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خليفة بن ز�يد ي�سدر مر�سوما �أمرييا بتعيني �سيف 
حممد �لهاجري رئي�سا لد�ئرة �لتنمية �القت�سادية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بتعيني  اأمرييا  مر�شوما  اأبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  اهلل  حفظه 
القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة  رئي�شا  الهاجري  حممد  �شيف  معايل 

وع�شوا باملجل�س التنفيذي.

حممد بن ر��سد يعني عبد�هلل �حلباي مدير� عاما ل�سلطة دبي للمجمعات �الإبد�عية
•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
اأحمد  ع��ب��داهلل  ال�شيد  بتعيني   2017 ل�شنة   )  26( رق��م  امل��ر���ش��وم 
احلباي مديرا عاما ل�شلطة دبي للمجمعات الإبداعية، على اأن يعمل 

بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

فلكيا غرة �سو�ل �الأحد 25 يونيو �جلاري
•• اأبوظبي -وام:

اأعلن امل�شروع الإ�شالمي لر�شد الأهلة - التابع ملركز الفلك الدويل 
- اأن غرة �شهر �شوال �شتكون يوم الأحد املوافق 25 من �شهر يونيو 

اجلاري يف معظم الدول الإ�شالمية.
ال��دويل يف  الفلك  ع��ودة مدير مركز  �شوكت  املهند�س حممد  وق��ال 
بيان اإن معظم دول العامل الإ�شالمي �شتتحرى هالل �شهر �شوال ) 
عيد الفطر 1438 ه� ( ال�شبت القادم حيث �شيحدث يف ذلك اليوم 
القرتان ) املحاق ( قبل غروب ال�شم�س و�شيغيب القمر بعد غروب 

ال�شم�س يف الدول العربية والإ�شالمية.

البحرين متهل جنودًا قطريني 48 �ساعة ملغادرة املنامة

�ال�ستخبار�ت �الأمريكية توؤكد تلقي 
�لقاعدة يف �سوريا �أمو�ال طائلة من قطر

�سربات جوية يف درعا تنتهك وقف اإطالق النار 

هجوم على قافلة م�ساعد�ت �إن�سانية قرب دم�سق
•• عوا�صم-رويرتز:

اأم�س  بيان  يف  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  قالت 
العربي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  يف  العاملني  اأح���د  اإن  الأح���د 
ال�شوري اأ�شيب يف هجوم على قافلة م�شاعدات اإن�شانية 

قرب دم�شق.
وا�شتهدفت �شربات جوية مناطق ي�شيطر عليها مقاتلو 
منذ  م��رة  لأول  اخلمي�س  ي��وم  دم�شق  �شرقي  املعار�شة 
العا�شمة  يف  مناطق  على  قذائف  �شقوط  بعد  اأ�شابيع 

دم�شق التي ت�شيطر عليها احلكومة ال�شورية.
وتراجع القتال والق�شف حول دم�شق بدرجة كبرية منذ 
اأن تو�شلت رو�شيا وتركيا واإيران اإىل اتفاق على اإن�شاء 
)مناطق خف�س الت�شعيد( يف �شوريا يف اجتماع عقد يف 
ابريل ني�شان يف اآ�شتانة عا�شمة قازاخ�شتان. ومن املقرر 
اأن جترى حمادثات بني العديد من الف�شائل ال�شورية 

والأطراف الأجنبية اأوائل ال�شهر املقبل.
وقالت اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر: كان من املقرر 
اأن ت�شلم قافلة من 27 �شاحنة اأر�شلتها اللجنة الدولية 
ال�شوري  ال��ع��رب��ي  الأح��م��ر  وال��ه��الل  الأح��م��ر  لل�شليب 
اليومية  والحتياجات  وال��دواء  الغذاء  املتحدة  والأمم 
حر�شتا  ب��ل��دة  يف  �شخ�س  األ���ف   11 لنحو  ال�����ش��روري��ة 

ال�شرقية.
واأ���ش��اف��ت اأن ع��ام��ل الإغ���اث���ة اأ���ش��ي��ب ب��ج��روح ب��ال��غ��ة يف 

اإطالق نار وقع م�شاء ال�شبت.
اأي  يتلقوا  مل  ال�شرقية  حر�شتا  �شكان  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
مطلوب  اأ�شهر.  ثمانية  نحو  منذ  اإن�شانية  م�شاعدات 
ت�شليم  يف  ق��دم��ا  للم�شي  الأم��ن��ي��ة  ال�شمانات  جت��دي��د 

امل�شاعدات. 
اىل ذلك، ا�شتهدفت �شربات جوية عدة مدينة درعا يف 
فيه اجلي�س  اأعلن  ال��ذي  ذات��ه  اليوم  �شوريا وهو  جنوب 
 48 مل��دة  املدينة  يف  القتالية  العمليات  وق��ف  ال�����ش��وري 

�شاعة.
واأعلن بيان القيادة العامة للجي�س، الذي نقلته الوكالة 
القتالية  العمليات  وق��ف  ل��الأن��ب��اء،  ال�����ش��وري��ة  العربية 
اعتبارا من ال�شاعة 12 ظهر اأم�س الأول يف مدينة درعا 

ملدة 48 �شاعة وذلك دعما جلهود امل�شاحلة الوطنية.
اإن م�شتوى  وق���ال امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق الإن�����ش��ان 
�شريان  بعد  �شاعات  �شبع  لنحو  تراجع  درع��ا  يف  العنف 
وقف اإطالق النار لكنه، وم�شوؤولون يف املعار�شة، قالوا 
اإن �شربات ا�شتمرت خالل ال�شاعتني الأوليني. واأ�شاف 
املر�شد اأن ال�شربات اجلوية اأ�شفرت عن خ�شائر مادية 

واإ�شابات دون وقوع وفيات.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون 
رئي�س �لربتغال ب�سحايا حر�ئق �لغابات 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تعزية وموا�شاة اىل فخامة الرئي�س مار�شيلو ريبيلو دي �شوزا- رئي�س 
جمهورية الربتغال اأعرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لفخامته 
يف  ال�شحايا  واأ���ش��ر  الربتغايل  وال�شعب  ال�شديقة  الربتغالية  وللحكومة 
حرائق غابات منطقة لرييا و�شط الربتغال. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دبي 
اإىل  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني 

فخامة الرئي�س مار�شيلو ريبيلو دي �شوزا يف �شحايا احلرائق.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد م�شدر مطلع اأن البحرين 
جنود  م��ن  الأح���د  ام�س  طلبت 
قطريني يعملون �شمن القيادة 
البحرية  ل���ل���ق���وات  امل���رك���زي���ة 
الأمريكية رفقة ع�شكريني من 
البحرين  اأخ���رى، م��غ��ادرة  دول 
ومل  ����ش���اع���ة،   48 غ�����ش��ون  يف 
اجلنود  اأع����داد  امل�����ش��در  يو�شح 
بهذا  امل���ع���ن���ي���ني  ال���ق���ط���ري���ني 

القرار.
وت���������ش����م ال����ب����ح����ري����ن ق����اع����دة 
القيادة  فيها  تعمل  اأم��ري��ك��ي��ة 
البحرية،  ل���ل���ق���وات  امل���رك���زي���ة 
وت�����ش��م��ل ع�����ش��ك��ري��ني م���ن دول 
مهاماً  ي��ن��ف��ذون  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
تنظيمات  على  باحلرب  تتعلق 

متطرفة يف ال�شرق الأو�شط.
ال�شلطات  اإن  امل�������ش���در  وق�����ال 
للقائد  اأو���ش��ح��ت  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
على  اأن  القاعدة  ع��ن  امل�����ش��وؤول 

يف �شوريا.
وبح�شب تقرير ملعهد وا�شنطن 
ال�شتخبارات  م��ع��ل��وم��ات  ف���اإن 
تنظيم  اأن  ت���وؤك���د  الأم���ريك���ي���ة 
بغ�س  �����ش����وري����ا  يف  ال����ق����اع����دة 
من  ا�شمه  اختالف  عن  النظر 
فتح  جبهة  اإىل  الن�شرة  جهة 
مدخوله  ع��ل��ى  يح�شل  ال�����ش��ام 
التربعات  م��ن  رئي�شي  ب�شكل 

اخلارجية واأموال الفدية.
تنظيم  ف��رع  ميزانية  تعرف  ل 
لكن  ������ش�����وري�����ا  يف  ال�����ق�����اع�����دة 
اأمريكيني يعتقدون  م�شوؤولني 
اأنها قد ت�شل اإىل 10 ماليني 
ماليني  ع����دة  ����ش���ن���وي���اً،  دولر 
م��ن جهات  ���ش��ن��وي��اً  ت��اأت��ي  منها 

مانحة على راأ�شها قطر.
الأمريكية  التقارير  وحتدثت 
م��ع��روف��ني يف هذا  ا�شمني  ع��ن 
امل���ج���ال، ه��م��ا ال��ك��وي��ت��ي حجاج 
ال���ع���ج���م���ي ال���������ذي ا����ش���ت���خ���دم 
التربعات  جلمع  تويرت  موقع 

م�شيفاً  امل����غ����ادرة،  ال��ق��ط��ري��ني 
اململكة  م��غ��ادرة  ه���وؤلء  على  اأن 

خالل 48 �شاعة.
القاعدة،  ي��زال��ون يف  وت��اب��ع: ل 
ي���غ���ادروا  اأن  امل���رج���ح  ل��ك��ن م���ن 
من  املقبلني"،  اليومني  خ��الل 
دون اأن يف�شح عن اأعداد هوؤلء 

اجلنود.
من جهة اخرى توجه الوليات 
اتهامات  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة 
ومتويل  ب��دع��م  لقطر  مبطنة 
اأنها  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ات م�����ش��ن��ف��ة 
اإره��اب��ي��ة، حت��دي��دا ف��رع تنظيم 
�شوريا، فمن وجهة  القاعدة يف 
قطر  تعترب  الأم��ريك��ي��ة  النظر 
التمويل  م�����ش��ادر  اأه����م  اإح����دى 

جلبهة الن�شرة يف �شوريا.
اتهاماً  ت���وج���ه  ل  اأن���ه���ا  ف���رغ���م 
الإره����اب،  ب��دع��م  لقطر  ر�شمياً 
ت�����ش��ع��ر وا���ش��ن��ط��ن ب��ال��ق��ل��ق من 
ال���ع���الق���ة، ال���ت���ي ت���رب���ط قطر 
بتنظيم القاعدة حتديداً فرعها 

�شعد  ال����ق����ط����ري  وامل�������واط�������ن 
ال��ك��ع��ب��ي ال������ذي ن�����ش��ر ن������داءات 
الن�شرة  جلمع الأم��وال ملقاتلي 
���ش��وري��ا وج��م��اع��ات متطرفة  يف 

اأخرى.
الأمريكية  ال�شتخبارات  تقول 
اإن الكعبي مازال ي�شارك بن�شاط 
ذلك  ورغ��م  القاعدة  متويل  يف 
قطرية  حم��ك��م��ة  ب����راأت����ه  ف��ق��د 
من تهمة متويل الإرهاب العام 

املا�شي.
وزارة  �شنفت  الأ���ش��ب��اب  ل��ه��ذه 
اخل��زان��ة الأم��ريك��ي��ة قطر عام 
مت�شاهلة  �شلطة  باأنها   2014
الإره������اب، وبعدها  م��ع مت��وي��ل 
ب��ع��ام ق��ال��ت ال������وزارة اأي�����ش��ا اإن 
مم��ّويل الإره���اب امل�شنفني من 
والأمم  املتحدة  ال��ولي��ات  قبل 
ميار�شون  ي���زال���ون  ل  امل��ت��ح��دة 
ومف�شوح  علني  ب�شكل  عملهم 
اأي  ت��ت��خ��ذ  مل  ال���ت���ي  ق���ط���ر  يف 

قرارات جوهرية لردعهم.
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رغم تهديدات اردوغان مبالحقته ق�سائيا

زعيم �ملعار�سة �لرتكية يتعهد مبو��سلة م�سريته من �نقرة �إىل ��سطنبول
•• انقرة-اأ ف ب:

املعار�س  اجل���م���ه���وري  ال�����ش��ع��ب  ح����زب  زع���ي���م  ت��ع��ه��د 
انقرة  الرئي�شي يف تركيا الحد باجناز م�شريته من 
رجب  ال��رتك��ي  الرئي�س  حت��ذي��ر  رغ��م  ا�شطنبول  اإىل 
على  اأ�شر  اإذا  ق�شائيا  مالحقته  من  اردوغ���ان  طيب 

ذلك.
اوغ��ل��و اىل  كيليت�شدار  ك��م��ال  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  ودع���ا 
امل�شرية بعد احلكم على النائب يف حزبه اني�س بربر 
اوغلو بال�شجن 25 عاما بعد ادانته بتقدمي معلومات 

�شرية اإىل �شحيفة )جمهورييت( املعار�شة.
ال��راب��ع من  ال��ي��وم  اوغ��ل��و الح���د  واأك��م��ل كيليت�شدار 
حتد  اأك��رب  ومتثل  �شهرا  ت�شتغرق  اأن  املتوقع  امل�شرية 
لردوغان منذ تويل كيليت�شدار اوغلو زعامة احلزب 

املعار�س يف 2010.
اأن دعوة النا�س للنزول  اأردوغ��ان �شرح ال�شبت  اأن  اإل 

اىل ال�شوارع ل تفيدهم ول تفيد البالد.
ا�شتدعتك  اذا  ب��ال��ق��ول:  اوغ���ل���و  ك��ي��ل��ي��ت�����ش��دار  وح����ذر 

ال�شلطات الق�شائية غدا اىل مكان ما، فال تفاجاأ.
وقال كيليت�شدار اوغلو: يريدون ا�شتفزازنا، ولكننا لن 
ن�شت�شلم. يريدون تهديدنا باملحاكم، وهو )اردوغان( 

يهددنا بالق�شاء والنيابة.
ال��ع��دال��ة ولي�س �شد  اأج��ل  وا���ش��اف: نحن ن�شري م��ن 

العدالة.
اليها  دع��ا  التي  العدالة(  اأج��ل  من  )امل�شرية  وتهدف 
من  كلم   450 م�شافة  قطع  اىل  اوغ��ل��و  كيليت�شدار 
يف  اوغ��ل��و  ب��رب��ر  يحتجز  حيث  ا�شطنبول  اىل  ان��ق��رة 

�شجن مالتيب.
فاز  اأن  بعد  تركيا  يف  ال�شيا�شية  ال��ت��وت��رات  وت��ت��زاي��د 
ن��ي�����ش��ان-اإب��ري��ل مينحه   16 ب��ا���ش��ت��ف��ت��اء يف  اردوغ�����ان 
مزيدا من ال�شلطات يخ�شى حزب ال�شعب اجلمهوري 

اأن تقود اىل حكم الرجل الواحد.
لديه  ب����اأن  اردوغ�����ان  ات��ه��م  اوغ��ل��و  كيليت�شدار  وك����ان 

مراحي�س ذهبية يف ق�شره، وهو ما نفاه اردوغان.
وقال موجها كالمه للرئي�س: اريد اأن اذكرك، يوجد 

مو�شى لكل فرعون. ل تن�س ذلك.

القوات العراقية تتقدم نحو مدينة املو�شل القدمية  )رويرتز(
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�مللي�سيات �النقالبية ياليمن نهبت ع�سر�ت �لبو�خر ومئات �لقو�فل �الغاثية

�سرطة  �سابطي  ��ست�سهاد 
بالقاهرة جمندين  وث��الث��ة 

•• القاهرة-وكاالت:

ارتفع عدد �شهداء الهجوم الإرهابي 
لل�شرطة  دوري����ة  ا���ش��ت��ه��دف  ال����ذي 
بالإ�شافة  �شابطني  اإىل  امل�شرية 
اإثر  وذل���ك  ث��الث��ة جم��ن��دي��ن،  اإىل 
ُزرعت بجانب  نا�شفة  انفجار عبوة 
�شيارة �شرطة  اأثناء مرور  الطريق 
اأع����ل����ى ال���ط���ري���ق ال�����دائ�����ري بحي 

املعادي، جنوبي القاهرة.
لوزارة  الإعالمي  امل�شوؤول  واأو�شح 
الداخلية يف بيان اأن العبوة انفجرت 
الواحدة من فجر  ال�شاعة  ح��وايل 
اأث��ن��اء ع��ب��ور ال�شيارة  اأم�����س الأح���د 
املركزي،  الأم�����ن  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع��ة 
وال���ت���ي ك��ان��ت ُت��ق��ل جم��م��وع��ة من 
املركزي  الأم���ن  وجم��ن��دي  �شباط 
ب��ط��ري��ق الأت���و����ش���رتاد دائ����رة ق�شم 

�شرطة الب�شاتني.
اجلرحى  م����ن  جم����ن����دان  وغ��������ادر 
العالج،  تلقيهما  ب��ع��د  امل�شت�شفى 
يتلقى  ث��ال��ث  جمند  ي���زال  ل  فيما 
ال�شرطة  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال�����ع�����الج 

مبدينة ن�شر.

�لقو�ت �لعر�قية تبد�أ �لهجوم على �ملو�سل �لقدمية
•• بغداد-وكاالت:

والقوات  العراقي  اجلي�س  اأعلن 
على  الهجوم  بدء  معه  املتحالفة 
وهي  ال��ق��دمي��ة  امل��و���ش��ل  منطقة 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  م��ن��ط��ق��ة  اآخ������ر 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  مقاتلو 
ب��ي��ان للجي�س  امل��و���ش��ل. وق���ال  يف 
العراقي اإن القوات اخلا�شة بداأت 
اجلانب  م��ن  املنطقة  يف  ال��ت��ق��دم 
ال���غ���رب���ي ب��ي��ن��م��ا ت��ت��م��رك��ز ق����وات 
على  الحت���ادي���ة  لل�شرطة  ت��اب��ع��ة 

اجلبهتني اجلنوبية وال�شمالية.
اأع����ل����ن ق���ائ���د جهاز  م����ن ج���ان���ب���ه 
عبد  ال��ف��ري��ق  الإره�����اب  مكافحة 
ال��غ��ن��ي ال���ش��دي ان��ط��الق عملية 
حت��ري��ر امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة و�شط 
املحورين  م���ن  امل��و���ش��ل  م��دي��ن��ة 
الواقعني  وال�����ش��م��ايل  اجل��ن��وب��ي 
مكافحة  ج����ه����از  اإدارة  حت�����ت 

القدمية.
تقتحم  ال��ت��ي  القطعات  وت�شاند 
املدينة القدمية دبابات البرامز، 
ف�������ش���ال ع����ن ت��غ��ط��ي��ة م����ن قبل 
ط���������ريان ال����ت����ح����ال����ف ال���������دويل، 

وطريان اجلي�س العراقي.

الإرهاب.
يف  م�شدر  ق��ال  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
انطلقت  الحت����ادي����ة:  ال�����ش��رط��ة 
احتادية  �شرطة  الثالثة  الفرقة 
اجلهة  البي�س  ب��اب  منطقة  م��ن 
للمدينة  ال���غ���رب���ي���ة  اجل���ن���وب���ي���ة 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
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أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920
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نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

•• عوا�صم-وكاالت:

العليا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ات����ه����م 
فتح  ع���ب���دال���رق���ي���ب  ل����الإغ����اث����ة 
اليمن  يف  النقالبية  امليلي�شيات 
بعرقلة واحتجاز ونهب اأكرث من 
63 ب���اخ���رة اإغ���اث���ة م��ق��دم��ة من 
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف 

ميناءي احلديدة و ال�شليف.
)�شباأ(  لوكالة  ت�شريح  يف  واأ���ش��ار 
احتجزت  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اأن  اإىل 
ونهبت اأكرث 550 قافلة اإغاثية 
اخلا�شعة  املحافظات  مداخل  يف 
تردي  يف  �شاهم  م��ا  ل�شيطرتها، 

الو�شع الإن�شاين ب�شكل كبري.
املختطفني  اأم������ه������ات  وك������ان������ت 
اليمنيني قج اأكدن اأن ميلي�شيات 
احل�������وث�������ي وامل������خ������ل������وع ����ش���ال���ح 
ممار�شة  ت��ت��ع��م��د  الن���ق���الب���ي���ة 
بحق  املمنهجة  التجويع  �شيا�شة 
املختطفني واملخفيني ق�شراً حتى 
م���ع ���ش��ه��ر رم�������ش���ان، م���ا زاد من 
داخل  ال�شحية  حالتهم  ت��ف��اق��م 
اأمهات  ال�شجون. واأطلقت رابطة 
امل��خ��ت��ط��ف��ني ن����داء ا���ش��ت��غ��اث��ة اإىل 
حقوق  جمل�س  واأع�����ش��اء  رئ��ا���ش��ة 
الإن�شان يف دورته ال� 35 املنعقدة 
اأبنائهن  لإنقاذ  جنيف،  يف  حاليا 
امليلي�شيات،  �شجون  يف  امل��وت  من 

�الأق�سى  يقتحم  �الإح��ت��الل 
وي�سدد �إجر�ء�ت دخول �مل�سلني

•• القد�س املحتلة-وكاالـت:

تابعة  خ��ا���ش��ة  ق�����وات  اق��ت��ح��م��ت 
ام�س  ���ش��ب��اح  الح���ت���الل،  جلي�س 
املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  الأح��د، 
�شاحاته  يف  النت�شار  يف  و�شرعت 
اأثارت التوتر  املختلفة، يف خطوة 
ال�شديد بني املُ�شلني، واملعتكفني. 
ومتركزت قوة معززة من عنا�شر 
بعتادها  اخل���ا����ش���ة،  ال�����وح�����دات 
اجلامع  اأب�������واب  اأم������ام  ال���ك���ام���ل، 
الحتالل  �شدد  ح��ني  يف  القبلي، 
اجراءاته على دخول امل�شلني اإىل 

امل�شجد املبارك.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د ت�����ش��دي امل�شلني 
ا���ش��ت��ف��زازي��ة جديدة  لق��ت��ح��ام��ات 
للم�شتوطنني للم�شجد الأق�شى، 

من جهة باب املغاربة.

م��ق��ر  ع���ل���ى  د�م  ه���ج���وم 
ل��ل�����س��رط��ة �الأف���غ���ان���ي���ة

•• كابول-وكاالت:

قال م�شوؤولون اإن الع�شرات قتلوا اأو 
اأ�شيبوا عندما هاجم ما ي�شل اإىل 
لل�شرطة  مقرا  انتحاريني  خم�شة 

يف �شرق اأفغان�شتان ام�س.
واأعلنت حركة طالبان م�شوؤوليتها 
عن الهجوم الذي قال جنيب دان�س 
املتحدث با�شم وزارة الداخلية اإنه 
ال�شاد�شة  ال�����ش��اع��ة  ح�����وايل  وق����ع 
والن�شف �شباحا بالتوقيت املحلي 
غرينت�س(  ب��ت��وق��ي��ت   0200(
عندما فجر مهاجم �شيارة نا�شفة 
عند بوابة مقر ال�شرطة يف مدينة 

كرديز عا�شمة اإقليم بكتيا.
اآخرين  مهاجمني  اأرب��ع��ة  واقتحم 
املقر بعد النفجار. وقال دان�س اإن 
اأ�شيب خم�شة  �شرطيني قتال كما 
اأطباء يف م�شت�شفى باملدينة  ولكن 
قتلوا  الأق��ل  اإن خم�شة على  قالوا 
بينهم  �شخ�شا   30 اأ���ش��ي��ب  ك��م��ا 
20 م����دن����ي����ا.             التفا�شيل 

احلقوقية  الو�شائل  بكل  والعمل 
لإطالق  والإن�شانية  والقانونية 

�شراحهم.
ون������ددت اأم����ه����ات امل��خ��ت��ط��ف��ني يف 
اأمام  غا�شبة  احتجاجية  وق��ف��ة 
ال�شامية حلقوق  املفو�شية  مبنى 
�شنعاء،  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  الإن�������ش���ان 
اأبنائهن  ب���ت���ج���وي���ع  اخل���م���ي�������س، 

راب����ط����ة اأم����ه����ات امل��خ��ت��ط��ف��ني يف 
بيانها عجز العديد من املنظمات 
الدولية  والإن�����ش��ان��ي��ة  احلقوقية 
واملحلية العاملة يف جمال حقوق 
الإن�شان عن التخفيف من معاناة 
حماولة  عن  وتقاع�شهم  اأبنائهن 
حلياتهم  اإنقاذا  �شراحهم  اإطالق 

املهددة باخلطر واملوت.

املختطفني يف �شجون امليلي�شيات.
الوقفة  ع���ن  ����ش���ادر  ب���ي���ان  وق�����ال 
الحتجاجية لأمهات املختطفني: 
من  مي��ن��ع��ون��ه��ن  احل���وث���ي���ني  اإن 
زي�����ارة اأب��ن��ائ��ه��ن م��ن��ذ اأك�����رث من 
اإدخ����ال الطعام  ���ش��ه��ر، ومي��ن��ع��ون 
جميع  اأن  رغ����م  ل��ه��م  وال�������ش���راب 
وا�شتنكرت  املختطفني �شائمون. 

امهات املختطفني يف وقفة احتجاجية �شد ممار�شات امللي�شيات النقالبية بحق ابنائهن

االثنني  19   يونيو    2017  م  -  24 رمضان  1438  العدد  12050    
Monday  19   June   2017  -  Issue No   12050



االثنني   19   يونيو    2017  م   -   العـدد  12050  
Monday  19   June   2017  -  Issue No   12050

02

اأخبـار الإمـارات
ت�سهيل �إجر�ء�ت �لدخول ملو�طني �الإمار�ت حملة جو�ز �ل�سفر �لعادي �إىل �الأر��سي �ليابانية

•• اأبوظبي-وام: 

لل�شوؤون  امل�شاعد  – الوكيل  الظاهري  الهام  �شعيد  اأحمد  �شعادة  اأو�شح 
مت  التي  مذكرتي  ان  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  القن�شلية 
تبادلهما بني دولة المارات واليابان خالل زيارة �شمو ال�شيخ عبداهلل 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل اىل طوكيو خالل  بن زايد 
الفرتة من 21 اىل 24 ابريل املا�شي.. ن�شت املذكرة الوىل على اإعفاء 
مواطني دولة الإمارات حملة جوازي ال�شفر الدبلوما�شي واخلا�س من 
مبهام  القيام  بغر�س  اليابان  لدخول  امل�شبقة  التاأ�شرية  على  احل�شول 
للبقاء وبالن�شبة  اليابانية دون حتديد مدة زمنية  الأرا�شي  ر�شمية يف 
حلملة تلك اجلوازات الراغبني بال�شفر اإىل اليابان لأغرا�س ال�شياحة 

اليابانية ملدة اأق�شاها 30 يوما. وكان �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان ومعايل فوميو كي�شيدا تبادل مذكرتني ر�شميتني ن�شت اإحداهما 
على تبادل الإعفاء من التاأ�شريات حلملة جوازات ال�شفر الدبلوما�شية 
على  الثانية  ن�شت  فيما  البلدين  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الر�شمية  واخل��ا���ش��ة 
ت�شهيل اإجراءات الدخول اإىل الأرا�شي اليابانية ملواطني دولة الإمارات 
حملة جوازات ال�شفر العادية بنظام الت�شجيل امل�شبق وذلك اعتبارا من 

1 يوليو 2017 .
الهام الظاهري ان هذا الإجن��از الذي ي�شهل حركة  اأحمد  وقال �شعادة 
مواطني البلدين نابع من العالقات الثنائية الوثيقة واملتميزة بني دولة 
45 عاما،  الإم��ارات واليابان يف كافة املجالت والتي متتد لأك��رث من 
وتدل على حر�س حكومتي البلدين لتعزيز الفر�س املتبادلة ملواطنيهما 

والأعمال فيمكنهم الدخول بدون تاأ�شرية م�شبقة والبقاء ملدة اأق�شاها 
90 يوما من تاريخ الدخول. وقال �شعادته اأن املذكرة الثانية التي مت 
تبادلها مع اجلانب الياباين ن�شت على ت�شهيل اإجراءات الدخول ملواطني 
دولة الإمارات حملة جواز ال�شفر العادي اإىل الأرا�شي اليابانية، حيث 
اأ�شبح باإمكان املواطنني الراغبني بال�شفر اإىل اليابان لأغرا�س ال�شياحة 
والأعمال واملهام الر�شمية تقدمي جوازات �شفرهم اإىل �شفارة اليابان يف 
اأو  اأية بعثة دبلوما�شية  اأو  اأو القن�شلية العامة لليابان يف دبي  اأبوظبي 
مكاتب متثيلية لليابان يف جميع دول العامل لت�شجيل بيانات دخولهم 
اجلواز  على  يو�شع  اإل��ك��رتوين  مل�شق  خ��الل  من  اليابانية  لالأرا�شي 
مدته 3 �شنوات اأو للمدة املتبقية من �شالحية اجلواز ذاته وذلك بدون 
ر�شوم، وي�شمح هذا املل�شق ملواطني دولة الم��ارات بالبقاء يف الأرا�شي 

موؤكدا  وال�شتثمار وغريها..  والتجارة  ال�شياحة  يف جمالت عدة مثل 
الثنائية بني  العالقات  اإيجابي متميز على  م��ردود  له  �شيكون  ذلك  اأن 

البلدين.
اخلارجية  وزارة  بذلتها  ال��ت��ي  الدبلوما�شية  اجل��ه��ود  �شعادته  وث��م��ن 
الوزارة  التزام  ال��ذي يدل على  ال��دويل لتحقيق هذا الإجن��از  والتعاون 
مبادرات  خالل  من  الدولة  ملواطني  متميزة  قن�شلية  خدمات  بتقدمي 
عدة اأهمها تعزيز قوة اجلواز الإماراتي املنبثقة من روؤية دولة الإمارات 

2021 وقيادتها الر�شيدة.
من  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  م�شاعي  ا�شتمرار  �شعادته  واأك��د 
اأجل جعل اجلواز الإماراتي �شمن اأقوى خم�شة جوازات يف العامل مبا 

يتالئم مع املكانة التي تتبووؤها دولة الإمارات على ال�شاحة الدولية.

حمد�ن بن ز�يد ي�ستقبل عدد� من موظفي هيئة �لهالل �الحمر وفريقي عمل برناجمي عونك و�سند
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر بالإهتمام والدعم الذي حتظى به اأن�شطة وبرامج 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  الأحمر من  الهالل 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
واأكد �شموه اأن هيئة الهالل الأحمر ت�شتقبل مرحلة جديدة من البذل والعطاء 
الإن�شاين وت�شت�شرف عهدا مليئا بالتحديات الإن�شانية التي ت�شتوجب اإعالء 
القيم الإن�شانية وتفعيل الآليات وو�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات ملواجهتها. 
وقال �شموه خالل ا�شتقباله بق�شر النخيل عددا من موظفي هيئة الهالل 
الأحمر ان الهيئة قامت بالعديد من املبادرات والأفكار اخلالقة التي تعمل 
برامج  ل�شالح  وال�شركات  والهيئات  واملح�شنني  اخلريين  تاأييد  ح�شد  على 
الهيئة املحلية واخلارجية ون�شج �شراكات اأقوى مع الأفراد واملوؤ�ش�شات لتبني 
امل�شاريع الرائدة التي توفر خدمات اأ�شا�شيه لل�شرائح امل�شتهدفة يف عدد من 

املجالت احليوية.

التعاون والت�شامح الدويل مع الرتكيز على مبادرات عام اخلري التي اأطلقها 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل لعام 2017 .

الهالل  جلهود  الإن�شانية  يف  وغاية  م��وؤث��رة  م�شاهد  �شند  و  عونك  نقل  كما 
الأحمر مل�شلحة الأ�شر املتاأثرة بالكوارث الطبيعية وعلى امل�شاعدات واملبادرات 
اخلريية التي تطلقها الدولة با�شتمرار يف م�شاعدة ال�شعوب املنكوبة اإ�شافة 

اإىل تقدمي ر�شالة توا�شل وتفاعل للم�شاهدين يف كل مكان.
ووجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ال�شكر لفريق عمل الربناجمني 
لدورهما الفعال يف اإبراز اأوجه ن�شاط العمل الإن�شاين واخلريي الذي تقوم 
به الإمارات يف العديد من دول العامل وت�شليط ال�شوء على دور اأبناء الإمارات 
دولة  �شيا�شة  من  نابعة  عاملية  وجهود  اإن�شانية  اأع��م��ال  من  به  يقومون  وم��ا 
الإمارات الداخلية واخلارجية حيث ا�شتطاع الربناجمان اإبراز تلك اجلهود 
ذات الطابع النبيل واإظهارها ب�شكل مميز �شمن قالب ق�ش�شي جديد ب�شمة 
توثيقية. ح�شر اللقاء عبد الهادي ال�شيخ املدير التنفيذي لدائرة التلفزيون 
يف اأبوظبي لالإعالم وعبد الرحيم البطيح رئي�س مكتب العالقات احلكومية 
والدولية يف اأبوظبي لالإعالم وجمعه ال�شهلي الهوتي نائب املدير التنفيذي 

لدائرة التلفزيون وفريق عمل برناجمي عونك و�شند.

حمدان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ 
هزاع بن حمدان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ را�شد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
ومعايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي رئي�س جهاز حماية املن�شاآت 
العام  الأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  و�شعادة  وال�شواحل  احليوية 

لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي وعدد من كبار امل�شوؤولني.
فريق عمل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اإ�شتقبل  اآخ��ر  من جانب 
برنامج عونك الذي تعر�شه قناة اأبوظبي ويقدمه العالمي احمد اليماحي 
وفريق عمل برنامج �شند الذي يذاع على قناة �شما دبي ويقدمه الإعالمي 
�شعود الكعبي . وعر�س كل من اليماحي والكعبي جتربتهما يف جمال العمل 
وا�شتعر�شا  الت�شوير  اأث��ن��اء  واجهاها  التي  وامل�شاعب  واملحطات  الإن�����ش��اين 
اجلهود الإن�شانية التي قامت بها الإمارات يف خمتلف دول العامل من م�شاريع 
والأه���ايل بطريقة  الأط��ف��ال  ل��ق��اءات مع  فيهما  واأج��ري��ا  خريية وم�شاعدات 

ق�ش�شية موؤثرة تنقل حالهم املعي�شي بعيدا عن اأ�شلوب التقارير.
وعر�س الربناجمان ق�ش�شا واقعية ذات طابع اإن�شاين يف بلدان جديدة على 
جديدة  اإح�شان  منابع  فتح  خ��الل  م��ن  الم��ارات��ي  الن�شاين  العمل  خريطة 
على  القائمة  ذات اخل�شال  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  عاملية  تكري�س  بهدف 

ودعا �شموه اىل �شرورة تكاتف اجلهود اخلرية يف الدولة والعمل �شويا من 
التي  والفئات  لل�شرائح  وحياة كرمية  الإن�شاين  للعمل  اأف�شل  م�شتقبل  اأجل 
ترعاها الهيئة داخل الدولة وخارجها مو�شحا اأن الهيئة لن تدخر و�شعا يف 
التي  الربامج  يف  والتو�شع  النت�شار  عرب  الإن�شانية  تطلعاتها  حتقيق  �شبيل 

تخدم امل�شتهدفني وتلبي احتياجاتهم وتعمل على حت�شني اأو�شاعهم.
الأحمر  الهالل  به موظفو  الذي ي�شطلع  للدور  �شموه عن تقديره  واأع��رب 
التميز  و  الأداء  التجويد يف  املزيد من  نحو  الهيئة  ودع��م م�شرية  توجيه  يف 
وتكثيف  الربامج  املزيد من اجلهود لرتقية  بذل  .. وحثهم على  العطاء  يف 
للعمل  امل��ت��زاي��دة  الحتياجات  ملقابلة  املحلية  ال�شاحة  على  الهيئة  حت��رك��ات 

الإن�شاين داخل الدولة.
من جانبهم وجه موظفو هيئة الهالل الأحمر ال�شكر ل�شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان على متابعته ودعمه لأن�شطة وبرامج الهيئة ما جعلها يف 
م�شاف الهيئات الإقليمية والدولية التي تقدم امل�شاعدات الإن�شانية واخلريية 

يف اأوقات املحن والأزمات.
اإدارة �شرق  اآل نهيان مدير  ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن زايد  اللقاء  ح�شر 
بن  حممد  وال�شيخ  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  ب���وزارة  والبا�شيفيك  اآ�شيا 

�أطباء م�ست�سفى ر��سد بدبي
 ي�سخ�سون مر�سا ور�ثيا نادر�

و ع��ق��ب ال��ل��ق��اء ا���ش��ط��ح��ب معايل 
بورغي بريندا �شمو ال�شيخ عبداهلل 
نهيان يف ج��ول��ة على  اآل  زاي���د  ب��ن 
مر�شى مارينا بريج مبدينة اأو�شلو 

الرنويجية.
�����ش����ع����ادة حممد  ال����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
الدولة  �شفري  اجلويعيد  اإبراهيم 

لدى مملكة الرنويج.

البحرية  الأث�����ري�����ة  ال���ق���ط���ع  م����ن 
ال���ت���ي  ال�����ع�����رب�����ات  اإىل  اإ������ش�����اف�����ة 
قدميا  الفايكنغ  �شعب  ا�شتخدمها 
اأثرية  قطعا  زواره  اأم���ام  ويعر�س 
ا���ش��ت��خ��رج��ه��ا ال���رنوي���ج���ي���ون من 
م���داف���ن ال��ف��اي��ك��ن��غ ال���ت���ي ت��ق��ع يف 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  "بورا"  م��ن��ط��ق��ة 
من�������اذج ك����ث����رية م����ن امل���ج���وه���رات 
احلربية  والأدوات  وامل��ن�����ش��وج��ات 

والقطع املنزلية والأ�شلحة.

•• اأو�صلو-وام:

ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن   اف��ت��ت��ح �شمو 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
املقر  اأم���������س  ال�������دويل  وال����ت����ع����اون 
اجل��دي��د ل�����ش��ف��ارة دول���ة الإم����ارات 
بورغي  معايل  بح�شور  اأو�شلو  يف 

بريندا وزير خارجية الرنويج.
بن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  واأزاح 
زايد اآل نهيان ونظريه الرنويجي 
التذكارية  ال��ل��وح��ة  ع���ن  ال�����ش��ت��ار 

اجلديد  امل���ق���ر  ب���اف���ت���ت���اح  اإي�����ذان�����ا 
لل�شفارة.

و اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
املقر  اف��ت��ت��اح  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
اجلديد ل�شفارة دولة الإم��ارات يف 
اأو�شلو يج�شد حر�س حكومة دولة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الإم������ارات 
وامل�شي  ال����رنوي����ج  م���ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
يف  ي�شهم  مب��ا  تطويرها  يف  ق��دم��ا 
البلدين  �شعبي  م�����ش��ال��ح  خ��دم��ة 

ال�شديقني.

بورغي  وم��ع��ايل  �شموه  وق��ع  وق��د 
ب�شاأن  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ب���ري���ن���دا 
البلدين  بني  ال�شيا�شية  امل�شاورات 
تهدف اإىل تعزيز احلوار ال�شيا�شي 
الأوجه  متعدد  ال��ت��ع��اون  وتعميق 

بني البلدين.
ح�شر حفل الفتتاح �شعادة حممد 
الدولة  �شفري  اجلويعيد  اإبراهيم 
ال���رنوي���ج وع���دد من  ل���دى مملكة 
والأجنبية  العربية  ال��دول  �شفراء 

املعتمدين لدى الرنويج.

•• دبي-وام:

الأع�شاب  ق�����ش��م  اأط����ب����اء  مت��ك��ن 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى را�����ش����د ب����دب����ي من 
ت�����ش��خ��ي�����س م���ر����س وراث������ي ن���ادر 
عند مري�س يعاين من الع�شبية 
ارادي�������ة  ال������زائ������دة وح�����رك�����ات ل 
واكتئاب و�شعف يف الذاكرة وبطء 

يف احلركة.
اأب��و بكر املدين  واو���ش��ح ال��دك��ت��ور 
ا�شت�شاري ورئي�س ق�شم الأع�شاب 
مب�شت�شفى را�شد ان املر�س النادر 
الذي مت ت�شخي�شه لدى املري�س 
ه��ن��ت��ن��غ��ت��ون وه���و ي�شيب  ي�����ش��م��ى 
واح���د ب��ني ك��ل 30 األ���ف �شخ�س 

ك�����ش��ب��ق وح�������دث ع����امل����ي يف ه���ذه 
املجلة.

م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ال��دك��ت��ور اأمين 
ال�����ب�����ودي اأخ�������ش���ائ���ي الأع�������ش���اب 
املر�س  ه��ذا  ان  را���ش��د  مب�شت�شفى 
يبداأ ب�شكل تدريجي عند املري�س 
ي�شحبها  ت�����ش��ن��ج��ي��ة  ب���ح���رك���ات 
الذاكرة  كفقدان  عقلية  ت��غ��ريات 
وحركات  ال�شخ�شية  وا���ش��ط��راب 
اجل�ش�م  يف  مفاج�������اأة  �ش������ريعة 
ح������د  اإىل  وراث�����������������ي  م��ر���س  وه���و 
اأي  اكت�ش�����اف  يت�������م  مل  كبي����ر 
ولكن  الآن  ح��ت��ى  ل���������ه  ع�����������الج 
ميكن التخفيف من اأعرا�ش���ه من 

خ����الل الأدوية.

عالج  ويتم  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
اأع����را�����ش����ه م����ن خ�����الل الأدوي�������ة 

امل�شادة للحركات الالاإرادية.
الأع�شاب  طب  فريق  ان  واأو���ش��ح 
ع���ل���ى حالة  اط���ل���ع  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
امل�شت�شفى  املري�س عند مراجعته 
ودرا����ش���ة الأع���را����س ال��ت��ي يعاين 
اجليني  الفح�س  واإج�����راء  منها 
ل���ل���م���ري�������س وال�����������ذي اأظ�����ه�����رت 
ملر�س  حامل  املري�س  اأن  نتائجه 
اأن  اإىل  م�شريا  ال��ن��ادر  هنتنغتون 
اإجن����ازا  ي��ع��ت��رب  الت�شخي�س  ه���ذا 
ب��ح��د ذات���ه مت الع�����رتاف ب��ه من 
العاملية  للمجلة  املحكمني  ق��ب��ل 
الباركن�شون حيث مت ن�شر احلالة 

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي وزير خارجية �لرنويج يف �أو�سلو

عبد�هلل بن ز�يد يزور متحف �سفن �لفايكنج يف �أو�سلو

عدد  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  للبلدين 
والدولية  القليمية  الق�شايا  من 
خ�شو�شا  امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات 
الأو�شاع يف اليمن والعراق و�شوريا 
وليبيا. وثمن �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان متانة العالقات 
العديد  يف  ومتيزها  البلدين  بني 
من جمالت التعاون يف ظل حر�س 

قيادتي البلدين على تطويره مبا 
يحقق تطلعاتهما امل�شرتكة.

م����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب م���ع���ايل وزي����ر 
ب���زي���ارة �شمو  ال���رنوي���ج  خ��ارج��ي��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 
م���وؤك���دا ح��ر���س حكومة  لأو����ش���ل���و 
عالقاتها  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ب��������الده 

امل�شرتكة مع دولة الإمارات.

عالقات  ا���ش��ت��ع��را���س   - ل��ل��رنوي��ج 
امل�شرتك  وال����ت����ع����اون  ال�������ش���داق���ة 
ال���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة الإم����������ارات 
تقدم  م��ن  ت�شهده  وم���ا  وال���رنوي���ج 

وتطور يف خمتلف املجالت.
بتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  بحث  مت  و 
وتطويره  امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه 
مل��ا ف��ي��ه خ��دم��ة امل�����ش��ال��ح امل�شرتكة 

•• اأو�صلو-وام:

 التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ام�س معايل بورغي بريندا 

وزير خارجية الرنويج.
ياأتي  ال��ذي  اللقاء -  ج��رى خ��الل 
الر�شمية  ���ش��م��وه  زي�����ارة  اإط�����ار  يف 

عرث عليها من قبور الفايكنج.
املتحف  ���ش��م��وه م��ق��ت��ن��ي��ات  وت��ف��ق��د 
 " الذي ي�شم اكت�شافات من �شفن 
و"تيون"  و"اأوزيربغ"  غوك�شتاد" 
وال��ت��ي بنيت م��ا ب��ني ع��ام��ي 800 
900 بعد امليالد بالإ�شافة اإىل  و 
قوارب �شغرية واأدوات ومن�شوجات 

واأدوات منزلية.
الزيارة  خ��ت��ام  يف  ���ش��م��وه  اأب�����دى  و 
�شعادته بزيارة هذا املعلم التاريخي 

البارز الذي يعك�س ح�شارة وتاريخ 
الرنويج.

متحف  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  جت����در 
"�شفن الفايكنج " متواجد يف �شبه 
تبعد عدة كيلومرتات عن  جزيرة 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأو���ش��ل��و وي��ح��ت��وي على 
بعد  �شنة   800 منذ  بنيت  �شفن 
امل���ي���الد م���ن ق��ب��ل ال��ف��اي��ك��ن��غ وهم 

�شكان الرنويج الأ�شليون.
العديد  الفايكنج  متحف  ي�شم  و 

اإبراهيم  حممد  و�شعادة  ال��رنوي��ج 
اجل��وي��ع��ي��د ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 

مملكة الرنويج.
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اط��ل��ع  و 
اأق�شام متحف  على  نهيان  اآل  زايد 
افتتاحه  مت  ال��ذي  الفايكنج  �شفن 
ويعر�س  اأو���ش��ل��و  يف   1957 ع���ام 
املحفوظة  الفايكنج  �شفن  اأف�شل 
عام  يف  اكت�شفت  وال��ت��ي  ال��ع��امل  يف 
1867 اإ�شافة اىل املقتنيات التي 

•• اأو�صلو-وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  زار   
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
�شفن  م���ت���ح���ف  اأم�����������س  ال����������دويل 
�شمن  وذل���ك  اأو���ش��ل��و  يف  الفايكنج 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الر�شمية  ال��زي��ارة 

�شموه اإىل الرنويج.
ورافق �شموه خالل الزيارة معايل 
خارجية  وزي�����ر  ب���ري���ن���دا  ب���ورغ���ى 

عبد�هلل بن ز�يد يفتتح �ملقر �جلديد 
ل�سفارة �الإمار�ت يف �لرنويج
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اأخبـار الإمـارات

مو�نئ �أبوظبي تبد�أ حملة �سالمة �لعمال يف �لطق�س �حلار للعام �خلام�س على �لتو�يل

••القاهرة-وام:

 وزعت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية 
ك��رت��ون��ة م���واد غ��ذائ��ي��ة )�شلة  األ���ف   35 وجمعية الأورم�����ان 
غذائية( على �شرائح غري القادرين يف القرى الأكرث احتياجا 
يف حمافظات م�شر املختلفة تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 
اآل نهيان وىل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب 

اأبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
ال��ل��واء مم���دوح �شعبان م��دي��ر ع��ام جمعية الأورم����ان  وق���ال 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  من  رم�شان  كراتني  اإن 
وجمعية الأورم��ان يتم توزيعها بواقع 2500 كرتونة على 
ق���رى ك��ل حم��اف��ظ��ة م��ن حم��اف��ظ��ات اأ����ش���وان الأق�����ش��ر و قنا  
و2000  واملنيا  �شويف  وبنى  والفيوم  اأ�شيوط  و  و�شوهاج 
ك��رت��ون��ة رم�����ش��ان ل��ك��ل حم��اف��ظ��ة م���ن حم��اف��ظ��ات اجليزة 
وال�شرقية  وال��غ��رب��ي��ة  وال��دق��ه��ل��ي��ة  ال�شيخ  وك��ف��ر  وال��ب��ح��رية 
وال�شالتني  حاليب  مناطق  يف  كرتونة  و1000  واملنوفية 

و1000 كرتونة يف �شمال وجنوب �شيناء .
ال��ت��ع��اون م��ع موؤ�ش�شة  اأن  ���ش��ع��ب��ان  ال���ل���واء مم����دوح  واأو����ش���ح 
خليفة بن زايد يف توزيع كراتني رم�شان �شبقه تعاون كبري 

ي�شتهدف تقدمي خدمات خريية مميزة وممتدة التاأثري يف 
و�شمل تقدمي م�شروعات  القادرين  فئات غري  واقع معي�شة 
تنموية �شغرية ومتناهية ال�شغر من روؤو�س موا�س واأك�شاك 
على  مل�شاعدتها  ال��ق��ادرة  غ��ري  لالأ�شر  وذل��ك  وغ��ريه��ا  بقالة 
تاأمني م�شدر دخل ثابت مبا يتوافق مع البيئة الجتماعية 

التي يعي�شون فيها .
و نوه اإىل اأنه مت اأي�شا اإعادة اإعمار ع�شرات املنازل املتهالكة 
�شواء باعادة بناء املنزل بالكامل اأو �شقفه وتو�شيل الكهرباء 
الأكرث  القرى  احتياجات  دع��م  عن  ف�شال  له  النقية  وامل��اء 

فقرا من اخلدمات العامة بقدر الإمكان.

حاكم �ل�سارقة ي�سدر مر�سوما �أمرييا ب�ساأن �إن�ساء م�ست�سفى �ل�سارقة للخيول

خليفة �الن�سانية توزع �سالل رم�سان يف عدد من �ملحافظات �مل�سرية

ال��وق��اي��ة واحل��م��اي��ة م��ن الأخطار 
وامل�����ش��اع��ف��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن احلر 
ن����اأم����ل م����ن خالل  ال���������ش����دي����د..و 

بالتن�شيق  لالأيتام  واملادية  والنف�شية 
لتاأهيلهم  وذل��ك  املعنية  اجلهات  مع 
واإعادة اإدماجهم يف املجتمع لتحقيق 
لهم  وامل��ع��ن��وي  النف�شي  الإ���ش��ت��ق��رار 
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا 
الطلبة  الإن�شانية ملتزمة مب�شاعدة 
الأي���ت���ام وت��ذل��ي��ل ال��ع��وائ��ق م��ن اأجل 
ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة م��ري��ح��ة ن��ف�����ش��ي��ا لهم 
الأم�����ر ال�����ذي ي��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل عملي 

اآم���ن���ة دائ���م���ا وح��م��اي��ت��ه��م م���ن اأية 
ن���اجت���ة عن  اأم����را�����س  اأو  ح������وادث 

ارتفاع درجات احلرارة.

ال�شومايل  ال�شعب  اأو�شت مب�شاعدة 
الإن�شانية..  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  واحل���د 
���ش��ب��اق��ة لفعل  الإم������ارات  اأن  م���وؤك���دة 
اخلري والعمل الإن�شاين واخلريي يف 
ال�شومال واإغاثة املحتاجني حيث مل 
تقت�شر امل�شاعدات على جمال حمدد 

بل �شملت كافة املجالت.
واأ�شافت ت�شهم مدر�شة زايد لالأيتام 

يف رعاية الطلبة الأيتام بجميع

جميع  ت�����ش��ج��ي��ع  احل���م���ل���ة  ه������ذه 
�شالمتهم  على  للحفاظ  ال��ع��م��ال 
وم�����ش��اع��دت��ه��م ك��ي ي��ب��ق��وا يف بيئة 

الإم���ارات  ل��دول��ة  الن�شانية  امل��واق��ف 
جتاه الأيتام موؤكدا ا�شتمرار امل�شاعي 
لتنفيذ العديد من املبادرات املماثلة 

التي تخدم املنكوبني واملت�شررين.
ف���ارح مديرة  وت��وج��ه��ت زه���رة ح�شن 
م��در���ش��ة ال�����ش��ي��خ زاي���د ل��الأي��ت��ام - يف 
ت�����ش��ري��ح ل���وك���ال���ة ان����ب����اء الم�������ارات 
القيادة  اإىل  والعرفان  بال�شكر   - وام 
الر�شيدة يف دولة الإمارات التي لطاملا 

ر�شائل  ت��ع��م��ي��م  خ��الل��ه��ا  و���ش��ي��ت��م 
مركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة 
مت  التي  التوعوية  اأو���ش��اد  املهنية 
�شالمة  حلملة  خ�شي�شا  و�شعها 

العمال يف الطق�س احلار.
اإىل زي����ادة وعي  وت��ه��دف احل��م��ل��ة 
موانئ  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  م���وظ���ف���ي 
اأب��وظ��ب��ي ح��ول الأخ��ط��ار ال��ت��ي قد 
التعر�س  نتيجة  عليهم  ت��رتت��ب 
املبا�شرة خالل  ال�شم�س  اأ�شعة  اإىل 
خالل  وب��الأخ�����س  ال�شيف  ف�شل 
امل������ب������ارك.. كما  ����ش���ه���ر رم�������ش���ان 
�شائقي  ت��وع��ي��ة  يف  �شت�شاهم  اأن��ه��ا 
وال��ع��ام��ل��ني يف مدينة  ال�����ش��اح��ن��ات 
اأخطار  ح���ول  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  خليفة 
ال�شم�س  اأ����ش���ع���ة  اإىل  ال���ت���ع���ر����س 
الإنهاك  جتنب  وكيفية  املبا�شرة 
احل�����راري وط����رق ت��ف��ادي��ه��ا خالل 

فرتة ال�شيام.

اأهمية  على  ال�شوء  �شت�شلط  كما 
واتباع  �شحي  حياة  اأ���ش��ل��وب  تبني 
اإىل  اإ�شافة  م��ت��وازن  غذائي  نظام 
املياه  و�شرب  كافية  ل�شاعات  النوم 
النظافة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ن��ق��ي��ة 
ال�شيف.  ف�شل  خالل  ال�شخ�شية 
من  ع��دد  اأي�شا  احلملة  و�شت�شمل 
توزيع  ب��ه��دف  امليدانية  ال��زي��ارات 
ودعمهم  ال���ع���م���ال  ع��ل��ى  ال���ه���داي���ا 
ع��م��ل��ه��م يف هذه  م��ع��ن��وي��ا خ�����الل 

الفرتة من العام.
نائب  امل�شعبي  عبدالكرمي  وق��ال 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي- امل����وان����ئ 
مع  نتوا�شل  اأن  العام  ه��ذا  هدفنا 
ارب��ع��ة الف موظف  م��ا يزيد ع��ن 
وم�شتخدم ملوانئ اأبوظبي ومدينة 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة مب���ا يف ذلك  خ��ل��ي��ف��ة 
وال�شركات  امل�شتاأجرين  املقاولني 
باأهمية  الوعي  ل��زي��ادة  ال�شناعية 

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ع��ن بدء 
الطق�س  يف  العمال  �شالمة  حملة 
موانئها  جميع  يف  ال�شنوية  احل��ار 
وذلك  ال�شناعية  خليفة  ومدينة 
املوارد  وزارة  توجهات  مع  متا�شيا 
ال���ب�������ش���ري���ة وال����ت����وط����ني وم���رك���ز 
اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية 

اأو�شاد.
ويجري تنظيم هذه احلملة لل�شنة 
اخلام�شة على التوايل بهدف رفع 
املخاطر  ح����ول  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى 
ال��ت��ي ق��د تنجم ع��ن ال��ع��م��ل حتت 
املرتفعة وجتنب  احل���رارة  درج��ات 
اأية اإ�شابات اأو اأمرا�س قد ت�شيب 

العاملني خالل ف�شل ال�شيف.
وت�شتمر احلملة حتى 15 �شبتمرب 
اأبوظبي  م��وان��ئ  جميع  يف  ال��ق��ادم 

الإن�شانية  ور�شالتها  الإم���ارات  دول��ة 
واحل�شارية يف معاجلة اأزمة املجاعة 
. وتفقد فريق الإغاثة  يف ال�شومال 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع 
مدر�شة  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
حتتوي  ال��ت��ي  ال�شومال  يف  ل��الأي��ت��ام 
الطلبة  ل��ت��ع��ل��ي��م  ف�����ش��ال   11 ع��ل��ى 
طالب   400 م�����ن  اأك�������رث  وت�������ش���م 

وطالبة من الأيتام تكفلهم الإمارات 
ويتم تعليمهم من مرحلة احل�شانة 
الفريق  واط����ل����ع  ال���ث���ان���وي���ة  وح���ت���ى 
الطلبة وقدم  احتياجات  كذلك على 
وامل�شتلزمات  الغذائية  ال�شالل  لهم 
يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال  الدرا�شية. 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
لالأعمال الإن�شانية اإن املوؤ�ش�شة تعمل 
املعنوية  الرعاية  اأوج���ه  توفري  على 

•• ال�صومال – برعو-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل ودع���م 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ومبتابعة من �شمو ال�شيخ من�شور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  ال��وزراء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
لالأعمال الإن�شانية .. وزعت املوؤ�ش�شة 
�شالل غذائية على طالب وطالبات 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  مدر�شة 
وياأتي  ال�شومال.  يف  لالأيتام  نهيان 
تزامنا  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�������ش���الل  ت���وزي���ع 
م��ع حملة لأج��ل��ك ي��ا ���ش��وم��ال التي 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  اأط��ل��ق��ت 
ال�شمو رئي�س الدولة مل�شاعدة ال�شعب 
الظروف  ت��خ��ط��ي  ع��ل��ى  ال�����ش��وم��ايل 
املعي�شية التي مير بها وح�شد الدعم 
للمت�شررين من اجلفاف واإن�شجاما 
مع مبادرة عام اخلري وتعزيزا لدور 

•• ال�صارقة- وام:

القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب   
2017م  49 ل�شنة  ال�شارقة املر�شوم الأم��ريي رقم  املجل�س الأعلى حاكم 

ب�شاأن اإن�شاء م�شت�شفى ال�شارقة للخي�ول.
ت�شمى  الإم���ارة  يف  طبية  موؤ�ش�شة  مبوجبه  تن�شاأ  اأن  على  املر�شوم  ون�س   
)م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��ي�����ول( وت���ع���رف ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ب��ا���ش��م : 
بال�شخ�شية  وت��ت��م��ت��ع    SHARJAH EQUINE HOSPITAL
الع��ت��ب��اري��ة والأه��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���الزم���ة ل��ل��ق��ي��ام ب��اأه��داف��ه��ا وممار�شة 
اخت�شا�شاتها التي اأن�شاأت من اأجلها ويكون لها ال�شتقالل املايل والإداري 

وتتبع احلكومة.
 ويكون مقر املوؤ�ش�شة الرئي�س يف مدينة ال�شارقة ويجوز بقرار من احلاكم 

اأن تن�شاأ لها فروعا اأخرى يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
املتميزة  ال��ط��ب��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة  ت��ق��دمي اخل���دم���ات  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ة   وت���ه���دف 
بكافة  اخليول  �شحة  على  واحلفاظ  املختلفة  احلاجات  لتلبية  واملتكاملة، 

اأنواعها وتقدمي اأف�شل رعاية ممكنة لها.
 وبح�شب مواد املر�شوم يكون للموؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق اأهدافها ممار�شة 
باملوؤ�ش�شة  للعمل  املميزة  الطبية  الكوادر  ..ا�شتقطاب  الآتية  الخت�شا�شات 
اإدارة  نظم  اأح���دث  وتطبيق  احلديثة  الطبية  والأج��ه��زة  امل��ع��دات  وت��وف��ري 
اأحدث  ملتابعة  علميا  موؤهله  طبية  ك��وادر  واإع���داد  وت��دري��ب  امل�شت�شفيات.. 
تطبيقها..  على  والعمل  باخليول  املتعلقة  الطبية  املجالت  يف  التطورات 
واإن�����ش��اء وجت��ه��ي��ز خم��ت��ربات وم��ع��ام��ل طبية م��ت��ط��ورة لإج����راء التحاليل 
املعدات  وا���ش��ت��رياد  للخيول..  املختلفة  الطبية  والأب��ح��اث  والفحو�شات 
والأدوي������ة ال��ط��ب��ي��ة ال���الزم���ة.. والإ����ش���راف ع��ل��ى م��رك��ز الإخ�����ش��اب التابع 
اأو  احلاكم  من  املوؤ�ش�شة  بها  تناط  اأخ��رى  اخت�شا�شات  واأي��ة  للموؤ�ش�شة.. 

املجل�س التنفيذي لالإمارة.
 ويتوىل اإدارة املوؤ�ش�شة جمل�س اإدارة ي�شكل من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد 

من الأع�شاء وي�شدر بت�شميتهم قرار من احلاكم اأو من ينوب عنه.
 وحدد املر�شوم مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات يجوز متديدها ملدة 
اأو مدد مماثلة بقرار من احلاكم اأو من ينوب عنه تبداأ من اأول اجتماع له 

تعيني  يتم  اأن  اإىل  انتهاء مدته  اأعماله لدى  املجل�س يف ت�شريف  وي�شتمر 
جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�شويتهم.

املوؤ�ش�شة ويتوىل على وجه اخل�شو�س  العليا يف  ال�شلطة  املجل�س   ويعترب 
و�شع ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة والإ�شراف على تنفيذها واعتماد اخلطط 
واإقرار  فيها..  والعاملني  املوؤ�ش�شة  يف  العمل  تطوير  تكفل  التي  والربامج 
الهيكل التنظيمي واإ�شدار اللوائح املالية والإدارية للموؤ�ش�شة واأية تعديالت 
ب�شاأنها وو�شع نظم العمل الداخلية فيه.. واإقرار امليزانية ال�شنوية واحل�شاب 
اخلتامي.. وتعيني فريق الإدارة العليا للموؤ�ش�شة والت�شديق على التعيينات 
الرئي�شة الأخرى واعتماد لئحة عمل الأطباء املقيمني.. وحتديد ال�شيا�شة 
مع  والتن�شيق  املوؤ�ش�شة..  تقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  بر�شوم  اخلا�شة 
لذلك.. املنظمة  اللوائح  وو�شع  الطالب  تدريب  �شاأن  يف  الطبية  الكليات 
واتخاذ جميع الإجراءات اأو القرارات التي حتقق اأهداف املوؤ�ش�شة �شريطة 
اأخرى  اخت�شا�شات  واأي  املر�شوم..  ه��ذا  مقت�شيات  مع  ذل��ك  يتعار�س  األ 

يناط بها من احلاكم اأو املجل�س التنفيذي لالإمارة.
حال  – يف  نائبه  اأو  املجل�س  رئي�س  م��ن  دع��وة  على  بناء  املجل�س  ويجتمع 

غياب الرئي�س- وي�شدر قراراته باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين وعند ت�شاوي 
الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�شة وتدون قرارات جمل�س 
الإدارة يف حما�شر يوقع عليها رئي�س اجلل�شة والأع�شاء احلا�شرين ويقوم 

النائب مبهام الرئي�س يف حالة غيابه.
كما ويكون للموؤ�ش�شة اإدارة تنفيذية تتوىل اإدارته وت�شريف �شوؤونه الفنية 

والإدارية وفقا للوائح والنظم والقواعد واخلطط التي يقررها املجل�س.
الدعم  م��ن  امل��ر���ش��وم  يف  ج��اء  م��ا  بح�شب  للموؤ�ش�شة  املالية  امل���وارد  وتتكون 
احلكومي.. والوفر املحقق يف ميزانيتها من ال�شنوات ال�شابقة.. والإيرادات 
الذاتية للموؤ�ش�شة نتيجة تقدمي خدماتها..واأية موارد اأخرى يقرر املجل�س 
اإل يف الأغرا�س التي  قبولها. ول يجوز ا�شتخدام املوارد املالية للموؤ�ش�شة 

خ�ش�شت لها وفقا لأحكام هذا املر�شوم.
وتعترب اأموال املوؤ�ش�شة اأموال عامة وتعفى من جميع ال�شرائب والر�شوم 

املحلية بكافة اأ�شكالها واأنواعها.
كل  تنفيذه  املعنية  اجلهات  وعلى  �شدوره  تاريخ  من  املر�شوم  بهذا  ويعمل 

فيما يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني تبد�أ تقدمي 
خدمات �لعمالة �مل�ساعدة يف عجمان

•• دبي-وام: 

خدمات  تقدمي  ام�س  من  اعتبارا  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  ب��داأت 
مركز  خ��الل  م��ن  عجمان  اإم���ارة  يف  امل�شاعدة  العمالة  وت�شغيل  ا�شتقدام 
اخلدمة ت�شهيل. ياأتي ذلك يف اطار تطبيق تدريجي للمرحلة الثانية لنقل 
ملف العمالة امل�شاعدة اىل الوزارة حيث ت�شمل هذه املرحلة تقدمي اخلدمات 
العام  اأواخ��ر  الأوىل قد مت تطبيقها  املرحلة  الدولة. وكانت  على م�شتوى 
املتعاملني عرب  ال��وزارة لطلبات  ا�شتقبال  اإم��ارة دبي من خالل  املا�شي يف 
باحلرفية  عائ�شة  واأو�شحت  الم��ارة.  يف  املنت�شرة  ت�شهيل  اخلدمة  مراكز 
وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني امل�شاعد ل�شوؤون العمالة امل�شاعدة اأنه 
الثانية  املرحلة  تطبيق  ا�شتكمال  بهدف  الداخلية  وزارة  مع  التن�شيق  جار 
يف  اخل��دم��ات  تقدمي  وب��ال��ت��ايل  ال����وزارة  اىل  امل�شاعدة  العمالة  ملف  لنقل 
اأبوظبي وال�شارقة وراأ�س اخليمة والفجرية. واأكدت ان الوزارة اتخذت كافة 
خالل  من  عجمان  اإم��ارة  يف  املتعاملني  طلبات  لتلقي  الالزمة  الرتتيبات 
�شتقدم  مراكز  ثالثة  وعددها  الإم��ارة  يف  القائمة  ت�شهيل  اخلدمة  مراكز 
ذات  املعامالت  لجن��از  ح�شريا  تخ�شي�شها  مت  منافذ   10 عرب  اخلدمات 
العالقة بالعمالة امل�شاعدة وذلك مبا يتوافق مع معايري برنامج المارات 
للخدمة احلكومية املتميزة. ولفتت اإىل اأن اخلدمات التي �شتقدمها مراكز 
اخلدمة ت�شهيل يف اإمارة عجمان ت�شمل فتح امللف واإ�شدار وجتديد والغاء 

ت�شاريح وعقود عمل العمالة امل�شاعدة.

�إد�رة مر�كز �ل�سرطة �ل�ساملة ب�سرطة 
�ل�سارقة تطلق مبادرة ن�سامي �خلري 

•• ال�صارقة-وام: 

ال�شاملة  ال�شرطة  مراكز  اإدارة  د�شنت 
بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة املرحلة 
الأوىل من اأن�شطة مبادرة ن�شامي اخلري 
والعرفان  اجلميل  رد  اإىل  تهدف  التي 
لأ�شر و ذوي العاملني حتت مظلة اإدارة 
مراكز ال�شرطة ال�شاملة الذين وافتهم 
املنية. وجاء تد�شني املبادرة تزامنا مع 
عام اخلري وتطبيقا ملبادرات 100 يوم 
�شعادة اخلا�شة بالقيادة العامة ل�شرطة 
يف  املبادرة  اأن�شطة  وتتلخ�س  ال�شارقة. 
الأ���ش��ر مبقر منازلهم ومد  زي���ارة ه��ذه 

يدن العون لهم وتلبية احتياجاتهم وت�شيري اأمور حياتهم تقديرا من الإدارة 
ال�شاملة.  ال�شرطة  اأبناءهم خالل فرتة عملهم مبراكز  بذلوها  التي  للجهود 
واكد الرائد عبداهلل �شامل النقبي رئي�س ق�شم اخلدمات امل�شاندة باإدارة املراكز 
ال�شرطة ال�شاملة اأن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار الهتمام الكبري توليه القيادة 
تلك  اإىل  الإح�شان  على  املتوا�شل  وحثها  وت�شجيعها  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة 
احلنيف  الإ�شالمي  لديننا  املبادئ  اأهم  من  و�شامي  عظيم  ملبداأ  تنفيذا  الأ�شر 

خليفة �الإن�سانية توزع �سالل غذ�ئية على طالب مدر�سة �ل�سيخ ز�يد لالأيتام يف �ل�سومال 

�لدعم �الجتماعي بالعني ينظم فعالية رم�سانية حتت �سعار و��ستبقو� �خلري�ت�ل�سحة تنظم مبادر�ت جمتمعية وخريية يف م�ست�سفياتها ومناطقها �لطبية
•• دبي-وام: 

نظمت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  جم��م��وع��ة 
واخلريية يف م�شت�شفياتها ومناطقها 
املبارك  رم�شان  �شهر  خالل  الطبية 

ويوم زايد للعمل الإن�شاين.
وت����اأت����ي ه�����ذه ال���ف���ع���ال���ي���ات يف اإط�����ار 
م�شاعر  وتعزيز  املجتمعية  امل�شوؤولية 
الجتماعي  وال�����رتاب�����ط  ال���ت���ك���اف���ل 
وتنمية روح التطوع والعمل اخلريي 
قلوب  اإىل  وال�شرور  البهجة  واإدخ��ال 
امل��ح��ت��اج��ني مب�����ش��ارك��ة م��ت��م��ي��زة من 
ال����ق����ي����ادات وامل���وظ���ف���ني يف ال�������وزارة 
خريية  جمعيات  ع��دة  مع  وبالتعاون 

وبع�س �شركات القطاع اخلا�س.
الهدايا على  ال��وزارة بتوزيع  وب��ادرت 
اأ�شر مواليد يوم زايد للعمل الإن�شاين 
وكلباء  ال��ق��ا���ش��م��ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
القيوين  واأم  وال���ذي���د  وخ���ورف���ك���ان 
التابعة  و�شقر  والرباحة  والفجرية 

وال�شارقة  دب���ي  اإم������ارات  يف  ل���ل���وزارة 
اخلية  وراأ����س  القيوين  واأم  وعجمان 
والفجرية وذلك اإحياء لذكرى رحيل 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه وجت�شيدا لروح 
العطاء واخلري يف هذا اليوم الوطني 
والإن�������ش���اين . ك��م��ا اأط��ل��ق��ت ال�����وزارة 

ع��ل��ى الأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
هيئة الأعمال اخلريية.

ون��ظ��م��ت ال��������وزراة اأي�������ش���ا ع�����ددا من 
الطبية  امل�����ن�����اط�����ق  يف  امل��������ب��������ادرات 
املر�شى  زي��ارة  ت�شمنت  وامل�شت�شفيات 
واإفطار  لهم  املقيمني وتقدمي هدايا 
ل��ل��ع��ام��ل��ني وت���وزي���ع وجبات  ج��م��اع��ي 

خمتلفة  وخ��ريي��ة  اإن�شانية  م��ب��ادرات 
ل��الأ���ش��ر امل��ت��ع��ف��ف��ة م��ث��ل ���ش��ل��ة اخلري 
وم�����ش��روع اإف���ط���ار ���ش��ائ��م م��ن خالل 
جمع تربعات املوظفني بالتعاون مع 
جمعية دبي اخلريية وم�شروع التربع 
العبايات  جمع  خ��الل  من  بالعبايات 
من قبل املوظفني واملجتمع وتوزيعها 

العني-وام:

الجتماعي  ال���دع���م  م���رك���ز  ن��ظ��م 
م���راك���ز  لإدارة  ال���ت���اب���ع  ب���ال���ع���ني 
القيادة  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���دع���م 
فعاليات  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
مع  بالتن�شيق  ت��راث��ي��ة  رم�شانية 
م��رك��ز زاي����د ل���ل���رتاث حت���ت �شعار 

وا�شتبقوا اخلريات .
نظمها  ال��ت��ي   - الفعالية  وت��ه��دف 
ب���امل���رك���ز �شمن  ال�������ش���ع���ادة  ف���ري���ق 
 2017 ل���ع���ام اخل����ري  م���ب���ادرات���ه 
اليجابية  ال��������روح  رف������ع  اإىل   -
ال�شعادة  واإدخ����ال  امل��وظ��ف��ني  ل��دى 
وال��ب��ه��ج��ة يف ن��ف��و���ش��ه��م يف اأج����واء 

رم�شانية جميلة.
وت�����ش��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ع������ددا من 
الجتماعية  وال��ربام��ج  الن�شطة 
من  جمموعة  ي�شم  معر�س  منها 

اأكدت  رم�شان  يف  �شحتي  بعنوان 
من خاللها على الهتمام بال�شحة 
العامة واللتزام بالتغذية ال�شليمة 
خالل  ال�شحية  الوجبات  واختيار 

فرتة ال�شوم.

الجتماعي  ال��ط��اب��ع  ذات  ال��ك��ت��ب 
ال���دك���ان  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال�����ش����ري 
ال�شعبي والذي احتوى م�شتلزمات 
وب�شائع متنوعة. كما قدمت اإدارة 
اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة ور����ش���ة عمل 

اإف����ط����ار ل��ل�����ش��ائ��م��ني وت����وزي����ع املري 
املتعففة  الأ�����ش����ر  ع��ل��ى  ال���رم�������ش���اين 
وتقدمي الفحو�شات الطبية املجانية 
وك�شوة  وال�شكري  ال��دم  �شغط  ملعدل 
العيد على املحتاجني وتوفري �شناديق 
تربع من املوظفني واملراجعني لدعم 
املحتاجني من املر�شى وتنظيم باقة 
من املحا�شرات الوعوية للمراجعني 
واملوظفني عن فوائد ال�شيام وكيفية 
ال�شتفادة من ال�شهر املبارك للحفاظ 
بع�س  وت��ق��دمي  اجل�����ش��م  ع��ل��ى �شحة 
املزمنة  الأمرا�س  ملر�شى  التعليمات 
اإىل  بالإ�شافة  الأدوي��ة  تناول  بكيفية 
تقدمي الربو�شورات التوعوية واملواد 

التثقيفية.
 1000 ب��ت��وزي��ع  ال����وزارة  كما ق��ام��ت 
على  ال�����ش��ري��ف  امل�شحف  م��ن  ن�شخة 
دار  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية  امل��وظ��ف��ني 
احلقائب  ت���وزي���ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���رب 
ال�شوؤون  دائ���رة  برعاية  الرم�شانية 

الإ�شالمية والعمل اخلريي.
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اأخبـار الإمـارات

الأج��ر من  مبتغني  واإخ��ال���س  بجد  عمله  اأدى  اجلميع  اأن  بوملحه  وق��ال 
بال�شكر  ..وت��ق��دم  وحفظته  ال��ك��رمي  اهلل  كتاب  خلدمة  ث��م  اأول  تعاىل  اهلل 
لكل اأع�شاء اللجنة واملوظفني واملتعاونني واملتطوعني على ما قدموه من 
اأقبل جبني كل واحد منكم تثمينا وعرفانا  باأن  جهد وعمل وا�شمحوا يل 

باإخال�شكم.
وكرم بوملحه املتطوعني واملتعاونني ممثلي كل من جمموعة فنادق فلورا 
دبي  ببلدية  العمراين  ال��رتاث  واإدارة  الفندق  عيادة  وم�شوؤويل  الفندقية 
ومتطوعي  دبي  جت��ارة  وغرفة  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة 
العامة  ال��ع��الق��ات  وجمموعة  والإع����الم  ال�شحافة  وجمموعة  اجل��ال��ي��ات 
وجم��م��وع��ات امل��ت��ط��وع��ني ال�����ش��غ��ار وال���ف���رق امل��ت��ع��اون��ة يف ال�����ش��ك��ن واملطار 
ومت  والعمليات  والت�شريفات  والفعاليات  املحا�شرات  وقاعات  واملوا�شالت 

ت�شليم �شهادات التقدير للجميع.
املقدمة من اجلائزة  والهدايا  ال�شحب على اجلوائز  نهاية احلفل مت  ويف 

ودائرة التنمية القت�شادية على احل�شور بنظام القرعة .

•• دبي-وام:

كرم امل�شت�شار اإبراهيم حممد بو ملحه م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم دبي 
الدولية  دبي  جلائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  والإن�شانية  الثقافية  لل�شوؤون 
يف  وامل��ت��ع��اون��ني  وامل��وظ��ف��ني  واملتطوعني  العاملة  اللجان  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
والع�شرين  احلادية  بدورتها  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  فعاليات 
لعام اخلري 1438ه�/2017 وذلك يف احلفل الذي اأقيم يف خيمة فندق 

فلورا يف اأم�شية من اأم�شيات دبي الرم�شانية.
ا�شماعيل  املتطوع  تالها  احلكيم  الذكر  من  عطرة  بتالوة  احلفل  افتتح 
اإبراهيم بوملحه كلمة قدم فيها �شكره  امل�شت�شار  األقى  حممد الكمايل ثم 
وتقديره ملجموعات املتطوعني واملوظفني واملتعاونني مل�شاهمتهم يف جناح 
لعام اخلري   21 دورتها  الكرمي يف  للقراآن  الدولية  دبي  م�شابقة  فعاليات 
الذي �شهد م�شاركة غري م�شبوقة لأكرث من 100 دولة من اأنحاء العامل 

وم�شاركة عدد كبري اأي�شا منها لأول مرة.

خمتلف  يف  ل��الإن�����ش��ان  ال�����ش��ع��ادة 
بقاع الأر����س، وه��ذا يوجب علينا 
و�شعه  ك���م���ا  امل�������ش���ري  ن���ك���م���ل  اأن 

املوؤ�ش�شون.
ن�شري  ال���ذي  النهج  اأن  واعتب������ر 
ع���ل���ي���ه ال����ي����وم ب��ح��ك��م��ة ال���ق���ي���ادة 
الر�شيدة، هو الطريق الآمن نحو 
ينعم  وم�����ش��رق  م��زده��ر  م�شتقبل 
اأ�شعد  م��ن  ل��ن��ك��ون  ب��الإ���ش��ت��ق��رار، 
ال�����ش��ع��وب ع��ل��ى وج���ه الأر������س، ما 
يف  جيمعاً  التكاتف  علينا  يحتم 
الوطن،  م��ق��درات  على  املحافظة 
رايته  رف��ع  اأج���ل  م��ن  والت�شحية 

تخفق عالياً.

ال�شقيقة  ال�����ش��ع��وب  م�����ش��ان��دة  يف 
و ال�����ش��دي��ق��ة ، وم���د ي���د ال���ع���ون و 
امل�������ش���اع���دة ل�����ش��ح��اي��ا ال����ك����وارث و 
الأزمات دون متييز ، وقال اإن هذا 
ومكانتها  الهيئة  دور  عزز  التوجه 

 االجنازات :
وق�����ال ال��ع��م��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان حممد 
اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��م��ي��ل��ي  ال��ك��ي��زي 
راأ�س  ال�شاملة يف  ال�شرطة  مراكز 
امل��غ��ف��ور له  اأن خ���دم���ة  اخل��ي��م��ة، 
اأو�شلتنا  لالإن�شانية  زاي��د  ال�شيخ 
فاأ�شا�س  ال��ي��وم،  فيه  نحن  ما  اإىل 
ال��ب��ن��اء ك���ان الن�����ش��ان ال���ذي عول 
كافة  لتحقيق  امل��وؤ���ش�����ش��ون  ع��ل��ي��ه 
الأه����داف ال��ت��ي ن��راه��ا ال��ي��وم من 
عاملياً،  مي���ي���زن���ا  وت����ط����ور  ت���ق���دم 
احلكيمة  اخلطى  اأن  اإىل  م�شرياً 
ال�شيخ زايد بن  التي م�شى عليها 
�شلطان رحمه اهلل، �شعت لتحقيق 

يحتذى بها، ويعي�س يف كنفها من 
باآمان  ال��ع��امل  جن�شيات  خمتلف 

وا�شتقرار.
فيه  نح����ن  م��ا  اأن  اإىل  واأ�ش���������ار 
ت���ع���ب و�شرب،  ب���ع���د  ج�����اء  ال����ي����وم 
وج����ه  �����ش����ر�����ش����ة يف  وم�����واج�����ه�����ه 
تال�شت وحتولت  التي  التحديات 
اإليه اليوم  لجن��ازات، فما و�شلنا 
اأع��ن��اق��ن��ا، وج���ب علينا  اأم���ان���ة يف 
ما  حلماية  والتما�شك  التعا�شد 
واملوؤ�ش�شني  اأج��دادن��ا  م��ن  ورث��ن��اه 
م��ن خ���ريات، والإك��م��ال على ذات 
م�شتقبل  ت��اأم��ني  اأج��ل  م��ن  النهج 

الأجيال القادمة.

ال�شدد  هذا  يف  الر�شيدة  وقيادتها 
ت�شرت�شد  الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا   ،
بتوجيهات القيادة الر�شيدة لتعزيز 
وترتجم   ، الإن�����ش��ان��ي��ة  م�����ش��ريت��ه��ا 
ال��واق��ع نهج الإم����ارات  اأر����س  على 

علينا  تفر�س  التحديات  تلك  اإن 
م��واك��ب��ة امل�����ش��ت��ج��دات ب��امل��زي��د من 
للحد  املبتكرة  و  النوعية  املبادرات 
من تفاقم املعاناة الب�شرية و تعزيز 
الدولة  بها  ت�شطلع  التي  اجلهود 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

املجل�س  يف  امل���������ش����ارك����ون  �����ش����دد 
ادارة  نظمتة  ال���ذي  ال��رم�����ش��اين 
القيادة  يف  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
راأ������س اخليمة،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
يو�شف  ح����م����دي  وا����ش���ت�������ش���اف���ه 
�شمل  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال�������ش���م���ي���ل���ي 
بالإمارة، على اأن املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان رحمه اهلل اأر�شى 
احلا�شرة  ل��الأج��ي��ال  ام��ن��ة  دول����ة 
�شاحب  ب���ق���ي���ادة   ، وامل���ت���ع���اق���ب���ة 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال��ذي اأخ��ذ من هذا النهج و�شيلة 
التي  ال�شامية  الأه��داف  لتحقيق 
املوؤ�ش�شون  اأر���ش��اه��ا  ع��ل��ى  ح��ر���س 
لتخدم الأن�شانية، وتوفري احلياة 
ال�شعيدة والكرمية لأبناء الوطن، 
لكل  املعي�شي  الإ�شتقرار  وحتقيق 
من يعي�س على اأر�س الدولة من 

خمتلف جن�شيات العامل.
تعرف  اأن  وج�����وب  ع��ل��ى  واأك�������دوا 
ال�شيخ  هو  من  القادمة  الأج��ي��ال 
زايد )رحمه اهلل(، وكيف كان يفكر 

ويعمل لأجل حتقيق اأهدافه التي 
وماذا  بها،  نتنعم  اليوم  حّية  هي 
قدم لالإن�شانية من اأعمال خريية 
ما زالت تقدم اخلري للب�شرية يف 
يومنا  حتى  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
هذا، م�شريين اإىل اأنه واجب على 
اإي�شال  ك��ك��ل،  واملجتمع  الإع����الم 
ر�شالة ال�شالم التي حر�س عليها 
املوؤ�ش�شون اإىل كل من يعي�س على 

اأر�س دولة الإمارات.
 

رجل االن�سانية :
افتتح املجل�س املجل�س الذي اأداره 
الإع����الم����ي حم��م��د غ����امن مدير 
اإذاع�����ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ع��ن��وان ما 
ال�شحي  ال��ن��ار  ���ش��امل  زاي���د،  يحبه 
ع�شو املجل�س الوطني الإحتادي، 
زايد  ال�شيخ  اإن  قائال  ب��ادر  ال��ذي 
الإن�شان،  ي��ح��ب  ك���ان  اهلل  رح��م��ه 
بني  ال�شتثنائية  العالقة  وه��ذه 
والن�شان،  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ك���ان���ت ه���ي اأ����ش���ا����س ال��ن��ه��ج ال���ذي 
متما�شكاً  وط���ن���اً  ل��ي�����ش��ن��ع  ب���ن���اه 
وم����وح����داً ع��ل��ى احل����ب واخل����ري، 
وال�شتقرار،  بالآمان  اأهله  وينعم 

ن��ح��ن ال��ي��وم ك��م��ا ك���ان ي���راه بعني 
احلكمة والثقة، واأنه �شيتحقق ما 
كان ي�شبو اإليه املوؤ�ش�شون، موؤكداً 
اأن الأولني و�شعوا نهجاً اتخذناه 
القمة  ن���ح���و  ال���ط���ري���ق  خ����ارط����ة 
املتعاقبة،  الأج��ي��ال  عليها  ت�شري 
وتتخذها القيادة الر�شيدة املركب 
م�شرق  م�شتقبل  لتحقيق  الآم���ن 

ينعم به اجلميع.
وا�شتطرد : عندما ننظر اليوم اإىل 
وتقدم  تطور  من  اإليه  و�شلنا  ما 
يف ك��اف��ة امل���ج���الت، ن��ك��ون جنني 
ما كان زرعه املغفور له للو�شول 
بالإجنازات  مزدهر  م�شتقبل  اإىل 
املتقدم  ك���ال���ت���ع���ل���ي���م  امل����ت����ن����وع����ة، 
والبنيان  ال�شخمة  وال�شناعات 
اإىل  م�شرياً  ال�شماء،  يعانق  ال��ذي 
اأن هذا ي�شّب يف خدمة الن�شانية 
اأ�شا�س  ل��ه  املغفور  اعتربها  التي 
بناه، ويجب علينا  ال��ذي  الحت��اد 
جميعاً املحافظة عليه والت�شحية 

من اأجل متا�شكه.
 

على خطى املوؤ�س�سني:
الزعابي  ���ش��ك��ر  ب����ن  م���ن���ذر  اأم������ا 

وذل���ك م��ن ق��ن��اع��ت��ه احل��ك��ي��م��ة اأن 
الإن�شان هو راأ�س املال الذي ي�شمو 
املعجزات،  وي�شنع  ب��احل�����ش��ارات، 
ليتخطى  ال���ت���ح���دي���ات  وي��ك�����ش��ر 

العقبات نحو القمة.
زايد  ال�شيخ  وتابع : هذا هو نهج 
رحمه اهلل الذي ر�شمه لنا لن�شري 
اتخذته  وال���ذي  الأب���د،  اإىل  عليه 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ي��وم لتكمل 
امل�شري الذي خّطه لنا باين الدار، 
وهذه اأمانة تقع عل عاتق ال�شغري 
والكبري يف دول��ة الم���ارات، لأننا 
كلنا جنود نت�شلم العهدة الوطنية 
امل�شوار  ون��ك��م��ل  عليها  ل��ن��ح��اف��ظ 
فكلنا  املوؤ�ش�شون،  ل��ه  خطط  كما 
خلف القيادة الر�شيدة التي تدير 
يحتذى  واق��ت��دار  بحكمة  ال��دّف��ة 

بها على م�شتوى العامل.

 الأجل امل�ستقبل :
النعيمي  دروي�������س  اأح���م���د  وق�����ال 
ع�شو املجل�س الوطني الحتادي، 
اإن املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
حينها،  وح��ا���ش��ره  ما�شيه  اأح���ب 
نعي�شه  ال����ذي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وع�����ش��ق 

م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة ال���ب���ل���دي���ة يف 
واحد  ك�شعب  اإن��ن��ا  اخليمة،  راأ����س 
البع�س  بع�شنا  نكّمل  متما�شك 
ع��ل��ى خ��ط��ى امل��وؤ���ش�����ش��ني الأول����ني، 
متمرت�شني خلف القيادة الر�شيدة 
ال�شمو  عاتقها  على  اأخ���ذت  ال��ت��ي 
ال�شبل  ك���اف���ة  وت���وف���ري  ب��ال��وط��ن 
الكرمي  العي�س  لتحقيق  املمكنة 
يعي�شون  م��ن  وال�����ش��ع��ادة جل��م��ي��ع 
على اأر���س دول��ة الإم���ارات، الأمر 
ك�شعب  علينا جميعاً  يحتم  ال��ذي 
اإماراتي اأن ن�شتمر يف دعم الروؤية 
القيادية، وتعزيز الولء والنتماء 
لها لنكون �شركاء يف بناء الوطن 
اأن يراه زايد  وت�شييده كما يحب 

رحمه اهلل.
غر�شها  ال���ت���ي  امل���ب���ادئ  اأن  واأك�����د 
للخري  ب��ذور  من  له  املغفور  فينا 
وال��ت�����ش��ام��ح وامل��ح��ب��ه، ن��ب��ت��ت فينا 
لنكون على النهج الذي ل يخالفه 
يف  ووئ���ام  ب�شعادة  ونعي�س  ع��اق��ل، 
ال�شالح  اخل���ل���ف  ي���ق���وده  احت�����اد 
احلكيم لل�شلف الباين الذي و�شع 
نحو  لنعدوا  ال�شليم  الطريق  لنا 
الزده��ار والتميز، ونبني ح�شارة 

•• اأبوظبي-وام: 

الهالل  هيئة  اإدارة  جمل�س  اأ���ش��اد 
الأح������م������ر الإم��������ارات��������ي ب���ال���دع���م 
ال�شخي الذي جتده برامج الهيئة 
التنموية  وم�شاريعها  الإن�شانية 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الذي  ال�����دور  وث��م��ن  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�شيخ  ال�شمو  به �شاحب  ي�شطلع 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي )رع�����اه اهلل( 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الهالل  ق����درات  ل��ت��ع��زي��ز  امل�شلحة 
الهيئة  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ت��ى  الأح����م����ر 

الإن�شانية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  واح����دة 
الفاعلة و املوؤثرة اإقليميا ودوليا.

املتابعة  اأن  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واأك������د 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  امل�شتمرة 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الهيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
الأحمر  الهالل  وب��رام��ج  لأن�شطة 
وتطوير  ت���رق���ي���ة  م�����ن  م��ك��ن��ت��ه��ا 
ملواكبة  م�����ش��اري��ع��ه��ا  و  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
الأحداث و امل�شتجدات على ال�شاحة 
الإن�شانية. جاء ذلك خالل اجتماع 
جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر 
وال��ذي عقد  احل��ايل  للعام  الثاين 
الدكتور  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مب��ق��ر 
امل���زروع���ي رئي�س  م�����ش��ل��م  ح���م���دان 
اأع�شاء جمل�س  ، وح�شور  املجل�س 

الإدارة ونواب الأمني العام.
اأع�شاء  ويف بداية الجتماع ترحم 

الدول التي �شهدت اأزمات وكوارث 
مثل باك�شتان و اليمن و ال�شومال 

و زجنبار.
حمدان  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  ون���ق���ل 
�شكر  املجل�س  لأع�����ش��اء  امل���زروع���ي 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  وت���ق���دي���ر 
ع��ل��ى اجلهود  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الهيئة  م�����ش��رية  ل���دف���ع  امل���ب���ذول���ة 

واإثراء جمالت العمل الإن�شاين.
امل�شاندة  اأن  ع��ل��ى  امل���زروع���ي  واأك����د 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي جت��ده��ا ال��ه��ي��ئ��ة من 
ال���ر����ش���ي���دة تنمي  ال����دول����ة  ق���ي���ادة 
قدراتها وتعزز م�شريتها الإن�شانية 
على  امليدانية  حتركاتها  ت��دع��م  و 
اخلارجية  و  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��اح��ت��ني 
القوية  امل�������وؤازرة  ت��ل��ك  اإن  وق����ال   ،
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  جت�شد 
مب���وؤ����ش�������ش���ات ال���ع���م���ل اخل�������ريي و 

الفقيد  روح  على  الإدارة  جمل�س 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
)طيب اهلل ث��راه( يف ذكرى رحيله 
ال� 13 ، ودع��وا امل��وىل عز وجل اأن 
يكون ما قدمه للب�شرية من اأعمال 
ميزان  يف  جليلة  وخريية  اإن�شانية 
الإدارة  جمل�س  وب��ح��ث   ، ح�شناته 
تطوير الأداء والربامج و امل�شاريع 
و  التربعات  جمع  اآل��ي��ات  ترقية  و 

ح�شد الدعم و تعزيز القدرات .
على  الدارة  جم��ل�����س  اأط���ل���ع  ك��م��ا 
التقرير املايل للح�شابات اخلتامية 
ال�شنة  ع��ن  العمومية  امل��ي��زان��ي��ة  و 
 /  12  /  31 امل��ن��ت��ه��ي��ة يف  امل��ال��ي��ة 
ا�شتثمارات  وا�شتعر�س   ،  2016
ال���ه���ي���ئ���ة يف ع������دد م�����ن امل����ج����الت 
التقارير  ع���ل���ى  اأي�������ش���ا  واط����ل����ع   ،
الإغ���اث���ي���ة الأخ�������رية يف ع����دد من 

الإن�شاين يف الدولة وتفعيل دورها 
املكت�شبات  م���ن  امل���زي���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تعاين من  التي  وال�شرائح  للفئات 
وط��اأة احلياة ، كما تنم عن فهمها 
العميق ملتطلبات العمل و احلركة 
املوؤ�ش�شات  ت��ل��ك  حت��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي 
للعمل  اأف�شل  م�شتقبل  اأج���ل  م��ن 
، واأث��ن��ى على  ال��دول��ة  الإن�شاين يف 
و  املح�شنون  به  ال��ذي يقوم  ال��دور 
امل��ت��ربع��ون يف دع��م ب��رام��ج الهيئة 
من  امل�شتفيدين  مظلة  تو�شيع  و 
خدماتها ، مثمنا جهود املتطوعني 
الرت���ق���اء مب�شرية  ال��ع��ام��ل��ني يف  و 

الهيئة الإن�شانية .
على  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
تعاظم امل�شوؤولية امللقاة على عاتق 
الهيئة يف ظل التحديات الإن�شانية 
اإق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا ، وقال  ال��راه��ن��ة 

يف جمل�س حمد يو�سف ال�سميلي 

�مل�ساركون: ز�يد بحكمته �أر�سى دولة �آمنة لالأجيال �حلا�سرة و�لقادمة 

حاكم عجمان يو��سل ��ستقبال �ملهنئني ب�سهر رم�سان
•• عجمان-وام:

 ت��ل��ق��ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را���ش��د النعيمي 
التهاين  املا�شية  الليلة  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  ع�شو 
وال��ت��ربي��ك��ات م��ن م����دراء وروؤ����ش���اء وم�����ش��ت�����ش��اري وموظفي 
مدير  علي  اآل  اأحمد  م��روان  �شعادة  يتقدمهم  املالية  دائ��رة 
الزاهر لل�شالم على  الذين توافدوا على ق�شر  الدائرة  عام 
على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  �شائلني  ���ش��م��وه.. 

�شموه مبوفور ال�شحة وال�شعادة.
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تبادل  كما 
ال��ت��ه��اين ب��ه��ذه املنا�شبة الإ���ش��الم��ي��ة امل��ب��ارك��ة م��ع ع���دد من 

ال�����ش��ي��وخ وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني ووج��ه��اء واأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل وكبار 
رجالت الدولة وجموع املواطنني واملقيمني واأبناء اجلاليات 

العربية والإ�شالمية والأجنبية.
النعيم�����ي  حمي������د  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  املقاب�����الت  ح�ش������ر 
الإداري����ة  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ممث������ل 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  وال�ش�������يخ  وامل��ال��ي��ة 
حميد  ب��ن  را���ش��د  وال�ش�������يخ  ال�ش��ياحية  التنمي���������������ة  دائ���رة 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ومعال������ي ال�ش�����يخ 
الدكت�������ور ماجد بن �ش�������عيد النعيمي رئي�س دي��وان �شاحب 
وك�ب���������ار  ال�ش��������يوخ  من  وع��دد  عجم�������ان  حاك����������م  ال�شمو 

امل�ش�����وؤولني.

جمل�س �إد�رة �لهالل �الأحمر ي�سيد بدعم �لقيادة �لر�سيدة لتعزيز قدر�ت �لهيئة �الإن�سانية و�لتنموية

تكرمي �ملتطوعني يف فعاليات جائزة دبي �لدولية للقر�آن

حاكم ر�أ�س �خليمة يو��سل ��ستقبال �ملهنئني ب�سهر رم�سان
•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل   
ع��ددا من  اليوم  خ��زام  ال�شيافة يف  راأ���س اخليمة يف جمل�س  الأعلى حاكم 
اأعيان القبائل ورجال الأعمال وامل�شوؤولني واملواطنني الذين قدموا لل�شالم 

على �شموه مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.
فقد ا�شتقبل �شموه الدكتور ميونغ مون �شونغ الرئي�س التنفيذي مل�شت�شفى 
ال�شيخ خليفة بن زايد التخ�ش�شي براأ�س اخليمة يرافقه الدكتور م�شطفى 
ال�شيد الها�شمي رئي�س الت�شال احلكومي والعالقات الدولية يف امل�شت�شفى 

اإىل جانب عدد من كبار امل�شوؤولني .
وتقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة ال�شالمية 
والأيام املباركة من ال�شهر الف�شيل على �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( مبوفور ال�شحة والعافية وعلى 
واخلري  باليمن  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  والأم��ت��ني  الإم����ارات  و�شعب  ق��ي��ادة 
والربكات. ح�شر املقابلة ال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س 
الدوائية )جلفار( وال�شيخ خالد بن �شعود  اإدارة �شركة اخلليج لل�شناعات 

بن �شقر القا�شمي وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي.
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اأخبـار الإمـارات
»وطني« تن�سم �إىل �الحتاد �لعربي للتطوع 

•• دبي-وام: 

كاأول  للتطوع  العربي  الحت���اد  اإىل  الإم����ارات  وطني  موؤ�ش�شة  ان�شمت 
موؤ�ش�شة اإماراتية حت�شل على ع�شوية الحتاد .

تنمية  وزارة  مقر  يف  العربي  الحت��اد  ع�شوية  املوؤ�ش�شة  ت�شليم  وج��رى 
املجتمع بدبي بح�شور �شعادة ناجي احلاي وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع 
التنمية الجتماعية وذلك لدورها الريادي واملتقدم يف التطوع والعمل 

الإن�شاين .
من جهته �شكر �شعادة �شرار بالهول الفال�شي مدير عام موؤ�ش�شة وطني 
على  للتطوع  العربي  الإحت���اد  رئي�س  ه���زاع  ب��و  ح�شن  �شعادة  الإم����ارات 
الحتاد  يف  فعال  ع�شوا  وتكون  الإم���ارات  دول��ة  لتمثل  املوؤ�ش�شة  اختيار 
واأكد اأن الع�شوية تاأتي تثمينا من اأمانة الإحتاد العربي جلهود املوؤ�ش�شة 

وتنميتها  الب�شرية  الكوادر  وتطوير  والإن�شاين  الوطني  ال�شعيد  على 
اأف��راد املجتمع والتي و�شلت اإىل نتائج  وغر�س روح العمل التطوعي يف 
كبرية جعلت من »وطني الإمارات« مثال يحتذى به يف العمل التطوعي 

والإن�شاين داخل الدولة وخارجها .
املجتمع  تنمية  وزي��رة  العور  حممد  بنت  جن��الء  معايل  �شعادته  و�شكر 
و�شعادة ناجي احلاي وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع التنمية الجتماعية 

على الدعم املتوا�شل ملوؤ�ش�شة وطني الإمارات ول�شباب الوطن .
واأهدى الفال�شي هذا الجناز اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
التطوعي  العمل  مل�شرية  الكبري  الإم���ارات  ق��ادة  دع��م  »رع��اه اهلل« مثمنا 
اأعلى  اإىل  للو�شول  ثابتة  بخطى  مت�شي  والتي  ال��دول��ة  يف  والإن�����ش��اين 

النتائج .
التوجهات  يعك�س  وتفاعلهم  اإجنازاتهم  اأن  موؤكدا  املتطوعني  �شكر  كما 
ل��روؤي��ة دول���ة الإم�����ارات يف تفعيل التطوع  احل�����ش��اري��ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

باعتباره جزءا مكمال مل�شرية البناء والتقدم .
بدوره اأكد �شعادة ح�شن بو هزاع الدور الريادي لدولة الإمارات يف جمال 
العمل التطوعي والإن�شاين على م�شتوى العامل منوها مببادرة �شاحب 
�شجعت  التي  الأم��ل«  »�شناع  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

ال�شباب وحفزتهم للم�شاركة واملبادرة يف العمل التطوع والإن�شاين .
املوؤ�ش�شة  ه��ذه  اإن  الإم�����ارات«  »وط��ن��ي  ل���  الع�شوية  ت�شليم  خ��الل  وق���ال 
العريقة قد و�شلت باإجنازاتها دوليا .. مبديا رغبة الحتاد يف توطيد 

العالقة معها لال�شتفادة من دورها الريادي يف هذا املجال .
واأك�����د ���ش��ع��ادة ن��اج��ي احل����اي وك��ي��ل ال������وزارة امل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع التنمية 

الجتماعية باأن موؤ�ش�شة وطني الإم��ارات من املوؤ�ش�شات املهمة يف دولة 
املوؤ�ش�شة  واأن  وال��وط��ن��ي  الإن�����ش��اين  والعمل  بالتطوع  املعنية  الإم����ارات 
حتمل قيمة كبرية خا�شة مبا يتعلق بالعطاء وخدمة املجتمع وخا�شة 
مبا يتعلق مبجهودات ال�شباب ومتنى يف ختام حديثه املزيد من التقدم 
ملوؤ�ش�شة وطني الإمارات واأكد باأن وزارة تنمية املجتمع ت�شاهم بقوة مع 

املوؤ�ش�شة وتهتم ملبادراتها املميزة وم�شاركتها يف جميع اأن�شطتها .
اجلدير بالذكر باأن موؤ�ش�شة وطني الإمارات هي موؤ�ش�شة تعنى بالعمل 
الجتماعي  والتكاتف  املجتمعية  وامل�شوؤولية  القيم  وتعزيز  التطوعي 
ودعم الكفاءات الوطنية ، كما تهدف اي�شا اإىل التعزيز واحلفاظ على 
بني  لها  امل��وح��دة  ال��روؤي��ة  دع��ائ��م  وتر�شيخ  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  الهوية 
ملمار�شات  الداعمة  والأ�ش�س  املفاهيم  ون�شر  املختلفة  املجتمع  �شرائح 

النتماء والولء الوطني ، وقيم املواطنة ال�شاحلة.

�ل�سيخة فاطمة تكرم �أو�ئل �لطالبات يف �لثانوية �لعامة على م�ستوى �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  كرمت 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
من  الدولة  م�شتوى  على  الطالبات  اأوائ��ل  الأول  اأم�س  م�شاء  والطفولة 
خريجات الثانوية العامة ت�شجيعا لهن على موا�شلة التميز والتفوق يف 

م�شريتهن العلمية.
املراأة  ب��ه  ت�شطلع  ال��ذي  املهم  ب��ال��دور  �شموها  م��ن  اإمي��ان��ا  التكرمي  ي��اأت��ي 
يف  الإم����ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  التنمية  اأه���داف  الإم��ارات��ي��ة يف حتقيق 

املجالت وامليادين كافة.
ح�شر حفل التكرمي - الذي اأقيم يف مدر�شة مبارك بن حممد اآل نهيان 
والتعليم  الرتبية  اإبراهيم احلمادي وزير  بن  اأبوظبي- معايل ح�شني  يف 
ومعايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة م�شت�شارة الرئي�س 
النعيمي  را�شد  علي  الدكتور  ومعايل  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم و�شعادة حممد �شامل الظاهري املدير 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية يف جمل�س اأبوظبي للتعليم وعدد من 

اأ�شحاب ال�شعادة واأولياء اأمور الطلبة املكرمني.
ورفعت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “اأم الإمارات” يف كلمتها - املوجهة 
الدكتورة  �شموها معايل  نيابة عن  األقتها  والتي  املتفوقات  الطالبات  اإىل 
ميثاء �شامل ال�شام�شي - ال�شكر اإىل قيادة الدولة الر�شيدة برئا�شة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
واإخوانهم حكام الإمارات لدعمهم عملية التعليم وحر�شهم على اأن ينال 
كل طالب على اأر�س الإمارات اأعلى ما تقدمه املعايري العاملية يف اكت�شاب 
املعرفة  وت��رية  بت�شارع  يت�شم  ع�شر  يف  خا�شة  والتقنية  وامل��ع��ارف  العلوم 
وروؤاهم  ال�شامية  لتوجيهاتهم  كان  اأنه  �شموها  واأك��دت  م�شادرها.  وتعدد 
املكانة  التعليمية  موؤ�ش�شاتنا  بلوغ  يف  الكبري  الدور  وم�شاندتهم  الر�شينة 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وثمنت جهود �شاحب   . اليوم  املتميزة يف عامل 
زاي��د اآل نهيان يف الرتقاء بالتعليم ومواكبته للمعايري العلمية يف الدول 

املتقدمة حتى اأ�شبح التميز �شمة براجمه وخمرجاته.
وقدراتهن  الطالبات  بناتي  بتميز  يقني  على  دائ��م��ا  كنت  لقد   “ وق��ال��ت 
العلمية يف اإحراز اأعلى النتائج التي هي تعبري عن حر�شهن واجتهادهن 

املعطاءة  الغالية  ل��ب��الدن��ا  امل�شرقة  ال�����ش��ورة  دائ��م��ا  يكن  اأن  يف  ال��درا���ش��ي 
درا�شي يف  عام  كل  العلمية يف  الكواكب  اأرى هذه  ال�شعادة حني  وتغمرين 
يف  الطالبات  لبناتي  مقيا�شا  والتفوق  التميز  جعل  مما  متالحق  تتابع 
حتقيق تطلعاتهن امل�شتقبلية بكل معاين الإب��داع فكن حقا مبعث فخرنا 
وركائز نه�شتنا وتقدم دولتنا الذي غدا جتربة يحتذى بها يف عامل اليوم 
اآفاقها  اأتطلع اإىل املزيد من التفرد يف التميز العلمي فروؤى قيادتنا  واأنا 

وا�شعة للحا�شر وامل�شتقبل معا”.
للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  بدور  �شموها  واأ�شادت 
من  الدوؤوبة  ومثابرتهم  املخل�شة  وجهودهم  كافة  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

اأجل بناء اأجيال م�شلحة باملعرفة ومفعمة بالعطاء والإبداع.
اجلهود  من  املزيد  بذل  اإىل  ودعتهن  املتفوقات  الطالبات  �شموها  وهناأت 
وخططها  احلكيمة  القيادة  روؤى  لتحقيق  واملعرفة  العلم  من  لال�شتزادة 
وباركت  ك��اف��ة  مراحله  يف  بالتعليم  امل�شتمر  الرت��ق��اء  يف  ال�شرتاتيجية 
عليهن  يبخلوا  مل  ال��ذي��ن  الطالبات  اأم���ور  لأول��ي��اء  والتميز  التفوق  ه��ذا 
ال�شام�شي  ميثاء  الدكتورة  معايل  ووزع��ت  والتوجيه.  والدعم  بالرعاية 
اجلوائز املقدمة من قبل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على الطالبات 

املتفوقات.
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  رف��ع  جهته  من 
والتقدير اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على هذا التكرمي املتميز 
لنخبة من كوكبة بنات الدولة املتميزين الالتي يعتربن هم نواة امل�شتقبل 

يف تاأهيل جيل من العلماء والنابغني للم�شاهمة يف القت�شاد معريف.
واأك��د معاليه يف ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ اأن تكرمي 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يعد مبادرة متميزة واأن هذا لي�س بغريبا 
التنموية  العملية  اأهمية خا�شة خلدمة  التعليم  اأول��ت  التي  �شموها  على 
اخلريجات  معنويات  رفع  يف  �شي�شاهم  التكرمي  اأن  اإىل  م�شريا   .. للدولة 
اللبنة  و�شيعتربن  ال��دول��ة  جامعات  اأرق���ى  يف  ال��دخ��ول  على  و�شي�شجعهم 

الأوىل يف م�شتقبل م�شرق لدولة الإمارات.
وقال اإن التعليم يف دولة الإمارات ح�شد مكا�شب عديدة متثلت اأهمها يف 
دعم القيادة الر�شيدة له وهو ما مهد الطريق له لياأخذ حيزا كبريا من 
الهتمام واأ�شهم بدوره يف ت�شريع وترية تطوره وهذا اأمر نابع من ر�شاخة 
احل�شاري  البناء  يف  ودوره  التعليم  لأهمية  املدركة  الثاقبة  قيادتنا  روؤي��ة 

والتنمية والنه�شة املن�شودة.
واأو�شح معايل وزير الرتبية والتعليم اأن العام الدرا�شي 2017-2016 
كان �شاهدا على تخريج اأوىل دفعات املدر�شة الإماراتية واأقرتن هذا النجاح 

وتهنئتهم  الطلبة  ت��ك��رمي  على  حر�شت  ال��ت��ي  قيادتنا  م��ن  اإ���ش��ايف  ب��دع��م 
لطاملا  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأن  اإىل  م�شريا   .. النجاح  بهذا 
و�شرورة  جناحه  اأ�شباب  التعليم  منه  ا�شتمد  ارتكاز  قاعدة  نهجها  �شكل 
ا�شتمرارية تطوره لتخريج طلبة يتمتعون بقدر عال من الدراية والكفاية 

العلمية حتقيقا للتناف�شية العاملية.
منذ  وذل��ك  رعاية ق�شوى  واأول��ت��ه  بالتعليم  ارتبط  �شموها  ا�شم  اأن  وذك��ر 
مرحلة تاأ�شي�س الحتاد لتكون الداعم احلقيقي لت�شارك املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” اآماله وتطلعاته وجهوده يف 
دفع عجلة التعليم وتر�شيخ مكانة العلم بني الأجيال وهو ما اأوجد حالة 

من احلراك الفعالة التي انعك�شت اإيجابا على م�شرية التعليم بالدولة.
واأكد اأن �شموها مل تدخر جهدا يف و�شع اللبنات الأ�شا�شية لبناء منظومة 
متميزة  ك��دول��ة  ال��ع��امل  خ��ارط��ة  على  ت�شعنا  بها  يعتد  اإم��ارات��ي��ة  تعليمية 
متتلك نظاما تعليميا من الطراز الرفيع ي�شهم يف رفد الدولة مبحددات 
اأ�شكال وجم��الت ع��دة وان�شب  اأخ��ذ  الدعم  اأن ه��ذا  اإىل  .. لفتا  تطورها 
اهتمام �شموها يف توفري فر�س التعليم اجليدة للطالبات وهو ما متخ�س 
اأ���ش��ب��ح��ن ك��ل ع���ام ي��ح�����ش��دن مراكز  ال��ل��وات��ي  ع��ن جن���اح لف���ت لطالبتنا 

ا�شتثنائية على م�شتوى الأوائل يف الدولة.
الثاين ع�شر  لل�شف  الأوائ��ل  للطالبات  �شموها  تكرمي  اإن  وقال احلمادي 
املراأة  اأخ��ذ  يف  وا�شحة  ب�شمات  لها  كانت  م��ن  على  م�شتغرب  ب��اأم��ر  لي�س 
اأمامها لتربهن  املجال  اأتاح  املن�شف وامل�شتحق وهو ما  الإمارتية لدورها 
الأوىل  القيادية  ال�شفوف  وامكاناتها وحتتل مرتبة متقدمة يف  قدراتها 
لت�شارك مبعول بناء اأركان الوطن وهو ما اأف�شى اإىل بروز املراأة الإماراتية 
على امل�شتوى الأكادميي والعملي لي�س على امل�شتوى املحلي فقط بل العاملي 

اأي�شا لت�شنع الفارق بقدراتها الكبرية.
وخل�س اإىل اأن الطالبات اكت�شنب من هذه الزيارة والرعاية الكرمية من 
قبل �شموها مزيدا من الثقة واحلافزية ملوا�شلة التعلم والبقاء يف املراكز 
الريادية الأوىل . مثمنا هذا الهتمام الذي ي�شعرنا بالفخر باأم الإمارات 
اأن التعليم يت�شدر على  اأي��ادي بي�شاء يف جمالت عدة خا�شة  ملا لها من 

الدوام امل�شهد والهتمام من قبل �شموها.
ال�شيخة  �شمو  دور  النعيمي  را�شد  علي  الدكتور  معايل  ثمن  ناحيته  من 
فاطمة بنت مبارك وجهودها احلثيثة لدعم املراأة يف الإم��ارات وحر�شها 
اأ�شبح للمراأة الماراتية دورا رئي�شيا  العلم واملعرفة حتى  اآفاق  على فتح 
يف دفع م�شرية التنمية والبناء يف الدولة كما ن�شهد اليوم اإ�شهامات كبرية 

وب�شمات وا�شحة للمراأة الماراتية على ال�شعيدين املحلي والعاملي.

م�شريتهن  ملوا�شلة  وحتفيزهن  املتفوقات  بتكرمي  �شموها  باهتمام  واأ�شاد 
املجالت.  �شتى  يف  والإب���داع  التميز  نحو  وت�شجيعهن  واملعرفية  العلمية 
مقدمة  يف  التعليم  ت�شع  الر�شيدة  قيادتنا  اأن  النعيمي  معايل  واأ���ش��اف 
حقيقية  تنموية  عملية  اأي  عليه  تقوم  الذي  الأ�شا�س  باعتباره  اأولوياتها 
يف  ت�شبح  ب��اأن  الإم����ارات  روؤي���ة  اإليها  ت�شتند  التي  الركيزة  وه��و  وناجحة 
م�شاف الدول املتقدمة واأننا نحر�س على حتقيق روؤى قيادتنا من خالل 
يف  للم�شاركة  ال�شواء  حد  على  والطالبات  الطالب  وبناتنا  اأبنائنا  اإع��داد 
ر�شم امل�شتقبل امل�شرق لدولة المارات وامل�شاهمة يف احلفاظ على مكت�شبات 
�شمو  تبذله  مبا  الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  اأ�شاد  جانبه  من  الوطن. 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لالرتقاء باملراأة الإماراتية لت�شعد قمم النجاح 
والتميز واأن هذا التكرمي لهو فخر ي�شمل كل من �شاهم يف بناء م�شرية 
التفوق والتميز للطالبات من اأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية واأ�شر 

الطالبات.
املتفوقات على م�شتوى الدولة ملا  وثمن تكرمي �شموها لأوائ��ل الطالبات 
له من اأثر كبري يف حتفيزهن مل�شاعفة اجلهد و�شحذ الهمم لرد اجلميل 
وامل�شاركة يف حتقيق الأهداف الوطنية وامل�شاهمة يف منو وازدهار الدولة.

من جهتهن قدمت الطالبات اخلريجات الأوائل ال�شكر والتقدير اإىل �شمو 
�شرفا  يعد  الذي  التكرمي  هذا  رعايتها  على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 

لكل خريجة .
م�شيفات اأن م�شاركة �شموها فرحتهن يعد حافزا ودافعا قويا لكل خريجة 
للمراأة  وت�شجيعها  الكبري  دعمها  مثمنات   .. والتفوق  العلم  �شلم  لرتقاء 
وحثها لالإقبال على التعليم وعلى رعايتها ومتابعتها حتى ا�شتطاعت اأن 

تتبواأ اأبرز املنا�شب داخل الدولة وخارجها .
�شعادتهن  “ عن  “ وام  الإم���ارات  اأنباء  واأعربن يف ت�شريح خا�س لوكالة 
وفرحتهن بثمرة جهودهن وجناحهن الذي لو مل يكن يتحقق لول دعم 
واهتمام القيادة الر�شيدة بالعملية التعليمية بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
اأرف��ع درجات  الوطن يف نيل  القيادة للتميز لأبناء  الطالبات دعم  وثمنت 
اأجل خدمة وطنهم  اأنهن �شيعملن من  اإىل  . م�شريات  العلمي  التح�شيل 
و�شي�شخرن علمهن وجناحهن يف الأر�س التي احتوتهن وقدمت لهن كل 

نفي�س .

)ESB( بلدية مدينة �أبوظبي تطلع �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة على من�سة �لتكامل �الإلكرتوين
•• اأبوظبي-الفجر:

ا�شتقبلت بلدية مدينة اأبوظبي وفداً من دائرة التنمية 
اإط����ار اجلهود  ال�����ش��ارق��ة �شمن  اإم�����ارة  الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
والتجارب  املعارف  وتبادل  العالقات  لتوطيد  امل�شرتكة 
دعماً  املطبقة يف اجلهتني  املمار�شات  واأف�شل  الناجحة، 
لتعزيز ال�شراكات القائمة لتحقيق الهداف امل�شرتكة يف 

العديد من اجلوانب .
وقد رحبت البلدية بالوفد م�شيدة بهذه الزيارات ودورها 
وا�شتثمارها يف  الدولة  التعاون بني موؤ�ش�شات  تعزيز  يف 
تبادل املعرفة واكت�شاب اخلربات والتعرف على التجارب 
الناجحة ، واإجراء املقارنات املعيارية وتوظيفها يف جمال 

تطوير الأداء والرتقاء باخلدمات .
كما ا�شتعر�شت البلدية خالل اللقاء العديد من املحاور 
الجتماع  وتركز حمور   ، البلدي  العمل  حول منظومة 
حول جتربة بلدية مدنية اأبوظبي ب�شاأن من�شة الربط 
وامل�شمى  اأب��وظ��ب��ي  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ع  التقني 
اخت�شارا )ESB( ، واأثر هذا النظام يف الرتقاء بو�شائل 
التوا�شل والتكامل بني املوؤ�ش�شات والنظمة و�شعيها نحو 

التح�شني امل�شتمر يف خدماتها .  
اأنها ترتبط مع العديد من املوؤ�ش�شات    واأكدت البلدية 
اخلدمات  م�شاركة  بهدف  النظام  ه��ذا  ع��رب  احلكومية 
جت�شيد  اإىل  الهادف  امل�شرتك  العمل  وتعزيز  والبيانات 
عناية  ت��ويل  وال��ت��ي   ،  2030 اأب��وظ��ب��ي وخطتها  روؤي���ة 
اأعلى ن�شب الر�شا من قبل  فائقة باأهمية الو�شول اإىل 

املتعاملني عن اأداء املوؤ�ش�شات احلكومية.
كما تطرق الجتماع اإىل اخلطوات التي قطعتها البلدية 
على طريق التحول الإلكرتوين من خالل طرح العديد 
من الربامج والأنظمة التي تتيح للمتعاملني وال�شركاء 
ال�شبكة  عرب  خدماتها  من  ال�شتفادة  ال�شرتاتيجيني 
الإل��ك��رتون��ي��ة  .   م��ن جانبه اأع���رب وف��د دائ���رة التنمية 
التي  ل��الإجن��ازات  تقديره  عن  ال�شارقة  يف  القت�شادية 
وخ�شو�شا  امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��ب��ل��دي��ة  حققتها 
باخلدمات  والرت��ق��اء  التحتية  البنية  تعزيز  جم��ال  يف 
دائ���رة  ،م���وؤك���دا ح��ر���س  ال��ت��م��ي��ز  واإمي���ان���ه���ا مبنهجية   ،
التنمية القت�شادية على تعزيز عالقات التعاون وتبادل 
اأ�شكال  وتطوير   ، اأبوظبي  مدينة  بلدية  م��ع  اخل���ربات 

التوا�شل وا�شتمرارية الزيارات املعيارية .

وز�رة �ل�سحة تكرم �ملتربعني �ملنتظمني بالدم
•• دبي-وام:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
خدمات  مب��رك��ز  متمثلة  املجتمع 
ال�شارقة  يف  والأب���ح���اث  ال���دم  نقل 
ال��ع��امل��ي للمتربع  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال 
بالدم حتت �شعار “تربع بالدم تربع 
الآن تربع با�شتمرار” لتكرمي عدد 
من املتربعني املنتظمني واجلهات 
الداعمة خلدمات نقل الدم وذلك 
ال��دك��ت��ور ح�����ش��ني الرند  ب��ح�����ش��ور 
املراكز  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
�شفية  و  ال�����ش��ح��ي��ة  وال����ع����ي����ادات 
املختربات  اإدارة  مديرة  ال�شام�شي 

واعتماد  ال��دم  لنقل  اآمنة  اأ�شاليب 
اأحدث التقنيات يف هذا املجال. 

ويف هذا ال�شياق اأكد الدكتور ح�شني 
اأن دول���ة الم�����ارات حتتفل  ال��رن��د 
للمتربع  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  ���ش��ن��وي��ا 
والعرفان  ال�شكر  ل��ت��ق��دمي  ب��ال��دم 
لهذا  املنتظمني  بالدم  للمتربعني 
وتر�شيخ  اجلليل  الن�شاين  العمل 
الوعي بني اأفراد املجتمع باحلاجة 
للمر�شى  امل������اأم������ون  ال��������دم  اإىل 
ومر�شى  ب����احل����وادث  وامل�����ش��اب��ني 
ال����دم ولدعم  ال��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا وف��ق��ر 
لبنوك  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  امل���خ���زون 
وذلك  الدولة  الدم يف م�شت�شفيات 

التح�شيل  اأ�شرع من  ال��دم مبعدل 
وتاأمني الدم باأ�شرع واأف�شل طريقة 
معايري  اأع��ل��ى  ���ش��م��ان  م��ع  ممكنة 
ال�شالمة ل�شمان متتع جمتمعاتنا 
اأفراد  وال�شالمة مطالبا  بال�شحة 
يف  ال����وزارة  م�شاعي  دع��م  املجتمع 
بع�شهم  وحت���ف���ي���ز  اجل����ان����ب  ه�����ذا 
البع�س لتحقيق هذا الهدف. من 
ال�شام�شي  �شفية  ذك���رت  ج��ان��ب��ه��ا 
حمالت  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ق����ام  امل���رك���ز  اأن 
منتظمة لإتاحة هذه الفر�شة اأمام 
املتربعني نظرا لزيادة احلاجة اإىل 
ه��ن��اك دائما  ان  ..م��و���ش��ح��ة  ال���دم 
الذين  للمتربعني  م��ا���ش��ة  ح��اج��ة 

وبنك الدم و منى �شليمان اآل علي 
املديرة الإدارية للمركز .

وق���ام امل��رك��ز ب��ال��ت��زام��ن م��ع اليوم 
ال���ع���امل���ي ل���ل���م���ت���ربع ب����ال����دم ال����ذي 
ي�����ش��ادف 14 م��ن ي��ون��ي��و م��ن كل 
اخلا�شة  ال���ه���داي���ا  ب��ت��ق��دمي  ع����ام 
التربع  حمالت  اأث��ن��اء  للمتربعني 
ب���ال���دم ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ع����دد من 
ال�شارقة  يف  ال�����دول�����ة  م�������ش���اج���د 
لت�شجيع  وذل����ك  اأي�����ام  اأرب���ع���ة  مل���دة 
امل��ت��ربع��ني و���ش��ك��ره��م ع��ل��ى التربع 
اإط���ار الل��ت��زام املتوا�شل  ب��ال��دم يف 
من املركز للحث على التربع بالدم 
يف دول���ة الإم�����ارات وذل���ك بتوفري 

لتطوير  ال�������وزارة  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن 
خ��دم��ات ن��ق��ل ال���دم وف��ق��ا لأف�شل 
املمار�شات الطبية لتحقيق هدفها 
خدمات  تقدمي  يف  ال�شرتاتيجي 
���ش��ح��ي��ة م��ت��م��ي��زة مل��ج��ت��م��ع دول����ة 
 . العاملية  للمعايري  الإم��ارات وفقاً 
نقل  خدمات  مركز  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ي��وا���ش��ل جهوده  ال����دم والأب���ح���اث 
الأف����راد على  م��ن  م��زي��د  بت�شجيع 

التربع املنتظم بالدم. 
حيث يحتاج �شخ�س واحد تقريبا 
يدخلون  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  ك��ل  م��ن 
ب�شورة  ال�����دم  اإىل  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
الطلب على  ي��وؤك��د من��و  م��ا  ملحة 

اإن��ق��اذ ح��ي��اة الآلف  ي�����ش��اع��دون يف 
كل عام �شواء كان ذلك من خالل 
ال���ت���ربع الع���ت���ي���ادي ال��روت��ي��ن��ي اأو 
الطارئة حيث  احل��الت  التربع يف 
رفع  يف  امل��ت��ربع��ون  ه���وؤلء  ي�شاهم 
امللحة  ب��احل��اج��ة  ال��وع��ي  م�شتوى 
الآخرين  ب��ال��دم وحت��ف��ي��ز  ل��ل��ت��ربع 
املنتظم  ال����ت����ربع  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى 
يتمتعون  ال��ذي��ن  الأف�����راد  واإل���ه���ام 
بهذه  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ج��ي��دة  ب�شحة 
املبادرة وذلك نظرا لأهمية التربع 
ب���ال���دم ح��ي��ث ت�����ش��ه��م وح�����دة ال���دم 
اإىل   3 اإنقاذ حياة من  الواحدة يف 

اأ�شخا�س.  5

ميثاء �ل�سام�سي: تكرمي �ل�سيخة فاطمة للمتفوقات 
يعك�س �هتمامها بدعم م�سرية �ملر�أة �لتعليمية

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة اأن تكرمي 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لبنات  �شموها  من  ودع��م  �شرف  مبثابة  املتفوقات  للطالبات  والطفولة 
م�شار  لهن  وير�شم  ل��الأم��ام  لهن  داف��ع  ي�شكل  املتفوقات حيث  الإم���ارات 

وخطى يف امل�شتويات واملراحل التعليمية الأخرى. 
تكرمي  “ اأن  “ وام  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح خا�س  واأ�شافت يف 
اهتمامها بدعم  توؤكد  التي  البارزة  ال��دللت  �شموها يرتجم عددا من 
م�شرية املراأة يف العملية التعليمية التي اأر�شى قواعدها املغفور له ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  امل�شرية �شاحب  “ واأكمل  اهلل  “ رحمه  �شلطان  بن  زاي��د 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
موجهة اإىل �شموها اأ�شمي اآيات ال�شكر والتقدير على تكرميها الطالبات 
بجهد  ويعملن  يت�شجعن  لأن  ال��ط��ال��ب��ات  معاليها  وح��ث��ت  امل��ت��ف��وق��ات. 
ومثابرة من اأجل خو�س غمار التميز والإبداع والبتكار وهذا ماتن�شده 
تاأهيل  بهدف  والتنموية  التعليمية  ا�شرتاتيجيتها  يف  الغالية  دولتنا 
ثابته  بخطوات  وتتقدم  وطنها  خدمة  اأج��ل  م��ن  تعمل  مواطنة  ك���وادر 
لالأمام لتزداد م�شاهمتها يف بناء املجتمع وتقدمه واأن تفيد وت�شتفيد يف 

الوقت نف�شه من الفر�س التي توفرها لها الدولة .
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اأخبـار الإمـارات
د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي تطلق خدمة �لروؤية �الإلكرتونية للمح�سونني 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي عن اإطالق خدمة الروؤية الإلكرتونية  اأعلنت دائرة الق�شاء يف 
للمح�شونني التي متكن اأحد اأطراف الروؤية من التوا�شل مع املح�شونني 

عرب و�شائل الت�شال احلديثة ال�شوتية اأو املرئية.
يف  الق�شاء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي  �شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
اأبوظبي على الهتمام الكبري الذي توليه دائرة الق�شاء حلماية حقوق 
الطفل وعدم امل�شا�س بها مبا ي�شمن تن�شئته تن�شئة �شليمة تعود بالنفع 
التي  احلديثة  التقنيات  توظيف  على  الرتكيز  ف�شال عن  املجتمع  على 
امل�شتمر جلميع اخلدمات املقدمة انطالقا  ت�شمن التطوير والتح�شني 
من توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء بالعمل امل�شتمر على 
تطوير وجتويد اخلدمات.

واأ�شار امل�شت�شار العربي اإىل اأن خدمة الروؤية الإلكرتونية للمح�شونني 
اأط��راف الروؤية ملا توفره من �شهولة التوا�شل  ت�شب يف م�شلحة جميع 
واإجراءات  �شوابط  وفق  املبا�شرة  الروؤية  ي�شعب معها  التي  احل��الت  يف 
منوطة  ك��ون��ه��ا  ع��ن  املح�شونني ف�شال  روؤي����ة  م��رك��ز  ب��اإ���ش��راف  حم���ددة 

مبراعاة حتقيق م�شلحة املح�شون.
من جهته اأو�شح يو�شف احلو�شني مدير قطاع م�شاندة املحاكم واملتعاملني 
اأنه  املح�شونني  روؤي���ة  ملركز  الرم�شانية  امل��اأدب��ة  خ��الل  الق�شاء  ب��دائ��رة 
اعتبارا ملا توفره الو�شائل التقنية احلديثة من �شهولة يف التوا�شل مع 
املح�شون خا�شة يف احلالت التي يتعذر فيها على طالب الروؤية التوا�شل 

معه ب�شكل مبا�شر فقد اأكد جمل�س الق�شاء على اأهمية تفعيل اأحكام املادة 
12 من القرار الوزاري ب�شاأن لئحة تنظيم روؤية املح�شونني التي تن�س 
على اأنه يجوز للقا�شي عند وجود م�شلحة معتربة للمح�شون اأن يتخذ 
بالتوا�شل  الإذن  الروؤية كما يجوز له  ق��رارا م�شببا بتحديد عدد مرات 

عرب و�شائل الت�شال يف اأوقات يحددها.
من  النوع  بهذا  الإذن  عند  مراعاتها  يتم  التي  العتبارات  اإىل  وتطرق 
التوا�شل اإذ ل يكون الإذن بالتوا�شل مع املح�شون عرب الو�شائل التقنية 
احلديثة اإجراء بديال عن الروؤية املبا�شرة التي تتحقق بها �شلة الرحم 
ومكمل  م��واز  اإج���راء  ه��و  واإمن���ا  قرابته  وذوي  املح�شون  ب��ني  احلقيقية 
منوطا  ويكون  مداها  من  ي�شيق  ول  مقامها  يقوم  ل  املبا�شرة  للروؤية 
بالطرف  اخلا�شة  احلياة  وحرمة  املح�شون  م�شلحة  حتقيق  مب��راع��اة 

احلا�شن وحميطه. ولفت اإىل اأن مركز روؤية املح�شونني بدائرة الق�شاء 
عمل على جتهيز اأربع غرف خا�شة لأغرا�س تنفيذ الروؤية الإلكرتونية 

مزودة باأحدث و�شائل التوا�شل ال�شمعي واملرئي.
مقر  اإىل  الطرف  ح�شور  الإلكرتونية  ال��روؤي��ة  تنفيذ  اإج���راءات  وت�شمل 
وفق  باملركز  املتاحة  الو�شائل  ع��رب  للتوا�شل  املح�شونني  روؤي���ة  م��رك��ز 
�شوابط واإجراءات حمددة يف حني يتم توثيقها وت�شجيلها بغر�س كتابة 
اخلدمة  على  احل�شول  متطلبات  وتت�شمن  للقا�شي.  ورفعها  التقارير 
الإلكرتونية  الروؤية  ونوع  ومكان  زمان  على  ين�س  ق�شائي  �شدور حكم 
ب�شرية  وتعهد  اإق��رار  على  والتوقيع  التنفيذ  اإج���راءات  ت�شتكمل  اأن  على 
ا�شتخدامها لغري الغر�س الذي جعلت  الروؤية وعدم  جمريات واأح��داث 

من اأجله.

�سلطان �لقا�سمي ي�سهد تخريج 525 من طلبة �لكليات �لطبية و�لعلوم �ل�سحية يف جامعة �ل�سارقة

العلم  من  التزود  عن  تكفوا  األ  نو�شيكم  كما  حياة  واأ�شلوب  عمل  منهاج 
واملعرفة وذلك لأن اآفاق علمكم وحتى عملكم هي اآفاق دائمة التطور عامليا 
واجلديد فيها يحدث كل يوم ومعرفة هذا اجلديد علما كان اأم عمال من 
اأوجاعه  من  والتخفيف  �شحيا  الإن�شان  رعاية  يف  اأدوارك��م  يعزز  اأن  �شاأنه 

واآلمه طبيا.
وجدد �شموه التهنئة والتربيكات للخريجني ولآبائهم ولأمهاتهم وذويهم 
بهذا احل�شاد املبارك و�شكر اإدارة جامعة ال�شارقة والقائمني على الكليات 
والإدارية  التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء  وعموم  ال�شحية  والعلوم  الطبية 

والفنية يف على اإجنازهم الكبري.
رئي�س  القا�شمي  عبدالرحمن  ب��ن  �شامل  ال�شيخ   .. احلفل  وق��ائ��ع  ح�شر 
مكتب �شمو احلاكم و معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�شحة 
ووقاية املجتمع والعميد �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة 
و�شعادة عبداهلل علي املحيان رئي�س هيئة ال�شارقة ال�شحية و�شعادة حممد 
عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�شريفات وال�شيافة واأع�شاء جمل�س الأمناء 

واأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية بجامعة ال�شارقة.
بداأت جمريات حفل التخريج بال�شالم الوطني واآيات من الذكر احلكيم 
ليلقي بعدها حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة الدكتور كلمة 
بهذه املنا�شبة �شكر فيها �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على ح�شور حفل 
ال�شحية  الرعاية  ومتخ�ش�شي  وال�شيادلة  الأط��ب��اء  من  كوكبة  تخريج 

املختلفة.

والبحثية لهذه الكليات وليعملوا مع طلبتهم على اإجراء البحوث العلمية 
يف ميادين �شتى ويف مقدمتها البحوث احليوية الطبية وخا�شة اأمرا�س 
وبحوث طب  الأدوي��ة  بحوث تطوير  وكذلك  وال�شرطان  والربو  ال�شكري 
�شمن  العلمي  البحث  ب��رام��ج  لإدخ���ال  اجلامعة  وجهنا  اأن  بعد  الأ���ش��ن��ان 

خمتلف املراحل الدرا�شية.
باأن هذه  ال�شحية  الرعاية  وال�شيادلة وخريجي  الأطباء  �شموه  وخاطب 
فاإننا  قبابها  حتت  تاأهيلكم  مت  قد  التي  هي  والعلمية  الأكادميية  البيئة 
نطالبكم بالثقة التامة بعلمكم ومعرفتكم ومبا مت تاأهيلكم له من الكفاءة 
واملهارات يف تخ�ش�شاتكم لثقتنا اأي�شا بقدرات وكفاءة من قام على تاأهيلكم 
من اأع�شاء الهيئات التدري�شية والفنية وحتى الإدارية التي كانت م�شوؤولة 
عن حت�شيلكم الأكادميي والعلمي واملهاري لهذا تقدموا اإىل ما مت تاأهيلكم 
له بكل ثقة واإقدام وقوموا باأدواركم يف رعاية �شحة الإن�شان والتخفيف 

من معاناته واآلمه.
وحر�س �شموه على تقدمي عدد من الن�شائح  لأبنائه الطلبة اخلريجني 
التي تخدمهم يف حياتهم العلمية والعملية قائال “ يف غمرة هذه الفرحة 
التي تعي�شونها الآن نو�شيكم كما اأو�شينا من �شبقكم من اخلريجني من 
اأن  ال�شابقة و�شنو�شي مب�شيئة اهلل من �شيلحقون بكم نو�شيكم  الدفعات 
تتقوا اهلل العلي العظيم دائما يف عملكم واأن تكون رعاية املري�س �شحيا 
واآلمه ومعانته هي اآلمكم ومعاناتكم واأوجاعه اأوجاعكم فجوهر عملكم 
املعايري  ه��ذه  فاجعلوا  الإن�شانية  واملعايري  الأخ��الق  على  بالأ�شا�س  قائم 

•• ال�صارقة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة اأن كليات العلوم الطبية يف 
عاليا  تكون �شرحا علميا  باأن  لها خطة  تاأ�شي�شها و�شعت  اجلامعة ومنذ 
ي�شع بنور علمه على امل�شتوى املحلي والإقليمي والعاملي ول يزال التطور 
م�شتمرا من خالل ا�شتقطاب العلماء والباحثني واملتخ�ش�شني من �شتى 

اأ�شقاع العامل ليكونوا �شمن الهيئة التدري�شية والبحثية لهذه الكليات.
جاء ذلك يف كلمة �شموه التي األقاها اأم�س الول يف حفل تخريج 525 من 
طلبة الكليات الطبية والعلوم ال�شحية يف جامعة ال�شارقة بح�شور �شمو 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 

ال�شارقة وذلك يف قاعة املدينة اجلامعية.
وعرب �شموه عن فخره واعتزازه مبا حققه الطلبة اخلريجني  من اجناز 
اخلريجني  وبناتنا  اأب��ن��اءن��ا  لكم  نقدم  واع��ت��زاز  فخر  بكل   : قائال  علمي 
ولآبائكم واأمهاتكم وذويكم واأ�شتاذكم واأوطانكم اأطيب التهاين والتربيكات 
بف�شل اهلل علينا وعليكم بهذا الفوز العلمي الكبري والذي ح�شلتم عليه 
مقابل ما قدمتموه من جد وعمل واجتهاد وهو الفوز الذي يغمر قلوبنا 
يف كل عام بفرحة ل يدانيها اأية فرحة وذلك لأن فرحة النجاح العلمي هي 
ال�شعادة لأنها متثل احل�شاد لثمار اجلد والجتهاد  اأ�شكال  تاج لكل  بحق 
لنا  وال�شالح فهنيئا  الطيب  للزرع  ثمار  وذاك هي  والتعب وقبل كل هذا 

ولكم بهذا احل�شاد الذي جنني ثماره جميعا .
�شعادتنا  اأن  لكم  نوؤكد  اأن  والع��ت��زاز  الفخر  دواع��ي  من  اإن��ه  �شموه  وتابع 
لتدفق هذه القوافل من حملة م�شاعل العلم والنور تزداد يف كل عام وذلك 
جلعل  فيها  والعاملون  اجلامعة  اإدارة  على  والقائمون  نحن  ن�شعى  لأننا 
اأكرث تقدما واأكرث تطورا ولقد  ال�شارقة  العلم والنور يف جامعة  ميادين 
�شمل ذلك جميع كليات اجلامعة ووحداتها ومراكزها الأكادميية والعلمية 

ومنها املعاهد والكليات الطبية وال�شحية.
عام  يف  الطبية  للعلوم  اجلامعة  كليات  تاأ�شي�س  قررنا  اأن  فمنذ  واأ���ش��اف 
علميا  �شرحا  الكليات  ه��ذه  تكون  اأن  واإرادت��ن��ا  عزميتنا  كانت   2004
وبداأت  والعاملي  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  علمه  بنور  ي�شع  عاليا 
التطور  ي��زال هذا  ول  ذلك احلني وحتى عامنا هذا  التطور منذ  عجلت 
والباحثني  العلماء  ا�شتقطاب  املثال ل احل�شر  �شبيل  على  ومنه  م�شتمرا 
واملتخ�ش�شني من اأ�شقاع �شتى من العامل ليكونوا �شمن الهيئة التدري�شية 

ال�شارقة  جامعة  ن��ت��اج��ات  ج��وه��ر  ع��ن  عمليا  يعرب  امل�شهد  ه��ذا  اإن  وق���ال 
لي�س  ومهاريا  وفكريا  علميا  تاأهيلهم  مت  قد  اخلريجون  فهوؤلء  امل�شرفة 
الكفاءات  ذوي  من  تدري�شية  هيئة  اأع�شاء  ومهارات  وخ��ربات  بعلم  فقط 
تاأهيلهم �شمن مناخات  بعناية فائقة بل مت  اختيارهم  الذين مت  العاملية 
علمية قل نظريها يف كثري من دول العامل هياأها لهم �شاحب ال�شمو حاكم 

ال�شارقة .
املعامل  م��ن  يتبعها  وم���ا  ال��در���س  ق��اع��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 
على  التعليمية  واملعدات  الأجهزة  اأح��دث  على  ت�شتمل  والتي  واملختربات 
امل�شتوى العاملي وكذلك الو�شائل التعليمية والتدريبية والعملية احلديثة 
الكليات  تاأ�شي�س هذه  .. وجه �شموه ومنذ بداية  يف كل كلية من كلياتهم 
باإن�شاء واحد من اأهم واأكرب جممعات التميز الطبي والعلمي على امل�شتوى 

العاملي من حيث عدد مكوناته وحداثة .
املثالية  التعليمية  البيئة  وف��رت  ال�شارقة  جامعة  اأن  اإىل  النعيمي  واأ���ش��ار 
من�شاآت  ع��دة  قبابها  حتت  ت�شم  حيث  وال�شحية  الطبية  الكليات  لطلبة 
منها .. امل�شت�شفى التعليمي وم�شت�شفى الأ�شنان اجلامعي الذي ي�شم 115 
وحدة عالجية لالأ�شنان وهي من اأحدث الو�شائل العالجية امل�شتخدمة يف 
هذا املجال اإ�شافة اإىل مركز جامعة ال�شارقة للتدريب الإكلينيكي ومعهد 

ال�ش��ارقة للتدريب اجلراحي.
طلبة  تخريج  ملرا�شم  ا�شتكمال  الربوتوكويل  الن�س  �شعادته  تال  وبعدها 

الكليات الطبية.
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شلم  ث��م 

اخلريجني واخلريجات �شهادات تخرجهم مهنئا اإياهم بهذه املنا�شبة.
اخلريجني  عن  نيابة  األقتها  التي  الكلمة  يف   - ال�شام�شي  ح�شة  واأعربت 
باجلد  مليئة  �شنوات  بعد  التعليمية  م�شريتهم  ب��اإن��ه��اء  �شعادتهم  ع��ن   -
وجتارب  الرحلة  معهم  ت�شاركوا  اأن��ا���ش��ا  طياتها  ب��ني  وحملت  والج��ت��ه��اد 

�شقلت �شخ�شياتهم .
يف  املهنيني  ق�شم  لأداء  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني  الطب  كلية  عميد  ودع��ا 
املجالت الطبية وال�شحية اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
باأداء مهامهم الطبية وال�شحية بكل تفان  حممد القا�شمي .. متعهدين 

واإخال�س.
وغادر �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة امل�شرح اإىل بهو قاعة املدينة اجلامعية 
الهيئات  واأع�����ش��اء  الكليات  وع��م��داء  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن���واب  �شافح  حيث 
التدري�شية مقدما �شكر لهم على ما بذلوه من جهد لتاأهيل هذه الكوكبة 

من اخلريجني.

عقد ندوة تثقيفية تناولت احلديث عن اأهم مبادئه

»�سيد�ت �ل�سارقة« يعّزز �لوعي حول �أهمية �الأعمال �لتطوعية
•• ال�صارقة-الفجر:

للعمل  زاي�������د  ي������وم  م����ع  ت����زام����ن����اً 
الإن�شاين، وتعميماً لر�شائل اخلري 
وال��ع��ط��اء يف امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي، 
ال�شارقة، م�شاء  نظم نادي �شيدات 
اأهمية  ع��ن  تثقيفية  ن���دوة  اأم�����س، 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وت���اأث���ريه على 
حتقيق  يف  ودوره  املجتمع،  اأف����راد 
الجتماعي  وال��ت�����ش��ام��ن  ال��ت��ك��اف��ل 
وحت��ق��ي��ق ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة بني 
اإح�شا�س الفرد  الأف��راد ف�شاًل عن 

بامل�شوؤولية  نحو وطنه.
األقتها  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  ون���اق�������ش���ت 
ال���واع���ظ���ة اب��ت�����ش��ام ب���ن ���ش��م��ن��وه ، 
التطوعي  العمل  وم��ك��ان��ة  مفهوم 
ال�شرعية  وامل��ق��ا���ش��د  الإ����ش���الم،  يف 
يف  ال����ع����م����ل  ه�������ذا  ت���ر����ش���ي���خ  وراء 

اه��ت��م��ام��اً ر���ش��م��ي��اً ك��ب��رياً م��ن قبل 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة، ح��ي��ث ب���رزت 
امل��ا���ش��ي��ة العديد  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
من الهيئات واجلمعيات التطوعية 
املبادرات  من  العديد  اأطلقت  التي 
ال�شاأن،  ب��ه��ذا  املعنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ثقافة  ت��ع��م��ي��م  اإىل  وال����داع����م����ة 

التطوع بني �شكانها.
املهري،  دع�����اء  الأ����ش���ت���اذة  وق���ال���ت 
املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
نظمنا  ال�شارقة:  �شيدات  ن��ادي  يف 
ال���ن���دوة ح��ر���ش��اُ م��ن النادي  ه���ذه 
وهادف  قيم  حم��ت��وى  اإي��ج��اد  على 
و  ال��ف�����ش��ي��ل،  ال�شهر  م��ع  يتما�شى 
يغر�س مفاهيم اإ�شالمية حمببة يف 
وتر�شيخ  ال�شيدات،  ونفو�س  قلوب 
على  يقت�شر  ل  التطوع  اأن  ف��ك��رة 
جانب معني اأو اأ�شخا�س حمددين 

تعزيز  يف  الأ����ش���رة  ودور  امل��ج��ت��م��ع، 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع ب��ني اأب��ن��ائ��ه��ا، اإىل 
ج��ان��ب ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن مناذج 
���ش��ري ال�����ش��ح��اب��ة، لإي����ج����اد ق���دوة 
و�شلطت  ل��ه��م.  ن��اج��ح��ة وحم��ب��ب��ة 
ال��ن��دوة ال�����ش��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ن�شر 
املجتمع  اأف��راد  بني  التطوع  ثقافة 
الإماراتي، فهي  من الأعمال التي 
باأهمية خا�شة يف الإ�شالم  حظيت 
ودعا اإليها النبي حممد �شلى اهلل 
التطوعي  ف��ال��ع��م��ل  و���ش��ل��م،  ع��ل��ي��ه 
الرتابط  حتقق  اجتماعية  ظاهرة 

والتاَلف والتاآخي.
واأكدت الندوة اأن العمل التطوعي 
الثقايف  ال��ن�����ش��ي��ج  م���ن  ي��ع��د ج�����زءاً 
والج��ت��م��اع��ي ال����ذي ق��ام��ت عليه 
�شائع  ع��م��ل  ف��ال��ت��ط��وع  ال����دول����ة، 
واكت�شب  الإم����ارات����ي،  امل��ج��ت��م��ع  يف 

تعمل  جمتمعية  م�شوؤولية  هو  بل 
التكافل  م�����ب�����ادئ  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 

الإجتماعي.
الندوة  ه��ذه  اأن  امل��ه��ري:  واأ�شافت 
النادي  لأه����داف  تر�شيخاً  تعترب 
املبادرات  جميع  دعم  اإىل  ال�شاعية 
وتنفيذاً  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف عام 
اخلري يف دول��ة الإم���ارات، وتعزيزاً 
الإن�شاين ودعوة  للعمل  زايد  ليوم 
لأفراد املجتمع الإماراتي لالقتداء 
باملغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، موؤ�ش�س 

دولة الإمارات.
ال�شارقة،  ���ش��ي��دات  ن���ادي  اأن  ي��ذك��ر 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  م��وؤ���ش�����ش��ات  اأح����د 
تاأ�شي�شه  منذ  داأب  الأ�شرة،  ل�شوؤون 
مرافق  ت��وف��ري  ع��ل��ى   1982 ع���ام 

وثقافية  ت���رف���ي���ه���ي���ة  واأن���������ش����ط����ة 
ل��ل�����ش��ي��دات والأط���ف���ال. ك��م��ا ينظم 
با�شتمرار جمموعة من الفعاليات 
�شوؤون  ت���دع���م  ال���ت���ي  والأن�������ش���ط���ة 
وال�شحة،  وال����ف����ن����ون  امل���ج���ت���م���ع 
اخلريية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
واملعار�س  والبازارات  واملحا�شرات 
وامللتقيات  وال��ن��دوات  وامل��اراث��ون��ات 

ب�شتى اأنواعها. 
اأك����رث املراكز  اأح����د  ال���ن���ادي  وي��ع��د 
بال�شيدات  اخل��ا���ش��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ت��ف��رداً يف دول���ة الإم����ارات العربية 
املتحدة، اإذ يعتمد م�شتويات عالية 
من اخلدمة الرفيعة، ومت جتهيزه 
الو�شائل  م��ن  وا���ش��ع��ة  مب��ج��م��وع��ة 
ا�شتحق  الذي  الأمر  والت�شهيالت، 
معه اأن ُيو�شف بالأف�شل من نوعه 

على م�شتوى ال�شرق الأو�شط.

جلنة �سوؤون �خلرب�ء بق�ساء �أبوظبي تقبل 
قيد 7 خرب�ء جدد بجدول �مل�ستغلني 

�سرطة ر�أ�س �خليمة تناق�س تطوير مبادر�ت �لعمل 

•• اأبوظبي-وام: 

وافقت جلنة �شوؤون اخلرباء بدائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
على قيد �شبعة خرباء جدد بجدول امل�شتغلني وذلك خالل 
اجتماعها الأخري ل�شهر يونيو 2017 . وعقد الجتماع 
الدوري للجنة �شوؤون اخلرباء يف املبنى الرئي�س لدائرة 
الق�شاء يف اأبوظبي برئا�شة �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد 

من  كل  وع�شوية  اللجنة  رئي�س  الدائرة  وكيل  العربي 
اإدارة  مدير  ال��ظ��اه��ري  �شلطان  ال�شاعر  علي  امل�شت�شار 
التفتي�س الق�شائي وامل�شت�شار حممد �شعد ال�شقفة رئي�س 
حمكمة ا�شتئناف العني وخمي�س مبارك القبي�شي مدير 
الكويتي  حمد  وح��ارب  واخل��رباء  املحامني  �شوؤون  اإدارة 
ال�شهالوي  وعبدالرحمن  الهند�شيني  اخل���رباء  كبري 

كبري اخلرباء احل�شابيني وامل�شرفيني .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

العمليات  ع��ام  غ��امن مدير  اأحمد  غ��امن  العميد  ت��راأ���س 
املبادرات  اج��ت��م��اع  راأ������س خل��ي��م��ة،  ب�����ش��رط��ة  ال�����ش��رط��ي��ة 
الداخلية لعام 2017م، بح�شور العميد اإبراهيم علي 
كبنت نائب مدير عام العمليات ال�شرطية ب�شرطة راأ�س 
ال�شرطية،  العمليات  �شباط  م��ن  وجمموعة  اخليمة، 

اجتماع املبادرات الداخلية  واخلارجية .
الداخلية  امل����ب����ادرات  ع��م��ل  اآل���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ون  ون��اق�����س 
العام  خ���الل  ل��ه��ا  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الت�شغيلية  واخل���ط���ط 
والتاأكيد على �شرورة اجن��از جميع  2017م،  اجل��اري 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  املحددة  والفعاليات  الأن�شطة 
ق�شم الإ�شرتاتيجية وتطوير الأداء، مبا ي�شمن حتقيق 

الأهداف وفقاً لإ�شرتاتيجيات التميز املوؤ�ش�شي.
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اأخبـار الإمـارات
�الحتاد �لن�سائي ينظم زيارة مل�ست�سفى خليفة �لطبية �حتفاء ب�»يوم ز�يد للعمل �الإن�ساين «

•• اأبوظبي-وام:

�شارك الحتاد الن�شائي العام املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة والأهلية بالدولة 
19 رم�شان من كل  ب�يوم زايد للعمل الإن�شاين الذي ي�شادف  احتفالتها 
عام اإحياء لذكرى رحيل القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وتعبريا عن الجنازات التي حتققت على يديه 
الإن�����ش��اين.    ونظم الحتاد  العمل  اأي�شا على �شعيد  ال��دول��ة  وم��ا حققته 
يف  الأطفال  فئات  من  الكلى  ملر�شى  اإن�شانية  زي��ارة  املنا�شبة  بهذه  الن�شائي 
بهدف  عليهم  الهدايا  توزيع  مت  حيث  باأبوظبي  الطبية  خليفة  م�شت�شفى 
اإدخال البهجة وال�شرور اإىل قلوبهم.  وتاأتي هذه الزيارة من منطلق حر�س 
زاي��د بن  ال�شيخ  املغفور له  اإحياء ذك��رى رحيل  العام على  الن�شائي  الحت��اد 

�شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ من خالل امل�شاركة يف العمل الإن�شاين 
وعرفانا بدوره يف تاأ�شي�س م�شرية العطاء الإن�شاين يف دولة الإمارات حيث 
ي�شكل هذا اليوم عالمة فارقة يف تاريخ الدولة للتعبري عن العرفان لزايد 
اخلري ودوره يف تاأ�شي�س م�شرية العطاء الإن�شاين لي�س على امل�شتوى املحلي 
وح�شب بل العربي والعاملي.  وقد و�شع املغفور له ال�شيخ زايد نهجا وا�شحا 
للعمل التنموي والإن�شاين مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف املحافل الدولية كمانح دويل رئي�شي ومن اأجل اإبراز اجلهود املبذولة يف 
ذات  امل��ب��ادرات  يف  الدولة  م�شاركة  وتفعيل  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  جمال 
العالقة بالعمل الن�شاين حيث بذل “ رحمه اهلل “ جهودا حثيثة من اأجل 
دعم ون�شرة الق�شايا الإن�شانية وكان �شباقا يف مد يد العون يف كل الق�شايا 

الإن�شانية لكل من هو حمتاج على وجه الأر�س. 

�لهالل �الأحمر ونو�ة للطاقة تنفذ�ن م�سروع �خليام �لرم�سانية 
•• اأبوظبي-وام: 

تنفذه  الذي  الرم�شانية  “نواة للطاقة” يف م�شروع اخليام  ت�شارك 
الإفطار  لتوفري وجبات  الدولة  الأحمر على م�شتوى  الهالل  هيئة 

لل�شائمني باخليام الرم�شانية خالل ال�شهر الف�شيل .
واأقامت ال�شركة والهيئة عددا من اخليام الرم�شانية يف كل من مدينة 
الإن�شانية  امل�شاريع  من  لعدد  بالإ�شافة  الظفرة  ومنطقة  اأبوظبي 
املحتاجة  ال�شرائح  ل�شالح  تنفيذها  “نواة”  تنوي  التي  والإغاثية 
تفاعال  ذل��ك  وي��اأت��ي   . وال��ع��امل��ي  املحلي  امل�شتويني  على  وال�شعيفة 
بني  امل�شرتكة  املجتمعية  امل�شوؤولية  و�شمن  اخلري  عام  مبادرات  مع 
الهالل الأحمر ونواة يف جمال العمل الإن�شاين . ويعد م�شروع اإفطار 
ال�شائم يف اخليام الرم�شانية الذي ت�شارك فيه نواة للطاقة واحد 

من اأهم امل�شاريع املو�شمية التي تنفذها الهيئة �شنويا عرب فروعها يف 
كافة مدن الدولة وذلك بالتعاون مع �شركاء الهالل الإ�شرتاتيجيني 
ترمي  التي  الإن�شانية  للجهود  امل�شروع  وي�شاف  الإن�شاين  العمل  يف 
على  املحتاجة  الفئات  لدعم  رم�شان  �شهر  خالل  لتحقيقها  الهيئة 
الأحمر  بالهالل  الإدارات  وبالتعاون مع عدد من   . املحلي  امل�شتوى 
بالقرب من جامعة  اأبوظبي  ن��واة يف كل من مدينة  مت ن�شب خيام 
بجوار  الظفرة  زاي��د مبنطقة  الأخ��رى يف مدينة  واخليمة  احل�شن 
م�شجد ال�شهداء و�شت�شاهم اخليام الرم�شانية لل�شركة يف توفري �شتة 
اإفطار رم�شانية طوال �شهر رم�شان املبارك من خالل  اآلف وجبة 
بواقع  رم�شانية  اإف��ط��ار  وجبة   200 يوميا  تقدم  التي  اخليمتني 
100 وجبة رم�شانية يف كل خيمة بالإ�شافة مل�شاهمة نواة يف توزيع 
20 ح�شالة جمع تربعات يف مكاتب ال�شركة الرئي�شية يف اأبوظبي .

بهدف تعزيز ال�سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س

فريق �مل�سوؤولية �ملجتمعية يناق�س �أولويات �لعمل �الجتماعي و�لتطوعي يف دبي
•• دبي-الفجر: 

املجتمعية  امل�شوؤولية  ف��ري��ق  عقد 
التنمية الجتماعية  للجنة  التابع 
�شهر  خ�����الل  اج���ت���م���اع���ات���ه  اأوىل 
املجل�س  مب��ق��ر  ال���ك���رمي  رم�����ش��ان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف اأب�������راج الإم��������ارات، 
الفريق  اأع�����ش��اء  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
وم�شاعدين  تنفيذيني  م��دراء  من 
املعنية،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
املجال  ال��ن��ا���ش��ط��ني يف  م���ن  وع�����دٍد 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب�����الإم�����ارة، ح��ي��ث كان 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
وجه  قد  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اخلري،  ع���ام  م��ع  ت��زام��ن��اً  بت�شكيله 
تطوير  ع���ج���ل���ة  ودف�������ع  ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
والتطوعي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 
بال�شراكة  اأن��واع��ه  بكل  الإم���ارة  يف 
م�شتهل  ويف  اخل��ا���س.  القطاع  مع 
عائ�شة  ال�شيدة  رحبت  الج��ت��م��اع، 
الأمني  م�شاعد  م����ريان،  ع��ب��داهلل 
العام لقطاع الإدارة ال�شرتاتيجية 
العامة  ب�����الأم�����ان�����ة  واحل����وك����م����ة 
دبي،  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س 
ورئي�س فريق امل�شوؤولية املجتمعية 
دور  اأهمية  اإىل  ُم�شريًة  بالأع�شاء 
يف  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ���الل  اللجنة 
امل�شرتكة  ال��ع��م��ل  ج���ه���ود  ت��ن�����ش��ي��ق 
احلكومية  اجلهات  بني  وتعزيزها 
العاملة  اخلا�س  القطاع  و�شركات 
يف الإم�������ارة، وق���ال���ت: ن��ه��دف من 
حتديد  اإىل  ال��ف��ري��ق  ه����ذا  خ����الل 

العمل  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  الأول�����وي�����ات 
واإ�شراك  والتطوعي،  الجتماعي 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س لتبني ع���دٍد من 
ال��ت��ن��م��وي��ة مب����ا يخدم  امل�������ش���اري���ع 
اأع�شاء  جمتمع الإم��ارة، و�شي�شعى 
املقبلة  امل���رح���ل���ة  خ����الل  ال���ف���ري���ق 
امل�����ش��اري��ع التي  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  اإىل 
من  الإم����ارة  �شكان  ُج��ل  ت�شتهدف 

اإماراتيني ومقيمني.
ع��ل��ى �شرورة  م����ريان  اأك�����دت  ك��م��ا 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف  ت��ف��ع��ي��ل دور 
بكافة  املجتمعي  بالعمل  الرت��ق��اء 
اأنواعه يف الإمارة، ُم�شت�شِهدًة بعدد 
احليوية  املجتمعية  امل�شاريع  م��ن 
الفريق  اأج��ن��دة  يف  تندرج  قد  التي 
واأ�شافت:  املقبلة،  املرحلة  خ��الل 
ل يقت�شر دور الفريق على تن�شيق 
اجلهود املتعلقة بامل�شاريع احليوية 
الرئي�شية فح�شب، بل يتعدى ذلك 
والت�شريعات  القوانني  اقرتاح  اإىل 
حمالت  واإط�������الق  ال���ع���الق���ة  ذات 
باأهمية  ُتعنى  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة 
العمل املجتمعي والتطوعي وذلك 
بالتن�شيق مع اجلهات املعنية. وقد 
املا�شية  ال���ف���رتة  خ����الل  ر����ش���دن���ا 
وامل�شاريع  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
تتطلب  والتي  الإم���ارة  يف  القائمة 
مبا  لها  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ود  تن�شيق 
ي�شمن دميومتها وزيادة كفاءتها.

جمموعة  ال���ف���ري���ق  وي�������ش���م  ه�����ذا 
احلكومية،  اجل��ه��ات  ق���ي���ادات  م��ن 
مريان،  عائ�شة  ال�����ش��ي��دة  ب��رئ��ا���ش��ة 
لقطاع  ال����ع����ام  الأم�������ني  م�����ش��اع��د 

واحلوكمة  ال�شرتاتيجية  الإدارة 
للمجل�س  ال����ع����ام����ة  ب�����الأم�����ان�����ة 
وع�شوية  دب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي 
كل من ال�شيد عتيق جمعة ن�شيب 
نائب رئي�س تنفيذي اأول اخلدمات 
وال�شيد  دب����ي،  ب��غ��رف��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ب��و���ش��ه��اب  ع��م��ر 
بدائرة  التجاري  الت�شجيل  لقطاع 
التنمية القت�شادية بدبي، وال�شيد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ط��اي��ر  �شعيد 
والتطوير  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل���ق���ط���اع 
املجتمع،  تنمية  بهيئة  الجتماعي 
رحمة  اآل  اأم�����ان  ن��ا���ش��ر  وال�����ش��ي��د 
دبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  م�شاعد 
مبارك  حممد  وال�شيد  الريا�شي، 
العام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د  امل��ط��ي��وع��ي 
ببلدية  واملجتمع  الت�شال  لقطاع 
احلمادي  اأح���م���د  وال�����ش��ي��د  دب�����ي، 

رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
فريق  بت�شكيل  التنفيذي،  املجل�س 
حتت  وذل��ك  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
الجتماعية  التنمية  جلنة  مظلة 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ت���اب���ع���ة 
لإم��ارة دبي خالل اجتماع املجل�س 
الحت������اد،  دار  مب���ق���ر  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل���ي���ت���وىل ال���ف���ري���ق ت��ن�����ش��ي��ق ودف����ع 
يف  املجتمعي  العمل  تطوير  عجلة 
الإمارة بكل اأنواعه، ومراعاة كافة 
�شي�شعى  كما  واحتياجاته.  فئاته 
جمتمٍع  خلق  اإىل  الهادف  الفريق 
قيماً  يتبنى  وم��ت��ع��ا���ش��د،  م��ت��واف��ق 
اإن�����ش��ان��ي��ة م�����ش��رتك��ة وف����ق حمور 
اإىل   ،2021 دب��ي  بخطة  املجتمع 
حت��دي��د الأول����وي����ات ف��ي��م��ا يخ�س 
ال���ع���م���ل اخل������ريي وال���ت���ط���وع���ي يف 
الربامج  ت��ط��وي��ر  الإم������ارة، ودع����م 

الجتماع ا�شتعرا�س الت�شور العام 
ت�شكيله  دواع���ي  ُمت�شِمناً  للفريق 
ع��دٍد من  واأه��داف��ه و�شرد  ومهامه 
العالقة  ذات  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
حتديد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم�������ارة،  يف 
ال�شرتاتيجية  مب��ح��اور  ارت��ب��اط��ه 
الوطنية لعام اخلري والتي اأطلقها 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، »رعاه اهلل« يف مار�س من العام 
اإىل  العر�س  احل��ايل، حيث تطرق 
امل�شارات الرئي�شية لال�شرتاتيجية 
الوطنية لعام اخلري، وتواوؤِمها مع 
اإ�شافة  الإم���ارة،  وم�شاريع  خطط 
اإىل ا�شتعرا�س املبادرات احلكومية 
ل��ع��ام اخل���ري. ه��ذا وق��د وج��ه �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 

الن�شر  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
وال�شيد  ل��الإع��الم،  دب��ي  مبوؤ�ش�شة 
املدير  امل����ه����ريي  دروي���������س  اأح����م����د 
اخلريي  العمل  لقطاع  التنفيذي 
بدائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل 
العو�شي  وال�شيد جا�شم  اخل��ريي، 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
وال�شيد  ال�شحة،  بهيئة  امل�شاندة 
ب��ورح��ي��م��ه م�شاعد  اأح��م��د  حم��م��د 
املدير التنفيذي للقطاع الهند�شي 
مب����وؤ�����ش���������ش����ة حم����م����د ب������ن را�����ش����د 
لالإ�شكان، وال�شيدة موزة ال�شويدي 
بهيئة  املجتمعية  امل�شاركة  رئي�س 
املعرفة والتنمية الب�شرية، وال�شيد 
وال�شيد  امل��ن�����ش��وري،  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي 
اأم���ني اخل��اج��ه، وال�����ش��ي��دة فاطمة 
جمال  يف  نا�شطني  وه��م  البلو�شي 
ال��ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ي. ك��م��ا مت خالل 

اخلا�شة  وامل�����ب�����ادرات  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وزي�����ادة 
�شرائح  خم���ت���ل���ف  ل������دى  ال�����وع�����ي 
امل���ج���ت���م���ع ب���اأه���م���ي���ة امل�������ش���ارك���ات 
واإيجاد  والتطوعية،  الجتماعية 
قنوات توا�شل مبا�شرة مع القطاع 
امل�شاريع  يف  للم�شاهمة  اخل��ا���س 
متابعة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  املجتمعية، 
لتحفيز  امل�����ش��رتك��ة  اجل��ه��ود  ���ش��ري 
العمل املجتمعي يف الإمارة. اإ�شافة 
بني  ال��ع��م��ل  وت��ن�����ش��ي��ق  تنظيم  اإىل 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين واجلهات 
احل���ك���وم���ي���ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
وم�����واءم�����ة امل�������ش���اري���ع وال����ربام����ج 
واخلطط الحتادية واملحلية. هذا 
الجتماعية  التنمية  جلنة  وُت��ع��د 
اإحدى اللجان املنبثقة من املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �شمو 
ال�����ش��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
و�شع  �شبيل  يف  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
ب�شياغة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ع����ام  اإط������ار 
للحكومة  ال���ع���ل���ي���ا  ال����ت����وج����ه����ات 
وال�شيا�شات  احلكومية  والأج��ن��دة 
الق�شايا  كافة  يف  ل��الإم��ارة  العامة 
بالإ�شافة  التنموية،  الجتماعية 
ال�شيا�شات  ومراجعة  مناق�شة  اإىل 
الت�شغيلية  والأط�������ر  وامل�������ش���اري���ع 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى احل���ك���وم���ة ورف����ع 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ت��و���ش��ي��ات 
الأداء  وم�����راج�����ع�����ة  ل����الع����ت����م����اد 
تطويره،  يف  وامل�شاهمة  القطاعي 
التنمية  غ���اي���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل����ك 
الجتماعية يف خطة دبي 2021.

متديد �ساعات العمل خالل عيد الفطر اإىل الواحدة فجرًا

م�سالخ مدينة �لعني  ت�ستقبل 34293 ذبيحة خالل �سهر رم�سان وت�ستكمل ��ستعد�د�تها لعيد �لفطر

وعليه   ، امل�������ش���ال���خ  ع���ل���ى  الإق�����ب�����ال 
دوام  اأوق��ات  اأجريت تعديالت على 
ل��ت��ت��ي��ح اخل���دم���ة  الأمثل  امل�����ش��ال��خ 
تفعيل  مت  ح���ي���ث    ، ل���ل���ج���م���ه���ور   
اإ���ش��اف��ي��ة يف الفرتة  ���ش��اع��ات ع��م��ل 
امل�شائية خالل اليومني  ال�شابقني 
ل�شتقبال  امل���ب���ارك  ال��ف��ط��ر  ل��ع��ي��د 
ال�����زي�����ادات ال���ك���ب���رية امل���ت���وق���ع���ة يف 
اأع��داد الذبائح  لي�شبح العمل من 

جميع م�شالخ مدينة العني  بهدف 
تلبية احتياجات اجلمهور والطلب 
العيد  خالل  الذبائح  على  املتزايد 
اأف�شل  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ا   ،
اخل���دم���ات واإي���ج���اد اآل��ي��ة م��رن��ة يف 
ال��ت��وق��ي��ت ت��ن��ا���ش��ب اجل��م��ي��ع . ويف 
قامت  وال��وق��ائ��ي،  ال�شحي  الإط���ار 
بلدية مدينة العني بتكثيف الرقابة 
�شوق  اإىل  ال���واردة  احليوانات  على 

الواحدة   وحتى   �شباحاُ  ال�شاد�شة 
ف������ج������راً    يف  م�����ش��ل��خ��ي الأه������ايل 
واليحر والقوع ، بينما   �شتعمل  كل 
من م�شالخ  القوع  والوقن و الفقع 
ال�شاد�شة  والهري من  �شويحان   و  
والن�شف  اخلام�شة  حتى   �شباحاً 
ع�شراً ، و�شيبداأ عمل  امل�شالخ على  
 8 ال�شاعة  العيد  م��ن  اأي���ام  م���دار  
يف  م�شاء   الثامنة  حتى  و  �شباحاً  

•• العني - الفجر 

ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني  ا���ش��ت��ك��م��ل��ت 
ممثلة يف ق�شم امل�شالخ  ا�شتعداداتها 
ل��ع��ي��د ال��ف��ط��ر م���ن خ����الل جتهيز 
الكبرية  الأعداد  ل�شتقبال  امل�شالخ 
للذبائح حيث تاأتي هذه اخلطوة يف 
اإطار احلر�س على �شحة و�شالمة 
املنا�شبات  يف  خ���ا����ش���ة  امل���ج���ت���م���ع 
والأعياد ، وحتقيقياً لروؤية النظام 
ال���ب���ل���دي ل��ت��ع��زي��ز م���ع���اي���ري ج����ودة 

احلياة يف اإمارة اأبوظبي. 
ق�شم  رئ��ي�����س  الكعبي  ح�شن  وق���ال 
امل�شالخ العامة بلدية مدينة العني 
دوري  وب�����ش��ك��ل  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ع��م��ل   ،
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ وجت��ه��ي��ز الإج������راءات 
وال���ش��ت��ع��دادات ال��الزم��ة يف  جميع 
ل�شتقبال  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة   امل�����ش��ال��خ 
الذبائح  م���ن  امل���ت���زاي���دة  الأع��������داد 
خا�شة  ال�شعيد  الفطر  عيد  خالل 
يف ظ��ل الإح�����ش��ائ��ي��ات ال��ت��ي ت�شري 
اإىل زيادة متوقعة يف اأعداد الذبائح 
قبل وخالل اأيام العيد حيث بلغت 
اإح�شائية الذبائح 34293 ذبيحة 

منذ بداية ال�شهر الكرمي .

والتاأكد  للموا�شي  امل��رك��زي  العني 
من خلوها من الأمرا�س بوا�شطة 
ف��ري��ق اأط���ب���اء ب��ي��ط��ري ذو ك��ف��اءة ، 
كما قامت البلدية بتوفري الكوادر 
ع����دد احلمالت  ل���زي���ادة  ال���الزم���ة 
ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ع���ل���ى ح���ظ���ائ���ر بيع 
املركزي  العني  �شوق  يف  احليوانات 
للموا�شي ، اإىل جانب تطوير وحدة 
با�شتحداث  ال��ب��ي��ط��ري  ال��ف��ح�����س 
لفح�س  الل��ك��رتون��ي��ة  ال�����ش��ري��ح��ة 
الربو�شيال  م���ر����س  م���ن  اجل���م���ال 
بالتعاون مع جهاز اأبوظبي للرقابة 
بفح�س  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة. 
قبل  للم�شالخ  ال���واردة  احل��ي��وان��ات 
وب��ع��د ال��ذب��ح وال��ت��اأك��د م��ن �شالمة 
لال�شتهالك  و�شالحيتها  اللحوم 
التخل�س  والإ���ش��راف على  الآدم���ي 
املري�شة  احل���ي���وان���ات  م���ن  الآم�����ن 
املعدومة، وكذلك متابعة  واللحوم 
بامل�شالخ  اليومية  النظافة  اأع��م��ال 
م�شتمرة  ب�شفة  املخلفات  واإزال����ة 
والتعقيم  ال���ت���ط���ه���ري  واأع������م������ال 
ل�����ش��الت ال��ذب��ح، والإ����ش���راف على 
ع���م���ل���ي���ات م���ك���اف���ح���ة احل���������ش����رات 
اإمكانية  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا  وال���ق���وار����س  

واأ����ش���اف ال��ك��ع��ب��ي، مت و���ش��ع خطة 
امل�شالخ  ل��ت��ج��ه��ي��ز  ���ش��ام��ل��ة  ع���م���ل 
اأيام  وخ���الل  قبل  عملها  وتنظيم 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����ش��ع��ي��د و ذل���ك من 
امليدانية  ال���زي���ارات  تكثيف  خ��الل 
وح����م����الت ال���ت���وع���ي���ة والإر�������ش������اد ، 
مع  العمل  تكثيف  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  
املتعاقدة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات 
امل�شالخ  ت�����ش��غ��ي��ل  يف  ال��ب��ل��دي��ة  م���ع 
والت����ف����اق م��ع��ه��ا ع��ل��ى رف����ع درجة 
الق�شوى  ل��ل��درج��ة  ال���ش��ت��ع��دادات 
من ناحية اللتزام بتوفري الأعداد 
والعمال  الق�شابني  م��ن  ال��ك��اف��ي��ة 
اخلا�شة  ال��ذب��ح  وم��ع��دات  اأدوات  و 
احتياجاتهم  جميع  وت��وف��ري  ب��ه��م 
والتاأكد  ال���واق���ي���ة  امل���الب�������س  م����ن 
ال�شحية،  ال�����ش��ه��ادات  ���ش��ري��ان  م��ن 
ال�شركات  م��ع  لالتفاق  ب��الإ���ش��اف��ة 
الكافية  الكميات  بتوفري  امل�شغلة 
م����ن ب����ط����اق����ات ت���رق���ي���م ال���ذب���ائ���ح 
ال��ل��ح��وم و عربات  واأك��ي��ا���س ح��م��ل 
تو�شيل اللحوم ل�شيارات اجلمهور 
. توا�شل بلدية مدينة العني تنفيذ 
خطة عمل �شاملة لتجهيز امل�شالخ 
وتنظيم عملها لتتما�شى مع تزايد 

الطبيب  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر  ال���ت���وا����ش���ل 
حدوث  ح��ال��ة  يف  بامل�شلخ  امل�����ش��وؤول 
خاطئة  ممار�شات  اأي  من  �شكاوى 
كان  �شواًء  بامل�شلخ  مالحظتها  يتم 
اأو  العمال  اأو  الق�شابني  م��ن  ذل��ك 
للم�شلخ،  امل�شغلة  ال�شركة  موظفي 
لل�شكاوى  ����ش���ن���دوق  ت����واف����ر  م����ع 
العمل  ل��ت��ط��وي��ر  والق������رتاح������ات 
بامل�شالخ ، املوجود يف �شاله انتظار 
مدينة  بلدية  وتهيب    . اجلمهور 
ب�شرورة  ال��ك��رمي  اجلمهور  ال��ع��ني 
الذبح  وجت��ن��ب  للم�شالخ  ال��ت��وج��ه 
اأو ال�شتعانة بالق�شابني  يف املنازل 
خطراً  ي�شكلون  ال��ذي��ن  املتجولني 
حقيقياً على ال�شحة العامة، لعدم 
باكت�شاف  الكافية  باخلربة  اإملامهم 
امل�شرتكة،  ال��ب��ي��ط��ري��ة  الأم���را����س 
ق���د يت�شبب يف  ال����ذي  الأم�����ر  وه���و 
نقل العدوى والأمرا�س لالآخرين 
باعتبار  بالبيئة،  لالإ�شرار  اإ�شافة 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي  ج���اه���زة  مل�����ش��ال��خ 
ول�شمان  واأ����ش���رع���ه���ا  اخل����دم����ات 
اخ�شاع الذبائح للفح�س البيطري 
واحلفاظ  الآف����ات  انت�شار  وجت��ن��ب 

على املظهر اجلمايل .

ق�سم توجيه �ملتقا�سني يعقد جل�سة ع�سف ذهني للو�سول �إىل �لكفاءة يف مركز �الت�سال
الطارئة عليها لدى  والتحديثات 
يف  وال���وح���دات  الإدارات  خمتلف 
حماكم دبي ، واأ�شار اإىل اأن املركز 
مكاملة   517 و  األفا   41 ا�شتقبل 
بعد  وذل�����ك   2016 ع����ام  خ����الل 
الإلكرتوين  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  م��ن 

اجلديد ملركز الت�شال . 
ث����اين  ح����م����د  اجل���ل�������ش���ة  اأدار  و 
والت�شويق  الت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر 
متطلبات  عر�س  حيث  املوؤ�ش�شي 
من��وذج دب��ي مل��راك��ز الت�����ش��ال على 
ونتائج  دب�����ي،  ح��ك��وم��ة  م�����ش��ت��وى 
املت�شوق ال�شري، و التحديات التي 
يواجها مركز الت�شال، كما �شكل 
العمل على احل�شور، حيث  ور�س 
مبادرات  �شل�شة  ال���ف���رق  و���ش��ع��ت 
معاجلة  ����ش���اأن���ه���ا  م�����ن  واأف������ك������ار 
م�شاريع  وا�شتحداث  التحديثات 

اأف�شل  وتقدمي  املتعاملني  اإ�شعاد 
يفوق  م�����ا  وحت���ق���ي���ق  ال����ت����ج����ارب 
تعزيز  خ������الل  م�����ن  ت���وق���ع���ات���ه���م 
وتقدمي  اخل��دم��ة،  تقدمي  �شرعة 
الإج�����اب�����ات ال���دق���ي���ق���ة وال���واف���ي���ة 
التي  واملتطلبات  لال�شتف�شارات 
خمتلف  عرب  الت�شال  مركز  ترد 

قنوات التوا�شل.
الت�شال  اأن مركز  ال��ب��دوي  واأك��د 
املكاملات  ج���م���ي���ع  ب��ت��ل��ق��ي  م���ع���ن���ي 
ال��وردة للدائرة وال��رد على جميع 
للمتعاملني  ال�شتف�شارات   اأن��واع 
املركز  يعترب  حيث   ، اخل��ارج��ي��ني 
خدمة  منظومة  يف  رئي�شياً  رك��ن��اً 
م�شرياً  دب��ي،  حماكم  يف  العمالء 
املوظفني  ت���دري���ب  ي��ت��م  اأن�����ه  اإىل 
ب�شكل دوري و مكثف بعد اطالعهم 
املتبعة  الإج������������راءات  اأه������م  ع���ل���ى 

•• دبي-الفجر:

املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  اإدارة  ع��ق��دت 
املتقا�شني  توجيه  بق�شم  متمثلة 
ج��ل�����ش��ة ع�����ش��ف ذه���ن���ي ، اأداره�������ا 
الت�شال  اإدارة  مدير  ث��اين  حمد 
ملناق�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ي؛  وال��ت�����ش��وي��ق 
وحت�شني  الت�شال  مركز  �شيا�شة 
امل��ق��دم��ة فيها،  ج����ودة اخل���دم���ات 
نافذة  ع����دال����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل������ك 
وتقدمي  وال�شرعة،  بالدقة  تت�شم 
خدمات ق�شائية مي�شرة الو�شول 
حماكم  اإىل  للو�شول  للمجتمع، 

»رائدة متميزة عاملياً«. 
البدوي  ال���دي���ن  ���ش��م�����س  وت���ن���اول 
املتقا�شني،  ت��وج��ي��ه  ق�شم  رئ��ي�����س 
مركز  يف  الهادفة  ال�شرتاتيجية 
الت���������ش����ال وال����ت����ي ت����ه����دف  اإىل 

تخ�س  ورائ����دة  ومتميزة  ج��دي��دة 
مركز الت�شال. 

حتلي  اأه��م��ي��ة  اإىل  ث����اين  واأ�����ش����ار 
والبتكار  امل��ب��ادرة  ب��روح  املوظفني 
وعدم الرتدد بالتعبري عن اآرائهم 
اجلديدة  وم�شاريعهم  واأف��ك��اره��م 
والأف���ك���ار غ��ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، فهذا 
ال��ذي نن�شده يف بيئة  الإب���داع  هو 
التفكري  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ع��م��ل، 
الإب���داع���ي وامل���ب���ادرات ال���رائ���دة ل 
ت���اأت���ي مب��ح�����س ال�����ش��دف��ة واإمن����ا 
ب����ني فريق  ال�����دوري�����ة  ال����ل����ق����اءات 
املبا�شر  ال��واح��د واحل����وار  ال��ع��م��ل 
كبري  وب�شكل  ت�شهم  الزمالء  بني 
يف ف���ت���ح الآف���������اق ل�����دى امل���وظ���ف 
جديدة  فكرية  وم�شات  ومتنحه 
م�شروع  تطوير  اأو  ما  عقبة  حلل 

اأو مبادرة جديدة.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويت�شجر لعمال 

CN 1152025:امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد حممد رجب احمد الزعابي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حنان �شليمان حممد الفزاري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ديتكونو�شي�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1174600:الكرتوميكانيكال ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن اخل�شر ال�شويهي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد �شيف حن�شور املحريبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تكنو مارت لتجارة النابيب 

CN 1141145:واملوا�شري ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد علي ربيع هالل املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاجان �شيتي جتيفاندا�س %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بافانا حيفا ندا�س �شيتي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شعيد بطي الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاجان �شيتي جيفاندا�س

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
ابوظبي  ابرار  التجاري  بال�شم   CN رقم:1137342 
طلب  بالغاء  ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لال�شتثمار 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
الطالل  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1062119:للنجارة اليدوية رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل مزاحم �شعيد مزاحم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ م�شرور علي لقطع غيار ال�شيارات 

اجلديدة  رخ�شة رقم:CN 1068379  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/م�شرور علي لقطع غيار ال�شيارات اجلديدة
MASROOR ALI NEW AUTOMOTIVE SPARE PARTS

اىل/ م�شرور علي حممد لت�شليح كهرباء ال�شيارات
MAROOR ALI MOHAMMAD AUTO ELECTRICAL REPAIRS

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح كهرباء ال�شيارات )4520005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ في�شتا ملقاولت اللكرتوميكانيكال

  رخ�شة رقم:CN 1097375  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمران احمد مو�شى علي الكعبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عمران احمد مو�شى علي الكعبي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اكرم فهد احل�شينه %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.30 اىل 1*1

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/في�شتا ملقاولت اللكرتوميكانيكال

VISTA ELECTROMECHANICAL CONTRACTING
اىل/ في�شتا ملقاولت اللكرتوميكانيكال ذ.م.م

VISTA ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شيدلية علياء

  رخ�شة رقم:CN 1032884  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد رحمة ح�شني اخلوري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عقيل احمد جول احمد برين %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عيد بخيت م�شلم بن هميله املزروعي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*6

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/�شيدلية علياء

ALIYA PHARMACY

اىل/ �شيدلية علياء ذ.م.م
ALIYA PHARMACY LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فا�شت لوجي�شتيك�س 

CN 1683117:خلدمات حزم الب�شائع ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جا�شم حممد ح�شن ال علي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان خلف احمد خلف العتيبة

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ النقطة املركزية للحلول الكمبيوتر

  رخ�شة رقم:CN 1757954  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شالح احمد عبداهلل العمري %100

تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة را�شد عبدهلل احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بايجو فاروغي�شي مانيكولتو كيزهاكيكار

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*0.80 اىل 1.60*6
 تعديل ا�شم جتاري من/النقطة املركزية للحلول الكمبيوتر
CENTRAL POINT COMPUTER SOLUTIONS

اىل/ برميا جتارة املعدات المنية اللكرتونية
PRIMA ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع معدات واجهزة ال�شالمة واطفاء احلريق - بالتجزئة )4773916(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الجهزة واملعدات المنية - بالتجزئة )4773954(

تعديل ن�شاط/حذف بيع اجهزة احلا�شب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�شاط/حذف ان�شاء وتا�شي�س و�شيانة البنية التحتية للحا�شب اليل )4321004(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ون ني�س 

 CN 1296179:ميديا ميل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ توب كال�شيك لتاجري 

ال�شيارات   رخ�شة رقم:CN 1149983  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/توب كال�شيك لتاجري ال�شيارات

TOP CLASSIC RENT A CAR

اىل/ بر�شتيج وان لتاجري ال�شيارات
PRESTIGE ONE RENT A CAR

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/البنك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجاري الدويل - فرع ابوظبي 9
 رخ�شة رقم:CN 1914094 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

كر�يون للقرطا�سية- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2017/06/13
 بحل وت�شفية �شركة  كرايون للقرطا�شية - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )403(

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

�ساج �لعاملية للمقاوالت �لعامة- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2017/06/14  بحل 

وت�شفية �شركة �شاج العاملية للمقاولت العامة - ذ م م
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )403(

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

د�فوديل ملو�د �لبناء- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2017/06/12
بحل وت�شفية �شركة  دافوديل ملواد البناء - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )403(

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإلغاء اعالن �سابق
ذ.م.م  ال�شحية  للتمديدات  ال�ش�����ادة/احلدباء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الرخ�شة رقم: CN 1097354  قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�شابق ال�شادر 
يف جريدة الفجر يف العدد رقم:11656 بتاريخ:2016/3/3 واعادة الو�شع كما كان عليه 

، ثم تقدموا بطلب الجراءات التالية:
- تعديل ال�شم التجاري من احلدباء للتمديدات ال�شحة ذ.م.م

 اىل احلدباء لالعمال ال�شحية
- تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

- بيع وتنازل عبداهلل �شامل حممد بطي الكعبي اىل مناع خلف احلبو�س
- تعديل وكيل خدمات ا�شافة فاطمة حممد علي

- حذف ن�شاط �شيانة التمديدات الكهربائية 
- تعديل اللوحة العالنية من 60/40 اىل 60/40

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ جنمة ال�شهباء لل�شيانة العامة ذ.م.م

  رخ�شة رقم:CN 1769858  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/وليد عبداهلل علي الكندي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ وليد عبداهلل علي الكندي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد وحيد الدين حفيظ عبداحلليم

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/جنمة ال�شهباء لل�شيانة العامة ذ.م.م
NAJMAT AL SHAHABA GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ جنمة ال�شهباء لل�شيانة العامة
NAJMAT AL SHAHABA GENERAL MAINTENANCE

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مزرعة ال�شيايف للدواجن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2095335  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/مزرعة ال�شيايف للدواجن ذ.م.م

AL SAYYAFI POULTRY FARM LLC

اىل/ مزرعة الدجاج امللكي للدواجن ذ.م.م
DAJAJ AL MALIKI POULTRY FARMS LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12050 بتاريخ 2017/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ع�شفور 

CN 1135260:الكناريا لعمال ال�شباغ رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان بن عبداهلل بن مبارك بن �شعيد املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى �شاحي فرج مبارك الكتبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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حميد �لنعيمي يوجه بتقدمي منح در��سية الأو�ئل �لثانوية على م�ستوى �لدولة يف جامعة عجمان

»دبي �خلريية« توزع �ألفا و500 �سلة غذ�ئية يف �ل�سنغال

•• عجمان-وام:

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
جامعة  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
تقدمي  اجلامعة  ..ق���ررت  عجمان 
الثانوية  لأوائ�������ل  درا����ش���ي���ة  م��ن��ح 
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ال��ع��ام��ة 
طيلة  اجلامعة  كليات  خمتلف  يف 

فرتة درا�شتهم فيها .
واملبادرة  التوجيهات  ه��ذه  وج��اءت 
م���ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الطالب  ل����ه����وؤلء  دع���م���ا  ع��ج��م��ان 
العلمي  واإجن�����ازه�����م  امل��ت��م��ي��زي��ن 
رعايتهم  ���ش��رورة  �شموه  ..م��وؤك��دا 
لال�شتمرار  ل��ه��م  ال��ع��ون  ي��د  وم���د 
اجلامعية  درا���ش��ت��ه��م  ا�شتكمال  يف 

والعليا .
للمتفوقني  دعمنا  اإن  �شموه  وق��ال 
م���ن اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة ه���و تكرمي 
ل���ل���ع���ل���م وامل���ت���م���ي���زي���ن والأوائ����������ل 

باملائة   75 خ�شم  على  ف�شيح�شل 
�شيح�شل  الثالث  املركز  و�شاحب 
تبعا  باملائة وذلك   50 على خ�شم 

للوائح املنح يف اجلامعة .
عجمان  اإم��������ارة  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
ل���الأول  خ�شما  اجل��ام��ع��ة  �شتمنح 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  يف  الإم����ارة  على 
يف م�شاريها العام واملتقدم مقداره 
خ�شما  ول���ل���ث���اين  ب���امل���ائ���ة   100
مقداره 75 باملائة وللثالث خ�شما 
تبعا  وذل����ك  ب��امل��ائ��ة   50 م���ق���داره 

للوائح املنح يف اجلامعة .
و���ش��م��ل��ت امل���ن���ح ال���درا����ش���ي���ة اأوائ�����ل 
ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة من 

املواطنني واملواطنات . 
ك���م���ا اأع���ل���ن���ت اجل���ام���ع���ة ع����ن منح 
درا�����ش����ي����ة لأ�����ش����ح����اب الإجن��������ازات 
والبطولت الريا�شية على م�شتوى 
الطلبة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���دول���ة 
احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى م��راك��ز متقدمة 
امل�شتوى  على  علمية  م�شابقات  يف 

املحلي والإقليمي والدويل.

عجمان عن اعتزازه وفخره بتفوق 
ومت��ي��ز ه����ذه ال��ك��وك��ب��ة م���ن طلبة 
وط���ال���ب���ات امل����دار�����س يف الإم������ارات 

عامة وعجمان خا�شة .
يعك�س  التفوق  اأن هذا  اإىل  م�شريا 
بالتعليم  واه��ت��م��ام��ه��م  ج��دي��ت��ه��م 
و�شول اإىل اأعلى الدرجات العلمية 
حبا وولء للوطن املعطاء وتقديرا 
ال��ر���ش��ي��دة التي  ال���ق���ي���ادة  جل���ه���ود 
توفر حياة كرمية لأبناء الدولة.. 
مزيد  حتقيق  على  �شموه  وحثهم 

من الإجنازات التعليمية .
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وث���م���ن 
جهود  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
على  ال��رتب��وي  ب��امل��ي��دان  العاملني 
م�شتوى الدولة والهيئات الإدارية 
دور كبري  لهم  الذين  والتدري�شية 
فيما مت حتقيقه من جناح وتفوق 
اأع��رب الدكتور كرمي  . من جانبه 
ال�������ش���غ���ري م����دي����ر اجل����ام����ع����ة عن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل���ب���ادرة  ت��ق��دي��ره 
لطلبة  ودع����م����ه  ع���ج���م���ان  ح���اك���م 

وت�����ش��ج��ي��ع��ا جل���ي���ل امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
حتمل امل�شوؤولية واأن ياأخذ دوره يف 
بالدور  م�شيدا   .. وطنه  م�شوؤولية 
ب���ه �شاحب  ي���ق���وم  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
الإم���ارات يف  الأعلى حكام  املجل�س 
واإعطاء  التعليمية  النه�شة  رعاية 
كبريا  اهتماما  التعليمي  القطاع 
القطاع  ب��اع��ت��ب��اره  خا�شة  ورع��اي��ة 
الأ�شا�شي يف تاأهيل الكوادر و�شقل 
املواهب واإعداد اأجيال م�شاهمة يف 

تطور الدولة وتقدمها .
ال�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  واأع��������رب 

ال��ع��ل��م وف��خ��ره واع���ت���زازه بتقدمي 
املتفوقني  للطلبة  درا���ش��ي��ة  م��ن��ح 
الدولة  م�شتوى  على  واملتميزين 
نتائج  ت��ف��ان��وا يف حت��ق��ي��ق  ال���ذي���ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م هو  اإن  وق����ال   . م��ت��م��ي��زة 
الغر�س الأ�شا�شي الذي تقوم عليه 
وروؤيتنا  الأوط���ان  به  وتبنى  الأمم 
رعاية  ه����ي  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  يف 
والرتكيز  وامل��وه��وب��ني  املتميزين 
وال��ت��ع��ل��م وحتفيز  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 

الطلبة على الإبداع والبتكار .
ال�شنوية  املنح  هذه  اأن  اإىل  م�شريا 
في�س  م�����ن  غ���ي�������س  اإل  م����اه����ي 
حكومتنا الر�شيدة التي جعلت من 
العلم والعلماء اأولوية من اأولويات 

قيام الدولة .
واأكد اأن اجلامعة �شتمنح احلا�شل 
الثانوية  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة يف 
م�����ش��اري��ه��ا ال���ع���ام وامل��ت��ق��دم منحة 
باملائة   100 ب��ن�����ش��ب��ة  درا�����ش����ي����ة 
اأم���ا احل��ا���ش��ل ع��ل��ى امل��رك��ز الثاين 

•• داكار -وام:

األفا  دب��ي اخل��ريي��ة  وزع��ت جمعية 
رم�شانية  غ��ذائ��ي��ة  ���ش��ل��ة  و500 
الإع��اق��ة من  امل��ع��وزي��ن وذوي  على 
امل�شلمني يف ال�شنغال �شمن م�شروع 
باإ�شراف  وذل��ك  ال�شائم«  اإف��ط��ار   «

�شفارة الدولة يف ال�شنغال.
وث���م���ن اأح���م���د م�����ش��م��ار اأم�����ني �شر 
جمعية دبي اخلريية جهود وتعاون 

وقن�شليات الدولة لتنفيذ امل�شروع 
وال�شنغال  ���ش��ريلن��ك��ا  وه���ي  ف��ي��ه��ا 
والفلبني  الأخ���������ش����ر  وال������را�������س 
اإقليم  اىل  اإ����ش���اف���ة  واأ����ش���رتال���ي���ا 

بر�شلونة يف ا�شبانيا. 
توفر  اجلمعية  اأن  م�شمار  وذك���ر 
األف   75 لنحو  الإف���ط���ار  وج��ب��ات 
مليونني  باإجمايل  يوميا  �شخ�س 
�شهر  خ���الل  وج��ب��ة  األ����ف   250 و 

رم�شان.

التقدم والزدهار. وذكر م�شمار اأن 
ال�شنغال واحدة من 28 دولة تنفذ 
فيها جمعية دبي اخلريية م�شروع 
اإفطار ال�شائم خارج الدولة بتكلفة 
درهم  مليون   15 بلغت  اإجمالية 
اإجمايل  % م��ن   25 ن��ح��و  مت��ث��ل 
التي  الرم�شانية  امل�شاريع  تكلفة 
ال�شهر  خ���الل  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
ع�شرات  م��ن��ه��ا  وي�شتفيد  ال��ك��رمي 
هذه  يف  الأ���ش��خ��ا���س  م���ن  الآلف 

الرا�شدي  ����ش���امل  حم��م��د  ����ش���ع���ادة 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
عملية  على  اأ�شرف  الذي  ال�شنغال 
من  ا�شتفاد  اأن��ه  واأو�شح   . التوزيع 
امل�شاعدات املناطق الفقرية وبع�س 
بلديات العا�شمة داكار و�شواحيها 
وامل�شاجد ودور الأيتام. منوها اإىل 
اأن امل�شتفيدين عربوا عن �شكرهم 
قيادة  الإم���ارات  لدولة  وامتنانهم 
و���ش��ع��ب��ا م��ت��م��ن��ني ل��ه��ا امل���زي���د من 

امل�شتفيدين  اىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����دول 
تنفيذ  اأن  واأك�����د  ال����دول����ة.  داخ�����ل 
ال��دول يخدم  هذا امل�شروع يف تلك 
ك���ث���رية ويعد  ����ش���رائ���ح جم��ت��م��ع��ي��ة 
امتداد جلهود املوؤ�ش�شات الإن�شانية 
الإم���ارات���ي���ة خ���ارج احل����دود. لفتا 
يف  امل�شروع  تنفذ  اجلمعية  اأن  اإىل 
وذلك  الأوىل  ل��ل��م��رة  ب��ي��الرو���ش��ي��ا 
التي  ال���دول  م��ن  جمموعة  �شمن 
�شفارات  م����ع  اجل��م��ع��ي��ة  ت���ت���ع���اون 

�آل مكتوم �خلريية توزع �ألف طرد غذ�ئي يف �لزرقاء باالأردن 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم اخلريية .. قامت الهيئة  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة  بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
بتوزيع األف طرد غذائي يف الزرقاء بالأردن باإ�شراف �شفارة الدولة يف اململكة الأردنية الها�شمية على الفقراء واملحتاجني يف بع�س 
اأ�شرة  األف  20 األف دينار اأردين . وا�شتفاد من هذه الطرود  القرى واملدن واملخيمات من خالل اجلمعيات العاملة فيها بقيمة 
مبعدل خم�شة اأ�شخا�س لالأ�شرة الواحدة حيث �شمل التوزيع الأ�شر املحتاجة يف منطقة م�شجد حمدان بن را�شد بالزرقاء وجمعية 
الهيئة من خالل  .  كما تنظم  امل�شجلة لديها  75 طردا لتوزيعها على الأ�شر  رحاب لذوي الحتياجات اخلا�شة وح�شلت على 
اإدارة م�شجد حمدان بن را�شد م�شروع اإفطار �شائم خالل �شهر رم�شان بامل�شجد . وكان وفدا برئا�شة �شعادة مريزا ال�شايغ ع�شو 
جمل�س اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية قد قام بزيارة لالأردن اطلع خاللها على ا�شتعدادات م�شجد حمدان بن را�شد بالزرقاء ل�شهر 
رم�شان كما تفقد موا�شفات املواد الغذائية اخلا�شة بالطرود الغذائية ل�شرائها من ال�شوق املحلية . من جانبها وجهت الأ�شر 
امل�شتفيدة ال�شكر اإىل هيئة اآل مكتوم اخلريية على هذه املبادرة اخلرية كما اأعربت جمعية الرحاب لذوي الحتياجات اخلا�شة 

الهيئة على جهودها يف تقدمي الدعم ملوؤ�ش�شات املجتمع املحلي لتتمكن من تقدميه اإىل العائالت املحتاجة والأيتام واملعاقني.

وزيرة �لدولة ل�سوؤون �لوطني �الحتادي: 
�لتميز �سمة بارزة يف م�سرية عمل �لوز�رة

•• اأبوظبي - وام:

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
وزيرة دولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
يف  ب���ارزة  �شمة  التميز  اأن  الحت���ادي 
حر�شت  التي  ال���وزارة  عمل  م�شرية 
وطاقاتها  ج��ه��وده��ا  ت��ك��ري�����س  ع��ل��ى 
املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  مدى  على 
الأداء  م��ن  مبتكرة  من���اذج  ل��ت��ق��دمي 
بني  التن�شيق  بعمليات  ول��الن��ت��ق��ال 
والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني 
اآف��اق جديدة من تكامل الأدوار  اإىل 

خلدمة املجتمع الإماراتي.
كلمتها  يف   - م���ع���ال���ي���ه���ا  وق�����ال�����ت 
 10 “ ح�����ش��اد  لتقرير  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
���ش��ن��وات “ ال����ذي اأ���ش��درت��ه ال����وزارة 
عملها  وم��راح��ل  م�شرية  ويخت�شر 
والتي   2006 عام  انطالقتها  منذ 
مبتكرة  م���ب���ادرات  اإط����الق  ت�شمنت 
واملواطن  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  ت�شب 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ليكون  وحت��ف��ي��زه 
ويف املكانة التي ي�شتحقها عامليا - اإن 
املرتكز  كانت  الر�شيدة  القيادة  روؤية 
خططها  لتطوير  ل��ل��وزارة  الرئي�س 
وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات���ه���ا. واأ�����ش����اف����ت يف 
للقيادة  العهد  جن��دد  املنا�شبة  ه��ذه 
هدفا  امل�شتقبل  ت�شع  التي  الر�شيدة 
اإىل مراتب  ب��دول��ت��ن��ا  ل��ل��و���ش��ول  ل��ه��ا 
عاملية متقدمة وعلى العمل للتوظيف 
الأمثل لالبتكار وال�شتثمار الأف�شل 
الأغلى  ال����رثوة  الب�شرية  ب��ال��ك��وادر 
يف  روؤيتها  لتحقيق  الإم���ارات  لدولة 
واأو�شحت  عامليا.  وال��ت��ق��دم  ال��ري��ادة 
ال�شنوات  م��دى  وع��ل��ى  اأن���ه  معاليها 
ال��ع�����ش��ر امل��ا���ش��ي��ة ك����ان ل����ل����وزارة دور 
ب��و���ش��ل��ة اجلهود  ت��وج��ي��ه  ح��ي��وي يف 
الوطن  م�����ش��ل��ح��ة  ن��ح��و  ال��ربمل��ان��ي��ة 
جت�شيدا  ب��ذل��ك  ولت�شكل  وامل��واط��ن 
يف  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  لتوجيهات  عمليا 
ال��ف��اع��ل��ة يف �شبيل  ال�����ش��راك��ات  ب��ن��اء 
ب��ه ليتبواأ  ال��وط��ن وال��ن��ه��و���س  ب��ن��اء 
اأنها  اإىل  م�شرية   . ال��درج��ات  اأع��ل��ى 
مت���ك���ن���ت وب����ك����ل ث����ق����ة وجن��������اح من 
يف  النتخابية  ال�شتحقاقات  امت��ام 
و2011   2006 ال��ث��الث  دورات��ه��ا 
اإىل جتربة  والتي حتولت  و2015 
الهتمام  ت�شتقطب  ومميزة  فريدة 

الإقليمي والعاملي.
وت�شمن التقرير تعريفا ب� “ برنامج 
التمكني ال�شيا�شي “ ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 

“حفظه اهلل” والذي  رئي�س الدولة 
امل�شاركة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  اأ�ش�س 
ال�شيا�شية يف دولة الإمارات تتنا�شب 
الإماراتي  املجتمع  خ�شو�شية  م��ع 
واق����ع  اإىل  وحت���وي���ل���ه  وط���م���وح���ات���ه 
اأفراد  ملمو�س يلم�س نتائجه جميع 

املجتمع الإماراتي.
ال���وزارة  م�شاهمة  التقرير  واأو���ش��ح 
العالقة  تعزيز  يف  حم��وري  وب�شكل 
واملجل�س حيث عملت  احلكومة  بني 
ال�شلطتني  بني  العالقة  تعزيز  على 
وعقد  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل����ق����اءات دوري������ة وم�����ش��ت��م��رة جتمع 
ممثلي اجلهات احلكومية الحتادية 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأم����ان����ة  ومم��ث��ل��ي 
الحت�����������ادي. وب������ني ال���ت���ق���ري���ر اأن�����ه 
املجل�س  الفعال بني  التن�شيق  نتيجة 
واحل��ك��وم��ة خ��الل ال�����ش��ن��وات الع�شر 
املا�شية متت مناق�شة 121 م�شروع 
قانون و53 مو�شوعا عاما ومناق�شة 
و�شهدت  اأ�شئلة   405 والإج��اب��ة عن 
من  مكثفة  ح�شور  ن�شبة  اجلل�شات 
ال�����وزراء ومم��ث��ل��ي احلكومة  م��ع��ايل 
كما اأن الوزارة ولتحقيق اأق�شى قدر 
من الفعالية والتميز نظمت امللتقى 

الأول من نوعه املتخ�ش�س يف بحث 
اآليات التن�شيق بني ممثلي احلكومة 
مب�شاركة  حظي  وال��ذي  والربملانات 

كبرية من 14 دولة.
للمراحل  ���ش��ردا  ال��ت��ق��ري��ر  وت�شمن 
ال��������������وزارة منذ  ب����ه����ا  ال�����ت�����ي م�������رت 
يف  ودوره�����ا   2006 ع���ام  تاأ�شي�شها 
جميع  لدى  ال�شيا�شي  الوعي  تعزيز 
على  ال�شوء  و�شلط  املجتمع.  اأف��راد 
امللحوظة يف زيادة  ال��وزارة  م�شاهمة 
الهتمام باملجل�س الوطني الحتادي 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  وتعزيز 
اإدارة متخ�ش�شة  تاأ�شي�س  من خالل 
والتي  ال�شيا�شية  التنمية  اإدارة  وهي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����ش��ر وت��ر���ش��ي��خ مفهوم 
املواطنني  ب��ني  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
وتنظيم  مبتكرة  م��ب��ادرات  واإط���الق 
لن�شر  دوري������ة  وف���ع���ال���ي���ات  اأن�����ش��ط��ة 
الوعي ال�شيا�شي والتوعية باإجنازات 
املجل�س الوطني الحتادي يف جميع 

املجالت بني اأفراد املجتمع.
التنمية  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�شار التقرير 
مذكرات  ت�����ش��ع  وق���ع���ت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
تفاهم مع املوؤ�ش�شات واجلهات املعنية 
يف هذا املجال وبلغ عدد امل�شتفيدين 
من هذه الأن�شطة التوعوية املتنوعة 
التي و�شل عددها اإىل 118 ن�شاطا 
اإم�������ارات  ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف خم��ت��ل��ف  مت 

الدولة ما يفوق 13 األف �شخ�س.
برنامج  اأطلقت  الإدارة  اأن  واأ���ش��اف 
الحتادية  احلكومة  موظفي  زي���ارة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  اإىل  وامل���ح���ل���ي���ة 
الحتادي حيث بلغ عدد امل�شتفيدين 
م��ن ه��ذه امل��ب��ادرة نحو األ���ف و364 
85 جهة  م���ن  اأك�����رث  م���ن  م��وظ��ف��ا 
حكومية احتادية وحملية وموؤ�ش�شات 

جمتمعية وموؤ�ش�شات النفع العام.

هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة تو�فق على تعيني موزة �ل�سحي مديرة ملكتبها يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

مديرة  ال�شحي  م��وزة  الدكتورة  تعيني  على  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  وافقت 
ملكتب الت�شال التابع للهيئة يف اأبوظبي . 

لل�شوؤون اخلارجية  الدولة  وزير  اأن��ور بن حممد قرقا�س  الدكتور  واأك��د معايل 
اأن ما ت�شهده دولة الإم��ارات اليوم من اإجن��ازات متقدمة يف جمال متكني املراأة 
القيادة  وج��ه��ود  احلكيمة  ل��ل��روؤي��ة  نتيجة  ه��و  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة  وحتقيق 
الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وجهود  الدولة  يف  الر�شيدة 
الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى 

لالأمومة والطفولة .
ملكتب  مديرة  ال�شحي  م��وزة  الدكتورة  بتعيني  الهيئة  ق��رار  على  معاليه  واأثنى 
الت�شال التابع للهيئة الذي مت افتتاح يف اأبوظبي خالل اأكتوبر من العام املا�شي 
اإماراتية يف من�شب هام يف منظمة الأمم املتحدة خطوة  . معتربا تعيني �شيدة 
اإيجابية معربا عن تطلعه للنتائج املتميزة التي �شتحققها ال�شحي والتي �شيكون 

لها اأثر ايجابي لي�س فقط على امل�شتوى الوطني واإمنا اي�شا على املنطقة ككل.
من جانبها قالت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي العام اإن اجلهود 
الكبرية التي تبذلها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لدعم ومتكني املراأة اأتاح 

لها الفر�شة للو�شول اإىل مراكز عاملية متقدمة .
ال�شحي -  الدكتورة موزة  اأن تعيني   - املنا�شبة  لها بهذه  واأ�شافت - يف ت�شريح 
ملكتب  العام - مديرة  الن�شائي  امل���راأة يف الحت��اد  ال��دول��ة يف ملف متكني  ممثلة 
املراأة  التي حققتها  النجاحات  �شل�شلة  ياأتي �شمن  املتحدة للمراأة  ات�شال الأمم 
الإماراتية على جميع ال�شعد حيث تفوقت يف اإحراز مراكز متعددة داخل الدولة 

وخارجها ويف الكثري من املواقع الهامة يف القطاعني العام واخلا�س .
وذكرت اأن ان�شاء مكتب ات�شال هيئة الأمم املتحدة للمراأة بال�شراكة مع الحتاد 
الن�شائي العام ياأتي �شمن اجلهود احلثيثة التي تقوم بها “ اأم الإمارات “ للنهو�س 
مبكانة املراأة الإماراتية ودعمها املتوا�شل لطموحاتها يف الو�شول اإىل ما تريده 
من تقدم بعد النجاحات التي حققتها يف خمتلف املجالت . واأ�شادت �شعادة نورة 
للهيئة  الكامل  الدعم  توفري  ال�شيخة فاطمة يف جمال  �شمو  ال�شويدي بجهود 
حتى تتمكن من حتقيق اأهدافها يف متكني املراأة و�شاركت ب�شكل فعال من خالل 
 2013 عام  منذ  للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذي  املجل�س  يف  ع�شويتها 
يف املناق�شات وامل�شاورات املتعلقة بدور الهيئة و�شاهمت ب�شورة اأ�شا�شية يف و�شع 
خطتها ال�شرتاتيجية. ولفتت اىل حر�س �شموها على تقوية العالقات مع هيئة 
المم املتحدة للمراأة مما ادى اإىل ت�شجيع تبوء املراأة الإماراتية منا�شب قيادية 
بارزة فيها. وذكرت اأنه يف مطلع هذا العام مت انتخاب �شعادة ال�شفرية لنا ن�شيبة 
املندوبة الدائمة لدولة المارات لدى الأمم املتحدة رئي�شة للمجل�س التنفيذي 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة لعام 2017 بعد انتخاب دولة الإمارات عام 2016 
الهادئ  املحيط  ومنطقة  اآ�شيا  دول  جمموعة  عن  ممثلة  املجل�س  رئي�س  نائب 

لدى الأمم املتحدة. واأ�شارت اإىل اأن برتاأ�شها للمجل�س اأ�شبحت �شعادة ال�شفرية 
ن�شيبة ثاين امراأة تتقلد هذا املن�شب واأول امراأة من دول جمل�س التعاون لدول 
امل��راأة وال�شالم والأم��ن فقد  اأن��ه على �شعيد مو�شوع  . واأك��دت  اخلليج العربية 
كان ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك دور رئي�شي يف دعم تنفيذ ا�شرتاتيجية 
جدول  لتنفيذ  القوي  الدولة  دع��م  يف  ذل��ك  ومتثل  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة 
اأعمال املراأة وال�شالم والأمن على خمتلف امل�شتويات وذلك انطالقا من الإميان 
الرا�شخ باأهمية اأن تكون املراأة �شريكا فاعال واأ�شا�شيا يف بناء املجتمع الإماراتي 
و�شنع القرار..مو�شحة اأن اجلدول يقر بالدور الهام والأ�شا�شي الذي ميكن اأن 
امل��راأة خالل حالت ال�شلم وال�شراع خا�شة يف جمال �شنع القرار واإدارة  توؤديه 
ال�شراعات. وذكرت اأن الإمارات اأ�شبحت ع�شوا موؤ�ش�شا يف �شبكة نقاط الت�شال 
املعنية باملراأة وال�شالم والأمن التي مت اإطالقها على هام�س اأعمال الدورة ال� 71 
اأجل تن�شيق كل اجلهود الدولية يف جمال  للجمعية العامة لالأمم املتحدة من 
املراأة والأمن وال�شالم. واأو�شحت نورة ال�شويدي اأن دولة الإمارات تبواأت مكانة 
رائدة على م�شتوى الأمم املتحدة يف جمال تعزيز جدول اأعمال املراأة وال�شالم 
املناق�شات  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  لتمثيل  دعوتها  مت  م��ا  وك��ث��ريا  والأم���ن 
املتعلقة بهذا املو�شوع.. منوهة اإىل هيئات الأمم املتحدة والدول الأع�شاء خا�شة 
والأمن  وال�شالم  امل��راأة  اأعمال  ج��دول  تنفيذ  قيادي يف  ب��دور  تقوم  التي  ال��دول 
اأدركت امل�شاهمات الهامة التي تقوم بها دولة الإمارات مما جعلها �شريكا قويا يف 

مثل هذه الق�شايا وقادرة على ك�شر القوالب النمطية. 
وقالت اإن ما عزز من مكانة الدولة ب�شكل كبري على م�شتوى الأمم املتحدة هو 
�شجل �شمو ال�شيخة فاطمة امل�شرف يف حتقيق الأمن وال�شالم للمراأة يف املنطقة 
العربية وريادتها يف جمال الأعمال الإن�شانية التي اأ�شهمت يف تخفيف املعاناة عن 
املراأة العربية يف حالت الكوارث والنزاعات امل�شلحة اإ�شافة اإىل جهودها البناءة 
الأمر  ال�شتقرار  والنزوح وظروف عدم  اللجوء  يعانني  الالتي  الن�شاء  حلماية 
الذي اأدى اإىل اختيار �شموها ال�شخ�شية الداعمة لتحقيق الأمن وال�شالم للمراأة 

العربية يف عام 2016. 
واأ�شارت اإىل دور �شموها يف العديد من املبادرات اخلا�شة باملراأة وا�شتكمال جلهود 
حالت  يف  خا�شة  والأطفال  الن�شاء  وحماية  وال�شالم  الأم��ن  حتقيق  يف  �شموها 
النزاع ويف الأو�شاع الإن�شانية ال�شعبة.. رعت مبادرة “يف كل مكان” وهي حركة 
ميكن  التي  والبالغني  والأطفال  الن�شاء  وفيات  على  الق�شاء  اإىل  تهدف  عاملية 

جتنبها بحلول عام 2030 و�شمان رفاههم. 
عقد  ال��ذي  اخل��رباء  اجتماع  اأث��ن��اء  مكان” تبلورت  كل  “يف  فكرة  اأن  واأو�شحت 
والذي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت   2015 عام  اأبوظبي  يف 
�شدر عنه اإعالن اأبوظبي وخالل العام نف�شه اأطلق الأمني العام ال�شرتاتيجية 
يف  ج��اء  م��ا  لتت�شمن  والبالغني  والأط��ف��ال  الن�شاء  ل�شحة  امل�شتحدثة  العاملية 
�شنوات وخطة  مل��دة خم�س  اأه��داف��ا  امل��ب��ادرة و�شعت  اأن  وذك��رت  اأبوظبي.  اإع��الن 
لتنفيذ العن�شر الإن�شاين املتعلق باملناطق اله�شة يف ال�شرتاتيجية العاملية خالل 

الجتماع الثاين الذي رعته �شموها عام 2016 وبذلك اأ�شبح لدولة الإمارات 
م�شاهمة مهمة ومو�شوعية يف اأهم الق�شايا الدولية اخلا�شة باملراأة. 

وقالت �شعادة نورة ال�شويدي اإنه نظرا اإىل اجلهود الكبرية ل�شمو ال�شيخة فاطمة 
يف تعزيز هذه املبادرة طلب الأمني العام ال�شابق من �شموها اأن تر�شح من ميثلها 
“كل امراأة وكل  يف ع�شوية الفريق ال�شت�شاري الرفيع امل�شتوى املعني مببادرة 
طفل” واختارت �شموها �شعادة الرمي عبد اهلل الفال�شي الأمني العام للمجل�س 
يف  للمراأة  الفاعل  احل�شور  وب�شاأن  املن�شب.  لهذا  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
اأن الدولة �شاركت يف  العام  الن�شائي  اأ�شافت مديرة الحتاد   .. املحافل الدولية 
اأعمال اللجان املتعلقة بحقوق وو�شع املراأة حتى تلك التي مل تكن الدولة ع�شوا 
�شهدت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  وبتوجيهات  املا�شيني  العامني  فخالل  فيها 
يف  للم�شاركة  امل�شتوى  رفيعة  اإم��ارات��ي��ة  لوفود  قويا  ح�شورا  امل���راأة  و�شع  جلنة 
اأعمالها تراأ�شتها وزيرات و�شملت ع�شويتها عددا من اجلهات الرئي�شية املعنية 
التزام الدولة  اإب��راز  امل�شاركات الإماراتية �شاهمت يف  اأن هذه  يف الدولة. وبينت 
“ وهي وثيقة ت�شجع الدول على اعتماد  “ اإعالن ومنهاج عمل بيجني  بتنفيذ 
امل�شتويات  جميع  على  اجلن�شني  بني  الفوارق  يراعي  منظور  لإدم��اج  �شيا�شيات 
وتوفري فر�س مت�شاوية للمراأة يف احل�شول على التعليم والتدريب. وا�شارت اإىل 
املنهاج  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  يو�شح  اللجنة  اإىل  تقريرين  قدمت  الدولة  اأن 

والإجنازات التي حتققت يف هذا املجال كان اآخرها عام 2015.
مو�شحة اأن م�شاركة الوفود �شاهمت يف ت�شليط ال�شوء على الطرق املختلفة التي 
ت�شارك بها املراأة يف دولة الإمارات على خمتلف امل�شتويات والأدوار الهامة التي 
املراأة الماراتية كم�شاركة ن�شطة  اإىل ن�شر �شورة ايجابية عن  اإ�شافة  تقوم بها 

و�شانعة تغيري يف املجتمع املحلي. 
وقالت �شعادتها يف ختام ت�شريحها اإن لدولة الإمارات م�شاركات فاعلة وملفتة يف 
الجتماعات املنعقدة يف جنيف ب�شاأن اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 
�شد املراأة “ ال�شيداو “ وقد �شملت هذه امل�شاركات تقدمي تقارير دورية عن جهود 

الدولة يف هذا املجال.
من ناحيتها اأكدت �شعادة لنا زكي ن�شيبة املندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى 
الت�شال  ملكتب  كمديرة  موقعها  من  ال�شحي  م��وزه  الدكتورة  اأن  املتحدة  الأمم 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة �شتلعب دورا رئي�شيا يف ح�شد الدعم الالزم لتمكني 

املراأة يف املنطقة.
واأعربت عن ثقتها باأن الدكتورة موزة ال�شحي - ب�شفتها ممثلة مللف متكني املراأة 
اأكرب  العام وال��ذي ميثل  الن�شائي  لدى هيئة الأمم املتحدة للمراأة عن الحت��اد 
موؤ�ش�شة وطنية مكر�شة لتمكني املراأة حتت رئا�شة وقيادة �شمو ال�شيخة فاطمة 
احلياة  جوانب  يف  ومتكينها  امل���راأة  لتقدم  الوطنية  اجلهود  قائدة  مبارك  بنت 
كافة - �شتقدم اخلربات واملعرفة الالزمة يف جمالت العمل يف القطاعني العام 
ال�شفرية  �شعادة  واأ�شافت  املكتب.  عمل  لدعم  الالزمة  امل��وارد  حل�شد  واخلا�س 
وهي  والريادية  املتمكنة  الإماراتية  للمراأة  حيا  تعد منوذجا  ال�شحي  اأن  ن�شيبة 

بخربتها ودرايتها الوا�شعة يف منطقة اخلليج �شتعمل على البناء على ما حتقق 
من اإجن��ازات وتراث الإم��ارات يف جمال متكني املراأة وتعزيز ثقافة امل�شاواة بني 

اجلن�شني على امل�شتوى الدويل.
واأ�شارت اإىل تطلع البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم املتحدة يف نيويورك للعمل 
اأ�شكال الدعم لها والعمل على تقوية  والتعاون مع الدكتورة موزة وتقدمي كل 
من  ل��ل��م��راأة.  املتحدة  الأمم  وهيئة  اخلليج  ودول  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال�شراكة 
ال�شيخة  ل�شمو  وتقديرها  �شكرها  عن  ال�شحي  م��وزة  الدكتورة  اأعربت  جانبها 
الفر�شة  اأت��اح��ت  التي  امل�شتمرة  وعطاءاتها  جهودها  على  مبارك  بنت  فاطمة 

للمراأة الإماراتية للو�شول اإىل مراكز عاملية متقدمة.
املن�شب  هذا  لتقلد  اختيارها  على  للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة  امتنانها  واأب��دت 
الأول من  يعد  الذي  املكتب  اأولويات  تعزيز  اأجل  �شتعمل من  اأنها  الهام موؤكدة 

نوعه يف منطقة اخلليج العربي.
املتحدة  الأمم  تعزيز عمل هيئة  اإىل  املكتب  ن�شعى من خالل هذا  “اإننا  وقالت 
�شواء  الهيئة  به هذه  تقوم  ال��ذي  الكبري  بالدور  نوؤمن  املنطقة حيث  للمراأة يف 
يف الأمم املتحدة اأو حول العامل من اأجل حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 

املراأة” .
موؤكدة اأن دولة الإمارات مل تتوان عن تقدمي الدعم للهيئة منذ تاأ�شي�شها عام 
اليوم من الداعمني الرئي�شيني لها. واأ�شارت الدكتورة ال�شحي  2010 لت�شبح 
اإىل الإ�شهامات الكبرية ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وقيادتها احلكيمة يف 
ملف املراأة حتى اأ�شبحت دولة الإمارات ذات خربة و�شجل قوي يف جمال متكني 
امل��راأة. ونوهت اإىل اأن هذا اللتزام اجلاد لدولة الإم��ارات جتاه دعم ملف املراأة 
املعنية  املتحدة  الأمم  هيئات  مع  ا�شرتاتيجية  ل�شراكات  بناءها  نحو  دفع  دوليا 
املتحدة للمراأة ونحو احرتامها لالتفاقيات واملواثيق  راأ�شها هيئة الأمم  وعلى 
الدولية املتعلقة باملراأة وحر�شها على امل�شاركة ب�شكل فاعل يف املحافل الدولية 
ذات ال�شلة ف�شال عن لعبها لدور قيادي يف الدفع بجداول اأعمال دولية هامة 
تتعلق باملراأة. واأ�شارت اإىل تاأكيد �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على امل�شوؤوليات 
املتزايدة لهيئة الأمم املتحدة للمراأة ومطالبتها ب�شكل م�شتمر بتو�شيع دورها يف 
املنطقة خا�شة يف اإطار التحديات الراهنة حيث ا�شت�شافت الدولة مكتب ات�شال 
لهيئة الأمم املتحدة يف اأبوظبي والذي �شيعمل على تقدمي الدعم الالزم للهيئة 
حتى تتمكن من تنفيذ ا�شرتاتيجيتها يف املنطقة وذلك عن طريق بناء ال�شراكات 

وال�شتفادة من اخلربات واملعرفة ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة.
واأو�شحت اأن املكتب �شي�شعى اإىل تطوير ال�شراكة يف جمال تقدمي امل�شورة ب�شاأن 
ودعم  املنطقة  يف  مكانتها  وتعزيز  اخلليج  دول  يف  ب��امل��راأة  اخلا�شة  ال�شيا�شات 
التعاون يف جمال  التعاون اخلليجي ودعم  الوطنية يف دول جمل�س  احلكومات 
تنفيذ ال�شرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�شتدامة. وذكرت اأن افتتاح هذا املكتب 
يف دولة الإمارات يعد خري دليل على املكانة الدولية التي و�شلت اإليها يف جمال 
متكني املراأة وحر�شها على ا�شتثمار هذه املكانة فيما يعود بالفائدة على املنطق.
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اأخبـار الإمـارات

جو�هر �لقا�سمي تطلق “�سندوق متكني �لفتيات” بهدف منا�سرة 
حقوق �لفتيات �لقا�سر�ت حول �لعامل

جمموعة لولو �لدولية توؤكد �لتز�مها بتقدمي 10 ماليني درهم 
لدعم بر�مج “دبي �لعطاء” حول �لعامل 

اأخبار ال�ساعة .. 
ت�سميم على مو�جهة �الإرهاب وجتفيف م�سادر متويله

•• اأبوظبي-وام:

الإم����ارات  دول���ة  ال�شاعة” م��وق��ف  “اأخبار  ن�شرة  اأك���دت 
بكل �شوره  والراف�س لالإرهاب  الثابت  املتحدة  العربية 
واأ�شكاله حيث تدعو دائما اإىل تعاون عاملي قوي وفاعل 
ملواجهته والق�شاء على الأ�شباب التي توؤدي اإليه وجتفيف 

منابعه باعتباره خطرا يهدد الأمن وال�شلم الدوليني.
وحتت عنوان “ ت�شميم على مواجهة الإرهاب وجتفيف 
اإدانتها  ع��ن  ع��ربت  ال��دول��ة  اإن  “ قالت  متويله  م�شادر 
وا�شتنكارها ال�شديدين للهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف 
اأول  مقدي�شو  ال�شومالية  العا�شمة  يف  ومطعما  فندقا 
�شخ�شا   19 ن��ح��و  ع��ن مقتل  واأ���ش��ف��ر  الول  اأم�����س  م��ن 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت  اآخرين   30 واإ�شابة 
الدويل يف بيان لها املوقف الإماراتي الثابت واملبدئي يف 
مواجهة الإرهاب بكل اأ�شكاله و�شوره وت�شامن الإمارات 
و�شعبا مع  والقوي ووقوفها وت�شامنها حكومة  الكامل 
الإرهاب  مواجهة  يف  ال�شقيق  ال�شومال  و�شعب  حكومة 

الذي ي�شتهدف الأمن وال�شتقرار.
واأ����ش���اف���ت ال��ن�����ش��رة ال�������ش���ادرة ع���ن “ م��رك��ز الإم������ارات 
للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية “ اأن هذا املوقف هو 
اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  وم�شتقر  ثابت  توجه  عن  تعبري 
الإماراتية يقوم على رف�س الإرهاب بكل �شوره واأ�شكاله 
التي تقوم به ومتار�شه وت�شجع عليه  القوى  واأي��ا كانت 
اأو اجلهات امل�شتهدفة منه ويدعو اإىل تعاون عاملي قوي 
توؤدي  التي  الأ�شباب  على  والق�شاء  وفاعل يف مواجهته 
اأمن الدول  اأكرب الأخطار التي تهدد  اإليه باعتباره من 
وا�شتقرار املجتمعات بل ويهدد الأمن وال�شلم الدوليني. 
توا�شل  اأن  اإل  ت��اأب��ى  الإره������اب  ق���وى  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
املبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  حتى  وهمجيتها  عدوانها 
اأي  والأب��ري��اء يف  املدنيني  ا�شتهداف  تتورع عن  وه��ي ل 
مكان وليكاد مير يوم ل يكون فيه هجمات وتفجريات 
اإرهابية وها هو الإرهاب ي�شرب جمددا �شعب ال�شومال 
ال�شقيق الذي يعاين اأ�شال ومنذ نحو ثالثة عقود من 
لأي  اعتبار  دون  واملجاعات  والفقر  وال�شراعات  احلرب 
اأو اأخ��الق اأو حرمات ول حتى للع�شر الأواخ��ر من  قيم 

�شهر الرحمات.
اأ�شبح يف حرب مفتوحة على الإرهاب  اإن العامل  وقالت 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة م���ن ا�شتهداف  ب���ه  ت��ق��وم  ف��م��ا 
لالأبرياء يف ال�شرق والغرب ويف ال�شمال واجلنوب - حتى 

امل�شت�شفيات  ت�شتهدف  حيث  اأم��ن  مكان  هناك  يعد  مل 
واملدار�س والفنادق والأ�شواق واملارة وحتى بيوت اهلل مل 
ت�شلم - يعني اأننا اأمام تهديد خطره يتعاظم ب�شكل غري 
م�شبوق وله تاأثريات وانعكا�شات خطرية لي�س فقط على 
وجدوا  اأينما  حياتهم  على  اأي�شا  واإمن��ا  النا�س  رفاهية 
اإ�شرار  اأن  وحيثما تنقلوا فالكل هنا م�شتهدف. وذكرت 
النا�س  ال�شعواء على  قوى الظالم على موا�شلة حربها 
من دون متييز يتطلب ودون اأدنى �شك اإ�شرارا وموقفا 
حازما من كل الدول يف املنطقة والعامل لي�س فقط على 
التخل�س من جذورها  اأي�شا  واإمن��ا  الآف��ة  مواجهة هذه 
اأو  ميولونها  اأو  بها  يقومون  م��ن  مكافحة  يعني  وه��ذا 

يدعمونها اأو ينا�شرونها باأي �شكل من الأ�شكال.
الذي  الهدف  املمكن حتقيق هذا  اأنه من غري  واأ�شافت 
�شاملة  م��ق��ارب��ة  تبني  دون  ع��امل��ي  اإج���م���اع  اأ���ش��ب��ح حم��ل 
ملكافحة الإرهاب تقوم على اإيجاد منظومة متكاملة من 
الإجراءات واخلطوات على امل�شتويات الأمنية والثقافية 
والجتماعية والدينية والقت�شادية لدحر هذا اخلطر 
دعم  على  والعمل  له  والفكرية  املالية  املنابع  وجتفيف 
التنمية الدولية يف مناطق الأزم��ات وال�شراعات  جهود 
املختلفة والتي حتاول قوى التطرف والإرهاب توظيفها 

يف زعزعة الأمن وال�شتقرار يف هذه املناطق .
ب��ا���ش��ت��م��رار دولة  اإل���ي���ه  ت��دع��و  م���ا  ه���ذا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
الإمارات التي تعترب مواجهة نزعات التطرف والإرهاب 
تعمل  وهي  لها  رئي�شية  اأولوية  ومتكامل  �شامل  ب�شكل 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ه����ذا اخل��ط��ر ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل م���ن خالل 
الت�شامح  قيم  تعزيز  على  ت��ق��وم  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
والعتدال ويف الوقت نف�شه عدم الت�شامح باأي �شكل من 
الأ�شكال مع من يقوم اأو يتبنى اأو يروج اأو ميول الإرهاب 
وال���ت���ط���رف.  وق��ال��ت اأخ���ب���ار ال�����ش��اع��ة يف خ��ت��ام مقالها 
الإفتتاحي اإنه بينما تدعو دولة الإمارات اإىل تبني هذه 
املقاربة ال�شاملة وتوحيد اجلهود العاملية للق�شاء على 
هذه الآفة وجتفيف منابعها وم�شادر متويلها فاإنها ل 
تغفل اأحد اأهم عنا�شر مكافحة التطرف والإرهاب وهي 
مبادراتها  خ��الل  وم��ن  توا�شل  فاإنها  ول��ذل��ك  التنمية 
للمحتاجني  امل�شاعدة  ت��ق��دمي  الإن�شانية  وم�شاريعها 
اإليها يف خمتلف مناطق العامل مبا ي�شاعد على تنمية 
هذه املناطق وتخلي�شها من م�شاكلها واأزماتها ومن ثم 
تنقيتها من اأي بيئات ميكن اأن توفر التطرف وحتت�شن 

الإرهاب.

•• دبي-وام:

وقعت جمموعة لولو الدولية مذكرة تفاهم مع 
دبي العطاء لتو�شع بذلك �شراكتها طويلة الأمد 
املبارك  رم�شان  �شهر  روح  م��ع  بالتزامن  معها 

ومبادرة “عام اخلري« .
ال��دول��ي��ة خ��الل توقيع  ل��ول��و  واأك����دت جمموعة 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ال��ت��زام��ه��ا ب���دف���ع م��ب��ل��غ 10 
ماليني درهم لدعم مهمة دبي العطاء ال�شاملة 
التي تهدف اإىل اإحداث تاأثري اإيجابي على حياة 
الأطفال وال�شباب املحرومني يف البلدان الّنامية 

من خالل التعليم.

ال���ق���رق الرئي�س  ال��ت��ف��اه��م ط����ارق  وق���ع م���ذك���رة 
اأي  اأم  على  وي��و���ش��وف  العطاء  ل��دب��ي  التنفيذي 
دبي  مكتب  يف  ال��دول��ي��ة  ل��ول��و  جمموعة  رئي�س 
العطاء بدبي. وقال يو�شوف علي اأم اأي “ جندد 
ال��ت��ي ل  ل��ربام��ج وم��ب��ادرات دب��ي العطاء  دعمنا 
تزال حتدث تغيرياً ملمو�شاً يف حياة املاليني من 

الأطفال وال�شباب يف جميع اأنحاء العامل« .
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ال�����ش��ك��ر اىل  م��ت��وج��ه��ا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
للخري  ع��ام��ا   2017 ع���ام  اع����الن  اهلل” ع��ل��ى 
ال��ذي م��ن �شاأنه ان يجعل الإم����ارات من  الأم���ر 
دون ���ش��ك واح����دة م��ن اأك���رث ال����دول ال��ت��ي تقدم 

امل�شاعدات الإن�شانية يف العامل. من ناحيته عرب 
طارق القرق عن فخر دبي العطار ب�شراكتها مع 
م�شاهمتها  تعترب  التي  الدولية  لولو  جمموعة 
اإىل  الو�شول  على  �شت�شاعد  حيث  للغاية  قيمة 
املحرومني،  وال�����ش��ب��اب  الأط���ف���ال  م���ن  ال��ع��دي��د 
وتوفري التعليم ال�شليم الذي يحتاجونه للتعلم 
العطاء  دب���ي  حققته  م��ا  ان  وق���ال   . والزده������ار 
نطمح  وم��ا  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  م��دى  على 
املقبلة  الع�شر  ال�����ش��ن��وات  م���دى  ع��ل��ى  لتحقيقه 
ال�شخاء  بف�شل  فقط  ممكنا  اأ�شبح  بعدها  وم��ا 
وال���دع���م ال��ك��ب��ري م��ن ال�����ش��رك��اء وامل��ان��ح��ني مثل 

جمموعة لولو الدولية .

دبي  مع  الدولية  لولو  جمموعة  �شراكة  ومتتد 
ال��ع��ط��اء ع��ل��ى م����دى ع�����ش��ر ���ش��ن��وات م���ن خالل 
كل  يف  امل��دار���س  بناء  يف  رئي�شي  ب�شكل  امل�شاهمة 
دبي  مبادرة  ولبنان، كجزء من  ونيبال  من غزة 

العطاء “تبنى مدر�شة«.
ال��ع��ط��اء، ج���زء م��ن مبادرات  دب���ي  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية وهي موؤ�ش�شة 
مقراً  الإم���ارات  دول��ة  من  تتخذ  عاملية  اإن�شانية 
ال�شليم  التعليم  ت��وف��ري  اأج���ل  م��ن  وت��ع��م��ل  ل��ه��ا، 
من  من  النامية  البلدان  يف  وال�شباب  لالأطفال 
خالل ت�شميم ودعم برامج متكاملة وم�شتدامة 

وقابلة للتو�ّشعة. 

•• ال�صارقة-وام: 

حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأطلقت 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
متكني  ..”�شندوق  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب 
منا�شرة  اإىل  ال����ه����ادف  الفتيات” 
حقوق الفتيات القا�شرات يف خمتلف 
مناطق تواجدهن حول العامل ودعم 
التعليم  على  احل�شول  يف  حقوقهن 
والدعم  والأم��ن  ال�شحية،  والرعاية 
وحمايتهن  وال��ن��ف�����ش��ي  الج��ت��م��اع��ي 
والتمييز  العنف  اأ���ش��ك��ال  جميع  م��ن 
وال���ش��ت��غ��الل اجل�����ش��دي مب��ا يف ذلك 
القا�شرات  زواج  ق�����ش��ي��ة  م��ع��اجل��ة 

والإجتار بالفتيات.
 - الكبري  القلب  موؤ�ش�شة  و�شت�شرف 
املعنية  العاملية  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة 
واملحتاجني  ال��الج��ئ��ني  مب�����ش��اع��دة 
اإمارة  من  تتخذ  والتي  العامل  ح��ول 
اإدارة  ع��ل��ى   - ل��ه��ا  م���ق���راً  ال�������ش���ارق���ة 
ال��ت��ي �شينفذها  وامل�����ش��اري��ع  امل��ب��ادرات 
جانب  اإىل  امل�شتقبل  يف  ال�����ش��ن��دوق 
املوؤ�ش�شي واملجتمعي  الدعم  فتح باب 
عرب حمالت التربع لدعم ال�شندوق 
اأه���داف���ه وت��ف��ع��ي��ل دوره يف  وحت��ق��ي��ق 
معاجلة الق�شايا حمل الهتمام على 

النطاق العاملي.

الفتيات  مت��ك��ني  ���ش��ن��دوق  وي���ه���دف 
اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
للفتيات  الأ�شا�شية  احل��ق��وق  حماية 
الفتيات  زواج  م��ن��ع  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
ب��ه��ن ومنع  ال���ق���ا����ش���رات والجت�������ار 
بينهن من  م��ن  ال�����ش��غ��ريات  ع��م��ال��ة 
الوعي  زي�������ادة  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  خ�����الل 
تبني  اإىل  وال��دع��وة  الفتيات  بحقوق 
لهَن  توفر  التي  ال�شيا�شات  وتفعيل 
احلماية الكافية بالتعاون والتن�شيق 
م����ع اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة داخ������ل دول����ة 

واملنظمات  املتحدة  العربية  الإمارات 
والهيئات الإقليمية والدولية.

بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  واأك����دت 
ال�شلبية  الآث���ار  اأن  القا�شمي  حممد 
ال��ت��ي ت��رتت��ب ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع نتيجة 
من  وح��رم��ان��ه��ن  الفتيات  ا�شتغالل 
ح��ق��وق��ه��ن الإن�������ش���ان���ي���ة م����ن خالل 
ال�شن  بلوغهَن  قبل  الق�شري  ال��زواج 
وحرمانهن  بهَن  والجتار  القانونية 
العديد  اإىل  ت�������وؤدي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م����ن 
الآث���ار  ذات  املجتمعية  امل�����ش��اك��ل  م��ن 

الإ�شرار  اأب��رزه��ا  م��ن  الأج���ل  طويلة 
الأ�شرة  وه���دم  الأ���ش��ري��ة  بالرتكيبة 
احلياة  ج��وان��ب  على  �شلباً  ي��وؤث��ر  م��ا 

الجتماعية والقت�شادية.
وقالت �شموها اإن الهتمام بالفتيات 
يوفر  ل  ومت���ك���ي���ن���ه���ن  ورع���اي���ت���ه���ن 
احل���م���اي���ة ل�����ش��ري��ح��ة ���ش��ع��ي��ف��ة من 
بناء  يف  ي�شهم  ب��ل  فح�شب  املجتمع 
م�شتقباًل  ومتما�شك  ق��وي  جمتمع 
اأم���ه���ات الغد  ال��ي��وم ه��ن  لأن ف��ت��ي��ات 
لالأ�شرة  الفقري  العمود  ه��ي  ف���الأم 

ت�شكيل  يف  دوره��ا  اأهمية  اىل  ا�شافة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا فالعنف  وب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات 
وحرمانهن  ال��ف��ت��ي��ات  ���ش��د  وال��ظ��ل��م 
اإرثاً  يخلَف  الأ�شا�شية  حقوقهن  من 
ثقياًل على املجتمع على مدى اأعوام 

طويلة.
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  واأ�شافت 
“ ت���واج���ه بع�س  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
خمتلف  يف  ال���ق���ا����ش���رات  ال���ف���ت���ي���ات 
اأ���ش��ك��اًل متنوعة من  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
الق�شري  ال����زواج  ت�شمل  ال���ش��ط��ه��اد 
التعليم  من  ومنعهن  بهن  والإجت���ار 
ك��ب��رية تتحمل  اأزم���ة  وه��و م��ا ي�شكل 
تكاليفها الدول على املديني الق�شري 
املعلمات  ه���ن  ف��ال��ن�����ش��اء  وال���ط���وي���ل 
واملهند�شات  والطبيبات  واملمر�شات 
والقياديات وحرمانهن من حقهن يف 
عرقلة  يعني  املعرفة  على  احل�شول 
والإن�شاين  الثقايف  النهو�س  م�شرية 

واحل�شاري للمجتمعات«.
من  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة  وت�شعى 
متكني  “�شندوق  م����ب����ادرة  خ�����الل 
الفتيات” اإىل اإحداث تغيري حقيقي 
يف حياة هوؤلء الفتيات وغريهن من 
�شحايا الظروف الجتماعية ال�شيئة 
الفر�س  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن  ل��ي�����س 
لهن  ال�شحية  واخلدمات  التعليمية 
اأي�����ش��اً ع���رب توحيد  ف��ح�����ش��ب واإمن�����ا 

�شيا�شات  لتفعيل  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود 
القا�شرات ومعاجلة  الفتيات  حماية 
باحتياجاتهن  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ال���ث���غ���رات 

وبالتحديات التي تواجههن.
ووفقاً لإح�شاءات هيئة الأمم املتحدة 
للمراأة ت�شّكل الن�شاء والفتيات ن�شبة 
احل���الت  جم��م��وع  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70
بالب�شر  الإجت����ار  ل�شحايا  امل��ع��روف��ة 
ح���ول ال���ع���امل يف ح���ني ت�����ش��ري اأرق����ام 
حلقوق  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ف��و���ش��ي��ة 
مليون   700 نحو  اأن  اإىل  الإن�����ش��ان 
فتاة يف جميع اأنحاء العامل يتزوجن 
واإذا  الر�شد  �شن  بلوغهن  قبل  حالياً 
ا�شتمر ذلك وفق املعدل احلايل فاإن 
 950 اإىل ح���وايل  ���ش��ريت��ف��ع  ال��رق��م 

مليوناً بحلول عام 2030.
الدخول  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��دوق  و�شيعمل 

لتو�شيع  وعاملية  اإقليمية  �شراكات  يف 
نطاق عمله والو�شول اإىل اأكرب عدد 
ممكن من الفتيات امل�شتهدفات وذلك 
واملنظمات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املعنية  وال������دول������ي������ة  الإق����ل����ي����م����ي����ة 
والتعليم وال�شحة وحقوق  بالفتيات 
تنفيذ  من  �شيمكنه  ما  وهو  الإن�شان 
الواعدة  وامل�شاريع  ال�شرتاتيجيات 
التغيري  حت�����دث  ال����ت����ي  وامل���ب���ت���ك���رة 

املطلوب يف حياة اأولئك الفتيات.
وياأتي الإعالن عن ال�شندوق يف هذا 
ال��ع��ام ال���ذي اخ��ت��ارت دول���ة الإم���ارات 
قيادتها  بتوجيهات  املتحدة  العربية 
الر�شيدة اأن يكون عاماً للخري ليوؤكد 
على اأن نهج البذل والعطاء وال�شعي 
مل�شاعدة كافة فئات املجتمع و خا�شة 
للدعم  اح���ت���ي���اج���اً  الأك������رث  ال���ف���ئ���ات 

اإماراتية  ع��الم��ة  اأ���ش��ب��ح  وامل�����ش��ان��دة 
ال�شتقرار  تعزيز  اأج��ل  م��ن  م�شجلة 

واإر�شاء ال�شالم يف العامل.
وك�����ان�����ت ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ���ة ج���واه���ر 
اأطلقت  ق���د  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب��ن��ت حم��م��د 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ق��ل��ب ال��ك��ب��ري ر���ش��م��ي��اً يف 
اليوم  م���ع  ت���زام���ن���اً   2015 ي��ون��ي��و 
اإ�شدار �شموها  العاملي لالجئني بعد 
الكبري  القلب  حملة  بتحويل  ق���راراً 
بهدف  عاملية  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  اإىل 
م�������ش���اع���ف���ة ج����ه����ود ت����ق����دمي ال���ع���ون 
واملحتاجني  ل��الج��ئ��ني  وامل�������ش���اع���دة 
اأ�شاف  ال��ع��امل م��ا  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
ال��ك��ث��ري اإىل ر���ش��ي��د دول����ة الإم�����ارات 
احل����اف����ل ب����ال����ع����ط����اءات وامل�����ب�����ادرات 
الإن�شانية وعزز من �شمعتها اإقليمياً 

ودولياً.

•• دبي-وام: 

بنت  هند  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  برئا�شة  ل��الأع��م��ال  ال���دويل  الإم�����ارات  ن���ادي  نظم 
مع  بالتعاون  الثالث  ال�شنوي  الرم�شاين  امللتقى  فعاليات  القا�شمي  عبدالعزيز 

مراكز الأمرية هيا بنت احل�شني الثقافية والإ�شالمية .
وامل�شلمني  والأط��ف��ال  الهمم  اأ�شحاب  تكرمي  خالله  مت  ال��ذي   - امللتقى  و�شهد 
اجلدد - م�شاركة عدد من كبار امل�شوؤولني وال�شيوخ واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي 
من  ع��دد  يف  النادي  وممثلي  والفن  والثقافة  والفكر  الأع��م��ال  ورج��ال  و�شيدات 

الدول .
للخبريين  احلا�شرين  تفاعلية مع جمهور  تنظيم حما�شرات  امللتقى  وت�شمن 
الذات  اإدارة  الزبيدي حول عدد من مو�شوعات  يا�شني  والدكتور  املهريي  خالد 
مايا  و�شديقتها  �شيف  علياء  ال�شغرية  لل�شاعرة  ق�شيدة  �شملت  فنية  وفقرات 

وفقرة فنية لالأطفال بقيادة الفنان بالل زيباري كما قدمت الفنانة ماجدة ن�شر 
الدين ور�شة عمل فنية حرة لل�شغار.

من جانبه قدم الدفاع املدين لإمارة دبي فقرة متميزة حول اأنواع احلرائق وطرق 
�شهدت  كما  الأع��م��ار  خمتلف  من  احل�شور  من  ع��دد  فيها  �شارك  معها  التعامل 

الأم�شية توقيع عقد حتالف بني اثنتني من ال�شركات الأع�شاء يف النادي.
ال�شيخة  ق��ال��ت  الأ���ش��ع��د  ���ش��ايل  الإع��الم��ي��ة  عنها  نيابة  األقتها  ال��ت��ي  كلمتها  ويف 
وا�شعة يف  الإم��ارات تخطو خطوات  اإن  القا�شمي  الدكتورة هند بنت عبدالعزيز 
الإعاقة  التعامل مع ذوي  وبات  املجتمع  الفئات اخلا�شة يف  التعامل مع  فل�شفة 
الطاقات  م��ن  ميتلكون  متميزة  فئة  اعتبارهم  على  م�شتنداً  امل��ث��ال  �شبيل  على 

والتطلعات والقدرة ما يناف�س ورمبا يفوق غريهم.
واأ�شافت اإن اإعاقة الإن�شان هي عدم تقدمه وبقائه يف مكانه وعجزه عن حتقيق 

الإجنازات .

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شعها  التي  الت�شمية  اإىل  م�شرية 
اهلل” يف  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأبريل املا�شي ل�الإعاقة لينفي عن اأ�شحاب الهمم و�شفهم باملعاقني اأو حتى بذوي 

الحتياجات اخلا�شة.
تقديراً  يعد  الهمم  اأ�شحاب  لتمكني  الوطنية  ال�شيا�شة   “ اإط���الق  اإن  وتابعت 
والعقود  ال�شنوات  م��دى  وعلى  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الهمم  لأ�شحاب  م�شتحقاً 
املا�شية من اإجن��ازات والتي ت�شكل دلياًل على اأن الإن�شان ما اأن ميتلك العزمية 
والإرادة فاإنه يقبل التحدي وي�شنع امل�شتحيل ويتمكن من مواجهة كل الظروف 
اأبنائها  فرد من  كل  ي�شبح  اأن  البالد يف  وتطلعات  والتحديات ويحقق تطلعاته 

ع�شوا فاعال ل يعوقه عائق.
اخلطوة  تلك  على  القا�شمي  عبدالعزيز  بنت  هند  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  واأث��ن��ت 
حقوق  ب�شاأن   2006 ل�شنة   29 رق��م  الحت��ادي  القانون  مع  ات�شاقاً  تاأتي  التي 

وتوفري جميع اخلدمات يف حدود  ل�شمان حقوقهم  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
قدراتهم واإمكاناتهم وتاأمني املعي�شة الكرمية لهم. 

ولفتت اإىل اأن تلك البادرة الطموحة وامل�شتندة للقانون الحتادي للدولة ت�شتلزم 
جهداً جمتمعياً حقيقياً لتحويل معاين الدمج والتمكني اإىل واقع ملمو�س يف كل 
اأماكن العمل والأ�شواق واملنا�شب املختلفة كما ل تقلل من  مكان من بالدنا يف 
م�شئولية املجتمع من �شمول اأ�شحاب الهمم بالرعاية والهتمام واإتاحة املجال 

اأمامهم لالرتقاء والتقدم.
الأيتام  ملراجعة م�شمى  القا�شمي  بنت عبدالعزيز  الدكتورة هند  ال�شيخة  ودعت 
اأي  اأو  الإم���ارات  اأبناء  اأو  اأبناوؤنا  ت�شميتهم  املعاقني حيث ميكن مثاًل  غ��رار  على 

ت�شمية اأخرى لئقة.
ويف اخلتام مت توزيع الهدايا على العمال والأطفال وامل�شلمني اجلدد ف�شاًل عن 

الرعاة والداعمني.

نادي �الإمار�ت �لدويل لالأعمال يكرم �أ�سحاب �لهمم و�الأطفال و�مل�سلمني �جلدد

•• اأبوظبي-وام: 

الإن�شاين  للعمل  زاي��د  بيوم  اأبوظبي  مطارات  �شركة  احتفت 
من خالل اإطالق مبادرة اإن�شانية لتوزيع وجبات الإفطار على 
الدويل  اأبوظبي  مطار  عرب  واملغادرين  القادمني  امل�شافرين 
اإدارة  من  والبتكار  وال�شعادة  التميز  فريق  مب�شاركة  وذل��ك 
يف  العليا  ل���الإدارة  بالإ�شافة  اأبوظبي،  م��ط��ارات  يف  العمليات 
ال�شركة. وقال عبداملجيد اخلوري، الرئي�س التنفيذي ملطارات 

الإن�شاين،  للعمل  زايد  يوم  ذكرى  اإحياء  ان  بالإنابة  اأبوظبي 
والذي ي�شادف 19 رم�شان تهدف اىل التذكري بالقيم التي 
موؤ�ش�س  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  و�شعها 
الدولة رحمه اهلل، وجهوده الإن�شانية واخلريية . واأ�شاف ان 
مطارات اأبوظبي وزعت بالتعاون مع تكاتف، وجبات الإفطار 
اأبوظبي  اإىل م��ط��ار  امل��غ��ادري��ن وال��ق��ادم��ني  امل�����ش��اف��ري��ن  ع��ل��ى 
اأفراد بيئة املطار ولتعزيز  الدويل لن�شر روح امل�شاركة يف بني 

القيم الإن�شانية التي اأر�شاها موؤ�ش�س الدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

مع  تعاون  اتفاقية  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  وق��ع 
من  التحقق  عمليات  تنفيذ  ب�شاأن  الإم���ارات  بريد  جمموعة 
التجارية  العمليات  يف  امل�شتخدمة  القانونية  القيا�س  اأدوات 
لدى املجموعة يف اإمارة اأبوظبي. وقع التفاقية عن املجل�س 
ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الكعبي  حميد  ه��الل  ال��دك��ت��ور  �شعادة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ب��الإن��اب��ة وع��ن جمموعة بريد 
التنفيذي  الرئي�س  الأ���ش��رم  حممد  عبداهلل  �شعادة  الإم���ارات 
تبادل اخلربات  التفاقية على  للمجموعة. وتن�س  بالوكالة 
واملعلومات بني الطرفني مبا يخ�س الإر�شاليات ذات العالقة 
القانونية  ال��ق��ي��ا���س  واأدوات  ل��ل��رق��اب��ة  اخل��ا���ش��ع��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ات 
وموازين  ال���دم  �شغط  قيا�س  واأج��ه��زة  ال��ت��ج��اري��ة  ك��امل��وازي��ن 
احلرارة الطبية والعبوات املعباأة م�شبقاً وذلك للتعرف على 
اأي��ة خماوف  وج��ود  ح��ال  املنتجات  و�شبط  املحتملة  املخاطر 
تت�شل بال�شالمة. ومبوجب التفاقية �شيقوم مفت�شو املجل�س 
اخلا�شعة  للمنتجات  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��رود  م��ن  عينات  ب��اأخ��ذ 
ل�شرتاطات  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا  م���ن  وال���ت���اأك���د  لفح�شها  ل��ل��رق��اب��ة 
اجلودة وال�شالمة وذلك قبل دخولها للدولة. وقال �شلطان 
ل�����ش��وؤون العمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل��دف��ع  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الربيدية مبجموعة بريد المارات “ اإن توقيع التفاقية مع 
جمل�س اأبوظبي للجودة يوؤكد حر�س جمموعة بريد المارات 
املتعاملني  ا�شعاد  يف  املتمثلة  اجل��وه��ري��ة  قيمها  تعزيز  على 
ال�شفافية  ق��ي��م  لإر����ش���اء  داع��م��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ن��ح��و  و�شعيها 
للمتعاملني.  عالية  ج���ودة  ذات  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  والأم���ان���ة 
واأو�شح املدفع اأن التفاقية �شتعمل على تعزيز اآليات التعاون 
اخلربات  تبادل  حيث  من  واملجل�س  املجموعة  بني  امل�شرتك 
باملنتجات  العالقة  ذات  الر�شاليات  يخ�س  مب��ا  واملعلومات 
اخلا�شعة للرقابة واأدوات القيا�س القانونية والعبوات املعباأة 

م�شبقاً وذلك للتعرف على املخاطر املحتملة و�شبط املنتجات 
حال وجود اأية خماوف تت�شل مبقت�شيات ال�شالمة وتنظيم 
وتاأ�شي�س  ال��ع��الق��ات  ت��ق��وي��ة  يف  ي�شهم  امل�����ش��رتك مب��ا  ال��ع��م��ل 
وتعزز فر�س  املتبادلة  باملنفعة  تعود  دائمة ومتطورة  �شراكة 
احلفاظ على جودة ما تقدمه املجموعة لعمالئها يف املنطقة 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��دم��ات. م��ن جانبه قال  ال��ربي��دي��ة الأوىل يف 
يف  وامل�شاركة  املعلومات  خدمات  اإدارة  مدير  املهريي  �شلطان 
جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة “ اإن توقيع التفاقية مع 
جمموعة بريد الإمارات ياأتي �شمن م�شاعي جمل�س اأبوظبي 
ال�شركاء  م��ع  امل�شرتك  التعاون  لتوطيد  واملطابقة  للجودة 
الب�شائع  على  الرقابية  الإج���راءات  وتفعيل  كافة  الفاعلني 
مبا�شر  اأث���ر  م��ن  لها  مل��ا  ن��ظ��را  للرقابة  اخلا�شعة  واملنتجات 
القت�شاد  وعلى  الأ���ش��واق  يف  املتداولة  املنتجات  �شالمة  على 
بوجه عام. واأ�شاف املهريي اإن التفاقية �شتمكن املجل�س من 
الوفاء بالتزاماته جتاه امل�شتهليكن واملوردين وحمايتهم من 
لأهداف  حتقيقاً  وذل��ك  عليهم  خطراً  ت�شكل  التي  املنتجات 
املجل�س املتمثلة يف تعزيز القدرات التفتي�شية ل�شمان فح�س 
اخلا�شعة  املنتجات  ل�شيما  واملنتجات  ال�شلع  اأن���واع  خمتلف 
للرقابة واإجراء الختبارات عليها ملعرفة مطابقتها ملوا�شفات 
مبا  املحلية  الأ���ش��واق  اإىل  دخولها  قبل  وال�شالمة  واجل���ودة 
ي�شب يف م�شلحة القت�شاد الوطني وزيادة تناف�شيته اإ�شافة 
وامللتزمة  امل��ت��داول��ة  امل��ن��ت��ج��ات  يف  امل�شتهلكني  ث��ق��ة  رف���ع  اإىل 
تزايد  ظ��ل  يف  اأن��ه  امل��ه��ريي  واملعايري.” واأو���ش��ح  باملوا�شفات 
ن�شاط احلركة التجارية يف الدولة وقع املجل�س العديد من 
امل�شرتك مع اجلهات احلكومية واخلا�شة  التعاون  اتفاقيات 
على امل�شتويني املحلي والحتادي وذلك بهدف تنظيم العمل 
التحتية  البنية  لتطوير  الداعمة  البيئة  وتعزيز  امل�شرتك 
اإمارة اأبوظبي وبالتايل تعزيز تناف�شية القت�شاد  للجودة يف 

الوطني.

•• دبي-وام: 

اعتمد جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية يف الإمارات برنامج املنح الدرا�شية للطلبة 
لدرا�شة  منحة   40 باإجمايل   -2018  2017 الأكادميي  للعام  وذل��ك  املتفوقني 
واملاج�شتري وذلك بهدف م�شاعدة الطالب على موا�شلة م�شوارهم  البكالوريو�س 
التعليمي وتقدمي الأف�شل لهم لتحقيق طموحاتهم وتزويدهم باخلربات واملهارات 
اأن  الإم���ارات  يف  الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  عبدالرزاق  غني  مثنى  الدكتور  واأك��د 
واملتفوقني  واملوهوبني  للمتميزين  ت�شجيعا  الدرا�شية  املنح  ه��ذه  تقدم  اجلامعة 
اإطار  يف  ياأتي  واخل�شومات  املنح  برنامج  اأن  م�شيفا   . واملقيمني  الوطن  اأبناء  من 

الت�شجيع وبث روح املناف�شة بني الطالب .
الر�شيدة  تر�شمها احلكومة  التي  الأه��داف  تعمل على حتقيق  اجلامعة  ب��اأن  ون��وه 
ك��وادر وطنية موؤهلة وقيادية لتكمل م�شرية  يف دول��ة الإم��ارات من خالل تطوير 

التطور والنه�شة ال�شاملة التي تنتهجها الدولة .
موؤكدا اأن دور اجلامعات ل يجب اأن يقت�شر فقط على اخلدمات الأكادميية واإمنا ل 
بد اأن ي�شمل جوانب عديدة منها دورها الجتماعي والثقايف والقت�شادي وتقدمي 
الن�شح والإر�شاد جلميع فئات املجتمع من خالل الكادر الوظيفي املوجود واخلربات 

العلمية والعملية لدى اأع�شاء الهيئة التدري�شية .
ي�شتطيع  حيث  باملنح  خا�شة  لئحة  تنظيم  على  عملت  اجلامعة  اإدارة  اأن  واأو���ش��ح 
ال��ط��الب ال��ت��ق��دمي م��ن خ��الل زي���ارة امل��وق��ع الل��ك��رتوين للجامعة اأو زي���ارة مقر 
الربامج  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ط��رح  ح��ي��ث  التخ�ش�شات  م��ن  اأي  يف  للت�شجيل  اجل��ام��ع��ة 
الأكادميية احلديثة واملعتمدة من قبل هيئة العتماد الأكادميي يف وزارة التعليم 
لهم  �شيكون  الريا�شيني  اأن  اإىل  اجلامعة  رئي�س  ولفت   . العلمي  والبحث  العايل 
الإم����ارات يف  رف��ع علم  املنح تقديرا لإجن��ازات��ه��م وحر�شهم على  ه��ذه  م��ن  ن�شيب 
منحة   14 اعتمدت  الأمريكية  ب��اأن  ال�شدد  ه��ذا  يف  منوها  اخلارجية  البطولت 
حيث  وال�شياحة  لل�شيارات  الإم���ارات  ن��ادي  مع  اتفاقية  توقيع  خ��الل  للريا�شيني 
القيمة  بن�شف  منح  و10  جمانية  منح   4 ن�شت التفاقية على تقدمي اجلامعة 

للريا�شيني التابعني لنادي الإمارات لل�شيارات.

»�أمريكية �الإمار�ت« تقدم 40 منحة 
در��سية للعام 2018-2017 
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�أبوظبي للجودة يوقع �تفاقية تعاون مع جمموعة بريد �الإمار�ت
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

من  للوقاية  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  اأعلنت 
�شوء معاملة الأطفال والإهمال ا�شبيكان 
من  للوقاية  ال��ع��رب  املهنيني  وجمعية 
ا�شبكان عن  ع��رب  الأط��ف��ال  العنف �شد 
اختيار دبي ل�شت�شافة املوؤمتر الإقليمي 
ال���ع���رب���ي اخل���ام�������س حل��م��اي��ة الأط���ف���ال 
اآمنة:  “طفولة  ���ش��ع��ار  حت���ت  ع��رب��ك��ان 
والذي  التطبيق”،  اإىل  الت�شريع  م��ن 
الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  �شتنظمه 
 19 والأطفال وذلك خالل الفرتة من 
اإىل 22 نوفمرب القادم يف فندق رو�شة 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  ودع����ت  ال��ب�����ش��ت��ان. 
واملتخ�ش�شني  الباحثني  كافة  للموؤمتر 
يف جم��ال حماية ورع��اي��ة الأط��ف��ال من 
امل�شاهمة  اإىل  ال����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف 
باإثراء املوؤمتر من خالل التقدم باأوراق 
عملهم عرب املوقع الإلكرتوين الر�شمي 
 www.arabcan2017.com
جاء ذلك خالل الإجتماع الذي عقدته 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��وؤمت��ر م����وؤخ����راً يف 
والأطفال  الن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة 
اللجان  واأع�����ش��اء  روؤ���ش��اء  كافة  بح�شور 
ل��ل��م��وؤمت��ر، وال�����ذي مت خالله  امل��ن��ظ��م��ة 
م��ن��اق�����ش��ة ك���اف���ة الإ�����ش����ت����ع����دادات واأه�����م 
�شيت�شمنها  التي  العمل  واأوراق  املحاور 
املوؤمتر بالإ�شافة اإىل بحث كافة الأمور 

التنظيمية.

ح�شوراً  املوؤمتر  ي�شهد  اأن  املتوقع  ومن 
رف����ي����ع امل�������ش���ت���وى م����ن ����ش���ّن���اع ال����ق����رار 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
رفيع  متثياًل  وكذلك  وال���دويل،  املحلي 
واجلمعيات  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  امل�����ش��ت��وى 
حماية  جم����ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  واجل����ه����ات 
ورعاية الأطفال بالإ�شافة اإىل اخلرباء 
ورعاية  حماية  جمال  يف  واملتخ�ش�شني 
من�شة  امل����وؤمت����ر  و���ش��ي��وف��ر  الأط�����ف�����ال. 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول����ي����ة لأك������رث م����ن 400 
�شخ�شية من اأبرز اخلرباء واملتخ�ش�شني 
اإقليمياً  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  واأ���ش��ح��اب 
ودول��ي��اً يف جم��ال حماية الأط��ف��ال من 
�شيتناول  كما  والإه��م��ال،  املعاملة  �شوء 
تواجه  التي  واملعوقات  التحديات   اأب��رز 
اجلهود املبذولة يف هذا املجال من قبل 

الأفراد واملوؤ�ش�شات.
واخلربات  التجارب  ت��ب��ادل  �شيتيح  كما 
واملنظمات  الأف�������راد  م���ن  ال��ع��دي��د  ب���ني 
العامل  دول  من  العديد  يف  واحلكومات 
خ��الل عر�س جتاربهم يف مكافحة  من 
واإه��م��ال��ه��م من  ���ش��وء معاملة الط��ف��ال 
التطبيق،  واآل����ي����ات  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ح��ي��ث 

وخدمات الرعاية واحلماية والتاأهيل.
ومن املنتظر اأن تت�شمن حماور املوؤمتر 
حماية  واإج������راءات  ت�شريعات  مناق�شة 
جمال  يف  املمار�شات  واأف�شل  الأط��ف��ال، 
العربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
الأطفال،  معاملة  ���ش��وء  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 

الدرا�شات  ال����ق����درات،  وب���ن���اء  ال��ت��دري��ب 
وجمع املعلومات يف جمال �شوء معاملة 
الأط��ف��ال. وم��ن جهته ق��ال عبد اهلل بن 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ���ش��وق��ات، 
للموؤمتر:  التنظيمية  اللجنة  ورئي�س 
ودول����ة  دب����ي  ب��اخ��ت��ي��ار  ن��ف��ت��خ��ر  “اإننا 
الإقليمي  املوؤمتر  لإ�شت�شافة  الإم���ارات 
ال���ع���رب���ي اخل���ام�������س حل��م��اي��ة الأط���ف���ال 
الإمارة  توجهات  يدعم  والذي  عربكان، 
يف ن�شر ال�شعادة والإيجابية بني خمتلف 
اأفراد املجتمع بداية من الأطفال وحتى 

كبار ال�شن«.
باإهتمام  ي��ح��ظ��ى  امل���وؤمت���ر  اأن  واأ����ش���اف 
لإعتماده  ن��ظ��راً  ك��ب��ري،  ودويل  اإق��ل��ي��م��ي 
ذات  علمية  وك���ف���اءات  �شخ�شيات  ع��ل��ى 
خ��ربات كبرية يف جمال حماية ورعاية 
الأط��ف��ال، وه��و ما �شاهم يف منح �شدى 

اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري ل���ل���دورات ال�����ش��اب��ق��ة من 
الدورة  اأن  يف  ثقته  عن  معرباً  امل��وؤمت��ر، 
متميزة  اإ�شافة  �شتحقق  دب��ي  يف  املقبلة 

جلهود العمل يف هذا املجال.
وق���ال���ت ع���ف���راء ال��ب�����ش��ط��ي، م���دي���ر عام 
والأطفال  الن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة 
تعمل  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  اأن 
من  متميزة  دورة  لتنظيم  ج���اد  ب�شكل 
جلهود  حقيقية  اإ���ش��اف��ة  تقدم  امل��وؤمت��ر، 
حماية ورعاية الأطفال �شواء على �شعيد 
الأوراق العلمية اأو الآليات والتطبيقات 
بالت�شريعات  اخل���ا����ش���ة  وامل���ق���رتح���ات 

القانونية اخلا�شة بالأطفال.
واأ�شافت اأن اإختيار موؤ�ش�شة دبي لرعاية 
احلدث  ه��ذا  لتنظيم  والأط��ف��ال  الن�شاء 
يف  جلهودها  كبرياً  دعما  ي�شكل  الكبري 
توفري الرعاية واحلماية لالأطفال، كما 

الذي  والفاعل  ال��ه��ام  ال���دور  ي��وؤك��د على 
ت��ب��ذل��ه امل��وؤ���ش�����ش��ة وامل��ك��ان��ة ال��ت��ي و�شلت 
على  املجتمعي  العمل  �شعيد  على  اإليها 

امل�شتوى املحلي والإقليمي.
اجلمعية  رئي�س  جريباكا،  برنارد  وق��ال 
ال����دول����ي����ة ل���ل���وق���اي���ة م����ن ال���ع���ن���ف �شد 
ا�شبيكان  )ا�شبكان(:  والإهمال  الأطفال 
اأنظمة  لتاأ�شي�س  العربية  املنطقة  �شاعد 
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل وم��ن��ذ اأك����رث م���ن 10 
العرب  املهنيني  �شبكة  اأ�ش�شنا  ���ش��ن��وات 
املهنيني  اأ�ش�شنا جمعية  �شنوات   3 ومنذ 
العرب للوقاية من العنف �شد الأطفال 
يف بريوت ومركزها الإداري يف الريا�س، 
تنظيم  مت  الآن  وح��ت��ى   2004 وم��ن��ذ 
عدة  يف  الطفل  حلماية  م��وؤمت��رات   4
املوؤمتر  ���ش��ي��ك��ون  دب���ي  ويف  ع��رب��ي��ة  دول 

اخلام�س.

�شوؤون  يف  تتدخل  ل  ا�شبكان  واأ���ش��اف: 
الدول واإمنا ت�شاعد يف تدريب املهنيني، 
يتفاعل  اأن  هو  دول��ة  اأي  يف  املهني  ودور 
بحماية  املعنيني  زم��الئ��ه  م��ع  وي��ت��ع��اون 
اأنظمة  ب��ن��اء  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ال��ط��ف��ول��ة 
فعاليتها  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة 
يكون  اأن  تطمح  وا�شبيكان  وتطويرها، 
م����وؤمت����ر دب������ي م����وؤمت����ر ن����اج����ح يف ظل 
الكبرية  والتحديات  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
يف املنطقة. ومن جهتها عربت براجاثي 
ت����وم����ال ع����ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب���اإخ���ت���ي���ار دبي 
العربي  الإق��ل��ي��م��ي  امل��وؤمت��ر  لإ�شت�شافة 
���ش��وء معاملة  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  اخل��ام�����س 
اأن دبي هي  الأطفال والإه��م��ال، موؤكدة 
الأو�شط،  ال�شرق  ملنطقة  الناب�س  املركز 
املتقدمة  الأنظمة  من  العديد  ومتتلك 
وحماية  برعاية  اخلا�شة  والت�شريعات 
منوذجية  مدينة  يجعلها  مما  الأطفال 

لإ�شت�شافة هذا احلدث.
هذا  �شيقدمها  ال��ت��ي  الإ���ش��اف��ة  وح����ول 
املزيد  ي��وج��د  “دائماً  اأ���ش��اف��ت:  امل��وؤمت��ر 
املتخ�ش�شني  يجتمع  ع��ن��دم��ا  لنتعلمه 
مكان  يف  وال��دويل  املحلي  امل�شتوى  على 
ورعاية  حماية  ج��ه��ود  لتح�شني  واح���د، 
جتارب  م���ن  �شن�شتفيد  ك��م��ا   ، ال��ط��ف��ل 
ت�شتفيد  واحلكومات  املختلفة،  املناطق 
املوؤمترات  ه���ذه  م��ث��ل  م��ن  ك��ب��ري  ب�شكل 
حماية  لأن  البعيد  امل���دى  على  خا�شة 

الأطفال هي حماية مل�شتقبلك«.

ال��دك��ت��ورة م��ه��ا امل��ن��ي��ف رئ��ي�����ش��ة جمعية 
ال���ع���رب ل��ل��وق��اي��ة م���ن العنف  امل��ه��ن��ي��ني 
اأن دبي �شت�شت�شيف  �شد الأطفال قالت 
اأن  بعد  امل��وؤمت��ر  لهذا  اخلام�شة  ال���دورة 
واليمن  الأردن  م��ن  ك��ل  يف  تنظيمه  مت 
وال�����ش��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت، م�����ش��رية اإىل اأن 
ج��ه��ود ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ت���ط���ورت ب�شكل 
اأ�شدرت  التي  العربية،  ال��دول  يف  كبري 
واإن كان يوجد  قوانني حلماية الطفل، 
اأن  بع�س الثغرات يف تطبيقها، م�شيفة 
ع��ل��ى هذا  ال�����ش��وء  دب���ي �شيلقي  م��وؤمت��ر 
املو�شوع لو�شع الآليات والإ�شرتاتيجيات 

لتطبيق القوانني.
واأ�شافت اأنه اجلهود يف الإمارات جبارة 
�شواء على ال�شعيد احلكومي اأو اخلا�س 
العاملة  واجلهات  اجلمعيات  يف  املتمثل 
مبوؤ�ش�شة  م�شيدة  املجتمعي،  امل��ج��ال  يف 
دبي لرعاية الن�شاء والأطفال والتي يعد 
تنظيمها لهذا املوؤمتر مبثابة دعم كبري 
الدكتورة  قالت  جهتها  ومن  جلهودها. 
اإدارة  امل����رزوق����ي، ع�����ش��و جم��ل�����س  ���ش��ع��اد 
والأطفال،  الن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة 
اأن  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  ورئي�شة 
حماية الطفل من العنف والإهمال حق 
والإم�����ارات عملت  م��ن حقوقه  اأ���ش��ا���ش��ي 
على توفري احلماية والرعاية لالأطفال 
�شاهم يف خف�س  ف��رتة طويلة مما  منذ 
ن�شبة العنف �شدهم يف املجتمع، م�شيفة 
اأن هذا املوؤمتر �شي�شاهم يف تعزيز جهود 

الإم���ارات وت��ب��ادل اخل��ربات مع خمتلف 
دول العامل يف هذا املجال.

واأ�شافت: “هذا املوؤمتر ياأتي يف ظروف 
اإقت�شادية  واأزم�����ات  ح���روب  م��ن  �شعبة 
يدفع ثمنها الأطفال، ونتمنى اأن ت�شاهم 
بتقدمي  امل���وؤمت���ر  يف  امل��ق��دم��ة  الأوراق 
املو�شوع،  ل��ه��ذا  عملية  وح��ل��ول  جت���ارب 
للم�شاهمة  املتخ�ش�شني  جميع  واأدع���و 
ب��ت��ج��ارب خمتلفة من  امل���وؤمت���ر  ب���اإث���راء 

العديد من الدول«.
وزارة  امل�شت�شارة يف  تهلك،  وقالت ح�شة 
اأهمية  ل��ه  امل���وؤمت���ر  اأن  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
كبرية لإمارة دبي ودولة الإمارات حيث 
وت�شريعات  جهود  على  ال�شوء  �شي�شلط 
يحدث  وك��ون��ه  الطفل،  ورع��اي��ة  حماية 
ق���درة  ي��ع��ك�����س  دب����ي مم���ا  م����رة يف  لأول 
الإمارة على جذب واإ�شت�شافة املوؤمترات 

الإقليمية والدولية.
ي��ع��د كذلك  امل���وؤمت���ر  اأن ه���ذا  واأ���ش��اف��ت 
م��ن�����ش��ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى دول���ة 
الطفل  بحماية  واه��ت��م��ام��ه��ا  الإم�����ارات 
�شدور  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة  خ����ا�����س،  ب�����ش��ك��ل 
ق��ان��ون ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل وه���و دل��ي��ل على 
نعومة  م��ن  باأبنائها  تهتم  الإم����ارات  اأن 
�شت�شاهم  ال��وزارة  اأن  موؤكدة  اأظافرهم، 
ب��ت��وف��ري ال���دع���م ال�����الزم مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
يتعلق  فيما  والأط��ف��ال  الن�شاء  لرعاية 
ب��اأوراق العمل واملتحدثني وامل�شاهمة يف 

الأمور التنظيمية الأخرى.

•• ال�صارقة-وام:

الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  وقعت 
بال�شارقة اتفاقية تعاون مع جمعية 
املتعففة  الأ����ش���ر  جل��ن��ة   - ال���رب  دار 
بني  ال�شراكة  ملفهوم  حتقيقا  وذل��ك 
اإىل  التي ت�شعى  املوؤ�ش�شات والدوائر 
والرتقاء  املجتمع  وخ��دم��ة  تنمية 
بنوعية احلياة للمقيمني يف اإمارات 
اأم��وال الزكاة  الدولة و�شمان ذهاب 

وال�شدقات مل�شتحقيها.
وق������ع الت����ف����اق����ي����ة يف م���ق���ر دائ������رة 
بال�شارقة  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
عن الدائرة مرمي ماجد ال�شام�شي 

وعن  احلمرية  بفرع  الدائرة  مدير 
ح�شن  علي  �شعادة  ال��رب  دار  جمعية 
العا�شي رئي�س جلنة الأ�شر املتعففة 
بح�شور اأمرية علي ال�شام�شي نائب 
ابراهيم  واأح����م����د  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الطرطور مدير اإدارة حماية حقوق 
دار  املرزوقي مدير  الطفل وفاطمة 

الرعاية الجتماعية لالأطفال .
ال�شام�شي  م��اج��د  م���رمي  واأ�����ش����ادت 
باهتمام وحر�س جمعية دار الرب - 
التعاون  على  املتعففة  ال���ش��ر  جلنة 
املتبادل وال�شراكة الوثيقة مع دائرة 
اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة مب��ا يحقق 
ال��ت��ع��اون ..  امل��ث��ل��ى م��ن ه���ذا  املنفعة 

املهمة  الجتماعية  الأدوار  مثمنًة 
خدمة  يف  اجلمعية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
املمكنة  امل�شاعدات  وتقدمي  املجتمع 

مل�شتحقيها.
�شاأن  م��ن  اأن  ال�شام�شي  واأو���ش��ح��ت 
جمع  يف  ي�����ش��ب  اأن  ال���ت���ع���اون  ه����ذا 
خربات واإمكانات الطرفني لتحقيق 
التكامل يف اجلهود واخلربات لفئات 
حر�س  اإىل  واأ������ش�����ارت   .. امل��ج��ت��م��ع 
املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  على  الدائرة 
احلكومية واجلهات ذات النفع العام 
وك��ذل��ك ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف جمال 
والعناية  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 

باملجتمع .

يعد  اجل�����ان�����ب  ه������ذا  اأن  م����ع����ت����ربًة 
التوجهات  تر�شيخ  يف  مهما  عن�شراً 
ال�شارقة  حل��ك��وم��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الجتماعية  التنمية  اإىل  ال��رام��ي��ة 

امل�شتدامة.
التعاون  جم��الت  التفاقية  وحت��دد 
يف العمل امل�شرتك من خالل القيام 
للحالت  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��درا���ش��ة 
امل�������ش���رتك���ة ب����ني ال���ط���رف���ني ورف����ع 
للم�شاعدات  بامل�شتحقني  ت��و���ش��ي��ة 
برامج  ورف����ع  اجل��م��ع��ي��ة  ب���رام���ج  يف 
واأن�شطة الدائرة واأفرعها والإدارات 
التابعة لها والتي حتتاج للدعم اإىل 
تخ�شي�س  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة  ج��ان��ب 

الفعاليات  للجمعية يف  موقع مميز 
راعياً  فيها  يكون  وال��ت��ي  الرئي�شية 
الدائرة  واأن�شطة  لفعاليات  رئي�شياً 
بالإ�شافة اإىل منح امل�شاعدات واملنح 
اجلمعية  م����ن  امل���ح���ال���ة  ل���ل���ح���الت 
م�شالح  خدمة  يف  ال��ع��ام  والتن�شيق 
اجلهتني متا�شياً مع ال�شيا�شة العامة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 

الرامية اإىل الرتقاء باملجتمع.
ت�����ش��ع��ى اجلمعية  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
املحالة  للحالت  الأول��وي��ة  منح  اإىل 
الجتماعية  اخل���دم���ات  دائ����رة  م��ن 
برامج  �شمن  واإدراج��ه��ا  درا�شتها  يف 
وخ���دم���ات اجل��م��ع��ي��ة وت��غ��ط��ي��ة كافة 

امل�����ش��اري��ف اخل��ا���ش��ة ب��ت��وف��ري حياة 
فاقدي  ال��ي��اف��ع��ني  لأب����ن����اء  ك���رمي���ة 

املنت�شبني  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
التعليم  ر����ش���وم  ودع����م  ال����دائ����رة  يف 

لالأطفال واليافعني املحرومني من 
الرعاية الجتماعية.

•• ال�صارقة-وام: 

اختتمت موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون فعاليات الف�شل 
الأول من بينايل ال�شارقة ال�13 بعد اأن قدم على 
م����دار الأ���ش��ه��ر ال��ث��الث��ة امل��ا���ش��ي��ة جم��م��وع��ة من 
م�شرحية  اأداء  وعرو�س  النوعية  الفنية  املعار�س 
اإىل جانب جل�شات  �شينمائية ومو�شيقية  واأخرى 
مواقع  يف  اأقيمت  تعليمية  عمل  وور����س  نقا�شية 
ح�شور  بن�شبة  وح��ظ��ي��ت  الإم������ارة  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 

تخطت ال� 140 األف زائر .
وان���درج���ت الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي قدمها 
“متاوج” ويف  ع��ن��وان  ال��ع��ام حت��ت  ه��ذا  البينايل 
تنويع فني واإبداعي وفكري على الثيمات الأربع 
التي اعتمدها: املاء واملحا�شيل والأر�س والطهي 
و�شينطلق الف�شل الثاين من البينايل يف بريوت 

يف 19 اأكتوبر القادم .
ال�شارقة  بينايل  قيمة  طعمة  كري�شتني  و�شعت 
اللبنانية  للجمعية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وامل���دي���رة  ال�13 
للفنون الت�شكيلية يف بريوت “اأ�شكال األوان” اإىل 

ت�شور فعل التماوج خارج اإطار معنى التكرار الذي 
حتمله العبارة و�شول اإىل معنى امل�شاركة ومن هذا 
املتعددة  وامل�شاريع  امل��راح��ل  اإىل  تو�شلت  املنطلق 
التي مر بها بينايل ال�شارقة لهذا العام والتي كان 
ال�13  ال�شارقة  بينايل  الأول من  الف�شل  اأبرزها 
الذي �شم معار�س فنية مزجت ما بني الأعمال 
واللوحات  الفيديو  وع��رو���س  الرتكيبية  الفنية 
 70 م��ن  اأك���رث  قدمها  ال��ت��ي  النحتية  والأع���م���ال 
فنانا من خمتلف اأنحاء العامل وفاز من بينهم 4 
فنانني: اإجني اإيفينز واأوريل اأورلو ودينو �شي�شي 
بوباب ووليد �شتي بجائزة البينايل لهذه الدورة 
الفل�شطيني  للفنان  تقديرية  جائزة  منحت  كما 
اأعماله  لرتميم  خم�ش�شة  جابري  علي  الراحل 
الفنية . وت�شمن برنامج البينايل ثماين جل�شات 
ن��ق��ا���ش��ي��ة اأق���ي���م���ت ���ش��م��ن ل���ق���اء م���ار����س 2017 
امل�شاحب بالإ�شافة اإىل حفلني مو�شيقيني لفرقة 
كرخانة وجمموعات دي جي من قبل ت�شجيالت 
عرو�س  و�شبعة  واأب��ل��و  �شا�شا  را�شد  �شامل  ب��دوي: 
اأداء بلغات خمتلفة قدمت على مدار خم�شة اأيام 

الفنون  و�شاحة  اخلط  و�شاحة  املريجة  �شاحة  يف 
وم��ن �شمنها  ال�شارقة  اإم���ارة  اأخ���رى يف  وم��واق��ع 
ال��ع��ر���س امل�شرحي الأدائ����ي ق��ري��ب م��ن ه��ون من 
اأداء ل�مجموعة  تاأليف واإخراج روي ديب وعر�س 
رق�س ميديا” بعدة لغات حتت عنوان “�شرورات 
كوكينغ  ل�����م��ج��م��وع��ة  وك���المي���اف���ور  الالنهاية” 
اأني�شتي�س  اإخ���راج  م��ن  نظيفة  ومدينة  �شيك�شنز 

اأزا�س وبرودرومو�س �شينيكوري�س .
ما  ا�شتقطبت  التي  الأف���الم  ع��رو���س  قدمت  كما 
�شينما  يف  عر�شها  ومت  م�شاهد   600 ع��ن  يزيد 
����ش���راب امل��دي��ن��ة و���ش��ي��ن��م��ا احل���م���راء وق���د احتوى 
وه���ي: خطوة  11 فيلما  ع��ل��ى  الأف����الم  ب��رن��ام��ج 
خطوة للمخرج ال�شوري اأ�شامة حممد وهدية من 
كوثر  امل�شرية  للمخرجة  �شبتمرب   20 املا�شي: 
يون�س وحاجتني تالته ن�شيت اقولهملك للمخرج 
امل�شري اأحمد غنيمي واآخر اأيام املدينة للمخرج 
للمخرجة  البحر  و�شوت  ال�شعيد  تامر  امل�شري 
الإماراتية جنوم الغامن وخارج الإطار  ثورة حتى 
يعقوبي  مهند  الفل�شطيني  اإخ����راج  م��ن  الن�شر 

وع�شل للمخرج الرتكي �شميح قبالن اأوغلو وبابا 
عزيز: الأمري الذي تاأمل روحه للمخرج التون�شي 
الكوري  للمخرج  م�شانع  وجممع  خمري  نا�شر 
للمخرج  وك��وي��ان��ي�����ش��ك��ات�����ش��ي  ه��ي��ون��غ-���ش��ون  اإمي 
الأمريكي غودفري ريجيو وعلى اإيقاع الأنتنوف 
ل��ل��م��خ��رج ال�����ش��وداين ح��ج��وج ك��وك��ا . ك��م��ا ترافق 
اأق��ي��م��ت �شمن  ور����س عمل  م��ع  البينايل  ب��رن��ام��ج 
وامل�شتمر   13 ال�شارقة  بينايل  مدر�شة  برنامج 
لغاية �شهر اأكتوبر املقبل ويتمحور هذا الربنامج 
والفنون  الطهي  وف��ن��ون  ال��ي��دوي��ة  ح��ول احل���رف 
ب�شكل  الرتكيز  واملو�شيقى مع  والزراعة  الرقمية 
الفعالة  وامل�شاركة  العملي  التطبيق  على  خا�س 
اإىل جانب �شعيه لدعم البنى التحتية املحلية يف 
اإمارة  يف  وال�شرقية  واملركزية  الو�شطى  املناطق 
ونفذت  امل��ح��ل��ي��ة  جمتمعاتها  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ارق��ة 
ور�س العمل يف اأربعة مواقع: مركز املدام للفنون 
للفنون  كلباء  وم��رك��ز  للفنون  احلمرية  وم��رك��ز 
الور�س  ال�شارقة وو�شل عدد  الفنون يف  ومنطقة 
التي قدمت اإىل اأكرث من 70 ور�شة عمل موجهة 

لكافة الفئات العمرية و�شهدت م�شاركة ما يقرب 
التعليمي  الربنامج  وق��دم   . م�شارك  الأربعمائة 
العام  م��دار  على  املمتد  للفنون  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة 
62 ور�شة عمل التحق بها اأكرث من األفي م�شارك 
وطالب  الإع����اق����ة  وذوي  وال�����ش��غ��ار  ال��ك��ب��ار  م���ن 
الور�س  ه��ذه  و�شممت  النا�شئة  ومراكز  امل��دار���س 
املجالت  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  لت�شجيع 
الفنية املتعددة واإثراء التجارب الفنية للمجتمع 
 7 املجتمعية  التوعية  ب��رن��ام��ج  ق��دم  كما  املحلي 
ور����س ع��م��ل وج����ولت فنية ���ش��ارك ب��ه��ا اأك���رث من 
اأن  على  الربناجمني  كال  وحر�س  زائ��ر   400
الأربع  الثيمات  واجل����ولت  العمل  ور����س  جت�شد 
من  املحورية  اأف��ك��اره  وتناق�س  ال�شارقة  لبينايل 

خالل ت�شكيل وابتكار اإنتاجات فنية نوعية .
ال��ع��ام �شهد  ه��ذا  البينايل  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
اإ�شافة  اأخ����رى  م���دن  اأرب����ع  �شمل  مكانيا  تو�شعا 
بينايل  م�شاريع  اأول  اأطلق  ال�شارقة حيث  لإم��ارة 
ال�شارقة 13 يف 8 يناير 2017 يف داكار عا�شمة 
يحيا  ع��ن��وان  حت��ت  امل��اء  ثيمة  مناق�شا  الل�شنغال 

نقا�شية  وذلك من خالل جل�شات  املياه  ا�شتقالل 
اأ�شهر  ع��دة  بعد  ليليه  يومني  م��دار  على  اأقيمت 
ا�شطنبول  اأطلق يف  الذي  “بهر” الربيع  م�شروع 
املحا�شيل  ثيمة  ليناق�س   2017 م��اي��و   13 يف 
اأقيمت فعالياته يف عدة مواقع من مدينة  حيث 
كتب  واإط����الق  فنيا  معر�شا  و���ش��م��ت  ا�شطنبول 
وا���ش��دارات اإ���ش��اف��ة اإىل ع��دد م��ن ع��رو���س الأداء 
مع  بالتزامن  امل�����ش��روع  ه��ذا  اأط��ل��ق  وق��د  النوعية 
الطبيعة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���درال����س وه���ي  م��ه��رج��ان 
 10 وق����دوم ف�شل ال��رب��ي��ع يف ت��رك��ي��ا . واأق��ي��م يف 
امل�����ش��روع��ات يف مدينة  ال���ق���ادم ث��ال��ث  اأغ�����ش��ط�����س 
بريوت  وم�����ش��روع  الأر����س  ثيمة  متناول  اهلل  رام 
القادم متناول ثيمة  اأكتوبر   15 �شيقام يف  الذي 
الطهي وذلك باإ�شراف اجلمعية اللبنانية للفنون 
البينايل  يختم  اأن  قبل  األ��وان  اأ�شكال  الت�شكيلية 
الثاين  الف�شل  ب��اإط��الق  ال��ع��امل  ح��ول  فعالياته 
م��ن ب��ي��ن��ايل ال�����ش��ارق��ة 13 يف م��دي��ن��ة ب���ريوت يف 
املعار�س  اأكتوبر والذي �شي�شمل العديد من   19

والأن�شطة والفعاليات .

خريية عجمان تعتمد 154 م�سروعا يف ت�سع دول خالل �لربع �الأول من 2017
•• عجمان-وام:

العام  من  الأول  الربع  خ��الل  عجمان  يف  اخلريية  الأع��م��ال  هيئة  اعتمدت 
األفا  و162  مليونني  قيمتها  بلغت  دول  ت�شع  يف  م�شروعا   154 اجل���اري 
رئي�س  النعيمي  اهلل  عبد  بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  واأو�شح   . درهما  و193 
جم��ل�����س اأم���ن���اء ال��ه��ي��ئ��ة اأن ه���ذه امل�����ش��روع��ات ت�����ش��ت��ه��دف م�����ش��اع��دة وتوفري 
التنمية  وت�شمل  ال��دول��ة  خ���ارج  امل�شتهدفة  للفئات  ال��الزم��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
الجتماعية والتعليمية وال�شحية. واأ�شار اإىل اأن امل�شاريع التي مت اعتمادها 
األفا  و434  مليون  بقيمة  م�شروعا   35 نحو  بلغ  الجتماعي  الربنامج  يف 
م�شاجد  وبناء  غذائية  م��واد  وتوزيع  املنتجة  الأ�شر  و�شملت  درهما  و345 
وامل�شاعدة يف زواج اليتيمات اإىل جانب م�شروع الرغيف اخلريي الذي ي�شهم 

فى توفري الرغيف اليومي لالأ�شر املحتاجة يف الأردن ولبنان اإ�شافة اإىل اأ�شر 
اآلف الأ�شر. ولفت  ال�شوريني يف تلك الدول حيث ي�شتفيد منها  الالجئني 
الجتماعية  امل�شروعات  اأن  اإىل  النعيمي  اهلل  عبد  بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة 
ت�شمل اأي�شا توفري التدفئة ال�شتوية لالأ�شر امل�شتهدفة يف الدول التي ت�شهد 
ولبنان  والأردن  البو�شنة  التجمد مثل  درج��ات  اإىل  الطق�س ت�شل  ب��رودة يف 
والبطانيات  الغاز  وا�شطوانات  التدفئة  وقود  توزيع  مت  حيث  وقرغيز�شتان 
واملالب�س ال�شتوية لالأطفال والن�شاء اإ�شافة اإىل تلبية احتياجات مئات من 
يت�شل  ما  ويف  ال�شاأن.   ه��ذا  يف  ولبنان  الأردن  يف  ال�شوريني  الالجئني  اأ�شر 
الأعمال  اأم���ن���اء هيئة  رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ع��ادة  اأو����ش���ح  ال�����ش��ح��ي  ب��ال��ربن��ام��ج 
الأمرا�س  امل�شاهمة يف احل��د من  الهيئة على  اإط��ار حر�س  اأن��ه يف  اخلريية 
التي تنتقل عرب ا�شتهالك املياه امللوثة خا�شة يف املناطق التي تعاين �شحا يف 

املياه باأفريقيا واآ�شيا فقد �شاهمت الهيئة يف توفري م�شادر للمياه النظيفة 
الدول  العديد من تلك  للمياه يف  بئرا   116 لل�شرب عرب حفر  وال�شاحلة 
مثل ال�شنغال والنيجر والهند واندوني�شيا وقرغيز�شتان بتكلفة بلغت 675 
األفا و238 درهما . ونوه اإىل اأن الهيئة ويف اإطار برناجمها ال�شحي نظمت 
حملة طبية لفح�س النظر يف البو�شنة مت خاللها توفري نظارات طبية ملئات 
الطفال ممن يعانون من �شعف الب�شر. وفى اطار جهود الهيئة لن�شر العلم 
وامل�شاهمة يف تنمية املجتمعات وتوفري املعرفة لدى اأبناء املناطق النائية .. 
لفت �شعادة ال�شيخ حممد بن عبد اهلل النعيمي اإىل اأن الهيئة اعتمدت مبلغ 
الكرمي يف ال�شودان  القراآن  لتحفيظ  تعليمي  مركز  لبناء  درهما   46696
التى  الأخ���رى  امل�شروعات  من  العديد  اإىل  اإ�شافة  امل�شاحف  اآلف  وت��وزي��ع 

ان�شاأتها الهيئة عرب مكاتبها يف العديد من دول العامل.

وحول م�شروع كفالة الأيتام قال �شعادة رئي�س جمل�س اأمناء الهيئة اإن م�شروع 
كفالة الأيتام يقوم برتبية ورعاية اليتيم وتعليمه وتوفري الرعاية ال�شحية 

والجتماعية لأ�شر اليتام والأخذ بيد اليتيم والو�شول به اىل بر المان.
املتميزة  امل�شاريع  تعد من  اليتام  برعاية  الهيئة اخلا�شة  م�شاريع  اأن  واأك��د 
فى جمال الرعاية على م�شتوى العامل حيث ت�شعى الهيئة اىل جعل اليتيم 

ان�شانا مفيدا لنف�شه وجمتمعه بتوفري البيئة ال�شاحلة لرعايته .
م�شريا اإىل اأن الهيئة تكفل فى الوقت الراهن اأكرث من 60 األف يتيم ويتيمة 

داخل الدولة ويف العديد من البلدان العربية والإ�شالمية.
اأن الهيئة �شتوا�شل جهودها و�شعيها الرامي لتحقيق احتياجات  اإىل  واأ�شار 
الفئات امل�شتهدفة بعمل الهيئة داخليا وعرب مكاتبها اخلارجية يف املجالت 

كافة .

تنظمه موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال مب�ساركة 400 خبري حملي ودويل

�ختيار دبي ال�ست�سافة �ملوؤمتر �لعربي �الإقليمي حلماية �لطفل يف نوفمرب �ملقبل

�جتماعية �ل�سارقة توقع �تفاقية تعاون مع جمعية د�ر �لرب 

بين���ال��ي �ل�س���ارق���ة �ل�� 13 ي�س��دل �ل�ست���ار عل��ى ف�سل���ه �الأول
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ع�سر�ت �لقتلى و�جلرحى يف حريق غابات بالربتغال
•• ل�صبونة-اأ ف ب:

لرييا  منطقة  يف  ن�شب  غابات  حريق  �شحايا  ح�شيلة  ارتفعت 
و�شط الربتغال اىل 24 قتيال على الأقل ف�شال عن نحو 20 

جريحا، على ما اعلن رئي�س احلكومة الربتغالية.
امل���دين يف ل�شبونة  ال��دف��اع  م��ق��ر  ام���ام  ان��ط��ون��ي��و كو�شتا  وق���ال 
“نواجه ماأ�شاة رهيبة. حتى الن تاأكد مقتل 24 �شخ�شا لكن 

العدد مر�شح لالرتفاع«.
ا�شاف لالأ�شف، انها بال �شك اكرب ماأ�شاة عرفناها منذ �شنوات 

على �شعيد حرائق الغابات.
يزال  ل  ال��ذي  احلريق  على  لل�شيطرة  هي  “الولوية  واردف 

م�شتعال. ويجب بعد ذلك ان نفهم ما ح�شل«.

يف وقت �شابق ال�شبت اعلنت احلكومة الربتغالية ان 19 مدنيا 
ان  او�شحت  ال��ذي  ذل��ك احلريق  20 ج��راء  ُقتلوا وج��رح نحو 

حدته ا�شتدت يف �شكل مفاجئ.
واو�شح وزير الدولة لل�شوؤون الداخلية خورخي غوميز لو�شائل 
العالم ان 16 على القل من القتلى “تفحموا داخل �شياراتهم 
الطريق  على  النريان  من  حما�شرين  انف�شهم  وج��دوا  عندما 

بني فيغريو دو�س فينو�س وكا�شتانيريا دي بريا«.
 15،00 ال�����ش��اع��ة  قبيل  ال�شبت  الأول  ام�����س  احل��ري��ق  ان��دل��ع 
يف  غ��ران��دي  ب��ي��دروغ��او  يف  غ(  ت   14،00( املحلي  بالتوقيت 

منطقة لرييا.
ال�شبت  ليل  ال��ي��ة  و160  اط��ف��اء  رج��ل   500 زه���اء  ومت ح�شد 

الحد ملكافحة احلريق.

ا�شتنادا اىل وزير الدولة، انت�شرت النريان على نحو عنيف جدا 
وبطريقة ل ميكن تف�شريها.

وط����اول احل��ري��ق ق���رى ع����دة. ومل ي��ك��ن مم��ك��ن��ا م��ع��رف��ة حجم 
ال�شرار التي ت�شبب بها.

وتوجه الرئي�س الربتغايل مار�شيلو ريبيلو دي �شو�شا اىل مكان 
احلريق وقدم تعازيه اىل ا�شر ال�شحايا م�شاركا اياهم اآلمهم 

با�شم جميع الربتغاليني.
واث��ن��ى ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى ع��م��ل رج���ال الط���ف���اء، م�����ش��ددا ع��ل��ى انه 
بالنظر اىل درجات احلرارة فاإّن ما مت ِفعله هو اق�شى ما كان 

ممكنا عمله.
ال�شبت وجت��اوزت احلرارة  �شديدة  ملوجة حر  الربتغال  تعر�س 

الربعني درجة يف مناطق عدة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت���ن���اول م���وق���ع اأم���ري���ك���ي م���ق���رب من 
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
اإع�������ادة جتنيد  يف  ال���ق���ط���ري  ال������دور 
اجلماعات  يف  غ��وان��ت��ان��ام��و،  معتقلي 
الإره���اب���ي���ة جم�����دداً ب��ع��د اإن���ه���اء مدة 

حمكوميتهم واإطالق �شراحهم.
ون��ق��ل م��وق��ع ب��راي��ت��ب��ارت ع��ن ديفيد 
مل�شروع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اإي��ب�����ش��ن، 
م���ك���اف���ح���ة ال����ت����ط����رف )ه���ي���ئ���ة غري 
حكومية ملكافحة الإره��اب(، باأنه من 
اأن ال��دوح��ة ق��د حّثت  امل��رج��ح ك��ث��رياً 
غوانتانامو،  يف  ال�شابقني  ال�شجناء 
ق��ط��ر، على  اإىل  ن��ق��ل��ه��م  وال���ذي���ن مت 
الأن�شطة  يف  الن������خ������راط  اإع����������ادة 
اأع�شاء  ���ش��م��ن��ه��م  وم����ن  الإره���اب���ي���ة، 
تبادلهم  مت  الذين  اخلم�شة  طالبان 

مايو  اأي���ار  يف  اأمريكي  جندي  مقابل 
.2014

�شابقني  �شجناء  �شبعة  اأن،  وُيعتقد 
يف ���ش��ج��ن غ��وان��ت��ان��ام��و ع��ل��ى الأق����ل، 
امل����ط����اف يف قطر،  ب���ه���م  ان���ت���ه���ى  ق����د 
للجماعات  �شمحت  ب���دوره���ا  وال��ت��ي 
بالزدهار  ط��ال��ب��ان  م��ث��ل  الإره���اب���ي���ة 

داخل حدودها.
الذين  ال�شابقون  ال�شبعة  وال�شجناء 
يتبعون  قطر  يف  اأن�شطتهم  م��ار���ش��وا 

فعلياً جلماعة طالبان الأفغانية.
ك�شف   ،2015 م����ار�����س  اآذار  ويف 

م�����ش��وؤول اأم��ري��ك��ي ب��اأن��ه وع��ل��ى الأقل 
الإره��اب��ي��ني من  م��ن اخلم�شة  ثالثة 
ل�شبكتهم  ال���ع���ودة  ح���اول���وا  ط��ال��ب��ان  

الإرهابية القدمية.
بيئة ت�شمح بالعمل الإرهابي

عنا�شر  اإن  ب��راي��ت��ب��ارت  م��وق��ع  وق���ال 
نحو  اأك��رب  ب�شكل  ينجذبون  طالبان 
البيئة  اجل��ذب هنا هو  قطر، وعامل 
الإرهابي،  بالعمل  لهم  ت�شمح  ال��ت��ي 
حيث وفرت ت�شهيالت لعودة عنا�شر 
الإرهابي  للعمل  اخل��م�����ش��ة  ط��ال��ب��ان 
غوانتانامو  ���ش��ج��ن��اء  م���ن  وغ���ريه���م 

ال�شابقني على حد و�شف املوقع.
لي�س  اأنه  اإيب�شن للموقع: رغم  وقال 
كانت  اإذا  فيما  مت��ام��اً  ال��وا���ش��ح  م��ن 
مبا�شر  وب�����ش��ك��ل  ���ش��ه��ل��ت  ق����د  ق���ط���ر 
الإرهابية،  لالأن�شطة  ال�شجناء  عودة 
ف�شلت يف  ق��د  الأح����وال  بكل  اأن��ه��ا  اإل 
الكافية  باملراقبة  بتعهداتها  اللتزام 
لأن�شطة عنا�شر طالبان اخلم�شة من 

غوانتانامو.
وكانت قطر وقعت مذكرة تفاهم مع 
الوليات املتحدة يف اأيار مايو 2014، 
تلتزم قطر مبوجبها مبراقبة اأن�شطة 

عنا�شر طالبان اخلم�شة.
وب���ن���اًء ع��ل��ى درا����ش���ة ن�����ش��ره��ا م�شروع 
“قطر،  ب��ع��ن��وان  ال��ت��ط��رف  م��ك��اف��ح��ة 
الدوحة  ���ش��ي��ا���ش��ات  امل����ال والإره�������اب: 
فقد زودت حكومة قطر  اخلطرية”، 
الإرهابيني مب�شاكن مدعومة يف اأحد 

اأكرث اأحياء الدوحة ثراًء.
تقرير  اإىل  ايب�شن  اأ���ش��ار  ذل���ك،  اإىل 
عام  دي�شمرب  الأول  ك��ان��ون  يف  ���ش��در 
2015 عن جلنة اخلدمات امل�شلحة 
من  مقتب�شاً  الأم��ري��ك��ي  ال��ربمل��ان  يف 
اأنها  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  جلنة 

قالت للرئي�س ال�شابق اأوباما يف ذلك 
ال�����ش��ج��ن��اء اخلم�شة  ان��خ��رط  ال���ع���ام: 
الوليات  تهدد  اأن�شطة  يف  ال�شابقون 
ومبا  حلفائها  م��ن  واأف�����راد  امل��ت��ح��دة 
واأمنها  م�����ش��احل��ه��ا  م����ع  ي���ت���ع���ار����س 
القومي ولي�شت كمثل الأن�شطة التي 

�شبقت �شجنهم يف ميدان املعركة.
عنا�شر  غالبية  اإن  ال��درا���ش��ة  وق��ال��ت 
ط���ال���ب���ان اخل��م�����ش��ة ُي��ع��ت��ق��د ب����اإع����ادة 
ان��خ��راط��ه��م ب��اأن�����ش��ط��ة اإره��اب��ي��ة منذ 

و�شولهم لقطر.
غوانتانامو  ب��ي��ان��ات  ل��ق��اع��دة  ووف��ق��اً 

نيويورك  �شحيفة  حت��ت��ف��ظ  وال��ت��ي 
احلكومة  ف���اإن  منها  بن�شخة  ت��امي��ز 
�شجناء  �شتة  بنقل  قامت  الأمريكية 
عنا�شر  ه���م  ق��ط��ر  اإىل  الأق�����ل  ع��ل��ى 
 ،2014 ع������ام  اخل���م�������ش���ة  ط����ال����ب����ان 
مرتبط  قطر  مواليد  م��ن  واإره��اب��ي 
ب��ط��ال��ب��ان وح��ل��ي��ف��ت��ه��ا ال���ق���اع���دة عام 

.2008
�شابًعا  ��ا  ���ش��خ�����شً اأن  اإي��ب�����ش��ن  وذك�����ر 
ويدعى  والقاعدة  بطالبان  مرتبًطا 
ن�شاطه  ميار�س  �شعيف  ال�شالم  عبد 
 2011 الإره��اب��ي يف قطر منذ ع��ام 

اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  نقلته  اأن  بعد 
اأفغان�شتان عام 2005.

غوانتانامو  مل��ع��ت��ق��ل��ي  ج����ذب  م���رك���ز 
ال�شابقني

التطرف  م��ك��اف��ح��ة  م�����ش��روع  واأورد 
م��الح��ظ��ة ت���ق���ول ب�����اأن ق��ط��ر تعترب 
غوانتانامو  مل��ع��ت��ق��ل��ي  ج����ذب  م���رك���ز 
ال�����ش��اب��ق��ني ال���ذي���ن ل��دي��ه��م رواب����ط 
يكونون  م���ا  وغ���ال���ب���اً  ط���ال���ب���ان،  م���ع 
اجلماعات  يف  ع��اٍل  مب�شتوى  عنا�شر 
الأمر  وو�شل  وعائالتهم،  الإرهابية 
مكتب  بتاأ�شي�س  ط��ال��ب��ان  ت��ق��وم  لأن 
لها يف الدوحة. واأ�شارت املنظمة غري 
موؤخراً  ُن�شرت  درا���ش��ة  يف  احلكومية 
ومكافحة  التطرف  “قطر:  بعنوان 
طالبان  م�شوؤويل  اأن  اإىل  التطرف” 
منذ  قطر  يف  متزايد  ح�شور  لديهم 

عام 2010 تقريباً.

•• برلني-وكاالت:

ال�شالم  م�����ش��رية  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
مدينة  يف  م�����ش��ل��م��ون  ينظمها  ال��ت��ي 
العنف  ملناه�شة  الأمل��ان��ي��ة  ك��ول��ون��ي��ا 
مب�شاركة  الإ�����ش����الم����ي  والإره����������اب 

حمدودة لأكرث من األف �شخ�س.
العلوم  يف  الأمل��ان��ي��ة  الباحثة  وق��ال��ت 
املظاهرة  اإىل  وال��داع��ي��ة  الإ�شالمية 
مل����ي����اء ق�������دور خ�����الل امل���������ش����رية، اإن����ه 
ح���ان ال���وق���ت ع��ق��ب ه��ج��م��ات برلني 
داخل  والهجمات  ولندن  ومان�ش�شرت 
ال���ع���امل الإ����ش���الم���ي لت���خ���اذ موقف 

وا�شح �شد الإرهاب.
واأ�شافت: ل نريد اأن نعرف �شخ�شاً يف 
�شفوفنا يقتل اأبرياء با�شم الإ�شالم، 
اأن  ينبغي  ل  امل�شلم  امل���دين  املجتمع 

ي�شمح للمتطرفني باحلديث.
وبداأت املظاهرة مب�شاركة ب�شع مئات 
حتت �شعار “لي�س با�شمنا” يف و�شط 
املدينة، ثم ان�شم اإليهم مئات اآخرون 
نحو  ا�شتغرقت  التي  امل�شرية  خ��الل 
امل�شاركة يظل  اأن حجم  اإل  �شاعتني. 
املنظمني،  ت��وق��ع��ات  ع���ن  م��ن��خ��ف�����ش��اً 

نحو  م�شاركة  ينتظرون  كانوا  حيث 
10 اآلف �شخ�س.

بداية  مع  الو�شع  ال�شرطة  وو�شفت 
التظاهرة يف كولونيا بالهادئ.

وح���م���ل امل���ت���ظ���اه���رون لف���ت���ات كتب 
ل��ي�����ش��وا مذنبني  امل�����ش��ل��م��ون  ع��ل��ي��ه��ا: 
اإىل  وال����ك����راه����ي����ة حت������ول الأر�����������س 

جحيم.
امل�شرية،  يف  امل�شاركات  اإح��دى  وقالت 
وت����دع����ى ب���ي���زا غ���ورل���ي���ف���ي���ك: نحن 
امل�شلمني مت�شررون مرتني، مرة من 
الهجمات نف�شها والأخرى بتحميلنا 
�شد  اأننا  نبني  اأن  املهم  من  ال��ذن��ب. 

الإرهاب الإ�شالمي.

اأثارته  جدل  و�شط  التظاهرة  وتقام 
الرتكي  الإ���ش��الم��ي  الحت���اد  جمعية 
دي����ت����ي����ب امل����ق����رب����ة م������ن احل���ك���وم���ة 
الرتكية، وهي اأكرب جمعية اإ�شالمية 
يف املانيا، وذلك بعد رف�شها امل�شاركة 
و�شمة  اأن����ه����ا  ب��ح��ج��ة  امل���ظ���اه���رة  يف 
اإره���اق���اً  ���ش��ت��ك��ون  واأن���ه���ا  للم�شلمني 

للم�شلمني ال�شائمني يف رم�شان.
املركزي  املجل�س  اأع��ل��ن  امل��ق��اب��ل  ويف 
واجلالية  اأمل����ان����ي����ا  يف  ل��ل��م�����ش��ل��م��ني 
دع��م��ه��م��ا لهذه  ب���ال���ب���الد  ال���رتك���ي���ة 
التظاهرة. كما دعا العديد من غري 
يف  امل�شاركة  اإىل  وال�شا�شة  امل�شلمني 
املظاهرة يف �شورة تتجاوز التوجهات 

احلزبية.
وا�شعة  انتقادات  ديتيب  رف�س  واأث��ار 
اأملانيا. واأعربت احلكومة الأملانية  يف 

عن خيبة اأملها اإزاء موقف ديتيب.
وق��ال��ت ق���دور امل��ن��ح��درة م��ن اأ�شول 
�شورية: من اخلطاأ عدم امل�شاركة يف 

م�شرية �شالم كهذه.
ومن جانبه، قال وزير العدل الأملاين 
هايكو ما�س يف ت�شريحات ل�شحيفة 
كولرن �شتات اأنت�شيجر ال�شادرة ام�س 
املجتمع  م��ه��م��ة  اإن  ال�����ش��ب��ت،  الأول 
امل����دين ب��اأك��م��ل��ه ال���ن���اأي ب��ن��ف�����ش��ه عن 

الإرهاب.
واأ�شاف: ديتيب يعزل نف�شه برف�شه 
ينده�س  اأن  ل��ه  ينبغي  ول  امل�شاركة 
جديدة  بذلك حججاً  يقدم  اأن��ه  من 

خل�شوم الإ�شالم.

•• تاراكان-رويرتز:

قال كولونيل من القوات اجلوية لوكالة اأنباء اأنتارا 
الر�شمية اإن اإندوني�شيا ن�شرت طائرات مقاتلة من 
طراز �شوخوي يف قاعدة يف اإقليم بورنيو ال�شمايل 
لتعزيز اإجراءات الأمن حت�شبا ملحاولة مت�شددين 
اإ�شالميني اجتاحوا بلدة يف الفلبني الفرار جنوبا. 
وقال قائد القاعدة اجلوية يف تاراكان وهي بلدة 
اإقليم بورنيو  يف منطقة كاليمانتان ال�شمالية يف 
اجلمعة  يوم  و�شلت  �شوخوي  مقاتالت  ثالث  اإن 
�شتبقى يف القاعدة ملدة �شهر ملواجهة اأي حماولة 
الفلبيني  اجلي�س  يقاتلون  الذين  املت�شددين  من 

يف مدينة ماراوي للفرار اإىل اإندوني�شيا.
ونقلت الوكالة عن الكولونيل ديديك كري�شيانتو 

الفلبني  ي��ه��رب��ون م���ن  ق���د  امل���ت�������ش���ددون   : ق���ول���ه 
وي�شطرون لعبور احلدود اإىل اندوني�شيا.

بع�س  اإن  اجل��م��ع��ة  ي���وم  الفلبيني  اجل��ي�����س  وق���ال 
مدينة  اجتاحوا  الذين  الإ�شالميني  املت�شددين 
م�����اراوي يف ج��ن��وب ال��ب��الد ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي رمبا 
القتال  خالل  ال�شكان  من  النازحني  بني  اند�شوا 

امل�شتمر منذ نحو اأربعة اأ�شابيع.
واأثار انهيار الأمن يف ماراوي، حيث يقول اجلي�س 
اإن نحو 200 مقاتل مت�شددي يتح�شنون، انزعاج 
ومن  وماليزيا.  اندوني�شيا  مثل  امل��ج��اورة  ال��دول 
الدول  وال��دف��اع يف  الأم��ن  ق��ادة  اأن يجتمع  املقرر 
الثالث يف تاراكان اليوم الثنني يف حفل تد�شني 
التي تطل عليها هذه  البحار  دوري��ات حرا�شة يف 

الدول.

•• لندن-اأ ف ب:

تبداأ بريطانيا اليوم مفاو�شات تاريخية للخروج من الحتاد 
الأوروبي، بعد انتخابات ت�شريعية اأ�شعفت احلكومة، وفيما ل 
تزال البالد يف حداد على �شحايا احلريق الهائل يف برج �شكني 
بروك�شل  اىل  ديفي�س  ديفيد  بريك�شت  وزي��ر  ويتوجه  بلندن. 
امن  بارنييه  الأوروب��ي مي�شال  للقاء كبري مفاو�شي الحت��اد 
اجل اطالق مفاو�شات خروج معقدة، يتوقع ان ت�شتمر اقل من 
�شنتني. و�شوتت بريطانيا بحواىل ن�شبة %52 العام املا�شي، 
ا�شتمرت  التي  ع�شويتها  ان��ه��اء  على  م�شبوق،  غ��ري  ح��دث  يف 
لعقود يف تكتل الدول الثماين والع�شرين، على خلفية القلق 
حيال ازمة الهجرة وفقدان ال�شيادة، يف ا�شتفتاء �شكلت نتائجه 

زلزال �شيا�شيا يف الداخل و�شدمة كبرية يف العامل.
وو�شعت احلكومة ا�شرتاتيجية بريك�شت �شعب خلف�س اأعداد 
املهاجرين القادمني من الحتاد الأوروبي على ح�شاب ع�شوية 

بريطانيا يف ال�شوق الوروبية امل�شرتكة والوحدة اجلمركية.
اإل ان ت�شاوؤلت بداأت ُتطرح ب�شاأن هذه املقاربة عقب النتخابات 
بنتيجتها  وخ�شرت  يونيو  حزيران  يف  جرت  التي  الت�شريعية 
رئي�شة الوزراء ترييزا ماي الغالبية التي كان يحظى بها حزب 
بتبعات  ي�شعرون  ال��ع��ادي��ون  الربيطانيون  وب���داأ  املحافظني. 
بريك�شت مع ارتفاع كلفة الت�شدير ب�شبب تدهور �شعر اجلنيه 

والقلق املتزايد لدى ال�شركات من خ�شارة ا�شواق جتارية.
ف�شلت  ولكنها  الن��ت��خ��اب��ات  ع��ق��ب  بال�شلطة  م���اي  ومت�شكت 
ال��ت��و���ش��ل لت���ف���اق م���ع احل����زب الوحدوي  ال�����ش��اع��ة يف  ح��ت��ى 
غالبية  تاأمني  اجل  من  ال�شمالية  ايرلندا  يف  الدميوقراطي 
ت��خ��ول��ه��ا احل���ك���م، م���ا ي�����ش��ع��ه��ا يف م��وق��ع ���ش��ع��ف. وف����از حزب 
املحافظني ب� 317 مقعدا يف جمل�س العموم من اأ�شل 650 
مقعدا، وهو بحاجة اىل دعم احلزب الوحدوي الدميوقراطي 
الإيرلندي، الفائز بع�شرة مقاعد، لتاأمني غالبية �شيقة. ومن 
املقرر ان تقدم احلكومة برنامج عملها الربعاء خالل جل�شة 
الالحقة  الي��ام  يف  اخ��رى  جل�شة  �شتليها  للربملان،  افتتاحية 
حالة  ان  الثانية  اليزابيث  امللكة  وراأت  الثقة.  على  للت�شويت 
من “الكاآبة” تخيم على بريطانيا التي �شهدت كذلك ثالثة 
اعتداءات اإرهابية خالل ثالثة ا�شهر وحريقا يف برج �شكني يف 

لندن قد ترتفع ح�شيلة �شحاياه اىل 58 قتيال.
النتقادات  تاأجيج  يف  الربيطانية  احلكومة  �شعف  و�شاهم 
اآمال  ان  اإل  الأوروب�����ي،  الحت���اد  م��ن  اخل���روج  اآل��ي��ة  ملقاربتها 
النا�شطني املوؤيدين لالحتاد باإعادة النظر يف �شيا�شة بريك�شت 

مل حتقق اي نتيجة حتى ال�شاعة.
ل�مقاربة  املوؤيد  هاموند  فيليب  الربيطاين  املالية  وزير  وقاد 
اكرث  بريك�شت  با�شرتاتيجية  للمطالبة  حملة  براغماتية 

ليونة تعطي الولوية لالقت�شاد.
اآلية  اإىل  �شي،  ب��ي  ب��ي  لإذاع���ة  الأح���د متحدثا  هاموند  ودع��ا 
ال��وظ��ائ��ف وال��ن��م��و من  ب��ال ���ش��دام��ات ت�شمح بحماية  خ���روج 
خالل هيكليات انتقالية . لكنه �شدد يف املقابل على اأن تطبيق 
الحتاد  وم���ن  امل��وح��دة  ال�����ش��وق  م��ن  اخل����روج  يعني  بريك�شت 
اجلمركي. من جانبه، �شدد ديفيد ديفي�س على اأنه مل يتغري 

اأي �شيء يف الوقت احلا�شر بالن�شبة اإىل خط احلكومة.
كذلك دعا اع�شاء اخرون من فريق حكومة ماي اإىل مقاربة 
ت�����ش��م��ح لالأحزاب  ب��ري��ك�����ش��ت  ���ش��م��ول��ي��ة ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اك���رث 
املعار�شة باإ�شماع �شوتها، وتتيح الخذ باآراء ا�شكتلندا وايرلندا 

ال�شمالية اللتني �شوتتا ل�شالح البقاء يف الحتاد الوروبي.
وقالت روث ديفيد�شون زعيمة حزب املحافظني ال�شكتلندي 
ان تعطي  بريطانيا  ان على  ا�شكتلندا  ب�13 مقعدا يف  الفائز 

الولوية ل�حرية التجارة ومنونا القت�شادي.
ال�شاعة  الثنني  بريك�شت  مفاو�شات  تنطلق  ان  املقرر  وم��ن 
 90 مدتها  اوىل  بجولة   ) غ  ت  )التا�شعة  �شباحا   11،00
يتبعه  بينهما  غ��داء عمل  يليها  وديفي�س،  بارنييه  بني  دقيقة 
موا�شيع  ثالثة  على  العمل  ف��رق  و�شرتكز  �شحايف.  موؤمتر 
بريطانيا،  املقيمني يف  الوروبيني  الرعايا  و�شع  رئي�شية هي 
فاتورة “طالق” بريطانيا مع الحتاد، وم�شري احلدود بني 

ايرلندا ال�شمالية وايرلندا الع�شو يف الحتاد.
ب�شاأن  الوروب��ي  بريطانيا والحت��اد  اتفاق بني  ولي�س هنالك 
م�شتقبل  مناق�شة  على  لندن  ا���ش��رار  م��ع  املوا�شيع،  تراتبية 
المر  ال��ط��الق،  مناق�شة  م��ع  ب��ال��ت��وازي  التجارية  ال��ع��الق��ات 
الذي ترف�شه بروك�شل. واملفاو�شات تعترب الكرث تعقيدا يف 
تاريخ بريطانيا ل �شيما انها ت�شعى لتفكيك ع�شوية 44 عاما 
التو�شل لتفاق  ب��دون  ب��اخل��روج  تلويحها  واأث���ار  يف الحت���اد، 
قلق العوا�شم الوروبية. واعلنت احلكومة ال�شبت ان الربملان 
ال�شبوع  ه��ذا  تنطلق  �شنتني  م��دى  على  خا�شة  دورة  �شيعقد 

لتمكينه من تعديل ت�شريعات الحتاد الوروبي.
ب��ي��ان احل��ك��وم��ة �شنبني او���ش��ع اج��م��اع مم��ك��ن حول  وج���اء يف 
خططنا لربيك�شت، ما يعني منح الربملان اطول وقت ممكن 

ملراجعة هذه القوانني عرب فتح دورة برملانية ل�شنتني .
ويتوجه وزير التجارة ليام فوك�س اليوم الثنني اىل وا�شنطن 
يف حماولة ل�شتك�شاف امكانيات اإقامة روابط جتارية جديدة، 
على الرغم من انه ل ميكن اطالق اي مفاو�شات ر�شمية قبل 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
لكن قبل اإغالق باب الحتاد الأوروبي، ك�شف ا�شتطالع للراأي 
اأجراه معهد �شورفي�شن و�شحيفة ميل اأون �شنداي اأن 53% 
من الربيطانيني يوؤيدون الت�شويت على التفاق الذي �شيتم 

التو�شل اإليه.

موقع مقرب من دونالد ترامب 

قطر �ألهمت معتقلني يف غو�نتانامو للعودة �إىل �الإرهاب

م�سلمون ينظمون مظاهرة مناه�سة للتطرف يف �أملانيا

حت�سبا لفرار مت�سددين من الفلبني 

�إندون�سيا تن�سر مقاتالت �سوخوي لتاأمني حدودها 

بريطانيا تبد�أ مفاو�سات بريك�ست 
تاريخية بقيادة حكومة �سعيفة

•• جوبا-رويرتز:

عندما ان��دل��ع��ت احل���رب الأه��ل��ي��ة يف ج��ن��وب ال�����ش��ودان عام 
و�شط  حما�شرة  نف�شها  اأول����واك  نياياث  وج���دت   2013
النريان يف بلدة ملكال ال�شمالية ومزقت ر�شا�شة �شاقها. 

جنت هي غري اأن �شاقها مل تنج.
عندما غادرت امل�شت�شفى وجدت مالذا مع اأ�شرة يف مدينة 
يي الواقعة اإىل اجلنوب لكنها ا�شطرت للفرار من جديد 

بعد ات�شاع نطاق احلرب.
به  حتيط  العا�شمة  خ���ارج  خميم  يف  بيتها  اأ���ش��ب��ح  والآن 
الرمل  باأكيا�س  املحاطة  والتح�شينات  ال�شائكة  الأ�شالك 
التي يقوم فيها رجال قوات حفظ ال�شالم التابعة لالأمم 

املتحدة باحلرا�شة.
ولي�س لدى هذه ال�شيدة امل�شنة اأمل يذكر اأن ينجح زعيما 
ال�����ش��ودان، رئي�س جنوب  امل��ت��ح��ارب��ني يف ج��ن��وب  اجل��ان��ب��ني 
ريك  ال�شابق  ونائبه  الدنكا  قبيلة  من  كري  �شلفا  ال�شودان 
ال�شخ�شية  ال��ع��داوة  م���داواة  يف  ال��ن��وي��ر،  قبيلة  م��ن  م�شار 
والقبلية التي ق�شمت جنوب ال�شودان بعد عامني فح�شب 
اأح��دث دول العامل. قالت  اإع��الن قيام الدولة لت�شبح  من 
وهي جتل�س على الأر���س الرتابية يف ملجاأ كان ي�شتخدم 
والريا�شيات  اللغوية  القواعد  الأط��ف��ال  لتعليم  قبل  من 
لكن الوافدين اجلدد اأ�شبحوا ي�شغلونه الآن “ل اأعتقد اأن 
القيادات �شتحل هذا الو�شع يف اأي وقت قريبا. اأنا حتى ل 
الواقع خارج  اأعرف ما يتقاتلون عليه«. ي�شت�شيف املخيم 
جوبا 30 األف �شخ�س اأي ما يزيد بن�شبة 50 يف املئة على 

طاقته ال�شتيعابية.
انتقال  اأك��رب حركة  وميثل الالجئون يف املخيم ج��زءا من 
�شهدتها  التي  اجلماعية  الإب���ادة  منذ  اأفريقيا  يف  للنا�س 
رواندا عام 1994. ويبلغ اجمايل عدد الالجئني حوايل 
مليونني داخل جنوب ال�شودان وما يقرب من العدد نف�شه 

خارج حدود الدولة.
ال���ذي ترجع  ال�����ش��راع،  اإن  امل��ت��ح��دة  وي��ق��ول خ���رباء الأمم 
جذوره اأي�شا اإىل الرغبة يف ال�شيطرة على الرثوة النفطية 
يف جنوب ال�شودان، يرقى اإىل حد التطهري العرقي ويهدد 

بالت�شاعد اإىل اإبادة جماعية.
فيليبو  ال��الج��ئ��ني  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفو�س  وق���ال 
جراندي بعد التجول يف املخيم حيث تنت�شر يف اجلو روائح 

يل  “روى  ال��ق��دم  ك��رة  الأط��ف��ال  ويلعب  ال�شحي  ال�شرف 
النا�س ق�ش�س اخلوف والعنف«.

جراندي  وج���ود  فر�شة  امل��ع��دم��ني  املخيم  �شكان  وا�شتغل 
لل�شكوى من امل�شاعب التي يواجهونها يوميا.

و�شكا كون ت�شول من�شق التعليم من ازدحام املخيم ونق�س 
امل��ق��ن��ن��ات. وق��ال��ت اأجنلينا ن��ي��اج��اك اإح���دى امل��ن��دوب��ات عن 
الن�شاء اإن من يغادرن املخيم ملحاولة زيادة دخلهن يجازفن 

بالتعر�س لالعتداء والغت�شاب على اأيدي م�شلحني.
يوليو متوز  الأخ��رية يف  الرئي�شية  ال�شتباكات  ويف موجة 
ناقالت  تقف  واليوم  املخيم.  يف  �شخ�شا   60 قتل  املا�شي 
بنقل  املخيم. وتعهد جراندي  جنود مدرعة حول حميط 
�شكاوى �شكان املخيم يف لقاءاته مع قادة جنوب ال�شودان. 
وقال ل حيلة يل �شوى خماطبة اإح�شا�شهم بامل�شوؤولية على 
اأن يكون عندهم هذا الإح�شا�س. فهروب النا�س دليل وا�شح 
على اأنك ل تاأخذ م�شوؤولية كافية عن مواطنيك. فالنا�س 

لن يهربوا اإذا مل ي�شعروا باخلوف.

 جهود ال�سالم
اأطلق جنوب  اإىل �شالم  بعد ف�شل عدة حم��اولت للتو�شل 
ال�شودان حوارا وطنيا يف حني �شعت قيادات اإقليمية لإحياء 

املحادثات التي متت بو�شاطة دولية
غري اأن قلة من �شكان املخيم هي التي تتم�شك بالأمل يف 
الوقت الذي ل ي�شارك فيه ريك م�شار املحتجز يف جنوب 

اأفريقيا رهن الإقامة اجلربية يف املفاو�شات.
وقال جون ويوال املنتمي لقبيلة النوير الذي ل يبعد بيته 
امل�شكلة  بال�شلطة.  يتعلق  ه��ذا  كيلومرتات  خم�شة  �شوى 
اأمام  النتخابات  �شي�شارك يف  اإنه  ريك  قال  حدثت عندما 

�شلفا.
فلن  معا.  الثنني  هذين  جلمع  فقط  يحتاجون  واأ���ش��اف 

يحدث �شالم يف جنوب ال�شودان ما دام ريك م�شتبعدا.
اإن ف�شل التفاقات ال�شابقة، بدءا من تلك  وقال جراندي 
التي اأنهت عقودا من احلرب مع اخلرطوم وفتحت جلنوب 
الأخرية،  ال�شالم  حم��اولت  اإىل  ال�شتقالل  باب  ال�شودان 

معناه اأن اإعادة بناء الثقة مهمة �شعبة.
وقال : لبد من التو�شل اإىل اتفاق جيد جدا لإقناع النا�س 
بالعودة. ولبد اأن يكون قابال لال�شتمرار. فال �شيء اأ�شواأ 

من عودة النا�س وا�شطرارهم للفرار من جديد .

�لنازحون يف جنوب �ل�سود�ن ال يرون �أمال حللول �ل�سالم 

�الأمريكيون يتح�سرون .. كوبا 
»جزيرة ممنوعة« من جديد 

•• هافانا-رويرتز:

اآمال ال�شياح الأمريكيني الذين ي�شتاقون لتجرع �شراب يف حانة  حتطمت 
�شلوبي جو الأ�شطورية يف هافانا اأو الغط�س يف حو�س ال�شباحة فوق �شطح 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن  عندما  وذل��ك  الفاخرة  فنادقها  اأح���دث 

ترامب �شيا�شته اجلديدة يف كوبا الأ�شبوع املا�شي.
ففي انتكا�شة ل�شيا�شة الوفاق الأمريكي الكوبي التي تفاو�س عليها �شلفه 
باراك اأوباما اأمر ترامب يوم اجلمعة بت�شديد القيود على �شفر الأمريكيني 
مع  التعامل  على  قيودا  فر�س  كما  الكاريبي  البحر  يف  الواقعة  كوبا  اإىل 

قواتها امل�شلحة التي متلك الكثري من املوؤ�ش�شات الكربى يف العا�شمة.
�شلوبي جو  هيو�شتون حانة  املدر�س من  عاما(   35( فران�شي�س  را�شل  زار 
التي حازت �شهرة وا�شعة يف ع�شر احلظر الأمريكي على امل�شروبات الروحية 
خالل ع�شرينيات القرن الع�شرين عندما كان الأمريكيون يتوافدون على 

هافانا بحرية لتناول امل�شروبات ولعب القمار.
وقال فران�شي�س بعد الزيارة “بو�شعك اأن تقول ‘بالإمكان �شراء �شراب يف اأي 

لكنك تريد الذهاب اإىل مكان م�شهور ويف غاية الأناقة«. مكان‘. 
كان عمالقة ال�شينما من اأمثال جون وين و�شبن�شر تري�شي وكالرك جيبل 
يرتددون على احلانة ال�شهرية التي كان البار ميتد فيها 18 مرتا وخلدها 

فيلم “اأور مان اإن هافانا” )رجلنا يف هافانا( عام 1959.
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عربي ودويل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تكتب �شحيفة “هاآرت�س” ان البيت الأبي�س بداأ، يف الأ�شبوع 
املا�شي، ببذل جهود لتجنيد الدعم ال�شيا�شي يف الكونغر�س 
ملبادرة ال�شالم التي �شيحاول الرئي�س ترامب دفعها خالل 
اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  اجتمع  وق��د  القريبة.  الأ�شهر 
املا�شي،  ال�شبوع  يف  غرينبالت،  جي�شون  ال�شالم،  لعملية 
ال�شيوخ،  وجمل�س  الكونغر�س  يف  اع�شاء  مع  وا�شنطن،  يف 
اجلانب  م��ن  خا�شة  ال��ي��ه��ودي��ة،  التنظيمات  ع��ن  وممثلني 
يريد  كيف  لهم  ي�شرح  لكي  ال�شيا�شية،  للخارطة  اليميني 
الرئي�س التو�شل اىل ال�شفقة النهائية. و�شي�شل غرينبالت 
اىل املنطقة قريبا، لكي يناق�س م�شمون املبادرة الأمريكية 

مع بنيامني نتنياهو وحممود عبا�س.
وعلم ان غرينبالت اجتمع، اخلمي�س املا�شي، مع جمموعة 
– ثالثة دميوقراطيني  الكونغر�س  ن��واب من  �شتة  �شمت 
���ش��ي��ا���ش��ة الدارة  وث���الث���ة ج��م��ه��وري��ني- وع���ر����س ع��ل��ي��ه��م 
وناق�س  الفل�شطيني،   – ال�شرائيلي  املو�شوع  يف  اجلديدة 
معهم �شياغة دعم احلزبني لعملية ال�شالم. ويعترب اثنان 
من امل�شرعني اجلمهوريني الذين اجتمع بهم غرينبالت، 
املعتدلة ج��دا يف احل��زب اجلمهوري يف  من بني الأ���ش��وات 

املو�شوع ال�شرائيلي – الفل�شطيني.
احدهما هو النائب جون دانكن، من ولية تني�شي، كان احد 
ال�شنة،  بداية  الذين وقعوا يف  ن��واب اجلمهوريني  قلة من 
ب�شكل  ال��دول��ت��ني  ح��ل  تبني  اىل  ت��رام��ب  دع��ت  ر�شالة  على 
اجلمهوري  احل��زب  ع��ن  الكونغر�س  ع�شو  ان  كما  ر�شمي. 
�شارك يف  وال��ذي  ن��ربي، من ولي��ة نربا�شكا،  جيف فورتو 
ان�شاء  اىل  يدعو  قانون  م�شروع  اآذار،  �شهر  يف  قدم  اللقاء، 
– الفل�شطيني،  �شندوق دويل لدعم التعاي�س ال�شرائيلي 
الت�شعينيات يف  �شنوات  الذي عمل يف  ال�شندوق  على غرار 
الثالث  اجلمهوري  احل��زب  ع�شو  ام��ا  ال�شمالية.  ايرلندا 
يف كل  “�شقر”  الذي �شارك يف اللقاء، ت�شاريل دانت، فهو 

ما يتعلق بالق�شية ال�شرائيلية – الفل�شطينية.
وق���د ح���اول غ��ري��ن��ب��الت خ���الل ال��ل��ق��اء فح�س ك��ي��ف ميكن 
تواجه  ان  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  ال��ع��ق��ب��ات  ع��ل��ى  التغلب 
فامل�شرعني  وا���ش��ن��ط��ن.  يف  ال�����ش��ل��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف 
لن  ت���رام���ب،  غالبيتهم  يف  ي��دع��ون  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��وري��ني 
ال�شرائيلي  امل��و���ش��وع  يف  دع��م��ه  اىل  ب��ال�����ش��رورة،  ي�شارعوا 
مواقف  اجلمهوري  احل��زب  تبنى  وال��ذي  الفل�شطيني،   –
اليمني  من  باإلهام  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف  ب�شاأنه  متطرفة 
عامال  ي�شكلون  الذين  الدميوقراطيني،  اما  ال�شرائيلي. 
داعما ب�شكل اكرب للعملية ال�شلمية، فيتخوفون من اعالن 

دعمهم خلطوة ترامب، ب�شبب كراهية ان�شارهم للرئي�س.
ترامب عدم  الرئي�س  قرر  عندما  املثال،  �شبيل  على  هكذا، 
اأي نائب،  نقل ال�شفارة من تل ابيب اىل القد�س، مل يقف 
ل جمهوري ول دميوقراطي، للدفاع عنه او اعالن الدعم 
خل��ط��وت��ه. ال���ن���واب ال��دمي��وق��راط��ي��ني ال���ذي���ن ���ش��ارك��وا يف 
براي�س  ديفيد  وول�����س،  بيرت  هم  غرينبالت  مع  الجتماع 
الكبار حلل  املوؤيدين  يعتربون من  الذين  يرموت،  وج��ون 

الدولتني واقامة دولة فل�شطينية.
املبادرين  من  ك��ان  ان��ه  “هاآرت�س”  ل�شحيفة  وول�س  وق��ال 
ترامب  الرئي�س  زي��ارة  تعقبوا  ورفاقه  لأنه هو  اللقاء،  اىل 

اىل ا�شرائيل، وكانوا را�شني عن ت�شريحاته ب�شاأن العملية 
الوليات  ال��ذي يجب ان تقوم به  الفاعل  ال�شلمية وال��دور 
زيارة  بعد  بغرينبالت  “ات�شلت  وول�����س:  وق���ال  امل��ت��ح��دة. 
الرئي�س اىل ا�شرائيل لكي اقول له باأنهم قاموا بعمل جيد، 
الكابيتول  تلة  ل��ق��اءات يف  اج���راء  ببدء  ع��ن رغبته  ف��اع��رب 
مع جمموعات �شغرية من النواب من احلزبني. لقد اثار 
غرينبالت انطباعنا ك�شخ�س جدي وملتزم جدا باجلهود 
املبذولة لدفع العملية ال�شلمية؟ وكان من بني المور املهم 
عملها، جتنيد الدعم من احلزبني للعملية ال�شلمية وهذا 
الذين  الكونغر�س  يف  بيننا  من  الكثري  يوجد  ج��دا.  مفيد 
يريدون امل�شاعدة يف حتقيق ال�شالم الآمن، وحقيقة قيامه 
م�شاألة  يعترب  مبكرة  مرحلة  يف  املو�شوع  على  باطالعنا 

ايجابية جدا«.
واىل جانب اللقاءات مع جمموعات النواب، عقد غرينبالت 
اليمني  م��ع  متماثلة  ي��ه��ودي��ة  تنظيمات  ع��دة  م��ع  ل��ق��اءات 
الأم��ري��ك��ي وال���ش��رائ��ي��ل��ي، ل��ك��ي ي�����ش��رح ل��ه��ا وج��ه��ة الدارة 
اجتمع  املا�شي،  الأرب��ع��اء  وي��وم  ال�شالم.  عملية  احلالية يف 
بدعم  حتظى  التي  اجلمهورية  اليهودية  اللجنة  ق��ادة  مع 
ي�شل اىل ماليني الدولرات من قبل امرباطور املراهنات 
�شلدون ادل�شون، والذي كان قد انتقد ب�شدة حماولت ادارة 

اوباما دفع اتفاق ا�شرائيلي – فل�شطيني.
متم�شكة  ترامب  ادارة  باأن  التنظيم  قادة  غرينبالت  وابلغ 
بوعدها بعدم فر�س اتفاق على اجلانبني، وان احد اهداف 
تفاهمات  ب�شياغة  البدء  هو  ا�شرائيل  اىل  القريبة  زيارته 

بني ال�شرائيليني والفل�شطينيني انف�شهم. 
وقال م�شوؤول اأمريكي رفيع ان غرينبالت اكد خالل اللقاء 
التزام الرئي�س مبحاولة دفع اتفاق �شالم بني ال�شرائيليني 
ان  �شالم يجب  اتفاق  كل  باأن  او�شح  لكنه  والفل�شطينيني، 
يف  اجلانبني  بني  �شتجري  مبا�شرة  مفاو�شات  نتاج  يكون 

موعد ما يف امل�شتقبل. 
قال  غرينبالت  ان  املحادثات  على  املطلع  امل�شوؤول  واأ�شاف 
الطراف  مب�شاعدة  ملتزمة  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  اي�شا 
على التو�شل اىل اتفاق، لكن يف نهاية الأمر، �شيكون على 

حول  ات��ف��اق  اىل  التو�شل  والفل�شطينيني  ال�شرائيليني 
�شروط التفاق ولن تفر�س الوليات املتحدة �شفقة على 

اأي طرف.
“الحتاد  قيادة  مع  اخلمي�س،  ي��وم  غرينبالت،  التقى  كما 
يف  الأرث����وذك���������س  ل��ل��ي��ه��ود  ت��ن��ظ��ي��م  اك����رب  الرثوذك�شي”، 
الوليات املتحدة، الذي تتقارب مواقفه من مواقف اليمني 
الفل�شطينيني.  مع  بال�شراع  يتعلق  ما  كل  يف  ال�شرائيلي 
ا�شرائيل،  باأمن  املتحدة  الوليات  التزام  غرينبالت  وك��رر 

وعدم رغبة الدارة بفر�س اتفاق على اجلانبني.
الدارة  �شتحاول  وال��ذي  خ��ط��ورة،  ال�شيا�شية  الل��غ��ام  اك��رث 
الذي  القانون  م�شروع  هو  احلالية،  الفرتة  خالل  تفكيكه 
يدعو اىل التجميد املطلق للدعم املايل الأمريكي لل�شلطة 
الفل�شطينية، طاملا مل تتوقف عن دفع املخ�ش�شات لالأ�شرى 
الذين ادينوا بارتكاب عمليات ارهاب، ولعائالتهم. وقد بادر 
غراهام،  ليند�شي  اجلمهوري  ال�شيناتور  القانون  هذا  اىل 
جمل�س  يف  اخلارجية  للم�شاعدات  الفرعية  اللجنة  رئي�س 
ال�شيوخ. وقد حظي م�شروع قانون غراهام هذا بدعم من 
وحظي  نتنياهو،  بنيامني  ال�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
من  الكابيتول،  تلة  يف  بدعم  الأخريين  ال�شبوعني  خالل 

قبل م�شرعني دميوقراطيني اأي�شا.
و�شع  ام���ام  ت��رام��ب  الرئي�س  ادارة  ت�شع  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه 
ا�شكايل. فمن جهة، اذا �شودق على م�شروع القانون، ميكن 
 – ال�شرائيلية  املفاو�شات  دف��ع  فر�س  اىل  ذل��ك  ي�شيء  ان 
الفل�شطينية، وميكن لل�شلطة الفل�شطينية ان تواجه ازمة 
اق��ت�����ش��ادي��ة خ��ط��رية. وم���ن ج��ه��ة اخ���رى ���ش��ت��واج��ه الدارة 
م�شاعب �شيا�شية يف �شد م�شروع القانون او حتى التحفظ 
بقرار  اليمني  يف  ان�شاره  اآم��ال  ترامب  خيب  ان  بعد  منه، 
عدم نقل ال�شفارة اىل القد�س. وي�شبح الو�شع ا�شد تعقيدا 
يف ���ش��وء دع��م ع��دد م��ن ال��ن��واب ال��دمي��وق��راط��ي��ني مل�شروع 

القانون. 
وقد اجتمع غرينبالت م�شاء اخلمي�س املا�شي بال�شيناتور 
غراهام وناق�س معه م�شروع القانون. كما ناق�س غرينبالت 
املو�شوع مع �شتة من اع�شاء الكونغر�س ومع ممثلي الحتاد 

الرثوذك�شي واللجنة اليهودية اجلمهورية. 
وهذه  غرينبالت  بني  اللقاءات  يف  �شاركت  م�شادر  وح�شب 
التنظيمات، فقد ا�شار املبعوث المريكي اىل ان ادارة ترامب 
حتاول حل م�شاألة دفع املخ�ش�شات للمخربني وعائالتهم 
الفل�شطينية،  ال�����ش��ل��ط��ة  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر  احل�����وار  خ���الل  م���ن 
ان  امل�شدر  وق��ال  ح��ل.  اىل  التو�شل  باإمكانية  ي��وؤم��ن  وان��ه 
غرينبالت ابدى حذرا �شديدا ومل يقل كيف تنوي الدارة 

حل هذه امل�شاألة.
ام�س  قتل،  ا�شرائيليا  جنديا  ان  هاآرت�س  تكتب  ذل��ك،  اىل 
ال�شبت، وا�شيب ثالثة جنود اآخرين، جراء انقالب �شيارة 
جيب ع�شكرية كانت تقلهم خالل قيامهم بدورية بالقرب 
نقل  ومت  غ���زة.  ق��ط��اع  ح���دود  على  كي�شوفيم،  منطقة  م��ن 
امل�شابني لتلقي العالج يف م�شت�شفى �شوروكا يف بئر ال�شبع. 

وعلم ان جراح اثنني منهم بالغة والثالث طفيفة.
ال�شيارة،  ان��ق��الب  �شبب  ال�شرائيلي  اجلي�س  و�شيفح�س 
تلقاها  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة  التوجيهات  فح�س  ذل��ك  ب��ني  وم��ن 
اجلنود و�شكل قيادة ال�شيارة. ويعترب هذا احلادث من نوع 
احلوادث ال�شائعة يف اجلي�س ن�شبيا، وقد وقعت يف ال�شابق 

عدة حوادث مماثلة وقتل خاللها جنود.
املئات يتظاهرون �شد قتل الن�شاء

كتبت “هاآرت�س” ان مئات املواطنني ال�شرائيليني �شاركوا، 
م�شاء ام�س ال�شبت، يف املظاهرات التي جرت يف عدة اماكن 
يف ال���ب���الد، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق��ت��ل ال��ن�����ش��اء وط��ري��ق��ة عالج 
300 رجل وامراأة  ال�شرطة لهذه الأح��داث. و�شارك نحو 
ابيب،  ت��ل  ام���ام م�شرح هبيما يف  ال��ت��ي ج��رت  امل��ظ��اه��رة  يف 
املراأة باحلياة بكرامة، وو�شع  ورفعوا لفتات تطالب بحق 
حد لإه��دار دم��اءه��ن. كما ج��رت مظاهرة يف مدينة حيفا 
مب�شاركة حوايل 500 �شخ�س. واقيمت مظاهرات اخرى 
يف القد�س ويافا والعفولة وكريات �شمونة وايالت. وجاءت 
الن�شاء يف  قتل  ح���وادث  ت��ك��رار  اع��ق��اب  التظاهرات يف  ه��ذه 

ال�شبوع الخري. 
ودعا منظمو التظاهرات على �شفحة خا�شة يف الفي�شبوك، 
احلكومة ال�شرائيلية “اىل عقد جل�شة عاجلة والعمل على 
الن�شاء”.  �شد  العنف  ملكافحة  طارئة  قومية  خطة  و�شع 
بداية  منذ  وطفل  ام���راأة   17 مقتل  اىل  املنظمون  وا���ش��ار 

العام اجلاري نتيجة العنف �شد الن�شاء.
الواقع  ان  ابيب  ت��ل  اه���روين خ��الل مظاهرة  �شاي  وق��ال��ت 
هو ان احلكومة تتخلى عنا، تدهورنا نحو الفقر، ومالجئ 
ال��رف��اه ل  وج��ه��از  الغ���الق،  ت��واج��ه خطر  القليلة  الن�شاء 
باأنهن  الفتيات  يعلم  التعليمي  يلبي الحتياجات، واجلهاز 

املذنبات بالعنف الذي ميار�س �شدهن.
واحدى  لمراأة”  “امراأة  منظمة  م��ن  ���ش��اي  ادف���ا  وق��ال��ت 
املظاهرات  ب���اأن ه��ذه  ت��وؤم��ن  ان��ه��ا ل  ال��ت��ظ��اه��رات  منظمات 
�شت�شاعد ال�شحية القادمة، فهذه ظاهرة اجتماعية �شربت 
ول  املالئمة  وال�شيا�شة  بالعالج  حتظى  ول  عميقة  ج��ذور 
تهدف  التظاهرات  ه��ذه  مكافحتها.  على  ت�شر  ي��د  توجد 
ل��ن��ق��ل ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة م��ف��اده��ا ان���ه مي��ك��ن وي��ج��ب تغيري 
الواقع من خالل تخ�شي�س املوارد والتثقيف وتغيري �شلم 
الأولويات والتو�شيح باأن هذه الظاهرة لي�شت ق�شاء وقدر 
الذي  الجتماعي  الن�شيج  تكمن يف  وامن��ا  او حالة خا�شة، 

يجب تغيريه.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأقحم التحالف الدويل بقيادة اأمريكا قوات خا�شة من الدول 
الأع�شاء يف املعارك املحتدمة على جبهات عدة يف الرقة معقل 
تنظيم داع�س �شمال �شرقي �شوريا، ما اأدى قبل يومني لإ�شابة 
عدد منهم مت نقلهم من �شاحة املعركة عرب مروحيات اأمريكية 
ظهرت يف فيديو ن�شره املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان الذي 

حتدث عن حالت خطرة.
ونقلت �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” اللندنية عن مدير املر�شد 
للتحالف  تابعة  خا�شة  “قوات  اإن  قوله  الرحمن،  عبد  رام��ي 
ال����دويل م��ن جن�شيات اأم��ري��ك��ي��ة وغ��رب��ي��ة وع��رب��ي��ة ت��ق��ات��ل يف 
لفتاً اإىل اأن “اأعدادهم لي�شت  ال�شفوف الأمامية يف الرقة”، 

بقليلة وهي باملئات«. 
واأ�شاف هم ي�شاركون يف عملية اقتحام الفرقة 17 كما �شاركوا 

يف اقتحام املدينة القدمية. 
ب�شمت”  تذبح  “الرقة  حملة  يف  النا�شط  ك�شف  جهته،  وم��ن 
اأبو حممد الرقاوي، عن نحو 400 جندي اأمريكي وفرن�شي 
موجودون  ه��وؤلء  اأن  واأ���ش��اف  الرقة.  يف  املعارك  يف  ي�شاركون 
بالقرب من خطوط النار ويف نقاط خلفية. واأ�شاف اأن اجلنود 
التابعني للتحالف والذين اأ�شيبوا قبل يومني ومت نقلهم على 

منت مروحيات مل تكن اإ�شاباتهم خطرة.
“الدور  اأن  اإىل  احلالية  املعطيات  ت�شري  لل�شحيفة،  ووف��ق��اً 
الذي تلعبه قوات التحالف يف معركة الرقة هو الأكرب مقارنة 
وبالتحديد  داع�س  بقتال  فيها  �شاركت  التي  ال�شابقة  باملعارك 
حني  يف  خا�شة،  وح��دات  خ��الل  من  الربية  امل�شاركة  مو�شوع 
التحالف  اأعداد قوات  الدميقراطية حول  �شوريا  تتكتم قوات 
اإل اأن م�شدراً يف وحدات  التي حتارب اإىل جانبهم يف الرقة”، 
الأمريكية  املارينز  من  ق��وات  اأن  اأك��د  الكردية  ال�شعب  حماية 
املدفعي  الق�شف  عرب  املدينة  داخ��ل  الع�شكرية  احلملة  تدعم 

وتن�شيق ال�شربات اجلوية.
وق���ال ن��ا���ش��ط م��ع��ار���س م��ن ال�����ش��م��ال ال�����ش��وري اإن ع���دد قوات 
يتخطى  احل��م��اي��ة  وح���دات  ج��ان��ب  اإىل  تقاتل  ال��ت��ي  التحالف 
اأن  اإىل  اأمريكيني وفرن�شيني وبريطانيني، لفتاً  ال�200 من 

هوؤلء يح�شرون عملهم مع الوحدات الكردية دون �شواها. 
وت�شارك  الطبقة  مبعركة  ���ش��ارك��ت  ال��ق��وات  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
بالرقة بالقتال على الأر�س كما بتن�شيق التوا�شل مع الطريان 

وبقيادة املعركة. 
تعر�شت مناطق يف بلدة اللطامنة الواقعة يف الريف ال�شمايل 
النظام، ما  ق��وات  القذائف من قبل  حلماة، لق�شف بعدد من 
ت�شبب باأ�شرار مادية، دون ورود معلومات عن خ�شائر ب�شرية، 

كذلك �شمع دوي انفجارات يف ريف مدينة �شلمية.
فاإنه  اأم�س الأحد،  الإن�شان،  ال�شوري حلقوق  املر�شد  وبح�شب 
عن  ن��اج��م��ة  �شلمية،  م��دي��ن��ة  ري���ف  يف  ان��ف��ج��ارات  دوي  “�شمع 
بلدة  يف  مناطق  على  داع�����س  تنظيم  اأطلقها  ق��ذائ��ف  �شقوط 
ال�شعن بالريف ال�شرقي حلماة، ما ت�شبب باأ�شرار مادية، دون 

ورود معلومات عن خ�شائر ب�شرية«.
بني  ال��ع��ن��ف،  متفاوتة  ب��وت��رية  ال�شتباكات  ا�شتمرت  ح��ني  يف 
قوات النظام وملي�شياته من جهة، وتنظيم داع�س من جانب 

اآخر، على حماور يف حميط تلة تبارة الديبة يف �شرق مدينة 
�شلمية، يف حماولة من قوات النظام حتقيق مزيد من التقدم 
حماة  بريف  عيدون  منطقة  يف  اأماكن  وتعر�شت  املنطقة،  يف 
�شقطت  فيما  ال��ن��ظ��ام،  ق���وات  م��ن  لق�شف  ال�شرقي  اجل��ن��وب��ي 

قذائف على متركزات لقوات النظام يف ريف مدينة �شلمية.
ومن جهة اأخرى، ق�شفت طائرات يرجح اأنها تابعة للتحالف 
الدويل مناطق يف بلدتي القورية والع�شارة الواقعتني بالريف 
ال�����ش��رق��ي ل��دي��ر ال�����زور، م���ا ت�����ش��ب��ب ب���اأ����ش���رار م���ادي���ة، ومقتل 
عن�شرين من تنظيم داع�س يف بلدة الع�شارة، بينما قتل رجل 
جراء اإ�شابته يف ق�شف للطائرات احلربية على مناطق يف حي 

احلميدية مبدينة دير الزور، وفقاً للمر�شد.
واأ�شاف املر�شد اأن “ال�شتباكات جتددت بني الف�شائل املعار�شة 
م��ن ج��ان��ب، وتنظيم داع�����س م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، على حم���اور يف 
ا�شتهدافات  مع  ترافقت  العا�شمة،  بجنوب  ال��ريم��وك  خميم 
متبادلة بني طريف القتال، ومعلومات اأولية عن مقتل عنا�شر 

من الطرفني، كما دارت ا�شتباكات بني قوات النظام واملعار�شة، 
على حماور مبحيط منطقة الطيبة يف حي جوبر الدم�شقي، 
ا�شتهدافات متبادلة  ال�شرقية للعا�شمة، و�شط  عند الأطراف 

بني طريف القتال«.
�شاعة   13 املدينة منذ نحو  ي�شود  الهدوء  ي��زال  درع��ا، ل  ويف 
متوا�شلة، تخللتها �شقوط عدة قذائف اأطلقتها قوات النظام 
على مناطق يف درعا البلد اليوم الأحد، وكانت ال�شاعة الأوىل 
من تطبيق التفاق الرو�شي- الأمريكي- الأردين عند ال�شاعة 
قوات  قبل  من  قذائف  بعدة  ق�شفاً  ال�شبت،  اأم�س  من  ال�12 
النظام على مناطق يف درعا البلد، وتنفيذ الطائرات احلربية 
عدة غارات ا�شتهدفت مناطق يف حميط خميم درعا ومناطق 

يف مدينة درعا.
اىل ذلك، قال بيان ع�شكري اإن قوات عراقية بداأت ام�س الأحد 
اقتحام مدينة املو�شل القدمية الواقعة حتت �شيطرة تنظيم 

داع�س.
املت�شددين يف  �شيطرة  اآخر معقل حتت  القدمية هي  واملدينة 

املو�شل التي كان التنظيم يعتربها عا�شمته يف العراق.
واملو�شل القدمية املكتظة بال�شكان عبارة عن اأزقة �شيقة حيث 

يجري القتال عادة فيها من منزل ملنزل.
األ�����ف مدين  م��ئ��ة  ن��ح��و  زال  م���ا  اإن�����ه  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت���ق���ول 
واملاء  ال��غ��ذاء  نق�س  مع  ظ��روف مروعة  هناك يف  حما�شرين 
وقال  م�شت�شفيات.  اإىل  ال��و���ش��ول  ف��ر���س  وت�����ش��اوؤل  وال�����دواء 
الفريق عبد الغني الأ�شدي قائد قوات مكافحة الإرهاب “هذا 

اآخر م�شل�شل«.
ودخ��ل��ت احل��م��ل��ة ال��ع��راق��ي��ة ل���ش��ت��ع��ادة امل��و���ش��ل امل��دع��وم��ة من 

الوليات املتحدة �شهرها التا�شع .
داع�س  م��ن  ق��ن��ا���ش��ة  اإن  ي���وم اجل��م��ع��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق��ال��ت 
الأقدام  �شريا على  الفرار  النار على عائالت حتاول  يطلقون 
اأو بالقوارب عرب نهر دجلة �شمن تكتيك لالإبقاء على املدنيني 

كدروع ب�شرية.
�شرق  على  ال�شيطرة  العراقية  احلكومية  ال��ق��وات  وا�شتعادت 
املو�شل يف يناير كانون الثاين ثم بداأت بعد ذلك ب�شهر هجوما 

على اجلانب الغربي الذي يت�شمن مدينة املو�شل القدمية.

ق����ال ك��ب��ري ج���راح���ي ���ش��ت��ي��ف ���ش��ك��ال��ي��ز ث��ال��ث اأك����رب اأع�������ش���اء احلزب 
اجلمهوري مبجل�س النواب الأمريكي اإن حالته تتح�شن بعد اأيام من 
اإطالق رجل النار على م�شرعني ميار�شون ريا�شة البي�شبول الأ�شبوع 

املا�شي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ج���اك ���ش��اف��ا م��دي��ر ال��ع��الج م��ن ال�����ش��دم��ة يف مركز 
اإىل  �شكاليز حت�شنت  اإن حالة  بيان  وا�شنطن يف  م�شت�شفى ميد�شتار 

خطرية من حرجة. 
واأ�شاف الطبيب اأبدى ا�شتجابة اأكرب ويتحدث مع اأحبائه.

وعانى �شكاليز )51 عاما( من اإ�شابات يف الأع�شاء الداخلية وك�شور 
ال��ن��ار على ورك���ه الأي�����ش��ر يوم  اأط��ل��ق  يف العظام ون��زي��ف ح��اد بعدما 

الأربعاء املا�شي يف ملعب بي�شبول يف �شاحية بوا�شنطن.
ب��اأن��ه جيم�س  اأرب��ع��ة رج���ال ع��ن��دم��ا ف��ت��ح رج���ل مت تعريفه  واأ���ش��ي��ب 
ملباراة  ا�شتعدادا  تدريب  اأث��ن��اء  امل�شرعني  على  النار  هودجكين�شون 

بي�شبول خريية �شنوية بني اجلمهوريني والدميقراطيني.
النائب عن لويزيانا كان على  �شكاليز  اإن  �شابق  �شافا يف وقت  وق��ال 

�شفا املوت عندما نقل للم�شت�شفى يوم الأربعاء وخ�شع لنقل دم.

نادرة  برملانية  دورة  �شيعقد  الربملان  اإن  الربيطانية  احلكومة  قالت 
ت�شتمر لعامني من اأجل التعامل مع تعقيدات الن�شحاب من الحتاد 

الأوروبي.
وتبداأ مفاو�شات بريطانيا مع الحتاد الأوروبي ب�شاأن خروجها من 
الوزراء  رئي�شة  خ�شارة  ب�شبب  معقدة  و�شتكون  الثنني  غدا  التكتل 
التي جرت  النتخابات  الربملانية يف  لالأغلبية  املفاجاأة  ترييزا ماي 

الأ�شبوع املا�شي.
الربيع.  اإىل  الربيع  م��ن  لعام  الربملانية  ال���دورة  ت�شتمر  م��ا  وع���ادة 
لكن احلكومة �شت�شاعف مدة الدورة الربملانية لل�شماح للم�شرعني 

بالتعامل مع الن�شحاب من الحتاد الأوروبي دون انقطاع.
كانت بريطانيا اأبلغت الحتاد الأوروبي ر�شميا بالن�شحاب يف نهاية 
اآذار  م��ار���س  بحلول  التكتل  �شترتك  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  وه��و  اآذار  م��ار���س 

.2019
اإن بريطانيا �شتحتاج  اأندريا ليد�شوم رئي�شة جمل�س العموم  وقالت 
اإىل الكثري من الت�شريعات مبا يف ذلك قانون يحفظ قواعد الحتاد 

الأوروبي احلالية يف قانون بريطاين.

نار  لوقف اطالق  املبذولة  للجهود  دعمها  الأردنية  اأك��دت احلكومة 
�شامل يف �شوريا وذلك بعد اعالن اجلي�س ال�شوري وقف القتال ملدة 
48 �شاعة يف درعا بجنوب �شوريا ما اأدى اىل هدوء حذر يف املدينة 

بعد اأيام من املعارك الكثيفة.
با�شم  الر�شمي  الناطق  الع��الم  ل�شوؤون  الردين  الدولة  وزير  وقال 
احلكومة حممد املومني يف ت�شريحات اوردتها وكالة النباء الأردنية 
)برتا( اإن الردن يدعم جميع اجلهود واملبادرات التي تبذل لتحقيق 

وقف �شامل لإطالق النار على كل الأرا�شي ال�شورية.
ال�شبت يف  اأعلن عنه  الذي  الهدنة  اتفاق  اهمية  املومني على  و�شدد 

اجلنوب ال�شوري ملدة 48 �شاعة.
موؤكدا  التفاق”،  لتنفيذ  الط��راف  كافة  اأمله ب”التزام  وعرب عن 
“اأهمية وقف اإطالق النار للتخفيف على ال�شقاء ال�شوريني خا�شة 

املحتاجني لو�شول امل�شاعدات ان�شانية«.
وجدد املومني موقف الردن الداعي اىل �شرورة العمل عرب م�شار 
جنيف لإيجاد حل �شيا�شي لالأزمة يقبله ال�شوريون وي�شمن وحدة 

�شوريا ومتا�شكها ويحمي �شيادتها.
واأعلنت القيادة العامة للجي�س ال�شوري يف بيان ام�س الأول ال�شبت 
درعا  ال�شبت يف مدينة  اعتبارا من ظهر  القتالية”  العمليات  وقف 

ملدة 48 �شاعة وذلك دعما جلهود امل�شاحلة الوطنية.
ودرع��ا بني املناطق ال��واردة يف خطة مناطق تخفيف الت�شعيد التي 
اتفقت عليها حليفتا النظام ال�شوري رو�شيا وايران وداعمة املعار�شة 
تركيا �شابقا يف العام اجلاري. لكن املدينة �شهدت يف ال�شابيع الأخرية 

مواجهات كثيفة علق و�شطها املدنيون.
درعا  مدينة  من   60% ح��واىل  على  املعار�شة  الف�شائل  وت�شيطر 
املعار�شة  املتبقية لقوى  املعاقل  اآخر  املحافظة ككل من  فيما تعترب 

يف البالد.

وا�شنطن

عمان

لندن

م�سر ترحب بقر�ر وقف �إطالق 
�لنار يف مدينة درعا �ل�سورية

•• القاهرة -وام:
رحبت م�شر ام�س، بقرار احلكومة ال�شورية بوقف اإطالق النار ملدة يومني 

يف مدينة درعا جنوب �شوريا.
ودعا املتحدث الر�شمي با�شم اخلارجية امل�شرية امل�شت�شار احمد ابوزيد يف 
بيان ام�س ف�شائل املعار�شة ال�شورية، اإىل الإعالن عن وقف اإطالق النار 
الذي  الأرب���ع،  التوتر  تخفيف  مناطق  لت��ف��اق  تنفيذا  اأي�شا،  جانبها  م��ن 
يف  النار  لإط��الق  و�شامل  دائ��م  وق��ف  نحو  خطوة  يكون  م�شر لن  تتطلع 

جميع الأرا�شي ال�شورية.
واك���د اب��وزي��د جم���ددا على م��وق��ف م�شر ال��داع��ي اإىل ���ش��رورة اإي��ج��اد حل 
ال�شورية  الأرا���ش��ي  وح��دة  على  ويحافظ  ال�شورية،  الأزم���ة  ينهي  �شيا�شي 
خمرجات  اإط��ار  يف  ال�شقيق،  ال�شوري  ال�شعب  اآم��ال  ويحقق  وا�شتقاللها، 

م�شار جنيف التفاو�شي وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة.

•• جدة -وام:

الرابعة  ال���دورة  الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  تعقد 
الأع�شاء  ال���دول  خارجية  وزراء  ملجل�س  والأرب��ع��ني 
العاج  �شاحل  جمهورية  عا�شمة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
“دورة  �شعار  حت��ت  املقبل  يوليو   11 و   10 ي��وم��ي 
ال�شباب وال�شلم والتنمية يف عامل مت�شامن«. وذكرت 
املنظمة يف بيان ام�س ان مو�شوع الت�شدي لالإرهاب 
اأعمال  اأجندة  �شيت�شدر  والإ�شالموفوبيا  والتطرف 

على  امل�����ش��ت��ج��دات  يف  ال��ب��ح��ث  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، املجل�س 
ال�����ش��اح��ت��ني الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة خ��ا���ش��ة الق�شية 
واليمن  وال��ع��راق  �شوريا  يف  والأو���ش��اع  الفل�شطينية 
الأو�شاع  ال���دورة  تناق�س  كما   . واأفغان�شتان  وليبيا 
الإن�شانية يف العديد من الدول، خا�شة يف ال�شومال 
جانب  اإىل  ت�����ش��اد  ب��ح��رية  منطقة  ودول  ون��ي��ج��ريي��ا 
الأو�شاع الإن�شانية وال�شيا�شية يف جمهورية اأفريقيا 
الو�شطى. ومن املقرر اأن يتطرق وزراء اخلارجية يف 
الدول  امل�شلمة يف  املجتمعات  اأو�شاع  اإىل  مداولتهم 

غري الأع�شاء خا�شة ق�شية الروهينجيا يف ميامنار 
جمموعة  وت��ع��ق��د  وت��اي��ل��ن��د.  الفلبني  يف  وامل�شلمني 
الت�شال اخلا�شة بامل�شلمني يف الغرب اجتماعاً على 
الوزارية  املجموعة  اجتماع  بجانب  املوؤمتر  هام�س 
اخل��ا���ش��ة ب��ج��ام��و وك�����ش��م��ري. ك��م��ا ت��ن��اق�����س ال����دورة 
تطورات الأو�شاع على ال�شعيد القت�شادي والثقايف 
ال�شباب  ق�شايا  جانب  اإىل  والإعالمي  والجتماعي 
واملراأة والعلوم والتقنية، واجلهود املتوا�شلة لتنفيذ 

برنامج العمل الع�شري 2015 - 2025.

جمل�س وزر�ء خارجية �لتعاون �الإ�سالمي يعقد 
دورته �ل� 44 يف �ساحل �لعاج يوليو �ملقبل 

حمكمة �لتمييز �لكويتية تلغي حكم �إعد�م �ملتهم �الأول يف ق�سية » خلية �لعبديل « �الإرهابية

مقتل جندي اإ�سرائيلي واإ�سابة ثالثة يف انقالب �سيارتهم على حدود غزة

�لبيت �الأبي�س ي�سعى لتجنيد دعم �لكونغر�س ملبادرة �ل�سالم 

داع�س يق�سف ريف ال�سلمية وا�ستباكات باأطراف دم�سق ال�سرقية 

�لتحال��ف يدخ���ل �ملئ��ات من قو�ت��ه يف مع���ارك �لرق����ة

•• الكويت-وام:

األغت حمكمة التمييز يف دولة الكويت اليوم 
حكم حمكمة ال�شتئناف باإعدام املتهم الأول 
يف ق�شية ما ي�شمى خلية العبديل الإرهابية 

وق�شت ب�شجنه موؤبدا.
“ اأن  “ كونا  وذك��رت وكالة الأن��ب��اء الكويتية 
املحكمة ق�شت �� خالل جل�شتها �� باإلغاء براءة 
 10 وحب�شهم  الق�شية  يف  املتهمني  من  عدد 
ال�شجن  حكم  با�شتبدال  ق�شت  فيما  �شنوات 

املوؤبد ملتهم ب�ال�شجن 15 �شنة.
الأول  ي��وم  وجهت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

اإىل عدد من   2015 من �شهر �شبتمرب عام 
اأفعال من  ارتكاب  الق�شية تهمة  املتهمني يف 
�شاأنها امل�شا�س بوحدة و�شالمة اأرا�شي الكويت 
وجماعة  اإي��ران  مع  والتخابر  ال�شعي  وتهمة 
للقيام  تعمل مل�شلحتها  “ التي  اهلل  ح��زب   “
باأعمال عدائية �شد الكويت من خالل جلب 
ومدافع  مفرقعات  واإح���راز  وحيازة  وجتميع 
ر�شا�شة واأ�شلحة نارية وذخائر واأجهزة تن�شت 
ارت���ك���اب اجلرائم  وب��ق�����ش��د  ت��رخ��ي�����س  ب��غ��ري 

بوا�شطتها.
 21 يف  اأي��دت  قد  ال�شتئناف  حمكمة  وكانت 
اأول  ح��ك��م حمكمة  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  �شهر  م��ن 

درجة اجلنايات باإعدام املتهم الأول يف ق�شية 
ما ي�شمى خلية العبديل الإرهابية املتهم فيها 

26 �شخ�شا.
برباءة  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  ق�شت  وحينها 
تهم  من  اإليهم  اأ�شند  مما  املتهمني  من  ع��دد 
يف حكم اأول درجة كما اأيدت حكم حمكمة اأول 
بجانب  املتهمني  املوؤبد لأحد  بال�شجن  درجة 
بغرامة  املتهمني  م��ن  ع��دد  عقوبة  ا�شتبدال 
من  ب��دل  كويتي  دي��ن��ار  اآلف  خم�شة  قيمتها 
ال�شجن اإ�شافة اإىل تاأييد تغرمي متهم واحد 
عن  بال�شجن  احلكم  وتخفيف  نف�شه  باملبلغ 

اأحد املتهمني من 15 �شنة اإىل �شنتني.
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�الأزهر �ل�سريف يدين �لهجوم �الإرهابي على 
�سيارة لالأمن �ملركزي �مل�سري

•• القاهرة-وام:

اأدان الأزهر ال�شريف الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف �شيارة لالأمن املركزي 
امل�شري يف املعادي على طريق الأوتو�شرتاد، مما اأ�شفر عن ا�شت�شهاد �شابطني 
واإ�شابة اآخر وثالثة جمندين. واأكد الأزهر ال�شريف يف بيان ا�شدره ام�س 
واجلي�س  ال�شرطة  رج��ال  ت�شتهدف  التي  الإرهابية  الهجمات  هذه  مثل  اأن 
اإجرامية خبيثة، وتتنافى  اأفعال  الوطني هي  تاأدية واجبهم  اأثناء  البوا�شل 

مع تعاليم ال�شريعة ال�شمحة التي حترم القتل والتخريب والتدمري وترويع 
الآمنني. ودعا الأزهر ال�شريف جموع ال�شعب امل�شري للوقوف �شًفا واحًدا 
يبذلون  الذين  وال�شرطة  امل�شلحة  القوات  من  الأوف��ي��اء  م�شر  اأبناء  خلف 

الغايل والنفي�س يف �شبيل رفعة هذا الوطن واأمنه وا�شتقراره.
وتقدم الأزهر ال�شريف بخال�س العزاء لأ�شرة �شهيد الواجب الوطني، �شائال 
املوىل -عز وجل- اأن يتغمده بوا�شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح جناته، واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان، واأن مين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.

�سحايا يف تفجري مبركز جتاري يف كولومبيا

قتلى يف هجوم على مركز لل�سرطة باأفغان�ستان

•• بوغوتا-اأ ف ب:

اآخ�����رون يف   11 الأق����ل بينهم فرن�شية وج���رح  ع��ل��ى  ا���ش��خ��ا���س  ث��الث��ة  ق��ت��ل 
نا�شطة  اآخر حركة مترد ما زالت  دانته  تفجري يف مركز جتاري يف بوغوتا 

يف كولومبيا.
وقالت ال�شرطة ان النفجار  يف مراحي�س الن�شاء يف املركز التجاري الواقع 
يف منطقة يرتادها الأجانب وع�شية عيد الآب��اء. وقال امل�شت�شفى الذي نقل 
وكولومبيتني  العمر  من  والع�شرين  الثالثة  يف  فرن�شية  ان  ال�شحايا  اليها 
الن��ف��ج��ار. وبني  ب��ج��روح ا�شنب بها يف  م��ت��اأث��رات  ع��ام��ا( توفني  )27 و31 

اجلرحى اأربعة يف حالة حرجة احدهم فرن�شية تبلغ من العمر 48 عاما.
ودان رئي�س بلدية بوغوتا انريكي بينالوزا العتداء اجلبان يف مركز اندينو.
وامر  العتداء  �شانتو�س  مانويل  الكولومبي خوان  الرئي�س  دان  من جهته، 

قائد ال�شرطة الوطنية اجلرنال خورخي نييتو بفتح حتقيق.
كولومبيا  اىل  ج���اءت  الفرن�شية  ان  لل�شحافيني  البلدية  رئي�س  واو���ش��ح 

لتقدمي خدمات اجتماعية يف حي �شعبي يف بوغوتا ل�شتة ا�شهر.
ان  “بلوراديو”  لإذاع��ة  مينيو  بوغوتا غوتييه  الفرن�شي يف  ال�شفري  و�شرح 
العتداء  اثر  لالأ�شف على  توفيت  عاما   23 العمر  تبلغ من  فرن�شية  �شابة 

وكانت تقوم بزيارة للبالد. 
وا�شاف ان ال�شابة كانت برفقة والدتها على ما يبدو.

و”اندينو” واحد من اكرب املراكز التجارية يف املدينة. وقد مت اخالوؤه بينما 
املنطقة ب�شرعة، كما ذكر مرا�شل  ال�شرطة وال�شعاف واملطافئ  طوق رجال 
جتاري  حمل  يف  يعمل  ال��ذي  مونتويا  ميكايل  وق��ال  بر�س.  فران�س  لوكالة 
يف الطابق الثالث من املركز “كنا من�شغلني مع الزبائن عندما �شمعنا دوي 

انفجار يف الطابق الثاين«.

•• كابول-اأ ف ب:

على  اف��غ��ان  �شرطيني  خم�شة  ُق��ت��ل 
اآخرين  �شخ�شا   15 وج���رح  الأق����ل 
ل�شحايا  ر���ش��م��ي��ة  ح�شيلة  بح�شب 
ي����زال  ه���ج���وم ت��ب��ن��ت��ه ط���ال���ب���ان ول 
م�����ش��ت��م��را ع��ل��ى م��رك��ز ل��ل�����ش��رط��ة يف 

غارديز )جنوب �شرق(.
ال�����ش��رط��ة يف جنوب  ق���ائ���د  واع���ل���ن 
�شريزاد  اهلل  ا�شد  افغان�شتان  �شرق 
طالبان  ح��رك��ة  م��ن  “جمموعة  ان 
ال�شاد�شة �شباحا  ال�شاعة  �شنت عند 
ه��ج��وم��ا ���ش��د م���رك���ز ل��ل�����ش��رط��ة يف 
خم�شة  ان  م���و����ش���ح���ا  غارديز”، 
اآخرون   15 وج��رح  قتلوا  ا�شخا�س 

بينهم خم�شة مدنيني.
املهاجمني  اح���د  ان  ����ش���ريزاد  واأك�����د 
اخلم�شة ل يزال يبدي مقاومة بعد 

خم�س �شاعات من بدء الهجوم.
اأول  ����ش���ريزاد ان م��ه��اج��م��ا  واو����ش���ح 

املقر  مدخل  عند  �شيارته  فجر  كان 
اآخرين  اثنني  ام��ام  الطريق  ممهدا 
النار على قوات المن. وُقتل  فتحا 
هجوم  عن  متحدثا  اآخ��ر،  انتحاري 

ال�شرطة  مركز  �شد  ومن�شق  معقد 
يف غارديز، عا�شمة ولية باكتيا.

واأكد الطبيب يف م�شت�شفى ال�شرطة 
�شري حممد لفران�س بر�س ح�شيلة 

القتلى اخلم�شة واجلرحى اخلم�شة 
املركز  اىل  اأدخ����ل����وا  ال���ذي���ن  ع�����ش��ر 

الطبي.
يف املقابل تبنى املتحدث با�شم حركة 

ط��ال��ب��ان ذب��ي��ح اهلل جم��اه��د يف بيان 
�شل�شلة  �شمن  يدخل  الذي  الهجوم 

اعتداءات ت�شتهدف قوات المن.
الربيع”  “هجوم  طالبان  واطلقت 
ابريل  ن��ي�����ش��ان  اواخ�����ر  ال�����ش��ن��وي يف 
القتال  ب��ت�����ش��ع��ي��د  م���وؤذن���ة  امل��ا���ش��ي 
المن  وق���وات  للجي�س  م��راك��ز  �شد 
الفغانية، يف موؤ�شر ل�شعف القوات 
خ�شائر  ت��ك��ب��دت  ال���ت���ي  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
ال�شابيع  يف  ب��ال��ع�����ش��رات  ب�����ش��ري��ة 

الخرية.
وت�����ش��ت��ه��دف احل���رك���ة اي�����ش��ا ق���وات 
لدعم  املنت�شرة  ال��دول��ي��ة  التحالف 

القوات الفغانية.
واأ�شيب �شبعة جنود اأمريكيني ام�س 
�شنه جندي  ال�شبت يف هجوم  الأول 
ب��وط��ن��ي��ت��ه حركة  اأ�����ش����ادت  اف���غ���اين 
ا�شقاط  اىل  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  ط��ال��ب��ان 
ورحيل  غني  ا���ش��رف  الرئي�س  نظام 

القوات الغربية التي تدعمه.

فرن�سا تنتخب �لربملان و�الأغلبية �ل�ساحقة تنتظر ماكرون 
•• باري�س-رويرتز:

الفرن�شيون  الناخبون  مينح  اأن  املتوقع  من 
�شاحقة  اأغلبية  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س 
يف الربملان يف ثاين ن�شر انتخابي له منذ اأن 

فاز بالرئا�شة.
ومن �شاأن الأغلبية ال�شاحقة اأن تتيح ملاكرون 
واقت�شادية  اج��ت��م��اع��ي��ة  اإ���ش��الح��ات  تنفيذ 

جذرية.
ال�شاعة  اأب���واب���ه���ا  الق������رتاع  م���راك���ز  ف��ت��ح��ت 
اجلولة  يف  ج��ري��ن��ت�����س  ب��ت��وق��ي��ت   0600

نحو  بعد  الربملانية  النتخابات  من  الثانية 
عاما(   39( ال�شابق  امل�شريف  فوز  من  �شهر 
تاريخ  يف  رئي�س  اأ�شغر  لي�شبح  بالنتخابات 

فرن�شا احلديث.
م���ع ذل����ك ق���د ت�����ش��ل ن�����ش��ب��ة الإق����ب����ال على 
يف  قيا�شية  منخف�شة  مل�شتويات  الت�شويت 
الناخبني  اأ�شاب  ال��ذي  الإره��اق  موؤ�شر على 
ال�شاخنة  احل��م��الت  م��ن  اأ���ش��ه��ر  �شبعة  ب��ع��د 
خيبة  على  عالمة  اأي�شا  لكنه  والت�شويت، 
الأمل والغ�شب من امل�شهد ال�شيا�شي وهو ما 

قد يعقد حماولت ماكرون لالإ�شالح.

وت���ت���وق���ع ا���ش��ت��ط��الع��ات ال�������راأي ف����وز حزب 
يتزعمه  ال�����ذي  الأم�������ام  اإىل  اجل���م���ه���وري���ة 
ماكرون وينتمي اإىل تيار الو�شط بنحو 75 
النواب  املئة من مقاعد جمل�س  80 يف  اإىل 
منذ  احل��زب  وتاأ�ش�س   .577 عددها  البالغ 

اأكرث من عام.
عهد  حديثي  ال��ن��واب  م��ن  الكثري  و�شيكون 
ب��احل��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة وه���و م���ا ���ش��ي��غ��ري وجه 
املحافظة  الأح������زاب  ع��ل��ى ح�����ش��اب  ال���ربمل���ان 
فرن�ش������ا  حكم����������ت  الت�����ي  والي�شاري�������ة 

لعقود.

ماكرون  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  ب��ني  وم��ن 
من  املتنوعة  املجموعة  ه��ذه  على  احل��ف��اظ 
متحدين  بال�شيا�شة  العهد  حديثي  ال��ن��واب 
العمل  قواعد  لإ���ش��الح  ي�شتعد  بينما  خلفه 
وال�شتغناء عن ع�شرات الآلف من الوظائف 
يف القطاع العام وا�شتثمار مليارات من اأموال 
الدولة يف قطاعات مثل التدريب الوظيفي 

والطاقة املتجددة.
و�شتقدم ا�شتطالعات الراأي تقديرات اأولية 
اإعالن  قبل  الت�شويت  انتهاء  عند  للنتائج 

النتائج الر�شمية تباعا.

•• املو�صل-اأ ف ب:

اأب��ن��ي��ة م��دم��رة ج��زئ��ي��اً واأخ�����رى ���ش��وي��ت بالأر�س،  ب��ني 
املو�شل  جامعة  يف  الن�شانية  الكليات  ط��الب  ا�شتاأنف 
درو�شهم من حيث توقفوا حني �شيطر اجلهاديون على 
مدينتهم، بينما يخو�س عدد منهم امتحاناته يف قاعات 

تطايرت نوافذها والكهرباء مقطوعة عنها.
اجلامعة  كليات  ت�شهدها  التي  التنظيف  اأع��م��ال  ورغ��م 
بتنوع  وتتميز  ه��ك��ت��اراً   251 م�شاحة  ع��ل��ى  امل��رتام��ي��ة 
األ��ف طالب،   39 كانت جتذب نحو  التي  اخت�شا�شاتها 
اإل اأن اأبنية وكليات عدة ما زالت خارج اخلدمة بانتظار 
اإطالق م�شروع اإعادة الإعمار، وفق ما يوؤكد م�شوؤولون 
اإداريون. على مدخل اجلامعة الرئي�شي، ينت�شر عنا�شر 
اأم����ن وح���را����س ي��ت��ول��ون ال��ت��دق��ي��ق يف ه��وي��ات الطالب 

وتفتي�شهم الواحد تلو الآخر.
ويف احلرم اجلامعي ينهمك عمال يف تنظيف احلدائق 
الأ�شود  الدخان  واإزال��ة  الكليات  حول  امللتفة  وال�شوارع 

الذي �شبغ اجلدران.
تعود  تقريبا،  �شنوات  لثالث  ال��درا���ش��ة  ع��ن  توقف  بعد 
اجلامعة  مقاعد  اىل  عاما(   21( نافع  �شناء  الطالبة 
اللغة  اخت�شا�س  يف  الول  الف�شل  ام��ت��ح��ان��ات  لإن��ه��اء 

النكليزية يف كلية الرتبية.
قبل  بر�س  فران�س  لوكالة  بحما�شة  الع�شرينية  وتقول 
“مل مي��ر �شهر بعد على  دق��ائ��ق م��ن ب��دء الم��ت��ح��ان��ات 
حت��ررن��ا م��ن غ��رب امل��و���ش��ل وع���دت ف���ورا اإىل الدوام”. 
اأراه.  ال��ذي  ال��دم��ار  كل  رغ��م  بالراحة  “اأ�شعر  وت�شيف 
تعود  الم��ور  واأن  �شلمنا  اننا  يعني  الهواء  تن�شق  جمرد 

اىل طبيعتها يف املو�شل«.
اأ�شود  وثوبا  ازرق  ترتدي حجابا  التي  ال�شابة  وت�شتعيد 

طويال كيف اأم�شت ال�شنوات الأخرية.
البيت.  بنات كنا نالزم  الفرتة كوننا  “يف هذه  وتو�شح 
يف البدء كانت الكهرباء موجودة وتنقل و�شائل الإعالم 
الكتب  لتحميل  بالإنرتنت  اأ�شتعني  اأن  باإمكاين  وك��ان 
وق��راءت��ه��ا. ل��ك��ن ب��ع��د اأ���ش��ه��ر ع���دة ق��ط��ع ع��ن��ا الإنرتنت 
والإع������الم، واأم�����ش��ت ف���رتة ظ���الم، مي��ك��ن ل��الإن�����ش��ان ان 
ي�شتعني فقط بفكره وخميلته حتى يتاأمل ويح�س مبا 

يجري يف العامل«.
وتاأمل �شناء اأن تنهي حت�شيلها العلمي لت�شبح مدر�شة. 
وترى اأن داع�س انبعث من الظالم.. ومن حلقوا به هم 
من مل يكن لديهم الوعي الكايف، م�شددة على اأن ديننا 

الإ�شالمي احلقيقي والتعلم هو ما نحارب به داع�س .
املدينة، و�شع اجلهاديون يدهم  �شيطرتهم على  خالل 
على اجلامعة التي ت�شم 124 مبنى. ابقوا على بع�س 

الكليات قيد اخلدمة فيما اأقفلوا بع�شها الآخر.
ا�شمه  ع���ن  الإف�������ش���اح  رف�����س  اإداري  م��وظ��ف  وب��ح�����ش��ب 
وا�شتمر يف مزاولة عمله خالل �شيطرة اجلهاديني، فاإن 
“معظم الطالب الذين ارتادوا اجلامعة خالل �شيطرة 

الدواع�س كانوا من اقاربهم وافراد عائالتهم«.
اأكتوبر  الأول  ت�شرين  يف  العراقية  ال��ق��وات  ب��دء  وب��ع��د 
اجلهاديون  ح��ول  املدينة،  من  التنظيم  لطرد  هجوماً 

احلرم اجلامعي مركز عمليات.
اأبنية  على  وا�شحة  والتخريب  ال��دم��ار  مالمح  وتبدو 

عدة، ل �شيما املكتبة املركزية التي اأحرقها التنظيم قبل 
ان�شحابه.

اأثناء  اجلامعة  موظفي  اأح��د  الدين  حمي  زي��د  ويقول 
ال�شواد،  يلفه  الذي  التقاطه �شورة عرب هاتفه للمبنى 
“ق�شى داع�س على مئات الآلف من الكتب واملو�شوعات 
راأيت  مرة  اأول  م�شيفا  النادرة”،  واملخطوطات  القيمة 
اأن  دون  م��ن  اأب��ك��ي  نف�شي  وج��دت  احل��ال��ة،  بهذه  املكتبة 

ا�شعر.
جلامعة  املركزية  املكتبة  على  ال�شابق  امل�شرف  وي��وؤك��د 
اأبو مهند لفران�س بر�س كان هناك ما  املو�شل حممود 
يقارب مليون ون�شف املليون كتاب داخل مكتبة اجلامعة، 
منها كتب التداول املحدود، التي مينع اإخراجها لقيمتها 

النادرة كاملخطوطات والدواوين.
عودة  تعيق  التي  واملادية  اللوج�شتية  ال�شعوبات  ورغ��م 
اجل��ام��ع��ة اىل ���ش��اب��ق ع��ه��ده��ا ق��ب��ل اجل��ه��ادي��ني، يبدي 
ال��ط��الب ت��ف��اوؤل��ه��م. وي��ق��ول اأح��م��د �شهاب اح��م��د )23 
عاماً( وجودنا مع ا�شدقائي هنا اليوم دليل على ا�شرارنا 
وعلى مقاومتنا لهذه الظروف القاهرة ناأمل اأن نحقق 
ما يف بالنا رغم كل هذه العراقيل املوجودة يف طريقنا. 
ويف هذا الإطار، يقول ماهر )25 عاما( وهو طالب يف 
دوام،  اأن هناك  ثالثة، طاملا  �شنة  اخت�شا�س اجلغرافيا، 
فال يهم اإن كانت الأبنية حمروقة اأو مدمرة. وا�شتوؤنفت 
الدرا�شة والمتحانات يف الخت�شا�شات الن�شانية فقط، 
العدد الكرب  التي ت�شم  العلمية  الكليات  فيما ل تزال 
الرتبية  وزارة  م��ن  ب��ق��رار  مقفلة  اجلامعة  ط��الب  م��ن 

بحجة عدم جهوزية املختربات بعد.
تخطط اإدارة اجلامعة ل�شتئناف الدرو�س ب�شكل طبيعي 
مطلع �شهر ت�شرين الأول اأكتوبر على اأن يتم يف الفرتة 
الفا�شلة عن هذا املوعد اإنهاء المتحانات واإكمال العام 

الدرا�شي من حيث توقف يف العام 2014.
ويقول مدير ق�شم الإعمار وامل�شاريع يف اجلامعة اأ�شامة 
حمدون لوكالة فران�س بر�س اإن اأعمال التنظيف اأجنزت 
حقيقة يف كل الكليات تقريبا بجهود تطوعية من �شباب 
مدار�س  يف  او  اجلامعة  يف  طالبا  اأك��ان��وا  �شواء  املدينة، 
اآلف  رفعوا  اأ�شهر  اأربعة  خ��الل  اأنهم  مو�شحا  املدينة، 

الأطنان من الأنقا�س وخملفات احلرب.
رئا�شة  مقر  بينها  مبنى  ب�12  ال��ك��ام��ل  ال��دم��ار  وحل��ق 
اجلامعة فيما ترتاوح ن�شبة الدمار بني خم�شة و20 يف 

املئة، وفق حمدون.
لإعادة  ال��وق��ت  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  وت�شارع 
اخلدمات الرئي�شية وتاأهيل بع�س البنية قبل انطالق 

العام الدرا�شي.
وبح�شب حمدون الذي يتخذ من بيت جاهز مقرا له، 
على  توؤثر  التي  املادية  وال�شائقة  الوقت  عامل  ي�شكل 
الذين  الأك���رب  التحديني  اجلامعة،  يف  الع��م��ار  حركة 

نواجههما حالياً.
واأ�شاتذة  ال��واق��ع، يكرر حمدون كما ط��الب  ورغ��م ه��ذا 
للعامل  ر�شالة  هي  اجلامعة  فتح  اإع���ادة  اأن  وموظفون، 

كله.
�شواه  اأو  داع�����س  ل  ح�شارية.  مدينة  املو�شل   : وي��ق��ول 
يف  امل��و���ش��ل  �شعب  اإرادة  يك�شر  اأن  ع��ل��ى  ق����ادرا  �شيكون 

احلياة.

•• يوكو�صوكا-اأ ف ب:

ع��رث على جثث ع��دد م��ن ال��ب��ح��ارة الم��ريك��ي��ني الذين 
قبالة  �شحن  ب�شفينة  مدمرتهم  ا�شطدام  بعد  ف��ق��دوا 
المريكية  البحرية  اأعلنت  كما  اليابانية،  ال�شواحل 
ك��ان��ت داخ���ل اق�شام  اأم�����س مو�شحة ان اجل��ث��ث  ب��ي��ان  يف 

غمرتها املياه داخل املدمرة.
وكان �شبعة بحارة فقدوا منذ اكرث من 24 �شاعة عقب 
اجلانب  يف  ج�شيمة  ب��ا���ش��رار  ت�شبب  ال���ذي  ال���ش��ط��دام 
المين من املدمرة “يو ا�س ا�س فيتزجريالد” وبت�شرب 
الر�شو وغرفة  �شيما منطقة  ول  اق�شام منها  اىل  املياه 

الر�شال.
“ُعرث على  واعلن ال�شطول ال�شابع المريكي يف بيان 
اث��ره��م جراء  ال��ذي��ن ك��ان فقد  جثث ع��دد م��ن البحارة 
ال�شطدام بني املدمرة يو ا�س ا�س فيتزجريالد و�شفينة 

�شحن«.
والن��ق��اذ من  البحث  ف��رق  “مع متكن  البيان  وا���ش��اف 
الدخول اىل اق�شام ت�شررت جراء ال�شطدام مت حتديد 
موقع البحارة يف مق�شورات الر�شو التي ت�شربت اليها 
وتابع بيان ال�شطول ال�شابع “يتم حاليا نقلهم  املياه”. 
اىل م�شت�شفى البحرية يف يوكو�شوكا حيث �شيتم حتديد 

هوياتهم«.
ومل يحدد البيان عدد اجلثث التي مت العثور عليها او 
ي��زال هنالك مفقودون ج��راء ال�شطدام  اذا كان ل  ما 
لتحديد  ج��اري��ا  التحقيق  ي��زال  ول  ال�شبت  وق��ع  ال��ذي 

ا�شبابه.
وتقدمي  ال�شر  اإب��الغ  يتم  المريكية  البحرية  وقالت 

الدعم الالزم لهم يف هذه الأوقات ال�شعبة.

بعد  ال��ب��ح��ارة  ا���ش��م��اء  ن�شر  �شيتم  ال��ب��ح��ري��ة  واو���ش��ح��ت 
يتحدث  ان  املقرر  وم��ن  الإب���الغ.  عمليات  من  النتهاء 
الدم�����ريال ج���وزف اوك��وي��ن ق��ائ��د ال���ش��ط��وال ال�شابع 
لو�شائل الع��الم يف وق��ت لح��ق اليوم الح��د يف قاعدة 
يوكو�شاكا جنوب غرب طوكيو. وكانت مت قطر املدمرة 
قدم(   500( م��رتا   154 طولها  البالغ  فيتزجريالد 
بوا�شطة زورق �شحب اىل قاعدتها يف يوكو�شوكا ال�شبت، 

حيث قام غوا�شون بالبحث يف اق�شامها املت�شررة.
 1995 يف  اخل��دم��ة  يف  و�شعت  فيتزجريالد  وامل��دم��رة 

و�شاركت يف حرب العراق يف 2003.
اخل��دو���س يف مقدمة  بع�س  احل���ادث  �شبب  امل��ق��اب��ل،  يف 
ترفع  التي  كري�شتال”  اك�س  �شي  “ايه  ال�شحن  �شفينة 
وا�شطدمت  م����رتا،   222 وط��ول��ه��ا  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني  ع��م��ل 
باملدمرة. ال ان ايا من طاقمها املوؤلف من 20 �شخ�شا 

مل ي�شب باذى، بح�شب خفر ال�شواحل اليابانيني.
المريكي  ال��رئ��ي�����س  ك��ت��ب  ت���وي���رت  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  ويف 
ا�س  ي��و  ب��ح��ارة  “افكاري و�شلواتي م��ع  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اليابانيني  ا�س فيزجريالد وعائالتهم. �شكرا حللفائنا 
على م�شاعدتهم”. ووقع ال�شطدام على بعد 56 ميال 
بحريا )104 كلم( جنوب غرب يوكو�شوكا يف منطقة 
ت�شكل ممرا بحريا مزدحما ل�شفن ال�شحن على مقربة 
من مرفاأي يوكوهاما وطوكيو وبح�شب �شحيفة ا�شاهي 
اليابانية، �شجل عدد من حوادث ال�شطدام بني �شفن 

كبرية يف املنطقة يف ال�شنوات اخلم�س الخرية.
ويجري خفر ال�شواحل اليابانيون حتقيقا يف ال�شطدام 
ال�شحن  ل�شفينة  الفيليبيني  الطاقم  ا�شتجواب  يتخلله 
ع��ل��م��ا ان���ه ق��ان��ون��ي��ا م��ن اخ��ت�����ش��ا���س ال���ولي���ات املتحدة 

التحقيق يف حوادث تطال ع�شكرييها.

طالب ي�ستاأنفون �لدر��سة يف جامعة 
�ملو�سل رغم �لدمار ونق�س �خلدمات 

�لعثور على جثث �ملفقودين من 
�ملدمرة �الأمريكية

دبلوما�سيان باك�ستانيان 
مفقود�ن يف �أفغان�ستان 

•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

بالقن�شلية  دبلوما�شيني  اإن  ام�����س   الباك�شتانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
الباك�شتانية يف مدينة جالل اباد يف �شرق اأفغان�شتان فقدا منذ يوم اجلمعة 
اأثناء عودتهما برا اإىل باك�شتان. ومل تتكهن اإ�شالم اباد باجلهة التي ميكن 
املتمركزة  اجلماعات  من  العديد  اأن  اإل  اختفائهما  عن  م�شوؤولة  تكون  اأن 
ا�شتهدفت دبلوما�شيني من قبل. وقالت وزارة اخلارجية يف  اأفغان�شتان  يف 
بيان “طلبت باك�شتان من احلكومة الأفغانية بذل ق�شارى اجلهد ل�شمان 
العثور على امل�شوؤولني �شريعا ومثول مرتكبي هذه اجلرمية ال�شنيعة اأمام 
الق�شاء«. وقالت اإ�شالم اباد اإن اأفغان�شتان �شكلت ثالث جمموعات حتقيق 
خمتلفة للتحقيق يف الواقعة. والعالقة بني اإ�شالم اباد وكابول متوترة يف 
ال�شنوات الأخرية ويتبادل البلدان التهامات بعدم بذل ق�شارى اجلهد يف 

التعامل مع مت�شددي حركتي طالبان الباك�شتانية والأفغانية.
الأفغانية  ط��ال��ب��ان  ق���ادة  ع��ن  ال��ط��رف  بغ�س  باك�شتان  اأفغان�شتان  وتتهم 

املتمركزين بها وبدعم احلركة املت�شددة وهو اأمر تنفيه اإ�شالم اباد.
وتقول اإ�شالم اباد اإن كابول ل تبذل جهدا كافيا للتعامل مع مت�شددي حركة 
طالبان الباك�شتانية الذين مت طردهم من باك�شتان ولكن ما زالوا ي�شنون 
اإقليم ننكرهار وهي مركز  هجمات عرب احلدود. وجالل اباد هي عا�شمة 
جتاري مزدحم على بعد نحو 70 كيلومرتا من املعرب احلدودي الرئي�شي 

مع باك�شتان الذي متر من خالله معظم واردات ال�شلع الأفغانية.
حركة  ذل��ك  يف  مبا  الإ�شالمية  اجلماعات  من  العديد  الإقليم  يف  ويوجد 
طالبان الباك�شتانية وحركة طالبان الأفغانية ويف ال�شنوات الأخرية اأ�شبح 

لتنظيم داع�س تواجد يف ننكرهار.

••اجلزائر-اأ ف ب:

اعلن اجلي�س اجلزائري  انه قتل ثالثة م�شلحني والقى القب�س على اخرين خالل 
عملية ل تزال متوا�شلة يف �شرق اجلزائر. وجاء يف بيان لوزارة الدفاع اجلزائرية ان 
العملية التي اطلقها اجلي�س يف ق�شنطينة و�شكيكدة بالتن�شيق مع خمتلف م�شالح 
المن يف 11 حزيران يونيو اتاحت الق�شاء على ثالثة اإرهابيني، واإلقاء القب�س 
اإرهابي  ت�شليم  الإرهابية، مع  اآخرين وثمانية عنا�شر دعم للجماعات  على ثالثة 

اآخر نف�شه. ومتت خالل هذه العملية خ�شو�شا م�شادرة ا�شلحة وذخائر واموال.
املناطق  يف  اجلي�س  باأيدي  العام  بداية  منذ  ا�شالميا  م�شلحا   40 من  اك��رث  وُقتل 

اجلبلية ب�شرق البالد، وفق ارقام ر�شمية.
وت�شتخدم ال�شلطات اجلزائرية كلمة اإرهابي لالإ�شارة اىل امل�شلحني.

ورغم تراجع اعمال العنف املن�شوبة مل�شلحني خالل احلرب الهلية التي دامت ع�شر 
�شنوات )1992-2002( ال ان جمموعات تن�شط يف خمتلف انحاء البالد ل تزال 

تهاجم قوات المن.

�جلي�س �جلز�ئري يق�سي 
على »ثالثة �إرهابيني«
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الفجر الريا�ضي

مدرب  ف��ي��وري��ل  لوردا�شي�شكو  اأح���رز 
تاون  اأب  بطولة  لقب  اأبوظبي  ن��ادي 
الرم�شانية لل�شطرجن اخلاطف والتي 
نظمها احتاد ال�شطرجن بالتعاون مع 
 138 مب�����ش��ارك��ة  م�����ول«  ت�����اون  »اأب 
لعبا ولعبة، من 22 جن�شية، وفاز 
فيوريل بك�شر التعادل بعدما ت�شاوى 
8 لعبني يف املركز الأول، بر�شيد 7 
لنظام  طبقا  ج���ولت   9 م��ن  ن��ق��اط 
الفنية  اللجنة  البطولة وهو ما دفع 
لك�شر التعادل لتحديد بطل الن�شخة 
الأوىل، وجاء الأ�شتاذ الدويل الكبري 
الثاين  املركز  يف  عبدالرحمن  �شامل 
و�شريجيو كايوموف يف املركز الثالث 
الرابع  املركز  وفيكور مو�شكالنكو يف 
امل��رك��ز اخلام�س،  ك��ان��رت يف  واي����دورد 
ال�شاد�س  امل��رك��ز  يف  اإ���ش��ح��اق  و�شعيد 
ال�شابع،  املركز  يف  اإبراهيم  و�شلطان 

وبوريجو بابلو يف املركز الثامن.
وجرت البطولة يف اأجواء جماهريية 
ك������ب������رية، وح����ظ����ي����ت مب����ت����اب����ع����ة من 
املناف�شات  ح�����ش��ر  ح��ي��ث  امل�����ش��وؤول��ني 
الأمني  املدفع  خالد  البداية  و�شربة 

لل�شباب  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام 
ح�شن  �شرحان  والدكتور  والريا�شة، 
املعيني رئي�س الحتاد وح�شني خلفان 
ال���ع���ام لالحتاد  الأم�����ني  ال�����ش��ام�����ش��ي 
عبدالرحيم  مهدي  ال��دويل  واحلكم 
ال��ع��ام امل�شاعد ل��الحت��اد، كما  الأم���ني 
اجلوائز  وتوزيع  اخلتام  حفل  ح�شر 

املعال  عبدالعزيز  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
ال�شارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال����ث����ق����ايف ل���ل�������ش���ط���رجن، وع�����ب�����داهلل 
اجلهاز  رئي�س  احل���وار  عبدالرحمن 
الأم�������ريي نائب  ال���ف���ن���ي، وع����ب����داهلل 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ت�����ش��وي��ق ب���الحت���اد، 
البطولة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي  و���ش��ع��ود 

واملدير التنفيذي لالحتاد.
برئا�شة  احل��ك��ام  جلنة  امل��ب��اري��ات  اأدار 
احلكم الدويل حممد عبداهلل و�شمت 
اللجنة، جمال قا�شم واأحمد النعيمي 
وماجد العبدويل واآمنة حممد �شامل 
وامل������زون احل���م���ريي وع���ب���داهلل مراد 

)م�شوؤول التقابالت(.

وا�شتمرت البطولة اإىل ما يقرب من 
جماهريي  ح�شور  و�شط  �شاعات،   4
اول جتربة لالحتاد  غري م�شبوق يف 
التن�شيطية  ال���ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

للعبة داخل املولت.
ال�شام�شي  خ��ل��ف��ان  ح�����ش��ني  واأع������رب 
الأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ع��ن �شعادته 
بطولة  حققه  ال��ذي  الكبري  بالنجاح 
اإىل  ���ش��ك��ر  م��وج��ه��ا  الأوىل  ت����اون  اأب 
امل�شوؤولني  م����ن  احل�������ش���ور  ج��م��ي��ع 
والقيادات الريا�شية وكان ح�شورهم 
ودف��ع��ة معنوية كبرية  ك��ب��ريا  ح��اف��زا 
نحو  خ���ط���ت���ه  يف  ل��ل�����ش��ري  ل����الحت����اد 
ن�����ش��ر ال��ل��ع��ب��ة وال��ب��ح��ث ع���ن مواهب 
ج����دي����دة، وق������ال: ال��ب��ط��ول��ة جنحت 
وباحل�شور  اجلميع  ب�شهادة  بامتياز 
اجل��م��اه��ريي ال��ك��ب��ري ومل ن��ت��وق��ع اأن 
اأن  واحلقيقة  العدد  ه��ذا  كل  ي�شارك 
هاج�س اخلوف من عدم القبال تبدد 
�شريعا بعدما وجدنا اأن هناك 138 
اأننا  ل��درج��ة  م�شجلني  ولع��ب��ة  لعبا 
ال���ش��رتاك حتى ل جند  ب��اب  اأغلقنا 

طاولت للم�شاركني.

اجلماهريي  احل�����ش��ور  اأن  واأ����ش���اف 
النقالت  م��ع  وال��ت��ج��اوب  والت�شجيع 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة بجانب  ال���ط���اولت  ع��ل��ى 
املخ�ش�شة  ال����ط����اولت  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب 
ل���ل���ج���م���ه���ور اأي���������ش����ا خ���ل���ف ن������وع من 
حتى  البطولة  وا���ش��ت��م��رت  املناف�شة، 
بع�س  اأن  ل��درج��ة  �شباحا  ال���واح���دة 
ظل  يف  لالنتظار  ا�شطرت  امل��ح��الت 
ال��ك��ب��ري م��ن اجلمهور  ال��ع��دد  وج����ود 
توزيع  ب��ع��د  اإل  ي��ن�����ش��رف  وال����ذي مل 

اجلوائز.
مرت  الأوىل  التجربة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
كبري  ح��اف��ز  وه���ي  امل��ط��ل��وب  بال�شكل 

ملزيد من البطولت يف مراكز الت�شوق 
وبن  م���ول  دب���ي  اإىل  الآن  والجت������اه 
�شويقات ومولت اأخرى بها جماهري 
اأك��رب من اأج��ل جذب اجلمهور للعبة 

وحتفيزهم ملمار�شة اللعبة.
جميع  اإىل  ال�شكر  ال�شام�شي  ووج���ه 
اأع�شاء  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
املجل�س واللجان �شواء اللجنة الفنية 
يف  �شاهموا  ال��ذي��ن  وجميع  واحل��ك��ام 
ال��و���ش��ول ب��احل��دث اإىل ب��ر الأم����ان، 
موؤكدا اأن البطولة املقبلة من املتوقع 
امل�شاركني  م��ن  اأك���رب  ع���دد  ت�شهد  اأن 
وهو ما يدفعنا لزيادة عدد الطاولت، 

وعمل ترتيبات جديدة وعمل جوائز 
اجلوائز  اأن  خا�شة  اأك���رث  للجمهور 
اجلمهور  ح���ف���زت  ر����ش���دن���اه���ا  ال���ت���ي 

ب�شكل كبري.
لنا  ف��ت��ح��ت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  ون����وه 
قيام  خ��الل  للعبة من  الت�شويق  ب��اب 
اللياقة بتقدمي ا�شرتاك  اأحد مراكز 
لعبي  م����ن  لع���ب���ني   3 ل�����  جم�����اين 
عبدالرحمن  ���ش��امل  وه����م  امل��ن��ت��خ��ب 
و�شعيد اإ�شحاق وجا�شم احلوار، وقدم 
لأول  ك��ب��ري  تخفي�س  ب��ع��م��ل  ع��ر���س 
�شطرجني، وهو يف حد  لعب   100

ذاته خطوة جيدة للم�شتقبل.  

•• عجمان ـ الفجر 

رم�شان  �شهر  يف  الريا�شة  ممار�شة 
ال���ك���رمي ل��ه��ا ط��اب��ع��ه��ا اخل���ا����س من 
الدورات  من  العديد  تنظيم  خ��الل 
من  كبري  ع��دد  وح��ر���س  الريا�شية 
ال���الع���ب���ني وال����ف����رق ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
التي  الريا�شية  الفعاليات  خمتلف 

تنظم يف �شهر رم�شان الكرمي.
كما يتابع اعداد كبرية من م�شجعي 
تلك  القدم  كرة  وخا�شة  الريا�شات 
ال��ب��ط��ولت وال��ت��ي دائ��م��ا م��ا تت�شم 
وتهئية  الراقي  والتنظيم  باملناف�شة 

الجواء املنا�شبة لذلك.
الرم�شانية  ال��ب��ط��ولت  اأه���م  وم���ن 
التي تنظم يف اإمارة عجمان بطولة 
ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي، التي 
للتنمية  ع��ج��م��ان  جمعية  تنظمها 
الجتماعية يف مالعب اجلمعية يف 
م�شريف خالل �شهر رم�شان، حتت 
اخلري«  �شهر  يف  اخل��ري  »ع���ام  �شعار 

توزيعها  مت  ف��ري��ق��اً،   32 مب�شاركة 
على 8 جمموعات بواقع 4 فرق يف 
كل جمموعة، وي�شعد الأول والثاين 
لدور ال16 الذي يقام بنظام خروج 

املغلوب حتى النهائي.
ف���رق  الأوىل  امل���ج���م���وع���ة  وت�������ش���م 
ال�������ش���ي���زاوي، اأدن�������وك ل��ل��ت��وزي��ع ب، 
اخل��ب��ري ل��ل��ع��ق��ارات، الأم����ريي، فيما 
�شمت املجموعة الثانية فرق احلقوق 
الإتي،  تيم،  درمي  بنفيكا،  الدولية، 
و�شمت الثالثة فرق املوعود، مطعم 
الهالل،  اجل��وك��ر،  ع��ج��م��ان،  مر�شى 
ف��ي��م��ا ���ش��م��ت ال��راب��ع��ة ف���رق بزلنك 
الوحدات،  ن���ادي  راب��ط��ة  ل��ل��ع��ق��ارات، 
و�شمت  للريا�شة،  اجل�شور  الفهود، 
اخلام�شة اأي�س اأيج، بر�شلونة، �شباب 
و�شمت  ع��ج��م��ان،  �شباب  الإم�����ارات، 
ال�شاد�شة فرق حواء فاكتوري، اأدنوك 
امللكي  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���ش��ب��اب  اأ،  ل��ل��ت��وزي��ع 
اأكادميية  فرق  ال�شابعة  �شمت  فيما 
�شقر الريا�شية، يوفينتو�س، الدفاع 

والثامنة  يونايتد،  عجمان  امل��دين، 
�شمت فرق الريان، اجل�شور لتجارة 
مواد البناء، اإف 3، التناف�س. ويدير 
م���ب���اري���ات ال���ب���ط���ول���ة ح���ك���ام احت����اد 
رفع  ال����ق����دم، ومت  ل���ك���رة  الإم��������ارات 
جوائز ن�شخة هذا العام، حيث ينال 
البطل 40 األف درهم، والثاين 30 
األفاً، والثالث 20 األفاً، والرابع 10 
جوائز  ر���ش��د  مت  ك��م��ا  دره����م،  اآلف 
الالعبني،  لأف�شل  وعينية  نقدية 

واإداري ومدرب والفريق املثايل.
رئي�س  ال���وح�������ش���ي  ���ش��ل��ط��ان  واأك�������د 
ال�شيخ  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
حميد بن عمار النعيمي، على تطور 
وزيادة  للبطولة  ال��راب��ع��ة  الن�شخة 
اع����داد ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة وك��ذل��ك يف 
اأع��داد جمهور البطولة مو�شحا ان 
ف��ري��ق �شمن   32 ت�����ش��م  ال��ب��ط��ول��ة 
ث����م����ان جم����م����وع����ات، واو�������ش������ح ان 
ب��ت��وف��ري خمتلف  اه��ت��م��ت  ال��ل��ج��ن��ة 
ما  وه���ذا  للبطولة  ال��ن��ج��اح  ع��وام��ل 

لم�شه امل�شاركون واجلمهور، كذلك 
ف��ع��ال يف  دور  التحكيم  ك��ان جل��ان��ب 
اإىل جانب  البطولة  اجناح مباريات 
امل��ع��ل��ق��ني ع��ل��ى امل���ب���اري���ات، واك����د اأن 
ال��ب��ط��ولت ال��ري��ا���ش��ي��ة ب�����ش��ك��ل عام 
تاأتي بثمارها من حيث توفري اجلو 
طاقاتهم  واإخ����راج  لل�شباب  امل��الئ��م 
ريا�شي،  تناف�شي  وج��و  مفيد  بعمل 
للجمهور  م��ت��ن��ف�����س  وج�����ود  ك���ذل���ك 

وح�شور املباريات بجو رم�شاين.
واو�شح حكم املباريات علي ال�شحي، 
الرابعة  ن�شختها  يف  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
والقدرات  ال��ع��ال  بامل�شتوى  مت��ي��زت 
امل�شاركني  لالعبني  املتميزة  الفنية 
وجود  ظ��ل  يف  ل�شيما  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
املعتمدين  ال����الع����ب����ني  م����ن  ع������دد 
وامل�شجلني لدى العديد من الندية، 
من  الكبري  الوعى  مبدى  اأ�شاد  كما 
باللوائح  امل�شاركني  الالعبني  قبل 

والقوانني للبطولة واللتزام بها.
من جانبه ا�شاد خمي�س فريوز � حكم 

مبارايات البطولة، بالتنظيم املتميز 
متابعي  م����ن  ال���ك���ب���ري  واحل���������ش����ور 
البطولة منذ انطالقها م�شيدا بدور 
اللجنة املنظمة بتهيئة اجلو املنا�شب 
يف  لهم  م�شابقات  وع��م��ل  للجمهور 
كافة ايام البطولة، وقال اأن الدورات 
ت�شتقطب  باتت  عموما  الرم�شانية 
لها  و�شخ�شيات  ب����ارزة  �شخ�شيات 
لكت�شاف  امل�شتديرة  بال�شاحرة  ب��اع 
البطولة  ان  كما  اجلديدة،  املواهب 
مت���ي���زت ب���وج���ود ف����رق ق���وي���ة وذات 
هذا  ويظهر  مت�شاوية  وكفاءة  ندية 
جليا من خالل نتائج املباريات مما 
يوؤكد امل�شتوى الفني العايل ملختلف 

الدورات والبطولت.
واأك�����د حم��م��د ���ش��ال��ح ن��ائ��ب رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، على 
ت�شهده  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال����ت����ط����ور 
ان  فبعد  الخ��ر،  تلو  عاما  البطولة 
كانت الفرق امل�شاركة خالل الن�شخة 
ال�شابقة 24 فريق اأ�شبحت الن�شخة 

فريقا   32 ت�شم  للبطولة  احلالية 
الطيبة  ال�شمعة  يوؤكد  ال��ذي  الم��ر 
والقوية للبطولة، كما تعد البطولة 
التي  البطولت  واف�شل  اأق��وى  من 
اللجان  وت��ع��م��ل  الإم������ارة  يف  ت��ن��ظ��م 
العاملة بالبطولة على توفري كافة 
ان  واك���د  للبطولة،  ال��ن��ج��اح  ا���ش��ب��اب 
زيادة اعداد اجلمهور للبطولة اأحد 
للن�شخة  وال��ن��ج��اح  ال��ت��م��ي��ز  ا���ش��ب��اب 
الرابعة من بطولة ال�شيخ حميد بن 

عمار النعيمي.
اأ�شاد عبدالوهاب حممد  من جانبه 
والتجهيزات،  امل���الع���ب  م�������ش���وؤول 
والتجهيز  امل��ن��ظ��م��ني  ك��اف��ة  ب��ج��ه��ود 
انطالقها،  قبل  للبطولة  ال�شامل 
ا�شتثمار  ت��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  م��وؤك��دا 
امل�شاركني  لالعبني  جيد  ري��ا���ش��ي  
الفراغ  اوق��ات  مللئ  متنف�س  وتوفري 

للجماهري التي حت�شر املباريات.
 واأ�شاد ه�شام حممد بكافة الدورات 
�شهر  ت��ن��ظ��م يف  ال���ت���ي  وال���ب���ط���ولت 

رم�شان الكرمي كونها تظهر اأجيال 
ج��دي��دة ولع��ب��ني ل��الح��رتاف ،كما 
للدورات  امل��ن��ظ��م��ني  ب��ج��ه��ود  اأ����ش���اد 
ال���رم�������ش���ان���ي���ة وت���ه���ي���ئ���ة امل���الع���ب 
الراحة  �شبل  ك��اف��ة  وت��وف��ري  ل��ذل��ك 

للجماهري.
واأ�شاف حممود مرعي ان البطولت 
ريا�شي  ب���ع���د  ل���ه���ا  ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
وجم��ت��م��ع��ي، ف��ا���ش��ب��ح��ت ال������دورات 
همزة  رم�����ش��ان  �شهر  يف  الريا�شية 
و�شل لدى اجلهات املنظمة واملجتمع 
م���ن خ����الل ح��ر���س ال��ك��ث��ريي��ن من 
املباريات،  مبتابعة  الأعمار  خمتلف 
ك��م��ا ت�����ش��م��ل ال��ع��دي��د م���ن ال�����دورات 

م�شابقات مب�شاركة اجلمهور.
ممار�شة  ال�����ش��ي��د،  اب���راه���ي���م  وق�����ال 
�شرورة  رم�شان  �شهر  يف  الريا�شة 
ال�شائمني،  ع��ل��ى  ج��م��ة  ف��وائ��د  ل��ه��ا 
يجتمعا  عندما  والريا�شة  فال�شيام 
ت��زي��د ���ش��ح��ة ال��ف��رد ور���ش��اق��ت��ه، ول 
�شك ان البطولت الرم�شانية التي 

ت�شاهم  رم�شان  �شهر  خ��الل  تنظم 
ريا�شي  ج��و  ت��وف��ري  يف  كبري  ب�شكل 

بامتياز لكافة الالعبني امل�شاركني.
باأهمية  ����ش���الم���ه  حم����م����ود  واك�������د 
الرم�شانية  الريا�شية  ال��ب��ط��ولت 
ودوره���������ا يف ال����ش���ت���غ���الل الأم����ث����ل 
لأوق���ات ال��ف��راغ، م��وؤك��دا ان ممار�شة 
�شرورة  الكرمي  ال�شهر  يف  الريا�شة 

ينبغي على اجلميع الهتمام بها.

لها بعد ريا�سي وجمتمعي

�لبطوالت �لرم�سانية ت�ساهم ب�سكل كبري يف توفري جو ريا�سي بامتياز لالعبني و�جلمهور

تاأه��ل بن حم��ودة وغنت��وت يف نهائ��ي بطول����ة 
)مارين��ا( �أبو ظب���ي لل�س��االت

تاأهل فريقا بن حمودة وجمموعة غنتوت لنهائي بطولة املارينا 
مول يف اأبو ظبي الرم�شانية لكرة ال�شالت التي نظمتها �شركة 
مول  امل��اري��ن��ا  للبولينغ،مبركز  الإم�����ارات  ق��ري��ة  ب�شالة  ترفيه 
والتي  ظبي  اأب���و  بكورني�س  الأم����واج  كا�شر  مبنطقة  ال��ت��ج��اري، 
اختتمت يف �شاعة متاأخرة من م�شاء اأم�س بعد اأن جاء تاأهل فريق 
املثري يف اجلولة قبل اخلتامية على  للنهائي بفوزه  بن حمودة 
البطولة  للقب  املر�شحني  اأحد  الدولية  العلمية  املدر�شة  فريق 

بركالت اجلزاء الرتجيحية 6-5 بعدما انتهى الزمن الر�شمي 
الثالثة  اجلزائية  ركالته  العلمية  فريق  ليهدر   5-5 بالتعادل 

فيما اأحرز بن حمودة هدفا من الثالثة .
نك�شت  فريق  ح�شاب  على  غنتوت  جمموعة  فريق  ت��اأه��ل  وج��اء 
غنتوت  فريق  عليها  ا�شتحق  كروية  �شيطرة  بعد   3-9 بنتيجة 
اللعب يف النهائي موا�شلة لنتائجه اليجابية يف الدور التمهيدي 
وب�����دون ه��زمي��ة مم���ا ي��ج��ع��ل ال��ت��ك��ه��ن ���ش��ع��ب ب��ن��ت��ي��ج��ة اجلولة 

اخلتامية التي جمعت بني فريقي بن حمودة وجمموعة غنتوت 
اأم�س وهما من املجموعة الأوىل وقد انتهت مباراة الفريقني يف 
الدور التمهيدي بفوز غنتوت -3�شفر اإل اأن ذلك ل يعد معيارا 
بذهب  التتويج  متثل  م��ب��اراة  يف  خا�شة  غنتوت  فريق  لرتجيح 
البطولة ال�شنوية الرم�شانية. و�شارك يف اإدارة مباريات اجلولة 
واحلكم  للبطولة  الرئي�شي  املنظم  علي  حمدي  اخلتامية  قبل 

املغربي حممد اأمني ويف الت�شجيل حممد ب�شار.

ه�شام حممدعلي ال�شحيحممود مرعيحممود �شالمةابراهيم ال�شيدخمي�س فريوزعبد الوهاب حممد�شلطان الوح�شي

حممد �شالح

اأوىل البطوالت التن�سيطية يف مراكز الت�سوق تخطف االأ�سواء

فيوريل يتوج بلقب “ �أب تاون �لرم�سانية لل�سطرجن” و�سامل و�سيفا
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جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  �شعادة  رف��ع 
والعرفان  ال�شكر  اآي���ات  اأ���ش��م��ى  الريا�شي  دب��ي 
را�شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اىل 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
الريا�شي لرعايته وتوجيهاته التي باتت منهاج 
عمل لقيادة وتطوير القطاع الريا�شي يف اإمارة 

دبي.
واأك����د ال��ط��اي��ر اأن روؤي����ة و دع���م وح�����ش��ور �شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
احلدث  الريا�شية  ال�شبا  ن��د  دورة  م��ن  جعلت 
ال���ري���ا����ش���ي وامل��ج��ت��م��ع��ي الأه�������م ل��ي�����س خالل 
العام،  م��دار  على  واإمن���ا  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
واأ�شبحت الدورة منوذجا يف النجاح التنظيمي 

ال��ري��ا���ش��ي��ني املميزين  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ال���وط���ن وم���ن خم��ت��ل��ف اجلن�شيات  اأب���ن���اء  م���ن 
الريا�شي  التناف�س  واأق��وى �شور  اأروع  وتقدمي 
امل�شاركة  �شرف  نيل  اأو  ب��الأل��ق��اب  للفوز  ���ش��واء 
والتنظيم  التخطيط  يف  وك��ذل��ك  ال�����دورة،  يف 
للح�شور  اجلماهري  ج��ذب  و  املن�شاآت  وتهيئة 
من  املجتمع  فئات  خمتلف  وجمع  والت�شجيع، 
الريا�شي  للم�شاركة يف احلدث  الأعمار  جميع 

الأهم واعتبار اأن التواجد والتناف�س يف فعاليات 
الدورة املختلفة ميثل فوزا للم�شاركني واإجنازا 
مهما يف م�شريتهم كهواة اأو حمرتفني وفر�شة 
وتطوير  الريا�شيني  نخبة  مع  للتناف�س  لهم 
ال����دورة  ج��ذب��ت  ك��م��ا  وق���درات���ه���م،  م�شتوياتهم 
باأجوائها  وال�شتمتاع  للح�شور  ال�شيوف  كبار 
الرائعة ويف مقدمتهم �شمو ال�شيخ طحنون بن 
زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن القومي، وكذلك 

جنوم الريا�شة العاملية. 
ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  رعاية   : الطاير  وق��ال 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
جعلت  الريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد 
دورة ن��د ال�����ش��ب��ا ال��ري��ا���ش��ي��ة ت��ول��د ك��ب��رية منذ 
زاد  ���ش��ن��وات   5 م����دار  وع��ل��ى  الأوىل،  ن�شختها 
عاما  الريا�شات  ع��دد  وارتفع  امل�شاركني  حجم 
بعد اآخر حتى و�شل عدد الريا�شات يف الن�شخة 

ريا�شات  ���ش��م  ري��ا���ش��ات ومت   9 اىل  اخل��ام�����ش��ة 
جديدة للربنامج مثل املبارزة والتحدي الليل 
اأكرث  الهمم يف  اأ�شحاب  زيادة م�شاركة  وكذلك 
ا�شتحداث  و  وتكرميهم،  ودعمهم  ريا�شة  من 
فئات جديدة يف عدد من الريا�شات، كما �شارك 
يف الدورة جنوم واأبطال عامليني واأوملبيني، وهو 
الأمر الذي يوؤكد مكانة الدورة حمليا ودوليا .

للدورة،  املنظمة  اللجنة  جهود  الطاير  وثمن 

للدورة  املنظمة  العليا  اللجنة  بذلت   “ وق��ال 
قائد  امل����ري  خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال���ل���واء  ب��رئ��ا���ش��ة 
ن�شخة  لتقدمي  كبرية  جهودا  دب��ي  �شرطة  ع��ام 
با�شافة  اللجنة  جنحت  وق��د  ل��ل��دورة،  مم��ي��زة 
ريا�شات جديدة وا�شتحداث فئات جديدة مما 
رفعت من جوائز  كما  امل�شاركني،  اأع��داد  زاد يف 
يف  اقيمت  التي  املناف�شات  نظمت  و  الفائزين، 
�شباب  ن��ادي��ي  ويف  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شبا  ن��د  جممع 
الأه��ل��ي دب��ي و دب��ي لأً���ش��ح��اب الهمم و �شوارع 
الحرتافية،  درجات  باأق�شى  ال�شبا  ند  منطقة 
كما وفرت للريا�شيني واجلمهور �شبل الراحة 
وال�شيافة، مما عزز من مكا�شب الدورة و ر�شخ 

مكانتها الرائدة.

دبي  بالتعاون مع جمل�س  الهندية  القن�شلية  تنظم  
الريا�شي ودائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي 
فعاليات  ع��دة   2016 يونيو   20 الثالثاء  غ��د  ي��وم 
مبنا�شبة  وذل��ك  وخارجها،  بدبي  خمتلفة  مناطق  يف 
الحتفال باليوم العاملي لليوغا، ومن املتوقع اأن ت�شهد 
من  �شخ�س  األ��ف   25 م��ن  اأك��رث  م�شاركة  الفعاليات 
خمتلف اجلن�شيات والأع��م��ار من داخ��ل وخ��ارج دولة 
اليوغا يف  فعاليات  وتقام  املتحدة.  العربية  الإم��ارات 
برج بارك خلف برج خليفة، وحديقة زعبيل، ومنطقة 
النهدة، ويف اأكرث من 72 مدر�شة خا�شة، كما �شتنظم 
ال�شارقة  نادي  عدة فعاليات خارج دبي حيث تقام يف 
اخليمة،  راأ���س  باإمارة  الأمريكية  اجلامعة  للكريكت، 
الفعاليات يف  وتنطلق  والفجرية.  اإم��ارة عجمان  ويف 
ال�شاعة الثامنة م�شاء يوم الثالثاء يف حديقة زعبيل 
حيث تبداأ بتنظيم عدة فقرات يلقي بعدها القن�شل 
بعدها جمموعة  تقام  الفتتاح  كلمة  دبي  الهندي يف 
على  �شاعة،  لن�شف  ت�شتمر  خفيفة  بدنية  مترينات 
اأن تبداأ ح�ش�س اليوغا املجانية يف التا�شعة والن�شف 
يف  متخ�ش�شة  خمتلفة  م��دار���س   8 وتقدمها  م�شاًء 

التي  للفعاليات  الر�شمي  الفتتاح  يبداأ  كما  اليوغا.  
تقام يف برج بارك خلف برج خليفة يف ال�شاعة التا�شعة 
والن�شف م�شاًء، على اأن تبداأ درو�س اليوغا املجانية يف 
الفعاليات  وتختتم  دقيقة،  واأربعون  التا�شعة  ال�شاعة 
يف ال�شاعة العا�شرة والن�شف م�شاًء، كما تقام يف ذات 
يف  ال��ربه��ان��ي��ة  م�شجد  يف  ال��ي��وغ��ا  فعاليات  التوقيت 
منطقة النهدة والذي من املتوقع اأن ي�شهد م�شاركة 
امل�شاركة  للن�شاء  800 م�شارك، كما ميكن  اأكرث من 
يف هذه الفعاليات حيث �شيتم تخ�شي�س مكان مغلق 
لهن ملراعاة اخل�شو�شية، و�شتقوم الإماراتية جميلة 
الأن�شاري مدربة اليوغا بتدريبهم، وتقام الفعاليات 
تنظم  كما  رم�����ش��ان،  �شهر  خل�شو�شية  ن��ظ��را  م�شاء 
اأكرث من 72 مدر�شة خا�شة يف دبي فعاليات لليوغا 
ومن  يونيو،   21 يوم  لليوغا  العاملي  باليوم  احتفاًل 
هذه  يف  طفل   7000 م��ن  اأك���رث  ي�شارك  اأن  املتوقع 

الفعاليات.
واأط��ل��ق��ت ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة ح��م��ل��ة ع��ل��ى و�شائل 
لت�شجيع   )3G( ب���ا����ش���م  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
تنظيم  يف  وتتلخ�س  اليوغا،  ممار�شة  على  اجلمهور 

ثالثة  ت�شوير  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  فيها  حت��ث  م�شابقة 
اأجيال من عائلة واحدة وهم الأبناء والآباء والأجداد 
م���ن اجل��ن�����ش��ني وه����م مي���ار����ش���ون ري��ا���ش��ة ال��ي��وغ��ا يف 
�شورة واحدة، ون�شرها على ح�شاباتهم ال�شخ�شية يف 
مواقع التوا�شل الجتماعي مع كتابة اأحد الو�شمني 
ويحظى   ،  dubaiyoga - #iyd2017#
ال��ف��ائ��ز يف ه����ذه امل�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى ج���وائ���ز ق��ي��م��ة، كما 
تت�شمن احلملة خطة الرتويج للحدث عرب ح�شابات 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي لتقدمي  خ��ا���ش��ة يف و���ش��ائ��ل 
فيه،  امل�شاركة  وكيفية  احل��دث  تفا�شيل  ع��ن  ال�شرح 
والتعريف بالفوائد الكبرية ملمار�شة اليوغا. وميكن 
عرب  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الت�شجيل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
IYD. وه��و  للفعالية  الر�شمي  الل��ك��رتوين  املوقع 
املكان املراد  حتديد  خالله  من  ميكن  وال��ذي   ،  ae
امل�شاركة فيه، اإن كان يف منطقة برج خليفة اأو حديقة 
اإذا  امل�شاركني  اإبالغ  اآخر، و�شيتم  اأي مكان  اأو  زعبيل، 
ما مت اإغالق الت�شجيل مبنطقة حمددة بعد اكتمال 
العدد املخ�ش�س لها، ويت�شمن املوقع كافة املعلومات 
املتعلقة بالفعالية، كما ميكن من خالله التوا�شل مع 

املنظمة للحدث يف حوار مبا�شر عرب خا�شة  اللجنة 
ال�شتف�شارات.  كافة  على  لالإجابة  املبا�شر  التوا�شل 
من  اأك��رث  م�شاركة  الفعاليات  ت�شهد  اأن  املتوقع  ومن 

�شتقام يف  واأن��ه��ا  �شيما  العام  ه��ذا  م�شارك  األ��ف   25
و�شيتم توفري  عدة مناطق خمتلفة بدبي وخارجها، 
جميع و�شائل الراحة للم�شاركني يف كل مكان، وتنظم 

للعام  لليوغا مبدينة دبي  العاملي  باليوم  الحتفالت 
الثالث على التوايل، بعد النجاح الكبري الذي حتقق 

للفعالية يف الأعوام املا�شية.

�لقن�سلية �لهندية وجمل�س دبي �لريا�سي يحتفالن باليوم �لعاملي لليوغا

اأم�شية ريا�شية رم�شانية  الثقايف الريا�شي  اأقام نادي احلمرية 
اإدارة  جمل�س  ومب�����ش��ارك��ة  وال��ع��م��ال  وامل��وظ��ف��ني  امل��درب��ني  لكافة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  جمعة  برئا�شة  ال��ن��ادي 

وذلك عقب �شالة الرتاويح يف مقر النادي.
اأم�شيته  النادي  اأقام  وال�شرور  املتعة  ت�شودها  اأجواء ريا�شية  ويف 
بالنادي،  امل��غ��ط��اة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ال��ة  يف  ال�شنوية  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اإدارة  واأع�شاء جمل�س  املحلي  املجتمع  اأبناء  مب�شاركة ح�شد من 
النادي وموظفي النادي، و�شط تفاعل كبري من اجلمهور ح�شور 

وت�شجيع  املناف�شات  جميع  متابعة  على  حر�س  ال��ذي  الأم�شية 
رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  جمعة  ب��ني  ج��ان��ب��ه  وم���ن  املت�شابقني.  
الأن�شطة  �شمن  ت��اأت��ي  الريا�شية  الأم�شية  اأن  الإدارة  جمل�س 
موؤخراً  واملجتمعية  الثقافية  اللجنة  اأطلقتها  التي  وال��ربام��ج 
والتي حملت عنوان )رم�شان اخلري2017( والتي ت�شتمل على 
والثقافية  اخلريية  وامل��ب��ادرات  وامل�شابقات  الربامج  من  العديد 
واملجتمعية، موؤكداً على حر�س النادي على اإقامة هذه الأم�شية 
بني  والإخ���اء  وال��ت��ع��اون  التالقي  فر�س  لتوطيد  وذل��ك  �شنوياً، 

موظفي النادي والعمال من جهه وجمل�س اإدارة النادي من جهة 
كاأ�شلوب  احلركي  والن�شاط  الريا�شة  مفهوم  ولتعزيز  اأخ���رى، 
معي�شة وحياة يف رم�شان.  ومن جهته قال �شامل غامن ال�شام�شي 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة اأن املبادرة اأ�شهمت يف اإ�شفاء البهجة 
وال�شرور على نفو�س امل�شاركني واملتابعني على حد �شواء، عززت 
النادي وحميطه  اأطياف جمتمع  التوا�شل الجتماعي بني  من 
اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  جنحنا  لقد  واأظ���اف  التفاعلي، 

الن�شاط الريا�شي خ�شو�شاً يف �شهر رم�شان املبارك.

مت  اأن��ه  للمبادرة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال�شام�شي  را�شد  واأ�شار 
اإعداد برنامج ريا�شي متكامل للح�شور تراوح بني كرة الطائرة 
وال�شطرجن  وال�شهم  وال��ق��و���س  ال�����ش��الت  ق��دم  وك��رة  وال�شباحة 
احلبل،  �شد  كلعبة  والتناف�شية  ال�شعبية  الأل��ع��اب  من  والعديد 
مبيناً اأن الفعاليات مت اإختتامها بتكرمي الفائزين يف كل م�شابقة، 
توزيع  اإىل جانب  تقديرية  وجوائز عينية،  ومنحهم ميداليات 
الهدايا على املتابعني وامل�شجعني، تقديراً مل�شاركتهم، واأقام النادي 

ماأدبة �شحور لكافة احل�شور على هام�س املبادرة الرم�شانية. 

�سكر حمدان بن حممد على الدعم والرعاية والتوجيهات

مطر �لطاير: دورة ند �ل�سبا �لريا�سية حدث �لعام ومنوذج �لنجاح �لتنظيمي

اخ��ت��ت��م ن����ادي ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي م�شاء 
ا�شم  حملت  وال��ت��ي  الرم�شانية  بطولته  اأم�����س 
الطائرة   ك��رة  يف  لل�شعبيات  الذيد  ن��ادي  بطولة 

الرم�شانية .
التي  البطولت  تعد من  باأنها  البطولة  وتتميز 
ال�شعبيات  لأب��ن��اء  وخ�ش�شها   ال��ن��ادي  ابتكرها 
الريا�شية  ف��ع��ال��ي��ات��ه  اإط����ار  يف  ال��ذي��د  مب��دي��ن��ة 
مبادراته  �شمن  املبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 
الذيد   ب��ط��ول��ة  ب��اإق��ام��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ة  املجتمعية 

للكرة الطائرة بال�شالة الريا�شية للنادي .
�شديد  تناف�شاً  �شهدت  اأنها   البطولة  مييز  وم��ا 
بني الفرق امل�شاركة للح�شول علي لقب البطولة 
الن�شخة  لقب  حامل  �شهيلة  بني  النهائي  وك��ان 

الخرية وفريق الطنيج و�شيف نف�س الن�شخة.
 ولكن جاءت نتائج هذه البطولة عك�س �شابقيها 
ح��ي��ث ا���ش��ت��ط��اع ف���ري���ق ال��ط��ن��ي��ج ب��ح�����ش��د لقب 
البطولة عن جدارة وا�شتحقاق بفوزه علي فريق 

 25   ،   22/25 بنتيجة  ال�شوطني  �شهلية  يف 
/21 وجاء يف املركز الثالث فريق العزبة وفريق 

اخلواطر يف املركز الرابع .
وبعد انتهاء املباراة النهائية قام �شامل حممد  بن 
الثقايف  الذيد  اإدارة نادي  هويدن رئي�س جمل�س 
مدير  العنزي  حمود  الدكتور  يرافقه  الريا�شي 
حيث  البطولة  يف  الفائزين  بتتويج  النادي  عام 
حل باملركز  الأول فريق الطنيج وباملركز الثاين 

فريق �شهيلة وباملركز الثالث فريق العزبة .
وث��م��ن��ت ال���ف���رق  دور ���ش��امل ب��ن ه��وي��دن رئي�س 
جمل�س الدارة يف موا�شلة دعمه واهتمامه باأبناء 
واأ�شادوا  بهم  خا�شة  بطولت  واقامة  ال�شعبيات 
باأهمية هذه البطولة وما حققته من ممار�شتهم 
للريا�شة ودخولهم الدخول يف املجال الريا�شي 

ب�شكل كبري بتو�شيع افاقِه يف كل حني  .
ب����دوره اأف����اد ���ش��امل ب��ن ه��وي��دن رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة نادي الذيد اأن هذا دور النادي كونه ثقايف 

لأبناء  ريا�شي  مناخ  توفري  عليه  يجب  ريا�شي 
امل��ن��ط��ق��ة وت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات مم��ي��زة حت��ق��ق لهم 

ممار�شة الريا�شة .
الطنيج  فريق  كابنت  �شلطان  حمد  اأ���ش��اد  فيما 
الفائز بلقب البطولة بالتنظيم الرائع للبطولة 
اأن  اإىل  واملناف�شة التي �شهدتها البطولة م�شريا 
اإىل  وا�شار  ال�شبيعات  اج��واء  يف  مميز   التناف�س 
حر�س فريق الطنيج على الفوز يف هذه البطولة 
يف ظل احلر�س على الفوز بلقب هذه البطولة 
ي��د فريق  امل��ا���ش��ي علي  ال��ع��ام  تعوي�شا خل�����ش��ارة 
�شهيلة . فيما هناأ  حممد حمد ال�شام�شي كابنت 
باملركز  ببفوزهم   الطنيج  فريق  �شهلية  فريق 
الول وعرب عن حزنه بعدم املحافظه علي اللقب 
ال ان هذه هي طبيعة الريا�شية وانه لبد من 
ال���وق���وف ل��ل��ف��ائ��ز وحت��ي��ت��ه ع��ل��ي م��اق��دم��ه جعله 
وا�شراره  ج��ه��ده  نتيجه  الول  امل��رك��ز  يح�شد 

وتوعدهم بالفوز بالبطولة القادمة.

تخو�س املانيا بطلة العامل اول اختبار يف م�شابقة كاأ�س القارات لكرة القدم 
التي ت�شت�شيفها رو�شيا حتى 2 متوز يوليو قبل عام من مونديال 2018، 

اليوم الثنني �شد ا�شرتاليا يف �شوت�شي يف ختام اجلولة الأوىل من 
مناف�شات املجموعة الثانية.

من  مبنتخب  امل�شاركة  ل��وف  يواكيم  المل���اين  امل���درب  واآث���ر 
املتوجني  م��ن  فقط  لع��ب��ني  بثالثة  طًعمه  ال��ث��اين  ال�شف 
ماتيا�س  املدافعان  هم  ال��ربازي��ل  يف   2014 العامل  بكاأ�س 

غينرت و�شكودران م�شطفي واملهاجم يوليان دراك�شلر.
وجل�����اأ ل����وف اىل ع����دة جت�����ارب وت���ب���دي���الت خالل 

املباريات ال�شتعدادية للبطولة، لكنه مل يك�شف 
ت�شكيلته با�شتثناء احلار�س بريند لينو باير 

ليفركوزن.
�شان  باري�س  حار�س  ا�شرك  ل��وف  وك��ان 

�شد  ت���راب  كيفن  الفرن�شي  ج��رم��ان 
وحار�س  ودي�����ا(   1-1( ال���دمن���ارك 
بر�شلونة ال�شباين مارك اندريه تري 

)-7�شفر  مارينو  �شان  �شد  �شتيغن 
يف ت�شفيات مونديال 2018(.

ان  روديغر  انطونيو  املدافع  واعترب 
خو�س البطولة مبنتخب من ال�شف 
امتيازا لأملانيا لأن  الثاين قد ي�شكل 

الخرين قد ي�شيئون التقدير.
وق���ال م��داف��ع روم���ا الإي��ط��ايل ع�شية 

ال��ل��ق��اء م��ع ا���ش��رتال��ي��ا مل ن���اأت باف�شل 
لأن  لنا  ام��ت��ي��ازا  ي�شكل  ق��د  وه���ذا  منتخب 

البع�س �شي�شيء التقدير.
بريهوف،  اوليفر  ال�شابق  النجم  املنتخب،  مدير  واعترب 

لتحقيق  والثانية  املنتخب،  لتطوير  هي  الأوىل  الأول��وي��ة  ان 
الفوز.

من جانبه، اعرب تيمو فرينر اف�شل هداف املاين يف الدوري )21 
هدفا( مع ليبزيغ و�شيف البطل يف اول جتربة له يف دوري النخبة، 

عن خ�شيته من ان تلعب اللياقة البدنية دورا مهما يف املباراة.
و�شاق.  طويل  مو�شم  بعد  الن  احلقيقية  لياقتنا  جنهل  اننا  وق��ال 
علينا  التفوق  �شيحاولون  ال�شرتاليني  لن  كبرية  امل��ب��اراة  �شتكون 

بدنيا وقدرة على التحمل.
وختم الفوز الزامي، وعلينا ان ن�شجل �شريعا وان نفر�س ا�شلوبنا.

اول  البطولة يف  اثبات وجودها يف هذه  ا�شرتاليا  �شتحاول  من جانبها، 
م�شاركة منذ 2005، ولول مرة ب�شفتها بطلة ل�شيا بعد تتويجها يف 

البطولة التي نظمتها على ار�شها عام 2015.

واع�����اد امل���ع���دن ال����ذي ل ي�����ش��داأ اب����دا ت��ي��م ك��اي��ه��ي��ل )37 ع���ام���ا( منتخب 
ال�شوكريو�س اىل البطولة العاملية بعد الفوز على كوريا اجلنوبية يف نهائي 

كاأ�س اآ�شيا 2-1 بعد التمديد، لتكون امل�شاركة الرابعة له.
وميزة املنتخب ال�شرتايل احلايل الذي يعرف اي�شا با�شم الكنغورو�س، 
“اكرث خطورة” بالن�شبة اىل مناف�شيه يف  انه غري معروف ما يجعله 
2017 وت�شيلي  املجموعة التي ت�شم اي�شا الكامريون بطلة افريقيا 

بطلة امريكا اجلنوبية 2015 و2016 .
عام  و�شيفا  ال��ث��الث  م�شاركاته  يف  ح��ل  ال��ذي  ال�شابق  املنتخب  وك��ان 
1997 )خ�شر امام الربازيل �شفر6-( واحتل املركز الثالث فاز 
على الربازيل -1�شفر يف 2001 بعد ان فاز يف الدور الأول 
بنف�س النتيجة على فرن�شا التي توجت لحقا بطلة ، ي�شم 
الوروبية على غرار  البطولت  تقاطعوا كثريا يف  لعبني 
الويزي  �شفارت�شر وم��ارك فيدوكا وج��ون  م��ارك  احلار�س 

وهاري كيويل.
ن��ف�����س ال�شهرة  امل��ق��اب��ل، ل مي��ل��ك اجل��ي��ل اجل��دي��د  يف 
القائد مايل  ان  ولو  الوروب��ي حتى  ال�شعيد  على 
كبريا من م�شريته  ق�شما  ام�شى  جيديناك 
او مر ماتيو ليكي بدوره  انكلرتا،  يف 
معظم  لن  البوند�شليغا،  على 
درجات  يف  يلعبون  عنا�شره 
ادنى يف اوروب��ا واآ�شيا وحتى 

ا�شرتاليا.
ال�شابق  يبق من اجليل  ومل 
والهداف  املطلق  النجم  كايهيل  ال 
ا�شبح  وال��ذي  م��ب��اراة(   97 التاريخي )48 هدفا يف 
املباريات  ع��دد  يف  القيا�شي  الرقم  معادلة  من  قريبا 

الدولية للحار�س �شفارت�شر 109 مباريات.
رائعة  كانت م�شريته  الذي  كايهيل  ي�شتطيع  وقد ل 
مع ميلوول وايفرتون النكليزيني قبل ق�شاء ثالثة 
ومو�شما  الم��ريك��ي  ب��ول  ري��د  نيويورك  مع  موا�شم 
واح����دا يف ال�����ش��ني ث��م ال��ع��ودة اىل ال����دوري املحلي 
لكنه  دقيقة،   90 ط��وال  اللعب  �شيتي،  ملبورن  مع 
تكون  ق��د  كلمة  ق��ول  ن��زول��ه  بعد  �شك  دون  ي�شتطيع 

حا�شمة.
على �شعيد اآخر، طلب الحتاد الأملاين ام�س الأول ال�شبت 
من الحتاد الدويل )فيفا( ال�شماح لالعبيه بو�شع �شارة 
�شوداء على �شواعدهم حدادا على امل�شت�شار ال�شابق هلموت 
الذي  املانيا  توحيد  مهند�س   ،1998 اىل   1982 كول 

تويف اجلمعة عن 87 عاما.

نادي �لذيد يكرم �أبطال �ل�سعبيات ويتوج فريق 
�لطنيج باملركز �الأول وفريق �سهيله و�سيفا 

�ملانيا تو�جه ��سرت�ليا باملنتخب �لثاين يف كاأ�س �لقار�ت

نادي �حلمرية يقيم �أم�سية ريا�سية رم�سانية للموظفني بح�سور رئي�س و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة
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الفجر الريا�ضي

العني – الفجر
ت�شوير – حممد معني

و�شلت الن�شخة الثانية من بطولة 
ي���وم اجلمعة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ني 
الآخ�����رية  حم��ط��ت��ه��ا  اإىل  امل���ا����ش���ي 
واأ�شدل ال�شتارعليها بعد مناف�شات 
قوية ومثرية على م�شتوى الألعاب 
الفردية واجلماعية والتي ا�شتمرت 
على مدى 18 يوماً �شهدت �شراعاً 
ك���ب���رياً ب���ني امل�����ش��ارك��ني م���ن فئتي 
من  العديد  يف  وال�شيدات  الرجال 
الألعاب وحر�شت اأعداد كبرية من 
املناف�شات  متابعة  على  اجلماهري 
كل ح�شب ميوله الريا�شية وع�شقه 
البطولة  اأن  كما  بعينها.  لريا�شة 
القادمة  ال��ف��رق  بع�س  ج��ذب��ت  ف��د 
من خارج احلدود ومن دول عربية 
واآ�شيوية واأوروبية مثل كرة القدم 
للرجال وال�شيدات والكرة الطائرة 
وال�شيدات  ال��رج��ال  لفئتي  اأي�����ش��اً 
وبلغ  لل�شيدات  ال��ي��د  ك��رة  وك��ذل��ك 
الن�شخة  ه��ذه  يف  اجلن�شيات  ع��دد 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  جن�شية   47

العامل.
وك��ان اليوم الآخ��ري وال��ذي �شهده 
���ش��ت��اد ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د م�شك 
النجاح  اخلتام لبطولة حققت كل 
بتتويج  اأخ��ت��ت��م��ت  امل��ق��اي��ي�����س  ب��ك��ل 
الريا�شي  اجلامعات   احت��اد  فريق 
بطاًل ل�شباعيات كرة القدم وفريق 
دبي بطاًل ملاف�شات ل�شد احلبل قبل 
�شماء  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب  ت�شيئ  اأن 
رائع  منظر  يف  اخل�����ش��راء  امل��دي��ن��ة 
اأهايل  معظم  ب��ه  وا�شتمتع  تابعه 

مدينة العني.
بذلته  ال��ذي  الكبري  للجهد  وك��ان 
برئا�شة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
���ش��امل الوح�شي  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
وال��ل��ج��ان ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع��ل��ى مدى 
���ش��ه��ور ط��وي��ل��ة الأث������ر ال���ف���ع���ال يف 
ث���وب ق�شيب  ال��ب��ط��ول��ة يف  اخ�����راج 
ل��ت��ن��ال الإع����ج����اب والإ������ش�����ارة من 
ال�شخ�شيات  راأ�شهم  وعلى  اجلميع 
احلفل  �شرفوا  الذين  وامل�شوؤولون 
اخل��ت��ام��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة. وف�����وق هذا 
وذاك كانت ملتابعة وحر�س معايل 
ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
راعي البطولة  والزيارات اليومية 
التي يقوم بها وتفقده لكل امليادين 
املناف�شات  �شري  على  والإط��م��ئ��ن��ان 
الأبرز  الدور  امل�شتمرة  وتوجيهاته 

يف ما حتقق من جناح.
ومن جهته اأكد م�شلم اأحمد املدير 
اأن�����ه يعكف  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإع����داد تقرير   يف ه��ذه الأي����ام على 
البطولة  ع����ن  م��ف�����ش��ل  ت��ق��ي��ي��م��ي 
التنظيمية  اجل����وان����ب  ي��ت�����ش��م��ن 

والفنية واملالحظات حول عمل كل 
اللجان واأنه �شيقدم هذا امللف الذي 
ي�شم كل �شغرية وكبرية اإىل معايل 
ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
اأ�شبوع واحد.   خالل  مدة ل تتعد 
املناف�شات  ان��ط��الق��ة  ق��ب��ل  وق����ال: 
�شكلنا فريق  كنا قد  بفرتة طويلة 
عمل يتكون من اأكادمييني وفنيني 
واإداري��ني وكانوا يقومون بجولت 
وجتهيزها  املالعب  لتفقد  يومية 
والتي توزعت يف مناطق بعيدة عن 
بع�شها البع�س ما تطلب جمهوداً 
كبرياً، وقد مررنا جميعاً بظروف 
تخطيها  من  متكنا  ولكننا  �شعبة 

بنجاح كبري.
وح������ول روؤي����ت����ه ل��ل��ب��ط��ول��ة  ق����ال: 
للفرق  الفني  امل�شتوى  اأن  لحظت 
املناف�شات  ج��م��ي��ع  يف  ارت���ف���ع  ق���د 
ب��ن�����ش��ب��ة اأك�����رب وج�����اء اأف�������ش���ل من 
الن�شخة الأوىل عالوة على اأن عدد 
ال��ف��رق  يف جميع الأل��ع��اب  ق��د زاد 
وبلغت امل�شاركة يف الألعاب الفردية 
لقد  ���ش��خ�����س.   2500 م��ن  اأك����رث 
و����ش���ع م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
جمموعة  قائد  نهيان  اآل  طحنون 
ال��ع��م��ل ب���ت���واج���ده ال����دائ����م يف كل 
امل���ي���ادي���ن،  ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة حتت 
على  كانوا جميعاً  وق��د  كبرٍي  حت��ٍد 
ال��ت��ح��دي وامل�����ش��وؤول��ي��ة امللقاة  ق���در 
به  كلفوا  ما  عاتقهم وحققوا  على 

بنجاٍح كبرٍي«.
 16 �شهدت  ق��د  البطوىلة  وك��ان��ت 
لعبة ت�شمنت  �شباعيات كرة القدم 
وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة وك���رة ال��ي��د و�شد 
ال�شاحية  اخ���رتاق  و�شباق  احلبل 
الهوائية  وال���دراج���ات  وال��ب��ول��ي��ن��غ 
جميع  وخ�ش�شت  واجلوجيت�شو  
ه�����ذه الأل�����ع�����اب ل��ف��ئ��ت��ي ال���رج���ال 
لفئات  الرماية  وكذلك  وال�شيدات 
ال��رج��ال وال�����ش��ي��دات وك��ب��ار ال�شن 
الهمم  واأ�����ش����ح����اب  وال���ن���ا����ش���ئ���ني 
وكرة  ال���ب���ل���ي���اردو  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وال�شطرجن  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال����ق����دم 
و�شباق الهجن الذي جرى مبيدان 
والعا�شر  ال���ث���ال���ث  يف  اأب���و����ش���م���رة 
يونيو  م������ن  ع�������ش���ر  واخل�����ام�����������س 

اجلاري.
اأعلي  حققت  البطولة  احل�شاين: 

معدلت النجاح واأحيت دار الزين
اأ�شاد الدكتور �شعيد احل�شاين رئي�س 
احتاد اجلامعات الريا�شي ، مدير 
فريق الحتاد الريا�شي للجامعات 
العني  لبطولة  ال��رائ��ع  بالتنظيم 
الفرق  ومب�����ش��ت��وي  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
امل�شاركة يف الألعاب املختلفة، وهناأ 
لعبي فريقه بالفوز بلقب بطولة 
�شباعيات القدم وقال: لقد حققت 
النجاح  م��ع��دلت  اأع��ل��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
واإمن�����ا  وح������دي  راأي  ل��ي�����س  وه������ذا 
اإقامة  اأن  واأعتقد  ب�شهادة اجلميع، 

ال��ب��ط��ول��ة يف ���ش��ت��اد ط��ح��ن��ون بن 
الول  املوؤ�شر  هو  بالقطارة  حممد 
الألعاب  يف  التنوع  بجانب  للنجاح 
امل�شاركة  الفرق  وانتقاء  للجن�شني 
التغطية  اإيل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��ع��ن��اي��ة، 
عوامل  كلها   ، امل��م��ي��زة  الإع��الم��ي��ة 
اأعلي  اإىل  ال���و����ش���ول  يف  ���ش��اه��م��ت 
درجات النجاح، ويجب اأن ل نن�شي 
الدور الكبري الذي قامت به اللجنة 
بال  العاملة  اللجان  وك��ل  املنظمة 
عالية من  بدرجة  واأدائها  اإ�شتثناء 
اإليهم  نتقدم  ونحن  الإح��رتاف��ي��ة، 
املجهود  ع��ل��ي  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 

املميز الذي قدموه.
 وتابع: كما نتقدم بخال�س ال�شكر 
ال�شيخ  م��ع��ايل  ال��ب��ط��ول��ة  ل���راع���ي 
علي  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد 
املبا�شرة  ومتابعته  ال�شخي  دعمه 
الفعاليات وبكل �شراحة فقد  لكل 
اأحيت البطولة دار الزين يف ال�شهر 
ال���ك���رمي.  واأ�����ش����اف: ب��ط��ول��ة هذا 
العام تطورت عن الن�شخة املا�شية 
األ���ع���اٍب جديدٍة  اإ���ش��اف��ة  و���ش��ه��دت 
ورائعة،  عالية  امل�شتويات  وك��ان��ت 
كما اأن دعوة جنوم الإم��ارات لأداء 
مباراة ا�شتعرا�شية يف ليلة اخلتام 
املنظمة  اللجنة  م��ن  ب��ارع��ة  لفتة 

واأ�شفت روحاً علي حفل اخلتام.
ت�شريح  احل�شاين  الدكتور  واأكمل 
���ش��ارك��ن��ا يف بطولة  ل��ق��د  ل��ي��ق��ول:« 

للنهائي  وو�شلنا  املا�شية  الن�شخة 
يحالفنا  مل  التوفيق  اأن  اإل  اأي�شاً 
الو�شيف،  م��رك��ز  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ن��ا 
احلالية  الن�شخة  يف  اهلل  واحل��م��د 
الو�شول  يقال  وكما  اللقب  حققنا 
للقمة �شعب واإمنا املحافظة عليها 
ه���ي الأ����ش���ع���ب، و���ش��ن��ح��اول بقدر 
الإمكان الإ�شتعداد مبكراً للن�شخة 
اللقب  هذا  علي  للحفاظ  القادمة 

الغايل«.

اأكـــد جنـــاح فــكــرة ربـــط تــراث 
االإمارات بالبطولة

ال�شريف : اإدراج »العني الرم�شانية« 
على اأجندة ال�شياحة بدار الزين

الرم�شانية  العني  بطولة  حققت 
منا�شبة  لت�شبح  املنتظر  ال��ن��ج��اح 
فريدة من نوعها قيا�شاً بالبطولت 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة الأخ�������رى، ح��ي��ث مت 
ال�شنوية  الأج��ن��دة  �شمن  اأدراج��ه��ا 
هيئة  ق��ب��ل  م��ن  ب��ال��ع��ني  لل�شياحة 
وهو  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي 
ما اأكد عليه عبداهلل ال�شريف رئي�س 
واملرا�شم  العامة  ال��ع��الق��ات  جلنة 
ببطولة  الرتاثية  القرية  م�شرف 

العني الرم�شانية.
والدعم  ال��ت��ع��اون  ال�����ش��ريف  وث��م��ن 
الرتاثية  ال���ق���ري���ة  ل��ق��ي��ت��ه  ال�����ذي 
اأ������ش�����رف على  ال����ت����ي  ب���ال���ب���ط���ول���ة 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ن����ادي ت����راث الإم������ارات 

بدعم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
تراث  ن���ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الإم���������ارات، م�����ش��ي��ف��ا: »ك�����ان لبد 
والثقافة  الهوية  تعزيز  فكرة  من 
فجاءت   ، البطولة  يف  الإم��ارات��ي��ة 
فكرة القرية الرتاثية والتي ما اأن 
�شعيد  ال�شيخ  معايل  على  طرحت 
اأبدى  حتى  نهيان  اآل  طحنون  بن 
م��واف��ق��ت��ه ودع���م ل��ل��ف��ك��رة وحر�س 
للتنفيذ.  ال��دق��ي��ق��ة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
بعدم  معاليه  توجيهات  كانت  كما 
امل�شاركني  ع���ل���ى  ر�����ش����وم  ف����ر�����س 
الهدف  وه���ذا  منتجاتهم  لعر�س 
الإماراتي  ل��ل��رتاث  ال���رتوي���ج  م��ن 
الذي نعتز به«. كما اأ�شاد بالإقبال 
اجل��م��اه��ريي ع��ل��ى ال��ق��ري��ة طوال 

اأيام البطولة.
قائال:   ت�شريحه  ال�����ش��ريف  واأك��م��ل 
امل�شاحبة  الرتاثية  القرية  كانت 
ال�شعبي  ب��ال��رتاث  للبطولةغنية 
الإم���ارات���ي م��ن خ���الل وج���ود 30 
خ���ي���م���ة م����ت����ع����ددة امل���ن���ت���خ���ات من 
وحرفيني،  وم�شغولت  ملبو�شات 
بتعليم  الإه����ت����م����ام  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
ال�شغار ال�شنع . كما خ�ش�س ركن 

حتت م�شمى التاجر ال�شغي.
املجال  فتح  واأ�شاف: حر�شنا على 
خالل  م��ن  املبدعات  الن�شاء   اأم���ام 
ملجل�س  ال���ت���اب���ع  م��ب��دع��ة  ب���رن���ام���ج 

وت�شجيعهن  الأع�����م�����ال  ����ش���ي���دات 
الوطنية  امل��ن��ت��ج��ات  ع���ر����س  ع��ل��ى 
وال��رتاث��ي��ة. وع��ن الأ���ش��ب��اب بربط  
ريا�شية  ب��دورة  املجتمعي  اجلانب 
الأمور  ال�����ش��ريف:   ق��ال  رم�شانية، 
و�شقل  للفكر  تن�شيط  ال��رتاث��ي��ة 
املنطقة  لأه��ل  والتقاليد  للعادات 
البطولة  واأن   ل�شيما  واملقيمني 
الهجن  ����ش���ب���اق  ك���ذل���ك  ت�����ش��م��ن��ت 
تخ�ش�س  رم�شانية  بطولة  ك���اأول 
ال�شعبي  امل�������وروث  ل���ه���ذا  ف��ع��ال��ي��ة 
�شيوف  اإ�شعار  اإىل  بالإ�شافة  املهم 
بجمال  وامل���������ش����ارك����ني  ال���ب���ط���ول���ة 

واأهمية تراث الإمارات.
وك���������ش����ف ال���������ش����ريف م�������وؤك�������داً  اأن 
لبطولة  ال��رتاث��ي��ة  القرية  م�شرح 
�شباب  ي��دي��ره  الرم�شانية  ال��ع��ني 
اإم�����ارات�����ي�����ني ل���ت���ق���دمي اجل����وائ����ز 
تتوافد  التي  للجماهري  اليومية 
ع����ل����ى ال�����ق�����ري�����ة م������ع ا�����ش����ت����م����رار 
اإىل  وخل�س  اليومية.  الفعاليات 
يوم  البطولة  انتهاء  بعد  ال��ق��ول: 
16 يونيو  املوافق  املا�شي  اجلمعة 
اجل�����اري  ���ش��وف ن��ب��داأ ع��ل��ى الفور 
بهدف  املقبل   للمو�شم  التح�شري 
ل�شمان  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق 
جناح بطولة  العني بكل فعالياتها 

الريا�شية والرتاثية.
ب�شمتهم  و�شعوا  الهمم  اأ�شحاب 

على البطولة

 اأكد الرامي الدويل عبداهلل �شيف 
اأ�شحاب  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ري��اين 
اأ�شافت  ق��د  الفئة  ه��ذه  اأن  الهمم 
الإم����ارات مبا  ري��ا���ش��ة  اإىل  الكثري 
حققته من اجن��ازات علي ال�شعيد 
امل���ح���ل���ي واخل���ل���ي���ج���ي والآ����ش���ي���وي 
قد  اأن���ه���م  اإىل  م�������ش���رياً  وال���ع���امل���ي 
بطولة  ع��ل��ى  ب�����ش��م��ت��ه��م  و����ش���ع���وا 
لي�شاركوا  ال���رم�������ش���ان���ي���ة  ال���ع���ني 
اإخ���وان���ه���م يف امل��ن��اف�����ش��ات الأخ����رى 
هذا  ن�شخة  حققته  ال���ذي  النجاح 

العام الرم�شانية.
الذين  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  اإن  وق����ال 
البولينغ  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ����ش���ارك���وا 
والرماية والبوت�شي والبوت�شيا هم 

جزء من
حظيت  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال���ن���ج���اح 
ب��ه ال��ب��ط��ول��ة  م��وج��ه��اً ك��ل ال�شكر 
والتقدير اإىل معايل ال�شيخ �شعيد 
بن طحنون اآلنهيان راعي البطولة 
لتاحته الفر�شة  لهذه الفئة من 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذا  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
���ش��ارك يف  ل��ق��د  احل����دث، م�شيفا: 
مناف�شات الرماية عدد من الرماة 
م��ن خمتلف اإم���ارات ال��دول��ة  وقد 
راأي���ن���ا ال��ف��رح��ة يف ع��ي��ون��ه��م ومن 
ما  الرماية  منتخب  اأبطال  بينهم 
،  ومل  منح البطولة طابعاً خا�شاً 
املناف�شة  على  م�شاركتهم  تقت�شر 
الالعبني  ي���زودون  كانوا  بل  فقط 
والتوجيهات  ب��ال��ع��ت��اد  امل�����ش��ارك��ني 
وال����ن���������ش����ائ����ح م������ن اأج���������ل اجن������اح 

البطولة.
�شاحب  فريقنا  البلو�شي:  اأح��م��د 

اإجنازات عاملية
اأعرب اأحمد قا�شم البلو�شي مدرب 
فريق �شرطة دبي الفائز مب�شابقة 
البالغة  ���ش��ع��ادت��ه  ���ش��د احل��ب��ل ع��ن 
بفوز فريقه بذهبية البطولة بعد 
فطائر  فريق  مناف�شه  على  تغلبه 
اخلليج يف اجلولة النهائية بنتيجة 

�شوطني نظيفني.
واأ����ش���اف :  ���ش��ع��داء ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
ب��ط��ول��ة ال��ع��ني ال��رم�����ش��ان��ي��ة التي 
وكل  تنظيمها  يف  مميزة  وجدناها 
يف  للم�شاركة  ونتطلع   ، تفا�شيلها 

البطولة القادمة.
النهائية  ل��ل��م��ب��اراة  روؤي���ت���ه  وح���ول 
املدرب  اأ�شار   ، اأم��ام فطائر اخلليج 
ل�شد احلبل  دب���ي  ���ش��رط��ة  ف��ري��ق   :
واجنازات  بطولت  �شاحب  فريق 
وهو   ، العامل  م�شتوى  على  كثرية 
املتميز  الأداء  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ق����ادر 
نواجه  ومل   ، ال�شتحقاقات  كل  يف 
ال��و���ش��ي��ف بل  اأم����ام  ت��ذك��ر  �شعوبة 
اأ�شهل مبارياتنا  خ�شنا واحدة من 
لفريقي  واأب�������ارك   ، ال��ب��ط��ول��ة  يف 

الفوز بالقب والقادم اأف�شل.

م�سلم اأحمد يقدم اإىل �سعيد بن طحنون تقريرًا فنيًا عن البطولة الرم�سانية

�إدر�ج »�لعني �لرم�سانية« على �أجندة �ل�سياحة بد�ر �لزين

املدير التنفيذي للبطولة: امل�ستوى الفني للفرق ارتفع يف جميع املناف�سات وجاء اأف�سل من الن�سخة االأوىل
اأ�سحاب الهمم و�سعوا ب�سمتهم على البطولة و اأ�سافوا الكثري اإىل ريا�سة االإمارات



    
حتول �أ�سجار حديقتها لتماثيل 

وخالقة،  مبدعة  فنية  م��ه��ارات  متتلك  بريطانية،  ام���راأة  قامت 
مده�شة،  فنية  ب��ط��ري��ق��ة  م��ن��زل��ه��ا  ح��دي��ق��ة  يف  ال�����ش��ج��ريات  بق�س 

جم�شدة وجوه العديد من اأفراد عائلتها. 
ب��الك )21  ابنها برينان  ب��داأت مي�شيل فويل بتج�شيد وج��ه  وق��د 
عاماً( عرب ت�شذيب �شجرية بالقرب من �شور حديقة املنزل، قبل 

اأن تتابع م�شريتها وجت�شد وجه زوجها اأندرو )51 عاماً(. 
درجة  على  ح�شلت  امل��م��ي��زة:  جتربتها  على  معلقة  ف��وي��ل  وق��ال��ت 
جامعية يف الفنون من جامعة بريمنغهام، حيث تركز عملي على 
نحت الوجوه والروؤو�س، ومنذ ذلك احلني، عملت على نحت الكثري 
من الوجوه بطرق خمتلفة. والآن اأقوم بتجربة فريدة عرب نحت 
وجوه اأفراد عائلتي با�شتخدام ال�شجريات. من اجلدير بالذكر باأن 
فويل تنوي حتويل حديقة منزليها يف هاربون بريمنغهام، باأكملها 
وال�شجريات،  الأع�شاب  من  املكونة  للمنحوتات  فني  معر�س  اإىل 

بح�شب �شحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

يحولون 13 �ألف طن من �لرمال �إىل منحوتات 
�شمن فعاليات مهرجان للنحت، اأقيم يف الدمنارك موؤخراً، جتمع 
44 فناناً لتحويل اأكرث من 13000 طن من الرمال اإىل منحوتات 

�شخمة ومعقدة للمخلوقات البحرية. 
الإلكرتوين،  يوتيوب  موقع  على  ن�شره  مت  فيديو  مقطع  ويظهر 
�شندرفيج  ملهرجان  ع�شرة  اخلام�شة  ال��دورة  فعاليات  اأثناء  و�شّور 
التي  الهائلة  الرملية  التماثيل  العديد من  الرملية،  للمنحوتات 

نحتها ع�شرات الفنانني. 
اإنهم  املا�شي،  ال�شهر  اأواخ��ر  ب��داأ يف  ال��ذي  املهرجان  وق��ال منظمو 
املهرجان بهدف  الرمال، ملوقع  األ��ف طن من   13 اأك��رث من  نقلوا 
يف  احل��ي��اة  تظهر  رائ��ع��ة  فنية  اأع��م��ال  اإىل  وحتويلها  عليها  العمل 

اأعماق البحار، بح�شب موقع يو بي اآي الإلكرتوين.
اإن مو�شوع هذا  وذكر املنظمون على موقع املهرجان الإلكرتوين 
العام يوفر نظرة ثاقبة للحيوانات البحرية وبيئتها، ويوفر فر�شة 

لالأطفال والبالغني لروؤية م�شاهد مليئة باحلياة واملغامرة.

�جلز�ئر تدخل "غيني�س" بغ�سل �الأطباق 
بف�شل  القيا�شية  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  جمدداً  اجلزائر  دخلت 
412 جزائرية غ�شلن الأطباق م�شاء اأم�س اجلمعة حمطمات الرقم 
القيا�شي لأكرب عدد اأ�شخا�س ينظفون الأواين يف الوقت عينه، بح�شب 
ر�شمية من  اأفاد مرا�شل وكالة فران�س بر�س. وبح�شور مندوبة  ما 
املو�شوعة، قامت 412 امراأة بغ�شل طبقني لكل منهن يف الوقت عينه 
املحلي من  الفرع  قدمه  اجلزائرية  العا�شمة  يف  اإفطار خريي  اإث��ر 
عالمة ل�شائل غ�شل الأطباق تابعة ملجموعة اأملانية ملنتحات التنظيف 
التي  ل�غيني�س  الر�شمية  املمثلة  خ�شاب  ه��دى  واأك���دت  والتجميل. 
ح�شرت خ�شي�شاً من دبي لالإ�شراف على هذا احلدث، على الرقم 
نظافة  من  وحتققت  امل�شاركات  عدد  بدقة  ح�شبت  اأن  بعد  القيا�شي 
الأطباق. وكان الرقم القيا�شي ال�شابق بح�شب مو�شوعة غيني�س قد 
�شجل يف 15 نوفمرب )ت�شرين الثاين( 2015 يف الفيليبني، حيث قام 
300 �شخ�س بغ�شل الأطباق ب�شكل متزامن خالل حدث نظمه اأي�شاً 
القيا�شي  الرقم  و�شجل  والنظافة.  التنظيف  ملنتجات  كبري  م�شنع 
وزعت  ال��ل��م��ة  ب�تحلى  ت��ع��رف  ت�شامنية  م���ب���ادرة  اإط����ار  يف  اجل��دي��د 
خاللها حواىل األف وجبة اإفطار على دور الأيتام والعجزة وامل�شاكن 
اجلامعية يف العا�شمة اجلزائرية. وهذا هو الرقم القيا�شي الثاين 
3 يونيو  التي ت�شجله اجلزائر يف مو�شوعة غيني�س التي دخلتها يف 

)حزيران( 2004 مع اأكرب طبق ك�شك�شي 6 اأطنان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خملوق بحري غريب بر�أ�سني 
عرث جمموعة من ال�شيادين يف هولندا على حيوان غريب براأ�شني، اأثار حرية العلماء، قبل اأن يتبني اأنه عبارة عن 
تواأم ملت�شق حليوان دلفني البحر. وكان ال�شيادون يقومون بعملهم الروتيني ال�شهر املا�شي يف بحر ال�شمال قبالة 
ال�شواطىء الهولندية، عندما عرثوا على هذا املخلوق الغريب الذي فارق احلياة، بعد اإخراجه من البحر. ونظراً 
لأن من غري القانوين الحتفاظ بالدلفني امليتة، فقد قرر ال�شيادون اإعادته اإىل املاء. وقبل اإعادة الدلفني اإىل املاء، 
قاموا بالتقاط جمموعة من ال�شور له، والتي اطلع عليها الدكتور اإروين كومباين من متحف التاريخ الطبيعي 
يف روت��ردام، والذي يقول اإنه يدر�س الدلفني واحليتان منذ اأكرث من 20 عاماً، لكنه مل ي�شبق له اأن �شاهد مثل 
هذا الكائن بح�شب موقع �شي بي اإ�س نيوز. ويقول كومباين يف ر�شالة اإىل املوقع بالربيد الإلكرتوين "العثور على 
كائن براأ�شني يف البحر اأمر نادر احلدوث، والتوائم الطبيعي نادرة للغاية بني ف�شيلة احليتانيات التي ينتمي اإليها 
الدلفني، والتوائم امللت�شقة اأكرث ندرة". واأ�شار كومباين اإىل اأن هناك نحو 700 األف من هذا النوع من الدلفني، 
واأكرث من ن�شفها يعي�س يف بحر ال�شمال، لكنها املرة الأوىل التي يتم فيها الإبالغ عن تواأمني ملت�شقني.  واأ�شاف 
يجب اأن تكون الدلفني قادرة على ال�شباحة عند الولدة مبا�شرة، لكن التوائم امللت�شقة، غري قادرة على ال�شباحة 
مع هذا الت�شريح املعقد. ويف اإحدى ال�شور، متكن الباحثون من مالحظة بقعة عند احلبل ال�شري، مما يوحي اأن 
تواأمي الدلفني فارقا احلياة بعد فرتة وجيزة من الولدة. وي�شعر الباحثون بالأ�شف لإعادة الدلفني ذو الراأ�شني 

اإىل املاء، لأنه كان ميكن اأن يوفر معلومات فريدة عن ت�شريح الكائنات البحرية.
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مت�ساح يغدر مبدّربه وي�سحق ر�أ�سه
راأ���س حار�س حديقة  اأظهر فيديو لقطات مروعة، قام فيها مت�شاح بع�ّس 
حيوانات، قبل اأن ي�شحقه ب�شرا�شة، فيما عال �شراخ الرجل من �شدة الأمل. 
2017، عندما كان حار�س احلديقة  11 حزيران  الأح��د  الفيديو  والتقط 
الزوار  م��ن  �شغرية  جمموعة  اأم���ام  التم�شاح  م��ع  ا�شتعرا�شي  ب��دور  يقوم 
وال�شياح يف جزيرة كوه �شاموي ال�شياحية جنوبي تايالند، وفق ما ذكرت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويظهر الرجل اأوًل وهو ينحني اأمام التم�شاح ويالعبه بع�شا من اخل�شب، 
األعاب  م��ن  ك��ن��وع  ال�شر�س،  ب��ني فكي احل��ي��وان  راأ���ش��ه  اإدخ����ال  ي��ح��اول  فيما 
الرجل  التم�شاح على  وانق�س  بقليل.  ذلك  بعد  الكارثة  لتحدث  ال�شريك، 
قبل  ث��وان  لب�شع  و�شماًل  فكيه مييناً  داخ��ل  راأ�شه  يحرك  واأخ��ذ  ب�شرا�شة، 
هذا  احلار�س  اأدى  ولطاملا  ح��دث.  ملا  مبال  غري  املياه  اإىل  ويعود  يفلته  اأن 
الدور الروتيني الذي يقوم به اأمام زوار حديقة احليوانات، لكّنه مل يت�شور 
اأن �شرب التم�شاح من ممازحته قد نفد و�شيغدر به بقوة. وكانت الهجمة 

مرعبة حيث �شمع اأنني احلار�س يف الفيديو اأمام اجلمهور.

معر�س لتغريد�ت تر�مب
ا  خا�شً ا  معر�شً الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  نهاية  خ��الل  ن��ي��وي��ورك  مدينة  ت�شت�شيف 
تويرت  يف  ح�شابه  فتح  منذ  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بتغريدات 

�شنة 2009 وحتى اليوم.
من  املنحدر  الأمريكي  الكوميدي  عليه  الإ���ش��راف  ت��وىل  و  املعر�س  واأع��د 
اأفريقيا تريفور نوح، واملعروف بتقدميه للربنامج الناجح ذا ديلي  جنوب 

�شو على القناة الأمريكية  امل�شفرة “كوميدي �شونرتال.
على  الكبري  اإقباله  للجدل  املثري  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ع��ن  امل��ع��روف  وم��ن 
مواقع التوا�شل الجتماعي خا�شة تويرت، ويتابع الأمريكيون وجزء كبري 

من العامل تغريداته باهتمام منذ 5 اأ�شهر.
املقبل،  الأح���د  ي��وم  غاية  واإىل  وزواره����ا،  نيويورك  مدينة  ل�شكان  وميكن 
اكت�شاف “املكتبة الرئا�شية للتغريدات” ، يف ت�شبيه باملكتبة التي يخلفها كل 

رئي�س اأمريكي وراءه بعد مغادرته للبيت الأبي�س وت�شم اأر�شيفه.
الر�شمي الذي  ال�شا�شات تغريدات دونالد ترامب يف ح�شابه  وتعر�س على 
ا�شتمر يف ا�شتعماله حتى  بعد تن�شيبه رئي�ًشا، وبلغ عدد متابعيه عليه 32 
مليوًنا، وت�شدر تلك ال�شا�شات �شوت جر�س مع كل تغريدة جديدة تن�شر، 

اأما الر�شائل الأكرث �شهرة فتظهر داخل اإطار ذهبي ت�شبًها باملتاحف.
ترامب  تغريدات  كل  ملعرفة  اإلكرتونية  عاملية  خريطة  املعر�س  يوفر  كما 
هو  اأوب��ام��ا  ب���اراك  اأن  يبني  للمعطيات  حتلياًل  وك��ذل��ك  م��ا،  ببلد  اخلا�شة 

الهدف املف�شل لتغريدات ترامب حتى اليوم.

�فتتاح م�سجد 
د�خل كني�سة

قامت النا�شطة الن�شوية الأملانية 
اأطي�س،  �شريان  تركي،  اأ�شل  من 
للم�شلمني  م�����ش��ج��د  ب���اف���ت���ت���اح 
ال��ل��ي��ربال��ي��ني، ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، يف 

برلني.
باهتمام  اجل��دي��د  امل�شجد  حظي 
وا�شع، بعدما فتح اأبوابه للطوائف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى ح����د �����ش����واء كما 
والن�شاء  الفر�شة للرجال  يعطي 
يف اإمامة ال�شالة واإلقاء اخلطب، 
بالإ�شافة اإىل اأن ام��راأة هي التي 

تقوم بدور الإمام يف امل�شجد.
الن�شاء  ويخطب  ي�شلي  اأن  تقرر 
وال��رج��ال على ح��د ���ش��واء يف هذا 
ا�شم  عليه  يطلق  ال���ذي  امل�شجد 

ر�شد-غوته". "ابن 
للطوائف  امل�شجد  اأب���واب  وتفتح 
الإ���ش��الم��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى حد 
الن�شاء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ول  �����ش����واء، 
و�شع غطاء الراأ�س اأثناء ال�شالة 

يف امل�شجد.
ج�����اء ذل�����ك ب���ع���دم���ا ا����ش���ت���اأج���رت 
قاعة  اأطي�س  والكاتبة  املحامية 
داخل كني�شة "يوهاني�س كري�شه" 
يف  موابيت  بحي  الربوت�شتانتية 

برلني لإقامة امل�شجد.
م��وق��ع دويت�شه  ذك����ره  مل���ا  ووف���ًق���ا 
ف��ي��ل��ه ت����اأم����ل اأط���ي�������س يف اإق���ام���ة 
مبنى خا�س للم�شجد على املدى 

القريب.

توم فيلتون يتعاقد على 
بطولة فيلم "�أوفيليا"

"ديدلين" الم��ريك��ي على  م��وق��ع  اأك���د 
فيلتونبطل  ال��ربي��ط��ان��ىت��وم  النجم  اأن 
بطولة  ع��ل��ى  وّق���ع  ب��وت��ر،  ه���اري  �شل�شلة 
 Ophelia اأوف��ي��ل��ي��ا  اجل���دي���د  ال��ف��ي��ل��م 
و�شيتتبع ق�شة الأمرية اأوفيليا ال�شهرية، 
الن�شائية  ال�شخ�شيات  اأه��م  اإح��دى  وهي 

مب�شرحية هاملت لوليم �شك�شبري.
الأ�شرتالية  اإخ��راج  من  الفيلم  اأن  نذكر 
�شيال�س،  وكتابة�شيمي  م��ك��ارث��ي،  كلري 
"كوفريت"  اأ�شتوديوهات  جتري  و�شوف 
اجلارية  ال���ف���رتة  خ����الل  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
اأكرث من جنم لالن�شمام  حمادثات مع 

لفريق عمل الفيلم.
�شهرية  رواي���ة  على  مبنية  الفيلم  ق�شة 
حملت ذات ال�شم �شدرت فى عام 2016، 

للموؤلفة الأمريكية ليزا كلني.

وفاة ر�سيعة نامت عليها و�لدتها باخلطاأ  
توفيت ر�شيعة متاأثرة باإ�شابتها بعد يومني من اإدخالها 
مدينة  يف  امل�شتف�شيات  ب��اأح��د  احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  ل��غ��رف��ة 
والدتها  بعد تعر�شها لالختناق من قبل  الأردنية،  اإربد 
بطريق اخلطاأ، وفقاً ملا نقلته �شحيفة الغد الأردنية عن 
حتفظت  الذي  امل�شدر  اأكد  وبالتفا�شيل،   . اأمني  م�شدر 
والدة  م��ع  وبالتحقيق  اأن��ه  ا�شمه،  ك�شف  ع��ن  ال�شحيفة 
غلب  لياًل  باإر�شاعها  قيامها  اأثناء  اأن��ه  اأف��ادت  الر�شيعة 
اأنها  وج���دت  ا�شتيقظت  وعندما  ون��ام��ت  النعا�س  عليها 

نامت على طفلتها وكانت م�شابة بحالة اختناق.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأنه مت اإ�شعاف الر�شيعة اإىل امل�شت�شفى 
اليوم  يف  اأنها  اإل  احلثيثة،  العناية  لغرفة  اإدخالها  ومت 
الأردنية  ال�شحيفة  تذكر  فيما مل  احلياة  فارقت  التايل 

املزيد من التفا�شيل حول هوية الر�شيعة وعمرها. 

�ل�سرطة توظف فريقًا من �جلر�ء 
ان�شمت جمموعة من اجلراء ال�شغرية حديثة الولدة، 
ال�شهر  بداية  التايوانية  ال�شرطة  ل�شلك  تابعة  قوة  اإىل 
وحدة  يف  للعمل  ل��ل��ت��دري��ب  خ�شوعها  ب��ه��دف  اجل�����اري، 
الوطنية  ال�����ش��رط��ة  وك��ال��ة  ن�����ش��رت  امل���خ���درات.   مكافحة 
 8 ي��وم  في�شبوك،  موقع  على  �شفحتها  على  التايوانية 
ال��ولدة �شيتم  ل�شتة ج��راء حديثة  يونيو اجل��اري، �شوراً 
تدريبها للعمل برفقة رجال ال�شرطة لت�شبح جزءاً من 
اجلراء  بع�س  ظهرت  وق��د  ال��ب��الد.   وح��دة "كي 9" يف 
التي ل تتجاوز اأعمارها ال�شهر الواحد، وهي ترتدي زيها 
اجلديد برفقة �شرطية �شابة، بينما ظهرت جراء اأخرى 
ال�����ش��رط��ة. ومبجرد  ���ش��ي��ارات  اإح���دى  �شقف  تعتلي  وه��ي 
اكتمال تدريبها �شوف تن�شم اجلراء اإىل وحدة مكافحة 
اإقليم  ال�شعبي اجلديد يف  والقنابل يف اجلي�س  املخدرات 
ال��ذي كانت وال��دة اجل��راء تعمل  تايبيه، وه��و ذات املكان 

فيه، بح�شب ما ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

�ل�سر��سري تغزو طائرة وترعب �لركاب
يوتيوب  م��وق��ع  ع��ل��ى  ن�شر  ���ش��ادم  ف��ي��دي��و  اأظ��ه��ر مقطع 
باك�شتانية وهو يتجادل  رك��اب طائرة  اأح��د  الإل��ك��رتوين، 
كافة  يف  ال�شرا�شري  انت�شار  ب�شبب  ط��ريان  م�شيفة  مع 
اأرج���اء ال��ط��ائ��رة.  وق��ام ال��راك��ب بتوثيق احل��ادث بهاتفه 
على  يتجول  وه��و  ال�شرا�شري  اأح���د  ظهر  حيث  النقال 
الآخرين  ال��رك��اب  ب��ني  الهلع  دب  بينما  ال��رك��اب،  مقاعد 

الذين تركوا مقاعدهم وجتمعوا يف ممر الطائرة. 
وعرّب متابعوا الفيديو الذي لقي رواجاً كبرياً على مواقع 
ال�شرا�شري  الجتماعي، عن غ�شبهم لنت�شار  التوا�شل 
ع��ل��ى م��نت ال��ط��ائ��رة ب�شكل خ��ا���س، وع��ل��ى ���ش��وء �شروط 
النظافة يف طائرات اخلطوط اجلوية الباك�شتانية ب�شكل 
عام.  وتاأتي هذه احلادثة، بعد عام من عثور اأحد ركاب 
طائرة اأخرى تابعة للخطوط اجلوية الباك�شتانية )بيا( 

على �شر�شور حي داخل وجبته. 
راغوفان�شي على  راه��ول  امل�شافر  املا�شي عرث  العام  ففي 
ل��ه على منت  ال��ت��ي ق��دم��ت  �شر�شور يف وج��ب��ة اخل�����ش��ار 
ال��ط��ائ��رة، الأم���ر ال��ذي دف��ع �شركة ال��ط��ريان اإىل اإجراء 
بالوجبات،  متوينها  م�شدر  وتغيري  احل���ادث  يف  حتقيق 

وفق �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية. 

جري�ن �أجنلينا جويل: 
�لعي�س بجانبها كابو�س

اإىل  واأولده��ا  اأجنلينا جويل  العاملية  النجمة  انتقال  ي�شعد اجلميع  مل 
"رادار  موقع  ك�شف  وق��د  اأجنيلو�س  لو�س  يف  الفخم  اجل��دي��د  منزلهم 
اأونالين" اأّن عدداً من جريان اأجنيلينا اأكدوا باأنهم ي�شعرون بالنزعاج 

وا�شفني العي�س اإىل جانب هذه العائلة بالكابو�س احلقيقي.
ويف التفا�شيل اإن اجلريان منزعوجون من ال�شاحنات التي تنقل اأغرا�س 
مادوك�س  اأولده��ا  اأن  اإىل  لفت  كما  الطرقات.  وتقفل  واأ�شرتها  النجمة 
ويعني  املنزل.  يف  تعليمهم  �شيتلقون  ونوك�س  وفيفيان  و�شيلوه  وباك�س 
هذا اأنهم �شيحدثون اجللبة اأثناء مت�شيتهم الوقت يف احلديقة. وراأى 

اأن هذا الأمر يعترب م�شكلة كبرية قد يواجهها اجلريان. 

الفنان ال�سيني ليو بولني يقف بجوار واحدة من اإبداعاته الفنية خالل اأحد املعار�س �سمن مهرجان ال�سورة 
يف في�سي، و�سط فرن�سا. )ا ف ب(

و�سم �الإبط مو�سة 
جنونية جتتاح �لعامل

الع�شرية  ال��ف��ن��ون  اأح�����د  ال��و���ش��م 
ن�شمع  م��ا  وك��ث��ريا  امل��ث��رية للجدل، 
عن و�شم الذراع اأو القدم اأو اأجزاء 
كثرية من اجل�شم، لكّن و�شم الإبط 
ه��و امل��و���ش��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي اأثارت 

جنون ع�شاق فن و�شم اجل�شم.
على  �شعبية  الإب��ط  و�شم  واكت�شب 
ب��ع��د ن�شر حم��ب��ي ذلك  اإن�����ش��ت��غ��رام 
ال�شيحة  ب��ه��ذه  ���ش��وره��م  ال��و���ش��م 
الو�شم  ه����ذا  وي��ع��ت��رب  اجل����دي����دة، 
مثالًيا لالأ�شخا�س الذين يريدون 

و�شماً متميزاً ومثرياً للده�شة.
�شن  ذا  ����ش���ح���ي���ف���ة  وب����ح���������ش����ب 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ت���ع���د احل�������ش���رات، 
والأزه���������ار ال�����ش��خ��م��ة، والأق�������وال 
الت�شاميم  اأك����رث  م���ن  امل��ق��ت��ب�����ش��ة؛ 

املذهلة وال�شائعة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ع��ل��ق��ت جم��ل��ة اإينك 
لالأ�شخا�س  ميكن  باأنه  ماغازين، 
اأي مكان  الو�شم يف  احل�شول على 
ت��ق��ري��ب��ا، واأح������د اأغ������رب الأم���اك���ن 
اإث���ارة لالهتمام، ه��و دق  واأك��رثه��ا 
الرائع  الإب����ط، وم��ن  ال��و���ش��م على 
اأن��ه ميكنك  الإب��ط هو  ب�شاأن و�شم 
الإبداعية  الأ����ش���ي���اء  ب��ع�����س  ر���ش��م 
واملمتعة. ومن اجلدير بالذكر، اأن 
الإبط من الأماكن احل�شا�شة جدا 
لالأمل، لذلك اإذا كانت قدرتك على 
جتازف  فال  �شعيفة،  الأمل  حتمل 
مب�شاهدة  واك���ت���ف  امل���ح���اول���ة،  يف 

ال�شور .

موقف ل�سيارة و�حدة ب�880 �ألف دوالر 
على غرار الكثري من املدن العاملية تعرف هونغ كونغ 
نظرا  وامل��وا���ش��الت  التنقل  و�شعوبة  املعي�شة  ب��غ��الء 

لكرثة ال�شيارات واملقيمني.
الواحدة يف  ال�شيارة  بيع موقف  �شعر  و�شل  وموؤخراً 
املدينة مبلغا خياليا يبلغ 5.18 مليون دولر حملي، 
اأي حوايل )876،200 دولر اأمريكي( وفقا لتقارير 

حملية و�شفته باأنه رقم قيا�شي عاملي.
الأول يف جممع  ال��ط��اب��ق  امل���ذك���ور يف  امل��وق��ف  وي��ق��ع 
ال��غ��رب من  ال��ف��اخ��رة ق��رب ميناء ه��ارب��ور يف  لل�شقق 
العقاري  ال�شجل  ل�شجالت  وفقاً  كونغ،  جزيرة هونغ 
188 ق��دم��ا مربعا  ت��ت��ج��اوز  ب��امل��دي��ن��ة. ومب�����ش��اح��ة ل 
ك��وان واي  )17.5 م��رتاً مربعاً(، مت �شراوؤه من قبل 
كما ذكرت  ا�شتثمار،  �شركة  التنفيذي يف  املدير  مينغ 
التي و�شفت   بو�شت  ت�شاينا مورنينج  �شاوث  �شحيفة 

ال�شفقة بالرقم القيا�شي العاملي.
اإىل ذلك، ُدفع مبلغ 4.8 مليون دولر هوجن كوجن اأي 
اأمريكي( ملوقف �شيارات  ما يعادل )810،000 دولر 
يف �شهر اأكتوبر ت�شرين الأول املا�شي يف جممع �شكني 
فخم اآخر. وجاءت هذه ال�شفقة بعد �شهر واحد فقط 

من قيام قطب من هونغ كونغ بدفع مبلغ 3 مليارات 
منطقة  و�شط  يف  رئي�س  جت��اري  مركز  ل�شراء  دولر 
امل��دي��ن��ة، يف �شفقة  ال��ت�����ش��وق يف  الأع���م���ال وم��ن��ط��ق��ة 
اأخ����رى ل��ل��ع��ق��ارات. وا���ش��ط��رت ال��ع��دي��د م��ن �شركات 
الأعمال التجارية ال�شغرية لالإغالق ب�شبب ت�شاعد 
الإيجارات حيث ل ي�شتطيع الكثري من ال�شكان �شراء 
�شل�شلة  من  الرغم  على  لئقة،  م�شاكن  ا�شتئجار  اأو 
التخفيف  بهدف  احلكومة  بها  تقوم  التي  التدابري 

من الأ�شعار املت�شاعدة.
فاإن  “دميوجرافيا”،  املحلية  الأبحاث  ل�شركة  ووفقا 
العقارات يف هونغ كونغ تعترب خارج القدرة ال�شرائية 
يف  “�شيدين” الأ���ش��رتال��ي��ة  مدينة  تليها  ال��ع��امل،  يف 
اأ�شعار العقارات ال�شكنية  املركز الثاين. وقد تاأججت 
امل�شتثمرين  م��ن  الأم����وال  ت��دف��ق  ب�شبب  وال��ت��ج��اري��ة 

الأثرياء يف ال�شني واملطورين العقاريني.
باإقامة  امل��ع��ار���ش��ون احل��ك��وم��ة  ي��ت��ه��م  م���ن ج��ان��ب��ه��م 
من  ب��دًل  العقاريني،  املطورين  مع  حماباة  عالقات 
اإعطاء الأولوية لبناء امل�شاكن العامة الأكرث قرباً من 

احتياجات الطبقات الأقل دخاًل.


