علة 
�ل��رمل���ن��ي��ة على جميع  و�مل���ؤ���س�����س���ت 

�مل�ست�ي�ت.
و�أه���������دت م����ع�����يل �ل����دك����ت�����رة �أم����ل 
�لعربية  �جل����ئ���زة  ه����ذه  �ل��ق��ب��ي�����س��ي 
�ملرم�قة - و�لتي يف�ز به� لأول مرة 
رئي�ص �ملجل�ص �ل�طني �لحت���دي - 
ر�أ�سه�  وعلى  �لر�سيدة  قي�دتن�  �إىل 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم�  ���س���ح��ب 
ز�يد �آل نهي�ن رئي�ص �لدولة حفظه 
�ل�سيخ  �ل�سم�  �س�حب  و�أخ��ي��ه  �هلل 
�آل م��ك��ت���م ن�ئب  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء 
و�س�حب  �هلل”  “رع�ه  دب���ي  ح���ك��م 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سم� 

ن�ئب  �أب����ظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن 
�لق�ئد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة و�إىل 
مب�رك  بنت  ف�طمة  �ل�سيخة  �سم� 
رئي�سة �لحت�د �لن�س�ئي �لع�م رئي�سة 
�ملجل�ص �لأعلى لالأم�مة و�لطف�لة 
�لتنمية  مل�ؤ�س�سة  �لأع��ل��ى  �لرئي�سة 

�لأ�سرية �أم �لإم�ر�ت.
�سعب  �إىل  �جل������ئ�����زة  �أه��������دت  ك���م���� 
�لإم�ر�ت �لكرمي على �لثقة �لغ�لية 
�ل�طني  للمجل�ص  �لكبر  و�ل��دع��م 
�أن  .. م����ؤك���دة م��ع���ل��ي��ه���  �لحت�������دي 
�ل�����الإم������ر�ت ب�ت  �ل��ت��م��ي��ز يف دول�����ة 
ثق�فة عمل تقتدي بنهج وت�جيه�ت 
مع�ليه�  وثمنت  �لر�سيدة.  قي�دتن� 
�ملجل�ص  لأع�������س����ء  �ل���ف����ع���ل  �ل������دور 
�ل�طني �لحت���دي وجميع م�ظفي 
لتقدمي  �ملجل�ص  يف  �لع�مة  �لأم���ن��ة 

�لدعم للجه�د �مل�سرتكة.
لالحت�د  تقديره�  ع��ن  �أع��رب��ت  كم� 
�ملحفزة  وج��ه���ده  �لعربي  �ل��رمل���ين 
للتع�ون �لرمل�ين �لعربي و�لرتق�ء 
�مل�ؤ�س�س�ت  يف  �ل����رمل�����ين  ب���ل��ع��م��ل 
�إىل  م�سرة   .. �لعربية  �لت�سريعية 
�أن �جل�ئزة هي مبث�بة تقدير للدور 
�ملجل�ص  ب���ه  ي���ق����م  �ل�����ذي  �حل���ي����ي 
وتعزيز  دع��م  يف  �لحت����دي  �ل�طني 
�ل��ع��م��ل �جل���م����ع���ي �ل����رمل�����ين على 
�ل�����س��ع��ي��دي��ن �ل��ع��رب��ي و�ل�����دويل ويف 
خدمة �ل�سع�ب �لعربية و�لدف�ع عن 
ق�س�ي�ه� وم�س�حله� خالل �مل�س�ركة 
�لرمل�نية  و�لأن�سطة  �لفع�لي�ت  يف 

�لإقليمية و�لدولية.
و تقدمت ب�ل�سكر �إىل مع�يل رئي�ص 
�ل��ع��رب��ي و�سع�دة  �ل��رمل���ين  �لحت����د 
�أمني ع�م �لحت���د �لرمل�ين �لعربي 

على هذه �لثقة �لكبرة.
�أن  �إىل  م����ع�����ل����ي����ه�����  و�أ�����������س�����������رت 
للمجل�ص  �لرمل�نية  �لدبل�م��سية 
تلعب  ب����ت���ت  �لحت����������دي  �ل����ط���ن���ي 
وم�س�ندة  دع������م  يف  ف�����ع����ال  دور� 
للدولة  �ل��ر���س��م��ي��ة  �ل��دب��ل���م������س��ي��ة 
وللق�س�ي� �خلليجية و�لعربية �س��ء 
يف �مل��ح���ف��ل �ل��رمل���ن��ي��ة �ل��دول��ي��ة �أو 
مع  �لثن�ئية  �ل��ع��الق���ت  تعزيز  ع��ر 
خمتلف �لدول �ل�سديقة و�ل�سقيقة 
�لدول  هذه  برمل�ن�ت  مع  و�لت���سل 
و�سرح  �لدولة  م��قف  عن  و�ل��دف���ع 
�سي��سته� �خل�رجية ووجه�ت نظره� 
حي�ل خمتلف �لق�س�ي� و�مل��س�ع�ت 

�حل�س�رية  �إجن������ز�ت�����ه������  و�إب�����������ر�ز 
و�لتنم�ية.

�لعربي  �لتع�ون  �أن  مع�ليه�  و�أك��دت 
�لعربي  �جلم�عي  و�لعمل  �مل�سرتك 
جه�د  بت�س�فر  ���س���ى  يكتمالن  ل 
�لدبل�م��سيتني �لر�سمية و�لرمل�نية 
�خلطة  ت�سمني  على  حر�ست  ول��ذ� 
�ل�طني  للمجل�ص  �ل�سرت�تيجية 
 2016 ل��������الأع����������م  �لحت���������������دي 
��سرت�تيجية  �أه��������د�ف   -2021
مع  �لتع�ون  بتعزيز  تتعلق  حم�رية 
ب�عتب�ره  �لعربي  �لرمل�ين  �لحت���د 
و�مل�ؤ�س�سة  �لعربية  �ل�سع�ب  نب�ص 
�ل���رمل����ن���ي���ة �جل����م���ع���ة �ل���ت���ي ميكن 
م��ن خ��الل��ه��� حت��ق��ي��ق �ل��ت��ك���م��ل بني 
�لدبل�م��سيتني �لر�سمية و�لرمل�نية 
�لعربية  �ل���ق�������س����ي����  م���ع����جل���ة  يف 
و�لت�سدي للتحدي�ت �ل�سرت�تيجية 
�لعربي  �لق�مي  �لأم��ن  ت��جه  �لتي 
ب�عتب�ره كل ل يتجز�أ كم� ت�ؤكد دوم� 

�لقي�دة �لر�سيدة يف دولة �لإم�ر�ت.
و�أو����س���ح���ت م��ع���يل �ل���دك���ت����رة �أمل 
�ملجل�ص  ��سرت�تيجية  �أن  �لقبي�سي 
تعد من�ذج� للعمل �لرمل�ين �ملت��زن 
�حلكيم �لذي يقدم كل م� ه� �أف�سل 
ي�س�هم  ف�عل  ويك�ن جمل�ص وطني 
���س��ع��ب �لحت�د  ت��ط��ل��ع���ت  يف حت��ق��ي��ق 
يف  �حلكيمة  �لقي�دة  ت�جه�ت  ودع��م 
و�مل��طن  �ل���ط��ن  م�سلحة  حتقيق 

وتعزيز مك�نة �لدولة ع�ملي�.
وعر عدد من روؤ�س�ء �لرمل�ن�ت على 
عن  و�ل��ع��رب��ي  �خلليجي  �مل�ست�يني 
�سع�دتهم بف�ز مع�يل �لدكت�رة �أمل 

�لقبي�سي بج�ئزة �لتميز �لرمل�ين.
ق�����ل م���ع����يل �حلبيب  ف��م��ن ج��ه��ت��ه 
�لرمل�ين  �لحت������د  رئ��ي�����ص  �مل���ل��ك��ي 
�ل��ع��رب��ي رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل���ن�����ب يف 
ت��ت���ي��ج مع�يل  �إن  �مل��غ��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة 
“ج�ئزة  ب�  �لقبي�سي  �أم��ل  �لدكت�رة 
مينحه�  �ل��ت��ي  �لرمل�ين”  �ل��ت��م��ي��ز 
�لحت�������د وف����ق م��ع���ي��ر دق��ي��ق��ة ه� 
تقدير�  ج��د�رة  عن  م�ستحق  تت�يج 
تنه�ص  �ل��ذي  �لب�رز  �حلي�ي  للدور 
به مع�ليه� يف خدمة �لعمل �لرمل�ين 
م��ن تقدير  ب��ه  ومل��� حتظي  �مل�سرتك 
ع��ل��ى �مل�����س��ت���ي��ني �ل��ع��رب��ي و�ل����دويل 
خ��سة يف ف�س�ء�ت �لحت�د �لرمل�ين 
�لق�ي  مع�ليه�  وحل��ر���ص  �ل����دويل 
و�ملخل�ص على تق�ية �لعالق�ت بني 

�مل�ؤ�س�س�ت �لت�سريعية �لعربية ودعم 
�سبل و�آف�ق �حل��ر و�لتع�ون �لثن�ئي 

و�لت�س�من �لأخ�ي .
ب�ملزيد  و�أع��رب عن متني�ته ملع�ليه� 
و�لت�ألق  و�حل�������س����ر  �ل���ع���ط����ء  م���ن 
�ل�طنية  م���ه����م���ه����  يف  و�ل����ن����ج�����ح 

�لكبرة.
عبد  علي  �لدكت�ر  �أك��د  ن�حيته  من 
�ل���ع����ل رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل����ن������ب يف 
�أن ف�ز  �ل��ع��رب��ي��ة  ج��م��ه���ري��ة م�����س��ر 
�لقبي�سي  �أم�����ل  �ل���دك���ت����رة  م���ع����يل 
و�عتز�ز  فخر  م��سع  ه�  ب�جل�ئزة 
ل������س���ل م��ع���ل��ي��ه��� لأعلى  �جل��م��ي��ع 
م�  �أن  م��سح�   .. �ل��ن��ج���ح  م��ر�ت��ب 
�آل��ي��ة خ���ر�ت مع�ليه�  ر���س��ح��ه��� ه��� 
�مل��رت�ك��م��ة ور���س��ي��ده��� �حل���ف��ل من 
�لتع�ون  ج�س�ر  مل��د  �ل����دوؤوب  �لعمل 
�مل�سرتك  و�ل���دويل  �لعربي  و�لعمل 
يف  �لعربية  �لق�س�ي�  ملجمل  وتبنيه� 

جميع �ملح�فل �لرمل�نية �لدولية.
وق�ل مع�ليه �إن هذ� �لتكرمي يج�سد 
�مل��ك���ن��ة و�ل��ت��ق��دي��ر �ل��ك��ب��ر م��ن قبل 
�لحت����د �ل��رمل���ين �ل��ع��رب��ي مل��� تق�م 
�لقبي�سي من  �ل��دك��ت���رة  م��ع���يل  ب��ه 
جه�د بن�ءة وم�س�ركته� �لف�علة على 
�سعيد �لحت�د�ت �لرمل�نية �لعربية 
له�  ك�ن  مم�  و�لدولية  و�لإ�سالمية 
�أبرز �لأثر يف تعزيز وتر�سيخ �لعمل 
به  و�لن��ط��الق  �ل��رمل���ين وتط�يره 
�لق�س�ي�  �أرح���ب خل��دم��ة  �آف����ق  نح� 
�لعربية و�لعمل على تعزيز �لتع�ون 

�لعربي �مل�سرتك.
من ج�نبه �أ�س�د مع�يل �ل�سيد �أحمد 
ب���ن �إب���ر�ه���ي���م �مل����ال رئ��ي�����ص جمل�ص 
ب�لدور  �لبحرين  مملكة  يف  �ل��ن����ب 
�ل����رمل�����ين �ل��ك��ب��ر �ل�����ذي ت���ق����م به 
عبد�هلل  �أم�������ل  �ل����دك����ت�����رة  م����ع�����يل 
�ل�طني  �ملجل�ص  رئي�سة  �لقبي�سي 
�لحت�����دي و�ل���ذي �أ���س��ه��م يف حتقيق 
�ل��رف��ع��ة و�ل��ت��ق��دم ل��دول��ة �لإم�����ر�ت 
وتعزيز دوره� �لرمل�ين على �مل�ست�ى 
�أن  �إىل  م�سر�   .. و�ل���دويل  �لعربي 
�جله�د �لتي تبذله� مع�ليه� عززت 
�لرمل�نية  �ل��دب��ل���م������س��ي��ة  دور  م��ن 
�لعربية و�لدف�ع عن ق�س�ي� �لأمتني 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���س��الم��ي��ة ومب���� يحقق 
�لعربية  لل�سع�ب  �ل�طنية  �مل�س�لح 

علي جميع �مل�ست�ي�ت .
و�أع����������رب �مل������ال ع�����ن �ع������ت������ز�زه مب� 

�لتي  �ل��رمل���ن��ي��ة  �ل��ع��الق���ت  �سهدته 
بدولة  �ل���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة  جت���م���ع 
�لإم������������ر�ت م����ن ت����ط�����ر وت����ق����دم .. 
تبذله�  �ل��ت��ي  �جل��ه���د  �أن  �إىل  لف��ت��� 
رئ��سة  ت�ليه�  �لقبي�سي منذ  مع�يل 
تعزيز  �لحت�ديفي  �ل�طني  �ملجل�ص 
�لعالق�ت �لرمل�نية مع دول �ملنطقة 
�لإم�ر�تية  �لب�سمة  تعزيز  ت�سهم يف 
�لإقليمية  �لرمل�نية  �ملح�فل  كل  يف 
و�ل����دول����ي����ة وه������ م����� مل�����س��ت��ه جميع 
�لبحرينية خالل  �لرمل�نية  �ل�ف�د 
�لعربية  �مل���ح����ف���ل  يف  م�����س���رك���ت��ه��� 

و�لدولية ك�فة.
برئ��سة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  ف�����ز  �إن  وق������ل 
�ل�سلطة �لت�سريعية يف دولة �لإم�ر�ت 
ب�عتب�ره� �أول �مر�أة ترت�أ�ص �لرمل�ن 
يف �لع�مل �لعربي بعث ر�س�لة للع�مل 
�أج��م��ع ب��ق��درة �مل�����ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة على 
مثمن�   .. �لت�سريعية  �ل�سلطة  قي�دة 
كل �جله�د �لتي تبذله� مع�ليه� يف 
�لعربية  �لدف�ع عن ق�س�ي� �لأمتني 
حر�ص  يعك�ص  م�  وه�  و�لإ�سالمية 
على  �لإم�����ر�ت  يف  �لر�سيدة  �لقي�دة 
�لعربية  �ل�سع�ب  �لدف�ع عن حق�ق 
و�لق��نني  �لت�سريع�ت  ك��ل  وت���ف��ر 
وكر�متهم  �أمنهم  لهم  حتفظ  �لتي 

وحتقق لهم �لرفعة و�لزده�ر.
ومتنى مع�يل رئي�ص جمل�ص �لن��ب 
و�لت�فيق  �ل��ن��ج���ح  ك���ل  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
وجميع  �لقبي�سي  �ل��دك��ت���رة  مل��ع���يل 
�لحت�دي  �ل�طني  �ملجل�ص  �أع�س�ء 
يف خدمة دولة �لإم�ر�ت ورفع ر�يته� 
�لرمل�نية  �ملح�فل  جميع  يف  خف�قة 

�لإقليمية و�لدولية.
م����ن ج���ه���ت���ه �أك�������د م����ع�����يل م������رزوق 
�لغ�من رئي�ص جمل�ص �لمة يف دولة 
�لك�يت �أن ف�ز مع�يل �لدكت�رة �أمل 
�لرمل�ين  �لتميز  بج�ئزة  �لقبي�سي 
ج�ء تقدير� لدور مع�ليه� �لرمل�ين 
�لإقليمي  �ل�سعيدين  على  �لفع�ل 
و�ل�����دويل وم���� حت��ق��ق م��ن �إجن�����ز�ت 
ي�س�ر  ورق�بية  ت�سريعية  وت��ط���ر�ت 
له� ب�لبن�ن يف ظل رئ��سته� للمجل�ص 

�ل�طني �لحت�دي.
ته�نيه  خ�ل�ص  عن  مع�ليه  و�أع���رب 
�مل�فقة  جله�ده�  وت��ق��دي��ره  ملع�ليه 
ه��ذه �جل�ئزة  ت���ج��ت مبنحه�  �ل��ت��ي 
حتقق  �أن  ل��ه���  متمني�   .. �مل��رم���ق��ة 
ك���ل م���� ت�����س��ع��ى �إل���ي���ه م���ن �إجن������ز�ت 

�لعزيز  وطنه�  خدمة  يف  م�ستقبلية 
�ل��ر���س��ي��دة ل�س�حب  �ل��ق��ي���دة  يف ظ��ل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم� 

نهي�ن رئي�ص �لدولة “حفظه �هلل«.
ن�ق�ست  ق���د  �ل��ت��م��ي��ز  وك����ن���ت جل��ن��ة 
�لأع�س�ء  ت��ق���ري��ر  �لج��ت��م���ع  خ���الل 
لنيل ج�ئزة  �ملر�سحني  ملف�ت  ح�ل 
لفئ�ته�  �ل��ع��رب��ي  �ل��رمل���ين  �لتميز 
“ رئ��ي�����ص �ل���رمل����ن - ع�س�  �لأرب�����ع 
�ل����رمل�����ن - �أم�����ني ع�����م �ل����رمل�����ن - 
�ختي�ر  ومت   “ �ل���رمل����ين  �ل��ب���ح��ث 
�ملختلفة  �لفئ�ت  بج��ئز  �لف�ئزين 
�مل�ست�ى  ع���ل���ى  �ل����رمل�����ين  ل��ل��ع��م��ل 
�لتميز  “ ج���ئ��زة  وت�ستند  �ل��ع��رب��ي. 
“ - ب�لن�سبة لفئة روؤ�س�ء �لرمل�ن�ت 
�إىل  �ل��رمل���ين �لعربي -  يف �لحت����د 
م���ع����ي���ر دق���ي���ق���ة م���ن���ه���� �خل������ر�ت 
و�لإ�سه�م�ت و�لإجن�ز�ت �لتي حققه� 
و�لإقليمية  �ل�طنية  �ل�سعد  على 
و�لدولية و�إ�سه�م�ته يف دعم �أن�سطة 
يف  ودوره  �لعربي  �لرمل�ين  �لحت���د 
دعم �لعالق�ت �لرمل�نية بني �لدول 
�لعربية وبع�سه� �لبع�ص و�إ�سه�م�ته 
يف تعزيز دور �لدبل�م��سية �لرمل�نية 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��الق���ت  يف 
مثل  �أخ��رى  حي�ية  مع�ير  بج�نب 
�إ�سه�م�ته يف تط�ير �لأد�ء �لرمل�ين 
�ملختلفة  �ل����رمل�����ن�����ت  �أج�����ه�����زة  يف 
و�ل�سي��س�ت  �مل����ق��ف  دع��م  يف  ودوره 
�ل�سرت�تيجية  و�مل�س�لح  و�لق�س�ي� 
�لرمل�نية  �مل���ح����ف���ل  يف  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لدولية ويف تط�ير �لدور �لرمل�ين 
�لق�س�ي�  م���ع  �ل��ت��ع���م��ل  يف  �ل��ع��رب��ي 
�لتي  �ملختلفة  و�لأزم�����ت  �لتنم�ية 

تع�نيه� �ملنطقة �لعربية.
�أم���ل  �ل���دك���ت����رة  م���ع����يل  �أن  ي���ذك���ر 
�ملجل�ص  رئي�سة  �لقبي�سي  ع��ب��د�هلل 
�ل���ط��ن��ي �لحت�����دي ه��ي �أول �م���ر�أة 
ت��ن��ت��خ��ب رئ��ي�����س��� ل��ل��م��ج��ل�����ص يف 18 
و�أول �مر�أة عربية   2015 ن�فمر 
تتقلد هذ� �ملن�سب �ل�سي��سي �لرفيع 

يف �لع�مل �لعربي.
�لأول  �ل��ن���ئ��ب  من�سب  �سغلت  وق���د 
�لحت�دي  �ل�طني  �ملجل�ص  لرئي�ص 
�م��������ر�أة  �أول  وه������ي   2011 ع�������م 
و�أول  �ملن�سب  ه��ذ�  تتقلد  خليجية 
�ملجل�ص  �أح��د جل�س�ت  �م��ر�أة ترت�أ�ص 
�إم�ر�تية  �م���ر�أة  و�أول   2013 ع���م 
�ملجل�ص  يف  م���ق���ع���د  ع���ل���ى  حت�������س���ل 

�لإم�ر�ت  لدولة  �لحت���دي  �ل�طني 
عن طريق �لنتخ�ب ع�م 2006.

وح�����س��ل��ت م��ع���ل��ي��ه��� ع��ل��ى �أك����ر من 
دكت�ر�ه فخرية من �أعرق �جل�مع�ت 
�لع�ملية و�أخر� ح�سلت على �جل�ئزة 
�لأعم�ل  ق��ي���دة  منتدى  م��ن  �لأوىل 
متنح  و�ل����ت����ي   2017 �لآ�����س����ي�����ي 
�إ�سه�م�ت  ل��ه��ن  �ل���الت���ي  ل��ل��ق��ي���د�ت 
متميزة وب�رزة يف �ملج�لت �ملختلفة.

رئي�ص  م��ن�����س��ب  م��ع���ل��ي��ه���  و���س��غ��ل��ت 
جمم�عة �حت���د �لرمل�ن �ل��دويل يف 
�ل�سعبة �لرمل�نية للمجل�ص �ل�طني 
�لحت�دي وع�س� يف �ملجل�ص �حل�كم 
لحت����د �ل��رمل���ن �ل����دويل وه���ي �أول 
ت�س�رك يف ع�س�ية  �إم���ر�ت��ي��ة  �م���ر�أة 
�حت�����د �ل���رمل����ن �ل�����دويل ع���ن دولة 
�أ���س��ي��ل ملدة  �لإم������ر�ت وك���ن��ت ع�س� 
�لعربية  �ملجم�عة  عن  �سن��ت  �أرب��ع 
للن�س�ء  �ل��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة  �ل���ل���ج���ن���ة  يف 
متثل  �إم����ر�ت���ي���ة  و�أول  �ل��رمل���ن��ي���ت 
�لعربية - برمل�ن�ت جميع  �ملجم�عة 
�حت�د  يف  �مل�سرتكة  �لعربية  �ل���دول 

�لرمل�ن �لدويل- يف هذه �للجنة.
�ملجم�عة  ع�����س���ي��ة  يف  و����س����رك���ت 
�لعربية يف جلنة �لرمل�نيني �ل�سب�ب 
ب�حت�د �لرمل�ين �لدويل ويف ع�س�ية 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل���د�ئ���م���ة �ل��ث���ل��ث��ة حلق�ق 
لحت�د  �لع�مة  ب�جلمعية  �لإن�����س���ن 
�للجنة  وع�س�ية  �ل���دويل  �ل��رمل���ن 
�خل�رجية  لل�س�ؤون  �لث�نية  �لد�ئمة 
�جلمعية  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لع�مة لحت�د �لرمل�ن �لدويل.
وخالل جتربته� �لرمل�نية �لفريدة 
ب��دور مميز على  �لقبي�سي  ق�مت   ..
�لرمل�نية  �ل��دب��ل���م������س��ي��ة  ���س��ع��ي��د 
�لعمل  �أور�ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  وق��دم��ت 
ع��ل��ى �مل�����س��ت���ى �ل���ع���رب���ي و�ل�����دويل 
للمر�أة  �ل�����س��ي������س��ي��ة  �مل�����س���رك��ة  ع���ن 
يف �لإم�������������ر�ت وع������ن جت���رب���ت���ه���� يف 
�مل�سرفة  �ل�س�رة  لإب��ر�ز  �لنتخ�ب�ت 
�لتي  و�لإجن���ز�ت  �لإم�ر�تية  للمر�أة 
له�  �لكبر  �ل��دول��ة  ودع���م  حققته� 
مع�ليه�  �سغلت  كم�  و�سعب�.  ق��ي���دة 
من  �ل��ع��دي��د  يف  �ل��ع�����س���ي��ة  من�سب 
�ل��ه��ي��ئ���ت و�مل����ؤ����س�������س����ت �لحت����دي���ة 
و�مل���ح���ل���ي���ة و�ل����ع����رب����ي����ة و�ل����دول����ي����ة 
�جل��ئز  من  �لعديد  على  وح�سلت 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  “ج�ئزة  وم��ن��ه��� 
للتميز للقي�د�ت �لن�س�ئية يف م�ر�ص 

ع�م 2008 ك�أهم �سخ�سية ن�س�ئية 
لع�م  ق���ي����دي  ���س��ي������س��ي  �إجن�������ز  ذ�ت 

.  2007
ر��سد  ج�����ئ����زة  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  ك���م���� 
ل���ل���ت���ف����ق �ل���ع���ل���م���ي وو������س������م �أو�ئ�������ل 
�لإم�ر�ت لع�م 2014 ومت تكرميه� 
�ل�سيخ  �ل�����س��م���  ���س���ح��ب  ق��ب��ل  م���ن 
�آل م��ك��ت���م ن�ئب  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء 
ك�نه�  �هلل”  “رع�ه  دب�����ي  ح����ك���م 
�ملجل�ص  يف  منتخبة  �إم���ر�ت��ي��ة  �أول 
على  وح�سلت  �لحت�����دي.  �ل���ط��ن��ي 
من  �لحت����دي���ة  �ل�سخ�سية  ج���ئ��زة 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سم�  ���س���ح��ب 
�أب�ظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن  �آل  ز�ي���د 
ن�ئب �لق�ئد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة 
�مل�ست�ى  على  لعط�ئه�  لإجن���ز�ت��ه��� 
�لحت�دي و�ملحلي �إ�س�فة �إىل ج�ئزة 
�سرف  وو�س�م   2008 لع�م  �أب�ظبي 
وقلده�  ���س��م���ه  وك��رم��ه���  �أب����ظ���ب���ي 
�ل������س���م يف �حل��ف��ل �خل������ص بج�ئزة 

�أب�ظبي ين�ير 2009.
�لقبي�سي  �أم����ل  م��ع���يل  ت��ك��رمي  ومت 
قبل  م����ن   2007 ي����ن���ي����  خ�����الل 
مب�رك  بنت  ف�طمة  �ل�سيخة  �سم� 
رئي�سة �لحت�د �لن�س�ئي �لع�م رئي�سة 
�ملجل�ص �لأعلى لالأم�مة و�لطف�لة 
�لتنمية  مل�ؤ�س�سة  �لأع��ل��ى  �لرئي�سة 
مبن��سبة  �لإم�ر�ت”  “�أم  �لأ���س��ري��ة 
�ملجل�ص  لع�س�ية  مع�ليه�  �نتخ�ب 

�ل�طني �لحت�دي.
 2007 م�ي�   21 يف  تكرميه�  ومت 
دولة  يف  �لعربية  �مل��ر�أة  �حتف�لية  يف 
�إم���ر�ت��ي��ة منتخبة يف  ك����أول  �لك�يت 
�إ�س�فة  �لحت����دي  �ل�طني  �ملجل�ص 
م�ر�ص  من  �لث�من  يف  تكرميه�  �إىل 
�ل���دول  ج���م��ع��ة  ق��ب��ل  م��ن   2007
�لعربية و�لرمل�ن �لعربي �لنتق�يل 
�لعربية عن  �ل��دول  يف مقر ج�معة 
�إجن����زه���� �ل�����س��ي������س��ي �مل��ت��م��ي��ز ك����أول 
�إم�ر�تية منتخبة يف �ملجل�ص �ل�طني 

�لحت�دي.

•• ال�صارقة-الفجر:

من  �ملقبلة  �ملرحلة  �إىل  م�سرتكني  ع�سرة  ت���أه��ل 
م�ؤ�س�سة  تنظمه  �ل��ذي  �ل�س�رقة،  من�سد  برن�مج 
�لع�م،  هذ�  �لع��سرة  دورت��ه  يف  لالإعالم،  �ل�س�رقة 
خالل �أوىل �سهر�ته �لتي �أقيمت على م�سرح �ملج�ز 
يف �ل�س�رقة، وبّثت عر �له��ء مب��سرة على �س��سة 

تلفزي�ن �ل�س�رقة م�س�ء �م�ص �لأول �جلمعة.
ويف ح�����س���ر ب��ه��ّي �خ��ت��ل��ط��ت ف��ي��ه �أع�����الم �ل���دول 
و�مل�سجعة  �مل���ن��������س���رة  �ل���ه���ت����ف����ت  م���ع  �ل��ع��رب��ي��ة 
من  �س�حلة  بن  علي  من  ك��ّل  حجز  للم�س�ركني، 
ت�ن�ص، وح�مد �حلب�سي من �ليمن، وعبد �لفت�ح 
م�سر،  م��ن  حمم�د  وي��سف  ليبي�،  م��ن  جحيدر 
و�س�لح �خلاليلة من �لأردن، وي��سني ل�سهب من 
و�أحمد  �لعر�ق،  �ل�س�مر�ئي من  و�سلط�ن  �ملغرب، 

لبن�ن،  �لدين من  ووليد عالء  �س�ري�،  قيمة من 
وي��سني حم��ص من �جلز�ئر، مق�عدهم للمرحلة 
�ملقبلة من �لرن�مج، بينم� غ�در �ملن�ف�س�ت ثالثة 
م�����س��رتك��ني ه���م �لإم������ر�ت�����ي ���س��ع��ي��د ب���ن �سمالن 
�لطنيجي، و�ل�س�د�ين خ�لد حمج�ب، و�ل�سع�دي 

عثم�ن �لعب��سي. 
�أجمل م� لديهم  وقّدم �مل�سرتك�ن خالل �ل�سهرة 
�أث��ب��ت���� خ��الل��ه��� متتعهم مب��هب  �إب���د�ع����ت  م��ن 
تر�وحت  لأن��سيد  لف��ت  �أد�ء  يف  ترجمت  ك��ب��رة 
ر��سمني  و�ل��رت�ث��ي��ة،  �لطربية  �مل��ق���م���ت  ب��ني  م��� 
�لأ�س��ت  م��ن  ف�سيف�س�ئية  ل���ح��ة  خ��الل��ه���  م��ن 
جم�عية  ب�أن�س�دة  �ل�سهرة  ��ستهل��  حيث  �لعذبة، 
كلم�ت  م��ن  معنى”  للحي�ة  “لأن  ع��ن����ن  حملت 
و�أحل�ن �لفن�ن �سيف ف��سل، وت�زيع �لفن�ن �أحمد 
ب�إم�رة  �ح��ت��ف���ًء  م�سم�نه�  يف  حملت  �ل��ر���س����ن، 

وكلم�ته�  بلحنه�  و�أ���س���ءت  و�إجن�ز�ته�،  �ل�س�رقة 
على ت�ريخ �لإن�س�د، و�أ�س�لة �للغة و�للحن. 

و�أث���ن���ت جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م �مل���ؤل��ف��ة م���ن ن��خ��ب��ة من 
�ملن�سدين و�لفن�نني على ر�أ�سهم �لفن�ن �لت�ن�سي 
�لإم�ر�تي�ن  و�مل��ن�����س��د�ن  ب��سن�ق،  لطفي  �لكبر 
جميع  �أد�ء  على  ب�خ�طر،  و�أحمد  �ل�س�يف  �أ�س�مة 
ب�مل��هب  نف�سه  �ل���ق��ت  يف  و�أ����س����دت  �مل�����س��رتك��ني، 
�لكبرة �لتي ميتلك�نه�، وبقدرتهم على �لتجّ�ل 
وت�أديتهم  ح�س�رهم  و�سف��  كم�  �مل��ق���م���ت،  ب��ني 
لالأن��سيد على خ�سبة �مل�سرح وقدر�تهم �ل�س�تية 

ب�لق�ية و�ملتمكنة.  
�ملنفذ  �ملنتج  ه��سم،  �لدين  جنم  �أ�س�ر  ج�نبه  من 
�لرن�مج  �أن  �إىل  �ل�س�رقة”،  “من�سد  لرن�مج 
ي��ح��ق��ق �ل��غ���ي��ة �لأ����س���م���ى م��ن��ه وه����� ن��ق��ل �س�رة 
مب�سروعه�  تليق  �ل�����س���رق��ة  �إم�����رة  ع��ن  ح�س�رية 

�لثق�يف �لكبر �لذي �س�غ مالحمه �س�حب �ل�سم� 
�ل�سيخ �لدكت�ر �سلط�ن بن حممد �لق��سمي، ع�س� 
ب�أ�سره،  للع�مل  �ل�س�رقة،  ح�كم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�لإن�س�دية  �مل��هب  �لكبر يف  �لتنّ�ع  �أن  �إىل  لفت�ً 

�مل�س�ركة يب�ّسر بدورة و�عدة هذ� �لع�م. 
وق�ل جنم �لدين ه��سم: “ن�سعر بفرح كبر عندم� 
نرى �لأعالم �لعربية ترفرف على مدرج�ت م�سرح 
�ملج�ز، وهذ� �أمر يح�سب ملن�سد �ل�س�رقة يف جمعه 
ملبدعني من �ستى �لدول �لعربية ليقدم�� ت�ليفة 
عذبة من �أجمل �لأن��سيد �لتي ر�فقه� �حتف�ء من 
�أو  مقيمة  ج�لي�ت  من  �لعرب  �ملن��سرين  جم�ع 
ز�ئرة على �أر�ص �لإم�ر�ت �لطيبة، ح�سرت لتلبي 
ل�حة  يف  بلده�  �أبن�ء  وتن��سر  �لنبيل  �لفّن  ن��د�ء 

من �لإخ�ء و�ملحبة نعتّز به� جميع�ً«.  
�ملت�أهل�ن  “�أثبت  للرن�مج:  �ملنفذ  �ملنتج  وت�بع 

�ملرحلة  �إىل  �ل������س���ل  يف  وج��د�رت��ه��م  ح�س�رهم 
�لثالثة  �مل�سرتكني  �أن  فيه  �سك  ل  ومم���  �ملقبلة، 
�لذين غ�درون� لالأ�سف ميتلك�ن م��هب مبدعة 
�لق�دمة  �ل���دور�ت  يف  تن�ف�ص  �أن  ت�ستطيع  وق�ية 
�لالزمة  �لتدريب�ت  م���سلة  بعد  �لرن�مج  من 
و�لأخذ بن�س�ئح جلنة �لتحكيم، ونتمنى �لت�فيق 

جلميع �ملت�س�بقني يف م�س��رهم نح� �للقب«. 
و����س��ت�����س���ف��ت �ل�����س��ه��رة �مل��ن�����س��د�ن �مل��غ��رب��ي �سعيب 
ف�����س��ي��ل، �ل���ف����ئ���ز ب��ل��ق��ب �ل��������دورة �ل���ث����م���ن���ة من 
�لرن�مج، و�ملن�سد �مل�سري حمم�د هالل، �س�حب 
لقب �لدورة �لت��سعة، �للذ�ن �أبدع� يف غن�ء و�سلة 
للفن  �ملتعط�ص  �جلمه�ر  حم��ص  �ألهبت  �إن�س�دية 
�لر�قي، كم� جرى يف خت�م �ل�سهرة ت�زيع ج��ئز 

قّيمة على �حل�س�ر. 
وي�ستكمل �ملن�سدون م�سرتهم يف �ل�سهرة �لث�نية 

�جل�ري،  دي�سمر   15 �جلمعة،  م�س�ء  تق�م  �لتي 
و�ست�سهد  �مل�ليزية،  ريح�نة  فرقة  بح�س�ر  وذلك 
�ل�ستة  ليت�أهل  من�سدين،  �أرب��ع��ة  �إق�س�ء  �ل�سهرة 
يف  و�خل��ت���م��ي��ة  �ل��ث���ل��ث��ة  لل�سهرة  منهم  �مل��ت��ب��ق��ني 
�لفن�ن  ت�ست�سيف  و�لتي   ،2017 دي�سمر   22
�أحد  �ل�س�رقة  من�سد  ويعتر  زي��ن.  م�هر  �لع�ملي 
�كت�س�ف  �إىل  �ل���ه����دف���ة  �مل�����س���ب��ق���ت  ب���ر�م���ج  �أه����م 
�مل��هب �لإن�س�دية يف �ل�طن �لعربي، حيث ي�سل 
ع�سر�ت  تخريج  بعد  �لأول  عقده  �إىل  �لع�م  ه��ذ� 
�لب�رزة  مك�نتهم  لهم  �أ�سبحت  �لذين  �ملن�سدين 
�أو���س���ط �لفن  يف ه��ذ� �ملج�ل، وب���ت لهم �سيت يف 
�له�دف مبختلف �لدول �لعربية و�لغربية، حيث 
�ل�س�بقة مت�س�بق�ن من فرن�س�،  �س�رك يف دور�ته 
وم�ليزي�،  و�أن��دون��ي�����س��ي���،  و�إي��ط���ل��ي���،  وب��ل��ج��ي��ك���، 

و�لب��سنة و�لهر�سك، وتركي�.

اأمل القبي�سي تفوز بج�ئزة التميز الربمل�ين ك�أف�سل رئي�س برمل�ن عربي

خالل اأوىل �صهراته التي جمعت اأعذب الأ�صوات الإن�صادية

املرحلة املقبلة من من�سد ال�س�رقة الع��سر اإىل  يت�أهلون  م�سرتكني   10
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و�سي�عيني  �س�بقني  م�ويني  متمردين  بني  ي�س�ري  حت�لف  يقرتب 
�إىل  �نتخ�ب�ت تهدف  �لف�ز على م� يبدو يف  نيب�ل من  معتدلني يف 

��ستكم�ل حت�ل دميقر�طي بعد �إلغ�ء �مللكية و�نته�ء حرب �أهلية.
ي���م �خلمي�ص  �أج��ري��ت  �لتي  �لأول��ي��ة لالنتخ�ب�ت  �مل���ؤ���س��ر�ت  وتظهر 
�مل��سي �أن �لي�س�ريني يتقدم�ن يف 63 من 80 د�ئرة �نتخ�بية بد�أ 
ع�سرة  يف  حك�م�ت  ع�سر  تغير  نيب�ل  و�سهدت  به�.  �لأ���س����ت  ف��رز 
�لنم�  وت���أخ��ر  �لف�س�د  �نت�س�ر  يف  �ل�ستقر�ر  �ن��ع��د�م  وت�سبب  �أع�����م. 
وبطء �لتع�يف من زلز�ل ق�ي وقع ع�م 2015 و�أدى ملقتل ت�سعة �آلف 
�سخ�ص. ويتن�ف�ص يف �لنتخ�ب�ت حزب �مل�ؤمتر �لنيب�يل �لذي ينتمي 
لتي�ر �ل��سط ويتزعمه رئي�ص �ل�زر�ء �سر به�دور دي�ب�، �لذي ير�أ�ص 
من  �لعرقية  م�دهي�سي  جم�عة  من  �أحز�ب�  ي�سم  ف�سف��س�  حت�لف� 
ومتم��سك  حمكم  حت�لف  مع  �س�بقني،  وملكيني  �جلن�بية  �ل�سه�ل 
�مل�حد  �للينيني  �مل�رك�سي  �ل�سي�عي  و�حلزب  �س�بقني  م�ويني  ي�سم 
يعتر  بينم�  للهند  م�ؤيد  �لنيب�يل  �مل���ؤمت��ر  ح��زب  ويعتر  �ملعتدل. 
حت�لف �ملع�ر�سة �أقرب لل�سني. وتقع نيب�ل بني �لبلدين، وقد ت�سر 
نز�ع  يف  �لعلي�  �ليد  له  �ستك�ن  �ل��ذي  �لبلد  �إىل  �لنتخ�ب�ت  نتيجة 

�ل�سيطرة على بلد غني ب�لط�قة �مل�ئية به جبل �إيفر�ست �ل�سهر.
بعد  و�أل��غ��ت   2006 ع���م  �أهلية  نيب�ل قد خرجت من ح��رب  وك�نت 

ع�مني ملكية د�مت 239 ع�م�.
 

ق�ل �لبيت �لأبي�ص �إن ن�ئبة م�ست�س�ر �لأمن �لق�مي ب�لإد�رة �لأمريكية، 
ولكن  �جل��دي��د،  �لع�م  مطلع  من�سبه�  من  �ل�ستق�لة  تعتزم  ب���ول  دين� 
�ملتحدثة  وق�لت  �لأو�سط.  �ل�سرق  دبل�م��سية  بدور يف  �لقي�م  �ست���سل 
تخطط  ك���ن��ت  ب����ول  “دين�  �إن  ���س���ن��درز:  ���س���رة  �لأب��ي�����ص،  �لبيت  ب��سم 
وب�ول  بني�ي�رك،  ر�أ�سه�  م�سقط  �إىل  �لع�دة  قبل  ع�م  ملدة  للبق�ء  دوم���ً 
�ل�سرق  �لدبل�م��سية �لأمريكية يف  �لرئي�سية يف �جله�د  �أحد �لأطر�ف 
�لأو�سط«. وقد تك�ن ب�ول و�حدة من بني عدة م�س�ؤولني ب�إد�رة تر�مب 
من�سبه،  تر�مب  ل�سغل  �لأوىل  �ل�سنة  حل�ل  مع  من��سبهم  �سيرتك�ن 
يق�ل  �ل��ذي  تيلر�س�ن  ريك�ص  �خل�رجية  وزي��ر  على  �لتكهن�ت  وت��رك��زت 
م�س�ؤول�ن �إن مدير وك�لة �ملخ�بر�ت �ملركزية �لأمريكية، م�يك ب�مبي� 
قد يحل حمله كم� �أن م�ست�س�ر تر�مب �لقت�س�دي �لكبر، ج�ري ك�هني 
قد يرتك من�سبه �أي�س�ً.  وق�ل م�س�ؤول كبر ب�لإد�رة �لأمريكية �إن “من 
�ملرجح �أن حتل حمل ب�و، �مل�س�عدة مبجل�ص �لأمن �لق�مي ن�دية �س�دل�، 
و�لتي ك�نت تعمل مع ب�ول ل��سع ��سرت�تيجية جديدة لالأمن �لق�مي 
�لأمريكي من �ملت�قع �إعالنه� خالل �لأ�سب�عني �ملقبلني.  وك�نت ب�ول 
�لأمن  مل�ست�س�ر  �لرئي�سيني  �مل�س�عدين  و�أح���د  ل��رت�م��ب  �مل��ق��رب��ني  م��ن 
�آر. مكم��سرت، و�س�ركت ب�ول يف �جله�د �لدبل�م��سية يف  �إت�ص.  �لق�مي 

�ل�سرق �لأو�سط مع م�ست�س�ر تر�مب �لكبر و�سهره، ج�ريد ك��سرن.

عن  �إ�سر�ب�  �س�ك��سفيلي  ميخ�ئيل  �ل�س�بق  �جل�رجي  �لرئي�ص  ب��د�أ 
�لطع�م �حتج�ج� على �إع�دة ت�قيفه يف �وكر�ني� على خلفية �ته�مه 
مبح�ولة تدبر �نقالب مدع�م من رو�سي�، بح�سب م� �علن �ل�سبت 

حم�ميه ومن��سرون له.
و�علنت �جهزة �لمن �لوكر�نية �نه� جنحت �جلمعة يف �ع�دة ت�قيف 
به� �سد هذ� �خل�سم  ق�مت  �وىل  �خف�ق حم�ولة  بعد  �س�ك��سفيلي، 
من��سروه  ح������س��ر  ب��ع��دم���  ب���رو���س��ن��ك���،  ب���رتو  �لوك�����ر�ين  للرئي�ص 
�ل�سي�رة �لتي ك�ن بد�خله�. وكتب على في�سب�ك �ل�سح�يف فالدمير 
�س�ك��سفيلي  �ل�س�بق  �جل�رجي  �لرئي�ص  من  جد�  �ملقرب  فيدورين، 
حم�ميه  ب��دوره  �علنه  م�  وه���  �لطع�م،  عن  مفت�ح�  ��سر�ب�  �أعلن 

ر�سالن ت�س�رن�ل�ت�سكيي ل�ك�لة �نرتف�ك�ص-�وكر�ني� �لخب�رية.
ي�ستنكر  �ل�س�بق  �جل���رج��ي  �لرئي�ص  �ن  ت�س�رن�ل�ت�سكيي  و����س���ف 

�لته�م�ت �لك�ذبة �مل�جهة �ليه.
من��سري  م��ن  �سخ�ص   100 نح�  �حت�سد  �جلمعة،  ت�قيقه  وبعد 
 2003 يف  �لرو�سي  �لفلك  من  ج�رجي�  �خ��رج  �ل��ذي  �س�ك��سفيلي، 
قبل �ن ي�سبح ح�كم� ملدينة �ودي�س� �لوكر�نية، �م�م مركز �عتق�له 

وهم يهتف�ن “ع�ر«.

عوا�صم

كامتندو

كييف

وا�شنطن

الهنود ي�سوتون يف اأوىل 
مراحل انتخ�ب�ت ت�سريعية 

•• �صورندراناجار-رويرتز:

�نتخ�ب�ت  م��ر�ح��ل  �أوىل  يف  ب�أ�س��تهم  �لهن�د  م��ن  �لأل����ف  ع�سر�ت  �أدىل 
ت�سريعية يف ولية ج�ج�ر�ت بغرب �لبالد �م�ص حيث ي��جه رئي�ص �ل�زر�ء 
ن�ريندر� م�دي �أ�سعب �ختب�ر �نتخ�بي منذ ت�ليه �ل�سلطة بعد ف�ز �س�حق 

يف 2014.
وق�د م�دي بنف�سه �حلملة �لنتخ�بية �سعي� لبق�ء حزبه به�ر�تي� ج�ن�ت� يف 
�سلطة �ل�لية، م�سقط ر�أ�سه، فيم� متثل مع�ر�سة متعددة �أكر حتد له قبل 

�لنتخ�ب�ت �لع�مة �ملقررة يف 2019.
وت�قعت ثالثة ��ستطالع�ت للر�أي قبل �لت�س�يت ويف �لأ�سب�ع �ملقبل ف�ز 
به�ر�تي� ج�ن�ت� ولكن ب�أغلبية �أقل بكثر مم� حققه يف �لنتخ�ب�ت �ل�س�بقة. 
�سب�ح  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  �لت�س�يت  م��ر�ك��ز  على  �لت��فد  �لن�خب�ن  وب���د�أ 
�م�ص و��سطر بع�سهم لالنتظ�ر لنح� 15 دقيقة ب�سبب عطل يف م�كينة 
15 يف  �أك��ر من  �إن  �لت�س�يت �لآيل. وق���ل م�س�ؤول�ن يف حك�مة �ل�لية 
�لأوىل  �ل�س�ع�ت  يف  ب�أ�س��تهم  �أدل����  �س�رندر�ن�ج�ر  يف  �لن�خبني  من  �ملئة 

من �لت�س�يت.
وت�قع ��ستطالع للر�أي �أجري �لأ�سب�ع �مل��سي ح�س�ل حزب به�ر�تي� ج�ن�ت� 
�ل�لية  ن����ب  182 مقعد� يف جمل�ص  91 و99 مقعد� من  على م� بني 
وحزب �مل�ؤمتر �ملع�ر�ص على م� بني 78 و86 مقعد� وه� م� ي�حي ب�سب�ق 

�نتخ�بي حمتدم. ويحت�ج �أي حزب للح�س�ل على 92 مقعد� للف�ز.
لكن ��ستطالع�ت �لر�أي كثر� م� تخطئ. ول يز�ل م�دي يحظى ب�سعبية 

تف�ق من�ف�سيه بكثر يف �أنح�ء �لبالد.

ال�صحة الفل�صطينية تعلن حالة الطوارئ يف ال�صفة وغزة

»منظمة التحرير« تدعو ال�سب�ب الفل�سطيني والعربي لإنق�ذ القد�س

خبري: حتركات التنظيم وخالياه النائمة ل تزال قادرة على اأن ت�صرب 

اأوجه اأخرى للحرب يف العراق بعد هزمية داع�س

منظم�ت اإن�س�نية تق�طع خميم�ت الروهينغ� 

حم��س حتمل اإ�سرائيل م�سوؤولية الت�سعيد يف غزةم�سوؤول فل�سطيني: عب��س لن يلتقي ن�ئب ترامب
•• غزة-وكاالت:

حّملت حركة حم��ص، �م�ص �ل�سبت، �إ�سر�ئيل �مل�س�ؤولية �لك�ملة عن تبع�ت �لت�سعيد �لأخر �سد قط�ع 
غزة، و�لذي �أدى ل�ست�سه�د 4 فل�سطينيني، �ثن�ن منهم من كت�ب �لق�س�م �جلن�ح �مل�سلح للحركة.

وق�لت حم��ص يف بي�ن له�، “تعتر �حلركة ��ستهد�ف �إ�سر�ئيل وق�سفه �ملدنيني و�مل�ؤ�س�س�ت وم��قع 
�ملق�ومة يف �ل�سفة وغزة ب�سكل متعمد جرمية �إ�س�فية، ت�س�ف �إىل جر�ئمه و�نته�ك�ته بحق �ل�سعب 
لهذه  حم��دود  �ل��ال  �لأمريكي  و�ل��دع��م  �لغط�ء  نتيجة  �لفل�سطيني  �ل��دم  على  وجت��روؤ  �لفل�سطيني، 

�جلر�ئم و�لنته�ك�ت«.
و�أ�س�فت “نحمل حك�مة �لحتالل �مل�س�ؤولية �لك�ملة عن تبع�ت هذ� �لت�سعيد �خلطر ونت�ئجه«.

وق�سفت ط�ئر�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي م�س�ء �أم�ص �جلمعة، وفجر �لي�م �ل�سبت، م��قع ت�بعة لكت�ئب 
�لق�س�م �جلن�ح �مل�سلح حلركة حم��ص، م� �أدى ل�ست�سه�د عن�سرين من كت�ئب �لق�س�م �جلن�ح �لع�سكري 

للحركة.

•• رانغون-اأ ف ب:

حذرت منظم�ت �إن�س�نية ع�ملية ب�رم� 
�أي خميم�ت  �ستق�طع  �نه�  �م�ص من 
�مل�سلمني  �لروهينغ�  جديدة لالجئي 
�ل���ذي���ن ي���ع����دون �ىل ولي����ة ر�خ���ني، 
لهم  ي�سمح  �ن  وج����ب  ع��ل��ى  م�����س��ددة 

ب�لع�دة �ىل بي�تهم.
منظمة   12 م����ن  �ك������ر  و�ع�����رب�����ت 
ت�سيلدرن  ذ�  ���س��ي��ف  ب��ي��ن��ه���  �ن�����س���ن��ي��ة 
و�وك�سف�م، يف بي�ن م�سرتك عن قلقه� 
�ستبد�أ  ب�نه�  م�ؤخر�  ب�رم�  �علنته  مل� 
�ع�دة ��ستقب�ل لجئي �لروهينغ� من 

بنغالد�ص خالل �سهرين.
�ك����ر من  ف���ر  �آب �غ�����س��ط�����ص  وم���ن���ذ 

ب�ئ�سة  خميم�ت  يف  و���س��ع����  و�ل��ذي��ن 
منذ �ن �جرتهم �عم�ل �لعنف �لتي 
مغ�درة  ع��ل��ى   2012 يف  �ن���دل���ع���ت 
بي�نه�  يف  �ملنظم�ت  و�علنت  ق��ر�ه��م. 
خميم�ت  ه���ن����ك  ت���ك����ن  �ل  “يجب 
مغلقة �و مر�كز ��سبه ب�ملخيم�ت ب�أي 
�سكل من �ل�سك�ل. لن تعمل �ملنظم�ت 
�لدولية يف خميم�ت كهذه �ذ� �قيمت، 
و�سددت على �سرورة �ن تك�ن �لع�دة 
�ملتحدة  �لمم  و�ع���ت���رت  ط���ع��ي��ة. 
�سنه�  �ل��ت��ي  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �حل��م��ل��ة  �ن 
�لروهينغ�  ع��ل��ى  �ل��ب���رم��ي  �جل��ي�����ص 
و�لتي �س�ت �لعديد من �لقرى �ر�س� 
وقد  عرقي�  تطهر�  تعتر  �ن  ميكن 
وهي  جم�عية،  �إب���دة  مق�م�ت  حتمل 

�ىل  �لروهينغ�  �قلية  من  �لف�   620
من  هرب�  بنغالد�ص  يف  ب����ز�ر  ك�ك�ص 
�لب�رمي  �جلي�ص  �سنه�  قمع  حملة 
ولية  يف  �لأقلية  ه��ذه  متمردي  �سد 

ر�خني يف �سم�ل �لبالد.
ت�سرين  يف  وبنغالد�ص  ب�رم�  ووقعت 
�تف�ق� لإع�دة  �مل��سي  �لث�ين ن�فمر 
بلدهم.  �إىل  �ل��روه��ي��ن��غ���  �ل��الج��ئ��ني 
�لذين  �ن  ق����ل���ت  ب��ن��غ��الد���ص  �ن  �ل 
يف  �سيعي�س�ن  ب���رم���  �ىل  ���س��ي��ع���دون 

خميم�ت م�ؤقتة يف ولية ر�خني.
و�ث�ر �لإعالن خم�وف من �ن ي��جه 
�ل���الج���ئ����ن جم�����دد� �لو�����س�����ع �لتي 
ي��ع���ين منه� �ك��ر م��ن مئة �ل��ف من 
�ل��روه��ي��ن��غ��� يف و���س��ط ر�خني،  �ق��ل��ي��ة 

وفيم�  ب�سدة.  ب�رم�  تنفيه�  �ته�م�ت 
ي��ب��دو �ن �ع��م���ل �ل��ع��ن��ف ت��ر�ج��ع��ت يف 
ي��ز�ل �لالجئ�ن  �لأ�سهر �لأخ��رة، ل 
�علنت  م���  ي��ع��رون �حل���دود، بح�سب 
لالأمم  �ل�س�مية  �ملف��سية  �جلمعة 
م�سددة  �ل��الج��ئ��ني،  ل�����س���ؤون  �ملتحدة 
على �سرورة �إيج�د �ل�سالم قبل �لبدء 
�قلية  وتع�ين  ترحيل.  عملي�ت  ب�أية 
�لروهينغ� من �ستى �ن��ع �لتمييز يف 

ب�رم� ذ�ت �لغ�لبية �لب�ذية.
ول تعرتف ب�رم� ب�لروهينغ� ك�أقلية 
�جلن�سية  من  �بن�ءه�  وحت��رم  �تنية، 
حترك�تهم،  ع��ل��ى  ق���ي����د�  وت���ف���ر����ص 
�لأ�س��سية  و�خل�����دم������ت  وع���م���ل���ه���م، 

�ملقدمة لهم.

كوري� ال�سم�لية: قرار ترامب ب�س�أن 
القد�س اإه�نة لل�سرعية الدولية 

•• �صيول-رويرتز:

وز�رة  �أن  �ل�سم�لية  ك�ري�  تديره �حلك�مة يف  �ل��ذي  كيه.�آر.تي  تلفزي�ن  �أف���د 
�لعرت�ف  ت��ر�م��ب  دون���ل��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�ص  ب��ق��ر�ر  �م�ص  ن��ددت  �خل�رجية 
ب�لقد�ص ع��سمة لإ�سر�ئيل. وق�ل بي�ن وز�رة �خل�رجية �لك�رية �ل�سم�لية �إن 
قر�ر تر�مب �إه�نة لل�سرعية �لدولية و�لإجم�ع �لع�ملي ح�ل هذه �لق�سية و�إن 

�ل�لي�ت �ملتحدة يجب �أن تتحمل �مل�س�ؤولية �لك�ملة عن تبع�ت �لقر�ر.
�لأول  ك�ن�ن  دي�سمر   6 �لأرب��ع���ء  ي�م  �لقد�ص  ب�س�أن  تر�مب  �إع��الن  و�أغ�سب 
�لع�مل �لعربي كم� �أث�ر ��ستي�ء �حللف�ء �لغربيني. وميثل و�سع مدينة �لقد�ص 
�لإ�سر�ئيليني و�لفل�سطينيني منذ  �تف�ق �سالم بني  �أي  �لعقب�ت يف  �أكر  �أحد 
�أع��م ط�يلة. وتعتر �إ�سر�ئيل �ملدينة ب�لك�مل ع��سمته�. ويريد �لفل�سطيني�ن 
�لقد�ص  �ل��دول  معظم  وتعتر  �مل�ستقبلية.  لدولتهم  ع��سمة  �ل�سرقي  جز�أه� 
وهي  حمتلة.  �أر���س���   1967 ع���م  ح��رب  يف  �إ�سر�ئيل  �سمته�  �لتي  �ل�سرقية، 

ت�سمل �ملدينة �لقدمية وم��قع مقد�سة لدى �لدي�ن�ت �ل�سم�وية �لثالث.

ع��سمة ل�سر�ئيل عن ج�لة بن�ص �لذي يفرت�ص 
�أن ي�سل �ىل �ملنطقة يف 19 من �جل�ري.

�لمركية  �ملتحدة  �ل���لي���ت  �ن  �خل���ل��دي  وق���ل 
�ملتعلق  ب����ق����ر�ره�����  �حل����م����ر  �خل����ط�����ط  ت���خ���ط���ت 
�لتحرير  منظمة  يف  م�س�ؤول�ن  �أع��ل��ن  ب�لقد�ص. 
يف  ب��ه  مرحب�  لي�ص  بن�ص  �أن  �س�بق�  �لفل�سطينية 

�لر��سي �لفل�سطينية.
�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  �سر  �أم���ني  وق����ل 
�س�ئب عريق�ت �ن ل حديث مع �لطرف �لمركي 
�لإد�رة  ع��دم تر�جع  �ل�سالم يف ح���ل  ح���ل عملية 
�لأم��رك��ي��ة ع��ن ق�����ر�ر�ت �ل��رئ��ي�����ص ت��ر�م��ب ح�ل 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

�لرئي�ص  م�������س���ت�������س����ر  �خل������ل�����دي  جم������دي  �ك������د 
يلتقي  ل��ن  عب��ص  حمم�د  �ن  �م�ص  �لفل�سطيني 
ن�ئب �لرئي�ص �لأمركي م�يك بن�ص �لذي �سيزور 
�ل���ث����ين م���ن ك����ن����ن �لأول  �مل��ن��ط��ق��ة يف �ل��ن�����س��ف 
�لمركي  �لرئي�ص  ق��ر�ر  بعد  �جل����ري،  دي�سمر 
ب�����س���أن �ل��ق��د���ص. وق����ل �خل���ل��دي ل���ك���ل��ة فر�ن�ص 
بر�ص “لن يك�ن هن�ك �جتم�ع مع ن�ئب �لرئي�ص 

�لمركي يف فل�سطني«.
�أع��ل��ن دون����ل���د ت��ر�م��ب ل���دى �ع���رت�ف���ه ب�لقد�ص 

فل�سطيني  �أي  جل��ص  �ن  عريق�ت  وق���ل  �لقد�ص. 
مع �ي طرف �مركي ح�ل عملية �ل�سالم �سيك�ن 

مبث�بة �عرت�ف بقر�ر تر�مب.
�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  يف  م�س�ؤول  و�أف���د 
�لتنفيذية للمنظمة �ستجتمع �لثنني  �للجنة  �ن 
�ملقبل للبحث يف �خلط��ت �لفل�سطينية �ملقبلة رد� 
على �لقر�ر �لمركي. وق�ل ع�س� �للجنة و��سل 
�لع�م  �مل�قف  �ن  بر�ص  فر�ن�ص  ل�ك�لة  ي��سف  �ب� 
�أن��ه غر  �لمريكي هي  �لرئي�ص  ن�ئب  زي���رة  من 
مرحب به، ولن يك�ن هن�ك لق�ء معه، بعد قر�ر 

تر�مب  �لأربع�ء.

�لتنظيم  �أم�كن تتالءم مع طبيعة هذ�  و�لكه�ف وهي 
�لذي برز منه� �إب�ن ت�سكيله.

ق�درة  تز�ل  �لن�ئمة ل  �لتنظيم وخالي�ه  لكن حترك�ت 
ذ�ك  ك���ن  �لهجم�ت  تلك  �آخ��ر  وتقتل.  ت�سرب  �أن  على 
ن��سفة  �أح��زم��ة  ي��رت��دون  �نتح�ريني  ثالثة  نفذه  �ل��ذي 
يف منطقة �لنهرو�ن، م� �أ�سفر عن مقتل ت�سعة مدنيني 

و�إ�س�بة �لع�سر�ت.
وي���سل �لتح�لف �لدويل �لذي ي�سم �أكر من �سبعني 
دول����ة ب��ق��ي���دة و����س��ن��ط��ن ت��ن��ف��ي��ذ ���س��رب���ت ع��ل��ى م��قع 

للتنظيم قرب بيجي و�مل��سل �سم�ل.
لنه�  جد�  �سعبة  �ل�سحر�ء  مع�رك  �أن  �له��سمي  يرى 
12 م��رت� وب��ط���ل مئ�ت  �أك��ر م��ن  ت�سم ودي����ن بعمق 
حتت  خم���ب��ئ  بحفر  ق���م����  و�ل��دو�ع�����ص  �لكلي�مرت�ت، 

�لأر�ص ل ميكن ر�سده� ب�لط�ئر�ت.
وي�سر �إىل �أن كل وحدة ع�سكرية حتت�ج خبر خر�ئط 

قذيفة  �حل��دي��دة  �لقبة  منظ�مة  و�ع��رت���س��ت  �أ���س��ر�ر، 
�ل�سكنية  �لتجمع�ت  �أح��د  �أج�����ء  �لأق���ل يف  و�ح���دة على 
د�خل  �أخ���رى  ق��ذ�ئ��ف   5 و�سقطت  ب���ل��ق��ط���ع،  �ملحيطة 

�لقط�ع.
�أل�ية �لن��سر �سالح  �أن  وق�لت هيئة �لبث �لإ�سر�ئيلي 
�لدين �لذر�ع �لع�سكري للج�ن �ملق�ومة �ل�سعبية �أعلنت 

م�س�ؤوليته� عن �إطالق �لقذ�ئف.
تغطيتهم  خ���الل  فل�سطينيني  �سحفيني   9 و�أ���س��ي��ب 
م��طنني  ب����ني  د�رت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ن��ي��ف��ة  ل���ل���م�����ج���ه����ت 
من�طق  يف  �لإ�سر�ئيلي  �لح��ت��الل  وق����ت  فل�سطينيني 
متفرقة من �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، �حتج�ج�ً على قر�ر 
بر�س��س�ت  �أ�سيب��  منهم  �ثنني  �لقد�ص،  ح�ل  تر�مب 

معدنية مب��سرة يف �لر�أ�ص.

•• بغداد-اأ ف ب:

ب��ع��د �إع����الن رئ��ي�����ص �ل������زر�ء �ل��ع��ر�ق��ي ح��ي��در �لعب�دي 
يز�ل  ل  �لإره���ب��ي  د�ع�����ص  تنظيم  على  �لنه�ئي  �لن�سر 
وُيلحق  �لدم�ء  ُي�سيل  �أن  على  ق���در�  �ملتطرف  �لتنظيم 
�لأذى ب�لعر�قيني، بح�سب م� يق�ل خر�ء وع�سكري�ن.
بعد ف�سله يف �لإبق�ء على �أ�س�ص دولة �خلالفة وخ�س�رته 
حلم �إق�مة �أر�ص �لتمكني بعد �سيطرته على نح� ثلث 
م�س�حة �لبالد يف �لع�م 2014، ي�سر �لتح�لف �لدويل 
د�ع�ص م�  �أن تنظيم  �إىل  �ملتحدة  �ل�لي�ت  �لذي تق�ده 
و�س�ري� مل  �لعر�ق  �آلف متطرف يف  ز�ل ميلك ثالثة 

يلق�� �ل�سالح بعد.
ي�س�رك بع�ص �لق�دة �لع�سكريني �لذين يق�تل�ن تنظيم 
د�ع�����ص �لأم��رك��ي��ني ه��ذه �لفر�سية، رغ��م وق���ف��ه��م يف 

�ملع�سكر �ملع�ر�ص لهم.
قي�دة �حل�سد  �لث�ين يف  �لرجل  يق�ل  �ل�سدد،  ويف هذ� 
�نهزم  د�ع�ص  “تنظيم  �إن  �ملهند�ص  مهدي  �أب���  �ل�سعبي 
عليه”.  �لق�س�ء  يعني  ل  ذلك  لكن  �لبالد،  ع�سكري� يف 
يف  م���ج���دون  هم  �إي���ر�ن  من  �ملقرب  �لقي�دي  وي�سيف 
من�طق �أخرى، كمج�ميع تختفي بني �لأه�يل و�لقرى، 

هم يغرون �أ�س�ليبهم.
يف �أعق�ب هج�مه �ل���سع يف �لع�م 2014، �حتل تنظيم 
�س�ري�  ب��ني  �إي��ط���ل��ي���  مل�س�حة  م��ق���رب��ة  م�س�حة  د�ع�����ص 
و�لعر�ق، حيث ك�ن يعي�ص نح� 4،5 ماليني ن�سمة. �أم� 

�لي�م، فه� يع�د للمربع �لأول، مربع �لختب�ء.
وي�ؤكد �ملهند�ص �أن م� ن�سهده من ح�س�ر �أمني يف مدنن� 
�لرئي�سية، ه� ب�سبب �لعملي�ت �لع�سكرية، لكن ل ميكن 
ب�سكل  ���س���ري���  م��ع  �حل����دود  مب�سك  �إل  �لأم����ن  حتقيق 

ك�مل.

�ل�سبت  �لعب�دي  حيدر  �لعر�قي  �ل����زر�ء  رئي�ص  و�أعلن 
�ل�س�رية  �حل��دود  على  ك�مل”  “ب�سكل  ق��ته  �سيطرة 
د�ع�ص  يف  تنظيم  �نته�ء �حلرب �سد  �لعر�قية، م�ؤكد� 

�لبالد.
ي�ؤكد �ملتحدث ب��سم �لتح�لف �لدويل �لك�ل�نيل ر�ين 
يهزم  مل  لكنه  ع�سكري�،  ه��زم  “د�ع�ص  �أن  �أي�س�  دي��ل���ن 

ب�سكل ك�مل، فه� م� ز�ل ي�سكل خطر� على �لعر�ق«.
يت�قع �ل�س�بط �لأمركي ع�دة �ملتطرفني �إىل جذورهم 
�ملدنيني  �سد  د�مية  هجم�ت  �سن  خالل  من  �لإره�بية 
و�لرم�دي،  �لن��سرية  يف  ج��رى  م���  غ���ر�ر  على  �ل��ع��زل، 

و�أمكنة �أخرى خالل �لأ�س�بيع �مل��سية.
وت�سكل �ملن�طق �ل�سحر�وية و�لزر�عية يف غرب كرك�ك 
و�سرق �سالح �لدين و�ل�سحر�ء �لغربية مالذ�ت �أمنية 
ب�سبب �لأنف�ق �لتي حفره� �لتنظيم وجغر�فية �لأر�ص 

وت�س�ري�سه� �لتي جتعل مالحقتهم مهمة �سعبة.
ويف هذ� �ل�سي�ق، ي��سح �خلبر �لأمني ه�س�م �له��سمي 
ل�ك�لة فر�ن�ص بر�ص �أن تنظيم د�ع�ص ل يز�ل م�ج�د� 
يف م��ن���ط��ق ج��ن���ب ن��ه��ر �ل��ف��ر�ت �ل��ت��ي ت��ع��رف مبنطقة 
�ل�دي�ن، وو�دي ح�ر�ن وو�دي �لقدف وو�دي �لأبي�ص. 
ومن�طق  �لدين.  �لرث�ر غرب �سالح  ومن�طق ح��ص 
ح��ص �سرق دجلة وجب�ل حمرين ومنطقة مطيبيجة.

�ل�س�رية مرور�  �ملمتد من �حل��دود  ويعد و�دي ح���ر�ن 
وبعمق  كلي�مرت   300 �م��ت��د�د  على  �لأن��ب���ر  ب�سحر�ء 
ي�سل �أحي�ن� �إىل مئتي مرت، �أبرز �مل��قع �لطبيعية �لتي 

ي�ستخدمه� �ملتطرف�ن خم�بئ لهم.
بر�ص  لفر�ن�ص  رغيف  �أب�  ف��سل  �لأمني  ي�سر �خلبر 
ي�سميه  م�  ويفقد  د�ع�ص  تنظيم  ينتهي  �أن��ه حينم�  �إىل 
ب�أر�ص �لتمكني، يلج�أ �إىل م�سهده �لأول، وه� �ل�سح�ري 
و�لأقبية  و�مل��غ���ر�ت  �ملخ�بئ  بع�ص  ت�سم  �لتي  و�جل���زر 

•• عوا�صم-وكاالت:

فل�سطني  �سب�ب  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  دع��ت 
عن  �ل��ذود  “�إىل  و�لإ�سالمية  �لعربية  �لأمتني  و�سب�ب 
هذ�  يف  م�����س���ؤول��ي���ت��ه��م  وحت��م��ل  و�لأق�سى”،  �ل��ق��د���ص 
�ل�سدد، بعد قر�ر �لرئي�ص �لأمريكي تر�مب ب�لعرت�ف 

ب�لقد�ص ع��سمة لإ�سر�ئيل.
�أم���ني ع���م د�ئ���رة �ل�سب�ب و�ل��ري������س��ة يف منظمة  وق����ل 
�لتحرير �لفل�سطينية ح�س�م عرف�ت، �إن �عرت�ف رئي�ص 
ب�لقد�ص  ت��ر�م��ب  دون���ل��د  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل���لي���ت 
�حلمر�ء،  �خلط�ط  لكل  جت���وز  ه�  لإ�سر�ئيل  ع��سمة 
و��ستفز�ز لكل �مل�س�عر �لعربية و�لإ�سالمية و�مل�سيحية.

ل��ه��ذه �خلط�ة  �ل�����س���م��ل  �ل��ت�����س��دي  �إىل  ودع����� ع��رف���ت 
�خلطرة وفق برن�مج منظم و��سح �ملع�مل، يلعب فيه 
�ل�سب�ب �لفل�سطيني و�لعربي �لدور �لرئي�سي يف �إحب�ط 
�ملخطط�ت �لإ�سر�ئيلية و�لأمريكية �له�دفة �إىل ته�يد 

�لقد�ص، و�سلب �حلق �لفل�سطيني �لت�ريخي فيه�.
وختم �مل�س�ؤول �لفل�سطيني ت�سريحه بدع�ة �لحت�د�ت 
و�ملنظم�ت �ل�سب�بية يف �لع�ملني �لعربي و�لإ�سالمي وكل 
�إىل ج�نب  ب���ل���ق���ف  �أج��م��ع،  �ل��ع���مل  �حل��ر يف  �ل�سب�ب 
�ل�سعب �لفل�سطيني يف ن�س�له �مل�سروع لإ�سق�ط �مل�س�ريع 
�حلرية  يف  �مل�سروعة  طم�ح�ته  وحتقيق  �ل�ستعم�رية 
وع��سمته�  �لفل�سطينية  �ل��دول��ة  و�إق���م��ة  و�ل�ستقالل 

�لقد�ص وع�دة �لالجئني. 
�ىل ذلك، �أكد وزير �ل�سحة �لفل�سطيني ج��د ع��د، �أن 
�مل�ست�سفي�ت و�ملر�كز �لطبية و�ل�سحية �حلك�مية تعمل 
�لإ�س�ب�ت  لعدد  �لفرتة يف ح�لة ط����رئ، نظر�ً  يف هذه 
�لرئي�ص  ب��ق��ر�ر  �مل��ن��ددة  �لتظ�هر�ت  خ��الل  نتجت  �لتي 
ب���ع��رت�ف بالده  و�لق��سي  ت��ر�م��ب  دون���ل��د  �لأم��ري��ك��ي 

ب�لقد�ص ع��سمة لإ�سر�ئيل.
�ل�سبت،  �م�����ص  �سحفي،  ب��ي���ن  يف  �ل�سحة،  وزي���ر  وق����ل 
�أهبة  على  �مل�س�يف  يف  �ل��دم  وب��ن���ك  �ل��ط����رئ  �أق�س�م  �أن 

�ل�ستعد�د ل�ستقب�ل �لإ�س�ب�ت، وت�فر �لأدوية �لالزمة، 
�إ�س�فة �إىل رفع �جله�زية لدى �لط��قم �لطبية لتك�ن 
مت�فرة يف جميع �لأوق�ت، نظر�ً للظروف �لتي متر به� 

�ملدن �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية وقط�ع غزة.
�ملتظ�هرين  ب��ني  م���  د�رت  �لتي  �مل����ج��ه���ت  �أن   و�أ�س�ف 
�أم�ص  �أول  منذ  خلفت  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  وجي�ص 
وح��ت��ى ���س��ب���ح �ل���ي����م، 4 ���س��ه��د�ء و�أك�����ر م���ن 1100 
قبل  من  ميد�ني�ً  �مل�س�بني  ع��الج  ج��رى  حيث  م�س�ب، 

ط��قم �لهالل �لأحمر �لفل�سطيني، ويف �مل�ست�سفي�ت.
ك�فة  يف  �لطبية  �لط��قم  بجه�د  �ل�سحة  وزي��ر   و�أ�س�د 
و�لتي  �مل��ي��د�ن،  �لع�ملة يف  �لإ���س��ع���ف  �مل�����س���يف وط����ق��م 

�س�همت يف �إنق�ذ حي�ة �لعديد من �مل�س�بني.
�م�ص  فجر  �جل���  �سالح  م��ن  ط���ئ��ر�ت  و��سلت  ميد�ني� 
�ل�����س��ب��ت غ���ر�ت��ه��� ع��ل��ى م����ق��ع ع�سكرية ح��م�����س���وي��ة يف 
�سرب  �أن  �لإ�سر�ئيلي  �لبث  هيئة  وذك���رت  غ��زة.  قط�ع 
هذه �مل��قع ج�ء رد�ً على قي�م عن��سر �إره�بية ب�إطالق 
م�س�ء  �لإ�سر�ئيلية  �لأر��سي  ب�جت�ه  �س�روخية  قذ�ئف 
�لقط�ع  يف  م�س�در  عن  �لبث  هيئة  ونقلت  �لول  �أم�ص 
جريح�ً،   20 ح����يل  �أوقعت  �جل�ية  �لغ�ر�ت  �إن  ق�له� 

بينهم طفل ر�سيع �أ�سيب بجروح ب�لغة.
و��ستهدفت مق�تالت ت�بعة ل�سالح �جل� �أم�ص م�قعني 
�ل�س�روخية  �ل��ق��ذ�ئ��ف  �إط���الق  على  رد�ً  غ��زة  ق��ط���ع  يف 
ب���جت���ه �لأر�����س���ي �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وق����ل �ل��ن���ط��ق بل�س�ن 
جي�ص �لدف�ع �أن �لهدفني هم� ق�عدة للتدريب وخمزن 

لل��س�ئل �لقت�لية ت�بع�ن حلم��ص.
�أنه يرى يف حم��ص  �أ�سدره  و�أكد جي�ص �لدف�ع يف بي�ن 
�جلهة �مل�س�ؤولة �ل�حيدة عم� يجري يف �لقط�ع، وق�لت 
��ستهدفت  �لإ�سر�ئيلية  �ملدفعية  �إن  فل�سطينية  م�س�در 
م�قع�ً ع�سكري�ً �سرقي بلدة بيت ح�ن�ن �سم�ل �لقط�ع، 

ومل يبلغ عن وق�ع �إ�س�ب�ت.
وك�ن قد مت �إطالق من قط�ع غزة ب�جت�ه جن�ب �لبالد 
�أو  �إ���س���ب���ت  وق���ع  دون  ق��ذ�ئ��ف �س�روخية  �أم�����ص  م�س�ء 

قبل دخ�ل �ل�سحر�ء، و�إل ف�إن �أي ق�ة تدخل �إىل �لعمق 
تدخل  ومل  مت�س�بهة.  �لت�س�ري�ص  ك�ن  طريقه�،  تفقد 
�أي ق�ة ع�سكرية عر�قية �أو �أمركية تلك �ل�سحر�ء �لتي 
��ستخدمه� تنظيم �لق�عدة مقر� لإنطالق عملي�ته قبل 

تنظيم د�ع�ص منذ �لع�م 2003.
�لغربية،  �ملن�طق  يف  �ل�سحر�وية  �ملن�طق  ج�نب  و�إىل 
�إىل  �ل��ب��الد  ت�سطر  �لتي  حمرين  جب�ل  �سل�سلة  ت�سكل 
ق�سمني مرور� يف دي�ىل و�سالح �لدين وكرك�ك، خمب�أ 

مهم� للمتطرفني.
�ل��ت��ي حققته�  �ل��ن��ج���ح���ت  �أب���� رغ��ي��ف، ف��رغ��م  وبح�سب 
�لق��ت �لعر�قية يف تلك �ملن�طق، ل ميكن ت�أمينه� ب�سكل 

ك�مل رغم ت�فر �لتقني�ت.
وي���رى �أن د�ع�����ص ق��د ي��ع���د �إىل �ل����ج��ه��ة جم���دد�، لكن 
يع�د  قد  ت�سكيله.  �إب���ن  عليه�  ك�ن  �لتي  ب�لكث�فة  لي�ص 

�إىل �أ�سل�ب �لغتي�لت وتفجر �لعب��ت.

ف�����زي،  حم��م��د  “ر�م�س�ت”  وك����ل���ة  م�����س���ر  و�أ����س���ي���ب 
عنيفة  م��جه�ت  خ��الل  �ل��ر�أ���ص  يف  معدنية  بر�س��سة 
د�رت يف بلدة كفر قدوم �سم�ل �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، 
�أب� نعمة خالل م��جه�ت  �أ�سيب �ل�سحفي ع�دل  فيم� 

د�رت على مدخل مدينة �أريح�.
فيم� ك�ن �لن�سيب �لأكر من �لإ�س�ب�ت خالل �مل��جه�ت 
و�سط  �ل�سم�يل  �لبرة  مدينة  مدخل  على  د�رت  �لتي 
تلفزي�ن  �أ�سيب مر��سل  �ملحتلة، حيث  �لغربية  �ل�سفة 
�لر�أ�ص  يف  �ملعدين  ب�لر�س��ص  علي،  د�ر  علي  فل�سطني 
وكل من مر��سل تلفزي�ن فل�سطني �لي�م جه�د برك�ت، 
ومر��سل �لغد �سي�ء ح��سية، و�ل�سحفيت�ن ي�ر� �لعملة 
وك�لة  ومر��سل  من�س�ر  ربيع  و�مل�س�ر  �لعمري،  ومنى 

مع�ً فر��ص طنينة ب�لختن�ق.
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 ف���دي���ف���ي���د ك������م�����رون ن��ف�����س��ه مل 
�لحت�د  م��غ���درة  �لعتب�ر  يف  ي�سع 
�سكال  ��ستفت�وؤه  وك����ن  �لأوروب�����ي، 
م��ن �أ���س��ك���ل �لب���ت���ز�ز. وق���د علمن� 
تكن  مل  �لريط�نية  �حلك�مة  �أن 
متلك حتى در��سة �ث���ره. لقد ك�ن 
�ل�سفينة...!  م���ن  ع��ل��ى  �ل���ذع���ر 
�ل�قت،  بع�ص  �لأم��ر  ��ستغرق  ل��ذ� 
�أ�س��أ  �أن يك�ن  ولكن ك�ن ب�لإمك�ن 

بكثر.
�تف�ق  لأن  ب��ع��د  �لأم�����ر  ي��ن��ت��ه  *مل 
�جلمعة لي�ص �س�ى خط�ة �أوىل يف 

�ملف�و�س�ت ...
   - هذه لي�ست �س�ى خط�ة �أوىل، 
غر �ن هذه �ملف�و�س�ت قد تن�ولت 
بدء  ح�س��سية،  �لأك����ر  �جل�����ن���ب 
من م�س�لة �مليز�نية. فخالل حملة 
�ل�ستفت�ء، ك�نت و�حدة من �حلجج 
هي  �لريك�سيت،  لأن�س�ر  �لق�ية 
�ململكة  ���س��ت���ف��ره���  �ل��ت��ي  �لأم�������ل 
�مل��ت��ح��دة ع��ن��د م��غ���درت��ه��� �لحت�����د 

�لأوروبي. 
  وم���ن���ذ �ل�����س��ي��ك �ل�����س��ه��ر �ل���ذي 
ت�ت�سر،  م���رغ��ري��ت  عليه  حت�سلت 
د�ئم�  ك�نت  �مل�لية  �مل�س�ألة  �أن  نعلم 
ب�لبن�ء  �ل��ع��الق��ة  ك��ب��ر� يف  ره���ن��� 
�لريط�ني�ن  وك�����ن  �لأوروب��������ي. 
يف  �مل�س�ركة  �أن  وهم  على  يعي�س�ن 
للغ�ية،  مكلفة  �لأوروب����ي  �لحت����د 
�أكر  �لبالد  �سيجعل  �خل��روج  و�أن 
ثر�ء. و�مل�سكلة هي �أن �لريط�نيني 
�للتز�م�ت  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ق���دم����� 
�ل�سي��س�ت.  عدد من  للم�س�ركة يف 
�إنهم يخرج�ن، �ل �نهم ل يز�ل�ن 

مدين�ن مبب�لغ كبرة جد�.
�ململكة  ت���دف���ع  �ن  �مل���ت����ق���ع  *م����ن 
ملي�ر  و55   45 ب��ني  م���  �مل��ت��ح��دة 
ي�رو. هل هذ� ف�سل لتريز� م�ي؟

   - �لرقم لي�ص جيد� على �لإطالق 
و�خلروج  للريط�نيني،  ب�لن�سبة 
�سيكلفهم  �لأوروب�����ي  �لحت�����د  م��ن 
غ�لي�، ومل تقدم تريز� م�ي هذ� 
�ذ  �إل حتت �سغط �ل�قت،  �لتن�زل 
تن�ص �مل�دة 50 على م�س�ر ي�ستمر 
ب�س�أن  تقدم  و�إذ� مل يحرز  ع�مني، 
مبث�بة  ذلك  ف�إن  �مليز�نية،  م�س�ألة 
ب�س�أن  �لتف�و�ص  عند  وقت  خ�س�رة 
�ل��ع��الق���ت �ل��ت��ج���ري��ة �مل��ق��ب��ل��ة بني 
�ململكة �ملتحدة و�لحت�د �لأوروبي، 
نف�سه�  ل��ن��دن  �ن جت���د  خ��ط��ر  م���ع 

م���ه����ر�ت، و�لتي  ت��ت��ط��ل��ب  �ل��ت��ي ل 
ي�سغله� مه�جرون من �لك�من�لث 
�أو و�سط و�سرق �أوروب�.. و�لتخل�ص 
لالقت�س�د  �سدمة  �سيخلق  منهم 
�أي�س�  ينطبق  وه���ذ�  �ل��ري��ط���ين. 
�مل����ل و�لأع���م����ل، �لذي  على ع���مل 
ي�ّظف عدد� كبر� من �لأج�نب، �أو 
�ي�س� �جل�مع�ت - للمملكة �ملتحدة 
�لع�يل،  للتعليم  حقيقي  �قت�س�د   �
وت�����س��ت�����س��ي��ف �ع�������د�د� ك���ب���رة من 

�لطالب و�ل�س�تذة و�لب�حثني.
     لقد ��سطرت �ل�سيدة م�ي �ىل 
ك�ن  �أن���ه  خ��سة  م��قفه�،  تعديل 
عدد  م�س�لح  حم�ية  �أي�س�  عليه� 
�لذين  �ل��ري��ط���ن��ي��ني  م���ن  ك��ب��ر 
�لأوروب����ي،  �ل���رت�ب  على  يعي�س�ن 
ه�ؤلء �ملتق�عدين �لذين يتمتع�ن 
برغد �لعي�ص يف فرن�س�، و�لرتغ�ل 
ي�ستفيدون  و�لذين  �إ�سب�ني�،  يف  �أو 
م�������ن �حل�����م������ي�����ة �لج����ت����م�����ع����ي����ة 

و�لت�سهيالت �لإد�رية.
*ت��جه مع�ر�سة ق�ية د�خل حزب 
�ملح�فظني هل �ستزد�د مك�نة تريز� 
�لتن�زلت  ه���ذه  ب��ع��د  �سعف�  م����ي 

�لكثرة؟
   - ح�سلت تريز� م�ي على �أف�سل 
نظره�.  وجهة  من  ممكنة  �سفقة 
ك�نت  ل��ل��ري��ط���ن��ي��ني،  وب���ل��ن�����س��ب��ة 
يف �ل��ب��د�ي��ة م��ف���ج���أة �ل��� “نعم” يف 
�ل�ستفت�ء، ثم مف�ج�أة ث�نية، فقد 
ت�قع�� ت�أثر �لدومين�، و�عتقدو� 
مب�در�ت  �ستليه  �لريك�سيت  �أن 
�أخرى يف ب�لند� ويف �ملجر، وحتى 
�أن  ع���ي��ن����  �ن��ه��م  �ل  �ل�����س���ي��د،  يف 

�لعك�ص ه� �لذي حدث.
   لقد وجد �لريط�ني�ن �م�مهم 
وم�ستعدة  م��ت��ك��ت��ل��ة  دول�������ة   27
�ململكة  خ��روج  ب�سالبة،  للتف�و�ص 
حزم  �أي�س�  ف�ج�أهم  كم�  �ملتحدة. 
ج�ن كل�د ي�نكر، رئي�ص �ملف��سية، 
�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  ت������س��ك،  ودون����ل���د 

�لوروبي.
�ل�سيدة  ��ستط�عت  �ل��ن��ه���ي��ة،  يف    
ب�����أق����ل �ل�����س����ر�ر  م������ي �ن ت���خ���رج 
غي�ب  �أن  جلّي�  ك���ن  لأن���ه  �ملمكنة، 
و�سع�  ���س��ي��خ��ل��ق  ك�������ن  �لت������ف�������ق، 
يف  ي��ط���ق  ل  و�ق��ت�����س���دي���  �سي��سي� 
�ست�سطر  وك���ن��ت  �ملتحدة،  �ململكة 

�إىل مغ�درة �حلك�مة.
عن لونوفال اوب�صرفاتور 

�أي  دون  �مل�����ح����دة  �ل�������س����ق  خ������رج 
�إمك�نية للدخ�ل �إليه�.

طريقة  �ختي�ر  مت  �لنه�ية،  ويف     
�حت�س�ب �للجنة، يف حني ك�ن لدى 
�لريط�نيني وجهة نظر خمتلفة 
ب�س�أن هذه �مل�س�ألة. ب��س�ح �ل�سيدة 
م�ي ��سطرت لالعرت�ف بخطئه� 

وجترع �لدو�ء �ملر.
�ل�������س���يء ن��ف�����س��ه على     وي��ن��ط��ب��ق 
�مل�����س���ل��ة �ل��رم��زي��ة �لخ�����رى، وهي 
م�������س����أل���ة �حل��������دود ب����ني �إي���رل���ن���د� 

�ل�سم�لية و�يرلند� �جلن�بية.
خ�سرت  هل  �أي�س�،  �إيرلند�  *ح���ل 

ومرة  �لريط�نية..  �حل��دود  على 
تقلي�ص  �إىل  �����س���ط���رو�  �أخ�������رى، 

�سقف �سروطهم.
ب�����س���أن م�س�ألة  �ل��ت����ف��ق  �أن  *ي��ب��دو 
و�����س����ع �مل������ط����ن����ني �لأوروب������ي������ني 
�مل��ق��ي��م��ني يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ك�ن 

�أكر...
   - نعم، لأن �لريط�نيني �أدرك�� 
�أن رح��ي��ل �ل��رع���ي��� �لأوروب���ي���ني يف 
�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة مي��ث��ل ت��ك��ل��ف��ة ل 
قط�ع�ت  من  ع��دد  يحت�ج  ت�سدق. 
�لحت�د  م��ن  ع��م���ل  �إىل  �لقت�س�د 
لل�ظ�ئف  ب�لن�سبة  �أول  �لأوروب��ي، 

تر�مب،  غ����ر�ر  وع��ل��ى  و�لإره��������ب. 
حلمت  �ملك�سيك،  مع  �حل��دود  على 
ح�ل  ج��د�ر  ببن�ء  �ملتحدة  �ململكة 

�لبالد... 
   و�مل�سكلة هي �أن جمه�رية �إيرلند� 
يف  �لأوروب�������ي  �لحت������د  يف  �ستبقى 
�ل�سم�لية  �إي��رل��ن��د�  �ستخرج  ح��ني 
يرغب�ن  �لريط�ني�ن  وك�ن  منه. 
يف �ع�دة حدود م�دية بني �لثنني، 
يف  مقب�ل  غر  ُيعتر  ذل��ك  ولكن 

تريز� م�ي؟
   - خالل حملة �ل�ستفت�ء، و�سع 
م�ؤيدو �لريك�سيت م�س�لة حم�ية 
و�لهجرة  �ل��ري��ط���ن��ي��ة  �لأر�����س���ي 
ب���ني عديد  �مل��ق��دم��ة، وم���زج�����  يف 
�لأ�سخ��ص  حركة  حرية  �ل�سي�ء: 
�إن  ي��ق���ل����  �أن  دون   - �لحت�����د  يف 
�ململكة �ملتحدة مل تكن يف منطقة 
�سنغن، و�لهجرة من خ�رج �لحت�د 
�لالجئني،  وق�����س��ي��ة  �لأوروب���������ي، 

مفت�حة يف �إيرلند�؟
   - مي��ك��ن �ل���س��ت��ل��ه���م م��ن من�ذج 
����س����ي�������س���ر�، �ل����ت����ي ف�����و�����س����ت من 
�لحت�د  م��ع  ثن�ئية  �ت��ف���ق���ت  �ج��ل 
تكن  مل  ذل����ك  �ن  �ل  �لأوروب���������ي. 
للريط�نيني.  �لأ���س��ل��ي��ة  �خل��ط��ة 
ك�نت  ع�س�يتهم  �أن  �ع��ت��رو�  لقد 
و�حد  �ل�سخمة،  �لهجرة  م�سدر 
�أه��د�ف��ه��م ه��� �ع����دة �مل��ر�ق��ب��ة على 
و�لع�ملني  و�ل�����س��ي���ح  �مل��ه���ج��ري��ن 

�ي��رل��ن��د�. وق���د خ��ل��ق ه���ذ� �مل�سروع 
�ل�سالم  ُتقّ��ص  �أن  ميكن  ت���ت��ر�ت 

�لذي حتقق ب�سق �لأنف�ص.
�لتف�ق  ي�����س��ج��ل  �أي�������س����،  وه���ن����     
ومع  م���ي.  �ل�سيدة  تن�زل  �ملبدئي 
ذلك، تبقى �حل�جة لخرت�ع �حلل، 
جمركية،  ح����دود  �ق���م��ة  ي��ج��ب  �ذ 
�لذين  �ل�سخ��ص  مر�قبة  ويجب 

�سيتنّقل�ن بني �ملنطقتني.
بحدود  �لح����ت����ف�����ظ  مي���ك���ن  *�ل 

�لتف�ق.. بعد ط�ل �نتظ�ر �لريك�سيت.. �ل�سح�ة �ملرة لن�س�ره

ك�ن جلّي� اأن غي�ب التف�ق �سيخلق و�سع� 
�سي��سيً� واقت�س�ديً� ل يط�ق يف اململكة املتحدة

مل تكن احلكومة الربيط�نية متلك حتى 
درا�سة عن اآث�ر اخلروج من الحت�د الأوروبي

حزم ج�ن كل�د ي�نكر دفع �لريط�نيني للتن�زل

للطالق ف�ت�رته ومت�عبه ومف�ج�ته �حلدود �ليرلندية �س�كة �خرى يف خ��سرة �لريك�سيت

تريز� م�ي.. لي�ص ب�لمك�ن �ح�سن مم� ك�ن

ع��س الربيط�نيون على وهم اأن امل�س�ركة يف الحت�د مكلفة جدا واأن اخلروج �سيجعل البالد اأكرث ثراء

اأدرك الربيطانيون اأن رحيل الرعايا الأوروبيني يف اململكة املتحدة �صيكلفهم غاليا
مثل ترامب على احلدود مع املك�صيك، حلمت اململكة املتحدة ببناء جدار حول البالد.. ولكن

اتفاق ب�صاأن الربيك�صيت:

بريط�ني�: ترييزا م�ي تتجرع الدواء املّر...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

   بعد اأ�صهر من املفاو�صات ال�صعبة، تو�صلت لندن 
الطالق.  �ــصــروط  ب�صاأن  اتــفــاق  اإىل  وبروك�صل 
اأوليفييه كو�صتا، الباحث يف املركز الوطني للبحوث 

وكــــــــــان التو�صــل اإليه �صعبـــــــا؟
الأوىل  للمرة  اأول،  رئي�صيان:  �صببان  هناك   -    
ــــي، ول اأحــد على  تــغــادر دولــة الحتـــاد الأوروب
ما  واإذا  بذلك.  القيام  كيفية  يعرف  كان  الإطالق 
فالإر�صاء  ل�صبونة  معاهدة  يف   50 املــادة  ــت  اأدرج

العلمية وجامعة العلوم ال�صيا�صية ببوردو، ويدر�س 
ملجلة  ــوار  ح يف  يحلل  بــروج،  يف  ـــا  اأوروب معهد  يف 
لونوفال اوب�صرفاتور الفرن�صية ابعاد هذا التفاق 

وخلفياته.
طويـــــــال  وقتـــــــا  التفـاق  ا�صـــــتغرق  *ملـــــاذا 

املت�صككني يف اوروبا، وكان اأن�صار الحتاد الأوروبي 
اللجوء  يتم  لن  الرمزي  التنازل  هذا  اأن  يعتقدون 

اليه اأبدا.
   ال�صبب الثاين، هو اأنه من اجلانب الربيطاين، مل 

تكن هناك خطة.

ميكن ال�صتلهام من منوذج �صوي�صرا حلل امل�صاألة الإيرلندية
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اأمريك� تدعو رو�سي� لاللتزام ب�تف�قية لل�سواريخ النووية 

قتلى مبع�رك يف ال�سرق النف�س�يل لأوكراني�  5

جون�سون يف اإيران لإطالق �سراح بريط�نية

•• وا�صنطن-رويرتز:

ق�لت وز�رة �خل�رجية �لأمريكية  �إن �ل�لي�ت �ملتحدة تر�جع 
كروز  ل�س��ريخ  جديدة  �أنظمة  بينه�  من  ع�سكرية  خي�ر�ت 
رو�سي�  خ��رق  ب��ستمر�ر  ت�سفه  م���  على  رد�  �مل��دى  مت��سطة 
ملع�هدة �أُبرمت خالل فرتة �حلرب �لب�ردة وحتظر مثل هذه 
�خل�رجية  ب��سم  �ملتحدثة  ن���ورت  هيذر  وق�لت  �ل�س��ريخ. 
�لأن�سطة  هذه  مثل  ل�قف  م�ستعدة  و��سنطن  �إن  �لأمريكية 
�ملتعلقة ب�لأبح�ث و�لتط�ير �إذ� ردت رو�سي� ب�للتز�م ب�تف�قية 

�لأ�سلحة �لن�وية مت��سطة �ملدى �ملرمة ع�م 1987.
�قت�س�دية  عق�ب�ت  فر�ص  �حتم�ل  �إىل  �أي�س�  ن���ورت  وملحت 

�قت�س�دية  �إج���ر�ء�ت  �إىل  ت�سعى  �ملتحدة  �ل���لي���ت  �إن  ق�ئلة 
�إىل  �لع�دة  �إىل  �لرو�سي  �لحت���د  دفع  �إىل  تهدف  وع�سكرية 
�إد�رة تر�مب  �أول رد فعل من  �لتحذير  �لل��ت��ز�م. وك���ن هذ� 
على �ته�م�ت وجهته� �ل�لي�ت �ملتحدة يف �لبد�ية يف 2014 
�لأر���ص فيم� ميثل  ك��روز ُتطلق من  بن�سر �س��ريخ  لرو�سي� 
ون�سر  �ختب�ر  على  �لتف�قية  تفر�سه  �ل��ذي  للحظر  خرق� 
�ل�س��ريخ �لتي يرت�وح مد�ه� بني 500 و5500 كيل�مرت. 
وق�ل م�س�ؤول�ن �أمريكي�ن �إن �س��ريخ كروز �لرو�سية ق�درة 
�إج��ر�ء حم�دث�ت  على حمل ر�أ���ص ن�وي و�إن م��سك� ترف�ص 
مف�سلة ب�����س���أن ه��ذ� �خل���رق �مل��زع���م. ون��ف��ت رو���س��ي��� خرقه� 

�لتف�قية. 

ن�ورت  بي�ن  قبل  بي�ن  يف  �لرو�سية  �خل�رجية  وز�رة  وق�لت 
�إنه� على ��ستعد�د لإجر�ء حم�دث�ت مع �ل�لي�ت �ملتحدة يف 
�ستلتزم  م��سك�  �أن  و�أ�س�فت  �ملع�هدة  على  لالإبق�ء  حم�ولة 

بتعهد�ته� �إذ� م� فعلت و��سنطن ذلك.
�إبر�م  30 ع�م� على  �ل���ز�رة يف بي�ن مبن��سبة مرور  وق�لت 
�إن  �ل�س�فيتي  �مل��ت��ح��دة و�لحت�����د  �ل����لي����ت  ب��ني  �لت��ف���ق��ي��ة 

م��سك� ترى �أن “لغة �لإنذ�ر�ت” و�لعق�ب�ت غر مقب�لة.
وق�ل م�س�ؤول �أمريكي طلب عدم ن�سر ��سمه �إن من �ملقرر �أن 
ين�ق�ص �مل�س�ؤول�ن �لأمريكي�ن و�لرو�ص هذه �لق�سية خالل 
�جتم�ع تعقده خالل �لأ�س�بيع �ملقبلة �للجنة �خل��سة �لتي 

ت�سرف على �لتف�قية.

م�سر تدين الهجوم على 
القوات الأممية يف الكونغو 

•• القاهرة-وكاالت:

9 �جل�ري  �أد�نت م�سر ب�أ�سد �لعب�ر�ت يف بي�ن �س�در عن وز�رة �خل�رجية ي�م 
�لهج�م �لذي ��ستهدف ق�عدة لق��ت بعثة حفظ �ل�سالم �لت�بعة لالأمم �ملتحدة 
ب�سرق �لك�نغ� �لدميقر�طية، مم� �أ�سفر عن مقتل نح� 15 عن�سر� و�إ�س�بة 53 
�آخرين من دولتي تنز�ني� و�لك�نغ� �لدميقر�طية.  و�أعرب �لبي�ن عن خ�ل�ص 
�لتع�زي لأ�سر �ل�سح�ي�، متمني�ً �سرعة �ل�سف�ء للم�س�بني، وم�ؤكد�ً على وق�ف 
م�سر حك�مة و�سعب�ً مع دولتي تنز�ني� و�لك�نغ� �لدميقر�طية يف تلك �ملحنة. 
�ملتحدة يف حتقيق  ل��الأمم  �لت�بعة  �ل�سالم  بعثة حفظ  �لبي�ن جه�د  ثمن  كم� 

�لأمن و�ل�ستقر�ر ب�لك�نغ� �لدميقر�طية، م�ؤكد�ً �لدعم �مل�سري للبعثة.

•• كييف-اأ ف ب:

قتل خم�سة �أ�سخ��ص يف مع�رك بني �جلي�ص �لأوكر�ين 
و�مل��ت��م��ردي��ن �مل��دع���م��ني م��ن رو���س��ي��� يف �أك���ر ح�سيلة 
لل�سح�ي� ت�سجل يف ي�م و�حد خالل �لأ�س�بيع �لأخرة، 

بح�سب م� �أعلن م�س�ؤول�ن.
و�علن �جلي�ص �لوكر�ين مقتل �ربعة جن�د يف ��ستب�ك�ت 
يف منطقة تقع �سم�ل معقل �لتمرد يف دونيت�سك، فيم� 
�علنت وك�لة �نب�ء ت�بعة لالنف�س�ليني مقتل مق�تل يف 

�سف�ف �ملتمردين.
و�علن �جلي�ص �لوك��ر�ين يف بي�ن “تده�ر �لو�س�ع يف 
منطقة عملي�ت مك�فحة �لره�ب”، يف ��س�رة �ىل �لنز�ع 

يف منطقتني �نف�س�ليتني يف �سرق �لبالد.
ب�له�ون،  ق�سف  �جلي�ص جرح جنديني يف  �علن  كذلك 
�لتي  �لثقيلة  �ل�سلحة  ب��ستخد�م  �مل��ت��م��ردي��ن  متهم� 

يحظره� �تف�ق وقف �طالق �لن�ر.

و�س�همت �سل�سلة من �تف�ق�ت �لهدنة �مل�ؤقتة يف تخفي�ص 
�لدم�ء يف  �نه�ء �سفك  �لعنف لكن مل تتمكن من  حدة 

�لفن�ء �خللفي لالحت�د �لوروبي.
�ل�س�بقة  �ل�س�في�تية  �جلمه�رية  يف  �حل��رب  و�ندلعت 
10 �آلف  2014 و�دت �ىل �كر من  يف ني�س�ن �بريل 

قتيل.
�وروب��� ح�لي�  �مل�سلح �ل�حيد �لذي ت�سهده  �لنز�ع  و�دى 
�ىل تده�ر �لعالق�ت بني م��سك� و�لغرب �ىل م�ست�ى 
����س��ب��ه مب��رح��ل��ة م��� ب��ع��د �حل����رب �ل���ب����ردة و�ىل زعزعة 

��ستقر�ر �لدول �ملج�ورة لرو�سي�.
وت��ت��ه��م �وك��ر�ن��ي��� وح��ل��ف���وؤه��� �ل��غ��رب��ي���ن رو���س��ي��� بدعم 
عر  و��سلحة  ق�����ت  و�دخ����ل  �لنف�س�ليني  �ملتمردين 

�حلدود لت�أجيج �لنز�ع.
�لدلة  من  �لرغم  على  �لته�م�ت  هذه  م��سك�  وتنفي 
�ل�سريح  �ل�سي��سي  ودع��م��ه���  �مل��ع���رك  يف  ت���رط��ه���  على 

للمتمردين.

•• دبي-رويرتز:

ب�ري�ص ج�ن�س�ن  �ل��ري��ط���ين  �خل���رج��ي��ة  وزي���ر  و���س��ل 
على  ي�سغط  �أن  �مل��ت���ق��ع  م��ن  ح��ي��ث  �م�����ص  �إي�����ر�ن  �إىل 
نظره �لإي��ر�ين حممد ج����د ظريف يف �سبيل �إطالق 
ن�ز�نني  �لأ���س��ل  �إي��ر�ن��ي��ة  �لريط�نية  �مل����ط��ن��ة  ���س��ر�ح 
به�  يق�م  �لتي  �لث�لثة  هي  و�لزي�رة  ز�غ�ري-ر�تكليف. 
ع�سر  �لأرب��ع��ة  خ��الل  لإي���ر�ن  بريط�ين  وزي���ر خ�رجية 
و�إقليمية  ثن�ئية  ت���ت��ر�ت  و�سط  وت���أت��ي  �لأخ���رة  ع�م� 
�جلمه�رية  وك���ل��ة  وق���ل��ت  �ملنطقة.  يف  معقد  وم�سهد 
�لإير�نية لالأنب�ء يف تقريره� عن �لزي�رة �لي�م �ل�سبت 

�إن ج�ن�س�ن �سيجتمع �أي�س� مع �لرئي�ص ح�سن روح�ين 
�لق�مي  لالأمن  �لأعلى  �ملجل�ص  �أم��ني  �سمخ�ين  وعلي 
�لإي�����ر�ين وم�����س���ؤول��ني �آخ���ري���ن. و�أ���س���ف��ت �ل���ك���ل��ة �أن 
ب�س�أن  �لإي��ر�ن��ي��ني  �مل�س�ؤولني  م��ع  �سيتن�ق�ص  ج�ن�س�ن 
�ل���رو�ب���ط �مل�سرفية  �ل��ث��ن���ئ��ي��ة مب��� يف ذل���ك  �ل��ع��الق���ت 
و�لتط�ر�ت  �لإقليمية  �لق�س�ي�  وكذلك  و�لقت�س�دية 
�لدولية. وتعهد ج�ن�س�ن ب�أل يرتك ب�ب� �إل وطرقه من 
�أجل �إطالق �سر�ح ز�غ�ري-ر�تكليف وهي مديرة م�سروع 
يف م�ؤ�س�سة ت�م�س�ن رويرتز �خلرية و�سجنته� حمكمة 
لالإط�حة  ب�لت�آمر  �إد�نته�  بعد  �سن��ت  خم�ص  �إير�نية 

ب�مل�ؤ�س�سة �لدينية وه� م� تنفيه ز�غ�ري-ر�تكليف.

 وميكن للخر�ء و�لدبل�م��سيني 
يعر�س�ن  وه���م  �س�تهم  ي��ب��ّح  �ن 
حل�لهم، ولكن لن يحل �أي منه� 
�إذ� مل  �ل�����س��م���يل  �ل���ك����ري  �ل��ل��غ��ز 
حت��ل �ل���لي���ت �مل��ت��ح��دة و�ل�سني 

خالف�تهم� م�سبق�.
2017، وبعد  29 ن�فمر     يف 
للق�ر�ت  ع����ب���ر  ����س����روخ  �إط������الق 
ك�مل  �إىل  �ل��������س����ل  ع��ل��ى  ق������در 
�حتفلت  �لم��ري��ك��ي��ة،  �لأر������س����ي 
و�س�ئل �لإعالم �لك�رية �ل�سم�لية 
�لن�وية  �ل����ق�����ة  ب���ن����ء  “ب�إنه�ء 
�لن�وي  �لردع  �أن  ومب�  للدولة”. 
متن�ول  يف  ي���ب���دو  م����  ع��ل��ى  ب�����ت 
ك�ري� �ل�سم�لية، م� هي �خلي�ر�ت 

�ملتبقية للمجتمع �لدويل؟
   �لع�سكري �أول، كم� يحب دون�لد 
م��ن خالل  �ل��ي��ه  �لتلميح  ت��ر�م��ب 
�خلي�ر�ت  “جميع  ب�����أن  �لإق������ر�ر 
ف�نه  ذل��ك  وم��ع  �لط�ولة”.  على 
�إىل  فب�لإ�س�فة  و�رد.  غر  خي�ر 
�سبه  للحرب يف  �لب�هظة  �لتكلفة 
�ل��ك���ري��ة �ل���ي����م، علين�  �جل���زي���رة 
ن���ت�������س����ءل ع����ن ���س��ب��ب ع����زوف  �ن 
�لنظر بجدية يف  �لبنت�غ�ن على 
ر�أ�ص  قطع  �أو  �سالح  لنزع  تدّخل 
نظ�م بي�نغ ي�نغ.. �جل��ب يكمن 
�لأمريكية  �ل�����س��ك���ك  يف  ����س������س��� 
ب�س�أن م�قف بكني يف ح�لة وق�ع 

عملية ع�سكرية.

التبا�س �صيني
   ترتبط �ل�سني وك�ري� �ل�سم�لية 
 1961 ع����م  �ىل  ي��ع���د  بتح�لف 
م�  �إذ�  ع�سكري  ت����آزر  على  ين�ص 
ت��ع��ر���س��ت �ح����دى �ل���دول���ت���ني �ىل 
هج�م. وبطبيعة �حل�ل، لي�ص من 
�مل�ؤكد �أن بكني �ستفي ب�لتز�م�ته�. 
ف���م���ن م�����س��ل��ح��ة �ل�������س���ني جتنب 
�ل�لي�ت  مع  �لع�سكرية  �مل��جهة 
�ملتحدة يف �سبه �جلزيرة �لك�رية 
من  �للف  م���ئ����ت  ���س��ق��ط  ح��ي��ث 
�لأمريكي  ب�لر�س��ص  �ل�سينيني 
خالل �حلرب �لك�رية. ومع ذلك، 

ف�إن م�قف بكني غ�م�ص وملتب�ص 
�لأمريكية،  �حل�س�ب�ت  وي�سّ��ص 
ومن دون �سم�ن �حلي�د �ل�سيني، 
ف�إن �خلي�ر �لع�سكري غر و�قعي 

ب�لن�سبة ل���سنطن.
   �خل���ي����ر �ل���ث����ين ل��ل��ت��ع���م��ل مع 
ه�  �ل�سم�لية،  �ل��ك���ري��ة  �مل�سكلة 
�لدبل�م��سية  �ملق�ربة  �جلمع بني 
و�ل���ع���ق����ب����ت �لق���ت�������س����دي���ة جلّر 
بي�نغ ي�نغ �ىل ط�ولة �لتف�و�ص. 
وقد �أحرز بع�ص �لتقدم يف �لأ�سهر 

�لأخرة يف هذ� �ل�سدد. 
  وقد ت�سمن قر�ر جمل�ص �لأمن 
�ل��ت���ب��ع ل���الأمم �مل��ت��ح��دة 2375، 
�لتج�رب  على  ك��رّد  �عُتمد  �ل��ذي 
�ل��ن���وي��ة �ل��ك���ري��ة �ل�����س��م���ل��ي��ة يف 
 ،2017 ���س��ب��ت��م��ر  م���ن  �ل���ث����ين 
�ل�سم�لية  ك�ري�  �إم��د�د�ت  خف�ص 
�ملكررة  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  �مل��ن��ت��ج���ت  م���ن 
تزويده�  وجتميد  �لن�سف،  �إىل 
هذه  �أن  ب���ي���د  �خل��������م.  ب���ل��ن��ف��ط 
حتقق  مل  �جل����دي����دة  �ل���ع���ق����ب����ت 
�لأث�����ر �مل��ن�����س���د ك��م��� ي��ت�����س��ح من 
ب�ل�ستي يف  �إط��الق �س�روخ  خالل 

�لآونة �لأخرة.
من  �لأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة  وك����ن���ت     
�قرتحته  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر،  م�سروع 

يحمل  �ن��ه  �إل  ي���ن��غ،  بي�نغ  نظ�م 
يف طي�ته �أي�س� خطر عمل ك�ري 
لك�سر  وع���ن���ي���ف  ي����ئ�������ص  ����س���م����يل 
�لختن�ق  وجتنب  �لعق�ب�ت  ن��ر 

�ل�����لي�����ت �مل���ت���ح���دة، ت��ن�����ص على 
�لنفط  ع���ل���ى  ت������م  ف���ر����ص ح���ظ���ر 
�ل�سم�لية.  ك�����ري�����  �ىل  �مل���ت���ج���ه 
وم��ث��ل ه���ذ� �حل��ظ��ر، ك����ن �سُيثني 

�سقف  تخفي�ص  �إن  �ل���ب���ط���يء.    
عق�ب�ت �لقر�ر 2375 ه� نتيجة 
هذه  ك�نت  و�إذ�  �ل�سني.  ملع�ر�سة 
�لأخرة متيل �إىل زي�دة �ل�سغط 
على بي�نغ ي�نغ، ف�إنه� لي�ست على 
�سبه  ��ستقر�ر  لتعري�ص  ��ستعد�د 

�جلزيرة �لك�رية للخطر.

الوفاق الودي �صرورة
�ل����لي����ت �ملتحدة  ق����درة     ع���دم 
وعد  على  �ل�سني  م��ن  للح�س�ل 
�أو  �ل�������س���ر�ع  ب����حل���ي����د يف ����س����رة 
يت�أتى  ف��ع���ل��ة،  ل��ع��ق���ب���ت  دع��م��ه��� 
زع���زع���ة  ت���ع���ت���ر  ب���ك���ني  �أن  م�����ن 
�ل�سم�لية �سي�سيئ  ��ستقر�ر ك�ري� 
��ستكم�ل  م���ن  �أك�����ر  مل�����س���حل��ه��� 
�لن�وية.  لق�ته�  �ملعزولة  �لدولة 
�ن �أك����ر م��� ت��خ�����س���ه �ل�����س��ني ه� 
��سع�ف �و �ختف�ء �لدولة �لع�زلة 
�مل��ت��ح��دة وحليفته�  �ل���لي���ت  م��ع 
و�ل�سرورية  �جل��ن���ب��ي��ة،  ك����ري���� 

لأمنه� �لق�مي.
   ويعك�ص ه��ذ� �خل���ف ع��دم ثقة 
�ل�����س��ني �ل��ع��م��ي��ق��ة يف �ل����لي����ت 
�مل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ت��ن��ظ��ر ب��ك��ني �ىل 
�ل�سرق  يف  �لم��ري��ك��ي��ة  �ل�سي��سة 
��سرت�تيجية  �ن��ه���  على  �لق�سى 
�ملتحدة،  �ل����لي����ت  �م����  �ح���ت�����ء. 
�ىل  ب���ل��ن��زوع  �ل�سني  تتهم  ف�إنه� 

�لهيمنة.
�ل�سم�لية،  �لك�رية  �لأزم���ة  �ن     
�ل�سني  ب��ح��ر  �ل���ت����ت���ر�ت يف  ك��م��� 
�جلن�بي، هي �أحد �أعر��ص �نعد�م 
�ملتب�دلة.  و�ملن�ف�سة  ه���ذ�،  �لثقة 
�ملتحدة  �ل����لي����ت  ُت��ق��ن��ع  وم���� مل 
�ل�سني ب�أنه� ل ت�سعى �ىل �بق�ئه� 
ه�س��سة،  وح�لة  دونية  مرتبة  يف 
ف�إن �ل�سني �سُتحجم عن �لتع�ون 
يف حتقيق �ل�ستقر�ر يف حميطه�. 
�لبلدين  ب�لن�سبة لكال  �مللح  ومن 
�ن  �أو  ودي،  ت����ف��ق  �إىل  �لت��سل 
نف�ذ  �لحتك�ك بني من�طق  خط 

كل منه� م�ؤهلة لال�ستع�ل.
اأ�صتاذ حما�صر - جامعة 
وب�صرت- جنيف.

كوريا ال�صمالية يف دوامة النفوذ الدويل:

ازمة من اعرا�س التن�ف�س القليمي بني وا�سنطن وبكني
لن يحل اللغز الكوري ال�صمايل اإذا مل حتل الوليات املتحدة وال�صني خالفاتهما م�صبقا

�نعد�م �لثقة بني �لبلدين يبقي �لزمة م�ستعلة

ل ت�أثر لعق�ب�ت جمل�ص �لمن على بي�نغ ي�نغ

�س��ريخ تهدد ��ستقر�ر 
�سبه �جلزيرة �لك�رية

نافذة 
م�صرعة

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

•• ماتيو كروا�صاندو

�لفزع،  ثم  �لده�سة،  بعد  لل�سحك..      ل جم���ل 
من �لآن ف�س�عد� �لهيمنة للمخ�وف، كلم� تقدمت 
�ل����لي���ة �ل�����س��ري���ل��ي��ة ل��دون���ل��د ت���ر�م���ب. مل يعد 
م�ست�أجر �لبيت �لأبي�ص ذ�ك �ملهّرج غريب �لأط��ر 
ب��ر�م��ج �لخ��ب���ر �لرتفيهية  �مل��رح يف  �ل��ذي ي�سنع 
و�ل�سبك�ت �لجتم�عية، و�من� رجل تزد�د خط�رته 

على بالده، وعلى بقية �لع�مل.
�أ�سك�ل  ��َع��َف عن وع��ي جميع  �أَ���سْ �أن��ه     مل ُيفرحه 
�لتي  للق��عد  حت��ّد  يف  بلده،  يف  �مل�س�دة  �ل�سلطة 
تق�م عليه� �أقدم دميقر�طية يف �لع�سر �حلديث، 
ه��� ه��� ي��دو���ص على �ل��ق���ن���ن �ل���دويل ليلعب دور 
�لرئي�ص  �إن  �لأو���س��ط.  �ل�سرق  يف  �حلر�ئق  م�سعل 
�خل�م�ص و�لأربعني لل�لي�ت �ملتحدة، عندم� قرر 
فتح  ق��د  لإ�سر�ئيل،  ع��سمة  ب�لقد�ص  �لع���رت�ف 

حقبة من زعزعة عميقة لال�ستقر�ر يف �ملنطقة.
   �لأ�سب�ب �ل�سي��سة �ملنحطة �لتي دفعته �إىل �لقي�م 
بهذه �حلركة �لرمزية حمزنة ومزعجة على حد 

�ل�س��ء. 
يف  ت��ر�م��ب  وج��د  رو�سي�غيت،  ف�سيحة  ح��سرته 
�لن��ظ���ر، ويف  �ل��ق��ر�ر فر�سة ج��ي��دة لتح�يل  ه��ذ� 
�ل�سر�ئح تدّين� من بني  �أكر  �ل�قت، �غر�ء  نف�ص 
حلملته  �سخ�ء  �لأك��ر  �مل�نحة  و�جل��ه���ت  ن�خبيه، 
رئي�ص  �لدبل�م��سية  نزوته  �لنتخ�بية. كم� متنح 
�ل�زر�ء �لإ�سر�ئيلي بني�مني نتني�ه� هدية م� ك�ن 
�ن  ف�س�د.  ق�س�ي�  يف  ب��دوره  �ملت�رط  ه�  يت�قعه�، 

حت�لف  مظهر  ي�أخذ  �أبيب  تل   - و��سنطن  حم���ر 
خمجل و�سّرير.

ا�صتبعاد الوليات املتحدة 
ين��سبه  عندم�  يتدخل  لكنه  خط�به،  يف  �ن��ع��ز�يل 
و�حد  �آن  يف  هي  دبل�م��سية  تر�مب  يق�د  �لم��ر، 
�لبع�ص،  ي��ع��رت���ص  ق��د  من�سجمة.  وغ���ر  �أن���ن��ي��ة 
وهم على حق، ب�أن �ل�سي��سة �خل�رجية �لأمريكية 
����س��ت��ن��دت د�ئ���م���� �ىل م�����س���حل��ه��� �لق��ت�����س���دي��ة �أو 
�جل��ي������س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ول��ك��ن م��ع ذل���ك ي��ح���م ح�ل 
دفعت  �مل�س�ؤولية  روح  من  �سكال  �خل�رجية  وز�رة 
تطبيق  ت�أجيل  �إىل  �لأمريكيني  �ل��روؤ���س���ء  جميع 

“ق�ن�ن �ل�سف�رة” �ل�سهر منذ ع�م 1995.
�إد�رت����������ه ومعظم  م����ن  ج�����زء  ن�����س��ي��ح��ة  ����س���د      
�أخ��رى مب�  م��رة  تر�مب  ق���م  �لع�مل،  دبل�م��سي�ت 
لفرتة  مب�درته  و�ست�ستبعد  م��ز�ج��ه.  عليه  �م��اله 
�ل�لي�ت �ملتحدة من �أد�ء دور �ل��سيط �لذي ك�نت 
�أو�سل�،  عملية  �أو يف  ديفيد  ك�مب  �س�بق� يف  تلعبه 
لأنه عندم� ي�سرب �سرطي �لع�مل عر�ص �حل�ئط 
مبحفل �لأمم، ف�نه مل يعد �سرطي� و�من� مرتزق 

غر جدير ب�لثقة وغر من�سبط.
    قد جتد فرن�س� ودول �أخرى فر�سة للع�دة �إىل 
�للعبة �لتي مت ��ستبع�دهم منه� منذ فرتة ط�يلة. 
بد من جت�سيمه�  ل  رغبة  �نه�  �لأح�����ل،  كل  ويف 
حتى ل يدّمر دون�لد تر�مب حل �لدولتني، و�أمل 

�ل�سالم يف ي�م م� يف �ل�سرق �لأو�سط.
ترجمة خرة �ل�سيب�ين

القد�س: خط�أ ترامب...!

 مدير حترير جملة ل�ن�ف�ل �وب�سرف�ت�ر �لفرن�سية 

تــــخــــطــــئــــوا..  ل    
ـــا الــ�ــصــمــالــيــة،  ـــوري ك
مــعــزولــة متلك  ـــة  دول
تقل  دفــــاع  مــيــزانــيــة 
مــا يــقــارب املــائــة مرة 
الوليات  ميزانية  عن 
ت�صبح  ومل  املــتــحــدة، 
ـــاق  ــى احل ــل قــــــادرة ع
با�صتقرار �صرق  ال�صرر 
التناف�س  لأن  اإل  اآ�صيا 
الإقليمي بني وا�صنطن 
وبكني �صمح لها بذلك.

�ي حل للغز �لك�ري �ل�سم�يل

العقوبات اجلديدة املفرو�صة على 
بيونغ يانغ مل حتقق الأثر املن�صود

تخ�صى ال�صني من �صعف اأو اختفاء 
الدولة العازلة مع الوليات املتحدة

دون �سم�ن احلي�د ال�سيني، ف�إن اخلي�ر 
الع�سكري غري واقعي ب�لن�سبة لوا�سنطن

•• الفجر - ليونيل فاتون  
ترجمة خرية ال�صيباين

اإىل  بكني  متيل 
ال�سغط  زي����دة 
ي�نغ  بيونغ  على 
ترف�س  لكنه� 
تعري�س ا�ستقرار 
اجل��زي��رة  �سبه 
للخطر الكورية 
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�عرب �ل�يلزي ر�ين غيغز جنم م�ن�س�سرت ي�ن�يتد �لنكليزي �ل�س�بق 
لكرة �لقدم عن �هتم�مه ب�أن ي�سبح �ملدرب �ملقبل ملنتخب بالده خلف� 

لكري�ص ك�مل�ن.
خ��ص غيغز 64 مب�ر�ة مع منتخب ويلز �سجل فيه� 12 هدف� بني 

من�سبه. يف  ك�مل�ن  بخالفة  مهتم  �ن  و�كد  و2007،   1991
)بتدريب  مهتم  �ن����  “ب�لطبع  ���س��ب���رت  ���س��ك���ي  ل�سبكة  غيغز  وق����ل 

�ملنتخب(«.
وت�بع “لعبت مع منتخب ويلز ومع م�ن�س�سرت ي�ن�يتد و�سبق �ن قلت 

�نني �ريد �لع�دة �ىل �لتدريب. من �ل���سع �نه �حد �هم �ملن��سب«.
و��س�ف �لنجم �لدويل �ل�س�بق “مل �حتدث مع �حد يف �ل�قت �لر�هن، 

ولكن ب�لت�أكيد �س�أك�ن مهتم�«.

��سرف غيغز )44 ع�م�( على تدريب م�ن�س�سرت ي�ن�يتد م�ؤقت� لربع 
مب�ري�ت يف 2014 بعد �ق�لة ديفيد م�يز، ثم عمل م�س�عد� للمدرب 
مل��دة ع�مني قبل �ن ي��رتك م�ن�س�سرت يف  ف���ن غ���ل  �له�لندي ل�ي�ص 
�ل��ث���ين/ ت�سرين   18 ك���مل���ن تخلى يف  وك����ن كري�ص  �مل������س��ي.  �ل��ع���م 
ن�فمر عن تدريب منتخب ويلز وذلك بعد ف�سله بقي�دته �ىل ك�أ�ص 
��سر�ف ك�مل�ن  2018 يف رو�سي�. وو�سل منتخب ويلز حتت  �لع�مل 

�ىل ن�سف نه�ئي ك�أ�ص �وروب� 2016 يف فرن�س�.
وكريك  ه�رت�س�ن  ج���ن  �ي�س�  ويلز  منتخب  يف  غيغز  زميال  وع��ر 
بيالمي عن �هتم�مه� مبن�سب �ملدرب، ومن �ملحتمل �ن يك�ن ت�ين 
ب�لي�ص �ملق�ل من و�ست بروميت�ص �لبي�ن �و�خر �ل�سهر �مل��سي �حد 

�ملر�سحني �ي�س�.

بط�لة  بلقب  دخ���ن  �أنف��سك  �سركة  فريق  ت���ج 
ك�أ�ص �لهالل �لأحمر �خلرية �لتي �أقيمت م�س�ء 
�سم�  برع�ية  ن���دي غنت�ت  �لأول مبالعب  �أم�ص 
�ل�سيخ فالح بن ز�يد �آل نهي�ن رئي�ص ن�دي غنت�ت 
ل�سب�ق �خليل و�لب�ل� و�لتي يع�د ريعه� ل�س�لح 
�لأيت�م  ق�سم  �لإم����ر�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
كم�س�عدة حملية �إن�س�نية نبيلة بف�زه على فريق 
هدف  مق�بل  �أه���د�ف  �أرب��ع��ه  بنتيجة  جنة  فندق 
ون�سف بعد مب�ر�ة �حتف�لية وح�س�ر �أنيق ج�سد 
�لكثر من قيم �ل�ف�ء، و�سط م�س�ركة مميزة من 
�لتي بذله�  �لر�ئعة  �للعبة بف�سل �جله�د  جن�م 

�لن�دي ب�عتب�ره م�ؤ�س�ص �لب�ل� �لإم�ر�تي.
و�سهد �ملهرج�ن �لعديد من �لفقر�ت �لرتفيهية 
و�لتثقيفية �لتي �أ�سهمت يف جن�ح �ملب�ر�ة �خلرية 
�لتي �س�رك فيه� �لعديد من �لالعبني �مل��طنني 
و�ملحرتفني �مل�سنفني مبعدل 14 ه�ند ك�ب ، كم� 
�سهد �لحتف�ل خمتلف �ألع�ب �لدف�ع عن �لنف�ص ، 
بج�نب قي�م �لعديد من ور�ص �لعمل على ه�م�ص 
�ملب�ر�ة مثل �لت�س�ير مبختلف �أن��عه و �لطبخ و 
��ستمتع به�  �لتي  �لتل�ين و �لر�سم علي �ل�ج�ه 
م�س�بق�ت  و  �ل����رود  ب�كيه�ت  �إع���د�د  و  �لأط��ف���ل 

فريق  مع  ب�لتع�ون  �لتي جرت  �لأيت�م  لالأطف�ل 
فخر �أب� ظبي �لتط�عي و �سركة �أنف��سك دخ�ن 
�س�رك معر�ص  ،كم�  من جمم�عة حممد هالل 
ل��ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم�����ر�ت����ي ف���رع ب��ن��ي ي������ص يف 
مدينة  مع  و�ل�سغ�ر  �لكب�ر  تف�عل  و  �لفع�لي�ت 
�مل�����س��رح بع�ص  ،وق����دم  �لأع���م����ر  �لأل���ع����ب ملختلف 
على  �ملجتمعية  و�لثق�فية  �لرتفيهية  �لفقر�ت 
خي�ل  برك�ب  �لأط��ف���ل  ��ستمتع  ،فيم�  �لطبيعة 
�لب�ين �ل�سغرة و�لتدرب علي جتهيزه� بهدف 
�ل��ره��ب��ة وق�����س��ى �لأط���ف����ل ويف مقدمتهم  �إز�ل����ة 
�لأيت�م ي�م� ر�ئع� ��ستمتع�� به ��ستثم�ر� مل�س�همة 
�لعديد �لر�سمية و�ل�سعبية ويف مقدمته� جمل�ص 
�أب� ظبي  �لع��سمة  لت���سل  �لري��سي،  �أب� ظبي 
�خلرية  �لب�ل�  مهرج�ن�ت  خ��الل  م��ن  تف�قه� 
�لع�ملية  �ل���ري��������س���ة  ع������س��م��ة  ل���ت����أل���ق  م�������س��ل��ة 

وم�ؤ�س�سة للب�ل� �لإم�ر�تي يف �لت�سعين�ت .
�لبد�ية  من  �لحتف�لية  �خلرية  �مل��ب���ر�ة  ج���ءت 
ن��سر  ق���ده  �ل��ذي  دخ���ن  �أنف��سك  فريق  ل�س�لح 
�ل����ذي ح��ل ب��دي��ال ل��الع��ب �ل�س�عد  �ل�����س���م�����س��ي 
�أج��رى عملية جر�حية  �ل��ذي  د�سم�ل  ي��سف بن 
�مل��سية  �مل��ب���ر�ة  يف  �إ�س�بته  نتيجة  يد  يف  ن�جحة 

�لفريق  متكن  وقد  �جلر�حية  للتدخل  �أدى  مم� 
م���ن �ل��ب��د�ي��ة �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى جم���ري����ت �للعب 
�لري�ح �لق�ية  �لبد�ية نتيجة  ب�لرغم من هدوء 
�نتهى  �ل��ذي  �ل�س�ط  ه��ذ�  جمري�ت  ر�فقت  �لتي 
�سهد  �ل��ث���ين  �ل�س�ط  �أن  �إل   ، �ل�سلبي  ب�لتع�دل 
غ�ميز  �سنتي�غ�  ب��ه��ديف  �أن��ف������س��ك  ف��ري��ق  ت��ق��دم 
مع  �لم��ط���ر  هط�ل  مر�فقه  م��ع  ك���ب  3ه�ند 
����س��ت��م��ر�ر �ل��ل��ع��ب مب����ف��ق��ة �ل��ف��ري��ق��ني كتجربة 
، و�أ�س�ف �لهدف �لث�لث  جديدة لب�ل� �لم�ر�ت 

ب�تريك� 5 ه�ند ك�ب.
و�خ��ت��ت��م �أه�����د�ف ف��ري��ق ���س��رك��ة �أن��ف������س��ك دخ�ن 
لفريق  �سجل  فيم�   ، روم���ري���  غ�ميز  �ل��الع��ب 
فندق جنة �لذي ق�ده �لدويل عبد�هلل بن د�سم�ل 
�ل�س�يدي ، ول�ك��ص دي�ز 6 ه�ند ك�ب وفيليب 4 
�سجل  �ل��ذي  ك�ب  4 ه�ند  ه�ند ك�ب وجرغرو 
هدف فريقه �لذي �نتهت عليه �ملب�ر�ة �خلرية .

ويف خت�م �ملب�ر�ة ق�م �سعيد بن ح�ف�ن �ملن�س�ري، 
ير�فقه  غنت�ت  ن���دي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ن�ئب 
�أح��م��د ع��ل��ي �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع����م ن�����دي غنت�ت 
وبح�س�ر  ب�لن�دي  �د�ري  �ملرزوقي  و�ل�سيد خ�لد 
بتت�يج  �لإد�رة  جم���ل�������ص  �أع���������س�����ء  م����ن  ع�����دد 

�لع�ملي  �حلكم  بقي�دة  �حلك�م  وط�قم  �لفريقني 
�لعديد من  �لن�دي  �أن ر�سد  رودلف دوك��ص بعد 
�جل��ئز �لعينية �لتي مت �ل�سحب عليه� يف خت�م 

�ملهرج�ن.
�صعيد بن حوفان

ن�ئب  �ملن�س�ري،  ح�ف�ن  بن  �سعيد  �سع�دة  �أ���س���د 
ودعم  برع�ية  غنت�ت  ن���دي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
���س��م��� �ل�����س��ي��خ ف���الح ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي���ن، رئي�ص 
للمهرج�ن  و�لب�ل�،  �خليل  ل�سب�ق  غنت�ت  ن�دي 
�لعديد من �جله�ت  �ل��ذي �سهد تف�عل  �خل��ري 
�أكدت  �لتي  �لنبيلة  �لإن�س�نية  �ملب�درة  جت�وب� مع 
ت��ف���ع��ل �مل��ج��ت��م��ع م��ع ت��ل��ك �ل��ف��ئ��ة �ل��ت��ي جت��د كل 
رع�ية و�هتم�م من �لقي�دة �لر�سيدة وك�فه فئ�ت 
– ب�ن برن�مج �لن�دي �لري��سي  �ملجتمع.. وذكر 
لرن�جمه  وف��ق���  ل��ه  خطط  كم�  ي�سر  �ل�سن�ي 
�لذي �عتمده �سم� رئي�ص �لن�دي يف بد�ية �مل��سم 
�لدولية  بط�لته  �نطالقة  �لي�م  ي�سهد  و�ل��ذي 
�ل�سن�ية �ملفت�حة �لتي ر�سد له� �جل��ئز �مل�لية 
�لعديد من  م�س�ركة  و�سط  و�لتذك�رية  و�لعينية 
لع�س�ق  دع�ة  وهي  �مل�سنفني  �لب�رزين  �لالعبني 
�لب�ل� لال�ستمت�ع مبب�ري�ت ق�ية ت�سهد م�س�ركة 

ي�س�هم يف  ك���ب مم���  ه���ن��د   14 بت�سنيف  ف��ري��ق 
�رتف�ع م�ست�ى �ملن�ف�سة.

و�ختتم �ملن�س�ري م�ؤكد� ب�ن �لن�دي يحر�ص على 
�خلرية  �لإن�س�نية  �ملن��سب�ت  ك�فة  يف  �مل�س�همة 
وم�سيد�  �لن�دي،  رئي�ص  �سم�  لت�جيه�ت  ترجمه 
و�ل�سرك�ت  �ل��ر���س��م��ي��ة  �جل���ه����ت  ك����ف���ة  ب��ج��ه���د 
و�لتقدير  �ل�����س��ك��ر  ����س��ت��ح��ق��ت  �ل��ت��ي  و�مل���ؤ���س�����س���ت 
مل�س�ركته� وم�س�همته� يف �ملن��سبة وم�جه �لدع�ة 

للجميع للم�س�همة يف �إجن�ح �ملب�ر�ة �خلري.
�فتت�ح بط�لة �لإم�ر�ت �لدولية �ملفت�حة للب�ل�

�لحد  �ل��ي���م  ع�سر  بعد  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  يف   تفتتح 
مبالعب ن�دي غنت�ت من�ف�س�ت بط�لة �لإم�ر�ت 
�ل�س�بعة  ن�سخته�  يف  للب�ل�  �ملفت�حة  �ل��دول��ي��ة 
�سم�  رع���ي��ة  حت��ت  �ق�مته�  تتجدد  و�ل��ت��ي  ع�سرة 
جمل�ص  رئي�ص  نهي�ن،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ف��الح  �ل�سيخ 
�إد�رة ن�دي غنت�ت ل�سب�ق �خليل و�لب�ل�، وبدعم 
�سركة  وم�س�همة  �لري��سي  �أب�ظبي  من جمل�ص 
ل�سي�ر�ت  �ل��ر���س��م��ي  �ل���ك��ي��ل  م����ت����رز،  ب��رمي��ر 
 22 ي����م  �أب���ظ��ب��ي و�ل��ت��ي تختتم  م���زي��ر�ت��ي يف 
كبر،  �حتف�ل  يف  �حل���يل  �لأول  ك�ن�ن  دي�سمر 
وق��د ر�سد له� �ل��ن���دي �جل����ئ��ز �مل���دي��ة و�لعينية 

رئي�ص  �سم�  من  بت�جيه�ت  �لقيمة  و�لتذك�رية 
م��ع �لح��ت��ف���لت ب�لي�م �ل�طني  ت��ز�م��ن���ً  �ل��ن���دي 
مب�س�ركة  حملية  ف��رق   5 فيه�  وت�����س���رك   46
�مل��طنني  �مل�����س��ن��ف��ني  �ل���الع���ب���ني  م���ن  �ل���ع���دي���د 
14 ه���ن��دك���ب و�ل��ت��ي تتمثل  و�مل��ح��رتف��ني حملة 
�أب�ظبي للب�ل�،  يف فرق �لإم���ر�ت للب�ل�، فريق 
وولف�ص مهرة وفريق ديزرت ب�أمل للب�ل� وفريق 

م�زير�تي للب�ل� ر�عي �لبط�لة.
�أب� ظبي  �لفتت�حية بني فريقي  �ملب�ر�ة  وجتمع 
�ل��ف���ز بلقب  دي���زرت ب���أمل للب�ل� �ل��ذي �سبق ل��ه 
تلك �لبط�لة وت�سم ق�ئمة فريق �أب� ظبي ف�ر�ص 
�ليبه�ين و�سنتي�غ� غ�ميز وب�تريك� و�س�نتي�غ� 
ب���أمل للب�ل� فيق�ده  �أم��� فريق دي��زرت  كرند��ص، 
ط�رق �لب��ردي، وخ��ن ج�ز وم�تي��ص وم�ك�سي 
م�لكالز�.. وتعقبه� مب�ر�ة وفريق م�زير�تي مع 
فريق �لم�ر�ت وت�سم ق�ئمة فريق �لم�ر�ت �سم� 
مكت�م  �آل  ر��سد  بن  حممد  بنت  ميث�ء  �ل�سيخة 
م�زير�تي  فريق  �أم�  وم�تي��ص،  و�غن��س�  وب�بل�، 
�ل�����س���ي��دي وجر  د���س��م���ل  ب��ن  �هلل  ع��ب��د  في�سم 
و���س��ي��ك���ن فريق  دي����ز  ول���ك������ص  غ��ي���رو وفيليب 

ولف�ص مهرة يف �لر�حة �لأوىل.

لدورة  �لعلي�  �ملنظمة  �للجنة  وق��ع��ت 
لل�سيد�ت  �لعربية  ل��الأن��دي��ة  �لأل��ع���ب 
�حت�د  م��ع  �ت��ف���ق��ي��ة   ، �أم�����ص   2018
�لعربية،  �ل���ط��ن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج���ن 
ن�ست على منح �للجنة �ملنظمة �لعلي� 
و�لإعالن  �لرع�ية  بيع  حق�ق  جميع 
�لتلفزي�ين  و�ل����ن����ق����ل  و�ل���ت�������س����ي���ق 
لفع�لي�ت  �ل��ع����ئ��د  ع��ل��ى  و�حل�����س���ل 
وم���ن����ف�������س����ت �ل��ن�����س��خ��ة �ل���ر�ب���ع���ة من 
�لدورة. و�أعلنت �للجنة �ملنظمة لدورة 
لل�سيد�ت  �لعربية  ل��الأن��دي��ة  �لأل��ع���ب 
���س��ت��ق���م خالل  �ل��ق���دم��ة  �ل��ن�����س��خ��ة  �أن 
�ملقبل  12 فر�ير  �إىل   2 �لفرتة من 
حتت �سع�ر )�لع�مل ملعِبك.. �س�رك�ن� 
حلظ�ت �لف�ز( برع�ية ودعم من قرينة 
�سم�  �ل�س�رقة،  ح�كم  �ل�سم�  �س�حب 
�ل�سيخة ج��هر بنت حممد �لق��سمي 
رئي�سة �ملجل�ص �لأعلى ل�س�ؤون �لأ�سرة، 
لري��سة  �ل�����س���رق��ة  م���ؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة 
�ملر�أة. وك�سفت �للجنة خالل �لجتم�ع 
�لذي عقد قبيل ت�قيع �لتف�قية عن 
�مل�س�رك�ت  من  كبرة  ملجم�عة  تلقيه� 
بينه� دول  م��ن  دول��ة عربية،   15 م��ن 
�لألع�ب،  ك���ف��ة  يف  م���رة  لأول  ت�����س���رك 
�لن�سخة  �أن  �إىل  �للجنة  �أ����س����رت  ك��م��� 
م�ست�ى  على  �لأك��ر  �ستك�ن  �لر�بعة 
�لتف�قية  وق��ع  ون���ع���ً.  كم�ً  �مل�س�رك�ت 
�لأمر  �مللكي  �ل�سم�  �س�حب  من  كل 
�ملجل�ص  رئي�ص  �لعزيز  عبد  بن  طالل 
�لري��سي �لعربي رئي�ص �حت�د �للج�ن 
و�ل�سيخ  �لعربية،  �ل�طنية  �لأومل��ب��ي��ة 
�لق��سمي،  �سلط�ن  �أحمد بن  خ�لد بن 
للدورة  �لعلي�  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ص 
بنت  حي�ة  �ل�سيخة  بح�س�ر  �لر�بعة، 
جلنة  رئي�ص  خليفة،  �آل  �ل��ع��زي��ز  عبد 
�لإ����س���ر�ف و�مل��ت���ب��ع��ة، و���س��ع���د ب��ن عبد 
�للج�ن  �ل��ع���م لحت���د  �لأم���ني  �لعزيز، 

�لأومل���������ب���������ي���������ة 
�ل�������ط������ن������ي������ة 
�ل������ع������رب������ي������ة، 
�لنقبي  ون��دى 
�للجنة  رئي�سة 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
مدير  للدورة، 
م�ؤ�س�سة  ع�����م 
�ل���������������س��������رق�������ة 
ل�������ري����������������س�������ة 
�مل���������ر�أة، وع����دد 
م������ن روؤ�������س�������ء 
�لعلي�  �للج�ن 
 . ية لتنفيذ � و
وخالل �مل�ؤمتر 

�ل�����س��ح���يف �ل���ذي ع��ق��د ب��ن���دي �سيد�ت 
�أكد  �لت�قيع،  ع��ن  ل��الإع��الن  �ل�س�رقة 
�لأم������ر ط����الل ب���ن ع��ب��د �ل���ع���زي���ز �أن 

دول�����ة �لإم�������ر�ت 
ت�������ق�������دم دع������م�������ً 
لري��سة  ك���ب���ر�ً 
�لعربية،  �مل������ر�أة 
مب��������� ي���ن�������س���ج���م 
وت������ج�����ه������ت�����ه������ 
�إىل  �ل�����ر�م�����ي�����ة 
مت��ك��ني �مل�����ر�أة يف 
�ملي�دين،  ���س��ت��ى 
دورة  وت����ع����ت����ر 
�لألع�ب لالأندية 
�ل���������ع���������رب���������ي���������ة 
�لتي  ل��ل�����س��ي��د�ت، 

ت�ست�سيفه� 
�ل�������س����رق���ة م���رة 
للفتي�ت  ري������س��ي���ً  ملتقى  ع���م��ني،  ك��ل 
و�ل���������س����ي����د�ت م�����ن خم���ت���ل���ف �ل�������دول 
ي��ظ��ه��رن من  �أن  ����س��ت��ط��ع��ن  �ل��ع��رب��ي��ة، 

خالله م�ست�ي�ت فنية ع�لية ويحققن 
�إجن�ز�ت كبرة.

ت�فر  �ل�������س����رق���ة  �إم��������رة  �أن  و�أو�����س����ح 
ج��م��ي��ع ع�����م���ل �ل��ن��ج���ح ل���ل���دورة من 
�إليه  ت�����س��ب���  م����  �إىل  �ل��������س����ل  �أج�����ل 
�لري��سية على جميع �ل�سعدة،  �ملر�أة 
�لن�عية  �ل��ن��ق��ل��ة  ت���ع���زي���ز  وب����ل���ت����يل 
�جله�د  مثمن�ً  �ل��ن�����س���ئ��ي��ة،  للري��سة 
�لعلي�  �للجنة  تبذله�  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة 
ل�سم�ن ظه�ر �حلدث ب�أف�سل �س�رة.

م���ن ن���ح��ي��ت��ه، ق�����ل �ل�����س��ي��خ خ���ل��د بن 
رئي�ص  �ل��ق������س��م��ي،  �سلط�ن  ب��ن  �أح��م��د 
�إم�رة  ت�سعى  �لعلي�:  �ملنظمة  �للجنة 
�لر�بعة  �لن�سخة  تنظيم  �إىل  �ل�س�رقة 
�لعربية  ل���الأن���دي���ة  �لأل����ع�����ب  ل������دورة 
�أرقى  ي����ك��ب  مب���   ،2018 لل�سيد�ت 
�ملع�ير �لع�ملية، ويف هذ� �ل�سي�ق، ف�إن 
دعم �لحت�د جله�دن� �ملبذولة يف هذ� 

دور�ً حم�ري�ً يف حتقيق  يلعب  �ل�سدد 
يتم��سى  مب�  �لطم�حة،  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 

مع ت�جيه�ت قي�دتن� �لر�سيدة.
و�أ�س�ف: ت�سكل هذه �لتف�قية �مل�قعة 
�لي�م �إط�ر�ً تنظيمي�ً مهم�ً، �سنعمل من 
خالله على ت�س�يق �لبط�لة و�لبدء يف 
ت�قيع �تف�قي�ت �لرع�ية له�، ب�لإ�س�فة 
�إىل ترتيب �إج��ر�ء�ت منح حق�ق �لبث 
ينعك�ص  مب����  وغ���ره����،  �ل��ت��ل��ف��زي���ين 
�لد�عمة  �ل�س�رقة  مك�نة  تعزيز  على 
لري��سة �ملر�أة، وي�سهم يف ح�سد �ملزيد 
�ل��ع��رب��ي ب��ه��ذ� �لقط�ع  م��ن �له��ت��م���م 
��سطحب  �لت�قيع،  �أع��ق���ب  ويف  �ملهم. 
وفد �للجنة �لعلي� برئ��سة �ل�سيخ خ�لد 
بن �أحمد بن �سلط�ن �لق��سمي، �أع�س�ء 
يتقدمهم  �لأومل���ب���ي���ة،  �ل��ل��ج���ن  �حت�����د 
�لأمر طالل بن عبد �لعزيز و�ل�سيخة 
يف  خليفة،  �آل  �لعزيز  عبد  بنت  ح��ي���ة 

ج��������ل�������ة ع���ل���ى 
مر�فق م�ؤ�س�سة 
�ل���������������س��������رق�������ة 
�ملر�أة،  لري��سة 
�ست�سهد  �ل���ت���ي 
كبر�ً  ج����ن���ب����ً 
من�ف�س�ت  م���ن 
�ل�������������������������������دورة، 
ل����������ل�����������ق�����������ف 
ع�������ل�������ى م�������دى 
ج������ه�����زي�����ت�����ه������ 
ل������س�����ت�����ق�����ب������ل 

�لالعب�ت.
�إىل ذلك، �أكدت 
ندى �لنقبي �أن 

�لدورة  من  �لر�بعة  �لن�سخة  فع�لي�ت 
�لك�ر�تيه،  لعبة  ����س��ت��ح��د�ث  �ست�سهد 
ك��ت������س��ع��ة �أل���ع����ب �ل������دورة، ب��ع��د �أن مت 

لعبة  �إ�����س�����ف����ة 
�ل�����ف�����رو������س�����ي�����ة 
على  )�ل�����ق�����ف�����ز 
�حل�������ج�����ز(، يف 
�لن�سخة �مل��سية 
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�أن  �إىل  م�����س��رة 
ت�سهد  �ل�������دورة 
من���������������ً لف�����ت������ً 
خمتلف  ع����ل����ى 
كل  �ل�����س����ع����دة 
ع�مني، �س��ء يف 
�أعد�د �لالعب�ت 
�ل��������������دول  �أو 
�مل�س�ركة �أو عدد 
�إىل  �إط�ر م�س�عين�  �لألع�ب �ملت�حة، يف 
ن�س�ي  ري������س��ي  ح���دث  �إىل  حت���ي��ل��ه��� 

ع�ملي متك�مل.

ن�سخته�  �ل��دورة يف  ت�سهد  �أن  وت�قعت 
�لر�بعة من�ف�س�ت ق�ية بني �لالعب�ت 
وميد�ليته�،  �ألق�به�  لنيل  �لعربي�ت، 
م�سرة �إىل �أن من �أهم �أهد�ف �لدورة، 
�لرت����ق�����ء ب�����ق���ع �مل�������ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�لتع�ون  وحتفيز  �ل��ري������س��ي،  �جل���ن��ب 
�لنه��ص  �سبيل  يف  �مل�����س��رتك  �ل��ع��رب��ي 
�ملج�لت،  خمتلف  يف  ومتكينه�  ب�ملر�أة 

ل�سيم� يف �ملج�ل �لري��سي.
�لعربية  �لأن���دي���ة  دورة  �أن  �إىل  ي�����س���ر 
ت�سعة  ���س��ت��ن��ظ��م   ،2018 ل��ل�����س��ي��د�ت 
�ألع�ب، هي: كرة �ل�سلة، وكرة �لط�ئرة، 
و�لق��ص  و�مل����ب�����رزة،  �ل���ط����ول���ة،  وك����رة 
و�ل�����س��ه��م، و�ل��رم���ي��ة، و�أل��ع���ب �لق�ى، 
وري��������س���ة �ل���ف���رو����س���ي���ة )�ل���ق���ف���ز على 

�حل��جز(، و�لك�ر�تيه.
ويف �أبريل �مل��سي، �أعلنت �للجنة �لعلي� 
م�ؤ�س�سة  �عتم�د  ع��ن  ل��ل��دورة  �ملنظمة 
�ل�س�رقة لري��سة �ملر�أة، من قبل �حت�د 
�لعربية،  �ل���ط��ن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج���ن 
لتك�ن �جلهة �ملنظمة للدورة �لر�بعة.

�لدكت�ر  �ل�سيخ  �ل�سم�  �س�حب  وك���ن 
ع�س�  �ل��ق������س��م��ي،  حم��م��د  ب��ن  �سلط�ن 
�أ�سدر  �ل�س�رقة،  �لأعلى ح�كم  �ملجل�ص 
 2016 ن�فمر  يف  �أم��ري���ً  مر�س�م�ً 
لري��سة  �ل�����س���رق��ة  م���ؤ���س�����س��ة  ب���إن�����س���ء 
�مل�يل  ب�ل�ستقالل  تتمتع  �لتي  �مل���ر�أة، 
�لعتب�رية  وب�ل�سخ�سية  و�لإد�ري 
�لت�سرف�ت  لإج��ر�ء  �لك�ملة  و�لأهلية 
�أهد�فه�،  لتحقيق  �لالزمة  �لق�ن�نية 
قرينة  �مل����ؤ����س�������س���ة  ت����رت�أ�����ص  �أن  ع���ل���ى 
�سم�  �ل�س�رقة،  ح�كم  �ل�سم�  �س�حب 
�ل�سيخة ج��هر بنت حممد �لق��سمي، 
وتع�ونه� جلنة ��ست�س�رية ت�سكل بقر�ر 
من �لرئي�ص ت�سم يف ع�س�يته� �أع�س�ء 
من ذوي �خلرة و�لكف�ءة يف جم�لت 

عمل �مل�ؤ�س�سة.

وقعت اتفاقية حقوق الرعاية والبث مع احتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية

ال�س�رقة ت�ستعد لتنظيم اأكرب ن�سخة لدورة »عربية ال�سيدات 2018« من 2-12 فرباير
م�صاركات عربية كبرية ونوعية يف 9 األعاب تت�صمن الكاراتيه )اللعبة اجلديدة(

 الأمري طالل بن عبد 
العزيز: الإمارات تقدم 

دعمًا كبريًا لريا�صة املراأة 
العربية مبا ين�صجم مع 
توجهاتها الرامية اإىل 
متكينها يف �صتى امليادين

ال�صيخ خالد بن اأحمد 
القا�صمي: التفاقية تعزز 
مكانة ال�صارقة الداعمة 
لريا�صة املراأة وت�صهم يف 
ح�صد املزيد من الهتمام 

العربي بالريا�صات الن�صوية

�لقدم  لكرة  �مل�سري  �ل��دوري  بطل  �لهلي  ي�سعى 
�ملق��سة  م�سر  يلتقي  عندم�  �ل�سد�رة  �نتز�ع  �ىل 
�ل��ي���م �لح���د يف م��ب���ر�ة م���ؤج��ل��ة من  يف �ل�س�ي�ص 

�ملرحلة �لث�نية.
ومي��ل��ك �له��ل��ي ف��ر���س��ة �ز�ح����ة �ل���س��م���ع��ي��ل��ي عن 
�لقمة �ذ �نه يحتل �ملركز �لث�ين يف �لرتتيب بعد 
�مل���ؤج��ل��ة على �لرج�ء  �ل��ث��الث  ف����زه يف م��ب���ري���ت��ه 
و�ل�سي�طي  -2�سفر  ب�لذ�ت  و�ل�سم�عيلي   1-4
بف�رق  نقطة   25 �ىل  ر�سيده  لرفع  -1�سفر، 

نقطتني خلف �ملت�سدر.
وتبقى حل�مل �للقب مب�ر�ت�ن م�ؤجلت�ن �ي�س� مع 

�ملق�ول�ن �لعرب و�لن�سر.

وق�ل رئي�ص �لن�دي �لهلي �جلديد وجنمه �ل�س�بق 
حمم�د �خلطيب بعد �جتم�عه ب�لالعبني: “قدر 
�لهلي د�ئم� و�بد� ه� �أن يك�ن �لرقم و�حد يف كل 
�لوق�ت، وعلى كل لعب ينتمي �إليه ويحمل ��سمه 

�أن يعي هذ� �لمر ويعمل به يف كل �لوق�ت«.
لعب  لأي  ح��ق  �ي  يف  يق�سر  ل��ن  “�لن�دي  وت���ب��ع 
وعليه، �لكل عليه �ل�ف�ء ب�لتز�م�ته، لأنه �سيك�ن 
هن�ك نظ�م جديد �سيطبق على �جلميع يف �ملرحلة 

�ملقبلة و�ي تق�سر �سي��جه بكل حزم«.
ومن �ملت�قع �أن يبد�أ مدرب �لهلي ح�س�ب �لبدري 
�إك���ر�م���ي يف  ���س��ري��ف  �مل���ب����ر�ة بت�سكيل م��ك���ن م��ن 
حر��سة �ملرمى، و�أم�مه رب�عي �لدف�ع �أحمد فتحي 

وحممد جنيب و�أمين �أ�سرف و�سري رحيل، ويف 
�ل�س�لية  وعمرو  ع��س�ر  ح�س�م  و�لهج�م  �ل��سط 
و�لنيجري  زك��ري���  وم����ؤم���ن  �ل�سعيد  �هلل  وع��ب��د 

ج�ني�ر �أج�ي ووليد �ز�رو.
�لفني  �مل��دي��ر  �سليم�ن  ع��م���د  ي���أم��ل  �مل��ق���ب��ل،  ويف 
ل��ل��م��ق������س��ة يف م�������س��ل��ة م�����س��رت��ه �ل��ن���ج��ح��ه مع 
�سليم�ن،  مل���ؤم��ن  خلف�ً  �ملهمة  ت�ليه  منذ  �لفريق 
4 م���ب����ري����ت ع��ل��ى ح�س�ب  �ل���ف����ز يف  ح��ي��ث ح��ق��ق 
�جلي�ص  وطالئع  و�لزم�لك  وبرتوجيت  �سم�حة 
�أم�����م طنط� ودج��ل��ة ليقفز  وت��ع���دل يف م��ب���ر�ت��ني 
من �ملركز �ل�س�د�ص ع�سر �ىل �لث�من بر�سيد 15 

نقطة.
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الفجر الريا�ضي
�آل  حت��ت رع���ي��ة �سم� �ل�سيخ ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����س��د 
تنطلق  �لري��سي  دبي  رئي�ص جمل�ص  دبي  مكت�م ويل عهد 
�لب�ر�أوملبية  �لآ���س��ي���ي��ة  �لأل��ع���ب  دورة  �لأح���د  �ل��ي���م  م�س�ء 
لأول  تق�م  و�لتي  �لث�لثة  ن�سخته�  يف   2017 دبي  لل�سب�ب 
حتى  وت�ستمر  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  م�ست�ى  على  م��رة 

. �جل�ري  دي�سمر   14
دولة   30 800 لع��ب ولع��ب��ة ميثل�ن  �ل���دورة  ي�س�رك يف 
ري��سية  �أل��ع���ب   7 يف  يتن�ف�س�ن  �آ���س��ي���  ق����رة  م�ست�ى  على 
خمتلفة لأ�سح�ب �لهمم وه� �أكر رقم من حيث �مل�س�ركة 

يف بط�لت �آ�سي� .
وت�سمل �ملن�ف�س�ت رفع�ت �لق�ة و كرة �لط�ولة و كرة �لهدف 
ن�دي  يف  �لط�ئرة  و�لري�سة  �لهمم  لأ�سح�ب  دب��ي  ن���دي  يف 
�ل��سل و�لب�ت�سي� بن�دي �سب�ب �لأهلي دبي بينم� يحت�سن 

جممع حمد�ن �لري��سي من�ف�س�ت لعبة �ل�سب�حة.
�لفقر�ت  م��ن  ع��دد�  �سيت�سمن  �ل��ذي  �لف��ت��ت���ح  وي��ق���م حفل 

�ل�سيقة مبلعب ن�دي دبي لأ�سح�ب �لهمم �جلديد بح�س�ر 
�ألع�ب  �سعيد  على  �لري��سية  �ل�سخ�سي�ت  م��ن  كبر  ع��دد 

�أ�سح�ب �لهمم ب�لق�رة �ل�سفر�ء.
�للجنة  رئ��ي�����ص  �ل��ه���م��ل��ي  ف������س��ل  �أك�����د حم��م��د حم��م��د  و 
�لب�ر�أوملبية �لإم�ر�تية رئي�ص �للجنة �لعلي� �ملنظمة لالألع�ب 
يعد  �ل��ه���م  �لآ���س��ي���ي  �ملحفل  ه��ذ�  �أن  لل�سب�ب  �ل��ب���ر�أومل��ب��ي��ة 
�أ�سح�ب  ر�ي��ة  �سيت�سلم  �إع��د�د جيل جديد  حمطة ه�مة يف 

�لهمم يف �لق�رة �ل�سفر�ء م�ستقباًل.
مقد�ر  �سيعك�ص  �لكبر  �لري��سي  �لتجمع  ه��ذ�  �إن  ق���ل  و 
لري��سة  �لر�سيدة   قي�دتن�  ت�ليه  �ل��ذي  �لكبر  �له��ت��م���م 
�أ�سح�ب �لهمم حيث نفتخر نحن يف دولة �لإم�ر�ت ب�لنهج 
�س�حب  يف  ممثلة  �لر�سيدة  قي�دتن�  تنتهجه  �ل��ذي  �ل�سديد 

�لدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي���ن  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل  �ل�سم�  �هلل” و�س�حب  “حفظه 
ح�كم  �ل�����زر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن���ئ��ب  مكت�م 
ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �هلل” و�س�حب  “رع�ه  دب��ي 
للق��ت  �لأع��ل��ى  �لق�ئد  ن�ئب  �أب�ظبي  عهد  ويل  نهي�ن  �آل 
�مل�سلحة و�سم� �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����ص جم��ل�����ص دب���ي �ل��ري������س��ي ر�ع����ي هذ� 
على  �لر�سيدة  قي�دتن�  تعمل  حيث  �له�م  �لآ�سي�ي  �حل��دث 
�سبل  وت�فر  فئ�تهم  مل��طنيه� مبختلف  دولة حديثة  بن�ء 

�حلي�ة �لكرمية لهم.
و�سدد �له�ملي على �أن دولة �لإم�ر�ت �أ�سبحت حتتل مك�نة 
مهمة بني دول �لع�مل وحمطة رئي�سة يف تنظيم �لبط�لت 

�لع�ملية و�لق�رية لري��س�ت �ملع�قني �ملختلفة معرب� عن �أمله 
�لنج�ح  �لألع�ب  �مل�س�ركة يف هذه  �لفرق  �أن حتقق جميع  يف 
و�لت�فيق متمني� له� طيب �لإق�مة يف بلده� دولة �لإم�ر�ت 

ومدينة دبي ع��سمة �لري��سة و�لري��سيني.
�لآ�سي�ية  �أوملبية  �لب�ر  لالألع�ب  �لر�سمية  �ملن�ف�س�ت  وتبد�أ 
�لهدف  “مبن�ف�س�ت كرة  “ �لثنني  لل�سب�ب �سب�ح بعد غد 
.. فيم�  �لهمم  دبي لأ�سح�ب  ن�دي  تق�م على مالعب  �لتي 
�ل��سل  �أندية  �لألع�ب على مالعب  تنطلق من�ف�س�ت ب�قي 
وجممع  �لهمم  لأ�سح�ب  دب��ي  ون����دي  دب��ي  �لأه��ل��ي  و�سب�ب 

حمد�ن �لري��سي.
�مليد�لي�ت مب� يليق  وحر�ست �للجنة �ملنظمة على ت�سميم 
�لإم�ر�ت  دولة  نف�سه معرة عن  �ل�قت  ب�حلدث وتك�ن يف 

مدينة  مع�مل  �أب��رز   - خليفة  لرج  ر�سم�ً  و�جهته�  وحملت 
دبي - مع �سع�ر �لبط�لة .. بينم� ظهر على خلفيته� ر�سم 

ب�رز خلريطة �لق�رة �لآ�سي�ية .
و�حدة  من�سة  ت��جد  �ست�سهد  �لبط�لة  �أن  �للجنة  و�أعلنت 
لتت�يج �لف�ئزين .. وك�سفت عن متيمة �لبط�لة �لتي جت�سد 
بهذ�  �لكبر  �لإم����ر�ت  �رت��ب���ط  يعني  �ل��ذي  �لعربي  �جلمل 

�لرمز تف�عاًل مع �أهم �لأ�سي�ء �لتي ترز يف تر�ث �لدولة.
�مل�س�ركة يف �لألع�ب �لآ�سي�ية  �لي�ب�ين على  وحر�ص �ل�فد 
�لب�ر�ملبية لل�سب�ب دبي 2017 ب�أكر وفد بلغ 202 ع�س� 
�أع�س�ء  م��ن  و”113”  لع��ب��ة  و”35”  لع��ب���ً   ”54  “

�جله�زين �لفني و�لإد�ري .
�لالعبني  م��ن  �لكبر  �ل��ع��دد  بهذ�  �لي�ب�ن  م�س�ركة  وت���أت��ي 
و�لأجهزة �لفنية و�لإد�رية يف �إط�ر حت�سره� �ملبكر لدورة 
ط�كي�  �لع��سمة  ت�ست�سيفه�  �لتي  �لأوملبية  �سبه  �لأل��ع���ب 

�لع�م 2020 .

بدء فع�لي�ت دورة الألع�ب الآ�سيوية الب�ر اأوملبية لل�سب�ب بدبي 

تظاهرة ناجحة يف �صواطئ جمريا

�سم��ردل 7 بط���ل �سب����ق دب���ي لل�سراعي���ة 22 قدم�����
ال�صبابي 78 الو�صيف ورجام 5 يف املركز الثالث

�سلط�ن  �لن�خذة  مل�لكه   7 �سمردل  �ل��ق���رب  ت���ج   
�سعيد ح�رب بطال ل�سب�ق دبي للق��رب �ل�سر�عية 
�ملحلية 22 قدم� )�جل�لة �لر�بعة وقبل �خلت�مية 
2017-2018( و�لتي نظمه�  من بط�لة دبي 
ن�دي دبي �لدويل للري��س�ت �لبحرية يف �س��طئ 
 93 �أم�ص �جلمعة مب�س�ركة  �أول من  جمر� ي�م 

ق�رب�.
و�سهد �ل�سب�ق م�س�ركة �أكر من 90 ق�رب� ��سطفت 
جميعه� يف خط �لبد�ية قبل وقت �لنطالقة ثم 
�إ�س�رة �لنطالقة ورفع �لعلم  �إعط�ء  �بحرت بعد 
 4 عن  تزيد  مل�س�فة  �لطليعة  زورق  من  �لأخ�سر 
�لع�مل ب�جت�ه خط  �سرق جزر  �أمي�ل بحرية من 
�لأوىل  �ملنطقة  ج��م��ر�  ���س����ط��ئ  قب�لة  �لنه�ية 

حيث �خت�رت �للجنة �ملنظمة يف ن�دي دبي �لدويل 
ح�لة  ين��سب  �ل���ذي  �مل�س�ر  �لبحرية  للري��س�ت 
معدن  �ملن�ف�سة  لتظهر  �ل��ري���ح  و�سرع�ت  �لبحر 
�لن��خذة ومدي �كت�س�بهم مه�ر�ت �لإبح�ر يف ظل 

�لظروف وت�جيه �لق��رب نح� خط �لنه�ية.
�لن�خذة  بقي�دة   7 �سمردل  �لق�رب  ط�قم  وجن��ح 
�ملن��سب  �مل�����س���ر  �خ��ت��ي���ر  يف  ح����رب  �سعيد  �سلط�ن 
على  متقدم�  �أول  �لنه�ية  خ��ط  �إىل  و�ل������س���ل 
ب�قي �لق��رب �مل�س�ركة ومن بينه� �لق�رب �ل�سب�بي 
78 مل�لكه �لن�خذة �حمد عبيد �ل�س�يدي و�لذي 
ح�سل على �ملركز �لث�ين للرتتيب �لع�م لل�سب�ق. 
وت��ن���ف�����ص �ل��ن����خ��ذة يف �ل��دخ���ل مل��رب��ع �ل��ك��ب���ر يف 
�جل�لة �لر�بعة وقبل �خلت�مية حيث ج�ء �لق�رب 

�لقبي�سي  ع��ت��ي��ق  �ح��م��د ط����ر����ص  مل���ل��ك��ه   5 رج�����م 
�لث�لث  �مل��رك��ز  �ل��ن���خ��ذة خليفة يف  �ب��ن��ه  وب��ق��ي���دة 
للرتتيب �لع�م فيم� ذهب �ملركز �لر�بع يف �ل�سب�ق 
�لن�خذة  مل�لكه   60 مه�جر  �ل��ق���رب  ط���ق��م  �إىل 

م�جد �حمد خ�دم �ملهري.
�لن�خذة  ب��ق��ي���دة   81 �ل��ق���رب م��ي�����س���ري  و�ح��ت��ل 
�خل�م�ص  �مل��رك��ز  يف  �ل�����س���ي��دي  بطي  علي  ح�سن 
من�سة  �إىل  ب����ل���ت����يل  و���س��ع��د  �ل���ع����م  ل��ل��رتت��ي��ب 
�لتت�يج وج�ء �لق�رب ث�يب 92 مل�لكه م�يد عبد 
�إ�سم�عيل  علي  �لن�خذة  وبقي�دة  �حل��سني  �هلل 
�لذيب  �لق�رب  ون���ل  �ل�س�د�ص  �ملركز  يف  �حلم�دي 
�لن�خذة  وبقي�دة  �سعيد ج�بر  مل�لكه حمد�ن   40

�حمد �ملرزوقي �ملركز �ل�س�بع. 

13 مل�لكه  �ل��ق���رب ت����ق  �مل��ر�ك��ز ، جنح  ويف ب�قي 
م����رو�ن ع��ل��ي �ح���د �ل�����س���ي��دي وب��ق��ي���دة �لن�خذة 
�لث�من  �مل��رك��ز  �ح��ت��الل  يف  معي�ف  �حمد  م�سعل 
فيم� ك�ن �ملركز �لت��سع من ن�سيب �لق�رب �لفهد 
�بنه  وبقي�دة  معي�ف  ج��سم  حممد  مل�لكه   79
 109 لف�ن  �لق�رب  �حتل  بينم�  ج��سم  �لن�خذة 
مل�لكه مع�يل عبد�لرحيم �ل�سيد �له��سمي وبقي�دة 

�لن�خذة علي عتيق �لرميثي �ملركز �لع��سر.
عر�ص  ويف  �ل�سب�ق  من�ف�س�ت  خ��ت���م  بعد  وج���رت 
�لق��رب  وب��ح���رة  ن����خ��ذة  تت�يج  مر��سم  �لبحر 
بح�س�ر  �لأوىل  �خلم�سة  �مل��ر�ك��ز  على  �حل��سلة 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ن�ئب  ب�حلب�لة  ن��سر  علي 
وحممد  �لبحرية  للري��س�ت  �ل��دويل  دب��ي  ن���دي 

�ملدير  �لإد�رة  جم��ل�����ص  ع�����س���  ح�����رب  �هلل  ع��ب��د 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��ق��م��زي  حم��م��د  وه���زمي  �لتنفيذي 

�ل�سب�ق�ت.
 القمزي: اختبار لقدرات البحارة

 وق�ل هزمي حممد �لقمزي مدير �د�رة �ل�سب�ق�ت 
يف ن�����دي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري������س���ت �ل��ب��ح��ري��ة �أن 
�ل�سب�ق ك�ن جيد� ومثل �ختب�ر� حقيقي� لقدر�ت 
و�لبح�رة  �لن��خذة  م��ه���ر�ت  �ظهر  �إذ  �مل�س�ركني 
�ل�سب�ب ب�سبب �لظروف �لتي �أقيم فيه� و�ملتعلقة 
يف  �أ�سهمت  �لتي  �ل��ري���ح  و�سرع�ت  �لبحر  بح�لة 

زي�دة �لإث�رة ط��ل مر�حل �ل�سب�ق.
�ل��ت��ع���ون من  ك��ل  وج��د  �ملنظمة  �للجنة  �أن  وق����ل 
قبل كل �لن��خذة و�لبح�رة �مل�س�ركني يف �حلدث 

�لتظ�هرة  �إجن���ح  يف  ب�لتز�مهم  �أ�سهم��  و�للذين 
دب���ي للق��رب  ب��ط���ل��ة  �آخ����ر ج�����لت  �ن��ت��ظ���ر  يف 
�لث�ين  �لن�سف  يف  قدم�   22 �ملحلية  �ل�سر�عية 
لل�سهر �جل�ري مهنئ� يف هذ� �خل�س��ص �أ�سح�ب 

�ملر�كز �خلم�سة �لأوىل يف هذه �جل�لة.
�لتي  �جل��ه���ت  لكل  �جل��زي��ل  �ل�سكر  �لقمزي  وق��د 
ينظمه�  �لتي  �ل�سب�ق�ت  �إجن���ح  ور�ء  دوم���  ت�سهم 
ت��ل��ك �جله�ت  ك���ل م������س��م ويف م��ق��دم��ة  �ل���ن����دي 
�لقي�دة �لع�مة ل�سرطة دبي وجه�ز حم�ية �ملن�س�ت 
�لر�بع(  �ل�����س��رب  )ق���ي����دة  و�ل�����س����ح��ل  �حل��ي���ي��ة 
وم�ؤ�س�سة  دب��ي  يف  �مل��دين  للدف�ع  �لع�مة  و�لإد�رة 
دبي لالإعالم )قن�ة دبي �لري��سية( و�لتي ق�مت 

م�سك�رة بتغطية �ل�سب�ق.

الفريق ال�سعودي بطال لك�أ�س ال�سداقة اخلليجية للتق�ط الأوت�د

احتاد الريا�صات البحرية ي�صيد بنجاح جائزة اأبوظبي -فورمول 1

حريز: اإبداع تنظيمي رافقه ح�سور فني جتلى يف ال�سدارة الع�ملية

ت�����ج �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ب���ن حم��م��د بن 
ن��ه��ي���ن ظهر  �آل  ب���ن ز�ي����د  خ��ل��ي��ف��ة 
����س��ط��ب��الت ق��ري��ة ب�ذيب  �م�����ص يف 
�لفريق  �خلتم  للفرو�سية مبنطقة 
�ل�سد�قة  ل��ك���أ���ص  بطال  �ل�����س��ع���دي 
�لتي  �لأوت�����د  لل��ت��ق���ط  �خلليجية 
نظمه� ن���دي ت��ر�ث �لإم�����ر�ت على 
م����دى ث���الث���ة �أي�������م حت���ت �إ����س���ر�ف 
�لحت����د �ل���دويل لل��ت��ق���ط �لأوت����د 
وب����ل���ت���ع����ون م���ع �حت������د �لإم��������ر�ت 
�أرب��ع دول هي  للفرو�سية مب�س�ركة 
�ململكة �لعربية �ل�سع�دية و�سلطنة 
ج�نب  �إىل  �ملغربية  و�ململكة  عم�ن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ر�ت  دول����ة 

�لبلد �ملنظم للبط�لة.
�حتف�لت  ���س��م��ن  �ل��ب��ط���ل��ة  ت��ق���م 
�ل�س�د�ص  �ل���ط��ن��ي  ب���ل��ي���م  �ل��ن���دي 
�سم�  برع�ية  وينظمه�  و�لأرب��ع��ني 
نهي�ن  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �سلط�ن  �ل�سيخ 
رئي�ص  �ل�������س���م����  ����س����ح���ب  مم���ث���ل 
�ل�سيخ  �لن�دي. وق�م  �لدولة رئي�ص 
ب���ت���ك���رمي فريق  ز�ي������د ب����ن حم���م���د 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع���دي��ة بطل 
ب�ملركز  و�ل���ف����ئ���ز  �ل��ب��ط���ل��ة  ك����أ����ص 
�ل��ي���م �لأخ���ر من  �لأول جل����لت 

ف�ر�ص  ت���ج  كم�  �ل��ك���أ���ص..  فع�لي�ت 
�لي�مي  مهند  �ل�����س��ع���دي  �ملنتخب 
�ل����ذي ن����ل ل��ق��ب �أف�����س��ل ف���ر���ص يف 
بح�س�ر  وذل���ك  �ل��ك���أ���ص  من�ف�س�ت 
�ملدير  �ملهري  �أحمد  �سن�ن  �سع�دة 
و�لفع�لي�ت  لالأن�سطة  �لتنفيذي 
يف �لن�دي، وحممد مهر �ملزروعي 
مدير قرية ب�ذيب �لع�ملية للقدرة 

وعدد من �مل�س�ؤولني يف �لن�دي، �إىل 
ج�نب روؤ�س�ء وف�د �لدول �مل�س�ركة 
وجمه�ر من حمبي هذه �لري��سة. 
و ك��رم �ل�سيخ ز�ي��د بن حممد كال 
و�لفريق  �ل���ع���م����ين  �ل���ف���ري���ق  م���ن 
�ملغربي �لف�ئزين ب�ملركزين �لث�ين 
و�لث�لث على �لت��يل، يف من�ف�س�ت 
�س�طي  �سملت  �لتي  �ل�سبت  �م�ص 

حلقتني ووتد 6 + 4 �سم و�س�طي 
هدف معلق ووتد �سيف 6 + 4 �سم 
و�س�طي تت�بع رمح 4 �سم، و�س�ط� 

و�حد� تت�بع �سيف 6 �سم.
وه����ن�����أ �ل�������س���ي���خ ز�ي�������د ب����ن حممد 
�لف�ئزين و �أثنى على جه�د جميع 
�ل���ف���ر����س����ن م����ن خم���ت���ل���ف �ل������دول 
�أب����رزو�  و�ل��ت��ي  �مل�����س���رك��ة  �ل�سقيقة 

�لأد�ء  م��ن  متميز�   م�ست�ى  فيه� 
لهذه  و�عد  عربي  مب�ستقبل  يب�سر 
يليق  �أخالقي�  وم�ست�ى  �لري��سة 
ب���ل��ف��ر���س���ن �ل���ع���رب وي��ن�����س��ج��م مع 
بن  �سلط�ن  �ل�سيخ  �سم�  ت�جيه�ت 
ت�����س��دد على  �ل��ت��ي  ن��ه��ي���ن  �آل  ز�ي����د 
خمتلف  يف  �لأخ����الق����ي  �مل�����س��ت���ى 
�لري��س�ت  ���س��ي��م���  ل  �ل���ري��������س����ت 

�لتي يحر�ص �سم�ه على  �لرت�ثية 
زي�دة  على  و�لعمل  عليه�  �حلف�ظ 

�نت�س�ره�، و�لتن�ع فيه�.
و �أو�سح �أحمد علي �لق�يدي مدرب 
بن�دي تر�ث  �لأوت���د  �لتق�ط  فريق 
�خلليجية  �ل��ب��ط���ل��ة  �أن  �لم������ر�ت 
نظمه�  �ل���ت���ي  �لأوت����������د  لل���ت���ق����ط 
�ملن�ف�س�ت  ب���ق����ة  مت���ي���زت  �ل���ن����دي 

�مل�س�ركة  �ل���ف���رق  وق������ة  و�لإث���������رة 
�لتق�ط  �أن  �إىل  م�����س��ر�   .. �أي�����س��� 
مت  عريقة  عربية  ري������س��ة  �لأوت�����د 
�حت�د  له�  �أ�سبح  �أن  �إىل  تط�يره� 
دويل، وتنظم له� م�س�بق�ت حملية 
ون�ه  ودول��ي��ة.  و�آ�سي�ية  خليجية، 
ت��غ��ر���ص يف  �ل��ري������س��ة  ه���ذه  �أن  �إىل 
و�ل�سج�عة  �لإق���د�م  �سيم  �لف�ر�ص 

و�ل���ت���ح���ك���م ب����خل���ي���ل و�����س���ت���خ���د�م 
�ل�����س��ي��ف و�ل���رم���ح م��ن ع��ل��ى ظهره 
وفيه� �إث�رة وت�س�يق .. مثمن� دعم 
بن  �سلط�ن  �ل�سيخ  �سم�  وت�سجيع 
�لتي  وت���ج��ي��ه���ت��ه  ن��ه��ي���ن  �آل  ز�ي���د 
�لتعريف  �لكبر يف  �لأث��ر  له�  ك���ن 
بهذه �لري��سة و�إع�دة �لعتب�ر له� 

و�لنه��ص به�.

وج���ه ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د ب���ن حريز 
للري��س�ت  �لإم������ر�ت  �حت����د  رئي�ص 
�ل�سيخ  �سم�  �إىل  �لتهنئة  �لبحرية 
�لدكت�ر �سلط�ن بن خليفة بن ز�يد 
�ل�سم�  �س�حب  م�ست�س�ر  نهي�ن  �آل 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص 
للري��س�ت  �ل����دويل  �أب���ظ��ب��ي  ن����دي 
�لبحرية على �لنج�ح �لالفت �لذي 
�أب�ظبي  ج���ئ��زة  من�ف�س�ت  حققته 
�لكرى للزو�ر �ل�سريعة -ف�رم�ل1 
�خلت�مية  وق��ب��ل  �خل�م�سة  �جل���ل��ة 
و�لتي   2017 �ل��ع���مل  بط�لة  م��ن 
ع�سر  �أح��د�ث��ه���  على  �ل�ست�ر  �أ���س��دل 

�أول من �أم�ص �جلمعة يف ك��سر  ي�م 
�لأم��ج ب�لع��سمة �حلبيبة.

وق���������ل رئ����ي���������ص �حت���������د �لإم������������ر�ت 
ن�����دي  �أن  �ل���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري��������س����ت 
�أب�ظبي �لدويل للري��س�ت �لبحرية 
قدم ن�سخة جميلة ل تن�سي يف ت�ريخ 
�ل��ب��ط���ل��ة �ل��ع���مل��ي��ة و�ل���ت���ي ب�����د�أ يف 
تنظيمه� منذ ع�م 1993 وم� يز�ل 
�آخ����ر حيث  �إىل  مي�����س��ي م���ن جن�����ح 
ب�لعديد  �ل��ع���م  ه���ذ�  مت��ي��ز �حل����دث 
بينه�  وم��ن  �ملتميزة  �لفع�لي�ت  م��ن 
�لكثر  جمعت  �ل��ت��ي  �ل�سب�ق  ق��ري��ة 
�لتي جتذب �جلمه�ر  �مل��ب���در�ت  من 

و�ك�سب�  �ل���رت�ث���ي  �مل��ع��ر���ص  وم��ن��ه��� 
وركن  �لرتفيهية  و�ل��ق��ري��ة  �مل��ع��د�ت 

�مل�أك�لت وركن �لطف�ل.
�مل��ر حممد بن حريز  و�أب���دى حريز 
ر�فق  �ل��ذي  �لفني  ب�لنج�ح  �سع�دته 
�لر�ئع  �ل��ت��م��ي��ز  و�أي�����س���  �مل��ن���ف�����س���ت 
و����س��ل فريق  �لإم�����ر�ت حيث  لفرق 
 6 �أب����ظ���ب���ي  زورق  ع����ر  �أب����ظ���ب���ي 
�ل��ي��ك�����ص ك�ريال  �لإي���ط����يل  ب��ق��ي���دة 
للبط�لة  �ل��ع���م  للرتتيب  ���س��د�رت��ه 
ن��ق��ط��ة فيم�   70 ب��ر���س��ي��د  �ل��ع���مل��ي��ة 
على  تيم  �لفيكت�ري  فريق  ح�فظ 
ملن�ف�س�ت  �ل���ع����م  �ل��رتت��ي��ب  ����س���د�رة 

�أ����ص( عر   4 )�أف  �لع�ملية  �جل���ئ��زة 
�ملن�س�س�ري  من�س�ر  بطلن�  زورق 

و�لذي يت�سدر بر�سيد 95 نقطة.
تت���سل  �أن  �أم��ن��ي���ت��ه  ع���ن  و�أع�����رب 
�لأح���د�ث  لنج�ح  �ملتميزة  �ل�����س���رة 
�لري��سية �لبحرية يف دولة �لإم�ر�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لتي بد�أت من دبي 
�لتي ��ست�س�فت حدثني ع�مليني هم� 
بط�لة  م��ن  �خلت�مية  قبل  �جل���ل��ة 
�ل��ع���مل ل��ل��در�ج���ت �مل���ئ��ي��ة و�جل�لة 
للزو�رق  �ل��ع���مل  لبط�لة  �خلت�مية 
�لنج�ح  و�س�تر  ك���ت  �ك�ص  �ل�سريعة 
م��ن خ���الل �جل���ل��ة ق��ب��ل �خلت�مية 

من بط�لة �لع�مل للزو�رق �ل�سريعة 
-ف�رم�ل1.

�خلت�م  ي��رتق��ب  �جل��م��ي��ع  �إن  وق�����ل 
�ل��ب������س��م��ة و�ل��ت��ي ت�سهد  يف �لإم������رة 
����س��ب���ع ك���م��ل مهرج�ن�  ع��ل��ى م���د�ر 
خ�لد  ب���ح���رة  يف  ف�����ري�����د�ً  ب���ح���ري����ً 
ب�����إق�����م����ة �جل�����ل����ة �خل���ت����م���ي���ة من 
�ل�سريعة  ل���ل���زو�رق  �ل��ع���مل  ب��ط���ل��ة 
-ف�رم�ل1 و�جل�لة �خلت�مية من 
بط�لة �لع�مل للدر�ج�ت �مل�ئية على 
ه��ذ� �خل�س��ص  �ل��ت����يل متمني� يف 
�لعلي�  ل��ل��ج��ن��ة  و�ل��ت���ف��ي��ق  �ل��ن��ج���ح 

�ملنظمة للحدث.
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اإطالق برن�مج امل�سوؤولية املجتمعية ملوندي�ل الأندية »الإم�رات 2017«
ك�أ�ص  ل��ب��ط���ل��ة  �ل��ع��ل��ي���  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ك�سفت 
�لع�مل لالأندية “�لإم�ر�ت 2017” عن �إطالق برن�مج 
من  �ل��ع��دي��د  مب�����س���رك��ة  للبط�لة  �ملجتمعية  �مل�����س���ؤول��ي��ة 
من  �أك���ر  لتقدمي  و�مل���ؤ���س�����س���ت  �ملجتمعية  �ل�سخ�سي�ت 
و�أ�سح�ب  و�جل�مع�ت  �ملد�ر�ص  لطلبة  تذكرة  �آلف  �أربعة 
�لهمم و�جلمه�ر لال�ستمت�ع ب�ملن�ف�س�ت �لكروية �لع�ملية 
مل�ندي�ل �لأندية و�لتي ت�ست�سيفه� دولة �لإم�ر�ت وت�ستمر 

حتى 16 دي�سمر �جل�ري.
وي�أتي �إطالق �لرن�مج يف �أعق�ب حتقيق فريق �جلزيرة 
يف  ل��ه  ظ��ه���ر  �أول  يف  ت���ري��خ��ي  ل��ف���ز  �أب�ظبي”  “فخر 
بتج�وز  �مل��سي  �لأربع�ء  م�س�ء  لالأندية  �لع�ملي  �مل�ندي�ل 

�ل��ن��ي���زل��ن��دي بهدف  �أوك���الن���د �سيتي  �أوق��ي���ن������س��ي���  ب��ط��ل 
نظيف وت�أهله مل��جهة بطل �آ�سي� �أور�و� ريد د�مي�ندز يف 

�لدور �لث�ين.
ومت يف �إط�ر برن�مج �مل�س�ؤولية �ملجتمعية ت�جيه �لدع�ة 
لأكر من 20 مدر�سة حل�س�ر فع�لي�ت �ملب�ري�ت �لثالث 
�لق�دمة لتمكني �لآلف من �جلم�هر و�لطلبة و�أ�سح�ب 
�ل��ه��م��م م��ن ع�����س���ق ك���رة �ل��ق��دم م��ن مت�بعة �مل��ب���ري���ت يف 
��ست�د هز�ع بن ز�يد يف مدينة �لعني وملعب مدينة ز�يد 
�لري��سية يف �أب�ظبي وم�س�هدة جن�م �ل�س�حرة �مل�ستديرة 
عن قرب يف �أر�سية �مللعب يف خ�سم من�ف�س�ته� للتقدم �إىل 

�لدور ن�سف �لنه�ئي للبط�لة �لع�ملية �لأغلى لالأندية.

و�أك����د ���س��ع���دة ع�����رف ح��م��د �ل���ع�����ين م��دي��ر �ل��ب��ط���ل��ة يف 
�مل�س�ؤولية  ب��رن���م��ج  �أن  �لعلي�  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة 
�لعديد  م��ن  ر�ئ��ع���ً  تف�عاًل  �سي�سهد  للبط�لة  �ملجتمعية 
يف  للم�س�همة  و�لق��ت�����س���دي��ة  �ملجتمعية  �لفع�لي�ت  م��ن 
�لقدم من  �لآلف من ع�س�ق كرة  �لبط�لة ومتكني  دعم 
مق�عد  م��ن  مب��سر  ب�سكل  �ل��ق��دم  ك��رة  م��ب���ري���ت  مت�بعة 
�ملد�ر�ص و�جل�مع�ت  �ملدرج�ت م�سر� �ىل م�س�ركة طلبة 
يف  �ل��دول��ة  �أن��ح���ء  خمتلف  يف  �ملحلية  �ملجتمع�ت  و�أف����ر�د 
�لإم�ر�ت  �أرج���ء  ج�بت  �لتي  �ملتنقلة  �لتف�علية  �لأن�سطة 

قبل �نطالق �لبط�لة.
وت�جه �لع��ين ب�ل�سكر و�لتقدير لك�فة �لأفر�د و�مل�ؤ�س�س�ت 

�ملجتمعية  �مل�س�ؤولية  برن�مج  يف  �مل�س�ركني  من  و�جله�ت 
و�أ�سح�ب  ب�لطلبة  للرتحيب  �لبط�لة  تطلع  عن  معرب�ً 
ب�ملب�ري�ت ومع�ي�سة جتربة  �لهمم و�جلمه�ر لال�ستمت�ع 
�لأندية  لت�سجيع  �مل��ل��ع��ب  د�خ���ل  م��ث��رة ومم��ي��زة  ك��روي��ة 
�لأبط�ل �لتي لتز�ل تخ��ص �سب�ق �لظفر ب�للقب �لع�ملي 

�لغ�يل.
من ج�نبه �أعرب ه�رميك �سني - �أحد �مل�س�ركني يف برن�مج 
و�عتز�زه  ف��خ��ره  ع��ن   - للبط�لة  �ملجتمعية  �مل�����س���ؤول��ي��ة 
للبط�لة  �ملجتمعية  �مل�����س���ؤول��ي��ة  ب��رن���م��ج  يف  ب���مل�����س���رك��ة 
للم�س�ركني  �لفر�سة  �إت�حة  يف  وبدوره�  ب�ملب�درة  م�سيد�ً 
�لآلف  ومت��ك��ني  �لإم������ر�ت  ل��دول��ة  �جلميل  رد  م��ن  فيه� 

�للذين قد يتمكن�� من ح�س�ر مب�ري�ت  �لأ�سخ��ص  من 
�لبط�لة من �ل�ستمت�ع بهذ� �لعر�ص �لكروي �لع�ملي �ملق�م 

يف �سي�فة �لإم�ر�ت.
�لع�مل  ل��ك���أ���ص  �ملجتمعية  �مل�����س���ؤول��ي��ة  م��ب���درة  وتتم��سى 
ل��الأن��دي��ة م��ع روؤي����ة �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �مل��ح��ل��ي��ة للبط�لة 
�له�دفة لتعزيز وعي �أفر�د �ملجتمع ح�ل �أهمية مم�ر�سة 
وذلك  ن�س�ط�ً  و�أك��ر  وتبني منط حي�ة �سحية  �لري��سة 
من خالل �لعمل �مل�ستمر مع �ملد�ر�ص و�لكلي�ت و�جل�مع�ت 
و�أك�دميي�ت كرة �لقدم وت�ظيف ��ست�س�فة �لدولة للعديد 
�لأندية  م�ندي�ل  مثل  �لع�ملية  �لري��سية  �لفع�لي�ت  من 

لتحقيق هذ� �لهدف.

�أو�سح �ملدير �لفني لأتلتيك� مدريد، دييغ� �سيمي�ين، �أم�ص �ل�سبت، �أن ل 
�أحد من لعبيه ميلك مه�ر�ت �لفرن�سي �أنط��ن غريزم�ن �لذي �سيغيب 
�سيح�ول  ل��ذ�  لالإ�س�بة،  �لأح���د  �ل��ي���م  ب��لليغ�  بيتي�ص  ري���ل  م��ب���ر�ة  ع��ن 

تع�ي�ص غي�به عر �لعمل �جلم�عي.
ويف م�ؤمتر �سح�يف ع�سية مب�ر�ة �جل�لة �ل�15 من �لليغ�، ق�ل 
غ��ري��زم���ن ل  م��ه���ر�ت  �أن  �ل�������س��ح  م��ن  �سيمي�ين: 
تع�ي�ص  �سنح�ول  زم��الئ��ه،  من  �أي  به�  يتمتع 
غ��ي���ب��ه ع��ر �ل��ع��م��ل �جل��م���ع��ي ول��ي�����ص عر 
�ل��ب��ح��ث ع���ن ب��دي��ل ق��ري��ب م���ن مه�ر�ت 

غريزم�ن على �مللعب.
ب��ع��د ه�ية  ���س��ي��م��ي���ين  ي��ق��رر  ومل 
�ل����الع����ب �ل������ذي ���س��ي��دف��ع ب����ه يف 
�ل��ظ��ه��ر �لأمي�����ن، علم�ً  م��رك��ز 
بت�م��ص  دفع  �لتدريب�ت  يف  �أنه 

ب�رتي يف هذ� �ملركز.
يف  �لتفكر  علين�  نحن  و�أ�س�ف: 
�سن��جه  �ملب�ر�ة..  طريقة تقدمي 
ب���ي���ت���ي�������ص، ف����ري����ق ي���ل���ع���ب من 
ب�سكل جيد  �لدف�عية  �لن�حية 
ج������د�ً، وق�����دم م���ب����ري����ت عدة 

لفتة لالأنظ�ر.
وت�بع: نحن نفكر يف مب�ر�ة 
�ل��ي���م .. ل ن��ف��ك��ر ح��ق���ً يف 
�خلروج �أو فيم� حققن�ه يف 

مب�ري�ت خ�رج �أر�سن�. 

�سيميوين: بهذه الطريقة �سنعو�س 
غي�ب غريزم�ن

نقطة   33 بي�سرز  �ندي�ن�  �ولديب� جنم  فيكت�ر  �سجل 
�لر�بع  ف���زه  حتقيق  م��ن  ك�ف�ليرز  كليفالند  ليحرم 
يف  ب��ه  خ��ص  قي��سي  رق��م  وحتقيق  �ل��ت����يل  على  ع�سر 

دوري كرة �ل�سلة �لمركي للمحرتفني.
 102-106 �ندي�ن� على كليفالند  على ملعبه، تغلب 
لي�سع حد� ل�سل�سلة من 13 ف�ز� متت�لي� ل�سيفه �لذي 

مل يخ�سر منذ �لت��سع من ت�سرين �لث�ين ن�فمر.
�لدقيقة  يف  ثالثية  رمية  ب�ستجيل  يف  �ولدي��ب���  وجن��ح 

�لخرة، و��س�ف 8 مت�بع�ت و5 مترير�ت ح��سمة.
وه� �لف�ز �خل�م�ص ع�سر لندي�ن� يف 26 مب�ر�ة ويحتل 
فيه�  ي�أتي  �لتي  �ل�سرقية،  �ملنطقة  يف  �خل�م�ص  �ملركز 

كليفالند ث�لث� بر�سيد 18 ف�ز� و8 هز�ئم.
و�سجل جنم كليفالند ليرون جيم�ص 29 نقطة، وك�ن 
مت�بع�ت   10 �ي�س�  بتحقيقه  دب��ل  �لرتيبل  من  قريب� 
و8 مترير�ت ح��سمة، و��س�ف زمياله كيفن ل�ف 20 
نقطة مع 7 مت�بع�ت و3 مترير�ت ح��سمة، وج�ي. �آر. 
دو�ين  �كتفى  فيم�  مت�بع�ت،   5 مع  نقطة   15 �سميث 
25 دقيقة �س�رك  9 نق�ط يف �كر من  و�ي��د بت�سجيل 

فيه�.
�سلة  على  �لت�س�يب  يف  �لدقة  كليفالند  لعب�  و�فتقد 

43 ب�ملئة فقط من  �ندي�ن� �ذ جنح�� يف ترجمة 
حم�ولتهم.

وق�ل مدرب كليفالند ت�يرون ل� ك�نت �سل�سلة 
ر�ئعة من �لنت�س�ر�ت �ملتت�لية، �تين� �ىل هن� 

وخ�سرن�، ولذلك ف�نه يجب 
لتحقيق  �ل������ب������دء 

������س�����ل�����������س�����ل�����ة 
جديدة.

من جهته، 
ق���������������������������ل 

ج����ي����م���������ص 
�سل�سلة  ك�نت 

ج��������������ي��������������دة، مل 
ن���ت���ح���دث ع��ن��ه��� �ب�����د�، 

وك��ن��� ن��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ك���ل مب�ر�ة 
و�ل���ف����ز ب��ه���. م��ن �ل�������س��ح �ن �لرق����م 
�لقي��سية لالنت�س�ر�ت �ملتت�لية وجدت 

لكي تتحطم.
ك���ل���ي���ف���الن���د كن�  وت������ب�����ع جن�����م 
�سعبة  �ستك�ن  �مل��ب���ر�ة  �ن  نعلم 
ك�ن  �ن��دي���ن���  لن  ل��ن���،  ب�لن�سبة 
ي��ل��ع��ب ب�����س��ك��ل ج��ي��د ج����د� على 

�ر���س��ه، لكنن� ق��دم��ن��� ك��ل م��� يف 
و�سعن�.

وحقق غ�لدن �ست�يت ووريرز ح�مل 
�للقب ف�زه �ل�س�د�ص على �لت��يل وج�ء 

على ديرتويت بي�ست�نز 102-98 ر�فع� 
ر�سيده �ىل 21 ف�ز� يف 27 مب�ر�ة يف �ملركز 

مبن�ف�سه  وملحق�  �لغربية،  للمنطقة  �لث�ين 
خ�س�رته �حل�دية ع�سرة يف 25 مب�ر�ة يف �ملركز 

�ل�س�بع للمنطقة �ل�سرقية.
بت�سجيله  دور�ن��ت  �ست�يت كيفن  وبرز جنم غ�لدن 

10 مت�بع�ت و7 مترير�ت ح��سمة،  نقطة مع   36
وك�ن كالي ت�مب�س�ن �لقرب �ليه مع 21 نقطة و4 

مت�بع�ت و5 مترير�ت ح��سمة، وك�ن ديفيد و�ست �ل�حيد 
بت�سجيله  نق�ط  �لع�سر  ح�جز  تخطى  �ل��ذي  غرهم� 
11 نقطة. خ��ص غ�لدن �ست�يت ملب�ر�ته �لث�نية بغي�ب 
�لقل  ��سب�عني على  يبتعد  �لذي  �ستيفن ك�ري  جنمه 

ب�سبب �ل�س�بة.
و����س��ي��ب ك�����ري �لث��ن��ني ���س��د ن��ي��� �ورل��ي���ن��ز )125-
115( ب�لت��ء يف ك�حله، و�كد ن�ديه بعد فح�ص �لرنني 
“�لك�حل  ب����أن  �ل��الع��ب  ل��ه  خ�سع  �ل���ذي  �ملغن�طي�سي 
�سنعيد  م�سيف�  هيكلي،  �سرر  �أي  هن�ك  ولي�ص  م�ستقر 

تقييم و�سعه يف غ�س�ن ��سب�عني.
وننتظر  نق�ط�،  ك���ري نحن نخ�سر  ع��ن  دور�ن���ت  وق���ل 

ع�دته.
25 نقطة  ول����دى دي���رتوي���ت، ���س��ج��ل �ف����ري ب�����ر�ديل 

وريجي ج�ك�س�ن 16 نقطة.
�ملنطقة  ت��رت��ي��ب  م��ت�����س��در  �سلتيك�ص  ب������س��ط��ن  ول��ق��ي 
�م�م  27 مب�ر�ة وك�نت  �ل�سرقية خ�س�رته �خل�م�سة يف 
بدوره  حقق  �ل��ذي   105-102 �سبرز  �نت�ني�  �س�ن 
�لث�لث  �مل��رك��ز  26 م���ب����ر�ة يف  �ل��ث���م��ن ع�����س��ر يف  ف�����زه 
يف  �لف�����س��ل  �يرفينغ  ك���ي��ري  ك���ن  �ل��غ��رب��ي��ة.  للمنطقة 
ب��سطن و�ملب�ر�ة بت�سجيله 36 نقطة، و��س�ف ج�ي�س�ن 
ت�ت�م 20 �خرى مع 8 مت�بع�ت، يف حني �سجل 
لم���رك������ص �ل��دري��دج 27 نقطة وجن��ح يف 

�نت�ني�. ل�س�ن  مت�بع�ت   10
وع��زز ت�رونت� ر�ب��ت���رز م��رك��زه �ل��ث���ين يف 
ممفي�ص  على  بف�زه  �ل�سرقية  �ملنطقة 
ر�ف���ع����   107-116 غ���ري���زل���ي���ز 
 23 يف  ف�������ز�   16 �ىل  ر����س���ي���ده 
دمي�ر  ت�رونت�  لدى  برز  مب�ر�ة. 
نقطة   26 بتحقيقه  دي������روز�ن 
مترير�ت  و6  م��ت���ب��ع���ت   7 م���ع 
ح����������س����م����ة، و�������س������رج �ي����ب�����ك����� 
ولدى  نقطة،   21 بت�سجيله 
�يف�نز  ت����ي���رك���ي  مم��ف��ي�����ص 
غ��س�ل  وم���رك  نقطة   27
مت�بع�ت   7 م��ع  نقطة   20
و4 مت��ري��ر�ت ح������س��م��ة. ويف 
ب�قي �ملب�ري�ت، ف�ز ميل�وكي 
ب���ك�����ص ب���ك�����ص ع��ل��ى د�ل�����ص 
 ،102-109 م����ف���ري���ك�������ص 
ني�  على  كينغز  و�س�كر�منت� 
�أورلي�نز بيليك�نز 109-116 
ب��ع��د �ل��ت��م��دي��د، و���س��ي��ك���غ��� ب�لز 
-119 ه�رنت�ص  ت�����س���رل���ت  على 

�لتمديد، ودنفر ن�غت�ص  بعد   111
م�جيك  �أورلن����������������دو  ع����ل����ى 

.89-103

الكويت تعلن ر�سمي� 
ا�ست�س�فة خليجي 23 

��ست�س�فة  ر�سمي�  �لي��سف  �حمد  �ل�سيخ  �لقدم  لكرة  �لك�يتي  �لحت���د  رئي�ص  �أعلن 
دي�سمر  �لأول  ك���ن���ن   22 م��ن  و�لع�سرين  �لث�لثة  �خلليج  ك���أ���ص  لبط�لة  ب��الده 
�جل�ري وحتى 5 ك�ن�ن �لث�ين ين�ير �ملقبل، مب�س�ركة �ملنتخب�ت ك�فة وهي �لك�يت 

و�ل�سع�دية وقطر و�لإم�ر�ت وعم�ن و�لبحرين و�لعر�ق و�ليمن.
وج�ء �عالن �لي��سف خالل لق�ء مع تلفزي�ن دولة �لك�يت منت�سف ليل �جلمعة-
�ل�سبت. وج�ء يف بي�ن لالحت�د �لك�يتي �ل�سبت: �أبلغت برغبة ح�سرة �س�حب �ل�سم� 
�ل�سع�دية  )�لمر �سب�ح �لأحمد �جل�بر �ل�سب�ح( بتنظيم ك�أ�ص �خلليج مب�س�ركة 

وجميع �ملنتخب�ت، عن طريق رئي�ص جمل�ص �لأمة مرزوق �لغ�من«.
وي�أتي ذلك بعد �ن �بدت �ل�سع�دية ��ستعد�ده� للم�س�ركة يف �لبط�لة �ن �أقيمت يف 

�لك�يت، فيم� �بدت قطر ��ستعد�ده� للتن�زل له� عن �ل�ست�س�فة.
�لتنفيذي لالحت�د  �ملكتب  ُي��ق��ر  �أن  �مل���ؤك��د  ب���ت يف حكم  �ل��ت��ط���ر�ت،  ه��ذه  ويف ظ��ل 
�لك�يت، على  �إىل  23” من قطر  “خليجي  نقل  �ملقبل،  �لثنني  للعبة،  �خلليجي 

نح� م� ج�ء على ل�س�ن رئي�سه ورئي�ص �لحت�د �لقطري حمد بن خليفة �آل ث�ين.
وك�ن من �ملقرر منذ �لبد�ية �ن ت�ست�سيف �لك�يت �لبط�لة، بيد �ن قر�ر �يق�فه� من 
قبل “فيف�” يف ت�سرين �لول/�أكت�بر 2015 نتيجة للتدخل �حلك�مي يف �ل�س�أن 

�لري��سي دفع ب�حلك�مة �ىل �لعتذ�ر عن ��ست�س�فته�، وجرى نقله� �ىل قطر.
و�ست�سم �ملجم�عة �لأوىل �لك�يت و�ل�سع�دية و�لم�ر�ت وعم�ن، و�ملجم�عة �لث�نية 
�أقيمت يف �لدوحة مطلع  �لتي  قطر و�لعر�ق و�لبحرين و�ليمن، مب�جب �لقرعة 
و�لإم�ر�ت  �ل�سع�دية  �حت���د�ت  خ�طبن�  �لي��سف:  و�أ�س�ف  �مل��سي.  �سبتمر  �أيل�ل 
ك�فة  �ملنتخب�ت  وت���ب��ع:  و�ل��ع��ر�ق،  �ليمن  �ىل  ب�ل�س�فة  وعم�ن  وقطر  و�لبحرين 
 22 يف  �ي  �س�بق�”،  �ملقرر  �لبط�لة يف م�عده�  �ستنطلق  للدع�ة.  ��ستج�بة  �أب��دت 
�لك�يت  ب��ني  �ستجمع  �لفتت�ح  م��ب���ر�ة  �ن  وك�سف  �جل����ري.  دي�سمر  �لأول  ك���ن���ن 
و�ل�سع�دية على ��ست�د ج�بر �لدويل، و�ن �لدخ�ل �ىل �ملب�ري�ت �سيك�ن جم�ن� وذلك 
�ل�س�ي�سري ج�ين  �ل���دويل،  �لحت���د  رئي�ص  �ن  �ىل  و�أ���س���ر  �لم��ر.  بت�جيه�ت من 
�نف�نتين� “�سيح�سر �ملب�ر�ة �لفتت�حية بن�سبة 90 يف �ملئة. و�ذ� مل يح�سر �لفتت�ح، 
ف�سيح�سر �خلت�م«. وك�ن �إنف�نتين� ح�سر �ىل �لك�يت �لأربع�ء لإعالن رفع �لإيق�ف 
عن �حت�د كرة �لقدم و�لذي ��ستمر منذ ت�سرين �لول/�أكت�بر 2015، وذلك بعد 

�سدور ق�ن�ن ري��سي جديد يتم��سى مع �لق��نني و�مل��ثيق �لدولية.
يذكر �ن قطر ت�جت بلقب “خليجي 22” يف �لري��ص �أو�خر 2014، بعد ف�زه� 

يف �ملب�ر�ة �لنه�ئية على �ل�سع�دية 1-2.
وح�ل حظ�ظ منتخب بالده يف �لبط�لة، ق�ل �لي��سف: “نحن �أقل �لفرق ��ستعد�د� 
ب��سم  يليق  �سنقدم جهد� م�س�عف�  بت�س�فر �جلميع  لكن  �ل�سبب،  يعرف  و�جلميع 

�ملنتخب �لك�يتي وت�ريخه«.
قي�دة  على  �سي�سرف  ب�ني�ك،  ب�ري�ص  �ل�سربي  �جل��ه��ر�ء،  فريق  م��درب  ب���أن  وق���ل 
“�لأزرق” م�ؤقت� خالل “خليجي 23” نظر� �ىل �سيق �ل�قت، ك��سف� �ىل �ن مدرب� 
ع�ملي� �سيح�سر مب�ري�ت �ملنتخب يف �لبط�لة قبل �ن يت�ىل �لإ�سر�ف على �لفريق 

ر�سمي� بعده�.
�لك�يتي  �مل��ن��ت��خ��ب  ب����إع���د�د  ل��ل��ب��دء  �مل��ح��ل��ي �سيت�قف مت��ه��ي��د�  �ل��ن�����س���ط  ب����أن  و�أك����د 
لال�ستحق�ق �خلليجي، علم� �نه يحمل �لرقم �لقي��سي جلهة �لف�ز ب�للقب )10 
مر�ت(، ك��سف� �ن منتخب غ�ن� �سيك�ن �حد �لفرق �لتي �ستخ��ص مب�ر�ة ودية مع 

منتخب �لك�يت قبل �لبط�لة.
بحك�م  �ل��دويل لال�ستع�نة  ب�سدد خم�طبة نظره  �لك�يتي  �لحت���د  �أن  �ىل  و��س�ر 
دوليني للبط�لة �لتي تن�ص ل��ئحه� على �أن �ملنتخب�ت �مل�س�ركة تلعب يف م� بينه� 
بنظ�م �لدور �ل��حد، ويت�أّهل �لول و�لث�ين من كل جمم�عة �إىل ن�سف �لنه�ئي، 

ليلعب بعده� �لف�ئز�ن يف “�ملربع �لذهبي” على �للقب.
وبعيد� عن “خليجي 23”، ك�سف �لي��سف ب�أن �لحت�د �لقطري وعد بجلب فريق 
�ن  على  م�سدد�  �لك�يت،  يف  ودي��ة  م��ب���ر�ة  خل��ص  �لفرن�سي  ج��رم���ن  �س�ن  ب�ري�ص 

�بط�ل ��سي� �بتد�ء من �مل��سم �ملقبل«. دوري  يف  �ست�س�رك  “�نديتن� 
وعن ع�دته لرتوؤ�ص �لحت�د جمدد� يف ظل �أزمة �لإيق�ف �لخرة، ق�ل: “تر�سحت 
على  �سن��ت مرت  “�أ�س��أ  و�أ�س�ف:  �سرفع”،  �لإيق�ف  ب�أن  لثقتي  �لحت���د  لرئ��سة 

�لكرة �لك�يتية بعد رحيلي عن �لحت�د«.

اندي�ن� ينهي انت�س�رات كليفالند املتت�لية 

بعد تغلبه على فريق الوداد املغربي بهدف 

ب�ت�سوك� املك�سيكي يت�أهل لن�سف نه�ئي ك�أ�س الع�مل لالأندية - الإم�رات 2017
ت�أهل فريق ب�ت�س�ك� �ملك�سيكي �إىل 
بط�لة  من  �لنه�ئي  ن�سف  �ل��دور 
ك���أ���ص �ل��ع���مل ل��الأن��دي��ة �لإم������ر�ت 
فريق  على  تغلبه  عقب   2017
ب���ه���دف نظيف  �مل���غ���رب���ي  �ل����������د�د 
�لنه�ئي  رب����ع  �ل������دور  م����ب�����ر�ة  يف 
على  �م�ص  �أقيمت  �لتي  للبط�لة 
يف  �لري��سية  ز�ي��د  مدينة  ملعب 

�أب�ظبي.
جم�هر�ً  ح�س�ر�ً  �مل��ب���ر�ة  �سهدت 
متفرج�   12488 ب��ل��غ  ك���ب���ر�ً 
حيث ت��جد �أبن�ء �جل�لية �ملغربية 

جمري�ت  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  �أج�����ل 
�مل�����ب������ر�ة ب���ع���د ذل�����ك و�����س�����ًل �إىل 
�ل��ف���ز يف  نه�يته� و�ح����ر�زه ه��دف 
�ملب�ر�ة  عمر  م��ن   111 �لدقيقة 
�ل��ت��ي �م���ت���دت ل���ق��ت �إ����س����يف بعد 
و�لث�ين  �لأول  �ل�س�طني  �ن��ت��ه���ء 

ب�لتع�دل �ل�سلبي بني �لفريقني.
وق���دم لع��ب��� �ل�����د�د �مل��غ��رب��ي �أد�ء 
ر�ئ���ع����ً ل���س��ي��م��� ب��ع��د ح���ل��ة �لطرد 
لهجم�ت  ك��ب��ر  ب�����س��ك��ل  وت�������س���دو� 
و�سكل�� هجم�ت  �ملك�سيكي  �لفريق 

خطرة على مرمى ب�ت�س�ك�.

��ستخد�م  �لأول  �ل�س�ط  كم� �سهد 
�لفيدي�  ت��ق��ن��ي��ة  �مل�����ب������ر�ة  ح���ك���م 
حيث  �ل��ب��ط���ل��ة  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�لإن��ذ�ر لالعب فريق  ب�إ�سه�ر  ق�م 
�أظهر  �أن  ب���ع���د  �مل���غ���رب���ي  �ل���������د�د 
�لفيدي� دخ�له بق�ة على مه�جم 

فريق ب�ت�س�ك� �ملك�سيكي.
و������س����ت����م����رت ه����ج����م�����ت �ل���ف���ري���ق 
كم�  �ل��ث���ين  �ل�����س���ط  يف  �ملك�سيكي 
�ملغربي  �ل����د�د  فريق  لع��ب  �سكل 
�ملت�ألق ��سرف �سرقي خط�رة كبرة 
�ملك�سيكي  �ل���ف���ري���ق  م���رم���ى  ع��ل��ى 

�ملقيمني يف �لدولة بكث�فة يف ملعب 
مدينة ز�يد �لري��سية يف �أب�ظبي 
�ملغربي  �ل���������د�د  ف���ري���ق  مل�����������ؤ�زرة 
ب�لبط�لة  �لأوىل  م���ب����ر�ت���ه  يف 
وقدم�� ل�ح�ت فنية ر�ئعة خالل 

ت�سجيعهم لفريق �ل�د�د �ملغربي.
وم��ن��ح ط���رد ك���ب��ن ف��ري��ق �ل�����د�د 
 69 �لدقيقة  يف  �لنق��ص  �إبر�هيم 
�لث�ين  �لإن���ذ�ر  على  ح�س�له  بعد 
�ثر تدخل عنيف على لعب خط 
 .. �ملك�سيكي  ب�ت�س�ك�  فريق  و�سط 
من  �ملك�سيكي  ل��ل��ف��ري��ق  �ل��ف��ر���س��ة 

�ملب�ر�ة  م��ن  �لأول  �ل�س�ط  و�سهد 
�ل�د�د  فريق  م��ن  حم��سية  ب��د�ي��ة 
خط�رة  ت�سكيل  وح�����ول  �مل��غ��رب��ي 
�ملك�سي�سكي  �ل��ف��ري��ق  م��رم��ى  ع��ل��ى 
ب�لف�سل  ب�����ءت  حم����ولت���ه  �أن  �إل 
ويف منت�سف �ل�س�ط �لأول وحتى 
و��سحة  �سيطرة  ظ��ه��رت  نه�يته 
�ملب�ر�ة  ع��ل��ى  �مل��ك�����س��ي��ك��ي  ل��ل��ف��ري��ق 
منت�سف  منطقة  على  و��ستح�ذ 
�لهجم�ت  ب��ع�����ص  ون���ف���ذ  �مل���ل���ع���ب 
ب�ل�سكل  ينهيه�  �لتي مل جتد من 

�ل�سحيح �أم�م �ملرمى.

بتحرك�ته �ملتميزة وكذلك مه�جم 
�ل��ف��ري��ق �إ���س��م���ع��ي��ل �حل����د�د �لذي 

دخل بدياًل يف �ل�س�ط �لث�ين.
و����س��ت��م��ر �ل���ت���ع����دل �ل�����س��ل��ب��ي بني 
�ل�س�ط  ن��ه���ي��ة  ح��ت��ى  �ل��ف��ري��ق��ني 
�ل�قت  �إىل  �مل��ب���ر�ة  لتمتد  �ل��ث���ين 
�لإ�س�يف حيث جنح لعب �لفريق 
هدف  �إح���ر�ز  يف  فيكت�ر  �ملك�سيكي 
 111 �لدقيقة  يف  و�لت�أهل  �لف�ز 
�ثر �سربة ر�أ�سية متقنة مل يتمكن 
من  �ملغربي  �ل����د�د  مرمى  ح�ر�ص 

�لت�سدي له�.

الحتفال بال�صباق رقم 100 يف تاريخ البطولة خالل اجلولة الثانية
الفي�سل الزبري يفوز ب�ل�سب�ق الأول من 

اجلولة الث�نية لتحدي ك�أ�س بور�سه جي تي 
3 ال�سرق الأو�سط على حلبة دبي اأوتودروم
حقق �ل�س�ئق �لعم�ين �لفي�سل �لزبر ف�ز�ً ب�رز�ً يف �ل�سب�ق �لأول للج�لة �لث�نية 
من بط�لة حتدي ك�أ�ص ب�ر�سه جي تي 3 �ل�سرق �لأو�سط، على حلبة دبي �أوت�دروم 
خالل عطلة نه�ية هذ� �لأ�سب�ع، و�لتي تتز�من مع �حتف�لت �لي�م �ل�طني لدولة 
�ل�سريع  �إجن���ز�ً كبر� وي�ؤكد �لتط�ر  �لف�ز  �ملتحدة. ويعد هذ�  �لإم���ر�ت �لعربية 
للم��سم  �ملنطقة  �حرت�فية يف  �لأك��ر  �لبط�لة  ي�س�رك يف  �ل��ذي  �ل�س�عد  للنجم 
ومطمئن،  مكتمل  ب���أد�ء  �لف�ز  حتقيق  من  �لعم�ين  �ل�س�ب  ومتكن  فقط.  �لث�ين 
�ل��زب��ر �لأن  �ل��ث���ين يف م�سرته �لح��رت�ف��ي��ة. وب��ه��ذه �لنتيجة يحتل  �ل��ف���ز  وه��� 
�لريط�ين  �ملت�سدر  بر�سيد )67 نقطة(، خلف  �لع�م  �لرتتيب  �لث�ين يف  �ملركز 
ميثل  �ل��ذي  �لت�ريخي  �ل�سبت  ي�م  �سب�ق  خ��ص  قبل  نق�ط،  ب�أربع  �أوليف�نت  ت�م 
تريلر  وولفغ�نغ  �لأمل���ين  و�أكمل  �ملرم�قة.  �ل�سل�سلة  ت�ريخ  يف   100 رقم  �ل�سب�ق 
من�سة �لتت�يج يف �ملركز �لث�لث، فيم� حل �ل�س�ئق �له�لندي �س�ريل فرينز يف �ملركز 
�لر�بع. وعقب �لف�ز ب�ل�سب�ق �لأول ق�ل �لفي�سل �لزبر: ك�ن �لي�م ر�ئع�ً ب�لن�سبة 
يل، متكنت من ت�سجيل �أوق�ت جيدة �أمنت يل م�قع �ل�سد�رة يف �جل�لة �لت�أهيلية، 
وك�نت بد�ية �ل�سب�ق ر�ئعة �لأمر �لذي �سمح يل بت��سيع �لفج�ة �أم�م ت�م �أوليف�نت 
��ستعدت  لكنني  �لث�ين  �ملنحنى  يف  جت���وزين  من  ت�س�ريل  متكن  فرينز.  وت�س�ريل 
�لنتيجة ت�س�عدين  �أخ��رى. هذه  �لف�ر ثم �نطلقت مرة  �أخ��رى على  مركزي مرة 
يل  ب�لن�سبة  كبرة  خط�ة  وهي  �مل��سم،  هذ�  ب�لبط�لة  ب�لف�ز  �آم���يل  تعزيز  على 
مرة �أخرى. و�أ�س�ف: ��سرتكت يف هذه �لبط�لة �مل��سم �مل��سي بدون �أي خرة يف 
�سي�رة ك�أ�ص ب�ر�سه، وبد�أت يف فئة �لف�سة، و�لآن �أن� �أحقق �لف�ز يف �سب�ق�ت �لفئة 
�لذهبية، و�أعتقد �أن ذلك ي�ؤكد على حجم �لتط�ر ويظهر ت�أثر هذه �لبط�لة على 
�س�ئقني �سب�ب مثلي يف حي�تهم �لحرت�فية. لقد عملت بكد خالل ف�سل �ل�سيف، 
غد�ً  �لنت�ئج  نف�ص  لتحقيق  ب�لطبع  �سنهدف  �لتح�سني.  م���سلة  على  ع���زم  و�أن��� 
ون�أمل �أن جنعله� عطلة نه�ية �أ�سب�ع مث�لية يف دبي. ومن �ملمكن �أن ي�حي ه�م�ص 
�لف�ز 4.67 ث�نية، ب�سه�لة �ل�سب�ق على �لزبر، لكنه و�سع حتت �سغط كبر يف 
�أن رد فعله  �إل  �أنه ج�ء يف �ملركز �لث�لث خالل �للفة �لأوىل،  �للف�ت �لأوىل، حتى 
�ملط�ردة ومتكن من �حلف�ظ  �أوليف�نت  و��سل  �لزبر،  وف�ري�ً. خلف  ك�ن ح��سم�ً 
على �ملركز �لث�ين و�ل�ستمر�ر يف ت�سدر �لرتتيب �لع�م لل�س�ئقني. وخلف �لأربعة 
�لأو�ئل، ك�نت �لإث�رة ح��سرة بني �ملر�كز من �خل�م�ص �إىل �لث�من، و�لذي �س�رك 

فيه �لعديد من �ل�س�ئقني �لدوليني لأول مرة يف دبي. 
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مهند�سة هندية تعر�س اأكرب علم اإم�راتي من ورق ملفوف 
�نطالق� من حبه� لدولة �لإم�ر�ت وتقدير� جله�د �لدولة يف حتقيق �ل�سالم 
�إم�رة  يف  �ملقيمة  ب���ل«  »�س�ري�  �لهندية  �ملهند�سة  ق�مت  و�ل��ع���مل��ي،  �ملحلي 
�ل�س�رقة، وهي �إحدى �ملتحم�س�ت لفن لف �لأور�ق، ب�سنع �أكر علم �إم�ر�تي 
�أم�م �جلمه�ر �لع�م يف �لث�ين من  من �لأور�ق �مللف�فة ،و�لذي مت عر�سه 
دي�سمر �سمن فع�لي�ت ي�م �لعلم �لإم�ر�تي �لتي نظمته� جمعية �ل�س�رقة 
�لفني �لعمالق يف  �لعمل  �إط���ر حم�ولته� لت�سجيل هذ�  �لهندية وذلك يف 

م��س�عة جيني�ص لالأرق�م �لقي��سية.  

يك�سف ليج�لند دبي، �ملنتزه �لرتفيهي �لر�ئد 
يف  �لأك���ر  �ملتك�ملة  �لرتفيهية  �ل�جهة  �سمن 
�آن���د ري��زورت�����ص، ع��ن ب�قة  �ملنطقة دب��ي ب���رك�����ص 
جلميع  �مل�سلية  و�لعرو�ص  �ملف�ج�آت  من  و��سعة 
�أفر�د �لع�ئلة �حتف�ًل مب��سم �لأعي�د هذ� �لع�م، 
�لفع�لية  م��ن  �لث�نية  �لن�سخة  �إط����ر  يف  وذل���ك 
�ل�����س��ن���ي��ة )ك��ري�����س��م�����ص ب��ري��ك��ت���ك��ي���لر( م���ن 8 

دي�سمر ولغ�ية 8 ين�ير 2018. 
ليج�  و  �مل�����س��ن��ع  منطقتي  �مل��ن��ت��زه  ���س��ي��ح��ّ�ل  �إذ 
بندف  ت���زد�ن  �ست�ية  عج�ئب  �أر����ص  �إىل  �سيتي 
�لثلج �لأبي�ص و�سط ديك�ر�ت مذهلة م�ست�ح�ة 
مكعب�ت  ب��ستخد�م  �لأع��ي���د  م��سم  طق��ص  من 
�ل�رد  �أك�ليل �لزه�ر وتيج�ن  ليج�، ف�ساًل عن 
حتتفي  �لتي  �للم�س�ت  م��ن  و�لكثر  و�لأ���س����ء 

مب��سم �لبهجة و�ل�سرور.  
كم� تدع� �ل�جهة �ل�س�حرة جميع �لع�ئالت لالنغم��ص يف �أج��ء �لحتف�ل 
�ملبنى  ر�ئعة �سمن  و�مل�س�ركة يف جتربة  ن�يل،  ب�ب�  ليج�  ولق�ء  �لتقليدية 
�ملزد�ن بديك�ر�ٍت خ��سة مب��سم �لأعي�د، �إىل ج�نب زي�رة ور�ص عمل �لأقز�م؛ 
حيث يت�سنى للزّو�ر ت�سميم بط�قة مع�يدة كم� يحل� لهم و�حل�س�ل على 
ب�إمك�ن  �لأعي�د. كم�  �لليج� �خل��سة بفرتة  ن�سخة حم��دودة من مكعب�ت 
�أروع �ل�س�ر وت�سجيل حلظ�تهم �لر�ئعة يف مركبة �جلليد  �ل��زّو�ر �لتق�ط 

�خل��سة برجل �لعيد ب�ب� ن�يل!
فر�سة  �لإب��د�ع��ي  ح�سهم  ب�إظه�ر  �لر�غبني  �أم���م  �ملقهى”  “تر��ص  ويتيح 

تزيني كعك�ت �لعيد �خل��سة بهم مق�بل 29 درهم �إم�ر�تي لل�سخ�ص.
ولأن �لعيد ل يكتمل من دون �ل�سجرة �ملزينة، �أبدع فريق �لعمل بت�سميم 
�أكر  ��ستمر  بعد عمل  دبل�  364،481 مكعب  �مل�ؤلفة من  �لعيد  �سجرة 
يتج�وز  وب���زن  �أم��ت���ر   10 بط�ل  �ملنتزه  و�سط  لتت�ألق  �س�عة   2،852

غر�م.  كيل�   4،035
وعالوة عن �لأن�سطة و�لعرو�ص �لحتف�لية، يدع� مطعم �ل�س�ق �لذو�قة 
�أ�سهى  �ملقهى  �سيقدم  كم�  ب��ري��ك��ت���ك��ي���لر،  كري�سم�ص  ب�فيه  جت��رب��ة  �إىل 

مع  �حلب�ص  ديك  لف�ئف  وطبق  �خلفيفة  و�مل�سروب�ت  �لحتف�لية  �لأطب�ق 
ت�ليفة من �لت�ت �لري و�جلمري و�سلطة �مل�جن� وب�دينج �لعيد �سمن 

ق�ئمة �لعيد �خل��سة.

جنوم ع�مليون وعرب على ال�سج�دة احلمراء يف افتت�ح مهرج�ن دبي ال�سينم�ئي
6 دي�سمر، وذلك بح�س�ر  �ل�غ�ل �لف�خر يف مدينة جمر�، ي�م  �أب��به مع عر�ص  �ل�سينم�ئي �لدويل  �فتتح مهرج�ن دبي 
�أّي�م من �ل�سحر.  و�سهدت ليلة �لإفتت�ح عر�ص  م��هب حملية و�إقليمية وع�ملية، �سّرفت �ل�سج�دة �حلمر�ء لتطلق ثم�نية 

 .)HOSTILES( »فيلم �ل�ي�سرتن »عد�و�ت
و�لفيلم من �إخر�ج �سك�ك�پر وبط�لة كري�ستي�ن بيل وروز�م�ند پ�يك ووي�ص �ست�دي. وقد �أطلق فيلم �لإفتت�ح ��س�رة بدء 

عرو�ص �أفالم �ملهرج�ن بدورته �لر�بعة ع�سرة حيث �سيقدم لع�س�ق وجمه�ر �ل�سينم� �أكر من 140 فيلم�ً من 51 بلد�ً.
�إفتت�حه. كم�  �آل مكت�م حفل  �ل�سينم�ئي �لدويل بح�س�ر �سم� �ل�سيخ من�س�ر بن حممد بن ر��سد  وت�سَرف مهرج�ن دبي 
و�متالآت �ل�سج�دة �حلمر�ء ب�أ�س�طر وجن�ٍم لالحتف�ء ب�ل�سينم� و�لأفالم. ومن تلك �لنج�م، كيت بالن�سيت، وحيد ح�مد، 
هند �سري، ف�ني�س� ويللي�مز، ديفيد ه�رب�ر، ي�سر�، منى و��سف، ع�يدة ري��ص، �سفية �لعمري، �أحمد عز، منة �سلبي، روزمند 
ب�يك، ن�يلة �خل�جة، حممد ر��سد ب�علي، كال�ص ب�جن، �س�ن�م ك�ب�ور، ت�ب� ب�ي�ك�ست�ن، و�أولغ� ك�ريلينك�، جمدي �أحمد علي، 
حمد�ن،  ومي�ص  �جلندي،  ودمية  ط�ف�ص،  ون�سرين  خّي�ط،  وب��سل  ح�مد،  وم��رو�ن  �ل�سيب�ين،  وه�ين  جنيم،  ن�سيب  ون�دين 
وفريد رم�س�ن، ودومينيك ك�وك، م�رتين� جيديك، وعهد ك�مل، ومهدي �لر�س�وي، و�أحمد عبد�هلل و ر�ئد �أن�س�ين، وذلك 

قبل �لت�جه �إىل ق�عة �أرين� يف مدينة جمر� ملت�بعة فيلم �لإفتت�ح.  

جمعية ال�سحوح ب�أبوظبي ت�ست�سيف املجل�س املروري التوعوي
�أك�دميية ن�دي �ل�حدة يف منطقة �ل�سه�مة   ��ست�س�فت �جلمعية  يف ق�عة 
عبد�هلل  و�سع�دة  �لأك�دميية  مدير  �ل�سيفي  وبح�س�ر عبد�هلل  �ل�سه�مة  يف 
برئ��سة  �ب�ظبي  �سرطة  وف��د  �جلمعية  رئي�ص  �ل�سحي  لقي��ص  بن  ر��سد 
�سع�دة �لعميد �س�مل عبد�هلل بن بر�ك �لظ�هري، مدير �إد�رة مرور �ملن�طق 
�سرطة  �ل��ذي حتدث عن جه�د  و�ل��دوري���ت،  �مل��رور  �خل�رجية يف مديرية 
�ملجتمع،  يف  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  ثق�فة  ن�سر  تعميق  يف  مب�در�ته�  �أب�ظبي، 

مب�س�ركة �بن�ء �ملنطقة.

مركز ورزيدن�س الب�ست�ن ينهي فع�لية 
»بن�ء فريق العمل« ال�سنوية بنج�ح

لة  �ملف�سّ �ل�جهة  �لفندقية،  لل�سقق  �لب�ست�ن”  ورزي��دن�����ص  “مركز  �أن��ه��ى 
بن�ء فريق  برن�مج  م���ؤخ��ر�ً  دب��ي،  �لأع��م���ل يف قلب مدينة  ورج���ل  لل�سي�ح 
�لعمل �ل�سن�ي بنج�ح، و�لذي يهدف من خالله �إىل تعزيز معن�ي�ت جميع 
م�ظفي �لفندق وخلق بيئة عمل �سحية ومتن�غمة بني �مل�ظفني يف مك�ن 
عملهم. و�سهدت تلك �لفع�لية �لتي ��ستمرت لأربعة �أي�م يف �لفندق، تف�عاًل 
�أربعة  �إىل  �لفندق، حيث مت تق�سيمهم  و�إد�ري��ي  ملفًت� بني جميع م�ظفي 
فرق ودجمهم مع زمالئهم من �لأق�س�م �لأخرى، �لأمر �لذي �أت�ح �لفر�سة 
للجميع للت���سل مع بع�سهم و�إظه�ر �لروح �حلم��سية و�لعمل �جلم�عي 
خالل �لأن�سطة و�لتم�رين. ورّحب بهذ� �لرن�مج م��سى �حل�يك، �لرئي�ص 
�لتنفيذي للعملي�ت يف مركز ورزيدن�ص �لب�ست�ن حيث ق�ل: من �ل�سروري 
جد� �أن يعمل جميع م�ظفي �لفندق مع� بروح و�حدة لتحقيق هدف و�حد، 
لذلك مل نفّ�ت �أية فع�لية تدع� �إىل بن�ء فريق عمل ممت�ز ومتني، و�إنن� 
بيئة  بن�ء  فعاًل  نقدر  �إنن�  �حل�يك:  و�أ�س�ف  ع���م.  كل  �لفع�لية  تلك  ننظم 
عمل �سحية لكل م�ظف، لأنه كّلم� ك�ن لدى �مل�ظف عالقة من�سجمة مع 
زمالئه، كلم� �زد�دت �إنت�جيته يف �لعمل، وب�لت�يل �سيدّر هذ� �لأمر مبنفعة 
�هتم�من�  د�ئم� م�سدر  ه�  �مل�ظف  �إن  �أ.  �أي�سً وللم�ؤ�س�سة  للم�ظف  كبرة 

من �أجل تقدمي خدم�ت ممت�زة للنزلء و�لزو�ر.

امل�سرق يعني رئي�سً� جديدًا 
ملجموعة اإدارة املخ�طر

�أع���ل���ن ب��ن��ك �مل�������س���رق، ع���ن تعيني 
ع�����رف ع��ث��م���ين رئ��ي�����ص جمم�عة 

�إد�رة �ملخ�طر.
�ملهنية  ح��ي���ت��ه  ع����رف  �ل�سيد  ب���د�أ 
�أك���ر من  و�أم�����س��ى   ،1981 ع����م 
جروب”  “�سيتي  يف  ع�م�ً  ثالثني 
�أب�ظبي  بنك  �إىل  �ن�سم�مه  قبل 
للخدم�ت  رئ���ي�������س����  �لإ�����س����الم����ي 
ع����م  ل���ل�������س���رك����ت يف  �مل�������س���رف���ي���ة 

.2012
“�سيتي  يف  ع�����م�����ل�����ه  وخ�������������الل 
عدة  يف  ع��������رف  ع���م���ل  جروب”، 
ب�ك�ست�ن  ت�سمل  جغر�فية  من�طق 
�ل�سع�دية وغرب  �لعربية  و�ململكة 
ك�نغ  وه���ن��غ  و�سل�ف�كي�  �أفريقي� 
و�سنغ�ف�رة. كم� �سغل عدة من��سب 
علي� يف �لتخ�س�س�ت �مل�سرفية مب� 
�إد�رة �مل��خ���ط��ر �ل��ه���م��ة يف  يف ذل��ك 

اإدارة »اأدوي�« تع�ود الأطف�ل املر�سى مب�ست�سفى املفرق 
�أب����ظ���ب���ي  وك����ه����رب�����ء  م����ي�����ه  ه���ي���ئ���ة  وف������د  �مل�����ف�����رق  م�����س��ت�����س��ف��ى   ��ستقبل 
»�أدوي�«  يتقدمهم  د. �سيف �س�لح �ل�سيعري مدير ع�م �لهيئة ب�لإن�بة �لذين 
على  لالطمئن�ن  وذوي��ه��م  �مل�ست�سفى  يف  �ملن�مني  �ملر�سى  ب�لأطف�ل  �لتق�� 
وت�زيع  للتط�ع  �لع�ملي  و�لي�م  �ل�طني  �لي�م  مبن��سبة  �ل�سحية  �أو�س�عهم 
�مل�سعبي  عبد�لق�در  د.  ��ستقب�لهم  يف  وك���ن   ، عنهم  و�لرتفيه  لهم  �لهد�ي� 
ب�إقب�ل  ��س�د  و�ل��ذي  �ملفرق،  م�ست�سفى  يف  �لطبية  لل�س�ؤون  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملجتمعية  �مل��ف��رق  م�ست�سفى  مب��ب���درة  �حلك�مية  و�سبه  �حلك�مية  �جل��ه���ت 
و�لإن�س�نية و�لتي �أكدت جن�حه� يف حتقيق �أهد�فه� �ملتمثلة يف �عط�ء فر�سة 
جلميع �جله�ت �خلدمية للت���سل مع �سر�ئح �ملجتمع ك�فة وخ��سة �لأطف�ل 
و�لعمل على تخفيف مع�ن�ة �ملر�سى و�إدخ�ل �ل�سع�دة يف نف��سهم و�إخر�جهم 

من �جل� �لع�م للم�ست�سفى �إىل �أج��ء �أخرى ي�س�ده� �لبهجة و�ل�سرور.

ق�سر الإم�رات يخبز الكعك مع طلبة املدار�س ل�س�لح موؤ�س�سة حتقيق اأمنية

اأجواء احتف�لية ح�فلة ب�ملرح والت�سويق يف ليجولند دبي خالل مو�سم الأعي�د

 »بيور جولد« تتربع مببلغ 17.5 مليون درهم 
لالإفراج عن نزلء املوؤ�س�س�ت العق�بية والإ�سالحية

يف  �أب�ظبي  مد�ر�ص  ط��الب  �لإم����ر�ت  ق�سر  ��ست�س�ف 
م�ؤ�س�سة  �أطف�ل  مع  �لحتف�لت  كعك  لتزيني  مب�درة 
حتقيق �أمنية، وذلك يف مط�بخ �لفندق �ملجهزة م�سبق�ً 

ل�ستقب�لهم. 
300 قطعة  �أك��ر من  تزيني  �ملتط�ع�ن على  وعمل 
من كعك �لأعي�د، ثم �نق�سم�� �إىل جمم�عتني وت�ل�� 

�لبيع. 
و�سعى ق�سر �لإم����ر�ت من خ��الل ه��ذه �مل��ب���درة جلمع 
ريع �ملبيع�ت وحت�يله� ل�س�لح م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية. 
م��سم  �ل��ت��رع���ت  وق���ت  ي�سبق  �أن  ع��ل��ى  ح��ر���ص  ك��م��� 

�لأطف�ل  �أم����ين  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  ب��ه��دف  �لعطالت 
و�مل�س�بني ب�أمر��ص تهدد �حلي�ة. 

وكر�ص ق�سر �لإم���ر�ت جه�ده يف ع�م �خلر يف �سبيل 
�أن يك�ن ر�ئ���د�ً يف �لأع��م���ل �خل��ري��ة و�ل��ع��ط���ء. ومن 
�لريط�نية  �خلبر�ت  مدر�ستي  مع  �سر�كًة  عقد  هن� 
“ ACS” حلث  �لأمريكية  “ BSAK” و�جل�لية 

�لطالب على �ملزيد من �لتط�ع وخدمة �ملجتمع. 
�لإم����ر�ت:  لق�سر  �لع�م  �ملدير  ���س��روث،  ه�جلر  وق���ل 
لقد �سعدن� ب��ستقب�ل طالب �ملد�ر�ص و�أطف�ل م�ؤ�س�سة 
هذه  حفزتن�  وق��د  �لق�سر.  مط�بخ  يف  �أمنية  حتقيق 

�لق�دمة  �لأي���م  �ملزيد من �جلهد يف  �ملب�درة على بذل 
ل��ر���س��م �لب��ت�����س���م��ة ع��ل��ى وج�����ه �لأط���ف����ل يف م��سم 
�لعطالت و�لأعي�د. وللعمل لإ�سر�ك �ملزيد من طالب 

�ملد�ر�ص يف �لأعم�ل �لتط�عية �خلرية. 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لزبيدي،  ه�ين  �سرح  جهته  ومن 
هذه  جن��دد  �أن  ي�سرن�  ق���ئ��اًل:  �أمنية  حتقيق  مل�ؤ�س�سة 
�ملب�درة �لقيمة مع ق�سر �لإم�ر�ت للع�م �لث�ين. ون�سكر 
كل من �س�هم يف ر�سم �لبت�س�مة على وج�ه �لأطف�ل، 
بتحقيق  كفيلة  ت��رع���ٍت  جمع  يف  �جتهد  من  وكذلك 

�ملزيد من �لأم�ين. 

وع����ر�����س����ت ح���دي���ق���ة �لإم������������ر�ت 
�لب�هية  منطقة  يف  ل��ل��ح��ي����ن���ت 
�حلق�ئق  من  جمم�عة  ب�ب�ظبي 
�نخف��ص  ��سب�ب  و  �لفه�د  ح���ل 

عدده� يف �لع�مل  ..
بفر�سة  �ل����ط����الب  ح���ظ���ي  ك���م���� 

�لأم��ري��ك��ي��ة ل��ن�����س��ر �ل����ع���ي ح�ل 
خطر �سيد و جت�رة �لفه�د. 

مدير  �سعب�ن،  وليد  �ل�سيد  وق���ل 
عملي�ت منتجع و حديقة �لم�ر�ت 
�لحتف�ل  ي�����س��رن���  ل��ل��ح��ي����ن���ت: 
ب��ي���م �ل��ف��ه��د �ل��ع���مل��ي ح��ي��ث نعمل 

قي�م  ت��ف���ه��م مت مب���ج��ب��ه���  م���ذك���رة 
�لطر�ن  تذ�كر  بتم�يل  ج�لد  بي�ر 
�لنفق�ت  م���ن  وغ���ره����  ل��ل��م��ب��ع��دي��ن 
�سجين�ً   313 �سمل  مل  جمعت  �لتي 
م��ع ع���ئ��الت��ه��م، و���س���ع��دت��ه��م يف بدء 
�ل�سيد فروز  ح��ي���ٍة ج��دي��دة.  وق����ل 
مر�س�نت، �مل�ؤ�س�ص ملج�هر�ت  “بي�ر 

�ل��ف��ه��دي��ن ج��سر  �ل��ت��ف���ع��ل م���ع 
و�س�زيل. 

وي�س�دف �لر�بع من دي�سمر من  
كل ع�م ، ي�م ميالد �لفهد )كي�م(

�ل����ذي �أل���ه���م �ل��دك��ت���ر م����رك���ر يف 
ولية �أرويغ�ن ب�ل�لي�ت �ملتحدة 

�لت�عية للطالب ح�ل  على ن�سر 
�همية �حلف�ظ على �لفه�د.    

وب�����إم����ك�����ن �ل�������س���ي����ف و�ل��������زو�ر 
�ل�����س����ت����م����ت�����ع ب����ع����ر�����ص �ل���ف���ه����د 
�لتثقيفي كل ي�م ثالث�ء يف مت�م 

�ل�س�عة �خل�م�سة م�س�ء. 

�حتفل  منتجع وحديقة �لم�ر�ت 
�لع�ملي  �ل��ف��ه��د  ب��ي���م  ل��ل��ح��ي����ن���ت 
�أم�������ص مب�����س���رك��ة ع���دد ك��ب��ر من 
�س�رك��  �ل��ذي��ن  �مل���د�ر����ص  ط���الب 
�مل����درب����ني ح�ل  يف ح���������ر�ت م���ع 

�ملح�فظة على �لفه�د.

ج�لد”: حر�سن� يف ع�م �خلر على 
�سبيل  يف  �خل��ري��ة  �أع��م���ل��ن���  تكثيف 
ودفعني  و�أ���س��ره��م،  �ل��ن��زلء  م�س�عدة 
ل��ل��ق��ي���م ب��ذل��ك ح���ب دول����ة �لإم������ر�ت 
�لهند.  �لأ���س��ل��ي  وم���ط��ن��ي  �مل�سيفة 
و�أن� على ��ستعد�د ت�م لتقدمي كل م� 
يلزم خلدمة هذه �لبالد �ملزدهرة. ويف 
لقي�دة  �حل���رة  ته�نين�  �أوج��ه  �لنه�ية 
و�سعب دولة �لإم�ر�ت مبن��سبة �لي�م 
�ل�سيد  تقليد  ومت    .46 �ل���  �ل�طني 
�مل��سي  �أغ�سط�ص  �سهر  يف  مر�س�نت 
قبل  م��ن  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  و���س���م 
�لفريق �سم� �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل 
�ل�زر�ء،  جمل�ص  رئي�ص  ن�ئب  نهي�ن 
تكرمي�ً  وذل������ك  �ل���د�خ���ل���ي���ة.  وزي������ر 
�لن��ص  جله�ده �خلرية يف م�س�عدة 
من ك�فة �جلن�سي�ت و�لدي�ن�ت. وتعد 
�سخ�سية  فيه�  يت�سلم  م��رة  �أول  ه��ذه 
من �ملقيمني يف �لدولة ج�ئزة “و�س�م 

�خلدمة �ملجتمعية” �ملرم�قة. 

ج�لد” �أن  “بي�ر  جم�هر�ت  �أعلنت 
�ل�  �مل���ل��ي��ة جت�����وزت  ت��رع���ت��ه���  قيمة 
17.5 ملي�ن درهم ل�س�لح �سندوق 
ج�لد”  “بي�ر  و�����س����رك�����ء  �ل����ف����رج 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني ب���ه���دف �لإف�������ر�ج 
�مل�ؤ�س�س�ت  ن���زلء  م��ن  �ملع�سرين  ع��ن 

�لعق�بية و�لإ�سالحية. 
ترع�ته�  �أن  �ل�����س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت  ك��م��� 
مب�در�ت  ���س��م��ن  ت����أت���ي  ه����ذه  �مل���ل��ي��ة 
ع�م �خلر يف دولة �لإم���ر�ت، وق�لت 
�خلرية  م���ب����در�ت���ه����  ب��ف�����س��ل  �إن������ه 
�سندوق  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  ����س��ت��ط���ع��ت 
�أن  �ل�سرت�تيجيني  و�سرك�ئه�  �لفرج 
تغير حي�ة  وت�س�هم يف  حتدث فرق�ً 
12،600 �سخ�ص لالأف�سل منذ ع�م  

 . �لن  وحتى   .2008
�ست���سل  �أن���ه����  �ل�����س��رك��ة  و�أ�����س�����رت 
�ل��ت��ع���ون م���ع ���س��ن��دق �ل���ف���رج بهدف 
ووقعت  �خل��ري��ة،  م��ب���در�ت��ه���  تعزيز 
 2017 م�ي�  �سهر  يف  �لغر�ص  لهذ� 

حديقة الإم�رات للحيوان�ت حتتفي بيوم الفهد الع�ملي



   

 
ثم�نينية تلتقي من�ف�سه� الع�سريني بعد 300 مب�راة 
�لتقى �س�ب يف �لث�نية و�لع�سرين من عمره ب�مر�أة م�سنة جت�وزت 
�لثم�نني يف ولية فل�ردي� �لأمريكية، بعدم� ن�س�أت �سد�قة غريبة 
على  �مل��ر�ت  مئ�ت  �س�ية  م�ر�س�ه�  لعبة  بف�سل  بينهم�  ن�عه�  من 

�لإنرتنت. 
يف  بيت�ص  ب���مل  وي�ست  منطقة  �إىل  �سبين�سر  ه�رليم  �ل�س�ب  وط���ر 
ولية فل�ريد�، ليلتقي مع روز ب�تلر 81 ع�م�ً بعدم� ن�س�أت �سد�قة 

بينهم� بف�سل لعبة "كلم�ت مع �لأ�سدق�ء".
وق�ل �سبن�سر �إن عدد �ملر�ت �لتي م�ر�ص فيه� �للعبة مع روز عر 
وروز  �سبن�سر  ون�سر  م���رة،   300 م��ن  �أك���ر  �إىل  و���س��ل  �لإن��رتن��ت 
جمم�عة من �ل�س�ر عن لق�ءهم� �لأول على م�قع ت�يرت، و�لتي 

لقت رو�ج�ً و��سع�ً بعد �أي�م من ن�سره�.
ويف ردة فعل مميزة على �ل�س�ر، عّرت �ل�سركة �مل�سنعة للعبة عن 
ق�ستهم�  مل�س�ركتهم�  و�مل���ر�أة  لل�س�ب  و�متن�نه�  و�سكره�  �سع�دته� 
على �لإنرتنت، وحثت �ملزيد من �ملت�بعني على مم�ر�سة هذه �للعبة 

�جلميلة، بح�سب م� ورد يف م�قع "ي� بي �آي" �لإلكرتوين. 

ح�مل ت�ستنجد ب�ل�سرطة لأغرب �سبب
��ستنجدت �مر�أة �أمل�نية ح�مل يف �سه�ره� �لأخرة ب�ل�سرطة ل�سبب 

مل يخطر يف ب�ل �سب�ط �ل�سرطة �لذين ح�سرو� �إىل �ملك�ن.
مل تتمكن �مر�أة �أمل�نية حبلى يف �سه�ره� �لأخرة من �لدخ�ل �إىل 
�سي�رته� �ملرك�نة يف �إحدى ب�ح�ت �لنتظ�ر مبدينة ل�دفيغ�سه�فن 
ب�لية ر�ينالند ب�لتين�ت �لأمل�نية. لذلك مل جتد �ل�سيدة �سبياًل 

لرك�ب �سي�رته� �س�ى �ل�ستغ�ثة ب�ل�سرطة. 
ركنت  ع���م���ً،   27 �لعمر  م��ن  �لب�لغة  �مل����ر�أة  �أن  �ل�سرطة  وذك���رت 

�سي�رته� يف �لب�حة، وبعد ذلك ركنت بج��ره� �سي�رة �أخرى. 
من  �لأخ��رة  �ل�سه�ر  يف  ك�نه�  عن  �لن�جم  بطنه�  حجم  وب�سبب 
�ل�سرطي  ومت��ك��ن  �سي�رته�.  ول����ج  م��ن  �مل����ر�أة  تتمكن  مل  �حل��م��ل، 
�لذي ��ستدعته �ملر�أة من دخ�ل �ل�سي�رة بدًل منه� وتغير م��سع 

�ل�سي�رة حتى ت�ستطيع دخ�له� وقي�دته�. 

يبني اأفعوانية يف حديقة منزله
ميكن  ف��ب���لإر�ة  �لنج�ح،  مف�تيح  �أه��م  �أح��د  �لق�ية  �لإر�دة  تعتر 
�إليه، وهذ� م� فعله فتى �أمريكي من  للمرء حتقيق كل م� ي�سب� 
�ل��ذي ط�مل�  م��ن حتقيق حلمه  �أخ���ر�ً  �ل��ذي متكن  ولي��ة كنت�كي 

ر�وده يف بن�ء لعبة �أفع��نية خ��سة به. 
ب�لألع�ب  ك��ب��ر�ً  ���س��غ��ف���ً  ل��دي��ه  �إن  ع����م����ً(  م����ر )16  ل���غ���ن  ق����ل 
�لأفع��نية، و�أنه ك�ن يحلم ب�متالك لعبة �أفع��نية خ��سة به، لذ� 

قرر �أن يبني و�حدة يف حديقة منزله.  
�أفع��نية  وقد عكف م�ر على �إجن�ز م�سروعه وجنح يف بن�ء لعبة 
���س��ه��ري��ن خ����الل �لعطلة  ك���ب���رة يف ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ه يف غ�����س���ن 

�ل�سيفية. 
وق�لت جدة م�ر، فريد� بيكر: "ك�ن حفيدي يعمل بجد يف �أ�سهر 
�ل�سيف، وك�ن ي��ظب على عمله ط��ل �لليل وحتى �س�ع�ت �ل�سب�ح 

�لأوىل. �أن� �سعيدة لأنه متكن من حتقيق حلمه �أخر�ً"
من جهته، عر م�ر عن �سع�دته لنج�حه يف �إجن�ز �للعبة �لأفع��نية 
يف فرتة ق�سرة، وق�ل �إن �لعمل �ل��دوؤوب ل بد �أن يثمر يف نه�ية 

�ملط�ف، وفق م� ورد يف م�قع "ي� بي �آي" �لإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جزيرة للبيع دون نقود.. ولكن ب�سرط!
يحلم �جلميع ب�لعي�ص مثل �لأثري�ء يف جزيرة خ��سة بهم مع �سرك�ء حي�تهم، وهذ� لالأ�سف م� يعني �حل�جة �إىل 
ميز�نية ملي�نر ليتحقق. ولكنك لن حتت�ج �لآن �إىل �إنف�ق �لأم��ل �لط�ئلة �لتي تتخيله� لتحقيق هذ� �حللم، بعد 
�أن مت عر�ص جزيرة يف �لك�ريبي للبيع. ف�إذ� كنت ترغب يف �سر�ء �س�طئ �خلليج �لد�مي على جزيرة �لحت�د يف �س�نت 

فين�سنت و�لغرين�دين، فم� عليك �س�ى �متالك �لعملة �لإلكرتونية بيتك�ين.
وعلى وجه �لدقة، عليك �أن متتلك م� قدره 600 بيتك�ين، و�لتي ت�س�وي ح�لي� 5.3 ملي�ن جنيه �إ�سرتليني �أي نح� 
7 ماليني دولر �أمريكي. ولن تقبل �سركة "Bloody Bay" �س�ى هذه �لعملة �لفرت��سية مق�بل بيع قطعة �أر�ص 

تبلغ م�سحته� 13 فد�ن�، م� يزيد عن 5 هكت�ر�ت على �جلزيرة �ل�ست��ئية.
وق�ل متحدث ب��سم �ل�سركة �إن قطعة �لأر�ص �ستب�ع "ل�سخ�ص م�، حكيم �أو �سج�ع مب� فيه �لكف�ية ليك�ن ح��سال منذ 
 ،cryptocurrency phenomenon وقت مبكر على �لبيتك�ين قبل �نت�س�ر ظ�هر �لعملة �ملعم�ة �أو �مل�سفرة

ورمب� هذ� م� قد يجعله، قريب�، يرفع نخب �سفقة �لعمر".
و�جلدير ب�لذكر �أن عملة "�لبيتك�ين" جت�وزت، �لثالث�ء 5 دي�سمر، م�ست�ى �ل� 10 �آلف دولر، و�أ�سبحت �لقيمة 

�ل�س�قية لهذه �لعملة �لإلكرتونية تتج�وز قيمة �سرك�ت وحتى �قت�س�د�ت بع�ص �لدول.
ومتتلك �جلزيرة م�سهد� طبيعي� مذهال ب�ملي�ه �لزرق�ء �لبل�رية و�حلي�ة �لرية �ل�ست��ئية و�ل�س��طئ �جلميلة، 
ن�هيك عن �أنه ل يعي�ص فيه� �س�ى 3 �آلف ن�سمة فقط، مم� يعني ب�أنه� مث�لية لأولئك �لذين يبحث�ن عن بع�ص 

�لهدوء، كم� ميكن �ل�ستمت�ع برحلة ق�سرة ب�لق�رب �إىل بع�ص �جلزر �لأخرى �ملج�ورة.
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قرد ين�ل لقب �سخ�سية الع�م
ح�سل �لقرد �لإندوني�سي ن�روت�، �لذي يعتر �أ�سهر �لقرود يف �لع�مل ب�سبب 
�س�رة �سيلفي غر مت�قعة �لتقطه� بنف�سه وه� مبت�سم، على لقب �سخ�سية 

�لع�م Person of the Year و�لتي منحته �إي�ه جمعية حق�ق �حلي��ن.
مع�ملة  �أج���ل  م��ن  �أ���س��خ������ص  �إىل  ت��رم��ز  وه���ي   )PETA( جمعية  وق���ل��ت 
�أخالقية للحي��ن �إنه� كرمت �لقرد ن�روت�، وه� من ف�سيلة �ملك�ك، معترة 
�إنغريد ن�كريك م�ؤ�س�ص �جلمعية  �آخر، فيم� ق�ل  �أنه �سخ�ص ولي�ص �سيًئ� 
�إن �سيلفي ن�روت� حتدى مفه�م َمن ه� �ل�سخ�ص �لع�دي، و�أعطى من ل 
�لأوىل من ن�عه�  �ل�س�رة يف ق�سية هي  �لقرد ملكية  � وه�  يعتر �سخ�سً

�لتي حت�ول �لنت�س�ر للحي��ن.
2011 يف �إحدى  وك�ن �لقرد ن�روت� �لتقط لنف�سه �س�رة �سيلفي يف �لع�م 
�لغ�ب�ت �لإندوني�سية، بعد �أن �ختطف �لك�مر� من �مل�س�ر ديفيد �سالتر، 
لنف�سه  �لتقط  �لقرد  ك�ن  �لك�مر�،  ��ستع�دة  من  �لأخ��ر  يتمكن  �أن  وقبل 
�سهرة  له  حققت  �لتي  �ل�س�رة  بينه�  من  ك���ن  و�لتي  �ل�س�ر،  من  �لعديد 
و��سعة يف ع�مل �ل�سيلفي. وحكم �لق�س�ء �لأمريكي بعدم ج��ز تطبيق حق�ق 
�مللكية �لفكرية لقرد، غر �أن منظمة بيت� �ملعنية بحق�ق �حلي��ن�ت ق�لت 
��ستئن�ف  دع���ى  �لق�س�ء  ورف�ص  مز�ي�.  على  يح�سل  �أن  ينبغي  �لقرد  �إن 
رفعته� منظمة بيت� ل�س�لح �لقرد، غر �أن �مل�س�ر �سالتر و�فق على �لترع 

ُبربع �إير�د�ته يف �مل�ستقبل، وت�س�ية �لنز�ع �لق�س�ئي.

علم�ء يكت�سفون الدين��سور البجعة
منغ�لي�،  جن�ب  يف  و�لتك�ين،  �ل�سكل  غريب  دين��س�ًر�  �لعلم�ء،  �كت�سف 
حيث تبني �أن له ري�ًس�، وعنًق� ت�سبه عنق �لبجعة، وخم�لب ح�دة ك�ملنجل، 

وذياًل كذي�ل �لزو�حف، لكن له منق�ر طر، فيه �أ�سن�ن ك�أ�سن�ن �لتم�س�ح.
عليه  �أطلق  �ل��ذي  �لدين��س�ر  �أن  �لريط�نية،  ديلي ميل  وذك��رت �سحيفة 
ه�ل�سزك�   Halszka �أو   ،Halszkaraptor escuilliei ��سم  �لعلم�ء 
على �سبيل �لخت�س�ر، ع��ص قبل 75 ملي�ن �سنة، وه� بحجم �لبجعة �لتي 
نعرفه� يف �ل�قت �حل��سر. ويعتقد �لعلم�ء، �أن هذ� �حلي��ن ك�ن خمل�ًق� 
�لأر�ص،  على  قدميه�  على  ت�سر  �لدين��س�ر�ت،  ه��ذه  وك�نت  م�ئي.  �سبه 
�مل�ء.  يف  تن�ور  لكي  ب�لزع�نف؛  �مل��زودي��ن  �ل�س�عدين  ت�ستخدم  ك�نت  لكنه� 
�للح�م، معروفة  �آكالت  �إىل ع�ئلة كبرة من  وينتمي دين��س�ر ه�ل�سزك�، 
ب��سم  theropods “ثروب�د” وتعني قدم �ل�ح�ص، وك�ن يتبع منط حي�ة 

خ��ص ب�لطي�ر �مل�ئية، �مل�ج�دة يف �ل�قت �حل��سر.
ب�ل�ني�،  يف  �جلي�ل�جي  ك�بيلليني  متحف  من  ك�و،  �أندري�  �لدكت�ر  وق�ل 
�إذ� ك�ن هذه  �إيط�لي�: عندم� تفح�ست �لعينة للمرة �لأوىل، ت�س�ءلت عم� 
�لدين��س�ر�ت  م��ن  �أب��ع��د  ه���  م���  �إىل  ننظر  فعندم�  حقيقية،  م�ستح�ثة 
�ملتحجرة، جند �أن معظم دين��س�ر�ت Halszkaraptor له� ميز�ت غر 

ع�دية، بني �لزو�حف �مل�ئية، و�لطي�ر �لق�درة على �ل�سب�حة.

وطفل  ب�مت�ن  "�سداقة 
�سوري" تفوز ب�أف�سل اإعالن 

زي���رة تق�م  ف�ز مقطع فيدي� عن 
�ل�سهرة  �خلي�لية  �ل�سخ�سية  به� 
�أو �لرجل �ل�ط��ط ملخيم  ب�مت�ن 
لبن�ن  يف  �ل�������س����ري���ني  ل���الج���ئ���ني 
�إع��������الن جلمع  �أف�������س���ل  ب���ج����ئ���زة 

�لترع�ت هذ� �لع�م.
�لف�ئز ب�مت�ن  �لإع��الن  ويظهر يف 
ي��ت��ج���ل يف خم��ي��م لالجئني  وه���� 
برفقة طفل �س�ري يبلغ من �لعمر 

ثم�ين �سن��ت.
و�لإعالن �لف�ئز ت�بع مل�ؤ�س�سة وور 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  ه���لن��د  ت�س�يلد 
�ل�سر�ع�ت  م��ن  �لأط���ف����ل  ح��م���ي��ة 

وت�سليحهم ب�لتعليم و�مله�ر�ت.
ب����مت����ن كرة  ي��ل��ع��ب  �لإع������الن  ويف 
�ل�����ق�����دم م�����ع �ل����ط����ف����ل �ل���������س�����ري 
و�لر�ست  �ل��غ��م��ي�����س��ة  ي��ل��ع��ب���ن  ك��م��� 
�ل�سم�ء  ويطلق�ن ط�ئرة ورقية يف 
ي�����س��دو يف �خل��ل��ف��ي��ة فريق  ب��ي��ن��م��� 
�لروك �ل�سهر ك�ين ب�أغنيته ي�ر 
�أف�سل  �أن��ت  �أو  فريند  بي�ست  م���ي 
�سديق. ويف نه�ية �لإعالن يتح�ل 
�ل�س�ري  �لطفل  و�ل��د  �إىل  ب�مت�ن 

�لذي فر من �حلرب مع �أ�سرته.
يك�ن  م���  "كثر�  �لفيدي�  وي��ق���ل 
لالأطف�ل  �سبيل  �أف�����س��ل  �خل��ي���ل 
ل���ل���ف���ر�ر من  يف ح��������لت �حل�������رب 
على  �لفيدي�  وح�سل  و�قعهم". 
�لتي  ر�دي������ت������ر  ج����ئ���زة ج����ل���دن 
لع�م  ر�دي-�إي����د  م�ؤ�س�سة  متنحه� 
�جل�ئزة  ه��ذه  وحتتفي   .2017
مب��ق���ط��ع �ل��ف��ي��دي��� �خل��ري��ة �لتي 
�لنمطية  �ل���ر����س����ئ���ل  ع����ن  ت����ن�����أى 
للمحت�جني  �س�رة  وتر�سم  للفقر 
متلقني  جم��رد  ك�نهم  ع��ن  بعيد� 

للم�س�عد�ت ل ح�ل لهم ول ق�ة.

م� �سر متث�ل احلم�ر يف البحر الأحمر؟
�لقي�م  �إىل  �لغ���سني  من  �لكثر  يعمد 
�ل��ب��ح���ر و�ملحيط�ت  �أع��م���ق  ب��رح��الت يف 
�لبحرية  �حل��ي���ة  و����س��ت��ك�����س���ف  ل��در����س��ة 
�أن  �إل  �ل��ك���ئ��ن���ت،  �أن�������ع  ب�ستى  �ل��غ��ن��ي��ة 
على  يقت�سر  مل  �لغ���ص  ه��ذ�  �كت�س�ف 
�لك�ئن�ت �لبحرية، �إذ �أنه �كت�سف متث�ًل 

حلم�ر يقبع يف ق�ع �لبحر. 
ر�سد �أحد �لغ���سني بك�مرته �خل��سة، 
يرتدي  حم�ر  متث�ل  على  عث�ره  حلظة 
قبعة يف ق�ع �لبحر �لأحمر ب�لقرب من 

�أحد �ل�س��طئ �مل�سرية. 
وق�ل �لغ���ص فيت�يل ب�ز�روف ب�أنه ك�ن 
مي���ر���ص �ل��غ������ص يف �ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر يف 
عندم�  زم��الئ��ه،  برفقة  �مل������س��ي  �ل�سهر 
�ل���ق����ع مغطى  ���س���ه��د مت���ث����ل ح���م����ر يف 
ب�لأ�سم�ك و�لق�سري�ت.  ويظهر �لفيدي� 
�لعديد من م��قع  ن�سره على  �ل��ذي مت 
�ل��ت�������س��ل �لج��ت��م���ع��ي، �ل��غ�������ص وه� 
�أن يكت�سف  يتفح�ص متث�ل �حلم�ر قبل 
�سمكة كبرة خمتبئة حتت ذيل �لتمث�ل. 

خ�سر ره�نً� فقتل كلبه  
�أث�����ر رج���ل يف �ل�����س��ني م���ج��ة م��ن �ل��غ�����س��ب ع��ل��ى م��قع 
�لت���سل �لجتم�عي، بعد �نت�س�ر مقطع فيدي� يظهر فيه 
وه� ي�سرب كلبه حتى �مل�ت، بعد خ�س�رته يف �سب�ق ر�هن 
م��قع  تن�قلته�  �لتي  �ملروعة  �مل�س�هد  ويف  به.  �لف�ز  على 
يرمي  وه���  �لكلب،  �س�حب  يظهر  �لجتم�عي،  �لت���سل 
به مر�ر�ً على �لأر�ص قبل �أن يف�رق �حلي�ة، ور�ح يتف�خر 
�أزه��ق روح��ه، وتركه ملقى  �ل��ذي  �لكلب  �سي�أكل حلم  ب�أنه 
مرور  �سحيفة  بح�سب  ب��دم���ئ��ه،  م�سرج�ً  �لأر����ص  على 
�إعالمية حملية يف مق�طعة  تق�رير  �لريط�نية. وذكرت 
نفذ  ��سمه،  عن  �لك�سف  يتم  مل  �ل��ذي  �لرجل  �أن  �سي�نغ، 
�ع���ت���د�ءه �ل���ح�����س��ي ع��ل��ى �ل��ك��ل��ب، ب��ع��د خ�����س���رت��ه يف �سب�ق 
للكالب، ر�هن فيه مببلغ من �مل�ل، وك�ن قد ��سرتى �لكلب 
لغ�ية وحيدة، وهي ك�سب �مل�ل يف �ل�سب�ق�ت. وق�ل �س�حب 
�أ�سح�ب  ي���  "��سمع��  وح�سية  بطريقة  قتله  بعد  �لكلب 
�لكالب، �إذ� ك�نت كالبكم غر جيدة يف �ل�سب�ق مب� يكفي، 
�ل�سب�ق، لذلك  �لكلب خ�سر يف  �أكل حل�مه�. هذ�  فعليكم 
���س���أق���م ب���أك��ل حلمه". وب��ل��غ ع��دد �مل�����س���ه��د�ت �أك���ر م��ن 5 
ماليني مرة منذ ن�سر �لفيدي� على م��قع �لت���سل، وعلى 
�لرغم من م�جة �لغ�سب �ل���سعة، �إل �أن من �ملرجح �أن ل 
يتعر�ص �س�حب �لكلب لأي عق�ب، لأن �لق��نني يف �ل�سني 
يف  و�لكالب،  �لقطط  مثل  �ل�سغرة  �حلي��ن�ت  حتمي  ل 

ح�ل تعر�سه� لالإعتد�ء على يد �أ�سح�به�.

م�سيفة تعبث بوجب�ت امل�س�فرين 
�أوقفت م�سيفة طر�ن عن �لعمل بعدم� ظهرت يف مقطع 
�لجتم�عي  �لت���سل  م��قع  من  �لعديد  على  ن�سر  فيدي� 
ت�زيعه  قبل  �لط�ئرة  مطبخ  يف  �لرك�ب  طع�م  تتذوق  وه��ي 
و�سط  �سم�ل  �مل��دن  �إح��دى  �إىل  رحلة متجهة  �أث��ن���ء  عليهم، 
�لتقط  فيدي�  مقطع  يف  ط��ر�ن  م�سيفة  ظهرت  �ل�سني.  
من  �لط�ئرة  مطبخ  يف  �لطع�م  تتن�ول  وه��ي  نق�ل،  به�تف 
عدة وجب�ت يف �آن مع�ً.  وق�ل ن�طق ب��سم �سركة �أورومت�سي 
للطر�ن ب�أن �مل�سيفة ك�نت تت�سلى بتذوق �لطع�م من وجب�ت 
�لرك�ب، و�أن �مل�سيفة �نتهكت بهذ� �لت�سرف ق��نني ول��ئح 
وذكرت  �ل��ع��م��ل.   ع��ن  �إيق�فه�  ق��ررت  �لتي  �ل��ط��ر�ن  �سركة 
قبل  ت�س�يره  مت  �لفيدي�  مقطع  �إن  ن��ي���ز،  بكني  �سحيفة 
هب�ط �لط�ئرة يف مط�ر ينت�س��ن يف �لثالثني من ن�فمر 
يف  حتقيق�ً  فتحت  �ل�سينية  �ل��ط��ر�ن  �سركة  و�أن  �مل������س��ي، 
�حل�دث وقررت مع�قبة �مل�سيفة ب�إق�فه� عن �لعمل.  وت�سبب 
�لجتم�عي  �لت���سل  من�س�ت  على  و��سع  جدل  يف  �حل���دث 
ق��سية  ك�نت  �لعق�بة  ب���أن  �لكثرون  �عتر  حيث  �ل�سينية، 
بحق �مل�سيفة، بينم� �عتر �لبع�ص ب�أن ت�سرفه� لي�ص مرر�ً، 

بح�سب م� ورد يف �سحيفة ديلي ميل �لريط�نية. 

اإزالة 75 % من معدة طفل وزنه 121 كغم
�سبع  �لعمر  م��ن  يبلغ  �سبي  م��ن معدة   %  75 �لأط��ب���ء  �أز�ل 
�سن��ت، بعد �أن بلغ وزنه 121 كجم، يف حم�ولة ي�ئ�سة خلف�ص 
وزنه �إىل �لن�سف. ويزن �لطفل حممد ي��سف من ك��س�ر يف 
يف  طفل  وزن  مت��سط  �سعف  من  �أك��ر  ب�ك�ست�ن،  �لبنج�ب، 
�سنه 4 مر�ت، وفًق� ل�سحيفة ديلي ميل �لريط�نية. وخ�سع 
�لتي ت�سبب  ب��ر�در- ويلي  �لطفل، �لذي يع�ين من متالزمة 
�لأطب�ء  �أك��د  �أن  بعد  �مل��سي  �لأ�سب�ع  لعملية  ك��رى،  �سهية 

ل��لديه �أنه� �ست�س�عده على فقد�ن ن�سف وزنه خالل ع�م. كاتي هوملز و�صوري كروز يتحدثان اإىل اجلمهور على خ�صبة امل�صرح يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

جزء جديد من م�سل�سل 
»بيج ليتل ليز« 

�عتز�مه�  �إت�ص.بي.�أو  �سبكة  �أعلنت 
�مل�سل�سل  م���ن  ث�����ن  ج����زء  ت���ق���دمي 
�لتلفزي�ين بيج ليتل ليز �حل�ئز 
على ثم�ين ج��ئز �إميي هذ� �لع�م 
ري�ص  �لنجمت�ن  ببط�لته  وت��ق���م 

ويذر�سب�ن ونيك�ل كيدم�ن.
"نبع  �ل���ق���ر�ر  �إن  ك��ي��دم���ن  وق���ل��ت 
�لكبرة  �ل���س��ت��ج���ب��ة  ت����أث���ر  م���ن 
�أنح�ء  ج��م��ي��ع  يف  �جل��م���ه��ر  م���ن 

�لع�مل".
ب�متن�ن  "�أ�سعر  بي�ن  يف  و�أ�س�فت 
كبر لإت�حة هذه �لفر�سة مل���سلة 
�ل�سخ�سي�ت  ه�����ذه  �����س���ت���ك�������س����ف 
مع  �جل��زء  ه��ذ�  وتقدمي  �لن�س�ئية 

�أ�سدق�ئي".
�لدر�م�  �إت�ص.بي.�أو هذه  وعر�ست 
ت��رك��ز على جرمية  �ل��ت��ي  �ل��ق���مت��ة 
�سب�ط  ف���ر�ي���ر  غ���م�����س��ة يف  ق��ت��ل 
ي�ستند  و�ح���د  ج��زء  م��ن  كم�سل�سل 
�ل�سم  ن��ف�����ص  حت���م���ل  رو�ي�������ة  �إىل 

للك�تبة لي�ن م�ري�رتي.
كبر�  جن�ح�  حقق  �مل�سل�سل  لكن 
�س�هده  حيث  �إت�����ص.ب��ي.�أو  ل�سبكة 
يف �ملت��سط �سبعة ماليني م�س�هد 
بثم�ين  وف������ز  �ل������ح����دة  ل��ل��ح��ل��ق��ة 
�أيل�ل،  �سبتمر  يف  �إمي���ي  ج����ئ��ز 
�أف�سل ممثلة  ذل��ك ج���ئ��زة  مب��� يف 
لنيك�ل كيدم�ن. ومل تعلن �ل�سبكة 
ومل  �لث�ين  �مل��سم  بث  م�عد  عن 

تقدم تف��سيل تذكر عن �لق�سة.
�أ�س�رت  �لتلفزي�نية  �ل�سبكة  لكن 
�إن���ه  ق���ئ��ل��ة  �مل��������س���م �جل���دي���د  �إىل 
���س��ي�����س��ت��ك�����س��ف �أ�����س����ر�ر �لأك�����ذي����ب 
وه�س��سة  �ل�سد�ق�ت  و��ستمر�رية 
�لرتبية  �سر��سة  وب�لطبع  �ل���زو�ج 

�لق�مية.

اأقبح رجل فخور ب�للقب
�لتع�ي�ص  تعلم��  ج�سدية  عي�ًب�  �لب�سر  جميع  ميلك 
معه�، بينم� �خت�ر �آخرون تغيره� ب���سطة �لعملي�ت 
زميب�ب�ي  يف  و�ح��د  �سخ�ص  ي�جد  لكن  �لتجميلية، 
ج��ئز  على  يح�سل  بل  بب�س�عته  فح�سب  ي�ستمتع  ل 

.� ب�سببه� �أي�سً
وتّ�ج ويلي�م م��سفين� من مدينة �إب�رث يف زميب�ب�ي 
وه�   ”2017 لع�م  زميب�ب�ي  يف  رج��ل  “�أقبح  بلقب 
حيث  تعبره،  حد  على  ل��ذل��ك!،  �سديد  بفخر  ي�سعر 
ه��ذه ه��ي �مل���رة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي ي��ت��ّ�ج ب��ه��ذ� �للقب وه� 
مقتنع مت�ًم� �أن مز�عمه بك�نه �لأقبح ل جد�ل فيه�.

هذه  �أن  �إل  �ل��ق��ب��ح  م��ع���ي��ر  حت��دي��د  ي�سعب  وب��ي��ن��م��� 
�مل�س�بقة ��ستط�عت ت�سنيف �لبع�ص وبن�ء على قبحهم. 
وك�ن ويلي�م �سعيًد� ب�لعرت�ف ب�سكل ع�م لكنه �بتهج 
ل�س�لح  خ�سره  �ل��ذي  �للقب  ل�سرتد�ده  خ��ص  ب�سكل 
مت�س�بق �آخر �لع�م �مل��سي. وعلى م� يبدو، ف�إن �لف�ز 
يف م�س�بق�ت �أقبح رجل حتت�ج لال�ستعد�د مت�ًم� مثل 

م�س�بق�ت �جلم�ل، وي�ستعد �لرجل )�لب�لغ من �لعمر 
�أقبح رجل يف  �لعمل ملن�ف�سة  43 ع�ًم�( و�لع�طل عن 
�أفريقي�  جن�ب  يف  �نعق�ده�  �مل��ق��در  م��ن  �لتي  �ل��ع���مل 

�لع�م �ملقبل.
و�أ�سيب ويلي�م ب�ل�سدمة عقب خ�س�رته �للقب ل�س�لح 
من�ف�سه  ب���أن  حمتج�ً   ،2015 ع���م  يف  �سري  م�يزون 
�أ�سن�نه  �س�ى  للف�ز  تر�سحه  �م��ت��ي���ز�ت  �أي  ميلك  ل 
�ملفق�دة. ومت �إلغ�ء ن�سخة �مل�س�بقة لع�م 2016، لذلك 

ك�ن على ولي�م �لنتظ�ر ملدة �سنتني ل�ستع�دة لقبه.
وق�ل ويلي�م: يف �ملرة �لأخرة، كلفني �لرت�خي �لكثر، 
و�أن�  للم�س�بقة،  ج��ي��ًد�  نف�سي  ه��ي���أت  �مل��رة  ه��ذه  ولكن 
�سعيد ل�ستع�دتي �لك�أ�ص. ل �أحد ي�ستطيع �لعرت��ص 
�أن  �لآن  �أري��د  زميب�ب�ي،  يف  �سخ�ص  �أب�سع  �أنني  على 
�أ���س���رك قبحي م��ع م��ن ه��م خ���رج �ل��ب��الد، �إذ� وجدت 
م�س�بقة لأقبح رجل يف �لع�مل �أن� و�ثق من �أنني �س�ف 

�أح�سر �لت�ج لزميب�ب�ي.

�س�ير�س ب��سرت ت�سوير 
اأغنيته� اجلديدة

ت�سجيل  �س�ير�ص  معجبيه� �س�رة من وحي  �لع�ملية  م�يلي  �لفن�نة  �س�ركت 
�أغنيته� �جلديدة "رينب� لند". 

ويف �لتف��سيل، ن�سرت �س�ير�ص، �لب�لغة من �لعمر 25 ع�م�، �س�رة له� من 
�ل�ست�دي� على �إحدى �سفح�ته� �لر�سمية عر م��قع �لت���سل �لجتم�عي، 
ح�ملة بيده� �س�رة لرجل �أخفى وجهه بيده، وعّلقت عليه� ق�ئلة: قريب�ً... 
�ل�س�ئع�ت �ّلتي  �لأخرة  �لآونة  يف  نفت  قد  �س�ير�ص  وك�نت  لند".  "رينب� 
" لي�م هيم�س�رث " �إذ عّلقت على  ط�ولت حمله� من �ملمثل �لع�ملي وزوجه� 
�س�رة ن�سرته� عر هذه �ل��س�ئل، ق�ئلة: ل�ست ح�مال، هذ� فقط ب�سبب �أكل 

كمّية كبرة من �لطع�م.


