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الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ساعدات غذائية 
على اأبناء منطقة اخلليف عيديد بح�سرموت

•• ح�رضموت-وام: 

وزع���ت هيئة ال��ه��ال الأح��م��ر الإم���ارات���ي ام�����س م�����س��اع��دات غذائية 
ترمي  مبديرية  عيديد  اخلليف  منطقة  واأه��ايل  اأبناء  على  متنوعة 
مبحافظة ح�سرموت، م�ستهدفه ذوي الحتياجات اخلا�سة والأ�سر 
الفقرية وذوي الدخل املحدود وذلك يف اإطار الدعم املتوا�سل الذي 
تقدمه دولة الإمارات العربية املتحدة لاأ�سقاء يف اليمن بتوجيهات 

القيادة الر�سيدة.
واأكد احمد النيادي نائب فريق الهال الأحمر الإماراتي بح�سرموت 
املحتاجني خا�سة  املعاناة عن  رفع  امل�ساهمة فى  الهيئة على  حر�س 
الأ�سر الفقرية والأ�سد فقراً والتي تفتقر لأب�سط الحتياجات التي 

تلبي متطلباتها.                                      )التفا�سيل �س2(

بعثة العطاء تبداأ مهامها يف ال�سومال
•• مقدي�شو-وام: 

الت�سخي�سية  الن�����س��ان��ي��ة  مهامها  اخل���ري  ل��زاي��د  ال��ع��ط��اء  بعثة  ب����داأت 
املعوزة من الطفال وامل�سنني يف القرى  والعاجية والوقائية للفئات 
ال�سومالية يف اطار حملة العطاء املليونية وحتت �سعار العطاء �سعادة.

وتاأتي املهام الن�سانية لفريق متطوعي المارات يف حمطته احلالية يف 
مدينة هرجي�سا لتفعيل وحتفيز ال�سراكة الن�سانية والعمل امل�سرتك 
بني املوؤ�س�سات ال�سحية والتطوعية والن�سانية الماراتية وال�سومالية 
يف اإطار برنامج قوافل زايد اخلري الن�سانية للو�سول اإىل الآلف من 
عمق  يعك�س  وال��ذي  ال�سومالية  القرى  خمتلف  يف  وامل�سنني  الأطفال 
التطوعي  العمل  وي��ع��زز  ال�سقيقني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ات 
امل�����س��رتك ب��ني ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة الإم���ارات���ي���ة وال�����س��وم��ايل ومتكينها 

للم�ساركة يف عاج احلالت املر�سية املعوزة.   )التفا�سيل �س9(
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عاهل الردن خال حمادثاته مع عبا�س  )رويرتز(

فاتورة �ملكابرة �لقطرية تت�صخم و�أزمة م�صرفية تلوح بالأفق
املنامة: �سيا�سات الدوحة خطر على اأمن دول اخلليج

•• عوا�شم-وكاالت:

اآل خليفة يف حديث  را�سد بن عبد اهلل  البحريني  الداخلية  �سدد وزير 
القطرية ت�سكل  ال�سيا�سات  اأن  الأو�سط على  ال�سرق  اأجراه مع �سحيفة 

خطرا على اأمن دول جمل�س التعاون.
ال��دوح��ة عنا�سر  اإي����واء  ع��ر  تتم  ال��ت��ه��دي��دات  تلك  اأن  اآل خليفة  واأك���د 
قطر  اأن  اإىل  البحريني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  واأ����س���ار  واإره��اب��ي��ة.  متطرفة 
اأ�سكال  اأه���م  اإن  وق���ال  ل��ب��اده،  ال��داخ��ل��ي  ال�����س��اأن  يف  بالتدخل  م�ستمرة 
التدخل هو ت�سدير الفكر املتطرف. واتهم الدوحة مبحاولة التج�س�س 

على الأجهزة الأمنية والع�سكرية يف البحرين.
وحول دور اإيران، اأو�سح وزير الداخلية اأن طهران تركز حالياً على نقل 

تكنولوجيا �سناعة املتفجرات لدعم الإرهاب.
هذا وك�سفت الأيام الأخرية الغطاء عن مزاعم الدوحة باأن اقت�سادها مل 
يتاأثر باملقاطعة، اإذ ت�سري تقارير اقت�سادية يومية من �سبكات اإخبارية 

ومراكز درا�سات اإىل الو�سع املزري الذي ينتظر م�ستقبل قطر.
وتفاقمت م�سكات القت�ساد القطري اإىل درجات كبرية، وك�سفت وكالة 
من  ملزيد  القطرية  امل�����س��ارف  يف  الأجنبية  ال��ودائ��ع  تعر�س  بلومبريغ 
الرتاجع، بعد اأن و�سلت يف يونيو )حزيران( املا�سي اإىل اأدنى م�ستوياتها 

يف عامني.
وبح�سب ما اأوردت��ه وكالة بلومبريغ، تعتزم عدد من البنوك اخلليجية 
ل�سحيفة  وفقاً  ا�ستحقاقها،  لدى  القطرية  امل�سارف  يف  ودائعها  �سحب 
ع��ك��اظ ال�����س��ع��ودي��ة. وك��ان��ت امل�����س��ارف اخلليجية اأودع����ت الأم����وال لدى 
امل�سارف القطرية قبل اإعان الدول الأربع قطع عاقاتها الدبلوما�سية 
اأعلى  �سجل  القطرية  امل�سارف  بني  الفائدة  �سعر  باعتبار  الدوحة،  مع 
القطرية  البنوك  ل��دى  الأجنبية  ال��ودائ��ع  ومتثل  اخلليج.  يف  م�ستوى 
مليار   47 اإىل  ب�7.5%  تراجعت  التي  الودائع،  اإجمايل  من   22%

دولر يف يونيو مقارنة مع ال�سهر الذي �سبقه. 
وكانت وكالة بلومبريغ ذكرت ال�سهر املا�سي اأن بع�س البنوك اخلليجية 
بداأت تخفي�س انك�سافها على البنوك القطرية، اإذ تقوم ب�سحب ودائعها 

هناك، كما اأوقفت التعامل بالريال القطري اأو �سراء ال�سندات.

حممد بن را�سد يطلع على ما مت اجنازه مبوقع اإك�سبو 2020 يف دبي  )وام(

�أكد على �أهمية م�صاركة �ل�صباب خالل رحلة �لتح�صري و�ل�صتعد�د ل�صت�صافة �حلدث

حممد بن را�سد يتفقد موقع اإك�سبو 2020 دبي
 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اطلع �ساحب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، ع��ل��ى اأحدث  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اإك�سبو  موقع  يف  اجل��اري��ة  الإن�ساء  اأع��م��ال  يف  وامل�ستجدات  التطورات 
اليوم  املتحققة حتى  املوظفني والإجنازات  واآليات عمل  دبي   2020
ال�سيخ  �سمو  يرافقه  لا�ست�سافة،  اجلارية  التح�سريات  �سعيد  على 

مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي.
وكان يف ا�ستقبال �سموه خال الزيارة التي قام بها اإىل موقع ومكاتب 
اإك�سبو 2020 دبي يف منطقة دبي اجلنوب ام�س، �سمو ال�سيخ اأحمد 
اللجنة  اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان املدين، رئي�س  بن �سعيد 
الرئي�س  دب��ي  م��ط��ارات  موؤ�س�سة  رئي�س  دب��ي   2020 لإك�سبو  العليا 

الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة.
)التفا�سيل �س2(

يف �أول زيارة لر�م �هلل منذ 5 �صنو�ت 

العاهل الأردين يبحث مع عبا�س التوتر يف القد�س املحتلة
•• رام اهلل -وكاالت:

عاهل  اهلل  ع���ب���د  امل���ل���ك  اج���ت���م���ع 
الفل�سطيني  الرئي�س  مع  الأردن 
حممود عبا�س يف ال�سفة الغربية 
اأم�س  اإ����س���رائ���ي���ل  حت��ت��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
خم�س  م��ن��ذ  م���رة  لأول  الث���ن���ني 
�سنوات لبحث التوتر يف الأماكن 
والتطورات  ب��ال��ق��د���س  امل��ق��د���س��ة 

ال�سيا�سية الأو�سع.
الزعيمان  ي��ج��ت��م��ع  م���ا  وك���ث���ريا 
يف ع��م��ان وع��وا���س��م اأخ����رى لكن 
اهلل  رام  ي���زر  اهلل مل  ع��ب��د  امل��ل��ك 
الفل�سطينية  ال�������س���ل���ط���ة  م���ق���ر 
عام  الأول  ك��ان��ون  دي�سمر  منذ 

.2012
هليكوبرت  بطائرة  امللك  وو���س��ل 
ال�سلطات  م��ع  من�سقة  زي����ارة  يف 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��ح��ك��م يف 
ال�سفة  وخم���ارج  م��داخ��ل  جميع 
التي  احل��دود  فيها  مبا  الغربية، 
متتد مل�سافة 150 كيلومرتا مع 

الأردن، وجمالها اجلوي.

ال�سغوط  تنتقد  العربية  اجلامعة 
الأمريكية على ال�سلطة الفل�سطينية

•• القاهرة -وام: 

العربية  ال�������دول  ج���ام���ع���ة  اأك�������دت 
المريكية  ل��ل�����س��غ��وط  رف�����س��ه��ا 
الخرية املتمّثلة يف قطع امل�ساعدات 

املالية عن ال�سلطة الفل�سطينية.
وق������ال ال�����س��ف��ري ���س��ع��ي��د اب�����و علي 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال���ع���ام  الم�����ني 
العربيًة  والأرا�������س������ي  ف��ل�����س��ط��ني 
ان هذه  العربية  املحتلة باجلامعة 
ال�سغوط  �سياق  يف  تاأتي  اخلطوة 
المريكية  الدارة  متار�سها  التي 
على ال�سعب الفل�سطيني ..م�سددا 
على انها لن حتقق الأه��داف التي 
ي�����س��م��ل امتثال  ال��ي��ه��ا مب���ا  ت�����س��ع��ى 
ال�سعب الفل�سطيني وقيادته لهذه 
امل�سا�س  ت�ستهدف  التي  ال�سغوط 
و�سرعية  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ني  ب��ح��ق��وق 

ن�ساله الوطني وهويته .
واأك���������د اأب��������و ع���ل���ي ان������ه ل جم���ال 
للم�ساومة او املقاي�سة للتنازل عن 
حقوق ال�سعب الفل�سطيني وخا�سة 
ح��ق��ه يف ال��ن�����س��ال م��ن اج���ل انهاء 
العقوبات  ب��اأن  ..منوها  الح��ت��ال 

المريكية لن يكتب لها النجاح .

اأ�سبوعني من  بعد  الزيارة  وتاأتي 
القد�س  العنف يف  اأعمال  ت�ساعد 
اأجهزة  اإ�سرائيل  و�سعت  اأن  بعد 
املعادن  عن  للك�سف  اأمني  فح�س 
اإىل  امل�سلمني  دخ��ول  منافذ  عند 
اأع��ق��اب مقتل  القد�سي يف  احل��رم 

�سرطيني اإ�سرائيليني.
الأمنية  الإج����راءات  تغيري  واأث���ار 
ا�ستمرت  وا�ستباكات  احتجاجات 

فل�سطينيني  م�سلني  ب��ني  اأي��ام��ا 
وقوات الأمن الإ�سرائيلية قبل اأن 
مع  الت�ساور  بعد  اإ�سرائيل،  تقرر 
الك�سف عن  اأجهزة  اإزال��ة  الأردن، 

املعادن واإجراءات اأمنية اأخرى.
املواقع  اإدارة  الأردن  وي���ت���وىل 
القد�س  يف  املقد�سة  الإ���س��ام��ي��ة 
املا�سي.  ال��ق��رن  ع�سرينات  م��ن��ذ 
وي��ق��د���س ال��ي��ه��ود ك��ذل��ك احلرم 

القدمية  امل���دي���ن���ة  يف  ال���ق���د����س���ي 
ب��ال��ق��د���س وي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه ا�سم 
جبل املعبد. وقال وزير اخلارجية 
املالكي  ري����ا�����س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
كانت  الجتماع  بعد  لل�سحفيني 
تداولنا  م�سرتكة  جل�سة  ه��ن��اك 
فيها كافة الق�سايا ذات الهتمام 
امل�����س��رتك حت��دي��دا م��ا ل��ه عاقة 
والتن�سيق  الثنائية  العاقات  يف 
التن�سيق  ه����ذا  ت��ط��وي��ر  وك��ي��ف��ي��ة 

الثنائي الفل�سطيني الأردين.
اأن  ع���ل���ى  ال���ت���واف���ق  واأ������س�����اف مت 
اأزم��ة م�ستمرة  يكون هناك خلية 
فيما  ..جتتمع  بينها  فيما  تن�سق 
املا�سية،  امل��رح��ل��ة  لتقييم  بينها 
والعر،  وال����درو�����س  امل���خ���رج���ات 
بالإ�سافة اإىل تقييم اأي حتديات 
اأو خماطر قد تواجه فيما يتعلق 
القد�س  يف  ح������دث  م����ا  ب���ت���ك���رار 
وامل�سجد الأق�سى اأو يف اأية ق�سايا 

اأخرى لها عاقة �سبيهة.
بدور  الأردن  ي���ق���وم  م���ا  وك���ث���ريا 
امل���ن���ط���ق���ة. وك����ان  ال���و����س���اط���ة يف 

ولد �ل�صيخ يف عّمان قبل لقاء هادي يف �لريا�ض

تدمري خمزن اأ�سلحة ومن�سات �سواريخ مليلي�سيات احلوثي

ال�سراج: ل بديل عن التفاق ال�سيا�سي يف ليبيا
•• تون�س-اأ ف ب:

مع  اجتماعه  بعد  اأم�����س  ال�����س��راج  ف��اي��ز  الليبية  ال��وف��اق  حكومة  رئي�س  اأك���د 
لاتفاق  ب��دي��ل  ل  ان  تون�س  يف  ال�سب�سي  ق��اي��د  الباجي  التون�سي  الرئي�س 
تعهداتهم من  تنفيذ  اىل  الليبيني  الط��راف  كل  داعيا  ب��اده،  ال�سيا�سي يف 
اأقل من �سهر على  اللقاء بعد  التو�سل اىل ت�سوية �ساملة. وياأتي هذا  اأجل 
اللقاء بني ال�سراج وامل�سري خليفة حفرت يف باري�س برعاية الرئي�س الفرن�سي 
على  تن�س  اىل خارطة طريق  التو�سل  ال��ذي مت خاله  ماكرون  اميانويل 
وقف لطاق النار وم�ساحلة وتفعيل املوؤ�س�سات الوطنية وتوحيدها واإجراء 
انتخابات. كما ياأتي يف ظل قلق يف تون�س وعدد من الدول املجاورة من انعدام 
المن على حدودها مع ليبيا التي باتت معرا للمتطرفني ومهربي الأ�سلحة 

والعديد من املهاجرين الراغبني يف التوجه اىل اأوروبا.
والتقى رئي�س املجل�س الرئا�سي النتقايل الليبي فايز ال�سراج الباجي قايد 
ال�سب�سي يف ق�سر قرطاج. وقال يف موؤمتر �سحايف بعد اللقاء اأنه مت البحث 
ال�سيا�سي يف ليبيا، ومناق�سة تفا�سيل  ال�سيا�سية وامل�سهد  التطورات  اآخر  يف 

خارطة الطريق التي مت التو�سل اليها يف باري�س.

خادم احلرمني ياأمر با�ست�سافة 1000 
فل�سطيني من ذوي ال�سهداء لأداء احلج

•• الريا�س-وام:

اأمر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود با�ست�سافة 
اأبناء ال�سعب الفل�سطيني من ذوي ال�سهداء واأ�سرهم لأداء منا�سك  األف من 
ال�سوؤون  وزي��ر  وق��ال  التوايل.  العا�سر على  للعام  1438ه�  العام  لهذا  احلج 
الإ�سامية والدعوة والإر�ساد امل�سرف العام على برنامج خادم احلرمني للحج 
والعمرة والزيارة ال�سيخ �سالح اآل ال�سيخ اإن مكرمة خادم احلرمني ال�سريفني 
عاهل  يحملها  التي  والعربية  الإ�سامية  بالأخوة  ال�سعور  منطلق  من  تاأتي 
اململكة لفل�سطني ول�سعبها وهي جزء من الدعم ال�سعودي املتوا�سل وال�سخي 
الكرمي  الأم����ر  ه���ذا  اأن  ..م��و���س��ح��ا  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  الفل�سطيني  لل�سعب 
الفل�سطينيني  الأ���س��ق��اء  م��ن  ال�سهداء  اأ���س��ر  خ���ادم احل��رم��ني  ب��ه  ال���ذي خ�س 
ل�ست�سافتهم، �سيرتك اأثرا كبريا يف نفو�سهم و�سيخفف من معاناتهم . واأكد 
اأن هذه املكرمة لي�ست م�ستغربة من خادم احلرمني بل تاأتي امتدادا ملواقفه 

اخلرية اجلليلة يف دعم وم�ساندة ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة.

•• عوا�شم-وكاالت:

دمرت مقاتات التحالف العربي خمزن اأ�سلحة كبريا 
عبداهلل  علي  املخلوع  والرئي�س  احل��وث��ي  مليلي�سيات 

�سالح يف جبل ظفار جنوب غرب العا�سمة �سنعاء.
�سمعت يف  انفجارت  �سل�سلة  وق��وع  اأك��دوا  عيان  �سهود 
اأرجاء العا�سمة �سنعاء، وا�ستعلت النريان يف املخزن 

بعد تعر�سه للق�سف بعدة غارات ليلية.
اليمن  �سمال  �سعدة  يف  ع�سكرية  م�سادر  اأف��ادت  كما 
بع�سرات  لق�سف  ح��دودي��ة  مناطق  ع��دة  تعر�س  ع��ن 
من�سات  التحالف  طائرات  ا�ستهدفت  حيث  الغارات، 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف م��ن��ط��ق��ة باقم  اإط������اق ����س���واري���خ 
يف  امليلي�سيات  لعنا�سر  وجتمعات  ومواقع  احلدودية 

مناطق الثعبان ومري�سعة وال�سداد وكتاف.
ال��ي��م��ن، ق�سفت  ���س��م��ال غ����رب  ويف حم��اف��ظ��ة ح��ج��ة 

ال���ط���ائ���رات ب���اأك���ر م���ن 15 غ����ارة م���واق���ع واأه���داف���ا 
متفرقة للميلي�سيات جنوبي منطقتي حر�س وميدي 
الأ�سلحة بني  عنيفة مبختلف  ت��دور مواجهات  حيث 

قوات اجلي�س الوطني وامليلي�سيات.
اىل ذلك، و�سل املبعوث الأممي اإىل اليمن اإ�سماعيل 
ثاين  ع��ّم��ان، يف  الأردن��ي��ة  العا�سمة  اإىل  ال�سيخ،  ول��د 
اإحياء  اأج��ل  من  اجلديدة  الإقليمية  جولته  حمطات 

م�ساورات ال�سام اليمنية املتعرة منذ عام.
اليمن  اإىل  الأمم��ي  للمبعوث  جديدة  مكوكية  جولة 
يف املنطقة، بداأها من م�سقط وو�سل بها اإىل الأردن 
ثاين حمطاته على اأن ينتقل يف ثالثها اإىل ال�سعودية، 
املحادثات. والتقى ولد  اإحياء  ال�سيخ هو  وهدف ولد 
امللك  عبد  اليمني  اخلارجية  وزي��ر  عمان  يف  ال�سيخ 
�سببت  احلوثية  امليلي�سيات  اأن  اأك���د  ال���ذي  امل��خ��ايف، 

دماًرا يف الباد وزيادة يف الفقر وانت�سار الأوبئة.

ي�سلمون  املطلوبني  من  ثالثة 
ال�سعودي ل��الأم��ن  اأنف�سهم 

•• الريا�س-وام:

اأع���ل���ن امل���ت���ح���دث الأم����ن����ي ل�����وزارة 
ثاثة  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأمنيا  امل��ط��ل��وب��ني  م���ن  ���س��ع��ودي��ني 
مطلوبا   23 باأ�سماء  قائمة  �سمن 
الأمنية.  للجهات  اأنف�سهم  �سلموا 
وقال املتحدث ان الثاثة مطلوبني 
تقدموا لاأمن مبدين رغبتهم يف 
ت�سليم اأنف�سهم وهم: حممد عي�سى 
اللباد ورم��زي حممد جمال وعلي 
�سيتم  اأن����ه  م��ب��ي��ن��ا  زاي����د  ال  ح�����س��ن 
يف  اأنف�سهم  بت�سليم  مبادرتهم  اأخذ 
الأنظمة  العتبار ومعاملتهم وفق 

املرعية باململكة.
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�ملعار�صة ت�صتميت باآخر موطئ لها يف دم�صق  

ع�سرات ال�سحايا يف اأعنف ق�سف على حي جوبر
•• عمان-رويرتز:

اإن  و�سهود  معار�سة  مقاتلو  ق��ال 
���س��ع��د ق�سفه  ال�������س���وري  اجل��ي�����س 
و����س���رب���ات���ه اجل����وي����ة ع���ل���ى اآخ����ر 
العا�سمة  يف  ل��ل��م��ع��ار���س��ة  ج��ي��ب 
دم�����س��ق اأم�������س الث���ن���ني وذل�����ك يف 
حملة  خ��ال  ينفذه  ق�سف  اأعنف 

ع�سكرية بداأت قبل �سهرين.
وم����������ن ف����������وق ج�����ب�����ل ق����ا�����س����ي����ون 
دم�سق  على  املطل  ال�سرتاتيجي 
باجلي�س  خا�سة  وح���دات  ق�سفت 
ح���ي ج��وب��ر ال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى بعد 
املدينة  ���س��ور  �سرقي  كيلومرتين 
القدمية وعني ترما اإىل اجلنوب.

وقف لإطاق  رغم  الهجوم  وجاء 
ال��ن��ار ب��رع��اي��ة رو���س��ي��ا واأع��ل��ن عنه 
اأ�سبوعني يف منطقة الغوطة  قبل 

ال�سرقية وحتى �سرق دم�سق.
اإن  امل��دين  بالدفاع  م�سادر  وقالت 
اأ���س��ي��ب��وا وق��ت��ل ع�سرة  ال��ع�����س��رات 
الق�سف  الأق����ل يف  ع��ل��ى  م��دن��ي��ني 

امل�ستمر منذ ثاثة اأيام. وتعر�ست 
مناطق زملكا وحر�ستا وكفر بطنا 
اأقل  لق�سف  ال�سرقية  الغوطة  يف 

كثافة.
اجلي�س  اإن  م���ع���ار����س���ون  وق�������ال 
ي�������س���ت���خ���دم ك����ذل����ك امل�����زي�����د من 
-وه�����ي قذائف  ال��ف��ي��ل  ����س���واري���خ 
وقال  دقيقة.  غري  ال�سنع  بدائية 
بفيلق  القائد  ال�سامي  ع��ب��ادة  اأب��و 

املعار�سة  اجلماعة  وهي  الرحمن 
التي ينتمي مقاتلوها اإىل املنطقة 
ترحمنا.  ع��م  م��ا  الفيل  ���س��واري��خ 
وحافرين  م��د���س��م��ني  اح���ن���ا  ب�����س 
حتت الأر�س والنظام ل ي�ستطيع 
املعار�سة  معركة  وت��اأت��ي  ال��ت��ق��دم. 
لها  قدم  موطئ  باآخر  لاحتفاظ 
يف دم�سق بعد اأن خ�سرت هذا العام 

حي القابون وحي برزة.

�ساب �سوري يتفقد الدمار الهائل يف احد اأحياء درعا   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، على اأحدث التطورات وامل�ستجدات يف اأعمال 
واآليات  دبي   2020 اإك�سبو  اجلارية يف موقع  الإن�ساء 
على  اليوم  حتى  املتحققة  والإجن���ازات  املوظفني  عمل 
يرافقه  لا�ست�سافة،  اجل��اري��ة  التح�سريات  �سعيد 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 
نائب حاكم دبي. وكان يف ا�ستقبال �سموه خال الزيارة 
التي قام بها اإىل موقع ومكاتب اإك�سبو 2020 دبي يف 
منطقة دبي اجلنوب ام�س، �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
رئي�س  امل���دين،  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
موؤ�س�سة  رئي�س  دب��ي   2020 لإك�سبو  العليا  اللجنة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى  دب���ي  م���ط���ارات 
اإبراهيم  رمي  ومعايل  واملجموعة؛  الإم���ارات  لطريان 
املدير  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي، 
العام ملكتب اإك�سبو 2020 دبي، وذلك بح�سور اأع�ساء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��دث م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
اإدارة املجل�س  اأحمد اجلابر، وزير دولة، رئي�س جمل�س 
ال�سيباين،  اإبراهيم  الوطني لاإعام؛ ومعايل حممد 
نائب رئي�س اللجنة العليا ل� اإك�سبو 2020 دبي مدير 
جمل�س  ع�سو  دب��ي  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  دي���وان  ع��ام 
ملوؤ�س�سة دبي لا�ستثمارات  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
احلكومية، و�سعادة املهند�س ح�سني نا�سر لوتاه مدير 
امل��ري مدير عام  عام بلدية دب��ي؛ و�سعادة هال �سعيد 
دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري باإمارة دبي واملدير 
و�سعادة  ال��ع��امل��ي؛  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  ل�سلطة  ال��ع��ام 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  ال��زف��ني،  خليفة  املهند�س 
املري،  خليفة  عبداهلل  وال��ل��واء  للطريان؛  دب��ي  مدينة 
القائد العام ل�سرطة دبي. وقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بجولة تفقدية ملوقع اإك�سبو 
2020 دبي على منت طائرة مروحية لاطاع على 

التح�سريات والأعمال اجلارية يف موقع احلدث.
اأق�����س��ام العمل على  واط��ل��ع �سموه م��ن روؤ���س��اء وم���دراء 
 2020 اإك�سبو  اأحرزها فريق  الإجنازات الكبرية التي 
العقاري،  وال��ت��ط��وي��ر  الإن�������س���اءات  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  دب����ي 
الأعمال  وتطوير  ودم���ج  والإرث  ال��دول��ي��ة،  وامل�����س��ارك��ة 
على  �سموه  �سدد  كما  ال�سباب.  وم�ساركة  دور  وتفعيل 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف رح��ل��ة التح�سري 
يف  دوره��م  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  دب��ي   2020 لإك�سبو 
ذاته، والإرث  2020 دبي  التخطيط لإك�سبو  عمليات 
الج��ت��م��اع��ي والق���ت�������س���ادي وامل������ادي وامل���ع���ن���وي الذي 
�سيرتكه وراءه. واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم عن �سعادته بالتقدم الذي اأحرزته هيئة 
حمطة  اإن�ساء  �سعيد  على  بدبي  وامل��وا���س��ات  ال��ط��رق 
 ،”2020 “م�سار  ا�سم  حت��ت  للمرتو،  جديد  وم�سار 
موقع  بني  تربط  توقف  دون  من  رحلة  توفري  بهدف 

الذي  ال���دويل  مكتوم  اآل  وم��ط��ار  دب��ي   2020 اإك�سبو 
اأ�سخم مطارات العامل واأكرها  اأن ي�سبح  من املتوقع 
ان�سغاًل لدى اكتمال تو�سعته يف العام 2025. واختتم 
�سموه موؤكداً على الدور املهم لآلف املتطوعني الذين 
دولة  وق��ي��م  ثقافة  جت�سيد  ل�سمان  توظيفهم  �سيتم 
اأن  ُيتوقع  ال��ذي  دب��ي   2020 اإك�سبو  الإم����ارات خ��ال 
%70 منهم �سياأتون من  25 مليون زائر،  ي�ستقطب 
خارج الدولة.   ويف هذه املنا�سبة، قال �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد اآل مكتوم: “لقد كان ل�سموه الف�سل الأكر 
يف جناح حملة دبي للفوز ب�سرف ا�ست�سافة اإك�سبو لأول 
مرة يف منطقتنا، ويوا�سل دعمه املطلق لنا لنتمكن من 
اإعان  حلظة  منذ  ب��داأت  التي  رحلتنا  يف  قدماً  امل�سي 
ف��وز دب��ي و���س��وًل اإىل حلظة ان��ط��اق احل���دث العاملي 
ي��ح��ر���س �ساحب  ح��ي��ث   ،2020 اأك��ت��وب��ر  امل��رت��ق��ب يف 
اإجنازاتنا  على  يثني  ما  ودائ��م��اً  ت�سجعينا  على  ال�سمو 

كما  اجل��اري��ة.  حت�سرياتنا  يف  نحققه  ال���ذي  وال��ت��ق��دم 
بامل�ساركة  ر�سمية  ت��اأك��ي��دات  على  احل�سول  يف  جنحنا 
�سابع  120 دول��ة، وك�سفنا م��وؤخ��راً عن  اأك��ر من  من 

�سركائنا التجاريني من فئة �سريك اأول ر�سمي«.
واأ�ساف �سموه: “متلوؤنا زيارة �ساحب ال�سمو ورعايته 
بروح  العمل  لنوا�سل  والإل���ه���ام  باحلما�سة  امل�ستمرة 
الفريق لكي نقدم حدثاً عاملياً يليق ب�سمعة ومكانة دبي 
ودولة الإمارات على ال�ساحة العاملية ويرتك يف نفو�س 
زواره بعد اإ�سدال ال�ستار على فعالياته انطباعاً اإيجابياً 

عن وطننا ومنطقتنا ل�سنوات عديدة قادمة«.
ومتا�سياً مع �سعاره “توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل”، 
م��ن�����س��ة عاملية  دب���ي مب��ث��اب��ة   2020 اإك�����س��ب��و  ���س��ي��ك��ون 
للجميع ت�سجع على التعاون بني خمتلف �سعوب العامل 
اإجنازات  م��ن  الب�سر  اإل��ي��ه  تو�سل  م��ا  ب��اأح��دث  وحتتفي 
وحماية  النا�س  بحياة  الرت��ق��اء  اإىل  تهدف  واب��ت��ك��ارات 

الفرعية  مو�سوعاته  تعك�سه  م��ا  وه��و  الأر����س،  كوكب 
الثاثة: الفر�س والتنقل وال�ستدامة.

اأكتوبر   20 يف  اأب��واب��ه  دب��ي   2020 اإك�سبو  و�سيفتح 
�ستة  مل���دة  وي�ستمر  ي��وم��اً،   1169 ب��ع��د  اأي   ،2020
 .2021 اأب��ري��ل   10 يف  فعالياته  تنتهي  حيث  اأ�سهر 
ومن املتوقع اأن ي�سهد احلدث ح�سور اأكر من 200 
م�����س��ارك ب��ي��ن��ه��م دوٌل وم��ن��ظ��م��ات م��ت��ع��ددة الأط�����راف 
و�سركات كرى وموؤ�س�سات تعليمية، حيث �ستكون هذه 
هي املرة الأوىل التي يقام فيها معر�س اإك�سبو الدويل 
يف العامل العربي خ�سو�ساً، ويف منطقة ال�سرق الأو�سط 

واأفريقيا وجنوب اآ�سيا عموماً.

�إك�صبو 2020 دبي .
العنان ملخيلتها  العامل جهودها مطلقًة  �سعوب  تكر�س 
حلل اأبرز حتديات الع�سر، ابتداًء من فتح اأبواب فر�س 

التنمية والتطوير اأمام الأجيال القادمة، مروراً باإعادة 
�سياغة اآلية انتقال الب�سر وال�سلع، وو�سوًل اإىل اإيجاد 
واملاء.  الطاقة  م��وارد  على  للحفاظ  م�ستدامة  حلول 
خمتلف  تغطي  جديدة  ابتكارات  اليوم  العامل  وي�سهد 
ج��وان��ب احل���ي���اة، مل ي��ك��ن ل��ل��م��رء ح��ت��ى ت�����س��وره��ا قبل 

خم�س �سنوات.
ب��اأن البتكار  را���س��خ  اإمي���اٌن  دب��ي   2020 اإك�سبو  ي��وّج��ه 
وتبادلهم  الب�سر  جهود  ت�سافر  نتيجة  هما  وال��ت��ق��دم 
اإك�سبو  ي�ستقطب  و���س��وف  خ��اق��ة.  باأ�ساليب  الأف��ك��ار 
2020، مئات  اأكتوبر  ابتداًء من  ال�ستة  اأ�سهره  خال 
لاحتفاء  دب��ي  اإىل  الب�سر  وم��اي��ني  امل�ساركة  ال���دول 
و�سنع  العقول  “توا�سل  �سعار  حتت  الب�سري  بالإبداع 

امل�ستقبل«.
خال الفرتة املمتدة بني يوم افتتاحه الذي يوافق 20 
اأكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 اأبريل 
2021، من املتوقع اأن ي�ستقطب اإك�سبو 2020 دبي 

مايني الزوار.
�سيكون اإك�سبو 2020 دبي اأكر اإك�سبو يف التاريخ من 
حيث عدد ال��زوار الدوليني، حيث من املتوقع اأن ياأتي 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  %70 م��ن زواره م��ن خ���ارج 

املتحدة حل�سور فعالياته.
ما  فيه  ي�سارك  �سامل  عاملي  ح��دث  اإق��ام��ة  اإىل  نتطلع 
ومنّظمات  دول  �سمنهم  من  م�سارك   200 عن  يزيد 

دولية، و�سركات وموؤ�س�سات تعليمية.
2020 دبي برناجماً مميزاً للمتطوعني  اإك�سبو  اأعّد   
يهدف اإىل ا�ستقطاب ما يزيد عن 30 األف متطوع من 

خمتلف الأعمار واجلن�سيات والثقافات واخللفيات.
 4.38 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م�ساحة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  �سيقام 
كيلو مرت مربع، من �سمنها منطقة مبوبة خم�س�سة 
منطقة  يف  م��رب��ع،  م��رت  كيلو   2 م�ساحتها  للمعر�س 

“دبي اجلنوب” املجاورة ملطار اآل مكتوم الدويل.  
�سيكون اإك�سبو 2020 دبي اأول حدث دويل �سخم يقام 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ساعدات غذائية على اأبناء منطقة اخلليف عيديد بح�سرموت

�أكد على �أهمية م�صاركة �ل�صباب خالل رحلة �لتح�صري و�ل�صتعد�د ل�صت�صافة �حلدث

حمم���د ب���ن را�س����د يتفق����د موق����ع اإك�سب����و 2020 دب������ي
�صموه يثني على �لتقدم �ملحرز يف مد خط مرتو جديد خلدمة زو�ر �حلدث وت�صهيل تنقلهم منه و�إليه

•• ح�رضموت-وام: 

» ام�س  الإم��ارات��ي  » الهال الأحمر  وزع��ت هيئة 
اأب��ن��اء واأه���ايل  م�����س��اع��دات غ��ذائ��ي��ة متنوعة ع��ل��ى 
منطقة اخلليف عيديد مبديرية ترمي مبحافظة 
ح�سرموت، م�ستهدفه ذوي الحتياجات اخلا�سة 

يف  وذل��ك  املحدود  الدخل  وذوي  الفقرية  والأ�سر 
اإطار الدعم املتوا�سل الذي تقدمه دولة الإمارات 
بتوجيهات  اليمن  يف  لاأ�سقاء  املتحدة  العربية 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة. واأك����د اح��م��د ال��ن��ي��ادي نائب 
الإم���ارات���ي بح�سرموت  الأح��م��ر  ال��ه��ال  ف��ري��ق 
عن  املعاناة  رفع  يف  امل�ساهمة  على  الهيئة  حر�س 

فقراً  والأ���س��د  الفقرية  الأ���س��ر  خا�سة  املحتاجني 
تلبي  ال��ت��ي  الح��ت��ي��اج��ات  لأب�����س��ط  تفتقر  وال��ت��ي 
متطلباتها .. مو�سحا اأن هذه املعونات تاأتي �سمن 
�سل�سة حمات للم�ساعدات الإن�سانية ت�سعى هيئة 
لأبناء  تقدميها  اإىل  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال 
وتلبية  عملها  خطة  وف��ق  ح�سرموت  حمافظة 

لنداء الأهايل يف املنطقة ومدا ليد العون والإخاء 
اإليهم.

توزيع  �ستوا�سل  الهيئة  اأن  اإىل   « النيادي  ون���ّوه 
على  ح�سرموت  م��دي��ري��ات  جميع  يف  امل�ساعدات 
معاناتهم.  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف  م�ستحقيها 
مدير  التميمي  من�سور  العقيد  اأ�ساد  جانبه  من 

ال��ه��ال الحمر  ب��دور هيئة  ت��رمي،  ع��ام مديرية 
الم����ارات����ي يف حت�����س��ني م�����س��ت��وى امل��ع��ي�����س��ة لدى 
امل�ساعدات  تقدميها  �سكان ح�سرموت من خال 
واملحتاجة،  الفقرية  لاأ�سر  امل�ستمرة  الن�سانية 
حمافظة  يف  الإم��ارات��ي��ة  الب�سمات  اأن  اىل  لف��ت��اً 
ح�سرموت وخمتلف املحافظات املحررة ل ميكن 

�سعبة  ظ��روف  يف  ج��اءت  اأنها  خ�سو�ساً  ن�سيانها 
كانت تعي�سها املحافظة جراء الحداث الأخرية. 
لدولة  وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  الأه���ايل  واأع���رب 
امل�ساعدات  تقدمي  على  و�سعبا  حكومة  الإم���ارات 
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ج���اءت يف وق��ت��ه��ا ن��ظ��را لرتدي 

الأو�ساع القت�سادية التي ت�سهدها الباد.

•• ح�رضموت -وام:

ق���دم���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الح����م����ر الم�����ارات�����ي 
ال�سكنات  م��ن  ل��ع��دد  غذائية  م�ساعدات  ال��ي��وم 
ح�سرموت  ب�ساحل  املكا  مبديرية  الطابية 
اإطار  يف  الطلبة  لدعم  الغاثة  م�سروع  �سمن 
دع���م ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال����ذي ت��ق��دم��ة دولة 

الإمارات لل�سعب اليمني ال�سقيق. وقال احمد 
النيادي نائب فريق الهال الأحمر الإماراتي 
بح�سرموت ان توزيع هذه امل�ساعدات الإغاثية 
ي��اأت��ي م��ن اأج���ل تلبية اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��اب يف 
اأو�ساعاً  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  ال��ط��اب��ي��ة  ال�سكنات 
توفري  خ��ا���س��ة يف جم���الت  اق��ت�����س��ادي��ة �سعبة 
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة. واك����د ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة على 

الإن�سانية  امل�����س��اري��ع  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  م��وا���س��ل��ة 
واإي�سال امل�ساعدات الإغاثية اإىل كل املحتاجني 
جت�سيداً  يف  ح�سرموت  م��دي��ري��ات  خمتلف  يف 
لروح الأخوة والت�سامن مع اليمن .من جانبه 
التدريب  ع��ام  م��دي��ر  التميمي،  حم��م��ود  اأ���س��اد 
ح�سرموت،  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��اب��ي��ة  واخل���دم���ات 
ب���دور ال��ه��ال الح��م��ر الم���ارات���ي يف حت�سني 

م�ستوى املعي�سة من خال تقدميها امل�ساعدات 
هذه  اإن  اىل  امل�������س���ت���م���رة..لف���ت���ا  الن�������س���ان���ي���ة 
امل�ساعدات الغذائية �ستخفف عن الطاب عبء 
عن  ال��ط��اب  ال�سهرية.وعّر  التغذية  نفقات 
ووجهوا  الإن�سانية  امل�ساعدات  بهذه  �سعادتهم 
و�سعبها  وحكومتها  الإم����ارات  ل��دول��ة  �سكرهم 

على ما يقدمونه من دعم متوا�سل.

اله���الل ي���وزع م�ساع���دات غ���ذائي����ة عل���ى 
ط����الب جامع�����ة ح�سرم�����وت
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

�لعني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الراحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

�ل�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
ر��ض �خليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

�ل�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

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

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

�لعني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

�ل�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

�م �لقوين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سلطان القا�سمي : زايد اأر�سى مبادئ اخلري وو�سعها على �سلم اأولويات الدولة
•• ال�شارقة -وام: 

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  باإعان �ساحب  ال�سارقة  حاكم 
“حفظه اهلل” عام 2018 “ عام زايد “ مبا يعك�س توجه دولة الإمارات يف ا�ستمرارها 
على النهج الذي اأر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�س الدولة “ 
طيب اهلل ثراه “ يف م�سرية اخلري والعطاء يف املجالت والأ�سعدة كافة. وقال �ساحب 
يبخل  فلم  دائما  باخلري  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  ا�سم  ال�سارقة:” ارتبط  ال�سمو حاكم 
يوما يف مد يد العون اإىل املحتاجني يف كافة دول العامل واأر�سى مبادئ اخلري والعمل 
م�ساعدة  يف  �سباقة  تكون  اأن  فحر�ست  الدولة  اأول��وي��ات  �سلم  على  وو�سعها  الإن�ساين 
اخلائف  وت��اأم��ني  امللهوف  اإغ��اث��ة  م��ن  الإن�����س��اين  العمل  جم��الت  يف  ال�سقيقة  ال�سعوب 
وتعليم اجلاهل وبناء امل�ساجد وت�سييد امل�ست�سفيات مما جعلها يف م�ساف دول العامل يف 

العمل الإن�ساين “ . واأكد �سموه اأن اأبناء الوطن �ساروا على نهج ال�سيخ زايد “ طيب اهلل 
ثراه “ متبعني خطاه ونرى اليوم ثمار غر�س زايد يف اأبنائه الذين �سطروا اأروع واأجمل 
وخدمة  اخل��ري  عمل  �سبيل  يف  اجلليلة  الت�سحيات  وق��دم��وا  الإن�����س��اين  العطاء  �سور 
ال�سعوب املحتاجة فقدموا اأرواحهم واأوقاتهم لهذا العمل النبيل فهذا غر�سك يا زايد 
اخلري قد اآتى ثماره “. واأ�ساف �سموه “ اأن ماآثر املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
و�سخر  الإن�سان  خدمة  عنوانه  وا�سحا  نهجا  الإم��ارات  لدولة  ر�سم  فقد  كثرية  نهيان 
لهذه الغاية جل وقته حتى �سارت الدولة اليوم واحة اأمن وت�سامح ينعم فيها املواطن 
واملقيم بال�سام وال�ستقرار بغ�س الطرف عن جن�سه اأو لونه “ . واأ�سار �ساحب ال�سمو 
“ فر�سة للتعبري عن فخرنا  زاي��د  “ ع��ام   2018 اإع��ان ع��ام  اأن  اإىل  ال�سارقة  حاكم 
واعتزازنا بالإجنازات واملكت�سبات العظيمة التي اأ�س�س لها ال�سيخ زايد “ طيب اهلل ثراه 
“ وموا�سلة التنمية واحلفاظ على مكت�سبات الدولة وال�ستمرار على نهج التقدم اأكر 

وفاء نقدمه لذكراه.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س �ساحل العاج بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
رئي�س  وات���ارا  احل�سن  الرئي�س  فخامة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 
جمهورية �ساحل العاج وذلك مبنا�سبة ذكرى عيد ا�ستقال باده . كما 
بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س احل�سن واتارا.

ويل عهد ال�سارقة : زايد منوذج لل�سخ�سية القيادية املخل�سة

عمار النعيمي : لزايد مكانة عظيمة يف نفو�سنا وموقع خالد يف قلوبنا

•• ال�شارقة -وام:

�سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة اأن اختيار 
“ دلل��ة على ال�سخ�سية  “ عام زاي��د   2018 عام 
بن  زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  القيادية  ال�ستثنائية 
منوذجا  بحكمته  �سكل  ال���ذي  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
العربية  واأم���ت���ه  ل��وط��ن��ه  وحم��ب��ا  خمل�سا  ق��ي��ادي��ا 
بكل  الإم��ارات  دولة  والإ�سامية عمل على نه�سة 

ما ميلك من اإمكانيات م�ستثمرا الطاقات الب�سرية 
من خال ت�سليح ال�سباب بالعلم واملعرفة وتوفري 

البيئة املنا�سبة لهم. 
وقال �سموه “ اإن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان كان قائدا ا�ستثنائيا زرع يف اأبناء الوطن 
احلب والإخا�س للوطن والعمل من اأجل رفعته 
ال�سرف  م��ي��دان  يف  خ��ف��اق��ة  ال��وط��ن  راي���ة  ولتبقى 
والت�سامح  ال��ت��ع��ا���س��د  ق��ي��م  ف��ي��ه��م  وغ���ر����س  وال���ع���ز 
م��درك مبكت�سبات  واع مثقف  فن�ساأ جيل  والإخ���اء 

و���س��ار م��ن بعده  واأه��م��ي��ة احل��ف��اظ عليها  وط��ن��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأ�سحاب  واإخ���وان���ه  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
والروؤية  النهج  نف�س  على  الإم���ارات  حكام  ال�سمو 

الوا�سحة.
عام  اختيار  اأن  اإىل  ال�سارقة  �سمو ويل عهد  واأ�سار 
2018 “ عام زايد “ فر�سة للتعبري عن اعتزازنا 
مبا حققته دولة الإمارات من اإجنازات ومكت�سبات 
اإىل  بالن�سبة  ق�سرية  �سنوات  يف  ال��دول��ة  حققتها 

عمر الدول ناف�ست خالها اأعرق الدول العاملية يف 
�سعيها الدوؤوب للتميز والرقي “ .

اأن م�سرية التقدم يف الدولة م�ستمرة  واأكد �سموه 
“ طيب اهلل  وفق الروؤية التي ر�سمها ال�سيخ زايد 
الذي  الن�سان  يف  ال�ستثمار  على  واملبنية  ثراه” 
ميثل الروة احلقيقية لاأوطان ونرى الكثري من 
املنجزات التي حتققت وغريها من الأهداف التي 
مكانة  م��ن  يعزز  مب��ا  حتقيقها  يف  ال��دول��ة  مت�سي 

الدولة وير�سخ من مكانتها العاملية”.

•• عجمان-وام: 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  عجمان 
“حفظه اهلل”  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الإم����ارات �سعار  2018 يف دول���ة  ال��ع��ام  ب���اأن يحمل 
لاحتفاء  تقام  وطنية  منا�سبة  زايد” ليكون  “عام 
باملغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب 

اهلل ثراه”.
 100 م���رور  ي�سهد   2018 ع���ام  اإن  ���س��م��وه  وق���ال 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ع��ام على مياد 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - الوالد املوؤ�س�س لدولة 
الإم��ارات العربية املتحدة كما ياأتي الإعان تزامنا 
اأغ�سط�س  م��ن  ال�ساد�س  يف  جلو�سه  ي��وم  ذك���رى  م��ع 
اإمارة  يف  احلكم  مقاليد  ت��وىل  عندما   1966 ع��ام 

اأبوظبي.
ان  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  وا���س��اف 
هذه املبادرة هي اأ�سمى معاين الوفاء لتخليد �سرية 
عطره جت�سدت مبائة عام من العطاء والعمل اجلاد 
وحتقيق  الإن�سان  وبناء  البيت  لتوحيد  والخا�س 

التنمية واإن احتفاءنا بهذه امل�سرية املباركة اليوم هو 
رد جلميل �سنعه زايد لأجيال اليوم مبا نحياه من 
واقع حتقق وا�ستكمال لاأمانة التي حتملها قيادتنا 

الر�سيدة.
واأك����د ���س��م��وه ان ل��ل��م��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د مكانة 
عظيمة يف نفو�سنا وموقع خالد يف قلوبنا ملا يحمله 
زايد  و�سع  فقد   .. نبيلة  وقيم  جميلة  معاين  م��ن 
من  دول��ت��ن��ا  حققته  م��ا  واإن  كلمته  وق����ال  ب�سمته 
اإجنازات خمتلفة ومتعددة يف كافة املجالت ترجع يف 
الأ�سا�س اإىل �سخ�سية القائد زايد فهو زعيم عربي 
واإ�سامي بارز عرفته كافة املحافل وقاد الإمارات يف 
وقت كرت فيه التحديات وا�ستطاع برغم عظم تلك 
التحديات اأن يرز الوجه امل�سرق وامل�سرف لاإمارات 

العربية املتحدة.
“ اإن الحت��اد ك��ان احللم الكبري الذي  وق��ال �سموه 
الحتاد  ع��ن  فاحلديث  حياته  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  ن��ذر 
واجتماعاته  ل��ق��اءات��ه  يف  امل�����س��رتك  ال��ق��ا���س��م  ي�سّكل 
القائل” اإننا وحدويون يف  وم�ساوراته كيف ل وهو 
اأول  الداخلّية  اإننا ندعم وحدتنا   .. واأمانينا  اآمالنا 
الأوىل  اللبنة  لتكون  اخلليجية  وح��دت��ن��ا  ث��م  وم��ن 

اإن��ن��ا جن��د دول ل جتمعها   .. ال��ع��رب��ي��ة  ال��وح��دة  يف 
ذل��ك جندها  الأر���س وم��ع  امتداد  اللغة  ما جتمعنا 

تتوحد فلماذا ل تكون الوحدة رائدنا واأملنا “ .
ال�سيخ  ال��ذي عمل له  واأ���س��ار �سموه اىل ان الحت��اد 
زاي��د بكل اأم��ان��ة واخ��ا���س اأت��ت ثماره خ��ريا وبركة 
التطور بخطوات  دولتنا ركب  واكبت  ومنفعة حيث 
ك���ب���رية واأخ������ذت ب��ك��ل اأ����س���ب���اب ال��ت��ق��دم وال���رق���ي يف 
اىل  والناظر  احلياة  ومناحي  ال��دول��ة  مرافق  كافة 
المارات قبل �سنوات يده�س للتطور الكبري واملذهل 
الذي ل تخطئه العني ول يخفى على كل متابع اأو 
مراقب فتلك الر�س ال�سحراوية الوا�سعة ال�سا�سعة 
ثروات  باطنها  م��ن  خ���ريا  تفي�س  ال��ي��وم  اأ���س��ب��ح��ت 
الماراتية  احلياة  واأخ��ذت  معدنية  وث��روات  زراعية 
اإي���ق���اع الع�سر  ل��ت��واك��ب  ب��ن��م��ط احل���ي���اة احل��دي��ث��ة 
والآن جتني  املجتمع  بالأ�سالة وقيم  اإخ��ال  دومن��ا 
الإمارات ثمار جهدها و�سرها ويحق ملواطنيها اأن 

يفخروا بزايد.
وق����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي اإن 
املغفور له ال�سيخ زايد اأر�سى عاقات اأخوية وطيدة 
متجذرة  عاقات  اليوم  اأ�سحت  العرب  اأ�سقائه  مع 

العادات  وو�سائجها  اللغة  و�سندها  ال��دي��ن  رباطها 
وال��ت��ق��ال��ي��د امل�����س��رتك��ة وج�����س��ره��ا ج��غ��راف��ي��ة املنطقة 
وظ��ل��ت الإم�������ارات دوم����ا امل����ب����ادرة ل��ل��وق��وف م���ع كل 
جهود  وظلت  ال��واج��ب  دع��ا  ما  متى  العرب  ال�سقاء 
الت�سامن  اأج��ل حتقيق  م��ن  دوم��ا  تت�سل  الإم����ارات 
عاليا  �سوتا  فكانت  الإ�سامي  ال�سمل  ومل  العربي 
ووا���س��ح��ا وث��اب��ت��ا وواث���ق���ا يف ك��ل امل��ن��اب��ر دف��اع��ا عن 

احلقوق العربية وال�سامية.
واأ���س��اف ق��ائ��ا: اإن ك��ان زاي��د ق��د رح��ل ف��اإن اعماله 
حقبة  مبثابة  وه��ي  الأج��ي��ال  تذكرها  باقية  �ستظل 
يوؤرخ لها يف هذه البقعة من الأر�س ومرحلة عامرة 
اأ�سعد  فقد  الإم���ارات  ب��الإجن��ازات يف حياة مواطني 
اليوم ما هو  واليوم وما نحياه  بالأم�س  �سعبه  زايد 

اإل ثمرة غر�س الوالد املوؤ�س�س.
واأ�سار �سموه اىل اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��ق��ي��ادة 
�ساحب  اهلل” واأخيه  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“ رعاه  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و���س��اح��ب 

نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اإىل اعجاز م�ستلهمة فكر  اإجناز  امل�سلحة ت�سري من 

وروؤية وحكمة وعطاء زايد اخلري.
عام  اإن  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
ملوا�سلة  ف��ري��دة  وطنية  منا�سبة  �سيكون   2018
زايد  لأب��ن��اء  �سلبة  واإرادة  ق��وي��ة  ب�����س��واع��د  امل�����س��رية 
للحفاظ  والعطاء  اجلهد  من  مزيد  لبذل  وفر�سة 
الدولة  حققتها  ال��ت��ي  واملكت�سبات  الإجن����ازات  على 
الإن�ساين  زاي����د  اإرث  ون�����س��ر  الحت����اد  روح  وت��ع��زي��ز 

واحل�ساري يف العامل اأجمع.

اأحمد بن �سلطان القا�سمي : زايد حظي بتقدير 
عربي وعاملي ملواقفه امل�سهود لها باحلكمة

علي الكعبي : »عام زايد« يعك�س توا�سل 
البناء احل�ساري وم�سرية التنمية امل�ستدامة

•• ال�شارقة-وام: 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���اإع���ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل” عام 2018 
بالتزامن  وذل���ك   “ زاي���د  ع���ام   “
مياد  على  �سنة   100 اكمال  مع 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان ال��ذي ل ت��زال ذك���راه يف 
العاملية  والأن��ح��اء  ال���دول  خمتلف 
التي ت�سهد على حكمته ومبادراته 
مفاهيم  ت���ر����س���ي���خ  يف  ال������رائ������دة 

الت�سامح واخلري والعطاء.
وقال �سموه “ اإن ما قدمه ال�سيخ 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل املفو�س علي بن �سبيح 
الحتادية  الهيئة  رئي�س  الكعبي 
للجمارك اأن اإعان �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل” عام  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
 “ الإم����������ارات  دول������ة  يف   2018
البناء  توا�سل  يعك�س  زايد”  ع��ام 
التنمية  وم���������س����رية  احل���������س����اري 
امل�����س��ت��دام��ة ال���ت���ي ت��ع��ي�����س��ه��ا دول���ة 
الإم��ارات على الأ�س�س املتينة التي 
اأر���س��اه��ا الأب امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 

طيب اهلل ثراه “ .
بهذه  له  ت�سريح  يف  معاليه  وق��ال 
زايد  ال�سيخ  “ اإن م�سرية  املنا�سبة 
التنموية والإن�سانية متثل منوذجا 
عامليا يف الهتمام بالإن�سان وتنمية 
املوارد  ا�ستغال  وكيفية  ق��درات��ه 
وحتويل ال�سحراء اإىل قلعة للبناء 
التنموي  ال��ن��م��وذج  اأن  مو�سحا   .
ال��ذي اأجن��زه ال�سيخ زاي��د “ رحمه 
اأ���س��ا���س متني من  “ ق��ام على  اهلل 
وال�سعب  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  ال��ت��اح��م 

زايد “ طيب اهلل ثراه “ من حمبة 
وت����ف����ان يف ب���ن���اء دول������ة الإم��������ارات 
عك�ست �سخ�سيته القيادية الرائدة 
الإمارات  دول��ة  لأبناء  متثل  والتي 
للحكمة  ك���رم���ز  واع����ت����زازا  ف���خ���را 

املجتمع  يف  امل��������راأة  دور  وت���ع���زي���ز 
القت�سادي  ال��ت��ن��وع  ع���ن  ف�����س��ا 
والتغلب على ندرة املوارد والرتقاء 
مب�ستوى التعليم وحتقيق العدالة 

الجتماعية.
مبادرة  اأن  الكعبي  معايل  واأو���س��ح 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
“حفظه اهلل” باعتبار عام 2018 
الوفاء  “ متثل قمة  زاي���د  ع��ام   “
وتوؤكد  امل��وؤ���س�����س  والأب  ل��ل��ق��ائ��د 
باملبادئ  احلكيمة  قيادتنا  اع��ت��زاز 
“ طيب  زاي��د  ال�سيخ  اأر�ساها  التي 
اهلل ثراه “ كما اأنها متثل منا�سبة 

والقيادة والعطاء ومل تقف جهوده 
وم���ب���ادرات���ه يف ال���دول���ة ف��ق��ط بل 
حظي بتقدير عربي وعاملي ملواقفه 
واحلر�س  باحلكمة  ل��ه��ا  امل�����س��ه��ود 

على التاحم والرتابط”.
عام  اع�����ان  اإن  ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
كمبادرة  ياأتي  زاي��د  ع��ام   2018
وتعاليم  قيم  خالها  من  ن�ستلهم 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
“ رحمه اهلل “ الذي مل يفتاأ يوما 
�سبيل  يف  كافة  الإمكانيات  بذل  يف 
ور�سم  واإ����س���ع���اده  امل����واط����ن  راح�����ة 
وا�سحة  ط���ري���ق  م���ع���امل  ل���ل���دول���ة 
ك��اف��ة لينعم  ب���امل���ج���الت  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
املواطن واملقيم والزائر على اأر�س 

الدولة يف ظلها اآمنا م�ستقرا.

عظيمة لغر�س تلك املبادئ والقيم 
نفو�س  يف  واحل�سارية  الإن�سانية 
الأج������ي������ال اجل�����دي�����دة م����ن اأب����ن����اء 
اأر�سها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  الإم�����ارات 
ت��ل��ك احلقبة  ي�����س��ه��دوا  ال��ذي��ن مل 
امل��ه��م��ة م���ن ت���اري���خ الإم�������ارات ومل 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ي����درك����وا ح��ج��م 
�سبيل  املوؤ�س�سون يف  الآب��اء  واجهها 
ال��دول��ة والرت���ق���اء مب�ستوى  ب��ن��اء 

معي�سة املواطن”.
و�سدد معاليه على اأن اإطاق تلك 
لكافة  مهما  حتديا  ميثل  امل��ب��ادرة 
الذي  الأم���ر  ال��دول��ة  يف  املوؤ�س�سات 
يتطلب البتكار والإبداع يف اإطاق 
املبادرات التي تعك�س حجم واأهمية 
عليها  قامت  التي  والقيم  امل��ب��ادئ 
دول����ة الإم������ارات ون��ه��ج امل��غ��ف��ور له 
ال�سيخ زايد يف بناء الدولة وتعزيز 
وعامليا  واإقليميا  خليجيا  مكانتها 
ومبادئ  بقيم  يتعلق  فيما  خا�سة 
والت�سحية  ل���ل���وط���ن  الن����ت����م����اء 
وال������ب������ذل وال����ع����ط����اء الإن���������س����اين 
وتعزيز  والتعلم  بالعلم  والحتفاء 
بالبيئة  واله��ت��م��ام  امل�����راأة  م��ك��ان��ة 

والإن�سان.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي: عام زايد ميثل عاما للفخر والعتزاز مبنجزات الدولة ككل

بالهول الفال�سي : »عام زايد« يج�سد معاين الوفاء ل�سرية زايد العطاء

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن 
ال�سمو  اإعان �ساحب  اأن  ال�سارقة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل” عام  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
عاماً  مي��ث��ل  زاي�����د،  ع���ام   2018
مبنجزات  والع�������ت�������زاز  ل���ل���ف���خ���ر 
الدولة ككل التي اأ�س�سها املغفور له 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ث���راه و���س��اه��م يف و�سع  ط��ي��ب اهلل 
كافة  يف  للتقدم  الر�سني  الأ�سا�س 

اأن  �سموه  واأ���س��اف  وعملياً.  علمياً 
كان  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  زاي���د  ال�سيخ 
�سخ�سية قيادية فذه وا�سح الروؤية 
الوطن  ت���ق���دم  و����س���ع  وال�����ه�����دف، 
ورفاهية املواطن ورخائه يف مقدمة 
اأولويات الدولة، فحر�س على بذل 
فكانت  لإ�سعاده،  والنفي�س  الغايل 
ال��ن��ت��ي��ج��ة م��ا ن����راه م��ن ح��ب كبري 
من �سعب دولة الإمارات للموؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
ل�ساحب  وطاعة  وولء  نهيان،  اآل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

املجالت وحتقيق الجنازات.
وقال �سموه يف كلمة بهذه املنا�سبة 
الإمارات  دول��ة  اإليه  و�سلت  ما  ان 
العربية املتحدة يف الفرتة احلالية 
من م�ستوى متقدم ورفيع يف كافة 
الأ����س���ع���دة اإمن�����ا ه���و ن���ت���اج اجلهد 
الكبري لل�سيخ زايد طيب اهلل ثراه 
بالعلم  م��ت�����س��ل��ح  جم��ت��م��ع  ب��ن��اء  يف 
ومتم�سك بالقيم واملبادئ العربية 
داأب رحمه اهلل على  الأ�سيلة فقد 
حث اأبنائه من �سعب الإمارات على 
وت�سخري  واملعرفة  بالعلم  الت�سلح 
املجتمع  تن�سئة  يف  ال�����س��ب��ل  ك��اف��ة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد 
وزير  الفا�سي  بالهول  اهلل حميد 
اأن  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
باعتماد  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
هو  زايد”  “عام   2018 ع�����ام 
الأب  ل�سرية  الوفاء  معاين  اأ�سمى 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 

الإمارات. دولة  نه�سة  “ باين 
وقال معاليه: اإن هذا القرار ياأتي 
انطاقا من روؤية �سديدة لقيادتنا 
ال��ر���س��ي��دة ال���ت���ي ت��ع��د خ���ري خلف 

خلري �سلف .

ك��ان دائ��م��ا م��ا ي��وؤك��د على �سرورة 
التطوير امل�ستمر لنظام التعليم يف 
الدولة واأهمية تلك اجلهود يف بناء 
حتافظ  وم�ستنرية  مثقفة  اأجيال 
وت�سارك  ال��وط��ن  مكت�سبات  ع��ل��ى 
ورفعته  تنميته  يف  فعالة  ب�سورة 
وه��و الأم��ر ال��ذي ن��راه منعك�سا يف 
والتي  القادمة  اجلديدة  الأج��ي��ال 
لتحقيق  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل  ت�سعى 
م����ن خال  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��م��ي��ز يف 
مع  تتما�سى  التي  املجالت  درا�سة 

متطلبات الع�سر.
ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  واأك��د معايل 
التعليم العايل اأن “عام زايد” من 
�ساأنه اأن يعزز مكانة دولة الإمارات 
م��ن خال  العاملية  اخل��ارط��ة  على 
املغفور  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  جت�سيد 

يعد  زايد”  “عام  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ال�����س��ام��ي��ة التي  ل��ل��ق��ي��م  جت�����س��ي��دا 
الإم����ارات  دول���ة  �سعب  بها  يتحلى 
ووفاء  وت�سامح  وحمبة  عطاء  من 
ال��ت��ي كر�سها  ال��ق��ي��م  ذات���ه���ا  وه����ي 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 

اآل نهيان “ رحمه اهلل “ .
اأحب  زاي���د  ال�سيخ  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأب��ن��اء ال��وط��ن على  ال��وط��ن فاأحبه 
اأعمارهم و�ستظل �سريته  اختاف 
ي�������س���يء درب  ن���را����س���ا  ال���ع���ط���رة 
اجلميع ودليا تهتدي به الأجيال 
نه�سة  يف  �ست�سهم  والتي  القادمة 
م�سرية  وا�ستكمال  الإم���ارات  دول��ة 
النمو والتميز والوفاء التي بداأها 

املغفور له .
املوؤ�س�س  الوالد  اأن  واأو�سح معاليه 

ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه 
حكام الإمارات.

ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
“ يوؤمن  ث��راه  “ طيب اهلل  نهيان 
بها والتي ت�سهم ب�سكل اأو باآخر يف 
�سنع مواطن عاملي ي�سهم يف اإ�سعاد 
يفعل  ك��ان  كما  كانوا  اأينما  الب�سر 

الأب املوؤ�س�س.

•• ال�شارقة -وام:

ع��ائ�����س��ة خالد  ال�����س��ي��خ��ة  اأك�������دت 
���س��ج��اي��ا فتيات  م��دي��ر  ال��ق��ا���س��م��ي 
امل��غ��ف��ور له  ال���وال���د  اأن  ال�����س��ارق��ة 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
يف  مدر�سة   “ ث��راه  اهلل  طيب   “

القيادة واحلكمة والعطاء .
مبنا�سبة  ل��ه��ا  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع������ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة “حفظه اهلل” عام 2018 
يف دول�����ة الإم���������ارات “ ع����ام زاي���د 
تقام  وط��ن��ي��ة  منا�سبة  ل��ي��ك��ون   “
لاحتفاء بالقائد املوؤ�س�س املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“ طيب اهلل ثراه “ مبنا�سبة مرور 

مياده. على  عام   100
واأ����س���ارت ال�����س��ي��خ��ة ع��ائ�����س��ة خالد 
له  املغفور  م�سرية  اإىل  القا�سمي 
بالإجنازات  احلافلة  زاي��د  ال�سيخ 
وال���ت���ي اأر�����س����ت ل���دول���ة الإم�������ارات 

الوحدة  �سبل  كل  املتحدة  العربية 
والقوة والنه�سة والتطور و�سول 
يف  الإن�������س���ان���ي���ة  اإ����س���ه���ام���ات���ه  اإىل 
الدول  �سعوب  جانب  اإىل  الوقوف 

ال�سقيقة وال�سديقة.
“ ي�سكل  زاي����د  “ ع���ام  اإن  وق��ال��ت 
منا�سبة وطنية لاحتفاء مبدر�سة 
واملحافظة  ف��ك��ره  وت��خ��ل��ي��د  زاي����د 
اأ�س�سه  و����س���ع  ال�����ذي  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى 
ال��ق��وي��ة م��وؤ���س�����س دول����ة الإم�����ارات 
فر�سة  وه������ي   “ اهلل  رح����م����ه   “

لدولة  ال�سلبة  املرتكزات  لتعزيز 
الحت��اد التي اأ�سبحت واح��دة من 
واأكرها  ال��ع��امل  دول  اأف�سل  ب��ني 
املجالت  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف  ت��ق��دم��ا 

والقطاعات.
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اإن  واأ����س���اف���ت 
“ كان  ث�����راه  اهلل  “ ط��ي��ب  زاي�����د 
الن�ساء  اأي�سا رائدا وقدوة يف دعم 
العلم  اإىل  ودف���ع���ه���ن  وال���ف���ت���ي���ات 
والعمل للم�ساهمة يف بناء وطنهن 

وحتقيق ازدهاره.

عائ�سة القا�سمي : »عام زايد« منا�سبة وطنية حتتفي مبدر�سة زايد
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات حتتفل باليوم العاملي لل�سباب الأربعاء املقبل

•• دبي -وام: 

يف  املقبل  الأربعاء  �سباح  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  تنظم 
دبي الحتفالية الر�سمية لدولة الإمارات باليوم العاملي لل�سباب الذي يقام 
حتت �سعار ال�سباب وبناء ال�سام برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س الهيئة وم�ساركة معايل رمي 
�سما  الدويل ومعايل  التعاون  ل�سوؤون  دولة  الها�سمي وزيرة  اإبراهيم  بنت 
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب وفرود مورينج 
املمثل املقيم لرنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالإنابة.. اإىل جانب ح�سور 

نخبة من ال�سخ�سيات البارزة يف املجال ال�سبابي.
لل�سباب  العاملي  اليوم  عن  فيلمية  م��ادة  عر�س  احلفل  برنامج  ويت�سمن 

التي تتوافق مع  اإجن��ازات بكافة املجالت  وما حققه �سباب الإم��ارات من 
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  احل��ف��ل  راع���ي  يلقي  فيما   .. الح��ت��ف��الت  �سعار 
مبارك اآل نهيان كلمة تليها كلمة معايل �سما املزروعي حول تعزيز وتنمية 
املتحدة  الأمم  لرنامج  املقيم  املمثل  مورينج  وف��رود  وكلمة  ال�سباب  دور 
دولة  من��وذج  ح��ول  العامل  �سباب  خالها  من  يخاطب  بالإنابة  الإمن��ائ��ي 
الإمارات العربية املتحدة يف التنمية ال�سبابية وما تقدمه احلكومة دعما 
لل�سباب. و�سي�ست�سيف احلفل.. معايل رمي الها�سمي �سمن جل�سة 100 
وت��ه��دف ل�سقل  لل�سباب  الإم����ارات  م��ب��ادرات جمل�س  اإح���دى  وه��ي  موجه 
خرات ال�سباب وتعزيز مهاراتهم لتمكينهم من القيام بدور فاعل واأ�سا�سي 

يف م�سرية التنمية امل�ستدامة و�سناعة امل�ستقبل.
و�ست�سلط اجلل�سة ال�سوء على اأبرز حمطات معاليها يف جتربتها ال�سخ�سية 

وخراتها يف جمال الإبداع وم�سريتها املهنية التي ت�سمنت �سغل العديد من 
املنا�سب القيادية. كما �ستتناول التجارب الناجحة للتغلب على التحديات 
وا�ستف�ساراتهم  واآرائهم  اأفكارهم  اجلل�سة  يف  امل�ساركني  ال�سباب  وم�ساركة 
حول  حوارية  جل�سة  تنظيم  احلفل  �سي�سهد  كما  املو�سوعات.  �ستى  حول 
�سباب  جمل�س  مب�ساركة  لل�سباب  واحلكومي  اخلا�س  القطاع  يقدمه  ما 
اآل  وعلياء  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  اجلوكر  فاطمة  يف  متمثل  دي��وا 
املناخي  التغري  وزارة  من  ال�سعمي  وم��رية   2020 دب��ي  اك�سبو  من  علي 
اأنطونياد�س  وكارين  العقارية  اإعمار  �سركة  من  اإغ��داين  وحمد  والبيئة 
اأثري  الإعامية  اجل�سلة  تدير  فيما  الأو���س��ط..  ال�سرق  ن�ستله  �سركة  من 
التي �ستبث جمريات اجلل�سة مبا�سرة. وتاأتي  اإذاع��ة الأوىل  بن �سكر من 
برنامج  مع  بالتعاون  �سنويا  والريا�سة  ال�سباب  تنظمها  التي  الحتفالية 

الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الإمارات وب�سراكة ا�سرتاتيجية مع جمل�س 
الإمارات لل�سباب وهيئة كهرباء ومياه دبي التي �ستنظم معر�سا م�ساحبا 
دي��وا وما يقدمه من  �سباب  ب��دور جمل�س  على هام�س الحتفالية يعرف 
برامج وفعاليات تزامنا مع الرنامج الوطني لاأن�سطة ال�سيفية �سيف 
واإذاعة  املناخي والبيئة  التغري  النجاح وزارة  اإىل �سركاء  اإ�سافة   .. بادي 
اإىل  ي�سار  الأو�سط.  ن�ستله ل�سرق  العقارية و�سركة  اعمار  الأوىل و�سركة 
العامة  للهيئة  التابعة  ال�سبابية  واجلمعيات  والفتيات  ال�سباب  مراكز  اأن 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  احتفالتها  �ستنظم  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
ذاته وتتنوع  ال�سهر  لل�سباب ابتداء من 9 اأغ�سط�س وت�ستمر حتى 12 من 
والأن�سطة  ال�سبابية  املجال�س  بني  واجلمعيات  امل��راك��ز  وفعاليات  برامج 

الرتفيهية واملعار�س الفنية التي جت�سد �سعار ال�سباب وبناء ال�سام .

را�سد بن �سعود املعال : ال�سيخ زايد كان 
الأب والقائد وامللهم

•• ام القيوين-وام: 

اأم  عهد  ويل  املعا  �سعود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��اد 
القيوين باإعان �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
العام  ب��اأن يحمل  اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل 
مرور  مبنا�سبة  وذل���ك  زايد”،  “عام  �سعار   2018
نه�ستها  وباين  الدولة  موؤ�س�س  مياد  على  عام   100
احلديثة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 

طيب اهلل ثراه “ .
تقديره  ع��ن   - املنا�سبة  ب��ه��ذه  كلمة  يف   - �سموه  وع��ر 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
“ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  “ حفظه اهلل  الدولة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة حلر�سهم على ت�سمية 2018 
حياته  ات�سمت  قائد  مل�سرية  “ جت�سيدا  زاي��د  “ ع��ام  ب��� 
دعائم  ار�ساء  خال  من  والإجن���ازات  بالعطاء  الزاخرة 
دولة فتية اأ�سحت اليوم عنواناً للريادة والتميز يف �ستى 

املجالت.
واأكد �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود املعا اأن ال�سيخ زايد “ 
طيب اهلل ثراه “ كان الأب و القائد و امللهم فمن خال 
روؤيته النرية و حكمته جعل لاإمارات مكانا متميزا يف 

م�ساف الدول املتقدمة جعلها وطنا لاأمن وال�ستقرار 
والزدهار ، و قد حر�س “ طيب اهلل ثراه “ طوال حكمه 
غر�س  كما  �سعبه  نفو�س  يف  النبيلة  القيم  غر�س  على 
فيهم حب العطاء للجميع دون ا�ستثناء وحر�س على اأن 
يتحلى اجليل اجلديد بالقيم الأ�سيلة والنتماء لرتاب 

الوطن والرتباط بكل مفردات تراثه وتاريخه.
تتويجاً  ي��اأت��ي  زايد”،  “عام   2018 ع��ام  �سموه  وق���ال 
ال�سيخ  له  املغفور  ا�س�سها  التي  واخل��ري  العطاء  مل�سرية 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .

الرميثي : اإجنازات زايد اخلري نقلت الإمارات لل�سدارة العاملية

ال�سريفي: زايد جنح يف تاأ�سي�س دولة ع�سرية 
حترتم قيم الت�سامح والعدالة

غ��ر���س م��وؤ���س�����س ال����دول����ة  “طيب 
 ، اهلل ثراه”  قيم اخل��ري والعطاء 

واملحبة على امل�ستويات كافة .
واأعرب معايل  القائد  العام ل�سرطة  
املواطنني  كل  اعتزاز  عن  اأبوظبي 
الطيبة   امل��ب��ادرة   بهذه  واملقيمني  
قائد  ب��اإجن��ازات  احتفاء  تاأتي  التي 
حكيم  ترك اإرثاً عظيماً من املحبة 
والوفاء واحلكمة ، م�سيداً مب�سرية  
خ���ري خ��ل��ف خل���ري ���س��ل��ف  �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  ال���دول���ة  “حفظه 
اهلل “ والذي �سار على نهج اخلري 
والعطاء  يف حتقيق النه�سة لدولة 

 ، ال��دول��ة  رئي�س   ، نهيان  اآل  زاي���د 
“حفظه اهلل” الذي حمل الر�سالة 
بكل اأمانة ووا�سل م�سرية  العطاء 
وحت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن امل��ن��ج��زات يف 
التي  ال�ساملة  الوطنية  النه�سة 

نعتز بها .
 وقال: اإن املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان  اآل  نهيان “ طيب  اهلل ثراه 
ا�ستطاع بف�سل حنكته ودرايته   ،“
الإقليمية  الأح����داث  م��ع  التعامل 
والعاملية بكل حكمة حتى اأ�سبحت 
العامل  ب��اح��رتام  الإم����ارات حتظى 
ولها مكانة دولية مرموقة و�سمعة 
وذات   ، الدولية  املحافل  يف  طيبة 

•• ابوظبي-وام:

خلفان  حممد  اللواء  معايل  اأ�ساد 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي 
اأبوظبي بتوجيهات �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س  الدولة “حفظه اهلل” ، باأن 
“عام  ���س��ع��ار    2018 ع���ام  يحمل 
زايد “، ليكون منا�سبة وطنية تقام 
املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد  لاحتفاء 
له باإذن اهلل تعاىل، ال�سيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيَّب اهلل ثراه،  �سلطان 
100 �سنة  مبنا�سبة ذك��رى م��رور 
على مياده، و لإب��راز دور املغفور 
له يف تاأ�سي�س وبناء دولة الإمارات، 
املحلية  اإجن������ازات������ه  ج����ان����ب  اإىل 
وال���ع���امل���ي���ة. واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه اإن 
حققها  التي  العماقة  الإجن���ازات 
المارات  دول���ة  نقلت  اخل��ري  زاي���د 
العربية املتحدة  لل�سدارة العاملية 
اأن اجنازات  كما  كافة  امل��ج��الت  يف 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
“على  ث��راه  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
جتعل  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى 
ملكانته  م�����س��ت��م��راً  ب����ه  الح���ت���ف���اء 
ال��ك��ب��رية يف ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً فقد 

�سهدت  والتي  املعطاءة   الم���ارات  
ال��ت��ط��ور وال��ت��ح��دي��ث  يف املجالت 

كافة .
وق����ال: ي��ح��ل ال��ي��وم ال�����س��اد���س من 
لتويل  ال�51  ال��ذك��رى  اأغ�سط�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه”، حكم 
اأمنوذجاً  جت�سد  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
النه�سة  و  ال����ق����ي����ادة  يف  ف�����ري�����داً 
واأ�س�س  ال�������س���ام���ل���ة  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
ال�����س��ام وامل��ح��ب��ة والإن�����س��ان��ي��ة بني 

�سعوب العامل اأجمع .
واأكد معاليه اأن  املغفور له ال�سيخ 
، طيب  اآِل نهيان  زاي��د بن �سلطان 
اهلل ثراه، كان �ساحب روؤية ثاقبة 
جعلت  ف��ذة،  وعقلية  �سديد  وراأي 
الدول  م�ساف  يف  الإم����ارات  دول���ة 
التناف�سية  موؤ�سرات  تت�سدر  التي 
اأن  اإىل  على م�ستوى العامل، لفتاً 
زايد اخلري كان حري�ساً على بناء 
اأعلى  اإىل  ب��ه  والرت���ق���اء  الإن�����س��ان 
امل�ستويات  باعتباره ثروة قومية ، 
وقائداً عظيماً، اأ�س�س دولة يفتخر 
ب���ني �سائر  امل���واط���ن وامل��ق��ي��م  ب��ه��ا 
نرا�ساً  وُتعتر   والأمم،  ال�سعوب 

لل�سلم وال�سام واملحبة.

•• ابوظبي-وام:

اأك�����د ����س���ع���ادة ال����ل����واء م��ك��ت��وم علي 
�سرطة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ري���ف���ي 
اأبوظبي، اأن اإعان �ساحب ال�سمو 
 ، اآل نهيان  ال�سيخ خليفة بن زاي��د 
 “ “ حفظه اهلل   ، ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
 “ �سعار   2018 ع��ام  يحمل   ب���اأن 
مهمة  حمطة  “ ي�سكل  زاي���د  ع��ام 
يف ت��اري��خ ال��دول��ة مب��ا حققته من 
اإجنازات كبرية على اأيدي املوؤ�س�س 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
“ طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ثراه “ الذي جنح يف تاأ�سي�س دولة 
الت�سامح  ق��ي��م  حت����رتم  ع�����س��ري��ة 
ال�سلمي،  وال��ت��ع��اي�����س  وال���ع���دال���ة، 
املحتاجني  م�ساعدة  على  وتعمل 
الإن�ساين  ف�سجلها  ك���ان���وا  اأي��ن��م��ا 
يحفل باملبادرات الإن�سانية الكبرية 
خل��دم��ة م��اي��ني ال��ب�����س��ر،وه��و ما 
ج��ع��ل ���س��ورت��ه��ا م�����س��رق��ة يف قلوب 

املايني من �ستى بقاع الأر�س .
و اأ�ساف : يف هذه املنا�سبة ن�ستذكر 
م�سرية البناء التي اأر�سى دعائمها 
زاي�����د اخل����ري ، و����س���ار ع��ل��ى نهجه 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

الدولية  املنظومة  يف  كبري  ت��اأث��ري 
نقلة  عهده  يف  الإم���ارات  ،و�سهدت 
الوطنية  النه�سة  ب��ن��اء  يف  نوعية 
ال�ساملة التي جعلت من الإمارات 
امل�ستقبل  نحو  وتتطلع  منارة حق، 
التي  امل��ب��ادئ  ال��واع��د انطاقاً من 
اأر�ساها زايد اخلري يف بناء الدولة 

احلديثة املتطورة .
واأكد اأن الحتفاء باإجنازات املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل  ثراه” خال 
العام 2018 �ستميز العام اجلديد  
التي   القيادية  ال�سخ�سية  لأهمية 
يف  ال��ك��ب��رية  وقيمتها  ب��ه��ا  نحتفي 
ق��ل��وب��ن��ا ت��ع��ب��رياً ع��ن ال��ق��ائ��د الفذ 
اإىل م�ساف  انتقل بدولتنا  وال��ذي 
الدول املتقدمة التي قطعت �سوطاً 
كبرياً ومتميزاً يف م�سرية النه�سة 
الوطنية ال�ساملة كما يعد تكرمياً 
الإمارات  الذي جعل  لزايد اخلري 
حمط اإعجاب وتقدير العامل، وما 
حققه من اإجنازات كثرية لميكن 
الكرمية  احلياة  وتوفري  ح�سرها 
لأبنائه من �سعب الإمارات املعطاء 
، فقد كان “ زايد “ اأباً ل�سعبه قبل 

اأن يكون قائداً “.

حاكم اأم القيوين : القائد املوؤ�س�س 
عاهد واأوفى وزرع وح�سد

•• ام القيوين-وام:

عر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ع�سو 
واعتزازه  فخره  عن  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفه  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
 2018 عام  باعتبار  اهلل  الدولة- حفظه  رئي�س  نهيان 
والإن�سانية  اخل��ري  لزايد  للوفاء  عاما  زايد”  ع��ام   “
القائد  مياد  على  ع��ام  مئة  مب��رور  واحتفاء  والعطاء، 
املوؤ�س�س رحمه اهلل ، الذي عاهد و اأوفى ، وزرع وح�سد 
ان�سانية جتلت  تاريخا وطنيا خالدا وح�سارة  و�سطر   ،
دولة  ب��ق��ي��ام  ال��وط��ن��ي��ة  والإرادة  ال��ق��ي��ادة  عبقرية  فيها 
الأر�س  بقاع  كافة  يف  لاإن�سانية  اخلري  تن�سد  ع�سرية 

معززة ب�سواعد اأبناء الوطن التي حتملت م�سئولياتها يف 
اأ�سبحت  املكت�سبات حتى  البناء الوطني وحماية  تعزيز 
هذه الدولة التي ارتبطت با�سم القائد واملوؤ�س�س مثال 
وا�ستحقت   ، امل�ستقبل  وا�ست�سراف  الوطني  للعمل  حيا 

تقدير العامل.
التي زرعها  الأم�س  وب��ذرة  اأن جيل اخلري  �سموه  وق��ال 
زاي����د ال���وف���اء ت��ف��اخ��ر ال���ي���وم ال���زم���ان ب����اأب ق��ائ��د همام 
بقيادتها وفخرها  اعتزازا  وال��ولء  الوفاء  ق�سم  وتق�سم 
ب���اإجن���ازات���ه���ا وع��ط��ائ��ه��ا يف ���س��ت��ى امل���ج���الت. وه���ا نحن 
منهم  لن�ستلهم  الأوفياء  الرجال  عطاء  اليوم  ن�ستذكر 
الروح الوطنية والعزمية ملواجهة التحديات ل�ستكمال 

م�سرية اخلري والعطاء.

عام زايد منا�سبة تاريخية ت�ساف ل�سجل تاريخ الإمارات امل�سيء

عبداهلل املويجعي : »عام زايد« منا�سبة عظيمة وتاريخية لدولة الإمارات

نوال احلو�سني: »عام زايد« ير�سخ ويحيي الإرث الغني الذي تركه الأب املوؤ�س�س

ال���ت���ن���ف���ي���ذي جل��م��ع��ي��ة الإح�������س���ان 
القائد  ذك����رى  �ستظل  اخل���ريي���ة: 
امل���وؤ����س�������س امل���غ���ف���ور ل����ه ب�������اإذن اهلل 
زاي��د بن �سلطان طيب اهلل  ال�سيخ 
ال�سعوب  وج�����دان  يف  ح��ي��ة  ث�����راه، 
والعامل  ب��ل  والإ�سامية  العربية 
امتدت  البي�ساء  اأياديه  لأن  اأجمع 
لتغيث امللهوفني يف م�سارق الأر�س 
ومغاربها وتوا�سلت م�ساريع اخلري 
املجتمعات  من  الكثري  يف  والنماء 

والدول.
واأ����س���اف ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

جزءاً  غدت  التي  ماآثره  ون�ستذكر 
من حياة كل من يعي�س على اأر�س 
الإم���ارات، ويج�سد ولءن��ا ووفاءنا 
ن����ذر ح��ي��ات��ه لوطنه  ق���ائ���د  جت����اه 
و�سعبه واأمته، خ�سو�ساً اأننا جنني 
ل�زايد  الطيب  الغر�س  ثمار  حالياً 
اخل��ري من خ��ال ما ن�ساهده من 

تقدم وتطور يف كافة املجالت.

�متد�دً� لنهج ز�يد �خلري
قال ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن 
الرئي�س  النعيمي  را���س��د  ب��ن  علي 

الإح�سان  جمعية  يف  ن��ح��ن  ع��ل��ي: 
نهج  على  ال�سري  نوا�سل  اخلريية 
»زاي��د اخل��ري« ونعمل وفق حكمته 
وروؤيته ال�سديدة التي مثلت م�سدر 
العاملة  املوؤ�س�سات  جلميع  الإلهام 
يف امل����ج����ال اخل������ريي والإن�������س���اين 
والإغ����اث����ي، ك���ي ن��ع��زز م���ن مكانة 
اإم��ارات��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة، ول��ن��ك��ون اأكر 
فاإننا  ول��ه��ذا  وم�����س��ارك��ة،  اإ���س��ه��ام��اً 
النهج  ه��ذا  موا�سلة  على  عازمون 
لنهج  امتداداً  ال��ذي ميثل  احلكيم 
تقدمي  علمنا  ال���ذي  اخل���ري  زاي���د 

واأياديه  والعاملية  املحلية  اإجنازاته 
ربوع  اإىل  ام��ت��دت  ال��ت��ي  ال��ب��ي�����س��اء 

الر�س.
ت���ب���واأت  الم����������ارات  واحل����م����د هلل، 
العديد  يف  العاملية  امل��رك��ز  اأف�����س��ل 
م�����ن امل������ج������الت ن���ت���ي���ج���ة ل���ق���ي���ادة 
حكيمة ورثت اأنبل معاين التعاون 
الوالد  م��ن  وال��ت�����س��ام��ن والإخ�����اء 
المارات،  حكام  واإخ��وان��ه  املوؤ�س�س 
لت�ستمر م�سرية التعاون والتكاتف 
التي بداأها ال�سيخ زايد رحمه اهلل 

ال�����س��ع��ور ب��ال��ف��خ��ر والع�����ت�����زاز ملا 
والتي  الغالية،  دولتنا  اإليه  و�سلت 
ار����س���ى ق���واع���ده���ا ���س��ان��ع الحت����اد 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
باعتماد  ال�����س��وي��دي  ���س��امل  واأ����س���اد 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان-  اآل  زاي����د 
»ع����ام   2018 ع�����ام  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
زاي�����د«، ل��ت��ك��ون الم������ارات م��ع عام 
وال�سكر  وال��ع��ط��اء  ل��ل��خ��ري  ج��دي��د 

•• عجمان ـ الفجر 

ق����ال ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ع��ل��ي بن 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
اخلريية:  الإح�سان  جمعية  اإدارة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإع���ان  اإن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
»ع���ام  ع���ن  ال����دول����ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ال�ستثنائية  املكانة  يج�سد  زاي���د« 
له  املغفور  ميثلها  التي  والفريدة 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
بقيم  والتم�سك  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
فينا،  غر�سها  ال��ت��ي  النبيلة  زاي���د 
فهو رمز احلكمة واخلري والعطاء، 
جتاه  املباركة  امل�سرية  ب��داأت  ومعه 
الإن�سان،  وبناء  والتنمية  ال��وح��دة 
واملرتكزات  الأ���س�����س  و���س��ع  ح��ي��ث 
ال�سلبة لدولة الإمارات التي باتت 
منوذجاً بكل املقايي�س جلميع دول 

العامل.
واأكد ال�سيخ حممد بن علي اأن عام 
زايد ميثل منا�سبة وطنية عظيمة 
ب���ك���ل فخر  ن�����س��ت��ح�����س��ر خ���ال���ه���ا 
موؤ�س�س  م��ي��اد  م��ئ��وي��ة  وع���رف���ان 
دول�����ة الحت������اد ال���ت���ي ق���ام���ت على 
والت�سامن،  وال��ت��ك��ات��ف  ال���وح���دة 

مقابل  ب���ا  اجل��م��ي��ع  اإىل  اخل����ري 
وبذل العطاء با حدود. 

قدوة ح�صنة يف »�خلري«
ق���ال ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر ع��ل��ي اجلنيبي 
املدير التنفيذي جلمعية الإح�سان 
القيادة  اإع��������ان  اإن  اخل�����ريي�����ة: 
ال��ر���س��ي��دة ب���اأن ي��ك��ون ع��ام 2018 
»عام زايد« يف ذكرى توليه مقاليد 
احلكم يف اإمارة اأبوظبي، ما هو اإل 
امتناناً وتقديراً يف حق املغفور له 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن 
زرع حب  ال����ذي  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
الإماراتي، فكان  ال�سعب  اخلري يف 
ق���دوة ح�سنة يف هذا  اخل���ري  زاي���د 
العمل، واأ�سبح اخلري �سفة تازم 
تتوارثها  و���س��م��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
الأج���ي���ال، و���س��ل��وك��اً مي��ار���س��ه �سعب 
الإم���ارات حتى غ��دا خريها يف كل 
ال��ع��امل.. ونحن يف جمعية  اأرج���اء 
الإح�سان اخلريية ن�ستلهم الكثري 
م��ن الأف���ك���ار وال���رام���ج اخلريية 
م��ن اأع���م���ال امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
ال��ذي كان نرا�ساً يف  ال�سيخ زاي��د، 
اخلري وما زال عطاءه م�ستمراً ل 

ين�سب.

مع ال�سقاء من الدول كافة.
ل يف نفو�س �سعب  فقد غر�س واأ�سّ
المارات حب العطاء وعمل اخلري 
امل�����س��ت��وى ال��داخ��ل��ي بل  لي�س ع��ل��ى 
امتد العطاء ليام�س العديد من 
لتوفري �سحة  ال��ع��امل  وم��دن  دول 
وتعليم وغذاء وبنية حتتية اف�سل 

ملايني من الب�سر.
اأن  املويجعي  عبداهلل  �سعادة  واك��د 
ل�سجل  ت�ساف  التي  املنا�سبة  ه��ذه 
وتاريخ الم��ارات امل�سيء جتدد يف 
مواطنني  الم����ارات  �سعب  نفو�س 
والن��ت��م��اء وحب  ال���ولء  ومقيمني 
لرفعة  والعمل  والت�سامح  الوطن 
دولتنا الغالية ون�سر مبادئ الوالد 
وتر�سيخها  وامل���وؤ����س�������س  وال���ق���ائ���د 
زايد  ال�سيخ  دائما  ك��ان  كما  عامليا، 
للمنطقة   وال�����س��ام  للخري  حمبا 

العربية والعامل اجمع. 
�سامل ال�سويدي : المارات مع عام 
وال�سكر  وال��ع��ط��اء  ل��ل��خ��ري  ج��دي��د 

والوفاء ملوؤ�س�س دولة المارات
مدير  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  اأك��د 
ع����ام غ���رف���ة ع��ج��م��ان، ان ك���ل من 
يعي�س على اأر�س المارات يتملكه 

•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  اأ����س���اد 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��اع��ت��م��اد 
رئي�س  نهيان-  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
 2018 ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ع���ام 
»ع��ام زاي��د«، وال��ذي ميثل منا�سبة 
عظيمة وتاريخية لدولة المارات، 
نه�سة  ب��اين  خالها  من  ن�ستذكر 
روؤى  خالها  ون�ستلهم  الم����ارات 
ومبادئ املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
تركها  ال��ت��ي  ال�سيلة  فال�سيم   ،  «
املغفور له باإذن اهلل يف �سعبه كانت 
وم���ازال���ت ح��ج��ر ال���س��ا���س لتطور 
الغالية  دول���ت���ن���ا  وازده��������ار  ومن����و 

وتبواأها اعلى املراتب العاملية.
ولبد للجميع من افراد وموؤ�س�سات 
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر يف  ي�����س��اه��م��وا  اأن 
لتعريف  ���س��ف��راء  لنكون  زاي���د  ع��ام 
القائد  ب����دور  وال������داين  ال��ق��ا���س��ي 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
» يف تاأ�سي�س وبناء دولة الإمارات و 

وال���وف���اء مل��وؤ���س�����س دول����ة الم����ارات 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 

اآل نهيان » طيب اهلل ثراه ».
فمنذ ان توىل املغفور له باإذن اهلل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه مقاليد احلكم بداأ 
تاريخ وعهد جديد تطورت خاله 
دول  م��ن م�ساف  لتكون  الم���ارات 
امل����ج����الت، وكان  ك��اف��ة  ال���ع���امل يف 
الن�سان  ي�����س��ع  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
وب��ن��اءه على راأ���س اأول��وي��ات��ه، وكان 
ذو ن��ظ��رة وروؤي����ة ث��اق��ب��ة  مل��ا اأر�ساه 
دولة  وتاأ�سي�س  احلكيمة  بقيادته 
اأ���س��ب��ح��ت ب��ع��د وق����ت ق�����س��ري ذات 
فلقد  امل�ستوى،  رفيع  وم��ق��ام  ���س��اأن 
ترك مبادئ وروؤى كانت اخلطوط 
دولة  عليها  ���س��ارت  ال��ت��ي  امل�سيئة 

المارات حكومة و�سعبا.
ك��ل م��ن يعي�س على  ف��ل��زام��ا ع��ل��ى 
ي�سارك  ان  ال��ط��ي��ب��ة  الر�����س  ه���ذه 
وي��ك��ون ل��ه دورا يف ع���ام زاي����د من 
ومبادئه  اأجم���اده  ا�ستذكار  خ��ال 
فطاملا  وال���ع���ط���اء  اخل����ري  وزي�������ادة 
والعطاء  باخلري  زايد  ا�سم  ارتبط 

داخل المارات وخارجها.

•• اأبوظبي-وام: 

احلو�سني،  ن��وال  الدكتورة  اأك��دت 
لطاقة  زاي���د  ج��ائ��زة  اإدارة  م��دي��ر 
امل�ستقبل اأن اإعان �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان،  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
“عام  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
يعد   2018 للعام  زايد” �سعارا 
الغني  ل����اإرث  واإح���ي���اء  تر�سيخا 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  الأب  تركه  ال��ذي 
نهيان، طيب  اآل  �سلطان  بن  زايد 
قيام  �سكل عماد  ال��ذي  ث��راه،  اهلل 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وت��ط��ور 

امل��ت��ح��دة، وت���رك اأث���را اإي��ج��اب��ي��ا يف 
حيث  العامل  ح��ول  املايني  حياة 
ط���امل���ا اق������رتن ا����س���م امل���غ���ف���ور له 
بالقيم الإن�سانية النبيلة واخلري 

والعطاء.
وق��ال��ت ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة: ن��ح��ن يف 
امل�ستقبل،  ل��ط��اق��ة  زاي����د  ج���ائ���زة 
ن�ستقي من اإرثه رحمه اهلل الذي 
اإىل  الرامية  اجل��ائ��زة  روح  ي�سكل 
تكرمي املبادرات وامل�ساريع القائمة 
ع��ل��ى ال���س��ت��دام��ة وال���ه���ادف���ة اإىل 
تاأمني م�ستقبل م�ستدام وحت�سني 
حياة النا�س يف كافة بقاع الأر�س، 

الدولة  موؤ�س�س  مل��ي��اد   100 ال��� 
رحمه اهلل.

تكرمي  اأن  احل��و���س��ن��ي  واأو���س��ح��ت 
من  العا�سرة  وال����دورة  الفائزين 
امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  زاي�����د  ج���ائ���زة 
“عام  يف  خ��ا���س��ا  ط��اب��ع��ا  �ستحمل 
زايد” الذي تت�سرف بحمل ا�سمه، 
املنارة  اإرث��ه  ك��ان و�سيبقى  وال��ذي 
والرقي  التقدم  درب  التي ت�سيء 
و�ست�ستمر  الم��������ارات،  دول�����ة  يف 
التنمية  اأ�س�س  تر�سيخ  يف  روؤي��ت��ه 
واإقليميا  حم���ل���ي���ا  امل�������س���ت���دام���ة 

وعامليا.

لت�سكل بذلك انعكا�سا لروؤية زايد 
اخلري الذي اأر�سى دعائم التنمية 

امل�ستدامة وحماية البيئة.
�سيتوج  زاي���د  ع���ام  اإن  واأ���س��اف��ت: 
التي حققتها اجلائزة  الإجن��ازات 
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  م����دى  ع��ل��ى 
و����س���ن���ح���ت���ف���ي خ����ال����ه ب�����ال�����دورة 
العا�سرة التي �سهدت رقما قيا�سيا 
يف ع����دد ط��ل��ب��ات ال�����س����رتاك بلغ 
ن�سبتها  ب��زي��ادة  طلبا،   2،296
بالعام  م���ق���ارن���ة  امل���ئ���ة  يف   37
2016 مقدمة من 112 دولة، 
الذكرى  ك��ذل��ك م��ع  و���س��ت��ت��زام��ن 

ناصر علي اجلنيبيعبدالعزيز بن علي بن راشد النعيميمحمد بن علي بن راشد النعيمي
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اأخبـار الإمـارات
طارق هالل لوتاه : ال�سيخ زايد مدر�سة يف احلكمة والقيادة والإن�سانيةفي�سل القا�سمي : »عام زايد« عام الوفاء لرجل العطاء 

•• ال�شارقة-وام: 

ث��م��ن ال�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س 
�ساحب  اإع���ان  املتحد  العربي  البنك  اإدارة  جمل�س 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

زايد “ . “ عام   2018 اهلل” عام  “حفظه 
العطاء  لرجل  الوفاء  امل��ب��ادرة جت�سد  ه��ذه  اأن  موؤكدا 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ثراه “ . وقال ال�سيخ في�سل بن �سلطان القا�سمي يف 
كلمة له بهذه املنا�سبة “ اإن هذه املبادرة توؤكد حر�س 

ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ه��ج ومبادئ 
موؤ�س�س الدولة وباين نه�ستها وعزتها والتي ت�ستمر 
�ساحب  وق��ي��ادة  حكمة  بف�سل  امل�سار  نف�س  يف  ال��ي��وم 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ان “ عام زايد “ هو امتداد  واأ�ساف  اهلل” .  “حفظه 
لعام اخلري وا�ستمرار له يف البذل والعطاء وتكري�س 
قيم اخلري واملحبة التي غر�سها املغفور له يف نفو�س 
اأبناء دولة الم��ارات .. موؤكدا اأن هذه القيم واملبادئ 
حتقيق  على  للعمل  للجميع  اأ�سا�سيا  منطلقا  �ستكون 

املزيد من التطور والزدهار لدولتنا احلبيبة.

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  لوتاه  ط��ارق هال  �سعادة  اأك��د 
اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  ان  الوطني الحت��ادي 
بعظماء  مقارنته  وعند  فريدة  عاملية  ثراه” �سخ�سية  اهلل  “طيب 
العامل يقف متفرداً ب�سفات قلما توجد جميعها لدى قائد واحد و 
من هنا فاإن مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
زايد”  “عام   2018 ع��ام  باعتماد  اهلل”  “حفظة  ال��دول��ة  رئي�س 
“رحمه  زاي��د  ال�سيخ  يحتلها  التي  الكبرية  للمكانة  جت�سيداً  تعد 

اهلل”.
وقال �سعادته - يف ت�سريح بهذه املنا�سبة - ان ال�سيخ زايد اأراد و�سعى 
ومل  الرفاه  مرحلة  اإىل  احلاجة  مرحلة  من  وق��اده  �سعبه  ل�سعادة 

العربية  ال��دول  من  واأ�سقائه  جلريانه  ي��ده  ب�سط  بل  بذلك  يكتف 
ال�سديدة  الروؤية  الإم��ارات وبف�سل هذه  والإ�سامية فتبواأت دولة 
الإن�سانية ومد يد  امل�ساعدات  الدول يف تقدمي  املدى قائمة  بعيدة 
الإن�سانية اخلالدة يف  وامل�ساعدة للجميع ولترتك ب�سماتها  العون 

كل مكان حول العامل.
ن��ادرة مع  “رحمه اهلل” تعامل بحكمه  زاي��د  ال�سيخ  اأن  واأ���س��ار اىل 
اإىل  و�سعى  واأمته  دولته  واجهت  التي  والتحديات  الظروف  جميع 
توحيد ال�سف و�سحى بالكثري من اأجل اأن يعي�س �سعبه يف كرامة 
الرجولة  يف  مدر�سة  و�سيبقى  ك��ان  زاي��د  فال�سيخ   .. و�سعادة  وع��زة 
واحلكمة  والقيادة  والدبلوما�سية  وال�سيا�سة  والأخ���اق  وال�سرف 
ولن  ال��دوام ومل  على  فينا  باق  فزايد اخلري  والإن�سانية  والنزاهة 

تنقطع قيمه وعطاءاته عن �سعب الإمارات يوماً من الأيام.

النائب العام لإمارة اأبوظبي : ا�سم زايد يف �سمري الإن�سانية 
مرادف لعدد ل يتناهى من املعاين الراقية

•• اأبوظبي-وام: 

علي  حممد  امل�ست�سار  �سعادة  اأك���د 
ال��ب��ل��و���س��ي، ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام لإم����ارة 
اأبوظبي، اأن اإطاق ا�سم املغفور له 
باإذن الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
يعني   ،2018 عام  على  نهيان  اآل 
باأنه �سيكون عام اخلري، عام العدل 
والإن�سان،  ال��ع��روب��ة  ع���ام  وامل��ج��د، 
ف��ا���س��م زاي���د رح��م��ه اهلل اأ���س��ب��ح يف 
���س��م��ري الإن�����س��ان��ي��ة م���رادف���اً لعدد 
الإن�سانية  امل��ع��اين  م��ن  يتناهى  ل 
جمموعها  يف  كونت  التي  الراقية 
جمد هذه الدولة و�سنعت فخرها 
عر الأجيال، م�سرياً اإىل اأن كل ما 
ننعم به الآن يف دولة الإمارات من 

اأب��وظ��ب��ي، نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
بكافة  التطويرية  اخل��ط��وات  لكل 
على  �سموه  من  حر�ساً  تفا�سيلها 

حفظ الأمانة ومتابعة امل�سرية.
كما اأكد �سعادة امل�ست�سارة البلو�سي 
اأبوظبي،  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وبكل  ت��ع��م��ل  الإم���������ارات  ك���اف���ة  يف 
�سمو  ت���وج���ي���ه���ات  وف�����ق  اإخ����ا�����س 
اآل نهيان،  ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�����س����وؤون ال���رئ���ا����س���ة رئ���ي�������س دائ�����رة 
ال��ق�����س��اء يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ل��ى حمل 
وحماية  ال���س��ت��ق��رار  حفظ  اأم��ان��ة 
احل��ق��وق واحل��ري��ات، وه��و اجلانب 

ا�ستقرار وازدهار و�سمعة عاملية هو 
اأر�سه وبثت بذاره  زرع خري هيئت 
يف ع��ه��د ال�����س��ي��خ زاي����د رح��م��ه اهلل، 
ورفاق درب اخلري الآباء املوؤ�س�سون 

لدولة الحتاد.
واأ�ساف �سعادة النائب العام لإمارة 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن  اأبوظبي، 
احلياة  ال��ط��ي��ب  ال��ن��ب��ت  ل��ه��ذا  اأراد 
والزده��ار، فهياأ له من ي�سري على 
اأمانتهم،  وي��ح��ف��ظ  الآب�����اء  خ��ط��ى 
النوعية  اخل���ط���وات  ت��ل��ك  ف��ك��ان��ت 
التي حققها وطننا يف عهد �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وتلك املتابعة الكرمية من �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

ال���ذي ط��امل��ا ك��ان يف م��رك��ز اهتمام 
ال�سيخ زايد بن �سلطان رحمه اهلل، 
ليكون  تر�سيخه  على  حر�س  وق��د 
اأحد اأهم الأ�س�س التي قامت عليها 

دولتنا.

هالل الكعبي : عام زايد فر�سة لتعريف الأجيال اجلديدة والعامل بالدور التاريخي للقائد املوؤ�س�س
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة الدكتور هال حميد الكعبي المني العام ملجل�س اأبوظبي للجودة 
واملطابقة بالإنابة ان اختيار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
فر�سة  ه��ي  زايد”  “عام  ليكون   2018 للعام  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
جديرة لتعريف الأجيال اجلديدة بل لتعريف �سعوب العامل اأجمع بالدور 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد  به  قام  ال��ذي  التاريخي 
اآل نهيان ، طّيب اهلل ثراه، يف بناء دولة ع�سرية قّدمت جتربة تنموية قل 
نظريها يف العامل مبا حققته من اإجن��ازات يف كافة امليادين. وقال الكعبي 
منذ  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�سيخ  حِر�س  لقد   - املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  يف   -

الوطني ورف��ع م�ستوى  ب��اأداء القت�ساد  النهو�س  الإم���ارات على  قيام دول��ة 
معي�سة املواطن وتبني �سيا�سة النفتاح القت�سادي والندماج يف القت�ساد 
العاملي. واأ�ساف: اإن ال�سخ�سية ال�ستثنائية للقائد احلكيم األهمت اأبناء هذا 
الوطن لتحقيق الريادة والتناف�سية بني الأمم املتقدمة من خال امتاك 
اأ�سباب القوة والتميز والعمل بجد ومثابرة وتكري�س مبداأ العدالة وتكافوؤ 
والقوانني  الت�سريعات  وا�ست�سدار  واحد  رجٍل  قلب  على  والوقوف  الفر�س 
التي �ساهمت يف ت�سريع عملية الإ�ساح والتحديث فهو بذلك اأر�سى قواعد 
�ساحب  اليوم  م�سريتها  يكمل  التي  للدولة  ال�ساملة  احل�سارية  النه�سة 
“حفظه اهلل” حتى  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 

اأ�سبحت دولة الإمارات وطن ال�سعادة ملواطنيها واملقيمني على اأر�سها.

النائب العام للدولة : »عام زايد« ذكرى لرجل عظيم ودرو�س حياة يف م�سرية الدولة

مطر الكعبي : ال�سيخ زايد يف وجدان كل اإماراتي واإماراتية

بيت اخلري : »عام زايد« يوؤكد على روح الوفاء والعرفان للقائد الإن�سان

�سارة �سهيل : زايد مالأ دنيا �سعب الإمارات خريا وحكمة وعطاء و وفاء واإن�سانية 

•• اأبوظبي -وام:

الدكتور  امل�����س��ت�����س��ار  ���س��ع��ادة  اأ����س���اد 
حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���اإع���ان  ل��ل��دول��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل” عام  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
“ عام  الإم��ارات  دولة  يف   2018
زايد “ ليكون منا�سبة وطنية تقام 
املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد  لاحتفاء 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ مبنا�سبة 

مرور 100 عام على مياده.
ت�سريح  ال�سام�سى يف  �سعادة  وقال 
املبادرة  ه��ذه  اإن  املنا�سبة  بهذه  ل��ه 
فيه  يحافظ  تاأكيد  ه��ي  الوطنية 
ال���وط���ن ع��ل��ى اإرث������ه وي��ع��م��ل فيه 
وجت�سد  روؤي��ت��ه  وف��ق  معا  اجلميع 
بب�سرية  ي���رى  حكيم  ق��ائ��د  دع���وة 
 “ ا�سم  ويعنيه  عناه  م��ا  م�ستنرية 
زايد “ رحمه اهلل “ يف قلوب وعقول 
اأبناء �سعبه وتذكر وتدبر اإرث هذا 
واأقوال  اأفعال  من  العظيم  الرجل 
ن��ق�����س��ت جمتمعة  ال��ت��ي  وط��ب��ي��ع��ت��ه 
النور على  زاي��د بحروف من  ا�سم 
ك��ل حبة رم��ل م��ن رم��ال الإمارات 
وع��ل��ى ك���ل جن���م يف ���س��م��ائ��ه��ا وكل 
قطرة من مياه خليجها حتى �سار 
الإماراتي  فخر  ق��ري��ن  زاي���د  ا���س��م 
باأنها  يوؤمن  التي  لبلده  باإنتمائه 
اأبناء  ول��ي��ت��وق��ف  ���س��ع��ود  يف  دوم����ا 
اأمام  وال��در���س  بالفح�س  ال��وط��ن 

روح الفخ�ر وجذوة النتماء وتهون 
لزمت  مت�ى  الت�سحيات  ع��ن��ده��م 
دف���اع���اً ع�����ن وط�����ن الأب���ن�������اء واإرث 

الأج�داد والآب�اء .
للدولة  العام  النائب  �سعادة  وق��ال 
اأم�����س احلاجة  ال��ي��وم يف  “ لعلنا   :
رحمه  ق���ول���ه  يف  امل��ع��ن��ى  ف��ه��م  اإىل 
الدين  اأن  ن��ع��رف  اأن  علينا   “ اهلل 
اأن  وعلينا  الأ�سا�س  هو  الإ�سامي 
اأو�سيكم  واإنني  ذلك  على  نحافظ 
“ وما  وال��ع��ل��م  ب��ال��دي��ن  بالتم�سك 
اإىل  ت��ه��دف  روؤي���ة  م��ن  يك�سف عنه 
الدينية  ال���ه���وي���ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
ال�سليمة للدولة يف و�سطية وترى 
اأيقونة �سعادة الإن�سان يف العت�سام 
باأ�سباب احلياة  والأخ��ذ  اهلل  بحبل 
فيكون التم�سك بالدين والعلم معا 
ليتح�سن اأبناء الوطن �سد دعاوى 
يف  وليكونوا  الدين  با�س�م  الإجت�ار 
ذات ال��وق�����ت ق��ادري��ن ب��ك��ف��اءة على 

مواكبة ركب التقدم الإن�ساين .
ال�سيخ  ع�����ر���س  “ ح��ي�����ن  واأ����س���اف 
“ اإىل وجوب  اهلل  “ رح��م��ه  زاي���د 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال����وط����ن ����س���د كل 
تهديد لأمن�ه و�س�امه كان ير�سي 
يف نفو�سنا قدرة احل�سم يف و�سوح 
الذي يجب  يقطع بحزمه وعزمه 
واأن  ك���ام���ل  ب���وع���ي  ب���ه  ن��ت��ح��ل��ى  اأن 
 “ فيقول  ق��وة  بكل  ب��ه  ن�ستم�س�ك 
ن�ستقل  ال���دول���ة  ه����ذه  يف  ك��ن��ا  اإذا 
�سفينة الحتاد  واح��دة هي  �سفينة 
فعلينا جميعاً اأن نعمل على حتقيق 

الطراز  ذو  ال���دول���ة  رج����ل  ذك����رى 
ال��ف��ري��د ال���ذي ع��ر ال��ده��ر فرتك 

اآثاره خالدة ل متحوها ال�سنون.
 “ زايد  ال�سيخ  اإن  �سعادته  واأ�ساف 
نبعا حلكمة ل  “ ك��ان  اهلل  رح��م��ه 
عم�ق  الآف����اق  يف  ت��ل��وح  ب��ل  ين�سب 
فتجود  الأع���وام  م��رت  كلما  روؤيت�ه 
على اأهل الإم��ارات مبفاتيح جاء 
قال  فقد  الب�سرية  ون��ف��اذ  الب�سر 
تعطي  الدول�ة  “ اإن  اهلل  “ رحمه 
الأولوي�ة يف الإهتمام لبناء الإن�سان 
من  مكان  ك�ل  يف  املواط�ن  ورع��اي��ة 
احلقيقية  ال������روة  وه����و  ال���دول���ة 
ع��ل��ى ه���ذه الأر������س “ ف��ك��ان به�ذه 
مل�سروع  ي��ر���س��خ  ال��ف��ك��ري��ة  ال���روؤي���ة 
نه�سة عظيمة حجر زاويته املكني 
العق�ل  م�سقول  اإم��ارات��ي  م��واط��ن 
منتم  بوطنه  واع  البن�ية  �سحي�ح 
اإليه وقادر على اإكمال بنائه وعلى 

حمايته “.
وتابع “ اإنه وحي�ن ق�ال رحمه اهلل 
ما�سيه  ين�سى  األ  �س�عبنا  على   “
النا�س  اأح�������س  وك��ل��م��ا  واأ����س���اف���ه 
تراثهم  وع��رف��وا  اأك�����ر  مبا�سيه�م 
ببادهم  اهتماماً  اأك��ر  اأ�سبحوا 
ل��ل��دف��اع عن�ها “  واأك���ر ا���س��ت��ع��داداً 
طاقة  ال��وط��ن  لأب��ن�����اء  يفت�ح  ك�����ان 
وتاريخهم  م��ا���س��ي��ه��م  ل����ريوا  ن���ور 
اأ�س�افهم  ب��ح��ك��م�����ة  ول���ي���ق���ت���دوا 
ان��ت��م��ائ��ه��م ربطاً  ف��ت��ت��ع��م��ق ج����ذور 
بحا�سرهم  ال��ت��ل��ي��د  امل��ا���س��ي  ل��ه��ذا 
وم�ستقبلهم امل�سرق فتت�وهج فيه�م 

•• ابوظبي-وام: 

مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
اأن  والأوق��اف  الإ�سامية  لل�سوؤون 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
املعا�سر  ال��ت��اري��خ  ك��ر���س  نهيان  ال 
ذاكرة  املوؤ�س�س يف  القائد  �سخ�سية 
الأج���ي���ال اأن����ه وال���وط���ن ت���واأم���ان ، 
الوطن  اإل ويذكر  زاي��د  ُيذكر  فا 
 � لأن ال�سيخ زاي��د � طّيب اهلل ث��راه 
واإماراتية  اإم��ارات��ي  كل  وج��دان  يف 
ه��و ب�سمة احل��ب اخل��ال��د يف ربوع 

الوطن.
اع����ان �ساحب  واأ����س���ار مب��ن��ا���س��ب��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل 

وحبه   ، وت���ع���اىل  ���س��ب��ح��ان��ه  ب���رب���ه 
ال�ساة  ع���ل���ي���ه  ال�����ق�����دوة  ل��ل��ن��ب��ي 
���س��ريًة وم�����س��رية وقيماً  وال�����س��ام 
ال�سيخ زايد  ُع��رف  ، ولذلك  عالية 
ال�سرية  ب���ق���راءة  ال�����س��دي��د  ب�سغفه 
منهما  م�����س��ت��خ��ل�����س��اً  وال����ت����اري����خ 
منهجية احلكمة والعتدال، لي�س 
ب��ل يف  ال��دي��ن��ي فح�سب  ال�����س��اأن  يف 
وحلوله  ونظراته  تفكريه  جممل 
واإقليميا  حمليا  ع�سره  لق�سايا 
ودول���ي���ا ، ف��ب��احل��ك��م��ة والع���ت���دال 
واملفكرين  ال��ع��ل��م��اء  ي���وّج���ه  ك����ان 
والعتدال  وباحلكمة   ، واملثقفني 
واملجتمع  الإم����ارات  �سباب  ن  ح�سّ
م���ن ال���ت���ط���رف وث���ق���اف���ة ال��ع��ن��ف ، 
اأ�سبحت  والع����ت����دال  وب��احل��ك��م��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

“عام زايد” اىل   2018 ع��ام  اهلل 
ت�سري  الحت����اد  روح  ه��و  زاي����د  اأن 
ال����وط����ن واإن�������س���ان���ه  �����س����راي����ني  يف 
وجم��ت��م��ع��ه والأج�����ي�����ال لأن�����ه بنى 
يف  متاألقا  متطورا  البناء  فاأعلى 
الرا�سخة  الحت�����اد  دول����ة  اإم������ارات 
اأمة  بح�سارة  ال��واع��دة  ال�ساخمة 
و����س���ط هذا   ، ال����رج����ال  واأجم��������اد 
التزاحم احل�ساري العاملي املعا�سر 
لفتة اىل اأن الوطن كلما رفرف يف 
اأو نه�س على  �سمائه علم الحت��اد 
ارت�سمت  ح�����س��اري  اإجن����از  اأر����س���ه 
الريادة  زاي��د  ���س��ورة  اجلبني  على 

والقيادة واحلكمة وال�ست�سراف.
مييز  ك�����ان  م����ا  اأع����ظ����م  اإن  وق������ال 
زايد   ، امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د  �سخ�سية 
اإميانه  عميق  هو  والعطاء  اخل��ري 

•• دبي-وام:

ثمن عابدين طاهر العو�سي مدير 
عام جمعية “ بيت اخلري “ اإعان 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
يف   2018 ع����ام  اهلل”  “حفظه 
دولة الإمارات “ عام زايد “ ليكون 
لاحتفاء  ت��ق��ام  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���س��ب��ة 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ث��راه “ مبنا�سبة م��رور 100 
العو�سي  وق���ال  م��ي��اده  على  ع��ام 
“ اإن  املنا�سبة  له بهذه  يف ت�سريح 
هذه املبادرة النبيلة توؤكد على روح 

 “ “ بيت اخلري  “ اإننا يف  واأ�ساف 
اأن��ه املثل  ننظر ل��زاي��د اخل��ري على 
ك��ع��ام��ل��ني يف احلقل  ل��ن��ا  الأع����ل����ى 
اخل�������ريي ن��ق��ت��ب�����س م�����ن اأق�����وال�����ه 
النهج  ذات  على  ومن�سي  واأف��ع��ال��ه 
فنعطي  الدولة  لهذه  خطه  ال��ذي 
ما و�سعنا ونقدم ما قدرنا اهلل عليه 
من م�ساعدات بنف�س را�سية ودون 
م��ق��اب��ل وب����ا مت��ي��ي��ز ل��ك��ل طالب 
الطيبة  الأر�����س  ه��ذه  ح��اج��ة على 
كما كان “ طيب اهلل ثراه “ يعطي 
نهدي  اأن  ف��ر���س��ة  وه���ي  وي��و���س��ي 
هذه  اأجن��زت��ه  ما  الطاهرة  لروحه 
الطويلة  م�����س��ريت��ه��ا  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
واآخر ما حققته يف هذا املجال وهو 

املوؤ�س�س  للقائد  والعرفان  ال��وف��اء 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
“ الذي  اهلل  “ رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأق���ام دع��ائ��م دول���ة الإم�����ارات وبنى 
الإن�ساين  دوره���ا  واأر���س��ى  نه�ستها 
جميع  ع���ل���ى  خ����ريه����ا  ف���ان���ع���ك�������س 
اأر�سها  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
اإىل كل حمتاج  وفا�س حتى و�سل 
اأ�سقاع  ب��ه��ا يف  ا���س��ت��غ��اث  وم��ن��ك��وب 
وتوجيهاته  روؤيته  وبف�سل  العامل 
وتربيته لأبنائه و�سعبه تفاعل هذا 
بدولة  ارت��ق��ى  حتى  واأث��م��ر  النهج 
الإم�����ارات ل��ت��ك��ون يف م��ق��دم��ة دول 
العامل قاطبة يف تقدمي امل�ساعدات 

الإن�سانية والإمنائية”.

•• اأبوظبي-وام: 

املدير  �سهيل  ���س��ارة  ���س��ع��ادة  اأك���دت 
الن�ساء  اإي������واء  مل���راك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والأطفال �سحايا الجتار بالب�سر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيه  ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
عام  ب��اإع��ت��م��اد  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
بالغريب  لي�س  زايد  عام   2018
ف��ال��وال��د ال�����س��ي��خ زاي����د م���اأ دنيا 

املنطقة والعامل يف كافة املجالت . 
واأ�سافت دولتنا حتتل مكانة رفيعة 
كاأكر مانح للم�ساعدات الإمنائية 
نفخر  و   .. ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
الإجت���ار  اإي����واء �سحايا  م��راك��ز  يف 
املراكز  ه����ذه  ت���ك���ون  اأن  ب��ال��ب�����س��ر 
للفقيد  الإن�����س��اين  للح�س  ن��ت��اج��اً 
ول��ت��وج��ي��ه��ات��ه واأف���ع���ال���ه واأق���وال���ه 
البذل و  واإميانه العميق بف�سائل 
ومن  ال�سعفاء  م�ساندة  و  العطاء 

هم يف حاجة اإىل العون و امل�ساعدة 
..موؤكدة ان التاريخ �سيخلد ذكرى 
وجد  قلما  وحكيم  اإن�����س��اين  ق��ائ��د 

مثله يف هذا الع�سر .
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  وت��ع��ه��دت 
الولء  بعمق  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الغالية  ال��ب��اد  ل��ه��ذه  والن��ت��م��اء 
ال�سري  وعلى  الر�سيدة  ولقيادتنا 
لن�سنع  املوؤ�س�س  ال��وال��د  نهج  على 

م�ستقبًا م�سرقاً لأبنائنا.

وحكمة  خ�����رياً  الإم���������ارات  ���س��ع��ب 
وعطاء و وفاء واإن�سانية .

لها  ت�����س��ري��ح  يف   - �سهيل  وق��ال��ت 
امل��غ��ف��ور له  ان  امل��ن��ا���س��ب��ة -  ب��ه��ذه 
ت�ستند  دول���ة  اأورث��ن��ا  زاي���د  ال�سيخ 
فاأوىل  الإن�سان  يف  الإ�ستثمار  اإىل 
والثقافة  للتعليم  كبرياً  اإهتماماً 
اأ�س�س  على  ي�ستند  م�ستقبل  لبناء 
الغالية  دول��ت��ن��ا  جعل  مم��ا  علمية 
تتبواأ مكانة عظيمة على م�ستوى 

باأي  اأن ن�س�مح  �سامتها ول يجوز 
جناة  لأن  م�سريتها  يع�وق  ته�اون 
هذه ال�س�فينة جن�اة لن�ا ولن ن�سكت 
اإت�������اف هذه  ي��ح��اول��ون  م��ن  ع�لى 
اإذا غرقت فا اأحد  ال�سفينة لأنها 

ي�سمن ال�س�ام لنا “.
ال�سيخ  ف��ك��ر  ك����ان  “ ل��ق��د  وت���اب���ع 
“ ي�سبق  ث����راه  “ ط��ي��ب اهلل  زاي����د 
دائما خطاه فرتك فينا ثروة من 
ال���ق���دوة وامل���ث���ل مم���ا ي��ل��زم��ن��ا على 
وا�ستيعابه  وتدبره  تذكره  ال��دوام 
واحلف�اظ عليه اإرثاً غالي�اً ونرا�س�اً 
الوط�ن  ف��ي��ه خ��ري  م��ا  اإىل  ي��ه��دى 
و���س��ب��ي��ل ام��ت��ن��ان��ن��ا ووف���ائ���ن���ا لهذا 
باأداء  يكون  العظي�م  املوؤ�س��س  الأب 
وفكره  روح���ه  ا�ستلهام  يف  واج��ب��ن��ا 
وب�سريته وال�سري على دربه الذي 
لنا  وذات���ه يف متهيده  اأف��ن��ى عمره 
لتبقى الإم��ارات دائما على طري�ق 

زاي��د اخل��ري “.

لل�سباب  اج��ت��ذاب��اً  الأك����ر  ال��ب��ي��ئ��ة 
الإمارات  جمتمع  و�سار   ، العربي 
الت�سامح  يف  ب���ه  امل��ح��ت��ذى  امل���ث���ال 
وال�سعادة  احل�����س��اري  وال��ت��ع��اي�����س 
الأمان  التي تظلل اجلميع بوارف 

والرخاء وال�ستقرار .

عربي  خ��ريي  اأداء  باأف�سل  ف��وزه��ا 
على  النجاح  ه��ذا  اإىل  ننظر  لأن��ن��ا 
اأن��ه ثمرة م��ن ث��م��رات زاي��د اخلري 

زايد الإن�سان رحمه اهلل”.
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اأخبـار الإمـارات
ومبادئه املوؤ�س�س  الوالد  لقيم  الكبري  التقدير  على  دليل  زايد«  »عام  جمال ال�سويدي : اإعالن 2018 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سويدي مدير عام مركز  �سند  الدكتور جمال  �سعادة  اأكد 
اإعان  اأن  ال�سرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات  الإم����ارات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اهلل” عام 2018 “عام زايد” هو خري دليل على  “حفظه 
له  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  يحتلها  ال��ت��ي  العظيمة  املكانة 
“ يف  ث��راه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
عقول اأبناء الوطن وقلوبهم وهو تعبري عن التقدير الكبري 
“ رحمه  زاي��د  ال�سيخ  وال��دن��ا  غر�سها  التي  وامل��ب��ادئ  للقيم 

دولتنا  حققتها  التي  النه�سة  منها  انطلقت  وال��ت��ي   “ اهلل 
اأكر دول العامل تقدما  اأ�سبحت واحدة من  احلبيبة حتى 
اإليه بالبنان حني يجرى  وباتت منوذجا يحتذى به وي�سار 
الإجناز.  و�سرعة  وال�سعادة  ال��رف��اه  م�ستوى  ع��ن  احل��دي��ث 
وقال ال�سويدي يف كلمة له “ اإن كل منا�سبة متر فيها ذكرى 
الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“ طيب اهلل ثراه “ متثل فر�سة مهمة ل�ستح�سار الأعمال 
اجلليلة التي قام بها ف�سا عن تذكر قيمه الإن�سانية التي 
زايد  ال�سيخ  ك��ان  فلقد  النا�س  ك��ل  ق��ل��وب  يف  حمبته  زرع���ت 
منوذجا لاإن�سان الذي جمع الكثري من املميزات التي قلما 

جتتمع يف �سخ�س واحد اإذ جمع بني �سخ�سية القائد امللهم 
ويوؤ�س�س  الأجيال  م�ستقبل  ي�ست�سرف  ال��ذي  الدولة  ورج��ل 
له واملخطط الناجح يف اإدارة موؤ�س�سة جمتمعية جتمع بني 
الذي  املتوا�سع  والإن�����س��ان  والن��ف��ت��اح  املحلية  اخل�سو�سية 
جمع يف قربه من النا�س بني روح الأب��وة وخا�سية الإن�سان 

الرمز”. 
بالفعل  الهائل  التطور  ه��ذا  اليوم من  ن��راه  ما  اإن  واأ���س��اف 
ن��ت��اج جلهود  ب��اإع��ج��اب ع��امل��ي ه��و يف احلقيقة  ال���ذي يحظى 
جبارة بداأها الوالد املوؤ�س�س “ رحمه اهلل “ وملبادئ وقواعد 
حكم ر�سيد وفريد يقوم على التاحم بني القيادة وال�سعب 

وقد �سارت على النهج نف�سه قيادتنا الر�سيدة وهي ت�ستلهم 
م��������ن م�������در�سة زاي�������د اخلري قيم حب الوطن والإخا�س 
الآخ����رون  ي���راه  ق��د  م��ا  ع��ل��ى حتقيق  والت�سميم  ال��ع��م��ل  يف 

معجزة . 
وق����ال م��دي��ر ع���ام م��رك��ز الإم�������ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
ال�سرتاتيجية يف ختام كلمته “ اإننا نعاهد قيادتنا الر�سيدة 
على اأن نبقى خمل�سني لقيم الوالد املوؤ�س�س زايد “ رحمه 
اهلل “ ولن ندخر جهدا من اأجل رفعة بادنا وجعلها دائما 
يف املقدمة وهي تخطو بثبات وعزمية لتكون اإحدى الدول 

املتقدمة يف العامل عن جدارة وا�ستحقاق “ .

نورة الكعبي: مبادرة »عام زايد« تر�سيخ لنهج ال�سيخ زايد املتاأ�سل يف �سعب الإمارات

الرمي الفال�سي : اعتماد 2018 »عام زايد« قرار حكيم ي�ستحق التقدير

�سامل ال�سويدي : »عام زايد« تعبري عن ال�سكر والوفاء ملوؤ�س�س الإمارات

عائ�سة بنت بطي تثمن اإعالن عام 2018 عام زايد 

اأحمد �سبيب الظاهري : نتطلع اأن يكون 2018 عاما زاخرا بالإجنازات واملبادرات

و�سام لوتاه : »عام زايد« 365 يوما من العرفان للوالد الإن�سان

•• ابوظبي-وام:

اأك������دت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
الكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون املجل�س 
م���ب���ادرة  ان  الحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د 
 2018 ب��اإع��ان  اهلل”  “حفظه 
مل�سرية  تخليد  ه��و  زايد”  “عام 
والإجنازات  العطاءات  من  حافلة 
التي قادها الوالد املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
“طيب اهلل ثراه”، وهي  اآل نهيان 
مواطن  لكل  واع��ت��زاز  ر�سالة فخر 

•• اأبوظبي-وام:

عبداهلل  ال������رمي  ����س���ع���ادة  و����س���ف���ت 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الفا�سي 
قرار  والطفولة  لاأمومة  الأعلى 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
 2018 ع���ام  ب��اع��ت��م��اد  اهلل  حفظه 
املئوية  ال���ذك���رى  ي�����س��ادف  ال�����ذي 
زايد  ال�سيخ  الراحل  القائد  ملياد 
كمبادرة  ن��ه��ي��ان  ال  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
“ باأنه  “ عام زايد  وطنية �سعارها 

قرار حكيم ي�ستحق التقدير .
وقالت الفا�سي يف كلمة لها بهذه 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  ان  املنا�سبة 
بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 

الذي توىل احلكم يف اإمارة اأبوظبي 
اأغ�����س��ط�����س عام  ال�����س��اد���س م���ن  يف 
والحرتام  الثناء  ي�ستحق   1966
و�سعه  مب��ا  بنهجه  والق���ت���داء  ب��ل 
ا�س�ست  وق��ي��م  م��ن خطط وم��ب��ادئ 
على قواعدها دولة و�سلت مكانتها 

اىل م�ساف الدول احلديثة.
واأو�سحت ان عام زايد هو منا�سبة 
وط��ن��ي��ة ل���س��ت��ح�����س��ار الإجن�������ازات 
الروؤية  بف�سل  حتققت  التي  كافة 
امل��وؤ���س�����س والتي  ل��ل��وال��د  ال��ف��ري��دة 
حمل رايتها خري خلف خلري �سلف 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 

عينيه  ن�سب  واأطفالها  الإماراتية 
والهتمام  ب��ال��رع��اي��ة  ف��اأح��اط��ه��م 
وفتح لهم ابواب العلم و�سخر لهم 
الرعاية ال�سحية ال�ساملة .. فكانت 
وامل�ساند  “ ال��داع��م  الم����ارات  “ام 
الماراتية  والأم  ل��ل��م��راأة  امل�ستمر 
اىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  ولأط��ف��ال��ه��ا 
ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام لإع����داده����م 

مل�ستقبل الوطن . 
ولفتت اىل ان الوالد املوؤ�س�س رحمه 
عنواناً  الإن�سان  اح��رتام  جعل  اهلل 
باأنه  واآم���ن  ك��اف��ة  مبناحيه  للعمل 
بال�ستثمار  واأمر  الرئي�سية  ثروته 
يف الإن�سان ولاإن�سان .. واآمن باأن 
التقدم  ع��م��اد  هما  وامل��ع��رف��ة  العلم 
ل�����ذا ح���ر����س ع���ل���ى ب���ن���اء امل����دار�����س 

ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اهلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإن  وق��ال��ت 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية 
التي  والطفولة  لاأمومة  الأع��ل��ى 
كانت اإىل جانب الوالد زايد اهتمت 
باملراأة والأم الإماراتية فوقفت اإىل 
جانبها و�ساعدتها يف الو�سول اىل 

كافة امليادين العلمية والعملية .
ان  الفا�سي  ال��رمي  �سعادة  واأك��دت 
الأم  و�سع  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 

اأبوظبي  اأب���واب  واجل��ام��ع��ات وف��ت��ح 
والإمارات عامة لكل �ساحب خرة 
الوطنية  لإثراء اخلرات  ومعرفة 
و���س��خ��ر ال�����روات ال��وط��ن��ي��ة خلري 
اأهل الإمارات مواطنني ومقيمني.

الم  الفا�سي  الرمي  �سعادة  ودعت 
“عام  ا���س��ت��غ��ال  اىل  الإم���ارات���ي���ة 
والتفاعل  الن�ساط  ب��زي��ادة  زايد” 
مع هذا احلدث لإعطاء زايد حقه 
من التقدير على ما قدمه ل�سعبه 
وان  وابنائها  امل���راأة  مقدمتهم  ويف 
عليا  م��رات��ب  اىل  ب��اأ���س��رت��ه��ا  ت�سل 
من الهتمام والرعاية حتى تكون 
للمجتمع  وم�ساندة  حقيقية  ن��واة 
والرقي  ال��ت��ق��دم  نحو  م�سريته  يف 

بوطنه.

•• عجمان-وام: 

مدير  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  اأك��د 
عام غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
ان ك����ل م����ن ي��ع��ي�����س ع���ل���ى اأر������س 
بالفخر  ال�سعور  يتملكه  الم���ارات 
دولتنا  اإل��ي��ه  و�سلت  مل��ا  والع���ت���زاز 
ال��غ��ال��ي��ة م���ن م��ك��ان��ة وم���ا ت�سهده 
�سانع  قواعدها  اأر�سى  نه�سة  من 

الحتاد املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

باعتماد  ال�����س��وي��دي  ���س��امل  واأ����س���اد 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
“عام   2018 ع�����ام  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
زايد” لتكون المارات على موعد 
والعطاء  ل��ل��خ��ري  ع���ام ج��دي��د  م���ع 
مل��وؤ���س�����س دولة  وال�����س��ك��ر وال����وف����اء 

امل��ج��الت وك��ان طيب اهلل  يف كافة 
ثراه ي�سع بناء الن�سان على راأ�س 
اأول���وي���ات���ه وك����ان ذو ن��ظ��رة وروؤي����ة 
احلكيمة  بقيادته  اأر���س��اه  ملا  ثاقبة 
دول���ة ع�سرية  وق��واع��د  ا�س�س  م��ن 
اأ�سبحت يف فرتة وجيزة ذات �ساأن 
منوها   . امل�����س��ت��وى  رف���ي���ع  وم���ق���ام 
مبادئ  ت����رك  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ان  اىل 
امل�سيئة  اخل���ط���وط  ك��ان��ت  وروؤى 

المارات املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
ت�سريح  يف   - ال�سويدي  وقال   .“
ان توىل  ان��ه منذ   - املنا�سبة  بهذه 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
مقاليد  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
احل��ك��م ب����داأ ت���اري���خ وع��ه��د جديد 
ت��ط��ورت خ��ال��ه الم�����ارات لتكون 
�سمن م�ساف دول العامل املتقدمة 

المارات  دول��ة  عليها  ���س��ارت  التي 
حكومة و�سعبا. واأكد ال�سويدي انه 
لزاما على كل من يعي�س على هذه 
ويكون  ي�سارك  اأن  الطيبة  الر���س 
له دور فاعل يف عام زايد من خال 
وزيادة  ومبادئه  اأجم���اده  ا�ستذكار 
اخل���ري وال��ع��ط��اء.. ف��ط��امل��ا ارتبط 
داخل  والعطاء  باخلري  زاي��د  ا�سم 

المارات وخارجها.

•• دبي -وام: 

ثمنت �سعادة الدكتورة عائ�سة بنت 
ب��ط��ي ب��ن ب�����س��ر م��دي��ر ع���ام مكتب 
دبي الذكية اإعان �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
عام  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
2018 يف دولة الإمارات عام زايد 
. واأك��دت يف ت�سريح بهذه املنا�سبة 
التي  الوطنية  املبادرة  هذه  اأهمية 
ت��ق��ام اح��ت��ف��اء ب��امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه مبنا�سبة مرور 100 عام 
وباين  الدولة  على مياد موؤ�س�س 

نه�ستها .
وقالت اإن يف اأعماق الإمارات ومن 
وطاأها حبا كبريا لرجل اأ�س�س كل 
ه���ذا احل���ب واخل����ري يف الإم�����ارات 
ال��دول��ة ..  ت��اري��خ  .. رج��ل يلخ�س 
اإن����ه زاي����د احل���ب .. وزاي�����د اخلري 
جعل  ال�����ذي  الإن�������س���ان  وزاي������د   ..
الإم���������ارات ب��ل��د ال���ع���ط���اء واخل���ري 
والتعاي�س  والت�سامح  والإن�سانية 
والتقدم  وال���ث���ق���اف���ة  والق���ت�������س���اد 

والرقي والعمران واجلمال .
ال�سمو  ����س���اح���ب  اأن  واع�����ت�����رت 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باإعانه 
ع��ام 2018 ع��ام زاي��د ف��اإن��ه يتوج 

زاي���د اخل���ري وح��ف��ظ اهلل �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ال����ذي ظل 
على عهد الوفاء لوالده باأن وا�سل 
امل�سري واأخذ على عاتقه اإىل جانب 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 

الدولة  نهج  وي��ع��زز  وفعله  اخل��ري 
الإن�سان  يبقى  ب���اأن  عليه  وي��وؤك��د 
ال��وط��ن احلقيقية  ث���روة ه���ذا  ه��و 
واأن ف��ع��ل اخل���ري ل��ه وال��ع��ط��اء ملن 
ح��ول��ه وال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح هو 
زاي����د هو  ف��ن��ه��ج  نهجنا وط��ري��ق��ن��ا 
الذي  وهو  الرقي  اإىل  قادنا  ال��ذي 
ال���دول  م��ق��دم��ة  يف  جلعلنا  اأ���س�����س 
�سعلتنا  وه��و  ال�سعوب  مقدمة  ويف 
فكرة  م��ن��ه��ا  ات���ق���دت  ال��ت��ي  الأوىل 
الرقم  الإم���ارات  جعل  على  العمل 
�سعبها  ل��ي��ك��ون  ال���ع���امل  يف  واح�����د 

اأ�سعد �سعوب الأر�س.
وقالت يف ختام ت�سريحها رحم اهلل 

اأو�سلوا  حتى  واأبنائه  الوطن  ه��ّم 
الإم��ارات لأعلى املراتب واألب�سوها 

ثوب الفخر.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ساد �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري 
الوطني  للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ال�سمو  �ساحب  ب��اإع��ان  الحت���ادي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
“ حفظه اهلل” باأن  ال��دول��ة  رئي�س 
“عام  ���س��ع��ار   2018 ع����ام  ي��ح��م��ل 
تقام  وطنيه  منا�سبة  زايد” ليكون 

املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد  لاحتفال 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان 
– طيب اهلل ثراه- مبنا�سبة ذكرى 

مرور 100 عام على مياده .
ك��ل��م��ة بهذه  ال��ظ��اه��ري - يف  واأك����د 
 2018 ع��ام  اختيار  ان   - املنا�سبة 
املكانة  ��د  ي��ج�����سِّ زاي�����د  ع����ام  ل��ي��ك��ون 
املغفور  ميثلها  ال��ت��ي  ال�ستثنائية 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 

جت�سد  التي  واملبادرات  بالإجنازات 
له  للمغفور  ال��رائ��د  ال����دور  وت���رز 
ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه يف و�سع 
املتحدة يف  العربية  الم���ارات  دول��ة 
م�ساف الدول املتقدمة ونوؤكد اأننا 
زايد  روؤى  وف��ق  امل�سرية  �سنوا�سل 
اخلري و وفق روؤى القيادة احلكيمة 
يف الدولة والتي تعد الأ�سا�س القوي 

لانطاق نحو بناء امل�ستقبل.

لدى  ث�������راه-  اهلل  -ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان 
القائد  فهو  الم����ارات  دول���ة  �سعب 
�����س ل��دول��ة الحت���اد وه��و رمز  امل��وؤ���سِّ
امل�ستوى  ع���ل���ى  واخل������ري  ال���ع���ط���اء 
ول  وال����دويل  ال��ع��رب��ي  و  اخلليجي 
ت���زال م��واق��ف��ه وم��ب��ادرات��ه اخلرية 
 . ال�����س��ع��وب  جميع  بتقدير  حت��ظ��ى 
وتابع الظاهري قائا : نتطلع اإىل 
زاخراً  عاماً   2018 ع��ام  يكون  اأن 

•• دبي -وام:

ل���وت���اه املدير  ����س���ع���ادة و����س���ام  اأك�����د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ة دبي 
ال�سمو  �ساحب  اإع��ان  اأن  الذكية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل” عام  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بالتزامن   “ زايد  عام   “  2018
م����ع م���ئ���وي���ة م����ي����اد امل����غ����ف����ور له 

ال�����س��ي��خ زاي������د ه����و جت�����س��ي��د حلب 
الوالد املوؤ�س�س املتاأ�سل يف قلب كل 
اإماراتي ومقيم وكل من امتدت له 

يد عيال زايد باخلري.
بهذه  ل��ه  ت�سريح  يف  ل��وت��اه  وق���ال 
“ اإن ع��ام زاي��د دع��وة اإىل  املنا�سبة 
365 يوما من العرفان باجلميل 
لتقدمي  ومنا�سبة  املوؤ�س�س  للوالد 
زايد  “ ع��ي��ال  ع��ب��ارة  م��ع��اين  اأروع 

دبي الذكية لإيجاد جتربة اإن�سانية 
تعك�س املعاين الرائعة لعام زايد.

م�سوؤولية  زاي����د  ع���ام  اأن  واع���ت���ر 
وزائر  ومقيم  مواطن  لكل  وطنية 
ويتوجب  الإم���������ارات  اأر�������س  ع��ل��ى 
قدراتنا  ن�����س��ع  اأن  ج��م��ي��ع��ا  ع��ل��ي��ن��ا 
كل  ترتجم  م�سرقة  �سورة  لنقدم 
لنكون  زايد  ال�سيخ  فينا  ما غر�سه 

اأها للقب “ عيال زايد “ .

 2018 اأن عام  “ للعامل . موؤكدا 
وا�ستح�سار  ال��ع��ط��اء  ع��ام  �سيكون 
 “ اهلل  “ رح��م��ه  زاي���د  ال�سيخ  اإرث 
الإمارات  دولة  بروؤيته  جعل  الذي 

اأيقونة عاملية .
واأ�سار اإىل اأن موؤ�س�سة حكومة دبي 
كافة  اإمكانياتها  �ستوظف  الذكية 
مبادرات  م��ن  ف��اع��ا  ج���زءا  لتكون 
اإمكانيات  �ستوظف  كما  زاي��د  ع��ام 

اجل��غ��رايف ل��دول��ة الإم����ارات لت�سل 
هذه  وع����ر  وال���ي���وم  ال���ع���امل،  اإىل 
امل���ب���ادرة ف����اإن دول����ة الإم������ارات ويف 

ظل قيادتها الر�سيدة توؤكد للعامل 
ع��زم��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ري ع��ل��ى خطى 
�سعبها  ع��زم  وت��وؤك��د  زاي���د،  ال�سيخ 
لتمكني  امل�������س���رية  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
دول�����ة الإم���������ارات م���ن ال����ري����ادة يف 
مقدمتها  ويف  امل����ج����الت،  ج��م��ي��ع 
للوالد  الذي كان  الإن�ساين  العمل 
ال�سيخ زايد “رحمه اهلل” ب�سماته 
ب��ه��ا املجتمع  ي��ق��ر  ال��ت��ي  اخل���ال���دة 

الإن�ساين باأ�سره.
زاي����د رحمه  ال�����س��ي��خ  واع���ت���رت ان 
وروؤيته  ب�سريته  بعمق  متكن  اهلل 
بعيدة املدى من اأن يوؤ�س�س لدولة 
فريدة  عاقة  على  تقوم  ع�سرية 

واملواطنني  ال��ق��ي��ادة  فيها  جتتمع 
على حتقيق هدف واحد وهو بناء 
دول�����ة ع�����س��ري��ة مت��ك��ن��ت يف فرتة 
مكانتها  ت��ر���س��خ  اأن  م���ن  ق�����س��رية 
على اخلارطة العاملية، وتكون دولة 
ولت�سبح  بالبنان  لإجنازاتها  ي�سار 
ال���ت���ق���دم  ي����ح����ت����ذى يف  من������وذج������اً 
والزدهار فاليوم ومن خال هذه 
ن�ستلهم  اأن  جميعاً  علينا  امل��ب��ادرة 
املعاين والقيم ال�سامية التي حتلى 
اهلل”،  “رحمه  زاي����د  ال�����س��ي��خ  ب��ه��ا 
العمل  مل��وا���س��ل��ة  ول��ت��ك��ون ح���اف���زاً 
امل�سرق  امل�ستقبل  ل��ب��ن��اء  وال��ع��ط��اء 

لدولة الإمارات.

اأ�سبحت  ال��ت��ي  ب��امل��ك��ان��ة  اإم����ارات����ي 
والتي  الإم���������ارات،  دول�����ة  حت��ت��ل��ه��ا 
بداأت اأوىل خطواتها مع اللحظات 

الأوىل لقيام دولة الحتاد.
“عام زايد” هي  وقالت ان مبادرة 
املتاأ�سل  زايد  ال�سيخ  لنهج  تر�سيخ 
الذي  ال�سعب  الإم����ارات،  �سعب  يف 
للخري  حبا  زاي���د  فكر  م��ن  ت�سرب 
والعطاء والبذل خلدمة الإن�سانية 
وغر�س  ال�سعادة  وحتقيق  جمعاء، 
الأم������ل وت���ق���دمي ي���د ال���ع���ون لكل 

حمتاج.
وحكمته  زاي����د  ف��ك��ر  ان  وا���س��اف��ت 
وق���ي���م���ه ت���خ���ط���ت ح��������دود امل���ك���ان 

يون�س اآل نا�سر : »عام زايد« مبادرة مهمة لإبراز دور قائد عظيم

ن�سال الطنيجي : اأفعال زايد د�ستور للتقدم والتطور 

م�سرية  يف  قدما  للم�سي  نرا�سا 
التنمية امل�ستدامة لدولة الإمارات 

على خمتلف ال�سعد.
الإع������ان فخر  ه����ذا  “ اأن  واأك�����د 
واع��ت��زاز �سعب الإم���ارات مب�سرية 
ومنجزات ال�سيخ زايد بن �سلطان 
توارثتها  ال��ت��ي  وم��ب��ادئ��ه  وبقيمه 
الأج���ي���ال واأ���س��ب��ح��ت ت��ع��ر ب�سكل 
ال�سخ�سية  ���س��م��ات  ع���ن  وا����س���ح 
الإماراتية هذه املبادئ التي تتخذ 

واأخاقه  قيمه  تر�سيخ  ا�ستطعنا 
موروثه  على  واحل��ف��اظ  واأفعاله 
�سنكون قد قدمنا خدمة عظيمة 

لهذا الوطن .
ن�سال  ال��دك��ت��ورة  وا���س��ت��ح�����س��رت 
ال�سمو  �ساحب  كلمة  الطنيجي 
ال�����س��ي��خ ال����دك����ت����ور ���س��ل��ط��ان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف حفل 
حني  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة 
 .. الأب  اأي��ه��ا   .. الم  اأي��ت��ه��ا  ق���ال 
اأم�����س��ك ال��ق��ل��م واأج���ع���ل اأب���ن���اءك 
حولك و�سطر .. هذا ماكان يحبه 
زايد .. هذا ماكان ل يحبه زايد 
ن�سعها  ل  الأوراق  تلك  وجن��م��ع 
على الرفوف ول نتغنى بها على 

•• دبي -وام:

املدير  ن���ا����س���ر  اآل  ي���ون�������س  ث���م���ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة ب��ي��ان��ات دبي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع������ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ع����ام  اهلل”  “حفظه  ال������دول������ة 
“ عام  الإمارات  دولة  يف   2018
“ ل��ي��ك��ون م��ن��ا���س��ب��ة وطنية  زاي����د 
املوؤ�س�س  بالقائد  لاحتفاء  تقام 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
 “ ث�����راه  اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
على  ع���ام   100 م���رور  مبنا�سبة 

مياده.
املبادرة  ه���ذه  اإن  ن��ا���س��ر  اآل  وق���ال 
الوطنية جت�سيد حقيقي للمكانة 
الكبرية التي يحتلها موؤ�س�س دولة 
الحتاد وباين نه�ستها املغفور له 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
اهلل ثراه” يف نفو�س اأبناء  “طيب 
التي  الر�سيدة  الإم��ارات وقيادتها 
اتخذت من نهجه “ رحمه اهلل “ 

م���ن ح���ب اخل���ري واحل���ر����س على 
اأ�سا�سا  ال��ت�����س��ام��ح  ون�����س��ر  ال��ع��ط��اء 
اإىل جانب  الآخ��ري��ن  للتعامل مع 
الإن�سان  بناء  اإىل  ال��دائ��م  ال�سعي 
اأول وال�ستثمار فيه ل�سناعة غد 
اأف�سل والنه�سة والتطور للدولة 

يف �ستى املجالت”.
بن  زاي����د  ال�����س��ي��خ  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
�سلطان “طيب اهلل ثراه” جنح يف 
اأر�س الإمارات  تخليد ذكراه على 
ب��ف�����س��ل ال����روؤي����ة ال�����س��دي��دة التي 
اإخوانه  اأ�س�سها لدولة الحتاد مع 
�سكلت  وال����ت����ي  الإم����������ارات  ح���ك���ام 
منوذجا يحتذى به يف العمل اجلاد 
والرتقاء  واملواطن  الوطن  لبناء 
باملجتمع اإىل اأف�سل املراتب ومثال 
اأبناء هذا  للتكاتف والتاحم بني 
عام  تخ�سي�س  ف���اإن  ل��ذا  املجتمع 
2018 ليحمل �سعار “عام زايد” 
هو مبادرة مهمة لإب��راز دور هذا 
القائد العظيم وتقدير لعطاءاته 

واجنازاته.

•• العني -وام: 

ن�سال حممد  ال��دك��ت��ورة  اأ���س��ادت 
زايد  لدار  العام  املدير  الطنيجي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ����س���ام���ي���ة ب���اإع���ان 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
2018 يف دولة  ع��ام  حفظه اهلل 

الإمارات عام زايد .
ت�سريح  يف  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأك�������دت 
بهذه املنا�سبة اأهمية هذه املبادرة 
احتفاء  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�������وطنية 
بن  زاي���د  ال�سي������خ  ل��ه  باملغ������فور 
طيب  ن��ه�����������������ي��ان  اآل  ���س��������������������������ل��ط��ان 
م����������رور  مب�������نا�سبة  ث���راه  اهلل 
مي�������اد  ع��ل��ى  ع��������������������������ام   100
احتادها  وب���اين  ال��دول��ة  موؤ�س�س 

واإجنازاتها.
وقالت اإن �سرية املغفور له ال�سيخ 
نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
العظيمة  ال�����س��ري  م���ن  ث����راه  اهلل 
ذكرها  ينقطع  اأن  يجب  ل  التي 
عن الأجيال القادمة فهو احلكيم 
ال����ذي اأن����ار ط��ري��ق الحت����اد وهو 
ال��ك��رمي ال��ذي م��د ي��د اخل��ري اإىل 
اجل��م��ي��ع وه����و ال�����ذي ح����ول تلك 
جنة  اإىل  ال��ق��اح��ل��ة  ال�������س���ح���راء 
ن��ت��ب��اه��ى ب��ه��ا ب���ني ال�����س��ع��وب ولو 

ال�سدور  يف  ون�����س��ع��ه��ا  ال���دف���وف 
الد�ستور  م��ق��دم��ة  يف  ون�����س��ع��ه��ا 
بهذا الوفاء نكون قد اوفينا زايد 
الكلمات  تلك  اإن  وق��ال��ت   .. حقه 
اأن  ال��ت��ي ي��ج��ب علينا  ال��ق��ي��م  ه��ي 
على  للحفاظ  جميعا  ن��ت��وارث��ه��ا 

تقدمنا ورفعتنا .
زايد  دار  اأن  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأك�����دت 
�ستحمل  الإ����س���ام���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا م�����س��وؤول��ي��ة كبرية 
يف حت��ق��ي��ق الأه����������داف امل���رج���وة 
م���ن اإط������اق ه����ذه ال��ت�����س��م��ي��ة ل 
ت�سرفت  ق��د  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  �سيما 
بحمل ا���س��م م��وؤ���س�����س ال���دول���ة يف 
منوذج  اأنها  اإىل  اإ�سافة  ت�سميتها 
حي وام��ت��داد ل��اإجن��ازات والقيم 
الوطن  ه��ذا  زاي��د يف  التي زرعها 

املعطاء .
يجب  ت�سريحها  ختام  يف  وقالت 
حجم  ل��ل��ع��امل  ن��ظ��ه��ر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
جتاه  قلوبنا  ي�سكن  ال��ذي  احل��ب 
نتباهى  واأن  الوطن  هذا  موؤ�س�س 
بذلك يف كل وقت وحني واأن نبقى 
ل��ذل��ك الرجل  اإىل الأب���د  اأوف��ي��اء 
رئي�سيا  �سببا  ك��ان  ال��ذي  العظيم 
اإليه الإم��ارات اليوم  فيما و�سلت 
م��ت��م��ي��زة يف مقدمة  م���راك���ز  م���ن 

دول العامل .

حنيف القا�سم : زايد اأ�سطورة �سعب وحكيم اأمة

“ اإنه وعلى  زايد  “ عام   2018
ال���رغ���م م���ن م�����رور ه����ذا الوقت 
الدولة  داخ���ل  يف  اجلميع  اأن  اإل 
وخارجها يتذكرون اأعمال املغفور 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د اخل���ال���دة التي 
م�سيئة  باأحرف  التاريخ  �سجلها 
ل���رج���ل اأ����س�������س وع���م���ر يف ب����اده 
العامل  م���ن���اط���ق  م����ن  وال���ع���دي���د 
مكان  اأي  يف  الإن�������س���ان  خل���دم���ة 
دون النظر جلن�س اأو لون اأو فكر 
وم��ع��ت��ق��د ول��ك��ن��ه الإن�����س��ان الذي 

ينبغي احرتام اإن�سانيته “.
واأ�سار اإىل اأن هذا النهج ومبادراته 
واآلياته �سكل د�ستور حياة يومية 

•• دبي -وام:

اأكد معايل الدكتور حنيف ح�سن 
القا�سم رئي�س جمل�س اإدارة مركز 
واحلوار  الإن�سان  حلقوق  جنيف 
الراحل  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأن  ال��ع��امل��ي 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ال��ك��رمي 
 “ ث����راه  “ ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل 
بات رمزا للنماء والعطاء و�سكلت 
املجالت  كل  يف  ومواقفه  اأعماله 
و�سعبية  جم��ت��م��ع��ي��ة  اأ�����س����ط����ورة 
وطرحت  متطورة  اأف��ك��ارا  حملت 
العمل  يف  ج�����دي�����دة  م���ف���اه���ي���م 
والتطوعي  والن�����س��اين  ال��ق��ي��ادي 
والروؤي  بالوعي  قيادته  ومتيزت 
لقب  عليه  اطلق  حتي  الر�سينة 
نظرا  ال��ع��رب  حكيم  ه��و  م�ستحق 
الفاعلة  الإي���ج���اب���ي���ة  لأدواره 
معاجلة  يف  الأ�سيلة  وم�ساركته 
التي  الآراء  وط�����رح  امل�����س��ك��ات 
اأه��داف تنموية  ت�سهم يف حتقيق 

جتمع ال�سمل وتنبذ اخلافات.
ال���ق���ا����س���م يف ت�����س��ري��ح له  وق������ال 
ال�سمو  �ساحب  اإع���ان  مبنا�سبة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” عام 

واملقيمون  الوطن  اأبناء  ميار�سها 
ع��ل��ى اأر����س���ه م��ن خ���ال عاقات 
ودي��ة وت��ع��اون وتكافل رغ��م تعدد 

اجلن�سيات. 
الد�ستور  اأن هذا  القا�سم  واأو�سح 
واق��ع��ا ملمو�سا  اأ���س��ب��ح  احل��ي��ات��ي 
متار�سه واقعيا الأجيال اجلديدة 
اأ�سبح ميثل فل�سفة  اأنه  . موؤكدة 
وج��������ود ت���ر����س���خ ق���ي���م الأع�����م�����ال 
ق��ي��ادة الدولة  ب��دع��م  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
“رعاه اهلل” و�ساحب  حاكم دبي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال����ذي����ن ي���ح���ر����س���ون ع���ل���ى دع���م 
ك��ل اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ع��زز التنمية 
والزده������������ار احل���������س����اري ال����ذي 

ت�سهده الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

م�سبح املرر : عام زايد وقفة اإجالل ملوؤ�س�س الوطن وحمقق اأجماده ووحدته 

باجتاه امل�ستقبل امل�سرق .
كان  ال�����راح�����ل  ال���زع���ي���م  اأن  واأك��������د 
يحظى  لاإمارات  احلكيمة  بقيادته 
وال�سعوب  ال��دول  واإعجاب  باحرتام 
واحل��ك��ام على ام��ت��داد ال��ع��امل حيث 
حقق معجزات ح�سارية عر تاريخ 
م�������س���ريت���ه امل����ب����ارك����ة ع���ن���دم���ا حول 
اإىل مدن  ب��اده  رم��ال ال�سحراء يف 
وعزميته  اإ���س��راره  بف�سل  ع�سرية 
التحديات  اأم���ام  يوما  تلن  مل  التي 
الفطرية  احل���ك���م���ة  وان  ال���ك���ب���رية 
التي كان يتمتع بها زايد رحمه اهلل 
جعلته واحدا من اأبرز حكماء العرب 
وعفوية  وط��ي��ب��ة  ك���رم���ا  واأك����ره����م 
ب��زع��ام��ة روحية  زاي���د  ول��ه��ذا حظي 
ل��ي�����س ل����اإم����ارات ف��ح�����س��ب ب���ل كان 
زعامته  وكانت  كبريا  عربيا  زعيما 
تتخطى حدود الإم��ارات اإىل العامل 

•• اأبوظبي -وام:

ث��م��ن ���س��ع��ادة م�����س��ب��ح م���ب���ارك املرر 
اأبوظبي  لبلدية مدينة  العام  املدير 
بالإنابة اإعان �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل عام 2018 عام 
تقام  وط��ن��ي��ة  منا�سبة  ل��ي��ك��ون  زاي���د 
املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد  لاحتفاء 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه مبنا�سبة مرور 100 

عام على مياده.
ب���ه���ذه  ت�������س���ري���ح  امل���������رر يف  وق���������ال 
الوطنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  املنا�سبة 
مبوؤ�س�س  واعتزاز  اإج��ال  وقفة  هي 
الوطن  اأجم�������اد  وحم���ق���ق  ال����دول����ة 
مر�سعة  مل�سرية  وا�ستذكار  ووحدته 
بالت�سحيات  ومعطرة  ب��الإجن��ازات 
واجل�����ه�����د والإخ�������ا��������س وامل����ث����اب����ر 
والعمل  والر�ساد  باحلكمة  ومفعمة 
ال�����دوؤوب ع��ل��ى اإع����اء ���س��اأن الوطن 

وحفظ كرامة املواطن .
واأ�ساف اإن املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه نذر 
يعي�س  اأن  اأج���ل  م��ن  الغالية  حياته 
اأبناء الإمارات حياة العزة والكرامة 
ال�ستقرار  اأ����س���ب���اب  ك���ل  ل��ن��ا  ووف�����ر 
وال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء ك��م��ا ك���ان رحمه 
وقامة  عامليا  زعيما  امتياز  بكل  اهلل 

العربي وال�سامي .
الذي  والتعقل  احلكمة  اأن  واأو���س��ح 
كان ميتاز به قرار زايد على جميع 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�������س���ت���وي���ات 
الطابع  اىل غلبة  وكذلك  والدولية 
الن�سانية  ت��وج��ه��ات��ه  ع��ل��ى  ال��رح��ي��م 
ال�سام  ن���ح���و  امل�����س��ت��م��ر  ون�����زوع�����ه 
جعلت  كافة  الب�سرية  م��ع  وال��ت��اآل��ف 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان رحمه اهلل يحظى باحرتام 
املجتمع  م����ن  ك���ب���ريي���ن  وت����ق����دي����ر 
�ساملة  تنمية  ملا حققه من  ال��دويل 
وزمنها  حجمها  يف  م�سبوقة  غ��ري 
و���س��ع��ت دول���ة الإم�����ارات يف م�ساف 
ووفرت  املتقدمة  الع�سرية  ال���دول 
ملواطنيها م�ستوى عاليا من احلياة 
ال����ك����رمي����ة والأم����������ن وال����س���ت���ق���رار 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل ال���واع���د وق���د اأك����د زايد 
رعايته لأبنائه املواطنني بقوله اإنني 
مثل الأب الكبري الذي يرعى اأ�سرته 
حتى  بيدهم  وياأخذ  اأولده  ويتعهد 
طريقهم  وي�سقوا  ال�سعاب  يجتازوا 

يف احلياة .
دول�����ة  يف  ال�����ي�����وم  اأن  اىل  واأ�������س������ار 
الإم��ارات قد عو�سنا اهلل عن رحيل 
ال��وال��د وامل��وؤ���س�����س بقائد خري  زاي���د 
خ��ل��ف خل��ري ���س��ل��ف ���س��اح��ب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
و�ساحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات الذين 
ي�ستكملون م�سرية النه�سة ال�ساملة 
يف الإمارات حمققني كرامة الوطن 
اإخا�س  ب��ك��ل  و���س��اع��ني  وامل���واط���ن 
الإمارات  اأهداف �سعب  نحو حتقيق 
وطموحاته يف حياة كرمية وحا�سر 
مفعم بالإجنازات وم�ستقبل م�سطر 

بالطموحات .
اإن هذه  ت�����س��ري��ح��ه  خ��ت��ام  وق����ال يف 
املبادرة بجعل عام 2018 عام زايد 
الوفاء  هي دلل��ة وا�سحة على نهج 
والإخ����ا�����س م���ن ق���ي���ادة الإم������ارات 
و�سعبها اإىل الرجل القائد واملوؤ�س�س 
اأجل  اأفنى حياته من  ال��ذي  اخلالد 
اأبنائه  وع������زة  ال����وط����ن  ه�����ذا  جم����د 
زايد  امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د  .. رح���م اهلل 
ال�سهداء  مع  جناته  ف�سيح  واأ�سكنه 
رفيقا  اأول��ئ��ك  وح�سن  وال�سديقني 
وحفظ قيادتنا ون�سرها وحقق على 
وال�ستقرار  وال�سام  اخل��ري  يديها 
ول�����س��ائ��ر �سعوب  الإم�������ارات  ل�����س��ع��ب 

العامل .

دعائم  ت��ث��ب��ي��ت  يف  اأ����س���ه���م  ���س��اخم��ة 
ال��ع��امل واأع���ط���ى �سورة  ال�����س��ام يف 
متاألقة م�سرفة عن القيم الإن�سانية 
ال��ف��ا���س��ل��ة وال������دور ال����ذي ���س��ه��د له 
العامل من خال م�سريته الإن�سانية 
ال��ع��امل ففا�ست  ب��ق��اع  ال��ت��ي غ��ط��ت 
خريات فكره واإياديه الطاهرة على 
بف�سل  فعم  الأر����س  بقاع  من  كثري 
وال�سام  اخل����ري  وك���رم���ه  ح��ك��م��ت��ه 
اأعطى  ل��ق��د  .وت����اب����ع  وال����س���ت���ق���رار 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
ح�سنة  وق���دوة  حيا  مثال  نهيان  اآل 
ل��ل��ق��ائ��د ال����ذي ي��ت��ع��اط��ى م��ع �سوؤون 
و�سيا�سا  زعيما  ك��ون��ه  لي�س  احل��ك��م 
بل الوالد والراعي لاأ�سرة الكبرية 
�سمن دولته امل�ستقرة والهادئة ومن 
هنا فاإن قيم احلكم وعدالة القيادة 
التي �سطرها زايد جعلت منه قائدا 
هذا  لي�س  �سعبه  �سمائر  يف  خ��ال��دا 
فح�سب بل ويف قلوب مايني الب�سر 
ع��ل��ى ام��ت��داد خ��ارط��ة ال��ع��امل نظرا 
ال��ب��ي�����س��اء وال��ت��ي امتدت  ل���اأي���ادي 
النا�س  اآلم  مت�سح  اهلل  رح��م��ه  منه 
واملنكوبني  املعوزين  حاجات  وت�سد 
الرتقاء  معادلة  زاي��د  وق��د حقق   ..
اجتماعيا  وب��ال�����س��ع��ب  ب�����الأوط�����ان 
ب�سماته  تت�سح  ح��ي��ث  واق��ت�����س��ادي��ا 
واجنازاته يف كافة املجالت وكذلك 
اأف���ك���اره وخم��ط��ط��ات��ه ت��ن��ري ال���درب 
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اإجنازاتها  وحت��ق��ق  دول��ت��ن��ا  ت�����س��ري 
لتكون يف م�سايف الأمم املتطورة.

رحمه  زاي�������د  اإرث  اإن  واأ������س�����اف 
بني  ي���ج���م���ع  �����س����ام����ل  اإرث  اهلل، 
وامل��ع��رف��ة واحل���ق والعدالة  اخل��ري 
لكل  امل�ساندة  وت��ق��دمي  والت�سامح 

من يحتاجها .
وقال �سعادة حميد حممد بن �سامل 
الأمني العام لحتاد غرف التجارة 
علينا  مت��ر   : ب��ال��دول��ة  وال�سناعة 
ه���ذه الأي�����ام ذك����رى ت���ويل املغفور 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان رحمه اهلل مقاليد احلكم يف 
اأغ�سط�س  اأبوطبي يف ال�ساد�س من 
موقعنا  م���ن  ون���ح���ن   ،  1966
كممثلني للقطاع اخلا�س بالدولة 
هذه  يف  ن�ستذكر  اأن  ال  ي�سعنا  ل 
الأي��ام وتزامنا مع مبادرة �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل “ 
اأن يكون عام “2018 عام زايد” 
املنجزات  م��ن  ال��ري��ة  ال�سفحات 
الوطنية الباهرة واملواقف النبيلة 
باأحرف من  التاريخ  �سطرها  التي 
والقومي  الوطني  العمل  من  ن��ور 
ل��ذل��ك ال��رج��ل ال���ذي اأث��ب��ت �سفته 
اأك��ر من امتحان  كرجل دول��ة يف 
ون����ال ت��ق��دي��ر ���س��ائ��ر ق����ادة العرب 

والعامل .
تتوقف طموحات  اأن��ه مل  واأ���س��اف 

من ب�سرية نرية خلري خلف خلري 
اهلل  حفظه  اخل��ري  فخليفة  �سلف 
ال�سند لل�سيخ زاي��د يف  ك��ان  ورع��اه 
والأمني  والبناء  التاأ�سي�س  م�سوار 
املخل�س يف م�سرية النماء والعطاء 
وجاءت ا�ستحقاقاً ل�سخ�س لراحل 
ال��ك��ب��ري يف اأع��ن��اق اأب��ن��اء الإم����ارات 
وكل من غرف من خريها العميم 
يوم ما �سنعته  ي�ستذكروا كل  ب��اأن 
اأي��ادي زاي��د اخلري لهم وما قّدمه 
م���ن ت�����س��ح��ي��ات م���ن اأج�����ل توفري 
من  حققه  وم��ا  لهم  العي�س  طيب 
اإجنازات و�سعت وطنهم يف مقّدمة 
الأوطان يف جميع املجالت ورفعت 

رايته خّفاقة يف كل املحافل.
مل  الإم������������ارات  اأب�����ن�����اء  اأن  واأّك����������د 
ول���ن ي��ن�����س��وا ي��وم��اً اأي��ق��ون��ة احلّب 
والإن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ���س��اغ��ت لهم 
م���ع���ن���ى ال����وط����ن����ّي����ة والإخ�����ا������س 
واأن  ال��وف��اء  ي��ك��ون  كيف  وعّلمتهم 
ا�سم زايد �سيظل خالداً يف قلوبهم 
وعقولهم ما�سياً جميًا وحا�سراً 
تغنيه  م�سرقا  وم�ستقبًا  مزدهراً 
الأج����ي����ال ج���ي���ًا ب��ع��د ج��ي��ل حلنا 
للعّزة والكرامة واأن�سودة للرجولة 
يف  ق�سائد  ين�سجونه  والفرو�سّية 
حب الأر�س والإن�سان وي�ستلهمونه 
وبناء  والحت�������اد  ل���ل���وح���دة  م��ع��ن��ى 

الأوطان.
اأ�سمى  عن  الغفلي  الدكتور  وع��ر 

يف قلوبنا. 
�سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  وثمنت 
اخلريية  ل����اأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
والإن�����س��ان��ي��ة ع��ال��ي��ا ق����رار �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
القائد  با�سم  العام  بت�سمية  اهلل” 
املوؤ�س�س وهي توا�سل كل اأن�سطتها 
ريع  وبراجمها وم�ساريعها بف�سل 
وق���ف���ه ال�����ذي خ���ل���ده ل��ي��ك��ون عونا 
وال�سرائح  للمحتاجني  وم�ساعدة 
ال�������س���ع���ي���ف���ة م�����ن داخ�������ل ال����دول����ة 
وخ����ارج����ه����ا ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف 
الإن�سانية التي ر�سم نهجها املغفور 
وال�سحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف  ل���ه 

والإغاثة والعمل اخلريي.
ب�”عام  اعتزازها  املوؤ�س�سة  واأك���دت 
�ستوا�سل  اأنها  اإىل  م�سرية  زايد” 
اأعمالها يف �سحيفة  لتكون  دوره��ا 
اأع��م��ال��ه رح��م اهلل زاي���د وجعله يف 
اعلي اجلنان يف الفردو�س الأعلى.

وق����ال األ��ف��ري��د ب��ل��وم ن��ائ��ب رئي�س 
ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك اأب���وظ���ب���ي اإن 
2018 ليكون  الإع���ان ع��ن ع��ام 
لفتة  مبثابة  يعتر  زايد”  “عام 
واإن�سانية  حلكمة  واإك���ب���ار  اإج����ال 
قائد وموؤ�س�س هذه الدولة املغفور 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان ومدعاة لتعزيز فخرنا بكون 

اأبوظبي وطن ملوؤ�س�ستنا.

اأو غائلة من فقر اأو جوع اأو مر�س، 
مّر  �ستظل خالدة على  ذك��راه  واأن 
ماآثره  جت�ّسدها  والأي���ام  الع�سور 
امل��اث��ل��ة يف ك��ل ب��ق��ع��ة ون��اح��ي��ة على 

امتداد اأر�س هذا الوطن املعطاء.
وقال اإن ال�سيخ زايد رحمه اهلل مل 
يكن زعيما تقليديا اأو رئي�س دولة 
فح�سب بل كان قائداً رمزاً وزعيماً 
مبثله  ال��زم��ان  يجود  قّلما  ملهماً 
فقد قهر طّيب اهلل ثراه امل�ستحيل 
العامل  ي���ع���ت���ره  ك�����ان  م����ا  وح���ق���ق 
الأر�س والإن�سان  معجزات و�سا�س 
ال�سيا�سة  ت���ك���ون  م����ا  خ����ري  ع���ل���ى 
بالعزة  يرفل  وطناً  فبنى  والقيادة 
بّر  ع��ل��ى  �سفينته  واأر����س���ى  وامل��ج��د 
�سبل  ك��اف��ة  ل�سعبه  ووّف����ر  الأم�����ان 
احلياة الكرمية و�سّخر ما اأنعم اهلل 
به على وطنه لأجل �سعادة الإن�سان 
الإم���ارات  ���س��ارت  حتى  ورفاهيته، 
حمط الأنظار وهوى القلوب لكل 
باحث عن طيب املقام وعن العي�س 

بحرية وكرامة واأمن وطماأنينة.
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  اأّن  واأ�����س����اف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
لتخليد   2018 العام  بتخ�سي�س 
رحمه  زاي���د  ال�سيخ  مئوية  ذك���رى 
الحتفاء  ق��ب��ي��ل  م���ن  ت����اأت  مل  اهلل 
والح��ت��ف��ال ف��ق��ط ب��ل م��ّث��ل��ت لفتة 
واإ�ساءة  ك��رمي،  ك��رمي لذكرى  من 

زاي����د وت��ط��ل��ع��ات��ه مب���ا اأجن�����زه من 
حمدودة  غري  اإ�ساحية  حت��ولت 
يف دول��ة الإم���ارات ومب��ا حققه من 
كانت  ب���ل   ، امل��ن��ط��ق��ة  ا���س��ت��ق��رار يف 
ل��اأم��ور وملكته  ال��ث��اق��ب��ة  ن��ظ��رت��ه 
الفطرية على ا�ست�سراف امل�ستقبل 
بكثري  ال��ع��ني  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  متتد 
.. ك����ان ي���ت���اأم���ل ب�����س��ر الأح������وال 
الكبري  ك����ان ع��ل��ي��ه��ا وط���ن���ه  ال���ت���ي 
يعي�س  ال��ت��ي  ال�سعبة  وال���ظ���روف 
يتطلع  وك����ان   .. امل��واط��ن��ون  ف��ي��ه��ا 
بثقة واأمل اإىل تبديل حال الوطن 

وحت�سني اأحوال املواطنني.
القت�سادية  ال��ن��ه�����س��ة  ان  واأك������د 
ال�ساملة التي �سهدتها المارات يف 
عهد املغفور له ال�سيخ زايد رحمه 
بكل  م���ع���ج���زة  مب���ث���اب���ة  ك���ان���ت  اهلل 
املقايي�س ، واأ�سبحت هذه التجربة 
ال���ت���ن���م���وي���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة اأمن����وذج����ا 

يحتذى من الكثريين.
ولفت اإىل اأن ح�سر الإجنازات التي 
زاي���د حتتاج  ح��ي��اة  خ���ال  حتققت 
بالنا  فما  و�سفحات  �سفحات  اإىل 
باإجنازات �سنوات قيام الحتاد التي 
امتدت منذ عام 1971 حتى الآن 
، وهي �سنوات وا�سلت فيها القيادة 
اجل  م��ن  وال��ن��ه��ار  الليل  الر�سيدة 
ما  لها  ال��وط��ن فتحقق  ه��ذا  رفعة 
اأرادت وباتت دول��ة الإم��ارات واحة 
نحفظه  اأن  ي�ستحق  ووط���ن  اأم���ان 

معاين الفخر والعتزاز بالإمارات 
وط���ن���اً وب��ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة التي 
مت�����س��ي ع���ل���ى ط���ري���ق زاي������د نحو 
ال�����ذرى وال��ق��م��م ل��ت��ك��م��ل م���ا ب���داأه 
وحت��ق��ق ال��ن��ه�����س��ة ال�����س��ام��ل��ة التي 
اأب���ن���اء الوطن  ت��رن��و اإل��ي��ه��ا ع��ي��ون 
عزيزاً  �ساخماً  العرين  ه��ذا  ليظل 
ع�سّياً مهيباً، ولتظل األ�سنة اأبنائه 
الرحمن  اإىل  دائماً  بالدعاء  تلهج 
الوالد  مثوى  يجعل  ب��اأن  الرحيم 
املوؤ�س�س يف اأعلى عليني واأن يجعل 
املا�سي  لأج����ي����ال  ق����ّدم����ه  م����ا  ك����ل 
ميزان  يف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  واحل��ا���س��ر 

ح�سناته.
حامد  مطر  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
اأن  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ن��ي��ادي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع������ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل “ عام 2018 
يف دولة الإمارات “عام زايد” ميثل 
الأ�سيلة  وامل��ب��ادئ  بالقيم  احتفاًء 
التي تاأ�س�ست عليها دولة الإمارات 
ح���ي���ث و�سع  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
ورا�سخة  متينة  اأ���س�����س��اً  ن��ه��ي��ان  اآل 
دولتنا  بها  تت�سم  ال��ت��ي  للح�سارة 
الإن�سان  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ورك����ز  ال���ي���وم، 
والتقدم،  التنمية  اأ�سا�س  واعتره 
و نادى بالقيم والأخ��اق واملبادئ 
بهديها  التي  الأ�سيلة  الإن�سانية 

•• اأبوظبي -وام: 

�ساحب  اإع��ان  اأن  م�سوؤولون  اأك��د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الإمارات  دولة  يف   2018 “ عام 
وطنية  منا�سبة  يعد  زايد”  “عام 
ل��اح��ت��ف��اء مب�����س��رية ق��ائ��د عظيم 
التي  ل�����اإجن�����ازات  ا���س��ت��ح�����س��ار  و 
الفريدة  ال���روؤي���ة  بف�سل  حتققت 
ركائز  اأ�س�س  الذي  املوؤ�س�س  للوالد 
نه�سة ح�سارية يف قلب ال�سحراء 
و�سنع منوذجاً تنموياً فريداً ي�سار 

له بالبنان على م�ستوى العامل.
لوكالة  ت�سريحات  يف   - واأ���س��اف��وا 
اأنباء الإمارات “ وام “ - اأن املبادرة 
جت�سد ما يكنه كل مواطن ومقيم 
بل والعامل كافة من حمبة وتقدير 
وام��ت��ن��ان ل��ل��دور ال��ت��اري��خ��ي الذي 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ب��ه  نه�س 
��ب اهلل  ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��يَّ
ث��راه يف بناء دول��ة ع�سرية نفاخر 
املبادرة  ه���ذه  وت���اأت���ي  ال���ع���امل،  ب��ه��ا 
منجزات  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ل��ت�����س��ل��ط 
اأن  ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س . ول��ف��ت��وا اإىل 
احتفاء وعرفان  ه��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
وامتنان لدور الوالد الباين الذي 
اأر�سي ركائز هذه النه�سة الب�سرية 
له  املغفور  والعمرانية، حيث وجه 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه جل اهتمامه لبناء 
الوطنية  بهويته  املعتز  الإن�����س��ان، 
على  واملنفتح   ، احل�����س��اري  واإرث����ه 
ثقافات  م���ع  وامل���ت���وا����س���ل  ال���ع���امل 
اأبناء  من  جعل  ذل��ك  كل  ال�سعوب، 
وبنات الإمارات مناذج رائدة كل يف 
جماله. واأكد �سعادة الدكتور �سعيد 
مدير  الغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ع����ام ه��ي��ئ��ة الإم��������ارات ل��ل��ه��وي��ة اأن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ي�سكن يف 
�سمري ووج����دان ك��ل م��واط��ن من 
اأبناء الإم��ارات وكل من عا�س على 
امتدت  اإن�سان  الطيبة وكل  اأر�سها 
اإليه اأياديه اخلرية فاأغاثت لهفته 
�سائقة  عنه  ورفعت  حاجته  ولّبت 

زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  واأ�ساف 
موؤ�س�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
اأر�سى قواعد  العظيمة  الأم��ة  هذه 
الوقت  يف  تنموية  نه�سة  واأ���س�����س 
ال�����ذي اه���ت���م ف��ي��ه ب��ال��ع��م��ل اجل���اد 
التفاهم  اأط��ر  تعزيز  وامل�ساهمة يف 
والتعاون ال��دويل الأم��ر ال��ذي قاد 
دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل 
ال��ق��رن احلادي  م��ك��ان��ة ق��ي��ادي��ة يف 
دولة  لكونها  بالنظر  والع�سرين 

حديثة التاأ�سي�س.
له  امل��غ��ف��ور  وروؤي�����ة  اإرث  اأن  واأك����د 
ال�سيخ زايد مل تنجح يف اإلهام اأبناء 
الإمارات فح�سب بل كل من وطاأت 
ق��دم��اه اأر�����س ه���ذا ال��وط��ن ونحن 
اأبوظبي  ن����ي����وي����ورك  ج���ام���ع���ة  يف 
ملتزمون بتحقيق التميز يف جمال 
التعليم الذي كان اأحد اأهم حماور 
روؤية ال�سيخ زايد كما ن�سعى بفخر 
م��ن خال  ال���روؤي���ة  ه���ذه  لتطبيق 
امل�سرية التدري�سية والبحثية التي 

نتبعها.
�سامل  املهند�س جمال  �سعادة  وقال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ظ���اه���ري، 
ل���ل�������س���رك���ة ال����ق����اب���������س����ة ال���ع���ام���ة 
“�سناعات” اإن اإعان عام 2018 
“عام زايد” ياأتي تاأكيداً على �سعي 
احلكومة الر�سيدة موا�سلة ال�سري 
املغفور له  اأر�ساه  الذي  النهج  على 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه.
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  واأك����د 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ثراه - كان �سخ�سية مرموقة ذاع 
القيادة  يف  ال���ع���امل  ح���ول  ���س��ي��ت��ه��ا 
واحلكم الر�سيد وهو ميثل م�سدر 
الإلهام لاأجيال املا�سية والقادمة 

من اأبناء دولة الإمارات.
وق���ال اإن ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي يف 
الدولة حظي بدعم واهتمام كبري 
من قبل املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان رحمه اهلل الأمر 
ال���ذي اأ���س��ه��م يف ت��ط��وره وازده����اره 
اليوم  الإم����������ارات  دول������ة  ل��ت�����س��ب��ح 
مكانة  ذات  عاملياً  اقت�سادياً  مركزاً 

مرموقة على امل�ستوى العاملي.

يافع الفرج : عام زايد مبادرة وطنية جت�سد احلب والوفاء لقائد معطاء

اقت�سادية دبي : عام زايد �سيكون عاما مميزا يف م�سرية الوطن 

•• عجمان-وام:

عام  مدير  ال��ف��رج  يافع  �سعادة  اأ���س��اد 
العقاري  والتنظيم  الأرا���س��ي  دائ��رة 
ال�سمو  �ساحب  ب��اإع��ان  عجمان  يف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
ال�����دول�����ة ح���ف���ظ���ه اهلل ع���ام  رئ���ي�������س 
منا�سبة  ليكون  زاي���د  ع��ام   2018
بالقائد  ل��اح��ت��ف��اء  ت���ق���ام  وط��ن��ي��ة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
على  ع����ام   100 م�����رور  مب��ن��ا���س��ب��ة 

ت�سريح  يف  ال���ف���رج  واأك�����د  م���ي���اده. 
املبادرة  ه���ذه  اأن  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  ل��ه 
الوطنية جت�سد احلب العظيم الذي 
للمغفور  اإم��ارات��ي  مواطن  كل  يكنه 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه موؤ�س�س الدولة وباين 
اإن التاريخ  نه�ستها ال�ساملة . وقال 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  حنكة  على  �سهد 
مع  ال���ت���ع���ام���ل  يف  اهلل  رح���م���ه  زاي������د 
الثاقبة  ونظرته  التحديات  خمتلف 
للم�ستقبل وقدرته على بناء عاقات 

متينة مع كل بلدان العامل .

•• دبي-وام:

اأك���د ���س��ع��ادة ���س��ام��ي ال��ق��م��زي مدير 
ت�سهده  م��ا  اأن  دب��ي  اقت�سادية  ع��ام 
ح�سارية  ن��ه�����س��ة  م����ن  الإم����������ارات 
قدمها  ال��ت��ي  الت�سحيات  ن��ت��اج  ه��و 
نه�ستها  وب����اين  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
العي�س  ���س��ب��ي��ل  يف  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
لوطنه  والزده��ار  والرخاء  الرغيد 
له  ت�سريح  يف  ذل���ك  ج���اء   . و�سعبه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإع�����ان  مب��ن��ا���س��ب��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
عام  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
منا�سبة  ليكون  زاي��د  ع��ام   2018
بالقائد  ل��اح��ت��ف��اء  ت���ق���ام  وط��ن��ي��ة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
على  ع����ام   100 م�����رور  مب��ن��ا���س��ب��ة 

مياده .
املنا�سبة  ه����ذه  اإن  ال��ق��م��زي  وق�����ال 

الوطنية تاأتي اإحياًء لذكرى املغفور 
ل��ه ال�سيخ زاي��د وع��رف��ان��اً ب���دوره يف 
م�سرية العطاء الإن�ساين يف الدولة 
وتاأ�سي�س وبناء الإم��ارات اإىل جانب 
اجنازاته املحلية والعاملية .. م�سريا 
عاماً  �سيكون   2018 ع��ام  اأن  اإىل 
ن�ستذكر  ال��وط��ن  م�سرية  يف  مم��ي��زاً 
فيه الإجنازات الكبرية التي حتققت 
يف عهد املغفور له ال�سيخ زايد طيب 
اهلل ثراه الذي �سخر حياته من اأجل 
دينه ووطنه و�سعبه واأمته. واأ�ساف 
مهما حتدثنا عن اجلانب الإن�ساين 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  �سخ�سية  يف 
نوفيه  ف��ل��ن  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
حقه لقد كان رحمه اهلل يف نظرته 
متقدماً  للم�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف��ه 
على ع�سره اأ�س�س مدر�سة يف العطاء 
قبل  الكبري  منها  ينهل  الإن�����س��اين 
الطيبة  الأر���س  ه��ذه  ال�سغري على 
م��ن ال��وط��ن ال��غ��ايل ال��ذي يجب اأن 
لاأجيال  م�����س��ت��دام  ب�����س��ك��ل  ي���در����س 

القادمة . وتابع مدير عام اقت�سادية 
دبي اإن ما ت�سهده الدولة من نه�سة 
التي  الت�سحيات  نتاج  هو  ح�سارية 
ال�سيخ  ال����وال����د  امل���وؤ����س�������س  ق��دم��ه��ا 
العي�س  �سبيل  يف  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
لوطنه  والزده��ار  والرخاء  الرغيد 
م�ستقبل  اأن  يف  منه  اإمي��ان��اً  و�سعبه 
ال���دول���ة الحت����ادي����ة ي��ح��م��ل اخلري 
وت�سبح  الإم�������ارات  لأب���ن���اء  ال��ك��ث��ري 
والنه�سة  ال�ساملة  التنمية  معها 
احل�سارية واقعاً ملمو�ساً ي�سل لكل 
بقعة من اأر�س دولتنا ويهناأ به اأبناء 

الوطن واملقيمني على اأر�سه .
�سعادته  ع�����ن  ال����ق����م����زي  واأع����������رب 
بامل�ساركة يف عام زايد وطرح املبادرات 
التي تعر عن مدى امتناننا وحبنا 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  للوالد 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
اأن ذكراه يف قلوبنا  وهو تاأكيد على 
ومقيم  مواطن  كل  قلب  يف  جميعاً 

على هذه الأر�س الطيبة .

بلدية دبي تختتم بنجاح مو�سم التدريب ال�سيفي 
•• دبي -وام:

للطاب  ال�سيفي  التدريب  بنجاح مو�سم  دبي  بلدية  اختتمت 
بداأ  وال��ذي  امل�ستقبل  اأنتم  �سعار  اأقيم حتت  وال��ذي  والطالبات 
من  وطالبة  طالبا   184 مب�ساركة  املا�سي  يوليو  �سهر  م��ن 
الفا�سي  عبيد  اأحمد  وحث   . واجلامعية  الثانوية  املرحلتني 
م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم املوؤ�س�سي يف البلدية 
- خال احلفل اخلتامي لن�ساط التدريب ال�سيفي - الطاب 

على الإ�ستمرار يف حت�سيل العلم والدرا�سة والإندماج يف عامل 
اإدارة املوارد الب�سرية جنحت يف تفعيل هذا  اإن  املعرفة ..وقال 
ال�سعار من خال الإ�سرار على جدية التدريب والتحفيز الذي 
اإىل جعل  الأم��ر  وو�سل  الب�سرية  امل���وارد  تطوير  ق�سم  به  ق��ام 
الطاب والطالبات يقومون باأعمال فنية واإدارية متخ�س�سة 

بعد تدريبهم من خال ور�س العمل التي مت تنظيمها لهم .
خ���ال فرتة  ق��ام��وا  والأق�����س��ام  الإدارات  م��دي��ري  ان  واأو����س���ح 
التعامل  والطالبات على  الطاب  بت�سجيع  ال�سيفي  التدريب 

م��ع ق�سايا اجل��م��ه��ور ب��ك��ل ج��دي��ة ون�����س��اط الأم����ر ال���ذي حفز 
العديد من الطاب والطالبات على دعوة اأ�سدقاء لهم للتقدم 
طالبا   15 �سم  على  املوافقة  متت  وق��د  البلدية  يف  للتدريب 
وطالبة اآخرين للرنامج بعد بدء الرنامج التدريبي يف �سهر 
يف  امل��ت��درب��ني  والطالبات  ال��ط��اب  ع��دد  لي�سل  املا�سي  يوليو 
الرنامج ال�سيفي اإىل 187 طالبا وطالبة. واأعرب الفا�سي 
القيمة  م�ساعدتهم  والأق�سام على  الإدارات  ملديري  �سكره  عن 

للبلدية .
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اأخبـار الإمـارات

كهرباء دبي توائم ا�سرتاتيجيتها للعمل املجتمعي مع اأهداف عام زايد 

�أ�صدر تقريرً� يجمع منجز�ته مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للر�صاعة �لطبيعية

»ال�سارقة �سديقة للطفل« يعتمد 151 مرفقًا وموؤ�س�سة �سحية 
واجتماعية لدعم الر�سع والأمهات 

م�ست�سفى ميديور 24 × 7 يعلن عن الفحو�سات الطبية املجانية للطالب واملعلمني قبل مو�سم العودة اإىل املدرا�س 

�أخبار �ل�صاعة :

زايد قائد ا�ستثنائي 
و�سخ�سية فريدة

•• دبي-وام:
مواءمة  على  العمل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  با�سرت 
ا�سرتاتيجيتها املتكاملة للعمل املجتمعي والتطوعي مع 

الأهداف الرئي�سية لإعان 2018 عام زايد .
ا�سرتاتيجيتها  م���واءم���ة  خ���ال  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�����س��ع��ى 
دور  اإب�����راز  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإىل  وال��ت��ط��وع��ي��ة  املجتمعية 
الإم���ارات  دول���ة  تاأ�سي�س  يف  اهلل  رح��م��ه  املوؤ�س�س  ال��وال��د 
وقيم  مبادئ  من  ده  ج�سَّ وم��ا  الكرمي  �سخ�سه  وتقدير 
الدولة  عليه  نه�ست  ال���ذي  ال�سلب  الأ���س��ا���س  ت���زال  م��ا 
وتخليد ذكراه وقيمه عاملياً كونه اأحد اأعظم ال�سخ�سيات 
بو�سفه  اخل��ري  زاي��د  مكانة  وتعزيز  العامل  يف  القيادية 
الإن�ساين  اإرث���ه  وتخليد  ال��وط��ن  وح��ب  للوطنية  رم���زاً 

واحل�ساري عر م�سروعات ومبادرات م�ستقبلية تتوافق 
مع روؤيته وقيمه.

املنتدب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح 
القيادة  ان  التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي  الرئي�س 
الر�سيدة �سعت لأن يكون عام 2018 يف دولة الإمارات 
عاماً ا�ستثنائياً بكل املقايي�س من خال اإعان 2018 
اأن  واأعلنت  التحدي  م�ستوى  بذلك  فرفعت  زاي��د  ع��ام 
رحلة التميز والنجاح يف دولة الإمارات لي�س لها حدود 
اإل��ه��ام لأب��ن��ائ��ه مل��ئ��ات ال�سنني  واأن م��ئ��وي��ة زاي���د م�����س��در 
القادمة.. ومن هذا املنطلق با�سرنا على الفور يف الهيئة 
املجتمعي  للعمل  ا�سرتاتيجيتنا  م��واءم��ة  على  العمل 
والتطوعي مع الأهداف ال�سامية لهذه املبادرة العظيمة 

زاي���د وروؤي��ت��ه يف حتقيق الوحدة  اأج���ل غ��ر���س قيم  م��ن 
فوق  يقيم  م��ن  ك��ل  نفو�س  الإن�����س��ان يف  وب��ن��اء  والتنمية 

اأر�س هذا الوطن احلبيب.
زاي��د رحمه اهلل م�سدر  ال�سيخ  ك��ان  ان��ه لطاملا  واأ���س��اف 
اإلهام لنا يف ميدان العمل املجتمعي والإن�ساين باعتبارنا 
�سنعزز  وال��ي��وم  اجتماعياً  م�سوؤولة  حكومية  موؤ�س�سة 
 27 خريطة م��ب��ادرات وب��رام��ج ع��ام اخل��ري التي ت�سمل 
تغطي  رئي�ساً  ب��رن��اجم��اً   12 �سمن  جمتمعية  م��ب��ادرة 
خم��ت��ل��ف جم�����الت ال��ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ي والإن�������س���اين من 
خ���ال ت��ب��ن��ي ���س��ع��ار ع���ام زاي����د واإط���اق���ه ع��ل��ى برنامج 
العمل املجتمعي والتطوعي بالهيئة خال عام 2018 
لتعك�س مبادرات الهيئة بو�سوح القيم النبيلة والأخاق 

الإن�سانية الف�سيلة والهمة العالية للعمل من اأجل خري 
الإن�سان يف كل مكان والتي جمعتها �سخ�سية املغفور له 
ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه وهو ما تفرد به بني القادة 

والزعماء ورواد التغيري يف العامل.
واأو����س���ح ان ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل وف���ق م��ن��ه��ج��ي��ة م���ن العمل 
التكاتف  وت��ع��زي��ز  املجتمع  خل��دم��ة  امل��ت��ك��ام��ل  امل��وؤ���س�����س��ي 
ان مواءمة  .. م�سريا اىل  اأف��راده  والتاحم بني جميع 
ا�سرتاتيجية العمل املجتمعي تاأتي مع اأهداف عام زايد 
موؤ�س�سي ومنظومة متكاملة  اإطار عمل  2018 �سمن 
وتوجيهات  الوطنية  امل��ب��ادرات  مع  ت��ت��واءم  الهيئة  ل��دى 
القيادة الر�سيدة واأهداف روؤية الإمارات 2021 وخطة 

دبي 2021 وا�سرتاجتية الهيئة 2021 .

•• ال�شارقة-الفجر:

اجلهة  للطفل”  ���س��دي��ق��ة  ال�����س��ارق��ة  “مكتب  ك�����س��ف 
“ال�سارقة  ح��م��ل��ة  وا���س��ت��ك��م��ال  تطبيق  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة 
الدعم  توفري  اإىل  والهادفة  للطفل”،  �سديقة  اإم��ارة 
لاأمهات والأطفال الر�سع يف الإمارة، عن جناح 151 
مرفقاً وموؤ�س�سة �سحية واجتماعية يف احل�سول على 
اعتمادات حملته الرامية حلماية ورعاية الأم والطفل 

يف الإمارة.
وزي���ارة  اج��ت��م��اع��اً   1055 تنفيذ  ع��ن  امل��ك��ت��ب  واأع���ل���ن 
والأماكن  واحل�����س��ان��ات  ال�سحية  ل��ل��م��راك��ز  م��ي��دان��ي��ة 
ال��ع��ام��ة وامل��وؤ���س�����س��ات املعنية ب��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة يف 
الإمارة، وتوفري 25 األف �ساعة تدريب لتاأهيل كوادر 
املرافق ال�سحية يف ال�سارقة، حيث جنح املكتب يف اإعداد 
الإمارة. يف  والر�سع  الأمهات  لرعاية  مدرباً   2000

املكتب على موقعه  ن�سرته  تقرير خا�س  ذلك يف  جاء 
الإلكرتوين، يت�سمن اإجنازات احلملة منذ انطاقها 
على  ي�ستمل  ح��ي��ث   ،2017 وح��ت��ى   2011 ع���ام  يف 
اإم��ارة ال�سارقة الرائدة يف جمال  اأب��رز توجهات وروؤى 
التي  الأه��داف  وا�ستعر�س  واأمهاتهم،  الأطفال  رعاية 
اإىل جانب  اأع��وام،  �سبعة  على مدى  انتهجتها احلملة 
اأب���رز م��ا حققته م��ن جن��اح��ات يف �سبيل دع��م وحماية 
يجب  جمتمعية  ثقافة  وجعلها  الطبيعية  الر�ساعة 

اللتزام بها.
لاأمهات  القانونية  احل��ق��وق  اإىل  التقرير  ويتطرق 
ال�سارقة،  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ات 
يوماً،   90 الو�سع حتى  اإج���ازة  اأب��رزه��ا: متديد  وم��ن 
اأوقات  اأثناء  للر�ساعة  ال�ساعات  من  عدد  وتخ�سي�س 
الدوام، وتوفري الدعم املعنوي والعملي حلل ال�سعوبات 
ال��ت��ي ت�����س��ادف الأم���ه���ات خ���ال ف���رتة ال��ر���س��اع��ة، اإىل 
جانب رفع حجم الوعي باأهمية احت�سان مواليدهن، 
ومتابعة �سحتهم، يف العام الأول والثاين من عمرهم.

ويرز التقرير ما �سجلته احلملة من جناحات مميزة 

الفرتة  خال  احلملة  متكنت  حيث  اخل�سو�س،  بهذا 
ن�سبة  رف��ع  من  و2016،   2011 عامي  بني  املمتدة 
الر�ساعة الطبيعية بالإمارة من %18 وحتى 50% 

وهو املعدل امل�ستهدف عاملياً لعام 2025.
وت�سمنت احلملة اأربع مبادرات طبقت جمتمعة للمرة 
مرافق  م��ب��ادرة  الأوىل  ال��ع��امل:  م�ستوى  على  الأوىل 
�سحية �سديقة للطفل والتي تبنتها ال�سارقة بناًء على 
ملنظمة  التابعة  للطفل  �سديقة  م�ست�سفيات  م��ب��ادرة 
الثاث  امل��ب��ادرات  اأم��ا  واليوني�سيف،  العاملية  ال�سحة 
من  فريدة  جمتمعية  م��ب��ادرات  من  فتكونت  املتبقية، 
لدعم  املجتمع  واأف����راد  املوؤ�س�سات  ا�ستهدفت  ن��وع��ه��ا، 
عامة  اأم��اك��ن  وه���ي:  الطبيعية،  ال��ر���س��اع��ة  وت�سجيع 
لاأم،  �سديقة  وم��وؤ���س�����س��ات  وال��ط��ف��ل،  ل���اأم  �سديقة 

واأخرياً ح�سانات �سديقة للر�ساعة.
وت��ك��ل��ل جن���اح احل��م��ل��ة ب��ع��د اأرب���ع���ة اأع�����وام م���ن العمل 

امل��ت��وا���س��ل ال���ذي ب��ذل��ت��ه يف �سبيل رف���ع وعي  واجل��ه��د 
بح�سد  والأط���ف���ال،  الأم��ه��ات  رع��اي��ة  باأهمية  املجتمع 
على  للطفل  اأول مدينة �سديقة  لقب  ال�سارقة  اإم��ارة 
الدولية  للمعايري  اع��ت��م��اده��ا   م��ع  ال���ع���امل،  م�����س��ت��وى 
الأمم  ومنظمة  العاملية  ال�سحة  منظمة  من  ال�سادرة 

املتحدة للطفولة )اليوني�سف(.
وحققت احلملة من خال مبادراتها جملة من النتائج 
والتو�سيات، حيث متكنت ت�سعة مراكز �سحية واأربعة 
“مرافق  م�ست�سفيات يف الإمارة احل�سول على اعتماد 
�سحية �سديقة للطفل”، وبلغ عدد املدربني املعتمدين 
م����درب خم��ت�����س يف جمال   2000 امل���راف���ق  ه����ذه  يف 
�ساعة   25،000 جميعاً  نفذوا  الطبيعية،  الر�ساعة 
احلملة  واأج���رت  ال�سحة.  وزارة  م��ن  معتمدة  ت��دري��ب 
م��ن خ���ال ه���ذه امل���ب���ادرة م��ا ي��ق��ارب 270 زي����ارة اإىل 
اجتماع   210 وعقدت  ال�سحية،  واملراكز  امل�ست�سفيات 

مع م�سوؤويل املرافق ال�سحية، اإ�سافة اإىل تنظيم عدد 
من ور�س العمل والزيارات امليدانية.

تنفيذ  لاأم” من  �سديقة  “موؤ�س�سة  مبادرة  ومتكنت 
تقييمية واجتماع مع املوؤ�س�سات، ونظمت  زيارة   315
نتائج  ب��ذل��ك  لتحقق  ع��م��ل،  وور���س��ة  حم��ا���س��رة   70
اعتماد  نالت  التي  املوؤ�س�سات  ع��دد  يف  ظهرت  وا�سحة 
“موؤ�س�سة �سديقة لاأم” حيث و�سل اإىل 84 موؤ�س�سة 

ما بني عامي 2012 و 2017.
وجنحت مبادرة “ح�سانة �سديقة للر�ساعة” يف اعتماد 
31 ح�سانة، وتنظيم 25 دورة وحما�سرة، اإ�سافة اإىل 
اإجراء 85 زيارة ميدانية، ونظمت مبادرة “مكان عام 
لن�سر  الفعاليات  من  العديد  والطفل”  ل��اأم  �سديق 
الأماكن  قدر ممكن من  اأك��ر  و�سم  م�سروعها،  فكرة 
عقدت  حيث  مبعايريها،  امللتزمني  لئحة  اإىل  العامة 
55  زيارة  15 دورة وحم��ا���س��رة، واأج����رت  اأك���ر م��ن 
ميدانية، لت�ستقطب 23 مكاناً عاماً يف اأرجاء الإمارة.

وقالت الدكتورة ح�سة الغزال، املدير التنفيذي ملكتب 
التقرير  اإطاق هذا  ال�سارقة �سديقة للطفل: يعتر 
اإم�����ارة ال�سارقة  ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى م���دى اه��ت��م��ام ورع���اي���ة 
ل��اأط��ف��ال واأم��ه��ات��ه��م، وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأهمية 
وتعريفهم  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني  الطبيعية  الر�ساعة 
احلملة طيلة  ال��ت��ي حققتها  الإجن�����ازات  واأه���م  ب��اأب��رز 
مكان  كل  يف  الأم��ه��ات  اإىل  للو�سول  املا�سية،  الأع���وام 
واطاعهن على �سرورة اللتزام بالر�ساعة الطبيعية 

ملا يعود بالفائدة عليهن وعلى اأطفالهن.
واأ�سافت الغزال: “ميثل ال�سعار الذي اتخذته احلملة 
لنف�سها منذ انطاقتها، وهو بداية �سحيحة مل�ستقبل 
فهي  نهجها،  يف  لا�ستمرار  لنا  وحافزاً  دافعاً  اأف�سل، 
واأمهاتهم  الأط��ف��ال  و���س��ام��ة  �سحة  على  حت��اف��ظ  ل 
فح�سب، واإمنا تنعك�س اإيجاباً على اأفراد املجتمع كافة، 
املتعلقة  ال�سحية  املمار�سات  ت�سجيع  يف  لدورها  نظراً 
ال�سليمة  التن�سئة  ي�سمن  مبا  الطبيعية،  بالر�ساعة 

لأجيال امل�ستقبل«. 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

 7 ×  24 م����ي����دي����ور  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأع�����ل�����ن 
التخ�س�سي يف ابوظبي عن اإجراء فحو�سات 
واملعلمني  امل��دار���س  لأط��ف��ال  جمانية  طبية 
اإع���ت���ب���اراً م���ن ام�������س. ت���ب���داأ احل��م��ل��ة مبكرا  
القادم  الدرا�سي  املو�سم  يف  ال��زح��ام  لتجنب 

.  2017
وقال الدكتور للو ت�ساكو ، املدير الطبي يف 
م�ست�سفى ميديور 24 × 7 يف اأبوظبي: قام 
امل�ست�سفى يف العام املا�سي، بفح�س 2000 
بالفح�س  البدء  اأن  غري  اأبوظبي.  يف  طفل 
لت�سهيل  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ال���ع���ام  ه����ذا  م���ب���ك���راً 
اأي�سا للح�سول  بل  املواعيد،  احل�سول على 

نف�س اخلدمات يف جميع م�ست�سفياتنا  على 
يف اأبوظبي والعني ودبي ويا�س والزينة.

اأعمارهم  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  لاأطفال  وميكن 
الفح�س  من  ال�ستفادة  �سنة   15 و   4 بني 
الطبي املجاين خال هذا الوقت. و تت�سمن 
اخل����دم����ات ف��ح�����س��ا ج�������س���دي���ا، والأ�����س����ن����ان، 
وال��ع��ي��ن��ني، وال�����س��م��ع، وال��ن��ط��ق، ، و غريها. 
���س��ي��ك��ون ه��ن��اك ت��رك��ي��ز خ��ا���س ع��ل��ى التهاب 
الرتكيز  م��ع  التوحد  و  ال��ب��دان��ة  و  املفا�سل 
ال�سحية  املخاطر  من  املبكرة  الوقاية  على 
زيول،  للدكتور  ووفقا  الطويل.  امل��دى  على 
 29 وال���ذي ميلك  الأط��ف��ال  اأخ�سائي ط��ب 
عاما من اخل��رة، ان الطفال اأكر عر�سة 
الدرا�سة  ت�����س��ت��اأن��ف  اأن  مب���ج���رد  ل��ل��م��ر���س 

اإىل  ذل��ك  وي��رج��ع  الطويلة،  العطات  بعد 
العدوى التي ميكن الإ�سابة بها ب�سهولة.

واأ�ساف قائًا : يجب احلفاظ على نظافة 
الغذائي  وال��ن��ظ��ام  ال�����س��ل��وك  اآداب  و  ال��ي��د 
ال�سحي الذي ي�سهم يف احلفاظ على حالة 
اأن  ينبغي  ل  ال��ع��ادات  وه���ذه  ج��ي��دة  �سحية 

تقت�سر على فرتات الدوام املدر�سية.
وت���وؤث���ر ال��ع��ط��ات ال��ط��وي��ل��ة ع��ل��ى ك���ل من 
البالغني والأطفال، حيث قال الدكتور للو 
ت�ساكو :اإننا غالباً ما نهمل جهود املعلمني يف 
توعية املجتمع والطاب. لذا فاإن م�ست�سفى 
طبية  ع��رو���س  ل��ت��ق��دمي  متحم�س  م��ي��دي��ور 
ت��ع��ري��ف��ي��ة خ��ا���س��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ح��م��ل��ة العودة 
لدعم  كو�سيلة  وذل��ك  العام،  ه��ذا  للمدار�س 

جهود املعلمني يف التوعية والإر�ساد. 
للمعلمني  املُقدم  ال�سحي  العر�س  وي�سمل 
بالإ�سافة  الن�ساء،  واأمرا�س  القلب  اأمرا�س 
للن�ساء.  الرحم  عنق  �سرطان  اختبارات  اإىل 
كما �سيتم تقدمي ا�ست�سارة جمانية من قبل 
جراح ال�سمنة يف حالة ال�سرورة. وتعد هذه 
الذين  لاأ�سخا�س  ج���داً  منا�سبًة  احلملة 
مل ي��ت��ع��ودوا ع��ل��ى ط��ق�����س دول����ة الإم������ارات، 
املُقدم  ال�����س��ح��ي  ال���ع���ر����س  يف  و����س���ي���ج���دون 
مرهقة  مر�سية  اإج���ازات  جتنبهم  ن�سائحاً 

يف وقت لحق. 
الأم�����ور  اأول����ي����اء  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإدارة  ودع�����ت 
واملعلمني لتعلم املزيد عن �سحتهم و�سحة 
ال�سحية  ال��ع��رو���س  م���ن خ���ال  اأط��ف��ال��ه��م 

امل�ست�سفى  تتيح  كما  املجانية.  وال�ست�سارات 
ل��اأه��ايل ف��ر���س��ة احل�����س��ول ع��ل��ى كوبونات 
لاعتناء بال�سحة. وذلك لأن اأف�سل طريقة 
لبدء ف�سل درا�سي جديد هي التمتع ب�سحة 

جيدة وعافية قوية. 
م�ست�سفيات  يف  ال�سحية  ال��ع��رو���س  وُت��ق��ام 
ميديور التي تفتح ب�سكل يومي وعلى مدار 
والعني  اأبوظبي  مدينة  من  كل  يف  ال�ساعة 
ودبي، بالإ�سافة اإىل مراكز ميديور ال�سحية 
يف “يا�س مول” وجممع “الزينة” ال�سكني. 
وي�ستمر العر�س من تاريخ 7 اأغ�سط�س اإىل 

.2017 �سبتمر،   15
الوافدين  الأطفال  اأن  زي��ول  الدكتور  وق��ال 
اللقاح وفقا جلدول  اأن يح�سلوا على  يجب 

الأمرا�س  �سد  واأي�سا  الإم��ارات��ي  التطعيم 
فعند  حيث  الأ�سلية.  بلدانهم  يف  املنت�سرة 
زيارة بلدهم الأ�سلي اأثناء اإجازتهم، يكونوا 
اأكر عر�سة لاإ�سابة باأمرا�س خطرية مثل 
الإلتهابات  و  والتيفوئيد   A الكبد  التهاب 

ال�سحائية والإنفلونزا.
الفح�س الطبي لأطفال املدار�س: • مزايا 

كتلة  وم��وؤ���س��ر  احل��ي��وي��ة  ال��ع��ام��ات  فح�س 
اجل�سم

فح�س الأطفال
فح�س العني

فح�س الأ�سنان
حتليل اأمل اجل�سم

فح�س ال�سمع

فح�س النطق
فح�س التهاب املفا�سل

فح�س التوحد
الفح�س النمو

• املزايا املتاحة للمعلمني:
الذكور  للمعلمني  القلب  اأم��را���س  فح�س 

عاما اأكر من 35 
ف��ح�����س اأم���را����س ال��ن�����س��اء و ف��ح�����س “عنق 

الرحم” للمعلمات اأكر من 33 عاما
اأقل  املعلمني  جلميع  العام  الطبي  الفح�س 

عاما  35
كان  اإذا  ال�سمنة  ج���راح  ق��ب��ل  م��ن  الفح�س 
موؤ�سر كتلة اجل�سم بالقرب من اأو اأكر من 
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•• اأبوظبي-وام:

اأن جن��د زعيما وق��ائ��دا يحظى  ال��ن��ادر  اإن��ه م��ن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  قالت ن�سرة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  هو  كما  كبري  وعاملي  واإقليمي  حملي  باحرتام 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “.. منوهة اإىل ما حققه ل�سعبه وما قام 
به من اأجل اأمته العربية والإ�سامية وما �ساهم فيه من خري على م�ستوى 
العامل من تنمية ون�سر لقيم احلب والت�سامح .. الأمر الذي جعل منه منه 

�سخ�سية فريدة بل قائدا ا�ستثنائيا بكل معنى الكلمة.
ون��وه��ت ال��ن�����س��رة - ال�����س��ادرة ع��ن م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
ال�سرتاتيجية - اإىل جهوده “ طيب اهلل ثراه” التي جعلت من ال�سحراء 
القاحلة اأر�سا تنب�س باحلياة حتى اأ�سبح ي�سرب بها املثل وغدت منوذجا 
ي�سار اإليه بالبنان كلما جرى احلديث عن التنمية والتطور و�سرعة الإجناز 

على م�ستوى املنطقة والعامل.
اأ���س��ارت يف   .. “ ف��ري��دة  ا�ستثنائي و�سخ�سية  ق��ائ��د  “ زاي���د  وحت��ت ع��ن��وان 
على  اأم��ت��ه يحر�س  “ ك��ان �سمري  ث���راه  اهلل  “ طيب  اأن���ه  اإىل  افتتاحيتها 
فيما  ويرعاها  �سعبه  كما يحر�س على م�سالح  ويرعاها متاما  م�ساحلها 
يتوان حلظة عن  العامل ومل  مناطق  اإىل خمتلف  البي�ساء  اأياديه  امتدت 
تقدمي يد امل�ساعدة اإىل كل من يحتاج اإليها بغ�س النظر عن دينه اأو لونه 
اأو جن�سيته حتى اأ�سبحت �سفات اخلري مازمة ل�سمه اأينما ذكر ول�سريته 

العطرة كلما كتب عنها.
واأ�سارت اإىل اأنه ولهذا كله .. لي�س من امل�ستغرب اأبدا اأن يحظى ال�سيخ زايد 
“ رحمه اهلل “ بهذه املكانة املرموقة بل النادر اأن جتدها لزعيم اآخر لي�س 
تنظر  التي  والإ�سامية  العربية  ال�سعوب  بل لدى  �سعبه فقط  اأبناء  لدى 

اإليه كاأحد العظماء يف تاريخ العرب احلديث .
والعامل  املنطقة  زاي��د  ال�سيخ  ومكانة  �سمعة  جت��اوز  على  الن�سرة  وعرجت 
العربي .. حيث ذاع �سيته يف خمتلف اأرجاء املعمورة بينما ينعم الكثري من 

املجتمعات باآثار غر�سه الطيب.
وقالت :من هنا .. ل تكاد متر منا�سبة - ول ميكن اأن متر- اإل ويتم فيها 
التعبري عن التقدير العظيم لل�سيخ زايد وما حققه من اأجل �سعبه واأمته 

بل الإن�سانية جمعاء.
م�سيقة “ وها هو ال�سعب الإماراتي ي�ستذكر قائده وموؤ�س�س دولته وباين 
نه�سته يف ذكرى يوم جلو�سه يف ال�ساد�س من اأغ�سط�س عام 1966 عندما 
توىل مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي ومبنا�سبة مرور مئة عام على مياده 

.«
ونوهت اإىل اأنه ويف هذا ال�سياق.. ياأتي اإعان �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
دولة  يف   2018 عام  اأن  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زاي��د 
منا�سبة  “ ليكون  زاي��د  ع��ام   “ �سعار  �سيحمل  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
مبنا�سبة  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد  لاحتفاء  تقام  وطنية 
ذك��رى م��رور مئة �سنة على مياده وذل��ك لإب��راز دوره يف تاأ�سي�س الدولة 

وبنائها اإىل جانب اإجنازاته املحلية والإقليمية والعاملية.
اأر�سها  على  يقيم  من  وك��ل  الإم���ارات  اأبناء  ا�ستقبال  اإىل  الن�سرة  وعرجت 
النظري..  منقطع  برتحيب  الإع��ان  هذا  امل�ستويات  خمتلف  على  املباركة 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال  فقد 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”  مئة عام مرت على 
التاريخ  اأم��ة وموؤ�س�س دول��ة.. مئة عام �سيحفظها  وب��اين  واأب  مياد قائد 

و�سيخلدها ال�سعب و�ستلهم الأجيال ملئات ال�سنني املقبلة.
كما اأوردت ما قاله �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة “ ونحن نحتفل بعام زايد.. 
فاإن خري احتفاء ب�سريته العطرة يكون بن�سر اإرثه الإن�ساين واحل�ساري لكل 

اأبناء الإمارات والعمل على ا�ستلهام موروثه الزاخر من القيم النبيلة«.
“ طيب اهلل ثراه “ مبا  وخل�ست الن�سرة اإىل التاأكيد على اأن ال�سيخ زايد 
غر�سه من قيم حب الوطن وما قدمه من ت�سحيات من اأجل �سعبه واأمته 
والإن�سانية جمعاء �سيبقى م�سدر اإلهام لكل اأبناء ال�سعب الإمارات والوفاء 
له يكون يقينا بامل�سي على خطاه واتباع مبادئه حتى تبقى الإمارات مزدهرة 
وتكون يف م�ساف الدول املتقدمة وفقا لروؤيتها 2021 .. منوهة اإىل اأن كل 

املوؤ�سرات توؤكد اأنها ت�سري بثبات يف هذا الجتاه.

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  ب��روؤي��ة  ال��ر  دار  جمعية  اأ���س��ادت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل التي جت�سدت يف 
اإعان عام 2018 عام زايد موؤكدة اأن املبادرة التاريخية تن�سجم مع 

وجدان الإماراتيني وحتاكي م�سريتهم التاريخية.
اأب��ن��اء هذا  واأك���دت دار ال��ر ان ه��ذه امل��ب��ادرة تعر عن حجم امتنان 
عطاء  من  قدم  وما  التاريخي  لقائدهم  وتقديرهم  الطيب  الوطن 
كبري وجهود دوؤوبة توا�سلت على مدار عقود عدة من عمر الدولة 
وما حققه من اإجنازات ح�سارية وتنموية �سخمة يف قطاعات وا�سعة 

وخمتلفة توجته يف قلوب اأبناء الإمارات ووعيهم الوطني.
كما اأكدت دار الر ا�ستعدادها الكامل للعمل اجلاد واملبدع واخلاق 
وموؤ�س�سات  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  يف  �سركائها  ك��اف��ة  م��ع 
امل��دين وموؤ�س�سات العمل اخل��ريي يف الإم��ارات لتعزيز عام  املجتمع 
زايد واإجناحه وحتقيق الأهداف الوطنية واملجتمعية التي و�سعتها 
قيادة الدولة ن�سب عينيها عند اإطاقه. وقال خلفان خليفة املزروعي 
رئي�س جمل�س اإدارة دار الر ان اإعان 2018 عام زايد ير�سخ قيم 
التي  الر�سيدة  لقيادته  وال��ولء  للوطن  والنتماء  والأ�سالة  الوفاء 
مفهوم  يعزز  ..كما  جيل  بعد  جيا  لأبنائهم  الإم��ارات��ي��ون  يحملها 
ال���ق���دوة ل���دى ���س��ب��اب الإم������ارات ال��ت��ي جت�����س��ده��ا ق��ي��ادات��ن��ا الوطنية 

التاريخية ..معترا اأن زايد قيمة وطنية تاريخية جمتمعية جتمع 
العمل  من  مزيد  اإىل  وتدفعهم  تاحمهم  وتعزز  الوطن  هذا  اأبناء 
الإم��ارات حا�سرها وم�ستقبلها. من جانبه  والبناء ل�سالح  واجلهد 
اأكد عبداهلل علي بن زايد الفا�سي املدير التنفيذي للجمعية اإن عام 
زايد فر�سة تاريخية �سانحة ي�سرب بها اأبناء الإمارات موعدا جديدا 
مع الوفاء لباين احتادهم وموؤ�س�س دولتهم .. وفر�سة مثالية للعمل 
من اأجل هذا الوطن الذي قدم لنا الكثري ومل يبخل ب�سيء ..م�سددا 
والعطاء  والبذل  والبناء  العمل  عام  زاي��د  عام  يكون  اأن  اأهمية  على 
والإماراتيني  ل��اإم��ارات  واملكا�سب  الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  وحتقيق 

واملقيمني على اأر�سها يف جميع املجالت.

دار الرب: مبادرة عام زايد تن�سجم مع وجدان الإماراتيني 



الثالثاء   8   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12091  
Tuesday  8   August   2017  -  Issue No   12091 اأخبـار الإمـارات

09

فعاليات »ملتقى عيال زايد« يف ملبورن الأ�سرتالية تلقى م�ساركة فعالة من الطالب املبتعثني

•• دبي -وام: 

اأعلنت جامعة مودول دبي - التابعة لدبي لا�ستثمار 
الأوىل  تعد  وتدريبية  تعليمية  فر�س  توفر  ع��ن   -
م���ن ن��وع��ه��ا ل��ل��ط��اب وت�����س��م��ل م��ن��ح ال���ت���دري���ب مع 
اإم��ارة دبي و خمتلف ال�سركاء  املوؤ�س�سات الرائدة يف 
للعمل  التح�سريية  وال��دورات  للجامعة  التجاريني 
بالإ�سافة   Internships By MODUL

اإىل الدورات العملية التدريبية املدفوعة .
الفريد قامت جامعة مودول  وبف�سل جناح نهجها 
ل��ل��ط��ل��ب��ة املهتمني  ب���ط���رح ع���رو����س ح�����س��ري��ة  دب����ي 
باللتحاق باأي من براجمها الأكادميية خال �سهر 

املجاين  اللتحاق  املزايا  وت�سمل  اجل��اري  اأغ�سط�س 
 Internships للعمل  التح�سريية  ب��ال��دورات 
يف  املدفوعة  التدريبية  واملنح   By MODUL
�سركات خمتارة من �سركاء مودول ف�سا عن املنح 
اإىل  ذل��ك رح��ل��ة مدفوعة  املميزة مب��ا يف  ال��درا���س��ي��ة 
بني  امل�سرتك  الدرا�سي  برنامج  يف  للم�ساركة  فيينا 
م���ودول دب��ي – وم����ودول فيينا م��ع ال���س��ت��ف��ادة من 
خطط تق�سيط الر�سوم الدرا�سية بدون فوائد لكي 
يتمكن اجلميع من حت�سيل تعليم جامعي معرتف 

به عامليا.
وت��ق��دم ج��ام��ع��ة م����ودول دب���ي جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
الإدارة  يف  البكالوريو�س  درج��ة  منها  التخ�س�سات 

املتقدمة  ال��دول��ي��ة  الإدارة  تخ�س�سات  يف  ال��دول��ي��ة 
واحلوكمة  الأع���م���ال  وري����ادة  التفاعلي  وال��ت�����س��وي��ق 
وال�����س��ي��اف��ة يف  ال�سياحة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ودرج����ة 
واإدارة  الفعاليات  اإدارة  ال�سياحة  اإدارة  تخ�س�سات 
املاج�ستري-   - ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات  يف  اأم����ا  ال��ف��ن��ادق 
يف  الأع��م��ال  اإدارة  يف  املاج�ستري  درج��ة  اإىل  فتنق�سم 
اإدارة ال�سياحة وو�سائل الإعام اجلديد  تخ�س�سات 
والقيادة  والإب��ت��ك��ار  الأع���م���ال  وري����ادة  امل��ع��ل��وم��ات  و 
بالإ�سافة اإىل درجة املاج�ستري يف التنمية امل�ستدامة 
امللتحقني بجميع هذه  ال�سيا�سة ومتكن  و الإدارة و 
اإىل  ت�سل  توفريية  فر�س  على  احل�سول  ال��رام��ج 

درهم. األف   25

•• دبي -وام:

درهم  األ��ف   25 ب�  النخلة  اأتانت�س  ت��رع منتجع 
مل��وؤ���س�����س��ة اجل��ل��ي��ل��ة ك��ج��زء م��ن ال��ت��ع��اون امل�سرتك 
رم�سان  ���س��ه��ر  يف  ت��ت��وي��ج��ه  مت  وال������ذي  ب��ي��ن��ه��م��ا 
امل��ا���س��ي ب��الت��ف��اق ع��ل��ى ال��ت��رع مببلغ م���ادي عن 

اأ�ساطري  افطار و�سحور تقدم يف خيمة  كل وجبة 
الرم�سانية. وقام �سريج زالوف الرئي�س التنفيذي 
ريزيدن�سيز  اأن���د  اأت��ان��ت�����س  ملنتجعات  للعمليات 
بت�سليم املبلغ لل�سيد �سليمان باهارون مدير اإدارة 
واأكد   . اجلليلة  موؤ�س�سة  يف  املالية  امل���وارد  تنمية 
الدائم  النخلة  اأت��ان��ت�����س  منتجع  �سعي  زال����وف 

ع��ل��ى دع���م امل��وؤ���س�����س��ات ذات ال��ر���س��ال��ة والأه�����داف 
النبيلة ..م�سددا على اأن منتجع اأتانت�س النخلة 
يركز  ال��ك��رى،  دب��ي  م��ع��امل  م��ن  معلما  وبو�سفه 
من  املجتمعية  مب�سوؤوليته  الط���اع  على  دائ��م��ا 
خ���ال ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات 

الفاعلة على امل�ستوى الن�ساين يف دبي.

منتجع اأتالنت�س النخلة يتربع ب� 25 األف منح درا�سية من جامعة مودول دبي لطالب البكالوريو�س والدرا�سات العليا
درهم ملوؤ�س�سة اجلليلة

 •• ملبورن - ا�شرتاليا-وام:

زايد  عيال  ل��ملتقى  الثانية  ال���دورة  فعاليات  �سهدت 
الذى انطلق يف مدينة ملبورن الأ�سرتالية حتت رعاية 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
 .. امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
يف  املبتعثني  الإماراتيني  الطاب  من  فعالة  م�ساركة 
اجلامعات ال�سرتالية والنيوزلندية وممثلو عدد من 
ثقافية  فعاليات  احياء  اىل  ا�سافة  الوطنية  اجلهات 
وف��ن��ي��ة ت��غ��ن��ت ب��ح��ب ال���وط���ن وال���ق���ادة وت��ف��اع��ل معها 

احل�سور.
عبد  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور  معايل  امللتقى  افتتاح  ح�سر 
اهلل حميد بالهول الفا�سي وزير دولة ل�سوؤون التعليم 
النعيمي مدير  را���س��د  ال��دك��ت��ور علي  وم��ع��ايل  ال��ع��ايل 
اأبوظبي للتعليم الرئي�س الأعلى جلامعة  عام جمل�س 
الإمارات ومعايل الدكتور عبيد احلريي �سامل الكتبي 
اأحمد  و���س��ع��ادة �سالح  اأ���س��رتال��ي��ا  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
�سامل الزرمي ال�سويدي �سفري الدولة لدى نيوزيلندا 

وحممد الهاملي، رئي�س اللجنة املنظمة للملتقى.
الفا�سي  بالهول  احمد  الدكتور  معايل  وا�ستعر�س 

بجانب  ال��ق��ي��ادي��ة  جتربته  امللتقى  خ��ال  ل��ه  كلمة  يف 
احلديث عن املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان الذي ميثل قدوة تر�سخ معاين القائد و الأب 
الذي يجب اأن ن�ستلهم منه ال�سفات القيادية وال�سري 
وزير  م��ع��ايل  واأك���د  نهجه.  وال��ث��ب��ات على  خ��ط��اه  على 
بالعزمية  الت�سلح  اأن  العايل  التعليم  ل�سوؤون  ال��دول��ة 
القيم  واأن  النجاح  نحو  الن��ط��اق  نقطة  والإ����س���رار 
اخلروج  دون  الأه��داف  لتحقيق  الطريق  هي  واملبادئ 
اأن املرحلة التي �سيقبل عليها  عن ثوابتنا م�سريا اإىل 
الطاب بعد التخرج عند مواجهة �سوق العمل، موؤكداً 
هو  للخريجني  الوحيد  ال��ه��دف  يكون  ل  اأن  ���س��رورة 
ل  خا�س  قطاع  فهناك  احلكومي،  بالقطاع  اللتحاق 
يقل اأهمية عن القطاع احلكومي باإمكان املواطنني من 
خاله التطور والرتقي يف ال�سلم الوظيفي. من جانبه 
ا�ستعر�س معايل الدكتور علي را�سد النعيمي يف كلمته، 
املراحل التي مرت بها دولة الإمارات قبل الحتاد من 
املوؤ�س�س املغفور له  اأن الوالد  �سظف يف العي�س، وكيف 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، �سعى 
جاهداً ووا�سل الليل بالنهار لتكوين الحتاد لينه�س 
ب�سعب الإمارات، ما يوجب علينا العمل جميعاً من اأجل 

املحافظة على مكت�سبات الباد، والتي ل تتاأتى اإل من 
خال العمل اجلاد والدوؤوب. وتطرق معاليه اإىل دور 
الإمارات الإقليمي املهم، وو�سوح مواقفها جتاه ق�سايا 
املنطقة، موؤكداً اأن هذه املواقف قد ل تعجب يف بع�س 
الأحيان دعاة التطرف والغلو، ما يدفعهم اإىل اإطاق 
بع�س الإ�ساعات الكاذبة، والتعر�س لرموزنا بالإ�ساءة 

من خال مواقعهم الإعامية. 
قلعة ح�سينة  الوطن  اإن  النعيمي  علي  الدكتور  وقال 
الوطنية  الهوية  اأن  مو�سحاً  عليها،  املحافظة  ينبغي 
والولء اأمانة يحملها اأبناء الوطن بالداخل واخلارج، 
وينبغي على اجلميع احلر�س على اأدائها داعيا ال�سباب 
اإىل متثيل الإمارات وثقافتها وتقاليدها العريقة خري 
ب�سمعتها  تليق  ال��ت��ي  امل�سّرفة  ال�����س��ورة  ون��ق��ل  متثيل، 
ب��اع��ت��ب��اره��م ق��ل��ب��ه��ا ال��ن��اب�����س و���س��ن��اع امل�����س��ت��ق��ب��ل مبا 

يحملونه من قيم اإن�سانية وحمبة وت�سامح.
الكتبي قد  �سامل  الدكتور عبيد احلريي  وكان معايل 
رحب يف كلمته الفتتاحية باحل�سور الكرام والطاب 
الإماراتيني الدار�سني يف اجلامعات الأ�سرتالية، مثنياً 
هذا  تنظيم  على  القائمون  بذلها  التي  اجل��ه��ود  على 
الهوية  تعزيز  على  يعمل  اأن  �ساأنه  من  ال��ذي  امللتقى 

اأ���س��م��ى م��ع��اين ال����ولء والنتماء  ال��وط��ن��ي��ة، وت��ر���س��ي��خ 
للوطن والقيادة لكونه يعتر من�سة لبناء �سخ�سيات 
قيادية وطنية، قادرة على مواكبة التطورات وامل�ساركة 

يف م�سرية التنمية والتقدم بالدولة.
اإىل الدور الإن�ساين الذي تلعبه دولتنا  واأ�سار معاليه 
يف امل��ن��اب��ر ال��دول��ي��ة ل��رت���س��ي��خ م��ب��ادئ ال�����س��ل��م والأم���ن 
ال�سام  لدعم  اأطلقت  م��ب��ادرات  خ��ال  من  الدوليني 
باأداء  م�سيداً  العنيف،  والتطرف  الإره���اب  ومكافحة 
قواتنا امل�سلحة �سمن قوات التحالف العربي يف اليمن، 
والعتزاز  الأ���س��ق��اء،  بجانب  الإم�����ارات  دول���ة  ووق���وف 
الدفاع  مبقت�سيات  التام  وال��وع��ي  والهوية  بالنتماء 
ع��ن الأم���ن وال���س��ت��ق��رار، وع��ن وح��دة ال���دول و�سامة 
اأرا���س��ي��ه��ا، وال��دف��اع ع��ن قيم ال��ع��دل وح��ق ال�سعوب يف 
الطلبة  كلمته  معاليه يف ختام  ودعا  الكرمية.  احلياة 
املبتعثني اإىل �سرورة اإبراز ال�سورة امل�سرفة التي يفخر 
بها الوطن باأبنائه، وحتمل امل�سوؤولية خلدمة الوطن، 

وتعزيز مكانة الدولة يف �ستى املجالت. 
رئي�س  الهاملي  خليفة  حممد  �سعادة  نقل  جانبه  من 
�ساحب  حت��ي��ات  كلمته  يف  للملتقى  املنظمة  اللجنة 
اإىل  م�سريا  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

اأن احلدث يج�سد الأهمية الكبرية التي تعطيها دولة 
حمور  ب��اع��ت��ب��اره  للتعليم  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
التنمية ال�ساملة و يعك�س التطور الذي ي�سهده مفهوم 

التعليم يف الدولة . 
القيادة  اهتمامات  �سلب  يف  ياأتي  التعليم  اأن  واأ�ساف 
اإىل  م�سريا  تاأ�سي�سها  منذ  الإم���ارات  لدولة  الر�سيدة 
تعليمه  طريق  عن  باملواطن  النهو�س  هو  الهدف  اأن 
الازمة  املعارف  واإك�سابه  اخلا�سة  مهاراته  وتطوير 

للتعامل مع معطيات الع�سر والتحديات . 
اإجن���اح هذا  و���س��ارك يف  اأ�سهم  م��ن  ك��ل  الهاملي  و�سكر 
الفنية  وامللحقيات  ال�سفارة  موظفي  خا�سة  امللتقى، 
وامل�ستمرة  ال��دائ��م��ة  م��ت��اب��ع��ت��ه��م  وع��ل��ى  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة 
الكتبي  باله  بالح  �سامل  عبيد  العميد  واك��د  للطلبة. 
مدير قطاع املواد الب�سرية يف القيادة العامة ل�سرطة 
اأبوظبي على اأهمية عقد مثل هذه امللتقيات يف تعزيز 
معاين  اأ�سمى  تر�سيخ  و  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  الهوية 
اأن هذه  والقيادة م�سريا اىل  الولء والنتماء للوطن 
وطنية  قيادية  �سخ�سيات  لبناء  من�سة  تعد  امللتقيات 
ق���ادرة على م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ارك��ة يف م�سرية 
هذه  اأن  اىل  م�����س��ريا  ال���دول���ة  يف  وال���ت���ق���دم  ال��ت��ن��م��ي��ة 

وطنية  قيادية  �سخ�سيات  لبناء  من�سة  تعد  امللتقيات 
ق���ادرة على م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ارك��ة يف م�سرية 

التنمية والتقدم يف الدولة. 
مدير  ال�سحي  حممد  اأحمد  ال�سيخ  ف�سيلة  اأب��رز  كما 
عام موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه، يف 
موؤكدا  له  ورد اجلميل  للوطن  الوفاء  له، حول  كلمة 
لأبناء  امل�سرفة  ال�سورة  باإظهار  الطلبة  حر�س  على 

الوطن يف الغربة .
جمعة  ال�ساعر  اأحياها  �سعرية  اأم�سية  امللتقى  و�سهد 
ال�سعراء  تغنى  الطلبة حيث  الغوي�س وجمموعة من 

بحب الوطن والقادة.
الإماراتي  للفنان  غنائية  بفقرة  امللتقى  ه��ذا  واختتم 
فقرات  بجانب  الطلبة  معها  تفاعل  ال��ع��ام��ري  حمد 

وطنية وتراثية تغنت يف حب الوطن والذود عنه. 
اجلهات  ممثلي  من  كبرية  م�ساركة  امللتقى  �سهد  كما 
املحا�سرات  خ���ال  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  ال��وط��ن��ي��ة 
التوعوية، التي تطرقت اإىل التحديات التي قد تواجه 
لبلدهم  �سفراء  باأنهم  للجميع  اأك���دوا  الذين  الطلبة 
عاتقهم  ع��ل��ى  يحملوها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  وه���ي 

مب�سوؤولية وبكل اعتزاز وفخر.

بعثة العطاء تبداأ مهامها يف ال�سومال
•• مقدي�شو-وام: 

اخلري  لزايد  العطاء  بعثة  ب��داأت 
الت�سخي�سية  الن�سانية  مهامها 
للفئات  وال��وق��ائ��ي��ة  وال��ع��اج��ي��ة 
يف  وامل�سنني  الأطفال  من  املعوزة 
القرى ال�سومالية يف اطار حملة 
امل��ل��ي��ون��ي��ة وحت���ت �سعار  ال��ع��ط��اء 

»العطاء �سعادة« .
وت��اأت��ي امل��ه��ام الإن�����س��ان��ي��ة لفريق 
حمطته  يف  الم�����ارات  متطوعي 
احلالية يف مدينة هرجي�سا لتفعيل 
الإن�سانية  ال�������س���راك���ة  وحت��ف��ي��ز 
املوؤ�س�سات  بني  امل�سرتك  والعمل 
والن�سانية  والتطوعية  ال�سحية 
الم�����ارات�����ي�����ة وال�������س���وم���ال���ي���ة يف 
اإط��ار برنامج قوافل زاي��د اخلري 
الآلف  اإىل  للو�سول  الإن�سانية 
من الأطفال وامل�سنني يف خمتلف 
القرى ال�سومالية والذي يعك�س 
تربط  ال����ت����ي  ال����ع����اق����ات  ع���م���ق 
العمل  ال�سقيقني ويعزز  البلدين 
الكوادر  ب��ني  امل�سرتك  التطوعي 
وال�سومايل  الإم��ارات��ي��ة  الطبية 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف عاج  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
وتوفري  املعوزة  املر�سية  احلالت 
يف  للمر�سى  العاجية  ال��رام��ج 

وزارة  يف  امل���������س����وؤول����ون  واع�������رب 
�سكرهم  عن  ال�سومالية  ال�سحة 
وت����ق����دي����ره����م حل����ك����وم����ة دول������ة 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
تنفذها  التي  الن�سانية  املبادرات 
�ستى  يف  املعوزين  املر�سى  لعاج 

انحاء العامل .
����س���ع���ادة ع����م����ران حممد  واأك��������د 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ع����ب����داهلل 
القيادة  حر�س  ال��ر  دار  جمعية 
احل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي امل���ب���ادرات 
التخفيف  اىل  الهادفة  الن�سانية 
من معاناة الفئات املعوزة ومتكني 
العمل  يف  امل��ت��خ�����س�����س  ال�����س��ب��اب 

التطوعي والعطاء الن�ساين .
الطبي  الم����ارات  فريق  ان  واك��د 
الإن�سانية  التطوعي بدء مهامها 
ب����ع����اج امل�����ئ�����ات م�����ن الأط�����ف�����ال 
وامل�سنني يف يومه الول مب�ساركة 
واملمر�سني  الط��ب��اء  م��ن  وا�سعة 
من البلدين الذين حر�سوا على 
الماراتي  الفريق  �سمن  العمل 
التطوعي  ال��ط��ب��ي  ال�����س��وم��ايل 
انطاقا من حر�سهم على العمل 

امليداين خلدمة الفئات املعوزة.
���س��ع��ادة �سلطان  م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال 
امناء  جم��ل�����س  ع�����س��و  اخل����ي����ال 

الن�ساين  للعطاء  مم��ي��ز  من���وذج 
اأر�سى  ال��ذي  النهج  مع  ان�سجاما 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ق��واع��ده 
وا�ستكمال  نهيان  ال  �سلطان  بن 
ل�ساحب  والعطاء  اخلري  مل�سرية 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل 
» و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي » رعاه اهلل » و �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
الإن�سانية  امل����ه����ام  يف  وي���ت���ط���وع 
وامل�ست�سفى  املتنقلة  وال��ع��ي��ادات 
ال������ك������وادر  م������ن   50 امل����ت����ح����رك 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة الإم����ارات����ي 
وال�سومالية من اأطباء الن�سانية 
الإماراتي  القلب  ج��راح  برئا�سة 
الدكتور عادل ال�سامري الرئي�س 
العطاء  زاي���د  مل���ب���ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
رئي�س اأطباء المارات اىل جانب 
اأط��ب��اء وج��راح��ني م��ن الم����ارات 
وال�سودان  وم�����س��ر  وال�����س��ع��ودي��ة 
وال��ع��دي��د م��ن ال���دول حت��ت اطار 

تطوعي ومظلة ان�سانية.

مبادرة زايد العطاء المني العام 
ملوؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي ان 
الطبي  لفريق  الن�سانية  امل��ه��ام 
تهدف اإىل تقدمي العاج الطبي 
والوقائي للمر�سى املعوزين حتت 
لاأطفال  خا�سة  تطوعي  اإط���ار 
الدخل  الأ�سر حم��دودة  من ذوي 

حيث تقدم اخلدمات جمانا .

الدولة باإمارات  مراكز   8 املدر�سي يف  الزي  بيع  بدء  اأغ�سط�س..   13 •• دبي- وام:

بيع  اجل��اري  اأغ�سط�س   13 يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تبداأ 
الزي املدر�سي للعام الدرا�سي املقبل من خال منافذ حددتها 
يف كل من دبي وال�سارقة وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة 
اإتاحة  �ساأنها  من  التي  الإج���راءات  ا�ستكملت  اإذ  والفجرية.. 

الزي املدر�سي للطلبة واحل�سول عليه بي�سر و�سهولة.
الزي  العام مع �سركتني لتوريد وبيع  وتعاقدت الرتبية هذا 
تتوىل كل  اإذ   .. الإم���ارات  و �سناعات  اك�سر�س  ينيفورم  هما 
�سركة توزيع الزي يف مناطق حمددة وفقا ملا مت التفاق عليه 

مع الوزارة وذلك ل�سمان �سري العملية دون عوائق.
8 م��راك��ز لبيع ال��زي املدر�سي م��وزع��ة على  وح���ددت ال���وزارة 
اإمارة دبي واملناطق ال�سمالية يف اإطار حر�سها على اإتاحة الزي 
لتوزيعهم  ووفقا  تواجدهم  اأماكن  يف  و�سهولة  بي�سر  للطلبة 

املا  دب��ي مبركز  املدر�سي يف  ال��زي  بيع  �سيتم  اإذ   .. اجلغرايف 
بازا فيما �سيتم توزيع الزي يف اإمارة اأم القيوين مبقر �سركة 
الرا�س خلف  في�سل مبنطقة  امللك  �سارع  الكائن يف  ينيفورم 

م�ست�سفى اأم القيوين.
ويف الفجرية.. يتواجد مركز بيع الزي املدر�سي ببناية النجوم 
الثاثة- �سارع املطار مقابل الدفاع املدين.. ويف كلباء يتواجد 
مركز بيع الزي املدر�سي ب�سارع ال�سيخ �سلطان على كورني�س 
كلباء منطقة �سور كلباء .. ويف خورفكان يتواجد مركز البيع 
القا�سمي.  حممد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  ب�سارع  امل�سلى  مبنطقة 
وبينت الوزارة اأنه �سيتم توفري الزي املدر�سي للطلبة يف اإمارة 

�سناعات  �سركة  قبل  م��ن  اخليمة  وراأ����س  وعجمان  ال�سارقة 
الإمارات .. اإذ يتواجد مركز البيع يف ال�سارقة بنادي �سيدات 

ال�سارقة.
ف��ن��دق ق�سر باهي  ال��ب��ي��ع يف  ي��ت��واج��د م��رك��ز  ويف ع��ج��م��ان.. 
�سركة  م��ق��ر  يف  امل��در���س��ي  ال���زي  ب��ي��ع  �سيتم  فيما  ب��ع��ج��م��ان.. 
راأ�س  يف  م��ول  راك  مقابل  ال��ق��رم  ب�����س��ارع  الإم����ارات  �سناعات 
ت��وف��ري جميع املقا�سات  اأن���ه مت  ال����وزارة  اخل��ي��م��ة. واأو���س��ح��ت 
مت  حيث  العمرية  مراحلهم  مبختلف  والطالبات  للطاب 
التن�سيق مع ال�سركتني املوردتني لتغطية وتوفري احتياجات 
من  البيع  عملية  على  الإ���س��راف  �سيتم  فيما  ك��اف��ة..  الطلبة 

توفري  ال�����س��رك��ة  ت��ت��وىل  اأن  ع��ل��ى  خمت�سني  م�سرفني  خ���ال 
لتاأكيد  الأم�����ور  اأول���ي���اء  وم��را���س��ل��ة  ال��ط��ل��ب��ة  م��ق��ا���س��ات جميع 

توافرها.
ونوهت الوزارة اإىل اأن هناك مدار�س �سيتم فيها اإحلاق ال�سف 
الر�سمي  الزي  فاإن  .. وعليه  الثانوية  للمرحلة  اإن��اث  التا�سع 

للطالبات �سمن ال�سف املذكور �سيكون زي املرحلة الثانوية.
الزي  يف  اخل��ا���س��ة  الت�ساميم  و���س��ع  عند  ال����وزارة  وح��ر���س��ت 
املدر�سي باأن تكون معرة عن روح البيئة التعليمية ومتما�سية 
ومنا�سبة يف  و�سوابط  تربوية  اأ�سول  بها من  يرتبط  ما  مع 
اأ�سكالها واألوانها لكل مرحلة درا�سية وعمرية ومن�سجمة يف 

للمدر�سة  امل�ستوى  رفيع  احل�ساري  املظهر  مع  ذات��ه  الوقت 
اأطلقتها  التي  املدر�سي  ال��زي  مبادرة  وت�ستهدف  الإماراتية. 
وزارة الرتبية والتعليم عام 2015 تعميق املواطنة الإيجابية 
لدى الطلبة وتوثيق �سلتهم بتقاليد املجتمع وقيمه النبيلة 
وذلك  الأ�سا�سية  مظاهرها  �سمن  املدر�سي  ال��زي  يعد  التي 
الوطنية وتر�سيخ ما يت�سل  الهوية  من خال احلفاظ على 
املدر�سي..  املجتمع  اأو����س���اط  يف  وم��ظ��اه��ر  مفاهيم  م��ن  ب��ه��ا 
املتعلقة  التفا�سيل  اأدق  م��راع��اة  على  الرتبية  حر�ست  فيما 
بالت�ساميم والألوان يف الزي املدر�سي بحيث يكون معرا عن 
روح البيئة التعليمية. وحددت وزارة الرتبية والتعليم اأ�سعار 
املعي�سية  الأو���س��اع  م��ع  يتنا�سب  ب�سكل  املدر�سي  للزي  البيع 
عليها  ا�سافية  اأعباء  اأي  ي�سكل  ل  ومبا  لاأ�سر  والقت�سادية 
حمددة  باأ�سعار  ال��زي  ببيع  املخت�ستني  ال�سركتني  واأل��زم��ت 

راعت الظروف املختلفة للجمهور.

�سيف بن زايد يكرم رجل اأعمال من كبار داعمي �سندوق الفرج
•• اأبوظبي-وام:

نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  ال��ف��ري��ق  ك���رم 
اأم�س الول يف مكتبة  الداخلية،  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
بالوزارة رجل الأعمال فريوز غام ح�سني مري�سانت اأحد كبار 
املترعني والداعمني ل� �سندوق الفرج تقديرا لعمله الإن�ساين 
املوؤ�س�سات  لنزلء  ال�سندوق  عر  وامل�ساعدة  العون  تقدمي  يف 
15 مليون  الدولة بقيمة  واأ�سرهم يف  العقابية والإ�ساحية 

درهم.
ومنح �سموه رجل العمال مري�سانت ميدالية خدمة املجتمع، 
ملا قدمه من خدمات اجتماعية واإن�سانية متمثلة مب�ساهماته 

يف دعم �سندوق الفرج يف عام اخلري مما اأ�سهم يف الفراج عن 
عدد من النزلء واإدخال البهجة وال�سرور يف نفو�س اأ�سرهم.

وين�سط فريوز مري�سانت مبجال الأعمال الإن�سانية منذ عام 
2008، حيث قام منذ ذلك احلني بتقدمي 15 مليون درهم 
كترع لدعم ن�ساطات �سندوق الفرج مل�ساعدة نزلء املوؤ�س�سات 

العقابية يف الدولة، على اختاف جن�سياتهم.
وزارة  وكيل  ال�سعفار  اهلل  عبد  �سيف  الفريق  التكرمي  ح�سر 
الدفاع  ع��ام  قائد  امل��رزوق��ي  حممد  جا�سم  وال��ل��واء  الداخلية، 
املدين، واللواء خبري را�سد ثاين املطرو�سي مدير عام الدفاع 
املدين بدبي، والعميد حممد حميد بن دملوج الظاهري الأمني 
ال��وزراء وزير الداخلية  العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س 

بالإنابة، وعدد من �سباط وزارة الداخلية.
وقال مري�سانت: اأتقدم بال�سكر اجلزيل حلكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة لتكرميهم يل وللجهود التي اأبذلها يف جمال 
العمل اخلريي .. وهذا الأمر لي�س بجديد على الإمارات ذات 
اأننا  كما  واخل��ريي،  الإن�ساين  العمل  الطويل يف جم��ال  الباع 
هذا  اإجنازاتهم وجهودهم يف  العطاء من خال  معنى  نتعلم 
�ساأقدمه يف  وم��ا  اأه��دي كل ما قدمت  اأن  .. وي�سعدين  املجال 
امل�ستقبل لدولة الإمارات ولبلدي الهند .. وي�سرفني اأن اأمثل 
بلدي يف دولة الإم��ارات التي اأعترها وطني الثاين ،و�ساأفعل 
و�سعبه  ال��رائ��ع  البلد  ه��ذا  دع��م  للم�ساهمة يف  بو�سعي  م��ا  ك��ل 

الراقي الذي احت�سننا بكل حب واحرتام.
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•• دبي -وام:

ب��ح��ث��ت م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي الإم������ارات 
التعاون  �سبل  الحت���اد  تعاونية  م��ع 
امل���������س����رتك وط�������رح اأف�����ك�����ار ب���رام���ج 
واأن�سطة مبتكرة لاإ�سهام يف حتقيق 

حماور عام اخلري .
مبقر  عقد  ال��ذي  الإجتماع  وتناول 
م���وؤ����س�������س���ة وط���ن���ي الإم�����������ارات بني 
الفا�سي  ب��ال��ه��ول  ����س���رار  ���س��ع��ادة 
الإمارات  عام موؤ�س�سة وطني  مدير 
وال�سيد �سهيل الب�ستكي مدير اإدارة 
ال�سعادة والت�سويق بتعاونية الإحتاد 
امل�����س��رتك بني  ال��ت��ع��اون  ب��ح��ث �سبل 
ال�ستفادة  خ����ال  م���ن  ال���ط���رف���ني 
من تبادل اخل��رات يف جم��ال عمل 
اخلري اإ�سافة اإىل مناق�سة عدد من 
الهتمام  ذات  والفعاليات  ال��رام��ج 
الإيجابية  ت���ع���زز  ال���ت���ي  امل�������س���رتك 
وذل��ك بح�سور  املجتمع  واخل��ري يف 

عدد من قيادات الطرفني.
واأكد �سعادة �سرار بالهول الفا�سي 
اأهمية التعاون امل�سرتك مع تعاونية 
العديد  يف  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي  الحت�����اد 
الوطنية  والفعاليات  الأن�سطة  من 
ب�سكل  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  وال��ت��ط��وع��ي��ة 
واملجتمع  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  ك��ب��ري 
مب���ا ي��خ��دم روؤي�����ة ال���دول���ة 2021 

ال�سيخ  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بال�سكر اىل  ..م��ت��وج��ه��ا  دب��ي  ح��اك��م 
حر�سها  ع���ل���ى  الحت�������اد  ت���ع���اون���ي���ة 
لرعاية  الكبري  وال��ت��وا���س��ل  ال��دائ��م 
واخلريية  الوطنية  الأن�سطة  ودعم 
برزت  والتي  متا�سيا مع عام اخلري 
العلم  يوم  املهم  الوطني  يف احل��دث 

واأن�سطة �سهر رم�سان املبارك .

اإدارة  م��دي��ر  الب�ستكي  �سهيل  وق���ال 
اخلري  عمل  ان  والت�سويق  ال�سعادة 
تعاونية  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
الحت�����اد وم��ن��ه��ج ع��م��ل ف��ي��ه��ا حيث 
تلك  لتدعيم  ال��ي��وم  اج��ت��م��اع  ي��اأت��ي 
ال��رك��ي��زة ب��الأف��ك��ار اجل���دي���دة التي 
من  املجتمع  اأب��ن��اء  خدمة  يف  ت�سهم 
خ����ال ال���رام���ج والأن�����س��ط��ة التي 

�سيتم عقدها يف امل�ستقبل.
�سعادة  ك��رم  الجتماع  هام�س  وعلى 

عام  مدير  الفا�سي  بالهول  �سرار 
تعاونية  الم����ارات  وط��ن��ي  موؤ�س�سة 
الحتاد لإ�سهامها يف اإجناح فعاليات 
من  الأول  الن�سف  خ��ال  املوؤ�س�سة 
ال���ع���ام اجل�����اري ح��ي��ث ت�����س��ل��م ال���درع 
والتقدير  ال�سكر  و�سهادة  التذكاري 
اإدارة  مدير  الب�ستكي  �سهيل  ال�سيد 
ال�سعادة والت�سويق ممثًا عنها كما 
مت تكرمي ع��دد من م��دراء الأق�سام 

وموظفي اجلانبني.

رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي ت�ستقبل �سفرية دوقة لوك�سمبورغ

قامت بتدريب وتاأهيل 100 من �لكو�در �لوطنية خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية

غرفة دبي تختتم برنامج التدريب ال�سيفي لطلبة اجلامعات الإماراتية 

وطني المارات وتعاونية الحتاد تبحثان �سبل تعزيز حماور عام اخلريوزارة الت�سامح تنظم ور�سة عمل ح�سرية للمتطوعني يف »عامل مده�س« 

موا�سفات : ت�سجيل اإلزامي للطائرات من دون طيار ال�سهر املقبل

•• دبي -الفجر:

برناجمها  دب��ي   و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اختتمت 
بحفل  11 طالبة  �سم  الذي  ال�سيفي  التدريبي 
مما  ب��دب��ي،  الرئي�سي  مقرها  يف  م��وؤخ��راً  نظمته 
ي��رف��ع ع���دد ال��ط��ل��ب��ة امل��واط��ن��ني ال���ذي���ن دربتهم 
الغرفة اإىل اأكر من 100 طالب وطالبة خال 

ال�سنوات الأخرية املا�سية.
ا�ستمر  ال��ذي  ال�سيفي،  التدريب  برنامج  وياأتي   
ملدة �سهر، يف اإطار التزام الغرفة برامج التوطني 
ال�سرتاتيجية، وتدريب ومتكني املوارد الب�سرية 
املواطنة، حيث �سمل التدريب طلبة جامعة زايد 

وكليات التقنية العليا وجامعة جمريا بدبي.
وهدف الرنامج اإىل توفري جتربة مهنية غنية 
لغرفة  املختلفة  الإدارات  يف  امل��واط��ن��ني  للطلبة 
تك�سبهم  ع��م��ل  بيئة  م��ه��ارات��ه��م يف  و���س��ق��ل  دب���ي، 
املهني،  م�ستقبلهم  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ازم���ة  اخل����رة 
وت�ساعدهم على ال�ستفادة من العطلة ال�سيفية 
التي يحتاجونها يف  يف تنمية اخلرات واملهارات 

بيئة العمل الواقعية.

مثل  املختلفة  الغرفة  اأق�سام  على  الطلبة  وت��وزع 
ال�����س��وؤون الإداري������ة وخ��دم��ات الأع�����س��اء وامل����وارد 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ت�����س��وي��ق والت�������س���ال امل��وؤ���س�����س��ي ، 
اأعمال دبي،  وبرنامج جتار دبي وجمل�س �سيدات 
اخلرات  من  املواطنني  الطلبة  ا�ستفاد  حني  يف 
يف جم���الت خ��دم��ة ال��ع��م��اء وم���ه���ارات العر�س 

التعريفي والعمل اجلماعي. 
اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  الزعابي،  عي�سى  وق��ال 
الغرفة  اأن  دبي  املوؤ�س�سي يف غرفة  الدعم  لقطاع 
التوطني  ب����رام����ج  اإط�������اق  خ�����ال  م����ن  ت���ه���دف 
والتدريب ال�سنوية اإىل توفري جتربة مهنية غنية 
املتنوعة،  الغرفة  املواطنني يف بيئة عمل  للطلبة 
يف  للم�ساهمة  وت��ط��وي��ره��ا  م��ه��ارات��ه��م  وحت�����س��ني 
اإىل  بالإ�سافة  دب��ي،  يف  الأع��م��ال  جمتمع  خدمة 
حتققت  التي  الوطنية  املكت�سبات  على  احل��ف��اظ 

حتت القيادة الر�سيدة حلكومة دولة الإمارات. 
واأ�ساف الزعابي اأن ما مييز بيئة العمل يف غرفة 
دب���ي اأن���ه���ا ت��خ��دم ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م���ن جمتمع 
الأعمال، فهناك اأكر من 200 موظفاً يوفرون 
خدماٍت اإىل حوايل 210 األف ع�سو، لفتاً اإىل اأن 

الغرفة قامت خال الفرتة 2013-2017 اإىل 
تدريب وتاأهيل حوايل 100 طالب وطالبة من 
26 منهم يف  املواطنني حيث مت توظيف وثبيت 

وظائف دائمة يف الغرفة. 
ومت��ت��ل��ك غ��رف��ة دب���ي ب��رن��اجم��اً خ��ا���س��اً بتدريب 
الإماراتيني اجلدد  وتاأهيل وتوظيف اخلريجني 
يف الإدارات املختلفة يف غرفة دبي يطلق عليه ا�سم 
“فر�سة” والذي مينح  اخلريجني اجلدد فر�سة 
م�ستقبلهم  لتكوين  ال��واق��ع  اأر����س  على  حقيقية 
خدمة  فيها  ي�ستطيعون  التي  املجالت  يف  املهني 

الوطن واملواطن.
اأطلقت  ق��د  كانت  دب��ي  اأن غرفة  بالذكر  وج��دي��ر 
اإلتزاماً   2013 العام  خال  ال�سيفي  الرنامج 
ب��ت��و���س��ي��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ال���دول���ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم،  را���س��د 
جمل�س الوزراء حاكم دبي بدعم برامج التوطني 
املوارد  وحتفيز  ومتكني  وتدريب  ال�سرتاتيجية، 
ال��ب�����س��ري��ة امل��واط��ن��ة، وامل�����س��اه��م��ة ب��ت��اأه��ي��ل ك���وادر 
التي  املكت�سبات  على  احلفاظ  على  ق��ادرة  وطنية 

حتققت حتت القيادة الر�سيدة حلكومتنا.

•• دبي-وام: 

ا�ست�ساف “عامل مده�س” ور�سة عمل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للمتطوعني  ت��دري��ب��ي��ة 
وزارة الت�سامح متا�سيا مع جهود دبي 
م�ستويات  اأرق���ى  تقدمي  اإىل  ال��رام��ي��ة 
من  اأج���واء  وتوفري  للعماء  اخلدمة 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ل��ل��زوار  الرتحيب 

العامل . 
���س��ارك يف ور���س��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي عقدت 
موؤخرا على مدار يومني 40 متطوعا 
وت��ن��اول��ت ال��ط��رق ال��ت��ي ت�����س��اع��د على 
خال  من  اأعمق  ب�سكل  العماء  فهم 
من  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 

مهارات التوا�سل مع ال�سغار.
واأ�سرف على الور�سة التدريبية الأ�ستاذ 
امل�ست�سار  ال��ن��ع��ي��م��ي  حم��م��د  ي��و���س��ف 
تبادل  وا�ستملت على  الت�سامح  ب��وزارة 
وا�سع للمعرفة بني املتطوعني وفريق 
ال��ت��دري��ب ك��م��ا رك����زت اجل��ل�����س��ات على 
ف��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��ائ��ات بطريقة 
فعالة ومن�سجمة مع القيم الأ�سا�سية 
ال��ن��ع��ي��م��ي : نحن  ل��ل��ت�����س��ام��ح. وق�����ال 
�سعداء باإقامة هذه الور�سة التدريبية 
والتعرف  مده�س  عامل  متطوعي  مع 
على خراتهم التي اكت�سبوها يف هذه 
ال��وج��ه��ة امل��رم��وق��ة وم���ن خ���ال هذه 
الت�سامح  ثقافة  تعزيز  اأردن���ا  امل��ب��ادرة 
واملتطوعني  املوظفني  بني  والتفاهم 
ال���ذي���ن غ��ال��ب��ا م���ا ي��ك��ون��ون م���ن جيل 
اأداوؤهم املفتاح الأ�سا�سي  ال�سباب ويعد 

ل�����س��م��ان الن��ط��ب��اع الإي���ج���اب���ي ل���زوار 
ع�����امل م���ده�������س ودب������ي ع���م���وم���ا ومع 
�ست�ست�سيفها  التي  الكبرية  الفعاليات 
دبي لحقا فمن املهم للغاية حت�سري 
ميتلكون  الذين  املتطوعني  من  جيل 
التعامل  يف  وم���ه���ارات  تقنية  م��ع��رف��ة 
غبا�س  �سهيلة  وث��م��ن��ت  ال��ع��م��اء.  م��ع 
مدير اإدارة الفعاليات يف موؤ�س�سة دبي 
اأع�ساء  جهود  والتجزئة  للمهرجانات 
فريق عمل وزارة الت�سامح لتنظيمهم 
التي  املثمرة  التدريبية  الور�سة  ه��ذه 

كانت غنية بالأفكار .
يلعبون  امل��ت��ط��وع��ني  ان  اىل  م�����س��رية 
دورا حموريا يف الرتقاء بتجربة زوار 
عامل مده�س فهذا اجليل اجلديد من 
ل�سمان  بيد  ي��دا  يعملون  املتطوعني 

جناح هذا احلدث الرائد.
واأ�سافت غبا�س : لقد تطرقت الور�سة 
مع  التوا�سل  م��ن  مهمة  ج��وان��ب  اإىل 
العماء مثل ال�سر اأثناء التعامل مع 
هذه  اأن  م��ن  ثقتها  ..م��ب��دي��ة  ال�سغار 
املتطوعني  جتربة  �ستتخطى  املهارات 
خال  و�ست�ساعدهم  الوجهة  ه��ذه  يف 

حياتهم ال�سخ�سية واملهنية.
وي�سرف 55 متطوعا يف عامل مده�س 
ومكاتب  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأل���ع���اب  ع��ل��ى 
ال���س��ت��ع��ام��ات، ك��م��ا ي��ت��م��رك��زون على 
ل�سمان  وامل�����خ�����ارج  امل����داخ����ل  ج��م��ي��ع 
���س��ا���س��ة احل���رك���ة وال��ت��ن��ق��ل يف هذه 
من  متخ�س�س  فريق  ويقوم  الوجهة 
املر�سحني  بتقييم  لل�سياحة”  “دبي 
ب��ع��ن��اي��ة وف���ق جم��م��وع��ة ���س��ارم��ة من 

ي��ك��ون املر�سحون  امل��ع��اي��ري وغ��ال��ب��ا م��ا 
م����ن ط������اب امل������دار�������س واجل����ام����ع����ات 
ال�سيفية  العطلة  ق�ساء  يف  الراغبني 
ت�ساعدهم  واإيجابية  منتجة  بيئة  يف 
ع��ل��ى اك��ت�����س��اب خ���رة وا���س��ع��ة يف هذا 
الذين  املتطوعون  يخ�سع  كما  املجال 
مت اختيارهم لرنامج تدريبي مكثف 
قبل  لل�سياحة”  “دبي  اإ���س��راف  حت��ت 
يف  ر�سميا  للعمل  اع��ت��م��اده��م  ي��ت��م  اأن 
مده�س  عامل  وي�ستمر  مده�س.  عامل 
 12 يونيو حتى   20 انطلق يف  ال��ذي 
اأغ�سط�س 2017 يف القاعات 1 اإىل 6 
يف مركز دبي التجاري العاملي وتتوفر 
اإماراتيا  دره��م��ا   20 مببلغ  ال��ت��ذاك��ر 
العامني  دون  ل����اأط����ف����ال  ومي����ك����ن 

الدخول جمانا .

•• دبي-وام:

عام  مدير  املعيني  القادر  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د 
موا�سفات  واملقايي�س  للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة 
املقبل  �سبتمر  �سهر  من  اعتبارا  �ستبداأ  الدولة  اأن 
الفنية  اإلزامية تطبيق لئحة ال�سرتاطات  ب�سورة 
واملركبات  للطائرات  والأنظمة  املنتجات  لت�سجيل 
اجلوية دون طيار التي ت�ستخدم لأغرا�س ترفيهية 
اأو جتارية بعد منح التجار واملوردين مهلة 3 اأ�سهر 

لتوفيق الأو�ساع.
ملتطلبات  الإم��ارات��ي��ة  الائحة  اأن  �سعادته  واع��ت��ر 
تعد  ط��ي��ار  دون  ل��ل��ط��ائ��رات  ال�سامة  وا���س��رتاط��ات 
ا�ستباقية  خ��ط��وة  وه���ي  ع��امل��ي��ا  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
اتخذتها دولة الإمارات لتقنني هذه ال�سوق خ�سو�سا 
وتداول  ا�سترياد  ينظم  ت�سريع  وج��ود  ع��دم  ظل  يف 
ال��ن��وع م��ن املنتجات حمليا وم��ا لذلك  واإن��ت��اج ه��ذا 
من تاأثريات �سلبية تتمثل يف عرقلة املاحة اجلوية 
املطارات  عر  وامل�سافرين  الركاب  �سامة  يهدد  ما 
ف�سا عن عدم وعي م�سغلي هذه الطائرات بعواقب 
ا�ستخدامها ب�سكل غري اآمن ويف الأماكن املحظورة 

ما ي�سكل حتديا يف اإدارة الأجواء املاحية.
ملخالفة  املبا�سرة  التكاليف  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
ت��ع��ط��ي��ل ح���رك���ة امل����اح����ة اجل����وي����ة امل���رتت���ب���ة على 
ال���س��ت��خ��دام غ��ري الآم���ن ملثل ه��ذه ال��ط��ائ��رات دون 
كل  ع��ن  دره���م  األ���ف   350 اإىل  ت�سل  ق��د  ترخي�س 
يف  متخ�س�سون  اأج���راه���ا  درا����س���ات  اأن  ك��م��ا  دق��ي��ق��ة 
اإهدار  اإىل  متتد  املالية  اخل�سائر  اأن  اأثبتت  الهيئة 
وقت امل�سافرين مبعدل 203 م�سافرين لكل رحلة 

طريان.
يف  و�سعت  موا�سفات  اأن  على  املعيني  �سعادة  و�سدد 
فنية  متطلبات  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  ك��ل  جتنب  �سبيل 
الدولة  اأ����س���واق  يف  امل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه  ت����داول  لتنظيم 
وحلماية  الأم���ر  ه��ذا  لتنظيم  ا�ستباقية  خ��ط��وة  يف 
�سلبية  تبعات  اأي��ة  من  الوطني  والقت�ساد  املجتمع 

حمتملة نتيجة التو�سع يف ا�ستخدامها.
لئحة  املا�سي  مايو  الهيئة  اإدارة  جمل�س  واعتمد 
والأنظمة  املنتجات  لت�سجيل  الفنية  ال���س��رتاط��ات 
القرار  للطائرات واملركبات اجلوية دون طيار وهو 

 2017 ل�����س��ن��ة   43 رق����م  ال�����ذي ح��م��ل  ال��������وزاري 
اأن حتمل جميع  نقاطه  اأب���رز  ب��ني  ي�سرتط  وال���ذي 
املنتجات عامة تو�سيحية وحتذيرية �سمن كتيب 
الإر�سادات والتوجيهات واأن تكون باللغتني العربية 
الآمن  الت�سغيل  متطلبات  ويت�سمن  والإجنليزية 
على اأن يوفر وفق متطلبات الهيئة العامة للطريان 
ال��ط��ائ��رات متوافقة مع  ت���رددات  ت��ك��ون  واأن  امل���دين 

الرتددات املخ�س�سة من هيئة تنظيم الت�سالت.
ال�سرتاطات  لئحة  املعيني  اهلل  عبد  �سعادة  و�سرح 
اأنها  مو�سحا   .. الهيئة  ا�ستحدثتها  ال��ت��ي  الفنية 
اأي طائرة  ل��ت��ت��ب��ع  م���رك���زي���ة  اآل���ي���ة  ت���وف���ري  ت�����س��م��ل 
م��وج��ودة يف الأ����س���واق اأو الأج����واء ع��ن ط��ري��ق رقم 
ت�سل�سلي للمنتج �سي�سبح و�سعه على هذه الطائرات 
اإلزاميا على امل�سنعني. ولفت اإىل اأن هذه الائحة 
و�ست�سري  عامليا  نوعها  من  الأوىل  تعد  الإماراتية 
لأغرا�س  ت�ستخدم  التي  طيار  دون  الطائرات  على 
ت��رف��ي��ه��ي��ة وغ���اي���ات جت��اري��ة وت��ق��دمي اخل���دم���ات يف 

الدولة مبا فيها املناطق احلرة.
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه اأن���ه مب��وج��ب ال��ق��رار ف���اإن جميع 
الذي  املوا�سفات  ب��اإق��رار  ت��زود  اأن  ينبغي  املنتجات 
وختم  توقيع  ويحمل  امل�سنع  ع��ن  ي�سدر  اأن  يجب 
تف�سيلية  م��ع��ل��وم��ات  وي��ت�����س��م��ن  امل��ع��ت��م��د  امل�����س��ن��ع 
وت�سنيف  التجارية  وال��ع��ام��ة  امل�سنع  ع��ن��وان  ع��ن 
اأغ��را���س ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار  جتارية 
كذلك  وتت�سمن  وخ��دم��ي��ة   وترفيهية  و�سناعية 
الوزن  الفنية للمنتج من حيث  حتديد اخل�سائ�س 
والتوافق الكهرومغناطي�سي وخا�سية حتديد املوقع 
عر الأقمار ال�سناعية والنطاق الرتددي وال�سرعة 

وغريها من التفا�سيل.
والتجار  امل��ن��ت��ج��ني  اأن  اإىل  امل��ع��ي��ن��ي  ���س��ع��ادة  ول��ف��ت 
�سهر  م��ط��ل��ع  م���ن  اع��ت��ب��ارا  م��ط��ال��ب��ني  �سي�سبحون 
بيان  على  احل�سول  طلب  بتقدمي  املقبل  �سبتمر 
ح��ال��ة امل��ن��ت��ج م��ن م��وا���س��ف��ات ع��ل��ى اأن ت��ق��دم جميع 
الطلبات عر املوقع الإلكرتوين للهيئة وبعد انتهاء 
الهيئة  �ست�سدر  الطلب  ومراجعة  التدقيق  عملية 

خطاب بيان حالة منتج ب�ساحية عاما كاما.
وح����ذر ���س��ع��ادت��ه م���راك���ز ب��ي��ع ه���ذه ال���ط���ائ���رات على 
الدولة من عر�س منتجات غري متوافقة  م�ستوى 

مع اأحكام هذا القرار.. موؤكدا اأن جميع مراكز البيع 
املتوافقة  املنتجات  عر�س  اأو  بيع  ب�سمان  مطالبة 
ويجب عليها توفري ممثلني على دراية مبا يخ�س 
القرار وهي مطالبة  املن�سو�س عليها يف  املتطلبات 
ال�سرورية  املعلومات  بكل  امل�ستهلك  بتزويد  كذلك 

حول موؤهات امل�سغل املطلوبة.
و�سعتها  التي  الفنية  ال�سرتاطات  وثيقة  اإن  وق��ال 
الهيئة تت�سمن اللتزام بت�سجيل املنتجات يف اأنظمة 
اخلا�سة  ب��امل��ح��ددات  بالتعريف  والل���ت���زام  الهيئة 
الطائرات  يتم �سبط هذه  وامل�سافة حتى  بالرتفاع 
�سمن املجال امل�سموح به فقط وتوفري اآلية التعرف 
والتتبع لأي طائرة موجودة يف الأ�سواق اأو الأجواء 
عن طريق الرقم الت�سل�سلي للمنتج كما �سيتم توفري 
الإم���ارات  اأ���س��واق  امل��ت��داول يف  املنتج  اآل��ي��ة لت�سنيف 

وتطوير قاعدة بيانات خا�سة بها.
اأب����رز الآث�����ار ال��ن��اج��م��ة عن  اأن  ول��ف��ت ���س��ع��ادت��ه اإىل 
ال���س��ت��خ��دام اخل��اط��ئ ل��ه��ذه ال��ط��ائ��رات دون طيار 
والتي وثقتها الهيئة ور�سدتها عند درا�سة هذا امللف 
على مدار الأعوام الثاثة املا�سية متثلت يف ت�سبب 
تعليق حركة  2015 يف  العام  طائرة دون طيار يف 
الطريان يف مطار دبي ملدة �ساعة وما خلفه ذلك من 
خ�سائر وتعطيل اأعداد كبرية من امل�سافرين وتاأخري 

جداول الرحات.
واأ����س���اف ك��ذل��ك الأم�����ر يف ���س��ه��ر ي��ون��ي��و م���ن العام 
املا�سي.. حينما ر�سد طيارون على منت رحلة جوية 
قادمة اإىل دبي طائرة دون طيار مرتني يف منطقة 
تقع جنوبي مطار دبي الدويل ما ت�سبب يف اإغاق 
22 رحلة جوية  املجال اجلوي ملطار دبي وحتويل 
اإىل مطار اآل مكتوم الدويل ف�سا عن تاأخر اإقاع 

رحات عدة اأخرى.
�سهدت  املا�سي  العام  اأواخ��ر  اأن  املعيني  �سعادة  وذكر 
تعطل ح��رك��ة امل��اح��ة اجل��وي��ة ف���وق م��ط��ارات دبي 
وال�����س��ارق��ة لأ���س��ب��اب مم��اث��ل��ة وه���ي اخل�����س��ائ��ر التي 
قدرتها الهيئة العامة للطريان املدين ب�28 مليون 
درهم جراء تاأخري الرحات وحتويلها اإىل مطارات 
اأخرى.. اإذ تعطلت حركة املاحة لنحو 80 دقيقة 
ولأكر من 22 رحلة طريان وكل هذا يفرت�س اأن 

يختفي مبجرد تطبيق الئحة يف �سبتمر املقبل.

••ابوظبي- وام: 

ا�ستقبلت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
الوطني  امل��ج��ل�����س  م��ق��ر  الحت�����ادي يف 
���س��ع��ادة نيكول  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الحت�����ادي 
لوك�سمبورج  دوق����ة  ���س��ف��رية  بيتنترن 
�سفرية  عملها  ف��رتة  انتهاء  مبنا�سبة 

لبادها لدى الدولة.
القبي�سي  اأم����ل  م��ع��ايل  اأ�����س����ادت  وق����د 
يف  ال�سفرية  بجهود  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف 
البلدين،  التعاون بني  تعزيز عاقات 
ل�سيما اأن اأبوظبي ت�ست�سيف ال�سفارة 
ال��وح��ي��دة ل��دوق��ي��ة ل��وك�����س��م��رج على 

م�ستوى ال�سرق الأو�سط. 
ومن جانبها، اأكدت �سفرية لوك�سمرج 
منوذجا  مت��ث��ل  الإم���������ارات  دول�����ة  اأن 

الأمن وال�ستقرار والتطور  فريدا يف 
الإقليمي  امل�ستويني  على  والنه�سة 
وال��دويل، الأم��ر ال��ذي يك�سبها �سمعة 
عاملية طيبة ومكانة متميزة بني دول 
الأن�سب  الخ��ت��ي��ار  وج��ع��ل��ه��ا  ال���ع���امل، 
لوك�سمبورج  دوق��ي��ة  ���س��ف��ارة  لف��ت��ت��اح 

على اأرا�سيها.
ب���ح���ث �سبل  ال���ل���ق���اء  وج������رى خ�����ال 
تعزيز عاقات التعاون وال�سراكة بني 
البلدين يف خمتلف املجالت، ل �سيما 
التعاون  �سبل  وبحث  منها،  الرملانية 
بني املجل�س الوطني الحتادي وبرملان 
لوك�سمبورج من خال تن�سيق املواقف 
خ���ال امل�����س��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات الحتاد 
يخ�س  ف���ي���م���ا  ال����������دويل،  ال�����رمل�����اين 
الق�سايا التي ت�سكل اأولوية واهتماما 

لدى البلدين.

اإن�ساء  واأك����د ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ���س��رورة 
البلدين  ب��ني  برملانية  ���س��داق��ة  جلنة 
اأه��م��ي��ة يف دع��م وتعزيز  مل��ا متثله م��ن 
ب��ني اجل��ان��ب��ني يف  القائمة  ال��ع��اق��ات 
خمتلف املجالت من خال اآلية عمل 

برملانية م�سرتكة.
خال  القبي�سي  اأم��ل  معايل  ووجهت 
ل��ق��ائ��ه��ا ���س��ف��رية ل��وك�����س��م��رج، دع���وة 
برملان  رئ��ي�����س��ة  م���ع���ايل  اإىل  ر���س��م��ي��ة 
ل��وك�����س��م��رج، ل���زي���ارة دول���ة الإم�����ارات 
موؤكدة  الحت���ادي،  الوطني  واملجل�س 
يف  الرملانية  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  اأهمية 
تعزيز العاقات القائمة بني البلدين 
ال�سديقني يف خمتلف املجالت، وعقد 
من  العديد  ملناق�سة  مباحثات  جل�سة 
امل�سرتك،  اله���ت���م���ام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا 

وتبادل اخلرات الرملانية.

ال��ل��ق��اء ب��ني رئ��ي�����س��ة املجل�س  وت���ن���اول 
مناق�سة  اأي�����س��اً  لوك�سمرج  و���س��ف��رية 
والعامل،  املنطقة  الراهنة يف  الأو�ساع 
وا���س��ت��ع��را���س ج��ه��ود دول����ة الإم������ارات 
الإرهاب،  املتحدة يف مكافحة  العربية 
الأمن  انت�سار  تعزيز  على  وحر�سها 
ال��ع��امل، و����س���رورة تعزيز  وال�����س��ل��م يف 
ال��ت��ع��اون ال����دويل، م��ن اأج���ل مكافحة 
الإره���������������اب وحم�����ارب�����ت�����ه وجت���ف���ي���ف 
تبني  خ���ال  م��ن  وم�����س��ادره،  منابعه 
للجوانب  �ساملة  دولية  ا�سرتاتيجية 
لدحر  وال�سيا�سية  والفكرية  الأمنية 
كل  وقطع  الإرهابية  التنظيمات  تلك 

و�سائل الدعم والتمويل عنها.
املجل�س  رئي�سة  م��ع��ايل  وا�ستعر�ست 
مع �سفرية دوقية لوك�سمرج تطورات 
الأزمة مع قطر وخطورة متويل دولة 

ق��ط��ر ل���اإره���اب وت��ن��ظ��ي��م��ات��ه يف دول 
والعامل،  املنطقة  م��ن  �ستى  ومناطق 
والقيادات  للعنا�سر  امل��اأوى  وتوفريها 
والتطرف  العنف  على  حتر�س  التي 
والره��اب، والإج��راءات التي اتخذتها 
الدول الأربعة املقاطعة والتي منحت 
الفر�سة تلو الأخرى للقيادة القطرية 
واملكابرة،  ال��ع��ن��اد  ع���ن  ت���رتاج���ع  ك���ي 
يف  ال��ق��ط��ري  ال�سعب  م�سالح  وت�سع 
ال�سرتاتيجية،  اأول��وي��ات��ه��ا  م��ق��دم��ة 
ول��ك��ن ل ي���زال ه��ن��اك اإ���س��رار قطري 
واملمار�سات  وامل��واق��ف  ال�سيا�سات  على 
ال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت يف الأزم�������ة. واأ�����س����ارت 
�سفراء  دور  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
ال�سديقة لدى دولة المارات  ال��دول 
التعاون  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ق��ارب  حتقيق  يف 
الثنائي ونقل احلقائق اإىل دولهم، من 

ق���رب خال  ع��ن  يلم�سونه  م��ا  خ���ال 
فرتة عملهم.

اللقاء، متنت معايل رئي�سة  ويف ختام 

لوك�سمرج  دوق��ي��ة  ل�سفرية  املجل�س 
مهامها  يف  وال�����ن�����ج�����اح  ال����ت����وف����ي����ق 
به  قامت  م��ا  على  مثنيًة  امل�ستقبلية، 

اأوا�سر  ت��ع��زي��ر  ك��ب��رية يف  م��ن ج��ه��ود 
عاقات التعاون القائمة بني البلدين 

ال�سديقني يف العديد من املجالت.

•• العني-وام: 

قدم معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأم�س الول واجب العزاء اإىل 
�سامل را�سد �سويدان بن ح�سريم الكتبي يف وفاة جنله املغفور له حممد �سامل را�سد 
الكتبي . كما قدم العزاء اإىل جانب معاليه �سعادة الدكتور مطر حممد النعيمي مدير 
عام بلدية مدينة العني وعدد من كبار امل�سوؤولني ، وتوجه معاليه خال زيارته خيمة 
بوا�سع  الفقيد  يتغمد  ب��اأن  تعاىل  اهلل  اإىل  بالدعاء   ، العني  بالهري يف منطقة  العزاء 
رحمته ور�سوانه. من جهتهم اأعرب والد الفقيد واأجناله واخوانه واأفراد عائلته عن 
عظيم تقديرهم ملعايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان ل�سادق م�ساعره وحر�س 
معاليه على موا�ساتهم يف م�سابهم، داعني اهلل ملعاليه بطول العمر وموفور ال�سحة .

•• دبي -وام: 

دبي معدل  ال�ستئناف يف حماكم  حققت حمكمة 
ف�سل ي�سل اإىل 93 يف املائة خال الربع الثاين 
من العام 2017.. فيما بلغ املعدل للن�سف الأول 
�سعادة القا�سي عي�سى  بح�سب  املائة..  يف    95.4

حممد �سريف رئي�س املحكمة.
املحكمة  اجتماع مع ق�ساة  �سريف - خال  وق��ال 
ناق�س نتائج اأداء الربع الثاين والن�سف الأول من 
خال برنامج الرا�سد - اإن عدد الق�سايا امل�سجلة 
يف امل��ح��ك��م��ة خ����ال ع����ام ال���رب���ع ال���ث���اين 2017 

2348 ق�سية فيما بلغ عدد الق�سايا  اإىل  و�سل 
ق�سية.   2191 ال��ث��اين  ال��رب��ع  خ��ال  املحكومة 
واأو�سح اأن عدد الق�سايا امل�سجلة يف املحكمة خال 
عام الن�سف الأول 2017 بلغ 4413 ق�سية فيما 
و�سل عدد الق�سايا املحكومة خال الن�سف الأول 
2017 اإىل 4676 ق�سية. وحث رئي�س املحكمة 
الق�ساة على متابعة املوؤ�سرات والعمل على الف�سل 
اأ�سرع وقت ممكن لتحقيق عدالة  الدعاوى يف  يف 
خدمات  وتقدمي  وال�سرعة  بالدقة  تت�سم  ناجزة 
مي�سرة. ي�سار اإىل اأن را�سد برنامج يعر�س نتائج 

الأداء ال�سرتاتيجي للمحاكم.

�سعيد بن طحنون يعزي �سامل 
را�سد �سويدان يف وفاة جنله 

دبي ا�ستئناف  مبحكمة  الق�سايا  يف  الف�سل  معدل  املائة  يف   93
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اأخبـار الإمـارات

�جلانب �لآخر  
مذيع  الأحمد  حممد  نظر  وجهة  ومن 
يف قناة �سما دبي يتحدث عن راية قائا، 
فاإذا  الإن�����س��ان  اإرادة  يف  املو�سوع  يتبلور 
من  ن��اب��ع  ���س��يء  يفعل  اآن  الإن�����س��ان  اأراد 
اقتناعه  فا اأحد ي�ستطيع اآن مينعه من 
ذلك، واآنا ا�سمع عن برامج الإقاع عن 
التدخني واآنا ل اقتنع بذلك فالتدخني 
برامج  ل يرتقي للمخدرات حتى ن�سع 
عاجية ل��ه ول��ك��ن ه��ي ع��ب��ارة ع��ن عاده 
اقتناع  م��ن  منها  التخل�س  ي��اأت��ي  �سيئة 
ال�سخ�س انه ي�سر نف�سه ويقلل من اأيام 
عمره . وا�ساف الحمد ان اجلانب الآخر  
ل��ل��ت��دخ��ني ه��و ح��رم��ي��ت��ه ول��ي�����س مكروه  
وهذا يجب اأن يعرفه اجلميع لن الآية 
)ول  ال�سم�س   و�سوح  وا�سحة  الكرمية 
ترموا باأنف�سكم اإىل التهلكة( والتدخني 

هو التهلكة بالطبع.
ويف نف�س ال�سياق يقول �سعد جابر : اإن 
التي  باملنغ�سات  مليئة  ا�سبحت  احلياة 
يهرب  حتي  للتدخني  الن�سان  ي�سطر 
م��ن��ه��ا وي��ع��ل��م مت��ام��ا امل���دخ���ن خماطرة 
كثرية  ان���واع  يف  الرئي�سي  ال�سبب  وان���ه 
ا�سبحت  احلياة  ولكن  ال�سرطانات  من 
�سيء  ينفخ يف  ان  الن�سان  وعلى  خنيقة 

حتي ل ينفجر .
�أقلعت عن �لتدخني

�سركة  ويلفت  حممد ها�سم موظف يف 
م��وا���س��ات ع��ن م��ع��ان��ات��ه م��ع التدخني 
وال�����ذي ا���س��ب��ح ل���ه ك��اب��و���س ي��ت��م��ن��ي اأن 
حاولت  ه��ا���س��م  وي���ق���ول  م��ن��ه  ي�ستيقظ 
كثريا الإقاع عن التدخني ولكن يف  كل 
اليه لعدم قدرتي على ترك  ارج��ع  مرة 
�سغوط  هو  ال�سبب  وميكن  ال�سيجارة  
ال�سعب  ال��زم��ن  وه���ذا  اليومية  احل��ي��اة 
اإىل التدخني واأنا  يف كل �سيء  يدفعني 
اعلم متاما اإنه م�سر جدا بال�سحة وانه 
اأنا اعرف  ي�سبب اأمرا�س خبيثة وللعلم 
اأ�سخا�س كانوا يعانوا من هذه الأمرا�س 
ول اأنكر اأنى اأح�س�ست باخلوف و اأقلعت 
عن التدخني عندما اأرى هذه احلالت، 
داخلي  ����س���يء يف  اأج�����د  ل���اآ����س���ف  ول���ك���ن 
يقنعني بالرجوع  اإليها لتعر�سي مل�ساكل 

كثرية و�سغط العمل اأي�سا يدفعني اإىل 
تفوت  )�سيجارة  اأق��ول  ودائما  التدخني 
ا�سرب   ن��ف�����س��ي  واج�����د  ح���د مي�����وت(  ول 
اآخ��ر �سيجارة وبعد  اإنها  واأق��ول  واح��دة، 
اأنهى  الثانية والثالثة حتى  قليل ا�سرب 

على علبة يف عدة �ساعات  .
ق��ائ��ا،ه��ن��اك ط��رق كثرية  وت��اب��ع ها�سم 
على ال�ساحة الآن لاإقاع عن التدخني 
ول��ك��ن ل اأج���د منها  ج���دوى ف��اأن��ا قمت 
اأك�����ر م���ن ط��ري��ق��ه ولكن  ب��ا���س��ت��ع��م��ال 
امل�����س��ك��ل��ة ه���ي ال�����س��خ�����س ن��ف�����س��ه وم���دي 
ومدى  التي حتيطه  وال��ظ��روف  اإرادت���ه 
قدرته على ترك هذه العادة ال�سيئة واأنا 
اأرى التدخني عبارة عن تعود على �سيء 

ا�سبح اعتيادي فعله كل يوم .  
وي��وؤك��د حم��م��د ه��ا���س��م ق��ائ��ا ح��ال��ي��ا اأنا 
اأح�����اول ج��اه��دا الإق�����اع ع��ن التدخني 
ب��ط��ري��ق��ه غ��ري اع��ت��ي��ادي��ة وغ��ري��ب��ة على 
والطريقة   ، كلماتي  ي��ق��را  م��دخ��ن  ك��ل 
الزوجية ودخويل  اإىل ع�س  هي دخ��ويل 
�سامل  بتغري  �ساأتبعه  جديدة  حياه  اإىل 
حل���ي���ات���ي وم�����ن ���س��م��ن��ه��ا الإق��������اع عن 
لها  لي�س  اأ���س��رة  اأدم��ر  التدخني حتى ل 

ذنب  .
�سعادته  ع���ن  ال�����س��ام��ي  واأع������رب حم��م��د 
لوجود �سريبة طبقت على ال�سلع امل�سرة 

وامل�سروبات  ال�����س��ج��ائ��ر  م��ث��ل  ل��ل�����س��ح��ة 
من  ل��ت��ق��ل��ل  اخل��ل��ي��ج  دول  ويف  ال���غ���ازي���ة 
ال�سياء  ه����ذه  م���ن  امل���واط���ن  ���س��ت��ه��اك 
امل�سرة ووجد ان هذا القرار �سوف يحد 
و�سوف  وال�سي�سة  ال�سجائر  تعاطي  من 

يقلل من م�ستخدميها ب�سكل عام .
طفاية �صجائر

وي��ح��دث��ن��ا حم��م��د ال��ع��ام��ري م��وظ��ف يف 
امل���راأة  : ا�سبحت  ق��ائ��ا  اأدن����وك  ���س��رك��ة 
الوقت  ه��ذا  الرجل يف  اأك��ر من  تدخن 
م�سغول يف  يكون  اأن  الرجل ميكن  ،لأن 
اأماكن  التدخني يف  بعدم  واإلزامه  عملة 
العمل ،اما املراآة لديها اأوقات فراغ كبرية 
ت�ستطيع فيها التدخني وهذا م�ستحدث 
ن��رى هذه  فلم  الإم��ارات��ي  املجتمع  على 
العامري  وي���ق���ول  امل��ا���س��ي  يف  الأ����س���ي���اء 
املقتنيات  اأه���م  م��ن  اأ���س��ب��ح��ت  ،ال�سي�سة 
على  ال��زوج��ني  يحر�س  وال��ت��ي  املنزلية 
وجودها يف البيت ،لن ال�سي�سة اأ�سبحت 
من  فهي  لل�سيوف  ت��ق��دم  ال��ق��ه��وة  مثل 
واجبات ال�سيافة ،�سيء ل ي�سدقه عقل 
الواقع  ار���س  ولكن هذا ما يحدث على 
املر�س  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  اإل  ي���دل  ل  وه����ذا 
بقوة،  العربية  تف�سي يف جمتمعاتنا  قد 

وعلينا اأن نقاومه.
وي�����س��ي��ف ال��ع��ام��رى،امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب اأن 

والأم  الأب  فعلى  اأول،  بيوتنا  من  تاأتى 
المتناع نهائيا عن التدخني خوفا على 
يف  �سجائر  طفاية  و�سع  وع��دم  اأبنائهم 
ت�سريح  ال�سيف  يعترها  والتي  البيت 

ب�سماح التدخني يف هذا املنزل .
ال�ستعداد والعمل

اأما ح�سام ال�سيد م�سوؤول يف احد مراكز 
تلك  ت��ن��زاح  اأن  يتمني  امل��دخ��ن��ني  ع���اج 
والتي  العربية  جمتمعاتنا  ع��ن  الغمة 

ارتقت اإىل مرتبة الإدمان .
وق���ال ال�����س��ي��د، م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
مزمنة  ظاهرة  هو  التبغ  على  العتماد 
اإىل العتماد عليه نف�سيا وبدنيا،  تْودي 
التدخني  ع����ن  الإق����������اع  ي���ج���ع���ل  مم����ا 

�سروري و�سعب املنال 
حيث يعتر التدخني من اأكر م�سببات 
امل�������وت امل���ب���ك���ر ع����امل����ي����اً، والإق�����������اع عن 
التدخني له عدة فوائد اأهمها تخفي�س 
 ن�سبة �سرطانات الرئة و اأمرا�س القلب.

و من خال ا�ست�سارة الطبيب، ي�ستطيع 
امل���دخ���ن حت�����س��ني ف���ر����س الإق�������اع عن 
ال�سليم  التقييم  خ���ال  م��ن  ال��ت��دخ��ني 

وتلقي الدعم والعاج املنا�سب.
وي�����س��ي��ف ال�����س��ي��د ،ه���ن���اك ع���دة مراحل 
يتبعها امل��رك��ز ل��ع��اج امل��دخ��ن والإق���اع 
واأهمها،مرحلة  ن��ه��ائ��ي��ا  ال��ت��دخ��ني  ع��ن 

الإق������اع ويحتاج  ال��ت��ف��ك��ري يف  ق��ب��ل  م���ا 
وتوفري  الت�سجيع  اإىل  امل��دخ��ن��ون  فيها 
احل��اف��ز، وامل��ق�����س��ود ب��ذل��ك ه��و ت�سجيع 
امل��دخ��ن ع��ل��ى الإق����اع ب��اإظ��ه��ار فوائده 
وال�سرعية،  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
وي��ق��وم امل��رك��ز ب��ه��ذا ال����دور مب��ا تقدمه 
م���ن ن�����دوات وحم���ا����س���رات ل��ل��ت��وع��ي��ة يف 
وبتو�سيع  واملحافل،  القطاعات  خمتلف 
دائ������رة ال��ت��وع��ي��ة ب���اأ����س���رار ال���ت���دخ���ني ، 
الو�سائل  ب��ك��ل  ع��ن��ه  الإق�������اع  وف����وائ����د 
 .. .. كتيبات  ن�����س��رات  ل��ه��ا م��ث��ل  امل��ت��اح��ة 
اأف��ام .. برامج كمبيوتر .. الخ  كتب .. 
ور�سد  امل�سابقات  عمل  اإىل  بالإ�سافة   ،
الازمة. وامل��ع��ن��وي��ة  امل���ادي���ة   احل���واف���ز 
ام���ا م��رح��ل��ة )التفكري  ال�����س��ي��د،  وي��زي��د 
اإىل  امل��دخ��ن  الإق��اع(،وف��ي��ه��ا يحتاج  يف 
التخل�س  على  ت�ساعده  التي  املعلومات 
ذلك مرحلة  بعد  وتاأتى  التدخني،   من 

)ال�ستعداد والعمل(
ويف ه���ذه امل��رح��ل��ة ي��ح��ت��اج امل���دخ���ن اإىل 
يف  للبدء  موعد  وحتديد  برنامج  و�سع 
الإقاع، ويف هذه املرحلة ي�ساعده املركز 
وال��ب��دء يف الإقاع،  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  على 
به  ي�سعر  اأن  ميكن  مل��ا  بتب�سريه  وت��ق��وم 
خال  النيكوتني  �سحب  ع��ام��ات  م��ن 
وجتنب  تقليل  وكيفية  التخل�س،  فرتة 

ذلك، بالإ�سافة اإىل متابعة املدخن بعد 
الإقاع لفرتات طويلة لاطمئنان على 

متام عملية الإقاع.
�لأرق �ملزمن

عبد  عنه  فيتحدث  النف�سي  ال���راأي  اأم��ا 
النف�سي  الأخ�����س��ائ��ي  القباين  الرحمن 
ح��ي��ث ي���ق���ول: م��رح��ل��ة امل���راه���ق���ة عند 
النف�سي  ال�سلوك  يتغري  والتي  ال�سباب 
التي  املراحل  اخطر  وهي  فيها  لاأبناء 
مير بها الإن�سان يف حياته فتجد ال�ساب 
يلجا اإىل �سرب ال�سيجارة وعندما ت�ساأله 
ملاذا ت�سربها يقول اأنا اأدخن اإذا اأنا رجل 
ف��ال�����س��اب ي�����س��رب ال�����س��ي��ج��ارة م���ن وراء 
غ��ري مرغوب  ع���ادة  ب��اأن��ه��ا  لعلمه  اأه��ل��ة 
ف��ي��ه��ا جم��ت��م��ع��ي��ا ،وع���ن���دم���ا ت��ب��ح��ث عن 
الأ���س��ب��اب جت��د الأ���س��رة ه��ي اأ���س��ا���س هذا 
اأن يكون يدخن  املو�سوع،فالوالد ميكن 
اأمام اأبنائه وبالطبع البن يريد اأن يقلد 
الأيام  امل�سيبة ه��ذه  زاد  م��ا  ،ول��ك��ن  اأب��ي��ه 
التدخني  تعتر  والتي  املدخنة  الأم  هي 
من الر�ستيج الع�سري يف هذا الزمان.

وتابع القباين،ن�سبة النيكوتني املوجودة 
الإن�سان  ت�سيب  ال��واح��دة  ال�سيجارة  يف 
ب��ن��وع م��ن الإدم�����ان وال����ذي ل ي�ستطيع 
فكر  ،واإذا  ال�سيجارة  ي��رتك  اأن  بعدها 
مثل  نف�سية  باأمرا�س  ي�ساب  تركها  يف 
وعدم  امل��زم��ن  والأرق  والقلق  الك��ت��ئ��اب 

قدرته على النوم وال�سداع امل�ستمر.   
تدابري تربوية و تقييدية

بالدكتور  التقينا  التحقيق  ختام  ويف 
الطبي   امل�����دي�����ر  اإ����س���م���اع���ي���ل  ح�������س���ني 
للم�ست�سفى الوطني باأبوظبي ويقول: 
ح�سب  و  م�ستفحل  وب���اء  ال��ت��دخ��ني  اإن 
تقديرات منظمة ال�سحة العاملية فاإنه 
اإن�����س��ان يف  م��ل��ي��ون   4.6 ب��ح��ي��اة  يفتك 
و يعطب بحياة مايني  �سنوياً  العامل 
اآخرين و اأن هذا العدد �سي�سل بحلول 
عام 2020 اإىل ع�سرة مايني  وذلك 
لحتواء مادة التبغ على 4 اآلف مركب 
كيميائٍي �سار بال�سحة منها 40 مادة 
على الأقل حتوي مواد م�سرطنة وهو 
اأحد الأ�سباب الرئي�سية للعذاب امل�سني 

وطاأتها  حتت  ي��رزخ  قد  التي  املعاناة  و 
الأمرا�س  و  الإدم�����ان  نتيجة  اجل�����س��د 
تعاطيه  ،واإن  ال��ع��ج��ز  و  امل�����س��ت��ع�����س��ي��ة 
و�سحته  الإن�������س���ان  ���س��ام��ة  ي��ع��ر���س 
اإقت�سادياَ  خ���ط���راَ  وي�����س��ك��ل  ل��ل��م��ر���س 
و  ال��ف��رد  ع��ل��ى ح��ي��اة  ون��ف�����س��ي��اَ ج�سيماَ 
، ل بل ويج�سد عبئاً  الأ�سرة واملجتمع 

ثقيَا على ق�سايا التنمية و البيئة.
التدخني  ،اإن  الإ���س��م��اع��ي��ل��ي  وي�����س��ي��ف 
يعتر ال�سبب الرئي�سي و الأهم لأخطر 
اإ�سابة ميكن اأن حتل باحلفرة الفموية 
 )Oral Cancer( سرطان الفم� –
اأن  العلمية  ال��درا���س��ات  اأثبتت  ال��ذي  و 
ب�  تفوق  املدخنني  ل��دى  ح��دوث��ه  ن�سبة 
امل�سجلة  لإ�سابات  ع��ددا  مرة   18-2
اخلطر  اأن  و  امل���دخ���ن���ني  غ����ري  ل�����دى 
مدة  يف  يكمن  ي�سكله  ال��ذي  احلقيقي 
باأ�سكاله  التبغ  ا�ستعمال  ا�ستمرارية  و 
�سبباً  ال��ت��دخ��ني  ي��ك��ون  ق��د  و  املختلفة 
 cleft lip الأرن��ب  ال�سفة �سفة  ل�سق 
 Cleft Palate احل��ن��ك  قبة  و���س��ق 
ع���ن���د الأط�����ف�����ال امل����ول����ودي����ن لأم���ه���ات 

مدخنات .
ويف النهاية يقول الإ�سماعيلي بالطبع 
ل��ي�����س بالأمر  ال��ت��دخ��ني  الإق�����اع ع���ن 
الإدم����ان على  ي�سكله  مل��ا  ذل��ك  و  الهني 
ت��ع��وق قدرة  اآث���ار  النيكوتني م��ن  م���ادة 

املدخن على الإقاع. 
واإن الإقاع عنه يقت�سي اإ�سدار قوانني 
�سارمة ملكافحته وو�سع برامج �سحية 
�ساملة �سمن اأطر �سيا�ّسة اإ�سرتاتيجية 
م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ت��دخ��ني و م��رت��ك��زة على 
ت�سريعّية  و  تقييدية  و  تربوية  تدابري 
الدائم  بالتحذير  تق�سي  واقت�سادية 
م��ن خم��اط��ره وحت���د م��ن اإ���س��ت��رياده و 
ترفع  و  ال�����س��ارة  دع��اي��ت��ه  اأ�ساليب  م��ن 
ال��ت��ع��ري��ف��ة اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��غ و 

م�ستقاته لت�سل اإىل 100%.

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي عن تعديل �ساعات العمل  اأعلنت دائرة الق�ساء يف 
خلدمات كاتب العدل والتوثيق يف املقر الرئي�س باأبوظبي 
ا�ستقبال  لي�سبح  ال��ع��ني  يف  ال��ع��دل��ي��ة  اخل���دم���ات  وم��ب��ن��ى 
الثامنة  ال�ساعة  م��ن  الر�سمية  ال���دوام  اأي���ام  يف  املتعاملني 

�سباحاً وحتى ال�ساد�سة م�ساًء.
واأو�سحت دائرة الق�ساء اأن تعديل �ساعات عمل كاتب العدل 
العمل  من  انطاقاً  ياأتي  امل�سائية  الفرتة  والتوثيق خال 
على التح�سني امل�ستمر لتعزيز م�ستوى خدمات اإدارة كاتب 
اإجناز  �سرعة  يف  املتعاملني  ر�سا  وحتقيق  والتوثيق  العدل 
ال�سرتاتيجية  اأول��وي��ت��ه��ا  حتقيق  ي�سمن  ومب��ا  امل��ع��ام��ات 

املتمثلة ب�سمان �سهولة الو�سول ال�سامل للخدمات.
واأك������دت احل���ر����س ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل�����س��ت��م��ر مل��ت��اب��ع��ة وتلم�س 
واتخاذ  متطلباتهم  على  وال��وق��وف  املراجعني  احتياجات 
الذي  والتطوير  التحديث  ل�سمان  ال��ازم��ة  الإج�����راءات 
و�سرعة  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  طبيعة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س 
ذات  اإجنازها مبا ي�سمن تقدمي خدمات ق�سائية وعدلية 

م�ستويات عاملية.
واأ�سارت دائرة الق�ساء اإىل اأن تعديل �ساعات العمل �سي�سهم 
يف تخفيف الزدحام باأفرع كاتب العدل والتوثيق التي تقدم 
خدماتها يف الفرتة امل�سائية وذلك اأثناء اأوقات الذروة التي 
ال�ساعة  م��ن  اب��ت��داًء  املراجعني  م��ن  م��ت��زاي��داً  اإق��ب��اًل  ت�سهد 
اإذ �سيكون هناك  اإىل الثالثة ع�سراً  احلادية ع�سرة �سباحاً 

الفرتة  ان�سمام موظفي  ب��دء  املوظفني مع  ك��اف من  ع��دد 
امل�سائية اإىل العمل مبا يحقق �سرعة اإجناز املعامات .

الرئي�سة  الأف����رع  ال��ع��م��ل يف  ���س��اع��ات  ت��ع��دي��ل  اأن  واأ���س��اف��ت 
الفرتة  موظفي  اأم���ام  الفر�سة  يتيح  م�ساء  ال�ساد�سة  اإىل 
وذلك  الإلكرتونية  ال��وك��الت  على  التدقيق  يف  ال�سباحية 

اأثناء فرتة انتقال العمل ملوظفي الفرتة امل�سائية.
مع  ي��اأت��ي متا�سياً  الإج����راء  ه��ذا  اأن  الق�ساء  دائ���رة  وذك���رت 
يف  لديها  ال���دوام  ي�ستمر  ال��ت��ي  احلكومية  اجل��ه��ات  معظم 
ا�ستمرار  اإىل  ال�ساد�سة م�ساء م�سرية  امل�سائية حتى  الفرتة 
العمل يف اأفرع كاتب العدل والتوثيق التي تقدم خدماتها 
من  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�سباحية  ال��ف��رتة  يف 

ال�ساعة الثامنة �سباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

تعديل �ساعات عمل كاتب العدل والتوثيق يف اأبوظبي

حممد �لعامري: على �لآباء �لمتناع نهائيا عن �لتدخني خوفا على �أبنائهم 
حممد �لأحمد: عادة �صيئة و�لتخل�ض منها باإقناع �ملدخن �أنه يقلل من �أيام عمره
�صعد جابر : يعلم �ملدخن خماطره و�أنه �ل�صبب �لرئي�صي يف �أنو�ع كثرية من �ل�صرطانات
حممد ها�صم: يف كل مرة �أقول �إنها �آخر �صيجارة وبعد قليل ��صرب �لثانية و�لثالثة 

عبد �لرحمن �لقباين: �لأم �ملدخنة تعترب �لتدخني من �لرب�صتيج �لع�صري 
حممد �ل�صامي : �ل�صريبة حتد من تعاطي �ل�صجائر و�ل�صي�صة وتقلل من م�صتخدميها ب�صكل عام
ح�صام �ل�صيد: ي�صتطيع �ملدخن �لإقالع من خالل �لتقييم �ل�صليم وتلقي �لعالج
ح�صني �لإ�صماعيلي: �لإدمان على مادة �لنيكوتني لها �آثار تعوق قدرة �ملدخن عن �لإقالع

•• حتقيق: رم�شان عطا

تف�صت هذه �لظاهرة يف جمتمعاتنا �لعربية و��صبحت �صدورنا ملبدة بالدخان و كان لها �لثر �لو��صح يف �رتفاع عدد �لوفيات 
و�نت�صار �ملوت �ملفاجا يف هذه �لأيام ، ليكون  �لتدخني مر�ض حقيقي يهدد كل فرد مدخن وغري مدخن يف �لبلد�ن �لعربية .

له ل  �أ�صبحت عادة مالزمة  �أو  �لظروف  للهرب من  �إليها  �للجوء  برد معروف وهو  يرد عليك  د�ئما  �ملدخن  ت�صال  وعندما 
ي�صتطيع �لتخل�ض منها ، فاأي ظروف و�أي عادة �لتي يرمتي �لإن�صان �إىل �لتدخني وهو يعلم باأنها �صتلقي به �إىل طريق �لهالك 

ومن هنا كعادتها �لفجر تلقي �ل�صوء على م�صكلة عميقة �أ�صابت �ملجتمعات �لعربية بطاعون مزمن.

�لإن�صان”  حياة  على  وخماطره  “�لتدخني 

�سيجارة و�سي�سة اأداتان للموت البطيء ، ودخان يغطي �سماء الوطن العربي
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انطاقاً من امل�سوؤولية املجتمعية ، وزع 
ممثًا  ال�سامل  املدينة  �سرطة  مركز 
الوجبات  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ب��ف��رع 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال يف 
من  عنهم  للتخفيف  عملهم  م��واق��ع 
ب��ال��ت��ع��اون مع  وذل���ك  ال�سيف  ح����رارة 
فريق اخلري ، �سمن املبادرة املجتمعية 

الإن�سانية حتت �سعار “مل نن�ساكم« .
واأك����د ال���رائ���د ���س��ال��ح ال�����س��ح��ي رئي�س 
ال�سامل  امل����دي����ن����ة  �����س����رط����ة  م����رك����ز 
امل��ب��ادرة ج���اءت من  اأن  اإىل   ، ب��الإن��اب��ة 
اأول ماك  ال�����س��رط��ي  وت��ن��ف��ي��ذ  ف��ك��رة 
ق��ا���س��م حم��م��د اإح����دى م��وظ��ف��ات فرع 
تاأكيداً   ، باملركز  املجتمعية  ال�سرطة 
ع��ل��ى اجل���ان���ب الإن�������س���اين واخل����ريي 
�سرطة  تطبيقه  ع��ل��ى  حت��ر���س  ال���ذي 
ب�سفة  فيه  للم�ساهمة  اخليمة  راأ����س 
تعزيز  ت�������س���ت���ه���دف  ح���ي���ث   ، دوري���������ة 

وتكري�ساً  باملجتمع  ال�سرطة  ع��اق��ة 
املجتمع  يف  الإن�����س��اين  ال��ت��ك��اف��ل  لقيم 
وت���اأك���ي���داً ع��ل��ى ر���س��ال��ة ���س��رط��ة راأ�����س 
وم�ساندة  ل��دع��م  �سعيها  يف  اخل��ي��م��ة 

يعملون  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  فئة  �سريحة 
اأ�سعة  حتت  ال�سباحية  الفرتة  خ��ال 
ال�����س��م�����س احل���ارق���ة خ��ا���س��ة يف ف�سل 
كبرياً  ارت��ف��اع��اً  ي�سهد  ال���ذي  ال�سيف 

يف درج��ات احل��رارة  . ومت توزيع عدد 
واحتوت   ، العمال  على  الوجبات  م��ن 
عالية  غذائية  قيمة  ذات  وجبات  على 

بالإ�سافة اإىل املاء والع�سائر .
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اأح�����م�����د حممد  امل�������س���ت�������س���ار  ت���ف���ق���د 
راأ�س  دائرة حماكم  رئي�س  اخلاطري 
اأم�����س، ف���رع الدائرة  اخل��ي��م��ة ���س��ب��اح 
املناطق  يف  املتعاملني  �سعادة  مبركز 
اجل��ن��وب��ي��ة ب�����وادي ا���س��ف��ن��ي، وال���ذي 
متكاملة  ق�سائية  خ��دم��ات  �سيقدم 
احل�سول  يف  ال��راغ��ب��ني  للمتعاملني 
اأو توثيقية،  اأي خدمة ق�سائية  على 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ن���ف���اذا 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 

اخليمة ومتابعة �سمو ال�سيخ حممد 
بن �سعود القا�سمي ويل العهد رئي�س 
توفري  اإىل  الهادفة  الق�ساء  جمل�س 
اجل��ه��د وال��ع��ن��اء ع��ل��ى ال��ق��اط��ن��ني يف 
امل���ن���اط���ق اجل���ن���وب���ي���ة م����ن الإم��������ارة، 
خدمات  ع��ل��ى  �سيح�سلون  وال���ذي���ن 
ح��ك��وم��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة جل��ه��ات عديدة 
اخليمة  راأ����س  حماكم  دائ���رة  ت�سارك 
من �سمنها يف هذا املبنى املجهز على 
اخلدمية  واملرافق  الت�ساميم  اأحدث 
ال��ف��ن��ي والتقني  ال��دع��م  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
اأعلى  وف��ق  الإداري  العمل  لت�سهيل 

املعايري.

واأ���س��اد اخل��اط��ري ب��اجل��ه��ود الكبرية 
اخليمة  راأ���س  بلدية  بها  قامت  التي 
لة كهيئة احلكومة  واجلهات ذات ال�سِّ
الإلكرتونية لكتمال املبنى واأق�سامه 
م�سرفة  ح�سارية  ب�سورة  ومرافقه 

لإ�سعاد جمهور املتعاملني.
ك��م��ا اط��ل��ع ���س��ع��ادة امل�����س��ت�����س��ار اأحمد 
امليدانية  اجل��ول��ة  خ���ال  اخل��اط��ري 
وكيفية  ال���ع���م���ل،  ����س���ري  اآل����ي����ة  ع���ل���ى 
للمتعاملني،  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
�سمانا جلودتها ومطابقتها ل�سحيح 
اقرتاحات  اإىل  ا�ستمع  كما  ال��ق��ان��ون 
املكلفني  امل����وظ����ف����ني  وم����اح����ظ����ات 

للمتعاملني،  اخل����دم����ات  ب���ت���ق���دمي 
التح�سني،  ف����ر�����س  دع�������م  ب����ه����دف 
وتطبيقها  اخل������دم������ات  وت����ط����وي����ر 

لتحقيق التميز. 
واأك������د امل�����س��ت�����س��ار اخل����اط����ري خال 
اإ�سعاد  اإىل  ت�سعى  املحاكم  اأن  الزيارة 
املتعاملني وتوفري كافة خدماتها بكل 
امل�سافات  وتقريب  وم��رون��ة،  �سهولة 
ع��ل��ي��ه��م، وحتقيق  وال��ت�����س��ه��ي��ل  ل��ه��م 
والرفاهية  ال��راح��ة  م��ع��اي��ري  اأف�����س��ل 
مت  اأن��ه  مبينا  واملقيمني،  للمواطنني 
تدريب الكوادر الب�سرية التي �ستعمل 
يف الفرع على كيفية تقدمي اخلدمات 
واإط��اع��ه��م ع��ل��ى اآل��ي��ة ���س��ري العمل، 
امل��وظ��ف��ني، يف  ورب��ط��ه��م مبا�سرة م��ع 

املبنى الرئي�سي للدائرة.
م��ب��ي��ن��ا اأن ف���رع ال���دائ���رة ي�����س��م 10 
كما  اجلمهور،  ل�ستقبال  ك��اون��رتات 
العديد  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه  لإ����س���ع���اد  ي���ق���دم 
الإ�سهادات  اأب���رزه���ا  اخل���دم���ات  م���ن 
والتوجيه  وامل������واري������ث  وال�����رتك�����ات 
العدل،  والكاتب  الأ�سري  والإ�ساح 
كمرحلة اأوىل والتي تعد الأكر طلبا 
من �سكان هذه املناطق، و�سيتم درا�سة 
اخلدمات الأخرى والتي �سيقرتحها 
يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  لتلبية  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الفرع  بذلك  لي�سبح  الثانية  املرحلة 
يقدم معظم اخلدمات التي تقدم يف 

املقر الرئي�سي للمحاكم.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
اخليمة، ور�سة عمل حول �سرح معايري 
جائزة مركز ال�سرطة ال�سامل املتميز 
الداخلية  وزي���ر  �سمو  ج��ائ��زة  �سمن 
بح�سور  ال��راب��ع��ة،  ال����دورة   - للتميز 
مدير  القر�سي  حممد  علي  العقيد 
الأداء  وتطوير  الإ�سرتاتيجية  اإدارة 
ب�سرطة راأ�س اخليمة، والعقيد عارف 
حممد الكاز نائب مدير اإدارة مراكز 
ال�����س��رط��ة ال�����س��ام��ل��ة، وال���رائ���د عادل 
ال�سحي رئي�س ق�سم التميز املوؤ�س�سي، 
ال�سرطة  روؤ����س���اء م��راك��ز  وع����دد م��ن 
ت��اأت��ي ه���ذه الور�سة  ال�����س��ام��ل��ة، ح��ي��ث 
اإ�سرتاتيجية  ُخ���ط���ة  م���ن  ان���ط���اق���اً 
العمل  اإىل  الهادفة  الداخلية،  وزارة 
اإىل  الو�سول  غاية  لتحقيق  بفّعالية 
اأعلى م�ستوى من التميز يف اخلدمات 

لتكون  املقدمة،  والأمنية  ال�سرطية 
دول���ة الإم������ارات اإح����دى اأف�����س��ل دول 

ال��ع��امل اأم��ن��اً و���س��ام��ة، وذل���ك بقاعة 
القيادة  مببنى  الكرى  الجتماعات 

العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة.
وتناولت الور�سة التي قدمها اخلبري 

التميز  م�����س��ت�����س��ار  ب��ك��ر  اأب�����و  ���س��ال��ح 
بح�سور  الداخلية،  ب��وزارة  املوؤ�س�سي 
�سابط  النعيمي  العزيز  عبد  م��ازم 
الداخلية،  ب���������وزارة  اإ����س���رتات���ي���ج���ي 
املوؤ�س�سي،  التميز  مبفاهيم  التعريف 
احلكومي  ال��ت��م��ي��ز  مل��ن��ظ��وم��ة  وف���ق���اً 
ا�ستعرا�س  م��ع  ال���راب���ع،  اجل��ي��ل   –
ج����ائ����زة مركز  م���ع���اي���ري  وم���ن���اق�������س���ة 
ال�����س��رط��ة ال�����س��ام��ل امل��ت��م��ي��ز، واإب�����راز 
ومناف�سات  امل�ساركة يف جوائز  اأهمية 
ال�سرطي،  امل��ج��ال  يف  الأداء  ت��ط��وي��ر 
متطرقًة اإىل عدد من املحاور اأهمها 
���س��رح ن��ظ��ام اإع����داد م�����س��ارك��ات املجال 
ال�سرطي املتميز �سمن برنامج جائزة 
وزير الداخلية للتميز.  ومن جانبه، 
اأكد العقيد علي حممد القر�سي، اأن 
اإطاق جائزة وزير الداخلية للتميز 
ي�����س��ت��ه��دف ت�����س��ج��ي��ع امل��وظ��ف��ني على 
لتكون  الإب���داع  ثقافة  ون�سر  التميز، 

مهام  اأداء  يف  ل��دي��ه��م  اأ���س��ا���س��ي��اً  رك��ن��اً 
البناء يف  ملا لدورها  املختلفة،  عملهم 
اأعلى  اإىل  ال�سرطي  بالعمل  الرت��ق��اء 
امل�ستويات، وحر�ساً من وزارة الداخلية 
على الرتقاء بالعن�سر الب�سري لكونه 
املوؤ�س�سي.  الإن��ت��اج  عملية  يف  الأ�سا�س 
�سرح  ب��ور���س��ة  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�سيداً 

جائزة مركز ال�سرطة ال�سامل املتميز، 
موكداً اأن �سرطة راأ�س اخليمة ت�سعى 
دائماً اإىل الإ�سراع بامل�ساركة يف تطبيق 
الإ�سرتاتيجية  وال���رام���ج  الأن��ظ��م��ة 
ال��ت��ي حت��ق��ق امل��ن��ف��ع��ة وت���خ���دم املجال 
قد  ال��ور���س��ة  ب���اأن  ال�����س��رط��ي، م�سيفاً 
راأ�س  �سرطة  ا�ستكماًل خلطط  جاءت 

خا�ساً  اهتماماً  اأول���ت  التي  اخليمة، 
دور  مثمناً  املتميز،  املوؤ�س�سي  ب���الأداء 
امل�ساركني يف جائزة  ال�سركة  منت�سبي 
الدورة  للتميز  الداخلية  وزير  �سمو 
�سرطي  اأداء  ل���ت���ق���دمي  ال����راب����ع����ة، 
متميز ومثايل وفق معايري اجلودة 

والكفاءة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س اخليمة عر ق�سم  اأعلن م�ست�سفى 
العاج الطبيعي اإعادة  تاأهيل جمموعة 
احلديثة،  املائية  العاجات  من  فريدة 
تاأهيل  لإع��ادة  كتقنيات  ت�ستخدم  والتي 

رئي�سية للمر�سى من جميع الأعمار. 
للغاية  م���ف���ي���دًة  امل���ائ���ي���ة  امل���ع���اجل���ة  ُت���ع���د 
الف�سال  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  للمر�سى 
املفا�سل  واإ���س��اب��ات  والك�سور  العظمي، 
الظهر،  واأ�سفل  الرقبة  واآلم  والعظام، 
وال�����س��ل��ل ال���دم���اغ���ي، وال�����س��ك��ت��ات، اإىل 
ج���ان���ب امل���ر����س���ى امل��ت��ع��ر���س��ني حل����وادث 
ال�سابقة  امل��راح��ل  يف  واملر�سى  خمتلفة، 
ويعمل  اجلراحية.  للعمليات  التالية  اأو 
فريق عمل امل�ست�سفى عايل الحرتافية 
فيزيو‘  ’�سوي�س  م��رك��ز  اأخ�سائيي  م��ن 
والعافية  ال�سحة  حتقيق  �سمان  على 
درجات  اأع��ل��ى  ات��ب��اع  م��ع  اجل�سم  لكامل 
قال  املنا�سبة،  وبهذه  المتياز واجل��ودة. 
د. جان مارك غوير، الرئي�س التنفيذي 
مل�ست�سفى راأ�س اخليمة: “تتميز املعاجلة 
ومليئة  �سهلة  ط��ري��ق��ة  ب��ك��ون��ه��ا  امل��ائ��ي��ة 
ب���امل���رح ل��ل��ت��ع��ايف م���ن الإ����س���اب���ات، حيث 

يتمتع املاء مبيزات عاجية فريدة، كما 
التاأهيل با�ستخدام  اإعادة  اإجراءات  تتيح 
املياه نتائج عاجية م�سمونة للمر�سى 
مع حتقيق التقدم والتعايف ب�سكل اأ�سرع. 
ولكونها ل ت�سبب اأية اآلم تذكر باملقارنة 
مع العاجات الأخرى، فاإنها اأكر قبوًل 
وت�ساعد  امل��ر���س��ى.  قبل  م��ن  وا�ستجابًة 

يف  للماء  ال��ف��ري��دة  الطبيعية  اخل��وا���س 
على  ال��ق��درة  وحت�سني  ال��ت��ع��ايف،  ت�سريع 
اإ�سابات  ح���الت  يف  خ�����س��و���س��اً  احل��رك��ة 
الدموي  ال�������دوران  وت��ع��زي��ز  امل��ف��ا���س��ل، 

وتقليل اللتهابات«. 
جلور،  كورنيليا  الآن�سة  قالت  ب��دوره��ا، 
واإع���ادة  الطبيعي  ال��ع��اج  ق�سم  رئي�سة 

اخليمة:  راأ�����س  م�ست�سفى  يف  ال��ت��اأه��ي��ل 
يف  للماء  الفيزيائية  اخل��وا���س  ت�ساهم 
اإع����ادة  امل��ائ��ي��ة كمنهج  امل��ع��اجل��ة  اع��ت��م��اد 
ت��اأه��ي��ل ف��ع��ال، ح��ي��ث ي�ساعد ال��ط��ف��و يف 
املفا�سل،  على  ال�سغط  تقليل  على  امل��اء 
لت�سكيل  امل���ي���اه  ا���س��ت��خ��دام  مي��ك��ن  ك��م��ا 
التمارين  تاأدية  اأثناء  الازمة  املقاومة 

ال��ري��ا���س��ي��ة. وب��الإ���س��اف��ة ل��ذل��ك، ميكن 
اأن ي�����س��اع��د يف  امل�����اء  حل������رارة و���س��غ��ط 
من  للتقليل  امل�����س��اب��ة  امل��ن��اط��ق  اإراح������ة 
املائية  التورم والأمل. وميكن للمعاجلة 
من  العديد  �سمن  فائدة  ذات  تكون  اأن 
اأمناط اإعادة التاأهيل، مثل اإعادة تاأهيل 
واجلهاز  ال��ت��ن��ف�����س��ي،  واجل���ه���از  ال��ق��ل��ب، 

التاأهيل  واإع�������ادة  ال��ه��ي��ك��ل��ي،  ال��ع�����س��ل��ي 
ال��ري��ا���س��ي، ف�����س��ًا ع��ن ح���الت التهاب 
ال�سيخوخة. واإىل جانب  املفا�سل وطب 
ذلك، فقد قمنا بت�سميم برامج العاج 
الطبيعي ال�سخ�سية لدينا اآخذين بعني 
ومتطلباتهم  امل��ر���س��ى  ح��ال��ة  الع��ت��ب��ار 
املزيد من  الفردية، مما يتيح للمر�سى 

الفوائد واملنافع.
ر�سا  د.  ق�����ال  اأي���������س����اً،  الإط��������ار  وب����ه����ذا 
مل�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ���س��دي��ق��ي، 
اإع����ادة  “تتيح خ��دم��ات  راأ�����س اخل��ي��م��ة: 
التاأهيل الفريدة التي نقدمها للمر�سى 
امل��ت��ح��دة و�سوًل  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  يف 
�سهًا و�سريعاً لأعلى م�ستويات املعاجلة 

لل�سفر  احلاجة  دون  العاملية،  ال�سحية 
ت�ساعد  كما  ال��ب��اد.  خ��ارج  لا�ستطباب 
املناطق الطبيعية التي تفي�س بالهدوء 
اإىل  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  اإم����ارة  يف  وال�سكينة 
الفريدة  ال�ست�سفائية  ال��ب��ي��ئ��ة  ج��ان��ب 
اخل���ي���م���ة، يف حتقيق  راأ�������س  مل�����س��ت�����س��ف��ى 
التعايف للمر�سى ب�سورة اأ�سرع. وتهدف 
اإىل تخفيف  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  اإج�����راءات 
وحركته  اجل�����س��م  ق���وة  وت��ع��زي��ز  الأمل، 
وت���وازن���ه وت��ن��ا���س��ق��ه، ف�����س��ًا ع��ن تنمية 
الأفعال  يف  امل�ساركة  على  املر�سى  ق��درة 
اليومية، واحلد من امل�ساعفات املر�سية 

والو�سول اإىل حالة �سحية �سليمة«. 
م�ست�سفى  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
جمموعة  بعاج  يخت�س  اخليمة  راأ����س 
ف�سًا  املر�سية،  احل���الت  م��ن  متنوعة 
امل����ر�����س����ى م����ن جميع  ع����ن ع���م���ل���ه م����ع 
الأعمار واحلالت.  ومن اأهم اخلدمات 
التاأهيل  اإع��ادة  امل�ست�سفى  يقدمها  التي 
العمود  واإ�سابات  الريا�سية،  لاإ�سابات 
ال��ف��ق��ري، واأم���را����س امل��ف��ا���س��ل، واإع����ادة 
اجلراحية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��ع��د  ال���ت���اأه���ي���ل 
للم�سابني  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  ج��ان��ب  اإىل 

بالأمرا�س والإ�سابات الع�سبية.

�صمن جائزة وزير �لد�خلية

�سرطة راأ�س اخليمة ت�سرح معايري جائزة مركز ال�سرطة ال�سامل

ت�صاهم يف �لتعايف �صريعا

م�ست�سفى راأ�س اخليمة يطرح برامج مطورة لإعادة تاأهيل بالعالجات املائية

ي�صم 10 كاونرت�ت ل�صتقبال �ملر�جعني

رئي�س حماكم راأ�س اخليمة يتفقد جاهزية الفرع 
لتقدمي خدمات ق�سائية يف وادي اأ�سفني 

�سرطة راأ�س اخليمة تهدي العمال وجبات �سحية 

•• دبي -وام:

اخلفيفة  امل��رك��ب��ات  ت��ع��داد  حم��ط��ات  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
ومف�سل  دوري  تقرير  على  بهدف احل�سول  الحتادية  الطرق  على  والثقيلة 
والعتماد  الحت��ادي��ة  ال��ط��رق  على  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية  يتعلق مب��دى 
املحاور  م��ن خ��ال  ال��ط��رق  �سبكة  وت��ط��وي��ر  درا���س��ة  ال��ت��ق��اري��ر يف عملية  على 
الطولية والعر�سية حيث تتم عملية الر�سد بنظام الرادار با�ستخدام املوجات 
الكهرومغناطي�سية. وقال �سعادة املهند�س ح�سن املن�سوري وكيل وزارة تطوير 
انه بناء على خمرجات املحطات �سيتم الرتكيز على عمليات  التحتية  البنية 
ال�سيانة للطرق الحتادية و�سيكون لها دور يف دعم القرارات املتعلقة بالطرق 
وتطويرها من خال عك�س خمرجاتها ومطابقتها مع املخطط ال�سمويل كما 
�سيتم بناء على تلك املخرجات توجيه الفريق الهند�سي املروري التابع للوزارة 

للتحرك الفوري للوقوف على الأ�سباب الكامنة وراء الزدحام املروري للبحث 
اإطاق حمطات تعداد املركبات على  اأن  املنا�سبة.  واأكد املن�سوري  يف احللول 
الطرق الحتادية وت�سكيل غرفة عمليات م�سغرة مقرها وزارة تطوير البنية 
الحتادية  الطرق  ومراقبة  اإدارة  مركز  لإن�ساء  اأوىل  خطوة  تعتر  التحتية 
من  باعتبارهم  ب��ال��دول��ة  امل��روري��ة  واجل��ه��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للوزارة.
الطرق  على  والثقيلة  اخلفيفة  املركبات  تعداد  حمطات  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الحتادية التي اطلقتها الوزارة بلغت 27 حمطة موزعة كالتايل �سارع ال�سيخ 
4 فيما بلغ عددها على  4 حمطات والإم���ارات العابر �سابقا  حممد بن زاي��د 
بينما  منها  لكل  حمطتني  والفجرية  ودب��ا  والحت���اد  الذيد  ال�سارقة  �سارعي 
بلغ عددها على �سارع اأم القيوين ال�سويب 5 و3 على �سارع املنامة �سعم فيما 
بلغ عددها على �سارع الطويني دبا ودبا – م�سايف وم�سايف – الفجرية و�سارع 

ال�سيخ خليفة والق�سيدات – �سعم حمطة واحدة لكل منها. وقال ان الوزارة 
ت�سعى وب�سكل حثيث اإىل التن�سيق امل�سرتك مع خمتلف �سركاء الوزارة املعنني 
ال��ط��رق الحت��ادي��ة بهدف املحافظة على �سامة  ك��ف��اءة وج���ودة  يف �سبل رف��ع 
م�ستخدميها وحتقيق ان�سيابية الطرق مبا ينعك�س اإيجابا على �سعادة جمتمع 
وكذلك   2021 روؤيتها  حتقيق  يف  وي�ساهم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
معدل  خف�س  ت�ستهدف  التي  الداخلية  ل���وزارة  احلكومية  امل�سرعات  يدعم 
اإن�ساء  على  ت�ستند  امل�ستقبلية  اخلطة  اأن  اإىل  ولفت  ال��ط��رق.  ح��وادث  وفيات 
غرفة مراقبة وحتكم مربوطة بوزارة الداخلية بالتن�سيق مع هيئة الإمارات 
نظم  با�ستخدام  الطرق  مراقبة  خالها  من  �سيتم  حيث  والكوارث  لاأزمات 
بناء  يتم  وحتليلها  موحدة  بيانات  قاعدة  يف  املعلومات  ربط  على  تعمل  ذكية 
على النتائج الواردة توجيه م�ستخدمي الطريق يف حال حدوث اأي طارئ من 

خال لوحات اإر�سادية ذكية.

العام  التوجه  خ��دم��ة  يف  التكنولوجيا  ت�سخري  على  تعمل  ال����وزارة  اأن  واأف���اد 
وخدمة م�ستخدمي الطريق ولي�س اإطاق حمطات تعداد املركبات �سوى جزء 
من توجه الوزارة القائم على ال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف منظومة 
ال�سعادة  منظومة  م��ن  ي��ع��زز  ال���ذي  الم���ر  وح��دي��ث��ة  مبتكرة  بطريقة  العمل 

وي�ساهم يف حمافظة الدولة على مكانتها العاملية بجودة الطرق.
ونوه باأن الوزارة تعمل من خال م�ساريعها على تطوير �سبكة طرق احتادية 
وتدعم  وال���س��ت��دام��ة  وال�سامة  اجل���ودة  معايري  اأع��ل��ى  اإىل  ت�ستند  متكاملة 
خطط التنمية بالدولة وفقا لروؤية الإمارات 2021 من خال حتقيق اأعلى 
معيار الأمن وزيادة معدلت الطاقة ال�ستيعابية للطرق ومراعاة ان�سيابيتها 
اآليات لت�سميم وتنفيذ  ال��وزارة التي طورت  اأولويات  اأهم  حيث يعد ذلك من 
واإدارة م�ساريعها متت فيها مراعاة اأعلى معايري وممار�سات ومقايي�س الأمن 

وال�سامة العاملية دعما لاأجندة الوطنية.

وزارة تطوير البنية التحتية تطلق حمطات تعداد املركبات اخلفيفة والثقيلة على الطرق الحتادية
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عربي ودويل

وا�سنطن  اإن  اأم�س  تيلر�سون  ريك�س  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  قال 
قطع  اأن  م�سيفا  التوتر  لتخفيف  طريقة  اإيجاد  ميكنهما  ومو�سكو 
العاقات ب�سبب ال�ستباه يف تدخل رو�سيا يف النتخابات الأمريكية 
اأمر غري جمد.وقال تيلر�سون اإن رو�سيا اأبدت اأي�سا بع�س ال�ستعداد 
انتهاكات  ت�سهد  التي  اأوكرانيا  الأزمة يف  ب�ساأن  املحادثات  ل�ستئناف 
متكررة لتفاق وقف اإطاق النار املوقع يف عام 2015 بني القوات 

احلكومية والنف�ساليني الذين تدعمهم مو�سكو يف �سرق الباد.
اأن جند جم��الت بحيث ميكننا  ينبغي  لل�سحفيني  تيلر�سون  وق��ال 
�سبل  اإي��ج��اد  �سنوا�سل  ب�ساأنها  نختلف  التي  امل��ج��الت  يف  معا  العمل 
الرو�سي �سريجي لفروف على  حللها.والتقى تيلر�سون مع نظريه 
اأي�سا عن رد مو�سكو على  هام�س جتمع عاملي يف مانيا حيث �ساأل 
اأبلغ  اإنه  تيلر�سون  رو�سيا. وقال  الأمريكية اجلديدة على  العقوبات 
بخف�س  الكرملني  طلب  على  �سرتد  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  لف��روف 
الأول  بحلول  رو�سيا  يف  العاملني  دبلوما�سييها  من  باملئة   60 نحو 
الرد  كيفية  ب�����س��اأن  ق���رارا  نتخذ  “مل  اأي��ل��ول.واأ���س��اف  �سبتمر  م��ن 
اأ�سئلة  اأمريكيني. وجهت عدة  على طلب رو�سيا �سحب دبلوما�سيني 

ا�ستي�ساحية...قلت له اإننا �سرند بحلول الأول من �سبتمر«. 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وق��ع  اأن  منذ  الأول  ه��و  الجتماع  وه��ذا 
اإنه  رو�سيا  قالت  ال��ذي  العقوبات  قانون  على  م�س�س  على  ترامب 

ي�سل حلرب جتارية �ساملة وينهي اآمال حت�سني العاقات.
وقال لفروف اإنه يعتقد اأن زماءه الأمريكيني م�ستعدون ملوا�سلة 

احلوار مع مو�سكو يف ق�سايا �سائكة برغم التوترات.

قالت ال�سرطة ام�س الثنني اإن �سخ�سني لقيا حتفهما اأم�س الثنني 
جنوب  يف  اللجوء  وطالبي  للم�سردين  م���اأوى  يف  ان��دل��ع  حريق  اإث��ر 

اأملانيا.
وا�ستبعدت ال�سرطة اأن يكون احلريق متعمدا م�سيفة اأنه اأ�سفر عن 
وفاة امراأة تبلغ من العمر 54 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما 
ومل  ال��دخ��ان.  ا�ستن�ساق  ب�سبب  بالغة  باإ�سابات  اآخ���رون  اأ�سيب  كما 

تذكر ال�سرطة املزيد من التفا�سيل.
�سمايل  ماركجرونينجن  بلدة  يف  مببنى  اندلع  احلريق  اأن  وتابعت 

مدينة �ستوجتارت يف ال�ساعات املبكرة من �سباح اليوم.
اللجوء  اثنان من طالبي  اأ�سخا�س بينهم  اأن ت�سعة  ال�سرطة  وقالت 

كانوا داخل املبنى عند اندلع احلريق.
جرمية  اأنها  اإىل  ي�سري  ما  هناك  لي�س  الآن  “اإيل  بيان  يف  واأ�سافت 

كراهية.«

باجاك  على  �سيطر  ال�سودان  جنوب  جي�س  اإن  ام�س  متمردون  ق��ال 
املعقل الرئي�سي لهم قرب احلدود الإثيوبية مما اأرغم اآلف ال�سكان 

على الفرار.
وقال لم بول جابرييل املتحدث با�سم املتمردين اإن قواتهم تراجعت 
عن باجاك بعد التعر�س لهجوم يف ال�ساعات الأوىل من �سباح  الأحد 

املا�سي .
املدنيني  ع��ل��ى  تبعاته  ل��ه  �سيكون  ذل���ك  اأن  اأدرك���ن���ا  ل��روي��رتز  وت��اب��ع 

وان�سحبت قواتنا من باجاك.
يف  الواقعة  باجاك  يف  املعار�سة  عمليات  تتمركز   2014 عام  ومنذ 
يف  الرئي�سية  العرقية  اجلماعات  اإح��دى  النوير  قبيلة  اأرا�سي  عمق 
يوليو  يف  ل�ستعادتها  احلكومة  حم���اولت  ال�����س��ودان.وب��داأت  جنوب 
اإدان���ات غربية  مت��وز مما دف��ع عمال الإغ��اث��ة ل��اإج��اء عنها وفجر 
اأعلنه  ال��ذي  النار  اإط��اق  لوقف  وا�سحا  انتهاكا  باعتباره  للهجوم 

الرئي�س �سلفا كري، وهو من قبيلة الدنكا، يف مايو اأيار.
�سراع  نهاية  يعني  ل  ب��اج��اك  �سقوط  اإن  لم  ق��ال  النتكا�سة  ورغ��م 
الدنكا،  عليها  تهيمن  ال��ت��ي  ال�����س��ودان،  ج��ن��وب  حكومة  �سد  النوير 

وقوات الأمن.واأ�ساف ال�سيطرة على املقر ل يعني نهاية احلرب.
اأن اجلانبني تكبدا خ�سائر يف الأرواح. ورف�س متحدث با�سم  وتابع 

احلكومة التعليق.

عوا�شم

مانيال

برلني

نريوبي

دبلوما�سي �سابق:
 بداية �سيئة ملفاو�سات بريك�ست

•• لندن-رويرتز:

قال دبلوما�سي بريطاين بارز �سابق اإن مفاو�سات باده للخروج من الحتاد 
الأوروبي مل تبداأ ب�سكل جيد ب�سبب خافات بني وزراء حكومة رئي�سة الوزراء 

ترييزا ماي حول نوع التفاق الذي يتعني ال�سعي للتو�سل اإليه.
وق���ال ���س��امي��ون ف��ري��زر ال���ذي ظ��ل ح��ت��ى ع���ام 2015 ك��ب��ري م��وظ��ف��ي وزارة 
اخلارجية الريطانية ورئي�س ل�سلك الدبلوما�سي اإن احلكومة حتتاج لعر�س 
مقامرة  يف  الرملانية  اأغلبيتها  م��اي  فقدت  اأن  و�سوحا.ومنذ  اأك��ر  موقف 
انتخابية فا�سلة يف يونيو حزيران ظهر التناحر بني اأع�ساء حكومتها للعلن 
احلركة  حرية  تظل  اأن  يتعني  ك��ان  اإذا  ما  منها  ق�سايا  على  خافات  و�سمل 
مكفولة ملواطني الحتاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه يف عام 2019.

وقال فريزر الذي توىل كذلك من�سب مدير مكتب مفو�س التجارة بالحتاد 
الأوروبي يف بروك�سل “املفاو�سات بداأت لتوها، وب�سراحة ل اأعتقد اأنها بداأت 
ب�سكل واعد على وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بريطانيا«.وقال لراديو هيئة 
تعلمون،  كما  ب�سبب،  الكثري  نطرح  “مل  )بي.بي.�سي(  الريطانية  الإذاع��ة 
وجود خافات داخل احلكومة ب�ساأن نوع اخلروج الذي ن�سعى اإليه وحتى حتل 
هذه اخلافات اأعتقد اأن من ال�سعب للغاية اأن يكون لنا موقف وا�سح«.ويف 
اجلولة الأوىل الكاملة من مفاو�سات اخلروج ال�سهر املا�سي مل يجر التو�سل 
اإىل ت�سويات تذكر بني املفاو�سني الريطانيني ومفاو�سي الحتاد الأوروبي 
فيما يتعلق بخافات رئي�سية منها كيفية حماية املواطنني املغرتبني وت�سديد 

ح�سابات خروج بريطانيا من الحتاد.

اجلامعة العربية: قطع امل�ساعدات عن فل�سطني لن يحقق الأهداف الأمريكية

رغم �ملبالغ �لطائلة

القوة الناعمة لقطر تف�سل يف تلميع �سورتها

كابول تتهم طالبان وداع�س بقتل 50 مدنيًا

ال�سعب  حقوق  على  �سافراً  اعتداء  و�سكلت  منها،  ومت�س  العبادة  حرية 
الفل�سطيني وامل�سلمني وانتهاكاً لكل املواثيق والقرارات الدولية.وحول 
ال�سلطة  ع��ن  املالية  امل�����س��اع��دات  بقطع  الأخ���رية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سغوط 
التي متار�سها  ال�سغوط  �سياق  تاأتي يف  اإنها  اأبو علي  الفل�سطينية، قال 
الإدارة الأمريكية على ال�سعب الفل�سطيني، م�سدداً على اأنها لن حتقق 
الأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها مبا ي�سمل امتثال ال�سعب الفل�سطيني 
الفل�سطيني  بحقوق  امل�سا�س  ت�ستهدف  التي  ال�سغوط  لهذه  وقيادته 
و�سرعية ن�ساله الوطني وهويته.وقال اأبو علي اإنه ل جمال للم�ساومة 
يف  حقه  وخا�سة  الفل�سطيني  ال�سعب  احلقوق  عن  للتنازل  املقاي�سة  اأو 
الن�سال من اأجل اإنهاء الحتال، موؤكداً اأن هذه م�سرية وطنية م�ستمرة 

والعقوبات الأمريكية لن يكتب لها النجاح.

•• القاهرة-وكاالت:

اأدانت جامعة الدول العربية ا�ستمرار اقتحامات امل�ستوطنني الإ�سرائيليني 
للجامعة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  املتكررة.وقال  الأق�سى  امل�سجد  لباحات 
�سعيد  ال�سفري  املحتلة  العربية  والأرا����س���ي  فل�سطني  لقطاع  العربية 
لديها  ا�سرائيل  اإن  الإث��ن��ني،  ام�س  لل�سحافيني  ت�سريحات  يف  علي،  اأب��و 
والرتكيز  القد�س  تهويد  يف  لا�ستمرار  �سلفاً  معدة  وخطط  مبيتة  نية 
الذي  املخطط  من  اأن ج��زءاً  اإىل  ال�سريف، م�سرياً  القد�سي  على احل��رم 
املكاين  التق�سيم  على  اإ���س��رائ��ي��ل  اإ���س��رار  ه��و  القد�سي  احل���رم  ي�ستهدف 
والزماين للحرم القد�سي ال�سريف.واأ�ساف اأبو علي اأن الأحداث الأخرية 
يف احلرم القد�سي كانت غري م�سبوقة وفر�ست اإجراءات جديدة حتد من 

•• عوا�شم-وكاالت:

كتب راي حانانيا يف موقع “اأورا�سيا ريفيو” اإن قطر 
تنفق منذ اأع��وام الكثري على ما يو�سف بتحركات 
القوة الناعمة، من اإطاق قناة اجلزيرة-اإنغليزي 
يف 2006 اإىل الإ�ست�سافة املثرية للجدل ملباريات 
اإىل  القدم،  2022 لكرة  القدم  العامل لكرة  كاأ�س 
لكرة  ج��ريم��ان  ���س��ان  ب��اري�����س  ن���ادي  يف  ا�ستثمارها 
ب�263  تاريخية  �سفقة  للتو  اأبرمت  حيث  القدم 
اإىل  نيمار  الرازيلي  انتقال  لتاأمني  اأورو  مليون 

النادي. 
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ا���س��ت��ط��اع��اً ل��ل��راأي اأج��رت��ه عرب 
امل�ساعي  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  خل�س  وي��وغ��وف،  نيوز 
وتبني  مطلقاً.  ناجحة  غ��ري  ال���دويل  ال��ود  لك�سب 
اأن قطر واجلزيرة، على رغم اأن لاخرية ح�سوراً 
يف اأمريكا منذ عقدين، ل تزالن ت�سوب �سورتهما 

الكثري من امل�ساكل. 

�صديق �أم عدو؟
الأمريكيني  ن�سف  فاإن  ال�ستطاع،  اإىل  وا�ستناداً 

اإذا  مم��ا  متاأكدين  غ��ري  اأراوؤه����م  ا�ستطلعت  ال��ذي��ن 
 31% اعتر  بينما  ع��دواً،  اأم  �سديقاً  قطر  كانت 
من   50% وق���ال  ع���دو.  اأو  �سديقة”  غ��ري  اأن��ه��ا 
امل�ستطلعني اإنهم ل يعرفون ما يكفي عن قطر كي 
يحكموا عليها. لكن تبني اأن ن�سبة %34، تعك�س 
بتمويل  والت��ه��ام  ب��ني قطر  ي��رب��ط��ون  ال���ذي  راأي 
ا�ست�سافة  فقط   16% ن�سبة  واأي����دت  الإره�����اب. 
 2022 ع��ام  العامل  كاأ�س  ت�سفيات  ملباريات  قطر 
التي تعتر من اأهم الأحداث الريا�سية يف العامل. 

�لعديد 
مهمة  نقطة  ي���رز  ال���س��ت��ف��ت��اء  اأن  ح��ان��ان��ي��ا  وراأى 
جداً، وهي اأن املعركة على ك�سب قلوب الأمريكيني 
واأف��ك��اره��م، ل ت���زال م��ي��دان��اً م��ف��ت��وح��اً. وه���ذا اأمر 
حتتفظ  اأمريكا  اأن  العتبار  يف  اأخذنا  ما  اإذا  مهم 
بقاعدة ع�سكرية رئي�سية يف قاعدة العديد اجلوية 
اإنهم  %50 من امل�ستطلعني  بقطر. وقالت ن�سبة 
يتعني  ك���ان  اإذا  م��ا  ل��ت��ق��ري��ر  يكفي  م��ا  ي��ع��رف��ون  ل 
القاعدة  ب��ه��ذه  الح��ت��ف��اظ  املتحدة  ال��ولي��ات  على 
ن�سبة خم�س من  بينما قالت  القلق،  تزايد  يف ظل 

امل�ستطليعن اإنه يجب نقل القاعدة اإىل مكان اآخر. 

�جلزيرة
 63% اأن  اأي�ساً  اأظهر  ال�ستطاع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
و�سيلة  اجل���زي���رة  اأن  ي���درك���ون  الأم��ري��ك��ي��ني،  م��ن 
تعك�س  ال��ق��ن��اة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ل  لكنهم  اإع��ام��ي��ة، 
م��ع��اي��ري ال�����س��ح��اف��ة امل��ه��ن��ي��ة احل��رف��ي��ة، مم��ا يعني 
بتقارير  ي��ث��ق��ون  ل  الأم��ري��ك��ي��ني  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن 
ل�سورة  ت��روج  القناة  اأن   50% ويعتقد  اجلزيرة. 
�سلبية عن الوليات املتحدة، بينما قال %44 اإنها 
تروج لأجندة تخدم اجلماعات الإرهابية املرتبطة 

باأ�سامة بن لدن. 

�أهد�ف خا�صة
نتائج  �سدقية  حول  �سكوك  ل  اأن  حانانيا  واأو�سح 
ال�ستطاع، ال��ذي اأج���ري يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 19 
21 منه بوا�سطة “يوغوف” التي  يوليو )متوز( 
كما  العامل.  الأبحاث يف  موؤ�س�سات  اأهم  تعتر من 
اأنه ما من �سك يف اأن القوة الناعمة لقطر ل تخدم 

اإل اأهدافاً خا�سة.   

ا�سرتاليا تعرث على الطائرة 
الأمريكية املفقودة 

•• �شيدين-رويرتز:

قالت وزيرة الدفاع ال�سرتالية ماري�س بني اإن �سفينة البحث ميلفيل التابعة 
للبحرية ال�سرتالية حددت موقع طائرة ع�سكرية اأمريكية حتطمت قبالة 
ال�ساحل ال�سمايل ال�سرقي للباد يف مطلع الأ�سبوع مما اأ�سفر عن اختفاء 

ثاثة من م�ساة البحرية الأمريكية.
مبركبات  البحر  حتت  عمليات  �ستجري  البحرية  اأن  بيان  يف  بني  وذك��رت 

يجري التحكم فيها عن بعد قبل اأن تدر�س اإر�سال غطا�سني.
من  ث��اث��ة  ع��ن  البحث  عملية  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية  م�ساة  ق���وات  وعلقت 
اأو�سري خال طلعة دورية  اإم.يف-22  اأفرادها بعدما حتطمت طائرتهم 

يوم ال�سبت.
“حادث موؤ�سف”  وو�سفت م�ساة البحرية الأمريكية حتطم الطائرة باأنه 

وقالت اإن التحقيقات جارية ملعرفة ماب�ساته.
للبحرية  التابعة  ميلفيل  البحث  �سفينة  و�سلت  ال��ب��ي��ان  يف  ب��ني  وق��ال��ت 

ال�سرتالية امللكية اإىل خليج �سلووتر خال الليل.
واأ�سافت بعد وقت قليل من بدء عمليات امل�سح يف املنطقة مت حتديد مكان 

الطائرة الغارقة.
من  اأقلعت  الطائرة  اإن  �سابق  وق��ت  يف  قالت  الأمريكية  البحرية  وك��ان��ت 
دورية  طلعة  يف  وك��ان��ت  ريت�سارد  بونهوم  الرمائية  الهجومية  ال�سفينة 

عندما حتطمت.

عا�سمة اإقليم �ساري بول ال�سمالية، 
لكنها نفت نفيا قاطعا قتل مدنيني 

واأي تعاون مع تنظيم داع�س.
ذبيح  طالبان  با�سم  املتحدث  ونفى 
اهلل جماهد لوكالة فران�س بر�س اأي 
تعاون مع تنظيم داع�س، وقال كانت 

عملية م�ستقلة ملجاهدينا، وغ�سنفر 
اأ�ساء  اإمن��ا  هو قائدنا يف �ساري ب��ول، 
امل�سوؤولني  ل��ك��ن  ال���ف���ه���م.  ال�����س��ك��ان 

املحليني يوؤكدون العك�س.
اإقليم  ح��اك��م  با�سم  امل��ت��ح��دث  وات��ه��م 
“داع�س  اأم��اين  �ساري بول ذبيح اهلل 

العملية  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ط��ال��ب��ان  وح���رك���ة 
امل�����س��رتك��ة اذ ان��ه��م��ا ك��ل��ف��ا ق����وات يف 
الهجوم  بتنفيذ  الأخ����رى  الق��ال��ي��م 

على مريزا اأولونغ«.
وق���ال اأم���اين ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
طالبان  م��ت��م��ردي  م��ن  ع�����س��رات  اإن 

ومقاتلي داع�س اخلا�سعني اىل �سري 
حملي  ق��ائ��د  وه��و  غ�سنفر،  حممد 
بايع تنظيم داع�س، و�سلوا اىل املكان 
ا�ستمّر  والقتال  اخلمي�س  ظهر  بعد 

48 �ساعة.
واأ����س���ار اىل اأن����ه وف���ق م��ا وردن����ا من 
ق��ت��ل متمردو  م��ي��دان��ي��ة،  م��ع��ل��وم��ات 
�سخ�سا،   50 ح��������واىل  ط����ال����ب����ان 
ت�سفيتهم  مت��ت  مدنيون  معظمهم 
بع�سهم  اأو  ب��ال��ر���س��ا���س  رم��ي��ا  اإم����ا 
عددا  اأن  م�سيفا  روؤو���س��ه��م،  بقطع 
ال�سرطة  اإىل  ينتمون  ال�سحايا  من 

يف الريف.
واأعلن الرئي�س الأفغاين اأ�سرف غني 
ال�سبت،  �سخ�سا   50 مقتل  بيان  يف 
غالبيتهم مدنيون ومن بينهم ن�ساء 

واأطفال.
ون�������ّدد غ���ن���ي ب���اأع���م���ال الإره���اب���ي���ني 
م��ن جديد  قتلوا  ال��ذي��ن  امل��ج��رم��ني 
مدنيني من بينهم ن�ساء واأطفال يف 
�ساري  حمافظة  يف  ال�سياد  منطقة 
اإىل  جديدة  جرمية  م�سيفني  ب��ول، 

�سجل جرائمهم.

وت���اب���ع اأم�����اين ب��ع�����س��ه��م اأج����ر على 
ال���ق���ف���ز م����ن اأح������د م���رت���ف���ع���ات هذه 
قتل  اأ�ساليب  وهي  اجلبلية،  املنطقة 

يعتمدها تنظيم داع�س يف �سوريا.
الإقليمي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
حممد نور رحماين اأن ال�سحايا هم 
مدنيا   44 بينهم  م��ن  �سهيدا   50
واآخ��رون ينتمون اىل �سرطة الريف 
احتمال  اىل  م�����س��ريا  اجل���ي�������س،  اأو 

ارتفاع هذه املح�سلة.
الو�سول  املنطقة ل ميكن  اإن  وق��ال 
اليها وخطوط الت�سالت مقطوعة 

.
ترف�س  ال���ت���ي  ط���ال���ب���ان،  واأع���ل���ن���ت 
التهامات املوجهة اإليها منذ الأحد، 
عن�سرا   28 مقتل  عن  م�سوؤوليتها 

من �سرطة الريف.
اأمني يف كابول لوكالة  وقال م�سدر 
طالبان  ح���رك���ة  اإن  ب���ر����س  ف��ران�����س 
م�سائل  يف  يتعاونان  داع�س  وتنظيم 
طالبان  م��ت��م��ردي  ان  اإذا  حم�����ددة، 
�سمحت  ال����ت����ي  ال���ف���و����س���ى  خ���ل���ق���وا 

بارتكاب هذه الأعمال الوح�سية .

•• كابول-اأ ف ب:

حركة  اأم�س  اأفغان  م�سوؤولون  اتهم 
اأكر  بقتل  داع�����س  وتنظيم  طالبان 
م�سرتكة  عملية  يف  مدنيا   50 م��ن 
املا�سي،  ال�سبت  اأفغان�ستان  �سمال  يف 
واعترت اأن هذه العملية توؤكد قيام 

حتالفات ظرفية بني التنظيمني.
الوح�سية  الأع��م��ال  اأن  اىل  واأ���س��ارت 
ارت��ك��ب��ت خ�����س��و���س��ا يف ق��ري��ة مريزا 

اأولونغ ال�سيعية.
واأف��������اد م�������س���در اأم����ن����ي ط���ل���ب عدم 
املرة  لي�ست  اأنها  هويته  عن  الك�سف 
التنظيمان  فيها  ين�سق  التي  الأوىل 
املتمردان �سد القوات احلكومية ال 
امل�سحون  اجلو  اأن حتالفهما يف ظل 
يثري  الباد  ت�سهده  ال��ذي  باملعارك 
من  م��زي��دا  ارتكابهما  م��ن  خم���اوف 
واإ�ساعة  ال�سكان  بحق  العنف  اأعمال 

املزيد من التخريب والفو�سى.
واأعلنت حركة طالبان �سيطرتها على 
ا�سرتاتيجية  منطقة  وهي  ال�سياد، 
ك���ل���م من   15 ح�������واىل  ب���ع���د  ع���ل���ى 

رف�ض تاأجيل �صجن جندي �إ�صر�ئيلي �أعدم فل�صطينيًا 

مئات امل�ستوطنني يقتحمون قرب يو�سف �سمال ال�سفة 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

امل�ستوطنني  م�����ئ�����ات  اق����ت����ح����م 
الأول  اأم���������س  ف���ج���ر  امل���ت���ط���رف���ني 
يو�سف  ال�����س��ي��خ  م���ق���ام  الإث����ن����ني 
�سمال  نابل�س  مدينة  يف  دوي��ك��ات 
والذي  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
ارتباط  وج��ود  امل�ستوطنون  يزعم 
واأدوا  ب����امل����ق����ام،  ي�����ه�����ودي  دي����ن����ي 
تلمودية  و�سلوات  دينية  طقو�ساً 
الحتال  ج��ي�����س  ح��را���س��ة  حت���ت 

الإ�سرائيلي.
اأن  اإىل  واأ����س���ارت م�����س��ادر ع��ري��ة 
ع�����س��رات احل���اف���ات ت��ق��ل حوايل 
األ�����ف م�����س��ت��وط��ن ب��ح��م��اي��ة ق���وات 
ك����ب����رية م�����ن ج���ي�������س الح����ت����ال 
الإ�سرائيلي اقتحمت املقام الواقع 
�سرق مدينة نابل�س واأدوا طقو�ساً 
و�سلوات دينية، فيما قمعت قوات 
ت�سدوا  فل�سطينيني  الح���ت���ال 
طبية  م�سادر  لاقتحام.واأفادت 
فل�سطينية اإىل اأن ع�سرات ال�سبان 
والر�سا�س  ب��الخ��ت��ن��اق  اأ���س��ي��ب��وا 
املطاطي بعد مواجهات مع قوات 
اأم���ن���ت احلماية  ال��ت��ي  الح���ت���ال 
ملئات امل�ستوطنني الذين اقتحموا 
اأمنياً  قر يو�سف، وفر�ست طوقاً 

م�سدداً يف حميطه.
اىل ذلك، رف�ست حمكمة ع�سكرية 
ب����ه اجلندي  ت���ق���دم  ام�������س ط���ل���ب 
الإ�سرائيلي ايلور عزريا الذي حكم 
بال�سجن 18 �سهرا لإجهازه على 

�سجنه  ب��اإرج��اء  جريح،  فل�سطيني 
ما  بح�سب  الربعاء،  اليوم  املقرر  
ال�سرائيلي.وقالت  اجلي�س  اعلن 
متحدثة با�سم اجلي�س “مت رف�س 
ط��ل��ب��ه و���س��ي��ت��م ���س��ج��ن��ه ك��م��ا كان 
الأرب��ع��اء يف �سجن تزرفني  مقررا 
تل  ج��ن��وب  الع�سكري”  ���س��رف��ن��د 
ع�سكرية  حمكمة  ابيب.ورف�ست 
ي��ول��ي��و طلب   30 يف  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
لإدانته  ع���زري���ا  ق��دم��ه  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
اي�سا  امل��ح��ك��م��ة  وث��ب��ت��ت  ب��ال��ق��ت��ل. 
اإدانة اجلندي بال�سجن 18 �سهرا 
راف�����س��ة ال��ت��م��ا���س��ا ق��دم��ه الدع����اء 

الع�سكري لت�سديد عقوبته.

اأج��ه��ز ع��زري��ا ال��ذي يحمل كذلك 
اجل��ن�����س��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ع��ل��ى عبد 
ال���ف���ت���اح ال�����س��ري��ف ب��ر���س��ا���س��ة يف 
الراأ�س يف 24 اآذار مار�س 2016 
هذا  ك��ان  بينما  اخلليل  مدينة  يف 
وم�سابا  ار����س���ا  مم�����ددا  الأخ������ري 
ان ي�سكل  بجروح خطرة من دون 
هجم  ان  ب���ع���د  ظ�����اه�����را،  خ���ط���را 

ب�سكني على جنود ا�سرائيليني.
واقدم ال�سريف مع �ساب فل�سطيني 
جندي  طعن  على  قتله  قبل  اخ��ر 
ب���ج���روح ط��ف��ي��ف��ة. وقتل  اأ���س��ي��ب 
الفل�سطيني الخر ويدعى رمزي 

الق�سراوي بالر�سا�س.

يطلق  ع�����زري�����ا  ن���ا����س���ط  و������س�����ور 
ر���س��ا���س��ة ع��ل��ى راأ�����س ال�����س��ري��ف يف 
ال�سفة  ج���ن���وب  اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة 
�سريط  وانت�سر  املحتلة،  الغربية 
وا������س�����ع على  ب�������س���ك���ل  ال����ف����ي����دي����و 
الن������رتن������ت وع����ر�����س����ت����ه ق����ن����وات 
اخلا�سة  ال�سرائيلية  التلفزيون 
عزريا  ق�سية  واحل��ك��وم��ي��ة.اأث��ارت 
انق�ساما يف الراأي العام يف الدولة 
ي���وؤي���د التزام  ب���ني م���ن  ال��ع��ري��ة، 
باملعايري  ����س���ارم  ب�����س��ك��ل  اجل��ي�����س 
الأخ����اق����ي����ة، وم�����ن ي�������س���دد على 
وج���وب م�����س��ان��دة اجل��ن��ود يف وجه 

الهجمات الفل�سطينية.

هجوم ي�ستهدف بعثة اأممية يف كولومبيا 
•• بوغوتا-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سرطة الكولومبية جرح اأحد عنا�سرها يف هجوم ا�ستهدف بعثة الأمم املتحدة يف كولومبيا املكلفة الإ�سراف 
على نزع �ساح القوات الثورية الكولومبية امل�سلحة املارك�سية.

وعنا�سر من  املتحدة  الأمم  بعثة  مراقبي  فريقا من  ا�ستهدف  م�سلحا  “كمينا  اأن  بيان  املتحدة يف  الأمم  واأعلنت 
ي�ساركون يف عملية  الذين كانوا  امل�سلحة  الكولومبية  الثورية  القوات  بالإ�سافة اىل عنا�سر من  املحلية  ال�سرطة 
تفكيك خمباأ لاأ�سلحة والذخرية، قرب قرية كالوتو يف اإقليم كوكا يف جنوب غرب الباد. واأفاد م�سدر يف ال�سرطة 

عن “جرح �سرطي يبلغ 31 عاما خال الهجوم الذي نفذ عند ال�ساعة 08،00 )13،00 ت غ(، نقل اىل كايل«.
واأ�ساف ان من�سقني عن القوات الثورية الكولومبية امل�سلحة نفذوا الهجوم من تلة.

ون�سب قائد �سرطة كوكا الهجوم اىل جي�س التحرير الوطني الي�ساري وهو املجموعة املتمردة الأخرية النا�سطة يف 
الباد وي�سّم حواىل 1500 مقاتل. ي�سارك حاليا يف مفاو�سات ال�سام مع احلكومة الكولومبية يف كيتو.

 % �سحف اإ�سرائيلية: 66 
يدعمون فكرة الإطاحة بنتانياهو

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

%66 من الإ�سرائيليني الإطاحة برئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو،  اأيد 
فيما قال ا�ستطاع �سيا�سي اإن الليكود �سيح�سل بدوره على عدد اأكر من 
�سادرة  عربية  ل�سحف  من�سبه.ووفقاً  من  نتانياهو  ا�ستقالة  حال  املقاعد 
الآن. نتانياهو  الأوف��ر حظاً خلافة  املر�سح  هو  �ساعر  بات جدعون  ام�س 
والذي  اليوم  اأجرته  الذي  ال�ستطاع  نتائج  اإىل  هاآرت�س  �سحيفة  اأ�سارت 
اإن  ال�ستقالة  نتانياهو  على  اأن  ي��رون  الإ�سرائيليني  من   66% اإن  قالت 
اأعلى  اأن ه��ذه ه��ي  الف�ساد. واع��ت��رت  ات��ه��ام بق�سية  وج��ه��ت ���س��ده لئ��ح��ة 
الذي يك�سف مدى عمق  الأمر  اإدانته،  نتانياهو حال  باإقالة  ن�سبة تطالب 
راأت �سحيفة  الإ�سرائيلي.بدورها  ال��وزراء  التي يتعر�س لها رئي�س  الأزمة 
“معاريف” يف ا�ستطاع لها اأي�ساً اأن الليكود �سيح�سل على مقاعد اأكر يف 

الكني�ست الإ�سرائيلي بدون نتانياهو. 
ال�سيا�سي  امل��وق��ف  خ��ط��ورة  ي��رون  الإ�سرائيليني  م��ن  الكثري  اأن  واأو���س��ح��ت 
الغالب تطيح  الف�ساد يف  اأن ق�سايا  العتبار  واأن و�سع يف  احل��ايل، خا�سة 

بالإ�سرائيليني والأهم من هذا متثل خطراً �سيا�سياً وا�سحاً عليهم.
ونبهت ال�سحيفة اإىل خماطر تاأثري هذا اخلر، مو�سحة اأن خطورته تنبع 
العبء  وهو  الليكود،  على  عبئاً  بات  نتانياهو  باأن  الإ�سرائيليني  �سعور  من 

الذي يتزايد مع اأزمات الف�ساد املتورط بها.
بدورها راأت �سحيفة “يديعوت اأحرونوت” اإن ما يجري الآن يفتح الباب 
ال�سيا�سي  اأن  مو�سحة  املقبلة،  ال�سلطة  يف  نتانياهو  خليفة  مناق�سة  نحو 
الإ�سرائيلي جدعون �ساعر بات هو الأوفر حظاً خلافته الآن، مع خرته 

ال�سيا�سية املعروفة ف�سًا عن قوته يف حزب الليكود.
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ع�سرات املهاجرين يعربون مركزا حدوديا يف �سبتة 

كوريا ال�سمالية ترف�س حوارا اأمريكيا م�سروطا 

•• مدريد-اأ ف ب:

مركزا  م���ه���اج���را   180 م����ن  اأك������ر  اق���ت���ح���م 
ال�سبانية  والأرا�����س����ي  امل���غ���رب  ب���ني  ح���دودي���ا 
من  ب�سرعة  ال��رك�����س  بعد  ومت��ك��ن��وا  �سبتة  يف 
عبوره فجر ام�س ، ح�سب ما اأعلنت مفو�سية 
ال�سباين.وفاجاأ هذا  �سبتة  ال�سرطة يف جيب 
يتمكنوا  مل  الذين  ال�سباط  الليلي  الإقتحام 

من ال�سيطرة على املهاجرين.
لوكالة  امل��دين  احلر�س  با�سم  الناطق  و�سرح 
فران�س بر�س “مل حتدث اأي حماولة مماثلة 
منذ فرتة طويلة«.وقدرت ال�سرطة ال�سبانية 
مقطع  م��ه��اج��را.وي��ظ��ه��ر   187 بنحو  ال��ع��دد 
التلفزيونية  امل��ح��ط��ات  اإح����دى  بثته  ف��ي��دي��و، 
الكرى  ال�سحراء  جنوب  من  �سبانا  املحلية، 
�ساكرين  �سبتة  ���س��وارع  يف  يهللون  الإفريقية 

اهلل وي�سرخون “اأها بكم يف ا�سبانيا«.
ونقلت غالبيتهم اىل مركز ا�ستقبال يف �سبتة 

حيث �سيتمكنون من التقدم بطلبات جلوء.
الإ�سباين عر ح�سابه  ال�سليب الأحمر  واأفاد 
�ساعدوا  متطوعيه  اأن  “تويرت”  موقع  على 
186 ���س��خ�����س��ا دخ���ل���وا ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة اىل 
امل�ست�سفى  اىل  نقلوا  اأرب��ع��ة  بينهم  من  �سبتة، 

لإ�سابتهم بكدمات اأو جروح.
وت�����س��ك��ل ���س��ب��ت��ة م����ع م��ل��ي��ل��ي��ة ع���ل���ى احل�����دود 
ال�سمالية للمغرب، احلدود الوحيدة لاحتاد 
ي�سكل  لذلك  اأفريقيا.ونتيجة  م��ع  الوروب���ي 
اجل��ي��ب��ان ن��ق��ط��ت��ي دخ����ول ل��ل��م��ه��اج��ري��ن غري 
اىل  ل��ل��و���س��ول  يتطلعون  ال��ذي��ن  ال�����س��رع��ي��ني 
ال�سياج  ت�سلق  با�ستمرار  وي��ح��اول��ون  اأوروب����ا 
او  ال�ساحل  ال�سباحة على ط��ول  او  احل��دودي 

الختباء يف مركبات تعر احلدود.
تعّد �سبتة 74 األف ن�سمة وتقل م�ساحتها عن 
 50 ح��واىل  بعد  على  مربعا،  كيلومرتا   20
ج��زي��رة جبل  �سبه  م��ق��اب��ل  ���س��رق طنجة  ك��ل��م 
ط���ارق.وك���ان���ت م��ف��و���س��ي��ة ال�����س��رط��ة يف جيب 

ان  اأغ�سط�س  اأول  يف  اأعلنت  ال���س��ب��اين  �سبتة 
ال�سياج  اقتحام  حاولوا  �سخ�س   200 حواىل 
احلدودي بني املغرب وا�سبانيا، موؤكدة ان نحو 

الإفريقية  73 مهاجرا من جنوب ال�سحراء 
اأ�ساك  ب��ا���س��ت��خ��دام ق��واط��ع  جن��ح��وا يف ذل���ك 

ومطارق.

•• مانيال-اأ ف ب:

ا�سرتاط  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  رف�����س��ت 
الأم����ريك����ي ريك�س  وزي����ر اخل���ارج���ي���ة 
تيلر�سون وقف بيونغ يانغ برناجمها 
عودة  اجل  من  البال�ستي  ال�ساروخي 

انها  الأم��ريك��ي معها، موؤكدة  احل��وار 
لن تتفاو�س على �ساحها النووي يف 

ظل “التهديدات” المريكية.
وكان تيلر�سون اكد لل�سحافيني على 
هام�س منتدى امني اقليمي يف مانيا 
اج���راء حوار  ت��در���س  ل��ن  وا�سنطن  ان 

مع بيونغ يانغ اإل اذا اوقفت الخرية 
برناجمها ال�ساروخي البال�ستي.

ا�سارة  “اف�سل  ان  ت��ي��ل��ر���س��ون  وق����ال 
ميكن ان تر�سلها كوريا ال�سمالية اىل 
انها م�ستعدة للحوار هي وقف اطاق 

هذه ال�سواريخ«.

ت��ب��ن��ي المم  ان  ت��ي��ل��ر���س��ون  واع���ت���ر 
بيونغ  على  م�سددة  عقوبات  املتحدة 
يانغ يعك�س نفاد �سر املجتمع الدويل 
ازاء الطموحات النووية لبيونغ يانغ.
يف املقابل دانت كوريا ال�سمالية ام�س 
الأول الث��ن��ني احل��زم��ة الأخ���رية من 
العقوبات التي فر�ستها الأمم املتحدة 
البال�ستي  ب��رن��اجم��ي��ه��ا  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
وال��ن��ووي، م��وؤك��دة اأن��ه��ا ل��ن تتفاو�س 
على �ساحها ال��ذري يف ظل ا�ستمرار 
لها.واأ�سارت  الأم��ريك��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
العقوبات  اأن  اإىل  بيان  يف  يانغ  بيونغ 
�سارخا  “انتهاكا  ت���ع���د  الأخ���������رية 
لوكالة  ب���ي���ان  ب��ح�����س��ب  ل�سيادتنا،” 

النباء الكورية ال�سمالية الر�سمية.
ال����ردع  ب��رن��ام��ج  ن�����س��ع  “لن  واأك������دت 
ال����ن����ووي ال�����ذي من��ل��ك��ه ل���ل���دف���اع عن 
اأنف�سنا على طاولة املفاو�سات يف ظل 
الأمريكية”.  ال��ت��ه��دي��دات  ا���س��ت��م��رار 
اأي خطوة  ق���ط  ن���اأخ���ذ  ل���ن  وا���س��اف��ت 

للرتاجع عن تعزيز قوتنا النووية.
احتمال  اىل  ا���س��ار  ت��ي��ل��ر���س��ون  ان  ال 
وقت  يف  امريكيني  مبعوثني  جلو�س 
الكوري  ال��ن��ظ��ام  م���ع  ل��ل��ت��ف��او���س  م���ا 

التهديد  ل��ت��ف��ادي  امل���ع���زول  ال�����س��م��ايل 
املتزايد للحرب.

عقب  تيلر�سون  ت�سريحات  وج����اءت 
خارجية  وزي��������ري  ب����ني  ن�������ادر  ل����ق����اء 
امني  منتدى  هام�س  على  الكوريتني 
ي��ب��د خاله  م��ان��ي��ا، مل  اق��ل��ي��م��ي يف 
ال�سمايل  ال���ك���وري  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
العقوبات  ان  اىل  موؤ�سر  اي  يونغ  ري 

الخرية ت�سكل تهديدا لباده.
واق����ر جم��ل�����س الم����ن ال��ت��اب��ع لاأمم 
باإجماع  امل���ا����س���ي  ال�����س��ب��ت  امل���ت���ح���دة 
اقرتاحا  ع�����س��ر  اخل��م�����س��ة  اع�����س��ائ��ه 
كوريا  �سد  عقوبات  بفر�س  امريكيا 
يانغ  بيونغ  تكلف  اأن  ميكن  ال�سمالية 
لكبح  حماولة  يف  �سنويا،  دولر  مليار 
كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  جهود 

جونغ اون جلعل باده قوة نووية.
جتربتي  ع��ل��ى  ردا  ال����ق����رارات  وت���اأت���ي 
عابرة  ب��ال�����س��ت��ي��ة  ����س���واري���خ  اط������اق 
ال�سهر  يانغ  بيونغ  اجرتهما  للقارات 
الزعيم  اث��ره��م��ا  على  تفاخر  امل��ا���س��ي 
ب���اده على  ب��ق��درة  ال�سمايل  ال��ك��وري 
الوليات  م��ن  منطقة  اي  ا���س��ت��ه��داف 

املتحدة.

باك�ستان جتدد التزامها مبداأ نزع ال�سالح النووي 
•• ا�شالم اباد-وام: 

ال�سعيدين  على  وال�ستقرار  ال�سام  تعزيز  اأج��ل  من  ال��ن��ووي  ال�ساح  بنزع  التزامها  جديد  من  باك�ستان  اأك��دت 
القليمي والعاملي .

وقال املتحدث با�سم اخلارجية الباك�ستانية نفي�س زكريا يف بيان له ام�س ان باده توؤيد اي جهود من �ساأنها حتقيق 
النووية  اتفاقية دولية غري متييزية و�ساملة لنزع كافة ال�سلحة  النووية كالتو�سل اىل  عامل خال من ال�سلحة 

..معترا ان معاهدة حظر ال�سلحة النووية ل تفي بهذه ال�سروط ال�سا�سية من حيث ال�سكل العملي وامل�سمون.

ال�س����راج يتم�س����ك باحل���ل ال�سي���ا�سي يف ليبي����ا
•• تون�س-اأ ف ب:

اجتماعه  بعد  اأم�س  ال�سراج  فايز  الليبية  الوفاق  حكومة  رئي�س  اأك��د 
بديل  ل  ان  تون�س  يف  ال�سب�سي  قايد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  م��ع 
الليبيني اىل تنفيذ  الأط��راف  ب��اده، داعيا كل  ال�سيا�سي يف  لاتفاق 
اللقاء  هذا  �ساملة«.وياأتي  “ت�سوية  اىل  التو�سل  اأجل  من  تعهداتهم 
يف  حفرت  خليفة  وامل�سري  ال�سراج  بني  اللقاء  على  �سهر  من  اأق��ل  بعد 
الفرن�سي اميانويل ماكرون الذي مت خاله  الرئي�س  باري�س برعاية 
التو�سل اىل خارطة طريق تن�س على وقف لإطاق النار وم�ساحلة 
وتفعيل املوؤ�س�سات الوطنية وتوحيدها واإجراء انتخابات.كما ياأتي يف 
ظل قلق يف تون�س وع��دد من ال��دول امل��ج��اورة من انعدام الم��ن على 

الأ�سلحة  ومهربي  للمتطرفني  معرا  باتت  التي  ليبيا  مع  حدودها 
والعديد من املهاجرين الراغبني يف التوجه اىل اأوروبا. والتقى رئي�س 
املجل�س الرئا�سي النتقايل الليبي فايز ال�سراج الباجي قايد ال�سب�سي 
البحث  اأن��ه مت  اللقاء  بعد  وق��ال يف موؤمتر �سحايف  يف ق�سر قرطاج. 
ومناق�سة  ليبيا،  يف  ال�سيا�سي  وامل�سهد  ال�سيا�سية  التطورات  اآخ��ر  يف 
“ليجاد  باري�س  اليها يف  التو�سل  التي مت  الطريق  تفا�سيل خارطة 
لحظنا  ان  بعد  ا�ستقرارا  اأك��ر  و�سع  اىل  للو�سول  م�سرتكة  اأر�سية 
ان المور و�سلت اىل طريق م�سدود.وقال ان كل ال�سرائح ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي، داعيا  اأكدت ان ل بديل عن التفاق  والجتماعية يف ليبيا 
جميع الج�سام املنبثقة من هذا التفاق ال�سيا�سي القيام با�ستحقاقاتها 

ليجاد ت�سوية �ساملة.

وذك���ر ال�����س��راج ان ال��ل��ق��اء ت��ن��اول اي�����س��ا ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة الأمنية 
ليبيا  �سرق  ق��وات  وقائد  ال�سراج  تعهد  يوليو،   25 والقت�سادية.ويف 
من  ب��اده��م��ا  لإخ����راج  م��ع��ا  بالعمل  فرن�سا  يف  ح��ف��رت  خليفة  امل�����س��ري 

الفو�سى.
اإج��راء م�ساحلة  اأعلن عنه يف حينه على وج��وب  ال��ذي  واك��د التفاق 
وطنية جتمع بني الليبيني كافًة اجلهات الفاعلة املوؤ�س�ساتية والأمنية 
والع�سكرية يف الدولة التي تبدي ا�ستعدادها يف امل�ساركة بهذه امل�ساحلة 
م�ساركة �سلمية، وعلى اللتزام بوقف اإطاق النار وبتفادي اللجوء اإىل 
القوة امل�سلحة يف جميع امل�سائل اخلارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.

موحد،  جي�س  وت�سكيل  امليلي�سيات  �ساح  ن��زع  اإىل  الطرفان  دع��ا  كما 
متعهدين باإجراء انتخابات باأ�سرع ما ميكن.

•• وا�شنطن-وكاالت:

يرى امل�سوؤول ال�سابق يف البنتاغون 
الإيرانية  الثورة  اأّن  روب��ن  مايكل 
�سنة 1979 فاجاأت العامل، بينما 
ت��وّق��ع��ت ق��ل��ة ف��ق��ط ���س��ق��وط نظام 

ال�ساه. 
“كومنرتي”  جم���ل���ة  يف  وك���ت���ب 
الإي�����ران�����ي�����ني  اأّن  الأم����ري����ك����ي����ة 
يتوقعوا  مل  اأي�������س���اً  ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
يكونوا  مل  ف��ه��م  ال����ث����ورة،  جن����اح 
ب��اأّن ال�ساه كان م�ساباً  على دراي��ة 
املتقدمة  م��راح��ل��ه  يف  بال�سرطان 
واأّنه �سيتعامل مع الثورة بطريقة 
املفاجاأة  واأت����ت  ف��ع��ل.  ك��م��ا  �سيئة 
اأ�سا�ساً  ك��ان��ت  اإي�����ران  لأّن  اأي�����س��اً 

ت�سهد مظاهرات ب�سكل دوري. 
اأت����ب����اع  اأّن  اإىل  ال���ن���ظ���ر  ول����ف����ت 
اخل��م��ي��ن��ي ���س��ّدق��وا ك��ل��م��ات��ه حني 
حت���دث ع��ن الإ����س���اح وع���ن عدم 
ال�سلطة  اإىل  ب��ال��و���س��ول  رغ��ب��ت��ه 
اأ�سو�سييتد  اأم��ام وكالة   حني زعم 
اأن   1978 �سنة  الأمريكية  بر�س 
له  ي�سمحان  �سحته  ول  عمره  ل 
ب�احل�سول على دور يف حكم الباد 
النظام احل��ايّل. لكن  بعد �سقوط 
اأحكم  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  و���س��ل  ح���ني 
اإىل  اأ����س���ار  روب���ن  ع��ل��ي��ه��ا.  قب�سته 
اإي��ران كانت  اأّن حرب العراق على 
هدية للخميني لأّن الثورة حينها 
له  �سمحت  ولأن��ه��ا  ت�سعف،  كانت 
اخلا�س  ف�سله  عن  ال�سعب  باإلهاء 
كما �ساعدته على جمع الإيرانيني 
خلف بلدهم. وبعد انتهاء احلرب 
ع������ّزز اخل��م��ي��ن��ي ���س��ي��ط��رت��ه على 

بعدما مل  الإقامة اجلرّية  حتت 
ح�سن  الإي����راين  الرئي�س  يتمكن 
كما  زميليه  حترير  م��ن  روح���اين 
ويف  النتخابية.  حماته  يف  وع��د 
ابنتاه  زارت����ه  امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و   25
متدهورة  ���س��ح��ت��ه  اإّن  وق���ال���ت���ا 
الدم  ارت��ف��اع �سغط  م��ن  وي��ع��اين 
ومر�س كلوّي. ويف 30 يوليو قال 
ابنه اإّن كروبي ُنقل اإىل امل�ست�سفى 
ان��خ��ف��ا���س خ��ط��ري يف معدل  م���ع 

�سربات القلب.

يجب �أن تقلق ب�صّدة
ي���ك���ت���ب روب�������ن اأّن��������ه ع���ل���ى اإي�������ران 
للغاية.  ق��ل��ق��ة  ق��ل��ق��ة،  ت���ك���ون  اأن 
الإ�ساحيني  اّن  اإل��ي��ه  بالن�سبة 
وال������دمي������وق������راط������ي������ني ل���ي�������س���وا 
اإ�ساحّي  اأك��ر  فحتى  مرتادفني 
ل����ي����ب����ريال����ّي����ة ه������و ث����ي����وق����راط����ي 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  يف  م��ت�����س��دد 
الإي�������راين الأو�����س����ع. ل��ك��ّن �سجن 
النظام  ك��روب��ي وم��و���س��وي و���س��ع 
النظام  اأط���ل���ق  ف����اإن  ال����زاوي����ة.  يف 
�سعيفاً،  �سيبدو  ال��رج��ل��ني  ���س��راح 
اأكر تناق�ساً  اأّنهما �سيكونان  كما 
اأّما  �سجنوهم.  الذين  اأول��ئ��ك  مع 
فيمكن  م�سجونان  وهما  ماتا  اإذا 
اإىل  لتتحول  ال�����س��رارة  تنطلق  اأن 

مظاهرات منت�سرة. 
النظام  ���س��ي��واج��ه  احل��ال��ت��ني  ويف 
ب����ارزاً. فواجهة  الإي����راين حت��دي��اً 
ب���ال���واق���ع  ال����ر�����س����ا  اأو  ال����ق����ب����ول 
ال�����س��ي��ا���س��ّي الإي�������راين ل��ي�����س��ت اإل 
اأن  ���س��ط��ح��ي��ة ل مي��ك��ن��ه��ا  ����س���ورة 
تخفي الإحباط والغ�سب حتتها.

مقاليد احلكم. 

بعيدة عن �ل�صتقر�ر
ل���ك���ن خ�����ال ال���ت���اري���خ الإي�������راين 
احل��دي��ث ان��دل��ع��ت ����س���رارات هزت 
مّت   1999 ���س��ن��ة  ف��ف��ي  ال���ن���ظ���ام. 
اإل�����ق�����اء ط�����اب م����ن ال����ن����اف����ذة يف 
جامعة طهران من قبل البا�سيج، 
التي  ال����ت����ظ����اه����رات  ف���ان���ت�������س���رت 
“�سدمت النظام حتى �سميمه”. 
اإيران  خ�سرت   ،2001 �سنة  ويف 
3-1 اأمام البحرين يف الت�سفيات 
واندلعت  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  امل��وؤه��ل��ة 
تداولته  م��ا  ب�سبب  الحتجاجات 
الفريق  اأّن  م��ن  الإع����ام  و���س��ائ��ل 
رغبة  ن���زوًل عند  الإي����راين خ�سر 
الحتفالت  مي���ن���ع  ك����ي  ال���ن���ظ���ام 
امل��خ��ت��ل��ط��ة. ك����ذل����ك، ذّك������ر روب����ن 

لي�سوا ثوريني لكّن غ�سباً كالذي 
اأن  ح�سل يف �سنوات �سابقة ميكن 
يدفعهم اإىل ال�سارع. باخت�سار، اإّن 

اإيران “قابلة لا�ستعال«.

�ل�صر�رة �ملقبلة
يتمحور  لروبن  بالن�سبة  ال�سوؤال 
اأف�سل  ال��ن��ظ��ام  ك���ان  اإذا  م��ا  ح���ول 
املعار�سة  م��ن  اجلمر  يخنق  وه��و 
بغ�ّس  لكن  ال��ن��ريان.  تخلق  وه��ي 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ه����ذا، م���ن امل���وؤك���د اأّن 
النظام غري �سعبّي اإىل حّد بعيد، 
تنطلق.  ال�����س��رارات  �ستظّل  لذلك 
هنالك  املقبلة؟  ال�سرارة  هي  فما 
���س��ك��وك ل���دى روب����ن ب�����اأّن الأزم����ة 
�سيا�سيني  بوفاة  �سرتتبط  املقبلة 
فمهدي  ال�����س��ج��ن.  يف  اإي���ران���ي���ني 
كروبي ومري ح�سني مو�سوي هما 

 2009 �سنة  اخل�����س��راء  ب��ال��ث��ورة 
ان���ت���خ���اب حممود  اإع���������ادة  ع���ق���ب 
اأحمدي جناد. “باخت�سار اإّن اإيران 

بعيدة عن اأن تكون م�ستقّرة«.

�لــنــظــام  ـــع  م ــط  ــق ف  25%
�حلايل

 10% اأّن  اإىل  املقال  ي�سري كاتب 
يوؤمنون  الإي���ران���ي���ني  م���ن  ف��ق��ط 
ب���������اأّن ب�����اده�����م ع���ل���ى م�����ا ي������رام، 
وهنالك  املت�سددون.  ه��م  وه���وؤلء 
اخلميني  اأّن  ت��ظ��ّن   15% ن�سبة 
الثورة  لكّن  جيدة  اأف��ك��اراً  امتلك 
ان��ح��رف��ت ع���ن م�����س��اره��ا وم���ا زال 
هم  ه����وؤلء  ت�سويبها.  ب��الإم��ك��ان 
اأرباع  اأّم���ا ث��اث��ة  الإ���س��اح��ي��ون. 
ال�سعب فيظنون اأّن نظام اخلميني 
هوؤلء  اإ�ساحه.  ميكن  ول  ف�سل 

�لإ�صالحيون و�لدميوقر�طيون لي�صو� مرت�دفني 

اإيران »قابلة لال�ستعال« دائمًا ... ما هي ال�سرارة املقبلة؟

يف  هيكل  ح�سنني  حممد  ال��راح��ل  ال�سحفي  ي��ق��ول 
قبل  “الفهم مطلوب   : ال�سيا�سة”  “كام يف  كتابه 
الازم  احل��د  اإىل  ���س��روري  ولكنه  باإ�ستمرار  احُلكم 
جُتنح  ق��د  الفهم  يف  ال��زي��ادة  لأن  ب��ع��ده،  لي�س  ولكن 
زاد  اإذا  والب�سر  احل��دود،  ت�سيُع  حيث  اإىل  بالأحكام 
فهمهم ًقدروا واإذا ًقدروا فقد تركوا الت�سامح يغلبهم 
وعذروا، واإذا عذروا فاإنهم يف نف�س اللحظة حتى واإن 
الب�سر،  ُم��ل��ك  لي�س  وال��ُغ��ف��ران  غ��ف��روا،  يق�سدوا  مل 
واإمنا ُملك التاريخ وحده، مبقدار ما اأن التاريخ كلُه 

مملكة هلل« .
نف�سي  مع  حديثي  جُممل  كانت  هي  العبارات  تلك 
كما  اأو  العاملية،  الأفريقية  القناة  اإىل  ُمتجهة  واأن��ا 
التي   )Africa Voice( الأف����ارق����ة  ُي�����س��م��ي��ه��ا 
وجهت يل دعوة كرمية للحديث عن اأهمية العاقات 
املُجتمعني  ع��ل��ى  واأث����ره����ا  الأف���ري���ق���ي���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اخلليجي والأفريقي، ومن باب حر�سي على اإر�سال 
ر�سالة اإىل بع�س النخبة الأفريقية املُثقفة التي ترى 
يف العاقات اخلليجية الأفريقية نوٌع من الإ�ستعمار 
اأ�سح  اأو مبعنى  اجلديد يحاول فر�س نف�سه عليها، 
ال��ذي مل تتخل�س منه  القدمي  الإ�ستعمار  جزء من 

اأفريقيا بعد.
توؤتي  ل��ن  �ساقة  ُمهمٌة  اأم���ام  حقيقة  نف�سي  وج���دُت 
تلفزيوين  ح�����وار  ُم��ب��ت��غ��اه��ا يف  ول����ن حت��ق��ق  اأك���ل���ه���ا 
م��دت��ه ���س��اع��ت��ان، ف���اأث���رُت الإج��ت��ه��اد يف احل��دي��ث عن 
�سبقت  التي  الأفريقية  اخلليجية  العاقات  تاريخ 
بداأت  والتي  بقرون،  لأفريقيا  الأوروب���ي  الإ�ستعمار 
مع الفتوحات الإ�سامية وتعززت و�سائجها بقوافل 
احلج املُتدفقة �سنوياً من عموم القارة الأفريقية اإىل 
�سبة اجلزيرة العربية، ومل اأن�سى اأن اأ�سرب الأمثلة 
لأهم الزعماء الأفارقة الذين كان لهم دور كبري يف 
ون�سراللغة  وتعلم  والديني  الثقايف  التعليم  تعزيز 
لاأرا�سي  احلج  طرق  واإنعا�س  اأفريقيا،  يف  العربية 
املقد�سة مثل ال�سيخ  حاجي من�سا مو�سى الذي اأ�س�س 
جامعة �سانكوري التي ُتعتر مركز العلم يف اأفريقيا، 
وال���ذي ك��ان ي��وزع ال��ذه��ب لكل م��ا ك��ان ُيقابله اأثناء 
رحلته للحج من مايل اإىل مكة املكرمة ما ت�سبب يف 
اإنخفا�س �سعر الذهب ودخل اإقت�ساد العامل يف حالة 
الرحلة،  تلك  ب�سبب  ق��ادم��ة  �سنه  لع�سرين  ت�سخم 
ك��م��ا ت��ن��اول��ت يف ح��دي��ث��ي ال����دور ال��ث��ق��ايف اخلليجي 
الأفريقي يف الوقت املُعا�سر، والذي مُيكن اأن تلعبُه 
ينجح  ب��داأ  وال��ذي  والأفريقية  اخلليجية  اجلامعات 
يف  القا�سمية  جامعة  يف  الأف��ارق��ة  الطلبة  باإ�ستقبال 
ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 
وتاأ�سي�س دولة الكويت ملركز جابر الأحمد التعليمي 
يف ال�سنغال، وتاأ�سي�س دولة قطر للجامعة الإ�سامية 
جامعة  البحرين  مملكة  د�سنت  كما  القمر،  جزر  يف 
العربية  اململكة  وتاأ�سي�س  الطبية،  للعلوم  ال�سومال 
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات يف اأف��ري��ق��ي��ا مثل 
ملوؤمتر  ال��ري��ا���س  ورع���اي���ة  ت�����س��اد  يف  في�سل  ج��ام��ع��ة 
اإحتاد اجلامعات الفريقية يف مايو 2017، والذي 
ك��ان يل ���س��رف ح�����س��وره وال��ت��ح��دث م��ن خ��ال��ه عن 
اأهمية تعزيز العاقات اخلليجية الفريقية ثقافياً 
واجلامعات،  الثقافية  املُ��ن��ت��دي��ات  خ��ال  م��ن  وذل���ك 
الفريقية  العمالة  ملف  عن  لقائي  يف  حتدثت  كما 
“املتعلمة” يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي 
اخلليجية،  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات  ب��اإه��ت��م��ام  حت��ظ��ى 
ومُت���ار����س ت��ل��ك ال��ع��م��ال��ة دوره�����ا املُ���ن���اط اإل��ي��ه��ا بكل 

ح��رف��ي��ة، وع��ن��د ���س��وؤايل ع��ن احل�����س��ور اخلليجي يف 
اأفريقيا، قلت اأن احل�سور اخلليجي اليوم يف اأفريقيا 
ذلك  ويكاد  فقط،  اإ�ستثماري  اإقت�سادي  ح�سور  هو 
ل  ال���ذي  ال�سيا�سي  احل�سور  على  يتفوق  احل�سور 
اأكاد اأراه، وهنا املاأزق احلقيقي ملثل هكذا عاقات لو 
اأراد لها اأن ت�ستمر وتنتج، فا ميكن اأن اأحتدث عن 
اإقت�سادية بدون ح�سور  واإتفاقيات  اإ�ستثمار وجتارة 
الطرفان  منه  ُيعاين  ما  وه��ذا  ذل��ك،  يدعم  �سيا�سي 
اخلليجي  ف��اجل��ان��ب  – الأف����ري����ق����ي(،  )اخل��ل��ي��ج��ي 
لطواقم  ويفتقر  اأفريقيا،  حلقيقة  معرفياً  يفتقر 
واأزماتها  اأفريقيا  مع  للتعامل  ُموؤهلة  دبلوما�سية 
املُتاحقة، والتي لبد من معرفتها ودرا�ستها لو�سع 
اإ�سرتاتيجيات لتقريب وجهات النظر بني اجلانبني 
مما �سُي�سهل املُ�ساركة اخلليجية يف حل تلك الأزمات 
فبالرغم  الأف��ري��ق��ي  اجل��ان��ب  اأم���ا  وب��ال��ت��ايل فهمها، 
متتلك  والتي  املُتعلمة  الب�سرية  ال��ك��وادر  وج��ود  من 
العاقات  لتعزيز  واع���دة  اإقت�سادية  �سيا�سية  روؤي���ة 
على  ل��دع��م  حت��ت��اج  اإن��ه��ا  اإل  الف��ري��ق��ي��ة  اخلليجية 
واقع،  اإىل  ال��روؤي��ة  تلك  لتحويل  امل�ستويات  جميع 
كما اأن دول اخلليج العربي وبع�س الدول العربية و 
الدول الأفريقية ي�سرتكان يف “نهج “ وهو اأن بع�س 
الدول الأفريقية ترى اأن وجود �سفارات وقن�سليات 
لها يف بع�س الدول اخلليجية والتي تراها من وجهة 
نظرها “ُمهمة” �سيُغنيها عن باقي الدول الأخرى، 
وم��ن اجل��ان��ب الأخ���ر ت��رى بع�س ال���دول اخلليجية 
املُر�سحة  الأفريقية  ال��دول  يف  لها  �سفارة  وج��ود  اأن 
لقيادة ركب التطور يف اأفريقيا �سيغنيها عن البقية 
الباقية وهذا غري �سحيح، فكل دولة من اجلانبني 
لها اأهميتها ولها دورها الذي مُيكن اأن نراهن عليه، 
البع�س  بع�سنا  درا���س��ة  منا هو  ما هو مطلوب  وك��ل 
مبا  ال��ع��اق��ات  بتلك  ال��و���س��ول  على  بالعمل  للبدء 

ينفع اجلانبان .
واأخرياً، اأكر ما بداأُت اأتفهمه واأحاول جاهدة ملعرفة 
اأ�سباب التغا�سي عنه يف ق�سية العاقات اخلليجية 
الأفارقة  ومنهم  املواليد”  “ملف  ه��و  الأف��ري��ق��ي��ة 
وبقوا  املقد�سة  الأم��اك��ن  اإىل  حجاجاً  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
فيها، والبع�س الأخر هاجروا من اأق�سى دول الو�سط 
الإ�ستعمار  اإ�سطهاد  م��ن  ه��رب��اً  الأف��ري��ق��ي  وال��غ��رب 
بعد  الأفريقية  ال��ق��ارة  على  �سيطر  ال��ذي  الأوروب���ي 
-1884( الكونغو”  “موؤمتر  اأو  ب��رل��ني  م��وؤمت��ر 

اجلزيرة  ���س��ب��ه  يف  احل����ال  ب��ه��م  واأ���س��ت��ق��ر   )1885
العربية ومل يخرجوا منها حتى تاريخ كتابتي لهذه 
ال�سطور، وهنا نتحدث عن اأجيال مُمتدة باتت جزء 
وهناك  العربية،  اجلزيرة  �سبه  يتجزء من عموم  ل 
بارزة  واأدبية  اإ�سهامات علمية  له  الكثري منهم ومن 
والقا�س  الأدي������ب  م��ث��ل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  املُ��ج��ت��م��ع��ات  يف 
الت�سادي اأدم يو�سف الذي اإ�ست�سافته القناة الثقافية 
ال�سعودية يف مايو 2017 الذي اأ�سار اإ�سارة وا�سحة 
للتوا�سل بني الدول الأفريقية واخلليجية والعربية، 
وبالتايل اأرى ب�سرورة العمل على ك�سب تلك النخبة 
ف��ه��م ح��ج��ر ال���س��ا���س لإر����س���اء ال��ع��اق��ات اخلليجية 
اأن تعر  الذي ميكن  الأول  الأفريقية، وهم اجل�سر 
لأفريقيا  ُم�ستقبلية  خليجية  روؤي�����ة  خ��ال��ة  م���ن 

املُ�ستقبل يف القرن الواحد والع�سرين.

د.�أمينـــة �لعــــرميــي
باحثـة �صيا�صيـة  �إمار�تية فـي �ل�صـاأن �لأفريقـي
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كلم�ة ف�ي الإع�الم الأفريق�ي
��صد�ء �فريقية
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عربي ودويل
ترامب يطرح اأ�سئلة �سعبة ب�ساأن ا�سرتاتيجية اأفغان�ستان 

الن�سيحة  ع��ن  تيلر�سون  يك�سف  مل  ب��الأم��ن،  يتعلق  اإقليمي 
ترامب  اأن  اأك��د  لكنه  ال�ساأن  هذا  للرئي�س يف  هو  التي قدمها 
لن يقبل ببقاء الأمور على حالها. وقال تيلر�سون اإن الرئي�س 
ل يرغب بقبول ذلك، ولذا فاإنه يطرح اأ�سئلة �سعبة .واأ�ساف 
الأم��ريك��ي عقد  القومي  الأم���ن  اأن جمل�س  وزي��ر اخل��ارج��ي��ة 
الرئي�س  ن��ائ��ب  واأن  امل�ساألة  ه��ذه  ملناق�سة  اجتماعات  ث��اث��ة 
مايك بن�س ان�سم اإىل ترامب يف ابداء اهتمامه باإعادة النظر 
يطرح  الرئي�س  اإن  تيلر�سون  وا�سنطن.وقال  ا�سرتاتيجية  يف 
اأ�سئلة مبا�سرة للغاية واأعتقد اأنها اأ�سئلة جيدة يتوجب عليه 

طرحها رمبا مل يكن اأحد يرغب بطرحها يف املا�سي.
بتحاليل  مرفقة  �ساملة  اأج��وب��ة  نعطيه  اأن  ن��ري��د  ل��ذا  وت��اب��ع 

عليه  �سيكون  مل��ا  وواق��ع��ي��ة  وا���س��ح��ة  وروؤي����ة  ومتكاملة  ج��ي��دة 
اإىل  الأمريكي مرارا  امل�ستقبل.واأ�سار قادة اجلي�س  الو�سع يف 
�سنوات  فبعد   . م�سدود  طريق  اإىل  و�سل  الفغاين  النزاع  اأن 
من تلقيها م�ساعدات مكثفة من الوليات املتحدة وغريها من 
الدول الأع�ساء يف حلف �سمال الأطل�سي، ل تزال قوات الأمن 

الفغانية حتاول جاهدة التغلب على حركة طالبان.
ويف حترك مبكر للتعامل مع الو�سع، منح ترامب وزير دفاعه 
الذين  اجلنود  اأع���داد  لتحديد  وا�سعة  �سلطات  ماتي�س  جيم 
�ستن�سرهم الوليات املتحدة يف افغان�ستان وغريها. ولكن بعد 
اأمريكي  8400 جندي  ح��واىل  العدد  ي��زال  اأ�سهر، ل  م��رور 

وخم�سة اآلف من احللف الأطل�سي.

قتيال يف   14
ا�ستباكات بالكوجنو

•• كين�شا�شا-رويرتز:

 14 اإن قوات الأم��ن قتلت  قال متحدث با�سم �سرطة الكوجنو 
النف�سالية  ك��وجن��و  دي��ا  ب��ون��دو  اأف����راد طائفة  م��ن  الأق���ل  على 
ومدينة  كين�سا�سا  العا�سمة  يف  ا�ستباكات  خ��ال  الثنني  ام�س 
ماتادي يف جنوب غرب الباد.وقال �سهود عيان وم�سادر اأمنية 
الطائفة  م��ن  اأع�����س��اء  ن��ف��ذه  ه��ج��وم  بعد  ج���اءت  ال�ستباكات  اإن 
اأفراد  12 من  العا�سمة قتل خاله  الرئي�سي يف  ال�سجن  على 
الطائفة وبعد مظاهرة اتخذت طابعا عنيفا �سد رئي�س الكوجنو 

الدميقراطية جوزيف كابيا يف ماتادي.

•• مانيال-اأ ف ب:

الرئي�س  اأن  تيلر�سون  ريك�س  الأمريكي  �سرح وزير اخلارجية 
دونالد ترامب وجه مل�ست�ساريه اأ�سئلة �سعبة تتعلق با�سرتاتيجية 
الوليات املتحدة يف افغان�ستان موؤكدا اأنه ل يرغب با�ستمرار 

الو�سع كما كان يف ال�سابق.
فيما  املتحدة  ال��ولي��ات  خلطة  مراجعة  الأبي�س  البيت  وب��داأ 
ت�سري  فيما  احل���رب  م��ن  ع��ام��ا   16 ب��ع��د  بافغان�ستان  يتعلق 
ب�ساأن  منق�سم  القومي  لاأمن  ترامب  فريق  اأن  اإىل  التقارير 
املتواجدين  �سحب اجلنود  اأو  القوات  اإر�سال مزيد من  ق�سية 
ب��ه يف م��ان��ي��ا ع��ل��ى ه��ام�����س منتدى  اأدىل  ه���ن���اك.ويف ح��دي��ث 

ماليزيا تقرتب من اإلغاء عقوبة الإعدام 
•• كواالملبور-رويرتز:

قالت وزيرة ماليزية ام�س اإن احلكومة وافقت بالإجماع على اإلغاء عقوبة 
م��ا زال ينتظر موافقة  ال��ق��رار  امل��خ��درات لكن  الإع���دام يف ج��رائ��م تهريب 

الرملان.
وقالت اأزالينا عثمان �سعيد الوزيرة يف مكتب رئي�س الوزراء املاليزي يف بيان 
مكتوب للرملان اإن احلكومة وافقت على تعديل قانون املخدرات اخلطرة 

لعام 1952 ملنح املحاكم حرية اختيار العقوبة. 
املخدرات  وتهريب  القتل  جرائم  يف  ماليزيا  يف  اإجبارية  الإع���دام  وعقوبة 

وغريها.
عام  منذ  ماليزيا   651 بحق  �سدرت  ب��الإع��دام  اأحكاما  اإن  اأزالينا  وقالت 

1992 ومعظمها يف جرائم خمدرات.
العا�سرة  املرتبة  العفو الدولية ماليزيا يف  اأدرج��ت منظمة  اآذار  ويف مار�س 
من حيث ا�ستخدام عقوبة الإعدام بني 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام 

املا�سي. 
وقالت �ساميني دار�سني كاليموتو املديرة التنفيذية ملنظمة العفو الدولية 
يف ماليزيا يف بيان “على الرغم من اأن اإعان تغيريات يف عقوبة الإعدام 
الإجبارية يف �سيغتها املحدودة جلرائم تهريب املخدرات خطوة مرحب بها 

فاإنها يجب اأن تكون خطوة اأوىل نحو الإلغاء الكامل«.
من  لكن  الرملان  على  املعدل  القانون  عر�س  �سيتم  متى  بعد  يت�سح  ومل 

املتوقع اأن تتم املوافقة عليه.

الكينيون يخزنون الأغذية وال�سرطة تتاأهب قبيل النتخابات اليابان متنع حتليق طائرة “اأو�سربي” الأمريكية

مادورو يعلن احباط هجوم على اجلي�س الفنزويل 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اجلديد  الياباين  الدفاع  وزي��ر  اأبلغ 
ب�مخاوف  ام�س  الأم��ريك��ي  اجلي�س 
حتليق  اإزاء  ب����اده  ت�����راود  ع���دي���دة 
ط���ائ���رة م���ن ط����راز اأو�����س����ري التي 
تعمل بتقنية املراوح القابلة لتغيري 
بعد  ب�������اده،  اأج��������واء  الجت��������اه، يف 
حتطم اأخ��رى يف ح��ادث وق��ع قبالة 
منعها  اإىل  داع��ي��ا  ا�سرتاليا،  �ساحل 
“ام  طائرة  موؤقت.وحتطمت  ب�سكل 
لقوات  التابعة  اأو�سري”  يف-22 
مارينز  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  م�ساة 
عملية  خ��ال  ال��ي��اب��ان  يف  املتمركزة 
ما  ا�سرتاليا،  �ساحل  قبالة  تدريبية 

اأ�سفر عن فقدان ثاثة اأ�سخا�س.
كانبريا  يف  ال���دف���اع  وزارة  واأف������ادت 
الثنني اأن �سفينة حربية ا�سرتالية 
ال��ط��ائ��رة، فيما  ع��رت على ح��ط��ام 
حتديد  اىل  ي�سعون  غ��وا���س��ون  ك��ان 

موقع عنا�سر املارينز الثاثة. 
الذي  اأون��ودي��را  ايت�سونوري  وطلب 
مت تعيينه اخلمي�س وزيرا للدفاع يف 
منع  املتحدة  ال��ولي��ات  من  اليابان، 
الطائرات  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  حت��ل��ي��ق 
ب�سكل موقت يف باده عقب احلادثة، 

بح�سب وزارة الدفاع اليابانية.

وق���ال اأون���ودي���را خ��ال اج��ت��م��اع مع 
ن��ائ��ب ق��ائ��د ال���ق���وات الأم��ريك��ي��ة يف 
ت�سارلز  ج�����رنال  امل��ي��ج��ور  ال���ي���اب���ان 
العديد  ل��دي��ن��ا  ي����زال  ت�����س��اروت��ي، ل 
م��ا نقل عنه  امل��خ��اوف، بح�سب  م��ن 
متحدث با�سم وزارة الدفاع. واأفادت 
اأن طائرة  اليابانية  الإع��ام  و�سائل 
حلقت يف جزيرة اأوكيناوا اجلنوبية 
ح��ي��ث ي���وج���د ����س���رب م���ن ط���ائ���رات 
التابعة  فوتينما  قاعدة  اأو�سري يف 
ل��ق��وات امل��اري��ن��ز.وذك��رت ال����وزارة اأن 

ت�ساروتي اأبلغ وزير الدفاع الياباين 
كانت �سرورية لأ�سباب  الرحلة  باأن 
التاأكد  مت  وب��اأن��ه  بالعمليات  تتعلق 

من �سامتها قبل الإقاع.
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  يت�سن  ومل 
القوات  م��ن  تعليق  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

الأمريكية يف اليابان حتى الآن.
اأو�سري  يف-22  ام  ط��ائ��رات  وتعد 
القابلة  امل���راوح  بتقنية  تعمل  ال��ت��ي 
طائرات  اأب���رز  م��ن  الجت���اه  لتغيري 
الدعم الهجومي بالن�سبة للمارينز، 

اذ ل��دي��ه��ا حم���رك���ان ع��ل��ى اأط�����راف 
بالهبوط  ل��ه��ا  ي�سمح  م��ا  جناحيها 

والإقاع ب�سكل عمودي. 
ولديها كذلك القدرة على التحليق 

ب�سكل اأ�سرع بكثري من املروحية.
ال���ت���ي حتطمت  ال���ط���ائ���رة  وك����ان����ت 
ال�������س���ب���ت امل���ا����س���ي حت���ل���ق يف اط����ار 
امل�سرتكة  �سابر  تالي�سمان  تدريبات 
وا�سرتاليا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ني 
اخ��ت��ت��م��ت م���وؤخ���را يف ولية  وال���ت���ي 

كوينزلند.

•• كيزميو-رويرتز:

واملاء  الغذاء  القلقون  الكينيون  خزن 
ال�سرطة  اأع���دت  بينما  الث��ن��ني  ام�����س 
اأول��ي��ة حيث اجتهت  اإ���س��ع��اف��ات  اأط��ق��م 
ع�سية  العرقية  مناطقها  اإىل  الأ���س��ر 
ان���ت���خ���اب���ات ي��خ�����س��ى ال���ع���دي���دون من 

حتولها اإىل العنف.
اأودينجا  راي��ا  املعار�سة  زعيم  وق��ال 
انتخابات  يف  خ�سر  الذي  )72عاما(، 
الرئي�س  اإن  2007 و2013،  عامي 
ميكنه  ع��ام��ا(   55( كينياتا  اأوه����ورو 
اليوبيل  ح���زب  ق���ام  اإذا  ف��ق��ط  ال���ف���وز 
احل���اك���م ب���ت���زوي���ر الن���ت���خ���اب���ات وهو 
م���وق���ف ي���ع���زز ف���ر����س ن��ت��ائ��ج مثرية 

للجدل واأعمال عنف.
قبل  راأي  ا����س���ت���ط���اع���ات  واأظ�����ه�����رت 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة ال��ت��ي جترى 
غ����دا ال���ث���اث���اء ت���ق���ارب ال��ن�����س��ب بني 
اخل�سمني. و�سي�سوت الكينيون اأي�سا 
لن��ت��خ��اب اأع�����س��اء ال��رمل��ان وممثلني 
اأث������ارت   2007 ع�����ام  حم���ل���ي���ني.ويف 
احتجاجات  لتنظيم  اأودي��ن��ج��ا  دع���وة 
اإح�ساء  يف  م�سكات  بعد  ال�سوارع  يف 
الأ����س���وات م��وج��ة وا���س��ع��ة م��ن العنف 
 1200 مقتل  عن  اأ�سفرت  الطائفي 

�سخ�س وت�سريد 600 األف اآخرين.

واأ�����س����ر ال���ع���ن���ف ب����اأك����ر اق���ت�������س���اد يف 
التجارة  توقفت  حيث  اأفريقيا  �سرق 
الإق��ل��ي��م��ي��ة واأل��غ��ى ال�����س��ائ��ح��ون، اأكر 

م�سدر للنقد الأجنبي، عطاتهم.
يف  ع��ق��د  ق��ب��ل  القتلى  معظم  و���س��ق��ط 
مليون  يقطنها  مدينة  وه��ي  كيزميو 
التي  ل��و  قبيلة  م��ن  معظمهم  ن�سمة 
ينتمي لها اأودينجا وتطل على �ساحل 

بحرية فيكتوريا.
وتكد�ست اأ�سواقها املفتوحة ومتاجرها  
لتكدي�س  ���س��ارع��وا  ال��ذي��ن  ب��ال��ع��م��اء 

اللحظات  يف  الأ�سا�سية  احتياجاتهم 
الأخرية.

م�سوؤول  جن��ي��ن��ج��ا  وي���ل�������س���ون  وق������ال 
احل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة امل�������س���رف على 
تلقت  ال�سرطة  اإن  الغربية  املنطقة 
اأولية  اإ�سعافات  ت�سمل  اإغاثة  معدات 
اأن ه��ذا كله  اأ�سر على  وق��ف��ازات لكنه 
الطوارئ.  خطط  م��ن  طبيعيا  ج���زءا 
وقال لل�سحفيني “ل نريد اأن نتفاجاأ 

باأننا غري م�ستعدين«.
والعودة اإىل مناطق الأ�سول الريفية 

ل��ل��ت�����س��وي��ت ه���و ت��ق��ل��ي��د ك��ي��ن��ي قدمي 
الأ�سدقاء  ل��ق��اء  يف  ال��رغ��ب��ة  ت��دع��م��ه 
والأ�سرة وكذلك اختيار ممثل �سيا�سي 

حملي مائم.
لكن يف الآونة الأخرية اأ�سبح اخلوف 

من التوتر عاما موؤثرا.
ال�سلطات  ا�ستدعت  اإج��م��ايل  وب�سكل 
150 األ��ف��ا م��ن ق���وات الأم���ن حلفظ 
النظام يف اأنحاء الباد وتفادي وقوع 
قبل  ال�ساخنة  املناطق  يف  احتجاجات 

اأو بعد الت�سويت مبا�سرة. 

•• فالن�شيا-اأ ف ب:

اجلي�س  ان  م��ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأعلن 

ع�سكرية  قاعدة  على  مرتزقة  �سنه  اإرهابيا  هجوما  �سد 
عن  البحث  توا�سل  ال�سلطات  ان  موؤكدا  املا�سي،  الأح��د 

عدد من منفذيه.
وي��ع��زز ه���ذا ال��ه��ج��وم ال����ذي اأدى اىل م��ق��ت��ل اث��ن��ني من 

املهاجمني، املخاوف من تزايد اعمال العنف يف فنزويا 
اأزمة �سيا�سة واقت�سادية حادة وتوترا كبريا  التي ت�سهد 
الوليات  وخ�سو�سا  ال��دول��ي��ة  ال���س��رة  م��ع  عاقاتها  يف 
املتحدة.وقال مادورو عر التلفزيون احلكومي الأحد ان 
حواىل ع�سرين مرتزقة �سنوا هجوما يف وقت مبكر من 
 180( فالن�سيا  يف  الع�سكرية  القاعدة  على  الأح��د  ي��وم 
كلم غرب كراكا�س(.ورف�س فكرة حدوث مترد ع�سكري 
وحت���دث ع��ن ه��ج��وم اإره��اب��ي مت متويله م��ن ب��وغ��وت��ا او 
خال  ثمانية  واعتقل  قتا  مهاجمني  ان  ميامي.وتابع 
�ساعات، معرا عن  ث��اث  ح��واىل  ا�ستمر  ال��ذي  الهجوم 
املعتقلني  اجلي�س.وبني  قبل  من  ال�سريع  للرد  ارتياحه 
�سابط و�سف باملن�سق. وقال مادورو انه يقدم معلومات 
ان  اىل  م�سريا  اآخ��ري��ن،  �سجناء  �سبعة  غ��رار  على  حاليا 
معارك ا�ستمرت حواىل ثاث �ساعات. وقال وزير الدفاع 
زال��ت تبحث عن  الم��ن ما  ق��وات  ان  بادرينو  فادميري 
ق�سم من املجموعة التي جنحت يف ال�ستياء على بع�س 
ال�سلحة. وتابع ان املعتقلني اعرتفوا بانه مت جتنيدهم 
على  الفنزويلي  املتطرف  اليمني  نا�سطني من  قبل  من 

ات�سال مع حكومات اأجنبية.
ومل تك�سف الوزارة ا�سم املنفذ املفرت�س للهجوم مكتفية 

بالقول انه �سابط �سف طرده اجلي�س قبل ثاث �سنوات 
الوليات  يف  ميامي  اىل  وه��رب  والتمرد  اخليانة  بتهمة 
املتحدة.اكد اجلرنال خي�سو�س �سواريز �سوريو ان العملية 
المراطورية  مولتها  معه،  واملتعاونون  اليمني  مولها 

المريكية ال�سمالية يف اإ�سارة اىل الوليات املتحدة.
ال��ف��ن��زوي��ل��ي خ��ول��ي��و بورخي�س  ال���رمل���ان  وط��ل��ب رئ��ي�����س 
املتحدث با�سم املعار�سة بالتحقيق يف هذا احلادث ورف�س 

ان ت�سن اي حملة ماحقات.
جرت هذه احل��وادث يف قاعدة ع�سكرية يف فالن�سيا على 

بعد 180 كلم غرب كراكا�س.
اآليات  وذك����ر ���س��ح��اف��ي��ون م��ن وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان 
مدرعة وم�سلحني يقومون بحرا�سة القاعدة بينما حتلق 

مروحيات فوقها.
واأق�����ام ع�����س��رات ال���س��خ��ا���س ح��واج��ز يف حم��ي��ط املدينة 
نفايات.  ب��اح��راق  وق��ام��وا  ا���س��ج��ار،  ج���ذوع  م�ستخدمني 
الوطني  واحل��ر���س  املحتجني  ب��ني  ���س��دام��ات  وان��دل��ع��ت 
الذي قام بتفريقهم بالغازات امل�سيلة للدموع والر�سا�س 
التوا�سل الجتماعي وو�سائل  املطاطي.وتداولت و�سائل 
اعام ت�سجيل فيديو يفرت�س انه �سور يف قاعدة فالن�سيا 
الع�سكرية، يظهر فيه �سابط وهو يعلن انه يف حالة مترد 

ثمن �لتكّيف مع بوتني...

اعرتاف دويل مبنطقة نفوذ لرو�سيا يف الف�ساء ال�سوفيتي
•• عوا�شم-وكاالت:

ات�سمت  ع�����ام،   500 م���ن  لأك�����ر 
الرو�سية  اخل���ارج���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
تفوق  طموحات  لتحقيق  بال�سعي 
ق�����درات ال���ب���اد. وب�����دءاً م���ن عهد 
ال�ساد�س  القرن  يف  الرهيب  اإيفان 
ع�������س���ر، اأم����ك����ن ل���ام���راط���وري���ة 
التو�سع  ال�سنني،  وملئات  الرو�سية، 
كيلومرتاُ   80 مب���ع���دل  ي���وم���ي���اً 
�سد�س  ت��غ��ط��ي  جعلها  م��ا  م��رب��ع��اً، 

م�ساحة الأر�س. 
وك���ت���ب، يف جم��ل��ة ف���وري���ن اأف����ريز، 
التاريخ  اأ���س��ت��اذ  ك��وت��ك��ني،  �ستيفن 
وال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة ل���دى جامعة 
موؤ�س�سة  يف  وزم���ي���ل  ب��ري��ن�����س��ت��ون، 
�ستانفورد،  جلامعة  التابعة  هوفر 
اأ�سبحت   ،1900 عام  بحلول  اأن��ه 
قوة  اأك���ر  اأو خام�س  راب���ع  رو���س��ي��ا 
يف  زراع����ي  منتج  واأك����ر  �سناعية، 
اأوروب�����ا. ول��ك��ن م��ع��دل دخ��ل الفرد 
فيها مل يتجاوز %20 من مثيله 
امل���ت���ح���دة، و40%  امل��م��ل��ك��ة  ل����دى 

فقط يف اأملانيا. 

مقارنات
ن�سبة  ظلت  الباحث،  يقول  ولكن، 
امل��ت��ع��ل��م��ني ب���ني ال���رو����س اأق����ل من 
%33، اأي اأقل مما كانت عليه يف 
ع�سر.  الثامن  القرن  يف  بريطانيا 

�سكانها م�سلمون. 
الباحث،  ب��ح�����س��ب  ب�����د،  ل  ه���ك���ذا 
ل��ل��ن��خ��ب��ة ال���رو����س���ي���ة ال����ت����ي ت���رى 
ب��ل��ده��ا، وح��ت��ى يف ظل  م��ك��ان��ة  اأن 
اأن  الغرب،  �سعيها ملجاراة  موا�سلة 
تلك  تفر�سها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  ت��ع��ي 

الوقائع. 
وي���رى ك��وت��ك��ني اأن����ه، ح��ت��ى يف ظل 
مع  متعاونة  ل��دول��ة  رو�سيا  حت��ول 
ال���غ���رب، وق��اب��ل��ة ل��ان��دم��اج معه، 
يحتاج الأمر من القيادة الرو�سية 
يف  تخفي�سات  ب���اإج���راء  تقبل  لن 
عن  الكف  م��ع  الع�سكري،  الإن��ف��اق 
جماورة،  دول  يف  ع�سكرياً  التدخل 
كاأوكرانيا، مع البدء بتنفيذ عملية 

اإعادة هيكلة داخلية. 
تبدي  اأن  خ���ارج���ي���ة  ق����وى  وع���ل���ى 
ت��وا���س��ع��اً ح��ي��ال رو���س��ي��ا، واإدراك������اً 
ل�����س��ع��وب��ة ات����خ����اذ ت���ل���ك امل���واق���ف 
ب����دون اإحلاق  اجل���دي���دة، وخ��ا���س��ة 

هزمية ع�سكرية. 
التحدي  يكمن  كوتكني،  وبح�سب 
احل���ق���ي���ق���ي ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���غ���رب يف 
لرو�سيا  نفوذ  مبنطقة  الع���رتاف 
القدمي  ال�سوفييتي  ف�سائها  يف 

)با�ستثناء دول البلطيق(. 
وذل���������ك ه�����و ث����م����ن ال���ت���ك���ي���ف مع 
بعظمة  ك��ر  ي��ذَّ لطاملا  ال��ذي  بوتني 
اأجمادها  ل�ستعادة  و�سعيه  رو�سيا، 

ال�سابقة. 

وقد عرفت تلك املقارنات يف اأو�ساط 
الرتكيبة ال�سيا�سية الرو�سية، لأن 
اأفرادها كانوا ي�سافرون كثرياً اإىل 
، وثمنوا ق��درات بلدهم يف  اأوروب���ا 
ال��رائ��دة يف العامل)  ال��دول  مقابل 
����س���اري���اً حتى  زال  م���ا  ����س���يء  وه����و 

يومنا(.

حلظات عابرة
ال��ت��اري��خ حل��ظ��ات عابرة  وي�����س��ج��ل 
ال�ساحة  على  كبري  رو�سي  ل�سعود 
ان��ت�����س��ار بطر�س  ال���دول���ي���ة، م��ن��ه��ا 

ع�سر،  ال��ث��اين  �سارلز  على  الأك���ر 
بداية  ال�����س��وي��د يف  ق����وة  وت���راج���ع 
ال����ق����رن ال���ث���ام���ن ع�������س���ر، م����ا زرع 
البلطيق،  بحر  يف  الرو�سية  القوة 
على  الأول  ا����س���ك���ن���در  وان���ت�������س���ار 
ن��اب��ل��ي��ون يف ال��ن�����س��ف ال���ث���اين من 
القرن التا�سع ع�سر، ما حمل رو�سيا 
اإىل باري�س كمحّكم يف �سوؤون دولية 
�ستالني  ح��ق��ق  ث���م  وم����ن  ك�����رى. 
املجنون  امل���ق���ام���ر  ع��ل��ى  ان���ت�������س���اراً 
املا�سي،  القرن  اأربعينات  يف  هتلر 
قدم  موطئ  رو�سيا  اأك�سب  ما  وهو 

دوراً  تلعب  واأ���س��ب��ح��ت  ب��رل��ني،  يف 
رئي�سياً يف ت�سكيل النظام العاملي ما 

بعد احلرب العاملية الثانية. 

تخلف ن�صبي
هزائم  �سهدت  اأي�ساً  رو�سيا  ولكن 
متاحقة، يف حرب القرم 1856، 
اليابانية   � ال���رو����س���ي���ة  واحل�������رب 
ومن   ،1905-1904 ل��ع��ام��ي 
العاملية  احل����رب  يف  ال��ه��زمي��ة  ث���م 
الأوىل، والتي قادت لنهيار النظام 

الأمراطوري. 

رو�سيا  ظ��ل��ت  ك��وت��ك��ني،  وب��ح�����س��ب 
الن�سبي،  تخلفها  ه��اج�����س  تعي�س 
الع�سكري  امل��ج��ال��ني  يف  وخ��ا���س��ة 
لتكرار  اأدى ذلك  وال�سناعي. وقد 
حماولت حممومة لتمكني الباد 
من اللحاق بركب الدول املتقدمة، 
ما قاد لدورات ق�سرية من الإنتاج 

ال�سناعي تبعها ركود. 
ويقول حمللون اإن كل ذلك انتهى 
التخلي  مع  الت�سعينيات،  بداية  يف 
واإجراء  اللينينية  املارك�سيكية  عن 
نظام  وتبني  تناف�سية،  انتخابات 

راأ�سمايل. 
ال��ك��ات��ب، مل تتغري  ب�����راأي  ول���ك���ن، 
القدمية،  الرو�سية  ال�سرتاتيجية 
بوتني  ع��اد  املا�سي،  العقد  وط��وال 
الهوة  لردم  الدولة  لاعتماد على 

بني رو�سيا والغرب الأكر قوة. 
ملعظم  رو�����س����ي����ا  خ���������س����ارة  ورغ��������م 
تابعة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اجل��م��ه��وري��ات 
ل���احت���اد ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي، م���ا زال���ت 
ال����ع����امل م����ن حيث  ب���ل���د يف  اأك������ر 
امل�������س���اح���ة، ول��ك��ن��ه��ا اأق�����ل ق����وة من 
القت�سادية  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ح��ي��ث 

والدميوغرافية. 

حتديات جيو�صيا�صية
رو�سيا  مل��واج��ه��ة  ك��وت��ك��ني  وي��ل��ف��ت 
حت���دي���ات ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة اأك�����ر، يف 
ظل موا�سلة تفوق اأمريكا و�سعود 
انت�سار  يعر�س  كما  لل�سني.  كبري 
الراديكايل  ال�����س��ي��ا���س��ي  الإ�����س����ام 
مل���خ���اط���ر، وخ���ا����س���ة لكون  رو����س���ي���ا 
%15 من 142 مليون رو�سي هم 
ا�سطرابات  عن  ف�سًا  م�سلمون، 
غالبية  رو���س��ي��ة  م��ن��اط��ق  ت�سهدها 
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العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نعمة اخلري للقرطا�سية والهدايا  

رخ�سة رقم:CN 1112328  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/نعمة اخلري للقرطا�سية والهدايا
NAMAT AL KHAIR STATIONERY AND GIFTS

 اىل/مكتبة نعمة اخلري
NAMAT AL KHAIR BOOKSHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الكتب وال�سحف واملجات )4761001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/معر�س احمد الدرة للمفرو�سات ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1119453  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عباد  �سيف اهلل �سالح الدره
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي �سيف اهلل �سالح الدرة

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/معر�س احمد الدرة للمفرو�سات ذ.م.م
AHMED AL DURRA SHOWROOM LLC

 اىل/ كا�سك واي للمفرو�سات
CLASSIC WAY FURNITURE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اقم�سة ال�ستائر والتنجيد - بالتجزئة )4753004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تنجيد الثاث املنزيل )9524003(
تعديل ن�ساط/حذف ق�س وتف�سيل ال�ستائر )9524002(

تعديل ن�ساط/حذف بيع ال�سجاد - بالتجزئة )4753002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

ال�سماء الزرقاء للو�ساطة التجارية- ذ م م
يعلن امل�سفي / الأن�ساري لتدقيق احل�سابات عن ت�سفية 
�سركة: )ال�سماء الزرقاء للو�ساطة التجارية- ذ م م( وذلك 
العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء 
املوثق لدى الكاتب العدل بتاريخ 2017/04/17 . فعلى من 
امل�سفى  اإىل مكتب  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لدية 
املعني هاتف رقم 024467199 فاك�س رقم 024478244 �س 
ب 129628 ابوظبي- �سارع ال�سام بناية هدى يو�سف علي 
م�سطحبا   )2( رقم  مكتب  ميزانني  الطابق  الن�ساري 
الثبوتية وذلك خال مدة  الأوراق وامل�ستندات  معه كافة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

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

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سوامخ 

 CN 1127905:لعمال ال�سباغ رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف را�سد احمد بن حمدون ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �ساح عبدالكرمي بديوي حميد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
دي�سي  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دهابا رخ�سة رقم:CN 1713854 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سادق �سامل حممد موىل املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مي�سون ح�سن هال

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة غنتوت للتوظيف

رخ�سة رقم:CN 1991017  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مانع علي حممد �سادق البلو�سي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي حممد �سادق البلو�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حممد �سادق البلو�سي من 100% اىل %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.25*0.81 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة غنتوت للتوظيف

GHANTOUT EMPLOYMENT ESTBLISHMENT
 اىل/ غنتوت للتوظيف ذ.م.م

GHANTOUT EMPLOYMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  الثاثة  ال�س�����ادة/البنائون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1502316  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/يو�سف خادم جمعه خادم املهريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ يو�سف خادم جمعه خادم املهريي من 34% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل حا�سر مبارك حا�سر املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ماجد حممد ماجد املهريي

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.3*0.7 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/البنائون الثاثة للمقاولت العامة ذ.م.م
THREE BUILDERS GENERAL CONTRACTING LLC

 اىل/ البنائون الثاثة للمقاولت العامة
THREE BUILDERS GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سن رايز لابواب وال�سبابيك ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2216440  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مبارك �سعيد جنيب الريكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبدهلل حممد علي حافظ احلمادي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد نواف احمد الرفاعي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/�سن رايز لابواب وال�سبابيك ذ.م.م

SUN RISE FOR DOORS AND WINDOWS LLC

 اىل/ �سن رايز لابواب وال�سبابيك
SUN RISE FOR DOORS AND WINDOWS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة روكت 

رخ�سة رقم:CN 1061104 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سلطان بطي �سامل را�سد املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيني فرن�سي�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساليا ادميا�سو مي�س�سا

تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالكرمي قا�سم حممد عو�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1021963:ماأرب لل�سحن رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اآر ناين بريفورمن�س لقطع الغيار

رخ�سة رقم:CN 1096359  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سعيد را�سد علي العلكيم الزعابي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سعيد را�سد علي العلكيم الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سرار احمد طه %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 3.50*1 اىل 1*3.5

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/اآر ناين بريفورمن�س لقطع الغيار

R 9 PERFORMANCE AUTOPARTS
 اىل/ اآر ناين بريفورمن�س لقطع الغيار ذ.م.م

R 9 PERFORMANCE AUTOPARTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الدرمكي للتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 1002706  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان �سعيد �سلطان حممد الدرمكي %29

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مي �سعيد �سلطان الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ملياء �سعيد �سلطان الدرمكي %14

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هيفاء �سعيد �سلطان الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جناء �سعيد �سلطان الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي �سامل عبداهلل ال�سام�سي %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/ �سعيد �سلطان الدرمكي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 50*20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة الدرمكي للتجارة العامة

AL DARMAKI GENERAL TRADING ESTABLISHMENT
 اىل/ الدرمكي للتجارة العامة ذ.م.م

AL DARMAKI GENERAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
كافيه  ال�س�����ادة/�سح�سح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2347810 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فادي عبدالرحمن املبارك %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن حممد العظم ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

اإعــــــــــالن
�لثاث �خل�صبي  ل�صناعة  ال�سادة/�ل�صر�يا  باأن:  ال�سناعة  تنمية  يعلن مكتب 

IN - 1001404 :ذ.م.م رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

خروج ال�سركاء:
حممد يو�صف حممد علي �ملرزوقي

دخول ال�سركاء:
�للم�صة �لرفيعة لأعمال �لديكور

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
جورج ندمي �ليا�ض

مهند فرح حديد
�للم�صة �لرفيعة لأعمال �لديكور

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاه مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خال اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعان ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعان .
مكتب تنمية �ل�صناعة

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليوا للخدمات ال�سحية

رخ�سة رقم:CN 1678258  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة علي را�سد �سويح القمزي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد حديد داهق املهري
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �سارع املطار غرب c 16-15-2 امليزان مكتب رقم 
1 بناية/ عبدالرحيم املحمود ال ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 2-9 29554 29554 

حمدان غامن حمدان
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التعهدات العاجية ال�سحية )8299007(

تعديل ن�ساط/حذف ادارة املن�ساأت الطبية )8211003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة وت�سجيات اليقني ال�سامية

رخ�سة رقم:CN 1033427  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سناء احمد مبارك �سالح احلارثي %30
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد مبارك �سالح احلارثي %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة احمد ربيع احلارثي %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد مبارك �سالح احلارثي

تعديل ورثة/حذف �سهيل مبارك �سالح احمد احلارثي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*7
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مكتبة وت�سجيات اليقني ال�سامية
AL YAQEEN AL ISLAMIYYA RECORDING & BOOKSHOP

 اىل/ مكتبة اليقني ذ.م.م
AL YAQEEN BOOKSHOP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س املالك/غ�ساب م�سبح العامري )6524 - ب �س 8 ق 46 - 
حمل 9( اىل ابوظبي بني يا�س �سرق 8 - حمل 10 با�سم �سالح �سامل العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سدقاء 

 CN 1004851:لتاجري ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ابراهيم را�سد حامد �سعيد ال�ساعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد ا�سام كرمي البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

 CN 1118886:الرقم لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
فولكانو  ومعجنات  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لبنان رخ�سة رقم:CN 1121597  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا ومعجنات فولكانو لبنان

LEBANON VOLCANO KAFATERI AND PASTERY

 اىل/م�ساوي ومعجنات فولكانو لبنان

LEBANAN VOLCANO BARBEQUE AND PASTERY

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12091 بتاريخ 2017/8/8

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنوم القمة لتجارة ادوات البناء

رخ�سة رقم:CN 1134844  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عطل�س خان حاجي ر�سيل خان من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عطل�س خان حاجي ر�سيل خان من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مطر �سعيد عبيد �سلطان الدرمكي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مطر �سعيد عبيد �سلطان الدرمكي من 0% اىل %51
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/جنوم القمة لتجارة ادوات البناء

NUJOOM AL QEMMA BUILDING EQUIPMENT TRADING
 اىل/ جنوم القمة لتجارة ادوات البناء ذ.م.م

NUJOOM AL QEMMA BUILDING EQUIPMENT TRADING LLC
تعديل عنوان/من العني العني �سناعية العني بطحاء احلائر بناية حممد حارب را�سد املن�سوري 

واخرون اىل العني املنطقة ال�سناعية ال�سفرة 67387 67387 احمد �سرور �سلطان واخروين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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الفجر الريا�ضي

النا�سئني   م���ن���ت���خ���ب  ب���ع���ث���ة  اأم�����������س  ت���وج���ه���ت 
دي  ري��و  ال��رازي��ل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  اإىل  للجوجيت�سو 
ج���ان���ريو لإق���ام���ة م��ع�����س��ك��ر ت��دري��ب��ي م��ك��ث��ف يف 
اإ�����س����راف  املدربني  اأك���ادمي���ي���ة ك��ورب��و���س حت���ت 
بيدرو،  ودي��وج��ي��ن��ي�����س  م���ي���دي���رو����س،  ه��ي��ل��دي��ر 
الثاين  ت��اري��خ  اإىل  املع�سكر  ه���ذا  مي��ت��د  و���س��وف 
من �سبتمر املقبل، لإع��داد الاعبني من اأجل 
خمتلف  على  الر�سمية  التحديات  كافة  خو�س 
امل�����س��ت��وي��ات ال��ق��اري��ة وال��ع��امل��ي��ة، ب��ه��دف �سعود 
هم  لعباً   22 البعثة  وت�سم  التتويج.  من�سات 
�سلطان العامري، و�سامل مبارك زايد، وعبداهلل 
الها�سمي، عبداهلل املنذري،  وعبداهلل احلمادي، 
وحممد علي ال�سويدي، و علي حممد املحريبي، 
الزعابي،  علي  واحمد  العولقي،  خالد  ومهدي 
الغفلي،  خلف  وع��ب��داهلل  م��ب��ارك،  �سعيد  وخالد 
وم��اي��د حم��م��د م���ال اهلل، وع��ل��ى ط��ه العطا�س، 
و�سامل �سلطان الظاهري، وخالد ا�سكندر، وعمر 

ال�سحي، وخالد حاج حمدو، وماهر عبدال�سام 
ا���س��م��اع��ي��ل، وع���ل���ي ط���اه���ر امل���ن���ه���ايل، وحممد 
�سالح احلمادي، هال نا�سر املزروعي، و�سامل 
برنامج  يتخلل  اأن  املنتظر  وم��ن  م��ب��ارك.  علي 
ون����زالت  ال��ب��دن��ي��ة،  ل��ّل��ي��اق��ة  ت��دري��ب��ات  املع�سكر 
ملحاكاة  تدريبية  وح�س�س  وج��م��اع��ي��ة،  ف��ردي��ة 

الثقافية  الأن�سطة  وبع�س  الر�سمية،  املناف�سات 
والرتفيهية، مع زيارات لأ�سهر املعامل ال�سياحية  
يف ريو دي جانريو، وزيارة خا�سة ملركز �سرطان 
الأط����ف����ال.  وت��ع��د اأك��ادمي��ي��ة ك��ورب��و���س واح���دة 
م��ن اأه����م الأك���ادمي���ي���ات امل������زّودة  ب���اأح���دث اآلت 
اأعلى معايري اجل��ودة يف  التدريب والتي تطبق 

برامج الإعداد والتاأهيل، و�سوف ي�سارك لعبو 
لقيا�س  الدولية  بي�ساو  بطولة جاو  املنتخب يف 

م�ستوى تطور التدريبات. 
واأقام احتاد المارات للجوجيت�سو جتمعاً م�ساء 
الاعبني  �سّم  اأرينا  اآيبيك  ب�سالة  الأول  اأم�س 
ع��ل��ى تفا�سيل  ام���وره���م، لط��اع��ه��م  واأول���ي���اء 

الرحلة وبرناجمها، وتدابري ال�سامة اخلا�سة 
لاطمئنان  معهم  التوا�سل  وكيفية  بالبعثة، 
عليهم ب�سكل م�ستمر. واجلدير بالذكر اأن بعثة 
ببعثة  تلحق  ���س��وف  للكبار  الم�����ارات  منتخب 
ال��ن��ا���س��ئ��ني يف ت���اري���خ 16 اأغ�����س��ط�����س اجل����اري، 
حتى  ي�ستمر  مكثف  ت��دري��ب��ي  مع�سكر  لإق��ام��ة 

لبطولة   ا�ستعداداً  املقبل،  �سبتمر  من  العا�سر 
األعاب ال�سالت الآ�سيوية برتكمان�ستان.

الإدارة  مدير  البلو�سي  يو�سف  اأكد  ناحيته  من 
مت  اأن���ه  للجوجيت�سو  الم����ارات  ب��احت��اد  الفّنية 
اختيار ريو دي جانريو بعناية فائقة باعتبارها 
قلعة من قاع اجلوجيت�سو يف العامل،  كما اأنه 
مت اختيار هذه الفرتة حتديداً ل�ستثمار فرتة 

الإجازة ال�سيفية باأف�سل �سورة. 
املهمة هذا  التحديات  الكثري من  لدينا  وق��ال: 
املو�سم، �سواًء على م�ستوى منتخب النا�سئني اأو 
التحديات  تلك  اأهم  ومن  الكبار،  م�ستوى  على 
التي  ال�سالت  وبطولة  واآ�سيا،  العامل  بطولت 
�ستقام حتت مظلة املجل�س الأوليمبي الآ�سيوي، 
و���س��ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا اجل��وج��ي��ت�����س��و ���س��م��ن البعثة 
الوطنية  الوليمبية  اللجنة  قبل  م��ن  امل��وف��دة 
ال��دول��ة يف هذا  لتمثيل الم�����ارات وح��م��ل ع��ل��م 

التحدي الكبري.

الثاثاء  ال��ي��وم  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  يحتفل 
من  الأيتام  الأطفال  مع   2017 اأغ�سط�س   8
وترفيهية  ري��ا���س��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  خ����ال 
بالتعاون مع موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر، 
وج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخل����ري، يف اإط����ار م���ب���ادرة “عام 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي  اخلري” 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل”، ومن اأجل ن�سر الوعي باأهمية الريا�سة يف 
نفو�س ال�سغار من جميع �سرائح املجتمع، وبث 
ممار�سي  قاعدة  وتو�سيع  نفو�سهم  يف  ال�سعادة 
ال�ستفادة من من�ساآت مركز  الريا�سة، وكذلك 
ال��ت��ي حتت�سن فعاليات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب��ي 

للريا�سة«. دبي  “عامل 
املفتوح  ال��ري��ا���س��ي  ال��ي��وم  “فعاليات  وت��ن��ط��ل��ق 
اليوم  ظهر  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  يف  لاأيتام” 

�سالة  يف  ريا�سية  فعاليات  تنظيم  خ��ال  م��ن 
عامل دبي للريا�سة مبركز دبي التجاري، حيث 
م��ع عائاتهم  ل��اأط��ف��ال  ال��دع��وة  املجل�س  ق��دم 
ب���الإ����س���اف���ة ل���ن���ج���وم ال���ري���ا����س���ة الإم����ارات����ي����ني 

للم�ساركة يف هذا احلدث ال�سنوي املميز.
كرة  يف  م��ب��اري��ات  تنظيم  الفعاليات  وتت�سمن 
ق����دم، وال���ك���رة ال���ط���ائ���رة، وك����رة ال�����س��ل��ة وتن�س 
والرتامبولني،  ال��ط��ائ��رة،  والري�سة  ال��ط��اول��ة، 
ع�سر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��اع��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتنطلق 
م�ساًء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  وت�ستمر  ظ��ه��راً 
و�سيخ�س�س لهم وقت للت�سوير مع ال�سخ�سيات 
الريا�سية البارزة التي �ستح�سر الفعاليات، كما 
�سيتم تخ�سي�س وقت لهم لا�ستمتاع بالألعاب 

املوجودة يف عامل مده�س باملجان.
دبي  “عامل  ع��ل��ى  الأط����ف����ال  ت��ع��ري��ف  و���س��ي��ت��م 

دبي  م��رك��ز  ���س��ن��وي��ا  ي��ن��ظ��م��ه  للريا�سة” ال����ذي 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����س دبي 
ال���ري���ا����س���ي، وال������ذي ي��ع��د اأك�����ر جم���ّم���ع مغلق 
ال���ري���ا����س���ة، وي�����س��م م���اع���ب عديدة  مل��م��ار���س��ة 
ملمار�سة خمتلف الريا�سات يف مكان واحد مغلق 
ويوليو  يونيو  �سهور  خ��ال  وي�ستمر  وم��ك��ّي��ف 

واأغ�سط�س من كل عام.
الريا�سي  اليوم  الريا�سي  دبي  جمل�س  وينظم 
امل��ف��ت��وح ل���اأط���ف���ال م��ن��ذ ث���اث���ة اأع�������وام، حيث 
كبرية  م�ساركة  نظمها  التي  الفعاليات  �سهدت 
���س��رائ��ح املجتمع،  م���ن الأط���ف���ال م���ن خم��ت��ل��ف 
م��ن جنوم  ع��دد  الفعاليات  ه��ذه  ���س��ارك يف  كما 
الريا�سة والإعام الذين تفاعلوا مع الأطفال 
اليوم  ه��ذا  يف  واللعب  الفرحة  معهم  و���س��ارك��وا 

ال�ستثنائي. 

وا�سل الأملاين الك�سندر زفرييف تاألقه الافت هذا العام باإحرازه لقب دورة 
ماكاروفا  ايكاترينا  الرو�سية  فكت  بينما  امل�سرب،  ك��رة  يف  الدولية  وا�سنطن 

�سيام 3 اأعوام عن الألقاب بتتويجها بلقب ال�سيدات.
اأندر�سون  كيفن  افريقي  اجلنوب  على  زفرييف  ف��از  النهائيتني  املباراتني  يف 
6-4 و6-4، وماكاروفا على الملانية يوليا جورج 3-6 و7-6 )7-2( و-6

�سفر.
واللقب هو الرابع هذا العام لزفرييف بعد دورات مونبلييه الفرن�سية، ميونيخ 
الملانية وروما اليطالية، واخلام�س يف م�سريته الحرتافية بعد باكورة القابه 

يف دورة �سان بطر�سبورغ الرو�سية يف �سبتمر 2016.
يذكر ان ال�سوي�سري روجيه فيدرر هو الوحيد الذي اأحرز هذه ال�سنة األقابا 

اأكر من زفرييف، اذ ظفر بخم�سة القاب اآخرها يف بطولة وميبلدون 
النكليزية، ثالث البطولت الربع الكرى، ال�سهر املا�سي.

وا�سافة اىل اإحرازه اللقاب، حقق زفرييف انت�سارات لفتة 
هذه ال�سنة، بينها تغلبه على ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س 
يف نهائي دورة روما، وال�سوي�سري �ستاني�سا�س فافرينكا 
يف ثمن نهائي دورة ميامي المريكية. كم اأرغم ال�سباين 
ال��دور الثالث  5 جمموعات يف  ن��ادال على خو�س  رافايل 
الربع  البطولت  اأوىل  املفتوحة،  ا�سرتاليا  بطولة  م��ن 

الكرى.
األقاب يف عام واحد   4 اأ�سغر لعب يحرز  وا�سبح زفرييف 

منذ الرجنتيني خوان مارتن دل بوترو )2008 وكان 
يف ال� 19 من عمره(.

و����س���ك���ر زف�����ريي�����ف م���درب���ه 
اجل������دي������د ال�����س����ب����اين 
خوان كارلو�س فرييرو 

�سابقا  عامليا  اول  امل�سنف 
على  ل���ك  “�سكرا  ق��ائ��ا 
ه����ذا  اىل  ان���������س����م����ام����ك 

الفريق املجنون. يا لها من 
بداية تعاون رائعة �سويا، واآمل 

طويلة  ل��ف��رتة  معا  ن�ستمر  ان  يف 
ونحقق املزيد من الألقاب«.

الفريق  اىل  ان�������س���م  ف����ريي����رو  وك������ان 
مل�ساعدة والد زفرييف، األيك�س يف ال�سراف 

على ابنه.
يف  التا�سع  النهائي  خا�س  ال��ذي  زفرييف  وا�ساف 

يف  اآم��ل  رائ��ع.  الن  حتى  حتقق  ما  الحرتافية  م�سريته 
حتقيق املزيد يف امل�ستقبل.

وكان زفرييف تقدم ال�سبوع املا�سي اىل املركز الثامن يف الت�سنيف 
العاملي وهو الأف�سل له يف م�سريته الحرتافية، وبات على بعد 
دومينيك تييم ال�سابع والذي خرج  النم�سوي  من  نقاط   505

من ثمن نهائي دورة وا�سنطن.
بدورة  تتويجه  منذ  ل��ه  نهائي  اأول  يخو�س  اأن��در���س��ون  وك���ان 

ون�ستون �سامل عام 2015، واحلادي ع�سر يف م�سريته املتوجة بثاثة القاب.
وح�سم زفرييف نتيجة املباراة يف �ساحله بك�سره ار�سال اجلنوب افريقي مطلع 
ليحقق   ،82% ار�ساله  ك�سبها من  التي  النقاط  ن�سبة  وبلغت  جمموعة،  كل 

فوزه الثالث عليه يف ثاث مواجهات جمعت بينهما.
ولدى ال�سيدات، توجت ماكاروفا امل�سنفة رابعة باللقب بفوزها على الملانية 

يوليا جورج ال�سابعة 3-6 و7-6 )7-2( و-6�سفر.
وفكت ماكاروفا �سياما عن اللقاب منذ تتويجها بلقب دورة باتايا التاياندية 
3 القاب يف م�سريتها الحرتافية،  2014 رافعة ر�سيدها اىل  27 يناير  يف 

بعد اأول يف دورة اي�ستبورن النكليزية يف 2010.
وقالت ماكاروفا التي ف�سلت �سابقا 3 مرات يف ن�سف نهائي وا�سنطن تتويجي 

بلقب هذه الدورة كان حلما وبالتايل انا �سعيدة اليوم.
وخ�سرت ماكاروفا اأول مباراتني نهائيتني يف م�سريتها الحرتافية 
وا�ستوريل  امل��غ��رب��ي��ة  ف��ا���س  دورت�����ي  يف   2009 ع���ام  وك��ان��ت��ا 
ل��ق��ب��ا يف مناف�سات   11 ب��ان��ه��ا حت��م��ل  ع��ل��م��ا  ال��رت��غ��ال��ي��ة، 
مواطنتها  مع   2017 وميبلدون  بطولة  اآخرها  الزوجي 
ايلينا في�سنينا التي توجت معها اي�سا بلقبي رولن غارو�س 
دورة  وذهبية   2014 عام  ميدوز  وفا�سينغ   2013 عام 
املا�سي،  ال�����س��ي��ف  ري���و دي ج��ان��ريو  الل���ع���اب الومل��ب��ي��ة يف 

وبطولة املا�سرتز يف �سنغافورة نهاية العام املا�سي.
امل��ج��م��وع��ة الوىل  وك���ان���ت الف�����س��ل��ي��ة جل�����ورج يف 
واجهت  لكنها   ،3-6 �ساحلها  يف  وح�سمتها 
م����ق����اوم����ة ك����ب����رية م�����ن ال����رو�����س����ي����ة يف 
يف  ح�سمتها  التي  الثانية  املجموعة 
 6-7 الفا�سل  بال�سوط  �ساحلها 
الملانية  تنهار  ان  قبل   ،)2-7(
الثالثة  امل���ج���م���وع���ة  يف  ك���ل���ي���ا 

وخ�سرتها نظيفة �سفر6-.
وه��و ال��ف��وز ال��ث��اين مل��اك��اروف��ا يف 
الآن  ح��ت��ى  جمعتها  م��ب��ارات��ني 

بجورج.
عاما(   28( ج����ورج  وف�����س��ل��ت 
الثالث  ب��ال��ل��ق��ب  ال��ظ��ف��ر  يف 
نهائية  م�����ب�����اراة  ت���ا����س���ع  يف 
الح���رتاف���ي���ة  م�����س��ريت��ه��ا  يف 
دورتي  بلقبي  ت��وج��ت  ب��ع��دم��ا 
عام  النم�سوية  غ��ا���س��ت��اي��ن  ب���اد 
الملانية  و�ستوتغارت   2010

عام 2011.
وه����و ال��ن��ه��ائ��ي ال���ث���ال���ث ال���ذي 
بعد  العام  ه��ذا  ج��ورج  تخ�سره 
يونيو   19 يف  م��اي��ورك��ا  دورة 
 17 يف  وبوخار�ست  املا�سي، 

يوليو املا�سي.

لإقامة مع�صكر تدريبي خارجي

ن��ا�سئ���و اجلوجيت�س����و اإل���ى ري����و دي جاني����رو
برنامج �لرحلة يت�صمن �أن�صطة ترفيهية وزيار�ت للمعامل �ل�صياحية
�ملنتخب �لأول يلتحق بالبعثة 16 �جلاري  لال�صتعد�د لآ�صيوية �ل�صالت 

اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  ه��ن��اأ 
نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
للريا�سات  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
ب�سدارة  احتفاظه  على  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  البحرية 
الرتتيب العام لبطولة العامل لزوارق الفورمول 2 
بعد اأن متكن من الفوز باملركز الثالث يف مناف�سات 
اجلولة الثالثة من البطولة والتي اأقيمت يف مدينة 

تون�سرج الرنويجية.

واأك�����د ���س��م��وه - خ���ال ات�����س��ال ه��ات��ف��ي م���ع �سامل 
الرميثي رئي�س البعثة - اأن فريق اأبوظبي يتحمل 
دائماً امل�سوؤولية وهو �سفري دائم للريا�سة الإماراتية 
يف كل م�ساركاته العاملية. وجنح زورق اأبوظبي 36 
نقطة   32 اإىل  الو�سول  يف  القمزي  را�سد  بقيادة 
ال�سويدي  ياحقه  فيما  العام  الرتتيب  �سدارة  يف 

لوندن يف املركز الثاين بر�سيد 20 نقطة.
فريق  بعثة  رئي�س  الرميثي  �سامل  ق��ال  جانبه  من 

اإن جن���م ال��ف��ري��ق را����س���د ال��ق��م��زي حقق  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سرتاتيجية املو�سوعة له باأهمية اإحراز النقاط 
الفريق  اأن  موؤكداً  لل�سباق  ت�سدره  على  واحلفاظ 

مي�سي وبقوة يف املناف�سة على لقب البطولة.
من جهته اأعرب املت�سابق ال�ساب را�سد القمزي عن 
�سعادته الكبرية بتحقيق املركز الثالث يف مناف�سات 
لقب  اإىل حتقيق  ي�سعى  اأن  موؤكدا  تون�سرج  �سباق 

البطولة.

�سلطان بن خليفة يهنئ فريق اأبوظبي على �سدارة 
دورة بطولة العامل لزوارق الفورمول 2 بطلة  بلقب  ثالثة  امل�سنفة  كيز  مادي�سون  الأمريكية  توجت 

�ستانفورد الأمريكية الدولية لكرة امل�سرب، بفوزها على مواطنتها 
امل���ب���اراة  يف  و4-6   )4-7(  6-7 ال�����س��اد���س��ة  ف��ان��دف��ي��غ��ه  ك���وك���و 

النهائية.
يف  ع��ام��ا(   22( لكيز  نهائية  م��ب��اري��ات   6 يف  ال��ث��ال��ث  اللقب  وه��و 
عام  النكليزية  اي�ستبورن  يف  الول  بعد  الح��رتاف��ي��ة  م�سريتها 

.2016 عام  النكليزية  برمنغهام  دورة  يف  والثاين   2014
غ��ارب��ي��ن��ي موغوروت�سا  ال���س��ب��ان��ي��ة  الرب���ع���ة  دور  ك��ي��ز يف  واأزاح�����ت 
املا�سي  ال�سهر  منت�سف  واملتوجة  عامليا  وال��راب��ع��ة  اوىل  امل�سنفة 
بالفوز  الكرى،  الأرب��ع  البطولت  ثالث  بلقب بطولة وميبلدون، 
الوىل  اخل�سارة  بها  واحلقت  دقيقة،   57 يف  و2-6   3-6 عليها 
عن  عامليا،   21 امل�سنفة  كيز،  وغابت  متتالية.  انت�سارات   9 بعد 

املاعب ملدة �سهرين يف بداية العام ب�سبب ا�سابة يف مع�سم يدها. 
وقالت كيز عقب تتويجها: مل تكن ال�سهر الأخرية الأكر �سهولة 
انها  م��وؤك��دة  ال�سياء،  من  الكثري  ميثل  الفوز  وه��ذا  يل،  بالن�سبة 
انطاق  عن  الثاثة  الأ�سابيع  قبل  اخل��رة  من  الكثري  اكت�سبت 
بطولة ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، اخ��ر ال��ب��ط��ولت الرب���ع ال��ك��رى، على 
�ساعة  اىل  كيز  واحتاجت  نيويورك.  يف  ميدوز  فا�سينغ  ماعب 
و28 دقيقة للتغلب على مواطنتها فاندفيغه يف اول مباراة بينهما. 
وف�سلت فاندفيغه، امل�سنفة 24 عامليا، للمرة الثانية يف نهائي دورة 
امام مواطنتها  2012 عندما خ�سرت  الأوىل عام  بعد  �ستانفورد 
�سريينا وليام�س. وخا�ست فاندفيغه النهائي الرابع يف م�سريتها 
هرتوغنبو�س  دورة  يف  بلقبني  الظفر  لها  �سبق  حيث  الحرتافية 

الهولندية عامي 2014 و2016.

كي��ز ت�ح���رز لق���ب دورة �س�ت���انف������ورد 

جمل�س دبي الريا�سي ينظم يوًما ريا�سًيا مفتوًحا لالأيتام 

ماكاروفا تفك �صيام 3 �أعو�م 

زفرييف يوا�سل تاألقه يف دورة وا�سنطن للم�سرب 
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كونتادور ينهي م�سريته يف الدراجات الهوائية 
اعلن الدراج ال�سباين الرتو كونتادور، املتوج بلقب طواف 
فرن�سا للدراجات الهوائية مرتني عامي 2007 و2009، 
بعد طواف  الح��رتاف��ي��ة  مل�سريته  ح��دا  �سي�سع  ان��ه  اأم�����س 

ا�سبانيا املقرر من 19 اأغ�سط�س حتى 10 �سبتمر.
ان�ستاغرام  على  ن�سره  فيديو  �سريط  يف  ك��ون��ت��ادور  وق��ال 
�ساأ�سارك يف الن�سخة املقبلة لفويلتا طواف ا�سبانيا انطاقا 

من 19 اغ�سط�س و �سيكون اآخر �سباق يل كمحرتف.
وا�ساف كونتادور امللقب ب�بي�ستولريو امل�سلح، اأقولها بهدوء، 
اأنه  واأعتقد  اتخذته بعد تفكري جيد  انه قرار  اأ�سف.  دون 
بلدي  داخ��ل  ال من  وداع��ا  لقول  اأف�سل طريقة  توجد  ل 

وطواف ا�سبانيا.
اجلبلية،  الت�سلق  م��راح��ل  يف  امل��ت��ف��وق  ك��ون��ت��ادور  وا�ستهل 
لقبي  اىل  وا���س��اف��ة   .2003 ع���ام  الح��رتاف��ي��ة  م�سريته 
اأعوام  فويلتا  ل  ا�سبانيا  ط��واف  لقب  ن��ال  فرن�سا،  ط��واف 
“جريو”  ايطاليا  وط��واف  و2014،  و2012   2008

مرتني عامي 2008 و2015.
وينتمي كونتادور املولود يف مدريد اىل جمموعة من �ست 
اأه���م ث��اث دورات دراجات  األ��ق��اب  اأح����رزوا  دراج���ني فقط 

هوائية يف العامل فرن�سا وايطاليا وا�سبانيا.
وت���ل���ط���خ���ت م�������س���رية ك����ون����ت����ادور ب���ث���ب���وت ت���ن���اول���ه م����ادة 

اي��ق��اف��ه عام  ادت اىل  وال��ت��ي  امل��ح��ظ��ورة  ال��ك��ل��ي��ن��ب��وت��ريول 
فرن�سا  ب��ط��وايف  تتويجه  ال��غ��اء  م��ع  ع��ام��ني  مل���دة   2012

.2011 وايطاليا   2010
قرر  لكنه   2016 نهاية  اع��ت��زال��ه  اع��ل��ن  ك��ون��ت��ادور  وك���ان 
التمديد �سنة واحدة بعد مو�سم جيد، اإل انه خيب الآمال 
 9 نحو  ب��ف��ارق  تا�سعا،  بحلوله   2017 فرن�سا  ط��واف  يف 

دقائق عن البطل الريطاين كري�س فروم.
ال�ساعي لإختتام  املناف�سني لكونتادور  اأبرز  و�سيكون فروم 
م�سريته باإحراز لقب الطواف ال�سباين املقام على اأر�سه 

وبني م�سجعيه.

فريق �لإمار�ت ي�صارك يف �لن�صخة �لفتتاحية من �صباق كولور�دو كال�صيك

نخبة من دراجي فريق الإمارات ال�سباب يخو�سون 
ال�سباق يف م�سار كولورادو �سربينغز-دنفر

بن ك�سي�س: ال�سام�سي ي�سارك يف كاأ�س 
اليابان للريا�سات الإلكرتونية

 ي�����س��ارك �ستة م��ن دراج����ي ف��ري��ق الإم�����ارات يف 
ال��ن�����س��خ��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن ���س��ب��اق ك����ول����ورادو 
اأغ�سط�س   13 –  10 الفرتة من  كا�سيك يف 

 .2017
ويخو�س ال�سباق للمرة الأوىل الدراج الإماراتي 
الإيطاليني  ال���دراج���ني  رف��ق��ة  م����ريزا،  ي��و���س��ف 
و�سيد  راف������ازي؛  واإدوارد  بيتيللي؛  ���س��ي��م��وين 
فريق  اإىل  ين�سم  ���س��اب  م��ت��درب  وه���و  ل��ي��زدي، 
الإمارات قادماً من فريق كولباك للم�ساركة يف 
اإىل  الن�سف الثاين من هذا املو�سم؛ بالإ�سافة 

الرنويجي فيجارد �ستيك لينجن. 
يف  امل�ساركة  الت�سكيلة  عن  حديثه  معر�س  ويف 
الريا�سي  املدير  �سكرييا،  ماريو  ق��ال  ال�سباق، 
ال�سباق  يت�سمن  ���س��وف  الإم�������ارات:  ف��ري��ق  يف 
ونتوقع مواجهة  الت�سلق،  العديد من م�سافات 
ال�سباق.  اأي��ام  ي��وم من  حتديات خمتلفة يف كل 

نعتمد يف �سباق كولورادو كا�سيك على ثاثة 
الت�سلق،  يف  املتخ�س�سني  الطليان  دراجينا  من 
الريا�سية،  م�سريتهم  لتعزيز  يتطلعون  الذين 
وهم كونتي، وبيتيللي، ورافازي. و�سوف ي�سعى 
اأ���س��ا���س��ي خال  دور  للعب  ال��ث��اث��ة  ال���دراج���ون 
ال�����س��ب��اق، ويف ح����ال جن���ح���وا يف ذلك  م���راح���ل 
�سيتمكنون من حتقيق نتائج طيبة يف الت�سنيف 
العام. ويف املراحل التي ت�سبق م�سافات الت�سلق، 
����س���وف ي��ع��ت��م��د ال�����دراج�����ون ع��ل��ى دع����م م���ريزا 
ولينجن وليزدي، الدراج ال�ساب الذي ي�سارك 

لأول مرة كمتدرب مع فريقنا.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال������دراج الإي���ط���ايل فالرييو 
كونتي يف معر�س تعليقه على م�ساركته الأوىل 
يف �سباق كولورادو كا�سيك: �سعيد مب�ساركتي 
الأوىل يف �سباق كولورادو كا�سيك. لقد اطلعت 
على م�سار ال�سباق وهو يبدو مليئاً بالتحديات، 

حيث ت�سم كل مرحلة مرتفعات عالية! اأعتقد 
لختبار  طيبة  فر�سة  �سي�سكل  ال�سباق  هذا  اأن 
قدراتي وثمار التدريب الذي تلقيته على ت�سلق 
اأ�سعى لتحقيق مركز جيد يف  املرتفعات. �سوف 

الت�سنيف العام، واآمل اأن اأجنح يف ذلك.
اأربع  الفتتاحية من  ن�سخته  ال�سباق يف  يتاألف 
و�سعوبات  حت��دي��ات  منها  ك��ل  ت�سم  م���راح���ل، 
خم��ت��ل��ف��ة؛ ح��ي��ث ي�����س��م ال�����س��ب��اق ال��ع��دي��د من 
ارتفاعات  على  املتعرجة  وامل�����س��ارات  املرتفعات 
فوق  م��رت   3100 اإىل   1580 م��ن  ت����رتاوح 

�سطح البحر. 
وت��ت��األ��ف امل��رح��ل��ة الأخ����رية م��ن ال�����س��ب��اق، التي 
حلبة  م��ن  ال��ولي��ة،  عا�سمة  دنفر  ت�ست�سيفها 
�سباقات بطول 12 كم �سيتعني على الدراجني 
اإنهاوؤها 10 مرات ما �سيزيد من اإثارة املرحلة 

اخلتامية من ال�سباق.

�سرح امل�ست�سار الدكتور را�سد بن ك�سي�س الظاهري اأمني عام جمعية المارات للريا�سات الإلكرتونية 
اأن منتخب المارات للريا�سات الإلكرتونية فئة الألعاب الفردية �سي�سارك يف كاأ�س اليابان للريا�سات 
�سهر  م��ن   13 اىل   12 خال الفرتة  طوكيو  بالعا�سمة  ال��ي��اب��ان  يف  املزمع اقامتها  اللكرتونية 
الاعب  الفردية  اللعاب  فئة  اللكرتونية  للريا�سات  الم��ارات  اجل��اري، وي�سم منتخب  اأغ�سط�س 

حمد ال�سام�سي ع�سو منتخب المارات للريا�سات اللكرتونية فئة اللعاب الفردية.
يعتر كاأ�س اليابان للريا�سات اللكرتونية فئة اللعاب الفردية من اقوى البطولت يف العا�سمة 
اليابانية طوكيو ،حيث يتجاوز عدد امل�ساركني فيها اكر من 800 لعب من خمتلف دول العامل 

وتتجاوز جمموع جوائزها 50 الف دولر و�ستقام البطولة يف العا�سمة اليابانية طوكيو.
واأكد بن ك�سي�س ان هذه البطولة من اأهم البطولت الريا�سية  يف فئة الألعاب الفردية على العموم 
والبطولت القتالية على اخل�سو�س يف الريا�سات اللكرتونية وت�سكل نقطة مهمة لحتكاك لعبني 

املنتخب مع لعبني اليابان ل�سقل وتطوير مهاراتهم يف هذه الريا�سة املميزة .
وقال ابن ك�سي�س اأملنا كبري يف حتقيق اإجناز نوعي جديد ي�سجل لاإمارات واأكد ان ثقتنا يف لعبينا 
حمد ال�سام�سي لحدود لها ونحن واثقني بانه �سيحقق اجنازا �سي�سطر ا�سم المارات عاملياً  يف هذه 

الريا�سة حديثة الن�ساة ويف هذا التجمع الريا�سي ال�سيوي.
ويف اخلتام تقدم امل�ست�سار الدكتور را�سد بن ك�سي�س الظاهري بال�سكر والعرفان اإىل القيادة الر�سيدة 
وثمن  اخل�سو�س  على  الليكرتونية  والريا�سات  العموم  على  للريا�سة  ال��احم��دود  دعمها  على 
توجيهات رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان ودعمه املتوا�سل ملنتخب 

المارات للريا�سات اللكرتونية.

فان  واي��د  افريقي  اجلنوب  ي�سعى 
نيكرك املر�سح خلافة اجلامايكي 
تاأكيد  ت��اأك��ي��د  ب��ول��ت، اىل  او���س��اي��ن 
اليوم  م   400 ���س��ب��اق  يف  هيمنته 
للعاب  العامل  بطولة  يف  الثاثاء 
القوى، كخطوة اأوىل نحو حتقيق 

ثنائية 200 و400 م.
البقايل،  �سفيان  يبحث  ذل��ك،  اىل 
املقامة  البطولة  املغربي يف  الأم��ل 
حتقيق  ع��ن  اأغ�سط�س،   13 حتى 

مفاجاأة يف 3 اآلف م موانع.
ال���ذي حطم يف  وي��ع��د ف��ان نيكرك 
2016 الرقم العاملي  اوملبياد ريو 
جون�سون  م���اي���ك���ل  ل����ام����ريك����ي 
م�سجا 43،03 ثانية يف طريقه 
ن��ح��و ال��ذه��ب��ي��ة، م��وه��ب��ة لف��ت��ة يف 

�سباق اللفة الواحدة.
ت����وج ف����ان نيكرك  وق���ب���ل ع���ام���ني، 
باللقب العاملي يف بكني، متغلبا على 
2008 و2012  اأوملبيادي  بطلي 
المريكي ل�سون مرييت وكرياين 

جيم�س من غرينادا.
وتراجع  جيم�س  ا���س��اب��ة  ظ��ل  ويف 
م��ريي��ت ال���ذي ف�سل ب��ال��ت��اأه��ل اىل 
البوت�سواين  ي�����س��ك��ل  ال���ن���ه���ائ���ي، 
يريد  ال�������ذي  م�����اك�����وال  ا�����س����ح����اق 
املناف�سة على �سباقي 200 و400 
م، اخلطر الكر على فان نيكرك، 
بال�سافة اىل �ستيفن غارديرن من 

باهاما�س.
وك���ان ب��ول��ت ال���ذي خ��ا���س ال�سبت 
وحل  م   100 يف  ل���ه  ���س��ب��اق  اآخ����ر 
ث��ال��ث��ا، ر���س��ح ف���ان ن��ي��ك��رك ليكون 
م�سمار  ع��ل��ى  امل��ه��ي��م��ن  خ��ل��ي��ف��ت��ه 
ال��ق��وى. ويف ح���ال مت��ك��ن اجلنوب 
 200 ثنائية  حتقيق  من  افريقي 
م و400 م، �سيكون اأول عداء يقوم 
بذلك منذ جون�سون عام 1995.

ال����ع����داء  ال���ن���ه���ائ���ي  وي���������س����ارك يف 
ال����ق����ط����ري ع����ب����د الل���������ه ه�������ارون 
ح����ام����ل ف�����س��ي��ة ب���ط���ول���ة ال���ع���امل 
وذهبية   ،2016 ال�سالت  داخ��ل 
 20 دون  لل�سباب  ال��ع��امل  بطولة 
البطولة  وذه��ب��ي��ة   ،2016 ع��ام��ا 

الآ�سيوية 2015.
وقال ه��ارون لوكالة فران�س بر�س 
وقت  اف�����س��ل  لت�سجيل  �سعيد  ان���ا 
ق��ادر على حت�سني  اأن��ا  ال�سنة  ه��ذه 

وقتي يف النهائي.
الرجال،  ل��دى  م   800 �سباق  ويف 
ت��ب��دو امل��ن��اف�����س��ة م��ف��ت��وح��ة يف ظل 
غياب الكيني ديفيد رودي�سا حامل 
الرقم القيا�سي العاملي 1:40،91 
اللقب  وح����ام����ل   2012 م���ن���ذ  د 
ا�سابة  ب�����س��ب��ب  م���رت���ني،  ال���ع���امل���ي 

ع�سلية.

ويظهر البوت�سواين نايجل اأمو�س 
حامل ف�سية اأوملبياد لندن 2012 
حرمته  ا�سابة  بعد  بقوة  والعائد 
املناف�سة على مراكز املقدمة يف ريو 
 3 يف  فوزه  بعد  كمر�سح   ،2016
مراحل من الدوري املا�سي، ل�سيما 
اميانويل  ال��ك��ي��ن��ي  ف�����س��ل  ظ���ل  يف 
هذه  وقت  اف�سل  �ساحب   ، كورير 
ال�سنة 1:43،10 دقيقة، بالتاأهل 
م���ن ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ال�����ذي بلغه 
ال�����س��ام لعيوين  ع��ب��د  ال��ت��ون�����س��ي 

والكويتي ابراهيم الظفريي.
ت�سفيات  يف  معاناتهم  رغ��م  وعلى 
الح�������د، ي����اأم����ل ع��������داوؤو ك��ي��ن��ي��ا يف 
 3 �سباق  على  �سيطرتهم  موا�سلة 
الف م موانع، بينما يبحث البقايل 
حلوله  ب��ع��د  امل��ف��اج��اأة  حتقيق  ع��ن 

رابعا يف اأوملبياد ريو 2016.
وح�سدت كينيا امليداليات الثاث يف 
بكني 2015، ال ان كون�سي�سلو�س 
كيروتو، حامل ذهبية اوملبياد ريو 
وو���س��ي��ف ال��ن�����س��خ��ة الخ������رية، هو 
وحده من تاأهل مبا�سرة، على رغم 

ا�سابته ال�سهر املا�سي.
جمموعته  ال����ب����ق����ايل  وت���������س����در 
اجلزائري  الفرن�سي  على  متقدما 
خمي�سي،  ال���دي���ن  حم���ي  ال����س���ل 
اأوملبيادي  يف  ال�سباق  ف�سية  حامل 
 ،2012 ول���ن���دن   2008 ب��ك��ني 
 2011 وبرونزيتيه يف مونديايل 

و2013.
يف  د   8:05،17 ال��ب��ق��ايل  وح��ق��ق 
لقاء روما يف يونيو، حيث حل وراء 
كيروتو، ثم �سجل مت�سدر ترتيب 

8:05،12 د على  املا�سي  الدوري 
اأر�سه يف الرباط حمققا الفوز.

وقال خمي�سي بعد الت�سفيات التي 
بال  اجلزائري  اي�سا  منها  تاأهل 
جم���ددا.  امل��ي��دال��ي��ة  “اأريد  ث��اب��ت��ي 
اأقوياء  ال��ك��ي��ن��ي��ون  اإيل،  بالن�سبة 
جدا، لكني ابحث عن الفوز. اريد 

اول ذهبية يل بعد برونزيتني«.
من جهته، ي�سعى المريكي جاغر 
زمن  ا���س��رع  و�ساحب  ري��و  و�سيف 
ان  اىل  د،   8:01،29 ال�سنة  هذه 
يحرز  ام��ريك��ي  ع���داء  اول  ي�سبح 
خارج  م��ن  والول  امل��وان��ع  يف  لقبا 
القطري  منذ  باللقب  يتوج  كينيا 
الرقم  �ساهني، حامل  �سعيد  �سيف 
هل�سنكي  يف  د   7:53،63 العاملي 

.2005

جاغر  ه��ن��اك  ان  ك��ي��روت��و  وراأى 
وامل����غ����رب����ي ال����ب����ق����ايل ال����ف����ائ����ز يف 
وب���ال���ط���ب���ع  الوىل  امل����ج����م����وع����ة 

الكينيون. �سيكون ال�سباق �سعبا«.
منذ  كينية  �سيطرة  ال�سباق  و�سهد 
ايزيكييل  عر  خ�سو�سا   1987
الأرب���ع  الن�سخ  يف  امل��ت��وج  كيمبوي 
الخرية والذي ح�سل على بطاقة 
حامل  ب�سفته  ل��ل��م�����س��ارك��ة  دع����وة 

اللقب.
ويعود الفرن�سي رينو لفيلني اىل 
لندن حيث اأحرز ذهبيته الوحيدة 
اأوملبياد  يف  ال��ك��رى  ال��ب��ط��ولت  يف 
خيبة  حم����و  يف  اآم������ا   ،2012
2016 خلف  ريو  ثانيا يف  حلوله 
الرازليلي تياغو براز الذي اأحرز 
ذهبية القفز بالزانة، والغائب عن 

لندن 2017 ب�سبب ال�سابة.
حامل  ع��ام��ا،   30 لفيلني  وعجز 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��امل��ي 6،16 
م ع��ن ال��ت��م��رن ح��ت��ى م��اي��و ب�سبب 
 5 ال�سابة، ومل يحقق اي فوز يف 

م�ساركات �سمن الدوري املا�سي.
على  م��ع��ت��اد  “انا  لف��ي��ل��ن��ي  وق����ال 
ال��ق��دوم اىل ه��ك��ذا ب��ط��ولت كرقم 
الن.  الم���ر خمتلف  ل��ك��ن  واح����د، 
ك���ن���ت اق���ف���ز م����ع ال�����س����اب����ات هذه 
حتقيق  ع��ل��ى  ق����ادر  لأين  ال�����س��ن��ة، 

م«.  5،90
وقد يواجه مناف�سة من البولندي 
ف��وي��ت�����س��ي��ت�����س��وف�����س��ك��ي بطل  ب���اف���ل 
العامل 2011 الذي احتاج لثاث 
حم��اولت يف ال��دور الول لتخطي 
5،60 و5،70 م، والمريكي �سام 
اوملبياد  ف�سية  ح��ام��ل  كندريك�س 

ريو.
م�����س��اب��ق��ة رمي  ت�����س��ه��د  ذل�����ك،  اىل 
ال��رم��ح ل��دى ال�����س��ي��دات تغيريا يف 
الجيال، اذ دخلت مناف�سات �سابات 

على خط ازاحة املخ�سرمات.
العاملي  ال����رق����م  ح���ام���ل���ة  وت�������رز 
ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة امل��خ�����س��رم��ة ب���ارب���ورا 
�سبوتاكوفا ، حاملة اللقب الوملبي 
 ،2007 يف  وال����ع����امل����ي  م����رت����ني 
ك�����ولك التي  ����س���ارا  وال���ك���راوت���ي���ة 
ال�سيف  اومل��ب��ي��ة  ك��ب��ط��ل��ة  خلفتها 
املخ�سرمة  المل��ان��ي��ة  ام��ا  امل��ا���س��ي. 
العامل،  بطلة  م��ول��ي��ت��ور  ك��ات��اري��ن��ا 
فقدمت مو�سما عاديا خافا لعام 

اللقب. اأحرزت  عندما   2015
ورمت ال�سينية ليو �سيينغ  حاملة 
هذه  م���رات   3 الخ����رية،  الف�سية 
بينما  م��رتا،   65 من  ابعد  ال�سنة 
ح���ق���ق���ت م���واط���ن���ت���ه���ا ل����ي����و ه����وي 
67،59 مرتا يف ت�سفيات الحد، 

لت�سجل رقما قيا�سيا اآ�سيويا.

فان نيكرك لتاأكيد هيمنته يف 400 مرت 

البقايل اأمل املغرب يف املوانع باألعاب القوى 
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الفجر الريا�ضي

••  النم�شا - الفجر

ام�������ت�������دح م�����ط�����ر ع����ب����ي����د ال�����ظ�����اه�����ري 
لكرة  الأول  الفريق  مدير  »ال�سهباين«، 
ال��ق��دم ب��ن��ادي ال��ع��ني، م���ردود الاعبني 
ال�سباب يف املواجهة الودية الثالثة للعني 
اأتوبرن  ف��ري��ق  اأم����ام  ال��ن��م�����س��ا  مبع�سكر 
الفريق  على  العني  بفوز  انتهت  وال��ت��ي 
اأم�س  3 - �سفر يوم  النم�ساوي بنتيجة 
توقيع  ال��ع��ني  ث��اث��ي��ة  وح��م��ل��ت  الأول. 

خلفان  وحم��م��د  ي�سلم  ري���ان  ال��اع��ب��ني 
وخالد خلفان على التوايل.

اأب���رز عناوين  اإن  ال��ف��ري��ق،  وق���ال م��دي��ر 
املدافع  الودية متثلت يف عودة  املواجهة 
والظهري  اأح���م���د  اإ���س��م��اع��ي��ل  »ال������دويل« 
منحهما  اأن  ب��ع��د  ف��اي��ز  ف����وزي  امل��ت��م��ي��ز 
املدرب فر�سة اللعب يف املباراة، كما منح 
الفر�سة لاعبي الفريق ال�سباب، حيث 
زوران  اعتمدها  التي  الت�سكيلة  تاألفت 
التالية:  الأ�سماء  من  املواجهة  تلك  يف 

اأحمد،  اإ���س��م��اع��ي��ل  ب��و���س��ن��دة،  »حم���م���د 
�سعيد جمعة، را�سد مهري، فرا�س �سالح، 
�سليمان نا�سر، حم�سن عبداهلل، حممد 
خ��ل��ف��ان، ب��ن��در الأح���ب���اب���ي، ري����ان ي�سلم 
ويو�سف اأحمد » كما منح فر�سة امل�ساركة 
الودية لكل من فوزي فايز  املواجهة  يف 
وحمد  خلفان  وخ��ال��د  ع��ب��داهلل  وح�سني 

املن�سوري وعلي عيد وعبداهلل غمران.
واأك���م���ل: اط���م���اأن امل����درب ع��ل��ى جاهزية 
اإ�سماعيل وفوزي ومنح الاعبني ال�سباب 

فر�سة مثالية للوقوف على اإمكانياتهم 
مع�سكره  ال��ع��ني  يختتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
يف  زغ��رب  دينامو  مبواجهة  الغد  م�ساء 
ال�سابعة م�ساًء بتوقيت اأبوظبي، وبعدها 
�سيعود »الزعيم« اإىل الدولة لانخراط 
الإعداد  برامج  من  الأخ��رية  املرحلة  يف 
�ستتخللها  وال���ت���ي  اجل���دي���د  ل��ل��م��و���س��م 
مباراة ودية يف اخلام�س ع�سر من ال�سهر 

احلايل.
بر�مج  ت�صتهل  ــرة  ــك �ل ــة  ــي ــادمي �أك

�ملجر  يف  �جلديد  للمو�صم  �لإعـــد�د 
و�صلوفاكيا

نادي  اأكادميية  ف��رق  اأم�س  ي��وم  ا�ستهلت 
العني لكرة القدم، ا�ستعداداتها للمو�سم 
اخلارجي،  املع�سكر  يف  اجلديد  ال��ك��روي 
حيث ا�ستقر فريقا حتت 15 و 16 �سنة 
يف �سلوفاكيا، يف حني توجه فريق حتت 

ال�18 �سنة اإىل املجر.
اإدارة  واأكد �سلطان را�سد، ع�سو جمل�س 
امل�سرف  القدم،  لكرة  العني  نادي  �سركة 

العام على الأكادميية، اأن معايري النجاح 
الذي حققته فرق اأكادميية نادي العني 
يف املو�سم املا�سي، لي�ست مرتبطة بنتائج 
ال�سنية  املراحل  اإجن��ازات على �سعيد  اأو 
ال�سرتاتيجية  ب��ف�����س��ل  ب���ل  ف��ح�����س��ب، 
التوا�سل  اآل��ي��ة  جت�سدها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة 
والإداري  الفني  اجلهازين  بني  املثالية 
لفريق الكرة الأول وفريق عمل اأكادميية 

الكرة.
الفني  امل��دي��ر  ماميت�س،  زوران  واأك��م��ل: 

ل���ل���ع���ني ي���ح���ر����س ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة ف���رق 
اأك��ادمي��ي��ة ال��ك��رة ع��ر ال��ت��ق��اري��ر  الفنية 
والإداري������ة وال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة، الأمر 
الذي ميثل حافزاً كبرياً جلميع املواهب 
اأكادميية الكرة وهدفنا يف املو�سم  بفرق 
لعبني  ت����ق����دمي  يف  ي���ت���م���ث���ل  احل��������ايل 
وتعزيز  الأول  ال��ك��رة  ل��ف��ري��ق  مم��ي��زي��ن 
املقدرات الفنية لاعبي النادي ال�سباب 
عقليتهم  وتطوير  والأ�سبال  والنا�سئني 

الحرتافية.

ي�سعى نادي مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي اىل و�سع حد لحتكار الأندية 
ال�سبانية للكاأ�س ال�سوبر الأوروبية يف كرة القدم، عندما ياقي بطل 
الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، مناف�سه بطل دوري البطال ريال 
مدريد ال�سباين ام�س الثاثاء على ملعب “فيليب الثاين اأرينا” 

يف العا�سمة املقدونية �سكوبيي.
املن�سرم  امل��و���س��م  الم  ال��ق��اري��ة  امل�سابقة  بلقب  ف���از  ري���ال  وك���ان 
بفوزه يف املباراة النهائية على يوفنتو�س يف النهائي 4-1 لي�سبح 
بينما   ،1990 الإيطايل  ميان  منذ  باللقب  يحتفظ  فريق  اأول 
اياك�س  بفوزه على  الوىل  للمرة  الوروب���ي  ب��ال��دوري  يونايتد  ت��وج 
ام�سرتدام -2�سفر، لي�سبح خام�س فريق يحرز الألقاب الأوروبية 
يف  م��رات  �سبع  ال�سوبر  الكاأ�س  ال�سبانية  الندية  واأح��رزت  الثاثة. 
الأعوام الثمانية الأخرية عر اأربع فرق هي، ا�سافة اىل ريال، بر�سلونة 
واتلتيكو مدريد وا�سبيلية. ومل تخرج هذه الكاأ�س عن ال�سطوة ال�سبانية 

يف املوا�سم الثاثة املا�سية )ريال 2014 و2016، وبر�سلونة 2015(.
ا�سبانيا  املواجهة �سد فريق من خارج  ا�سباين هذه  اأي فريق  ومل يخ�سر 

منذ �سقوط ا�سبيلية اأمام ميان اليطايل عام 2007.
وحتوم �سكوك حول م�ساركة اأف�سل لعب يف العامل، الرتغايل كري�ستيانو 
رونالدو، يف املباراة بني فريقه ال�سابق يونايتد، وفريقه احلايل ريال الذي 

انتقل اليه من �سفوف الفريق النكليزي عام 2009.
اإراحة  اىل  زي��دان،  الدين  زي��ن  ال�سباين  للفريق  الفرن�سي  امل��درب  وعمد 
املا�سي،  املو�سم  من  ع��دة  مراحل  على  عاما   32 العمر  من  البالغ  جنمه 
ناديه  م��ع  التمارين  الرتغايل  ي��ع��اود  ومل  لياقته.  على  احل��ف��اظ  بهدف 
املنتقلة  الت�سكيلة  اأدرج يف  ا�سمه  ان  ال  املا�سي،  ال�سبوع  نهاية  �سوى يف 

اىل �سكوبيي.
وق��ال زي��دان ان رون��ال��دو ال��ذي حظي ب��اإج��ازة �سيفية اأط��ول من 
زمائه، ل�سيما بعدما م�ساركته مع منتخب باده يف كاأ�س 
اإجازاته  الراحة. ح�سل على  “كان يحتاج اىل  القارات 

وهذا الأمر كان مهما«.
الل��ك��رتوين لاحتاد  امل��وق��ع  م��ع  ويف مقابلة 
الوروبي لكرة القدم، اعتر زيدان ان “ريال 
م��دري��د ه��و ف��ري��ق، ن���اد، م��وؤ���س�����س��ة متعط�سة 
ل��ل��ف��وز. ج��م��ي��ع��ن��ا ن��ع��ل��م م��وق��ع��ن��ا، وح���ني ننهي 

مع  نف�سه  ب��الأم��ر  نقوم  ان  اي�سا  املفيد  م��ن  ب��ال��ف��وز،  املا�سي  كالعام  مو�سما 
انطاق املو�سم اجلديد«. وكان النادي امللكي اأحرز اأي�سا املو�سم املن�سرم لقب 
الدوري املحلي يف كرة القدم، وذلك للمرة الأوىل منذ عام 2012. ومنذ تويل 

اأح��رز ريال   ،2016 ع��ام  الفني مطلع  زي��دان مهامه يف اجلهاز 
املحلي  وال��دوري  الأبطال مرتني،  دوري  األقاب منها  �سل�سلة 

مرة، وكاأ�س العامل لاأندية.
ال ان ريال مل يحقق �سوى فوز وحيد يف جولته المريكية 
ال���دوري  امل��ق��ب��ل، وك���ان على جن��وم  ال���س��ت��ع��دادي��ة للمو�سم 
مان�س�سرت  عليه  ف��از  فقد  ال��رتج��ي��ح.  ب��رك��ات  الم��ريك��ي 

يونايتد بركات الرتجيح اأي�سا بعد التعادل 1-1، و�سقط 
امام مان�س�سرت �سيتي 1-4، واأمام غرميه بر�سلونة 3-2.

ومل يخف زيدان عدم ر�ساه عن اأداء الفريق، قائا ال�سعور 
يف  ف��وز  اأي  حتقيق  يف  نخفق  عندما  ج��ي��دا،  لي�س  ال��ع��ام 

اأرب��ع مباريات فا بد من وجود خلل ما يف الفريق”، 
انها  اجل��ه��د،  م��ن  امل��زي��د  ن��ب��ذل  اأن  “يجب  م�سيفا 

بداية �سيئة، كل ما نريد فعله هو العودة اىل ديارنا 
واحل�سول على راحة والتفكري يف الكاأ�س ال�سوبر 

الأوروبية.
ريال  فقد  ال�سيفية،  النتقالت  مو�سم  وخال 
موراتا  األفارو  املهاجم  لعبيه:  اأب��رز  من  اثنني 

النكليزي،  ال����دوري  ب��ط��ل  ت�سل�سي  اىل  املنتقل 
بايرن  اىل  امل��ع��ار  رودري��غ��ي��ز  وال��ك��ول��وم��ب��ي خام�س 

ميونيخ الملاين.
هما  �ساعدين  لعبني  م��ع  ال��ن��ادي  تعاقد  املقابل،  يف 

هرنانديز  ثيو  والفرن�سي  بيتي�س  من  �سيبايو�س  داين 
من اتلتيكو مدريد.

الرتغايل  ل��ل��م��درب  ف��ر���س��ة  امل���ب���اراة  �ست�سكل  امل��ق��اب��ل،  يف 
ل�سيما  ب��ق��وة،  مو�سمه  ل��ب��دء  مورينيو  ج��وزي��ه  ليونايد 

بعدما ن�سط ب�سكل كبري يف فرتة النتقالت ال�سيفية، 
البلجيكي  امل��ه��اج��م  مقدمها  يف  ب����ارزة  اأ���س��م��اء  و���س��م 
روميلو لوكاكو املنتقل من ايفرتون ب�سفقة قيا�سية 

مليون   75 قيمتها  بلغت  النكليزية  الندية  بني 

ماتيت�س  نيمانيا  ال�سربي  الو�سط  لعب  يونايتد  �سم  كما  ا�سرتليني.  جنيه 
من ت�سل�سي، واملدافع ال�سويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا الرتغايل.

واعتر مورينيو املباراة حمطة مهمة لفريقه العائد اىل دوري البطال، قائا 
هي فر�سة رائعة ملواجهة اف�سل فريق يف اوروبا، بطبيعة احلال المر �سيكون 

خمتلفا عن املباراة الودية التي جمعت بيننا موؤخرا.
وتابع ل ميلك لعبو فريقي خرة كبرية يف املباريات الوربية، فنحن 
الاعبني،  من  جديد  جيل  جديد،  يونايتد  مان�س�سرت  عن  نتحدث 
املا�سي وك��ان ه��ذا المر  املو�سم  ال���دوري الوروب���ي  اأح��رزن��ا  م�سيفا 
يف غاية الأهمية لكت�ساب املزيد من اخلرة القارية، لكن الن 
ال�سوبر  الكاأ�س  اأوروب��ا ونخو�س  ابطال  نعود اىل دوري 

وهي فر�سة كبرية جدا.
و�سبق ملورينيو ان خ�سر الكاأ�س ال�سوبر مرتني: 
 2003 ال����رت����غ����ايل  ب�����ورت�����و  م�����ع 

وت�سل�سي عام 2013.
و�سبق ملورينيو تدريب ريال 
م���دري���د ث���اث���ة اأع�����وام 
ق��ب��ل الن���ت���ق���ال اىل 
ت�سل�سي، ال انه قلل 
���س��اأن مواجهة  م��ن 
ال�سابق، قائا  فريقه 
مدريد  ريال  اىل  “اأنظر 
ملا هو عليه: ناد كبري، اأبطال 
اأوروب��������ا، وه�����ذا ح���اف���ز ك��ب��ري لنا 

للعب يف مواجهتهم«.
فيل  مدافعيه  مان�س�سرت  ع��ن  و�سيغيب 
عن  م�سوؤول  لإهانته  مباراتني  املوقوف  جونز 
الذي  بايي  اإي��ري��ك  والعاجي  املن�سطات،  فحو�س 
طرد يف ن�سف نهائي الدوري الوروب��ي اأمام �سلتا 

فيغو واأوقف ثاث مباريات.
وحقق يونايتد نتائج جيدة يف مبارياته التح�سريية، 
ومل يخ�سر �سوى مرة واحدة يف �ست مباريات، وكانت 

�سد بر�سلونة -1�سفر.

رئي���س بر�سلون���ة: نيم���ار ب����ات من املا�س��������ي 
اعتر رئي�س نادي بر�سلونة ال�سباين لكرة القدم جوزيب ماريا 
بارتوميو ان املهاجم الرازيلي نيمار الذي انتقل الأ�سبوع املا�سي 
اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف �سفقة قيا�سية، بات جزءا 
من املا�سي. وبات نيمار 25 عاما اأغلى لعب يف تاريخ كرة القدم، 
بانتقاله من النادي الكاتالوين اىل النادي الفرن�سي اململوك من 
222 مليون يورو،  الريا�سية، مقابل  هيئة قطر لا�ستثمارات 

يف مبلغ ي�سكل قيمة البند اجلزائي لف�سخ عقده مع بر�سلونة.
يف  نيمار  لتعوي�س  �سغوطا  بر�سلونة  واإدارة  بارتوميو  ويواجه 
 31 يف  ال�سيفية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  انتهاء  قبل  الفريق  ه��ج��وم 
لرابطات  العمومية  اجلمعية  اأم���ام  ت�سريحات  ويف  اأغ�سط�س. 
لعب  “ل  الثنني  بارتوميو  ق��ال  الكاتالوين،  النادي  م�سجعي 

من  ج���زءا  ك��ان  نيمار  ان  تعرفون  اأ���س��اف  بر�سلونة«.  م��ن  اأك���ر 
اأراد  لقد  املا�سي.  ج��زءا من  الآن  بات  نيمار  ان  اإل  نادينا،  جناح 
الرحيل. كان هذا قراره على رغم اننا قمنا بكل �سيء يف و�سعنا 
بنيمار ل�سيما  الحتفاظ  بر�سلونة من  يتمكن  يبقى. ومل  لكي 
يف ظل ا�ستعداد �سان جرمان لدفع قيمة البند اجلزائي كاملة، 
والتي و�سلت اىل 222 مليون يورو هذا ال�سيف، مبوجب العقد 
 ،2016 بر�سلونة يف �سيف  الرازيلي مع  ال��ذي وقعه  اجلديد 
كنا  بارتوميو  واأو�سح  معه.  الأول  عقده  على  اأع��وام  ثاثة  بعد 
البند  قيمة  رفعنا  ال�سبب  ولهذا  امل�ستقبل  يف  يرحل  ان  نتوقع 
اجلزائي يف عقده اجلديد، م�سيفا احل�سول على هذه الموال 

يجعلنا نواجه امل�ستقبل ب�سمانات لتعزيز �سفوف الفريق.

لن  هادئني  كنا  م�ستقبله  حول  ال�سكوك  ب��داأت  “عندما  اأ�ساف 
قراره �سيكون جيدا بالن�سبة الينا لو بقي لكنا احتفظنا باعب 
عظيم، لكن مع دفع البند اجلزائي يف عقده لدينا �سمانة جللب 
اأ�سماء  �سل�سلة  ال�سحافية  ال��ت��ق��اري��ر  واأوردت  ج����ددا«.  لع��ب��ني 
لاعبني قد يحلوا بدل من نيمار يف خط هجوم بر�سلونة الذي 
ي�سم الرجنتيني ليونيل مي�سي والوروغواياين لوي�س �سواريز، 
ليفربول  ن��ادي  مهاجم  كوتينيو  فيليبي  الرازيلي  مقدمها  يف 
النكليزي. ال ان بارتوميو اأقر ان ناديه �سيت�سرف بحذر” على 
رغم ت�سخم ال�سعار يف �سوق النتقالت هذا ال�سيف، بدفع من 
بر�سلونة  ان  موؤكدا  التلفزيوين،  النقل  عائدات  يف  كبرية  زي��ادة 

�سينفق اأموال انتقال نيمار “بحذر، ودقة، وهدوء«.

�لعني يو�جه دينامو زغرب �لليلة

ال�سهب��ان���ي: ع���ودة ف���وزي واإ�سم�اعي����ل مك�س���ب »للزعي�����م«

مان�ص�صرت يونايتد ي�صعى لك�صر �إحتكار �لأندية �لإ�صبانية

�سراع اإنكليزي اإ�سباين على كاأ�س ال�سوبر الأوروبي



    
ا�ستعجلوا وفاتها فنقلوها حية اإىل امل�سرحة

اعتقلت �سرطة بوليفيا، موؤخرا، عددا من الأ�سخا�س، على خلفية 
نقلهم قريبة لهم اإىل م�ستودع الأموات امل�سرحة وهي ما تزال على 
قيد احلياة. وبح�سب ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية، 
فاإن ال�سيدة كارمن يبار، البالغة من العمر 69 �سنة، ق�ست ليلة 

كاملة ملفوفة بالكفن داخل م�ستودع لاأموات بالعا�سمة لباز.
وكان العمال املكلفون باجلنازة ي�ستعدون حلقن ال�سيدة مبحلول 
الفورمول، الذي ي�ستخدم يف التحنيط، فاإذا بقريبني من العائلة 

ي�سمعان �سوت بكاء.
وكانت كارمن تعاين ورما خبيثا يف الدماغ، واأخر الطبيب العائلة 
اأنه مل يعد ثمة �سيء ميكن القيام به لإنقاذها، وبالتايل، ما من 

�سيء ممكن �سوى اإرجاعها اإىل البيت.
�ستفارق  اأنها  امل�ست�سفى  من  قريبتهم  اإخ���راج  بعد  الأه��ل  واعتقد 

احلياة، على الفور، وبالتايل ل فائدة من اإعادتها اإىل البيت.
واأكدت النيابة العامة يف العا�سمة البوليفية متابعة 3 من اأقارب 
كارمن، ف�سا عن مالك حمل اجلنائز ب�سبب قبوله اإدخال جثة 

مفرت�سة، دون وثيقة طبية تثبت الوفاة.

اأ�سيبت ب�سرطان الرحم فطّلقها زوجها
دمت بزوجها الذي اأخذ  اأ�سيبت �سيدة مبر�س �سرطان الرحم، ف�سُ

قراره بالطاق خ�سية تعر�سه لاإ�سابة ونقل العدوى اإليه.
كلما  والإك��ت��ئ��اب  النف�سي  ال�سيق  م��ن  بحالة  اأ�سابها  الأم���ر  ه��ذا 
تذكرت 5 �سنوات ق�ستها مع زوجها واأثمرت عن طفلني، ل �سيما 
يف  ي�ساعدها  اأو  الأط��ب��اء  راأي  يعرف  حتى  ينتظر  مل  زوج��ه��ا  واأن 
العاج. مل تتوقف دموع "�سلمي.ع" اأثناء حديثها اأمام مكتب ف�س 
اأوراق دعوى نفقة معي�سة طفليها،  الأ�سرية وهي تنهي  املنازعات 
و�سرحت تفا�سيل التعارف على زوجها بقولها: بعد انف�سايل عن 
�سداقة  بيننا  ون�ساأت  الفتيات  اإح��دى  على  تعرفت  الأول،  زوج��ي 
ومع  بوك"،  "في�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  ع��ر  وتوا�سلنا 
مرور الوقت عر�ست �سديقتي علّي الزواج من �سقيقها الذي يعمل 
مقاول، فقلت يف نف�سي �سل راجل ول �سل حيطه على الرغم من 
اأن  اإىل  ي��رام  ما  ت�سري على  الأم���ور  وكانت  زواج��ه مرتني،  �سابقة 

رزقنا اهلل بطفلني، و مرت 5 �سنوات.

كلب مي�سي على احلبل مبهارة
ُت��ع��رف ال��ك��اب مب��ق��درت��ه��ا ال��ف��ري��دة ع��ل��ى ت��ع��ل��م ب��ع�����س املهارات 
القاعدة  عن  ي�سذ  مل  املوهوب  الكلب  وه��ذا  و�سريع،  متقن  ب�سكل 
عندما متكن من اتقان امل�سي على حبل الغ�سيل يف حديقة منزل 

�ساحبه. 
اأظهر مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، كلباً وهو 
املنازل  اأح��د  الغ�سيل يف حديقة  لن�سر  مي�سي على حبل خم�س�س 

اخللفية يف ال�سني. 
اأيام يف مدينة هوايهوا مبقاطعة هونان  الكلب، قبل  ومت ت�سوير 
الغ�سيل،  حبل  ف��وق  بعناية  مي�سي  وه��و  �سوهد  حيث  ال�سينية، 
ال���ذي مل يعرف  الكلب  م��ال��ك  وق���ال  رائ���ع عليه.  ب�سكل  وي��ت��وازن 
ا�سمه، باأنه قام بتدريب كلبه ملدة جتاوزت ال�سهر على امل�سي على 
احلبل بهذه الطريقة املده�سة. وعر الرجل عن �سعادته بتمكن 
الكلب من اإتقان هذه احلركة البهلوانية اخلطرية، بح�سب ما ورد 

يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.
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يعفو عن قاتل ولده قبيل اإعدامه
حكم  لتنفيذ  عامة  �ساحة  اإىل  ول��ده  قاتل  اأح�سرت  التي  املكرمة  مكة  منطقة  �سرطة  من  �سعودي،  مواطن  طلب 

الإعدام فيه بحد ال�سيف، اإيقاف تنفيذ احلكم، معلناً عفوه عن القاتل.
وكان الق�ساء ال�سعودي اأ�سدر ب�سكل نهائي حكماً بالإعدام على ال�ساب �سبيب بن في�سل ال�سبيعي بتهمة قتل جنل 

ثواب بن عبداهلل ال�سبيعي، وحدد موعد تنفيذ احلكم .
وا�ستعد ال�سياف، وهو ال�سخ�س امل�سوؤول عن تنفيذ اأحكام الإعدام يف اململكة التي تطبق ال�سريعة الإ�سامية، لتنفيذ 

احلكم الق�سائي باإعدام ال�ساب بعد جتهيز ال�ساحة املخ�س�سة.
اأمام احلا�سرين الذي جتمعوا مل�ساهدة تنفيذ الإع��دام، عن  اأعلن والد القتيل  وقبيل تنفيذ احلكم بوقت ق�سري، 

تنازله عن حقه لدى قاتل ابنه دون مقابل وفقاً لتقارير حملية. 
واأثار ت�سرف الرجل بالعفو عن قاتل ابنه، ردود فعل اإيجابية كثرية يف اململكة، �سواء على مواقع التوا�سل الجتماعي 

اأو يف �ساحة الإعدام ذاتها التي اأظهر مقطع فيديو اإ�سادة احلا�سرين فيها بت�سرف والد القتيل.
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طفل بقلب مري�س ي�سبح طيارًا
حقق طفل م�ساب مبر�س ع�سال يبلغ من العمر �سبع �سنوات حلمه يف اأن 
ي�سبح طياراً ليوم واحد بعدما قامت مدر�سة الطريان الأمريكية بال�سماح 
له بح�سور درو�س الطريان.  متكن الطفل الأمريكي ويليام كوتو�س والذي 
اإىل مدر�سة  ال��ذه��اب  ال��ق��ل��ب، م��ن حتقيق حلمه يف  ي��ع��اين م��ن م��ر���س يف 

الطريان مب�ساعدة من موؤ�س�سة خريية تعنى بتحقيق رغبات الأطفال. 
املعروف  للطفل  الفر�سة  اإتاحة  على  اخلريية  املنظمة  هذه  اأ�سرفت  وقد 
الأمريكية،  اجلوية  اخلطوط  مع  اأي��ام  ثاثة  لق�ساء  بالطريان،  ب�سغفه 
خ�سع خالها للتدريب، وخا�س جتربة طريان على منت اإحدى طائرات 
بوينغ  على منت طائرة  واأ�سرته ج��واً  ب��اأن وليام نقل هو  ال�سركة.  ويذكر 
787 اإىل مقر اخلطوط اجلوية الأمريكية يف دال�س، حيث مت تزويده بزي 
طيار خا�س به موؤلف من قبعة ونظارة �سم�سية، قبل اأن يخ�سع لرنامج 

مكثف للتدريب يف مقر ال�سركة. 
املوارد  لل�سركة، جولة يف ق�سم  ول��ي��ام  زي���ارة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �سمل  وق��د 
الب�سرية، وح�سر بع�س درو�س الطريان فيها مثل تدريبات حالت الطوارئ 

واإخماد احلرائق. 
برج  يف  اجلوية  املراقبة  حركة  ملكاتب  بزيارة  وليام  قام  الثالث،  اليوم  ويف 
اأن يتم منحه لقب  اإىل جولة يف منافذ التفتي�س، قبل  املراقبة، بالإ�سافة 
وليام حفلة  الن�ساطات ح�سر  ي��وم طويل من  وبعد  الإط��ف��اء.  ف��وج  رئي�س 

ترفيهية برفقة رجال الإطفاء. 
من اجلدير بالذكر باأن وليام الذي يعاين من ت�سوه خلقي يف القلب اأدى 
جمعية  علمت  وعندما  ط��ي��اراً.  ي�سبح  اأن  اأراد  طاملا  عمله،  يف  ق�سور  اإىل 
حتقيق الرغبات اخلريية برغبته، عملت ب�سرعة على حتقيق هذه الرغبة، 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الريطانية.

يحقق رقمًا عامليًا يف القفز بالع�سا 
جنح حمرتف يف القفز على الع�سا النطاطة بتحقيق رقم قيا�سي جديد 
بع�ساه  �سيارات  فوق ثاث  بالقفز من  قام  بعدما  غيني�س،  �سجل  ودخ��ول 
اأوتوماتيف،  ني�سان  �سيارات  �سركة  اإ�سراف  ب�سكل متتايل.  حتت  النطاطة 
���س��ي��ارات من  ق��ام حم��رتف القفز دال��ت��ون �سميث بالقفز م��ن ف��وق ث��اث 
اأف�سل رقم قيا�سي بالقفز بالع�سا  نوع ني�سان جيوك، وح�سل بذلك على 

النطاطة فوق اأكر عدد من ال�سيارات دفعة واحدة.
ومتكن �سميث بهذا الإجناز اجلديد الذي مل ي�سبقه اأحد اإليه من قبل، من 
دخول مو�سوعة غيني�س لاأرقام القيا�سية.  ويظهر مقطع فيديو ن�سر على 
بالإحماء عر  يبداأ  وهو  �سميث  الجتماعي،  التوا�سل  العديد من مواقع 
القفز بالع�سى يف مكانه لعدة مرات للح�سول على الرتفاع املطلوب، قبل 

اأن يبداأ بالقفز من فوق ال�سيارات الثاث امل�سطفة اأمامه. 

املذيع كالرك�سون 
يتوقف عن العمل

التلفزيونية  ال��رام��ج  م��ق��دم  ق��ال 
كارك�سون  جريميي  الريطاين 
"لبع�س  العمل  عن  �سيتوقف  اإن��ه 
بالتهاب  اإ���س��اب��ت��ه  ب�سبب  الوقت" 

رئوي اأثناء عطلة عائلية.
وك���ان ك��ارك�����س��ون اك��ت�����س��ب �سهرة 
برنامج  ت��ق��دمي  خ��ال  م��ن  عاملية 
ال�سيارات توب جري على تلفزيون 
الريطانية بي.بي. الإذاع��ة  هيئة 

�سي.
يوم  تويرت  وغ��رد كارك�سون على 
كر�سيا  ي�ستعمل  كان  باأنه  اجلمعة 
مايوركا  يف  م�ست�سفى  يف  متحركا 

باإ�سبانيا بعد الإ�سابة بالعدوى.
على  تدوينة  يف  كارك�سون  وكتب 
الإلكرتوين  ت��راي��ب  دراي���ف  موقع 
هاموند  ريت�سارد  مع  اأ�س�سه  ال��ذي 
تقدمي  يف  زميليه  م���اي  وجيم�س 
العمل  ع��ن  "�ساأتوقف  ج��ري  ت���وب 

لبع�س الوقت."
جراند  ذا  يف  الآن  الثاثة  ويعمل 
ت���������ور، وه�������و ب����رن����ام����ج �����س����ي����ارات 
ت�����س��وي��ر جزئه  ي���ت���م  ل�����اأم�����ازون 
الثاين الآن، وذلك بعد انف�سالهم 
بني  خاف  بعد  البي.بي.�سي  عن 
اإنتاج  ب��ف��ري��ق  ك��ارك�����س��ون وع�����س��و 

توب جري.
وي���ت���ع���اف���ى اأي�������س���ا ه���ام���ون���د من 
�سيارة  اإث��ر حتطم  مت��زق يف ركبته 
ريا�سية اأثناء ت�سوير الرنامج يف 
العا�سر من يونيو حزيران وخ�سع 
جلراحة لرتكيب �سريحة معدنية 

وم�سامري يف ركبته.

كري�س برات واآنا 
فار�س ينف�سالن ر�سميًا
وزوجته  ب��رات  كري�س  املمثل  ق��رر 
الن��ف�����س��ال بعد  ف��ار���س  اآن���ا  املمثلة 
اأك�������ر م����ن ث����م����اين �����س����ن����وات من 

الزواج.
على  قرارهما  الطرفني  ن�سر  وقد 
العام  و���س��ائ��ل  على  ح�ساباتهما 
طلب  تقدمي  معلنني  الجتماعي 

لانف�سال القانوين:
"اأنا واآنا حزينان لإعان انف�سالنا 
ر���س��م��ي��اً. ح��اول��ن��ا ج��اه��دي��ن لفرتة 
ط��وي��ل��ة لإ����س���اح الأم������ور، ونحن 
حقا ن�سعر بخيبة اأمل. ابننا لديه 
اب��وي��ن ي��ح��ب��اه ك��ث��رياً، وم���ن اأجله 
ن���ح���ن ن���ري���د احل����ف����اظ ع���ل���ى هذا 
ال��و���س��ع خا�سة ق��در الإم���ك���ان. ما 
البع�س، و�سوف  زلنا نحب بع�سنا 
نزال  ول  م��ع��ا،  بوقتنا  دائ��م��ا  نعتز 

نحرتم بع�سنا.

اإطفائي ي�سعل حرائق لك�سب املال   
ق��ال��ت ال�����س��رط��ة الإي��ط��ال��ي��ة اإن��ه��ا اع��ت��ق��ل��ت رج���ل اإطفاء 
مكاملات  واأج�����رى  احل���رائ���ق  ا���س��ع��ل  م��ن �سقلية  م��ت��ط��وع 
وامل�ساركة  ال�ستجابة  مقابل  املال  لك�سب  وهمية  ط��وارئ 

يف اإطفاء تلك احلرائق.
حرارة  لدرجات  اإيطاليا  من  وا�سعة  م�ساحات  وتتعر�س 
حرائق  اإن  ال�سلطات  لكن  طويلة  جفاف  وموجة  قائظة 

الغابات يف بع�س املناطق كانت متعمدة.
من  بالقرب  �سخ�سا   15 مع  ال�سقلية  ال�سرطة  وحققت 
تاآمروا  اأن��ه��م  تعتقد  ال�سرقية  اجلنوبية  راج����وزا  ب��ل��دة 
لإ�سعال حرائق اأو الإباغ عن حرائق وهمية لكي ي�سمنوا 
ي���ورو )11.80   10 يبلغ  ن��ق��دي  م��ق��اب��ل  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

دولر( يف ال�ساعة مقابل تعاملهم مع الطواريء.
ال�سكوك  اأث���ارت  املجموعة  اإن  ب��ي��ان  يف  ال�سرطة  وق��ال��ت 
بعدما ا�ستجابت لنحو 120 حادث مقارنة مع 40 حادثا 
ال��ف��رتة الزمنية  اأخ����رى يف  ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��ا جم��م��وع��ات 
نف�سها. واأ�سافت ال�سرطة اأن زعيم الع�سابة فقط يعتر 
خطريا بدرجة ترر و�سعه رهن الإقامة اجلرية لأنه 

ا�ستمر باإ�سعال احلرائق بعدما توقف الآخرون.

ي�سرق اأعمدة الإنارة وينقلها ب�سيارته!
األقت ال�سرطة الهولندية القب�س على رجل، يف ليلي�ستاد 
و�سط هولندا، يقود �سيارة حتمل اثنني من اأعمدة اإنارة 

ال�سوارع ال�سخمة، فيما يبدو اأنها عملية �سرقة غريبة.
رجا،  ال�سرطة  اأوق��ف��ت  عندما  الغريب  احل���ادث  ووق���ع 
املخالفات  من  العديد  ارتكاب  يف  ال�سوابق  اأ�سحاب  من 
املرورية، يقود �سيارته دون قلق من جذب اأ�سواء ال�سوارع 

العماقة فوقها لانتباه.
و�ساركت ال�سرطة �سورة الب�ساعة امل�سروقة غري املعتادة 
عر �سفحتها على في�سبوك، موؤكدة اأنها ب�سدد التحقق 

من املكان الذي �سرقت منه اأعمدة الإنارة.

كفيف يعيد احلياة لل�سيارات القدمية
كفيف اأملاين يف عقده اخلام�س مل متنعه اإعاقته الب�سرية 
من ممار�سة عمله كاأخ�سائي عاج طبيعي اأو هوايته يف 
التي  ال�سيارة  ال�سيارات، حيث متكن من ت�سليح  ت�سليح 

تعيد له ذكريات الطفولة وبعث احلياة فيها جمدداً.
يف م�����راآب ���س��غ��ري مب��دي��ن��ة لي���ب���زغ ي��ج��ث��و ب��رن��د روتيغ 
امليكانيكي الأملاين على ركبتيه وهو يحاول اإ�ساح املحور 
اخللفي ل�سيارة بي�ساء قدمية من طراز "ترابانت" وهي 
املراآب  وخارج  �سابقا.  ال�سرقية  اأملانيا  يف  الأ�سهر  ال�سيارة 
لكن  املدينة.  ت�سرب  قوية  رعدية  عا�سفة  هناك  كانت 
للميكانيكي  بالن�سبة  م�سكلة  لي�س  املكان  يف  ال�سوء  قلة 
كفيف  لأن��ه  وذل��ك  عاما   52 العمر  من  البالغ  املخ�سرم 
كان  ال�سبكية عندما  بانف�سال يف  اإِ�سابته  ب�سبب  بالفعل 
الكفيف  امليكانيكي  روي��ت��غ  ي��ك��ون  وق��د  ع��ام��ا.   12 ع��م��ره 
الب�سرية  اإعاقته  تكون  األ  ق��رر  حيث  اأملانيا،  يف  الوحيد 
حائا بينه وبني هوايته املف�سلة وهي ممار�سة امليكانيكا. 
"ترابانت"  �سيارتني قدميتني طراز  ا�سرتى حاليا  وقد 
اأو "ترابي�س" كما كان الأملان ال�سرقيون يلفظون ا�سمها، 

وجنح يف اإعادتها للعمل مرة اأخرى.  �صياح يركبون قو�رب على نهر توجيانغ يف بلدة فنغو�نغ �لقدمية و�صط منظر خالب مبقاطعة هونان بو�صط �ل�صني. )� ف ب(

اإرتفاع ن�سبة العمى يف 
العامل بحلول 2050

ب��ري��ط��ان��ي��ة حديثة،  درا����س���ة  ح���ذرت 
العامل  العمى يف  ح��الت  ارتفاع  من 
مليون   36 م��ن   2050 ع��ام  بحلول 
حال  يف  م��ل��ي��ون��اً،   115 اإىل  �سخ�س 
ع������دم ت����وف����ري امل����زي����د م����ن ال���دع���م 

لتح�سني طرق العاج.
قادها  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة  واأو����س���ح���ت 
رو�سكني  اأجن��ل��ي��ا  بجامعة  ب��اح��ث��ون 
يف  نتائجها  ون�����س��رت  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
 The Lancet Global( دوري����ة 
اأكر  هناك  اأن  العلمية،   )Health
يعانون  �سخ�س  مليون  مائتي  م��ن 
املتو�سط  ب��ني  م��ا  اإب�سار  �سعف  م��ن 
وال�سديد، ويتوقع ارتفاع هذا الرقم 
اإىل 550 مليوناً بحلول عام 2050. 
حديثة،  بريطانية  درا���س��ة  ت��وق��ع��ت 
العامل  يف  العمى  ح���الت  ترتفع  اأن 
مليون   36 م��ن   2050 ع��ام  بحلول 
وذل��ك يف  115 مليوناً،  اإىل  �سخ�س 
ح��ال ع��دم توفري امل��زي��د م��ن الدعم 
العاج.  ط��رق  لتح�سني  وال��ت��م��وي��ل 
مناطق  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  ول��ف��ت��ت 
املناطق  ت��ع��د  اآ���س��ي��ا  و����س���رق  ج��ن��وب 
الأكر تاأثراً ب�سعف الب�سر، كما اأن 
اأجزاء من جنوب ال�سحراء الكرى 
يف اأفريقيا بها معدلت مرتفعة على 
الدرا�سة،  وبح�سب  ا�ستثنائي.  نحو 
يبلغ عدد امل�سابني بالعمى يف جنوب 
بينما  �سخ�س،  مليون   11.7 اآ���س��ي��ا 
يرتاجع هذا الرقم اإىل 6.2 مليون 
يف �سرق اآ�سيا، وي�سل اإىل 3.5 مليون 
يف جنوب �سرق القارة، اأما يف منطقة 
فيعاين  ال�سحراء،  جنوب  اأفريقيا 
% م���ن ال�����س��ك��ان من  اأك�����ر م���ن 4 
عن  الن�سبة  ه��ذه  ت��زي��د  ول  العمى، 

% بني �سكان اأوروبا الغربية.  0.5

�سركة تخل�سك من التوتر بتحطيم الأطباق 
بع�سا  مايكروويف  ف��رن  اأو  ب��راد  وتك�سري  اأط��ب��اق  حتطيم 
للبي�سبول لل�سعور بالراحة... بهذه اخلطوات تتيح �سركة 
لعمائها  ال�سكن  تغيري  خ��دم��ات  يف  متخ�س�سة  فرن�سية 
التنفي�س عن الحتقان وال�سغط النف�سي يف احلياة اليومية 

يف مواقع خم�س�سة لهذه الغاية.
فيها  حطمت  التي  الوحيدة  امل��رة  تول�سون  اي��ل��ورا  وت��ق��ول 
غر�ساً، كان ذلك عبارة عن �سحن ك�سرته من دون ق�سد. 
وتتجه هذه ال�سابة بخطوات مرتددة معتمرة خوذة ووا�سعة 
داخل  حجرة  يف  الواقعة  الرمي  منطقة  اجت��اه  يف  قفازين 
�ساتيون  ن��وي��ال  منطقة  يف  ال�سكن  تغيري  خل��دم��ات  �سركة 
هذه  وتو�سح   . بريتانيه  يف  ري��ن  مدينة  ق��رب  �سي�س  �سور 
لروؤية  هنا  اإىل  "اأتيت  عاماً   20 العمر  البالغة من  ال�سابة 
والتجروؤ  وخم��اويف  خجلي  تخطي  على  ق��ادرة  كنت  اذا  ما 
الأم��ور. وبت�سجيع من  القيام مبثل هذه  النا�س على  اأم��ام 
زجاجات  بتحطيم  ايلورا  تقوم  الآخرين،  ال�ستة  امل�ساركني 
وهي  غ��وي��ن  ل��و  جنيفر  وت��وؤك��د  للغولف.  ع�سا  مب�ساعدة 
من�سطة هذا املحرتف وقد ا�ستوردت فكرته من اليابان اأن 
هذا املكان يوفر الت�سلية والعاج يف اآن معاً، النا�س ميكنهم 
املحرتف  ه��ذا  امل��ح��ظ��ور.  لك�سر  اأو  للت�سلية  فقط  امل��ج��يء 

التي  ت��وت��رات��ن��ا  ك��ل  ع��ن  للتنفي�س  ن�سعى  متنف�ساً،  ي�سكل 
ترتاكم تدريجاً. بعد حتطيم الأغرا�س، ي�سعر النا�س بانهم 
اأفرغوا مكنوناتهم ورّوحوا حقاً عن اأنف�سهم. وحققت هذه 
الفكرة جناحاً يف الوليات املتحدة عر ما ي�سمى ريدج روم 
اأو اأنغر روم، كما اأن مواقع اأخرى لهذه الغاية موجودة يف 
اإىل  اإ�سافة  �سرق  و�سط  وليون  باري�س  مدينتي  يف  فرن�سا 
رين. ومع التقدم يف احل�سة التي ت�ستمر ما بني 90 دقيقة 
اأقوى  ال�سربات  وت�سبح  جماعي  عمل  روح  تن�ساأ  و120، 
وال�سراخ اأو�سح، كما اأن احلطام من الأنواع كلها ينت�سر يف 
احلجرة التي تبث فيها با توقف مو�سيقى روك �ساخبة. 
بال�سغط  التحكم  اأ�سول  يف  املتخ�س�سة  غوين  لو  وتقول 
النف�سي "الأمور تت�ساعد تدريجاً: يف البداية نك�سر عبوات 
زجاجية ثم ننتقل لتحطيم الأطباق ثم الأدوات الكهربائية 
املنزلية". ويف اجلزء الثاين من ور�سة العمل هذه، على كل 
م�سارك اختيار 15 غر�ساً من قطع ا�ستغنى عنها اأ�سحابها 
"دمييناج  �سركة  جمعتها  بعدما  للك�سر  خم�س�سة  وباتت 
من  اجل���دار  على  �ستى  اأم���ور  رم��ي  وقبل  موا" الفرن�سية. 
امل�ساركون  ي��دّون  �ساي،  واأب��اري��ق  �سجائر  ومناف�س  اأط��ب��اق 

عليها "موا�سع النزعاج" لديهم.

جينيفر لوبيز ورثت 
جمالها عن اأمها

اأثارت الفنانة العاملية جينيفر لوبيز �سجة كبرية بعد ان ن�سرت �سورتها 
مع والدتها اجلميلة على ح�سابها على احد مواقع التوا�سل الجتماعي.

وخطفت والدة جي-لو الأنظار بجمالها وال�سبه الكبري الذي ظهر بينها 
ور�ساقتها رغم  و�سبابها  تزال حتافظ على جمالها  التي ل  ابنتها،  وبني 
تخطيها ال�45 عاماً. تفاعل حمبو لوبيز ب�سكل وا�سع مع ال�سورة ولقت 
�سبكات  كافة  على  وانت�سرت  العاملية  النجمة  متابعي  من  الآلف  اإعجاب 

التوا�سل الجتماعي وعلق اجلميع على جمال والدتها.
يذكر ان جينيفر لوبيز مت�سي اأياما �سعيدة مع �سديقها اليك�س رودريغز 

وقد احتفا منذ فرتة بعيد ميادهما.


