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اإجناز ال�شارع العا�شر بطول 1660 
مرتا مبنطقة الزاهية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

ب��ل��دي��ة مدينة   - وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ����رة  ك�شفت 
يف  املتمثلني  اال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون   - اأب��وظ��ب��ي 
العالقة  ذات  واجل��ه��ات  م�شاندة  العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
تطوير  م�شروع  اأوىل مراحل  يعد  ال��ذي  املركبات  افتتاح طريق  عن 
واأكدت  اأبوظبي.  جزيرة  �شابقايف  ال�شياحي  النادي  الزاهية  منطقة 
ومت  البلدية اأن العمل بداأ بامل�شروع يف �شهر يناير من العام 2017 
 1660 بطول  ميتد  وال��ذي  احل��ايل  مار�س  العا�شر  ال�شارع  افتتاح 
امليناء.                         ���ش��ارع  اإىل  و���ش��واًل  التجاري  اأبوظبي  مركز  اأم���ام  م��ن  م��رتاً 

)التفا�شيل �س7(

موؤمتر دويل ي�شيد بدور الإمارات 
على ال�شاحة الإن�شانية العاملية

•• هارفارد  الواليات املتحدة -وام:

الريادي  بالدور  االن�شانية  ل��الأزم��ات  ال��دويل  ه��ارف��ارد  موؤمتر  اأ�شاد 
لدولة االمارات العربية املتحدة يف جمال العمل االن�شاين.

اال�شبوع  ه��ارف��ارد  ال��ذي عقد يف   - امل��وؤمت��ر  خ��الل  امل�شاركون  وثمن 
اأبرز املوؤ�ش�شات الدولية العاملة يف املجال االن�شاين  املا�شي بح�شور 
العاملية  اجلامعات  اأب��رز  من  املتخ�ش�شني  اخل��راء  كبار  من  ونخبة 
من خمتلف دول العامل - .. الدور الكبري الذي توؤديه �شمو ال�شيخة 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 

يف جمال رعاية االأمومة والطفولة داخل دولة االإمارات وخارجها.
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قوات االحتالل تق�شف مناطق املحتجني بوابل من القنابل امل�شيلة للدموع يف بيت حلم بال�شفة الغربية  )رويرتز(

هل �شيتخلى ترامب عن حليفه؟

اإ�سرائيل تهدد بالت�سعيد.. والحتاد الأوروبي يدعو اإىل حتقيق م�ستقل يف ا�ستخدام ذخائر حية 

مواجهات وحداد واإ�شراب يعم الأرا�شي الفل�شطينية

اعرتا�ض �ساروخ للملي�سات جنوبي ال�سعودية..وقوات ال�سرعية تفتح جبهة جديدة يف معقل املتمردين

باإ�شناد اإماراتي .. تدمري مراكز قيادة وم�شتودعات ذخائر حوثية بال�شاحل الغربي
•• عوا�صم-وام-وكاالت:

���ش��ن��ت م��ق��ات��الت ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب��ق��ي��ادة امل��م��ل��ك��ة العربية 
القوات  من  وباإ�شناد   - اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  ال�شعودية 
ا�شتهدفت  مركزة  جوية  غ��ارات  �شل�شلة   - االإماراتية  امل�شلحة 
وذخائر  اأ�شلحة  وم�شتودعات  ع�شكرية  واآل��ي��ات  قيادة  مراكز 
والدريهمي  والتحيتا  الفازة  مناطق  يف  للحوثيني  وجتمعات 
امليلي�شيا  اإث��ره��ا  على  تكبدت  لليمن  الغربي  ال�شاحل  بجبهة 

االإيرانية خ�شائر فادحة يف العتاد واالأرواح.
واأ���ش��ف��رت ال���غ���ارات ع��ن م�����ش��رع ع�����ش��رات احل��وث��ي��ني وتدمري 
و�شط  �شفوفها  واإرب��اك  للملي�شيا  الع�شكرية  االآليات  ع�شرات 
يف  الع�شكرية  ل��ق��درات��ه��ا  واإن���ه���اك  لعنا�شرها  ج��م��اع��ي  ف���رار 
���ش��رب��ات ن��وع��ي��ة وق��ا���ش��م��ة مل��ق��ات��الت ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي. كما 
على  حتتوي  وح��اوي��ات  خنادق  التحالف  مقاتالت  ا�شتهدفت 
احلوثي  مليلي�شيات  جتمعات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وذخ���ائ���ر..  اأ�شلحة 
التابعة  واالآل��ي��ات  الع�شكرية  ال��ت��ع��زي��زات  وت��دم��ري  االإي��ران��ي��ة 
را�س  واجل��اح وجبل  تعز  غ��رب  الواقعة  ال��رح  مناطق  لها يف 
عالوة   .. لليمن  الغربي  ال�شاحل  بجبهة  للحديدة  التابعتني 
مع  واحل���دودي���ة  اإب  ملحافظة  التابعة  ال��ع��دي��ن  منطقة  على 

ميلي�شيات احلوثي االإيرانية على جنران جنوبي اململكة.
العقيد  اليمن  يف  ال�شرعية  دعم  لتحالف  الر�شمي  املتحدث  وق��ال 
ال��دف��اع اجل��وي للتحالف ر�شدت  ق��وات  اإن  امل��ال��ك��ي،  ال��رك��ن تركي 
االأرا�شي  داخ��ل  بال�شتي، من  �شاروخ  اإط��الق  عملية  ال�شبت  �شباح 
اليمنية باجتاه اأرا�شي اململكة. واأفاد املالكي اأن ال�شاروخ كان باجتاه 
جنران، ومت اإطالقه بطريقة ع�شوائية وعبثية ال�شتهداف املناطق 
وتدمريه  ال�شاروخ  اع��رتا���س  مت  حيث  بال�شكان،  املاأهولة  املدنية 
من قبل قوات الدفاع اجلوي ال�شعودي. واأدى اعرتا�س ال�شاروخ 
لتناثر ال�شظايا على االأحياء ال�شكنية، ونتج عنه بح�شب املعلومات 

االأولية تعر�س مقيم الإ�شابة طفيفة.
واأ����ش���اف امل��ال��ك��ي اأن "هذا ال��ع��م��ل ال��ع��دائ��ي وال��ع�����ش��وائ��ي م��ن قبل 
اجلماعة احلوثية املدعومة من اإيران يثبت ا�شتمرار تورط النظام 
االإي��راين بدعم اجلماعة احلوثية امل�شلحة بقدرات نوعية يف حتد 
 2231 وال��ق��رار   2216 وا���ش��ح و�شريح خل��رق ال��ق��رار االأمم���ي 
والدويل،  االإقليمي  االأم��ن  وتهديد  ال�شعودية،  اأمن  تهديد  بهدف 
االآهلة  وال��ق��رى  امل���دن  ب��اجت��اه  البال�شتية  ال�����ش��واري��خ  اإط���الق  واأن 
ما  اأن  م��وؤك��دا  االإن�����ش��اين،  ال���دويل  للقانون  خمالفا  يعد  بال�شكان 
املنظمات  حرب  يف  خطريا  تطورا  يعد  احلوثية  امليلي�شيا  به  تقوم 
كنظام  لالإرهاب  الراعية  ال��دول  من  خلفهم  يقف  ومن  االإرهابية 

مديرية احلديدة.
من جهة اخرى اأعلن اجلي�س اليمني، ام�س ال�شبت، فتح قواته 
جبهة جديدة يف معاركة �شد ميلي�شيات احلوثي يف معقلهم 

الرئي�شي مبحافظة �شعدة، �شمال غربي البالد.
م���ن حت���ري���ر مواقع  ال����ق����وات احل��ك��وم��ي��ة مت��ك��ن��ت  اأن  واأك������د 
ا�شرتاتيجية يف عملية ع�شكرية وا�شعة، بعد فتح جبهة جديدة 

يف مديرية الظاهر مبحافظة �شعدة.
االأبات�شي  الوطني م�شنودة بطريان  اأن قوات اجلي�س  واأو�شح 
عملية  ال�شبت،  ي��وم  ن��ف��ذت،  العربي  التحالف  ل��ق��وات  التابع 
غربي  جنوب  الظاهر  مديرية  يف  وخاطفة  نوعية  ع�شكرية 

حمافظة �شعدة.
ا�شتعادة  من  االأوىل  ال�شاعات  خالل  ال�شرعية  قوات  ومتكنت 

عدد من املواقع املهمة، منها حيد االأ�شم وتبة اأبو عقال.
كما متكنت من حترير مع�شكر الكمب مركز جتمع امللي�شيات، 
فيما تخو�س قوات اجلي�س معارك �شارية على بعد كيلو مرت 
"�شوق املالحيظ" مركز مديرية الظاهر، و�شط خ�شائر  من 

كبرية يف �شفوف احلوثيني.
ال��ذي تقوده  اأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن  اىل ذل��ك، 
اأطلقته  بال�شتي  �شاروخ  وتدمري  اعرتا�س  ام�س،  ال�شعودية، 

انقالبات باجلملة وقمم بالتق�سيط:

الهجوم الدبلوما�شي الكوري ال�شمايل: اليابان يف الت�شلل؟
 

ق�سية اجلا�سو�ض تت�ساعد يف مطار هيرثو

مو�شكو تطالب لندن ب�شحب 50 دبلوما�شيًا اآخر
•• لندن-مو�صكو-وكاالت:

ال�شلطات  اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة  ق��ال��ت 
مطار  يف  اإي��روف��ل��وت  ل�شركة  طائرة  فت�شت  الريطانية 

هيرثو بلندن . بح�شب ما اأوردت رويرتز.
واأ����ش���اف���ت ال�����ش��ف��ارة يف ب��ي��ان اإن ���ش��ب��اط ق����وة احل����دود 
واجل��م��ارك فت�شوا ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��وم برحالت 
 - ل��ن��دن   - م��و���ش��ك��و   2583-2582 رق���م  اإي���روف���ل���وت 

مو�شكو . هذا النوع من االأحداث غري عادي.
واأ�شافت اأن امل�شوؤولني الريطانيني امتنعوا عن حتديد 

اأ�شباب تفتي�س الطائرة.
وقال البيان اإن ال�شفارة اأر�شلت مذكرة دبلوما�شية تطالب 

اجلانب الريطاين بتقدمي تف�شري لهذه الواقعة.
اىل ذلك، اأبلغت رو�شيا بريطانيا باأنه يتعني عليها �شحب 
ما يزيد قليال عن 50" دبلوما�شيا اآخر مع تفاقم حدة 
جا�شو�س  ت�شميم  ب�شبب  وال��غ��رب  مو�شكو  ب��ني  اخل��الف 

رو�شي �شابق وابنته يف بريطانيا .
بالفعل على بريطانيا وطردت  باملثل  وكانت رو�شيا ردت 
ال�شابق  اجلا�شو�س  ت�شميم  ب�شبب  دبلوما�شييها  23 من 

�شريغي �شكريبال وابنته يوليا.
وتتهم لندن مو�شكو بامل�شوؤولية عن الهجوم لكن رو�شيا 

تنفي.
وا�شتدعت رو�شيا ال�شفري الريطاين لوري بري�شتو مرة 
اأخرى، واأبلغته باأن اأمام لندن �شهرا خلف�س حجم بعثتها 
الدبلوما�شية يف رو�شيا اإىل نف�س م�شتوى البعثة الرو�شية 

يف بريطانيا.
اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  زاخ��اروف��ا  ماريا  وقالت 
الرو�شية، ال�شبت، لرويرتز اإن ذلك يعني اأنه يتعني على 
بريطانيا خف�س عدد دبلوما�شييها مبا يزيد قليال عن 

.50
الدبلوما�شيني  ع��دد  يزيد  بالتكافوؤ.  طالبنا  واأ���ش��اف��ت: 

الريطانيني على نظرائهم الرو�س مبقدار 50.

•• الفجر- خرية ال�صيباين

ال�شمالية  ك��وري��ا  ا�شبحت  "اإذا 
راغ��ب��ة يف احل����وار، ف���اإن ذل���ك هو 
ال�����دور ال��رئ��ي�����ش��ي الذي  ن��ت��ي��ج��ة 
اكده  م���ا  ه���ذا  اليابان".  ل��ع��ب��ت��ه 
�شينزو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  رئي�س 
على  �شدد  حيث  للرملانيني  اآب��ي 
كيم  ان  يف  اليه  يعود  الف�شل  ان 
اليوم  م�����ش��ت��ع��دا  ب���ات  اأون  ج��ون��غ 
للتحدث مع القوى الكرى. غري 
اأن احلقائق تظهر العك�س متاما، 
اذ اأن طوكيو م�شتبعدة حالًيا من 
ب��ني بيونغ يانغ  ال��دائ��رة  امل��ب��اراة 
وهذا  ووا�شنطن.  وبكني  و�شيول 
اآبي  ح��ك��وم��ة  اأن  يف  ال�����ش��ب��ب  ه���و 
باتت حتاول بدورها تنظيم قمة 
ال�شمايل،  ال���ك���وري  ال��زع��ي��م  م��ع 
وكذب  �شينزو  ن��اق�����س  وان  ح��ت��ى 
قريب،  الم�����س  ال���ذي  ه��و  نف�شه، 

وي�شتبعد  احل���زم  اإىل  ي��دع��و  ك��ان 
التفاو�س.

وي�����ش��دد ���ش��ي��ن��زو اآب����ي ال��ي��وم على 
اأعار�س  اأن��ن��ي  اأب���دا  اأق���ل  "مل  ان��ه 
ال�شمالية"،  ك��وري��ا  اإىل  التحدث 
رغ��م ان��ن��ا ن��ذك��ر، م��ن ب��ني اأ�شياء 
ال�شحفيني يف  موؤمتريه  اأخ��رى، 

25 �شبتمر و1 نوفمر، اللذين 
و�شيلة  "ال توجد  قال خاللهما: 
االأق�شى  ال�����ش��غ��ط  غ���ري  اأخ�����رى 
على بيونغ يانغ، وبكل الو�شائل.. 
لقد انتهى وقت بذل اجلهود من 

اجل احلوار". 
)التفا�شيل �س10(
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•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

دع����ت وزي�����رة خ��ارج��ي��ة االحت����اد 
موغرييني  ف��ي��دري��ك��ا  االوروب�����ي 
ال�شبت اىل حتقيق م�شتقل حول 
اال�شرائيلية  ال��ق��وات  ا���ش��ت��خ��دام 
ل����ذخ����ائ����ر ح���ي���ة يف م���واج���ه���ات 
اأ�����ش����ف����رت ع����ن ا����ش���ت�������ش���ه���اد 16 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا ع��ل��ى احل������دود بني 

قطاع غزة وا�شرائيل.
بيان  يف  م���وغ���ريي���ن���ي  وق�����ال�����ت 
االحتاد االوروبي ياأ�شف ل�شقوط 
قتلى، وافكارنا مع اأ�شر ال�شحايا 
التي  امل���واج���ه���ات  غ�����داة  وذل�����ك 

اأوقعت مئات اجلرحى.
وت���اب���ع���ت م��وغ��ريي��ن��ي ي��ج��ب ان 
حية  ذخ��ائ��ر  ا���ش��ت��خ��دام  يخ�شع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ش��ت��ق��ل و����ش���ف���اف، 
التعبري  ح��ري��ة  ان  اىل  م�����ش��رية 
من  بد  ال  ا�شا�شي  حق  والتجمع 

احرتامه.
م������واج������ه������ات بني  وان������دل������ع������ت 
واجلي�س  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ���ش��ب��ان 
اإيل  االإ�شرائيلي عند حاجز بيت 
اأم�س  ال���ب���رية،  م��دي��ن��ة  ���ش��م��ايل 
ال�شبت، وتاأتي هذه التطورات يف 
فل�شطينيا   16 ا�شت�شهاد  اأعقاب 

احل�شار احلدودي.
اأك���رث االأي���ام  وي��ع��د ي��وم اجلمعة 
دم����وي����ة يف غ������زة م���ن���ذ احل����رب 
اإ�شرائيل  ب��ني  ل��ل��ح��دود  ال��ع��اب��رة 

وحما�س عام 2014.
الفل�شطينية  احلكومة  واأعلنت 
تعطيل كافة املوؤ�ش�شات واملدار�س 

اجلماهري يف ذكرى يوم االأر�س.
وحمل الرئي�س حممود عبا�س يف 
التلفزيون  بثها  مقت�شبة  كلمة 
ال�����ر������ش�����م�����ي م�����������ش�����اء اجل���م���ع���ة 
االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  �شلطات 
القتلى  ع��ن  الكاملة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
واجلرحى الذين �شقطوا بنريان 

 1600 م�����ن  اأك�������رث  واإ������ش�����اب�����ة 
اآخرين، يف مواجهات مع القوات 
االإ�شرائيلية، اجلمعة، يف فعاليات 

يوم االأر�س.
ع�شكري  م��ت��ح��دث  اأب������رز  وق�����ال 
العنف  ا�شتمر  اإذا  اإن��ه  اإ�شرائيلي 
ع���ل���ى ط������ول ح�������دود غ������زة ف�����اإن 
فعلها  ردة  ���ش��ت��و���ش��ع  اإ����ش���رائ���ي���ل 
املت�شددين  اأ�شماهم  م��ا  ل�شرب 

الذين يقفون وراءها.
واأو������ش�����ح ال���ري���غ���ادي���ر ج����رال 
رون�����ني م��ان��ل��ي�����س، ال�����ش��ب��ت، اأن 
اجلي�س حتى االآن قيد ردة فعله 
يحاولون  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  ع��ل��ى 
الهجمات  لكن  ح����دوده،  اج��ت��ي��از 
يف  امل�شلحني  �شنالحق  م�شتمرة 

اأماكن اأخرى اأي�شا.
الفل�شطينيني  من  االآالف  و�شار 
اإ�شرائيل،  م��ع  غ���زة  ح���دود  ن��ح��و 
اجل��م��ع��ة، يف اأك���ر م��ظ��اه��رة من 
هذا القبيل يف الذاكرة احلديثة 
ذكرى  اإحياء  مع  تزامنت  والتي 
ي����وم االأر���������س. وا���ش��ت�����ش��ه��د 16 
يف  اإ�شرائيلية  بنريان  فل�شطينيا 
املنظمون  ق��ال��ه  مل��ا  االأول  ال��ي��وم 
اأ����ش���اب���ي���ع من   6 ����ش���ي���ك���ون  اإن�������ه 
�شد  ال���ي���وم���ي���ة  االح���ت���ج���اج���ات 

املحال  اأغلقت  فيما  واجلامعات 
التجارية اأبوابها واأعلنت نقابات 
ال���ن���ق���ل ال���ت���زام���ه���ا ب����االإ�����ش����راب 
حممود  الرئي�س  ب��ق��رار  التزاما 
اإع����الن احل����داد الوطني  ع��ب��ا���س 
اأرواح ال�شهداء الذين  العام على 
ارتقوا يوم اجلمعة خالل خروج 

االحتالل.
فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  وق����ال 
القوات  اإن  ال�����ش��ح��ة  ق���ط���اع  يف 
االإ�شرائيلية ا�شتخدمت الذخرية 
اأ�����ش����ا�����ش����ي �شد  ب�������ش���ك���ل  احل����ي����ة 
املحتجني باالإ�شافة للغاز امل�شيل 

للدموع والر�شا�س املطاطي.

خروج الدفعة الأخرية من امل�سلحني واملدنيني من الغوطة

خطة اأمريكية للخروج من �شوريا وبوادر خالفات داخلية
•• عوا�صم-وكاالت:

الدفعة  ال�����ش��ب��ت  ام�������س  خ���رج���ت 
واملدنيني  امل��ق��ات��ل��ني  م��ن  االأخ����رية 
ال�شرقية  ال���غ���وط���ة  ج���ن���وب  م����ن 
ات��ف��اق اج��الء م��ع رو�شيا،  مبوجب 
ال�شوري  الر�شمي  االع���الم  ليعلن 
من  خ���ال���ي���ة  ب����ات����ت  امل���ن���ط���ق���ة  ان 

الف�شائل املعار�شة.
الدفعة  اإخ��راج  �شانا  واأوردت وكالة 
امل�شلحني وعائالتهم  االأخرية من 
م���ن ب���ل���دات ج��وب��ر وزم��ل��ك��ا وعني 
ال�����ش��رق��ي��ة اإىل  ال��غ��وط��ة  ت���رم���ا يف 
اإدلب، لتعلن اثر ذلك هذه البلدات 
يزال  ال  فيما  االره���اب  م��ن  خالية 
م�شري دوما، اجليب االأخري حتت 
�شيطرة الف�شائل املعار�شة، معلقاً 
يف ان��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج امل��ف��او���ش��ات مع 

رو�شيا.
االأمريكي،  الرئي�س  اأبلغ  �شيا�شيا، 
دونالد ترامب، م�شت�شاريه برغبته 
االأمريكية  ال���ق���وات  ان�����ش��ح��اب  يف 
م��ب��ك��را م���ن ���ش��وري��ا، وه���و املوقف 
ي���ث���ري خ����الف����ات بينه  ق����د  ال�������ذي 
م�شوؤوليه،  كبار  م��ن  الكثري  وب��ني 
ب����االإدارة  مل�����ش��وؤول��ني كبريين  وف��ق��ا 

االأمريكية، اجلمعة.
وق��������ال م���������ش����وؤول����ون اأم����ريك����ي����ون 
مطلعون على اخلطة اإن من املقرر 

يتنحى  ب��وت�����ش��وان��ا  رئ��ي�����س 
احلكم  يف  �شنوات  ع�شر  بعد 

•• جابورون -رويرتز:

اإيان خاما،  بوت�شوانا  رئي�س  تنحى 
وهو جرال ع�شكري متقاعد، عن 
�شنوات يف  بعد ع�شر  ام�س  من�شبه 
البلد  يف  ال�شلطة  لتنتقل  احل��ك��م 
االأفريقي الغني باالأملا�س اإىل نائبه 

موجويتزي ما�شي�شي.
زعيم  ث��ال��ث  ما�شي�شي  و�شي�شبح 
ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب قارة  ل��ل��دول��ة 
اأف��ري��ق��ي��ا م���ن خ����ارج ع��ائ��ل��ة خاما 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال���ت���ي ه��ي��م��ن��ت على 
ال�شيا�شة يف بوت�شوانا منذ ا�شتقالل 

البالد عن بريطانيا عام 1966.
ويرث ما�شي�شي )55 عاما( احلكم 
ع���ق���ود منارة  م��ن��ذ  ي��ع��ت��ر  ب��ل��د  يف 
اأفريقيا ويحظى  للدميقراطية يف 

باإدارة اقت�شادية قوية.

اإع����الن ن��ت��ائ��ج ان��ت��خ��اب��ات 
ال���رئ���ا����ش���ة مب�����ش��ر غ���دا

•• القاهرة-وكاالت:

امل�شرية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل�شت�شار  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ال�شبت،  اأم�������س  اإب���راه���ي���م،  ال����ش���ني 
اإغ�������الق ب�����اب ت��ل��ق��ي ال���ط���ع���ون من 
م��ر���ش��ح��ي ال���رئ���ا����ش���ة، م�����ش��ريا اإىل 
من  ط��ع��ون  اأي  تتلق  مل  الهيئة  اأن 
واليته  املنتهية  الرئي�س  املر�شحني 
ومو�شى  ال�����ش��ي�����ش��ي،  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
م�شطفى مو�شى، مر�شح حزب الغد 

الليبرياىل املعار�س. 
االنتخابات  م���راق���ب���ة  يف  و�����ش����ارك 
منظمة   54 امل�����ش��ري��ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
حملية، و9 منظمات دولية، اإ�شافة 

اإىل 680 مرا�شال اأجنبيا. 
وقالت الهيئة، اإنها �شتعلن النتيجة 
ر�شمي  ب�شكل  لالنتخابات  النهائية 
�شحفي  م���وؤمت���ر  يف  االث���ن���ني  غ����دا 

عاملي. 
امل�����ش��ت�����ش��ار حم���م���ود حلمي  وق������ال 
الهيئة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ري���ف، 
واملتحدث  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
با�شمها اأن الهيئة مل تتلق اأي طعون 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ة خالل 
وبالتايل  للطعن،  الر�شمية  الفرتة 
ب�����اب تلقى  ب�����اإغ�����الق  ف���ق���د ق���ام���ت 
الرئا�شة،  م��ر���ش��ح��ي  م��ن  ال��ط��ع��ون 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م�����ش��در ق�شائي 
مع  التوا�شل  من  انتهت  الهيئة  اإن 

اللجان العامة لتجميع االأرقام.

الوطني  االأم���ن  جمل�س  يعقد  اأن 
االأ�شبوع  ه���ذا  ب��داي��ة  يف  اج��ت��م��اع��ا 
تقودها  ال����ت����ي  احل���م���ل���ة  ل���ب���ح���ث 
تنظيم  ����ش���د  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 

داع�س يف �شوريا.
واأك����د م�����ش��وؤوالن اآخ�����ران ب�����االإدارة 
وول  ل�شحيفة  تقريرا  االأمريكية 
اأمر  ترامب  ب��اأن  �شرتيت جورنال، 
وزارة اخلارجية بتجميد اأكرث من 
االأموال  من  دوالر  مليون   200
املخ�ش�شة جلهود التعايف يف �شوريا 
ب��اإع��ادة تقييم دور  اإدارت���ه  مع قيام 
وا�شنطن يف احلرب الدائرة هناك 

منذ فرتة طويلة.
ترامب  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
دع����ا اإىل جت��م��ي��د ه����ذه االأم������وال، 

بعد اأن التزمت وا�شنطن يف االآونة 
مليون   200 ب��ت��ق��دمي  االأخ������رية 
اال�شتقرار  لتحقيق  اإ�شافية  دوالر 
ا�شتعادتها من  التي مت  املناطق  يف 

تنظيم داع�س.
وك�������ان ري���ك�������س ت���ي���ل���ر����ش���ون وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي املُ���ق���ال قد 
ت��ع��ه��د ب��ت��ق��دمي ه���ذا امل��ب��ل��غ خالل 
اج��ت��م��اع ل��ل��ت��ح��ال��ف ال������دويل �شد 
ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س يف ال����ك����وي����ت يف 

فراير.
وي���ت���م���ا����ش���ى ق�������رار جت���م���ي���د ه���ذه 
اإع��الن ترامب خالل  االأم���وال مع 
اأوهايو،  كلمة يف ريت�شفيلد بوالية 
اخل��م��ي�����س، ب�����اأن ال���وق���ت ح����ان كي 
ت��ن�����ش��ح��ب ال����والي����ات امل��ت��ح��دة من 

الدفعة االخرية من املدنيني وامل�شلحني تغادر الغوطة ال�شرقية )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة توفر خدمة الكرتونية لتقدمي ال�شكاوى على املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 

•• دبي-وام:

اأو  ال�شكوى  لتقدمي  الكرتونية  خدمة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  وف��رت 
املالحظات على املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة وكادرها الطبي والفني وذلك بهدف 
وزارة  ل�شيا�شات  وفقا  لدورهم  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  ممار�شة  من  التاأكد 
تهدف  التي  االإلكرتونية  اخلدمات  تطوير  اإط��ار  ويف  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 
بتطبيق  وااللتزام  الذكية  احللول  وابتكار  ال�شحية  املنظومة  بجودة  لالإرتقاء 
نظم اجلودة. واأكد �شعادة الدكتور اأمني ح�شني االأمريي الوكيل امل�شاعد ل�شيا�شة 
تقدمي  يف  تق�شري  اأي  مع  تتهاون  ال  ال���وزارة  اأن  والرتاخي�س  العامة  ال�شحة 
خدمات الرعاية ال�شحية املنا�شبة للمر�شى وتتعامل بكل دقة و�شفافية يف حال 
الطبي  والكادر  اخلا�شة  ال�شحية  املن�شاآت  من  الطبي  واخلطاأ  التق�شري  ثبوت 
التاأكد من  اأو فنيا من خالل فر�س عقوبات عند  اأو ممر�شا  �شواء كان طبيبا 

حدوث خطاأ طبي ناجت عن اأي تق�شري. ولفت اإىل اأن عدد ال�شكاوى �شمن و اأقل 
من املعدالت العاملية يف الدولة املتقدمة ب�شبب املعايري واال�شرتاطات ال�شارمة 
هذه  اأن  منوها  اخلا�شة.  ال�شحية  املن�شاآت  ترخي�س  عند  ال��وزارة  تتبعها  التي 
اخلدمة تاأتي �شمن باقة اخلدمات االإلكرتونية لوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
الهادفة اإىل االرتقاء بجودة املنظومة ال�شحية وابتكار احللول الذكية وااللتزام 
باإيجابية يف و�شع  وامل�شاهمة  اأجل تطوير اخلدمات  بتطبيق نظم اجل��ودة من 
ال�شيا�شات العامة واال�شرتاتيجيات التي توؤدي اإىل اإ�شعاد اأفراد املجتمع. واأ�شار 
اأن ال�شيا�شة االإجرائية للوزارة يف ال�شكاوى على املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة  اإىل 
املتعاملني وت�شكيل جلنة  ال�شكاوى من  ال�شحية  تبداأ مع تلقي ق�شم احلوكمة 
ال�شكوى  �شاحب  اىل  اال�شتماع  خ��الل  من  الواقعة  يف  للتحقيق  حيادية  طبية 
و املن�شاأة ومن ثم تقييم االإج��راءات الطبية التي اتخذها الطبيب ثم يتم رفع 
التقرير اإىل جلنة الرتاخي�س الطبية التخاذ القرار املنا�شب. واأو�شح االأمريي 

اخلا�شة  ال�شحية  املن�شاآت  يف  املقدمة  الطبية  اخلدمات  �شوء  على  ال�شكوى  اإن 
�شكوى طبية من  تقدمي  ويجوز  االإل��ك��رتوين  النظام  تقدميها عن طريق  يتم 
�شواء كان مقيما  ال�شحية اخلا�شة  املن�شاآت  اإحدى  العالج يف  اأي مري�س تلقى 
اأثرها  املوؤكدة لل�شكوى حيث يتم على  االأدل��ة  زائ��را مع �شرورة توفري كافة  اأو 
ت�شكيل جلنة فنية مكونة من ا�شت�شاريني بذات التخ�ش�س وا�شتالم امللف الطبي 
و اإر�شاله الأع�شاء اللجنة الفنية املكلفة لدرا�شة حالة ال�شكوى وعليه يتم اإر�شال 
التقرير ل�شاحب ال�شكوى بوجود تق�شري من عدمه. واأ�شاف اأن الوزارة وفرت 
باملمار�شات  يتعلق  فيما  حازمة  وا�شرتاطات  �شوابط  تت�شمن  ت�شريعية  مظلة 
اأنه  على  الطبية  امل�شوؤولية  بقانون  املر�شوم  م��ن   4 امل���ادة  ن�شت  حيث  الطبية 
يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم واالجراءات اخلا�شة مبمار�شة املهنة 
وال�شرية  للمري�س  ال�شحية  احلالة  وت�شجيل  تخ�ش�شه  وجم��ال  لدرجته  تبعا 
والعالج  الت�شخي�س  يف  ال�شروع  قبل  وذل��ك  به  اخلا�شة  والعائلية  ال�شخ�شية 

وا�شتخدام و�شائل الت�شخي�س واالأجهزة الطبية الالزمة يف ت�شخي�س ومعاجلة 
وتب�شري  عليها  املتعارف  العلمية  لالأ�شول  ووفقا  وانتباه  يقظة  بكل  املر�شى 
املن�شاأة  اأنه يجب على الطبيب يف  اإىل  . ولفت  املتاحة  العالج  املري�س بخيارات 
ال�شحية اخلا�شة املرخ�شة من الوزارة و�شف العالج وحتديد كمياته وطريقة 
ا�شتعماله كتابة وبو�شوح مع بيان ا�شمه وتوقيعه وتاريخ الو�شفة وتنبيه املري�س 
اأو ذويه بح�شب االأحوال و�شرورة التقيد باالأ�شلوب الذي حدده للعالج اإ�شافة 
اإىل اإبالغ املري�س بطبيعة مر�شه ودرجة خطورته اإال اإذا اقت�شت م�شلحته غري 
اأو  املري�س  ذوي  اإب��الغ  ويتعني  باإبالغه  ت�شمح  النف�شية  تكن حالته  اأو مل  ذلك 
مرافقيه يف حالة اإذا كان عدمي االأهلية اأو ناق�شها اأو اإذا كانت حالته ال�شحية 
ال ت�شمح باإبالغه �شخ�شيا ومل يحدد �شخ�شا الإبالغه ف�شال عن �شرورة اإعالم 
اأو  الطبي  العالج  اأو  الت�شخي�س  عن  تنجم  التي  بامل�شاعفات  ذوي��ه  اأو  املري�س 

التداخل اجلراحي قبل بدء تطبيقه ور�شدها واملبادرة اإىل عالجها اإذا اأمكن.

موؤمتر دويل ي�شيد بدور الإمارات على ال�شاحة الإن�شانية العاملية
•• هارفارد » الواليات املتحدة »-وام:

لدولة  الريادي  بالدور  االإن�شانية«  لالأزمات  الدويل  هارفارد  »موؤمتر  اأ�شاد 
االمارات العربية املتحدة يف جمال العمل االإن�شاين.

املا�شي  االأ�شبوع  ه��ارف��ارد  ال��ذي عقد يف   - امل��وؤمت��ر  خ��الل  امل�شاركون  وثمن 
بح�شور اأبرز املوؤ�ش�شات الدولية العاملة يف املجال االإن�شاين ونخبة من كبار 
اأبرز اجلامعات العاملية من خمتلف دول العامل-   اخلراء املتخ�ش�شني من 
الدور الكبري الذي توؤديه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  االأعلى لالأمومة  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
دولة  داخ��ل  والطفولة  االأم��وم��ة  رعاية  جم��ال  يف  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

االإمارات وخارجها.
واأ�شاد املوؤمترون بالدور االن�شاين الرائد حلملة ال�شيخة فاطمة االإن�شانية 
م�شبوق  غ��ر  مبتكرا  من��وذج��ا  قدمت  وال��ت��ي  والطفل  امل���راأة  لعالج  العاملية 
متنقلة  عيادات  خ��الل  من  امليداين  التخ�ش�شي  الطبي  العمل  جم��االت  يف 
املراأة  وم�شت�شفيات ميدانية تعد االأوىل من نوعها يف العامل معنية ب�شحة 
مل�شاكل  واقعية  ايجاد حلول  فعال يف  ب�شكل  ت�شاهم  اأن  وا�شتطاعت  والطفل 

�شحية تعاين منها الن�شاء واالأطفال.
واألقى الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء كلمة 
يف املوؤمتر تناول فيها جهود دولة االمارات يف جماالت العمل االن�شاين ب�شكل 
عام و الطبي امليداين ب�شكل خا�س من خالل املبادرة وبرنامج فاطمة بنت 

برنامج  دور  عن  املوؤمتر  اإىل  عمل  ورق��ة  ال�شامري  ق��دم  و  للتطوع.  مبارك 
فاطمة بنت مبارك للتطوع والذي د�شن مببادرة كرمية من �شمو ال�شيخة 
فاطمة واأكد اأن دعوة موؤمتر هارفارد الدويل لالأزمات االن�شانية ال�شتعرا�س 
الدور الريادي حلملة ال�شيخة فاطمة االن�شانية العاملية ياأتي تقديرا لدور 
امل�شهود يف جمال  امل��راأة واالأ�شرة والطفل وموقفها  الداعم لق�شايا  �شموها 
متكني املراأة االإماراتية والعربية من امل�شاركة يف املجاالت االن�شانية املتميزة 
وعطاءاتها  العاملية  اإىل  واملمتدة  واالإقليمية  الوطنية  للحدود  امل��ت��ج��اوزة 
من  ك��ث��رية  دول  يف  والتعليمية  واخل��ريي��ة  االن�شانية  امل��ج��االت  يف  الكبرية 

خمتلف اأنحاء العامل.
ونوه اإىل جناح االمارات يف احل�شول على موافقة اأع�شاء املوؤمتر ال�شت�شافة 
العا�شمة  يف  االن�شانية  ل��الأزم��ات  ال���دويل  ه��ارف��ارد  مل��وؤمت��ر  الثانية  ال���دورة 
ابوظبي ل�شنة 2019 حتت �شعار« متكني املراأة » وذلك تزامنا مع يوم املراأة 
جانب  اإىل  االأمريكية..  هارفارد  جامعة  بعد  تنظمه  دول��ة  ك��اأول  االماراتية 
االن�شاين  زمالة هارفارد للطب  ان�شانية م�شرتكة مع  برامج  تنفيذ  اعتماد 
يف عدد من دول العامل با�شتخدام منوذج االمارات يف جمال االغاثة الطبية 
امليدانية االن�شانية من عياداتها املتنقلة وم�شت�شفياتها املتحركة والتي تعد 
االأوىل من نوعها يف العامل من حيث التخ�ش�شات وعدد الوحدات امليدانية 

واال�شتدامة .
فاطمة  ال�شيخة  حلملة  االن�شانية  امل��ه��ام  ع��ن  وثائقي  فيلم  عر�س  وج��رى 
االإن�شانية العاملية يف خمتلف دول العامل والتي قدمت خدمات ت�شخي�شية و 

عالجية و وقائية وجراحية للفئات املعوزة يف خمتلف دول العامل بالتن�شيق 
مع وزارات ال�شحة يف الدولة امل�شت�شيفة يف منوذج مميز ومبتكر يف جمال 

العمل التطوعي والعطاء االن�شاين.
موؤمتر  رئي�س  �شياتون  غريغوري  االأمريكي  الروفي�شور  ثمن  ناحيته  من 
ال�شيخة  �شمو  اأطلقتها  التي  املبادرات  االن�شانية  لالأزمات  ال��دويل  هارفارد 

فاطمة بنت مبارك لتمكني املراأة االإماراتية يف �شتى املجاالت االن�شانية .
واأ�شار اإىل العطاء والدور الذي اأدته �شموها على امل�شتويات املحلية والعربية 
والدولية والذي �شجل ب�شمات م�شيئة يف تاريخ العمل االإن�شاين ودعم املراأة 

يف كل اأنحاء العامل ومتكينها يف العمل التطوعي والعطاء االن�شاين.
وثمن جهود �شموها يف االأعمال االإن�شانية واخلريية والتي باتت منهاج عمل 
االأ�شعدة حمليا ودوليا وانعك�س  النجاحات واالإجن��ازات على خمتلف  حقق 
ذلك على نه�شة امل��راأة وتطورها ويف الوقت نف�شه حفظ هويتها ومقومات 

اأ�شالتها االإ�شالمية والعربية.
و و�شفت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة االحتاد الن�شائي العام اإ�شادة موؤمتر 
هارفارد مببادرة �شمو ال�شيخة فاطمة االن�شانية باأنها تعر عن تقدير دويل 
اأر�شى  متميز جتاه دور دول��ة االم��ارات وما تقوم به من عمل ان�شاين عاملي 

دعائمه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
وجهت  عندما  يومني  قبل  جليا  ظهر  للدولة  االن�شاين  ال��دور  اإن  قالت  و 
 40 من  اأك��رث  تطعيم  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  مب�شاركة  ال��دول��ة  قيادة 
لالإمارات  امل�شتمر  التواجد  على  ي��دل  ما  واأف��غ��اين  باك�شتاين  طفل  مليون 

اأم االم��ارات« بدعم العمل  اأكدت اهتمام«  يف ال�شاحات االن�شانية العاملية . و 
بنت  رعايتها لرنامج فاطمة  االإم��ارات��ي يف كل مكان من خ��الل  االإن�شاين 
تقوم  التي  االإن�شانية  اجلهود  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  م�شرية  للتطوع..  مبارك 
الر�شيدة للتخفيف من  العامل بتوجيهات قيادتها  االإم��ارات حول  بها دولة 
املعاناة الب�شرية وامل�شي قدما يف النهج الذي اختطته من اأجل ح�شد الدعم 
التي  للمبادرات  امل�شتمرة  وم�شاندتها  العاملية  االإن�شانية  للمبادئ  والتاأييد 
املعوزة يف خمتلف دول  الفئات  التخفيف من معاناة  ب�شكل فعال يف  ت�شاهم 
العامل. واأو�شحت اأن املتطوعات االماراتيات يف برنامج فاطمة بنت مبارك 
للتطوع حتت �شعار » كلنا اأمنا فاطمة« �شاهمن ب�شكل كبري يف التخفيف من 
معاناه الفقراء من خالل حملة ال�شيخة فاطمة االن�شانية التي تقوم بدور 
مهم يف هذا املجال فهي متثل اليد االإن�شانية التي متتد مل�شاعدة االآخرين 
العمل اخلريية م�شتمرة يف  واأن قوافل  العطاء  بكل ثقة واقتدار ورغبة يف 
تقدمي العون تتقدمها املراأة االإماراتية املتطوعة التي تقدم العالج والغذاء 

والك�شاء يف خمتلف الدول.
واأ�شارت ال�شويدي اإىل توجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لالحتاد 
.. الفتة  امل��راأة  به  الذي تقوم  العام بو�شع برامج للعمل االن�شاين  الن�شائي 
نوعها  من  االأوىل  املبادرة  يعد  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  برنامج  اأن  اإىل 
التي تهدف اإىل تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء االإن�شاين لدى املراأة 
وبناء  وتاأهيل  ال�شتقطاب  مبادرات  تبني  خالل  من  وعامليا  حمليا  والطفل 

القدرات ومتكني املراأة والطفل يف جماالت العمل التطوعي .

اخليمة راأ�س  يف  للتوظيف  مفتوحني  يومني  خالل  العمل  عقود  يوقعون  مواطنا   79
•• دبي-وام:

79 مواطنا على عقود عمل  وقع 
ل�شغل  اخ�������رون   516 وت���ر����ش���ح 
وذلك  �شركة   26 ل��دى  الوظيفة 
خالل يومني مفتوحني للتوظيف 
اإم���ارة  امل��ا���ش��ي يف  االأ���ش��ب��وع  نظما 

راأ�س اخليمة.
وقال �شيف احمد ال�شويدي وكيل 
والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة 
اإن تنظيم  ل�شوؤون املوارد الب�شرية 
ياأتي  املفتوحني  التوظيف  يومي 
م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  ����ش���ي���اق  يف 
حتدي ت�شريع التوطني النوعي يف 
امل�شتهدفة  االقت�شادية  القطاعات 
والنقل  ال����ط����ريان  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي 

�شركائها يف القطاعات االقت�شادية 
امل�شتهدفة.

املوارد  ال��وزارة ل�شوؤون  واأكد وكيل 
ال��ب�����ش��ري��ة ح���ر����س ال��������وزارة على 
م�شاركة  عملية  وت�شهيل  تي�شري 
الباحثني عن  املواطنني  وت�شجيل 
املفتوحة  التوظيف  اأي���ام  يف  عمل 
وفقا لالآلية التي تطبقها الوزارة 

الإدارة هذه االأيام.
املواطنني  م�������ش���ارك���ة  اأن  ي���ذك���ر 
يف ف��ع��ال��ي��ات اي����ام ال��ت��وظ��ي��ف تتم 
يت�شمن  ذك����ي  ن���ظ���ام  خ����الل  م���ن 
ب��ه��ا املواطن  اأرب���ع���ة م��راح��ل مي��ر 
تليها  الت�شجيل  ت�شمل  امل�����ش��ارك 
فر�س  ث������الث  اخ����ت����ي����ار  م���رح���ل���ة 
املطروحة  ال�شواغر  من  وظيفية 

امل�شار اليها.
ممثلي  ان  ال�������ش���وي���دي  واو�����ش����ح 
ال�شركات التي �شاركت يف اليومني 
مقابلة   1147 اج��روا  املفتوحني 
وظيفية للمواطنني الذين حر�س 
ب��ع�����ش��ه��م ع��ل��ى اإج�������راء اأك�����رث من 
مقابلة رغبة منهم يف زيادة فر�س 
املتاحة والتي  تر�شحهم للوظائف 

بلغت 353 وظيفة خمتلفة.
مع  التن�شيق  �شيتم  انه  اىل  وا�شار 
اجراءات  ملتابعة  املعنية  ال�شركات 
ال���ذي���ن وقعوا  امل���واط���ن���ني  ت��ع��ي��ني 
ع��ل��ى توجه  ول����الط����الع  ال���ع���ق���ود 
املواطنني  ح��ي��ال  ال�����ش��رك��ات  ه���ذه 
واملواطنات الذين ادرجوا يف قائمة 
املر�شحني ل�شغل الوظائف املتاحة 

واالت�شاالت  ال��ع��ق��اري  والتطوير 
مراكز  وق����ط����اع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�شراكة  اخل��دم��ة وذل��ك يف اط��ار 
ب��ني ال����وزارة واجل��ه��ات احلكومية 
االحتادية واملحلية واملناطق احلرة 
القطاعات  ه��ذه  عمل  تنظم  التي 

وال�شركات العاملة فيها.
وا�شاد باحل�شور الالفت من قبل 
لليومني  وامل���واط���ن���ات  امل��واط��ن��ني 
املفتوحني حيث بلغ عدد امل�شاركني 
ع���ن ال��ع��م��ل االأم���ر  ب��اح��ث��ا   918
الذي يوؤكد جدية املوارد الب�شرية 
فر�شة  على  باحل�شول  الوطنية 
عمل منا�شبة تلبي طموحاتهم ال 
�شيما يف ظل توفري فر�س وظيفية 
االقت�شادية  القطاعات  يف  واع��دة 

وبالتايل ال�شري يف اجراءات تعيني 
من يقع عليهم االختيار خ�شو�شا 

وان عددهم يفوق تلك الوظائف.
اي�شا  �شتن�شق  ال�����وزارة  ان  وق����ال 
ملعرفة  اليها  امل�شار  ال�شركات  م��ع 
323 مواطنا  ا�شباب عدم اجتياز 
وم��واط��ن��ة م��ن جم��م��وع احل�شور 
للمقابالت الوظيفية التي اجريت 
التوظيف  ي���وم���ي  خ����الل  ال��ي��ه��م 
وذل�������ك مت���ه���ي���دا الإ�����ش����راك����ه����م يف 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل وفقا 
حلاجة كل منهم �شعيا وراء تعزيز 
الوظائف  على  ح�شولهم  ف��ر���س 
م�����ش��ت��ق��ب��ال ال ���ش��ي��م��ا خ����الل اي���ام 
التوظيف املفتوحة التي �شتوا�شل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمها  ال������وزارة 

والتاأكد  امل���ط���روح���ة  وال���وظ���ائ���ف 
تليها  ل��ل��م��ق��اب��ل��ة  ج��اه��زي��ت��ه  م���ن 
مهارات  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب  م��رح��ل��ة 

وم���ن ث��م م��رح��ل��ة االر����ش���اد املهني 
الباحث  ت��وع��ي��ة  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
القطاعات  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  ع���ن 

اج�����راء امل��ق��اب��ل��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة وهو 
مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة 

املقابالت الوظيفية.

مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء ينظم خميما ربيعيا لأبناء الفخر يف املغرب
•• الرباط-وام:

بداأت ام�س فعاليات املخيم الربيعي 
مكتب  ينظمه  ال���ذي  ال��ف��خ��ر  اأب��ن��اء 
�����ش����وؤون اأ����ش���ر ال�������ش���ه���داء يف دي����وان 
 6 مل��دة  وت�شتمر  اأبوظبي  عهد  ويل 
الرباط  املغربية  العا�شمة  يف  اأي���ام 
اإط���ار م��ب��ادرات املكتب  وذل��ك �شمن 
كافة  تقدمي  اإىل  ال��ه��ادف��ة  النوعية 
اأ�شكال الرعاية والدعم الأبناء واأ�شر 

ال�شهداء.
واأك�����د ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن طحنون 
اأ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  مدير  نهيان  اآل 
ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
وفكر  عقل  واأ�شرهم يف  ال�شهداء  اأن 
فاالأ�شر  الر�شيدة،  قيادتنا  ووج��دان 
فداء  اأب���ن���اءه���ا  اأرواح  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
لهذه االر�س لن ين�شاها الوطن وال 
القيادة، م�شيفا اأن مكتب �شوؤون اأ�شر 
املبادرات  ط��رح  �شيوا�شل  ال�شهداء 
املوجهة  الهادفة  والرامج  النوعية 
لذوي ال�شهداء عرفانا وتقديرا لهم 
العظيمة  ولت�شحياتهم  ول��دوره��م 

وقيمه النبيلة.
اأبناء  خم��ي��م  ف��ع��ال��ي��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
الفخر من االأن�شطة التي يقوم بها 
مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان 
باأبناء  للعناية  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
انطالقاً  بهم  وااله��ت��م��ام  ال�����ش��ه��داء 
وم��ت��اب��ع��ة  �شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن 

ط��ري��ق ا���ش��رتاك ال��ف��رد م��ع زمالئه 
وتعاونه  امل���ت���ع���ددة  ال��ن�����ش��اط��ات  يف 
االأعمال،  اإجناز خمتلف  معهم على 
مبعلومات  تزويدهم  اىل  باال�شافة 
ت��و���ش��ع مداركهم  ج��دي��دة  وخ����رات 
االأمر  تفكريهم،  واآف��اق  وثقافاتهم 
الذي ي�شاهم يف زرع القيم االإيجابية 

لديهم.
تت�شمن  املخيم  فعاليات  اأن  واأو�شح 
الرماية  يف  وعملية  نظرية  درو���ش��ا 
اخليل  ورك��وب  والفرو�شية  وال�شيد 
والرتفيهية،  الريا�شية  وامل�شابقات 
اأن�����واع  ا����ش���اف���ة اىل ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
وطبيعتها  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل����ي����وان����ات 
على  العملي  ال��ت��دري��ب  ع��ن  ف�شال 
والتعاي�س يف  البقاء  واأ�شاليب  طرق 
الغابات واأ�شا�شيات التخييم، م�شريا 
اىل اأن فعاليات املخيم ت�شمل زيارات 
ال�شياحية  امل���ع���امل  الأه����م  خ��ارج��ي��ة 
والتاريخية ملدينة الرباط واالطالع 

على العادات والتقاليد املغربية.
البناء  الربيعي  املخيم  اأن  اىل  ي�شار 
الفخر هو الن�شخة الثالثة من هذه 
�شوؤون  مكتب  اطلقها  التي  امل��ب��ادرة 
مبتابعة  يقوم  ال��ذي  ال�شهداء  اأ���ش��ر 
والتن�شيق  واحتياجاتهم،  �شوؤونهم 
االأخ����رى يف  الر�شمية  اجل��ه��ات  م��ع 
ت���ق���دمي الدعم  اأج�����ل  ال����دول����ة م���ن 
واالهتمام  الرعاية  وتاأمني  الكامل، 

الأ�شر �شهداء الوطن.

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة وذلك بهدف 
دورات  يف  فراغهم  اأوق���ات  ا�شتغالل 
الثقافية  ب��ال��ف��ائ��دة  ع��ل��ي��ه��م  ت���ع���ود 
التي  احلياتية  والتجربة  والعلمية 

توفر �شبل الرتفيه الهادف لهم.
واأو����ش���ح اأن م��ا مي��ي��ز ه���ذه ال����دورة 
�شادف  تنظيمها  اأن  هو  املخيم  من 
عام  وه��و  جميعا  علينا  عزيزا  عاما 
اإلهام  زايد، االأمر الذي كان م�شدر 
لنا للرتكيز على العديد من القيم 
وي�شجع  يحملها  ك��ان  التي  النبيلة 
ع���ل���ى ن�����ش��ره��ا امل���غ���ف���ور ل����ه ال���وال���د 

اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
نهيان »طيب اهلل ثراه« مثل العطاء 
والتعاون واخلري وحتمل امل�شوؤولية 
الرتاثية  ب��ال��ري��ا���ش��ات  وااله���ت���م���ام 

وغريها من القيم وامل�شوؤوليات.
اآل  بن طحنون  ال�شيخ خليفة  واأك��د 
اأبناء الفخر  نهيان اأن ر�شالة خميم 
ال�شهداء من  اأبناء  تتمثل يف متكني 
ال��ع��ط��اء واملحبة  م�����ش��رية  م��وا���ش��ل��ة 
واخل��ري وذل��ك من خالل تزويدهم 
االأكادميية  وامل����ه����ارات  ب���اخل���رات 
�شيق  ب��اأ���ش��ل��وب  احل��ي��ات��ي��ة  والعملية 

ومب�شط.
اعتزاز  امل��خ��ي��م حم��ط��ة  اأن  واأ����ش���اف 

وا���ش��ت��ذك��ار ل���رتاث االآب���اء واالأج���داد 
القوة  ال��ف��خ��ر  اأب��ن��اء  منها  ي�شتلهم 
لهم  لت�شكل  واالإ����ش���رار  وال��ع��زمي��ة 
عاماًل حمفزاً ملتابعة م�شرية البناء 
فاعل  ب�شكل  وامل�شاهمة  والتطوير 

واإيجابي يف املجتمع.
طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وا���ش��ار 
اأب����ن����اء  خم���ي���م  اأن  اىل  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال���ذي ي�شم جم��م��وع��ة من  ال��ف��خ��ر 
ترتاوح  الذين  الوطن  �شهداء  اأبناء 
10 و22 ع��ام��ا مت  ب��ني  اأع��م��اره��م 
ح�شب  جم��م��وع��ات  اىل  تق�شيمهم 
اإىل  يهدف  وال��ذي  العمرية  الفئات 
تعزيز امل�شوؤولية لدى امل�شاركني عن 

�شرطة اأبوظبي ت�شبط 4 اأ�شخا�س يف العني ارتكبوا  
خمالفات مرورية ون�شروها عرب مواقع التوا�شل الجتماعي

•• العني-الفجر:

ا�شتخدام  اإ�شاءة  من  اجلمهور  اأبوظبي  �شرطة  ح��ذرت 
مواقع التوا�شل االجتماعي عر الظهور ب�شكل �شلبي 
ب��ارت��ك��اب امل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة وت�����ش��وي��ر م��ق��اط��ع عنها 

ون�شرها يف �شورة وا�شحة ملخالفة القانون.
ارتكبوا  اأ�شخا�س   4 �شبطت  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  وك��ان��ت 
العني  يف  االأوىل  ال����درج����ة  م���ن  م����روري����ة  خم���ال���ف���ات 
ون�شروها على مواقع التوا�شل االجتماعي للتباهي بني 
زمالئهم مما يوؤثر �شلبا يف ت�شجيع فئة من املراهقني 

على ارتكاب مثل هذه املخالفات اخلطرة.
اإدارة مرور  وحث العقيد احمد حممد الزيودي مدير 
وال���دوري���ات بقطاع  امل���رور  م��دي��ري��ة  ال��ع��ني يف  منطقة 
القيادة  باأخالقيات  االل��ت��زام  على  امل��رك��زي��ة  العمليات 
حياة  تعر�س  التي  اخلاطئة  ال�شلوكيات  عن  واالبتعاد 
االأفراد للخطر وت�شكل م�شدر اإزعاج لل�شكان يف اأوقات 
وا�شتغاللها  الفراغ  اأوق��ات  وق�شاء  الليل،  من  متاأخرة 

مبا يعود بالنفع عليهم وجمتمعهم.
ويف ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل اأو����ش���ح ال���رائ���د ���ش��ي��ف حم��م��د نعيف 
اإن  العني  اإدارة مرور  املباحث يف  ق�شم  رئي�س  العامري 
الق�شم  يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  متابعة  وح��دة 
ر���ش��دت خم��ال��ف��ات خ��ط��رة ارت��ك��ب��ه��ا ب��ع�����س ال�����ش��ب��اب و 
بالت�شابق يف عدد من  قاموا  قيام ثالثة منهم  لوحظ 
املناطق ال�شكنية وال�شوارع الرئي�شية يف �شاعات متاأخرة 
مركباتهم  »وق���ي���ادة  ال��وي��الت  تفحيط  و«  ال��ل��ي��ل،  م��ن 

حياتهم  على  خطرا  ت�شكل  وب�شورة  جنونية    ب�شرعة 
الرابع  الطريق، يف حني يقوم  وعلى حياة م�شتخدمي 
بت�شوير هذه املخالفات ون�شرها على مواقع التوا�شل 

االجتماعي.
التوا�شل  م��واق��ع  م��ت��اب��ع��ة  وح����دة  اإن  ال��ع��ام��ري  وق����ال 
االجتماعي يف الق�شم قامت مبتابعة هوؤالء االأ�شخا�س 
ب��ع��د ات��خ��اذ االإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��الزم��ة واتخذت 

اإجراءاتها ب�شبطهم.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

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

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وزارة الداخلية تعتمد م�شروع  املتطوع ال�شري الذكي وت�شمنه تطبيقها
•• اأبوظبي-وام:

اعتمد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
اإدارة  اأعدته  الذي  الداخلية  ب��وزارة  الذكي  ال�شري  املتطوع  تنفيذ م�شروع  الداخلية 

اإ�شعاد املتعاملني ومت ت�شمينه التطبيق الذكي MOIUAE بالوزارة.
ويعتر “ املتطوع ال�شري الذكي “ اأداة من اأدوات قيا�س جودة اخلدمة يتم تنفيذه من 
خالل املتطوعني وفق نظام ذكي وتقوم فكرة امل�شروع على اإن�شاء نظام يدير العالقة 

بني املتطوعني والتوا�شل املبا�شر معهم لتمكينهم من اإر�شال التقارير الفورية.
الداخلية  وزارة  يف  املتعاملني  اإ�شعاد  اإدارة  مدير  الكعبي  خ��ادم  نا�شر  العقيد  وق��ال 
تقييم  منها  امل��ج��االت  م��ن  العديد  يف  ي�شتخدم  ال��ذك��ي  ال�شري  املتطوع  م�شروع  اإن 

بالقواعد  واالل��ت��زام  اخلدمة،  تقدمي  قنوات  جميع  على  والتدقيق  اخلدمات  ج��ودة 
يتعلق  فيما  تاأخري  اأو  خلل  اأي  ح��دوث  عن  واالإب���الغ  ال�شعادة،  ومعادلة  وال�شيا�شات 

باحل�شول على اخلدمة.
اإن امل�شروع ي�شتخدم يف جمع االإح�شاءات على م�شتوى الدولة يف يتعلق يف  واأ�شاف 
اإ�شراك  تت�شمن  اأخ��رى  جم��االت  يف  ال�شتخدامه  النظام  وتطويع  اخل��دم��ة،  تقدمي 

املجتمع يف تطوير اخلدمات.
واأو�شح اأن امل�شروع يتميز بعدد من اخل�شائ�س منها �شهولة اال�شتخدام، واإدارة عدد 
اإحداثيات املوقع من قبل املتطوع عن طريق  غري حمدود من املتطوعني، ومتابعة 
املوكلة  واملهمات  االأ�شئلة  واأن��واع  للتقارير  عديدة  اختيارات  واإتاحة  الذكي،  الهاتف 
واختيار  للمتطوعني  نقاط  ون��ظ��ام  حتفيزي  نظام  وج��ود  جانب  اإىل  للمتطوعني 

املتطوعني املنا�شبني ل�شغل وظيفة معينة وفقا للمعلومات املتوفرة.
واأ�شار اإىل اأن امل�شروع يحتوي على نظام للحوافز واملكافاآت معتمد للمتطوعني يقوم 
اأو مادية للمتطوعني  على جمع نقاط لالإجناز والوالء ليتم �شرف مكافاآت عينية 

ب�شكل تلقائي بعد االنتهاء من االأعمال املوكلة لهم على الوجه االأكمل.
منها  الفوائد  العديد من  يت�شمن  الذكي  ال�شري  املتطوع  م�شروع  اأن  الكعبي  واأك��د 
توفري تقارير فورية عن م�شتوى جودة اخلدمة، وقنوات تقدميها ل�شمان ا�شتمرارية 
التح�شني، وتغطية جميع املناطق اجلغرافية التابعة لوزارة الداخلية ل�شمان م�شتوى 
خدمة ثابت وموحد واأن تكون الوزارة اأوىل اجلهات احلكومية على م�شتوى الدولة 
التي تتبنى برناجما ذكيا للتطوع ال�شري مكمال لرنامج املتعامل ال�شري التقليدي، 

ويتما�شى مع مبادرة احلكومة الذكية.

مراكز اإيواء ت�شيد بدعم ال�شيخة فاطمة ل�شحايا الجتار بالب�شر معنويا وماديا
•• اأبوظبي -وام: 

ال�شيخة  �شمو  بتوجيهات   « اإي���واء   « م��راك��ز  ع��ام  �شهيل مدير  ���ش��ارة  اأ���ش��ادت 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
باتخاذ  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
االإجراءات الالزمة و توفري الرعاية الكاملة لل�شحايا من اأ�شحاب الهمم 
الذين جلبتهم ع�شابة اإجتار بالب�شر اإىل الدولة من اإحدى دول اآ�شيا بهدف 

ا�شتغاللهم يف الت�شول.
كانت ال�شلطات املخت�شة ويف اإطار جهود دولة االمارات يف مكافحة جرائم 
بالب�شر  اإجتار  القب�س على ع�شابة  بالب�شر قد متكنت موؤخرا من  االجتار 
قامت باإح�شار 15 �شحية من اأ�شحاب الهمم من اإحدى دول اآ�شيا وذلك 
 51 رق��م  االإحت���ادي  للقانون  وفقا  ت�شول  جرمية  ي�شكل  مب��ا  ال�شتغاللهم 
رقم  بالقانون  ال����واردة  وتعديالته  بالب�شر  االإجت���ار  ب�شاأن   2006 ل�شنة 
املتحدة ملنع وقمع  االأمم  بروتوكول  مع  يتما�شى  والذي   2015 ل�شنة   1
ومعاقبة االإجتار باالأ�شخا�س خا�شة الن�شاء واالأطفال » بروتوكول بالريمو 
» الذي ان�شمت اإليه الدولة يف عام 2009م ويفر�س عقوبات م�شددة على 

املتاجرين بالب�شر ما اإن ارتبطت جرميتهم ب�شحايا من االأطفال اأو املعاقني 
والتي قد ي�شل احلكم فيها اىل ال�شجن املوؤبد.

اأنه مت التقييم الطبي والفني حلالة كل  اإيواء  واأو�شحت مدير عام مراكز 
منهم من قبل اجلهات املخت�شة لتوفري كل ما يلزم لل�شحايا من اأطراف 
على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  حر�س  مثمنة   .. وغريها  �شناعية 
دعم ال�شحايا معنويا وماديا حتى يتمكنوا من حتقيق حياة اآمنة وم�شتقرة 

يف اأوطانهم مع اأطفالهم واأ�شرهم.
واأثنت �شهيل على جهود �شركاء مراكز اإيواء اال�شرتاتيجيني الذي ا�شتجابوا 
فورا لتلبية طلبات املراكز للقيام بواجبها حتقيقا لالأمن املجتمعي .. م�شرية 
اإىل اأنه يتم التن�شيق بني املراكز واإحدى اجلهات املتخ�ش�شة يف برامج اإعادة 
بعد  يتمكنوا  حتى  منهم  ك��ل  اإع��اق��ة  وح��ال��ة  يتنا�شب  مب��ا  احل���ريف  التاأهيل 
ما  فيها  يوظفون  م�شاريع �شغرية  افتتاح  اآمنني من  بلدانهم  اإىل  عودتهم 

تعلموه من حرف.
م�شاعدة  على  املنا�شب  ال��وق��ت  ويف  �شتعمل  اإي����واء  م��راك��ز  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
للتعوي�س من  دع��اوى طلبا  لرفع  املخت�شة  بالتن�شيق مع اجلهة  ال�شحايا 

املتاجرين اإن رغبوا يف ذلك.

مواطنون مينيون ل� »وام« : �شواريخ ميلي�شيات احلوثي الإيرانية لن تهز ال�شعودية وعزمية »التحالف« 

املخترب البيئي يعزز الأمان الإ�شعاعي ويدعم الربنامج النووي ال�شلمي للدولة

•• اليمن-وام:

اليمنيني  املواطنني  من  عدد  عر 
وا�شتيائهم  ا����ش���ت���ن���ك���اره���م  ع�����ن 
ال�����ش��دي��دي��ن ورف�����ش��ه��م الإط����الق 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي االإي���ران���ي���ة 
باجتاه  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة  ال�������ش���واري���خ 
امل���م���ل���ك���ة ال����ع����رب����ي����ة ال�������ش���ع���ودي���ة 
ال�شكنية  االأح�����ي�����اء  م�����ش��ت��ه��دف��ة 
املجتمع  م���ط���ال���ب���ني  وامل����دن����ي����ني 
بالتدخل  املتحدة  االأمم  و  ال��دويل 
للق�شاء على ال�شواريخ واالأ�شلحة 
حلماية  امليلي�شيات  متتلكها  التي 
اليمن واملنطقة من ال�شر احلوثي 
ال  احل��وث��ي  ميلي�شيا  وان  خ��ا���ش��ة 
ت���ع���رتف ب���ال���ق���وان���ني واالأع��������راف 

الدولية.
لوكالة  ا����ش���ت���ط���الع  يف  واأك�����������دوا 
حول   « وام   « االإم�����������ارات  اأن�����ب�����اء 
اإط����������الق م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات احل����وث����ي 
البالي�شتية  ال�شواريخ  االإي��ران��ي��ة 
االأعمال  اأن   .. ال�شعودية  ب��اجت��اه 

وات��ف��ق م��ع��ه يف ال����راأي ���ش��امل عبد 
اهلل قائال :اإن هذا العمل العدائي 
ميلي�شيات  ق��ب��ل  م��ن  وال��ع�����ش��وائ��ي 
احل����وث����ي امل����دع����وم����ة م����ن اإي������ران 
يثبت  ال�شعودية  اأمن  وا�شتهدافها 
االإيراين  النظام  ت��ورط  ا�شتمرار 
بال�شواريخ  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  دع���م  يف 
املهربة  واالأ���ش��ل��ح��ة  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة 
اأمن  تهديد  بها  ت�شتهدف  وال��ت��ي 
يرف�شه  م��ا  وه��و  واملنطقة  اليمن 
وقوف  م��وؤك��دا  ال��ي��م��ن��ي..  ال�شعب 
عدائي  عمل  اأي  �شد  اليمن  اأب��ن��اء 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اأم����ن  ي�����ش��ت��ه��دف 
ب�شدق  وق���ف���ت  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اأزماته  يف  اليمن  �شعب  ج��وار  اىل 

املختلفة .
القاطع من  الرف�س  وتاأكيدا على 
اأب���ن���اء ال��ي��م��ن ل��ل��ت��واج��د االإي����راين 
ع��ل��ى االأرا������ش�����ي ال��ي��م��ن��ي��ة ..ق����ال 
اهلل  عبد  حم�شن  اليمني  امل��واط��ن 
�شواريخ  احل���وث���ي���ني  اإط������الق  اإن 
غري  اأمر  اململكة  باجتاه  بالي�شتية 

دول  انت�شارات  و�شط  يتهاوى  ب��داأ 
التحالف العربي املتتالية مبختلف 

جبهات القتال يف اليمن.
ول��ف��ت ع��ب��د ال���ق���ادر ���ش��امل اإىل اأن 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي االإي���ران���ي���ة 
رف�س  و  متالحقة  ه��زائ��م  ت�شهد 
ت����ام م���ن ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال���ذي 
ي���ع���اين وي�����الت ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا حيث 
ال�شرعية  ع��ل��ى  ان��ق��الب��ه��ا  ت�����ش��ب��ب 
امل��واط��ن��ني مما  اأح�����وال  ���ش��وء  اإىل 
كاهل  على  حقيقية  م��اآ���ش��ي  خلف 
اأبناء اليمن .. موؤكدا اأن ا�شتهداف 
�شواريخ ملي�شيات احلوثي اململكة 
اإفال�شها  يوؤكد  ال�شعودية  العربية 
العدائية  اإي����ران  اأج��ن��دة  تنفيذ  يف 

اجتاه ال�شعب اليمني واملنطقة.
وكانت ميلي�شيات احلوثي االإيرانية 
ال�شواريخ  م��ن  ع���دد  اأط��ل��ق��ت  ق��د 
البالي�شتية خالل االأ�شبوع املا�شي 
من داخل االأرا�شي اليمنية باجتاه 
وعبثية  ع�شوائية  بطريقة  اململكة 
واالآهلة  املدنية  املناطق  ا�شتهدفت 

االإج���رام���ي���ة ل��ل��ح��وث��ي��ني ل���ن تهز 
اململكة و لن تنال من عزمية اأبناء 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ودول  ال��ي��م��ن 
لتطهري كامل الرتاب اليمني من 
رج�س امليلي�شيات املوالية الإيران .. 
�شتنهي  احل���رب  اأن  اإىل  م�شريين 
الوهمية  احلوثي  ميلي�شيات  اأمال 
يف �شلخ اليمن من حميطه العربي 
اأمن  ت�شتهدف  اأج��ن��دة  تنفيذها  و 
اإ�شرار  و�شط  املنطقة  ا�شتقرار  و 
على  ال��ت��ح��ال��ف  دول  و  ال��ي��م��ن��ي��ني 

ا�شتعادة ال�شرعية.
يحيى  ال���ي���م���ن���ي  امل�����واط�����ن  وق�������ال 
�شقيقة  دول��ة  ال�شعودية  اإن  حممد 
وهي تدعم اليمن يف كافة املجاالت 
ومنها املجال االن�شاين و ا�شتهدافها 
قبل  م��ن  البالي�شتية  بال�شواريخ 
جرمية  ميثل  احلوثية  امليلي�شيات 
املجتمع  م��ط��ال��ب��ا  امل��م��ل��ك��ة  ح���ق  يف 
التدخل  امل��ت��ح��دة  واالأمم  ال����دويل 
للق�شاء على االأ�شلحة وال�شواريخ 

التي متتلكها امليلي�شيات.

�شرورة  اإىل  �شيف  حممد  واأ���ش��ار 
خلطورة  ال����دويل  املجتمع  ان��ت��ب��اه 
االأ�شلحة  و  البالي�شتية  ال�شواريخ 
احلوثي  ميلي�شيات  متتلكها  التي 
على اأمن املنطقة كونها ال تعرتف 
بالقوانني و االأعراف الدولية التي 
جترم ا�شتهداف االأحياء ال�شكنية و 
اأجندات  وتنفذ  االأب��ري��اء  املدنيني 
اأمن  ب��ه��ا  ت�شتهدف  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ���ش��ر 
رف�س  م��وؤك��دا   .. واملنطقة  اليمن 
اأب����ن����اء ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي اإط�����الق 
البالي�شتية  ال�شواريخ  امليلي�شيات 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة التي  ال�����ش��ع��ودي��ة  ع��ل��ى 
ب����ك����ل ����ش���ج���اع���ة يف وج����ه  وق����ف����ت 
اأبناء  اأن��ق��ذت  و  االإي���راين  املخطط 
اليمن م��ن االن��ق��الب وع��واق��ب��ه يف 
باأحرف  ال��ت��اري��خ  �شيكتبه  م��وق��ف 
م���ن ن����ور. وق����ال ���ش��ال��ح ع��ب��ده اإن 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  مم���ار����ش���ات 
االإرهابية و ا�شتهدافها اأمن اململكة 
العربية ال�شعودية يوؤكد اأن نهايتها 
قد اقرتبت وم�شروعها االنقالبي 

مقبول و مرفو�س متاما .. داعيا 
اأن يدمي نعمة االأمن واالأمان  اهلل 
على ال�شعودية موؤكدا وقوف اأبناء 
ال�شعوديني  اأ�شقائهم  م��ع  اليمن 
باأمنهم  امل�����ش��ا���س  حم�����اوالت  ���ش��د 
الدعم  اأن  م�شيفا  وا�شتقرارهم.. 
بال�شواريخ  للميلي�شيات  االإي��راين 
يجني  لن  االأ�شلحة  و  البالي�شتية 
اإرادة  من  ينال  لن  و  االنك�شار  اإال 
التحالف  دول  و  ال���ي���م���ن  اأب����ن����اء 
لرف�س  اآخ����ر  وج���ه  . ويف  ال��ع��رب��ي 
ال���ي���م���ن���ي���ني اإط��������الق ال�������ش���واري���خ 
اأكد   .. اململكة  باجتاه  البالي�شتية 
اليمن مع  اأبناء  وق��وف  علي همام 
العربي  التحالف  ودول  ال�شعودية 
يف احلرب �شد ميلي�شيات احلوثي 
اإىل  م�شريا  االنقالبية  االإي��ران��ي��ة 
احلوثيني  �شواريخ  ا�شتهداف  اأن 
البد  اإج��رام��ي��ا  عمال  يعد  اململكة 
من الت�شدي له بكل قوة باعتباره 
يهدد اأمن اليمن و املنطقة و تقوم 

به ميلي�شيات انقالبية. 

اعرتا�شها  مت  ح���ي���ث  ب��ال�����ش��ك��ان 
جميعا من قبل املنظومة الدفاعية 
ال�شعودية وتدمريها.. فيما ك�شف 
باالأدلة  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  اململكة 
بتزويد  االإي�����راين  ال��ن��ظ��ام  ت����ورط 
بال�شواريخ  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيات 
والذخائر  واالأ�شلحة  البالي�شتية 
اإدانات  و�شط  التهريب  طريق  عن 
ع���رب���ي���ة ودول����ي����ة ل���ه���ذا االإره�������اب 
احلوثي. وميثل اإطالق ميلي�شيات 
ال�شواريخ  االإي����ران����ي����ة  احل���وث���ي 
والقرى  امل��دن  باجتاه  البالي�شتية 
ا�شتهدفت  والتي  بال�شكان  االآه��ل��ة 
العربية  اململكة  اأم���ن  ت��ه��دي��د  ب��ه��ا 
االإقليمي  االأم������ن  و  ال�����ش��ع��ودي��ة 
القرار  ل���  وا�شحا  خ��رق��ا  وال���دويل 
 2231 2216 وال��ق��رار  االأمم��ي 
وي��ع��د خم��ال��ف��ا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل 
االإن�������ش���اين وحت����د ���ش��ري��ح خلرق 
الدولية  وال����ق����وان����ني  ال�����ق�����رارات 
وت���ه���دي���د اأم������ن امل��م��ل��ك��ة واالأم������ن 

االإقليمي والدويل.

•• اأبوظبي-وام:

للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  تعمل 
النووية من خالل املختر البيئي 
على  اأب��وظ��ب��ي  يف  خليفة  بجامعة 
تعزيز االأمان االإ�شعاعي يف الدولة 
و�شمان اأمن واأمان ا�شتخدام املواد 
الرنامج  عمل  يدعم  مب��ا  امل�شعة 

النووي ال�شلمي لدولة االإمارات.
الوطنية  ال��ق��درات  املختر  ويعزز 
وي������دع������م خم������ت������رات ال���ق���ي���ا����س 
االإ����ش���ع���اع���ي ب���ال���دول���ة م���ن خالل 
املتخ�ش�س  ال����ت����دري����ب  ت����وف����ري 

للعاملني.
اأم��ي��ن��ة ال��ع��ب��دويل مديرة  وق��ال��ت 
املختر البيئي والبنية التحتية يف 
الهيئة االحتادية للرقابة النووية 
االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  حديث  يف 
“وام”  ب��ه��ا  ق���ام���ت  خ����الل زي������ارة 
خليفة  بجامعة  املختر  مقر  اإىل 
يقوم  امل��خ��ت��ر  اإن   .. اأب��وظ��ب��ي  يف 
االأ�شا�شي  البيئي  االإ�شعاع  بتعيني 
املتطلبات  م���ن  وه����و  ال����دول����ة  يف 
الهامة قبل ت�شغيل املفاعل النووي 

ال�شلمي للدولة.
واأو�شحت اأن املختر البيئي يعمل 
م�شتقلة  ق���ي���ا����ش���ات  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
البيئة  يف  االإ����ش���ع���اع���ات  مل�����ش��ت��وى 
م�شتقل  تاأكيد  على  ذلك  وي�شتمل 
عليها  احل�شول  مت  التي  للنتائج 
املناطق  يف  ال���ر����ش���د  ب���وا����ش���ط���ة 
امل���ح���ي���ط���ة ب�����امل�����راف�����ق ال����ن����ووي����ة 

التحليلية لقيا�س االإ�شعاع بالهيئة 
االحتادية للرقابة النووية.

وتر�شد الهيئة االحتادية للرقابة 
ال���ن���ووي���ة م�����ش��ت��وي��ات االإ����ش���ع���اع يف 
البيئة بدولة االإم��ارات من خالل 
جامعة  يف  ال���ب���ي���ئ���ي  خم���ت���ره���ا 
خليفة ومن خالل حمطات ر�شد 
م�شتوى االإ�شعاع يف خمتلف اأنحاء 

الدولة.
وج���م���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
اأب���وظ���ب���ي بخالل  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
50 عينة  اأك��رث م��ن   2017 ع��ام 
م���ن امل���ي���اه وال����رتب����ة واالأ����ش���م���اك 

والفاكهة.
وقالت اأمينة العبدويل اإن املختر 

نظام  ت��ط��ب��ي��ق  ظ����ل  يف  وغ����ريه����ا 
الهيئة  اأجرت  تفتي�س �شارم حيث 
700 عملية تفتي�س يف  اأكرث من 
 2017 دي�شمر  بنهاية  ال��دول��ة 
وج����ود  اإىل  ال���ن���ت���ائ���ج  وخ���ل�������ش���ت 
ثقافة  انت�شار  يف  ملحوظ  حت�شن 
االأم�����ان ب��ال��دول��ة وال���ش��ي��م��ا حول 
فهم اجلهات احلاملة للرتاخي�س 

اأهمية الوقاية من االإ�شعاع.
وانتهت الهيئة من جاهزية غرفة 
جهود  لتن�شيق  ال��ط��وارئ  عمليات 
اال����ش���ت���ج���اب���ة حل������االت ال����ط����وارئ 
العام  ويف  االإ�شعاعية  اأو  ال��ن��ووي��ة 
وطنية  �شاركت يف متارين  املا�شي 
ودولية لتعزيز م�شتويات اجلاهزية 

النووية  للطاقة  براكة  كمحطات 
ال�شلمية.

اأن امل�شوؤوليات االإ�شافية  واأ�شافت 
عمليات  ت�شمل  البيئي  للمختر 
ق��ي��ا���س م�����ش��ت��م��رة مل���ع���دالت جرعة 
يف  ر�شد  �شبكة  “جاما” بوا�شطة 
جميع اأنحاء الدولة ويقوم املختر 
االإ�شعاع  خلفية  ب��ق��ي��ا���س  ال��ب��ي��ئ��ي 
الطبيعي يف دولة االإمارات بهدف 

تقييم اخلط االأ�شا�شي لالإ�شعاع.
عينات  جمع  يتم  اأن���ه  اإىل  ولفتت 
والرتبة  امل���اء  ع��ي��ن��ات  م��ث��ل  بيئية 
دوري  ب�شكل  وال��ت��م��ور  االأ���ش��م��اك 
اال�شعاع  ل���ق���ي���ا����س  وحت�������ش���ريه���ا 
ال���ب���ي���ئ���ي ب���ا����ش���ت���خ���دام االأج����ه����زة 

االأول من  التقرير  االإم���ارات وهو 
الهيئة  جهود  يو�شح  ال��ذي  نوعه 
والبيئة  املجتمع  حلماية  املبذولة 

من االإ�شعاع.
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اأ����ش���درت العام  ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة 
للقيام  ت��رخ��ي�����ش��ا   260 امل��ا���ش��ي 
ت�شتخدم  اأن���������ش����ط����ة  مب������زاول������ة 
معظمها  ل��ل��رق��اب��ة  خا�شعة  م���واد 
مثل  ال�����ط�����ب�����ي�����ة  ل�������الأغ�������را��������س 
الت�شخي�س الطبي والطب النووي 
والعالج باالإ�شعاع اأما البقية كانت 

الأغرا�س �شناعية واأمنية.
كما اأ�شدرت الهيئة اأكرث من 40 
ترخي�شاً يتعلق بنقل املواد النووية 

ال���ب���ي���ئ���ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة ح���ق���ق اإجن�������ازا 
مب�شاركته  املا�شي  العام  ملمو�شا 
التي  الكفاءة  اختبار  برناجمي  يف 
للطاقة  الدولية  الوكالة  نظمته 
مايو  �����ش����ه����ري  خ�������الل  ال������ذري������ة 
ت�شارك  حيث   2017 ودي�شمر 
العاملية  امل��خ��ت��رات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اال�شعاعية  التحليلية  للقيا�شات 
تنظمه  ال��ذي  ال��ك��ف��اءة  برنامج  يف 
ال����وك����ال����ة وت�������ش���ه���م امل�������ش���ارك���ة يف 
ال��رن��ام��ج يف ���ش��م��ان ج���ودة ودقة 

القراءات التحليلية.
للرقابة  االحتادية  الهيئة  وتعتزم 
اإ����ش���دار ال��ت��ق��ري��ر املعني  ال��ن��ووي��ة 
دولة  البيئة يف  االإ�شعاع يف  بر�شد 

يف  و���ش��ارك��ت  الهيئة  نظمت  حيث 
اأكرث من 10 متارين مع ال�شركاء 
املحليني والدوليني الختبار قدرة 
يف  الوطنية  القدرات  وبناء  املركز 

اال�شتجابة حلاالت الطوارئ.
للرقابة  الهيئة االحتادية  وتتوىل 
على  ال��رق��اب��ة  م�شوؤولية  ال��ن��ووي��ة 
االإمارات  دولة  يف  النووي  القطاع 
و�شلمية  واأم�������ان  اأم�����ن  اأج�����ل  م���ن 

الرنامج النووي ال�شلمي.
على  الهيئة  ا�شرتاتيجية  وت��رك��ز 
تنفيذ برامج رقابية عالية امل�شتوى 
ح�����ول االأم�������ن ال����ن����ووي واالأم�������ان 
ال��ن��ووي ف�����ش��اًل ع��ن ال��وق��اي��ة من 

االإ�شعاع وحظر االنت�شار النووي.
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اأخبـار الإمـارات

قائد عام �شرطة عجمان يتفقد اإدارة اخلدمات امل�شاندة ويوجه بتطبيق معايري اجلودة والتميز
•• عجمان-وام: 

تفقد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان 
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
���ش��رط��ة ع��ج��م��ان ���ش��ري ال��ع��م��ل يف 
للوقوف  امل�شاندة  اخلدمات  اإدارة 
واخلدمات  العمل  جم��ري��ات  على 
التي  املعوقات  ومناق�شة  املقدمة 
وو�شع  االأداء  ���ش��ري  ت��ع��رت���س  ق��د 
اأف�شل خطط التح�شني والتطوير 

وفق معايري اجلودة والتمي�ز.
حممد  امل��ق��دم  ا�شتقباله  يف  وك��ان 
اإدارة  م����دي����ر  ال���ق���م���زي  خ���ل���ف���ان 
اخلدمات امل�شاندة واملقدم عبداهلل 

اجتمع  ال���زي�����������ارة  خ��ت��������ام  وف�����������ي 
ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة ع���ج���م���ان مع 
امل�شاندة  اخل��دم��ات  اإدارة  �شباط 
ووج�����������ه اإل���������ى ب�������ذل امل�������زي���د م�ن 
وتذليل  العم�ل  وتطوي�ر  اجله�د 
االأق�شام  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
ب�����االإدارة مب��ا ي�شاهم يف  واالأف����رع 
عجمان  ب�����ش��رط��ة  االأداء  ت��ط��وي��ر 
على  امل��وظ��ف��ني  �شعادته  ح��ث  كما 
ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��د لتطوير 
االأ�شاليب  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  و  ال��ع��م��ل 
البيئية  ل��ال���ش��ت��دام��ة  ال���داع���م���ة 

واالقت�شادية.
راف����ق ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة عجمان 

ثم  الع�شكري من  الطابور  بتفقد 
تفقد االآليات واملركبات الع�شكرية 
اخلا�شة بال�شرطة ووجه ب�شرورة 
اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�شمان 
لهذه  واالأمثل  الفعال  اال�شتخدام 
�شالمتها  ي���خ���دم  مب���ا  امل���رك���ب���ات 

و�شالمة البيئ��ة.
كما تفقد �شعادته خمتلف االأق�شام 
وامل���راف���ق ال��ت��اب��ع��ة ل������الإدارة واأك���د 
�شعادته خالل الزيارة على حر�س 
ل�شرطة  العامة  القيادة  واهتمام 
عجمان، باإدارة اخلدمات امل�شاندة 
واالأق�������ش���ام  االإدارات  وخم���ت���ل���ف 
التابعة لها ملا يف ذلك من دور يف 

اإب��راه��ي��م ال��ظ��اه��ري ن��ائ��ب مدير 
واملقدم  امل�شاندة  اخل��دم��ات  اإدارة 
ح�شني حممد الور�س رئي�س ق�شم 

النقل وامل�شاغ��ل.
وت����ن����درج ه����ذه ال����زي����ارة يف اإط����ار 
الداخلية  وزارة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتطبيقاً للرنامج الزمني لنظام 
تفتي�س القائد العام ال�شنوي املتبع 
وفق  ال�شرطة  واأق�����ش��ام  اإدارات  يف 
امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ل��الط��الع على 
ال��ع��م��ل والوقوف  اإج�����راءات  ���ش��ري 
ومتطلبات  اح����ت����ي����اج����ات  ع���ل���ى 
�شعادة  ب��داأ   . والتحديث  التطوير 
زيارته  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد 

ومواكبة  ال�شرطي  العمل  خدمة 
التطور يف وزارة الداخلية واإمارة 

عجمان على خمتلف ال�شع��د.
اخلدمات  ملوظفي  �شعادته  ون���وه 
العمل  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  امل�����ش��ان��دة 
اأ���ش��ا���ش��ه ت��ر���ش��ي��خ ك��اف��ة امل���ب���ادرات 
املتعلقة بتطوير اخلدمات وتلبية 
من  للقيادة  العامة  االحتياجات 
معدات واآليات وفق معايري اجلودة 
والتمي�ز وا�شتناداً اإىل اإ�شرتاتيجية 
وزارة الداخلية الهادفة اإىل �شمان 
كاف�ة  االإداري�����ة  خدماتها  ت��ق��دمي 
والكفاءة  اجل����ودة  م��ع��اي��ي�����ر  وف�����ق 

وال�شفافية.
والرائ��د  وامل��را���ش�����الت  ال��وث��ائ��������ق 
مد�ري  ال�شام�ش��ي  عبي��د  �شلط�ان 

اأحم��د  ال���رائ�������د  ال����زي����ارة  خ����الل 
ق�ش��م  رئي���س  ال�شوي���دي  را�ش���د 

وتطوير  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��������ة  اإدارة 
االأداء باالإنابة.

حمدان الطبية تنظم اختبار اجلزء الأول من الدبلوم الأوروبي للعناية املركزة الأربعاء
•• دبي -وام:

 “ الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ج��ائ��زة   “ تنظم 
االأوروبي  الدبلوم  االأول من  “ اختبار اجل��زء  املقبل  اأبريل  الرابع من  يف 
للعام  املركزة  للعناية  االأوروب��ي��ة  اجلمعية  من  “ املعتمد  املركزة  للعناية 

اخلام�س على التوايل تزامنا مع 5 دول اأوروبية .
ياأتي تنظيم هذا االختبار بتوجيهات من �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة ال�شحة بدبي .
وي�شارك 89 طبيبا من عدة دول من بينها دول اخلليج العربي وباك�شتان 
الذي  االختبار  واجلزائر يف  وتون�س  وم�شر  وال�شني  واإندوني�شيا  والهند 

�شيقام يف فندق “انرتكونتننتال في�شتيقال �شيتي” بدبي.
وقال �شعادة عبد اهلل بن �شوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�شيخ حمدان بن 

را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية اإنه تقدم حتي االآن اأكرث من 700 طبيب 
دبي  االأول يف  اجل��زء  العامل الختبار  دول  املركزة من خمتلف  العناية  يف 
االأمر الذي جعل من املدينة من�شة علمية ومركز ل�شقل وتطوير كفاءة 
االأطباء يف التخ�ش�شات الطبية الدقيقة التي نحن يف اأم�س احلاجة لها 
خا�شة يف ظل تدين اأعداد اأطباء العناية املركزة رغم اأنهم اأحد اأهم اأركان 
املنظومة ال�شحية التي حتتاج اإىل جميع اأ�شكال الدعم والرعاية وهو ما 
حتر�س عليه اجلائزة من خالل دعمها ملوؤمتر العناية املركزة الذي تنظمه 

ال�شعبة يف جمعية االإمارات الطبية �شنويا.
االأولوية والرتكيز على  اأه��داف اجلائزة هو اعطاء  اأه��م  اأح��د  اأن  واأو�شح 
من  املواطنني  االأط��ب��اء  ك��ف��اءة  وتطوير  لتعزيز  امل�شتمر  الطبي  التعليم 
خالل دعمها للموؤمترات والفعاليات الطبية اجلادة التي تقام على اأر�س 
الدولة بهدف اك�شابهم اخلرات العاملية يف خمتلف التخ�ش�شات خا�شة يف 

ظل التطورات ال�شريعة واملتالحقة التي ي�شهدها قطاع الرعاية ال�شحية 
يف ظل ع�شر ال�شحة الذكية والذكاء اال�شطناعي .

رئي�س  اجتماع مع  املوؤمتر  �شيقام على هام�س  اأن��ه  اإىل  �شوقات  ابن  ولفت 
دبي  ال�شت�شافة  للتمهيد  امل��رك��زة  للعناية  االأوروب��ي��ة  اجلمعية  واأع�����ش��اء 
النجاح  بعد  وذل��ك   2019 ع��ام  من  اعتبارا  االختبار  من  الثاين  اجل��زء 
الكبري الذي حققته دبي والنتائج الباهرة التي اأحرزها االطباء املتقدمني 
�شجلت  والتي  املا�شية  ال�شنوات اخلم�س  االأول على مدى  الختبار اجلزء 
اأو�شح الدكتور  اأعلى ن�شب النجاح يف تاريخ البورد االأوروب��ي . من جهته 
ح�شني نا�شر اآل رحمة رئي�س الرابطة العربية جلمعيات العناية احلرجة 
امتحانات  على  املحلي  امل�شرف  احلرجة  للعناية  االإم���ارات  جميعة  رئي�س 
 “ بالتزامن مع  تقام  االختبارات  اأن   .. املركزة  للعناية  االأوروب��ي  الدبلوم 
اإ�شبانيا واإجنلرتا واآيرلندا والنم�شا وهولندا “. واأ�شار اإىل اأن اجلزء االأول 

من االختبار يف دبي يت�شمن اجلزء النظري واختبار اجلزء الثاين الذي 
ن�شعى ال�شتقطابه اعتبارا من العام القادم ي�شمل اجلانب العملي والنظري 
لالإرتقاء باالأداء املهني لالأطباء يف هذا التخ�ش�س الهام من خالل التو�شع 
يف عدد االأطباء احلا�شلني على �شهادة البورد االوروبي. ولفت اإىل اأن عدد 
االأطباء الذين ح�شلوا على البورد من خالل تقدمي اختبار اجلزء االول 
يف دبي واأكملوا اجلزء الثاين يف اأوروبا و�شل حتي االآن اإىل اأكرث من 15 
طبيبا من دولة االإمارات والدول العربية وهو ما يعد اإجنازا كبريا جلائزة 
االأعداد  تت�شاعف  اأن  رحكة  اآل  وتوقع  الطبية.  للعلوم  را�شد  بن  حمدان 
خالل ال�شنوات القادمة بعد اعتماد دولة االإم��ارات الإجراء اختبار اجلزء 
الثاين الأن ذلك �شيوفر على االأطباء اجلهد واملال و�شيمكنهم من موا�شلة 
العمل خا�شة جراء  انقطاع عن  اأي  دون  ال�شحية  موؤ�ش�شاتهم  عملهم يف 

ال�شفر الأوروبا الإجراء اختبار اجلزء الثاين.

حميد النعيمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن جلنة الت�شريعات يف اإمارة عجم�ان
•• عجمان-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان املر�شوم االأمريي رقم 2 ل�شنة 2018 ب�شاأن جلنة الت�شريعات 
يف اإمارة عجم�ان وي�شم 12 مادة ويعمل به اعتبارا من اليوم االأول من �شهر 

مايو �شنة 2018م.
امارة  يف  الت�شريعي  العمل  تطوير  اإط���ار  يف  امل��ر���ش��وم  ه��ذا  اإ���ش��دار  وي��اأت��ي 

عجمان.
ون�س املر�شوم االأمريي بعد التعريفات باأن تن�شاأ يف اإمارة عجمان جلنة دائمة 
�شخ�شية  لها  وتكون  العهد  لويل  مبا�شرة  تتبع  الت�شريعات«  »جلنة  ت�شمى 
وال�شالحيات  واالخت�شا�شات  املهام  لتويل  الزم��ا  يكون  ما  بقدر  اعتبارية 

املنوطة بها مبوجب اأحكام املادة 4 من هذا املر�شوم.
وخول املر�شوم يف مادته الرابعة جمموعة من االخت�شا�شات من اأهمها .. 
م�شاريع  كافة  وتدقيق  مراجعة  مبهام  غريها  دون  وحدها  اللجنة  تنفرد 
امل�شاريع  تلك  واإع��داد  املقرتحة من اجلهات احلكومية  املحلية  الت�شريعات 
يف قالبها القانوين النهائي قبل عر�شها على ال�شلطة املخت�شة باإ�شدارها 
املهام  تلك  ت��اأدي��ة  �شبيل  يف  اللجنة  وعلى  اللجنة  عمل  لنظام  وفقا  وذل��ك 
اال�شتعانة  لها  ي��ج��وز  كما  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  مبمثلي  اال�شتعانة 
اأي�شا مبن تراه منا�شبا من ذوي اخلرة والكفاءة واالخت�شا�س يف مو�شوع 

الت�شريع املقرتح من موظفي احلكومة اأو من خارجها.
اقرتاح  بينها  من  بتاأديتها  اللجنة  تقوم  مهام  جمموعة  املر�شوم  حدد  كما 
ال�شيا�شة الت�شريعية العامة لالإمارة على �شوء روؤية االإمارة وا�شرتاتيجية 
االأنظمة  ح�شب  اعتمادها  بعد  ال�شيا�شة  تلك  وتنفيذ  لها  املنفذة  احلكومة 

والت�شريعات املحلية النافذة يف االإمارة واإعداد االأجندة الت�شريعية ال�شنوية 
املعنية ومبا يت�شق ويتما�شى مع  لالإمارة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية 
ال�شيا�شات العامة والرامج واخلطط اال�شرتاتيجية املعتمدة لتلك اجلهات 
ودرا�شة ومراجعة جميع م�شاريع الت�شريعات املحلية املقرتحة من اجلهات 
احلكومية من حيث ال�شكل واملو�شوع وتقدمي الراأي وامل�شورة ب�شاأنها واإعداد 

ال�شياغة القانونية النهائية لتلك امل�شاريع.
وت�شمنت املهام كذلك تقدمي املقرتحات والتو�شيات اإىل ويل العهد ب�شاأن 
الت�شريعات  على  الآخ��ر  وق��ت  من  اإدخالها  ال��الزم  والتحديثات  التعديالت 
املحلية النافذة يف االإمارة وذلك بالتن�شيق والت�شاور مع اجلهات احلكومية 
للت�شريعات  التف�شريية  املذكرات  واإ�شدار  الت�شريعات  تلك  بتطبيق  املعنية 
املحلية النافذة يف االإمارة ومتثيل االإمارة يف اللجان االحتادية التي ت�شكل 
الت�شريعية  امل�شائل  من  ذلك  غري  اأو  االحتادية  الت�شريعات  م�شاريع  ب�شاأن 
اأ�شول  وت��وث��ي��ق  وح��ف��ظ  اللجنة  باخت�شا�شات  ال�شلة  ذات  القانونية  اأو 
كافة  ت�شمل  ل��الإم��ارة  ت�شريعية  بيانات  قاعدة  واإع���داد  املحلية  الت�شريعات 
الت�شريعات النافذة فيها وما يطراأ عليها من وقت الآخر من تعديالت واأية 
مهام اأخرى ذات �شلة باخت�شا�شات اللجنة ت�شند اإليها من احلاكم اأو ويل 

العهد.
كما ن�س املر�شوم االأمريي يف مادته اخلام�شة على ان ت�شكل اللجنة بقرار 
اأع�شاء على  ي�شدره ويل العهد وتتكون من رئي�س ونائب للرئي�س واأربعة 
والقانوين  الت�شريعي  العمل  والكفاءة يف جم��االت  االأق��ل من ذوي اخل��رة 
ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف رئا�شة اللجنة حال غيابه الأي �شبب 

من االأ�شباب.
ملدد  اأو  ملدة  للتجديد  قابلة  �شنوات  اللجنة ثالث  الع�شوية يف  وتكون مدة 

اأي وقت  باإعادة ت�شكيل اللجنة يف  اإ�شدار قرار  مماثلة ويجوز لويل العهد 
اإخطار  اللجنة  رئي�س  العامة ويجب على  امل�شلحة  يراه منا�شبا العتبارات 
اجتماعات  لت�شمية ممثلني عنها حل�شور  املقرتح  بالت�شريع  املعنية  اجلهة 
ل��دي��ه��ا م��ن ذوي الكفاءة  امل��وظ��ف��ني  اث��ن��ني م��ن  اأق�����ش��ى ع���دد  ب��ح��د  اللجنة 
واخلرة يف مو�شوع الت�شريع املقرتح ويجوز لرئي�س اللجنة ت�شكيل جلان 
اأي�شا عند  اأو موؤقتة ملعاونتها يف تاأدية مهامها كما يجوز له  فرعية دائمة 
ال�شرورة اأن ي�شكل جلنة موؤقتة تتكون من نائب رئي�س اللجنة واثنني من 
اأع�شاء اللجنة على االأقل للقيام باإعداد امل�شودة النهائية الأي ت�شريع حملي 
وتكون لتلك اللجنة املوؤقتة كامل ال�شالحيات املمنوحة للجنة الت�شريعات 
املعني  للت�شريع  النهائية  امل�شودة  باإعداد  يتعلق  فيما  املر�شوم  هذا  مبوجب 

ورفعها اإىل رئي�س اللجنة لتكملة اإجراءات التوقيع على اإ�شدارها.
القيام  يف  اللجنة  ملعاونة  تنفيذي  ج��ه��از  للجنة  ي��ك��ون  امل��ر���ش��وم  بح�شب  و 
ي�شدره  ق��رار  ومبوجب  احلكومة  موظفي  بني  من  اختياره  يتم  مبهامها 
لها  التابع  احلكومية  اجلهات  مع  والت�شاور  التن�شيق  بعد  اللجنة  رئي�س 
املوظفني املعنيني ويجوز لرئي�س اللجنة عند ال�شرورة ا�شتقطاب موظفني 
اأنظمة املوارد الب�شرية املعمول  جدد ح�شب االأحكام واالإج��راءات املقررة يف 
التنفيذي  اللجنة من بني موظفي اجلهاز  بها يف احلكومة ويختار رئي�س 
انعقاد  وترتيب  اللجنة  لعمل  التح�شري  مهام  ليتوىل  اللجنة  ل�شر  اأميناً 

اجتماعاتها وتدوين حما�شرها وحفظ اأوراق ووثائق اللجنة.
قرارا  ي�شدر  ب��اأن  العهد  ويل  ال�شاد�شة  م��ادت��ه  يف  االأم���ريي  املر�شوم  ومنح 
باعتماد نظام عمل اللجنة على اأن يت�شمن على وجه اخل�شو�س متطلبات 
اإ�شدارها واملدد  عر�س م�شاريع الت�شريعات املحلية على اللجنة واإج��راءات 
االحتادية  الت�شريعات  م�شاريع  درا���ش��ة  واإج���راءات  لذلك  امل��ح��ددة  الزمنية 

والتزامات  اللجنة  واأع�شاء  ونائبه  اللجنة  رئي�س  واخت�شا�شات  وواجبات 
من  ذل��ك  وغ��ري  املقرتحة  املحلية  بالت�شريعات  املعنية  احلكومية  اجلهات 

االأحكام املو�شوعية واالإجرائية املنظمة لعمل اللجنة.
وي�شتثنى من تطبيق هذا املر�شوم اأي ت�شريع حملي يتعلق باعتماد موازنة 
�شنوية او ح�شابات ختامية حلكومة االإمارة اأو بت�شكيل جمل�س او جلنة اأياً 
اأي  اأو  االإم���ارة  قيادي يف حكومة  اإع��ف��اء موظف  اأو  بتعيني  اأو  نوعهما  ك��ان 
ت�شريع حملي ي�شدر تنفيذا التفاقية مرمة مع حكومة االإمارة اأو مع اأي 

جهة حكومية.
ودعا املر�شوم يف مواده اىل �شرورة تعاون كافة اجلهات احلكومية يف االإمارة 
مبهامها  القيام  من  متكينها  بغر�س  اللجنة  مع  وفعالة  اإيجابية  وب�شورة 
واخت�شا�شاتها على اأكمل وجه واأن تزود اللجنة بكافة املعلومات والبيانات 
والوثائق التي تطلبها وح�شبما قد تراها �شرورية لتاأدية مهامها على ان 
تقوم دائرة املالية بو�شع املوارد املالية الالزمة لعمل اللجنة �شمن املوازنة 
املحددة  مهامها  ت��اأدي��ة  م��ن  لتمكينها  وذل���ك  االأم���ريي  ل��ل��دي��وان  ال�شنوية 

مبوجب اأحكام هذا املر�شوم.
وبالن�شبة للوائح واالأنظمة الداخلية للجنة خول املر�شوم ويل العهد باإ�شدار 

اللوائح واالأنظمة الداخلية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.
املفعول يف  �شاري  اآخ��ر  ت�شريع حملي  اأي  ورد يف  واأي حكم  ن�س  اأي  ويلغى 
اأح��ك��ام ه��ذا املر�شوم وذل��ك دون  االإم���ارة اإىل امل��دى ال��ذي يتعار�س فيه مع 
امل�شا�س ب�شحة ونفاذ اأي قرارات �شدرت اأو اإج��راءات اتخذت قبل نفاذ هذا 

املر�شوم مبوجب الن�شو�س واالأحكام امللغاة من الت�شريعات املحلية املعنية.
ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية لالإمارة ويعمم على كافة اجلهات 

املعنية بتنفيذه للعمل مبوجبه كل فيما يخ�شها.

�شلطان بن زايد وال�شيوخ يعزون بوفاة عوي�شة بن �شهيل اخلييلي 

يت�سمن اأن�سطة وفعاليات مميزة على مدار ثالثة اأيام 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة تنظم برنامج اكت�شف �شري بونعري

•• العني-وام: 

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
الدولة واجب العزاء بوفاة املغفور له عوي�شة بن �شهيل بن عوي�شة اخلييلي 

وذلك خالل الزيارة التي قام بها ام�س لبيت الفقيد مبنطقة زاخر يف مدينة 
اخلييلي  عوي�شة  بن  �شهيل  بن  حمد  �شعادة  �شقيقه  خاللها  والتقى  العني 
واأبناء الفقيد. و قدم العزاء اإىل جانب �شموه الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
ال�شيخ  �شمو  و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و �شمو ال�شيخ عمر 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية و ال�شيخ الدكتور هزاع بن �شلطان بن 
زايد اآل نهيان وال�شيخ الدكتور من�شور بن طحنون اآل نهيان وال�شيخ مروان 

بن را�شد املعال و عدد من ال�شيوخ و امل�شوؤولني وجمع غفري من املواطنني 
واملقيمني الذين عروا عن �شادق موا�شاتهم يف هذا امل�شاب اجللل �شائلني 
اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 

واأن يلهم اأهله ال�شر وال�شلوان.

•• ال�صارقة-الفجر:

الطبيعية يف  وامل��ح��م��ي��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
اال�شتدامة  ادارة  وب��اإ���ش��راف  فعاليات  ال�����ش��ارق��ة 
يف  بونعري”  �شري  “اكت�شف  ب��رن��ام��ج  البحرية 
31 مار�س اجلاري،  جزيرة �شري بونعري، حتى 
للتعليم،  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  ط��ل��ب��ة  م�����ش��ت��ه��دف��ة 
الرنامج  م��ع  االأول  ال��ي��وم  منذ  تفاعلوا  ال��ذي��ن 
واأن�شطته وفعالياته التي القت ا�شتح�شاناً الفتاً 
من قبل الطلبة امل�شاركني، ونفذ الرنامج اإدارة 
املوؤ�ش�شي  االت�شال  واإدارة  البحرية  اال�شتدامة 

وخدمة املجتمع يف الهيئة.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ه��ن��ا ���ش��ي��ف ال�������ش���وي���دي، رئي�س 
ال�شارقة:  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
فعاليات  وت���ن���ف���ي���ذ  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  “نحر�س 
ع��دي��دة، يف ج��زي��رة �شري بونعري، مب��ا ي�شهم يف 
البيئية  واأهميتها  مكانتها  على  ال�شوء  ت�شليط 
تعريف  اإىل  باالإ�شافة  والرتفيهية،  وال�شياحية 
املجتمع املحلي مبختلف فئاته واأفراده باجلزيرة 

واملحمية”.
اكت�شف  برنامج  اأه��داف  اإن  ال�شويدي:  واأ�شافت 
ك���ث���رية وم���ت���ن���وع���ة، م����ن بينها  ب���ون���ع���ري  ����ش���ري 
فيما  النا�شئ  اجليل  ثقافة  تنمية  يف  امل�شاهمة 

اجلزيرة  باأهمية  والتعريف  اال�شتدامة،  يخ�س 
على  ال�شلبية  ب��االآث��ار  والتوعية  وعاملياً،  حملياً 
اإلقاء  ج���راء  البحرية  والبيئة  االإن�����ش��ان  �شحة 
التحديات  ح����ول  ال��ت��وع��ي��ة  ون�����ش��ر  امل���خ���ل���ف���ات، 

يف  الر�شمية  العطالت  من  واال�شتفادة  البيئية، 
تنفيذ برامج هادفة لطلبة املدار�س. 

اإدارة  م���دي���ر  ال�������ش���وي���دي،  ع���ب���دال���ع���زي���ز  وق������ال 
على  ال��رن��ام��ج  ا�شتمل  ال��ب��ح��ري��ة:  اال���ش��ت��دام��ة 

وا�شتح�شان  تفاعل  القت  واأن�شطة  فعاليات  عدة 
التعريفية  ب��اجل��ول��ة  ب����دءاً  امل�����ش��ارك��ني،  الطلبة 
مروراً  ال�شالحف،  تع�شي�س  ومراقبة  باجلزيرة 
بتنظيف ال�شاطئ وال�شباحة يف البحر، باالإ�شافة 

اإىل امل�شابقات التي مت تنفيذها على ال�شاطئ.  
وتبعد جزيرة �شري بو نعري  عن ال�شارقة م�شافة 
110 كيلو مرتات �شمااًل، وي�شتخرج منها امللح، 
��ر ب��ه��ا النفط  وف��ي��ه��ا ع��ني م��ي��اه ظ��اه��رة، وي��ت��وَفّ
الرملية،  ب�شواطئها  اجل��زي��رة  وتتميز  ك��ذل��ك، 
باحلياة  حم��ي��ط��ه��ا  وغ���ن���ى  م���ي���اه���ه���ا،  و����ش���ف���اء 
اجلزيرة  اإع������الن  ومت  وال�����ش��م��ك��ي��ة،  امل��رج��ان��ي��ة 
حممية طبيعية مبوجب املر�شوم االأم��ريي رقم 
ال�شيخ الدكتور  ال�شمو  ال�شادر عن �شاحب   25
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و املجل�س 

االأعلى حاكم ال�شارقة. 
حيث  دولية؛  اأهمية  ذات  باأنها  اجلزيرة  ومتتاز 
الدولية  االت��ف��اق��ي��ة  يف  امل��ح��م��ي��ة  ا���ش��م  اإدراج  مت 
للحفاظ  وذل���ك  )رام�����ش��ار(،  الرطبة  ل��الأرا���ش��ي 
على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع احليوي، 
التمهيدية  يوني�شكو  قائمة  يف  اإدراج��ه��ا  مت  كما 
ملواقع الرتاث العاملي، وقبولها يف مذكرة تفاهم 
حول حماية واإدارة ال�شالحف البحرية وموائلها 

يف املحيط الهندي وجنوب �شرق اآ�شيا. 
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة راأ�س اخليمة ت�شعى لتحقيق الأمان بن�شبة 100 % 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ناق�س اجتماع فريق املوؤ�شر الوطني برئا�شة العميد غامن 
راأ�س  ب�شرطة  ال�شرطية  العمليات  عام  مدير  غامن  اأحمد 
واملوؤ�شرات  امل��ب��ادرات   ، ب��االأم��ان(  ال�شعور  )ن�شبة  اخليمة 
باالأمان  ال�شعور  موؤ�شر  تخدم  التي  التطويرية  واالأف��ك��ار 
ن�شبة  )100%(  اإىل  املوؤ�شر لت�شل  ي�شهم يف رفع  ، مما 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  اأ����ش���ار  ك��م��ا  2018م.  ال��ع��ام  خ���الل 
خمتلف  يف  اجل��ه��ود  جميع  تكاتف  ���ش��رورة  اأن  ال�شرطية 
و�شعور  ر���ش��ال��ة  واإي�����ش��ال  امل��وؤ���ش��ر،  ه���ذا  خل��دم��ة  االإدارات 

االأمان لكافة اأفراد املجتمع باالإمارة، ويف خمتلف الظروف 
واحلاالت و االأماكن التي يتواجدون بها، وذلك من خالل 
اإطالق مبادرات و م�شاريع واأ�شاليب عمل حمدثة و مبتكرة 
ت�شهم يف ن�شر ال�شعور باالأمان، الذي يعتر متطلب اأ�شا�شي 
الدولة.   الوطنية على م�شتوى  املوؤ�شرات  �شمن متطلبات 
ب��اأن �شرطة راأ�س  اأح��م��د غ��امن  اأو���ش��ح العميد غ��امن  وق��د 
لعام )2017- الداخلية  وزارة  روؤي��ة  وفق  ت�شري  اخليمة 

العامل  اأف�شل دول  باأن تكون دولة االإمارات من   )2021
يف حتقيق االأمن وال�شالمة ، و ر�شالتها يف العمل بفاعلية 
وكفاءة لتعزيز جودة احلياة ملجتمع االإم��ارات، من خالل 

حتقيق الهدف اال�شرتاتيجي االأول تعزيز االأمن و االأمان، 
االأهداف  لتحقيق  التقني  والتطور  التكنولوجيا  وتطويع 
اال�شرتاتيجية التي تنعك�س اإيجابا على اأمن و�شالمة كافة 
كما  االإي��ج��اب��ي��ة.   و  ال�شعادة  لهم  وحتقق  املجتمع،  اأف���راد 
اإجراء  �شيتم  باأنه  ال�شرطية  العمليات  ع��ام  مدير  اأ���ش��اف 
باالإمارة،  املجتمع  اأف���راد  راأي  ملعرفة  ل��ل��راأي  ا�شتطالعات 
على  والعمل  ومالحظاتهم  اقرتاحاتهم  من  واال�شتفادة 
وفق  ل��ه��م،  االأم��ن��ي��ة  اخل��دم��ات  اأف�شل  لتقدمي  حت�شينها، 
اأف�شل املعايري العاملية التي تخدم العمل االأمني وال�شرطي، 

وترفع من ن�شبة ال�شعور باالأمان لديهم. 

بعد يومني من اجلل�سات والور�ض التي �سارك فيها 40 متحدثًا من 16 دولة

املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي يدعو اإىل تكثيف برامج ن�شر الوعي بني الأطفال وال�شباب لال�شتخدام الأمثل للتقنية
املنتدى يطالب مبنع اأي حماولت للو�سول اإىل البيانات اأو قنوات الت�سال لأغرا�ض غري م�سروعة

التو�سيات ت�سمل �سرورة تطوير الدبلوما�سية الرقمية لت�سهيل التوا�سل مع اجلمهور ور�سد ردود اأفعاله
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شابعة  ال�������دورة  اأع����م����ال  اأك������دت 
لالت�شال  ال������دويل  امل���ن���ت���دى  م���ن 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  احل���ك���وم���ي 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال���������دويل 
التابع للمكتب االإعالمي حلكومة 
برامج  تكثيف  ���ش��رورة  ال�����ش��ارق��ة، 
اأفراد  ل��دى  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  ن�شر 
االأطفال  ب��ني  خ�شو�شاً  املجتمع 
الرامج  وا����ش���ت���ح���داث  وال�����ش��ب��اب 
واالآليات التي ت�شاهم يف حت�شينهم 
واال�شتخدام  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ع��ب��ث  م��ن 
يعود  مب��ا  التقنية  للثورة  االأم��ث��ل 

بالنفع على املجتمعات.
با�شتحداث  امل�����ش��ارك��ون  واأو����ش���ى 
لبناء  االإعالمي  للت�شويق  وزارات 
ي�شهل  مب��ا  ال��ق��ي��م  ون�����ش��ر  ال�شمعة 
واملجتمع،  االأف�����راد  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
اإ�شراك  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اجل���م���ه���ور يف ���ش��ن��اع��ة ال����ق����رارات 
الو�شائل  خ�����الل  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
توا�شل  ق��ن��وات  واإن�����ش��اء  الرقمية، 
اجتماعي وبرامج تطبيقية خا�شة 
تراخي�س  واإ�����ش����دار  ب���االأط���ف���ال، 
االت�شال  مهنة  مب��زاول��ة  ر�شمية 

احلكومي.
ج��اء ذل��ك يف خ��ت��ام اأع��م��ال الدورة 
عقدت  التي  املنتدى  من  ال�شابعة 
ال�شمو  �����ش����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
و29   28 يومي  ال�شارقة،  حاكم 
اإك�شبو  م��رك��ز  يف   ،2018 م��ار���س 
“االألفية  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال�����ش��ارق��ة 
ومب�شاركة  اأين”،  اإىل  الرقمية.. 
40 متحدثاً من 16 دولة، ناق�شوا 
عدداً من الق�شايا التي تدور حول 
يف  احلكومي  االت�شال  “م�شتقبل 
�شمن  الرقمي”،  املجتمع  ع�شر 
جل�شات حوارية وتفاعلية والعديد 

من الفعاليات امل�شاحبة.
واأ�شدل ال�شتار على املنتدى بحفل 
ال�شارقة،  اإك�����ش��ب��و  م��رك��ز  يف  اأق��ي��م 
اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  بح�شور 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي، 
لالإعالم، والدكتورة اأمينة غريب، 
و�شعادة  امل���ن���ت���دى،  ����ش���رف  ���ش��ي��ف 
املكتب  ع��الي، مدير  �شعيد  ط��ارق 
ال�شارقة،  حل���ك���وم���ة  االإع�����الم�����ي 
املركز  م���دي���ر  ال��ن��ق��ب��ي،  وج���واه���ر 

الدويل لالت�شال احلكومي. 
تو�شيات  اإع������الن  احل���ف���ل  و���ش��ه��د 
والك�شف  االأك����ادمي����ي����ة،  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�شابعة  ال������دورة  خم���رج���ات  ع���ن 

يف  احلكومي  باالت�شال  للمعنيني 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ودول����ة االإم�����ارات 

والعامل، والتي قدمها
رئي�س  ن�������ش���ر،  ع�������ش���ام  ال���دك���ت���ور 
االت�شال  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ال��ل��ج��ن��ة، 
وت�شمنت:  ال�����ش��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة  يف 
ملمار�شات  من���وذج  ببناء  التو�شية 
االت�شال احلكومي يتفق مع هوية 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  وث��ق��اف��ة 
درا�شة  اإج���راء  خ��الل  من  املتحدة، 
واأ�شاليب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ح����ول 
على  احلكومي  االت�شال  ممار�شة 
اأهم  لتحديد  ال����دويل،  امل�����ش��ت��وى  
واال�شرتاتيجيات  االجت�����اه�����ات 
التي ميكن  امل�شتخدمة  االت�شالية 
اجلهات  قبل  من  منها  اال�شتفادة 
يف  واالحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 

الدولة.
وطالبت اللجنة باإجراء درا�شة عن 
احلكومي  االت�شال  ممار�شة  واق��ع 
ر�شد  تت�شمن  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
اأ�شاليب املمار�شة وو�شائل االت�شال 
القوة  نقاط  وحتديد  امل�شتخدمة، 
االت�شال  ع��م��ل��ي��ة  يف  وال�������ش���ع���ف 
اإ����ش���دار  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل���ك���وم���ي، 
جم��ل��ة ع��ل��م��ي��ة دوري�����ة حم��ك��م��ة يف 
بغر�س  احلكومي  االت�شال  جمال 
وعر�س  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����ش��ر  ت�شجيع 
املهنية  والتجارب  احلالة  درا���ش��ات 
م�شابقة  اإط��الق  وكذلك  ال��رائ��دة، 
تخ�ش�شات  ط��ل��ب��ة  ب����ني  ب��ح��ث��ي��ة 
م�شتوى  على  واالإع����الم  االت�����ش��ال 
دولة االإم��ارات بغر�س ن�شر ثقافة 
ومفاهيمه  احل��ك��وم��ي  االت�������ش���ال 
لالأجيال  املجال  واف�شاح  املتنوعة 
اجلديدة لتطوير معارفهم يف هذا 

املجال.
واأو�شت اللجنة االأكادميية للمركز 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال���������دويل 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ال��ع��الق��ة  ب��ت��دع��ي��م 
االأك����ادمي����ي����ة يف دول������ة االإم��������ارات 
مبا  ال��درا���ش��ي��ة  ال��رام��ج  لتطوير 
االت�����ش��ال احلكومي  ق��ط��اع  ي��ع��زز 
مبا  م�شيدة  العمل،  ���ش��وق  وي��ط��ور 
ك��ل��ي��ة االت�����ش��ال يف جامعة  ب���داأت���ه 
االت�شال  م�شاق  باإ�شافة  ال�شارقة 
احلكومي وم�شاق و�شائل التوا�شل 
العامة  وال���ع���الق���ات  االج��ت��م��اع��ي 

�شمن براجمها الدرا�شية. 
برنامج  ب��ت�����ش��م��ي��م  اأو�����ش����ت  ك���م���ا 
من  جم��م��وع��ة  يت�شمن  م��ت��ك��ام��ل 
ال��ع��م��ل لتطوير  ال���رام���ج وور�����س 
مهارات وقدرات ممار�شي االت�شال 
اللجنة  ب����داأت  ال��ت��ي  و  احل��ك��وم��ي، 
بالفعل يف تنفيذها خالل الن�شخة 

اأية  �شد  املجتمع  الأف���راد  احلماية 
البيانات  اإىل  للو�شول  حم���اوالت 
غري  الأغرا�س  االت�شال  قنوات  اأو 

م�شروعة.
اأهمية  ع��ل��ى  امل���خ���رج���ات  واأك�������دت 
وطالبت  ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  دع�����م 
اأب��ح��اث تركز على  ب��اإع��داد وتنفيذ 
تقنيات امل�شتقبل اخلا�شة بعمليات 
واملتمثل  ب��ال��ت��خ��اط��ر  ال���ت���وا����ش���ل 
باإر�شال حمتوى من دماغ اإىل اآخر 
اإىل جانب   ، االآل��ة  من دون تدخل 
مكانة  وت���ع���زي���ز  ت��ر���ش��ي��خ  اأه���م���ي���ة 
املتوا�شل  العمل  يف  ال�شباب  ودور 
م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ق���ف���زات نوعية 
واحلكومي  ال��رق��م��ي  االت�����ش��ال  يف 

والذكاء اال�شطناعي.
ودعت املخرجات اإىل �شرورة تعزيز 
املوؤ�ش�شات احلكومية،  التعاون بني 
القطاعني  بني  ال�شراكة  وتطوير 
واملوؤ�ش�شات  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
الكفاءات  الإع�������داد  االأك����ادمي����ي����ة، 
وتاأهيلها ل�شوق العمل يف االت�شال 
احلكومي وتوفري فر�س وظيفية، 
البيانات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
اأداء  ي��ع��ّزز  مب��ا  ون�شرها  املفتوحة 
اخلدمات  وم�����ش��ت��وى  احل���ك���وم���ات 
ورفاهية املواطنني، وي�شهم يف دعم 
وتعزيز  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ح��والت 
اإىل  ل��ل��دول،  التناف�شية  امل��ق��وم��ات 
جانب اإ�شراك اجلمهور يف �شناعة 
ال����ق����رارات ال��وط��ن��ي��ة، م���ن خالل 
ومن  والرقمية،  التقنية  الو�شائل 
تفاعلية  من�شات  ا�شتحداث  بينها 
تتيح  م����ع اجل���م���ه���ور،  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
عن  واالإجابة  راأيهم  اإىل  اال�شتماع 

ت�شاوؤالتهم.
وطالبت خمرجات املنتدى الدويل 
على  بالعمل  احلكومي  لالت�شال 
الت�شويق االإعالمي  تدري�س منهج 
ل��ط��ل��ب��ة امل�����دار������س واجل����ام����ع����ات، 
التخرج  متطلبات  �شمن  واإدراج��ه 
ح��ت��ى ي�����ش��ب��ح ال���ف���رد ق�������ادراً على 

تكرمي  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ل��ل��م��ن��ت��دى، 
املتحدثني، وال�شخ�شيات امل�شاركة، 
واجل����ه����ات ال���داع���م���ة وال���راع���ي���ة، 

وال�شركاء.
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وت��وج��ه 
بال�شكر  بداية احلفل  القا�شمي يف 
والتقدير اإىل خمتلف اجلهود التي 
وخ�س  املنتدى،  اإجن��اح  يف  اأ�شهمت 
املتحدثني على ما قدموه  بالذكر 
املنتدى،  و���ش��ي��وف  خ�����رات،  م���ن 
وم����وظ����ف����ي امل����ك����ت����ب االإع�����الم�����ي 
وخمتلف  ال���������ش����ارق����ة،  حل���ك���وم���ة 
واخلا�شة  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�����ش��ارك��ة يف ب��رام��ج امل��ن��ت��دى، اإىل 
ج����ان����ب امل���وؤ����ش�������ش���ات االإع���الم���ي���ة 
من  للجمهور  احل��دث  نقلت  التي 

خمتلف بلدان العامل.
خمرجات  النقبي  جواهر  وقدمت 
املنتدى التي ا�شتملت على املطالبة 
للت�شويق  وزارات  ب���ا����ش���ت���ح���داث 
ال�����ش��م��ع��ة ون�شر  ل��ب��ن��اء  االإع���الم���ي 
���ش��اأن��ه��ا ت�شهيل  م���ن  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م 
واملجتمع،  االأف�����راد  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 

ومع دول العامل االأخرى.
قنوات  اإن�شاء  التو�شيات  وتناولت 
توا�شل اجتماعي وبرامج تطبيقية 
خا�شة باالأطفال لتوجيههم ون�شر 
واالإيجابيات  بال�شلبيات  ال��وع��ي 
مهارات  ودع��م  الرقمية  للو�شائل 

التوا�شل البناء.
وت�����ش��م��ن��ت امل����خ����رج����ات �����ش����رورة 
اإطالق “اأ�شبوع االت�شال احلكومي 
ال�شابة  امل��ه��ارات  واالإعالم” لدعم 
االت�شال  ب��ق��ط��اع  ال���وع���ي  ون�����ش��ر 
احلكومي وكيفية ا�شتخدام التقنية 
خلدمة  وت���وج���ي���ه���ه���ا  احل����دي����ث����ة 
ال�شالح العام، والعمل على اإ�شدار 
رخ�شة امتهان االت�شال احلكومي 
متخ�ش�شة  ر���ش��م��ي��ة  ج���ه���ات  ع���ن 
امل����ج����ال وب���ال���ت���ع���اون مع  يف ه�����ذا 
اإىل  اإ�شافة  االأكادميية،  املوؤ�ش�شات 
توفر  حكومية  اأنظمة  ا�شتحداث 

واالأفراد  احلكومات  مع  التوا�شل 
ب����ط����ري����ق����ة م���ه���ن���ي���ة م�����درو������ش�����ة، 
امل���ه���ارة خلدمة  وا���ش��ت��غ��الل ه����ذه 
الفرد واملجتمع يف خمتلف املواقع 

واالخت�شا�شات. 
�شرورة  على  املخرجات  وا�شتملت 
الرقمية،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
التوا�شل  يف  الأه���م���ي���ت���ه���ا  ن����ظ����راً 
ور�شد  اجل���م���ه���ور،  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر 
وذلك  اأفعاله،  وردود  العام  ال���راأي 
درا�شات  وتنفيذ  اإع���داد  خ��الل  من 
بالدبلوما�شية  ت��ع��ن��ى  م��ت��ن��وع��ة 
وجمعيات  هيئات  واإن�شاء  الرقمية 
مهنية، وتنظيم موؤمترات وحلقات 
ب���ح���ث ودرا������ش�����ة، ومب�����ا ي�����ش��ه��م يف 
والعمل  واالبتكار،  االإب���داع  حتفيز 
ب��رام��ج حم��و االأمية  اإي���ج���اد  ع��ل��ى 
االأف���راد  على  ت�شهل  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املواقع  اإىل  الو�شول  واملجتمعات 

االإلكرتونية يف اأي مكان وزمان. 
اأهمية  ع��ل��ى  امل���خ���رج���ات  و����ش���ددت 
اإن�شاء من�شة اإلكرتونية جتمع اأهل 
اخلرة واملبتكرين ال�شباب وتكون 
يف ال���وق���ت ذات�����ه ���ش��دي��ق��ة ل���ذوي 
االإعاقة، كما طالبت باإدراج التعليم 
الذكي والذكاء اال�شطناعي �شمن 
املناهج املدر�شية واجلامعية، وبعقد 
القائمة على  �شراكات مع اجلهات 
من  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
ا���ش��ت��ح��داث م��ن�����ش��ات خا�شة  اأج����ل 
باالت�شال احلكومي، وو�شع برامج 
يف  للعاملني  متخ�ش�شة  تدريبية 
كيفية  على  احلكومية  القطاعات 
الو�شائل  لتلك  االأمثل  اال�شتخدام 

مبا يخدم الر�شائل املتبادلة.

تقدم  الأكــادميــيــة  الــلــجــنــة 
جمموعة من التو�سيات

الن�شخة  ف���ع���ال���ي���ات  خ����ت����ام  ويف 
امل���ن���ت���دى، عر�شت  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
اللجنة االأكادميية للمركز الدويل 
تو�شياتها  احل��ك��وم��ي  ل��الت�����ش��ال 

بتقدمي  امل���ن���ت���دى  م����ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
الدبلوما�شية  ع��ن  تفاعلية  ور���ش��ة 

الرقمية.

والــرعــاة  املتحدثني  تــكــرمي 
وال�سركاء والداعمني

ويف نهاية احلفل اخلتامي للمنتدى 
احلكومي،  ل���الت�������ش���ال  ال��������دويل 
اأحمد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  ق�����ام 
املتحدثني،  ب��ت��ك��رمي  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
والداعمني  وال���رع���اة،  وال�����ش��رك��اء، 
للن�شخة ال�شابعة. و�شمل التكرمي، 
غرفة  اال�شرتاتيجيني:  ال�شركاء 
جتارة و�شناعة ال�شارقة، وم�شرف 
ومدينة  االإ�����ش����الم����ي،  ال�������ش���ارق���ة 
)�شم�س(،  ل�����الإع�����الم  ال�������ش���ارق���ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ال�������ش���ارق���ة ل���الإع���الم، 
اينيك�س  ال��دول��ي��ني:  وال�����ش��ري��ك��ني 
و�شكاي نيوز، وال�شريك االإقليمي: 

�شكاي نيوز عربية.
ال�شركاء  اأي�����ش��اً  ال��ت��ك��رمي  و���ش��م��ل   
امل����ح����ل����ي����ون: امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
لالإعالم، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 
ودار  لالإعالم،  اأبوظبي  وموؤ�ش�شة 
اخلليج لل�شحافة والن�شر، والبيان، 
 ،24 وال�شارقة  ال��ي��وم،  واالإم����ارات 
7/24، وجلف توداي،  واالإم��ارات 
وكذلك  العربية،  االإذاع���ة  و�شبكة 
للمنتدى:  ال��ر���ش��م��ي��ني  ال��ن��اق��ل��نّي 

طريان االإمارات وبي اإم دبليو.
�شركاء  ك����ذل����ك  امل���ن���ت���دى  وك�������رم 
التدريب: رويرتز، وموؤ�ش�شة االأمم 
امل���ت���ح���دة، ول���ي���ن���ك���داإن، وي���وت���رين، 
العربية،  ريفيو  بزن�س  وه��ارف��ارد 
للخدمات  ال����راع����ي����ة  واجل�����ه�����ات 
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  وه���ي: 
ومياه  ك��ه��رب��اء  وهيئة  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
املوؤ�ش�شات  من  والعديد  ال�شارقة، 
اأ�شهمت  التي  االأخ���رى  وال�شركات 

يف اإجناح املنتدى. 
لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  واأ�شهم 
احل����ك����وم����ي م���ن���ذ ان���ط���الق���ت���ه يف 
اأهمية  اإب������راز  يف   ،2012 ال���ع���ام 
االت�����������ش�����ال، ب����اع����ت����ب����اره �����ش����رورة 
اإن�شانية لتحقيق توا�شل اأمثل بني 
احلكومة واجلمهور، وبني اجلهات 
وفق  املجتمع،  واأف����راد  احلكومية 
وا�شحة  ومعايري  مهنية،  ق��واع��د 
وو�شائل  وب���اأ����ش���ال���ي���ب  و����ش���ف���اف���ة، 
وهو  الع�شر،  روح  توافق  متطورة 
ال��ع��دي��د من  اأ���ش��ه��م يف حتقيق  م��ا 
عززت  التي  وامل��خ��رج��ات  املنجزات 
احلكومي  االت���������ش����ال  م���ن���ظ���وم���ة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 

واملنطقة.

�شرطة راأ�س اخليمة حتذر ال�شائقني من » البتزاز الإلكرتوين« 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

باإدارة  ممثلة  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
التحريات  اإدارة  م��ع  بالتعاون  العامة  وال��ع��الق��ات  االإع���الم 
»االبتزاز  ميدانية حول  توعوية  ، حملة  اجلنائية  واملباحث 
الطريق  وم�شتخدمي  ال�شائقني  ا�شتهدفت   ، االإل��ك��رتوين« 
م�شتقر  اإىل جمتمع  للو�شول  لديهم  الوعي  م�شتوى  لرفع 
واآمن خال من ال�شلوكيات االجتماعية اخلاطئة التي تهدد 
اأمن االأ�شرة واملجتمع االإماراتي ، وذلك وفقاً ال�شرتاتيجية 
اأمنه  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع  لتمكني  ال��ه��ادف��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

التوعوية  وال���رام���ج  امل����ب����ادرات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ر  وا����ش���ت���ق���راره 
اخلرو�شي  خلفان  خلفان  الرائد  الفريق  وتراأ�س  املختلفة. 
مدير فرع اخلدمات امل�شاندة مبركز �شرطة املدينة ال�شامل 
يرافقه املالزم اأول �شعيد حممد بن حجر من فرع التحقيق 
والبحث اجلنائي باملركز وعدد من االأفراد ، حيث مت توزيع 
ال�شائقني  على  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  الرو�شورات 
وم�����ش��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق ، وت��وج��ي��ه ال��ن�����ش��ح واالإر�����ش����اد لهم 
وتعريفهم ب�شبل الوقاية وطرق التوا�شل مع اجلهة املعنية 
والطرق  االأ�شاليب  التوعوي  الرو�شور  واأو�شح   ، بال�شرطة 
ا�شتغالل  بغر�س  النفو�س  اإليها �شعاف  يلجاأ  التي  املختلفة 

�شحاياهم مادياً واجتماعياً.
اأن التوا�شل واالإب����الغ ع��ن اجل��رائ��م يعد  واأك���د اخل��رو���ش��ي 
م�شوؤولية جمتمعية م�شرتكة بني اجلمهور وال�شرطة والذي 
ينعك�س بدوره على حماية االأرواح واملمتلكات واملحافظة على 
�شرطة  ح��ر���س  اإىل  م�����ش��رياً   ، ال��دول��ة  ومكت�شبات  اإجن����ازات 
راأ�س اخليمة على توعية اجلمهور باأهمية مو�شوع الوقاية 
مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  فيما  االحتياطات  كافة  واتخاذ 
من�شات  ا�شتخدام  وكيفية  احلديثة  التكنولوجيا  و�شائل 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ال�����ش��ورة االأم��ث��ل م��ن��ع��اً ل��وق��وع اأية 

جرمية و�شحايا.

 

يف م�شهد يتكئ على اإ�شراقات ت�شاف للر�شيد الوافر من االإجنازات 
ُعد، االإمارات تلفت االأنظار ومت�شي يف  يف جماالت عدة وعلى كل ال�شُّ
ري��ادة )ذاك��رة العامل ( قدماً وت�شعل هذه الذاكرة وت�شتدعي ما خباأ 
و�شالبة  االأ�شيلة،  اجلياد  خطوات  وبوثبات  واعية،  بدرا�شة  وانطفاأ 
املكتب  واأع�شاء  الدولية،  املنظمة  مديرة  ثناء  فتنال  العطاء  فر�شان 
اأبناء  من  البن  قادمني  لعامني  الثقة  بتجديد  لليون�شكو  التنفيذي 
االإمارات يتبواأ �شدة رئا�شة الهيئة اال�شت�شارية لرنامج )ذاكرة العامل( 
ومل اليف �شماء االإمارات دوماً تلوح جنوم ال يخفت بريقها و�شرياً على 
نهج القيادة احلكيمة، برئا�شة �شاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شمّو  – وتوجيهات �شاحب  – حفظه اهلل  الدولة  اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال��وزراء، حاكم دبي، واأخيه �شاحب ال�شمّو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، ورعاية 
الوزراء،  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمّو 
وزير �شوؤون الرئا�شة، رئي�س االأر�شيف الوطني – رعاهم اهلل – ها هو 
ابن من اأبناء االإمارات ت�شوقت همته لنيل �شرف خدمة وطنه عاملياً، 
مدفوعاً بتوجيهات �شمّو ال�شيخ من�شور، بعد اأن ا�شتقى من فكر �شمّوه 
الذي يك�شو القلب والروح متبعاً منهجه املعجون بالتميز الذي ميزج 
بني املا�شي التليد واحلا�شر الفريد، ها هو الدكتور عبداهلل الري�شي 
من�شور  ال�شيخ  �شمّو  ر�شالة  يتاأبط  الوطني،  لالأر�شيف  العام  املدير 
املعجونة بالكيا�شة والفطانة فيقود )ذاكرة العامل ( على مدى �شنوات 
خلت، فريفد منهج عملها وي�شمو به ل�شطاآن احلكمة وحقول الثقافة، 
وين�شر عبق الرتاث االإماراتي التليد يف نفو�س الباحثني والنا�شدين 
والعلمي  الثقايف  مب�شتواهم  لالرتقاء  اأج��م��ع؛  ال��ع��امل  ح��ول  معرفًة 
واملعريف، وي�شر اأحالمهم بباقة البوح الذي ا�شتمد اأ�ش�شه من �شمّوه 
امل��ط��ر، يف خ��ط��وة بي�شاء ت�شاف ل�شفحة  ب��زخ��ات  اأ���ش��ب��ه  ه��و  وال���ذي 
اليون�شكو  ق��ادة  ثقة  ينال  والنيا�شني  باالأو�شمة  املر�شعة  االإم����ارات 
بالتجديد ل�شعادته  ليظل مرتبعاً على �شدة رئا�شة الهيئة اال�شت�شارية 
�شمّو  ر�شحه  وق��د  ال  ومل  قادمني،  لعامني  العامل(  )ذاك��رة  لرنامج 
ال�شيخ من�شور �شابقاً لقيادة االأر�شيف الوطني لدولة االإمارات، فجعله 
موطناً لالأحالم، ومكاناً مقد�شاً لتحقيق الطموحات؛ فتحققت مقولة 
على  عليه  يهبط  مل  واالختيار  املنا�شب(  املكان  يف  املنا�شب  )ال��رج��ل 
مائدة ال�شدفة، واإمنا راأى �شمّوه  فيه الطائر الذي يتبع ظله وبفمه 
كلمة ال�شر، وحتت جناحيه عظيم االأمنيات، وبعد اأن تيقن �شمّوه اأنه 
القرارات بحرير احلنكة  النرية، ويغزل  االأفكار  الآلئ من  يقيم على 
وثراء الفكرة، وما اأ�شبه الليلة بالبارحة ها هو الري�شي يطوع فكره 
اإطار عمل  ويفتح الباب م�شرعاً الإدخال الكثري من التح�شينات على 
الرنامج الذي اأطلق عام 1992م ؛ لتدارك فقدان الذكرة اجلمعية 
وجمموعات  القيمة،  العاملية  االأر�شيفات  حمفوظات  على  باملحافظة 
املكتبات يف اأنحاء العامل اأجمع ول�شمان ن�شرها عاملياً، واحلفاظ على 
االأمر  اأم��ام االأجيال يف كل زم��ان ومكان؛  ماثاًل  ال��رتاث وجعله حياً 
الذي جعل مديرة اليون�شكو واأع�شاء املكتب التنفيذي، ي�شعرون بلذة 
قيمة  باأفكار  الرنامج  يرفد  وه��و  ببغيته  يظفر  من  ون�شوة  املنجز 
اأك�شري  اأ�شبحت  التي  واملقومات  االأ�ش�س  �شياغة  يف  ال�شحر  فعل  لها 
النجاح والتميز والزهو ليقينه اأن املوؤ�ش�شات  ال ترتقي وال تتقدم وال 
تخ�شر اأعوادها وال تت�شامق اأع�شابها اإال بجداول االرتواء واالن�شواء 
اإىل ركب ال�شائرين باجتاه املجد، وهكذا العقول االإماراتية امل�شتنرية 
االأمم،  ���ش��دارة  يف  االإم����ارات  لتظل  تتكاتف  عندما  اخل��رية  والقلوب 
اأجنماً  اأب��ن��اوؤه��ا  و�شيظل  و�شيا�شياً،  واإن�شانياً  وا�شرتاتيجياً  تاريخياً 
اأن  بعد  اإليها  بانتمائهم  فخورين  امل��ج��د،  �شماء  يف  ت�شطع  وك��واك��ب 
التي يحيونها،  للطبيعة  م��راآة  اأفعالهم  اأخالقهم وعظيم  جعلوا من 
وها هي االإمارات يف عهد خليفة تعلو ما �شيده ال�شيخ زايد –طيب اهلل 
ثراه - من ف�شيلة البناء ورفيع الثناء، و تنال ثقة املنظمة  و�شتقودها  
اأمام  ومعرفة  ثقافة  والنا�شدين  الباحثني  لت�شع  متتاليني،  لعامني 
خيار واحد دون �شواه، هو اإثبات الذات وتاأكيد القدرة على النبوغ، وها 
اأنا اأكتب بال قلم حتى ال يخجل حره اأمام حر اإبداع االإمارات على 
ُعد، اأكتب بح�س مرهف واإح�شا�س �شادق نبيل جتاه االإمارات  كل ال�شُّ
وقادتها و�شعبها، يبللني النور وبهجة التاألق مغموراً يف تيه الفرحة 
بعدما ر�شدت الكثري من االأعمال التي يقوم بها الدكتور عبداهلل على 
مدى �شنوات خلت، وما يوؤطره من عالقة �شوية نقية بيننا موظفي 
االأر�شيف، ور�شالتي ل�شمّو ال�شيخ من�شور كقر�س ال�شم�س على �شفاف 
الذاكرة بعد اأن ت�شربت لنف�شي ال�شكينة مهنئاً ومتيماً باختيار �شمّوه 
امل�شتقبل  بها نحو  الفكر، ويثب  بلواقح  العامل  ذاكرة  ُيخ�شب  مديراً 
املبهر، مديراً ميلك اأدوات العقل امل�شتنري القاب�س على جمرة الوعي 
ل�شمّوه االإمارات بقيادة خليفة  بقوة االإرادة و�شالبة العزمية، هنيئاً 

حت�شو من رحيق العال جمداً و�شعداً.

ه�سام عبد القوي املاوي
حمرر بالأر�سيف الوطني – وزارة �سوؤون الرئا�سة  

املنظمة العاملية جتدد 
الثقة بقيادة اإماراتية
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اأخبـار الإمـارات

واأ�شرهم  امل�����ش��اب��ني  م��ع��ان��اة  م���ن 
الكبري، ما يحتم  الرتفاعها  نظراً 
�شبيل  يف  التعاون  كمجتمع  علينا 

م�شاعدتهم.
االتفاقية  ه��ذه  “تاأتي  واأ���ش��اف��ت: 
لت�شكل م�شدراً جديداً وم�شتداماً 
اجلمعية،  اإىل  ال��ت��رع��ات  ل��ت��دف��ق 
م��ا م��ن ���ش��اأن��ه ت��ع��زي��ز االأم����ل لكل 
من يعاين من ال�شرطان وتبعاته، 
على  الت�����ش��االت  بال�شكر  واأت��وج��ه 
التي  املميزة  االإن�شانية  مبادراتها 
االأث���ر يف حياة  اأط��ي��ب  لها  �شيكون 

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري،  اهلل خليفة  عبد  اللواء  �شعادة  ق��ام 
اإقليم  العاملية-  دب��ي  م��وان��ئ  اىل  ب��زي��ارة  دب��ي،  ل�شرطة 
املعلم،  حم��م��د  ال�����ش��ي��د  ا�شتقباله  يف  وك���ان  االم������ارات، 
املدير التنفيذي، املدير العام ملوانئ دبي العاملية-اإقليم 
االإمارات، بح�شور عبد اهلل بن دميثان، املدير التنفيذي 
لل�شوؤون التجارية، موانئ دبي العاملية-اإقليم االإمارات، 
و�شهاب اجل�شمي-نائب مدير االإدارة التجارية، موانئ 
دبي  �شرطة  جانب  ومن  االإم���ارات،  العاملية-اإقليم  دبي 
العميد عبد اهلل علي الغيثي، مدير االإدارة العامة الأمن 
الهيئات واملن�شاآت والطوارئ، والعميد الدكتور حممد 
نا�شر عبد الرزاق الرزوقي، مدير االإدارة العامة للنقل 
واالإنقاذ، والعميد خالد نا�شر الرزوقي، مدير االإدارة 
���ش��امل خليفة  والعميد  اال���ش��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  ال��ع��ام��ة 

واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة  مدير  الرميثي، 
اجل��ن��ائ��ي��ة، وع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط، ح��ي��ث ب��ح��ث اللقاء 

الطرفني بحث �شبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.
بالدور  م�شيداً  ال�شيف،  بالوفد  املعلم  حممد  ورح��ب 
اأم���ن و�شعادة  ب��ه �شرطة دب��ي يف  ت��ق��وم  ال���ذي  احل��ي��وي 

املجتمع مبا يعزز من مكانة دبي اإقليمياً وعاملياً.
اللقاء  اللواء عبد اهلل خليفة املري خالل  واأكد �شعادة 
ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى م��د كافة 
ج�شور التوا�شل والتعاون مع كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات 
احلكومية، م�شرياً اىل ان اأهمية  مثل هذه االجتماعات 
وت�شب يف  تنعك�س  نتائج مثمرة  لها من  ملا  التن�شيقية 
اأهم  اإح��دى  تعتر  اأنها  كما  امل�شرتك،  العمل  م�شلحة 
لتقريب  احلكومية  ال��دوائ��ر  تنتهجها  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات 
وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق امل�شلحة 

العامة.

دب��ي على اخلدمات  �شرطة  وف��د  املعلم  واطلع حممد   
جتارية  بوابة  باعتباره  علي  جبل  ميناء  يقدمها  التي 
اإىل اأ�شواق اأكرث من ملياري ون�شف ن�شمة  توفر نفاذاً 
بف�شل موقع اال�شرتاتيجي على مفرتق طرق التجارة 
االإم���ارات،  اقت�شاد  يف  احليوي  ب��دوره  منوهاً  العاملية، 
وق��ط��اع ال�����ش��ح��ن ال��ب��ح��ري يف امل��ن��ط��ق��ة ع��م��وم��اً، كونه 
مركزاً متكاماًل متعدد و�شائط النقل البحري والري 

واجلوي، مدّعماً مبن�شاآت لوج�شتية وا�شعة. 
اأف�شل  تبني  ع��ل��ى  ج��ه��ودن��ا  “ترتكز  امل��ع��ل��م:  واأ����ش���اف 
التقنيات واملعايري العاملية يف املوانئ واملحطات البحرية 
تنعك�س  التي  والكفاءة  الفعالية  لتحقيق  نديرها  التي 
ال�شركات  عمليات  جناح  ل�شمان  عمالئنا  على  اإيجاباً 
وت�شهيل التجارة على امتداد �شال�شل التوريد، اإذ يوفر 
ميناء جبل علي اأكرث من 90 خدمة مالحية اأ�شبوعية 
تربط اأكرث من 140 ميناء يف جميع اأنحاء العامل وهو 

ما يتيح للم�شتثمرين وال�شركات الو�شول اإىل اأ�شواقهم 
للتجارة  رائ���د  وكمحفز  قيا�شية.  ب�شرعة  امل�شتهدفة 
للب�شائع  ال�شل�س  التدفق  �شمان  اإىل  ن�شعى  العاملية 
التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ر  واآم����ن  وف��ع��ال  ���ش��ري��ع  ب�شكل 
خدمات  كافة  التجارية  دبي  بوابة  جتمع  اإذ  احلديثة، 
ميناء جبل علي واملنطقة احلرة وجمارك دبي يف نافذة 
للجهات  االإلكرتونية  اخلدمات  فيها  تتكامل  موحدة 
املعنية مبا ي�شمن �شال�شة يف اإمتام معامالت العمالء. 
فقد  ال�شوق  وح��اج��ة  العمالء  متطلبات  م��ع  ومتا�شياً 
املوؤمتتة  �شبه   3 رق��م  ملحطة  ا�شتيعابية  طاقة  اأ�شفنا 
اجلديدة  اال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  لت�شل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 

منطية«. حاوية  مليون  للمحطة 4 
واختتم حممد املعلم حديثه بالقول: تطبق موانئ دبي 
العاملية منوذج امليناء واملنطقة احلرة يف مواقع اأخرى 
دب��ي، حيث  ال��ذي حققته يف  النجاح  ال��ع��امل بعد  ح��ول 

علي  جلبل  احل��رة  واملنطقة  علي  جبل  ميناء   ي�شاهم 
لدبي،  املحلي  الناجت  من   20% من  “جافزا” باأكرث 
%32 ت��ق��ري��ب��اً م��ن جمموع  وت�����ش��ت��ح��وذ ج��اف��زا ع��ل��ى 
االإمارات  اإىل دولة  املتدفق  املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار 

ت��ب��ادل الطرفان  ال��ل��ق��اء  امل��ت��ح��دة، ويف خ��ت��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
الدروع التذكارية.

ويف ختام اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية بني اللواء 
عبد اهلل خليفة املري وال�شيد حممد املعلم.

•• دبي-وام: 

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ح���ذرت 
ال�شلوكيات اخلاطئة  ت�شبب بع�س  من 
ال��ت��ي ي��ق��ع فيها اأف����راد وم��وؤ���ش�����ش��ات يف 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ط��ب��ي��ع��ة  ت��ه��دي��د 
املرتبطة  احل��ي��ة  “ ال��ك��ائ��ن��ات  امل��ح��ل��ي 
خالل  م��ن  للدولة”  املحلية  بالبيئة 
غازية  وحيوانية  نباتية  اأن���واع  دخ���ول 
الرتبة  على  املحلية  االأخ���رى  تناف�س 
بالتدريج  ي�����وؤدى  م���ا  وال����غ����ذاء  وامل�����اء 
يف  وتغيري  املحلية  االأن���واع  تراجع  اإىل 

طبيعتها اال�شلية.
وك�شفت هبة ال�شحي مدير اإدارة التنوع 
البيولوجي يف الوزارة بالوكالة عن اأن 
فرق العمل يف ال��وزارة تعكف بالتعاون 
املجال  وم��ت��خ�����ش�����ش��ني يف  خ����راء  م���ع 
امل�شوؤولة  املحلية  احلكومية  واجلهات 
ع���ن ه����ذا ال���ق���ط���اع ع��ل��ى و����ش���ع خطة 
على  الغازية  االأن��واع  ملكافحة  متكاملة 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ح�����ش��ب اأول����وي����ة كل 

ال�شلبي على  تاأثريه  نوع غازي ومدى 
معه  التعامل  وكيفية  املحلية  البيئة 
الطبيعي  ال���ت���وازن  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  دون 

النت�شار اأنواع اأخرى.
اإج����راوؤه  مت  متخ�ش�س  م�شح  واأظ��ه��ر 
الرنامج  خ��ط��ة  تنفيذ  ج��ه��ود  �شمن 
ال��وط��ن��ي ال���ش��ت��دام��ة احل��ي��اة الفطرية 
م�����ن احل����ي����وان����ات  ن����وع����ا   24 وج�������ود 
الغريبة  الغازية  والكائنات  والنباتات 
البيولوجي  وال���ت���ن���وع  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 

املحلي.
البيولوجي  التنوع  اإن  ال�شحي:  وقالت 
ال��ع��دي��د م��ن ال�شغوط  ي��واج��ه  ع��امل��ي��ا 
م���ن���ه���ا ال���ن���م���و ال�������ش���ك���اين و ال���زح���ف 
ال���ع���م���راين وال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي و تغري 
الغازية..  االن��واع  اإىل  باالإ�شافة  املناخ 
الغريبة  االأن��واع  اأن غزو  وبالرغم من 
تدهور  يف  االأه������م  ال���ع���ام���ل  ي��ع��ت��ر  ال 
حالة التنوع البيولوجي مقارنة بتغري 
اإال  االأرا�شي  ا�شتخدامات  وتغري  املناخ 
الرئي�شة  ال��ع��وام��ل  اأح��د  �شك  دون  اأن��ه 

التي ال ميكن جتاهلها خا�شة يف ظل 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  يف  امل�شتمر  التو�شع 

ويف حركة النقل الري والبحري.
واأ�شافت: ي�شري تقرير توقعات البيئة 
العاملية اخلام�س وفقا لبيانات اأوروبية 
اإىل زيادة عدد االأنواع الدخيلة الغازية 
بن�شبة %76 منذ عام 1970، واأنها 
كانت عامال يف انقرا�س اأكرث من ن�شف 
االأن��واع الفقارية والعامل الرئي�شي يف 

انقرا�س %20 من االأنواع.
املحلية  البيئة  اأن  ال�شحي  اأو�شحت  و 
لدولة االمارات تعاين كغريها من دول 
البيولوجي  تنوعها  ت��اأث��ر  م��ن  ال��ع��امل 
االلتزام  ظ���ل  ويف  ال���غ���ازي���ة  ب����االأن����واع 
تاأ�شي�شها  منذ  للدولة  العام  بالتوجه 
ع��ل��ى ي���د امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
�شلطان اآل نهيان للحفاظ على البيئة، 
وتعزيز هذا احلفاظ وحماية مواردها 
الطبيعية وتنوعها البيولوجي و�شمان 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  ا���ش��ت��دام��ت��ه 
الر�شيدة مت اعتماد واإطالق الرنامج 

الوطني ال�شتدامة احلياة الفطرية يف 
على  للحفاظ  ب��ه��دف   ،2015 ال��ع��ام 
املحلية  الفطرية  احلياة  طبيعة  تفرد 

لالإمارات.
الرنامج  ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ونوهت 
تت�شمن  منه  امل��رج��و  ال��ه��دف  لتحقيق 
هي  الرئي�شية  العنا�شر  من  جمموعة 
ال�شيا�شات  م��ن  متكاملة  حزمة  اإق���رار 
واالإج����������راءات واالأب����ح����اث وامل����ب����ادرات 
املحلية،  االأن��������واع  ب��ح��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
احليوانية  االأن�������واع  ت�����داول  وت��ن��ظ��ي��م 
الغازية  االأن�����واع  وال��ن��ب��ات��ي��ة، وحت��دي��د 
ال�����ش��ي��ط��رة عليها واحل����د من  واآل���ي���ات 
واإحكام  ا���ش��ت��رياده��ا،  ان��ت�����ش��اره��ا وم��ن��ع 
ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ق���ط���اع جت�����ارة االأن������واع 
احل��ي��وان��ي��ة وال��ن��ب��ات��ي��ة ب���ال���دول���ة مبا 
والقوانني  الدولية  االتفاقيات  يواكب 

البيئية املحلية والعاملية.
الرنامج  ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ولفتت 
لالأنواع  وطنية  قائمة  اإع����داد  �شملت 
الغازية  الغريبة  والنباتية  احليوانية 

مع  ال��ت��ع��اق��د  مت  ل���ذا  امل��ح��ل��ي��ة،  للبيئة 
حلماية  ال����������دويل  االحت����������اد  خ��������راء 
لعام  الرنامج  خطة  لتنفيذ  الطبيعة 
2016 واعتماد مفهوم االأنواع الغازية 
وت�شنيفات االأنواع، ومت احل�شول على 
لالأنواع  ب��ال��دول��ة  اخل��ا���س  الت�شنيف 
ال���غ���ازي���ة م����ن ق���ب���ل االحت�������اد ال�����دويل 
ت�شكيل  الطبيعة.. يف حني مت  حلماية 
اللجنة  م����ن  م��ن��ب��ث��ق  وط����ن����ي  ف����ري����ق 
الوطنية للتنوع البيولوجي لالإ�شراف 
جميع  بع�شوية  ال��ق��ائ��م��ة  اإع����داد  ع��ل��ى 
ت�شكيل  جانب  اإىل  املخت�شة  ال�شلطات 
الدولة  يف  اخل����راء  م��ن  علمي  ف��ري��ق 
ال��غ��ازي��ة مبا  لتقييم وحت��دي��د االأن����واع 

يقارب 60 خبريا.
اإنه مت عقد ور�شة عمل وطنية  وقالت 
ال��دويل حلماية  االحت��اد  بالتعاون مع 
الطبيعة لبناء القدرات ودرا�شة االأنواع 
جهة   23 بح�شور  ال��دول��ة  يف  الغازية 
احتادية وحملية ومن القطاع اخلا�س 

الغازية يف مايو 2016.

خراء  م���ع  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  اأ�����ش����ارت  و 
الطبيعة  حل��م��اي��ة  ال������دويل  االحت������اد 
من  متخ�ش�س  ع��م��ل  ف��ري��ق  واع��ت��م��اد 
ر�شد  �شاهم يف  ال��دول��ة  60 خبريا يف 
وحتديد 24 نوعا غريبا ت�شمل طيورا 
و ثدييات وح�شرات ونباتات يف الدولة 
ميكن ت�شنيفها كاأنواع غازية توؤثر على 

التنوع البيولوجي يف البيئة املحلية.
هذه  دخ���ول  اأن  اإىل  ال�شحي  ن��وه��ت  و 
االأنواع الغازية يف البيئة املحلية ينجم 
االإدخال  االأول  رئي�شيني  م�شارين  عن 
الزراعة  وي��ح��دث الأغ���را����س  امل��ق�����ش��ود 
واالأم��������ن ال���غ���ذائ���ي وت��ن��م��ي��ة ال�����رثوة 
وهي  البيولوجية،  واملكافحة  ال�شمكية 
ال�����وزارة كجهة  ق��ب��ل  اأم����ور مقننة م��ن 
احلكومية  اجل��ه��ات  وب��اق��ي  ت�شريعية 

املحلية كجهات تنفيذية.
الثاين  االإدخ����ال  اأم��ا م�شار  واأ���ش��اف��ت: 
كونه  م���ن���ه  ال����������وزارة  ال������ذي حت�����ذر  و 
بالتنوع  االإ�شرار  يف  الرئي�شي  املت�شبب 
�شلوكيات  ع���ن  ف��ي��ن��ج��م  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

خاطئة الأفراد وموؤ�ش�شات ومنها هروب 
بع�س االأن�����واع ال��ت��ي ي��ت��م اق��ت��ن��اوؤه��ا اأو 
االأن���واع ويحدث  واإط��الق بع�س  نقلها 
الكائنات  ه��ذه  مقتني  ا�شتغناء  ب�شبب 
منها  ال��ت��خ��ل�����س  يف  ورغ��ب��ت��ه��م  ع��ن��ه��ا 
ونقل “ ا�شترياد وت�شدير” هذا النوع 
عامال  يعد  ال��ذي  االأم��ر  الكائنات  من 
ملوثا مثل نقل الرتبة اإ�شافة اإىل نقل 
امل��واد خل�شة  او  الكائنات  واإدخ���ال ه��ذه 

اإىل الدولة.
وحول خماطر وم�شار االأنواع الغازية 
من احليوانات والنباتات واملواد ب�شكل 
خماطر  اأن  ال�����ش��ح��ي  اأو����ش���ح���ت  ع����ام 
و�شلبيات هذه االأنواع تتمثل يف اقتحام 
الزراعية  واالأنظمة  الطبيعية  البيئات 
الرتبة  على  املحلية  االأن����واع  لتناف�س 
وامل���اء وال��غ��ذاء وال�����ش��وء م��ا ي���وؤدي اإىل 
ت����راج����ع ال���ن���ب���ات���ات امل��ح��ل��ي��ة وت���ده���ور 
بع�س  اأن  ك��م��ا  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال���ت���ن���وع 
اإىل  اأن تتحول  الدخيلة ميكن  االأن��واع 
اأو  الزراعي  االإنتاج  على  اآف��ات خطرية 

الرثوة ال�شمكية ما يوؤدي اإىل االإ�شرار 
العامة  بال�شحة  واالإ�شرار  باالقت�شاد 
الناقلة  ال���ك���ائ���ن���ات  م����ن  ت���ع���د  ح���ي���ث 
مل�����ش��ب��ب��ات االأم�����را������س اخل����ط����رة مثل 
باالإ�شافة  الطيور  واأن��ف��ل��ون��زا  امل��الري��ا 
حيث  امل��دي��ن��ة  بجمالية  االإ����ش���رار  اإىل 
تعمل على طرح الف�شالت يف االأماكن 
االأماكن  يف  اأع�شا�شها  ون�شر  املختلفة 
العامة، واالإ�شرار بالبنية التحتية من 
خالل تكوين االأع�شا�س على الهوائيات 
املنازل  ونوافذ  الكهربائية  واالأ���ش��الك 

وامل�شانع ومدارج الطائرات.

طالب »طيار امل�شتقبل« يتعرفون على مهام طريان �شرطة اأبوظبي �شالح ال�شرقي يح�شر حفل تكرمي 
براعم الطريان بالفجرية

•• الفجرية-وام:

واالقت�شاد  ال�شناعة  دائ���رة  رئي�س  ال�شرقي  حممد  ب��ن  �شالح  ال�شيخ  ح�شر 
وال�شركاء  ال����ط����ريان  ب���راع���م  ب���رن���ام���ج  وت���خ���ري���ج  ت���ك���رمي  ح��ف��ل  ب��ال��ف��ج��رية 
اال�شرتاتيجيني واجلهات امل�شاركة فيه. يهدف الرنامج - الذي ح�شره �شعادة 
�شيف حممد ال�شويدي املدير العام للهيئة العامة للطريان املدين - اإىل تنمية 

معارف الطالب يف جمال الطريان والتخ�ش�شات املتوافرة بهذا املجال.
لهوؤالء  امل�شتمرة  ومتابعته  لرعايته  ال�شرقي  �شالح  لل�شيخ  �شكره  عن  وع��ر 

الراعم كي ي�شبحوا طياري امل�شتقبل يف دولة االمارات.

•• اأبوظبي -وام:

امل�شتقبل”  “طيار  مب��ب��ادرة  امللتحقني  ال��ط��الب  تعرف 
على مهام الطائرات املروحية ب�شرطة اأبوظبي وتهدف 
املبادرة اإىل تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية وتر�شيخ الثقافة 

االأمنية لدى �شرائح املجتمع وخ�شو�شاً الطالب.
وا�شتمع الطالب اإىل �شرح من املقدم مدرب طيار طارق 
اإدارة  يف  اجل��وي  التدريب  ق�شم  رئي�س  العو�شي  جمعة 
طريان �شرطة اأبوظبي يف قطاع العمليات املركزية عن 
واملهام  واالإنقاذ  والبحث  اجلوي  االإ�شعاف  طائرة  مهام 
والتدخل  احل���راري  الت�شوير  طائرة  ومنها  ال�شرطية 
ال�شباط  �شاركوا  كما  ال�شخ�شيات  كبار  ونقل  ال�شريع 

كيفية  على  وت��درب��وا  اليومية  االأع��م��ال  يف  وامل��وظ��ف��ني 
اأدائها.

وتطرق العو�شي اإىل اآلية احل�شول على ت�شريح ت�شغيل 
الطائرة املروحية وكيفية ت�شغيلها وا�شطحبهم يف زيارة 
اإىل برج املراقبة يف مطار البطني وتعرفوا من خاللها 
على منطقة التحكم اخلا�شة به وكيفية تن�شيق هبوط 
املطار  اأر�شية  على  حركتها  وتنظيم  الطائرات  واإق��الع 

واطلعوا على ق�شم االأر�شاد اجلوية يف الرج.
وتابع الطالب يف ق�شم االإطفاء مبطار البطني �شيناريو 
حلادث وهمي تعرفوا من خالله على زمن اال�شتجابة 
وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل����وادث واإج������راءات ال�شالمة 

العامة وا�شتعداد وجاهزية اآلياته وكوادره.

» التغري املناخي والبيئة« حتذر من �شلوكيات خاطئة تهدد التنوع البيولوجي املحلي

اللواء املري يبحث �شبل تعزيز التعاون مع موانئ دبي 

تتيح ا�ستقطاع درهم يوميًا ل�سالح امل�سابني وا�سرهم عرب ر�سالة ن�سية ق�سرية

»ات�شالت« و»جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان« يطلقان مبادرة »درهم الأمل«

•• ال�صارقة-الفجر:

امل�شرتكة  اجل��ه��ود  تعزيز  اإط���ار  يف 
الرامية اإىل تعزيز �شحة املجتمع، 
وجمعية  “ات�شاالت”  وق����ع����ت 
ال�شرطان،  م���ر����ش���ى  اأ�����ش����دق����اء 
مبادرة  الإط��الق  اتفاقية  م��وؤخ��راً، 
اإىل  ال���رام���ي���ة  االأمل”،  “درهم 
اأن�����ش��ط��ة اجل��م��ع��ي��ة، وتوفري  دع���م 
للم�شابني  واملعنوي  امل��ايل  الدعم 
باملر�س واأ�شرهم يف خمتلف اأنحاء 

االإمارات.
بح�شور  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ومت 
ترمي،  عبدالعزيز  �شعادة  م��ن  ك��ل 
مدير عام “ات�شاالت” يف املناطق 
الرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
�شو�شن جعفر،  التنفيذي، و�شعادة 
“جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان«. 
�شيتمكن  االت���ف���اق���ي���ة  ومب����وج����ب 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن دع���م مبادرة 
كلمة  اإر�شال  االأمل” عر  “درهم 
“اأمل” يف ر�شالة ن�شية اإىل الرمز 
درهم  ا���ش��ت��ق��ط��اع  ليتم   ،1110
واح����د ي��وم��ي��اً م��ن امل��ت��رع��ني اإىل 
مر�شى  اأ�شدقاء  “جمعية  ح�شاب 

ال�شرطان” ب�شكل مبا�شر. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى االت���ف���اق���ي���ة، قال 

مبادرة  “تعد  ت���رمي:  عبدالعزيز 
املبادرات  اإح����دى  االأم����ل(  )دره����م 
من  ات�شاالت  جت�ّشد  التي  املهمة، 
خاللها مبادئ امل�شوؤولية املجتمعية 
ا�شرتاتيجيتها،  ���ش��م��ن  امل��ت��ب��ع��ة 
يف  امل�شتمر  حر�شها  على  وتاأكيداً 
امل�شاهمة يف متكني جمعيات النفع 

العام ودعم املبادرات االإن�شانية«.
تاأتي  االتفاقية  “هذه  اأن  واأ�شاف 
مر�شى  م���ع���ان���اة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
املادي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ال�شرطان 
وامل��ع��ن��وي ل��ه��م والأ���ش��ره��م، لذلك 

ي�شعدنا اأن نوفر اليوم من�شة تتيح 
الترع ل�شالح اجلمعية وفق اآلية 
دعم  يف  ت�شهم  وم�����ش��ت��م��رة،  �شهلة 

اأهدافها االإن�شانية واخلريية.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت �����ش����ع����ادة 
���ش��و���ش��ن ج��ع��ف��ر، رئ��ي�����س جمل�س 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  “جمعية  اإدارة 
ال�شرطان”: ت�شكل مبادرة )درهم 
ومبا�شراً  ج��وه��ري��اً  دع��م��اً  االأم����ل( 
ال�شرطان  مر�س  مكافحة  جلهود 
يف دولة االإم��ارات، فمن املعلوم اأن 
تزيد  للمر�س  العالجية  الكلفة 

امل�������ش���اب���ني وع���ائ���الت���ه���م، واأدع������و 
هذا  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  االأف��������راد 
فاعاًل  ي��ك��ون��وا ج���زءاً  واأن  اخل���ري، 
امل��ر���س، من  ج��ه��ود مكافحة  م��ن 
خ�����الل ال���ت���زام���ه���م ب���ال���ت���رع من 

خالل املبادرة«.
املا�شية،  االأع��������وام  م�����دار  وع���ل���ى 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  اأطلقت 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�����ش��رط��ان 
الق�شاء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ع���ل���ى امل����ر�����س مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع����ه 
وت���ع���زي���ز ال����وع����ي امل��ج��ت��م��ع��ي به، 
الوردية”،  “القافلة  وت���ع���ت���ر 
م���ب���ادرات اجلمعية  اأب�����رز  اإح�����دى 
اإىل ن�شر الوعي ب�شرطان  الهادفة 
املبكر  ال��ك�����ش��ف  وت���وف���ري  ال���ث���دي، 
“اأنا”  م���ب���ادرة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع��ن��ه، 
اإىل ن�شر الوعي ب�شرطان  الهادفة 
“�شنب” التي  االأط��ف��ال، وم��ب��ادرة 
ب�شرطان  ال��وع��ي  ن�شر  ت�شتهدف 
الرو�شتات، اإىل جانب حملة زكاة 
“اأنا اأ�شتحق احلياة”، الرامية اإىل 
املر�شى  ل��الأط��ف��ال  ال��ع��الج  توفري 
اجلمعية  تنظم  كما  ب��ال�����ش��رط��ان، 
“لّون عاملي” الهادف اإىل  برنامج 

دعم الن�شاء امل�شابات بال�شرطان.
مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  اأن  يذكر 
نفع  ذات  جمعية  ه��ي  ال�����ش��رط��ان 

يف   1999 ع�����ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  ع������ام، 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وه���ي ت��ه��دف اإىل 
ال�شتة  بال�شرطانات  ال��وع��ي  ن�شر 
ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ك�����ش��ف امل���ب���ك���ر وه����ي: 
الرحم،  وعنق  الثدي،  “�شرطان 
و�شرطان  واجل��ل��د،  وال��رو���ش��ت��ات��ا، 
واإىل جانب  وامل�شتقيم”،  القولون 
اجلمعية  تعمل  ال��ت��وع��وي  عملها 
على تقدمي الدعم املعنوي واملادي 
امل��ر���ش��ى وع��ائ��الت��ه��م ممن  الآالف 
بغ�س  ال�شرطان،  مبر�س  ت��اأث��روا 
واأعمارهم،  جن�شياتهم  عن  النظر 
تقدمي  يف  االآن  ح���ت���ى  وجن���ح���ت 
الدعم لعدٍد من م�شابي ال�شرطان 
من االأطفال والن�شاء والرجال يف 

االإمارات.
العدد 12289 بتاريخ 2018/4/1   

يف الدعوى رقم2017/1439 جتاري جزئي 
املدعي عليه : موؤ�ش�شة املريخي للمقاوالت العامة 

تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ابوظبي االبتدائية 
املدعي : �شركة �شركة االإمارات ملعدات املطابخ - ذ م م 

يوم  حت��دي��د  فقط  وعليه  اليها  امل�شار  ال��دع��وى  يف  هند�شيا  خ��ب��ريا  ندبنا  مت 
الهند�شية  اخل��رة  الجتماع  وذل��ك  ظهرا   2.00 ال�شاعة    2018/4/3 الثالثاء 
وذلك مكتب اخلرة يف مدينة ال�شارقة - �شارع اخلان - بناء بوابة املدينة - 

بجانب حمطة ادنوك - املكتب رقم 114  
ويف  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  احل�شور  عليكم  يتوجب  وعليه 
ال�شالحية  وفق  مهامها  تنفيذ  يف  اخل��رة  ت�شتمر  �شوف  احل�شور  عدم  حال 

القانونية املمنوحة لها.    
اخلبري الهند�سي - ماهر عثمان الطرابل�سي             

اإعالن حل�سور 
اجتماع خربة هند�سية 

العدد 12289 بتاريخ 2018/4/1 
الدعوى رقم  2016/1624  ا�ستئناف جتاري - دبي

املحتكمة : �شركة ال�شعفار الوطنية للمقاوالت 
اإعالن املحتكم �شده الثاين : حممد �شالح علي نقي الزرعوين 

بالن�شر يف الدعوى رقم 2016/1624  ا�شتئناف جتاري - دبي
هيئة  قررت  فقد   ، املذكورة  الدعوى  يف  اال�شتئنافية  دبي  من حمكمة  ال�شادر  احلكم  مبوجب 
ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  املوافق 2018/4/11 يف متام  االربعاء  يوم  التحكيم عقد جل�شة حتكيم 
الكائن يف  الهند�شي / زكريا  حممود عبدالعليم  املحكم  التحكيم  �شباحا مبكتب رئي�س هيئة 
دبي مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري الطابق االأول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 
2669246-04 - فاك�س : 2669245-04 ، لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري يف املوعد 
املذكور اأعاله لبدء اعمال التحكيم املدنية فاإن اعمال التحكيم �شوف ت�شتمر حتى يف حالة تغيب 

احد الطرفني ما دام قد مت اإخطاره ببدء اجراءات التحكيم بطريقة قانونية �شحيحة. 
اخلبري الهند�سي  
زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة

العدد 12289 بتاريخ 2018/4/1   
يف الدعوى رقم 2018/78  جتاري جزئي    

املعلن اليه / املدعي عليه : حممد احمد جواد اأحمد 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي االبتدائية املوقرة العمال اخلرة يف 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنني املوافق 2018/4/9  ال�شاعة اخلام�شة 
ع�شرا موعدا لعقد االجتماع االول للخرة  وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر 
دبي- �شارع ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج  العطار 
 04-3589996 رق��م   هاتف   - والع�شرون  ال��راب��ع  الطابق   ،  2403 رق��م  مكتب 
او من ميثلكم قانونا حل�شور  وفاك�س 3589966-04 - لذا يطلب ح�شوركم 

االجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.   
 XLNC م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف

اخلبري : د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور الجتماع 
للخربة الأول 

ف��������ق��������د امل��������دع��������و/ح��������اف�����������������س 
ك���ون���اري���ب���ي���زون���ت���ارا ك���ون���ه���االن 
الهند   ، ك��ون��اري��ب��ي��زون��ت��ارا  ك��وت��ى 
اجل���ن�������ش���ي���ة ج�������واز ����ش���ف���ره رق���م 
يرجى   -  )K9760444(
ت�شليمه  ع����ل����ي����ه  ي����ع����رث  مم������ن 
بال�شفارة الهندية او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وج���ه اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي على 
مدى 45 جل�شة عقدها خالل الف�شل الت�شريعي 
ال�شاد�س ع�شر - الذي بداأ يف 18 نوفمر 2015 
االنعقاد  دور  م��ن  ع�شرة  الثالثة  اجلل�شة  وحتى 
العادي الثالث التي عقدت يف27 مار�س 2018 
- ما يقارب من 151 �شوؤاال اإىل ممثلي احلكومة 

تبنى ب�شاأنها 17 تو�شية.
املهمة  القطاعات  م��ن  ع���ددا  التو�شيات  تناولت 
وذلك  اخلدمات  لتطوير  بالن�شبة  االأول��وي��ة  ذات 
ومناق�شة  ط���رح  ع��ل��ى  املجل�س  حل��ر���س  جت�شيدا 
وم��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع ال��ق�����ش��اي��ا ال���ت���ي ت��ه��م الوطن 
واملواطنني يف العديد من القطاعات املهمة و التي 
من اأبرزها التوطني واالإ�شكان واملعا�شات وال�شمان 
االجتماعي وال�شحة والتعليم وتوفري اخلدمات 
االهتمام  .. ف�شال عن احلر�س على  وتطويرها 
العام  القطاعني  العمل يف  املواطنني من  بتمكني 
االإمكانيات  جميع  بت�شخري  واملطالبة  واخل��ا���س 

وتذليل العقبات التي تقف اأمامهم.
وت�شدرت الق�شايا املتعلقة بال�شوؤون االجتماعية 

والتعليم  وامل���ع���ا����ش���ات  وال���ت���وط���ني  واخل���دم���ي���ة 
وال�شحة واملوارد الب�شرية اهتمام اأع�شاء املجل�س 
80 يف  ���ش��وؤاال مبا ن�شبته   90 اأك��رث من  بتوجيه 
ب�شاأنها  وال��ت��ي تبنى  االأ���ش��ئ��ل��ة  امل��ائ��ة م��ن جم��م��ل 
حلر�س  وت��رج��م��ة  للحكومة.  ورف��ع��ه��ا  تو�شياته 
التو�شيات  تنفيذ  متابعة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  املجل�س 
التي يتبناها خالل مناق�شته للمو�شوعات العامة 
وجه اأع�شاء املجل�س خالل هذا الف�شل عددا من 
االأ�شئلة اإىل ممثلي احلكومة حول متابعة تنفيذ 
هذه التو�شيات واالآليات التي مت تنفيذها ب�شاأنها 
مناق�شات  يف  م��ه��م��ا  ت��ط��ورا  ي�شكل  ال����ذي  االأم����ر 
املوطنني  الوطنية والهتمامات  للق�شايا  املجل�س 

يف جميع القطاعات.
و�شجل املجل�س الوطني االحتادي - خالل جل�شته 
ال�شاد�شة من دور االنعقاد العادي الثاين للف�شل 
 31 يف  عقدها  ال��ت��ي  ع�شر  ال�����ش��اد���س  الت�شريعي 
 18 ب��ت��وج��ي��ه  ي��ن��اي��ر 2017 - ���ش��اب��ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة 
�شوؤاال والتي تعد االأوىل من نوعها منذ تاأ�شي�شه 
اخت�شا�شه  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  احل��ر���س  يج�شد  م��ا 
ال�شاملة  الرقابية  تنفيذا للخطة  الرقابي وذلك 
التي  احل����ايل  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  للف�شل  ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 

لها  التي  الق�شايا  من  ق��در  اأك��ر  ملناق�شة  تهدف 
اإحدى مبادرات  باملواطنني وتعد  عالقة مبا�شرة 
ا�شرتاتيجية املجل�س الرملانية لالأعوام 2016-

برملاين. اأداء  اأف�شل  لتقدمي   2021
ال��ت��ي واف���ق املجل�س على  ال��ت��و���ش��ي��ات  اأه���م  وم���ن 
ت��ب��ن��ي��ه��ا.. ت��و���ش��ي��ة ب���ن���اء ع��ل��ى رد م���ع���ايل وزي���ر 
التاأمني  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  االق��ت�����ش��اد 
التاأمني  اأ�شعار  “ زي��ادة  ح��ول  ���ش��وؤال موجه  على 
يف  النظر  اإع����ادة   “ يف  ومتثلت  ال�شيارات”  على 
واأن  ال�شيارات  التاأمني على  االأدن��ى الأ�شعار  احلد 
تكون املنافع االإ�شافية الواردة يف وثيقة التاأمني 

اختيارية للموؤمن له«.
الدولة  وزي��ر  معايل  رد  على  بناء  تو�شية  وتبنى 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املالية  لل�شوؤون 
حول  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة 
التقاعدي  املعا�س  ووق��ف  التقاعد  ا�شتحقاق   “
يف  ال��ن��ظ��ر   “ وه����ي  التقاعد”  اإىل  امل���ح���ال  ع���ن 
الذين  املتقاعدين  معا�شات  م��ن   50% ���ش��رف 
قبل  تعيينهم  ك��ان  ملن  ال�شن  �شرط  ي�شتوفوا  مل 
 7 رق��م  االحت���ادي  القانون  على  التعديل  ���ش��دور 
والتاأمينات  امل��ع��ا���ش��ات  ���ش��اأن  يف  1999م  ل�شنة 

االجتماعية عام 2007م«.
وواف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ت��و���ش��ي��ة ب���ن���اء على 
رد م��ع��ايل وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة على 
يف  العربية  اللغة  “ ا�شتخدام  حول  موجه  �شوؤال 
امل��ح��ا���ش��رات وال���ن���دوات داخ���ل ال��دول��ة “ وه���ي “ 
اإ�شدار  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية  وتطبيق  متابعة 
ق��ان��ون احت����ادي حل��م��اي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وتعزيز 
املوؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  اإل�������زام  خ����الل  م���ن  م��ك��ان��ت��ه��ا 
حتدثا  با�شتعمالها  واخلا�شة  واملحلية  االحتادية 
ناق�س يف  اأن  للمجل�س  �شبق  قد  اإن��ه  وكتابة حيث 
جل�شته املعقودة يف 25-11-2014م مو�شوع “ 
�شيا�شة جمل�س الوزراء يف �شاأن تعزيز مكانة اللغة 
العربية” وانتهى اإىل اإ�شدار تو�شيات يف �شاأن هذا 

املو�شوع من �شمنها هذه التو�شية ».
با�شتجابة  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  واأ����ش���اد 
احلكومة ال�شريعة ملا مت طرحه ومناق�شته خالل 
29 مار�س  ع��ق��ده��ا يف  ال��ت��ي  ال�����ش��اب��ع��ة  ج��ل�����ش��ت��ه 
والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  بح�شور   2016
للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املوظفني  �شالمة  على  احل��ف��اظ  ب�شاأن  الب�شرية 
يف ال���وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة خ��الل رحلتهم 

الظروف  يف  ع��م��ل��ه��م  م��ق��ار  واإىل  م���ن  ال��ي��وم��ي��ة 
واالأحوال اجلوية الطارئة ال �شيما ال�شباب.

رد  على  ب��ن��اء  تو�شية  تبني  على  املجل�س  وواف���ق 
موجه  ���ش��وؤال  على  املجتمع  تنمية  وزي���رة  معايل 
حول “ ربط ح�شول اأ�شحاب الهمم على امل�شاعدة 
“منح  “ ومت��ث��ل��ت يف  االأب  ب��رات��ب  االج��ت��م��اع��ي��ة 
دخل  م�شدر  لديهم  لي�س  الذين  الهمم  اأ�شحاب 
عليها  احل�شول  ربط  دون  االجتماعية  امل�شاعدة 
براتب االأب تلبية الحتياجاتهم اخلا�شة وتاأمني 

احلياة الكرمية امل�شتمرة لهم«.
ووافق على تبني تو�شية بناء على رد معايل وزير 
اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  املالية  لل�شوؤون  الدولة 
الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية 
م��ب��ل��غ �شم  “تق�شيط  ح���ول  م��وج��ه  ����ش���وؤال  ع��ل��ى 
اخلدمة “ وهي “ تعديل ما ورد بالبند 4 من املادة 
5 يف القانون االحتادي رقم 7 ل�شنة 1999م يف 
�شاأن املعا�شات والتاأمينات االجتماعية وتعديالته 
املوؤمن  ميكن  بحيث  اخلدمة  �شم  �شروط  ب�شاأن 
عليه الذي يطلب تق�شيط مبلغ �شم اخلدمة من 
�شداده على اأق�شاط �شهرية ال جتاوز ربع الراتب 
ب�شرط اأال جتاوز مدة التق�شيط بلوغ املوؤمن عليه 

�شن ال�شتني«.
وزير  معايل  رد  على  بناء  تو�شية  املجل�س  وتبنى 
امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��وط��ني ع��ل��ى ����ش���وؤال ب�شاأن 
 “ 14 من قانون العمل تن�س على  امل��ادة  تعديل 
اجلديدة  العمل  ت�شاريح  جميع  م���رور  ���ش��رورة 
و�شبه  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة  للجهات 
ال  ال��ت��ي  اخل��ا���س  القطاع  وموؤ�ش�شات  احلكومية 
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  ل�شلطة  تخ�شع 
على ال��وزارة وذل��ك الإثبات عدم وج��ود مواطنني 
بياناتها  ق��اع��دة  يف  م�شجلني  ع��م��ل  ع��ن  ب��اح��ث��ني 
قادرين على اأداء العمل املطلوب وذلك تطبيقا ملا 
ورد يف ن�س املادة 14 من القانون االحتادي رقم 
العمل  عالقات  تنظيم  �شاأن  يف   1980 ل�شنة   8
وت��ع��دي��الت��ه اأ���ش��وة ببقية امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

الدولة والتي تطبق عليها هذه املادة«.
كما وافق على تو�شية بناء على رد معايل وزيرة 
ال�شم  ت��اأه��ي��ل  ح���ول  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  املجتمع  تنمية 
“ �شرورة  والبكم للتوا�شل املجتمعي تن�س على 
اجراء فح�س ال�شمع االإلزامي لالأطفال حديثي 
الوالدة وتوفري مرتجمني معتمدين للغة االإ�شارة 

با�شتخدام تقنية االت�شال عن بعد«.

•• دبي -وام:

اللقاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  عقدت 
االأول مع جمل�س قيادات اأولياء االأمور 
مع  ال�شراكة  تعزيز  بهدف  لها  التابع 
امليدان الرتبوي ال�شيما �شريحة اأولياء 
لتطوير  روؤية م�شرتكة  وبلورة  االأمور 
التعليم  وق��ط��اع  االإم���ارات���ي���ة  امل��در���ش��ة 
لل�شنوات الثالث املقبلة وذلك يف مركز 

تدريب املعلمني يف عجمان.
ح�شر اللقاء معايل ح�شني بن اإبراهيم 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزي�����ر  احل����م����ادي 
عبدالرحمن  امل���ه���ن���د����س  و�����ش����ع����ادة 
احلمادي وكيل وزارة الرتبية للرقابة 
امل�����ش��ان��دة و���ش��ع��ادة فوزية  واخل���دم���ات 
لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  غريب  ح�شن 
مدراء  اىل  ا�شافة  املدر�شية  العمليات 
الرتبوية  القيادات  من  وع��دد  النطاق 
واأع�شاء جمل�س قيادات اولياء االأمور.

جمموعة  اللقاء  خ��الل  املجل�س   واأقر 
موؤمتر  اإط��الق  اأبرزها  التو�شيات  من 
قريبا  االأم����ور  الأول��ي��اء  االأول  اخلليج 
ت�����ش��ك��ي��ل ف����رق ع��م��ل من  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
امل��ج��ل�����س مل��ت��اب��ع��ة ال��ت��و���ش��ي��ات واإع�����داد 

املعرو�شة  ب��امل��ح��اور  تت�شل  مقرتحات 
على طاولة النقا�س.

الق�شايا  م��ن  جمموعة  اللقاء   ناق�س 
املجتمع  تهم  التي  املحورية  الرتبوية 
االأمور  اأول��ي��اء  دور  يف  وتتمثل  املحلي 
االإيجابية وح�شور وغياب  التن�شئة  يف 
امل��ب��ك��رة وتطوير  وال��ط��ف��ول��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
الئ��ح��ة اأول���ي���اء االأم������ور وامل�����ش��ارك��ة يف 
تطوير ال�شيا�شات الرتبوية والتعليمية 
الطلبة  �����ش����وؤون  م��ن��ظ��وم��ة  وت���ط���وي���ر 
ودعمهم اإ�شافة اإىل الرحالت العلمية 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ����ل  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
من  وغريها  املتعلمني  �شلوك  والئحة 
�شلب  يف  تدخل  التي  املهمة  املوا�شيع 
بال�شوؤون  وت��ه��ت��م  التعليمية  العملية 

الطالبية.
اأهمية  احل��م��ادي  م��ع��ايل ح�شني  واأك���د 
الداعمة  االأط���ر  تر�شيخ  يف  االج��ت��م��اع 
احلاجة  ظ���ل  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  للعملية 
وتوحيد  ال��ع��م��ل  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  امل��ا���ش��ة 
باآراء  ال��وزارة  ال��روؤى وت�شمني خطط 
اأولياء  خا�شة  الرتبوي  امليدان  واأفكار 
االأمور ملا لها من اأثر يف تعزيز احلراك 
اأول����ي����اء االأم�����ور  اأن  ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ش��ي��م��ا 

لديهم ت�شورات حمددة تالم�س واقع 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه وه��م��وم��ه وهم 
االأقرب اإىل التعبري عن ذلك موؤكدا اأن 
ما يقدمونه ويطرحونه من اآراء حمل 

اهتمام كبري من قبل الوزارة.
اأولياء  ق��ي��ادات  جمل�س  معاليه   و�شكر 
االأم������������ور وجت�����اوب�����ه�����م واه���ت���م���ام���ه���م 
تطلعاتها  ال������������وزارة  وم�������ش���ارك���ت���ه���م 
ال�شاحة  على  ي�شتجد  وم��ا  امل�شتقبلية 
التعليمية من اأمور وق�شايا م�شريا اإىل 
اأن تطوير التعليم مطلب ملح تقت�شيه 
التطورات املتالحقة وتوجهات الدولة 
امل�شتوى  رف��ي��ع  تعليمي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  يف 
تطلعاتنا  وي���واك���ب  ب��ال��ط��م��وح  ي��رق��ى 
جمتمع  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  يف  امل�شتقبلية 

اقت�شاد املعرفة امل�شتدام.
اأولياء  ق��ي��ادات  اأع�����ش��اء جمل�س  وث��م��ن 
االأم����ور دور ال�����وزارة وم���ا ت��ق��دم��ه من 
مثلى  تعليمية  الإر�شاء منظومة  جهود 
تعليمية  خم��رج��ات  حتقيق  يف  ت�شهم 
من  ال��ل��ق��اء  اأن  م��وؤك��دي��ن  االأداء  عالية 
االأهمية مبكان ويعك�س حر�س الوزارة 
امل���ي���دان الرتبوي  ب�����راأي  ع��ل��ى االأخ�����ذ 
والتوا�شل  االت�����ش��ال  ق��ن��وات  وت��ع��زي��ز 

مع اأولياء االأمور وتهيئة مناخ اإيجابي 
يفرز اأفكارا وروؤى وت�شورات م�شتقبلية 
ال��ت��ع��ل��ي��م وترفده  م�����ش��رية  م���ن  ت���ع���زز 

مبزيد من اجلودة.
املثمرة  ن��ق��ا���ش��ات��ه��م  خ�����الل   واأك���������دوا 
على ع��دد م��ن امل��ح��اور ال��رتب��وي��ة التي 
وكيفية  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  ب���ال  ت�شغل 
وماهية  وج��دت  اإن  ال�شلبيات  جمابهة 
االأمور  اأولياء  على  يجب  التي  االأدوار 
ت��ع��زي��زه��ا ح��ت��ى ي�����ش��ه��م��وا يف اإح�����داث 
االإماراتية  املدر�شة  يف  االإيجابي  االأث��ر 
والعملية التعليمية برمتها من خالل 
وتقريب  الرتبية  وزارة  مع  الت�شاركية 
ي��خ��دم م�شلحة  ال��ن��ظ��ر مب���ا  وج���ه���ات 

الطلبة ويرقى بالنظام التعليمي.
اأن  احل���م���ادي  ح�����ش��ني  م��ع��ايل   واعتر 
ال�شيما  العامل  ي�شهدها  التي  املناف�شة 
ال��ت��ع��ل��ي��م و�����ش����رورة حتقيق  ق���ط���اع  يف 
مهارات وكفايات وطنية م�شوؤولة تقود 
القيادة  م��ن��ظ��ور  وف���ق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  دف���ة 
الدعم  التعليم  ت���ويل  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 
جميع  ج��ه��ود  ت�شافر  يتطلب  الكبري 
وعنا�شر  التعليمية  العملية  اأق��ط��اب 
واخلا�شة  املدنية  وموؤ�ش�شاته  املجتمع 

املنجزات  ح�شد  موا�شلة  اإىل  و���ش��وال 
على ال�شعيد التعليمي واإك�شاب طلبتنا 
ال�شرورية  وال��ع��ل��وم  وال��ق��ي��م  امل���ه���ارات 

ليكونوا طالبا عامليني.
يف  وال��ت��غ��ي��ري  ال��ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل   واأ�شار 
م��ف��ا���ش��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يجب 
فكر  اإىل  امل��رت��ك��ز  ب��ال��ت�����ش��ارع  يت�شم  اأن 
االأمر  وه��و  م�شتفي�شة  ودرا���ش��ات  واع 
و���ش��ارك��ت فيه  ال����وزارة  انتهجته  ال���ذي 
وخرات  ب��ال��دول��ة  التعليم  موؤ�ش�شات 
واحد  ال��رق��م  حتقيق  وال��ه��دف  وطنية 
مناف�شا  ل��ي��ك��ون  التعليمي  نظامنا  يف 
تنموية  ان���ط���الق���ات  الأي  وم���رت���ك���زا 

م�شتقبلية.
ت�شعى  الرتبية  وزارة  اإن  معاليه   وقال 
املحلية  امل�����ش��ارك��ة  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع  اإىل 
ال���رتب���وي يف عملية  امل���ي���دان  وخ��ا���ش��ة 
بناء اجلهود التي تكر�س الأرقى النظم 
اأن�شاأت  االإط��ار  التعليمية وه��ي يف ه��ذا 
وجمل�س  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��ي��ادات  جمل�س 
املعلمني وجمل�س قيادات اأولياء االأمور 
ل��ت��ك��ون ه���ذه امل��ج��ال�����س ذراع����ا م�شاندة 
ال�شيا�شات  ور�شم  التخطيط  يف  ت�شهم 
من  تعليمي  ن��ظ��ام  وب���ن���اء  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

اأو  الرتاجع  اأن  االأول.  واأو�شح  الطراز 
�شيكون  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  يف  ال��ت��ب��اط��وؤ 
املرحلة  ت�شتوجب  لذا  عك�شيا  مردهما 
م��ن��ا م��وا���ش��ل��ة امل�����ش��ري ق��دم��ا يف خطى 
التح�شني النوعي ال�شامن لتعليم كفء 
لطلبتنا من جميع النواحي واملجاالت 
امل�شتقبل  ره���ان  التعليم  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
الر�شيدة  القيادة  عليه  ت��وؤك��د  م��ا  وه��و 
وطالبت به يف ظل اأهمية اإيجاد حلول 

اأن  ح��ي��ث  ب��دي��ل��ة  م�شتقبلية  ت��ن��م��وي��ة 
م�شادر الطاقة املتمثلة بالنفط لي�شت 
هما  والعلم  الب�شري  والعن�شر  دائمة 

الرثوة امل�شتقبلية للوطن.
 واأك���د م��ع��ايل وزي���ر ال��رتب��ي��ة والتعليم 
اللقاءات  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة 
وهو  اجلديد  الفكر  ثناياها  يف  حتمل 
ما نراه حقيقة ملمو�شة من خالل ما 

يقدمه اأع�شاء املجل�س.

النظر  اإن االخ��ت��الف يف وجهات  وق��ال 
اأمر �شحي يرتتب عليه التح�شني واأن 
ما يعر�س ويطرح من حماور ونقا�شات 
اال�شرتاتيجية  �شمن اخلطط  �شيكون 
امل�شتقبلية للوزارة لل�شنوات املقبلة على 
ال��ق��ري��ب مب��ا ي�شب يف حت�شني  امل���دى 
املتكاملة  االإماراتية  املدر�شة  وتطوير 
توجهاتها  يف  وال�����ش��م��ول��ي��ة  وال��ع��امل��ي��ة 

واأهدافها.

جمعية ال�شحفيني تدعو اأع�شاءها للم�شاركة يف جل�شة "ع�شف 
ذهني" يف ال�شابع من اأبريل املقبل بدبي

اعتمد جمل�س اإدارة جمعية ال�شحفيني يف الدولة خالل اجتماعه االأخري 
الذي عقد يف منطقه الفهيدي برئا�شة االأ�شتاذ حممد احلمادي عقد 
جل�شة “ع�شف ذهني” الأع�شاء اجلمعية العمومية العاملني واملنت�شبني 
 وذلك يف ال�شابع من اأبريل املقبل يف مركز ال�شباب يف اأبراج االمارات بدبي.
وامل������ق������رتح������ات  االأف����������ك����������ار  ت�������ق�������دمي  اىل  اجل�����ل�����������ش�����ة  وت��������ه��������دف 
املقبلة. ال����ف����رتة  خ�����الل  ع���م���ل اجل���م���ع���ي���ة  اآف��������اق  ع���ل���ى   واالإط����������الع 
والثقافة  االإع�������الم  م��ن��ت��دي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  امل��ج��ل�����س مب����ب����ادرات  واأ�����ش����اد 
دبي  يف   ال���ع���رب���ي  االإع���������الم  م���ن���ت���دى  مقدمتها   ويفيِ  ال�����دول�����ة  يف 

وال������ذي ���ش��ي��ع��ق��د ي���وم���ي  3و 4 اأب����ري����ل امل��ق��ب��ل وامل���ن���ت���دى ال����دويل 
 ل�����الإت�����������ش�����ال احل�����ك�����وم�����ي ال����������ذي ع����ق����د يف ال�����������ش�����ارق�����ة م������وؤخ������را.

ك���م���ا اإع���ت���م���د امل���ج���ل�������س امل�������ش���ارك���ة يف امل���ل���ت���ق���ى ال���ع���ا����ش���ر ل����الإع����الم 
ال�����ش��ي��اح��ي ال��ع��رب��ي يف ال��ق��اه��رة وي��ن��ظ��م��ه امل���رك���ز ال��ع��رب��ي لالإعالم 
املقبل. اب�����ري�����ل   15 اىل   11 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������الل   ال�������ش���ي���اح���ي 
واأق����ر امل��ج��ل�����س خ���الل االإج��ت��م��اع ���ش��م ع��م��ران حم��م��د عبدالرحمن 
ع�شوية  اىل  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  االأول  االح��ت��ي��اط 
ال�شحي. امل��زي��ود  �شيف  ح�شة  اإ���ش��ت��ق��ال��ة  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ب��ع��د   املجل�س 

اجلمعية  مل�����وق�����ع  اجل�������دي�������دة  ال����ت���������ش����ام����ي����م  امل����ج����ل���������س  ون�����اق�����������س 
اإج�����راء عملية حتديثه  ب��ع��د  ق��ري��ب��ا  االل���ك���رتوين مت��ه��ي��دا الإط���الق���ه 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  ح�����ش��اب��ات  ت��ق��ي��ي��م  اىل  اإ����ش���اف���ة  وت���ط���وي���ره 
واالن�شتغرام. ت��وي��رت  م��ث��ل  م���وؤخ���را  اإط���الق���ه���ا  مت  ال��ت��ي   ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

ال�شور  معر�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأطلق  االإجتماع  هام�س  وعلى 
بدبي  الفهيدي  منطقة  يف  م��ق��ره  يف  زاي���د  ع��ام  مبنا�شبة  التاريخية 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  الوثائقية ل�شرية  ال�شور  مت�شمنا جمموعة من 
 ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان واحلكام املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم.

ا�ستثمارا للطاقات الإيجابية واملواهب املميزة واأ�سحاب الفكار

جمعية كلنا المارات تطلق مبادرة ت�شكيل فرق تطوعية على م�شتوى اإمارات الدولة 
�سمن اإطار امل�سروع املتكامل لتطوير منطقة الزاهية

بلدية مدينة اأبوظبي و�شركاوؤها ال�شرتاتيجيون 
ينجزون )ال�شارع العا�شر( بطول 1660 مرتًا اأط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا االم�������ارات يف 

اج���ت���م���اع���ه���ا االأخ�������ري يف م���ق���ره���ا يف 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  خليفة  مدينة 
على  تطوعية  ق���رق  ت�شكيل  م��ب��ادرة 
ومناطق  ال���دول���ة  ام������ارات  م�����ش��ت��وى 
اأبوظبي   « الرئي�شة  اب��وظ��ب��ي  ام���ارة 
مبادراتها  �شمن   « والظفرة  والعني 

التطوعية لعام زايد 2018.
وقال �شعادة عو�س خليفة بن حا�شوم 
ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الدرمكي 
اطالق  ي��اأت��ي  االم����ارات  كلنا  جمعية 
يف  الوطنية  التطوعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
اطار حر�س اجلمعية منذ نتاأ�شي�شها 
االيجابية  احت�شان الطاقات  ع��ل��ى 
وامل��واه��ب امل��م��ي��زة واأ���ش��ح��اب االفكار 
االب���داع���ي���ة وت�����ش��ج��ع��ه��م ل��ل��ت��ط��وع يف 
معها  الت�شجيل  خ��الل  من  اجلمعية 
ل��ت��ح��وي��ل اف���ك���اره���م االب���داع���ي���ة اىل 
ح�شاري  و�شلوك  ملمو�شة  م��ب��ادرات 
ي����ع����زز ق����ي����م ال����ت����ك����اف����ل وال���ت���ك���ام���ل 
باخلري  لينعك�س  والتاآازر  والتعا�شد 

على ال�شباب واملجتمع .
وقال الدرمكي: حتر�س جمعية كلنا 
مبباركة  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي  االإم������ارات، 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل 
على  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
يف  امل��واط��ن��ة  مفهوم  وتر�شيخ  تعزيز 
خمتلف اإمارات الدولة وتن�شئة االأبناء 
اإ�شهامها  بجانب  �شحيحة،  تن�شئة 
بفاعلية يف تنمية وتعزيز روح الوالء 
واالنتماء للوطن لدى االأبناء وتقوية 
اأوا�شر املحبة واالألفة والتالحم بني 
وتاأتي  االإم���ارات���ي.  املجتمع  اأط��ي��اف 
خ��ط��وة اط����الق ف���رق ت��ط��وع��ي��ة على 
لالأعداد  ا�شتثماراً  ال��دول��ة  م�شتوى 

واملتطوعات  املتطوعني  من  الكرى 
ع�شوية  يف  ا�شماوؤهم  �شجلوا  الذين 
للتطوع  الوطنية  واملن�شة  اجلمعية 
على  وح��ر���ش��ا  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
وا�شهاما  ال���ط���اق���ات  ا���ش��ت��ث��م��اره��ذه 
بفتح املجال اأمامها يف �شنع واطالق 
التي  التطوعية  الفر�س  العديد من 
تلبي حاجة املجتمع وتعك�س خراته 

ومهارات املتطوعني.
التطوعية  الفرق  ه��ذه  �شت�شهم  كما 
وبا�شراف ادارة  جمعية كلنا االمارات 
ال�شاعات  ب���رن���ام���ج  ا���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
طلبة  م����ن  امل���ط���ل���وب���ة  ال���ت���ط���وع���ي���ة 
وطالبات املعاهد والكليات واجلامعات 
يف  التعليم  موؤ�ش�شات  دور  ي��ع��زز  مب��ا 
به.  التطوعي واالرت��ق��اء  العمل  دع��م 
التطوعية  ال���ف���رق  ه����ذه  و���ش��ي��خ��دم 
مع  للتوا�شل  خ��ا���س  ات�����ش��ال  ف��ري��ق 
املتطوعني من خالل منظومة عمل 
التطوع  ���ش��اع��ات  متكاملة  حتت�شب 

وفتيات  ل�����ش��ب��اب  وت��ت��ي��ح  وت��ن��ظ��م��ه��ا 
ال���وط���ن امل���زي���د م���ن ف��ر���س االب����داع 
والرامج  االأن�����ش��ط��ة  يف  واالب���ت���ك���ار 
�شتتاح  كما   ، التطوعية  والفعاليات 
املزيد  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال���ف���رق  ل��ق��ي��ادات 
القيادة  م���ه���ارات  تنمية  ف��ر���س  م��ن 

والريادة يف االأعمال التطوعية .
عبدالرحمن  ق������ال  ج���ان���ب���ه  وم������ن 
ال���ب�������ش���ت���ك���ي امل�������ش���ت�������ش���ار االع����الم����ي 
للجمعية اأنها تعنى بتحفيز م�شاركة 
لتحمل  ال����وط����ن  وف����ت����ي����ات  ����ش���ب���اب 
امل�شوؤولية الوطنية وتنمية مهاراتهم 
وخ�����رات�����ه�����م وت���ن���ظ���ي���م ال������ن������دوات 
وامل��ح��ا���ش��رات وحمالت  وامل���وؤمت���رات 
ال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل�������ش���ارك���ة يف 
اح��ت��ف��االت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ، اإ���ش��اف��ة اإىل 

التعريف بتاريخ واإجنازات الدولة.
وفعاليات  اأن�شطة  اأج��ن��دة  وتت�شمن 
جمعيه كلنا االإمارات ، �شبعة حماور، 
ا�شت�شافة  مت�شمناً  )ال��وط��ن(  اأولها 

فعاليات  يف  وامل�شاركة  الوطن  اأبطال 
والثاين  امل�شلحة،  وال��ق��وات  ال�شرطة 
االإم��ارات(  ويت�شمن  دولة  )موؤ�ش�س 
املجال�س  م��ع  بالتن�شيق  ن���دوات  عقد 
واجل���م���ع���ي���ات ع���ن امل���غ���ف���ور ل���ه ب���اذن 
زايد  ال�����ش��ي��خ  ال���ب���اين  اهلل  املوؤ�ش�س 
والثالث   ، ن��ه��ي��ان  ال  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
تنظيم  االإم��������ارات(  ويت�شمن  )اأم 
حم��ا���ش��رات ل��الأ���ش��رة يف االإم������ارات ، 
حتفيز  ويت�شمن  )املجتمع(  والرابع 
املجتمع  الف���راد  االإيجابية  امل�شاركة 
واخلام�س   ، التطوعية  االأع��م��ال  يف 
ال�شباب  توعية  ويت�شمن  )ال�شباب( 
الوطني  وال��ت��م��ث��ي��ل  االآم����ن  بال�شفر 
)الطفولة(  وال�������ش���اد����س  امل�������ش���رف، 
تنظيم عدد من احلمالت  ويت�شمن 
االأطفال،  ت�شتهدف  التي  التوعوية 
بتوعية  ويت�شمن  )البيئة(  وال�شابع 
ب���اأه���م���ي���ة احل����ف����اظ على  امل���ج���ت���م���ع 

البيئة. 

•• اأبوظبي –الفجر:

العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  ك�����ش��ف��ت 
 - اأبوظبي  مدينة  بلدية   - والبلديات 
وبالتعاون مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  يف  املتمثلني 
ال���ع���ام���ة )م�������ش���ان���دة( واجل����ه����ات ذات 
اف��ت��ت��اح ط��ري��ق املركبات  ال��ع��الق��ة ع��ن 
الذي يعد اأوىل مراحل م�شروع تطوير 

منطقة الزاهية يف جزيرة اأبوظبي.
اأن العمل بداأ بامل�شروع  واأكدت البلدية 
 ،2017 ال���ع���ام  م���ن  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  يف 
مار�س  العا�شر(  ال�شارع   ( افتتاح  ومت 
 1660 بطول  ميتد  وال���ذي  املن�شرم 
مرتاً من اأمام مركز اأبوظبي التجاري 

و�شواًل اإىل �شارع امليناء.
اأن هذه املرحلة ت�شكل  ونوهت البلدية 
امل�����ش��روع ككل،  اإجن���از  خ��ط��وة مهمة يف 
حيث ميثل ال�شارع العا�شر ن�شبة كبرية 
اأع���م���ال م�����ش��روع ت��ط��وي��ر منطقة  م���ن 

الزاهية مبجمله.
للطريق  امل���رح���ل���ي  االف���ت���ت���اح  وي����اأت����ي   
اأبوظبي  مدينة  بلدية  حلر�س  تاأكيدا 
تطلعات  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  و����ش���رك���ائ���ه���ا 
واح����ت����ي����اج����ات م�����ش��ت��خ��دم��ي ال���ط���رق 
واملجتمع، ويعد اإجناز هذه املرحلة من 
ت��ع��اون جميع اجلهات،  ث��م��رة  امل�����ش��روع 
املوؤ�ش�شية  بقيمها  التزامها  عن  ويعر 
الهادفة اإىل االرتقاء امل�شتمر مب�شتوى 
جودة احلياة يف املدينة، وتعزيز ال�شمة 
اأب��وظ��ب��ي، وتنفيذ  مل��دي��ن��ة  احل�����ش��اري��ة 
اإىل تطوير  الهادفة  امل�شاريع  منظومة 

اأركان البنية التحتية. 

مدينة  ب���ل���دي���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
اأطلقوا  ق��د  ك��ان��وا  و�شركاءها  اأبوظبي 
�شابقاً م�شروعا �شامال ي�شتهدف تطوير 
منطقة )الزاهية( ، “النادي ال�شياحي 
تاأهيل  امل�شروع  يت�شمن  حيث  �شابقا”، 
واالأ�شول  املرافق  العديد من  وتطوير 

ت��ت��م��ث��ل يف حت�شني  اأه�������داف  وحت��ق��ي��ق 
التدفق املروري واالإنارة وممرات امل�شاة 
واالرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى ك���اف���ة االأ����ش���ول 
ومرافق اخلدمات.  وياأتي هذا امل�شروع 
�شمن اإطار خطة اأبوظبي الهادفة اإىل 
البنية  نوعية يف مكونات  نقلة  اإح��داث 

اخلدمات  م�شتوى  وحت�شني  التحتية 
واحلياة لكافة ال�شكان، وتاأهيل املرافق 
احل�شارية  النه�شة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
تعي�شها  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة 
اأب���وظ���ب���ي و���ش��واح��ي��ه��ا وجت�����ش��ي��د قيم 

ومعايري اال�شتدامة.

»الوطني الحتادي« يوجه 151 �شوؤال ملمثلي احلكومة ويتبنى ب�شاأنها 17 تو�شية خالل الف�شل الت�شريعي ال� 16

»وزارة الرتبية« تعقد اللقاء الأول مع جمل�س قيادات اأولياء الأمور
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تقرير جمل�ض الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

�سركة م�ساهمة عامة ذات م�سوؤولية حمدودة وموؤ�س�سة مبوجب مر�سوم اأمريي من �ساحب ال�سمو حاكم دبي تاأ�س�ست 1976

مت الرتخي�ض للبنك من قبل م�سرف الإمارت العربية املتحدة املركزي كبنك ا�ستثماري طبقا للمادة 113 من القانون الحتادي رقم 10

البيانات املالية املوحدة 31 دي�شمرب 2017بنك الإمارات لالإ�شتثمار �س.م.ع

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي بنك الإمارات لالإ�ستثمار �ض.م.ع
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بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التدفقات النقدية املوحد  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان الدخل ال�سامل املوحد  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان املركز املايل املوحد كما  يف 31 دي�سمرب 2017

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة يف 31 دي�سمرب 2017
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وا�شنطن ت�شتهدف �شركات لنتهاكها عقوبات كوريا ال�شمالية 
•• نيويورك-اأ ف ب:

�شفينة   27 ال�����ش��وداء  قائمتها  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأدرج����ت 
كوريا  م�شاعدة  بتهمة  اعمال،  رجل  اىل  اإ�شافة  �شركة،  و21 
ال�شمالية يف االلتفاف على العقوبات الدولية املفرو�شة عليها، 
رغم االنفراج الدبلوما�شي امل�شجل موؤخرا يف ملف بيونغ يانغ 

النووي.
اأول مرة  اإنها  الك�شف عن هويته  دبلوما�شي طلب عدم  وق��ال 
ي��ق��وم جمل�س االأم����ن وب��ط��ل��ب م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة بو�شع 
قائمة بهذا احلجم من الكيانات يف �شياق احلظر االقت�شادي 

املفرو�س على كوريا ال�شمالية.

نيكي هايلي  املتحدة  ال�شفرية االمريكية لدى االمم  ورحبت 
“التاريخية”  القائمة  هذه  اأن  بيان  يف  موؤكدة  التحرك  بهذا 
هي “اإ�شارة قوية اىل وحدة املجتمع الدويل يف جهودنا الرامية 

ملمار�شة �شغوط ق�شوى على النظام الكوري ال�شمايل«.
ويف 2017 فر�س جمل�س االمن الدويل بطلب من وا�شنطن 
كوريا  على  االقت�شادية  العقوبات  من  رزم  ث��الث   2017 يف 
ال�شمالية طالت ب�شورة خا�شة �شادراتها من الفحم واحلديد 
وال�شيد والن�شيج كما حدت من اإمداداتها من النفط. واأقّرت 
هذه العقوبات ردا على جتارب بال�شتية ونووية اأجرتها كوريا 
تهديد  واعترت مبثابة  ال��دويل  للمجتمع  ال�شمالية يف حتد 

لال�شتقرار يف العامل.

�شفينة   15 اأ���ش��ول  جتميد  على  اجل��دي��دة  العقوبات  وتن�س 
اأي  دخ��ول  م��ن  منها   13 ومنع  �شمالية  ك��وري��ة  نفط  وناقلة 
من مرافئ العامل با�شره، بح�شب وثيقة اطلعت عليها وكالة 

فران�س بر�س.
اأي مرفاأ يف  اإىل  ال��دخ��ول  اخ��رى  �شفينة   12 على  كما حظر 

العامل.
من جهة اأخرى، قررت االأمم املتحدة جتميد اأ�شول 21 �شركة 
تتخذ  ث��الث  بينها  والت�شدير،  واال���ش��ت��رياد  البحري  للنقل 
�شيبينغ  هوا�شني  �شركة  واإح��داه��ا  كونغ  هونغ  يف  لها  مقرات 
يف  فيتنام  اإىل  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ن  فحم  �شحنة  نقلت  التي 

ت�شرين االأول اأكتوبر 2017.

دونغفينغ  “�شنغهاي  هما  �شينيتني  �شركتني  القائمة  وت�شمل 
بنقل  املتهمتني  فرايت”  �شيبينغ  وورل��د  و”ويهاي  �شيبينغ” 

�شحنات فحم كورية �شمالية.
كما ت�شمل العقوبات 12 �شركة كورية �شمالية متهمة بت�شدير 

�شحنات نفط وحمروقات ب�شورة خمالفة للقانون.
اما ال�شركات املتبقية امل�شمولة بالعقوبات فتتوزع مقراتها بني 

�شنغافورة وجزر �شاموا وجزر مار�شال وبنما.
اجلديدة  العقوبات  �شملته  ال��ذي  الوحيد  االأع��م��ال  رج��ل  اأم��ا 
ال�شفر  عليه  فحظر  ي����وان،  ي��ون��غ  ت�شانغ  ب��ا���ش��م  ع��ن��ه  وع���رف 
وجمدت اأمواله بتهمة تنظيم نقل �شحنات فحم كورية �شمالية 

بتواطوؤ من و�شيط كوري �شمايل مقره يف رو�شيا.

•• الفجر- خرية ال�صيباين
ال�شمالية  ك��وري��ا  اأ�شبحت  »اإذا     
راغ���ب���ة يف احل������وار، ف����اإن ذل���ك هو 
ن��ت��ي��ج��ة ال�������دور ال��رئ��ي�����ش��ي ال����ذي 
اك���ده  م���ا  ه����ذا  اليابان”.  ل��ع��ب��ت��ه 
�شينزو  ال��ي��اب��اين  ال������وزراء  رئ��ي�����س 
على  ���ش��دد  ح��ي��ث  للرملانيني  اآب���ي 
كيم  ان  يف  ال��ي��ه  ي��ع��ود  الف�شل  ان 
اليوم  م�����ش��ت��ع��دا  ب����ات  اأون  ج���ون���غ 
للتحدث مع القوى الكرى. غري 
متاما،  العك�س  تظهر  احلقائق  اأن 
من  حالًيا  م�شتبعدة  اأن طوكيو  اذ 
امل���ب���اراة ال���دائ���رة ب��ني ب��ي��ون��غ يانغ 
و���ش��ي��ول وب��ك��ني ووا���ش��ن��ط��ن. وهذا 
هو ال�شبب يف اأن حكومة اآبي باتت 
حت����اول ب���دوره���ا ت��ن��ظ��ي��م ق��م��ة مع 
ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ش��م��ايل، حتى 
نف�شه،  وك���ذب  �شينزو  ناق�س  وان 
هو الذي الم�س قريب، كان يدعو 

اإىل احلزم وي�شتبعد التفاو�س.
  وي�����ش��دد ���ش��ي��ن��زو اآب���ي ال��ي��وم على 
اأعار�س  اأن��ن��ي  اأب����دا  اأق���ل  “مل  ان���ه 
ال�شمالية”،  ك��وري��ا  اإىل  ال��ت��ح��دث 
اأ�شياء  ب���ني  ن���ذك���ر، م���ن  ان��ن��ا  رغ���م 
يف  ال�شحفيني  م��وؤمت��ري��ه  اأخ����رى، 
اللذين  25 �شبتمر و1 نوفمر، 
و�شيلة  توجد  “ال  خاللهما:  ق��ال 
اأخرى غري ال�شغط االأق�شى على 
لقد  الو�شائل..  وبكل  يانغ،  بيونغ 
اجل  انتهى وقت بذل اجلهود من 

احلوار«. 

مكره اخاك...
بذلك  ي����ع����رتف  مل  ان  وح����ت����ى    
الياباين  ال��وزراء  ف��اإن رئي�س  علنا، 
ق��د ا���ش��ط��ر اإىل ت��غ��ي��ري راأي����ه بعد 
بني  امل�شافحة  )با�شتياء(  راأى  ان 
والرئي�س  اأون،  جونغ  كيم  �شقيقة 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي م����ون ج����اي يف 
ال�شتوية  االأومل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب  دورة 
علم  اأن  وب��ع��د  ت�����ش��ان��غ،  ب��ي��ون��غ  يف 
اجلنوبية  كوريا  �شوت  خ��الل  من 
عقد  ي��ق��رتح  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م  اأن 
اج��ت��م��اع م��ع دون��ال��د ت��رام��ب، وقد 
قبل ه��ذا االأخ��ري على الفور حتى 
وهذا  الياباين،  حليفه  اب��الغ  دون 
اأي�شا  ول��ك��ن  ازدراء،  ذات���ه  ح��د  يف 
الأن�����ه ي��ت��م م��ن��اق�����ش��ة ك���ل ����ش���يء يف 
اليابان وتغييبه وهذا ميثل  غياب 
���ش��دم��ة ل��الرخ��ب��ي��ل ال����ذي حلقت 
فوقه ال�شواريخ الكورية ال�شمالية 
والدليل  م��رات،  املا�شي عدة  العام 
اال  اع���الم طوكيو  اأن���ه مل يتم  ه��و 
بعد اأن اأنهى الرئي�س ال�شيني �شي 
جني بينغ وكيم جونغ اجتماعهما 

بداية هذا االأ�شبوع. 
  وقد اعرتف دبلوما�شي من وزارة 
ل�شحيفة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
يتخيل  مل  اأن���ه  �شيمبون،  اآ���ش��اه��ي 

االفق”،  يف  ترت�شم  ب��داأت  امكانية 
�شحيفة  اخل���م���ي�������س  ك��ت��ب��ت  ك���م���ا 
ق���ادة  اأن  ع��ل��م��ا  ال���ي���وم���ي���ة.  ن��ي��ك��ي 
اجلنوبية  وكوريا  ال�شمالية  كوريا 
اأب�����ري�����ل.   27 يف  ����ش���ي���ت���ب���اح���ث���ان 
الدول  جميع  ب��ني  م��ن  باخت�شار، 
بالتهديد  اأوىل  ب���درج���ة  امل��ع��ن��ي��ة 
ال�شمالية  ك���وري���ا  ت�����ش��ك��ل��ه  ال�����ذي 
فاإن  ال��ن��ووي��ة،  �شواريخها  بتطور 
مع  قمتها  تعقد  لن  فقط  اليابان 

كيم.

ابي يف ورطة داخليا
اآب��ي يف العودة     لكن رغبة ال�شيد 
الأ�شباب  اأ�شا�شا  ت��ع��ود  ال��ل��ع��ب،  اإىل 
ت�شارك  وال  م���ع���زول���ة،  داخ���ل���ي���ة. 
اجلارية،  امل��ف��او���ش��ات  يف  م��ب��ا���ش��رة 
اأال  من  اليابانية  احلكومة  تخ�شى 
ح�شا�شية  االأك����رث  الق�شية  ت��ك��ون 
املواطنني  ملف  الياباين،  لل�شعب 
اليابانيني الذين اختطفتهم بيونغ 
يانغ يف ال�شنوات 1980-1970، 
لن تكون من بني املو�شوعات التي 
�شيتناولها حماورو الزعيم الكوري 

ال�شمايل.
اآب��ي ق��ام ببناء   يف ح��ني، ان ال�شيد 
قاعدته ال�شيا�شية على هذا امللف، 
م�شري  معرفة  ب���اأن  دائ��م��ا  وتعهد 
مواطنيه املختطفني من اأولوياته، 
دائ���م على  ب�شكل  ي��رت��دي  ان��ه  كما 
ط��ي��ة ���ش��در ���ش��رتت��ه ����ش���ارة زرق���اء 
عائالت  م��ع  ت�شامنه  اإىل  ت�����ش��ري 

هوؤالء املختطفني. 
   اإن����ه ي���ود حت��ق��ي��ق ت��ق��دم يف هذه 
�شعبيته  ن�شبة  انهيار  بعد  النقطة 
الر�شمية  الوثائق  ف�شيحة  ب�شبب 
امل�����زورة. وي��ري��د اب���ي ت��ك��رار نف�س 
جوني�شريو  ����ش���ل���ف���ه  ����ش���ي���ن���اري���و 
كويزومي، رئي�س الوزراء 2001-

 ،2002 2006، الذي ذهب عام 
اإىل بيونغ يانغ وحت�شل على عودة 
خم�شة من املختطفني اإىل ديارهم. 
اأن  ال�شماليون  الكوريون  ادعى  ثم 
ثمانية اآخرين قد ماتوا، لكنهم مل 

يقدموا االأدلة.
   يف االأثناء، من املتوقع اأن يجتمع 
اآب�����ي م���ع دون���ال���د ترامب  ال�����ش��ي��د 
طرح  منه  ويطلب  اأب��ري��ل   18 يف 
اأن  اأمل  امل�شاألة مع كيم، على  هذه 
قد  كان  ال��ذي  االأمريكي،  الرئي�س 
متت دعوته للقاء اأ�شر املخطوفني 
العام  ل��ل��ي��اب��ان، يف  زي���ارت���ه  خ���الل 
الذي  التعاطف  ين�س  مل  املا�شي، 
 ، اأظهره حينها. يبقى، انه منذئذ 
مل يظهر �شداقته جتاه “�شينزو”. 
وال��دل��ي��ل ه��و اأن ال��ي��اب��ان م��ن بني 
ال��������دول ال���ت���ي ا���ش��ت��ه��دف��ه��ا ق����رار 
التعريفات  املتحدة برفع  الواليات 

على الفوالذ واالأملنيوم امل�شتورد.
عن لوبوان الفرن�سية

يذهب  ان  مي��ك��ن  ك��ي��م  اأن  للحظة 
نقوم  ال�شدد،  ه��ذا  “يف  بكني.  اإىل 
وناأمل  وحتليلها،  املعلومات  بجمع 
اأي�شا يف تف�شري وا�شح من ال�شني 

العزلة فقط، و�شتكون االمور اأ�شواأ 
جونغ  كيم  اجتماع  عقد  “بعد  اإذا 
قمة  تنتظم  بينغ  ج��ني  و���ش��ى  اأون 
بني كوريا ال�شمالية ورو�شيا، وهذه 

املتوقعة.
   وع��ن��دم��ا ُت��ع��ن��ون ال�����ش��ح��اف��ة ان 
اجللو�س  خ��ط��ر  ت���واج���ه  ط��وك��ي��و 
الباحث  ال��ب��دالء، يجيب  دّك��ة  على 

����ش���ّدد اب���ي خ���الل م��ن��اق�����ش��ة يف   ،“
حقيقة  ب�شعوبة  خمفيا  ال��رمل��ان، 
مقدمات  ك����ل  ي���ج���ه���ل  ك������ان  اأن�������ه 
وخم�����رج�����ات ه�����ذه ال�����زي�����ارة غري 

واإمنا  احتماال،  يعد  مل  “اإنه  اآب��ي، 
حقيقة قائمة«. 

تلك  ان  ال�����ب�����اح�����ث،  وي����������رى     
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ك��ان��ت ت����وؤدي اإىل 

ك��ي��ت�����ش��ريو ه���ريان���و، ال����ذي �شجب 
“اأق�شى قدر  بفكرة  الهو�س  مرارا 
م���ن ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ب��ي��ون��غ يانغ” 
ال�شيد  اليها  يدعو  انفك  ما  التي 

انقالبات باجلملة وقمم بالتق�سيط:

الهجوم الدبلوما�شي الكوري ال�شمايل: اليابان يف الت�شلل...؟
 رئي�ض الوزراء الياباين ا�سطر اإىل تغيري راأيه بعد امل�سافحة بني �سقيقة كيم والرئي�ض مون جاي 

�شينزو ابي يف ورطة وعزلة

هل �شيتخلى ترامب عن حليفه؟

ال�شواريخ قريبة من اليابان يف حني تبتعد الدبلوما�شية

م�شافحة مل تنظر اليها طوكيو بعني الر�شا

قمة ازعجت اليابان

 بطولة م�سغرة 
بني بيونغ يانغ 
وبكني  و�سيول 
ـــن  ـــط ـــن ـــس ووا�
تغييــــب  وتــم 
طــــــوكــــــيــــــو

تواجه اليابان خطر اجللو�س على
 دّكة البدلء يف دربيات املنطقة

رغبة ال�شيد اآبي يف العودة اإىل 
اللعب تعود اأ�شا�شا لأ�شباب داخلية

ـــــزو  ـــــن ـــــي ـــــس �
على  يــنــقــلــب 
احلزم  �سيا�سة 
وا�ـــســـتـــبـــعـــاد 
التفاو�ض التي 
يعتمدها  كــان 

حد  و���ش��ع  منهم  “اطلبوا  وق��ال��ت  املجاهدين”.  م��ن  ب���دال  االم��ريك��ي��ني 
حلربهم والحتاللهم«.

و�شرح احد منظمي التحرك اقبال خير )28 عاما( لفران�س بر�س “مل 
الرئي�س  ابدا عرو�س  مقاتلو طالبان  يقبل  ال  قد  االنتظار.  باإمكاننا  يعد 

ا�شرف غني لل�شالم بينما ت�شتمر املجازر«.
“تعيد طالب��������ان النظ��������ر يف موقفها«.  وا�ش�������اف انه ما زال ياأم�������ل يف ان 
�شعارات  م��ن  “مللت  اخلم�شيني  ال�����ش��اب��ق  اجل��ن��دي  ���ش��ادق  حم��م��د  وق���ال 

احلرب”.
 وا�شاف انه “على طالبان التو�شل اىل اتفاق مع احلكومة. اريد ان يعي�س 

اجلي�س املقبل ب�شالم«.

ع�شرات اال�شخا�س التجمع يف موقع اعتداء ا�شفر عن �شقوط 13 قتيال يف 
23 اآذار مار�س يف و�شط ل�شكركاه.

وكانت الفكرة االوىل للمنظمني تق�شي بالقيام مب�شرية من ل�شكركاه اىل 
منطقة تخ�شع ل�شيطرة طالبان على بعد مئة مرت �شماال.

لكنهم تخلوا عن الفكرة الأ�شباب امنية بعدما اخفق املتظاهرون يف احل�شول 
على وقف الطالق النار من احلكومة واملتمردين.

“الغزاة  ب��ال��ت��وج��ه ���ش��د  امل��ح��ت��ج��ني  ب���ي���ان  ون�����ش��ح��ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان يف 

اجل  من  املحافظة،  املنطقة  ه��ذه  يف  املحظورات  خل��رق  م�شتعدات  ون�شاء 
التعبري عن رف�شهن احلرب.

بال  ممكنة  ح��ي��اة  “ال  عليها  كتب  االعت�شام  خميم  ام���ام  الف��ت��ات  ورف��ع��ت 
�شالم«.

“ال  وا�شاف  “اغمي علي”.  وقال قي�س ها�شمي )27 عاما( يف امل�شت�شفى 
اريد عالجهم. 

ايام بداأ  انتحاري«. ومنذ  �شاأموت يف اعتداء  اليوم وغدا  �شينقذون حياتي 

•• ل�صكركاه-اأ ف ب:

اجل  م��ن  اعت�شام  اي���ام يف  الطعام منذ  ع��ن  ا���ش��راب��ا  االف��غ��ان  ب��دا ع�شرات 
يف  طالبان  حركة  معق�������ل  هلمند  والي�������ة  عا�شم�����ة  ل�شكركاه  يف  ال�شالم 

جنوب البالد، يف مبادرة نادرة للمجتمع املدين بعد عقود من النزاع.
ال��والي��ة ام���ني اهلل ع��ب��د ان ارب��ع��ة رج���ال على  وق���ال م�����ش��وؤول ال�شحة يف 
االقل م�شربني عن الطعام منذ اخلمي�س نقلوا اىل امل�شت�شفى الإ�شابتهم 

باالجتفاف ب�شبب احلر ال�شديد.
وذكر مرا�شل لوكالة فران�س بر�س ان امل�شربني عن الطعام ويبلغ عددهم 
نحو خم�شني �شخ�شا، مدعومون من ع�شرات اال�شخا�س مبا يف ذلك اطفال 

اعت�شام لأجل ال�شالم يف هلمند الفغانية 
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عربي ودويل

اأعلنت لندن ام�س ال�شبت اإنها تدر�س طلبا من مو�شكو لزيارة يوليا 
اأع�شاب  بغاز  للت�شمم  تعر�س  �شابق  رو�شي  جا�شو�س  ابنة  �شكريبال 
يف  وابنته  �شكريبال  �شريغي  ي��زال  وال  الريطانية.  االأرا���ش��ي  على 
امل�شت�شفى منذ الرابع منذ اآذار مار�س اثر الهجوم الذي حتمل لندن 
وحلفاوؤها م�شوؤوليته لرو�شيا. وهو اول ا�شتخدام الأ�شلحة كيميائية 
يف اوروبا منذ احلرب العاملية الثانية وادى اىل توتر العالقات بني 
اتخاذ  اج��ل  م��ن  اإن��ه��ا  اخلارجية  وزارة  واو�شحت  وال��غ��رب.  مو�شكو 
قرارها، �شتاأخذ بعني االعتبار ما اذا كانت يوليا �شكريبال ترغب يف 
يوليا  تعالج  حيث  امل�شت�شفى  واعلن  امل�شت�شفى.  يف  رو���س  يزورها  ان 
اإن  �شالزبري  م�شت�شفى  وتابع  حرجة.  تعد  مل  حالتها  ان  اخلمي�س 
املراأة البالغة من العمر 33 عاما “تتح�شن ب�شرعة ومل تعد يف حالة 
اإنها يف حالة م�شتقرة فيما ذكرت بي.بي. امل�شت�شفى  واكد  حرجة«. 

اإنها ا�شتعادت وعيها وب��داأت يف التحدث. وقالت متحدثة با�شم  �شي 
وزارة اخلارجية لوكالة فران�س بر�س “ندر�س طلبات لل�شماح بزيارة 
قن�شلية متا�شيا مع التزاماتنا مبوجب القانون الدويل والداخلي، 
ي���زال �شريغي  ���ش��ك��ري��ب��ال«. وال  مب��ا يف ذل��ك ح��ق��وق ورغ��ب��ات يوليا 
�شكريبال )66 عاما( يف حالة حرجة لكن م�شتقرة. وكان �شكريبال 
قد باع ا�شرارا اإىل بريطانيا وانتقل اإليها عام 2010 يف اطار �شفقة 

تبادل جوا�شي�س. وكانت ابنته تزوره قادمة من رو�شيا.

�شينغ وهو  االأمريكية من قا�س احلكم على نغ الب  طلبت احلكومة 
ملياردير من مكاو بال�شجن اأكرث من �شت �شنوات بعد اإدانته يف يوليو 
متوز املا�شي بر�شوة �شفريين باالأمم املتحدة مل�شاعدته على بناء مركز 
لالإدعاء  ممثلون  وق��دم  ال���دوالرات.  مليارات  تكلفته  تبلغ  م��وؤمت��رات 
طلبهم يف مذكرة اإىل املحكمة اجلزئية االأمريكية يف مانهاتن والذي 
ت�شمن اأي�شا املطالبة بتغرمي نغ مليوين دوالر. وجاء هذا الطلب بعد 
اأربعة اأ�شابيع من حث حمامي جن باأن يكون احلكم الذي ي�شدر على 
موكلهم البالغ من العمر 69 عاما هو الفرتة التي ق�شاها حمتجزا 
بالفعل وال�شماح له بالعودة اإىل اأ�شرته يف ال�شني. ومل يرد حمامو نغ 
على طلبات للتعليق. ومن املقرر اأن ي�شدر فرينون برودريك قا�شي 
املحكمة اجلزئية االأمريكية احلكم عليه يف 11 مايو اأيار. واأدين نغ 
وغ�شيل  الر�شوة  بينها  وم��ن  له  ُوجهت  التي  ال�شتة  االتهامات  كل  يف 
اأ�شابيع ومداوالت لهيئة  اأموال والف�شاد بعد حماكمة ا�شتمرت اأربعة 
املحلفني مل ت�شتغرق �شوى اأقل من يوم. واتهمه ممثلو االإدعاء بدفع 
ر�شا تعدت املليون دوالر مل�شوؤولني من بينهم جون اآ�س رئي�س اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة الراحل. وقالوا اإن نغ كان ياأمل باأن ميهد مركز 
املوؤمترات ،الذي مل ي�شيد على االإطالق، الطريق اأمام اإقامة م�شاكن 
فاخرة وفنادق ومركز جتاري وموانئ ومهبط للطائرات الهليكوبرت 

ليحول مكاو اإىل “جنيف اآ�شيا” ويك�شبه �شهرة وثروة اأكر.

الذي  الف�شاد  �شد  الق�شائي  التحقيق  اأن  ال��رازي��ل��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
تامر  مي�شال  الرئي�س  من  مقربني  اأربعة  عن  يقل  ال  ما  توقيف  اإىل  ق��اد 
اأكتوبر  االأول  ت�شرين  يف  ج��دي��دة  ل��والي��ة  الرت�شح  م��ن  منعه  اإىل  ي��ه��دف 
اإىل  ي�شعى  واحلقيقة  الوقائع  “ت�شويه  اأن  بيان  يف  الرئا�شة  وراأت  املقبل. 
اإخراج الرئي�س من احلياة العامة ومنعه من اال�شتمرار يف خدمة البالد«. 
جرت  التي  التوقيفات  على  عنها  ي�شدر  فعل  رد  اأول  يف  الرئا�شة  وتابعت 
اخلمي�س اأن الق�شاء ي�شتخدم “و�شائل توتاليتارية” من اأجل “النيل من 
�شمعة الرئي�س«. وو�شع اأربعة مقربني من الرئي�س يف التوقيف االحرتازي 
اخلمي�س يف �شياق حتقيق حول مزاعم ف�شاد يف قطاع املرافئ، يف ف�شيحة 
جديدة تطاول اأعلى م�شتويات الدولة. ومل تك�شف ال�شلطات ر�شميا ا�شماء 
ا�شم املحامي جوزيه يون�س  املوقوفني لكن و�شائل االإع��الم املحلية ذكرت 
وهو �شديق �شخ�شي لتامر ومعاون مقرب منه �شابقا، والكولونيل املتقاعد 
جواو بابتي�شتا ليما الذي ينتمي اإىل الدائرة املقربة من الرئي�س. كما ذكر 
امل�شدر توقيف وزير الزراعة االأ�شبق فاغر رو�شي باالإ�شافة اىل اأنطونيو 
ت��ق��دم خ��دم��ات لوج�شتية  ال��ت��ي  ���ش��رك��ة رودرمي�����ار  م��ال��ك  �شيل�شو غ��ري��ك��و 

للمرافئ وامل�شتهدفة بتحقيق حول الف�شاد يطاول الرئي�س.

عوا�صم

لندن

ريو دي جانريو

وا�شنطن

احتجاجات يف كاليفورنيا
 بعد مقتل اأمريكي اأ�شود 

•• �صكرامنتو-رويرتز:

والية  عا�شمة  يف  ال�شغب  مكافحة  ���ش��رط��ة  متظاهر   200 ن��ح��و  واج���ه 
من  امل��زي��د  خ��روج  املنتظر  م��ن  كما  املا�شية  الليلة  االأمريكية  كاليفورنيا 
مع  متعار�شا  اأ�شود  اأمريكي  جثة  ت�شريح  تقرير  جاء  بعدما  االحتجاجات 
كان  اأن���ه  رغ��م  ال�شهر  ه��ذا  بالر�شا�س  قتيال  اأردت���ه  ال��ت��ي  ال�شرطة  رواي���ة 

اأعزل.
من  البالغ  القتيل  ك��الرك  �شتيفون  ا�شم  ورددوا  الفتات  املحتجون  ورف��ع 
اأن  قبل  �شكرامنتو  البلدية يف  مبنى  اأم��ام  لدى جتمعهم  عاما   22 العمر 
التي تعج باحلانات واملطاعم  القدمية  البلدة  ب�شوارع  يتوجهوا يف م�شرية 

وال�شائحني.
وم��ن��ع اأك���رث م��ن 80 م��ن اأف����راد ال�����ش��رط��ة ودوري�����ات ال��ط��رق ال�شريعة يف 

كاليفورنيا املحتجني من ال�شري يف اأحد الطرق ال�شريعة.
بالر�شا�س  قتل  عمليات  �شل�شلة  يف  االأح���دث  احللقة  ه��و  ك��الرك  ومقتل 
تعر�س لها اأمريكيون �شود على يد ال�شرطة مما ت�شبب يف خروج احتجاجات 
االنحياز  ب�شاأن  وطني  جدل  واإث��ارة  املتحدة  الواليات  من  متفرقة  باأنحاء 

داخل النظام االأمريكي للعدالة اجلنائية.
اأف��راد ال�شرطة بطريقة  اأن كالرك كانت يتحرك باجتاه  وذك��رت ال�شرطة 
الواقعة  النار عليه. وتظهر مالب�شات  اأطلقوا  تنطوي على تهديد عندما 
يف لقطات لكامريا كانت بحوزة �شرطي وك�شفت ال�شرطة النقاب عنها يوم 
االأربعاء. واأظهر تقرير ت�شريح جثة كالرك تعر�شه ل�شت طلقات يف ظهره 

وواحدة يف اأحد جانبي ج�شده واأخرية يف قدمه.

ال�سلطة : حراك م�ستمر لطلب احلماية الدولية ل�سعبنا

غداة يوم الأر�س.. اإ�شراب �شامل بالأرا�شي الفل�شطينية

اأنقرة يف خالف مع باري�ض ووا�سنطن ب�ساأن العمليات يف �سوريا

تركيا تلمح با�شتهداف فرن�شا لدعمها اأكراد �شوريا 

طرد 20 اجنبيا من فرن�شا لتطرفهم 

الأزهر يدين قمع الحتالل الوح�شي الربملان العربي يدين القمع الوح�شي لقوات الحتالل ملظاهرات غزة
مل�شريات الفل�شطينيني ال�شلمية

•• القاهرة-وام:

الوح�شي  اال�شرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  قمع  ب�شدة  ال�شريف  االأزه���ر  اأدان 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأب��ن��اء  نظمها  التي  ال�شلمية  وامل�شريات  للمظاهرات 
اأ���ش��ف��ر ع��ن �شقوط ع��دد من  42 ل��ي��وم االأر�����س م��ا  مبنا�شبة ال��ذك��رى ال��� 

ال�شهداء ومئات اجلرحى.
لل�شعب  الكاملة  له على دعمه وم�شاندته  بيان  ال�شريف يف  االأزه��ر  و�شدد 
الفل�شطيني يف ن�شاله امل�شروع من اأجل ا�شتعادة اأر�شه املحتلة وانتفا�شته 
قوات  تنتهجها  التي  والتهويد  االأرا���ش��ي  م�����ش��ادرة  �شيا�شة  �شد  البا�شلة 

االحتالل موؤكدا اأحقية ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه.

الئ���ح���ة ال���وق���اي���ة وال���ت���ط���رف ذي 
الطابع االرهابي، قال كولومب ان 
“�شجن 26 الف �شخ�س مدرجني 
اخرين  او  ال���الئ���ح���ة  ه�����ذه  ع���ل���ى 
امر  هو  خطرين  اعتبارهم  ميكن 

م�شتحيل«.

يديل بتفا�شيل ا�شافية وخ�شو�شا 
حول جن�شية املطرودين.

ال�شحيفة  مع  مقابلته  يف  واعتر 
وكاركا�شون  ت���ري���ب  ه��ج��م��ات  ان 

“كان ي�شعب توقعها«.
يخ�شع  اأن  ي����ف����رت�����س  وك����������ان 
الهجمات  م��ن��ف��ذ  ل��ق��دمي  ر����ش���وان 
العامة  االإدارة  ل��دى  لال�شتجواب 
ال���ت���ي وجهت  ال���داخ���ل���ي  ل����الأم����ن 
اإل���ي���ه ا���ش��ت��دع��اء م���ن اأج����ل اإج����راء 
لكن مدعي عام  “مقابلة تقييم”، 
ب��اري�����س ف��رن�����ش��وا م��والن�����س او�شح 
تتح  مل  ال��ف��ع��ل��ي��ة  “متابعته  اأن 
اىل  بانتقاله  تنذر  ك�شف موؤ�شرات 

التنفيذ«.
التي  املعار�شة  انتقادات  على  وردا 
ت�شددا  اك����رث  ب����اإج����راءات  ط��ال��ب��ت 
امل������درج������ني على  ب���ح���ق االف�����������راد 

•• باري�س- وام: 

ال�شلمي  فهم  بن  م�شعل  لدكتور  التقى 
باري�س  يف  ال���ع���رب���ي  ال����رمل����ان  رئ���ي�������س 
ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  الر���ش��ي  ج���ريار 

الفرن�شي.
و���ش��ل��م رئ��ي�����س ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي خالل 
ال���ل���ق���اء ر����ش���ال���ة ر���ش��م��ي��ة م��وج��ه��ة اىل 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س 
الفرن�شية  احل���ك���وم���ة  ف��ي��ه��ا  ي���ط���ال���ب 
امل�شتقلة  فل�شطني  ب��دول��ة  االع�����رتاف 
 1967 ال��راب��ع م��ن يونيو  على ح��دود 

وعا�شمتها مدينة القد�س ال�شرقية.
واأكد رئي�س الرملان العربي يف ر�شالته اأن الوقت حان مل�شاندة 
حق ال�شعب الفل�شطيني يف التحرر واإقامة دولته امل�شتقلة 
والقانون  العربية  ال�شالم  ملبادرة  الوطني وفقا  ترابه  على 
الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية داعيا جمهورية فرن�شا 
جتمع  التي  املتينة  ال�شداقة  عالقات  عمق  من  وانطالقا 

للوقوف  والفرن�شي  العربي  ال�شعبني 
امل�شروع  الفل�شطيني  ال�شعب  ح��ق  م��ع 
دف��اع��ا ع��ن ال��ق��ان��ون ال����دويل وق����رارات 
�شور  الآخ��ر  وان��ه��اء  الدولية  ال�شرعية 
الذي  البغي�س  ال��ع�����ش��ك��ري  االح���ت���الل 
ال��ع�����ش��ر احلديث.  يف  ال���ع���امل  ي�����ش��ه��ده 
التاريخية  امل���واق���ف  ال�����ش��ل��م��ي  وث���م���ن 
الق�شية  جت�����اه  ف��رن�����ش��ا  جل���م���ه���وري���ة 
الرملان  ق��رار  خ��الل  من  الفل�شطينية 
بدولة  ال��رم��زي  االع����رتاف  الفرن�شي 
والت�شويت   2014 العام  يف  فل�شطني 
اجلمعية  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  ل�شالح 
ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ب��ت��اري��خ 21 
القد�س.  مدينة  ب�شاأن   2017 دي�شمر 
الكبري  ال���دور  ملوا�شلة  ال��ع��رب��ي  ال��رمل��ان  ع��ن تطلع  وع��ر 
جلمهورية فرن�شا ملا لها من مكانة لدى الدول العربية وما 
ال�شعب  دعما حلق  ال��دويل  امل�شتوى  على  ثقل  متتلكه من 

الفل�شطيني امل�شروع.

العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  وط��ال��ب  الفل�شطيني.  ال�شعب 
املجتمع الدويل واالأمم املتحدة وجمل�س االأمن الدويل 
اإدانة هذه اجلرمية النكراء والتدخل الفوري الإنهاء هذه 
االإنتهاكات االإ�شرائيلية ال�شارخة واإيقاف هذه اجلرائم 

العدوانية بحق ال�شعب الفل�شطيني.
القائمة  ال��ق��وة  اأن  على  العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  و���ش��دد 
�شيا�شة  يف  م�����ش��ت��م��رة  الت������زال  اإ����ش���رائ���ي���ل  ب���االح���ت���الل 
الغطر�شة وحتدي املجتمع الدويل، من خالل ممار�شات 
بحق  العرقي  والتطهري  والقتل  والتهجري  الرتهيب 
الفل�شطيني االأعزل �شاربة بعر�س احلائط كل  ال�شعب 
القائمة  القوة  تنتهك  حيث  الدولية،  ال�شرعية  ق��رارات 

••القاهرة-وام: 

الرملان  رئي�س  ال�شلمي  فهم  ب��ن  م�شعل  الدكتور  اأدان 
باالحتالل  القائمة  ال��ق��وة  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  ب�شدة  العربي 
اإ�شرائيل من قمع وح�شي جتاه املظاهرات التي انطلقت 
يف قطاع غ��زة الإح��ي��اء ال��ذك��رى الثانية واالأرب��ع��ني ليوم 
ال�شهداء  م��ن  ع��دد  ل�شقوط  اأدى  ال���ذي  االأم���ر  االأر�����س 
العربي  الرملان  رئي�س  واأك��د  الفل�شطينيني.  واجلرحى 
يف بيان له ام�س اأن هذه اجلرمية الوح�شية تعد انتهاكا 
االإن�شاين،  ال���دويل  وال��ق��ان��ون  ال���دويل  للقانون  �شارخا 
ودعا املجتمع الدويل اإىل حتمل م�شوؤولياته ازاء حماية 

باالحتالل -اإ�شرائيل ب�شكل �شارخ ميثاق االأمم املتحدة 
واالت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات وامل���ب���ادئ ال��دول��ي��ة ومتار�س 

جرائمها على مراأى وم�شمع املجتمع الدويل.
العربي  الرملان  العربي، ت�شامن  الرملان  وجدد رئي�س 
الكامل مع ال�شعب الفل�شطيني يف �شبيل ن�شاله امل�شروع 
م���ن اأج����ل ن��ي��ل ح��ري��ت��ه وا���ش��ت��ق��الل��ه وت��ق��ري��ر م�شريه 
القد�س  م��دي��ن��ة  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  امل�شتقلة  دول��ت��ه  واإق���ام���ة 
املتحدة  االأمم  ت�شع  ال��ت��ي  العملية  اخل��ط��وات  وات��خ��اذ 
اأمام  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  ال�شيما  موؤ�ش�شاتها  بكافة 
م�شوؤولياته احلقيقية للت�شدي لهذه اجلرائم الوح�شية 

التي ترتكب يوميا بحق ال�شعب الفل�شطيني.

اإن وا���ش��ن��ط��ن تخطط  اأم��ري��ك��ي��ون يف االأ���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة 
�شوريا  �شمال  امل��دة يف  وج��ود غري حم��دد  لالإبقاء على 
لدعم اال�شتقرار يف مناطق ت�شيطر عليها قوات �شوريا 
الدميقراطية وملنع عودة تنظيم داع�س وملكافحة النفوذ 

االإيراين.
وق����ال ك��ي��ن��و غ��اب��ري��ي��ل امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ق����وات �شوريا 
الدميقراطية اإن القوات مل تبلغ باأي خطة لالن�شحاب 

االأمريكي.
العمل والتن�شيق  اإن  واأ�شاف يف ر�شالة خطية لرويرتز 

مع التحالف م�شتمر.
اإبالغ التحالف بقرار االن�شحاب  وردا على �شوؤال ب�شاأن 
االأمريكي اأو االإعداد له قال متحدث با�شم التحالف اإنه 

لن يعلق على عمليات م�شتقبلية.
وقال ع�شو يف حزب االحتاد الدميقراطي يف باري�س اإن 
ماكرون تعهد باإر�شال املزيد من القوات اإىل �شمال �شوريا 

وتقدمي م�شاعدات اإن�شانية وال�شعي حلل دبلوما�شي.
تعهد  على  اللقاء  بعد  الفرن�شية  الرئا�شة  ت��وؤك��د  ومل 
ماكرون باإر�شال قوات اإ�شافية. لكن م�شدرا يف الرئا�شة 
اإن فرن�شا قد تعزز تدخلها الع�شكري  قال يوم اجلمعة 

15 فل�شطينياً  اإثر ا�شت�شهاد  بني قطاع غزة واإ�شرائيل، 
اجلل�شة  لكن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل  جي�س  بر�شا�س 
االتفاق  من  املجل�س  اأع�شاء  يتمكن  اأن  دون  من  انتهت 
الواليات  مندوبة  اعرتا�س  ب�شبب  م�شرتك،  بيان  على 
املتحدة االأمريكية على عقد اجلل�شة دون ح�شور مندوب 

اإ�شرائيل الذي تغيب ب�شبب االأعياد اليهودية. 
يف غ�شون ذلك، اأعلنت كتائب الق�شام، اجلناح الع�شكري 
بعد  �شقطوا  ال��ذي  ال�شهداء  من   5 اأن  حما�س،  حلركة 
قمع جي�س االحتالل االإ�شرائيلي م�شرية العودة الكرى 
واأنهم  عنا�شرها،  �شفوف  �شمن  كانوا  اجلمعة،  اأم�س 

ا�شت�شهدوا خالل م�شاركتهم بالتظاهرة ب�شكل �شلمي.
�شقطوا  “�شهداءها  اإن  لها،  بيان  يف  “الق�شام”  وقالت 
اإىل جنب  ال�شعبية جنباً  الفعاليات  يف  م�شاركتهم  اأثناء 

مع اأبناء �شعبهم يف م�شرية العودة الكرى«.
و�شيدفع  ه��دراً،  ال�شهداء لن ت�شيع  “دماء  اأن  واأ�شافت 

•• اأنقرة-رويرتز:

اإن تعهد  ال��وزراء الرتكي  ب��وزداج نائب رئي�س  قال بكر 
منطقة  يف  اال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  على  بامل�شاعدة  فرن�شا 
ب�شمال �شوريا تهيمن عليها قوات يقودها االأكراد يعادل 

دعم االإرهاب وقد يجعل من فرن�شا “هدفا لرتكيا«.
واأثار الدعم الفرن�شي لقوات �شوريا الدميقراطية، التي 
الكردية،  ال�شعب  حماية  وح��دات  مقاتلو  عليها  يهيمن 
�شوريا  �شمال  يف  ال��وح��دات  حت��ارب  التي  اأن��ق��رة  غ�شب 

وتعترها منظمة اإرهابية.
اإن فرن�شا تبنت  اإردوغ���ان  الرئي�س الرتكي طيب  وق��ال 
تبادل  اأن���ه  م�شيفا  ���ش��وري��ا،  يف  متاما”  خاطئا  “نهجا 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون  الفرن�شي  ن��ظ��ريه  م��ع  ح���ادا  ح���وارا 

مطلع االأ�شبوع احلايل.
واخل����الف م��ع فرن�شا ه��و االأح����دث ب��ني ت��رك��ي��ا يف ظل 
�شمال  حلف  ويف  ال��غ��رب  يف  وحلفائها  اإردوغ����ان  رئا�شة 

االأطل�شي.
وت�����ش��ك��و ت��رك��ي��ا م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ن دع���م الواليات 
اأحد  باعتباره  الكردية  ال�شعب  املتحدة لوحدات حماية 
املا�شي  العام  العالقات مع وا�شنطن. ويف  عوامل توتر 
بالنازيني  وه��ول��ن��دا  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�شلطات  تركيا  �شبهت 
ب�شبب منعها جتمعات موالية الإردوغان خالل حمالت 

دعاية ال�شتفتاء منحه مزيدا من ال�شلطات.
وقال البيت االأبي�س اإن الرئي�س دونالد ترامب حتدث 
مع اإردوغ��ان يوم اجلمعة “لبحث التطورات االإقليمية 
املتحدة  ال����والي����ات  ب���ني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال�������ش���راك���ة 

وتركيا«.
دعمها  اأبديا  اإن”الزعيمني  االأبي�س  للبيت  بيان  وق��ال 
ال���ش��ت��م��رار اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل زي����ادة ال��ت��ع��اون بني 
حلف  يف  كحليفني  امل�شرتكة  امل�شالح  وتعزيز  بلديهما 
توؤثر  التي  امل�شائل  ح��ل  على  والعمل  االأطل�شي  �شمال 

على العالقات بينهما«.
على  باري�س  ي�شع  الفرن�شي  امل��وق��ف  اإن  ب���وزداج  وق���ال 

م�شار ت�شادم مع اأنقرة.

وكتب على تويرت قائال : من يتعاونون مع اجلماعات 
�شي�شبحون  تركيا...  ويت�شامنون معها �شد  االإرهابية 
هدفا لرتكيا مثل االإرهابيني واأ�شاف “ناأمل اأال تتخذ 

فرن�شا مثل هذه اخلطوة غري املنطقية«.
والتقى ماكرون مع وفد من قوات �شوريا الدميقراطية 
يف  لال�شتقرار  الفرن�شي  الدعم  له  واأك��د  اخلمي�س  يوم 
�شمال �شوريا. وقال م�شدر رئا�شي فيما بعد اإن فرن�شا 
التحالف  يف  الع�شكرية  م�شاركتها  من  تزيد  اأن  ميكن 
بقيادة الواليات املتحدة الذي يقاتل، بالتعاون مع قوات 

�شوريا الدميقراطية، تنظيم داع�س يف �شوريا.
ولدى الواليات املتحدة قوات قوامها نحو األفي جندي 
الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  عليها  ت�شيطر  مناطق  يف 

ولدى فرن�شا اأي�شا بع�س القوات يف اإطار التحالف.
وتعتر اأنقرة وحدات حماية ال�شعب الكردية، وهي جزء 
اأكراد  ملقاتلني  امتدادا  الدميقراطية،  �شوريا  من قوات 
جنوب  يف  ال�شنني  ع�شرات  منذ  م�شلحة  حملة  ي�شنون 
الوحدات  مقاتلي  تركية  ق���وات  وط���ردت  تركيا.  ���ش��رق 
اأ�شبوعني  قبل  �شوريا  ب�شمال غرب  من مدينة عفرين 
مل��د نطاق  ت�شتعد  ال��ق��وات  اإن  اإردوغ����ان  وي��ق��ول  تقريبا، 
العمليات على طول احل��دود مبا ي�شمل مناطق تنت�شر 

فيها قوات اأمريكية.
خا�شة  دولية  انتقادات  بالفعل  عفرين  عملية  واأث���ارت 
من ماكرون. وقالت اأنقرة اإنها تتوقع من حلفائها اإبعاد 

قواتهم عن طريق التقدم الرتكي.
اإي���ذاء جنود من دول حليفة  “ال ننوي  اإردوغ���ان  وق��ال 
لكن ال ميكننا اأن ن�شمح لالإرهابيني بالتنقل بحرية )يف 

�شمال �شوريا(«.
اأمريكي  اأح��ده��م��ا  التحالف  ق���وات  م��ن  وق��ت��ل ج��ن��دي��ان 
واالآخر بريطاين يف انفجار قنبلة يف �شوريا خالل الليل 

وهما اأول جنديني يقتالن يف هجوم هذا العام.
املوقف  على  االأمريكي غمو�شا جديدا  الرئي�س  اأ�شاف 
يوم اخلمي�س عندما قال اإن الواليات املتحدة “�شتخرج 
اأنها فاجاأت  قريبا جدا يف ت�شريحات بدا  من �شوريا” 
م�شوؤولون  وق����ال  ن��ف�����ش��ه��ا.  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ح��ت��ى 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شبت،  الفل�شطينية،  االأرا�شي  ال�شامل  االإ�شراب  يعم 
املئات  واإ���ش��اب��ة  فل�شطينيا   16 مقتل  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
بر�شا�س اجلي�س االإ�شرائيلي خالل مظاهرات خرجت، 

اجلمعة، على احلدود بني قطاع غزة واإ�شرائيل.
وذك����رت ال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة، ال��ت��ي ت�����ش��م ح��رك��ة حما�س 
وحركة فتح وكافة التنظيمات الفل�شطينية، يف بيان اأن 
االإ�شراب �شيكون “يف كل حمافظات الوطن حدادا على 
و�شقوط  واإرهابه  االحتالل  ملجزرة  وا�شتنكارا  ال�شهداء 
مبيتة  جرمية  يف  واجل��رح��ى  القتلى  من  الكبري  العدد 

ت�شتهدف اأبناء �شعبنا«.
املوؤ�ش�شات  كافة  تعطيل  الفل�شطينية  احلكومة  واأعلنت 
حممود  الرئي�س  بقرار  “التزاما  واجلامعات  واملدار�س 
عبا�س اإعالن احلداد الوطني العام على اأرواح ال�شهداء 
ال��ذي��ن ارت��ق��وا ي��وم اجلمعة خ��الل خ��روج اجلماهري يف 

ذكرى يوم االأر�س«.
بثها  مقت�شبة  كلمة  يف  عبا�س  حممود  الرئي�س  وحمل 
االحتالل  �شلطات  اجلمعة  م�شاء  الر�شمي  التلفزيون 
واجلرحى  القتلى  ع��ن  الكاملة  امل�شوؤولية  االإ�شرائيلي 

الذين �شقطوا بنريان االحتالل.
اإن  ال�����ش��ح��ة  ق��ط��اع  يف  فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  وق����ال 
ب�شكل  احلية  الذخرية  ا�شتخدمت  االإ�شرائيلية  القوات 
للدموع  امل�شيل  للغاز  باالإ�شافة  املحتجني  �شد  اأ�شا�شي 

والر�شا�س املطاطي.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال اجل��ي�����س االإ���ش��رائ��ي��ل��ي اإن ق���وات���ه مل 
ت�شتخدم الذخرية احلية، اإال �شد من “حاولوا تخريب 

ال�شياج االأمني احلدودي«.
اأن  ال�شبت،  ام�����س  الفل�شطينية،  الرئا�شة  واأك����دت  ه��ذا 
تعطيل الواليات املتحدة ل�شياغة بيان يف جمل�س االأمن 

التي  جرائمها  على  االإ�شرائيلي  االحتالل  دول��ة  يدين 
لها  غ��ط��اء  ي��وف��ر  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  ارتكبتها 
ا�شتمرار  اإىل  م�شرية  اجلرائم،  هذه  من  املزيد  ملمار�شة 
احل����راك ال��ر���ش��م��ي وال�����ش��ع��ب��ي الإدان�����ة االح����الل وطلب 

احلماية الدولية لل�شعب الفل�شطيني.
وقال الناطق با�شم الرئا�شة الفل�شطينية، نبيل اأبو ردينة، 
“االعرتا�شات االأمريكية يف جمل�س االأمن الدويل،  اإن 
االإ�شرائيلي  ال��ع��دوان  اإدان���ة  ق��رار  تعطيل  اإىل  اأدت  التي 
على �شعبنا، والذي اأدى اإىل �شقوط 16 �شهيداً، واملئات 
من اجلرحى، ت�شكل غطاء الإ�شرائيل ال�شتمرار عدوانها 
على ال�شعب الفل�شطيني، وت�شجعها على حتدي قرارات 

ال�شرعية الدولية الرامية الإنهاء االحتالل«.
واأ�شاف اأن “ا�شتمرار االإدارة االأمريكية بنهجها احلايل 
ك���ل املحاوالت  ب��ح��م��اي��ة االح���ت���الل، وت��ع��ط��ي��ل  امل��ت��م��ث��ل 
لوقف  نتانياهو  لل�شغط على حكومة  الرامية  الدولية 
اإال  الفل�شطيني  ال�شعب  ت��زي��د  ل��ن  وبط�شها،  ع��دوان��ه��ا 
�شموداً وثباتاً على مواقفه املتحدية لكل املوؤامرات التي 
ت�شتهدف وجوده واأر�شه، وثبت اأن ق�شية فل�شطني حية 

ال متوت وال ميكن جتاوزها وت�شفيتها«.
الر�شمي  الفل�شطيني  “احلراك  اأن  ردي��ن��ة،  اأب���و  وت��اب��ع 
امل�شروعة، لك�شف  وال�شعبي �شي�شتمر حتى نيل احلقوق 
االأمن  جمل�س  يف  ���ش��واء  وال���ع���دوان،  االح��ت��الل  �شيا�شة 
لطلب  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  يف  اأو  ال���دويل، 
احلماية الدولية لل�شعب الفل�شطيني االأعزل، ويف باقي 
االنحياز،  ع��دم  كحركة  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  امل��ح��اف��ل 
فيها  التاأكيد  �شنجدد  التي  القادمة  العربية  القمة  اأو 
وبالقد�س  بالثوابت  املتم�شك  الفل�شطيني  املوقف  على 

ومقد�شاتها«.
ال����دويل م�����ش��اء اجل��م��ع��ة، جل�شة  وع��ق��د جمل�س االأم����ن 
احلدود  ع��ل��ى  امل��ت��ده��ور  ال��و���ش��ع  لبحث  مغلقة  ط��ارئ��ة 

يف �شوريا “يف نطاق اإطار العمل القائم” مع التحالف 
ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات امل��ت��ح��دة. وق��ال��ت ال��رئ��ا���ش��ة يوم 
اخلمي�س اإن ماكرون يعر�س الو�شاطة بني تركيا وقوات 

�شوريا الدميقراطية، وهو اقرتاح رف�شه اإردوغان.
العدالة  اأع�����ش��اء يف ح���زب  اأم����ام  األ��ق��اه��ا  وق���ال يف كلمة 
والتنمية احلاكم يف اأنقرة “ال تتدخلوا يف اأ�شياء تتعدى 
تتحدثوا  حتى  اأنتم  من  و�شيطا...  نحتاج  ال  حدودكم، 

عن و�شاطة بني تركيا ومنظمة اإرهابية؟«.
قال اإردوغان، متهما باري�س مبهادنة االإرهاب، اإن ال�شعب 

الفرن�شي �شيحا�شب ماكرون على �شيا�شته.
امل�شاعدة  طالبة  فرن�شا  تاأتينا  اأال  “ناأمل  قائال  وتابع 
ع��ن��دم��ا ي��ت��واف��د ع��ل��ي��ه��ا اإره���اب���ي���ون ف�����ارون م���ن �شوريا 

والعراق بعد اأن ت�شجعهم �شيا�شتها«.
ماكرون  مع  هاتفيا  املا�شي  االأ�شبوع  اإردوغ���ان  وحت��دث 

ب�شاأن انتقاده للعملية الرتكية يف عفرين.
وق���ال اإردوغ�����ان “كان ي��ق��ول اأ���ش��ي��اء غ��ري��ب��ة، ورغ���م اأن 
االأمر كان م�شحونا قليال، لكن كان علي اإبالغه ببع�س 
االأمور. »ال يحق الأحد و�شف قواتنا امل�شلحة مبا ال نراه 

مقبوال«.

تقررها  التي  والكيفية  وامل��ك��ان  الوقت  يف  ثمنها  العدو 
املقاومة«.

ه���ذا وق����ال ن��ائ��ب م���ن���دوب رو���ش��ي��ا ال���دائ���م ل���دى االأمم 
التي  اال�شتباكات  بعد  �شافرونكوف،  فالدميري  املتحدة، 
ال�شتقبال  ا�شتعدادها  ت��وؤك��د  رو�شيا  اإن  غ���زة،  يف  وق��ع��ت 
القادة االإ�شرائيليني والفل�شطينيني الإجراء مفاو�شات.

التطورات  ملناق�شة  االأمن  اجتماع طارئ ملجل�س  وخالل 
االأخرية يف غزة، اأكد �شافرونكوف، اأن الت�شوية يف ال�شرق 
الدويل  القانون  اأ�شا�س  على  تقوم  اأن  “يجب  االأو���ش��ط 
االأمن  ق��رارات جمل�س  املعرتف به عموماً، مبا يف ذلك 
ملا  وفقاً  العربية”،  ال�شالم  ال�شلة ومبادرة  ذات  الدويل 

ذكرته وكالة االأنباء الرو�شية �شبوتنيك اليوم ال�شبت.
ا�شتعدادنا  ج��دي��د  م��ن  “نوؤكد  ���ش��اف��رون��ك��وف  واأو����ش���ح 
الفل�شطينيني  ال��ق��ادة  الجتماع  رو�شية  من�شة  لتوفري 

واالإ�شرائيليني«.

•• باري�س-اأ ف ب:

الفرن�شي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  اع��ل��ن 
20 اجنبيا يف  جريار كولومب ان 
و�شع قانوين طردوا من االأرا�شي 
ب�شبب   2017 يف  ال���ف���رن�������ش���ي���ة 
ان��ه ع��دد غري  تطرفهم، الفتا اىل 

م�شبوق.
فران�س”  “و�شت  �شحيفة  و�شاألت 
ك����ول����وم����ب ع�����ن ط������رد االأج�����ان�����ب 
ال��ذي طالب به  املتطرفني، االم��ر 
املتطرف  واليمني  اليمني  جم��ددا 
ب��ع��د االع���ت���داءات اجل��ه��ادي��ة التي 
جنوب  يف  قتلى  اربعة  عن  ا�شفرت 

البالد يف 23 اذار مار�س.
ورد الوزير عر تويرت ام�س ال�شبت 
“�شبق ان ح�شل ذلك” وا�شفا هذا 
ال���ع���دد ب���اأن���ه ق��ي��ا���ش��ي م���ن دون ان 

الربملان العربي يدعو فرن�شا لالعرتاف بدولة فل�شطني وعا�شمتها القد�س
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 •• مو�صكو-اأ ف ب:

ان  بريطانيا  على  اأن  ال�شبت  ام�س  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
ت�شحب اأكرث من خم�شني من موظفيها الدبلوما�شيني يف رو�شيا، وذلك 
يف  �شابق  م���زدوج  عميل  ت�شميم  خلفية  على  املت�شاعد  التوتر  اط��ار  يف 

بريطانيا.
وجاءت االإجراءات الرو�شية اجلديدة بعد دعوة بريطانيا حلفاء لها، اإىل 

طرد دبلوما�شيني رو�س.
فران�س  لوكالة  زاخاروفا  ماريا  وزارة اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقالت 
من  اأك��رث  الريطاين  اجلانب  لدى  امل�شاواة.  تقرتح  “رو�شيا  اإن  بر�س 

خم�شني �شخ�شا«.
واأمهلت  ال�شفري الريطاين لوري بري�شتو  ا�شتدعت مو�شكو  واجلمعة 

رو�شيا  يف  الدبلوما�شيني  موظفيها  اف���راد  ع��دد  خلف�س  �شهرا  ل��ن��دن 
ليت�شاوى مع عدد املوظفني الدبلوما�شيني الرو�س يف بريطانيا.

اال�شتفزازي  ب”ال�شلوك  متعلقة  احتجاج  مذكرة  بري�شتو  ت�شليم  ومت 
ال��ذي حّر�س على الطرد غري  اأ�شا�س له للجانب الريطاين  ال��ذي ال 
املرر لدبلوما�شيني رو�س من عدد من الدول”، بح�شب ما اأعلنته وزارة 

اخلارجية اجلمعة.
150 دبلوما�شيا رو�شيا مبغادرة  ويف املجموع �شدرت اأوامر الأكرث من 
واع�شاء يف حلف  االأوروب���ي  االحت��اد  اأع�شاء يف  ودول  املتحدة  الواليات 
�شمال االطل�شي ودول اخرى ت�شامنا مع بريطانيا على خلفية ت�شميم 
اجلا�شو�س ال�شابق �شريغي �شكريبال وابنته على االرا�شي الريطانية 
مطلع اآذار/مار�س. ويف وقت �شابق هذا ال�شهر، قامت رو�شيا بطرد 23 
بطر�شرغ  �شان  يف  الريطانية  القن�شلية  واأغلقت  رو�شيا  دبلوما�شيا 

رو�شيا  طردت  واجلمعة  الريطاين.  الثقايف  املجل�س  ن�شاطات  واأوقفت 
دبلوما�شيني من 23 دولة -معظمها يف االحتاد االأوروبي- ردا على دول 
الغرب، وذلك يف عمليات تبادل طرد دبلوما�شيني هي االكر من نوعها 
يف التاريخ احلديث. هذا وقال ال�شفري الرو�شي لدى وا�شنطن اناتويل 
انطونوف ،ان الدبلوما�شيني الرو�س ال�شتني الذين طردتهم الواليات 
املتحدة بعد عملية ت�شميم عميل مزدوج رو�شي �شابق يف بريطانيا عادوا 

اىل رو�شيا ام�س ال�شبت، وفق ما اأفادت وكالة تا�س الر�شمية.
جميع  �شيعود  م��ار���س  اذار   31 “يف  لل�شحافيني  اأن��ط��ون��وف  وا���ش��اف 
الدبلوما�شيني الذين اعلنوا +ا�شخا�شا غري مرغوب فيهم+ اىل ديارهم 

بالطائرة مع عائالتهم«.
وتابع ان 171 �شخ�شا �شيغادرون الواليات املتحدة مو�شحا ان احلكومة 
الرو�شية قدمت طائرتني �شتتوقف احداهما لفرتة وجيزة يف نيويورك 

باأنهم  املطرودين  الدبلوما�شيني  وا�شنطن  وو�شفت  عائلة.   14 لتقل 
وا�شنطن  يف  الرو�شية  بال�شفارة  ملحًقا   48 و�شمنهم  “جوا�شي�س”، 
كما  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ل��دى  ال��رو���ش��ي��ة  البعثة  يف  يعملون  اآخ����رون  و12 

ا�شدرت مر�شوًما يق�شي باإغالق القن�شلية الرو�شية يف �شياتل.
ليغادروا  االثنني  غدا  تنتهي   مهلة  الرو�س  الدبلوما�شيني  ام��ام  وك��ان 

االأرا�شي االمريكية.
ال�شلطات  بح�شب  املرحلني،  املوظفني  الإب��دال  امكانية  هناك  ذلك،  مع 
بر�س  فران�س  لوكالة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  وق���ال  االم��ريك��ي��ة. 
املنا�شب  مل��لء  اعتمادات  ت��زال ح��رة يف طلب  الرو�شية ال  “احلكومة  ان 
وا�شنطن اخلمي�س معلنة طرد  رو�شيا على  البعثة«. وردت  ال�شاغرة يف 
60 دبلوما�شيا امريكيا واإغالق القن�شلية يف �شان بطر�شبورغ لكنها مل 

تطلب خف�س عدد املوظفني الدبلوما�شيني.

به  ــادة  ــس الإ� بعد    
ــد  ــال ــدون ــل ل ــدي ــب ك
تــــرامــــب، تــال�ــســى 
الوزراء  رئي�ض  جنم 
جا�سنت  الـــكـــنـــدي 
ترودو. فهل �ستوؤدي 
الت�سالية،  اأفعاله 
قوته  كــانــت  ــتــي  ال
اإىل  ــة،  ــي ــس ــا� ــس ال�

�سقوطه؟

   احلب يدوم ثالث �شنوات، يقول 
ع��ن��وان رواي�����ة. ورئ��ي�����س ال����وزراء 
الكندي جا�شنت ترودو مل يتمتع 
ال�شيا�شي  ال��ع�����ش��ل  ���ش��ه��ر  مب��ث��ل 
عامني  ف���ب���ع���د  ه�������ذا:  ال����ط����وي����ل 
فاإن  من�شبه،  توليه  م��ن  ون�شف 
اأوباما  “باراك  باأنه  ُو�شف  ال��ذي 
جنمه.  يخبو  جا�شنت،  الكندي” 
داخليا،  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه  ���ش��ع��ف  ف��ب��ني 
تخللتها  للهند  م���وؤخ���را  وزي�����ارة 
اأخ���ط���اء، وت��داع��ي��ات ه���زات اجلار 
الرتودومانيا  تعي�س  االأم��ري��ك��ي، 

اليوم اختبارا قا�شيا.
   قبل ب�شعة اأيام، وللمرة االأوىل 
ف�����وزه يف االن���ت���خ���اب���ات عام  م��ن��ذ 
ان  ال����وزراء  رئي�س  مل�س   ،2015
يتنكرون  ال��ك��ن��دي��ني  م��ن  غالبية 
من  باملائة   56 ا�شتطالع:  يف  له 
اأداءه،  حاليا  ي�شجبون  املواطنني 
وف��ق��ا مل��ع��ه��د اأجن���و����س ري����د. وهي 
ن�شبة تعادل تقريبا نتيجة دونالد 
املتحدة.  ال����والي����ات  يف  ت���رام���ب 
واالأ����ش���واأ م��ن ذل���ك ه��و اأن حزبه 
االآن  جت��اوزه  يتم  )الليراليون( 
من قبل مناف�شه )املحافظون( يف 
مزعجة،  اإ���ش��ارة  الت�شويت.  نوايا 
الكندية  االأح��������زاب  ت���ق���وم  ح��ي��ث 
االنتخابية  امل��ن��اورات  اأوىل  بر�شم 
ا�شتعدادا لالنتخابات الفيدرالية 

.2019

اأوت��اوا، والباحث حاليا يف جامعة 
مواجهة  “يف  اأن�����ه  م���ون���رتي���ال، 
جا�شنت  م��ّث��ل  ال�شعبوية،  امل��وج��ة 

ترودو منوذًجا بدياًل.
ح�ول  خلطاب��������ه  ك�����ان  لق�����د   
االإن�شان  حقوق  واح���رتام  التنوع 
����ش���دى قويا  وال����ت����ج����ارة احل������رة 
الليرالية  النخب  ل��دى  للغاية 
العام  ال���راي  م��ن  وج���زء  الغربية 

العاملي«.
   وم��ع ذل��ك، ي��ق��ول، “يف الواقع، 
ظلت حكومته مرتددة يف جت�شيم 
وتنكرت  ال����وع����ود  م����ن  ال���ع���دي���د 
ق����رار  اإىل  واأ������ش�����ار  لبع�شها”. 
بن�شر  امل��ا���ش��ي  االأ����ش���ب���وع  اأوت�������اوا 
بعثة  لدعم  كندًيا  جندًيا   160
يف  ال�شالم  حلفظ  املتحدة  االأمم 
بادرة متاأخرة و”اأقل  مايل، وهي 
مت  التي  االلتزامات  من  بكثري” 
الق�شية  ه��ذه  ب�����ش��اأن  بها  التعهد 

عام 2016.

�سيا�سة ا�ستقبال حمدودة
ع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن االإ��������ش�������ارات 
تن�شيب  يتوجب  ف��اإن��ه  ال��رم��زي��ة، 
حلكومة  ال���ت���ق���دم���ي���ة  ال���������ش����ورة 
ترودو، ح�شب الباحث: “ت�شتقبل 
ولكن  ال�شوريني،  الالجئني  كندا 
من خالل عملية فرز دقيقة جدا، 
بعيدا عن كرم ال�شيافة يف اأملانيا. 
ت���رف�������س زي�����ادة  اأوت���������اوا  ك���م���ا ان 
امل�����ش��اع��دة االإمن���ائ���ي���ة ول����ن تفي 
اتفاق  مب���وج���ب  ب��ال��ت��زام��ات��ه��������ا 

باري�س ».
الكندي  للمحّرر  بالن�شبة  ام��ا     
من  ال��رغ��م  فعلى  ك��اي،  جوناثان 
ال�شجل  ي��ب��ق��ى  ال�����ش��يء،  ال��ظ��رف 
اإيجابياً  ت�����رودو  جل��ا���ش��نت  ال���ع���ام 
ببع�س  م�����ش��ت�����ش��ه��دا  االآن.  ح��ت��ى 
االإجن�����ازات ال��داخ��ل��ي��ة االأخ����رية ، 
ك��ت��ب االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي يف املجلة 
بولي�شي”:  “فورين  االأم��ري��ك��ي��ة 
على  ت���رودو  ك��ان  انتخابه،  “منذ 
اأنه  اإال  ال��ك��رى،  الق�شايا  حق يف 
االأخطاء  م���ن  ي��ك��ف��ي  م���ا  ارت���ك���ب 
ال�شغرية يف االآون��ة االأخ��رية مما 
اثار هذه ال�شكوك، وا�شتدعى هذه 

املراجعة«.

ماذا ح�سل؟
م�������اذا ح�����دث جل���ا����ش���نت ت�������رودو، 
ُي��ج��م��ع منظمو  ال�����ش��م��ال؟  جن���م 
اال�شتطالعات: اإن اجلدل الدائر 
للهند  االأخ��������رية  زي����ارت����ه  ح�����ول 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة لهذا  م���ن االأ����ش���ب���اب 
ن��ه��اي��ة فراير،  ف��ف��ي  ال���رتاج���ع. 
ال������وزراء م�شخرة  رئ��ي�����س  اأ���ش��ب��ح 
من  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
ال��ك��اري��ك��ات��وري يف  خ��الل الظهور 
وعائلته.  �شعبية هندية هو  ازياء 
ارتكاب  ب���ل���ة،  ال���ط���ني  زاد  ومم����ا 
متثل  خطاأ  اأي�شا  ت��رودو  جا�شنت 
االنف�شاليني  اأح�������د  دع�������وة  يف 
نظمه  ا�شتقبال  حفل  اإىل  ال�شيخ 
اأ�شبح  وب��ذل��ك  ال��ك��ن��دي.  ال��وف��د 

يف  ال��ك��ن��دي��ة  بو�شت”  “نا�شونال 
االآونة االخرية.

�سكوك على امل�ستوى الدويل
وماذا بخ�شو�س ال�شاحة الدولية؟ 
ال�شحافة  ت����ب����دو  االآن،  ح���ت���ى 
ترودو  جلا�شنت  مادحة  االأجنبية 
�شعود  فاأمام  الدولية.  ومواقفه 
الطريقة  على  القومية  ال��ن��زع��ة 
الرتمبية، اأكد حمرر يف �شحيفة 
نيويورك تاميز منذ ب�شعة اأ�شهر، 
اإن رئ��ي�����س ال�����وزراء ق��د ج��ع��ل من 
للعامل  اجل��دي��د  “الزعيم  ك��ن��دا 

احلر«.
كولون،  ج��و���ش��ل��ني  وي���الح���ظ     
امل�����ش��ت�����ش��ار ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق يف 

جتارة حرة، هذا اىل جانب نوايا 
ترامب.  الإدارة  التجارية  احل��رب 
تفادي،  م��ن  اأوت����اوا  متكنت  ولئن 
الر�شوم  م���ار����س،  ���ش��ه��ر  اأوائ�����ل  يف 
اجلمركية على الفوالذ واالأملنيوم 
فان  وا�شنطن،  عنها  اأعلنت  التي 
ال  الكندية  االقت�شادية  ال��دوائ��ر 
“االف�شلية”  هذه  ن�شًرا:  تدعي 
ت��ه��دف ���ش��راح��ة اإىل م��زي��د قطع 
التفاو�س  اإع������ادة  يف  ك���ن���دا  ذراع 
اتفاقية  ح����ول  ح��ال��ي��ا  اجل����اري����ة 
التجارة احلرة الأمريكا ال�شمالية 

)النافتا(.

ال�سكل وامل�سمون
غري ان، نقدا اأكرث عمومية كثرياً 

درجة  اىل  و�شوًحا،  اأك��رث  الن�شاز 
الرئي�س  زار  اأي��ام،  ب�شعة  بعد  انه 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����ش��ي، 
اي  ارت��ك��اب  دون  نيودلهي  ��ا  اأي�����شً
عقودا  – ووّق��ع  دبلوما�شي  خطاأ 
فاو�س  التي  بكثريالعقود  فاقت 

ب�شاأنها ترودو.
ترتاكم  ذل�������ك،  اىل  اإ�����ش����اف����ة     
بالن�شبة  م�����دة  م���ن���ذ  ال��ن��ك�����ش��ات 
املا�شي،  ن��وف��م��ر  يف  ل��ل��ك��ن��دي. 
�شظايا  ت������رودو  ج��ا���ش��نت  ط���ال���ت 
تهّرب �شريبي مرتبطة  ف�شيحة 
ب��ق�����ش��ي��ة ب���ارادي�������س ب���ي���رز. ويف 
ف��راي��ر، ع��اد خ��ايل الوفا�س من 
ال�����ش��ني، كان  اإىل  زي����ارة ر���ش��م��ي��ة 
اتفاقية  اإب������رام  خ��الل��ه��ا  ي��ت��وق��ع 

ت��غ��ري��دة موؤخراً  ���ش��ري، يف  اأن����درو 
التي  امليزانية  اإىل عجز  اإ�شارة  يف 
قدمتها حكوم������ة ترودو يف نهاية 

فراير.
املبالغة  اأن  امل���ف���ارق���ات،  وم����ن     
جلو�شتني  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  يف 
ترودو هي التي تقلل من �شعبيته. 
مرييف،  ريك�س  يتبّناه  ت�شخي�س 
املعلق البارز يف ال�شيا�شة الكندية: 
“�شهد عام 2017 نزول جا�شنت 
ترودو من مكانة امل�شاهري واأمري 
�شور ال�شلفي اإىل �شيا�شي منطي 
منتقديه  ك����ل  وي������رى   ... ج�����دا 
وبع�س حلفائه ان مبادراته اأقرب 
ال�شيا�شات،  املواقف منها اىل  اىل 
ن�����ش��رت��ه �شحيفة  م��ق��ال  ك��ت��ب يف 

ما يرتدد يف اأفواه الكنديني الذين 
وزرائهم:  رئي�س  يف  اأملهم  خ��اب 
وامل�شمون..  ال�شكل  بني  الفجوة 
هائل  دع���م  ي��ق��اب��ل��ه  بيئي  خ��ط��اب 
للوقود االأحفوري، يلومه الي�شار، 
ال�شعيفة  ال��ف��ئ��ات  ب��دع��م  وع����ود 
ال�شريبي،  العبء  زي��ادة يف  ولكن 

ي�شجب اليمني.
ت����رودو �شرائب    »رّف����ع ج��ا���ش��نت 
بن�شبة  امل��ت��و���ش��ط��ة  ال��ط��ب��ق��ة  ا���ش��ر 
 18 وي���ق���رت����س  امل����ائ����ة،  يف   90
ال���ّدي���ن  وي������رتك  دوالر،  م���ل���ي���ار 
ينفق  اإن���ه  القادمة”..  ل��الأج��ي��ال 
الكثري  ي��ف��ع��ل  ال  ول��ك��ن��ه  ك���ث���ريا، 

للكنديني”..
املحافظني،  ح����زب  زع���ي���م  ك��ت��ب   

�شقوط امري ال�شلفي اوباما الكندي..ال�شورة اكرث من االفعال

حمرار ترودو يف انهيار اأندرو �شري.. انفق كثريا ومل يقدم الكثري

ال�شورة التي خيبت ظن الكثريين

نهاية الرتودومانيا يف كندا...!

جا�شنت ترودو: من اأمري ال�ّشلفي اإىل �شيا�شي منطي...!
يرى كل منتقديه وبع�ض حلفائه ان مبادراته اأقرب اىل املواقف منها اإىل ال�سيا�سات

ترددت حكومته يف جت�سيم 
العديد من الوعود وتنكرت لبع�سها
الفجوة بني ال�شكل وامل�شمون 

اأكرث ما يزعج الكنديني الذين 
خاب اأملهم يف رئي�س وزرائهم 

اأندرو �سري: ينفق كثريا.. 
ولكنه ل يفعل الكثري للكنديني

ُو�������ش������ف
ب�����ب�����اراك 
اأوب������ام������ا 
ال���ك���ن���دي 
وم�������ّث�������ل 
منوذًجا بدياًل 
م��واج��ه��ة  يف 
���ش��ع��ب��وي��ة 
ت������رام������ب

املفارقات  من 
مبالغ�����ة  اأن 
ت�������رودو يف 
ال���ع���الق���ات 
ال����ع����ام����ة
ه����������������ي
ال�������ت�������ي
ت�����ق�����ل�����ل 
�ش���عبيته من 

•• الفجر - الك�صي�س رابان 
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عدن -وام:

املن�شورة  ���ش��ب��اب  مب��ل��ع��ب  اخ��ت��ت��م��ت 
بالعا�شمة املوؤقتة عدن اأول اأم�س قبل 
الدوري  مناف�شات  اخلمي�س  االأول 
نظمته  ال��ذي  القدم  لكرة  الريا�شي 
هيئة  م��ن  ب��دع��م  عدن”  “جامعة 
ال��ه��الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي �شمن 
“عام زايد” وذلك يف اإطار توجيهات 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” بتطبيع 
احلياة يف اليمن وبث اأجواء الفرحة 
اأبنائه.   ب��ني  اأف�����ش��ل  واالأم����ل يف غ��د 
وفاز فريق كلية العلوم االإدارية على 
ف��ري��ق كلية ال��ط��ب ب��ث��الث��ة اأه���داف 
النهائية  امل���ب���اراة  يف  ه���دف  م��ق��اب��ل 
للدوري الذي تناف�س على لقبه 23 

فريقا من كليات جامعة عدن.
واأ�شاد الدكتور حممد عقيل العطا�س 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ع���دن ل�شوؤون 
الطالب بدعم ورعاية هيئة الهالل 

البطولة  ل��ه��ذه  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 
�شمن فعاليات عام زايد والتي كانت 
ال�شباب  عن  للرتويح  خ�شبا  جماال 
بينهم  ال�شريف  التناف�س  روح  وب��ث 

من  والتعارف  التاآخي  ثقافة  ون�شر 
اإقامة اأن�شطة و برامج ت�شهم  خالل 

يف تنمية اأفكارهم ودعم مواهبهم.
من جانبه هناأ اأحمد احل�شني نائب 

اأمني عام االحتاد اليمني لكرة القدم 
بفوزه  االإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  كلية  ف��ري��ق 
بكاأ�س ال���دوري واأ���ش��اد ب��اأدائ��ه يف كل 

املباريات التي �شارك فيها.

االإمارات  دولة  ثّمن احل�شني دعم  و 
االأن�شطة  ملختلف  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف ع����دن وغ���ريه���ا من 
اإن هذا  وق����ال  امل���ح���ررة  امل��ح��اف��ظ��ات 

نوعه  م�����ن  االأول  ل���ي�������س  ال�����دع�����م 
َدَع�����َم  اإىل  ال�����ش��دد  ه����ذا  م�����ش��ريا يف 
“ بطولة  الهالل االأحمر االإماراتي 
ج���رت  ال����ت����ي  #عدن_تنت�شر” 

 2015 يوليو  �شهر  يف  مناف�شاتها 
ب��ع��د حت���ري���ر ال��ع��ا���ش��م��ة ع����دن من 
باأيام  االنقالبية  احلوثي  ملي�شيات 

قليلة.

ال��ن��ه��ائ��ي��ة كرمت  امل���ب���اراة  ويف خ��ت��ام 
ممثلني  �شمت  ال��ت��ي  ال���دوري  جلنة 
عن جامعة عدن و احتاد كرة القدم 
االإدارية  العلوم  البطل كلية  الفريق 
بكاأ�س  الطب  وكلية  ال���دوري  بكاأ�س 
واللجان  التحكيم  وجلنة  الو�شيف 
اأ���ش��ه��م��ت يف جناح  ال���ت���ي  امل�������ش���ارك���ة 
على  امل��ي��دال��ي��ات  وزع���ت  و  املناف�شات 

الالعبني.
اأن دوري جامعة  اإىل  االإ���ش��ارة  جتدر 
ع���دن ل��ك��رة ال���ق���دم اأق���ي���م ب��ن��اء على 
االت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا بني 
الهالل االأحمر االإماراتي واجلامعة 
مبنا�شبة تد�شني عام زايد وت�شمنت 
ال�شلة  القدم وكرة  مناف�شات يف كرة 
اإىل  الطاولة  وك��رة  الطائرة  والكرة 

جانب فعاليات ثقافية وفنية.
ال�شبت  ام�س  تنطلق  اأن  املقرر  ومن 
ال��ط��اول��ة يف  ك���رة  ب��ط��ول��ة  مناف�شات 
مبدينة  املغلقة  الريا�شية  ال�شالة 
امل��ن�����ش��ورة ب��ني ف���رق ك��ل��ي��ات جامعة 

عدن.

عقدت اللجنة املنظمة لبطولة هزاع بن زايد 
 2018 للنا�شئني  ال��ق��دم  ل��ك��رة  »ال���دول���ي���ة« 
بقاعة  ال�شبت  اأم�����س  ي��وم  ال��ث��ام��ن،  اجتماعها 
زايد  بن  خليفة  مبلعب  امللحقة  االجتماعات 
ع�شو  را���ش��د،  �شلطان  برئا�شة  ال��ع��ني،  ب��ن��ادي 
القدم،  لكرة  العني  ن��ادي  �شركة  اإدارة  جمل�س 

املدير الريا�شي ل�شركة كرة القدم.
اخلا�شة  الرتتيبات  ك��اف��ة  االج��ت��م��اع  وناق�س 
البطولة  م��ن  ال��ع��ا���ش��رة  الن�شخة  ب��ان��ط��الق��ة 
»ال��دول��ي��ة« حت��ت ���ش��ع��ار »ع���ام زاي����د« واملقررة 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن ال��ت��ا���ش��ع وح��ت��ى اخلام�س 
ع�����ش��ر م��ن ���ش��ه��ر اأب���ري���ل اجل����اري ع��ل��ى ملعب 
تقرر  ح��ني  يف  بالقطارة  حممد  ب��ن  طحنون 
بن  ه��زاع  ا�شتاد  على  النهائية  املباراة  تقام  اأن 

زايد.
ويتناف�س على اللقب يف العام احلايل �شتة فرق 
من مدار�س كروية خمتلفة لفئة حتت ال�16 
اإيفرتون  االإ���ش��ب��اين،  بيتي�س  ري��ال  وه��ي  �شنة 
االأرجنتيني  اأت��االي��ا  ديبورتيفو  االإجن��ل��ي��زي، 
وجيلينا ال�شلوفاكي اإىل جانب ناديي اجلزيرة 

والعني من الدولة. 
عبداهلل  البطولة،  م��دي��ر  االج��ت��م��اع،  وح�شر 
علي، م�شرف اأكادميية نادي العني لكرة القدم 
نادي  الأكادميية  الفني  املدير  خمي�س،  وعلي 
العني، رئي�س اللجنة الفنية بالبطولة، ورا�شد 
العامة  امل��راف��ق  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ع��ب��داهلل، 
الت�شغيلية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ع��ل��وي،  وب��دري��ة 
رئ��ي�����س جل��ن��ة احلكام  ال�����ش��ام�����ش��ي،  واأح����م����د 
العالقات  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ال���ظ���اه���ري،  وع��ب��ي��د 
وال��رت��وك��ول وع��ب��داهلل خ��وري رئي�س  العامة 
جلنة  رئي�س  الكعبي،  واأحمد  الت�شويق  جلنة 
اللجنة  �شليمان، رئي�س  اجلماهري ود. توفيق 

ال��ط��ب��ي��ة وع������ادل ط���ه رئ��ي�����س جل��ن��ة املالعب 
وحممد اأمري، رئي�س اللجنة االأمنية وحممد 
زاهر، رئي�س جلنة ال�شكرتاريا والتن�شيق العام 

وخالد م�شطفى، رئي�س اللجنة االإعالمية.
واأكد �شلطان را�شد، اأن التحدي االأكر للجنة 
املنظمة يكمن يف اعتماد �شيا�شة مبداأ مناف�شة 
النف�س، قيا�شاً بالنجاحات الالفتة التي ظلت 
زايد  بن  ه��زاع  بطولة  و�شمعة  با�شم  مرتبطة 
�شنة،  ك��ل  ال��ق��دم، يف  ك��رة  لنا�شئي  »ال��دول��ي��ة« 
حتت  تنطلق  العا�شرة  الن�شخة  واأن  خ�شو�شاً 
�شعار »عام زايد«، زايد اخلري والعطاء، »طيب 
اهلل ثراه« موؤ�ش�س دولتنا احلبيبة الذي ميثل 
اإن�شانية  عن  التعبري  يف  االأجيال  لكل  القدوة 
االإن�شان وا�شتلهام االإبداع من املا�شي ليواكب 

احلا�شر وير�شم امل�شتقبل.
ريا�شة  على  ع��ادت  التي  املكا�شب  اأن  واأو���ش��ح 
العني من فكرة  ون��ادي  االإماراتية  القدم  كرة 
تنظيم “دولية” ه��زاع بن زاي��د، ال ح�شر وال 
والتنظيم،  ال��الع��ب��ني  م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ع��د 
اأم��ام حتديات اأكر  االأم��ر ال��ذي ي�شعنا دائماً 
ن�شخة  ك��ل  يف  اأنف�شنا  على  التفوق  يف  تتمثل 
جميع  يف  ك��ب��رية  وثقتي  ال��دول��ة  ت�شت�شيفها 
اأع�شاء اللجان العاملة على تقدمي اأف�شل ما 
لديهم للظهور امل�شرف الذي يليق بواحدة من 
اأبرز واأهم بطوالت كرة القدم للنا�شئني على 

م�شتوى القارة واملنطقة.
هزاع  لبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأع��رب 
ب���ن زاي����د ل��ك��رة ال���ق���دم ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني، ع���ن بالغ 
ت��ق��دي��ره ل��ل��رع��اي��ة امل��ت��وا���ش��ل��ة وال���دع���م الال 
الريا�شي،  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م���ن  حم�����دود 
برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان، 
يف دعم الريا�شة والريا�شيني باإمارة اأبوظبي، 

الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  “يظل  م���وؤك���داً: 
اإجناح  يف  ا�شرتاتيجياً  و�شريكاً  اأ�شا�شياً  داعماً 
البطولة “الدولية” منذ انطالقتها فعلياً يف 

.”2008
وزاد: نثمن كذلك اجلهود املخل�شة التي ظل 
العني  ن��ادي  �شركة  اإدارة  بها جمل�س  ي�شطلع 
ل��ك��رة ال���ق���دم، ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة غ���امن مبارك 
ال���دائ���م���ة والدعم  امل��ت��اب��ع��ة  ال���ه���اج���ري، ع��ل��ى 
الالفت وتوفري كل اأ�شباب النجاح للبطولة يف 

ن�شختها العا�شرة.
البطولة،  مدير  بجهود  را�شد،  �شلطان  واأ�شاد 
ع��ب��داهلل ع��ل��ي، وذل���ك حل��ر���ش��ه ع��ل��ى املتابعة 
باآلية  املتعلقة  التفا�شيل  ل��ك��اف��ة  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
ممتدحاً  العاملة،  اللجان  ت�شكيل  منذ  العمل 
العاملة  اللجان  جميع  اأداء  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
اإل��ي��ه��ا يف  امل��وك��ل��ة  امل��ه��ام  بالبطولة الإجن���ازه���ا 
الوقت املحدد دون اأي تاأخري اأو تق�شري، موؤكداً 
اأن اخلرة التي ظل يتمتع بها العني يف تنظيم 
اأكر املنا�شبات على ال�شعد كافة حملياً قارياً 
التطور  ع��الم��ات  مواكبة  م��ن  مكنته  وع��امل��ي��اً 
باعتماد اأف�شل املمار�شات لبلوغ اأعلى موؤ�شرات 

النجاح.
االإعالم  و���ش��ائ��ل  جميع  ك��ذل��ك  ن�شكر  وت��اب��ع: 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ع���ل���ى نحو  امل���م���ي���زة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف 
باالإعالم  واالع��ت��زاز  الفخر  اإىل  ي��دع��و  مميز 
االإماراتي املرئي وامل�شموع واملكتوب ونثق يف اأن 
الالئق  باالهتمام  �شتحظى  العا�شرة  الن�شخة 

من و�شائل االإعالم املحلية واخلارجية.
واأك���م���ل: ك��م��ا ن�����ش��ك��ر رع����اة ال��ب��ط��ول��ة الذين 
اأ�شا�شيني  و�شركاء  وم�شاهمني  داعمني  ظلوا 
وال�شياحة،  لل�شفر  “نريفانا  وه��م  النجاح  يف 
“الديراخ” من جمموعة حممد ر�شول خوري 

�شركة  روت��ان��ا،  ري��ح��ان  هيلي  ف��ن��دق  واأوالده، 
اأبوظبي للخدمات ال�شحية “�شحة”، جامعة 
كافالو، �شيدلية  ل��وزان،  االإم���ارات، جمموعة 
براري  م��ول،  الفوعة  التاريخ،  مطعم  العني، 
اأوت ليت مول، بوادي مول، هيلي مول، بلدية 
لالإنتاج  العني  م��زارع  للتمور،  الفوعة  العني، 
احليواين، مطعم وم�شاوي اخلروف الذهبي، 

ق�شر احللويات وحمطة حفيت الكرى” .
اإدارة  الها�شمي مدير  اأك��د طالل  ومن جانبه 
الريا�شي  اأبوظبي  الفنية يف جمل�س  ال�شوؤون 
حر�س املجل�س على دعم بطولة هزاع بن زايد 
 2018 للنا�شئني  ال��ق��دم  لكرة  “الدولية” 
وال���ت���ي ب��ل��غ��ت ع��ام��ه��ا ال��ع��ا���ش��ر و���ش��ط اهتمام 
كبري من امل�شاركني لال�شتفادة من خمرجات 
مدار�س  ت�شت�شيف  اأنها  وخ�شو�شاً  البطولة 

كروية متنوعة.
و ذكر الها�شمي اأن البطولة حققت الكثري من 
انطالقتها  منذ  والرتبوية  الفنية  االأه���داف 
املواهب  من  العديد  �شقل  يف  اأ�شهمت  والتي 
اأبوظبي  اأن�����دي�����ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ال�����واع�����دة 
ال�شنية،  املراحل  الكروية وفرق  واالأكادمييات 
تاريخها  م�����دار  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  وف�����رت  ك��م��ا 
االأكادمييات  لالعبي  املفيد  الفني  االحتكاك 
املواطنني مع اأقرانهم من خمتلف دول العامل 

واالأكادمييات االأوروبية. 
وتقديره  �شكره  ب��ال��غ  ع��ن  الها�شمي  واأع����رب 
اعتماد  ع��ل��ى  حل�����ش��ره��ا  ال��ع��ني،  ن����ادي  الإدارة 
متمنياً  جديدة،  ن�شخة  كل  يف  التميز  �شيا�شة 
املناف�شني  والعني  اجلزيرة  لفريقي  التوفيق 
هزاع  بطولة  العا�شرة من  الن�شخة  لقب  على 
باملكا�شب  من  “الدولية” واخل���روج  زاي��د  بن 

املرجوة.

بدعم من »الهالل الأحمر « .. اختتام مناف�شات دوري كرة القدم بجامعة عدن

اأ����ش���در �شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
ب�����ش��اأن ت�شكيل جمل�س  ق���رارا  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي 

اإدارة نادي دبي لل�شطرجن والثقافة.
2018 - على  ل�شنة   2 رق��م  القرار -  ون�س 
ال��ب��ن��اي جمل�س  اإب��راه��ي��م حممد  ي��رتاأ���س  اأن 
عي�شى  خليفة  اأحمد  ت�شمية  مع  النادي  اإدارة 
�شي�شم  ال��ذي  املجل�س  لرئي�س  نائبا  ث��اين  اآل 

يف ع�شويته كال من جمال حممد العبدويل 
علي  لطفي  وعي�شى  ���ش��ال��ح  حم��م��د  وجن��ي��ب 
وهيفاء �شلطان اآل علي وجميلة جمعة اأهلي.

ملدة  االإدارة  جم��ل�����س  ع���م���ل  ال����ق����رار   وح������دد 
يبا�شر  اأن  على  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأرب��ع 
واالأنظمة  االأ���ش��ا���ش��ي  ن��ظ��ام��ه  وف���ق  اأع��م��ال��ه 
واللوائح والقرارات ال�شادرة عن جمل�س دبي 

الريا�شي.

ان عودته اىل منتخب  ابراهيموفيت�س  ال�شويدي زالت��ان  النجم  اعتر 
بالده للم�شاركة يف مونديال كرة القدم 2018 يف رو�شيا م�شاألة يعود 
ان�شمامه  بعد  االأوىل  اليه وح��ده، وذلك يف ت�شريحاته  ب�شاأنها  القرار 

اىل نادي لو�س اجنلي�س غاالك�شي االمريكي.
اللعب  اعتزل  قد  عاما،   36 العمر  من  البالغ  املخ�شرم  النجم  وك��ان 
دوليا بعد كاأ�س اأوروبا 2016. اإال اأن االأ�شئلة عن احتمال عودته بداأت 
تطرح منذ تاأهل منتخب بالده اىل املونديال الرو�شي الذي يقام بني 
14 حزيران يونيو و15 متوز/يوليو املقبلني، بعد التفوق على ايطاليا 
هذا  ان�شمامه  بعد  االأول  ال�شحايف  موؤمتره  ويف  االأوروب���ي.  امللحق  يف 
االأ�شبوع اىل النادي االأمريكي قادما من مان�ش�شرت يونايتد االنكليزي، 
اال  للمنتخب،  عودته  احتمال  حول  اجل��دل  ابراهيموفيت�س  يح�شم  مل 
انه بدا حادا كالعادة يف تعليقاته. وقال ردا على �شوؤال عن م�شاركته يف 

ا�شارة اىل  ا�شتمتع باالأمور هنا”، يف  “دعوين يف بادئ االأم��ر  املونديال 
غاالك�شي،  على  ه��و  “تركيزي  اأ���ش��اف  اجل��دي��دة.  االأم��ريك��ي��ة  جتربته 
التح�شري ب�شكل جيد لغاالك�شي كاأ�س العامل م�شاألة اأخرى. قلت ذلك 
�شابقا، ال داعي الأن يت�شل اأحد باأحد. اذا اأردت، �شاأكون يف كاأ�س العامل 

مهما قالوا«.
وبدا الت�شريح مبثابة رد على ت�شريحات اأدىل بها يف اآذار مار�س احلايل، 
ابراهيموفيت�س اىل  اأندر�شون، دعا فيها  يان  ال�شويدي  املنتخب  مدرب 
ما  يف  ال�شويدية،  الت�شكيلة  اىل  عودته  م�شاألة  لبحث  بي”  “االت�شال 
بدا تلميحا من املدرب اىل انه لن يكون املبادر لدعوة ابراهيموفيت�س 
لو�س  من  اجلمعة  ت�شريحاته  يف  ابراهيموفيت�س  واأ�شاف  العودة.  اىل 
اجنلي�س “�شرى هم )م�شوؤولو اجلهاز الفني للمنتخب( يتحدثون عما 
اأو ال. يقولون ان لديهم ت�شكيلة جيدة، لكن حتى  اأ�شارك  اذا يجب ان 

االآن، مل يفوزوا باأي �شيء، واأنا اأعرف كيف اأفوز«.
ويعد املهاجم اأف�شل هداف يف تاريخ منتخب بالده، مع 62 هدفا خالل 
ال�شويدي  املنتخب  مع  ابراهيموفيت�س  و�شارك  دولية.  مباراة   116
اىل  ب��الده  العامل )2002 و2006(، عندما و�شلت  كاأ�س  مرتني يف 
ر�شميا اجلمعة  ال�شويدي قد قدم  الالعب  وك��ان  النهائي.  ال��دور ثمن 
كالعب للو�س اجنلي�س غاالك�شي، بعدما وافق مان�ش�شرت يونايتد هذا 
اال�شبوع على ف�شخ تعاقده معه. ومل ينه ابراهيموفيت�س بذلك مو�شمه 
الثاين مع النادي االنكليزي، علما ان عقده كان من املقرر ان ينتهي يف 
ال�شويدي  �شجل  يونايتد،  االأول مع  احل��ايل. ويف مو�شمه  املو�شم  ختام 
28 هدفا، اإال انه مل جناحا مماثال يف املو�شم الثاين، ال�شيما بعد غيابه 
الأ�شهر منذ تعر�شه الإ�شابة بالغة يف الركبة يف ني�شان اأبريل 2017، 

اأجرى عملية جراحية ملعاجلتها.

حمدان بن حممد ي�شدر قرارا بت�شكيل جمل�س 
اإدارة نادي دبي لل�شطرجن والثقافة

اإبراهيموفيت�س يعترب عودته للمنتخب قرارًا �شخ�شيًا

العا�سرة الن�سخة  لقب  على  يتناف�سون  فرق   6

مارك األني يوقع عقد رعاية جديد يف الوقت الذي ميهد فيه الطريق للتتويج بلقب العامل لل�سنوكربطولة هزاع بن زايد »الدولية« للنا�شئني تنطلق يف التا�شع من ال�شهر اجلاري

باركلي لالأ�شول تدعم جنم اإيرلندا 
ال�شمالية ملوا�شلة جناحاته

املا�شرتز،  املتوج بلقب  ال�شنوكر  األني، حمرتف  وقع مارك 
عقد رعاية جديد مع باركلي لالأ�شول، �شركة اال�شتثمارات 
االأ�شول والتي لها مكاتب يف كل من دبي ولندن  متعددة 

وموزعني يف اأنحاء ال�شرق االأق�شى. 
وفاز األني، االآيرلندي ال�شمايل البالغ من العمر 32 عاما، 
باأول تتويج ثالثي له بعد اأن هزم كايرن ويل�شون 7-10 
يف  اأقيمت  التي  املا�شرتز  بطولة  م��ن  االأخ���رية  اجل��ول��ة  يف 

ق�شر االإ�شكندرية بلندن ال�شهر املا�شي. 
األ���ني مع  وي��ق��دم عقد ال��رع��اي��ة اجل��دي��د دف��ع��ة اإ�شافية ل��� 
�شعيه للفوز باأول لقب عاملي له يف الفعالية االأهم يف عامل 
كرو�شيبل يف مدينة  م�شرح  على  واملزمع عقدها  ال�شنوكر 
 7 وحتى  اأبريل   21 بني  ما  الفرتة  يف  باإجنلرتا  �شيفيلد 

مايو. 
وتعليقا على توقيع عقد الرعاية اجلديد، قال األني: »اأتوق 
والفعاليات  املحافل  يف  ومتثيلهم  باركلي  �شعار  الرت���داء 
الكرى. ا�شعر بالفخر بالتوقيع مع �شركة بهذا احلجم. 
ال ي�شعني التعبري عن مدى �شعادتي و�شكري لدعمهم يل 
واأتطلع قدما حل�شور الفريق اإىل بع�س الفعاليات الكبرية 

التي �شوف اأ�شارك فيها هذا العام«. 
باركلي  ل��دى  اأول  ال�شريك  اأوان،  ج�شنت  �شرح  جهته  من 
لالأ�شول، قائال: »اخرتنا مارك كاأحد النجوم الريا�شيني 
الذين نتطلع لرعايتهم نظرا للجهد الكبري الذي يبذله 
ومهاراته يف التخطيطية اال�شرتاتيجية يف اللعبة وجلذوره 

املتاأ�شلة، ناهيك عن جناحاته املتوا�شلة«.
واأ�شاف: عامل ال�شنوكر لي�س مبختلف عن عامل االأعمال 
املتنامي الذي نعمل وفقه – فهو منهجي و�شعب وبحاجة 
اأن تدوم هذه  لتكتيك وا�شح ومدرو�س. ناأمل ونعمل على 

ال�����ش��راك��ة مل���دى ط��وي��ل ون��ت��م��ن��ى مل����ارك ك��ل ح��ظ��ا ط��ي��ب��ا يف 
ا�شتعداداته لبطولة العام يف كرو�شيبل. 

وحقق األني اأول ت�شنيف له يف اللعبة خالل بطولة اململكة 
املتحدة لعام 2011 ويف العام 2016 متكن من ت�شجيل 

الرقم 147 ال�شعب يف نف�س البطولة. 
وي��ع��ت��ر األ����ني م��ن اأك����رث ال��الع��ب��ني امل��وه��وب��ني القادمني 
ال�شابقني  العامل  بطلي  ال�شمالية منذ حقبة  اإيرلندا  من 
الفوز  م��ن  مت��ك��ن  ك��م��ا  هيغينز،  واأل��ي��ك�����س  ت��اي��ل��ور  ديني�س 
لالحرتافية  التوجه  قبل  لل�شباب  والعامل  اأوروب���ا  بلقبي 
عام 2005. وبعيدا عن طاولة ال�شنوكر، يعتر األني من 
القدم  لكرة  ال�شمالية  اإيرلندا  لفريق  الداعمة  االأ���ش��وات 

وحمب للعبة الغولف. 
وتتخ�ش�س باركلي يف القيام باالأعمال التجارية، وت�شاعد 
ال�شركات النا�شئة يف قطاعات التطوير العقاري وال�شيافة 
االأ�شول  جميع  وت��ق��ع  واالزده�����ار.  النمو  على  واالأع���م���ال 
والواليات  املتحدة  اململكة  م��ن  ك��ل  يف  لل�شركة  االأ�شا�شية 
املتحدة، فيما تتوزع حمفظة باركلي العقارية على قطاعات 
ا�شوال قائمة وجديدة يف جمموعة من  خمتلفة تت�شمن 

اأكرث املواقع جاذبية حول العامل. 
وك����ج����زء من  ل����الأ�����ش����ول،  ب���ارك���ل���ي  اأن  ب���ال���ذك���ر  ي����ج����در 
وحتقيق  امل��خ��اط��ر  تقليل  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ا�شرتاتيجيتها 
ال��ع��وائ��د، ت��ه��دف اإىل م��وا���ش��ل��ة ت��ط��وي��ر وت��ن��وي��ع حمفظة 

اأعمالها والتوجهات ال�شوقية القائمة واجلديدة. 
التعليق على ال�شورة: جنم ال�شنوكر املحرتف مارك اأالن 
ال�شركة  ل��الأ���ش��ول،  باركلي  م��ع  ج��دي��دة  �شراكة  عقد  وق��ع 
اال���ش��ت��ث��م��ارات م��ت��ع��ددة االأ����ش���ول مب��ك��ات��ب يف ك��ل م��ن دبي 

ولندن. 
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كان املهاجم امل�شري املتاألق حممد �شالح على موعد 
الفوز  ال�شباك جم��ددا وق��اد فريقه ليفربول اىل  مع 
كان  بعدما   1-2 باال�س  كري�شتال  على  ال�شبت  ام�س 

املرحلة  اللندين، وذل��ك يف  اأم��ام م�شيفه  متخلفا 
الثانية والثالثني من الدوري االإنكليزي لكرة 

القدم.
وبعد ت�شجيله رباعية يف املرحلة املا�شية �شد 
ال�شابق  ال��الع��ب  اأك���د  )-5�شفر(،  وات���ف���ورد 

انه قيمة  االيطايل  لروما 
ا�شتثنائية  م�������ش���اف���ة 

ل����ل����ي����ف����رب����ول ه����ذا 
امل�����������و������������ش�����������م 

بت�شجيله 
ه���������دف���������ه 
ال����ت����ا�����ش����ع 

لع�شرين  وا
ال�����������������دوري  يف 

�شدارته  معززا  املمتاز، 
بفارق 5 اأهداف اأمام مهاجم 

توتنهام هاري كاين.
وع��������ادل �����ش����الح ال���رق���م 
ال����ق����ي����ا�����ش����ي الأف���������ش����ل 

ه������������داف اأف�������ري�������ق�������ي يف 
ال����������دوري امل����م����ت����از خ���الل 

وامل�شجل  واح��������د،  م���و����ش���م 
ال�شابق  ت�شل�شي  مهاجم  با�شم 

ال��ع��اج��ي دي��دي��ي��ه دروغ���ب���ا )29 
ورقم   ،)2010 مو�شم  يف  هدفا 
ف����ان بري�شي  روب�����ن  ال��ه��ول��ن��دي 
 )2013-2012 )م����و�����ش����م 
رونالدو  كري�شتيانو  والرتغايل 
باإيجاد طريقه   2008-2007
يف  م���ب���اراة   21 يف  ال�����ش��ب��اك  اىل 

الدوري.
االأول  ال�شوط  ليفربول  واأنهى 
متخلفا بهدف �شجله ال�شربي 
ركلة  من  ميليفوييفيت�س  لوكا 

ج�����زاء، ه���ي ال�����ش��اب��ع��ة ال��ن��اج��ح��ة له 
االأملاين  احلار�س  من  خطاأ  بعد  املو�شم،  هذا 

لوري�س كاريو�س على ويلفريد زاها.
وجن���ح ف��ري��ق امل����درب االأمل�����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب يف 
اط�����الق امل����ب����اراة م���ن ن��ق��ط��ة ال�����ش��ف��ر يف مطلع 
�شاديو  ال�شنغايل  اأدرك  عندما  ال��ث��اين،  ال�شوط 

االأخري  ب��داأه��ا  جماعية  لعبة  بعد  التعادل  مانيه 

بنف�شه عند اجلهة اليمنى بتمريره الكرة اىل �شالح 
فح�شرها  فريمينو،  روبرتو  للرازيلي  حولها  الذي 
لعبها  ال���ذي  ميلر  جليم�س  االأخ����ري 
اأر�شية اىل مانيه فحولها  عر�شية 

يف ال�شباك.
ل�شربة  ل��ي��ف��رب��ول  وت��ع��ر���س 
 5 ب��ع��د  ادم الالن�����ا  ب���اإ����ش���اب���ة 
دخوله  ع��ل��ى  ف��ق��ط  دق���ائ���ق 
بدال  امل���ل���ع���ب  اأر�����ش����ي����ة 
الهولندي  م��ن 
جينيو  ر جو
 ، م و لد فينا
ف����ا�����ش����ط����ر 
اىل  ك����ل����وب 
له  ا �شتبد ا
تي  ا و لكر با
دي������������������������������ان 

لوفرن.
طريقهما  يف  ال��ف��ري��ق��ان  وب����دا 
�شالح  اأن  اإال  ب��ال��ت��ع��ادل،  لالكتفاء 
ق����ال ك��ل��م��ت��ه و���ش��ج��ل ه����دف الفوز 
هذا  لفريقه  ع�شرة  التا�شعة  للمرة 
من  ال��ك��رة  و�شلته  عندما  امل��و���ش��م، 
ت�شامرالين،  اوك�شاليد  األيك�س 
املنطقة  داخ����ل  ع��ل��ي��ه��ا  ف�����ش��ي��ط��ر 
اال�شتكلندي  ب��امل��داف��ع  وت��الع��ب 
و�شددها  روب���رت�������ش���ون،  ان������دري 

بيمناه يف ال�شباك )84(.
ورفع ليفربول ر�شيده اىل 66 
موقتا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  نقطة 
مان�ش�شرت  اأم����ام  ن��ق��ط��ة  ب��ف��ارق 
ي��ل��ت��ق��ي الحقا  ال�����ذي  ي��ون��اي��ت��د 
�شيتي،  ���ش��وان�����ش��ي  ���ش��ي��ف��ه  م���ع 
طريقة  ب���اأف�������ش���ل  وحت�������ش���ر 
االأربعاء  املرتقبة  للمواجهة 
مواطنه  ����ش���د  م��ل��ع��ب��ه  ع���ل���ى 
مت�شدر  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
ال��������دوري امل���م���ت���از، يف ذه����اب 
ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ل���دوري 

اأبطال اأوروبا.

انتزع نادي روما نقطة من ملعب م�شيفه بولونيا، بتعادله 
واياه 1-1 يف افتتاح مباريات املرحلة الثالثني من الدوري 

االإيطايل لكرة القدم، والتي تقام كلها يف يوم واحد.
وتاأتي هذه النتيجة املتوا�شعة لنادي العا�شمة الذي 

االيطايل،  ال���دوري  ترتيب  يف  الثالث  املركز  يحتل 
قبل  ع�شر،  احل��ادي  املركز  ال��ذي يحتل  �شد �شيفه 
اأيام من انتقاله اىل ا�شبانيا خلو�س مواجهة �شعبة 

يف ذهاب الدور ربع النهائي لدوري اأبطال 
اأوروبا �شد بر�شلونة االأربعاء.

وم���ا ق���د ي��ث��ري ق��ل��ق روم����ا اأكرث 
م����ن ����ش���ي���اع ال��ن��ق��ط��ت��ني، هو 

خروج العبه البلجيكي راديا 
ن��اي��ن��غ��والن ج���راء م��ا بدا 
يف  ع�شلية،  م�شكلة  ان��ه��ا 
16 من املباراة،  الدقيقة 

ما  بعد  يت�شح  ان  دون  من 
مباراة  يف  �شي�شارك  ك��ان  اذا 

بر�شلونة اأم ال.
االفادة  يف  بولونيا  يتاأخر  ومل 
بعد  ت����ق����دم  اذ  ال����و�����ش����ع،  م����ن 

اإريك  الت�شيلي  دقيقتني عر العبه 
بولغار بت�شديدة من خارج املنطقة اثر 

فران�ش�شكو،  دي  فيديريكو  من  متريرة 
القليلة  ف��ر���ش��ه  اإح����دى  م��ن  م�شتفيدا 

العا�شمة  ل��ن��ادي  وع����ادل  امل���ب���اراة.  يف 
م��ه��اج��م��ه ال��ب��و���ش��ن��ي ال��ب��دي��ل اإدي���ن 
76 بكرة راأ�شية  دزيكو يف الدقيقة 
اثر عر�شية من االأرجنتيني دييغو 

بريوتي.
وق������ال دزي����ك����و ب���ع���د ال���ت���ع���ادل “من 

ال�شعب تف�شري ما �شار ب�شكل خاطئ 
... كنا بطيئني جدا يف ال�شوط 
االأول، بال حركة على رغم خلق 
بع�س الفر�س اجليدة. اأتيحت 

املرمى  على  واح��دة  ت�شديدة  لهم 

و�شجلوا هدفا«. اأ�شاف “لدينا مباراة مهمة جدا خلو�شها 
�شد فريق يعد من االأف�شل يف العامل، ونفكر بها”، م�شيفا 
“حتى يف ظل هذه الظروف، اأتيحت لنا بع�س الفر�س... 
ح�شلنا على نقطة مهمة، على رغم ان انطباعنا 

هو اننا اأ�شعنا نقطتني هنا اليوم«.
على  بكثافة  روم��ا  التعادل، �شغط  ه��دف  وبعد 
الذي  �شانتورو  انطونيو  بولونيا  حار�س  مرمى 
كان يخو�س اأول مباراة له يف دوري 
روما  واأ����ش���اع  االأوىل.  ال���درج���ة 
ال�شاعة  رب����ع  يف  ع����دة  ف��ر���ش��ا 
االأخري ال�شيما عر ال�شربي 
األ��ك�����ش��ن��در ك�����والروف 
الت�شيكي  وزم���ي���ل���ه 

باتريك �شيك.
وك������اد ب����ريوت����ي ان 
النقاط  فريقه  يهدي 
الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف  الثالث 
القوية  ت�شديدته  ان  اال  ال�شائع،  ب��دل 
دانييلي  اثر متريرة  املنطقة  خ��ارج  من 
القائم  بجانب  قريبة  مرت  رو�شي،  دي 

االأمين ملرمى �شانتورو.
وح���اف���ظ روم����ا ع��ل��ى م��وق��ع��ه يف املركز 
نقطة،   60 م���ع  ال���رتت���ي���ب  يف  ال���ث���ال���ث 
و13  يوفنتو�س،  املت�شدر  15 عن  بفارق 
ن��ق��ط��ة ع���ن ن���اب���ويل ال���ث���اين. ك��م��ا يبتعد 
ن����ادي ال��ع��ا���ش��م��ة ب��ف��ارق خ��م�����س ن��ق��اط عن 
فريونا  ي�شت�شيف  الذي  الرابع  ميالن  انرت 
ل���ه مباراة  ان  ع��ل��م��ا  ال�����ش��ب��ت،  وق���ت الح���ق  يف 
مباريات  ك��ام��ل  ال�شبت  وت��ق��ام  م��وؤج��ل��ة.  اأخ����رى 
واأودينيزي،  ات��االن��ت��ا  يلتقي  اذ  ال��ث��الث��ني،  امل��رح��ل��ة 
وكالياري  و���ش��ب��ال،  وج��ن��وى  وك���روت���وين،  وفيورنتينا 
وتورينو، والت�شيو وبينيفينتو، وكييفو و�شمبدوريا، 
اخلتامية  امل��ب��اراة  و�شتكون  ون��اب��ويل.  و�شا�شوولو 
م�شاء ال�شبت، وجتمع بني املت�شدر وحامل اللقب 

يوفنتو�س، و�شيفه ميالن.

�شالح يقود ليفربول للفوز على 
كر�شتال بال�س

نادي الإمارات ي�شت�شيف اجتماع م�شريف املراحل ال�شنية بفرق راأ�س اخليمة

جناح كبري ل�سباق دبي يف �ساطئ جمريا

اإبطالنا يحلقون بال�شدارة يف خامتة جولت الدراجات املائية
العو�سي واحلمادي ولنجاوي واملال واملازمي واملرزوقي يخطفون الأ�سواء

اجتماعا  االإم���ارات  ن��ادي  ا�شت�شاف 
مل�شريف املراحل ال�شنية باأندية راأ�س 
اخل��ي��م��ة ب���دع���وة م���ن را����ش���د احمد 
بطي ال�شام�شي ع�شو جمل�س اإدارة 
املراحل  م�����ش��رف  االإم�������ارات  ن����ادي 
االجتماع  وح�شر  بالنادي.  ال�شنية 
نائب  جمعة  اهلل  عبد  فهد  ���ش��ع��ادة 
الرم�س  ن��ادي  ادارة  جمل�س  رئي�س 
وال�شيد   الريا�شية  اللجنة  رئي�س 
ع��ب��د اهلل احل���م���ادي ع�شو  حم��م��د 
جمل�س اإدارة نادي االمارات ومدير 
عام النادي وال�شيد عبد اهلل العبار 
وحممد علي حمادي ال�شحي ع�شوا 
اخليمة   را����س  ن���ادي  ادارة  جمل�س 
وال�شيد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����ش��وا 
را���ش��د ع�شو جمل�س  ح��م��اد  حممد 
اللجنة  التعاون ورئي�س  نادي  اإدارة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ي��د ب�����ش��ري راجي 
االم���ارات  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر 
االإداري  امل����دي����ر  ال����درب����ي  واأن��������ور 
الكرة  واأكادميية  ال�شنية  للمراحل 
ب���ن���ادي االإم��������ارات و���ش��ي��ف رون����دي 
للمراحل  ال����ه����ول����ن����دي  اخل����ب����ري 

ب��ن��ادي االم������ارات،  وط��اه��ر هيلجا 
ومدر�شة  للمراحل  الفني  اخلبري 
كل�س  و�شادي  الرم�س  بنادي  الكرة 
بنادي  الريا�شية  اللجنة  �شكرتري 
ال��رم�����س وم���ن ن���ادي راأ�����س اخليمة 
ع�شوا  بحلوط  و�شعود  رباع  جا�شم 
الفنية ومن نادي اجلزيرة  اللجنة 

االج��ت��م��اع حممد  احل��م��راء ح�شر 
ال�شنية  امل����راح����ل  م�����ش��رف  اح���م���د 
امل���درب حممد  ن��ادي التعاون  وم��ن 
علي وم�شاعد اخلبري الفني لنادي 
ومن�شق  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��ري  االم������ارات 

املراحل ال�شنية مازن �شوقار.
تبناها  ال���ت���ي  ال���ف���ك���رة  وت��ل��خ�����ش��ت 

را�����ش����د ب���ط���ي ح������ول ان�������ش���اء ن����واة 
االمارة  اندية  بني  حقيقية  تعاون 
اأكر  ب�شكل  ال�شمل  اع����ادة  ه��دف��ه��ا 
التعاون  وت��ر���ش��ي��خ  االأن����دي����ة  ب���ني 
ي���خ�������س قطاع  ب��ي��ن��ه��ا مب����ا  ف���ي���م���ا 
الفكرة  الق��ت  وق��د  ال�شنية  املراحل 
ا�شتح�شان احلا�شرين ومت مناق�شة 

االلية املمكنة لتطبيقها من جميع 
املطروحة  االفكار  وكانت  النواحي 
اي��ج��اب��ي��ة وم��ب�����ش��رة ح��ي��ث تالقت 
ب���دء م��رح��ل��ة جديدة  ال��رغ��ب��ات يف 
االت���ف���اق على  ، ومت  ال��ت��ع��اون  م���ن 
اق��ام��ة  ل��ق��اءات دوري���ة حت��ت �شعار 
) معاُ نعمل الأجل �شبابنا ( ورحب 
احل�����ش��ور ب��ال��ف��ك��رة واأ������ش�����ادوا بها 
واأك�����دوا ا���ش��ت��ع��داده��م ل��ل��ت��ع��اون مبا 
ي�شهم يف ا�شتمرار امل�شرية وا�شتفادة 
ويوؤ�ش�س  وال���ن���ا����ش���ئ���ني  ال�������ش���ب���اب 
ل�شراكة م�شتقبلية والإيجاد خطط 
الريا�شية  اجل��وان��ب  ك��اف��ة  ت�شمل 
وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة. ويف 
اأحمد  را�شد  تقدم  االجتماع  نهاية 
ال�شكر والتقدير لكل  بطي بجزيل 
ح�شورهم  ع��ل��ى  االأن����دي����ة  مم��ث��ل��ي 
وت�شريفهم االجتماع االأول وهو ما 
يب�شر مب�شتقبل جيد من العالقات 
هذا  ان  واعتر  االم���ارة  اندية  بني 
ذات��ه جن��اح مهم  احل�شور هو بحد 
وب�����ذرة ط��ي��ب��ة الأ����ش���ا����س م��ت��ني من 

العالقات االخوية بني االأندية.

املائية  ل����ل����دراج����ات  دب�����ي  ����ش���ب���اق  ح���ق���ق 
من  واخل���ت���ام���ي���ة  ال�����ش��اب��ع��ة  –اجلولة 
ال��دول��ي��ة -2018  االإم�������ارات  ب��ط��ول��ة 
وال���������ذي ن���ظ���م���ه ن��������ادي دب������ي ال������دويل 
جمريا  �شاطئ  يف  البحرية  للريا�شات 
اأم�����س االول اجل��م��ع��ة جن��اح��ا فنيا  ي���وم 

وتنظيميا كبريا.
و���ش��ه��د ال�����ش��ب��اق ال��ك��ب��ري ال�����ذي ميثل 
الدويل  دب��ي  ل��ن��ادي   12 رق��م  الفعالية 
للريا�شات البحرية يف عام زايد 2018 
�شمن فعاليات املو�شم الريا�شي البحري 
ي�شل اإىل  ما  م�شاركة   2018-2017
70 مت�شابقا من 10 دول هي بريطانيا 
وا�شتونيا  وال�����ش��وي��د  وفرن�شا  والنم�شا 
العربية  اململكة  م��ن  واالأ���ش��ق��اء  وامل��ج��ر 
املغربية  واململكة  وال��ك��وي��ت  ال�شعودية 

وم�شر اإ�شافة اإىل جنومنا.
وكان العنوان االأبرز يف �شباق دبي والذي 
من  واخلتامية  ال�شابعة  اجل��ول��ة  ميثل 
وال��ت��ي تقام  ال��دول��ي��ة  االإم�����ارات  بطولة 
مظلة  حت��ت  ج��دي��دة  بحلة  ال�شنة  ه��ذه 
االحتاد الدويل وباإ�شراف احتاد االإمارات 
االإمارات  اأب��ط��ال  تاألق  هو  العنوان  ك��ان 
من�شات  ع���ل���ى  امل��ط��ل��ق��ة  و���ش��ي��ط��رت��ه��م 
امللمو�س  التطور  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  التتويج 

وامل�شتمر بف�شل احلدث الكبري.
يون�س  �شلمان  ال�شاعد  بطلنا  و�شجل 
ت���األ���ق���ا الفتا  ال���ع���و����ش���ي  ع���ب���دال���واح���د 
كبار  ع���ل���ى  ت���ف���وق  ب���ع���دم���ا  احل������دث  يف 
فئة  ال����ع����امل يف  واأب�����ط�����ال  امل���ح���رتف���ني 
واق���ف ج��ي ب��ي 1 حم���رزا امل��رك��ز االأول 
بجدارة حا�شدا 41 نقطة يف املرحلتني 

ال�شباحية وامل�شائية.
تاألقه  ال�����ش��اع��د  ال��ن��ج��م  ل��ه��ذا  ويح�شب 
االإبطال  ك��وك��ب��ة  و���ش��ط  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  يف 
�شباقني  يف  اجل��ول��ة  يف  م�شاركته  ورغ��م 
بطلي  اأم���ام  ال�����ش��دارة  وحقق  خمتلفني 
العامل النم�شاوي كيفيان ريتري �شاحب 
املركز الثاين والفرن�شي �شتيفان دولياك 

�شاحب املركز الثالث واال�شتوين مارتن 
كري�شتوفر  والريطاين  -الرابع  ماين 

ويلكن�شون -اخلام�س.
يو�شف  حم���م���د  ع���ل���ي  ب���ط���ل���ن���ا  وجن������ح 
اللنجاوي يف الفوز ب�شدارة فئة جال�س 
جي بي 2 م�شجال 45 نقطة ومتقدما 
ع��ل��ى ح��م��د ي��و���ش��ف ال��ل��ن��ج��اوي �شاحب 
فيما  نقطة   41 بر�شيد  الثاين  املركز 
يف  العو�شي  يون�س  �شلمان  بطلنا  ح��ل 
وحل  نقطة   33 بر�شيد  الثالث  املركز 
يف  العمر  غ��ازي  عبدالرحمن  الكويتي 
وجاء  نقطة   27 بر�شيد  الرابع  املركز 
خام�شا ال�شعودي خالد العتيبي بر�شيد 

نقطة.  23
ووا�شل بطلنا ال�شاعد واملوهوب �شلطان 
على  و�شيطرته  تاألقه  احلمادي  عي�شى 
األقاب فئة واقف جي بي 2 وحقق الفوز 
بر�شيد  االأول  املركز  حمرزا  ال�شباق  يف 
الكويتي  ع���ل���ى  م��ت��ف��وق��ا  ن��ق��ط��ة   45
����ش���امل امل���ط���وع -ال����ث����اين ب��ر���ش��ي��د 36 
-الثالثة  نيللي  اأمي��ا  وال�شويدية  نقطة 
الفرحان  ن��واف  والكويتي  نقطة   33

-الرابع 26 نقطة واملجري اتيال ديري 
-اخلام�س.

�شلطان  �شقيق  �شار  نف�شه  ال��درب  وعلى 
احلمادي  عي�شى  احمد  امل��وه��وب  بطلنا 
االأول  باملركز  ال��ف��وز  م��ن  متكن  عندما 
يف مناف�شات فئة واقف نا�شئني جي بي 
الكاملة  بالعالمة  ال�شدارة  حم��رزا   3
لبطلنا  الثاين  املركز  تاركا  نقطة   50
بر�شيد  احلمادي  عبدالرحمن  عبداهلل 
36 نقطة وحل الكويتي �شاهني رم�شان 
36 نقطة ثم  الثالث بر�شيد  يف املركز 
الرابع  املركز  فلمبان يف  فوؤاد  ال�شعودي 
خالد  حميد  بطلنا  وج��اء   26 بر�شيد 
بر�شيد  اخلام�س  امل��رك��ز  يف  املطرو�شي 

نقطة.  22
علي  را�شد  العاملي  بطلنا  ب��رز  وكالعادة 
����ش���ال���ح امل�����ال يف م��ن��اف�����ش��ات احل���رك���ات 
���ش��ت��اي��ل م�شجال  ف���ري  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 
ع��الم��ة ال��ت��ف��وق وم��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى جميع 
حممد  بطلنا  بينهم  وم���ن  امل�����ش��ارك��ني 
عبد  وال��ك��وي��ت��ي  -ال��ث��اين  الهاملي  علي 
يا�شني  واملغربي  -الثالث  مطر  العزيز 

اجلليل  ع��ب��د  وب��ط��ل��ن��ا  ف�شلي -الرابع 
العو�شي -اخلام�س.

انه  املرزوقي  حبيب  مانع  بطلنا  واثبت 
بطل فئة هايدرو فالي )االألواح املائية 
الطائرة( بال منازع بينما ا�شتطاع الفوز 
 27 ب��ر���ش��ي��د  ب���ج���دارة  االأول  ب��امل��رك��ز 
نقطة متفوقا على باقي امل�شاركني ومن 
بينهم ابوبكر نا�شر املري –الثاين 15 
البلو�شي  جمعة  وع��ب��دال��رح��م��ن  نقطة 
-الثالث 11 نقطة و�شامل عبيد العليلي 
-الرابع بر�شيد 9 نقاط ومروان حبيب 

املرزوقي اخلام�س بر�شيد 6 نقاط.
و���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات ج��ال�����س ج��ي ب��ي 3 
فوز  املواطنني  للمت�شابقني  واملخ�ش�شة 
والذي  امل��ازم��ي  �شليمان  خالد  املت�شابق 
باقي  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا  ن��ق��ط��ة   45 ج��م��ع 
امل�شاركني ومن بينهم عامر عبد الرزاق 
نقطة   38 ب��ر���ش��ي��د  -ال����ث����اين  ح���وي���ر 
املرزوقي  ح��ب��ي��ب  م��ان��ع  امل��و���ش��م  وب��ط��ل 
-الثالث بر�شيد 33 نقطة وفهد ح�شن 
وال�شيخ  نقطة   32 -ال��راب��ع  البلو�شي 
�شعيد بطي اآل مكتوم -اخلام�س بر�شيد 

نقطة.  21
ويف باقي الفئات ، ح�شل بطلنا املخ�شرم 
اإب���راه���ي���م ع��ل��ى املركز  حم��م��د حم�����ش��ن 
ال���راب���ع يف ف��ئ��ة ج��ال�����س حم��رتف��ني جي 
بي 1 حمرزا 26 نقطة بينما توا�شلت 
ال�شيطرة الكويتية على  هذا الفئة حيث 
فاز البطل العاملي حممد بوربيع باملركز 
حممد  وح���ل  نقطة   45 ج��ام��ع��ا  االأول 
ال���ث���اين بنف�س  امل���رك���ز  ال���ب���از يف  ج��ا���ش��م 
واال�شتوين  ث��ال��ث��ا  ح��ل  بينما  ال��ر���ش��ي��د 
نقطة   32 بر�شيد  بانكراتوف  اأنتوين 
وح�����ش��ل ال�����ش��ع��ودي ط���ارق ب��خ��اري 19 

نقطة.
ويف ف��ئ��ة ج��ال�����س ����ش���ب���ارك ج���ي ب���ي 4  
خوري  اآل  ي��و���ش��ف  ���ش��ع��ود  بطلنا  مت��ك��ن 
 24 بر�شيد  الرابع  املركز  احتالل  من 
الدوا�س  را���ش��د  الكويتيني  خلف  نقطة 
-الثاين  اخللفان  بيان  ويو�شف  -االأول 
واح��م��د اخل�����ش��اري -ال��ث��ال��ث فيما جاء 

خام�شا مواطنهم بدر احمد.
اهتمام اإداري وح�شور كبري

للدراجات  دب��ي  �شباق  مناف�شات  وت��اب��ع 
املائية –اجلولة ال�شابعة واخلتامية من 
بطولة االإمارات الدولية -2018 وقام 
الت�شع بعد نهاية  الفئات  اأبطال  بتتويج 
املناف�شات كال من علي نا�شر باحلبالة 
دبي  ن����ادي  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب 
الدويل للريا�شات البحرية وحريز املر 
حممد بن حريز رئي�س احتاد الريا�شات 
ع�شو  ح��ارب  عبداهلل  وحممد  البحرية 

جمل�س اإدارة النادي املدير التنفيذي.
اإبراهيم حممد  ال�شباق احمد  تابع  كما 
البحرية  الريا�شات  احت��اد  رئي�س  نائب 
املدير التنفيذي لنادي الفجرية وح�شن 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��زع��اب��ي 
واملقدم علي عبداهلل النقبي رئي�س ق�شم 
ونعيم  دب��ي  �شرطة  يف  البحري  االإن��ق��اذ 
احتاد  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ك��دي��وي 

الريا�شات البحرية ال�شعودي.

هناأ �شعادة مروان بن غليطة رئي�س احتاد االإمارات لكرة 
نادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  القدم 
العربي  كاأ�س اخلليج  النادي بلقب  الوحدة مبنا�شبة فوز 
يف ن�شخته العا�شرة بعد تغلبه على فريق الو�شل يف املباراة 
النهائية التي اأقيمت على ملعب هزاع بن زايد يف مدينة 
النادي  اإدارة  جمل�س  الأع�����ش��اء  التهنئة  ووج���ه   .. ال��ع��ني 

وفريق كرة القدم وجمهوره بهذا االإجناز.
كاأ�س  لنهائي  ال��ب��اه��ر  بالتنظيم  االحت����اد  رئ��ي�����س  واأ����ش���اد 
اخلليج العربي موؤكدا اأن جلنة دوري املحرتفني برئا�شة 
�شعادة عبداهلل نا�شر اجلنيبي بذلت جهودا ا�شتثنائية من 

اأجل تنظيم نهائي يليق باحلدث.

وجتهيزها  ال��ع��ني  ن���ادي  الإدارة  الكبري  ب��ال��ت��ع��اون  واأ���ش��اد 
ملعب هزاع بن زايد الحت�شان اأحد اأهم االأحداث الكروية 
الكبرية يف الدولة موؤكدا اأن جناح البطولة مل ينح�شر يف 
املباراة النهائية بل كان وا�شحا يف جميع مراحلها واأ�شار 
اإىل اأن فريقي الو�شل والوحدة بلغا النهائي بعد اأن اأثبتا 
اإىل  اأو�شلتهما  جيدة  عرو�شا  وقدما  ميدانيا  قدرتهما 

املرحلة االأخرية التي فاز بها فريق الوحدة.
و ب��ارك حممد عبداهلل بن ه��زام الظاهري االأم��ني العام 
الفوز  العريقة  وج��م��اه��ريه  ال�شعادة  الأ���ش��ح��اب  ل��الحت��اد 
ب��ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة م��وؤك��دا اأن جناح 
من  متوا�شل  عمل  نتيجة  ج��اء  اللقب  ح�شد  يف  الفريق 

لتحقيق  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  م��ن��ذ  �شعت  متكاملة  جل��ن��ة  ق��ب��ل 
ببث مباراة  �شعادته  ع��ن  ه���زام  اب��ن  واأع����رب  االإجن�����ازات. 
الواقع  تقنية  عر  مبا�شرة  العربي  اخلليج  كاأ�س  نهائي 
املقعد  م�����ش��روع  �شمن  دق��ي��ق��ة،  ت�شعني  مل��دة  االف��رتا���ش��ي 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  �شمن  ي��اأت��ي  ال���ذي  االف��رتا���ش��ي 

للجنة دوري املحرتفني 2021-2017.
واأو�شح االأمني العام اأن ما حققته اللجنة اإجناز ي�شتحق 
التقدير م�شيدا بجهودها اخلا�شة بتعزيز ثقافة االبتكار 
ال��ري��ا���ش��ي، وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة يف ع���امل كرة 
القدم من خالل االعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات 

الذكية.

احتاد الكرة يهنئ ذياب بن زايد بح�شول نادي الوحدة على لقب كاأ�س اخلليج

روما يتعادل مع بولونيا قبل مواجهة بر�شلونة 
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الحتاد للطريان حتتفل مبرور 10 �شنوات  على اإطالق رحالتها اإىل ال�شني
حتتفل االحتاد للطريان هذا االأ�شبوع مبرور ع�شر �شنوات على بدء عملياتها 
اأبوظبي  بني  الرحالت  خلدمة  اإطالقها  منذ  ال�شينية  ال�شوق  يف  الت�شغيلية 
وبكني يف عام 2008، والتي تبعها اإطالق الرحالت اإىل ت�شنغدو  يف 2011، 
و�شنغهاي يف 2012، وهونغ كونغ يف 2015.  وحتى اليوم، �شافر ما يقرب من 
اأربعة ماليني م�شافر على خطوط الرحالت التي ت�شغلها االحتاد للطريان من 
واإىل ال�شني. وتوفر ال�شركة يف الوقت الراهن 28 رحلة اأ�شبوعياً اإىل ال�شني 
الرئي�شي لالحتاد للطريان  الت�شغيل  الربط ب�شال�شة عر مركز  اإمكانية  مع 
االأعمال  م��ن وج��ه��ات  40 وجهة  ع��ن  م��ا يزيد  اإىل  ال���دويل  اأبوظبي  يف مطار 
واأمريكا  واأفريقيا،  واأوروب���ا،  االأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  امتداد  على  والرتفيه 

�شمن جهودها الرامية اإىل تعزيز احلوار الثقايف واحل�شاري، 
املختلفة،  الثقافية  الفنون  اإىل  املجتمعات  اأف��راد  وتعريف 
والرتفيهية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ة  ال��ق�����ش��ب��اء،  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
املا�شي  )اجلمعة(  ي��وم  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  االأب��رز  العائلية 
فعاليات  �شمن  )ك��ال��ي��ن��ك��ا(،  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  مناف�شات 
التي تت�شمن عرو�شاً فنية متعددة  “ثقافات بال حدود”، 
الرتاثية  والرق�س  املو�شيقى  فنون  فيها  جتتمع  الثقافات، 

واملعا�شرة من رو�شيا، وكازاخ�شتان.
اإط��ار جهود  »ثقافات بال ح��دود« يف  تنظيم فعالية  وياأتي   
ال��ق�����ش��ب��اء ال��رام��ي��ة ال���ش��ت�����ش��اف��ة ث��ق��اف��ات ال���ع���امل، وفنونه 
املختلفة يف قلب مدينة ال�شارقة، اإذ تهدف الوجهة االأبرز يف 
االإمارة اإىل تقدمي جمموعة متنوعة من الفنون الرتاثية 
واملعا�شرة من خمتلف بقاع العامل للمقيمني والزوار على 
مدار العام.  وعلى مدار ثالث �شاعات متوا�شلة، كان زوار 
مناف�شات  �شمن  مو�شيقي  حفل  م��ع  موعد  على  الق�شباء 

07:00 م�شاًء، يت�شمن جمموعة متنوعة من  ال�شاعة  ابتداًء من  )كالينكا(، 
العرو�س الفنية كالرق�س الكال�شيكي الباليه، والرق�س املعا�شر، ومقطوعات 
الرو�شية  الفرق  من  نخبة  تقدمها  الريطانية،  البيتلز  فرقة  اأغ��اين  حتاكي 
مدير   ، اجلنيبي  �شامل  خلود  قالت  ال�شاأن،  ه��ذا  ويف  الق�شباء.   يف  والكازاخية 
الق�شباء: تقدم هذه الفعالية للمقيمني وال��زوار فر�شة ثمينة لالطالع على 

املتنوع  املزيج  ي�شهم  اإذ  وكازاخ�شتان،  رو�شيا  لدولتي  وباالأخ�س  العامل،  ثقافات 
اأهداف  اأح��د  بتحقيق  العام  ط��وال  ن�شت�شفيها  التي  والعرو�س  االأن�شطة  من 
الق�شباء واملتمثل يف تعزيز احلوار الثقايف واحل�شاري، وجمع اأفراد املجتمعات 
املختلفة من جميع اأنحاء العامل يف مكان واحد، ما يجعلها من�شة ثقافية مثالية 
ملختلف �شرائح املجتمع كباراً و�شغاراً، ونتطلع ال�شت�شافة اجلمهور والزوار يف 

هذه االأم�شية املمتعة.

جمعية اأم املوؤمنني تختتم مبادرات �شهر القراءة يف م�شت�شفى خليفة
اختتمت جمعية اأم املوؤمنني بعجمان مبادراتها التي اأُطليِقت بالتزامن مع �شهر القراءة، حيث قامت بتنفيذ عدد من 

االأن�شطة والرامج التي حتاكي يف م�شمونها اأهمية القراءة، وتعزز مفاهيمها.
وقد بداأت اجلمعية اأوىل ن�شاطاتها بتنظيم زيارة الأطفال نادي الريان اإىل مكتبة اجلمعية، حيث قام االأطفال باختيار 
وقراءة بع�شاً من الق�ش�س والكتب، تلتها ور�شة عمل نظمها مركز مودة االأ�شري حتت عنوان »القراءة حياة« نفذتها 
�شاعة  اإدارة اجلمعية  كما خ�ش�شت  الوطنية،  املدر�شة  والتا�شع يف  الثامن  ال�شف  لطالبات  ال�شحادات  مي�شاء  املدربة 
للقراءة واملطالعة احلرة للموظفات خالل فرتة »قهوة ال�شباح« االأ�شبوعية يف مكتبة اجلمعية، ويف ختام مبادراتها 
وزعت اإدارة اجلمعية جمموعة من الق�ش�س على االأطفال يف م�شت�شفى ال�شيخ خليفة –ق�شم االأطفال– وعلى االأطفال 

امل�شاركني برنامج الربيع يف نادي الريان.
و�شرحت اأ�شتاذة اأ�شماء �شهداد املدير التنفيذي جلمعية اأم املوؤمنني اأن اجلمعية اعتمدت يف عام زايد  �شعار »هذا ما 
كان يحبه زايد« حيث اأنه باين الدولة والداعم االأول للعلم والثقافة، واأكدت اأن تخ�شي�س �شهر يف ال�شنة للقراءة يعد 
القراءة يف  عام  اإطالق  والفكرية منذ  الثقافية  للم�شاريع  ا�شتكمااًل  وتعد  واأهدافها،  ا�شتثنائية يف م�شمونها  مبادرة 
2016 اإىل يومنا هذا. وهنا جند اأنف�شنا اأمام قيادة تعمل جاهدًة لالرتقاء باملجتمع وت�شعى ب�شتى ال�شبل اإىل حتفيز 
االأفراد على املطالعة الواعية، واالإ�شهام يف تنمية املعرفة، والنهو�س بامل�شتويات الفكرية، وهذا ي�شب يف �شالح االإن�شان 

واملجتمع، ويفتح باب امل�شتقبل على م�شراعيه.

املتطوعون ي�شاهمون يف جناح مهرجان »اأم الإمارات«
�شاهم اأكرث من 450 متطوعاً يف تي�شري حركة زوار مهرجان “اأم االإمارات”، والذي 
تنظمه دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، على كورني�س اأبوظبي، احتفاًء بالقيم 
ال�شامية التي كر�شتها يف املجتمع �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “اأم االإمارات”، 
رئي�شة  االأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�س  العام،  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة، حفظها اهلل. وخا�س املتطوعون دورة تدريبية 
مكثفة على مدار 4 اأيام قبل املهرجان مكنتهم من تنظم حركة اجلمهور يف اأرجاء 
املناطق املتخ�ش�شة املنت�شرة على م�شاحة كيلو مرت واحد مبحاذاة ال�شاطيء ، حيث 
�شهد املهرجان يف ن�شخته الثالثة  اقبااًل كبرياً من قبل اجلمهور، وقدم املتطوعون 
امل�شاعدة لتي�شري توافد اجلمهور على الفعاليات واالأن�شطة الكتعددة التي يقدمها 
املهرجان، جم�شدين بذلك اأمثلة رائعة لقيم التعاون والتعا�شد االإجتماعي والتي 

تعد من املمار�شات الرا�شخة يف املجتمع االإماراتي. 

جزيرة العلم ت�شلط ال�شوء على اأهمية الثقافة ال�شحية 
انطالقاً من �شعيها امل�شتمر يف اإيجاد بيئة �شحية ريا�شية جاذبة لزوارها 
على مدار العام، توا�شل جزيرة العلم، اإحدى الوجهات ال�شياحية يف اإمارة 
رفع  اىل  يهدف  ال��ذي  واملجتمعي  الريا�شي  برناجمها  تنظيم  ال�شارقة، 
مليئة  اأج��واء  االإم��ارة �شمن  زوار ومقيمي  ال�شحية بني  الثقافة  م�شتوى 

باملتعة والرتفيه، حتى �شهر ابريل املقبل.
ويت�شمن الرنامج الريا�شي ل�شهر فراير اجلاري، جمموعة متنوعة من 
جلميع  الع�شب  على  اليوغا  اأبرزها،  ومن  الريا�شية  واالأن�شطة  الفعاليات 
ال�شليمة  التنف�س  واال�شرتخاء، وطرق  التاأمل  تعليم  االأ�شرة، بهدف  اأفراد 
بغية حت�شني ال�شيطرة على العقل واجل�شم، واحل�شول على الراحة يف اآن 
7:30 م�شاًء وحتى ال�شاعة  واحد، حيث تنظم كل يوم اإثنني من ال�شاعة 

ريا�شة  الفعاليات  ت�شمل  كما  م�شاًء.   8:30
ال��ذي يعتر واحداً  ال�شرعات،  اجل��ري متعدد 
من الريا�شات املرغوبة لدى االأ�شر واالأفراد، 
اجل�شم  يكت�شبها  التي  الكبرية  للفائدة  نظراً 
من ممار�شة هذه الريا�شة، وتهدف اإىل تعليم 
هذه الريا�شة وفقاً لالأ�ش�س ال�شليمة، وحتقيق 
ال���ف���ائ���دة ال�����ش��ح��ي��ة امل����رج����وة، وع�����دم اإره�����اق 
اجل�شد، حيث ينظم هذا الن�شاط الريا�شي كل 
يوم اأربعاء طيلة �شهر فراير ال�شاعة 7:40 

م�شاًء وت�شتمر حتى نهاية �شهر اإبريل.

جتربة ترفيهية ا�شتثنائية مع »جولف القدم« 
يف »نادي املرابع العربية للجولف«

ت����ع����رف����وا ع���ل���ى ال�����ع�����امل امل�������ش���وق 
ال����ق����دم« التي  ل��ري��ا���ش��ة »ج���ول���ف 
جتمع بني اجلولف وكرة القدم يف 
لعبة واحدة ا�شتثنائية! حيث يقوم 
ال��الع��ب��ون ب��رك��ل ك���رة ال��ق��دم اإىل 
حفر اجلولف التي اأعدت خ�شي�شاً 
لهذا الغر�س، الإدخال الهدف باأقل 
ع��دد ممكن م��ن ال��رك��الت. ومتثل 
االأ���ش��ل��وب االأمثل  ال��ري��ا���ش��ة  ه���ذه 
باجلولف  امل���ب���ت���دئ���ني  ل���ت���ع���ري���ف 
واأ���ش��ل��وب ل��ع��ب ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة يف 
دورها  اإىل  اإ�شافة  م�شلية،  اأج���واء 
الت�شويب  دق��ة  م��ه��ارات  تعزيز  يف 
هذه  تفوتوا  ال  البدنية.  واللياقة 
الفر�شة التي ت�شمن لكم مت�شية 
العائلة  ب�شحبة  تن�شى  ال  اأوق����ات 
ت��ق��دم منطلقاً  ك��م��ا  واالأ����ش���دق���اء، 
منوذجياً الأن�شطة بناء روح الفريق 

بني زمالء العمل.

املنتخب الوطني للجوجيت�شو للرجال يزور يا�س ووتروورلد
اأم�شى اأبطال املنتخب الوطني للجوجيت�شو  للرجال يوماً م�شوقاً حافاًل 
بعد تدريبات  وذل��ك  املا�شي،  االأ�شبوع  نهاية  ووت��روورل��د يف  يا�س  باملرح يف 
اجلوجيت�شو  العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  بطولة  م�شاركتهم يف  ت�شبق  مكثفة 

لعام 2018، التي تقام حالياً يف العا�شمة اأبوظبي حتى 28 اأبريل.
جولتهم  خ��الل  الربيع  مهرجان  باأن�شطة  اجلوجيت�شو  اأب��ط��ال  وا�شتمتع 
الرتفيهية  املرافق  على جتربة  اجلولة  ا�شتملت  كما  املائية.   احلديقة  يف 
واملنزلقات املائية يف يا�س ووتروورلد مبا فيها املنزلقة املائية »ليوا لوب«.   

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�شت�شيف األنا بّراج 
يف اأم�شية فنية

بغنائها  ت�شتهر  ال��ت��ي  ب���ّراج«  »اأالن���ا  امل��وه��وب��ة  الفنانة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الفنون  م��رك��ز  ي�شت�شيف 
نقله  و�شيتم  امل�شرح،  واح��دة فقط على خ�شبة  لليلة  اأداًء مميزاً  �شتقدم  اأم�شية مو�شيقية، حيث  الكال�شيكي يف 
ت�شتح�شر  اأن  املنتظر  ومن  م�شاًء.   8 ال�شاعة  متام  يف  اأبريل   12 املوافق  اخلمي�س  يوم  التلفزيون  �شا�شة  عر 
الفنانة اللبنانية االأمريكية ال�شهرية بقدراتها ال�شوتية الفريدة اأغاٍن مميزة من عرو�شها مع »جمموعة كورال 
اأبوظبي« املو�شيقية واأعمال اأ�شلية واأغاٍن �شعبية رائجة. و�شت�شحر بّراج اجلمهور بح�شورها االآ�شر كما اعتادها 
اجلمهور يف امل�شرحية الغنائية »ليجايل بلوند« )Legally Blonde( بدور اإيل وودز وم�شرحية »ذا اآدمز 
فاميلي« )The Addams Family( بدور مورتي�شا اآدمز. وتعّد اآالنا فنانة مو�شيقية ومغنية كال�شيكية 
ومنتجة، وهي مدير موؤ�ش�س يف جامعة نيويورك اأبوظبي. وتتمتع بح�شور فاعل على ال�شاحة الفنية واملو�شيقية 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛ ف�شاًل عن م�شاركتها كع�شو يف جمل�س املجموعة املو�شيقية االأقدم يف الدولة 

واملتمثل يف »جمموعة كورال اأبوظبي« منذ عام 2011. 
باملتابعة  ق��ي��ادت��ه��ا  ظ��ل  يف  حظيت  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة،  رئ��ي�����س  من�شب  و2016   2013 ع��ام��ي  ب��ني  �شغلت  ك��م��ا 

الق�شباء ت�شت�شيف مناف�شات املهرجان الدويل »كالينكا« 

مهرجان »دبي وتراثنا احلي« يطلع اجلمهور على �شناعة »الدخون والعطور« التقليدية

منتجع ريك�شو�س باب البحر يدعم مهرجان
 »دي�شتيني�شن دون« املو�شيقي  يف راأ�س اخليمة

على  املتوا�شل  ال�شاطئي  املو�شيقي  دون«  »دي�شتنيني�شن  مهرجان  ينطلق 
12 �شاعة، حتت رعاية جزيرة املرجان وبتنظيم هيئة راأ�س اخليمة  مدار 
لتنمية ال�شياحة ودبل اإي اإنرتتينمنت، يوم اجلمعة املوافق 6 اأبريل ابتداء 
من ال�شاعة 5 بعد الظهر وتختتم فعالياته امل�شوقة يوم ال�شبت يف ال�شاعة 

5 �شباحاً.
و�شيعر�س املهرجان اآخر �شيحات املو�شيقى االلكرتونية من من�شق االأغاين 
دا�س برلني واأوميت اأوزكان العامليني وثنائي من�شقي املو�شيقى الريطاين 
هوالفونيك.  كما يوفر املهرجان اأ�شهى املاأكوالت املتوفرة يف جمموعة من 

عربات الطعام امل�شطفة من جميع اأنحاء الدولة. 

من  املختلفة  االأن����واع  على  ال�����ش��وء 
واأ�شاليب  وا�شتخداماتها،  العطور 
العطرية  امل��������واد  ع���ل���ى  ال����ت����ع����رف 

ومعاجلتها وا�شتخراجها.
من  االأ�شبوع،  نهاية  عطلة  وخ��الل 
مار�س،   29 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
�شتكون الفر�شة متاحة اأمام الزوار 
من  االأ�شيلة  بالتقاليد  لال�شتمتاع 
ال�شعبية،  الرق�شات  عرو�س  خالل 
واحلربية  ال���ع���ي���ال���ة  ذل�����ك  يف  مب����ا 
وال��ل��ي��وه، اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د من 
مركز  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور����س 

التنمية  م����راك����ز  اأح������د  ال����ك����وي����ت، 
ور�س  وت�شتمل  دب���ي.  يف  ال��رتاث��ي��ة 
االأن�شطة،  من  العديد  على  العمل 
مثل ال��ر���ش��وم��ات ال��ت��ي ت��رز حمبة 
ا�شتوديو  ه��ن��اك  و�شيكون  ال��وط��ن، 
الر�شم،  م��ه��ارات  مل��م��ار���ش��ة  اإب���داع���ي 
الكتب، وا�شتك�شاف  اأغلفة  وت�شميم 
���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ل�����ش��ال وف����ن جتميع 
ا ور�س  اأي�شً ال�شور. و�شتكون هناك 
قواقع  ا�شتخدام  كيفية  ح��ول  عمل 
املرايا  ل��ت��زي��ني  وامل���ح���ار  احل���ل���زون 

و�شنع علب الزينة.

العربي  ال�شياحي  االإع���الم  جوائز 
املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف  بالتميز 
ومت��ن��ح ال��ف��ائ��زي��ن ت��ق��دي��ًرا عاملي. 
باحل�شول  وت�شرفنا  �شعدنا  وق��د 
املرموقة،  اجلائزة  ه��ذه  مثل  على 

وت�شميمنا  ال��ت��زام��ن��ا  ت��ق��در  ال��ت��ي 
على منح �شيوفنا جتارب �شياحية 
ا لتالئم  مميزة وم�شممة خ�شي�شً

احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
نريفانا  ����ش���رك���ة  اك��ت�����ش��ب��ت  ف���ق���د 

لل�شياحة وال�شفر �شهرتها الكبرية 
وجناحها الباهر يف دولة االإمارات 
التجارب  بف�شل  املتحدة،  العربية 
واملخ�ش�شة  امل��م��ي��زة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
فريق  ي�شمم  حيث  تقدمها.  التي 

مت تكرمي �شركة نريفانا لل�شياحة 
وال�شفر؛ االأوىل من نوعها يف هذا 
امل��ج��ال يف دول��ة االإم����ارات العربية 
�شفريات  وك��ال��ة  كاأف�شل  امل��ت��ح��دة، 
و����ش���رك���ة ���ش��ي��اح��ي��ة يف االإم��������ارات، 
جلوائز  ال���ع���ا����ش���ر  احل���ف���ل  خ�����الل 
االإع�����الم ال�����ش��ي��اح��ي ال��ع��رب��ي لعام 
مع  متا�شًيا  اأق��ي��م  ال���ذي   ،2018
واالقت�شادي  ال�شياحي  االزده����ار 
االآون���ة  يف  املنطقة  �شهدته  ال���ذي 

االأخرية. 
ال�شياحي  االإع���الم  ومت��ث��ل ج��وائ��ز 
املنطقة،  يف  التميز  ذروة  ال��ع��رب��ي 
متلقيها  حتقيق  على  دالل���ة  فهي 
املجال.  ه��ذا  االإجن����ازات يف  اأف�شل 
اأكرث من ن�شف  حيث مت ا�شتقبال 
دول�����ة   14 م�����ن  �����ش����وت  م���ل���ي���ون 
الت�شويت  ط��ري��ق  ع���ن  خم��ت��ل��ف��ة، 
االإلكرتوين، قبل حتديد الفائزين 
يف هذه اجلوائز املرموقة.  وقد قال 
ال�شيد عمر العلي، املدير التنفيذي 
وال�شفر  لل�شياحة  نريفانا  ل�شركة 
“حتتفي  التكرمي  معلًقا على هذا 

والفنون  للثقافة  دبي  حتتفل هيئة 
املعنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة(،  )دب�����ي 
والرتاث  والفنون  الثقافة  ل�شوؤون 
من  الثامنة  بالن�شخة  االإم����ارة،  يف 
»م���ه���رج���ان دب����ي وت���راث���ن���ا احل����ي«، 
للتعرف على فن  ب��ال��زوار  وت��رح��ب 
االأ�شبوع  خالل  »ال��دخ��ون«،  �شناعة 

الرابع من ور�س العمل.
والعطور«  »الدخون  �شناعة  وتاأتي 
يف ���ش��م��ي��م ت����اري����خ وت��������راث دول����ة 
وكانت  املتحدة،  العربية  االإم����ارات 
ال�شتقبال  االأ�شا�شية  التقاليد  من 
ال�شيوف، وال تزال ت�شتخدم  ووداع 
يف احلياة اليومية للمراأة االإماراتية 
وت�شّكل  اخل���ا����ش���ة.  امل��ن��ا���ش��ب��ات  يف 
مبا  امل�����ش��ه��ورة،  العطرية  اخللطات 
ال��ب��خ��ور وال��ل��ب��ان وغريها  يف ذل���ك 
املمار�شات  م����ن  ج���ان���ًب���ا  ال���ك���ث���ري، 
التقليدية لالحتفاالت يف االأعرا�س 
واالأع�����ي�����اد. و���ش��ت�����ش��ه��م ور������س عمل 
»الدخون والعطور« يف اإطالع النا�س 
على تاريخ �شناعة العطور واأ�شولها 
ت�شليط  م��ع  الطبيعية،  امل�����وارد  يف 

�شركة نريفانا لل�شياحة وال�شفر حت�شد  جائزة اأف�شل وكالة �شفريات يف الإمارات
ع���م���ل ����ش���رك���ة ن����ريف����ان����ا رح�����الت 
على  ب��االع��ت��م��اد  مم��ي��زة،  �شياحية 
وتطلعاته  ع���م���ي���ل  ك�����ل  رغ�����ب�����ات 
فائقة  عناية  يعتني  كما  اخلا�شة، 
غري  فالرتكيز  التفا�شيل.  ب���اأدق 
امل�����ش��ب��وق ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات العميل 
ال�شركة من ت�شميم رحالت  مكن 
اجلميع،  ت��الئ��م  رائ���ع���ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
ومن االإبحار ب�شيوفها اإىل العديد 
واملتميزة.  ال����ن����ادرة  امل��ن��اط��ق  م���ن 
وهذا هو �شبب بروز �شركة نريفانا 
لل�شياحة وال�شفر يف جمال خدمة 
حمافظتها  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��الء، 
كافة  يف  والو�شوح  ال�شفافية  على 
العميل  ح�شول  ل�شمان  امل��راح��ل 

على اأف�شل االأ�شعار املمكنة. 
اجل������ائ������زة من  اإع����������الن  وق�������د مت 
ملنظمة  ال���ع���ام  ال�����ش��ك��رت��ري  خ����الل 
زوراب  ال�شيد  العاملية؛  ال�شياحة 
برلني  بورا�شا  يف  بولوليكا�شفيلي 
لوفد  م��ن��ح��ه��ا  و���ش��ي��ت��م   .2018
�شمن  وال�شفر  لل�شياحة  نريفانا 
مرا�شيم احتفالية فاخرة �شتقام يف 



الإعدام ل�شفاح اغت�شب وقتل 11 امراأة
ذكر تقرير اإخباري اأن حكماً باالإعدام �شدر بحق �شفاح �شيني من 

جانب حمكمة يف �شمال غربي البالد.
ام��راأة وفتاة   11 وكان ال�شفاح قاو ت�شينغ يونغ قد اغت�شب وقتل 
اإحداهن كان عمرها ثمانية اأعوام يف �شمايل ال�شني خالل الفرتة 

من 1988 حتى 2012.
اأن  الر�شمية  )�شينخوا(  اجل��دي��دة  ال�شني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
القتل  بتهمة  ق��او  �شد  احلكم  اأ���ش��درت  قان�شو  اقليم  يف  املحكمة 

وال�شرقة واالغت�شاب وت�شويه اجلثث.
 2016 54 عاماً يف  البالغ من العمر  ال�شفاح  واألقي القب�س على 
وكان  حماكمته.  اأث��ن��اء  يوليو  يف   11 ال���  القتل  بجرائم  واع���رتف 

معظم �شحاياه يرتدون مالب�س حمراء عند العثور على جثثهم.

ن�شف مليون دولر نفقات �شاي يف مكتب م�شوؤول 
"ماهارا�شرتا"،  والي��ة  وزراء  رئي�س  فادنافي�س،  ديفيندرا  اُت��ه��م 
 418 اإنفاق  اأظهرت  والتي  مبكتبه،  اخلا�شة  النفقات  يف  باملبالغة 
األ��ف ك��وب من   18 األ��ف دوالر( على  اإ�شرتليني )587  األ��ف جنيه 

ال�شاي.
واأظهرت امل�شتندات التي مّت احل�شول عليها مبوجب قانون حقوق 
املعلومات الهندي، اأن فادنافي�س، ادعى اإنفاق هذا املبلغ الكبري على 
ال�شاي يف العام املا�شي، علماً اأن ثمن الكوب الواحد من ال�شاي يف 

االأك�شاك، يرتاوح بني 8 اإىل 10 "بن�س".
نريوبام،  �شاجناي  ع��ن  الريطانية  "تلغراف"  �شحيفة  ونقلت 
اأن��واع عديدة  "�شمعنا عن  املوؤمتر يف مومباي قوله:  رئي�س حزب 
ال��ذي يقدم يف مكتب  ال�شاي  اأننا مل ن�شمع مبثل هذا  اإال  لل�شاي، 
الوقت  يف  الكبري،  االإنفاق  هذا  اأتخيل  اأن  اأ�شتطيع  ال  فادنافي�س. 

الذي يعاين فيه مزارعو ال�شاي االأمّرين يف ماهارا�شرتا".
الكبرية،  النفقات  اأن  فيه  اأو���ش��ح  بياناً  فادنافي�س  مكتب  واأ���ش��در 
ال���غ���داء اخلا�شة  ودع�����وات  ال�����ش��ري��ع��ة،  ال��وج��ب��ات  ت��ك��ال��ي��ف  �شملت 
باجتماعات العمل، والزهور والهدايا املقدمة لل�شيوف، باالإ�شافة 
غري  اأخ��رى  مواقع  يف  فادنافي�س  مبكاتب  املرتبطة  النفقات  اإىل 

ماهارا�شرتا، وجميع م�شتلزمات ال�شيافة املقدمة للزوار.

يقا�شي والت ديزين ب�شبب ع�شة فاأر!
ارتبط ا�شم �شركة "والت ديزين" ب�شخ�شية الفاأر ال�شهري "ميكي 
ماو�س"، لكن الفئران يف الواقع، ميكن اأن تت�شبب لل�شركة بالكثري 
للمطالبة  ���ش��ده��ا،  ق�شية  خم�شيني  رف���ع  اأن  ب��ع��د  امل�����ش��اك��ل،  م��ن 

بتعوي�س مايل، على خلفية تعر�شه لع�شة فاأر. 
وكان املدعي على ال�شركة وزوجته زيارة حلديقة "ماجيك كيندوم" 

التابعة لوالت ديزين، يف اأبريل 2014، عندما ع�شه فاأر.
املن�شرم  م��ار���س   19 دي���زين يف  ال��ت��ي رفعها على  ل��ل��دع��وى  ووف���ق 
يحاول  اأن  قبل  للب�شائع،  �شغري  متجر  نحو  يعدو  الفاأر  ،�شوهد 

ع�س الزوجة يف كر�شيها املتحرك.
اأ�شابعه،  الفاأر عن زوجته، ع�شه من  اإبعاد  ولدى حماولة هاملان 
املوظفني  اأح��د  لي�شارع  االأر���س،  اأن يلوي عنقه ويرميه على  قبل 
ح�شب  ال��ف��اأر،  ت�شوير  ع��ن  باالمتناع  ال���زوار  ُمطالباً  مل�شاعدته،  

�شحيفة ديلي ميل الريطانية.
ال�شرر  عن  تعوي�شاً  دوالر  األ��ف   15 ب�  ال�شركة  هيدملان  ويطالب 

اجل�شدي والنف�شي الذي حلقه وبزوجته.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حمجبة تقرتب من لقب ملكة جمال اإجنلرتا
مل�شابقة ملكة اجلمال  النهائية  ن�شف  الت�شفيات  ترتدي احلجاب  بلغت م�شلمة  نوعها،  االأوىل من  تعد  �شابقة  يف 

اإجنلرتا "مي�س اإجنلرتا".
اأبرز املناف�شني يف امل�شابقة، فيما وعدت  "املريور" الريطانية، تخطت ماريا حممود )20 عاما(  ووفقا ل�شحيفة 
بارتداء لبا�س ال�شباحة "البوركيني"، وهو اخلا�س باملحجبات، خالل فعاليات امل�شابقة التي تقت�شي ارتداء لبا�س 

البحر.
وتقول ماريا، وهي من برمنغهام ، اإن اأ�شدقاءها وعائلتها واملجتمع امل�شلم يف بريطانيا يدعمونها، ولكنها تتوقع 

بع�س ردود االأفعال ال�شلبية من "كبار ال�شن".
واأ�شافت: "يربط البع�س بني امل�شلمني واأ�شياء �شلبية مثل االإرهاب. لقد عقدت العزم على القيام بعملي لتحدي 

هذه االآراء".
وتابعت: "من النادر جدا اأن تكون امل��راأة امل�شلمة يف م�شابقة ملكة جمال ، لكن ال يوجد ما مينعنا من الدخول"، 

موؤكدة اأن هدفها هو "متكني الن�شاء امل�شلمات".
وح�شلت ماريا، طالبة علم النف�س، على مكان يف ن�شف النهائي بعد ح�شولها على املركز الثاين يف م�شابقة ملكة 

جمال برمنغهام يف االأ�شبوع املا�شي ، وهي اأول م�شابقة لها على االإطالق.
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�شهادة جامعية يف تذوق النبيذ
قد ي�شتهر طالب اجلامعات يف فرن�شا باإقبالهم على امل�شروبات الكحولية، 
لكن هذه املهارة قد توؤدي اإىل ح�شولهم على موؤهل ر�شمي من اإحدى 

جامعات البالد.
مبدينة  ال��ن��ب��ي��ذ  درا����ش���ات  يف  فرن�شية  ج��ام��ع��ي��ة  ���ش��ه��ادة  اأول  وُط���رح���ت 
وعلم  النبيذ  ت��ذوق  ع��ام  م��دى  على  الطالب  يدر�س  �شرتا�شبورغ، حيث 

الرتبة وكيفية ا�شتخدام احلوا�س الع�شبية يف حتديد النبيذ اجليد.
الذي  املنهج  �شيدر�س  ال��ذي  �شوارتز،  دومينيك  اجلغرافيا،  اأ�شتاذ  وق��ال 
يهدف اإىل زيادة فهم اخل�شائ�س املحلية اخلا�شة بالنبيذ "الرتبة التي 
املادية  العمليات  اأن��واع  كل  فيها  حتدث  حي،  كائن  )النبيذ(  منها  ياأتي 

والبيولوجية والكيميائية".
وقال جان مي�شيل دي�س، وهو �شاحب مزرعة كروم م�شاحتها 27 هكتارا، 
اأن��واع النبيذ  اإن الطالب �شيتعلمون التمييز بني  ال��دورة،  والذي يرعى 
الطالب  و�شيدفع  اللعاب".  تفرز  جتعلك  التي  الطاقة  "اإىل  ا�شتنادا 
بالكثري من  تكلفة مرتفعة مقارنة  دوالر(، وهي  ي��ورو )6100   4950
الدورات االأ�شا�شية، التي تدر�س باملجان يف اجلامعات الفرن�شية، ولكنها 
ت���وؤدي اإىل م��وؤه��ل جامعي  اأق��ل م��ن بع�س درو����س ت��ذوق النبيذ التي ال 

ر�شمي.

ببغاء يخاطب �شغاره بلغة الب�شر
اأظهر ت�شجيل م�شور طريف ومده�س ن�شر على موقع يوتيوب االإلكرتوين، 
اأنثى ببغاء وهي تعر عن حبها الأطفالها بعبارة "�شباح اخلري، اأنا اأحبكم"، 

قبيل تقدمي الغذاء لهم. 
اخلري!  " �شباح  ح��اد:  ب�شوت  تقول  وه��ي  الببغاء  اأن��ث��ى  الفيديو  ويظهر 

اأحبكم يا �شغاري" موجهة كالمها اإىل �شغارها. 
التي  امل��راأة  قامت  بينما  �شغارها،  خماطبة  يف  الببغاء  اأنثى  ا�شتمرت  وقد 
نهاية  والدته. ويف  ال�شغار وتقريبه من  باأحد  باالإم�شاك  الفيديو  �شورت 
الأنثى  تعطي  اأن  قبل  اأ�شقائه،  جانب  اإىل  الكتكوت  امل���راأة  و�شعت  امل��ط��اف 

الببغاء قبلة تعبرياً منها عن اإعجابها بها.
العنكبوتية،  ال�شبكة  ع��ل��ى  ك��ب��رياً  رواج����اً  ل��ق��ي  ال��ف��ي��دي��و  مقطع  اأن  ي��ذك��ر 
وح�شل على عدد كبري من امل�شاهدات و�شل اإىل 130.000 م�شاهدة بعد 
م�شاركته على في�س بوك م�شاء االإثنني املا�شي، بح�شب ما ورد يف �شحيفة 

ديلي ميل الريطانية. 

»ومعاك« لنان�شي عجرم 
حتقق جناحًا باهرًا

ال �شك اّن الفنانة اللبنانية  نان�شي 
"حالة"  ال����ي����وم  ���ش��ك��ل��ت  ع����ج����رم ، 
مميزة وخا�شة بها، جنحت يف بيع 
ت�شجيل  مليون  ثالثني  من  اأك��رث 
األبومات  يف  جن��اح��ا  وح��ق��ق��ت  ل��ه��ا 

الرائعة.
يتهاتف  ت��ط��رح��ه،  ع��م��ل  ك���ل  ويف 
واجلمهور  ال�شحافة،  اأه���ل  عليه 

الوا�شع.
اآخر عمل لها كان " ومعاك " الذي 
طرحته منذ يومني، والذي تخطى 

اليوم ال�600 األف م�شاهدة.
كلمات  م�����ن  "ومعاك"  اغ���ن���ي���ة 
حم���م���د رف�����اع�����ي، اأحل��������ان حممد 
وكان  �شرارة،  هادي  وتوزيع  يحيى 
موقعنا ك�شف عن حمتوى الكليب، 
اإذ اأنه تظهر فيه اأربع �شابات بدور 
منهن  واح��دة  كل  نان�شي،  رفيقات 
من جن�شية خمتلفة عن االأخرى، 
وكل واحدة تطل مبالب�س من لون 
خمتلف عن لون مالب�س االأخرى، 
واالأخ�شر  واالأزرق  ال��زه��ري  ب��ني 
الكليب  ت�����ش��وي��ر  ومت  واالأ����ش���ف���ر، 

خالل يومني.

ومن الآيفون ما قتل!
اأن  اأوزبيك�شتان  يف  ال��ط��وارئ  ح��االت  وزارة  اأعلنت 
ث��الث��ة اأ���ش��خ��ا���س ق��ت��ل��وا اأث��ن��اء حم��اول��ت��ه��م اإخ���راج 

مرحا�س! بالوعة  هاتف "iPhone" من 
واأو����ش���ح امل��ك��ت��ب ال�����ش��ح��ف��ي ل������وزارة ال���ط���وارئ يف 
حتى  ت�شمموا  الثالثة  االأ�شخا�س  اأن  اأوزبيك�شتان 

املوت ب�شبب انبعاث غازات �شامة يف البالوعة.
ه���ذه احل���ادث���ة امل��وؤ���ش��ف��ة وق��ع��ت يف ب��ل��دة مبنطقة 
ال�شكان املحليني  اأح���د  ن��ام��اجن��ان، ح��ني وق��ع م��ن 
هاتف نقال يف بالوعة بباحة منزله. الرجل �شارع 
اإىل طلب امل�شاعدة من اأحد جريانه، ونزل يف نف�س 
لكنه   ،"iPhon" �الوقت اإىل البالوعة ال�شتعادة ال

فقد وعيه.
والحقا نزل اإىل البالوعة والد �شاحب املنزل واأحد 
وعيهما  وفقدا  امل�شري  نف�س  وداهمهما  اجل��ريان، 

اأي�شا.
املكان، فيما توفى  لقيا حتفهما يف عني  الرجالن 
اأن  دون  م���ن  امل�شت�شفى  يف  امل���ن���زل  ���ش��اح��ب  وال����د 

ي�شتعيد وعيه.

تربح اليان�شيب ومعا�شًا مدى احلياة!
ا�شرتت مواطنة كندية بطاقة يان�شيب مبنا�شبة بلوغها 
�شن الر�شد، وربحت جائزة ت�شمن لها تلبية احتياجاتها 
مدى احلياة. ويفيد موقع "بي بي �شي نيوز" باأن املواطنة 
����ش���اريل الغ�����ارد، م���ن م��ق��اط��ع��ة ك��ي��ب��ك، ا����ش���رتت بطاقة 
الر�شد،  يان�شيب فوري لالحتفال مبنا�شبة بلوغها �شن 
وفوجئت بفوزها مبليون دوالر كندي، ميكن اأن ت�شتلمها 
فورا، اأو 1000 دوالر كندي اأ�شبوعيا مدى احلياة )غري 
املايل،  امل�شت�شار  مع  الت�شاور  وبعد  لل�شرائب(.  خا�شعة 
وافقت على اخليار الثاين. وتنوي الغارد اإنفاق االأموال 
اأن  "اأريد  وتقول:  والتعليم،  ال�شياحة  على  ربحتها  التي 
�شور  بالتقاط  حلمي  اأح��ق��ق  واأن  الت�شوير  ف��ن  اأدر�����س 

اجلوالت ال�شياحية لن�شرها يف اإحدى املجالت".

ت�شتيقظ بلكنة غريبة بعد تعر�شها لل�شرب 
مع  خمتلطة  اإجنليزية  بلكنة  اأمريكية  �شيدة  ا�شتيقظت 
تعر�شها  بعد  اأف��ري��ق��ي��ا،  وج��ن��وب  اأ���ش��رتال��ي��ا  م��ن  لهجات 

لل�شرب خالل عملية �شطو على منزلها. 
وكانت اأ�شلي بو�شما )28 عاماً( وحيدة يف منزل اأ�شرتها 
على  و�شربها  ل�س  هاجمت  عندما  امل��ا���ش��ي،  اأك��ت��وب��ر  يف 

راأ�شها، وتركها غائبة عن الوعي.
الراأ�س،  يف  اإ�شابات  من  للعالج  اأ�شلي  خ�شعت  اأن  وبعد 
ا�شتيقظت وهي تعاين من م�شاكل يف الذاكرة، وا�شطرابات 
تكن  مل  غريبة،  لكنة  اكت�شابها  اإىل  باالإ�شافة  دماغية، 
اأ�شلي  اأن  االأط��ب��اء،  ويعتقد  احل��ادث��ة.   قبل  بها  تتحدث 
ا�شطراب  وه��ي  االأج��ن��ب��ي��ة،  اللكنة  متالزمة  م��ن  ت��ع��اين 
بح�شب  ال��دم��اغ،  يف  الإ�شابات  التعر�س  بعد  يحدث  ن��ادر 
�شحيفة مريور الريطانية. وتوؤكد اأ�شلي اأنها مل ت�شافر 
وال  منها،  قريب  مكان  اأي  اأو  بريطانيا  اإىل  حياتها  يف 
زوجها  اأن  كما  الغريبة،  اللكنة  اكت�شب هذه  كيف  تعرف 
تبدو  التي  لكنتها  من  اأي�شاً،  بالده�شة  ي�شعران  وابنتها 

اأ�شرتالية اأو من جنوب اأفريقيا يف بع�س االأحيان.

يكت�شف اأن كر�شه ورمًا خبيثًا 
ي�شكل الكر�س م�شدر اإزعاج للكثريين، لكن اأمريكياً كاد 
اأن يخ�شر حياته، بعد اأن تبني اأن االنتفاخ بطنه، كان ورماً 

�شرطانياً خطرياً، ي�شل وزنه اإىل نحو 15 كيلوغرام. 
الكر�س، مثل  اأنه يعاين من م�شكلة  يعتقد  الرجل  وكان 
انتفاخ  ب�شبب  فيه  ي�شك  ب��داأ  لكنه  ال��رج��ال،  م��ن  الكثري 
بطنه، بعد اأن خ�شر نحو 34 كيلو من وزنه، ولكن الكر�س 

بقي على حاله.
ويف دي�شمر املا�شي، اأقنع طبيبه باإجراء فح�س "�شي اإي 
اأن  ك��ان ميكن  �شرطانياً،  ورم��اً  اأن يف بطنه  ليتبني  تي"، 
�شحيفة  ح�شب  قليلة،  اأ�شهر  غ�شون  يف  بوفاته  يت�شبب 
اإ�شابته  بورم  ديلي ميل الريطانية. و�شخ�س االأطباء، 
�شرطاين ي�شمى الليبوزاركوما، ومن املرجح اأنه منا على 
مدى 10 اإىل 15 عاماً، وحل�شن حظ املري�س، مل ينت�شر 

اإىل باقي اأنحاء ج�شمه.
وبعد ت�شخي�س الورم، احتاج االأمر اإىل 6 �شاعات، الإزالته، 
وا�شطر اجلراحون، اإىل اإزالة اإحدى كليتي املري�س بعد 
اأن التف عليها ال��ورم، وبعد �شهرين من العملية ا�شتعاد 

املري�س عافيته، وعاد وزنه اإىل املعدل الطبيعي. عار�سة تقدم زيـّـًا للم�سمم يو جيا خالل اأ�سبوع املو�سة- ال�سني يف بكني. )ا ف ب(

ال�شرطة تعتقل 200 ديك!
والية  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�شرطة  األ��ق��ت 
ديك،   200 على  القب�س  اأركن�شا�س 
ال�شجن مل�شاركتها  وزجت بالطيور يف 
اإل���ق���اء  ال����دي����ك����ة. ومت  مب�������ش���ارع���ات 
دي  مدينة  يف  ال��ط��ي��ور  على  القب�س 
ال�شتخدامهما  واح���ت���ج���زت  ك���وي���ن، 
ك��دل��ي��ل م�����ادي اأم������ام امل��ح��ك��م��ة التي 
�شتقرر م�شريها. و�شيقوم على رعاية 
اكت�شبوا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ج��ن��اء  ال���دي���وك 
امل�شكلة  ل��ك��ن  ال�����ش��ج��ن.  اإدارة  ث��ق��ة 
ال�شركات  موظفي  �شكاوى  يف  تكمن 
االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ب��ال��ق��رب من 
ال�شجن ب�شبب ال�شو�شاء التي ت�شببها 
الديكة من خلف الق�شبان. ويف نف�س 
على  القب�س  ال�شرطة  األ��ق��ت  املهمة، 
137 �شخ�شا، بتهمة تنظيم مباريات 
م�����ش��ارع��ة ال���دي���ك���ة امل���ح���ظ���ورة، 86 
م�شتبها بهم ب�شكل مبا�شر، واالآخرون 

كمتفرجني على هذه املباريات.

اإنقاذ امراأة علقت 
الثلج يف  اأيام   10

باأعجوبة،  امل��وت  من  اأمريكية  جنت 
ع���ل���ى ي����د ف�����رق االإن�����ق�����اذ يف والي����ة 
كاليفورنيا، بعد اأن وعلقت 10 اأيام 
الثلجية.  وكانت �شرييل  يف اجلبال 
منزلها  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  دون���وف���ان  
عندما و�شلت اإىل مكان معزول ونفد 
الوقود من �شيارتها، وا�شتحال عليها 
ا���ش��ت��ع��م��ال ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول ب�شبب 
غياب التغطية. وقالت ابنة �شرييل، 
ماء  زجاجة  على  عا�شت  والدتها  اإن 
واح�������دة، واأك������ل ال��ث��ل��ج ل��ت��ب��ق��ى على 
باملالب�س  وا���ش��ت��ع��ان��ت  احل���ي���اة،  ق��ي��د 
ال�شيارة،  يف  كانت  التي  االحتياطية 
امل�شتطاع،  ق��در  ال���رد  م��ن  لتحتمي 

ح�شب موقع اإن�شايد اإيد�شن.

القهوة قد ت�شبب ال�شرطان يف كاليفورنيا
قاطعا  حكما  بعد  العلماء  ي�شدر  مل  بينما 
�شيئة  اأو  ال��ق��ه��وة ج��ي��دة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ب�����ش��اأن 
فعل  على  كاليفورنيا  يف  قا�س  اأق��دم  للب�شر، 

ذلك.
اإن�����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ب��ائ��ع��ي القهوة  ف��ق��د ق����ال 
اأن���ه���ا ق���د ت�شبب  يف ال���والي���ة ال��ت��ح��ذي��ر م���ن 
كيميائية  م��ادة  ذل��ك  يف  وال�شبب  ال�شرطان. 
مادة  وه��ي  القهوة،  حتمي�س  عملية  يف  تنتج 
م�شرطنة معروفة كانت �شببا رئي�شيا يف �شراع 
ب��ني منظمة  ���ش��ن��وات   8 مل���دة  ا�شتمر  ق��ان��وين 
القهوة.  �شركات  �شغرية غري ربحية وكرى 
اأراد من  جمل�س تعليم واأبحاث املواد ال�شامة 
هذه ال�شركات اإزالة مادة "االأكريالميد" من 
منتجاتها، مثلما فعل �شناع رقائق البطاط�س 
اأو  �شنوات،  منذ  دع��وى �شدهم  رفعت  عندما 

كتابة حتذير على العبوات.

مثل  ال��ق��ه��وة،  �شناعة  على  ال��ق��ائ��م��ون  وق���ال 
امل����ادة  م�����ش��ت��وى  اإن  "�شتاربك�س"،  ���ش��رك��ة 
اأي  واأن  ال��ق��ه��وة غ��ري ���ش��ار،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 

خماطر تتفوق عليها الفوائد.
لكن قا�شي املحكمة العليا يف لو�س اأجنلو�س، 
�شناع  اإن  املا�شي  االأرب��ع��اء  ق��ال  ب��ريل،  اإليهو 
اأ�شبابا موثوقة للمحكمة  القهوة مل يقدموا 

من اأجل تعزيز حجتهم.
احلكم  ن�س  ع��ن  بر�س"  "اأ�شو�شيتد  ونقلت 
على اأن ا�شتهالك  اأدلة  املدعي  قدم  حني  "يف 
ال��ق��ه��وة ي��زي��د م��ن خ��ط��ر ح���دوث ���ش��رر على 
�شهد  والكبار،  واالأط��ف��ال،  والر�شع،  االأج��ن��ة، 
خ�����راء ط��ب��ي��ون وع��ل��م��اء اأوب���ئ���ة ب���اأن���ه لي�س 
تقدمي  ف�شلوا يف  لقد  للمدعى عليهم حجة، 
القهوة  ا���ش��ت��ه��الك  ب���اأن  مل��زاع��م��ه��م  اإث��ب��ات  اأي 

يوفر فائدة ل�شحة االإن�شان."

طلي�ق م�ادون�ا ي�عرتف 
بحب�ه له�ا 

العاملية  مادونا   املغنية  طليق  ف��اج��اأ  انف�شالهما،  على  ع��ام��اً   30 م���رور  بعد 
اجلمهور واملتابعني باإعالنه �شراحًة اأنه اليزال يحبها كثرياً.

برنامج  �شمن  ا�شت�شافته  خالل  عاماً(   57( بني   العاملي  �شون  املمثل  واأ�شار 
The Late Show وبعد �شوؤاله من يف�شل بني مادونا وبريتني �شبريز قال" 

اأنا اأحب زوجتي االأوىل كثرًيا.. ال ميكنني املقارنة بهذا ال�شكل".
ومن ناحية اأخرى كانت مادونا )59 عاماً( قد اعرتفت �شابقاً يف العام 2016 
اأنها اأي�شاً التزال حتب بني، وجاء ذلك خالل م�شاركتها يف حفل خريي جلمع 
الترعات ل�شالح جمهورية ماالوي حيث اأ�شافت اأنها حتّبه وم�شتعدة للزواج 

به مرة اأخرى اأمام جميع احل�شور. 


