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الإمارات تدين اجلرائم الإرهابية يف لندن وتدعو لتعاون دويل للت�صدي لهذه الآفة اخلطرية 
ترييزا ماي تتحدث عن ا�سرتاتيجية جديدة ملكافحة الإرهاب من 4 حماور 

•• اأبوظبي-وام-لندن-وكاالت:

اأدانت دولة الإم��ارات اجلرائم الإرهابية التي وقعت الليلة قبل املا�ضية 
و�ضط العا�ضمة الربيطانية لندن واأ�ضفرت عن مقتل واإ�ضابة الع�ضرات.

واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ام�س موقف دولة 
اأن  على  م�ضددة  والإره����اب..  التطرف  �ضد  وال��وا���ض��ح  الثابت  الإم����ارات 
اجلهود  لت�ضافر  املا�ضة  احلاجة  جم��ددا  توؤكد  الإره��اب��ي��ة  لندن  جرائم 

الدولية للت�ضدي للتطرف والإرهاب باأ�ضكاله كافة.
 .. الإرهابية  اجلرائم  هذه  ثمن  يدفعون  الأبرياء  املدنيني  اأن  واأ�ضافت 
داعية اإىل التعاون امل�ضرتك والت�ضدي لهذه الآفة اخلطرية التي تهدد 

اأمن وا�ضتقرار دول العامل.
واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�ضاتها اإىل ذوي ال�ضحايا جراء 

هذه اجلرائم الإرهابية .. متمنية ال�ضفاء العاجل للم�ضابني.
ويف لندن اأعلنت رئي�ضة ال��وزراء الربيطانية، ترييزا ماي، الأحد خالل 
م��وؤمت��ر �ضحايف اأم���ام مقر رئ��ا���ض��ة ال����وزراء يف اأع��ق��اب ه��ج��وم ل��ن��دن، اأن 
الو�ضع ل ميكن اأن ي�ضتمر على ما هو عليه، واإنه ل بد من اإعادة النظر 

يف ا�ضرتاتيجية التعامل مع الإرهاب.
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حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يف حوار وطني  )وام(

دبي �سمن اأف�سل مدن العامل مبجال 
ابتكار حلول لظاهرة التغري املناخي

•• دبي -وام:

حلول  قدمت  التي  ال��ع��امل  م��دن  اأف�ضل  �ضمن  دب��ي  مدينة  اختيار  مت 
مبتكرة لظاهرة التغري املناخي وذلك �ضمن التقرير العاملي الذي �ضدر 

موؤخرا عن منظمة C40 Cities العاملية.
التي وقع عليها الختيار  الوحيدة  العربية  املدينة  دبي  وتعترب مدينة 

�ضمن 61 مدينة عاملية و�ضملها التقرير.
دبي  لبلدية  التابعة  املبكر  والإن���ذار  البحري  التنبوؤ  منظومة  ج��اءت  و 
حمور  يف  التقرير  بها  اأ�ضاد  عامليا  مطبقة  م��ب��ادرات   10 اأف�ضل  �ضمن 

التخطيط والتكيف مع ظاهرة التغري املناخي .
ا�ضتمل التقرير على 100 حل وتطبيق موزعة على 10 حماور وقطاعات 
ت�ضمل الطاقة النظيفة والنفايات ال�ضلبة والتقييم والتخطيط للتاأقلم 
كفاءة  ورف���ع  امل��ن��اخ��ي  للتغري  وخططا  ال��ت��اأق��ل��م  نحو  اخل��ط��ط  وتنفيذ 
والتغري  الإجتماعية  وامل�����ض��اواة  الإقت�ضاد  وتطوير  والتمويل  الطاقة 

املناخي النقل واملجتمعات امل�ضتدامة.                  )التفا�ضيل �س 4(

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع 
م�ساعدات اإغاثية عاجلة يف �سبوة

•• �شبوة-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ضاعدات اإن�ضانية اإغاثية عاجلة 
�ضبوة  اأهايل حمافظة  �� على  الرئي�ضية  الغذائية  املواد  �� �ضملت خمتلف 
الذين يعانون ظروفا اإن�ضانية واقت�ضادية �ضعبة نتيجة الأحداث التي 

ت�ضهدها البالد.
 �� وميفعة  ر���ض��وم  مديريتي  اإىل  الول  اأم�����س  الهيئة  قافلة  وت��وج��ه��ت 
اأو�ضاعا  قاطنوها  يعاين  والتي   �� �ضبوة  حمافظة  ملديريات  التابعتني 
معي�ضية �ضعبة ا�ضتدعت ا�ضتمرار احلملة الن�ضانية التي تنفذها الهيئة 
مع بداية �ضهر رم�ضان املبارك .. فيما حر�س فريق ميداين على تلم�س 

احتياجات ال�ضكان .                             )التفا�ضيل �س3(

واعتربت ماي اأن بريطانيا تواجه منطاً جديداً من الأعمال الإرهابية، 
الع�ضكرية  م�ضيفًة: ل ميكن الق�ضاء على الإره��اب من خالل الأعمال 
قوانني  اإىل  وبحاجة  الإرهابية  الأيديولوجيات  مواجهة  علينا  فقط. 

جديدة ملحاربتها عرب الإنرتنت.
وفر�س  الإره��اب��ي��ة  اجل��رائ��م  يف  ال�ضجن  ع��ق��وب��ة  ت�ضديد  اإىل  واأ����ض���ارت 
لتغيري  حمتملة  كمجالت  الإنرتنت  على  التنظيمية  القيود  من  املزيد 

ال�ضيا�ضات.
واكدت ماي ان ال�ضرتاتيجية اجلديدة �ضت�ضمل اربعة حماور هي: الأول 
هو مكافحة الفكر ال�ضرير وثانياً هناك حاجة لإجراءات تنظيمية جديدة 
لتقلي�س امل�ضاحة املتاحة للمتطرفني على الإنرتنت. وثالثا، بح�ضب ماي، 
يتعني عمل املزيد للك�ضف عن التطرف يف املجتمع الربيطاين والق�ضاء 
و�ضفتها  التي  الإره��اب  مكافحة  ا�ضرتاتيجية  هو  الرابع  واملجال  عليه. 

ماي باأنها قوية، ولكن بحاجة للمراجعة يف �ضوء التهديد املتغري.
اع��ت��داءات يف   5 اأوق��ف��ت  وال�ضرطة  الأم���ن  وك���الت  اأن  م��اي  كما ك�ضفت 

الأ�ضابيع الأخرية.
اأكدت ماي اأن ح�ضيلة قتلى اعتداءات لندن 7 قتلى، لفتة اإىل اأن ال�ضرطة 

ا�ضتجابت للهجوم خالل 8 دقائق وقتلت امل�ضتبه بهم.

   

القوات العراقية ت�صتعيد ال�صيطرة على ق�صاء البعاج
مقتل ع�سرات املدنيني خالل 

فرارهم من معارك املو�سل
•• بغداد-وكاالت:

قال اجلي�س العراقي اأم�س الأحد اإن قوات احل�ضد ال�ضعبي ا�ضتعادت 
لتتقل�س  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  م��ن  البعاج  بلدة  على  ال�ضيطرة 
املنطقة اخلا�ضعة ل�ضيطرة الرهابيني يف �ضمال البالد يف اإطار حملة 

تدعمها الوليات املتحدة ل�ضتعادة مدينة املو�ضل.
وب��ع��د ث��م��ان��ي��ة اأ���ض��ه��ر م��ن ان��ط��الق حملة حت��ري��ر امل��و���ض��ل مت طرد 
التنظيم الرهابي من كل اأنحاء املدينة با�ضتثناء جيب على ال�ضفة 

الغربية لنهر دجلة.
احل�ضد  ق���وات  العراقية  امل�ضرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  م��ن  ب��ي��ان  وق���ال 
ال�ضعبي وباإ�ضناد طريان اجلي�س حترر ق�ضاء البعاج بالكامل وترفع 

العلم العراقي على مبانيه.
اىل ذلك، اأفادت تقارير واردة من املو�ضل باأن ع�ضرات املدنيني قتلوا 
الزجنيلي. وعرث طاقم من وكالة  الفرار من حي  اأثناء حماولتهم 
�ضارع  يف  ملقاة  واأط��ف��ال  ون�ضاء  ل��رج��ال  جثث  على  لالأنباء  روي���رتز 

باحلي.
قد  كانوا  رمب��ا  الذين  القتلى،  املدنيني  ع��دد  الفور  على  يت�ضح  ومل 
علقوا يف النريان املتبادلة. غري اأن عدة تقارير اأفادت باأن امل�ضلحني 

ي�ضتهدفون املدنيني الذين يحاولون الفرار.
ويف غ�ضون ذلك، اأعلنت القوات العراقية حتقيق املزيد من املكا�ضب 
املو�ضل من  ال�ضيطرة على مدينة  املعركة ل�ضتعادة  الأر���س يف  على 
قب�ضة تنظيم داع�س.  واأكدت قوات ال�ضرطة الحتادية اأنها ا�ضتعادت 
تتوغل من  واأن قطعاتها  الزجنيلي  %60 من حي  ال�ضيطرة على 

عدة حماور باجتاه باب �ضنجار. 
داع�س  تنظيم  م�ضلحي  م��ن   23 اإن  ال��ق��وات  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
ي�ضمى مبقر  ما  على  حاليا  ت�ضيطر  العراقية  القوات  واأن  قتلوا  قد 

ال�ضت�ضهاديني يف احلي وعرثت بداخله على احزمة نا�ضفة.

رئي�س الوزراء الرتكي يعلن بدء معركة الرقة 
�سوريا الدميقراطية تنتزع �سدًا على نهر الفرات

•• عوا�شم-وكاالت: 

اأعلن رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلديرمي اأم�س اأن معركة انتزاع مدينة 
الوليات  واأن  ب��داأت  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  قب�ضة  من  ال�ضورية  الرقة 
�ضوريا  ق��وات  ت�ضريحات  م��ع  ذل��ك  ويتناق�س  بها.  اأن��ق��رة  اأبلغت  املتحدة 
وا�ضنطن،  من  مدعومة  وكردية  عربية  ف�ضائل  حتالف  الدميوقراطية، 

والتي اأكدت ال�ضبت اأنها �ضتبداأ خالل ايام معركة ال�ضيطرة على الرقة.
الوليات  املدعومة من  الدميقراطية  �ضوريا  قالت قوات  ال�ضدد  ويف هذا 
املتحدة اإنها انتزعت ال�ضيطرة على �ضد رئي�ضي على نهر الفرات من تنظيم 
اأح��دث مك�ضب حتققه يف تقدمها �ضوب  الأح��د يف  اأم�س  الإره��اب��ي  داع�س 
مدينة الرقة. وقالت قوات �ضوريا الدميقراطية وهي حتالف من مقاتلني 
اأم�س وغريت ا�ضمه اإىل  اإنها �ضيطرت على �ضد البعث �ضباح  اأك��راد وعرب 
�ضد احلرية. ويقع ال�ضد على م�ضافة نحو 22 كيلومرتا من مدينة الرقة 

قاعدة عمليات داع�س يف �ضوريا.
ال��ك��ردي��ة، وه���ي الف�ضيل  ب��ا���ض��م وح����دات ح��م��اي��ة ال�ضعب  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
بتم�ضيط  يقومون  املقاتلني  اإن  الدميقراطية،  �ضوريا  ق��وات  يف  الرئي�ضي 
القرى املجاورة بحثا عن األغام ولتعزيز خطوطهم الدفاعية. وقال نوري 

حممود اإنهم �ضيطروا على ال�ضد بالكامل.
ويعني هذا التقدم اأن قوات �ضوريا الدميقراطية ت�ضيطر الآن على ثالثة 
اأكرب �ضد يف �ضوريا  اأن �ضيطرت على  الفرات بعد  �ضدود رئي�ضية على نهر 

ال�ضهر املا�ضي.

ت��وؤي��د  اليمنية  احل��ك��وم��ة 
م��ق��رتح��ات ول����د ال�����س��ي��خ

•• نيويورك -وام: 

اأعلنت احلكومة اليمنية تاأييدها 
قدمها  التي  والأفكار  املقرتحات 
اأحمد  ال�����ض��ي��خ  ول����د  ا���ض��م��اع��ي��ل 
املتحدة  الأمم  عام  اأم��ني  مبعوث 
املت�ضلة  ال���ي���م���ن  اإىل  اخل����ا�����س 
برتتيبات ان�ضحاب امللي�ضيات من 

حمافظة احلديدة.
اليمنية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
���ض��ب��اأ ام�������س ع���ن احل���ك���وم���ة ����� يف 
اليمن  مندوبية  عن  �ضادر  بيان 
املتحدة  الأمم  ل����دى  ال���دائ���م���ة 
ملناق�ضة  ال��ك��ام��ل  ا���ض��ت��ع��داده��ا   �����
املت�ضلة  امل���ق���رتح���ات  ت��ف��ا���ض��ي��ل 
امللي�ضيات  ان�����ض��ح��اب  ب��رتت��ي��ب��ات 
م�ضاورات  �ضوء  يف  احلديدة  من 
منظمة  رع���ت���ه���ا  ال���ت���ي  ال�������ض���الم 
الكويت  دول���ة  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وافقت  التي  املا�ضي  العام  خالل 

عليها احلكومة اليمنية.
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تبادل التهاين بال�صهر الف�صيل 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سيدان بعمق التالحم الوطني
•• دبي -وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�ضر �ضموه يف 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأخ��اه  ام�س  م�ضاء  زعبيل 
امل�ضلحة حيث  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل 
تبادل �ضموهما التهاين بال�ضهر الف�ضيل بح�ضور �ضمو ال�ضيخ حمدان 

بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن 
ال�ضيخ  �ضمو  وال��ف��ري��ق  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ال��وزراء وزير الداخلية  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ضيف بن زايد 
و �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان وزير  ال�ضيخ عبداهلل بن زايد  الرئا�ضة و �ضمو  وزير �ضوؤون 

اخلارجية والتعاون الدويل.
)التفا�ضيل �س 2(

ت��������رام��������ب ي����ه����اج����م 
رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة ل��ن��دن

•• لندن-رويرتز:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  كتب 
تويرت  ع���ل���ى  ت���غ���ري���دة  ت����رام����ب 
اأم�������س الأح�����د ع���ن ه��ج��وم لندن 
اأ����ض���ف���ر ع���ن م��ق��ت��ل �ضبعة  ال�����ذي 
اأ�ضخا�س، ونقل عن رئي�س بلدية 
ل��ن��دن امل�����ض��ل��م ���ض��ادق خ���ان قوله 
ما  لي�س هناك  اإنه  للربيطانيني 
يدعو للقلق، يف ما يبدو اأنه انتقاد 

لرد فعل خان على الهجوم. 
وكتب ترامب على تويرت »مقتل 
 48 واإ���ض��اب��ة  الأق����ل  �ضبعة ع��ل��ى 
بلدية  ورئي�س  اإره��اب��ي  هجوم  يف 
لندن يقول لي�س هناك ما يدعو 

للقلق!«. 
وقال خان يف وقت �ضابق اإن �ضكان 
�ضي�ضهدون وجودا متزايدا  لندن 
بعد  املدينة  يف  ال�ضرطة  ل��رج��ال 
الهجوم الدامي لكن لي�س هناك 

ما يدعو للقلق. 
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اأخبـار الإمـارات

تبادل التهاين بال�صهر الف�صيل 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سيدان بعمق التالحم الوطني 
•• دبي -وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف ق�ضر �ضموه يف 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأخ��اه  ام�س  م�ضاء  زعبيل 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة حيث تبادل 
�ضموهما التهاين بال�ضهر الف�ضيل بح�ضور �ضمو 
اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�ضيخ ح��م��دان 
حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  و�ضمو  دب��ي  عهد  ويل 
والفريق  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
�ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال�ضيخ  �ضمو  و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�ضور 
ال�ضيخ  �ضمو  و  ال��رئ��ا���ض��ة  ���ض��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء 
وزي����ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 

والتعاون الدويل.
كما ح�ضر اللقاء .. �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد 
الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و �ضمو ال�ضيخ 

اأح��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم رئي�س 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة 
اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  و 
مكتوم و �ضمو ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم اآل مكتوم 
م��دي��ر دائ����رة اإع����الم دب���ي اإىل ج��ان��ب ع���دد من 
ال�ضيوخ واعيان البالد وا�ضحاب املعايل الوزراء 

وكبار امل�ضوؤولني يف الدولة .

ماأدبة  اإىل  الف��ط��ار  ت��ن��اول اجلميع ط��ع��ام  وق��د 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ال��رم�����ض��ان��ي��ة ال��ع��ام��رة داع���ني اهلل ع��ز وج���ل اأن 

يدميها من نعمة ويحفظها من زوال.
وقد اأعرب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
الجتماعي  للم�ضهد  ارتياحهما  ع��ن  نهيان  اآل 

والن�������ض���اين احل�������ض���اري ال����ذي ي�����ض��ود جمتمع 
المارات املتنوع خا�ضة يف �ضهر اخلري والت�ضامح 
قيم  واأ�ضالة  الوطني  التالحم  عمق  يعك�س  ما 
رحم  يف  املتجذرة  امل�ضلم  العربي  �ضعبنا  وع��ادات 
هذه الر�س الطيبة كجذور نخلة ل تنحني ول 
متوت بقدرة ربنا العلى وبهمة قيادة ورجالت 

دولتنا العزيرة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

الإن�ضانية  امل����ن����ال  م�����ب�����ادرة  اأط���ل���ق���ت 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  لتعليمها  ب��ع��ن��وان  حملة 
من  الفتيات  وخ��ا���ض��ة  الأط��ف��ال  تعليم 
الفتيات  لتعليم  ب��رن��ام��ج  دع���م  خ���الل 
وبناء  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ض��ر  ج��م��ه��وري��ة  يف 
وال�ضنغال  نيبال  م��ن  ك��ل  يف  مدر�ضتني 
والتي من �ضاأنها اأن توؤمن بيئة تعليمية 
والفتيات  الفتيان  منها  ي�ضتفيد  اآمنة 

ب�ضكل مت�ضاو . 
الذي  اخلري  لعام  مواكبة  املبادرة  تاأتي 
اأعلنه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�ضمو  اهلل” وا�ضتجابة لدعوة �ضاحب 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل اجلهات احلكومية 
واخل��ا���ض��ة وامل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي عامة 
اخلري  ع��ام  واأن�ضطة  م��ب��ادرات  بتفعيل 
وتو�ضيع دائرة العطاء يف �ضهر رم�ضان 
الأ�ضيلة  وقيمه  ين�ضجم  مبا  الف�ضيل 
اخلري  ث��ق��اف��ة  تكري�س  يف  ي�ضهم  ومب���ا 
ال�ضتفادة  ح��ج��م  وت��ع��ظ��ي��م  وت��ع��م��ي��م��ه 
ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه احلملة  ���ض��ي��ت��م  م���ن���ه.  و 
العطاء  “ دبي  بال�ضراكة مع  الإن�ضانية 
را�ضد  بن  حممد  مبادرات  اإحدى   - “
خربة  م��ن  لها  مل��ا   - العاملية  مكتوم  اآل 
متتد لأكرث من ع�ضر �ضنوات يف تعزيز 
ف��ر���س ح�����ض��ول الأط���ف���ال وال�����ض��ب��اب يف 
ال�ضليم  التعليم  على  النامية  البلدان 
م�����ن خ������الل ت�����ض��م��ي��م ودع�������م ب���رام���ج 
للتو�ضعة  وقابلة  وم�ضتدامة  متكاملة 
حيث اأطلقت دبي العطاء بنجاح برامج 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل�����ض��اع��دة م���ا ي��زي��د ع���ن 16 

مليون م�ضتفيد يف 45 بلدا ناميا. 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم  قالت  و 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال������وزراء وزي����ر ����ض���وؤون ال��رئ��ا���ض��ة �ضمو 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  ب��ن��ت  م��ن��ال  ال�ضيخة 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����ض��ة جم��ل�����س الإم������ارات 
موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  اجلن�ضني  بني  للتوازن 
التعليم  على  احل�ضول  اإن  للمراأة  دب��ي 
وي�ضكل  طفل  لكل  حق  وال�ضليم  اجليد 
اأح����د دع��ائ��م ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��م��ي��ة يف اأي 
عوامل  ه��ن��اك  اأن  ن��ق��در  ح��ي��ث  جمتمع 
من  الكثري  يف  واق��ت�����ض��ادي��ة  اجتماعية 
البلدان النامية تعيق ح�ضول الأطفال 
التعليم  فر�س  عن  الفتيات  وبالأخ�س 
م���ا ي����رتك اأث������را ���ض��ل��ب��ي��ا ع��ل��ي��ه��م وعلى 

م�ضتقبلهم وميتد اإىل جمتمعهم الذي 
الفاعلة  م�ضاهمتهم  فر�ضة  من  يحرم 
لعدم  نتيجة  والبناء  التنمية  عملية  يف 

متكينهم. 
“ م���ن ه��ن��ا كان  ���ض��م��وه��ا :  اأ����ض���اف���ت  و 
املبادرة التعليمية التي  توجهنا يف هذه 
حياة  يف  ف����ارق  اإح�����داث  اأن  اإىل  ت��ه��دف 
واإ�ضعادهن  ال��ف��ت��ي��ات  خ��ا���ض��ة  الأط���ف���ال 
يتميز  ال�������ض���ل���ي���م  ال���ت���ع���ل���ي���م  اأن  ح���ي���ث 
اآثاره الإيجابية على الطلبة  باإ�ضتدامة 
عامة  ب�ضفة  املجتمع  وعلى  والطالبات 
من النواحي الجتماعية والقت�ضادية 

والثقافية وال�ضيا�ضية ». 
و اأ�ضارت اإىل اأن تقديرات منظمة الأمم 
والثقافة  وال���ع���ل���وم  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
 774 ه���ن���اك  اأن  ت��و���ض��ح  ال��ي��ون��ي�����ض��ك��و 
ثلثاهم  ال��ع��امل  يف  اأم��ي  �ضخ�س  مليون 
م��ن ال��ن�����ض��اء ح��ي��ث ل ت���زال ه��ن��اك 62 
م��ل��ي��ون ف���ت���اة حم����روم����ات م���ن حقهن 
الأ�ضا�ضي يف التعليم و31 مليون طفلة 
يف �ضن التعليم الأ�ضا�ضي مل يلتحقن به.  
حملة  خ��الل  من  اإننا   : �ضموها  وقالت 
ال�ضقيقة  ال��دول  جهود  ندعم  لتعليمها 
التغلب  يف  معها  وامل�ضاهمة  وال�ضديقة 
ت���واج���ه تعليم  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
ت�ضكل  اأو  امل��ن��اط��ق  ب��ع�����س  يف  ال��ف��ت��ي��ات 
التعليم  ال��ف��ت��ي��ات م��ن  ل��ت�����ض��رب  ع��ام��ال 
حر�ضها  ون��ث��م��ن  الأوىل  م��راح��ل��ه  يف 
وم�ضاعيها  ال��ظ��روف  ه��ذه  جت���اوز  على 
اأه����داف  م���ن  ال���راب���ع  ال���ه���دف  لتحقيق 
املتحدة  ل�����الأمم  امل�����ض��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
2030 املتعلق ب�ضمان التعليم ال�ضليم 
وتعزيز  للجميع  وال�����ض��ام��ل  وامل��ن�����ض��ف 
فر�س التعلم مدى احلياة للجميع مبا 
واإناثا  ذك���ورا  الأط��ف��ال  ذل��ك متكني  يف 
التعليم  مراحل  بجميع  اللتحاق  من 
على قدم امل�ضاواة حيث ي�ضكل احل�ضول 
يرتكز  ال��ذي  الأ�ضا�س  جيد  تعليم  على 

ع��ل��ي��ه حت�����ض��ني ح��ي��اة ال��ن��ا���س وحتقيق 
اأخذنا  ما  اإذا  امل�ضتدامة خا�ضة  التنمية 
غري  الفتيات  اأع���داد  تزايد  العتبار  يف 
بالكاد  تقراأن  اأو  القراءة  على  القادرات 
ب���ل���غ عددهن  ح���ي���ث  م����ع����دودة  ك���ل���م���ات 
الدول منخف�ضة  يف  فتاة  مليون   100
تقديرات  وف�����ق  ال����دخ����ل  وم��ت��و���ض��ط��ة 

اليون�ضكو. 
و اأ����ض���اف���ت ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة م��ن��ال بنت 
“ نحن   : مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
النهج  امل��ب��ادرات من  ه��ذه  ننطلق مبثل 
اخل���ريي والإن�����ض��اين ال���ذي زرع���ه فينا 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي امتدت 
اإىل  اإن�ضانية  مببادرات  البي�ضاء  اأياديه 
ك��ل ب��ق��ع��ة م��ن ال��ع��امل دون مت��ي��ي��ز بني 
جن�س اأو دين اأو عرق وهو النهج نف�ضه 
الذي ت�ضري عليه قيادتنا الر�ضيدة التي 
حتر�س على مد يد العون لكل حمتاج 
فر�ضخت فينا قيم اخلري والعطاء حيث 
غ���دت دول����ة الإم������ارات ب��ق��ي��ادة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة - حفظه اهلل - و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي - رعاه اهلل- الأوىل 
الإن�ضاين  والعطاء  امل�ضاعدات  يف  عامليا 
مبا فيها امل�ضاعدات اخلريية والتنموية 
ت���ع���زي���ز والرت����ق����اء  اإىل  ه���دف���ت  ال���ت���ي 
امل�ضتفيدة  ل��ل��دول  التنموية  ب��ال��ق��درات 
من تلك امل�ضاعدات وهذه اجلهود حمل 

تقدير من املجتمع الدويل« . 
و عربت �ضموها عن اعتزازها مبا يتميز 
به �ضعب الإمارات من روح العطاء وفعل 
اخلري �ضواء كان موجها مل�ضتفيدين من 
داخ����ل وخ�����ارج ال���دول���ة ..م��و���ض��ح��ة اأن 
دع����وة ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
الإماراتي  املجتمع  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 

روحية  ترجمة  اإىل  وموؤ�ض�ضات  اأف���رادا 
رحمة  من  يعك�ضه  مبا  الف�ضيل  ال�ضهر 
وت��راح��م وت��وا���ض��ل واإع��ان��ة امل��ح��ت��اج من 
خالل تفعيل مبادرات وبرامج واأن�ضطة 
خريية وتاأكيد �ضموه اأن عام اخلري هو 
ل�ضعب  الإن�ضاين  الوجه  منا�ضبة لإبراز 
الإمارات واأن �ضهر رم�ضان هو الفر�ضة 
اأفراد  الكربى لرت�ضيخ ذلك وا�ضتجابة 
والقطاع  احلكومية  واجل��ه��ات  املجتمع 
ال���دع���وة مببادرات  ه����ذه  م���ع  اخل���ا����س 
املا�ضية  الأي��ام  خ��الل  ومتنوعة  عديدة 
النبيلة  وال��ق��ي��م  الأ���ض��ي��ل  امل��ع��دن  اأك����د 
املتجذرة يف ال�ضعب الإماراتي وما عرف 

عنه من روح املبادرة لعمل اخلري. 
و ثمنت �ضمو ال�ضيخة منال بنت حممد 
موؤ�ض�ضة  ج��ه��ود  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
دب��ي العطاء يف دع��م تعليم الأط��ف��ال يف 
حتقيق  يف  وجن��اح��ه��ا  النامية  ال��ب��ل��دان 
الهدف الذي اأن�ضئت من اأجله واملتمثل 
يف حت�����ض��ني ف���ر����س ح�����ض��ول الأط���ف���ال 
برامج  خالل  من  ال�ضليم  التعليم  على 
متكاملة تزيل العقبات التي حتول دون 
والتعليم  ب��امل��دار���س  الأط���ف���ال  ال��ت��ح��اق 
الفتيان  ح�����ض��ول  ���ض��م��ان  يف  ون��ه��ج��ه��ا 
وال���ف���ت���ي���ات ب�����ض��ك��ل م��ت�����ض��او ع��ل��ى بيئة 
تعليمية اآمنة معربة عن �ضكرها لتعاون 

املوؤ�ض�ضة يف تنفيذ حملة لتعليمها . 
املمتدة  اخل�����ربة  اأن  ���ض��م��وه��ا  وذك������رت 
التنفيذ  على  �ضت�ضاعد  ال��ع��ط��اء  ل��دب��ي 
الإن�ضانية  احل���م���ل���ة  ل����ه����ذه  الأم�����ث�����ل 
بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  ا�ضتدامتها  و���ض��م��ان 
علميا  منها  امل�ضتفيدات  الفتيات  على 
وث��ق��اف��ي��ا ون��ف�����ض��ي��ا واأ���ض��ري��ا م���وؤك���دة اأن 
التعليم ي�ضاهم يف متكني املراأة وي�ضمن 
كامل  بدور  فيه  ت�ضطلع  م�ضتقبال  لها 

وفعال يف املجالت كافة. 
لتعليم  احل�����ايل  ال����واق����ع  ع��ل��ى  ب���ن���اء  و 
املرتتبة  والآث���ار  ال��ع��امل  ح��ول  الفتيات 

منظمة  اإح���������ض����ائ����ي����ات  ت�������ض���ري  ع���ل���ي���ه 
املبكر  ال���زواج  ح��الت  اأن  اإىل  اليون�ضكو 
لدى الفتيات قد تقل بن�ضبة 14باملائة 
مبرحلة  ال��ف��ت��ي��ات  ك��ل  التحقت  م��ا  اإذا 
التحقن  م���ا  واإذا  الأ���ض��ا���ض��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بالتعليم الثانوي قد تقل حالت الزواج 
املبكر مبقدار الثلثني .. ويف حال تلقت 
الأ�ضا�ضي  التعليم  العامل  يف  الن�ضاء  كل 
ف�����اإن ذل����ك ق���د ي�����ض��ه��م يف ت��ق��ل��ي��ل عدد 
عن  15باملائة  بن�ضبة  الأط��ف��ال  وفيات 
تنخف�س  قد  كما   .. احلالية  معدلتها 
مبقدار  الأط���ف���ال  ب��ني  ال��وف��ي��ات  ن�ضبة 
الن�ضف اإذا كانت كل الن�ضاء قد التحقن 
مبرحلة التعليم الثانوي وهو ما يعني 

اإنقاذ 3 ماليني طفل. 
حممد  بنت  منال  ال�ضيخة  �ضمو  كانت 
ب���ن را����ض���د اآل م��ك��ت��وم ق���د اأط���ل���ق���ت يف 
الإن�ضانية  املنال  مبادرة   2013 يوليو 
على  الإن�����ض��اين  ال��ع��م��ل  تفعيل  ب��ه��دف 
تر�ضيخا  والإقليمي  املحلي  امل�ضتويني 
اأهمية  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة  للقيم 
ال��ع��م��ل الإن�����ض��اين ح��ي��ث ن��ف��ذت املبادرة 
منذ ذلك احلني العديد من امل�ضروعات 
وامل����ب����ادرات وال���ربام���ج اخل���ريي���ة التي 
عديدة  اإن�ضانية  وق�ضايا  ف��ئ��ات  م�ضت 
يف  ملمو�ضا  ف��ارق��ا  م�ضاريعها  واأح��دث��ت 

حياة امل�ضتفيدين منها. 
ومن املقرر اأن ينظم نادي دبي لل�ضيدات 
يف مقره مبنطقة جمريا خالل الفرتة 
ما بني 13 و15 يونيو احلايل معر�ضه 
مب�ضاركة  ل��الأم��ل  الت�ضميم  اخل����ريي 
عدد من امل�ضممات الإماراتيات ل�ضالح 
حملة لتعليمها و�ضيتم تخ�ضي�س ريعه 

بالكامل للحملة . 
كبرية  جم��م��وع��ة  امل��ع��ر���س  ي�ضم  فيما 
من اأحدث واأرقى العباءات للم�ضممات 
املعر�س  لهذا  بها  تربعن  الإم��ارات��ي��ات 

اخلريي.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
التي  الرم�ضانية  التوعوية  حملتها 
تت�ضمن بث اأفالم توعوية تلفزيونية 
اإىل جانب  اذاع��ي��ة  ت��وع��وي��ة  وف��ق��رات 
ت��ن��ظ��ي��م ع�����دة ح���م���الت ت���وع���ي���ة عرب 

مواقع التوا�ضل الجتماعي. 
اأن احلملة  الق�ضاء  دائ��رة  اأو�ضحت  و 
ال��رم�����ض��ان��ي��ة ت��ت��ن��اول جم��م��وع��ة من 
ال���ت���ي تعترب  وال����ظ����واه����ر  ال��ق�����ض��اي��ا 
م���ن م����ه����ددات امل��ج��ت��م��ع ����ض���واء على 
املجتمع  اأو  الأ�ضرة  اأو  الأف��راد  �ضعيد 
على  ب��ن��اء  مو�ضوعاتها  اخ��ت��ي��ار  مت  و 
العملية  التخ�ض�ضية  الدائرة  جتربة 
يجريها  التي  ال��درا���ض��ات  اإىل  اإ�ضافة 
اإداراتها لبحث  املخت�ضون يف خمتلف 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى �ضالمة  ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي 
الدكتور  وق��ال  الجتماعي.   الن�ضيج 
�ضالح اجلنيبي مدير قطاع الت�ضال 
ال����دويل بدائرة  امل��وؤ���ض�����ض��ي وال��ت��ع��اون 
الق�ضاء اإن هذه احلملة تاأتي حتقيقا 
زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  لروؤية 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي���ر ���ض��وؤون ال��رئ��ا���ض��ة رئ��ي�����س دائرة 
الثقافة  ب��اع��ت��ب��ار  اأب��وظ��ب��ي  ال��ق�����ض��اء 
اأه����م دعائم  ال��ق��ان��ون��ي��ة واح�����دة م���ن 
ا�ضتقراره  وحماية  املجتمع  ح�ضانة 
الدائرة  اأه��داف  اأح��د  ون�ضرها  واأمنه 
واأو����ض���ح اجلنيبي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة.  
فعليا  ب���داأ  التوعوية  الأف����الم  ب��ث  اأن 
رم�ضان  �ضهر  اأي���ام  اأول  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
املبارك وذلك يف اأوق��ات ال��ذروة وعرب 

اأبوظبي  ه��ي  ف�ضائية  حمطات  اأرب���ع 
والم�����ارات و���ض��م��ا دب���ي و���ض��ك��اي نيوز 
الأ����ض���ب���وع  اأن  اإىل  م�������ض���ريا  ع���رب���ي���ة 
املبارك  رم�������ض���ان  ���ض��ه��ر  م���ن  الأول 
والنتماء  الولء  فيلم  ت�ضمن عر�س 
يتم خالل  بينما  الأم���ر  وط��اع��ة ويل 
اأبناوؤكم  فيلم  ب��ث  احل���ايل  الأ���ض��ب��وع 
الأبناء  اإه��م��ال  يتناول  وال���ذي  اأم��ان��ة 
وخطورة العتماد املفرط على اخلدم 
الأ�ضبوعني  يف  اأم�����ا  رع���اي���ت���ه���م..  يف 
ف�ضيتم  املبارك  ال�ضهر  الأخريين من 
ال�ضيارات  ���ض��رق��ة  ح���ول  فيلم  ع��ر���س 
املحظورة  امل��ن�����ض��ط��ات  ح�����ول  واآخ�������ر 
الدائرة  اأن  م��و���ض��ح��ا   .. ل��ل��ري��ا���ض��ني 
التوعوية  امل�ضامع  ب��داأت بث عدد من 
يف فرتات الذروة عرب اذاعتي القراآن 
ال����ك����رمي م����ن اأب���وظ���ب���ي والإم���������ارات 
دائرة  حملة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار  اأم.   اإف 

التوا�ضل  م��واق��ع  ع��رب  ال��رم�����ض��ان��ي��ة 
الج���ت���م���اع���ي ت��ت�����ض��م��ن ب���ث الأف�����الم 
على  عر�ضها  مع  بالتزامن  التوعوية 
���ض��ا���ض��ات ال��ف�����ض��ائ��ي��ات.. اإ���ض��اف��ة اإىل 
بثها  ب����داأت  ت��وع��وي��ة  ت��غ��ري��دة   500
مبعدل  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  مطلع 
اأي��ام العطلة  تغريدة كل �ضاعة خالل 
الأ�ضبوعية وتغريدة كل �ضاعتني باقي 
التا�ضعة  ال�����ض��اع��ة  اأي����ام الأ���ض��ب��وع م��ن 
ليال..  ع�ضر  الثانية  وح��ت��ى  �ضباحا 
ال�ضباحية  ال���ف���رتة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
هم�ضات  حل��م��ل��ة  خم�ض�ضة  ���ض��ت��ك��ون 
حول  ن�ضائح  تت�ضمن  وال��ت��ي  اأ�ضرية 
الزوجية  وخا�ضة  الأ�ضرية  العالقات 
بث  ���ض��ي��ت��م  امل�������ض���ائ���ي���ة  ال����ف����رتة  ويف 
تغريدات حملة “هم�ضات رم�ضانية” 
بالإفطار  املجاهرة  قانون  وتت�ضمن 

وال�ضلوكيات امل�ضتحبة يف ال�ضيام.

اله��الل الأحم�ر الإم�ارات�ي ي�وزع م�ساع�دات اإغاثي�ة عاجل�ة يف �سب��وة
•• �شبوة-وام:

ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي م�ضاعدات  وزع����ت ه��ي��ئ��ة 
�� �ضملت خمتلف املواد الغذائية  اإن�ضانية اإغاثية عاجلة 
يعانون  الذين  �ضبوة  اأه��ايل حمافظة  على   �� الرئي�ضية 
ظروفا اإن�ضانية واقت�ضادية �ضعبة نتيجة الأحداث التي 

ت�ضهدها البالد. وتوجهت قافلة الهيئة اأم�س الول اإىل 
مديريتي ر�ضوم وميفعة �� التابعتني ملديريات حمافظة 
اأو�ضاعا معي�ضية �ضعبة  والتي يعاين قاطنوها   �� �ضبوة 
ا���ض��ت��دع��ت ا���ض��ت��م��رار احل��م��ل��ة الن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي تنفذها 
املبارك .. فيما حر�س  الهيئة مع بداية �ضهر رم�ضان 
.. وذلك  ال�ضكان  فريق ميداين على تلم�س احتياجات 

الإم���ارات و دورها  التي تبذلها دول��ة  اإط��ار اجلهود  يف 
الإن�ضاين يف م�ضاعدة ال�ضعب اليمني.

الأحمر  الهالل  فريق  رئي�س  امل�ضافري  عبداهلل  وق��ال 
ا�ضتمرارا  ياأتي  الغذائية  الطرود  توزيع  الإماراتي..اإن 
الهيئة  تنفذه  ال���ذي  الن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  ل��ربن��ام��ج 
احلمالت  �ضل�ضلة  و�ضمن  املبارك  رم�ضان  �ضهر  خالل 

التي تطلقها يف خمتلف مناطق حمافظة �ضبوة .
حت�ضني  يف  م�ضتمرة  الأحمر  الهالل  هيئة  اأن  واأ�ضاف 
احلياة املعي�ضية لل�ضكان وتوفري متطلبات املرحلة من 
الهيئة  حر�س  م��وؤك��دا  ح��ي��وي��ة..  وم�ضروعات  خ��دم��ات 
امل�ضتحقة  احل��الت  الإغاثية  امل�ضاعدات  تغطي  اأن  على 

يف خمتلف املناطق.

من جانبه ثمن هادي اخلرماء اأمني عام املجل�س املحلي 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  .. جهود  ر�ضوم  يف مديرية 
وفريق عمله املتواجد على الأر�س والذي يبذل جهودا 
كبرية يف تقدمي العون وامل�ضاعدة اإىل الفئات املحتاجة 

يف خمتلف مناطق اليمن.
�ضعادتهم  ع���ن  امل�����ض��اع��دات  م���ن  امل�����ض��ت��ف��ي��دون  واأع�����رب 

�ضاأنها  من  التي  الإماراتية  الغذائية  القافلة  بو�ضول 
مقومات  من  كثريا  فقدوا  اأن  بعد  معاناتهم  تخفيف 
احلياة نتيجة �ضوء الو�ضع القت�ضادي وتعطل م�ضادر 
الدخل التي توؤمن لهم اأ�ضا�ضيات احلياة .. مثمنني دور 
لل�ضعب  وامل�ضاعدة  العون  يد  الإم��ارات��ي يف مد  الهالل 

اليمني يف خمتلف اأنحاء البالد.

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل اأمل القبي�سي 
وع�سوات املجل�س الوطني الحتادي

بلدية دبي تبداأ تنفيذ م�سروع جتميل �سارع اخليل 
بتكلفة 30 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ا�ضتقبلت 
ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  الأ�ضرية  التنمية 
وال��ط��ف��ول��ة يف ق�����ض��ر ال��ب��ح��ر م�����ض��اء ام�������س معايل 
املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
�ضمو  بح�ضور  املجل�س  وع�ضوات  الحت��ادي  الوطني 
نهيان  اآل  حم��م��د  ب��ن  �ضيف  ب��ن��ت  ال��ي��ازي��ة  ال�ضيخة 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم 

بنت  عائ�ضة  ال�ضيخة  و  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
�ضامل  بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل  و  الكتبي  �ضهيل 
ال�ضام�ضي وزيرة دولة وعدد من القيادات الن�ضائية.   
القبي�ضي  اأم��ل عبداهلل  الدكتورة  و قد هناأت معايل 
رئي�ضة املجل�س الوطني الحتادي وع�ضوات املجل�س 
رم�ضان  �ضهر  ب��ح��ل��ول  �ضموها  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
والعافية  ال�ضحة  موفور  ل�ضموها  ومتنني  امل��ب��ارك 
ول��دول��ة الم����ارات م��زي��دا م��ن التقدم وال���رخ���اء.  و 
ت���ن���اول اجل��م��ي��ع ط��ع��ام الإف���ط���ار ع��ل��ى م���ائ���دة �ضمو 

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك. 

•• دبي-وام:

بداأت بلدية دبي تنفيذ م�ضروع �ضبكة ري وجتميل �ضارع اخليل 
بتكلفة   1 زعبيل  تقاطع  حتى  ال��ت��ج��اري  اخلليج  معرب  م��ن 
قدرها 30 مليون درهم على اأن يتم اإجنازه خالل 9 اأ�ضهر. 
اإدارة ال�ضرف  الرئي�س مدير  اأحمد  املهند�س حممد  اأو�ضح  و 
امل�ضروع  من  الهدف  اأن  بالإنابة  دبي  ببلدية  وال��ري  ال�ضحي 
ينبع من عدة عوامل تتمثل يف املوقع املميز والت�ضميم الفريد 
من نوعه الذي مل ي�ضتخدم �ضابقا وا�ضتخدام م�ضادر الطاقة 

املتجددة واملواد املعاد تدويرها . ونوه الرئي�س اإىل اأن امل�ضروع 
اأنظمة  اأنابيب و3 وح��دات حتكم  األ��ف مرت   36 يت�ضمن مد 
ال��ري و240 وح��دة طاقة  ملياه  ال��ري وخ��زان��ا وحمطة �ضخ 
األ��ف مرت مكعب حجم   75 اآلف م�ضباح وحفر  �ضم�ضية و8 
الزراعي  الت�ضميم  مكونات  ت�ضمل  فيما   .. ال��رتب��ة  عمليات 
ال�ضم�ضية و11  بالطاقة  زراعيا  حو�ضا  و80  �ضجرة   400
األف �ضجرية و27 األف مرت مربع من مطيات الرتبة ونحو 
20 األف مرت مربع من امل�ضطحات اخل�ضراء و35 األف مرت 

مربع من الزجاج الأزرق و44 األف ح�ضاة خمتلفة الألوان.

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل توجه 
حتذيرا للمواطنني ب�ساأن ال�سفر اإىل بريطانيا

•• اأبوظبي-وام: 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وجهت 
حت���ذي���را ل��ل��م��واط��ن��ني ح����ول ال�����ض��ف��ر اإىل 
الإرهابية  الهجمات  اأع��ق��اب  يف  بريطانيا 
الأخ����رية ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ه��ا. و ���ض��رح �ضعادة 
امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري  ال��ه��ام  اأح��م��د 
اخلارجية  ب������وزارة  ال��ق��ن�����ض��ل��ي��ة  ل��ل�����ض��وؤون 
ياأتي  التحذير  ه��ذا  اإن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
الدولة  م��واط��ن��ي  اإح���اط���ة  م���ن  اإن���ط���الق���ا 

واحلر�س  �ضفرهم  عند  امل��خ��اط��ر  ب��درج��ة 
التي  امل�ضتجدات  ومتابعة  �ضالمتهم  على 
درجات  بتقييم  اإث��ره��ا  على  ال����وزارة  ت��ق��وم 
اخل���ط���ر وال���ت���ه���دي���د. و ط��ال��ب��ت ال������وزارة 
بريطانيا  يف  حاليا  امل��وج��ودي��ن  امل��واط��ن��ني 
باحلذر ال�ضديد يف تنقالتهم والإبتعاد عن 
واأكدت   .. ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  العامة  املناطق 
اأنها �ضتقوم باإحاطة املواطنني بامل�ضتجدات 

يف هذا ال�ضاأن.

تدوير وموؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية 
تنفذان م�سروع اإفطار �سائم 

اإ�سالمية دبي توزع اأكرث من 52 األف 
ن�سخة من م�سحف ال�سيخ مكتوم 

املنال الإن�سانية تطلق حملة لتعليمها لدعم تعليم الفتيات يف م�سر وبناء مدر�ستني يف نيبال وال�سنغال 

ق�ساء اأبوظبي تطلق حملتها التوعوية الرم�سانية

•• اأبوظبي-وام:

تتعاون مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي تدوير مع موؤ�ض�ضة 
تنفيذ  يف  الإن�ضانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

مبادرة اإفطار �ضائم خالل �ضهر رم�ضان الف�ضيل.
يف  لل�ضائمني  اإفطار  وجبات  توفري  املبادرة  مبوجب  ويتم 
اإم��ارات الدولة حيث �ضتتواجد خيمة  مناطق خمتلفة من 
الإفطار اخلا�ضة بتدوير يف م�ضلى العيد بالكرامة باأبوظبي 

ويف ال�ضوق املركزي مبدينة العني ويف املرفاأ بالظفرة.
تدوير  عام  مدير  املحريبي  �ضعيد  املهند�س  �ضعادة  وتوجه 

بالإنابة بال�ضكر اإىل موؤ�ض�ضة خليفة على اإتاحتها الفر�ضة 
للعام  �ضائم  اإف��ط��ار  م��ب��ادرة  م��ن  ف��اع��ال  ج���زءا  لتكون  لها 
يف  حتمل  وجمتمعية  خريية  مبادرة  اأنها  موؤكدا   2017
الوقت  ذات  وتن�ضر يف  اأ�ضمى معاين احلب واخلري  طياتها 
الفرح وال�ضعادة على ال�ضائمني خالل رم�ضان �ضهر اخلري 
اإفطار  امل�ضتفيدة من م�ضروع  الأ�ضر  ويبلغ عدد   . والعطاء 
التي  اليومية  الوجبات  وع��دد  مواطنة  اأ�ضرة   542 �ضائم 
يبلغ  اإج��م��ايل  وج��ب��ات  بعدد  وجبة  توزيعها55200  يتم 
كافة  ي�ضمل  م��وق��ع   100 يف  وج��ب��ة  األ���ف   656 و  مليون 

اإمارات الدولة.

•دبي -وام:

الإ�ضالمية  ال�����ض��وؤون  دائ����رة  وزع����ت 
وال��ع��م��ل اخل�����ريي ب���دب���ي اأك�����رث من 
52 األف ن�ضخة من م�ضحف ال�ضيخ 
مكتوم يف بداية مو�ضم �ضهر رم�ضان 

املبارك ل�ضنة 1438ه� .
���ض��م��ل ال���ت���وزي���ع ع������ددا م����ن ال�����دول 
الإ�ضالمية وغريها تلبية لحتياجات 
برعاية  وذل���ك  ال��ع��امل  يف  امل�ضلمني 

ال�ضيخ  ب���ن  ال���دك���ت���ور ح��م��د  ���ض��ع��ادة 
اأحمد ال�ضيباين رئي�س جلنة م�ضروع 
طباعة م�ضحف ال�ضيخ مكتوم مدير 

عام الدائرة.
واأو�ضح الدكتور عمر اخلطيب نائب 
رئي�س جلنة م�ضروع طباعة م�ضحف 
التنفيذي  امل���دي���ر  م��ك��ت��وم  ال�����ض��ي��خ 
لقطاع �ضوؤون امل�ضاجد يف الدائرة اأنه 
مت توزيع هذا العدد بناء على خطط 
التوزيع وكذلك يف �ضوء  الدائرة يف 

الحتياجات املر�ضودة قبيل ا�ضتقبال 
ال�����ض��ه��ر ال��ف�����ض��ي��ل ول���ض��ي��م��ا خ���ارج 
الدولة منوها اإىل اأن الدفعة �ضملت 
ع���ددا م��ن ال���دول واأر���ض��ل��ت �ضحنتها 
وكرد�ضتان  بنجالدي�س  اإىل  الأوىل 
العراق وجيبوتي و�ضريلنكا ورو�ضيا 
ولبنان  البحرين  تايالند ومملكة  و 
اإىل  واأخ�������ريا  واأرم���ي���ن���ي���ا  الأردن  و 
دفعة  باأكرب  حظيت  التي  اأفغان�ضتان 
م���ن ن�����ض��خ امل�����ض��ح��ف ال�����ض��ري��ف بلغ 

توزيع  ن�ضخة وج��اء  اآلف و16   10
امل�ضاحف  ه��ذه  م��ن  الأوىل  ال�ضحنة 
األ��ف��ا و532   52 وال��ت��ي بلغ ع��دده��ا 

قن�ضليات  م��ع  بالتن�ضيق  م�ضحفا 
بطلبها  امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات  ال���دول���ة 

وتوزيعها يف تلك الدول .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأحمد 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة اأن 
التغيريات التي �ضهدتها عالقة الإن�ضان 
الأخ����رية، مب��ا يف  ال��ع��ق��ود  بالطبيعة يف 
ذلك اأمناط العي�س وال�ضتغالل الكثيف 
على  الطبيعة  ق��درة  يفوق  مبا  للموارد 
ن�ضهده  مل��ا  رئي�ضيا  �ضببا  كانت  التجدد 
من تدهور بيئي على امل�ضتوى العاملي يف 

الوقت احلا�ضر.
بني  العالقة  ت�ضويب  اأن  معاليه  وق��ال 
التوازن  وا�ضتعادة  والطبيعة  الإن�����ض��ان 
ب���ني الح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��وي��ة وق����درات 
بالغ من قبل  باهتمام  الطبيعة يحظى 
الإمارات  دول��ة  يف  املعنية  اجلهات  كافة 
م�ضتهلمة يف ذلك اإرثا ح�ضاريا ج�ضدته 
مم��ار���ض��ات اأج���دادن���ا واآب��ائ��ن��ا وع��رب عنه 
الوالد املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ب�ضورة 
“ لقد كنا وما نزال  وا�ضحة حني قال 
الإن�ضان  بني  التعاي�س  مببداأ  ملتزمني 
منونا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  والطبيعة 
امل��ت�����ض��ارع اخل��ط��ى وبراجمنا  ال�����ض��ك��اين 
املزيد  ا���ض��ت��غ��الل  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ط��م��وح��ة 
اأن��ن��ا ح��اول��ن��ا حتقيق  اإل  م��ن م���واردن���ا، 
ال�ضتمرارية  ت�����ض��م��ن  ب��ط��ري��ق��ة  ذل���ك 
ب��ي��ان ملعاليه  وال��ت��ج��دد«. ج���اء ذل���ك يف 
العاملي،  البيئة  مبنا�ضبة الحتفال بيوم 
ال����ذي ي�����ض��ادف 5 ي��ون��ي��و م���ن ك���ل عام 
�ضعار  2017 حتت  عام  احتفال  وياأتي 
لت�ضليط  بالطبيعة”،  ال��ن��ا���س  “ربط 
ال�ضوء على اأهمية الطبيعة التي متثل 
الأ�ضا�ضية  والركيزة  الب�ضرية  مال  راأ�س 
للتنمية، بالإ�ضافة اإىل التوعية باأهمية 
العي�س بان�ضجام مع الطبيعة وا�ضتثمار 
يف  خا�ضة  م�ضتدام  نحو  على  م��وارده��ا 

الطبيعية  وال��ت��ح��دي��ات  ال�ضغوط  ظ��ل 
كالنمو  ل��ه��ا  تتعر�س  ال��ت��ي  وال��ب�����ض��ري��ة 

ال�ضكاين والقت�ضادي وتغري املناخ.
واأ����ض���اف م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ال���زي���ودي اأن 
بالطبيعة  الإم���ارات���ي  الإن�����ض��ان  ع��الق��ة 
ظلت ت�ضغل حيزا مهما يف اهتماماتنا.. 
بالنه�ضة  ان�����ض��غ��ال��ن��ا  غ��م��رة  يف  وح��ت��ى 
من  لأك���رث  امل��م��ت��دة  ال�ضاملة  التنموية 
اأث���رت على خمتلف  اأرب��ع��ة عقود وال��ت��ي 
م��ن��اح��ي احل��ي��اة ك��ان��ت دول����ة الإم�����ارات 
العالقة  ت��اأ���ض��ي��ل  ع��ل��ى  دائ��م��ا  حري�ضة 
وتعظيم  وال���ط���ب���ي���ع���ة،  الإن���������ض����ان  ب����ني 
ال�ضيا�ضات  خمتلف  يف  الطبيعة  قيمة 
واخلطط التنموية م�ضريا اإىل اأن ذلك 
الإمارات  روؤي��ة  يف  وا�ضح  ب�ضكل  انعك�س 
اآف��اق��ه��ا من  ا���ض��ت��ل��ه��م��ت  ال��ت��ي   2021
برنامج العمل الوطني ل�ضاحب ال�ضمو 
اآل نهيان رئي�س  ال�ضيخ خليفة بن زايد 
الروؤية  اأك��دت  حيث  اهلل  حفظه  الدولة 
اأهمية “املحافظة على البيئة الطبيعية 
الناجمة  الأخ��ط��ار  م��ن  للوطن  الغنية 

عن الأن�ضطة الب�ضرية عامليا وحمليا.
حر�ضت  ال��دول��ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ض��ار 
للعديد  املنا�ضبة  احلماية  ت��وف��ري  على 
م��ن امل��ن��اط��ق، ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة، ذات 
الأهمية  ذات  اأو  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  احل�����ض��ا���ض��ي��ة 
التاريخية وتعزيز قدرتها على ال�ضمود 

يف وجه ال�ضغوط والتحديات الطبيعية 
والتنموية، فتو�ضعت يف اإقامة املحميات 
اىل  اليوم  ي�ضل عددها  التي  الطبيعية 
اأكرث  ت�ضكل  ر�ضميا  معلنة  حممية   43
من %14 من م�ضاحة الدولة متجاوزة 
ال�ضرتاتيجية  املحدد يف  الهدف  بذلك 
-2015 البيولوجي  للتنوع  الوطنية 
حيث  وم��ن  امل�ضاحة  حيث  من   2021
الع�ضرات  على  ع���الوة  ال��زم��ن��ي  الإط����ار 
والتي  املعلنة  غري  املحمية  املناطق  من 
ي��ت��م��ت��ع ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا ب�����ض��م��ع��ة حملية 
ودول���ي���ة م��رم��وق��ة م��ث��ل ج���زي���رة �ضري 
بني يا�س التي تو�ضف باأنها �ضفينة نوح 
�ضمها  التي مت  وجزيرة جرنني  عربية 
هبة  جم���م���وع���ة  اىل   2003 ع�����ام  يف 
الأر�س التابعة لل�ضندوق العاملي ل�ضون 
اأن فتح  اإىل  الطبيعة .. وغريها منوها 
هو  للزوار  املحمية  املناطق  من  العديد 
الإن�ضان  ارتباط  لتعزيز  ثمينة  فر�ضة 

ببيئته الطبيعية.
اأن دول��ة الإم����ارات عملت على  واو���ض��ح 
وعلى  ج��دي��دة  طبيعية  مناطق  اإن�����ض��اء 
الطبيعية  امل���واق���ع  م��ن  امل��ئ��ات  ت��ط��وي��ر 
واإق����ام����ة امل��ن��ت��ج��ع��ات ال�����ض��ي��اح��ي��ة حول 
والتاريخية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اأه����م 
احل�ضري  التطوير  خمططات  �ضمن 
وا�ضتثمارها يف تعزيز ال�ضياحة البيئية.

وذك��ر اأن دول��ة الإم���ارات اأول��ت اهتماما 
ببيئتهم  النا�ضئة  الأجيال  بربط  خا�ضا 
وذلك  احل�����ض��اري  وت��راث��ه��م  الطبيعية 
املتاحف  من  العديد  اإق��ام��ة  طريق  عن 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وع���ن طريق 
واملعار�س  وامل�ضابقات  املهرجانات  اإقامة 
ال��رتاث��ي��ة على م���دار ال��ع��ام اإ���ض��اف��ة اإىل 
بالأهمية  املجتمع  وع��ي  م�ضتوى  رف��ع 
والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 

للموارد الطبيعية وخدماتها.

•• عجمان-وام:

العا�ضمة  يف  بعجمان  التنفيذي  املجل�س  ا�ضتعر�س 
ال�ضعودية الريا�س موؤخرا خطة الإمارة 2021 وذلك 
يف موؤمتر قيا�س الأداء يف الأجهزة العامة الذي نظمه 
املركز الوطني لقيا�س اأداء الأجهزة العامة بال�ضعودية 

بهدف امل�ضاهمة يف دعم روؤية اململكة 2030.
كان املجل�س التنفيذي بعجمان قد تلقى دعوة من املركز 
الوطني لقيا�س اأداء الأجهزة العامة يف اململكة العربية 
الدرو�س  بعنوان  نقا�ضية  بورقة  للم�ضاركة  ال�ضعودية 
– روؤية عجمان  الأداء  اإدارة  اإطار  امل�ضتفادة من تنفيذ 
التطويرية  اخلطط  على  لالإطالع  تهدف   ”2021
الناجحة التي �ضاغتها اإمارة عجمان وبداأت بتطبيقها 

با�ضتخدام اأف�ضل املمار�ضات واملعايري.
للتوجيهات  جت�����ض��ي��دا   2021 ع��ج��م��ان  روؤي����ة  ج����اءت 
احل��ك��ي��م��ة ل�����ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�ضد 
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف العمل 
واح����ة لال�ضتقرار  ل��ت��ك��ون  ب���الإم���ارة  ل��الرت��ق��اء  اجل����اد 
ال�ضيخ  �ضمو  تطلعات  وعك�ضت  والزده������ار  وال�����ض��ع��ادة 
ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان رئي�س 
التنمية  لتحقيق  البعيد  الأفق  التنفيذي نحو  املجل�س 
باآليات عمل  القت�ضادية والتنمية امل�ضتدامة املدعومة 

حكومية رائدة بعيدة املدى ترتقي بالقطاعات املختلفة 
لالإمارة .

ال�ضيا�ضات  اإدارة  م��دي��ر  ���ض��ط��اف  اأح���م���د  وا���ض��ت��ع��ر���س 
اأم����ام ن��خ��ب��ة م��ن القادة  وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة يف ع��ج��م��ان 
ا�ضت�ضافهم  الذين  والدوليني  ال�ضعوديني  وامل�ضوؤولني 
امل��وؤمت��ر ف��ك��رة اخل��ط��ة وب��داي��ات��ه��ا وامل��راح��ل ال��ت��ي مرت 
اعتمدتها  التي  النهائية  �ضيغتها  اإىل  و�ضلت  بها حتى 

الإمارة لحقا وبداأت تطبيقها.
اأه����داف اخلطة  ع��ن  �ضامال  ت�����ض��ورا  �ضطاف  ع��ر���س  و 

والأدوار  الأداء  تكامل  اأهمية  و  التف�ضيلية  وم�ضاراتها 
الر�ضيد  احلكم  اإىل  للو�ضول  احلكومة  هيكلية  داخ��ل 

الناجح .
اأي  عن  ينف�ضم  ل  الكامل  احلكومي  الدعم  اأن  راأى  و 
اأي  ت�ضاحب  اإرادة حقيقية  ثمة  تكون  اأن  بد  ول  خطة 
اجتياز  اأ���ض��ب��اب  اأه��م  م��ن  اأن  واأو���ض��ح  ينوي عمله  عمل 
عجمان خطوات كبرية نحو التنمية امل�ضتدامة ال�ضاملة 
وع��زم��ه��ا على  الإم����ارة  ق��ي��ادة  اإرادة  ه��و  ك��اف��ة  باأوجهها 
اإ���ض��اف��ة اإىل ت��ف��اين قيادات  ال��ب��ن��اء ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة 

العمل احلكومي يف العمل على رفد خرباتهم وجهودهم 
لإجناح اخلطة.

و اأو�ضح �ضطاف اأن حماور روؤية عجمان 2021 تنطلق 
�ضعيد  جمتمع  حتقيق  على  تقوم  اأ�ضا�ضية  اأه��داف  من 
اأخ�ضر وحتفزه حكومة متميزة  ي�ضهم يف بناء اقت�ضاد 
تن�ضجم ت�ضريعاتها واآليات عملها مع روح الحتاد واأنها 
للمواطنني  كرمية  حياة  توفري  اأولوياتها  من  جعلت 
واملقيمني من خالل ت�ضافر جهود اجلميع يف الإمارة 

للو�ضول اإىل غاياتها.
اإ�ضادة  التخطيط احلكومي  الإم��ارة يف  و لقت جتربة 
املوؤمتر الذي اأكد اأنها جتربة رائدة لبد من ال�ضتفادة 
به  �ضارت  التي  الناجح  بالطريق  وال�ضري  ونقلها  منها 

اإمارة عجمان.

•• ال�شارقة -وام:

حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اعتمد 
رئي�س  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اجلامعة القا�ضمية اإن�ضاء كلية للقراآن الكرمي تعنى بجميع 
الكرمي  ب��ال��ق��راآن  اخلا�ضة  وال��درا���ض��ات  وال��ق��راءات  العلوم 

ت�ضمى كلية القراآن الكرمي �ضمن كليات اجلامعة.
�ضرح بذلك الدكتور ر�ضاد �ضامل مدير اجلامعة القا�ضمية 
تعد  القا�ضمية  الكرمي يف اجلامعة  ال��ق��راآن  كلية  اإن  وق��ال 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  ن��وع��ه��ا يف  م��ن  الأوىل 
وقراءاته  وعلومه  الكرمي  بالقراآن  تامة  عناية  و�ضتعنى 
عدة  و�ضتت�ضمن  ح��ول��ه  القائمة  وال��درا���ض��ات  وت��ف��ا���ض��ريه 

و  وغريها.  القراآن  وعلوم  القراءات  يف  متخ�ض�ضة  اأق�ضام 
اإ�ضافة  �ضت�ضكل  الكلية  اأن  القا�ضمية  اجلامعة  مدير  اأك��د 
ل�ضل�ضلة  ب��ل  فح�ضب  القا�ضمية  للجامعة  لي�ضت  مم��ي��زة 
ال�ضارقة  يف  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  الكليات 
للراغبني يف  و�ضتكون وجهة متفردة   .. الإم���ارات  دول��ة  و 
الكليات  عدد  يكون  وبذلك  التخ�ض�ضات  هذه  مثل  درا�ضة 
هي  كليات   5 القا�ضمية  اجلامعة  مظلة  حت��ت  املن�ضوية 
كلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية وكلية الآداب والعلوم 
الأعمال  واإدارة  القت�ضاد  وكلية  الإع��الم  وكلية  الإن�ضانية 
وكلية القراآن الكرمي وجميعها كليات ترفد املجتمع املحلي 
واملجتمعات العربية والإ�ضالمية بطلبة مت�ضلحني بالعلم 

والفكر الو�ضطي ال�ضليم.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة - بح�ضور �ضمو 
ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة -  جمموعة  32  التطوعية برئا�ضة ال�ضيد را�ضد 
حجي نا�ضر رئي�س املجموعة الذين قدموا ل�ضموه التهاين 
ال�ضمو  �ضاحب  وا�ضمتع  امل��ب��ارك.  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة 
جمل�س  �ضهده  ال��ذي  اللقاء  خ��الل   - اخليمة  راأ����س  حاكم 
ال�ضيافة يف خزام الليلة قبل املا�ضية - اإىل �ضرح حول اأهم 
وم�ضاركاتها  املجموعة  تنفذها  التي  واملبادرات  الفعاليات 
الإن�ضانية. ومن جانب اآخر .. اطلع ال�ضيخ خالد بن �ضعود 
اإحدى  وال�ضعادة  اخلري  مركبات  على  القا�ضمي  �ضقر  بن 
تاأتي  والتي  املبارك  �ضهر رم�ضان  املجموعة خالل  مبادرة 
انعكا�ضا  وت��ع��د  #رم�ضان_خري_و�ضعادة  ���ض��ع��ار  حت��ت 
بدعم  الإن�����ض��اين  للجانب  واإث����راء  املجتمعية  مل�ضوؤوليتها 

العامة  الإدارة  راأ���ض��ه��م  وع��ل��ى  ال�ضرتاتيجيني  �ضركائها 
الإ�ضعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ض�ضة  دب��ي  ب�ضرطة  ل��ل��م��رور 
ودائرة  بدبي  والعمل اخلريي  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  ودائرة 
للخدمات  العاملية  وامل��دي��ن��ة  بعجمان  ال�ضياحية  التنمية 
الإن�ضانية و�ضكاي دايف دبي وم�ضاريع قرقا�س التي توفر 
الغطاء اللوج�ضتي يف توفري مركبات املجموعة للفعاليات 
والأن�ضطة املجتمعية. ح�ضر ال�ضتقبال .. ال�ضيخ عمر بن 
رئي�س  القا�ضمي  بن �ضقر  في�ضل  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر 
جلفار  الدوائية   لل�ضناعات  اخلليج  �ضركة  اإدارة  جمل�س 
اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بن  اأحمد  وال�ضيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�ضادية 
وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  بن  وال�ضيخ خالد  راك��ز 
���ض��ق��ر ب��ن حم��م��د ب��ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي وال�����ض��ي��خ عبداهلل 
�ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن  في�ضل  بن 
كايد بن عمر  وال�ضيخ  الدوائية جلفار  لل�ضناعات  اخلليج 

بن �ضقر القا�ضمي.

•• ال�شارقة -وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن 
املخالفات  ب�������ض���اأن  ق���ان���ون���ا  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 

واجلزاءات الدارية يف اإمارة ال�ضارقة.
اأن  2017 على  7 ل�ضنة  القانون رقم  ون�س 
املخالفات  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اأح��ك��ام  ت�ضري 
املخالفات  اأح��ك��ام��ه  م��ن  وت�ضتثنى  الإداري�����ة، 
الإداري�����������ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����امل�����وارد ال���ب�������ض���ري���ة يف 

احلكومة.
وللمجل�س التنفيذي اأن يفر�س �ضمن اللوائح 
الإدارية جزاء اأو اأكرث من اجلزاءات الإدارية 
من  الإداري���ة  املخالفات  مرتكبي  على  الآت��ي��ة 

الأ�ضخا�س اأو املن�ضاآت..
- الإنذار الكتابي.

 100 ع��ن  تقل  األ  على  الإداري����ة  الغرامة   -
 1،000،000 ع��ل��ى   ت��زي��د  ول  دره���م،  مئة 

مليون درهم.
ال��غ��رام��ة الإداري�������ة ع��ن��د تكرار  - م�����ض��اع��ف��ة 
امل��خ��ال��ف��ة الإداري��������ة خ����الل ���ض��ن��ة م���ن تاريخ 
على  ت���زي���د  األ  ع��ل��ى  م�����رة،  لأول  ���ض��ب��ط��ه��ا 

درهم. مليوين    2،000،000
- اإيقاع احلجز الإداري على املن�ضاآت والأموال 
ال���ع���ائ���دة ملرتكب  امل��ن��ق��ول��ة  امل��ن��ق��ول��ة وغ����ري 
امل��خ��ال��ف��ة الإداري��������ة، وال���ت���ي ت��ك��ون حم���ال يف 
مدة  تزيد  األ  على  الإداري���ة  املخالفة  ارتكاب 
مرة  للتجديد  قابلة  اأ�ضهر  �ضتة  على  احلجز 

واحدة.

اإداريا  املخالفة  للمن�ضاآت  الإداري  الإغ��الق   -
ملدة ل تزيد على �ضتة اأ�ضهر قابلة للتجديد.

- اإلغاء اأو تعديل الرتاخي�س وفئات الت�ضنيف 
ال�ضادرة من قبل اجلهات  واملوافقات  والقيد 
املرتكبني  املن�ضاآت  اأو  لالأ�ضخا�س  احلكومية 
للمخالفات الإدارية اأو امل�ضرتكني اأو املت�ضببني 

اأو امل�ضوؤولني عنها.
بع�س  اأو  لكل  امل��وؤق��ت  اأو  ال��دائ��م  الإي��ق��اف   -
اأو  اأو املعامالت القائمة  اأو الأن�ضطة  امل�ضاريع 
اجلديدة ملرتكب املخالفة الإدارية اأو امل�ضرتك 

اأو املت�ضبب اأو امل�ضوؤول عنها.
الذي  الأج��ن��ب��ي  لل�ضخ�س  الإداري  الإب��ع��اد   -
اأية  ا�ضتيفاء  بعد  الإداري����ة  املخالفة  يرتكب 

جزاءات اإدارية اأخرى مفرو�ضة عليه.
ومع مراعاة ما يفر�ضه املجل�س التنفيذي من 
الفقرة  عليها يف  واملن�ضو�س  اإداري���ة  ج��زاءات 
ال�ضابقة، تغلق املن�ضاآت التي متار�س اأن�ضطتها 

بدون ترخي�س اإغالقا دائما.
ت��ق��رتح اجل��ه��ات احلكومية  ل��ل��ق��ان��ون  ووف��ق��ا 
اجل��زاءات الإداري��ة على املجل�س الذي يتوىل 
اإقرارها وفقا لل�ضوابط الآتية :” اأن تت�ضمن 
ال��ل��وائ��ح الإداري�����ة ن�ضا ب���اجل���زاءات الإداري����ة 
اأيا من اأحكامها ب�ضكل  املرتتبة على خمالفة 
الإداري��ة اجلهات  اللوائح  �ضريح.. واأن حتدد 
احلكومية املكلفة بتطبيق اجلزاءات الإدارية 
اجلزاءات  تتنا�ضب  واأن  تنفيذها..  واإج��راءات 
الإدارية مع ج�ضامة املخالفات الإدارية.. واأن 
حت��دد ال��ل��وائ��ح الإداري�����ة م��واع��ي��د واإج����راءات 
و���ض��روط التظلم م��ن اجل�����زاءات الإداري�����ة.. 

اإداري  الإداري��ة جزاء  اللوائح  واأن ل تت�ضمن 
اإدارية  لئحة  يف  الإداري���ة  املخالفة  ذات  على 
اأخ��رى.. واأن يتم ن�ضر اللوائح الإداري��ة التي 
امل��خ��ال��ف��ات واجل�����زاءات الإداري�����ة يف  تت�ضمن 

اجلريدة الر�ضمية للحكومة.
ودون الإخالل مبا ن�ضت عليه مادة اجلزاءات 
الإدارية التي يفر�ضها املجل�س يف هذا القانون 
يلتزم مرتكب املخالفة الإدارية اأو امل�ضرتك اأو 
ومعاجلة  باإزالتها  عنها  امل�ضوؤول  اأو  املت�ضبب 
الأ�ضرار الناجتة عنها.. ويف حال عدم التزام 
ومعاجلة  الإداري����ة  املخالفة  ب��اإزال��ة  املخالف 
احلكومية  اجلهة  فعلى  عنها،  الناجت  ال�ضرر 
يتحمل  اأن  ع��ل��ى  امل��خ��ال��ف��ة  اإزال������ة  امل��خ��ت�����ض��ة 
واملعاجلة  الإزال����ة  وتكاليف  نفقات  امل��خ��ال��ف 
م�ضافا اإليها غرامة ن�ضبتها %10 من قيمة 

نفقات وتكاليف الإزالة.
وبح�ضب القانون فال يخل تطبيق اجلزاءات 
الإدارية باأي جزاء اإداري اأ�ضد ورد الن�س عليه 
اجلزائية  بامل�ضوؤولية  اأو  اآخ��ر،  ت�ضريع  اأي  يف 
واملن�ضاآت  لالأ�ضخا�س  التاأديبية  اأو  املدنية  اأو 
امل�ضرتكني  اأو  الإداري��ة  للمخالفات  املرتكبني 

اأو املت�ضببني اأو امل�ضوؤولني عنها.
وي���ن���اط ب��امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي اإن�������ض���اء جلنة 
احلكومية  اللجان  اإح��دى  تكليف  اأو  جديدة 
الدائمة يف الإمارة للنظر والبت يف التظلمات 
الإداري���ة  واجل����زاءات  املخالفات  ع��ن  الناجتة 

وفقا لأحكام هذا القانون.
ال�ضابقة  الإداري�������ة  ال���ل���وائ���ح  حت����دد  مل  واإذا 
اآلية  ال��ق��ان��ون  ال��الح��ق��ة على ���ض��دور ه��ذا  اأو 

وم��واع��ي��د واإج�����راءات التظلم م��ن اجل���زاءات 
 : الآتية  ال�ضوابط  ب�ضاأنها  فيطبق  الإداري���ة، 
الغرامة  وجزاء  الإن��ذار  جزاء  عدا  فيما   1-
يجوز  دره��م،   3000 تتجاوز  ل  التي  املالية 
املن�ضو�س  الإداري������ة  اجل�����زاءات  م��ن  التظلم 
عليها يف مادة اجلزاءات الإدارية التي يفر�ضها 
املجل�س من هذا القانون خالل مدة 15 يوما 
من تاريخ الإخطار باملخالفة واجلزاء املرتتب 
�ضمان  مبلغ  �ضداد  بعد  وذل��ك  ارتكابها،  على 
طلب التظلم الذي ت�ضتوفيه اللجنة املخت�ضة 
اأحكام  مبوجب  التظلمات  يف  وال��ب��ت  بالنظر 
هذا القانون وفقا لالآتي : - %10 من قيمة 
اإذا  درهم   /10،000/ اأق�ضى  بحد  املخالفة 

كان اجلزاء املتظلم منه غرامة مالية.
اإذا كان اجل��زاء املتظلم منه  5000 دره��م   -

تدبري اإداري.
بتت  اإذا  التظلم  طلب  �ضمان  مبلغ  ي�ضرتد   -

فيه اللجنة املخت�ضة ل�ضالح املتظلم.
وكافة  لأ���ض��ب��اب��ه  م�ضتوفيا  ال��ت��ظ��ل��م  ي��ق��دم   -

البيانات التي تطلبها اللجنة املخت�ضة.
- على اللجنة املخت�ضة البت يف التظلم �ضكال 
يوما   15 تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  ومو�ضوعا 
متديدها  ويجوز  التظلم،  ا�ضتالم  تاريخ  من 
ملدة مماثلة بقرار من رئي�ضها ويعترب قرارها 

ب�ضاأن التظلم نهائيا.
ت���اري���خ �ضدوره،  م���ن  ال���ق���ان���ون  ب���ه���ذا  ي��ع��م��ل 
وعلى اجلهات املعنية تنفيذ اأحكامه كل فيما 
يخ�ضه، ويلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكامه، 

وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

•• دبي -وام:

مت اختيار مدينة دبي �ضمن اأف�ضل 
م���دن ال���ع���امل ال��ت��ي ق��دم��ت حلول 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ل��ظ��اه��رة  م��ب��ت��ك��رة 
وذلك �ضمن التقرير العاملي الذي 
 C40 م��وؤخ��را عن منظمة   �ضدر 

العاملية.  Cities
وتعترب مدينة دبي املدينة العربية 
الوحيدة التي وقع عليها الختيار 
و�ضملها  عاملية  مدينة   61 �ضمن 
التنبوؤ  و جاءت منظومة  التقرير. 
التابعة  امل��ب��ك��ر  والإن�����ذار  ال��ب��ح��ري 
ل��ب��ل��دي��ة دب����ي ���ض��م��ن اأف�������ض���ل 10 
بها  اأ���ض��اد  عامليا  مطبقة  م��ب��ادرات 
التخطيط  حم�����ور  يف  ال���ت���ق���ري���ر 
التغري  ظ�����اه�����رة  م�����ع  وال���ت���ك���ي���ف 
املناخي ا�ضتمل التقرير على 100 
ح���ل وت��ط��ب��ي��ق م���وزع���ة ع��ل��ى 10 
الطاقة  ت�ضمل  وق��ط��اع��ات  حم���اور 
ال�ضلبة  وال����ن����ف����اي����ات  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 
للتاأقلم  وال��ت��خ��ط��ي��ط  وال��ت��ق��ي��ي��م 
التاأقلم  ن��ح��و  اخل���ط���ط  وت��ن��ف��ي��ذ 
وخ��ط��ط��ا ل��ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي ورف���ع 
وتطوير  والتمويل  الطاقة  كفاءة 
الإجتماعية  وامل�����ض��اواة  الإق��ت�����ض��اد 
والتغري املناخي النقل واملجتمعات 

امل�ضتدامة.
علياء  امل���ه���ن���د����ض���ة  اأو������ض�����ح�����ت  و 
مدير  ال���ه���رم���ودي  ع��ب��دال��رح��ي��م 
اإدارة البيئة ببلدية دبي اإن البلدية 
منهجيا  ر����ض���د  ب���رن���ام���ج  ط������ورت 
ل�ضاحل اإمارة دبي منذ عام 2002 

بكفاءة  ال�ضاحلية  املنطقة  لر�ضد 
يتكون من عدد كبري من حمطات 
ال����ر�����ض����د وامل�����راق�����ب�����ة ع���ل���ى ط���ول 
اإجمايل  لي�ضل  ال�ضاحلي  ال�ضريط 
بحرية  حمطة   30 اإىل  املحطات 
ال�ضارقة  اإم�����ارة  ح����دود  م��ن  مت��ت��د 

�ضمال اإىل اإمارة اأبوظبي جنوبا .
توفر  املحطات  ه��ذه  اإن  اأ���ض��اف��ت  و 
ارت��ف��اع الأم�����واج و�ضرعة  ق��ي��ا���ض��ات 
التيارات البحرية وارتفاع من�ضوب 
املياه وجودتها بالإ�ضافة اإىل حزمة 
ال�ضاحلية  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  م��ن 
ال�ضاعة  م�����دار  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
احلية  ال�������ض���ور  وحت���ل���ي���ل  جل���م���ع 
على  ت��ط��راأ  التي  التغريات  لر�ضد 

خط ال�ضاحل.
اأن نظام  اإىل  ال��ه��رم��ودي  اأ���ض��ارت  و 
املبكر  ال��ب��ح��ري والن������ذار  ال��ت��ن��ب��وؤ 
الريادية  املبادرات  اأبرز  اأحد  يعترب 
التي  ال����ض���رتات���ي���ج���ة  وامل�������ض���اري���ع 

نفذتها بلدية دبي والذي ي�ضتهدف 
خدمة قطاعات وا�ضعة من املجتمع 
وال�ضباحني  ال�������ض���ي���ادي���ن  م���ث���ل 
و�ضائل  وم�ضغلي  املالحة  و�ضركات 
املقاولت  و�ضركات  البحري  النقل 

البحرية وال�ضرطة وغريهم.
التنبوؤ البحري من  و يتكون نظام 
عدة مناذج رقمية معقدة ومربوطة 
الأم����واج  م��ع بع�ضها وه���ي من���وذج 

الهيدروديناميكي  وال����ن����م����وذج 
من  يتمكن  لكي  الطق�س  ومن���وذج 
توقع حالة البحر بدقة على طول 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ويف  دب���ي  ���ض��اح��ل 
ملدة 3 اأيام قادمة .. ويتنباأ النظام 
اأي�������ض���ا مب���ق���دار وح���رك���ة الأم������واج 
وارتفاع  البحرية  التيارات  و�ضرعة 
�ضرعة  وك����ذل����ك  امل����ي����اه  م���ن�������ض���وب 

واجتاه الرياح.
تطبيق  ع��ل��ى  ال���ن���ظ���ام  ي��ح��ت��وي  و 
تلقائيا  يقوم  ال��ذي  املبكر  الإن���ذار 
باإ�ضعار  البحر  ا���ض��ط��راب  ح��ال  يف 
من  ���ض��اع��ة  ب�24  قبلها  اجل��م��ه��ور 
خالل العديد من و�ضائل الت�ضال 
ع��ن خ��ط��ورة ارت��ي��اد ال��ب��ح��ر وذلك 

حفاظا على �ضالمتهم .
للتنبوؤ  تطبيق  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 
وتطبيق  ال��ن��ف��ط  ب��ق��ع  مب�������ض���ارات 
العايل  امل���د  مب��وج��ات  للتنبوؤ  اآخ���ر 
وتاأثرياتها  للفي�ضانات  امل�ضببة 

ي�ضهم  مما  املحيطة  الأرا�ضي  على 
لتخاذ  املعنية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  دع��م  يف 
ال�������ق�������رارات ال����ه����ام����ة م�����ن خ���الل 
ن���ظ���ام الإن���������ذار امل���ب���ك���ر يف ح����الت 
ال����ظ����روف ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة واأزم������ات 
واأو�ضح  وغريها.  النفطي  التلوث 
لتحديات  ا�ضتجابة  اأنه  الهرمودي 
امل�ضتدامة  الدارة  ن��ظ��م  ت��ط��ب��ي��ق 
نظام  ان�����ض��اء  مت  الإم����ارة  ل�ضواحل 
لبلدية  البحري  والتنبوؤ  الر�ضد 
دبي .. منوها اإىل اأنه مت ت�ضميمه 
الذكية  التقنيات  باأحدث  وتزويده 
للر�ضد والتحليل والنمذجة وذلك 
للتنبوؤ بالتغريات املحتملة يف حالة 
ال�ضاطئ  خ��ط  وث��ب��ات  البحر  م��وج 
ميكن  مم��ا  البحرية  والفي�ضانات 
وال�ضتجابة  التكيف  م��ن  امل��دي��ن��ة 
املختلفة  للتاأثريات  اأف�ضل  ب�ضكل 
املناخية  ال��ظ��واه��ر  �ضمنها  وم���ن 

الق�ضوى.

•• ال�شارقة-وام: 

اأط����ل����ق����ت ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم���ي���اه 
املال  بزكاة  للتربع  حملة  ال�ضارقة 
يف  وامل��ح��ت��اج��ني  الج��ئ��ني  مل�ضاعدة 
���ض��وري��ا وال���ع���راق وف��ل�����ض��ط��ني بني 
�ضهر  خ��الل  واملراجعني  املوظفني 

رم�ضان املبارك.
جاء ذلك ا�ضتجابة لدعوة موؤ�ض�ضة 
القلب الكبري - املوؤ�ض�ضة الإن�ضانية 
العاملية املعنية مب�ضاعدة الالجئني 
ال���ع���امل والتي  وامل��ح��ت��اج��ني ح���ول 
تتخذ من اإمارة ال�ضارقة مقرا لها 
اأمام  امل��ال  بزكاة  التربع  ب��اب  بفتح 
جميع الأف��راد واملوؤ�ض�ضات يف دولة 
اأجل دعم الالجئني  الإم��ارات من 
الن�ضاء  ل����ض���ي���م���ا  وال�����ن�����ازح�����ني 

احتياجاتهم  وت��وف��ري  والأط���ف���ال 
جتاوز  على  مل�ضاعدتهم  الأ�ضا�ضية 
التي  ال�ضعبة  املعي�ضية  ال��ظ��روف 
التي  ال��ن��زاع��ات  نتيجة  تواجههم 

تع�ضف ببالدهم.
املهند�س  ال���دك���ت���ور  ���ض��ع��ادة  واأك�����د 
كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را���ض��د 
اإط��الق احلملة  اأن  ال�ضارقة  ومياه 
الهيئة  ���ض��ي��ا���ض��ة  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي 
ال��رام��ي��ة لدعم  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
وتنمية  الإن�������ض���ان���ي���ة  امل������ب������ادرات 
الجتماعية  بامل�ضئولية  ال�����ض��ع��ور 
الإن�ضانية  وامل�ضاعر  التعاون  وروح 
من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعترب  النبيلة 
اإطالقها  ال��ت��ي مت  امل���ب���ادرات  اأب����رز 

خالل عام اخلري .
واأ�ضاد بجهود قرينة �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخة  ���ض��م��و  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�ضمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
امل����ن����ا�����ض����رة ال������ب������ارزة ل���الأط���ف���ال 
الالجئني لدى املفو�ضية ال�ضامية 
الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
الإن�ضانية  م��ب��ادرات��ه��ا  خ���الل  م��ن 
الكبري  القلب  ملوؤ�ض�ضة  واإطالقها 
واملحتاجني  ال��الج��ئ��ني  مل�����ض��اع��دة 
وفل�ضطني  وال�����ع�����راق  ����ض���وري���ا  يف 
اإن�����ض��اين جتاههم  ب����دور  وال��ق��ي��ام 
التي  ال�ضرورية  وتوفري احلاجات 
اإىل  .. م�����ض��ريا  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج��ون 
اأن م�����ض��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن الأف����راد 
املبادرة  مع  وجتاوبهم  واملوؤ�ض�ضات 
تعترب  ح��ي��ث  ال��ن��ج��اح  ل��ه��ا  ي�ضمن 
واح��دة من اأك��رث امل��ب��ادرات املوؤثرة 
ودليل على روح الت�ضامن الإن�ضاين 

للحكومة وال�ضعب الإماراتي لرفع 
املت�ضررين  عن  الإن�ضانية  املعاناة 
من خالل مد يد امل�ضاعدة وتاأمني 
اتباعا  لهم  ال�����ض��روري��ة  احل��اج��ات 
احلنيف  الإ�ضالمي  ديننا  لتعاليم 
الأ�ضيلة  الإم���ارات���ي���ة  وت��ق��ال��ي��دن��ا 
التعاون  ع��ل��ى  دائ���م���ا  ال��ت��ي حت��ث��ن��ا 

والرب وم�ضاعدة الآخرين.
�ضتت�ضمن  احل��م��ل��ة  اأن  واأو�����ض����ح 
ال���رتوي���ج ل��ل��ت��ربع ب���زك���اة امل�����ال يف 

العمالء  خ���دم���ة  م����راك����ز  ج��م��ي��ع 
وعرب مواقع التوا�ضل الجتماعي 
ن�ضرها  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
التربعات  وج��م��ع  امل��وظ��ف��ني  ب���ني 
القلب  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإىل  وار����ض���ال���ه���ا 
م�ضرف  يف  ح�ضابها  ع��رب  ال��ك��ب��ري 
ال�ضارقة الإ�ضالمي .. ومن املتوقع 
ايجابية  نتائج  احلملة  حتقق  اأن 
ت�ضاهم  كبرية وجمع مبالغ مالية 

يف تخفيف معاناة الالجئني.

تنفيذي عجمان ي�ستعر�س خطة 2021 يف الريا�س

حاكم ال�سارقة يعتمد اإن�ساء كلية القراآن الكرمي يف اجلامعة القا�سمية

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل جمموعة 32 التطوعية  

حاكم ال�سارقة ي�سدر قانونا ب�ساأن املخالفات واجلزاءات الإدارية يف الإمارة

دبي �سمن اأف�سل مدن العامل مبجال ابتكار احللول لظاهرة التغري املناخي

كهرباء ال�سارقة تطلق حملة للتربع 
بزكاة املال لالجئني

الزيودي: الإمارات حري�سة دائما على تاأ�سيل العالقة 
بني الإن�سان والطبيعة يف خططها التنموية

مرا�س تعلن دعمها ملوؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
•• دبي-وام:

اأطلقت �ضركة مرا�س حملة #امنحهم_مكانا كمبادرة جلمع 
وهي  والأط��ف��ال  الن�ضاء  لرعاية  دبي  ملوؤ�ض�ضة  دعما  التربعات 
اأول دار اإيواء ورعاية اإن�ضانية غري ربحية م�ضرح بها يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة لرعاية الن�ضاء والأطفال .
ودعم  امل�ضاهمة  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  ت�ضجيع  اإىل  امل���ب���ادرة  ت�ضعى  و 
الأط���ف���ال وال��ن�����ض��اء ح��ول��ه��م مم��ن ي��ق�����ض��ون رم�����ض��ان والعيد 
لوحدهم. ومن املقرر اأن ت�ضتمر احلملة التي انطلقت نهاية 
م��اي��و امل��ا���ض��ي ح��ت��ى 27 ي��ون��ي��و اجل����اري ع��ل��ى اأن ي��ع��ود ريع 
التربعات مبا�ضرة اإىل موؤ�ض�ضة دبي لرعاية الن�ضاء والأطفال 
لطفل  التعليم  تاأمني  كانت  �ضواء  واأن�ضطتها  اأعمالها  لدعم 
البيت واأم��ان��ه. وتركز  اإي��ج��اد م��اأوى لم���راأة مينحها دفء  اأو 
الدعم  توفري  على  والأط��ف��ال  الن�ضاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ض�ضة 
معاملة  ���ض��وء  الأ���ض��ري  العنف  ل�ضحايا  ال��ف��وري��ة  واحل��م��اي��ة 

الأطفال وكذلك �ضحايا الإجتار بالب�ضر .

لالأمم  ال�ضامية  املفو�ضية  املوؤ�ض�ضة  �ضركاء  قائمة  وتت�ضمن 
ووكالة  الدولية  الهجرة  ومنظمة  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة  للهجرة  امل��ت��ح��ددة  الأمم 
التي  املحلية  والهيئات  املنظمات  من  العديد  اإىل  بالإ�ضافة 
يف  والأط���ف���ال  الن�ضاء  م�ضاعدة  يف  روؤي��ت��ه��ا  املوؤ�ض�ضة  ت�����ض��ارك 
الإم������ارات ع��ل��ى ع��ي�����س ح��ي��اة ك��رمي��ة. و ق��ال��ت ���ض��ع��ادة عفراء 
والأطفال:  الن�ضاء  لرعاية  دبي  موؤ�ض�ضة  عام  مدير  الب�ضطي 
“ نحن �ضعداء بروؤية هذا الهتمام الكبري من �ضركة مرا�س 
يف  املوؤ�ض�ضة  وجهود  عام  ب�ضكل  املجتمعي  العمل  جهود  بدعم 
خا�س  ب�ضكل  والأط��ف��ال  الن�ضاء  من  العنف  �ضحايا  م�ضاعدة 
مما يجعلها منوذجا م�ضرفا لل�ضركات الإماراتية التي ت�ضاهم 
بدور فاعل يف خدمة جمتمع الإم��ارات . واأو�ضحت الب�ضطي 
اأن املوؤ�ض�ضة تاأمل يف اأن ي�ضتمر التعاون بني اجلانبني ويتطور 
لي�ضل اإىل مرحلة ال�ضراكة للم�ضاهمة يف الق�ضاء على جميع 
احلفاظ  يف  وامل�ضاهمة  والأط��ف��ال  الن�ضاء  �ضد  العنف  اأ�ضكال 

على ا�ضتقرار وتنمية جمتمع الإمارات.



االثنني   5   يونيو    2017  م   -   العـدد  12038  
Monday  5   June   2017  -  Issue No   12038

05
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�صارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�صارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

امل�ستجدين  للطلبة  جديدتني  درا�سيتني  منحتني  “ تطرح  ال�سارقة  “اأمريكية 
•• ال�شارقة -وام: 

طرحت اجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة منحتني جزئيتني 
جديدتني للم�ضاعدة يف �ضمان ح�ضول املتقدمني للدرا�ضة 
فيها على تعليم عال متميز يحقق لهم طموحهم. و�ضيتم 
الإجناز  ومنحة  املتميز  ال��ط��ال��ب  منحة  م��ن  ك��ل  ت��ق��دمي 
املوؤهلني  الثانوية  املدار�س  لطلبة  اجلديدتني  الأكادميي 

لاللتحاق ب� “اأمريكية ال�ضارقة” .
وميكن الآن للطلبة امل�ضتجدين الذين حققوا التميز من 
الأخرية  ال�ضنة  يف  اأعلى  فما  املائة  يف   95 حتقيق  خ��الل 
والتي  املتميز  الطالب  ملنحة  التقدم  الثانوي  التعليم  من 
ا�ضتوفيت  ق��د  ال�ضروط  دام��ت  م��ا  تلقائيا  جتديدها  يتم 

للحفاظ على املنحة وتغطي هذه املنحة التي جتدد يف كل 
ف�ضل درا�ضي 20 ق�س املائة من كل من الر�ضوم الدرا�ضية 

ور�ضوم املختربات اأو التكنولوجيا .
اأما املنحة اجلزئية الثانية فهي منحة الإجناز الأكادميي 
متيزا  اأظ��ه��روا  ال��ذي��ن  امل�ضتجدين  للطلبة  منحها  ويتم 
 90 ب��ني  اأك��ادمي��ي��ا م��ن خ��الل حتقيق معدل تراكمي م��ا 
و94.99 يف املائة يف ال�ضنة الأخرية من التعليم الثانوي 
وتغطي املنحة 10 يف املائة من كل من الر�ضوم الدرا�ضية 

ور�ضوم املختربات اأو التكنولوجيا.
من  العديد  لإىل  اجلديدة  الدرا�ضية  املنح  ه��ذه  وت�ضاف 
تقدمها  التي  املالية  وامل�ضاعدات  اجلزئية  الدرا�ضية  املنح 
م��ث��ل منحة  لطلبتها  ال�����ض��ارق��ة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

كمبادرة  املوهوبني  للطلبة  تقدم  والتي  الفعال  الطالب 
املجالت  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اإجن������ازات  لت�ضجيع  اجل��ام��ع��ة  م���ن 
جزئية  درا�ضية  منحا  اأي�ضا  اجلامعة  وت��ق��دم  الال�ضفية 

للطلبة الريا�ضيني .
ال�ضتقطاب  لإدارة  التنفيذي  املدير  ال�ضحيمي  علي  واأكد 
بتوفري  ال�ضارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  التزام  والقبول 
املنح الدرا�ضية وامل�ضاعدات املالية للطلبة املوؤهلني الذين 
ي�ضعون ملتابعة التعليم العايل يف اجلامعة وت�ضهم اجلامعة 

بن�ضبة من ربحها من اأجل حتقيق ذلك .
ملدير  الدرا�ضية  املنحة  الأخ���رى  الدرا�ضية  املنح  وت�ضمل 
وقائمة  املدير  وقائمة  الدرا�ضية  اجلولة  ومنح  اجلامعة 

العميد ومدار�س �ضراكة .

حررت 174 خمالفة منذ مار�س حتى مايو

بلدية مدينة اأبوظبي م�ستمرة يف مواجهة ظاهرة الباعة اجلائلني يف املفرق ال�سناعية
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب������ال������ت������ع������اون م��������ع �����ض����رك����ائ����ه����ا 
متمثلني  ال������ض�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني 
اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  ب�القيادة 
 - النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز 
ا�ضتهدفت  م�ضرتكة  حملة  تدوير 
حما�ضرة ظاهرة الباعة اجلائلني 
الأ�ضول  ح�ضب  املرخ�ضني  وغ��ري 
واملعايري املطلوبة وذلك يف منطقة 

املفرق ال�ضناعية.  
ب��ت��ن��ف��ي��ذ هذه  ال���ب���ل���دي���ة   وت����ق����وم 
م����واد  اإىل  ا����ض���ت���ن���ادا  احل����م����الت 
 2 ال��ع��ام رق��م  ق��ان��ون املظهر  ن�س 
على  ين�س  وال���ذي   2012 ل�ضنة 
مالية  خمالفة  املخالفني  تغرمي 
تعهد  م��ع  دره����م   1000 ق��دره��ا 
ترخي�س  دون  البيع  مزاولة  بعدم 

وم�ضادرة ال�ضلع امل�ضبوطة .
ت��اأك��ي��داً على  وت��اأت��ي ه��ذه احلملة 
تبذلها  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��م��رة  اجل���ه���ود 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ض��وؤون  دائ����رة 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ه��ادف��ة اإىل 
امل��ظ��ه��ر احل�ضاري  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ل���ل���م���دن واإزال�����������ة ك����اف����ة اأ����ض���ك���ال 
امل�ضوهات للمنظر العام ، بالإ�ضافة 

اإىل حر�س دائرة ال�ضوؤون البلدية 
و�ضالمة  ����ض���ح���ة  ع���ل���ى  وال���ن���ق���ل 
توفري  م��ن خ��الل  املجتمع  اأف����راد 
وال�ضحية  ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ع��اي��ر  اأع���ل���ى 
اخلا�ضة بتداول الب�ضائع وحماية 
التي  املواد  اأخطار  امل�ضتهلكني من 
يتم ت�ضويقها عرب الباعة اجلائلني 

اجل���ائ���ل���ني غ���ري امل��رخ�����ض��ني كما 
العديد   مب�ضادرة  البلدية  قامت 
م����ن امل�������واد غ����ري امل���رخ�������ض���ة مثل 
وال�ضلع  واخل�������ض���راوات  ال��ف��واك��ه 
الغذائية  وامل������واد  ال���ض��ت��ه��الك��ي��ة 
املختلفة، بالإ�ضافة اإىل مواد غري 

مطابقة ملعايري ال�ضحة العامة .

للرقابة اأو الرتخي�س من اجلهات 
،وباأ�ضلوب  ال�����ض��اأن  ب��ه��ذا  امل��ع��ن��ي��ة 
ح�����ض��اري وخمالف  غ���ري  ع���ر����س 
املعمول  ال�ضحية  ل��ال���ض��رتاط��ات 

بها يف اأبوظبي.
واأهابت البلدية بالباعة اجلائلني 
ال�ضوق  ا����ض���ت���ث���م���ار  اأه���م���ي���ة  اإىل 

وغري  النظامية  غ��ري  والأ����ض���واق 
املتبعة  الأ���ض��ول  ح�ضب  املرخ�ضة 

ومن اجلهات املخت�ضة .
التي  احلملة  اأن  البلدية  وك�ضفت 
ا�ضتمرت منذ مار�س املا�ضي وحتى 
حترير   ع��ن  اأ�ضفرت  احل��ايل  مايو 
الباعة  ب���ح���ق  خم���ال���ف���ة   174

م�ضتمرة  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���ض��اف��ت 
دوري  ب�ضكل  حمالتها  تنظيم  يف 
الظاهرة  ه���ذه  ان��ت�����ض��ار   مل��واج��ه��ة 

بهذا ال�ضاأن.
 وق�����د وث���ق���ت احل���م���ل���ة جت������اوزات 
ب����ي����ع م�����واد  ع�����دي�����دة مت���ث���ل���ت يف 
ا�ضتهالكية وغذائية غري خا�ضعة 

ال���ب���ازار ال���ذي اأن�����ض��اأه ال��ب��ل��دي��ة يف 
ميكنه  وال���ذي  ال�ضناعية  م�ضفح 
ا�ضتيعابهم ، وي�ضمح لهم مبزاولة 
ال��ب��ي��ع وال�����ض��راء وم���زاول���ة جتارة 
واملعايري  لل�ضروط  وفقا  التجزئة 
املطلوبة وب�ضكل قانوين ومرخ�س 

من اجلهات املخت�ضة.

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يدعو للتقيد باإر�سادات ال�سالمة الغذائية
•• اأبوظبي-وام:

دعا جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية جمهور امل�ضتهلكني اإىل التقيد باإر�ضادات ال�ضالمة الغذائية ومنها قراءة كافة 
املادة  �ضالحية  انتهاء  وتاريخ  املكونات  حيث  من  للمنتجات  الغذائية  البطاقة  على  املدونة  الإي�ضاحية  البيانات 
الغذائية والتاأكد من عدم وجود مادة قد ت�ضبب احل�ضا�ضية لأي فرد من اأفراد الأ�ضرة وقراءة البيانات واملعلومات 
ن�ضائح  ت�ضمنت  اجلمهور  على  ووزع��ه��ا  اأ�ضدرها  توعوية  ن�ضرة  يف  اجلهاز  و�ضدد  الرئي�ضة.  للعنا�ضر  التغذوية 
والتقيد  الغذائية  العبوة  ال��واردة على بطاقة  التحذيرات  اأهمية قراءة  الغذائية على  بال�ضالمة  واإر�ضادات خا�ضة 
بالإر�ضادات الواردة حول طرق حفظ وتخزين املادة الغذائية وطريقة الإعداد والتح�ضري الأمثل للمادة الغذائية.

واأكد �ضرورة حفظ الأغذية يف درجات احلرارة املنا�ضبة وفقا لطريقة الإعداد مع �ضرورة عدم ترك الأغذية مك�ضوفة 
عند و�ضعها داخل الربادات واأهمية �ضراء الأغذية عند الت�ضوق من م�ضادر موثوق بها وقراءة كافة البيانات الواردة 
اأو  املربدة  الأغذية  �ضراء  ال�ضالحية وعدم  الأغذية منتهية  �ضراء  ال�ضراء وعدم  الغذائية قبل  العبوة  على بطاقة 

املجمدة املعرو�ضة يف درجات حرارة الغرفة.

املركز الر�سمي لالإفتاء ي�سدر يف الأ�سبوع الأول من رم�سان 16393 فتوى
•• ابوظبي-الفجر:

ا�ضتقبلت الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف وعلماوؤها 
جمل�س  باإن�ضاء  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  قرار  وباحثوها  ومفتوها 
وطنية  م��ب��ادرة  يعد  اإذ  وح��ف��اوة  اهتمام  بكل  ل��الإف��ت��اء  الإم����ارات 
دولة  يف  �ضناعتها  وت��اأ���ض��ي��ل  ال��ف��ت��وى  م�����ض��ادر  لتوحيد  ج��ام��ع��ة 
الإمارات العربية املتحدة وفق الثوابت واملتغريات الفقهية التي 

يتم مبقت�ضاها تطور الفتوى يف كل زمان ومكان .
واإىل ذلك قال �ضعادة الدكتور حممد مطر الكعبي ، رئي�س الهيئة 
ا�ضتقبل  1438ه�  لعام  الأول من رم�ضان  الأ�ضبوع  اإنه خالل   ،
العبادات  بني  تنوعت  فتوى   16393 لالإفتاء  الر�ضمي  املركز 

واملعامالت وفتاوى الن�ضاء اخلا�ضة.
الن�ضية  والر�ضائل   ،14469 الهاتفية  الفتاوى  عدد  بلغ  فقد   
الهاتفية  امل��ك��امل��ات  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،sms: 1924 ال��ق�����ض��رية 
الق�ضايا  1263،ويف  امل��ع��ام��الت:  ويف   ،6875 ال��ع��ب��ادات:  يف 
1541،والفتاوى  اخلا�ضة:  الن�ضاء  555،وفتاوى  الأ�ضرية: 

العامة: 2670 .

الف�ضيل  ال�ضهر  يف  لالإفتاء  الر�ضمي  املركز  جاهزية  اإىل   ي�ضار 
حيث  اتخذ املركز كل اخلطوات ال�ضتباقية واملتوقعة ل�ضتقبال 
قنوات  وف��ت��ح  ال�ضهر،  م���دار  على  وال��ف��ت��اوى  الأ���ض��ئ��ل��ة  م��ن  �ضيل 
التوا�ضل مع املجتمع من ال�ضاعة الثامنة �ضباحاً وحتى الثامنة 

م�ضاًء، ويناوب فيه ثالثة اأفواج من املفتني يومياً .
كما متَّ اإ�ضدار كتاب فتاوى ال�ضيام واأحكام ال�ضيام بالتعاون مع 
اإدارة البحوث ومتَّ و�ضعها �ضمن احلقيبة القرائية التي �ضتوزع 

على ال�ضائمني.
اجلمهور  قبل  من  ال�ضديد  لالإقبال  نظراً  الهيئة  رئي�س   وق��ال 
الهاتفية  للفتاوى  الأولوية  اإعطاء  مت  فاإنَّه  املركز  خدمات  على 
والر�ضائل الن�ضية وتفريغ جميع املفتني لتلبية احلاجة املحلية 
املركز  املفتني يف  دوام  اأن  م��وؤك��دا  والإج��اب��ة عنها،  ال��ف��ت��اوى  م��ن 
الر�ضمي لالإفتاء �ضيبقى دون تغيري من ال�ضاعة الثامنة �ضباحاً 
جرت  كما  العمل  �ضاعات  اإنقا�س  يتم  ولن  م�ضاًء  الثامنة  وحتى 
الهيئة  العليا يف  الإدارة  من  اإمياناً  القطاعات  بقية  العادة يف  به 
الأوقات  اأك��رث  يف  للجمهور  متوفرة  اخل��دم��ة  تبقى  اأن  باأهمية 
التي  امل�ضائل  يف  اإفتائهم  خالل  من  احتياجاتهم  وتلبية  حيوية 

يحتاجون ملعرفة احلكم ال�ضرعي بها ، اأما يف اأيام اجلمعة وال�ضبت 
ا�ضتقبال  و�ضي�ضتمر  لالإفتاء  الر�ضمي  املركز  خدمات  تغلق  لن 

الق�ضرية  الن�ضية  الر�ضائل  خالل  من  عنها  والإج��اب��ة  الفتاوى 
على الرقم 2535.

النقل  منظومة  تواجه  التي  التحديات  “ تناق�س  البلدية  ال�سوؤون  “دائرة 
•• اأبوظبي-وام:

البلدية  ال�����ض��وؤون  دائ����رة  ناق�ضت 
وال��ن��ق��ل يف اأب��وظ��ب��ي - مم��ث��ل��ة يف 
املتكامل  ال��ن��ق��ل  ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
تواجه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه�����م   -
وذلك  امل�����ض��ت��دام  ال��ن��ق��ل  منظومة 
“�ضل�ضلة  ع���م���ل  ور�����ض����ة  خ������الل 
ال�ضتدامة” التي عقدت  نقا�ضات 
مل�ضت�ضفى  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ب���ن���ى  يف 
بح�ضور  اأب��وظ��ب��ي  يف  ك��ل��ي��ف��الن��د 
ال�����������ض�����رك�����اء ال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ني 

ومقدمي الرعاية.
البلدية  ال�����ض��وؤون  دائ����رة  واأك�����دت 
حكومي  وب����دع����م  اأن�������ه  وال���ن���ق���ل 

احتياجات  ت��ل��ب��ي  وم�������ض���ت���دام���ة 
خمتلف �ضرائح املجتمع.

ال�����ض��وؤون البلدية  واأ���ض��ارت دائ���رة 
مناق�ضة  مت���ت  اأن�����ه  اإىل  وال��ن��ق��ل 
اأن��ظ��م��ة ال��ن��ق��ل امل�����ض��ت��دام ودوره����ا 
الكبري يف تعزيز التنمية امل�ضتدامة 
البيئية  ال�����ث�����الث  ب����رك����ائ����زه����ا 

والجتماعية والقت�ضادية.
على  الور�ضة  يف  امل�ضاركون  واتفق 
اأنظمة  ���ض��ي��اغ��ة  اإع������ادة  ����ض���رورة 
ال���ت���ن���ق���ل مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات 
واخليارات  وامل�ضتقبلية  احلالية 
املتاحة للركاب يف التنقل وعر�س 
اأبرز الو�ضائل التي حتقق احلفاظ 

على البيئة.

الدائرة  تبذل  ومتوا�ضل  متميز 
ج��ه��وده��ا ل��و���ض��ع ت�����ض��ور وخطط 
وبرامج وفق اأعلى املعايري العاملية 
بكل  النقل  منظومة  كفاءة  لرفع 
التنقل  ح��رك��ة  لي�ضمل  ع��ن��ا���ض��ره 

وو�ضائله املختلفة.
الور�ضة تقدمي عر�س  ومت خالل 
ع��ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة امل��رك��ب��ات ذات 
وال�ضيارات  املنخف�س  الن��ب��ع��اث 
بفوائدها  والتعريف  الكهربائية 
ك�����اأح�����د احل�����ل�����ول امل����ط����روح����ة يف 
ا�ضتخدام  ع��ل��ى  ال��ت�����ض��ج��ي��ع  اإط�����ار 
لتقليل  للبيئة  ال�ضديقة  املركبات 
اإىل  الكربونية و�ضول  النبعاثات 
واآمنة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ن��ق��ل  م��ن��ظ��وم��ة 

تنظيم  اأن  ال����دائ����رة  واأو����ض���ح���ت 
التوعية  ن��ط��اق  ي��اأت��ي يف  ال��ور���ض��ة 
ب���ف���وائ���د ال���ن���ق���ل امل�������ض���ت���دام على 
الإيجابي  وتاأثريها  البعيد  املدى 
اإي�ضال  يف  وفاعليتها  البيئة  على 
املطلوبة  وج��ه��ت��ه  اإىل  امل�����ض��ت��خ��دم 
ب��اأق��ل ف���رتة زم��ن��ي��ة واأك����رب فائدة 
منتظرة بيئيا الأمر الذي ي�ضاهم 
وب�ضكل فعال يف اإيجاد حلول بديلة 
املروري  الزدح����ام  م��ن  للتخفيف 
ال�ضلبية  اآث������اره  م���ن  وال��ت��خ��ل�����س 
بديلة  و����ض���ائ���ل  ب��اخ��ت��ي��ار  وذل�����ك 
العامة  امل���وا����ض���الت  ك��ا���ض��ت��خ��دام 
وم�ضاركة املركبات لزمالء العمل 
واأف������راد ال��ع��ائ��ل��ة وامل�����ض��ي ورك���وب 

جوائز اإ�ضافة اإىل اإتاحة الفر�ضة 
ل��ل��م��وظ��ف��ني امل�����ض��ارك��ني وال�����زوار 
الهوائية  ال����دراج����ات  ا���ض��ت��خ��دام 
ال�ضحية  مزاياها  على  والتعرف 

�ضف  وخدمة  الهوائية  الدراجات 
وتنقل.

وت�ضمنت فعاليات الور�ضة اأن�ضطة 
ت��رف��ي��ه��ي��ة وم�������ض���اب���ق���ات وت���وزي���ع 

عدد  اأم��ام  ا�ضتف�ضاراتهم  وعر�س 
الفوائد  ح���ول  املتخ�ض�ضني  م��ن 
اإىل هذا  الن��ت��ق��ال  امل��ت��وق��ع��ة م��ن 

النوع من و�ضائل التنقل.

•• اأبوظبي -وام:

ب���ح���ث ال����ف����ري����ق ����ض���ي���ف ع���ب���داهلل 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ض��ع��ف��ار 
مع  ام�س  ال���وزارة  مبقر  مكتبه  يف 
ت�ضي  ت�ضي  ت���ان  ���ض��ام��وي��ل  ���ض��ع��ادة 
لدى  �ضنغافورة  جمهورية  �ضفري 
الدولة �ضبل تدعيم وتعزيز التعاون 
والتن�ضيق يف املجالت الأمنية بني 

دولة الإمارات و�ضنغافورة.
كما ا�ضتعر�س اللقاء الذي ح�ضره 
ال��ع��ق��ي��د اأح���م���د ���ض��ع��ي��د امل���زروع���ي 
مدير اإدارة التعاون الدويل بوزارة 
املو�ضوعات  من  عددا   .. الداخلية 

ذات الهتمام امل�ضرتك.

“بحث تعزيز التعاون الأمني بني الإمارات و�سنغافورة التحدي  “ �سباق  الرم�ساين  الربنامج  انطالق   ..“ دبي  “اقامة 
•• دبي-وام:

الرم�ضاين  ال����ربن����ام����ج  ان���ط���ل���ق 
“ الذي   2017 التحدي  “�ضباق 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  تنظمه 
للعام  ب���دب���ي  الأج����ان����ب  و�����ض����وؤون 

ال�ضابع على التوايل.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحفي 
العامة  الإدارة  ع���ق���دت���ه  ال������ذي 
ل��الإق��ام��ة و���ض��وؤون الأج��ان��ب بدبي 

مبقرها الرئي�ضي .
اأحمد  حممد  ال��ل��واء  �ضعادة  واأك���د 
العامة  الإدارة  ع���ام  م��دي��ر  امل���ري 

لالإقامة و�ضوؤون الأجانب بدبي يف 
مبقر  ام�س  عقد  �ضحفي  م��وؤمت��ر 
تلتزم بنهج  اإقامة دبي  اأن  الدائرة 
القيادة العليا وحكومتنا الر�ضيدة 
املجتمعية  للم�ضوؤولية  دعمها  يف 
على امل�ضتويات املحلية والإقليمية 
كافة وتبذل كافة اجلهود خلدمة 

املجتمع مبختلف.
ال����ربام����ج  اأه����م����ي����ة  اإىل  م�������ض���ريا 
تطوير  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  الثقافية 
التعليم  ق�������درات  ب���ن���اء  جم������الت 
والثقافة وا�ضتخدام اللغة العربية 
يف م��ن��ظ��وم��ة احل����ي����اة وامل�������وروث 

قيمنا  ع��ن  امل��ع��ربة  لأن��ه��ا  ال�ضعبي 
وثقافتنا ومتيزنا التاريخي.
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اأخبـار الإمـارات
العميد الغيثي ي�سارك يف قافلة التوعية مبخاطر الألعاب النارية

•• دبي-الفجر:

العامة  الإدارة  مدير  الغيثي،  علي  عبداهلل  العميد  �ضارك 
ه�ضام  املقدم  وبرفقته  وال��ط��وارئ،  واملن�ضاآت  الهيئات  لأم��ن 
واملقدم  بالوكالة،  املتفجرات  اأم��ن  اإدارة  مدير  ال�ضويدي، 
يف  عي�ضى،  ح�ضن  خليفة  خبري  وال��رائ��د  ال�ضام�ضي،  خمي�س 
يف  النارية  الأل��ع��اب  مبخاطر  التوعية  حملة  فعاليات  ث��اين 
الألعاب  مبخاطر  التوعية  قافلة  م�ضمة  حتت  ووك  �ضيتي 

النارية.
واأو�ضح العميد الغيثي اأن هذه الفعالية تهدف اإىل التعريف 

بطريقة مبتكرة عن خماطر ال�ضتخدام ال�ضخ�ضي لالألعاب 
النارية، وذلك عن طريق توزيع برو�ضورات توعوية وتقدمي 
الن�ضائح والر�ضادات جلميع مرتادي �ضيتي ووك من خمتلف 

اجلن�ضيات والأعمار.
اأمن املتفجرات يف الإدارة العامة لأمن  اإدارة  اأن  اإىل  م�ضرياً 
الهيئات واملن�ضاآت والطوارئ داأبت �ضنوياً خالل �ضهر رم�ضان 
امل���ب���ارك ع��ل��ى اإط����الق ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر ا�ضتخدام 
ال�ضلبية خالل  الظاهرة  تن�ضط هذه  النارية، حيث  اللعاب 

�ضهر رم�ضان املبارك والأعياد.
واأكد العميد الغيثي اأن احلمالت املتكررة منذ بدايتها حققت 

الأهداف املرجوة منها.
 ويرجع ذلك لتعاون املجتمع واأولياء اأمور الأطفال، ولذلك 
ب��ع��ي��داً عن  ب��ط��ري��ق��ة خمتلفة  امل��و���ض��م احل���ايل  ت��اأت��ي حملة 
املداهمات والتفتي�ضات على املحال التجارية والبقالت وامنا 
وتوزيع  توعية  قوافل  عن  عبارة  هو  اآخ��ر  اأ�ضلوب  ت�ضتخدم 
برو�ضورات حتذيرية على اأماكن جتمع ال�ضكان مثل املراكز 

التجارية واملناطق ال�ضياحية.
و�ضكر العميد الغيثي املتطوعني مع احلملة من فريق �ضاند 
وكلية التقنية العليا، وفريق حملة التوعية من مرتب اإدارة 
اأمن املتفجرات، واملتطوعني من كليات التقنية العليا بدبي.

برعاية ال�صيخة هنا بنت املاجد 

جمل�س رم�ساين ن�سوي براأ�س اخليمة يناق�س التطوع الرتبوي ودوره يف تنمية الن�سء 

العلماء ال�سيوف يحا�سرون يف تاأليف القلوب » البيت متوحد «

اخلريية  الأعمال  هيئة  من  رم�ساين  مري  كرتونة   500
•• راأ�س اخليمة - الفجر

واملنهج  التطوع  عن  م�ضاركتها  يف  املاجد  جمعة  بنت  هنا  ال�ضيخة  اأو�ضحت 
املجل�س  اأثناء  اأم�س  اأول من  ال�ضخ�ضية م�ضاء  واقع جتربتها  الإن�ضاين من 
الرم�ضاين الن�ضائي الذي ياأتي حتت رعاية وح�ضور �ضموها وبتنظيم جمعية 
الإمارات للتنمية الجتماعية مبجل�س اجلمعية، اإىل اأن الواقع اجلميل يبداأ 
اأن  على  الأح���الم،  بع�س  حتقيق  يف  ي�ضارك  اأن  للتطوع  وميكن  احللم،  من 
يت�ضع مفهوم التطوع لي�ضمل مناطق اأبعد من �ضد النق�س يف الغذاء والدواء 
والك�ضاء، بل ي�ضد نق�ضا حادا يف العلم ون�ضر الثقافة واملعرفة وجتميل البيئة 
وغريها مما يحتاج اأن متتد اإليه اأيادي التطوع؛ فكل ما مل تطله يد اجلهود 
لدينا  كبارا  واأننا  ل�ضيما  باأنف�ضنا،  نفعلها  اأن  كمتطوعني  ميكننا  الر�ضمية 
ما نتطوع به، من الوقت واملال واجلهد والعلم، واأبناوؤنا ميكنهم اأن يفعلوا 
الكثري؛ بل رمبا تفوق قدراتهم التطوعية الكبار يف بع�س الأحيان. �ضريطة 
بخياله  ليوجد  الإب��داع  لآف��اق  ونر�ضدها  التجربة  ومنلك  بذلك  نوؤمن  اأن 

اخل�ضب واقعا مغايرا ملا نعي�ضه الآن.

العمل التطوعي :
و�ضددت �ضموها على اأهمية تب�ضيط املفهوم للعمل التطوعي ك�ضلوك اإن�ضاين 
يف  الن�سء  تربية  م�ضوؤوليته  حت��ت  وم��ن  والأم��ه��ات  الآب���اء  لينتهجه  حميد 
الأب��ن��اء من  اإىل  وال�ضلوكيات  القيم  ه��ذه  زرع  املعطاء وم��ن ثم  الوطن  ه��ذا 
التطوعية  الأع��م��ال  يف  لالنخراط  الأب��ن��اء  وحتفيز  احل�ضنة.  القدوة  مبداأ 
الت�ضامح  روح  ون�ضر  واحلي  واملدر�ضة  الأ�ضرة  داخل  الجتماعية  والأن�ضطة 

�ضهد ح�ضور  ال��ذي  املجل�س  وك��ان  املجتمع.  وامل��ب��ادرة يف خدمة  والإيجابية 
ال�ضيخة مهرة بنت �ضعود القا�ضمي، اإىل جانب عدد من القياديات الرتبوية 
يف  رئي�ضية  تو�ضيات   7 ا�ضتخل�س  ب��الإم��ارة.  التطوعي  بالعمل  واملعنيات 
التطوع،  ثقافة  وتر�ضيخ  والطلبة  الن�سء  تربية  تعزيز  ���ض��رورة  مقدمتها 
اإطار تن�ضيقي عام وموحد للعمل التطوعي واخلدمة املجتمعية يف  وو�ضع 

مدار�س اإمارة راأ�س اخليمة، اإىل جانب تنفيذ برامج 

ثقافة التطوع :
واأن�ضطة م�ضتدامة تهدف يف املقام الأول اإىل التوعية والتاأكيد على اأهمية 
اإىل  بالإ�ضافة  امل��دار���س،  طلبة  بني  التطوع  ثقافة  ون�ضر  التطوعي  العمل 
اإ�ضراك  املجتمعية،  اخلدمة  جم��ال  يف  املتميزة  الرتبوية  امل�ضاركات  تعزيز 
القطاع اخلا�س يف تنمية البيئات الرتبوية. ف�ضال عن بحث توجه جديد 
تخ�ضي�س  جانب  اإىل  املدر�ضية.  التطوعية  وال��ربام��ج  املمار�ضات  جم��ال  يف 
اأ�ضبوع التطوع املدر�ضي الذي ياأتي مواكبا لعام اخلري.  وبداأت �ضمية حارب 
يف  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  ع�ضو  التعليمية  املنطقة  مديرة 
كلمة ترحيبية اأ�ضارت اإىل اأن العمل التطوعي يعد عن�ضرا مهما يف التنمية 
اأفرادها  وا�ضتعداد  املجتمعات  اأ�ضا�ضيا من مالمح حيوية  وملمحا  ال�ضاملة 
للعطاء والعمل وحتمل امل�ضوؤولية.  بعد ذلك انطلقت اأعمال املجل�س الذي 
العمل  اآف��اق  3 حم��اور رئي�ضية، وه��ي  واإن ت�ضمن  ع��دة نقاط هامة،  تناول 
التطوعي يف مدار�س الإم��ارة، ثانيا دور البيئة الرتبوية واأولياء الأمور يف 
تعزيز العمل التطوعي، واأخريا جتارب يف العمل التطوعي ودورها يف تنمية 

ثقافة العمل التطوعي. 

يف  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  العلماء  ت��ن��اول 
ال�ضهري   املقولة  واملجال�س  واملوؤ�ض�ضات  ال��دول��ة  مب�ضاجد  حما�ضراتهم 
 ، اأبوظبي  عهد  ويل   ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة » البيت متوحد« امل�ضتقاة من الذكر 
احلكيم يف �ضورة الأنفال قوله تعاىل ) هو الذي اأيدك بن�ضره وباملوؤمنني 
اأن يكون املجتمع �ضفا واحدا  اأهمية  واأل��ف بني قلوبهم ( . وبني العلماء 
العليا لتحقيق مزيد  الإ�ضالم  ، ذلك من مقا�ضد  الر�ضيدة  خلف قيادته 
من التالحم بني القيادة واملجتمع ويف ذلك يتحقق الزده��ار والرفاهية 
والأمان وال�ضعادة وال�ضتقرار ، اإذ ل تبنى الأوطان ول تزدهر لها ح�ضارة 
القلوب �ضفا واح��دا وي��دا واح��دة وروؤي���ة واح��دة ومنهجا  اأذا توحدت  اإل 
واحدا . وقد اأ�ضار العلماء اإىل �ضنيع الأمري عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل 
النا�س  ف��راأى  اإح��دى ليايل رم�ضان  النبوي ع�ضية  امل�ضجد  عنه يوم دخل 
ي�ضلون طائفة خلف املقرئ فالن واأخ��رى خلف املقرئ الآخر فا�ضتغرب 
وقال ما هذا ثم جمعهم على اإمام   واحد فكانت هذه املبادرة العمرية مبداأ 

اأ�ضيال يف اأهمية الوحدة والجتماع �ضفا واحدا خلف الإمام .
كما حا�ضر الدكتور حمدي حممد مراد يف عجمان �ضمن برنامج الدورات 
املنهج العلمي يف مواجهة التطرف ح�ضرها كافة الوعاظ  العلمية حول 
عن  الق�ضبي  كمال  ح�ضن  الدكتور  حا�ضر  فيما   ، ال�ضمالية  الإم���ارات  يف 
الوطنية غريزة فطرية و�ضرورة �ضرعية يف جمل�س �ضامل حممد بالوتيه 
يف منطقة العني ، وحا�ضر العالمة زيد عبد الرحمن ح�ضني يف جمل�س 
هالل زيد ال�ضحي مبدينة خليفة يف اأبوظبي حول الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم يف رم�ضان . وقد ا�ضت�ضافت عدة موؤ�ض�ضات �ضيوف ر اأم�س كمركز 
 ، اأبوظبي  يف  العامة  احلرا�ضات  واإدارة   ، الظفرة  يف  زاي��د  مدينة  �ضرطة 
وا�ضتمر كر�ضي ال�ضمائل املحمدية يف مدينة خليفة وجزيرة الرمي بعطائه 
، فيما ا�ضتمرت جمال�س القراآن » تاأمالت يف �ضورة الأنبياء » يف تف�ضري اآي 

الذكر احلكيم .
على   تبث  التي  اليومية  الربامج  يف  العلماء  م�ضاركة  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 

و�ضائل الإعالم املرئية وامل�ضموعة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت�ضلمت موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية 
�ضباح اأم�س كوبونات مري رم�ضاين يبلغ عددها 
مليون  رب��ع  الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  ك��وب��ون   500

درهم من هيئة الأعمال اخلريية .
وثمن حممد جكة املن�ضوري اأمني عام موؤ�ض�ضة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة لأع���م���ال اخل��ريي��ة ه���ذه املبادرة 
مدى  تعك�س  التي  اخلريية  الأع��م��ال  هيئة  من 
اآخره  وال��ذي كان  القائم بني اجلانبني  التعاون 
املكفولني  من  يتيما   17 لعدد  املوؤ�ض�ضة  كفالة 
اإىل  و�ضلت  اإجمالية  بتكلفة  الهيئة   قبل  م��ن 
�ضنوات   4 م��دار  األ��ف��ا و400 دره��م على   122

متوا�ضلة .
واأ�ضافاأن �ضيتم توزيع هذه الكوبونات على 500 
اأ�ضرة من الأ�ضر الكبرية التي يزيد عدد اأفرادها 
اأف��راد مل�ضاعدتها على توفري احتياجاتها   6 عن 
املعي�ضية والغذائية خالل هذا ال�ضهر الف�ضيل .

ق�ضم  م�ضئول  ال�����ض��ح��ي   را���ض��د  ل��ف��ت  م��ن جهته 
يف  اخلريية  الأعمال  هيئة  مكتب  يف  امل�ضاعدات 
راأ�س اخليمة اإىل اأن تقدمي هذه الكوبونات ياأتي 
يف اإطار تعزيز العالقات القائمة بني الهيئة من 

راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية  جهة وموؤ�ض�ضة 
من جهة اأخرى التي كانت �ضباقة يف دعم الهيئة 
وم�����ض��اري��ع��ه��ا اخل��ريي��ة يف وق���ت ���ض��اب��ق م��ن هذا 
العام . واأكد ا�ضتمرار التعاون بني هيئة الأعمال 

اخلريية وخمتلف موؤ�ض�ضات العمل اخلريي مبا 
تقدمي  يف  امل��رج��وة  الأه����داف  حتقيق  يف  ي�ضهم 
والتخفيف  احلقيقيني  مل�ضتحقيها  امل�����ض��اع��دات 

من عوزهم وحاجتهم .

مبوجب مذكرة تفاهم مع الهيئة الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية 

»جممع دبي للمعرفة« يقدم قاعات جمانية وخ�سومات خا�سة ملوظفي احلكومة الحتادية 
•• دبي-الفجر:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  وق��ع��ت 
يف  م���وؤخ���راً،  احل��ك��وم��ي��ة،  الب�ضرية 
�ضعادة  العام  دبي، ممثلًة مبديرها 
املنان  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور 
»جممع  مع  تفاهم  مذكرة  ال��ع��ور، 
ال��ت��اب��ع ملجموعة  ل��ل��م��ع��رف��ة«،  دب���ي 
»تيكوم«، ومثله مديره العام ال�ضيد 

حممد عبد اهلل.
توقيع  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 

احلكومة  يف  املف�ضلني  ال��ت��دري��ب 
الحتادية �ضمن مبادرة »معارف«، 
الإلكرتونية  ال��ب��واب��ة  ع��رب  وذل���ك 
جمانية  تدريب  قاعات  للمبادرة. 

ملوظفي احلكومة الحتادية
واأو�ضح �ضعادته اأن الهيئة �ضت�ضارك 
مبوجب املذكرة يف معر�س مدينة 
ال�ضنوي  العاملية  الأك��ادمي��ي��ة  دب��ي 
دب���ي  »جم����م����ع  واأن  ل���ل���ت���وظ���ي���ف، 
تدريب  ق��اع��ات  �ضيوفر  للمعرفة« 
لعقد  امل���ج���م���ع  داخ��������ل  جم���ان���ي���ة 

�ضعادة  ����ض���دد  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
على  العور  عبدالرحمن  الدكتور 
اأهمية املذكرة، كونها ت�ضكل فر�ضة 
اخلربات  اأف�����ض��ل  ل��ت��ب��ادل  مثالية   ً
وامل�����م�����ار������ض�����ات وال�����ت�����ج�����ارب بني 
اجلانبني، ل �ضيما يف جمال تدريب 
املوارد الب�ضرية والرتقاء بقدراتها 
املذكرة  اأن  اإىل  م�ضرياً  ومتكينها، 
»جممع  ي�ضتفيد  اأن  ع��ل��ى  ن�����ض��ت 
التي  دبي للمعرفة« من اخلدمات 
مل����زودي خدمات  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه��ا 

�ضمن  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  وور������س 
مبادرة »معارف«  ملوظفي الوزارات 
واجل���ه���ات الحت����ادي����ة، لف���ت���اً اإىل 
الحتادية  واجل��ه��ات  ال����وزارات  اأن 
���ض��ت��ح��ظ��ى ب��خ�����ض��وم��ات واأ����ض���ع���ار 
خ���ا����ض���ة م����ن م���ع���اه���د ال���ت���دري���ب 
واأن موظفي  املجمع،  املتواجدة يف 
الراغبني  الحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
اجلامعات  اإح���دى  يف  ال��درا���ض��ة  يف 
الأكادميية  دبي  مدينة  يف  الكائنة 
اأ�ضعار  ع��ل��ى  �ضيح�ضلون  ال��ع��امل��ي��ة 

تناف�ضية وخ�ضومات خا�ضة. 
للمعرفة«  دب���ي  »جم��م��ع  اأن  وذك���ر 
���ض��ريع��ى م��ل��ت��ق��ي��ات ن�����ادي امل�����وارد 
الهيئة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب�����ض��ري��ة 
رعاية  ع���ن  ف�����ض��اًل  دوري،  ب�����ض��ك��ل 
والفعاليات  الأح�������داث  م���ن  ع����دٍد 
مبيناً  »معارف«،  مببادرة  اخلا�ضة 
يتبادل  اأن  على  ن�ضت  امل��ذك��رة  اأن 
ال���ط���رف���ان اأف�����ض��ل امل���م���ار����ض���ات يف 
الب�ضري،  امل���ال  راأ����س  اإدارة  جم��ال 

واملجال الأكادميي.

ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط 
ت�سارك الهالل الأحمر يف 
بع�س خيام “اإفطار �سائم”

•• اأبوظبي -وام: 

هيئة  التوايل  على  الثانية  ولل�ضنه  الأو�ضط  ال�ضرق  ميديكلينيك  ت�ضارك 
على  الهيئة  تنفذه  ال��ذي  �ضائم  اإفطار  م�ضروع  تنفيذ  يف  الأحمر  الهالل 
ال�ضائم يف كل من مدينة  بن�ضب خيمتني لإفطار  الدولة وذلك  م�ضتوى 
خليفة ويف منطقة املرور باأبوظبي حيث �ضت�ضاهم يف توفري 6000 وجبة 

اإفطار طوال اأيام �ضهر رم�ضان الف�ضيل ومبنا�ضبة عام اخلري.
وت��اأت��ي امل�����ض��ارك��ة دع��م��ا مل���ب���ادرات ال��ع��م��ل الإن�����ض��اين يف ع���ام اخل���ري و�ضمن 
من  وال��ع��دي��د  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ب��ني  امل�ضرتكة  املجتمعية  امل�ضوؤولية 

موؤ�ض�ضات القطاع العام و�ضركات القطاع اخلا�س.
واأو�ضح �ضعادة را�ضد مبارك املن�ضوري نائب الأمني العام لل�ضوؤون املحلية 
بهيئة الهالل الأحمر اأن الهيئة توا�ضل عرب �ضبكة فروعها املنت�ضرة داخل 

الدولة تنفيذ عدد من امل�ضاريع الإن�ضانية خالل �ضهر رم�ضان املبارك.
فيه  ت�ضارك  ال���ذي  الرم�ضانية  اخل��ي��ام  يف  ال�ضائم  اإف��ط��ار  م�ضروع  وي��ع��د 
التي  الرم�ضانية  امل�ضاريع  اأه��م  من  واح��د  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ميديكلينيك 
اأن هذه  اإىل  م�����ض��رياً  ال��دول��ة  م��دن  ك��اف��ة  ف��روع��ه��ا يف  ع��رب  الهيئة  تنفذها 
املبادرة تاأتي كم�ضاركة فعالة من ميديكلينيك ال�ضرق الأو�ضط يف اجلهود 
امل��ع��وزة على  ال��ف��ئ��ات  ل��دع��م  اإيل حتقيقها  الهيئة  ت��رم��ي  ال��ت��ي  الإن�����ض��ان��ي��ة 
الهيئة  �ضركاء  مع  بالتعاون  املعي�ضية  احتياجاتها  وتوفري  املحلي  امل�ضتوى 

يف العمل الإن�ضاين.

انطالقًا من دورها كموؤ�ص�صة حكومية م�صوؤولة اجتماعيًا ويف اإطار »عام اخلري«

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سهل �سوؤون ذوي املتوفني من مواطني دبي
•• دبي-الفجر:

 جت�ضيداً لقيم التكاتف والرتابط 
بها  ات�ضم  ط��امل��ا  ال��ت��ي  والتعا�ضد 
جم��ت��م��ع دب����ي ودول������ة الإم�������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وان���ط���الق���اً 
ك��م��وؤ���ض�����ض��ة حكومية  دوره�����ا  م���ن 
على  وب��ن��اًء  اجتماعياً،  م�ضوؤولة 
املواطنني،  من  وردت  مقرتحات 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  قدمت 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  م��ق��رتح��اً 
لإمارة دبي، حول مبادرة »�ضوؤون 
تهدف  وال����ت����ي  امل���ت���وف���ني«  ذوي 
اإج����راءات  وتب�ضيط  ت�ضهيل  اإىل 
احل���������ض����ول ع���ل���ى اخل�����دم�����ات يف 
اإج��راء درا�ضة  الوفاة، بعد  حالت 
الدولة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  م��ع��ي��اري��ة 
التخفيف  ب������اب  م�����ن  وذل��������ك   ،
املتوفني،  ذوي  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��ه��ي��ل 
وحتقيقاً ملبداأ الرتاحم والتكافل، 
وامل�ضلحة العامة. و�ضكلت الهيئة 
الدوائر  �ضمت  م�����ض��رتك��ة  جل��ن��ة 
املعنية يف دبي للتعرف على جميع 
امل��ط��ل��وب��ة يف حالت  الإج�������راءات 
�ضهادة  ا���ض��ت��خ��راج  م��ث��ل  ال���وف���اة 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
باخلري  ت��ع��ود  م���ب���ادرات  لتنفيذ 
ع��ل��ى جم��ت��م��ع الإم�������ارات، ن�ضعى 
الرتاحم  م��ف��ه��وم  ت��ر���ض��ي��خ  اإىل 
املجتمع  ن�����ض��ي��ج  ب����ني  وال������ت������اآزر 
املبادرة  ه���ذه  وت��اأت��ي  الإم���ارات���ي. 
املجتمعية الرائدة بهدف توحيد 
احلكومية  اجلهات  جميع  جهود 
من  املتوفني  ذوي  ل��دع��م  املعنية 
جميع  وتقدمي  الدولة،  مواطني 
ال��ت�����ض��ه��ي��الت امل��ط��ل��وب��ة لإجن����از 
�ضعادته:  واأ����ض���اف  اإج���راءات���ه���م. 

اآل��ي��ة عمل  لتحديد  دب���ي  من���وذج 
املبادرة، ورفع التو�ضيات للمجل�س 
التنفيذي للنظر فيها واعتمادها. 
واأبدت اجلهات احلكومية يف دبي 
وا�ضتعدادها  ب��امل��ب��ادرة  ترحيبها 
لتقدمي الدعم الالزم لإجناحها، 
وترحيب  ا�ضتح�ضان  لق��ت  فيما 

املجل�س التنفيذي حلكومة دبي.
وق������د اأ������ض�����اد �����ض����ع����ادة ع���ب���د اهلل 
الأمني  ال�ضيباين،  عبدالرحمن 
التنفيذي  ل���ل���م���ج���ل�������س  ال�����ع�����ام 
املبادرة  ب��اأه��م��ي��ة  دب����ي،  حل��ك��وم��ة 
ودوره������ا يف ت�����ض��ه��ي��ل الإج������راءات 
وتخفيف  ال���ع���ق���ب���ات،  وت���ذل���ي���ل 
الأع���ب���اء ع��ل��ى الأه�����ايل م��ن ذوي 

املتوفني يف اإمارة دبي.
املبادرة  ال�ضيباين:  �ضعادة  وق��ال 
ان��ع��ك��ا���س ج��دي��د ل��ث��ق��اف��ة اخلري 
التكوين  ع����م����ق  يف  امل�����ت�����ج�����ذرة 
دائ��م��اً على  الإم��ارات��ي. ونحر�س 
تقدميه يف  ما ميكن  اأ�ضمى  ب��ذل 
واملجتمع،  الأف���راد  خدمة  �ضبيل 
اأحد  اأو  الأ���ض��دق��اء  اأح��د  ففقدان 
اأفراد العائلة يجعل ذوي املتوفى 
على  والأمل  ال��وح��دة  م��ن  بحالة 

ال�ضرعي،  الطب  وتقرير  الوفاة، 
وا�����ض����ت���������ض����دار ت�������ض���ري���ح دف�����ن، 
وو���ض��ع ل��وح��ات اإر���ض��ادي��ة خليمة 
اإم����داد خيم  ال��ع��زاء، اإ���ض��اف��ة اإىل 
وو�ضع  وامل��ي��اه،  بالكهرباء  العزاء 
املبادرة  ل�ضري  امل�ضتقبلي  الت�ضور 
ذوي  من  املتعاملني  جتربة  وف��ق 
املتوفى. وقد رحبت ثماين دوائر 
حكومية يف دبي لالن�ضمام لهذه 
اعتمدت  اأث���ره���ا  وع��ل��ى  امل���ب���ادرة. 
ق���راراً  امل��ا���ض��ي  م��ار���س  الهيئة يف 
باإعفاء مواطني الدولة من ر�ضوم 
العزاء،  خليم  الكهرباء  تو�ضيل 
مياه  �ضهريج  توفري  اإىل  اإ�ضافة 
واح���د ل��ك��ل ي���وم م��ن اأي����ام العزاء 

الثالثة.
وقال �ضعادة �ضعيد حممد الطاير، 
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: متا�ضياً 
2017 »ع��ام اخلري«  اإع��الن  مع 
بتوجيهات  الإم��������ارات،  دول����ة  يف 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ���ض��ي��دي 
اآل نهيان، رئي�س  زايد  خليفة بن 
وجت�ضيداً  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة، 
لتوجيهات �ضيدي �ضاحب ال�ضمو 

ا�ضرتاتيجية  وف��ق  الهيئة  تعمل 
املجتمعية  امل�ضوؤولية  يف  وا�ضحة 
املبادرات  م��ن خ���الل ح��زم��ة م��ن 
الرائدة  واخل���ريي���ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
ب���ح�������ض���ب اأف���������ض����ل امل����م����ار�����ض����ات 
ا�ضرتاتيجية  ون��ت��ب��ن��ى  ال��ع��امل��ي��ة، 
امل�ضوؤولية  ق��ي��م  ت��ر���ض��ي��خ  ه��دف��ه��ا 
املجتمعّية، عرب الرتكيز امل�ضتمر 
والت�ضامن  العطاء  مفاهيم  على 
وال��ت��ك��اف��ل. وق���د اأ���ض��ه��م��ت جهود 
امل�ضوؤولية  جم�����ال  يف  ال���ه���ي���ئ���ة 
�ضعادة  ن�ضبة  رف���ع  يف  املجتمعية 
املجتمع من %82 عام 2013 
اإ�ضافة   ،2016 يف   89% اإىل 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ح�ضولها  اإىل 
يف  العاملية  وال�����ض��ه��ادات  اجل��وائ��ز 
بينها  م��ن  املجتمعية  امل�ضوؤولية 
�ضهادة »اإم يف اأو 8000« العاملية، 
اأول م��وؤ���ض�����ض��ة ح��ك��وم��ي��ة يف  وه���ي 
اإم��������ارة دب�����ي حت�����ض��ل ع���ل���ى هذا 
العرتاف العاملي. واأو�ضى �ضعادة 
م�ضرتكة  جلنة  بت�ضكيل  الطاير 
حلكومة  التنفيذي  املجل�س  ب��ني 
دب���ي وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
امل��ج��ت��م��ع ومركز  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة 

املبادرات،  ه��ذه  وم��ث��ل  م�ضابهم، 
قيادتنا  لنهج  ام��ت��داداً  تعد  التي 
مبداأ  وتعزيز  تبني  يف  الر�ضيدة 
تخفف  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���ك���اف���ل 
الأعباء وت�ضهم يف تقدمي  عليهم 
الالزم  وامل�����ادي  النف�ضي  ال��دع��م 
موا�ضاتهم  ج����ان����ب  اإىل  ل����ه����م، 
اأوقات  يف  جوارهم  اإىل  والوقوف 
وال���������ض����دائ����د.  جدير  الأزم���������ات 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
جتاه  مب�ضوؤوليتها  ت�ضطلع  دب��ي 
املجتمع، ل�ضيما يف حالت الوفاة 
امل�ضائب  اأ�����ض����د  م����ن  ت���ع���د  ال���ت���ي 
والبتالءات التي قد حتل باأفراد 
اأهل  فيها  يحتاج  والتي  املجتمع، 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  دع��م  اإىل  املتوفى 
بت�ضهيل  امل���ع���ن���ي���ة  واجل������ه������ات 
ال�ضلة  ذات  الإج���راءات  وتب�ضيط 
وت���وف���ريه���ا ع���رب م��ن�����ض��ات ذكية 
ع��ل��ى م�����دار ال�����ض��اع��ة. وم����ن هنا 
الرائدة  املبادرة  جاءت فكرة هذه 
الهادفة اإىل التن�ضيق بني اجلهات 
الإجراءات  لتب�ضيط  ال�ضلة  ذات 
وت��ق��ل��ي�����س ال���وق���ت واجل���ه���د على 

ذوي املتوفى. 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س غانا يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري الدولة

•• اأكرا-وام:

ت�ضلم فخامة نانا اأدو دانكوا اأكوفو اأدو رئي�س جمهورية غانا اأوراق اعتماد �ضعادة خليفة يو�ضف حممد الزعابي �ضفري 
دولة الإمارات لدى غانا وذلك يف الق�ضر الرئا�ضي.

ونقل �ضعادة ال�ضفري خالل اللقاء حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة لفخامة  اآل نهيان ويل عهد  و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 

رئي�س غانا . واكد �ضعادته العمل على تطوير العالقات الثنائية بني البلدين.
من جانبه حمل فخامة رئي�س جمهورية غانا ال�ضفري خال�س حتياته اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. متمنيا 

حلكومة و�ضعب دولة الإمارات ا�ضتمرار التقدم والزدهار.

مكتب دبي الذكية ي�ست�سرف امل�ستقبل 
يف قمة »بايونريز 2017« يف فيينا

•• دبي-وام:

عنوان  حملت  التي   »2017 »بايونريز  قمة  يف  الذكية  دبي  مكتب  �ضارك 
هوفبورغ  بق�ضر   « احلكومي  بالقطاع  الرت��ق��اء  احلكومات:  »تكنولوجيا 

المرباطوري يف العا�ضمة النم�ضاوية فيينا.
وتراأ�ضت �ضعادة الدكتورة عائ�ضة بنت بطي بن ب�ضر مدير عام مكتب دبي 

ال��ذك��ي��ة - خ����الل ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��م��ة - 
»تطبيقات  ب��ع��ن��وان  ن��ق��ا���ض��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
تقنية البلوك ت�ضني يف املدن« طرحت 
فيها اأهم واأف�ضل طرق تطبيق تقنية 
ال��ب��ل��وك ت�����ض��ني وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف امل���دن 

العاملية - دبي منوذجا.
و�ضرحت ب�ضكل تف�ضيلي مهام مكتب 
املتوا�ضلة  وج����ه����وده  ال���ذك���ي���ة  دب�����ي 
ت�ضني  البلوك  ا�ضرتاتيجية  لتنفيذ 
دبي التي اأطلقها �ضمو ال�ضيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد 

عهد دبي.
واأ�ضارت اإىل اأن هذه ال�ضرتاتيجية - 

دبي  �ضراكة بني مكتب  نتاج  التي هي 
متطورة  ومناهج  حثيثة  بجهود  تعمل   - امل�ضتقبل  دب��ي  وموؤ�ض�ضة  الذكية 
ل�ضت�ضكاف وتقييم البتكارات التكنولوجية احلديثة يف جمال تكنولوجيا 
البلوك ت�ضني والتي تف�ضح املجال ملعامالت اأكرث �ضهولة واأمنا وفعالية على 

م�ضتوى املدينة باأكملها.
الدكتورة عائ�ضة لرتاأ�س ور�ضة عمل متخ�ض�ضة �ضارك  ومت اختيار �ضعادة 
مواجهة  ط��رق  ناق�ضوا  ال��ذي��ن  واخل����رباء  املتحدثني  م��ن  جمموعة  فيها 
م�ضتوى  على  ت�ضني  البلوك  تقنية  تطبيق  من  تن�ضاأ  قد  التي  التحديات 
املدن حيث قامت �ضعادتها باختيار حتدي حمتمل وعر�ضته على امل�ضاركني 
وانتهت الور�ضة بقيام كل من الفرق امل�ضاركة بتقدمي عر�س تف�ضيلي مدته 
التحدي  ه��ذا  مع  التعامل  اأ�ضاليب  بالتف�ضيل  فيه  �ضرحوا  دقائق  خم�س 

ب�ضكل ناجح.
الذكية  دب��ي  مكتب  اإن  ب�ضر  بن  بطي  بنت  عائ�ضة  الدكتورة  �ضعادة  وقالت 
دبي  لتحويل مدينة  ت�ضعى  ذات منهجية حمددة  ا�ضرتاتيجية  وفق  يعمل 
اإىل مدينة ذكية ب�ضكل كامل..موؤكدة اأن فعالية »بايونريز 2017« ت�ضكل 
للمدن  ال��ت��ح��ول  جم��ال  يف  ال��ق��رار  �ضانعي  على  للتعرف  مثالية  فر�ضة 
الذكية حول العامل خا�ضة واأن �ضمة املوؤمتر لهذه ال�ضنة هي »تكنولوجيا 

احلكومات«.
وجمع احلدث نخبة من ال�ضيوف من اخلرباء واملخت�ضني حيث تواجدت 
ذلك  يف  مبا  العامل  ح��ول  بالتكنولوجيا  تعنى  موؤثرة  حكومية  �ضخ�ضيات 
اأن�ضيب نائب رئي�س مفو�ضية الحتاد الأوروبي واأولريك هيومر  اأندرو�س 
الرئي�س التنفيذي للمعلومات يف مدينة فيينا وفخامة روزين بليفنيليف 
الوزراء  لرئي�س  امل�ضت�ضار اخلا�س  كور�ضكي  ودانييل  ال�ضابق  بلغاريا  رئي�س 
الربيطاين ال�ضابق ديفيد كامريون واأنيل غيد�س م�ضت�ضار خا�س لرئي�س 

الربازيل و اأرنو كومبات�ضر حاكم جنوب تريول.
جتمع  حيث  اأوروب���ا  يف  للتكنولوجيا  حا�ضنة  اأك��رب  »ب��اي��ون��ريز«  قمة  وتعد 
اأنحاء  خمتلف  من  التنفيذيني  وامل���دراء  وامل�ضتثمرين  النا�ضئة  ال�ضركات 
قطاع التكنولوجيا. وركزت القمة يف هذا العام اهتمامها نحو تكنولوجيا 
العام  ال��ق��ط��اع  يف  الرئي�ضيني  ال�����ض��اأن  اأ���ض��ح��اب  اآراء  ومناق�ضة  احل��ك��وم��ات 
لتعزيز قنوات الت�ضال والرتقاء بالتعاون يف جمال تكنولوجيا احلكومات 

واإمكاناته.
وت��ن��اول��ت امل��ح��ادث��ات ح��زم��ة وا���ض��ع��ة م��ن امل��و���ض��وع��ات مثل ال��و���ض��ع احلايل 
لتكنولوجيا احلكومات وال�ضتثمارات ذات الإمكانات العالية يف هذا القطاع 

و »املدينة الذكية والبيانات الذكية« كنهج ثوري جديد يف هذا املجال.

احليوانات الأليفة  ال�صائبة ... مظهرا بيئيا �صالبا  وم�صدر اإزعاج لل�صكان  

مركز اإيواء احليوانات يوفر احلل ويج�سد الرفق باحليوانات يف الإمارات
•• حتقيق - الفجر

ال�ضائبة  الأل����ي����ف����ة  احل����ي����وان����ات 
م��ث��ل ال��ق��ط��ط وك���الب ت��ع��د احدى 
اأحياء  يف  ال�ضالبة  البيئة  املظاهر 
تتواجد  ح���ي���ث  اخل���ي���م���ة  راأ����������س 
النفايات  درام��ات  بكرثة يف مواقع 
واأحيانا ت�ضق طريقها ليال ونهارا 
الطعام  ع���ن  ب��ح��ث��ا  امل�����ض��اك��ن  اىل 
جمتمعية  مع�ضلة  يجعلها  مم���ا 

متفاقمة تثري انزعاج ال�ضكان .
اأحد ال�ضكان   �ضالح املن�ضوري هو 
م�ضكلة  م�����ن  ي����ع����ان����ون  ال�����ذي�����ن 
احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة وي��ح��ك��ي عن 
ل��وج��ود بيتي  ن��ظ��را   : ذل��ك بقوله 
ب���ال���ق���رب م���ن ح����اوي����ات الأو�����ض����اخ 
ال���ت���اب���ع���ة ل����دائ����رة الأ�����ض����غ����ال فان 
مبختلف  ال���ق���ط���ط  م����ن  ال���ع���دي���د 
األوانها تتخذ من بيتنا م��اأوى لها 
الدوؤوب  �ضعينا  دائمة رغم  ب�ضورة 
الأم����ر  اأن  اىل  م�����ض��ريا  لإب���ع���اده���ا 
ت�ضمن  اج������راءات  ات��خ��اذ  يتطلب 

مكافحتها.       

يف بيتنا قطط :
ي�ضكن  ال������ذي  ع���ب���ا����س  ع���ل���ي  اأم������ا 
منطقة ال�ضري�ضة فهو يتحدث عن 
الأليفة  احليوانات  من  جمموعة 
تتكاثر  القطط   ن��وع  من  ال�ضائبة 
قريب  م��ك��ان  يف  متناهية  ب�ضرعة 
م���ن م��ن��زل��ه م�����ض��ريا اىل ان���ه ذات 
من  اأك���رث  ي�ضم  جتمعا  راأى  م��رة 
الأك��ل يف  تبحت عن  ع�ضرين قطا 
احلاويات يف املنطقة التي ي�ضكنها 
بدا انها يف انتظار اأكيا�س القمامة 

النهائي  احل�����ل  ع���ن���ده  احل����م����راء 
ال����ذي يعك�س ج��ه��ود الم�����ارات يف 
جمال الرفق باحليوان فهو جمهز 
ب��ال��ن��ح��و ال�����ذي  ي��ج��ع��ل م��ن��ه بيئة 
احليوانات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  م��ث��ال��ي��ة 
ال�ضحية   و  ب��ال��رع��اي��ةال��غ��ذائ��ي��ة 
حماية  ي�ضمن  ال��وق��ت  نف�س  ويف 

املجتمع من اأخطارها املحتملة .

الرعاية املجانية :
مديرة  �ضريني�ضوفا  تتيانا  وتقول 
امل������رك������ز:« ت���ع���د م�������ض���األ���ة ال���رف���ق 
ب��احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة م��ن �ضميم 
م�ضوؤوليات املركز الذي مت جتهيزه 
والأدوات  ال���ب�������ض���ري���ة  ب����ال����ك����وادر 
اخلدمية التي ت�ضاعد على توفري 
البيطرية   ال�����ض��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
اجتماعيا  احل���ي���وان���ات  وت����دري����ب 
الفة  اأك���رث  يجعلها  ال���ذي  بالنحو 

وهدوءا وتعي�س حياة هانئة. 
وت����ت����اب����ع م���وج���ه���ة ح���دي���ث���ه���ا اىل 
منازلكم   يف  ك��ان��ت  اذا   »: ال�ضكان  
�ضاكلة  ع���ل���ى  األ����ي����ف����ة  ح����ي����وان����ات 
ت�ضت�ضعب  وال�����ك�����الب  ال���ق���ط���ط 
اأو ه��ي  �ضالة  يف  عليكم  رعايتها 
وت�ضبب  ت�ضكنونها  ال��ت��ي  املنطقة 
ل��ك��م ول���غ���ريك���م ال��ق��ل��ق والزع������اج  
راأ�س  ب��ات ممكنا  يف مركز  فاحلل 
اخليمة ليواء  احليوانات ومن ثم 
على  لري�ضل  ب��ه  الت�����ض��ال  ينتظر 
مهمة  يف  متخ�ض�ضا  فريقا  الفور 
ونقلها  ب���احل���ي���وان���ات  الم�������ض���اك 
ي��وف��ر لها  ال���ذي  امل����اأوى  اىل حيث 

الرعاية  بال مقابل  .
وت���ك�������ض���ف ج����ول����ة يف م����رك����زراأ�����س 

يقوم  احل��ي��وان��ات  توجد  حيث  اىل 
وو�ضع  الأق��ف��ا���س  بن�ضب  الفريق 
ي�ضاعد  بداخلها مما  مادة غذائية 
ال�ضرك   اىل  احليوانات  جلب  على 
الم�ضاك  ي��ت��م  اخل��ط��ة  وب��اك��ت��م��ال 
بها بكل ه��دوء وم��ن ثم نقلها اىل 

املركز  . 

�صلوكيات احليوان اأول :
���ض��رين��ي�����ض��وف��ا : جم���رد  وت����ق����ول 
الأليفة  احل���ي���وان���ات  ا���ض��ت��الم��ن��ا 
قبيل  م����ن  لإج������������راءات  ت��خ�����ض��ع 
البيطري  وال���ف���ح�������س  ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
للق�ضاء  تدريبها   ث��م  والتنظيف 
على ال�ضلوكيات التي اكت�ضبتها من 
وجودها يف املنازل اأو هي �ضالة يف 

البيئة املجتمعية .
خدمات  تقت�ضر  ل  قائلة:  وتتابع 
البيطري  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  امل���رك���ز 
جهود  يدعم  اأي�ضا  وامن��ا  فح�ضب 
برتبية  املهتمني  والأف����راد  الأ���ض��ر 
احليوانات الأليفة �ضواء من حيث 
ت��زوي��ده��م ب��امل��ع��ل��وم��ات واخل���ربات 

حمملة  ال�ضغالت  بها  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 
ببقايا الأكل  .

وكغريه من ال�ضكان يرى عبا�س اأن 
امل�ضكلة تتطلب اطالق حملة جلمع 
التي  ال�ضائبة  الأليفة  احليوانات 
وم�ضدرازعاج  بيئية  مع�ضلة  باتت 

يف الأحياء ال�ضكنية   .  
ومن وجهة عبداهلل �ضامل اأن مركز 
احل���ي���وان���ات ال����ذي اأق��ام��ت��ه دائ���رة 
اأوجد  العامة  واخلدمات  الأ�ضغال 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  مل�ضكلة  ح��ال 
با�ضتقباله  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال�����ض��ائ��ب��ة 
انه   اىل  م�ضريا  احل��ي��وان��ات  لتلك 
كانت تتواجد يف بيته ب�ضورة غري 
دائمة  جمموعة من القطط التي 
ازعاجا لالأ�ضرة فا�ضتنجد  اأحدثت 
اأر���ض��ل فريقا توىل  ال���ذي  ب��امل��رك��ز 
اىل  ونقلها  عليها  القب�س  مهمة 
املركز حيث تعي�س الن مطالبا كال 
م��ع احليوانات  ل��دي��ه  م�ضكلة  م��ن 
الأليفة يف بيته اأو جريانه اأو حتى 
يف ) ال��ف��ري��ج(  ف���ان »م��رك��ز ايواء 
اجلزيرة  منطقة  يف   « احل��ي��وان��ات 

اخل����ي����م����ة ل����رع����اي����ة احل����ي����وان����ات 
اجلزيرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ق��ع  ال�����ذي 
احل��م��راء  عن جاهزيته من حيث 
امل��ب��ن��ى وال��رع��اي��ة ال��ب��ي��ط��ري��ة  مما 
ج��ع��ل��ه ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة ت��ت��وف��ر فيها 
ال��ت��ي حتتاجها  اخل���دم���ات  ج��م��ي��ع 
ع�ضرية   ومبوا�ضفات  احليوانات  
فهو يتاألف من  م�ضت�ضفى لتقدمي 
اخل���دم���ات ال��ب��ي��ط��ري��ة  وي��ع��م��ل به 
اأث���ن���ان م���ن اجل���راح���ني م���ن ذوي 
املهارات العاملية بالإ�ضافة اىل كادر 
وامل�ضاعدة  ال��دع��م  ي��ق��دم  متري�س 
ال�����ض��ح��ي��ة وج��ل��ب احل��ي��وان��ات اىل 
يتاألف  فريق  اىل  بالإ�ضافة  املركز 
املركز  وي�������ض���م  الداري������������ني   م����ن 
وميتاز  امل���ن�������ض���اآت  م���ن  جم��م��وع��ة 
بامل�ضاحة الوا�ضعة النظيفة التي ل 
املركز  يف  تعي�س  احليوانات  جتعل 

ب�ضورة طبيعية  .
 ب���ح�������ض���ب ن���ي�������ض���وف���ا ف������ان امل���رك���ز 
الأليفة   احل��ي��وان��ات  ع��ل��ى  يح�ضل 
املحلية  البيئة  يف  امل��ت��ربع��ني  م��ن 
ب�ضرائها  واأح��ي��ان��ا   اخل��ارج��ي��ة  اأو 
الغالب الأع��م يتم ذلك الأمر  ويف 
ب��ال�����ض��ك��ل ال����ت����ايل : ي��ت�����ض��ل اأح����د 
الأ�ضخا�س باملركز معلنا  بان لديه 
حيوانا اأو جمموعة من احليوانات 
الأليفة  غري قادر على رعايتها اأو 
تثري انزعاجه  ويطلب من املركز 
اأحيانا  اأو  اي���وائ���ه���ا  يف  امل�����ض��اع��دة 
اأو  حيوان  بوجود  ال�ضكوى  تتعلق 
حيوانات �ضالة واأيا كان الأمر فان 
املركز ير�ضل فريقا جمهزا بو�ضائل 
واأقفا�س متكنه من ال�ضيطرة على 
الو�ضول  الأليفة وعند  احليوانات 

التعامل  م��ن  متكنهم  التي  املهمة 
واأي�������ض���ا توفري  احل����ي����وان����ات  م����ع 
الحتياجات ومن اأجل ذلك اأن�ضاأنا 
م�ضتلزمات  جميع  ي��ق��دم  م��ت��ج��را 
الغذاء  م���ن  الأل���ي���ف���ة  احل���ي���وان���ات 
وال���رع���اي���ة وت��ت��وف��ر ل��دي��ة خدمة 
اىل  ال��زب��ائ��ن  اح��ت��ي��اج��ات  تو�ضيل 
ت����وج����د ح���ي���وان���ات���ه���م كما  ح���ي���ث 
ي��ق��وم ال��ف��ري��ق ال��ب��ي��ط��ري بتقدمي 
خدماته لالأ�ضخا�س الذين لديهم 
احل�ضول  وي��رغ��ب��ون يف  ح��ي��وان��ات 
حتى  اأو  بيطرية  فحو�ضات  على 
بل تدريبهم على  ار�ضادات ثقافية 

كيفية التعامل معها  .
اخليمة  راأ����س  مركز  يقدم  واأي�ضا 
اللقاح  ت��وف��ري  قبيل  م��ن  خ��دم��ات 
والرعاية  الأل���ي���ف���ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
من  ال�ضكان  يحمي  مم��ا  ال�ضحية 
احليوانات  ت��ع��د  ال��ت��ي  الأم���را����س 
الأل���ي���ف���ة  و���ض��ي��ط��ا ن���اق���ال لكثري 
باخلطرية  بع�ضها  وي�ضنف  منها 
و����ض���ري���ع���ة ع������دوى الن���ت���ق���ال اىل 
اأو  امل���الم�������ض���ة  ن��ت��ي��ج��ة  الن���������ض����ان 
ا�ضتخدام اأدواته اأو وجود احليوان 
املري�س يف البيئة التي يعي�س فيها 
مع الأ�ضرة  وبع�س تلك الأمر�س 

وبائية يتعذر عالجها اأحيانا
 وبالن�ضبة للجهات والأف��راد هواة 
املركز يوفر  تربية احليوانات فان 
اخ��ت��ي��ار م��ا ينا�ضبهم  ف��ر���ض��ة  ل��ه��م 
م��ن ت��ل��ك احل��ي��وان��ات ال��ت��ي تكون 
العمر  تثبت  ب�ضهادات  م�ضحوبة 
وج���رع���ات ال��ل��ق��اح وامل���ه���ارات التي 
يف  ي�ضاعدهم  م��ا  وه���و  ب��ه��ا  تتمتع 

ت�ضفريها اىل خارج الدولة

تتيانا �صري ني�صوفاعبداهلل حممد

�سرطة دبي توؤ�س�س م�سروع مركز بيانات القيادة
•• دبي-الفجر:

م�ضاعد  ال�ضريف،  �ضعد  حممد  اللواء  �ضعادة  تراأ�س 
القائد العام ل�ضوؤون الإدارة يف �ضرطة دبي، اجتماعا 
بيانات  مركز  م�ضروع  لإط���الق  ا�ضتعدادا  تن�ضيقيا 
���ض��رط��ة دب���ي، ب��ح�����ض��ور ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
ا�ضت�ضراف  مركز  مدير  �ضلطان  ب��ن  الرحمن  عبد 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل ودع�����م ات���خ���اذ ال����ق����رار، وامل����ق����دم ع���ادل 
وعدد  ب��ال��وك��ال��ة  الإح�����ض��اء  اإدارة  م��دي��ر  ال�ضميطي 
ال�ضريف  اللواء  وق��ال  واملتخ�ض�ضني.  اخل��رباء  من 
مكونات  من  اأ�ضا�ضيا  مكونا  تعد  اليوم  البيانات  اإن 

امل���دن ال��ذك��ي��ة، ل��ذل��ك ف���اإن تنظيم ال��ب��ي��ان��ات ي�ضكل 
دبي  ل�ضرطة  العامة  للقيادة  ا�ضرتاتيجيا  حم���ورا 
ل�ضيما يف �ضوء حتول الإمارة اإىل املدينة الأذكى يف 
العامل، ومن هذا املنطلق اأتت فكرة تاأ�ضي�س م�ضروع 
م��رك��ز ب��ي��ان��ات ���ض��رط��ة دب����ي ب��ح��ي��ث ي��ك��ون املرجع 
و�ضمانا  دب���ي،  �ضرطة  يف  لالإح�ضائيات  الرئي�ضي 
ودرا�ضات  تقارير  من  الإح�ضائية  املخرجات  جلودة 
ل�ضت�ضراف  امل��ب��ك��ر  الإن������ذار  واإ�����ض����ارات  وم���وؤ����ض���رات 
وبني  عالية.  بكفاءة  ال��ق��رار  اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل 
مركزا  �ضيكون  البيانات  مركز  اأن  ال�ضريف  ال��ل��واء 
يعنى  دب��ي  �ضرطة  بيانات  جلميع  وم��وح��دا  �ضامال 

ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات الإح�����ض��ائ��ي��ة ذات اجلودة 
وتوحيد  وخارجيا  داخليا  الطالبة  للجهات  العالية 
احتياجات  �ضيلبي  امل�����ض��روع  اأن  م�ضيفا  م�ضادرها، 
الح�ضائيات  ب���اأح���دث  وي���زوده���م  ال���ق���رار  م��ت��خ��ذي 
ع��ل��ى م�ضتوى  ال��ب��ي��ان��ات  واأدق  الأم��ن��ي��ة  وامل��وؤ���ض��رات 
�ضيوجه  ك��م��ا  ال�����ض��رط��ة،  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
املعنيون باإعداد الدرا�ضات اأو اتخاذ القرارات الالزمة 
بناء على املوؤ�ضرات الإح�ضائية، وامل�ضاهمة يف اإعداد 
اخلطط واملعايري ودعم اتخاذ القرار، كما �ضيمكننا 
من اإظهار اإ�ضارات الإنذار املبكر حال حدوثها ور�ضم 

�ضيناريوهات لإعداد الدرا�ضات امل�ضتقبلية.

بالتعاون مع جمعية بيت اخلريتخريج منت�سبي “ احلماية من املواد امل�سعة” بجامعة ال�سارقة
فريق ا�سعاد املوظفني يف حماكم دبي ينظم فعالية »املري الرم�ساين« لتعزيز قيمة امل�سوؤولية املجتمعية  •• ال�شارقة-الفجر:

املهني  وال��ت��ط��وي��ر  امل�ضتمر  التعليم  م��رك��ز  اأق����ام 
الدار�ضني  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ال�������ض���ارق���ة،  ب��ج��ام��ع��ة 
والذي   “ امل�ضعة  امل���واد  م��ن  “احلماية  بربنامج 
7 م�ضاركني من  املركز، و�ضم  تنفيذه  عمل على 
املختلفة  ال�ضناعية  ال�ضركات  من  ع��دد  موظفي 
بالدولة، بواقع 24 �ضاعة تدريبية بني النظري 
والعملي ، ح�ضر حفل التخريج الأ�ضتاذ الدكتور 
امل�ضتمر  التعليم  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��زب��ي��دي  را���ض��ي 
والتطوير املهني، والدكتور ح�ضني حممد املهدي 
عميد اخلدمات الأكادميية امل�ضاندة والقائم على 
ال�ضمادي  حم��م��د  ومعت�ضم  ال��ربن��ام��ج،  تنفيذ 
لتزويد  ال���ربن���ام���ج  ���ض��م��م  ال���ربن���ام���ج.  م��ن�����ض��ق 
املتعلقة  املو�ضوعات  من  �ضامل  بعدد  امل�ضرتكني 
الالزمة  احلماية  وط��رق  الإ�ضعاعية  بال�ضالمة 
والتي تتفق مع اللوائح والقوانني التي و�ضعتها 

الهيئة الحتادية للرقابة النووية بالدولة ب�ضاأن 
ومتطلبات  الإ���ض��ع��اع��ي  ال��ت�����ض��وي��ر  “تراخي�س 
الربنامج  ع��م��ل  ل��ذل��ك  الإ�ضعاعية”،  ال�����ض��الم��ة 
الذري  الإ�ضعاع  مبفهوم  امل�ضرتكني  تعريف  على 
طرق  وك��ذل��ك  عنه  الك�ضف  وكيفية  وم�����ض��ادره، 

الوقاية منه من خالل تعريف امل�ضرتكني على: 
اأنواعه  ب��ني  التمييز  وكيفية  الإ���ض��ع��اع  م�����ض��ادر 
التعر�س  ع���ن  ال���ن���اجت���ة  والأ������ض�����رار  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
لالإ�ضعاعات، والنتائج املرتتبة على �ضوء ا�ضتخدام 

الإ�ضعاع.

•• دبي –الفجر:

نظم فريق ا�ضعاد املوظفني يف حماكم دبي فعالية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية بيت  ال��رم�����ض��اين«،  امل���ري   «
ال�ضمو  اإع��الن �ضاحب  مع  وذل��ك متا�ضياً  اخل��ري، 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ليوؤكد   ، اخل���ري   ع���ام   ،2017 ع���ام  اهلل،  حفظه 
ال��ت��وا���ض��ل املجتمعي مع  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ف��ري��ق  اإمي����ان 
هذه الفئة التي حتتاج اإىل مد يد العون لها كونها 
جزء ل يتجزاأ من املجتمع الإم��ارات��ي، وذل��ك من 
والتعاون بني  التكافل  البارز جتاه  منطلق دوره��ا 
اأفراد املجتمع. حيث اأو�ضحت اميان م�ضبح نائب 
اأكرث  توزيع  مت  ان��ه  املوظفني  ا�ضعاد  فريق  رئي�س 
من 100 مري رم�ضاين على الفئة العاملة ذوي 

الدخل املحدود يف حماكم دب��ي، و وانها تنبع من 
احلر�س  يف  وا�ضرتاتيجيتها  دب���ي  حم��اك��م  روؤي����ة 
على اأن ي�ضعر جميع امل�ضتفيدين من احلملة بهذه 

النبيلة، و ن�ضعى من خالل هذه  القيم الإن�ضانية 
اأهمية تقدير  العاملة  الفئة  اإىل تعريف  الفعالية 

جهود العمال.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فكرة ولون للدعاية 

والعالن  رخ�ضة رقم:CN 1869131 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي جا�ضم حممد �ضقر %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ا�ضماعيل عبداهلل ا�ضماعيل الكمايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
لل�ضفر  راينا  التجاري  بال�ضم   CN رقم:2243216 
واعادة  الرخ�ضة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  وال�ضياحة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضياء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد غريب لعمال ال�ضباغ
رخ�ضة رقم:CN 1685904 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/تانا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال الملنيوم والزجاج
رخ�ضة رقم:CN 2084667 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
�ضتفا�ضويل  احلبتور  ال�ض�����ادة/  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
جروب ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 1079870  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�ضم جتاري من/احلبتور �ضتفا�ضويل جروب ذ.م.م

ALHABTOOR STFA SOIL GROUP LLC

اىل/ات�س ا�س ا�س جي ملقاولت ال�ضا�ضات ذ.م.م
 HSSG FOUNDATION CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
�ضي  ام  بي  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ابوظبي ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 1018026 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ميثاء حممد علي احمد القادر %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
D ONE INVESTMENT LLC حذف دي وان لال�ضتثمار �س.ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
العاملية  ال�ض�����ادة/بران�ضي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لالت�ضالت ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 1873747 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضعيد �ضامل مطر حممد العرياين %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضركة المارات لتمثيل ال�ضركات 
EMIRATES COMPANY REPRESENTATION OF COMPANIES LLC ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/العمدة 

الربعة للمقاولت وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 1178554 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ ال�ضرامي لدارة العقارات واملقاولت

 رخ�ضة رقم:CN 1498044  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/ال�ضرامي لدارة العقارات واملقاولت

ALSARAMI REAL ESTATE & GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ماربل هاو�س لالن�ضاء والتعمري واملقاولت ذ.م.م

MARBLE HOUSE CONSTRUCTION & RECONSTRUCTION LLC

تعديل ن�ضاط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
للرعاية  انرتنا�ضيونال  او  بي  بي  كي  ال�ض�����ادة/  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضحية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 2174629  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/خليفة بطي عمري يو�ضف املهريي من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ خليفة بطي عمري يو�ضف املهريي من 50% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضعيد حممد بن بطي بن حممد خلفان القبي�ضي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�ضم جتاري من/كي بي بي او انرتنا�ضيونال للرعاية ال�ضحية ذ.م.م
KBBO INTERNATIONAL HEALTHCARE LLC

عمري  بن  بطي  خليفة  ملالكها  ال�ضحية  للرعاية  انرتنا�ضيونال  او  بي  بي  كي  اىل/ 
املهريي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 K B B O INTERNATIONAL HEAL THCARE OWNED BY KHALEEFA

 BUTTI ALMUHAIRI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ �ضوبر باور جيم

رخ�ضة رقم:CN 1449882  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حممد م�ضطفى م�ضعل

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عامر ظاهر خليل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �ضعيد عبداهلل اجلابري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 81*11 اىل 1*1
 تعديل ا�ضم جتاري من/�ضوبر باور جيم

SUPER POWER GYM
اىل/ تيتانيوم للياقة البدنية
TITANIUM FITNEES

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة نادي لياقة بدنية للرجال )9312011(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة نادي لياقة بدنية للن�ضاء )9312012(

تعديل ن�ضاط/حذف نادي كمال اج�ضام )9312008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ موؤ�ض�ضة مبارك القبي�ضي لالعمال 

ال�ضحية والتكييف رخ�ضة رقم:CN 1224517  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة فاطمة حممد احمد العبيديل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مبارك غريب فرج عي�ضى هالل القبي�ضي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 2*1.5 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة مبارك القبي�ضي لالعمال ال�ضحية والتكييف
MUBARAK AL QUBAISI SANITARY AND AIR CONDITION WORK EST

اىل/ الروؤية لالعمال ال�ضحية والتكييف
ALROYAH SANITARY AND AIR CONDITION WORK

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
وادوات  الطباعة  للوازم  ال�ض�����ادة/اخلليج  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القرطا�ضية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1654410  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/�ضامل �ضعيد �ضلطان اجلراحي النعيمي من �ضريك اىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ �ضامل �ضعيد �ضلطان اجلراحي النعيمي من 51% اىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عمر غازي �ضقري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية
 تعديل ا�ضم جتاري من/اخلليج للوازم الطباعة وادوات القرطا�ضية ذ.م.م

AL KHALEEJ PRINTING MATERIALS & STATIONERY LLC
اىل/ اخلليج للوازم الطباعة وادوات القرطا�ضية

AL KHALEEJ PRINTING MATERIALS & STATIONERY
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/توب هاو�س لال�ضت�ضارات 

الهند�ضية رخ�ضة رقم:CN 1945656 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حمدان �ضيف �ضعيد حممد الكعبي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف امل �ضليم حممد مطر البلو�ضي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/كراج اخليام لت�ضليح  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1466205 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي عبداهلل �ضعيد �ضامل الكتبي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفة �ضامل عبيد ال�ضام�ضي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اخلدمات املميزة للميكانيكا والقطع الفني- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات 

الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�ضادر بتاريخ 2017/05/31 بحل وت�ضفية �ضركة  

 اخلدمات املميزة للميكانيكا والقطع الفني - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�ضفى 

 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني 

الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �ضعيد  بناية  ال�ضياحي  بالنادي  ابوظبي 

الثبوتيه، وذلك خالل  امل�ضتندات  واإح�ضار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضوبر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضتار لل�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 1201125 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/واحة افريكانو للطيور 

CN 1175390:واحليوانات الليفة رخ�ضة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عي�ضى هامل حممد هامل املرر %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضالح ح�ضن �ضالح علي ال�ضريحي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
اجلمال  لعتاد  الذهبي  ال�ض�����ادة/اجلمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1117569  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 3*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/اجلمل الذهبي لعتاد اجلمال ذ.م.م
GOLDEN CAMEL CAMELS EQUIPMENT LLC

اىل/كواليتي كار لزينة ال�ضيارات ذ.م.م
QUALITY CAR ACCESSORIES LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جتارة زينة واك�ض�ضوارات ال�ضيارات )4530010(
تعديل ن�ضاط/حذف جتارية عتاد اخليل والهجن ولوازمها - باجلملة )4649045(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ب�ضرى مبتهى لعمال 

CN 1193104:البال�ضرت ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
ب�ضرى مبتهى من 39% اىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف خديجة الزعيم

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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»تخطيط ال�سارقة« تبداأ بتطبيق نظام ت�سنيف الوثائق اخل�سو�سية
•• ال�شارقة-وام: 

د�ضنت دائرة التخطيط وامل�ضاحة بال�ضارقة ام�س اأوىل الور�س العملية 
اخلا�ضة ب�ضرح تطبيق نظام اإدارة ت�ضنيف الوثائق اخل�ضو�ضية ملوظفي 
الدائرة بالتعاون مع هيئة ال�ضارقة للوثائق والأر�ضيف و ذلك بح�ضور 

تخ�ض�ضية. اإدارات   8 من  موظفا   30
التخطيط  دائ��رة  املهريي رئي�س  املهند�س خالد بن بطي  �ضعادة  واأ�ضاد 
وامل�ضاحة بجهود هيئة ال�ضارقة للوثائق والأر�ضيف وتوا�ضلها املثمر وما 
الوثائق  اإدارة  بالدائرة لإعداد نظام  العمل  قدمته من م�ضاعدة لفرق 
وامللفات بها وتقدمي الطرق احلديثة يف جمع وحفظ اأر�ضدة الأر�ضيف 
الوثائق  لهذه  ت�ضنيف  خطة  وو�ضع  املعامالت  كافة  وتوثيق  بالدائرة 

الوثائق  م��ن  الكبري  الكم  يف  التحكم  متكني  يف  مم��ي��زات  م��ن  بها  وم��ا 
والو�ضول اإليها ب�ضرعة ودقة.

اإىل  الو�ضول  على  املوظف  م�ضاعدة  اإىل  الوثائق  حفظ  نظام  ويهدف 
امل�ضتندات ب�ضرعة كبرية كما اأنه يحفظ حقوق الدارة املعنية واملتعاملني 
معها.. اإ�ضافة اإىل توفريه لنفقات �ضخمة اإذا مت تنفيذه على م�ضتوى 
الدولة. وذكر الدكتور املن�ضف الفخفاخ م�ضت�ضار هيئة ال�ضارقة للوثائق 
والأر�ضيف وحما�ضر الور�ضة التدريبية اأن الهيئة هي اجلهة الوحيدة 
املخولة مب�ضاعدة وتدريب املوؤ�ض�ضات باإمارة ال�ضارقة علي نظام ت�ضنيف 
اأن تتوىل  ا�ضتبقائها وم�ضريها على  وثائقها اخل�ضو�ضية وخطة مدد 
النظام بجميع  للدائرة تطبيق م�ضمون هذا  الإداري��ة  الوحدات  �ضائر 
مكوناته وباعتماد كل الطرق املتاحة ومنها الدورات التدريبية وور�س 

الوثائق  اإدارة  ومع  بالدائرة  الوثائق  اإدارة  مع  بالتن�ضيق  وذلك  العمل 
اإدارة  ت��رف��ع  اأن  على  والر���ض��ي��ف  للوثائق  ال�����ض��ارق��ة  بهيئة  والر���ض��ي��ف 
عملية  تطور  حول  الدائرة  رئي�س  اىل  دوري��ة  تقارير  الدائرة  الوثائق 

تطبيق هذا النظام .
الوثائق  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ض��وي��دي  ح��ن��اي��ا  �ضيخة  اأو���ض��ح��ت  جانبها  م��ن 
بالدائرة اأن الإدارة نفذت كافة املتطلبات والآلية التي و�ضعتها الهيئة 
اأولها  يتمثل  �ضتة مراحل  والتي �ضمت  الوثائق  اإدارة  بنظام  واخلا�ضة 
املنهجية  بالدائرة ل�ضرح  املعنية  الإدارة  يف حتديد موعد الجتماع مع 
جدول  الثالثة  املرحلة  ت�ضمنت  حني  يف  عمل  فريق  ت�ضكيل  والثانية 
زمني ل�ضتخراج الن�ضاطات واملهام وملء ا�ضتمارة جرد الوثائق املنتجة 

يف كل اإدارة.

»دبي �سات2-« يلتقط �سورة ف�سائية 
عالية الدقة للحرم املكي ال�سريف 

•• دبي -وام:

التقط القمر ال�ضناعي »دبي �ضات2-« الذي ميلكه ويديره »مركز حممد 
بن را�ضد للف�ضاء« �ضورة ف�ضائية وا�ضحة وعالية الدقة »1 مرت« للحرم 
املكي ال�ضريف يف مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�ضعودية احتفال بحلول 
�ضهر رم�ضان الف�ضيل. ي�ضار اىل ان مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء اأطلق 
القمر ال�ضناعي لال�ضت�ضعار عن بعد دبي �ضات2- اىل الف�ضاء اخلارجي يف 

عام 2013 من قاعدة يازين الرو�ضية على منت ال�ضاروخ دنيرب.
املدين  للتخطيط  ت�ضتخدم  اجل��ودة  عالية  ف�ضائية  �ضور  القمر  ويلتقط 

ر�ضد التغريات البيئية ور�ضم اخلرائط واإدارة الكوارث.

توا�صل فعاليات املهرجان الرم�صاين 12 لنادي تراث الإمارات و�صط ح�صور جماهريي كبري

ختام اجلولة الثالثة من م�سابقة اأف�سل مرتل مب�ساركة 30 متناف�سا من 9 دول
واملثلث الذهبي للتناف�س بني الإمارات وم�صر واملغرب والإعداد لتكرمي اخلم�صة الأوائل 15 اجلاري

“ والإيجابية  “ التفاوؤل  “ تناق�س   2017 الداخلية  “جمال�س 

•• ابوظبي-الفجر:

، مناف�ضات  الأم��واج  بكا�ضر  اأبوظبي  الول على م�ضرح  اأم�س  اختتمت م�ضاء 
القراآن،  واأ���ض��ب��ال  �ضباب  لفئتي  مرتل  اأف�ضل  م�ضابقة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 
الثانية ع�ضرة  الن�ضخة  الم��ارات، �ضمن فعاليات  ت��راث  ن��ادي  التي ينظمها 
للمهرجان الرم�ضاين 2017، حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل 

نهيان، ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، رئي�س نادي تراث المارات . 
دول  مثلوا  قارئا،   160 اأ�ضل  من  مت�ضابقا   30 الثالثة  اجلولة  يف  �ضارك 
عربية واإ�ضالمية هي : م�ضر، �ضورية، املغرب، باك�ضتان، بنغالدي�س، �ضلطنة 
عمان، الهند، ال�ضودان، المارات. ح�ضر امل�ضابقة �ضعادة �ضنان احمد  املهريي، 
املحريبي،  و�ضعادة عبد اهلل حممد  والفعاليات،  لالأن�ضطة  التنفيذي  املدير 
املدير التنفيذي للخدمات امل�ضاندة، ا�ضافة اىل عدد من امل�ضئولني وجمهور 

من املهتمني. 
الثالث  اجل��ولت  اأن  اىل  التحكيم  جلنة  ع�ضو  ق�ضار،  اأن�س  الدكتور  واأ�ضار 
متقاربة  رائعة،  �ضوتية  نخب  اأف��رزت  حيث  املناف�ضة،  بقوة  متيزت   املا�ضية 
ولفت  التجويد،  بقواعد  والل��ت��زام  ال�ضوتي  الأداء  حيث  من  امل�ضتويات  يف 

ق�ضار اىل اأن امل�ضابقة حظيت بان�ضمام جن�ضيات جديدة اإىل مناف�ضاتها من 
الوليات املتحدة الأمريكية، وكندا، و�ضلطنة عمان، وقال: لقد مثل القراء 
دولهم خري متثيل، بحيث اأ�ضفت م�ضاركاتهم جوا من التناف�س ال�ضريف يف 
الو�ضول اإىل املراكز الأوىل، واأ�ضاف : اإّن تاألق املت�ضابقني يف ن�ضخة هذا العام 
تدل على جناح امل�ضابقة عاما بعد عام، وما كان هذا ليتحقق بهذه ال�ضورة 
املميزة، لول جهود ودعم وتوجيهات �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان، 
وحر�ضه على جناحها وتطورها والرتقاء بها مبا ين�ضجم مع قد�ضية كتاب 
اأنها  اأو�ضح ق�ضار  اهلل ، وحول الدول الأقرب اإىل �ضدارة امل�ضهد التناف�ضي، 
املغاربة من  القراء  الآن، الم��ارات وم�ضر واملغرب، وق��ال : لقد متيز  حتى 
الهينة  اإىل  ان�ضموا  الذين  اجل��دد  ال�ضباب  الأئمة  من  عدد  م�ضاركة  خالل 
العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف، كذلك دخول مرتلني جدد من �ضورية 

و�ضلطنة عمان . 

�صلطان بن زايد وت�صجيعه حلملة �صعلة ثقافة الإ�صالم 
ال�ضكر  امل��ه��رج��ان  امل�����ض��رف��ة ع��ل��ى تنظيم  ث��ان��ي��ة  وج��ه��ت الدارة  ن��اح��ي��ة  م��ن 
والعرفان لراعي امل�ضابقة �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان، لتوجيهاته 

بتقدمي كافة و�ضائل الدعم للم�ضاركني وم�ضابقتهم، نظرا ملا عرف عن �ضموه 
من حب للعلم والعلماء وثقافة الإ�ضالم وت�ضجيعه املو�ضول لل�ضباب ليكونوا 
دائما حملة �ضعلة ونور الإ�ضالم والقراآن الكرمي و�ضنة نبيه حممد �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، وكل ما ينبع من ثوابت احل�ضارة العربية والإ�ضالمية، مثمنة 
العا�ضمة  يف  النوعية  امل�ضابقة  لهذه  التحكيم  جلنة  جهود  ال��وق��ت  ذات  يف 
اأبوظبي، التي و�ضفت باأنها واحدة من امل�ضابقات الناجحة واملعد لها ب�ضكل 
عز  اهلل  بكتاب  لالهتمام  وطنيا  م�ضروعا  الوقت   مع  �ضكلت  بحيث  متميز، 
وجل وتاأ�ضي�س جيل من حفظة كتاب اهلل وجتويده وفق ال�ضوابط املرعية ، 

كذلك تاأ�ضي�س جمهور منتظم لها . 

ال�صريفي يجذب انتباه اجلمهور 
26  عاما  املغربية  اململكة  ال�ضريفي« من  ال�ضمدي  »عثمان  ال�ضاب  القارئ 
ك��ام��ال، متيز وجن��ح يف ج��ذب اجلمهور حينما قدم  ال��ق��راآن  وال���ذي يحفظ 
بحالوة وجمال �ضوته مناخات طيبة يف اأجواء امل�ضابقة عندما قراأ اآيات من 
اأحكام التالوة والتجويد وح�ضن  �ضورة الأح��زاب مركزا بدقة متناهية على 
القراء  مناف�ضة  عديد  الرغم من خ�ضيتي من  على  وق��ال  والأداء،  ال�ضوت 

الأول متمنيا  املركز  ال�ضديد من  بقربي  اأ�ضعر  اأنني  اإل  واملغرب،  من م�ضر 
اأن يتحقق يل ذلك فقد عزمت على التربع بجزء كبري من اجلائزة للفقراء 
واملحتاجني، واأثمن دور النادي يف تبني هذه امل�ضابقة التي اأ�ضبحت بالن�ضبة 
لنا حمطة لتقدمي اإبداعنا يف اإبراز قد�ضية وجمال القراآن الكرمي. ومتثل 
التحكيم  والتميز يف جم��الت  التنظيم  بح�ضن  للمثل  لنا  م�ضرباً  بالن�ضبة 

وامل�ضاركني واجلوائز والفعاليات املتنوعة. 

برنامج املحا�صرات ينطلق اليوم 
الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  م��ع  وبالتن�ضيق  الأث��ن��ني،  ال��ي��وم  ي�ضهد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  برنامج   « اأم�ضيات  اأوىل  انطالق  والأوق���اف، 
بعنوان  مبحا�ضرة   « اهلل  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ذلك  يلي  اأبو عرقوب،  الدكتور ح�ضان عو�س  يلقيها  امتداد حياة«  »الوقف 
اأف�ضل مرتل، وندوة  املحا�ضرات، وجولت جديدة من م�ضابقة  �ضل�ضلة من 
�ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  وف��اة  ذك��رى  خا�ضة يف 
 15 يف  اأف�ضل  مب�ضابقة  الفائزين  تكرمي  ث��م  ث���راه«،  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 

اجلاري.

•• اأبوظبي -وام:

تناولت جمال�س وزارة الداخلية التي اأقيمت اأم�س الأول مو�ضوع “ التفاوؤل 
هذا  املقررة  الثمانية  املو�ضوعات  بني  من  للنقا�ضات  “ كمحور  واليجابية 
قدما،  للم�ضي  كدافع  الإيجابي  التفكري  قيمة  املتحدثون  اأكد  حيث  العام، 
والنظر بتفاوؤل كمفهوم يعزز حتقيق امل�ضاريع ال�ضرتاتيجية ويدعم خطط 

احلكومة يف حتقيق روؤية الإمارات 2021.
وتق�ضم املو�ضوع الرئي�س يف جمال�س الأم�س على اربعة حماور فرعية ت�ضب 

يف اثراء النقا�س حول مفهوم “ التفاوؤل واليجابية”، فخ�ض�س الق�ضم الأول 
نقا�ضات  دارت  بينما  والأه���داف،  الح��الم  بني  التمييز  ح��ول  النقا�ضات  من 
امل�ضاركون  وا�ضتعر�س  ال�ضعادة”  اأك�ضجني   “ ع��ن��وان  حت��ت  ال��ث��اين  الق�ضم 
كمنهج  واليجابية  ال��ت��ف��اوؤل  تبنت  وال��ع��امل،  الإم����ارات  م��ن  واقعية  جت��ارب 
حياة يف الق�ضم الثالث، فيما خ�ض�س اآخر اق�ضام املجل�س للخروج بتو�ضيات 
واجمع  ال���الزم.  “ لتخاذ  الذكي  را�ضد  بن  “ حممد  ملجل�س  تقدم  واقعية 
بتفاوؤل  والنظر  الإيجابي  التفكري  اأن  على  الأم�س  جمال�س  يف  املتحدثون 
بداية طريق النجاح، مع الأخذ بالأ�ضباب والعمل على جتميع كل الطاقات 

موؤمن  الإم��ارات��ي  ال�ضباب  اأن  موؤكدين  احل�ضارية،  الدولة  م�ضرية  لتعزيز 
بوطنه وم�ضتعد لبذل الغايل يف �ضبيل رفعته، وقادر على فتح اآفاق ت�ضهم يف 
حتقيق الأهداف املن�ضودة، م�ضريين اإىل الإمارات زاخرة بالكوادر والطاقات 
الإم��ارات بنت  اأن  املتحدثون  واأك��د  القادرة على الب��داع والبتكار.  الوطنية 
بل�ضان قادة جتاوزوا  العيون تنطق  امام  اإجن��ازات ماثلة  جمدها من خالل 
مرحلة التمني ودخلوا مرحلة العمل والإجناز، وتناولوا كيفية اأ�ض�س الآباء 
املنهج الإيجابي يف التفكري ليكون نهجا لأبنائهم يف امل�ضاهمة يف رفعة وطنهم 
، وكيف طوعنا الحالم اإىل واقع ملمو�س بالعمل اجلاد واملدرو�س، را�ضمني 

م�ضتقبل الدولة بناء على اهداف مدعمة با�ضرتاتيجيات وخطط ل تعرف 
للم�ضتحيل طريق. وكانت فعاليات املجال�س الرم�ضانية لوزارة الداخلية يف 
دورتها ال�ضاد�ضة انطلقت الأربعاء املا�ضي برعاية الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف 
بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية حتت عنوان 
“اأجيال ت�ضتاأنف احل�ضارة” وينظمها مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة 
الداخلية بالتعاون مع جمل�س �ضباب الإمارات على م�ضتوى الدولة، ويتوىل 
بالإدارة  الأم��ن��ي  الإع���الم  اإدارة  مع  بالتن�ضيق  حمليون  اإعالميون  اإدارات��ه��ا 

العامة لالإ�ضناد الأمني بوزارة الداخلية.

موؤ�س�سة نور دبي تنظم ور�سة عمل خريية ملكافحة العمى
•• دبي -وام: 

اخلريية  دب��ي  ن��ور  موؤ�ض�ضة  تنظم 
بالتعاون مع الفنانة الإماراتية نور 
�ضما وم��ريك��ات��و م��ول ور���ض��ة عمل 
ل��الأط��ف��ال ب��ع��ن��وان »م��ن الإم����ارات 
ت�ضجيع  ب��ه��دف  ب��ن��غ��الدي�����س«  اإىل 

العمل  ع���ل���ى  الأط�����ف�����ال  وحت���ف���ي���ز 
هذا  وتر�ضيخ  والإن�ضاين  اخل��ريي 

ال�ضلوك الإيجابي لديهم.
ال����دك����ت����ورة م���ن���ال ترمي  وق����ال����ت 
املديرة التنفيذية ملوؤ�ض�ضة نور دبي 
اخلريية اإن تنظيم هذه الور�ضة.. 
ياأتي �ضمن اجلهود التي تقوم بها 
املوؤ�ض�ضة للم�ضي يف تقدمي ر�ضالتها 
مبختلف  املر�ضى  جتاه  الإن�ضانية 
ق����ارات ال��ع��امل ب��ع��د ال��ن��ج��اح الذي 
اأك��رث من  اإىل  الو�ضول  حققته يف 
دولة   17 يف  �ضخ�س  مليون   25

نامية يف قارتي اآ�ضيا واأفريقيا .
التي  العمل  ور���ض��ة  اأن  واأو���ض��ح��ت 
اخلمي�س  اأي����ام  امل��وؤ���ض�����ض��ة  تنظمها 
اأ�ضبوع  ك��ل  م��ن  وال�ضبت  واجلمعة 
ط���ي���ل���ة ����ض���ه���ر رم���������ض����ان امل����ب����ارك 
الفر�ضة  تتيح   .. مريكاتو  مبركز 
العمل  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ل���الأط���ف���ال 

وتنمية  والإن�����������ض�����اين  اخل��������ريي 
م��ه��ارات��ه��م الإب���داع���ي���ة م��ن خالل 
ان�ضانية على  اأو كتابة ر�ضالة  ر�ضم 
�ضيتم  ف���ارغ���ة  ب���ري���دي���ة  ب���ط���اق���ات 
موؤ�ض�ضة  م��ر���ض��ى  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا 
العالجي  دبي خالل خميمها  نور 

القادم يف بنغالدي�س .
يذكر اأن موؤ�ض�ضة نور دبي اخلريية 
كموؤ�ض�ضة   2008 ع���ام  ان��ط��ل��ق��ت 
غ����ري رب���ح���ي���ة وه�����ي ت����ن����درج حتت 
مظلة مبادرات حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم العاملية التي اأطلقها �ضاحب 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
2015 وال��ت��ي تعمل يف  اهلل« ع��ام 
واملر�س  ال��ف��ق��ر  م��ك��اف��ح��ة  جم����ال 
والتمكني  والثقافة  املعرفة  ون�ضر 

املجتمعي .
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اأخبـار الإمـارات
املجل�س الوطني لالإعالم ينهي ا�ستعداداته لفتتاح جناح الدولة يف “اإك�سبو اأ�ستانة 2017”

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املجل�س الوطني لالإعالم انتهاء ال�ضتعدادات لفتتاح جناح الدولة 
يف “اإك�ضبو اأ�ضتانا “ - الذي يقام خالل الفرتة ما بني 10 يونيو اجلاري 
حتى 10 �ضبتمرب 2017 حتت �ضعار “طاقة امل�ضتقبل” - حيث يعر�س 

جتربة الدولة يف ا�ضت�ضراف م�ضتقبل الطاقة .
واإدارته  بناءه  لالإعالم  الوطني  املجل�س  يتوىل  ال��ذي   - اجلناح  وي�ضكل 
مالمح  على  الط���الع  ل���زواره  تتيح  تفاعلية  من�ضة   - عليه  والإ���ض��راف 
م�ضتقبل قطاع الطاقة والتطورات التي ي�ضهدها وذلك من خالل جتربة 
والبيانات  املعلومات  مع  اجلناح  �ضيوف  تفاعل  تعزيز  يف  ت�ضهم  فريدة 

وانفتاح  الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�ضرق  احل�ضاري  ال��وج��ه  واإظ��ه��ار  املعرو�ضة 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال  ال��ع��امل.  على  اأبنائها 
اإن جناح دولة  اإدارة املجل�س الوطني لالإعالم  وزير دولة رئي�س جمل�س 
الإمارات يف “ اإك�ضبو اأ�ضتانا 2017 “ يعترب جت�ضيدا عمليا مل�ضرية تطور 
الدولة التي حتر�س على التوظيف الأمثل للخربات والكفاءات لتطوير 
القطاعات احليوية يف املجتمع حيث يوفر اجلناح فر�ضة لالطالع على 
النموذج املبتكر الذي تعتمده دولة الإمارات ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل الذي 
يقوم على املزج بني القدرات الب�ضرية والتقنيات احلديثة لالرتقاء بحياة 
الإن�ضان. واأو�ضح اأن دولة الإمارات ومن خالل توجيهات ومتابعة ودعم 
واعتمدت  الطاقة  لقطاع  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  و�ضعت  الر�ضيدة  قيادتها 

نهج التعاون الدويل لتحقيق التنمية القت�ضادية والجتماعية .
الرائدة عامليا يف جمال  ال��دول  اأ�ضبحت يف م�ضاف  الإم���ارات  اأن  موؤكدا 
الطاقة املتجددة عرب م�ضاريعها املحلية والدولية الكبرية ف�ضال عن عدد 
من امل�ضاريع التي �ضاهمت ب�ضكل مبا�ضر يف حتقيق اأثر اإيجابي يف الكثري 

من الدول النامية.
ولفت معايل الدكتور �ضلطان اجلابر اإىل اأن امل�ضاركة يف “ اإك�ضبو اأ�ضتانا 
“�ضتتيح للدولة الفر�ضة لعر�س جتاربها املتعلقة ب�ضمان اأمن   2017
والنمو  ال�ضناعي  التطور  ملواكبة  م�ضادرها  تنويع  خ��الل  من  الطاقة 
القت�ضادي املت�ضارع وتعزيز م�ضرية التنمية امل�ضتدامة وطموحات الدولة 

لبناء اقت�ضاد قائم على املعرفة والتنمية الب�ضرية.

وي�ضتمل جناح دولة الإمارات يف “ اإك�ضبو اأ�ضتانا 2017 “ على فعاليات 
على  املناخ  تغري  لظاهرة  ال�ضلبية  الآث���ار  من  احل��د  اإىل  تهدف  متنوعة 
التي  الطاقة  جم��ال  يف  العاملية  امل��ب��ادرات  وا�ضتعرا�س  العاملي  امل�ضتوى 

حتقق التنمية امل�ضتدامة.
امل�ضتقبلية  واخلطط  ال�ضتك�ضافية  امل�ضاريع  من  ع��ددا  اجلناح  و�ضيقدم 
لتوفري النمو والزدهار للمجتمع الإماراتي. ويعد جناح دولة الإمارات 
الأكرث ات�ضاعا يف املعر�س من حيث م�ضاحته التي تزيد على 980 مرتا 
مربعا ومت ت�ضميمه لي�ضتقبل نحو �ضبعة اآلف زائر يف اليوم و�ضتتم فيه 
ال�ضتعانة مب�ضيف افرتا�ضي لإر�ضاد الزوار و�ضرح حمتوى اجلناح الذي 

ت�ضتغرق جولة الزائر فيه نحو 20 دقيقة.

ندوة حول »كليات التقنية العليا وروؤية »اجليل الثاين« ا�ست�سافها جمل�س �سامل بن علي ال�سرهان الرم�ساين  يف راأ�س اخليمة   
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�ضت�ضاف املجل�س الرم�ضاين ل�ضعادة �ضامل بن علي ال�ضرهان براأ�س اخليمة 
ندوة كليات التقنية العليا حول »روؤية اجليل الثاين« وذلك بح�ضور معايل 
والدكتور  العليا  التقنية  كليات  جممع  رئي�س  ال�ضام�ضي  ع��م��ران  حممد 
من  وع���دد  العليا،  التقنية  كليات  جممع  م��دي��ر  ال�ضام�ضي  عبداللطيف 

امل�ضوؤولني واملهتمني بال�ضاأن التعليمي.
واأو�ضح معايل حممد عمران ال�ضام�ضي رئي�س جممع كليات التقنية العليا، 
من  واملعتمدة  الثاين  اجليل  اجل��دي��دة  روؤيتها  و�ضعت  التقنية  كليات  اأن 
للقيادة  الطموحة  الوطنية  ال��روؤى  مع  يتما�ضى  مبا  الأمناء  جمل�س  قبل 
الر�ضيدة والرامية لإعداد كفاءات اإماراتية قادرة على بناء اقت�ضاد املعرفة 
بعد  م��ا  ملرحلة  وال��ت��ج��اري  ال�ضناعي  القطاع  يف  واق��ت��دار  بكفاءة  والعمل 
النفط، م�ضريا اىل اأن امل�ضوؤولية كبرية على عاتق الكليات كونها متثل اأكرب 
موؤ�ض�ضة للتعليم العايل بالدولة وتلعب دورا حموريا يف امل�ضاهمة يف اإعداد 

املوارد الب�ضرية للم�ضتقبل.
العمل  و���ض��وق  الكبرية  العاملية  التحديات  اأن  ال�ضام�ضي  م��ع��ايل  واأ���ض��اف 
املتغرية فر�ضت على موؤ�ض�ضات التعليم �ضرورة امتالك النظرة امل�ضتقبلية 

على  وق����ادرة  ال21  ال��ق��رن  تتمتع مب��ه��ارات  مل��خ��رج��ات  للو�ضول  وال��ع��م��ل 
اجلديدة  روؤيتها  يف  اأول��ت  التقنية  كليات  ف��اإن  ولهذا  العاملية،  التناف�ضية 
يف  املطلوبة  وامل��ه��ارات  للتخ�ض�ضات  وفقا  الربامج  لتطبيق  كبرية  اأهمية 
وبكفاءات  عالية  بجودة  تعليم  وتقدمي  وامل�ضتقبلي،  احل��ايل  العمل  �ضوق 
تدري�ضية قادرة على متكني الطالب من اخلربات العلمية والتطبيقية معا، 
ومت العمل على ذلك ب�ضراكة فاعلة مع قطاعات ال�ضناعة ل�ضمان جاهزية 
ال�ضام�ضي  عبداللطيف  الدكتور  حتدث  جانبه  من  العمل.  ل�ضوق  الطلبة 
مدير جممع كليات التقنية حول تفا�ضيل الروؤية اجلديدة للكليات اجليل 
بالتحديات  اإطار وعي  الكليات يف   التي و�ضعتها   2021/2017 الثاين 
امل�ضتقبلية واملتمثلة يف الثورة ال�ضناعية الرابعة والذكاء ال�ضناعي اللذان 
اليوم  جيل  طبيعة  اىل  بالإ�ضافة  الوظائف  عن  ال�ضائد  املفهوم  �ضيغريان 
لالأداء  موؤ�ضرا   320 للكليات  اجل��دي��دة  ال��روؤي��ة  وتت�ضمن   ، الآي��ب��اد  جيل 
راأ�س  تنمية  اىل  ترمي  ا�ضرتاتيجية  مبادرة   25 نحو  لتحقيقها   و�ضعت 
املال الب�ضري من الكوادر العاملة يف الكليات ، وحتقيق التميز الأكادميي، 
%100 يف  لن�ضبة  للو�ضول  �ضعيا  توظيفهم  ودعم  الطلبة  وتعزيز جناح 

توظيف اخلريجني يف العام 2021.
واأو�ضح الدكتور ال�ضام�ضي اأنهم لتحقيق روؤية اجليل الثاين تبنت الكليات 

منوذج التعليم الهجني كمفهوم جديد، يقدم التعليم كمثلث ي�ضم ال�ضهادات 
والتميز يف   ، الوظيفية  املهارات  و  املهني الح��رتايف  والتدريب  الأكادميية 
النموذج من خالل ربط التطبيق  بال�ضهادات املهنية الحرتافية املتعلقة 
الطالب وهو يحمل  ليتخرج  الفعلية،  العمل  �ضوق  بالتخ�ض�س ومبهارات 
�ضهادة اأكادميية واأخرى مهنية، تقدمه ل�ضوق العمل كقيمة ب�ضرية وظيفية 
متميزة تتناف�س عليها قطاعات العمل املختلفة، مبا يدعم حتقيق الهدف 
الأ�ضا�ضي الرامي اىل بناء كوادر وطنية م�ضتقبلية قادرة على التعامل املرن 
مع متغريات �ضوق العمل. واأ�ضار اىل اأن �ضعي الكليات من خالل  التعليم 
�ضيا�ضة  املهنية الحرتافية  �ضيعزز دورها يف دعم  الكفاءات  الهجني لبناء 
ن�ضبة  فيه  متثل  وال���ذي  اخل��ا���س  القطاع  م�ضتوى  على  خا�ضة  التوطني 
بتخريج  التقنية  كليات  اه��ت��م��ام  ج��ان��ب  ف���اإىل   ،  5% حاليا  امل��واط��ن��ني 
املهند�ضني ومتيز خمرجاتها، لديها اهتمام كبري اليوم بتخريج امل�ضغلني  

والفنيني باعتبارهم القاعدة العري�ضة لأي تطور فني و�ضناعي.
وذكر الدكتور ال�ضام�ضي اأن التعليم الهجني يدعم مبداأ »التعليم للجميع« 
فلكل مواطن ومواطنة اإماراتية فر�ضة للتعلم يف كليات التقنية العليا، من 
قدرات  مع  يتنا�ضب  مبا  النموذج  هذا  يف  التعليمية  امل�ضارات  تنوع  منطلق 
امل�ضار الأكادميي الح��رتايف: يقدم منوذج التعليم  وميول الطلبة، فهناك 

البكالوريو�س  خريج  بح�ضول  املرتبط  الرئي�ضي  التعليمي  امل�ضار  الهجني 
اأن يتم ربط هذه ال�ضهادة الأكادميية  اأكادميية تطبيقية على  على �ضهادة 
الطالب.  يدر�ضه  ال��ذي  التخ�ض�س  مع  تتنا�ضب  عاملية  احرتافية  ب�ضهادة 
يف  ي��رغ��ب��ون  مل��ن  حقيقية  فر�ضة  ميثل  وال���ذي  امل�ضتمر:  التعليم  وم�����ض��ار 
والذي   ، امل�ضتمر  التعلم  خ��الل  م��ن  ذات��ه��م  وتطوير  تعليميهم  موا�ضلة 
ي�ضتهدف املوظفني الراغبني يف تطوير مهاراتهم ليواكبوا امل�ضتجدات يف 
�ضوق العمل وذلك بالدرا�ضة واحل�ضول على �ضهادة مهنية يف جمال حمدد، 
مبا يدعم فر�س ترقيهم وظيفيا ومتكينهم من التعامل مع امل�ضتجدات، 
بالإ�ضافة اىل م�ضار الإجناز املهني: الذي  يتيح  الفر�ضة للطلبة الراغبني 
يف نيل �ضهادة مهنية فقط من خالل برنامج �ضهادة الإجن��از املهني الذي 
الأوىل  الدرا�ضية  ال�ضنة  وم��ن  خالله  من  وتقدم  التقنية   كليات  تطرحه 
تخ�ض�ضات تواكب �ضوق العمل يف جمالت عدة واأ�ضاف الدكتور ال�ضام�ضي 
املهني  الأم��ن  الكليات يف حتقيق مفهوم  دور  تدعم  اجل��دي��دة  ال��روؤي��ة  اأن  
وثيقة  عالقة  على  متكاملة  تعليمية  ملنظومة  حقيقيا  نتاجا  ياأتي  ال��ذي 
مع قطاعات العمل، بحيث متكن هذه املنظومة الطالب من ر�ضم خارطة 
طريق حلياته الدرا�ضية للو�ضول ملوقعه يف �ضوق العمل بكل كفاءة يف اإطار 

�ضعوره بالنجاح وال�ضعادة مبا يوؤكد حتقيق الأمن املهني ل�ضباب امل�ضتقبل.

طرق دبي« حت�سد ثالث فئات يف جوائز اخلليج لال�ستدامة وامل�سوؤولية املجتمعية
•• دبي-وام: 

واملوا�ضالت  ال��ط��رق  هيئة  ف���ازت 
جوائز  يف  ف���ئ���ات  ب���ث���الث  ب���دب���ي 
وامل�ضوؤولية  لال�ضتدامة  اخلليج 
اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
الذين  والأف��راد  املوؤ�ض�ضات  تكرمي 
ي��ط��ب��ق��ون م����ب����ادرات م��ت��م��ي��زة يف 
وامل�ضوؤولية  ال���ض��ت��دام��ة  جم����ال 
منطقة  م�ضتوى  على  املجتمعية 

اخلليج.
املدير  الطاير  مطر  �ضعادة  وق��ال 
املديرين  جمل�س  ورئ��ي�����س  ال��ع��ام 
ال���ذي جاء  ال��ف��وز  ه��ذا  اإن  للهيئة 
و�����ض����ط م���������ض����ارك����ات ك����ب����رية من 

للهيئة  ال�ضرتاتيجية  بالغايات 
ف�ضال عن اإط��الق م��ب��ادرات تعزز 

ال�ضتدامة املالية بالهيئة .
فكانت  للجائزة  الثالثة  الفئة  اأما 
املوا�ضالت  موؤ�ض�ضة  ن�ضيب  م��ن 
عبد  ق��ال  حيث  الهيئة  يف  العامة 
اهلل يو�ضف اآل علي اإن فوز املوؤ�ض�ضة 
جاء  امل��ي��اه  ومعاجلة  ت��دوي��ر  بفئة 
على خلفية دور املوؤ�ض�ضة يف تر�ضيد 
ا���ض��ت��ه��الك امل���ي���اه امل�����ض��ت��خ��دم��ة يف 
اإيواء  حمطات  احل��اف��الت  غ�ضيل 
باملائة   85 ب��ن�����ض��ب��ة  احل����اف����الت 
املياه  كميات  وتقليل  غ�ضلة  لكل 
وتر�ضيد  وال����ع����ادم����ة  ال�����ض��ائ��ع��ة 
النفقات املرتبطة با�ضتهالك املياه 

ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  علي  اآل 
املوا�ضالت العامة بالهيئة .

من جانبه اأبدى بو�ضهاب �ضعادته 
القطاع بفئتني: الأوىل عن  بفوز 
التي  البيئية  ال���ض��ت��دام��ة  ب��رام��ج 
اتباع  خ��الل  من  حيثياتها  ج��اءت 
اأنظمة  يف  العاملية  املعايري  اأف�ضل 
الهيئة  يف  وال��ط��اق��ة  البيئة  اإدارة 
الداعمة  وامل�����ض��اري��ع  وامل����ب����ادرات 
ملجال الطاقة والقت�ضاد الأخ�ضر 
م�����ن ح����ي����ث خ���ف�������س ان���ب���ع���اث���ات 
ال���ك���رب���ون يف م�����ض��روع��ي ال����رتام 
وم���رتو دب���ي وخ��ط��ة حت��وي��ل 50 
دبي  تاك�ضي  م��رك��ب��ات  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
وكذلك  ه��ج��ي��ن��ة  م���رك���ب���ات  اإىل 

واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
يف  الثابتة  الهيئة  خ��ط��وات  ي��وؤك��د 
والقت�ضاد  ال��ط��اق��ة  مفهوم  دع��م 
الأخ�����ض��ر ال���ذي وج���ه ب��ه �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�س 

اهلل .
جوائز  ت�ضلمه  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال��ف��ئ��ات ال��ث��الث م��ن ق��ب��ل ال�ضيد 
التنفيذي  امل��دي��ر  بو�ضهاب  نا�ضر 
واحلوكمة  ال�ضرتاتيجية  لقطاع 
الطاقة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة 
بهيئة  الأخ���������ض����ر  والق����ت���������ض����اد 
يو�ضف  اهلل  عبد  وال�ضيد  ال��ط��رق 

خ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ال���ك���رب���ون من 
التي  ال����ع����ربة  ا����ض���ت���خ���دام  خ�����الل 
واإنارة  ال�ضم�ضية  بالطاقة  تعمل 
ال�������ض���وارع والإ�������ض������ارات امل���روري���ة 
لدعم  ذك��ي��ة  تطبيقات  وت�ضميم 
توفري  اإىل  اإ����ض���اف���ة  امل���ج���ال  ه����ذا 
ال�ضديقة  احلافالت  من  ا�ضطول 
القت�ضاد  ودع��م  وت�ضجيع  للبيئة 
تخ�ضي�س  خ���الل  م���ن  الأخ�����ض��ر 
جوائز خا�ضة بالقت�ضاد الخ�ضر 
اأن  م�ضيفا  ال��ب��ي��ئ��ة  وال���ض��ت��دام��ة 
ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت ع��ن مبادرة 
ال�ضتدامة احلكومية وجاء الفوز 
بها نتيجة ربط حماور ال�ضتدامة 
واملجتمعية  والقت�ضادية  البيئية 

امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
زيادة  م��واك��ب��ة  ع��ن  ف�ضال  زي���وت 

املياه  بنقل  املتعلقة  والن��ب��ع��اث��ات 
م�ضكلة  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  ال��ع��ادم��ة 

ا�ضطول احلافالت وتقليل الكلفة 
الت�ضغيلية باحللول امل�ضتدامة .

�صمن حملة “اقراأ، احلم، ابتكر”

“الدي�سلك�سيا” لدى  على  ال�سوء  اليافعني” ي�سلط  لكتب  “الإماراتي 
مركز منوذج دبي: فرق البتكار يف اجلهات احلكومية تبداأ تطبيق مبادرات دورة التح�سني 2017 

•• ال�شارقة-الفجر:

ابتكر”،  احلم،  “اقراأ،  �ضمن حملته 
لكتب  الإم�������ارات�������ي  امل���ج���ل�������س  ن���ظ���م 
اأم  م���رك���ز  يف  م�����وؤخ�����راً  ال���ي���اف���ع���ني، 
ال��ث��ق��ايف وامل���ع���ريف، ور�ضة  ال��ق��ي��وي��ن 
ت��ن��اول��ت ���ض��ع��وب��ات التعلم  ت��دري��ب��ي��ة 
ل���دى الأط���ف���ال، امل��ع��روف��ة ع��ل��م��ي��اً ب� 
الور�ضة  وه��دف��ت  “الدي�ضلك�ضيا”، 
اإىل  �ضخ�س،   35 فيها  ���ض��ارك  التي 
التي  ل��الأ���ض��ر  علمية  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
اأط��ف��ال��ه��ا م���ن ُع�ضر  ب��ع�����س  ي���ع���اين 

القراءة وتاأخر ال�ضتيعاب.
و�ضعت الور�ضة التي جاءت بالتعاون 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزارة  م��ع 
للتدريب  ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز  وق���دم���ه���ا 
الآباء  اإىل تعريف  املهارات،  وتطوير 
باآليات  املدار�س  ومعلمي  والأمهات، 
التعامل مع الأطفال الذين يعانون 
من ع�ضر القراءة، و�ضعوبات التعلم 
الكفيلة  وال�ضبل  واملدر�ضة،  املنزل  يف 

بتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.
وت�ضمنت الور�ضة التي حملت عنوان 
“افهموين .. اأنا خمتلف” وقدمتها 
النوي�س،  ج��ا���ض��م  ���ض��ريي��ن  امل���درب���ة 
مركز  وموؤ�ض�س  التنفيذي  الرئي�س 
املهارات،  وت��ط��وي��ر  للتدريب  تعليم 
العديد من املحاور، وب��داأت النوي�س 
حديثها بالتعريف ب� “الدي�ضلك�ضيا” 
واأ�ضبابه، والأعرا�س امل�ضاحبة لع�ضر 
و�ضعوبات القراءة والتعلم، وانتقلت 
اأهمية  على  ال�ضوء  لت�ضلط  بعدها 
الربامج  واإع�������داد  امل��ب��ك��ر،  ال��ت��دخ��ل 
الأكادميية مبا يتنا�ضب مع كل حالة، 
التقييم  ا�ضرتاتيجيات  ج��ان��ب  اإىل 
الإ�ضطراب  لت�ضخي�س  امل�ضتخدمة 

وطرق التعامل معه.

•• دبي-وام:

بداأت فرق البتكار يف اجلهات احلكومية 
- املطبقة ملنهجية منوذج دبي لتح�ضني 
اخلدمات احلكومية - تطبيق مبادرات 
بلغت  وال��ت��ي   2017 التح�ضني  دورة 
لتح�ضني  م����ب����ادرة   100 م����ن  اأك������رث 
التح�ضني  دورة  ���ض��م��ن  خ��دم��ة   66
وال���ت���ي ت�����ض��م��ل 30 خ���دم���ة ���ض��م��ن “ 
اأج��ن��دة ال��رق��م واح��د “ وذل��ك يف اإطار 
منوذج  ملركز  ال�ضنوية  التح�ضني  دورة 
للمجل�س  العامة  لالأمانة  التابع  دب��ي 
عبداهلل  ����ض���ع���ادة  وق�����ال   . ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  ال�����ض��ي��ب��اين 
دب��ي- يف ت�ضريح له  التنفيذي لإم��ارة 
بهذه املنا�ضبة - اإنه مت التاأكد من و�ضع 
املبادرات  لتنفيذ  وا�ضحة  عمل  خطة 
وتطبيقها من قبل الفرق مبا ي�ضمن 
ا�ضتنادا  وذل���ك  م�ضتهدفاتها  حتقيق 
ع���ل���ى م��ن��ه��ج��ي��ة حت�������ض���ني اخل����دم����ات 
اأن ف��ري��ق العمل  احل��ك��وم��ي��ة. واأ���ض��اف 
لتحقيق  اخلطط  ه��ذه  تنفيذ  �ضيتابع 
و�ضمان  م�ضتمر  ب�ضكل  النتائج  اأف�ضل 
للمتعاملني  ال��ق�����ض��وى  الإ����ض���ت���ف���ادة 
من  اأن��ه  اإىل  م�ضريا  الأوىل.  بالدرجة 
املبادرات  نتائج  ت�ضليم  يتم  اأن  امل��ق��رر 
خالل �ضهر �ضبتمرب من العام احلايل. 
ال�ضويدي  اإمي�����ان  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
املبادرات  اإن  دب��ي  م��دي��ر م��رك��ز من���وذج 
م�ضتقبل  تلتم�س  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ال��ت��ي 
وقد  الإم����ارة  يف  احلكومية  اخل��دم��ات 
ت���ن���وع���ت ب����ني م�����ب�����ادرات ����ض���راك���ة مع 
مع  �ضراكة  وم��ب��ادرات  القطاع اخلا�س 
اجلمهور ومبادرات �ضراكة بني اجلهات 
يتم  اأن��ه  واأ�ضافت  وغريها.  احلكومية 
التح�ضني  دورة  �ضمن  امل��ب��ادرات  ط��رح 
حت�ضني  بهدف  البتكار  ف��رق  قبل  من 
الرئي�ضية  امل��ب��ادئ  على  بناء  اخل��دم��ات 
لنموذج دبي للخدمات احلكومية وهي 

الفنون  التفتي�س لرتاخي�س وخدمات 
 “ وامل��ن��ح  وال��ت��دري��ب  “ ال���ض��ت�����ض��ارات 
وخدمات  والفنون  للثقافة  دبي  لهيئة 
ال��رتخ��ي�����س ل��ل��م��ن��ط��ق��ة احل�����رة جلبل 
للمنطقة  ال��رتخ��ي�����س  ع��ل��ي وخ��دم��ات 
خدمات  اإىل  اإ�ضافة  دب��ي  ملطار  احل��رة 
“الت�ضجيل والرتخي�س” ل�ضلطة دبي 
عدم  و���ض��ه��ادات  الإب��داع��ي��ة  للمجمعات 
الريا�ضي وخدمة  املمانعة ملجل�س دبي 
الفقدان  و�ضهادة  اجلنائية  البالغات 
للقيادة العامة ل�ضرطة دبي والنتقال 
من اإىل العقار وخدمة الفواتري لهيئة 

كهرباء ومياه دبي.
التمكني  اخل�����دم�����ات  ت�����ض��م��ن��ت  ك���م���ا 
املجتمع  تنمية  لهيئة  وامل��ن��اف��ع  امل���ايل 
بن  حممد  ملوؤ�ض�ضة  ال�ضكانية  وامل��ن��ح 
الدخول  واأذون��������ات  ل��الإ���ض��ك��ان  را����ض���د 
ومتابعة  وامل��غ��ادرة  ال��دخ��ول  وت�ضاريح 
العامة  ل���الإدارة  والتحقيق  املخالفني 
وتوثيقات  الأج��ان��ب  و���ض��وؤون  لالإقامة 
الأح���������وال ال�����ض��خ�����ض��ي��ة مل���ح���اك���م دبي 
و�ضوؤون  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ن��ي��اب��ة  وال���ك���ف���الت 
والتنمية  امل���ع���رف���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال����ط����الب 
قيادة  ت��رخ��ي�����س  ب���ج���ان���ب  ال��ب�����ض��ري��ة 
ل�����ض��ل��ط��ة مدينة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��و���ض��ائ��ل 
واملخططات  اخلرائط  و  املالحية  دبي 
ال�ضتهالكية  امل����واد  ت�ضجيل  وخ��دم��ة 

والإنفاق املتعقل والرتابط  الإب��داع   “
املتعاملني”.  وم�������ض���ارك���ة  احل���ك���وم���ي 
اختيار  يتم  اأن���ه  ال�ضويدي  واأو���ض��ح��ت 
املبادرات ذات القيمة الأعلى من حيث 
املتعامل  لتجربة  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري 
وزي���ادة ك��ف��اءة اخل��دم��ات اآخ��ذي��ن بعني 
والفرتة  التطبيق  اإم��ك��ان��ي��ة  الع��ت��ب��ار 
الزمنية الالزمة للتطبيق والتي تق�ضم 
مل���ب���ادرات ذات ت��اأث��ري ���ض��ري��ع مي��ك��ن اأن 
ومبادرات  ق�ضرية  ف��رتة  خ��الل  تطبق 
طويلة الأمد حتتاج اإىل فرتات زمنية 
اإيجابي كبري..  اأثر  طويلة ن�ضبيا ولها 
متمنية التوفيق للفرق خالل املرحلة 
ال��ق��ادم��ة. ج��اء ذل��ك بعد اأن مت عر�س 
“ اإك�ضبو  ���ض��م��ن  امل��ق��رتح��ة  امل���ب���ادرات 
حكومة الرقم 1 “ ومناق�ضة املبادرات 
الفرق  ق��ب��ل  م���ن  امل���الح���ظ���ات  واأخ������ذ 
ال�ضتفادة  اأو  تطبيقها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
“التطبيق”  تعترب مرحلة  منها حيث 
“منهجية  ���ض��م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رح���ل���ة 
منوذج دبي للخدمات احلكومية” بعد 
اخلدمات  لتح�ضني  التخطيط  مت  اأن 
املنهجية.  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
العام  اإدراجها هذا  واخلدمات التي مت 
 2017 ل��ع��ام  التح�ضني  دورة  ���ض��م��ن 
و�ضهادات  الت�ضاريح  خدمة   .. ت�ضمل 
عدم املمانعة وخدمة العتماد وخدمة 

البالغات  نظام  وخ��دم��ة  وال�ضاليهات 
وال��ت��خ��ل��ي�����س اجلمركي  دب���ي  ل��ب��ل��دي��ة 
والت�ضجيل والرتخي�س وخدمة الدفع 
واملطالبات وخدمة املتعاملني جلمارك 
العقارية  ال��ت�����ض��رف��ات  و���ض��م��ل��ت  دب����ي. 
وف�����س امل��ن��ازع��ات الإي��ج��اري��ة و تنظيم 
ومركز  ال�ضمان  وح�����ض��اب  الي���ج���ارات 
وت�ضجيل  ال���ض��ت��ث��م��ار  اإدارة  ت�����ض��ج��ي��ع 
امل��ك��ات��ب ال��ع��ق��اري��ة ل���دائ���رة الأرا����ض���ي 
والأم��الك و رحلة امل�ضافر يف مطارات 
دبي ملوؤ�ض�ضة مطارات دبي وال�ضت�ضارات 
الفنية لرواد الأعمال اإ�ضافة اإىل اإعفاء 
واإع���ف���اء رخ�س  الأع���م���ال  رواد  رخ�����س 
امل�ضرتيات  برنامج  وع�ضوية  اإنطالق 
التدريب والتمويل  احلكومية وخدمة 
واح��ت�����ض��ان الأع���م���ال مل��وؤ���ض�����ض��ة حممد 
ال�ضغرية  امل�����ض��اري��ع  لتنمية  را���ض��د  ب��ن 
الت�ضدير  خدمات  بجانب  واملتو�ضطة 
و�ضناعة  جت��ارة  لغرفة  املن�ضاأ  �ضهادات 
دب�����ي واحل�����اف�����الت وخ�����دم�����ات امل����رتو 
نول  وخ��دم��ات  املمانعة  ع��دم  و�ضهادات 
الرتام  و  والتاك�ضي  امل��واق��ف  وخ��دم��ات 
لهيئة الطرق واملوا�ضالت . كما �ضملت 
واملهرجانات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اخل����دم����ات 
ال�ضياحة  لدائرة  والتدريب  والتفتي�س 
الرعاية  وخدمات  التجاري  والت�ضويق 
الطبية  وال��ل��ي��اق��ة  الأول���ي���ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
ل���ه���ي���ئ���ة ال�������ض���ح���ة يف دب�������ي وخ����دم����ة 
املجتمعية  -التوعية  املهني  ال��ت��دري��ب 
ال���ط���ارئ وخدمة  الإ����ض���ع���اف  وخ���دم���ة 
ن��ق��ل امل��ر���ض��ى مل��وؤ���ض�����ض��ة دب���ي خلدمات 
امل�����ض��اج��د لدائرة  الإ���ض��ع��اف وخ��دم��ات 
اخلريي  والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 
وخ���دم���ات ال��ق�����ض��ر مل��وؤ���ض�����ض��ة الأوق����اف 
اإىل خدمة  اإ���ض��اف��ة  ال��ق�����ض��ر  و����ض���وؤون 
وحماية  اجل���ن���وب  ل��دب��ي  ال��رتخ��ي�����س 
القت�ضادية  التنمية  لدائرة  امل�ضتهلك 
وخ��دم��ات الإن���ق���اذ والإط���ف���اء ل����الإدارة 

العامة للدفاع املدين.

املوؤهلني لتقدمي ور�س  من املدربني 
الدي�ضلك�ضيا وكافة الت�ضهيالت لهذا 
الور�س، بطريقة تتنا�ضب  النوع من 
املختلفة،  ح��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي  م��ع��ه��م، 
رعاية  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  اأط��ف��ال  ف��ه��م 
الندماج  لهم  يت�ضنى  حتى  خا�ضة، 

ب�ضكل طبيعي بالعملية التعليمية.
�ضريين  امل��درب��ة  قالت  جانبها  وم��ن 
ُع�ضر  ُي�����ض��خ�����س  ال��ن��وي�����س:  ج��ا���ض��م 
ال���ق���راءة ع��ل��ى اأن����ه اخ��ت��الل ع�ضبي 
يف  وا���ض��ح��ة  ب�����ض��ورة  نتائجه  تظهر 
ال��ق��راءة وال��ه��ج��اء، وه��ن��ا يجب عدم 
الذين  الأ����ض���خ���ا����س  ب����ني  اخل���ل���ط 
وهم  التعلم  ���ض��ع��وب��ات  م��ن  ي��ع��ان��ون 
اأ����ض���خ���ا����س ط��ب��ي��ع��ي��ني، وب�����ني ذوي 
التوحد،  م��ث��ل  الآخ������رى  الإع����اق����ات 
والب�ضرية  اجل�����ض��دي��ة،  والإع����اق����ات 
والعقلية .  واأ�ضافت النوي�س: ت�ضري 
بع�س الإح�ضاءات اإىل اأن %10 من 
�ضكان العامل يعانون من الدي�ضلك�ضيا 
م�ضطلح  طبياً  عليها  يطلق  وال��ت��ي 
اإعاقة اأكادميية خفية، لكونها ميكن 
اأن ت�ضيب اأ�ضخا�س مب�ضتويات ذكاء 
م��ت��ف��اوت��ة م���ا ب���ني امل��ت��و���ض��ط وف���وق 
ي�ضعدنا  وه��ن��ا  وال����ع����ايل،  امل��ت��و���ض��ط 
تعليم  م��رك��ز  اأن��ن��ا يف  ع��ن  ن��ع��ل��ن  اأن 

واخُتتمت الور�ضة بتقدمي جمموعة 
العمل  يتوجب  التي  التو�ضيات  من 
بها اأثناء م�ضاعدة الطالب والأطفال 
التعلم  �ضعوبات  من  يعانون  الذين 
ت�ضليط  جانب  اإىل  ال��ق��راءة،  وُع�ضر 
ال�ضوء على عدد من م�ضاهري العامل 
اإ�ضابتهم  الذين مل متنعهم ظروف 
اإ�ضهامات  تقدمي  من  ب�الدي�ضلك�ضيا 
كبرية لالإن�ضانية يف خمتلف حقول 

العلم واملعرفة.
وق���ال���ت م���رية ال��ن��ق��ب��ي، م��ن�����ض��ق عام 
اليافعني:  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
“ ن��ح��ر���س م��ن خ���الل حملة اق���راأ، 
اح����ل����م، اب���ت���ك���ر، ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع����ادة 
ال�������ق�������راءة ب�����ني ج���م���ي���ع الأط�����ف�����ال 
واليافعني، بغ�س النظر عن حالتهم 
ال�ضحية والذهنية، فبقدر اهتمامنا 
كذلك  نهتم  الأ���ض��ح��اء،  ب��الأط��ف��ال 
ا�ضتثنائية  ظ��روف  من  يعانون  مبن 
والالجئني  الهمم  ذوي  ك��الأط��ف��ال 

وغريهم.
واأكدت النقبي على ا�ضتعداد احلملة 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م وامل�����ض��ان��دة ملختلف 
ال���ت���ي تهتم  امل��وؤ���ض�����ض��ات وال�����دوائ�����ر 
املجتمع،  م���ن  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ب��رع��اي��ة 
مبجموعة  ت���زوي���ده���م  خ�����الل  م����ن 

جنحنا  امل��ه��ارات،  وتطوير  للتدريب 
منذ  ط���ال���ب   1500 م���ع���اجل���ة  يف 

افتتاح املركز يف العام 2014 .
وحول اأعرا�س ع�ضر القراءة والتعلم، 
تعلم  �ضعوبة  اأن  اإىل  النوي�س  لفتت 
النطق  و�ضعف  اجل��دي��دة،  الكلمات 
ب�ضكل عام، تعترب من اأبرز الأعرا�س 
واأن  الأوىل،  ال���ط���ف���ل  ����ض���ن���وات  يف 
القراءة ب�ضكل �ضعيف ل يتنا�ضب مع 
احلروف  بني  واخللط  الطفل،  �ضن 
العالقة  متييز  و�ضعوبة  والكلمات، 
من  تعد  ونطقه،  احل��رف  �ضكل  بني 

اأهم الأعرا�س يف �ضن املدر�ضة.
و����ض���ددت ال��ن��وي�����س ع��ل��ى دور الأب����اء 
الذين  الأط����ف����ال  والأم����ه����ات جت����اه 
التعلم،  يف  ���ض��ع��وب��ات  م���ن  ي��ع��ان��ون 
التعامل  ������ض�����رورة  اإىل  واأ�������ض������ارت 
الأعرا�س  ظ��ه��ور  ح���ال  يف  ال�����ض��ري��ع 
ع���ل���ى اأط���ف���ال���ه���م، وع���ر����ض���ه���م على 
ومعاجلي  ال��ق��راءة  تعلم  اأخ�ضائيي 
الكالم، حيث ُي�ضهم اكت�ضاف احلالة 
يف مراحل مبكرة ل �ضيما يف �ضن ما 
الطفل  ا�ضتجابة  يف  امل��در���ض��ة،  ق��ب��ل 
للعالج ب�ضكل �ضليم ومن ثم حت�ضن 
مع  طبيعي  ب�ضكل  وت��ف��اع��ل��ه  ح��ال��ت��ه 

املجتمع املحيط به.
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منتدى الفجرية الرم�ساين يعقد اأم�سية » �سناعة الثقافة طريق امل�ستقبل «

56 م�صاركًا من اإجمايل 247 اأظهروا م�صاعر احلزن

م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة يركز على التوعية مبر�س الكتئاب وكيفية اكت�سافه وطرق عالجه

موؤ�س�سات العمل اخلريي يف الفجرية ت�سطلع بدور رائد يف دعم الأ�سر املحتاجة والأيتام يف رم�سان

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�ضارقة،  اجلامعة  م�ضت�ضفى  احتفل 
ال�ضارقة،  الرائد للرعاية ال�ضحية يف 
بيوم ال�ضحة العاملي، وذلك بامل�ضاركة 
العاملية عن  ال�ضحة  يف حملة منظمة 
“دعونا  عنوانها  ك��ان  والتي  الكتئاب 
وا�ضت�ضاف  الك��ت��ئ��اب«.   ع��ن  نتحدث 
ثالث  بال�ضارقة  اجلامعة  م�ضت�ضفى 
جل�ضات لزيادة الوعي مبر�س الكتئاب 
، وت�ضليط ال�ضوء حول كيفية اكت�ضاف 
ه���ذا الإ����ض���ط���راب وم��ع��اجل��ت��ه، وذلك 
امل�ضت�ضفى من  مب�ضاركة فريق خرباء 
جل�ضات  وا�ضتعر�ضت  الأ���ض��رة.  اأط��ب��اء 
طرق  بال�ضارقة  اجل��ام��ع��ة  م�ضت�ضفى 
لالكتئاب  امل��ب��ك��ر  الك��ت�����ض��اف  ك��ي��ف��ي��ة 
العام  ال��ف��ه��م  وم��ع��اجل��ت��ه، وحت�����ض��ني 
بالكتئاب، وذلك للق�ضاء على الو�ضم 
الجتماعي املرتبط بهذا الإ�ضطراب، 
املر�ضى  ع��الج  يعيق  اأن  وال��ذي ميكن 
الذين هم يف اأم�س احلاجة اإىل العالج 
وال���دع���م. وي��ت��م��ث��ل ال���ه���دف م���ن هذه 
ال�ضتق�ضائية  وال��درا���ض��ات  اجلل�ضات 
يف اإطالع جمتمع ال�ضارقة على مر�س 

بال�ضارقة يف جوهرها اإىل اإجراء نقا�س 
مفتوح حول ا�ضطراب الإكئتاب، حيث 
يف  اأ�ضا�ضي  عن�ضر  النقا�س  هذا  ي�ضكل 
العار  و�ضمة  وتبقى  ال�ضفاء.  مرحلة 
الج��ت��م��اع��ي ال��ع��ائ��ق الأ���ض��ا���ض��ي اأم���ام 
العامل.  ح���ول  ال��ع��الج  اإىل  ال�����ض��اع��ني 
اأفراد  ويوؤدي اإجراء نقا�س مفتوح مع 
العمل،  وزم��الء  وال�ضدقاء،  العائلة، 
اأعداد  زي���ادة  اإىل  الطبية  ال��ك��وادر  اأو 

املر�ضى ال�ضاعني اإىل العالج. 
بال�ضارقة  اجلامعة  م�ضت�ضفى  واأق���ام 
ت�ضعر  “كيف  ع���ن���وان  ي��ح��م��ل  ج�����داراً 
مل�ضقات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اليوم؟”، 
الوجوه التعبريية التي حتمل م�ضاعر 
ال�ضعادة  ب���ني  م���ا  ت�����رتاوح  خم��ت��ل��ف��ة، 
ت�ضجيع  بهدف  وذل��ك  احل���زن،  وحتى 
عن  التعبري  يف  وال�ضفافية  الن��ف��ت��اح 
الدكتورة  و���ض��اع��دت  امل�����ض��اع��ر.  ح��ال��ة 
ا�ضت�ضاري  ال�ضلتوين،  حممد  �ضاجدة 
اأول طب الأ�ضرة يف م�ضت�ضفى اجلامعة 
توعوية  حملة  تنظيم  يف  بال�ضارقة، 
لها  تعليق  ويف  الك��ت��ئ��اب.  با�ضطراب 
اأطباء  م��ن  لفريقنا  “ميكن  ق��ال��ت: 
الأ������ض�����رة ت���ق���دمي ال����دع����م، وال���ع���الج 

املتو�ضطة وحتى احلادة نحو 22 من 
اإجمايل امل�ضاركني، ن�ضفهم من العمر 
35 عام، فيما بلغت ن�ضبة  18 وحتى 
امل�ضابني باأعرا�س القلق احلاد 100 

باملائة من امل�ضاركني.
احلزن  ي�ضاحبه  مر�س  هو  الكتئاب 
وال�ضعور  اله��ت��م��ام  وف��ق��دان  امل�ضتمر 
للنف�س،  املحببة  الأن�ضطة  يف  باملتعة 
وعدم  القدرة على القيام بالفعاليات 
اأ�ضبوعني.  ع��ن  تقل  ل  مل��دة  اليومية، 
العديد  تظهر  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
امل�ضابني  على  التالية  الأع��را���س  من 

بالكتئاب: 
- هبوط الطاقة وانخفا�س الهمة. 

-تغري ال�ضهية. 
-النوم ل�ضاعات طويلة. 

-القلق. 
-انخفا�س الرتكيز. 

-الرتدد. 
-الأرق. 

-ال�ضعور باإنعدام القيمة.
-ال�ضعور بالذنب اأو الياأ�س. 

-اأفكار اإيذاء النف�س اأو الإنتحار. 
اجلامعة  م�ضت�ضفى  ح��م��ل��ة  وت���ه���دف 

اخلفيف  بالكتئاب  وامل�ضابني  باملائة، 
يتم ت�ضجيل اأي  مل  فيما  باملائة،   35
ن�ضبة  وبلغت  احلاد.  بالكتئاب  اإ�ضابة 
امل�ضابني بالكتئاب املتو�ضط من الفئة 
العمرية 18-35 عام 50 باملائة من 
اإجمايل الإ�ضابات امل�ضجلة، فيما بلغت 
ن�ضبة الإناث 83 باملائة. وبلغت ن�ضبة 
امل�ضابني باأعرا�س اإ�ضطراب الكتئاب 
احلاد املعتدل من الفئة العمرية 18-

عام نحو 67 باملائة من اإجمايل   35
امل�ضابني، فيما بلغت ن�ضبة الإناث 67 

باملائة. 
مرتفعة  م��ع��دلت  ت�ضجيل  ت��ك��رر  كما 
ل�ضريحة ال�ضباب والإناث من اإجمايل 
اإ�ضطراب  ك�����ض��ف  اأداة  يف  امل�����ض��ارك��ني 
ن�ضبة  ب���ل���غ���ت  ح���ي���ث  ال�����ع�����ام،  ال���ق���ل���ق 
-18 العمرية  الفئة  م��ن  امل�����ض��ارك��ني 

44 باملائة من اإجمايل  نحو  عام   35
امل�ضاركني، مقابل 35،9 باملائة للفئة 
باملائة  و5  ع����ام،   55-36 ال��ع��م��ري��ة 
فما  ع���ام   55 ال��ع��م��ري��ة  للفئة  ف��ق��ط 
 70 نحو  الإن���اث  ن�ضبة  وبلغت  ف���وق. 
وبلغت  امل�ضاركني.  اإجمايل  من  باملائة 
القلق  ب��اإ���ض��ط��راب��ات  امل�����ض��اب��ني  ن�ضبة 

الكتئاب، واأ�ضبابه، والعواقب الناجمة 
عنه، وامل�ضاعدة التي يقدمها امل�ضت�ضفى 
للك�ضف عن هذا املر�س والعالج منه، 
بالكتئاب  امل�ضابني  لت�ضجيع  وذل���ك 
اأفراد  من  بدعم  امل�ضاعدة  طلب  على 

العائلة، والأ�ضدقاء، والزمالء.
وت�ضمنت اجلل�ضات مع اجلمهور عدد 
من الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية، وعر�ضت 
والقلق،  الك���ت���ئ���اب  ل��ت��ق��ي��ي��م  اأدات�������ني 
حول  املري�س  �ضحة  ا�ضتبيان  الأوىل 
مر�س الكتئاب، والثانية حول مر�س 
ن�����ض��ب��ة م���ن ترواحت  وب��ل��غ��ت  ال��ق��ل��ق. 
اأعمارهم بني 18 و35 عام نحو 49 
باملائة من اإجمايل امل�ضاركني يف درا�ضة 
م��ر���س الك��ت��ئ��اب، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�ضبة 
امل�����ض��ارك��ني م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 36 
وحتى 55 عام 12 باملائة من اإجمايل 
الإناث  ن�ضبة  بلغت  فيما  امل�����ض��ارك��ني، 
وجاءت  امل�����ض��ارك��ات.  م��ن  ب��امل��ائ��ة   76
ن�ضبة  بلغت   : كالتايل  اجلل�ضة  نتائج 
امل�ضابني باأعرا�س اإ�ضطراب الكتئاب 
باملائة،   8 ن���ح���و  امل���ع���ت���دل  ال�������ض���دي���د 
باأعرا�س  امل�ضابني  ن�ضبة  بلغت  فيما 
اإ�����ض����ط����راب الك���ت���ئ���اب امل���ع���ت���دل 10 

مبنا�ضبة  �ضنوياً  العاملي  ال�ضحة  بيوم 
منظمة  لتاأ�ضي�س  ال�ضنوية  ال��ذك��رى 
ال�ضحة العاملية. واأتاحت هذه املنا�ضبة 
مل�ضت�ضفى اجلامعة بال�ضارقة الفر�ضة 
العاملي  ال�ضحة  ي��وم  مو�ضوع  لتناول 
والقلق.  الك��ت��ئ��اب  ال���ع���ام وه���و  ل��ه��ذا 
ي�����ض��ي��ب الك���ت���ئ���اب ال��ن��ا���س م���ن كافة 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  وم���ن  الأع���م���ار 
مدمرة  عواقب  اإىل  ي��وؤدي  ما  وغالباً 
والأ�ضدقاء،  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ع  ل��ل��ع��الق��ات 
ال�ضبب  الإنتحار، وهو  اإىل  وقد يوؤدي 
الثاين للوفاة لدى ال�ضباب وال�ضابات 

امل�ضببات  متجاهلني  نف�ضية،  م�ضكلة 
الطبية واحللول.  واأ�ضافت الدكتورة 
تعبرياً  اأكرث  الن�ضاء  تبدو  ال�ضلتوين: 
فيما  مبكر،  وق��ت  يف  م�ضاعرهن  ع��ن 
الوقت  من  املزيد  اإىل  الرجال  يحتاج 
ع��دد كبري من  ال��ث��ق��ة. وحت���ول  لبناء 
مراجعني  اإىل  اجلل�ضات  يف  امل�ضاركني 
ج���دد ل���دي يف امل�����ض��ت�����ض��ف��ى، مم���ا يدل 
ي��ع��اين م��ن الكتئاب  على وج���ود م��ن 
اأو القلق يف كل مكان. وا�ضتخدمت كل 
كو�ضيلة  املر�ضى  م��ع  الدرا�ضتني  م��ن 
مل�ضاعدتهم لفهم هذا املر�س . ُيحتفل 

وُيعترب  ب��دون��ه.  اأو  ال���دواء  با�ضتخدام 
ي�ضيب  �ضائع  عقلي  مر�س  الكتئاب 
قدرة  على  ي��وؤث��ر  اأن  وميكن  اجلميع، 
الفرد على اإجناز اأ�ضهل املهام اليومية. 
وي�������وؤدي ه����ذا امل���ر����س يف ح���ال���ة عدم 
اإىل الإن��ت��ح��ار، ول��ه��ذا ال�ضبب  ال��ع��الج 
اإج������راء نقا�س  م���ن الأه���م���ي���ة مب���ك���ان 
امل���ر����س. ويتمثل  م��ف��ت��وح ح����ول ه����ذا 
احلوار مع الأ�ضخا�س الذين تثق بهم 

اخلطوة الأوىل نحو ال�ضفاء. 
وينظر الكثري من امل�ضابني بالكتئاب 
بكونه  ال���ض��ط��راب  ه��ذا  اإىل  القلق  اأو 

جمعية ال�سحفيني تنظم اإفطارا جماعيا لأهايل كبار ال�سن يف راأ�س اخليمة
وقال الدكتور يو�ضف الطري اأن اأعداد املر�ضى من ال�ضواب والعجائز 
الذين يحتاجون لرعاية طبية دورية يف تناق�س يف امل�ضت�ضفى وهو 
ميزة ح�ضنة خا�ضة بعد اأن وفر امل�ضت�ضفى اخلدمة املنزلية لرعاية 
يف  امل��ر���ض��ى  اأع����داد  اأن  اإىل  م�ضريا   .. منازلهم  يف  ال�ضريحة  تلك 

امل�ضت�ضفى حاليا ي�ضل اإىل 40 مري�ضا .
وثمنت ح�ضة �ضيف ع�ضوة جمل�س اإدارة جمعية ال�ضحفيني تعاون 
راأ�س اخليمة  التي نظمتها اجلمعية يف  الفعاليات  اأول  اجلميع يف 
ع��ام اخل��ري مبا  الإن�ضاين وتفاعال مع  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�ضبة 
املجل�س  واأع�����ض��اء  حكومية  وج��ه��ات  خ��ريي��ة  جمعيات  م��ن  فيهم 
اأجل  بالتعاون من  ب��ادروا  الذين  وال�ضحفيني  الحت��ادي  الوطني 

اإجناح الفعالية.

اأف�ضل خدمة لتلك ال�ضريحة الغالية على قلوبنا.
راأ�����س اخليمة  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة يف  ال��رح��م��ة  وت��ربع��ت جمعية 
ع�ضو  امل��ح��رزي  حممد  الدكتور  ت��ربع  كما  للم�ضت�ضفى  بجهازين 
راأ���س اخليمة بقيمة جهاز  دائ��رة جمارك  املجل�س الوطني ومدير 

يحتاجه امل�ضت�ضفى.
ال��ط��ري م��دي��ر م�ضت�ضفى  ي��و���ض��ف  د.  الإف���ط���ار اجل��م��اع��ي  ح�����ض��ر 
عبيداهلل لكبار ال�ضن واأمرا�س ال�ضيخوخة ومن�ضور النقبي مدير 
الطنيجي  �ضعيد  راأ���س اخليمة وع��ب��داهلل  الأح��م��ر يف  الهالل  ف��رع 
الفعاليات  مدير الرحمة لالأعمال اخلريية ومهرة �ضراي مدير 
املجتمعية يف منطقة راأ�س اخليمة الطبية وعدد من اأهايل املر�ضى 

و�ضحفي راأ�س اخليمة اأع�ضاء جمعية ال�ضحفيني.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

يف  جماعيا  اإف��ط��ارا  اخليمة  راأ����س  يف  ال�ضحفيني  جمعية  نظمت 
تفاعال مع  ال�ضيخوخة  واأمرا�س  ال�ضن  لكبار  عبيداهلل  م�ضت�ضفى 
ال�ضواب  اأه��ايل  الإن�ضاين مب�ضاركة  للعمل  زاي��د  وي��وم  ع��ام اخل��ري 
الداعمة  واحل��ك��وم��ي��ة  اخل��ريي��ة  واجل��ه��ات  ال�ضيخوخة  وم��ر���ض��ى 

للم�ضت�ضفى.
ع�ضوة  ال�ضرهان  ناعمة  الول  اأم�س  اجلماعي  الإف��ط��ار  ح�ضرت 
جمعية  مب��ب��ادرة  ال�ضرهان  وا���ض��ادت   . الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
طاولة  على  املخت�ضة  ال�ضرائح  خمتلف  جمعت  التي  ال�ضحفيني 
واحدة ومت نقا�س اأو�ضاع امل�ضنني واأبرز احتياجاتهم كي يتم تقدمي 

اأ�سغال ال�سارقة تنجز �سيانة 5 م�ساجد يف دبا احل�سن
•• ال�شارقة-وام:

بال�ضارقة  العامة  الأ�ضغال  دائ��رة  رئي�س  ال�ضويدي  �ضاهني  بن  املهند�س علي  اأكد 
انتهاء الدائرة بالتعاون مع دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية من �ضيانة كل من م�ضجد 
م�ضعب بن عمري وم�ضجد حمزه بن عبد املطلب وم�ضجد جعفر بن اأبي طالب 
وم�ضجد اأم املوؤمنني خديجة بنت خويلد وم�ضجد العز بن عبد ال�ضالم يف مدينة 
�ضهر  مع  بالتزامن  وذل��ك  احلديث  املعماري  بطابعها  متتاز  والتي  احل�ضن  دب��ا 

رم�ضان الف�ضيل.
الأ�ضغال  الأف��رع بدائرة  اإدارة  املهند�س حممد بن يعروف مدير  من جانبه قال 
العامة اإن الدائرة �ضتبداأ قريبا ب�ضيانة ثالثة م�ضاجد اأخرى - م�ضجد نادي دبا 
احل�ضن الريا�ضي وم�ضجد ح�ضان بن ثابت و�ضعد بن معاذ .. موؤكدا اأن �ضيانة 
هذه امل�ضاجد تقع يف اإطار خطة الدائرة الرامية اإىل مواكبة النمو ال�ضكاين يف 

�ضتى املدن و�ضمان توفر املعايري املعمارية والبيئية .

•• الفجرية -وام: 

باأهمية تكري�س العمل  اإم��ارة الفجرية  توؤمن موؤ�ض�ضات العمل اخلريي يف 
متح�ضرة  جمتمعات  بناء  يف  رئي�ضيا  راف��دا  بو�ضفه  والتطوعي  الإن�ضاين 
تت�ضم بالت�ضامن والتما�ضك وذلك بف�ضل توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية.
واملتعففة  املحتاجة  الأ���ض��ر  دع��م  يف  رائ��د  ب��دور  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  وت�ضطلع 

والأيتام وكافة ال�ضرائح املجتمعية التي حتتاج للم�ضاعدة الجتماعية.
وتعمل جمعيات العمل اخلريي بالتعاون مع فرع الهالل الأحمر بالفجرية 
م�ضاريع  لتنفيذ  بينهم  التعاون  تعزيز  على  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  خ��الل 
ال��زك��اة على  امل��ري الرم�ضاين واإف��ط��ار �ضائم وت��وزي��ع  امل��ب��ارك من  رم�ضان 

الأ�ضر امل�ضتهدفة امل�ضجلة يف قوائمهم.
واأكد معايل �ضعيد بن حممد الرقباين امل�ضت�ضار اخلا�س ل�ضاحب ال�ضمو 
حاكم الفجرية يف تقرير عن عمل املوؤ�ض�ضات واجلمعيات اخلريية يف �ضهر 
رم�ضان ن�ضره املكتب الإعالمي حلكومة الفجرية اأن اإعالن �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 عاما 
للخري ميثل منوذجا للحيوية والفاعلية التي تتبناها القيادة الر�ضيدة يف 
دولة الإمارات يف تر�ضيخ امل�ضوؤولية املجتمعية خدمة للوطن ودعم التنمية 

امل�ضتدامة يف كافة جمالتها املتنوعة.
وقال معاليه اإن العمل التطوعي الذي ي�ضكل حمورا رئي�ضيا من حماور عام 
اخلري يعك�س بو�ضوح الهتمام الكبري الذي توليه الدولة واجلهات املعنية 

باعتباره  املجتمع  فئات  ب��ني  ثقافته  ون�ضر  وت�ضجيعه  التطوعي  بالعمل 
يج�ضد قيم العطاء واخلري الذي يتميز به �ضعب الإمارات.

العون  الإم���ارات يف مد يد  ال��ذي تقدمه دول��ة  املتوا�ضل  الدعم  اإىل  واأ�ضار 
وتوفري كافة �ضبل الراحة للمواطن واملقيم وزرع بذور اخلري على اأر�ضها.

اإذ  الإم��ارة  العمل اخلريي يف  وت�ضدرت جمعية الفجرية اخلريية م�ضرية 
اأطلقت ابتداء من �ضهر رم�ضان احلايل حملتها حتت �ضعار “ اإن اهلل يحب 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  وخمتلف  اخل��ري  اأ�ضحاب  مع  بالتعاون   “ املح�ضنني 
وم�ضاريع  ب��رام��ج  ت��دع��م  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  والهيئات  واجلمعيات  واخل��ا���ض��ة 

اجلمعية لإدخال الفرحة وال�ضرور على قلوب الفقراء واملحتاجني.
والأفراد  املتعففة  الأ�ضر  على  الرم�ضاين  املري  بتوزيع  اجلمعية  وبا�ضرت 
م�ضتفيدا   2655 عددهم  والبالغ  لديها  امل�ضجلني  للم�ضاعدة  امل�ضتحقني 
الغذائية  للمواد  ال�ضرائية  الق�ضائم  الفجرية فوزعت  من خمتلف مناطق 
عينية  م�ضاعدات  توزيع  اإىل  اإ�ضافة  اأ�ضرة  كل  اأف��راد  على عدد  بناء  عليهم 
جمعية  ع��ام  مدير  العبدويل  علي  �ضعادة  وق��ال  امل�ضتحقة.  احل���الت  على 
الفجرية اخلريية ان م�ضروع اإفطار ال�ضائم الذي تنفذه اجلمعية �ضنويا يف 
�ضهر رم�ضان املبارك يغطي اإمارة الفجرية وكافة املناطق التابعة لها عرب 
موقعا اإ�ضافة اإىل توزيع وجبات اإفطار ال�ضائم وقت اأذان املغرب على   47
الطرق الرئي�ضية يف �ضتة مواقع.. ليبلغ اإجمايل عدد الوجبات التي تقدمها 
ال�ضائمني  ع��دد  اإج��م��ايل  وي�ضل  اإف��ط��ار  وجبة   10230 يوميا  اجلمعية 

امل�ضتفيدين هذا العام 306900 �ضائم.
امل�ضاهمة  �ضائم”  “اأفطار  اخل��ريي��ة  الفجرية  جمعية  م�ضروع  يف  وي��ربز 

املنتجة والتي توفر وجبات الإفطار للعام الرابع  املتميزة لالأ�ضر املواطنة 
على التوايل بعد ان اأثبتت كفاءة وجدية والتزام يف العمل وقد بلغت عدد 
وجبة   3970 يوميا  تقدم  مواطنة  اأ�ضرة   23 العام  ه��ذا  امل�ضاركة  الأ�ضر 

لل�ضائمني باإجمايل 100119 وجبة اإفطار على مدار ال�ضهر.
من جهته يعمل الهالل الأحمر يف الفجرية على تر�ضيخ البعد الإن�ضاين 
الأ�ضا�ضية  احل��ي��اة  وتكاليف  امل�����ض��اري��ف  ع��بء  ورف���ع  امل�ضتهدفة  لل�ضرائح 
�ضهر  الفرع حيث يتكفل يف  امل�ضجلة لدى  الفئات  املعي�ضية عن  واملتطلبات 
رم�ضان املبارك احلايل بتوزيع 3432 وجبة طعام يوميا على ال�ضائمني 
بنحو  تقدر  اإجمالية  وبكلفة  ال�ضرقي  ال�ضاحل  مناطق  من  موقعا   12 يف 

درهم. األف   853
اأن  الفجرية  يف  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  ف��رع  مدير  ال�ضريدي  �ضهيل  وق��ال 
�ضمن  م�ضجلة  اأ���ض��رة   1211 على  الرم�ضاين  امل��ري  كوبونات  وزع  الفرع 
ال�ضاحل  مناطق  يف  الإن�ضاين  والعون  للم�ضاعدة  امل�ضتحقة  الفئات  قوائم 
اأ�ضرة   848 628 األف درهم.. كما ت�ضتفيد  ال�ضرقي مبيزانية بلغت نحو 
من م�ضاريع الزكاة يف العام احلايل بتكلفة قدرها 884 األف درهم تغطي 

احتياجات ال�ضرائح امل�ضتهدفة وما يلزمها من مواد غذائية متنوعة.
وبداأ فرع جمعية بيت اخلري يف اإمارة الفجرية بتوزيع املري الرم�ضاين على 
الأ�ضر الفقرية وذوي الدخول ال�ضعيفة من امل�ضجلني يف ك�ضوف اجلمعية 
بواقع 768 حالة من بينها 560 يتيما.. كما با�ضرت اجلمعية يف توزيع 
27 الف وجبة اإفطار يف �ضهر رم�ضان املبارك على منطقة ال�ضاحل ال�ضرقي 

بواقع 900 وجبة يوميا على ال�ضائمني يف اإمارة الفجرية.

وخ�ض�ضت جمعية بيت اخلري موقعني لإفطار ال�ضائم اأحدهما يف مدينة 
الفجرية والثاين يف دبا الفجرية.

اما موؤ�ض�ضة الفجرية للموارد الطبيعية فقد اأطلقت م�ضروع اإفطار �ضائم 
�ضائقي  على  يوميا  وجبة   100 بواقع  اإف��ط��ار  وجبة   3000 توزيع  عرب 

ال�ضاحنات والعابرين يف مراكز اخلدمات التابعة للموؤ�ض�ضة.
�ضمن  التوايل  على  ال�ضاد�س  للعام  �ضائم  اإفطار  م�ضروع  املوؤ�ض�ضة  وتنظم 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  حزمة  تنفيذ  يف  واخل��ريي��ة  الإن�ضانية  جهودها 

الرم�ضانية متا�ضيا مع روح العطاء يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل.
امل�ضروع  من  الهدف  اأن  للموؤ�ض�ضة  العام  املدير  قا�ضم  علي  املهند�س  وق��ال 
املجتمع مبختلف  اأف��راد  املجتمعي بني  التكافل  اخل��ريي هو حتقيق مبداأ 
القيادة  بتوجيهات  التزاما  والرتاحم  الرحمة  قيمة  وتر�ضيخ  جن�ضياتهم 

احلكيمة باإعالن عام 2017 عاما للخري.
الفجرية  مبادرة  جمموعة  تنظم  ال�ضبابية  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اإط��ار  ويف 
ال�ضبابية التطوعية حتت رعاية جامعة الفجرية ومب�ضاركة جمموعة من 
طالب جامعة الفجرية حملة #وافعلوا_اخلري التي ت�ضم عدة فعاليات 
على  ال�ضيام  ك�ضر  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  اأه��م��ه��ا  الف�ضيل  رم�����ض��ان  �ضهر  خ��الل 
ال�ضائقني قبيل وحلظة الأذان حتفيزا لهم لتجنب ال�ضرعة الزائدة حلاقا 

بوجبة الإفطار.
املوؤ�ض�ضات  م�ضاهمات  على  املجتمعي  التكافل  تعك�س  التي  احلملة  وتعتمد 
واأفراد املجتمع الراغبني يف دعم احلملة باملواد العينية من متر وماء ولنب 

ومواد اأخرى تدخل يف وجبة ك�ضر ال�ضيام.

•• الفجرية -وام:

وا����ض���ل م��ن��ت��دى ال��ف��ج��رية ال��رم�����ض��اين ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ج��م��ع��ي��ة الفجرية 
الجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة جتارة و�ضناعة الفجرية فعالياته 
طريق  الثقافة  “�ضناعة  عنوان  حتت  الثالثة  الرم�ضانية  اأم�ضيته  بعقد 

امل�ضتقبل« .
جمال  والنا�ضر  الكاتب  من  كل  فيها  حت��دث  التي   - الأم�ضية  ا�ضتعر�ضت 
 - الكاتب حممد خمي�س  ب��اإدارة  املهري  والباحث حممد  والكاتب  ال�ضحي 
وتنمية  الثقايف  العمل  تكري�س  ت�ضاهم يف  التي  الهامة  املوا�ضيع  عددا من 
ال��وع��ي ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف ل���دى الأج���ي���ال واإي���ج���اد ط���رق وو���ض��ائ��ل مبتكرة 

للت�ضجيع على القراءة من قبل موؤ�ض�ضات املجتمع املتنوعة.
وتطرق املتحدثون يف الأم�ضية التي عقدت يف جمل�س �ضعادة حممد عبداهلل 
الفجرية  دبا  بالفجرية يف مدينة  امل��دين  الطريان  دائ��رة  رئي�س  ال�ضالمي 
وح�ضور خالد الظنحاين رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الفجرية الجتماعية 
الثقافية امل�ضرف العام على املنتدى .. اإىل مفهوم الثقافة وكيفية �ضناعتها 
يف ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل عرب الرتكيز على القراءة و�ضناعة الثقافة وو�ضع 
اآليات لتنمية املعرفة ميكن من خاللها حتقيق التنمية ال�ضاملة مبا يحقق 

روؤية احلكومة الر�ضيدة يف الو�ضول اإىل �ضعادة املجتمع مبختلف فئاته .

م�ضددين على اأهمية ت�ضجيع املجتمع على النخراط يف عامل القراءة عرب 
جمموعة من احلوافز ومب�ضاندة من الأ�ضرة وموؤ�ض�ضات املجتمع .

يف  الرم�ضانية  املجال�س  اأهمية  ال�ضالمي  اهلل  عبد  حممد  �ضعادة  واأك���د 
التي  املوا�ضيع  اأب��رز  ال�ضوء على  وت�ضليط  الدولة  اأبناء  اإث��راء احل��وار بني 
تهم املجتمع الإماراتي ف�ضال عن دورها يف التاأكيد على الوحدة الوطنية 

واللحمة بني اأبناء املجتمع الواحد .
م�ضريا اإىل �ضرورة و�ضع حمفزات لل�ضباب ت�ضاهم يف جذبهم اإىل القراءة 
وطنية  ثقافة  �ضناعة  على  تعمل  ال��ت��ي  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تعا�ضد  ع��رب 

ت�ضت�ضرف امل�ضتقبل .
من جانبه اأكد الكاتب حممد خمي�س دور الثقافة يف تكري�س القيم واملبادئ 
ال�ضباب  بني  الوطنية  بالهوية  العتزاز  دعم  اأهمية  اإىل  لفتا   .. الوطنية 

واحلفاظ على الرتاث والعادات والتقاليد الإماراتية الأ�ضيلة .
من ناحيته اأو�ضح النا�ضر جمال ال�ضحي - �ضيف الندوة - اأن دولة الإمارات 
واملوؤ�ض�ضات  الدولية  الكتب  ومعار�س  الثقافية  امل��دن  من  العديد  متتلك 
الثقافية احلكومية والأهلية التي تقوم بدور رائد يف ن�ضر الثقافة والعلوم 

واإثراء احلركة الثقافية واإحياء الرتاث ال�ضعبي واملحافظة عليه .
م�ضريا اإىل اإمكانية اأن ت�ضبح الإمارات منتجا للثقافة يف امل�ضتقبل القريب 
الثقافة  ون�ضر  القراءة  ت�ضجيع  يف  الر�ضيدة  القيادة  نهج  على  ا�ضتمرت  اإذا 

عرب املبادرات الوطنية الرثية واملتنوعة .
ونوه مب�ضروع مكتبة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم التي 
تعد املكتبة الأكرب عربيا لحتوائها على اأكرث من ثالثة ماليني عنوان كما 
متثل نواة لالإبداع واملعرفة وملتقى لكل املهتمني بالثقافة والعلوم ومتحفا 

للرتاث وتاريخ احل�ضارة الإن�ضانية .
واأ�ضار اإىل اأهمية ال�ضتفادة من تطوير عمليات ن�ضر الكتب وال�ضتفادة من 
جتارب الدول يف دعم القراءة م�ضتعر�ضا جتربة �ضنغافورة يف هذا الإطار 
من خالل و�ضولها اإىل جمتمع قارئ عرب اإن�ضاء املكتبات يف كل مكان ودعم 
اأجل عمليات  القارئ من  مع  مبا�ضر  ب�ضكل  تتفاعل  التي  الن�ضر  موؤ�ض�ضات 

التطوير امل�ضتمرة .
الإماراتية  الثقافة  قيم  تعزيز  يف  الإم��ارات��ي  ال�ضباب  ب��دور  ال�ضحي  واأ�ضاد 

الأ�ضيلة .. موؤكدا تكري�س هذه القيم يف مناهجنا الدرا�ضية .
التي  الثقافة  اأهمية  املهري  حممد  الكاتب  ال��ن��دوة  �ضيف  اأك��د  جهته  من 
ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ض�س  اأف��ك��ار  م��ن  ا�ضتلهمت  وال��ت��ي  املا�ضي  يف  غر�ضت 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ وحكام الإم��ارات يف اإنتاج املعرفة 
واحلفاظ على هوية الإمارات الثقافية م�ضت�ضهدا بكلمة ال�ضيخ زايد “من 

لي�س له ما�س لي�س له حا�ضر ول م�ضتقبل« .
مو�ضحا اأن حا�ضرنا اليوم هو نتاج ثقافتنا القدمية ونتاج حا�ضرنا �ضيكون 

امللهم الرئي�ضي مل�ضتقبلنا .
و�ضدد املهري على اأهمية نقل احلوار اإىل داخل املنزل بني العائلة الواحدة 
لتكري�س الثقافة الإماراتية الأ�ضيلة .. لفتا اإىل اأن الثقافة عقلية ولي�ضت 
تنجح  اأن  ال�ضرورة  من  لي�س  املهارة  بينما  النجاح  حتقق  والعقلية  مهارة 

دائما .
والتغريات  احل�ضري  التطور  جم���اراة  علينا  يفر�س  ال��واق��ع  اأن  واأ���ض��اف 
الجتماعية املتالحقة ول �ضبيل لذلك اإل من خالل احلفاظ على الهوية 
الوطنية واتباع النهج الذي و�ضعته قيادتنا الر�ضيدة باأن الثقافة هي التي 

حتقق الرثاء املعريف .
بها من  انطلق  والتي  القراءة  ت�ضاعد على  التي  املحفزات  اأب��رز  اإىل  واأ�ضار 
الأ�ضرة اأول ثم حتديد ماذا نقراأ اإ�ضافة اإىل اأهمية العنوان و�ضكل الكتاب 

يف عملية اجلذب للقراءة .
املوؤ�ض�ضات  خ��الل  م��ن  ال��ق��راءة  على  الرتكيز  اأهمية  اإىل  ال��ن��دوة  وخل�ضت 
الثقافية املنت�ضرة يف الدولة وحتفيز الدور الرتبوي الأخالقي بني ال�ضباب 
الإم���ارات  ه��وي��ة  م��ن  النابعة  والح����رتام  الت�ضامح  قيم  على  املحافظة  يف 

الثقافية وتقاليد وتراث الأجداد بهدف ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل .
غرفة  ع��ام  مدير  نائب  جميع  و�ضلطان  الظنحاين  خالد  ك��رم  اخلتام  ويف 

جتارة و�ضناعة الفجرية امل�ضاركني واملتحدثني يف الندوة .
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العتداءات التي �سهدتها بريطانيا منذ 2005  •• لندن-اأ ف ب:

 ،2005 منذ  الع��ت��داءات  من  �ضل�ضلة   2005 منذ  بريطانيا  �ضهدت 
لندن.  و���ض��ط  ال�ضبت يف  الأول  ام�����س  ليل  وق��ع  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  اآخ��ره��ا 
اأعلنت ال�ضرطة الربيطانية ان �ضتة ا�ضخا�س قتلوا يف العتداء الخري 

مو�ضحة ان قوات المن قتلت ثالثة مهاجمني.
 - 7 متوز يوليو 2005: �ضهدت بريطانيا اأربعة اعتداءات من�ضقة يف 
عن  اأ�ضفر  ما  وحافلة،  النفاق  الزدح���ام، يف ثالثة من قطارات  �ضاعة 

�ضقوط 56 قتيال و700 جريح.
 وتبنت الهجمات جمموعة تابعة لتنظيم القاعدة. ويف 21 متوز يوليو، 
اعتداءات مماثلة ومن�ضقة داخل  لتنفيذ  اأربع حماولت جديدة  ف�ضلت 
مرتو وبا�س يف لندن، اإذ ان القنابل التي ا�ضُتخدمت مل تنفجر ب�ضبب 

خلل يف ت�ضنيعها.
 وبح�ضب الق�ضاء، فاإن �ضل�ضلتي العتداءات مرتابطتان.

2007: �ضّكل مطار غال�ضكو الواقع يف جنوب  30 حزيران يونيو   - 
م�ضتعلة  �ضيارة  �ضدمت  عندما  اع��ت��داء،  ملحاولة  هدفا  ا�ضكتلندا  غ��رب 
تنفجر.  ان  دون  من  املطار  مبنى  وامل�ضامري  وال��وق��ود  بالغاز  وممتلئة 
وكان هندي يقود ال�ضاحنة، وقد اأ�ضيب اإ�ضابة بالغة بعد اأن كان �ضب 

على نف�ضه الوقود.
 وتويف بعد �ضهر. وكان اىل جانبه طبيب عراقي مت توقيفه وحكم عليه 
2008 بال�ضجن مل��دى احل��ي��اة. وج��اء ه��ذا الهجوم غ��داة العثور يف  يف 
�ضاحة  يف  مركونتني  انفجارهما،  قبل  مفخختني  �ضيارتني  على  لندن 

بيكاديلي �ضريك�س يف و�ضط لندن.
ُقتل اجلندي يل ريغبي )25 �ضنة( ب�ضالح   :2013 اأي��ار مايو   22  -
ابي�س على يد بريطانيني من اأ�ضل نيجريي بالقرب من ثكنة ع�ضكرية 

ا�ضتنادا  لندن.  �ضرق  جنوب  وولويت�س  حي  يف  امللكية  املدفعية  ل�ضالح 
طعنا  ينهالن  وهما  ت�ضويرهما  على  امل��ارة  اجلانيان  �ضجع  �ضهود،  اىل 
القب�س عليهما. ويف  اإلقاء  قبل  “اهلل اكرب”،  على �ضحيتهما ويهتفان 
اراد  ان��ه  اح��د اجلناة  ق��ال  الع��ت��داء مبا�ضرة،  بعد  ت�ضويره  ت�ضجيل مت 

النتقام “للم�ضلمني الذين قتلهم جنود بريطانيون«.
 - 05 كانون الأول دي�ضمرب 2015: اأقدم حميي الدين مري املولود 
يف ال�ضومال على طعن �ضخ�ضني ب�ضكني يف مدخل حمطة ليتون�ضتون 
يومني  بعد  العتداء  وج��اء  بجروح.  واأ�ضابهما  لندن،  �ضرق  للمرتو يف 
على اأوىل ال�ضربات اجلوية الربيطانية التي ا�ضتهدفت تنظيم داع�س 
يف �ضوريا. وو�ضفت ال�ضلطات العتداء ب�الإرهابي، فيما حكمت املحكمة 

على حميي الدين مري بال�ضجن املوؤبد. 

بريطاين  وه��و  ع��ام��ا(،   52( م�ضعود  خالد  ده�س  م��ار���س:  اآذار   22  -
على ج�ضر  امل��وت  حتى  �ضرطياً  امل��ارة وطعن  من  ع��دداً  ب�ضيارته  م�ضلم، 
وي�ضتمن�ضرت اأمام مبنى الربملان يف لندن، قبل اأن تطلق عليه ال�ضرطة 

النار وتقتله.
واأعلن تنظيم داع�س م�ضوؤوليته عن الهجوم، لكن �ضكوتالنديارد اأعلنت 

اأنها مل جتد اأدلة على مبايعة م�ضعود لتنظيم داع�س اأو القاعدة.
نف�ضه  ليبي  ا�ضل  من  بريطان���������ي  فج������ر   :2017 مايو  اأي��ار   22  -
قاعة  يف  غران�������دي  اريانا  المريكية  للمغنية  غنائية  حفلة  نهاية  يف 
���ض��م��ال غرب  ال��واق��ع��ة يف  امل��دي��ن��ة  ل��ل��ح��ف��الت يف ه���ذه  اري��ن��ا  مان�ض�ضرت 

انكلرتا.
ع��دد كبري من الطفال  بينهم  اآخ���رون   116 22 �ضخ�ضا وج��رح  قتل 

واملراهقني.
المن  اأج��ه��زة  اأن  املا�ضي  م��ار���س  اآذار  يف  الربيطانية  ال�ضرطة  اأعلنت 

اأحبطت “13 حماولة اعتداء ارهابية منذ حزيران يونيو 2013«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

احت����اد  ع����ن  �����ض����ادر  ت���ق���ري���ر  راأى 
م��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل الإره������اب الذي 
ي�������ض���ّم جم���م���وع���ة م����ن اخل������رباء 
احلكم  جم�����الت  يف  الأم���ري���ك���ي���ني 
املخابراتي  وامل��ج��ت��م��ع  والأب���ح���اث 
وغريها اأّن ال�ضتثمارات التي تقوم 
ب��ه��ا ق��ط��ر يف رو���ض��ي��ا ت��اأت��ي بهدف 
ال����ت����وت����رات ح�����ول متويل  اإخ����ف����اء 

الإرهاب.
ثورة  اأّن  ب���داي���ة  ال��ت��ق��ري��ر  و����ض���رح 
ال�����ض��ع��ب ال�����ض��وري حت��ول��ت خالل 
اأه��ل��ي��ة مع  اإىل ح��رب  ���ض��ن��وات  �ضت 
تاأثريات جيو�ضيا�ضية كبرية. وعّزز 
بف�ضل  موقعه  ال�����ض��وري  الرئي�س 
والإيرانيني  ال��رو���س  رع��ات��ه  دع���م 
الأمر الذي دفع بع�س الدول التي 
طالبت برحيله اإىل اإعادة التفكري 
يف ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا. ه����ذا الأم����ر 
�ضراكات  اإىل  التقرير  بح�ضب  اأدى 

غريبة، واأحياناً غري مريحة. 
تركيا والنفوذ املتقل�س

اأنقرة  ت��ت��خ��ّل  مل  خ���ل���ت،  ول���ف���رتة 
�ضيا�ضية  ت�ضوية  اإىل  ال��دع��وة  ع��ن 
اإىل  ا�ضتندت  فيما  الأ�ضد،  ت�ضتثني 
لت�ضمن  م��ب��ك��ر  ه��ج��وم��ي  م��وق��ف 
الرو�س  مع  املفاو�ضات  يف  متثيلها 
والإي���ران���ي���ني. ل��ك��ّن ت��رك��ي��ا بقيت 
�ضوريا  غ����رب  ���ض��م��ال  يف  ن��ا���ض��ط��ة 

ويف  املنطقة.  تلك  يف  ال�ضي�ضانيني 
الدوحة  ات��ه��م��ت   ،2004 ���ض��ن��ة 
ال��ع��م��ي��ل��ني ال���رو����ض���ي���ني اأن����ات����ويل 
بوغا�ضيوف  وفازيلي  يابلو�ضكوف 
ال�ضي�ضاين  ال���رئ���ي�������س  ب���اغ���ت���ي���ال 
يف  يندرباييف  خ��ان  �ضليم  الأ�ضبق 
املحاكم  اإح���دى  وحكمت  ال��دوح��ة. 
اجلا�ضو�ضني  ع���ل���ى  ال���ق���ط���ري���ة 
اأنهما  اإىل  م�ضرية  املوؤبد  بال�ضجن 
ت�ضرفا وف��ق��اً لأوام����ر ���ض��ادرة عن 

القيادة الرو�ضية.
نظرة مو�صكو مل تتغري

املجموعات  اأّن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ض���اف 
جزء  ف��ي��ه  مب��ا  ل��الأ���ض��د،  املناه�ضة 
حمل  حلت  املتطرفني،  م��ن  كبري 
امل��ق��ات��ل��ني ال�����ض��ي�����ض��ان ك��خ�����ض��م هو 
الرو�ضية  للقوات  ت��ه��دي��داً  الأك���رث 
ب�ضبب  كبري  خلطر  تتعر�س  التي 
ج��ه��ل��ه��ا ط��ب��ي��ع��ة الأر�����������س. ومن 
دعم  اإىل  تنظر  مو�ضكو  اأن  املرجح 
ق���ط���ر ل��ل��م��ج��م��وع��ات امل���ق���ات���ل���ة يف 
�ضوريا والذي يجري مبعظمه عرب 
تنظر  كانت  كما  خريية،  جمعيات 
ال�ضي�ضانيني.  ل��ل��ث��وار  دعمها  اإىل 
املرتبطة  التوترات  تعي  والدوحة 
ب��ع��الق��ت��ه��ا م���ع ال��ك��رم��ل��ني، لذلك 
متثل ملياراتها ال�ضتثمارية جهداً 
عملية  ع����الق����ات  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ورمبا بع�س من النفوذ لدى اأبرز 

الالعبني الدوليني. 

لكن ل اأعرف كيف«. هذا واعلنت 
بني  ان  ام�س  الفرن�ضية  الرئا�ضة 
ج��رح��ى اع��ت��داء ل��ن��دن ال���ذي اأدى 
ونحو  اأ���ض��خ��ا���س  �ضتة  مقتل  اىل 
فرن�ضيني  ج����ري����ح����ا،  خ���م�������ض���ني 

اأحدهما ا�ضابته خطرية
وقال كري�ضتوف كا�ضتانري الناطق 
ل���الإذاع���ة العامة  ال��رئ��ا���ض��ة  ب��ا���ض��م 
جريحان  ه���ن���اك  ان���ف���و  ف���ران�������س 
فرن�ضيان اأحدهما يف حالة خطرية 
. وقبل دقائق من ذلك، اعلن ق�ضر 

م�ضلحة،  مل��ج��م��وع��ات  دع��م��ه��ا  ع��رب 
بحماية  عملياتها حم�ضورة  تبقى 
ح���دوده���ا واأم���ن���ه���ا ال��ق��وم��ي ب���دًل 
لإ�ضعاف  م��وّج��ه��ة  ت��ك��ون  اأن  م���ن 
الأ�ضد. لقد عّدلت تركيا مقاربتها 
للحرب ال�ضورية بو�ضوح على اأمل 
الإبقاء على نفوذ ولو متقل�س بني 

الالعبني الأقوى يف املنطقة.
لتلميع  ال�صيادية..  ال�صناديق 

ال�صورة
ال�ضوء  لي�ضّلط  التقرير  وينتقل 
على ال�ضيا�ضة اخلارجية القطرية 
التي اأدخلت تعديالت جتاه نظرتها 
اإىل �ضوريا. وينقل الحتاد النظرة 
العامة اإىل قطر وهي اأنها “واحدة 
املجموعات  داع����م����ي  اأب��������رز  م����ن 
البالد.  يف  العنيفة”  الإ���ض��الم��ي��ة 
�ضناديقها  اإىل  ا����ض���ت���ن���دت  وق�����د 
لإ�ضالح  حم���اول���ة  يف  ال�����ض��ي��ادي��ة 
اك��ت�����ض��اب النفوذ  ���ض��ورت��ه��ا واإع�����ادة 
ال�ضتثمارات  واجت��ه��ت  الإقليمي. 
القطرية باملليارات اإىل مو�ضكو يف 
ابتعاد  اأن��ه��ا  ك��رث على  راآه���ا  خطوة 
وا�ضنطن  ع��ن  الأم��ري��ك��ي  للحليف 

ا�ضتثماراً  ال�ضنة  يناير من هذه  يف 
يف  دولر  م���ل���ي���ار   11.3 ب��ق��ي��م��ة 
روزنفت الرو�ضية مع �ضركة جتارة 

ال�ضلع جلينكور. 
عداوات طويلة

وم���ع ت��رح��ي��ب ال���رو����س ب���الأم���وال 
القطرية، ما زالت الدوحة تواجه 
حتديات متعددة خ�ضو�ضاً اإذا كانت 
ال�ضتثمارات  ه��ذه  ترجمة  تتوقع 
�ضمن  النفوذ  م��ن  مزيد  ك�ضب  يف 
الرو�ضية.  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
قطر  ل��ي�����ض��ت  ال��ت��ق��ري��ر،  فبح�ضب 
املقاتلة  للمجموعات  الأهم  املمول 
وح�ضب،  ب����وت����ني  �����ض����رك����اء  ����ض���د 
اأي�ضاً  تت�ضاطران  ال��دول��ت��ني  لكن 
ال���ع���داوات. فل�ضنوات  م��ن  ت��اري��خ��اً 
ع���دي���دة، ا���ض��ت��ب��ه��ت م��و���ض��ك��و بدعم 
املقاتلني  لل�ضي�ضانيني  ال���دوح���ة 
منطقة  يف  القاعدة  تنظيم  �ضمن 
داغ�������ض���ت���ان ال���رو����ض���ي���ة وه�������ذا ما 
الرو�ضي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  اأع��ل��ن��ه 
ذل��ك من خالل  مّت   .1999 �ضنة 
جمعية قطر اخلريية التي حولت 
الإره���اب���ي���ني  اإىل  دولر  م���ل���ي���ون 

واإيران بهذا التحول. لكّن قطر مل 
�ضاعفت  ب��ل  مماثلة  بخطوة  تقم 
فيما  لالإ�ضالميني  الدعم  بيانات 
ال�ضي�ضان  اإرهابيي  بدعم  تاريخها 
اأكرث  مو�ضكو  م��ن  ال��ت��ق��رب  يجعل 

موازين  تغري  م��ع  مو�ضكو  ب��اجت��اه 
القوى يف ال�ضرق الأو�ضط.

تاريٌخ يف دعم اإرهابيي ال�ضي�ضان
حول  خلطابها  تركيا  تغيري  وبعد 
رو�ضيا  رح���ب���ت  الأ������ض�����د،  م�����ض��ري 

مليون   500 مب��ب��ل��غ  ال�����ض��ن��دوق 
دولر يف م�ضرف يف تي بي امل�ضمول 
و�ضراء  الأم���ري���ك���ي���ة  ب��ال��ع��ق��وب��ات 
ب��ول��ك��وف��و يف  م���ط���ار  م���ن   25%
�ضانت بطر�ضبورغ. واأمّت ال�ضندوق 

 ،2013 ���ض��ن��ة  وم���ن���ذ  ����ض���ع���وب���ة. 
ال�ضيادية  ال��رثوة  �ضندوق  حت��رك 
القطري للقيام با�ضتثمارات كبرية 
الأنظار  لفت  واأك��رث ما  رو�ضيا.  يف 
ا�ضتثمار  ه����و  ال���ت���ق���ري���ر  ب��ح�����ض��ب 

ال�ضمال الغربي، وتقول اإنها تخطط 
ل��ل�����ض��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى احل����دود 
للنظام  امل��وال��ي��ة  ب��ال��ق��وات  ورب��ط��ه��ا 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  غري  ال�ضوري، 
حتبط  اأن  ميكن  املدعومة،  وقواتها 
للنظام  امل���وال���ي���ة  ال���ق���وات  حم���اول���ة 
لل�ضيطرة على معرب حدودي كبري، 

بني العراق و�ضوريا.
اجلي�س  ات���ه���م  م��ت�����ض��ل،  ����ض���ي���اق  يف 
الرو�ضية  ال���ق���وات  احل����ر،  ال�����ض��وري 

ب�ضرب قواتها.
وق������ال اأح������د م���ق���ات���ل���ي اجل���ي�������س اإن 
وهم  �ضربتهم  الرو�ضية  ال��ط��ائ��رات 
امليلي�ضيات  دف�����اع�����ات  ي��ق��ت��ح��م��ون 

املدعومة من اإيران .
الأمريكيون  امل�����ض��وؤول��ون  يعلق  ومل 
ذلك  ك���ان  واإذا  الدع������اء،  ه���ذا  ع��ل��ى 
الرو�ضية  اخل���ط���وة  ف����اإن  ���ض��ح��ي��ح��اً، 
تتخذ  ���ض��وف  مو�ضكو  اأن  اإىل  ت�ضري 
املوالية  ال��ق��وات  اإج������راءات حل��م��اي��ة 
ل��ن��ظ��ام الأ�����ض����د، ���ض��د ال���ق���وات التي 
اأن  بيد  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  تدعمها 
ذلك  اإىل  للذهاب  ا�ضتعدادها  م��دى 

غري وا�ضح.
وقد مت ر�ضد العديد من امليلي�ضيات 
وال�ضورية،  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
التي ي�ضيطر عليها احلر�س الثوري 
الإي��راين، مع قوات النظام ال�ضوري 

على جبهة التنف.

تباين الفارق بني املحافظني والعمال يف بريطانيا
•• لندن-رويرتز:

اأ�ضار ا�ضتطالع للراأي اأجرته موؤ�ض�ضة �ضريفي�ضن حل�ضاب �ضحيفة ميل اأون 
�ضنداي اإىل اأن حزب املحافظني بزعامة رئي�ضة الوزراء ترييزا ماي متقدم 
النتخابات  قبل  املعار�س  العمال  ح��زب  على  فقط  واح��دة  مئوية  بنقطة 

العامة التي جتري يف البالد يوم اخلمي�س.
 12 ك��ان  اأن  بعد  ب�ضكل كبري  م��اي  تراجع تقدم ح��زب  ال�ضتطالع  واأظهر 
اأجرته �ضريفي�ضن حل�ضاب ميل  ال�ضابق الذي  نقطة مئوية يف ال�ضتطالع 

اأون �ضنداي وُن�ضر يف 21 مايو اأيار.
وبلغت ن�ضبة التاأييد حلزب املحافظني يف ال�ضتطالع اجلديد 40 يف املئة 
برتاجع �ضت نقاط مئوية وحلزب العمال 39 يف املئة بزيادة خم�س نقاط.

و�ضمل  يونيو ح��زي��ران  الثالث من  الن��رتن��ت يف  ال�ضتطالع عرب  واأُج���رى 
1049 �ضخ�ضا.

من ناحية اأخرى قال ا�ضتطالع اأجرته موؤ�ض�ضة يوجوف حل�ضاب �ضحيفة 
�ضنداي تاميز اأن تقدم حزب املحافظني على حزب العمال تقل�س اإىل اأربع 

نقاط مئوية.
وقالت �ضحيفة �ضنداي تاميز اإن ال�ضتطالع اأ�ضار اإىل اأن ماي لن حت�ضل 

اإل على اأغلبية �ضعيفة يف الربملان بواقع 14 مقعدا .
 42 بلغت  املحافظني  التاأييد حلزب  ن�ضبة  اأن  واأظهر ال�ضتطالع اجلديد 
يف املئة برتاجع نقطة واحدة عن ال�ضتطالع ال�ضابق الذي اأجرته يوجوف 
38 يف  العمال  التاأييد حلزب  ن�ضبة  بلغت  تاميز يف حني  حل�ضاب �ضنداي 

املئة بزيادة نقطتني .
واأ�ضار ا�ضتطالع اأجرته موؤ�ض�ضة اأو.اأر.بي حل�ضاب �ضحيفة �ضنداي تلجراف 
اإىل اأن تقدم حزب املحافظني على حزب العمال ات�ضع اإىل ت�ضع نقاط مئوية 

قبل النتخابات.
وقالت املوؤ�ض�ضة اإن تقدم ماي زاد بعد اأن كان �ضت نقاط مئوية يف ا�ضتطالعها 
اأي��ار. وح�ضل املحافظون يف ال�ضتطالع  27 مايو  ال�ضابق الذي ن�ضرته يف 
الذي  العمال  واح��دة مقابل حزب  بزيادة نقطة  املئة  45 يف  اجلديد على 

ح�ضل على 36 يف املئة برتاجع نقطتني.

رئي�س احلكومة التون�سية يتعهد 
مبوا�سلة احلرب على الف�ساد

•• تون�س-وكاالت:

تعهد رئي�س احلكومة التون�ضية يو�ضف 
ال�ضاهد ال�ضبت، مبوا�ضلة احلملة على 
يف  انطلقت  التي  والفا�ضدين،  الف�ضاد 
22 اأي����ار م��اي��و امل��ا���ض��ي، م�����ض��ددا على 
جمموعة  عند  تتوقف  لن  احلملة  اأن 
رج���ال الأع���م���ال وامل��ه��رب��ني ال��ذي��ن مّت 
اإيقافهم منذ اأيام، موؤكدا اأنه �ضيذهب 
والفا�ضدين  ال��ف�����ض��اد  ���ض��د  ح��رب��ه  يف 
اإىل اآخ���ر ال��ط��ري��ق. وق���ال ال�����ض��اه��د يف 
مع  ح�����وار  يف  ب��ه��ا  اأدىل  ت�����ض��ري��ح��ات 
عددها  يف  �ضتن�ضره  ال�ضباح  �ضحيفة 
اإن احلرب على  الأح��د،  ال�ضادر �ضباح 
ال��ف�����ض��اد لي�ضت جم���رد ح��م��ل��ة، ب��ل هي 
واأنه  حكومته،  تتبعها  ثابتة  �ضيا�ضة 
اأ�ضدر تعليماته اإىل وزير العدل لتكون 
مكافحة الف�ضاد اأولوية لدى وزارته . 
واأفاد ال�ضاهد يف حواره ال�ضحفي باأن 
اإ�ضدار  على  �ضيعمل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
التحفظي،  بالإيقاف  جديدة  ق���رارات 
ال���ط���وارئ. ووفق  ا���ض��ت��ن��ادا اإىل ق��ان��ون 
اإي���ق���اف  ق����ان����ون ال�����ط�����وارئ، ف���ق���د مّت 
واملهّربني  الأع��م��ال  رج��ال  من  ثمانية 
على خلفية �ضبهات ف�ضاد، ومّت و�ضعهم 
اأحيل  بينما  الإق��ام��ة اجل��ربي��ة،  حت��ت 
رج����ل الأع����م����ال ���ض��ف��ي��ق ج����ّراي����ة على 
العتداء  بتهمة  ال��ع�����ض��ك��ري  ال��ق�����ض��اء 

على اأمن الدولة اخلارجي واخليانة.

ق��ل��ي��ال م��ن امل��ق��ات��ل��ني اأق���ام���وا داخل 
منطقة نزع ال�ضالح، بينما كان عدد 

كبري منهم يتجمعون يف اخلارج.
وج������اء يف ت���ق���ري���ر ل���و����ض���ائ���ل اإع�����الم 
الثوري  ل��ل��ح��ر���س  ت��اب��ع��ة  اإي���ران���ي���ة 
املوالية  القوات  اأن  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
ل��ل��ن��ظ��ام ال�������ض���وري ق���د ت��ت��ف��وق على 
معرب  اإىل  وت�ضل  املتحدة،  الوليات 

حميط  يف  ب��دوري��ات  تقوم  ال�ضوري، 
م��ن��ط��ق��ة ن�����زع ال�������ض���الح، واأم���رت���ه���ا 
اإىل  التنف  منطقة  من  بالن�ضحاب 

منطقة بعيدة. 
الدفاع  وزارة  با�ضم  متحدث  وق���ال 
حزيران  م��ن  الأول  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
عززت  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  يونيو، 
عددا  اأن  م�ضيفا  ال��ق��ت��ال��ي��ة،  ال��ق��وة 

ال��ت��ن��ف م���ن م��واق��ع��ه��ا، ع��ل��ى الرغم 
م��ن ع���دم وج����ود دل��ي��ل ع��ل��ى حدوث 
اأن  التقرير  وذك��ر   . الآن  ذل��ك حتى 
العراقية  ب���احل���دود  ال���ق���وات  رب����ط 
���ض��ي�����ض��ه��ل ن��ق��ل ال����ق����وات وامل����ع����دات. 
العراقية  اجل��م��اع��ات  و���ض��ل��ت  وق���د 
الأ�ضبوع،  هذا  طهران  من  املدعومة 
اأم ج��ري�����س احل���دودي���ة يف  ب��ل��دة  اإىل 

بر�س  لفران�س  عاما   46 وع��م��ره 
الطباخني  م���ن  ال��ع��دي��د  “راأيت 
كان  اأحدهم  البي�ضاء،  مبالب�ضهم 

الدم يغطي كتفه«.
نهر  يف  زوارق  ال�����ض��رط��ة  و���ض��ريت 
ال��ت��امي��ز يف ح��ني ح��ام��ت طائرات 
ه��ل��ي��ك��وب��رت ف����وق امل��ن��ط��ق��ة، وفق 

مرا�ضلي فران�س بر�س.
تابعة  هليكوبرت  ط��ائ��رة  وهبطت 
ال����ط����وارىء ع��ل��ى ج�ضر  خل���دم���ة 
لندن بريدج الذي غطته حاجيات 
امل�ضعفون  ك�����ان  ف��ي��م��ا  م����رتوك����ة 
اىل  حمالت  على  النا�س  ينقلون 

�ضيارات الإ�ضعاف.
يغادرون  ال��ن��ا���س  ب��ع�����س  و���ض��وه��د 
باأغطية  م��ل��ت��ح��ف��ون  وه���م  امل���ك���ان 
من  عنا�ضر  انت�ضار  مع  ال��ط��وارئ 

ال�ضرطة باأ�ضلحتهم.
تويرت  النا�س على  بع�س  وعر�س 
ا���ض��ت��ق��ب��ال م���ن مل ي��ت��م��ك��ن��وا من 
الو�ضول اإىل منازلهم ومن بينهم 
عاما   17 وعمرها  كوركهيل  بيا 
التي قالت لفران�س بر�س اأن اأحد 
املهاجمني طارد �ضديقها ب�ضكني.

املنزل.  اىل  ال��ع��ودة  “اريد  وقالت 

�ضد  واجل���ب���ان  بال�ضنيع  و���ض��ف��ت��ه 
جم��ت��م��ع��ات��ن��ا احل����رة . وق���ال���ت ان 
يوؤكد  ماكرون  اميانويل  الرئي�س 
ت�ضامن  ال����ربي����ط����اين  ل��ل�����ض��ع��ب 
مكافحة  �ضتوا�ضل  ال��ت��ي  فرن�ضا 
ق���واه���ا اىل جانب  ب��ك��ل  الإره������اب 
اململكة املتحدة وكل الدول املعنية 
. واأو�ضحت ان رئي�س الدولة على 
الربيطانية  ال�ضلطات  ات�ضال مع 
وي����ت����م اط����الع����ه ع���ل���ى ت����ط����ورات 

الو�ضع وعنا�ضر التحقيق .

حانة م��ادلرك قرب لندن بريدج 
“كانت  ت���رتن���ح،  ���ض��اب��ة  راأى  ان����ه 
فمها”.  وم��ن  رقبتها  م��ن  ت��ن��زف 
“بدا  واأ���ض��اف لإذاع���ة بي بي �ضي 

يل ولأ�ضحابي اأنها ذبحت«.
كانوا  ال����ذي����ن  امل���ه���اج���م���ون  وب�����ث 
ي���رت���دون ���ض��رتات ن��ا���ض��ف��ة وهمية 
اأول  على  طعنا  وانق�ضوا  ال��ذع��ر 

�ضرطي �ضادفوه يف املكان.
وخ�����الل ث���م���اين دق���ائ���ق م���ن اأول 
قتلت  ال��ط��وارئ،  بخدمة  ات�����ض��ال 

ال�ضرطة املهاجمني الثالثة.
طلبت  امل��ك��ان،  اىل  و�ضولها  وبعد 
داخل  البقاء  النا�س  من  ال�ضرطة 
امل��ط��اع��م واحل���ان���ات ح��ف��اظ��ا على 
����ض���الم���ت���ه���م، والح�����ت�����م�����اء حتت 
و�ضع  منهم  ثم طلب  ال��ط��اولت. 

اأيديهم فوق روؤو�ضهم.
النا�س  م��ن  ال�ضرطيون  طلب  ث��م 
اجل�������ري والب����ت����ع����اد ع����ن امل���ك���ان 
ف���ه���رع���وا م���رع���وب���ني وك�����ان كثري 
بع�ضهم.  ويوا�ضون  يبكون  منهم 
ال�ضرطة  واأخلت  الطرق  واأغلقت 
كافانار  ج����ريار  وق����ال  امل��ن��ط��ق��ة. 
امل��ق��ي��م ب��ال��ق��رب م��ن ت����اور بريدج 

الل���ي���زي���ه وج�����ود ف��رن�����ض��ي��ني بني 
�ضحايا اع��ت��داء ل��ن��دن، م��وؤك��دا يف 
بيان ان فرن�ضا تبذل كل جهودها 

لتقدمي امل�ضاعدة.
تعزيز  مت  ان�����ه  الل���ي���زي���ه  وق������ال 
ليتمكن  الم���ن���ي���ة  الإج�������������راءات 
من  ل�����ن�����دن  يف  ال����ف����رن���������ض����ي����ون 
الدورة  يف  الحد  اليوم  الت�ضويت 
الوىل من النتخابات الت�ضريعية 

الفرن�ضية.
الذين  الع��ت��داء  الرئا�ضة  ودان���ت 

وان��ق�����ض��ت ب�����ض��رع��ة جم����ددا على 
الطريق،  على  املتجمعني  النا�س 

وفق ما اأكد ال�ضهود.
وقال ال�ضاندرو لإذاعة بي بي �ضي 
تتحرك  ال�ضغرية  احلافلة  راأي��ت 
وي���������ض����ارا، ميينا  ب�����ض��رع��ة مي��ي��ن��ا 
وي�����ض��ارا، ل��ت�����ض��دم اأك����رب ع���دد من 
م�ضاعدة  حاولنا  وا�ضاف  النا�س. 
كلهم  اأ���ض��خ��ا���س،  �ضتة  اأو  خم�ضة 

�ضباب .
وق���ال م���ارك ال���ذي ك���ان يف و�ضط 
�ضورا  يلتقط  بريدج  لندن  �ضارع 
ملبنى تاور بريدج ان ال�ضيارة كانت 
“تتحرك م�ضرعة من جنب لآخر. 
راأيتها ت�ضدم النا�س. �ضدمت فتاة 
اأمتار(  )�ضتة  قدما   20 ورفعتها 
راأيتها  م�����ض��ك��ي��ن��ة.  الأر��������س.  ع���ن 

تطري يف الهواء«.
واأ���ض��اف لإذاع��ة بي بي �ضي “كان 
�ضتة  اإىل  خ��م�����ض��ة  ب���ني  م���ا  ه��ن��اك 
اأ���ض��خ��ا���س ع��ل��ى الأر�������س، ل �ضك 

اأنهم اأ�ضيبوا بجروح خطرة«.
العمر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة  دي  وق���ال���ت 
لندن  �ضكان  م��ن  وه��ي  ع��ام��ا   26
اأنه  اأك���ي���دة  “اأنا  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 

•• باري�س-لندن-اأ ف ب:

قبل دقائق من انق�ضا�س �ضاحنة 
�����ض����غ����رية ع����ل����ى امل����������ارة وخ�������روج 
النا�س  يطعنون  راح���وا  اأ�ضخا�س 
كانت  ب���ال�������ض���ك���اك���ني،  ع�������ض���وائ���ي���ا 
بالنا�س  تغ�س  وال��ب��ارات  املطاعم 
ليلة �ضيفية معتدلة يف و�ضط  يف 
مل�ضاهدة  اج��ت��م��ع��وا  ح��ي��ث  ل���ن���دن 
اأبطال  ل����دوري  النهائية  امل���ب���اراة 

اأوروبا على �ضا�ضات كبرية.
وخالل دقائق، قتل �ضتة اأ�ضخا�س 
ثالثة  ال�����ض��رط��ة  ت��ق��ت��ل  اأن  ق��ب��ل 
مهاجمني بالر�ضا�س. واأبلغ جهاز 
ال�ضعاف عن نقل 48 �ضخ�ضا اإىل 

امل�ضت�ضفيات.
جتمعوا  ال����ذي����ن  ال���ن���ا����س  وروى 
من  بالقرب  ال�ضبت  م�ضاء  لل�ضهر 
نهر التاميز كيف حتولت �ضهرتهم 

اإىل ليلة رعب.
�ضغرية  �ضاحنة  انق�ضت  البدء  يف 
ب��ي�����ض��اء ب�����ض��رع��ة ع��ل��ى امل����ارة على 
ج�����ض��ر ل���ن���دن ب���ري���دج ف���ه���رع من 
مل�ضاعدة  ال���ده�������س  م����ن  اأف����ل����ت����وا 
ال�ضيارة  التفت  عندها  امل�ضابني. 

ال�ضاحنة  راأي���ت  اإره���اب���ي.  اع��ت��داء 
وت�ضدم  جنوبا  تنحرف  ال�ضغرية 
�ضور ج�ضر لندن بريدج، ثم خرج 
م��ن��ه��ا رج����ل ي��ح��م��ل ���ض��ك��ي��ن��ا. كان 
يجري ثم نزل ال��درج وتوجه اإىل 

حانة«.
وروى �ضائق �ضيارة الأجرة كري�س 
اأن��ه �ضاهد  ب��ي �ضي”  “ال  لإذاع���ة 
طويلة  �ضكاكني  ي�ضهرون  رج���ال 

يخرجون من ال�ضاحنة. 
وق��ال خرج ثالثة رج��ال يحملون 
���ض��ك��اك��ني ط��وي��ل��ة، طولها  ث��الث��ة 
رمبا 12 بو�ضة )30 �ضنتمرتا(. 
راحوا يطعنون كل من ي�ضادفونه 

يف طريقهم .
الرجال  راأى  اأن�����ه  اإري������ك  وروى 
ال�ضاحنة  م��ن  يخرجون  الثالثة 
اإ�ضعاف  ي��ري��دون  اأن��ه��م  ظ��ن  لكنه 
اأ�ضيبوا لكنهم قاموا بركلهم  من 
ال�ضكاكني.  اأخ��رج��وا  ث��م  ولكمهم 

كانت حالة جنون .
حي  اإىل  بعدها  املهاجمون  توجه 
بورو ماركت وهم ي�ضرخون “هذا 

با�ضم اهلل«.
ك��ان يف  ال��ذي  �ضيلوم  األيك�س  ق��ال 

اأكد اأن الدوحة ت�صعى ل�صراء ر�صى رو�صيا

تقرير اأمريكي: قطر ت�ستخدم ال�سناديق ال�سيادية لتغطية دعمها لالإرهاب 

هجوم ب�صاحنة �صغرية تاله هجمات بال�صكاكني

ليلة رعب يف و�سط لندن اإثر العتداء اجلديد 

ميلي�سيات عراقية تعلن ا�ستعدادها ملواجهة قوات تدعمها اأمريكا يف �سوريا
•• عوا�شم-وكاالت:

العراقية  ال�ضيعية  امللي�ضيات  اأعلنت 
ا�ضتعدادها  اإي������ران  م���ن  امل���دع���وم���ة 
اأمريكا  تدعمها  ق���وات  اأي  مل��واج��ه��ة 
ب�ضوريا، يف اإ�ضارة منها فيما يبدو اإىل 
قوات �ضوريا الدميقراطية الكردية، 
نيوز  م�ضرق  نقلت �ضحيفة  ما  وف��ق 

التابعة للحر�س الثوري الإيراين.
مل  م�����ض��ادر  ع��ن  ال�ضحيفة  ون��ق��ل��ت 
التي  امل��ل��ي�����ض��ي��ات  اأن  ا���ض��م��ه��ا  ت���ذك���ر 
مواقع  من  ان�ضحبت  اإي��ران  تديرها 
ق��ري��ب��ة م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ن��ف جنوب 
الأمريكية  ال�����ض��رب��ة  ب��ع��د  ���ض��وري��ا، 
متو�ضعها  واأع����ادت  امل��ا���ض��ي،  ال�ضهر 
ال�ضحيفة،  وح�����ض��ب  ث���ان���ي���ة.  م����رة 
ال�ضيعية  ال��ق��وات  اإن  امل�����ض��ادر  ق��ال��ت 
ا�ضتعدادها ملحاربة قوات  اأبدت  التي 
مدعومة من اأمريكا، هي كتائب اأبو 
اهلل،  ح��زب  وكتائب  العبا�س  الف�ضل 
وكتائب الإمام علي و�ضيد ال�ضهداء، 
ت�ضعى  ال��ق��وات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�ضرية 
اإىل ال�ضيطرة على معرب التنف، ومن 
املتوقع حدوث ا�ضتباكات مع القوات 

املدعومة من الوليات املتحدة .
اأيار   30 وذك���رت وك��ال��ة روي���رتز يف 
مايو، اأن الطائرات الأمريكية قامت 
خالل الأيام القليلة املا�ضية، باإلقاء 
من�ضورات على قوات موالية للنظام 
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الإرهابيتني  والطعن  الده�س  عمليتي  ب�ضدة  ال�ضريف  الأزه��ر  اأدان 
اللتني وقعتا م�ضاء ام�س الول يف منطقة لندن بريدج وبارا ماركت 
يف و�ضط العا�ضمة الربيطانية لندن ما اأ�ضفر عن �ضقوط عدد من 

القتلى واجلرحى.
الذي  الثابت  موقفه  ام�س  ا���ض��دره  بيان  يف  ال�ضريف  الأزه���ر  واأك���د 
الآمنني يف كل ربوع  ت�ضتهدف  التي  الإرهابية  العمليات  يرف�س كل 

الأر�س .
م�ضددا على اأن من حق جميع الب�ضر العي�س يف �ضالم واأم��ان بغ�س 

النظر عن دينهم اأو لونهم اأو جن�ضهم اأو لغتهم .
للق�ضاء  اجلهود  ت�ضافر  ب�ضرورة  ال��دويل  املجتمع  الأزه��ر  وطالب 
على الإرهاب وخطره الذي بات يهدد ال�ضالم العاملي وي�ضرب يوما 

بعد يوم مناطق خمتلفة يف كل اأنحاء العامل.
وتقدم الأزهر ال�ضريف بخال�س العزاء اىل بريطانيا حكومة و�ضعبا 

يف �ضحايا الغدر والإرهاب .. متمنيا ال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

قتلتهم  الذين  الثالثة  املهاجمني  ان  الأح��د  ام�س  ال�ضرطة  اأعلنت 
اأ�ضخا�س يف منطقة بورو ماركت  ال�ضرطة بعد قيامهم بطعن عدة 

يف لندن كانوا يرتدون اأحزمة نا�ضفة مزيفة.
وق��ال  قائد وحدة مكافحة الإره��اب يف ال�ضرطة الربيطانية مارك 
راويل “امل�ضتبه بهم كانوا يرتدون ما يبدو وكاأنه اأحزمة نا�ضفة، لكن 

مت التحقق فيما بعد باأنها مزيفة”.
اأ�ضخا�س على الأقل  اأن مهاجمني قتلوا �ضتة  اأكدت  وكانت ال�ضرطة 

قرب ج�ضر لندن يوم ال�ضبت.
واأ�ضافت ال�ضرطة اأن ثالثة مهاجمني قادوا عربة وده�ضوا املارة على 

ج�ضر لندن ثم طعنوا اأنا�ًضا يف منطقة بورو ماركت.
الإره�����اب يف بريطانيا  م��ك��اف��ح��ة  ���ض��ب��اط  ك��ب��ري  م����ارك رويل  وق����ال 
“ا�ضتجابت ال�ضرطة امل�ضلحة ب�ضرعة كبرية و�ضجاعة وواجهت ثالثة 

م�ضتبه بهم واأطلقت عليهم النار وقتلوا يف بورو ماركت”.
واأ�ضاف لالأ�ضف لقي �ضتة اأ�ضخا�س حتفهم بالإ�ضافة اإىل املهاجمني 

الثالثة الذين قتلتهم ال�ضرطة بالر�ضا�س.
وتابع “ال�ضرطة واجهت امل�ضتبه بهم واأطلقت عليهم النار يف غ�ضون 
ات�����ض��ال. ك��ان امل�ضتبه بهم ي��رت��دون م��ا ي�ضبه  اأول  ث��م��اِن دق��ائ��ق م��ن 

الأحزمة النا�ضفة لكن ثبت لحًقا اأنها خدعة”.

الدفاع الندوني�ضية يف موؤمتر دويل حول المن ام�س  اأكدت وزارة 
ان لدى تنظيم داع�س الإرهابي حواىل 1200 مقاتل يف الفيليبني 

بينهم اأجانب يقدر عدد الندوني�ضيني منهم بنحو اأربعني �ضخ�ضا.
ومتطرفني  الفيليبيني  اجلي�س  ب��ني  طاحنة  م��ع��ارك  ت��دور  وبينما 
بايعوا تنظيم داع�س الإرهابي يف جنوب الرخبيل، دعا وزير الدفاع 
الن��دون��ي�����ض��ي ري��ام��ي��زارد ري���اك���ودو خ���الل م��ن��ت��دى ���ض��ان��غ��ري-ل يف 

�ضنغاورة اىل التعاون القليمي ملكافحتهم.
اأع�ضاء  م��ن   1200 ح��واىل  هناك  ان  املا�ضية  الليلة  اأبلغت  وق��ال 
تنظيم داع�س الإرهابي يف الفيليبني بينهم حواىل اأربعني ذهبوا من 
الجانب  املقاتلني  ه��وؤلء  ملواجهة  انه  رياكودو  وا�ضاف   . اندوني�ضيا 
هوؤلء  لن  احل��ذر  التزام  علينا  لكن  �ضاملة  و�ضائل  نعتمد  ان  يجب 
النا�س  قتل  هو  هدفهم  ان  املتقاعد  اجل��رال  وتابع  قتل.  اآلت  هم 
لذلك من م�ضوؤوليتنا ان يكون لدينا فهم �ضامل وتوافق وطرق عمل 
م�ضرتكة ملكافحة هوؤلء املقاتلني الأجانب. لكن م�ضاعد وزير الدفاع 
الفيليبيني ريكاردو ديفي�س قلل من حجم املقاتلني املتطرفني، وقال 
اإن��ه مل ي�ضمع من قبل بالعدد ال��ذي ذك��ره رياكودو. وق��ال مل اأ�ضمع 
حقيقة بهذا الأمر. العدد يف نظري اأقل بكثري، هو بني 250 و400 
. لكنه او�ضح ان نحو اربعني ا�ضالميا اجنبيا ي�ضاركون يف القتال يف 
ال�ضلطات  حاولت  عندما  املتطرفون  اجتاحها  التي  م��راوي  مدينة 
ال�ضلطات  وذك��رت  هابيلون.  اي�ضنيلون  زعيمهم  اعتقال  الفيليبينية 
واندوني�ضيا  ماليزيا  م��ن  ق��دم��وا  ه���وؤلء  ان  قبل  م��ن  الفيليبينية 

واليمن وال�ضعودية وال�ضي�ضان.

عوا�شم

ءالقاهرة

�سنغافورة

لندن

ترامب يعر�س امل�ساعدة بعد 
هجمات لندن ويروج حلظر ال�سفر

•• وا�شنطن-وكاالت:

لرئي�ضة  اأك��د  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأن  الأبي�س  البيت  اأعلن 
بعد  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  الكامل  ال��دع��م  م��اي  ت��ريي��زا  الربيطانية  ال����وزراء 
ام�س  فجر  ج��رى  هاتفي  ات�ضال  يف  وذل��ك  الوح�ضي،  الإره��اب��ي  الع��ت��داء 

الأحد.
وقالت الرئا�ضة المريكية يف بيان اإن ترامب اأ�ضاد يف ات�ضاله الهاتفي “برد 
الفعل البطويل لل�ضرطة والأطراف الأخرى التي تدخلت، وعر�س الدعم 
الكامل حلكومة الوليات املتحدة يف عملية التحقيق واإحالة امل�ضوؤولني عن 

هذه الأعمال ال�ضريرة اإىل الق�ضاء«.
ت��وي��رت، على  تغريدة على  ذل��ك يف  قبيل  الأم��ري��ك��ي عر�س  الرئي�س  وك��ان 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م�����ض��اع��دة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وك��ت��ب ت���رام���ب: “مهما ك���ان ما 
با�ضتطاعة الوليات املتحدة اأن تفعله مل�ضاعدة لندن واململكة املتحدة، فنحن 

�ضنكون جاهزين، نحن معكم، ليبارككم اهلل«.
ده�ضت  بعدما  لندن  و�ضط  يف  حادثني  اإىل  الربيطانية  ال�ضرطة  وهرعت 
ت��ق��اري��ر ع��ن ع��دة ح���وادث طعن  ل��ن��دن وحت��دث��ت  �ضاحنة م���ارة على ج�ضر 

بالقرب من منطقة بورو ماركت، واأعلنت ال�ضرطة اأن احلادثني اإرهابيني.
واليقظة  ب��ال��ذك��اء  للتحلي  ب��ح��اج��ة  “نحن  اأخ����رى:  ت��غ��ري��دة  يف  واأ����ض���اف 
كم�ضتوى  ال�ضفر  حظر  نريد  حقوقنا،  املحاكم  لنا  تعيد  اأن  نريد  وال�ضدة، 

اإ�ضايف لالأمان!«.
وتاأتي منا�ضدة ترامب لفر�س حظر �ضفر يف اأعقاب طلبه العاجل باأن تقوم 
اأ�ضخا�ضاً  اأن يحرم  �ضاأنه  الذي من  التنفيذي  الأمر  باإعادة  العليا  املحكمة 

�سحف اإ�سرائيلية: تل اأبيب فكرت يف اإلقاء قنبلة ذرية على م�سر

الرجوب: )الرباق( يجيب اأن يكون لليهود والأق�صى للفل�صطينيني 

اإ�سرائيل تغطي القد�س املحتلة بكامريات مراقبة

ماكرون لأردوغان: نطالب باإعادة امل�سور ب�اأ�سرع وقت ممكن

تقرير: اإرهاب اإخوان اليمن..�سنعه �سالح ودعمته قطر 

•• باري�س-وكاالت:

طلب الرئي�س الفرن�ضي اميانويل 
ال�ضبت  الأول  ام�������س  م����اك����رون 
م��ن ن��ظ��ريه ال��رتك��ي رج��ب طيب 
اأردوغان العمل على عودة امل�ضور 
ماتيا�س  ال��ف��رن�����ض��ي  ال�����ض��ح��ايف 
ديباردون املحتجز يف تركيا باأ�ضرع 

وقت ممكن اىل فرن�ضا.
الفرن�ضية  الرئا�ض���������ة  وق��ال��ت 
“اإن  ب���ر����س  ل��وك��ال��������������������������ة ف��ران�����س 
ات�ضاًل هاتفياً جرى ع�ضر اليوم 
“اتفقا  ال���دول���ت���ني  رئ��ي�����ض��ي  ب���ني 
تكثي����ف  �����ض����رورة  ع��ل��ى  خ���الل���ه 
الرئي�س  ك����رر  ك��م��ا  الت�������ض���الت، 
ديباردون  ب��روؤي��ة  طلبه  م��اك��رون 
ممكن”  وق��ت  باأ�ضرع  ع��اد  وق�������د 

اإىل فرن�ضا.
اأن  الفرن�ضية  الرئا�ضة  واأ�ضافت 
اأع��رب جم��دداً لأردوغان  الرئي�س 
امل�ضور  و����ض���ع  اإزاء  ق��ل��ق��ه  ع����ن 
الثامن  منذ  املحتجز  الفرن�ضي 

من مايو يف تركيا.
وكانت وزارة اخلارجية الفرن�ضية 
اأع��ل��ن��ت اأم�����س اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ب�ضكل 
�ضراح  اإط��الق  �ضمان  على  مكثف 

امل�ضور الفرن�ضي.
م�ضري  اإىل  م����اك����رون  وت����ط����رق 
امل���������ض����ور م�����ع اأردوغ�������������ان خ���الل 
والع�ضرين  اخلام�س  يف  لقائهما 

من مايو املا�ضي يف بروك�ضل. 

ووع��د اأردوغ��ان يومها بالنظر يف 
هذه احلالة �ضريعاً .

م�ضور  دي������ب������اردون  وم���ات���ي���ا����س 
والثالثني  ال�ضاد�ضة  يف  م�ضتقل 
م��ن ال��ع��م��ر ي��ق��ي��م يف ت��رك��ي��ا منذ 
خم�س �ضنوات، واعتقل يف الثامن 
ب��امت��ان يف  م��ن مايو يف حمافظة 
ج��ن��وب ���ض��رق ال���ب���الد، ح��ي��ث كان 
ي�����ض��ور حت��ق��ي��ق��اً حل�����ض��اب جملة 

نا�ضونال جيوغرافيك.
مركز  اىل  اع��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  ون���ق���ل 
�ضوؤون  دائ�����رة  ت���دي���ره  ا���ض��ت��ق��ب��ال 
غ��ازي عنتاب حيث ل  الهجرة يف 
يزال رغم �ضدور قرار بطرده يف 

احلادي ع�ضر من اأيار مايو.
احلادي  الطعام بني  واأ�ضرب عن 
والع�ضرين  وال�ضابع  والع�ضرين 
من مايو احتجاجاً على اعتقاله، 

ح�ضب ما نقلت منظمة مرا�ضلون 
بال حدود.

الرئا�ضة  اأعلنت  ثانية،  ومن جهة 
واأردوغان  ماكرون  اأن  الفرن�ضية 
الهاتفي  ات�����ض��ال��ه��م��ا  يف  ب��ح��ث��ا 
ال�ضوري  امل���ل���ف���ني  “يف  الأخ�������ري 
التباحث  مت  ما  ملوا�ضلة  والليبي 
به خالل اللقاء الذي جمعهما يف 
بروك�ضل خالل قمة الأطل�ضي يف 

اخلام�س والع�ضرين من مايو.
كما اأعلنت الرئا�ضة الفرن�ضية اأن 
ك���ان منا�ضبة  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ض��ال 
الرئي�س  قرار  اإىل  للتطرق  اأي�ضاً 
الأم�����ري�����ك�����ي الأخ����������ري ب�����اإخ�����راج 
اتفاق  م����ن  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  ح����ول  ب���اري�������س 
اأردوغان  ليوؤكد  منا�ضبة  كان  كما 

التزامه بهذا التفاق.

يف  ع�ضو  يقول  �ضنعاء.  يف  له  اأوكلت  التي  مهمته  يف  جنح  اأن  بعد  اليدومي، 
اأوكل له �ضالح مهمة ت�ضفية  “اليدومي  اليمني يف عدن  احلزب ال�ضرتاكي 
ال��ق��ي��ادات ال���ض��رتاك��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة، وق��د مت��ت ت�ضفية خ��الل ال��ع��ام 1993، 
150 م�ضوؤوًل جنوبياً يف �ضنعاء وحدها«. وتابع “الإ�ضالح والإرهاب �ضنيعة 
لفتاً  اليوم يخدم جماعة �ضالح”،  اإىل  املخلوع �ضالح، ول يزال هذا احلزب 
اإىل اأن اإرهاب ا�ضتخبارات �ضالح الإ�ضالح، مل يكتف بقتل امل�ضوؤولني والقيادات 
اليمنية اجلنوبية، بل وا�ضلت تلك اجلماعة مهمة ت�ضفية �ضباط جهاز الأمن 
اليمني. وعلى �ضلة بذلك،  اإىل حمافظات اجلنوب  الذين ينتمون  ال�ضيا�ضي 
يوؤكد الكاتب اليمني علوي �ضمالن، يف مقالة ن�ضرتها و�ضائل اإعالم مينية اأن 
الي�ضارية  النخب  وتعذيب  ت�ضفية  مهمة  ال�ضبعينيات  يف  له  اأوكلت  اليدومي 
ومقززة.  ب�ضعبة  تعذيب  و�ضائل  مي��ار���س  وك��ان  العربية،  والقومية  اليمنية 
اجلي�س  جنود  �ضد  اإرهابية  جماعات  نفذتها  التي  املذابح  اأن  الكاتب  وك�ضف 

•• عوا�شم-وكاالت:

القاعدة والإخ��وان يف اليمن، وجهان لعملة واحدة، الثنان �ضنعهما املخلوع 
اأعقاب توقيعه اتفاقية الوحدة مع جريانه يف اليمن  علي عبداهلل �ضالح، يف 
اجلنوبية، مطلع ت�ضعينيات القرن املا�ضي. يعرتف �ضالح باأن تاأ�ضي�ضه حلزب 
الإ���ض��الح الإخ����واين ج��اء ل�ضرب احل���زب ال���ض��رتاك��ي اجل��ن��وب��ي، ب��دع��وى اأن 
اإىل  الإ�ضالمي  الإ���ض��الح  قيادة  مهمة  �ضالح  اأوك��ل  �ضيوعيون.  هم  عنا�ضره 
ال�ضف الأول من �ضباط املخابرات، قبل اأن يدمج يف احلزب واجلي�س العنا�ضر 
اجلهادية العائدة من اأفغان�ضتان بزعامة عبداملجيد الزنداين. من هو رئي�س 
اأبرز  اأحد  اليدومي،  اليمني حممد  الإ�ضالح  يراأ�س حزب  اليمني؟  الإ�ضالح 
رجال �ضالح يف جهاز املخابرات ويحمل رتبة عقيد يف جهاز الأمن ال�ضيا�ضي. 
ال��ق��وي حممد  رج��ل��ه  اإىل  الإ���ض��الح  ق��ي��ادة  �ضلم �ضالح   ،1994 عقب ح��رب 

يف ح�ضرموت و�ضبوة واأبني جاءت عقب تهديدات اأطلقها اليدومي يف يوليو 
الأوىل.. الفرقة  احلوثيني.  املتمردين  بيد  ع��م��ران  �ضقوط  عقب   ،2014

اأفغان�ضتان  العائدين من  مدرع الإره��اب  دمج �ضالح العديد من اجلهاديني 
اأ�ضبحت فيما بعد باجلناح الع�ضكري  التي  “مدرع”  يف قوات الفرقة الأوىل 
لتنظيم الإخوان امل�ضلمني. يقول جهاديون، اإن �ضالح منح العنا�ضر اجلهادية 
رتباً ع�ضكرية ودجمهم يف الفرقة الأوىل مدرع واحلر�س اجلمهوري، وا�ضتفاد 
يقع مع�ضكر قوات   .1994 التي �ضنت على عدن، منت�ضف  منهم يف احلرب 
الفرقة الأوىل مدرع يف ال�ضاحية ال�ضمالية ل�ضنعاء، ويف جواره تقع جامعة 
فاإن  امل�ضادر  من  للعديد  ووفقاً  ال��زن��داين.  عبداملجيد  يراأ�ضها  التي  الإمي��ان 
منت�ضبي القوات الع�ضكرية، دائماً ما يتلقوا حما�ضرات دينية يف اجلامعة التي 
ظلت حمرمة على الإعالم من دخولها اأو ك�ضف ما فيها من تفا�ضيل �ضرية. 
م�ضادر ع�ضكرية مينية، ك�ضفت تقدمي قطر دعماً ع�ضكرياً لعنا�ضر من تنظيم 

القاعدة يف بلدة اأرحب �ضمال العا�ضمة اليمنية �ضنعاء يف 2011، حيث خا�س 
اجلي�س اليمني حينها معارك عنيفة مع الإرهابيني ا�ضتمرت لأ�ضابيع قبل اأن 
اأن قطر مولت  اإىل  امل�ضادر  العنا�ضر. ولفتت  يتمكن اجلي�س من �ضحق تلك 
ال�ضلطة  تنظيم القاعدة، عقب ت�ضلم الرئي�س احلايل عبدربه من�ضور هادي 
اإثر انتخابات �ضعبية جرت حينها. ونفذ تنظيم القاعدة �ضل�ضلة هجمات �ضد 
اليمنية �ضنعاء، حيث قتل  العا�ضمة  اأبرزها يف  اليمني والأم��ن، كان  اجلي�س 
وجرح املئات من الع�ضكريني يف تفجريات اإرهابية ا�ضتهدفتهم يف مع�ضكراتهم. 
النموذج  نحو  باليمن  الدفع  الو�ضائل  ب�ضتى  قطر  حاولت  �ضيا�ضيون  يقول 
ال�ضوري اإل اأن الرئي�س ال�ضرعي عبدربه من�ضور هادي، جنح اإىل حد كبري يف 
منع ذلك، وا�ضتطاع اأن يجمع اليمنيني يف العام 2013، فيما عرف مبوؤمتر 
احلوار اليمني، الأمر الذي بدد اأحالم القوى املعادية ل�ضتقرار اليمن، ومنها 

الدوحة لتعيد بناء حتالفات �ضرية جديدة مع احلوثيني املوالني لإيران .

لكنه قام بتلك الزيارة دون مرافقة اي م�ضوؤول اإ�ضرائيلي 
حتى ل تفهم زيارته على انها اعرتاف ب�ضيادة ا�ضرائيل 
على املكان. ول تزال الإدارة الأمريكية تعترب ان الو�ضع 

الدبلوما�ضي للقد�س �ضيتقرر عرب التفاو�س.

من  ب��ع��دد  وغ���داً  ال��ي��وم  نتانياهو  �ضتجمع  ال��ت��ي  القمة 
القادة الأفارقة يف اإطار قمة الأي�ضكوا الأفريقية. 

وك�ضفت ال�ضحيفة، اأن نتانياهو يهدف من وراء الزيارة 
اإ�ضرائيل يف  �ضد  دائماً  تتكون  التي  الأغلبية  ك�ضر  اإىل 
امل�ضاريع  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��رق��ل��ت  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  الأمم 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

احلكومة  اإن   ، اليوم”  “اإ�ضرائيل  ���ض��ح��ي��ف��ة  ق��ال��ت 
الإ�ضرائيلية تنوي خالل الفرتة املقبلة الإعالن ر�ضمياً 
عن خمطط كبري لت�ضوير وتغطية كل �ضوارع القد�س 

ب�ضبكة من الكامريات.
�ضت�ضور كل  الكامريات اجلديدة  اأن  ال�ضحيفة  وذك��رت 
اأنها  اإىل  مواطن يدخل ويخرج من القد�س، بالإ�ضافة 
عن  مبا�ضرة  ���ض��ورة  وتنقل  ال�����ض��ي��ارات  اأرق���ام  �ضتتعقب 

الأو�ضاع يف املدينة من مواقع حمددة. 
هذه  و���ض��ع  اأن  اإىل  لل�ضحيفة  م�����ض��وؤول  �ضابط  واأ���ض��ار 
الكامريات �ضي�ضاعد على تعقب والو�ضول اإىل مرتكبي 
ب�ضهولة،  الفل�ضطينية  والعمليات  اجلنائية  احل���وادث 

وهو اأمر بات هاماً للغاية الآن.
على  تنفيذه  �ضيتم  امل�����ض��روع  اأن  ال�ضحيفة  واأو���ض��ح��ت 
عدة مراحل، الأوىل �ضيتم فيها زرع 150 كامريا. ويف 
املرحلة  ويف  ك��ام��ريا.   345 زرع  �ضيتم  الثانية  املرحلة 

الثالثة �ضيتم زرع 270 كامريا.
 LPR كامريات  تركيب  امل�ضروع  ه��ذا  اإط��ار  يف  و�ضيتم 
امل�����ض��م��اة ع��ني ال��ب��از وه���ي ك��ام��ريات دق��ي��ق��ة مل�ضح اأرق���ام 
ال�ضيارات وتوثيق كل �ضيارة تدخل وتخرج من املدينة. 

وقالت م�ضادر اأمنية لل�ضحيفة اإن زرع هذه الكامريات 
يعترب قفزة ا�ضتخباراتية هامة، لأنه �ضي�ضاعد الأجهزة 

الأمنية على معرفة امل�ضتبه بهم ممن دخول اإىل القد�س 
اأي�ضاً.  اىل ذلك، قال جربيل  بها  امل�ضتبه  ال�ضيارات  اأو 
ف��ت��ح يف مقابلة م��ع قناة  ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة  ال��رج��وب 
ا�ضرائيلية ان حائط املبكى الرباق يف القد�س ال�ضرقية 
امل��ح��ت��ل��ة ي��ج��ب ان ي��ك��ون حت���ت ال�����ض��ي��ادة ال��ي��ه��ودي��ة يف 
الأق�ضى و�ضاحاته حق خال�س  امل�ضجد  ان يكون  مقابل 

للم�ضلمني ولل�ضعب الفل�ضطيني .
بالعربية مع  اج��راه��ا  ال��ت��ي  املقابلة  ال��رج��وب يف  وق���ال 
مكانة  له  ال��رباق  ان حائط  الإ�ضرائيلية  الثانية  القناة 
يبقى  اأن  يجب  وعليه  اليهودي،  ال�ضعب  لدى  وقد�ضية 
حتت ال�ضيادة اليهودية، فال خالف على ذلك، يف املقابل 
للم�ضلمني  خال�س  حق  و�ضاحاته  الأق�ضى  امل�ضجد  فاإن 
ال���رج���وب رئي�س  ي��ت��وىل  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي. ول  ول��ل�����ض��ع��ب 
ر�ضمي  من�ضب  اي  القدم،  لكرة  الفل�ضطينية  اجلامعة 
يف ال�ضلطة الفل�ضطينية. ويقع حائط املبكى يف القد�س 
و�ضمتها   1967 منذ  ا�ضرائيل  حتتلها  التي  ال�ضرقية 

المر الذي ل يعرتف به املجتمع الدويل.
ال�ضرقية  القد�س  يف  املقد�ضة  الأم��اك��ن  م�ضري  ويعترب 
املحتلة احد اكرث الق�ضايا ح�ضا�ضية وتعقيدا يف النزاع 

الفل�ضطيني الإ�ضرائيلي.
وخالل زيارته موؤخرا لإ�ضرائيل والأرا�ضي الفل�ضطينية 
يزور  اأم��ريك��ي مبا�ضر  رئي�س  اول  ت��رام��ب  دون��ال��د  ب��ات 

حائط املبكى.

••القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�ضفت الربتوكولت ال�ضرية حلرب 1967 عن تفكري 
عدد من القادة الإ�ضرائيليني يف اإلقاء قنبلة ذرية على 
م�ضر، بينما ينوي نتانياهو موا�ضلة دعم امل�ضتوطنني، 
المتيازات  من  املزيد  على  باحل�ضول  مطالبهم  رغ��م 

والدعم من خزانة احلكومة. 
ي�ضعى  الأح��د،  ام�س  �ضادرة  اإ�ضرائيلية  ل�ضحف  ووفقاً 
دعم  اإىل  احلالية  الأفريقية  جولته  خ��الل  نتانياهو، 
الأفريقية،  ال����دول  ب��ع�����س  م��ع  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون 
ك��خ��ط��وة ���ض��روري��ة لإ���ض��رائ��ي��ل ب��ع��د ع��رق��ل��ة اأك����رث من 
جراء  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  لإ���ض��رائ��ي��ل  �ضيا�ضي  م�����ض��روع 

معار�ضة الدول الأفريقية.

قنبلة ذرية على م�صر
اأن  الإ�ضرائيلية  اأحرونوت”  “يديعوت  �ضحيفة  ك�ضف 
اأثناء  الإ�ضرائيليني  وامل�ضوؤولني  القادة  كبار  من  ع��دداً 
اإلقاء قنبلة نووية على جبال  1967 فكروا يف  حرب 

�ضيناء. 
اخلطوة  وراء  من  “الهدف  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 

كان ردع امل�ضريني وقوات عربية اأخرى«. 
وعر�ضت ال�ضحيفة تفا�ضيل حما�ضر اجلل�ضات ال�ضرية 
للقادة الإ�ضرائيليني اأثناء احلرب، والتي اأ�ضارت واحدة 
الو�ضع احل���ايل، وت��خ��وف ع��دد من  اإىل خ��ط��ورة  منها 
القادة الع�ضكريني يف اإ�ضرائيل من ت�ضاعد حدة الأو�ضاع 

وتوترها على اجلبهة امل�ضرية، الأمر الذي دفعهم اإىل 
التفكري يف اإلقاء قنبلة ذرية على جبال �ضيناء امل�ضرية. 
غري اأن املحا�ضر ت�ضري اإىل تراجع القادة الإ�ضرائيليني 
من  “تخوفهم  اإىل  م�ضريًة  الفكرة”،  ه��ذه  تنفيذ  عن 

انعكا�ضاتها على املنطقة برمتها«. 

الدعم ال�صتيطاين 
واإىل �ضحيفة “معاريف” التي قالت اإنه خالل الأ�ضبوع 
احلايل �ضتتم امل�ضادقة على 2100 وحدة ا�ضتيطانية 

جديدة يف ال�ضفة الغربية. 
ت��اأت��ي يف ال��وق��ت الذي  اأن ه��ذه اخل��ط��وة  واأ����ض���ارت اإىل 
تتحدث فيه تقارير عن وجود توتر وا�ضح يف العالقات 
ب���ني رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و م���ن جهة، 

وامل�ضتوطنني من جهة اأخرى. 
ت�����ض��اع��د م���ع غ�ضب  ال��ت��وت��ر  اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة،  وذك�����رت 
امل�����ض��ت��وط��ن��ني م���ن ن��ت��ان��ي��اه��و، ب�����ض��ب��ب رف�����ض��ه لدعم 
امل�ضتوطنات باملزيد من الوحدات املختلفة، وهو الدعم 
زاعمني  دوري���ة  ب�ضورة  امل�ضتوطنون  ب��ه  يطالب  ال��ذي 
اأن امل�ضتوطنني ي��زدادون ويتكاثرون بقوة، مما يفر�س 
اأن  ال��زي��ادة، غ��ري  اإ�ضرائيل ���ض��رورة م��راع��اة ه��ذه  على 
اأن تكون الزيادة  نتانياهو مل يوافق عليها وي�ضر على 
قليلة ووفقاً ملا حتدده وزارة وهيئات الإ�ضكان املختلفة 

يف اإ�ضرائيل. 
اأفريقيا واإ�ضرائيل 

مو�ضوع  “هاآرت�س”،  �ضحيفة  تناولت  اآخ��ر،  �ضاأن  ويف 

ابدية  عا�ضمة  القد�س  ال�ضرائيليون  ال��ق��ادة  ويعترب 
الفل�ضطينيون  ي���ري���د  ح���ني  يف  لإ����ض���رائ���ي���ل  وم���وح���دة 
التي  لدولتهم  عا�ضمة  املحتلة  ال�ضرقية  القد�س  جعل 

يطمحون لإقامتها.

وبالتايل  م��رة،  من  اأك��رث  املتحدة  ب��الأمم  الإ�ضرائيلية 
ي�ضعى نتانياهو اإىل التفاق مع هذه الدول واحل�ضول 
القت�ضادي  التعاون  ال�ضيا�ضي مقابل دعم  على دعمها 
الوقت  هذا  يف  الأفريقية  جولته  يف�ضر  ما  وهو  معها، 

بالتحديد.

ال�سرطة الفنزويلية تفرق »م�سرية اجلوع« 
•• مانيال-وكاالت:

كاراكا�س  يف  م�����ض��رية  ف���ن���زوي���ال  يف  ال�����ض��رط��ة  م��ن��ع��ت 
لالحتجاج على الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضيئة با�ضتخدام 
امل�ضاركون  املطاط. وكان  امل�ضيل للدموع وطلقات  الغاز 
يف ما اأ�ضميت “م�ضرية اجلوع” يعتزمون ال�ضري باأوعية 
الذي  فال”  “اإل  ح��ي  اإىل  متوجهني  ال�ضبت،  خالية 
الغذائية.  امل��واد  نق�س  على  احتجاجاً  الفقراء  ي�ضكنه 
واأغ���ل���ق احل��ر���س ال��وط��ن��ي ال��ط��ري��ق امل�����وؤدي اإىل احلي 
واأوقف امل�ضرية. وقال رئي�س جناح املعار�ضة يف الربملان 
من  مل  ال��ذي  “ال�ضعب  غونزاليز:  �ضتالني  الفنزويلي 
ل��ن يوقفه  ال��غ��ذاء وال��وق��وف يف ط��واب��ري طويلة  نق�س 
اأحد«. واأ�ضاف غونزاليز: “احلكومة مل ت�ضل اإىل �ضيء، 

لقي حتى  بقمعنا”.  تقوم  ح��ل  ع��ن  البحث  م��ن  وب���دًل 
امل�ضتمرة  الحتجاجات  خ��الل  حتفه  �ضخ�ضاً   64 الآن 
بقيادة  �ضيا�ضة احلكومة ال�ضرتاكية  �ضهرين على  منذ 
ال��رئ��ي�����س ن��ي��ك��ول���س م����ادورو ك��م��ا اأ���ض��ي��ب األ���ف �ضخ�س 
اآخرين بجروح. ولي�س لدى فنزويال تقريباً اأية عمالت 
اأجنبية متكنها من ا�ضترياد احلاجيات اليومية ل�ضعبها 
اأ�ضعار  ت���دين  اأغ��ذي��ة وخ��الف��ه م��ن اخل����ارج ب�ضبب  م��ن 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى مدار  اإدارة الق��ت�����ض��اد  ال��ب��رتول و���ض��وء 
عدة اأعوام. وتنظم يومياً مظاهرات مناه�ضة للرئي�س 
املحتجون احلكومة  ويتهم  ال��ب��الد.  ���ض��وارع  يف  م���ادورو 
بانتخابات جديدة،  الإن�ضان ويطالبون  بانتهاك حقوق 
بني  مدبرة  م��وؤام��رة  باأنه  الو�ضع  م���ادورو  ي�ضف  بينما 

املعار�ضة واخلارج.
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•• الفجر - تون�س – خا�س
الراعي خليفة  اأثارت حادثة خطف واغتيال      
ال�صلطاين موجة من ال�صتياء والنتقادات املوجهة 
توفريها  عــدم  ب�صبب  الر�صمية  ال�صلطات  اىل 
قبل  الإرهــاب  مرارة  خربت  التي  للعائلة  حماية 

�صنتني فقط.
    و�صادت حالة من ال�صخط واخلذلن يف �صفوف 
عائلة  من  الثاين  الفرد  اغتيال  بعد  التون�صيني 
بها  قتل  التي  تقريبا  الطريقة  بنف�س  ال�صلطاين 
الدعوات  وتــعــددت  مربوك”،  “الراعي  اخـــوه 
للدولة لتوؤّمن حماية رعاياها يف اأعماق البالد من 

خطر الآفة الإرهابية.

خوف ومطالبة بالمن
   وع��رب ع��دد من اه��ايل منطقة دوار 
ال�ضديد  ا�ضتغرابهم  عن  ال�ضالطنية 
ال��ت��ح��رك��ات الره��اب��ي��ة يف  م��ن تغلغل 
ان  واأك���دوا  ملنطقتهم،  املحاذي  اجلبل 
امل��ن��ط��ق��ة يتوجهون  ���ض��ك��ان  ع���ددا م��ن 
ل��رع��ي الأغ���ن���ام وجل��ل��ب احل��ط��ب من 
يتفطن  ان  دون  ي��وم��ي��ا  مغيلة  ج��ب��ل 
خالل  م�ضبوهة  لتحركات  منهم  اأي 
ت�ضتعل  الن����وار  بع�س  ان  ال  ال��ن��ه��ار، 
اح���ي���ان���ا ب��ال��ل��ي��ل ب���اجل���ب���ل مم����ا يدل 
ع��ل��ى ت��واج��د الإره����اب����ي����ني.     وتبدو 
ح���ال���ة اخل������وف وال����ف����زع ع���ل���ى اغلب 
عدد  اك���د  ال��ذي��ن  امل��ن��ط��ق��ة  مت�ضاكني 
النزوح  احيانا يف  يفكرون  انهم  منهم 
فحب  يعجزون  انهم  ال  املنطقة،  من 
ار���ض��ه��م م��ت��اأ���ض��ل وم��ت��ج��ذر داخ���ل كل 
فرد منهم.   وافاد اأحد �ضكان منطقة 
التي  امل����وت  م��ن��ط��ق��ة  ان  ال�����ض��الط��ن��ي��ة 
“قريبة  ال�ضلطاين  الخوين  بها  قتل 
بها  ويتوفر  املائية،  العيون  اأح��د  م��ن 
تتمركز قريبا  امل��رع��ى اجل��ي��د، ورمب��ا 
املاء  لتوفر  الرهابية  املجموعة  منها 
هذه  املوت”  “منطقة  ان  وب��نّي  بها” 
لرعي  املنطقة  اه��ايل  كل  “ت�ضتقطب 
الأغ����ن����ام«.   وع���ن اه���م م��ط��ال��ب ابناء 
حتدثت  الذين  كل  اجمع  فقد  اجلهة 
مطلبهم  ان  )وات(  م��را���ض��ل��ة  ال��ي��ه��م 
باملنطقة”،  الم���ن  “توفري  ال��وح��ي��د 
ف���ال ����ض���يء اه����م م���ن الم�����ن عندهم 
مهددة  اب��ن��ائ��ه��م  ح���ي���اة  وان  خ��ا���ض��ة 
وي���د الره������اب ت��رت���ض��ده��م واخل���وف 
على  والمهات  الب��اء  قلوب  ا�ضتوطن 
فلذات اكبادهم.     وكان تنظيم داع�س 
الإرهابي قد اأعلن تبنيه عملية اغتيال 
راعي الغنام خليفة ال�ضلطاين بجبل 
امل��غ��ي��ل��ة م��ن حم��اف��ظ��ة ���ض��ي��دي بوزيد 
ال��ت��ون�����ض��ي��ة.     ون�����ض��رت وك��ال��ة اعماق 
الإرهابي  للتنظيم  الإع��الم��ي  ال���ذراع 
ف��ي��ه اغتيال  اأك�����دت  ب��ي��ان��ا م��ق��ت�����ض��ب��ا، 
خليفة ال�ضلطاين بزعم اأنه “جا�ضو�س 

للمخابرات التون�ضية«.
اأن جثة  اأك��د م�ضدر م�ضوؤول،      وق��د 
يف  امل�ضت�ضفى  اإىل  و���ض��ل��ت  ال�����ض��ح��ي��ة 
و�ضع �ضيء للغاية، حيث كان مذبوحا 
م�ضاب  اأن���ه  كما  العنق  م�ضتوى  على 

بطلقات ر�ضا�س يف ج�ضده.

يف كفالة الدولة
ه���ذه اجلرمية،  ع��ل��ى  ف��ع��ل  رد      ويف 
ال�ضاهد  يو�ضف  احلكومة  رئي�س  اأك��د 

ا�صتخال�س الدرو�س
    يف حني اعترب النائب والقيادي يف 
املكي،  اللطيف  عبد  النه�ضة  ح��رك��ة 
�ضحيتها  راح  التي  الرهابية  العملية 
فعل  ردة  ال�ضلطاين  خليفة  ال��راع��ي 
م��ا مت ت�ضجيله  الإره��اب��ي��ني على  م��ن 
�ضرورة  واك��د  �ضدهم،  انت�ضارات  من 
وادخ���ال خطط  ال��درو���س  ا�ضتخال�س 

جديدة ملواجهة هوؤلء الإرهابيني .
تتحمل  ل  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����ض���اف     
امل�����ض��وؤول��ي��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار ان����ه ل 
ت��وج��د اي دول���ة يف ال��ع��امل جنحت يف 
حماية مواطنيها بن�ضبة مائة باملائة ، 
اع��ادة هيكلة  اأن احلل يكمن يف  مبينا 
جتمعات  واي��ج��اد  التون�ضية،  الري���اف 
مدعومة  وم�����ض��ل��ح��ة  حم��م��ي��ة  �ضكنية 
يتطلب خمططا  ما  وه��و  الدولة  من 

طويل الأمد .
    وبدعوة من اجلبهة ال�ضعبية، نظم 
م�ضاء ال�ضبت تون�ضيون م�ضرية ب�ضارع 
ت�ضامنا  بالعا�ضمة  بورقيبة  احلبيب 
مع عائلة ال�ضحية خليفة ال�ضلطاين. 
����ض���ع���ارات منددة  امل��ت��ظ��اه��رون  ورف����ع 
بتكرر ا�ضتهداف عائلة ال�ضلطاين من 
وم�ضتنكرة  الره��اب��ي��ة  العنا�ضر  قبل 
ال����دول����ة يف ح��م��اي��ت��ه��ا من  ت��ق�����ض��ري 

عمليات الغدر والقتل.
اأن�ضار  امل�����ض��رية  ه����ذه  يف  و����ض���ارك     
وب���ع�������س ممثلي  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة 
وع�ضرات  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات 
املواطنني.    وافاد القيادي يف اجلبهة 
“حتّمل  اجلبهة  اأن  ال��دق��ي،  حم��م��ود 
ما  م�ضوؤولية  ال�ضاهد  يو�ضف  حكومة 
وم�ضوؤولية  ال�ضلطاين  لعائلة  ح��دث 
ال���ت���ي طالبت  ال��ع��ائ��ل��ة  ح��م��اي��ة ه����ذه 
ب��احل��م��اي��ة م��ن��ذ اغ��ت��ي��ال اب��ن��ه��ا الول 
“�ضتنظم  ان اجلبهة  وقال  مربوك”، 
للتنديد  اأخ���رى  احتجاجية  حت��رك��ات 

بهذه الغتيالت الب�ضعة واجلبانة«.
ال�ضحية  جثمان  ت�ضييع  ومت  ه��ذا     
اأم�����������س الح��������د و�����ض����ط اج����������واء من 
كبري  ع��دد  وق��ام  والغ�ضب،  الحتقان 
ال�ضالطنية  منطقة  مت�ضاكني  م��ن 
مب���ن���ع حم���اف���ظ ����ض���ي���دي ب����وزي����د من 
خليفة  ال��راع��ي  جنازة  موكب  ح�ضور 
املغادرة  على  اج���ربه  مم��ا  ال�ضلطاين 
ع��ل��ى ال���ف���ور وذل�����ك ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ما 
توفري  امل���ح���اف���ظ يف  ع��ج��ز  اع����ت����ربوه 
التي قدمها  الوعود  رغ��م  لهم  الم��ن 
لهم اثر اغتيال مربوك ال�ضلطاين يف 

نوفمرب 2015.

�ضتتخذ  ال����دول����ة  اأن  الأح�������د،  اأم�������س 
اإجراءات عاجلة حلماية عائلة خليفة 
�ضهيدين  ق���ّدم���ت  ال���ت���ي  ال�����ض��ل��ط��اين 
يف  العائلة  ه��ذه  اأّن  م�ضيفا  ل��ل��وط��ن، 

كفالة الدولة التون�ضية.
   واو�ضح اي�ضا اأّن الرهاب اغتال مّرة 
اأبناء تون�س وهو ما يوؤكد  اأخرى اأحد 
داعيا  متوا�ضلة،  م��ازال��ت  احل���رب  ان 
هذه  اأن  خ�ضو�ضا  اليقظة  مزيد  اإىل 
�ضهر  ت�ضتغل  الره��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 

رم�ضان لتنفيذ جرائمها.
    ي�ضار اىل ان وزارة الدفاع التون�ضية، 
تعّهد  الع�ضكري  ال��ق�����ض��اء  ان  اأع��ل��ن��ت 
ب���ف���ت���ح حت���ق���ي���ق ل��ل��ب��ح��ث يف ظ����روف 
ال���راع���ي خليفة  اغ��ت��ي��ال  وم��الب�����ض��ات 
الوحدات  ع���رثت  ال����ذي  ال�����ض��ل��ط��اين، 

الأغنام  ورع����اة  ال�ضكنية  ال��ت��ج��م��ع��ات 
ب���امل���ن���اط���ق ال���ن���ائ���ي���ة ق�������ض���د اإح����ب����اط 
حم����اولت الإره���اب���ي���ني اإف��راغ��ه��ا من 
ال�����ض��ك��ان وال��ت��و���ض��ع ج��غ��راف��ي��ا داخ���ل 
ال���رتاب ال��ت��ون�����ض��ي.    وط��ال��ب احلزب 
ال�ضرعة  اإىل  ب�املرور  القائمة  ال�ضلطة 
ال��ق�����ض��وى يف م��ك��اف��ح��ة الإره������اب من 
خ�������الل �����ض����ن ح�������رب �����ض����رو�����س �ضد 
الإرهابيني املتح�ضنني باجلبال، ودعا 
التي  ال�ضبكات  وحم��اك��م��ة  ك�ضف  اىل 
املالئم  الإط���ار  لهم  ووف���رت  دعمتهم 
للتغلغل، وحما�ضبة كل من تخاذل يف 
يبّي�س  من  كل  وتتّبع  لهم،  الت�ضدي 
الإره������اب، وك���ل م��ن ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه اأو 
يت�ضرت عليه، باعتبار اأن هذه الأفعال 

متثل اأخطر مظاهر الف�ضاد .

م���ن الأخ���ط���ار ال��ن��اج��م��ة ع���ن تواجد 
كالألغام  ب��ه��ا  الإره��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
وكذلك  والقتل،  اخلطف  عمليات  اأو 
جتنبا لتعر�ضهم اإىل رمايات الوحدات 
ب��امل��ك��ان لتعقب  امل��ن��ت�����ض��رة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
العنا�ضر الإرهابية املتح�ضنة باجلهة.    
ويف ظرف �ضنتني ا�ضتهدفت العنا�ضر 
املغيلة  ب��ج��ب��ل  امل��ت��م��رك��زة  الره���اب���ي���ة 
ع��ائ��ل��ة ال�����ض��ل��ط��اين ح��ي��ث ق��ت��ل��ت �ضنة 
ومتكنت  ال�ضلطاين  م��ربوك   2015
خليفة  �ضقيقه  اخ��ت��ط��اف  م��ن  ال��ي��وم 
الدولة  وع��ود  رغ��م  وقتله  ال�ضلطاين 

بحماية العائلة.

رد مزلزل
     الأح��زاب التون�ضية عربت بدورها 

جثته،  على  ال�ضبت  ظهر  الع�ضكرية 
اإرهابية  جم��م��وع��ة  ق���ام���ت  اأن  ب��ع��د 
اجل���م���ع���ة بجبل  م�������ض���اء  ب���اخ���ت���ط���اف���ه 
مرافقه.      ت�ضريحات  ح�ضب  امل��غ��ي��ل��ة، 
واأو���ض��ح��ت ال������وزارة يف ب���الغ ل��ه��ا، اأن 
انطلقت منذ  التي  التم�ضيط  عمليات 
باملنطقة،  متوا�ضلة  ت��زال  ل  اجلمعة 
التي  الإره����اب����ي����ة  امل���ج���وع���ة  ل��ت��ع��ق��ب 
موؤكدة  اجل��رمي��ة،  ارتكابها  يف  ي�ضتبه 
من  يفلتوا  ل��ن  امل��ج��رم��ني  ه����وؤلء  اأن 
ال���ع���ق���اب، و���ض��ي��ك��ون م�����ض��ري��ه��م كمن 
الأفعال  ه��ذه  مثل  بارتكاب  �ضبقوهم 
ذّكرت  ك��م��ا       . ال�ضنيعة  الإره��اب��ي��ة 
ملناطق  الدخول  مينع  باأنه  املواطنني 
حفاظا  املغلقة،  الع�ضكرية  العمليات 
ع���ل���ى ����ض���الم���ت���ه���م وع����ل����ى اأرواح�����ه�����م 

التعبئة  موا�ضلة  يفرت�س  البالد مبا 
املعركة  الدائمة يف  واليقظة  الوطنية 
وح��دة وطنية  �ضياق  الإره���اب يف  �ضد 

�ضاملة.

تق�صري يف الرعاية
   واعترب احل��زب الد�ضتوري احلر يف 
حتديا  الإره��اب��ي��ة  العملية  ل���ه،  ب��ي��ان 
�ضارخا للدولة وال�ضعب، م�ضتنكرا ما 
الوا�ضح من جانب  بالتق�ضري  و�ضفه 
الدولة يف رعاية مواطنيها  موؤ�ض�ضات 
ال�ضلطاين  لعائلة  احل��م��اي��ة  وت��وف��ري 
الإرهابيني  مكن  مما  �ضابقا،  املنكوبة 

من تكرار الفعلة ال�ضنيعة ذاتها .
    واكد احلزب �ضرورة اعتماد ال�ضلطة 
ملخططات حدودية م�ضبوطة حلماية 

الإرهابية  العملية  م��ن  موقفها  ع��ن 
حزب  اأك��د  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف  النكراء. 
احلماية  توفري  ���ض��رورة  تون�س  اف��اق 
املناطق  ملت�ضاكني  وامل��ت��اأك��دة  ال��الزم��ة 
باعتبارهم  الإره�����اب  ل��ب��وؤر  امل��ت��اخ��م��ة 
واملعّر�ضني  مل��ق��اوم��ت��ه  الأول  اخل����ط 
وتوفري  ودم���وّي���ت���ه  ل���غ���دره  الأول�������ني 
الرعاية ال�ضرورّية لعائلة ال�ضهيدين.     
ودعا يف بيان له اىل رّد مزلزل يكون يف 
على  م�ضددا  ال�ضنيع  احل��دث  م�ضتوى 
املناطق  ه��ذه  بتنمية  الإ���ض��راع  اأهمية 
وانت�ضارا  امل��واط��ن��ني  ل�ضتقرار  دعما 

على الإرهاب باإرادة احلياة.
   واأ����ض���در ح���زب ن����داء ت��ون�����س، بيانا 
اأحد  ه��و  الإره����اب  اأن  على  فيه  ���ض��ّدد 
تهدد  لزالت  التي  الرئي�ضية  املخاطر 

حممد ال�ضلطاين – ي�ضار ال�ضورة - �ضقيق ال�ضحية عند ا�ضتقباله من ال�ضب�ضي بعد اغتيال �ضقيقه  ال�ضاهد احلرب مازالت متوا�ضلة

ّذر من دخول املناطق الع�صكرية املغلقة يو�صف ال�صاهد: عائلة ال�صحية يف كفالة الدولة التون�صية وزارة الدفاع حتحُ
و�ضول جثمان ال�ضحية اىل م�ضقط را�ضه

م�ضرية ليلية تنديدا بالرهاب.الهايل امام منزل ال�ضحية يطردون املحافظ

نداء تون�س: موا�سلة التعبئة واليقظة الدائمة يف املعركة �سد الإرهاب يف �سياق وحدة وطنية �ساملة

طرد املحافظ يف موكب جنازته:

تون�س: داع�س الإرهابي يتبنى اغتيال راعي الأغنام
 افاق تون�س يدعو اإىل رّد مزلزل واجلبهة ال�صعبية حتمل احلكومة م�صوؤولية اجلرمية

ق��ت��ل  امل����ك����ي:   
فعل  ردة  الراعي 
على  لالإرهابيني 
من  ت�سجيله  مت  ما 
�سدهم انت�سارات 

 احلزب الد�ستوري 
تق�سري  ي�ستنكر 
توفري  يف  الدولة 
لعائلة  احل��م��اي��ة 
ال�������س���ل���ط���اين

تنديد يف العامل بعد اعتداء لندن 
•• لندن-اأ ف ب:

اأبرز ردود الفعل يف بريطانيا واخلارج على العتداء الذي وقع و�ضط لندن 
يتم  م��اي:  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء  رئي�ضة  ال�ضبت.  الأول  ام�س  م�ضاء 

التعامل مع احلادث الرهيب يف لندن على اأنه عمل اإرهابي .
“انه اعتداء متعمد وجبان �ضد لندنيني  رئي�س بلدية لندن �ضادق خان: 
مربر  اأي  هناك  لي�س  ال�ضبت.  �ضهرة  مي�ضون  كانوا  ملدينتنا  وزوار  اأبرياء 

ممكن ملثل هذه الأعمال الوح�ضية«.
جريميي كوربن زعيم حزب العمال الربيطاين: حوادث وح�ضية ومرعبة . 

نيكول �ضتورجن، رئي�ضة وزراء ا�ضكتلندا: انباء مروعة من لندن .
الرئي�س المريكي دونالد ترامب: قال البيت البي�س ان ان ترامب اأ�ضاد 
والطراف  لل�ضرطة  البطويل  الفعل  “برد  م��اي  مع  الهاتفي  ات�ضاله  يف 

الخرى التي تدخلت، وعر�س الدعم الكامل حلكومة الوليات املتحدة يف 
التحقيق واإحالة امل�ضوؤولني عن هذه العمال ال�ضريرة اىل الق�ضاء«.

وزارة اخلارجية المريكية: هجمات جبانة على مدنيني اأبرياء والوليات 
اململكة  �ضلطات  تطلبها  ان  ميكن  م�ضاعدة  كل  لتقدمي  م�ضتعدة  املتحدة 
�ضف  يف  تقف  املدينة  ن��ي��وي��ورك:  بلدية  رئي�س  ب��الزي��و  دي  بيل  امل��ت��ح��دة. 
المن  ق���وات  واف����راد  وع��ائ��الت��ه��م  ال�ضحايا  اأج���ل  م��ن  ون�ضلي  اللندنيني 

ال�ضجعان .
ادرو كومو حاكم ولية نيويورك: اأعمال جبانة وجنونية .

الكنديون  لندن.  انباء رهيبة من  ت��رودو:  الكندي جا�ضنت  ال��وزراء  رئي�س 
متحدون للتعبري عن ت�ضامنهم ودعمهم لأ�ضدقائنا يف لندن.

العتداء  �ضحايا  اإىل  بفكرنا  نتوجه  كويار:  فيليب  كيبيك  حكومة  رئي�س 
على قيمنا الدميوقراطية يف لندن . رئي�س اجلمهورية اميانويل ماكرون: 

اأك��رث م��ن اي وقت  امل��اأ���ض��اة اجل��دي��دة، تقف فرن�ضا ال��ي��وم  يف مواجهة ه��ذه 
م�ضى اىل جانب بريطانيا . اأفكر يف ال�ضحايا واأقاربهم . امل�ضت�ضارة الملانية 
انغيال مريكل: جتاوزا لكل احلدود، يجمعنا اليوم الهلع واحلزن وكذلك 
الت�ضميم. واأ�ضافت اوؤكد نيابة عن اأملانيا: يف املعركة �ضد كل اأ�ضكال الرهاب 

نقف بثبات اىل جانب بريطانيا.
رئي�س املفو�ضية الوروبية جان كلود يونكر: اتابع بهول الحداث الأخرية 

يف لندن. افكاري و�ضلواتي لل�ضحايا وعائالتهم .
اليوم وكما  الوزراء ال�ضرتايل مالكومل ترنبول: ن�ضلي ونت�ضامن  رئي�س 
هي العادة مع ال�ضعب الربيطاين يف مواجهة الهجمات الإرهابية يف لندن . 
رئي�س الوزراء النيوزيلندي بيل انغلي�س: اأفكار نيوزيلندا مع �ضحايا هجوم 
حياة  انتزعوا  الرهابيون  معكم.  قلوبنا  واأ�ضدقائهم.  وعائالتهم  اليوم 

كثريين م�ضببني الأمل واملعاناة لأ�ضخا�س اأبرياء .

لول دا �سيلفا يوؤكد انه ل اأدلة ت�سمح ب�سجنه 
•• برازيليا-اأ ف ب:

�ضيلفا  دا  ل��ول  اينا�ضيو  لوي�س  ال�ضبق  الربازيلي  الرئي�س  اك��د 
انه لي�ضت هناك اأدلة ميكن ان تربر �ضجنه ، وذلك اأمام موؤمتر 
حزبه حزب العمال الذي اكد دعمه له. وقال لول يف ختام املوؤمتر 
ال�ضاد�س حلزب العمال الربازيلي “علمت اليوم ان النيابة تطلب 
اإدانتي و�ضجني ل اأعرف ملاذا. يف اي مكان يف العامل، يجب توفر 
اأدلة لتهام واإدانة اأي كان. هنا يف الربازيل الأمر لي�س كذلك«. 
وكانت النيابة العامة يف كوريتيبا التي حتقق يف عملية “الغ�ضل 
ال�ضريع” ملكافحة الف�ضاد، طلبت ال�ضبت من القا�ضي �ضريجيو 
البالغ  الربازيلي  الي�ضار  زعيم  توقيف �ضد  ا�ضدار طلب  مورو 

من العمر 71 عاما بتهمة الف�ضاد وغ�ضل الموال.
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ريال  لي�ضبح  هدفني  رونالدو  كري�ضتيانو  �ضجل 
مدريد اأول فريق يحتفظ بلقبه يف دوري اأبطال 
اوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على يوفنتو�س 
يف النهائي لينال البطولة القارية للمرة الثالثة 

يف غ�ضون اأربع �ضنوات.
وتقدم ريال مدريد الذي ح�ضد لقبه 12 يف كاأ�س 
اوروبا، معززا رقمه القيا�ضي، يف الدقيقة 20 بعد 
الكرة  كاربخال  دانييل  م��رر  حيث  مرتدة  هجمة 
اإىل رونالدو الذي �ضدد داخل مرمى جيانلويجي 

بوفون.
ب�ضبع  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ت��ع��ادل  اأدرك  يوفنتو�س  ل��ك��ن 
نهائي  مباريات  يف  الأه���داف  اأف�ضل  باأحد  دقائق 
ماريو  ال���ك���روات���ي  ل��ع��ب  ع��ن��دم��ا  الب���ط���ال  دوري 
كيلور  ف�ضل  مذهلة  خلفية  �ضربة  مانزوكيت�س 

نافا�س يف الو�ضول لها.
الثاين وجنح  ال�ضوط  ري��ال مدريد على  و�ضيطر 

يف التقدم بعد ت�ضديدة قوية من مدى بعيد من 
كا�ضيمريو ا�ضطدمت باأحد الالعبني يف الدقيقة 

.61
واأ�ضاف رونالدو الهدف الثالث بعد عمل رائع من 
لوكا مودريت�س وهو هدفه 600 خالل م�ضريته 

كالعب.
وانهى يوفنتو�س املباراة بع�ضرة لعبني بعد طرد 
خ��وان ك���وادرادو حل�ضوله على الن��ذار الثاين يف 

الدقيقة 84 بعد دفع �ضريجيو رامو�س.

الرابع  ال��ه��دف  ا�ضين�ضيو  م��ارك��و  البديل  واأح���رز 
اللقاء بعد متريرة من  يف الدقيقة الأخ��رية من 

مار�ضيلو.
واع��ت��رب امل���درب الفرن�ضي زي��ن ال��دي��ن زي���دان ان 
ري���ال م��دري��د ال���ض��ب��اين ه��و اأك���رب ن��اد يف العامل، 
الذي يدربه لقبه  النادي  اإح��راز  اأعقاب  وذلك يف 
الثاين ع�ضر يف دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم 
بفوزه يف النهائي على يوفنتو�س اليطايل 1-4.

ميالن  م��ن��ذ  ف���ري���ق  اأول  امل��ل��ك��ي  ال����ن����ادي  وب�����ات 

بلقبه  يحتفظ  و1990(   1989( الي��ط��ايل 
القاري، وعزز رقمه القيا�ضي يف عدد الألقاب بعد 
العا�ضمة  اأقيم يف  ال��ذي  النهائي  الكبري يف  ف��وزه 

الويلزية كارديف.
وقال زيدان بعد املباراة يف ت�ضريحات لقناة بي ان 
�ضبور، خلف كل هذا ثمة الكثري من العمل. لدي 
حظ النتماء اىل هذا النادي الكبري، تدريب هذا 

النادي الكبري، تدريب هوؤلء الالعبني الكبار«.
كلنا  �ضعداء،  كلنا  ال��ي��وم.  به  ما قمت  ه��ذا  ا�ضاف 

ل  ك��ال��ع��ادة  متابعا  رائ���ع،  الأم���ر  اللحظة،  نعي�س 
يبدو الأمر علي، لكني يف داخلي �ضعور ا�ضتثنائي  
لهذا النادي تاريخ، هو اأكرب ناد يف العامل، ونحن 

نظهر ذلك يف كل مباراة«.
وه��و اللقب اخل��ام�����س ل��زي��دان م��ع ال��ن��ادي الذي 
يتوىل تدريبه منذ مطلع العام 2016، اذ اأحرز 
والكاأ�س  الأب��ط��ال  دوري  لقب  الأول  مو�ضمه  يف 
ال�ضوبر الوروبية وكاأ�س العامل لالأندية، واأ�ضاف 
اليها هذا املو�ضم الدوري ال�ضباين )للمرة الأوىل 

منذ 2012( ودوري الأبطال.
وحقق ريال بذلك ثنائية الدوري املحلي وامل�ضابقة 

الأوروبية للمرة الأوىل منذ 1958.
رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل  ق��ال  جهته،  م��ن 
 12( امل�ضابقة  وه��داف  املباراة  يف  ثنائية  �ضاحب 
بطريقة  امل��و���ض��م  وان��ه��ي��ن��ا  ج��ي��دا،  لعبنا  ه��دف��ا(: 
رائعة. مل ي�ضبق ان حققنا ثنائية الدوري ودوري 
1958. ه���ديف ه��و اح����راز دوري  الب��ط��ال م��ن��ذ 

البطال العام املقبل .
هذا  فقال:  بنزمية  ك��رمي  الفرن�ضي  املهاجم  اأم��ا 
اأم��ر ل ي�ضدق، الفوز م��رة، مرتني والآن ثالثة. 
العامل،  يف  ن��اد  اأف�ضل  ونحن  التاريخ  دخلنا  لقد 
النحو  هذا  على  ال�ضتمرار  اأري��د  ا�ضتثنائي.  هذا 
القدم  ك��رة  نعي�س  الأل��ق��اب.  م��ن  الكثري  واح���راز 
من اأجل هذه اللحظات، وهذه الليلة نحن �ضعداء 

كثريا .

اخلطوط  للدمج  العليا  اللجنة  اأق���رت 
العري�ضة مل�ضاركة فريق �ضباب الأهلي - 
دبي باملو�ضم الريا�ضي املقبل على اأن يتم 
خمتلف  على  ي�ضرف  عمل  فريق  تعيني 
الإدارية  باجلوانب  املتعلقة  التفا�ضيل 

والتنظيمية والريا�ضية.
جاء ذلك خالل الجتماع الثاين للجنة 
برئا�ضة  الإم����ارات  اأب����راج  ال���ذي عقد يف 
مدير  ���ض��ل��ي��م��ان،  �ضعيد  خليفة  ���ض��ع��ادة 
بدبي،  وال�ضيافة  الت�ضريفات  دائرة  عام 
�ضعادة  الأع�ضاء  اللجنة وح�ضور  رئي�س 
�ضامي ظاعن القمزي و�ضعادة خليفة بن 
حميدان و�ضعادة حممد الكمايل ممثاًل 
و�ضعادة  ال��ري��ا���ض��ي،  دب����ي  ع���ن جم��ل�����س 
عبداللطيف ال�ضايغ ومطر �ضرور �ضقر 

الذي اختارته اللجنة مقرراً لها.
�ضليمان  �ضعيد  خليفة  ���ض��ع��ادة  وج���ه  و 
الجتماع  ب���داي���ة  يف  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ض���اء 

ناديي  يف  ال�������ض���ل���ة  ل���ف���ري���ق���ي  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
فوزهما  اأع���ق���اب  يف  وال�����ض��ب��اب  الأه���ل���ي 
الأبطال  اخلليجية  الأن���دي���ة  ب��ب��ط��ول��ة 
للمركزين  ح�ضدهما  بعد  ال�ضلة  لكرة 
الأهلي  النادي  فريق  وال��ث��اين..و  الأول 
رئي�س  كاأ�س  بلقب  ف��وزه  بعد  اليد  لكرة 

الدولة.
وعرب �ضعادته عن �ضكره جلميع اأقطاب 
الأندية  وجماهري  واإداري����ي  وم�����ض��وؤويل 
الأهلي  النادي  فريق  ملوؤازرتهم  الثالثة 
ال�ضعودي  الأه��ل��ي  �ضقيقه  ل��ق��اء  خ���الل 
ي����وم الإث���ن���ني امل��ا���ض��ي يف ل��ق��اء الإي����اب 
الذي  الأم���ر  اآ���ض��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  �ضمن 
يعك�س التالحم والرتابط بينها والذي 

�ضيتعمق ب�ضكل اأكرب بعد اإمتام الدمج.
وو���ض��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��دم��ج اإط���ار 
مل�ضاركة  العري�ضة  املالمح  ير�ضم  عمل 
ا�ضتعداداً  الأه��ل��ي-دب��ي  ال�ضباب  ف��ري��ق 

الريا�ضي  امل��و���ض��م  م��ن��اف�����ض��ات  ل��دخ��ول��ه 
املقبل وذلك بعد ا�ضتكمال فريق العمل 
والإداري�����ة  الإج��رائ��ي��ة  مل��ه��ام��ه  املخت�س 
والفنية لتاأتي من�ضجمة مع قرار الدمج 
امل�ضتجدات  اللجنة  ناق�ضت  و  الأخ���ري. 
لعملية  واملالية  والقانونية  التنظيمية 
الدمج مع الأخذ بعني العتبار خمتلف 
من  امل��رف��وع��ة  والتقنية  الفنية  امل��ل��ف��ات 
املرحلة  ملبا�ضرة  الفرعية  اللجان  قبل 
جهوزية  �ضرعة  تكفل  ال��ت��ي  التنفيذية 
وا�ضتكمال  دب���ي  الأه���ل���ي-  ���ض��ب��اب  ف��ري��ق 

بنائه الإداري والفني.
و ت��ن��اول الج��ت��م��اع اأي�����ض��ا و���ض��ع خطة 
الثالث  امل��ي��زان��ي��ات  دم��ج  تت�ضمن  عمل 
العتبار  بعني  تاأخذ  واح��دة  ميزانية  يف 
الثالثة  ل���ل���ف���رق  امل���ال���ي���ة  الل����ت����زام����ات 
الريا�ضي  املو�ضم  نهاية  حتى  املندجمة 
احل����ايل.. وب��ال��ت��وازي م��ع ه���ذه اخلطة 

املقرتحات اخلا�ضة  ت��داول عدد من  مت 
مبثابة  تكون  ا�ضتثمارية  با�ضرتاتيجية 
ال�ضتثمارية  ل��الآل��ي��ة  ط��ري��ق  خ���ارط���ة 

للكيان اجلديد.
العليا  اللجنة  ناق�ضت  �ضياٍق مت�ضل  ويف 
ال�ضيا�ضات الإعالمية امل�ضتقبلية للفريق 
املبدئي  ت�������ض���وره���ا  وا����ض���ع���ًة  اجل����دي����د 
الطاقات  حل�����ض��د  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
اجلماهريية �ضمن اإطاٍر واحٍد لي�ضمن 
للكيان  والت�ضجيع  الدعم  م�ضتوى  رفع 
اجل����دي����د مب����ا ي�����ض��اه��م يف رف�����ع ال�����روح 
اإجن����ازات  ل��ت��رتج��م يف حتقيق  امل��ع��ن��وي��ة 
ريا�ضية لفتة ترتقي بامل�ضهد الريا�ضي 

يف دبي والإمارات عموماً.
اخلطة  اأن  ع���ل���ى  ال���ل���ج���ن���ة  �����ض����ددت  و 
واملهنية  بال�ضفافية  �ضتت�ضم  الإعالمية 
م�ضتجدات  جميع  نقل  �ضيتم  اإذ  العالية 
الريا�ضية  الأو�������ض������اط  اإىل  ال����دم����ج 

باأول  اأوًل  واجل��م��اه��ريي��ة  والإع��الم��ي��ة 
ليكون اجلميع على علٍم تام بتفا�ضيلها 

الدقيقة.
وق�����ررت ال��ل��ج��ن��ة اأي�����ض��اً ت�����ض��ك��ي��ل فريق 
وعامر  امل��ط��وع،  فار�س  من  يتاألف  عمل 
ي���ت���وىل مهمة  ���ض��ل��ط��ان  ع���ل���ي وم����اج����د 
اجلماعية  الأل�����ع�����اب  ع���ل���ى  الإ������ض�����راف 
العنا�ضر من  اأف�ضل  والفردية، واختيار 
الأوىل يف هذه  الريا�ضية  الفرق  لعبي 
الالعبني  اختيار  ف�ضاًل عن  الريا�ضات 
العمرية  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ف��رق 
اإىل ج��ان��ب ال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة والإداري������ة 
يف  مل�ضاركتها  كاملة  جهوزية  يحقق  مبا 

املناف�ضات املو�ضم القادم الريا�ضية.
خالل  �ضليمان  خليفة  ���ض��ع��ادة  اأ����ض���اد  و 
املختلفة  ال���ل���ج���ان  ب��ج��ه��ود  الج���ت���م���اع 
لتحقيق  ال�ضاعة  م��دار  على  تعمل  التي 
اإطار  اأق�ضر  �ضمن  املو�ضوعة  الأه���داف 

روؤ�ضاء  اإىل جميع  بال�ضكر  زمني وتوجه 
واأع�ضاء اللجان موؤكداً اأن جهودهم تلك 
هي التي جتعل عملية الدمج ت�ضري بهذا 

الزخم والوترية املت�ضارعة.
�ضتتواىل  اجتماعاتها  اأن  اللجنة  واأكدت 
ت���ب���اع���اً ل���الن���ت���ه���اء م����ن و����ض���ع الإط������ار 

اجلديد  ل��ل��ك��ي��ان  والإداري  التنظيمي 
وا�ضتكمال عملية  وق��ٍت ممكن  اأق��رب  يف 

الدمج.

بوفون يحيي ريال مدريد بعد اللقب الثاين ع�سر 
بوفون  جانلويجي  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  ل��ن��ادي  املخ�ضرم  احل��ار���س  حيا 
4-1 يف نهائي دوري  ال��غ��رمي ري��ال م��دري��د ال���ض��ب��اين، بعد ف��وز الأخ���ري 

اأبطال اوروبا يف كرة القدم واإحراز لقبه الثاين ع�ضر يف امل�ضابقة.
وخ�ضر بوفون )39 عاما( ثالث نهائي له يف دوري البطال )بعد 2003 

و2015(، وفقد فر�ضة اإحراز اللقب الذي يغيب عن خزائنه.
وقال بوفون بعد النهائي الذي اأقيم يف كارديف خاب اأملنا لعبنا ب�ضكل جيد 
يف ال�ضوط الأول. واعتقد انه لدينا ما يكفي للفوز يف املباراة. ل ميكنني 
ان اأف�ضر كيف لعبنا يف ال�ضوط الثاين . واأ�ضاف ا�ضتحق ريال مدريد الفوز 
يف ال�ضوط الثاين . من جهته، قال مدرب يوفنتو�س ما�ضيميليانو األيغري 
اأف�ضل، لكن ريال مدريد قام ب�ضوط ثان كبري  اأول  ان ريال قمنا ب�ضوط 
و�ضغط علينا، م�ضريا اىل ان الهدف الثاين للنادي امللكي كان موؤثرا ومن 

كرة مرتدة من احد لعبينا .

اإ�سماعيل اأحمد يطمئن اجلماهري  ويوؤكد  رغبته يف العودة القوية بعد جناح العملية
•• العني – الفجر

نادي  وف��ري��ق  الوطني  منتخبنا  لع��ب  اأح��م��د،  اإ�ضماعيل  ال���دويل  ط��م��اأن 

اأن خ�ضع  بعد  ال�ضحية  اأو���ض��اع��ه  على  اجل��م��اه��ري  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني 
اأخرياً جلراحة ناجحة يف بر�ضلونة الإ�ضبانية لتنظيف غ�ضروف الركبة، 
اأطمئن  اأن  واأود  العملية اجلراحية  على جناح  اهلل كثرياً  اأحمد  موؤكداً: 
اجلميع على و�ضعي ال�ضحي، واأ�ضاأل اهلل العلي القدير اأن اأعود اأقوى مع 
النتائج التي تت�ضق مع  اأف�ضل  الأمنيات ال�ضادقة لفريق العني بتحقيق 
طموحات اجلميع وتلبي تطلعات اجلماهري يف املو�ضم الكروي اجلديد. 
بعد  امليادين  اإىل  لعودته  املقررة  الزمنية  الفرتة  حول  �ضوؤال  على  ورداً 

املحددة  الفرتة  املعالج  الطبيب  لتقرير  »وفقاً  قال:  العملية اجلراحية، 
لغيابي عن امليادين من �ضهر ون�ضف ال�ضهر اإىل �ضهرين، بيد اأنني اأدرك 
اأن فرتة العالج والتاأهيل تتطلب جهوداً م�ضاعفة خالل املرحلة  جيداً 
املقبلة ورغبة كبرية ولن ا�ضتعجل العودة بقدر ما اأحر�س على بلوغ درجة 
اجلاهزية املطلوبة التي متكنني من العودة بقوة مع زمالئي الالعبني، 
لأن الفريق يف حاجة جلهود جميع العنا�ضر املوجودة يف القائمة خالل 
بالعقلية  التعامل  من  لبد  واأكمل:  ال��ق��ادم«.  باملو�ضم  الكبرية  حتدياته 
الحرتافية يف العودة جمدداً اإىل قائمة الفريق و�ضاأ�ضاعف من جهودي 
كما ذكرت لكم حتى اأعود اأقوى بف�ضل اهلل العلي القدير. وتعليقاً على 
�ضوؤال حول ر�ضالة ال�ضكر با�ضم اجلميع على ت�ضحياته، التي وجهها له 
اآهن مبا�ضرة لتحامله على  مدرب الفريق زوران بعد نهاية مباراة ذوب 

لغة  يجيد  ماميت�س،  زوران  القدير  امل���درب  »احلقيقة  ق���ال:  الإ���ض��اب��ة، 
على  الالعبني  حتفيز  يف  عالية  مبقدرة  ويتمتع  اجلميع،  مع  التعامل 
اإظهار اأف�ضل ما لديهم خالل التحديات القوية واملوؤكد اأن اإ�ضماعيل اأو 
اأي لعب اآخر يف �ضفوف الفريق لن يرتدد يف التحامل على نف�ضه واإظهار 
الرغبة القوية وروح القتال من اأجل الظهور امل�ضرف لكرة الإم��ارات يف 
العملية اجلراحية  اأج���رى  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  وزاد:  ال��دول��ي��ة«.  املحافل 
التاأجيل  اإمكانية  املعالج حول  الطبيب  اأنني حتدثت مع  بيد  قبل فرتة 
حتى نهاية املو�ضم، لأن الفريق كان يف اأم�س احلاجة جلهود اأي لعب يف 
القائمة وذلك يف ظل الإ�ضابات التي طالت عدد كبري من لعبي الفريق 
الدوليني ، خ�ضو�ضاً يف خط الظهر الأمر الذي يحتمه علينا كالعبني 

نداء الواجب يف الدفاع عن �ضعار النادي

زيدان يدخل تاريخ دوري اأبطال اأوروبا كمدرب
دون زين الدين زيدان ا�ضمه كالعب 
م���ع ري����ال م���دري���د يف ت���اري���خ دوري 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم، بهدف من 
وم�ضاء   .2002 نهائي  يف  الأجمل 
ال�ضبت، دون الفرن�ضي ا�ضمه كمدرب 
مع النادي امللكي، بعدما اأ�ضبح اأول 
مدرب منذ 27 عاما يحتفظ بلقب 

امل�ضابقة القارية الأبرز.
الجناز  ه��ذا  م��درب  اأي  يحقق  ومل 
م�����ع ميالن  ����ض���اك���ي  اأري�����غ�����و  م���ن���ذ 
1989 و1990.  الإيطايل عامي 
الجناز  ه���ذا  حتقيق  اىل  واإ���ض��اف��ة 
بعد كل هذا الوقت، بات زيدان اأول 
ال�ضيغة احلديثة  م��درب يحققه يف 
للم�ضابقة التي دخلت حيز التطبيق 

عام 1993.
وحقق �ضاكي اجنازه وهو يف الرابعة 
والأربعني من العمر، وها هو زيدان 
نف�ضها.  ال�����ض��ن  يف  ال��ت��ج��رب��ة  ي��ك��رر 
ك��ان غري معروف  ال��ف��ارق ان �ضاكي 
بينما  ك��الع��ب،  وا���ض��ع  م�ضتوى  على 
عظماء  �ضجل  يف  ا�ضمه  زي���دان  دون 

اللعبة.
ع�ضية املباراة النهائية مع يوفنتو�س 
الويلزية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  الي���ط���ايل 
 ،1-4 ريال  بها  فاز  والتي  كارديف، 
قارن زيدان يف ت�ضريحات �ضحافية 
قائال  �ضينمائي،  وفيلم  حياته  بني 
“لو قلتم يل واأنا يافع انني �ضاأخترب 

كل هذا، مل اأكن لأ�ضدقكم«.
�ضعود زيدان ال�ضاروخي كمدرب هو 
م�ضار لفت يف ذاته: توىل م�ضوؤولية 
كانون  يف  ل����ري����ال  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از 

توا�سل مناف�سات “اأوملبياد ال�سباط” الرم�ساين يف اأبوظبي
املفتوحة  الريا�ضية  امل�ضلحة  ال��ق��وات  �ضباط  ن��ادي  بطولة  مناف�ضات  توا�ضلت 
يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي   “ الرم�ضاين  ال�ضباط  “اأوملبياد  والع�ضرين  احل��ادي��ة  بن�ضختها 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  اأبوظبي حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س  بني  م�ضرتك  وبتنظيم  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزير  ال��وزراء 
14 يونيو  ونادي �ضباط القوات امل�ضلحة. وتت�ضمن البطولة التي ت�ضتمر حتى 
ام�س مناف�ضات م�ضابقة  لل�ضيدات. وبداأت  واأربع  �ضبع م�ضابقات للرجال  اجلاري 
23 �ضيدات و57 رجال. واأكد  80 راميا ورامية  الرماية يف البطولة مب�ضاركة 
اأجنح  اأحد  ال�ضباط تعد  اأوملبياد  اأن  الرماية  املزروعي رئي�س جلنة بطولة  عبيد 
الأحداث الريا�ضية يف �ضهر رم�ضان الكرمي معربا عن �ضعادته باأن تكون الرماية 
توا�ضلت  كما  الأخ����رية.  ال�ضنوات  يف  بالبطولة  الأ�ضا�ضية  الأل��ع��اب  م��ن  واح���دة 
مناف�ضات خما�ضيات كرة قدم ال�ضالت لل�ضيدات وت�ضدر فريق هولندا املجموعة 
الأوىل بعد فوزه على فريق نادي اأبوظبي الريا�ضي “ج” بهدفني نظيفني �ضمن 
مباريات اجلولة الثانية من دور املجموعات. ويف املجموعة الثانية فاز فريق نادي 
اأبوظبي الريا�ضي “اأ” على فريق ريد باندا�س مت�ضدر املجموعة بهدفني مقابل 
هدف لتحتدم املناف�ضة بني الثنائي على التاأهل اإىل الدور ن�ضف النهائي. و�ضمن 
التوايل  على  الثانية  خ�ضارته  ال�ضوداين  التحدي  فريق  تلقى  الثالثة  املجموعة 
ليودع البطولة مبكرا بعد هزميته من فريق نادي اأبوظبي الريا�ضي “ب” باأربعة 
اأبوظبي  بني  املجموعة  عن  التاأهل  على  ال�ضراع  وانح�ضر  هدف  مقابل  اأه��داف 

الريا�ضي “ب” وفريق كو�ضت.

األف جريح يف تدافع بني م�سجعي يوفنتو�س
اأ�ضيب نحو األف �ضخ�س بجروح خالل تدافع جنم عن حالة هلع بني احل�ضد الذي 
النهائية  املباراة  ال�ضبت يف �ضاحة يف و�ضط تورينو ملتابعة  الأول  جتمع م�ضاء ام�س 
لدوري اأبطال اأوروبا، وفق ح�ضيلة ن�ضرتها ال�ضرطة الإيطالية . وقال مرا�ضلو وكالة 
فران�س بر�س اإن حالة من الفو�ضى �ضادت قبل ع�ضر دقائق من انتهاء املباراة عندما 
اأ�ضيب متابعوها بحالة هلع اإثر �ضماع دوي األعاب نارية يف حني حتدث البع�س عن 
انفجار قنبلة. ونقل �ضبعة من امل�ضابني اإىل اأق�ضام الطوارئ يف م�ضت�ضفيات املدينة 

الواقعة �ضمال اإيطاليا، فيما غالبية اجلرحى الباقني اإ�ضاباتهم طفيفة.
وقبل ع�ضر دقائق تقريبا من نهاية املباراة التي فاز فيها ريال مدريد على يوفنتو�س 
بحواجز  فا�ضطدموا  باجلري  الهلع  اأ�ضابهم  وق��د  النا�س  ب��داأ  ك��اردي��ف،  يف   1-4
الأمن اأو باملباين املحيطة ب�ضاحة �ضان كارلو حيث ن�ضبت �ضا�ضات عمالقة. واأ�ضيب 
كثريون نتيجة وقوعهم اأو ب�ضظايا الزجاج. بعد دقائق من التدافع كانت ال�ضاحة 
مغطاة باحلطام والبقايا والأحذية واحلقائب وغريها من احلاجيات التي تركها 

اأ�ضحابها على عجل، وفق ال�ضور التي عر�ضتها �ضا�ضات التلفزيون.

زيدان: امللكي اأكرب ناد يف العامل

ري�ال م�دري�د يحتفظ بلق�ب دوري ابط�ال اأوروب�ا 

اللجنة العليا للدمج ت�سع اخلطوط العري�سة مل�ساركات فريق �سباب الأهلي-دبي املو�سم املقبل

على  زي��دان  بقدرة  الكثريون  �ضكك 
حتمل م�ضوؤولية ناد من هذا احلجم 
النجوم  م���ن  امل�����ض��ت��وى  ه����ذا  وع���ل���ى 
والح������رتاف... وامل��ت��ط��ل��ب��ات. ال ان 
زي������دان خ���ال���ف ك����م����درب، ك��م��ا فعل 

�ضابقا كالعب، كل التوقعات.
وي����ق����ول ع���ن���ه زم���ي���ل���ه ال�������ض���اب���ق يف 
باولو  الوروغ����واي����اين  ي��وف��ن��ت��و���س، 
انه  جن���اح���ه،  “ي�ضتحق  م��ون��ت��ريو 
انها  ان��ه م��درب كبري،  ال��ي��وم  يظهر 
دوري  يف  الثانية  النهائية  مباراته 
البطال او الثالثة اذا احت�ضبنا تلك 
لن�ضيلوتي.  كم�ضاعد  خا�ضها  التي 
كل ما حققه... يبقى مثلما هو، مل 

يتغري«.

جانبه  اىل  وج��ل�����ض��ت  احل��ا���ض��ري��ن، 
الأربعة،  واأب��ن��اوؤه  فريونيك  زوج��ت��ه 
وب��ي��ن��ه��م ان�����زو ال�����ذي اأط���ل���ق عليه 
بالأوروغواياين  تيمنا  ا�ضمه  وال��ده 
“زيزو”  ملهم  فران�ضي�ضكويل،  انزو 
ال�ضاب كرويا. وبات انزو حاليا اأحد 
الالعبني النا�ضئني يف ت�ضكيلة ريال، 
وا���ض��ت��دع��اه زي����دان م��ن ���ض��م��ن 25 
ن��ه��ائ��ي دوري  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  لع��ب��ا 

البطال.
اأراد زي����دان م��ن خ���الل ���ض��ورت��ه يف 
ي��ظ��ه��ر ان  ال�������ض���ح���ايف، ان  امل����وؤمت����ر 
ن��اد ع��ائ��ل��ي، وانه  ال��ن��ادي امللكي ه��و 
رافايل  �ضلفه  ع��ن  خمتلفا  �ضيكون 

بينيتيز ويطوي �ضفحته.

-1996( ال��ع��ج��وز  ال�ضيدة  ف��ري��ق 
اأحرز  التي  ال��ف��رتة  وه��ي   ،)2001
العامل  ك����اأ�����س  اىل  ا����ض���اف���ة  ف��ي��ه��ا 
 ،2000 اأوروب��������ا  ك���اأ����س   ،1998

وجائزة الكرة الذهبية 1998.
كثريا  ج�����ض��دي��ا  زي������دان  ي��ت��غ��ري  مل 
م��ن��ذ ت��ل��ك ال���ف���رتة، ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء رمبا 
بالكامل.  ال��راأ���س  حليق  اأ�ضبح  ان��ه 
بات  ال�ضخ�ضي،  امل�ضتوى  على  لكن 
اأكانوا  الآخرين،  مع  زي��دان  توا�ضل 
من  اأف�����ض��ل  �ضحافيني،  اأم  لع��ب��ني 

اأي وقت.
يف تقدميه الر�ضمي كمدرب لريال، 
ح��ر���س زي����دان ع��ل��ى ت��ق��دمي �ضورة 
على  الب���ت�������ض���ام���ات  وزع  ع���ائ���ل���ي���ة: 

العاملية  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  جن��وم��ي��ت��ه 
م�ضاء 12 متوز يوليو 1998 على 
�ضاحية  يف  فران�س  دو  �ضتاد  ملعب 

�ضان دوين الباري�ضية.
امل�ضيفة  ب��ني  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي 
اللقب،  وال���ربازي���ل ح��ام��ل��ة  ف��رن�����ض��ا 
ج��ع��ل م��ن زي����زو م��ع��ب��ود اجلماهري 
الفرن�ضية، بعدما قاد منتخبه لفوز 
هدفان  منها  له  3-�ضفر،  تاريخي 

من راأ�ضية بعد ركلة ركنية.
ع���رف زي�����دان ن�����ض��وة ال���ف���وز وخيبة 
نهائي  نف�ضها:  املحطة  يف  اخل�ضارة 
اأم���ام  اأمل��ان��ي��ا  يف   2006 م��ون��دي��ال 

اإيطاليا.
مباراته  ي��خ��و���س  ال��ف��رن�����ض��ي  ك����ان 
الفتتاح  ه����دف  و���ض��ج��ل  الأخ�������رية، 
لفرن�ضا من ركلة جزاء على طريقة 
املرمى  ح���ار����س  م��رم��ى  ب��ان��ي��ن��ك��ا يف 
امل��خ�����ض��رم ج��ان��ل��وي��ج��ي ب���وف���ون. ال 
الفرن�ضي  ق����ام  ت���ال����ض���ن،  ب��ع��د  ان����ه 
ماركو  الي����ط����ايل  امل����داف����ع  ب�����ن��ط��ح 
م��ات��ريات�����ض��ي، م���ا دف����ع احل���ك���م اىل 
طرده، حيث خرج من امللعب مطاأطاأ 
الذهبية  الكاأ�س  يرمق  وهو  الراأ�س، 

بطرف عينيه.
ي���ح���م���ل حت���ق���ي���ق زي���������دان اإجن��������ازه 
عاطفية  ق��ي��م��ة  ي��وف��ن��ت��و���س  اأم�������ام 
ل��ل��ف��رن�����ض��ي. ف��ب��ع��د جت�����ارب يف كان 
وب��������وردو ال��ف��رن�����ض��ي��ني، ك�����ان ب����روز 
تورينو  مدينة  يف  الفرن�ضي  النجم 
الي�����ط�����ال�����ي�����ة، ح����ي����ث حت��������ول اىل 
اأح������د ال���ن���ج���وم ال���ق���الئ���ل م����ن غري 
اليطاليني، املحبوبني من جماهري 

الثاين يناير 2016، يف اأول جتربة 
له مع فريق اأول، بعدما تتلمذ على 
ي��د م���درب ري���ال ال�����ض��اب��ق اليطايل 
كارلو اأن�ضيلوتي، وخا�س جتربة مع 

الفريق الرديف.
اأ�ضهر، بات اأول  بعد اأقل من خم�ضة 
الأبطال  دوري  لقب  يحرز  فرن�ضي 
اأكمل  ك����م����درب.  ث���م  ك���الع���ب وم����ن 
ال�ضوبر  ب��ال��ك��اأ���س  الأول  م��و���ض��م��ه 
 2016 العام  نهاية  ويف  الأوروبية، 
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اأ�ضاف زي��دان اىل ر�ضيده  بعد عام، 
)الول  ال����ض���ب���اين  ال�������دوري  ل��ق��ب 
والحتفاظ   )2012 م��ن��ذ  ل��ري��ال 
بلقب دوري الأبطال، حمققا للنادي 
امللكي ثنائية اأحزرها للمرة الأخرية 

عام 1958.
ه��ل ك���ان اأح���د ي��ت��وق��ع ه���ذه امل�ضرية 
ل��ل��ف��رن�����ض��ي امل���ت���ح���در م����ن اأ�����ض����ول 
ج����زائ����ري����ة، وال��������ذي ك�����ان اأق����ارب����ه 
ي��زي��د يف طفولته؟  ب��ا���ض��م  ي��ن��ادون��ه 
الأرج��ح كال، فالطفل ال��ذي ن�ضاأ يف 
مر�ضيليا  مبدينة  كا�ضتالن  منطقة 
اأهله بعد  اأق��ام فيها  التي  الفرن�ضية 
هجرتهم من اجلزائر عام 1960، 
املراحل  وحرق  التوقعات  كل  خالف 
اأك�����ان على  ال���ك���روي���ة،  يف م�����ض��ريت��ه 
اأو ع��ن��د خط  امل�����ض��ت��ط��ي��ل الأخ�����ض��ر 

التما�س ويف مقاعد اجلهاز الفني.
ب����������داأ جن������م زي�����������دان ي�������ض���ط���ع مع 
الن�ضف  يف  الي����ط����ايل  ي��وف��ن��ت��و���س 
الثاين من ت�ضعينات القرن املا�ضي. 
ال ان �ضانع الألعاب املوهوب فر�س 
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 بداأ نادي الذيد الثقايف الريا�ضي بطولته 
فئة  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��رم��اي��ة   22 الرم�ضانية 
ب�ضالة  ت���ق���ام  وال���ت���ي  وال�����ض��ب��اب  ال�����ض��غ��ار 
والتي  للرماية   ال���دول���ي���ة  ال���ذي���د  ن�����ادي 
ال�ضارقة   �ضيدات  ن��ادي  مب�ضاركة  حظيت 
راأ���س اخليمة ون��ادي الذيد الثقايف  ون��ادي 
قويا  تناف�ضاً  امل�ضابقة  �ضهدت  و  الريا�ضي 
للو�ضل  الع���ب���ي���نب  م����ن  ع�����ايل  وت���رك���ي���ز 
نادي  التي ح�ضدها فريق  الويل  للمراكز 
ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ض��ي .وك��ان��ت املراكز 
هويدن  ن�ضيب  م��ن  امل�����ض��د���س  ف��ئ��ة  الويل 

امل�ضاركني يف هذه  اإداري الفريق ايل  نومه 
امل�ضابقة واإظهارها بهذا ال�ضكل الذي يليق 
اأي�ضا ايل  با�ضم نادي الذيد ووا�ضل �ضكره 
كابنت معمر العالف مدرب الفريق وجهده 
امل��ت��وا���ض��ل م��ع ال��الع��ب��ني وال��و���ض��ول بهم 
ملراكز التتويج  وح�ضاد اي بطولة ي�ضاركون 
نادي  ببطولة  الفريق  نف�س  ت��وج  فقد  بها 
اأيام  واأه��دي علي بن  �ضيدات ال�ضارقة من 
نومه هذا الفوز ملجل�س اإدارة النادي ودعمه 
كافة  وتوفري  الفردية  لاللعاب  املتوا�ضل 

�ضبل التطوير والتميز  .

537 واملركز  حممد بن هويدن مبجموع 
مبجموع  الطنيجي  عبيد  �ضلطان  ال��ث��اين 
531 واملركز الثالث اأحمد حممد اخليال 

مبجموع 529.
اما فئة البندقية كان لنادي الذيد الن�ضيب 
املراكز  علي  ب�ضيطرته  اأي�ضا  فيها  الك��رب 
الوىل الول اأحمد ح�ضن اخلفيتي مبجموع 
اإبراهيم  خليل  اإبراهيم  والثاين   607.9
مبجموع 607.7 والثالث اإبراهيم حممد 

اخليال مبجموع 601.9.
بن  علي  بال�ضكر  ت��وج��ة  احل��ف��ل  نهاية  ويف 

رماة  الذيد ي�سيطرون على بطولة نادي الديد الرم�سانية الثانية والع�سرين 

 اإقبال كبري على بطولة حمدان بن زايد للرماية 

امل�ساركون والزوار ي�سيدون بقوة التنظيم و�سدة املناف�سة يف الن�سخة الوىل للبطولة
مبارك حمد اجلنيبي : الفرتة القادمة �صت�صهد مزيدًا من التطوير التميز لرواد نادي الرماية

احمد خلف املزروعي : النادي و�صع خطة م�صتقبلية للتوا�صل مع خمتلف القطاعات يف املنطقة
نادي الظفرة للرماية ي�سعى ليكون رافدا رئي�سيا لنجوم املنتخب 

�ضقل  على  والعمل  منها  املتميزة 
ن�ضر  اإط�������ار  يف  وذل������ك  م��وه��ب��ت��ه��ا 
اللعبة والت�ضجيع عليها . كما يقوم 
والتعاون  بالتن�ضيق  حاليا  ال��ن��ادي 
الفنادق  خم��ت��ل��ف  م���ع  الي���ج���اب���ي 
املنطقة  يف  ال�ضياحية  واملنتجعات 
لل�ضياح  م��ت��م��ي��زة  ب���رام���ج  ل��ت��ق��دمي 
وزوار املنطقة من خارج الدولة من 

ع�ضاق ريا�ضة الرماية  .

الظفرة  ن�������ادي  م����دي����ر  ب����اأع����م����ال 
خطة  و���ض��ع  ال���ن���ادي  اأن  للرماية  
خمتلف  م��ع  للتوا�ضل  م�ضتقبلية 
ومنها  املنطقة   يف  ال���ق���ط���اع���ات 
بهدف  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
يوم  مل��دة  رح���الت مدر�ضية  ت��وف��ري 
الن�سء  تعريف  خاللها  يتم  واح��د 
وت�ضجيعهم  ال��ري��ا���ض��ات  تلك  على 
املواهب  واكت�ضاف  ممار�ضتها  على 

ليكون  موهبتها  و�ضقل  ال��رم��اي��ة 
رافد اأ�ضا�ضي من الكفاءات املواطنة 
وان  خا�ضة  الوطنية  للمنتخبات 
متميزة  م���واه���ب  ت�����ض��م  امل��ن��ط��ق��ة 
تقام  التي  امل�ضاركات  عنها  ا�ضفرت 
فيها  بع�ضهم  وحقق  النادي  داخ��ل 

العالمة الكاملة .
 واأ������ض�����ار اح���م���د خ���ل���ف امل����زروع����ي 
والقائم  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ض��و 

لبوظبي  ال����ذه����اب  اإىل  ال��ب��ع�����س 
وال��ع��ني م��ن اج���ل مم��ار���ض��ت��ه��ا كما 
يتوقع اأن يتم افتتاح جممع مالعب 
لعدد من الريا�ضات املختلفة داخل 
النادي بهدف توفري باقة متنوعة 
من الريا�ضات التي تلبي طموحات 
واحتياجات اأع�ضاء النادي والزوار

واأكد اجلنيبي اأن النادي يهدف اإىل 
اكت�ضاف املواهب املتميزة يف جمال 

واأ�ضار اجلنيبي اأن الفرتة القادمة 
التطوير  م����ن  م����زي����د  ���ض��ت�����ض��ه��د 
والتميز حيث يتوقع ان يتم افتتاح 
���ض��ال��ة ال��ب��ول��ن��ج واإدخ���ال���ه���ا �ضمن 
الأل����ع����اب امل���ت���وف���رة ل��ل��راغ��ب��ني يف 
ممار�ضتها داخل النادي خا�ضة وان 
ت��ل��ك ال��ري��ا���ض��ة ل��ه��ا ج��م��ه��ور كبري 
�ضالت  لهم  تتوفر  ول  املنطقة  يف 
جمهزة لهذه الريا�ضة مما ي�ضطر 

النادي  اإدارة  اأن  اجلنيبي  واأ���ض��اف 
القادمة  ال���ف���رتة  خ���الل  �ضت�ضعى 
وذلك  للن�ضاء  م��درب��ات  ت��وف��ري  يف 
ال�ضيدات  اأم����ام  ال��ف��ر���ض��ة  لإت���اح���ة 
الريا�ضة  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ل���ل���ت���دري���ب 
الإقبال  ظ���ل  يف  خ��ا���ض��ة  ال�����ض��ي��ق��ة 
الكبري منهن على ممار�ضة الرماية 
مما يعطي مزيد من اخل�ضو�ضية 

لهن وي�ضاهم يف �ضقل مواهبهن .

الظفرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ب��ط��ول��ة ح���م���دان بن  اأن  ل��ل��رم��اي��ة 
الأوىل  البطولة  زايد للرماية هي 
وقد  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  للرماية 
�ضهدت اإقبال كبري من ع�ضاق تلك 
الهواة  من  �ضواء  املمتعة  الريا�ضة 
فئات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ح���رتف���ني  اأو 
امل�ضابقة الع�ضرة . واأ�ضاف اجلنيبي 
للبطولة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ان 
كافة  ت�����ض��ت��م��ل  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ت 
ال�ضيدات  وكذلك  العمرية  الفئات 
والرجال حتى ي�ضتفيد اجلميع من 
هذه البطولة التي يتوقع اأن ت�ضهد 
مناف�ضة قوية من املت�ضابقني حيث 
مت ال�ضتعانة بحكام حمرتفني من 
اأ�ضحاب املهارات والكفاءات العالية 
وال�ضروط  اللوائح  تنظيم  مت  كما 
امل�ضابقات  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  اخل��ا���ض��ة 
 9 امل�ضد�س  م�ضابقات  ت�ضم  ال��ت��ي 
ملي وال�ضكتون وال�ضوزن الريا�ضي 

والبندقية وامل�ضد�س الهوائي .

 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

حمدان  ال�����ض��ي��خ  ���ض��ه��دت  بطولة 
زايد  مدينة  يف  للرماية  زاي���د  ب��ن 
الظفرة  ن������ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا  وال����ت����ي 
من  اأك���رث  فيها  وي�����ض��ارك  للرماية 
اجلن�ضني  م����ن  م��ت�����ض��اب��ق   500
هي  خمتلفة  ف��ئ��ات   10 وتت�ضمن 
، وم�ضد�س  فئة البندقية ال�ضكتون 
 9 م��ل��ي ل���ل���رج���ال ، وم�����ض��د���س   9
�ضكتون  وبندقية   ، لل�ضيدات  ملي 
�ضكتون  وب���ن���دق���ي���ة    ، ل���ل�������ض���ي���دات 
للنا�ضئني اإناث بجانب فئة امل�ضد�س 
هوائي  وبندقية   ، رج���ال  ال��ه��وائ��ي 
�ضكتون  وبندقية    ، ذك���ور  نا�ضئني 
هوائي  وب��ن��دق��ي��ة    ، ذك���ور  نا�ضئني 
الريا�ضي  ال�����ض��وزن  وف��ئ��ة    ، رج���ال 
والزوار  امل�ضاركني  كبري من  اقبال 
املناف�ضة  ق���وة  ع��ل��ى  اك�����دوا  ال���ذي���ن 
اللجنة  ال��ت��ن��ي��ظ��م وجن����اح  وح�����ض��ن 
تلبية  يف  للبطولة  املنظمة  العليا 
اح��ت��ي��اج��ات اجل��م��ي��ع م���ن خمتلف 

اجلن�ضيات وكافة الفئات .
14 يونيو  وت�ضتمر البطولة حتى 
ت�ضفيات  ت���ب���داأ  ان  ع��ل��ى  ال����ق����ادم 
 3 ي��وم  النهائيات  قبل  م��ا  مرحلة 
يعقبها  ايام   5 ملدة  وت�ضتمر  يونيو 
ي����وم واح����د لتبداأ  مل����دة  ا����ض���رتاح���ة 
بعدها النهائيات يوم 9 يونيو ملدة  
اإعالن  يتم  اأن  قبل  اأي�ضا   اأيام   5
النتائج وتوزيع اجلوائز يف احلفل 
يونيو   14 يوم  للبطولة  اخلتامي 
م��ب��ارك ح��م��د اجلنيبي  واأو����ض���ح   .

للجري ال�سبا  ند  �سباق  يف  رائعة  ريا�سية  لوحة  ير�سمون  م�سارك   1500 1500 م�ضارك من خمتلف اجلن�ضيات والفئات لوحة ريا�ضية  ر�ضم نحو 
تناف�ضية رائعة وذلك يف �ضباق ند ال�ضبا للجري الذي اأقيم ليلة اأم�س الأول 
ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  تقام  التي   ، الريا�ضية  ال�ضبا  ند  دورة  يف  ال�ضبت 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�ضد  بن  بن حممد  حمدان 

الريا�ضي، وتعد احلدث الأ�ضخم من نوعه يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل.
ح�ضر انطالق بطولة اجلري التي امتدت مل�ضافتي 5 و10 كلم، �ضعيد حارب 
اإدارة جمل�س  اأم��ني ع�ضو جمل�س  الريا�ضي، �ضالح  اأم��ني عام جمل�س دبي 
اآل رحمة  اأمان  نا�ضر  للدورة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ونائب  الريا�ضي  دبي 
البطولة،  مدير  املزروعي  ح�ضن  الريا�ضي،  دبي  جمل�س  عام  اأمني  م�ضاعد 

عادل البناي ع�ضو اللجنة املنظمة ونائب رئي�س اللجنة الفنية.
رجال،  ال��دول��ي��ني  لفئة  ك��ي��ل��وم��رتات   10 اجل���ري  ���ض��ب��اق  ال��ب��ط��ول��ة  �ضملت 
الدوليني �ضيدات، املحرتفني املواطنني، الفئة املفتوحة رجال، الفئة املفتوحة 
�ضيدات، و�ضباق اجلري 5 كيلومرتات الذي يت�ضمن الفئة املفتوحة رجال، 
والفئة املفتوحة �ضيدات، علما اأن قيمة اجلوائز املالية التي �ضيتم توزيعها 

على الفائزين ت�ضل اإىل اإىل 458 األف درهم.
املعاجلة  للم�ضاركني، وغرف  الطبي  الدعم  املنظمة خدمة  اللجنة  ووف��رت 
املياه،  امل�ضاج وال�ضرتخاء، وتقدمي خدمات  املثلجة، وغرف  املياه  واأحوا�س 
نهاية  منطقة  جانبي  على  اأطباء  وم�ضاعدين  اأطباء  من  الطبي  والطاقم 

ال�ضباق، بالإ�ضافة اإىل توفري �ضيارات اإ�ضعاف متخ�ض�ضة.
لتحديد  اللكرتونية  ال�ضريحة  نظام  على  املنظمة  اللجنة  اعتمدت  كما 
الفائزين وحتليل اأدوار امل�ضاركني، حيث مت تزويد كل م�ضارك ب�ضريحة تو�ضع 
يف حذائه م�ضنفة وفق الفئات الثمانية ، كما مت و�ضع جهاز الكرتوين عند 
خط النهاية يحدد زمن كل عداء عند و�ضوله اإىل خط نهاية ال�ضباق ، كما 
مت تطبيق تقنية كامريات خط النهاية حل�ضم ت�ضل�ضل الوا�ضلني ، وقامت 

اللجنة املنظمة با�ضتالم �ضرائح جميع العدائني امل�ضاركني يف ال�ضباق.
للرجال،  املفتوح  كلم   10 �ضباق  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  امل��غ��رب  و�ضيطرت 

ويف �ضباق 10 كلم دويل لل�ضيدات، تفوقت اأثيوبيا بح�ضول ي�ضي �ضيكلو على 
35 دقيقة و19 ثانية، تلتها مواطنتها مهريت تيفارا  املركز الأول بزمن 
اأظيني يف املركز الثاين بزمن قدره 35 دقيقة و 26 ثانية، وجاءت هافني 

هايلو دي�ضي يف املركز الثالث بزمن قدره 35 دقيقة و 47 ثانية.
املهريي يتجاوز وعده ب� 170 خطوة

اأب��ط��ال الهمم، الأ���ض��واء يف  اأح��د  امل��ه��ريي،  من جانبه خطف ظاهر حممد 
بال�ضري  نف�ضه  على  الذي قطعه  بالوعد  بالإيفاء  يكتفي  ال�ضباق حينما مل 
اإجناز  170 خطوة يف  النهاية، حينما جنح بقطع  100 خطوة قبل خط 
التحدي  يواجه هذا  لكنه  الدماغي،  ال�ضلل  يعاين من  ال��ذي  للطفل  كبري 

بك روح اإيجابية وهمة ون�ضاط.
التوايل رفقة مدربه  الثاين على  للعام  ال�ضباق  للم�ضاركة يف  املهريي  وعاد 
عادل احلو�ضني، حيث اأجنز 60 خطوة العام املا�ضي، فيما متكن هذه املرة 

من الو�ضول اإىل 170 خطوة.
خا�ضة  ميدالية  احلو�ضني  ومدربه  املهريي  مبنح  املنظمة  اللجنة  وقامت 

تقديرا مل�ضاركتهما، وقيامهما بهذا الإجناز املميز للمهريي.
املالية جوائزها  درهم  األف  و310  مليون   2

ال�ضالت كرة  انطالق  يف  مواجهات   3
3 مواجهات،  باإقامة  ال�ضالت  اليوم الثنني مناف�ضات بطولة كرة  تنطلق 
الريا�ضي  كواترو  مركز  مع  اجل��وارح  م�ضاء  العا�ضرة  ال�ضاعة  يلتقي  حيث 
الثانية  املجموعة  �ضمن  العا�ضفة  مع  والطاهر  الأوىل،  املجموعة  �ضمن 
وزاجل مع اأم كي اأ�س يف املجموعة الثالثة، لتد�ضن هذه املواجهات البطولة 

التي ت�ضل جمموع جوائزها املالية اإىل 2 مليون و 310 األف درهم.

13 ثانية،  و  30 دقيقة  اأحمد تامري يف املركز الأول بزمن قدره  بحلول 
ثانية،  و31  دقيقة   31 ق��دره  بزمن  الثاين  املركز  يف  جوهر  �ضمري  وج��اء 
وجاء اأنور الغوز باملركز الأول بزمن 32 دقيقة و37 ثانية، وتفوقت اإثيوبيا 
يف ال�ضباق الدويل للرجال م�ضافة 10 كلم، بح�ضولها على املراكز الثالث 
30 دقيقة و10  الأوىل، حيث جاء باملركز الأول بيكيلي ريتا جيما بزمن 
ثواٍن، وباملركز الثاين هايلي تي�ضفاي بزمن 30 دقيقة و20 ثانية، وباملركز 

الثالث هافتي كا�ضي بزمن 30 دقيقة و40 ثانية.
ويف �ضباق املحرتفني للمواطنني م�ضافة 10 كلم، حقق مبارك را�ضد املركز 
الأول بزمن 33 دقيقة و47 ثانية، وجاء ثانيا خليفة النعيمي بزمن 34 
و6  دقيقة   35 بزمن  الوحي�ضي  علي  الثالث  وباملركز  ثانية،  و43  دقيقة 

ثواٍن.
ويف ال�ضباق املفتوح للرجال مل�ضافة 5 كلم، حقق عبد العال بوعزاوي املركز 
 16 بزمن  ت��ودا  حممد  ثانيا  وج��اء  ثانية،  و45  دقيقة   15 بزمن  الأول 
دقيقة   16 بزمن  اخلر�ضي  اإ�ضماعيل  الثالث  وباملركز  ثانية،  و13  دقيقة 

و18 ثانية.
ويف �ضباق 10 كلم للفئة املفتوحة �ضيدات، حققت الفنلندية اآن ماري املركز 
الأول بزمن 37 دقيقة وثانيتني، وجاءت ثانيا الإثيوبية بريهان اأريجاوي 
بزمن 38 دقيقة وثانيتني، وباملركز الثالث الربيطانية اإمييلي واج املقيمة 

يف الإمارات بزمن 38 دقيقة و53 ثانية.
ويف �ضباق 5 كلم مفتوح لل�ضيدات، حققت ميجان دينجيل املركز الأول بزمن 
 21 الثاين بزمن  باملركز  اأونيلي  هيلني  وج��اءت  ثانية،  و28  دقيقة   20

دقيقة و17 ثانية، وحلت �ضارة �ضوهي من املغرب يف املركز الثالث.

يتم  اأن  على  والأج��ان��ب،  املواطنني  لعبيها  ت�ضجيل  امل�ضاركة  الفرق  واأنهت 
الك�ضف عن القوائم املعتمد خالل ال�ضاعات املقبلة بتوقعات مب�ضاركة نخبة 
من اأف�ضل لعبي كرة ال�ضالت من داخل الدولة وحول العامل، وذلك مع 

�ضعي الفرق امل�ضاركة للمناف�ضة على املراكز الأوىل.
واأ���ض��ف��رت نتائج ق��رع��ة بطولة ك��رة ق��دم ال�����ض��الت ع��ن ت��وزي��ع ال��ف��رق على 
�ضبورت  البحري  اجل���وارح،  ف��رق  الأوىل  املجموعة  ت�ضم  جمموعات،  اأرب��ع 
ومركز كواترو الريا�ضي، وت�ضم املجموعة الثانية فرق: الطاهر، ليدر   ،2
�ضبورت، والعا�ضفة، وت�ضم املجموعة الثالثة فرق: زاجل، المرباطور، واإم 
كي اإ�س، فيما ت�ضم املجموعة الرابعة فرق: هلثي �ضبورت، اأكادميية �ضبورت 

فور اأول، والو�ضل.
و�ضتتوا�ضل البطولة حيث تقام يف اليوم الثاين بعد غد الأربعاء 3 مواجهات 
اأي�ضا، يلتقي فيها: هلثي �ضبورت مع الو�ضل يف املجموعة الرابعة، البحري 
�ضبورت 2 مع مركز كواترو الريا�ضي يف املجموعة الأوىل، ليدر �ضبورت مع 

العا�ضفة يف املجموعة الثانية.
3 مواجهات، يتقي فيها: الإمرباطور  8 يونيو  وتقام يوم اخلمي�س املقبل 
الو�ضل  اأول مع  �ضبورت فور  اأكادميية  الثالثة،  املجموعة  اأ�س يف  اأم كي  مع 
يف املجموعة الرابعة، اجلوارح مع البحري �ضبورت 2 يف املجموعة الأوىل، 
ويلتقي يوم اجلمعة املقبل 9 يونيو: الطاهر مع ليدر �ضبورت يف املجموعة 
مع  �ضبورت  وهلثي  الثالثة،  املجموعة  يف  الإم��رباط��ور  م��ع  زاج��ل  الثانية، 

اأكادميية �ضبورت فور اأول يف املجموعة الرابعة.
ت��ق��ام م��ب��اري��ات  رب��ع النهائي ي��وم��ي الث��ن��ني وال��ث��الث��اء 12 ي��ون��ي��و، و13 
يونيو، مبواجهة بني اأول املجموعة الأوىل مع ثاين املجموعة الثانية، واأول 
مع  الثانية  املجموعة  واأول  الرابعة،  املجموعة  ثاين  مع  الثالثة  املجموعة 

ثاين املجموعة الأوىل، واأول املجموعة الرابعة مع ثاين املجموعة الثانية.
املباراة  تقام  فيما  يونيو،   14 الأربعاء  يوم  النهائي  ن�ضف  مباريات  تقام  و 

النهائية ومباراة املركز الثالث يوم اجلمعة 16 يونيو اجلاري. 
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الفجر الريا�ضيجمتمع االمارات

ت�ضت�ضيف جلنة ريا�ضة املراأة مبجل�س دبي الريا�ضي 
اليوم  الثالثة ع�ضر  ال�ضاعة  يف  لل�ضيدات  دبي  ون��ادي 
ال�ضربيني،  ن��ور  العاملية  ال���ض��ك��وا���س  لع��ب��ة  الث��ن��ني 
ل��ل�����ض��ي��دات مب��ن��ط��ق��ة اجلمريا،  دب����ي  ن�����ادي  م��ق��ر  يف 
ب��ح�����ض��ور ع�����ض��وات جل��ن��ة ري��ا���ض��ة امل������راأة وع����دد من 
املوؤ�ض�ضات  منت�ضبات  من  وعدد  دبي،  اأندية  منت�ضبات 
احلكومية واخلا�ضة والريا�ضيات العا�ضقات لريا�ضة 

ال�ضكوا�س.
الأول  م�ضر  منتخب  لعبة  ال�ضربيني  نور  وتتحدث 
على  احلا�ضلة  عاملًيا،  الأوىل  وامل�ضنفة  لال�ضكوا�س 
ل��ع��ام��ني متتالني  ل��ل�����ض��ي��دات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 

ريا�ضة  يف  حياتها  م�ضرية  ع��ن   ،  2017 و   2016
ال�ضكوا�س، وعن اأهم حمطات النجاح التي مرت بها 
والفوز  الكبري  النجاح  هذا  حتقيق  ا�ضتطاعت  وكيف 
ببطولة العامل مرتني رغم �ضغر �ضنها، كما �ضتتحدث 
عن تدريباتها وكيفية ا�ضتعدادتها قبل ال�ضرتاك يف 

اأي بطولة عاملية.
وقدمت جلنة ريا�ضة املراأة الدعوة اإىل جميع الن�ضاء 
ولقاء  للح�ضور  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
املحرتفة  ال��ع��امل  وبطلة  امل�ضرية  ال�ضكوا�س  لعبة 
و�ضتجيب  وجناحها،  تفوقها  اأ�ضرار  اإىل  وال�ضتماع   ،
يطرحها  التي  الأ�ضئلة  جميع  على  ال�ضكوا�س  بطلة 

احل�ضور.
1995 هي  امل��ول��ودة يف ع��ام  ال�ضربيني  ن��ور   وتعترب 
لعبة  اأف�ضل  وتعد  ال�ضكوا�س،  لعبة  يف  بطلة  اأ�ضغر 
ا���ض��ك��وا���س خ���الل ال��ف��رتة الأخ������رية، وح��ق��ق��ت خالل 
م�ضريتها الحرتافية التي بداأت وهي يف الثامنة من 
عمرها، حيث فازت ببطولة اجلزيرة مب�ضر، وفازت 
يف البطولت الفردية للعبة وح�ضلت على لقب اف�ضل 
من  تكرميها  ومت  ال�ضيدات  بطولة  يف  لعبة  واأ�ضغر 
قبل الحتاد الدويل، ويف عام 2009 فازت يف بطولة 
العامل للنا�ضئني التي اأقيمت يف الهند حتت �ضن 19 
حت�ضل  العامل  يف  لعبة  اأ�ضغر  لقب  وح�ضدت  عاًما 

املفتوحة  اجن��ل��رتا  ببطولة  ف���ازت  كما  ب��ط��ول��ة،  على 
19 خلم�س مرات  و   15 و   13 للنا�ضئني حتت �ضن 

متتالية وح�ضلت على لقب اأف�ضل لعبة �ضابة.
املفتوحة  اأمريكا  بطولة  يف  الثاين  باملركز  ف��ازت  كما 
تدخل  ع��امل��ًي��ا  لع��ب��ة  اأ���ض��غ��ر  واأ�ضبحت   ،2014 ع��ام 
10 مراكز للت�ضنيف يف لعبة ال�ضكوا�س  اأول  قائمة 
الثانية  امل�ضنفة  بلقب  وتوجت  العامل،  م�ضتوى  على 
العامل  ببطولة  النهائية  املباراة  يف  فوزها  بعد  عاملًيا 
واحتفظت  املا�ضي،  ال��ع��ام  ك��والمل��ب��ور  يف  اأقيمت  التي 
يف  اأقيمت  التي  ال��ع��امل  ببطولة  ف��وزه��ا  بعد  باللقب 

مدينة اجلونة امل�ضرية يف اأبريل املا�ضي.

جنمة ال�سكوا�س العاملية نور ال�سربيني يف �سيافة جمل�س دبي الريا�سي

يف  اأول ظهور لها يف بطولة العني الرم�صانية

�سعيد بن طحنون يتوج الفائزين يف �سباقات الهجن والبوت�سيا لأ�سحاب الهمم
وكانت البطولة قد �ضهدت ليلة اأم�س 
الثانية  املجموعة  لفرق  م��ب��ارات��ني  
التمهيدي  ال�����دور  خ��ت��ام  يف  وذل����ك 
ايوا  ف��ري��ق��ي  الأوىل  ج��م��ع��ت  ح��ي��ث 
واأونلي فري�س بينما تقابل يف املباراة 
ال�ضارقة  فتيات  ن��ادي  فريقا  الثانية 
نتيجة  �����ض����وء  وع����ل����ى  وال�����و������ض�����ل. 
الفريقني  ه��وي��ة  ت��ت��ح��دد  امل��ب��ارات��ني 
ال�ضاعدين للدور قبل النهائي الذي 

تقام مبارياته م�ضاء اليوم.

عبداهلل زويد: الريا�صة لي�صت 
جمرد تناف�س

ي����ري ع���ب���داهلل ح����ارب زوي����د رئي�س 
الطائرة  ل���ل���ك���رة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ب��ب��ط��ول��ة ال��ع��ني ال��رم�����ض��ان��ي��ة،  اأن  
مل��ن��اف�����ض��ات الكرة  ال��ف��ن��ي   امل�����ض��ت��وي 
الأول  اليوم  يف  لل�ضيدات   الطائرة  
اأن   م���و����ض���ح���اً  امل���ت���و����ض���ط  دون  ك�����ان 
اأون��ل��ي فري�س  ب��ني  الأويل  امل��واج��ه��ة 
دب��ي وف��ت��ي��ات ال�����ض��ارق��ة ال��ت��ي انتهت 
م��ن طرف  ك��ان��ت   0-2 الأول  ب��ف��وز 
فري�س  اأون����ل����ي  ف���ري���ق  لأن  واح������د 
منظماً  وك���ان  رائ��ع��ة  بطريقة  ل��ع��ب 
�ضفوفه  يف  ي�ضم  وه���و  وم��ت��ج��ان�����ض��اً 
القامة  ب���ط���ول  ي���ت���م���ي���زن  لع����ب����ات 
ف���وزه على  واخل���ربة وك���ان متوقعا  
اإىل  بالنظر  ال�ضارقة   فتيات  فريق 
فارق الإمكانات، وهو نف�س ما حدث 
يف املباراة الثانية التي جمعت الو�ضل  
واإيوا  حيث مل يجد  الو�ضل �ضعوبة 
يف تخطي مناف�ضه  ب�ضهولة دون اأن 
ي�ضل ل��ل�����ض��وط  ال��ث��ال��ث،  ب��رغ��م اأن 
الو�ضل مل  يظهر بامل�ضتوي املعروف 
عنه، رمبا  لعلمه اأنه �ضيواجه فريقا 
���ض��ه��اًل ول���ذل���ك ك����ان ه���ن���اك بع�س 

الرتاخي من الالعبات .
وذكر زويد اأن الكرة الطائرة ت�ضارك 
مب�ضابقتني  ال���ع���ني   رم�����ض��ان��ي��ة  يف 
واحدة لل�ضيدات والتي  انطلقت  يوم 
للرجال   والثانية  املا�ضي،  الثالثاء 
و�ضتنطلق يوم الأربعاء املقبل، وعرب 
اجلمهور  ي�ضهد  ب����اأن  مت��ن��ي��ات��ه  ع��ن 
م��ن��اف�����ض��ات م��ث��رية وق��وي��ة مب��ا يليق 

ببطولة العني الرم�ضانية .
واأ�ضاد  زويد  باملبادرة الرائعة  التي 
اإي��وا  لإي��واء الن�ضاء  تقدم بها فريق 
والأط��ف��ال، وق��ال اإن امل��ب��ادرة  لي�ضت 
بعد علمه  الفريق،  غريبة على هذا 
ب��اأن��ه   ظ��ل ي��ت��ربع ب��ج��وائ��زه  املالية 
للجمعيات اخلريية  وهذا اأمر مفرح 
لي�ضت  الريا�ضة  اأن  ويوؤكد  واإيجابي 
امللعب  اأر���ض��ي��ة  ع��ل��ى  تناف�س  جم���رد 
لها  اإمن��ا  والبطولت  اجل��وائ��ز  لنيل 

اأدوار اأكرب واأعظم .

حيث يلتقي فريقا ال�ضباب واجلالية 
امل��غ��رب��ي��ة يف ال��ع��ا���ض��رة م�����ض��اء �ضمن 
م��ن��اف�����ض��ات امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����ض��ة ، 
�ضيزون  �ضيتي  وفندق  هيلي  وفريقا 
يف املباراة الثانية يف العا�ضرة وخم�س 

واأربعون �ضمن نف�س املجموعة.
ال�ضاد�ضة  اأما يف مناف�ضات املجموعة 
فريقا  يلتقي   م�����ض��اء  ال��ع��ا���ض��رة  ويف 
الريا�ضي  والحت���������اد  ب���ل���و  روي��������ال 
الثانية  امل���ب���اراة  ويف   ، ل��ل��ج��ام��ع��ات  
لنف�س املجموعة يف العا�ضرة وخم�س 
و اأبو�ضلطان  فريقا  يلتقي  واربعون 
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عادل �صت اأبوها
من جهته عرب مدرب فريق اجلمعية 
الأردنية عادل �ضت اأبوها عن �ضعادته 
ب��ال��ف��وز ال�����ذي ح��ق��ق��ه ف��ري��ق��ه على 
ال��دار بهدفني نظيفني  فريق �ضباب 
اأن احلظ حالف فريقه يف  ، معترباً 

مواجهة خ�ضم قوي وعنيد.
واأ�ضاف : �ضعداء بامل�ضاركة يف بطولة 
التي جاءت قوية  العني الرم�ضانية 
وحافلة بالندية والإثارة بني جميع 
الفرق ، وتنظيمها اأكرث من رائع كل 
نتطلع   ، وج���ودة  بعناية  ُم��ع��د  ���ض��يء 
يف  ب��ع��ي��داً  وال���ذه���اب  ق��دم��اً  للم�ضي 

اأمطر فريق  الأوىل  املجموعة  نف�س 
الحت��اد  �ضباك فريق �ضرتاتا ب� 11 
مباراة جاءت  ، يف  مقابل  دون  هدفاً 
م��ن ط��رف واح��د اأظ��ه��ر فيها فريق 
الحت�����اد ق���وت���ه و����ض���ط���وت���ه.  وبهذه 
امل�ضرية  اجل��ال��ي��ة  تت�ضدر  ال��ن��ت��ائ��ج 
ن��ق��اط يليها   6 ب��ر���ض��ي��د  امل��ج��م��وع��ة 
املركزين  واحل��زم يف  الحت��اد  فريقا 
ولكل  ال��ت��وايل  على  والثالث  الثاين 
�ضرتاتا  يحتل  بينما  نقط   3 منهما 
ر�ضيد  بدون  القائمة  ذيل  للت�ضنيع 
مناف�ضات  و���ض��م��ن  ال���ن���ق���اط.  م���ن 
ال���ث���ان���ي���ة مت���ك���ن فريق  امل���ج���م���وع���ة 
م����ن حتقيق  الأردن������ي������ة  اجل���م���ع���ي���ة 
���ض��ب��اب دار زايد  ف��ري��ق  ال��ف��وزع��ل��ى  
قوية  م��ب��اراة  يف   2/�ضفر  بنتيجة 
بالإثارة  حفلت  املجموعة  نف�س  يف 
وال��ت�����ض��وي��ق م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا حتى 
توقيع  ال���ه���دف���ان  ال��ن��ه��اي��ة، وح���م���ل 
عبدالعزيز. وع��ب��داهلل  ن��اف��ذ  ح��م��زة 
واحد.  وع��ل��ي  اأح��م��د م�ضبح  اأداره����ا 
للمجموعة  الثانية  امل��ب��اراة  وحفلت 
والإث��ارة بني فريقي  بالقوة  الثانية 
وانتهت  ف�����وت  وف���ريل���ي�������س  م����زي����د 

تعادلية بثالثة اأهداف لكل فريق.
 مباريات اليوم

 ، �ضاخنة  اأرب��ع مواجهات  اليوم  تقام 

 �صمن �صباعيات كرة القدم 
رجال

املغربية يف  مواجهة �صاخنة 
اأمام ال�صباب وفوز �صعب 

للم�صرية
���ض��ه��دت ���ض��ب��اع��ي��ات ك����رة ال���ق���دم يف 
املقامة  الرم�ضانية  ال��ع��ني  ب��ط��ول��ة 
با�ضتاد طحنون بن حممد بالقطارة 
الأول قمة  اأم�����س  ال��راب��ع  ي��وم��ه��ا  يف 
قوة  ، حيث ظهرت  والندية  الإث���ارة 
بعيداً  الذهاب  يف  والرغبة  التناف�س 
التي  ال��ف��رق  بع�س  م��ن  البطولة  يف 
باعتالء  ح��ل��م��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����ض��ع��ى 

من�ضة التتويج  بلقب البطولة.
الأوىل  املجموعة  مناف�ضات  و�ضمن 
امل�ضرية  اجل���ال���ي���ة  ف���ري���ق���ا  ال���ت���ق���ى 
واحل��زم  يف مواجهة حفلت بالندية 
اجلالية  فريق  فيها  واج��ه   ، وال��ق��وة 
ال�ضيطرة  ق��ا���ض��م��ه  ع��ن��ي��داً  خ�����ض��م��اً 
ومتكن   ، الأول  ال�ضوط  يف  امليدانية 
املواجهة  ح�ضم  م��ن  اجل��ال��ي��ة  ف��ري��ق 
الثاين بهدفني  ال�ضوط  ل�ضاحله يف 
يون�س  �ضجله  للحزم  ه��دف  مقابل 
ال���ه���دف���ني رفعت  واأح��������رز  ح����ي����وي، 
اجلمال وموؤيد علي�س ، واأدار املباراة 
را����ض���د م�����ض��ب��ح وع��ل��ي ���ض��م��الن. ويف 
مناف�ضات  و���ض��م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة 

ال�ضوط  امل���ع���م���ري،  ف��ا���ض��ل  حم��م��د 
عمريه  ���ض��امل  ملحمد  ���ض��اه��ني   12
الغطيمي   13 ال�����ض��وط  ال��ع��ام��ري، 
لأب��وب��ك��ر ال�������ض���وداين، ال�����ض��وط 14 

�ضاهني خلالد احمد ال�ضوداين.
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى ت��ف�����ض��ل معايل 
نهيان  اآل  طحنون  بن  �ضعيد  ال�ضيخ 
بتكرمي الثالثة الأوائل الذين فازوا 
يف بطولة البوت�ضيا لأ�ضحاب الهمم 
حيث نال �ضامل املدحاتي  من مدينة 
فرع   � الإن�ضانية  للخدمات  ال�ضارقة 
الذيد املركز الأول، تاله ح�ضني ربيع 
املركز  للمعاقني يف  العني  ن��ادي  من 
احلمادي  وليد  ح�ضل  بينما  الثاين 
من نادي اأبوظبي لذوي الحتياجات 
اخلا�ضة على املركز الثالث. و�ضارك 
ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل �ضامل  ال��ت��ت��وي��ج  يف 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��وح�����ض��ي 
الرم�ضانية  ال��ع��ني  لبطولة  العليا 
وعبداهلل الكمايل رئي�س قطاع ذوي 
الحتياجات اخلا�ضة مبوؤ�ض�ضة زايد 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ض��ان��ي��ة وذوي 
بح�ضور  اخل���ا����ض���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
امل����رازي����ق مدير  اإ���ض��م��اع��ي��ل حم��م��د 
اخلا�ضة  الهمم  ل���ذوي  ال��ع��ني  ن���ادي 
رئي�س  ال���ع���ري���اين  ���ض��ي��ف  وع���ب���داهلل 

جلنة اأ�ضحاب الهمم بالبطولة.

التتويج  من�ضة  واع��ت��الء  البطولة 
بلقبها.

ع�صام �صربي
و�ضف مدرب فريق اجلالية امل�ضرية 
بفريق  فريقه  جمعت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 
احلظ  اأن  معترباً   ، بالقوية  احل��زم 
ح��ال��ف��ه ب���ال���ف���وز ع��ل��ى خ�����ض��م قوي 

وعنيد بهدفني مقابل هدف.
واأ�����ض����اف: ف����وز ���ض��ع��ب ع��ل��ى فريق 
احلزم القوي وهو فوزنا الثاين بعد 
الفوز الأول الكبري الذي حققناه يف 
مباراتنا الأوىل ب�ضتة اأهداف نظيفة 
، نتطلع للذهاب بعيداً وحتقيق لقب 

هذه البطولة اجليدة والقوية.

طائرة ال�صيدات تقرتب من 
خط النهاية

املغلقة  ال��ع��ني  ن����ادي  ت�����ض��ه��د ���ض��ال��ة 
اليوم  م�ضاء  زاي��د  بن  خليفة  با�ضتاد 
من  النهائي  ن�ضف  ال���دور  م��ب��ارات��ي 
لل�ضيدات  ال��ط��ائ��رة  ال���ك���رة  ب��ط��ول��ة 
التي يلتقي فيها فريق اأ�ضربيا ثاين 
نقطتني  بر�ضيد  الأوىل  املجموعة 
الثانية  وذلك يف  اأول املجموعة  مع 
بينما  دقيقة  و45  التا�ضعة  ال�ضاعة 
يتقابل يف املواجهة الثانية يف ال�ضاعة 
العا�ضرة والن�ضف فريق �ضكاي دايف  
املجموعة  يف  الأول  امل��رك��ز  ���ض��اح��ب 
الأوىل بر�ضيد 6 نقاط  مع الفريق 
املجموعة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �ضاحب 

الثانية.

الول لريا�ضة الآباء والأج��داد على 
الإهتمام  م��وؤك��دة  البطولة  م�ضتوى 
الكبري والدعم الذي تلقاه يف جميع 
وا�ضتطاعت  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  امل��ح��اف��ل 
ال�ضوط  م�ضافة  تقطع  اأن  �ضلهودة 
دقيقة   2:08 ق��������دره  ب���ت���وق���ي���ت 
ون���ام���و����س  الول  امل����رك����ز  حم�������رزة 
ال�����ض��وط.  ويف ال�����ض��وط ال��ث��اين كان 
عبداهلل  لنا�ضر  ح�ضيم  م��ع  امل��وع��د 
املركز  ل��ي��ح��ق��ق  ال���ه���اج���ري  غ�����ض��اب 
دقيقة،    2:08 قدره  بتوقيت  الول 
وحلقت هملولة مل�ضبح را�ضد م�ضبح 
اخلمي�ضاين الظاهري باملركز الول 
ب��ت��وق��ي��ت قدره  ال��ث��ال��ث  ال�����ض��وط  يف 
الأ�ضواط  رابع  ويف   . دقيقة   2:13
ب��ن حلوكة  ���ض��امل  ل�ضعيد  وق���اد  ق���اد 
اأول  ويحرز  اجلميع  ليتقدم  املطايا 
دقيقة،   2:10 ق��دره   بزمن  املراكز 
ويف ال�����ض��وط اخل��ام�����س ك��ان��ت غدير 
حل��م��د حم��م��د ����ض���امل ال��ك��ت��ب��ي اأول 
العابرات خلط اخلتام بتوقيت قدره 
2:12 دقيقة، وجاءت بقية النتائج 
�ضاهني  ال�ضاد�س  ال�ضوط   : كالتايل 
الظاهري،  ال��ب��ادي  ع��ب��داهلل  ملحمد 
اأحمد  ملحمد  ن���داء  ال�ضابع  ال�ضوط 
�ضاهني  الثامن  ال�ضوط  دمل���وك،  ب��ن 
الظاهري،  ب��ال��ب��ادي  ع��ب��داهلل  ملحمد 
را�ضد  ملحمد  اأن���وار  التا�ضع  ال�ضوط 
العا�ضر  ال�ضوط  العرياين،  �ضلطان 
الكتبي،  �ضامل  حممد  حلمد  ن�ضوان 
خلليفة  ال�����ض��اه��ي��ن��ي��ة   11 ال�����ض��وط 

•• العني – الفجر

ت�شوير – حممد معني  

قام معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون 
ال���ف���ائ���زي���ن يف  ب���ت���ك���رمي  ن���ه���ي���ان  اآل 
�ضباح  اأقيمت  التي  الهجن  �ضباقات 
ميدان  اأر����ض���ي���ة  ع��ل��ى  الأول  اأم�������س 
ال���ع���ني �ضمن  اأب���و����ض���م���رة مب���دي���ن���ة 
مناف�ضات بطولة العني الرم�ضانية، 
الأول  اأم�������س  م�����ض��اء  ال���ت���ك���رمي  ومت 
بن  طحنون  با�ضتاد  ال���رتاث  بقرية 
الدكتور  وح�ضره  بالقطارة  حممد 
رئي�س  ال���وح�������ض���ي  ����ض���امل  ع����ب����داهلل 
وخليفة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
نادي  مدير  ال�ضام�ضي  حممد  بطي 
� ف���رع ال��ع��ني اأحد  ت����راث الإم�������ارات 
���ض��رك��اء ال��ب��ط��ول��ة  حيث ق��دم هدية 
اإىل  �ضيف  عن  عبارة  قيمة  تذكارية 
م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��ي��د ب���ن طحنون 
اأي�ضاً خمي�س  اآل نهيان . كما ح�ضر 
جلنة  رئي�س  ال��ع��ام��ري  خ�ضيبة  ب��ن 
�ضباقات الهجن والعديد من روؤو�ضا 
واأع�ضاء اللجان وجمهور كبري. ويف 
كلمة له اأ�ضاد معايل ال�ضيخ �ضعيد بن 
طحنون اآل نهيان، بالتنظيم  املتميز 
لفعاليات بطولة العني الرم�ضانية، 
وع���رب ع��ن ���ض��ك��ره  وت��ق��دي��ره للجنة 
اهلل  عبد  الدكتور  برئا�ضة  املنظمة  
الوح�ضي، ورجال العالم وال�ضحافة 
وال�����ض��و���ض��ي��ل م���ي���دي���ا،  لف����ت����ا  اإىل 
اأنهم   بذلوا جهوداً  طيبة وتفاعلوا  
ب�ضورة  كبرية  مع اأحداث البطولة   
الذي  الأم���ر  مناف�ضاتها   وخمتلف 
وا���ض��ح��ةيف اجناحها  ب�����ض��ك��ل  اأ���ض��ه��م 

وخروجها  بهذه امل�ضاهد الرائعة.
وق����ال ال�����ض��ي��خ  ���ض��ع��ي��د ب���ن طحنون  
ت�����ض��ري��ح��ات ع��ل��ى ه��ام�����س حفل   يف 
تكرمي الفائزين يف �ضباقات الهجن: 
ال�ضكر  ج��زي��ل  اأوج�����ه   اأن  ي�����ض��ع��دين 
ت���راث الإم������ارات  لدعمه  ن���ادي  اإىل 
ال���ق���وي  وامل��ت��م��ي��ز ل��ب��ط��ول��ة العني، 
والثقافة،  لل�ضياحة  اأبوظبي  وهيئة 
اأب��وظ��ب��ي ،  وجمل�س ���ض��ي��دات اأع��م��ال 
البطولة  اإق��ام��ة  يف  �ضاهم  م��ن  وك��ل 

وجناحها.
الهجن  ����ض���ب���اق���ت  ���ض��ع��ي��د  وع����ل����ى   
ان���ت���زع���ت ����ض���ل���ه���ودة خل��ل��ي��ف��ة حمد 
اأول  ن����ام����و�����س  امل����ح����رم����ي  ���ض��ب��ع��ني 
»الفطامني«  فئة  مناف�ضات  اأ���ض��واط 
بطولة  ���ض��م��ن  ك��ل��م   1.5 وم�����ض��اف��ة 
والتي   2017 الرم�ضانية  ال��ع��ني 
الهجن  �ضباقات  ريا�ضة  فيها  د�ضنت 
�ضباح  اخل���ام�������س  ال����ي����وم  حت����دي����ات 
ميدان  اأر����ض���ي���ة  ع��ل��ى  الأول  اأم�������س 
الظهور  يف  العني  مبدينة  اأبو�ضمرة 

�صلهودة تنتزع نامو�س الأبكار وح�صيم اأول اجلعدان يف حتدي الفطامني



ال�سني حتر�س اأحذية اإيفانكا!
خمالفات  ب�ضاأن  حتقيقات  يجري  كان  نا�ضطا  ال�ضينية  ال�ضلطات  اعتقلت 
متتلكها  جت��اري��ة  لعالمة  اأح��ذي��ة  ينتج  �ضيني  معمل  يف  العمل  ل�����ض��روط 

اإيفانكا ابنة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
ال�ضينية  احلقوقية  املنظمة  مدير  ت�ضيانغ  يل  عن  روي��رتز  وكالة  ونقلت 
يف  اع��ت��ق��ل  ف��ن��غ  ه���اى  ه���وا  ال��ن��ا���ض��ط  اأن   »China Labor Watc«
غري  ا�ضتخدامه  يف  لال�ضتباه  ال��ب��الد  ���ض��رق  ج��ن��وب  �ضي  جيانغ  حمافظة 

امل�ضروع لأجهزة ت�ضنت.
ولفت احلقوقي ال�ضيني اإىل اأن الرجل املعتقل بالإ�ضافة اإىل اثنني اآخرين 
ملاركة  اأح��ذي��ة  ينتج  ال���ذي  املعمل  ع��ن  حتقيقات  ي��ج��رون  ك��ان��وا  مفقودين 

اإيفانكا ترامب وملاركات غربية اأخرى.
الأمريكي  “الرئي�س  اإىل  ن��داء  ال�ضينية  احلقوقية  املنظمة  مدير  ووج��ه 
ترامب واإىل اإيفانكا نف�ضها، واإىل ال�ضركة املرتبطة بها، من اأجل العمل على 
اأ�ضو�ضيتد بر�س نقال عن  ن�ضطائنا«. وذك��رت وكالة  �ضراح  واإط��الق  حماية 
رئي�س املنظمة احلقوقية ال�ضينية، اأن الت�ضال بالن�ضطاء الثالثة انقطع 
يف العطلة الأ�ضبوعية، مرجحا اأن تكون ال�ضرطة اأو ال�ضركة قد احتجزتهم، 

كي ل يتم الو�ضول اإليهم .
واأفادت الوكالة باأن منظمة »China Labor Watch« ت�ضتعد لن�ضر 

تقرير عن تلك التحقيقات يف يونيو حزيران املقبل.

دلفني تتفاعل مع �سا�سة تعمل باللم�س 
يف اإط����ار ب��ح��ث ي��ه��دف ل��درا���ض��ة ���ض��ل��وك ال���دلف���ني، ���ض��م��م جم��م��وع��ة من 
املاء  حتت  باللم�س  تعمل  �ضا�ضة  الأمريكية  ماريالند  ولي��ة  يف  الباحثني 
ت�ضمح للدلفني بالتفاعل معها.  ن�ضر ت�ضجيل م�ضور على موقع يوتيوب 
مل�س  اأمول” ع��رب  “واك  لعبة  تلعب  وه��ي  ال��دلف��ني  الإل��ك��رتن��وين، يظهر 
اأ�ضماك موجودة على ال�ضا�ضة. وقد عمل باحثون من جامعة روكفلر، وكلية 
هنرت يف مدينة بالتيمور معاً لت�ضميم �ضا�ضة تعمل باللم�س بلغ حجمها 8 
اأقدام لختبار مقدرة الدلفني على التفاعل.  وتتميز ال�ضا�ضة باحتوائها 
بالتفاعل مع نظامها  للدلفني  لل�ضماح  للدلفني  على تطبيقات �ضديقة 

ال�ضل�س الذي يتعقب حركات الدلفني ب�ضرياً. 
وقال عامل الفيزياء احليوية مار�ضيلو ماغنا�ضكو: كان من ال�ضعب اإيجاد 
هذه  اأن  اإل  للدلفني.  التفاعلي  ال�ضلوك  لدرا�ضة  تام  ب�ضكل  اآمنة  طريقة 

ال�ضا�ضة اأتاحت لنا فر�ضة فريدة للقيام بهذه الدرا�ضة.
ذكية  فهي  الدلفني،  �ضلوك  ال�ضعب مواكبة  كان من  املا�ضي  واأ�ضاف: يف 
جداً، ولكن نظام ال�ضا�ضة التفاعلي �ضي�ضاعدنا على متابعتها ب�ضكل اأف�ضل.

ال�ضا�ضة  ه��ذه  تكون  اأن  ناأمل  روكفلر:  جامعة  اأ�ضتاذة  ري�س،  ديانا  وقالت 
املتطورة من الناحية التكنولوجية مرثية للدلفني، واأن ترثي علمنا من 

خالل فتح نافذة على عقل الدلفني.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

براءة �سعد ملجرد و�سيكة !
اأكد حمامي الفنان �ضعد ملجرد اأن 
الغت�ضاب  تهمة  من  �ضعد  ب��راءة 
و�ضيكة.  اأ�ضبحت  اإل��ي��ه  املن�ضوبة 
ملجرد  مي���ث���ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  زم�����ن 
قا�ضي  اأم�������ام  امل���ق���ب���ل  الأ�����ض����ب����وع 
احل����ري����ات ال��ف��رن�����ض��ي م����ن اأج����ل 

النظر يف الق�ضية.
ال���ع���ث���ور على  ان  امل���ح���ام���ي  واأك������د 
ك��م��ي��ة م���ن خم�����درا حل�����ض��ي�����س يف 
�ضيارة الفتاة امل�ضتكية لورا بريول، 
�ضيخدم الق�ضية املتابع فيها �ضعد 
النيابة  ���ض��ت�����ض��ك��ك  ح��ي��ث  مل���ج���رد. 
التي  ال�ضابقة  اأق��وال��ه��ا  يف  العامة 
اتهمت من خاللها الفنان املغربي 
بتعاطي املخدرات حلظة العتداء 

عليها.
فتحت  م���ت�������ض���ل.  م����و�����ض����وع  يف 
حتقيقا  ال���ف���رن�������ض���ي���ة  ال�������ض���رط���ة 
ع���ل���ى خمدر  ال���ع���ث���ور  ق�����ض��ي��ة  يف 
علما  ل����ورا.  ���ض��ي��ارة  يف  احل�ضي�س 
التهم  ك��ل  الأخ����رية نفت  ه��ذه  اأن 
�ضديقها  اأن  ب��دع��وى  لها  امللفقة 
التي  املخدرات  م�ضوؤولية  يتحمل 

كانت يف �ضيارتها.

ل�سو�س يحرقون النقود باخلطاأ 
عن  النقدية  الأوراق  م��ن  كبرية  مبالغ  ل�ضو�س  اأح���رق 
طريق اخلطاأ، اأثناء حماولتهم تفجري جهاز �ضراف اآيل 
�ضرقة  بهدف  الأمريكية،  وا�ضنطن  �ضوارع ولية  اأحد  يف 
اإيفرييت،  �ضرطة  ق�ضم  ن�ضر  داخ��ل��ه.   امل��وج��ودة  ال��ن��ق��ود 
���ض��ورة جل��ه��از ���ض��راف اآيل حم���رتق ي��ق��ع اأم����ام م�ضرف 
من  ملجموعة  فا�ضلة  حماولة  بعد  كوميونيتي،  كو�ضتال 
ال�ضابط،  وقال  الظالم.   الل�ضو�س تفجريه حتت جنح 
الل�ضو�س  ب��اأن  اإي��ف��ريت  �ضرطة  ق�ضم  م��ن  �ضنيل،  اأي���رون 
حاولوا حرق الواجهة الأمامية ال�ضفلية جلهاز ال�ضرافة 
مدير  ���ض��رح  بينما  ال��ن��ق��ود.  اإىل  للو�ضول  منهم  �ضعياً 
بهم  امل�ضتبه  باأن  ديك�ضون،  جون  بانك،  كو�ضتال  م�ضرف 
ف�ضلوا يف احل�ضول على اأية نقود ب�ضبب احرتاقها داخل 
جهاز ال�ضراف الآيل.   ول يزال رجال ال�ضرطة، يقومون 
باأن  الل�ضو�س، وخا�ضة  والبحث احلثيث عن  بالتحقيق 
لكامريا  م�ضجل  �ضريط  بتقدمي  وع��دت  امل�ضرف  اإدارة 
املراقبة لل�ضرطة مل�ضاعدتهم على التعرف على الل�ضو�س، 

بح�ضب موقع “يو بي اآي” الإلكرتوين.

العثور على �سمكة بال وجه 
رحلة  خ��الل  وج��ه،  بال  �ضمكة غريبة  على  باحثون  عرث 
ا�ضتك�ضافية ت�ضتمر �ضهرا واحدا يف اأعماق املحيط �ضرقي 
اأنواع  اكت�ضاف  من  البحث  فريق  متكن  وق��د  اأ�ضرتاليا.  
 2.5( كلم   4 على عمق  الأ���ض��م��اء  م��ن  وغريبة  ج��دي��دة 
ت�ضمانيا  ولي���ة  �ضواحل  قبالة  امل���اء،  �ضطح  حت��ت  م��ي��ال( 
اجلنوبي  ال�����ض��اح��ل  م��ن  ك��م   240 ب��ع��د  ال��واق��ع��ة ع��ل��ى 
العلماء  كبري  اأوه�����ارا،  تيم  وق���ال  لأ���ض��رتال��ي��ا.  ال�ضرقي 
متاحف  لهيئة  التابعة  ال�ضتك�ضافية  الرحلة  منت  على 
 27 من  املكون  البحث  فريق  اإن  الأ�ضرتالية،  فيكتوريا 
عاملا ا�ضتخدموا ال�ضباك والكامريات املخ�ض�ضة للت�ضوير 
جلمع  ال�ضوتية،  امل��وج��ات  واأج��ه��زة  العميقة،  البحار  يف 
والعناكب  امل�����ض��رق��ة،  احل��م��راء  ال�ضخرية  ال�����ض��رط��ان��ات 
من  وغريها  العميقة  البحر  وثعابني  العمياء،  البحرية 
هذه  خ��الل  الغريبة  ال�ضمكة  على  ع��رث  وق��د  ال��ك��ائ��ن��ات. 
الرحلة ال�ضتك�ضافية بعد اأن كانت قد �ضوهدت اآخر مرة 

اجلديدة. بغينيا  بابوا  يف  العام 1873 

غوغل تقرتب من امل�ستوى الب�سري يف فهم اللغات 
اأ�ضبحت غوغل الآن قادرة على فهم اللغة الب�ضرية بدقة 
ت�ضل اإىل %95، وذلك بف�ضل خوارزميات التعلم القادرة 

على فهم الكالم والرد بطريقة �ضليمة. 
اجتاهات  ع��ن  ال�ضنوي  تقريرها  يف  ميكر،  م��اري  وت��ق��ول 
الذي  “كود”،  م��وؤمت��ر  يف  ت�ضليمه  مت  ال���ذي  الإن���رتن���ت، 
اإن دقة برنامج التعرف على ال�ضوت  ُعقد يف كاليفورنيا، 
وقد حدث هذا  الب�ضري.  امل�ضتوى  يف غوغل، يقرتب من 
التح�ضن بوترية �ضريعة، منذ العام 2013، وذلك مبعدل 
اإدخ��ال غوغل لربنامج  وم��ع  ل� ميكر.  %20، وفقا  نحو 
التعرف على ال�ضوت يف املزيد من منتجاتها، مثل ترجمة 
فاإن  املحمولة،  ال��ه��وات��ف  ع��ل  ال�ضوتي  وامل�ضاعد  غ��وغ��ل، 
مع  التحدث  فيه  �ضيكون  م�ضتقبل  نحو  تتحرك  ال�ضركة 

الأجهزة �ضل�ضا، كما لو كنا نتحدث مع اأ�ضدقائنا.

مهدد بفقدان ذراعه ب�سبب الو�سوم
يواجه �ضاحب اأكرب عدد من الو�ضوم يف بريطانيا خطر فقدان ذراعه، بعد اأن خ�ضع لعملية جراحية لغر�س حلقة 
من البال�ضتيك بداخلها، ورف�س ج�ضمه هذه احللقة. وبات ماثيو ويالن )37 عاماً( والذي بات يعرف با�ضم “ملك 
احلرب” بحاجة اإىل عملية جراحية لإزالة احللقة، بهدف اإنقاذ ذراعه من البرت، بعد اأن انق�ضم اجللد حول احللقة 
300 و�ضم  اأكرث من  املزروعة، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. وميلك ماثيو وهو من مدينة برمنغهام 
اأنه �ضبغ كلتا عينيه باللون الأ�ضود، واأزال حلمتي �ضدره لإف�ضاح جمال للمزيد  اأجزاء ج�ضمه، كما  تغطي معظم 
من الو�ضوم، وحفر عالمات اأ�ضنان على اأذنيه، و�ضق ل�ضانه من املنت�ضف. وكان ماثيو قد ح�ضل على اأول و�ضم له 
األف جنيه ا�ضرتليني )51 مليون   40 اأكرث من  2008، واأنفق  16 عاماً، وغري ا�ضمه يف عام  عندما كان بعمر 
دولر( على التعديالت التي اأجراها على ج�ضده. وقال يف حديث لل�ضحيفة “قبل ثمانية اأعوام كنت اأ�ضارع للبقاء 
على قيد احلياة بعد اأن تعر�ضت للطعن، والغريب اأنني اليوم اأي�ضاً اأ�ضارع للحفاظ على ذراعي، حيث قمت بزراعة 
اأن ماثيو تعر�س  ُيذكر  ال��زرع«.  انق�ضم اجللد، وب��داأ ج�ضمي برف�س عملية  2015، لكن لالأ�ضف  حلقة فيها عام 
للطعن يف عام 2009 ب�ضبب مظهره الغريب، ويف عام 2015 قال اإن مظهره كان �ضبباً يف عدم ح�ضوله على عمل 

منا�ضب، داعياً اإىل منح فر�س مت�ضاوية لالأ�ضخا�س الذين اأجروا تعديالت على اأج�ضادهم.
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عقاب ال�سجناء بطبق يثري ال�سمئزاز
الطعام  م��ن  احل��رم��ان  ال��ع��امل  ال�ضجون يف  م��ن  ع��دد  ت�ضتخدم 
كو�ضيلة عقابية لل�ضجناء على �ضوء ال�ضلوك وعدم اتباع النظمة 
والقوانني، لكن بع�س ال�ضجون يف الوليات املتحدة الأمريكية 
تلجاأ اإىل و�ضيلة عقابية غري تقليدية، من خالل اإجبار ال�ضجناء 

على تناول طبق مثري للجدل من الطعام.
ويطلق على هذا الطبق ا�ضم “نوترا لوف” وهو اأ�ضبه برغيف 
من اخلبز م�ضنوع من مكونات طبيعية، ولكن الطعم النهائي 
يزود  اأن  ميكن  املتنوعة،  ملكوناته  ونظراً  لال�ضمئزاز.  مثري  له 
نتيجة  ح��راري��ة  �ضعرة   1.110 بنحو  اجل�ضم  ال��رغ��ي��ف  ه��ذا 

تناوله ب�ضكل يومي، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.
�ضوء  ع��ل��ى  ع��ق��اب��ي��ة  كو�ضيلة  ي�ضتخدم  ال��ط��ب��ق  ه���ذا  ي����زال  ول 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ال�ضجون يف  ال�ضلوك يف عدد من 
على الرغم من انح�ضاره ب�ضكل تدريجي يف عدد من الوليات، 
نتيجة الإجراءات القانونية �ضد هذه الطريقة املثرية للجدل.

قا�ٍس يدعي اأن الطاوو�س يتكاثر بالدموع
غريب  ادع��اء  بعد  والنتقادات  لل�ضخرية  هندي  قا�ٍس  تعر�س 
خ���الل ح��ج��ة ق��ان��ون��ي��ة ح���ول الأب���ق���ار امل��ق��د���ض��ة، ب����اأن ادع����ى اأن 
راجا�ضتان  يف  ا�ضتماع  جل�ضة  وفى  بالدموع.  يتكاثر  الطاوو�س 
حث القا�ضي ماهي�س �ضاندرا �ضارما حكومة الهند على اإعالن 
وقال  الطاوو�س.  مثل  تقي  لأنه  قومي  املقد�س كحيوان  البقر 
الطاوو�س  ت��ق��اع��ده:  قبل  من�ضبه  يف  الأخ���ري  ي��وم��ه  يف  �ضارما 
اأن��ث��ى، فالأنثى  اأع���زب م��دى احل��ي��اة، ول مي��ار���س اجلن�س م��ع 
ميل  ديلي  ل�ضحيفة  ووف��ق��اً  ال��ط��اوو���س.  دم��وع  بابتالع  حتمل 
الربيطانية، اأثارت تعليقات �ضارما التي كانت رداً على التما�س 
املنظمات غري احلكومية ب�ضاأن حالة مالجئ البقر التي تديرها 
التوا�ضل  و�ضائل  على  والتعليقات  النكات  من  موجة  ال��دول��ة، 
اأناند رانغاناثان على تويرت: من ال�ضخرية  الجتماعي. وقال 
اأن دموع الطاوو�س ولي�ضت ري�ضته هي التي دفعت العامل داروين 
اإىل اقرتاح نظرية اختيار ال�ضريك .  ون�ضر بع�س امل�ضتخدمني 
ل��ق��ط��ات ل��ت��زاوج ال��ط��اوو���س ل��دح�����س ن��ظ��ري��ات��ه، يف ح��ني اأ�ضار 
والأجوبة،  لالأ�ضئلة  املخ�ض�س  ك���ورا  م��وق��ع  على  م��ن  العديد 
الهندو�ضية  الأ�ضاطري  من  ج��اءت  العزوبية  القا�ضي  ادع��اء  اأن 
القدمية مثل ماهابهاراتا ورامايانا. ويف قراره املكون من 145 
�ضفحة، ي�ضت�ضهد �ضارما مبعتقدات الهندو�ضية لتعزيز ق�ضيته، 
العمر.  اإط��ال��ة  البقر يف  وب��ول  �ضرد خ�ضائ�س روث  من خ��الل 
ال���ذي ي�ضتن�ضق  ال��وح��ي��د  ال��ب��ق��رة الأم ه��ي احل��ي��وان  اإن  وق���ال: 
على  خارقة  ق��درة  البقر  ب��ول  ميتلك  كما  الأك�ضجني،  ويطلق 
تدمري اأي نوع من اجلراثيم، فاإنه يوفر القوة للعقل والقلب، 
ويوقف ال�ضيخوخة، وقرون البقر حتتوي الطاقة الكونية، كما 

اأن املنازل املغطاة بروث البقر اآمنة من موجات الراديو .

ولدة عجل مبالمح وجه اإن�سان
مبالمح  عجل  ل���ولدة  لقطات  الربيطانية  م��ريور  �ضحيفة  ن�ضرت 
ت�ضبه الإن�ضان، يف الهند  وهو ما دفع القرويني اإىل التوافد لروؤيته. 
ومت ت�ضليم العجل الذي ولد بعيون واأنف واأذنني ت�ضبه الإن�ضان اإىل 
ماأوى للحيوانات يف الهند ولكنه تويف يف غ�ضون �ضاعة من ولدته. 
وتوافد ال�ضكان املحليون من القرى املحيطة اإىل موزفرناجار، ولية 
في�ضنو،  لإل��ه  رمز  اأن��ه  اعتقاًدا  لروؤيته،  الهند  �ضمال  برادي�س،  اوت��ار 

ومن املقرر اأن يتم حرقه يف غ�ضون ثالثة اأيام و�ضيتم بناء معبد له

املمثلة مويل �ضيمز خالل ح�ضورها الحتفال ال�ضنوي لكري�ضالي�س كرة الفرا�ضة يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

»باب احلارة« يقع 
يف خطاأ تاريخي فادح

“باب  يف ك���ل ع����ام، ي��ق��ع م�����ض��ل�����ض��ل 
ومغالطات  ب����اأخ����ط����اء  احلارة” 
جمريات  يف  وق����ع  ح��ي��ث  ف����ادح����ة، 
لي�ضت  اأخطاء  بعدة  التا�ضع  اجلزء 

الأوىل ولن تكون الأخرية.
اخلام�ضة،  احللقة  م��ن  م�ضهد  يف 
)ميالد  “ع�ضام”  ك����ان  وب��ي��ن��م��ا 
يو�ضف( يحلق لأحد الزبائن، نرى 
اأنهما  يفرت�س  لفيلمني  مل�ضقني 
من حقبة اأربعينيات القرن املا�ضي 
ال�ضخ�ضية  ه�����ذه  ���ض��غ��ف  ظ����ل  يف 

بال�ضينما وحماولته العمل بها.
م�ضمم الديكور يف هذا العمل وقع 
البو�ضرت  يعود  حيث  كبري،  بخطاأ 
Six-« بعنوان  لعبة  اإىل  الأمي���ن 
�ضركة  اأ���ض��درت��ه��ا  ال��ت��ي   »guns
 2011 عام  يف   »game-loft«
عن فيلم بنف�س العنوان خرج �ضنة 
بني  الفرق  اأن  يعني  ما   ،2010
احلدث والديكور يقارب اخلم�ضني 

عاماً.

اإعادة 20 حوتا 
جانحًا اإىل البحر 

ال�ضريالنكية  ال���ب���ح���ري���ة  ق���ال���ت 
ال�ضكان  مب�����ض��اع��دة  جن��ح��ت  ان���ه���ا 
املحليني يف اإعادة 20 حوتا جانحا 
ب�ضرق  �ضامبور  بلدة  �ضاطئ  قبالة 
ي����وم من  ال��ب��ح��ر  اإىل  ���ض��ري��الن��ك��ا 

اجتياح الع�ضار مورا البالد.
اإنهم ل يعرفون  وق��ال م�ضوؤولون  
�ضبب جنوح احليتان على ال�ضاطئ 
ال��ق��ري��ب م���ن ت��ري��ن��ك��وم��ايل. لكن 
املتحدث با�ضم البحرية ت�ضاميندا 
والكولوج قال لرويرتز “قد يكون 
اأو  ال��ب��ح��ر  ت��ي��ار  ذل���ك ب�ضبب ت��غ��ري 
ارتفاع درجة حرارة �ضطح البحر«. 
�ضريالنكا  ق���ب���ال���ة  ال���ب���ح���ر  وظ�����ل 
هائجا منذ الأ�ضبوع املا�ضي ب�ضبب 
الإع�ضار  اإىل  حت���ول���ت  ع��ا���ض��ف��ة 
 206 م��ورا. ولقي ما ل يقل عن 
اأ�ضخا�س م�ضرعهم وما زال هناك 
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الإلكرتوين  امل��وق��ع  ن�����ض��ره��ا  ح��دي��ث��ة  درا����ض���ة  ك�ضفت 
ل�ضحيفة “ديلي ميل” الربيطانية اأنه يف غ�ضون اأقل 
من 50 عاما، �ضوف يكون باإمكان الذكاء ال�ضطناعي 
ال�ضتيالء على جميع املهام اخلا�ضة بالب�ضر، و�ضتظهر 
اأقرب  ب�ضكل وا�ضحا يف وق��ت  التحول  ه��ذا  ب��وادر  اأول 

بكثري مما يتخيل الكثريون.
وجد  وح��ده��ا،  املقبلة  الع�ضر  ال�ضنوات  غ�ضون  ففي 
الباحثون اأن الذكاء ال�ضطناعي �ضيتفوق على الب�ضر 
يف ت��رج��م��ة ال��ل��غ��ة، وق��ي��ادة ال�����ض��اح��ن��ات، وح��ت��ى كتابة 
الكتب  تكتب  اأن  ميكن  الآلت  اأن  موؤكدين  امل��ق��الت، 

الأكرث مبيعا بحلول عام 2049.
وخ����الل درا����ض���ة ج���دي���دة، ����ض���األ ب��اح��ث��ون م���ن معهد 
اأك�ضفورد وجامعة ييل،  م�ضتقبل الإن�ضانية يف جامعة 
يف  بالتقدم  للتنبوؤ  الآيل  التعلم  يف  خبري   352 نحو 
جم���ال ال��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي خ���الل ال��ع��ق��ود القليلة 

املقبلة.
الروبوتات واملهن  و�ضئل اخلرباء عن توقيت �ضيطرة 
الكرث عر�ضة ل�ضتيالء الآلت، ف�ضال عن توقعاتهم 
ب�ضاأن متى �ضيتفوق الذكاء ال�ضطناعي على الب�ضر يف 

جميع املهام، وما هي الآثار الجتماعية لهذا.

اأف�ضل من الب�ضر  اأن الآلت �ضتكون  وتوقع الباحثون 
وكتابة   ،2024 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ال���ل���غ���ات  ت��رج��م��ة  يف 
مقالت املدار�س الثانوية بحلول عام 2026، وقيادة 
وال��ع��م��ل يف جتارة   ،2027 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال�����ض��اح��ن��ات 

التجزئة بحلول عام 2031..
كتابة  ���ض��ي��ك��ون مب��ق��دوره��م   ،2049 ع���ام  وب��ح��ل��ول   
�ضيعملون   ،2053 ع��ام  وبحلول  مبيعا،  الكتب  اأك��رث 

كجراحني.
لتفوق  امل��ئ��ة  يف   50 فر�ضة  ه��ن��اك  للباحثني،  ووف��ق��ا 
ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى ال��ب�����ض��ر يف ج��م��ي��ع املهام 
خالل 45 عاما فقط، كما ميكن لالآلت تويل جميع 
البع�س  وقال  عاما،   120 خالل  الب�ضرية  الوظائف 

اإن هذا ميكن اأن يحدث حتى قبل ذلك.
الذكاء ال�ضطناعي يح�ضن قدراته  اأن  جدير بالذكر 
ب�ضرعة، ويثبت ب�ضكل متزايد نف�ضه يف املجالت التي 
اإذ جنحت خوارزمية  تاريخيا،  الإن�ضان  عليها  يهيمن 

األفا جو اململوكة ل�ضركة غوغل ..
 على �ضبيل املثال، يف التفوق اأخريا على اأكرب لعب يف 
العامل يف اللعبة ال�ضينية القدمية جو، التي تت�ضمن 

�ضل�ضلة من ثالث مباريات.

الروبوتات ت�سيطر على جميع املهن خالل 45 عاما

جراندي تزور م�سابي هجوم مان�س�سرت 
اإ�ضابتها  بعد  جلراحتني  خ�ضعت  عمرها  من  العا�ضرة  يف  طفلة  م��ان  فاريل  ج��ادن 
الأمريكية  املغنية  حفل  خ��الل  مان�ض�ضرت  هجوم  يف  و�ضظايا  ال�ضاقني  يف  بك�ضور 
اأريانا جراندي ال�ضهر املا�ضي.. جادن واحدة من معجبي جراندي ال�ضغار الذين 
اأدخلت مغنية البوب الأمريكية البهجة على قلوبهم بزيارتها لهم يف امل�ضت�ضفى 

يف مان�ض�ضرت ب�ضمال ا جنلرتا حيث يعالج الكثري من امل�ضابني.
يوم  بريطانيا  اإىل  عادت  جراندي  اإن  نيوز  اإيفنينج  مان�ض�ضرت  �ضحيفة  قالت 
�ضورا  والتقطت  ال�ضغار  ل��زي��ارة  للم�ضت�ضفى  �ضريعا  وتوجهت  اجلمعة 
�ضيلفي معهم ووقعت لهم على قم�ضان وجلبت لهم هدايا. وقالت �ضارون 
عندما  التلفزيون  ت�ضاهد  كانت  “جادن  لل�ضحيفة  ج��ادن  الطفلة  وال��دة 
بالأمري  األتقت  ابنتها  اأن  م�ضيفة  باملفاجاأة”  انده�ضت  ج��ران��دي.  دخلت 

وليام قبل اأن تزورها اأريانا.


