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حممد بن را�صد يف �صورة جماعية مع القيادات الإعالمية )وام(

التقى القيادات الإعالمية الإماراتية والعربية

حممد بن را�سد: الكلمة �سرف وم�س�ؤولية يجب 
�س�نها واحلفاظ عليها بالأمانة والنزاهة واحليادية 

•• دبي -وام:

مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
التحديات  م��واج��ه��ة  الإع����الم يف  دور  اأه��م��ي��ة  اهلل،  رع���اه 
ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ب��ات��ت حت��ي��ط ب��امل��ن��ط��ق��ة و���ص��ع��وب��ه��ا، مبا 
ل����الإع����الم م���ن ق�����درة ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ح احل���ق���ائ���ق للنا�س 

وتثقيفهم حول اأبعاد التحولت ال�صيا�صية والقت�صادية 
ت��ت�����ص��ارع يوما  اأن  ت��ل��ب��ث وت��رت��ه��ا  ال��ت��ي ل  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
تفا�صيلها  على  ال��وق��وف  م��ن  املتلقي  لتمكني  ي��وم،  بعد 
باأ�صلوب  معها  للتعاطي  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ات  وح�����ص��د 
يعني  امل��واق��ف مبا  تقييم  على  وال��ق��درة  باحلكمة  يت�صم 
جمتمعاتنا العربية على الت�صدي لكل ما ي�صادفها من 

حتديات بفكر واع وعزمية قوية.  )التفا�صيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله وفد هيئة الهالل الأحمر  )وام(

قدم 30 مليون دولر ل�ضتئ�ضال �ضلل الأطفال و�ضهد و�ضعود بن �ضقر حما�ضرة القوة الإماراتية الناعمة
حممد بن زايد ي�ستقبل وف�دا من هيئات 

وجمعيات وم�ؤ�س�سات خريية واإن�سانية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

اآل  ب��ن زاي����د  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  ال�����ص��م��و  ا�صتقبل ���ص��اح��ب 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
البطني م�صاء ام�س وف��ودا من كل من  امل�صلحة بق�صر 
والإن�صانية  اخلرية  واجلمعيات  الأحمر  الهالل  هيئة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  وم��وؤ���ص�����ص��ة  ب��ال��دول��ة 

لالأعمال اخلرية والإن�صانية و�صندوق الزكاة و�صندوق 
الوطن واملح�صنني ورجال الأعمال امل�صاركني فيه.

ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  من جهة اخرى قدم �صاحب 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   30 م��ب��ل��غ  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
م�صاهمة من �صموه يف دعم اجلهود العاملية ل�صتئ�صال 
مر�س �صلل الأطفال.                   )التفا�صيل �س3-2(

بريطانيا تن�ضح الدوحة بالتجاوب مع مطالب جريانها ووقف متويل الإرهاب

ترامب: معاقبة قطر عمل اإيجابي
•• عوا�صم-وكاالت:

اأن معاقبة  قطر  الثنني  ام�س  ترمب  دونالد  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأك��د 
دول عربية  اتخذتها  التي  املقاطعة  ق��رارت  اإىل  اإ�صارة  اإيجابي، يف  عمل 

واإ�صالمية �صد الدوحة ب�صبب دعمها لالإرهاب.
الأمركي:   الرئي�س  قال  الإره��اب،  اإىل �صرورة وقف متويل  اإ�صارة  ويف 
ترون ما يجري يف قطر . وقال ترمب اإن معركة مكافحة متويل الإرهاب 
�صتنتهي بالن�صر. ويف وقت �صابق، اأعرب ترمب يف تغريدة على توتر عن 
دعمه لقرارت مقاطعة قطر ب�صبب تورطها يف متويل واإيوواء رهابيني.

وكتب على تويرت اإنه عندما حتدث اإىل قادة املنطة حول �صرورة وقف 
متويل الإرهاب،اأ�صار القادة اإىل قطر.

ام�س  جون�صون،  بوري�س  ال��ري��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  دع��ا  جانبه  م��ن 
اأن  اأخذ خماوف جرانها بجدية. كما دعا جون�صون  اإىل  الثنني قطر 
تفعل الدوحة املزيد للت�صدي لدعم اجلماعات املتطرفة وموا�صلة العمل 
على مواجهة متويل هذه اجلماعات. وحث وزير خارجية بريطانيا دول 

اخلليج على اإيجاد حل فوري لالأزمة من خالل الو�صاطة.
القطري حممد  النظام  بوزير خارجية  اجتماعه  وقال جون�صون عقب 
ب��ن عبد الرحمن اآل ث��اين اأدع���و ك��ل ال���دول اإىل ات��خ��اذ خ��ط��وات فورية 

لتهدئة املوقف واإيجاد حل �صريع عر الو�صاطة.
»�صركة  البحرية  للمالحة  العامل  �صركة يف  اأك��ر  راب��ع  ذل��ك علقت  اىل 
»غمو�س«  اإىل  م�صرة  قطر  اإىل  ال�صحن  خ��دم��ات  ال�صينية  كو�صكو« 

الو�صع بعد اأن قطعت دول عربية العالقات الدبلوما�صية مع الدوحة .
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رئي�س الدولة ي�جه ب�سرف رواتب امل�ظفني 
الفطر عيد  حل�ل  قرب  مبنا�سبة  ي�ني�   20

•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر   .. اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ب�صرف  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رواتب موظفي احلكومة الحتادية وامل�صاعدات الجتماعية للمواطنني 
20 م��ن �صهر يونيو  ي��وم  اع��ت��ب��ارا م��ن  ال��دول��ة  املتقاعدين يف  وروات���ب 
�صموه  وذل��ك حر�صا من   .. الفطر  عيد  ق��رب حلول  اجل��اري مبنا�صبة 
على متكني املوظفني واملتقاعدين واأ�صحاب امل�صاعدات الجتماعية من 

ق�صاء احتياجات اأ�صرهم وتوفر متطلباتهم.

بحرية التحالف تعزز انت�ضارها قبالة اليمن 
اجلي�س اليمني ي�سيطر على الق�سر اجلمه�ري يف تعز

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت قناة العربية باأن اجلي�س اليمني �صيطر على الق�صر اجلمهوري 
يف تعز ويتقدم �صرقا.

من جانب اآخر، اأو�صح م�صدر يف اجلي�س اليمني اأن غارات اأ�صفرت عن 
يف  جمتمعة  كانت  النقالبية  امليلي�صيات  من  الع�صرات  واإ�صابة  مقتل 

فندق �صوفيتيل الذي ت�صرر جراء الغارات.
وتعد تبة �صوفيتيل، وهي التلة املطلة على مناطق �صرق تعز، من اأجمل 
اأنها �صت�صكل هاج�صا لهم  اأبناء تعز  املرتفعات يف املدينة، ومل يكن يعلم 
وم�صدر قلق على مدى نحو عامني بعد �صيطرة امليلي�صيات النقالبية 

عليها وحتويلها اإىل ثكنة ع�صكرية.
موقع التلة املطل على املدخل ال�صرقي للمدينة واخلط الرابط بني تعز 

و�صنعاء وتعز وعدن جعلها ت�صهم يف ح�صار املدينة.
اأعلن حتالف القوات البحرية امل�صرتكة الذي ي�صم الوليات  اىل ذلك، 
ال�صعودية  واململكة  وفرن�صا  املتحدة  اململكة  بينها  اأخ��رى  ودول  املتحدة 

اأم�س الثنني تعزيز انت�صاره بعد هجمات طالت موؤخرا �صفنا جتارية.

���س���ري��ا ال��دمي���ق��راط��ي��ة 
القدمية  ال��رق��ة  م��ن  تقرتب 

•• بريوت-اأ ف ب:

تخو�س قوات �صوريا الدميوقراطية 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  امل���دع���وم���ة 
الثنني معارك مع ارهابيي تنظيم 
ع��ل��ى م�صارف  الإره�����اب�����ي   داع�������س 
امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة يف ال��رق��ة، معقل 
ح�صبما  �صوريا،  �صمال  يف  التنظيم 
ال���������ص����وري حلقوق  امل���ر����ص���د  ذك�����ر 

الن�صان.
قوات  ق��ي��ام  م��ن  اأ�صهر  �صبعة  وب��ع��د 
حملة  ب�صن  الدميوقراطية  �صوريا 
وا�����ص����ع����ة ل����ط����رد اجل����ه����ادي����ني من 
متكنت  ���ص��وري��ا،  يف  ال��رق��ة  معقلهم 
ه���ذا ال���ص��ب��وع م���ن دخ����ول املدينة 

للمرة الوىل من اجلهة ال�صرقية.

ترامب يعد بعر�س ا�سرتاتيجيته 
اأ�سب�عني  خ��ال  داع�����س  �سد 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  الم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  وع����د 
ترامب الثنني بعر�س ا�صرتاتيجيته 
ملكافحة تنظيم داع�س، م�صددا على 
التنظيم  ����ص���رورة جت��ف��ي��ف مت��وي��ل 
الره���اب���ي. وق���ال ت��رام��ب يف البيت 
البي�س يف ح�صور اع�صاء حكومته 
ل���ق���د ح��ق��ق��ن��ا جن����اح����ات لف����ت����ة يف 
�صنعقد  داع�������س.  ت��ن��ظ��ي��م  م��واج��ه��ة 
ا�صبوعني  خ��الل  �صحافيا  م��وؤمت��را 

لعر�س هذه املكافحة.
الخ����رة  زي����ارت����ه  اىل  ت���ط���رق  واذ 
ت����رام����ب على  �����ص����دد  ل���ل�������ص���ع���ودي���ة، 
مل�صادر  ب���ق���وة  ال��ت�����ص��دي  �����ص����رورة 

متويل الرهابيني.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن فادميري ب�تني ب� ي�م رو�سيا 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بعث �صاحب 
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س فالدمير 

بوتني رئي�س رو�صيا الحتادية وذلك مبنا�صبة يوم رو�صيا.
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب 
امل�صلحة برقيتي تهنئة  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س فالدمير بوتني. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س الفلبني بذكرى ا�ستقال باده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س رودريغو روا دوترتي رئي�س جمهورية 
ال�صمو  بعث �صاحب  ب��الده. كما  ا�صتقالل  ذك��رى  وذل��ك مبنا�صبة  الفلبني 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل فخامة الرئي�س رودريغو روا دوترتي.

بت�جيهات خليفة بن زايد حممد بن زايد ياأمر ب�سرف رواتب 
م�ظفي حك�مة اأب�ظبي واملتقاعدين 20 من ال�سهر اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  لتوجيهات �صاحب  تنفيذا 
الدولة حفظه اهلل ب�صفته حاكما لإمارة اأبوظبي، اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي ب�صرف راتب �صهر يونيو 
اأبوظبي واملتقاعدين يوم  احلايل للعاملني باجلهات احلكومية املحلية يف 
وذلك حر�صا من   ، املبارك  الفطر  ال�صهر اجلاري مبنا�صبة عيد  20 من 
�صموه على متكينهم من ق�صاء احتياجات اأ�صرهم وتوفر متطلبات العيد 

ال�صعيد واإ�صعادهم يف هذه املنا�صبة العطرة.

عمان تثمن قرار الإمارات وال�سع�دية والبحرين 
مراعات احلالت الإن�سانية لاأ�سر امل�سرتكة مع قطر

•• م�صقط-وام:

ثمنت �صلطنة عمان ام�س قرارات دولة الإمارات واململكة العربية ال�صعودية 
امل�صرتكة بينها وبني  ومملكة البحرين مراعاة احلالت الإن�صانية لالأ�صر 

دولة قطر.
نثمن   �� )العمانية(  العمانية  الأنباء  بثته وكالة   �� بيان  ال�صلطنة يف  وقالت 
قرارات الأ�صقاء يف ال�صعودية والإمارات ومملكة البحرين مراعاة احلالت 
الإن�صانية لالأ�صر امل�صرتكة بينها وبني قطر على خلفية الأزمة احلالية..

وتعتر ال�صلطنة اأنها خطوة جيدة نحو التهدئة.

التقى القيادات الإعالمية الإماراتية والعربية

حممد بن را�سد: الكلمة �سرف وم�س�ؤولية يجب �س�نها واحلفاظ عليها بالأمانة والنزاهة واحليادية 
•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
اأهمية دور الإع��الم يف مواجهة  ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل،  رئي�س جمل�س 
من  ل��الإع��الم  مب��ا  و�صعوبها،  باملنطقة  حتيط  باتت  التي  الكبرة  التحديات 
قدرة على تو�صيح احلقائق للنا�س وتثقيفهم حول اأبعاد التحولت ال�صيا�صية 
والقت�صادية والثقافية التي ل تلبث وترتها اأن تت�صارع يوما بعد يوم، لتمكني 
املتلقي من الوقوف على تفا�صيلها وح�صد الطاقات الإيجابية للتعاطي معها 
جمتمعاتنا  يعني  مب��ا  امل��واق��ف  تقييم  على  وال��ق��درة  باحلكمة  يت�صم  باأ�صلوب 

العربية على الت�صدي لكل ما ي�صادفها من حتديات بفكر واع وعزمية قوية. 
ودعا �صموه الإعالم اأن يكون عونا للمجتمع العربي على تخطي هذه املرحلة 
ل�صعوبنا  و�صندا  �صعوبات،  م��ن  حتمله  م��ا  بكل  املنطقة  ت��اري��خ  م��ن  احل�صا�صة 
اإليه  ت�صبو  ما  اإىل  لتجاوزها  يواجهها من حتديات  ما  العربية على جمابهة 
من تقدم وتطور وازدهار، واأن يبا�صر دوره يف ت�صجيع الت�صامح كقيمة اإن�صانية 
احل�صارة  ا�صتئناف  اأجل  من  النا�س،  بني  والوئام  ال�صالم  اأ�صباب  ون�صر  مهمة 
العلم  ب�صياء  حولنا  من  العامل  اأ�صاءت  التي  املنارة  يوما  كانت  التي  العربية 

واملعرفة.
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الوزراء حاكم دبي، بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي، و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب حاكم 
دبي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة دبي لالإعالم، و�صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة، و�صمو 
اآل مكتوم، جمعا من القيادات الإعالمية  ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد 
الإماراتية وروؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية وكبار م�صوؤويل املوؤ�ص�صات الإعالمية 
العربية والعاملية العاملة يف الدولة، يف الأم�صية الرم�صانية التي نظمها املكتب 

الإعالمي حلكومة دبي ام�س يف مدينة جمرا بدبي.  
وقال �صموه متحدثا اإىل الإعالميني: الكلمة �صرف وم�صوؤولية يجب �صونها 
التعامل معها، وه��ي قيم  ب��الأم��ان��ة وال��ن��زاه��ة واحل��ي��ادي��ة يف  واحل��ف��اظ عليها 
تكفل للكلمة اأثرها الإيجابي يف املجتمع... والإعالم �صريك يف م�صرة البناء، 
يف  ل�صيما  الإعالميني  جانب  من  كبرة  م�صوؤولية  مع  تاأتي  ال�صراكة  وه��ذه 
لالأجيال  نن�صده  الذي  امل�صتقبل  بناء  على  عونا  لتكون  الكلمة  توظيف  ح�صن 
. وحول  اآف��اق طموحاتهم واأحالمهم  املقبلة ملنحهم غدا ميكنهم فيه تو�صيع 
ما يجب على الإعالم القيام به جتاه النا�س، اأ�صاف �صموه : الإعالم هو عني 
املجتمع التي ير�صد بها الواقع من حوله، وهو النافذة التي يطل منها اأفراده، 
وباختالف درجات ثقافاتهم، على العامل وما ي�صهده من متغرات وحتولت 
باتت من ال�صرعة بحيث قد ي�صعب على البع�س مواكبتها وا�صتيعاب تاأثراتها 

والتي رمبا يطالهم اأنف�صهم جانب منها ..وهذه حقيقة توجب على الإعالم اأن 
اأمينا يف نقل هذا الواقع ب�صورة جمردة، ودقيقا يف تو�صيف تفا�صيله،  يكون 
تناول  يف  ومو�صوعيا  املتغرات،  تلك  جوانب  خمتلف  ا�صتعرا�س  يف  وحياديا 

اأ�صبابها وحتليل ما ميكن اأن حتمله من تداعيات .
الإم���ارات  دول���ة  اأن  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
بناء قاعدة  تاريخها وحر�صت على  الإع��الم من وقت مبكر يف  اأهمية  اأدرك��ت 
نهجا  ذل��ك  يف  متبعة  ع��ق��ود،  م���دار  على  تطويرها  وا���ص��ل��ت  �صلبة،  اإع��الم��ي��ة 
وا�صحا يقوم على تعزيز امل�صوؤولية الذاتية واحلرية امل�صوؤولة التي تتيح املجال 
رحبا اأمام كل راأي هادف وفكر بناء، ومنحت الإعالميني عنا�صر الدعم كافة 
�صملت م�صرة  الأكمل، فيما  الوجه  بواجباتهم على  القيام  تعينهم على  التي 
التطوير تاأ�صي�س املناطق الإعالمية احلرة التي �صاهمت يف تر�صيخ دور دولة 
الإعالم  و�صائل  لأه��م  انطالق  ونقطة  احل�صاري  لالإ�صعاع  كمركز  الإم���ارات 
العربية وكذلك العاملية التي وجدت يف دولتنا البيئة املواتية ملبا�صرة اأعمالها يف 
املنطقة �صمن مناخ عام داعم لالإبداع وحمفز على البتكار.   واأعرب �صاحب 
ال�صمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي عن كامل تقديره 
للدور الوطني الكبر الذي يقوم به اإعالمنا الإماراتي ل�صيما يف هذه املرحلة 
املهمة من تاريخ الإمارات التي تقف فيها على اأعتاب م�صتقبل ت�صعى فيه اإىل 
تاأكيد ريادتها يف خمتلف املجالت التنموية، مبا حتمله من طموحات عري�صة 

ملوا�صلة م�صرة النماء التي اأر�صى اأ�ص�صها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، م�صددا �صموه على اأن تر�صيخ الثوابت الوطنية وح�صد 
جماعية  م�صوؤولية  والبناء  التطوير  من  مزيد  اجت��اه  يف  الإيجابية  الطاقات 
يتحمل الإع��الم اجلانب الأك��ر منها. ح�صر الأم�صية معايل حممد عبداهلل 
�صلطان  الدكتور  ومعايل  وامل�صتقبل،  ال��وزراء  جمل�س  �صوؤون  وزي��ر  القرقاوي، 
لالإعالم،  الوطني  املجل�س  اإدارة  رئي�س جمل�س  دول��ة  وزي��ر  اجلابر،  اأحمد  بن 
يف  وال�صيافة  الت�صريفات  لدائرة  العام  املدير  �صليمان،  �صعيد  خليفة  و�صعادة 
الإعالمي حلكومة دبي.  العام للمكتب  املدير  امل��ري،  دبي، و�صعادة منى غامن 
للت�صجيع  واإعزازهم  تقديرهم  بالغ  الأم�صية  يف  امل�صاركون  الإعالميون  واأك��د 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بها  ي�صمل  التي  الكبرة  والعناية  املتوا�صل 
را�صد اآل مكتوم الإعالم والإعالميني وهو ما يت�صح بجالء من خالل البيئة 
لالإعالم  نافذة  اإيجاد  على  خاللها  من  وحر�س  �صموه  اأ�ص�صها  التي  الداعمة 
واأخالقية  مهنية  قواعد  وف��ق  امل�صتقبل  بناء  يف  امل�صاركة  على  القادر  الواعي 
حتفظ على الإعالم نزاهته وتكفل له ثقة املتلقي واحرتامه. وتناول اجلميع 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��اأدب��ة  اإىل  الإف��ط��ار  طعام 
الرم�صانية العامرة، داعني املوىل عز وجل اأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها 
الر�صيدة واأن يدمي عليها و�صعبها الكرمي نعمة الأمن والأمان واأن ينعم عليها 

مبزيد من التقدم والزدهار.

ا�ضتقبل وفودا من هيئات وجمعيات وموؤ�ض�ضات خريية واإن�ضانية يف الدولة

حممد بن زايد: الإمارات ما�سية يف منهجها وم�سريتها اخلرية يف مد يد الع�ن وامل�ساعدة اإىل ال�سع�ب املحتاجة
•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ب��ق�����ص��ر ال��ب��ط��ني م�����ص��اء ام�����س وف�����ودا م���ن ك���ل م���ن هيئة 
الهالل الأحمر واجلمعيات اخلرية والإن�صانية بالدولة 
ن��ه��ي��ان لالأعمال  اآل  ب��ن زاي����د  اأح��م��د  ال�����ص��ي��خ  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
الوطن  و�صندوق  الزكاة  و�صندوق  والإن�صانية  اخلرية 

واملح�صنني ورجال الأعمال امل�صاركني فيه.
رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  معهم  التهاين  �صموه  وتب�����ادل 
اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  بح�صور  امل��ب��ارك 
ال��وزراء وزير الداخلية رئي�س  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  احمد  ال�صيخ  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�س 
بن  حامد  ال�صيخ  و�صمو  والإن�صانية  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي نائب رئي�س 

جمل�س الأمناء.
. داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذا ال�صهر الف�صيل على 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
وعلى  والعافية  ال�صحة  مبوفور  وهو  اهلل  حفظه  الدولة 

والتطور وعلى  والرقي  التقدم  العزيز مبزيد من  وطننا 
دولة الإم��ارات و�صعبها باخلر والركة وان يدمي عليها 

نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء.

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وثمن 
ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��وط��ن��ي��ة يف العطاء 
الإن�����ص��اين م��ن خ��الل الأع��م��ال وال��رام��ج التي ت�صتهدف 

ت��ق��دمي ال��ع��ون وامل�����ص��اع��دة ل��الإن�����ص��ان اأي��ن��م��ا وج��د ا�صتنادا 
لقيم الرحمة والعطاء واملبادئ الإن�صانية وخدمة الإن�صان 
لأخيه الإن�صان التي تنطلق منها �صيا�صة الدولة يف تعاملها 

مع الأخرين.
واأ�صاف �صموه ان دولة الإمارات وبف�صل توجيهات �صاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
العمل  يف  وا���ص��ح��ة  ب�صمه  ل��دي��ه��ا  اأ���ص��ب��ح��ت  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
مرموقة  مكانة  وت��ب��واأت  العاملي  امل�صتوى  على  الإن�����ص��اين 
وعالية يف هذا املجال وهي مكانه ر�صخها املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من خالل منهجه 

يف تقدمي اخلر وامل�صاعدة لل�صعوب والدول املختلفة..
الإم���ارات ما�صية يف منهجها  دول��ة  ان  �صموه اىل  م�صرا 
وم�صرتها اخلرة يف مد يد العون امل�صاعدة اىل ال�صعوب 

املحتاجة.
كما اأ�صاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
مب�صاهمة املح�صنني ورجال الأعمال يف الرامج واملبادرات 
اخلري  للعمل  مهم  راف���د  اأن��ه��ا  �صموه  م��وؤك��دا  الوطنية 
ال�صاحات  ال���دول���ة يف خم��ت��ل��ف  ج��ه��ود  ع����زز  والإن�������ص���اين 
وامليادين الإن�صانية.. وو�صفهم �صموه باأنهم �صركاء م�صرة 
العطاء واخلر مبا يتحلون به من ح�س وطني رفيع اأ�صهم 
يف حتقيق مكانة و�صمعة م�صرفة لدولة الإمارات يف كافة 

املحافل وامليادين الإن�صانية.
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اأخبـار الإمـارات
العلماء �سي�ف رئي�س الدولة يحا�سرون عن �سكر النعم التي وهبها اهلل خللقه

•• اأبوظبي -وام: 

حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  �صيوف  العلماء  يوا�صل 
اهلل تقدمي حما�صراتهم التي تتناول مو�صوعات متنوعة ومنها 
حما�صرة وا�صكروا نعمة اهلل التي تتناول �صكر النعم التي وهبها 
ول  تعد  ل  خلقه  على  اهلل  نعم  اإن  العلماء  وق���ال  للخلق.  اهلل 
حت�صى .. نعم يف خلق الإن�صان من �صحة وب�صر و�صمع واإح�صا�س 
وتذوق و�صم حيث لو فقد املرء واحدة من هذه النعم لختل نظام 
 . املجتمع  يف  توازنه  من  الكثر  وفقد  مداركه  وارتبكت  ج�صده 
واأ�صافوا ماذا لو فقد الإن�صان حا�صة ال�صم فهو ل يعرف اللذة يف 

امل�صمومات وعن طريق هذه احلا�صة ا�صتطاع اأن يظهر بني النا�س 
باأطيب ريح خا�صة يف امل�صاجد واللقاءات العامة .. م�صرين اإىل 
ال��ذي ل يقدر بثمن فكيف حال  اأث��ره��ا  اأنها نعمة واح��دة وه��ذا 
الإن�صان مع نعمة الب�صر ال�صليم وال�صمع ال�صليم. واأكد العلماء 
ي�صعده  م��ا  وف��ق  النعم  ه��ذه  ي�صتعمل  اأن  العاقل  على  يجب  اأن��ه 
وي�صعد الآخرين وهذا هو �صكر النعمة احلقيقي وقد قال تعاىل 
ولئن �صكرمت لأزيدنكم اأما من مل ي�صكر ومل يقدر هذه النعمة 
فرتاه يتل�ص�س وي�صرتق النظر ويغمز ويلمز والنهي كبر عن 
اإن اهلل قد زود اجل�صد  ذل��ك وي��ل لك همزة مل��زة . وق��ال العلماء 
الب�صري باأجمل مقومات اجلمال واأهم و�صائل العي�س ال�صوي ثم 

ويجمله  وينميه  اجل�صد  ه��ذا  له  ي�صلح  ما  الأرزاق  من  له  خلق 
باأخذ  اأمرهم  الرزق وهياأها لهم ثم  اأ�صباب  املخلوقات على  ودل 
والأخالقية  ال�صرعية  جمالتها  يف  النعمة  وا�صتعمال  الأ�صباب 
لتطور احلياة وموا�صاة ال�صعفاء والفقراء والتكافل الجتماعي 
وانفقوا مما جعلكم م�صتخلفني  تبذير  تقتر ول  والنفاق بال 

فيه .. .
وقد �صملت حما�صرات العلماء ال�صيوف امل�صاجد واملوؤ�ص�صات على 
واملقر  الظفرة  �صرطة  منها مديرية   .. الدولة  اإم��ارات  م�صتوى 
الهندي يف اأبوظبي وم�صت�صفى الرحبة وموؤ�ص�صة زايد العليا ودار 

زايد للرعاية الأ�صرية واملركز الوطني للتاأهيل وغرها.

حممد بن زايد يقدم 30 ملي�ن دولر دعما ل�ستئ�سال مر�س �سلل الأطفال 
•• اأتالنتا-وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة مبلغ 30 مليون دولر اأمريكي م�صاهمة من 

�صموه يف دعم اجلهود العاملية ل�صتئ�صال مر�س �صلل الأطفال.
ومت الإعالن عن م�صاهمة �صموه خالل املوؤمتر الدويل الذي عقد ام�س يف 
حالة  �صفر  اإىل  الو�صول  �صعار  حتت  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  اأتالنتا 

�صلل اأطفال : ترعات للق�صاء على �صلل الأطفال يف العامل ح�صره �صعادة 
الأمريكية و�صم  املتحدة  الوليات  الدولة لدى  العتيبة �صفر  يو�صف مانع 
عددا من ممثلي احلكومات واملانحني وال�صركاء والعاملني يف جمال ال�صحة 

يف القطاعني اخلا�س واحلكومي .
الهادفة  احليوية  الأن�صطة  بدعم  اللتزام  اإىل جتديد  املوؤمتر  هذا  ويهدف 
اىل الق�صاء على املر�س ب�صكل نهائي من خالل التطعيم ومراقبة الأمرا�س 
450 مليون طفل م��ن الإ���ص��اب��ة ب�صلل  اأك��ر م��ن  وال��ت��ي م��ن �صاأنها وق��اي��ة 

الأطفال �صنويا. وتاأتي م�صاهمة �صموه يف اإطار جهود دولة الإمارات العربية 
الدولية  واملوؤ�ص�صات  وملينداجيت�س  بيل  موؤ�ص�صة  م��ع  التعاون  يف  املتحدة 
املعنية بتوفر اخلدمات الإن�صانية وال�صحية للمجتمعات وال�صعوب املحتاجة 

وتقدمي امل�صاعدات لهم.
وقال �صعادة يو�صف مانع العتيبة تعتز دولة الإمارات بكونها رائدة يف اجلهود 
املبذولة لإنهاء �صلل الأطفال وتتطلع قدما اإىل م�صتقبل ينعم فيه كل طفل 
ل�صتئ�صال  الكاملة  وال�صحية  القت�صادية  باملكا�صب  العامل  حول  بلد  وكل 

اآل نهيان قد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  . وك��ان �صاحب  الأط��ف��ال  �صلل 
120 مليون دولر م�صاهمة  440 مليون درهم  2013 مبلغ  قدم يف عام 
العاملية ل�صتئ�صال مر�س �صلل الأطفال بحلول  من �صموه يف دعم اجلهود 
عام  ويف  واأفغان�صتان.  باك�صتان  على  ب�صكل خا�س  الرتكيز  مع   2018 عام 
قدره  اإجماليا  مبلغا  جيت�س  ومليندا  بيل  وموؤ�ص�صة  �صموه  قدم   ..  2011
100 مليون دولر منا�صفة بني الطرفني ل�صراء واإي�صال اللقاحات احليوية 

لالأطفال يف اأفغان�صتان وباك�صتان.

حاكم عجمان وويل عهده ي�ا�سان ا�ستقبال جم�ع املهنئني ب�سهر رم�سان
•• عجمان-وام:

ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وا�صل 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان الليلة بح�صور �صمو ال�صيخ عمار 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ا�صتقبال جموع املهنئني 
اآيات التهاين  ا�صمى  الذين توافدوا اىل ق�صر الزاهر لتقدمي 
..متمنني  املبارك  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  التريكات  واطيب 
ل�صموهما موفور ال�صحة وال�صعادة وداعني اهلل العلي القدير 
اأن يعيد هذه املنا�صبة عليهما وعلى �صعب دولة الإم��ارات وقد 
حتقق لها ما ت�صبو اإليه من عزة وتقدم ورقي يف ظل القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
�صقر  بن  طالب  ال�صيخ  الفريق  من  التهاين  �صموهما  وتقبل 

القا�صمي وال�صيوخ واعيان  القا�صمي وال�صيخ حممد بن �صقر 
تقبل  ..كما  امل�صوؤولني  وكبار  القبائل  واأب��ن��اء  البالد  ووج��ه��اء 
رئي�س جمل�س  املويجعي  �صعادة عبداهلل  التهاين من  �صموهما 
اإدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان ومديري الإدارات وروؤ�صاء 
والتريكات  التهاين  قدموا  ال��ذي  الغرفة  وموظفي  الأق�صام 

مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك.
التهاين  ال�صمو حاكم عجمان وويل عهده  تبادل �صاحب  كما 
يتقدمهم  الم��ارات  الأمريكي يف  العمال  اأع�صاء جمل�س  مع 
الدولة وجموع  املجل�س وكبار رجالت  ال�صابوين رئي�س  بالل 
من  واملقيمني  امل��دين  املجتمع  فعاليات  من  ونخبة  املواطنني 
لل�صالم  ح�صروا  الذين  والإ�صالمية  العربية  اجلاليات  اأبناء 

على �صموه وتهنئتهما بهذه املنا�صبة ال�صعيدة.
وعر املهنئون عن �صادق التهاين والتريكات ل�صموهما بهذه 

اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ني  امل�صلمني  على  العزيزة  املنا�صبة 
يعيدها على �صموهما مبوفور ال�صحة وال�صعادة وعلى الإمارات 
وقيادتها و�صعبها والأمة العربية والإ�صالمية باليمن واخلر 

والركات.
وكرم �صاحب ال�صمو حاكم عجمان اأوائل الطالبات يف الثانوية 
العامة يف امارة عجمان وهناأهم بهذا الإجناز متمنيا لهم مزيد 

من طلب العلم والتفوق يف حياتهم امل�صتقبلية.
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  احمد  ال�صيخ  ال�صتقبالت  ح�صر 
�صاحب ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون الدارية واملالية وال�صيخ 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية 
وال�����ص��ي��خ را����ص���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ�����رة البلدية 
والتخطيط ومعايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي 

رئي�س ديوان احلاكم وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني.

حممد بن زايد و�سع�د بن �سقر ي�سهدان حما�سرة الق�ة الإماراتية الناعمة
•• اأبوظبي -وام:

اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صهد �صاحب 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  امل�صلحة  للقوات 
الأعلى حاكم  املجل�س  القا�صمي ع�صو  بن �صقر 
راأ�س اخليمة حما�صرة بعنوان القوة الإماراتية 
عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  األ��ق��اه��ا  الناعمة 
الأحمر  ال��ه��الل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  الفالحي 
التحديات  عن  خاللها  حتدث  الإم���ارات  لدولة 
التي ت��واج��ه العمل الن�����ص��اين ���ص��اردا ع��ددا من 
ق��واف��ل اخلر  التي طالت  احل���وادث الره��اب��ي��ة 
الماراتية ويف مقدمتها عرقلة جماعة الخوان 
لتلك  حما�س  ذراع��ه��ا  ع��ر  الره��اب��ي��ة  امل�صلمني 
التنظيم  ه��ذا  وا�صفا  غ��زة  قطاع  يف  امل�صاعدات 
التي  املتطرفة  اجلماعات  اأخبث  بانه  الرهابي 
حتدث  .كما  الأحمر  الهالل  م�صاعدات  جابهت 
ع��ن احل��ادث��ني الره��اب��ي��ني يف ك��ل م��ن قندهار 
لن  الإره��اب��ي��ة  العمليات  اأن  م��وؤك��دا  وال�صومال 
تثني الإمارات عن مد يد العون للمحتاجني يف 
جميع اأنحاء العامل بغ�س النظر عن اجلن�س اأو 

العرق اأو الدين .
ح�صر املحا�صرة - التي عقدت ام�س يف جمل�س 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
بن  ال�صيخ حم��م��د  �صمو  م��ن  ك��ل   - ال��ب��ط��ني  يف 
�صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  و�صمو 
الدكتورة  وم��ع��ايل  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
الوطني  املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل  اأم��ل 
الحت�����ادي و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ �صيف ب��ن حم��م��د اآل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  و�صمو  نهيان 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل 
الفريق  و  والإن�صانية  اخلرية  لالأعمال  نهيان 
�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال�صيخ  و�صمو  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  و�صمو 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل ال�صيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
اآل  طحنون  بن  �صلطان  ال�صيخ  ومعايل  املعرفة 
نا�صر  ومعايل  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهيان 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��ئ��ون  وزي����ر  ب��وري��ط��ة 
ال����دويل امل��غ��رب��ي وي��و���ص��ف ب��ن اأح��م��د العثيمني 
التعاون الإ�صالمي  العام ملنظمة ملنظمة  الأمني 

وعدد من ال�صيوخ والوزراء وكبار ال�صخ�صيات .
رئي�صية  خ��م�����ص��ة حم����اور  امل��ح��ا���ص��رة  وت��ن��اول��ت 
وه���ي ���ص��ه��داء الن�����ص��ان��ي��ة وحت���دي���ات وخماطر 

ال��ع��م��ل الن�����ص��اين ون�����ص��ر احل���ب وال��ت�����ص��ام��ح من 
القوة  الن�صاين ومقومات وركائز  العمل  خالل 

الإماراتية وحب الوطن.
وا���ص��ت�����ص��ه��د ال��ف��الح��ي يف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه عن 
ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة ب��ع��رق��ل��ة ج��م��اع��ة الإخ����وان 
للم�صاعدات  غ��زة  يف  حما�س  وذراع��ه��ا  امل�صلمني 
امل��وج��ه��ة ل��ل��ق��ط��اع م���وؤك���دا اأن ج��م��اع��ة الإخ����وان 
ه��ي اأخ��ب��ث اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي جابهت 
ال����غ����در يف  ال����ه����الل الأح����م����ر لأن  م�������ص���اع���دات 

�صيمهم.
وروى الفالحي ق�صة �صردها للمرة الأوىل تك�صف 
عن غدر الإخ��وان حيث و�صلت قوافل امل�صاعدة 
ب����راً ع��ن ط��ري��ق ���ص��ب��ه ج��زي��رة ���ص��ي��ن��اء امل�صرية 
بتوزيع  ت��ق��وم  ال��ق��واف��ل  ك��ان��ت  وبينما  غ���زة  اإىل 
حما�س  جماعة  م��ن  عنا�صر  ق��ام��ت  امل�����ص��اع��دات 
الإ�صرائيلية  بالطائرات  بالتحر�س  الإخ��وان��ي��ة 
امل�����ص��اع��دات لرتد  ع��م��داً يف نف�س م��وق��ع ت��وزي��ع 
عليهم الطائرات الإ�صرائيلية يف طريقة خبيثة 
من حما�س للت�صحية بوفد امل�صاعدات الإن�صانية 
الإ�صرائيلية  ال��ط��ائ��رات  ب��اأن  ال��رتوي��ج  يتم  لكي 
ت�صرب مواقع توزيع امل�صاعدات وحتقق مكا�صب 

�صيا�صية من وراء ذلك.
اأثناء عودة القافلة من غزة عر  اأنه  اإىل  ولفت 
�صهر  ذلك يف  وكان  امل�صرية  �صيناء  �صبه جزيرة 

النار  باإطالق  اإرهابية  جماعات  قامت  رم�صان 
اجلي�س  ق��وات  وتدخلت  تعاملت  وحينها  عليها 
اأن���ه بعد  الإره���اب���ني مو�صحاً  ل��ت��واج��ه  امل�����ص��ري 
توزيع امل�صاعدات الإن�صانية مت الرتويج للقافلة 
على اأنها ا�صتخبارات ولي�صت قوافل م�صاعدات .

الأحمر  الهالل  لهيئة  العام  الأم��ني  وا�صتطرد 
امل�صاملة  القافلة  نفو�س  اأث��ر يف  ما  اأن  الإم��ارات��ي 
يف  النا�س  لب�صطاء  اخل��ر  حتمل  وال��ت��ي  وقتها 
ا�صتهدفهم من بني جلدتهم  اأن من  قطاع غزة 

ولي�س من القوات الإ�صرائيلية.
اأن العمليات الإرهابية لن تثني  واأكد الفالحي 
الإمارات عن مد يد العون للمحتاجني يف جميع 
اأنحاء العامل بغ�س النظر عن اجلن�س اأو العرق 
اأو الدين .. لفتاً اإىل اأن 37 وفداً اإماراتيا زاروا 
بعد  الإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي  اأفغان�صتان 

حادث قندهار الإرهابي الآثم يف يناير املا�صي.
الوطن هم حممد  اأبناء  خ��رة  5 من  اأن  يذكر 
عي�صى  حم��م��د  وع���ب���داهلل  الب�صتكي  زي��ن��ل  ع��ل��ي 
عبيد الكعبي واأحمد را�صد �صامل علي املزروعي 
الطنيجي  كليب  اأح��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن  واأح��م��د 
وعبداحلميد �صلطان عبداهلل اإبراهيم احلمادي 
وكانوا  الغا�صم  الإرهابي  احل��ادث  يف  ا�صت�صهدوا 
والتعليمية  الإن�صانية  امل�صاريع  بتنفيذ  مكلفني 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان والذين  وال��ت��ن��م��وي��ة يف ج��م��ه��وري��ة 

الذي  الإره��اب��ي  التفجر  نتيجة  نحبهم  ق�صوا 
وقع يف مقر حمافظ قندهار يف اأفغان�صتان.

وبنينّ الفالحي اأن �صهداء العمل الن�صاين ور�صل 
اخل���ر ق���دم���وا م��ل��ح��م��ة م���ن م��الح��م العزمية 
اخل����ر فج�صدوا  ع��ل��ى  وال��ت��ن��اف�����س  وال�����ص����رار 
بت�صحياتهم منوذجا فريدا يف الولء والنتماء 
ل��وط��ن��ه��م امل��ع��ط��اء وق��ي��ادت��ه��م ال��ر���ص��ي��دة لتبقى 

ذكراهم مدونة يف تاريخ هذا الوطن املجيد.
وخماطر  حتديات  حمور  اإىل  املحا�صر  وتطرق 
ال��ع��م��ل الإن�����ص��اين م���وؤك���داً اأن����ه م��ن��ذ ق��ي��ام دولة 
الحت���اد وه��ن��اك حت��دي��ات كبرة ت��واج��ه الوطن 
اأن هذا التحديات كانت دوماً �صفة مالزمة  اإل 

للنجاح.
العون  ي����د  مل����د  ي���ج���ري  ال����ص���ت���ع���داد  اإن  وق������ال 
الأر����س  ب��ق��اع  �صتى  يف  وامل��ع��وزي��ن  للمحتاجني 
دولة  يف  را�صخة  اإن�صانية  مبادىء  من  انطالقاً 
او  ال��ل��ون  اأو  اجلن�س  اإىل  النظر  دون  الإم����ارات 
يتم  الن�صانية  امل�صاعدات  اأن  العقيدة.واأو�صح 
الطرق  ب�صتى  امل�صتهدفة  الماكن  اإىل  اي�صالها 

براً و بحراً و جواً.
و���ص��رب ال��ف��الح��ي م��ث��اًل اآخ���ر ع��ل��ى التحديات 
قافلة  تعر�صت  واح���د  �صهر  قبل  ب��اأن��ه  الأم��ن��ي��ة 
اأثناء تاأدية عملها  الهالل الأحمر لعبوة نا�صفة 
الوفد  ل��ك��ن  ال�����ص��وم��ال  امل��ن��ك��وب��ني يف  لإغ���اث���ة 

تاأدية  ع��ن  احل���ادث���ة  تثنه  امل��ب��ت��ع��ث مل  اخل���ري 
واجبه وا�صتاأنف العمل اخلري بعد دقائق قليلة 

من تفجر العبوة وتنفيذ خطة امل�صاعدات.
فذكر  وال�صخ�صية  احلزبية  التحديات  عن  اأم��ا 
ال��ف��الح��ي اأن����ه يف اإح�����دى ال��ب��ل��دان ط��ل��ب اأحد 
ال���ق���ي���ادات احل��زب��ي��ة يف ت��ل��ك ال���دول���ة م���ن وفد 
الهالل الأحمر توزيع امل�صاعدات يف اإقليم بعينه 
الهالل  هيئة  رئي�س  اأن  اإل  القيادي  ذاك  يتبع 
تعليماته  واأ�صدر  الطلبات  تلك  الأحمر جتاهل 
ول�صيما  الأقاليم  كافة  على  امل�صاعدات  بتوزيع 

ال�صرائح املعوزة فعليا.
املحور اخلا�س  املحا�صر - يف حديثه عن  وق��ال 
ب��ن�����ص��ر احل�����ب وال���ت�������ص���ام���ح م����ن خ�����الل العمل 
الن�صاين – اإن الهالل الأحمر يكفل 100 الف 
يتيم حول العامل ومنهم من يتبواأ اأعلى املنا�صب 
.. موؤكداً ان حمبة ال�صعوب هي الروة احلقيقية 
التي ن�صعى لها فدولة الإمارات ت�صعى اإىل دعم 
ا�صتقرار الدول ال�صديقة وال�صقيقة ون�صر قيم 
الت�صامح وال�صالم بني ربوع العامل حتى اأ�صحت 
اأبناءها  اأن  كما  بان�صانيتها  اجمع  للعامل  ق��دوة 

قدوة ل�صعوب الأر�س بحبهم لوطنهم.
وك����ان ال��ف��الح��ي اك���د يف ب��داي��ة حم��ا���ص��رت��ه اأن 
دولة الإمارات اأ�صحت اليوم اأكر �صالبة وقوة 
واأ�صبح اأبناوؤها قدوة يف ت�صحياتهم وعطائهم .

وحت����دث ع��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��رق��ل و�صول 
�صتى  امل��ن��ك��وب��ني يف  اإىل  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
اأن��ح��اء ال��ع��امل وه���ي حت��دي��ات اأم��ن��ي��ة وطبيعية 
قيامها  ومنذ  الدولة  اأن  اإل  و�صخ�صية  وحزبية 
لقناعتها  وثبات  بعزمية  التحديات  تلك  تواجه 

با�صتمرارية العمل الإن�صاين واخلري.
وا���ص��اد امل��ح��ا���ص��ر ب�����ص��ه��داء ال��ع��م��ل الن�����ص��اين يف 
املوىل  ان  موؤكداً  اأفغان�صتان  بجمهورية  قندهار 
عز وجل اختارهم اإىل جواره ليباهي بهم الأمم. 
الأمني  ال��ف��الح��ي  ال��دك��ت��ور حممد عتيق  واأك���د 
املحا�صرة  ختام  يف  الأحمر  الهالل  لهيئة  العام 
على اأهمية م�صاعفة اجلهود والطاقات خلدمة 
الوطن واملواطن والعمل �صوياً حتت راية واحدة 
وع��ل��م واح���د وه��و علم دول���ة الإم����ارات العربية 

املتحدة.
كما اأعرب عن �صعادته بتواجده للمرة الثاين يف 
الأم�صيات  ي�صت�صيف  الذي  العامر  املجل�س  هذا 
�صكره  مقدما  والجتماعية  والعلمية  الفكرية 
وامتنانه ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان على اإتاحة الفر�صة لإلقاء ال�صوء على 
امل�صاهمات العظيمة التي حققتها الهيئة خالل 
امل��ج��ال الإن�صاين  امل��ا���ص��ي��ة يف  الأرب���ع���ة  الأع�����وام 

واخلر.
�صلطان  ع��ت��ي��ق  حم��م��د  ����ص���ع���ادة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
لهيئة  ال��ع��ام  الأم����ني  من�صب  ي�صغل  ال��ف��الح��ي 
الهالل الأحمر لدولة الإمارات العربي املتحدة 
منذ يناير 2012 ورئي�س جمل�س اإدارة دار زايد 

للثقافة الإ�صالمية.
ونال الفالحي �صهادة البكالوريو�س يف ال�صريعة 
كما  والقانون من جامعة الإمارات �صنة 2006 
العامة  الإدارة  يف  املاج�صتر  �صهادة  على  ح�صل 
�صنة  التطبيقية  للعلوم  ن��ي��وي��ورك  معهد  م��ن 
جامعة حممد  من  الدكتوراة  �صهادة  و   2007
الأفراد  اإدارة  اأطروحته  تناولت  حيث  اخلام�س 

من منظوراإ�صالمي عام 2011.
�صركة  اأع�����وام يف  مل���دة خم�صة  ال��ف��الح��ي  وع��م��ل 
نائب  �صغل من�صب  اأدن��وك كما  اأبوظبي  ب��رتول 
رئي�س جمل�س اإدارة مركز اإيواء يف اأبوظبي حتى 

عام 2013.
ويتوىل الفالحي ع�صوية العديد من املجال�س 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اإدارة  جمل�س  يف  ع�صو  منها 
اإدارة  جمل�س  وع�����ص��وي��ة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
والأوق���اف  الإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة 
التقرير  مل��ت��اب��ع��ة  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����ص��وي��ة 
الإن�����ص��ان وع�صوية  ال�����ص��ام��ل حل��ق��وق  ال�����دوري 
للخدمات  العاملية  املدينة  �صلطة  اإدارة  جمل�س 
جامعة  فرع  اأمناء  جمل�س  وع�صوية  الإن�صانية 

الأزهر بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املحا�ضر يوؤكد:جماعة الإخوان الإرهابية اأخبث اجلماعات املتطرفة التي جابهت م�ضاعدات الهالل الأحمر
العمليات الإرهابية لن تثني الإمارات عن مد يد العون للمحتاجني يف جميع اأنحاء العامل 

�ضهداء العمل الإن�ضاين ور�ضل اخلري قدموا ملحمة من مالحم العزمية والإ�ضرار والتناف�س على اخلري 
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اأخبـار الإمـارات

فقدان جواز �سفرت
ال���������ص����ادق   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ابراهيم  حم��م��د  م�����ص��ط��ف��ى 
اجلن�صية  ال���������������ص�������ودان    ،
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������واز   -
)00926193(  من يجده 
رقم  بتليفون  الت�صال  عليه 

 056/4661554

فقدان جواز �سفرت
اك�������رم   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حم���������م���������د م�����������ص�����ط�����ف�����ى 
ال�����������ص�����ودان    ، اب�����راه�����ي�����م 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )01886699( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/4661554

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
راأ�س اخليمة-وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 
جمل�س ال�صيافة يف خزام ام�س املهنئني ب�صهر رم�صان املبارك.

فقد تقبل �صموه التهاين بهذه املنا�صبة ال�صالمية املباركة من عدد من ال�صخ�صيات ورجال العمال 
وابناء القبائل الذين قدموا ل�صموه التهاين مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك.

وتوجه اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة املباركة على �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مبوفور ال�صحة والعافية وعلى �صعب الإمارات 

والأمتني العربية والإ�صالمية باليمن واخلر والركات.
ح�صر ال�صتقبالت ال�صيخ عمر بن �صقر القا�صمي وال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي رئي�س دائرة 
اجلمارك رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�صادية  راكز وال�صيخ خالد بن �صعود 

بن �صقر القا�صمي وال�صيخ �صقر بن حممد بن �صقر القا�صمي.

حاكم اأم القي�ين ي�ستقبل املهنئني ب�سهر رم�سان الف�سيل
•• اأم القيوين -وام:

الليلة  �صموه  بق�صر  القيوين  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعال ع�صو  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
الذين قدموا  املهنئني  القيوين جموع  اأم  املعال ويل عهد  را�صد  بن  �صعود  بن  را�صد  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  املا�صية 

لتقدمي التهانى والتريكات ب�صهر رم�صان الف�صيل.
اجلاليات  وابناء  القبائل  وابناء  املواطنني  من  والتريكات  التهاين  القيوين  اأم  حاكم  ال�صمو  �صاحب  تقبل  فقد 
العربية والجنبية بالدولة ورجال العمال والتجار الذين قدموا ل�صموه اأطيب التهاين ب�صهر رم�صان الف�صيل .. 

داعني العلي القدير ان يدمي على �صموه ال�صحة والعافية وعلى �صعب المارات التقدم والرخاء والزدهار.
ح�صر ال�صتقبال ال�صيخ �صيف بن را�صد املعال رئي�س دائرة التنمية القت�صادية وال�صيخ اأحمد بن �صعود بن را�صد 
املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذى لإمارة ام القيوين وال�صيخ ماجد بن �صعود بن را�صد املعال رئي�س جمل�س اإدارة 
اأحمد بن خالد املعال رئي�س دائرة  ال�صيخ  موؤ�ص�صة �صعود بن را�صد املعال لالأعمال اخلرية والن�صانية واملهند�س 

التخطيط وامل�صاحة وال�صيوخ ..و�صعادة را�صد حممد احمد مدير الت�صريفات وعدد من امل�صوؤولني.

حاكم الفجرية ياأمر 
ب�سرف رواتب م�ظفي 

احلك�مة 20 ي�ني� 
•• الفجرية-وام:

حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم���ر 
املجل�س  ال�صرقي ع�صو  بن حممد 
ال��ف��ج��رة ب�صرف  الأع���ل���ى ح��اك��م 
روات���������ب ك����اف����ة م���وظ���ف���ي دوائ������ر 
يوم  الفجرة  حكومة  وموؤ�ص�صات 
يونيو اجلاري مبنا�صبة قرب   20
وذلك  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  ح��ل��ول 
ح��ر���ص��ا م���ن ���ص��م��وه ع��ل��ى متكني 
احتياجات  ق�����ص��اء  م��ن  امل��وظ��ف��ني 
العيد  متطلبات  وت��وف��ر  اأ���ص��ره��م 

لهم.
الفجرة  ح��ك��وم��ة  ���ص��م��وه  ووج�����ه 
باتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صمان 
حت��وي��ل ال���روات���ب اإىل ال��ب��ن��وك يف 

املوعد املحدد.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر 
ب�سرف رواتب م�ظفي 

احلك�مة قبل عيد الفطر
•• راأ�س اخليمة -وام: 

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ب�صرف 
راتب �صهر يونيو احلايل للعاملني 
ب���ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
اإمارة راأ�س اخليمة قبل اإجازة عيد 

الفطر ال�صعيد.
�صموه  م����ن  ح���ر����ص���ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
ق�صاء  م��ن  امل��وظ��ف��ني  متكني  على 
اح����ت����ي����اج����ات اأ������ص�����ره�����م وت����وف����ر 
الفرحة  ي��ح��ق��ق  مب��ا  متطلباتهم 
وال�صعادة يف هذه املنا�صبة الكبرة.

حاكم اأم القي�ين ياأمر 
ب�سرف رواتب م�ظفي 

احلك�مة قبل عيد الفطر
•• اأم القيوين-وام:

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر 
املجل�س  ع�����ص��و  امل���ع���ال  را����ص���د  ب���ن 
ب�صرف  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى 
راتب �صهر يونيو احلايل للعاملني 
اأم  يف  املحلية  احلكومية  بالدوائر 
الفطر  عيد  اإج����ازة  قبل  القيوين 

ال�صعيد.
�صموه  م����ن  ح���ر����ص���ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
ق�صاء  م��ن  امل��وظ��ف��ني  متكني  على 
اح����ت����ي����اج����ات اأ������ص�����ره�����م وت����وف����ر 
الفرحة  ي��ح��ق��ق  مب��ا  متطلباتهم 
املنا�صبة  ه������ذه  ف�����ى  وال���������ص����ع����ادة 
ال���ص��الم��ي��ة ال��ع��زي��زة ع��ل��ى قلوب 

امل�صلمني.

الإمارات ت�ؤكد �سمان الإرادة احلرة لطريف عاقة العمل يف ا�ستمرارها اأو اإنهائها
•• جنيف -وام: 

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة �صمان الإرادة 
التعاقدية  العمل  ع��الق��ة  ل��ط��ريف  ال��واع��ي��ة  احل���رة 

�صواء يف ا�صتمرار تلك العالقة اأو انتهائها.
جاء ذلك يف كلمة الدولة التي األقاها �صعادة حميد 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  ال�صويدي وكيل  بن دميا�س 
والتوطني امل�صاعد ل�صوؤون العمل خالل اجتماعات 
ال�����ص��دي��دة يف  الإدارة  ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����ص��دي  جل��ن��ة 
امل�صهد املتغر لهجرة الأيدي العاملة �صمن اعمال 
الدورة 106 ملوؤمتر العمل الدويل املنعقدة حاليا 

يف جنيف.
وق����ال ���ص��ع��ادة ح��م��ي��د ب���ن دمي���ا����س ال�����ص��وي��دي اإن 
ا�صتقبال  ل�صيا�صات  �صياغتها  يف  ت�صعى  ال��دول��ة 
منحازة  ت��ك��ون  األ  امل��وؤق��ت��ة  ال��ت��ع��اق��دي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
بعني  ت��اأخ��ذ  واإمن���ا  العمل  �صوق  لحتياجات  فقط 
الوطنية  الجتماعية  التحديات  اأي�صا  الع��ت��ب��ار 
مثل احلفاظ على فر�س ت�صغيل الداخلني اجلدد 
اىل ���ص��وق ال��ع��م��ل م��ن امل��واط��ن��ني واحل���ف���اظ على 
ال�صويدي  واأ���ص��ار  ال�صكانية.  الرتكيبة  يف  ال��ت��وازن 
 2014 العام  يف  اأطلقت  الدولة  اأن  اإىل  كلمته  يف 
ت�صتهدف  والتي   2021 لعام  الوطنية  اأجندتها 
بناء اقت�صادي معريف تناف�صي مبا يجعل الإمارات 
وتوفر  املتميزة  وامل��واه��ب  للكفاءات  جاذبة  دول��ة 
على  ت�صاعد  التي  والت�صريعية  املوؤ�ص�صية  الأط���ر 
منو وتطور هذه الكفاءات ومتكينها من ا�صتغالل 

طاقاتها وقدراتها ورفع انتاجيتها بال�صكل الأمثل. 
ولفت اإىل اأن الدور الذي تقوم به حكومة الإمارات 
الوافدة  ال��ع��م��ال��ة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  ���ص��ي��ا���ص��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
والت�صريعات املنظمة ل�صوق العمل يعد دورا حموريا 
يف حتقيق هذا الطموح حيث اعتمدت احلكومة يف 
العام املا�صي حزمة من الت�صريعات التي ا�صتهدفت 
العادل من خالل تر�صيخ مبداأ  حتقيق ال�صتقدام 
�صفافية التعاقد املبنية على املوافقة امل�صتنرة لكل 
املمار�صات  العمل واحلد من  العامل و�صاحب  من 
وتعر�صها  العمل  ع��الق��ات  على  �صلبا  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 

لعدم ال�صتقرار.
اأ�صهمت يف تر�صيخ مبداأ  الت�صريعات  اأن تلك  واأك��د 
ي�صتمر  ج��دي��د  عمل  ت�صريح  منح  يف  يتمثل  ه��ام 
مب��وج��ب��ه ال��ع��ام��ل يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأرا����ص���ي الدولة 
للدولة  العامة  ال�صلطة  �صالحيات  من  اأم��ر  وه��و 
وي��خ�����ص��ع ل�����ص��ل��ط��ت��ه��ا ال��ت��ق��دي��ري��ة واأن�����ه ل ميكن 
ب��اأي ح��ال من الح���وال وحت��ت اأي ظ��رف اأن يكون 

ل�صاحب العمل تاأثر على هذا القرار .
التي  التحديات  اإىل  كلمته  يف  ال�صويدي  وت��ط��رق 
اإطار  للعمالة يف  وامل�صتقبلة  املر�صلة  الدول  تواجه 
املوؤقت  التعاقدي  للعمل  ال�صديدة  الإدارة  حتقيق 
�صيا�صات  بني  التن�صيق  �صعف  اأب��رزه��ا  وم��ن  خا�س 
وال�صتقبال  الر����ص���ال  دول  يف  ال��ت��ع��اق��دي  ال��ع��م��ل 
وع���دم م��واك��ب��ة حم��ت��وى ال��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة التي 
يتم تقدميها للعمال خالل دورة العمل التعاقدي 
تقدمه من معلومات  ما  للم�صتجدات وحمدودية 

العاملة  ال��ي��د  ه��ج��رة  تكاليف  ارت��ف��اع  ج��ان��ب  اإىل 
الآليات  وغياب  منها  امل��ادي  غر  ال�صق  يف  خا�صة 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��واف��ق ب���ني م���ه���ارات العامل 
وف���ر����س ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة اإ���ص��اف��ة اىل ع���دم وجود 
املهارات  بني  املتبادل  الع��رتاف  لتحقيق  �صيا�صات 

يف الدول الأطراف.
العديد من  اأطلقت  الإم���ارات  اأن دول��ة  اإىل  واأ���ص��ار 
اإطار  يف  وذل��ك  التحديات  تلك  ملواجهة  امل��ب��ادرات 
بينها  الأط��راف من  واملتعدد  الثنائي  التعاون  من 
ال�صتفادة من التكنولوجيا احلديثة يف تفعيل دور 
جهاز تفتي�س العمل واإحكام الرقابة وال�صراف على 
مدى التزام املن�صاآت التي تقوم با�صتقدام اأو ت�صغيل 
عمال وافدين يف الدولة وذلك من خالل تطوير 
جمموعة من الأنظمة الرقابية اللكرتونية مثل 
نظام التفتي�س الذكي ونظام حماية الأجور ونظام 
ال��ت��وج��ي��ه ال��ذك��ي وت��ط��وي��ر من���وذج ت��ع��اون اآ�صيوي 
ثنائي ومتعدد الأطراف لتطوير املهارات وتوثيقها 
وحتقيق العرتاف املتبادل بها يف خمتلف مراحل 
دورة العمل التعاقدي املوؤقت وغرها من املبادرات. 
ت��ع��زي��ز التعاون  ال�����ص��وي��دي ع��ل��ى ����ص���رورة  و����ص���دد 
الفاعلة  الأط���راف  جميع  بني  واحل���وار  وال�صراكة 
ق�صايا  وم��ع��اجل��ة  لإدارة  ح��وك��م��ة  ن��ظ��ام  لع��ت��م��اد 

العمل التعاقدي املوؤقت.
�صاأنه  م��ن  ال��ذي  اأب��و ظبي  ح��وار  اإىل م�صار  ولفت 
من  جمموعة  على  تقوم  �صاملة  منهجية  تطبيق 
اجلوانب  ت��راع��ي  واملتنا�صقة  املتكاملة  ال�صيا�صات 

املختلفة حلوكمة النتقال املوؤقت من اجل العمل 
وت�صهم يف تعظيم الفوائد يف التنمية القت�صادية 

والجتماعية لدول الر�صال وال�صتقبال.

يذكر اأن موؤمتر العمل الدويل يختتم اأعمال دورته 
م�صاركة  و���ص��ط  اجل����اري  ي��ون��ي��و   16 106 يف  ال���� 

فاعلة لوفد الدولة.

م�ضل�ضل كوارث نتائج امتحانات الثانوية يتوا�ضل

الرتبية ت�سدر اإخطارا ال� 9:30 �سباحا وت�سارع باإلغائه وار�سال بديل له ال� 12:30
اإخطاران متناق�ضان ي�ضالن املدار�س باملواد التي يخ�ضع لها الطالب لمتحان الإعادة

•• دبي – حم�صن را�صد 

والمتحانات  املناهج  قطاع  وا�صل 
بوزارة الرتبية والتعليم ، اأخطاءه 
 ، احل�����د  ح����ده����ا  ع����ن  زادت  ال����ت����ي 
اإ�صدار  اىل  بالأم�س  و�صلت  حتى 
 ، ع�صر  ال��ث��اين  لطلبة  اإخ��ط��اري��ن 
حتى  الطلبة  فيها  الرا�صب  باملواد 
الإعادة  امتحان  اأداء  من  يتمكنوا 
 ، املقبل  له الح��د  واملقرر  واملوؤجل 
الخطارين  اأن  المر  يف  والغريب 
مواد  م��ن  منهما  ك��ل  ت�صمنه  وم��ا 
كل  يناق�س  ال��ط��ال��ب  فيها  ر���ص��ب 
منهما الخر ، حيث تلقت املدار�س 
وال��ن�����ص��ف �صباحا  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ن��ح��و 
تعميم من الوزارة بالأخطار الأول 
، وطلبت من اإدارات املدار�س توزيع 
ملعرفة   ، الطلبة  على  الإخ��ط��ارات 

من  باأكر  تتم  الدرجات  مراجعة 
طباعة  بينهم  م��ن  ال��ت��ي  ط��ري��ق��ة، 
�صا�صة  م��ن  النتائج  حتليل  تقرير 
طباعة  ع��ر  اأو  ال�صفية،  ال�صعب 

ك�صوف الر�صد واملراجعة.
تعديل  طلب  يقدم  للدليل  ووفقاً 
املدر�صية  ل��ل��ت��ق��ومي��ات  ال���درج���ات 
املدار�س، بينما طلبات  اإدارات  عر 
التعديل لمتحانات نهاية الف�صول 
ال��ع��ام لل�صف  ن��ه��اي��ة  وام��ت��ح��ان��ات 
ال��ث��اين ع�����ص��ر ف��ه��و م��ن �صالحية 

جلان الثاين ع�صر فقط.
ول��ف��ت��ت ال��������وزارة يف ال���دل���ي���ل اىل 
ك��اف��ة تعديالت  ار���ص��ال  اأن���ه ميكن 
التعديل،  ط��ل��ب  ب��ن��ف�����س  ال��ط��ال��ب 
تدعم  وث��ائ��ق  ارف���اق  اي�صاً  وميكن 
تو�صيح  اإم���ك���ان���ي���ة  م����ع  ال���ط���ل���ب 
مررات التعديل يف اأعلى الطلب. 

الخطار  اأن  تبني  حيث   ، الإع����ادة 
الأول كان يحمل مثال مادة واحدة 
يتطلب  مم��ا  الطالب  فيها  را���ص��ب 
دخ���ول���ه ام��ت��ح��ان الإع�������ادة ف��ي��ه��ا ، 
ليفاجئ  ال���ث���اين  الخ���ط���ار  ف��ج��اء 
مادتني  ل��دي��ه  اأن  ال��ط��ال��ب  ن��ف�����س 
وكذلك   ، واح������دة  م�����ادة  ول��ي�����ص��ت 
ط�����الب ك�����ان ل���دي���ه���م م����ادت����ني يف 
بالأخطار  فوجئوا  الأول  الخطار 
مواد  ث��الث  لديهم  يحمل  ال��ث��اين 
الطالب  ه��ي��اج  عليه  ت��رت��ب  ، مم��ا 
اليه  الأم����ور مم��ا و�صلت  واأول���ي���اء 
القرارات  يف  تخبط  م��ن  ال�����وزارة 
الذين  امل���دار����س  اإدارات  وا���ص��ت��ي��اء 
اأي��ام م�صت  على  اأخ���ذوا يرتحموا 
يواجهون  م���ا  ف��ي��ه��ا  ي�����ص��ه��دوا  مل 
الوحيد  املت�صرر  م��اآ���س  م��ن  ال��ي��وم 

منها الطالب وويل المر .

امل����واد ال��ت��ي ر���ص��ب��وا فيها وم���ن ثم 
الإعادة  لمتحان  اأنف�صهم  ي��ع��دوا 
املدار�س  اإدارات  بالفعل  وب����داأت   ،
توزيع الخطار ات على الطالب ، 
3 �صاعات  اأنه وبعد مرور نحو  اإل 
بتعميم  امل���دار����س  اإدارات  ف��وج��ئ��ت 
ب���الأخ���ط���ار ال���ث���اين ، ت��ل��ق��ت��ه عر 
عنوان  يحمل  اللكرتوين  الريد 
ه�����ام وع����اج����ل وخم����ال����ف مل����ا جاء 
بالأخطار الأول ، وطالبت الوزارة 
توزيع  وق���ف  ���ص��رع��ة  تعميمها  يف 
واإع����ادة طبع ما   ، الأول  الخ��ط��ار 
جاء بالأخطار الثاين جمددا وفق 
اجلديدة  وال��ت��ع��دي��الت  امل��ت��غ��رات 

والتي عنونتها الوزارة بالهامة .
اجلديدة  التعديالت  تلك  وك��ان��ت 
والهامة مبثابة اأم الكوارث للطلبة 
والطالبات احلاملني ملواد لمتحان 

اأمورهم  واأول��ي��اء  الطلبة  ونا�صد   
����ص���رورة  اإىل   ، ال���رتب���ي���ة  وزارة 
ال��رتي��ث يف ات��خ��اذ ال���ق���رارات قبل 
تتعلق  واأن��ه��ا  خ�صو�صاً  اإ���ص��داره��ا، 
مب�صلحة الطالب وم�صر الأ�صرة 
كاماًل ، معربني عن ا�صتيائهم من 
ال��ت��خ��ب��ط ال����ذي ب���دت ع��ل��ي��ه وزارة 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��ن��ذ اإع����الن 
نتائج الثانوية العامة التي �صهدت 

العديد من الأخطاء، . 
وزارة  اع��ت��م��دت  مت�صل  �صياق  ويف 
اإر�صادياً  دل��ي��اًل  والتعليم  الرتبية 
مل��راج��ع��ة وت��ع��دي��ل درج���ات الطلبة 
وذلك للف�صل يف طلبات التظلمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��وا بها اع��رتا���ص��اً على 

نتائجهم املعلنة.
ح�صلت   ال������ذي  ال���دل���ي���ل  واأ������ص�����ار 
اأن  اإىل  م��ن��ه  ن�صخة  ع��ل��ى  الدرجات ال��ف��ج��ر   وتعديل  مراجعة  • دليل 

�سفريا المارات وال�سع�دية والقائم 
باأعمال �سفارة البحرين لدى تركيا 

يلتق�ن وزير اخلارجية الرتكي
•• اأنقرة -وام:

�صفارة  باأعمال  ال�صعودية والقائم  العربية  التقى �صفرا المارات واململكة 
وزير  مب��ع��ايل  ام�����س  تركيا  جمهورية  ل��دى  املعتمدين  البحرين  مملكة 

اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأغلو.
واأو�صحوا ملعاليه الإجراءات واخلطوات التي قامت بها الدول الثالث حول 
قطع العالقات الدبلوما�صية والقن�صلية مع دولة قطر يف �صوء التزامات 
ال����دول ال��ث��الث مب��ح��ارب��ة الإره�����اب وجت��ف��ي��ف م�����ص��ادر مت��وي��ل��ه ومكافحة 
التطرف واأدوات ن�صره وترويجه، واأنه نتيجة ل�صتمرار انتهاك ال�صلطات 
بعدم  التعهد  املت�صمنة  منها؛  املوقعة  والتفاقات  لاللتزامات  الدوحة  يف 
اأمن ال��دول، وجتاهلها الت�صالت  اأو منظمات تهدد  اإي��واء عنا�صر  اأو  دعم 
املتكررة التي دعتها للوفاء مبا وقعت عليه يف اتفاق الريا�س عام 2013 
الأمن  ���س  ع��رنّ مم��ا  2014م،  ع��ام  التكميلي  والت��ف��اق  التنفيذية  واآل��ي��ت��ه 
الوطني لهذه الدول لال�صتهداف بالتخريب ون�صر الفو�صى من قبل اأفراد 
وتنظيمات اإرهابية مقرها دولة قطر، اأو مدعومة منها، واأن الدول الثالث 
ف  لن تتوانى عن الت�صدي لهذه املحاولت و�صتقف �صدا منيعا اأمام اأي ت�صرنّ

ي�صتهدف اأمنها الوطني وا�صتقرار �صعوبها.
واأكد ال�صفران والقائم بالأعمال لوزير اخلارجية الرتكي حر�س اململكة 
والإمارات والبحرين على م�صلحة ال�صعب القطري، واأل يت�صرر من جراء 
واأ�صيل لإخوانهم يف  امتداد طبيعي  ف�صعب قطر هو  ممار�صات حكومته؛ 
دول اخلليج العربي ، وجزء من جذوره ون�صيجه الجتماعي، وقد حر�صت 
هذه الدول على مراعاة احلالت الإن�صانية لالأ�صر امل�صرتكة فيما بني قطر 

ودولهم.
وقد ا�صتمع ال�صفراء من معايل وزير اخلارجية الرتكي اإىل تقييم احلكومة 

الرتكية والدور وامل�صاعي التي تبذلها حلل هذه الأزمة.

اأ�سر ال�سهداء يف الفجرية : جمل�س �سهداء اخلري يج�سد معاين التاحم بني �سعب الإمارات وقيادته
•• الفجرية -وام:

ال�صهداء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب  عقد 
اأب����وظ����ب����ي  ع����ه����د  ويل  ب�������دي�������وان 
لعام  العليا  اللجنة  م��ع  وبالتعاون 
�صهداء  جم��ال�����س  خ��ام�����س  اخل����ر 
اأم�س  م�����ص��اء  ال��ف��ج��رة  يف  اخل����ر 
الول وذلك بهدف تعزيز التوا�صل 
الإمارة  ال�صهداء يف  واأ�صر  ذوي  مع 
القيم  ع���ل���ى  ال���������ص����وء  وت�������ص���ل���ي���ط 
ال�صامية التي ج�صدها ال�صهداء من 

اأبناء الوطن .
يف  �صاركت  ال��ذي   - اجلل�صة  ح�صر 
ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  تنظيمها 
جمل�س  ����ص���وؤون  وزارة  يف  ال������وزراء 
ال�صيخ خليفة  ال��وزراء وامل�صتقبل - 
اآل نهيان  ب��ن حم��م��د  ب��ن ط��ح��ن��ون 
ال�صهداء  اأ�صر  ���ص��وؤون  مكتب  مدير 
اأب����وظ����ب����ي  ع����ه����د  ويل  دي����������وان  يف 
وم���ع���ايل ���ص��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
بالإ�صافة  امل��ج��ل�����س  يف  ك��م��ت��ح��دث 
ركز  حيث  امل�صوؤولني  من  ع��دد  اإىل 
التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  املجل�س 
وحماية املكت�صبات كمحاور للنقا�س 

واحلديث .
طحنون  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  واأك����د 
جمال�س  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب��ن 
تنظيمها  مت  ال��ت��ي  اخل���ر  ���ص��ه��داء 
التالحم  م�صهد  عك�صت  الآن  حتى 
ال�صهداء  واأ�صر  القيادة  بني  الكبر 
اأ�صرة  بالدنا  واأن  الإم���ارات  و�صعب 
م�����ص��ددا على  و�صعبا  ق��ي��ادة  واح���دة 
اأن ح�صور اأ�صر ال�صهداء للمجال�س 
على  دل��ي��ل  م��ع حم���اوره  وتفاعلهم 

التي  الأ���ص��ر  لهذه  الوطنية  ال���روح 
لهذا  وان��ت��م��اء  وولء  ح��ب��ا  تفي�س 

الوطن الغايل .
م���ع���ايل �صهيل  اأ�����ص����اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
اللقاء مبا �صطره  امل��زروع��ي خ��الل 
ت�صحيات  م����ن  الإم����������ارات  اأب����ن����اء 
فداء  الأرواح  وتقدميهم  وبطولت 
للوطن حيث قال معاليه: الإمارات 
ولدينا  املخل�صني  اأبناءها  تن�صى  ل 
باأن  العليا  ال��ق��ي��ادة  م��ن  توجيهات 
اأعلى  يف  ال�������ص���ه���داء  اأ����ص���ر  ت��و���ص��ع 
اه��ت��م��ام احل��ك��وم��ة موؤكدا  م��رات��ب 
قدموا  تن�صى من  لن  الإم���ارات  اأن 
الوطن  خ���ر  لأج�����ل  ال��ت�����ص��ح��ي��ات 
واملواطن وقد اأثبتت يف كل املواقف 
اأبنائها يف  دائ��م��ا م��ا تقف م��ع  اأن��ه��ا 

ال�صراء وال�صراء .
الوطن  اأب���ن���اء  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
ومتالحمون  م����ت����ح����دون  دائ�����م�����ا 
بع�صهم  ي�����ص��ان��دون  وم��ت�����ص��ام��ن��ون 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ال��ب��ع�����س 
باإذن  و�صيوا�صلون  كافة  والظروف 
اهلل ���ص��ن��اع��ة م�����ص��ت��ق��ب��ل الإم������ارات 
و���ص��ي��ح��م��ل��ون ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��م قيم 
���ص��ه��دائ��ن��ا الأب���ط���ال ور���ص��ال��ت��ه��م يف 

الت�صحية والبذل والعطاء .
اآخ�������ر حت�����دث معايل  م����ن ج����ان����ب 
امل��زروع��ي ع��ن م�صرة الإم����ارات يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر ح��ي��ث اأك����د يف 
كلمته اأن اخلطوات كثرة يف طريق 
�صناعة امل�صتقبل والت�صحيات جزء 
مهم من طبيعة العمل اإذا ما اأردنا 
امل�صاركة يف ت�صييد امل�صروع الأ�صخم 
الوطن م�صيفا اأن الإمارات و�صلت 
ق��ادت��ه��ا وجهود  ب��ع��ون اهلل وح��ك��م��ة 

العاملية  املراتب  اأف�صل  اإىل  اأبنائها 
اأجل  م��ن  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل  بف�صل 
دور  اأن  معاليه  اأك���د  كما   . ال��وط��ن 
خمتلف  م���واج���ه���ة  يف  الإم�����������ارات 
التحديات ل يقت�صر على القت�صاد 
فقط بل ي�صل اإىل جمالت اأخرى 
مهمة مثل فر�س الأمن وال�صتقرار 

يف املنطقة .
وقال ثقتنا كبرة يف حكمة قيادتنا 
ع��ل��ى موا�صلة  ال�����ص��دي��د  وح��ر���ص��ه��ا 
عجلة  ودف��ع  والبناء  العمل  وت��رة 
ال��ن��م��و والزده��������ار م���ن اأج�����ل خر 

الأجيال القادمة .
وختم معايل �صهيل املزروعي كلمته 
ال�صهداء  لأ���ص��ر  اأه���داه���ا  بق�صيدة 
ال�صهداء  اأبياتها  خ��الل  من  ليكرم 

ويثمن مواقف اأ�صرهم وذويهم .
ت��الوة عطرة من  و�صهدت اجلل�صة 
القارئ  ب�����ص��وت  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن 
حممد اأركم حممد ح�صني املت�صابق 

جائزة  يف  ع��ام��ا  ع�صر  اخلم�صة  ذو 
دب���ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي يف 
دورته هذا العام ممثال �صريالنكا .

ال�صهداء  اأه���ايل  ثمن  جانبهم  م��ن 
يف الفجرة مبادرة جمال�س �صهداء 
اخل���ر واأك������دوا اأن���ه���ا ج�����ص��دت قيم 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  ال��ت��الح��م 
م��ع اأب��ن��اء ال��وط��ن واأظ��ه��رت املعدن 
الكرمي  الإم����ارات  ل�صعب  الأ���ص��ي��ل 
العطاء  ط����اق����ات  ف��ي��ه��م  وح����ف����زت 
وال��ت�����ص��ح��ي��ة وال���ف���داء واأب������رزت يف 
اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات قيم  نفو�س 

الإ�صرار والعزمية وال�صر .
وتعد جمال�س �صه�داء اخلر اإحدى 
مبادرات واأن�صطة عام اخلر والتي 
اأ�صر  ���ص��وؤون  مكتب  عليها  ي�����ص��رف 
ال�صهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
واللجنة العليا لعام اخلر وت�صاهم 
العامة ملجل�س  الأمانة  يف تنظيمها 
جمل�س  ����ص���وؤون  وزارة  يف  ال������وزراء 

الوزراء وامل�صتقبل بح�صور اأ�صحاب 
القيادات  ال��وزراء وعدد من  املعايل 

الوطنية .
وتعك�س هذه املجال�س حر�س قيادة 
الدولة على تعزيز التوا�صل املبا�صر 
اأ���ص��ر ���ص��ه��داء ال��وط��ن وذويهم  م��ع 
وت�صكل من�صة مثالية وحلقة و�صل 
واأ�صر  الإم��������ارات  ب���ني ح��ك��وم��ة  م���ا 
ال�صهداء وذويهم من خالل ح�صور 
تنظيمها  ويتم  وتفاعلهم  القيادات 
�صهر  خ��الل  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
رم���������ص����ان وي����ت����م ����ص���م���ن امل����ب����ادرة 
رئي�س  �صيوف  من  ع��دد  ا�صت�صافة 
من  وامل�صايخ  العلماء  م��ن  ال��دول��ة 
جانب  اإىل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
الدولية  ق��راء جائزة دبي  عدد من 
للقراآن الكرمي يف دورتها لهذا العام 
املطروحة  امل��وا���ص��ي��ع  ت��ت��ن��اول  فيما 
اجتماعية  جوانب  املجال�س  خ��الل 

ووطنية وتربوية خمتلفة .
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يثني على جه�د اإدارات مراكز حتفيظ القراآن بالإمارة 

مركز �سرطة ال�سعادة املتنقل يلبي احتياجات �سكان منطقة الظفرة باأب�ظبي

•• عجمان-وام:

اأثنى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
اجلهود  على  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��راك��ز حتفيظ 
املنت�صبني  تعليم  يف  الكبر  ودوره���ا  الكرمي  ال��ق��راآن 
ال��ك��رمي والأح����ادي����ث وال�صنة  ال���ق���راآن  وحت��ف��ي��ظ��ه��م 

النبوية وعلوم و�صر ال�صحابة.
بالرعاية  ع��ج��م��ان  ال�����ص��م��و ح��اك��م  ���ص��اح��ب  واأ�����ص����اد 
وال���دع���م ال����ذي حت��ظ��ى ب��ه م��راك��ز حت��ف��ي��ظ القراآن 
الكرمي من القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأع�صاء  ال�����ص��ي��وخ  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب  اهلل” واخ���وان���ه 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام المارات �صائال املوىل 
نعمة  وي��دمي عليها  دولتنا  اأن يحفظ  القدير  العلي 
الأمن وال�صتقرار. جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صاحب 
مديرات  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو 
مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف عجمان الفائزة يف 
الدورة الثامنة مل�صابقة جائزة الهيئة العامة لل�صوؤون 
الكرمي  ال���ق���راآن  لتحفيظ  والأوق������اف  الإ���ص��الم��ي��ة 
وال���الئ���ي ت�����ص��رف��ن ب��ال�����ص��الم ع��ل��ى ���ص��م��وه وتقدمي 
�صاحب  ورح��ب  ال��ك��رمي.  رم�صان  ب�صهر  له  التهنئة 
ال�صمو حاكم عجمان بوفد املراكز معربا عن تقديره 
جلائزة الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 
الكرمي ولدورها يف تطوير ر�صالة  القراآن  لتحفيظ 
على  اأمورهم  واأولياء  النا�صئة  وت�صجيع  املراكز  تلك 

حفظ كتاب اهلل والتناف�س يف جتويده وتالوته.
املراكز  م��دي��رات  م��ن  ال��ل��ق��اء  خ��الل  �صموه  وا�صتمع 

الفائزة اىل تقارير موجزة عن اأدوار املراكز يف ن�صر 
ثقافة حتفيظ القراآن الكرمي بني رواد تلك املراكز 

واأولياء اأمورهم.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ص����اد ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د مطر 
الإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي 
والأوقاف بامل�صاركة اليجابية للمراكز امل�صاركة من 
عجمان مثمنا الدعم الكبر الذي حتظى به مراكز 
ام��ارة عجمان من قبل �صاحب  التحفيظ وم�صاجد 
ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س 

الأعلى حاكم عجمان .
وقال اإن تنظيم جائزة القراآن الكرمي وجتويده من 
والأوقاف  الإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  قبل 
الهيئة  خطة  �صياق  يف  ي��اأت��ي  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
ال�صرتاتيجية التي اأقرها جمل�س الوزراء وت�صجيعا 

على قراءة وحفظ كتاب اهلل وتعلم علومه.
واأ�صاف : اإن مراكز حتفيظ القراآن الكرمي اأ�صبحت 
منارات  الر�صيدة  للقيادة  الالحمدود  الدعم  بف�صل 
التعليمية  الو�صائل  بكل  م���زودة  منوذجية  تربوية 

احلديثة التي تواكب النه�صة احل�صارية للدولة كما 
توفر الهيئة منهجا موحدا لتحفيظ القراآن الكرمي 
يف جميع املراكز بعدة لغات حر�صا منها على خدمة 

جميع فئات املجتمع على خمتلف جن�صياتهم.
اجلائزة  هذه  تاأ�صي�س  اأن  الهيئة  رئي�س  �صعادة  واأك��د 
جاء بهدف الرتقاء مب�صتوى حفظة القراآن الكرمي 
املجتمع يف جمال  اأف���راد  ب��ني  التناف�س  روح  واي��ج��اد 
ت���الوة وح��ف��ظ ال���ق���راآن ورع��اي��ة وت��ك��رمي املتميزين 
يف  التناف�س  �صهدت  اجلائزة  اأن  اىل  ..م�صرا  منهم 

فئات  م��ن  املتناف�صون  فيها  ���ص��ارك  م�صتويات  ت�صعة 
خم��ت��ل��ف��ة ���ص��م��ت ال���راع���م وال��ن��ا���ص��ئ��ة وك���ب���ار ال�صن 
واملحفظات  املحفظني  جانب  اىل  الهمم  واأ���ص��ح��اب 

العاملني يف املراكز.
الهيئة  جل��ائ��زة  النهائية  الت�صفيات  يف  ت��اأه��ل  وق��د 
العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف للقران الكرمي 
والدار�صات  الدار�صني  من   267 الثامنة  دورتها  يف 
الدولة  م�صتوى  على  التحفيظ  وحلقات  مراكز  يف 
املوؤ�ص�صات  ون����زلء  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  م��ن   49 منهم 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����ص���الح���ي���ة ت���اأه���ل���وا ج��م��ي��ع��ا م���ن بني 
797 تناف�صوا يف الت�صفيات الأولية للجائزة �صمن 
خمتلف ف��روع��ه��ا. وف���از م��رك��ز الأت��رج��ة يف عجمان 
الأول  باملركز  طالبات   1207 فيه  ي��در���س  وال���ذي 
“اأف�صل املراكز” حيث  على م�صتوى الدولة يف فرع 
واملركز  اأج���زاء  ثالثة  حفظ  بفئة  الأول  امل��رك��ز  ن��ال 
الثاين بفئة حفظ ع�صرين جزءا من القراآن الكرمي 
يفئة حفظ  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  امل��واط��ن��ات  فئة  متتالية 

ع�صرين جزءا فئة املقيمات.
 581 وال���ذي ي�صم  م��رك��ز الحت���اد يف عجمان  اأم���ا 
الفرع  يف  الثالث  امل��رك��ز  ح�صد  فقد  وطالبة  طالبا 
التا�صع “ تاأليف الق�ص�س القراآنية “ والتي تناف�س 
فيها املحفظون واملحفظات يف مراكز الهيئة وح�صل 
على املركز الثاين والثالث يف الفرع الثامن “احلناجر 
املواطنة “ وهو فرع اأدخلته الهيئة كم�صروع للعاملية 
يف احرتاف تالوة القراآن الكرمي وحقق املركز الثالث 
يف فرع “ التالوة والتجويد” ويف فئة اأ�صحاب الهمم 
ح�صل مركز هاجر والذي يبلغ عدد طالباته 677 

طالبة على املركز الأول على م�صتوى الدولة.

•• منطقة الظفرة -وام: 

ا�صتفاد �صكان منطقة الظفرة يف اإمارة اأبوظبي من اخلدمات 
�صرطة  مبديرية  املتنقل  ال�صعادة  �صرطة  مركز  يقدمها  التي 
منطقة الظفرة بعد اإطالق املركز. ياأتي ذلك يف اإطار ال�صعي 
الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  جت�صيد  اإىل  اأبوظبي  ل�صرطة  امل�صتمر 
�صرائحه  بكافة  الإم���ارات���ي  املجتمع  ل��دى  ال�صعادة  تعزيز  يف 
اجلمهور  ثقة  تعزيز  على  م�صتمر  ب�صكل  والعمل  وقطاعاته 

مب�صتوى وجودة اخلدمات التي تقدمها �صرطة اأبوظبي.
�صرطة  مديرية  مدير  اخلييلي  �صعيد  �صهيل  العقيد  واأو�صح 
�صرطة  مل��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  اط����الق  اأن  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
الظفرة  �صكان منطقة  احتياجات  لتلبية  املتنقل جاء  ال�صعادة 
والتي تتميز بات�صاع القطاع اجلغرايف وبعد امل�صافات بني املدن 
وذلك من اأجل توفر الوقت واجلهد وتعزيز ال�صعور بال�صعادة 

واليجابية من خالل تقدمي خدمات متميزة للجمهور.
مركز  اأن  اإىل  الظفرة  منطقة  �صرطة  مديرية  مدير  واأ���ص��ار 
املواطنني واملقيمني  املتنقل وجد ترحيبا من  ال�صعادة  �صرطة 
العديدة  للمهام واخلدمات  ن�صبة  الظفرة  وال��زوار يف منطقة 
التي يقدمها .. منوها اإىل اأن املركز ا�صتقبل حتى الآن 350 
زي��ارة من عدد من اجلهات يف املنطقة واأج��رى اأكر من 80 

معاملة رغم ق�صر فرتة اإطالقه التي مل تتجاوز ال�صهر .
�صرطة  مل��رك��ز  ع��م��ل  خ��ط��ة  ه��ن��اك  اأن  اخلييلي  العقيد  واأف����اد 
ال�صعادة املتنقل لتغطية كافة مناطق الظفرة من خالل توزيع 
اأيام العمل على املدن واملناطق البعيدة ليقدم خدماته لكافة 
اأهل املنطقة .. لفتا اإىل اأن املركز يقدم بع�س اخلدمات التي 

يتطلب النتهاء منها جهدا ووقتا من اأفراد املجتمع .
وذكر اأن املركز مت جتهيزه بطواقم العمل املدربة على اأداء كافة 
املهام والواجبات يف املراكز ال�صرطية اإ�صافة اإىل توفر اأنظمة 

الوجه  على  واجباتهم  اأداء  من  ليمكنهم  املتطورة  الت�صالت 
الأكمل بالإ�صافة اأن عمل املركز م�صتمر على مدار الأ�صبوع.

من جانبه قال العقيد حمدان املن�صوري نائب مدير مديرية 
�صرطة منطقة الظفرة اأن مركز �صرطة ال�صعادة املتنقل يقدم 
اإطار خطة عمله يف منطقة الظفرة  العديد من اخلدمات يف 
حيث ي�صارك يف املهرجانات التي تنظمها منطقة الظفرة مثل 
الظفرة  ومهرجان  الظفرة  ومهرجان  الإبل  مزاينة  مهرجان 
كافة  ي��ق��دم   حيث  الفعاليات  م��ن  وغ��ره��ا  املائية  للريا�صات 

خدماته لزوار املهرجانات وال�صياح الذين يزورون املنطقة.
يقدمها  التي  اخلدمات  اكر  اإن   : املن�صوري  العقيد  واأ�صاف 
اإ�صدار  خ��دم��ة  ه��ي  للجمهور  املتنقل  ال�صعادة  �صرطة  م��رك��ز 
فقط  تقدميها  ب�صبب  وذل��ك  وال�صلوك  ال�صر  ح�صن  �صهادة 
املناطق  املركز يف كافة  يف مدينة زايد وطريف والآن يقدمها 
حيث ت�صهد طلبا كبرا من اجلمهور خ�صو�صا طلبة املدار�س 

ال�صابق  يف  كانوا  والذين  الن�صاء  وفئات  واجلامعات  الثانوية 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  اإىل  ل��ل��ذه��اب  الأح���ي���ان  بع�س  ي�����ص��ط��رون يف 

ل�صتخراج �صهادة ح�صن ال�صر وال�صلوك.
العديد  يقدم  املتنقل  ال�صعادة  �صرطة  اأن مركز  بالذكر  جدير 
م���ن اخل����دم����ات م��ن��ه��ا خ���دم���ة جت���دي���د وا���ص��ت�����ص��دار ملكيات 
وتقدمي  امل��روري��ة  املخالفات  ودف��ع  القيادة  ورخ�س  ال�صيارات 
اإىل فتح  اإ���ص��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ذك��ي��ة  ك��اف��ة اخل��دم��ات 
واأعمال  مهام  املركز  ي��وؤدي  كما  باأنواعها  اجلنائية  البالغات 
�صرطة  كلنا  مل��ب��ادرة  وال���ص��ن��اد  وال��دع��م  املجتمعية  ال�����ص��رط��ة 
يف  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات  اىل  ميدانية  بزيارات  والقيام 
القطاع اجلغرايف للمنطقة . كما يوؤدي املركز ال�صرطي املتنقل 
مع  والتعامل  اجلنائي  التحقيق  واأعمال  البالغات  فتح  مهام 
اإدارة  مهام  اىل  بالإ�صافة  امل��روري  التحقيق  واأعمال  اجلرائم 

الزمات والكوارث ونظام ا�صتمرارية الأعمال.

الهال الأحمر تت�سلم تربعات عينية من طريان الإحتاد مل�ساعدة ال�سرائح املحتاجة 
•• اأبوظبي-وام: 

طران  م��ن  عينيا  ت��رع��ا  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ت�صلمت 
الإحتاد للفئات املحتاجة التي ترعاها الهيئة على امل�صتوى 
املحلي . ي��اأت��ي ه��ذا ال��دع��م اخل���ري م��ن ط���ران الحتاد 
�صمن مبادرة عام اخلر التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ويف 
اإطار اجلهود الإن�صانية للهيئة بتقدمي يد العون الإن�صاين 

لل�صرائح امل�صجلة لدى فروع الهالل الأحمر .
العام  الأم��ني  نائب  املن�صوري  مبارك  را�صد  �صعادة  وق��ال 
تعمل  الهيئة  اإن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  بهيئة  املحلية  لل�صوؤون 
القطاع  الهيئات احلكومية وموؤ�ص�صات  كافة  على م�صاركة 

الداعمة  الإن�صانية  امل��ب��ادرات  تفعيل  يف  بالدولة  اخلا�س 
خاللها  الإن�صاين  العمل  يرتكز  التي  اخلر  “عام  ملبادرة 
وبرامج  التطوع  وروح  املجتمعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  على 
وخدمة  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ل��دى  التخ�ص�صية  ال��ت��ط��وع 
بال�صكر  املن�صوري  وتقدم   . اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  يف  الوطن 
ل���ط���ران الإحت�������اد ����ص���رك���اء ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ع��م��ل اخل���ري 
غريب  لي�س  اإنه  وقال  وترعها  مبادرتها  على  والإن�صاين 
على �صاحة طران الإحتاد الإن�صانية التي ت�صارك الهيئة 
يف العديد من الأعمال اخلرية التي تعود بالنفع ال�صرائح 

املحتاجة واملتعففة .
من جهته اأ�صار ال�صيد غدير را�صد الظاهري نائب الرئي�س 
لأم���ن ال�����ص��رك��ات يف ط���ران الإحت����اد اإىل اأن امل�����ص��ارك��ة يف 

اإطار امل�صوؤولية  املبادرة الإن�صانية للهالل الأحمر تاأتي يف 
على  جمملها  يف  تركز  والتي  الإحت��اد  لطران  املجتمعية 
ال��رتج��م��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ث��ق��اف��ة اخل���ر وال��ع��ط��اء م���ن خالل 
الفعاليات اخلرية والإن�صانية التي ت�صارك فيها ال�صركة 
بعطائه  الهيئة  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي  املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  مل�صاعدة 
الإن�صاين . واأ�صاف الظاهري اإن الترعات العينية املقدمة 
م��ن ط����ران الإحت�����اد تن�صجم م��ع روؤي����ة دول����ة الإم�����ارات 
وروؤى  ومبادئ  والإ�صالمية  العربية  امل�صتمدة من هويتها 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب 
عمل  منهج  الإن�صاين  العمل  من  جعلت  ثراه” والتي  اهلل 
عاتقها  على  وحملت  و�صعبا  قيادة  الدولة  تبنتها  ور�صالة 

تبليغها للعامل .

•• عجمان-وام:

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
رواتب  ب�صرف  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 
ك��اف��ة م��وظ��ف��ي دوائ����ر وم��وؤ���ص�����ص��ات ح��ك��وم��ة عجمان 
20 يونيو اجل��اري وذل��ك مبنا�صبة قرب حلول  يوم 
�صموه  م��ن  ذل��ك حر�صا  ي��اأت��ي  امل��ب��ارك.  الفطر  عيد 
ع��ل��ى مت��ك��ني م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان م���ن تلبية 

اأ�صرهم وعائالتهم قبيل حلول عيد  كافة متطلبات 
اإدخ���ال البهجة  اأث��ر يف  امل��ب��ارك ملا لذلك من  الفطر 
عز  اهلل  داع��ي��ا   ، فرحتهم  وزي����ادة  عليهم  وال�����ص��رور 
وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة على دولتنا الغالية قيادة 
و�صعبا باخلر واليمن والركات. وقد با�صرت دائرة 
�صموه  توجيهات  بتنفيذ  عجمان  حكومة  يف  املالية 
واتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صمان حتويل الرواتب 

اإىل البنوك يف املوعد.

حاكم عجمان ياأمر ب�سرف رواتب 
م�ظفي احلك�مة 20 ي�ني�

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�ضارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�ضارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• مدريد - وام:

ال���دك���ت���ورة ح�صة  ����ص���ع���ادة  ب��ح��ث��ت 
الدولة  ���ص��ف��رة  العتيبة  ع��ب��داهلل 
و�صعادة  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ل���دى 
املدير  ���ص��ان�����ص��ي��ز  م��ارت��ي��ن��ي��ز  اإي���ف���ا 
واأفريقيا  امل���غ���رب  ل�����ص��وؤون  ال���ع���ام 
الأو�صط  وال�صرق  املتو�صط  ودول 
اأهم  الإ�صبانية  وزارة اخلارجية  يف 
الثنائية  العالقات  يف  امل�صتجدات 
تطويرها  و���ص��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
والرتقاء بها يف خمتلف املجالت. 
ح�����ص��ر ال���ل���ق���اء - ال������ذي ع���ق���د يف 
 - الإ�صبانية  اخلارجية  وزارة  مقر 
اإيرنيكي كوندي ليون رئي�س ق�صم 
يف الإدارة الفرعية العامة ل�صوؤون 
ال�������ص���رق الأو�����ص����ط و�����ص����ارا غ���ازي 
�صفارة  ث���اين يف  ���ص��ك��رت��ر  امل��ه��ري 

الدولة يف مدريد. 

•• ويلينغتون-وام:

الزرمي  �صامل  اأحمد  �صالح  �صعادة  بحث 
نيوزيلندا  لدى  الدولة  �صفر  ال�صويدي 
اخلارجية  وزير  بارونلي  جري  ومعايل 
املتميزة  الثنائية  العالقات  النيوزيلندي 
تعزيزها  و���ص��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
الق�صايا  م��ن  ع��دد  مناق�صة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
الهتمام  ذات  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
امل�صرتك. واأ�صاد معايل بارونلي - خالل 
م��ك��ت��ب��ه - بعمق  ع��ق��د يف  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء 
التي  الإ�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  ع��الق��ات 
تربط الإمارات بنيوزيلندا والتي �صملت 
العالقة  وا�صفا   . امل��ج��الت  م��ن  العديد 
الثنائية مع دولة المارات باأنها حمورية 
ا�صتعر�س  جانبه  من  م�صتمر.  تنام  ويف 
الأو�صاع  تطورات  اآخ��ر  ال�صويدي  �صعادة 
الإقليمية والدولية التي حتظى باهتمام 
التي  ال�صداقة  .. مثمنا عالقة  البلدين 
فر�س  وج���ود  م��وؤك��دا   .. البلدين  ت��رب��ط 

واعدة لتطويرها ملدى اأو�صع.

�سفري الدولة ووزير خارجية ني�زيلندا 
يبحثان تعزيز التعاون

�سفرية الدولة وم�س�ؤولة يف اخلارجية 
الإ�سبانية تبحثان تعزيز العاقات الثنائية

قن�سل عام الدولة يبحث العاقات 
الثنائية مع حاكم اإقليم ال�سند 

•• كرات�صي-وام:

ب��ح��ث ���ص��ع��ادة ن��ا���ص��ر ب��ن هويدن 
ال��ك��ت��ب��ي ق��ن�����ص��ل ع����ام ال���دول���ة يف 
كرات�صي خالل لقائه ام�س معايل 
ال�صند  اإقليم  حاكم  زب��ر  حممد 
العالقات الثنائية بني البلدين . 
كما مت خالل اللقاء الذي جرى 
مناق�صة  بكرات�صي  احلاكم  مبقر 
الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك .
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  اأبوظبي حملة يف جزيرة  بلدية مدينة  نفذت 
ا�صتهدفت من ورائها مواجهة ظاهرة الأطباق الالقطة 
على اأ�صطح البنيات وعلى �صرفات املنازل ، وذلك �صمن 
اإطار احلفاظ على املظهر العام للمدينة وحماية البيئة 

، وتوفر معاير ال�صالمة العامة لأفراد املجتمع .
البلدية  ال�����ص��وؤون  دائ���رة  اأه��اب��ت   و�صمن ه��ذا الإط����ار 
اأفراد املجتمع  اأبوظبي بجميع  والنقل - بلدية مدينة 
ملدينة  احل�صاري  املظهر  على  احلفاظ  يف  للم�صاهمة 

اأنواع  ك��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي وذل���ك م��ن خ��الل التخل�س م��ن 
امل�����ص��وه��ات ال��ت��ي مت�����س امل��ظ��ه��ر ال��ع��ام ل��ل��م��دي��ن��ة، حيث 
مازال مالحظا النت�صار الع�صوائي لالأطباق الالقطة 
ب�صريا ، مما  العام وت�صبب تلوثاً  ب�صورة ت�صوه املظهر 
يتطلب �صرورة اإزالة كافة الأطباق الالقطة من على 
للمظهر  ت�صويهها  يعتر  ملا  وال�صرفات  املباين  اأ�صطح 
على  خطٍر  م�صدر  ت�صكل  وكونها  للمدينة  احل�صاري 
���ص��الم��ة ال�����ص��ك��ان ل��ع��دم الل���ت���زام ب��ع��دد 1 اىل 4 من 
ال�صحون الالقطة بالنظام املركزي على اأ�صطح املباين 

وهو عدد كاف ل�صتيفاء متطلبات �صكان املبني.  

الأخرة  حملتها  خ��الل  وجهت  اأنها  البلدية  وك�صفت 
اأك��ر من  اأبوظبي  ج��زي��رة  الالقطة يف  الأط��ب��اق  على 
املخالفني ملعاير و�صروط تركيب  بحق  اإن��ذارا   120
ينتج عن  اأن��ه  البلدية  واأو�صحت    . الالقطة  الأط��ب��اق 
تركيب ال�صحون الالقطة ب�صكل ع�صوائي نتائج �صلبية 
للمدينة  العام  املنظر  ت�صويه  املثال:  �صبيل  على  منها 
ب�صبب كثافة انت�صار الأطباق على اأ�صطح املباين ب�صكل 
ال����ذي ت�صعى فيه  ال��وق��ت  غ��ر م��ن��ظ��م وع�����ص��وائ��ي، يف 
البلدية وبالتعاون مع جميع �صركائها ال�صرتاتيجيني 
اإىل حت�صني املظهر العام للمدينة كونه ي�صكل اأحد اأهم 

اأولويات حكومة اأبوظبي �صمن اخلطة ال�صرتاتيجية 
2030، واأهم عنا�صر خطة التح�صني تتعلق بواجهات 
مدينة  بلدية  عاتق  على  م�صوؤوليتها  تقع  التي  املباين 
اأبوظبي، وبناء عليه فاإن تركيب الأطباق وعدم �صيانتها 
ب�صكل  اجل���دران  على  وتو�صيالتها  الكابالت  ومتديد 
غر ح�صاري ظاهرة يجب التخل�س منها واأن نتكاتف 
للمدينة.  العام  املظهر  حت�صني  هدف  لتحقيق  جميعاً 
ومن ال�صلبيات املرتتبة على هذه الظاهرة اإعاقة القيام 
باأعمال ال�صيانة الدورية وو�صول معدات الإغاثة اإىل 
اأ�صطح املباين يف حالت الطوارئ والإنقاذ ب�صبب كثافة 

انت�صار الأطباق الالقطة والكابالت اخلا�صة بها. ومن 
هذا املنطلق تدعو البلدية جميع فئات املجتمع اللتزام 
احلفاظ  ب�صاأن   2012 ل�صنة   2 رق��م  القانون  باأحكام 
اإمارة  يف  العامة  وال�صكينة  وال�صحة  العام  املظهر  على 
الأطباق  ب�صاأن  التنفيذية  الالئحة  واأح��ك��ام  ابوظبي، 
الالقطة حيث يعتر من يقوم باأي من الأفعال التالية 
4 من  اأك��ر من عدد  اأهمها:  -1 و�صع  خمالفاً ومن 

ال�صحون الالقطة على اأ�صطح املباين .
كافة  يف  ال�صرفات  يف  الالقطة  ال�صحون  و�صع   2-

اأنواع املباين .

اأ�صطح  اأ����ص���وار  ع��ل��ى  ال��الق��ط��ة  ال�����ص��ح��ون  و���ص��ع   3-
املباين او ا�صوار احلدائق .

. املبنى  واجهة  على  التو�صيل  كابالت  تديل   4-
كما تدعو البلدية ال�صركات واملحال العاملة يف تركيب 
و�صيانة الأطباق الالقطة ذات العالقة، مراعاة اأف�صل 
العامة،  ال�صالمة  ���ص��روط  وات��ب��اع  العاملية  امل��م��ار���ص��ات 
مدينة  �صكان  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ  اأن  موؤكدة 
على  �صتعمل  واأنها  ال�صرتاتيجي،  هدفها  هو  اأبوظبي 
�صكان  و�صالمة  على �صحة  �صلباً  يوؤثر  اأي خطر  اإزال��ة 

املباين اأو امل�صاة على ال�صوارع اأ�صفل هذه املباين. 

•• ال�صارقة-الفجر:
كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�صد  املهند�س  الدكتور  �صعادة  ك�صف 
وجبة   400 م��ن  اك��ر  بتوزيع  الهيئة  قيام  ع��ن  ال�صارقة  وم��ي��اه 
املبارك �صمن مبادرة م�صروع  �صهر رم�صان  غذائية يومياً طوال 
اإفطار ال�صائم التي اأطلقها فريق الرحمة باإجمايل يتجاوز  12 
اأن فريق  اإىل  الكرمي، لفتاً  ال�صهر  نهاية  اإفطار حتى  األف وجبة 
ال�صركات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  امل�صروع  ينفذ  بالهيئة  الرحمة 
يف  املغرب  اأذان  وقت  ال�صائم  اإفطار  وجبات  توزيع  ويتم  اخلا�صة 

خمتلف مناطق مدينة ال�صارقة.
واأ�صاد بالدور املتميز لفريق الرحمة وم�صاهمته الفعالة يف م�صروع 

كفاءة  اأثبتت  اأن  بعد   ، الإف��ط��ار  وج��ب��ات  بتوفر  ال�صائم،  اإف��ط��ار 
يف  الإن�صانية  وامل�صاعدات  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  وال��ت��زام��اً  وجدية 
خمتلف املنا�صبات، م�صراً اإىل اأن توزيع وجبات اإفطار ال�صائمني 
هي جت�صيد لقيم اجتماعية غر�صها موؤ�ص�س الدولة املغفور له باإذن 
نهيان »طينّب اهلل ثراه” وتنفيذاً  اآل  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  اهلل 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
اللتزام  ب�صرورة  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
بامل�صئولية املجتمعية واإطالق املبادرات الإن�صانية وت�صافر اجلهود 

مل�صاعدة الأ�صر املتعففة واملحتاجني. 
وقائد  امل�صرتكني  خدمة  اإدارة  مدير  احل��اج  طاهر  حامد  واأك���د  
اأن  الفريق حر�س هذا العام على تفعيل ال�صراكة  فريق الرحمة 

اأطلقه �صاحب  ال��ذي  مع عام اخلر  القطاع اخلا�س متا�صياً  مع 
ال�صمو رئي�س الدولة م�صراً اأن فريق الرحمة له عدد من الأن�صطة 
خالل �صهر رم�صان منها توزيع الوجبات واملر الرم�صاين على 
املوظفني وعدد من الأ�صر املتعففة وتقدمي هدايا رمزية لعدد من 
حما�صرات  وتقدمي  الكرمي  ال�صهر  بحلول  لتهنئتهم  املوظفني 
 200 اأن اأكر من  دينية بالتعاون مع عدد من الدعاه.  واأو�صح 
متطوعاً من املوظفني وخمتلف فئات املجتمع  �صي�صاركوا يف توزيع 
اإىل اأن الهيئة  الوجبات واملر الرم�صاين لالأ�صر املتعففة م�صراً 
امل�صاركة يف اجلهود الإن�صانية  اإىل  املبادرات املجتمعية  تهدف من 
لرفع معاناة الأ�صر املتعففة، وتعزيز الدور الجتماعي والإن�صاين 

يف توفر الدعم املادي والعيني لتلك الأ�صر.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

لتطبيق  متكاملة  خطة  اخليمة  راأ���س  غرفة  اأطلقت 
�صمت  احل��ك��وم��ي  للتميز  ال���راب���ع  اجل��ي��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
العملية نحو  والإج����راءات  م��ن اخل��ط��وات  جمموعة 

التطبيق الأمثل ملحاور املنظومة اجلديدة.
راأ�س  غرفة  ع��ام  مدير  ال�صبب،  ح�صن  حممد  وق��ال 
اخليمة اأن اخلطة جاءت من منطلق تطبيق املمار�صات 
على  واحل��ر���س  املوؤ�ص�صي،  التميز  لرامج  الريادية 
العمل احلكومي و�صوًل  والإب��داع يف  التميز  تر�صيخ 
احلكومية  اخل��دم��ات  اأح���دث  وتطبيق  ال��ري��ادة،  اإىل 

الذكية مبا ي�صهم يف حتقيق روؤية الإمارات2021.
واأ�صاف ال�صبب اأنه مت و�صع خطة تطبيق املنظومة، 
الوطنية، وخطة  الأجندة  ترتكز على مفاهيم  حيث 
يف  الرئي�صية  وامل��ه��ام  ال�صرتاتيجية،  اخليمة  راأ����س 
وا�صت�صراف  امل�صتمر  والتطوير  كالبتكار  ال��ري��ادة، 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، وت���ه���دف م��ن��ظ��وم��ة اجل���ي���ل ال���راب���ع اإىل 

توحيد وت�صافر اجلهود بني برامج واآليات ومبادرات 
الكفاءة  درج���ات  اأع��ل��ى  لتحقيق  الغرفة  يف  التطوير 
اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي،  ناعمة  وق��ال��ت  وال��ف��ع��ال��ي��ة. 
اأن  اخليمة،  راأ����س  بغرفة  وامل�صتقبل  ال�صرتاتيجية 
املبادرات  لكل  مظلة  ت�صكل  ال��راب��ع  اجليل  منظومة 
لإ�صعاد املتعاملني، اإذ تراعي الختالف واخل�صو�صية 
يف طبيعة عمل اجلهات احلكومية وتركز على النتائج 
التي حتققها اجلهة وفقا ملهامها ودوره��ا يف حتقيق 
مواكبة  على  اجل��ه��ات  وت�صاعد  ال��وط��ن��ي��ة،  الأج��ن��دة 
ال���ت���ط���ورات، ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���ص��م��ان حت��ق��ي��ق ميزة 
موؤ�صرات  يف  التقدم  حتقيق  ع��ر  ل��الإم��ارة  تناف�صية 

التناف�صية وا�صتدامة النتائج على املدى الطويل.
ب��داأت تطبيق  راأ���س اخليمة  اأن غرفة  ناعمة  واأك���دت 
اآل���ي���ات م��ن��ظ��وم��ة اجل��ي��ل ال���راب���ع وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
وتطويرها  احلكومية  واخل��دم��ات  بالعمل  الرت��ق��اء 
ع��ل��ى اأ���ص�����س وم��ع��اي��ر م��ب��ت��ك��رة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى النتائج 
اخلدمات  يف  للتميز  ك��اأ���ص��ا���س  امل���ي���دان  يف  امل��ح��ق��ق��ة 

ال��ث��الث��ة وهي  امل��ن��ظ��وم��ة  احل��ك��وم��ي��ة �صمن حم���اور 
حتقيق الروؤية والبتكار واملمكنات ما ينعك�س ب�صكل 
املقدمة  اخلدمات  ون��وع  اأ�صلوب  على  وفاعل  اإيجابي 
اإطار  يف  اخليمة  راأ����س  غ��رف��ة  ون��ف��ذت  للمتعاملني. 
لتطبيق  والإج����راءات  اخل��ط��وات  م��ن  خطتها حزمة 
عمل  ور����س  تنفيذ   : منها  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  منظومة 
توعوية عن منظومة اجليل الرابع للموظفني حر�صا 
و�صناعة  والريادة  التميز  روح  بث  املوؤ�ص�صة على  من 
كما  املوظفني،  م��ن  ج��دي��دة  فئة  ل��دى  متيز وظيفي 
ال�صعادة  وف��ري��ق  املوؤ�ص�صي  التميز  فريق  ت�صكيل  مت 
ملراجعة  اخل��دم��ات،  تطوير  وف��ري��ق  البتكار  وف��ري��ق 
ما  بني  الفجوات  لتحديد  التح�صني،  نقاط  ودرا�صة 
حيث  امل��ن��ظ��وم��ة،  متطلبات  وب���ني  فعلياً  حم��ق��ق  ه��و 
من  اإر�صالها  مت  التي  الفجوات  حتليل  مراجعة  مت 
بناء  املعاير  دمج جميع  ثم  ومن  املعاير،  م�صوؤويل 
للمعنيني  واإر�صالها  للمنظومة  الثالث  املحاور  على 

ملناق�صة حتليل الفجوات.

•• ابوظبي-وام:

اأثنى جمل�س اأبوظبي لل�صباب على جهود واأهداف “ 
النتماء  على  توؤكد  “ التي  الإم���ارات  كلنا  جمعية 
ويف  الر�صيدة  وقيادتها  الإم����ارات  ل��دول��ة  وال��وف��اء 
والعمل  الوطنية  مفهوم  وتر�صيخ  تعزيز  مقدمتها 
ع��ل��ى ن�����ص��ر اأوا����ص���ر الأل���ف���ة وال��ت��الح��م ب���ني اأف����راد 
امل�صوؤولية  حتمل  على  املواطنني  وحتفيز  املجتمع 
بني  والتطوع  العطاء  روح  وب��ث  وتوثيق  الوطنية 

اأفراد املجتمع الإماراتي.
املجتمع  تنمية  وزارة  بقرار من  وتاأ�ص�صت اجلمعية 
ومبباركة من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
بن  ذي���اب  ال�صيخ  �صمو  وب��رئ��ا���ص��ة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
حممد بن زايد اآل نهيان. جاء ذلك خالل الزيارة 
قبل  الليلة  املجل�س  وف��د  بها  ق��ام  ال��ت��ي  التفقدية 
مدينة  يف  وم��راف��ق��ه��ا  اجلمعية  م��ق��ر  اإىل  امل��ا���ص��ي��ة 
ب��اإدارة اجلمعية  اأبوظبي والتقى خاللها  خليفة يف 
ال��ت��ي رح��ب��ت ب��وف��د املجل�س وم��ب��ادرت��ه ال��ك��رمي��ة يف 
ا���ص��ت��ث��م��ار ل��ي��ايل رم�����ص��ان يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى جهود 

واأن�صطة اجلمعية.
التنفيذي  امل��دي��ر  اخلييلي  ب��ال��روي��ة  خمي�س  وق��ال 

للجمعية اإنه مت خالل اللقاء بحث التعاون امل�صرتك 
وامل�صاهمة بالتاأثر الفعال يف املجتمع ون�صر الوعي 
باأهم ق�صايا ال�صباب اإ�صافة اإىل تناول اأبرز مبادرات 
وبحث  القادمة  املرحلة  خ��الل  واملجل�س  اجلمعية 
ال�صبابية  اإ�صراك املجال�س  التعاون من خالل  �صبل 
المارات  جمعية  م��ع  والتن�صيق  امل��ب��ادرات  ه��ذه  يف 
العام  النفع  جمعيات  وبقية  واليجابية  لل�صعادة 

والفرق التطوعية ال�صبابية.
ل�صباب  التطوع  فر�س  توفر  اأن  اخلييلي  واأ�صاف 
وف���ت���ي���ات الإم���������ارات ي��ع��ت��ر م���ن ���ص��م��ن اأول����وي����ات 
فراغهم  اأوق���ات  ا�صتثمار  على  وحر�صها  اجلمعية 
خالل عطلة املدار�س واجلامعات .. موؤكدا ت�صافر 
ج��ه��ود امل��وؤ���ص�����ص��ات وال���ف���رق ال��ت��ط��وع��ي��ة يف حتقيق 
ال��ف��راغ مب��ا ينمي  اأوق����ات  الأف�����ص��ل م��ن  ال�صتثمار 

املواهب ويك�صفها وي�صقلها .
امل�صت�صار  الب�صتكي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ق���ال  جهته  م��ن 
ترحت  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  اإن  للجمعية  الإع���الم���ي 
للتاأثر  لل�صباب  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الق�صايا  ب��اأه��م  ال��وع��ي  ون�صر  جمتمعنا  يف  الفعال 
اأبدى ممثلو اجلمعية  ناحيتهم  ال�صباب. من  لدى 
لل�صباب  اأب���وظ���ب���ي  اإع��ج��اب��ه��م مب����ب����ادرات جم��ل�����س 
 “ واأه��م��ه��ا م���ب���ادرات  الإم������ارات لل�صباب  وجم��ل�����س 

احللقات ال�صبابية ومائة موجه وطني مميز وفخر 
ترحيبهم  ع���ن  م��ع��رب��ني   ..“ ال�����ص��ب��اب  ومب��ج��ه��ود 

با�صت�صافة اأي فعاليات تعنى بال�صباب.
مل��ا هو  الأول��وي��ة  اأب���داء  ورك��ز ممثلو اجلمعية على 
قادم من اأعمال لديهم مثل فعالية يوم زايد للعمل 
الن�صاين واأهمية م�صاركة جمل�س اأبوظبي لل�صباب 
م��ن خ���الل م��ت��ح��دث مي��ث��ل امل��ج��ل�����س وامل�����ص��ارك��ة يف 
زيارات اأع�صاء اجلمعية اإىل واحة الكرامة وامل�صاركة 
يف ملتقى ال�صخ�صيات املعا�صرة للمغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ اإ�صافة اإىل 
جمل�س  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  م�صروع  مناق�صة 

الإمارات لل�صباب للتعاون الدائم بني الطرفني.
�صم وفد جمل�س اأبوظبي لل�صباب .. حممد �صغر 
لل�صباب  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ع���ام  من�صق  ال��ظ��اه��ري 
على  وخليفة  لل�صباب  ال��ظ��اه��ري  ح�صن  و�صهيلة 
الجتماع  ح�صر  فيما  املجل�س..  ع�صوي  الرا�صدي 
العلي ع�صو  احمد  .. عبداهلل  من جانب اجلمعية 
بالروية  وخمي�س  ال�صندوق  اأم��ني  الدارة  جمل�س 
وعبدالرحمن  للجمعية  التنفيذي  املدير  اخليلي 
ال�صحي  وخمي�س  الإع���الم���ي  امل�صت�صار  الب�صتكي 
مدير العالقات العامة و�صكينة نور الدين مديرة 

الفعاليات والإن�صطة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ������س  ب��ل��دي��ة  يف  ال�����ص��ح��ة  ادارة  ���ص��ب��ط��ت 
ال�صحية  وال�صروط  لقوانني  خمالفا  حمال   82
عر  املذبوحة  الطيور  م��ن  كجم   441 وم�����ص��ادرة 
راأ���س اخليمة خالل جولة تفتي�صية نظمتها  مطار 

يف �صهر مايو املا�صي .
 وجاء يف تقرير �صادر عن �صيماء الطنيجي مديرة 
فر�صت  التي  العقوبات  اأن  بالوكالة  ال�صحة  ادارة 
على الهات املخالفة  ت�صمنت فر�س غرامات مادية 
ع��ل��ى 82 حم��ال وت��وج��ي��ه ان����ذار ل��ع��دد 28 حمال 

بينما مت حجز 14 �صيارة .
جولة   365 وع��دده��ا  التفتي�صية  اجل��ول��ة  وخ���الل 
ا�صتملت على تفتي�س 1337 حمال جتاريا واأ�صفرت 
27 �صنفا من املواد التجميلية و35  عن م�صادرة 

عبوات ملواد غذائية .
وعلى �صعيد اخلدمات العمالية مت ا�صدار 2212 
بطاقة �صحية لعمال املحال التجارية و145 �صهادة 

�صالحية لت�صدير مواد غذائية .
 12165 ذب��ح  مت  بالفلية  امل��رك��زي   املق�صب  ويف 
ذبيحة و385 مبق�صب �صوكة و2455 يف مق�صب 

راأ�س اخليمة .

براأ�س  ال�سحية  لل�سروط  خمالفا  حما   82

دعت املجتمع للتعاون يف احلفاظ على املظهر احل�ضاري للمدينة

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�جه 120 اإنذارا خال حملة مل�اجهة ظاهرة الأطباق الاقطة الع�س�ائية

كهرباء ال�سارقة ت�زع 12 األف وجبة اإفطار �سائم خال �سهر رم�سان

غرفة راأ�س اخليمة تطبق منظ�مة اجليل الرابع 

جمل�س اأب�ظبي لل�سباب ي�سيد باأهداف 
وجه�د جمعية كلنا الإمارات فقدان �سهادةاأ�سهم

ت��ع��ل��ن ورث�������ة/ ف���اط���م���ة ع���ل���ي ح�����ص��ن ع���ل���ي ال����زرع����وين  
�صادرة  اأ�صهم  �صهادة  ف��ق��دان  ع��ن  اجلن�صية(  )اإم��ارات��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����ص��ف��ن(  رق���م امل�صتثمر  م��ن )���ص��رك��ة 
 )3707( ال����ص���ه���م  ع�����دد   )A058216499(
ب����رج����اء الت���������ص����ال ع���ل���ى الرقم  ع���ل���ى م����ن ي���ج���ده���م���ا 

0506449194

فقدان جواز �سفرت
/���ص��اره حممد  املدعو  فقد 

مبارك عو�س احمد ، اليمن 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)3195919( من يجده 

عليه الت�صال بتليفون رقم 

 055/5717188

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /راح�����������ول 
�صوكومار  كونهل  �صوكومار 
ال��ه��ن��د   اجلن�صية - جواز   ،
 )132213( رق���م  ���ص��ف��ره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/6726073

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1470  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- دايناميك لل�صيانة العامة واملقاولت - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ وينكادي�س �صانكار انارايانان وميثله : 
فهد �صلطان علي لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )82504(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 5191 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1220  جتاري جزئي

اىل اخل�صم املدخل / 1-نيازكايتا بوليل عزيز جمهول حمل القامة مبا ان 
علي  عبداهلل  وميثله:را�صد  العبي�صي  يو�صف  ابراهيم  عبدالرحمن  امل��دع��ي/ 
هوي�صل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد البيع 
وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة 
يوم  الحد املوافق 2017/6/18   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

من�س�ر بن زايد ي�ستقبل نائب 
رئي�س وزراء جمه�رية م�ري�سي��س

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�س  نائب  �صودن،  علي  �صوكت  ال�صيد  ام�س  م�صاء  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 

وزراء جمهورية موري�صيو�س، الذي يزور البالد حالياً.
 وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ا���ص��ت��ع��را���س وت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�صداقة 
وال�صتثمارية  والتجارية   القت�صادية  امل��ج��الت  يف  خا�صة  البلدين  ب��ني 
الهتمام  ذات  الق�صايا  من  ع��دد  بحث  اىل  اإ�صافة  والطاقة،  وال�صياحية 

امل�صرتك.
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق رم�صان عطا

ب������دا ال�������ص���ه���ر ال�����ك�����رمي وام�����ت�����الأت 
ل�صيوف  وك��ان  بامل�صليني  امل�صاجد 
رئ��ي�����س ال��دول��ة ط��اب��ع اإي��ج��اب��ي على 
على  يحث  وال��ذي  الديني  اخلطاب 
الت�صامح والمي��ان وب��ذل مزيد من 
اجلهد يف هذه الأي��ام املباركة و�صط 
اأج��واء اإميانية تعم على امل�صلني يف 
وباقي  الكبر  زاي��د  ال�صيخ  م�صجد 
م�����ص��اج��د ال��ع��ا���ص��م��ة اب��وظ��ب��ي ، ويف 
ه����ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ع��رف ع��ل��ى اهم 
ل��ه��ذه احلالة  امل�����ص��اح��ب��ة  ال�����ص��م��ات 
الإميانية ، وكيفية ق�صاء هذه الأيام 
املباركة ، وهل هناك اعتكاف باملعني 

احلقيقي 

تر�ضيخ منهج الو�ضطية
ويف ال��ب��داي��ة رح��ب ال��دك��ت��ور حممد 
العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر 
ل���ل�������ص���وؤون الإ����ص���الم���ي���ة والأوق�������اف 
تلبيتهم  �صاكراً  ال�صيوف  بالعلماء 
للدعوة الكرمية من �صاحب ال�صمو 
ليحلون  ال��ع��ل��م��اء  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
�صيوفاً على الإمارات و�صعبها خالل 
،  لرفدوا  امل���ب���ارك  ���ص��ه��ر رم�����ص��ان 
جهود علماء  الهيئة مبا لديهم من 
العلمية  امل�صائل  علم وخ��رات حول 
والفقهية امل�صتجدة يف ق�صايا ال�صوم 
وتف�صر كتاب اهلل عز وجل، وتر�صيخ 
الإ�صالمي  لديننا  ال�صحيح  املنهج 
امل�صابقة  يف  وامل�������ص���ارك���ة  احل���ن���ي���ف، 
يف  الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ق��راآن��ي��ة 
لهم  م��وؤك��داً  امل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  اهتمام  مدى 
ب��ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء وحر�س  ال���دول���ة 
الو�صطية  منهج  تر�صيخ  على  �صموه 
والع������ت������دال يف م�������ص���اج���د ال���دول���ة  
واإ�صاعة روح املحبة والت�صامح ، داعيا 
مبوفور  ���ص��م��وه  ع��ل��ى  مي���ن  اأن  اهلل 
يحفظ  واأن   ، وال��ع��اف��ي��ة  ال�����ص��ح��ة 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  نائبه �صاحب 
اآل مكتوم ، رئي�س جمل�س  بن را�صد 
الوزراء حاكم دبي ، و �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان وىل 
الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي،  عهد 
اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات 
لهم  راف��ع��ا  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�صمو 
والتريكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���ص��م��ى 

مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك.
من  املكرمة  ه��ذه  اأن  الكعبي  واأك���د   
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان حفظه اهلل ، اأكر دليل 
القيادة  توليه  ال��ذي  الهتمام  على 

الدولة  يف  الديني  لل�صاأن  الر�صيدة 
ال�صهر  اي��ام  اح��ي��اء  على  وحر�صها   ،
 ، ر�صينة  اإ�صالمية  بثقافة  وليليه 
يتلقونها من علماء كبار لهم وزنهم 
الذي  الأم���ر   ، ال��ع��امل  على م�صتوى 
ج��ع��ل ه���ذه ال���دول���ة امل��ب��ارك��ة اأر����س 
كل   تهيئ  وت�صامح  وحم��ب��ة  تعاي�س 
وال��ث��ق��اف��ة واحلياة  ال��ع��ب��ادة  اأج�����واء 

الكرمية للمقيمني على اأر�صها .

المن والمان
م��ن ج��ان��ب��ه��م اأ����ص���اد ال��ع��ل��م��اء بهذه 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  املكرمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة -حفظه اهلل 
ب��امل��ك��ان��ة ال��رف��ي��ع��ة التي  م��ن��وه��ني 
حتظى بها دولة الإم��ارات العربية 
يف  و�صعباً  وحكومة  ق��ي��ادة  املتحدة 
بي�صاء  ف��اأي��ادي��ه��ا   ، اأج��م��ع  ال��ع��امل 
، وع����ط����اوؤه����ا م����ق����در وم�������ص���ك���ور ، 
متوجهني بال�صكر ل�صموه -ل�صره 
على نهج والده واإحياء هذه ال�صنة 
�صبحانه  اهلل  داع�����ني    ، احل�����ص��ن��ة 
وتعاىل  اأن مين على �صموه بال�صحة 
والعافية وان يحفظ دولة الإمارات 
تنعم  وان  و�صعبها  املتحدة  العربية 

بالمن والمان والزدهار.

اخلطب القيمة
*وي��ت��ح��دث ع��ن راأي�����ه  ن��ا���ص��ف بن 
النا�صرين  عياط م�صوؤول يف احتاد 
ب��ال��ف��ع��ل �صهر  ق���ائ���ال:  ال��ت��ون�����ص��ي 
وخ�صو�صية  م���ي���زة  ل����ه  رم�������ص���ان 
غره  يف  لي�صت  ال��ع��ب��ادة  يف  خا�صة 
�صنه  والع���ت���ك���اف   ، ال�����ص��ه��ور  م���ن 
وهناك  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  مل����ن  حم����م����ودة 
يعتكفون  امل�����ص��اج��د  م���ن  ال���ع���دي���د 
اخلطب  لي�صمعوا  ب��ه��ا  امل�����ص��ل��م��ون 

الدينية من �صيوف رئي�س الدولة 
الطريق  اىل  امل�����ص��ل��م  ت��ر���ص��د  ال��ت��ى 
ال�صحيح وتثقيفه يف دينة احلنيف 
من  ا���ص��ت��ف��ادة  اك���ر  ي�صتفيد  ح��ت��ي 
وا�صاف   . ال��ق��ي��م��ة  اخل��ط��ب  ه����ذه 
�صالة  على  احل��ر���س  ع��دم  نا�صف 
امل�صلمني  ب��ع�����س  ل����دى  اجل���م���اع���ة 
اأيام  م��ن  بع�س  يف  فر�صت  وك��اأن��ه��ا 
�صهر رم�����ص��ان ف��ق��ط ، وخ��ا���ص��ه يف 
ال��ع�����ص��رة الأخ�����رة وع��ل��ى اجلميع 
م���راج���ع���ة ن��ف�����ص��ة واحل����ر�����س على 
ال�صهر  يف  ي���وم  اأول  م���ن  ال�����ص��الة 

الف�صيل حتي اخر يوم يف حياته .
اأجدادنا من ال�صاحلني

ت�صويق  م�����ص��وؤول  وائ���ل حممد  اأم���ا 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ���ص��رك��ة   - دويل 
اإم������ارة  : يف  ي���ق���ول  ل���ل���رجم���ي���ات 
كاأننا  رم�صان  باأيام  ن�صعر  اأبوظبي 
يف م�صر فهي  ت�صع اأنوار اإميانية يف 
من  عديدة  �صيوخ  لوجود  امل�صاجد 
العربية  وال���دول  ال�صريف  الزه���ر 
للخ�صوع  وت���دع���وا  ال��ق��ل��ب  ت��رط��ب 

تعلم  جميلة  واأ���ص��وات  ال�صالة  يف 
مت���ام���ا ك��ي��ف��ي��ة جت���وي���د ال����ق����ران ، 
وجامع ال�صيخ زايد الكبر وم�صلي 
ال��ع��ي��د اك���ر امل�����ص��اج��د اإق���ب���ال من 
امل�صلني . واأ�صاف حممد ، اأجدادنا 
اأعلى  ومثل  ق��دوة  ال�صاحلني  م��ن 
وهذه   ، ب��ه يف حياتنا  ن��ح��ت��ذي  ل��ن��ا 
�صهر  يف  ال���رح���م���ان���ي���ة  ال���ن���ف���ح���ات 
للتقرب  ن�صتغلها  اأن  رم�صان يجب 
على  واحلر�س  بالطاعات  اهلل  من 
اأن  ون��ح��اول   ، الفر�س  قبل  ال�صنة 
بالعبادة  اأنف�صنا  ون��ق��اوم  ن�صيطر 
هلل وكما قال اهلل تعاىل)اإِنَّ النَّْف�َس 
َربَِّي  َرِح���َم  َم��ا  اإِلَّ  ��وِء  ِب��ال�����صُّ �����اَرٌة  لأَمَّ
ِح��ي��ٌم( وه��ذه اليه  اإِنَّ َربِّ��ي َغ��ُف��وٌر رَّ
م��ع��اين عظيمة  ت��و���ص��ح  ال��ك��رمي��ة 
مل��ا ي���دور يف ال��ن��ف�����س ال��ب�����ص��ري��ة من 
اأن  ن�����ص��ت��ط��ي��ع  �����ص����راع����ات وح����ت����ى 
الفرائ�س  ب�����اأداء  فعلينا  ن��ق��وم��ه��ا 

وقراءة القران وال�صتغفار .

ال�ضحبة ال�ضاحلة

وي���وؤك���د (خ���ال���د خ���ل���ف)  م�صوؤول   
اإن  ل�����ص����ك   : ق����ائ����ال  م����وا�����ص����الت 
امل���وىل ع��ز وج��ل من  التوا�صل م��ع 
وال�صرعية  ال�صرورية  الأ�صا�صيات 
فالإن�صان   ، ال��ب�����ص��ري��ة  احل���ي���اة  يف 
يتزود  ال������ذي  وال���ف���ط���ن  ال���ك���ي�������س 
يختلف  ول  وال��ع��ب��ادات  بالطاعات 
على  امل�صلم  تعني  اأن��ه��ا  على  اث��ن��ان 

ال�صتقامة. 
و�����ص����ك����ر خ����ل����ف رئ����ي���������س ال�����دول�����ة 
اف�صل  م�����ن  ن���خ���ب���ة  ل����ص���ت���ق���ب���ال 
امل�صلمني  ل��ت��ث��ق��ي��ف  الم�����ة  ع��ل��م��اء 
وت��وع��ي��ت��ه��م مل���ا ه���و ���ص��ح��ي��ح حتي 
. ال�صحيح  الديني  اخلطاب   ي�صود 

 ، قائال  وي�صتطرد خلف يف حديثة 
اأن  امل�صاجد  اأئمة  الواجب على  من 
يذكروا هوؤلء الفئة الكبرة باأنهم 
�صيامهم  على  يحافظون  كانوا  اإذا 
و����ص���الت���ه���م  يف ب��ع�����س اأي�������ام من 
امل�صلم  على  الواجب  فمن  رم�صان 
اأن يحافظ على دينه طوال حياته 
�����َك َحتَّى  وق���ال ت��ع��اىل )َواْع����ُب����ْد َربَّ

َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي( .
ال�صاحلة  بال�صحبة  علينا  واأي�صا 
ال�صحيح  الطريق  اإىل  تر�صد  التي 
رم�صان  وغر  رم�صان  يف  فامل�صلم 

�صاحب دين وعقيدة.

الرحمة واجلمال
وي��ت��ح��دث ع��ن راأي����ه زك��ري��ا توفيق 
اأخ�����ص��ائ��ي ع��ل��م الج��ت��م��اع ، حيث 
ق��ال : نحتفل كل ع��ام يف الإمارات 
الدينية  ال�صخ�صيات  من  بالعديد 
والتى يحلوا علينا �صيوف يف �صهر 
ال���ك���رمي ومت��ت��ال جنبات  رم�����ص��ان 
يف  والطامعني  بامل�صليني  امل�صاجد 
رحمة اهلل واكر الأماكن ازدحاما 
ال�صيخ  م�����ص��ج��د  ه����و  ب��امل�����ص��ل��ي��ني 
ث��راه حيث نفحات  زاي��د طيب اهلل 
الرحمة واجلمال يف جنبات امل�صجد 
والتوا�صيح  ال�صيوف  من  والعديد 
ال���دي���ن���ي���ة ودرو���������س ت��ع��ل��ي��م��ي��ة عن 

اأ�صول الدين الإ�صالمي .
واأ������ص�����اف ت���وف���ي���ق احل����ر�����س على 

ال�صالة اهم الأمور التي نهتم بها 
القلوب  ت��وح��د  ،وه����ي  رم�����ص��ان  يف 

وال�صفوف يف 
نكمل  ان  وعلينا  الرحمن  م�صاجد 
لرم�صان  غ��ف��ل��ة  ب������دون  امل�������ص���وار 
القادم بنف�س احلر�س على ال�صالة 

يف اأوقاتها .

م�ضل�ضالت وبرامج
 ويف �صياق مت�صل اأو�صح حممد اأبو 
اجلنة  طيور  �صركة  مدير  الفتوح 
�صرورة  ال���ق���ران  وحم��ف��ظ  للن�صر 
اإىل  قيام اخلطباء بتوجيه الدعوة 
امل�صلمني ومنا�صدتهم بال�صتمرارية 
�صوف  التي  والعبادات  الطاعات  يف 
يحا�صبون عليها �صواء اأن ق�صروا اأو 

اجتهدوا فيها. 
اثنان  يختلف  ل  الفتوح،  اأب��و  وزاد 
تفتح  الف�صيل  رم�����ص��ان  �صهر  ب��ان 
اأبواب  وتغلق  اجل��ن��ان،  اأب����واب  فيه 

النار وت�صفد 
على  النا�س  يقبل  ل��ذا  ال�صياطني؛ 
الفوز  يف  اأمال  والعبادات  الطاعات 
النا�س  اأن  لف��ت��اً  ونعيمها،  باجلنة 
فيه  تغت�صل  ن��ه��ًرا  رم�����ص��ان  تعتر 
فيه  وتفتح  وال�صيئات  الذنوب  من 
العباد  رب  م���ع  ب��ي�����ص��اء  ���ص��ف��ح��ات 
�صالة  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  اأن  ،وع��ل��ي��ن��ا 
للك�صل  ن�����ص��ت�����ص��ل��م  ول  اجل���م���اع���ة 
امتالء  م��ن  امل�����ص��ل��م  ي�صيب  ال����ذي 
املائدة  على  وط��اب  ل��ذ  معدته مب��ا 

الرم�صانية.
التلفزيون  بان  الفتوح  اأبو  ويو�صح 
هو م�صبب قوي للبعد عن امل�صجد 
وبرامج  م�����ص��ل�����ص��الت  ه��ن��اك  ح��ي��ث 
جتذب امل�صاهد لكي يجل�س ملتابعتها 
يف اأوق��ات ال�صالة ،فعلى من يفعل 
بالأيام  ويلحق  نف�صه  يراجع  ذل��ك 

تطاله  حتى  رم�صان  م��ن  الباقية 
الرحمة وخرات ال�صهر الكرمي .

�ضفوف اخلري
احلميد  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  واأ������ص�����ار 
والقانون  ال�صريعة  اأ�صتاذ  التميمي 
قائال:   الإ����ص���الم���ي���ة  اجل��ام��ع��ة  يف 
اأ����ص���ح���اب ال��غ��ف��ل��ة ه����م ال����ذي����ن ل 
يتداركون اأهمية التوا�صل بعبادتهم 
الأيام  طوال  و�صلواتهم  واأعمالهم 
وال�����ص��ه��ور الأخ�����رى ان��ط��الق��اً من 

بيوت اهلل التي خ�ص�صت للعبادة. 
واأ���ص��ار ق��ائ��ال، اإن م��ا اأث���ار �صجوين 
ق��ل��ة امل�����ص��ل��ني يف ���ص��الة امل��غ��رب يف 

م�صاجد رم�صان املبارك. 
عن  البعد  ه��ذا  مل��اذا  اأت�صاءل  وكنت 
�صفوف اخلر يف ركعات كلها قرب 
للمغرب  ي����وؤذن  فعندما   ، اهلل  م��ن 
فتاأخذ  وتعب  وعط�س  ج��وع  وكلك 
مت��رات قليلة ت��روي بها تعبك من 
اهلل  ن���داء  ملبيا  ت��ن��زل  ث��م  ال�صيام 
�صبحانه يف �صالة اجلماعة، مقتديا 
ب�صنة احلبيب النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم جتد نف�صك قد انت�صرت على 
نف�صك ونلت من الأج��ر ما اهلل به 

اأعلم.
من  الواخ���ر  الع�صرة  اهمية  وع��ن 
ليلة  التميمي  ق��ال  رم�����ص��ان  �صهر 
ال���ق���در خ���ر م���ن ال���ف ���ص��ه��ر نحن 
ن�����ص��ع��ي ج���اه���دي���ن يف ه����ذه الي����ام 
املباركة لدراك ليلة القدر وم�صاجد 
ال�صيوخ  العديد من  ت�صم  ابوظبي 
يعطروا  والفقهاء  العلم  ا�صحاب 
امل�����ص��اج��د ب��الأدع��ي��ة وال��ت�����ص��رع اىل 
والتهجد  ال���ق���ي���ام  ����ص���الة  يف  اهلل 
نتقرب  ان  وع��ل��ي��ن��ا   ، وال��ت�����ص��اب��ي��ح 
بالفوز  نحظي  حتي  اك��ر  اهلل  اىل 

العظيم .

••اأبوظبي-الفجر:

ا�صتقبال  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  ب�����داأت 
الطلبة  م����ن  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ط���ل���ب���ات 
الدرا�صة  يف  والراغبني  امل�صتجدين 
���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
الأول  ال��درا���ص��ي  للف�صل  ال��ق��ان��ون 
 2017 املقبل  الأكادميي  العام  من 
2018-، حيث تنطلق الدرا�صة يوم 
�صبتمر املقبل وت�صتمر حتى 17   4
الرنامج  ويعمل  امل��ق��ب��ل،  دي�صمر 
درا�صية  �صاعة   129 يت�صمن  الذي 
اإع��داد الطلبة بقاعدة  معتمدة على 
ملختلف  ���ص��ام��ل��ة  ق��ان��ون��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
جمالت القانون وفقاً لأعلى درجات  

املهنية والحرتاف.

واأك���د ال��دك��ت��ور ه��اين دوي���دار عميد 
اأبوظبي  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ق���ان���ون  ك��ل��ي��ة 
الكبر  ب���ال���ن���م���و  ال���ك���ل���ي���ة  اع�����ت�����زاز 
برنامج  اط���الق  منذ  حققته  ال���ذي 
بداية  مع  القانون  يف  البكالوريو�س 
العام  م��ن  الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل 
حيث   -2015  2014 الأكادميي 
وطالبة  ط���ال���ب���اً   53 ن��ح��و  ���ص��م��ت 
الف�صل  ن��ه��اي��ة  م���ع  وال���ي���وم  ف��ق��ط، 
الدرا�صي الثاين من العام الأكادميي 
اجلاري 2016 2017- فقد و�صل 
عدد الطلبة اإىل ما يزيد عن 420 
ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة يف ف��رع��ي اجلامعة 
ب��اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني، وي��ت��وزع��ون بني 
القانون،  يف  البكالوريو�س  برنامج 
ال���ع���ام  ال����ق����ان����ون  وامل���اج�������ص���ت���ر يف 

يف  واملاج�صتر  ال��ع��رب��ي��ة(،  )باللغة 
العربية(،  )باللغة  اخلا�س  القانون 
اإىل اأن هذا الإقبال املتنامي  م�صراً 
يوؤكد  اإمن���ا  ال��ق��ان��ون  تخ�ص�س  على 
املجتمع  يف  ال���وع���ي  ان��ت�����ص��ار  م����دى 
حياتنا  يف  احل��ي��وي  ودوره  باأهميته 
وترة  �صرعة  م��ع  خا�صة  اليومية، 
والتحديات  وامل�صتجدات  التغرات 
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا يف ال���ق���رن احل���ادي 
وال��ع�����ص��ري��ن وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب وجود 
ك������وادر وط��ن��ي��ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة ملمة 
بالعلوم النظرية القانونية واملهارات 
املهنية التطبيقية التي متكنهم من 
الت�صريعات  م��ع  بحرفية  ال��ت��ع��ام��ل 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ق���واع���د ال��دول��ي��ة مبا 
ي���ت���واف���ق م����ع اح���ت���ي���اج���ات اأج����ن����دة 

وروؤيتها  اأبوظبي  حلكومة  ال�صيا�صة 
القت�صادية 2030.

واأو�صح الدكتور دويدار اأن اأحد اأهم 
البكالوريو�س  برنامج  به  يتميز  ما 
تاأهيل  ي�صتهدف  اأنه  هو  القانون  يف 
باملفاهيم  ب���دق���ة  ل����الإمل����ام  ال��ط��ل��ب��ة 
للقانون  الأ����ص���ا����ص���ي���ة  وال����ق����واع����د 
ومناهج  وال�����ص��ري��ع��ة،  والق���ت�������ص���اد 
وال�صياغة  التحليل  واأدوات  البحث 
ال�صيا�صية  وال��ت��ط��ورات  القانونية، 
والتقنية  والإداري������ة  والق��ت�����ص��ادي��ة 
ال����ق����ان����وين،  ال���ف���ك���ر  واأث������ره������م يف 
العربية  القيم  الطلبة  ل��دى  ويعزز 
التي ينبغي على  املثلى  والإ�صالمية 
رجال القانون اللتزام بها، ويوؤهلهم 
والقواعد  امل��ف��اه��ي��م  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 

والقت�صاد  ل��ل��ق��ان��ون  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 
واملقارنة  الإ���ص��الم��ي��ة،  وال�����ص��ري��ع��ة 
والفقهية  الت�صريعية  احل��ل��ول  ب��ني 
وال��ق�����ص��ائ��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����ص��اُل عن 
التعرف على قوانني حقوق الإن�صان، 
وقوانني  امل���دين،  املجتمع  وق��وان��ني 
احلاكمة  وامل���ب���ادئ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
وتزويد  املهنة،  ممار�صة  لأخالقيات 
الن�صو�س  تف�صر  مبهارات  الطلبة 
ال����ق����ان����ون����ي����ة وت�����ط�����وي�����ر احل����ل����ول 

للم�صكالت القانونية امل�صتحدثة.
ولفت الدكتور دويدار اإىل اأن الكلية 
العلوم  رب����ط  ع��ل��ى  اأي�������ص���اأ  حت��ر���س 
الطلبة  ي��ت��ل��ق��اه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ظ��ري��ة 
باخلرة  ال���درا����ص���ي���ة  ال�����ص��ف��وف  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ول���ه���ذا ت��ن��ظ��م ن��خ��ب��ة من 

خاللها  يطلع  امل��ي��دان��ي��ة  ال��رح��الت 
جمموعة  عمل  اآل��ي��ات  على  الطلبة 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  من 
وعلى  ال���ع���الق���ة،  ذات  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�صبيل املثال ل احل�صر فقد زار وفد 
الدكتورة  باإ�صراف  الكلية  من طلبة 

يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  �صامل  اأحمد  ليلى 
اإدارة  ب��زي��ارة  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة 
املنازعات  ل��ف�����س  ال��ب��دي��ل��ة  احل��ل��ول 
لدائرة  التابع  الأ���ص��ري(  )التوجيه 
اآليات  الق�صاء وذلك لالطالع على 
ال��ع��م��ل و���ص��ر الج������راءات وغرها 

من اجلهود التي يقوم بها املوجهون 
الأ����ص���ري���ون، ك��م��ا ق���ام وف���د طالبي 
الت�صريعية  اجلل�صات  بح�صور  اآخ��ر 
للمجل�س الوطني الحتادي باإ�صراف 
اأ�صتاذ  حممد  عمر  اأم��اين  الدكتورة 

م�صاعد يف القانون العام بالكلية.

تنفيذًا للقانون ال�ضادر من رئي�س الدولة

بلدية منطقة العني ت�ستبدل الل�حات الر�سادية على مداخل املنطقة
•• العني –الفجر

ب��ت��ع��دي��ل وت���رك���ي���ب اللوحات  ال���ع���ني  ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة  ق���ام���ت 
امل�صمى  التي حتمل م�صمى منطقة العني بدًل من  الإر�صادية 
الرئي�صيني  املدخلني  يف  وذل��ك    ، ال�صرقية  للمنطقة  ال�صابق 
وت��اأت��ي هذه  ودب���ي.  اأب��وظ��ب��ي  اإم��ارت��ي  م��ن  للقادمني  للمدينة 
الأخ���رة من  الآون���ة  ال��ذي �صدر يف  للقانون  تنفيذا  اخلطوة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رئي�س الدولة 

- حفظه اهلل -  ،  بتعديل م�صمى املنطقتني ال�صرقية والغربية 
يف اإمارة اأبوظبي لت�صبحان منطقة العني ومنطقة الظفرة .

على  الأوىل  الإر�صادية  اللوحة  العني  منطقة  بلدية  وو�صعت 
الطريق الرئي�صي الرابط بني مدينة ابوظبي ومنطقة العني 
يف منطقة اليحر التي تقع جنوباً ، واللوحة الثانية يف الطريق 
ال��ع��ني يف منطقة  دب��ي مبدينة  اإم���ارة  ي��رب��ط  ال���ذي  الرئي�صي 
الفوعة. وحتر�س بلدية منطقة العني ب�صكل عام على تركيب 
بهدف  املنطقة  و�صوارع  طرق  خمتلف  يف  الإر�صادية  اللوحات 

واأمان،  �صهولة  بكل  املق�صودة   الوجهات  اإىل  ال�صائقني  اإر�صاد 
وذلك مبا يخت�صر الوقت واجلهد عليهم ويرتقي باخلدمات 
امل��ت��وف��رة ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن.  ك��م��ا ت��دع��م ه���ذه ال��ل��وح��ات احلركة 
التجارية وال�صياحية يف منطقة العني حيث ت�صهل حركة النقل 
وجمتمع  التجارية  للمحال  والب�صائع  اخل��دم��ات  وتو�صيل 
من  التنقل  يف  وال��زائ��ري��ن  ال�صياح  وت�صاعد  ب�صهولة  الأع��م��ال 
مكان لآخر بي�صر والو�صول اإىل الوجهات ال�صياحية املق�صودة 

بطريقة �صهلة.

من خالل خطب دينية وم�ضابقات قراآنية 

»علم���اء وم�سل���ن يزين���ن م�ساج�د اأب�ظب�ي يف ال�سه�ر الف�سي�ل «

حممد الكعبي: حتر�س القيادة الر�ضيدة على احياء ايام ال�ضهر بثقافة اإ�ضالمية ر�ضينة
نا�ضف بن عياط: اخلطب الدينية تر�ضد امل�ضلم اىل الطريق ال�ضحيح وتثقيفه يف دينة احلنيف
وائل حممد: �ضيوخ عديدة من الزهر ال�ضريف ترطب القلب وتدعوا للخ�ضوع
خالد خلف: نخبة من اف�ضل علماء الأمة لي�ضود اخلطاب الديني ال�ضحيح
زكريا توفيق: التوا�ضيح الدينية ودرو�س تعليمية عن ا�ضول الدين مب�ضاجد اأبوظبي
حممد اأبو الفتوح:على اخلطباء توجيه الدعوة بال�ضتمرارية يف العبادات
عبد احلميد التميمي: يعطروا امل�ضاجد بالأدعية والت�ضرع اىل اهلل يف �ضالة القيام

انطالق الدرا�ضة 4 �ضبتمرب املقبل

جامعة اأب�ظبي ت�ستقبل طلبات الت�سجيل للدرا�سة يف برنامج 
البكال�ري��س يف القان�ن لعام 2017 -  2018 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�صهد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي  را�صد  بن 
 ، اأم�����س  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
يرافقه �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد 
لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  مكتوم،  اآل 
تقرير  اإط���الق  التنفيذي،  املجل�س 
ته  “نب�س دبي 2016” الذي اأعدنّ
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
واملََنعة يف  “التناف�صية  حتت عنوان 
ن�صخة من  ث��اين  ع��امل متغر” يف 
مبتابعة  اخلا�س  ال�صنوي  التقرير 
من   ،2021 دب�����ي  خ���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
خ����الل ف����رق ع��م��ل م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
حكومة دبي معنية مبتابعة وتقييم 
حتقق  وم���دى  اخل��ط��ة  تنفيذ  اأداء 

اأهدافها.
ت�صمنه  م����ا  ع���ل���ى  ����ص���م���وه  واط����ل����ع 
التي  الإجن����ازات  اأه��م  م��ن  التقرير 
حتققت يف �صياق تنفيذ “خطة دبي 
 ،2016 ال��ع��ام  خ���الل   ”2021
بتنفيذ  امل���رت���ب���ط���ة  وال����ت����ح����دي����ات 
اأهم  ا���ص��ت��ع��را���س  ك��م��ا مت  اخل���ط���ة، 
التقرير  بها  خ��رج  التي  التو�صيات 
التنموية يف  القدرات  تعزيز  بهدف 
�صتى  �صمن  تناف�صيتها  ودع��م  دب��ي 
التغر  ���ص��ري��ع  ع����امل  يف  امل���ج���الت 
�صموه  ه  ن���ونّ حيث  وع��امل��ي��اً،  اإقليمياً 
ب��اأه��م��ي��ة م���ا ���ص��م��ل��ه ال��ت��ق��ري��ر من 
ت��و���ص��ي��ات �صاغتها  وك��ذل��ك  ن��ت��ائ��ج 
املختلفة،  اجل��ه��ات  ال��ع��م��ل يف  ف���رق 
عمل  برنامج  ت�صكِّل  اأنها  وو�صفها 
ومتابعة  بتنفيذها  م��وج��ه��اً  م��ه��م، 
ب���اأول  اأوًل  واط���الع���ه  ت���اأث���رات���ه���ا، 

بوترة الإجناز.
اأهمية  دب���ي  ع��ه��د  ويل  �صمو  واأك����د 
معلومات  من  يحمله  مبا  التقرير 
تعني على تكوين ت�صورات وا�صحة 
�صبيل  به يف  القيام  ملا يجب  املعامل 
يف  الأداء  م�صتويات  على  احل��ف��اظ 
حتقيق  يف  ل�صيما  معدلتها  اأعلى 
2021، م�صرا  اأه��داف خطة دبي 
دعم  يف  التقرير  قيمة  اإىل  �صموه 
عملية �صنع القرار باأ�صلوب �صحيح 
مو�صوعية  ق�������راءة  اإىل  ي�����ص��ت��ن��د 
و�صع  على  ويعني  للواقع  و�صاملة 
التي  واخل���ط���ط  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
الو�صول  ع��ل��ى  دب����ي  ق�����درة  ت���وؤك���د 
مواكبة  مع  التنموية  غاياتها  اإىل 
�صواء  املحيطة  ال�صريعة  املتغرات 
العاملي.  اأو  الإقليمي  ال�صعيد  على 
مراعاة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ���ص��م��وه  ول��ف��ت 

تعتر  وال����ت����ي  الأداء  يف  امل����رون����ة 
العمل  ��ز منظومة  م��ينّ م��ا  اأه���م  م��ن 
ال�صنوات  دب��ي خ��الل  احل��ك��وم��ي يف 
��ن��ه��ا من  امل��ا���ص��ي��ة الأم�����ر ال����ذي م��كنّ
م���واج���ه���ة ك���اف���ة ال���ت���ح���دي���ات عر 
لتحويلها  ب��ك��ف��اءة  معها  ال��ت��ع��اط��ي 
دفع  يف  توظيفها  ي��ت��م  ف��ر���س  اإىل 
اأنه  م��وؤك��داً  ُق��ُدم��اً،  التطوير  عجلة 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ���ص��ع��وب��ة التكهن 
الإقليمية  امل��ت��غ��رات  �صتجلبه  مب��ا 
م�صتقبلية،  ت��اأث��رات  من  والعاملية 
اإل اأن القراءة الدقيقة لواقع ما مت 
به  القيام  اإجن���ازه وم��ا ه��و مطلوب 
التي تعني  الأدوات  اأه��م  يعتر من 
اخلطط  و���ص��ع  على  ال��ق��رار  �صانع 
املاأمول  ال��ن��ج��اح  لإح�����راز  ال��ف��ع��ال��ة 
تاأثرات غر مرغوبة  اأية  وتفادي 
املنطقة  ت�����ص��ه��ده��ا  حت������ولت  لأي 
تر�صيخ  يف  ي��خ��دم  مب���ا  ال���ع���امل،  اأو 
التطوير والبناء ويعني على  اأ�ص�س 
الو�صول اإىل اأرقى مراتب التميز. 

وقال �صمو رئي�س املجل�س التنفيذي 
: “الأخذ بزمام املبادرة وال�صتجابة 
وامتالك  للم�صتجدات،  ال�صريعة 
على  ب��ق��درة  ب��ه��ا  للتعامل  ال���روؤي���ة 
ت��ق��ي��ي��م امل����واق����ف ب���دق���ة م����ن اأه����م 
الع�صر  ه���ذا  ال��ن��ج��اح يف  م��ق��وم��ات 
املتالحقة،  ب���ال���ت���ط���ورات  احل���اف���ل 
الذي  النهج  اأ�ص�س  ت�صكل  اأنها  كما 
حافظنا عليه يف دبي طيلة ال�صنوات 
على  العمل  موا�صلتنا  مع  املا�صية، 
قادرة  ا�صرتاتيجية  تنمية قطاعات 
العاملية  ال��ت��ق��ل��ب��ات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
والإق���ل���ي���م���ي���ة، م�����ص��ت��ل��ه��م��ني روؤي�����ة 
دولتنا  مل�صتقبل  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
الدول  م�صاف  يف  دائما  تكون  لكي 
واأو�صح  وازدهاراً”.  تطوراً  الأك��ر 
�صموه قائاًل: و�صع �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأ�ص�صا 
وا�صحة لبيئة العمل وجعل الإبداع 
والبتكار من اأهم ركائزها لتتحول 
دولتنا بذلك اإىل وجهة اأوىل جلذب 
التزامنا  وم���ع  وامل���ه���ارات،  ال��ع��ق��ول 
نوا�صل  الأ����ص�������س،  ب��ت��ل��ك  ال���ك���ام���ل 
ال���ع���م���ل يف دب�����ي ل���ت���ق���دمي من����وذج 
املواهب  ت�صجيع  كيفية  يف  يحتذى 
وال���ك���ف���اءات واإت����اح����ة امل���ج���ال اأم����ام 
البناء  م�صرة  لالإ�صهام يف  اجلميع 
م��ع ال���ص��ت��م��رار يف ت��وف��ر خدمات 
متميزة ومتاحة يف كافة القطاعات، 
مالئمة  ح�����ص��ري��ة  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة 

وم�صتدامة، تاأخذ بالعتبار حاجات 
ك��اف��ة فئات  ال��ف��رد والأ����ص���رة �صمن 

املجتمع .
واختتم �صمو ويل عهد دبي قائاًل: 
اأننا  هي  ودائ��م��اً،  اليوم،  “ر�صالتنا 
مواطنني  للجميع،  م��دي��ن��ة  ن��ب��ن��ي 
جمتمع  �صمن  وزائرين،  ومقيمني 
م��ت��الح��م وم��ت��ع��ا���ص��د جت��م��ع بيننا 
قوامها  م�����ص��رتك��ة  اإن�����ص��ان��ي��ة  ق��ي��م 
لينعم  والتعاون  والت�صامح  ال�صالم 
اجل��م��ي��ع ب��اأع��ل��ى م�����ص��ت��وي��ات جودة 
احل��ي��اة ال��ت��ي مت��ن��ح ك��ل م��ن يعي�س 
على اأر�صها اأو يق�صدها �صيفاً زائراً 
عالية  متميزة  ب��خ��دم��ات  ال�����ص��ع��ادة 
اأ�صا�صية تراعي كافة  الكفاءة وبنية 
على  واملوؤ�ص�صات  الأف��راد  متطلبات 
حد �صواء لتكون دبي دائما الوجهة 
واملق�صد  والعمل  للعي�س  املف�صلة 

الأمثل للزائرين«.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����ص���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
عام  اأمني  ال�صيباين،  الرحمن  عبد 
ت�����ص��ر نتائج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي:  امل��ج��ل�����س 
تقرير “نب�س دبي” لهذا العام اإىل 
املختلفة،  القطاعات  اأداء  يف  تفاوت 
اأو  القت�صادي  امل�صتوى  على  �صواًء 
اأو الج��ت��م��اع��ي ..وه���ذا  احل�����ص��ري 
ال���ت���ف���اوت ه���و ن��ت��ي��ج��ة م��ت��وق��ع��ة يف 
العاملية  اخلارجية  التقلبات  �صوء 
والإق��ل��ي��م��ي��ة ، وب��ال��رغ��م م���ن تلك 
يف  دب����ي  اأداء  اأن  اإل  ال���ت���ح���دي���ات، 
الأف�صل  ك��ان  املختلفة  قطاعاتها 
امل��ن��ط��ق��ة، ومت��ك��ن��ت من  دول  ب���ني 
اقت�صادياً  ه��ام��ة  اإجن����ازات  حتقيق 
بف�صل  وهذا  واجتماعياً،  وح�صرياً 
باقت�صاد  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���ق���وة  ن���ق���اط 
متنوع، وبنية حتتية، وبيئة ح�صرية 

ذات م�صتوى عاملي.
واأ�صاف :  كان العام 2016 حافاًل 
الوا�صعة  التاأثرات  ذات  باملتغرات 
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي ورمب����ا من 
الأمريكية  الإدارة  تغير  اأب���رزه���ا 
والذي اكتمل مطلع 2017 بتويل 
الرئي�س اجلديد للوليات املتحدة، 
ع����الوة ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار ال��ن��اخ��ب��ني يف 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة الن�������ص���ح���اب من 

الحتاد الأوروبي .
�صمو  توجيه  على  “بناًء  واأ���ص��اف: 
ال�������ص���ي���خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د 
فاإننا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
برنامج  لو�صع  احلكومية  اجلهات 
ال��واردة يف  التو�صيات  لتنفيذ  عمل 

تقرير “نب�س دبي 2106” ورفع 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر 
يف ه���ذا ال�����ص��اأن، وك��ل��ن��ا ث��ق��ة بقدرة 
حكومتنا وكوادرنا على امل�صي على 
نهج الآباء املوؤ�ص�صني يف التكيف مع 
و�صوًل  مَنَعِتنا  وتعزيز  التحديات، 
بدبي اإىل تطلعات قيادتنا الر�صيدة 

و�صعبنا املعطاء«.
عائ�صة  �صعادة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن    
الأمني  م�صاعد  م����ران،  اهلل  ع��ب��د 
الإدارة ال�صرتاتيجية  العام لقطاع 
دبي  “نب�س  تقرير  ان  واحل��وك��م��ة 
جمالت  اأربعة  على  2016” ركز 
احلفاظ  �صمان  هي:  رئي�صة،  عمل 
وعاملياً،  اإقليمياً  دبي  تناف�صية  على 
َم��َن��ع��ة اجل��ه��از احلكومي  وت��ط��وي��ر 
البيئة  وتعزيز عنا�صر  وا�صتدامته، 
الوئام  على  واحل��ف��اظ  احل�صرية، 
الأ����ص���ري وت��الح��م امل��ج��ت��م��ع .. ويف 
“نب�س  املحاور، و�صع  كل من هذه 
نتائج  ال���ق���رار  ���ص��ان��ع  دبي” اأم�����ام 
العام  خ��الل  جمعت  التي  البيانات 
الذي  التحليل  وخال�صة  املن�صرم، 
اأجرته فرق العمل يف الأمانة العامة 
وجمموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  للمجل�س 
التو�صيات التي من �صاأنها اأن تعمل 
مواجهة  يف  َمَنعة  دبي  اإك�صاب  على 

التحديات«.
“نب�س  ت��ن��اول  واأ���ص��اف��ت م����ران: 
�صتة  م���ن  ال��ت��ح��دي��ات  دبي” ه����ذه 
امل����دي����ن����ة بكل  م����ن����ظ����ورات مت���ث���ل 
واملجتمع،  ال��ف��رد،  وه��ي  عنا�صرها، 
والف�صاء  امل��ع��ي�����ص��ي��ة،  وال���ت���ج���رب���ة 
القت�صادي،  وامل���وق���ع  احل�����ص��ري، 
ذاتها  املنظورات  ..وه��ي  واحلكومة 
ال���ت���ي ���ص��ك��ل��ت حم������اور خ���ط���ة دبي 
حالياً  العمل  ..وي��ج��ري   2021
املخت�صة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
2017 ب�صكل  النتائج يف  لتح�صني 
ي��ل��م�����ص��ه ك���ل ف����رد يف جم��ت��م��ع دبي 
احلقيقي  امل��ق��ي��ا���س  ه��و  ف��ال��ف��رد   ..
لنجاحنا يف حتقيق اأهداف اخلطة، 
دبي”.   ن���ب�������س  ع�����ن  امل�����ع�����رِّ  وه������و 
�صُين�صر  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  واأو����ص���ح���ت 
ع����ر امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين خلطة 
قنوات  خ���الل  وم���ن   2021 دب���ي 
التوا�صل الجتماعي لإتاحة املجال 
لكافة اأفراد املجتمع لالطالع عليه 

والتعرف على م�صمونه.
  وا�صتعر�صت �صعادة عائ�صة مران 
دبي  “نب�س  ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  اأه�����م 
الفرد  �صعيد  فعلى   ..  “  2016
واملجتمع، اأ�صارت اإىل اأن عام 2016 

�صهد حت�صناً يف نتائج الطلبة ب�صكل 
عام يف التقييمات الدولية، مبا فيهم 
ال��ط��ل��ب��ة الإم���ارات���ي���ون، ح��ي��ث تبلغ 
الذين  الإم��ارات��ي��ني  الطلبة  ن�صبة 
ت�صنيف  ذات  م����دار�����س  ي����رت����ادون 
ج��ي��د ف��م��ا ف���وق %46 ف��ق��ط من 
جممل الطلبة الإماراتيني، بح�صب 
نتائج جهاز الرقابة املدر�صية للعام 
 ..  2016  -  2015 ال���درا����ص���ي 
وحت�صنت نتائج الطلبة الإماراتيني 
الدولية   TIMSS تقييمات  يف 
نقطة   444 م�صجلة   ،2015 يف 
للعلوم  نقطة  و437  للريا�صيات 
نقطة  و440  ال�����راب�����ع،  ل��ل�����ص��ف 
للعلوم  نقطة  و445  للريا�صيات 

لل�صف الثامن.
ارتفع  فقد  ال�صحي،  اجل��ان��ب  ويف 
الولدة  عند  املتوقع  العمر  معدل 
ل�����دى الإم�����ارات�����ي�����ني ال����ذك����ور من 
اإىل   2015 يف  ����ص���ن���ة   79.2
وارتفع   ..  2016 يف  �صنة   79.8
ل��دى الإم��ارات��ي��ات من 80.9 �صنة 
يف  ���ص��ن��ة   81.4 اإىل   2015 يف 
ب�صكل  انخف�صت  كما   ..  2016
الأمرا�س  وفيات  م�صتويات  طفيف 
غ���ر امل���ع���دي���ة وامل���ع���دي���ة ع��ل��ى حد 
وفيات  ان��خ��ف�����ص��ت  ح���ي���ث  �����ص����واء، 
اأم����را�����س ال��ق��ل��ب وال�����ص��راي��ني من 
األ��ف من   100 لكل  وف��اة   33.3
 31.5 اإىل   2015 يف  ال�����ص��ك��ان 
ال�صكان  م��ن  األ���ف   100 لكل  وف���اة 
وفيات  انخف�صت  كما   ،2016 يف 
 18.2 ال�������ص���رط���ان م���ن  اأم����را�����س 
ال�صكان  م��ن  األ���ف   100 لكل  وف���اة 
لكل  وف���اة   13.5 اإىل   2015 يف 
100 األف من ال�صكان يف 2016. 
وعلى �صعيد التجربة املعي�صية فقد 
زالت  اأن دبي ما  اإىل  اأ�صارت مران 
متفوقة مبراحل على مدن املنطقة 
احلياة  ج������ودة  م����وؤ�����ص����رات  ُج�����ل  يف 
والبيئة احل�صرية، حيث جاءت دبي 
يف املرتبة الأوىل اإقليمياً يف مقيا�س 
مر�صر جلودة احلياة .. فيما زالت 
دب���ي حت��ظ��ى مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة بني 
العامل  يف  ال�صياحية  الوجهات  اأهم 
ت���ق���دم���ه م����ن جتربة  م����ا  ب��ف�����ص��ل 

ترفيهية متميزة. 
حت�صناً   2016 ال�����ع�����ام  و����ص���ه���د 
م����ل����ح����وظ����اً يف ج��������ودة اخل����دم����ات 
عام،  ب�صكل  وال�صحية  التعليمية 
انعك�صت نتائجه على نتائج الطلبة 
وعلى �صحة الأفراد على حد �صواء، 
ذات  امل��دار���س  ن�صبة  ارت��ف��ع��ت  حيث 

 50% اإىل  ت�صنيف جيد فما فوق 
من اإجمايل املدار�س اخلا�صة يف دبي 
يف 2016، باملقارنة مع %43 يف 
العامني 2014 – 2015 بح�صب 
املدر�صية،  ال���رق���اب���ة  ج���ه���از  ن��ت��ائ��ج 
الطلبة  جممل  نتائج  حت�صنت  كما 
 TIMSS ت��ق��ي��ي��م��ات  ن���ت���ائ���ج  يف 
الريا�صيات  م������واد  يف  ال����دول����ي����ة 
ب��امل��ق��ارن��ة مع   2015 وال��ع��ل��وم يف 
بفارق ملحوظ يف املدار�س   2011
نقطة   521 و���ص��ج��ل��ت  اخل���ا����ص���ة، 
للعلوم  نقطة  و530  للريا�صيات 
نقطة  و524  ال�����راب�����ع،  ل��ل�����ص��ف 
للعلوم  نقطة  و538  للريا�صيات 
لل�صف الثامن يف املدار�س اخلا�صة، 
امل�صتوى  م�����ن  ي����ق����رتب  م�����ا  وه������و 
ال����دول الأك����ر تقدما  امل��ت��ح��ق��ق يف 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال����ع����امل. م���ن جهة 
اأن ن�صبة  اإىل  اأ�صارت مران  اأخرى، 
ر�صا املتعاملني يف املن�صاآت ال�صحية 
قد  دب��ي  يف  ال�صحة  لهيئة  التابعة 
ارتفعت من %76 يف 2012 اإىل 
لرنامج  وفقاً   ،2016 يف   92%
دب���ي ل�����الأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز .. 
املخرجات  م���وؤ����ص���رات  ت�����ص��ر  ك��م��ا 
ن�صبي؛  حت�������ص���ن  اإىل  ال�������ص���ح���ي���ة 
الوفيات  ن�����ص��ب��ة  ان��خ��ف�����ص��ت  ح��ي��ث 
احلكومية  امل�صت�صفيات  ن��زلء  ب��ني 
اإىل   2015 يف   0.60% م����ن 
..وانخف�س   2016 يف   0.53%
اإع����ادة الإدخ����ال غر  م��وؤ���ص��ر ن�صبة 
املتوقعة بعد 28 يوما من اخلروج 
/للحالة  احلكومي  امل�صت�صفى  من 
يف   0.40% م��ن  ذات��ه��ا/  املر�صية 
%0.39 يف 2016،  2015 اإىل 
 2016 م�صتهدف  ب��ذل��ك  حمققاً 
ن متو�صط وقت النتظار  ..كما حت�صنّ
للح�صول على املواعيد يف العيادات 
اأن  التقرير  واأو���ص��ح  التخ�ص�صية. 
قطاع ال�صحة يعتر من القطاعات 
التطوير  م��وا���ص��ل��ة  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ي 
ناحية  يف  ل�صيما  م�صتمرة  ب�صفة 
خا�صة  ال�صتيعابية  الطاقة  زي��ادة 
احلكومية،  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  يف 
ال�صحي  التاأمني  قانون  اإ�صهام  مع 

الإلزامي يف الو�صول اإىل اخلدمة.
احل�������ص���ري،  ال���ف�������ص���اء  �����ص����اأن  ويف 
اأ�صارت عائ�صة مران اإىل اأن البنية 
احل�صرية التي طورتها دبي خالل 
تلعب  ت��زال  م��ا  املا�صيني  العقدين 
دوراً رئي�صاً يف تناف�صيتها .. وُيعزى 
بو�صفها  ح��ق��ق��ت��ه  ف��ي��م��ا  ال��ف�����ص��ل 
تدفق  �صعيد  على  رئي�صة  حمطة 
البنية  اإىل  ال�صلع واخلدمات واملال 
العاملية،  امل��وا���ص��ف��ات  ذات  التحتية 
البحرية  مب���وان���ئ���ه���ا  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
واجلوية، عالوة على �صبكة الطرق 
ال�صريعة.  واأ�صار التقرير اإىل اأهمية 
احل�صرية  البيئة  تطوير  موا�صلة 
يف دبي مبا يف ذلك الهتمام بجعل 
عر  للم�صاة  �صديقة  مدينة  دب��ي 
العمل على و�صل الن�صيج العمراين، 
اخلا�صة  التحتية  البنية  وتطوير 
ب��امل�����ص��اة وراك����ب����ي ال�����دراج�����ات، مبا 
ي�صهم يف تخفيف الزدحام وت�صهيل 
ن  التدفقات املرورية، يف �صوء حت�صنّ
طفيف  ب�صكل  الرحلة  زم��ن  موؤ�صر 
 1.84 نتيجة  م�صجاًل   2016 يف 
مقارنًة ب� 1.89 يف 2015. وفيما 
الدراجة  با�صتخدام  بالتنقل  يتعلق 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  ت��ع��م��ل  ال���ه���وائ���ي���ة، 
واملوا�صالت على اإ�صافة 900 كلم 
الهوائية  ال���دراج���ات  م�����ص��ارات  م��ن 
وفق  القادمة  اأع��وام  الع�صرة  خالل 
لت�صجيع  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  خطتها 
ال�����ص��ك��ان وال�������زوار ع��ل��ى ح���د �صواء 
الو�صيلة  ه�����ذه  ا����ص���ت���خ���دام  ع���ل���ى 
لتعزيز  وك��ذل��ك  للتنقل  النظيفة 
ال����ن���������ص����اط ال�����ب�����دين مب�����ا ل�����ه من 
اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى املجتمع  ان��ع��ك��ا���ص��ات 
املوقع  �صاأن  اأم��ا يف  اأف���راده.  و�صحة 
القت�صادي، فقد اأ�صارت مران اإىل 
ت��راج��ع املوؤ�صرات  ب��ال��رغ��م م��ن  اأن���ه 
والعاملية،  الإقليمية  الق��ت�����ص��ادي��ة 
اإل اأن اأداء اقت�صاد دبي بقي اأف�صل 
ال�صرق  اقت�صادات منطقة  اأداء  من 
متاأثرة  زال�����ت  م���ا  ال���ت���ي  الأو�����ص����ط 
وا�صتمرار  النفط  اأ�صعار  بانخفا�س 
يف  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  ع��دم  حالة 
القطاعات  اأداء  اأن  منوهًة  املنطقة، 

متفاوتاً؛  ج����اء  ق���د  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ح��ي��ث من��ا ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة بن�صبة 
 ،3.9% بن�صبة  وال�صناعة   ،9%
بن�صبة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
جيداً،  يعد من��واً  ما  وه��و   ،4.5%
التجارة  ق��ط��اع��ا  ي��ح��ق��ق  مل  ف��ي��م��ا 

والت�صييد والبناء منواً لفتاً.
اإىل  م��������ران  ع���ائ�������ص���ة  واأ��������ص�������ارت 
حمافظة حكومة دبي ب�صورة عامة 
على معدلت ثقة مرتفعة يف العام 
املجتمع،  اأو�����ص����اط  ب���ني   2016
بجهاز  يتعلق  فيما  خ��ا���س  وب�صكل 
ال�����ص��رط��ة، ال��ت��ي ح���ازت ع��ل��ى ن�صبة 
ن�صبة  و���ص��ل��ت  بينما   ،93% ث��ق��ة 
ال�صعور بالأمن والأمان اإىل 95% 
بالأمان  ال�����ص��ع��ور  ���ص��ج��ل  ح��ني  ، يف 
دبي  ط��رق��ات  ليال يف  ال�صر  اأث��ن��اء 
%97، بينما حاز اجلهاز الق�صائي 
على ن�صبة ثقة ناهزت %83، كما 
ع���رت ع��ن��ه ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي، 
نتائج  ارت��ف��اع  م��ع  بالتزامن  وذل���ك 
ب�����ص��اأن اخلدمات  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ص��ا 
 92.2% ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي  م���ة  املُ���ق���دَّ
لالأداء  دب��ي  برنامج  نتائج  بح�صب 
احلكومي املتميز، منوهًة اأن الإبقاء 
ع��ل��ى م���ع���دلت ال��ث��ق��ة ال��ع��ال��ي��ة يف 
النظام الق�صائي، بح�صب التقرير، 
عملية  ت�صريع  على  العمل  تتطلب 
التقا�صي، وتطوير قنوات التقا�صي 
الإقبال  ع��ل��ى  والت�صجيع  ال��ب��دي��ل 
عليها من قبل املتخا�صمني.  ولفتت 
م�صاعد الأمني العام لقطاع الإدارة 
اإىل  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة واحل���وك���م���ة 
مقومات  ب�صاأن  التقرير  اأورده  م��ا 
حفاظ حكومة دبي على منجزاتها 
اأف�صل  اإىل م�صتويات  والرتقاء بها 
الهتمام  م��ن  ذل��ك  ي�صتدعيه  وم��ا 
والب�صرية  املالية  امل��وارد  با�صتدامة 
ح�صيفة  م��ال��ي��ة  اإدارة  خ���الل  م���ن 
اأكر،  ب�صكل  امل��راأة  م�صاركة  وتعزيز 
تاأكيد  م���ع  امل�����ص��ت��وي��ات،  ك���ل  وم����ن 
ال���ت���ق���ري���ر اأه���م���ي���ة ت���ط���وي���ر ك�����وادر 
الثاين  ال�صفني  قيادات  يف  �صبابية 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  �صمن  والثالث 

احلكومية. 

�ضهد اإطالق تقرير “نب�س دبي 2016” واطلع على نتائجه 

حمدان بن حممد: التقرير ي�ساعد يف �سنع القرار وفقا 
لقراءة م��س�عية و�ساملة لل�اقع 

•• الفجرية-وام:

اأك����د امل��ه��ن��د���س ح�����ص��ن ���ص��امل ال��ي��م��اح��ي م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دبا 
التي  الإلكرتونية  النفايات  من  التخل�س  حملة  اأن  الفجرة 
الإلكرتونية  النفايات  تدوير   “ �صعار  حتت  البلدية  اأطلقتها 
ت�صهم  اجتماعية  �صراكة  “ هي  وا�صتثمارية  بيئية  ���ص��رورة   ..
يف اإيجاد جمتمع نظيف يعتمد على اأف�صل الطرق لإ�صتهالك 
الطاقة اإ�صافة اإىل حث جميع اأفراد املجتمع على اإعادة تدوير 

الإلكرتونيات القدمية.
يف  البيئة  ح��م��اي��ة  ق�صم  ينفذها  ال��ت��ي   - احل��م��ل��ة  اأن  واأو����ص���ح 
اإدارة اخلدمات العامة والبيئة - تهدف لتعزيز الوعي البيئي 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  املجتمع  اأف����راد  ل��دى  املجتمعية  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 

التوعية  اإىل  اإ�صافة  ا�صتنزافها  من  واحل��د  الطبيعية  مواردنا 
مبخاطر النفايات الإلكرتونية حيث يجب التعامل معها بحذر 
�صديد وت�صليمها للجهات املخت�صة ل�صدة �صررها كونها حتتوي 
على تراكيز عالية من مادة الر�صا�س واملواد الكيماوية ال�صامة 
والتي توؤثر على الدم ون�صبة الذكاء عند الأطفال اإن تعر�صوا 

لها .
بلغ  احلملة  خ��الل  جمعها  مت  التي  النفايات  وزن  اأن  واأ���ص��اف 
حلماية املجتمع والبيئة  التجميع  وي�صتمر  كيلوجراما   285
اإىل  .. م�صرا  النفايات اخلطرة  النوع من  التعر�س لهذا  من 
التوا�صل الجتماعي  اأنه مت الإع��الن عن احلملة عر و�صائل 
املختلفة بجانب اإر�صال دعوات للموؤ�ص�صات واجلهات احلكومية 

واخلا�صة يف منطقة دبا الفجرة و�صواحيها للم�صاركة فيها.

•• دبي-وام:

حول  تدريبيا  برناجما  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  نظمت 
» للوقاية من ال�صعاع   RPO  « �صابطية احلماية الإ�صعاعية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة ب��ه��دف رف���ع م��ع��اي��ر خدمات 
الوقاية من الإ�صعاع يف الوزارة وتعريف فنيي الأ�صعة والفيزياء 
�صابطة  ومهام  ال�صحية مب�صوؤوليات  املرافق  الطبية يف جميع 

الوقاية ال�صعاعية.
�صارك يف الرنامح الذي ا�صتمر ثالثة اأيام اأكر من 30 متدربا 
من املخت�صني يف الوقاية من الإ�صعاع حيث ا�صتهدف تزويدهم 
العمل الطبي  بيئة  الإ�صعاع يف  الوقاية من  مببادئ وممار�صات 

�صواء كان تعر�صا روتينيا اأو حمتمال اأو نتيجة حالة طارئة .

وت�صمنت فعاليات الرنامج اأهمية الإجراءات التي يتم اتخاذها 
املعاير  على  ترتكز  تقدميية  وع��رو���س  الإ���ص��ع��اع  م��ن  للوقاية 
الدولية  الوكالة  تتبناها  التي  ال�صعاعية  لل�صالمة  الدولية 
معنيون  كونهم  الوقاية  �صباط  عمل  واأهمية  الذرية  للطاقة 
الإ�صعاع  وال�صالمة من  الوقاية  بتطبيق معاير  مبا�صر  ب�صكل 
يف  الإ�صعاعية  امل��ج��الت  ت�صتخدم  التي  الطبية  املن�صاآت  داخ��ل 
اخلراء  م��ن  ع��دد  ال��رن��ام��ج  يف  حا�صر  وال��ع��الج.  الت�صخي�س 
ال�صوء  �صلطوا  وال��ذي��ن  ال���ص��ع��اع��ي��ة  امل��ج��الت  يف  واملخت�صني 
على اجلوانب املختلفة املرتبطة باحلماية من الإ�صعاع وكيفية 
الوقاية من اآثاره اخلطرة واملهام وامل�صوؤوليات امللقاة على عاتق 

�صباط الوقاية من الإ�صعاع.
الطب  اإدارة  مدير  نائبة  اجل�صمي  ليلى  ال��دك��ت��ورة  واأو���ص��ح��ت 

احلماية  �صابطية  ح���ول  ال��ع��م��ل  ور���ص��ة  اأن  ب���ال���وزارة  ال��وق��ائ��ي 
الوقاية  خدمات  معاير  رفع  اإىل  »تهدف   RPO« ال�صعاعية 
من الإ�صعاع يف الوزارة وتعريف فنيي الأ�صعة والفيزياء الطبية 
ال�����ص��ح��ي��ة وال���ط���ب الوقائي  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات وامل���راك���ز  يف ج��م��ي��ع 
وتاأهيلهم  ال���ص��ع��اع��ي��ة  ال��وق��اي��ة  �صابطة  وم��ه��ام  مب�����ص��وؤول��ي��ات 
على  والعمل  املهنة  مل��زاول��ة  الرتخي�س  جتديد  على  للح�صول 
تثقيفهم وزيادة الوعي لديهم ووقايتهم مبا يتنا�صب مع روؤية 
برعاية  ينعم  ملجتمع  م�صتدامة  �صحة  بتحقيق  ال�صحة  وزارة 
اإجراء  للرنامج  اخلتامي  اليوم  يف  ومت  مديدة.  وحياة  �صاملة 
املعتمدة«  ال�صهادة  على  للح�صول  للمتدربني  النهائي  الإختبار 
ال���وزارة وجامعة  واملخت�صني من  اخل��راء  وتكرمي   «  RPO

ال�صارقة لدعمهم ودورهم املثمر يف اجناح الرنامج.

ال�سحة تنظم برناجما تدريبيا ح�ل احلماية من الإ�سعاع بلدية دبا الفجرية ت�ا�سل حملتها الت�ع�ية ح�ل خماطر النفايات الإلكرتونية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وتطبيق م�صروع الأنظمة التقنية لأمن املن�صاآت 
النعيمي  علوان  بن  اهلل  علي عبد  ال��ل��واء  ت��راأ���س 
اللجنة  اجتماع  اخليمة،  راأ���س  �صرطة  ع��ام  قائد 
الإ���ص��راف��ي��ة ال��ُع��ل��ي��ا ال��ث��ال��ث مل�����ص��روع “ ح��م��اي��ة “ 
من  الُعليا  الإ�صرافية  اللجنة  اأع�صاء  بح�صور 
���ص��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وه��ي��ئ��ة امل������وارد العامة 
الأنظمة  براأ�س اخليمة، لإدارة وتطبيق م�صروع 
“ وذلك  حماية  “ نظام  املن�صاآت  لأم��ن  التقنية 
اللجان والط��الع على  بهدف مناق�صة اجن��ازات 
كما   ،“ “ حماية  ن��ظ��ام   امل�صتجدات �صمن  اآخ��ر 
 59 ب��ح��ق  امل��ح��ررة  امل��خ��ال��ف��ات  اع��ت��م��دت اللجنة 

من�صاأة خمالفة لنظام حماية ، واأو�صحت اللجنة 
اأن���ه ���ص��ت��ك��ون ب��ع��د ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك حمالت 
مكثفة على املن�صاآت للتاأكد من تطبيقها للنظام 
، و���ص��ت��ح��رر امل��خ��ال��ف��ات ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ني والغر 

مطبقني للنظام. 
عمل  ف��رق  اجن����ازات  الج��ت��م��اع  ا�صتعر�س  حيث 
جل��ن��ة م�����ص��روع ح��م��اي��ة، ون��ت��ائ��ج ع��م��ل ك���ل من 
والفريق  الإع��الم��ي،  والفريق  الإداري،  الفريق 
اأداء  موؤ�صرات  نتائج  ا�صتعرا�س  مت  كما  التقني، 
ف��ري��ق ع��م��ل ال��رتاخ��ي�����س، ف�����ص��اًل ع��ن مناق�صة 
جمموعة  وتقدمي  التح�صني  وفر�س  التو�صيات 
تقدم  يف  �صت�صاهم  ب��دوره��ا  التي  املقرتحات  من 
ويكفل  يحقق  مب��ا  م�صروع” ح��م��اي��ة   وت��ط��وي��ر 

جناح اخلطة الإ�صرتاتيجية والأهداف املو�صوعة 
مل�صروع تطبيق الأنظمة التقنية لأمن املن�صاآت.

�صعادة قائد عام �صرطة  اأكد   يف ختام الجتماع، 
الإ�صرافية  اللجنة  اأع�����ص��اء  على  اخليمة،  راأ����س 
الُعليا مل�صروع “ حماية “، �صرورة  العمل ب�صكل 
حماية   ( ن��ظ��ام  وت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  م�صتمر 
وذلك  م��ط��ل��وب،  م�����ص��ت��وى  ب��اأف�����ص��ل  وتطبيقه   )
به،  والرت���ق���اء  العمل  اآل��ي��ات  م��ن خ��الل تطوير 
الأمني  العمل  العقبات يف  والتعاون لإزال��ة كافة 
فرق  تبذلها  التي  باجلهود  م�صيداً  وال�صرطي، 
الأمنية،  واملعاير  الأه���داف  اأف�صل  وف��ق  العمل 
لأمن  التقنية  الأنظمة  تطبيق  م�صروع  لتفعيل 

املن�صاآت  “ حماية ». 

•• اأبوظبي-وام:

ن���ادي ت���راث الإم������ارات ح��راك��ه الرم�صاين  ي��وا���ص��ل 
الذي اعتاده منذ �صنوات لإثراء الليايل الرم�صانية 
بالعديد من الفعاليات والأن�صطة الثقافية والدينية 
ذات  ال�صعبية  وال��رتاث��ي��ة  والرتفيهية  وال��ري��ا���ص��ي��ة 
�صمو  لتوجيهات  تنفيذا  ال��وط��ن��ي  ب��امل��وروث  ال�صلة 
ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو 
وتتوا�صل منذ مطلع   . النادي  رئي�س  الدولة  رئي�س 
الرم�صانية  امل��ه��رج��ان��ات  فعاليات  الفائت  الأ���ص��ب��وع 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا امل���راك���ز ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ادي امل��ن��ت�����ص��رة يف 
مناطق خمتلفة من مدن اإمارة اأبوظبي بالتوازي مع 
املهرجان الرم�صاين الثاين ع�صر الذي ينفذه النادي 
ال��ن��ادي خل��ل��ق حراك  اأب��وظ��ب��ي �صعيا م��ن  يف م�����ص��رح 
مميز يتما�صى مع احتياجات النا�س يف ليايل ال�صهر 
تغذيهم  التي  بالأن�صطة  النا�صئة  وي��ري  الف�صيل 
واأج�����ص��اده��م مبا  ب��ن��اء عقولهم  ه��و مفيد يف  م��ا  بكل 
الإ�صالم  بقيم  بالعلم ملتزم  بناء جيل مت�صلح  يرفد 
الوطنية.  وباأ�صالة هويته  ال�صمحة متم�صك برتاثه 
خادم  را�صد  بح�صور  ال�صمحة  يف  اأم�س  ليل  وانتهت 
الرميثي رئي�س ق�صم �صوؤون املراكز و�صلطان عبداهلل 
دوري  ت�صفيات   - ال�صمحة  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 
الألعاب ال�صعبية التي ا�صتمرت يومني مب�صاركة �صتة 
وثالثني طالبا توزعوا على اأربع فرق هي: الرحبة، 
غرب.  و���ص��م��ح��ة  ���ص��رق  و���ص��م��ح��ة  ال��ق��دمي��ة  ال�صمحة 
ومتكن فريق الرحبة من الفوز بالبطولة فيما يتم 
ليل الأربعاء القادم حتديد الفريقني احلائزين على 

كرة  بطولة  ت�صفيات  يف  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن 
الثمانية  ال��ف��رق  يف  ي�صارك  التي  للمهرجان  ال��ق��دم 
جمهور  لي�صهد  لعبا  وت�صعني  �صتة  فيه  املتناف�صة 
نف�صه  اليوم  يف  املتناف�صة  الفرق  ومتابعو  املهرجان 
الفوز  على  املتناف�صني  الفريقني  بني  اخلتام  مباراة 
“الثالثاء”  غد  ي��وم  ي�صهد  و�صوف  البطولة.  بلقب 
يتبارى  التي  لل�صغار  اليولة  اختتام مناف�صات دوري 
مهاراتهم  اإب��راز  يف  النا�صئني  من  ع�صر  ثمانية  فيها 
يف هذا اللون من الفنون ال�صعبية .. فيما ي�صهد يوم 

الأربعاء املقبل احلفل اخلتامي للمهرجان .
املهرجان  م��ن��اف�����ص��ات  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ت��ك��رمي  و���ص��ي��ت��م 
حيث  ال�صعبية  والألعاب  واليولة  القدم  كرة  الثالث 
عينية  جوائز  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  خ�ص�صت 
قدمتها  املهرجان  بطولت  يف  الفائزين  لكافة  قيمة 
اجلهات والهيئات الراعية التي �صمت �صركة اأبوظبي 
الريا�صية  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال���ع���ام  والحت�����اد  ل��ل��م��وان��ئ 
طريق  وموؤ�ص�صة   NMC وم�صت�صفى  احلكومية 
النجوم ملواد البناء وجمموعة ال�صدر. وح�صر �صعادة 
امل��دي��ر التنفيذي  امل��ح��رب��ي  ع��ب��د اهلل حم��م��د ج��اب��ر 
مدير  املناعي  علي  �صعيد  برفقة  امل�صاندة  للخدمات 
اإدارة الأن�صطة يف النادي يف مركز �صويحان ليل اأم�س 
- جانبا من فعاليات مهرجان �صويحان حيث تتوا�صل 
لعبا   32 مب�صاركة  ال��ق��دم  ك��رة  بطولة  مناف�صات 
ت�صفيات  تتوا�صل  فيما   .. ف��رق  اأرب���ع  على  م��وزع��ني 
على  موزعني  لعبا   24 مب�صاركة  ال�صعبية  الألعاب 
ثالث فرق. كما يلتقي طلبة املركز م�صاء اليوم من 
خالل اأن�صطة لعدد من الريا�صات الرتفيهية املنوعة 

م��ث��ل امل��ل��ع��ب ال�����ص��اب��وين وال���ك���رة ال��ط��ائ��رة وتختتم 
الأربعاء  ليل  ال�صعبية  والأل��ع��اب  القدم  ك��رة  بطولتا 
امل��ق��ب��ل ح��ي��ث ت��خ��ت��ت��م م��ع��ه��ا ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان يف 
الفرق  دورته الأوىل بحفل لتوزيع اجلوائز وتكرمي 

الفائزة.
الذي  الرم�صاين  مليح  مهرجان  فعاليات  و�صمن 
مقر  يف  ال�����ص��ب��اب  ح�صن  يف  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمه 
كرة  بطولة  ال��ي��وم  م�صاء  تنطلق   - الأن�����ص��ط��ة  اإدارة 
وذل��ك �صمن  القادم  الأربعاء  امل��اء وت�صتمر حتى يوم 
مناف�صات بطولت املهرجان املائي التي كانت انطلقت 
ال�صباحة  بطولتي  ك��ذل��ك  و�صملت  الفائت  الإث��ن��ني 
مناف�صات  نف�صه  الوقت  يف  تتوا�صل  كما   .. والغو�س 
بداية  منذ  انطلقت  التي  ال�صعبية  الأل��ع��اب  بطولة 

املهرجان.
وتتوا�صل فعاليات مركزي الذكور والإناث يف العني 
اإىل ج��ان��ب م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث حيث 
على  الإ���ص��راف  م�صوؤوليات  الثالثة  امل��راك��ز  تتقا�صم 
ال��ن��ادي على هام�س  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  القرية 
بطولة العني الرم�صانية املتوا�صلة يف ا�صتاد القطارة 
بالعني باعتبار النادي �صريكا ا�صرتاتيجيا يف البطولة 
النادي  دكاكني  الن�صائي على  العني  ي�صرف مركز  اإذ 
الرتاثية املتواجدة يف ال�صوق ال�صعبية للقرية .. فيما 
جناح  على  والبحوث  للدرا�صات  زاي��د  مركز  ي�صرف 
ال�صوق  النادي يف  اإح��دى دكاكني  الذي يحتل  الكتب 
القرية  اإىل جانب مهامه يف  الذكور  ويوا�صل مركز 
تنفيذ فعاليات مهرجانه الرم�صاين التي على راأ�صها 

بطولة النادي الرم�صانية الأوىل للرماية.

نادي تراث الإمارات ي�ا�سل مهرجاناته و�سراكاته الرم�سانية

جلنة م�سروع »حماية « ب�سرطة راأ�س اخليمة تعتمد 59 خمالفة من�ساأة  
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الإمارات رئي�س اللجنة العاملية حلماية الأطفال على الإنرتنت

جمم�عة بريد الإمارات ت�فر حافات لنقل اإفطار ال�سائمني يف ال�سارقة

جلنة التنمية الجتماعية يف تنفيذي اأب�ظبي 
تزور مركز » ني� اجناند « لاأطفال يف اأب�ظبي

جمعية ال�سحفيني ت�زع ك�س�ة العيد والعيدية على اأيتام مدر�سة منار الإميان يف عجمان

انطاق فعاليات ملتقى زايد للعمل الإن�ساين يف دورته الثامنة 

توفر  على  وتعمل  ال��ت��وح��د  مب�صابي  ك��ب��را  اهتماما 
ب�صورة  املجتمع  يف  الكامل  الندماج  من  متكنهم  بيئة 
واملمكنات  امل��راف��ق  ت��وف��ر  ع��ل��ى  حت��ر���س  ك��م��ا  طبيعية 
التي ت�صاهم يف تاأهيلهم وتعليمهم وتلبية احتياجاتهم 
بال�صكل الأمثل. واأ�صار اإىل اأهمية توفر نظم تعليمية 
تعزز مهارات م�صابي التوحد من التوا�صل الفعال مع 
اأقرانهم اإ�صافة اإىل تطوير م�صتواهم املعريف واإدراكهم 

وتفاعلهم مع غرهم.
واأكد القبي�صي اأن الأطفال امل�صابني بالتوحد ل يقلون 
يف  املجتمع  �صرائح  خمتلفة  م��ن  نظرائهم  ع��ن  اأهمية 
العالجية  اخلدمات  باأف�صل  ويحظون  اأبوظبي  اإم��ارة 
واأحدثها حلني متاثلهم لل�صفاء ما ي�صهم يف تاأهيل جيل 

واعد متعلم ي�صاهم يف خدمة الوطن واملجتمع.
واأ�صاف اأن توفر حياة كرمية و�صحية لأفراد جمتمع 
اأبوظبي يعد اأحد املحركات الأ�صا�صية ل�صتدامة النه�صة 

التي تعي�صها الإمارة.

•• اأبوظبي-وام: 

زارت جلنة التنمية الجتماعية - اإحدى جلان املجل�س 
اجنالند  نيو  مركز  مقر   - اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 

لالأطفال يف مدينة حممد بن زايد يف اأبوظبي.
املركز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  على  اللجنة  وت��ع��رف��ت 
ل��الأط��ف��ال امل�����ص��اب��ني مب��ر���س ال��ت��وح��د و���ص��ب��ل حت�صني 
وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة واآل���ي���ة ال��ت��ع��ل��م والبحث 
حالة  حت�صني  على  يعمل  مبا  التكنولوجيا  وا�صتخدام 
التكيف  على  وم�صاعدتهم  بالتوحد  امل�صابني  الأطفال 

مع املجتمع واحلياة.
واطلع الوفد على عدد من و�صائل التعليم التي يقدمها 
اإىل  املركز  �صملت مرافق  بجولة  وق��ام  لالأطفال  املركز 
تعليمية متكنهم من  خ��دم��ات  م��ن  ي��ق��دم��ه  م��ا  ج��ان��ب 
النخراط يف املجتمع. وقال �صعادة �صيف بدر القبي�صي 
تويل  احلكومة  اإن  الجتماعية  التنمية  جلنة  رئي�س 

يف  يدر�صون  ال��ذي��ن  الأي��ت��ام  والطالبات  ال��ط��الب  �صفاه 
امل�صاهمة يف  اإىل  اإ�صافة  مدر�صة منار الإمي��ان اخلا�صة 
حيث  العيد  فرحة  الأط��ف��ال  م��ن  اأق��ران��ه��م  م�صاركتهم 

يتزامن التوزيع مع قرب حلول عيد الفطر املبارك .
من  امل�صتفيدون  والطالبات  الطالب  اأع��رب  جهته  من 
هذه  على  ال�صحفيني  جلمعية  امتنانهم  ع��ن  امل��ب��ادرة 
عليهم  والبهجة  ال�صرور  اأدخلت  التي  الإن�صانية  اللفتة 

وعلى اأ�صرهم .
ا�صتفاد  اللواتي  الأم��ه��ات  من  ع��دد  اأك��دت  جانبهن  من 
اأط��ف��ال��ه��ن م��ن امل���ب���ادرة اأه��م��ي��ة ه���ذه امل���ب���ادرات لدورها 
 .. اأ�صرهن  كاهل  على  امللقاة  الأع��ب��اء  من  التخفيف  يف 

معربات عن �صعادة اأبنائهن بهذه املبادرة الإن�صانية.

•• عجمان-وام: 

وزعت جمعية ال�صحفيني بالتعاون مع مركز م�صرف 
العيد  ك�صوة  ام�س  الطبية  ال�صحي يف منطقة عجمان 
مدر�صة  يف  الأي��ت��ام  والطالبات  الطالب  على  والعيدية 
منار الإميان اخلا�صة يف عجمان بهدف اإدخال ال�صرور 
الرم�صانية  م��ب��ادرات��ه��ا  ���ص��م��ن  وذل����ك  ق��ل��وب��ه��م  ع��ل��ى 
مبنا�صبة عام اخلر ويوم زايد للعمل الإن�صاين. واأ�صاد 
���ص��ع��ادة ح���ارب ال��ع��ري��اين الأم����ني ال��ع��ام مل��وؤ���ص�����ص��ة منار 
الإميان التعليمية بجهود ومبادرات جمعية ال�صحفيني 

اخلرية .
م�صرا اإىل اأن م�صروع ك�صوة العيد ير�صم الب�صمة على 

العاملية ملجتمع املعلومات و�صاحب 
ف��ك��رة جم��ل��ة اأق�����در ال��ذك��ي��ة وهي 
جم��ل��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة م��ت��وف��رة جمانا 
املعلومات  ت��وف��ر  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
على  الآم��ن  ال��الزم��ة لال�صتخدام 
الإنرتنت للطالب واأولياء الأمور 
وامل���ع���ل���م���ني. وع���م���ل ال����دب����ل على 
اإلكرتونية  األ���ع���اب  ع���دة  ت�صميم 
الوعي  م�صتوى  رف���ع  اإىل  ت��ه��دف 
اأ�ص�س  وال��ط��الب  ال��ن�����سء  وتعليم 
املخاطر  م����ن  اأن��ف�����ص��ه��م  ح���م���اي���ة 
من  العديد  ويراأ�س  بهم  املحيطة 
ال���رام���ج وال��ل��ج��ان م��ن��ه��ا.. جلنة 
العاملي لالإنرتنت  لليوم  الإم��ارات 
الوطني  امل���ي���ث���اق  وجل���ن���ة  الآم������ن 
للعامل الرقمي يف الدولة واللجنة 
لال�صرتاتيجية  ال����ص���ت�������ص���اري���ة 
لتمكني  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
العليا  الوطنية  واللجنة  ال�صباب 
للوقاية من املخدرات �صراج اإ�صافة 
اللجان يف  العديد من  تراأ�صه  اإىل 

املنظمات العربية والدولية.
الدكتوراة  درج���ة  ال��دب��ل  وي��ح��م��ل 
املتحدة   باململكة  ويلز  جامعة  من 
وهو موؤلف العديد من الدرا�صات 

والكتب.

واأ�صاف باأن هذا التعاون امل�صرتك 
للم�صوؤولية  ت��ع��زي��زا  اي�����ص��اً  ي��اأت��ي 
املجتمعية للطرفني ودعم للدور 
امل����ن����وط ب���ك���ل م����ن ال���ط���رف���ني يف 

ميادين العمل الوطني.
وتاأتي هذه امل�صاركة انطالقاً من 
الإمارات  بريد  جمموعة  حر�س 
والتفاعل  امل��ح��ل��ي  املجتمع  جت���اه 
معه يف اإطار امل�صوؤولية املجتمعية 
التي تنتهجها املجموعة والرامية 
ال���ه���وي���ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  اإىل 
الوطنية وتعزيز مقوماتها ورفد 
ال���ذي  اخلر”  “عام  ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأع���ل���ن���ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
باأن يكون عام  الدولة حفظه اهلل 
مببادرات  للخر   عاما   2017

نوعية مميزة.

•• جنيف-وام:

اإبراهيم  الدكتور  العقيد  انتخب 
لرنامج  ال����ع����ام  امل��ن�����ص��ق  ال����دب����ل 
“ اأقدر”  الطالب  لتمكني  خليفة 
الأطفال  حماية  للجنة  رئي�صا   ..
موؤمتر  خ�����الل  الإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى 
الحتاد الدويل لالت�صالت الذي 
امل���ت���ح���دة يف  الأمم  م��ق��ر  ع��ق��د يف 
الحتاد  اأع�����ص��اء  بح�صور  جنيف 

من الدول واملوؤ�ص�صات.
تقديرا  الإم�������ارات  اخ��ت��ي��ار  ومت    
جلهودها يف تعزيز وتوفر حماية 
املخاطر  من  وحمايتهم  الأط��ف��ال 
ب��ه��م وتقديرا  ال��ت��ي حت���دق  ك��اف��ة 

ل�صمعة الإمارات الدولية.
وت����ع����د جل���ن���ة ح���م���اي���ة الأط����ف����ال 
الأ�صا�صية  اللجان  اإحدى   COP
لالت�صالت  ال�����دويل  الحت�����اد  يف 
اأهداف  ع��دة  حتقيق  على  وتعمل 
وتعزيز  ن�صر  ح��ول  ا�صرتاتيجية 
م����ن خماطر  الأط�����ف�����ال  ح���م���اي���ة 

النرتنت.
ال������ل������ج������ن������ة ����ص���م���ن  وت������ع������م������ل   
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف احل��م��اي��ة من 
خالل خم�صة حماور وهي .. توفر 

•• ال�صارقة-الفجر:

الإمارات  بريد  جمموعة  ت�صارك 
موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان 
م�صروعها  الإن�����ص��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
على  اخلام�س  للعام  الرم�صاين 
والذي  �صائم”  “اإفطار  ال��ت��وايل 
لنقل  ح��اف��الت  ت��وف��ر  يف  يتمثل 
وجبات الإفطار يف اإمارة ال�صارقة 
انطالقاً من مركز جتميع و توزيع 
م�صروع  ���ص��م��ن  للموؤ�ص�صة  ت��اب��ع 
مليون   1.7 م���ن  اأك�����ر  ت���وف���ر 
وجبة اإفطار لل�صائمني بالتعاون 
مع الأ�صر املواطنة يف الدولة. يف 
�صلطان  ال�صيد  ق��ال  ال�صدد  ه��ذا 
ل�صوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��دف��ع 
جمموعة  يف  الريدية  العمليات 
بريد الإمارات: ت�صارك املجموعة 

الدكتور  ال��ع��ق��ي��د  اأن  اإىل  ي�����ص��ار   
العام  امل��ن�����ص��ق  ال����دب����ل  اإب����راه����ي����م 
الطالب  خليفة  متكني  لرنامج 
ور�صيدا  ���ص��ج��ال  مي��ت��ل��ك  اأق�������در 
وتنفيذ  تاأ�صي�س  جمال  يف  متميزا 
للطالب  ال����وق����ائ����ي����ة  ال������رام������ج 
وال��ن�����سء وال�����ص��ب��اب وال���ت���ي ت�صم 
جم�����الت م��ث��ل ح��م��اي��ة الأط���ف���ال 
ع����ر الإن�����رتن�����ت وال����وق����اي����ة من 
امل����خ����درات وغ���ره���ا ومت���ك���ن من 
وا�صع  ب��رن��ام��ج  وتخطيط  تنظيم 
ال�صالمة  ح��ول  للتوعية  ال��ت��اأث��ر 
على الإنرتنت على م�صتوى دولة 
الإم�����ارات. ومت��ك��ن ال��رن��ام��ج من 
لأكر  والتوعية  التدريب  توفر 
ال���ط���الب  م����ن  األ�������ف   200 م����ن 
من  والأم���ه���ات  والآب����اء  واملعلمني 
خالل تقدمي الآلف من ال�صاعات 
التدريبية واأكر من 300 �صاعة 
واملحتويات  الفيديو  اأ�صرطة  من 

التفاعلية.
 وقدم الدبل العديد من املبادرات 
الأخ�������رى م���ن خ����الل اأق������در مثل 
 c3 �صير  واق��در  الآم��ن��ة  املدر�صة 
360 درجة للتوعية الطالبية  و 
القمة  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  احل���ا����ص���ل���ة 

ال���دويل  الحت�����اد  اأن  اإىل  واأ����ص���ار   
ل����الت���������ص����الت وال����ت����اب����ع ل�����الأمم 
ويعد   1865 عام  تاأ�ص�س  املتحدة 
اأقدم منظمة دولية يف اأ�صرة الأمم 
املتحدة  الأمم  وكالة  وهو  املتحدة 
تكنولوجيا  م�����ص��ائ��ل  يف  ال���رائ���دة 
املعلومات والت�صالت ويعد نقطة 
للحكومات  عاملية  ات�صال مركزية 
م�صاعدة  يف  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع 
وي�صم  الت���������ص����ال  ع���ل���ى  ال����ع����امل 
دولة   193 ع�صويته  يف  الحت���اد 
700 ع�صو  اأكر من  اإىل  اإ�صافة 
واملنت�صبني  القطاعات  اأع�صاء  من 

واجلهات الأكادميية.

القانونية  الإج�������راءات  وحت��دي��ث 
وت���ط���وي���ر ال�����ق�����درات وال����رام����ج 
التقنية وحتديث البنية املوؤ�ص�صية 
وتعزيز التوا�صل والتعاون الدويل 
العاملني  ق��درات  بناء  اإىل  اإ�صافة 

واملعنني بهذا املجال.
اأن اخ��ت��ي��ار دول���ة  ال���دب���ل    واأك������د 
حماية  مل��ب��ادرة  كرئي�س  الإم�����ارات 
الطفل عر الإنرتنت يعد اإجنازا 
ل  �صل�صلة  اإىل  ي�����ص��اف  اإم���ارات���ي���ا 
والتميز  النجاحات  م��ن  متناهية 
الر�صيدة  قيادتنا  �صعي  من  النابع 
امل����ح����اف����ل  ج����م����ي����ع  يف  ل���ل���ت���م���ي���ز 
دولة  �صرف متثيل  واإىل  وامليادين 
هذه  اإدارة  طريق  ع��ن  ال��الإم��ارات 
التجارب  ن��ق��ل  يتيح  مم��ا  امل���ب���ادرة 
وق�����ص�����س ال��ن��ج��اح الإم���ارات���ي���ة يف 
الأطفال رقميا عن  جمال حماية 
الوطنية  الوثيقة  تفعيل  ط��ري��ق 
اخلا�صة  ال���ط���الب���ي���ة  ل���ل���ت���وع���ي���ة 
الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج 
الإماراتية  امل��ب��ادرات  وباقي  عامليا 
بجانب  ه���ذا  ال���ع���امل  دول  ل��ب��اق��ي 
العديد  ل��درا���ص��ة  الفر�صة  ات��اح��ة 
الناجحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
وتنقيحها وتطبيقها يف الإمارات.

تنفيذها  ت��ق��وم على  ال��ت��ي  اخل��ر 
خالل �صهر رم�صان املبارك.

اإطار  يف  ال�صائم  اإف��ط��ار  ال�صنوي 
ال����ص���ت���ع���داد لأن�������ص���ط���ة وب���رام���ج 

بن  خليفة  م��وؤ���ص�����ص��ة  م�����ص��روع  يف 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية 

�سرطة اأب�ظبي تطلق برنامج “اأبطال �سرطة الغد«
https://www.adpolice. من خالل الرابط التايل
gov.ae/ar/pages/futureheros.aspx ، حيث 
م�صراً  اأوًل،  ي�صجل  ملن  الأول��وي��ة  و�صتكون  العدد حم��دود  اأن 
اإىل اأنه يحق لكل ويل اأمر من مدينة اأبوظبي ومدينة العني 
 14 العمرية  الفئة  ال��دورة من  الأبناء يف  اإثنني من  ت�صجيل 

اإىل 17 عاماً .
حتفيزية  ج��وائ��ز  خ�ص�صت  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار    
، حيث مُينح كل طالب م�صارك  ال��دورة  امل�صاركني يف  للطلبة 
م�صمى “ مالزم الغد “ ،كما �صيتم تكرمي املتميزين يف احلفل 
اخلتامي للدورة بح�صور اأولياء الأمور ، وتوزيع ال�صهادت على 

كافة امل�صاركني بالدورة .

تثقيفية،  حما�صرات  على  ت�صتمل  انها  اىل  م�صرا  ال��واح��د، 
واأن�صطة متنوعة وبرامج ترفيهية ، ف�صاًل عن ريا�صة ركوب 
اخل��ي��ل وال�����ص��ب��اح��ة، وت��ن��ظ��ي��م زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ع��دة اأماكن 

�صياحية وترفيهية.
اأن ال��دورة تهدف  اأبوظبي،    واأو�صح �صعادة مدير عام �صرطة 
اأبناء الوطن من الطلبة وتعريفهم  الفعال مع  التوا�صل  اإىل 
لدى  الإن�صباطية  ال��روح  وتنمية  ال�صرطي،  العمل  مبجالت 
م�صتوى  ورف���ع  وج��دان��ه��م،  يف  النبيلة  القيم  وغ��ر���س  الطلبة 
احل�����س الأم��ن��ي ون�����ص��ر ال��ث��ق��اف��ة الأم��ن��ي��ة ب��ني ف��ئ��ات ال�صباب، 
وتنمية قدرات امل�صاركني يف تطبيق املفاهيم واملهارات املكت�صبة 

يف حياتهم ون�صاطاتهم املختلفة .

•• اأبوظبي=وام:

القيادة  تنظمه  ال���ذي   ، ال��غ��د  �صرطة  اأب��ط��ال  برنامج  ينطلق 
 ، ال�صرطة  مدار�س  اإدارة   يف  ممثلة  اأبوظبي   ل�صرطة  العامة 
يف التا�صع من يوليو املقبل، ل�صتقطاب عدد من طلبة املدار�س 
اأ�صابيع  اأربعة  ت�صتمر  تدريبية  دورة  يف  الذكور  من  املواطنني 
متوا�صلة، يتخللها العديد من الأن�صطة والفعاليات والرامج 
مدير  ال�صريفي،  علي  مكتوم  اللواء  �صعادة  ودع��ا  الرتفيهية. 
عام �صرطة اأبوظبي، اأولياء الأمور من املواطنني اىل ت�صجيل 
الت�صجيل  ا�صتمارة  البيانات يف  وتعبئة   ، الرنامج  اأبنائهم يف 
املتوفرة عر املوقع الإلكرتوين للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 

تنويري  برنامج  العدد عقد  اإكتمال  عند  �صيتم  اأن��ه  واأو�صح    
و�صرح  ال���دورة  لتعريفهم بطبيعة  وال��ط��الب  الأم���ور  لأول��ي��اء 
م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا، وال���واج���ب���ات وامل���ه���ام ال��ت��ي ع��ل��ي��ه��م ال��ق��ي��ام بها 
الفرتة  خ��الل  بها  والإل��ت��زام  اإتباعها  يجب  التي  والتعليمات 
التدريبية، وحث اأولياء الأمور على ت�صجيع اأبنائهم لالإن�صمام 
اأوق��ات فراغهم يف  ال��دورة مبا يعود بالنفع عليهم و�صغل  اإىل 

الإجازة ال�صيفية واإك�صابهم مهارات خمتلفة .
بامل�صوؤولية لدى  ال�صعور  تعزيز  اإىل  ت�صعى  ال��دورة  اأن  واأك��د    
الطالب، و�صقل �صخ�صياتهم وغر�س حب الوطن يف نفو�صهم، 
اأنف�صهم،  على  والع��ت��م��اد  لديهم،  القيادية  امل��ه��ارات  وتنمية 
الفريق  روح  �صمن  وال��ع��م��ل  وال��ت��ع��اون  التناف�س  روح  وخ��ل��ق 

•• اأبوظبي-وام: 

مع  تزامنا  الثامنة  دورت��ه  يف  الإن�صاين  زاي��د  ملتقى  فعاليات  ام�صي  انطلقت 
ووف���اء وعطاء” يف  “ولء  �صعار  الإن�����ص��اين حت��ت  ال�صبابي  الإم����ارات  م��وؤمت��ر 
قاعة ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان يف مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث 
باأبوظبي ومب�صاركة وا�صعة من رواد العمل التطوعي والعمل  ال�صرتاتيجية 
الإن�صاين من داخل الدولة وخارجها . ويهدف امللتقى اإىل تر�صيخ ثقافة العمل 
�صاحب  توجيهات  مع  ان�صجاما  ال�صباب  فئة  يف  الإن�صاين  والعطاء  التطوعي 
يكون  ب��اأن  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
اإطار احتفالت الدولة ب�”يوم زايد الإن�صاين” الذي  ويف  اخلر  عام   2017
ي�صادف التا�صع ع�صر من �صهر رم�صان اجلاري اإحياء لذكرى ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - والتذكر باأعماله اخلرة والإن�صانية واأن 
يتم القتداء به وت�صليط ال�صوء على هذه القيم ون�صر الوعي باأهمية اأعمال 

الر واخلر وتقدمي العون وامل�صاعدة اإىل الآخرين واملحتاجني .
ونظم امللتقى مببادرة من “زايد العطاء” ومركز الإمارات للدرا�صات والبحوث 
واجلمعية  للتطوع  الإم����ارات  م��رك��ز  م��ن  ك��ل  م��ع  وبال�صراكة  ال�صرتاتيجية 
العربية للم�صوؤولية الجتماعية واملوؤ�ص�صة العربية للعمل الإن�صاين وجمعية 
ال�صعودية  امل�صت�صفيات  وجمموعة  اخل��ري  ال�صارقة  بيت  وموؤ�ص�صة  الر  دار 
واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  خم�صني  عن  ممثلني  وبح�صور  الأملانية 

املعنية مبجال العمل الإن�صاين والجتماعي حمليا وعامليا .
العطاء”  “زايد  م��ب��ادرة  ع��ن  وثائقي  فيلم  بتقدمي  امللتقى  فعاليات  وب���داأت 
مميزا  منوذجا  فغدت  العامل  دول  خمتلف  اإىل  البي�صاء  اأياديها  امتدت  التي 
ومبتكرا وعنوانا للعمل التطوعي والعطاء الإن�صاين على ال�صعيدين املحلي 

وعامليا  حمليا  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  قبل  من  به  يحتذى  والعاملي 
بعد   . الإن�صاين  والعطاء  التطوعية  احلركة  تفعيل  يف  فعال  ب�صكل  و�صاهمت 
ذلك مت ا�صتعرا�س امل�صروعات الإن�صانية حلملة العطاء العاملية لعالج مليون 
طفل وم�صن التي د�صنت م�صبقا مببادرة من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت���اد  رئي�صة 
رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة التي ا�صتطاعت اأن ت�صل بر�صالتها 
�صعادة  واأك����د   . ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف  الب�صر  م��ن  امل��الي��ني  اإىل  الإن�����ص��ان��ي��ة 
الدكتور عادل ال�صامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س برنامج 
الإمارات للتطوع املجتمعي والتخ�ص�صي رئي�س اأطباء الإمارات يف كلمة له اأن 
اجلليلة  اخلرية  الأعمال  تذكر  اإىل  تدعونا  مهمة  منا�صبة  يعد  امللتقى  هذا 
�صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  الوالد  و�صرة  م�صار  و�صمت  التي 
اإىل خدمة  ث��راه- حيث كر�س حياته لفعل اخلر �صعيا  اآل نهيان -طيب اهلل 
الإلهي  التكليف  لر�صالة  ذلك وم�صتجيبا  اإىل  الإن�صانية حيثما دعت احلاجة 
باإعمار الأر�س مبا ينفع النا�س ويبعث الأمل يف نفو�س املحتاجني . واأ�صار اإىل 
اأن مبادرة زايد العطاء تنظم �صنويا ملتقى زايد للعمل الإن�صاين تزامنا مع 
موؤمتر الإمارات الإن�صاين لرت�صيخ ثقافة العمل التطوعي والإن�صاين والذي 
يعد اإحدى اأبرز �صمات دولة الإمارات منذ اأن اأ�ص�س له املغفور له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان بن�صر عمل اخلر وتقدمي امل�صاعدات الإن�صانية يف جميع 
وم�صاعدات  ومنح  قرو�س  من  تقدمه  مبا  ا�صمها  ارتبط  حتى  العامل  اأنحاء 
لكثر من امل�صروعات التنموية يف اأكر من 300 بلد يف اأنحاء العامل متجاوزة 
واأنات  الإن�صاين  للنداء  تلبية  الطبيعية  والعوائق  اجلغرافية  احل��دود  بذلك 

املحتاجني .
اأعمال جليلة  اأن هذا امللتقى لي�س منا�صبة للحديث عما مت اإجنازه من  واأكد 
على يد املغفور له ال�صيخ زايد فقط واإمنا هو فر�صة كذلك لتجديد الدعوة 

اإىل امل�صي يف امل�صار نف�صه لتعزيز قيم العطاء لدى اأبناء دولة الإمارات ون�صر 
الأمن  وتعزيز  الآخرين  اإىل  امل�صاعدة  وتقدمي  اخلر  اأعمال  باأهمية  الوعي 
والرتويج  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  ل��دى  ال��ذات��ي��ة  امل��ب��ادرة  ثقافة  ون�صر  املجتمعي 
لالأعمال الإن�صانية الناجحة واملوؤثرة يف الدولة وهي كلها اأمور جتد مناخها 
املالئم حتت القيادة احلكيمة لكل من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
ال��وزراء حاكم دبي -رعاه  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�صد 
اهلل- و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
املزيد من اجلهود  بذل  اإىل  ال�صامري  ودعا   . امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
لتعزيز العمل الإن�صاين والتطوعي ان�صجاما مع الأهداف التي ر�صمتها قيادتنا 
الر�صيدة حتى تظل دولة الإم��ارات ركنا رئي�صيا يف منظومة العمل الإن�صاين 
والتعاي�س  الت�صامن  لثقافة  وتعزيزا  العطاء  لقيم  اإر�صاء  ال��دويل  والإمنائي 
ثم   . اأجمع  العامل  يف  وال�صتقرار  وال�صالم  التنمية  يخدم  مبا  ال�صعوب  بني 
األقى �صعادة الدكتور خالد بومطيع الأمني العام للجمعية العربية للم�صوؤولية 
دولة  اأن  فيها  اأك��د  امللتقى  اأم��ام  كلمة  البحرين  مملكة  ومقرها  الجتماعية 
الإم��ارات لطاملا كانت عنوانا للخر والعطاء يف جمال العمل الإن�صاين على 
امل�صتويات العربية والإ�صالمية والدولية فنجدها �صباقة اإىل مد يد العون يف 
كل الق�صايا ذات البعد الإن�صاين يف اأي بقعة من بقاع العامل ب�صرف النظر عن 
البعد اجلغرايف اأو الختالف الديني اأو العرقي اأو الثقايف الأمر الذي اأك�صبها 

الحرتام والتقدير العميقني على امل�صتوى العاملي .
واأ�صار الدكتور ه�صام الريدة الأمني العام للموؤ�ص�صة العربية للعمل الإن�صاين 
دولة  تاريخ  يقراأ  اأن  لالإن�صان  ميكن  اأن��ه  اإىل  للتطوع  ال�صودان  مركز  رئي�س 
نقراأ  اأن  بال�صخ�صية وهكذا ميكننا  املكان  تاريخ  عر �صرة رجل حني ميتزج 
تاريخ دولة الإمارات بقراءة �صرة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

-طيب اهلل ثراه- . وكرم امللتقى رواد الأعمال واملوؤ�ص�صات الفائزة بجوائز زايد 
العطاء الإن�صانية وو�صام وجائزة الإمارات الإن�صانية يف دورتها الثامنة تثمينا 
“و�صام  امللتقى  منح  حيث  والجتماعي  الإن�صاين  العمل  جمال  يف  جلهودهم 
مبادرة  ي��راأ���س  التي  ال�صامري  ع��ادل  للدكتور  الإن�صاين”  للعمل  الإم���ارات 
زايد العطاء تثمينا جلهوده يف جمال تر�صيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء 
متطوع  املليون  وحملة  العطاء  زاي��د  مبادرة  تاأ�صي�س  اأبرزها  والتي  الإن�صاين 
واأكادميية الإمارات للتطوع ومركز الإمارات للتطوع وامللتقى العربي لتمكني 
ال�صباب يف العمل التطوعي وتاأ�صي�س بنك الإم��ارات للتطوع واإطالق برنامج 

الإمارات للتطوع املجتمعي والتطوعي.
موؤ�ص�صة  من  لكل  للموؤ�ص�صات  الإن�صاين  للعمل  الإم���ارات  جائزة  منح  مت  كما 
والحتاد  والإن�صانية  اخل��ري��ة  لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ 
ال�صارقة اخلري وجمموعة  بيت  وموؤ�ص�صة  الر  دار  العام وجمعية  الن�صائي 
ال�صحة  ووزارة  ال�صومالية  ال�صحة  ووزارة  الأملانية  ال�صعودية  امل�صت�صفيات 

الزجنبارية .
الدكتور  م��ن  لكل  ال�صباب  فئة  الإن�����ص��اين  للعمل  الإم����ارات  ج��ائ��زة  منح  ومت 
عبداهلل البلو�صي والدكتور حممد الزعابي والدكتور فهد الهب�صي والدكتورة 
للعمل  الإم���ارات  جائزة  منح  مت  كما  الزعابي  اأن��ور  والدكتور  النيادي  م��رمي 
الإن�صاين فئة ال�صركاء لكل من وزراة اخلارجية والتعاون الدويل ووكالة اأنباء 
الإمارات والدكتور خالد بومطيع الأمني العام للجمعية العربية للم�صوؤولية 
عني  جامعة  يف  القلب  اأمرا�س  اأ�صتاذ  الكرداين  اأحمد  والدكتور  الجتماعية 
�صم�س والدكتور ه�صام الريدة الأمني العام للموؤ�ص�صة العربية للعمل الإن�صاين 
عدد  تكرمي  اإىل  اإ�صافة  الإم��ارات  وجامعة  اأبوظبي  وبلدية  اأبوظبي  و�صرطة 
من الأفراد واملوؤ�ص�صات وال�صركاء الداعمني للعمل الإن�صاين من داخل الدولة 

وخارجها تقديرا لإ�صهاماتهم يف جمال العمل الإن�صاين والتطوعي.
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عربي ودويل

يعتزم املدعيان العامان يف ماريالند والعا�صمة الأمركية وا�صنطن 
حكومات  من  اأم��وال  قبول  بتهمة  ترامب  دونالد  الرئي�س  مالحقة 
اأجنبية عر امراطوريته العقارية، بح�صب و�صائل اعالم اأمركية.

املتعلق  “البند  اىل  لث��ن��ني،  ام�����س  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال�صكوى  وت�صتند 
بالتعوي�صات” اذ يحظر الد�صتور المركي على اأي �صخ�س ي�صغل 
من�صبا عاما “قبول هدية او تعوي�س او من�صب او رتبة ايا تكن من 

من دون موافقة من الكونغر�س. ملك او امر او دولة اجنبية”، 
يف كانون الثاين يناير، تقدمت منظمة مواطنون من اجل امل�صوؤولية 
املكافحة  اثيك�س(  اند  ر�صبون�صيبيليتي  فور  )�صيتيزن�س  والأخ��الق 
للف�صاد يف وا�صنطن بدعوى �صبيهة امام حمكمة فدرالية يف نيويورك 
بدعم من ق�صاة وخمت�صني يف القانون الد�صتوري، اي�صا بال�صتناد 

اىل املادة املذكورة �صابقا من الد�صتور المركي.
كما  المركية.  النتخابات  يف  رو�صيا  تدخل  يف  الكونغر�س  ويحقق 
بني  حمتمل  “تن�صيق”  ح�صول  يف  للنظر  خا�صا  عاما  مدعيا  عني 
واأوردت  رو����س.  م�صوؤولني  وب��ني  النتخابية  الرئي�س  حملة  ف��ري��ق 
�صحيفة وا�صنطن بو�صت ان مدعيي ماريالند ومقاطعة كولومبيا 
�صيتقدمان بال�صكوى الثنني. و�صدد مدعي ماريالند براين فرو�س 
على انها تتعلق بعدم قيام ترامب بالف�صل بني م�صاحله ال�صخ�صية 

وبني واجباته الرئا�صية، بح�صب ما نقلت عنه ال�صحيفة.

قال اجلي�س ام�س اإن عمال الإنقاذ يف ميامنار عروا على جثث نحو 
ن�صف ركاب طائرة ع�صكرية كانت تقل 122 �صخ�صا كانوا مفقودين 

منذ حتطم الطائرة يف بحر اأندامان الأ�صبوع املا�صي.
وحتطمت طائرة النقل �صينية ال�صنع من طراز واي-8-200اإف 
122 �صخ�صا بني جنود  املا�صي وكانت تقل  البحر يوم الأربعاء  يف 
اأ�صبوعية من  القيام برحلة  اأثناء  الطاقم  واأف��راد  واأف��راد عائالتهم 

عدد من املدن ال�صاحلية اإىل ياجنون اأكر مدن ميامنار.
اإن عدد اجلثث  وقال اجلي�س على �صفحته الر�صمية على في�صبوك 
م��ع دخ��ول عملية  الث��ن��ني  ال��ي��وم   62 اإىل  ارت��ف��ع  انت�صالها  التي مت 

البحث عن الطائرة يومها ال�صاد�س.
ومل يتاأكد بعد �صبب حتطم الطائرة اإل اأن ال�صفحة الر�صمية للقائد 
العام يف ميامنار مني اأوجن هلينج على في�صبوك نقلت عنه قوله اأم�س 
قرب موقع حتطم  للغاية”  “�صحابة كبرة  اإنه كانت هناك  الأح��د 
الطائرة. وذكرت �صحيفة جلوبال نيو ليت اأوف ميامنار الر�صمية اأن 

ال�صلطات رف�صت عرو�صا بامل�صاعدة من دول اأخرى بينها ال�صني.

قال عطاء اهلل خوجياين املتحدث با�صم حاكم اإقليم ننكرهار ب�صرق 
اأفغان�صتان اإن ما ي�صل اإىل ثالثة مدنيني اأفغان قتلوا يف وقت مبكر 
اأن  بعد  النار  اأمريكية  الثنني عندما فتحت قوات  ام�س  من �صباح 

انفجرت يف مركبتهم قنبلة مزروعة على الطريق.
خيل  غني  منطقة  يف  منزلهم  يف  قتلوا  واب��ن��ي��ه  رج��ال  اأن  واأ���ص��اف 

الواقعة يف جنوب ننكرهار على احلدود مع باك�صتان.
وتابع “بداأت القوات الأمريكية بعد اأن انفجار القنبلة اإطالق النار 

وقتلت رجال وابنيه يف املنطقة«.
�صحة  تتحرى  اإنها  كابول  يف  الأمريكية  الع�صكرية  القيادة  وقالت 
التقارير. وقالت الأمم املتحدة اإن عدد ال�صحايا من املدنيني �صجل 
معدلت قيا�صية تقريبا مع امتداد القتال اإىل املزيد من املناطق يف 

اأفغان�صتان.
والرئي�س الأفغاين اأ�صرف عبد الغني اأقل حدة بوجه عام عن �صلفه 
حامد كرزاي يف انتقاد اجلي�س الأمريكي عندما تكون قواته �صالعة 

يف حوادث ي�صقط فيها قتلى من املدنيني.
فتح  عندما  ال�صبت  يوم  اآخ��ر  واأ�صيب  اأمريكيني  جنود  ثالثة  وُقتل 
خا�صة  ق��وات  ت�صاعد  حيث  ننكرهار  يف  عليهم  النار  اأفغاين  جندي 
اأمريكية القوات الأفغانية يف قتال مت�صددي تنظيم داع�س الإرهابي. 
منذ  ننكرهار  اإقليم  يف  مت�صددين  واأفغانية  اأمريكية  ق��وات  وتقاتل 

�صهور.

عوا�صم

وا�شنطن

كابول

ياجنون

البيت الأبي�س: ترامب مل يناق�س 
زيارته لربيطانيا مع ماي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يناق�س  ت��رام��ب مل  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأن  الأب��ي�����س  البيت  اأع��ل��ن 
ات�صال  اأخ��ر  يف  ماي  ال��وزراء تريزا  رئي�صة  مع  زيارته لريطانيا  م�صاألة 
تغير  اأي  وبريطانيون  امركيون  م�صوؤولون  نفى  فيما  بينهما،  هاتفي 
دولة،  بزيارة  للقيام  لرتامب  دع��وة  بريطانيا  ووجهت  ال��زي��ارة.  خطط  يف 
حدد موعدها مبدئيا يف اخلريف املقبل. لكن مل يتم و�صع موعدا حمددا 
للغالبية  م��اي  وق��ع خ�صارة  على  �صيا�صيا  زل��زال  لندن  ت�صهد  وق��ت  لها، يف 
املطلقة يف الرملان. وهناك خماوف اأن ت�صتقبل تظاهرات كبرة مناه�صة 
ب�صبب طريقة  بلدية لندن �صادق خان  انتقاده رئي�س  ترامب. وحتى قبل 
كان  ال�صهر اجل��اري،  لندن مطلع  �صهده ج�صر  ال��ذي  العتداء  تعامله مع 
ترامب �صخ�صية غر حمبوبة يف بريطانيا. و�صككت �صحيفة ذي غارديان 
الريطانية بامكانية حدوث هذه الزيارة، مو�صحة ان ترامب اأبلغ ماي يف 
ات�صال هاتفي يف الأ�صابيع الأخرة اأنه ل يود امل�صي قدما يف القيام بزيارة 
يف  م�صوؤولون  وق��ال  بها.  مرحبا  الريطاين  ال�صعب  يكن  مل  ما  اإذا  دول��ة 
الزيارة متت يف الأ�صابيع الأخرة،  اإن حمادثات قليلة عن  البيت الأبي�س 
م�صرين اإىل اأن الزيارة ل تزال على جدول اأعمال ترامب. ومن املتوقع اأن 
يزور ترامب بولندا واأملانيا ال�صهر املقبل، كما اأعطى موافقته على ح�صور 
اجتماعي قمة يف الفيليبني وفيتنام.  كما جترى مباحثات لتنظيم زيارة له 
لليابان ورمبا كوريا اجلنوبية اأي�صا. وقال م�صوؤول كبر يف اإدارة ترامب اإن 
الأخر وماي مل يناق�صا م�صاألة الزيارة حني حتدثا عر الهاتف ال�صبوع 

املا�صي، م�صرا اإىل اأنهما تناول المر يف مكاملات �صابقة.

ف�ز با اأغلبية »لتحالف املحاربني« يف ك��س�ف� 

كينيا حتبط هج�ما حلركة ال�سباب ال�س�مالية 

ليت�انيا حتذر من املناورات الرو�سية املقبلة 
الذي اثارته حتفظات دونالد ترامب على القيام بدور القيادة يف 

احللف الذي يعود تقليديا اىل الرئي�س المركي.
الوعد الذي قطعه ترامب  وكاروبلي�س قد يطمئنه اىل حد ما 
وامل��درج يف  تعر�صهم لعتداء  بالدفاع عن حلفائه يف حال  علنا 

املادة اخلام�صة من املعاهدة التاأ�صي�صية للحلف.
اللتزام خالل قمة  ال�صارة اىل هذا  الرئي�س عن  امتناع  وك��ان 
فعل  ردود  اث��ار  مايو  اأي��ار   25 يف  بروك�صل  الطل�صي يف  احللف 
الرو�صية  الطموحات  من  بالقلق  ت�صعر  التي  اوروب��ا  يف  غا�صبة 
منذ �صم �صبه جزيرة القرم يف 2014 ودعم مو�صكو للمتمردين 

املوالني لرو�صيا يف �صرق اوكرانيا.
ليتوانيا  دائ��م يف  الليتواين عن الم��ل يف متركز  ال��وزي��ر  وع��ر 
امل�صرتكة يف كل  م��ن��اورات��ه��ا  ت�صاعف  ال��ت��ي  الم��رك��ي��ة  ل��ل��ق��وات 

اىل  لت�صل  ال�صعف  من  اكر  الدفاعية  نفقاتها  ليتوانيا  زادت 
1،8 باملئة من اجمايل الناجت الداخلي، بينما يوؤكد وزير الدفاع 

ان هدف 2 باملئة �صيتحقق العام املقبل.
الآخ���رون يف  ال�صركاء  ب��ذل  اذا  ان��ه حتى  ب�صكل وا�صح  اأك��د  لكنه 
احل��ل��ف الط��ل�����ص��ي م��زي��دا م��ن اجل��ه��ود ف��ل��ن ت��ك��ون ك��اف��ي��ة ابدا 

للتعوي�س عن الدور احلا�صم للوليات املتحدة يف احللف.
وقال ان رو�صيا لديها عدد اكر من الدبابات على احل��دود مع 

اوكرانيا مما لدى املانيا وبريطانيا جمتمعتني.
منذ  توترا  مو�صكو  مع  الثالث  البلطيق  دول  عالقات  وت�صهد 
ال�صابق،  ال�صوفياتي  الحت���اد  ع��ن  ا�صتقاللها  على  ح�صلت  ان 
ل  اوك��ران��ي��ا  يف  ث��م  جورجيا  يف  الرو�صية  الع�صكرية  والعمليات 

توؤدي اىل طماأنتها.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

مناورات  ان  من  املتحدة  الوليات  الليتواين  الدفاع  وزي��ر  حذر 
رو�صية مقررة يف ايلول �صبتمر ميكن يف الواقع ان تخفي متركزا 

دائما لقوات على ال�صفة ال�صرقية حللف �صمال الطل�صي.
زار راميوندا�س كاروبلي�س وا�صنطن ال�صبوع املا�صي ليطلب دعم 
التي  البلطيق  دول  تقوم  بينما  امركيني  وبرملانيني  م�صوؤولني 
الدفاعية  و�صائلها  بتحديث  رو�صيا  مع  املواجهة  خط  على  تقع 

ملحاولة ردع الكرملني عن التدخل يف �صوؤونها.
ي�صعر  ان��ه  كاروبلي�س  ق��ال  ب��ر���س،  فران�س  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف 
احللف  اىل  املتحدة  ال��ولي��ات  تقدمه  ال���ذي  للدعم  بالمتنان 
الطل�صي ويثق بان هذا الدعم �صي�صتمر على الرغم من القلق 

احل�صور  م��ن  ن��وع  يف  الأوروب���ي���ة،  ال��ق��ارة  م��ن  ال�صرقي  ال�صطر 
الردعي املت�صاعد. وقال كاروبلي�س ان “اوروبا حتتاج اىل وجود 
نف�صه  الوقت  يف  لكن  دفاعي  كنظام  وقيادتها  املتحدة  الوليات 

نحن مقتنعون بان الوليات املتحدة حتتاج اىل حلفاء .
هل احللف الطل�صي عفا الزمن عليه الزمن؟ يرد وزير الدفاع 
�صوى مرة  امر موؤكد. مل يقل ذلك  الزمن، هذا  مل يعف عليه 
واحدة خالل احلملة، لكن مع ذلك يجب على احللف ان يتغر 

وهذا امر وا�صح حتى بالن�صبة لنا.
واأ����ص���اف ان ت��رام��ب حم��ق يف ال����ص���رار ع��ل��ى ان ي��زي��د احللفاء 
عليه  واف��ق  ال��ذي   -- ال��ه��دف  حتقيق  حتى  الدفاعية  نفقاتهم 
وما  الداخلي  الناجت  اجمايل  من  باملئة  ب2  املحدد   -- اجلميع 

زال كثرون بعيدين عنه.

مريكل تهنئ ماكرون على 
نتيجة النتخابات العامة 

•• برلني-رويرتز:

اأجنيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة  ه��ن��اأت 
الفرن�صي  ال����رئ����ي���������س  م�����رك�����ل 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون بفوز حزبه يف 
النتخابات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
باأنها  النتيجة  وو�صفت  الرملانية 
ت�صويت قوي موؤيد لالإ�صالحات.

ب��ع��د اجلولة  ال��ت��وق��ع��ات  واأ�����ص����ارت 
النا�صئ  م��اك��رون  ح��زب  اأن  الأوىل 
يف ���ص��ب��ي��ل��ه ل��ل��ف��وز ع��ل��ى الأح�����زاب 
فرن�صا  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
اأغ��ل��ب��ي��ة كبرة  واحل�������ص���ول ع��ل��ى 
الإ�صالحات  مت��ري��ر  م���ن  مت��ك��ن��ه 

املواتية لقطاع الأعمال.
ح�صاب  ع���ل���ى  ت����غ����ري����دة  وق�����ال�����ت 
ع��ل��ى موقع  الأمل���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
“امل�صت�صارة  الث��ن��ني  ام�س  تويرت 

يوغو�صالفيا  يف  الخ�����رة  احل�����رب  وك���ان���ت  ت�������ص���وره. 
ا�صفرت  ال�صربية  والقوات  ال�صتقالليني  بني  ال�صابقة 
عن �صقوط 13 الف قتيل، بينهم ع�صرة اآلف من البان 

كو�صوفو يف 1998 و1999.
وك��ان��ت م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ص��اد م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ال���ص��ا���ص��ي��ة يف 

•• بري�صتينا,-اأ ف ب:

حزب  وراء  ا���ص��ط��ف  ال����ذي  املحاربني”  “حتالف  ف���از 
تاجي  ها�صم  الرئي�س  بقيادة  الدميوقراطي  كو�صوفو 
باأكر من ثلث ال�صوات يف النتخابات الت�صريعية التي 
جرت الحد بدون ان يحقق اغلبية متينة يف مواجهة 
ي��د���ص��ن مرحلة  ، م���ا  ال��ت��غ��ي��ر  ال��داع��ي��ة اىل  الح�����زاب 

غمو�س يف هذا البلد.
وح�صل التحالف على 33،1 باملئة من ال�صوات، ح�صب 
ارقام ن�صرتها اللجنة النتخابية ليل الحد الثنني بعد 

فرز ثلثي ال�صوات.
وج��������اء احل������زب������ان ال�����ك�����ب�����ران الآخ�������������ران ال����راب����ط����ة 
الدميوقراطية لكو�صوفو )ميني الو�صط( وحزب تقرير 
املرتبة  يف  ق��وم��ي(  ي�����ص��ار   - )فيتيفيندو�صيي  امل�����ص��ر 
باملئة  و24،08  باملئة   24،9 على  بح�صولهما  الثانية 

من ال�صوات.
وب��ي��ن��م��ا ك���ان احل����زب ال��دمي��وق��راط��ي وت��ق��ري��ر امل�صر 
ب��ري�����ص��ت��ي��ن��ا، حذر  ي��ن�����ص��ب��ان م��ن�����ص��ات الح���ت���ف���ال يف 
من  تعمل  الدميوقراطية  حزب  زعيم  كرييزو  ع�صمت 
الح��ت��ف��الت امل��ب��ك��رة. وق���ال “ندعو ك��ل الح�����زاب اىل 

المتناع عن الحتفال قبل الوان«.
ومع ذلك، قال زعيم حتالف املحاربني رامو�س هاراديناي 

كورتي  البني  ورد  الن�صر.  حتالفنا  منحت  كو�صوفو  ان 
ان�صاره  م��ن  اآلف  ام��ام  امل�صر”  “تقرير  ح��زب  زعيم 

“انه انت�صر كبر وتنتظرنا انت�صارات اخرى.
ال���رمل���ان خ���الل ال�صبوع  امل��ق��اع��د يف  ت��وزي��ع  و���ص��ي��ع��ل��ن 
النتائج مب�صاورات ح�صا�صة ميكن  اجل��اري. وتنذر هذه 
ان توؤدي اىل اغلبية ه�صة بينما ت�صهد كو�صوفو حتديات 
ك��ب��رة م��ن ال��و���ص��ع الق��ت�����ص��ادي ال��ك��ارث��ي اىل تدهور 
العالقات مع �صربيا التي ترف�س العرتاف با�صتقالل 
هذا البلد الذي كان اقليما تابعا لها معظم �صكانه من 
اتهام  احتمال  ذلك  اىل  ي�صاف   .2008 حتى  اللبان 
م�����ص��وؤول��ني ك��ب��ار م��ن ق��ب��ل امل��ح��اك��م اخل��ا���ص��ة اجلديدة 
جي�س  ارتكبها  ال��ت��ي  احل���رب  ج��رائ��م  يف  النظر  املكلفة 
حت��ري��ر ك��و���ص��وف��و، وب���ني ه����وؤلء ال��رئ��ي�����س ت��اج��ي نف�صه 
يتمتع  ال��ذي  في�صيلي  ق��دري  الرئا�صي  احل��زب  ورئي�س 
بنفوذ كبر. ويرى املركز الوروبي لق�صايا القليات ان 
“اخلطر احلقيقي حلدوث ا�صطرابات يف البالد �صياأتي 
مع بدء عمليات التوقيف” التي ميكن ان “تهز او حتى 

ان تهدد بقاء احلكومة املقبلة .
من جهتها، تريد �صربيا حماكمة رئي�س الوزراء رامو�س 
جرائم  ارت��ك��اب  بتهمة  “رامبو”  ب  امللقب  ه��ارادي��ن��اي 
العرتاف  �صربيا  على  ا�صرتط  وليته  وخ��الل  ح��رب. 
با�صتقالل كو�صوفو ملوا�صلة احلوار، وهو امر ل ميكن 

النتخابات يف بلد تبلغ ن�صبة البطالة فيه ر�صميا 27،5 
البالغ عددهم  ال�صكان  باملئة وواح��د من كل اثنني من 
بعد  العمر  م��ن  الثالثني  يبلغ  مل  ن�صمة  مليون   1،8
 400 مثل  اخل���ارج  يف  بالعي�س  منهم  ك��ث��رون  ويحلم 

الف كو�صويف اآخرين.

اإدارة دونالد ترامب تدعم املطالب ال�ضعودية 

البيت الأبي�س ي�سّعد �سد قطر.. تلبية املطالب قبل وقف احلملة

•• نريوبي-رويرتز:

قال قائد ال�صرطة الكينية اإن ال�صرطة األقت القب�س على �صتة رجال ي�صتبه 
يف تخطيطهم لهجوم برعاية حركة ال�صباب ال�صومالية املت�صددة.

وخالل الأ�صابيع القليلة املا�صية قتل 20 جنديا كينيا يف عدة هجمات وقع 
معظمها يف طرق مهجورة يف املنطقة ال�صمالية ال�صا�صعة املتاخمة لل�صومال 

ا�صتخدم فيها املت�صددون عبوات نا�صفة بدائية ال�صنع.
وقال جوزيف بوينيت املفت�س العام لل�صرطة يف بيان يف وقت متاأخر الأحد 

اإن اثنني من امل�صتبه بهما كينيان بينما الآخرون من ال�صومال. 
كما �صادرت ال�صرطة عبوات نا�صفة واأرب��ع �صرتات نا�صفة وم��واد تدخل يف 

�صناعة القنابل مثل مادة تي.ان.تي.
وقال بوينيت “مت اإر�صال ال�صتة من برهانت�صي يف ال�صومال من قبل قادتهم 

ل�صن هجمات يف كينيا .
وتعاونت قوات الأمن الكينية مع نظرتها يف ال�صومال لإحباط الهجوم 
والقب�س على امل�صتبه بهم. وذكر بوينيت اأنه يتم ا�صتجواب الرجال ال�صتة 

للتعرف على حجم ال�صبكة باأكملها.
وتواجه كينيا تهديدا اأمنيا م�صتمرا من جميع اأنحاء احلدود منذ اأن اأر�صلت 
قواتها اإىل ال�صومال يف اأواخر 2011 للم�صاعدة يف هزمية مقاتلي حركة 

ال�صباب وا�صتعادة النظام.

الفيدرالية العربية حلق�ق الن�سان تبحث تعزيز التعاون مع الأمم املتحدة
•• جنيف-وام: 

التقى الدكتور اأحمد الهاملي رئي�س وموؤ�ص�س الفيدرالية 
العربية حلقوق الإن�صان مع �صعادة فرود مورينغ املن�صق 
امل��ق��ي��م ل����الأمم امل��ت��ح��دة وامل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ل��رن��ام��ج الأمم 
املتحدة الإمنائي يف دولة الإمارات ، وال�صيدة مارتافاليجو 
الأمم  مكتب  يف  وال��ع��دال��ة  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  اخت�صا�صي 
املتحدة الإقليمي يف عمان. ومت خالل الجتماع بحث �صبل 
الإن�صان  حلقوق  العربية  الفيدرالية  بني  التعاون  تعزيز 
الذي  بالدعم  يتعلق  فيما  املتحدة، وخا�صة  الأمم  وبعثة 
ميكن اأن يقدمه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالتعاون 
اإعداد  يف  الإن�����ص��ان  حل��ق��وق  ال�صامي  امل��ف��و���س  مكتب  م��ع 
الدوري  لال�صتعرا�س  الثالثة  للدورة  املطلوبة  الوثائق 
ال�صامل. ويف �صياق مت�صل، �صرح الدكتور اأحمد الهاملي 
يف  الآن  ت�صارك  الإن�صان  حلقوق  العربية  الفيدرالية  اأن 
اأعمال الدورة اخلام�صة والثالثني ملجل�س حقوق الإن�صان 
التابع لالأمم املتحدة، التي انطلقت اأعمالها يف 6 يونيو 
32 يونيو  حتى  وت�صتمر  ب�جنيف  املتحدة  الأمم  بق�صر 
املوازية  الفعاليات  من  ع��دد  يف  �صت�صارك  واأنها  اجل��اري، 
لجتماعات الدورة، و�صتلتقي بالعديد من املنظمات غر 

احلكومية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين .
وقال الهاملي ان ذلك ياأتي ا�صتمرارا لن�صغال الفيدرالية 
وحقوق  ق�صايا  ع��ن  ب��ال��دف��اع  الإن�����ص��ان  حل��ق��وق  العربية 

الإن�������ص���ان ال��ع��رب��ي، وع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ب��ن��اء وت��ط��وي��ر �صبكة 
على  القائمة  والدولية  الإقليمية  وحتالفاتها  عالقاتها 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  جميع  مع  والتعاون  النفتاح  مبداأ 
الإن�صان،  ب��ح��ق��وق  امل��ع��ن��ي��ة  غ���ر احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
والعمل على حماربة كافة اأنواع النتهاكات والتمييز التي 
يتعر�س لها املدنيون يف كثر من مناطق العامل، انطالقا 
من روؤيتها القائمة على مبداأ تكاملية احلقوق و�صمولية 
امل��ط��ال��ب��ة باحلقوق  ب��ني  ال���ت���وازن  احل���ري���ات، مب��ا يحقق 
�صتعمل  ك��م��ا  للمجتمع،  اجل��م��اع��ي��ة  واحل��ق��وق  ال��ف��ردي��ة 
على تعزيز املفاهيم الدولية لنظرية احلقوق واحلريات 
الإن�����ص��اين، ل �صيما يف ظ��ل م��ا ميثله  ب��الأم��ن  وعالقتها 
الإرهاب والطائفية من تهديد لالأمن الإن�صاين والأمن 
ال��ق��وم��ي وال�����ص��الم ال����دويل. واأ����ص���اف " اإن ه���ذه ال���دورة 
العربية  املنطقة  بها  مت��ر  �صعبة  ظ��روف  ظ��ل  يف  تنعقد 
بالكثر من  الإن�صان  واقعا موؤملا لأو�صاع حقوق  وتعك�س 
الدول العربية.. فقد تعقد امل�صهد يف الكثر من الدول 
ال�صنوات  خالل  الفو�صى  �صيناريو  �صهدت  التي  العربية 
ال�صطراب  م���ن  ح��ال��ة  اإىل  اأدى  مم���ا  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ت 
ال�صيا�صي والجتماعي واملوؤ�ص�صي انعك�صت على منظومة 
لأو�صاع  ب�صيطة  م��ق��ارن��ة  واإن  برمتها،  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق 
التي  وحتديدا  العربية  املناطق  كافة  يف  الإن�صان  حقوق 
عدم  اإىل  نتائجها  ك��ل  ت�صر  ال���ص��ط��راب��ات،  ه��ذه  عا�صت 
�صمان حماية حقوق الإن�صان". واأو�صح الدكتور الهاملي 

اإن امل��ه��دد ال��رئ��ي�����س حل��ق��وق الإن�����ص��ان يف ب��ع�����س ال���دول 
الطائفي،  وال���ولء  الأيديولوجي  التطرف  هو  العربية 
الإن�صان يف  تنتهك حقوق  التي  املتطرفة هي  وامللي�صيات 
احلياة والعي�س باأمن و�صالم وحقه يف امل�صاركة ال�صيا�صية 
العربية  الفيدرالية  ان  اىل  احلقوق،لفتا  من  وغرها 
حلقوق الإن�صان لديها جمموعة من املبادرات والأن�صطة 
التي ترتكز على حماربة التطرف، كونها توؤمن بالتعاي�س 
القتل والتكفر.. و�صوف  والنفتاح والت�صامح بعيدا عن 
اإي�صال  اإىل  الإن�صان  حلقوق  العربية  الفيدرالية  ت�صعى 
تعانيه  ما  واإب���راز  ال���دويل،  املجتمع  اإىل  العربي  ال�صوت 
املنطقة من اإرهاب وجرائم حرب ترتكب يف حق الإن�صان 
العربي من قبل امليلي�صيات الإرهابية والطائفية التابعة 
لولية الفقيه وجماعة القاعدة وداع�س ب�صوريا والعراق، 
اإىل  بالإ�صافة  اليمن،  يف  املخلوع  وملي�صيا  واحل��وث��ي��ني 
وحول  العربي.  الإن�صاين  لالأمن  الإيرانية  التهديدات 
الدورة،  اأعمال هذه  الفيدرالية يف  ا�صرتاتيجية م�صاركة 
تاأكيد  اإىل  تهدف  الفيدرالية  اأن  الهاملي  الدكتور  اأك��د 
ح�صورها ودورها املحوري يف الق�صايا العربية واخلليجية 
والدولية، وا�صتمرارية اإ�صهامها الفاعل باملحافل الدولية، 
القائم على ما متثله الفيدرالية من كونها اأكر تنظيم 
الوا�صعة  امل�صاركة  وعلى  الإن�����ص��ان،  بحقوق  معني  عربي 
بالفيدرالية.  امل��ت��وف��رة  وال��ك��ف��اءات  ل��ل��خ��رات  وامل��ت��ن��وع��ة 
الإن�صان  حقوق  اأو���ص��اع  مناق�صة  ح��ول  امل�صاركة  وترتكز 

و�صوريا  فل�صطني  من  كل  يف  وخا�صة  العربي  العامل  يف 
الإرهابي  الإي��راين  للحراك  والت�صدي  والعراق،  واليمن 
يف املنطقة العربية، وا�صتعرا�س روؤية الفيدرالية للعديد 
مدعومة  الإن�صان،  بحقوق  املعنية  العربية  الق�صايا  من 
ب��ت��ق��اري��ر ودرا����ص���ات ح��ال��ة وت��ق��دي��ر م��واق��ف مبنية على 
تفعيل  على  وتعمل  وال��ن��زاه��ة،  وال�صفافية  ال�صتقاللية 
الأدوات الإقليمية والدولية املتاحة، ومبا يعزيز من واقع 
الدول  بالعديد م��ن  الإن�����ص��ان واحل��ري��ات  اح���رتام حقوق 
العربية، ويو�صح حقيقة اأو�صاع حقوق الإن�صان بالوطن 

العربي للهيئات الأممية واملجتمع الدويل.
وفيما يتعلق باأن�صطة الفيدرالية العربية حلقوق الإن�صان، 
بتنفيذ  تقوم  �صوف  الفيدرالية  اأن  الهاملي  الدكتور  قال 
ور���ص��ة ع��م��ل ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، ي��ق��وم خ��الل��ه��ا خ���راء من 
كيفية  على  الفيدرالية  موظفي  بتدريب  املتحدة  الأمم 
الفيدرالية  �صتعقد  كما  ال��ظ��ل..  ت��ق��اري��ر  وك��ت��اب��ة  اإع����داد 
الجتماعات  م���ن  ال��ع��دي��د  الإن�������ص���ان  حل���ق���وق  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���دول الأع�����ص��اء مبجل�س حقوق  وال��ل��ق��اءات م��ع ممثلي 
الإن�صان، واملنظمات غر احلكومية الدولية والإقليمية، 
وجميع الأط��راف الفاعلة امل�صاركة يف ال��دورة.. و�صتعمل 
الفيدرالية خالل تلك اللقاءات على اإبراز ق�صايا حقوق 
يعانيه  م��ا  حقيقة  وتو�صيح  ال��ع��رب��ي،  بالوطن  الإن�����ص��ان 
والأوروب���ي���ة من  العربية  ال���دول  م��ن  بالعديد  امل��دن��ي��ون 

انتهاكات حلقوق الإن�صان وجرائم �صد الإن�صانية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن  للتلفزيون،  الأمريكية  اأ�س”  بي  “�صي  �صبكة  اأف��ادت 
البيت الأبي�س �صدد يف ال�صاعات ال�24 الأخرة، موقفه 
حيث  لوا�صنطن،  قدمياً  حليفاً  تعتر  التي  قطر  حيال 
من  رغبة  يعك�س  ما  جندي،  اآلف  ع�صرة  نحو  يتمركز 
الأخرى  اخلليجية  وال���دول  ال�صعودية  دع��م  يف  الإدارة 
الأ�صبوع،  مطلع  ال��دوح��ة  م��ع  ع��الق��ات��ه��ا  قطعت  ال��ت��ي 
مرا�صلة  وت��ق��ول  اإقليمي.  ن��زاع  يف  موق���������ف  واتخ���������اذ 
ال�صبكة مارغريت برينان اإن اإدارة دونالد ترامب تدعم 
كثراً من املطالب ال�صعودية باأن تقطع قطر عالقاتها 

مع جماعة الإخوان الإرهابية وتوقف متويلها لها، على 
كذلك،  الأردن.  فيها  مبا  اأخ���رى،  دول  يف  كما  اأرا�صيها 
اجلماعات  ل��ك��ل  دع��م��ه��ا  ب�صحب  ق��ط��ر  الإدارة  ت��ط��ال��ب 
ال��ت��ي حت���ارب يف  ت��ل��ك  امل��ت��ط��رف��ة، وخ�����ص��و���ص��اً  ال�صلفية 
القاعدة،  فكر  تعتنق  ال��ت��ي  الن�صرة  غ���رار  على  ���ص��وري��ا 

وداع�س واأتباعهما. 

تلبية املطالب
املطالب  تلبي قطر تلك  اأن  الأبي�س على  البيت  وي�صر 
حلفائها  مع  ال�صعودية  تنفذها  التي  احلملة  وقف  قبل 
لعزل الدوحة. وكانت الوليات املتحدة عر�صت اخلمي�س 

و�صاطة وزير اخلارجية الأمريكي ريك تيلر�صون الذي 
ت��ف��او���س ���ص��ن��وات م��ع ال��زع��م��اء ال��ق��ط��ري��ني ع��ن��دم��ا كان 
عر�س  وج��اء  موبايل.  اإك�صون  ل�صركة  تنفيذياً  رئي�صاً 
جيم�س  ال��دف��اع  وزي��ر  ترامب  لقاء  بعد  الأبي�س  البيت 
ماتي�س ملناق�صة الأزم���ة. وي��وم الأرب��ع��اء، حت��دث ترامب 
للبيت الأب��ي�����س، وع��ر���س عليه  اأم���ر ق��ط��ر، وف��ق��اً  اإىل 
م�صاعدة الأطراف على حل خالفاتهم، مبا فيه اجتماع 
يف البيت الأبي�س اإذا اقت�صى الأمر . كذلك، كرر ترامب 
اأهمية جمل�س التعاون اخلليجي، مبا بعد قطع عدد من 

اأع�صائه العالقات الديبلوما�صية مع قطر.
ويف الت�صال مع متيم، قال ترامب اإن الوليات املتحدة 

تريد جمل�س تعاون خليجي موحداً لت�صجيع ال�صتقرار 
الإق��ل��ي��م��ي، ول��ك��ن ل��ي�����س م��ع��ن��ى ذل���ك مت��وي��ل التطرف 

واإحلاق الهزمية بالإرهاب .

قواعد ع�ضكرية اأمريكية
اإىل  ن��ظ��راً  وخ�صو�صاً  ح�صا�س،  و�صع  يف  اأمريكا  وت��ب��دو 
وجود قوات اأمريكية كبرة يف قواعد ع�صكرية عدة على 
لن يغر  اإن��ه  ق��ال  الأمريكي  اأن اجلي�س  وم��ع  اأرا�صيها. 
تغريدة  يف  ت��رام��ب  اأ���ص��ار  العديد،  ق��اع��دة  حيال  موقفه 
اإىل  ي�صرون  اأو�صطيني  �صرق  “زعماء  اأن  اإىل  اخلمي�س 

قطر” على اأنها متول الإيديولوجية املتطرفة.
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حتقيق ح�ل �سبهات مالية مل�ؤ�س�سة اأريك ترامب 
•• نيويورك-اأ ف ب:

نيويورك  ل��ولي��ة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  يحقق 
اري�����ك ����ص���ن���اي���درم���ان ح����ول وج���ه���ة ق�����ص��م من 
الم��وال التي ح�صدتها موؤ�ص�صة اريك ترامب 
جن��ل ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي وذل���ك اإث���ر �صبهات 
باأنه مت حتويلها اىل ح�صابات ملجموعة دونالد 
ت���رام���ب. اأ���ص�����ص��ت م��وؤ���ص�����ص��ة اري����ك ت���رام���ب يف 
البحاث  ب��رام��ج  يف  امل�صاهمة  ب��ه��دف   2007
�صانت  م�صت�صفى  يف  الط��ف��ال  ���ص��رط��ان  ح���ول 
جون يف ممفي�س )تيني�صي(. وجلمع الموال، 

احد  يف  للغولف  دورة  �صنويا  املوؤ�ص�صة  تنظم 
نا�صيونال  ت��رام��ب  ملجموعة  التابعة  امل��الع��ب 
الرئي�س  ال��ت��ي ميلكها  ك��ل��وب اخل��ا���ص��ة  غ��ول��ف 

المركي ب�صمال نيويورك.
وق�����ال حت��ق��ي��ق ك�����ص��ف��ه م���وق���ع جم��ل��ة فورب�س 
اورغنايزي�صن  ت��رام��ب  الرئي�س  جمموعة  ان 
كانت تقوم يف البدء باإعارة امللعب والتجهيزات 
ر�صوما  تفر�س  باتت   2010 العام  منذ  لكن 
ك�صوفات  عن  نقال  املجلة  وتابعت  ذل��ك.  لقاء 
�صريبية اطلعت عليها ان كلفة تنظيم الدورة 
 50 اأق��ل م��ن  بعد ان كانت يف غالب الح��ي��ان 

الف   322 لتتجاوز  فجاأة  ارتفعت  دولر  األ��ف 
وت�صاءلت املجلة حول  دولر يف العام 2015. 
واأن  خ�صو�صا  الم���وال،  ه��ذه  من  ق�صم  وجهة 
اريك اأكد لدى �صوؤاله من قبل املجلة ان الكلفة 

تبلغ حواىل مئة الف دولر.
العام  املدعي  فتح  امل�صاألة  ال�صوء على  وللقاء 
املتحدث  اأعلن  ما  بح�صب  حتقيقا،  لنيويورك 
ترامب  اري��ك  ان  وتابع  بر�س.  فران�س  لوكالة 
اواخر  م��وؤق��ت��ا يف  اع��م��ال منظمته  اأوق���ف  ك��ان 
للوليات  رئي�صا  وال���ده  انتخاب  بعد   2016

املتحدة، لتفادي اي ت�صارب يف امل�صالح.

املعار�سة الفنزويلية تدع� اجلي�س اىل التمرد 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

دعا احد قادة املعار�صة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز امل�صجن منذ اكر من ثالث �صنوات، اجلي�س اىل التمرد 
على الرئي�س نيكول�س مادورو.

باأن تتمردوا على  “لديكم حق وواجب  التوا�صل الجتماعي  وقال لوبيز يف فيديو بث الحد على و�صائل 
اوامر تهدف اىل قمع ال�صعب الفنزويلي، ان تتمردوا لتنفيذ الد�صتور .

“منذ اكر من ثالث �صنوات وانا �صجني داخل  املعار�س  “الرادة ال�صعبية”  وا�صاف لوبيز موؤ�ص�س حزب 
اي�صا يريد  ان اجلي�س  اق��ول لكم  ان  وا�صتطيع  الع�صكريني  العديد من  وح��دة ع�صكرية. لقد حتدثت اىل 

تغيرا«.
 66 ت�صهد فنزويال منذ ا�صهر ازمة �صيا�صية خطرة وتظاهرات للمعار�صة تخللتها �صدامات ا�صفرت عن 

قتيال منذ بداية ني�صان ابريل.
واقرتح مادورو م�صروع تعديل للد�صتور رف�صته املعار�صة معترة ان ما يقوم به مناورة للبقاء يف احلكم.

•• لندن-وكاالت:

النتخابات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
اخلمي�س  اأجريت  التي  الرملانية 
الأخ������ر يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ك��ت��ب يف 
ماثيا�س  اأفرز”  “فورين  جملة 
م�صاعد  اأ�����ص����ت����اذ  م��ات��ث��ي��ج��ي�����س، 
ل��الق��ت�����ص��اد ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال����دويل 
الدولية  ال��دار���ص��ات  معهد  ل���دى 
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة جونز 
تراجع  اأ���ص��ب��اب  حم��ل��اًل  هوبكينز، 
الوزراء  لرئي�صة  الناخبني  تاأييد 
ح�صول  وع�������دم  م�������اي،  ت�����ري�����زا 
الغالبية  على  املحافظني،  حزبها، 

املطلقة.
تريزا  اأن  اإىل  ماتثيجي�س  ولفت 
ماي التي وعدت باأن تكون “امراأة 
حازمة” خالل مرحلة املفاو�صات 
املقبلة مع الحتاد الأوروبي ب�صاأن 
انف�صال بريطانيا عنه، اأدركت اأن 
يتحلون  الريطانيني  الناخبني 

اأي�صاً باحلزم. 
ف����ب����ال����رغ����م م������ن مت����ك����ن ح����زب 
امل���ح���اف���ظ���ني احل����اك����م م����ن زي�����ادة 
باأكر  الأ�������ص������وات  م����ن  ح�����ص��ت��ه 
انتخابات  اآخ������ر  ع����ن   5% م����ن 
 ،2015 ع����ام  اأج���ري���ت يف  ع��ام��ة 
من   42.4% ع��ل��ى  وبح�صولها 
اإج��م��ايل الأ����ص���وات، ف��اإن��ه��ا فقدت 
ع����دداً م��ن امل��ق��اع��د ل�����ص��ال��ح حزب 

ي���ق���ال ي����ري����دون احل�������ص���ول على 
اأي�������ص���اً، وحيث  ح�����ص��ت��ه��م واأك��ل��ه��ا 
بالبقاء  م��ن��ه��م��ن   90% ي��رغ��ب 
يف�صل  فيما  امل��وح��دة،  ال�����ص��وق  يف 
النتقال  ح��رك��ة  بتقييد   70%

عر احلدود. 
بروك�صل  يف  امل���������ص����وؤول����ني  ل���ك���ن 
اأو���ص��ح��وا م���راراً اأن��ه اإم��ا اأن تبقى 
ال�صوق  ���ص��م��ن  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
احلركة،  بحرية  وتقبل  الواحدة، 
وت�صتعيد  ال���������ص����وق  ت�����غ�����ادر  اأو 

�صيطرتها على الهجرة. 

خطر و�ضذاجة
م���ن ه���ن���ا، ي����رى م��ات��ث��ي��ج��ي�����س اأن 
بريك�صيت  ي�صمى  مب��ا  ال�صتنتاج 
الأرجح،  على  اليوم،  �صيبدو  مرناً 
و�صاذجاً  ح��الت��ه،  اأ���ص��واأ  يف  خطرا 
البقاء  ي��ع��ن��ي  ك��م��ا  اأف�����ص��ل��ه��ا.  يف 
�صمن الحتاد اجلمركي بالقبول 
الأوروبية،  العدل  باأحكام حمكمة 
اإ�صافية  اأم�����وال  دف���ع  وم��وا���ص��ل��ة 
اإىل خزينة الحتاد الأوروب��ي، مع 
اإ�صافية  مبالغ  ت�صديد  موا�صلة 
واإه������دار  الحت������اد،  م��ي��زان��ي��ة  اإىل 
�صفقات  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  ف��ر���ص��ة 
جت���اري���ة م�����ص��ت��ق��ل��ة وث��ن��ائ��ي��ة، مع 
ف���ق���دان ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��اث��ر يف 
الحتاد  م��ع  م�صتقبلية  �صفقات 

الأوروبي. 

م�صوؤولون  �صارع  الهجومني،  عن 
خ�صومهم  لت����ه����ام  اإي�����ران�����ي�����ون 
الأعلى  املر�صد  وق��ال  ال��دول��ي��ني،  
خامنئي  علي  اهلل  اآي���ة  اإي����ران،  يف 
���ص��وى يف  ل��ن تفيد  ال��ه��ج��م��ات  اإن 
املتحدة  للوليات  الكراهية  اإذك��اء 
ويف  ال�صعودية”.  وحل��ل��ي��ف��ت��ه��ا 
الوقت نف�صه اأعلن البيت الأبي�س 
�صحايا  اأرواح  ع��ل��ى  ح���زن���ه  ع���ن 
الهجومني ، واأ�صار يف بيانه اإىل اأن 
تخاطر  لالإرهاب  الراعية  ال��دول 
الذي  لل�صر  �صحية  ت�صبح  ب����اأن 
د وزير  تزرعه.  ويوم اخلمي�س، غرنّ
اخلارجية الإي��راين، حممد جواد 
ظ��ري��ف ع��ل��ى ت��وي��رت م��دع��ي��اً باأن 
الأخر جرى  الإرهابي  “احلادث 
ب��دع��م م���ن ح��ل��ف��اء اأم���ري���ك���ا. واأن 
ب�صدة  ي��رف�����س  الإي�����راين  ال�صعب 
تعاطفها  املتحدة  ال��ولي��ات  ادع��اء 

مع اأ�صر ال�صحايا«. 
تهديد دول اأخرى

ع��دد من  لإب���داء  بيندك�س  وتلفت 
اأثناء  امل�����ص��اع��ر  ت��ل��ك  الإي���ران���ي���ني 
وكتبت  الأخ����رة.  اجلمعة  ���ص��الة 
امل�صلني  اأن  تاميز”  “ذا  �صحيفة 
لأمريكا  “املوت  ب��ع��ب��ارة  ���ص��اح��وا 
ولكن،  واإ�صرائيل”.  وبريطانيا 
امل�صكلة  ت��ك��م��ن  ال��ك��ات��ب��ة،  بح�صب 
يف ك��ون��ه��ا اأب��ع��د واأخ��ط��ر م��ن هذا 
ال��ت��ن��اف�����س ال����دويل ال��ع��م��ي��ق. فقد 
توعد داع�س، عر �صريطه امل�صور 

الأخر، دوًل اأخرى يف املنطقة. 

ال��ع��م��ال، وال����ذي ارت��ف��ع��ت ح�صته 
قبل  عليه  كانت  عما   9.5 بن�صبة 
عامني، �صامناً ن�صبة %40. وقد 
املحافظني  بح�صول  ذل��ك  ترجم 
 12 )بخ�صارة  مقعداً   318 على 
م��ق��ع��داً(، وح�����ص��ول ال��ع��م��ال على 

261) بتقدم 29 مقعداً(. 

دعم �ضمني
اإ�صرار  اإىل  ماتثيجي�س  وي�����ص��ر 
ماي على التم�صك بال�صلطة عر 
اأقلية  ح��ك��وم��ة  ت�صكيل  حم���اول���ة 
بدعم �صمني من ع�صرة اأع�صاء يف 
الرملان من حزب الدميقراطيني 
ال�صمالية،  لآيرلندا  الوحدويني 
اأكر  لتحقيق  ب�صعيه  وامل���ع���روف 
�صفقة ل�صالح اآيرلندا ال�صمالية. 
بعد  الوا�صح  م��ن  لي�س  هنا  وم��ن 
�صتنعم حكومة ماي اجلديدة  كم 
�صتبقى  م��ت��ى  واإىل  ب��ال���ص��ت��ق��رار، 

على راأ�صها.

ثالث ا�ضتنتاجات
وب���ح�������ص���ب ال����ك����ات����ب، ت����ل����وح ف���وق 

اآي��رل��ن��دا قد  ت��وح��ي��د  ف���اإن ق�صية 
ي����ث����ر م�����ن ج����دي����د ح���م���ا����ص���ة يف 

بلفا�صت. 

�ضاعة بريكزيت
العد  بدء  اإىل  ماتثيجي�س  وي�صر 
حلظة  منذ  لريك�صيت  الع�صكي 
تفعيل حكومة تريزا ماي للمادة 
50 يف 29 مار�س) اآذار( ملبا�صرة 
الأوروبي.  الحت��اد  مغادرة  عملية 
املبكرة  النتخابات  فكرة  وج���اءت 
بهدف  املحافظني  ح��زب  قبل  من 
احل�������ص���ول ع���ل���ى ت��ف��وي�����س قوي 
على  نظره  وجهة  م��ن  للتفاو�س 
اأو  اأوروب�����ا،  م��ع  نظيف”  “طالق 
قا�س”،  ب��ري��ك�����ص��ي��ت  ي�����ص��م��ى  م���ا 
ال�صوق  م��ن  ك��ل  ع��ن  بالتخلي  اأي 

امل�صرتكة والحتاد اجلمركي. 

مقاي�ضات متاأ�ضلة
غالبية  م�صكلة  اأن  الكاتب  وي��رى 
ال��ري��ط��ان��ي��ني م��ا زال���ت تكمن يف 
املقاي�صات  لطبيعة  فهمهم  ع��دم 
كما  اإنهم  بريك�صيت.  يف  املتاأ�صلة 

ت��ق��م ع��ل��ى �صراع  الن��ت��خ��اب��ات مل 
ق�صايا  ب�صاأن  بل  بريك�صيت  ح��ول 
�صكل  ف�������اإن  م���ع���ي�������ص���ي���ة،  حم���ل���ي���ة 
اململكة  ب��ني  امل�صتقبلية  ال��ع��الق��ة 
املتحدة والحت��اد الأوروب���ي تبقى 

ب��ري��ط��ان��ي��ا، يف ال���وق���ت احل����ايل، 
وميكن  اليقني،  ع��دم  من  �صحابة 
من  خال�صات  ث��الث  ا�صتخال�س 
لالنتخابات  ال�����ص��ادم��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
اأن  ورغ���������م  ب�������داي�������ة،  ال�����ع�����ام�����ة. 

ورادي���ك���ال���ي���ة مم���ا ت��وق��ع��ه معظم 
اخلراء. ومن ناحية ثالثة، اأ�صبح 
اأكر  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  م�صتقبل 
تعطل  م��ن  ب��ال��رغ��م  لأن���ه  تعقيداُ 
ال�صكتلندي،  ال�صتقالل  م�صروع 

مو�صع �صك. 
النتائج  اأظهرت  ثانية،  ومن جهة 
اأن جزءاً من الريطانيني م�صتاء 
وم�صتعد  التق�صف،  �صيا�صات  م��ن 
تقدماً  اأك�����ر  ب���اأج���ن���دة  ل��ل��ق��ب��ول 

ب�رت�ريك� تاأمل اأن ت�سبح ولية اأمريكية 
•• �صان خوان-اأ ف ب:

ام��رك��ي��ة يف  ان ت�صبح جزيرتهم ولي���ة  ب��ورت��وري��ك��و  ال��ن��اخ��ب��ون يف  اخ��ت��ار 
ا�صتفتاء �صهد ن�صبة امتناع هائلة وقاطعته املعار�صة. وافادت النتائج �صبه 
النهائية التي ن�صرت بعد اغالق مراكز الت�صويت  ان اكر من 97 باملئة من 
الناخبني الذين ادلوا باأ�صواتهم يوؤيدون احلاق جزيرتهم املفل�صة بالوليات 
البقاء على الو�صع القائم و1،3 باملئة  يريدون  باملئة  املتحدة، مقابل 1،5 
يرغبون يف ا�صتقاللها. واكد حاكم بورتوريكو ريكاردو رو�صيلو بعد الدلء 
الدفاع عن رغبة  يريد  انه  خ��وان  �صان  العا�صمة  ب�صوته يف غاينابو غرب 

�صكان اجلزيرة يف ان ت�صبح اجلزيرة الولية احلادية واخلم�صني.
وق���ال ري���ك���اردو ال���ذي ان��ت��خ��ب يف ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر امل��ا���ص��ي ب��ن��اء على 
ت�صبح  ان  اهمية  عن  للدفاع  الدولية  ال�صاحة  على  “�صنتقدم  الوعد  هذا 

بورتوريكو اول ولية ناطقة بال�صبانية يف الوليات املتحدة«.
لتدخل  “يف وا�صنطن وجميع انحاء العامل”  وا�صاف ان حكومته �صتعمل 

هذه الر�س المركية ال�صغرة يف الحتاد.
وتاأتي تاأكيدات احلاكم على الرغم من ن�صة امل�صاركة ال�صئيلة يف القرتاع 
املتحدة  الوليات  مع  طويلة  “ا�صتعمارية”  عالقة  اىلانهاء  يهدف  الذي 
على حد قوله. وقد جذب ال�صتفتاء واحد من كل اربعة ناخبني اذ ان ن�صبة 

امل�صاركة فيه بلغت 22،7 باملئة من ا�صل 2،2 مليون ناخب م�صجلني.
وقت  “حان  انه  ال�صتفتاء  قبل  ومقابالت  تغريدات  يف  اكد  ريكاردو  وك��ان 

الت�صويت من اجل ازالة اآثار ا�صتعمار بورتوريكو«.
�صبعني مليار دولر يف اكر حالة  تبلغ  التي تعاين من ديون  وبورتوريكو 
ا�صبحت  �صابقة  ا�صبانية  م�صتعمرة  امركي،  كيان  قبل  من  تعلن  افال�س 

ار�صا امركية يف القرن التا�صع ع�صر.
ال�صريكة”  “الولية احلرة  املا�صي و�صع  القرن  وقد منحت يف خم�صينات 

اخلا�س، وهي عبارة تلخ�س كل تعقيد العالقات مع ال�صلطة المركية.
ناطقون  لكنهم  بذلك  وفخورون  امركيون  مواطنون  بورتوريكو  و�صكان 
بال�صبانية. ول ي�صمح لهم بالت�صويت يف النتخابات الرئا�صية او انتخاب 
القوانني المركية مت�صهم  ان  الكونغر�س المركي مع  لهم يف  ممثلني 
ت�صهدها  التي  �صببا لالزمة  الو�صع  هذا  ويرى كثرون يف  مبا�صر.  ب�صكل 
كري�صتيان  احلكومة  يف  القت�صاديني  امل�صت�صارين  كبر  وك��ان  اجل��زي��رة. 
“ا�صا�صية”  �صوبرينو �صرح لوكالة فران�س بر�س ان و�صع اجلزيرة ق�صية 
تقيم  بورتوريكو  “لن  وا���ص��اف  القت�صادية.  الزم��ة  دوام��ة  من  للخروج 
اموال  و�صعت  المركية”،  احل��ك��وم��ة  م��ع  امل�����ص��اواة  اىل  تفتقد  ع��الق��ات 

اجلزيرة املفل�صة حتت ا�صراف جلنة يديرها الكونغر�س.
وكانت املجموعات المركية الكرى متركزت يف بورتوريكو م�صتفيدة من 
الغاء  لكن احلكومة الحتادية قررت  وا�صنطن.  اعفاءات �صريبية قررتها 

هذه العفاءات ما ادى اىل رحيل هذه املجموعات باعداد كبرة.

•• كي�صيناو-رويرتز:

يف  مقرتحة  لتغيرات  رف�صا  اأو  تاأييدا  مولدوفا  عر  اآلف  ع��دة  تظاهر 
النظام النتخابي يرى خراء حقوقيون اأوروبيون اأنها غر مالئمة .

وي�صعى الئتالف احلاكم املوؤيد لأوروبا اإىل تغير نظام الت�صويت يف وقت 
تواجه  عندما  املقبل  العام  جتري  التي  الرملانية  النتخابات  مع  يتنا�صب 
تعزيز  ترف�س  ملو�صكو  م��وؤي��دة  مناف�صة  اأح���زاب  مع  �صعبة  معركة  اأح��زاب��ه 
اآلف حمتج وه��م يهتفون”لن  اأرب��ع��ة  اأوروب����ا. وجتمع نحو  م��ع  الن��دم��اج 
اأوروبا  يف و�صط كي�صيناو منا�صدين الرملان الأوروب��ي وجمل�س  ن�صت�صلم” 
والوليات املتحدة منع �صريان هذه التغيرات. ومن املقرر اأن تنظر جلنة 
اأوروب��ا يف  املنازعات احلقوقية والدميقراطية يف  التي تف�صل يف  البندقية 
16 يونيو حزيران ما اإذا كانت �صتقبل درا�صة من خراء خارجيني تقول 
اإن النظام اجلديد قد يكون عر�صة للتاأثر ب�صبب التاأثر املفرط للم�صالح 
هذه  يف  الأع�صاء  الأوروب��ي��ة  ال��دول  على  ويتعني   . التجارية  اأو  ال�صيا�صية 
اللجنة احرتام قراراتها. وتنتخب مولدوفا حاليا برملانها بنظام التمثيل 
الن�صبي. ويريد احلزب الدميقراطي الذي ينتمي اإليه رئي�س الوزراء نظاما 
خمتلطا مع انتخاب بع�س النواب مثلما هو احلال حاليا على قوائم حزبية 

يف حني يتم انتخاب اآخرين بالنظام الفردي .
ويقول اأن�صار التغير اإن انتخاب نواب ميثلون دوائر بعينها �صيعزز ال�صلة 
النظام  جلعل  حم��اول��ة  اإن��ه��ا  املعار�صون  وي��ق��ول  والناخبني.  ال��رمل��ان  ب��ني 
النتخابي مييل ل�صالح احلزب الدميقراطي احلاكم. وُنظمت احتجاجات 

اأ�صغر موؤيدة للتغيرات النتخابية يف مدن ب�صمال وجنوب مولدوفا.

وزير يطمئن الأوروبيني 
حيال م�ستقبلهم بالإحتاد 

•• لندن-رويرتز:

قال وزير �صوؤون اخلروج من الحتاد 
ديفيز  ديفيد  بريطانيا  الأوروب���ي يف 
اإنه يتعني على املواطنني الأوروبيني 
األ يقلقوا حيال حقوقهم امل�صتقبلية 
م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف ال��ت��و���ص��ل اإىل 
ب���دء حمادثات  ب��ع��د  ب�����ص��رع��ة  ات���ف���اق 
ح���زي���ران.  ي��ون��ي��و   19 يف  اخل������روج 
املناق�صات  �صيح�صر  اإن��ه  ديفيز  وق��ال 
بان�صحاب  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة 
بريطانيا م��ن الحت���اد الأوروب����ي يف 
تريزا  ال���وزراء  رئي�صة  �صتدير  حني 
بالق�صايا  اخلا�صة  املفاو�صات  م��اي 
دول  ق��ادة  من  غرها  مع  الرئي�صية 
الإذاعة  لهيئة  ديفيز  وق��ال  التكتل. 
“هناك  )ب��ي.ب��ي.���ص��ي(  الريطانية 
اأ���ص��خ��ا���س ي�����ص��ع��رون ب��ال��ق��ل��ق ه��ن��ا يف 
من  يتمكنوا  لن  اأنهم  من  بريطانيا 

البقاء. 

جلنة مبجل�س ال�سي�خ تر�سد 
115 ملي�ن دولر جل�انتانام� 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ت�صوت جلنة العتمادات املالية مبجل�س النواب الأمريكي على م�صروع ميزانية 
حجمها 192.5 مليار دولر تت�صمن 115 مليون دولر لبناء من�صاآت اإقامة 
تراجع  مع  حتى  جوانتانامو  اعتقال  مركز  يف  الأمريكيني  للع�صكريني  دائمة 
نزلء املعتقل ب�صكل كبر. وقالت اللجنة يف بيان يوم الأحد اإن م�صروع امليزانية 
جوانتانامو.  يف  امل��وج��ودي��ن  الع�صكريني  لإي���واء  ثكنتني  لبناء  متويال  ت�صمن 
وكانت اإدارة الرئي�س دونالد ترامب قد طلبت هذه الأموال لبناء ثكنات دائمة 
ال�صابق  الرئي�س  وقل�س  الأمريكية.  للقوات  املتهالكة  املوؤقتة  الإ�صكان  لوحدات 
باراك اأوباما عدد ال�صجناء يف جوانتانامو اإىل 41 ولكنه مل ي�صل اإىل حد الوفاء 
بوعده باإغالق املعتقل املوجود يف كوبا. وكان املعتقل ي�صم يف اإحدى املراحل نحو 
 245 ال�صابق ج��ورج بو�س ولكنه كان ي�صم نحو  الرئي�س  800 نزيل يف عهد 
الأمرال  وق��ال   .2009 الرئا�صة يف  اأوباما  ال��ذي توىل فيه  الوقت  �صجينا يف 
اإفادة �صحفية يف ابريل  كورت تيد الذي يراأ�س القيادة الأمريكية اجلنوبية يف 
العاتية بقوة  الرياح  “لي�صت م�صممة لل�صمود يف وجه  املن�صاآت  اإن هذه  ني�صان 
ا�صتخدامها  توقعنا  الذي  التاريخ  بفرتة طويلة  وب�صراحة جتاوزت  الأعا�صر 
خالله«. وقال للكوجنر�س اإن نحو 580 جنديا يعي�صون يف وحدات اإيواء على 
�صكل حاويات �صنعت يف 2006 و2008 وكانت م�صممة كي يتم ا�صتخدامها 

ملدة ترتاوح بني خم�س و�صبع �صنوات.

اجل��م��ع��ة، ق��ال م��ا���ص��اء اهلل �صم�س 
عربية،  �����ص����وؤون  حم��ل��ل  ال����دي����ن، 
اإن  تاميز”  “نيويورك  ل�صحيفة 
والقبائل  والقرى  البلدات  �صكان 
والغربية  ال�صرقية  احل���دود  عند 
واجل��ن��وب��ي��ة لإي�����ران، ي��ع��ان��ون من 
عر�صة  يجعلهم  م��ا  ���ص��دي��د،  فقر 
للتطرف، وخا�صة مع ارتفاع ن�صبة 
البطالة بني ال�صباب، ما يدفعهم 

لاللتحاق بداع�س و�صواه«. 
حرف الأنظار

بالرغم  اأن���ه  اإىل  الكاتبة  وت�صر 
م�صوؤوليته  داع�������س  اإع������الن  م���ن 

الأخر  م��ار���س)اآذار(  يف  التنظيم 
“�صيغزو  فيه  ج��اء  فيديو  �صريط 
اإي��ران، و�صيعيد للم�صلمني  داع�س 
ال�����ص��ن��ة ه���ذا ال��ب��ل��د ك��م��ا ك���ان من 

قبل«. 
بداية 

ت��ن��ب��ئ حقيقة  ب��ي��ن��دك�����س،  وب�����راأي 
الأرب����ع����اء هم  ي����وم  م��ه��اج��م��ي  اأن 
يف ال���غ���ال���ب م���ن ال�����ص��ن��ة الأك������راد 
الهجوم  يوؤ�صر  فقد  الإي��ران��ي��ني، 
داخل  كبرة  مت��رد  حركة  لبداية 
اأن  ال����واق����ع،  اإي��������ران. وي����ب����دو، يف 
ويوم  داع�س.  اإليه  ي�صعى  ما  ذلك 

ال����رمل����ان  م���ب���ن���ى  اإىل  ال�����دخ�����ول 
الإيراين. واأطلق املهاجمون النار 
وخطفوا  الإي��ران��ي��ني  بع�س  على 
�صوارع  عر  اأحدهم  وفرنّ  اآخرين. 
طهران ثم فجر حزامه، فيما ُقتل 
الثالثة الباقون يف تبادل لإطالق 

النار مع ال�صرطة الإيرانية. 
واأم����ا ال��ه��ج��وم ال��ث��اين ف��ق��د نفذه 
م��ه��اج��م��ان ع��ن��د ���ص��ري��ح الإم�����ام 
مماثل  ���ص��ي��ن��اري��و  ويف  اخل��م��ي��ن��ي. 
فجرت  الأول،  ل��ل��ه��ج��وم  ت��ق��ري��ب��اً 
اآخر  قتل  فيما  حزامها،  مهاجمة 

بر�صا�س ال�صرطة. 
حماكاة

ويوم الأربعاء، ويف حماولة ل�صرح 
م��ع��ن��ى ال��ه��ج��وم��ني ب��امل�����ص��ب��ة اإىل 
الإيرانيني، قال �صاميون تي�صدال، 
الريطانية  “غارديان”  مرا�صل 
اإن “الهجوم على �صريح اخلميني 
اأث����ره حم��اول��ة تفجر  ي����وازي يف 

ن�صب لنكولن يف وا�صنطن«. 
وت�������ص���ر ب���ي���ن���دك�������س مل���ق���ت���ل 12 
يف  اآخ��ري��ن   46 ولإ�صابة  �صخ�صاً 
الهجومني الأخرين. ويف �صريط 
اأعماق،  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  بثته  فيديو 
ق���ن���اة داع�������س الإع���الم���ي���ة، ادع���ى 
)يعتقد  وق��ائ��ده��م  رج���ال  خم�صة 
عن  م�صوؤوليتهم  ���ص��ادق��ي(،  اأن���ه 
بالإمكان  وك���ان  الهجومني.  ك��ال 
�����ص����م����اع ه����������وؤلء ال������رج������ال وه����م 
ما  والكردية،  بالعربية  يتحدثون 
فر�صية  ال��ق��اط��ع  ب��ال��دل��ي��ل  يثبت 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ا�صتخباراتية  ت���ق���اري���ر  رج���ح���ت 
و�صحفية اأن يكون اإيرانيون اأكراد 
ب��ا���ص��م داع�س،  ال��ه��ج��وم��ني  ن��ف��ذوا 

قبل ب�صعة اأيام، يف قلب طهران.
كاتبة  ب���ي���ن���دك�������س،  اآري��������ا  وراأت 
اأتالنتيك،  ذا  جملة  يف  م�صاهمة 
الأنباء،  تلك  �صحة  ثبتت  اإذا  اأن��ه 
ف��ق��د مت��ث��ل ب���داي���ة حل��رك��ة �صنية 
اإيرانية كردية تهدف لقلب نظام 
يف  ال�صيعية  الأغلبية  ذي  احل��ك��م 

اإيران. 
وفيما اعتقلت ال�صلطات الإيرانية 
41 �صخ�صاً على �صلة بالهجومني 
الإره��اب��ي��ني، اأم��ك��ن ال��ت��ع��رف على 
مهاجم وحيد، �صريا�س �صادقي، 
اإيراين كردي من مدينة بافيه يف 
غرب اإيران. واأعلنت ال�صلطات اأن 
�صادقي �صارك يف جتنيد مقاتلني 
ل�صالح  اإي��������ران  ك���رد����ص���ت���ان  م����ن 

داع�س. 
هجمات رم�ضاينة

وق�����وع  اإىل  ب���ي���ن���دك�������س  وت�������ص���ر 
قرابة  واح���د  وق��ت  يف  الهجومني 
يف  ����ص���ب���اح���اً،   10.30 ال�����ص��اع��ة 
يف�صل  ح��ني  رم�����ص��ان،  منت�صف 
داع�������������س �����ص����ن ه���ج���م���ات���ه ون���ي���ل 
ال�صهر  ال�صت�صهاد خالل  �صرف” 

الكرمي«. 
اأربعة  ح���اول  الأول،  ال��ه��ج��وم  ويف 
نا�صفة  واأحزمة  ببنادق  م�صلحني 

وراء  يقفون  اأك����راداً  اإي��ران��ي��ني  اأن 
احلادث. 

ر�ضالة
املجموعة  قائد  ظهر  ال�صريط  يف 
م��ن جنود  ر���ص��ال��ة  “هذه  ق��ائ��اًل: 
داع�س يف اإيران، جنود اللواء الأول 
للتنظيم، ولن تكون، مب�صيئة اهلل، 
اآخر ر�صالة. يعلن هذا اللواء بداية 
اجلهاد يف اإيران، ونطالب اإخواننا 

امل�صلمني بالن�صمام اإلينا«. 
وتلفت الكاتبة اإىل اأنه فيما يعتر 
داع�س  ينفذه  م��ا  اأول  الهجومان 
اأ�صدر  يف ال��داخ��ل الإي���راين، فقد 

تلوح فوق لندن يف الوقت احلايل �ضحابة من عدم اليقني 

خا�سات لنتخابات بريطانيا.. �سكل العاقة مع اأوروبا �سار غام�سًا  3

�ضارع م�ضوؤولون اإيرانيون لتهام خ�ضومهم الدوليني 

هجمات اإيران.. هل هي بداية حركة لقلب النظام؟

احتجاجات يف م�لدوفا على تغيريات النظام النتخابي 
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عربي ودويل

    فاحلملة ال�صرتاكية، قد توؤدي 
اإىل اأقل عدد من النواب املنتخبني 
منذ كارثة عام 1993، عندما فاز 
57 مقعدا.  ب�  ال�صرتاكي  احل��زب 
وهذا ي�صي بان احلزب ال�صرتاكي 
النتيجة  اث������ار  م����ن  ي��ت��ع��اف��ى  مل 
ب��ي��ن��وا هامون،  مل��ر���ص��ح��ه،  ال��ه��زي��ل��ة 
النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف 
الي�صارية  ق��وة  لي�صبح  الرئا�صية، 
الأ�صوات،  ع��دد  حيث  م��ن  الثانية 

وراء فرن�صا املتمردة.
   ويعود كل هذا ح�صب املالحظني 
عدم  م���ن  ي���ع���اين  احل�����زب  ان  اىل 
و�صوح يف الروؤية وغياب الزعامة. 
الأول  ال�����ص��ك��رت��ر  ك����ان  وك����رم����ز، 
ع���دي���د �صحايا  ب���ني  م���ن  ل��ل��ح��زب 
ال���ت���ي رم����ت باحلزب  امل����د  م���وج���ة 
من  العديد  ومعه  ال�صلطة،  خ��ارج 

�صخ�صيات �صارع دي �صولفرينو:
بينوا هامون، مر�صح  لقد ف�صل     
للرئا�صية  ال�����ص����رتاك����ي  احل������زب 
للجولة  ����ل  ال����ت����اأهنّ يف  الخ���������رة، 
اأوري����ل����ي  اق�������ص���اء  ال���ث���ان���ي���ة، ومت 
فيليبيتي التي �صرحت ان “الي�صار 
م���ن اجلمعية  ���ح���ي  ال�����ذي مينّ ه���و 
فوكل  ماتيا�س  واأنهى  الوطنية”، 
 17 ب���  الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  ال�صباق 
مر�صح  وراء  الأ���ص��وات  م��ن  باملائة 
واجلبهة  الم���ام  اىل  اجل��م��ه��وري��ة 
الوطنية، وفران�صوا لمي �صحقته 
ماكينة اجلمهورية اىل المام ومل 
9 ب��امل��ائ��ة، وك���ان رد فعله  ي��ت��ج��اوز 
على هزميته بتغريدة دون التواء: 
النكراء،  ال��ي�����ص��ار  ه��زمي��ة  ام����ام   “
���ص��ك��را ج��زي��ال ل��ف��ران�����ص��وا هولند 
هذه  على  �صكرا  فال�س..  ومانويل 
باتريك  ال����ل����ح����ظ����ات«.    وخ�����ص��ر 
اأم��ام جان- مينوت�صي يف مر�صيليا 
لوك ميلين�صون، واإليزابيث غيغو، 
بال�صربة  ���ص��ق��ط��ت  ع����ام����ا،   70
الأوىل،  اجل����ول����ة  يف  ال���ق���ا����ص���ي���ة 
عام  املنتخب منذ  وج��ان غالفاين 
1993، كان اأي�صا �صحية الثنائي 
وفرن�صا  الم����ام  اىل  اجل��م��ه��وري��ة 
املتمردة، وماليك بوتي املقرب من 
مانويل فال�س، احتل املركز الرابع 
يف دائرته ب� 12 فا�صل 39 باملائة 

من الأ�صوات 
   ولئن تاأهل عدد من ال�صخ�صيات 
للجولة  الأخ��������رى  ال����ص���رتاك���ي���ة 
غر  و�صعيات  يف  فانهم  ال��ث��ان��ي��ة، 

املعار�صة  “القوة  ت�صبح  ان  اىل 
جدا  بعيدة  نف�صها  جتد  الأوىل”، 
الأوىل  فاجلولة  الهدف،  هذا  عن 
من النتخابات الرملانية بالن�صبة 
حلزب مارين لوبان مبثابة الدبار. 
 13 ن�صبة  على  ال  يح�صل  مل  اذ 
الأ�صوات،  م��ن  باملائة   20 فا�صل 
 3 فا�صل   21 م��ن  بكثر  اأق���ل  اي 
لوبان  مارين  ك�صبتها  التي  باملائة 
النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف 
اجلبهة  تخ�صر  وهكذا  الرئا�صية. 
اأرب��ع��ة ماليني  اأك��ر من  الوطنية 
 2.9 اإىل ح��وايل   7.7 م��ن  �صوت 
مليون ناخب. �صحيح انه تقليديا 
النتخابات  ب��ني  نتائجه  ت��رتاج��ع 
الرئا�صية والت�صريعية، ولكن لي�س 

بهذا احلجم!
اليمني  ح��������زب  و������ص�����ع  ل����ق����د     
طاحما  ع��ال��ي��ا،  ال�صقف  امل��ت��ط��رف 
ان��ه مع  ن��ائ��ب. ال  ب��اأرب��ع��ني  للفوز 
من�صوب  من  قل�س  احلملة،  تقدم 
اأ�صار  ال�صياق  ه��ذا  ويف  طموحاته. 
ق��ب��ل اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ن��ي��ك��ول���س باي، 
هو  الهدف  ان  اىل  رئي�س احلملة، 
بو�صوح تكوين كتلة برملانية وهذا 
هذا  الق���ل.  على  نائبا   15 يعني 
الهدف اأكر واقعية غر انه يبدو 
اأي�صا بعيد املنال. فالتوقعات ت�صر 
�صيكون  الوطنية  اجلبهة  ان  اىل 
املنتخبني  1 و5 م��ن  ب��ني  ل��ه��ا م��ا 
م�����ص��اء اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ي���وم 18 

يونيو القادم.
    ويف �صرحها لهذا الإخفاق، �صددت 
المتناع  اآث���ار  على  ل��وب��ان  م��اري��ن 
واأ�صارت   ، الكارثي  الت�صويت  ع��ن 
اىل وجود خمزون كبر لالأ�صوات 
���ن ح��زب��ه��ا م���ن الن��ت�����ص��ار يف  مي���كنّ
العديد من الدوائر النتخابية يف 

اجلولة الثانية.
    ول���ك���ن، ب��ه��زمي��ة ال���ع���دي���د من 
و�صعوبة  الوطنية،  اجلبهة  ك��وادر 
ال��ق��ي��ادي جيلرت  ام����ام  ال���ره���ان 
الفوز  فر�س  اأف�صل  تبقى  ك���ولر، 
م���ن ن�����ص��ي��ب م���اري���ن ل���وب���ان حيث 
ت�صدرت اجلولة الأوىل يف دائرتها 
ب��ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 46 ب��امل��ائ��ة من 
بفارق  تتمتع  ان��ه��ا  اأي  الأ����ص���وات، 
30 نقطة عن مناف�صها يف اجلولة 
الثانية، اآن روكيت اجلمهورية اىل 

المام، 16 فا�صل 4 باملائة.
خ�صرت   ،2012 ع���ام  ان���ه  ي��ذك��ر 
فا�صل   49( �صئيل  ب��ف��ارق  ل��وب��ان 
9 باملائة( لكن هذه املرة، قد تعر 

امل�صيق.. ولكنها وحيدة.

ة وم�����ن اأب����رزه����م:  م���ري���ح���ة ب����امل����رنّ
الرتبية  وزي��رة  بلقا�صم  فالو  جناة 
اأورفوا�س  ياكيز  وج���ان  ال�صابقة، 
وزي������ر ال����ع����دل ال�������ص���اب���ق، وب���رن���ار 
ك��م��ب�����س: وه��ن��ا ال��رم��ز م��ن ال���وزن 
التاريخي  املعقل  ان  حيث  الثقيل، 
لرئي�س الدولة ال�صابق ال�صرتاكي 
و�صك  ع���ل���ى  ه����ولن����د  ف���ران�������ص���وا 
اجلمهورية  اأي�����دي  يف  ال�����ص��ق��وط 
اىل الم���ام!      ولكن هناك بع�س 
�صمدت  التي  النادرة  ال�صتثناءات 
تورين،  م��اري�����ص��ول  م��ن��ه��ا:  ن��ذك��ر 
و�صتيفان يل فول املتحدث ال�صابق 
واإيريكا  ه��ول��ن��د،  ح��ك��وم��ة  ب��ا���ص��م 
ملا وراء  ال�صابقة  الوزيرة  باريغت�س 

البحار.
ال���ع���ام جان     واع������رتف الأم������ني 
كري�صتوف كامباديلي�س، ان اجلولة 
�صجلت  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  م���ن  الوىل 

جمموعة  ع��ل��ى  وي��ت��وف��ر   ،2014
الواعدين  ال�صباب  املر�صحني  من 
لقتحام ال��رمل��ان.     ويف منت�صف 
ك�����ان زع����ي����م حملة  ����ص���ه���ر م����اي����و، 
اجل��م��ه��وري��ني، ف��ران�����ص��وا ب����اروان 
ي��ع��ت��ق��د ان�����ه ام������ام ف���ر����ص���ة جيدة 
لت�صكيل اأكر جمموعة يف جمعية 
وطنية جمزاأة جدا، على غرار نتائج 
النتخابات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
الرئا�صية. ورغم الف�صل يف حتقيق 
الأغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة، ي��ظ��ل حتالف 
بالتاأكيد  ي�صكل  والو�صط  اليمني 
ان  خا�صة  اأ�صا�صية،  �صيا�صية  ق��وة 
اخلر  الوطنية،  اجلبهة  اإف��ال���س 
اخرا  ي��رتك  الح��د،  م�صاء  ال�صار 

امليدان خاليا على ميني اليمني.

مارين لوبان واحلمل الكاذب
اجلبهة الوطنية التي كانت تطمح 

جن��ا م��ن زح���ف ح���زب ف��رن�����ص��ا اىل 
الم��������ام.     وت���اأت���ي ه���ذه الهزمية 
طيلة  يعتقد  اليمني  ك��ان  ح��ني  يف 
ال���ت���ن���اوب ل  اأن  ����ص���ن���وات،  خ��م�����س 
احلرب  لكن  منه،  يفلت  ان  ميكن 
نوفمر  يف  وف����ي����ون  ك���وب���ي���ه  ب����ني 
النتخابات  وحملة   ،2012 ع��ام 
 ،2017 ع��ام  الكارثية  الرئا�صية 
احل�صاد  ه����ذا  اىل  واأدت  ف��ك��ك��ت��ه، 
ل قائد احلملة  الهزيل.    وقد �صجنّ
الن���ت���خ���اب���ي���ة، ف���ران�������ص���وا ب������اروان، 
ورئ����ي���������س ح������زب اجل���م���ه���وري���ني، 
النتيجة على  اأكوير، هذه  برنارد 
والتعبئة  الرئا�صية،  ح�صاب منطق 
ال�������ص���ع���ي���ف���ة ل���ن���اخ���ب���ي ال���ي���م���ني. 
فبالن�صبة لفران�صوا باروان، يظهر 
الت�صويت  ع��ن  القيا�صي  المتناع 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون مل  انتخاب  اأن 
ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ال��ت��غ��ل��ب ع��ن ال�صرخ 

للي�صار  م�����ص��ب��وق  غ���ر  “تراجعا 
ع���م���وم���ا، ول���ل���ح���زب ال����ص���رتاك���ي 
خ�صو�صا”، فبانهياره اىل م�صتوى 
15 و40 مقعدا يف الرملان،  بني 
الكارثة  ال�صرتاكي  احلزب  ي�صهد 
عندما   1993 ع��ام  منذ  الأ����ص���واأ 

ح�صل على 57 نائبا.

اليمني يهتز 
حتى داخل معاقله

اليمني  ي��وا���ص��ل      م���ن ج��ان��ب��ه، 
ممثال يف اجلمهوريني وحلفائهم، 
وهناك  اجل��ح��ي��م.  اإىل  ت��دح��رج��ه 
امل كبر يف ان يلم�س القاع الأحد 
التي  الثانية  اجل��ول��ة  بعد  املقبل، 
مر�صحيه  معظم  اق�صاء  �صتكر�س 
���ص��واء ك��ان��وا م��ن ب��ارون��ات اليمني 
لتويل  ال��ط��ام��ح  ال�����ص��ب��اب  م���ن  او 
امل�صوؤولية. فعدد قليل من معاقله 

وبنينّ  الوطني.  القت�صاد  “خنق” 
برنارد اأكوير، يف �صكل من العزاء، 
القوة  ي��ب��ق��ى  ال��ي��م��ني  حت���ال���ف  ان 
البالد.  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل��ع��ار���ص��ة 
ول��ك��ن م��ن حيث ع��دد امل��ق��اع��د، قد 
يجد نف�صه قريبا من املودم بزعامة 

فرن�صوا بايرو حليف ماكرون.
    ل���ق���د ظ����ن م���ع���ظ���م م�������ص���وؤويل 
احل��زب، مبا يف ذلك اأولئك الذين 
ُي�����ب�����دون ت���ع���اط���ف���ا م����ع م����اك����رون، 
ح  ت�صحنّ ق��د  الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  اأن 
م�صتندين  الرئا�صية،  النتخابات 
النتخابات  ان جميع  اىل  ذل��ك  يف 
الثالث  خ��الل  واجل��زئ��ي��ة  املحلية 
بو�صوح  ��ن��ت  ب��ينّ الأخ������رة،  ���ص��ن��وات 
اىل  متيل  اغلبيتها  يف  ال��ب��الد  اأن 
ال��ي��م��ني. وك����ان الحت����اد م��ن اجل 
����ص���ج���ل جناحا  ق����د  اجل���م���ه���وري���ة 
تاريخيا يف النتخابات البلدية عام 

الأوىل  اجل��ول��ة  عنه  ك�صفت  ال��ذي 
من النتخابات الرئا�صية، يف حني 
اأكوير  العام، برنارد  �صعى الأمني 
ال�صدمة  وق��ع  م��ن  التخفيف  اىل 
جولة  ���ص��وى  لي�صت  “هذه  ق��ائ��ال 
ميكن  ل  »�صدمة”  اأوىل«.    
�صتواجه  املناطق،  انكارها، فمعظم 
مدفعية  ال����ث����ان����ي����ة  اجل�����ول�����ة  يف 
الزاحفة،  الم���ام  اىل  اجلمهورية 
اليمني  ق������ادة  ي���ري���د  ذل�����ك  وم�����ع 
من  “انتفا�صة”  امكانية  ت�صديق 
انت�صار  من  البلد  تنقذ  اأن  �صاأنها 

“احلزب الواحد” الأحد املقبل.
ب���ارون���ات اجلمهوريني  وي��ع��ت��زم     
اإىل  ال���ق���ادم  الأ����ص���ب���وع  تخ�صي�س 
“فتح عيون” الناخبني على نقاط 
الذي  الم����ام  اىل  ب��رن��ام��ج  �صعف 
“ل�صدمة  بالتخطيط  يتهمونه 
ب  وت����ه����دد  حت���ت���م���ل،  ل  مالية” 

ال�صرتاكي كان �صرحا فهوى اليمني بني احلياة واملوت

حزب اجلمه�رية اإىل الأمام ي�سحق جميع 
مناف�سيه يف ج�لة بطلها المتناع عن الت�س�يت

اجلبهة ال�طنية كانت تطمح اإىل اأن ت�سبح 
الق�ة املعار�سة الأوىل ولكنها ت�سقط يف الختبار

ماكرون من رئي�س اىل ملك متوج

ن�صبة امتناع عن الت�صويت قيا�صية مارين لوبان خذلها ناخبوها

حزب واحد حتت قبة الرملان

كارثة حقيقية حلت باحلزب الذي كان ي�ضيطر على اأكرث من ن�ضف املجل�س ال�ضابق

يوا�ضل اليمني ممثال يف اجلمهوريني وحلفائهم، تدحرجه اإىل اجلحيم حتليل اخباري

اجلولة الأوىل من الت�ضريعية الفرن�ضية:

ال�سرتاكي اإىل مث�اه الأخري.. واليمني يحت�سر...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

بعد �ضهر من دخوله ق�ضر الإليزيه، �ضي�ضمن اإميانويل 
اجلمعية  يف  كــبــرية  اأغلبية  املقبل  الأحـــد  مــاكــرون 
400 مقعدا على  الوطنية بفوزه ح�ضب التقديرات ب 

 10 ال�ضيوعي بني  املتمردة واحلزب  15 و40، وفرن�ضا 
اإىل 23، واجلبهة الوطنية بني 1 و10..

ال�ضرتاكي يف ذمة اهلل
    مل تكن جمرد ليلة انتخابية تلك التي عا�ضها احلزب 
من  الأوىل  اجلولة  اثر  يونيو،   11 الأحد  ال�ضرتاكي 

ا�ضفرت اجلولة الأوىل من  577. فقد  اأ�ضل  الأقل من 
النتخابات الت�ضريعية، التي متيزت بامتناع قيا�ضي عن 
الت�ضويت بلغ 50 باملائة، على �ضحق حزب اجلمهورية 
اىل المام جميع مناف�ضيه، ولن يكون من ن�ضيب اليمني 
�ضوى ما بني 70 و130 ممثال، واحلزب ال�ضرتاكي بني 

بناء  اإعادة  من  عاما   46 بعد  الت�ضريعية،  النتخابات 
احلزب عام 1971 يف موؤمتر ابيناي. فبح�ضوله على ما 
يزيد عن 9 باملائة من الأ�ضوات، حلت باحلزب بقيادة 
جان كري�ضتوف كامباديلي�س كارثة حقيقية، هو احلزب 

الذي كان ي�ضيطر على اأكرث من ن�ضف املجل�س ال�ضابق.
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•• اأبوظبي – رم�صان عطا 
يتوج م�صاء اليوم ال�صيخ زايد بن حمدان 
بن زايد اآل نهيان اأ�صحاب املراكز الأوىل 
يف بطولة الرماية باأوملبياد نادي �صباط 
يقام  الذي  الرم�صاين،  امل�صلحة  القوات 
حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
الوزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل 
م�صرتك  بتنظيم  الرئا�صة،  �صوؤون  وزير 
اأبوظبي  وجمل�س  ال�صباط  ن���ادي  ب��ني 

الريا�صي. 
���ص��اع��ة متاأخرة  ال��ب��ط��ول��ة يف  واخ��ت��ت��م��ت 
لل�صيدات  ال���ن���ه���ائ���ي  ب�����دوره�����ا  اأم���������س 
ومثرة  قوية  مناف�صات  بعد  وال��رج��ال، 
يف اأدوراه��ا الثالث، وم�صاركة جيدة من 
من  الريا�صة  ه��ذه  مبمار�صة  املهتمني 

اجلن�صني.
وك���ان���ت ال��ب��ط��ول��ة ان��ط��ل��ق��ت يف دوره����ا 
ال��ت��م��ه��ي��دي ال���ذي ج���اءت امل��ن��اف�����ص��ة فيه 
راميا   85 مب�صاركة  م��رت،   10 مل�صافة 
رجال(،  و)55  ���ص��ي��دات(   30( ورام��ي��ة 
النهائي  ن�صف  اإيل   50 منهم  وت��اأه��ل 
مل�صافة 15 مرتا،  قبل اأن يتاأهل من بني 
20 رامية اإىل النهائي 10 �صيدات ومن 
بني 30 راميا 15 اإيل نهائي البطولة  
التي اأ�صدل ال�صتار عليها بنادي ال�صباط 
مناف�صات  الأخ�����ر  ي��وم��ه��ا  يف  و���ص��ه��دت 
ج��م��ع��ت ن��خ��ب��ة امل�����ص��ارك��ني مل�����ص��اف��ة 20 

مرتا.
واأكد عبيد املزروعي امل�صرف على تنظيم 
جاءت  احل��ال��ي��ة  الن�صخة  اأن  ال��ب��ط��ول��ة 
التنظيمية  ن��واح��ي��ه��ا  جميع  يف  مم��ي��زة 
العالية  امل�صتويات  اإيل  م�صرا  والفنية 
ال���ت���ي ���ص��ه��دت��ه��ا ال��ب��ط��ول��ة يف اأدوراه�������ا 
متقدم  مب�صتوى  حفلت  والتي  الثالثة 
ج����دا ع��ك�����ص��ت��ه ال���ن���ق���اط ال��ع��ال��ي��ة التي 

الثالثة،  الأدوار  يف  ال���رم���اة  ح�����ص��ده��ا 
التطور  ع��ل��ى  ب���دوره���ا  ب��ره��ن��ت  وال���ت���ي 
الكبر الذي ت�صهده ريا�صة الرماية يف 

الدولة.
وقال املزروعي: نحن �صعداء وفخورين  
جدا بامل�صتويات التي قدمتها البطولة، 
والتاألق اجلماعي للم�صاركني، والبطولة 
ال�صباط  اأومل��ب��ي��اد  يف  الأ����ص���واء  خطفت 
ال��رم�����ص��اين ال����ذي ظ��ل��ت ت��ت��واج��د فيه 
لتكون  الأخ���رة،  ال�صنوات  يف  با�صتمرار 
امل���ه���م���ة خالله  امل���ن�������ص���ات  واح�������دة م����ن 
امل�صاركني  وت�صتقطب قطاعا كبرا من 
وامل��ت��اب��ع��ني وامل�����ص��ج��ع��ني، وه���و، م��ا لعب 
دورا مهما جدا يف تعزيز انت�صار الرماية 
املجتمع  م���ن  ك���ب���رة  ق���ط���اع���ات  و����ص���ط 

بجميع فئاته.
التي حتققت  الكبرة  الطفرة  واأ�صاف: 
ال���ب���ط���ول���ة على  ه�����ذه  ع�����ام ويف  ب�����ص��ك��ل 
وج���ه اخل�����ص��و���س ت��ع��ود اإيل اجل��دي��ة يف 
وحر�صهم  ال��رم��اة  قبل  م��ن  التدريبات 
املكثفة خالل  ال��ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ر 
ال����ع����ام  وب�����ص��ك��ل م���رك���ز ق��ب��ي��ل وخ����الل 
مع  مهما،  دورا  لعب  ما  هو  البطولت، 
ال�صيدات  من  امل�صاركني  اأغلب  اأن  العلم 
وال����رج����ال اأع�������ص���اء يف ن�����ادي ك���اراك���ال 
ل��ل��رم��اي��ة ول��ي�����س ف��ي��ه��م حم��رتف��ني بل 
هذا  ن�صاهد  واأن  ال��ه��واة،  م��ن  جميعهم 
امل�صتوي من رماة غر حمرتفني فهذا 
م�صرق  امل�صتقبل  اأن  على  كبر  ب��ره��ان 
اإ�صراقا  واأك��ر  الدولة   جدا للرماية يف 
اأب���ط���ال ي��داف��ع��ون ع���ن لواء  يف ت��ق��دمي 
اإقليمية  اخل��ارج��ي��ة  املحافل  يف  ال��دول��ة 
وق��اري��ة ودول���ي���ة. واأ����ص���ار امل���زروع���ي اإىل 
بالعتماد  املفتوحة  املناف�صة  طبيعة  اأن 
امل�صد�صات ومن  اأن��واع خمتلفة من  على 

بينها م�صد�س كاراكال ال�صالح الوطني،  
ال���ت���ي حتققت  امل�����ص��ت��وي��ات  ���ص��اه��م��ت يف 
واأف����رزت جن��وم��ا ج���ددا لكنه ���ص��دد علي 
متيز  الأه��م يف  العامل  هو  التدريب  اأن 
احلدث هذا العام، معترا اأن هذا النجاح 
ميثل دف��ع��ة ق��وي��ة ل��ل��ق��ادم ال���ذي يتوقع 
له  الأب���رز  العنوان  هو  التميز  يكون  اأن 
يف  الرماية  بطولة  �صعيد  على  خا�صة 
اأن  ال�صباط والذي اعتر  نادي  اأوملبياد 
اجلميع خ��رج ف��ائ��زا منها مب��ا ق��دم من 

م�صتوى متميز.
ت��اأه��ل ب��ن ح��م��ودة وال��رم��ي��ث��ي واأدن����وك 

وهيلثي �صبورت اإىل ن�صف النهائي
لل�صيارات  ح���م���ودة  ب���ن  ف���ري���ق  ت���اأه���ل���ت 
واأدن�����وك وهيلثي  ال��رم��ي��ث��ي  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
النهائي  ن�����ص��ف  ال�������دور  اإىل  ����ص���ب���ورت 
ملناف�صات خما�صيات كرة القدم املفتوحة 
ل��ل��رج��ال ���ص��م��ن اأومل��ب��ي��اد ن����ادي �صباط 

القوات امل�صلحة.
و�صمنت الفرق الأربعة التاأهل اإىل الدور 
الثالثة  اجل��ول��ة  ع��ق��ب  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف 
املجموعات،  دور  ختام  من  جولة  وقبل 
ح��ي��ث ت���اأه���ل ب���ن ح���م���ودة ل��ل�����ص��ي��ارات  و 
موؤ�ص�صة الرميثي  عن املجموعة الأوىل، 
ب��ي��ن��ه��م��ا ظ���ل حمتدماً  ال�����ص��راع  ول��ك��ن 

حتى اجلولة الأخرة التي اأقيمت اأم�س 
و�صهدت مواجهة من العيار الثقيل بني 
بينما  املجموعة،  الفريقني على �صدارة 
تاأهل فريقا اأدنوك  و هيلثي �صبورت عن 

املجموعة الثانية.
التي  الثالثة  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  وك��ان��ت 
�صالة  يف  اأم�������س  م���ن  اأول  م�����ص��اء  ج���رت 
الريا�صية قد �صهدت فوز فريق  املقطع 
بن حمودة على القوات اجلوية بخم�صة 
ل��ي��ح��ق��ق الأول  اأه�������داف م��ق��اب��ل ه����دف 
ويح�صد  التوايل  على  له  الثالث  الفوز 
ال���دور ن�صف  اإىل  ب��ه  �صعدت  ن��ق��اط   9
النهائي، فيما ودع فريق القوات اجلوية 
على  الثالثة  الهزمية  بتلقيه  املناف�صات 
ال���ت���وايل. ورغ���م ت��ق��دم ال��ق��وات اجلوية 
ع���ن طريق  امل����ب����اراة  ب���داي���ة  ب���ه���دف يف 
بن  اأن  اإل  ال���روؤوف عمر،  ال��الع��ب عبد 
ال��ط��اول��ة ع��ل��ى مناف�صه  ح���م���ودة  ق��ل��ب 
اأن  بعد  ف��وز م�صتحق  اإىل  تاأخره  وح��ول 
متتالية  اأه���داف  بخم�صة  �صباكه  اأمطر 
واإ�صالم  ه��دف��ني  ���ص��ي��د  ���ص��اب��ر  ���ص��ج��ل��ه��ا 

ح�صني واأحمد ح�صني وعثمان حممد.
واأنهى فريق �صينرز للعقارات مبارياته 
يف دور املجموعات بفوز �صعب على يور 
اأه��داف مقابل هدفني  لالأ�صنان بثالثة 

لرفع �صينرز للعقارات ر�صيده اإىل 7 
الأهداف  بفارق  الثالث  املركز  يف  نقاط 
تكن  مل  اأنها  اإل  الرميثي  موؤ�ص�صة  عن 

كافية لتاأهله اإىل الدور ن�صف النهائي.
و�صجل ل�صينرز للعقارات �صادي كانديل 
)هدفني(، ومعاذ ال�صرقاوي، فيما اأحرز 

هديف يور لالأ�صنان اأحمد �صيف.
ويف املجموعة الثانية ح�صم فريق هيلثي 
ثميناً  ف��وزاً  حقق  بعدما  تاأهله  �صبورت 
باأربعة  للجرافيك�س  ال�صيف  فريق  على 
الفريق  ليحتل  هدفني  مقابل  اأه���داف 
 9 بر�صيد  املجموعة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
اأدنوك  مل�صلحة  الأه��داف  وبفارق  نقاط 
اإل  الر�صيد  بنف�س  املجموعة  مت�صدر 
م��ب��اري��ات��ه يف  اأن��ه��ى  ���ص��ب��ورت  هيلثي  اأن 
ال�صدارة  اأدن��وك  املجموعات وح�صم  دور 
الأخرة  للجولة  خو�صه  بعد  ل�صاحله 
اأم�����س. وت��ق��ام ال��ي��وم ال��ث��الث��اء مباراتي 
اأول  يلتقي  اإذ  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�����ص��ف  ال����دور 
املجموعة  ث���اين  م��ع  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
الثانية يف ال�صاعة العا�صرة م�صاء ب�صالة 
ال�صباط،  ب��ن��ادي  الرم�صانية  اخليمة 
ربعاً  اإل  ع�صرة  احل��ادي��ة  يف  يلتقي  فيما 
اأول املجموعة الثانية مع ثاين املجموعة 
الأوىل، على اأن يتاأهل الفائزان للمباراة 

النهائية التي تقام غداً الأربعاء يف ختام 
البطولة.

اأكد �صالح ال�صلومي مدير البطولة ان 
الدورة  انطالقة  �صبقت  التي  املوؤ�صرات 
من  �صملته  وم���ا  وال��ع�����ص��ري��ن  احل���ادي���ة 
حت�����ص��رات واج��ت��م��اع��ات وت��وا���ص��ل مع 
خمتلف جلان العمل المر الذي قادتنا 
بداية  التميز  حققت  ا�صتثنائية  ل��دورة 
ابهر اجلميع  ال��ذي  الف��ت��ت��اح  م��ن حفل 
امل�صابقات  التفاعل الكبر يف  اىل جانب 
اخلتامية،  للمراحل  و�صول  الريا�صية 
ترجمة  على  اننا حري�صون  اإىل  م�صراً 
وال�صعي  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف  اه��داف��ن��ا 
ن�صخة،  كل  يف  جديدة  ب�صمات  لإ�صفاء 
امل�����ص��ارك��ني واللعاب  ع����دد  م���ن ح���ي���ث  
وال���ت���ن���ظ���ي���م وال���ت�������ص���وي���ق واحل����م����الت 
ال���رتوي���ج���ي���ة. واأو�����ص����ح ال�����ص��ل��وم��ي اأن 
وفرت  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة 
كافة ا�صباب النجاح ملرحلة التميز، لفتا 
العاب  يف  الكبرة  وامل�صاركة  القبال  ان 
، لتكملة  وال��ع�����ص��ري��ن  ال�����دورة احل���ادي���ة 
م�صيدا  ال���ب���ط���ول���ة،  جن���اح���ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
جمل�س  مع  الدائم  والتن�صيق  بالتعاون 
ابوظبي الريا�صي والحت��ادات الوطنية 
ودوره��ا يف دعم م�صرة البطولة، مثنيا 

ال�صركات  م��ن  احل����دث  رع����اة  دور  ع��ل��ى 
الوطنية التي اكدت ح�صورها يف الدعم 
والرعاية. نادي �صباط القوات امل�صلحة 
باإ�صهامات  ال��ري��ا���ص��ي��ة  احل��رك��ة  ي���ري 
جت�صيداً  جمتمعية  وف��ع��ال��ي��ات  خ��ري��ة 
لروؤى وتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
القوات  ن����ادي ���ص��ب��اط  ت���ب���واأ  امل�����ص��ل��ح��ة، 
م��ت��م��ي��زة يف جمتمع  م��ك��ان��ة  امل�����ص��ل��ح��ة 
الإمارات، وتنامى دوره يف دعم الفعاليات 
وال�صهامات  ال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��ن�����ص��اط��ات 
اخلرية، ومنها بطولة النادي ال�صنوية 
التي  املفتوحة،  الرم�صانية  الريا�صية 
والع�صرين،  احل��ادي��ة  ل��دورت��ه��ا  و���ص��ل��ت 
وال�صبابي  الريا�صي  املحفل  اأ�صبح  حتى 
بتنوع  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  والأب���������رز  الأك�������ر 
م�صابقاته وامل�صاركة املجتمعية الكبرة. 
امل�صلحة  ال��ق��وات  ن��ادي �صباط  وح��ر���س 
على  للمجتمع  املبا�صر  انفتاحه  نتيجة 
النافعة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل����ب����ادرات  اط����الق 
والتطور  النماء  تخدم  التي  وال��رام��ج 
املجتمعي  ال��ت��ف��اع��ل  ال��ري��ا���ص��ي وحت��ق��ق 
واخلري، وا�صتطاع اي�صاً من ا�صتقطاب 
القيادات  ونخبة  وال�صباب  الريا�صيني 
التجارب  وخو�س  للتفاعل  الريا�صية، 
اجليدة حتت �صعار التناف�س احل�صاري، 
بغايات اإع��الء راية الإم��ارات يف املحافل 
وال�صالم  اخل��ر  لغة  وجت�صيد  الدولية 

والتوا�صل بني �صعوب العامل.
ال�صروح  م����ن  واح��������داً  ال����ن����ادي  وي���ع���د 
التقدم  ع���ل���ى  ال�������ص���اه���دة  ال���ع���م���ران���ي���ة 
والزده�����ار احل�����ص��اري ل��دول��ة الم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، واح����د اب����رز املعامل 
القطاع  بدعم  اأ�صهمت  التي  الريا�صية 

م���ا يحتاجه  ب��ك��اف��ة  وم�����ده  ال��ري��ا���ص��ي 
نهجه  م��ن  انطالقا  تطلعاته،  لتحقيق 
الوطني الذي اقتفاه وجت�صيده ال�صادق 
وطموحها  احل��ك��ي��م��ة،  ال���ق���ي���ادة  ل�����روؤى 
ب��ان��ف��ت��اح دائ�����م ل��ل��ق��وات امل�����ص��لنّ��ح��ة على 
منا�صباته  يف  الن�صط  والإ�صهام  املجتمع 

الوطنية والدينية واملجتمعية كافة.
وي���ويل ال��ف��ري��ق ال��رك��ن م حممد هالل 
الكعبي رئي�س جمل�س اإدارة فندق ونادي 
ب��ارزا يف  دورا   ، امل�صلحة  ال��ق��وات  �صباط 
ومبادرات  برامج  ال��ن��ادي  م�صرة  دع��م 
ريا�صية ت�صهم يف تعزيز البيئة الريا�صية 
املحلية وتاأكيد موقع اأبوظبي كاأحد اأبرز 
املقا�صد لل�صياحة، ل�صيما واأن الريا�صة 
ال�صتثمار  اأهم جمالت  اأ�صبحت �صمن 
حتقيق  اإىل  ت�صعى  التي  ال���دول  جلميع 
من  �صامية  وبتوجيهات  عاملًيا.  التمينّز 
زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
نادي  ينظم  امل�����ص��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اللجنة  ع��ر  امل�صلحة  ال���ق���وات  ���ص��ب��اط 
الدويل  زايد  املعتمدة، ماراثون  املنظمة 
اأبوظبي ونيويورك والقاهرة،  �صنوياً يف 
للمحتاجني  ريعه  يذهب  ب�صفة خرية 
الإن�صانية  للر�صالة  ترجمة  وامل��ر���ص��ى، 
ال�صيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  ونهج 
اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
ثراه، وجت�صيداً ملبادرات اخلر والعطاء 
التي تنبثق من اإمارات اخلر اإىل �صعوب 

العامل باأ�صره.
والقاهرة  اأب���وظ���ب���ي  حم���ط���ات  وحت���ق���ق 
ون�����ي�����وي�����ورك جن�����اح�����ات ك����ب����رة وغ���ر 
امل�صاركني  اع�����داد  ح��ي��ث  م���ن  م�����ص��ب��وق��ة 
الهداف  املترعني يف دعم  وامل�صاهمني 

اخلرية للحدث.

اف��ت��ت��ح��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل����دورة 
27 التي تنظمها  �صقر الرم�صانية 
القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة 
���ص��ن��وي��اً وت��ع��ت��ر م��ن اأق����دم ال����دورات 
مناف�صات  ال����دول����ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال����ذراع����ني  م�����ص��ارع��ة 
يف احل��م��را م��ول ب��راأ���س اخليمة كما 
فندق  يف  ال�صكوات�س  بطولة  د�صنت 

راأ�س اخليمة. 
ح�����ص��ر ت��د���ص��ني امل��ن��اف�����ص��ات م����دراء 
وبع�س  الأق�����ص��ام  وروؤ����ص���اء  الإدارات 
ال�����ص��ب��اط والأف�������راد ب�����ص��رط��ة راأ����س 
اخل���ي���م���ة وب���ع�������س مم��ث��ل��ي ق���ي���ادات 
ال�����ص��رط��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة ، 
اأف������راد اجلمهور  م���ن  ك��ب��ر  وج���م���ع 
وم�صارعة  ال�صكوا�س  م�صجعي  من 
را�س  �صراميك  ب��رع��اي��ة  ال��ذراع��ني 

اخليمة وراك جيم وتوب قر.
احلديدي  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  واأك�����د 
راأ�س اخليمة  نائب قائد عام �صرطة 
�صقر  دورة  يف  الأل�����ع�����اب  ت���ن���وع  ان 
لزيادة  الفر�صة  يعطي  الرم�صانية 
ن�صاطهم  مل��م��ار���ص��ة  ال��الع��ب��ني  ع���دد 
اجواء  يف  لديهم  املحبب  الريا�صي 
ي�����ص��وده��ا ال��ت��ن��اف�����س وت��غ��ل��ف��ه��ا روح 
ال��ع��الق��ات وال��ت��ع��اون يف ه��ذا ال�صهر 

الف�صيل.
القيادة  ح��ر���س  احل��دي��دي  اأك���د  كما 
على  اخليمة  راأ����س  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
تقوية روابط الأخوة والتوا�صل بني 
العاملني على مرتبها ودعم وتعزيز 
بني  والن�صجام  والأل��ف��ة  املحبة  روح 
الواحدة  ال�صرطية  الأ���ص��رة  عنا�صر 
ال�صباط  م��ن  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
و�صعيها  والأف����راد،  ال�صباط  و�صف 
واملناف�صات  امل���ب���اري���ات  اإجن�����اح  ع��ل��ى 

ال��ري��ا���ص��ي��ة ال�����ص��ري��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
�صهر رم�صان املبارك من كل عام. 

»الر�صت«  بطولة  انطلقت  وق��د  ه��ذا 
م�صارعة  ب���ا����ص���م  ت����ع����رف  وال�����ت�����ي 
براأ�س  م���ول  احل���م���را  يف  ال���ذراع���ني 
الغي�س  في�صل  بح�صور   ، اخل��ي��م��ة 
العلي  واإب����راه����ي����م  امل����ا�����س  و���ص��ع��ي��د 
وحم���م���د احل���م���ي���دي مم��ث��ل��ي احت���اد 
الأج�����ص��ام والقوة  ل��ك��م��ال  الإم������ارات 
ال��ب��دن��ي��ة ، ومب�������ص���ارك���ة ك���ب���رة من 
م�صارك    17 ق���راب���ة  امل��ت�����ص��اب��ق��ني 
وزن  ويف  مميز،  جماهري  وح�صور 
فوق 85 حقق املركز الأول املت�صابق 
ح�صيت  ثانياً  حل  فيما  الدين  ق�صر 
اإىل  الثالث فذهب  املركز  اأما  كومار 
مظهر �صيد، ويف وزن 85 نال املركز 
من  وال����ث����اين  ك���وم���ار  دوين  الأول 
ذهب  والثالث  رجي�س  ارون  ن�صيب 

اإىل توما�س كاين.
اللجنة  ن��ظ��م��ت  اآخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
على  ال�صكوا�س  مناف�صات   ، املنظمة 

الفعاليات  �صمن  الإم����ارة،  م�صتوى 
، وذل���ك بفندق  ل���ل���دورة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
72 مت�صابق  راأ�س اخليمة مب�صاركة 

ومت�صابقة.
حيث �صارك يف مناف�صات ال�صكوا�س 
املقيمة  اجل���ال���ي���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
الكندية،  اجل���ال���ي���ة  ه���ي  ب���ال���دول���ة، 
والفرن�صية، والهندية، والباك�صتانية، 
وال��ري��ط��ان��ي��ة، وف���ق���اً ل���الآت���ي: فئة 
ال���ن�������ص���اء، وفئة  وف���ئ���ة  ال���ن���ا����ص���ئ���ني، 
املحرتفني، وقد  وفئة  الهواة رجال، 
الن�صاء  فئة  يف  الأول  امل��رك��ز  حققت 
�صاجي غيتا اأما املركز الثاين فذهب 
املركز  اأم��ا  ب��اري  كافيتا  للمت�صابقة 
قارميا  للمت�صابقة  ف��ذه��ب  ال��ث��ال��ث 

اأجروال.
و�صتنطلق يف الأيام القادمة مناف�صات 
ال���ف���ئ���ات الأخ��������رى يف ك����ل الل���ع���اب 
امل���ق���دم ف��ه��د ع��ب��د اهلل جمعة  واأك�����د 
اأن  الريا�صي،  الن�صاط  ق�صم  رئي�س 
�صمن  ت��اأت��ي  الإ���ص��ك��وا���س،  مناف�صات 

اإط����ار ج��ه��ود ���ص��رط��ة راأ�����س اخليمة،  
املجتمعي،  ال��ري��ا���ص��ي  ال��وع��ي  لن�صر 
م�����ن خ������الل ال����ت����ع����اون م�����ع اأف��������راد 
بالدولة  واملقيمني  امل���دين  املجتمع 
والثقافات،  اجل��ال��ي��ات  خمتلف  م��ن 
اجلاليات  جلميع  الفر�صة  ب��ات��اح��ة 
املحلية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
والريا�صية  املجتمعية  وال��وط��ن��ي��ة، 
دعم  ب��ه��دف  ال���دول���ة،  تقيمها  ال��ت��ي 
ب��ني اجلاليات  وال��ت��وا���ص��ل  ال��ت��م��ازج 
وجميع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ومنت�صبي 
املختلفة  الأل����ع����اب  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ني 
اجلماعية منها والفردية، حيث تعد 
اإحدى  ال�صكوا�س  ريا�صة  مناف�صات 
املناف�صات الودية التي تظهر امل�صتوى 
حر�س  وم��دى  للجاليات،  الريا�صي 
الدولة على تعزيز اجلانب الريا�صي 
لدى جميع املواطنني واملقيمني على 
للجاليات  الفر�صة  باإتاحة  اأر�صها، 
الريا�صية  املناف�صات  يف  للم�صاركة 

والودية املختلفة.

املجموعة  �صدارة  يف  القدم  لكرة  وايطاليا  ا�صبانيا  منتحبي  بني  ال�صراكة  ا�صتمرت 
من  �صيفه  على  وال��ث��اين   ،1-2 امل��ق��دوين  م�صيفه  على  الأول  ف��وز  بعد  ال�صابعة 
لي�صتن�صتاين -5�صفر يف اجلولة ال�صاد�صة من ت�صفيات اوروبا املوؤهلة اىل مونديال 
جميع  على  وق�صت  البداية  يف  مقدونيا  ق��اوم��ت  �صكوبي،  يف  رو�صيا.  يف   2018
افتتاح  م��ن  �صيلفا  داف��ي��د  متكن  ان  اىل  الول  ال�صاعة  رب��ع  يف  ال�صبانية  امل��ح��اولت 

الت�صجيل بت�صديدة من داخل املنطقة اثر كرة من جوردي البا.
اجلهة  من  اي�صكو  ار�صلها  عر�صية  من  م�صتفيدا  الثاين  كو�صتا  دييغو  وا�صاف 

اليمنى تابعها الول مبا�صرة قوية يف ال�صباك.
ويف ال�صوط الثاين ويف غفلة من دفاع ا�صبانيا وبعد كرة بينية من منت�صف 

اربعة  من  وتخل�س  اليمنى  اجلهة  يف  ري�صتوف�صكي  �صتيفان  ه��رب  امللعب، 
دي  دافيد  احلار�س  املنطقة على ميني  دخوله  بعد  و�صدد  مدافعني 

خيا مقل�صا الفارق .
لزيارة   35 الدقيقة  حتى  ايطاليا  ان��ت��ظ��رت  اودي��ن��ي،  ويف 

ار�صل  بعدما  م��رة  لول  ال�صعيفة  لي�صتن�صتاين  �صباك 
ليونارد �صبيناتزول كرة يف اجلهة اليمنى اىل لورنت�صو 

اين�صينيي تابعها بيمناها يف قلب املرمى.
�صناعة  يف  اين�صينيي  �صاهم  ال��ث��اين،  ال�صوط  ويف 
اىل  باملقا�س  بينية  ار���ص��ل  عندما  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
اندريا بيلوتي الذي تابعها بيمناه يف ا�صفل الزاوية 

الي�صرى.
الثالث  ال��ه��دف  �صناعة  يف  بيلوتي  �صاهم  ب���دوره، 
من كرة عر�صية اىل الرازيلي ال�صل ايدر الذي 

تابعها بيمناه يف ال�صباك.
الهدف  برناردي�صكي  فيديريكو  ال��ب��دي��ل  و�صجل 

الرابع بت�صديدة من خارج املنطقة.
مانولو  اخ���ت���ت���م  ال�������ص���ائ���ع،  ب�����دل  ال����وق����ت  ويف 

بالهدف  املهرجان  بيلوتي،  بديل  غابياديني، 
اخل��ام�����س م��ت�����ص��ف��ي��دا م���ن ك����رة و���ص��ل��ت��ه من 

�صبيناتزول.
نقطة،   16 املنتخبني  من  كل  ر�صيد  و�صار 
ول تزال ا�صبانيا تتقدم بفارق الهداف، وقد 

على  املنتخبني  ب��ني  ال�صابعة  اجل��ول��ة  ت��ك��ون 
ار�س ا�صبانيا يف الثاين من اأيلول �صبتمر حا�صمة 

يف حتديد هوية بطل املجموعة، ويف حال التعادل قد 
العا�صرة الخ��رة حيث  التناف�س حتى اجلولة  ي�صتمر 

�صيلعب فارق الهداف دورا كبرا يف الف�صل بينهما.
ا�صرائيل  م�صيفتها  على  البانيا  تغلبت  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 

بثالثية نظيفة افتتحها ارماندو �صادق، وعزز الالعب نف�صه تقدم 
ال�صيوف بعد 22 دقيقة اي�صا، وح�صم ليديان ميمو�صاي الفوز بالهدف 

الثالث .
و�صار ر�صيد البانيا 9 نقاط نقلتها اىل املركز الثالث بفارق الهداف 

امام ا�صرائيل. وا�صبح اي�صلندا �صريكة لكرواتيا يف �صدارة املجموعة التا�صعة بعدما 
فازت بهدجف قاتل �صجله هوردور ماغنو�صون يف ريكيافيك.

وبقيت كرواتيا يف �صدارة املجموعة بر�صيد 13 نقطة بفارق الهداف امام اي�صلندا 
مقابل 11 لوكرانيا التي تغلبت على فنلندا 2-1، وتركيا الفائزة على م�صيفتها 
4-1، فيما وقف ر�صيد فنلندا عند نقطة واحدة يف املركز اخلام�س قبل  كو�صوفو 
الخر. يف تامبر، �صجل جويل بوهيانبالو هدف فنلندا، ويفغيني كونوبليانكا 

وارتيم بي�صيدين هديف اأوكرانيا.
مبكر  وقت  يف  لرتكيا  الت�صجيل  �صان  فولكان  افتتح   ، �صكودير  ويف 
يف  ت�صارك  التي  لكو�صوفو  رحماين  ام��ر  وع��ادل  راأ����س،  �صربة  من 
جديد  م��ن  التقدم  اع���اد  اون���در  جنكيز  لكن  م���رة،  لول  الت�صفيات 
لل�صيوف. ويف ال�صوط الثاين، عزز براق يلماظ تقدم تركيا بالهدف 
الثالث ، واختتم اوزان طوفان املهرجان بالهدف الرابع قبل دقيقتني 

من طرد لعب كو�صوفو برنارد بري�صا بال�صفراء الثانية.
ومنيت كو�صوفو بهزميتها ال�صاد�صة على التوايل وبقيت دون 

نقاط.
ومل تتبدل المور كثرا يف املجموعة الرابعة حيث �صهدت 

اجلولة ال�صاد�صة ثالثة تعادلت.
واحتفظت �صربيا ب�صدارة املجموعة بر�صيد 12 نقطة 
وبفارق الهداف امام جمهورية ايرلندا بعد تعادلهما 

مع �صيفتيهما ويلز والنم�صا بنتيجة واحدة 1-1.
ف��ف��ي ب��ل��غ��راد، ك��ان��ت ���ص��رب��ي��ا يف ط��ري��ق��ه��ا اىل تلقي 
اخل�صارة الثالثة يف املجموعة بعد ان تاأخرت امام ويلز 
بهدف لرون رام�صي من ركلة جزاء يف الدقيقة 35، لكن 

الك�صندر ميرتوفيت�س ادرك التعادل يف الدقيقة 73.
ويف دبلن، اأهدرت جمهورية ايرلندا نقطتني ثمينتني ب�صقوطها يف 

فخ التعادل مع النم�صا 1-1.
وتقدمت النم�صا عر مارتن هينرتيغر يف الدقيقة 31، وانتظرت 
ب��وا���ص��ط��ة جوناثان  ال��ت��ع��ادل  85 لدراك  ال��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى  اي��رل��ن��دا 

والرتز.
وبقيت �صربيا يف ال�صدارة بر�صيد 12 نقطة بفارق الهداف امام 
8 نقاط، بفارق الأه��داف اي�صا  ايرلندا، وباتت ويلز ثالثة بر�صيد 

امام النم�صا الرابعة.
لرادو  بهدفني  جورجيا  �صيفتها  مع  مولدافيا  تعادلت  كي�صيناو،  ويف 
غين�صاري والك�صندرو ديدوف، مقابل هدفني جليورجي مريبا�صفيلي 

وفالري كازاي�صفيلي .
وتاأتي جورجيا يف املركز اخلام�س قبل الأخر ولها 3 نقاط، بفارق نقطة 

امام مولودافيا الخرة.
ويتاأهل اىل النهائيات مبا�صرة �صاحب املركز الأول يف كل من املجموعات 
الت�صع، فيما يلعب اأف�صل ثمانية منتخبات يف املركز الثاين امللحق الفا�صل 
القارة  من  منتخبا   13 املجموع  لي�صبح  منتخبات  اربعة  عنه  يتاأهل  ال��ذي 

الأوروبية اإ�صافة اىل رو�صيا امل�صيفة.

و�ضلت حمطة النهاية بعد مناف�ضات قوية 

زايد بن حمدان يت�ج اأبطال الرماية الي�م
املزروعي: البطولة من�ضة مهمة لتقدمي اأبطال جدد
�ضالح ال�ضلومي: عوامل التح�ضري قادتنا للنجاح الكبري

اأكد العقيد علي خلفان املن�صوري مدير اإدارة ال�صوؤون الريا�صية يف الإدارة 
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  تعليمات  اأن  دبي  �صرطة  يف  املجتمع  لإ�صعاد  العامة 
املري القائد العام يف �صرطة دبي املتعلقة بدعم جميع الأن�صطة املجتمعية 
وراء  املجتمع  ا�صعاد  خلدمة  لل�صرطة  التابعة  املن�صاآت  اأم���ام  امل��ج��ال  وفتح 
اجلهود املبذولة لتوفر كل متطلبات النجاح يف بطولة “ مكتوم بن را�صد 

الكروية ».
ال�صابعة  ن�صختها  يف  البطولة  اأن  �صحفي  ت�صريح  يف  املن�صوري  واأ���ص��اف 
اآل مكتوم  والتي حتظى بدعم موؤ�ص�صها ال�صيخ حممد بن مكتوم بن را�صد 
تعد اإحدى اأهم الفعاليات الريا�صية على م�صتوى الدولة املخ�ص�صة ح�صرا 
للعنا�صر املواطنة مما يجعل الأجهزة ال�صرطية العاملة يف البطولة تعمل 

على م�صاعفة اجلهود على مدار ال�صاعة لتوفر �صبل ومتطلبات النجاح.

واأو�صح اأن البطولة - التي تختتم غدا الأربعاء - ت�صلط ال�صوء على املواهب 
املواطنة وترز اأهمية البطولة كونها جنحت منذ انطالقتها عام 2011 
يف جمع اأجيال متعاقبة من تاريخ الكرة الإماراتية بدءا من جيل مونديال 
الت�صعني الذي �صبق لهم التواجد �صمن قوائم الفرق امل�صاركة و�صول لأبناء 
ال��ث��اين يف  ال�صف  الأن��دي��ة احلاليني و���ص��ول لعنا�صر  ال��دول��ة م��ن لع��ب��ي 

الأندية الذي ميثلون م�صتقبل الكرة الإماراتية.
وي�صهد ملعب نادي �صباط �صرطة دبي اليوم مناف�صة على املركزين الثالث 
امليداليات  بجانب  دره��م  األ��ف   50 وقدرها  املالية  باجلائزة  للفوز  والرابع 
الرونزية والتي جتمع بني اخلا�صرين من دور ن�صف النهائي بينما يلتقي 
الن�صخة  لقب  على  للتناف�س  الأرب��ع��اء  غدا  النهائي  ن�صف  دور  يف  الفائزان 

ال�صابعة .

تنظمها  التي  ال�صالت  لكرة  الرم�صانية  مول  املارينا  بطولة   ت�صهد 
مول  املارينا  للبولينغ،مبركز  الإم����ارات  قرية  ب�صالة  ترفيه  �صركة 
اليوم  م�صاء  ظبي   اأب��و  بكورني�س  الأم���واج  كا�صر  مبنطقة  التجاري، 
ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة التي تختتم يوم الأحد املقبل 
،حيث حتدد جولة اليوم �صكل الدور الثاين الذي تقام مبارياته يوم 
الثانية  اأول املجموعة الأوىل مع ثاين املجموعة  املقبل بلقاء  ال�صبت 
اأول املجموعة الثانية مع ثاين املجموعة الأوىل ليلعب  ، فيما يلعب 
النهائي  يف  والفائزان  الرونزي  الثالث  املركز  كاأ�س  على  اخلا�صران 

الذهبي وجوائزه النقدية والعينية التذكارية.
وت��ب��داأ م��ب��ارات��ي الليلة ب��ل��ق��اء يجمع ب��ني ف��ري��ق��ي ���ص��رك��ة خ��دم��ة مع 
اأن  اجلزيرة ورغبة كل منهما حتقيق الفوز الأول لإثبات الذات بعد 

، فيما  املا�صيتني  الثاين بخ�صارة اجلولتني  التاأهل للدور  ابتعدا من 
ت�صهد املباراة الثانية اللقاء املرتقب لتحديد �صدارة املجموعة الثانية 
بفارق  املت�صدر  الدولية  العلمية  املدر�صة  فريقي  ب��ني  جتمع  وال��ت��ي 
الليلة  مباراة  اأهمية  يوؤكد  مما  الو�صيف  نك�صت  فريق  من  الأه��داف 

قبل النتقال للدور الثاين.
الإث���ارة واحلما�س  م��ن  الكثر  �صهدت  ق��د  الأول  اأم�����س  وك��ان��ت جولة 
اأ���ص��ف��رت ع��ن ف���وز فريق  للمحافظة ع��ل��ى ح��ظ��وظ ك��ل ف��ري��ق وال��ت��ي 
، فيما فاز فريق  2/4 بقيادة يزن عبد ال�صالم  نك�صت على اجلزيرة 
املدر�صة العلمية الدولية بقيادة ا�صرف واحمد عبدالعاطي على فريق 
�صركة خدمة 2/5 واأدار املباراتني املغربي حممد اأمني اجلندوب ويف 

الت�صجيل حممد ب�صار.

ختام الدور التمهيدي لبط�لة )مارينا( اأب� ظبي الليلة الي�م مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع يف بط�لة مكت�م بن را�سد الكروية

دورة �سقر الرم�سانية ب�سرطة راأ�س اخليمة تد�سن 
مناف�سات ال�سك�ا�س وم�سارعة الذراعني

�ضربيا حتتفظ ب�ضدارة جمموعتها 

�سراكة دائمة بني ا�سبانيا وايطاليا يف ت�سفيات امل�نديال
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر 
ت�صوير – حممد معني

توج معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون 
العني  ب���ط���ول���ة  راع�������ي  ن���ه���ي���ان  اآل 
اأم�س الأول فريق  الرم�صانية م�صاء 
»اأ »بطاًل  ال��ري��ا���ص��ي  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
لل�صيدات  ال���ق���دم  ك����رة  ل�����ص��ب��اع��ي��ات 
بعد ف��وزه علي روي��ال »ب« يف املباراة 
معاليه   وق���ل���د   ،   1/2 ال��ن��ه��ائ��ي��ة  
مب��راف��ق��ة  ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل �صامل 
الوح�صي رئي�س اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة واأمل بو�صالخ ع�صو جمل�س 
ادارة احتاد كرة القدم وم�صلم اأحمد 
الأبطال  للبطولة  التنفيذي  املدير 
املكافاأة  بجانب  الذهبية  امليداليات 
،فيما  درهم  األف  املادية وقدرها 70 
امليدالية  ال��و���ص��ي��ف  ب  روي�����ال  ن����ال 
 50 ق��دره��ا  مالية  وج��ائ��زة  الف�صية 
األف درهم وحل فريق رويال »اأ« ثالثاً 
بعد تغلبه علي فريق كو�صت برباعية 
املركزين  حت��دي��د  م��ب��اراة  يف  نظيفة 
امليدالية  ون������ال  وال�����راب�����ع  ال���ث���ال���ث 
الرونزية وجائزة مالية قدرها 30 
�صعيد  ال�صيخ  ك��رم  كما  دره���م.  األ���ف 
اأداروا  ال��ذي��ن  ب��ن ط��ح��ن��ون احل��ك��ام 
م���ب���اري���ات ال��ع��ن�����ص��ر ال��ن�����ص��ائ��ي التي 
اأقيمت علي م��دي 6 اأي��ام وه��م جناة 

ح�صن ورمي فهد واأحمد الغي�س.
وجاءت مباراة النهائي قوية و�صهدت 
تكافوؤاً وندية من اجلانبني يف معظم 
اأكر  اأبوظبي  فريق  وظهر  اأوقاتها، 
وك����ان الطرف  ال��ب��داي��ة  ت��ن��ظ��ي��م��اً يف 
الأف�صل والأك��ر و�صوًل اإىل مرمي 
اأف�����ص��ل��ي��ت��ه بهدف  روي�������ال، وت���رج���م 
الدقيقة  يف  م��ي�����ص��اء  �صجلته  م��ب��ك��ر 
ال�����ص��اب��ع��ة، ول��ك��ن ���ص��رع��ان م��ا تدارك 
ونظم �صفوفه وجنح  الو�صع  روي��ال 
جزاء  �صربة  م��ن  ال��ت��ع��ادل  ادراك  يف 
ال���الع���ب���ة خملبي  ب���ن���ج���اح  ن��ف��ذت��ه��ا 
الإيجابي  بالتعادل  ال�صوط  لينتهي 

 .1/1
ان��ط��ل��ق ال�����ص��وط ال��ث��اين ���ص��اخ��ن��اً من 
الطرفني بهجمه هنا واأخ��ري هناك 
فرناندا من  الالعبة  اأن متكنت  اإيل 
براأ�صية  ال��ع��ر���ص��ي��ة  ال���ك���رة  حت���وي���ل 
لتمنح   20 الدقيقة  يف  ال�صباك  يف 
و�صط  ال��ث��اين  ال��ف��وز  ه���دف  فريقها 
فرحة عارمة لأع�صاء نادي اأبوظبي 
الريا�صي اأ. اأدار املباراة اأحمد الغي�س 

وجناة ح�صن.
الثالث  املركزين   ويف مباراة حتديد 
النهائي  مباراة  �صبقت  التي  والرابع 
ع��ل��ي كو�صت  اأ  روي�����ال  ف��ري��ق  ت��ف��وق 
ت�صيدها  م��ب��اراة  يف  نظيفة  برباعية 
روي����ال اأ يف اأغ��ل��ب ف��رتات��ه��ا، واأح���رز 
الأه�����داف اأ���ص��ي��ات��و يف ال��دق��ي��ق��ة 11 
 23 ت�����ص��ي ق  وت�����س   22 واأدوب������ي ق 
املركز  اأ  روي��ال  ليحرز   30 ق  و�صارة 

الثالث يف البطولة.
ال�صيخ  معايل  اأ���ص��اد  ل��ه  ت�صريح  ويف 
اآل ن��ه��ي��ان عن  ب���ن ط��ح��ن��ون  ���ص��ع��ي��د 
لل�صيدات  الفاعلة  بامل�صاركة  �صعادته 
يف بطولة العني الرم�صانية، وامتدح 
ج��ه��وده��ن ال��ك��ب��رة وح��ر���ص��ه��ن على 
امل�صاركة  بقوة يف خمتلف املناف�صات، 
ما اأ�صفى زخماً كبراً  ورونقاً جمياًل 

للبطولة. 
وقال: هذا لي�س مب�صتغرب لأن املراأة 
الآن تتواجد يف الوزارات ويف املجل�س 
وال�صرطة  اجل���ي�������س  ويف  ال���وط���ن���ي 
وال���ق���ط���اع اخل����ا�����س، وه�����ي ج�����زء ل 
يتجزاأ من جمتمع الإم��ارات، ونحن 
اأن  مقولة  جن�صد  احلبيبة  دولتنا  يف 
املراأة ن�صف املجتمع اأمياناً من قادتنا 
بدورها الكبر والفاعل يف املجتمع .

البالغة  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  معاليه  وع���ر 
حققته  ال�������ذي  ال���ك���ب���ر  ب���ال���ن���ج���اح 
امل��ن��اف�����ص��ات اخل��ا���ص��ة  ب��ال�����ص��ي��دات  يف 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة، وهناأ  ال��ع��ني  ب��ط��ول��ة 
الريا�صي  اأب���وظ���ب���ي  ن������ادي  ف���ري���ق 
بفوزه  باللقب، كما عر عن متنياته 
بالتوفيق جلميع الفرق التي �صاركت 
الن�صائية،  ال��ق��دم  ك��رة  مناف�صات  يف 
باهراً  جن��اح��اً  حققت  اأن��ه��ا  مو�صحاً 
الفني  وامل�صتوي  التنظيم  حيث  من 
ب�صبب تواجد فرق ت�صم يف �صفوفها 
لع���ب���ات م���ن داخ����ل وخ�����ارج الدولة 

الوا�صحة  الفنية  باملقدرات  يتميزن 
.واأ�صاف معاليه: لقد قدمت جميع 
م��ت��م��ي��زة وكانت  م�����ص��ت��وي��ات  ال���ف���رق 
اجلميع  ل������دي  ح����ا�����ص����رة  ال����رغ����ب����ة 
للظهور كاأف�صل ما يكون يف املناف�صة، 
وهو الأمر الذي قاد لرتفاع امل�صتوي 
الفني واأوجد اإثارة وت�صويق بالغني« 

.

�ضكرت �ضعيد بن طحنون
بو�صالخ : الكرة الن�صائية حتقق نتائج 

متميزة يف الدورات الرم�صانية
ب��و���ص��الخ ع�صو جمل�س  اأم���ل  ق��ال��ت   
اإدارة احتاد كرة القدم، اإن كرة القدم 
متميزة  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق��ت  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
واحتكت  ال��رم�����ص��ان��ي��ة،  امل��وا���ص��م  يف 
العديد  يف  خمتلفة  كروية  مبدار�س 
نادي  بطولة  وكانت  البطولت،  من 
�صباط القوات امل�صلحة البداية لكرة 
يف  انت�صرت  وبعدها  الن�صائية،  القدم 
اأك��ر يف  البطولت ومب�صاحة  جميع 
اأمر  وهذا  الرم�صانية  العني  بطولة 
مب�صتقبل  ل��ل��ت��ف��اوؤل  وي���دع���و  م��ف��رح 
الن�صائية  ال�����ق�����دم  ل����ك����رة  م���ت���م���ي���ز 

بالدولة.
معايل  اإىل  بال�صكر  »اأت��وج��ه  وقالت: 
نهيان،  اآل  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ 
على اهتمامه الكبر بجميع الألعاب 
والتي  الرم�صانية  العني  بطولة  يف 

وجذبت  م��ل��ح��وظ��اً  ح��ق��ق��ت جن���اح���اً 
املناف�صات  ت��ع��دد  ب��ف�����ص��ل  اجل��م��ه��ور 
وامل���ن���ا����ص���ط ع��ل��ى م�����ص��ت��وي الأل���ع���اب 
يحقق  ما  وهو  والفردية،  اجلماعية 
فوائد كبرة لهذه الألعاب التي كانت 
حتتاج للتجارب والحتكاك مبختلف 
اأجل التطوير واكت�صاب  املدار�س من 
املاأمولة،  والبدنية  الفنية  ال��ف��وائ��د 
ال��دورات الرم�صانية مبثابة  وتعتر 
وكذلك  ل��ل��ف��رق  تن�صيطية  ب��ط��ولت 
املنتخب، واأنا فخورة  بفوز فريق نادي 
البطولة  بلقب  ال��ري��ا���ص��ي  اأب��وظ��ب��ي 
يف  ال��الع��ب��ات  معظم  لأن  الن�صائية، 
مبنتخبنا  لع��ب��ات  ه��ن  الفريق  ه��ذا 
اأن يتفوقن على  الوطني، وا�صتطعن 
ف��رق كبرة  من خ��ارج الدولة وهذا 
كله ي�صب يف م�صلحة املنتخب املقبل 
ع��ل��ى ت�����ص��ف��ي��ات وب���ط���ولت ق��اري��ة يف 

فئات �صنية خمتلفة .

باللقب  ــداء  ــع ــض � اخلـــيـــاطـــي: 
ـــكـــاك مــــع مـــدار�ـــس  وبـــالحـــت

خمتلفة
ع��ر ع��زي��ز اخل��ي��اط��ي امل��دي��ر الفني 
لفريق اأبوظبي الريا�صي والأكادميية 
فريقه  بتتويج  البالغة  �صعادته  ع��ن 
وقال:  الرم�صانية  البطولة  بلقب 
بالفوز  ����ص���ع���داء  ن���ح���ن  »ب���ال���ت���اأك���ي���د 
هي  ال��ك��رى  �صعادتي  ولكن  باللقب 

البطولة  يف  امل�صاركة  من  ال�صتفادة 
والحتكاك مع مدار�س خمتلفة ومع 
لعبات يتمتعن مب�صتوي عاٍل ميثلن 
وتون�س  وامل���غ���رب  ف��رن�����ص��ا  منتخبات 
اأن���ه  واأع���ت���ق���د  والأردن،  واجل����زائ����ر 
امل�صتوي  اإن  وق��ال  احلقيقي.  املك�صب 
الفرق  وك���ل  ع��ال��ي��اً  للبطولة  ال��ف��ن��ي 
بها  ا�صتمتع  رائعة  م�صتويات  قدمت 
املتابعون للبطولة. وتوجه اخلياطي 
اللجنة  اإيل  بال�صكر  حديثه  ختام  يف 
امل���ن���ظ���م���ة ع���ل���ي ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����رائ����ع 

والختيار الرائع للفرق امل�صاركة.

الأداء  عـــن  را�ــــس  ــو:  ــوغ ــاغ م
واملركزين الثاين والثالث

مدرب  ماغوغو  �صامل  حممد  اأب���دي 
اأ – ب احلا�صلني علي  فريقا روي��ال 
املركزين الثاين والثالث يف البطولة 
وامل�صاركة  الأداء  ع���ن  ال���ت���ام  ر����ص���اه 
عليهما  ح�صل  ال��ل��ذي��ن  وب��امل��رك��زي��ن 
فريقاه وقال: »يف مباراة النهائي كل 
املباراة  وك��ان��ت  ح��دوث��ه،  متوقع  �صئ 
اأبوظبي  جن��ح  خ��ط��اأ  وم���ن  متكافئة 
يف ا�صتغالله وحقق الفوز واأبارك له 
مباريات   10 خا�س  فريقنا  اللقب. 
متتالية دون راحة ومع ذلك جنح يف 
الثالث  من  مركزين  علي  احل�صول 

الأوائل.
الفني للبطولة قال:  امل�صتوي   وعن 

اأك�����ر م���ن ج��ي��د ومعظم  امل�����ص��ت��وي 
رائعة،  مب�����ص��ت��وي��ات  ظ��ه��رت  ال���ف���رق 
الن�صخة احلالية تطورت  اأن  واأعتقد 
اإيل  اأن تتح�صن  عن �صابقتها واأتوقع 
وكل  ال��ق��ادم��ة،  الن�صخة  يف  الأف�����ص��ل 
التنظيم  علي  املنظمة  للجنة  ال�صكر 

الرائع.
عربت عن �ضعادتها بالتتويج

ا�صتحق  ف��ري��ق��ن��ا  ال��ه��ا���ص��م��ي:   ن���دي 
جهوداً  ب���ذل���ن  وال���الع���ب���ات  ال��ل��ق��ب 

كبرة
مديرة  ال���ه���ا����ص���م���ي،  ن�����دي  ع�����رت   
عن  الريا�صي،  اأبوظبي  ن��ادي  فريق 
بطولة  بلقب  فريقها  بفوز  �صعادتها 
كرة القدم الن�صائية �صمن رم�صانية 
العني، بعد الفوز يف النهائي، واأكدت 
م�صتويات   ق��دم��ت  ال��ف��رق  جميع  اأن 
الكثر  اأ�صفى  ال��ذي  الأم��ر  متميزة  
م��ن الإث�����ارة وال��ت�����ص��وي��ق. وق��ال��ت اإن 
و�صولهم للنهائي ومن بعد التتويج 
باللقب اأمام فرق قوية  على امل�صتوي 
امل���ح���ل���ي واخل�����ارج�����ي، ي���ع���د اإجن�������ازاً 
واجلهازين  لالعبات  يح�صب  كبراً 
الفوز  اأن  مو�صحة  والفني،  الإداري 
ث����م����رة ج����ه����ود كبرة   ب���ال���ل���ق���ب ه����و 
كبرة  وت�صحيات  مكثفة  ومت��اري��ن 
املا�صية  من الالعبات خالل الفرتة 

ا�صتعداداً للبطولة.
وقد  ن�صيب  جمتهد  ل��ك��ل  وزادت:« 

اج��ت��ه��دن��ا  وك���ان ال��رتك��ي��ز ك��ب��راً  يف 
واأعتقد  امل��و���ص��م،  ل��ه��ذا  حت�صراتنا 
ت�����ذوق   اإ����ص���ت���ح���ق���ن  ال����الع����ب����ات  اأن 
ال��ف��وز باللقب وم��ن حقهن  ح���الوة  
ومن  ب��ذل��ك،  ويفتخرن  يفرحن  اأن 
�صيعزز  ب��ال��ل��ق��ب  ال���ف���وز  اأن  امل����وؤك����د 
كثراً من دوافعهن قبل الدخول يف 
اأج����واء امل��و���ص��م اجل��دي��د، ون��ح��ن نثق 
يف م��ق��درت��ه��ن ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة مرحلة 
النتائج  اأف�������ص���ل  وحت��ق��ي��ق  ال���ت���ف���وق 
خالل مباريات الدوري الذي ينطلق 

يف نوفمر املقبل«.
متميزة  البطولة  »ك��ان��ت  واأ���ص��اف��ت: 
ولكن  وم�����ث�����راً  ق����وي����اً  وال���ت���ن���اف�������س 
وو�صح  م��وف��ق��ا  ي��ك��ن  مل  ال��ت��ح��ك��ي��م 
مكثف  لعمل  ي��ح��ت��اج��ون  احل��ك��ام  اأن 
هناك  كانت  فقد   ، اأدائ��ه��م  لتح�صني 
اأخ���ط���اء وا���ص��ح��ة وه���و الأم����ر الذي 
ظ���ل ي��ت��ك��رر ك���ل ع����ام، ل���درج���ة اأنني 
البطولة  خ�صرت  ح��ال  يف  اأن��ه  فكرت 
فلن اأ�صارك مرة اأخري، فقد كنت يف 
اللجنة و�صاركت يف التحكيم واأعرف 
ل��ع��م��ل، مع  ي��ح��ت��اج��ون  احل���ك���ام  اأن 
احرتامنا حلكامنا وكوادرنا املحلية، 
ولكن من املهم اأن يح�صن احلكام من 

م�صتواهم ل�صمان مبداأ العدالة«.
ينطلق  للرجال  الثمانية  دور 

اليوم
للرجال  القدم  كرة  �صباعيات  تدخل 

ينطلق  ع��ن��دم��ا   احلا�صمة  مراحلها 
م�����ص��اء ال��ي��وم دور ال��ث��م��ان��ي��ة ب��ع��د ان 
اأك��ت��م��ل ع��ق��د ال��ف��رق امل��ت��اأه��ل��ة للدور 
ربع النهائي بعد نتائج املباريات التي 
اأق��ي��م��ت  يف ���ص��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن يوم 
اأم�س، ومن املتوقع ان تاأتي املباريات 
�صاخنة بعد �صعدت اأقوي الفرق من 

دور ال�صتة ع�صر.
ف��ري��ق »���ص��ع��ي��د ب��ن ط��ح��ن��ون« يعتلي 

قمة املجموعته الثانية
وا�صل فريق �صعيد بن طحنون لكرة 
بطولة  يف  الناجحة  م�صرته  ال��ي��د 
الثاين  ف���وزه  حمققاً  ال��ي��د   �صيدات 
على التوايل على ح�صاب فريق »زايد 
املباراة  يف   4/31 بنتيجة  اخل���ر« 
الأول على  اأم�س  اأقيمت م�صاء  التي 
اأ�صحاب  ب��ن��ادي  الريا�صية  ال�صالة 
اعتالء  ، منحته  الزين  ب��دار  الهمم 
 4 بر�صيد  الثانية  املجموعة  قمة 
نقاط  حمققاً العالمة الكاملة. ويف 
نف�س اجلولة ، جنح فريق »بي ات�س 
على  عري�س  ف��وز  حتقيق  م��ن  دي« 
 4/20 بنتيجة  ال��زي��ن  دار  ف��ري��ق 
طحنون  ب��ن  �صعيد  ف��ري��ق  ليناف�س 
على �صدارة »الثانية« التي حتددها 
ختام  يف  ال��ل��ي��ل��ة  م��ب��ارات��ه��م��ا  نتيجة 
اجل����ول����ة ال���ث���ال���ث���ة والأخ����������رة  من 
الدور الأول للبطولة وي�صبقها لقاء 
الزين«  و«دار  »زاي��د اخل��ر«  فريقي 
الثالث  املركزين  يف لقاء �صريف على 

والرابع حل�صاب املجموعة الثانية.
طحنون  ب��ن  �صعيد  ف��ري��ق  ي��ج��د  مل 
����ص���ع���وب���ة يف جت������اوز ف���ري���ق »زاي�����د 
اخل��ر«  يف رحلة الدفاع عن اللقب 
وهجومياً  دف���اع���ي���اً  اأ���ص��ل��وب��اً  وق����دم 
الطويلة  اخل��رات  م�صتغاًل  ناجحاً 
الأول  ال�����ص��وط  ليح�صم  ل��الع��ب��ات��ه  
بنتيجة  امل����ب����اراة  م��ن��ه��ي��اً   ،3/20
اأدارت   .6/31 ق��وام��ه��ا  ع��ري�����ص��ة 
حب�صان  دلل  احلكمتان  امل��ب��ارات��ني 

وام الزين.
فوز بيج مارت والزعيم العماين 

يف  الطائرة
ف�����از ف���ري���ق ب���ي���ج م������ارت دب�����ي غلى 
اللبناين  ال�������ص���ب���اب  احت������اد  ف���ري���ق 
جاءت  مقابل  دون  �صوطني  بنتيجة 
يف  و28/30    12/25 نتائجهما 
لبطولة  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  م��ب��اراة 
الكرة الطائرة للرجال التي اأقيمت 
نادي  �صالة  على  الأول  اأم�����س  ليلة 
العني املغلقة با�صتاد خليفة ليت�صدر 
امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ص��ي��د 7 ن��ق��اط تاله 
املركز  ال��ع��م��اين يف  ال��زع��ي��م  ف��ري��ق 
 6 اإىل  ر�صيده  رف��ع  اأن  بعد  ال��ث��اين 
نقاط عقب تغلبه على فريق الكفاح 
ال�صوطني  نتائج  وج��اءت  2/�صفر 
فريقا  ليودع  و23/25   23/25
والكفاح  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����ص��ب��اب  احت����اد 

البطولة.

رويال »ب« و�ضيفًا ورويال »اأ« ثالثًا

�سعي��د ب�ن طحن��ن يت���ج اأب�ظب�ي الريا�س�ي »اأ« بط�ًا ل�سي�دات الق��دم
ويق�ل: املراأة ن�سف املجتمع  وت�اجدها يف البط�لة لي�س م�ستغربا

بو�ضالخ:الكرة الن�ضائية حتقق نتائج متميزة يف الدورات الرم�ضانية



اأوباما ارتدى الطقم نف�سه 8 �سن�ات
خالل  اأوب��ام��ا،  مي�صيل  ال�صابقة،  الأوىل  املتحدة  ال��ولي��ات  �صيدة  ك�صفت 
رئا�صته  �صنوات  ط��وال  نف�صه  الطقم  ارت���دى  زوج��ه��ا  اأن  �صريحة  حم��ادث��ة 
الثماين، يف حفالت الع�صاء احلكومية. و�صاركت مي�صيل هذه املعلومة عن 
باراك اأوباما، خالل ظهورها يف موؤمتر مطوري اآبل، يف �صان خو�صيه بولية 
من  البالغة  �صيكاغو  مواطنة  وذك��رت  يونيو.   6 الثالثاء  يوم  كاليفورنيا، 
العمر 53 عاما، كيف كان يجري ت�صويرها ومتابعة ما ترتديه بالتف�صيل، 
الريا�صية. وقالت مي�صيل  الف�صاتني واملالب�س  عاما بعد عام، مبا يف ذلك 
ال�صابق، كان يرتدي البذلة ذاتها �صنويا، يف  اإن الرئي�س الأمريكي  اأوباما، 
حفالت الع�صاء، وهذا ال�صيء غر عادل، يف ظل التقاط امل�صورين العديد 
من ال�صور لالأحذية التي اأرتديها والأ�صاور، ولكن مل يعلق اأحد على ارتدائه 
كان  “لقد  مو�صحة:  واأ�صافت  �صنوات.   8 مدة  نف�صيهما  واحل��ذاء  الطقم 
فخورا بذلك، قائال: لقد اأ�صبحت جاهزا خالل 10 دقائق، ما املدة التي 
اأم�صيتها اأنت يف جتهيز نف�صك؟ وكنت اأقول له: اأخرج من هنا”. وحتدثت 
مي�صيل، خريجة كلية احلقوق يف جامعة هارفارد، عن ق�صة ال�صورة التي 
قبل  اأوباما،  زوجها،  ربطة عنق  تعدل  كانت  وا�صعا، عندما  انت�صارا  حققت 
ا�صتقبال الرئي�س ال�صيني، �صي جني بينغ، وزوجته، بنغ ليوان، اأثناء زيارته 
اأنه مت ت�صويرهما من  2015. وذكرت مي�صيل اأوباما  اأمريكا يف �صبتمر 
قبل حوايل 100 �صحايف يف البيت الأبي�س، حينذاك. واعرتفت اأنها كانت 
اأن  اأثناء انتظار و�صول ال�صيارات، لذا رغبت يف التاأكد من  ت�صعر بامللل يف 

اأوباما يبدو و�صيما وبحالة جيدة.

م�ساب ب�»ك�رونا« يهرب من م�ست�سفى 
يف واقعة غريبة، متكن مري�س �صتيني ملتالزمة ال�صرق الأو�صط، بالهروب 
من العزل ال�صحي مب�صت�صفى �صعودي يف املدينة املنورة. وكان املري�س وفًقا 
رم�صان  �صهر  بداية  امل�صت�صفى  راج��ع  قد  ال�صعودية  “الوطن”  ل�صحيفة 
اجلاري، وظهرت عليه الأعرا�س التنف�صية واأدخل التنومي يف ق�صم العزل 
بعد اأن اأثبتت الفحو�صات الطبية اإ�صابته بفرو�س كورونا املعدي، وخ�صع 
للعالج خالل الفرتة املا�صية اإل اأنه متكن على ما يبدو من مغافلة الأطقم 
الطبية ولذ بالفرار. وا�صتعانت ال�صوؤون ال�صحية باملدينة باجلهات الأمنية، 
لإعادة املري�س الذي متكن من الهرب اخلمي�س املا�صي نظًرا خلطورته على 
الدوا�صر  اأحدث تف�ٍس لفرو�س كورونا يف وادى  به. وبداأ  املحيط  املجتمع 
بالريا�س يف نهاية فراير �صباط عندما ظهرت الأعرا�س على امراأة ورجل 
. واأدخال امل�صت�صفى يف الأيام الأوىل من �صهر مار�س اآذار وتاأكدت اإ�صابتهما 

مبتالزمة ال�صرق الأو�صط التنف�صية يوم الرابع من مار�س

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae
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»كي�س عنكب�تي«
 �سخم بجمجمة رجل 

اإنغالند”  “نيو  جم���ل���ة  ن�������ص���رت 
الوليات  م��ن  وال�����ص��ادرة  الطبية 
املتحدة اأ�صبوعًيا يف عددها الأخر، 
ح���ال���ًة ط��ب��ًي��ة ن������ادًرة ت��ت��ح��دث عن 
م�صت�صفيات  ب���اأح���د  اأط���ب���اء  ع��ث��ور 
�صخم  كي�س  على  وايومنغ،  ولي��ة 
وعنكبوتي ال�صكل داخل دماغ رجل 

من الولية الأمريكية.
ويف تفا�صيل اخل��ر، ذك��رت املجلة  
اأن الرجل الذي ُيدعى “توم هال” 
عاًما،   27 ال��ع��م��ر  م���ن  وال���ب���ال���غ 
ي��ع��اين م���ن ����ص���داع و�صقوط  ك���ان 
وعندما  اأع�������وام،   3 م��ن��ذ  م��ت��ك��رر 
للدماغ  له م�صًحا  الأط��ب��اء  اأج��رى 
املغناطي�صي  ال���رن���ني  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
وج��������دوا ال���ك���ي�������س م�������ص���ت���ق���ًرا بني 
حجمه  ويقدر  واجلمجمة  الدماغ 
�صنتيمرت   7.9*16.5*12.3 ب� 
 3.1  *6.4*4.8 ي��ع��ادل  م��ا  اأي 

بو�صة.
الكي�س  اإن  الأط�������ب�������اء،  وي�����ق�����ول 
مليء  رق��ي��ق  كي�س  ه��و  العنكبوتي 
�صائل  وه����و  ال��ن��خ��اع��ي،  ب��ال�����ص��ائ��ل 
ع���دمي ال��ل��ون، ومل ي��ت��ع��رف��وا على 

�صبب ظهوره.
وعند اإجرائهم عملية فتح للدماغ، 
اأزالوا جزًءا �صغًرا من اجلمجمة 
وتخفيف  ال�������ص���ائ���ل  ل����ص���ت���ن���زاف 
الت�صوير  متابعة  وعند  ال�صغط، 
ظهر عدم تغرنّ بحجم الكي�س، كما 
ل يزال الرجل يعاين من ال�صداع 

كل يوم

اّت�سل ب�سقيقه من القرب ليدفع دي�نه!
اأن يدفع  ل��ه  وت��و���ص��ل  ب�صقيقه  اأع��م��ال رو���ص��ي  ات�����ص��ل رج���ل 
دي��ون��ه وي��ن��ق��ذه بعدما ُدف���ن على قيد احل��ي��اة يف م��ق��رة يف 
مو�صكو. وذكرت و�صائل اإعالم رو�صية اأنه متنّ اختطاف ال�صيد 
خيكميت �صاليف، )41 عاماً(، اإثر خالف مايل حول مبلغ 
و�صلت قيمته اىل نحو 522 األف دولر اأمركي. وقد اقتيد 
الرجل اىل مقرة ليوبرت�صي، حيث دفن على قيد احلياة، 
املحمول.  بهاتفه  بالحتفاظ  له  �صمحوا  اخلاطفني  اأن  اإل 
من  ا�صماعيل  ب�صقيقه  الت�صال  م��ن  خيكميت  متكن  وق��د 
نحو  دف��ع  ا�صماعيل  اإن  ويقال   . منه  امل�صاعدة  ق��ره وطلب 
للخاطفني. بعدها  اأي�صاً  �صيارته  �صلنّم  كما  دولر،  األف   21
اأعطى اخلاطفون ا�صماعيل موقع القر، عندها متكنّن من 
اإنقاذ �صقيقه، الذي قيل اإنه دفن مدة 4 �صاعات. وقد هرع 
�س  �صخنّ حيث  امل�صت�صفى  اىل  خيكميت  ب�صقيقه  ا�صماعيل 

الأطباء اإ�صابته ببع�س الك�صور يف �صلوعه.

وفاة ر�سيعتني حب�ستهما اأمهما بال�سيارة
حب�صهما  نتيجة  اختناًقا،  اأمريكيتان  ر�صيعتان  توفيت 
15 �صاعة، وفق  من طرف والدتهما داخل �صيارتها ملدة 
و���ص��ائ��ل اإع���الم اأم��ري��ك��ي��ة. واأف����ادت و���ص��ائ��ل الإع����الم، باأن 
العمر  م��ن  تبلغ  هوكينز  اأم��ان��دا  ت��دع��ى  اأمريكية  �صيدة 
19 عاًما، تركت ر�صيعتيها الأوىل عمرها �صنة والثانية 
ت�صهر مب��ن��زل �صديقها يف  ك��ي  ال�����ص��ي��ارة  داخ���ل  ���ص��ن��ت��ان، 
تك�صا�س. واأ�صافت امل�صادر، اأنه عقب عودتها، وجدت الأم 
ر�صيعتيها فاقدتني للوعي؛ لتنقلهما اإىل امل�صت�صفى قبل 
من  لتهربها  حماولة  ويف  بوقت لح��ق.  وفاتهما  اإع��الن 
ر�صيعتيها  اإن  امل�صت�صفى،  لأطباء  الأم  قالت  امل�صوؤولية، 
فقدتا الوعي ب�صبب رائحة الزهور يف املنتزه، لكن خالل 
باجلرمية،  الأم  اعرتفت  ال�صرطة،  قبل  من  ا�صتجوابها 

ومت اإلقاء القب�س عليها.

ياأكل كتابه على اله�اء مبا�سرة 
فاز  اإذا  كتابه  ب��اأك��ل  غ��ودوي��ن  ماثيو  ال��روف��ي�����ص��ور  وع��د 
امل��ر���ص��ح ال��ري��ط��اين ج��رمي��ي ك��ورب��ني ب��اأك��ر م��ن 38 
اخلمي�س  يوم  العامة  النتخابات  يف  الأ�صوات  من   %
اأنه رجل  ماثيو غودوين  ال�صيا�صة  واأثبت خبر  املا�صي. 
كتابه عن خروج  اأك��ل �صفحات من  بكلمته عندما  يلتزم 
مبا�صرة  ال��ه��واء  على  الأوروب�����ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا 
الريطانية  ميل  ديلي  �صحيفة  وبح�صب  ال�صبت.  ي��وم 
جذب الأكادميي البارز الكثر من الهتمام على و�صائل 
النتخابات  �صبقت  التي  الفرتة  الجتماعي يف  التوا�صل 
“العمال”  باأن حزب  بادعاء جريء  املفاجئة، عندما قام 

�صوف يدمر يف �صناديق القرتاع.
اأن���ا اأقول  اآي��ار/م��اي��و:  وك��ت��ب على م��وق��ع ت��وي��رت يف 27 
�صيح�صل  العمال  ح��زب  اأن  اأعتقد  ل  ع���اٍل.  ب�صوت  ه��ذا 
على %38 من الأ�صوات حتت قيادة جرميي كوربني، 
باأكل كتابي اجلديد عن الريك�صت  اأكون �صعيًدا  و�صوف 

اإذا فعلوا ذلك.

ي�سري على الزجاج املك�س�ر 
اأنه يعاين من خلل عقلي، وهو ي�صر على اأر�صية  “ديلي ميل” الريطانية، لقطات لرجل يبدو  ن�صرت �صحيفة 
مفرو�صة بالزجاج املك�صور. ويظهر الرجل املتهور املعروف با�صم �صتيفي، وهو ي�صع مالءة على الأر�س مليئة بالزجاج 
املك�صور، ثم يطالب اأحد الأ�صخا�س مب�صاعدته بربط �صرتة من اخللف، ثم يقوم بال�صر على الزجاج وي�صغط ب�صدة 

برجليه ويقول للجمهور الذي يقوم مب�صاهدته: ل حتاول اأن تفعل هذا يف املنزل اأو يف مدينة نيويورك.
وعقب ذلك، يبداأ الرجل يف التخل�س من ال�صرتة التي مت ربطها ب�صدة حول ج�صده، ويركع  اإىل ركبتيه على الزجاج 

وي�صتكمل عمله يف ب�صع ثوان.
ويقول للجمهور: هذه و�صيلة وا�صحة و�صهلة ال�صيدات وال�صادة، ومت التقاط هذه اللقطات من قبل اأحمد جباري 
مانز 28 عاًما يف �صاحة يونيون بارك بنيويورك. وقال اأحمد: ما تراه يف الفيديو هو رجل يوؤدي �صيًئا اأنا متاأكد من 
اأنه لن يحاول اأي �صخ�س اآخر جتربته، م�صًرا اإىل اأن هذه الأفعال جمنونة ومذهلة، فال�صر على الزجاج املك�صور 

مرتني �صيء مرعب.
واأو�صح، اأنه وهو يقوم بت�صوير هذه اللقطات كان متاأكًدا من اأنه �صرى حيلة �صخيفة من هذا الرجل املتهور وكان 

ي�صعر بالرهبة.
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ينتحر ب�سبب الغرية من اإخ�ته
تارًكا  �صنًقا  حياته  الثانوي  الثالث  بال�صف  م�صري  طالب  اأنهى 
ر�صالة لوالدته يطالبها بعدم احلزن عليه، وموؤكًدا اأنه تخل�س من 
حياته لأن والده ل يحبه مثل باقي اأ�صقائه. وبداأت الواقعة بورود 
حمام  داخ��ل  الثانوي  الثالث  بال�صف  طالب  بانتحار  يفيد  ب��الغ، 
بعد  وتبني  اجل��ي��زة.  مبحافظة  ال�صعبية  املناطق  ب��اإح��دى  �صقته 
انتقال رجال املباحث ملحل الواقعة واإجراء التحريات، اأن الطالب 
كان مير بحالة نف�صية �صيئة عقب اأدائه امتحان اللغة الإجنليزية. 
واأكدت التحريات اأنه �صنق نف�صه داخل حمام ال�صقة وترك ر�صالة 

اإىل والدته بخط يده، طالبها فيها بعدم احلزن عليه.

دفعته لانتحار و�ساهدت 
تنفيذ العملية عرب الهاتف

غريبة،  ج��رائ��م  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�صهد  م��ا  دوم��ا 
اجلرمية  تلك  لكن  ال��ه��ول��ي��ودي،  ال�صينمائي  بالطابع  تت�صم 
اإن”  اإن  “�صي  �صبكة  ن�صرت  وب�صاعة.  غرابة  اأكرهم  تكون  قد 
مقاطعة  يف  يقطن  اأم��ري��ك��ي،  مل��راه��ق  غريبة  ق�صة  الأمريكية 
�صديقته  دفعته  ما�صا�صو�صت�س”الأمريكية  بري�صتول”بولية 
عر  العملية  تنفيذ  وت��ت��اب��ع  لت�صاهد  جل�صت  ث��م  ل��الن��ت��ح��ار، 
بتهمة  املحاكمة  عاما،   20 ك��ارت��ر،  مي�صيل  وت��واج��ه،  الهاتف. 
القتل غر املتعمد، ب�صبب �صكوك حول اأنها من دفعت، كونراد 
2014. واأ�صارت التحقيقات  اإنهاء حياته يف �صيف  روي، على 
الأمريكية اإىل اأن مي�صيل وكونراد، كانا يتبادلن ر�صائل ن�صية 
 18 العمر  التي كانت تبلغ من  املراهقة،  متنوعة، ولكن كانت 
على  �صديقها  اإق��ن��اع  على  ك��ب��رة  ب�����ص��ورة  ت�صر  حينها،  ع��ام��ا 

النتحار.

العث�ر على امراأة
 مرب�طة ب�سل�سلة من عنقها 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  رواد  تداوله  فيديو  مقطع  ك�صف 
النقاب عن اللحظة املروعة التي عر فيها على امراأة مربوطة 
اإنقاذها من رجال  بال�صال�صل من عنقها يف حاوية �صحن، بعد 
ال�صرطة الذين اكت�صفوا اأن خاطفها قاتل حمرتف قام بقتل 7 
اأ�صخا�س. واختطف تود كولهيب �صيدة تدعى كال براون، تبلغ 
من العمر 30 عاماً، وحب�صها وا�صتغلها كعبدة جن�س ملدة �صهرين 
تقريباً قبل اأن يتم اإنقاذها. وقتل كولهيب �صديق براون وا�صمه 
عر  فيما  رهينة،  ياأخذها  اأن  قبل  ع��ام��اً،   32 ك��ارف��ر،  ت�صارلز 
ال�صرطة على براون داخل احلاوية جال�صة على الأر�س  رجال 
ال�صرطة  و�صاألتها  اجل��دار.  اإىل  متتد  رقبتها  حول  �صل�صلة  مع 
ب��راون يف ه��دوء ت�صاريل؟  اأي��ن �صديقك ؟ ..قالت  هل تعرفني 
لقد اأطلق النار عليه… قالت ال�صرطة من فعل هذا؟. تابعت 
براون: “تود كولهيب اأطلق النار على ت�صاريل كارفر 3 مرات 
“مل  واأ�صافت:  هنا.  وحب�صني  اأزرق  غطاء  يف  ولفه  �صدره،  يف 
اأره مرة اأخرى منذ ذلك احلني، وقال يل اإنه الآن ميت ودفن، 

وهناك العديد من جثث القتلى مدفونة هنا.
را�صيل باي جونز اأف�صل ممثلة مميزة يف املو�صيقى خالل حفل جوائز توين يف مدينة نيويورك. )رويرتز(

ا�ستئ�سال اأمعاء رجل 
ا�صتئ�صالهم  ب��ع��د  الأط���ب���اء  ��دم  ���صُ
بعد  رج��ل،  اأمعاء  من  ة  بو�صً  30
ال���راز بها م��ا جعلها تبدو  ت��راك��م 
ف�����ص��ائ��ي. ومت نقل  ك��ائ��ن  ك��ه��ي��ئ��ة 
اإىل  ا�صمه  ال��ذي مل يذكر  املري�س 
امل�صت�صفى، بعد اأن عانى من مر�س 
يفتقر  حالة  وه��و  هر�ص�صرونغ، 
الالزمة  لالأع�صاب  املري�س  فيها 
للقيام بعملية الراز ب�صكل �صحيح، 
ي�صبب  اأن  مي���ك���ن  ال������ذي  الأم�������ر 
ال���راز يف الأم���ع���اء. ووفًقا  ت��راك��م 
الريطانية،  �صتار  ديلي  ل�صحيفة 
“تين�س  الأطباء يف م�صت�صفى  اأفاد 
بيبول” يف �صانغهاي �صرق ال�صني، 
اأن الرجل بداأ يعاين من انتفاخ يف 
���ص��ننّ م��ب��ك��رة. وم��ع مرور  بطنه يف 
الوقت، بدا الرجل وكاأنه حامل يف 
الأ�صهر الأخرة، وعلى الرغم من 
اإل  املُ�صهالت،  ا�صتخدام مزيج من 
ب�صكل  مت  ت�صخنّ ال��رج��ل  معدة  اأن 
ه��ائ��ل. وب��ع��د ���ص��ن��وات م��ن العي�س 
م����ع ه�����ذه احل����ال����ة، ذه�����ب اأخ������ًرا 
اأ�صبح  اأن  بعد  الطبيب  ل�صت�صارة 

الأمل مرًحا اأكر من الالزم.
ويقول الدكتور ين لو: اإن الرجل 
اأمعائه  ب��راز مرتاكم يف  لديه  كان 
الدكتور  وُف���وج���ئ  ����ص���ن���وات،  م��ن��ذ 
وف��ري��ق��ه م��ن ح��ج��م ال��ب��ط��ن الذي 
و���ص��ك النفجار  ع��ل��ى  وك���اأن���ه  ب���دا 
ب���اأي حل��ظ��ة، وحل�صن احل��ظ جنح 
 30 ا�صتئ�صال  يف  الطبي  الفريق 
��ة م���ن اأم���ع���اء امل��ري�����س وهو  ب��و���صً
حالًيا يف مرحلة التعايف. وقد ُذهل 
ب��وزن حجم  بعد قيامهم  الأط��ب��اء 
الأمعاء، حيث وجدوها تزن حوايل 
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»متحف الف�سل«
 يفتح اأب�ابه للجمه�ر 

الب�صرية،  ب���اإجن���ازات  الح��ت��ف��اء  م��ن  ب���دل 
ع��ر���س م��ت��ح��ف ج��دي��د اف��ت��ت��ح يف الآون����ة 
الأخرة بال�صويد منتجات جت�صد اللحظات 
التي مل ت�صر فيها خطط منتجيها وفقا ملا 

كانت ت�صتهيه.
يف  للجمهور  اأب��واب��ه  الف�صل  متحف  وفتح 
7 يونيو حزيران يف مدينة هل�صينجبورج 
ب���ج���ن���وب ال�������ص���وي���د وي�������ص���م ع��������ددا من 
البتكارات ال�صهرة التي ف�صلت يف حتقيق 
النجاح، مثل م�صجالت الفيديو من �صركة 
ج���وج���ل )جوجل  ون����ظ����ارات  ب��ي��ت��ام��اك�����س 
ل���وح���ي���ة حت���م���ل �صورة  ول���ع���ب���ة  ج����ال�����س( 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
وق���ال م��وؤ���ص�����س امل��ت��ح��ف ���ص��ام��وي��ل وي�صت 
بني  الوعي  ن�صر  تتمحور حول  الفكرة  اإن 
النا�س باأن الف�صل جزء �صروري من عملية 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ح��ت��ى  واأن  الب��ت��ك��ار 
ترتكب  اأن  ميكن  كوكاكول  مثل  ال��ك��رى 

اأخطاء.

بات مر�س اإعتام عد�صة العني اأحد الأمرا�س التي 
متزايد  ب�صكل  والأط��ب��اء  الباحثني  انتباه  جت��ذب 
م���وؤخ���راً، ف��ه��و اأح���د الأ���ص��ب��اب ال��رئ��ي�����ص��ة لفقدان 
الرئي�س  وال�صبب  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف  ال��روؤي��ة 

للعمى يف العامل.
واأفادت درا�صة اأن خماطر اإعتام عد�صة العني تزداد 
مع التعر�س املزمن لأ�صعة ال�صم�س، وعلى الرغم 
من اأن الأ�صعة فوق البنف�صجية معروفة ب�صررها 
على اجللد، اإل اأن درا�صة �صابقة وجدت اأنها ت�صر 

ا. وتوؤثر على العينني اأي�صً
ف “الإجهاد التاأك�صدي” على اأنه عبارة عن  ويعرنّ
اخلاليا  ا�صتهالك  عند  يحدث  كيميائي  تفاعل 
الأخ������رى كو�صيلة  ال���وق���ود  واأن������واع  ل��الأك�����ص��ج��ني 
مرتبطة  طبيعية  عملية  وه���ذه  ال��ط��اق��ة،  لإن��ت��اج 
بامل�صكالت  ت��رت��ب��ط  م���ا  وغ���ال���ًب���ا  ب��ال�����ص��ي��خ��وخ��ة، 

املرتبطة بالعمر.
من  طبيعًيا  ج���زًءا  النووي”  “الت�صلب  ويعتر 
املر�س  ه���ذا  وي��ت��داخ��ل  م���ا،  ح��د  اإىل  ال�صيخوخة 
مع احل��د الأدن��ى من ال��روؤي��ة، ويف حالة الت�صلب 
النووي تتكون كمية كبرة من املياه البي�صاء، ما 

اإىل وج��ود تعتيم م��رك��زي )ت��ك��ون منطقة  ي���وؤدي 
غائمة(.

اأن  وميكن  ببطء،  النووي  العد�صة  اإعتام  ويتقدم 
ال��روؤي��ة ع��ن بعد، على  اأك��ر يف  ي���وؤدي اإىل �صعف 
تتح�صن ويف  ق��رب قد  ال��روؤي��ة عن  اأن  الرغم من 

مراحله املبكرة.
اإىل  النووية  اإعتام عد�صة العني  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
اأو  العد�صة  ا�صفرار  ي�صبب  كما  العد�صة،  ت�صلب 

جعلها تبدو بنية اللون ما ي�صبب عمى الألوان.
ويعد اإعتام عد�صة العني النووية هو النوع الأكر 

�صيوًعا من اإعتام عد�صة العني.
ال�صائعة لعالج  اخل��ي��ارات  اأك���ر  وت��ع��د اجل��راح��ة 
التعايف من اجلراحة  اإعتام عد�صة العني، وميكن 
الإن�صان ب�صحة جيدة، وتك�صف  اإذا كان  ب�صال�صة، 
الإح�صاءات عن ن�صبة جناح عالية وحت�صن ب�صحة 

الروؤية بعد اجلراحة.
 10 ح����وايل  امل��ع��ق��دة  غ��ر  اجل���راح���ة  وت�ص��تغرق 
بامل�صت�صفى  ال��ب��ق��اء  عليك  �صيكون  ول��ك��ن  دق��ائ��ق، 
تاأثر  حت��ت  �صتكون  لأن���ك  اجل��راح��ة،  بعد  قلياًل 

املخدر.

ماذا تعرف عن مر�س اإعتام عد�سة العني ؟

ن�سرين طاف�س تعي�س ق�سة حب
اأعلنت الفنانة ن�صرين طاف�س اأننّها تعي�س ق�صة حب، واكتفت بالقول اأننّه يوجد رجل يف حياتها دون اأن 

تعلن عن اأي تفا�صيل اأخرى.
يف  التمثيلية  لطاقتها  توظيفها  ح��ول  “لها”  جملة  ���ص��وؤال  على  ن�صرين  اأج��اب��ت  اآخ��ر  �صعيد  على 
ال�صهل املمتنع، رمبا  باإح�صا�س مرهف، فكلماتها هادئة ومن  كليباتها: بالطبع، فقد غنيت متغر 
ل ي�صعر بها اجلميع، لأن الكثرين يحبون اأ�صلوب جنوا ونطوا، واأنا ل�صت �صد الفكرة، لأنني اأحب 
ع مطلوب، ولكن ملن  او لبنانياً، والتنونّ او �صورياً  ال�صعبي واأ�صمعه كثراً، �صواء كان م�صرياً  اللون 
يحب هذا الأ�صلوب يف الغناء، اأوؤكد له اأنها كانت اأغنيتي الأوىل. والتمثيل اأفادين كثراً، 
و�صعيد املاروق خمرج �صينمائي مبدع، اأراد اأن يقدم من خالل الأغنية فيلماً ق�صراً، 

واأعتقد اأنه جنح يف اإي�صال فكرته اإىل كل النا�س.


