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حممد بن زايد وملك الأردن يتبادالن
التهاين هاتفيا مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد

قوات ال�شرعية تتوغل قرب املعقل الرئي�سي للحوثيني

اجلي�ش الوطني يوا�صل
تقدمه يف خمتلف جبهات القتال

•• �أبوظبي-وام:

تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة التهاين بحلول ال�ع��ام امليالدي
اجلديد مع جاللة امللك عبداهلل الثاين عاهل اململكة الأردنية الها�شمية
� ،سائلني اهلل عز وج��ل ان مين على البلدين ب��دوام الرفعة واالزدهار
والرقي وان يعم الأمن واالمان واال�ستقرار املنطقة والعامل.
ج��اء ذل��ك خ�لال ات�صال هاتفي تطرق اجلانبان خالله اىل العالقات
الثنائية املتميزة ب�ين البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها مب��ا يخدم
م�صالح �شعبيهما اىل جانب عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

 9.4مليار درهم م�ساعدات الإمارات لليمن
من �أبريل  2015حتى نوفمرب 2017

•• �أبوظبي-وام:

عززت دولة الإمارات عطاءها الإن�ساين يف اليمن خالل العام ،2017
وب��رزت  6قطاعات رئي�سية �ساهمت الإم ��ارات  -ممثلة بهيئة الهالل
الأحمر  -يف تنميتها بعد الدمار الذي خلفته ملي�شيات احلوثي الإيرانية
هي التعليم ،وال�صحة ،والأمن ،والإغاثة ،والبنية التحتية� ،إ�ضافة �إىل
برامج الإ�سكان ،وهو ما قوبل ب�إ�شادة حملية ودولية وا�سعة .وبلغ �إجمايل
قيمة م�ساعدات الإمارات للجمهورية اليمنية خالل الفرتة من �أبريل
 2015حتى نوفمرب  2017نحو  9مليارات و 400مليون درهم ،ما
يعادل مليارين و 560مليون دوالر �أمريكي.
وعك�ست تلك الأرق ��ام والبيانات حر�ص الإم ��ارات وقيادتها الر�شيدة
على م�ستقبل ال�شعب اليمني مبا ين�سجم مع الأهداف املعلنة للتحالف
العربي لتحرير اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ومب�شاركة فاعلة
من الإمارات وعدد من الدول العربية( .التفا�صيل �ص)4

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• عوا�صم-وكاالت:

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يتبادالن التهاين بالعام اجلديد (وام)

تبادال التهاين مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�ؤكدان على
�أولوية التنمية و�إ�سعاد املواطنني وتعزيز روح املواطنة
•• دبي-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�أخوه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة يف دبي ظهر ام�س على م�أدبة غداء جمعت �سمو ال�شيخ

ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دب��ي و�سمو ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
الرئا�سة و �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س دائرة
النقل يف ابوظبي ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي نائب الأمني العام
للمجل�س الأعلى للأمن الوطني و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير
(التفا�صيل �ص)2
عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة يف دبي.

�أع�ل��ن اجلي�ش اليمني ،ام����س االث �ن�ين ،ت��وغ��ل ق��وات��ه يف �أوىل قرى
م��دي��ري��ة ب ��رط ال �ع �ن��ان ��ش�م��ايل حم��اف�ظ��ة اجل� ��وف ،احل ��دودي ��ة مع
حمافظة �صعدة ،املعقل الرئي�سي مليلي�شيات احلوثي الإيرانية.
وذك��ر اجلي�ش �أن قواته ح��ررت قرية �إعفى بعد �أن فر�ضت ح�صارا
حمكما عليها ،مما دفع عنا�صر ميلي�شيات احلوثي االنقالبية �إىل
الفرار باجتاه جبال برط.
ومت�ك��ن اجلي�ش ال��وط�ن��ي وامل�ق��اوم��ة ال�شعبية وب��إ��س�ن��اد م��ن طريان
ال�ت�ح��ال��ف م��ن حت��ري��ر معظم م��دي��ري�ت��ي ن�ع�م��ان ون��اط��ع التابعتني
ملحافظة البي�ضاء واملحاذيتني ملحافظة �شبوة ،فيما وا�صل تقدمه يف
حمافظة اجلوف ،و�أ�سر  52من عنا�صرامليلي�شيات.
فاجلي�ش الوطني يوا�صل تقدمه يف خمتلف جبهات القتال املمتدة
من ال�ساحل الغربي م��روراً مبحافظة حلج والبي�ضاء و�صو ًال �إىل
حمافظة اجلوف اال�سرتاتيجية �شمايل البالد.
م�صدر ع�سكري قال �إن قوات اجلي�ش �سيطرت ب�شكل كامل على اخلط
الدويل الرابط بني منطقة اليتمة �شمال �شرق حمافظة اجلوف مع
منطقة البقع يف حمافظة �صعدة �شمال البالد ،فيما توا�صل تقدمها
باجتاه منطقة العقبة �شمال حمافظة اجلوف.
ويف حمافظة حلج ،قال املتحدث الع�سكري با�سم املنطقة الع�سكرية
الرابعة ،حممد النقيب� ،إن القوات احلكومية يف جبهة ال�صبيحة،
ا�ستعادت ال�سيطرة على جبل القرن اال�سرتاتيجي بعد هجوم مباغت
على مواقع احلوثيني� ،أ�سفر عن مقتل نحو  7منهم على الأقل.
ونقلت وكالة الأنباء اليمينة الر�سمية �إن ق��وات اجلي�ش واملقاومة
متكنتا من حترير اجلبل و�سط فرار للميلي�شيا االنقالبية.

ين�ص على ف�صل �أحياء عربية عن املدينة املحتلة

ترامب :حان وقت التغيري يف �إيران

مقتل  10متظاهرين واملعار�ضة الإيرانية تطلب تدخ ًال دولي ًا لوقف القتل م�شروع قانون �إ�سرائيلي يعمق �أزمة القد�س
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ت��رام��ب ،ام����س االث�ن�ين� ،إن وقت
ال�ت�غ�ي�ير يف �إي � ��ران ق��د ح� ��ان ،يف
�أح��دث تعليق من وا�شنطن على
ال �ت �ظ��اه��رات ال���ص��اخ�ب��ة يف تلك
البالد منذ � 5أيام.
وغ � � � � � � ّرد ت� � ��رام� � ��ب ع� �ب��ر م ��وق ��ع
ت ��وي�ت�ر�:إي ��ران ف���ش�ل��ت ع �ل��ى كل
الأ�صعدة على الرغم من االتفاق
ال�سيء الذي وقعته �إدارة �أوباما.
و�أ�� �ض ��اف يف ت�غ��ري��دت��ه :ال�شعب
الإي ��راين العظيم قمع ل�سنوات
ط ��وي� �ل ��ة وال� ��� �ش� �ع ��ب الإي � � � ��راين
ج��ائ��ع ل�ل�ط�ع��ام واحل ��ري ��ة .ثورة
�إي ��ران وح�ق��وق الإن���س��ان فيها مت
تبديدها� .آن �أوان التغيري.
وكان الرئي�س الأمريكي قد �أبدى
تعاطفه م��ع ال�ت�ظ��اه��رات املنددة
ب��ال�ف���س��اد وال� �غ�ل�اء يف �إي � ��ران يف
الأيام املا�ضية ،وغ ّرد عرب تويرت
الأح� ��د :اح�ت�ج��اج��ات �ضخمة يف
�إي � � ��ران ...ال���ش�ع��ب �أدرك �أخ�ي�را
كيف �أن �أم��وال��ه وث��روت��ه ُت�سرق
وتهدر على الإرهاب.
ويف تطور جديد قال التلفزيون
ال��ر� �س �م��ي االي � � ��راين ان ع�شرة

زعيم ك��وري��ا ال�شمالية :زر
القنبلةالنوويةعلىمكتبيدائما

•• �سول-وكاالت:

ق��ال زع�ي��م ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،كيم
جونغ �أون� ،إنه يحتفظ بزر القنبلة
ال �ن��ووي��ة ع�ل��ى م�ك�ت�ب��ه دائ �م��ا حتى
ال ت�ت�م�ك��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة من
ب ��دء احل � ��رب .و�أ� �ض ��اف يف حديث
ت� �ل� �ف ��زي ��وين �أن ج �م �ي��ع مناطق
ال��والي��ات املتحدة تقع على مرمى
الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي متلكها
ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،م ��ؤك��دا �أن هذا
لي�س تهديدا و�إمنا حقيقة.
ول�ك�ن��ه ف�ت��ح م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى بابا
لل�سالم ،وق��ال �إن ب�ل�اده متفتحة
ل �ل �ح��وار .ك�ي��م ج��ون��غ اون :تعرف
على زع�ي��م ك��وري��ا ال�شمالية الذي
يثري ذع��ر ال �ع��امل .وع�ن��دم��ا طلب
ال�صحفيون م��ن الرئي�س ،دونالد
ت��رام��ب ،يف ف�ل��وري��دا ،على هام�ش
االحتفاالت ب�أعياد امليالد ،التعليق
على ت�صريحات كيم جونغ �أون ،رد
عليهم� :سوف نرى� ،سوف نرى.

الأمن االيراين يقمع احتجاجات املعار�ضة يف العا�صمة طهران (رويرتز)

�أ� �ش �خ��ا���ص ق �ت �ل��وا يف تظاهرات
ام�س.
يف الوقت ذاته حثت بيانات ن�شرت
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
الإيرانيني على التظاهر جمددا
يف العا�صمة طهران و 50مركزا
ح�ضريا .

اىل ذلك ،طالبت زعيمة املعار�ضة
الإي��ران �ي��ة م��رمي رج ��وي ،الأمم
املتحدة بالتدخل ل��وق��ف �أعمال
ال �ق �ت��ال ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا النظام
الإيراين �ضد املتظاهرين.
وق��ال��ت رج��وي يف ت�غ��ري��دات على
موقع ت��وي�تر� ،أم����س االث�ن�ين� ،إن

ف�ت��ح ال �ن��ار ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن يف
م��دن �إي ��ذه وت��وي���س��رك��ان ودورود
وامل ��دن الإي��ران �ي��ة الأخ� ��رى ،يعد
ج��رمي��ة خامنئي ال�ك�برى الذي
��س�ي�ت�ل�ق��ى رده � ��ا م ��ن ق �ب��ل �آالف
م�ؤلفة من املنتف�ضني.
وت��اب�ع��ت� :أع��زي ال�ع��وائ��ل الثكلى

مقتل  20عن�صر ًا من النظام ال�سوري يف حر�ستا

ا�شتباكات وغارات عنيفة قرب دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

وقعت ا�شتباكات عنيفة بني ق��وات النظام ال�سوري
وقوات املعار�ضة �شرق دم�شق ،كما �شن طريان النظام
ال���س��وري م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  12غ ��ارة ،وف �ق �اً لن�شطاء
امل�ع��ار��ض��ة ال �� �س��وري��ة .و�أع �ل �ن��ت امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
مقتل �أك�ثر من  20عن�صراً من القوات احلكومية
النظامية ام�س الإثنني مبدينة حر�ستا �شمال �شرق
العا�صمة دم���ش��ق .وق��ال ق��ائ��د ع�سكري �إن غالبية
القتلى من قوات احلر�س اجلمهوري ،التي تتخذ من
�إدارة املركبات مقراً لها ال�ستهداف بلدات الغوطة
ال�شرقية باملدفعية وال�صواريخ.
و�أكد �أن الطائرات احلربية ال�سورية منذ �صباح ام�س
�شنت �أكرث من  23غارة على مدينة حر�ستا ،بينها
غ��ارات بقنابل عنقودية� ،إ�ضافة �إىل �سبعة �صواريخ
�أر� ��ض �أر� ��ض م��ن ن��وع ف�ي��ل مت�ه�ي��داً ل�ت�ق��دم القوات
احلكومية التي تخ�سر مزيداً من القتلى واجلرحى.
من جانبه  ،قال م�صدر �إعالمي مقرب من القوات

احلكومية ال�سورية �إن طائرات امليج التابعة للجي�ش
ال���س��وري �أطلقت ��ص��واري��خ على م�ق��رات للم�سلحني
يف مدينة حر�ستا �شمال �شرق العا�صمة دم�شق ،كما
ا�ستهدفت ب�سالح املدفعية وال���ص��واري��خ الق�صرية
امل��دى مقراتهم وت��راف��ق ذل��ك م��ع ا�شتباكات عنيفة
جداً تخو�ضها وحدات من اجلي�ش على ذات املحو.
و�أق ��ر امل���ص��در بـ�سقوط قتلى وج��رح��ى م��ن اجلي�ش
ال�سوري ،بينهم �ضباط برتب عليا يف معركة حر�ستا،
ووجود جمموعات من اجلي�ش حما�صرة داخل مباين
�إدارة املركبات يف مدينة حر�ستا.
وق� ��ال م���ص��در يف ال ��دف ��اع امل� ��دين يف غ��وط��ة دم�شق
ال�شرقية �إن الطائرات احلربية نفذت خم�س غارات
على مدينة عربني ما �أدى �إىل مقتل �أربعة �أ�شخا�ص
و�إ�صابة �أكرث من � 10آخرين.
و�أ�شار �إىل �أن تلك الطائرات �شنت غارتني على بلدة
مديرا ،وتعر�ضت بلدة الزريقية يف الغوطة ال�شرقية
لق�صف مدفعي ،ما خلف �أربعة جرحى ودم��ار عدة
مبان.

و�أبناء مدينتي �إيذه وتوي�سركان.
�سنحول دم��وع�ن��ا و�أح��زان �ن��ا �إىل
عناقيد الغ�ضب التي �ستزيد من
حدة ال�صراع ب�أ�ضعاف م�ضاعفة
�ضد نظام والية الفقيه.
و�أ�ضافت الزعيمة املعار�ضة� ،أنه
بعد �إطالق النار على املتظاهرين
العزل ،تطالب املقاومة الإيرانية
الأم� �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل ��أمم املتحدة
ب��ال �ت��دخ��ل ب �ج��د ل��وق��ف �أعمال
ال �ق �ت��ل يف �إي � � � ��ران .ع �ل��ى الأمم
املتحدة �أن تدين يف �أ��س��رع وقت
النظام احل��اك��م يف �إي ��ران ب�سبب
ق �ت��ل امل��واط �ن�ي�ن الإي ��ران� �ي�ي�ن يف
م��دن �إي ��ذه وت��وي���س��رك��ان ودورود
وقمع املتظاهرين.
ك �م��ا دع � ��ت رج� � ��وي ج �م �ي��ع دول
العامل �إىل ا�شرتاط عالقاتها مع
ال�ن�ظ��ام احل��اك��م يف �إي ��ران بوقف
قمع املتظاهرين ،ورف��ع القيود
على الإنرتنت و�شبكات التوا�صل
االجتماعي.
واالثنني حذر الرئي�س الإيراين
ح���س��ن روح� ��اين م��ن �أن ال�شعب
�سريد على مثريي اال�ضطرابات
وخمالفي القانون ،بعد �أي��ام من
امل �ظ��اه��رات ��ش�ه��دت�ه��ا ع ��دة مدن
بينها العا�صمة طهران.

وا�شنطنتهددبقطعامل�ساعداتعنباك�ستان
•• وا�شنطن-وكاالت:

ل��وح الرئي�س الأم��ري�ك��ي دونالد
ت��رام��ب ام����س ب��وق��ف امل�ساعدات
اخل��ارج�ي��ة ع��ن باك�ستان ،متهماً
�إ�� �س�ل�ام اب� ��اد ب� ��إي ��واء متطرفني
وال� � �ك � ��ذب .وق� � ��ال ت� ��رام� ��ب �إن
ال� ��والي� ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،وبحماقة
�أعطت باك�ستان مليارات الدوالر
م ��ن امل� ��� �س ��اع ��دات ،ف �ي �م��ا ه ��م مل
يعطوننا �سوى �أكاذيب وخداع.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يناق�ش الكني�ست الإ�سرائيلي م�شروع قانون ما ي�سمى
بالقد�س عا�صمة �إ�سرائيل ،وين�ص امل�شروع على عزل
الأحياء الفل�سطينية الواقعة خارج جدار الف�صل عن
بلدية القد�س� ،إ�ضافة �إىل �صعوبة �إعادة �أي جزء من
املدينة يف حال �أي مفاو�ضات م�ستقبلية.
ويهدف القانون الذي يروج له ال��وزراء نفتايل بينت
وزئ �ي��ف �إل �ك�ي�ن �إىل ال�ت�ح���ض�ير خل �ط��وة م�ستقبلية
تقل�ص احلدود البلدية للقد�س و�إقامة جمل�س حملي
�إ�سرائيلي غري ع��ادي ال يعي�ش يف نطاقه مواطنون
�إ�سرائيليون ،بل فل�سطينيني يتمتعون مبكانة �إقامة
فقط ،واحل��دي��ث ب�شكل خا�ص ع��ن �سكان كفر عقب
وخميم �شعفاط لالجئني الذين يعي�شون حاليا بدون
خدمات بلدية ب�سبب اجلدار الفا�صل.
ويلغي م�شروع تعديل القانون الأ�سا�سي “القد�س”،
�أح��د �أق�سام القانون الأ�سا�سي وي�سمح بتحديد عدم
وج ��ود ع��ائ��ق د� �س �ت��وري �أم ��ام ال�ت�غ�ي�يرات ال�ب�ل��دي��ة يف
منطقة نفوذ بلدية القد�س.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن القانون �سيجعل من ال�صعب
نقل �أرا�ضي من القد�س �إىل ال�سلطة الفل�سطينية يف
اتفاق م�ستقبلي ،وين�ص القانون على �أنه �سيتعني على
احلكومة جتنيد �أغلبية ت�ضم  80ع�ضواً يف الكني�ست
للت�صديق على اتفاق �سيا�سي يت�ضمن نقل �أرا�ضي من
القد�س �إىل كيان �سيا�سي �آخر.
ي�أتي ذلك يف وقت ا�ستنكرت احلكومة الفل�سطينية،
ام�س الإثنني ،ت�صويت حزب الليكود الإ�سرائيلي على
�ضم م�ستوطنات ال�ضفة الغربية والقد�س �إىل دولة
االحتالل الإ�سرائيلي ،داع ًية املجتمع الدويل لإنفاذ
قراراته املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية.
وق��ال املتحدث با�سم احلكومة الفل�سطينية يو�سف
املحمود� ،إن �أر���ض فل�سطني ويف القلب منها القد�س
العربية ،ظلت طوال تاريخها وما زالت ع�صية على
الطامعني وامل�ستعمرين ،ال�شعب العربي الفل�سطيني
ال�ب�ط��ل مل ول��ن ي�ت��أخ��ر ي��وم �اً يف ال��دف��اع ع��ن �أر�ضه
وح �ق��وق��ه وت � ��راب وط� �ن ��ه .و�أ� � �ض ��اف �أن الت�صعيد
االح�ت�لايل �ضد �أر���ض الفل�سطينيني ي�سري يف هذه
املرحلة ب�شكل مت�سارع وخطري.

�أفريقيا اجلنوبية يف دوامة التغيري:

عندما يتحول املحررون �إىل نخب مفرت�سة!

•• الفجر  -بيري ها�سكي
ترجمة خرية ال�شيباين

هل �أ�صبح حتمية وقدرا �أن يتبنى
حم��ررو ال�ي��وم ،مبجرد و�صولهم
�إىل ال���س�ل�ط��ة ،ك��ل امل �� �س��اوئ التي
ك ��ان ��وا ي � �ن ��ددون ب �ه ��ا ،كالف�ساد،
وامل�ح���س��وب�ي��ة ،وحم��اب��اة االق ��ارب،
وح �ت��ى ال�ت���س�ل��ط ال � ��ذي قاوموه
ب �� �ش��را� �س��ة؟ ه ��ذه م �� �س ��أل��ة عاملية،
ولكنها م�س�ألة خا�صة يف اجلنوب
الأف ��ري� �ق ��ي ،ح �ي��ث ت���ش�ه��د ثالثة
ب �ل��دان رئ�ي���س�ي��ة ت�غ�ي�برا �سيا�سيا
كبريا ،وهي من الأح��داث البارزة
ل �ع��ام � .2017إن ج�م�ي��ع بلدان
اجل�ن��وب الأف��ري�ق��ي تقريبا ،التي
كانت لفرتة طويلة معقال ل�سلطة

موغابي وزوجته ..اخلط�أ القاتل
ال�ب�ي����ض ال�ع�ن���ص��ري��ة والقمعية ،وك ��ان ان�ت���ص��اره��م يف ال�سبعينات
ت�ق��وده��ا ال �ي��وم ح��رك��ات التحرير وال�ث�م��ان�ي�ن��ات وال�ت���س�ع�ي�ن��ات ،تبعا
ال�سابقة ،بعد �سنوات من الن�ضال ل�ك��ل ب�ل��د ،ي�ب��دو حينها م�شروعا
ال �� �س ��ري واحل � ��رم � ��ان وامل� �ع ��ان ��اة .وواعدا ،ومكاف�أة عادلة �ضد تاريخ
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س هاييتي باليوم الوطني لبالده يهنئون رئي�س كوبا باليوم الوطني لبالده الرئي�س ال�سوداين بعيد ا�ستقالل بالده
•• �أبوظبي-وام:

02

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل
فخامة الرئي�س جوفينيل موي�س رئي�س جمهورية هاييتي مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س جوفينيل موي�س.

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل
فخامة الرئي�س را�ؤول كا�سرتو رئي�س جمل�سي الدولة وال��وزراء جلمهورية كوبا مبنا�سبة اليوم
الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س را�ؤول كا�سرتو.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» برقية تهنئة
�إىل فخامة امل�شري عمر ح�سن �أحمد الب�شري رئي�س جمهورية ال�سودان مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة امل�شري عمر
ح�سن �أحمد الب�شري.

تبادال التهاين مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�ؤكدان على �أولوية التنمية و�إ�سعاد املواطنني وتعزيز روح املواطنة
•• دبي-وام:

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�أخوه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة يف دب��ي ظ�ه��ر ام����س على
م ��أدب��ة غ��داء جمعت �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و �سمو ال�شيخ ذي��اب بن
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
دائ ��رة النقل يف اب��وظ�ب��ي ومعايل
ع�ل��ي ب��ن ح �م��اد ال���ش��ام���س��ي نائب

الأم�ي��ن ال �ع��ام للمجل�س الأعلى
ل�ل�أم��ن ال��وط�ن��ي و� �س �ع��ادة خليفة

�سعيد �سليمان م��دي��ر ع��ام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة يف دبي.

وق��د تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم و

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ال�ت�ه�ن�ئ��ة بحلول

ال� �ع ��ام امل � �ي �ل�ادي اجل ��دي ��د ال ��ذي
يحمل بني طياته عام زايد اخلري

رم ��زاً للخري وال�ع�ط��اء والت�سامح
.وه �ن ��أ ��س�م��وه�م��ا �شعبنا العظيم

بهذه املنا�سبة املجيدة راجيني اهلل
جلت قدرته �أن يجعله عام ب�شرى
خري و�سعادة جلميع �أفراد و�شرائح
جمتمع الإم��ارات ول�شعوب العامل
�أج�م��ع .وت�ب��ادل �سموهما احلديث
ح��ول ع��دد م��ن الأم ��ور واملوا�ضيع
ذات ال�صلة مب�سرية اخلري والبناء
ال �ت��ي ت���س�ط��ره��ا دول �ت �ن��ا العزيزة
ب��اجن��ازات وطنية و�إن���س��ان�ي��ة على
غ�ير �صعيد..حيث �أك��د �سموهما
ع� �ل ��ى �أول � ��وي � ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة بكافة
جم��االت�ه��ا العلمية واالقت�صادية
والثقافية والإج�ت�م��اع�ي��ة و�إ�سعاد
امل��واط �ن�ين وت�ع��زي��ز روح املواطنة
والإن �ت �م��اء ل�ت�راب ال��وط��ن الغايل
و�صو ًال �إىل تر�سيخ �أ�س�س التالحم
ال��وط �ن��ي والإن� ��� �س ��اين والتكافل
االج �ت �م��اع��ي ل�شعبنا وجمتمعنا
على م�ساحة دولة الإمارات.

فار�س العطاء ر�سخ الإمارات قبلة للخري ومنارة للعمل الإن�ساين
•• �أبوظبي-وام:

�أر�� �س ��ى امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �� �ش �ي��خ زاي ��د
ب��ن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل
ث � ��راه» دع��ائ��م ال �ع �م��ل التطوعي
يف دول��ة الإم ��ارات وت��رك ب�صمات
وا� �ض �ح��ة ع�ل��ى ال�ع�م��ل الإن�ساين
حملياً وع��امل�ي�اً ليجعل م��ن دولة
الإم � � � ��ارات ق �ب �ل��ة اخل �ي�ر ومنارة
العمل الإن�ساين.
و�أك� ��دت م �ب��ادرة زاي ��د ال�ع�ط��اء يف
تقرير لها مبنا�سبة ع��ام زاي��د �أن
العمل الإن�ساين يف الإمارات �أ�صبح
�أ�سلوب حياة وميثل قيمة �إن�سانية
نبيلة و�سلوكا ح�ضاريا ت�ؤمن به
القيادة وال�شعب وتتناقله الأجيال
..م�ث�ل�ه��ا الأع �ل��ى يف ذل��ك القائد
امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان «رحمه اهلل»
ف��ار���س العطاء وزع�ي��م الإن�سانية
ال ��ذي ح��ث ع�ل��ى ال �ب��ذل والعطاء
ول �ع��ب دورا م�ه�م��ا و�إي �ج��اب �ي��ا يف
تطوير املجتمعات وتنميتها.
و�أ� �ض ��اف ��ت �أن ال ��دول ��ة ا�ستمرت
على نهج اخل�ير والعطاء بقيادة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«ح �ف �ظ��ه اهلل» و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي «رع� ��اه اهلل»
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال �ق��ائ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة.
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر �أن م �ب��ادرة زايد
ال �ع �ط��اء ت��أ��س���س��ت ان���س�ج��ام��ا مع
ال � ��روح الإن �� �س��ان �ي��ة ل�ل�م�غ�ف��ور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
«طيب اهلل ث��راه» م�ؤ�س�س الدولة
وامتدادا جل�سور اخلري والعطاء
لأبناء زايد اخلري.
و�أك� � � ��دت م � �ب� ��ادرة زاي� � ��د العطاء

ان �ه��ا � �س �ت��وا� �ص��ل ت�ن�ف�ي��ذ مهامها
وم���ش��اري�ع�ه��ا الإن���س��ان�ي��ة املبتكرة
وال�غ�ير م�سبوقة داخ��ل الإم ��ارات
وخ��ارج�ه��ا للتخفيف م��ن معاناة
ال �ف �ق��راء وت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة العمل
التطوعي والعطاء الإن�ساين من
خ�ل�ال م �ب��ادرات مم�ي��زة وخالقة
ت �� �س��اه��م ب���ش�ك��ل ف �ع��ال يف �إيجاد
حلول واقعية مل�شاكل اجتماعية
واقت�صادية و�صحية م�ستدامة.
و�أ�� � �ش � ��ارت يف ت �ق��ري��ره��ا �إىل �أن
ال �ع �م��ل الإن� ��� �س ��اين واخل �ي��ري يف
الإمارات نابع من الدين والرتاث
والتقاليد والأخ�ل�اق التي تربى
عليها جمتمعنا ..م�ؤكدة احلر�ص
على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
والإغ��اث�ي��ة على �أن تغطي جميع
امل �ح �ت��اج�ي�ن ب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر عن
اجلن�س والعرق والدين.
و�أك� � ��دت �أن «ع� ��ام زاي � ��د» عالمة
فارقة يف تاريخ الإم��ارات وفر�صة
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى الإجن� � � ��ازات التي
حققتها الدولة على �صعيد العمل
الإن �� �س��اين م��ن خ�ل�ال امل�ساعدات
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ل �ل��دول وال�شعوب
الأخ� ��رى وال �ت��ي ر��س�خ��ت م�سرية
ال �ع �ط��اء والإن �� �س��ان �ي��ة والت�سامح

التي �أر��س��ى دعائمها ال�شيخ زايد
«رحمه اهلل» ..ف�ضال عن �أنه يعد
رمزا للعمل الإن�ساين ملا قدمه من
مبادرات خلدمة الإن�سانية جمعاء
ع ��ززت م�ك��ان��ة الإم � ��ارات منوذجا
عامليا يحتذى به يف جمال العمل
الإن���س��اين والتنموي �إ��ض��اف��ة �إىل
جت�سيد م�سرية الوطن يف البذل
والعطاء.
و�أو� �ض �ح��ت م �ب��ادرة زاي ��د العطاء
�أن االه�ت�م��ام ب��الإن���س��ان واعتباره
�أح��د امل��وارد الرئي�سية التي يجب
اال��س�ت�ث�م��ار فيها واحل��ر���ص على
رعايتها و�إ�سعادها هو مبد�أ زايد
ال ��ذي � �ص��ار �أ� �س �ل��وب ح �ي��اة لقادة
الدولة و�أبنائها.
و�أ�ضافت �أن «عام زايد» مبا يحمله
من �إرث املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه»
ي���ش�ك��ل داف �ع ��ا وح ��اف ��زا ل ل��أف ��راد
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات يف دول� ��ة الإم� � ��ارات
للبذل والعطاء من خالل م�ساعدة
ك��ل �إن �� �س��ان حم �ت��اج وم�ت���ض��رر يف
العامل تخفيفا عنه وت�ضامنا معه
وتوفريا الحتياجاته.
وذك ��رت �أن «ع ��ام زاي ��د» �سي�سلط
ال���ض��وء ع�ل��ى امل��واق��ف الإن�سانية

ال �ع �ظ �ي �م��ة ل �ل �م �غ �ف��ور ل ��ه ال�شيخ
زاي ��د «رح �م��ه اهلل» وال �ت��ي التزم
ب �ه��ا �أب � �ن� ��ا�ؤه و� �ش �ع �ب��ه ع �ل��ى مدى
العقود املا�ضية ليتحول هذا اليوم
ملنا�سبة وطنية تعك�س حمبة �شعب
الإم� ��ارات واملقيمني على �أر�ضها
لقائد عظيم قدم منوذجا للعامل
يف العطاء والإن�سانية وكر�س هذا
ال�ن�ه��ج م���س��ارا للتنمية ال�شاملة
على قاعدة القيم النبيلة.
و�أكدت �أن «عام زايد» ي�أتي تخليدا
لل�سرية العطرة للراحل الكبري
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
وعرفانا بدوره يف ت�أ�سي�س م�سرية
العطاء الإن�ساين وتر�سيخه على
م�ستوى الدولة وال��ذي جعل من
الإم� � � ��ارات ق�ب�ل��ة ل�ل�خ�ير ومنارة
للإن�سانية تفي�ض بعطائها على
خم �ت �ل��ف دول ال� �ع ��امل وم�ضربا
ل ل��أم �ث ��ال يف ال �ت �� �س��ام��ح وحمبة
اخل�ير وال �ب��ذل واالح�ت�ف��ال بهذه
املنا�سبة يج�سد القيم الأ�صيلة يف
املجتمع الإماراتي.
و�أ� � �ش� ��ارت م� �ب ��ادرة زاي� ��د العطاء
يف ت �ق��ري��ره��ا �إىل �أن ع� ��ام زاي ��د
ن�ستذكر فيها �سرية رجل ر�سخت
يف الذاكرة الوطنية والعاملية مبا

قدمه للب�شرية من خدمات جتلت
يف م�ع��ان�ي�ه��ا م�ف��اه�ي��م الإن�سانية
ب�أبهى �صورها.
و�أ��ض��اف��ت �أن «ع��ام زاي ��د» ه��و عام
جتديد العهد من دولة الإمارات
ل �ل �ن �ه��ج ال � ��ذي اخ �ت �ط��ه ال ��راح ��ل
امل�ؤ�س�س ..الف�ت��ة �إىل �أن �إجنازات
القائد امل�ؤ�س�س تلم�ستها الأجيال
وتبقى �سريته العطرة يتناقلها
الأج � � ��داد لل��أح �ف��اد ول �ه��ذا جند
احل � ��ب ال �ك �ب�ي�ر ال� � ��ذي ي �ك �ن��ه له
الأط�ف��ال حتى الذين مل يعي�شوا
فرتة حكمه رحمه اهلل.
وذك � ��رت امل� �ب ��ادرة �أن «ع� ��ام زاي ��د»
ه ��و م�ن��ا��س�ب��ة ي�ب�ع��ث ف�ي�ه��ا �شعب
الإم� � ��ارات ر� �س��ال��ة ل�ل�ع��امل �أجمع
مفادها �أن الإم ��ارات ت�صون �إرث
م��ؤ��س���س�ه��ا وت �ع��اه��ده ع�ل��ى امل�ضي
قدما وال�سري على خطاه يف كل ما
ينفع الإن�سانية من �أعمال اخلري
وحب العطاء.
وت �� �ض �م��ن ال� �ت� �ق ��ري ��ر امل� � �ب � ��ادرات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة والإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة التي
د�شنتها مبادرة زايد العطاء خالل
ال�سنوات املا�ضية وجعلت الإمارات
من �أوىل الدول يف تنفيذ الربامج
ال�صحية والإن �� �س��ان �ي��ة املتحركة

ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل و�أ�سهمت
يف م�ساعدة املاليني من املر�ضى
م��ن خ�ل�ال ق��واف��ل زاي ��د العطاء
وم� ��� �ش ��اري ��ع ب� �ن ��اء امل�ست�شفيات
وامل ��راك ��ز ال���ص�ح�ي��ة واملجتمعية
امل� �ت� �ن� �ق� �ل ��ة وامل � �ي� ��دان � �ي� ��ة وامل � � ��دن
الإن�سانية االفرتا�ضية يف خمتلف
دول العامل.
و�أب � ��رز ال�ت�ق��ري��ر ال� ��دور الريادي
ل�شباب الإمارات يف جمال اخلدمة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة والإن �� �س��ان �ي��ة حمليا
وعامليا يف خمتلف املحافل الدولية
من خ�لال التطوع مبا يزيد عن
��س�ب�ع��ة م�ل�ايي��ن � �س��اع��ة ت �ط��وع يف
خدمة الإن�سانية يف من��وذج مميز
ومبتكر للعمل الإن�ساين يحتذى
به حمليا وعامليا.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ع ��ادل ال�شامري
ال��رئ�ي����س التنفيذي مل �ب��ادرة زايد
ال� �ع� �ط ��اء �إن الإم � � � � ��ارات قدمت
من��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ب��ه يف املحافل
ال��دول �ي��ة يف ال �ع �ط��اء الإن�ساين
ال ��ذي �أر� �س��ى دع��ائ�م��ه امل�غ�ف��ور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
«طيب اهلل ثراه».
و�أ� � �ض ��اف �أن ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
�أول��ت العمل التطوعي والعطاء

الإن �� �س��اين اه�ت�م��ام��ا ك �ب�يرا حتى
�أ�صبح من �سمات �أب�ن��اء الإمارات
ف�ه��و مي�ث��ل مبنهجه االجتماعي
والإن�ساين �سلوكا ح�ضاريا ترتقي
ب��ه املجتمعات واحل �� �ض��ارات منذ
القدم و�أ�صبح ميثل رمزا للتعاون
بني �أفراد املجتمع �ضمن خمتلف
م�ؤ�س�ساته.
و�أ�شار �إىل �أن مبادرة زايد العطاء
منذ ت�أ�سي�سها ترتكز على العمل
الإن�ساين التطوعي وتهدف �إىل
تعزيز العمل التطوعي وت�سخري
ط��اق��ات الأف� ��راد وامل��ؤ��س���س��ات من
�أج��ل امل���ش��ارك��ة الفعالة يف تنمية
امل �ج �ت �م��ع يف جم� � ��االت ال�صحة
والتعليم وال�ب�ي�ئ��ة وال�ث�ق��اف��ة ويف
فرتات ق�صرية من الزمن جنحت
مبادرة زايد العطاء يف و�ضع دولة
الإمارات على خريطة العامل عن
ط��ري��ق تو�سيع ن�ط��اق امل�ساعدات
الإن �� �س��ان �ي��ة ودع � ��م امل�ل�اي�ي�ن من
املت�ضررين من الكوارث الطبيعية
وال �ف �ق��ر وال �ت �خ �ل��ف والأوب � �ئ� ��ة يف
مناطق خمتلفة من العامل.
وجنحت م�ب��ادرة زاي��د العطاء يف
جعل الإمارات من �أوىل الدول يف
تنفيذ الربامج الإن�سانية والإغاثة

اخل�ي�ري ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل
و�أ�سهمت يف م�ساعدة املاليني من
امل��ر��ض��ى م��ن خ�ل�ال ق��واف��ل زايد
العطاء وم�شاريع بناء امل�ست�شفيات
وامل ��راك ��ز ال���ص�ح�ي��ة واملجتمعية
املتنقلة وامليدانية يف خمتلف دول
العامل كما ا�ستقطبت نحو خم�سة
ماليني متطوع لتو�صيل ر�سالتها
الإن�سانية �إىل 100مليون عربي
و�إفريقي يف �إطار تطوعي.
وتهدف مبادرة زاي��د العطاء �إىل
متكني ال�شباب وا�ستثمار طاقاتهم
واب��داع��ات�ه��م للم�شاركة الفعالة
يف ت�ن�م�ي��ة امل �ج �ت �م��ع يف املجاالت
ال���ص�ح�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والبيئية
والثقافية والعمل التطوعي حتت
�إطار تطوعي ومظلة �إن�سانية.
وم� �ن ��ذ �إن� ��� �ش ��ائ� �ه ��ا ع � ��ام 2000
�أط �ل �ق ��ت م � �ب� ��ادرة زاي � ��د العطاء
ال�ع��دي��د م��ن ال�برام��ج الإن�سانية
وال�صحية وم��ن �أب��رزه��ا تد�شني
حملة العطاء الإن�سانية العاملية
و�سل�سلة ال�ع�ي��ادات وامل�ست�شفيات
امليدانية التطوعية وتبني �إن�شاء
�أول مدينة �إن�سانية افرتا�ضية
م �ت �ح��رك��ة وت ��أ� �س �ي ����س �أكادميية
زاي��د للعمل الإن���س��اين والتنظيم
ال� ��دوري مللتقى ال�ع�ط��اء العربي
وامللتقى العربي لتمكني ال�شباب
يف ال �ع �م��ل الإن� ��� �س ��اين وم� ��ؤمت ��ر
الإم ��ارات للتطوع وج��ائ��زة فار�س
ال�ع�ط��اء ال�ع��رب��ي وو� �س��ام وجائزة
الإمارات للعمل الإن�ساين.
ك �م��ا �أط �ل �ق��ت ب��رن��ام��ج الإم� � ��ارات
للتطوع املجتمعي والتخ�ص�صي
وب��رن��ام��ج الإم � � ��ارات للجاهزية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وب��رن��ام��ج الإم� � ��ارات
لتطوير مهارات ال�ك��وادر الطبية
ال�ت�ط��وع�ي��ة وب��رن��ام��ج الإم� � ��ارات
لإعداد القادة يف املجال الإن�ساين
وغريها من امل�ب��ادرات املبتكرة يف
جم��ال العمل التطوعي والعطاء
الإن�ساين.
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الهالل يوزع م�ساعدات غذائية على طالب ح�ضرموت مولودة مواطنة و�آخر هندي بداية العام اجلديد 2018

•• ح�رضموت-وام:

وزعت هيئة الهالل االحمر االماراتي اليوم م�ساعدات غذائية على عدد من ال�سكنات الطالبية مبعهد العلوم ال�صحية
وثانويتي ترمي وال�سوم للبنني واملعهد املهني بوادي ح�ضرموت وذلك �ضمن م�شروع اغاثة الطلبة يف �إطار الدعم املتوا�صل
للقطاع التعليمي الذي تقدمه دولة الإم��ارات لل�شعب اليمني ال�شقيق .وتوجه �سعيد باحمي�ش القائم ب�أعمال مدير �إدارة
الرتبية والتعليم مبديرية ال�سوم بال�شكر اىل دولة الإمارات و ذرعاها االن�ساين هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على وقوفها
املعهود مع اال�شقاء اليمنيني من خالل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية املتنوعة ومنها املعونات الغذائية لطالب ال�سكنات
الداخلية التي �ست�ساهم ب�شكل كبري يف ا�ستمرار العملية التعليمية .من جانبه قال عبدالعزيز اجلابري رئي�س فريق الهالل
الأحمر الإم��ارات��ي بح�ضرموت ان توزيع ه��ذه امل�ساعدات الإغاثية ت�أتي من �أج��ل تلبية احتياجات الطالب يف ال�سكنات
الطالبية الذين يعانون �أو�ضاعاً اقت�صادية �صعبة خا�صة يف جمال توفري املواد الغذائية .و�أكد حر�ص الهيئة على موا�صلة
تنفيذ هذه امل�شاريع الإن�سانية و�إي�صال امل�ساعدات الإغاثية �إىل كل املحتاجني يف خمتلف مديريات ح�ضرموت جت�سيدا لروح
الأخوة والت�ضامن مع اليمن  .وقد عرب الطالب عن �سعادتهم بهذه امل�ساعدات الإن�سانية وتوجهوا بال�شكر لدولة الإمارات
على ما تقدمه من دعم متوا�صل ..الفتني اىل �إن هذه امل�ساعدات الغذائية �ستخفف عنهم عبء نفقات التغذية ال�شهرية.

•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

م��ع ب ��زوغ �أول ي��وم يف ال �ع��ام اجل��دي��د � ،2018شهد
ق�سم الوالدة يف م�ست�شفى �صقر بر�أ�س اخليمة ال�ساعة
الرابعة والن�صف فجرا والدة الطفلة املواطنة علياء
علي التي ا�ستقبلتها الأ��س��رة بفرح ع��ارم وه��و ما عرب
عنه واالدها (علي ) الذي قال :بالطبع ن�شعر ب�سعادة
غامرة ونحن ن�ستقبل العام اجلديد مبولودة نتمنى ان
يجعلها اهلل من ال�صاحلات.
ويف ق���س��م ال � ��والدة مب�ست�شفى ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ملأت
ال�سعادة قلبي الزوجني الأب �سمري خان والأم قد�سية
مع والدة طفلهما اجلميل الذي ولد يف م�ست�شفى ر�أ�س

اخليمة يف ع��ام  .2018وحملت ب��داي��ة ال�ع��ام �أ�سعد
اللحظات للزوجني الهنديني مع قدوم الطفل �أهايان
عند ال�ساعة � 5:45صباحاً يف امل�ست�شفى ،وال��ذي بلغ
وزن��ه  3070ج��رام .ويف الإج �م��ال ،بلغ ع��دد املواليد
اجل ��دد يف امل���س�ت���ش�ف��ى خ�ل�ال ال �ي��وم الأول م��ن العام
اجلديد طفلني.
ويف ح��دي�ث��ه ب��امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال ال��دك�ت��ور ر��ض��ا �صديقي،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الرعاية ال�صحية العربية،
واملدير التنفيذي مل�ست�شفى ر�أ���س اخليمة« :مبنا�سبة
العام اجلديد ،نود تقدمي هدية للأطفال الذين ولدوا
يف م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة بتاريخ الأول من يناير ،حيث
�سنتيح لهم خدمات العيادات
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مع بزوغ عام 2018

خطوط �ساخنة لأرقام

املطــالبــة با�ســتثمار مهــارات ال�شــباب وطــاقــاتــهم
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

مع �شروق ه��ذا اليوم يبد�أ العام
اجل��دي��د  2018ال ��ذي يتحدث
ع �ن��ه م ��واط �ن ��و دول � ��ة االم � � ��ارات
العربية املتحدة واملقيمون على
�أر�� �ض� �ه ��ا ب �ط �م��وح��ات م�شحونة
ب��ال �ت �ف��ا�ؤل والأم � ��ل وال �� �س �ع��ادة يف
ظل القيادة الر�شيدة التي تويل
جل االهتمام ب�أمن وتطورالوطن
وحتقيق طموحات �أبنائه.
الوزيرة ال�شابة :
وح�ي�ن يت�صفح امل��واط �ن��ون العام
املن�صرم 2017فانهم يتذكرون
ال �ع��دي��د م ��ن االجن � � ��ازات املهمة
ال�لاف �ت��ة ال �ت��ي حت�ق�ق��ت مل�صلحة
ال��وط��ن وف ��ائ ��دة امل ��واط ��ن ومن
�أب��رزه��ا اه�ت�م��ام ال��دول��ة ب�شبابها
باعتبارهم ركيزة الوطن يف الأمن
وامل���س�يرة التنموية وه��و ال�شيء
ال ��ذي مت�ث��ل ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة يف
توجيهات القيادة وت�أهيل ال�شباب
وتهيئة م�شاركتهم الفاعلة ذكورا
واناثا يف دوالب الدولة واال�ستماع
اىل ارائ �ه��م وتعزيز روح القيادة
لديهم وقد بلغ ذلك الأم��ر ذروة
االه�ت�م��ام بتعيني وزي��رة الدولة
لل�شباب التي تبلغ من العمر 22
عاما لتكون بذلك �أ�صغر وزيرة
يف العامل ا�ضافة مل�ب��ادرات �أخرى
ت�ه��دف لتعزيز ال�ه��وي��ة الوطنية
ل�ل���ش�ب��اب وت�ع�ك����س روح االنتماء
لديهم باال�ضافة الن�شاء جمل�س
االم� � ��ارات ل�ل���ش�ب��اب ال� ��ذي ميثل

الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

م�ست�شفى را�شد
م�ست�شفى دبى
م�ست�شفى الرباحة
م�ست�شفى املكتوم
م�ست�شفى االمل
م�ست�شفى الو�صل

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

�سعيد حممد عليوه

�سعيد بن را�شد

�سيف فار�س

علي را�شد حممد

حممد را�شد ال�شميلي

حممد علي ال�شحي

املواطنون ي�ستقبلون العام اجلديد بتهنئة القيادة والتفا�ؤل ومزيد من العطاء
تطلعات وق���ض��اي��ا ال�شبابا لدى
احلكومة .
وكغريه يتفاءل �سلطان �أبوليلة
ب� � � ��أن ال � �ع� ��ام اجل� ��دي� ��د 2018
�سيكون ع��ام خ�ير على االم ��ارات
التي ي�شهد تاريخها بانها وطن
االجن� � � � � ��ازات وج � �ل� ��ب ال� ��� �س� �ع ��ادة
ملواطنيها و�أي�ضا القائمني على
�أر� �ض �ه��ا ف �ه��ي �أي ق �ي ��ادة بالدنا
الر�شيدة تويل مواطنيها �أهمية
كبرية وتعمل ب�صورة دائمة  -ليل
نهار -ليكونوا قادرين على حتمل
امل�س�ؤوليات ،واالبتكار والإ�سهام
يف رفاهية املجتمع الإماراتي مبا
ي�ساهم يف �سعادتهم وبناء م�ستقبل
م�ستدام للدولة انطالقا من ر�ؤية
الإم � ��ارات  2021ال �ت��ي جتتهد
لتحقيقها م��ن خ�ل�ال م�شاركة
ال�شباب ال��ذي��ن �أثبتوا �أن�ه��م �أهل
للقيام بجميع امل�س�ؤوليات .

عام الثوابت :
� �س �ي��ف ف ��ار� ��س ي� ��ؤك ��د �أن العام
اجل��دي��د ينبغي �أن يكون عنوانا
للعمل من �أجل الوطن وامتدادا
مل�سرية دول��ة الإم� ��ارات ال�ساعية
دوم ��ا لتعميق �أه � ��داف الثوابت
وال�ق�ي��م وال� �ع ��ادات وال�سلوكيات
امل�شرتكة واال�ستفادة من طاقات
ال�شباب وت�سهم يف زي��ادة وعيهم
وتر�سيخ وتعزيز قيم  ،ومكافحة
التطرف واملمار�سات امل�ضللة .
وقال را�شد احل�سيني نحن بعك�س
االخ ��ري ��ن ف ��ان ��ش�ع��ب االم � ��ارات
ال� � ��ذي ي �ع �ي ����ش ف �ي �ن �ع �م��ة الأم � ��ن
والأمان والرفاهية ي�ستقبل العام
اجل��دي��د  2018وه��و ي��رف��ل يف
التفا�ؤل مب�سرية مباركة مت�ضي
ب� �ق ��وة ن �ح��و حت �ق �ي��ق طموحات
ال �ب�لاد مبينا �أن ذل��ك التفا�ؤل
ي�ستمد القناعة مم��ا حتقق من

االجنازات يف العام املا�ضي وتب�شر
ب ��أن العام اجلديد يكون عنوانه
التفا�ؤل وال�سعادة .
جمعة م �ب��ارك م��وظ��ف ي��رى �أن
ال �ع��ا ّم اجل��دي � ّد ي �ط� ّ�ل علينا من
ن��اف��ذة الأم � ّ�ل وال�ت�ف��ا�ؤل يف وطن
ال �� �س �ع��ادة وال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،
ون�ؤكد جاهزيتنا للعطاء والعمل
يف ميادين احلياة خلدمة وطننا
��ص��ال��ح ع �ب��داهلل ي�ح��ي ال�شحى -
�صياد – ي�ؤكد �أن العام اجلديد
�سيكون ع��ام ال�سعادة ب��را وبحرا
ويتعهد م��ع زم�لائ��ه ال�صيادون
ب � ��أن ي�ج�ع�ل��وا م �ن��ه ع��ام��ا لوفرة
االنتاج ورخاء الأ�سعار .
روح التفا�ؤل :
وقال على �أحمد ال�شحي ن�أمل �أن
تغمر الفرحة كل بيت يف ديرتنا
وع���س��ى �أن ي�ك��ون ال �ع��ام اجلديد

مفتاح خريلكل �شيء جميل ومع
ب� ��زوغ ف �ج��ر  2018ي�ن�ب�غ��ي �أن
نتخل�ص من �أي ت�شا�ؤم ومن�ضي
ب��روح متفائلة مع العام اجلديد
وهذا بال�ضبط ما �س�أفعله حلظة
مغادرة عام . 2017
� � .س �ع �ي��د ب� ��ن را� � �ش� ��د احلب�سي
ي �ه �ن��يء رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ونائبه
وحكام االم��ارات و�أول�ي��اء العهود
و� �ش �ع��ب االم �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ارات بالــــــعام
الــــجديــد قائال  :كل عام ونحن
ج �م �ي �ع��ا ب� ��أل ��ف خ�ي�ر و �سالمة
وو�أدع��و اجلميع �أن ي�شمروا عن
�سواعدهم للوقوف م��ع القيادة
خلدمة بالدنا .
حممد را�شد ال�شميلي يتمنى �أن
ي�ك��ون  2018ع��ام خ�ير تتحقق
ف�ي��ه امل��زي��د م��ن االجن� ��ازات التي
ت� �ع ��ود ع �ل��ى ال ��وط ��ن وامل ��واط ��ن
ب��اخل�ير ال��وف�ير م�شريا اىل ب�أن

االم��ارات حمفوظة من عند اهلل
ف��وف��ر ل�ه��ا ق �ي��ادة ر��ش�ي��دة جعلت
الوطن بلد خري وتطور و�أياديه
مم� � ��دودة دائ� �م ��ا ب��ال �ع �ط��اء لكل
حم�ت��اج وم�ستغيث مهما بعد يف
بقاع الأر�ض .
عام اخلري:
�أحمد بن را�شد بن �سعيد يعرب
عن فرحته بالعام اجلديد الذي
ي �ت �م �ن��ى �أن ي �� �ض��اع��ف ف �ي��ه من
الأع �م��ال ال�صاحلة ال�ت��ي تك�سبه
الأجر والثواب .
على را�شد يتفق مع االخرين ب�أن
ال �ع��ام اجل��دي��د � 2018سيكون
ع��ام خري على االم ��ارات و�شعبها
وقناعته يف ذلك ما تقدمه قيادة
الدولة ل�شعوب العامل وما توفره
من �سعادة ورخاء للمقيمني على
�أر�ضها الذين ينتمون لأكرث من

مائتي جن�سية .
حم�م��د را� �ش��د احل�ب���س��ي يطالب
ال � �� � �ش � �ب� ��اب ب� � � � ��أن ي� �ج� �ع� �ل ��وا من
�شهورالعام اجلديد فر�صة للوفاء
لقيادتهم و�شحن الهمم ملزيد من
املزيد من العطاء الذي ي�صب يف
ت�ط��ور ال��وط��ن ويطالب ال�شباب
بتحقيق م�سعى دول��ة الإم ��ارات
لتعميق الثوابت والقيم والعادات
وال�سلوكيات.
�سعيد ب��ن حم�م��د ال�شحي يرى
ب ��ان ي �ك��ون ال �ع��ام اجل��دي��د وقفة
ي �ت ��أم��ل ف�ي�ه��ا امل��واط��ن م��ا قدمه
لنف�سه ووط �ن��ه ال��دول��ة م�ؤكدا
ع�ل��ى � �ض��رورة ا��س�ت�ث�م��ار مهارات
ال�شباب وط��اق��ات�ه��م ،وعزميتهم
والتزامهم انطالقاً من توجيهات
القيادة الر�شيدة ،والقناعة التامة
ب���ض��رورة متكني ه��ذه ال�شريحة
املهمة من املجتمع.

ال�شارقة

عجمان

عجمان ميدكال كومبلك�س 7422227
7439333
م�ست�شفى خليفة
ام القيوين

7656888

م�ست�شفى ام القيوين
را�س اخليمة
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2242999
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امل�ست�شفيات اخلا�صة
�أبوظبى

6332255
املركز الطبى اجلديد
امل�ست�شفى الأهلى مرد�ش 6262666
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م�ست�شفى النور
امل�ست�شفى االماراتى الفرن�سى 6265722
دبى

2829900
م�ست�شفى ولكري
3096644
امل�ست�شفى الأمريكى
3454000
بلهول الدولية
امل�ست�شفى الدولية اخلا�صة 2212484
ال�شارقة

م�ست�شفى الزهراء اخلا�صة 5619999
5658866
م�ست�شفى زليخة
امل�ست�شفى املركزى اخلا�ص 5639900
5452222
امل�ست�شفى امللكى
العني

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

هدية العام اجلديد

افتتاح مرحلي للطريق الدائري بني �شارع حممد بن زايد ومطار ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

مت الإفتتاح اجلزئي من املرحلة الأوىل للطريق الدائري الرابط
بني خمرج  126على �شارع ال�شيخ حممد بن زايد وطريق مطار
ر�أ�س اخليمة ،عند اجل�سر اجلديد مبدخل منطقة عوايف .
�شاركت القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة ،ممثلة يف العقيد
�أحمد ال�صم النقبي نائب مدير �إدارة املرور والدوريات ب�شرطة

ر�أ� ��س اخليمة ،وممثلي وزارة تطوير البنية التحتية ،ودائرة
اخل��دم��ات العامة ب��ر�أ���س اخليمة ،وال�شركة املنفذة للم�شروع،
وذلك �ضمن �إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية �إىل �ضبط �أمن
الطرق.
و�أو��ض��ح العقيد �أحمد ال�صم النقبي� ،أن االفتتاح اجلزئي من
املرحلة االوىل للطريق الدائري ،قد جاء �ضمن امل�شروع احليوي
ال��ذي تنفذه وزارة تطوير البنية التحتية وت�شرف عليه جلنة

تنفيذ م �ب��ادرات �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،بهدف ت�سهيل
حركة ال�سري وامل ��رور مل�ستخدمي ال�ط��ري��ق ،وحتقيق �إن�سيابية
احل��رك��ة امل��روري��ة للمركبات املتجهة م��ن املناطق احليوية �إىل
منطقة مطار ر�أ���س اخليمة ال��دويل ،عند اجل�سر اجلديد عند
مدخل عوايف.
و�أ�شاد نائب مدير �إدارة املرور والدوريات ب�شرطة ر�أ�س اخليمة،
بجهود وزارة تطوير البنية التحتية ،ودائ��رة اخلدمات العامة

بر�أ�س اخليمة ،وال�شركة املنفذة للم�شروع ،خالل الفرتة املا�ضية
ع�بر تعزيز اجل�ه��ود والإ� �س��راع يف تنفيذ عمل م�شروع الطريق
ال��دائ��ري ال��راب��ط ب�ين خم��رج  126على ��ش��ارع ال�شيخ حممد
بن زايد وطريق مطار ر�أ�س اخليمة ،مع مراعاة تنفيذ امل�شروع
وفق �أعلى املوا�صفات العاملية لتحمل �أوزان ال�شاحنات ال�ضخمة
وامل��رك�ب��ات على م��دى زم�ن��ي بعيد وع��دم ت��أث�يره��ا على الطرق
الداخلية بر�أ�س اخليمة.

بلدية احلمرية تطلق �أوىل مبادرتها يف عام زايد بتو�شح مبناها ب�شعار عام زايد
•• ال�شارقة _ الفجر:

مب �ب��ادرة ه��ي الأوىل يف ع��ام زايد
ق ��ام ��ت ب �ل��دي��ة احل �م ��ري ��ة �صباح
ام�س بتو�شيح مبناها املطل على
ال�شارع العام يف منطقة احلمرية
ب ��إم��ارة ال�شارقة ب�شعار ع��ام زايد
تيمنا بدخول عام 2018م والذي
�أطلقت عليه القيادة الر�شيدة عام
زايد.
وبهذه املنا�سبة هن�أ مبارك را�شد
ال�شام�سي مدير بلدية احلمرية
ق �ي ��ادة ال ��دول ��ة و��ش�ب�ع�ه��ا بدخول
ع��ام زاي��د مع بداية ع��ام 2018م
م� ��ؤك ��دا �أن امل �غ �ف��ور ل��ه ب � ��إذن اهلل
ت �ع��اىل ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب��ن �سلطان

�آل ن�ه�ي��ان ط�ي��ب اهلل ث ��راه �أ�س�س
الدولة وبنى نه�ضتها وعمل على
نقلها �إىل م�صايف ال��دول املتقدمة
واملتح�ضرة يف زمن قيا�سي و�أ�شار
�إىل �أن �أل���س�ن��ة اجل�م�ي��ع ت�ل�ه��ج له
بالدعاء على ماقدمه للوطن.
وقال �إن منا�سبة عام زايد منا�سبة
وط �ن �ي��ة ت��دع��ون��ا �إىل االلتفاف
ح��ول ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة وتعميق
ال ��والء واالن�ت�م��اء للوطن وترابه
وت��رج�م��ة �أق� ��وال و�أف �ع��ال م�ؤ�س�س
الدولة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان �إىل م�سرية متوا�صلة من
الإجنازات.
ول�ف��ت ال�شام�سي �إىل �أن املبادرة
يف تو�شيح مبنى البلدية ب�شعار

زاي��د �إمن��ا ه��و دالل��ة على م��ا تكنه
البلدية و�شعب االم��ارات من وفاء
ل ��زاي ��د ودع � ��وة ل��رف��ع � �ش �ع��ار هذا
م ��ا ك ��ان ي�ح�ب��ه زاي� ��د وه� ��ذا م ��ا ال
يحبه زايد لتكون ذك��راه حا�ضا يف
نفو�سنا ونفو�س االج�ي��ال وتنظر
�إىل حجم الإجنازات التي حتققت
ليكون عهدنا يف احلفاظ على تلك
االجنازات واملكت�سبات الوطنية.
و�أو� � �ض� ��ح ال �� �ش��ام �� �س��ي �أن بلدية
احل �م��ري��ة �أق� � ��رت �أج� �ن ��دة حافلة
م ��ن ال�ب�رام ��ج وال �ف �ع��ال �ي��ات على
م��دار ع��ام زاي��د ليكون لها موط�أ
ق��دم يف ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة الوطنية
�سواء للمراجعني �أو بامل�شاركة مع
الدوائر وامل�ؤ�س�سات والأفراد ولفت

�صيدلية النور اجلديدة 6264264
6326671
�صيدلية الرازى
ال�صيدلية الأهلية املركزية 6269545
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7446031
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�صيدلية جراند بن �سينا  -طريق ريجا 2247650
العني

7655120
�صيدلية العني
7630120
�صيدلية فرح
�صيدلية ال�سالم اجلديدة 7543887
ال�شارقة

5732221
�صيدلية م�سافى
5582800
�صيدلية حمد
5656994
�صيدلية مكة
5565262
�صيدلية الرازى
5733311
�صيدلية نادين
�صيدلية ابن �سينا الكورني�ش 5726885
5623850
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�إىل �أن و�صف �أبناء الإمارات ب�أنهم
عيال زايد هي النهج الذي يفتخر
به اجلميع ويفاخر من خ�لال ما
حظيت ب��ه االم� ��ارات ومواطنيها
من مكانة عاملية �أك�سبتهم التقدير
والثناء واالحرتام .
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية بال�شارقة تد�شن املرحلة الثالثة من مكتبات امل�ساجد

04

حيث حتتوي كل مكتبة على ما يزيد على  150عنوانا يف جماالت العلوم لتكون مرجعا للم�صلني والقاطنني يف الإمارة وت�سهم يف تفعيل دور الأئمة
•• ال�شارقة-وام:
املختلفة .
وامل�ؤذنني يف امل�ساجد من خالل تزويدهم بالعلوم ال�شرعية التي ت�ؤهلهم
د�شنت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بال�شارقة املرحلة الثالثة من مكتبات ومت تد�شني املرحلة الثالثة يف مكتبة جامع �سعيد بن عثمان بن عفان يف حلمل الأم��ان��ة والإ��س�ه��ام يف توعية املجتمع واحل�ف��اظ على متا�سكه وفق
امل�ساجد بافتتاح  50مكتبة جديدة يف م�ساجد الإمارة ا�ستكماال مل�شروعها منطقة الرحمانية  2بح�ضور �سعادة عبداهلل خليفة يعروف ال�سبو�سي مبادئ الدين احلنيف .و�أو�ضح ال�سبو�سي �أن الدائرة افتتحت يف املرحلة
الثقايف الرائد ال��ذي وج��ه به �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن مدير دائ��رة ال���ش��ؤون الإ�سالمية بال�شارقة و�أع���ض��اء جلنة املكتبات من الأوىل  21مكتبة ويف املرحلة الثانية  34مكتبة بينما يف املرحلة الثالثة
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة .
امل�شرفني والأمناء.
 50مكتبة لي�صل �إجمايل املكتبات خالل عام � 2017إىل  105مكتبة
وي�صل بذلك ع��دد املكتبات التي مت تد�شينها منذ ان�ط�لاق امل �ب��ادرة �إىل و�أك��د �سعادة ال�سبو�سي �أن ه��ذه امل�ب��ادرة الثقافية تعك�س حر�ص �صاحب جديدة ت�ضاف �إىل منابر الثقافة والفكر يف �شارقة الثقافة وعا�صمة العامل
 105مكتبات موزعة على مدن �إمارة ال�شارقة منها  89مكتبة يف مدينة ال�سمو ح��اك��م ال�شارقة على تعزيز وتر�سيخ ثقافة ال �ق��راءة ل��دى �أفراد للكتاب  .. 2019الفتا �إىل �أن املرحلة القادمة تت�ضمن افتتاح  20مكتبة
ال�شارقة و 6مكتبات يف املنطقة الو�سطى و 10مكتبات يف املنطقة ال�شرقية املجتمع حيث وجه �سموه بافتتاح املكتبات يف جميع الأحياء وال�ضواحي يف م�ساجد اجلاليات غري العربية واملناطق ال�صناعية.

بدوره �أ�شاد الدكتور �سامل الدوبي رئي�س جلنة املكتبات باجلهود التي بذلت
لإمتام تد�شني  105مكتبات يف وقت قيا�سي وتزويدها بالكتب النافعة ..
م�شريا �إىل �أن الدائرة نظمت �أربع ور�ش عمل لأمناء املكتبات حول تنظيم
عمل املكتبات ومتابعة �سري العمل فيها مبا يحقق �أهداف املبادرة الثقافية.
م��ن جانبهم �أع ��رب ع��دد م��ن �أم�ن��اء املكتبات ع��ن ب��ال��غ �سعادتهم مببادرة
مكتبات امل�ساجد التي تعك�س حر�ص �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على
ن�شر وتر�سيخ ثقافة القراءة لدى كافة �أفراد املجتمع  ..م�شريين �إىل مدى
ا�ستفادتهم من هذه املبادرة التي دفعتهم �إىل البحث واملطالعة خا�صة �أن
بيئة املكتبات حتفز على اجللو�س واال�ستمتاع بالقراءة.

 9.4مليار درهم م�ساعدات الإمارات لليمن من �أبريل  2015حتى نوفمرب 2017
•• �أبوظبي-وام:

ع � ��ززت دول � ��ة الإم� � � � ��ارات عطاءها
الإن �� �س��اين يف ال �ي �م��ن خ�ل�ال العام
 ،2017وبرزت  6قطاعات رئي�سية
�ساهمت الإم � ��ارات  -ممثلة بهيئة
ال�ه�لال الأح �م��ر  -يف تنميتها بعد
ال ��دم ��ار ال � ��ذي خ �ل �ف �ت��ه ملي�شيات
احل��وث��ي الإي ��ران� �ي ��ة ه��ي التعليم،
وال�صحة ،والأمن ،والإغاثة ،والبنية
التحتية� ،إ�ضافة �إىل برامج الإ�سكان،
وهو ما قوبل ب�إ�شادة حملية ودولية
وا� � �س � �ع� ��ة .وب � �ل� ��غ �إج � � �م � ��ايل قيمة
م���س��اع��دات الإم� � ��ارات للجمهورية
اليمنية خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن �أبريل
 2015حتى نوفمرب  2017نحو
 9مليارات و 400مليون درهم ،ما
يعادل مليارين و 560مليون دوالر
�أمريكي.
وع�ك���س��ت ت �ل��ك الأرق� � ��ام والبيانات
حر�ص الإم��ارات وقيادتها الر�شيدة
ع �ل��ى م �� �س �ت �ق �ب��ل ال �� �ش �ع��ب اليمني
مب��ا ين�سجم م��ع الأه � ��داف املعلنة
للتحالف ال�ع��رب��ي لتحرير اليمن
ب�ق�ي��ادة اململكة العربية ال�سعودية
ومب�شاركة فاعلة من الإمارات وعدد
م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .وب��دا وا�ضحاً
تركيز الهالل الأحمر على امل�ساعدات
ذات اجلانب الإغاثي العاجل �سعياً
للتخفيف من املعاناة الناجمة عن
ال�سيا�سة التدمريية والتخريبية
التي انتهجتها ميلي�شيات احلوثي
الإيرانية ،وقد جنحت الإم��ارات يف
�إع ��ادة دورة احل�ي��اة الطبيعية على
م���س�ت��وى ال �ع��دي��د م��ن القطاعات.
ف�ع�ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ق �ط��اع ال�صحي
وا�� �ص� �ل ��ت ه �ي �ئ��ة ال � �ه �ل�ال الأح� �م ��ر
الإم � ��ارات � ��ي خ�ط�ط�ه��ا التطويرية
وف��ق ا�سرتاتيجية ت�ستهدف ت�أهيل
امل �ن �� �ش ��آت ال �ط �ب �ي��ة و�� �س ��د النق�ص
احل��اد يف ال�ك��وادر الطبية والأدوي ��ة
وامل �ع��دات .و��س��اه�م��ت هيئة الهالل
الأح� � �م � ��ر ب �ف��اع �ل �ي��ة يف مكافحة
الأم��را���ض والأوب �ئ��ة يف العديد من
املناطق ،وعلى ر�أ�سها الكولريا.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور ن��ا��ص��ر ب��اع��وم وزير
ال �� �ص �ح��ة يف احل� �ك ��وم ��ة اليمنية
ال�شرعية الدور البارز لهيئة الهالل
الأحمر االماراتي يف النهو�ض بقطاع
ال���ص�ح��ة يف اجل �م �ه��وري��ة اليمنية.
و�أو�� �ض ��ح ب��اع��وم �أن ال �ع��ام 2017
�شهد افتتاح العديد من امل�ست�شفيات
ورف��ده��ا بالكوادر الطبية واملعدات
ال�لازم��ة لت�أدية مهامها لت�سهم يف
تعزيز اخلدمات الطبية يف العديد
من املحافظات.
و�أك��د �أن الإم ��ارات جنحت يف �إعادة
ت �ط �ب �ي��ع احل � �ي� ��اة وزرع الأم� � � ��ل يف
ال ��داخ ��ل ال �ي �م �ن��ي ،م �� �ش�يراً �إىل �أن
جهود الإم��ارات لعبت دوراً حمورياً
يف م��واج�ه��ة وب ��اء ال �ك��ول�يرا واحلد
م��ن ان�ت���ش��اره ،ع�بر ت�ق��دمي �شحنات
الأدوية والأم�صال املتوفرة يف ال�سوق
املحلية ثم دعمت جهودها بو�صول
ط��ائ��رت�ين حت�م�لان  100ط��ن من
الأدوي ��ة وامل�ستلزمات ،فيما قدمت
 10م�لاي�ين دوالر ك��دع��م ملكافحة
ال ��وب ��اء� ،إ� �ض��اف��ة ل��و� �ص��ول �سفينة
حتمل على متنها  10حاويات من
الأدوية اخلا�صة بالكولريا ا�ستلمتها
منظمة ال�صحة العاملية لإي�صالها
مل�ستحقيها ع�ب�ر امل��رك��ز االقليمي
ومكاتب ال�صحة يف املحافظات.
ول�ف��ت �إىل ت�سلم وزارة ال�صحة يف
احلكومة ال�شرعية اليمنية ع�شرات
امل ��رك� �ب ��ات امل �ج �ه ��زة ع�ب�ر املنظمة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ت��وزي�ع�ه��ا يف املحافظات،

م�ؤكدا �أن هذا الدعم انعك�س �إيجابا
ع �ل��ى � �س��رع��ة وف �ع��ال �ي��ة اخل ��دم ��ات
ال�صحية املقدمة لل�سكان.
وتابعت الهيئة خ�لال ع��ام 2017
دعمها للربنامج الوطني ملكافحة
امل�ل��اري� ��ا يف ال �ي �م ��ن ع �ب�ر ت�سليم
الأدوي ��ة اخلا�صة مبكافحة املر�ض
للجهات املخت�صة باليمن كما قامت
ب �ت��وزي��ع � 100أل � ��ف «نامو�سية»
م�شبعة باملبيدات لتخفيف العبء
عن املواطنني وم�ساعدة الأهايل يف
الوقاية من اال�صابات.
وك�ث�ف��ت ال�ه�ي�ئ��ة ج �ه��وده��ا يف �إع ��ادة
ترميم وافتتاح امل�ست�شفيات واملراكز
ال �ط �ب �ي��ة يف خم �ت �ل��ف املحافظات
ال �ي �م �ن �ي��ة ب �ع��د رف ��ده ��ا ب�سيارات
الإ� � �س � �ع� ��اف وامل� � �ع � ��دات والأج � �ه � ��زة
ال�لازم��ة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
العالجية.
واف �ت �ت �ح��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام املا�ضي
امل�ست�شفى العام يف منطقة النجدين
مبحافظة ح���ض��رم��وت وم�ست�شفى
ح �ج��ر ،وم���س�ت���ش�ف��ى ع�ت��ق املركزي،
وامل�ست�شفى ال�ع��ام يف امل�خ��ا ،ومبنى
م��رك��ز ال �� �ص��در وال �� �س��ل مبديرية
امل�ك�لا ،وامل�ن���ش��أة ال�صحية بالغيظة
�شرق الدي�س ،و�أع��ادت ت�أهيل املركز
ال���ص�ح��ي مب��دي��ري��ة � �ش �ق��رة ب�أبني،
وامل ��رك ��ز ال���ص�ح��ي مب�ن�ط�ق��ة عرقة
ب�شبوة ،وغريها من املراكز ال�صحية
يف عدد من املحافظات.
ود��ش�ن��ت الهيئة «امل�خ�ي��م اجلراحي
امل �ج ��اين الأول» يف م��دي��ري��ة عتق
عا�صمة حمافظة �شبوة ،كما دعمت
حمالت حت�صني الأطفال بثالجات
تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،وقدمت
� 20سيارة �إ�سعاف ملنظمة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة دع �م ��ا ل �ل �ق �ط��اع ال�صحي
باليمن.
و�أول ��ت دول��ة الإم� ��ارات ملف تعليم
�أب � �ن� ��اء ال �� �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال�شقيق
الرعاية الق�صوى حر�صاً منها على
بناء م�ستقبل واعد يت�سلح فيه �أبناء
اليمن بالعلم واملعرفة .وبذلت هيئة

ال�ه�لال الأح �م��ر الإم��ارات��ي جهودا
جبارة من �أجل ت�أمني �سري العملية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة مب �خ �ت �ل��ف مراحلها
وتخ�ص�صاتها على �أك�م��ل وج��ه بعد
التخريب ال��ذي خلفته ميلي�شيات
احلوثي الإيرانية .من جهته �أ�شاد
عبدربه املحويل نائب وزير التعليم
الفني واملهني يف احلكومة اليمنية
ب ��ال ��دور ال� �ب ��ارز ال� ��ذي � �س��اه��م فيه
ال�ه�لال الأح �م��ر الإم��ارات��ي ب�إعادة
ت�أهيل القطاع التعليمي والرتبوي
يف خمتلف املناطق اليمنية املحررة.
و�أو�ضح املحويل �أن الدعم الإماراتي
ال �� �س �خ��ي ل �ق �ط��اع ال �ت �ع �ل �ي��م يعك�س
ح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى م �� �س �ت �ق �ب��ل اليمن
و� �ش �ع �ب��ه ،وق � ��ال :واك �ب��ت الإم � ��ارات
ان �ط�ل�اق ال �ع��ام ال��درا� �س��ي 2017
 -2018يف ك��اف��ة امل�ن��اط��ق املحررة
وك ��ان ل�ه��ا ال� ��دور الأك�ب��ر يف �إع ��ادة
املاليني من �أبناء اليمن �إىل مقاعد
الدرا�سة.
ود��ش�ن��ت الإم � ��ارات مم�ث�ل��ة يف هيئة
الهالل الأحمر املرحلة الأوىل من
م�شروع الت�أهيل اجلامعي عرب رفد
�أرب��ع قاعات درا�سية يف كلية العلوم
بجامعة عدن بـ 200مقعد و�أجهزة
ع��ر���ض وك �م �ب �ي��وت��رات ،وافتتحت
معهد �أب��وم��دي��ن امل�ه�ن��ي ال�صناعي
يف م��دي�ن��ة ��ص�بر ،وامل�ع�ه��د ال�صحي
ومقري املعهد املهني ومكتب نائب
وزير التعليم الفني.
ووا��ص�ل��ت الهيئة ج�ه��وده��ا بافتتاح
ال �ع��دي��د م ��ن امل ��دار� ��س ب �ع��د �إع� ��ادة
ت��أه�ي�ل�ه��ا م�ث��ل م��در� �س��ة «زغ �ف��ة» يف
م��دي��ري��ة ال �� �ش �ح��ر وم��در� �س��ة «بئر
علي» يف حمافظة �شبوة ،ومدر�سة
ال��ري���ض��ة يف ح���ض��رم��وت ،ومدر�سة
ال �� �ش �ع��اب��ات مب��دي��ري��ة ال�ضليعة،
ومكتب الرتبية والتعليم ومدر�ستي
النعج و�سامية مربوك يف حمافظة
حل � � ��ج ،وث � ��ان � ��وي � ��ة ع� � � ��زان للبنني
ومدر�ستي ع��زان الأ�سا�سية للبنني
وال�ب�ن��ات وم��در��س��ة حف�سة للتعليم
الأ��س��ا��س��ي ،وت��وا��ص��ل الهيئة تنفيذ

�أع�م��ال الت�أهيل والرتميم للعديد
من امل��دار���س واملعاهد التي طالتها
الأع � �م � ��ال ال �ت �خ��ري �ب �ي��ة املمنهجة
للملي�شيات احلوثية.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل وزع� ��ت الهيئة
امل�ئ��ات م��ن احل��اف�لات على املدار�س
واجلامعات اليمنية ل�ضمان و�صول
ال �ط �ل �ب��ة ب�ي���س��ر خ���ص��و��ص��ا �أولئك
ال �ق��اط �ن�ي�ن يف امل� �ن ��اط ��ق الريفية
البعيدة.
وكانت الهيئة قد �أطلقت بالتزامن
م��ع ب ��دء ال �ع��ام ال��درا� �س��ي اجلديد
م �� �ش��روع «احل �ق �ي �ب��ة امل��در� �س �ي��ة» يف
العديد من املحافظات ،كما وزعت
مالب�س مدر�سية على الأ�سر اليمنية
املعوزة.
ويف جم � ��ال �إع� � � ��ادة ت� ��أه� �ي ��ل قطاع
الطاقة وم�شاريع �إ�سكان فقد �أطلق
الهالل الأحمر الإماراتي املئات من
م�شاريع البنية التحتية والإ�سكان
خالل عام .2017
فعلى م�ستوى قطاع الطاقة �شهد
ع� ��ام  2017ت� �ق ��دمي م�ساعدات
ع��اج �ل��ة ل �ت��وف�ير  100ميجاواط
�إ��ض��اف�ي��ة بقيمة  50م�ل�ي��ون دوالر
«  183.5مليون دره ��م» ،ووقعت
مذكرة تفاهم لإعادة ت�أهيل حمطة
كهرباء املخا بقدرة  120ميجا.
واف �ت �ت �ح��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام املا�ضي
حم�ط��ة امل�خ��ا ال�ب�خ��اري��ة ب�ع��د �إع ��ادة
ت��أه�ي�ل�ه��ا ،وم���ش��روع ت�ع��زي��ز وتقوية
خ��ط ك�ه��رب��اء منطقة ال��ري��ان �شرق
امل �ك�لا وحم �ط��ة ك �ه��رب��اء حمافظة
«حلج» بطاقة  10ميغاوات.
ويف ق �ط��اع امل� �ي ��اه �أط �ل �ق��ت الهيئة
حملة �سقيا �أه��ايل مديرية جحاف
مبحافظة ال�ضالع اليمنية ،ود�شنت
م �� �ش��روع��ات ل �ت �ع��زي��ز ق � ��درة قطاع
املياه يف مناطق العند ،والع�ضيبة،
والفي�ش مبحافظة �شبوة اليمنية،
ومناطق الع�صبة وع�صم مبديرية
ال���س��وم يف ح���ض��رم��وت� ،إ��ض��اف��ة �إىل
م �� �ش��اري��ع يف «م� �غ ��ر� ��س ن ��اج ��ي» يف
مديرية �صرب.

و�أع�ل�ن��ت الهيئة ع��ن م�شاريع حفر
�آب� � ��ار يف ال �ع��دي��د م ��ن املحافظات
ال�ي�م�ن�ي��ة م�ن�ه��ا  18ب �ئ��را �إرت ��وازي ��ا
ب���ص�ح��راء ح���ض��رم��وت ،و� 6آب� ��ار يف
ال�ساحل ال�غ��رب��ي ،و� 5آب��ار يف حقل
فلك �شرق املكال.
وعلى م�ستوى دعم م�شاريع ترميم
و�إع ��ادة �إع�م��ار امل�ن��ازل التي تدمرت
بفعل االعمال الإجرامية مليل�شيات
احل��وث��ي الإي��ران �ي��ة �سلمت الهيئة
 17منزال �ضمن املرحلة الأوىل من
�إعادة �إعمار املخا ،فيما تكفلت ببناء
 17م�سكنا يف امل��دي�ن��ة ك�م��ا وقعت
اتفاقية �شراكة مع كل من حمافظ
ع��دن وحل��ج وال���ض��ال��ع ب�ه��دف دعم
م�شاريع تنموية يف هذه املحافظات.
واف�ت�ت�ح��ت ال�ه�ي�ئ��ة امل��رح �ل��ة الأوىل
م��ن امل���ش��اري��ع التنموية يف �أرخبيل
��س�ق�ط��رى ال�ي�م�ن��ي وال �ت��ي ت�ضمنت
�ضمن م�شروع مدينة ال�شيخ زايد
وا�شتملت على  161منزال وعيادة
وم��در� �س��ة م���ش�ترك��ة وجم�ل����س عام
ل �ل��أه� ��ايل وم �� �س �ج��دا ي �� �س��ع 600
م�صل� ،إ�ضافة �إىل مرافق ترفيهية
ت�ضمنت حديقة للأطفال وملعب
لكرة القدم.
ويف �إط ��ار دعمها امل�ت��وا��ص��ل لقطاع
النقل يف اليمن وقعت هيئة الهالل
الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي م��ذك��رة تفاهم
م��ع وزارة ال �ن �ق��ل ال�ي�م�ن�ي��ة لإع� ��ادة
ت�شغيل م�ؤ�س�سة النقل الربي حيث
ق��دم��ت مب��وج�ب�ه��ا  69ح��اف�ل��ة على
دف�ع�ت�ين �إىل امل��ؤ��س���س��ة مل�ساعدتها
على ع��ودة ن�شاطها .و�أع��ادت الهيئة
ت�أهيل مطار عدن الدويل وت�ضمنت
�إن �� �ش��اء � �س��ور ح �م��اي��ة وف �ت��ح بوابة
خارجية للم�سافرين م��ن الناحية
ال���ش��رق�ي��ة ل�ل�م�ط��ار .وع �ل��ى �صعيد
امل���س��اع��دات الإغ��اث�ي��ة �سرعت هيئة
ال �ه�لال الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي خالل
عام  2017من وترية توزيع املواد
ال �غ��ذائ �ي��ة والإغ ��اث� �ي ��ة ع �ل��ى �شعب
اليمني ال�شقيق م�ستفيدة من ات�ساع
رقعة الأرا�ضي واملناطق املحررة من

�سيطرة امللي�شيات احلوثية.
واتبعت الهيئة �آليات عمل ممنهجة
يف توزيع امل�ساعدات وذل��ك ل�ضمان
و�صولها �إىل م�ستحقيها من الأ�سر
امل�ح�ت��اج��ة ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون �أو�ضاعا
اقت�صادية واجتماعية �صعبة عرب
ت���س�ي�ير ق��واف��ل درا�� �س ��ات ميدانية
للمناطق امل�ستهدفة لتحديد حجم
االحتياجات ونوعها.
وو�صلت خالل عام  2017ع�شرات
ال�سفن �إىل املوانئ اليمنية املحررة
حملت على متنها �أطنان من املواد
الإغاثية والغذائية.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة
نفذت هيئة ال�ه�لال الأح�م��ر خالل
�شهر رم�ضان املبارك حملة �إغاثية
يف ع� ��دد م ��ن امل � ��دن ال �ي �م �ن �ي��ة ،كما
ن �ف��ذت ل�ل�ع��ام ال �ث��اين ع�ل��ى التوايل
م�شروعها اخل�يري لتوزيع وجبات
�إف �ط��ار ال���ص��ائ��م اجل��اه��زة يف املدن
الرئي�سية ب�ساحل ووادي حمافظة
ح�ضرموت.
وحر�صت الهيئة على زرع االبت�سامة
على وج��وه ال�شعب اليمني ال�شقيق
خ�ل�ال ف�ت�رة الأع� �ي ��اد ح�ي��ث د�شنت
الهيئة م�شروعها ال�سنوي لتوزيع
ك �� �س��وة ال �ع �ي��د ع �ل��ى الأط� �ف ��ال ذوي
االحتياجات اخلا�صة والأيتام و�أبناء
الأ� �س��ر ذات ال��دخ��ل امل �ح��دود للعام
الثاين على التوايل.
ونفذت الهيئة بتعليمات من القيادة
الر�شيدة حملة «و�صية زاي��د ب�أهل
اليمن» يف خمتلف حمافظات اليمن
لدعم �أ�سر ال�شهداء واجلرحى وذلك
بالتزامن مع حلول عيد الأ�ضحى
امل �ب��ارك .وح��ر��ص��ت دول ��ة الإم� ��ارات
على تقوية قدرات الأجهزة الأمنية
وال�شرطية يف اليمن ،لتعزيز الأمن
واال�ستقرار يف املناطق املحررة وهو
م ��ا � �س��اه��م يف م �ك��اف �ح��ة اجلرمية
وت�ع��زي��ز ق� ��درات الأج �ه ��زة الأمنية
على التعامل مع اجلرائم الإرهابية
وال �ت �خ��ري �ب �ي��ة واحل � � � ��وادث ب�شكل
�أف�ضل.

وقدمت الإمارات خالل عام 2017
دعما �سخيا للم�ؤ�س�سات ال�شرطية
والدفاع املدين ا�شتملت على تخريج
دف� �ع ��ات م ��ن ق � ��وات الأم � � ��ن ،ورف ��د
الوحدات مبعدات و�أجهزة متطورة،
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل ت ��زوي ��د م ��راك ��ز عدد
م��ن املحافظات ب�سيارات الإ�سعاف
والأمن.
و� �س �ل �م��ت االم � � ��ارات دف �ع��ة جديدة
م��ن ال �� �س �ي��ارات امل �ج �ه��زة واخلا�صة
ب ��دوري ��ات الأم� ��ن ال �ع��ام وال�شرطة
اىل م ��دي ��ري ��ات � �س��اح��ل حمافظة
ح�ضرموت ،كما قدمت دعما خا�صا
ب ��أدل��ة ال�ب�ح��ث اجل�ن��ائ��ي «التكنيك
اجلنائي» ل�شرطة ع��دن مل�ساعدتها
ع �ل��ى ك �� �ش��ف اجل� ��رائ� ��م م ��ن خالل
الب�صمة والفح�ص وك�شف الألغام
والعبوات وتفجريها عن بعد وك�شف
الأ�شياء املزورة.
وق ��دم ��ت ال �ه �ي �ئ��ة دع �م��ا لوج�ستيا
للدفاع املدين باملكال متثل يف �صيانة
و�إع��ادة ت�أهيل ثالث �سيارات �إطفاء
وتوفري بدالت �إطفاء حديثة كاملة
امل�ع��دات ،كما قدمت خم�س �سيارات
«�إنقاذ» للدفاع املدين يف عدن.
وزودت الإم��ارات �شرطة عدن بـ 30
م��رك�ب��ة لتعزيز ج�ه��وده��ا يف جمال
ن�شر الأم��ن وبث ال�سكينة يف �أرجاء
املدينة كما قدمت � 15سيارة �إىل
�إدارة �أم� ��ن حم��اف�ظ��ة حل��ج ودفعة
ج ��دي ��دة م ��ن ال� ��� �س� �ي ��ارات املجهزة
واخل��ا� �ص��ة ب ��دوري ��ات الأم� ��ن العام
وال�شرطة �إىل مديريات ال�ساحل.
و��ش�ه��د ع��ام  2017اح�ت�ف��ال قوات
ال��دع��م والإ� �س �ن��اد يف ع��دن بتخريج
« الكتيبة الأوىل املحرتفة « بدعم
و�إ�� � �ش � ��راف م ��ن ال � �ق� ��وات امل�سلحة
الإماراتية.
ويف ��س�ي��اق مت�صل �أول ��ت االم ��ارات
اهتماما بالغا مبلف جرحى احلروب
يف اليمن نتيجة الأعمال الوح�شية
مليلي�شيات احلوثي ،موفرة لهم كافة
�أ�شكال الرعاية ال�صحية واخلدمات
ال�ع�لاج�ي��ة � �س��واء يف م�ست�شفياتها

املحلية �أو يف اخلارج مل�ساعدتهم على
ال�ع��ودة ملمار�سة حياتهم الطبيعية
من جديد.
وبتوجيهات م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
�أع� �ل� �ن ��ت ه �ي �ئ��ة ال � �ه�ل��ال االح� �م ��ر
الإم� ��ارات� ��ي يف  4ف�ب�راي��ر 2017
ع��ن تكفلها ب�ع�لاج  1500جريح
ميني مم��ن �أ��ص�ي�ب��وا خ�لال احلرب
يف كل من اململكة الأردنية الها�شمية
وج �م �ه��وري��ة ال �� �س��ودان وجمهورية
الهند.
ووف��رت الهيئة الو�سائل كافة لنقل
اجل��رح��ى �إىل امل�ست�شفيات لتوفري
العالج والرعاية ال�صحية الالزمة
لهم وفقا لربنامج مت �إع��داده بهذا
اخل �� �ص��و���ص وب� �ن ��اء ع �ل��ى التقييم
ال�صحي لكل حالة من احلاالت.
وحتملت الهيئة تكاليف املرافقني
ال�صحيني للجرحى ل�ضمان تهيئة
ك��اف��ة ال �ظ��روف النف�سية واملعنوية
التي ت�سرع يف �شفاء امل�صابني.
ويف � 15أب��ري��ل �أع�ل�ن��ت الهيئة عن
تكفلها ب �ع�لاج  53ج��ري�ح��ا مينيا
ممن ت��أث��روا ج��راء احل��رب اليمنية
وذل��ك يف م�ست�شفيات الهند ..كما
�أعلنت ع��ن حتمل تكاليف  42من
املرافقني ال�صحيني للجرحى.
ويف  22ي��ون �ي��و  2017غ� ��ادرت
ط ��ائ ��رة خ��ا� �ص��ة م ��ع ط ��اق ��م طبي
ت� �ق ��ل  90ج ��ري� �ح ��ا مي �ن �ي��ا  -مع
م��راف�ق�ي�ه��م  -مم��ن ت� ��أث ��روا جراء
احل ��رب واالن�ت�ه��اك��ات احل��وث�ي��ة اىل
ال �ه �ن��د ال� �س �ت �ك �م��ال ع�لاج �ه��م على
نفقة الهالل الأح�م��ر الإم��ارات��ي يف
م�ست�شفيات الهندية.
ويف � 17أغ�سط�س من العام نف�سه
غ� ��ادر ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ؤقتة
«ع� � ��دن»  90ج��ري �ح��ا مي �ن �ي��ا ممن
ت ��أث��روا ج��راء احل��رب واالنتهاكات
احل��وث �ي��ة امل�ت��وا��ص�ل��ة ��ض��د ال�شعب
اليمني �إىل جمهورية الهند وذلك
ل �ت �ل �ق��ى ال � �ع �ل�اج يف امل�ست�شفيات
الهندية على نفقة دولة االمارات.
ووا� �ص �ل ��ت ه �ي �ئ��ة ال� �ه�ل�ال الأحمر
الإماراتي مبادراتها االن�سانية غري
امل�سبوقة جتاه فئة ذوي االعاقة من
ال�شعب اليمني ال�شقيق وذل ��ك يف
�إط��ار حر�صها على م�ساندة جميع
ف �ئ��ات و� �ش ��رائ ��ح امل �ج �ت �م��ع اليمني
املحتاجة للتخفيف من معاناتهم.
وقدمت الهيئة امل�ساعدات االن�سانية
من �أدوية وبطانيات ومالب�س ومواد
غ��ذائ�ي��ة �إىل م��رك��ز الأم ��ل املن�شود
ل��رع��اي��ة وت ��أه �ي��ل �أط� �ف ��ال التوحد
ب � � ��وادي ح �� �ض��رم��وت ل �ت �ك��ون �أول
منظمة �إن�سانية ت�صل لهذا املركز
وتقدم امل�ساعدات لهم و�أ�سرهم.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل وف� ��رت الهيئة
عددا من �أجهزة الكمبيوتر والأثاث
امل�ك�ت�ب��ي والأل� �ع ��اب اخل��ا� �ص��ة بذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل ��ا�� �ص ��ة جلمعية
ح�ضرموت للتوحد ..كما افتتحت
ال�ه�ي�ئ��ة يف م��دي��ري��ة ت��رمي اليمنية
مبنى للمكفوفني ال�ت��اب��ع جلمعية
رع��اي��ة وت��أه�ي��ل املكفوفني يف وادي
ح� ��� �ض ��رم ��وت ب� �ع ��د �أن ا�ستكملت
جت�ه�ي��زه و�إع� ��ادة ت��أه�ي�ل��ه .وج�سدت
ت �ل��ك امل � �ب� ��ادرات ال� � ��دور الإن�ساين
الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات
يف اليمن وعك�ست القيم والثوابت
الأ�صيلة التي غر�س جذورها املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ث��راه ..ور�سخها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة «حفظه اهلل»
حتى �أ�صبحت نهج عمل �أ��ص�ي��ل يف
كافة م�ؤ�س�ساتها وهيئاتها اخلريية.
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رواد «عوايف »  :ينبغي املحافظة على بيئتها اخللوية وتطوير اخلدمات
•• حتقيق الفجر

يف م�ث��ل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل عام
ت � �ك ��ون م �ن �ط �ق��ة ع � � ��وايف ال��وج �ه��ة
اخل �ل��وي��ة ال���ش�ه�ي��ة ال �ت��ي جتتذب
الأ� � �س� ��ر مب� ��ا ف �ي �ه��ا م� ��ن املناظر
ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب�ري��ة اخل�ل�اب��ة التي
ت�ت���ش�ك��ل م ��ن ال �ك �ث �ب��ان الرملية
الناعمة والأ�شجار الوارفة  .هناك
ي�ت�ج��دد ل �ق��اء ال �ع��ائ�لات وال� ��زوار
ال��ذي��ن ي �ف��دون ال�ي�ه��ا م��ن ك��ل فج
بعيد وقريب.
يف ه ��ذا ال�ت�ح�ق�ي��ق ن�ستطلع �آراء
بع�ض ال�ن��ا���س ال��ذي��ن درج ��وا على
زي� � ��ارة ع � ��وايف يف ف �� �ص��ل ال�شتاء
� �س �ن��وي��ا وم� ��ن ه � � � ��ؤالء ابراهيم
املن�صوري ال��ذي يقول ع��وايف هي
ال �ه ��دف امل �ن �� �ش��ود ال� ��ذي نق�صده
ب�صحبه الأ��س��رة مع حلول عطلة
م�ن�ت���ص��ف ال �ع ��ام ال ��درا� �س ��ي التي
ت���ص��ادف ال��رب�ي��ع وع�ن��د و�صولنا
اليها جنل�س فوق الكثبان الرملية
الذهبية ،يف حالة ا�ستمتاع بدين
وفكري مبظاهر جمال الطبيعة
ال�ساحرة ويجد الأطفال م�ساحة
وا��س�ع��ة ملمار�سة اللهو بعيدا عن
املراقبة والكبت ويف الغالب نعود
اىل م�ن��ازل�ن��ا يف وق��ت م�ت��أخ��ر من
الليل ومن وجهة نظري �أن عوايف
ينبغي �أن ت�ك��ون حم��ل م��زي��د من
االه�ت�م��ام بالنحو ال��ذي يجعلها
بيئة �سياحية جاذبة تعود بالكثري
من املنافع على املجتمع يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة.
الطبيعة ال�ساحرة:
خالد حممد هو من �سكان ر�أ�س
اخليمة و�أي���ض��ا م��ن رواد منطقة
ع� � ��وايف وق� �ب ��ل �أن ن �ت ��وج ��ه اليه
بال�س�ؤال يبادر باحلديث قائال :
ع�ل��ى م��دى ��س�ن��وات ع��دي��دة ظلت
�أ�سرتي من ع�شاق منطقة عوايف
ت��ذه��ب ال �ي �ه��ا م ��ع ب ��داي ��ة توقف
ال��درا��س��ة وت�ستمتع مب��ا فيها من
الطبيعة ال�ساحرة ومن �أجل البقاء
فيها لأطول فرتة زمنية اتخذت
الأ�سرة لها ( عزبة ) تق�ضي فيها
ا�سبوعا �أو �أك�ثر م�ستمتعة بحياة
خلوية بكل ما تعني ه��ذه العبارة
حيث متار�س الطبخ على الفحم
وت�شعل ال �ن��ار يف احل�ط��ب عندما
حتتاج للتدفئة من الربد.
ويتفق عبدالوهاب خالد مع غريه
من رواد عوايف ب�أن �أهميتها تكمن
كمنطقة �سياحية ترويحية �شارحا
املزيد من مالمح اجلمال ومعامل
ر�أ�س اخليمة ال�سياحية ،الفتا اىل
منطقة ع��وايف التي تتفوق كبيئة
�ساحرة بجدارة ،برونقها اخلا�ص
ال��ذي ي�ؤهلها للمناف�سة يف �سباق
اجلمال ال�سياحي ،بعد �أن �أ�صبحت
�أخرياً دائبة احلركة نظراً ملوقعها

املرور يخ�ص�ص دوريات دائمة التواجد ل�ضبط وتنظيم حركة �سيارات ال�شباب

اجلغرايف ومناخها املعتدل والبارد
�شتاءً.
فعاليات د�سمة
«�أم �سعيد» معلمة ت�ت��أه��ب هذه
الأي ��ام ال�صطحاب �أف ��راد �أ�سرتها
وال � �ت� ��وج� ��ه اىل م �ن �ط �ق��ة ع� ��وايف
ق��ائ�ل��ة :ع�ن��دم��ا ن��ذه��ب اىل هناك
�أي م�ن�ط�ق��ة ع� ��وايف ي �ك��ون لدينا
م��وق�ع��ا مي�ت��از ب��ال�ك�ث�ب��ان الرملية
فنجل�س عليه ونق�ضي فيه وقتا

ممتعا و�أث �ن��اء ذل��ك ت�شهد عوايف
�إقبا ًال جماهرييا منقطع النظري
جت ��ذب� �ه ��م ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال ��رائ� �ع ��ة
والفعاليات التي تنظمها الدائرة
االقت�صادية ،وتت�ضمن مناف�سات
�صعود ال�سيارات للكثبان ال�شاهقة
و �أل � �ع� ��اب الأط� � �ف � ��ال وامل� �ع ��ار� ��ض
ال�ت��راث � �ي� ��ة امل � �ت � �ن ��وع ��ة ،وب ��ذل ��ك
ت� �ك ��ون ع� � ��وايف وج� �ه ��ة ترفيهية
مثالية ال�ستقطاب الأ��س��ر اذا ما
توفرت لها بع�ض خدمات البنية

التحتية.
ل�ك��ن خمي�س ع�ل��ي _م��وظ��ف _
ل ��دي ��ه ر�أي ي �ط��ال��ب ف �ي��ه برتك
منطقة ع��وايف على طبيعتها من
غ�ير ادخ ��ال �أدوات ت� ��ؤدي لتغيري
معاملها ف�أهمية املنطقة وجاذبيتها
تكمن يف تلك الطبيعة ال�ساحرة
ال �ت��ي ت�ت���ش�ك��ل م ��ن ك �ت��ل وكثبان
رم �ل �ي��ة ت� �ت ��راوح ب �ي�ن ال�شاهقة
والواطئة وامل�سطحة ع�لاوة على
�أ�� �ش� �ج ��ار م �ت �ن��وع��ة ون �ت �ي �ج��ة لتلك

البيئة الطبيعية �شهدت العديد من
الأن�شطة الرتفيهية مثل جتربة
متعة القيادة بال�سيارات والدراجات
ال �ن��اري��ة ،ومي�ك��ن ل �ل��زوار ا�ستئجار
ال��دراج��ات النارية عرب �أماكن عدة
خم�ص�صة ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض ،ال�سيما
�أن معظم ال�سياح وال��زوار تتملكهم
ال��رغ�ب��ة اجل��احم��ة يف خ��و���ض هذه
التجربة اال�ستثنائية ،ول�ع��ل هذه
امل �ي��زة دف �ع��ت ال �� �ش �ب��اب ك��ذل��ك �إىل
ارت � �ي� ��اد امل �ن �ط �ق��ة خل ��و� ��ض جتربة

ال�ق�ي��ادة لت�شكل ال��دراج��ات النارية
��س��اح��ة رائ �ع��ة ب��أل��وان�ه��ا و�أحجامها
املختلفة.
معار�ض الرتاث:
وق � ��ال را�� �ش ��د ال �� �ش �ح��ي م ��ن وجهة
نظري ان ع��وايف متتاز مبوا�صفات
ط�ب�ي�ع�ي��ة ال م�ث�ي��ل ل �ه��ا يف العديد
من املناطق اخلليجية وتن�سجم مع
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�تراث�ي��ة م��ع الطبيعة
اجلغرافية الهادئة وال�سكينة التي

تنعم بها ع ��وايف� ،إذ ت��وف��رت فر�ص
ا�ستثنائية �أم��ام ال��زوار كي يتناولوا
م ��ذاق ال �ط �ع��ام الإم ��ارات ��ي ال�شهي
ب�أ�صنافه املختلفة ،ويرت�شفون من
ال �ق �ه��وة ال �ع��رب �ي��ة م ��ع ال �ت �م��ر عرب
ب�ساط ممتد على الأر�ض يف الهواء
الطلق يجل�س عليه بع�ض الرجال
م��ن �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة ،مرحبني
بال�ضيوف وال ��زوار ح�سب العادات
وال�ت�ق��ال�ي��د الإم��ارات �ي��ة احلري�صة
على �إكرام ال�ضيف ،كذلك للتعريف

مب ��ا ت �� �ض �م��ه الإم � � � ��ارة م ��ن معامل
��س�ي��اح�ي��ة ب���ش�ك��ل ع ��ام والفعاليات
ال �ت��ي يت�ضمنها امل �ه��رج��ان ب�صفة
خا�صة .مل تكن الأك�ل�ات ال�شعبية
مبفردها ال��رك��ن ال�تراث��ي الوحيد
الذي ملع بريقه يف املهرجان ،بل ثمة
�أه��ازي��ج ورق���ص��ات �شعبية بانتظار
اجلميع �صدحت بها الفرق ال�شعبية
امل�شاركة على م��دار �أي��ام املهرجان،
لكن املفاج�آت كانت م�ستمرة لتكون
الأل �ع��اب ال�شعبية واح ��دة م��ن �أهم
ال�ساحات التي عج بها الأطفال� ،إىل
جانب �ساحات رملية كانت مبثابة
معاهد للأطفال نظراً ملا متنحهم
من فر�ص لركوب اخليول ال�سوداء
والبي�ضاء .ت�ضمن فعاليات عوايف
العديد من الأن�شطة الرتويحية،
وم��ن بينها ال�ت��ي تهتم ب«ال�ت�راث
ال�ب��دوي» ،و�أخ��رى بعنوان «الرتاث
اجل � �ب � �ل� ��ي»� ،إىل ج� ��ان� ��ب ال �ت ��راث
البحري والزراعي ،ويرى ابراهيم
حامد ال��ذي يقيم يف �إم��ارة عجمان
�أن الأن�شطة التي يوفرها مهرجان
ع��وايف تعد من�صة يطل ال��زوار من
خاللها على الفعاليات والربامج
الرتاثية التي تتوفر يف كل منطقة
على ح��دة ،و�أي���ض��ا اىل جانب ذلك
يتم تعريف الن�شء بالرتاث العظيم
ال ��ذي يتمتع ب��ه املجتمع واملا�ضي
العريق لدولة الإمارات ،م�ؤدياً دوره
التعليمي والتثقيفي ال��ذي يهدف
�إىل تعزيز دور ال�ت�راث يف خمتلف
امل�ح��اف��ل وامل �ه��رج��ان��ات ،ف���ض� ً
لا عن
حم��ا��ض��رات ال�ت��وع�ي��ة ال�ت��ي حر�ص
على �إقامتها املنظمون يف مهرجان
ع� � ��وايف � �ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة
احلادية ع�شرة.
الأمن امل�ستتب:
ويف حني يطالب رواد عوايف بتواجد
�أمني دائم يحميهم من عبث بع�ض
ال���ش�ب��اب ال ��ذي يق�صدونها بهدف
اال�ستعرا�ض مبركباتهم يرد العقيد
�أح �م��د ال�ن�ق�ب��ي م��دي��ر �إدارة امل��رور
والدوريات بالإنابة على ذلك بالقول
ان ال�شرطة تخ�ص�ص دوريات دائمة
التواجد طوال فرتة مهرجان عوايف
ل�ت��وف�ير الأم ��ن وت �ق��دمي امل�ساعدة
مل��ن يحتاجها م��ن اجل �م �ه��ور .ومع
دخ ��ول م��و��س��م ال���س�ي��اح��ة يف عوايف
كثفت �إدارة الدفاع امل��دين جهودها
ل � �ت � ��أم�ي��ن �� �س�ل�ام ��ة رواده� � � � � ��ا من
الأخ� �ط ��ار امل�ح�ت�م�ل��ة ف�م�ث�لا قامت
ادارة ال��دف��اع امل��دين بحملة خا�صة
ت���ض�م�ن��ت ت��وزي��ع �أج� �ه ��زة الإطفاء
واملن�شورات التوعوية وقال العميد
حم �م��د ع� �ب ��داهلل ال ��زع ��اب ��ي مدير
الإدارة ان ان�ط�لاق احلملة درجت
عليها الإدارة �سنويا لن�شر الوعي
املجتمعي وحتقيق �أعلى م�ستويات
الأمن وال�سالمة للأهايل وخا�صة
�أ�صحاب العزب ورواد املنطقة.
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�سعيد بن طحنون  :ال�شيخ زايد قدم للعامل �صورة رائعة من العطاء الإن�ساين
من الفنانني والفنانات يف الربنامج املقرر لتعزير قيم االرتباط بالوطن
•• العني -وام:
وال�تراث �إىل جانب الربامج الأخ��رى املرتبطة باملنا�سبة .و�أك��دت اللجنة
حتت رعاية معايل ال�شيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان تنطلق يف �سوق هيلي املنظمة �أن الربنامج ينفذ كل �أ�سبوعني للتعبري عن الوفاء للمغفور له
ال�شعبي الرتاثي خالل الأي��ام املقبلة وعلى م��دار عام  2018احتفاالت ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان حيث ي�شهد تقدمي الق�صائد الوطنية
منطقة العني بـ عام زايد.
التي كتبها م�ؤ�س�س الدولة وباين نه�ضتها وح�ضارتها .وقال معايل ال�شيخ
وت�شتمل الفعاليات امل �ق��ررة على ف�ق��رات ت��راث�ي��ة وفنية متنوعة تعك�س �سعيد بن طحنون �آل نهيان �إن الربنامج املقرر يف �سوق هيلي ميثل �أف�ضل
الرتاث والأ�صالة وارتباط املجتمع بالقيم الوطنية والرتاثية وتعرب عن تعبري من التقدير والوفاء والعرفان للمغفور له ال�شيخ زايد الذي قدم
الوفاء لزايد الرمز والقيم والوطن.
للعامل �صورة رائعة من العطاء الإن�ساين واالجتماعي .و�أو�ضح �أن هذه
و�أعلنت اللجنة املنظمة للفعاليات عقب اجتماعها �أم�س االول يف جمل�س املبادرة ومن خالل الفعاليات املقررة والتي ت�شتمل على العرو�ض الرتاثية
كبار ال�شخ�صيات يف �سوق هيلي ال�شعبي بح�ضور معايل ال�شيخ �سعيد بن والأهازيج التي حتمل �أ�شعاره رحمه اهلل  -تعد ر�سالة حب ووفاء وتقدير
طحنون �آل نهيان راع��ي االحتفاالت وع��دد من امل�س�ؤولني م�شاركة نخبة مل�ؤ�س�س الدولة.

06
الوطني لل�سعادة ووزارة الرتبية يحتفيان ب�إبداعات
الطلبة امل�شاركني مببادرة  100يوم من العطاء

 440مدر�سة تابعة لوزارة الرتبية
•• دبي -وام:
والتعليم  -ن�سخا من الق�ص�ص التي
احتفى الربنامج الوطني لل�سعادة �أب��دع��وه��ا يف ح�ف��ل ال�ت��وق�ي��ع الذي
والإيجابية ووزارة الرتبية والتعليم ح�ضرته م�ع��ايل ع�ه��ود بنت خلفان
ب�إبداعات طلبة املدار�س احلكومية الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة
امل�شاركني يف مبادرة  100يوم من احل �ي ��اة م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب رئا�سة
ال�ع�ط��اء ال �ه��ادف��ة �إىل ت�ع��زي��ز قيمة جم�ل����س ال � � ��وزراء و� �س �ع��ادة م ��روان
ال�ع�ط��اء يف ن�ف��و���س الأط �ف��ال ودعم �أحمد ال�صوالح وكيل وزارة الرتبية
ت��وج �ه��ات دول � ��ة الإم � � � ��ارات يف عام وال �ت �ع �ل �ي��م ل �ل �� �ش ��ؤون الأك ��ادمي� �ي ��ة
اخل �ي�ر يف �إط � ��ار اجل �ه ��ود لتحفيز للتعليم العام.
الإن�ت��اج الفكري والإب��داع��ي لطلبة و�أ�� � �ش � ��ادت م� �ع ��ايل ع� �ه ��ود ال ��روم ��ي
املدار�س يف دولة الإم��ارات وت�شجيع ب �ج �ه��ود وزارة ال�ترب �ي��ة والتعليم
الأطفال على تنمية مهارات التعبري ودوره ��ا يف تعزيز القيم الإيجابية
ع��ن �أنف�سهم ور�ؤاه� ��م ومنظورهم باملجتمع امل��در��س��ي وبتفاعل طلبة
للعطاء كقيمة اجتماعية و�إن�سانية املدار�س مع املبادرة  ..م�ؤكدة �أنهم
�سامية.
ع�ب�روا ع��ن فهمهم لقيمة العطاء
ووقع الطالب �أ�صحاب �أف�ضل �أعمال الأ� �س��ا� �س �ي��ة وامل �ت ��أ� �ص �ل��ة يف جمتمع
ق�ص�صية مت اخ�ت�ي��اره��ا وطباعتها دولة الإم��ارات بلغة �إبداعية جميلة
�ضمن هذه املبادرة التي �شملت نحو و�أف� �ك ��ار ح��ول �ه��ا خ�ي��ال�ه��م اخل�صب

�إىل ق�ص�ص �شيقة ومعربة .وقالت
معاليها � :إن حكومة دولة الإمارات
ت��رك��ز ع�ل��ى ب�ن��اء الإن �� �س��ان ومتكينه
بالعلم وامل�ع��رف��ة وت�ط��وي��ر مداركه
وب�ن��اء �شخ�صيته الإي�ج��اب�ي��ة ونحن
ن�ؤمن �أن غر�س القيم الإيجابية يف
�أجيال امل�ستقبل ي�ضمن ا�ستمرارية
وتطور املجتمع وي�سهم ب�شكل كبري
يف احلفاظ على موروثنا احل�ضاري
والإن�ساين.
و�أ�ضافت � :إن احلكومة حتر�ص على
توفري الفر�ص لأجيال امل�ستقبل من
الأطفال وطالب املدار�س من خالل
حتفيزهم ورعاية مواهبهم وتوفري
ال �ب �ي �ئ��ة ال� �ت ��ي مت ��ده ��م مبقومات
النجاح وت�ساعدهم على التعبري عن
�أنف�سهم و�إط�ل�اق العنان خليالهم
اخل�صب و�إبداعاتهم ومهاراتهم.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا �أك � ��دت م �ع��ايل جميلة

ب�ن��ت ��س��امل م�صبح امل �ه�يري وزيرة
دول � ��ة ل �� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ام �أن
مبادرة  100يوم من العطاء التي
�أطلقها الربنامج الوطني لل�سعادة
وااليجابية مت تنفيذ فعالياتها من
قبل الوزارة بثقة ومنهجية وا�ضحة
لتحقيق �أهدافها التي تر�سخ لقيمة
العطاء يف املجتمع املدر�سي وتتخذ
م �� �س��ارات داع �م��ة وف��اع �ل��ة لت�أ�صيل
العطاء مبختلف �أ�شكاله و�صوره يف
نفو�س الطلبة.
وق��ال��ت م �ع��ايل امل �ه�ي�ري مبنا�سبة
تكرمي الطلبة الفائزين مب�سابقة
ق�صة ع�ط��اء ال�ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا جمل�س
ال�سعادة والإيجابية يف وزارة الرتبية
والتعليم �ضمن مبادرة وحتلو احلياة
بروح العطاء التي نفذتها الوزارة يف
�إط��ار م�شاركتها مببادرة  100يوم
من العطاء �إن هذه امل�سابقة تهدف

�إىل ا�ستثمار االب��داع��ات الطالبية
وتنميتها وتوجيهها ن�ح��و حتقيق
التنمية املجتمعية ال�شاملة.
يذكر �أن حفل التوقيع نظم مبكتبة
ب��وردرز يف مردف �سيتي �سنرت التي
�ستتوىل عر�ض وت�سويق الق�ص�ص
التي �سري�صد ريعها لدعم مبادرات
وم�شاريع م�ؤ�س�سة اجلليلة و�شارك

واجهة املجاز املائية والق�صباء
حتتفالن بقدوم عام 2018
•• ال�شارقة -وام:

ت�ألقت �سماء واجهة املجاز املائية” بال�شارقة الليلة قبل املا�ضية بعرو�ض للألعاب النارية ابتهاجا
بقدوم العام اجلديد  2018حيث مت تثبيت  16من�صة �إطالق �ضخمة و�سط بحرية خالد الطالق
الألعاب النارية .و قال حممد فا�ضل املزروعي مدير واجهة املجاز املائية ان جناح هذا احلدث
كان ثمرة جهو ٍد هائلة لفرق عملٍ �إ�ستثنائية حر�صت على تفا�صيل العر�ض منذ املراحل الأوىل
للتخطيط وحتى التنفيذ  .من جهتها تزينت �سماء الق�صباء بالألعاب النارية امل�ضيئة التي عك�ست
جمال �ألوانها على مرافق ومباين املدينة مودع ًة بذلك عام  2017حيث ابتهجت الق�صباء مع
زوارها بقدوم عام  2018و�سط فرحة الأطفال وعائالتهم .

فيه عدد من �أع�ضاء جمل�س �شورى
�أطفال ال�شارقة �أحد مبادرات مراكز
�أطفال ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة ربع
قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين.
وق � ��د �أط � �ل� ��ق ال�ب�رن ��ام ��ج الوطني
لل�سعادة والإيجابية مبادرة “100
ي ��وم م��ن العطاء” يف �إط� ��ار جهود
دعم توجهات دولة الإم��ارات يف عام

اخل�ير بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ودائ ��رة التعليم واملعرفة
يف �أبوظبي وهيئة املعرفة والتنمية
الب�شرية يف دبي التي �شملت جميع
طلبة املدار�س احلكومية واخلا�صة
يف دولة الإمارات.
وه ��دف ��ت م � �ب� ��ادرة  100ي� ��وم من
ال �ع �ط��اء �إىل غ��ر���س وت �ع��زي��ز قيمة

ال�ع�ط��اء ب��أ��ش�ك��ال��ه امل��ادي��ة واملعنوية
يف ن�ف��و���س ال �ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات يف
م��دار���س ال��دول��ة يف �إط� ��ار برنامج
ال�ع�ط��اء ��س�ع��ادة ال ��ذي ي���ش��رف على
تنفيذه الربنامج الوطني لل�سعادة
والإي � �ج� ��اب � �ي� ��ة وي� ��� �ض ��م ع � � ��ددا من
املبادرات الوطنية الداعمة لأهداف
عام اخلري.

�أكادميية �شرطة نيويورك تخرج اثنني من منت�سبي الداخلية بتفوق
•• نيويورك-وام:

��ش�ه��دت �أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة نيويورك
الأمريكية تخرج �أثنني من منت�سبي
ال��داخ�ل�ي��ة م��ن االك��ادمي �ي��ة العريقة،
ل�ي���س�ج�ل��وا �إجن � � ��ازا ج ��دي ��دا يح�سب
لل�شرطة الإماراتية بتفوق �أع�ضائها
م��ن واح� ��دة م��ن �أع� ��رق الأكادمييات
ال���ش��رط�ي��ة املتخ�ص�صة ذات الطابع
االح�ت�رايف يف تنفيذ امل�ه��ام والأعمال
ال���ش��رط�ي��ة ،وذل ��ك يف ح�ف��ل لتخريج
 430ط��ال�ب�اً م��ن االك��ادمي�ي��ة� ،أقيم
يف ن�ي��وي��ورك م��وخ��راً بح�ضور ر�سمي
كبري.
ح�ضر احلفل من اجلانب الإماراتي
ال� �ل ��واء ج��ا� �س��م امل ��رزوق ��ي ق��ائ��د عام
الدفاع املدين بوزارة الداخلية وماجد
ال �� �س��وي��دي ال �ق �ن �� �ص��ل ال� �ع ��ام لدولة
الإمارات العربية املتحدة يف نيويورك
وعدد من �ضباط وزارة الداخلية.
واج �ت��از امل�ساعد �أول جا�سم عبداهلل
ال� ��درم � �ك� ��ي م � ��ن الإدارة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة وت� �ط ��وي ��ر الأداء
وامل�ساعد ها�شم عبداملطلب احلمادي
م��ن الإدارة العامة للإ�سناد الأمني
ب� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب��رن��ام��ج ام�ت��د ملدة
� 6أ�شهر تلقيا فيها العلوم واملعارف
ال �� �ش��رط �ي��ة وت ��دري� �ب ��ات يف القيادة
امليدانية وحما�ضرات قانونية نظرية
وعلمية ،ور�سم ال�سيناريوهات الأمنية
وتنفيذها ،كما ا�شتملت على مطاردات
وا��س�ت�خ��دام لل�سالح احل��ي والرماية
وتدريبات اللياقة البدنية وفق �أرقى
امل�ستويات املطبقة عاملياُ.
كما ح�صل امل�ساعد ها�شم عبد املطلب
•• ال�شارقة -وام:

�أكد �سعادة املهند�س يو�سف �صالح
ال���س��وي�ج��ي رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة الطرق
وامل��وا��ص�لات بال�شارقة �أن املغفور
ل ��ه ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب ��ن ��س�ل�ط��ان �آل
نهيان طيب اهلل ث��راه قائد عربي
اح �ت��ل م �ك��ان��ة ع��امل �ي��ة يف القلوب
والعقول ومو�سوعات التاريخ بعد
�أن خاط من حبات الرمل جتربة
ا�ستثنائية وملحمة ب�ن��اء وتطور
�أ��س��ا��س�ه��ا اال��س�ت�ث�م��ار يف الإن�سان

احلمادي على �شارة رفيعة امل�ستوى “
ميدالية خبري” /Expert Bar/
بعد حتقيقه العالمة الكاملة يف دورة
ال��رم��اي��ة وال�ت��دري��ب التكتيكي �ضمن
م�ساقات دورة ال�ضباط التي التحق
ب �ه��ا احل� �م ��ادي يف �أك��ادمي �ي��ة �شرطة
نيويورك ،حيث ح�صل احلمادي على
درج� ��ة  100%يف ك��اف��ة اختبارات
الدورة.
ك�م��ا ت�سلم احل �م��ادي ��ش�ه��ادة التميز
ال�ع��ام وه��ي �شهادة �أمريكية �شرطية
مت�ن��ح لأول م��رة ل���ض��اب��ط م��ن خارج
� �ش��رط��ة ن �ي��وي��ورك م �� �س �ج� ً
لا اجن� ��ازاً
ج��دي��داً ي���ض��اف لإجن � ��ازات منت�سبي
ال�شرطة الإم��ارات�ي��ة الذين يحققون
دائ �م �اً �أع �ل��ى امل��رات��ب يف م�شاركاتهم
اخلارجية رافعني �أ�سم الدولة عالياً
بنتائجهم املبهرة.
ومت �ن��ح ��ش��رط��ة ن �ي��وي��ورك ال�ضباط
ال��ذي��ن يحققوا ال�ع�لام��ة الكاملة يف
مثل هذه الدورات املتخ�ص�صة والذين
يظهرون ق��درات ا�ستثنائية بتخطي
م ��راح ��ل االخ � �ت � �ب ��ارات ب �ت �ف ��وق ،مما
يخولهم ارتداء ال�شارة رفيعة امل�ستوى
وال�ت��ي تعد م��ن امليداليات واالو�سمة
املعتمدة وف��ق ال�ق��وان�ين والتعليمات
ال�شرطية هناك.
وتتمتع وزارة الداخلية الإماراتية مع
��ش��رط��ة ن �ي��وي��ورك ب�ع�لاق��ات متميزة
ع�ب�ر ت �ب��ادل اخل�ب��رات وامل� �ع ��ارف بني
ال �ط��رف�ي�ن؛ م��ن خ�ل�ال ��س�ل���س�ل��ة من
ال �ل �ق��اءات وزي� � ��ارات ال ��وف ��ود وتبادل
اخلربات امليدانية والدورات امل�شرتكة،
كما يتبادل الطرفني وب�صورة دائمة
�ضباط ارتباط يعملوا لدى كل منهما
و�أر��س��ى دع��ائ��م الت�سامح وال�سالم
والعطاء حمليا و�إقليميا وعامليا.
وقال ال�سويجي مبنا�سبة عام زايد
 : 2018ونحن ن�ضيء �شمعة عام
جديد يحمل ا�سم زايد لن نودع عام
اخلري فزايد واخلري وجهان لعملة
واحدة ولقب “ زايد اخلري مل ي�أت
من فراغ لكنه جاء تتويجا لرحلة
كفاح وجناح وجهود �إن�سانية لي�س
لها ح�صر لذلك فعامنا اجلديد
هو ا�ستكمال لعامنا املن�صرم الذي
�أجن��زت فيه ال��دول��ة يف �شتى ربوع

رغ �ب��ة يف ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات ودفعها
مل�سارات متميزة.
وك��ان��ت وف ��ود م��ن ��ش��رط��ة نيويورك
زارت وزارة الداخلية اطلعوا خاللها
ع�ل��ى م�ن�ج��زات ال���ش��رط��ة الإماراتية،
وم �ع��اي�ي�ره��ا امل �ت �ب �ع��ة يف رف� ��ع كفاءة
العمل والكوادر الب�شرية؛ ومواكبتها
ل �ل �ت �ط��ورات وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات امليدانية
ال �ع ��امل �ي ��ة يف جم � ��ال ت �ع ��زي ��ز الأم � ��ن
واال�ستقرار.
وقد مت توقيع اتفاقية لتبادل اخلربات
واملنافع بني �شرطة مدينة نيويورك
ووزارة الداخلية الإماراتية ،تت�ضمن
ت �ف��اه �م��ات ح� ��ول ت� �ب ��ادل املعلومات
واخل �ب��رات ال���ش��رط�ي��ة ،وال �ت �ع��اون يف

جم ��االت ال�ت���ص��دي ل�ل�ج��رمي��ة ب�شتى
�أن��واع �ه��ا؛ واال��س�ت�ف��ادة م��ن التقنيات
ال���ش��رط�ي��ة احل��دي �ث��ة امل �ت��واف��رة لدى
اجل��ان �ب�ين ،ف���ض� ً
لا ع��ن ت �ب��ادل الآراء
ح ��ول ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ط��وي��ر والتدريب
امل�شرتك ورفع الكفاءة ال�شرطية.
ك �م��ا وق ��ع اخ �ت �ي��ار � �ش��رط��ة نيويورك
ع �ل��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة
لتكون �ضيف �شرف يف �أعمال امل�ؤمتر
التا�سع للقادة ال�سنوي ،الذي نظمته
�شرطة نيويورك لأجهزة ال�شرطة يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،تقديراً
لل�سمعة الطيبة لل�شرطة الإماراتية،
وح�ضورها املميز يف املحافل العاملية
و�سط اعرتافات دولية.

و�أك��د توما�س غاالتي نائب قائد عام
�شرطة ن�ي��وي��ورك ل���ش��ؤون املعلومات
الأمنية احلر�ص على تعزيز التعاون
القائم ب�ين �شرطة ن�ي��وي��ورك ووزارة
الداخلية الإماراتية على نحو ي�سهم
يف االرتقاء بالعالقة مل�ستويات تتعزز
ف�ي�ه��ا اال� �س �ت �ف��ادة وت �� �س �ه��م يف تبادل
اخل �ب ��رات ب�ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،م�شيداً
بامل�ستوى املتميز ال��ذي و�صلت �إليه
ال�شرطة الإماراتية وح�ضورها الدائم
يف املحافل العاملية؛ ومب��ا حققت من
منجزات.
م��ن جانبها �أ� �ش��ارت ت�ير��س��ا �شورتيل
ن��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام �أك��ادمي �ي��ة �شرطة
نيويورك �إىل العالقة بني الطرفني

و�سل�سلة ال �ل �ق��اءات وزي � ��ارات الوفود
وت�ب��ادل اخل�برات امليدانية والدورات
امل�شرتكة،معتربة ان ت�خ��رج الطلبة
الإم ��ارات� �ي�ي�ن م��ن �أك��ادمي �ي��ة �شرطة
ن �ي ��وي ��ورك ب �ت �ف��وق ي�ع�ك����س قدرتهم
وم �ه��ارات �ه��م ،م �ع��رب��ة ع ��ن �إعجابها
مب�ستوى ال�شرطة الإماراتية وبقدرة
ع �ن��ا� �ص��ره��ا ال ��ذي ��ن ت �ف ��وق ��وا �أث� �ن ��اء
درا�ستهم يف ال��والي��ات املتحدة ب�شكل
الفت.
واع�ت�بر ال�ل��واء جا�سم امل��رزوق��ي قائد
ع��ام ال��دف��اع امل��دين ب ��وزارة الداخلية
الذي ح�ضر حفل التخرج يف نيويورك،
ا��س�ت�م��رار ت ��أل��ق ال���ش��رط��ة الإماراتية
عاملياً يف م�شاركاتها املتنوعة مع الفرق

طرق ال�شارقة  :زايد اخلري قائد احتل مكانة عاملية
الأر�� � ��ض ��س�ل���س�ل��ة م��ن الإجن� � ��ازات
الإن���س��ان�ي��ة واخلي��ري��ة ال�ت��ي �أ�شاد
بها العامل وجعل الإم ��ارات حتتل
امل��رك��ز الأول يف العمل الإن�ساين
والعطاء”.
و�أ��ض��اف  “ :يف ع��ام الأب م�ؤ�س�س
ال��دول��ة �صاحب الأي��ادي البي�ضاء
البد �أن نكمل امل�سرية ونعلم �أبنائنا
ما فعله زايد وو�ضعه يف قمة قائمة

العظماء و�أن نعلمهم ما كان يحبه
زايد وما كان ال يحبه ونلبي نداء
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة
عندما ق��ال � “ :أيتها االم � ..أيها
الأب � ..أم �� �س��ك ال �ق �ل��م و�أج� �ع ��ل
�أب � �ن� ��اءك ح ��ول ��ك و� �س �ط��ر  ..هذا
م��اك��ان يحبه زاي��د وه��ذا م��اك��ان ال

يحبه زايد وجنمع تلك الأوراق ال
ن�ضعها على الرفوف وال نتغنى بها
على الدفوف ون�ضعها يف ال�صدور
ون�ضعها يف مقدمة الد�ستور وبهذا
الوفاء نكون قد اوفينا زاي��د حقه
“.
و�أك� � � ��د �أن م� ��� �س�ي�رة النجاحات
ت �خ �ط��ت ح � ��دود ال ��وط ��ن حتققت
منذ ق�ي��ام االحت ��اد بف�ضل بجهود

ال�شرطية الدولية مثا ًال واقعياً لقدرة
وك�ف��اءة عنا�صر ال�شرطة الإماراتية
التي تظهر مهاراتها يف تنفيذ املهام
وفق �أرقى املعايري الدولية.
وق��ال :تقدم دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة بدعم من قيادتها احلكيمة،
�إ�سهامات وم�شاركات متميزة بحر�ص
ع �ل ��ى ت � �ب� ��ادل اخل � �ب ��رات ال�شرطية
العاملية ،و�إدخال �أحدث و�سائل التقنية
ال�ت��ي ت�ع��زز ع�م��ل وخ��دم��ات ال�شرطة
الإماراتية ومكانتها الدولية ،م�ؤكداً
�أن ال���ش��واه��د ع�ل��ى ذل��ك ك�ث�يرة ومن
ب�ي�ن�ه��ا ت �خ��رج ال��درم �ك��ي واحل �م ��ادي
بتفوق يف واحدة من �أعرق الأكادمييات
ال�شرطي على م�ستوى العامل.
وب�ي��ن �أن وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ت�سعى
م��ن خ�ل�ال ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا املنبثقة
م��ن ت��وج �ه��ات احل �ك��وم��ة الإماراتية
االحتادية �إىل احلفاظ على منجزات
الدولة يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية؛
ف�ض ً
ال ع��ن امل�ساهمة ب��احل�ف��اظ على
مكت�سبات الأمن واال�ستقرار ،وتعزيز
م���س�يرة ال��دول��ة امل�ت�م�ي��زة يف حتقيق
امل� �ن� �ج ��زات ،وت �ن �ف �ي��ذه��ا للمبادرات
واخل�ط��ط اال�سرتاتيجية وف��ق ر�ؤية
ح �ك��وم��ة الإم� � � ��ارات ب�ت�ح���س�ين ج ��ودة
اخلدمات والت�صدي للجرمية.
ول �ف��ت �إىل �أن الإم� � � ��ارات ت �ع��زز من
�سمعتها ال�ط�ي�ب��ة وح���ض��وره��ا املميز
يف امل�ح��اف��ل العاملية و��س��ط اعرتافات
دول �ي��ة ،بتبنيها وتطبيقها ملفاهيم
ور�ؤى وتنفيذها خلطط قائمة على
ا��س�ت���ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل ب �ه��دف �إ�سعاد
امل�ج�ت�م��ع الإم� ��ارات� ��ي وت �ق��دمي �أرق ��ى
اخل��دم��ات ل��ه مم��ا جعلها يف مقدمة

امل�ؤ�س�سات ال�شرطية الريادية.
وق ��ال امل���س��اع��د �أول ج��ا��س��م عبداهلل
ال ��درم� �ك ��ي  ،ان ال �ت �خ ��رج م ��ن هذه
الأكادميية ي�أتي بف�ضل دعم القيادة
ال�شرطية ووق��وف�ه��ا ال��دائ��م ودعهما
للطاقات الوطنية ال�شابة ومتكينها
وت ��وف�ي�ر ك ��ل م ��ا حت �ت��اج��ه لتحقيق
املزيد من النجاحات واثبات التفوق
الإماراتي .
و�أع ��رب ع��ن ف�خ��ره واع �ت��زازه بتمثيل
الوطن الغايل يف هذا املحفل العاملي،
م�شرياً �إىل �أنه بذل كل اجلهود املمكنة
م��ن اج ��ل ت���ش��ري��ف ال �ب�لاد ومتثيلها
خ�ي�ر وف � ��ا ُء وال� �ت ��زام ��ا مل ��ا ق��دم��ه لنا
ال��وط��ن ال �غ��ايل وت �ع��زي��زاً للح�ضور
الإماراتي عاملياً واثبات التفوق الدائم
ملنت�سبي وزارة الداخلية الإماراتية
حني م�شاركاتها مع الفرق ال�شرطية
الدولية.
كما حت��دث امل�ساعد ها�شم احلمادي
ورف��ع ه��ذا الإجن��از �إىل الفريق �سمو
ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
الذي كان له الف�ضل الكبري يف تفوقه
وح �� �ص��ول��ه ع �ل��ى ال �� �ش ��ارة الدولية،
م�ضيفاً �أن توجيهات �سموه امل�ستمرة
للمنت�سبني ودع �م��ه وراء الإجن ��ازات
املحققة.
وق ��ال احل �م��ادي ان ��ه ي���ش�ع��ر بالفخر
واالعتزاز حل�صوله على هذه ال�شارة
من �أكادميية عاملية عريقة ،م�شهود
لها عاملياً ،وذات �سمعة مرموقة ،م�ؤكداً
�أن الإجن��از يعد دافعاً له لبذل املزيد
من اجلهد واالجتهاد واال�ستمرار يف
م�سرية التميز.

رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل الذي
حمل الراية خفاقة مقتفيا خطى
ال� ��وال� ��د ل ��دع ��م رك ��ائ ��ز النه�ضة
امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زايد والتنمية ف�ك��ان خ�ير خ�ل��ف خلري
ب ��ن � �س �ل �ط��ان �آل ن �ه �ي��ان “ رحمه �سلف �إىل جانب �أخ��وان��ه �أ�صحاب
اهلل “ ب��ذل فيها ج �ه��ودا م�ضنية ال���س�م��و �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الأعلى
و�سخر كافة الإمكانات لبناء دولة ح�ك��ام الإم � ��ارات ف�ب��ات��ت الإم� ��ارات
متكاملة توفر اال�ستقرار والأمان دولة ع�صرية ت�سابق الزمن معتزة
وال ��رف ��اه �ي ��ة لأب �ن��ائ �ه��ا فتحولت برتيخها وتراثها كما تعلمنا من
�آماله وتطلعاته �إىل واقع ملمو�س زاي ��د ال�ق��ائ��ل م��ن لي�س ل��ه ما�ض
ليكمل م���س�يرت��ه ��ص��اح��ب ال�سمو ل�ي����س ل��ه ح��ا��ض��ر وال م�ستقبل  ..وذك ��راك خ��ال��دة يف وج ��دان الأمة
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رحمك اهلل يا زايد وعا�شت روحك العربية والإ�سالمية.
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�شرطة ر�أ�س اخليمة ت�شكر �أفراد املجتمع على
تعاونهم الكبري يف احتفاالت ر�أ�س ال�سنة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

م��رت احتفاالت ليلة ر�أ���س ال�سنة يف
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة ب�سالم من دون
ت�سجيل �أية حوادث بليغه ،عدا بع�ض
احل� ��وادث امل��روري��ة الب�سيطة التي
مت احتوائها �سريعاً من قبل الفرق
املخت�صة  ،ح�ي��ث �شهد االحتفالية
بناءاً على �أرق��ام اح�صائية من �إدارة
ج��زي��رة امل��رج��ان م��ا ي�ف��وق ال �ـ 290
�ألف �شخ�ص.
و�أو�� �ض ��ح ال� �ل ��واء ع �ل��ي ع �ب��د اهلل بن
ع �ل��وان ال�ن�ع�ي�م��ي ،ق��ائ��د ع��ام �شرطة
ر�أ� ��س اخليمة �إن عمليات التن�سيق
ب�ين اجل �ه��ات املعنية يف �إم� ��ارة ر�أ�س
اخل�ي�م��ةخ�لال اح�ت�ف��االت ليلة ر�أ�س
ال�سنة �أ�سهمت ب�شكل كبري يف تقلي�ص

ال�سلبيات ،وحتقيق الأهداف املرجوه
و ت �ق ��دمي خ ��دم ��ات �أم �ن �ي��ه بجودة
و�إتقان لأفراد اجلمهور .
وتقدم قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة
بال�شكر لكل ف��رق العمل ال�شرطية
والأمنية وكل رجال القطاع الأمني
ال ��ذي ��ن ت ��واج ��دو ع �ل��ى م� ��دار اليوم
لت�أمني االحتفاالت مبا فيها مواقع
التوا�صل االجتماعي التي كانت تبث
معلومات �أو ًال ب ��أول ،ع�بر �صفحات
�شرطة ر�أ�س اخليمة احلالة الأمنية
والإر�� � �ش � ��ادات ع �ل��ى م� ��دار ال�ساعة،
ومتنى للجميع ع��ام�اً �سعيداً و�سنة
حافلة باخلري والأم��ن والأم��ان على
دولة الإمارات العربية املتحدة.
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أك ��د ال�ع�م�ي��د ع�ب��د اهلل
خمي�س احل��دي��دي ن��ائ��ب ق��ائ��د عام

��ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة �إن االنت�شار
الأم�ن��ي وامل ��روري يف ��ش��وارع الإمارة
ك��ان حا�ضراً قبل االحتفاالت بوقت
�اف ،ومت ت���س�ي�ير دوري� � ��ات �أمنية
ك�� ٍ
ومرورية على ال�شوارع ،ويف حميط
جزيرة املرجان ملنع وقوع �أي حوادث
يف تلك الليلة التي ت�شهد احتفاالت
مب�شاركة العديد من اجلاليات .
وقال �إن �شرطة ر�أ�س اخليمة ن�شرت
ما يقارب  92دورية مرورية ومدنية،
ك�م��ا مت ن���ش��ر ال ��دوري ��ات ال�سياحية
وب�ف���ض��ل ت �ع��اون اجل �م �ه��ور و�أف � ��راد
املجتمع مرت االحتفالية بكل �سهولة
وهذا يعود للتح�ضريات التي �سبقت
االح�ت�ف��ال�ي��ة واجل �ه��ود ال�ت��ي بذلتها
اللجنة الدائمة لت�أمني االحتفاالت
وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات يف الإم � � � � ��ارة وال� �ت ��ي

ي�شكرون عليها وفرق العمل برئا�سة
العميد عبد اهلل منخ�س وفرق العمل
امليدانية جميعها دون ا�ستثناء ،مما
�أدى خل ��روج م�ن��ا��س�ب��ة ر�أ�� ��س ال�سنة
بنجاحات ف��اق��ت ال�ت��وق�ع��ات ،وللعلم
فقد تلقت غرفة العمليات ب�شرطة
ر�أ�س اخليمة  1600بالغ لعدد من
املوا�ضيع الب�سيطة واال�ستف�سارات
امل �ت �ف��رق��ة ك �م��ا مت ت �� �س �ج �ي��ل 244
ح��ادث ب�سيط عن طريق �ساعد من
ت��اري��خ  30وح �ت��ى ��س��اع��ات ال�صباح
الباكر من ال�سنة اجلديدة .
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د ال�ع�م�ي��د ع �ب��د اهلل
علي منخ�س رئي�س اللجنة الدائمة
ل �ت ��أم�ي�ن االح� �ت� �ف ��االت والفعاليات
بر�أ�س اخليمة� ،أن احتفاالت وعطلة
ر�أ�س ال�سنة امليالدية مرت على �أكمل

وج ��ه يف �إم� � ��ارة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة ومل
ت�سجل ال�شرطة �أو حتى على م�ستوى
القطاع الأمني� ،أية م�شكالت كبرية
كما مل تر�صد الدوريات �أي خمالفات
م�شددة ،وذلك بف�ضل تعاون اجلميع
وجهود كل الفرق املخت�صة واملتابعة
املبا�شرة وامليدانية من �سعادة قائد
ع ��ام ��ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة و�سعادة
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة.

وق ��ال العميد منخ�س �إن ال�شرطة
و� �ض �ع��ت خ �ط��ة ن �� �ش��رت م��ن خاللها
ال ��دوري ��ات امل ��روري ��ة ل�ت�ع��زي��ز نقاط
امل��راق�ب��ة على امل�ي��ادي��ن والتقاطعات
وامل��واق��ع احل�ي��وي��ة يف جميع �أنحاء
الإم � � ��ارة�� ،ش�م�ل��ت ن���ش��ر  92دوري ��ة
م��روري��ة و�أمنية �إىل جانب دوريات
رق � �ب� ��اء ال� ��� �س�ي�ر يف امل� �ن ��اط ��ق كافة
وال��دوري��ات ال�سياحية التي تفعل يف

ً
تقديرا جلهودهما اخلريية
�صندوق الفرج يكرم فرج بن حمودة وغامن بن حمودة

•• �أبوظبي-الفجر:

توجه �صندوق الفرج بزيارة �شكر لكل من ال�سيد فرج
بن حمودة ،رئي�س جمل�س �إدارة “جمموعة بن حموده”
وال�سيد غامن بن حمودة يف �أبوظبي ،تقديراً جلهودهم
اخلريية والإن�سانية يف ع��ام  2017وباعتبارهم من
كبار داعمي ال�صندوق.
وت�سلم ال�سيد حمد بن غامن بن حموده درع التكرمي
بالنيابة عن ال�سيد غ��امن بن حموده �أم��ا ال�سيد فرج
بن حمودة فا�ستلم الدرع �شخ�صياً بالإ�ضافة ملجموعة
من الهدايا التذكارية .وذلك خالل ا�ستقباله لوفد من
�صندوق الفرج برئا�سة ال�سيد حممد ح�سني خوري،
رئي�س جلنة الإعالم والت�سويق .
وقال �سعادة الدكتور نا�صر �سامل خلريباين النعيمي،
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الفرج �أن  2017كان عاماً
مثمراً مليئاً ب��الإجن��ازات .حيث حقق خ�ط��واتٍ مهمة

هذه املنا�سبة لأول مرة .
وت��اب��ع �أن ج�ه��ود ال�شرطة والقطاع
الأم� �ن ��ي وال � ��دوري � ��ات ت ��رك ��زت على
ت �ن �ظ �ي��م ح ��رك ��ة ال� ��� �س�ي�ر ،و�ضمان
ان���س�ي��اب�ي��ة امل� � ��رور ،وح �ف��ظ الأم� ��ن،
والتقليل من الظواهر وال�سلوكيات
ال�سلبية ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل م�ضايقة
اجل �م �ه��ور وم �� �س �ت �خ��دم��ي الطريق
يف خمتلف امل��واق��ع وامل��راف��ق العامة

بالتعاون مع الإدارات ال�شرطية ذات
ال�صلة.
ح�ي��ث ق���ض��ى اجل �م �ه��ور � �س��اع��ات من
ال�ب�ه�ج��ة وال �� �س �ع��ادة ،و� �س��ط ح�ضور
�أم� �ن ��ي ،وت �ن �ظ �ي��م م � ��روري ��ش�ه��د له
اجلميع با�ستثناء بع�ض االزدحامات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال �ت��ي حت ��دث يف جميع
الأم� ��اك� ��ن يف م �ث��ل ه� ��ذه املنا�سبات
الكبرية .

بالتعاون مع �شركا�ؤه اال�سرتاتيجيني وفاعلي اخلري يف
دولة الإمارات.
و�أ�ضاف قائ ً
ال “لقد منح ال�صندوق على مدار ال�سنوات
املا�ضية املئات من نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية يف الدولة
بارقة �أمل يف بدء حياة جديدة ولقاء �أحبائهم ومل �شمل
�أ�سرهم .وذل��ك بعد �سداد مديونياتهم ،وتوفري قيمة
تذاكر �سفر العودة للمبعدين منهم �إىل بلدانهم”.
و�أك��د �سعادته على �أهمية التربعات التي يقدمها �أهل
اخلري من املواطنني و�أبناء اجلاليات املقيمة على �أر�ض
ال��دول��ة يف �سبيل م���س��اع��دة ه� ��ؤالء ال �ن��زالء و�أ�سرهم.
وانطالقاُ من تعاليم ديننا احلنيف فقد حث الدكتور
النعيمي �أهل اخلري والإح�سان على دعم �صندوق الفرج
حر�صاً على تعزيز روح الت�ضامن والتكافل االجتماعي،
و�ضماناً للحياة الكرمية لأ�سرة النزيل ،وم�ساهم ًة يف
دفع الر�سوم املرتتبة على النزالء املع�سرين بال�سرعة
املمكنة.

اجلامعة القا�سمية وجمعية الإمارات للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل املعرفة
•• ال�شارقة –الفجر:

وقعت اجل��ام �ع��ة ال�ق��ا��س�م�ي��ة يوم
�أم�س الأول مبقرها مذكرة تفاهم
م ��ع ج�م�ع�ي��ة الأم � � � ��ارات ل�ل��أب ��داع
لتعزيز التعاون امل�شرتك و تبادل
امل �ع��رف��ة و اخل� �ب��رات و ت�أ�سي�س
��ش��راك��ة دائ �م��ة ت�ساهم يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة.
وق��ع امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب اجلامعة
القا�سمية الأ�ستاذ الدكتور ر�شاد
�سامل مدير اجلامعة و من جانب
جمعية الأم ��ارات ل�ل�أب��داع ال�شيخ
خ��ال��د ب��ن حميد القا�سمي رئي�س
جمل�س �أدارة اجلمعية  ..بح�ضور
ع� ��دد م ��ن ك� �ب ��ار امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن من
اجلانبني.
و تن�ص بنود مذكرة التفاهم التي
ت���س�ت�م��ر م ��دة ث�لاث��ة �أعوام  على
تعاون اجلانبان يف ط��رح و تنفيذ
ب ��رام ��ج ت��دري �ب �ي��ة و ور� � ��ش عمل
يف جم ��االت الإب� ��داع و الإب �ت �ك��ار و
ال�ت�ع��اون اي�ضا يف جم��ال ت�ب��ادل و
ن�شر البحوث و الدرا�سات العلمية

و اال� �س �ت �� �ش��ارات اخل��ا� �ص��ة بدعم
و مت �ك�ين امل ��واه ��ب و الإب ��داع ��ات
ال��وط �ن �ي��ة يف جم �ت �م��ع ال ��دول ��ة و
الإ�ستفادة من اخلرباء و الباحثني
لدى الطرفني يف هذا املجال.
ك �م��ا ت �� �س �ع��ى امل� ��ذك� ��رة اىل تعمل
ج�م�ع�ي��ة الأم � � ��ارات ل�ل��أب ��داع على
ال�ت���س��وي��ق وال�ت�روي ��ج لأن�شطتها
وب ��راجم � �ه ��ا م� ��ن خ �ل��ال ق ��واع ��د
بيانات الطلبة واخلريجني لدى
اجل ��ام� �ع ��ة ال �ق��ا� �س �م �ي��ة و تعاون
اجل��ان �ب��ان يف ت�ن�ظ�ي��م امل� ��ؤمت ��رات
و امل�ن�ت��دي��ات العلمية يف �أف���ض��ل و
�أحدث املمار�سات العاملية يف جمال
الإب� ��داع و الإب �ت �ك��ار ...اىل جانب
التعاون امل�شرتك يف متكني �أفراد
املجتمع يف جم��ال ري��ادة الأعمال
من خالل الإ�ست�شارات و الربامج
الت�أهيلية التي من �ش�أنها تعزيز
دور ال�شباب يف جمتمع الأعمال
و �أن ت�ستفيد ج�م�ع�ي��ة الأم � ��ارات
للأبداع  من الإم�ك��ان��ات واملرافق
املتاحة لدى  اجلامعة القا�سمية
ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ف �ع��ال �ي��ات والأن�شطة

وال�برام��ج املختلفة وذل ��ك �ضمن
ات �ف��اق ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين ي���س�ب��ق �أي
ن�شاط �أو فعالية.
ك� �م ��ا ن� ��� �ص ��ت امل� � ��ذك� � ��رة ع� �ل ��ى ان
ت�شكيل جلنة عمل م�شرتكة من
اجلانبني  لتنفيذ وت�ط��وي��ر هذه
ال���ش��راك��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة وو�ضع
الأط��ر والتدابري الإداري��ة واملالية
وال �ف �ن �ي��ة ال �ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ �أي ��ة

م���ش��اري��ع بحثية �أو ع�ق��د �أن�شطة
ثقافية �أو �إجتماعية �أو تدريبية
ي� �ت� �ع ��اون ف �ي �ه��ا ال� �ط ��رف ��ان و  ان
ت�سمح اجلامعةالقا�سمية لأع�ضاء
و م �ن �ت �� �س �ب��ي ج �م �ع �ي��ة الأم � � � ��ارات
للأبداع  بالتدريب يف جلامعة
ال�ق��ا��س�م�ي��ة يف  خمتلف املجاالت
والأق�سام بعد التن�سيق امل�سبق.
و قال الأ�ستاذ الدكتور ر�شاد �سامل

�أطفــال يحتفلـــون بالعــــام اجلديــد
علـــى طريقتهـــم
•• ابوظبي -وام:

عادات ال�شعوب فى احتفاالت را�س
ال�سنة تختلف من بلد اىل بلد ..
منها ماهو مالوف ومعتاد ومنها
ما هو غريب ومثري خا�صة عندما
يتعلق االم��ر مبمار�سات ابطالها
اطفال.
فمما هو مالوف و�شائع ان يتناوب
االطفال مع عائلتهم على حتريك

م ��زي ��ج احل� �ل ��وى ب ��اجت ��اه عقارب
ال�ساعة وهم يفكرون ب�أمنياتهم.
اال ان اط� �ف ��ال ب �ع ����ض ال�شعوب
ي�ح�ت�ف�ل��ون ب�ط��ري�ق�ت�ه��م اخلا�صة
ب �� �ش �ك��ل ت� �ب ��دو م� �ث�ي�رة ل �ل �ك �ب��ار او
ط��ري�ف��ة ل�ه��م ج�م�ي�ع��ا ح�ي��ث يقوم
االطفال ببع�ض الدولة االوروبية
ب� ��إب� �ق ��اء �أح��ذي �ت �ه��م خ � ��ارج املنزل
مرتقبني العثور على حلوى ولعب
داخل احلذاء ليجدوها يف ال�صباح

مو�ضوعة باحذيتهم عالمة على
ال��ر��ض��ى عنهم يف ال�سنة املا�ضية
ف �ي �م��ا اع � �ت� ��اد الأط� � �ف � ��ال يف دول
اخ��رى على ت��رك �أحذيتهم خارج
منازلهم مع بع�ض الق�ش وال�سكر
فيها انتظا ًرا للهدايا �أو حلوى �أو
مك�سرات.
وم��ن غ��رائ��ب اح�ت�ف��االت االطفال
عند بع�ض ال�شعوب وج��ود �سانتا
ك �ل��وز ف��ا� �ض��ل و�آخ � ��ر �شريرا�سمه

كرامبو�س ،وه��و يعاقب الأطفال
غ�ير املطيعني ع�ل��ى عك�س �سانتا
كلوز الفا�ضل ال��ذي ي��وزع الهدايا
على الأطفال.
ومن غرائب احتفاالت الكبار فى
بع�ض الدول ان مي�ضي املحتفلون
ليلتهم يف املقابر مل�ؤان�سة الأحباء
الراحلني فيما ي�ستمع اخرون �إىل
ك�لام احل�ي��وان��ات على �أم��ل �إيجاد
ال�سعادة احلقيقية.

�أن اجلامعة القا�سمية تعمل علي
توفري بيئة علمية قادرة على �إر�ساء
ت�ق��ال�ي��د را� �س �خ��ة ل�ل�ب�ح��ث العلمي
يف خمتلف ح�ق��ول املعرفة ولعب
دور رئ�ي���س��ي يف ت �ط��وي��ر املجتمع
املحلي و توفري خمتلف اخلدمات
الت�أهيلية  للم�ساهمة يف تدريب و
تطوير الأف ��راد يف �شتى املجاالت
م��ن خ�ل�ال ت�شكيل ��ش��راك��ة دائمة

م��ع اجل �ه��ات ال��راع �ي��ة لن�شاطات
و ب� ��رام� ��ج اجل ��ام� �ع ��ة و اجل �ه ��ات
املانحة لطلبتها لتحقيق الفائدة
الق�صوى من تلك املبادرات ل�صالح
امل�ستهدفني و امل�ستفيدين منها.
و �أكد �أن جمعية الأمارات للأبداع
م��ن � �ش ��أن �ه��ا دع ��م و رع��اي��ة طلبة
اجلامعة املوهوبني من ال��ذك��ور و
الأن��اث و منحهم الفر�صة لأبراز
�أبداعاتهم و حتفيزهم  على الفكر
الأب ��داع ��ي عرب  برامج اجلمعية
و م�ؤمتراتها  من �أج ��ل ت�ع��زي��ز و
ن�شر ثقافة الأب��داع بني الطلبة يف
اجلامعة القا�سمية.  
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال �� �ش �ي��خ خالد
ب��ن ح�م�ي��د ال�ق��ا��س�م��ي ان جمعية
الإم� � � ��ارات ل �ل��إب ��داع ه ��ي جمعية
ذات نفع ع��ام ت�أ�س�ست يف دي�سمرب
م��ن ال �ع��ام 2016م ه��دف�ه��ا دعم
امل �ب��دع�ين و امل��وه��وب�ين م��ن �أبناء
ال ��دول ��ة وامل �ق �ي �م�ين ف�ي�ه��ا وتعمل
على تبنى هذه املواهب و توفر لها
مظله متكنها من �إبراز �إبداعتاتها
و مواهبها كما ت�سعى جلعل الإبداع

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3842تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده -1/النجمة الذهبية للتجارة العامة � -ش ذ م م -2حم�سن
عو�ض جارو�ساين جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /امل�صرف
العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية  -امل�صرف  -ف��رع دب��ي وميثله /
عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علي  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام��ك ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وق ��دره ( )194175درهم
بالت�ضامن اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

ثقافة جممعية و مطلباً �شعبياً
وم�ب��ادرة نوعية �أ�سا�سها ال�شراكة
احل �ق �ي �ق �ي��ة م ��ع �أف� � � ��راد املجتمع
مبفهومها ال�شامل للإ�ستفادة من
ط��اق��ات �أب�ن��اء املجتمع و توجيهها
بال�شكل ال�سليم.
و ��ش��ار �إىل ان اجلمعية و لتفعل
ادواره � � � ��ا وق� �ع ��ت يف وق � ��ت �سابق
ال�ع��دي��د م��ن م��ذك��رات ال�ت�ف��اه��م و
الأت �ف��اق �ي��ات امل �� �ش�ترك��ة م��ع �أب ��رز
اجلامعات و امل�ؤ�س�سات احلكومية
و منها جامعة ال�شارقة و جامعة
حمدان بن حممد الذكية و مركز
حممد ب��ن را��ش��د للأبتكار  دائرة
الأرا�ضي و الأم�لاك بدبي و ذلك
لن�شر ث�ق��اف��ة الأب � ��داع ب�ين �أف ��راد
املجتمع كافة.  
و لفت �إىل ان اجلمعية جتري و
ل� �ف ��ت اىل ان اجل �م �ع �ي��ة جت ��ري

�أ��س�ت�ع��دادات�ه��ا لتنظيم م�ؤمترها
الأول ح ��ول الأب �ت �ك��ار و الأب � ��داع
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول م��ن العام
اجل� � � � � � � � � ��اري  2018  اىل ج ��ان ��ب
اع �ت��زام �ه��ا ط ��رح دب �ل��وم الأبتكار
و الأب � � ��داع ب��ال �ت �ع��اون م��ع �إح ��دى
اجلامعات الأجنبية على ان تكون
الدرا�سة بطريقة الأون الين .
و �أك� � � � � ��د ال � �� � �ش � �ي� ��خ خ� � ��ال� � ��د ب��ن
حميد  القا�سمي �أن دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة مت�ت�ل��ك الكثري
من املواهب والعقول املبدعة التي
حتتاج �إىل رع��اي��ة ودع��م وت�شجيع
ح�ت��ى ت�ستطيع �أن ت �ب��دع وتبتكر
وتعر�ض �إبداعاتها على الآخرين
و ق � ��د وج� � � ��دت ه � � ��ذه اجلمعية
لتتبنى ه��ذه امل��واه��ب وت��وف��ر لها
مظلة متكنها من �إب��راز �إبداعاتها
ومواهبها.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
�إعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  /02/10071/2017جتاري
اىل املدعى عليه  :كاليك�س للخدمات البحرية � -ش ذ م م
مبا �أن املدعي  :مدينة دبي املالحية � -ش ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى /02/10071/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار  -ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للم�أجور للفرتة من  2016/10/12وحتى
 2017/4/30فرت�صد بذمته مبلغ  158099درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او
الإخالء يف 2017/10/4
مطالبة مالية  -انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/12
وحتى  2017/4/30و رغم اخطاره يف  2017/10/4ميتنع عن ال�سداد.
ال��زام بت�سليم م�ستندات  -ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والب��د من
تطهري امل�أجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية  -ما ي�ستجد من ايجار وحتى االخالء الفعلي
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية �إعادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/8
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة ) بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام
من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع
وم�ستندات
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طحنون بن حممد يعزي
بوفاة �سامل �سعيد الكعبي
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�أخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد يح�صر
�أفراح ال�شام�سي والنعيمي

•• العني -وام:

•• العني-وام:

قدم �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني
م�ساء ام�س واج��ب العزاء �إىل الفريق الركن متقاعد عبيد حممد الكعبي
بوفاة �سامل �سعيد خلفان الكعبي “ رحمه اهلل « .و�أعرب �سموه  -لدى زيارته
جمل�س العزاء يف منطقة ال�سالمات بالعني  -عن خال�ص تعازيه وموا�ساته
�إىل �أ�سرة وذوي الفقيد � ..سائال املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن
ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان .قدم واجب العزاء
�إىل جانب �سموه  ..ال�شيخ زايد بن طحنون �آل نهيان.

ح�ضر �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
العني م�ساء ام�س حفل اال�ستقبال الذي �أقيم مبنا�سبة زفاف حممد را�شد
خالد ال�شام�سي �إىل كرمية نهيل �سعيد حممد النعيمي وذلك مبركز الأفراح
يف منطقة الظاهر مبدينة العني .وقدم �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل
نهيان التهاين للعري�س وذويه بهذه املنا�سبة ال�سعيدة وبارك لهم �أفراحهم ..
متمنيا للعرو�سني حياة �أ�سرية هانئة و�سعيدة .ح�ضر احلفل �إىل جانب �سموه
 ..ال�شيخ زايد بن طحنون �آل نهيان وعدد من امل�س�ؤولني.

�شرطة ال�شارقة تناق�ش خطط
وبرامج عام زايد 2018
•• ال�شارقة-وام:

ناق�شت �شرطة ال�شارقة خطط وبرامج عام زايد .2018وعقدت
�إدارة ال�شرطة املجتمعية ور�شة عمل مبقر هيئة البيئة واملحميات
الطبيعية م��رك��ز وا� �س��ط ل�لارا��ض��ي ال��رط�ب��ة ب��ال���ش��ارق��ة برئا�سة
امل�ق��دم م�ب��ارك الر�صا�صي م��ن مكتب قائد ع��ام �شرطة ال�شارقة
لبحث وتطوير اخلطط والربامج امل�ستقبلية لعام زايد 2018

بح�ضور املقدم حمد بن ق�صمول مدير ادارة ال�شرطة املجتمعية
باالنابة والرائد �أحمد حممد املري نائب مدير االدارة وعدد من
ر�ؤ�ساء الأق�سام ومدراء االفرع وعدد من ال�ضباط و�صف ال�ضباط
واالفراد ب�إدارة باالدارة .وتهدف الور�شة �إىل مناق�شة �أهم الأفكار
واملقرتحات التطويرية وتقدمي عدد من الأفكار واملقرتحات حول
ع��ام زاي��د  2018وخلق �آل�ي��ات عمل مبتكرة و�أف�ك��ار جديدة من
�ش�أنها دعم جهود الدولة يف حتقيق تطلعاتها و�أهدافها ور�ؤاها.

�سلطــان اجلــابـــر« :عـــام زايــــد» ...تكـــري�س ملنظومـــة ق ّيمـــة ومبـــادئ نبيلــــة

•• �أبوظبي -وام:

�أك��د معايل الدكتور �سلطان ب��ن �أحمد
اجل��اب��ر وزي� ��ر دول� ��ة “رئي�س املجل�س
ال��وط�ن��ي ل�ل�إع�لام “ ان مئوية ال�شيخ
زاي��د التي ت�صادف ع��ام  ،2018تع ّزز
فينا الأم ��ل وال�ع��زمي��ة والإ� �ص��رار على
�إكمال امل�سرية الفتا اىل ان عام زايد يقدم
لنا فر�صة لن�ستلهم ونر�سخ ونتم�سك
ب��امل�ب��ادئ وال�ق�ي��م ال�ت��ي غر�سها املغفور
ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د ال ��ذي �أده �� ��ش العامل
ب�ن�ج��اح��ات��ه و�إجن ��ازات ��ه  .وق ��ال معاليه
يف م�ق��ال ب�ه��ذه املنا�سبة :و�إذ ن�ستذكر
ونفتخر ب ��إرث ال�شيخ زاي��د ،رحمه اهلل،

ف��إن�ن��ا نفتخر بقيادتنا ال��ر��ش�ي��دة التي
ت���س�ير ع �ل��ى ال �ن �ه��ج وت��وا� �ص��ل امل�سرية
ل ّتعمق هذا امل�شروع النه�ضوي وتوفر له
�سبل التقدم والتطور .وفيما يلي ن�ص
مقال معاليه بهذه املنا�سبة..
«يط ّل ع��ام  2018حام ًال معه �أحالم
وتطلعات و�آم��ال كل �شعوب العامل ب�أن
ت�سود ال�سعادة والأم��ن والأم��ان وال�سلم
وال�ت���س��ام��ح� ،إال �أن ��ه يعني ل�ن��ا يف دولة
الإم ��ارات �أك�ثر مم��ا يعنيه لغرينا فهو
ي�ح�م��ل �أب� �ع ��اداً �إ��ض��اف�ي��ة م�ه�م��ة� ،إذ �أنه
“عام زايد” ،القائد الذي بنى �صرحاً
�شاخماً من �صروح العز والفخر ،و�أنار
طريق احلياة ل�شعب ي�ستحق �أن يكون

م��ن �أ��س�ع��د ��ش�ع��وب الأر� � ��ض�� ،ش�ع��بٌ م َّن ب�ل� ٌد تهفو �إل �ي��ه ق�ل��وب اجل�م�ي��ع ،ويرى
اهلل عليه ب�ق��ائ��دٍ ام�ت�ل��ك ر�ؤي ��ة م�شروع فيه الأُن��ا���س م��ن امل�شرق وامل�غ��رب �أر�ض
نه�ضوي ،ق��ائ��د �أخ��ذ م��ن امل��ا��ض��ي وبنى الأح�لام والإجن ��ازات والفر�ص ،و�أر�ض
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ،ل �ت��زه��ر �أر� � ��ض الإم� � ��ارات العمل وال ِبناء املقرون باملبادئ ال�سامية
حم �ب��ة وت �� �س��احم �اً ،وت �� �ش � ّع ب �ك��ل القيم والقيم النبيلة.
الإن�سانية ال�ت��ي يحتاجها عاملنا اليوم مئوية ال�شيخ زاي��د ال�ت��ي ت���ص��ادف عام
�أم��� ّ�س احل��اج��ة .يف “عام زايد” نحتفي  ،2018ت �ع � ّزز فينا الأم ��ل والعزمية
ب� ��الإرث ال�غ�ن� ّ�ي ال ��ذي ت��رك��ه امل�غ�ف��ور له والإ�� �ص ��رار ع�ل��ى �إك �م��ال امل �� �س�يرة ،فقد
اهلل ال�شيخ زايد ،وبالفكر امل ّتقد والر�ؤية و� � �ض ��ع ،رح� �م ��ه اهلل ،م �ن �ه �ج �اً ف ��ري ��داً
اال�ست�شرافية ،وباملنظومة القِيمية التي للتنمية احل���ض��اري��ة والإن���س��ان�ي��ة يقوم
�أ�س�سها ورعاها ،رحمه اهلل ،حتى جت ّذرت على الأر�ض والإن�سان ،فقد �آمن ال�شيخ
ومنت و�أثمرت وطناً ناجحاً ودولة متينة زاي��د ب ��أن دول��ة الإم ��ارات ق��ادرة على �أن
البنيان وبلداً ع�صياً على كل طامع �أو ت �ق��دم ل�ل�ع��امل من��وذج �اً ُي �ح �ت��ذى ب��ه يف
حا�سد ،حم�صّ ناً بقو ِة و�إخال�ص �أبنائه ،حت��وي��ل ال�ت�ح��دي��ات �إىل ف��ر���ص ،ليبد�أ

ب��ال�ت�ع��اون م��ع �إخ��وان��ه ح�ك��ام الإم� ��ارات
يف م�شروع االحت��اد ،ولي�ؤ�س�س جمتمعاً
قائماً على العدل واالح�ترام والكرامة
وحب الوطن والعمل من �أجل ازدهاره
ومن��ائ��ه� .إن �ن��ا ون �ح��ن نحتفي ب�ـ�ـ�ـ “عام
زايد” ،ن�ق��دم جل�ي��ل احل��ا��ض��ر و�أجيال
امل�ستقبل مو�سوعة �إن�سانية تخربهم
كيف �أ�صبحت الإم��ارات واح��ة ا�ستقرار
ومناء ،ومركزاً عاملياً للريادة واالبتكار،
ف�ه��ذه الأج �ي��ال ل�ه��ا احل��ق يف �أن تنهل
م��ن ه ��ذه امل��و� �س��وع��ة ،وت���س�ت�ف�ي��د منها
وم��ن مبادئها ال�ت��ي �أث�ب�ت��ت للعامل ب�أن
ال �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي واحل �� �ض��اري يف كافة
امل �ي��ادي��ن ي �ج��ب �أن ي �ق�ت�رن بالت�شبث

بالقيم واملبادئ ال�سامية .اليوم ،ونحن
نعي�ش نه�ضة غري م�سبوقة يف املجاالت
كافة ،نعي متاماً معنى التحدي ومقدار
الإ� � �ص� ��رار ال� ��ذي ك ��ان ي�ح�م�ل��ه املغفور
ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان،
فقد كان همه الأول هو دول��ة الإمارات
و�شعبها ،يعمل حلا�ضرهما ويفكر يف
لوطن
م�ستقبلهما ،وا�ضعاً �أ�س�ساً را�سخة ٍ
ق� ��ادر ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة م���س�يرة التنمية
وحتقيق الإجناز تلو الآخر .كما و�صلت
الأي� ��ادي البي�ضاء للمغفور ل��ه ال�شيخ
زاي��د �إىل العامل �أجمع ،ويندر �أن تزور
بلداً نامياً �أو متقدماً من دون �أن جتد
ف�ي��ه ب���ص�م��ة م��ن ب���ص�م��ات��ه رح �م��ه اهلل،

حيث و��ض��ع منهجية �إن�سانية ر�سخت
ا�سم الإم��ارات يف �صدارة ال��دول املانحة
للم�ساعدات ،ف�ك��ان نهر ع�ط��اء يفي�ض
خ�يراً و�أم� ً
لا ،وعوناً وغوثاً لكل حمتاج
ومت�ضرر ،وداع �م �اً وم���س��ان��داً الكت�ساب
املعرفة وحتقيق ال�ت�ق��دم .و�إذ ن�ستذكر
ونفتخر ب ��إرث ال�شيخ زاي��د ،رحمه اهلل،
ف��إن�ن��ا نفتخر بقيادتنا ال��ر��ش�ي��دة التي
ت���س�ير ع �ل��ى ال �ن �ه��ج وت��وا� �ص��ل امل�سرية
لتعمق هذا امل�شروع النه�ضوي وتوفر له
�سبل التقدم والتطور� .إن عام زايد يقدم
لنا فر�صة لن�ستلهم ونر�سخ ونتم�سك
باملبادئ والقيم التي غر�سها ال�شيخ زايد
الذي �أده�ش العامل بنجاحاته و�إجنازاته،

فرحمك اهلل يا م�ؤ�س�س الإمارات وباين
ن�ه���ض�ت�ه��ا .ولأن ال ��وف ��اء ال ي �ق��اب��ل �إال
بالوفاء ،ف�إننا نتعهد ب�أن نبقى �سائرين
على خطاه ..للإمارات خمل�صني ..ويف
ظل قيادتنا الر�شيدة موا�صلني العمل
للبناء والإجناز والتقدم».

قن�صل عام غانا ت�شيد بجهود الإمارات يف دعم بالدها
•• دبي-وام:

�أ�شادت �سعادة �ساماتا قايفتي بوكاري القن�صل العام جلمهورية غانا بدور
دولة الإمارات العربية املتحدة يف دعم بالدها من خالل امل�شاريع التنموية
التي تنفذها هناك .جاء ذلك خالل زيارتها للمقر الرئي�سي جلمعية دار
الرب ولقائها خلفان خليفة املزروعي رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية لبحث
�آف��اق التعاون يف العمل اخلريي والتنموي والإن�ساين حتت مظلة اجلهات
امل���س��ؤول��ة يف البلدين .وق��ال��ت ب��وك��اري � :إن الأي ��ادي البي�ضاء للإمارات
ت�سهم ب�شكل كبري يف تعزيز م�سرية النمو والبناء ودع��م اقت�صاد بالدها
وم�ساعدة ال�شرائح االجتماعية الفقرية هناك من خالل امل�شاريع الإن�سانية
واخلريية والتنموية التي تنفذها عرب جمعياتها وم�ؤ�س�ساتها التي ت�شكل

الذراع اخلريي والإن�ساين والتنموي لدولة الإمارات حول العامل .و�أ�شارت
�إىل �أن الإم��ارات تن�شر اخلري والإح�سان والرفاه يف مناطق مرتامية من
القارة ال�سمراء والعامل معربة عن القيم الإن�سانية للدولة و�أبنائها يف حب
اخلري والت�سامح وم�ساعدة املحتاجني واملنكوبني يف بقاع الأر���ض .و�أ�شادت
القن�صل الغاين خالل الزيارة بالدور الإن�ساين احليوي ال��ذي ت�ؤديه دار
الرب يف غانا والقارة الأفريقية عموما  ..مقدمة ال�شكر للجمعية ملا قدمته
وال ت��زال توا�صل م��ن دع��م يف جميع امل�ج��االت اخل�يري��ة والتنموية لغانا.
واعتربت �أن اجلمعية الإماراتية ت�شكل منوذجا رائ��دا وجتربة ناجحة يف
حقول العمل اخلريي والإن�ساين والتنموي  ..م�ؤكدة ا�ستعداد القن�صلية
الغانية للم�شاركة يف برامج اجلمعية التي توجهها جلمهورية غانا وتوفري
�أي بيانات تخدم امل�شاريع اخلريية واملبادرات الإن�سانية يف هناك .من جهته

�سلط خلفان املزروعي ال�ضوء على امل�شاريع التي تنفذها “دار الرب” يف غانا
والتي ت�شمل  695م�شروعا خرييا و�إن�سانيا وتنمويا ومو�سميا على مدار
الأع ��وام املا�ضية بكلفة  12مليونا و� 443ألفا و 445درهما من بينها
 231م�شروعا حلفر الآبار و�إن�شاء اخلزانات و 199م�شروعا لدعم “الأ�سر
املنتجة” و 145م�شروعا لبناء امل�ساجد و 55م�شروع وقف خريي و64
م�شروع طباعة للقر�آن الكرمي وتعليمه يف حني تكفل اجلمعية  246يتيما
ممن تكفل بهم املح�سنون و�أهل اخلري يف الإم��ارات .وقدم خلفان املزروعي
خ�لال اللقاء م��ع قن�صل غ��ان��ا بح�ضور عبدالعظيم حممد م��دي��ر املكتب
الفني لـ “دار الرب” وح�سن �صالح �آل علي مدير فرع اجلمعية يف عجمان
بالإنابة �شرحا وافيا حول الربامج والأن�شطة وامل�شاريع اخلريية والإن�سانية
واملو�سمية والتنموية وكفالة الأيتام التي نفذتها اجلمعية يف غانا .

افتتاح جميع اجل�سور يف الربع الأول من العام اجلاري

(طرق دبي) تفتتح ج�سر الرا�شدية على �شارع املطار اجلمعة املقبل
الطاير :امل�شروع ي�سهم يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية ل�شارع املطار ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية وخف�ض زمن الرحلة على �شارع املطار

•• دبي-الفجر:

�أعلن �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
يف هيئة الطرق واملوا�صالت عن افتتاح ج�سري تقاطع الرا�شدية
على �شارع املطار ،يوم اجلمعة املوافق اخلام�س من يناير اجلاري،
وب��اف�ت�ت��اح اجل�سرين �ستكون احل��رك��ة امل��روري��ة ان�سيابية باجتاه
منطقة دي��رة ومنطقة اخل��وان�ي��ج .كما �أع�ل��ن الطاير ع��ن افتتاح
اجل�سر اجلديد ال��واق��ع على تقاطع ال��دار البي�ضاء ،يف منت�صف
�شهر يناير  ،2018فيما �سيتم افتتاح اجل�سر اجلديد على تقاطع
م��راك����ش م��ن جهة مبنى ط�ي�ران الإم� ��ارات ال��ذي ي�خ��دم احلركة
امل��روري��ة القادمة من دي��ره باجتاه �شارع املطار ،يف نهاية فرباير
 ،2018و�سيتم افتتاح ك ًال من ج�سر �إك�سبو الذي يخدم احلركة
املرورية باجتاه مبنى دبي مل�شاريع الطريان الهند�سية ،وج�سر ند

احلمر اجلديد باجتاه �شارع املطار يف نهاية �شهر مار�س .2018
و�أك ��د ��س�ع��ادة امل��دي��ر ال�ع��ام ورئ�ي����س جمل�س امل��دي��ري��ن �أن م�شروع
تطوير �شارع املطار ي�أتي �ضمن اخلطة التي و�ضعتها هيئة الطرق
واملوا�صالت ،ي�سهم يف ا�ستيعاب النمو املت�سارع يف عدد ركاب مطار
دبي ال��دويل ال��ذي يتوقع �أن ي�صل �إىل قرابة  92مليون م�سافر
عام  ،2020م�شرياً �إىل �أن امل�شروع ال��ذي يت�ضمن �إن�شاء ج�سور
على تقاطع الرا�شدية وج�سور ونفق على تقاطع مراك�ش ،وج�سور
على تقاطع �شارع املطار مع كل من �شارع الدار البي�ضاء و�شارع ند
احلمر� ،إ�ضافة �إىل تطوير التقاطعات ال�سطحية و�إن�شاء طريق
خدمة� ،سي�سهم عند اكتماله يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية ل�شارع
املطار بنحو  5000مركبة �إ�ضافية يف ال�ساعة ،كما ي�سهم يف رفع
م�ستوى ال�سالمة املرورية ،وخف�ض زمن الرحلة على �شارع املطار،
ب��دءاً من �شارع ال�شيخ حممد بن زاي��د ،حتى �شارع ال��دار البي�ضاء

من  30دقيقة �إىل  5دقائق .و�أو�ضح الطاير :يجري من خالل م�شروع تطوير تقاطع �شارع مراك�ش مع �شارع املطار تنفيذ ج�سر ال ��دار البي�ضاء ب��اجت��اه ال�ق��ره��ود م��ن ث�لاث��ة م���س��ارات �إىل �أربعة
امل�شروع تطوير تقاطع الرا�شدية من خالل تنفيذ ج�سرين على ع�ل��وي على ��ش��ارع امل�ط��ار ب�سعة ث�لاث��ة م���س��ارات يف ك��ل اجت��اه ،مع م�سارات ،م�ؤكدا �أن امل�شروع �سي�سهم يف خف�ض زمن االنتظار الكلي
��ش��ارع امل�ط��ار ب�سعة ثالثة م�سارات يف ك��ل اجت��اه ،حيث يتوقع �أن �إن�شاء و�صلة مبا�شرة من اجل�سر باجتاه املبنى رقم  3ملطار دبي على تقاطع الدار البي�ضاء ب�شكل ملمو�س ،و�سيحل م�شكلة االزدحام
ي�سهم يف خف�ض مدة االنتظار على التقاطعات ب�شكل كبري جداً ،الدويل دون احلاجة لالنتظار يف الإ�شارة ال�ضوئية ،كما يت�ضمن احلايل الناجت عن تداخل احلركة املرورية بني املركبات املتجهة �إىل
كما ي�شمل امل���ش��روع �أي���ض�اً تطوير تقاطع ��ش��ارع امل�ط��ار م��ع �شارع امل�شروع �إن�شاء نفق ب�سعة م�سارين خلدمة احلركة املرورية املتجهة تقاطع الدار البي�ضاء ،واملركبات القادمة من مبنى الركاب رقم 1
ند احلمر عرب تنفيذ ج�سر �إ�ضايف ب�سعة م�سارين يخدم احلركة ي�ساراً من �شارع املطار باجتاه �شارع مراك�ش ،م��ؤك��داً �أن امل�شروع املتجهة ي�ساراً �إىل �شارع ال��دار البي�ضاء .و�أك��د �سعادة املدير العام
املرورية القادمة من �شارع ند احلمر �إىل �شارع املطار ،و�سي�سهم �سي�سهم يف خف�ض زم��ن االنتظار ب�شكل ملمو�س على التقاطع .ورئي�س جمل�س املديرين �أن هيئة الطرق واملوا�صالت ما�ضية يف
امل�شروع يف حل م�شكلة االزدحامات املرورية احلالية الناجتة عن وقال �سعادة مطر الطاير� :إن تطوير تقاطع �شارع املطار مع �شارع تطوير البنية التحتية ل�شبكات الطرق ومنظومة النقل اجلماعي
ت��داخ��ل احل��رك��ة امل��روري��ة عند تقاطع ن��د احل�م��ر م��ا ب�ين املنحدر الدار البي�ضاء ي�شمل �إن�شاء ج�سر �إ�ضايف ب�سعة م�سار واحد خلدمة يف �إمارة دبي ،وتطوير حلول متكاملة من �أنظمة الطرق و�شبكات
الدائري الأول املتجه ي�ساراً من �شارع ند احلمر �إىل �شارع املطار احلركة املرورية من �شارع املطار باجتاه �شارع الدار البي�ضاء دون النقل الربي والبحري ،تكون �آمنة مل�ستخدميها ،وتواكب اخلطة
واملنحدر الدائري الثاين املتجه ي�ساراً من �شارع املطار �إىل �شارع ند احلاجة لالنتظار يف الإ��ش��ارة ال�ضوئية ،كما ي�شمل �إن�شاء طريق اال�سرتاتيجية لإم��ارة دب��ي  ،2021وتلبي متطلبات ا�ست�ضافة
احلمر حيث �ستكون احلركة يف املنحدر الدائري الأول مق�صورة بديل للقادمني من منطقة القرهود للو�صول مبا�شرة �إىل مبنى دبي ملعر�ض �إك�سبو  ،2020واحتياجات النمو واالنت�شار ال�سكاين،
على االلتفاف �إىل اخللف باجتاه �شارع ند احلمر .و�أ�ضاف :يت�ضمن الركاب  1و  3ملطار دبي ال��دويل ،وزي��ادة عدد امل�سارات على �شارع وت�سهم يف ت�شجيع التنمية واال�ستثمار يف الإمارة.

خالل اجتماعه الرابع لهذا العام

جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات ي�ستعر�ض �أهم �إجنازات امل�ؤ�س�سة يف «عام اخلري» وا�ستعدادات امل�ؤ�س�سة لـ«عام زايد»
•• دبي-الفجر:

ع�ق��د جم�ل����س �أم �ن��اء م��ؤ��س���س��ة «�سقيا
الإم� � � � ��ارات» حت ��ت م �ظ �ل��ة «م� ّؤ�س�سة
م �ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
العاملية» ،اجتماعه الرابع لهذا العام
برئا�سة �سعادة �سعيد حممد الطاير،
رئي�س جمل�س الأم �ن��اء ،وح���ض��ور كل
م��ن ��س�ع��ادة حميد را� �ش��د ال�شام�سي،
م�ست�شار � �ش ��ؤون امل���س��اع��دات الدولية
يف ه�ي�ئ��ة ال �ه�لال الأح �م��ر الإماراتي
ون ��ائ ��ب رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س؛ و� �س �ع��ادة
الدكتور حممد عبداهلل البيلي ،مدير
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات؛ و��س�ع��ادة الدكتور
عارف �سلطان احلمادي ،مدير جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونائب
الرئي�س التنفيذي بالوكالة؛ و�سعادة
��س�ل�ط��ان حم�م��د ال���ش��ام���س��ي ،م�ساعد
ال��وزي��ر ل���ش��ؤون التنمية ال��دول�ي��ة يف
وزارة اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل،
وامل �ه �ن��د���س ول� �ي ��د � �س �ل �م��ان ،النائب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل��رئ�ي����س ل�ق�ط��اع تطوير

الأع� �م ��ال وال �ت �م �ي��ز يف ه�ي�ئ��ة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي؛ واملهند�س نا�صر لوتاه،
ال �ن��ائ��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل��رئ�ي����س لقطاع
الإن �ت��اج يف هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دبي،
وحممد عبد الكرمي ال�شام�سي ،املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة مل��ؤ��س���س��ة «�سقيا
الإم ��ارات»؛ وفهد عبد اهلل بن عفريا
الفال�سي� ،أم�ي�ن �سر املجل�س .ناق�ش
االجتماع �إجنازات وم�شروعات “�سقيا

الإمارات” خ�لال ال��رب��ع الأخ�ي�ر من
“عام اخلري” ،وا�ستعدادات امل�ؤ�س�سة
لـ “عام زايد” ،والتح�ضريات للدورة
الثانية من جائزة حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية للمياه ،ال�ت��ي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل،
بقيمة مليون دوالر �أمريكي ،لت�شجيع

امل�ؤ�س�سات البحثية والأفراد واملبتكرين وم�شروعاتها التنموية خ�لال “عام امل ��ؤ� �س �� �س��ة م �ب��ادرات �ه��ا وم�شروعاتها
م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،على �إيجاد زايد” لدعم جهود الدولة يف االحتفاء ال�ت�ن�م��وي��ة امل �� �س �ت��دام��ة داخ� ��ل وخ ��ارج
ح�ل��ول م�ستدامة ومبتكرة للت�صدّي بالقائد امل�ؤ�س�س املغفور له ب ��إذن اهلل ال � ��دول � ��ة ،ان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن ر�سالتها
مل�شكلة �ش ّح امل�ي��اه النظيفة يف العامل ،ت �ع��اىل ،ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ال �ه��ادف��ة �إىل ت��وف�ير امل �ي��اه ال�صاحلة
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،وتتوىل ن �ه �ي��ان ،ط � َّي��ب اهلل ث � ��راه ،وموا�صلة ل �ل �� �ش��رب ل �ل �م �ح �ت��اج�ين واملنكوبني
“�سقيا الإمارات” الإ�شراف عليها.
م���س�يرة اخل�ي�ر وال�ع�ط��اء ال�ت��ي بد�أها واملحرومني ح��ول ال�ع��امل ،وامل�ساهمة
وق ��ال ��س�ع��ادة �سعيد حم�م��د الطاير ،وتوا�صلها من بعده قيادتنا الر�شيدة يف �إي �ج��اد ح�ل��ول م�ستدامة ومبتكرة
رئي�س جمل�س �أمناء “�سقيا الإمارات” :ال�ت��ي مت��د �أي��ادي �ه��ا ال�ب�ي���ض��اء بالعون لق�ضية ��ش��ح امل �ي��اه ح ��ول ال �ع��امل من
�ستوا�صل “�سقيا الإمارات” مبادراتها لغوث املحتاج �أينما ك��ان .و�ستوا�صل خالل الدرا�سات والبحوث وامل�شاريع

ال�ت��ي ت�ستخدم ال�ط��اق��ة ال�شم�سية يف
توفري املياه النقية .من جانبه �أ�شار
حممد عبدالكرمي ال�شام�سي ،املدير
التنفيذي ب��ال��وك��ال��ة مل�ؤ�س�سة “�سقيا
الإمارات”� ،أن االجتماع ناق�ش �أبرز
م �� �ش��روع��ات امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية والهالل
الأح�م��ر الإم��ارات��ي ،حيث جت��اوز عدد

امل�ستفيدين م��ن م�شروعات امل�ؤ�س�سة
حتى الآن� ،أكرث من  8ماليني �شخ�ص
يف خمتلف �أنحاء العامل .كما ا�ستعر�ض
االج �ت �م��اع ن�ت��ائ��ج احل�م�ل��ة التطوعية
ال���ش�ب��اب�ي��ة لتنفيذ م���ش��اري��ع تنموية
وت���ش�غ�ي�ل�ي��ة م���س�ت��دام��ة يف جمهورية
م�صر العربية ،والتي نظمتها امل�ؤ�س�سة
ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع م��ؤ��س���س��ة حم �م��د بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل�ل�أع �م��ال اخلريية
والإن�سانية وهيئة كهرباء ومياه دبي
ون ��ادي دب��ي لل�صحافة ،و��ض��م الوفد
 11متطوعاً من هيئة كهرباء ومياه
دبي من بينهم عدد من ممثلي جمل�س
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ل���ش�ب��اب ،ومم�ث�ل��ي م�ؤ�س�سة
�سقيا الإم��ارات .كما ناق�ش االجتماع
مبادرات امل�ؤ�س�سة يف جمال ن�شر الوعي
ب�ين الأط �ف��ال وال�ن����شء اجل��دي��د حول
ق���ض��اي��ا امل �ي��اه واحل �ف��اظ ع�ل��ى امل ��وارد
الطبيعية م��ن خ�لال برنامج «املياه:
ج��واز ال�سفر العاملي» التعليمي الذي
تنظمه امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع الهيئة
ومنظمة �سريج العاملية غري الربحية.
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عربي ودويل

زعيم كوريا ال�شمالية ي�ستبعد احلرب مع �أمريكا
•• �سول-رويرتز:

قال زعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن �أون ام�س
�إن الواليات املتحدة لن تكون قادرة مطلقا على
امل�ب��ادرة ب�شن ح��رب على ك��وري��ا ال�شمالية بعد
�أن �أ�صبحت ب�لاده ق��ادرة على �ضرب ك��ل الرب
الرئي�سي الأمريكي ب�أ�سلحتها النووية.
وق ��ال ك�ي��م يف ك�ل�م��ة مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ع��ام اجلديد
الواليات املتحدة ب�أ�سرها تقع يف مرمى �أ�سلحتنا
النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا
واقع ولي�س تهديدا.

و�أ� �ض��اف يجب �أن ن��رك��ز ه��ذا ال�ع��ام على �إنتاج
كميات كبرية م��ن ال��ر�ؤو���س احلربية النووية
وال�صواريخ البالي�ستية.
واختربت كوريــــــا ال�شـــــمالية �صواريخ بالي�ستية
ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات و�أج� ��رت �ســــــــاد�س و�أقـــــــوى
جت��ارب �ه��ا ال �ن��ووي يف �سبتمرب �أي �ل��ول يف حتد
ل �ل �ت �ح��ذي��رات وال �ع �ق��وب��ات ال��دول �ي��ة مم��ا �أث ��ار
خم��اوف من �صراع جديد على �شبه اجلزيرة
الكورية.
وق ��ال ك�ي��م �إن م��ن ال �� �ض��روري خف�ض التوتر
الع�سكري على �شبه اجلزيرة الكورية وحت�سني
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خبري :املجتمع الإيراين و�صل �إىل حالة من االنهيار

العالقات مع اجلنوب و�أ�ضاف �أن الطريق �إىل
احلوار مفتوح.
و�أو�ضح �أنه �سيبحث �إر�سال وفد لدورة الألعاب
الأومل �ب �ي��ة ال���ش�ت��وي��ة يف ب�ي��وجن�ت���ش��اجن بكوريا
اجلنوبية يف فرباير �شباط.
وقال كيم الألعاب ال�شتوية التي �ستقام يف كوريا
اجلنوبية �ستكون منا�سبة جيدة للبالد .نتمنى
ال�ن�ج��اح ل�ل�أل�ع��اب ال���ش�ت��وي��ة .ن�ح��ن م�ستعدون
الت�خ��اذ خ�ط��وات خمتلفة مب��ا يف ذل��ك �إر�سال
بعثة .رمب��ا يجتمع م�س�ؤولون من الكوريتني
على وجه ال�سرعة ملناق�شة �إمكانية ذلك.

•• عوا�صم-وكاالت:

علق خبري ا�سرتاتيجي ميني على االنتفا�ضة ال�شعبية يف �إي��ران �ضد نظام امل�لايل ،حيث جنحت
التظاهرات يف ك�سر احل�صار الإع�لام��ي ال��ذي ك��ان يفر�ضه النظام على النا�س .وت�ساءل اخلبري
اال�سرتاتيجي اليمني الدكتور ح�سني بن لقور “هل و�صل ربيع � 2011إىل �إي��ران مت�أخراً �أم �أنه
جاء يف وقته؟” ،ليجيب “املجتمع الإي��راين و�صل �إىل حالة من االنهيار الداخلي اقت�صادياً حيث
�أن  50%من الإيرانيني يعي�شون حتت خط الفقر» .وتابع “واجتماعياً ،تف�شي املخدرات والدعارة
والف�ساد يف �أو�ساط امل�س�ؤولني ،كلها �أمور �أ�سهمت يف هذه االنتفا�ضة ،امللفت يف التغطية الإعالمية
للتظاهرات الإيرانية �أن التعامل معها يتم بهوادة لي�س فقط من و�سائل �إعالم الأح��زاب املت�أ�سلمة
يف الوطن العربي والقنوات الداعمة لها بل كذلك من و�سائل �إعالم غربية مثل �سي �أن �أن �أو بي بي
�سي» .وقال“ :هذا املوقف الإعالمي املنحاز لي�س فقط يف هذا احلدث الكبري الذي يهز �إيران بل ويف
تغطية ما تقوم به �إيران يف املنطقة من �أعمال تخريبية حيث جند �أن هناك متاه مع تلك التدخالت
�أو تقدمي التربيرات لها من قبل تلك الو�سائل الإعالمية».

الإحتالل يوجه االتهام �إىل عهد التميمي

عوا�صم

عبا�س :قرار الليكود ب�ضم م�ستوطنات ال�ضفة عن�صري
•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

ندد الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ام�س الإثنني،
بت�صويت حزب الليكود احلاكم يف �إ�سرائيل على م�شروع
ق��ان��ون ل�ضم م�ستوطنات ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة واعتربه
عدواناً غا�شماً على ال�شعب الفل�سطيني.
وو�صف عبا�س ،يف بيان للرئا�سة ال�ي��وم ،ق��رار الليكود
ب��أن��ه عن�صري ي�ستهدف �ضم الأرا� �ض��ي الفل�سطينية
املحتلة لتو�سيع امل�ستوطنات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية
غري القانونية.
و�أك��د �أن ال�ق��رار “يق�ضي ب�إنهاء ال��وج��ود الفل�سطيني
وح �ق��وق��ه غ�ي�ر ال �ق��اب �ل��ة ل�ل�ت���ص��رف ،وف��ر���ض م�شروع
�إ�سرائيل الكربى على فل�سطني التاريخية ،مبا يف ذلك
ت�صويت الكني�ست على تعديل امل ��ادة  2م��ن القانون
الأ�سا�سي حول القد�س ،هو مبثابة ع��دوان غا�شم على
ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه ومقد�ساته».
واعترب �أن “�إ�سرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار
اخلطري ،لوال الدعم املطلق من الإدارة الأمريكية ،التي
رف�ضت �إدان��ة امل�ستوطنات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية،
وج��رائ��م االح�ت�لال املنهجية التي يرتكبها �ضد �شعب
فل�سطني».
وط��ال��ب عبا�س املجتمع ال��دويل ب�ـ “التحرك الفوري
ل��وق��ف ه��ذا ال �ع��دوان ال ��ذي ي �ق��وده �أع �� �ض��اء االئتالف
احل� �ك ��وم ��ي امل� �ت� �ط ��رف يف �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ع �ل ��ى احل �ق ��وق
الفل�سطينية وعلى قرارات ال�شرعية الدولية».
وق��ال“ :يجب �أن يكون ه��ذا الت�صويت مبثابة تذكري
للمجتمع ال��دويل ب ��أن احلكومة الإ�سرائيلية ،وبدعم
ك��ام��ل م��ن الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة ،ت��واج��ه ال���س�لام العادل
وال��دائ��م ،وت�سعى ب�شكل منظم لتوطيد نظام الف�صل
العن�صري يف كل فل�سطني التاريخية».
و�أ�ضاف �أن “اجلهود الإ�سرائيلية املتعمدة لقتل فر�ص

ال�سالم �سيواجهها �شعبنا ب�صمود �أكرب وت�صميم وثبات،
و�سنبقى �صامدين على �أر��ض�ن��ا ،متم�سكني بحقوقنا
الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان
�أو �شرا�سته».
وختم عبا�س ب��ال�ق��ول“ :مل يقبل �أي �شعب يف العامل
ع�ل��ى نف�سه �أن يعي�ش كالعبيد ،و�إن ال�شعب العربي
الفل�سطيني ل��ن ي�ك��ون �أول م��ن يفعل ذل ��ك ،ولذلك
فنحن ب�صدد اتخاذ ق��رارات هامة خالل عام ،2018
مبا يف ذلك الذهاب �إىل املحاكم الدولية واالن�ضمام �إىل
املنظمات الدولية واتخاذ جميع الو�سائل القانونية من
�أجل حماية حقوق �شعبنا وم�ساءلة �إ�سرائيل».
وك��ان ح��زب الليكود احل��اك��م يف �إ��س��رائ�ي��ل واف��ق م�ساء
�أم ����س الأول ب��الأغ�ل�ب�ي��ة ال�ساحقة ع�ل��ى م���ش��روع قرار
يق�ضي بفر�ض القانون الإ�سرائيلي على امل�ستوطنات
وامتداداتها يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س املحتلة
و�ضمها �إىل �إ�سرائيل.
اىل ذلك ،وجهت ال�سلطات اال�سرائيلية االتهام اىل نور
التميمي ال�شابة الفل�سطينية التي ظهرت يف ت�سجيل
فيديو مع قريبتها وهما ت�ضربان جنديني ا�سرائيليني
يف قرية يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقامت كل من ن��ور ( 20عاما) وقريبتها عهد (16
ع ��ام ��ا) يف  15م ��ن ك ��ان ��ون الأول دي���س�م�بر املا�ضي،
ب��االق�تراب م��ن جنديني ي�ستندان اىل ج��دار يف قرية
ال �ن �ب��ي � �ص��ال��ح يف ال���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ،وراحتا
تدفعانهما قبل ان تقومان بركلهما و�صفعهما وتوجيه
لكمات لهما.
ويظهر الت�سجيل ال��ذي انت�شر ع�بر و�سائل التوا�صل
االجتماعي وو�سائل االعالم اال�سرائيلية ان اجلنديني
امل�سلحني مل يردا على الفتاتني ،وتراجعا اىل اخللف،
بينما حاولت نارميان  ،والدة عهد ،التدخل ،يف م�سعى
لدفع اجلنود اىل مغادرة مدخل املنزل.

باري�س

وق�ع��ت احل��ادث��ة اث �ن��اء ي��وم م��ن اال��ش�ت�ب��اك��ات يف انحاء
ال�ضفة الغربية �ضد ق��رار الرئي�س االم�يرك��ي دونالد
ترامب االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
وي��وم�ه��ا ا�صيب فتى م��ن عائلة التميمي بالر�صا�ص
املطاطي يف ر�أ�سه خالل االحتجاجات ،بح�سب العائلة.
وتتقدم عائلة التميمي التظاهرات اال�سبوعية يف قرية
النبي �صالح.
وق��ال��ت الئ�ح��ة االت �ه��ام ال�ت��ي ق��دم��ت يف حمكمة عوفر
ال�ع���س�ك��ري��ة ان اجل �ن��دي�ين ك��ان��ا يف ��س��اح��ة امل �ن��زل ملنع
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م ��ن ال� �ق ��اء احل� �ج ��ارة ع �ل��ى املركبات
الإ�سرائيلية القريبة.
واعتقلت نور التميمي يف  20من كانون الأول دي�سمرب
املا�ضي .ووجهت اليها النيابة الع�سكرية االثنني تهما
باالعتداء مع ال�ضرب على جندي ،وازعاج اجلنود اثناء
ادائهما واجبهما ،بح�سب الئحة االتهام.
و�ستمثل نور يف وقت الحق امام حمكمة عوفر الع�سكرية

يف جل�سة ا�ستماع يف انتظار ق��رار متديد اعتقالها او
االفراج عنها حلني بدء حماكمتها.
كما �ستمثل قريبتها عهد التميمي ووالدتها نارميان
( 43ع��ام��ا) وال �ت��ي اع�ت�ق�ل��ت اي���ض��ا ،ام ��ام امل�ح�ك�م��ة يف
وقت الحق االثنني حيث قد يعلن االدعاء نيته توجيه
اتهامات لهما .هذا واعتقلت قوات ع�سكرية �إ�سرائيلية
فجر ام�س الإثنني  34فل�سطينياً من عدة مناطق يف
ال�ضفة الغربية.
وق��ال متحدث ع�سكري �إ�سرائيلي� ،إن  12فل�سطينياً
اعتقلوا يف حمافظة طولكرم لوحدها لال�شتباه بهم
بامل�شاركة يف �سل�سلة هجمات باملولوتوف ور�شق احلجارة
جتاه قوات اجلي�ش ،بح�سب زعمه.
ك�م��ا ت��وغ�ل��ت ع��دة �آل �ي��ات ع�سكرية �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �صباح
الإث�ن�ين ،ب�شكل حم��دود يف �أرا��ض��ي الفل�سطينيني �إىل
ال�شمال ال�شرقي من مدينة خ��ان يون�س جنوب قطاع
غزة.

الأمم املتحدة تدعو الرئي�س الكونغويل الإلتزام بالتنحي
•• االمم املتحدة�-أ ف ب:

دع��ا الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
ان� �ط ��ون� �ي ��و غ ��وت�ي�ري� �� ��ش رئي�س
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
جوزف كابيال اىل التق ّيد باتفاق
اخل��روج من ال�سلطة ،بعد مقتل
ثمانية ا�شخا�ص على الأقل خالل
تظاهرات �ضد حكمه.
وك� � � ��ان ك� ��اب � �ي �ل�ا ،ال� � � ��ذي يتوىل
ال�سلطة منذ  ،2001وقع اتفاقا
مع املعار�ضة قبل ع��ام واف��ق فيه
ع�ل��ى التنحي م��ع ان�ت�ه��اء واليته
وع�ل��ى اج ��راء ان�ت�خ��اب��ات الختيار
رئ �ي ����س ج ��دي ��د� .إال ان البالد
�شهدت ت�صاعدا لأع �م��ال العنف
بعد ت�أجيل موعد االنتخابات اىل
كانون الأول دي�سمرب  ،2018ما
اثار املخاوف من �سعي كابيال اىل

متديد عهده.
واورد ب �ي��ان ا� �ص��دره ل�ي��ل االحد
م �ك �ت��ب االم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل ��أمم
املتحدة ان “االمني ال�ع��ام يدعو
ج �م �ي��ع ال�ل�اع �ب�ي�ن ال�سيا�سيني
ال �ك��ون �غ��ول �ي�ين ل�ل�ال� �ت ��زام التام
باالتفاق ال�سيا�سي املوقع يف 31

ك��ان��ون الأول دي�سمرب ،2016
الذي يبقى امل�سار الأوحد القابل
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق لإج� � ��راء االنتخابات
واالن� �ت� �ق ��ال ال �� �س �ل �م��ي لل�سلطة
وتعزيز اال�ستقرار يف جمهورية
الكونغو الدميوقراطية.
وق �ت��ل ث�م��ان�ي��ة �أ� �ش �خ��ا���ص االحد
يف الكونغو ال��دمي��وق��راط�ي��ة ومت
اعتقال الع�شرات خالل قمع قوات
االم ��ن ال�ك��ون�غ��ول�ي��ة ملتظاهرين
ك �� �س��روا ح �ظ��ر ال �ت �ظ��اه��ر ال ��ذي
ف��ر��ض�ت��ه احل �ك��وم��ة يف كين�شا�سا
ومدن اخرى.
واطلقت قوات االمن الغاز امل�سيل
للدموع على الكنائ�س كما اطلقت
النار يف الهواء لتفريق جتمعات
خالل اقامة قدادي�س ،كما اوقفت
 12طفال من جوقة كاثوليكية
كانوا يتقدمون احدى امل�سريات.

وج��اء يف البيان ان الأم�ي�ن العام
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ي��دع��و احلكومة
وقوات االمن اىل ممار�سة �ضبط
النف�س واح�ت�رام ح�ق��وق ال�شعب
ال� �ك ��ون� �غ ��ويل ب� �ح ��ري ��ة التعبري
والتجمعات ال�سلمية.
ومل ت���ش�ه��د ج�م�ه��وري��ة الكونغو

الدميوقراطية ،الغنية بالرثوات
املعدنية والتي تعاين من تف�شي
اع � �م ��ال ع� �ن ��ف ،ان� �ت� �ق ��اال �سلميا
ل�ل���س�ل�ط��ة م �ن��ذ ا� �س �ت �ق�لال �ه��ا عن
بلجيكا يف .1960
وخ�ل��ف كابيال يف  2001والده
لوران كابيال الذي مت اغتياله.
ورف�ض جوزف كابيال التنحي بعد
انتهاء والي�ت��ه الثانية والأخرية
التي ي�سمح بها الد�ستور يف كانون
الأول دي���س�م�بر  .2016وادى
ذل� ��ك اىل ت� �ظ ��اه ��رات وحمالت
قمع دم��وي��ة .وك��ان من املقرر ان
جت ��ري االن �ت �خ��اب��ات ن �ه��اي��ة هذا
ال�ع��ام مب��وج��ب ات�ف��اق مت توقيعه
بو�ساطة كن�سية ،لكن مت ت�أجيلها
�إىل  23ك��ان��ون الأول دي�سمرب
م��ن ال�ع��ام املقبل ،م��ا اث��ار غ�ضب
معار�ضي كابيال.

وفد من التعاون الإ�سالمي يف
خميمات الجئي الروهينجا

•• عوا�صم-وكاالت:

يزور وفد منظمة التعاون الإ�سالمي
يف ال�ف�ترة م��ن � 3إىل  6م��ن ال�شهر
اجلاري ،خميمات الجئي الروهينجا
يف كوك�س ب��ازار ببنغالدي�ش .وي�ضم
ال��وف��د �أع���ض��ا ًء م��ن الهيئة الدائمة
امل�ستقلة حل�ق��وق الإن �� �س��ان التابعة
ملنظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي� ،إحدى
ال �ه �ي �ئ��ات ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة الرئي�سية
للمنظمة التي ُتعنى بق�ضايا حقوق
الإن���س��ان �إ��ض��اف� ًة �إىل م�س�ؤولني من
الإدارات املعنية يف الأم��ان��ة العامة
للمنظمة ،ومنها �إدارات الأقليات،
والإع� �ل ��ام وال� ��� �ش� ��ؤون الإن�سانية.
وقالت املنظمة ،يف بيان �صحايف ام�س
الإثنني� ،إن الزيارة تتم بالتن�سيق مع
حكومة بنغالدي�ش ،لتفقد �أو�ضاع
حقوق الإن�سان والأو�ضاع الإن�سانية
مل�سلمي الروهينجا يف ميامنار.

 % 90من اجل�سور ال�سبعني مدمرة كليا �أو جزئيا

عبور دجلة معاناة يومية لأهايل املو�صل املدمرة
•• املو�صل�-أ ف ب:

دقائق قليلة كانت تكفي ليعرب �أحمد بني �ضفتي نهر
دجلة وي�صل �إىل جامعته يف املو�صل �شمال العراق،
غري �أن��ه يق�ضي الآن �أك�ثر من �ساعتني ليجتاز هذه
امل�سافة بعد الدمار الذي حلق بج�سور املدينة نتيجة
ت�سعة �أ�شهر من املعارك ال�ستعادتها من تنظيم داع�ش
الإرهابي.
وعلى �إث��ر املعارك يف حمافظة نينوى حيث املو�صل،
ث ��اين �أك �ب�ر م ��دن ال �ع ��راق ال �ت��ي ا��س�ت�ع��ادت�ه��ا القوات
احلكومية من التنظيم يف مت��وز يوليو املا�ضي ،بات
“ 90%من اجل�سور ال�سبعني” مدمرة �سواء كليا
�أو جزئيا ،على ما �أو�ضح مروان عبد ال��رزاق م�س�ؤول
العالقات يف طرق وج�سور نينوى لفران�س بر�س.
بع�ض اجل�سور فجرها املتطرفون بعبوات نا�سفة ،فيما
دمرت �أخرى يف �ضربات جوية نفذتها قوات التحالف
الذي تقوده وا�شنطن �أو طائرات حربية عراقية بهدف
قطع طرق االمداد على التنظيم.
كما تعر�ض ق�سم كبري من البنى التحتية وخ�صو�صا
يف اجلانب الغربي من املو�صل ،اىل دم��ار �شبه كامل
جراء املعارك لطرد فلول تنظيم داع�ش الذي �سيطر
على املو�صل يف حزيران يونيو .2014
ومل يبق من بع�ض ج�سور املو�صل �سوى اعمدة ا�سمنتية
تنبثق من املياه ،فيما ج�سور �أخرى انهارت من و�سطها
نتيجة ن�سفها في�سلكها بع�ض امل�شاة منحدرين على
�سفحها قبل �أن يت�سلقوا املقلب الآخر.
رغم مرور خم�سة �أ�شهر على ا�ستعادة ال�سيطرة على
امل��و��ص��ل ،م��ا زال م�لاي�ين الأه ��ايل ي�ع��ان��ون الأمرين
لعبور النهر ال��ذي يقطع امل��و��ص��ل م��ن ال�شمال �إىل
اجلنوب ،وروافده العديدة التي تتفرع يف باقي �أنحاء

املحافظة .وكان ال�سكان ي�ضطرون يف فرتة اىل التوجه
اىل منطقة ح�م��ام العليل ،على بعد  30كليومرتا
جنوبا� ،أو حتى �أب�ع��د م��ن ذل��ك اىل ال�ق�ي��ارة ،للتمكن
م��ن ��س�ل��وك ج�سر ع��ائ��م �أق��ام �ت��ه ال �ق��وات احلكومية
لتنقل قواتها خالل املعارك� .أما الآن ،وبف�ضل قر�ض
من البنك الدويل والأمم املتحدة ،فقد جرت �أعمال
ترميم م�ؤقتة جل�سرين فيما جتري الأ�شغال لرتميم
ثالثة ج�سور اخرى .وقال عبد الرزاق ان وفدا املانيا
و�صل اىل املحافظة لتقييم اال��ض��رار وو��ض��ع خطط
لإعادة �أعمار �سبعة ج�سور يف حمافظة نينوى.
وبف�ضل ه��ذا الفريق ،ب��ات بو�سع �أحمد مي�سر (20
ع��ام��ا) امل� ��رور ع�ب�ر ط��ري��ق ي ��ؤم��ن ل��ه ال��و� �ص��ول اىل
جامعته.
لكن ال�شاب مرغم ال�ي��وم على م�غ��ادرة منزله “عند
ال�ساعة � 5,30أو � ”6,00صباحا لـ”ي�ضمن الو�صول
اىل اجلامعة يف موعد ب��دء املحا�ضرات عند الثامنة
“ ،االمر الذي يعني رحلة ت�ستغرق �ساعتني على �أقل
تقدير.
وثمة �أع��داد غفرية ممن ي�ضطرون يوميا �إىل عبور
دجلة يف املدينة البالغ ع��دد �سكانها ح��وايل مليوين
ن�سمة.
وت�صطف على طول اجل�سر الذي ي�سلكه مي�سر مئات
ال�سيارات لت�شكل طابورا ميتد عدة كيلومرتات ،وهي
ظاهرة يومية على اجل�سرين اللذين مت ا�صالحهما
ب�شكل م�ؤقت ،من ا�صل اجل�سور اخلم�سة التي تربط
طريف املدينة.
وتقول فتحية �صبحي ( 440عاما) ،وهي �أم لطفلني
حتمل اح��ده�م��ا على كتفها ،م�ب�ررة ع�ب��وره��ا اجل�سر
م�شيا� ،إنها “ال متلك نقودا ل�سيارة االجرة للعبور”اىل
اجلانب الثاين .
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قال الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون يف �أول �أمنياته للعام اجلديد
رئي�ساً للبالد �إنه يريد احياء النه�ضة الفرن�سية عرب اال�ستمرار يف
م�سار الإ�صالحات والتعويل على التعاون الفرن�سي الأملاين.
وقال ماكرون يف متنياته للعام  2018مبا�شر ًة من ق�صر الأليزيه
�إن التغيريات العميقة التي بد�أت يف � 2017ستتوا�صل يف 2018
بالقوة نف�سها م�شرياً خا�ص ًة �إىل املدر�سة ،والعمل ،واملناخ .و�أ�ضاف
من وراء �أح��د مكاتبه ،وخلفه العلمان الفرن�سي والأوروب ��ي� :أعلم
�أن كثريين منكم ال يوافقون على �سيا�سة احلكومة� ،إنني �أحرتمهم
و�س�أ�ستمع �إليهم على الدوام ،ولكني رغم ذلك لن �أكف عن التحرك.
وبعد انتخابه يف مايو على �أ�سا�س برنامج و�سطي م�ؤيد لأوروبا،
جنح ماكرون يف الأ�شهر الأوىل من واليته يف �إقرار �إ�صالحات عدة
على غرار قانون العمل ،يف وقت ي�شهد االقت�صاد الفرن�سي وكذلك
الأوروبي نهو�ضاً .و�أكد ماكرون الذي زادت �شعبيته وفق ا�ستطالعات
الر�أي بعد تراجع كبري يف ال�صيف �أن الإ�صالحات �ستتوا�صل بالقوة
نف�سها ،بالوترية نف�سها يف العام  .2018وتطرق �إىل املدر�سة ،م�شدداً
على �ضرورة الرهان على العمل ،يف �صلب جمتمعنا لأن �أمتنا �ستكون
�أقوى بالعمل .ودعا ماكرون �إىل دعم املواطنني الأوروبيني بهدف
ر�سم م�شروع كبري لأوروبا .وقال� :أعزائي املواطنني الأوروبيني� ،إن
 2018ترتدي �أهمية خا�ص ًة ،و�ساكون يف حاجة �إليكم هذا العام،
داعياً �إىل رف�ض اال�ست�سالم للقوميني ،وللم�شككني.
عمان
ّ
حذر الديوان امللكي الأردين من �أنه �سيتخذ �إج��راءات قانونية �ضد
�أي �شخ�ص ين�شر ما قال �إنها �أكاذيب ب�ش�أن الأ�سرة احلاكمة بعد �أيام
من �إحالة امللك عبد اهلل �شقيقيه للتقاعد من اجلي�ش.
وقال امللك� ،إن �شقيقيه الأمري علي والأمري في�صل وابن عمه الأمري
طالل ،الذين كانوا يتولون منا�صب رفيعة يف اجلي�ش� ،أحيلوا للتقاعد
من القوات امل�سلحة .و�أو�ضح امللك �أن اخلطوة ت�أتي يف �إطار عملية
�إع��ادة هيكلة وتطوير �شاملة و�إع��ادة ت�شكيل الهرم القيادي للقوات
امل�سلحة .وكان الأمري في�صل قائدا ل�سالح اجلو وم�ساعدا لرئي�س
هيئة الأركان امل�شرتكة بينما كان الأمري علي م�س�ؤوال ل�سنوات عن
احلر�س امللكي الذي يتوىل حماية امللك .و�أحيل �أي�ضا الأمري طالل
بن حممد ،خريج كلية �ساندهري�ست الع�سكرية وال�ضابط بالقوات
اخلا�صة ،للتقاعد .ومنح امللك رتبا فخرية للأمراء الثالثة.
وقال بيان للديوان امللكي ام�س الأول الأحد “�سيقوم الديوان امللكي
الها�شمي باملالحقة القانونية لكل م��ن ي�سيء �أو ين�شر الأكاذيب
وامل��زاع��م ال�ب��اط�ل��ة ب�ح��ق �أ��ص�ح��اب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم� ��راء والأ�سرة
الها�شمية» .و�أ�ضاف البيان “ما ن�شر من �أخبار خمتلقة �أخريا يهدف
�إىل الإ�ساءة �إىل الأردن والنيل من م�ؤ�س�ساته».
�صوفيا
تت�سلم بلغاريا� ،أفقر اع�ضاء االحت��اد الأوروب��ي ،يف الأول من كانون
الثاين يناير للمرة الأوىل ،الرئا�سة الدورية لالحتاد ،وهي عازمة
على امل�ضي ق��دم��ا يف معاجلة امل�ل�ف��ات ال�ساخنة ،مب��ا فيها �سيا�سة
الهجرة.
وكتب رئي�س الوزراء املحافظ والقريب من اوروبا بويكو بوري�سوف
على موقعه يف في�سبوك ،ان بلغاريا �ستت�سلم الرئا�سة الأوروبية يف
حلظة حا�سمة لالحتاد ...فلنت�صرف بهدي من �شعار “يف االحتاد
قوة» .ومن املقرر �إقامة حفل مو�سيقي ميثل فيه كل بلد من بلدان
االحت��اد الأوروب��ي م�ؤلف للمو�سيقى الكال�سيكية االثنني يف ق�صر
الثقافة يف �صوفيا وال��ذي �سي�ست�ضيف يف  11و 12كانون الثاين
يناير اجتماع جلنة املفو�ضني الذي يد�شن تويل بلغاريا الرئا�سة.
وق��ال بوري�سوف “انا مقتنع ب�أننا �سنعمل بنجاح ح��ول اولوياتنا،
حول اال�ستمرارية» .وجاء يف ا�ستطالع حديث للر�أي اجرته م�ؤ�س�سة
غالوب ان  62%من البلغاريني يثقون باالحتاد الأوروبي .وت�شدد
بلغاريا التي ت�ستفيد من الأموال الأوروبية ،على �سيا�سة التما�سك
على رغم اخلف�ض املحتمل ملوازنة االحت��اد الأوروب��ي بعد ،2020
يف اطار بريك�ست.

�أحكام بالإعدام وامل�ؤبد يف ق�ضية
تفجري �سفارة النيجر مب�صر

•• القاهرة-وكاالت:

وي�ستغرق االم��ر بها ن�صف �ساعة على االق��ل لعبور
اجل �� �س��ر امل �م �ت��د  330م �ت�را ،م��ا��ش�ي��ة و� �س��ط زحمة
ال�سيارات والدراجات النارية.
وتقول فتحية بح�سرة “ال ن�ستطيع العي�ش على هذا
ال�شكل” م�ضيفة “امل يكن يجدر باحلكومة عندما
ج ��اءت ب�ع��د ط ��رد ت�ن�ظ�ي��م داع ����ش ان ت�ع�ي��د الإعمار
للأهايل؟».
و�أرغ�م��ت زحمة ال�سري اخلانقة يحيى اح�م��د� ،سائق
التاك�سي البالغ من العمر  37عاما واملقيم يف اجلانب
ال�شرقي من املدينة ،على التوقف عن �إي�صال الزبائن
�إىل ال�ضفة الأخرى من املدينة..
ويقول يحيى ،وهو رب عائلة من �ستة اطفال ،كنا يف
ال�سابق نعرب من جهة �إىل �أخ��رى من غري �أن نفكر
يف الأم��ر ،لكننا الآن نحتاج �ساعتني ون�صف من اجل
ذلك وي�ضيف مل �أعد �أعمل بالتايل �إال يف جانب واحد

من النهر.
يو�ضح ح�سني نبيل ( 40عاما) وهو مهند�س يعمل يف
ور�شة �إعادة بناء ج�سر حديدي يف قلب املو�صل معروف
يف املدينة بـاجل�سر العتيق ي�ع��ود ت�شييده �إىل العام
� 1934إبان العهد امللكي يف العراق� ،أن “�إجناز العمل
يتطلب �ستة �أ�شهر” ،م�شريا اىل ان��ه �سيكون بو�سع
ال�سيارات �سلوكه جمددا يف �آب �أغ�سط�س القادم.
م��ا يعني �أن االم��ر �سيتطلب عاما كامال م��ن ت�أريخ
اع�لان الن�صر وحت��ري��ر املو�صل م��ن �سيطرة تنظيم
داع�ش.
ودف ��ع ظ�ل��م تنظيم داع ����ش وامل �ع ��ارك ال �ت��ي �شهدتها
املو�صل ،مئات االف من الأهايل اىل النزوح واللجوء
اىل خميمات ع��ان��وا فيها ظ��روف��ا قا�سية قبل �إعالن
ا��س�ت�ع��ادة ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى م��دي�ن�ت�ه��م يف مت ��وز يوليو
املا�ضي.

ق�ضت املحكمة الع�سكرية ب��ال�ق��اه��رة ،املنعقدة ام����س الأث �ن�ين ،بالإعدام
�شنقا ،على املتهم حممد جمال ،وامل�ؤبد لـ� 4آخرين يف ق�ضية الهجوم على
�سفارة النيجر ،والتي �أ�سفرت عن مقتل جمندين بالأمن املركزي ،وذلك
يف الق�ضية رقم  268ل�سنة  ،2015غرب القاهرة الع�سكرية ،واملعروفة
�إع�لام�ي�اً ب�ـ��أح��داث ال�ه��رم وتفجري ��س�ف��ارة النيجر .كما ق�ضت املحكمة،
مبعاقبة  12متهما بال�سجن امل�شدد � 10سنوات ،وامل�شدد � 5سنوات لـ5
�آخرين ،وامل�شدد � 3سنوات لـ ،13فيما ب َّر�أت  ،8وبانق�ضاء الدعوى اجلنائية
جتاه متهم؛ لوفاته .وكانت حتقيقات نيابة �أمن الدولة العليا ،قد ك�شفت
عن �أن املتهمني قرروا �ضرب ال�سفارة ،للإعالن عن تواجد تنظيم داع�ش،
الإرهابي يف قلب القاهرة و�إقناعهم بهم ،و�أن �أفكارهم كانت تعتمد على
�إحداث حالة من الفو�ضى يف البالد؛ لإجبار النظام ال�سيا�سي احلايل على
التخلي عن احلكم وفر�ض ال�شريعة وتطبيقها بالقوة .واعرتف املتهمون
�أي�ضاً ب�أنهم يبايعون �أمري داع�ش� ،أبوبكر البغدادي ،خليفة للم�سلمني .وقال
املتهمون خالل التحقيقات� :إنهم �أن�ش�أوا خلية ا�ستهدفت القيام ب�أعمال
تخريبية يف البالد ،ور�صدوا �سيارات نقل الأموال والقوات املتواجدة �أمام
البنوك ،و�ضباط و�أفراد ال�شرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة
الإخوان ،وحمالت املجوهرات اململوكة للأقباط؛ طبقا ملبد�أ الوالء والرباء
الذي ي�ستحل �أموال ودماء �أهل الذمة ،ح�سب و�صفهم .ويواجه املتهمون
اتهامات عديدة ،منها ا�ستهداف �سفارة النيجر ب�شارع الهرم ،واالن�ضمام
�إىل جماعة �إرهابية �أُ ِّ�س َ�ست على خالف �أحكام القانون والد�ستور ،وحيازة
�أ�سلحة ،وا�ستهداف املن�ش�آت العامة ،والتخطيط ال�ستهداف ال�سفارات
والهيئات الدبلوما�سية.
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•• الفجر  -فرانك غويري
ترجمة خرية ال�شيباين
بعد �أربعني �سنة على
اال���س��ت��ق�لال“ ،تنظر
فرن�سا للقطارات متر
وهي يف و�ضع دفاعي،
وت����وا�����ص����ل اع��ت��ب��ار
جيبوتي ثكنة كبرية،
يف ح��ي�ن ان ه��ن��اك
حت��دي��ات اقت�صادية
ك�����ب��ي��رة ،ومي��ك��ن��ن��ا
اال�ستفادة من اللغة”
قال بح�سرة يف مطلع
ع���ام  2017ال�سفري
ال��ف��رن�����س��ي يف ه���ذا
البلد.
وكعالمة على الع�صر ،كان رئي�س
جيبوتي نهاية �شهر نوفمرب �أول
رئ�ي����س دول ��ة ي�ستقبل يف ال�صني
م ��ن ق �ب��ل ن �ظ�ي�ره ال �� �ص �ي �ن��ي �شى
جني بينغ ،بعد �إع��ادة انتخابه يف
اكتوبر كرئي�س للحزب ال�شيوعي
ال���ص�ي�ن��ي .ف�ك�ي��ف نف�سر �أن هذه
ال��دول��ة ال���ص�غ�يرة ت�ث�ير ك��ل هذا
االه �ت �م��ام؟ وم ��ا ه��و ال� ��دور الذي
مي �ك��ن �أن ت�ل�ع�ب��ه ف��رن���س��ا يف هذا
اجلانب من افريقيا؟
ف �ت��ح ق �ن ��اة ال �� �س��وي ����س يف �أواخ � ��ر
ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،منح فج�أة
ه� ��ذه الأرا� � �ض� ��ي ال �ق��ا� �س �ي��ة قيمة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة .ث��م ،م�ي�ن��اء �صغري
وق�ط�ع��ة ح �ل��وى للإمرباطورية
الفرن�سية ح�ت��ى اال��س�ت�ق�لال عام
� ،1977أ��ص�ب�ح��ت جيبوتي بعد
عام  1998بوابة ح�صرية تقريبا
�إىل �إثيوبيا املحاطة ،ولكنها تنمو
ب�سرعة.
باركتها �آلهة اجلغرافيا ال�سيا�سية،
مت ّر  30باملائة من حركة املالحة
ال �ب �ح��ري��ة يف ال� �ع ��امل ع �ل��ى طول
�ساحلها لتعرب م�ضيق باب املندب.
م��ن ه �ن��ا ،ف ��ان ال�ت�ع�ب�ئ��ة الدولية
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة (�أوروب � � ��ا وال�صني
والواليات املتحدة واليابان) �ضد
القر�صنة ال�صومالية تتناق�ص
ب�شكل حاد .ويف منطقة م�ضطربة،
وحما�صرة من النظام ال�شمويل
االري �ت��ري ،وال���ص��وم��ال املتحلل،
ومين يف حرب �أهلية ،توجد هذه
الدولة ال�صغرية يف عني �إع�صار.
وم � ��ن ه � ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،يتح�صل
النظام اجليبوتي على دعم دويل
ال ي�ت�ن��ا��س��ب وث�ق�ل�ه��ا االقت�صادي

�أكد الرئي�س ال�سوداين ،عمر الب�شري� ،أن القوات
امل���س�ل�ح��ة ال���س��ودان�ي��ة �أ��ص�ب�ح��ت ج�ي���ش�اً متطوراً،
ومهنياً ،وج��اه��زاً ل�صد �أي ع��دوان ،وف�ق�اً لوكالة
ال�سودان للأنباء� ،سونا.
وق��ال الرئي�س ال���س��وداين �إن “التم�سك باحلوار
منهجاً وبال�سالم غاية وال�سعي ال ��د�ؤوب جلمع
�شمل ابناء الوطن خ��ارج دائ��رة التوافق الوطني،
لن مينع من بذل اجلهد املطلوب لبناء وتطوير
ال �ق��درات الع�سكرية ل�ل�ب�لاد؛ ردع ��ا وق �ت��اال وفق

منظومة دفاعية متطورة تردع كل من ت�سول له
نف�سه النيل من مقدرات �شعبنا».
و�أ�� �ض ��اف ال �ب �� �ش�ير ،مب�ن��ا��س�ب��ة اح �ت �ف��االت البالد
ب��ال��ذك��رى  62لال�ستقالل“ :ال�سالم والوفاق
الذى ال حتر�سه القوة �سيكون عر�ض ًة للإجها�ض،
وم ��ن ث��م االن �ه �ي��ار ،ال��س�ي�م��ا م��ن ق ��وى الرتب�ص
اخلارجي الطامعة يف موارد بالدنا ،لذلك �سيظل
ه��دف�ن��ا م���ش��رع�اً وم���ش��روع��ا ل�ب�ن��اء ال �ق��وة الذاتية
لل�سودان وفق �أعلى معايري اجلودة والتميز عددياً
وتنظيمياً وت�سليحياً وردعاً».
وق��ال الب�شري�“ :شرعنا يف تنفيذ م�شروع وطني

ثالثون باملائة من املالحة العاملية متر عرب جيبوتي

م�س�ؤول �أملاين يدعو لرتحيل الالجئني املراهقني

�شامل لتطوير قدرتنا الع�سكرية والقتالية ،و�أ�صبح
لبالدنا بف�ضل ذلك جي�شا مهنيا وحمرتفا يتمتع
بجاهزية ملواجهة التحديات التي تواجه البالد
وحماية �أرا�ضيها وما حتتويه من خريات».
وحيا الب�شري قواته امل�سلحة التي ت�شارك يف اليمن
�ضد ملي�شيا احلوثي املدعومة من �إي��ران ،وقال:
�أخ����ص بالتحية قواتنا البا�سلة ال�ت��ي ت�شارك يف
�إع��ادة ال�شرعية يف اليمن ،وهي م�شاركة فر�ضتها
قيمنا ال��دي�ن�ي��ة والأخ�لاق �ي��ة ملناه�ضة الإره ��اب
وال�ع��دوان ،و�إننا ما�ضون يف امل�شاركة حتى حتقق
غاياتها.

باركتها �آلهة اجلغرافيا ال�سيا�سية:

•• برلني-وكاالت:

دعا وزي��ر الداخلية املحلي لوالية بافاريا الأملانية التخاذ �إج��راء �أك�ثر ت�شدداً مع الالجئني
املجرمني املراهقني.
وقال يواخيم هرمان يف ت�صريحات خا�صة ل�صحف جمموعة “فونكه” الأملانية الإعالمية:
بالن�سبة يل ف�إنه من الوا�ضح �أنه البد من ترحيل �أي الجئني مراهقني جمرمني ب�شكل �أكرب
و�أكرث ات�ساقاً ،م�ؤكداً �أنه ميكن بذلك حتقيق الأمن للمواطنني الذين يعي�شون يف �أملانيا.
وجاءت هذه الت�صريحات قبل وقت ق�صري من بدء مباحثات ج�س النب�ض ب�ش�أن �إمكانية ت�شكيل
ائتالف حاكم جديد بني االحتاد امل�سيحي بزعامة امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل املكون من
حزبها امل�سيحي الدميقراطي واحلزب امل�سيحي االجتماعي بوالية بافاريا ،املنتمي له هرمان،
واحلزب اال�شرتاكي الدميقراطي .وكان احلزب امل�سيحي البافاري دعا يف وقت �سابق لت�شديد
قواعد اللجوء وفر�ض رقابة على احلدود داخل االحتاد الأوروب��ي و�إل��زام الواليات االحتادية
بن�شر عدد الرتحيالت التي تقوم بها �شهرياً.

اول قاعدة �صينية يف جيبوتي

جيبوتي :النفوذ الفرن�سي ومواجهة الهجوم ال�صيني!...

�إذا ا�ستعادت فرن�سا روح املغامرة واملبادرة ب�إمكانها �أن تلعب دورا �إيجابيا جديدا زمن �شينافريكا يف جيبوتي
من الناحية االقت�صادية ،ميكن لل�شركات الفرن�سية
�أن تطور م�شــاريع �صناعيــة جلميـع �شــرق افريقيا

ا�سعفتها اجلغرافيا ال�سيا�سية 30 ،باملائة من حركة
املالحـة البحريـة يف العالـم مت ّر على طـول �ســاحلها

الرئي�س ال�صيني ي�ستقبل نظريه اجليبوتي

هل تخ�سر فرن�سا نفوذها يف افريقيا؟

تتطور ال�صني ب�سرعة هائلة و�ستحقق قريبا
تفوقا اقت�صاديــا وجتاريــا على عـني املكـان

يف جمال القوة الناعمة ،ال يزال لفرن�سا
ارث لغـوي وعلمي وثقايف ميكن توظيفه

غ�ير امل �ه��م .الأن���ش�ط��ة الع�سكرية
واخلدمات املينائية هي الإيرادات
الوحيدة للموازنة يف بلد يتوجه
اىل “اخلارج ال��ذي ي�أتي منه كل
�شيء ومنه يعا ت�صديره وعبوره”
ح�سب روم��ان غ��اري ،كما ان��ه بلد
التناق�ضات املتعددة.
عبور الب�ضائع التجارية يتزايد
ب��ا� �س �ت �م��رار ب�ي�ن�م��ا امل �ج��اع��ة كانت
ت �ه��دد ع ��ام  2017املجموعتني
ال� � �ع � ��رق� � �ي� � �ت �ي��ن وال � �ل � �غ� ��وي � �ت�ي��ن
وامل� �ت� �ع ��ار�� �ض� �ت�ي�ن دائ � �م� ��ا (ع� �ف ��ار
والعي�سيون) .وحيث يعرت�ضنا اىل
اليوم �شبه البدو على بعد ب�ضعة
ك�ي�ل��وم�ترات م��ن �أح ��دث املوانئ.
الآالف من الع�سكريني الأجانب
يتعاي�شون مع � 890أل��ف ن�سمة،
منهم  23باملائة حتت خط الفقر،
و 39ب��امل��ائ��ة م��ن ال�ع��اط�ل�ين عن
العمل ،و�أغلبية كبرية يف قب�ضة
ال�ق��ات ،وا�ستقبلت جيبوتي بكرم

•• �إ�سالم �أباد-رويرتز:

ك�شف م�س�ؤولون ووثائق اطلعت عليها رويرتز �أن حكومة باك�ستان تعتزم
ال�سيطرة على جمعيتني خرييتني و�أ�صول مالية تربطها �صالت بالزعيم
حافظ �سعيد الذي تعتربه وا�شنطن �إرهابيا.
وق��ال ثالثة م�س�ؤولني ح�ضروا واح��دا م��ن ع��دة اجتماعات عقدت على
م�ستوى رفيع بهذا ال�ش�أن لرويرتز �إن احلكومة املدنية يف باك�ستان و�ضعت
تفا�صيل خططها يف �أمر �سري وجهته ملختلف الإدارات احلكومية املحلية
واالحتادية يف  19دي�سمرب كانون الأول.
ووف �ق��ا للوثيقة “ال�سرية” وج�ه��ت وزارة امل��ال�ي��ة ج�ه��ات �إن �ف��اذ القانون
واحلكومات املحلية يف �أقاليم باك�ستان اخلم�سة لتقدمي خطة عمل بحلول
ي��وم  28دي�سمرب ك��ان��ون الأول لل�سيطرة على اجلمعيتني اخلرييتني

 5االف الجئ من الدول املجاورة
ع ��ام  ،2016وت��دي��ر ال�سلطات
�ش�ؤون الإ�سالم لكنها مع ذلك مل

تتمكن م��ن ت �ف��ادي ه �ج��وم �شنته
ح��رك��ة ال���ش�ب��اب ال���ص��وم��ال�ي��ة عام
.2014

و�إذا ك � ��ان اجل� �ي� �� ��ش الفرن�سي
متمركزا منذ ف�ترة طويلة على
ه��ذه “ال�شواطئ املتوهجة” كما

كتب رامبو ،فان االمريكان و�صلوا
عام �( 2002ضمن ا�سرتاتيجية
ما بعد � 11سبتمرب)  ،واف ُتتحت

ال�صني الزاحفة و�صلت اىل هنا

باك�ستان ت�ستهدف جمعيتني يديرهما مطلوب لأمريكا
التابعتني ل�سعيد وهما جماعة الدعوة وم�ؤ�س�سة فالح الإن�سانية .وتعترب
الواليات املتحدة اجلمعيتني “جبهتني �إرهابيتني” جلماعة ع�سكر طيبة
التي �أ�س�سها �سعيد يف عام  1987وتتهمها وا�شنطن والهند بامل�س�ؤولية عن
هجمات ع��ام  2008يف مومباي التي �أ�سفرت عن مقتل � 166شخ�صا.
ونفى �سعيد م��رارا تورطه يف هجمات مومباي وبر�أته حمكمة باك�ستانية
لعدم كفاية الأدل��ة �ضده .ومل يت�سن الو�صول �إىل جماعة ع�سكر طيبة
للتعليق.
وت�شري الوثيقة امل��ؤرخ��ة يف التا�سع ع�شر م��ن دي�سمرب ك��ان��ون الأول �إىل
اجلمعيتني باال�سم و”الإجراءات الواجب اتخاذها” �ضدهما.

ول��دى ��س��ؤال��ه ع��ن احلملة �ضد اجلمعيتني ج��اء رد �أح���س��ن �إق �ب��ال وزير
الداخلية ،الذي �شارك يف رئا�سة �أحد االجتماعات ب�ش�أن اخلطة ،ب�صورة
ع��ام��ة ق��ائ�لا �إن��ه �أم��ر ال�سلطات بالعمل على “احلد م��ن عمليات جمع
التربعات ل�صالح كل املنظمات املحظورة يف باك�ستان».
و�أ��ض��اف ،يف رده الكتابي على روي�ترز� ،أن باك�ستان ال تتخذ ه��ذا الإجراء
حتت �ضغط �أمريكي .وقال “ال نعمل على �إر�ضاء �أي �أحد .نعمل انطالقا
من م�س�ؤوليتنا الوطنية على الوفاء بالتزاماتنا جت��اه ال�شعب واملجتمع
الدويل».
وقال متحدثان با�سم جماعة الدعوة وم�ؤ�س�سة فالح الإن�سانية �إنه لي�س

�أول ق��اع��دة ع�سكرية �صينية يف
اخلارج �أوائل �أغ�سط�س.
ان ال�صني تتطور ب�سرعة هائلة،
و��س�ت�ح�ق��ق ق��ري �ب��ا زخ �م��ا وتفوقا
اق �ت �� �ص��ادي��ا وجت� ��اري� ��ا ع �ل��ى عني
امل �ك��ان .ف�ه��ي ت�ستثمر يف العديد
م��ن ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �ت��ي تفتح
طرقا جتارية جديدة بني القارة
الأفريقية و�أكرب اقت�صاد يف العامل
م�ستقبال.
مت افتتاح ثالثة موانئ عام 2017
 ،وخ ��ط ��س�ك��ة ح��دي��د ج�ي�ب��وت��ي -
�أدي�س �أبابا الذي حل حمل ال�سكك
احل��دي��دي��ة الفرن�سية القدمية.
يف ال �ق ��رن احل � ��ادي والع�شرين،
�ستجذب ال�صني بالتايل عاملا من
رج��ال الأع�م��ال متعدد القطاعات
مل��دي�ن��ة ج�ي�ب��وت��ي ،ال�ت��ي تتجه اىل
ان ت���ص�ب��ح ع��ا��ص�م��ة �شينافريكا
م��ن خ�ل�ال م�ي�ن��ائ�ه��ا امل� �� ّؤم ��ن ويف
موقع متميز ،وهو حلقة �أ�سا�سية

يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ط��ري��ق احلرير
اجل� ��دي� ��د .ول� �ك ��ن “العديد من
امل�ستثمرين الفرن�سيني يظهرون
ق �� �ص��ر ن �ظ��ر .م �ه��وو� �س��ون بغرب
�أف��ري�ق�ي��ا ،مل ي��درك��وا �أن الرهان
الذي يلعب اليوم وراء جيبوتي هو
الو�صول �إىل جزء كبري من �شرق
�أفريقيا” ت�أ�سف م�ؤخرا رئي�سهم.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ال ت� ��زال امام
ف��رن �� �س��ا ف��ر� �ص��ة ك �� �س��ب ال ��ره ��ان
وامل �� �ش��ارك��ة يف ال�ل�ع�ب��ة ،وميكنها،
دبلوما�سيا� ،أن تعبئ من �أجل حل
الأزم ��ات الإري�تري��ة وال�صومالية
واليمنية مبا من �ش�أنها �أن ي�ضفي
ديناميكية على هذه املنطقة التي
حت�ت�ف��ظ ف�ي�ه��ا ف��رن �� �س��ا باحرتام
ع�سكري.
م��ن الناحية االق�ت���ص��ادي��ة ،ميكن
ل�ل���ش��رك��ات ال�ف��رن���س�ي��ة �أن تطور
م �� �ش��اري��ع � �ص �ن��اع �ي��ة (الأغ� ��ذي� ��ة
ال�صناعية�� ،س�ي��ارات  )...جلميع
� �ش��رق �أف��ري �ق �ي��ا ،واال� �س �ت �ث �م��ار يف
البنية التحتية البيئية ،والطاقة،
واخل��دم��ات (ال�ت��أم�ين والتمويل)
وح �ت��ى ال �� �س �ي��اح��ة .وق� ��د و�ضعت
ل��ون�ي�ل��ي ب�لان��ت ه ��ذه ال��وج �ه��ة يف
املراكز الع�شرة الأوىل لعام 2018
ب �ف �� �ض��ل ال� �ف� ��� �ض ��اءات الطبيعية
امل�ت�ف��ردة (ب�ح�يرة �آب��ي ومواقدها
ال�سريالية“ ،واملناظر الطبيعية
اخلالبة لبحرية ع�سل” وروا�سب
امللح على جنباتها� ،أو �أي�ضا غابات
امل��ان �غ��روف ،وج� ��زر ،وق ��اع بحري
ا�ستثنائي).
ويف جم� ��ال ال� �ق ��وة ال �ن��اع �م��ة ،ال
ي��زال لفرن�سا ارث ل�غ��وي وعلمي
وث �ق��ايف ال مي�ك��ن �إن� �ك ��اره .رمبو،
كي�سيل ،مونفريد غ ��اري ،لندن،
تازييف ،كو�ستو ،كوبنز ،مروا عرب
جيبوتي  ...و�سردوا جمال وق�سوة
هذه الأر���ض ،التي كانت يف بع�ض
الأح�ي��ان منطلق برامج علمية ال
ت��زال ناب�ضة باحلياة .ان اقرتاح
م���ش��اري��ع ج��دي��دة ال �ي��وم ،ودورات
تعليم جامعي متكيفة مع �شباب
هذا البلد واملنطقة� ،سيكون ح ّماال
وواعدا.
�إذا ا�ستعادت فرن�سا روح املغامرة
وامل� �ب ��ادرة ك�م��ا ت�ظ�ه��ره م�ن��ذ عدة
�أ� �ش �ه��ر ،ف ��إن��ه ب��إم�ك��ان�ه��ا �أن تلعب
دورا �إي �ج��اب �ي��ا ج ��دي ��دا يف عهد
“�شينافريكا” يف جيبوتي.
ا���س��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية ،و�شارك مع جان
بابتي�ست ج��اجن�ين فيلمر،
يف ت�أليف كتاب “جيبوتي:
ال�����ص��خ��ور وال���رم���ال وامللح”
(�أكتوبر � 168 ،2017ص).

ب�إمكانهما التعليق قبل ت�سلم اخطارات ر�سمية ب�ش�أن خطط احلكومة .وقال
�سلمان �شاهد املتحدث با�سم امل�ؤ�س�سة لرويرتز “مل ي�صلنا حتى الآن �أي
�إخطار ب�ش�أن �أي حملة �ضدنا ...مل ي�س�ألنا �أحد عن عملنا �أو �أ�صولنا».
ومل يت�سن ال��و� �ص��ول �إىل �سعيد للتعليق .وك ��ان ق��د ن�ف��ى م ��رارا �صلته
باملت�شددين .ويقول �إن اجلمعيتني اخلرييتني اللتني �أ�س�سهما ويديرهما ال
�صلة لهما بالإرهاب و�إنه يدعم احلكومة ذات التوجه الإ�سالمي من خالل
الأعمال اخلريية.
ويف حال موا�صلة احلكومة تنفيذ خطتها �ستكون هذه هي �أول مرة تتخذ
فيها باك�ستان �إجراء بارزا �ضد �شبكة �سعيد التي ت�ضم  300معهد تعليمي
ومدر�سة وم�ست�شفى �إ�ضافة �إىل دار ن�شر وخدمات �إ�سعاف .وقال م�س�ؤوالن
يف جمال مكافحة الإره��اب �إن نحو � 50ألف متطوع ومئات من العاملني
ب�أجور يعملون مع اجلمعيتني.
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افريقيا اجلنوبية يف دوامة التغيري:

عندما يتحول املحررون اىل نخب مفرت�سة!...
•• الفجر  -بيري ها�سكي  -ترجمة خرية ال�شيباين
هل �أ�صبح حتمية وق��درا �أن يتبنى حم��ررو اليوم،
مبجرد و�صولهم �إىل ال�سلطة ،ك��ل امل�ساوئ التي
كانوا ينددون بها ،كالف�ساد ،واملح�سوبية ،وحماباة

االق��ارب ،وحتى الت�سلط ال��ذي قاوموه ب�شرا�سة؟
هذه م�س�ألة عاملية ،ولكنها م�س�ألة خا�صة يف اجلنوب
الأف��ري��ق��ي ،ح��ي��ث ت�شهد ث�لاث��ة ب��ل��دان رئي�سية
تغيربا �سيا�سيا كبريا ،وه��ي من الأح���داث البارزة
لعام � .2017إن جميع بلدان اجلنوب الأفريقي

تقريبا ،التي كانت لفرتة طويلة معقال ل�سلطة
البي�ض العن�صرية والقمعية ،تقودها اليوم حركات
التحرير ال�سابقة ،بعد �سنوات من الن�ضال ال�سري
واحلرمان واملعاناة .وكان انت�صارهم يف ال�سبعينات
والثمانينات والت�سعينات ،تبعا لكل بلد ،يبدو حينها

م�شروعا وواعدا ،ومكاف�أة عادلة �ضد تاريخ م�ؤمل.
ففي جنوب افريقيا ،و�أنغوال� ،أو زمبابوي ،يتخلى
جيل ،بالت�أكيد يف �سياقات خمتلفة جدا ،ولكن تاركا
مرا .ويحمل القادة اجلدد �آمال
يف كل مرة ح�صادا ّ
“انطالقة جديدة” لي�س من ال�سهل الوفاء بها ...
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موغابي وزوجته ..اخلطا القاتل

بداية جديدة
يف جنوب �أفريقيا؟
عرفت جنوب �أفريقيا ،وه��ي �أهم
ب �ل��د يف ال � �ق� ��ارة ،م � ��ؤخ� ��را ،حلظة
�سيا�سية حا�سمة ،بتعيني رئي�س
جديد للم�ؤمتر الوطني الأفريقي،
وهو احلزب الذي او�صله نيل�سون
م ��ان ��دي�ل�ا اىل ال �� �س �ل �ط��ة يف �أول
انتخابات دميقراطية عام ،1994
والتي مل يغادرها منذ ذلك احلني.
وم ��ن امل�ح�ت�م��ل ان ي���ص�ب��ح رئي�س
امل�ؤمتر الوطني الإفريقي رئي�سا
جلنوب افريقيا ،ورمب��ا حتى قبل
املوعد النهائي .2019
ان�ت�خ��ب م ��ؤمت��ر امل ��ؤمت��ر الوطني
الإف��ري�ق��ي يف  16و 17دي�سمرب
��س�يري��ل رام��اف��و��س��ا ب �ف��ارق �ضئيل
ام��ام نكو�سازانا دالمينى  -زوما،
ال ��رئ� �ي� ��� �س ��ة ال� ��� �س ��اب� �ق ��ة ل�ل�احت ��اد
الإفريقي ،و�أي�ضا الزوجة ال�سابقة
ل��رئ�ي����س ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا جاكوب
زوم� � ��ا .يف ال� ��واق� ��ع ،ك� ��ان اخليار
ب�ي�ن اال� �س �ت �م��راري��ة �أو القطيعة
م ��ع ج ��اك ��وب زوم� � ��ا ،ال � ��ذي كانت
ت�سع ��س�ن��وات تقريبا م��ن رئا�سته
كارثة على كل امل�ستويات بالن�سبة
ل �ل �م ��ؤمت ��ر ال ��وط� �ن ��ي االف ��ري �ق ��ي
والبالد.
ع� ��� �ش ��ر � � �س � �ن� ��وات ف � �ق ��ط تف�صل
ج ��اك ��وب زوم � � ��ا 75 ،ع ��ام ��ا ،عن
�سرييل رامافو�سا 65 ،ع��ام��ا ،اال
ان ال��رج �ل�ين ال مي �ك��ن �أن يكونا
�أك �ث�ر اخ �ت�ل�اف��ا ،يف �شخ�صيتهما
وط��ري�ق�ه�م��ا ،مم��ا يبعث الأم ��ل يف
حوكمة خمتلفة يف امل�ستقبل.
عا�ش جاكوب زوما حياة مقاتل من
ح��زب امل��ؤمت��ر الوطني الأفريقي،
�أق��دم حركة �سيا�سية يف افريقيا،
ويف ال���س��ري��ة طيلة ث�لاث��ة عقود.
ع���ص��ام��ي ،ق�ضى ع�شر ��س�ن��وات يف
�سجن جزيرة روب��ن ،قبالة الكاب،
ث ��م م ��ن ال � �ك� ��وادر امل �ن �ف �ي��ة حلزب
امل ��ؤمت��ر ال��وط�ن��ي االف��ري�ق��ي حتى
االف ��راج ع��ن نيل�سون مانديال يف
�إطار نهاية الف�صل العن�صري عرب
ال�ت�ف��او���ض يف �أوائ� ��ل الت�سعينات،
و�أ�صبح رئي�سا بعد ان ّ
نظم هزمية
خليفة مانديال ،ثابو مبيكي.
متيز حكمه ب�سل�سلة من الف�ضائح
وم�ل�ف��ات ف�ساد و�أخ �ط��اء �أخالقية
و� �س��وء الإدارة االق�ت���ص��ادي��ة التي
ت �ت��رك ال � �ي� ��وم ج� �ن ��وب افريقيا
�ضعيفة ،و�سمعتها ملوثة دوليا،
وع �ل��ى ا��س�ت�ع��داد للت�صويت لأول
مرة �ضد حمرريها.

يحمل ال��ق��ادة اجل��دد
�آم����������ال «ان����ط��ل�اق����ة
ج����دي����دة» ل��ي�����س من
ال�سهل الوفاء بها ...
م���ن ال�����ص��ع��ب ت�����ص��ور
ه�������در ي�����ف�����وق ه����در
ال����ع����ق����ود الأرب�����ع�����ة
امل��ا���ض��ي��ة يف �أن���غ���وال

جاكوب زوما ..رئا�سة كارثية

زميبابوي :هل �سي�ستطيع الرئي�س اجلديد تفادي الوقوع مرة �أخرى يف العيوب ال�سلطوية ملعلمه

�سرييل رامافو�سا ..جنوب افريقيا تتغري

ل��ن ي��ك��ون �أم���ام
ال�����ق�����ي�����ادات
اجل��دي��دة عقود
م��ن ال��زم��ن مثل
�أ�سالفهم يف نهاية
ح��روب التحرير

�إمير�سون منانغاغوا ،الذراع الأمين ملوغابي وخليفته

جنوب افريقيا :كان اخليار بني اال�ستمرارية �أو القطيعة مع جاكوب زوما الذي كانت �سنوات رئا�سته كارثة
وو� �ص��ف ك �ت��اب � �ص��در ق�ب��ل ب�ضعة
�أ� �س ��اب �ي ��ع“ ،حرا�س الرئي�س”،
لل�صحفية اال��س�ت�ق���ص��ائ�ي��ة جاك
ب��او ،و�صف �سوء الإدارة والف�ساد
يف دائ ��رة ج��اك��وب زوم ��ا املبا�شرة،
مب��ا يف ذل��ك اب �ن��ه ،واجل �ه��ود التي
بذلتها االج�ه��زة الأمنية اجلنوب
افريقية حلماية “رئي�سها” ،يف
حتد للقوانني وامل�صلحة العامة.
وع�لام��ة على ق��وة �إرث مانديال،
��ص��در ال�ك�ت��اب يف ج�ن��وب �أفريقيا
رغم التهديدات ،وا�ستكمل ت�شويه
“مت�ساح نكاندال” ،قريته يف بلد
الزولو.
� �س�يري��ل رام��اف��و� �س��ا� ،أي �� �ض��ا ،من
“ن�سل” امل� �ح ��رري ��ن ال ت�شوبه
��ش��ائ�ب��ة ،ول�ك�ن��ه خم�ت�ل��ف .بو�صفه
حم��ام �ي��ا ،وج� ��د ن�ف���س��ه مدفوعا
اىل رئ��ا� �س��ة احت ��اد ع �م��ال املناجم
ال���س��ود يف ال �ف�ترة الرئي�سية من
الن�ضال �ضد الف�صل العن�صري يف
الثمانينات والت�سعينات من القرن
امل��ا��ض��ي ،حيث لعب دورا ه��ام��ا يف
ت��وازن القوى مع �سلطة البي�ض.

وخالل الفرتة االنتقالية ،اختاره
نيل�سون مانديال للتفاو�ض على
االتفاقات مع �سلطة البي�ض التي
�سمحت ب�إجراء �أول انتخابات حرة
ونهاية التمييز العن�صري.
يف وق� � ��ت م � ��ا ر�� �ش� �ح ��ه نيل�سون
م��ان��دي�لا لي�صبح ال��رج��ل الثاين
للزعيم العجوز ،ولكن مت تهمي�شه
وا��س�ت�ب�ع��اده م��ن ط��رف م�ؤ�س�سات
امل�ؤمتر الوطني الأفريقي ل�صالح
ثابو مبيكي ،اب��ن رفيق ال�سجن لـ
“ماديبا” واح��د ق��ادة احل��رك��ة يف
املنفى.
ت� ��رك � �س�يري��ل رام� ��اف� ��وزا حينها
ال �� �س �ي��ا� �س��ة ل �ي �ت �ف��رغ ل�ل��أع� �م ��ال،
م�ستفيدا من “التمكني لل�سود”،
�أي االرت �ق��اء املنظم لل�سود لقمة
االقت�صاد م��ن اج��ل خلق التوازن
مع �سلطة اقت�صادية بيد البي�ض
بالكامل� .أ�صبح مليونريا ،واثار
جن��اح��ه احل���س��د ،و�أح �ي��ان��ا اجلدل
ك�م��ا ح ��دث خ�ل�ال م��ذب�ح��ة عمال
املناجم ال�سود يف ماريكانا ،منجم
كان احد م�سيرّ يه.

واىل ��س�يري��ل رام��اف��و� �س��ا �ستعود
م�س�ؤولية تنظيف مم��رات الف�ساد
يف ال�سلطة التي قام جاكوب زوما
بتثبيتها ،و�إح�ي��اء اقت�صاد دمرته
� �س ��وء الإدارة ،مم ��ا ب� ��ات يخيف
امل�ستثمرين ويهدّد التقدم املحرز
خالل ع�شرين عاما.
ه ��ل ي��ري��د ال �ق �ي��ام ب ��ذل ��ك؟ وهل
�سيكون قــــــــــادرا على التج�سيد؟
ل��ن ت �ك��ون مهمتــــــه ��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ه�ل��ة ،اذ
ان �أع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��داءه ك�ث�ر داخ � ��ل حزب
امل��ؤمت��ر الوطني الأفريقي وبـــني
امل�ع��ار��ض�ين خ��ارج��ه ،لكنه يظـــــــل
الأمــــــــل الأخري لكثري من اجلنوب
االفريقيني ال��ذي��ن ي��ري��دون بقاء
بلدهم وفيا لإرث نيل�سون مانديال
يف احل��ري��ة ،و�آم � ��ال رف ��اه غالبية
ال�سود الذين ما زال��وا حمرومني
منها.
نهاية لعبة
موغابي يف زميبابوي
اىل ال���ش�م��ال ،يف زمي�ب��اب��وي ،ازيح
�أول رئ� �ي� �� ��س ،وال ��وح � �ي ��د ،ال ��ذي

عرفته رودي�سيا البي�ضاء ال�سابقة
منذ اال�ستقالل ع��ام  1980من
ال�سلطة بطريقة �سل�سة ن�سبيا من
ط��رف جي�شه وق��دام��ى املنا�ضلني
يف ح� ��رب ال �ت �ح��ري��ر .يف � �س��ن ال
� ،93أخ �ط ��أ ال�ع�ج��وز ال�ط��اغ�ي��ة يف
حم��اول�ت��ه ف��ر���ض زوج�ت��ه الثانية،
غ ��ري� �� ��س (امل� �ل� �ق� �ب ��ة ب “غري�س
غوت�شي” ب�سبب �شغفها باملاركات
العاملية ال�ف��اخ��رة) ،خلالفته ،مع
ان�ه��ا مل ت�ك��ن مت�ل��ك ال ال�شرعية،
وال املوا�صفات املطلوبة.
ال� ��ت اخل�ل�اف ��ة ل �ن��ائ��ب الرئي�س
ال �� �س��اب��ق �إمي ��ر� �س ��ون منانغاغوا،
ال � � � ��ذراع الأمي� � � ��ن مل ��وغ ��اب ��ي منذ
ال �ب��داي��ة ،وه ��و ي���ص�غ��ره بع�شرين
ع��ام��ا ،ومهمته تنظيم انتخابات
رئ� ��ا� � �س � �ي� ��ة ع� � � ��ام  .2018هل
�سي�ستطيع الرئي�س اجلديد تفادي
ال ��وق ��وع م ��رة �أخ � ��رى يف العيوب
ال�سلطوية ملعلمه ،هو الذي كان يف
كثري من الأحيان منفذ العمليات
ال �ق��ذرة للرئي�س ،وخ��ا��ص��ة خالل
ال �ق �م��ع ال ��دم ��وي ملاتابيليالند،

منذ ب��داي��ة حكمهما الطويل عام
 ،1983مم ��ا �أ� �س �ف��ر ع ��ن مقتل
حوايل � 20ألف �شخ�ص يف منطقة
مناف�س موغابي ،جو�شوا نكومو؟
ي��أم��ل الزمبابويون يف التجديد،
ولكن ال �شيء م�ؤكد.
و�أخ�ي�را ،ف ��إن البلد الثالث الذي
�شهد التغيري هو �أنغوال ،امل�ستعمرة
الربتغالية ال�سابقة على ال�ساحل
الأطل�سي الغنية بالنفط ،والتي
ك��ان��ت يف �أي ��دي احل��رك��ة ال�شعبية
ل� �ت� �ح ��ري ��ر �أن � � �غ� � ��وال م� �ن ��ذ نيلها
اال�ستقالل عام .1975
ت��ويف ال��زع�ي��م ال�ت��اري�خ��ي للجبهة
ال�شعبية الأن�غ��ول�ي��ة اغو�ستينيو
نيتو بعد وقت ق�صري من ح�صول
البالد على ا�ستقاللها يف ظروف
درام��ات�ي�ك�ي��ة م��ع ح��رب اه�ل�ي��ة بني
حركات م�سلحة متناف�سة غذتها
ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا امل �ي��ز العن�صري
يف اجل� � �ن � ��وب ،وال � ��زائ �ي��ر (الآن
جمهورية الكونغو الدميقراطية)
مل��وب��وت��و ��س�ي���س��ي � �س �ي �ك��و ووك ��ال ��ة
امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة يف ال�شمال،

وح �ت��ى ف��ران ����س اف ��ري ��ك التابعة
ملجموعة �إلف النفطية التي كانت
ت�ستهدف اح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ن�ف��ط يف
جيب كابيندا ،قد وظفت حركتها
امل���س�ل�ح��ة اخل��ا� �ص��ة ج�ب�ه��ة حترير
كابيندا!.
حتت حماية وح��دة كوبية ،نتيجة
احل��رب ال �ب��اردة ،فر�ضت احلركة
ال�شعبية ل�ت�ح��ري��ر �أن �غ��وال �أخريا
نف�سها ،بقيادة مهند�س �سابق تلقى
ت�ك��وي�ن��ه يف االحت � ��اد ال�سوفياتي
خو�سيه �إدواردو دو���س �سانتو�س،
خلفا لأغو�ستينيو نيتو.
وبقي يف ال�سلطة  38عاما ،قبل �أن
ي�سلم العهدة يف �أغ�سط�س املا�ضي،
عن عمر يناهز  74عاما ،لوزير
ال ��دف ��اع ،ج� ��واو ل��وري �ن �� �س��و ،ع�شر
�سنوات �أ�صغر منه �سنا  ،وجرنال
� �س��اب��ق ،ت �ل �ق��ى ت �ك��وي �ن��ه �أي �� �ض��ا يف
االحتاد ال�سوفياتي.
�أين اموال النفط الأنغويل؟
من ال�صعب ت�صور هدر يفوق هدر
العقود الأربعة املا�ضية يف �أنغوال.

يف احلاالت الثالث ،متت اخلالفة من داخل النظام ومل تكن هناك ثورات ولكنه تغيري للرجال واملرحلة

خو�سيه �إدواردو دو�س �سانتو�س مت�سك بال�سلطة

جواو لورين�سو ..هل ينقذ اوتغوال؟

هذا البلد الذي ميتلك احتياطيات
ن�ف��ط م �ع �ت�برة ،وامل��ا���س مي�ك��ن �أن
حتلم به دي بريز ،و�أرا���ض خ�صبة
تقوم عليها �أثرى الزراعات .ولكن
ك �م��ا يف اغ �ل��ب الأح � �ي ��ان ،الك�سب
امل��ايل ال�سهل من النفط واالملا�س
و ّل��د ف�سادا متوح�شا ،و�سمح بهدر
دون م �ت��اع��ب ت��ذك��ر ع �ن��دم��ا كان
�سعر النفط  100دوالر للربميل،
ول �ك �ن��ه ح� � � ّول احل �ل��م �إىل كارثة
عندما انخف�ض �إىل الن�صف كما
يحدث اليوم.
ان �إرث دو�س �سانتو�س ،كان ميكن
�أن ي �ك��ون �إي �ج��اب �ي��ا �إذا م��ا تقاعد
ه ��ذا االخ�ي�ر يف وق ��ت م�ب�ك��ر ،بعد
�إن � �ه� ��اء احل � ��رب الأه� �ل� �ي ��ة وقبول
ت�ط�ب�ي��ع ��س�ي��ا��س��ي ن���س�ب��ي ،اال انه
مت�سك بال�سلطة ،و�أث ��رت با�سمه
نخبة مفرت�سة ،ب��دء م��ن عائلته،
بتن�صيب اب�ن��ه خو�سيه على ر�أ�س
�صندوق ال�ثروة ال�سيادية ،وابنته
�إي��زاب�ي��ل على ر�أ� ��س �شركة النفط
الوطنية ،اىل درج��ة �أنها ا�صبحت
املر�أة الأغنى يف �أفريقيا..
وقد اختار الرئي�س اجلديد ،وهو
�أي�ضا من احلركة ال�شعبية لتحرير
�أن �غ��وال ،م��ن ب�ين ق��رارات��ه الأوىل
�إزاحة ابنة �سلفه من �شركة النفط
��س��ون��ان�غ��ول ،معطيا ب��ذل��ك �إ�شارة
بداية “تنظيف” مرحب ب��ه .هل
هي عملية ا�ستبدال نخبة ب�أخرى،
و”�أ�سرة حاكمة” ب�أخرى؟ �أم �أنه
ينوي حقا و�ضع حد ل�سوء الإدارة
ال��ذي يجعل من �أنغوال بلدا غنيا
 ...وفقريا؟
يف احلاالت الثالث ،متت اخلالفة
م��ن داخ��ل ال�ن�ظ��ام .مل تكن هناك
ث ��ورات ،وال ح�ت��ى ان �ق�لاب (الذي
ج ��رى يف زمي �ب��اب��وي ك ��ان هدفه
�إدامة النظام ،ولي�س الإطاحة به)
�أو تناوب على احلكم ،ولكنه تغيري
ل�ل��رج��ال وللمرحلة مهما حدث،
مع �شعوب فقدت �صربها ،وتعبرّ
ب�ط��رق خمتلفة ع��ن �سخطها من
النخب املفرت�سة.
�أن يف�شل ه� ��ؤالء ال �ق��ادة الثالثة
اجلدد يف تغيري احلوكمة ،وتلبية
احل��د الأدن ��ى م��ن تطلعات �شعوب
ت�ع�ب��ت م��ن ع �ق��ود م��ن التجاوزات
وال� ��وع� ��ود غ�ي�ر امل �ح �ق �ق��ة ،فانهم
�سيواجهون معار�ضة �أقوى و�أكرث
راديكالية .النتائج الأوىل متوقعة
لعام  ،2018ول��ن يكون امامهم
عقود من الزمن ،مثل �أ�سالفهم يف
نهاية حروب التحرير.
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تركيا تتوقع حت�سن العالقات مع �أملانيا
•• �أنقرة-وكاالت:
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ت��وق��ع وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ترك��ي م��ول��ود ج��اوي����ش �أوغلو
�أن تتح�سن العالقات م��ع �أملانيا يف  ،2018م�ست�شهداً
بالعالقة القوية مع نظريه الأملاين زيغمار غابريل ،الذي
و�صفه ب�أنه �صديق �شخ�صي.
وقال “اعتقد �أن اجلانبني م�ستعدان لتطبيع العالقات،
لذا �أتوقع عاما �أف�ضل بكثري يف  ،”2018م�ضيفاً “من
جانبنا ال ن��رى �أي��ة �أزم��ة ،ولي�س ل��دى تركيا م�شكلة مع
�أملانيا ،ولكن �أملانيا لديها م�شكلة مع تركيا».
و�سجن ح��واىل � 50أل��ف �شخ�ص منذ انقالب فا�شل عام

ب�صفقة برملانية انقذ الرئي�س كو�شين�سكي كر�سيه

••الفجر – خرية ال�شيباين

و ّق � � ��ع �أك� �ث ��ر م� ��ن  230كاتبا
بريوفيا ،من بينهم احلائز على
ج ��ائ ��زة ن ��وب ��ل م ��اري ��و فارغا�س
ل��و��س��ا ،اع�لان��ا “من اج��ل كرامة
بريو و�ضد العفو” الذي متتع به
الرئي�س البريويف ال�سابق الربتو
فوجيمورى ،معتربين انه اجراء
“غري ق��ان��وين وغ�ير م�س�ؤول”،
و�أ�شاروا اىل ان “فوجيموري �أدين
ب�ت�ه�م��ة ان �ت �ه��اك ح �ق��وق االن�سان
والف�ساد” ،وك��ان “م�س�ؤوال على
انقالب”.
وك � ��ان رج� ��ل ال� �ب�ل�اد القـــــــوي
يف ن �ه��اي��ة ال� �ق ��رن الع�شــــــرين
مي �� �ض��ي ع �ق��وب��ة ب��ال �� �س �ج��ن 25
عامـــــــا الرتكابــــــــه جرائم �ضــــــــد
االن�سانية خ�لال �ســـنوات اجلمر
وال ��ر�� �ص ��ا� ��ص واحل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رب �ضد
منظمة الـــــــدرب امل�ضيء.
ل�ي�ل��ة ع�ي��د امل �ي�ل�اد ،واف ��ق ر�سميا
رئ�ي����س الدولــــــة احل ��ايل بيدرو
ب��اب�ل��و كو�شين�سكي ،ع�ل��ى �إطالق
� �س ��راح ال ��رج ��ل امل���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن البالغ
م��ن ال�ع�م��ر  79ع��ام��ا ،لأ�سباب
“�إن�سانية”.
ه ��ذا ال �ع �ف��و “�صفعة لل�ضحايا
وال�شهود” ،ن� ��دد خ� �ب�ي�ران من
االمم امل� �ت� �ح ��دة ،و� �ش �غ�ل�ا خطة
امل�ق��رر اخل��ا���ص ح��ول االعدامات
التع�سفية وخ��ارج �إط��ار الق�ضاء،

�� 2016ض��د ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي����س رج ��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان.
ويوجد حالياً ح��واىل  12مواطناً �أملانياً ره��ن االعتقال
يف تركيا مم��ا �أدى �إىل ت��ده��ور ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية
بني البلدين ب�شكل كبري .ويواجه بع�ضهم اتهامات بدعم
منظمات �إرهابية.
من جهة اخ��رى� ،أع��رب غاوي�ش �أوغ�ل��و عن اعتقاده ب�أن
�أغ�ل��ب ال��دول يف االحت��اد الأوروب ��ي ت��ؤي��د ان�ضمام تركيا
ل�لاحت��اد .وق ��ال غ��اوي����ش �أوغ �ل��و يف ت�صريحات خا�صة:
لي�س هناك �سوى دول قليلة ،مثل �أملانيا والنم�سا وم�ؤخراً
الدمنارك ،تعار�ض ع�ضويتنا باالحتاد.
وتابع بد�أنا مفاو�ضات من �أج��ل ع�ضوية كاملة� .إذا قرر

واتارا يريد جي�شا جمهوريا يف �ساحل العاج

االحتاد الأوروبي �أال يقبل تركيا ،ف�إن ذلك �ش�أن االحتاد،
ولكنني �أرى دو ًال ك �ث�يراً ال ت ��زال ت ��ؤي��د ع�ضوية تركيا
باالحتاد.
و�أكد وزير اخلارجية الرتكي �أن بالده توا�صل م�ساعيها
للح�صول على ع�ضوية كاملة ب��االحت��اد ،الف �ت �اً �إىل �أن
توثيق التعاون مع رو�سيا ال يعد بدي ً
ال عن الغرب بالن�سبة
تركيا .وك��ان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمل ��اين زيغمار غابرييل
قال يف ت�صريحات ل�صحف جمموعة “فونكه” الأملانية
الإعالمية قبل �أيام قليلة �إنه ال ميكنه ت�صور تركيا ع�ضواً
باالحتاد الأوروبي يف الأعوام القادمة ،وقال“ :لذا يتعني
علينا التفكري يف �أ�شكال بديلة لتوثيق التعاون».

رمزا ل�سنوات اجلمر والر�صا�ص:

•• �أبيدجان�-أ ف ب:

اك��د رئي�س �ساحل ال�ع��اج احل�سن وات ��ارا خ�لال خ�ط��اب متلفز ملنا�سبة العام
اجلديد ،نيته حتويل اجلي�ش اىل قوة جمهورية بالفعل وذلك بعد ان كان العام
 2017قد �شهد متردا ب�صفوف اجلي�ش .وقال واتارا “هدفنا الآن التعجيل
بتح�سني الظروف املعي�شية للقوات امل�سلحة وا�ستعادة االن�ضباط ،وحتديث
اجلي�ش وحتويله �إىل جي�ش جمهوري بالفعل» .ا�ضاف “�شهدت بداية العام
� 2017صعوبات كبرية ،وال �سيما التمرد ب�صفوف اجلي�ش ،االمر الذي كاد
ان يهدد ال�سالم واال�ستقرار اللذين واجهنا متاعب كثرية لإعادة بنائهما منذ
عام  .»2011وتابع واتارا “جي�شنا يجب ان يكون خدمة عامة تعمل من اجل
ال�سالم والتنمية يف بلدنا احلبيب” ،م�شريا اىل ان “ت�صاعد الإرهاب وظهور
حتديات امنية جديدة اجربانا على زيادة تعزيز قدرات قواتنا االمنية».

مظاهرات �ضد قرار العفو

البريو :هل يوقظ العفو على فوجيموري ال�شياطني القدمية...؟
�صاحب جائزة نوبل ماريو فارغا�س يرف�ض العفو على الرئي�س ال�سابق
الرئي�س احلايل �أنقذ من�صبه
بالتحالف مع نواب فوجيموريني

قرار الرئي�س كو�شين�سكي ميكن
�أن يفتح الباب ال�ستثناءات �أخرى
العفو �صفعة لل�ضحايا وال�شهود
ودوافع �سيا�سية داخلية وراءه
العفو على فوجيموري يثري الغ�ضب يف البريو
وح��ول تعزيز احلقيقة والعدالة واملجتمع الدويل لتامني تكري�س
وجرب ال�ضرر ،واعتربا ان العفو العدالة”.
“يقو�ض عمل الق�ضاء البريويف ويخ�شى كثريون خا�صة ان توقظ

تظاهرة مناه�ضة لل�صني يف هونغ كونغ
•• هونغ كونغ�-أ ف ب:

نظم متظاهرون م�سرية يف هونغ كونغ ام�س �ضد ما
اع�ت�بروه قمعا �صينيا ،بعد اي��ام م��ن ق��رار لل�سلطات
ال�صينية اخ�ضاع ق�سم من حمطة قطارات يف املدينة
للقانون ال�صيني.
وتنعم هونغ كونغ التي تتمتع بحكم �شبه ذاتي مبوجب
اتفاق �شعاره “دولة واحدة ونظامان” منذ ان �أعادتها
بريطانيا اىل ال�صني يف  ،1997بحقوق غري متاحة
يف ال�صني وال �سيما ح��ري��ة التعبري ون�ظ��ام ق�ضائي
م�ستقل� .إال ان �سل�سلة من احل��وادث الأخ�يرة اججت
امل�خ��اوف من ت�آكل نظام احلكم ال��ذات��ي ال��ذي تتمتع
به هونغ كونغ وحكم القانون فيها مبا يف ذلك حب�س
ن�شطاء بارزين يف الدفاع عن الدميوقراطية.
وق��ال النا�شط يف الدفاع عن الدميوقراطية جو�شوا
وون ��غ ،ال ��ذي ان���ض��م اىل �آالف امل���ش��ارك�ين يف م�سرية
االث �ن�ي�ن ،ان ال�ق�م��ع ال ��ذي مت��ار� �س��ه ح�ك��وم��ة احلزب
ال�شيوعي ال�صيني تزايد يف .2017

وكان وونغ ( 21عاما) اودع ال�سجن يف اب اغ�سط�س
لدوره يف التظاهرات احلا�شدة حلركة املظالت امل�ؤيدة
للدميوقراطية يف  2014واط�ل��ق ��س��راح��ه بكفالة
بانتظار البت باال�ستئناف الذي تقدم به �ضد احلكم
باحلب�س ل�ستة ا�شهر ال�صادر بحقه.
وقال وونغ لفران�س بر�س “�آمل ان يتحول كل مواطن
يف هونغ كونغ يف  2018اىل مدافع من اجل ا�ستعادة
القيم الأ�سا�سية التي تق�ضمها بكني».
وعرب العديد من املتظاهرين عن غ�ضبهم �إزاء اتفاق
اال�شرتاك يف املوقع وهي الت�سمية التي اطلقت على
فر�ض القانون ال�صيني على ق�سم من حمطة قطارات
يف قلب املدينة.
ومن املقرر �أن تفتتح املحطة ،التي تعترب �صلة و�صل
مع كربى مدن جنوب ال�صني ك�شينزين وغوانغجو،
هذا العام .وقد و�ضعت خطط لإقامة مركز تفتي�ش
م �� �ش�ترك مل��راق �ب��ة ال �ه �ج��رة م ��ا ي�ع�ن��ي ان �شرطيني
�صينيني وم�س�ؤولني �آخرين �سيتمركزون يف حمطة
قطارات هونغ كونغ.

ه��ذه االنتكا�سة ل�سيادة القانون،
ال�شياطني القدمية للإفالت من
العقاب .فعلى الرغم من �إحداث
جلان للعدالة واحلقيقة وتوجيه

االتهام للقادة ،كما هو احل��ال يف
الأرج �ن �ت�ين وب�ي�رو وغواتيماال،
ت�ظ��ل ق��ائ�م��ة ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين �أو
ال ��زع� �م ��اء ال ��ذي ��ن مل يحاكموا

�صاحب توبل لالداب ينت�صر لكرامة البريو و�ضد قرار اطالق ال�سراح
طويلة يف �أمريكا الالتينية.
ل �ل �م��ر� �ص��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي لأمريكا
وي�ق��ول �أ��س�ت��اذ العلوم ال�سيا�سية ال�ل�ات� �ي� �ن� �ي ��ة وم� �ن� �ط� �ق ��ة البحر
غ�سبار �إ�سرتادا ،املدير التنفيذي ال �ك��اري �ب��ي�“ :إن ق� ��رار الرئي�س

كو�شين�سكي م�ث��ل �إ�� �ش ��ارة �سيئة
ل�ل�غ��اي��ة ،ومي �ك��ن �أن ي�ف�ت��ح الباب
ال��س�ت�ث�ن��اءات اخ ��رى ،اال ان قرار
ال��رئ�ي����س ل�ي����س م�ف��اج�ئ��ا ،ويعود
ا�� �س ��ا�� �س ��ا اىل دواف� � � ��ع �سيا�سية
داخلية”.
�صفقة
ان� � ُت� �خ ��ب ب �ف �� �ض��ل حت ��ال ��ف غري
م �ت �ج��ان ����س ،وي�ل�اح� �ق ��ه حتقيق
ح��ول الف�ساد ،وج��د ب�ي��درو بابلو
كو�شين�سكي نف�سه يف ورطة عندما
�أطلقت املعار�ضة �إج��راءات اقالته
م��ن من�صبه .وق��د �أن �ق��ذ كر�سيه
يف اللحظة االخ�يرة بف�ضل دعم
ج��زء من احل��زب ال�سيا�سي الذي
ا�س�سه فوجيموري ويتمتع بنفوذ
كبري ،مع ان هذا احلزب معار�ض
وي �ق��وده اب �ن��اء الرئي�س اال�سبق.
وم �ق��اب��ل ذل� ��ك ،ع�ف��ا ع��ن الربتو
فوجيموري.
“�إن الرئي�س كو�شين�سكي ،وهو
م���ص��ريف ��س��اب��ق ،ووزي ��ر للمالية،
ق��د �أظ�ه��ر �أن��ه م�ستعد للتحالف
م��ع الأ� �س��و�أ وال�شيطان لتحقيق
�أه ��داف ��ه ،ي�ضيف �أ� �س �ت��اذ العلوم
ال�سيا�سية ،و�إذا قرر الرئي�س اليوم
�أن يعهد مب�ف�ت��اح م�ستقبله اىل
الفوجيموريني ،القوة ال�سيا�سية
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،ف��ان��ه م ��ن املحتمل
ان يحتفظ بكر�سيه ،ول�ك��ن ب�أي
ثمن؟”.

تعديالت لتجنب ا�ستمرار الفو�ضى يف الإدارة الأمريكية

وا�شنطن بو�ست :البيت الأبي�ض ي�ستعد لتحوالت داخلية كربى
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أ�شارت �آ�شلي باركر ،مرا�سلة �صحيفة
“وا�شنطن بو�ست” يف البيت
الأب�ي����ض ،وزم�ي�ل�ه��ا ج��و���ش داو�سي،
�إىل نقا�شات ه��ادئ��ة ب�ين م�س�ؤولني
يف الإدارة الأمريكية ب�ش�أن جتديد
دم ��اء ع��ام�ل�ين يف ال�ب�ي��ت الأبي�ض،
وتعيني �آخ��ري��ن يف م��واق��ع �شاغرة،
ا�ستباقاً لعام جديد يتوقع �أن يكون
�صعب �سيا�سياً.
ويرى املحرران �أن النقا�شات جتري
يف ظ��ل ف�ت�رة ح��رج��ة بالن�سبة �إىل
الإدارة .ف�ق��د �أن �ه��ى ال��رئ�ي����س �أول
ع � ��ام م �� �ض �ط��رب ل� ��ه يف ال�سلطة
بتحقيق فوز ت�شريعي كبري – خطة
ال�ضرائب اجلمهورية – ولكنه عانى
�أي �� �ض �اً ن�ك���س��ات م��رب�ك��ة ب�ع��دم��ا دعم
مر�شح جمهوري ملجل�س ال�شيوخ عن
والية �آالباما ،خ�سر ب�سبب اتهامات
بتورطه يف �سوء �سلوك جن�سي.
ف �ق��د �أدت ال �ه��زمي��ة غ�ي�ر املتوقعة
يف والي ��ة ع��رف��ت ب��دع�م�ه��ا ال�شديد
ل �ل �ج �م �ه��وري�ين ،ل�ت�ق�ل�ي����ص هام�ش
الغالبية ال�ضيقة للجمهوريني يف
جمل�س ال�شيوخ ،ولت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى حت ��دي ��ات ��س�ي��واج�ه�ه��ا البيت
الأب�ي����ض يف االن�ت�خ��اب��ات الن�صفية
لعام  ،2018يف ظل رئي�س تراجعت
�شعبيته.
اقرتاحات
وب��اع �ت �ق��اد ب��ارك��ر وداو�� �س ��ي ،ت�ؤ�شر

ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل � �ق�ت��رح� ��ة ،وال� �ت ��ي
�سي�شرف على تنفيذها جون كيلي،
رئي�س هيئة موظفي البيت الأبي�ض،
مل �ح ��اوالت �أخ� ��رى ي���س�ع��ى اجل�ن�رال
املتقاعد لتحقيقها لتجنب ا�ستمرار
حالة الفو�ضى حتى  ،2018والتي
�شهدتها الإدارة يف �سنتها الأوىل.
وي�ل�ف��ت امل �ح��رران مل��ا �أك ��ده م�س�ؤول
يف البيت الأب�ي����ض ،م��ن �أن اخلطة
ت � �ن � �ط � ��وي ع � �ل � ��ى ت � �ع � �ي �ي�ن ج � ��وين
دي �� �س �ت �ي �ف��ان��و ،م �� �س��اع��د يف البيت
الأب �ي �� ��ض وم �ط �ل��ع ع �ل��ى كوالي�س
ال���س�ل�ط��ة يف وا��ش�ن�ط��ن ،للإ�شراف
على �أرب��ع عمليات جتري يف اجلناح
ال �غ��رب��ي ل�ل�ب�ي��ت الأب �ي �� ��ض :مكتب
ال�ش�ؤون احلكومية ومكتب ال�ش�ؤون

ال�سيا�سية ،ومكتب �ش�ؤون املوظفني
ومكتب االت�صال العام.
فريق واحد
ويف ت���ص��ري��ح ح��دي��ث ،ق��ال��ت �سارا
ه��وك��اب��ي ،ال �� �س �ك��رت�يرة ال�صحفية
لدى البيت الأبي�ض” يف ظل قيادة
الرئي�س ترامب ،عملنا كفريق واحد
يف خدمة ال�شعب الأمريكي ،ونتطلع
ملوا�صلة هذا الزخم يف .»2018
ويعمل البيت الأبي�ض على تعيني
ك �ب�ي�ر ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن �سيا�سيني
يتوقع �أن ي�شرف على بيل �ستيبيان،
مدير �سيا�سي .ويتوقع �أن يتعر�ض
�ستيبيان النتقاد متزايد ب�أنه لي�س
م�ؤه ً
ال لتلك املهمة بعد �سل�سلة من

الأخطاء يف �سباق انتخابات جمل�س
ال�شيوخ يف �آالباما.
وحتى حلفاء �ستيبيان ي�صرحون يف
جل�سات �سرية ب�أنه يف موقف �صعب،
بزعم �أنه رجل ذكي ،ولكنه ال ميلك
القدرة لي�ؤدي عمله مبفرده.
حتذيرات
وي�شري املحرران �إىل تقارير و�صلت
�إىل �أ�سماع الرئي�س ترامب ،من عدد
م �ت �ن��ا ٍم م��ن امل���س�ت���ش��اري��ن واملوالني
ومن �أع�ضاء من الكونغر�س ،ب�ش�أن
حتذير من �أن البيت الأبي�ض غري
م �ه �ي ��أ مل �ع��اجل��ة امل �� �ش �ه��د ال�سيا�سي
ال�صعب يف .2018
ويف لقاء جرى ،يف الأ�سبوع املا�ضي،

يف امل �ك �ت��ب ال �ب �ي �� �ض��وي ،وت�سربت
ت �ف��ا� �ص �ي �ل��ه �إىل ال �ب �ي��ت الأبي�ض،
ع�ّب�رّ ك��وري ليواندو�سكي ،م�ست�شار
�سيا�سي خ��دم ك � ��أول م��دي��ر حلملة
ترامب يف  ،2016عن تخوفه من
ك��ون الرئي�س يتلقى خدمات �سيئة
من قبل جميع العاملني يف احلقل
ال�سيا�سي.
وم ��ا ي ��ؤك��د ذل� ��ك� ،أن� ��ه ع �ن��دم��ا كان
ت��رام��ب يف ب��امل ب�ي����ش ،يف الأ�سبوع
احل � � ��ايل ،ك � ��ان حم ��اط� �اً ب �ق �ل��ة من
العاملني يف ه��ذا الوقت من العام،
وه��ي ف�ترة تلقى فيها مكاملات من
�أ� �ص��دق��اء وم���س�ت���ش��اري��ن ،وو�صلته
حتذيرات حيال دورة �سيا�سية مقبلة
تنطوي على حتديات كربى.
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مقتل � 10أمريكيني بتحطم طائرة �سياحية يف كو�ستاريكا

زعيم املعار�ضة يف كمبوديا يدعو النتخابات حرة
•• فنومبينه-رويرتز:

دعا زعيم املعار�ضة الكمبودي املحتجز كيم �سوخا
�إىل �إج��راء انتخابات حرة ونزيهة يف البلد الواقع
بجنوب �شرق �آ�سيا وذل��ك يف ر�سالة ام�س االثنني
مبنا�سبة العام اجلديد.
وي��ر�أ���س �سوخا ح��زب الإن �ق��اذ الوطني يف كمبوديا
املعار�ض واملحظور وجرى اعتقاله يف �سبتمرب �أيلول.
و�سوخا متهم مبحاولة الإط��اح��ة بحكومة رئي�س
الوزراء هون �سني مب�ساعدة �أمريكية وبالتج�س�س،
وهي اتهامات ينفيها ويقول �إن دوافعها �سيا�سية.

قتل ع�شرة امريكيني بكو�ستاريكا يف حادث حتطم طائرة �صغرية ادى اي�ضا اىل مقتل الطاقم امل�ؤلف
من كو�ستاريكيَني اثنني ،بح�سب ما اعلن رئي�س كو�ستاريكا غيريمو �سولي�س.
وقال الرئي�س يف بيان ان “حكومة كو�ستاريكا تعبرّ عن ا�سفها ال�شديد ملقتل ع�شرة ركاب امريكيني
وط�ي��ا َري��ن كو�ستاريكيَني ب�ح��ادث جوي” ح�صل مبنطقة غواناكا�ست �شمال غ��رب ال�ب�لاد .وكان
م�س�ؤولون قالوا بوقت �سابق ان النريان ا�شتعلت بالطائرة عند ارتطامها باالر�ض .وقال املتحدث
با�سم وزارة االمن العام بكو�ستاريكا كارلو�س هيدالغو على ح�سابه يف موقع في�سبوك ان الطائرة من
طراز �سي�سنا  208كارافان وقد حتطمت يف منطقة جبلية قرب منتجع بونتا اي�سليتا ال�سياحي على
املحيط الهادئ .واكدت وزارة اخلارجية االمريكية مقتل العديد من املواطنني االمريكيني ،وقدمت
تعازيها مبدية ا�ستعدادها مل�ساعدة عائالت ال�ضحايا .غري انها قالت انه احرتاما لعائالت ال�ضحايا
لن تك�شف معلومات �إ�ضافية يف الوقت احلايل.

مقتل � 433شخ�ص ًا خالل  2017يف ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ال��وط �ن �ي��ة حلقوق
الإن� ��� �س ��ان يف ل �ي �ب �ي��ا م �ق �ت��ل 433
�شخ�صاً بينهم  79طف ً
ال و 10ن�ساء
خالل العام املا�ضي.
وق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة ،يف ب �ي��ان �أ�صدرته
�أم�س الإثنني عن ح�صاد حالة حقوق
الإن�سان واحلريات العامة والأو�ضاع
الإن�سانية يف ليبيا خ�لال ،2017
�إن م��ن ب�ي�ن ال�ق�ت�ل��ى  201عملية
قتل خ��ارج �إط��ار القانون وقتل فيها
الكثري من املدنيني وقوات اجلي�ش.
ولفتت اللجنة �إىل �أن ح�صيلة القتلى
�ضمت � 157شخ�صاً م��ن املدنيني
ُق � ِت �ل��وا ج� � � ّراء امل �ف �خ �خ��ات والأل� �غ ��ام
التي خلفتها امليلي�شيات الإرهابية
مب��دن بنغازي درن��ة و��س��رت ،و�أي�ضاً
 75م��دن �ي �اً ق�ت�ل��وا ج ��راء االقتتال
الع�شوائي و�أعمال العنف يف املناطق
والأح �ي��اء ال�سكنية مب��دن طرابل�س
و�سبها وبنغازي والزاوية و�صرباتة
والقره بوايل وا ُ
خلم�س.
و�أ�شارت اللجنة �إىل توثيقها اعتقال
� � 143ش �خ �� �ص �اً ب �� �ش �ك��ل تع�سفي
واختطاف � 186شخ�صاً.
ّ
وق��ال��ت اللجنة �إن نحو ثلث �سكان
ل�ي�ب�ي��ا ي �ع��ان��ون م��ن �أزم� ��ة �إن�سانية
ومعي�شية �سيئة تتمثل يف انعدام
الأمن الغذائي وال�صحي ،وبلغ عدد
من يحتاجون امل�ساعدة يف ظروفهم
امل�ع�ي���ش�ي��ة والإن �� �س��ان �ي��ة وال�صحية
حوايل  3مليون ون�صف ،من بينهم
 391416ن��ازح �اً وم �� �ش � ّرداً داخل
ليبيا.
م��ن ج�ه�ت��ه ت��وق��ع امل �� �س ��ؤول الليبي
ال�سابق �أحمد ق��ذاف ال��دم �أن يكون
�سيف الإ�سالم القذايف جنل الزعيم
ال �ل �ي �ب��ي ال� ��راح� ��ل م �ع �م��ر ال� �ق ��ذايف

وق��ال �سوخا يف ر�سالة تلتها ابنته كيم مونوفيثيا
ون�شرت على في�سبوك ام�س االث�ن�ين� ،إن كمبوديا
ت��واج��ه خطر خ�سارة امل�ساعدات و��س��وق الت�صدير
يف اخل��ارج بالإ�ضافة �إىل التعر�ض لإدان��ة املجتمع
الدويل بعد قرار حل حزبه.
و�أ� �ض��اف ات��رك��وا للنا�س ف��ر��ص��ة اخ�ت�ي��ار ممثليهم
ل�ل�ق�ي��ادة ع�بر ان�ت�خ��اب��ات ح��رة ون��زي �ه��ة ،داع �ي��ا �إىل
ال��وح��دة الوطنية وع��دم ا��س�ت�خ��دام العنف يف حل
الأزمة ال�سيا�سية.
كانت املحكمة العليا حلت حزب �سوخا يف نوفمرب
ت�شرين الثاين بطلب من احلكومة .كما منعت يف

قرارها �أك�ثر من  100نائب معار�ض من العمل
ال�سيا�سي .ودف��ع هذا االحت��اد الأوروب��ي والواليات
املتحدة للرتاجع عن دعمهما لالنتخابات املقررة
هذا العام.
وجت ��ري ك�م�ب��ودي��ا ان�ت�خ��اب��ات ع��ام��ة يف  29يوليو
متوز .وتعهد هون �سني بتمديد حكمه امل�ستمر منذ
�أكرث من  30عاما ع�شر �سنوات �أخرى على الأقل.
وق��ال �سوك اي�سان املتحدث با�سم حزب هون �سني
احل��اك��م �إن ر��س��ال��ة كيم �سوخا ال حتظى باهتمام
كبري و�إن ب��إم�ك��ان ال�سيا�سيني املعار�ضني ت�شكيل
حزب جديد.

•• �سان خو�سيه�-أ ف ب:

قذاف الدم� :سيف الإ�سالم الأوفر حظ ًا بالرئا�سة
الأوف ��ر ح�ظ�اً ل�ق�ي��ادة ليبيا يف حال
�إج � � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ن��زي �ه��ة ،و�شدد
على �أن ه��ذا لن يكون معتمداً على
ق��وة العائلة والتحالفات و�إمن��ا لأن
الليبيني �سئموا من ف�شل القيادات
التي تناوبت ال�سلطة منذ �سقوط
القذايف.
وبالرغم من �إعرابه ،يف مقابلة مع
وكالة الأنباء الأملانية ،عن تقديره
ل �ل��دور ال� ��ذي ل�ع�ب��ه امل �� �ش�ير خليفة
ح� �ف�ت�ر ،امل� �ع�ي�ن م� ��ن ق �ب ��ل جمل�س
النواب قائداً عاماً للجي�ش الوطني،
والإجنازات التي حققها على الأر�ض،
فقد �أكد قذاف الدم على �أن حظوظ
�سيف الإ�سالم �ستكون الأعلى �إذا ما
كانت هناك انتخابات عادلة.
و�أو� �ض��ح “نفوذ ح�ف�تر ق��ا��ص��ر على
املنطقة ال���ش��رق�ي��ة� ،أم ��ا يف املنطقة
الغربية واجلنوبية فنعتقد �أن��ه ال
مي�ل��ك ه�ن��اك ال�ك�ث�ير  ...واحلديث
ع ��ن ت �ع��وي��ل ع �ل��ى دع ��م خ ��ارج ��ي ال
ي �ج��دي لأن ال�ل�ي�ب�ي�ين ي �ع��دون هذا
تدخ ً
ال ب�ش�ؤونهم».
وا� �س �ت �ب �ع��د م ��ا ي �ت��ردد ع ��ن ح ��دوث
�صفقة ما بني الأمم املتحدة وحفرت
ج � ��رى مب �ق �ت �� �ض��اه��ا دف � ��ع الأخ �ي��ر
للموافقة على �إج ��راء االنتخابات،

م �ق��اب��ل ا� �س �ت �ب �ع��اد �أي ��ش�خ���ص�ي��ة ال
ير�ضى عنها من الرت�شح للرئا�سة،
كما ا�ستبعد �أي�ضاً �أن يح�سم حفرت
الأمر بطريقة ع�سكرية �إذا ما ف�شل
اخليار ال�سيا�سي ،وقال �إنه يعتقد �أن
حفرت “ال ميلك ال�ق��وة الع�سكرية
الكافية لذلك» .و�أب��دى قذاف الدم
 65عاماً انتقاداً واعرتا�ضاً كبرياً
لت�صريحات املبعوث الأمم��ي لليبيا
غ�سان �سالمة الأخ�يرة ب�ش�أن رف�ض
احل� ��وار م��ع ��س�ي��ف الإ�� �س�ل�ام لكونه
مطلوباً دولياً ،واعترب �أن هذا “نوع
من الإخالل بالعدالة».
وت�ساءل “ما موقف ال�سيد �سالمة
م��ن اجل ��رائ ��م ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت لي�س

ف�ق��ط ب�ح��ق م ��ؤي��دي ن �ظ��ام القذايف
و�إمن��ا �أي�ضاً بحق جماعات عري�ضة
م��ن ال�شعب الليبي ،وه��ي معروفة
وموثقة  ...تلك اجلرائم ارتكبتها
ق �ي��ادات ال ت��زال م��وج��ودة بال�ساحة
والأمم امل�ت�ح��دة ت�ت�ح��اور م�ع�ه��ا ...
فلماذا هذه االزدواجية ؟” ،واعترب
�أن االت �ه��ام��ات ال�ت��ي وج�ه��ت ل�سيف
الإ��س�لام “غري مدعومة ب ��أي دليل
مادي و�أغلبها جاء يف �إطار االنتقام
وت�صفية احل�سابات».
و�أردف ”:الليبيون هم من طرحوا
اح�ت�م��ال�ي��ة ت��ر��ش��ح ��س�ي��ف الإ� �س�ل�ام،
ل �� �ش �ع��وره��م ب� ��أن ��ه ق ��د ي �ك ��ون احلل
للنجاة من الفو�ضى � ...أما هو فلم

يتحدث بنف�سه ،باعتقادي �إذا ر�أى
�أن امل�ن��اخ مالئم �سيرت�شح ،وحينها
لن يح�صل فقط على �أ�صواتنا من
م��ؤي��دي ن�ظ��ام ال�ق��ذايف و�إمن��ا �أي�ضاً
على �أ�صوات قطاع كبري من الليبيني
ممن �سئموا كل ال��وج��وه ال�سيا�سية
التي مرت على البالد منذ 2011
و��س��اه�م��ت يف ت��ده��ور �أو��ض��اع�ه��ا ...
ونحن وه�ؤالء ن�شكل  70%تقريباً
من ال�شعب� :أي �أغلبية».
وي��ؤم��ن ق��ذاف ال��دم “ب�أن قطاعات
ليبية عدة قد �أدرك��ت �أن مطالبتهم
ب��ال�ت�غ�ي�ير ع ��ام  ،2011وه ��ي حق
م���ش��روع ب�سبب �أخ �ط��اء ال ينكرها
�أح��د خالل حكم القذايف ،قد جرى

توظيفها خلدمة �أج�ن��دات خارجية
ت�ستهدف يف جمملها �إف�شال دولتهم
ونهب ث��روات�ه��ا ع�بر �إدام ��ة ال�صراع
بها».
�أما فيما يتعلق بحظوظ �شخ�صيات
�أخ � ��رى ك��رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ال�سابق
حم �م��ود ج�ب�ري��ل ورئ �ي ����س املجل�س
ال��رئ��ا��س��ي ف��اي��ز ال �� �س��راج ،ف�ق��د قال
ق��ذاف ال ��دم :ال���ص�ن��دوق ه��و احلكم
ب�ي�ن اجل �م �ي��ع  ...ول �ك �ن �ن��ا نتعجب
من وج��وه تعاملت مع ليبيا كحقل
جت� ��ارب وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ف�شلها
ف�إنها مل تتوا َر و�إمنا ترغب بالعودة
لل�سلطة� ،أم��ا ال�سراج فهو بو�ضعية
�صعبة بعد انتهاء امل��دى الزمنى ملا

مقتل ً 25
حطابا بنيجرييا يف هجوم لبوكو حرام

•• كانو�-أ ف ب:

قتل جهاديو جماعة بوكو ح��رام  25حطابا يف قرية
ب��والي��ة ب��ورن��و �شمال ��ش��رق نيجرييا بح�سب ح�صيلة
جديدة وردت .وكانت ح�صيلة �سابقة قد حتدثت عن
م�ق�ت��ل ارب �ع��ة ح�ط��اب�ين يف ه ��ذا ال �ه �ج��وم ،ع�ن��دم��ا فتح
جهاديو بوكو حرام النار على جمموعة من احلطابني،
بح�سب ما قال ناج وقائد ميلي�شيا ت�ساعد ال�سلطات.
ف�ق��د ف�ت��ح م�سلحون ع�ل��ى دراج ��ات ب�خ��اري��ة ال �ن��ار على
ه � ��ؤالء احل �ط��اب�ين ف�ي�م��ا ك��ان��وا ي�ح� ّم�ل��ون ح�ط�ب��ا على
�سيارة نقل يف قرية مايوا على بعد حواىل  20كلم من
مايدوغوري عا�صمة والية بورنو امل�ضطربة يف �شمال
�شرق نيجرييا.
وق��ال بونو غانا وه��و حطاب جنا من الهجوم لوكالة
فران�س بر�س انه بالإ�ضافة اىل اجلثث الأرب��ع “عرثنا
على  21جثة جديدة عندما فت�شت فرق االنقاذ املكان
بحثا عن العديد من القرويني الذين مل يعودوا اىل

منازلهم بعد ح�صول ال�ه�ج��وم» .وك��ان امل�سلحون قد
ا�ضرموا النار يف ثالثة عربات حمملة حط ًبا.
وق��ال ابراهيم ليمان قائد ميلي�شيا تقاتل املتمردين
�إن ع ��ددا م��ن جت ��ار اخل���ش��ب مت�ك�ن��وا م��ن ال �ف��رار من
اجلهاديني الذين يقودهم ابو م�صعب الربناوي الذين
اعلن والءه لتنظيم داع�ش .وقال التاجر هارونا داهريو
ال��ذي جنا من االع�ت��داء �إن “ 16من بوكو ح��رام �أتوا
على �ست دراجات بخارية وفتحوا النار علينا».
وت���س�ب��ب مت ��رد ب��وك��و ح ��رام مب�ق�ت��ل  20ال ��ف �شخ�ص
وت�شريد  2,6مليون يف نيجرييا .ويف اال�شهر االخرية
ازدادت هجمات املتطرفني على مواقع ع�سكرية ومدنية
وعلى القرى النائية يف �شمال البالد.
وتتهم ب��وك��و ح��رام جت��ار اخل�شب بالتج�س�س ومترير
املعلومات للجي�ش النيجريي وامليلي�شيات الداعمة له.
يف �آب اغ�سط�س  ،2017قطعت اجلماعة ر�ؤو�س ثالثة
جتار يف قرية تبعد  40كلم من مايدوغوري اتهمتهم
ب�أنهم عمالء لقوى الأمن.

ترامب ي�ضاعف الوجود الأمريكي

يعرف باتفاق ال�صخريات  ...ونعتقد
�أنه قد ال يفكر باال�ستمرار.
وره� ��ن ق� ��ذاف ال� ��دم ق� ��درة املبعوث
الأمم��ي على تنفيذ خطته بتنظيم
االن �ت �خ��اب��ات ب ��وج ��ود �إرادة دولية
ت�سعى فعلياً ال�ستقرار ليبيا ،م�شرياً
�إىل �أن �ضعف الإقبال على الت�سجيل
مبفو�ضية ال�ن��اخ�ب�ين ل�ي����س ناجماً
ع��ن خم��اوف م��ن الأو� �ض��اع الأمنية
امل�ضطربة بقدر ما يعك�س عدم ثقة
الليبيني بالغرب والأمم املتحدة.
وقال :املبعوثون قبل �سالمة هدفوا
لإدارة ال�صراع ال �إنهائه  ..احللول
ك��ان��ت ك�ث�يرة �أم��ام�ه��م كالعمل على
توحيد القوات امل�سلحة ودعمها� ،أو
كف يد دول كقطر وال�سودان وتركيا
ع��ن ت ��أج �ي��ج ال �� �ص��راع ب�ك��ل و�سيلة،
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إع� ��ادة
�شرعنة جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي
ب��إ��ش��راك�ه��ا يف ال���ص�خ�يرات وغريها
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ف���ش�ل�ه��م يف �آخ ��ر
انتخابات ت�شريعية.
و�أمل��ح �إىل وج��ود م ��ؤام��رات خارجية
لإب� �ق ��اء ال �ب�ل�اد م�ن�ق���س�م��ة ك �م��ا هي
الآن ،وق��ال م�ستنكراً “يتم يومياً
نقل املئات من عنا�صر تنظيم داع�ش
ممن ف��روا من �سوريا وال�ع��راق بعد
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ت ��آك��ل تنظيمهم ه �ن��اك �إىل ليبيا،
وحت��دي��داً ب��امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة مع
تون�س ... ،ما الهدف من ذلك؟ هل
يهدفون بذلك �إىل ا�ستقرار ليبيا �أم
و�صمها بالتطرف ثم �إعالن حتالف
ع�سكري دويل لتحريرها من قب�ضة
ال� ��دواع � ��� ��ش ،وم � ��ا ي �ب �ت��ع ذل � ��ك من
ا�ستمرار ا�ستنزاف ال�ثروات و�إعادة
خ��ري�ط��ة تقا�سم ال�ن�ف��وذ والقواعد
الع�سكرية».
و�أ�ضاف “يريدون قاعدة بال�ساحل
لت�أمني جنوب املتو�سط �ضد الهجرة
غ�ي�ر ال���ش��رع�ي��ة و�أخ � ��رى باجلنوب
ملراقبة دول جنوب ال�صحراء ،وثالثة
ال�ستهداف ومعاقبة �أي دول��ة جوار
ليبي ترف�ض ال�سري يف فلك �سيا�سات
تلك القوى الدولية كم�صر وتون�س
�أو اجلزائر بعمليات �إرهابية ينفذها
الدواع�ش».
وق ��ال حم ��ذراً ليبيا مل ي�ع��د لديها
ما تخ�سره ،فهي منهارة بالأ�سا�س..
و�أقول للغرب �إن الإرهاب الذي دربه
بالأ�سا�س يف لييببا ثم نقله ل�سوريا
وال�ع��راق وال�ي��وم يعيده جم��دداً �إىل
ليبيا ال �أم��ان له وي�صعب ال�سيطرة
عليه  ..وها هو قد و�صل �إليكم بعقر
دياركم ولن يتوقف.
و�أع��رب عن تقديره للدور الرو�سي
يف م�ك��اف�ح��ة داع� �� ��ش ،م �ع �ت�براً �إي ��اه
“ا�ستثناء ف ��ري ��داً مل ��واق ��ف الغرب
االنتهازية» .
وقال “لقد ت�صدوا جدياً للدواع�ش
ب���س��وري��ا و�أن �ق��ذوا املنطقة وقدموا
ت�ضحيات م��ن ج�ن��وده��م  ...ونرى
�أن تكرار هذا الدور بليبيا من �ش�أنه
جل��م ح��ال��ة ال�ف��و��ض��ى ب ��أق��ل خ�سائر
مم �ك �ن��ة ويف وق� ��ت ق �ل �ي��ل ،و�إن كنا
ن�ستبعد �أن تكون ليبيا �ضمن �إطار
اهتماماتهم».

البابا  :حروب و�أكاذيب �شابت �سنة 2017

•• الفاتيكان-رويرتز:

قال البابا فرن�سي�س يف ر�سالته مبنا�سبة نهاية العام �إن �سنة � 2017شابتها
حروب و�أكاذيب وظلم وحث النا�س على حتمل م�س�ؤولية �أفعالهم .و�أ�ضاف
البابا خالل قدا�س م�سائي يف كني�سة القدي�س بطر�س ميثل �آخر منا�سبة
عامة له خالل العام �إن الب�شرية �أهدرت و�أ�ضرت هذه ال�سنة ب�أ�شكال كثرية
من خالل عمليات قتل و�أكاذيب وظلم .وقال �إنه على الرغم من �أن احلرب
كانت �أبرز عالمات الكربياء البغي�ض وال�سخيف ف�إن جتاوزات كثرية �أخرى
ت�سببت يف تدهور �إن�ساين واجتماعي وبيئي .وعلى الرغم من �أن البابا مل
يذكر �أحداثا محُ ددة وقعت يف � 2017إال �أنه �أدىل بر�أيه ب�ش�أن كثري من
�أك�بر الق�ضايا يف العامل على م��دار ال�ع��ام .ففي �أبريل ني�سان �أدان البابا
املذابح غري املقبولة لأبرياء يف هجوم بالأ�سلحة الكيماوية يف �سوريا .وقبل
�شهر فقط زار ميامنار حيث ا�ضطر �أكرث من � 600ألف من الروهينجا
امل�سلمني للفرار م��ن دي��اره��م �إىل بنجالد�ش امل�ج��اورة و�أج��رى حمادثات
مع ال�سلطات يف حماولة لتخفيف الأزمة .و�سعى البابا �أي�ضا �إىل ت�شجيع
ال�سالم يف كولومبيا خالل زي��ارة يف �سبتمرب �أيلول و�ضغط على الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ملعاجلة ق�ضايا التغري املناخي يف مايو �أيار.

جملة �أمريكية :هزمية داع�ش يف �أفغان�ستان مهمة �صعبة
•• وا�شنطن-وكاالت:

ل� �ف ��ت ال �� �ص �ح �ف��ي كري�شناديف
ك��االم��ور �إىل �أن هزمية داع����ش يف
�أفغان�ستان تبدو مهمة �صعبة؛ �إذ
يعك�س الهجوم االن�ت�ح��اري ،الذي
ا� �س �ت �ه��دف م ��رك ��زاً يف العا�صمة
الأف �غ��ان �ي��ة ك��اب��ول ي ��وم اخلمي�س
امل ��ا�� �ض ��ي ،م� ��دى ق � ��درة التنظيم
الإره��اب��ي على ال���ص�م��ود .وي�شري
ك� ��االم� ��ور ،يف م �ق��ال مب �ج �ل��ة “ذا
�أتالنتيك” الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ة� ،أن
الأم��ري �ك �ي�ين ��س�ي�ق��ول��ون �إن ��ه كان
ينبغي دحر داع�ش يف �أفغان�ستان.
ويف �أب ��ري ��ل امل��ا� �ض��ي ق ��ال اجلي�ش
الأمريكي �أن قرابة  700مقاتل
ي �ن �ت �م��ون �إىل داع� �� ��ش ال يزالون
يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،ول��ذل��ك ق�صفت
الواليات املتحدة من�ش�أة للتنظيم
ه �ن��اك ب��ا��س�ت�خ��دام “�أم القنابل”
وه ��ي �إح� ��دى �أك �ب�ر ال�ق�ن��اب��ل غري
النووية.
هجوم كابول
وبعد ثالثة �أ�شهر� ،أعلن اجلي�ش
الأم ��ري� �ك ��ي ت �� �ص �ف �ي��ة �أب� � ��و �سيد،
زعيم داع�ش خرا�سان وه��و اال�سم

امل� �ت ��داول ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م الإره ��اب ��ي يف
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،خ�ل�ال غ� ��ارة جوية
يف �شهر يونيو .ويف ال��وق��ت نف�سه
�صرحت متحدثة با�سم البنتاغون،
ب � ��أن الإج � � ��راءات الأم��ري �ك �ي��ة من
� �ش ��أن �ه��ا �أن ت �ق��و���ض ب���ش�ك��ل كبري
خطط التنظيم الإرهابي لتو�سيع
وج ��وده يف �أف�غ��ان���س�ت��ان .ول�ك��ن يف
غ���ض��ون �أق ��ل م��ن �ستة �أ� �ش �ه��ر ،مل
يتمكن داع�ش من البقاء فح�سب،
و�إمن��ا �أثبت �أي�ضاً قدرته على �شن
هجمات يف قلب الدولة الأفغانية؛
�إذ �أع �ل��ن داع ����ش م���س��ؤول�ي�ت��ه عن
الهجوم االنتحاري الذي وقع يوم
اخلمي�س امل��ا��ض��ي يف م��رك��ز ثقايف
�شيعي بالعا�صمة الأفغانية كابول،
و�أ�سفر عن قتل ما ال يقل عن 41
��ش�خ���ص�اً و�إ� �ص��اب��ة �أك �ث�ر م��ن 80
�آخ��ري��ن ،وك��ان م��ن ب�ين ال�ضحايا
طالب جتمعوا ملناق�شة الذكرى الـ
 38للغزو ال�سوفيتي لأفغان�ستان،
ف�ض ً
ال عن بع�ض ال�صحفيني من
وك��ال��ة �أن�ب��اء “�صوت �أفغان�ستان”
وه��ي وك��ال��ة �أن �ب��اء تابعة لل�شيعة،
الذين يعتربهم داع�ش “مرتدين”
وي�ستهدفهم يف كثري من الأحيان
يف كل �أنحاء العامل.

ط��ال�ب��ان ،التي حكمت �أفغان�ستان
فع ً
ال قبل الإطاحة بها يف 2001
يف �أعقاب غزو الواليات املتحدة ،ال
ت��زال اجلماعة امل�سلحة الرئي�سية
ال �ت��ي ت�ع�م��ل يف ال �ب�ل�اد ،وال تزال
طالبان تتمتع بال�سيطرة والدعم
يف �أجزاء كبرية من �أفغان�ستان.

داع�ش وطالبان
و�شهدت �أفعان�ستان هجمات مماثلة
يف الأ�سابيع الأخرية وطوال العام؛
�إذ �شن تنظيم داع�ش ،يف يوم عيد
امليالد� ،ضربات بالقرب من مكتب
ت��اب��ع ل�لا� �س �ت �خ �ب��ارات الأفغانية
�أ�سفرت عن مقتل �ستة �أ�شخا�ص،
وكذلك يف  18دي�سمرب اجلاري،
اق �ت �ح��م م �� �س �ل �ح��ون ي �ن �ت �م��ون �إىل
داع�ش مركزاً ا�ستخباراتياً �آخر يف
كابول ،بيد �أن هذه املحاولة انتهت
مبقتل امل�سلحني ال�ث�لاث��ة الذين
�شنوا هذا الهجوم.
وي��و� �ض��ح ك��االم��ور �أن داع ����ش قام
بكل ذلك على الرغم من �أن حركة

�إخفاق الواليات املتحدة
وم � � ��ع �أن ه � �ج � �م ��ات داع� � �� � ��ش يف
�أفغان�ستان �صادمة ،ف�إنها ال ينبغي
�أن تكون مثرية للده�شة ،بح�سب
ك��االم��ور ،حيث �أن ذل��ك النوع من
اال� �س �ت �ق��رار اجل �ي��و� �س �ي��ا� �س��ي يُعد
م��ن الأ� �ش �ي��اء ال �ن��ادرة يف الغالبية
العظمى من العامل.
وق� ��د �أخ � � ��ذت ال� ��والي� ��ات املتحدة
ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا حت�ق�ي��ق اال�ستقرار
يف ال �ع��دي��د م ��ن الأم� ��اك� ��ن ولكن
ال�ن�ت�ي�ج��ة ج ��اءت م �ت �ف��اوت��ة ،لأنها
�أطاحت بالفعل بالديكتاتوريني يف
العراق وغريها من الدول ،ولكنها
�أخ �ف �ق ��ت يف حت �ق �ي��ق اال�ستقرار
ال�سيا�سي ال�لازم للدولة الفاعلة
واملجتمع املدين.
و�أظ� �ه ��رت �أف�غ��ان���س�ت��ان ع�ل��ى وجه
اخل�صو�ص حدود تورط الواليات

امل�ت�ح��دة يف �أي ب �ل��د ،وب�ع��دم��ا دعا
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�إىل ان���س�ح��اب ال �ق��وات الأمريكية
من �أفغان�ستان ،كرر ما فعله �سلفه
ب � ��اراك �أوب ��ام ��ا ،وق� ��ام مب�ضاعفة
ال��وج��ود الع�سكري يف �أفغان�ستان،
وال ي��زال ق��راب��ة � 15أل��ف جندي
�أمريكي موجودين يف البالد بعد
م� ��رور �أك �ث�ر م��ن  16ع��ام �اً على
غزوها من قبل الواليات املتحدة.
وخ �ل ��ال �إع� �ل ��ان � �س �ي��ا� �س �ت��ه �إزاء
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان يف � �ش �ه��ر �أغ�سط�س
املا�ضي ،قال ترامب �إن االن�سحاب
املت�سرع من �ش�أنه �أن يخلق فراغاً
��س��وف ميل��أه الإره��اب �ي��ون ،مب��ا يف
ذل��ك داع�ش والقاعدة ،متاما كما
حدث قبل �أحداث � 11سبتمرب.
و�أ�ضاف ترامب �أن الواليات املتحدة
� �س��وف ت�ت�خ�ل��ى ع��ن ��س�ي��ا��س��ة عهد
ب��و���ش ال �ت��ي ك��ان��ت ف�ي�ه��ا الواليات
املتحدة ق��وة تن�شر الدميقراطية
يف اخلارج ،الفتاً �إىل “�أننا لن نقوم
ببناء الدول مرة �أخرى� ،إننا نقتل
الإرهابيني».
املهمة ال�صعبة
ويرى كاالمور �أن الواليات املتحدة

و�شركاءها الع�سكريني الأفغان قد
جن�ح��وا يف ه��ذا امل���س�ع��ى ،وبح�سب
ال�ق�ي��ادة امل��رك��زي��ة للقوات اجلوية
الأم��ري �ك �ي��ة� ،أ��س�ق�ط��ت الطائرات
الأم��ري �ك �ي��ة ،يف �أك �ت��وب��ر املا�ضي،
 653قنبلة و� �ص��واري��خ وذخائر
�أخ � � ��رى ع �ل��ى �أه� � � ��داف لطالبان
وداع����ش ،ولكن لي�س من الوا�ضح
حتى الآن م��ا �إذا ك��ان م�ع��دل قتل
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة للإرهابيني
يتجاوز معدل منو تنظيم داع�ش
يف �أفغان�ستان.
ويف ت �غ��ري��دة ع �ل��ى ت ��وي�ت�ر ،حذر
م��اي �ك��ل ك��وغ �ل �م��ان ،ن��ائ��ب مدير

بنامج �آ�سيا يف مركز ويل�سون ،من
�أن مقاومة داع����ش يف �أفغان�ستان
لل�ضربات اجل��وي��ة ال�ت��ي ال هوادة
فيها ُتعد مقلقة للغاية ؛ �إذ ي�ستمد
ال �ت �ن �ظ �ي��م الإره � ��اب � ��ي ق ��وت ��ه من
طبيعة الت�ضاري�س الأفغانية التي
ت�سمح ل�ل�إره��اب�ي�ين بالتهرب من
ال�ضربات..
�إ��ض��اف��ة �إىل زي��ادة �أع ��داده ب�سبب
ان�ضمام املجندين ال�ساخطني من
�أع���ض��اء ط��ال�ب��ان ،ف�ضال ع��ن منو
التطرف الداخلي.
وينقل كاالمور عن اجلرنال جون
نيكول�سون ،قائد القوات الأمريكية

والناتو يف �أفغان�ستان ،قوله ال�شهر
امل��ا��ض��ي �إن ال�ع�م�ل�ي��ات الأمريكية
ق�ت�ل��ت �أك �ث�ر م��ن  1600مقاتل
من داع�ش منذ �شهر مار�س املا�ضي
(�أي �ضعف ال�ت�ق��دي��رات ال�سابقة
ال�ت��ي �أ� �ش��ارت �إىل  700مقاتل)،
ولكن نيكول�سون اعرتف ب�صعوبة
حماربة داع�ش التي انطلقت من
م�ع��اق�ل�ه��ا يف اجل ��زء ال���ش��رق��ي من
ال�ب�لاد لتنفيذ هجمات يف �أماكن
م �ث��ل ك ��اب ��ول ،وو� �ص �ف �ه��ا ق ��ائ�ل ً�ا:
داع�ش مثل البالون ،كلما �ضغطنا
على مقاتليه يف منطقة يحاولون
التحرك �إىل مكان �آخر.
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خطة من اقت�صادية �أبوظبي للإ�شراف على تطبيق “القيمة امل�ضافة” على م�ستوى الإمارة
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل �سيف حممد الهاجري رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية
�أب��وظ�ب��ي ان تطبيق �ضريبة القيمة امل���ض��اف��ة يف دول ��ة االم ��ارات
م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام اجل��اري ل��ه ف��وائ��د ع��دي��دة على م�ستوى التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات خ��ا��ص��ة غ�ير النفطية منها
مبا يحقق اه��داف حكومة الدولة ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية يف بناء
اقت�صاد قوي وم�ستدام ال يعتمد على عوائد النفط يف امل�ستقبل.
و�أك��د معاليه �أن��ه على م�ستوى �إم��ارة �أبوظبي ف��إن دائ��رة التنمية
االقت�صادية و�ضعت خطة ملراقبة اال�سعار ومتابعة منافذ البيع
وفتح قنوات التوا�صل مع امل�ستهلكني لر�صد اية جتاوزات �أو �شكاوى
عن ا�ستغالل تطبيق ال�ضريبة لرفع الأ�سعار ب�شكل مبالغ فيه.

14
18

وق ��ال �إن خم ��اوف ق�ط��اع االع �م��ال وامل�ستهلكني م��ن االث ��ار التي
�سيرتتب عليها تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة مبالغ فيها كون
الت�أثري �سيكون ن�سبيا وحم��دودا للغاية وال ي�شكل �أية خماطر قد
ينجم عنها �إرباك يف زيادة الأ�سعار ب�شكل عام �أو اعباء مالية ا�ضافية
كبرية على �شركات القطاع اخلا�ص وامل�ستهلكني على حد �سواء.
واو�ضح معاليه �أن حتديد ن�سبة  % 5لتح�صيل قيمة ال�ضريبة
امل�ضافة يف ال��دول��ة ج��اء ب�شكل م��درو���س يعتمد يف اال��س��ا���س على
درا�سات �أجرتها جهات االخت�صا�ص يف الوزارات والهيئات االحتادية
والتي �أك��دت يف جمملها �أن��ه لن تكون هناك زي��ادة كبرية يف كلفة
املعي�شة بالدولة خا�صة �إذا كانت نفقات الأفراد ترتكز يف املقام الأول
حول ال�سلع امل�ستثناة من ال�ضريبة ..م�ؤكدا يف هذا ال�سياق ان دولة
االمارات تعد من الدول التي تطبق اقل االنظمة ال�ضريبية تكلفة

على ال�شركات والأفراد .وا�شار اىل �أن جلوء حكومة دولة االمارات
اىل تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة جاء انعكا�سا ومطلبا �ضروريا
ملواكبة التطور الكبري يف منظومة االقت�صاد الوطني والتنمية
ال�شاملة ال�ت��ي حققتها دول��ة االم ��ارات خ�لال ال�ع�ق��ود املا�ضية يف
خمتلف امل�ج��االت االم��ر ال��ذي �أ�سهم يف زي��ادة بنود الإن�ف��اق العام
للحكومة نظراً الرتفاع النمو ال�سكاين الذي يتطلب بدوره زيادة
الإن �ف��اق على ال�ق�ط��اع��ات التنموية الرئي�سة كالتعليم وال�صحة
وال���ص�ن��اع��ة واخل��دم��ات الأ��س��ا��س�ي��ة وال���س�ي��اح��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية
وغ�يره��ا .ودع��ا معاليه كافة �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
امل�سجلة لدى الدائرة اىل �أن ت�سارع يف الت�سجيل بالنظام ال�ضريبي
للهيئة االحتادية لل�ضرائب وذلك عرب موقع الهيئة االلكرتوين
االمر الذي �سي�سهل على الهيئة حت�صيل ال�ضرائب ب�شكل ان�سيابي

و�سهل وفق الإجراءات واللوائح املتبعة لديها .من جانبة قال �سعادة
خليفة �سامل املن�صوري وكيل دائرة التنمية االقت�صادية ابوظبي ان
الدائرة بادرت باتخاذ خطوات ا�ستباقية حت�سبا لأية جت��اوزات قد
تطر�أ على ا�ستغالل تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف الدولة مع
بداية العام اجلاري وكانت الدائرة اوىل اجلهات التي تفاعلت مع
الهيئة االحتادية لل�ضرائب يف التعميم على كافة ا�صحاب الرخ�ص
االقت�صادية امل�سجلة لديها ب�ش�أن الت�سجيل بالنظام ال�ضريبي التابع
للهيئة .وا�شار اىل ان كافة قنوات االت�صال الر�سمية للدائرة من
موقع �إلكرتوين وقنوات التوا�صل االجتماعي واالخبار ال�صحفية
وغريها مت من خاللها ن�شر ر�سائل متكررة مع نهاية العام اجلاري
بهدف التوعية ب�أهداف �ضريبة القيمة امل�ضافة وتعريفها للجمهور
من امل�ستهلكني وقطاع االعمال ب�شكل عام.

تلبية لتوجيهات حاكم ال�شارقة

ال�شارقة الإ�سالمي يرفع ر�أ�سماله عرب �إ�صدار �صكوك قابلة للتحويل اىل �أ�سهم عادية
•• ال�شارقة-الفجر:

تلبية لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى لالحتاد
حاكم ال�شارقة ،حفظه اهلل� ،أعلن
م �� �ص��رف ال �� �ش��ارق��ة الإ�سالمي،
امل �� �ص��رف الإ� �س�ل�ام��ي ال ��رائ ��د يف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
عن امتامه حتويل �صكوك بقيمة
 266.8مليون درهم �إىل �أ�سهم
يف ر�أ�� �س� �م ��ال امل �� �ص ��رف ،ل�صالح
�� �ص� �ن ��دوق ال� ��� �ش ��ارق ��ة لل�ضمان
االجتماعي  ،وذلك تزامناً مع عام
اخلري.
�صرح بذلك معايل عبدالرحمن
ال �ع��وي ����س ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة

م �� �ص��رف ال �� �ش��ارق��ة الإ�سالمي،
و�أك ��د �أن اخ�ت�ي��ار �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ،ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،حفظه
اهلل ،للم�صرف كا�ستثمار �آمن
ل �� �ص �ن��دوق ال �� �ش��ارق��ة لل�ضمان
االج �ت �م ��اع ��ي ي �ع��د م �ف �خ��رة لنا
جميعاً يف �إدارة م�صرف ال�شارقة
الإ�� �س�ل�ام ��ي ،و��س�ي�ع�م��ل �صندوق
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل���ض�م��ان االجتماعي
على ا�ستخدام العائدات املحققة
م��ن �أرب ��اح �أ��س�ه��م امل���ص��رف لدعم
الأن �� �ش �ط��ة اخل�ي�ري��ة ال �ه��ادف��ة يف
�إمارة ال�شارقة.
و�أ�شار �أن عملية �إ�صدار ال�صكوك
متت يف �أعقاب موافقة اجلمعية

ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ل �م �� �ص��رف خ�ل�ال
اجتماعها ال�سنوي الذي عُقد يف
�شهر مار�س املا�ضي على �إ�صدار
�صكوك قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم
بقيمة توازي  10باملائة من ر�أ�س
مال امل�صرف ،ل�صالح جهة حتدد
م��ن قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان ب� ��ن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
ح ��اك ��م ال� ��� �ش ��ارق ��ة ،ح �ف �ظ��ه اهلل،
وحت��وي�ل�ه��ا ب�ع��د ذل ��ك �إىل �أ�سهم
ع��ادي��ة ب�ق�ي�م��ة ا��س�م�ي��ة مقدارها
دره��م واح��د لل�سهم وغ�ير قابلة
ل �ل �ت��داول .وق ��د ح���ص��ل امل�صرف
على املوافقات الالزمة من هيئة
الأوراق املالية وال�سلع وم�صرف
الإمارات العربية املتحدة املركزي

و�سوق �أبوظبي للأوراق املالية.
و�أ�� � �ش � ��ار رئ �ي �� ��س جم �ل ����س �إدارة
م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي� :إىل
�أن ه��ذه الثقة التي �أوالن ��ا �إياها
�صاحب ال�سمو قد عادت بالفائدة
ع�ل�ي�ن��ا �أي �� �ض �اً ،ح�ي��ث �أ��س�ه�م��ت يف
زي��ادة ر�أ��س�م��ال م�صرف ال�شارقة
الإ� � �س �ل�ام� ��ي ،وب� � ��ات م ��ن �أق � ��وى
امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل��ال �ي��ة ع �ل��ى �صعيد
ك�ف��اي��ة ر�أ�� ��س امل� ��ال .ح�ي��ث نتوقع
زي� � ��ادة م� �ع ��دالت امل �ل ��اءة املالية
للم�صرف ب�ح��وايل  100نقطة
�أ�سا�س مع �إ�صدار ر�أ�س املال هذا.
و�أ�ضاف العوي�س ب�أن ر�أ�سمال �أ�سهم
م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ارتفع
بذلك من2,668,050,000
دره��م �إىل 2,934,855,000

درهم ،فيما بات �صندوق ال�شارقة
لل�ضمان االجتماعي ميتلك ما
ن�سبته  9.09باملائة من �إجمايل
�أ�سهم امل�صرف.
ونوه� :إن هذه اخلطوة اال�ستثنائية
وغ�ي�ر امل �� �س �ب��وق��ة ع �ل��ى ال�صعيد
امل�ؤ�س�سي ت�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية
امل���ص��رف ال��رام�ي��ة �إىل التميز يف
دع��م املجتمع من خ�لال خمتلف
املبادرات التي تندرج �ضمن نطاق
امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية فم�صرف
ال�شارقة الإ�سالمي ومنذ ت�أ�سي�سه
ي�ع��د نف�سه ج ��زءا ال ي �ت �ج��ز�أ من
ن�سيج الوطن الغايل حيث ي�ستقي
جمل�س �إدارة امل�صرف هذه املبادئ
ال�سامية من ر�ؤى �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن

حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ال��ذي ال
ي��دخ��ر ج�ه��دا يف رف�ع��ة املجتمع و
بناء الإن���س��ان و خدمة ال��وط��ن و
املواطن.
وي �ع��ود ت��اري��خ ت��أ��س�ي����س م�صرف
ال �� �ش��ارق��ة الإ� �س�ل�ام��ي �إىل العام
 1975حتت ا�سم بنك ال�شارقة
ال��وط �ن��ي ،و ُي�ع�ت�بر �أول م�ؤ�س�سة
م��ال �ي��ة يف ال �ع ��امل ت�ن�ج��ز عملية
التحول من ال�صريفة التقليدية
�إىل الإ�سالمية بنجاح .وميتلك
امل �� �ص��رف  33ف ��رع� �اً ت� �ت ��وزع يف
خم�ت�ل��ف �أرج � ��اء دول� ��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وح���ص��ل على
ت�صنيف �إئ �ت �م��اين ب��درج��ة A3
م�ستقر م��ن ق�ب��ل وك��ال��ة موديز

ل�ل�ت���ص�ن�ي��ف الإئ � �ت � �م� ��اين ،وعلى
ت���ص�ن�ي��ف  +BBBم���س�ت�ق��ر من
ق�ب��ل وك��ال�ت��ي ��س�ت��ان��درد �آن بورز
وفيت�ش .و�سبق للم�صرف طرح

ال�سعودية :معدل البطالة ي�ستقر عند  12.8يف
املائة و 1.231مليون �سعودي يبحثون عن عمل

•• الريا�ض -وام:

ت�أكيد ًا على التزامها بتي�سري وحتديث كافة �إجراءات العمل املايل احلكومي

وزارة املالية تعلن جهوزية النظام املايل االحتادي لتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
•• �أبوظبي-الفجر:

ت ��أك �ي��داً ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��ا مبعاجلة
وت �ط��وي��ر �أن �ظ �م��ة ال �ع �م��ل امل ��ايل
احل �ك��وم��ي ل�ت�ي���س�ير الإج� � ��راءات
وال�ت�ع��ام�لات اخل��ا��ص��ة باجلهات
االحتادية� ،أعلنت وزارة املالية عن
حتديثها للنظام املايل االحتادي
وجاهزيته الكاملة للتعامل مع
جميع امل�ع��ام�لات املالية املتعلقة
ب�ضريبة القيمة امل�ضافة.
وميكن جلميع اجلهات احلكومية
االحتادية املرتبطة بالنظام املايل
االحتادي �أداء خمتلف تعامالتها

امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب �� �ض��ري �ب��ة القيمة
امل�ضافة من خ�لال النظام الذي
مت حتديثه بالتزامن مع تطبيق
��ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل �� �ض��اف��ة يف 1
يناير .2018
ويف ه � ��ذا ال� ��� �ص ��دد �أك� � ��د �سعادة
ي��ون ����س ح��اج��ي اخل� � ��وري ،وكيل
وزارة املالية على ال�ت��زام الوزارة
بتطوير عمليات تقدمي اخلدمات
واالرت�ق��اء بجودتها ،حيث وفرت
ال ��وزارة نظاماً وفريقاً متكام ً
ال
ل�ل��دع��م ال �ف �ن��ي ،م��ع رق ��م هاتفي
جم��اين خم�ص�ص للإجابة على
خمتلف ا�ستف�سارات ومتطلبات

اجل � �ه ��ات االحت � ��ادي � ��ة املرتبطة
بالنظام املايل االحتادي ،واملتعلقة
ب � ��أداء ت�ع��ام�لات �ضريبة القيمة
امل�ضافة.
وقال �سعادته :توا�صل وزارة املالية
��س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام امل ��ايل
االحت � ��ادي وال �ن �ه��و���ض مب�ستوى
ع�م�ل�ي��ات ت �ق��دمي اخل ��دم ��ة ،عرب
زي ��ادة االع�ت�م��اد على تكنولوجيا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،ورف � � � ��ع م�ستوى
اخل��دم��ات امل �ق��دم��ة للمتعاملني
من الوزارات واجلهات االحتادية،
مب��ا ي�ضمن حتقيق ر�ؤي ��ة وزارة
امل��ال�ي��ة يف �أن ت�ك��ون وزارة رائدة

عاملياً يف املجال املايل وت�ساهم يف
حتقيق ر�ؤية دولة الإمارات.
وي �ت��م ت�ط�ب�ي��ق � �ض��ري �ب��ة القيمة
امل�ضافة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة وفقاً لالتفاقية املوحدة
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل ��دول اخلليج
العربية ،وت�شكل ه��ذه ال�ضريبة
راف��داً هاماً لدعم تطوير البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وم�سرية
ال�ت�ن�م�ي��ة ،واالرت� �ق ��اء باخلدمات
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا احلكومة
للمواطنني وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى حد
� � �س� ��واء ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل تعزيز

تناف�سية اقت�صاد دول��ة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة يف املحافل
العاملية.
وي�شكل ال�ن�ظ��ام امل��ايل االحت��ادي
منظومة متكاملة م��ن الأنظمة
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي مت�ك��ن وزارة املالية
م��ن مم��ار� �س��ة اخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا يف
متويل اجلهات االحتادية ،و�إدارة
وح ��وك �م ��ة الإج � � � � ��راءات املالية،
وم� ��راق � �ب� ��ة � � �ص ��رف امل� �ي ��زان� �ي ��ات
امل �م �ن��وح��ة ل �ل �ج �ه��ات االحت ��ادي ��ة
ل� �ت� �ق ��دمي وت� �ط ��وي ��ر خدماتها
احلكومية.

�أعلنت الهيئة العامة للإح�صاء ال�سعودية ا�ستقرار معدل البطالة لل�سكان
ال�سعوديني خالل الربع الثالث من العام املا�ضي  2017عند م�ستواه ال�سابق
خالل الربع الثاين عند  12.8يف املائة بواقع  7.4يف املائة للذكور و 32.7
يف املائة للإناث ..م�شرية اىل انخفا�ض معدل البطالة الإجمايل “� 15سنة
ف�أكرث” مقارنة بالربع الثاين  2017حيث بلغ يف  5.8يف املائة بواقع 3.2
يف املائة للذكور و 21.1يف املائة للإناث .وبح�سب ن�شرة �سوق العمل للربع
الثالث  2017التي �أعلنتها الهيئة على موقعها الإلكرتوين ام�س فان جملة
امل�شتغلني من واقع بيانات ال�سجالت الإدارية يف اململكة بلغ  13.758مليون
فرد كما بلغ اجمايل ال�سعوديني الباحثني عن عمل من واقع ال�سجالت الإدارية
 1.231مليون ف��رد ميثل ال��ذك��ور منهم  190,822ف��ردا وميثلن الإناث
منهم  1.041مليون وكانت �أعلى ن�سبة لل�سعوديني الباحثني عن عمل يف
الفئة العمرية � 29 - 25سنة وذلك بن�سبة بلغت  31,3يف املائة كما �أن ن�صف
ال�سعوديني الباحثني عن عمل يحملون ال�شهادة اجلامعية حيث بلغت ن�سبتهم
 45.8يف املائة .و�أو�ضحت الن�شرة �أن �إجمايل ت�أ�شريات العمل ال�صادرة بلغ
�أكرث من � 509آالف ت�أ�شرية منها  22,3يف املائة للقطاع احلكومي و 37,8يف
املائة للقطاع املنزيل و 39,9يف املائة للقطاع اخلا�ص.

ال�سعودية ترفع �أ�سعار الوقود

•• الريا�ض-وام:

�أعلنت وزارة الطاقة وال�صناعة وال�ثروة املعدنية ال�سعودية رفع الأ�سعار
املحلية للوقود بداية من ام�س االثنني م�شرية �إىل �أن �سعر ن بنزين 91
�سيباع ب�سعر  1.37ريال للرت بزيادة عن �سعره ال�سابق البالغ  0.75ريال
يف حني �سيباع بنزين  95ب�سعر  2.04ريال للرت بارتفاع عن �سعره ال�سابق
البالغ  0.90ريال يف حني �أبقت على �سعر كل من الديزل لل�شاحنات عند
م�ستوى  0.47ريال والكريو�سني عند  0.64ريال .وقالت الوزارة يف بيان
ا�صدرته الليلة قبل املا�ضية �إن ال�سعر اجلديد ي�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة
البالغة  5يف املائة والتي بد�أ تطبيقها من اليوم �أي�ضا م�ؤكدة �أن اجلهات
الرقابية تقوم مبراقبة الأ�سواق ل�ضمان تطبيق الأ�سعار وعدم التالعب بها
وعدم انقطاع االم��دادات وحذرة من تطبيق العقوبات النظامية بحق كل
من يرفع الأ�سعار قبل املوعد املعلن� ،أو يتوقف عن توفري املنتجات.

املانيا الأوىل � ً
أوروبيا يف �إعادة تدوير النفايات
واليونان تعلن احلرب على الأكيا�س البال�ستيكية

ثالثة �إ�صدارات ل�صكوك مقومة
ب ��ال ��دوالر الأم�ي�رك ��ي يف �أ�سواق
ر�أ� ��س امل��ال العاملية بقيمة 500
مليون دوالر لكل �إ�صدار.

الت�ضخم ال�سنوي يف باك�ستان
يرتفع �إىل % 4.57

•• �إ�سالم �أباد -رويرتز:

قال مكتب الإح�صاء احلكومي يف
باك�ستان ام�س االث�ن�ين �إن معدل
الت�ضخم ال�سنوي يف البالد ارتفع
�إىل  4.57باملئة يف دي�سمرب كانون
الأول من  3.97باملئة قبل عام.
و�أ� � � �ض � ��اف امل� �ك� �ت ��ب �أن الأ�� �س� �ع ��ار
انخف�ضت على �أ�سا�س �شهري 0.1
ب��امل �ئ��ة يف دي���س�م�بر ك��ان��ون الأول
باملقارنة مع ال�شهر ال�سابق.

اليونان :ترجيح اخل��روج من
الأزمة املالية يف العام اجلديد
•• �أثينا-وكاالت:

�أب � ��دى رئ �ي ����س ال� � ��وزراء اليوناين
�ألك�سي�س ت�سيربا�س تفا�ؤله بقدرة
ب�ل�اده على م�ع��اودة ال��وق��وف على
قدميها مالياً ،يف العام اجلديد.
ويف خطابه التلفزيوين مبنا�سبة
ال �ع ��ام اجل ��دي ��د ،ق ��ال ت�سيربا�س
م��وج �ه �اً ح��دي �ث��ه �إىل مواطنيه:
ا� �س �م �ح��وا يل ال �ي ��وم �أن �أطلعكم
على �شيء يقيني ،فبعد � 8أعوام
�سنتمكن يف  2018من التنف�س
�أخرياً ،و�أن نرتك حقبة الإجراءات
التق�شفية ال�صارمة وراءن��ا .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن برنامج امل�ساعدات
ال �ث��ال��ث ل �ل �ي��ون��ان وال � ��ذي و�صلت
ق �ي �م �ت��ه �إىل  86م �ل �ي ��ار ي � ��ورو،
�سينتهي يف �أغ�سط�س  ،2018وهو
الذي انطلق منذ  .2010وت�أمل
احل �ك��وم��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة �أن تتمكن
ب�ح�ل��ول ه��ذا امل��وع��د م��ن ا�ستعادة
الثقة ال�لازم��ة يف الأ��س��واق املالية
لتعاود توفري ر�أ��س�م��ال م��ن تلقاء
نف�سها.

•• برلني-وام:

ت �� �ص��درت امل��ان �ي��ا ق��ائ�م��ة ال� ��دول الأورب� �ي ��ة يف م �ع��دالت �إع � ��ادة ت��دوي��ر القمامة
بن�سبة  66%بينما بلغ املعدل يف اليونان التي تكافح للتخل�ص من االكيا�س
البال�ستيكية نحو  15%عام .. 2015بح�سب بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة.
ودائما ما كان يثري توفر الأكيا�س البال�ستيكية باملجان يف املتاجر اليونانية ده�شة
ال�سائحني .واعتاد اليونانيون �أنف�سهم على ا�ستهالك هذه الأكيا�س يف كل مرة
يذهبون فيها للت�سوق .لكن اعتبارا من اليوم لن ت�صبح الأكيا�س البال�ستيكية
جمانية يف املتاجر اليونانية ،حيث �سي�ضطر الراغبون يف ا�ستهالك هذه الأكيا�س
امل�ضرة بالبيئة دفع � 4سنتات من اليورو مقابل كل كي�س بال�ستيكي يح�صلون
عليه يف املتاجر لو�ضع م�شرتياتهم بداخله.
••الريا�ض-وام:

ال�سعودية تطبق �ضريبة القيمة امل�ضافة  ..و 35مليار ريال توقعات �إيرادات العام الأول

�شرعت ال�سعودية ام�س يف تطبيق �ضريبة
القيمة امل�ضافة بن�سبة  5يف املائة وذلك
مبوجب االتفاقية املوحدة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي التي مت �إقرارها يف
دي�سمرب من العام  2015حيث بلغ عدد املن�ش�آت امل�سجلة يف ال�ضريبة مع بدء
التطبيق � 90ألف من�ش�أة و�سط توقعات ب�أن حتقق �إيرادات بقيمة  35مليار ريال
يف العام الأول من التطبيق .وكانت ال�سعودية بد�أت يف تطبيق القيمة االنتقائية
على �سلع من التبغ وم�شتقاته وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة والكماليات
قبل نحو �ستة �أ�شهر و�سجلت هذه ال�ضريبة عائدات بنحو ثمانية مليارات ريال.
و�أكد مدير م�شروع �ضريبة القيمة امل�ضافة يف الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود
احلربي يف ت�صريحات لـ”وام” �أن �ضريبة القيمة امل�ضافة �ستق�ضي على اقت�صاد
الظل و�ستنظم ال�سوق م�شريا �إىل الهيئة �شرعت اعتبارا من اليوم يف احت�ساب مبالغ
القيمة امل�ضافة على معظم ال�سلع واملواد الغذائية وبع�ض العمليات امل�صرفية وبيع
وت�أجري العقارات التجارية وا�ستئجار ال�شقق والفنادق واال�سرتاحات والرعاية
ال�صحية اخلا�صة والتعليم اخلا�ص وخدمات االت�صاالت والت�سوق الإلكرتوين.
ودعا احلربي املن�ش�آت �إىل اعتماد فاتورة وا�ضحة حتدد ال�سلع �أو اخلدمات امل�ستثناة
من ال�ضريبة �سواء كانت معفاة �أو خا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة بن�سبة �صفر

يف املائة مو�ضحا �أن عقوبة عدم �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة خالل املدة املحددة تعادل
 5يف املائة من قيمة ال�ضريبة غري امل�سددة عن كل �شهر �أو جزء منه م�شددا على
املن�ش�آت ب�أن تقدم م�ستنداتها املتعلقة بال�ضريبة بال�شكل املطلوب والت�أكد من دقة
البيانات ال��واردة فيها ذلك لأن تقدمي معلومات غري دقيقة بق�صد التهرب من
ال�ضريبة �سيُع ّر�ض املن�ش�أة املخالفة �إىل جمموعة �صارمة من العقوبات تتمثل يف
حدّها الأدنى يف غرامة ال تقل عن قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة وال تزيد على ثالثة
�أ�ضعاف قيمة ال�سلع �أو اخل��دم��ات حمل التهرب يف حني �أن املن�ش�أة التي ت�صدر
فاتورة �ضريبية بينما هي غري م�سجلة يف نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة ف�سيتم
تغرميها بـ� 100ألف ريال كحد �أق�صى .وقال احلربي �إن الهيئة �أطلقت تطبيقا
خا�صا يحتوي على عديد من املعلومات املهمة حول ال�ضريبة.
و�أ��ض��اف احل��رب��ي �أن �ضريبة القيمة امل�ضافة ه��ي �ضريبة غ�ير مبا�شرة ُتفر�ض
على جميع ال�سلع واخلدمات التي يتم �شرا�ؤها وبيعها من قبل املن�ش�آت مع بع�ض
اال�ستثناءات مو�ضحا �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي كانت وقعت يف �شهر دي�سمرب
عام  2015لوائح و�أنظمة االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة التي ُتفر�ض

على معامالت ا�سترياد وتوريد ال�سلع واخلدمات بن�سبة �أ�سا�سية قدرها  5يف املائة
ومنحت االتفاقية كل دولة خيارات اتخاذ الإج��راءات الداخلية لإ�صدار قانونها
بهدف و�ضع �أحكام االتفاقية حيز التنفيذ مبا فيها و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات
الالزمة لتطبيق ال�ضريبة مبا ال يتعار�ض مع هذه الأحكام.
يذكر �أن الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل هي اجلهة امل�س�ؤولة عن تطبيق و�إدارة
ال�ضريبة يف اململكة وع��ن عمليات ت�سجيل و�إل�غ��اء ت�سجيل املكلفني يف ال�ضريبة
�إ�ضافة �إىل �إدارة عملية تقدمي الإقرارات ال�ضريبية ورد ال�ضريبة �إىل جانب �إجراء
عمليات التدقيق وزي��ارات التفتي�ش املتعلقة بال�ضريبة وتتمتع الهيئة بال�سلطة
الكاملة يف فر�ض الغرامات على غري املمتثلني لنظام �ضريبة القيمة امل�ضافة
والئحته التنفيذية� .إىل ذلك �أكد اقت�صاديان �سعوديان �أن �ضريبة القيمة امل�ضافة
يف ال�سعودية ودول اخلليج تعد الأقل على م�ستوى العامل حيث و�صلت يف بع�ض
ال��دول �إىل  20يف املائة وق��درا حجم الإي��رادات املتوقعة من تطبيق ال�ضريبة يف
ال�سعودية بنحو  35مليار ريال يف العام الأول.
و�أو�ضح االقت�صادي ف�ضل البوعينني لـ”وام” �أن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة

ال �ت��ي ت �ف��ر���ض ع �ل��ى ال� �ف ��ارق ب�ي�ن �سعر
ال� ��� �ش ��راء م� ��ن امل �� �ص �ن��ع و� �س �ع ��ر البيع
للم�ستهلك ��ض��روري��ة ل��زي��ادة الإي ��رادات
احلكومية غري النفطية بعد الرتاجع يف
�سعر النفط الفتا اىل ا�ستثناء نحو � 100سلعة وخدمة �أ�سا�سية من هذه ال�ضريبة
ل�صالح امل�ستهلكني ال�سيما فيما يتعلق باخلدمات ال�صحية والتعليمية وبع�ض
ال�سلع الأ�سا�سية .واعترب �أن هذه ال�ضريبة م�صدر مهم لتنويع م�صادر متويل
العجز يف امليزانية م�شريا اىل �أن �أي تغيري يف �ضريبة القيمة امل�ضافة �سيكون
مرتبطا ب��دول جمل�س التعاون والأم��ر نف�سه ينطبق على ال�ضريبة االنتقائية
و�ضريبتي الدخل وال�شركات نظرا لأن �أي تغيري فيهم ب�شكل منفرد قد ي�ؤثر �سلبا
على نزوح اال�ستثمارات والودائع من الدولة املطبقة لها �إىل الدول التي ت�ستمر يف
االعفاءات ال�ضريبية.
ب��دوره بني اخلبري القت�صادي الدكتور ل��ؤي الطيار ان �ضريبة القيمة امل�ضافة
لي�ست جديدة �إذ �إنها مطبقة يف �أكرث من  120دولة حول العام وبن�سب متفاوتة
ومرتفعة تتجاوز  20يف املائة من �أجل زيادة �إي��رادات هذه الدول وهي من �أكرث
�أن��واع ال�ضرائب التي حتقق العدالة بني امل�ستهلكني معتربا �أن الإج��راءات التي
اتخذتها احلكومة ومنها ال�ضريبة االنتقائية والقيمة امل�ضافة �ستزيد الإيرادات
الفعلية للدولة.
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وزير م�صري 2018 :ي�شهد االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي
•• القاهرة-وام:

�أعلن املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية امل�صري �أن عام
� 2018سي�شهد حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد االنتهاء
م��ن ع��دة م���ش��روع��ات لتنمية ح�ق��ول ال�غ��از املكت�شفة �أه�م�ه��ا االن�ت�ه��اء من
املرحلة الأوىل من م�شروع تنمية حقل ظهر  ،وا�ستكمال املرحلة الثانية
من م�شروع تنمية حقول �شمال الإ�سكندرية وغرب البحر املتو�سط جيزة
وفيوم  ،واالنتهاء من مراحل م�شروع تنمية حقل �آتول للغاز الطبيعي يف
منطقة �شمال دمياط  ،وا�ستمرار �أعمال تنمية حقل نور�س بدلتا النيل ،
والإ�سراع يف م�شروع تنمية ك�شف الغاز الطبيعي يف منطقة امتياز �شمال
دمياط البحرية يف �شرق دلتا النيل” القطامية ال�ضحلة.»1-
و�أو��ض��ح امل�لا يف بيان ا��ص��دره ام�س �أن العام اجل��اري �سي�شهد �أي�ضا طرح

بالتعاون مع وزارة االقت�صاد و�أكادميية دبي لريادة الأعمال

•• عجمان ـ الفجر

ا�ست�ضافت غرفة جتارة و�صناعة
عجمان دورة “ت�أ�سي�س امل�شروع
وال� �ت ��واج ��د يف ال�سوق” والتي
نظمتها وزارة االقت�صاد بالتعاون
مع �أكادميية دبي لريادة الأعمال
ال��ذراع التعليمي مل�ؤ�س�سة حممد
ب� ��ن را� � �ش� ��د ل �ت �ن �م �ي��ة امل �� �ش ��اري ��ع
ال�صغرية واملتو�سطة.
ق � ��دم ال� � � ��دورة ح ��ام ��د �آل علي،
وح���ض��ر ال � ��دورة ج�م�ي�ل��ة كاجور
مدير �إدارة تنمية اعمال الإمتياز
ال�ت�ج��اري بغرفة عجمان واكرث
م��ن  25رائ ��د ورائ� ��دة اع �م��ال يف
فندق ق�صر عجمان ،حيث تناولت
ال ��دورة خ�ط��وات ت�أ�سي�س املن�ش�أة
ال �ت �ج��اري��ة وم �ع��رف��ة املتطلبات
ال�ق��ان��ون�ي��ة واالداري� � ��ة للم�شروع
ال� �ن ��ا�� �ش ��ئ و�إع � � � � � ��داد اخل � �ط� ��وات
ال�ن�م��وذج�ي��ة ل�ل�ت��أ��س�ي����س ودخ ��ول
ال�سوق والتخطيط للإجراءات
واملعامالت احلكومية والتخطيط
االداري اجل�ي��د واي �ج��اد احللول
والبدائل لك�سب الوقت وتوفري
امل�صروفات.
وت �ن��اول امل�ح��ا��ض��ر ع��دة موا�ضيع

م��زاي��دات ع��امل�ي��ة للبحث ع��ن ال �ب�ترول وال �غ��از يف م�ن��اط��ق م�صر الربية
والبحرية .
واو��ض��ح �أن املياه االقت�صادية امل�صرية مبنطقة البحر الأح�م��ر ومنطقة
جنوب م�صر �ست�شهد طرح مزايدة عاملية لأول مرة للبحث عن البرتول
والغاز فور االنتهاء من م�شروعي جتميع البيانات اجليوفيزيقية بتلك
املناطق.
و�أ� �ض��اف امل�ل�ا �أن ��ه ج��ار ا� �ص��دار  12ات�ف��اق�ي��ة ب�ترول�ي��ة ج��دي��دة ب�إجمايل
ا�ستثمارات حدها الأدن��ى  433مليون دوالر  ،بخالف االتفاقيات التي
ت�سفر عنها املزايدات التي �سيتم طرحها .
وبالن�سبة مل�شروعات التكرير والبرتوكيماويات �أو�ضح املال �أن عام 2018
�سي�شهد ت�شغيل م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير اجلديد مب�سطرد والذي
يُعد واحداً من �أهم م�شروعات التكرير اجلديدة حيث يقوم مبعاجلـة املازوت

وحتويلـه �إيل �أنواع خفيفة من وقـود ذو جـودة عاليـة مثل ال�سوالر ووقود
النفاثات  ،وذلك �إىل جانب ا�ستكمال املرحلة الثانية من م�شروع تو�سعات
معمل تكرير ميدور بالإ�سكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من
املنتجات البرتولية .كما ي�شهد االنتهاء من امل�شروعات اجلديدة اجلاري
تنفيذها ب�شركة اال�سكندرية الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات “ �أنربك
“ لتعظيم انتاجية البنزين عايل الأوكتني للم�ساهمة يف تغطية جانب من
احتياجات ال�سوق املحلى املتنامية .
�أم ��ا بالن�سبة مل���ش��روع��ات ال �ب�تروك �ي�م��اوي��ات �أو� �ض��ح ال��وزي��ر امل �� �ص��ري �أن
ا�سرتاتيجية وزارة البرتول ترتكز على �أولوية تعظيم ا�ستخدام اخلامات
واملنتجات البرتوكيماوية حملياً بد ًال من ت�صديرها واال�ستفادة منها فى
اقامة �صناعات حتويلية مبا يحقق �أعلى عائدات وقيمة م�ضافة ل�صالح
االقت�صاد امل�صري.

غرفة عجمان ت�ست�ضيف دورة «ت�أ�سي�س امل�شروع والتواجد يف ال�سوق»

عرفها ببطاقات دخ��ول ال�سوق،
ومنها م��ؤه�لات امل���ش��روع وخطة
االف �ت �ت��اح وم �� �س��رع��ات التنفيذ،
م�ؤكدا على �أهمية وج��ود خلفية

ع��ن جم��ال امل�شــــروع م��ن خالل
امل � �ه� ��ن وال� ��وظ� ��ائ � �ـ� ��ف املطلوبة
وامل� � �ه � ��ارات واخل� �ب� ��رات و�أل � �ي ��ات
اكت�سابها ،كذلك وج��ود عالقات

م�ؤمتر الأعمال الإلكرتونية يف دبي
ي�سلط ال�ضوء على �أهمية «املدن الذكية»
•• دبي -وام:

� �ش��ارك �أك�ث�ر م��ن  50خبري �أع �م��ال �إل�ك�ترون�ي��ة من
جميع �أنحاء العامل يف امل�ؤمتر ال��دويل ال�سابع ع�شر
للأعمال الإلكرتونية ال��ذي عقد يف فندق نوفوتيل
بدبي بدعم من دب��ي لل�سياحة وا�ست�ضافته جامعة
ولونغونغ م�ؤخرا يف دبي ملناق�شة املمار�سات والق�ضايا
املتعلقة باملدن الذكية �أح��د مو�ضوعات امل�ؤمتر هذا
العام .وق��ال الدكتور �شني نينغ �شني �أ�ستاذ م�شارك
بجامعة ولونغونغ رئي�س و�سفري م�ؤمتر دبي للأعمال
الإلكرتونية ان لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ت�أثري قوي على �إعادة ر�سم احلياة احل�ضرية بتغيري
ال��رواب��ط وعنا�صر االت�صال بني الأف��راد واملنظمات
واحلكومات واملجتمعات املحلية �إذ �أن املدينة الذكية
كمفهوم ور�ؤية جديدة ن�سبيا هي بالت�أكيد خطوة نحو
حت�سني كفاءة اخلدمات ونوعية احلياة .
وك��ان��ت كلمة اف�ت�ت��اح امل ��ؤمت��ر ب�ع�ن��وان “عندما تلبي
املدن الذكية احتياجات البيانات ال�ضخمة  -الفر�ص
والتحديات” للربوف�سيور باتريك واي .كيه .ت�شاو
ال ��ذي و��ص��ف امل ��دن ال��ذك�ي��ة يف كلمته ب��أن�ه��ا مفهوم
جديد ومتطور يهدف �إىل اال�ستفادة من التقنيات
احلديثة والتطورات اجلديدة لتطوير �أنظمة املدينة
وعملياتها وخ��دم��ات�ه��ا م���ش�يرا �إىل �أن ��ه م��ع انت�شار
البيانات ال�ضخمة وا�ستخدام الإنرتنت يف كل �ش�ؤون

احلياة ،القت البحوث عن مو�ضوعات امل��دن الذكية
اه�ت�م��ام��ا ك�ب�يرا م��ن الأك��ادمي �ي�ين وامل�م��ار��س�ين على
�سواء.
و�أل�ق��ى الربوف�سيور �إل ��دون واي .يل �أ��س�ت��اذ جامعي
ورئي�س �سابق لق�سم نظم املعلومات الإدارية بجامعة
ت�شنغ�شي الوطنية الكلمة الثانية ح��ول “ت�صميم
البحوث متعدد امل�ستويات” بحيث يتم و�ضع البيانات
الفردية باختالفات تنظيمية يف منوذج خطي واحد
مبعاجلة هذه االختالفات ب�صفتها متغريات م�ستقلة
مب�ستوى �أع�ل��ى وناق�ش �سبب ووق��ت وكيفية �إجراء
حتليل البيانات متعدد امل�ستويات.
و�شكل امل�ؤمتر من�صة للأكادمييني والباحثني لتقدمي
�أوراقهم البحثية عن املدن الذكية وت�ضمن اجتماعات
خل�ب�رات يف ن�ف����س امل �ج��ال وور�� ��ش ع�م��ل ومناق�شات
ملجموعات امل�ح��رري��ن .وت�ن��اول��ت املناق�شات البحثية
مو�ضوعات وثيقة ال�صلة باملدن الذكية مثل تطبيقات
ال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة وفينتي�ش وبلوك�شني واملدينة
الذكية وعلوم الت�صميم وال�صحة الإلكرتونية فيما
زار امل�شاركون مدينة دبي الذكية للتعرف على �أحدث
خدماتها وخططها امل�ستقبلية مبا يف ذلك دبي الآن
ودبي بل�س بوابة م�شاركة البيانات وا�سرتاتيجية دبي
للتعامالت الرقمية “البلوك ت�شني” من�صة الذكاء
اال�صطناعي ومقيا�س ال���س�ع��ادة م��راق�ب��ة م�ستويات
�سعادة املواطنني.

العراق يحقق معدالت جديدة يف �إنتاج الغاز اخلام
•• بغداد-وكاالت:

�أعلن وزير النفط العراقي جبار علي ح�سني اللعيبي
ام ����س الإث� �ن�ي�ن ،ع��ن حت�ق�ي��ق زي� ��ادة غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة يف
م�ع��دالت ا�ستثمار ال�غ��از اخل��ام يف م���ش��روع �شركة غاز
ال�ب���ص��رة بن�سبة  80%م��ع حتقيق ا��س�ت�ث�م��ار 230
مليون قدم مكعب من حقول اجلنوب ومي�سان جنوبي
العراق.
وق ��ال ال�ل�ع�ي�ب��ي ،يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح��ايف� ،إن ��ه مت حتقيق
زي��ادة غري م�سبوقة يف ا�ستثمار الغاز اخل��ام امل�صاحب
للعمليات النفطية يف م�شروع غاز الب�صرة بن�سبة ت�صل
اىل  80%يف مطلع يناير احلايل.
و�أ�ضاف “و�صلت القدرات اال�ستثمارية لهذا امل�شروع

�إىل م�ع��دل  900مليون ق��دم مكعب قيا�سي باليوم،
وحتقيق زيادة �أخرى يف ا�ستثمار الغاز اخلام من حقول
��ش��رك��ة غ��از اجل �ن��وب و��ش��رك��ة ن�ف��ط مي�سان ت�صل اىل
معدل  230مليون قدم مكعب قيا�سي باليوم».
و�أو�ضح �أن هذا الإجناز الكبري �سيعزز من قدرات البالد
يف ت�صدير الغاز ال�سائل والغازولني الطبيعي ،و�سيعظم
م��ن التنمية امل�ستدامة ،وي��زي��د م��ن ثقة امل�ستثمرين
مل�شاريع البرتوكيماويات ،والأ�سمدة لوجود ا�ستقرار يف
وفرة املادة اخلام لهذه ال�صناعات وهو الغاز املكرر.
وجت��ري وزارة النفط العراقية منذ �أ�شهر مفاو�ضات
مع نظريتها الكويتية لت�صدير الغاز اخلام املنتج من
احلقول جنوبي البالد الفائ�ض عن حاجة البالد عرب
خط �أنابيب لتلبية احتياجات دولة الكويت.

� �ش �خ �� �ص �ي��ة وم� �ه� �ن� �ي ��ة ت�ضيف
�إىل امل �� �ش��روع اىل ج��ان��ب وج��ود
مبيعات وع �ق��ود م�سبقة بايجاد
ف ��ر� ��ص ل �ل �ت �ع��اق��د ق �ب��ل �أو بعد

االفتتاح والتعرف على الزبائن
املحتملني.
واو�ضح �أن وجود ال�سيولة املالية
وال� �ف ��ائ� �� ��ض امل � � ��ايل ج ��ان ��ب ه ��ام

للعديد من امل�شاريع مع �ضرورة
حت �ل �ي��ل ال �� �س ��وق ع�ب�ر التحليل
والأرق� ��ام والإح���ص��ائ�ي��ات املوثوق
م�صدرها ،ووج��ود درا�سة جدوى

وخطة عمل تتناول جوانب عدة.
و�أك� ��د ع�ل��ى �أن ��ص��اح��ب امل�شروع
الب � � ��د �أن مي� �ت� �ل ��ك ع � � � ��ددا من
العنا�صر والتي متيزه عن باقي
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ال �ع��ام �ل�ي�ن يف امل� ��� �ش ��روع ومنها
وج��ود ر�ؤي ��ة وتخطيط وا�شراف
واب��داع وابتكـــــار وتطوير وتعزيز
للعالقات وال�شركات مع �أ�صحاب
امل �� �ص �ل �ح��ة وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى حل
امل�شكالت املزمنة وتطوير للذات
وللعاملني معه.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا �أ� � � �ش� � ��ادت جميلة
كاجور بجهود وزارة االقت�صاد و
�أكادميية دبي لريادة االعمال يف
تنفيذ دورات وور���ش عمل توجه
رواد ورائ ��دات االع �م��ال لتحويل
افكارهم �إىل م�شاريع قائمة وتعزز
منو وا�ستدامة امل�شاريع املنفذة،
م��و� �ض �ح��ة �أن ق� �ط ��اع امل�شاريع
وال�صغرية واملتو�سطة ب�شكل عام
يحظى ب��رع��اي��ة ال حم ��دودة من
قبل القيادة الر�شيدة ،مما ي�ؤكد
اه�م�ي��ة م���س��اه�م��ة م���ش��اري��ع رواد
االعمال يف اقت�صاد الدولة.
وختاما �أك��دت جميلة ك��اج��ور ان
غرفة عجمان حري�صة على تنفيذ
جملة من الربامج والدورات التي
ت�ستهدف رواد ورائ��دات االعمال
خ�ل�ال ال �ع��ام  2018مب��ا يزيد
م��ن ت��وج�ه�ه��م ل�ت�ن�ف�ي��ذ م�شاريع
رائدة ومبتكرة.

 518من�ش�أة �صغرية ومتو�سطة يديرها مواطنون ت�ستفيد من تخفي�ض ر�سوم الت�صاريح
•• ابوظبي-وام:

ق��ررت وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني �إدراج  518من�ش�أة
�صغرية ومتو�سطة ع�ضوا يف م�ؤ�س�سات دعم م�شاريع ال�شباب
�ضمن الفئة الأوىل يف نظام الت�صنيف الذي تدرج مبوجبه
الوزارة املن�ش�آت امل�سجلة لديها.
ومن املقرر �إعفاء املن�ش�آت امل�شار اليها من ال�ضمانات امل�صرفية
التي يتم تقدميها عن كل عامل يف املن�ش�أة ا�ضافة اىل �سداد
ر�سوم ت�صاريح العمل واالنتقال يف ادن��ى قيمها حيث يبلغ
ر�سم ا�صدار الت�صريح ملدة �سنتني وجتديده  300درهم عن
كل ت�صريح فيما يبلغ ر�سم ا�صدار ت�صريح انتقال وا�ستخدام
عامل من من�ش�أة اىل �أخرى ملدة �سنتني  150درهما.
وقال �سيف ال�سويدي وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني
ل���ش��ؤون امل ��وارد الب�شرية ان خ�ط��وة ال ��وزارة ت��أت��ي يف �سياق
تقدمي الدعم لرواد االعمال املواطنني من ا�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة التي تدار بكوادر وطنية ومتكينهم مبا
ي�سهم يف تطوير من�شاتهم وا�ستدامتها وحتفيز املواطنني
ل��دخ��ول ه��ذا ال�ق�ط��اع احل�ي��وي م��ن خ�لال ت�أ�سي�س وان�شاء
امل�شاريع ذات القيمة امل�ضافة.
و�أ� �ض��اف ان ال��دع��م ال ��ذي ت�ق��دم��ه ال� ��وزارة ل ��رواد االعمال

املواطنني من �ش�أنه امل�ساهمة يف ت�شجيع ا�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة على ا�ستقطاب املوارد الب�شرية الوطنية
ل�شغل الوظائف املتوافرة لدى تلك امل�شاريع يف �ضوء تطبيق
الوزارة ل�سيا�سات وبرامج جتعل من تكلفة توظيف املواطنني
لدى القطاع اخلا�ص �أقل من تكلفة تعيني العمالة الوافدة.
و�أو�ضح ال�سويدي ان وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تطبق
��ض��واب��ط و� �ش��روط ع�ن��د ادراج م�ن���ش��آت امل���ش��اري��ع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة يف ال�ف�ئ��ة الأوىل وذل ��ك ان�ط�لاق��ا م��ن حر�ص
الوزارة على تعزيز م�شاركة املواطنني يف �سوق العمل كرواد
�أعمال متميزين وحتقيق تناف�سية املن�ش�آت العاملة يف هذا
القطاع.
وتدرج الوزارة املن�ش�آت يف الفئة الأوىل بحد اق�صى من�ش�أتني
ل�صاحب العمل الواحد ب�شرط ان يكون �صاحب املن�ش�أة �أو
جميع ال�شركاء فيها من املواطنني وان تكون حا�صلة على
ع�ضوية احدى م�ؤ�س�سات دعم م�شاريع ال�شباب املعتمدة يف
الدولة.
كما ي�شرتط ان تدار املن�ش�أة من قبل �صاحبها املواطن او من
قبل مدير مواطن ف�ضال عن اال يكون لدى �صاحب املن�ش�أة
اك�ثر من  5من�ش�آت ميلكها او ي�شارك فيها �أو يكون وكيل
خدمات فيها واخ�يرا اال يكون ل�صاحب املن�ش�أة اية من�ش�آت

مقيدة لدى الوزارة وعليها اية خمالفات .وت�شرتط الوزارة
لتمتع املن�ش�أة باحلوافز امل�شار اليها اال يكون قد م�ضى على
الإ�صدار الأول للرتخي�ص بها ثالث �سنوات حيث اذا جتاوزت
الرتخي�ص هذه املدة تتمتع املن�ش�أة فقط بالإعفاء من تقدمي
ال�ضمانات امل�صرفية وذل��ك ب�شرط اال ي�ك��ون م�ضى على
اال�صدار االول للرخ�صة �أكرث من خم�س �سنوات.
ويبلغ احلد الأعلى للعاملني باملن�ش�آت ال�صغرية لال�ستفادة
من احلوافز بواقع  15عامال ومبا ال يقل عن  16وال يزيد
على  50عامال للمن�ش�آت املتو�سطة.
ويلغى اع�ف��اء امل�ن���ش��آت ال�صغرية واملتو�سطة م��ن ال�ضمان
امل�صريف وت�ل��زم ب ��أدائ��ه يف ح��ال��ة ع��دم التزامها ب��دف��ع اجور
العمال لأكرث من �شهرين متتاليني.
كما يلغى ت�صنيف املن�ش�أة يف الفئة الأوىل ويعاد ت�صنيفها
وفقا للمعايري ال�سارية يف حال ت�شغيل عمالها لدى الغري
ب��دون ترخي�ص من ال ��وزارة او قيام املن�ش�أة بت�شغيل عمال
م�ن���ش��آت اخ ��رى م��ن دون ت��رخ�ي����ص او ث �ب��وت ع�لاق��ة عمل
�صورية بينها والعاملني لديها او بيع املن�ش�أة او نقل ملكيتها
ل�شخ�ص اخر دون اخطار م�ؤ�س�سات دعم م�شاريع ال�شباب �أو
ثبوت ان املن�ش�أة ت��دار من غري �صاحب املن�ش�أة �أو من غري
مديرها املواطن.

االحتاد خلدمات املطار -اخلدمات الأر�ضية ت�ستعد للم�ستقبل عرب تعيينات ّهامة للمواطنني الإماراتيني

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة االحت� ��اد خلدمات
امل� �ط ��ار – اخل ��دم ��ات الأر� �ض �ي ��ة،
التابعة ملجموعة االحتاد للطريان،
ع ��ن جم �م��وع��ة م ��ن التعيينات
�ام��ة للمواطنني الإماراتيني
ال�ه� ّ
داخل هيكلها اجلديد الذي ي�ضع
الأ�سا�س لل�سنوات القادمة.
و�سوف تتمركز جميع التعيينات
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة يف م� �ط ��ار �أب ��وظ �ب ��ي
الدويل و�ست�شمل املهام االنتقالية
احليوية ،مع انتقال �شركة االحتاد
خل� ��دم� ��ات امل � �ط� ��ار – اخل ��دم ��ات
الأر� � �ض � �ي� ��ة �إىل جم� �م ��ع امل� �ط ��ار
الرئي�سي اجلديد واملقرر افتتاحه
يف عام .2019
وقد عمل املواطنون الإماراتيون
ال �� �س��ت ل� �ع ��دد م ��ن ال �� �س �ن ��وات يف
ال�شركة ،حيث ح�صلوا على تدريب
متخ�ص�ص وبرامج تخطيط مهني
والتي �أهلتهم لأدوار �إدارة جديدة.
وعالوة على ذلك� ،شغل كثري منهم
منا�صب يف مطارات خارجية �إىل
جانب العمل يف جمموعة االحتاد
ل �ل �ط�يران ،الأم� ��ر ال ��ذي منحهم
هامة يف التطور.
خربة ّ
وت� ��� �ش� �م ��ل ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات ج �ب��ران
ال�بري�ك��ي ،رئي�س ق�سم اخلدمات
الأر� � �ض � �ي � ��ة يف �� �ش ��رك ��ة االحت� � ��اد
خلدمات املطار ،وحممد النقبي،
مدير �أول لعمليات املدرج ونا�صر
امل � ��رزوق � ��ي ،م ��دي ��ر �أول ل�ش�ؤون
م�شروعات ال�شحن ،وحممد البنا،
مدير �أول ل�ش�ؤون تنفيذ العمليات
الت�شغيلية ومروان ال�شحي ،مدير
�أول ل� ��� �ش� ��ؤون الأم� �ت� �ع ��ة وب�سمة

حبيب ،مدير �أول ل�ش�ؤون اجلودة
ومراقبة العمليات الت�شغيلية.
وب�ه��ذه املنا�سبة� ،أف��اد خالد غيث
امل �ح�ي�رب��ي ،ن��ائ��ب �أول للرئي�س
واملدير العا ّم للخدمات الأر�ضية
يف �شركة االحتاد خلدمات املطار:
“ت�ؤكد ه ��ذه ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات التزام
جمموعة االحت��اد للطريان جتاه
التوطني وتعك�س الهيكلية القوية
التي ن�ضعها للم�ستقبل».
«ي �ح �ظ��ى ك ��ل واح � ��د م ��ن ه � ��ؤالء
املتخ�ص�صني ال�ست يف الطريان
بدور رئي�سي كي يلعبه يف ال�شركة
وذل��ك �إىل ج��ان��ب زم�لائ��ه ،الأمر
ال � ��ذي ي �� �ض �م��ن حت �ق �ي��ق النجاح
خ�ل�ال ال �ع��ام�ين ال �ق��ادم�ين فيما
ن �� �س �ت �ع��د ل�ل�ان �ت �ق��ال �إىل جممع

املطار الرئي�سي اجل��دي��د ».وت�أتي
ه��ذه الهيكلية عقب تعيني �أروى
ب��ن ح�ي��در ك�م��دي��ر �أول للعمليات
ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة يف امل��رك��ز الرئي�سي
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة لالحتاد
ل �ل �ط�ي�ران يف �أك� �ت ��وب ��ر .2017
وتتعاون �أروى مع فريق االحتاد
خلدمات املطار يف مطار �أبوظبي
ال � � � ��دويل ،ال� � ��ذي ي �� �ض �م��ن �أع �ل��ى
م�ستوى م��ن التنفيذ الت�شغيلي
لالحتاد للطريان.
مت�ت�ل��ك ��ش��رك��ة االحت� ��اد خلدمات
املطار �سج ً
ال قوياً لدعم التوطني
ال ��ذي ي�شمل ال���ش��راك��ة م��ع هيئة
اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة واالحتياطية
ل �ت��دري��ب امل �ج �ن��دي��ن لي�صبحوا
متخ�ص�صني يف جم��ال �إج ��راءات

امل � �ن ��اول ��ة امل� �ل� �ت ��زم ��ة بال�سالمة
والقوانني للطائرات التجارية.
ويف ال� � ��وق� � ��ت احل� � � � � ��ايل ،ه� �ن ��اك
جمموعتان من املجندين الذين
ي �ت��درب��ون ع�ل��ى ام �ت ��داد دورت �ي�ن.
ف �ه��م ي �ع �م �ل��ون يف م� � ��درج مطار
�أبوظبي وعلى العمليات الت�شغيلية
للأمتعة ،وهما ميثالن عمليات
معقدة وحيوية بالن�سبة جلدول
رحالت االحتاد للطريان.
وت �ق��وم ��ش��رك��ة االحت� ��اد خلدمات
امل�ط��ار ب � ��إدارة ا�ستثمار جمموعة
االحتاد للطريان يف دعم الأعمال
يف م�ط��ار �أب��وظ�ب��ي ال ��دويل والتي
ت���ش�م��ل ق���س��م ع�م�ل�ي��ات التموين
االحت � � � � ��اد خل � ��دم � ��ات امل� � �ط � ��ار –
التموين واملناولة الأر�ضية االحتاد

خل� ��دم� ��ات امل � �ط� ��ار – اخل ��دم ��ات
الأر�ضية والعمليات اللوجي�ستية
لل�شحن االحت ��اد خل��دم��ات املطار
– ال�شحن والتي تقع جميعها يف
مطار �أبوظبي الدويل.
وف �ي �م��ا ي�خ�ط��ط م �ط��ار �أبوظبي
ال� � � � ��دويل واالحت� � � � � ��اد ل� �ل� �ط�ي�ران
ل�ل�ان� �ت� �ق ��ال �إىل جم� �م ��ع امل� �ط ��ار
الرئي�سي اجلديد ،ف�سوف ت�ستثمر
االحت ��اد خل��دم��ات امل �ط��ار ب�صورة
ك �ب�يرة يف ك��ل م��ن ��ش��رك��ات�ه��ا عرب
البنية التحتية اجلديدة والتقنية
اجل��دي��دة والإج� � ��راءات اجلديدة
ل��دع��م ف��ر���ص ال �ن �م��و امل�ستقبلي
تلك.
وق��دم��ت �شركة االحت ��اد خلدمات
املطار – اخلدمات الأر�ضية �أف�ضل
�أداء �صيفي لها ملدة خم�س �سنوات
يف ع� ��ام  .2017وخ �ل��ال فرتة
ال� ��ذروة م��ن ي��ون�ي��و �إىل منت�صف
�سبتمرب ،قامت االحت��اد خلدمات
امل� �ط ��ار مب �ن��اول��ة �أك �ث��ر م ��ن 19
�أل��ف رحلة والتي مت ت�شغيلها من
جانب � 29شركة ط�يران وحتمل
 3.5مليون م�سافر و 4.3مليون
حقيبة.
وك ��ان الأداء �أف �� �ض��ل بن�سبة 10
يف امل ��ائ ��ة م ��ن ال� �ف�ت�رة ذات� �ه ��ا يف
ع��ام  ،2016م��ع م�ن��اول��ة  94يف
املائة من جميع ال��رح�لات خالل
اخلم�س ع�شرة من موعد الإقالع
امل �ح��دد ال �ت��ي ت�ع�ت�بر م�ع�ي��اري��ة يف
القطاع.
كما قام �أكرث من  98يف املائة من
�ضيوف االحتاد للطريان بالربط
ب�سال�سة على رح�لات�ه��م التالية
خالل هذه الفرتة.
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�صالح يغيب عن ليفربول �أ�سبوعني
ب�سبب الإ�صابة
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�سيغيب ال�لاع��ب ال��دويل امل�صري حممد ��ص�لاح ،ع��ن فريق
ليفربول الإجنليزي ،مدة ت�صل �إىل �أ�سبوعني ،بعد معاناته
من �إ�صابة يف مباراة لي�سرت �سيتي.
و�أ� �ش��ارت ت�ق��اري��ر �صحفية �إجن�ل�ي��زي��ة� ،إىل �أن ��ص�لاح يعاين
م��ن �إ�صابة يف الركبة �ستجربه على ال��راح��ة م��دة ت�صل �إىل
�أ�سبوعني ،ما يعني غيابه ب�شكل م�ؤكد عن مباراة الفريق �أمام
برينلي بالدوري ،كما بات حلاقه مبباراة مان�ش�سرت �سيتي 14

يناير حمل �شك .ومن املُ�ؤكد غياب الالعب امل�صري عن مباراة
ك�أ�س االحتاد الإجنليزي �أمام اجلار �إيفرتون  5يناير اجلاري.
ومن املنتظر �أن ي�سافر �صالح ،وال�سنغايل �ساديو ماين ،نهاية
الأ��س�ب��وع احل��ايل �إىل العا�صمة الغانية �أك ��را حل�ضور حفل
االحت��اد الأفريقي لكرة القدم اخلا�ص باختيار �أف�ضل العب
يف ال�ق��ارة ل�ع��ام  ،2017وامل��ر��ش��ح لها ك��ل م��ن ��ص�لاح وماين
بالإ�ضافة ملهاجم دورمتوند ،الغابوين �أوباميانغ.

بعــد التعـــادل مــــع بـــرومـيت�ش ..فينغـــر يطــالـــب
بـ «حـكــــم الفيديــــو»
تخطى �آر�سني فينغر الرقم القيا�سي لأليك�س فريغ�سون
يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،خالل تعادل
�آر�سنال  1-1مع و�ست بروميت�ش �ألبيون ،لكن الإجناز
ك��ان م�صحوباً ب�شكوى معتادة م��ن امل��درب الفرن�سي.
واحت�سب احلكم مايك دين ركلة جزاء مثرية للجدل
يف وق��ت مت�أخر ليحرم �آر�سنال من ال�ف��وز ،ومل يكبت
فينغر �شعوره بالغ�ضب من �أداء احلكم.

وق��ال فينغر :م��ن ال�صعب قبول م��ا ح��دث وال يتعلق
الأمر بقرار واحد وح�سب ،وهذه لي�ست �أول مرة ونحن
ن ��درك م��ا ي �ح��دث وي �ج��ب ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأم� ��ر .وقال
فينغر� :أقاتل منذ �سنوات عديدة حتى ي�صبح احلكام
حمرتفني ،لكن ل�سوء احلظ م�ستواهم ال يتقدم .وعرب
فينغر عن رغبته يف اال�ستعانة بتكنولوجيا حكم الفيديو
يف ال��دوري املمتاز ،لكن حلني ح��دوث ه��ذا ال يبدو �أن

موقفه �سيتغري من احلكام .و�أ�صبح هجوم فينغر على
احلكام �أكرث عنفاً يف الفرتة الأخرية ،وعوقب يف يناير
املا�ضي بالإيقاف  4مباريات ب�سبب دفع احلكم الرابع
خ�لال ف��وز �آر�سنال  1-2على برينلي .و�أظهر فينغر
غ�ضبه ب�سبب ح�صول رحيم �سرتلينغ على ركلة جزاء
وت�سجيله ل�ه��دف م��ن ت�سلل حمتمل خ�لال اخل�سارة
 3-1من مان�ش�سرت �سيتي يف نوفمرب املا�ضي.

�أكد �أن نيله لقب ال�شخ�صية الريا�ضية لعام  2017ميثل م�صدر فخر واعتزاز

نهيان بن زايد :ر�ؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة تثمر جناحاتنا ومنجزاتنا
�أك��د �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
ل�ل�أع�م��ال اخل�يري��ة والإن���س��ان�ي��ة رئ�ي����س جمل�س
�أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي �أن ال�ف��وز بلقب ال�شخ�صية
الريا�ضية لعام  2017با�ستفتاء جريدة االحتاد
ميثل م�صدر فخر واعتزاز.
وبني �سموه �أن اقتفاء ر�ؤية القائد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة تثمر جناحات
كبرية يف خمتلف القطاعات وامل�ج��االت مب�سرية
الإمارات التنموية املباركة.

وق� ��ال � �س �م��وه ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة “فخورون بهذه
اجل��ائ��زة القيمة ال�ت��ي تبنتها من�صة وم�ؤ�س�سة
�إعالمية رائ��دة واكبت م�سرية الت�أ�سي�س وامتد
ثراها املعريف والتثقيفي على مدار  48عاماً وهي
من امل�ؤ�س�سات الإعالمية �صاحبة الت�أثري الفعال
على الر�أي العام لي�س يف الإم��ارات فح�سب و�إمنا
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط والعامل».
و�أ�ضاف �سموه “�أن دعم ورعاية القيادة الر�شيدة
للحركة الريا�ضية ي�ؤتي ثماره وب�شكل م�ستمر
وبف�ضله غدت �أبوظبي عا�صمة عاملية للريا�ضة
عرب ا�ست�ضافة واحت�ضان اهم الفعاليات الريا�ضية
العاملية ذات احل�ضور البارز والت�أثري الكبري يف
�أج�ن��دة االحت��ادات الريا�ضية الدولية و�أ�صبحت

ملتقى الأب�ط��ال لنخبة ريا�ضيي العامل و�صناع
القرار الريا�ضي الدويل مما وفر م�ساحات كبرية
لأبنائنا لال�ستفادة من ه��ذه اخل�برات وتطوير
و��ص�ق��ل م �ه��ارات �ه��م ال��ري��ا��ض�ي��ة وان�ع�ك����س ب�شكل
ملحوظ على تقدم ريا�ضة الإم��ارات التي حققت
انعطافة نوعية كبرية على �صعيد نتائج الريا�ضات
اجلماعية لفرقنا الريا�ضية والريا�ضات الفردية
لأبطالنا امل�شاركني يف املحافل الدولية».
و�أ��ش��ار �سموه �إىل �أن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
اع�ت�م��د ر�ؤي �ت��ه يف ع ��ام  2015جل�ع��ل �أبوظبي
عا�صمة عاملية للريا�ضة “ممار�سة  ..مناف�سة
 ..ا�ست�ضافة” واك��دت جميع امل�ؤ�شرات واالرقام
واالح�صائيات يف ظل فرتة زمنية قيا�سية مدى

م���ص��داق�ي��ة ال ��ر�ؤي ��ة ال �ت��ي جت �� �س��دت ع �ل��ى ار�ض
ال��واق��ع ب�صورتها احلقيقية ع�بر خطط فاعلة
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ت�ط��وي��ري��ة �شملت ك��ل مفا�صل
القطاع الريا�ضي يف �أبوظبي واالم ��ارات ب�صفة
عامة وه��ا نحن اليوم ن�شهد التفاعل الريا�ضي
العاملي عرب ا�ست�ضافة باقة مهمة من الفعاليات
امل� ��ؤث ��رة ع��امل �ي �اً وال �ت��ي ب��ات��ت ح��دي��ث ال�صحافة
واالعالم الدويل بكل لغات العامل.
و�أك � ��د � �س �م��وه �أن جن ��اح خ�ط�ط�ن��ا ي �ع��ود للقيادة
احلكيمة التي ترى �أن الريا�ضة مفتاح التقارب
والتوا�صل بني �شعوب العامل وتدرك مدى اهمية
ومكانة الريا�ضة يف املجتمع ودوره ��ا الإيجابي
يف الت�أثري ال�ق��وي على �صحة الأف ��راد وحت�سني

حياتهم ولياقتهم البدنية.
كما اك��د �سموه �أهمية �إك�م��ال امل�سرية التنموية
ال��ري��ا��ض�ي��ة ب�ع��زمي��ة م�ضاعفة وع �ط��اءات كبرية
ملواكبة التطورات الراهنة والتي تعا�صرها الدولة
لت�ضاهي االمارات بف�ضل هذا االزدهار الريا�ضي
العامل اجمع مبدى قدراتها الكبرية واخلالقة
التي �صنعت امل�ستحيل وحتولت ملقدمة وجهات
ال �ع��امل امل �ت �ق��دم ..الف� �ت� �اً ��س�م��وه �إىل �أن جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي حري�ص على ترجمة خطط
ور�ؤي��ة حكومة �أبوظبي والتي بف�ضل توجيهاتها
ج ��اءت ال�ن�ت��ائ��ج االي�ج��اب�ي��ة امل�ب���ش��رة واملخرجات
الكبرية.
وب��ارك �سموه جلميع الفائزين بجوائز ا�ستفتاء

جريدة االحت��اد ال��ذي تقيمه للمرة الرابعة عل
التوايل مب�شاركة � 117شخ�صية متقدما بال�شكر
والتقدير لأع�ضاء جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي
ال��ري��ا��ض��ي واالم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجل�س ولكافة
منت�سبيه ومنت�سباته بهذه املنا�سبة التي جاءت
لتعك�س مدى �سالمة اخلطط وتوافقها مع ر�ؤية
وتوجيهات القيادة الر�شيدة.
ومت�ن��ى �سموه مبنا�سبة ال�ع��ام امل�ي�لادي اجلديد
� 2018أن يكون عام خري على الإم��ارات قيادة
و�شعبا وان ي�شهد م��زي��د م��ن ال�ت�ق��دم واالزده ��ار
واالمن والأمان وعلى كافة دوال العامل ال�صديقة
بال�سالم واملحبة والت�سامح وال�سعادة بني كافة
�شعوب العامل.

جناح باهر لبطولة العني الدولية لقفز احلواجز

العوي�س يحلق بلقب اجلائزة الكربى وفردريك ثاني ًا واملبطي ثالث ًا
•• العني  -الفجر

ح �ق��ق ال �ف��ار���س الإم� ��ارات� ��ي حممد
العوي�س لقب اجل��ائ��زة ال�ك�برى يف
خ�ت��ام بطولة ال�ع�ين ال��دول�ي��ة لقفز
احل ��واج ��ز م��ن ف �ئ��ة ال �ث�ل�اث جنوم
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت ب��رع��اي��ة �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن خليفة �آل نهيان ع�ضو
املجل�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي رئ�ي����س جمل�س
�إدارة ن � � ��ادي ال� �ع�ي�ن للفرو�سية
وال��رم��اي��ة واجل ��ول ��ف ،وب��دع��م من
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ال�شريك
احلكومي ال��داع��م لكافة الأح ��داث
الريا�ضية ،و�شركة لوجنني راعية
دوري الإم � � � � ��ارات ل ��وجن�ي�ن لقفز
احل��واج��ز ال��راع��ي املا�سي� ،أوا�سي�س
ليفينغ ال��راع��ي الإع�لام��ي ،وبدعم
م��ن ��ش��رك��ة ك��وك��ا ك ��وال ،م�ست�شفى
�إن �إم � �س��ي ال�ت�خ���ص���ص��ي – العني
وم���س�ت���ش�ف��ى ي��ون�ي�ف��ر��س��ال �أجنحة
العافية – العني.
وت�ضمنت البطولة �أوىل اجلوالت
الأربع التي �ست�شهدها �أندية ومراكز
الفرو�سية يف الإمارات خالل الفرتة
امل�ق�ب�ل��ة يف ك ��لٍ م��ن �أب��وظ �ب��ي ودبي
وال�شارقة على التوايل.
� �ش �ه��د ال� �ب� �ط ��ول ��ة حم� �م ��د را�� �ش ��د
ال�ن��ا��ص��ري م��دي��ر ع��ام ن ��ادي العني
ل� �ل� �ف ��رو�� �س� �ي ��ة ،رئ � �ي � ��� ��س احل � � ��دث،
وجم��دي اخل��ويل امل��دي��ر التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإداري� ��ة بالنادي
مدير البطولة و�أع ��داد كبرية من
اجلماهري.
وع �ق��ب ت �ت��وي �ج��ه ال �ف��ائ��زي��ن  ،هن�أ
حم �م��د را� �ش ��د ال �ن��ا� �ص��ري �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س
ال ��دول ��ة (ح �ف �ظ��ه اهلل) و�أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ ،و�سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة بن زايد �آل نهيان بنجاح
البطولة  ،وبفوز الفار�س الإماراتي
حم �م��د ال �ع��وي ����س ب �ج ��ائ ��زة العني

ال�ك�برى وق��ال :ظللنا نتابع جهود
ومثابرة هذا الفار�س والتي �أثمرت
يف حتقيق ال�ع��دي��د م��ن الإجن� ��ازات
خ�ل��ال م �� �س�يرت��ه يف ري ��ا� �ض ��ة قفز
احلواجز وتوجها بنيله لقب بطولة
العني الدولية ،وه��ذا لي�س بغريب
على فر�سان الإم��ارات ،ويعترب هذا
ه��و الإجن � ��از ال �ث��اين ع�ل��ى التوايل
يف ع��ام  2017بعد �أن ف��از باللقب
الفار�س حممد الظاهري باللقب يف
فرباير املا�ضي.
ومن جانبه قال العوي�س� :سعادتي
كبرية بتحقيق لقب البطولة لأن
� �ش��وط اجل��ائ��زة ال �ك�برى ي�ب�ق��ى هو
ال �ع �ن��وان ال��رئ�ي����س ل�ل�ح��دث ويبقى
يف ال� ��ذاك� ��رة ل �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة ،وقد
ح���ص��دت �أخ �ي �راً ن �ت��اج ج�ه��د ظللت
�أب��ذل��ه م��ع اجل� ��واد “ت�سونامي دو
�أت ����ش ي��و ا�س” م �ن��ذ ع ��ام تقريباً،
وع�ن��د ��ش��رائ��ه ك��ان ي���س��ود االعتقاد
ب ��أن ق��درات��ه تنا�سب البطوالت من
فئة النجمة �أو النجمتني يف �أح�سن
تقدير �إال �أنه �أثبت �أنه تطور �أكرث

مما كان يتوقع له خا�صة و�أن �شوط
اجل��ائ��زة ال �ك�ب�رى مل ي�ك��ن بالأمر
ال�سهل” .وقال العوي�س عن اجلواد
�أن ��ه م��ن خ�ي��ول ا��س�ط�ب�لات ال�شراع
وق ��د ا� �س �ت �ف��اد ك �ث ي�راً م ��ن املع�سكر
ال�صيفي ال��ذي �أ� �ش��رف على خيول
الإم ��ارات فيه امل��درب الأمل��اين كارل
�شنايدر مدرب منتخب الإم��ارات يف
بطولة بر�شلونة .اجلدير بالذكر
�أن الفار�س حممد العوي�س �سبق له
حتقيق الفوز خم�س م��رات ب�ألقاب
اجلائزة الكربى يف بطوالت الدوري
ال �ع��رب��ي ال �ت ��أه �ي �ل��ي ل �ك ��أ���س العامل
للقفز.
ويف مناف�سات اجلولة الأوىل للجائزة
ال �ك�برى ال�ت��ي ت�ت�ك��ون م��ن جولتني
� َ��ص �م��م م���س��اره�م��ا ب �ح��واج��ز ت ��راوح
�إرتفاعها ب�ين  140ـ � 160سم، ،
�شارك  28فار�ساً وفار�سة ،و�شارك
يف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة �سبعة فر�سان،
حقق اربعة منهم نتائج نظيفة دون
خ �ط ��أ يف اجل��ول��ة الأوىل .و�شارك
ال �ف��ار���س حم�م��د ال�ع��وي����س باجلواد

“ت�سونامي دو ات�ش يو ا�س” وجنح
يف املحافظة على �أدائه النظيف دون
خط�أ يف اجل��ول�ت�ين ،و�أن�ه��ى اجلولة
الثانية يف الزمن الأف�ضل حيث بلغ
 45.98ثانية ونال به ال�صدارة.
و�أح��رزك��أ���س امل��رك��ز ال�ث��اين الفار�س
الفرن�سي ديفيد فردريك بينما نال
ك�أ�س املركز الثالث الفار�س ال�سعودي
خالد عبد الرحمن املبطي بالفر�س
زيبرين .4
وف��از ال�ف��ار���س ال���س�ع��ودي فهد عبد
ال �ع��زي��ز ال �ع �ي��د ب��اجل��ائ��زة الكربى
امل�ص ّغرة  ،وجاء ال�شوط مبوا�صفات
اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز،
و�� �ص� �م ��م م� ��� �س ��اره ��ا ب� �ح ��واج ��ز بلغ
ارتفاعها � 145سم ،ومب�شاركة 33
فار�ساً وفار�سة� ،أكمل �أربعة منهم
ف�ق��ط اجل��ول��ة الرئي�سة دون خط�أ
وان�ت�ق�ل��وا ل�ل��أداء يف ج��ول��ة التمايز
وال�ت��ي �أكملها ال�ف��ار���س فهد العيد
دون خ �ط ��أ ب ��اجل ��واد “كايني �أوف
دو روك ��ي ماونتني” وت � � ّوج بك�أ�س
ال�صدارة.

املري يحرز اجلائزة الكربى
� �س �ي �ط��ر ف��ر� �س��ان الإم � � � ��ارات لقفز
احل� ��واج� ��ز ع �ل��ى امل� ��راك� ��ز الثالثة
الأوىل يف ��ش��وط اجل��ائ��زة الكربى
للبطولة الدولية من فئة النجمة،
ون ��ال ��ص��دارت�ه��ا ال �ف��ار���س ع�ب��د اهلل
امل��ري بالفر�س لورينا  ،337وجاء
�شوط اجلائزة الكربى مبوا�صفات
اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز
ع�ل��ى ح��واج��ز ب�ل��غ ارت�ف��اع�ه��ا 140
�� �س ��م ،و� � �ش� ��ارك ف �ي �ه��ا  27فار�ساً
وف��ار��س��ة� ،أك�م��ل  10منهم اجلولة
الرئي�سة دون خ�ط��أ وجت��دد بينهم
ال�ت�ن��اف����س يف ج��ول��ة ال�ت�م��اي��ز التي
ت �� �ص��دره��ا ال �ف��ار���س امل� ��ري ب �ع��د �أن
�أكمل التمايز يف زمن بلغ 34.45
و�أح� � � ��رز الفار�س
ث� � ��ان � � �ي� � ��ة،
حممد العوي�س ك�أ�س املركز الثاين
بالفر�س كوراغيو�سا  2ونال الفار�س
عبد الرحمن العبدويل ك�أ�س املركز
الثالث باجلواد دميفي�س.
ويف �شوط جتميع النقاط باجلوكر
ان �ط �ل �ق��ت م �ن ��اف �� �س ��ات ي � ��وم ختام

ال �ب �ط��ول��ة ،و��ص�م��م م���س��ار ال�شوط
ب�ح��واج��ز بلغ ارت�ف��اع�ه��ا � 130سم،
و� �ش��ارك ف�ي��ه  50ف��ار� �س �اً وفار�سة،
وجنح �ستة فر�سان يف جتميع كامل
ال �ن �ق��اط  65ن�ق�ط��ة م�ستخدمني
احل��اج��ز اجل��وك��ر ال��ذي ي�ك��ون عادة
�أكرث ارتفاعاً ومينح نقاطاً م�ضاعفة
 20نقطة عن احلاجز املماثل له
رق��م  ،10ون��ال ك��أ���س امل��رك��ز االول
ال� �ف ��ار� ��س ال� ��� �س ��وري ه �� �ش��ام غريب
باجلواد �أوالك دو مونت�سيك وجمع
كامل النقاط  ،وذه��ب ك��أ���س املركز
الثاين �إىل الفار�س خالد اجلنيبي
ب��ال �ف��ر���س كابري�س ، 431ون ��ال
الفار�س �سامل �أحمد ال�سويدي ك�أ�س
املركز الثالث بالفر�س بوغبا.
وك ��ان ��ت م �ن��اف �� �س��ات ال� �ي ��وم الثاين
للبطولة قد �أختتمت ي��وم اجلمعة
املا�ضي بال�شوط الت�أهيلي للجائزة
الكربى ،وج��اء ال�شوط مبوا�صفات
اجل� ��ول� ��ة ال � ��واح � ��دة ع �ل ��ى ح ��واج ��ز
ارتفاعها � 145سم ،و��ش��ارك فيها
 47ف��ار� �س �اً وف��ار� �س��ة� ،أك �م��ل 17

م �ن �ه��م �أ اجل� ��ول� ��ة دون �أخ � �ط� ��اء،
و�أن �ه��ى ال �ف��ار���س ال�ب�ح��ري�ن��ي خالد
ه�ل�ال اخل��اط��ري اجل��ول��ة ب�صحبة
ال�ف��ر���س “�سيريا” (امل���ش��ارك )42
يف زم��ن ب�ل��غ  56.27ث��ان�ي��ة ونال
ك�أ�س ال�صدارة و�أ�صبح �أول املت�أهلني
ل �ل �ج��ائ��زة ال� �ك�ب�رى،ت�ل�اه الفار�س
ال �� �س��وري �أح �م��د ��ص��اب��ر حم�شو مع
“لوال يف” امل�شارك  20وت ّوج بك�أ�س
املركز الثاين.
ال�سوري غريب �أ�سرع الفر�سان
يف �أ�شواط البطولة من فئة الثالث
جن��وم ،ف��از الفار�س ال�سوري �شادي
غريب باجلواد �أميذي�ست دي ونال
ك�أ�س املركز االول يف �شوط ال�سرعة
ع�ل��ى ح��واج��ز ب�ل��غ ارت�ف��اع�ه��ا 140
�سم ،وبالرغم من �أن��ه ارتكب خط�أ
�أ��ض��اف �إىل ر�صيده �أرب��ع ث��واين �إال
�أن� ��ه ك ��ان ج��اه��زا ل�ل�ت�ع��وي����ض ب � ��أداء
��س��ري��ع م� ّك�ن��ه م��ن �إن �ه��اء اجل��ول��ة يف
زم ��ن ب �ل��غ  75.05ث��ان �ي��ة ،وجنح
ال�ف��ار���س حممد ال�ه��اج��ري باجلواد
كاتاتن يف �إكمال اجلولة بدون خط�أ

ول�ك��ن يف زم��ن ب�ل��غ  75.36ثانية
ف �ن��ال ك ��أ���س امل��رك��ز ال �ث��اين ،و�أكمل
ال �ف��ار���س ال �� �س��وري �أح� �م ��د حم�شو
اجل��ول��ة بالفر�س ب ��راون �شوجر يف
زمن بلغ  76.16ثانية ونال ك�أ�س
املركز الثالث.
و�شهدت البطولة �شوطني من فئة
ال�ن�ج�م��ة �أق �ي �م��ا يف ي��وم�ه��ا الثاين،
ال���ش��وط الأول م��ن مرحلتني على
حواجز � 125سم و�شارك فيه 63
فار�ساً وف��ار��س��ة ،وا��ص��ل  21فار�ساً
م�ن�ه��م الأداء يف امل��رح �ل��ة الثانية،
و�أك �م �ل �ه��ا دون خ �ط ��أ  13فار�ساً،
وت���ص��در م��راك��زه��ا الأوىل فر�سان
الإم� � � � � ��ارات ،ح �ي��ث ن � ��ال ال� ��� �ص ��دارة
ال �ف��ار���س خ��ال��د حم �م��د الظاهري
ب��اجل��واد نيما  ،وذه��ب ك��أ���س املركز
الثاين �إىل الفار�س حممد عمران
العوي�س باجلواد فيغا�ستار ديريك
وح� ��از ال �ف��ار���س ع �م��ر ع �ب��د العزيز
املرزوقي ك�أ�س املركز الثالث بالفر�س
برازوريا دو �سيميلي .
�سيطرة الفار�سات
�سيطرت فار�سات قفز احلواجز على
امل��راك��ز الأرب �ع��ة الأوىل يف ال�شوط
الثاين لبطولة النجمة على حواجز
ت��راوح ارتفاعها ب�ين  135ـ 140
�سم ،مب�شاركة  26فار�ساً وفار�سة،
�أك�م��ل  9منهم اجل��ول��ة دون خط�أ،
و�أح� ��رزت ك ��أ���س ال �� �ص��دارة الفار�سة
ال��دمن��ارك �ي��ة ت�ي�ن��ا ل��ون��د بالفر�س
باي�س هوتيري بزمن بلغ 66.10
ث��ان�ي��ة ،ون��ال��ت ك ��أ���س امل��رك��ز الثاين
الفار�سة الرنويجية �أنيتا �ساندي
ب��اجل��واد كيليك�س ب�ل��و ��س�ت��ار بزمن
 66.96ثانية ،وذهب ك�أ�س املركز
ال�ث��ال��ث للفار�سة الإي�ط��ال�ي��ة �إلينا
�شياروتي بالفر�س ك��ورا بزمن بلغ
 67.23ثانية ونالت الفار�سة نادية
ترمي جائزة املركز الرابع بالفر�س
الكانرتا.
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ر�سالة رئي�س الريال للعامل يف � 2018إيقاف يونغ  3مباريات ل�سلوكه العنيف مر�ض كفيتوفا ي�ضطرها لالن�سحاب من بطولة برزبني

يتمنى رئي�س نادي ريال مدريد الإ�سباين ،فلورنتينو برييز� ،أن يكون عام
 2018مثلما ظهر به الفريق يف العام املا�ضي وح�صد خم�س بطوالت.
وقال برييز يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية:
“�أمتنى للجميع ال�سعادة و�أن يعم ال�سالم يف العامل ،وبالن�سبة لفريقنا
نحلم با�ستمرار ح�صد الألقاب يف جميع الألعاب التي ن�ستطيع املناف�سة
عليها» .وتابع�“ :أريد �أن ن�ستمر يف العمل والوحدة بني العبي الريال من
�أجل هذا النادي املعروف عنه بالتاريخ الكبري وكتابة املزيد من االجنازات
للم�ستقبل».
و�أن�ه��ى ت�صريحاته�“ :أعتقد �أن تلك الر�سالة �سيعجب بها الكثري من
جمهور الريال ال��ذي عا�ش حلظات �سعيدة يف ال�شهور ال�سابقة ب�سبب ما
حققه الفريق».

ي� ��� �س� �ت� �ه ��ل ن � � � ��ادي دب � � ��ي ال � � ��دويل
للريا�ضات البحرية ي��وم اجلمعة
املقبل �أن�شطته يف ال�ع��ام اجلديد
 2018ب�إقامة �سباق دبي للقوارب
اخل �� �ش �ب �ي��ة ال �� �س��ري �ع��ة  -اجلولة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ب �ط��ول��ة الإم� � � ��ارات
.2018--2017
ومن املنتظر �أن ت�ستكمل �إجراءات
الت�سجيل يف ال�سباق ي��وم بعد غد
اخل�م�ي����س ع �ل��ى �أن ي �ق��ام ال�سباق
يوم اجلمعة املقبل يف �شواطئ دانة
ال��دن�ي��ا دب��ي ومب���ش��ارك��ة م��ا ي�صل
�إىل  20ق��ارب��ا ي�ت��وق��ع �أن ت�سجل
ح�ضورها يف احلدث الكبري والذي
ي���س�ت�ق�ط��ب ن �خ �ب��ة م ��ن الأب� �ط ��ال
ال�شباب يف الريا�ضيات البحرية.
وكانت القوارب امل�شاركة يف بطولة
الإم � � � � ��ارات ل� �ل� �ق ��وارب اخل�شبية
ال���س��ري�ع��ة ق��د ��س�ج�ل��ت ح�ضورها
ل �ل �م��رة الأوىل ه� ��ذا امل��و� �س��م من
خالل اجلولة الأوىل يف العا�صمة
�أب��وظ �ب��ي م��ع ن�ه��اي��ة ع ��ام 2017
و�شهدت اجلولة م�شاركة  14قاربا
ح�ي��ث ت��وج ب��امل��رك��ز الأول القارب
ن ��ا� ��س  10وح � ��ل ث��ان �ي��ا ال� �ق ��ارب
امل���ش�خ����ص م��اري��ن  3ث��م القارب
رهيب  17ثالثا.

�أعلن االحتاد الإنكليزي لكرة القدم �إيقاف العب مان�ش�سرت
يونايتد �آ�شلي يونغ ثالث مباريات ،ب�سبب �ضربة باملرفق
وجهها اىل الع��ب �ساوثامبتون ال�صربي دو�سان تاديت�ش
خالل مباراة الفريقني.
وت�ع��ادل يونايتد وم�ضيفه �ساوثمبتون �سلبا يف لقائهما
�ضمن املرحلة  21من الدوري املمتاز .وبعد نهاية املباراة،
�أظ�ه��رت �أ��ش��رط��ة م�صورة ق�ي��ام ي��ون��غ بتوجيه �ضربة اىل
تاديت�ش مل يتنبه لها احلكام.
وق��ال االحت��اد املحلي يف بيان ان “�آ�شلي يونغ �سيوقف يف

وه � � ��ذا و� �س �ت �� �ش �ه��د ال� ��� �س ��اح ��ة مع
ان�ط�لاق��ة ال �ع��ام اجل��دي��د 2018
�إق� � ��ام� � ��ة ج ��ول� �ت�ي�ن م � ��ن بطولة
الإم � � � � ��ارات ل� �ل� �ق ��وارب اخل�شبية
ال�سريعة الأوىل ي��وم اجل�م�ع��ة 5
والثانية تنطلق ي��وم اجلمعة 19
منه ومن املنتظر تختتم مناف�سات
بطولة الإمارات للقوارب اخل�شبية
ال �� �س��ري �ع��ة يف دب� ��ي ي� ��وم اجلمعة
الثاين من فرباير املقبل.
روزنامة
وت� ��زدح� ��م روزن � ��ام � ��ة ال�سباقات
ال �ب �ح��ري��ة اخل��ا� �ص��ة ب� �ن ��ادي دبي
ال � � ��دويل ل �ل ��ري ��ا� �ض ��ات البحرية
ب��ال�ع��دي��د م��ن الأح � ��داث يف العام
اجل ��دي ��د  2018وح �ت ��ى موعد
خ�ت��ام امل��و��س��م ال��ري��ا��ض��ي البحري
� � 2018-2017ش �ه��ر مايو
القادم.
الدراجات املائية
و�سي�ست�ضيف ال �ن��ادي �إىل جانب
ج��والت بطولة الإم��ارات للقوارب
اخل���ش�ب�ي��ة ال���س��ري�ع��ة ال �ع��دي��د من
الفعاليات منها مناف�سات بطولة
الإم ��ارات للدراجات املائية ومنها
اجلولة الأوىل يف دبي يوم ال�سبت اجل ��اري بينما ت�ق��ام ث��اين جوالت
ال �� �س��اب��ع وال �ع �� �ش��ري��ن م��ن ال�شهر بطولة الإم��ارات للدراجات املائية

املباريات الثالث املقبلة ملان�ش�سرت يونايتد” ،م�شريا اىل
ان الالعب �أقر بذنبه بعدما وجهت اليه “تهمة الت�صرف
العنيف خ�لال م �ب��اراة االم����س �ضد �ساوثمبتون ،اال انه
اعترب ان عقوبة االيقاف مبالغ بها».
�أ�ضاف االحتاد ان هذا االعرتا�ض رف�ضته جلنة تابعة له.
و�سيغيب يونغ ( 32عاما) عن املباريات الثالث املقبلة
لفريقه (اث�ن�ت��ان يف ال ��دوري وواح ��دة يف ك��أ���س انكلرتا)،
و�أول �ه��ا يف ال�ي��وم الأول م��ن ال�سنة اجل��دي��دة �ضد �ضيفه
�إيفرتون يف املرحلة .22

ان�سحبت بطلة وميبلدون ،ب�ترا كفيتوفا ،مرتني من بطولة برزبني الدولية للتن�س ب�سبب
املر�ض.
ومل تتمكن كفيتوفا من نزول �أر�ض امللعب من �أجل مباراتها يف الدور الأول �ضد الأ�ستونية �آنيت
كونتافيت ،وحلت مكانها هيذر واط�سون.
وخ�ضعت امل�صنفة الثانية على العامل �سابقاً ،جلراحة ا�ستمرت � 4ساعات يف يدها الي�سرى
بدي�سمرب  ،2016بعد �أن هاجمها رجل ب�سكني عقب دخوله �شقتها منتح ً
ال �شخ�صية عامل.
وعادت كفيتوفا للعب بعد عدة �أ�شهر من الت�أهيل ،و�شاركت يف بطولة فرن�سا املفتوحة يف مايو،
ثم فازت ببطولة برمنغهام يف يونيو.
ولعبت الخر مرة يف بطولة تيانغني املفتوحة يف �أكتوبر ،وكانت ت�ستعد الفتتاح مو�سم 2018
بامل�شاركة يف برزبني.

الت�سجيل والفح�ص اخلمي�س

القوارب اخل�شبية تبحر يف �شواطئ دبي اجلمعة
روزنامة حافلة بالفعاليات والأن�شطة لنادي دبي 2018

يف دبي يوم ال�سبت املوافق  24من
�شهر فرباير وي�سدل ال�ستار على

جوالت بطولة الإمارات للدراجات
املائية يف دب��ي ي��وم ال�سبت ال�سابع

ع�شر من �شهر مار�س القادم.
 ال�شراع احلديث

ومن ببني الفعاليات التي �سوف
ينظمها ال �ن��ادي م�ن��اف���س��ات بطل
الإم � ��ارات ل�ل���ش��راع احل��دي��ث التي
ت� �ع ��ود م ��ن ج ��دي ��د �إىل روزن ��ام ��ة
ال�ن���ش��اط��ات يف ن ��ادي دب��ي الدويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة وذل ��ك يوم
اجلمعة التا�سع من فرباير على �أن
يقام ال�سباق الثاين ملناف�سات بطل
الإم � � ��ارات ل �ل �� �ش��راع احل��دي��ث يوم
ال�سبت  24مار�س �أي�ضا.
�صيد الأ�سماك
ينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات
ال� �ب� �ح ��ري ��ة وب � �ع� ��د ف� �ت ��رة غ �ي ��اب
مناف�سات بطولة �صيد الأ�سماك
ال �ت��ي ت���س�ت�ه��وي ��ش��ري�ح��ة وا�سعة
�أه ��ل امل�ن�ط�ق��ة يف �إط ��ار امل�شاركات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وذل � ��ك ي� ��وم اجلمعة
املوافق  16فرباير.
كايت بيت�ش
و�سي�شهد �شهر مار�س املقبل �إقامة
ح ��دث ج��دي��د وه ��و ت�ن�ظ�ي��م �سباق
ومناف�سات (كايت �سريف) للمرة
الأوىل يف �شواطئ دب��ي وب�إ�شراف
مبا�شر م��ن ال �ن��ادي ب��ال�ت�ع��اون مع
جلنة الإمارات للكايت بيت�ش التي
عقدت اجتماعا م�شرتكا مع �إدارة
النادي م�ؤخرا.
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القفال
و�� �س� �ي� �ك ��ون م �� �س��ك خ� �ت ��ام املو�سم
الريا�ضي البحري كاملعتاد مع �إقامة
ع��ر���س ال��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة �سباق
القفال ال�سنوي الثامن والع�شرين
ل�ل�م���س��اف��ات ال �ط��وي �ل��ة م��ن جزيرة
�صري بونعري وح�ت��ى ��ش��واط��ئ دبي
وال ��ذي ي�ق��ام ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة ودعم
م�ب��ا��ش��ر م��ن ��س�م��و ال���ش�ي��خ حمدان
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب حاكم
دب��ي وزي ��ر امل��ال�ي��ة ح�ي��ث مت حتديد
ي��وم ال�سبت الثالث م��ن �شهر مايو
القادم موعدا على �أن يكون ال�سبت
الذي يليه وهو العا�شر منه موعدا
احتياطيا يف حالة حدوث �أمر طارئ
يتعلق بالأحوال اجلوية.
�سباقان م�ؤجالن
من املنتظر �أن حتدد اللجنة املنظمة
يف ن� ��ادي دب ��ي ال � ��دويل للريا�ضات
البحرية موعد جديد لإقامة �سباق
اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن ب �ط��ول��ة دبي
لل�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما
وال ��ذي مت ت�أجيله ب�سبب الأح ��وال
اجل��وي��ة وال�ت��ي منعت �أي�ضا تنظيم
النادي للجولة اخلام�سة واخلتامية
من بطولة دبي للقوارب ال�شراعية
املحلية  22قدما.

نادي الذيد ينظم دور�س تقوية لالعبيه

جمل�س �إدارة نادي غنتوت يعقد م�ؤمتر بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة ال�سنوية الثامنة ع�شرة للبولو لعام 2018

برعاية �سمو ال�شيخ ف�لاح ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ�ي����س ن ��ادي غ�ن�ت��وت ل�سباق اخل�ي��ل والبولو،
وب��دع��م جم�ل����س �أب� ��و ظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي ،يعقد
جمل�س �إدارة ن ��ادي غ�ن�ت��وت يف احل��ادي��ة ع�شر
م��ن ظ�ه��ر ي ��وم غ��د الأرب� �ع ��اء 2018 1--3
بفندق جنة ب��رج ال�سراب ب�شارع امليناء يف �أبو
ظبي م�ؤمتر بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س

ال��دول��ة ال�سنوية الثامنة ع�شرة للبولو لعام
 2018تزامنا مع ( 2018عام زايد ) ،والتي
تنطلق مناف�ساتها يوم اجلمعة املقبل املوافق 5
يناير احل��ايل مبالعب ن��ادي غنتوت وت�ستمر
حتى .2018-1-19
وت�شهد ال�ب�ط��ول��ة م���ش��ارك��ة ع��دة ف��رق حملية
وخ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع ��دي ��د م ��ن جن� ��وم ال �ل �ع �ب��ة من

املواطنني واملحرتفني وفقا للت�صنيف العاملي
ال��ذي �سيتم الك�شف عنه خ�لال امل��ؤمت��ر  ،وقد
ر�� �ص ��دت �إدارة ن� ��ادي غ �ن �ت��وت ل �� �س �ب��اق اخليل
وال�ب��ول��و بتوجيهات م��ن �سمو رئ�ي����س النادي
العديد من اجلوائز النقدية والعينية القيمة
للفرق واجل�م�ه��ور موا�صلة لنجاحات النادي
التنظيمية.

نظمت ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة يف نادي
ال��ذي��د ال�ث�ق��ايف الريا�ضي جمموعة
م� ��ن درو� � � ��س ال �ت �ق��وي��ة واحل �ل �ق��ات
التعليمية ملختلف العبيه يف كافة
امل ��راح ��ل االب �ت��دائ �ي��ة والإع� ��دادي� ��ة
والثانوية جت ��اوز م�ع��دل ال�ساعات
ال �ت��دري �� �س �ي��ة 100ح�صة درا�سية
خم �ت �ل �ف��ة وف � � ��ق ح� ��اج� ��ة ال� �ط�ل�اب
ومراحلهم الدرا�سية وذلك بهدف
تطوير قدراتهم العلمية واملعرفية
اخلا�صة باملنهج الدرا�سي.
حيث �شملت برنامج درو�س التقوية
امل ��راح ��ل ال��درا� �س �ي��ة ل�لاع �ب�ين من
امل��رح �ل��ة الإب �ت��دائ �ي��ة وح �ت��ى الثاين
ع �� �ش��ر وت �ع ��د درو�� � ��س ال �ت �ق��وي��ة من
�إح ��دى امل �ب ��ادرات ال�ترب��وي��ة ملجل�س
�إدارة النادي برئا�سة �سامل حممد بن
هويدن الكتبي و�إحدى و�سائل الدعم
التعليمي ورف��ع امل�ستوى الدرا�سي
والعلمي لالعبي ال�ن��ادي املنت�سبني
�إىل خم �ت �ل��ف ال � �ف� ��رق الريا�ضية
كونها تهدف من خاللها �إىل تلبية
متطلبات الالعبني التعليمية.
وت�شتمل ه��ذه احل�ل�ق��ات على �شرح
واف ل�ك��ل امل� ��واد ال��درا� �س �ي��ة يقدمه
ٍ
�أ� �س��ات��ذة متخ�ص�صون �إ� �ض��اف��ة �إىل
مناذج لتدريب الطالب على الورقة
الإمتحانية وت�ضمن درو��س�اً مكثفة
جلميع املراحل الدرا�سية من ال�صف
ال�ساد�س �إىل الثاين ع�شر ويف خمتلف
املواد الدرا�سية.
وت�شمل املواد اللغة العربية والعلوم
وال �ل �غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة والريا�ضيات و�أ�شاد عدد من �أولياء �أمور الالعبني و�أك��دوا �أهمية و�ضرورة تلك املبادرة الراحة لهم من �أج��ل و�صولهم �إىل
والإ�سالمية والكيمياء ومت اختيار بتوجه نادي الذيد الثقايف الريا�ضي واالهتمام بالالعبني يف كل املراحل �أع �ل��ى ال�ن���س��ب وال ��درج ��ات لتحقيق
�أكف�أ املعلمني لتقدمي ال�شروح.
لتنظيم درو� ��س التقوية لأبنائهم ،الدرا�سية وتوفري كل ال�سبل وو�سائل الأهداف والغايات املن�شودة.
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مــاركـــا :ميـ�ســـي �أف�ضـــل العـــب يف 2017
ك�شفت �صحيفة ماركا الإ�سبانية� ،أن مهاجم بر�شلونة ،النجم
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،ح�صل على لقب �أف�ضل العب يف
العامل لعام  ،2017طبقاً لنتائج ا�ستطالع للر�أي �أجرته
م�ؤخراً ،متفوقاً على الفائز بالكرة الذهبية وجائزة الأف�ضل
لالحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” ،الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو.
وحل مي�سي يف املركز الأول من بني الالعبني املئة الذين
�شملهم اال�ستطالع.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن النجم الأرجنتيني حقق العديد

18

من االنت�صارات خالل الفرتة املا�ضية ،و�سي�ستهل من القمة  37هدفاً يف ال��دوري الإ�سباين ،وقاد بر�شلونة �إىل الفوز
عامه اجلديد الذي يبحث فيه عن التتويج ب�أغلى لقب له ببطولة ك�أ�س ملك �إ�سبانيا يف املو�سم املا�ضي.
يف م�سريته الريا�ضية� ،أال وهو ك�أ�س العامل ،لي�صبح من دون وبعيداً عن الألقاب اجلماعية ،عاد مي�سي ليقدم �أداء مذه ً
ال
�شك �أف�ضل العب يف تاريخ كرة القدم.
يف  ،2017حيث �أن�ه��ى املو�سم ال�سابق بـ 54ه��دف�اً ،و19
و�أملحت ماركا �إىل �أن النقا�ش ي��دور حالياً ح��ول الت�سا�ؤل :متريرة حا�سمة ،كما �أن كل الدالئل ت�شري �إىل �أنه يف طريقه
“هل مي�سي هو الأف�ضل يف التاريخ؟ ،لت�ؤكد �أن قائد املنتخب �إىل حتطيم جميع الأرقام القيا�سية �أي�ضاً هذا املو�سم.
الأرجنتيني يف طريقه لإثبات هذا.
و�أكدت ال�صحيفة الإ�سبانية� ،أن مي�سي خالل العقد الأخري
وفاز مي�سي يف العام املا�ضي بجائزة احلذاء الذهبي لأف�ضل ك��ان ي�ن��اف����س نف�سه وي�ت�ف��وق عليها وي�ث�ب��ت يف ك��ل م��رة �أن
هداف يف �أوروب��ا للمرة الرابعة على التوايل ،بعد �أن �سجل طموحه بال �سقف.

خيبات لكثري من املنتخبات والفرق العام املا�ضي

حتديات وتطلعات يف عامل الكرة امل�سـتديرة 2018
يحمل العام  2018الكثري من التحديات
والتطلعات يف عامل الكرة امل�ستديرة ،بعدما
�أ� �س��دل ال���س�ت��ار ع�ل��ى  2017ب�سل�سلة من
اخل �ي �ب��ات ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ك�ث�ير م��ن املنتخبات
والفرق ،وحتى على �صعيد الالعبني ،لذلك
ف�إن التوقعات تبدو مرتفعة دون �أدنى �شك.
وبح�سب الن�شرة الريا�ضية ،اليوم الإثنني،
فمن ال��وا��ض��ح �أن نهائيات ك��أ���س ال�ع��امل يف
رو� �س �ي��ا ��س�ت�ك��ون ال���ش�غ��ل ال���ش��اغ��ل بالن�سبة
للكثريين ويف مقدمتهم الدولة امل�ست�ضيفة
ال���س��اع�ي��ة مل�ح��و �آث ��ار امل�ن���ش�ط��ات م��ن “دماء
�سمعة” ريا�ضييها و�إظهار
ال� ��وج� ��ه الآخ � � � ��ر �أم� � ��ام
العامل.
ويف امل �ق��اب��ل ي �ب��دو 
م��ون��دي��ال 2018
مب� �ث ��اب ��ة الفر�صة
امل ��ؤات �ي��ة ل �ل �ع��ودة �إىل
� �س��اح��ة ال� �ب� �ط ��والت ويف
م�ق��دم��ة ه� ��ؤالء منتخبات 
ال �ب�رازي � �ل والأرج� �ن� �ت�ي�ن و
فرن�سا ،فيما �ستكون �أملانيا
ك��ال�ع��ادة مر�شحة لإبراز
ق��وت �ه��ا يف ال� ��دف� ��اع عن
لقبها.
ويف الوقت الذي
تنتظر فيه

اجلماهري العربية م��ا �ستفعله منتخبات 
ال�سعودية ،م�صر ،املغرب وتون�س ،ف�إن ك�أ�س
ال�ع��امل ال�صيف املقبل رمب��ا تكون الأخرية
لكل منليونيل مي�سي وكري�ستيانو رونالدو،
لذلك ف�إن الهدف الأبرز لالعب الأرجنتيني
�سيكون الفوز بلقب �أول مع املنتخب بعدما
متكن غ��رمي��ه رون��ال��دو م��ن ق�ي��ادة املنتخب
الربتغايل للفوز بك�أ�س �أوروبا .2016
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د الأن � ��دي � ��ة ت� �ب ��دو التطلعات
وال �ت �ح��دي��ات ك �ب�يرة خ��ا��ص��ة ع�ل��ى ال�صعيد
ال�ق��اري ،ف ��إذا ك��ان كل من مان�ش�سرت �سيتي
وبر�شلونة وباري�س � �س��ان جريمان
وب� ��اي� ��رن م �ي��ون��خ ع �ل��ى الطريق
ال �� �ص �ح �ي��ح م ��ن �أج � ��ل الفوز
باللقب املحلي ،ف�إن التحدي
الأب��رز يبقى الفوز بدوري
�أب�ط��ال �أوروب� � ا وه��و الهدف
ال��ذي ي�سعى �إل�ي��ه خ�صو�صا 
ب �ي��ب غ � ��واردي � ��و ال ال� ��راغ� ��ب يف
�إع � ��ادة ال �ف��رق الإجن �ل �ي��زي��ة �إىل
من�صات التتويج الأوروب�ي��ة ،فيما
يريد باري�س �سان جرمان اال�ستفادة
م��ن حجم الإن �ف��اق الكبري م��ن �أجل
حتقيق هذا الهدف بوجود ثالثي
هجومي مرعب يت�ألف من نيمار ،
كافاين ومبابي.
و يف م � � � � � � � � � � � � ��وازاة

ذل��ك ت�ب��دو مناف�سات دوري �أب �ط��ال �أوروب ��ا
مبثابة الفر�صة لبع�ض الأن��دي��ة م��ن �أجل
�إن �ق ��اذ م��و��س�م�ه��ا ويف م�ق��دم��ة ه � ��ؤالء ريال
مدريد ال��ذي يبتعد  14نقطة عن غرميه
التقليدي بر�شلونة مت�صدر الليغا ،مع العلم
ان دف��اع “املريينغي” ع��ن لقبه الأوروب ��ي
دون ��ه � �ص �ع��وب��ات� ،إال �أن ��ه ب ��ات ال �ه��دف لكل
من كري�ستيانو رونالدو الفائز بخم�س كرات
ذهبية والذي يقدم واحداً من �أ�سو�أ موا�سمه،
ح�ي��ث مل ي�سجل � �س��وى �أرب �ع��ة �أه � ��داف يف 
الإ�سباين.
ال � � ��دوري

البطولة الأوروب�ي��ة رمبا تكون �أي�ضاً هدفاً
ملدرب مان�ش�سرت يونايتد ،جوزيه مورينيو ،
وال� ��ذي مي��ر يف ن�ف��ق جم �ه��ول ب�ع��د �سل�سلة
ي
من النتائج املخيبة يف الدوري الإجنليز 
اع��ادت��ه اىل املركز الثالث وتكللت ب�إ�صابة 
روميلو لوكاكو وزالتان �إبراهيموفيت�ش.
ميكن القول �إن العام � 2018سيكون مليئاً
بالتحديات لكنه �سيك�شف م��ع نهاية هذا
املو�سم الكثري من ال�صور التي بقيت مبهمة
يف العام املن�صرم ومنها ما �ستفرزه فرتتي
االنتقاالت ال�شتوية وال�صيفية والتي ميكن
ان تعيد خارطة الكرة
الأوروب� � � � �ي � � � ��ة
دون �أدنى
�شك.

نابويل ويوفنتو�س يطمحان
لن�صف نهائي ك�أ�س ايطاليا

هيــو�ســنت ينهـــي  2017بفـــوز و�إ�صــابـــة هــــاردن

�أنهى هيو�سنت روكت�س عام 2017
ب�ف��وز ه��و الأول ب�ع��د خم�س هزائم
م �ت �ت��ال �ي��ة يف دوري ك� � ��رة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني ،والذي �شهد
حم��اف�ظ��ة ب��و��س�ط��ن �سلتيك�س على
�سجله الأف�ضل مع الفوز الـ  30هذا
املو�سم.
ومل تكن م �ب��اراة ال�ي��وم الأخ�ي�ر من
ال�ع��ام املن�صرم مثالية بالن�سبة اىل
ه �ي��و� �س�ت�ن ،ث� ��اين ت��رت �ي��ب املنطقة
الغربية خلف حامل اللقب غولدن
��س�ت��اي��ت .ف��ال �ف��وز ال��رق��م ( 26من
�أ� �ص��ل  35م �ب��اراة) لهيو�سنت� ،أتى
ب���ص�ع��وب��ة ب��ال�غ��ة ع�ل��ى ح���س��اب لو�س
اجنلي�س ليكرز  ،142-148بعد
� �ش��وط�ين �إ� �ض��اف �ي�ين خ��ا��ض�ه�م��ا من
دون جن �م��ه ج�ي�م����س ه � ��اردن ال ��ذي
خرج م�صابا يف ختام الوقت الأ�صلي
للمباراة بتمزق يف الع�ضلة اخللفية،
بعدما �سجل  40نقطة.
ويف غياب ه��اردن ( 28عاما)� ،ألقي
احلمل الأكرب على كري�س بول الذي
�أن�ه��ى امل �ب��اراة م��ع  28نقطة ،منها
 15يف ال�شوطني اال�ضافيني.
وم �ك ��ن ه� ��ذا الأداء ه �ي��و� �س�تن من
حتقيق �أول ف��وز له منذ  18كانون
الأول دي�سمرب ،عندما تغلب حينها
على يوتا جاز بنتيجة .99-120
و��ش�ه��دت م �ب��اراة ال �ي��وم الأخ�ي�ر من
 ،2017تفاوتا بني �أداء الفريقني.
فهيو�سنت �أنهى الربع الأول بتقدم
م��ري��ح ن���س�ب�ي��ا ( ،)37-44اال ان
ليكرز تفوق يف الربع الثاين بفارق
 14نقطة ( .)21-35وبعد ربع
ث��ال��ث م�ت�ق��ارب ع��زز ل��و���س �أجنلي�س
فيه تقدمه ب�أربع نقاط ،كانت الكلمة
الف�صل يف الربع الأخ�ير لهيو�سنت
الذي �أنهاه ل�صاحله (.)21-32
وم � ��ع خ� � ��روج ه � � ��اردن يف الدقيقة
الأخ �ي��رة م��ن ال��رب��ع ال ��راب ��ع ،توىل
بول زمام القيادة ،و�ساهم يف ال�شوط
اال� �ض��ايف الأول ،يف حت�ق�ي��ق فريقه
�أرب��ع حم��اوالت متتالية .وبينما بدا
هيو�سنت يف طريقه حل�سم املباراة،
متكن العب ليكرز براندون �إينغرام
م��ن ت�سجيل رم�ي�ت�ين ح��رت�ين قبل
 0,8ث��ان �ي��ة م ��ن ن �ه��اي��ة ال�شوط،
ل�ي�ع��ادل النتيجة ومي�ت��د ال�ل�ق��اء اىل

�شوط �إ�ضايف ثان.
وك� � ��ان ب � ��ول ( 32ع ��ام ��ا) حا�سما
ب �ت �� �س �ج �ي �ل��ه �� �س ��ت رم � �ي� ��ات ح � ��رة يف
ال��دق �ي �ق��ة الأخ � �ي� ��رة م ��ن ال�شوط
اال�� �ض ��ايف ال� �ث ��اين .و� �س �ج��ل تريفور
�أري ��زا  26نقطة لهيو�سنت ،بينما
ك��ان ج��ول�ي��و���س ران� ��دال الأف���ض��ل يف
�صفوف ليكرز مع  29نقطة �أ�ضاف
اليها  15متابعة.
وقال مدرب هيو�سنت مايك دانطوين
ع��ن �إ��ص��اب��ة ه ��اردن “ال اع�ت�ق��د اننا
�سنكون قادرين على معرفة” مدى
خطورتها قبل �إجراء فحو�ص مكثفة
االثنني على �أقرب تقدير.
ويف م �ق��اب��ل خ �� �س��ارة ل �ي �ك��رز ،متكن
ال�ف��ري��ق ال �ث��اين يف ل��و���س �أجنلي�س،
ك �ل �ي �ب�يرز ،م ��ن ال� �ف ��وز ع �ل��ى �ضيفه
ت�شارلوت هورنت�س بنتيجة -106
 ،98ب�ف���ض��ل  40ن�ق�ط��ة �سجلها

الالعب البديل لو وليام�س.
وق � � ��ال الع� � ��ب ت� ��� �ش ��ارل ��وت ف ��ران ��ك
كامين�سكي ان وليام�س “كان كابو�سا
بالن�سبة �إلينا الليلة ب��د�أ بت�سجيل
ال��رم �ي��ات ال�ث�لاث�ي��ة يف وق��ت مبكر،
وقام بالتقدم نحو ال�سلة حيث ح�صل
على �أخطاء».
وب��د�أ وليام�س ( 32عاما) بالربوز
يف الربع الأول مع  16نقطة ،وقاد
ف��ري �ق��ه ل�ي�ن�ه�ي��ه  .22-29اال ان
الربع الثاين كان كارثيا بالن�سبة اىل
كليبريز ،اذ مل ي�سجل �أكرث من 13
نقطة ،يف مقابل  30لت�شارلوت.
ورد لو�س �أجنلي�س بقوة يف ال�شوط
ال� �ث ��اين ،ال��س�ي�م��ا يف ال��رب��ع الثالث
الذي �أنهاه بفارق  19نقطة (-33
 ،)14منها  14لباليك غريفني
(م ��ن �أ� �ص��ل  25ن�ق�ط��ة ��س�ج�ل�ه��ا يف
جممل املباراة).

وه��و الفوز ال�ـ  16لكليبريز مقابل
 19خ�سارة ،بينما مني ت�شارلوت
بهزميته الـ  23مقابل  13فوزا.
وح �ق��ق ب��و��س�ط��ن �سلتيك�س �صاحب
�أف� ��� �ض ��ل � �س �ج��ل يف ال � � � ��دوري ف ��وزه
الثالثني (مقابل  10هزائم) ،وذلك
على بروكلني نت�س .105-108
وك ��اد ب��روك �ل�ين ال ��ذي ي�ح�ت��ل املركز
 12يف ترتيب املنطقة ال�شرقية،
ان يفاجئ مت�صدر ترتيب املنطقة
نف�سها .وبعدما كان بو�سطن متقدما
بفارق  14نقطة قبل  5:59دقائق
على نهاية امل �ب��اراة ،متكن بروكلني
تدريجا من تقلي�ص الفارق ،وح�صل
ع�ل��ى ال �ك��رة ق�ب��ل  14,5ث��ان�ي��ة من
نهاية املباراة .اال ان املحاولة البعيدة
التي قام بها العب بروكلني �سبن�سر
دينويدي ،مل ت�شكل خطرا على �سلة
حامل الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب

يف دوري كرة ال�سلة االمريكي (17
لقبا).
وك � ��ان ك ��اي ��ري �إي��رف �ي �ن��غ الأف�ضل
ت�سجيال لبو�سطن مع  28نقطة.
وق ��ال ب�ع��د امل �ب��اراة “علينا ان نغلق
دفاعنا ب�شكل �أف�ضل».
اىل ذل ��ك ،خ�سر �أوك�لاه��وم��ا �سيتي
ث ��ان ��در ع �ل��ى م �ل �ع �ب��ه �أم � � ��ام داال�� ��س
م��اف��ري�ك����س  ،116-113يف فوز
يعود الف�ضل فيه اىل ديني�س �سميث
ج��ون �ي��ور ال � ��ذي � �س �ج��ل  19نقطة
ل� ��داال�� ��س ،م �ن �ه��ا  11يف �آخ � ��ر مئة
ثانية.
وقال مدرب داال�س ريك كاراليل ان
الع�ب��ه ال�ب��ال��غ م��ن العمر  20عاما
“كان رائعا الليلة  ...وجد نف�سه يف
�أو� �ض��اع �صعبة ج��دا� ،إال ان��ه حافظ
على طاقته االيجابية ووا��ص��ل �شن
الهجمات».
وط� �غ ��ى �أداء � �س �م �ي��ث ع �ل��ى النجم
الأب��رز يف �صفوف �أوكالهوما را�سل
و��س�ت�بروك ال��ذي مل يخلف موعده
�شبه ال��دائ��م م��ع ال �ـ “تريبل دبل”،
ف���س�ج��ل  38ن �ق �ط��ة و�أ� � �ض� ��اف 15
متابعة و 11متريرة حا�سمة.
وب ��رز ب� ��راديل ب�ي��ل يف امل� �ب ��اراة التي
ف��از فيها فريقه وا�شنطن وي ��زاردز
ع�ل��ى ��ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز ،110-114
بت�سجيله  39نقطة منها  17يف
ال ��رب ��ع الأخ �ي ��ر .وك� ��ان ه ��ذا الربع
نقطة حت��ول وح���س��م يف امل �ب ��اراة ،اذ
�أتاحت نقاط بيل لوا�شنطن حتقيق
ف��ارق ع�شر نقاط ( ،)21-31بعد
مباراة �شبه متكافئة با�ستثناء الربع
الأول ال ��ذي �أن �ه��اه �شيكاغو بفارق
ثماين نقاط.
وان� �ت� �ظ ��ر وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ح� �ت ��ى ن�صف
الدقيقة الأخ�ير من املباراة للتقدم
ب�شكل ن �ه��ائ��ي ،بف�ضل ث�لاث�ي��ة من
ج ��ون وول ق �ب��ل  29,4ث��ان �ي��ة من
النهاية ،علما ان��ه �أن�ه��ى امل �ب��اراة مع
 21نقطة.
ويف باقي مباريات الأحد ،فاز فيالدلفيا
�سفنتي �سيك�سرز على فينيك�س �صنز
 ،110-123وميني�سوتا متربوولفز
ع �ل��ى ان��دي��ان��ا ب��اي �� �س��رز ،90-107
وممفي�س غريزليز على �ساكرامنتو
كينغز .96-114

يبدو نابويل مت�صدر ترتيب الدوري الإيطايل لكرة
ال �ق��دم ،وب�ط��ل امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ي��وف�ن�ت��و���س ،يف موقع
الأف�ضلية القتنا�ص البطاقتني الأخ�يرت�ين للدور
ن�صف النهائي م��ن ك��أ���س ايطاليا ،عندما يالقيان
�أتاالنتا وتورينو هذا الأ�سبوع.
ويالقي نابويل �أتاالنتا اليوم الثالثاء ،قبل يوم من
دربي تورينو بني نادي ال�سيدة العجوز وغرميه الذي
يحمل ا�سم املدينة .وبنتيجة املباراتني ،يكتمل عقد
ال��دور ن�صف النهائي ،بعدما �ضمن الت�سيو وميالن
الأ�سبوع املا�ضي ،بلوغه على ح�ساب فيورنتينا وانرت
ميالن على التوايل.
ويعول نابويل على �أب��رز هدافيه ال�سلوفاكي ماريك
ه��ام���س�ي��ك ال ��ذي ��س�ج��ل ه��دف��ه ال �ـ  117ل�ل�ن��ادي يف
امل�ب��اراة �ضد ك��روت��وين �1-صفر يف املرحلة الأخرية
قبل اال�سرتاحة ال�شتوية ،يف مواجهة �أتاالنتا اخلا�سر
� 2-1أمام كالياري الذي يحتل املركز  15يف ترتيب
الدوري املحلي.
وانفرد هام�سيك ( 30عاما) بالرقم القيا�سي يف عدد
الأه��داف امل�سجلة يف تاريخ نابويل ،متقدما بهدفني
على الأرجنتيني دييغو م��ارادون��ا ال��ذي منح نابويل
لقبيه الوحيدين يف بطولة �إيطاليا  1987و.1990

وكان نابويل بلغ الدور ن�صف النهائي املو�سم املا�ضي،
�إال انه خ�سر �أمام يوفنتو�س  5-4مبجموع مباراتي
الذهاب واالياب ،علما ان النادي ال�سيدة العجوز �أحرز
اللقب بفوزه يف النهائي على الت�سيو �1-صفر.
ويدخل يوفنتو�س الذي �أحرز املو�سم املا�ضي الثنائية
املحلية (ال� ��دوري وال �ك ��أ���س) ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة تواليا،
مباراة ربع النهائي �ضد تورينو وهو يف املركز الثاين
يف ترتيب الدوري املحلي ،بفارق نقطة عن نابويل.
�أما تورينو ،فيحتل املركز العا�شر يف الرتتيب.
وتعود �آخر مباراة بني يوفنتو�س وتورينو يف الك�أ�س
املحلية اىل العام  ،2015وتفوق فيها نادي ال�سيدة
العجوز برباعية نظيفة.
وب�ح���س��ب ب��رن��ام��ج ال� ��دور امل�ق�ب��ل ال ��ذي ي �ق��ام بنظام
ال��ذه��اب واالي ��اب يف  31ك��ان��ون ال�ث��اين يناير و28
�شباط فرباير ،يتواجه الفائزان يف ربع النهائي هذا
الأ�سبوع ،على ان يجمع ن�صف النهائي الثاين ميالن
والت�سيو.
وكان الت�سيو �أول املت�أهلني اىل ن�صف النهائي بفوزه
الثالثاء املا�ضي على فيورنتينا �1-صفر ،تاله ميالن
الأربعاء بفوزه بالنتيجة نف�سها على انرت يف الوقت
الإ�ضايف ،بعد انتهاء الوقت الأ�صلي بالتعادل �سلبا.

كوريا ال�شمالية تلمح اىل امل�شاركة يف
�أوملبياد بيونغ ت�شانغ
�أعلن الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اون ا�ستعداد
بالده لإر�سال وفد اىل جارتها اجلنوبية للم�شاركة يف
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية  2018التي ت�ست�ضيفها
مدينة بيونغ ت�شانغ ال�شهر املقبل.
وقال كيم يف ر�سالته اىل ال�شعب الكوري ال�شمايل ملنا�سبة
العام اجلديد “�آمل ب�صدق ان يقام �أوملبياد بيونغ ت�شانغ
ال�شتوي ب�شكل ناجح».
�أ�ضاف “نحن م�ستعدون التخاذ اخلطوات املطلوبة ،مبا
فيها �إر�سال وفدنا لهذا الغر�ض ،على �سلطات ال�شمال
واجلنوب ان تلتقي يف امل�ستقبل القريب».
ويف تعليق لل�سلطات الكورية اجلنوبية التي ت�ست�ضيف
الألعاب بني التا�سع من �شباط فرباير و 25منه ،رحب
الق�صر ال��رئ��ا��س��ي ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي يف ب�ي��ان ب�إعالن
الزعيم ال�شمايل.
�أ� �ض��اف “�إقامة الأومل �ب �ي��اد ب�شكل ن��اج��ح �سي�ساهم يف
ال�سالم لي�س فقط يف �شبه اجلزيرة الكورية ،بل �أي�ضا
يف املنطقة والعامل».
كما رحب يل هي-بيوم ،رئي�س اللجنة الكورية اجلنوبية
املنظمة للألعاب ،بدعوة كيم جونغ �أون .وقال لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س “نحن ن��رح��ب ب ��اق�ت�راح ال���ش�م��ال عن
ا�ستعداده لالنخراط يف مباحثات من �أجل امل�شاركة يف
الألعاب الأوملبية».
�أ� �ض��اف “نحن كنا نح�ضر ل�ل�أل�ع��اب م��ع اف�ترا���ض ان
ال�شمال �سي�شارك فيها يف نهاية املطاف” ،مو�ضحا ان
اللجنة املنظمة حلظت �ضمن خمططاتها� ،أماكن �إقامة
وو�سائل نقل للريا�ضيني الكوريني ال�شماليني.
وكانت ال�سلطات الكورية اجلنوبية واللجنة املنظمة
قدمت الدورة على انها “دورة العاب �أوملبية لل�سالم”،
و�أبدت رغبتها مب�شاركة ال�شمال.
اال ان امل�شاركة يف الأح��داث الريا�ضية تعتمد اىل حد

كبري على الو�ضع ال�سيا�سي والع�سكري يف �شبه اجلزيرة،
والذي �شهد توترا يف الأ�شهر املا�ضية مع تكرار ال�شمال
التجارب النووية وال�صاروخية.
وتقع املن�ش�آت الرئي�سية امل�ضيفة لألعاب بيونغ ت�شانغ،
على م�سافة نحو  80كلم من املنطقة احلدودية بني
الكوريتني .وكان التوتر يف �شبه اجلزيرة �أحد الهواج�س
الأ�سا�سية للمنظمني ،خ�شية انعكا�سه �سلبا على الألعاب
ال�سيما جلهة توج�س امل�شجعني الأجانب من احل�ضور.
ويف كلمته مبنا�سبة العام اجل��دي��د ،اب��دى كيم ت�أييده
لتح�سني العالقات بني الكوريتني .وقال “اننا بحاجة
اىل حت�سني العالقات املجمدة بني ال�شمال واجلنوب،
وجعل هذا العام نقطة حتول يف التاريخ الوطني».
�أ�ضاف “ 2018هي �سنة مهمة بالن�سبة اىل ال�شمال
واجل �ن��وب ،اذ �سيحتفل ال���ش�م��ال ب��ال��ذك��رى ال�سبعني
لإق��ام �ت��ه ،و�سي�ست�ضيف اجل �ن��وب الأل� �ع ��اب الأوملبية
ال�شتوية” ،م�ضيفا “يجب تخفيف التوتر الع�سكري
احلاد بني ال�شمال واجلنوب ،وان حتل بدال منه �أجواء
�سلمية».
وت�صاعد التوتر يف �شبه اجلزيرة ب�شكل كبري يف الأ�شهر
الأخ�ي��رة ،م��ع م��وا��ص�ل��ة ك��وري��ا ال�شمالية برناجميها
النووي والبال�ستي وتبادل التهديدات بني كيم جونغ
اون والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
واعرب رئي�س كوريا اجلنوبية مون جاي �إن عن امله يف
ان ت�ساعد االلعاب االوملبية يف تخفيف التوتر .واقرتح
لهذه الغاية ت�أجيل املناورات الع�سكرية ال�سنوية لقوات
بالده مع الواليات املتحدة.
وتبد�أ هذه املناورات الع�سكرية يف العادة يف نهاية �شباط
فرباير �أو بداية �آذار مار�س وت�ؤدي يف كل مرة �إىل ارتفاع
التوتر ،وترى بيونغ يانغ يف هذه املناورات ا�ستعدادات
لغزو م�ستقبلي لأرا�ضيها.

الفجر الريا�ضي
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حلم النهائي يراود البحرين يف «خليجي »23
ق��ال م��درب البحرين ،الت�شيكي مريو�سالف �سوكوب ،وقال �سوكوب خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد ام�س ميتلك مزية احل�ضور الكبري للجماهري البحرينية،
ام�س الإثنني� ،إن فريقه يعي�ش حلم الو�صول �إىل نهائي الإث �ن�ي�ن“ :نعي�ش حلمنا ب��ال��و��ص��ول �إىل ن�ه��ائ��ي هذه التي نعتربها ال�لاع��ب رق��م  ،12وذل��ك يف �إ� �ش��ارة �إىل
ك�أ�س اخلليج لكرة القدم (خليجي  ،)23م�شرياً �إىل البطولة لكن الرياح ت�أتي مبا ال ت�شتهي ال�سفن �أحياناً ،قرب البحرين من الكويت م�ست�ضيفة البطولة».
�أنه ي�أمل يف �أن يخرج فريقه �سعيداً عقب مباراة الدور نحن على ا�ستعداد تام للقاء املنتخب العماين ون�أمل �أن و�أ��ض��اف �سوكوب ان البطولة اخلليجية متثل �إعدادا
ن�صف النهائي.
نكون �سعداء بعد املباراة بالت�أهل للنهائي».
جيدا لفريقه قبل امل�شاركة يف ك��أ���س �آ�سيا  2019يف
و�ستلتقي ال�ب�ح��ري��ن ،وه��ي ال�ف��ري��ق ال��وح�ي��د يف املربع وت��اب��ع امل� ��درب ال�ت���ش�ي�ك��ي“ :فوجئت ب��امل���س�ت��وى املميز الإمارات.
الذهبي ال��ذي مل ي�سبق ل��ه نيل اللقب اخلليجي ،مع للمنتخب ال�ع�م��اين وت �� �ص��دره امل�ج�م��وع��ة الأوىل ،هو و�أ��ض��اف م��درب البحرين “ت�شكل البطولة اخلليجية
ُع �م��ان ال �ت��ي حققت لقبها ال��وح�ي��د يف ال�ب�ط��ول��ة على الفريق الأف�ضل بالفعل يف جمموعته و�أمتنى �أن ننجح حت���ض�يرا ج�ي��دا ل�ك��أ���س �آ��س�ي��ا .ال ميكننا االت �ف��اق على
�أر�ضها عام  2009اليوم الثالثاء.
يف الفوز عليه» .و�أ�شار مدرب البحرين �إىل �أن “فريقه مباريات ودية مبثل هذه القوة».

عمان ملوا�صلة «املفاج�أة»

منتخبنا يف مواجهة �صعبة مع العراق اليوم
ت�شهد بطولة ك�أ�س اخلليج الثالثة والع�شرين لكرة القدم املقامة يف الكويت ،مواجهة عراقية
اماراتية �صعبة يف الدور ن�صف النهائي اليوم الثالثاء ،بينما ت�أمل �سلطنة عمان يف موا�صلة
“املفاج�أة” يف “خليجي  ،”23عندما تالقي البحرين يف ن�صف النهائي الثاين.
ويبحث املنتخب العراقي عن لقبه الأول يف البطولة منذ ثالثة عقود،
عندما �أحرزه للمرة الثالثة والأخرية يف ال�سعودية عام  .1988اال
انه �سي�صطدم على ا�ستاد جابر الدويل بالعا�صمة الكويتية ،باملنتخب
االماراتي ذي اخلربة ،والباحث عن لقبه الثالث.
و�سيكون ن�صف النهائي ا�ستعادة لنهائي “خليجي  ”21يف البحرين
ع��ام  ،2013وال ��ذي ف��از فيه املنتخب االم��ارات��ي  1-2يف الوقت
اال�ضايف .وكان هذا النهائي الوحيد ملنتخب “�أ�سود الرافدين” منذ
اعتماد نظام املجموعتني يف البطولة ،يف “خليجي  ”17عام 2004
يف الدوحة.
وقال مدرب املنتخب العراقي با�سم قا�سم ان “مباراة
الإم � ��ارات يف ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي �ستكون �صعبة على
اجلانبني� ،إال �إن ما يبعث على االطمئنان ت�صاعد
م�ستوى و�أداء املنتخب من مباراة لأخرى».
�أ�ضاف “�أكملنا حت�ضرياتنا اخلا�صة لهذه
امل��واج �ه��ة م��ع امل�ن�ت�خ��ب الإماراتي”،
م� �ع� �ت�ب�را ان الأخ � �ي� ��ر ه � ��و “من
امل �ن �ت �خ �ب��ات امل �ن �ظ �م��ة والقوية
ومي�ت�ل��ك م��زي�ج��ا م��ن روحية
ال �� �ش �ب��اب واخل� �ب ��رة امل � ��ؤث ��رة
وي�ضم �أ�سماء م�ؤثرة».
وي� �ع ��ول ال� �ع ��راق ع �ل��ى وج ��وه
�شابة قدمت �أداء جيدا يف الدور
الأول ،يتقدمها �صانع الألعاب ح�سني
ع�ل��ي ال ��ذي اخ�ت�ير �أف���ض��ل الع��ب يف املباريات
الثالث للمنتخب العراقي يف املجموعة الثانية.
وع�شية ن�صف النهائي ،اعترب قا�سم يف م�ؤمتر
�صحايف ان املنتخب “جاهز ملواجهة االمارات
على �أف�ضل حال  ...كرة القدم العراقية مرت
ب�إخفاقات كثرية يف الفرتة املا�ضية ،والفوز
بالبطولة �سيكون مبثابة عودة الثقة للريا�ضة
العراقية واجلماهري».
وت�صدر ال�ع��راق جمموعته بر�صيد �سبع ن�ق��اط هو
الأعلى بني املنتخبات الثمانية امل�شاركة .وف��از املنتخب
الأخ�ضر على قطر حاملة اللقب  ،1-2واليمن �3-صفر،
وتعادل افتتاحا مع البحرين .1-1
يف املقابل ،تخو�ض االمارات ن�صف النهائي للمرة ال�ساد�سة يف تاريخها
والثالثة تواليا ،وت�ضم ت�شكيلتها العبني حمرتفني �أبرزهم �أف�ضل العب يف
�آ�سيا �سابقا عمر عبد الرحمن.
وي�أمل املنتخب االماراتي املتوج يف  2007و ،2013يف ا�ستعادة بريقه يف هذه
الن�سخة ،ال�سيما الهجومي والتهديفي ،والعبور للنهائي.
وحلت االم��ارات ثانية يف املجموعة االوىل خلف �سلطنة عمان ،بر�صيد 5
نقاط من تعادلني �سلبيني مع ال�سعودية والكويت امل�ضيفة ،وفوز بهدف يتيم
على ح�ساب ال�سلطنة� ،أتى من ركلة جزاء.
واعترب مدرب “الأبي�ض” �ألربتو زاكريوين ان “قلة املعدل التهديفي ،تعود �إىل
عدم جاهزية الالعبني ،على النحو املطلوب ،ال �سيما عمر عبد الرحمن ،و�أحمد
خليل ،و�إ�سماعيل احلمادي ،العائدين من �إ�صابات قوية ،حيث يحتاجون �إىل املزيد
من الوقت” ال�ستعادة م�ستواهم.
اال ان املدرب االيطايل يعول يف املقابل على عدم تلقي مرماه �أي هدف يف الدور الأول،

وه��و ع��ام��ل مطمئن يف مواجهة ال�ع��راق ال��ذي ق��دم �أف�ضل �أداء هجومي يف البطولة مع
�ستة �أه��داف .ويف ت�صريحات ع�شية املباراة ،ر�أى زاك�يروين ان الأداء الهجومي يتطور بني
مباراة و�أخرى ،م�ؤكدا قوة املنتخب العراقي والعبيه .ويف ت�صريحات مماثلة ،قال الالعب
االماراتي علي مبخوت ان الأبي�ض �سيدخل مباراة الغد بـمعنويات مرتفعة ،وطموحنا
اللقب اخلليجي.
ويف ن�صف النهائي الثاين ،يتطلع املنتخب البحريني اىل بلوغ املباراة النهائية للمرة
الأوىل ،وذلك عندما يالقي عمان على ا�ستاد جابر.
ومل يكن املنتخبان من املر�شحني لبلوغ هذه املرحلة ،اال ان املنتخب العماين فاج�أ
املتابعني بت�صدره املجموعة الأوىل بر�صيد �ست نقاط من فوزين على الكويت
وال�سعودية ،مقابل هزمية �أمام االمارات.
�أما “الأحمر” البحريني ،فحل ثانيا يف جمموعته خلف العراق ،ومل يتلق �أي هزمية
(فاز على اليمن وتعادل مع قطر والعراق) .و�أفاد املنتخبان العماين والبحريني
م � � � ��ن ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة
الختبار �صفوفهما
التي تخ�ضع لعملية
جت� � ��دي� � ��د ق� ��وام � �ه� ��ا
عنا�صر �شابة تت�سم
بالأداء ال�سريع.
وب � � � ��دا ال � �ع � �م� ��اين من
�أكرث منتخبات البطولة تنظيما
وث �ب��ات��ا ،وح �ت��ى ان ��ه ق ��دم �أداء جيدا
و�أف�ضل من مناف�سه يف اخل�سارة الوحيدة �أمام
االمارات.
وعلى رغم ت�ألق املهاجم �سعيد الرزيقي �صاحب الهدف الثاين يف اللقاء االخري
مع ال�سعودية ،اال ان القلق ي�ساور اجلهاز الفني بقيادة الهولندي بيم فريبيك
حول جاهزية العبني �آخرين يف الهجوم هما عبد العزيز املقبايل و�سامي احل�سني
امل�صابني.
وك��ان امل��درب الهولندي قال قبيل البطولة نحن هنا خللق عن�صر املفاج�أة
ولدينا العبون موهوبون قادرون على حتقيق ذلك ،وهو ما جنح حتى الآن
يف حتقيقه اعتمادا على حتركات العبي الو�سط و�أبرزهم املخ�ضرم �أحمد
مبارك “كانو” ،ا�ضافة اىل اللعب على االط��راف اعتمادا على جميل
اليحمدي ورائد ابراهيم ومن خلفهما الظهريين �سعد �سهيل وعلي
البو�سعيدي.
ويف م�ؤمتر �صحايف ع�شية املباراة ،قال فريبيك ان العبيه ال يعانون
من �ضغوطات قبل املواجهة مع البحرين ،وانهم يتطلعون اىل
الظهور ب�صورة جيدة وتقدمي �أف�ضل ما لديهم.
�أما مدرب البحرين الت�شيكي مريو�سالف �سكوب ،فريكز يف
�أ�سلوب لعبه على الهجمات املرتدة ال�سريعة ،م�ستفيداً من
وجود العبني من �أمثال جمال را�شد م�سجل هديف املنتخب يف
البطولة ،وعلي مدن و�سيد �ضياء ومهدي عبد اجلبار ،ومن خلفهم
ُكميل الأ�سود.
وبدا من لقائه مع العراق وقطر ،ان املنتخب البحريني يظهر ب�شكل
�أف�ضل عندما يالقي منتخبا يتقدم نحو الهجوم ويرتك م�ساحات
خلفية فارغة ،بينما يبدو اتزانه �أ�صعب يف مواجهة منتخبات تلعب
ب�أ�سلوب دفاعي مرتاجع ،كما احلال يف املباراة �ضد اليمن.
وتوقع �سكوب �أن تكون مباراة عمان قوية بقوله “�شاهدت مباراة
عمان مع ال�سعودية ،والحظت الإيجابيات يف املنتخب العماين من
حيث التنظيم واالن�ضباط” ،م��ؤك��دا البحث عن “طريقة منا�سبة”
ملواجهته.
وي �ت ��أه��ل ال �ف��ائ��زان ال �ث�لاث��اء اىل امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة املقررة
اجلمعة.

 135مليون يورو تقرب هازارد من ريال مدريد
�أكدت تقارير �صحافية �صادرة ام�س الإثنني يف �إ�سبانيا،
�أن ما قاله والد الالعب البلجيكي �إي��دن ه��ازارد عن
�أن اهتمام جنله باالنتقال �إىل نادي ريال مدريد هو
ال�سبب الرئي�سي وراء عدم جتديد تعاقده مع ناديه
ت�شيل�سي الإجنليزي ،دفع امل�س�ؤولني يف النادي امللكي
�إىل ال�ت�ح��رك ب�لا ت��ردد م��ن �أج��ل �إمت ��ام �صفقة �ضم
الالعب.
و�أكدت �صحيفة �آ�س الإ�سبانية� ،أن ريال مدريد ي�ستعد
لإمت��ام ال�صفقة قريباً ،و�أن��ه ا�ستقر على املبلغ املايل
ال��ذي �سيدفعه لت�شيل�سي مقابل تخلي الأخ�ي�ر عن
الالعب ال��دويل البلجيكي ،وه��و املبلغ ال��ذي قدرته
ال�صحيفة بـ 135مليون يورو.
وال ي�شك امل�س�ؤولون يف ريال مدريد يف جدوى ان�ضمام
هازارد �إىل �صفوف الفريق الأول لكرة القدم ،خا�صة
و�أن ال�لاع��ب مي�ث��ل ه��اج���س�اً خ��ا� �ص �اً ل�ل�م��دي��ر الفني
للفريق ،الفرن�سي زين الدين زيدان ،الذي يتطلع �إىل
احل�صول على خدماته يف �أقرب وقت.
ومي �ت��د ت�ع��اق��د ه� ��ازارد م��ع ت�شيل�سي ح�ت��ى ،2020
و�شهدت ال�ف�ترة الأخ�ي�رة جتميد للمفاو�ضات بينه
وبني النادي لتمديد هذا التعاقد رغم �أنه �سيح�صل
مب��وج��ب ال�ع�ق��د اجل��دي��د ع�ل��ى �أع �ل��ى �أج ��ر يف بطولة
الدوري الإجنليزي.
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بعد تقدمي عام تاريخي مع ريال مدريد ،ا�ستطاع فيه وبر�شلونة ،فر�صة مل�شاركة العبي ال��دك��ة يف مباريات
�أن يحقق � 5ألقاب لأول مرة ،يدخل زين الدين زيدان ،الليجا وعدم اقت�صار م�شاركتهم يف مباريات ك�أ�س امللك،
وذلك للوقوف على م�ستواهم ب�شكل �أكرب.
عام  ،2018ب�أهداف خمتلفة بع�ض ال�شيء.
ومل ت�ك��ن الأ� �ش �ه��ر الأخ�ي��رة م��ن  ،2017مب�ث��ل تلك البطولة الغائبة
ال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي خ�ل�ال باقي ف�شل املدرب زيدان حتى الآن يف احل�صول على بطولة
�أ�شهر ه��ذا ال�ع��ام ،فتعرثات ع��دي��دة يف نتائج مباريات ك�أ�س امللك ،ومع مرور عامني على توليه تدريب ريال
الليجا ،وم�شاكل وا�ضحة يف �أك�ثر من مركز ،لينتهى م��دري��د� ،سي�سعى زي ��دان ه��ذه امل ��رة ،للفوز بالبطولة
العام بهزمية م�ؤملة من بر�شلونة ،بثالثية نظيفة يف وتعوي�ض اخل��روج من رب��ع النهائي �أم��ام �سيلتا فيجو
العام املا�ضي.
الربنابيو.
وتخطى الفريق امللكي ،عقبة فوينالبرادا
ون�شرت �صحيفة “�آ�س” ت�ق��ري� ًرا� ،أبرزت
ب�شكوك ك �ب�يرة ،ب�ع��د �أن ح�ق��ق ف��وز غري
فيه� 5 ،أهداف ي�سعى زيدان لتحقيقها يف
مقنع يف ال��ذه��اب ،ثم التعادل الإيجابي
العام اجلديد.
 2-2يف االياب ،مما �سيجعل فريق املدرب
ا�ستعادة قوة الـ BBC
الفرن�سي ،ي ��أخ��ذون مواجهة نومان�سيا
ي�ب��دو �أن امل ��درب الفرن�سي� ،أ��ص�ب��ح �أمام
القادمة بدافع �أكرب.
�أم��ر واق��ع ،بعدم اكتمال ثالثي الـ
تكرار الإجناز
 ،BBCومع عودة الفريق
مل يتمكن �أحد من حتقيق
للتدريبات ،تلقى خرب
دوري �أب� � �ط � ��ال �أوروب � � � ��ا
�إ�� �ص ��اب ��ة مواطنه
كالعب وكم�ساعد مدرب،
ك � � � ��رمي ب� �ن ��زمي ��ا
ث��م ك �م��درب � �س��وى زين
يف ال�ع���ض�ل��ة ذات
ال��دي��ن زي ��دان ،وتعترب
ال��ر�أ� �س�ي�ن ،لت�صل
تلك البطولة الأكرث
م � ��دة غ� �ي ��اب ��ه �إىل
ً
تف�ضيال ل��دي��ه ،وهو
�أ�سبوعني.
م��ا تبني يف العامني
وي � �� � �س � �ع ��ى زي� � � ��دان
الأخ �ي�ري� ��ن ،بعدما
ل � � �ع � ��ودة م� ��� �ش ��ارك ��ة
ا� �س �ت �ط��اع احلفاظ
ه� � ��ذا ال � �ث �ل�اث� ��ي ،يف
على لقبه بالفوز يف
الت�شكيلة الأ�سا�سية،
نهائي كارديف.
ح � �ي� ��ث ت� � �ع � ��ود �آخ� � ��ر
ون � � �ظ � � � ًرا ل�صعوبة
م���ش��ارك��ة ل�ه��م م� ًع��ا يف
امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ال ��ورق مع
� 23أبريل/ني�سان
ب ��ر�� �ش� �ل ��ون ��ة يف �سباق
املا�ضي.
ال� �ل� �ي� �ج ��ا ،ل � ��ن يجد
ك � �م� ��ا � �س �ت �ع ��ود
ري��ال م��دري��د �سوى
م� ��� �ش ��ارك ��ة
ب�ط��ول�ت��ه املف�ضلة
ب � � � � � �ي � � � � � ��ل
لإن � �ق� ��اذ املو�سم
با لفا ئد ة
واخل � � � � � � � � � � � � � � ��روج
ع � � � � � � � � �ل� � � � � � � � ��ى
ب �ب �ط��ول��ة قوية،
ك ��ري� ��� �س� �ت� �ي ��ان ��و
ت �ع��و���ض �إخفاقه
رون ��ال ��دو ،الذي
املحلي.
ع��ان��ى ك �ث�ي ً�را هذا
ول� � ��ن ي � �ك� ��ون م� ��� �ش ��وار
امل��و��س��م يف ال�ل�ي�ج��ا ،نظ ًرا
ال�ف��ري��ق امللكي �سهلاً ،
ل�ل�ت�ف��اه��م ال �ك �ب�ير بينهما،
�إذ �سي�صطدم بباري�س
ليعدل من ال�صورة التي ظهر
�سان جريمان ،املدجج
ب �ه��ا يف ث�ن��ائ�ي�ت��ه م ��ع بنزميا،
بالنجوم وال�صفقات
خالل الفرتة املا�ضية.
الكبرية ،على ر�أ�سها
تفعيل اخلطة البديلة
نيمار ومبابي.
غ �ف��ل زي � ��دان ع ��ن � �س�ل�اح مهم،
املناف�سة م�ستمرة
��س��اه��م يف ال �ف��وز بن�سختي دوري
رف� ��ع زي� � ��دان والعبو
الأب � �ط� ��ال الأخ�ي��رت�ي��ن ،وه� ��و دكة
امل � �ل � �ك� ��ي� �� ،ش� �ع ��ار ع ��دم
ال�ب��دالء ،حيث ك��ان ي�شعر كل العب،
اال�ست�سالم بعد هزمية
ب�أن له الدور امل�ؤثر يف الفريق.
الكال�سيكو الأخرية ،حيث
وج��اءت م�شاركات العبي االحتياط،
�صرح يف جميع مقابالته،
قليلة هذا املو�سم ،يف ظل االنتدابات
ب ��أن م�شوار الليجا ال يزال
ال���ص�ي�ف�ي��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،و�� �ش ��ارك داين
ط� ��وي�ل��ا ،وال � �ف� ��ري� ��ق لديه
�سيبايو�س يف  895دق�ي�ق��ة ،وبورخا
الكثري ليقدمه.
م� ��اي� ��ورال  846دق �ي �ق��ة ،وماركو�س
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن املهمة
يورنتي  438دقيقة ،وخي�سو�س فاييخو
�أ��ص�ب�ح��ت ��ش�ب��ه م�ستحيلة ،يف
 629دقيقة ،ثم ثيو هرينانديز بـ 623
ظل امل�ستوى الكيرب الذي يقدمه
دقيقة ،فيما جاء �أ�شرف حكيمي ب�أكرب عدد
بر�شلونة ،رفقة املدرب �إرن�ستو
من الدقائق ،حيث لعب  1196دقيقة ،ولكن
ف��ال�ف�يردي� ،إال �أن ت�صريحات
مل يكن �سوى لتعوي�ض غياب كارفاخال الذي
زي ��دان والع�ب�ي��ه ت�شري لعدم
غاب لأكرث من �شهر.
ا�ست�سالمهم.
وي�ع�ت�بر ف ��ارق ال �ـ  14ن�ق�ط��ة ب�ين ري ��ال مدريد

كا�سيا�س يتعهد بالإقالع عن التدخني
�أك ��د ح��ار���س ف��ري��ق ب��ورت��و ال�برت �غ��ايل ،الإ� �س �ب��اين �إيكر
كا�سيا�س� ،أن��ه �سي�سعى لتحقيق ع��دة �أم�ن�ي��ات يف العام
اجل��دي��د ،من بينها الإق�ل�اع عن التدخني وتعلم اللغة
الإجنليزية والبيانو .وكتب كا�سيا�س ( 36ع��ام�اً) يف
تغريدة ن�شرها عرب ح�سابه على تويرت اليوم الإثنني
مبنا�سبة ال�ع��ام اجل��دي��د“ :علي ال��وف��اء مب��ا وع��دت به
�أم�س� ،أن �أب��د�أ نظاماً غذائياً ،و�أ�شرتك يف جيمانزيوم
(قاعة تدريبات ريا�ضية) و�أتعلم الإجنليزية».
وت��اب��ع احل��ار���س الإ� �س �ب��اين“ :ل�ست ن�شطاً ك�ث�يراً على
�شبكات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي� ،س�أتخلى ع��ن وات�ساب
ت�ط�ب�ي��ق امل �ح ��ادث ��ة ،و� �س ��أذه ��ب ب ��وت�ي�رة �أك�ب��ر حل�ضور
ال�ق��دا���س ،و�س�أقلع ع��ن ال�ت��دخ�ين ،ول��ن �أق��رب الكحول،
و�س�آخذ درو�س يف البيانو».
وهناك �شائعات متداولة حول رحيل كا�سيا�س ،احلار�س
التاريخي ال�سابق لريال مدريد ،يف يناير اجلاري ،خالل
�سوق االنتقاالت ال�شتوية احلالية ،عن بورتو الربتغايل
نظراً لأنه ال يلعب معه �أ�سا�سياً منذ فرتة.

ال تنع�شوين ..و�شم على �صدر مري�ض يف غيبوبة
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تراجع الطاقم الطبي وتهمل قلي ً
ال لدى و�صول �شخ�ص يف غيبوبة �إىل غرفة الطوارئ يف امل�ست�شفى بعد اكت�شافهم
لو�شم ُر�سم على �صدره جاء فيه :ال تنع�شوين – ” “Do Not Resuscitateب�أحرف �إنكليزية كبرية مع وجود
خط حتت كلمة ”ال“ للت�شديد حول هذا الأم��ر ،بالإ�ضافة لتوقيعه املو�شوم .بتلبك وح��ذر ،قرر الطاقم الطبي
الإ�سعايف جتاهل العبارة املوجودة على �صدر املري�ض ،ولكن مع �إعالمهم لفريق ق�سم الأخالقيات الطبية يف امل�شفى،
الذي كان له ر�أيٌ �آخر فيما يخ�ص هذا املو�ضوع .جاء يف و�صف احلالة التي تكلمت عنها �صحيفة (نيو �إجنالند)
الطب ّية � ،New England of Medicineأن امل�سعفني قد جا�ؤوا بهذا املري�ض �إىل ق�سم الطوارئ من امل�شفى وهو
يف حالة غيبوبة مع ارتفاع ن�سبة الكحول يف دمه .لدى املري�ض �أي�ضاً تاريخ حافل يف ال�صراع مع مر�ض االن�سداد
الرئوي املزمن (مر�ض من �أمرا�ض الرئة االن�سدادية) ،وال�سكري ،وعدم انتظام معدل �ضربات القلب ،بد�أت حالته
بالتدهور بعد عدة �ساعات من دخوله امل�ست�شفى ،وكان ال بد من القيام بتدخالت طب ّية دراماتيكية من �أجل احلفاظ
على حياة املري�ض .وقع فريق وحدة العناية املركزة وقع يف مواجهة مع�ضلة �أخالقية غريبة وعجيبة وذلك مع
ا�صطدامهم بحروف عبارة ”ال تنع�شوين“ .و�صل املري�ض �إىل امل�ست�شفى من دون بطاقة هوية �شخ�صية ،مما
جعل مهمة التعرف على هويته �أمراً �صعباً للغاية ،بالإ�ضافة لعدم قدرة الطاقم الطبي على التوا�صل مع �أفراد
عائلته� ،أو �أي �أحد من �أقربائه ملعرفة ما �إن كان الو�شم ميثل رغبات املري�ض احلقيقية يف �إنهاء حياته� ،أم كان عبارة
عن ا�ستعارة مكنية تعرب عن �شيء ما ولي�س املق�صود بها ال تنع�شوين ودع��وين �أم��وت ب�سالم ،مما دفع بهم لعدم
املجازفة ،واتخاذ اخليار الأكرث �أماناً ،وهو جتاهل ما ن�ص عليه الو�شم ،و�إنقاذ حياة الرجل.
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يتزوج من ثالث ن�ساء يف الليلة نف�سها

ّ
يطلق زوجته لبيعها ح�سابه يف لعبة فيديو

تزوج رجل من �أوغنداء من ثالث ن�ساء ،بينهن �شقيقتان،
يف الليلة ذاتها ،بح�سب ما نقل موقع "بل�س" النيجريي.
حممد �سيماندا 50 ،عاما� ،سجل رقما قيا�سيا يف بالده
بزواجه من الن�ساء الثالثة ،بح�سب التقرير.
كما �أف��اد التقرير �أن ع��ددا كبريا م��ن النا�س جتمعوا يف
موقع الزفاف ،بع�ضهم جاء ليت�أكد من �صحة اخلرب.
وبح�سب ما ج��اء يف التقرير ،ف��إن �سبب اختيار �سيماندا
ال��زواج منهن يف نف�س اليوم يعود الفتقاره للمال الكايف
لإقامة حفالت منف�صلة .ومن الالفت �أن الن�ساء الثالثة
مل يتوقفن عن االبت�سام �أمام عد�سات الكامريات ،ما �أظهر
ر�ضاهن عن الأمر .ال�شقيقتان جاميو وم�ستولة ناكايزه،
 27و 24عاما على التوايل ،تقوالن" :ن�شكر زوجنا لزواجه
منا يف وقت واحد؛ �إنها �إ�شارة �إىل �إنه لن مييز بني �إحدانا
دون �أخرى" .فيما ن�ق��ل ال�ت�ق��ري��ر ع��ن �سيماندا قوله:
"زوجاتي غري غيورات من بع�ضهن البع�ض ،وهذا كاف".
و�أ�ضاف العري�س ،املتزوج من ام��ر�أة رابعة قبل  20عاما:
"كل واحدة منهن لديها بيتها اخلا�ص ،ووعدتهن بالعمل
بجد لإعالتهن" .من جهته� ،أكد ال�شيخ �صوالح موجيني،
الذي توىل عقد القران� ،أن الأمر ال يتنافى مع الإ�سالم،
داعيا الزوج �إىل االلتزام بالدين والتقرب �إىل اهلل.

اع�ترف��ت منظمة ال�صحة العاملية م ��ؤخ��راً ب��الإدم��ان على �ألعاب
الكمبيوتر كحالة �صحية عقلية ت�ستدعي ال �ع�لاج ،ويف الوقت
الذي يجد البع�ض ذلك غريباً� ،إال �أن بع�ض الق�ص�ص التي وقعت
يف �أماكن عديد من العامل تف�سر ذلك ،ومنها ق�صة رجل ماليزي
ق��رر �أن يطلق زوج�ت��ه ،بعدما باعت ح�سابه على �إح��دى الألعاب
الإلكرتونية.
وتناقلت و�سائل �إع�لام �آ�سيوية م�ؤخراً ق�صة رجل ماليزي ،يبلغ
من العمر  25ع��ام�اً� ،أدم��ن على لعبة "كينغ �أوف غلوري" ،مما
ا�ضطر زوجته التي تعي�ش معه منذ � 6سنوات �إىل بيع ح�سابه يف
اللعبة ،على �أمل �أن يق�ضي مزيداً من الوقت مع �أ�سرته ،وبد ًال من
ذلك ،قرر الرجل تطليق زوجته عقاباً لها ،بح�سب موقع �أوديتي
�سنرتال.
وكانت ق�صة حب جمعت بني ال��زوج�ين قبل ع��دة �سنوات ،وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن ال��زوج��ة ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  25ع��ام �اً �صينية
اجلن�سية ،لكنها واف�ق��ت على االن�ت�ق��ال �إىل ماليزيا لتعي�ش مع
زوجها .وكانت عالقتهما على ما يرام �إىل ما قبل عامني ،عندما
�أطلقت لعبة "كينغ �أوف غلوري" ،وكان الزوج معجباً باللعبة منذ
البداية ،لكنها مل تتوقع �أن تعر�ض حياتهما الزوجية للخطر.
و�سرعان ما حتول حب الزوج لهذه اللعبة �إىل �إدم��ان� ،أهمل معه
زوجته وابنته ،مما دفع الزوجة �إىل بيع ح�ساب زوجها على اللعبة،
فما كان منه �إىل �أن ا�ست�شاط غ�ضباً ،وطردها من املنزل ،وطلب
منها العودة �إىل بالدها.

طالبة جتمع بني � 3أزواج
حتقق النيابة العامة امل�صرية مع طالبة ،جمعت بني 3

�أزواج بعقود عرفية ،واحتالت عليهم مببالغ مالية ،بعد �أن
ا�ستقطبتهم عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي.
و�أوقعت الطالبة ،برجل �سعودي اجلن�سية ،بعد �أن �أوهمته
نيتها ال ��زواج ب��ه ع�بر م��واق��ع الإن�ت�رن��ت ،قبل �أن ت�سلبه
مبل ًغا مال ًيا ي�ق�دّر بـ� 45أل��ف جنيه .وتل ّقى م��دي��ر �إدارة
البحث اجلنائي� ،إخطا ًرا ،بتحرير رجل �سعودي اجلن�سية
حم�ض ًرا يف ق�سم طنطا يحمل رقم � 62أحوال ،يتهم طالبة
( � 21سنة ) ب�سلبه مبل ًغا مال ًيا يقدّر بـ � 45ألف جنيه ،بعد
حترير عقد زواج ع��ريف .ووف��ق املعطيات ف ��إن ال�سعودي
ح�ضر �إىل م�صر لإمت��ام ال��زواج بها ومعا�شرتها معا�شرة
الأزواج� ،إال �أنها رف�ضت وهربت باملبلغ .وتو�صلت حتريات
املباحث �إىل ارتكاب امل َّتهمة للواقعة ،وبا�ستئذان النيابة
مت �ضبطها ،واع�ترف��ت بزواجها من املجني عليه عرف ًيا
بعد �أن تعرفت عليه على في�سبوك ،و ُع�ثر بحوزتها على
عقد زواج عريف من �شاب م�صري � 35سنة ،والعقد العريف
الثاين حمرر بتاريخ  28نوفمرب املا�ضي من زوج �سعودي
اجلن�سية يحمل جواز �سفر ،ومت التحفظ على امل�ضبوطات،
وعر�ضها على النيابة العامة ملبا�شرة التحقيق.

حالق يقطع �أذن الزبون
يواجه حالق من �أ�صول عربية ته ًما بالإيذاء ،بعد �إ�صابته لأحد
الزبائن يف �أذنه ،و�إزالة �شعر ر�أ�سه من املنت�صف ،بهدف اجباره على
اجللو�س م�ستق ًرا خالل احلالقة.
وات�ه��م �أح��د زب��ائ��ن احل�ل�اق ،خ��ال��د �شعباين  46ع��ا ًم��ا يف مدينة
مادي�سون بوالية وي�سكن�سون الأمريكية بقطع �أذن��ه �أث�ن��اء ق�ص
�شعره ،فيما اتهم � ً
أي�ضا بت�شويه منظر ال��زب��ون ،عرب مترير �آلة
احلالقة من منت�صف ر�أ�سه.
وب��د�أت تفا�صيل احلادثة ،حني �أراد الزبون الذي يبلغ من العمر
“ 22عامًا” ق�ص �شعره ،حيث توجه �إىل �صالون للحالقة يف
يوم الـ 22من كانون الأول دي�سمرب ،وطلب حالقة جوانب ر�أ�سه
ب�آلة احلالقة على مقيا�س  ،2وق�ص ال�شعر من الأعلى مبقدار
�إن�ش واحد فقط.
ووفقاً ل�صحيفة فورت وورث �ستار تيليغرام Fort Worth Star-
 Telegramف�إن احلالق انزعج من احلركة املتوترة ،والكثرية
للزبون ،وبد�أ بقر�ص �أذنه لإجباره على التوقف عن احلركة ،ومن
ثم عمد �إىل جرح �أذن الزبون باملق�ص ما ت�سبب بنزف الدماء منها.
وح�سب تقرير ال�شرطة ،ف�إن ال�شاب امل�صدوم ،الذي ينزف الدماء،
والأ��ص�ل��ع ج��زئ� ًي��ا ق��ام ب��ال�ه��رب م��ن ��ص��ال��ون احل�لاق��ة ،بينما كان
احلالق �شعباين ي�صيح� :أنت تريد الدرجة �صفر� ،ألي�س كذلك؟.
وق��ال جويل دي�سبني ،املتحدث با�سم �شرطة مادي�سون ل�صحيفة
�ستيت� ،إن احلالق جعل من ال�ضحية “يبدو مثل املهرجني الذين
يظهرون يف الأفالم الكوميدية”.
و�أ� �ض��اف دي�سبني معلقًا :بينما ال يعترب الق�ص ال�سيء لل�شعر
جرمية� ،إال �أنه مت القاء القب�ض على احلالق؛ ب�سبب تعمده جرح
�أذن الزبون با�ستخدام املق�ص؛ لكن �شعباين �أخ�بر ال�شرطة ب�أن
الأمر برمته جمرد حادث عر�ضي.

مقتل رجل ب�سبب بالغ كاذب

دبي تبهر العامل باحتفاالت ر�أ�س ال�سنة

طفل وراء كارثة ان�ضم �إىل نبالء �أوروبا بـ 40يورو فقط! �إيرادات حرب النجوم
هل ترغب �أن حتمل واح��داً من الأل�ق��اب الأوروب �ي��ة النبيلة ،مثل دوق �
نيويورك
ا�سمكأوً تتخطى املليار دوالر
ب��ارون؟ "دولة" يف �أوروب��ا متكنك من �أن ت�ضيف هذا اللقب �إىل
ي��ورو ،بل تبيع ج��واز �سفرها �أي�ضا
ق��ال رئي�س بلدية ن�ي��وي��ورك ،بيل مببالغ تبد�أ من وت�صل �إىل

دي بال�سيو� ،إن طفال يلهو مبوقد
ق ��د ي �ك ��ون ال �� �س �ب��ب وراء ان� ��دالع
كارثة احل��ري��ق ،التي �أودت بحياة
�12شخ�صا بينهم �أربعة �أطفال.
و� �ص��رح دي ب�لا� �س �ي��و ،يف مقابلة
�إذاعية" ،يف هذه املرحلة نعتقد �أن
احل��ري��ق ب��د�أ ب�سبب ح��ادث� ،صبي
يلهو مب��وق��د بالطابق الأول من
املبنى".
وك ��ان ��ت �إدارة الإط � �ف� ��اء مبدينة
نيويورك قالت �إن احلريق ،الذي
ي�ع��د الأ�� �س ��و�أ يف امل��دي�ن��ة م�ن��ذ ربع
قرن ،اندلع يف حدود ال�سابعة من
م�ساء اخلمي�س يف الطابق الأول
م��ن املبنى و��س��رع��ان م��ا ام�ت��د �إىل
الطوابق العليا.
وذك ��رت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية �أن
ث�لاث��ة �أط �ف��ال ت �ت�راوح �أعمارهم
بني عام و�سبعة �أعوام و�أربعة رجال
و�أربع ن�ساء لقوا حتفهم .كما تويف
�صبي مل تتحدد هويته.
وذكرت ال�سلطات �أن فرق الإطفاء
�أنقذت � 12شخ�صا من املبنى و�أن
�أرب �ع��ة م���ص��اب�ين يف امل�ست�شفى يف
حالة حرجة.
وتفيد �سجالت املدينة �أن املبنى
ال ��واق ��ع يف ح ��ي ب��رون �ك ����س ي�ضم
� 26شقة ،وب��ه ما ال يقل عن �ست
خمالفات لقانون ال�ب�ن��اء .وجرى
ت �� �س �ج �ي��ل �إح � � ��دى امل� �خ ��ال� �ف ��ات يف
�أغ �� �س �ط ����س ب���س�ب��ب ج �ه��از معطل
لك�شف ال��دخ��ان يف �شقة بالطابق
الأول.
ومل ي�ت���ض��ح م ��ا �إذا ك ��ان لتعطل
اجلهاز �أي دور يف احلريق.
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بـ 250ي ��ورو ف�ق��ط .ق��د ال ي�ع��رف ك �ث�يرون ��س�ي�لان��د ،وه��ي دول ��ة ال تزيد
م�ساحتها عن  550م�تراً مربعاً وتقع قبالة ال�سواحل الربيطانبة .هذه
الدولة املجهرية ال تعرتف بها الأمم املتحدة وال �أيّ دولة �أخرى .امل�ساحة
امل�أهولة منها لي�ست �سوى �صفيح فوق برجني حديديني كانت بريطانيا قد
�شيدتهما مع �أبراج �أخرى خالل احلرب العاملية الثانية.
تقول ه��ذه "الدولة" عن نف�سها يف موقعها الر�سمي �إنها توجد يف املياه
الدولية ،و�إن�ه��ا �أ�صغر دول��ة يف ال�ع��امل� .شعارها هو "من امل��اء ،احلرية".
تتحدث عن �أنها متلك �سيادة منذ عام  ،1967و�أن نظامها ملكي وراثي
�أ�سا�سه عائلة حتمل ا�سم بيت�س .كما �أنها متلك د�ستوراً ون�شيداً وطنياً
و�إعالن ا�ستقالل وعلماً وعملة وطوابع بريدية .وفوق كل هذا ،تطلب هذه
ربعوا لها ويدعموا ا�ستقاللها!
الدولة من النا�س �أن يت ّ
وبح�سب ع��دة ت�ق��اري��ر ،فق�صة �إن���ش��اء ه��ذه "الدولة" املجهرية تعود �إىل
ع��ام  ،1967عندما احتل روي بيت�س� ،صاحب �إح��دى �إذاع ��ات القرا�صنة
يف ذلك الوقت (�إذاع��ات غري قانونية) ،برجني حربيني من �شخ�ص �آخر
كان هو الآخر يبث انطالقاً منهما �إذاعة م�شابهة .لكن عو�ض �إطالق بث
الراديو� ،أعلن بيت�س ا�ستقالل امل�ساحة احلديدية فوق الربجني وجل�أ �إىل
الق�ضاء عندما حاول جنود بريطانيون ا�ستعادة الربجني� ،إذ �أكد الق�ضاء
الربيطاين �أن الربجني ال يتواجدان يف املياه الإقليمية الربيطانية.

ف�أر يعوي كالذئاب ويفرت�س كالنمور

هل �شاهدت يوماً ف��أراً يعوي كالذئاب عندما يكتمل القمر وينق�ض على
فرائ�سه كالقطط الربية؟ يتع ّلق الأم��ر بف�صيلة من الفئران ت�سمى ف�أر
اجلندب .هذا الف�أر ميتلك خ�صائ�ص فريدة منها �أنه ال يت�أثر ب�سم العقارب
التي حتاول النجاة من �شرا�سته.
هل �شاهدت يوماً ف��أراً يعوي كالذئاب عندما يكتمل القمر وينق�ض على
فرائ�سه كالقطط ال�بري��ة؟ �إن��ه ف ��أر اجل�ن��دب ،ال��ذي ي�سمى �أي�ضاً "الف�أر
الذئب" ،والذي يعي�ش يف �أمريكا ال�شمالية وميكن �إيجاد بع�ض �سالالته
يف �أمريكا الو�سطى .وبعك�س غالبية الفئران يف العامل التي تتغذى �أ�سا�ساً
على ما هو نباتي ،فهذا الف�أر يعد تقريباً الوحيد يف عائلة الفئران الذي
ي�صطاد الفرائ�س.
يختلف ه��ذا الف�أر عن �أيّ فئران ميكنك �أن ت�صادفها ،رغ��م ت�شابه �شكله
معها ،خا�صة و�أن ع��ادات��ه يف احل�ي��اة متفردة ،فهو يكره االخ�ت�لاط ببني
الب�شر ويحب العي�ش يف املناطق اجلافة غري امل�أهولة.

تخطت �إي� ��رادات فيلم �ستار وورز :ذا ال�ست
ج �ي��داي �أح ��دث �أف�ل�ام �سل�سلة ح��رب النجوم
ال�شهرية حاجز املليار دوالر عامليا يف �أقل من
ثالثة �أ�سابيع.
وو�صلت �إي��رادات الفيلم على م�ستوى العامل
�إىل  120.4مليون دوالر خ�لال عطلة ر�أ�س
ال�سنة من يوم اجلمعة حتى يوم الأح��د حيث
ح���ص��د  52.4م�ل�ي��ون دوالر داخ ��ل الواليات
املتحدة و 68مليون دوالر خارجها.
وب��ذل��ك ي�صبح الفيلم ال ��ذي �أن�ت�ج�ت��ه �شركة
ديزين-لوكا�س فيلم رابع فيلم تتجاوز �إيراداته
املليار دوالر حول العامل يف � 2017إىل جانب
�أفالم بيوتي �آند ذا بي�ست �أو اجلميلة والوح�ش
الذي حقق  1.26مليار دوالر وذا فيت �أوف ذا
فيوريو�س الذي ح�صد  1.24مليار دوالر
ودي�سبيكابل مي  3الذي بلغت �إيراداته 1.03
مليار دوالر.

قالت ال�شرطة الأمريكية �إنها قتلت رج ً
ال بالر�صا�ص يف
مدينة ويت�شيتا بوالية كان�سا�س ،بعد �أن �أج��رى �شخ�ص
جمهول ات�صا ًال بخدمات ال�ط��وارئ للإبالغ عن حادث
�إط�ل�اق ن��ار وهمي واح�ت�ج��از رهينة .وق��ال نائب رئي�س
�شرطة ويت�شيتا ،ت��روى ليفينج�ستون لل�صحافيني� ،إن
احلادث كان مثا ًال "م�أ�ساوياً" على البالغ الكاذب ،حيث
ات�صل خمادعون برقم الطوارئ  911للإبالغ عن حادث
وهمي على �أمل �أن يتم اقتحام منزل ال�ضحية من جانب
فريق "�سوات" التابع لل�شرطة.

تناول املثلجات بعد قتله �أمه

عا�ش “�آ�شوك” وزوجته ديبا وولدهما “�أك�شاي”
بهدوء يف مدينة جنوب الهند ملدة  17عامًا ،ويف
اليوم التايل لعيد امليالد ،فوجئ اجلريان بالعثور
ع�ل��ى ج�ث��ة م�ت�ف�ح�م��ة يف ال �ب��اح��ة اخل�ل�ف�ي��ة ملنزل
ال��زوج�ي�ن .ح�ي��ث ع�ث�روا ع�ل��ى ج�ث��ة دي�ب��ا البالغة
من العمر  50عامًا خمنوقة وحم�ترق��ةَّ ،
وق�ض
خرب جرمية القتل م�ضاجع احلي الهادئ� ،إال �أن
ال�صدمة الكبرية كانت حني اعتقلت ال�شرطة ابن
املغدورة ديبا  ،ويدعى �أك�شاي ( 23عامًا) على ذمة
التحقيق .وكان �أك�شاي قد �أنهى درا�سة الهند�سة
يف وق��ت �سابق م��ن ع��ام  ،2017وينتظر �صدور
�شهادته وبع�ض �أوراقه .
ووفقًا لل�شرطة ،ف�إنه يف اخلام�س والع�شرين من
كانون الأول دي�سمرب اجل��اري ،قام �أك�شاي بخنق
والدته و�أ�ضرم النار بجثتها ،ب�سبب ثورة غ�ضب
عارمة .وق��ال �أك�شاي خالل اعرتافه �إن��ه كان قد
م�ضى � 3أ�سابيع منذ �أن حتدث مع والدته ديبا،
وفقًا لت�صريحات ال�شرطة.
ويف حوايل ال�ساعة الثالثة م�سا ًء طلب من والدته

�سيلينا غوميز حتتفل بر�أ�س
ال�سنة من دون جا�سنت بيرب؟

يبدو �أن املغنية العاملية ال�شهرية �سيلينا غوميز ال حت��ب االحتفال بقدوم
ر�أ�س ال�سنة يف �أجواء باردة ،وقد ر�صدت وهي حتتفل مع �صديقاتها على �أحد
�شواطئ املك�سيك مرتدية لبا�س �سباحة بقطعة واحدة.
وما �أثار الده�شة �أنها مل تكن برفقة حبيبها النجم جا�سنت بيرب مع �أنهما عادا
�إىل بع�ضهما و�أظهرا �أنهما مغرمان للغاية ببع�ضهما البع�ض.
�شبه جزيرة كابو �سان لوكا�س �شمال غرب املك�سيك كانت بالن�سبة لـ غوميز
متنف�ساً ل�لاب�ت�ع��اد ع��ن ال���ض�غ��وط واال��س�ت�م�ت��اع بال�شم�س وال�ب�ح��ر والرفقة
اجليدة.
ومل تن�شر �سيلينا �أي �صورة عن عطلتها لكن �صديقتها املقربة راكيل �ستيفنز
هي من �شاركت �صورة لها ولـغوميز و�صديقتيها على �شاطئ البحر.

ن �ق��ودًا ،وح�ي�ن رف���ض��ت �إع �ط��اءه ق��ام مبهاجمتها
وخنقها م�ستخدمًا غطاء �سرير ،ثم قام بجرها
من غرفة النوم �إىل املطبخ ،ثم �إىل الفناء اخللفي
للمنزل ،وحينها قام “�أك�شاي” ب�إ�ضرام النار يف
جثة والدته يف املكان الذي عاد ًة ما كان يُ�ستخدم
حلرق النفايات ،بح�سب ال�شرطة.
وق��ال مفت�ش دائ ��رة ب�ي�رورك��ادا� ،ستيوارت كيلر،
ال��ذي ك��ان ج ��زءًا م��ن ف��ري��ق التحقيق ل�صحيفة
دقيقة �إخبارية الإلكرتونية :لقد كان منف�صلاً
عقل ًيا عن والدته ،وكان ي�شك �أن لديها عالقات
�أخ � ��رى خ� ��ارج �إط � ��ار ال ��زوج �ي ��ة ،وك� ��ان يتعاطى
امل� �خ ��درات ،ل�ك�ن�ن��ا ال ن�ع�ل��م �إن ك ��ان حت��ت ت�أثري
امل �خ��درات وق��ت وق ��وع اجل��رمي��ة .فمنذ البداية
كانت هناك تناق�ضات يف اع�تراف��ات��ه ،ويف �صباح
يوم  26جاء بنف�سه �إىل مركز ال�شرطة قائلاً �إن
والدته مفقودة ،و�إن هناك بقايا جثة ُوجدت قرب
املنزل ،وكان غري م�ستعد للتعاون مع التحقيقات،
لكنه اعرتف الحقًا باجلرمية ،لقد ت�سبب رف�ضها
�إعطاءه النقود ب�إغ�ضابه.

عائدات ال�سينما ال�صينية
حتقق منوا % 13
قالت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
(� �ش �ي �ن �خ��وا) �إن ع ��ائ ��دات ال�سينما
ال�صينية ارتفعت بن�سبة  13.45يف
املئة خالل العام املا�ضي �إىل 55.91
م�ل�ي��ار ي ��وان ( 8.59م�ل�ي��ار دوالر)
لتحقق �أكرث من ثالثة �أمثال معدل
ال �ن �م��و يف  ،2016ب�ي�ن�م��ا ح�صلت
الأف�ل�ام الأجنبية على ح�صة �أكرب
من مبيعات التذاكر مقارنة بالعام
ال�سابق.
وذكرت �شينخوا م�ست�شهدة ببيانات
من �إدارة ال�صحافة والن�شر والإذاعة
وال���س�ي�ن�م��ا وال �ت �ل �ف��زي��ون ال�صينية
�أن مبيعات ت��ذاك��ر الأف�ل�ام املحلية
�سجلت  30.1مليار يوان يف 2017
�أي ما يعادل  54يف املئة من �إجمايل
مبيعات التذاكر .ويف  2016بلغت
مبيعات تذاكر الأف�لام املحلية 58
يف املئة من �إجمايل مبيعات تذاكر
الأف�ل��ام .وت�ع��د ال���ص�ين ث��اين �أكرب
�سوق لأفالم ال�سينما يف العامل بعد
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة رغ ��م امتالكها
عددا �أكرب من �شا�شات العر�ض بعد
تو�سع �سريع ا�ستمر لأعوام.
وقالت الهيئة التنظيمية للإعالم
�إن ال���ص�ين �أ��ض��اف��ت � 9597شا�شة
عر�ض �سينمائي العام املا�ضي لي�صبح
العدد الإجمايل  .50776يف املقابل
متلك الواليات املتحدة �أكرث قليال
من � 40ألف �شا�شة عر�ض �سينمائي
بح�سب بيانات من االحتاد الوطني
ملالك دور العر�ض ومقره الواليات
املتحدة .وحقق فيلم (وولف واريور
� )2أك�بر الإي��رادات يف ال�صني العام
املا�ضي مببيعات تذاكر بلغت 5.68
مليار يوان.

