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م�سلمون جدد : قيم االمارات ومنظومة 
اأخالق اأبنائها قادنا اىل اإ�سهار اإ�سالمنا

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد عدد من امل�سلمني اجلدد يف راأ�س اخليمة اأن قيم دولة الإمارات 
والتعاي�س  الت�سامح  على  املبنية  اأبنائها  اأخللاق  ومنظومة  الرا�سخة 
احلنيف  للدين  ال�سحيح  والفهم  والعتدال  والو�سطية  والتوا�سع 
والتعامل املتوازن وامل�ساواة بني امل�سلمني وغريهم يف الدولة قادتهم 

اإىل اإ�سهار اإ�سامهم. 
نظمته  لتكرميهم  خللا�للس  حفل  خللال   - اجللللدد  امل�سلمون  واأو�للسللح 
على  تعامل  مللن  وعاي�سوه  راأوه  مللا  اأن   - اخليمة  راأ�لللس  يف  الللر  دار 
كللان حافزا  الإملللارات  امل�سلمني يف  وغللري  امل�سلمني  امل�ساواة بني  قللدم 
الإن�ساين  التعامل  هللذا  جعلهم  اأن  بعد  احلنيف  الدين  لعتناقهم 
الإ�سام دين احلق  باأن  ي�سعرون  الإماراتيني  واأخللاق  الدولة  وقيم 

وال�سماحة.                                     )التفا�سيل �س3(

االأول والثاين من �سوال عطلة  القطاع اخلا�ص مبنا�سبة عيد الفطر
•• اأبوظبي-وام:

اأن يللكللون يللومللا الأول والللثللاين مللن �سهر �للسللوال لللعللام 1438  تللقللرر 
من�ساآت  يف  العاملني  جلميع  الأجللر  مدفوعة  ر�سمية  عطلة  هجرية 
وموؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س يف الدولة مبنا�سبة عيد الفطر 

املبارك.
جاء ذلك يف تعميم اأ�سدره معايل �سقر غبا�س وزير املوارد الب�سرية 
والللتللوطللني تنفيذا حلكم امللللادة 74 مللن الللقللانللون الحتلللادي رقللم 8 
ل�سنة 1980 يف �ساأن تنظيم عاقات العمل وتعدياته والذي يحدد 

عطلة القطاع اخلا�س يف اأول وثاين اأيام عيد الفطر املبارك.
نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  معاليه  ورفللع 
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اأكد اأن الثقة يف الدوحة �شفر ول بد من اآلية مراقبة غربية لأن�شطتها الداعمة للإرهاب

قرقا�ص: اأزمة قطر �سقوط اأخالقي مريع تف�سحه الت�سجيالت
الدوحة تاآمرت و �شعت اإىل حتالفات عابرة وراء نزوات البحث عن الدور، وفقدت ثقة حميطها واأهلها وحا�شنتها

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون امللكة 
اليزابيث الثانية يف �سحايا حريق برج غرينفيل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تعزية وموا�ساة اىل جالة امللكة اليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة 
اأعرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته جلالتها واحلكومة وال�سعب 
غرينفيل  بللرج  التهم  الللذي  احلريق  يف  ال�سحايا  واأ�للسللر  ال�سديق  الريطاين 
غربي لندن.  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 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 
برقيتي تعزية وموا�ساة اإىل جالة امللكة اليزابيث الثانية يف �سحايا احلريق .

•• عوا�صم-وكاالت:

لل�سوؤون  اللللللدوللللللة  وزيلللللللر  قللللللال 
قرقا�س،  اأنللور حممد  اخلارجية، 
�سحيفة  نلللقلللللللتللله  تللل�لللسلللريلللح  يف 
ال�سبت،  الللريللطللانلليللة،  غلللارديلللان 
فقدوا  وحلللللفللاءهللا  الإمللللللارات  اإن 
مطالباً  قللطللر،  دولللللة  يف  ثللقللتللهللم 
الدول الغربية باإقامة نظام فعال 
الداعمة  الدوحة  اأن�سطة  ملراقبة 

لاإرهاب.
الإملللللللللارات،  اإن  قلللرقلللا�لللس  وقللللللال 
والبحرين،  وم�سر،  وال�سعودية، 
مل يعد باإمكانها اأن تثق يف قطر 
ارتكبته  ملللا  بلل�للسللبللب  ملللن جلللديلللد، 
قطر �سدها، وقال قرقا�س الذي 
الثقة  مللنلل�للسللوب  اإن  لللنللدن،  يللللزور 
نطالب  ولللذلللك  �سفر  قللطللر،  يف 
اأ�سدقاءنا الغربيني باإقامة نظام 

مراقبة ولعب دور فيه.
واعتر قرقا�س اأن من �ساأن هذا 
منع  من  التاأكد  اجلديد  النظام 
منظمات  متويل  اإىل  قطر  �سعي 
الإخوان  مثل  اإرهللابلليللة،  و�سبكات 

امل�سلمني، وحما�س، والقاعدة

واتهم الوزير قطر بدعم �سبكات 
عدد  يف  كثرية  متطرفة  وجللهللات 
والللدول، مثل جبهة  املناطق  من 
املوالية  �للسللوريللا،  يف  اللل�للسللام  فللتللح 
ثوار  جمل�س  اأو  �سابقاً،  للقاعدة 
ليبيا،  يف  للقاعدة  التابع  بنغازي 
وغلللريهلللا ملللن الللتللنللظلليللمللات اإىل 
الإخوان  الأكللر  التنظيم  جانب 

امل�سلمني يف م�سر.
اأكد  ويف تغريدات له على تويرت 
قرقا�س،  اأنللللور  الللدكللتللور  مللعللايل 
وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية، 
اأزملللللة  هللللي  اللل�للسللقلليللق  اأزمللللللللة  اأن 
تف�سحه  مريع  اأخللاقللي  �سقوط 
الدفاع  ويلل�للسللعللب  الللتلل�للسللجلليللات. 
التاآمر  اإىل  امل�ستند  املللوقللف  عللن 
امل�سداقية،  وغياب  العهود  ونكث 
وي�سبح جمهورك حمازبيك وذو 
له،وي�سهل  تدفع  ومللن  م�سلحة 

حني تكون �سادقا �سفافا.
وا�للللسللللاف مللعللاللليلله: اإتللل�لللسلللح اأنللله 
اإعللاملليللة وا�سعة  اآلللللة  بللنللاء  عللنللد 
فلللجلللاء  امللللللللواطلللللللن،  مت جتلللللاهلللللل 
مكررا  �سعيفا  الداخلي  ال�سوت 
الكتائب  �للللسللللوت  يلللعلللّو�لللسللله  لللللن 

واأ�للللسللللاف قلللرقلللا�لللس هللللذا خاف 
�سديد الأهمية، لأنه ل يتعلق اأبداً 
بخاف عائلي، اأو ثاأر �سخ�سي، اأو 
بني اأنظمة حاكمة يف اخلليج، ول 
اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  للتدخل 
القطرية، ونحن م�سممون على 

امل�سي يف الأمر حتى نهايته.
حاولنا   2014 يف  واأ�للللللسللللللاف 
ولكننا  دبلوما�سياً  اخلللاف  حللل 
اأمللللري قطر  يلللللتللزم  فلل�للسلللللنللا، ومل 
�سننبذ  املللرة  هذه  ولكننا  بكلمته، 

قطر فعًا.
املحاولت  حللول  �سوؤال  على  ورداً 
اللل�للسللابللقللة قلللال الللوزيللرجللربللنللا يف 
ورمبا  اجلللللزرة،  �سيا�سة  اللل�للسللابللق 
�سيا�سة  لعلللتلللملللاد  اللللوقلللت  حللللان 
الع�سا، وبعد جتربتنا يف ال�سنوات 
على  قللادريللنللا  اأ�سبحنا  املللا�للسلليللة، 
املنا�سبة،  اللللدرو�لللس  ا�ستخا�س 
املنطقة  اإن  اللللللقلللللول  وميللللكللللن 
التطرف  بني  الفا�سلة  الرمادية 
والإرهلللللللاب، اأ�للسللبللحللت اأكللللر دقة 
وو�للسللوحللاً لللديللنللا، ونللعللرف اأنللله ل 
الللقلل�للسللاء علللللى التطرف  بللد مللن 

للنجاح يف حماربة الإرهاب.

الأجندات  وذوي  الإلللكللرتونلليللة 
احلزبية

وقلللللللللال اأ�للللسللللفللللق علللللللللى الللل�لللسلللوت 
الإعامي الوحيد، تكرر ح�سوره 
مهمته  غلللللدت  الللل�لللسلللنلللد،  وغلللللللاب 
اأ�للسللعللب يف ظللل اأدلللللة تللوؤكللد زرع 
الللفللن ونللقلل�للس الللعللهللود. جوهر 
امل�سداقية.  امللللللوؤثلللللر  الإعلللللللللام 
اأزمة  ايل  البع�س  ينظر  م�سيفا 
ال�سقيق كم�ساألة �سيا�سية ذو بعد 
التطرف  دعللم  يف  بتورطه  يتعلق 
املللنللطللقللة فهي  والإرهلللللاب،اأملللللا يف 
اأخللللاقللللي مريع  �للسللقللوط  اأزمللللللة 

تف�سحه الت�سجيات
اأزمللللللة مملللار�لللسلللات اللل�للسللقلليللق عر 
الكيد والتاآمر موثق  �سنوات من 
حتالفات  اإىل  �للسللعللى  ووا�لللللسلللللح، 
الللبللحللث عن  نللللزوات  عللابللرة وراء 
الدور، وفقد ثقة حميطه واأهله 

وحا�سنته.
ومللع الإقلللرار اأن لكل اأزمللة ل بد 
اأ�ساأل عن عودة الثقة  من نهاية، 
�س،ويفيِ  يف �سقيق تاآمر ور�سى َوَحريِّ
مكابرته احلالية وخطاياه يف حق 

اأ�سقائه ترى ق�سر نظره.

مواقــيت ال�صالة
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مواقــيت ال�صالة

ملي�سيا االنقالب ت�سطو على قوافل االإغاثة باليمن وت�ستخدم قاطراتها لنقل االأ�سلحة 

العراق يطرد داع�ص من معرب الوليد مع �سوريا

•• عجمان-وام:

اإىل  املخلوع  وع�سابات  احلوثية  املللوت  ملي�سيات  جلللاأت 
التابعة  والإن�سانية  الإغاثية  امل�ساعدات  قوافل  احتجاز 
لرنامج الغذاء العاملي يف العديد من املحافظات اليمنية 
موجعة  �سفعات  لقيت  الللتللي  عنا�سرها  اإمللللداد  بللهللدف 
واملقاومة  اليمني  اجلي�س  يللد  على  متاحقة  وهللزائللم 
ال�سعبية بالأ�سلحة واملتفجرات اإ�سافة اإىل ا�ستخدام تلك 

ال�ساحنات يف نقل امل�سلحني اإىل مناطق القتال.
يف  )وا�للس( عن م�سادر  ال�سعودية  الأنللبللاء  وكالة  ونقلت 
وقوات  احلوثية  النللقللاب  ملي�سيا  اأن  اليمني  الللداخللل 
املخلوع قامت موؤخرا باحتجاز عدد من القوافل الإغاثية 

منها 200 قاطرة حتمل املواد الإغاثية املخ�س�سة لل12 
مديرية من مديريات حمافظة تعز. كما قامت باحتجاز 
حجة  مبحافظة  »عب�س«  ملديرية  خم�س�سة  قاطرات   7
حتللمللل ملللللواد اإغلللاثللليلللة للللللنللازحللني امللللوجلللوديلللن يف تلك 

املحافظة.
ت�سرتط  احلوثية  الإجلللرام  ملي�سيا  اأن  امل�سادر  وبينت 
ا�ستبدال  ثللم  وملللن  الللقللاطللرات  لتلك  ال�سائقني  تغيري 
بللاأ�للسلللللحللة وذخلللائلللر وا�ستخدام  الإغلللاثلللة  مللللواد  حمللتللوى 
القاطرات التابعة لرنامج الغذاء العاملي لنقل العنا�سر 
اجلبهات  تللعللزيللز  بللهللدف  للملي�سيا  الللتللابللعللة  امللل�للسلللللحللة 
املحا�سرة يف تعز وعب�س وميدي وا�ستخدام تلك القوافل 

للتمويه.                                    )التفا�سيل �س15(

باإقامة  لرتكيا  ن�سمح  لن  ال�سعودية: 
اأرا���س��ي��ن��ا ع��ل��ى  ع�سكرية  ق��واع��د 

•• جـدة -وكاالت: 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأكللدت 
باإقامة  لللرتكلليللا  ت�سمح  لللن  اأنللهللا 

قواعد ع�سكرية على اأرا�سيها.
ال�سعودية  الأنللبللاء  وكللالللة  ونقلت 
وا�لللللس علللن ملل�للسللدر حللكللومللي اأن 
اإىل ذلك  اململكة لي�ست يف حاجة 
وقدراتها  امل�سلحة  قللواتللهللا  واأن 
الع�سكرية يف اأف�سل م�ستوى ولها 
م�ساركات كبرية يف اخلارج مبا يف 
تركيا  اأجنريليك يف  قاعدة  ذلك 
الأمن  وحماية  الإرهللاب  ملكافحة 

وال�ستقرار يف املنطقة.

الإج��راء  ي�سعى  مي�ستورا  دي 
يوليو   10 �سورية  حمادثات 

•• فيينا-رويرتز:

مي�ستورا  دي  �ستافان  مكتب  قال 
اخلا�س  املللتللحللدة  الأمم  مللبللعللوث 
اإىل �سوريا ام�س ال�سبت اإنه يريد 
املحادثات  بدء جولة جديدة من 
بني الأطراف ال�سورية يف العا�سر 

من يوليو متوز.
وقال املكتب يف بيان عر الريد 
مي�ستورا  دي  اإن  الإللللللكلللللرتوين 
يتمنى اأن يعلن اأنه �سيعقد جولة 
�سابعة من املحادثات ال�سورية يف 
جنيف. املوعد امل�ستهدف لو�سول 

املدعوين هو التا�سع من يوليو.

اإحالة اأوراق 30 متهما للمفتي يف 
ق�سية اغتيال النائب العام امل�سري 

•• القاهرة-رويرتز:

30 متهما يف ق�سية  اأوراق  اأحالت حمكمة جنايات القاهرة ام�س ال�سبت 
اغتيال النائب العام امل�سري ه�سام بركات عام 2015 اإىل املفتي متهيدا 
للحكم باإعدامهم. وحددت املحكمة جل�سة 22 يوليو متوز للنطق باحلكم 
باحلكم  النطق  وبعد  قانونا.  ملزم  غري  راأي  وهو  املفتي،  راأي  �سماع  بعد 
يف  متهما   67 وحللوكللم  عليه.  الطعن  ح�سوريا  عليهم  للمحكوم  يللجللوز 

الق�سية بينهم 51 ح�سوريا.
من  الغا�سمة  امللللوؤاملللرة  اإن  املحكمة  رئي�س  فللريللد  ح�سن  امل�ست�سار  وقلللال 
املاأجورين على ا�ستهداف النائب العام ال�سابق ه�سام بركات واغتياله تكاتف 
فيها قوى ال�سر والطغيان من �سعاف النفو�س واملف�سدين يف الأر�للس، ل 

يقوم بها اإل فئة باغية ا�ستحلت دماء طاهرة �سفكتها طائفة فاجرة.
ومن بني من اأحيلت اأوراقهم اإىل املفتي يحيى مو�سى ع�سو مكتب الإر�ساد 
يف جماعة الإخوان وهو من بني من حوكموا غيابيا. وهناك 14 اآخرون 

حوكموا غيابيا ممن اأحيلت اأوراقهم اإىل املفتي.

•• بغداد-رويرتز:

�سنة  ومقاتلني  العراقي  اجلي�س  اإن  ال�سبت  ام�س  عراقي  ع�سكري  بيان  قال 
طردوا تنظيم داع�س الأرهابي من منفذ الوليد على احلدود مع �سوريا.

وال�سيطرة على منفذ الوليد احلدودي يزيح مقاتلي داع�س من حميط قاعدة 
اأمريكية على اجلانب الآخر من احلدود يف الأرا�سي ال�سورية.

وقوة  املتحدة  الللوليللات  بقيادة  التحالف  قللوات  اإن طائرات من  البيان  وقللال 
جوية عراقية �ساركت يف العملية.

ا�سرتاتيجي  �للسللوري  حلللدودي  وهللو معر  التنف  مللن  قللريللب  الللوللليللد  ومنفذ 

على طريق بغداد-دم�سق ال�سريع حيث �ساعدت قوات اأمريكية مقاتلني من 
املعار�سة ال�سورية يف حماولة انتزاع ال�سيطرة على اأرا�س من تنظيم داع�س .

القوات  فعليا  ومتنع  املا�سي  الللعللام  منذ  التنف  يف  اأمريكية  قللوات  وتتمركز 
املدعومة من اإيران التي تنا�سر الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد من تلقي اأ�سلحة 

ثقيلة من اإيران با�ستخدام الطريق ال�سريع الوا�سل بني العراق و�سوريا.
اأفرادها  معظم  ينتمي  لللاأ�للسللد  مللواللليللة  قلللوات  و�سلت  املللا�للسللي  الأ�للسللبللوع  ويف 
جلماعات �سيعية عراقية للحدود العراقية �سمال �سرقي التنف مما قد مينع 
املقاتلني املدعومني من الوليات املتحدة من انتزاع املزيد من الأرا�سي من 

داع�س مبنطقة احلدود مع العراق.
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فليبينية و�سفينة  اأمريكية 

•• طوكيو-وا�صنطن-رويرتز:

قللللالللللت اللللبلللحلللريلللة الأملللريلللكللليلللة 
امللللدملللرة  مللللن طلللاقلللم  �للسللبللعللة  اإن 
فقدوا  لها  التابعة  فيتزجريالد 
واأ�للسلليللب ملللا ل يللقللل علللن ثاثة 
بعد ت�سادم املدمرة يف وقت مبكر 
�سفينة  مللع  ال�سبت  املل�للس  �سباح 
الفلبني  علللللللم  تللللرفللللع  جتللللاريللللة 
بجنوب خليج طوكيو يف اليابان.

الياباين  اللل�للسللواحللل  خللفللر  وقللللال 
تعاين  الأمللريللكلليللة  ال�سفينة  اإن 
غري  لكنها  الأ�لللسلللرار  بع�س  مللن 
حني  يف  الللغللرق  خلللطللر  معر�سة 
اأن ال�سفينة التجارية كانت قادرة 

على الإبحار.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل ال�سفريات وقرينات اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي

اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سلللللليخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  بن را�سد 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

.
الإن�ساين ذكرى  وا�ستح�سر اجلميع مبنا�سبة يوم زايد للعمل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايللد  ال�سيخ  له  املغفور  الللدولللة  موؤ�س�س 
طيب اهلل ثراه الأعمال اخلالدة التي تركها املغفور له ال�سيخ 
الب�سمة  زرعللت  التي  البي�ساء  واأيللاديلله  وخارجيا  داخليا  زايللد 

والأمل يف نفو�س املايني .

بن  حللمللدان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو   .. ال�ستقبال  ح�سر 
نهيان  اآل  زايللد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  نهيان حللرم  اآل  حممد 
بنت  اليازية  ال�سيخة  و�سمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  نهيان حرم  اآل  بن حممد  �سيف 
عائ�سة  وال�سيخة  الللدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيللر  نهيان  اآل 
�سرور  بنت  �سيخة  وال�سيخة  الكتبي  مللبللارك  بللن  �سهيل  بنت 
حممد  بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�سيخ  طيار  الركن  اللواء  حرم 
والحتياطية ومعايل  الوطنية  رئي�س هيئة اخلدمة  نهيان  اآل 
الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي وزيرة دولة ومعايل �سما 
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب وعدد 

من قيادات العمل الن�سائي يف الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

الحتاد  رئي�سة  مللبللارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ا�ستقبلت 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة 
البحر  ق�سر  يف  املل�للس  والللطللفللولللة  لللاأمللومللة  الأعلللللى  املجل�س 
املعتمدين  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  وقرينات  ال�سفريات 

لدى الدولة.
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأعلل�للسللاء  وقللريللنللات  اللل�للسللفللريات  واأعلللربلللت 
اهلل  من  متمنني  الكرمي  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  تهانيهن  عن 
العلي القدير اأن يعيدها على �سموها باخلري واليمن والركات 
وعلى دولة الإمارات و�سعبها مبزيد من التقدم والزدهار حتت 

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد
 يهنئون رئي�ص اآي�سلندا بالعيد الوطني لبالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة 
العيد  مبنا�سبة  وذلللك  اآي�سلندا  جمهورية  رئي�س  يوهان�سون  غللودين  الرئي�س  فخامة  اإىل 

الوطني لباده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ويل عهد  زايللد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  دبللي رعللاه اهلل و�ساحب  اللللوزراء حاكم 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

غودين يوهان�سون.

حاكم عجمان وويل عهده يوا�سالن ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان
•• عجمان-وام: 

وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
بن  ال�سيخ عمار  �سمو  املا�سية بح�سور  الليلة  الزاهر  بق�سر  حاكم عجمان 
رم�سان  ب�سهر  املهنئني  جموع  ا�ستقبال  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 

�سائلني اهلل العلي القدير ان يعيد هذه املنا�سبة على �سموهما مبوفور ال�سحة 
وال�سعادة. ح�سر ال�ستقبالت ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب 
ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون الدارية واملالية وال�سيخ عبدالعزيز بن حميد 
النعيمي  بن حميد  را�سد  وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية  دائرة  رئي�س  النعيمي 

رئي�س دائرة البلدية والتخطيط وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

بهذه املنا�سبة املباركة من ال�سيخ عبداهلل بن احمد املعا و�سعادة املهند�س 
عمر اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�س�سة املوا�سات العامة بعجمان ومدراء 
التهاين  . كما تبادل �سموهما  املوؤ�س�سة  الأق�سام وموظفي  الإدارات وروؤ�ساء 
مع ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني ورجالت الدولة ووجهاء واعيان وابناء القبائل 
العربية وال�سامية والجنبية..  واأبناء اجلاليات  املواطنني  واملهنئني من 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  �سموهما وتقدمي  لل�سام على  توافدوا  الذين  املبارك 
والتريكات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك .. داعني اهلل عز وجل ان يعيد 
هذه املنا�سبة على �سموهما مبوفور ال�سحة وال�سعادة وعلى �سعب المارات 
واخلري  باليمن  وال�سامية  العربية  الأمللتللني  وعلى  والزدهللللار  بالتقدم 
التهاين  و�سمو ويل عهده  ال�سمو حاكم عجمان  وتلقى �ساحب  والركات. 

م�سوؤولون �سوماليون : لن نن�سى لالإمارات وقفتها االإن�سانية يف اإغاثة املحتاجني

•• املكال -وام:

الأحمر  اللللهلللال  هلليللئللة  وا�للسلللللت 
الإن�سانية  مللهللامللهللا  الإملللللاراتلللللي 
بتوزيع  الإغللللاثلللليللللة  وحلللملللاتلللهلللا 
امل�ساعدات  ملللن  جلللديلللدة  دفلللعلللات 
الفقرية  الأ�لللسلللر  علللللى  الللغللذائلليللة 
والأرامل واليتامى والأ�سر املعوزة 
مبنطقة الريان يف مديرية املكا 
مبلللحلللافلللظلللة حللل�لللسلللرملللوت وذلللللك 
�للسللمللن مللل�لللسلللروع اإغللللاثللللة اأهلللللايل 
الهيئة  اأطلقته  الللذي  ح�سرموت 
الف�سيل  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
حمافظة  يللل�لللسلللتلللهلللدف  والللللللللللذي 

ح�سرموت و�سبوة وماأرب.
يلللللاأتلللللي ذلللللللك يف اطللللللللار اجللللهلللود 
املتوا�سلة  والغللاثلليللة  الن�سانية 
التي تبذلها دولللة الملللارات على 
اأكر من �سعيد مل�ساعدة ال�سقاء 
يف اليمن والتخفيف عن كاهلهم 
اللل�للسللعللبللة التي  اللللظلللروف  يف ظللل 

ملل�للسللروع تللعللزيللز كللهللربللاء منطقة 
الهيئة  ملللوللللتللله  الللللللذي  اللللللريلللللان 
وتزويد م�سجد املنطقة باملكيفات 

يقا�سونها.
امل�ساعدات  توزيع  عملية  وخللال 
الهيئة  وفلللللد  تلللفلللقلللد  اللللغلللذائللليلللة 

الهال  فلللريلللق  رئلليلل�للس  بللرئللا�للسللة 
الأحللللللمللللللر الإمللللللللارتللللللللي عللللبللللداهلل 
النيادي  احمد  ونائبه  امل�سافري 

اخلريية والإن�سانية الإماراتية ويف 
مقدمتها موؤ�س�سة خليفة بن زايد 

اآل نهيان لاأعمال الإن�سانية.
الملللللللللارات مل  دولللللللة  اأن  واأكلللللللللدوا 
اإغاثة  على  العمل  يف  جهدا  تدخر 
من  الآلف  واإنللللقللللاذ  املللتلل�للسللرريللن 
اجلللللوع والأمللللرا�للللس الللفللتللاكللة من 
خال تقدمي برامج اإغاثية عاجلة 

يف ال�سومال.
ع�سو  �سليمان  حممد  �سعد  واأ�ساد 
جللللنلللة الإغلللللاثلللللة مللللن اجلللللفللللاف يف 
اللل�للسللومللال بللللدور دولللللة الإملللللارات 
الإنلل�للسللاين واخللللريي يف  العمل  يف 
ال�سومال واإغاثة املحتاجني حيث 
الإملللللارات  ملل�للسللاعللدات  تقت�سر  مل 
على جمال حمدد بل �سملت كافة 
وال�سحية  الللتللمللويللنلليللة  امللللجلللالت 

والتعليمية.
وتلللوجللله بللاللل�للسللكللر والللتللقللديللر اإىل 
اللللللقللللليلللللادة الللللر�للللسلللليللللدة بللللالللللدولللللة 
ال�سعب  بلللنلللجلللدة  وتلللوجللليلللهلللاتلللهلللا 
امل�ساعدات  اأن  مللوؤكللدا  ال�سومايل 
الإماراتية العاجلة جاءت يف الوقت 

•• ال�صومال - هرجي�صا-وام:

عن  �سوماليون  م�سوؤولون  اأعللرب 
�سكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات 
لإغلللاثلللة اللل�للسللعللب اللل�للسللومللايل من 
الللتللي تعر�ست لها  حللالللة اجلللفللاف 
ذللللك لي�س  ان  بللادهللم مللوؤكللديللن 
دائما  فهي  الإمللللارات  على  بغريب 
على  وحتر�س  العون  يد  تقدم  ما 
تقدمي امل�ساعدات وجندة املنكوبني 

واملحتاجني يف كل مكان.
اللل�للسللومللال لن  �للسللعللب  اأن  وقلللاللللوا 
ين�سى لاإمارات وقفتها الإن�سانية 
احتياجاته  وتوفريها  جانبه،  اإىل 
عبء  مللن  والتخفيف  الأ�للسللا�للسلليللة، 
اجللللفلللاف الللللذي قلل�للسللى علللللى جزء 
احليوانية،  ثلللروتلللهلللم  ملللن  كللبللري 
املحا�سيل  ملللن  الللعللديللد  واأ�للللسللللاب 

بالتلف.
تللوزيللع موؤ�س�سة  ذللللك خلللال  جلللاء 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال 
الإن�سانية، اأكر من 16 األف �سلة 
ال�سومايل  ال�سعب  على  غللذائلليللة 

حمافظات  اأربلللللعلللللة  يف  اللل�للسللقلليللق 
�لللسلللوملللالللليلللة هللللي بللللرعللللو وبللللربللللرة 

واأدويني وهرجي�سا.
واأ�للللللسللللللاد امللللل�للللسللللوؤولللللون بلللامللللواقلللف 
امللل�للسللرفللة اللللتلللي قلللاملللت بللهللا دوللللة 
�ساحب  مللن  بتوجيهات  الإمللللارات 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  الللدولللة،  رئي�س  نهيان 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايللد 
للقوات  الأعلللللللللللى  اللللقلللائلللد  نلللائلللب 
التنمية  ملل�للسللرية  لللدعللم  امللل�للسلللللحللة 
وا�ستكمال مقومات بناء الدولة يف 

ال�سومال.
واأ�سافوا ان دعم المارات اأ�سهم يف 
تخفيف معاناة ال�سعب ال�سومايل 
حلليللث كللانللت الإمللللللارات يف مقدمة 
وقامت  جانبه  اإىل  وقللفللوا  الللذيللن 
وامل�ست�سفيات  املللللدار�للللس  بللافللتللتللاح 
ال�سال  وتللقللدمي  اللل�للسللدود  وبللنللاء 
اللللغلللذائللليلللة.. وقلللاللللوا نللحللن ننظر 
قامت  اللللذي  للللللدور  كبري  بتقدير 
املوؤ�س�سات  بلللله  تلللقلللوم  زالللللللت  وملللللا 

امل�سللللللللني  عللللن  للللللتللخللفلليللللللللللللللللللللف 
املكللللللللا  مدينة  �سيف  حر  وطلللللاأة 

ال�سديد.
اأن  امللللل�للللسللللافللللري  واكلللللللد علللللبلللللداهلل 
الغذائية  امل�ساعدات  هللذه  تللوزيللع 
املواطنني  معاناة  لتخفيف  ياأتي 
اليمنيني املحتاجني و�سد الفجوة 
رم�سان  �للسللهللر  خلللال  الللغللذائلليللة 
ظروفهم  وحتللل�لللسلللني  الللفلل�للسلليللل 
للواجب  وا�للسللتلل�للسللعللارا  املللعلليلل�للسلليللة 
الأخلللللاقلللللي والإنللللل�لللللسلللللاين الللللذي 
العربية  الإملللارات  دولللة  به  تلتزم 
املتحدة بجميع املجالت اخلدمية 

والإن�سانية.
ولفت اىل اأن امل�ساعدات الإن�سانية 
الإماراتية لليمن �ستتوا�سل طيلة 
حلاجات  تلللللبلليللة  رمللل�لللسلللان  �للسللهللر 
الللللنللللا�للللس ملللللن امللللللللللواد اللللغلللذائللليلللة 
امل�ساعدات  هللذه  اأن  اإىل  ..م�سريا 
املحافظات  اأرجللللللللاء  يف  �لللسلللتلللوزع 
الثاث عر فرق الهال الأحمر 

املنا�سب لنجدة ال�سعب ال�سومايل 
اللللللللذي يللللقللللدر وقلللللللوف الإمللللللللللارات 
احتياجاته  وتلللوفلللري  جللانللبلله  اإىل 
نتيجة  عنه  والتخفيف  الأ�سا�سية 
الللكللارثللة الللتللي تللعللر�للس لللهللا والتي 

اأحدثت اأ�سرارا كبرية.
من جانبه قال عبدالر�سيد حممد 
علللللللي علل�للسللو جللللنلللة الإغلللللاثلللللة من 
اجلفاف يف ال�سومال اإن امل�ساعدات 
ال�سومايل  لللللل�للسللعللب  الإملللاراتللليلللة 
موؤكدا  القطاعات  خمتلف  طالت 
ان دولة الإمارات معروفة بكرمها 
امل�ساعدات  تقدمي  على  وحر�سها 
املحتاجني  لكل  العون  يد  وتقدمي 
فالإمارات  بالعامل..  مكان  كل  يف 
والإغاثي  الإنلل�للسللاين  العمل  تللويل 
اأولللويللة ق�سوى من خللال تقدمي 
معاناة  مللن  والتخفيف  الللعللون  يللد 
املحتاجني وحفظ كرامة الإن�سان.
امل�ساعدات  تقدمي  �سرعة  اأن  واأكللد 
ال�سعب  الإماراتية حد من معاناة 
الللل�لللسلللوملللايل ممللللا يللللوؤكللللد الللللللدور 
الإنلل�للسللاين الللكللبللري اللللذي تللقللوم به 

والتي كر�ست جهودا  عن كاهلهم 
والروح  بالعطاء  مفعمة  متميزة 
وتعي  تلللقلللدر  اللللتلللي  الإنللل�لللسلللانللليلللة 
لتعك�س  الإنلل�للسللان  قلليللمللة  وتللللدرك 
ال�سفافية و�سدق نوايا الهيئة يف 

العمل الإن�ساين.

كافة  اإىل  الإمللاراتللي بحيث ت�سل 
امل�ستحقني لها.

�سكرهم  عن  امل�ستفيدون  واأعلللرب 
للللهلللذا اللللعلللون الإملللللاراتلللللي اللللذي 
يللخللفللف ملللن مللعللانللاتللهللم بللعللد اأن 
فقدوا كثريا من مقومات احلياة 

القت�سادي  الو�سع  تردي  نتيجة 
التي  الللللدخللللل  مللل�لللسلللادر  وتلللعلللطلللل 
لقمة  على  احل�سول  لهم  تللوؤمللن 
العي�س . واأثنوا على مكرمة دولة 
الإمللارات وما تقوم به من اأعمال 
املعاناة  لللرفللع  واإنلل�للسللانلليللة  خللرييللة 

اأنحاء  جميع  يف  املللحللتللاج  مل�ساعدة 
العامل.

ع�سو  اإبراهيم  حممد  عللول  وقللال 
جللللنلللة الإغلللللاثلللللة مللللن اجلللللفللللاف يف 
اللل�للسللومللال اأن ا�للسللتللمللرار الإمللللارات 
الإغاثية  الإمللللللللدادات  اإيلل�للسللال  يف 
الفئات  اأو�للسللاع  حت�سني  يف  ي�ساهم 
التي تعاين ب�سبب اجلفاف واآثاره 
املت�سررين،  وملل�للسللاعللدة  املللوؤ�للسللفللة 
والوقوف اىل جانبهم وم�ساندتهم 

على جتاوز ظروفهم الراهنة.
و�سعتها  اللللتلللي  بللاخلللطللة  واأ�للللسللللاد 
يف  الإمللاراتلليللة  اخلريية  املوؤ�س�سات 
مللواجللهللة الأزمللللة وحللر�للسللهللم على 
التواجد امليداين و�سط النازحني.. 
مللوؤكللدا اأنللهللم مل يللدخللروا و�سعا يف 
تلبية املتطلبات الإن�سانية لل�ساحة 

ال�سومالية.
وقلللللال حمللمللد جلللاملللع علللللى ع�سو 
جللللنلللة الإغلللللاثلللللة مللللن اجلللللفللللاف يف 
ال�سومال اأن وجود الفرق الإغاثية 
ال�سومال  اأر�لللس  على  الإمللاراتلليللة 
ال�سريعة  ال�للسللتللجللابللة  علللن  يللعللر 

لاإمارات جتاه كارثة اجلفاف كما 
مببادئها  الإمللللارات  مت�سك  يللوؤكللد 
النبيلة  ور�لللسلللاللللتلللهلللا  الإنللل�لللسلللانللليلللة 
و�سدق ت�سامنها مع ال�سعوب التي 

تتعر�س للكوارث.
واأو�سح اأن فريق الإغاثة الإماراتي 
يتحرك يف عدة اجتاهات للحد من 
تفاقم معاناة املتاأثرين من ظروف 
املحدقة  املللخللاطللر  للللدرء  اجلللفللاف 

بال�سعب ال�سومايل.
املللاراتللليلللة و�سلت  بلللاخلللرة  وكلللانلللت 
�سمال  بللربللرة  ملليللنللاء  اإىل  ملللوؤخلللرا 
غللللرب الللل�لللسلللوملللال حتللمللل حلللوايل 
الغذائية  امللللواد  مللن  طللن   1700
األف   32 الأرز  مللثللل  الأ�للسللا�للسلليللة 
 32 وال�سكر  10كجم  �سعة  كي�س 
وحليب  كللجللم   5 �سعة  كي�س  األلللف 
األللف علبة واملاء   26.667 بللودرة 
للللرتات   5 �للسللعللة  علللبلللوة  األلللللف   40
�سعة  كي�س   26.668 والطحني 
10 كجم والزيت 26.668 عبوة 
بالإ�سافة  علبة   1.650 والتمور 
اأحذية  األف قطعة   21.697 اىل 

االأول والثاين من �سوال عطلة
 القطاع اخلا�ص مبنا�سبة عيد الفطر

•• اأبوظبي-وام:

هجرية   1438 لعام  �سوال  �سهر  من  والثاين  الأول  يوما  يكون  اأن  تقرر 
وموؤ�س�سات  من�ساآت  يف  العاملني  جلميع  الأجلللر  مللدفللوعللة  ر�سمية  عطلة 

و�سركات القطاع اخلا�س يف الدولة مبنا�سبة عيد الفطر املبارك.
الب�سرية  املللللوارد  وزيلللر  غبا�س  �سقر  مللعللايل  اأ�للسللدره  تعميم  ذلللك يف  جللاء 
ل�سنة   8 رقللم  الحتلللادي  القانون  مللن   74 امللللادة  حلكم  تنفيذا  والتوطني 
عطلة  يحدد  واللللذي  وتعدياته  العمل  عللاقللات  تنظيم  �للسللاأن  يف   1980

القطاع اخلا�س يف اأول وثاين اأيام عيد الفطر املبارك.
رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب  ورفللع معاليه 
اآل  را�للسللد  بللن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهلل”واأخيه  “حفظه  الللدولللة 
“رعاه اهلل”  الللوزراء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 
املجل�س  اع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

الأعلى حكام المارات اأ�سدق التهاين والتريكات بهذه املنا�سبة.
بهذه  اأر�سها  على  واملقيمني  الإملللارات  دولللة  و�سعب  حكومة  معاليه  وهناأ 
املنا�سبة .. �سائا املوىل عز وجل اأن يعيدها على دولتنا مبزيد من التقدم 

والزدهار وعلى الأمتني العربية والإ�سامية بالعزة واملجد.

اإح�ساء اأبوظبي يطلق مبادرة خريية 
تزامنا مع يوم زايد للعمل االإن�ساين

•• اأبوظبي- وام:

نظم مركز الإح�ساء - اأبوظبي مبادرة خريية حتت �سعار لأخيك يف رم�سان 
تزامنا مع الحتفال بليوم زايد للعمل الإن�ساين الذي ي�سادف 19 رم�سان 

من كل عام.
كما تاأتي هذه املبادرة يف اإطار مبادرات املركز خال �سهر رم�سان املبارك 
ومتا�سياً مع اإعان �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة “حفظه اهلل”عام 2017 عاماً للخري.
وت�سمنت املبادرة اإفطار �سائم وتوزيع املري الرم�ساين على العمال وذلك 

مب�ساركة عدد من موظفي املركز ومتطوعني من فئة ال�سباب والأطفال.
وي�سعى املركز من خال هذه املبادرة لتحقيق مبداأ التكافل املجتمعي بني 
اأفراد املجتمع وتوطيد ج�سور التوا�سل والتعا�سد بني كافة فئات املجتمع 

الهالل االأحمر يوا�سل توزيع امل�ساعدات الغذائية يف املكال ويتفقد م�سروع تعزيز كهرباء منطقة الريان
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اأخبـار الإمـارات

دبي العطاء تطلق مبادرة التطوع يف االإمارات دعما لالأطفال املت�سررين من االأزمة ال�سورية

جامعة زايد تنظم اأم�سية رم�سانية يف كاتدرائية االأقباط االأرثوذك�ص باأبوظبي

•• عجمان-وام:

فعاليات خريية  الطبية  ومنطقة عجمان  ال�سحفيني  نظمت جمعية 
الإنلل�للسللاين يف عجمان  للعمل  زايللد  ويللوم  عللام اخلللري  منوعة مبنا�سبة 
بللحلل�للسللور حللمللد تللللرمي اللل�للسللاملل�للسللي ملللديلللر مللنللطللقللة عللجللمللان الطبية 
و�سالح   ، الطبية  نائب مدير منطقة عجمان  الوحيدي  وعبدالعزيز 
اجلنيبي مدير م�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام ، ونوره ال�سام�سي مديرة 
مكتب الرقابة والتفتي�س ، اإىل جانب ال�سحفي يعقوب العو�سي ع�سو 
مبنطقة  الإعللامللي  امل�سوؤول  عبداهلل  وخمي�س   ، ال�سحفيني  جمعية 

عجمان الطبية ممثلني عن جمعية ال�سحفيني.
كما ح�سر الفعالية اأع�ساء جلنة الأن�سطة واملبادرات مبنطقة عجمان 

الطبية ، و30 يتيما تكفلهم موؤ�س�سة ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
الطبية  ال�سام�سي مدير منطقة عجمان  اأكد حمد ترمي  و  اخلريية. 
على اأن الإمللارات اأ�سبحت متتلك �سجا م�سرفا يف عمل اخلري الذي 
و�سع اأ�س�سه ال�سيخ زايد رحمه اهلل الذي ماأ عمل اخلري جميع جوانب 
حياته ، فكان منوذجا متفردا يف اإغاثة املحتاجني والفقراء واملعوزين 
يف كل مكان. م�سريا اإىل اأن هذا امل�سلك احل�ساري اأ�سبح �سفة متوارثة 
يف قيادة الإمارات وعلى راأ�سها جهود ومبادرات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي جعل من عام 
واأ�ساد مدير منطقة عجمان الطبية باجلهود   . 2017 عاما للخري 
النعيمي  را�للسللد  بللن  حميد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  بها  تللقللوم  الللتللي  اخلللرييللة 
اأجل توفري حياة كرمية  اأ�سرهم من  الأيتام ودعم  اخلريية يف رعاية 

لهم وم�ساندتهم مادياً مثمنا دور جمعية ال�سحفيني املميز و الكبري يف 
دعم العمل اخلريي يف كافة اأنحاء الدولة. من جانبها قالت الدكتورة 
عجمان  مبنطقة  واملللبللادرات  الأن�سطة  جلنة  رئي�سة  ال�سام�سي  نللوره 
الطبية ان هذه الفعالية تقام مبنا�سبة عام اخلري 2017 ، ويوم زايد 
للعمل الإن�ساين. و يف ختام الفعالية كرم مدير املنطقة الطبية جمعية 
ال�سحفيني تقديرا و عرفانا بدورها املجتمعي املميز كما قام بتوزيع 
علي  و  امل�ساركة  وال�سخ�سيات  اجلهات  ايل  والتقدير  ال�سكر  �سهادات 
اأع�ساء جلنة الأن�سطة واملبادرات. كما قدمت جمعية ال�سحفيني درعا 
م�ساركته  علي  له  تقديرا  الطبية  ايل مدير منطقة عجمان  تذكاريا 
حفل الفعالية و علي دعمه املتوا�سل لكافة فعاليات و اأن�سطة جمعية 

ال�سحفيني يف اإمارة عجمان.

م�سلمون جدد : قيم االمارات ومنظومة اأخالق اأبنائها قادنا اىل اإ�سهار اإ�سالمنا

جمعية ال�سحفيني وطبية عجمان تنظمان فعاليات خريية مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين 

•• اأبوظبي-وام:

عللقللد جمللللل�للس �للسللبللاب جللامللعللة زايد 
والت�سامح  والإيلللجلللابللليلللة  لللللل�للسللعللادة 
اأم�سية رم�سانية يف كاتدرائية الأنبا 
الأرثوذك�س  لاأقباط  اأنطونيو�س 
اختافنا  علللنلللوان  حتلللت  بللاأبللوظللبللي 
عمار وبناء مبنا�سبة يوم زايد للعمل 
رعللللايللللة معايل  النلللل�للللسللللاين وحتلللللت 
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة 
وزيرة دولة للت�سامح رئي�سة جامعة 
زايلللد وبللحلل�للسللور اللل�للسلليللخ حمللمللد بن 
خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
وال�سيخ نهيان بن خليفة بن حمدان 

اآل نهيان.
كللمللا حلل�للسللر الأمللل�لللسللليلللة ممللثللا عن 
الزامل  اأحلللملللد  الللدكللتللور  اجلللامللعللة 
العلوم  بللكللللليللة  املللل�لللسلللاعلللد  الأ�للللسللللتللللاذ 
والق�س  والجللتللمللاعلليللة  الإنلل�للسللانلليللة 
الكاتدرائية  راعلللي  فللخللري  بي�سوي 
وقياداتها اإىل جانب عدد من طلبة 
وخريجي اجلامعة وعللدد كبري من 
الأقللللبللللاط امللل�للسللريللني املللقلليللمللني يف 

الدولة وعوائلهم.
بن  ال�سيخ حممد بن خليفة  واألقى 
حممد بن خالد اآل نهيان كلمة اأكد 
فيها اأن دولة الإمارات من اأكر دول 
العامل اإلتزاما بقيم الت�سامح وال�سلم 
وقد  والدينية  الثقافية  والتعددية 
الحرتام  للجميع  قوانينها  كفلت 
كنائ�س  حلليللث حتللتلل�للسللن  والللتللقللديللر 
�سعائرهم  ممللار�للسللة  للللللنللا�للس  تللتلليللح 

الدينية بكل حرية واأمان.
على  ان  تلللوؤكلللد  المللللللارات  اأن  وقللللال 
جلللمللليلللع الأديلللللللللللان احللللللللرتام الآخللللللر 
القيم  اللل�للسلللللمللي ونلل�للسللر  والللتللعللايلل�للس 
امل�سرتكة وتبادل الثقافات واخلرات 
واللللتللل�لللسلللدي للللللعللنللف والإرهلللللللللاب .. 
الأفكار  اأمللام  واحللدا  والوقوف �سفا 
ت�سوه  اللللتلللي  واملللتللطللرفللة  اللللهلللداملللة 
الأديلللللللللان وملللبلللادئلللهلللا اللل�للسللمللحللة يف 

الت�سامح واخلري والعدل وال�سام.
املغفور  الدولة  موؤ�س�س  اأن  واأ�للسللاف 
للللله اللل�للسلليللخ زايللللللد بللللن �للسلللللطللان اآل 
�سعى   - ثلللللراه  اهلل  طلليللب   - نللهلليللان 
�سعب  بللله  يللتللحلللللى  ملللا  تللر�للسلليللخ  اإىل 
الإمللارات من قيم الإ�سام احلنيف 
فجعل  الأ�سيلة  العربية  والللعللادات 
والت�سامح  والتاآلف  وامل�ساواة  العدل 
الأديان  الآخللر من جميع  واحلللرتام 
ل  ثابتا  نهجا  والثقافات  والأعلللراق 

الإن�سانية  الللعلللللوم  بكلية  امللل�للسللاعللد 
ال�سيخ  له  املغفور  اأن  والجتماعية 
– طيب  اآل نهيان  زايللد بن �سلطان 
لاإن�سانية  رمللللزا  كلللان   - ثللللراه  اهلل 
اأثمرت  للللذا  والللتلل�للسللامللح والللتللعللايلل�للس 
املللبللادئ الللتللي اأر�للسللاهللا والللقلليللم التي 
تبنها وانتهجها ك�سيا�سات ومبادرات 
التاحم  هللذا  حتقيق  يف  تاأ�سيلية 
ن�سهده  الللذي  واملجتمعي  الإن�ساين 
بللني الللنللا�للس يف دوللللة الإملللللارات من 

مواطنني ومقيمني.
واأ�ساد بتوجيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايللد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امللل�للسلللللحللة بللللاإطللللاق ا�لللسلللم مللللرمي اأم 
م�سجد  على  ال�سام  عليهما  عي�سى 
منطقة  يف  زايلللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
هذه  يف  اأن  ملللعلللتلللرا  “امل�سرف” 
لل�سات  تر�سيخا  الكرمية  املبادرة 

الإن�سانية بني اأتباع الديانات والتي 
حثنا عليها ديننا احلنيف والقوا�سم 

امل�سرتكة بني الأديان ال�سماوية.
الرئي�سة  الللطللائللي  �سم�سة  وقلللاللللت 
والت�سامح  لللللل�للسللعللادة  الللتللنللفلليللذيللة 
ومديرة  زايللد  بجامعة  والإيجابية 
اإدارة �سوؤون الطلبة يف فرع اجلامعة 
ا�ستهدفت  الأملل�للسلليللة  اإن  بللاأبللوظللبللي 
تللعللزيللز ثللقللافللة احللللللوار الللبللنللاء بني 
اجلن�سيات  خمللتلللللف  ملللن  اللل�للسللبللاب 
والديانات واإبراز دور دولة المارات 
تللعللزيللز ثقافة  املللتللحللدة يف  الللعللربلليللة 
املقيمني  بللني  والتعاي�س  الت�سامح 
فللليلللهلللا وتلللنلللمللليلللة قللليلللم املللل�لللسلللوؤولللليلللة 
املللجللتللمللعلليللة واللللتللل�لللسلللاملللح وخلللدملللة 
الإماراتية  الثقافة  ون�سر  الللوطللن، 
مبختلف  اللللل�للللسللللعللللبللللي  والللللللللللللللرتاث 

ماحمه.
ب�سر  بلللللن  �للللسللللامل  الللللطللللالللللب  وقلللللللال 
زايد  جامعة  �سباب  جمل�س  رئي�س 
اأن  والت�سامح  والإيجابية  لل�سعادة 
الأنبا  كاتدرائية  الأم�سية يف  انعقاد 
اأنطونيو�س لاأقباط الأرثوذك�س يف 
اأبوظبي هو عامة �سبابية خمل�سة 
تعر عن اعتزاز �سباب جامعة زايد 
الللتللي حققتها  املللتللقللدمللة  بللامللل�للسللرية 
الت�سامح  الإمللارات يف م�سمار  دولة 
والتي توجت عامليا بح�سولها يف عام 
عامليا  الثالثة  املرتبة  على   2016
املرتبط  الوطنية  الثقافة  يف موؤ�سر 
انفتاح  وملللللدى  الللتلل�للسللامللح  بلللدرجلللة 

الثقافة املحلية لتقبل الآخر.

فقط  اللللدوللللة  داخللللل  علللللى  يقت�سر 
واإمنا اأي�سا عاقات الدولة بالعامل 

اخلارجي.
واأ�سار اإىل اأنه يف عهد قيادتنا الر�سيدة 
باتت الإمارات متثل منوذجا فريدا 
والنفتاح  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف 
والتعاي�س  والو�سطية  الآخلللر  على 
حلليللث يللنللعللم اأبلللنلللاء اكلللر مللن 200 
وامل�ساواة  الكرمية  باحلياة  جن�سية 
الطيبة  ار�لللسلللهلللا  علللللى  والحللللللللرتام 
الكرمية  بجهودهم  دولللتللنللا  وغلللدت 
عا�سمة عاملية تلتقي فيها ح�سارات 
ال�سام  لللتللعللزيللز  واللللغلللرب  اللل�للسللرق 

والتقارب بني ال�سعوب كافة.
بني  والللتللعللايلل�للس  الت�سامح  اأن  واأكللللد 
بني الب�سر كان اأولوية دائمة لدولة 
اأبهرت  حلليللث  احلللبلليللبللة  الإملللللللللارات 
بللا�للسللتللحللداث وزارة  الللعللامل  اللللدوللللة 
الت�سامح  قلليللم  لتكري�س  للت�سامح 
والللتللوا�للسللل واحلللللللوار بلللني الأديلللللان 
بتناغم  اأجمع  العامل  ليعي�س  كافة 
والرفاهية  الرخاء  وحتقيق  و�سام 

والعي�س الكرمي.
مللن جللانللبلله قلللال اللل�للسلليللخ نللهلليللان بن 
اأن  نللهلليللان  اآل  بلللن حلللملللدان  خللللليللفللة 
تاأ�سي�سها كانت  الإملللارات منذ  دولللة 
والتعاي�س  لللللل�للسللام  رمللللزا  و�للسللتللظللل 

والتنمية.
ثقافة  تلللعلللزز  الإملللللللللارات  اأن  واأكللللللد 
والتنمية  واللللتلللعلللايللل�لللس  الللتلل�للسللامللح 
واأ�س�ست وزارات لل�سعادة والإيجابية 
والت�سامح واأخري لل�سباب والثقافة 
وغللللريهللللا وكلللللللهلللا تللعللمللل جللنللبللا اإىل 

الإماراتي  بللالنلل�للسللان  للللللرقللي  جللنللب 
حتديات  مللواجللهللة  ي�ستطيع  حللتللى 
باإيجابية  الع�سرين  احلللادي  القرن 

وتعاي�س.
وقال اأن اإقامة الأم�سية الرم�سانية 
اإل  لي�س  املللبللاركللة  الكني�سة  هللذه  يف 
تللرجللمللة فللعللللليللة لللفللكللر زايللللد اخلري 
القائم على احرتام الديانات وتقبل 
يللجلل�للسللد ملللبلللادئ ال�سلم  الآخلللللر كللمللا 
على  من�سي  اأننا  ويللوؤكللد  والتعاي�س 
نهج القائد يف تعزيز ثقافة التعاي�س 
يوحدنا  فللاخلللري  الآخلللللر  واحلللللرتام 

وعمارة الر�س جتمعنا.
بي�سوي  الللقلل�للس  اأ�للللسللللاد  جللانللبلله  ملللن 
فخري بنهج دولة الإمارات كنموذج 
باأن  الأديلللان منوها  لحللرتام حرية 
الكاتدرائية تعتر الأوىل فى اخلليج 

حيث مت افتتاحها عام 2007.
واأكد الدكتور اأحمد الزامل الأ�ستاذ 

•• راأ�س اخليمة-وام: 
اأن قيم دولة  راأ�لللس اخليمة  امل�سلمني اجلللدد يف  اأكللد عللدد مللن 
اأبللنللائللهللا املبنية على  اأخللللاق  الإملللللارات الللرا�للسللخللة ومللنللظللومللة 
والفهم  والعتدال  والو�سطية  والتوا�سع  والتعاي�س  الت�سامح 
بني  وامللل�للسللاواة  املللتللوازن  والللتللعللامللل  احلنيف  للدين  ال�سحيح 

امل�سلمني وغريهم يف الدولة قادتهم اإىل اإ�سهار اإ�سامهم.
واأو�سح امل�سلمون اجلدد - خال حفل خا�س لتكرميهم نظمته 
دار الر يف راأ�س اخليمة - اأن ما راأوه وعاي�سوه من تعامل على 
بللني امل�سلمني وغللري امل�سلمني يف الإمللللارات كان  امللل�للسللاواة  قللدم 
حافزا لعتناقهم الدين احلنيف بعد اأن جعلهم هذا التعامل 
الإنلل�للسللاين وقلليللم الللدولللة واأخلللاق الإمللاراتلليللني ي�سعرون باأن 

الإ�سام دين احلق وال�سماحة.
وقال علي ال�سحي مدير فرع “دار الر” يف راأ�س اخليمة اإن 

اجلمعية تعكف ب�سورة جادة ودوؤوبة على تعزيز ا�سرتاتيجيتها 
وان�سجاما  بل عام اخلري جتاوبا  وفعالياتها اخلا�سة  وحملتها 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  وتوجيهات �ساحب  مبادرة  مع 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل التي اأعلن فيها 2017 

عاما للخري.
واأكد ال�سحي - يف كلمته خال احلفل الذي اأ�سرف عليه مركز 
احتفاء  اخليمة  براأ�س  الر  لللدار  التابع  الإ�سامي  املعلومات 
اأن القيادة الر�سيدة اأطلقت عام  بامل�سلمن اجلدد يف الإمارة - 
اأمللة اخلللري يف حني  اخلللري تكري�سا ملفهوم اخلللري والعطاء يف 
 2017 اإعان  دار الر جهودها ب�سكل متوا�سل منذ  تكر�س 
والإن�سانية  والعطاء  باخلري  عاما حافا  ليكون  للخري  عاما 
اأقيم  الذي  احلفل  يف  ال�سحي  واأ�سار  وخارجها.  الدولة  داخل 
مبقر �سركة الباز للحفات وتعهدات الأفراح يف راأ�س اخليمة 
اإىل اأن فرع مركز املعلومات الإ�سامي يف الإمللارة املتخ�س�س 

يف التعريف بالثقافة الإ�سامية وت�سليط ال�سوء على �سماحة 
وطالبة  طالبا   120 ويرعى  حاليا  يحت�سن  احلنيف  الدين 
من امل�سلمني اجلدد فيما بداأ عمله قبل نحو 4 اأعوام ب 14 
طالبا فقط حيث ي�ستقطب املركز امل�سلمني اجلدد على مدار 
لتاوة  خا�سة  حلقات  لهم  ويعقد  املبارك  رم�سان  �سهر  اأيللام 

القراآن الكرمي وختمه بنهاية ال�سهر الف�سيل.
واأكد وليد ليواد مدير فرع مركز املعلومات الإ�سامي براأ�س 
اأثمرت دخللول عدد كبري ولفت  املركز  اأن جهود فرع  اخليمة 
م�سريا  متنوعة،  وثللقللافللات  جن�سيات  مللن  احلنيف  الللديللن  يف 
اإىل ت�سجيل دخول 6 م�سلمني جدد يف يوم واحد خال �سهر 
رم�سان احلايل الذي ي�سهد �سنويا ت�ساعدا لفتا يف الإقبال 
الو�سطية والعتدال  القائم على  الدين احلنيف  اعتناق  على 
والت�سامح وحماربة الأفكار ال�ساذة والتطرف ..داعيا اأن يدمي 

اهلل عز وجل الأمن والأمان والرخاء يف ربوع دولتنا.

•• دبي - وام:

اأطلللللقللت دبللي الللعللطللاء- اإحلللدى مللبللادرات حممد بللن را�للسللد اآل 

مكتوم العاملية - ام�س مبادرة التطوع يف الإمارات حتت عنوان 
الأزمة  مللن  املت�سررين  لللاأطللفللال  دعما  املللدر�للسللة  اإىل  الللعللودة 
ال�سورية يف الأردن. و�سهد اليوم الأول من هذه املبادرة - التي 
22 يونيو اجلللاري يف قرية  اإىل   17 تقام خللال الفرتة من 
البوم ال�سياحية م�ساركة 500 متطوع من جمتمع الإمارات 
�سيتم توزيعها  التي  املدر�سية  الذين اجتمعوا حلزم احلقائب 
األف طفل �سوري قبل بداية العام الدرا�سي املقبل .  على 50 
العطاء  التنفيذي لدبي  الرئي�س  القرق  املبادرة طارق  وافتتح 
الذي ان�سم اإىل املتطوعني يف عملية حزم احلقائب املدر�سية 
حيث من املتوقع م�ساركة اأكر من 3 الآف متطوع يف املبادرة 

التي تاأتي برعاية تعاونية الحتاد .
ووفقا للتقرير ال�سادر عن املفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة 

ل�سوؤون الاجئني لعام 2016 ت�ست�سيف الأردن حاليا 633 
األفا و644 لجئا �سوريا منهم 32 يف املائة حوايل 201 األف 
و600 من الأطفال وال�سباب يف �سن الدرا�سة ويقدر اأن 40 يف 
املائة اأي اأكر من 90 األف من هوؤلء الأطفال غري ملتحقني 

املدر�سة .
لجئا  و138  األللفللا   79 يقطنه  اللللذي  الللزعللرتي  خميم  ويف 
ثلثهم خارج  الللدرا�للسللة  �سن  األلللف طفل يف   30 حلللوايل  هللنللاك 
�سمال  يف  اآخلللر  خميم  وهللو  الأزرق  خميم  ويف  بينما  املللدر�للسللة 
وغري  الدرا�سة  �سن  يف  هم  ممن  الأطفال  ن�سبة  ت�سل  الأردن 
ملتحقني باملدر�سة اإىل %43 ومع ذلك يعي�س 85 يف املائة 
املجتمعات  يف  الأردن  يف  الللاجللئللني  ال�سوريني  الأطللفللال  مللن 
اأكرهم  اأن  علما  اململكة  اأنللحللاء  جميع  يف  املنت�سرة  امل�سيفة 

يعي�س يف �سمال الأردن.
اأمللللا الأعللللللداد يف املللجللتللمللعللات امللل�للسلليللفللة، فللهللي اأقللللل بقليل من 
املخيمات حيث ان حوايل 38 يف املائة من الاجئيني يف �سن 

الللدرا�للسللة هللم خللارج املللدر�للسللة. واأو�للسللح طللارق الللقللرق الرئي�س 
تاأتي  الإمللارات  التطوع يف  اأن مبادرة  العطاء  لدبي  التنفيذي 
متا�سيا مع اإعان القيادة الر�سيدة عام 2017 عاما للخري يف 
دولة الإمارات . وقال القرق اإننا يف دبي العطاء نقدر الإقبال 
واللتزام الذي اأظهره متطوعو دبي العطاء الذين ل يزالون 
يكر�سون وقتهم وطاقتهم دعما للمحتاجني .. مقدما ال�سكر 

لتعاونية الحتاد على دعمهم هذه املبادرة .
من جانبه قال حارب بن ثاين الفا�سي مدير قطاع العمليات 
لتعاونية  التنفيذي  الرئي�س  عن  بالنيابة  الإحتلللاد  بتعاونية 
يللنللبللع مللن التزامنا  الللعللطللاء  مللللبلللادرة دبلللي  اإن دعللمللنللا  الإحتلللللاد 

بالق�سايا الإن�سانية والجتماعية.
وقد خ�س�ست تعاونية الحتاد نحو 83.5 مليون درهم يف عام 
2016 للم�ساهمات يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات 
وذلك بهدف ن�سر ال�سعادة وروح العطاء يف املجتمع وامل�ساهمة 
يف روؤية الدولة الر�سيدة”. وقد اأقامت دبي العطاء �سراكة مع 

الرومي تبحث التعاون مع نائب وزير اخلارجية االإيطايل

املكتب الثقايف ملنال بنت حممد وبياجيه يعلنان املر�سحني مل�سروع اجلانب امل�سرق من احلياة

•• روما-وام: 

دولة  وزيلللرة  الللرومللي  خلفان  بنت  عهود  معايل  بحثت 
الللعللا�للسللمللة الإيللطللاللليللة رومللللا ملللع �سعادة  لللللل�للسللعللادة يف 
والتعاون  وزيلللر اخلللارجلليللة  نللائللب  فلليللنللتلل�للسللنللزواأمللنللدول 
الو�سط  ال�سرق  ملفات  يف  واملفو�س  الإيطايل  الللدويل 
اآفاق التعاون بني البلدين  و�سمال افريقيا �سبل تعزيز 
يف املللجللالت كللافللة. جللاء ذلللك خللال اللقاء اللللذي عقد 
موؤخرا مبقر وزارة اخلارجية اليطالية بح�سور �سعادة 
ال�سيخ حممد بن مكتوم اآل مكتوم مدير اإدارة ال�سوؤون 
و�سعادة  الللدويل  والتعاون  بللوزارة اخلارجية  الأوروبلليللة 
اجلمهورية  لللدى  الللدولللة  �سفري  الري�سي  نا�سر  �سقر 
مدير  مونتي  األي�ساندرو  امل�ست�سار  و�سعادة  الإيطالية 
املكتب التا�سع لاإدارة العامة لل�سوؤون ال�سيا�سية والأمن 

يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل الإيطالية.
اللقاء  خال  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  ونقلت 
وزير  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  عللبللداهلل  ال�سيخ  �سمو  حتلليللات 
اخلارجية والتعاون الدويل اإىل معايل اجنيلينو الفانو 
.. معربة  الإيللطللايل  الللدويل  والتعاون  وزيللر اخلارجية 
عن �سعادتها بالعاقة املتميزة التي تربط اجلمهورية 
الإيطالية مع دولة الإمارات خا�سة القت�سادية منها. 

•• دبي-وام: 

اأعلن املكتب الثقايف ل�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ودار بياجيه ال�سوي�سرية لل�ساعات واملجوهرات عن 
القائمة املر�سحة للمرحلة النهائية للم�سروع الفني اجلانب 
امل�سرق من احلياة  الذي �سيتم امل�ساركة به يف معر�س اآرت 

. دبي 2018 
جاء ذلك خال �سحور رم�ساين اأقامه املكتب الثقايف ودار 
ال�ستة  للفنانني  الفنية  الأعمال  بياجيه ومت خاله عر�س 
اللجنة  قبل  مللن  النهائية  للمرحلة  اختيارهم  مت  الللذيللن 
مهدي  وللليللث  البحر  بحر  وهللم  الللثللقللايف  باملكتب  املخت�سة 
واإبراهيم  العمري وجواهر اخليال  وحممد رويزق وحمزة 
اإبراهيم حيث �سيتم اختيار فائز واحد من املر�سحني ال�ستة 
يف  بياجيه  مبن�سة  رئي�سية  كقطعة  الفني  عمله  �سيعر�س 

. اآرت دبي 2018 
ومت الإعلللللان عللن هلللذا امللل�للسللروع يف مللايللو املللا�للسللي ويعتر 
وامل�سممني  الفنانني  ال�سابة من  املواهب  اأمام  مبثابة حتد 
يف دولة الإمارات من مواطنني ومقيمني لإطاق قدراتهم 
وطاقاتهم الإبداعية وتقدمي اأعمال فنية فريدة من نوعها 
من  العديد  الثقايف  باملكتب  املخت�سة  اللجنة  تلقت  حيث 
الأعمال التي عرت عن ثراء ال�ساحة الفنية يف الدولة ومت 

الطاع عليها وتقييمها.
ال�سيخة  ل�سمو  الثقايف  املكتب  مديرة  كلي  بن  منى  وقالت 
منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم “ اإن اإطاق هذا امل�سروع 
بالتعاون مع دار بياجيه العريقة جاء متا�سيا مع روؤية حرم 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد 
بني  للتوازن  الإملللارات  جمل�س  رئي�سة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
اجلن�سني رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة لدعم ورعاية الفنانني 
وامل�سممني يف الإمارات وت�سجيعهم على امل�ساهمة يف ازدهار 

امل�سهد الثقايف والفني يف الدولة .
للمواهب  مثالية  فر�سة  يتيح  امللل�للسللروع  هللذا  اإن  واأ�للسللافللت 

بدوره �سكر �سعادة نائب وزير اجلارجية الإيطايل دولة 
الإمارات قيادة وحكومة و�سعبا على التعاون املثمر مع 
اجلمهورية الإيطالية يف العديد من املجالت مبا يخدم 
تعزيز ال�سداقة بني البلدين . كما جرى خال اللقاء 
تبادل الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك و�سبل تعزيز اآفاق 

التعاون بني البلدين.

ملخياتهم  العنان  واإطلللاق  اأنف�سهم  عللن  للتعبري  ال�سابة 
بللهللا وهلللي فر�سة  الللتللي متلليللزوا  اإبللداعللاتللهللم الفنية  واإبلللللراز 
حيث  العاملية  نحو  باأعمالهم  لاإنطاق  اأمامهم  جللديللدة 
يعد اآرت دبي واحدا من اأهم املعار�س العاملية واملن�سة الفنية 

الأكر للفنون يف املنطقة.
واأ�لللسلللارت مللنللى بللن كلللللي اإىل اأن الللتللفللاعللل الللكللبللري مللن قبل 
الفنانني وامل�سممني من املواهب ال�سابة مع م�سروع اجلانب 
امللل�للسللرق مللن احللليللاة يعك�س ملللدى حللر�للسللهللم علللللى تطوير 
قدراتهم الإبللداعلليللة والإ�للسللتللفللادة مللن املللنللاخ الللداعللم لإثراء 
للفنانني  �سكرها  عن  معربة   .. والفنية  الثقافية  احلركة 
فكرة  باإنتاجهم  اأثلللروا  حيث  بامل�ساركة  الهتمام  هللذا  على 

امل�سروع والهدف منه.
لل”دار  التنفيذي  املللديللرة  نللوري  �سابي  عللرت  ناحيتها  مللن 
بياجيه “ عن �سرورها بالعمل يف �سراكة مع املكتب الثقايف 
ل�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم لتنفيذ 
هلللذا امللل�للسللروع املللملليللز واإتلللاحلللة الللفللر�للسللة جللليللل مللن ال�سباب 
مهارات  من  ميتلكونه  وما  اأنف�سهم  عن  للتعبري  املوهوبني 
وبلد  املللواهللب  لأ�للسللحللاب  خ�سبة  بيئة  الإملللللارات  اأن  تللوؤكللد 
حمفز على الإبللداع والبتكار يف كافة املجالت .. مو�سحة 
اإ�سافية  قيمة  �سي�سكل  الثقايف  املكتب  مع  التعاون  هللذا  اأن 
عليه  و�سي�سفي   2018 دبي”  “اآرت  يف  “بياجيه”  ملن�سة 
امل�سرق من احلياة  اأن م�سروع اجلانب  مل�سة جمالية. يذكر 
يتم تنفيذه مبوجب مذكرة تفاهم بني املكتب الثقايف ل�سمو 
ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم ودار بياجيه 
الن�سخة  فعاليات  خال  توقيعها  مت  واملجوهرات  لل�ساعات 
احلادية ع�سرة من معر�س اآرت دبي 2017 لتعزيز التعاون 
امل�سرتك. وترتكز فكرة امل�سروع على اجلانب امل�سرق يف حياة 
خال  مللن  املجتمع  يف  اللل�للسللعللادة  ثقافة  لرت�سيخ  الإنلل�للسللان 
والذي  اأ�للسللكللاللله  بكل  الللفللرح  حلللظللات  على  اللل�للسللوء  ت�سليط 
على  دللللة  يف  امل�سرقة  ال�سم�س  اأ�سعة  حتللت  الللفللرد  يعي�سه 
تبعث  �سامية  اإن�سانية  ر�سالة  من  يحمله  ومللا  الفن  اأهمية 

على الأمل والطموح وتن�سر ال�سعادة.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني -وام:

اأكدت �سعادة رفيعة هال بن دري 
التنفيذية  الهيئة  رئي�سة  نللائللبللة 
اأن  اأبوظبي  اأعمال  ملجل�س �سيدات 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - فتح 
لأبناء الإمارات اأبواب اخلري على 
م�سراعيها وزرع يف نفو�سهم بذرة 
الآخرين  ملل�للسللاعللدة  اخللللري وحلللب 
حتى بات هذا ال�سنيع نهجا ي�سري 

عليه اأبناء الإمارات جميعا.
�لللسلللعلللادتلللهلللا خلللللال حفل  وقللللالللللت 
تللكللرمي عللمللال جمللمللوعللة �سركات 
مبنا�سبة  دري  بللن  هلللال  رفلليللعللة 
يللللوم زايلللللد للللللعللمللل الإنللل�لللسلللاين اإن 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وقوف 
الن�سائي  الحتلللاد  رئي�سة  مللبللارك 
ملوؤ�س�سة  الأعلللللى  الللرئلليلل�للسللة  الللعللام 
املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية 
والطفولة  للللاأملللوملللة  الأعلللللللللى 
دولتنا  وموؤ�س�س  بللاين  جلللوار  اإىل 
الفتية فتح الباب وا�سعا اأمام ابنة 
اإىل  بللدورهللا  لت�سطلع  الإملللللارات 
جوار الرجل على هذه الأر�س يف 
امليادين، فعملت واجتهدت  جميع 
و�سلت  فيما  كبري  بللاع  لها  وكلللان 
اإلللليللله دولللللة الإملللللللارات ملللن تقدم 

•• اأبوظبي -وام:

البيئة  اأ�لللسلللدقلللاء  جللمللعلليللة  نللظللمللت 
الإمارات  تراث  نادي  مع  بالتعاون 
الإماراتي  الأحللمللر  الهال  وهيئة 
مبنا�سبة  العطاء  ملهموا  فعالية 
يوم زايد للعمل الإن�ساين واليوبيل 
الف�سي للجمعية ومرور 25 عاما 
ملللن الللعللطللاء واللللتلللطلللوع يف جمال 
وح�سور  بللرعللايللة  وذللللللك  الللبلليللئللة 
اللل�للسلليللخ الللدكللتللور عللبللدالللعللزيللز بن 
احلفل  حلل�للسللر   . الللنللعلليللمللي  علللللللي 
الللل�لللسللليلللخ حملللملللد بلللللن �لللسلللهللليلللل اآل 
اإبراهيم  الللدكللتللور  و�للسللعللادة  مكتوم 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  حممد  على 
و�سليمان  البيئة  اأ�سدقاء  جمعية 
احلب�س من الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ�للسللاملليللة والأوقلللللاف وعلللدد من 
لعر�س  واملللتللطللوعللني  امللل�للسللوؤولللني 
املللللتللللملللليللللزة يف جمللللال  جتللللاربللللهللللم 
الدكتور  وقلللال  التطوعي.  العمل 
له  كلمة  يف  حممد  علي  اإبللراهلليللم 
عطاء  مللبللادرات  اإن  املنا�سبة  بهذه 
بن  زايللد  ال�سيخ  الوالد  له  املغفور 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
يوا�سل  حلليللث  م�ستمرة  زاللللت  مللا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نهجه  على 
رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
اهلل”و�ساحب  “حفظه  اللللدوللللة 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بللن را�سد 

جمل�س  توجهات  يعك�س  اأ�سبق”  للتطوع  التقنية  “كليات 
الإن�ساين  الر�سيدة  تر�سيخ نهج قيادتنا  الكليات نحو  اأمناء 
�سهر اخلري.  اخلللري ويف  عللام  ونحن يف  واخللللريي وخا�سة 
الللدولللة بذكرى  واأ�للسللار اىل متيز هللذا احللللدث مللع احتفاء 
ع�سر  التا�سع  ي�سادف  الللذي  الإن�ساين”  للعمل  زايللد  “يوم 
بن  زايللد  ال�سيخ  له  املغفور  ذكللرى رحيل  �سهر رم�سان  من 
�سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - هذه املنا�سبة العظيمة 
يف  الن�سانية  ج�سد  قائد  لللذكللرى  اإجلللال  فيها  نقف  التي 
والعطاء  الت�سامح  يف  عامليا  منوذجا  وقللدم  معانيها  اأ�سمى 
والن�سانية مبواقف واإجنللازات ل تزال �ساربة بجذورها يف 
تاريخ دولتنا احلبيبة لرتوي اأبناءنا جيا بعد جيل وجتعل 
 10 اأن نحو  وذكر  واأ�سلوب حياة.  العطاء قيمة جمتمعية 
اآلف طالب وطالبة من كليات التقنية العليا متكنوا خال 
ربللع مليون �ساعة تطوع  اأكللر مللن  اإجنلللاز  عللام تقريبا مللن 
“285.801 �ساعة تطوع “ وهذا الجناز لي�س اإل البداية 
فنهر العطاء �سي�ستمر منطلقا من كليات التقنية يف كل عام 
األللف طالب   24 اأكللر من  للليللزداد وميتد عطاءه مب�ساركة 
وطالبة �سيرتكون ب�سمات خري هنا وهناك يف ربوع الوطن 

وخارج حدوده.
وثمن معاليه جهود اأكر من 250 من املوؤ�س�سات اخلريية 
واملجتمعية التي تعاونت مع كليات التقنية بجميع فروعها 
ال17 بالدولة حيث قدمت براجمها واأن�سطتها التطوعية 

•• دبي -وام: 

حقق طلبة كليات التقنية العليا اأكر من ربع مليون �ساعة 
تطوعية خال العام الأكادميي املا�سي “2017/2016” 
للتطوع  الللتللقللنلليللة  “كليات  بللرنللامللج  الللكللللليللات  اإطللللاق  بللعللد 

اأ�سبق«.
اعتماد  الرنامج  خللال  من  العليا  التقنية  كليات  واأعلنت 
موؤ�س�سة  كللللاأول  لللديللهللا  تللخللرج  كمتطلب  الللتللطللوعللي  الللعللمللل 
الرنامج  يلزم  حيث  بذلك  تبادر  بالدولة  العايل  للتعليم 
كل طالب وطالبة ملتحقني بكليات التقنية باأن يكونوا قد 
حققوا 100 �ساعة تطوع عند التخرج. جاء الإعللان عن 
“كليات  احتفالية  خللال  الطابي  التطوعي  الجنللاز  هللذا 
دبي  كلية  مقر  يف  اأقلليللمللت  الللتللي  اأ�سبق”  للتطوع  التقنية 
زايد  “يوم  بذكرى  الدولة  احتفاء  وبالتزامن مع  للطاب 
للعمل الإن�ساين” بح�سور معايل حممد عمران ال�سام�سي 
رئلليلل�للس جمللمللع كللللليللات الللتللقللنلليللة الللعللللليللا و�لللسلللعلللادة الدكتور 
العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف 
واأع�ساء  الكليات  وملللدراء  الكليات  اأمللنللاء  جمل�س  واأع�ساء 
الللهلليللئللتللني الإداريلللللللة والللتللدريلل�للسلليللة. وعلللر مللعللايل حممد 
عمران ال�سام�سي يف كلمته عن فخره بطلبة كليات التقنية 
جناح  اأن  مو�سحا  التطوعي  املللجللال  يف  واإجنللازاتللهللم  العليا 
م�سمى  حتللت  التقنية  كليات  يف  التطوعي  العمل  بللرنللامللج 

را�سد  بللن  حمللمللد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئلليلل�للس  نللائللب  مللكللتللوم  اآل 
الللوزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رعللاه 
اآل نللهلليللان ويل  حمللمللد بلللن زايللللد 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة.
وتللخلللللل احلللفللل تللكللرمي علللدد من 
اأداء  يف  متللليلللزوا  اللللذيلللن  الللعللمللال 
ليكونوا  اإللليللهللم  املللوكلللللة  مهامهم 
نف�سه  الوقت  لأقرانهم ويف  قللدوة 
يللكللون هلللذا الللتللكللرمي حللافللزا لهم 
لارتقاء  اجلهد  املزيد من  لبذل 
والنهو�س باقت�ساد دولتنا لتكون 

يف م�ساف الدول املتقدمة.

ورقلللي ونللهلل�للسللة �للسللاملللللة يف جميع 
نائبة  �سعادة  واأ�للسللافللت  املللجللالت. 
ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  رئي�سة 
اأن ما يتم  اأبوظبي  اأعمال  �سيدات 
علللللى هللللذه الأر�للللللس الللطلليللبللة من 
امل�ساندة  والفئات  للعمال  تكرمي 
�ساهموا يف  الللذيللن  وغللريهللم مللن 
واجب  هلللو  الللعللمللل  عللجلللللة  دوران 
علللللى كلللل �للسللاحللب عللمللل، م�سرية 
الللذي قامت  التكرمي  اأن هللذا  اإىل 
�سركاتها  جمموعة  يف  للعمال  به 
قيادتنا  تللوجلليللهللات  مللع  يللتللمللا�للسللي 
ال�سمو  �للسللاحللب  راأ�لللسلللهلللم  وعلللللللى 
نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب 

اأثلللللره الطيب  امللللللهللم الللللذي امللتللد 
ع�سره  يف  جميعا  الللنللا�للس  لي�سمل 

ولي�س فقط اأبناء �سعبه واأمته«.
ج�سد  زايلللللد  اللل�للسلليللخ  اإن  واأ�للللسللللاف 
مبللواقللفلله مللفللهللومللا و�لللسلللورة حية 
كلللان مثا  اإذ  اللل�للسللاحلللة،  للللللقللدوة 
فيه  اجتمعت  الوالد،  للقائد  اأعلى 
تلل�للسللكللل مفردات  الللتللي  الللقلليللم  كلللل 
وعللنللا�للسللر اللللقللليلللادة امللللللهللمللة مثل 
والتاأثري  والإيلللللثلللللار،  الللبلل�للسللاطللة، 
ونبذ  الت�سامح،  واإعللاء  الإيجابي، 
لفعل  الهمم  وا�ستنها�س  التع�سب 
اجلميع،  علللللى  واإ�لللسلللاعلللتللله  اخلللللري 
دون  و  حللللدود  اأو  فللوا�للسللل  دومنللللا 
ثقافات  اأو  اأجلللنلللا�لللس  بلللني  تللفللرقللة 
اأن  على  حفزنا  اأنلله  كما  غللريه،  اأو 
امل�سوؤولية  قللللدر  علللللى  مللعللا  نللكللون 

اأنف�سنا  نلللزاهلللة  علللللى  للللللمللحللافللظللة 
وتللعللزيللز �للسللامللنللا ملللع الآخلللريلللن. 
الدكتورعبدالعزيز  ال�سيخ  وقلللال 
ال�سيخ  اإن  اللللنلللعللليلللملللي  علللللللي  بللللن 
قيما  واأمللتلله  �سعبه  يف  غر�س  زايللد 
قلليللاديللة اأ�للسلليلللللة وملل�للسللتللدامللة ويف 
ظل قيادته اأ�سبح لدولة الإمارات 
يف  املللتللفللردة  وب�سمتها  حلل�للسللورهللا 
الللعللمللل الإنلل�للسللاين، والللللذي ي�سمل 
وتنفيذ  وامل�ساعدات  الدعم  تقدمي 
يف  الإن�سانية  وامللل�للسللاريللع  الللرامللج 
كثري من الدول، اإ�سافة اإىل الدور 
اجلمعيات  مللن  الللكللبللري  التفاعلي 
واملوؤ�س�سات اخلريية داخل املجتمع 
اإن�سانيا  دورا  للللتلللوؤدي  الإمللللاراتللللي 
املحتاجة  للفئات  امللل�للسللتللوى  رفلليللع 
�سواء كانوا مواطنني اأو مقيمني .

حتللللدث �للسللللليللمللان احلللبلل�للس ممثل 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سامية 
الإ�سام  مللنللظللور  علللن  والأوقلللللللاف 
واأهمية  الللبلليللئللة  علللللى  احلللفللاظ  يف 
اأي�سا  وتللطللرق  الللتللطللوعللي  الللعللمللل 
اهلل  طيب  زيللد  ال�سيخ  مناقب  اإىل 
الإنلل�للسللاين يف كافة  العمل  ثللراه يف 
بلللقلللاع الأر�للللللس . ملللن جللانللبلله قدم 
ال�سيخ الدكتورعبدالعزيز بن علي 
النعيمي عر�سا تقدميا عن مبادرة 
“ ملهمو العطاء” تطرق فيه اإىل 
و�سرورة  الإن�ساين  العمل  اأهمية 
لأنه  بال�سر  الإنلل�للسللان  يتحلي  اأن 

اأ�سا�س جناح اأي عمل تطوعي .
وقللال يف كلمته اإن ال�سيخ زايللد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
كان منوذجا فريدا واأ�سيا للقائد 

الدولة  رئلليلل�للس  نللائللب  مللكللتللوم  اآل 
دبي  حاكم  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رعللاه 
نللهلليللان ويل  اآل  بلللن زايلللللد  حمللمللد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
الأعلى  املللجللللل�للس  اأعلل�للسللاء  اللل�للسللمللو 
حكام الإمارات وكل �سعب الإمارات 

لعمل اخلري وخدمة الإن�سانية.
والعمل  العطاء  بللات  لقد  واأ�للسللاف 
املوؤ�س�سي  للعمل  منهجا  التطوعي 
رائدة تعر عن  وثقافة جمتمعية 
روح املجتمع الإماراتي التي ت�سعى 
لتحقيق اخلري وال�سعادة للجميع.

و�للسللهللد احلللفللل تللفللعللال كللبللريا من 
اأثللللنللللاء عر�س  احلللل�لللسلللور خلللا�لللسلللة 
الللتللطللوعللي فيما  الللعللمللل  جتلللللارب 

•• اأبوظبي-وام:

و�سف اأوللليللاء اأملللور وطللاب مركز 
جللامللع اللل�للسلليللخ زايللللد الللكللبللري باأنه 
تعمل على  التي  ال�سروح  اأهم  اأحد 
يف  والنللتللمللاء  الوطنية  روح  تنمية 
وا�ستثمار  والنا�سئة  ال�سباب  نفو�س 

طاقاتهم.
واأ�لللللسلللللادوا بلللرنلللاجملللي ابللللن الللللدار 
اللذين  ال�سغري  الثقايف  والللدللليللل 
�للسللنللويللا بهدف  امللللركلللز  يللطلللللقللهللمللا 
التدريب العملي للطاب وتطوير 
وتزويدهم  وقللدراتللهللم  مللهللاراتللهللم 
وثقافة  بللتللاريللخ  املتعلقة  بللاملللعللرفللة 

وجتربة دولة الإمارات.
واأكدوا اأن من �ساأن الرناجمني اأن 
املواطن  ال�سباب  مللن  جيا  يخلقا 
املدرك  العامل  على  املنفتح  الواعي 
لتاريخه وح�سارته وامل�ستعد لر�سم 

مامح امل�ستقبل.
وثمن هوؤلء اجلهود التي يقوم بها 
التدريب  فللر�للس  تللوفللري  املللركللز يف 
والتوظيف للمواطنني وت�سجيعهم 
على النخراط يف جمال اجلولت 

الثقافية من خال الرناجمني.
ال�سيخ  جامع  مركز  اإدارة  واأعللربللت 
بتخريج  �سعادتها  عن  الكبري  زايللد 
امللللئلللات ملللن اللل�للسللبللاب امللللواطلللن من 
باملعرفة  مت�سلحني  الللرنللاجمللني 
بثقة  للللللملل�للسللتللقللبللل  وملل�للسللتلل�للسللرفللني 

واقتدار.
دوره  املركز  موا�سلة  على  و�سددت 
املنوط به من قبل القيادة الر�سيدة 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نللهلليللان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
ومواكبة  اهلل”  “حفظه  اللللدوللللة 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

.
وكان طاب مدار�س وجامعات من 
خريجي برنامج ابن الدار والدليل 
اأولياء  ا�سطحبوا  ال�سغري  الثقايف 
اأمورهم يف زيارة جلامع ال�سيخ زايد 
امل�سلني  خدمة  يف  للتطوع  الكبري 
والتهجد  اللللرتاويلللح  �للسللاة  اأثلللنلللاء 

�سمن فعاليات عام اخلري .
ال�سحي  اأحلللملللد  املللللواطللللن  واأعلللللللرب 
تخرجت  التي  نللوف  الطالبة  والللد 
يف برنامج الدليل الثقايف ال�سغري 
حلر�سها  املللركللز  لإدارة  �سكره  عللن 
�سليمة  تن�سئة  ال�سباب  تن�سئة  على 
ت�ستلهم الدين احلنيف واحل�سارة 
ال�سيخ  له  املغفور  وقيم  الإماراتية 

طيب  نللهلليللان  اآل  �سلطان  بللن  زايلللد 
على  اجلميع  ن�ساأ  اللللذي  ثلللراه  اهلل 
والتعاي�س  لل�سام  املحبة  مبادئه 
اأن  الللوحلليللد  همه  وكلللان  والت�سامح 
املللواطللنللني مت�سلحني  اأبللنللاءه  يللرى 

بالعلوم واملعارف.
واكلللللدت نلللوف الللتللي و�للسللفللت فرتة 
ان�سمامها للرنامج باأنها الأجمل 
اليوم،  حللتللى  الللعللمللللليللة  حلليللاتللهللا  يف 
علوم  من  اكت�سبته  ما  اإىل  م�سرية 
توؤهلها  اأن  �للسللانللهللا  ملللن  وملللعلللارف 
م�ستقبا للتعريف بتاريخ الإمارات 
ملللن �سفحات  الللعللريللق مبلللا حلللللواه 
لاآباء املوؤ�س�سن الذين حملوا على 
عاتقهم اأمانة الحتاد واأقاموا دولة 

ي�سار لها بالبنان بني الأمم.
عبدالقادر  املواطن  دعا  من جهته، 
املرزوقي والد الطالبة عائ�سة التي 
تخرجت يف برنامج الدليل الثقايف 
اللل�للسللغللري جللملليللع اأوللللليللللاء الأملللللور 
مركز  بللرامللج  اأبنائهم  اإحللللاق  اإىل 
م�سريا  الكبري،  زايللد  ال�سيخ  جامع 
تعود  الللتللي  الللكللبللرية  الللفللائللدة  اإىل 
حتدد  اأن  �ساأنها  مللن  والللتللي  عليهم 
مامح م�ستقبلهم فيما قالت ابنته 
يل  اإ�سافة  اأف�سل  اإن  قالت  عائ�سة 
بقدر  كللانللت معرفتي  الللرنللامللج  يف 
بادي التي قدمت الكثري والكثري 
لأبنائها، داعية يف الوقت نف�سه اإىل 
عام  فعاليات  يف  اجلميع  م�ساركة 

اخلري التي ينظمها املركز.
ال�سويدي فاأ�سار  اأما الطالب حمد 
الدليل  برنامج  امل�ساركة يف  اأن  اإىل 
الثقة  مللنللحللتلله  اللل�للسللغللري  اللللثلللقلللايف 
تواجده  اأن  اإىل  لفللتللا  بللالللنللفلل�للس، 
ياأتي  اجلللامللع  يف  امل�سلني  خلللدمللة 
مللواكللبللة لللعللام اخللللري. مللن ناحيته 

حب  ميلوؤهم  باملعرفة،  مت�سلحني 
للله، وم�ستعدين  الللوطللن والنللتللمللاء 

للم�ستقبل بكل ثقة واقتدار.
و�للسللدد علللللى مللوا�للسلللللة املللركللز دوره 
ال�سيخ  ال�سمو  �للسللاحللب  روؤى  وفلللق 
رئي�س  نللهلليللان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حمللمللد  ال�سيخ 
القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة ، م�سريا اإىل 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة والتي 
تركز دائماً على تعزيز مكانة املركز 
للدولة،  وح�سارية  ثقافية  كوجهة 
املاآثر الن�سانية للمغفور له  وابراز 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 
طيب اهلل ثراه “ من خال جميع 

اأن�سطته ومبادراته .
واأو�لللسلللح الللعللبلليللديل اأن ابلللن اللللدار 
برنامج �سنوي كان قد بداأ املركز يف 
اإطاقه عام 2008، انطاقا من 
وال�سياحي  والللثللقللايف  الديني  دوره 
ال�سيخ  له  املغفور  لللروؤيللة  وحتقيقاً 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه ب�سرورة ترقية الفهم املتبادل 

بني الثقافات املختلفة.
وقال اإن الرنامج ياأتي من منطلق 
دور املركز احليوي يف تن�سيط حركة 
والتعليمية  الللثللقللافلليللة  اللل�للسلليللاحللة 
يف اأبللوظللبللي والإمللللللارات، والإميللللان 
الللكللامللل مللن جمللللل�للس اأملللنلللاء مركز 
برئا�سة  الكبري،  زايد  ال�سيخ  جامع 
نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل 
دعم  باأهمية  الرئا�سة  �سوؤون  وزيللر 
املوؤهلة  الوطنية  الللكللوادر  واإعللللداد 
للعمل يف جمال اجلولت الثقافية 

ال�سويدي  اإبللراهلليللم  الطالب  نللوه   ،
مللهللارات خال  اكت�سبه من  ما  اإىل 
بللالللرنللامللج ذاتلللله، داعيا  الللتللحللاقلله 
التي  التجربة  خو�س  اإىل  ال�سباب 
بللاملللمللتللعللة يف رحللللاب �سرح  و�للسللفللهللا 
كلللبلللري بللللاعللللث علللللللى اللللفلللخلللر لكل 

اإماراتي. 
الطالبة فاطمة  من جانبها، قالت 
جللا�للسللم مللن خللريللجللي بللرنللامللج ابن 
لها  اأ�للللسللللاف  اللللرنلللاملللج  اإن  الللللللدار 
على  خا�سة  �سخ�سيتها،  يف  الكثري 
ثقافات  علللللللى  اللللتلللعلللرف  ملل�للسللتللوى 
ونقل  واحلللللرتاملللللهلللللا  الآخلللللللريلللللللن، 
اأجواء  يف  لهم  الغماراتية  الثقافة 
مو�سحة  والت�سامح،  التعاي�س  من 
جزء  امل�سلني  خلدمة  وجللودهللا  اأن 
للللللوطللن يف  ي�سري مللن رد اجلللملليللل 
اأطللهللر بللقللاع الأر�لللللس وهلللو اجلامع 

الذي نفخر به جميعا.
الأمر نف�سه، اأكدته الطالبة فاطمة 
خريجي  مللن  البو�سعيدي  حمللمللد 
ابن الدار ، م�سيفة اأن اأف�سل ما يف 
الرنامج كونه دعما لإعداد الكوادر 
جمال  يف  للعمل  الللوطللنلليللةاملللوؤهلللللة 
يف  وال�سياحية  الثقافية  اجللللولت 
وجودها  اأن  اإىل  مللنللوهللة  اللللدوللللة، 
يف  خدمة امل�سلني انعكا�س لثقافة 
التطوع وحب اخلري التي ميتاز بها 

اأبناء الوطن.
وقال الطالب اأحمد �سيف البدواوي 
اإن  الللدار  ابللن  من خريجي برنامج 
التعلم  له  اأتللاح  بالرنامج  التحاقه 

الذاتي والبحث واملطالعة.
ملللن جللهللتلله، اأعلللللرب �للسللعللادة يو�سف 
الللعللبلليللديل مللديللر عللللام امللللركلللز عن 
�لللسلللعلللادتللله وفلللللخلللللره بللللللروؤيللللللة هلللذه 
ال�سباب  امللللواطلللنلللني  ملللن  الللكللوكللبللة 

اإىل  ا�للسللتللنللاداً  بللالللدولللة  وال�سياحية 
اللللتلللي يحظى  اللللثلللقلللافللليلللة  امللللكلللانلللة 
بللهللا جللامللع ال�سيخ زايلللد الللكللبللري يف 
املر�سحني  اأن  اإىل  ونلللوه  املللجللتللمللع. 
اجلامعات  وطلللاللللبلللات  طللللاب  ملللن 
واخللللريلللجلللني يللتلللللقللون ملللن خال 
الرنامج تدريباً عملياً يف جمالت 
متنوعة ملدة تللرتاوح ما بني 4 اإىل 

5 اأ�سابيع.
اأن  اإىل  امللللركلللز  عللللام  ملللديلللر  وللللفلللت 
فر�س  للم�ساركني  يتيح  الرنامج 
الللعللمللل بللنللظللام اللللللدوام اجلللزئللي يف 
وذلك  الللكللبللري  زايلللد  ال�سيخ  جللامللع 
بنجاح  التدريب  فللرتة  اجتياز  بعد 
يف جمال اجلللولت الثقافية، حيث 
يللقللوم امللل�للسللاركللون بللللللاأداء اجلللللولت 
الأداء  مللعللايللري  �للسللمللن  الللثللقللافلليللة 
لأهداف  املنا�سبة  العاملية  واجلللودة 
يللتللم تقييم  ثلللم  املللللركللللز،  ور�لللسلللاللللة 
اأدائلللللهلللللم خلللللال فلللللرتة اللللتلللدريلللب 
وقيا�س م�ستواهم من خال جلنة 

تقييم خا�سة بالرنامج.
واأو�سح اأن الهدف الرئي�سي يتمثل 
توظيف  لتدريب  فر�س  توفري  يف 
وت�سجيعهم  الإماراتيني  املواطنني 
على النخراط يف جمال اجلولت 

الثقافية.
واأفاد باأن الرنامج التدريبي يركز 
على عنا�سر رئي�سية تتمحور حول 
اجلولت  اأخ�سائي  مللهللارات  تعزيز 
الللثللقللافلليللة وتللاأهلليللللله للللللو�للسللول اإىل 
طريق  علللن  اأداء  ملل�للسللتللوى  اأفلل�للسللل 
التدريبية،  والأن�سطة  العمل  ور�س 
والتعلم الذاتي والبحث واملطالعة. 
الثقايف  اللللدلللليلللل  بلللرنلللاملللج  وعلللللن 
اللل�للسللغللري، اأو�لللسلللح اأنلللله يللركللز على 
املواطنني  امللللدار�لللس  طلبة  تللدريللب 
الللذيللن تلللرتاوح اأعللمللارهللم بللني 11 
مدار�س  خمللتلللللف  مللن  عللامللا  و15 
الدولة يف جمال اجلولت الثقافية 
ال�سيفية،  الإجلللللللازة  فللللرتة  خللللال 
الوطنية  روح  تنمية  اإىل  ويللهللدف 
وا�ستثمار  نفو�سهم  يف  والنللتللمللاء 
اأوقات  وملللء  وتوجيهها  طاقاتهم 
العمل،  مليادين  واإعلللدادهلللم  الللفللراغ 
املتعلقة  بلللامللللعلللرفلللة  وتللللزويللللدهللللم 
بتاريخ وثقافة الإمللارات وجتربتها 
الطاب  ا�لللسلللتلللقلللطلللاب  يلللتلللم  حللليلللث 
للللللملل�للسللاركللة يف خمتلف  بللعللد  فلليللمللا 
تقام  التي  املركز  ومبادرات  اأن�سطة 
امل�ساركة  ومنها  الللعللام،  ملللدار  على 
اىل  ا�للسللافللة  املختلفة  املللعللار�للس  يف 
خال  امل�سلني  خدمة  يف  التتطوع 

ال�سهر الف�سيل.

مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري يعد ال�سباب املواطنني للم�ستقبل

االإمارات ت�سارك يف منتدى القمة العاملية حول جمتمع املعلومات بجنيف
اإن م�ساركتنا يف منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات يحقق ا�سرتاتيجية 
وفق  والبللتللكللار  العلمي  البحث  قلللدرات  تعزيز  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
معريف  ملجتمع  ابتكاري  تعليم  يف  روؤيتها  ويعك�س  عاملية  تناف�سية  معايري 
احلبيبة  دولتنا  ورفعة  ارتللقللاء  يف  اللللوزارة  م�ساهمة  يعزز  كما  عاملي  ريللادي 

وتر�سيخ موقع الدولة الريادي على امل�ستوى العاملي .
على  للمدار�س  الذكي  التحول  “برنامج  م�سروع  مناف�سة  اأن  معاليه  واأكللد 
�سمن  واختياره  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  ملنتدى  النهائية  اجلوائز 
اأف�سل خم�سة م�سروعات على م�ستوى العامل يوؤكد ريادة الدولة يف جمال 
لتمكني  التعليمية  بالعملية  والنهو�س  التعليمي  املجال  الذكي يف  التحول 
الأجيال اجلديدة من الأدوات الع�سرية من خال بناء واإدارة نظام تعليمي 
امل�ستقبلية  الحتياجات  يلبي  عاملية  تناف�سية  ذي  معريف  ملجتمع  ابتكاري 
معايري  يلبي  كما  البللتللكللار  على  املبني  العمل  و�للسللوق  املللعللريف  لاقت�ساد 

•• جنيف -وام: 

اأم�س  الت�سالت  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة  برئا�سة  الدولة  وفد  اختتم 
املعلومات  العاملية حول جمتمع  القمة  الول م�ساركته يف فعاليات منتدى 
التي اأقيمت يف مقر الحتاد الدويل لات�سالت يف جنيف . واأ�سفرت هذه 
ال�سامة  بجائزة  اأقللدر  الطاب  لتمكني  خليفة  برنامج  فوز  عن  امل�ساركة 
الذكي للمدار�س  التحول  الإلكرتونية للمدار�س وح�سول كل من م�سروع 
الذي يديره برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي وم�سروع اأقدر لاأمن 
الإلكرتوين املطور من قبل برنامج خليفة لتمكني الطاب اأقد على �سهادة 
تكرمي من اللجنة املنظمة تقديرا لأهمية هذه امل�ساريع ودورها يف تعزيز 
جهود النتقال نحو التعلم الذكي وتوفري البنية التحتية الآمنة للمدار�س 
والطاب . وقال معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم 

ال�ستدامة واجلودة.
واأثنى �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
الت�سالت على نتائج امل�ساركة وقال نبارك لرنامج خليفة لتمكني الطاب 
جلهود  طبيعية  نتيجة  تاأتي  والتي  اجلائزة  بهذه  امل�ستحق  الفوز  “اأقدر” 
للطاب  اأف�سل  تعليمية  جتربة  توفري  يف  والللدوؤوبللة  امل�ستمرة  الرنامج 
وح�سول برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي على �سهادة امل�ساركة حيث 
يعك�س هذا الفوز و�سهادة امل�ساركة توجهات القيادة العليا للدولة التي تركز 
والأ�سا�س  للم�ستقبل  الأمثل  ال�ستثمار  باعتباره  التعليم  على  كبري  ب�سكل 
التنمية  عملية  يف  الأهلللم  امللللورد  هللي  الللتللي  الوطنية  الللكللفللاءات  تطوير  يف 

امل�ستدامة.
لللرنللامللج خليفة لتمكني  الللعللام  املن�سق  الللدبللل  اإبللراهلليللم  الللدكللتللور  واأعللللرب 
الطاب عن �سعادته وفخره بفوز الإمارات ممثلة برنامج خليفة باجلائزة 

اإ�سافة  الآمنة رقميا  املدر�سة  املبادرات احلكومية مب�سروع  الأوىل عن فئة 
اإىل جائزة امل�سروع الرائد عن فئة املحور الأخاقي لتكنولوجيا املعلومات 

. مب�سروع ال�ساير �سي 3 
واأو�سح اأن امل�سروعني يعتران مكملني مل�سروع التوعية الإلكرتونية والذي 
قام حتى الآن بتدريب ما يزيد على 200 األف طالب ومعلم وويل اأمر مبا 

يوفر الوعي الرقمي ملجتمع الإمارات.
ولفت اإىل اأن م�سروع املدر�سة الآمنة رقميا هو الأول من نوعه يف املنطقة 
يعنى  وهللو  واخلا�سة  منها  احلكومية  الللدولللة  مللدار�للس  لكافة  موجه  وهللو 
ملواجهة  املدر�سة  ا�ستعدادية  لقيا�س مدى  �ساملية  تقييم  بتوفري منظومة 
هذا  واأهللدى  املدر�سة.  حلماية  املثلى  الطرق  اىل  اإ�سافة  الرقمية  املخاطر 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايللد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  للفريق  الفوز 

الوزراء وزير الداخلية ولدولة الإمارات قيادة و�سعبا.

رفيعة هالل بن دري: زايد زرع بذرة اخلري وقادتنا تولوا رعايتها

ربع مليون �ساعة تطوعية ينجزها 10 اآالف طالب 
من كليات التقنية خالل العام االأكادميي املا�سي

جمعية اأ�سدقاء البيئة حتتفل ب�يوم زايد للعمل االإن�ساين  
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اأخبـار الإمـارات
الهالل االأحمر االإماراتي يوزع وجبات اإفطار على االأ�سر الفقرية يف ترمي يف ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام: 

تلللوا�لللسلللل هلليللئللة اللللهلللال الأحللللمللللر الإملللللاراتلللللي تنفيذ 
اليمنية  املحافظات  الرم�سانية يف خمتلف  م�ساريعها 
والتخفيف  اليمني  لل�سعب  الإن�ساين  دعمها  اإطللار  يف 

من معاناته.
ووزع الهال الأحمر اأم�س وجبات اإفطار على امل�ساجد 
والأحياء الفقرية يف مديرية ترمي يف وادي ح�سرموت 
اإفطار �سائم » الللذي تنفذه  .. وذلللك �سمن م�سروع » 
منذ  ح�سرموت  حمافظة  اأرجللللاء  خمتلف  يف  الهيئة 

بداية �سهر رم�سان الف�سيل.
الأحمر  الهال  فريق  رئي�س  امل�سافري  عبداهلل  واأكللد 
الف�سيل  ال�سهر  طلللوال  ينفذ  امللل�للسللروع  اأن  الإملللاراتلللي 
وواديا  �ساحا  ح�سرموت  يف  الهيئة  جللهللود  و�سمن 
واهتمامها بكل امللفات واملنا�سبات املختلفة يف املحافظة 
. موجها ال�سكر اإىل ال�سباب والفرق كافة التي تفاعلت 
مع فكرة امل�سروع وبادرت بتنفيذه منذ اليوم الأول .. 
مثنيا على روح التطوع ال�سبابية خلدمة املواطنني يف 

مناطقهم.
ولفت اإىل اأن الهيئة �ستوا�سل دعمها الإن�ساين ل�سكان 

ح�سرموت خال �سهر رم�سان �سواء من خال الدعم 
بوجبات اإفطار ال�سائم اجلاهزة اأو بال�سال الغذائية 

املتكاملة لاأ�سر.
اإىل  تللهللاين دوللللة الإملللللارات و�سعبها  امللل�للسللافللري  ونللقللل 
ال�سعب اليمني مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك .. �سائا 
معاناتهم  اليمنيني  على  اأن يخفف  وجللل  عز  اهلل  من 

وي�سلح �ساأن بادهم وينهي اأزماتهم.
وامتنانهم  �سكرهم  عللن  الأهللللايل  اأعلللرب  جهتهم  مللن 
لدولة الإمارات على ما تقدمه من م�ساعدات اإن�سانيه 

لأهايل ح�سرموت كافة مل -

تقدمت 6 مراتب عامليًا عن نتيجة 2016 

االإمارات االأوىل عربيا وال� 35 عامليا يف موؤ�سر االبتكار العاملي 2017
•• اأبوظبي-وام: 

الإمللللللللللللللارات على  دولللللللللة  حللللافللللظللللت 
عربيا  الأول  امللللركلللز  يف  �للسللدارتللهللا 
وحلللللت يف امللللركلللز الللللل 35 عللامللليللا يف 
 2017 العاملي لعام  موؤ�سر البتكار 
من حيث اأدائها ال�سامل على املوؤ�سر 
العام   41 اللللل  املللركللز  مللتللقللدمللة مللن 
مبقدار  قفزة  بذلك  لتحقق  املا�سي 
�للسللت مللراكللز وتللعللزز مللوقللعللهللا �سمن 
بلدان الفئة العليا الأكر ابتكارا يف 

الرتتيب العام للموؤ�سر.
التي   - امللللوؤ�لللسلللر  نللتللائللج  واأو�لللسلللحلللت 
موؤمتر  خلللال  ر�سميا  اإطللاقللهللا  مت 
�سحفي عقد يف املقر الأوروبي لاأمم 
املتحدة يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية 
بح�سور �سعادة عبيد �سامل الزعابي 
املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  لللاأمم 
الإملللللارات  اأن   - الأخلللللرى يف جللنلليللف 
اأحللللللرزت تللقللدمللا مللهللمللا يف علللدد من 
املحاور من اأبرزها راأ�س املال الب�سري 

والبحوث واملخرجات الإبداعية.
الللعللاملللي يف  ويقي�س مللوؤ�للسللر البللتللكللار 
الأداء  الللعللام  لهذا  العا�سرة  ن�سخته 
واقت�سادا  بلللللدا   127 لللل  البللتللكللاري 
اإجمايل  مللن  املللائللة  يف   92.5 متثل 
من  العظمى  والن�سبة  العامل  �سكان 
ويعتمد  الللعللاملللي  الإجلللملللايل  الللنللاجت 
مرتكزين  علللر  مف�سلة  مللقللايلليلل�للس 
وخمرجات  مدخات  هما  رئي�سيني 
موؤ�سرا   81 ويللتلل�للسللمللنللان  البللتللكللار 
فللرعلليللا تلللقلللدم روؤيللللللة �للسللاملللللة حول 
خمتلف جمالت البتكار من اأبرزها 
والتكنولوجيا  وامللللعلللرفلللة  الإبلللللللداع 
الأعمال  وتطور  والتطوير  والبحث 
والبنية  الأ�للسللواق  وتللطللور  التجارية 
الللتللحللتلليللة واملللوؤ�للسلل�للسللات وراأ�للللللس املال 
الللبلل�للسللري حلليللث يلل�للسللهللم امللللوؤ�لللسلللر يف 
البتكار  قللليلللا�لللس  طلللريلللقلللة  حتلل�للسللني 
وا�ستيعاب مفاهيمه بو�سفه حمركا 

للنمو والزدهار.
ويللعللد مللوؤ�للسللر البللتللكللار الللعللاملللي اأحد 
�سمن  الوطنية  الأجللنللدة  مللوؤ�للسللرات 
تناف�سي«  مللعللريف  »اقللتلل�للسللاد  حملللور 
القت�ساد  وزارة  عللللليلله  وتللل�لللسلللرف 
مللللن اجلهات  علللللدد  مللللع  بلللاللللتلللعلللاون 
الرتبية  وزارة  اأبللرزهللا  الأخلللرى من 
واللللتلللعللللللليلللم واللللهللليلللئلللة الحتلللللاديلللللة 
وامل�سرف  والإحللل�لللسلللاء  للللللتللنللافلل�للسلليللة 
الب�سرية  امللللللللوارد  وزارة  املللللركللللزي 
وهيئة  املللاللليللة  ووزارة  واللللتلللوطلللني 
والهيئة  واللل�للسلللللع  املللاللليللة  الأوراق 
الت�سالت  قللطللاع  لتنظيم  الللعللامللة 

وغريها.
�سعيد  بللللن  �للسلللللطللان  ملللعلللايل  وقللللللال 
املن�سوري وزير القت�ساد اإن التقدم 
املللهللم اللللذي حققته دوللللة الإمللللارات 
على موؤ�سر البتكار العاملي هو اإجناز 
جديد ي�ساف اإىل الإجنازات املتتالية 
اللللدوللللة يف خمتلف  الللتللي حتللقللقللهللا 
الأداء  وموؤ�سرات  التنموية  املجالت 
تعزيز  يف  يللل�لللسلللهلللم  وهللللللو  اللللعلللاملللليلللة 
اقت�سادية  كوجهة  املتميزة  مكانتها 
وا�سلت  حيث  وعامليا  اإقليميا  رائللدة 
العربية  للدول  �سدارتها  الإملللارات 
يف جملللال البللتللكللار وحللقللقللت تقدما 
الللعللاملللي ي�سعها  الللرتتلليللب  لفللتللا يف 
�سمن البلدان الأ�سرع منوا يف جمال 

البتكار.
املتميزة  النتيجة  هلللذه  اأن  واأو�لللسلللح 
التي  الكبرية  للم�ساعي  ثمرة  تاأتي 
بللذلللتللهللا الإملللللللارات بللتللوجلليللهللات من 
ال�سمو  ل�ساحب  الللر�للسلليللدة  الللقلليللادة 
نهيان  اآل  زايللللد  بللن  خليفة  اللل�للسلليللخ 
واأخيه  اهلل«  »حفظه  الللدولللة  رئي�س 
�للسللاحللب اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
اللللللوزراء حللاكللم دبي  رئلليلل�للس جمل�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »رعللاه 
اآل نهيان ويل عهد  زايللد  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
مرتكزا  البلللتلللكلللار  جلللعللل  امللل�للسلللللحللة 
التطوير  �سيا�سات  جميع  يف  رئي�سيا 
يتم  التي  ال�سرتاتيجية  واخلللطللط 

اعتمادها يف خمتلف القطاعات.
اأن  القت�ساد  وزيلللر  مللعللايل  واأ�للسللاف 
اجلهود  حجم  تعك�س  النتيجة  هللذه 
واملللللبللللادرات الللتللي اأجنللزتللهللا خمتلف 
اجلهات املعنية لتعزيز قدرة الإمارات 
الفذة  امللللللواهلللللب  ا�لللسلللتلللقلللطلللاب  علللللللى 
واحلفاظ  اللللرائلللدة  وال�للسللتللثللمللارات 
الدولة  م�ستهدفات  لتحقيق  عليها 
الطموحة بالتحول اإىل حمور عاملي 

لابتكار.
واأظللللللهللللللرت الإمللللللللللللارات علللللللى ملللدى 
عاليا  اأداء  املللا�للسلليللتللني  اللل�للسللنللتللني 
ومتناميا على موؤ�سر البتكار العاملي 
عربيا  الأوىل  املللرتللبللة  تللبللواأت  حلليللث 

ملمو�سة  تلللطلللورات  بلللاإحلللداث  نف�سه 
املرتبطة  اللللقلللطلللاعلللات  خمللتلللللف  يف 
بالتاأكيد  ومنها  الدولة  يف  بالبتكار 
قللطللاع اللل�للسللنللاعللة والللتلل�للسللنلليللع الذي 
ميللثللل حمللللورا اأ�للسللا�للسلليللا مللن حماور 

تعزيز البتكار. 
اأع�ساء  اإىل  ال�سكر  �للسللعللادتلله  ووجللله 
البتكار  ملللوؤ�للسللر  التنفيذي  الللفللريللق 
التي  املخل�سة  اجلللهللود  على  العاملي 
بذلوها خال الفرتة املا�سية والتي 
اإيجابية  نللتللائللج  بللتللحللقلليللق  اأثللللمللللرت 

ملمو�سة على املوؤ�سر.
من جهته قال �سعادة الدكتور عبيد 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي 
بالإنابة  واللل�للسلللللع  املللاللليللة  الأوراق 
دولة  اأحلللرزتلللهلللا  الللتللي  الللنللتلليللجللة  اإن 
الإمارات على موؤ�سر البتكار العاملي 
هي نتيجة م�ستحقة تعر عن الأداء 
الإمارات  دولللة  الللذي حققته  املتميز 
قدما  للدفع  املا�سية  الفرتة  خللال 
البتكارية  واملللمللار�للسللات  بللاملللفللاهلليللم 

مبختلف القطاعات.
الللهلليللئللة علللللى تعزيز  واأكلللللد حلللر�لللس 
مقومات البتكار يف اأ�سواق راأ�س املال 
بالدولة لارتقاء بها اإىل م�ستويات 

متقدمة .
املعززة  املللللبللللادرات  بللاأهللملليللة  مللنللوهللا 
ومنها  الللدولللة  يف  البللتللكللار  لتمويل 
املال  راأ�للس  واأنظمة  قوانني  املبادرات 
وامل�ساريع  البللتللكللار  لللدعللم  املللخللاطللر 

الريادية يف الدولة.
عبيد  حمد  �للسللعللادة  قللال  جانبه  مللن 
املن�سوري املدير العام للهيئة العامة 
الهيئة  اإن  لتنظيم قطاع الت�سالت 
املللللللوارد وتهيئة  تللوفللري  تللعللمللل علللللى 
البيئة املثلى لدعم البتكار يف الدولة 
من خال تطوير قطاع الت�سالت 
بالبنية  والرتقاء  املعلومات  وتقنية 
يف  والللذكلليللة  الإلللكللرتونلليللة  التحتية 
التطور  ملللواكللبللة  امللللجلللالت  خمللتلللللف 
الدولة  ريللادة  وحتقيق  التكنولوجي 
يف  العامل  م�ستوى  على  وتناف�سيتها 
هللذا الللقللطللاع اللللذي ميثل اأحلللد اأهم 
اقللتلل�للسللاد املعريف  بللنللاء  املللرتللكللزات يف 

القائم على البتكار والإبداع.
ال�سفري  �سعادة  قللال  اآخللر  من جانب 
عللبلليللد �للسللامل اللللزعلللابلللي امللللنلللدوب اإن 
دوللللللة الإمللللللللارات خللطللت الللليلللوم من 
التي  الللللافللللتللللة  اللللنلللتللليلللجلللة  خللللللال 
العاملي  البتكار  حققتها على موؤ�سر 
مكانتها  تعزيز  نحو  اإ�سافية  خطوة 
خمتلف  يف  واللللعلللاملللليلللة  الإقللللللليلللمللليلللة 
والتنموية  الللتللنللافلل�للسلليللة  املللللجللللالت 
روافدها  اأحللد  البتكار  ميثل  والتي 

الرئي�سية.
النقبي  فلللاطلللملللة  قلللاللللت  وبلللللدورهلللللا 
الللرئلليلل�للس الللتللنللفلليللذي لللابللتللكللار يف 
اللليللوم هو  البللتللكللار  اإن  املللاللليللة  وزارة 
حمور رئي�سي يف خمتلف ال�سيا�سات 
التي تتبناها دولة  وال�سرتاتيجيات 
الإمارات لتحقيق التنمية امل�ستدامة 
الإمللللارات  حققتها  الللتللي  والنتيجة 
تعك�س  العاملي  البتكار  موؤ�سر  على 
البتكار  يتبواأه  الللذي  الكبري  الللدور 

يف خمتلف القطاعات .
قامت  امللللالللليلللة  وزارة  اأن  ملل�للسلليللفللة 
بجهود مكثفة بالتعاون مع اجلهات 
البيانات  لللتللوفللري  كللافللة  الحتلللاديلللة 
البتكار  جللهللود  قيا�س  يف  امل�ساهمة 
وتفعيل  لإطلللللاق  اللللدعلللم  وتلللقلللدمي 

مبادرات البتكار يف الدولة.
البتكار  مللوؤ�للسللر  تللقللريللر  اأن  يلللذكلللر 
الللعللاملللي يلل�للسللدر بللالللتللعللاون بللني كلية 
 « اإنلل�للسلليللاد   « الللعللامللليللة  الأعلللملللال  اإدارة 
كورنيل  جامعة  يف  جون�سون  وكلية 
الأمللللريللللكلللليللللة ومللللقللللرهللللا نللليلللويلللورك 
الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة 

التابعة لاأمم املتحدة » الويبو ».
وقللللد قللللال اللللدكلللتلللور بلللرونلللو لنفني 
امللللللديلللللر اللللتلللنلللفللليلللذي للللللللملللوؤ�لللسلللرات 
“اإن�سياد” واأحد املوؤلفني  العاملية يف 
تعليقا  التقرير  كتابة  يف  امل�ساركني 
علللللى الللنللتللائللج الللتللي حللقللقللتللهللا دولة 
الإمللللارات اإن �للسللدارة الإمللللارات على 
موؤ�سر  ترتيب  يف  الإقليمي  امل�ستوى 
متثل   2017 اللللعلللامللللي  البللللتللللكللللار 
منوذجا يحدد معامل طريق الريادة 
جمللللالت  يف  املللنللطللقللة  دول  لللبللقلليللة 
البللتللكللار والللتللنللافلل�للسلليللة ملل�للسلليللفللا اأن 
الروؤية الوا�سحة وال�سيا�سات املن�سقة 
يف  الكبرية  وال�ستثمارات  والفعالة 
املجالت الرئي�سية لابتكار جميعها 
تف�سر هذا التقدم الافت لاإمارات 
به  تلللتلللملللتلللع  اللللللللذي  النللللفللللتللللاح  واأن 
الإمارات على العامل وقدرة قيادتها 
ومواكبة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على 
اأن  اإىل  بللو�للسللوح  تلل�للسللري  مللتللطلللللبللاتلله 
يف  التقدم  مقومات  متتلك  الللدولللة 

م�سارات البتكار.

وخال  التوايل  على  الثانية  لل�سنة 
قفزة مبقدار  اأحلللرزت  احلللايل  العام 
اأعلى  وهللي  املوؤ�سر  على  مراتب  �ست 
قفزة بني بلدان الفئة العليا الأكر 
اإىل  ت�سل  والتي  املوؤ�سر  على  ابتكارا 

بلدا.  40
نتيجة  اأعلللللللللى   35 املللللركللللز  وميلللثلللل 
املوؤ�سر  هللذا  على  الإمللللارات  حققتها 
عام  الأوىل  نلل�للسللخللتلله  اإطللللللاق  مللنللذ 
مرتبة  يف  يلل�للسللعللهللا  مللللا   2007
هذا  يف  مللهللمللة  دول  علللللى  مللتللقللدمللة 
املجال مثل رو�سيا وماليزيا وتركيا. 
اإحلللراز  اأيلل�للسللا  الللقللفللزة  وتعك�س هلللذه 
الإمارات اأعلى ن�سبة زيادة يف املعدل 
الللعللام علللللى مللوؤ�للسللر البللتللكللار العاملي 
مقارنة   10% اإىل  تلل�للسللل  واللللتلللي 
يو�سح  2016 وهو ما  عام  مبعدل 
مللللللدى تلللعلللملللق جلللللللذور البللللتللللكللللار يف 

�سيا�سات الدولة ومبادراتها.
العاملي  البلللتلللكلللار  ملللوؤ�لللسلللر  ويلللو�لللسلللح 
وخمرجات  ملللدخلللات  علللللى  املللبللنللي 
البتكار اأن املفتاح الرئي�سي لتحقيق 
الللتللحلل�للسللن هلللو مللللدى الللللقللللدرة على 
حتللويللل امللللدخلللات البللتللكللاريللة اإىل 
زيادة يف خمرجات البتكار وهذا ما 
منتظمة  بلل�للسللورة  الإملللللارات  حققته 
خال الأعوام القليلة املا�سية حيث 
اأظلللهلللرت خلللال الللفللرتة 2014 – 
مدخات  يف  عللاللليللا  اأداء   2016
البتكار حمققة املرتبة الل 25 عامليا 

فيها.
اأما خال العام احلايل فقد حققت 
الإمللللللللللارات مللللزيللللدا مللللن اللللتلللقلللدم يف 
للمرتبة  لت�سل  البللتللكللار  مللدخللات 
�سق  يف  التح�سن  ويعزى  عامليا   23
حققته  الللذي  التقدم  اإىل  املدخات 
اللللللدوللللللة علللللللى حمللللللور راأ�للللللللس املللللال 
 41 املرتبة  من  والبحوث  الب�سري 
عامليا   22 املرتبة  اإىل  املا�سي  العام 
هذا العام وحمور تطور الأ�سواق من 
اإىل  املا�سي  العام  عامليا   42 املرتبة 

املرتبة 33 عامليا هذا العام.
اإل اأن التح�سن الذي حققته الإمارات 
يف املعدل الإجمايل والرتتيب العام 
للللللتللحلل�للسللن يف �سق  يلللعلللزى  للللللمللوؤ�للسللر 
خمرجات البتكار مدفوعة بالتقدم 
املللهللم يف حملللللاوره الللرئلليلل�للسلليللة وهي 
حملللور املللخللرجللات الإبللداعلليللة الذي 
حلت فيه باملرتبة 23 عامليا وحمور 
والتكنولوجيا  املللعللرفللة  خملللرجلللات 

الذي حققت فيه املرتبة 15 عامليا.
ملدخات  التف�سيلية  الللنللتللائللج  ويف 
البللتللكللار بللللدءا مبللحللور »راأ�لللللس املال 
 22 املللرتللبللة   - والللبللحللوث«  الب�سري 
اللللدوللللة حت�سنا يف  عللامللليللا - حللقللقللت 
الللثللاثللة املدرجة  الللفللرعلليللة  املللحللاور 
التعليم  وهلللللي  املللللحللللور  هلللللذا  حتللللت 
والللللتللللعللللللللليللللم اجلللللامللللعللللي واللللبلللحلللث 

والتطوير.
ارتفع موؤ�سر  التعليم  ففي موؤ�سرات 
تقييم  بللرنللامللج  امللتللحللانللات  ملللعلللدل 
التابع   PISA الدوليني  الللطللاب 
ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
 474 اإىل  املا�سي  الللعللام   469 مللن 
ارتفاعا  الللدولللة  الللعللام وحققت  هللذا 
ن�سبة  موؤ�سر  يف  مرتبة   19 مبقدار 

التاميذ اإىل املعلمني . 
اخلا�س  اللللفلللرعلللي  املللللحللللور  يف  اأمللللللا 
بلالتعليم اجلامعي والعايل فحققت 
حركية  موؤ�سر  على  ارتفاعا  الدولة 
الللللطللللاب اجللللاملللعللليلللني مللللن خللللارج 
املا�سي  العام   44.8% من  الدولة 
احلايل  العام  ن�سخة  يف   47% اإىل 
كما ارتفع موؤ�سر ن�سبة الإنفاق على 
البحث والتطوير اإىل الناجت املحلي 
 2016 %0.7 عام  الإجمايل من 
مبعدل  احللللايل  الللعللام   0.9% اإىل 
زيادة %24 .. فيما حلت الإمارات 
عدد  موؤ�سر  يف  عامليا   38 املللركللز  يف 

الدولة  ترتيب  زاد  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
مبلللقلللدار خللملل�للس ملللراتلللب يف كلللل من 
مللوؤ�للسللر اجللللللودة الللتللنللظلليللملليللة الذي 
28 عامليا وموؤ�سر  بلغت فيه املرتبة 
التجاري الذي  الن�ساط  �سهولة بدء 

و�سلت فيه اإىل املرتبة 45 عامليا.
اأما يف �سق خمرجات البتكار فحققت 
19 مرتبة وهو  بللل  ارتللفللاعللا  الللدولللة 
اأحلللد اأعلللللى مللعللدلت الرتللفللاع عامليا 
اإىل  ينق�سم  اللللذي  اجلللانللب  هلللذا  يف 
خمرجات  هما  رئي�سيني  حمللوريللن 
وخمرجات  والتكنولوجيا  املللعللرفللة 
الإبللداع حيث حقق حمور خمرجات 
كبريا  تقدما  والتكنولوجيا  املعرفة 
وذلللك يف �سوء  15 مرتبة  مبللقللدار 
من  الفرعية  املللوؤ�للسللرات  �سجلته  مللا 
قفزات ملمو�سة اإذ ارتفع موؤ�سر ن�سر 
املركز  اإىل   53 املللركللز  مللن  املللعللرفللة 
وهما  رئي�سيني  ل�سببني  نتيجة   45
الأجنبية  ال�ستثمارات  �سايف  ارتفاع 
املبا�سرة مبقدار 28 مرتبة وارتفاع 
ن�سبة �سادرات التكنولوجيا املتقدمة 
قدرها  بزيادة  التجارة  اإجمايل  من 

مراتب.   16
اخلا�س  الفرعي  املللحللور  ارتللفللع  كما 
مبلللخلللرجلللات امللللعلللرفلللة مبلللقلللدار 20 
موؤ�سر  ارتللفللاع  نتيجة  عامليا  مرتبة 
الرجميات  علللللى  الإنللللفللللاق  نلل�للسللبللة 
بن�سبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل 

مماثلة 20 مرتبة.
الإنتاجية  قلليللا�للس  مللوؤ�للسللر  و�للسللجللل 
 H والللبللحللوث  للموؤلفات  والللتللاأثللري 
خم�س  مبلللقلللدار  حتلل�للسللنللا   index
اإنتاجية  منو  موؤ�سر  و�سجل  مراتب 
املحلي الإجمايل  الناجت  العامل من 

حت�سنا مبقدار اأربع مراتب.
خمرجات  مبلللحلللور  يللتللعلللللق  وفللليلللملللا 
الللدولللة منللوا بنحو  الإبللللداع حققت 
23 مرتبة وهي  بل  متقدمة   31%
النتيجة الأعلى للدولة �سمن جميع 
البتكار حيث حققت  موؤ�سر  حماور 
قللفللزة علللللى املللوؤ�للسللر الللفللرعللي لل�سلع 
املرتبة  الإبللداعلليللة مللن  واخللللدملللات 
قدرها  بزيادة  عامليا   34 اإىل   109

مرتبة.  75
وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بالتقدم 
الكبري مبقدار 88 مرتبة يف موؤ�سر 
الإبداعية  ال�سلع  �لللسلللادرات  »ن�سبة 
من اإجمايل التجارة« وبف�سل توفر 
بيانات حمدثة حول جمال الطباعة 
 14 املرتبة  الدولة يف  والن�سر حلت 
الطباعة  �سناعة  »ن�سبة  مللوؤ�للسللر  يف 
خمرجات  اإجللللمللللايل  مللللن  واللللنللل�لللسلللر 

ال�سناعة.
موؤ�سرات  علللللى  الللللدولللللة  وتلللقلللدملللت 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ومنها املوؤ�سر الفرعي لاأ�سول غري 
رئي�سيني  ب�سقني  واملتعلق  امللمو�سة 
تكنولوجيا  متلللكلللني  ملللللدى  وهللللمللللا 
املعلومات يف اإن�ساء مناذج الأعمال - 
والذي حققت الدولة فيه املركز 10 
تكنولوجيا  متللكللني  وملللدى   - عللامللليللا 
املعلومات من اإن�ساء منوذج تنظيمي 
- والللللللذي حللقللقللت فلليلله امللللركلللز 13 

عامليا- .
الإبداع  موؤ�سر  درجللات  حت�سنت  كما 
عر النرتنت من 14.8 اإىل 25.1 
وذلك نتيجة لرتفاع موؤ�سر حتميل 
اليوتيوب من  الفيديو على  مقاطع 

املرتبة 47 اإىل 32 عامليا.
بن  �سلطان  املللهللنللد�للس  مللعللايل  وقلللال 
�سعيد املن�سوري اإن التح�سن الافت 
الذي اأثبتته نتائج املوؤ�سرات الفرعية 
يف  �سيما  ول  العاملي  البتكار  ملوؤ�سر 
وتطور  الب�سري  امللللال  راأ�لللس  حملللاور 
الأ�سواق واملخرجات الإبداعية يعك�س 
الإجراءات  وكفاءة  ال�سيا�سات  جناح 
التي اتبعتها دولة الإمارات لارتقاء 
مبنظومة البتكار لديها حيث ياأتي 

للللزيلللادة ملللعلللدلت تلل�للسللجلليللل بلللللراءات 
ول  املخرتعني  وت�سجيع  الخلللرتاع 
املعلومات  تللقللنلليللة  قلللطلللاع  يف  �للسلليللمللا 
تنفيذ  ومتابعة مراحل  والت�سالت 
الن�ساأة  احلديثة  »ال�سركات  مللبللادرة 
والبتكار«  ال�سناعة  على  القائمة 
التوجه  لتمكني  ت�سميمها  مت  التي 
نحو اقت�ساد املعرفة ودعم الت�سنيع 
املبتكر يف الدولة من خال تطوير 
الريادية  للم�ساريع  حا�سنة  بيئة 
واملتو�سطة  والللل�لللسلللغلللرية  الللنللا�للسللئللة 
ودعللمللهللا ملللن خلللال اأربلللعلللة حماور 
وامل�سرتيات  الللتللمللويللل  تلل�للسللهلليللل   ..
وت�سريع  �سادراتها  ودعم  احلكومية 
الللتللجللاريللة ورفلللع م�ستوى  اأعللمللالللهللا 
البيانات  وجللمللع  لللتللوفللري  التن�سيق 
اخللللا�لللسلللة مبلللوؤ�لللسلللر البلللتلللكلللار على 
املوؤ�س�سات  وتزويد  الوطني  امل�ستوى 
وفق  بها  املعنية  الدولية  واملنظمات 
لدى  املعتمدة  العاملية  املعايري  اأعلى 
يف هذا ال�سدد ول �سيما فيما يخ�س 
اخلدمات  وجتللارة  التعليم  قطاعات 
الأجنبي  وال�للسللتللثللمللار  والللتلل�للسللنلليللع 
الت�سنيع  قللطللاع  وتللطللويللر  املللبللا�للسللر 
واملعرفة  البللللتللللكللللار  علللللللى  اللللقلللائلللم 

والتكنولوجيا .
12 مبادرة  اإجنللاز  العمل على  ويتم 
القطاع  هللذا  تخدم  م�سروعا   39 و 
وتلل�للسللمللل طيفا  تللنللافلل�للسلليللتلله  وتلللعلللزز 
وا�لللسلللعلللا ملللن ممللكللنللات الللنللمللو منها 
تللر�للسلليللخ مللفللاهلليللم اجلللليلللل اللللرابلللع 
للللللللللثللللورة الللل�لللسلللنلللاعللليلللة ودجمللللهللللا يف 
واإر�ساء  الللوطللنللي  اللل�للسللنللاعللة  قللطللاع 
مللعللايللري اللل�للسللنللاعللة اخللل�للسللراء التي 
امل�ستدامة  الللتللنللملليللة  جلللهلللود  تلللدعلللم 
القطاعني  بللني  اللل�للسللراكللة  وتللوطلليللد 
احللللكلللوملللي واخلللللا�للللس يف جمللللالت 
البحث والتطوير عر جمموعة من 
الإطار  حتديث  تت�سمن  الإجلللراءات 
الللتلل�للسللريللعللي والللتللنللظلليللمللي اللللداعلللم 

لابتكار يف الدولة.
بن  ح�سني  مللعللايل  اأكلللد  ناحيته  مللن 
الرتبية  وزيللللر  احللللملللادي  اإبلللراهللليلللم 
موؤ�سر  علللللى  الللتللقللدم  اأن  والللتللعللللليللم 
�سامة  يلللرتجلللم  اللللعلللامللللي  البلللتلللكلللار 
الللنللهللج املللتللبللع يف دولللللة الإمللللللارات يف 
تعميق دور البتكار يف التنمية حيث 
للللوزارة  اهللتللمللام رئي�سي  يللعللد حملللور 
على  تللركللز  الللتللي  والتعليم  الللرتبلليللة 
التعليمي  الأداء  الفاعلية يف  حتقيق 
تعليم  اإىل  ت�ستند  روؤيلللة  خللال  مللن 
عاملي  ريلللللللللادي  مللللجلللتلللملللع  ابللللتللللكللللاري 
معريف. واأ�سار اإىل اأن الإمارات تبنت 
الر�سيدة  قلليللادتللهللا  مللن  بللتللوجلليللهللات 
اأف�سل ال�سيا�سات التنموية الداعمة 
القطاعات  خمللتلللللف  يف  للللابلللتلللكلللار 
وملللن اأهللمللهللا الللتللعللللليللم الللللذي انتقل 
وتطورا  ن�سجا  اأكللللر  مللرحلللللة  اإىل 
علللر توفري  اللللدوللللة  وتللكللامللللليللة يف 
احلقيقية  والأر�للللسلللليللللة  امللللحلللفلللزات 

الداعمة له.
تبذل  احلكومة  اأن  معاليه  واأ�للسللاف 
جهودا حثيثة لتوفري تعليم تناف�سي 
رفيع امل�ستوى يرتبط بالنهج العاملي 
اأ�سا�سيا  ركنا  البتكار  وميثل  املتقدم 
التعليمية  ال�سيا�سات  لتطوير  فيه 
والتعلم  التعليم  عمليتي  وتللعللزيللز 

لدى الطالب يف خمتلف املراحل .
لللن تدخر جهدا  اللللوزارة  اأن  مللوؤكللدا 
التعليمية  خللطللتللهللا  ملللوا�لللسلللللللة  يف 
الللطللمللوحللة مللل�للسللانللدة الللتللحللول نحو 
بناء  عر  املعرفة  واقت�ساد  جمتمع 
تعليمية  وخملللرجلللات  كللفللوؤة  اأجللليلللال 
متميزة ت�سهم يف جعل الدولة من�سة 
الللعلللللمللي وموئا  الللبللحللث  رائلللللدة يف 

لابتكار واملبتكرين.
را�سد  مبارك  معايل  قال  جهته  من 
املن�سوري حمافظ امل�سرف املركزي 
الللللذي حتققه  امللل�للسللتللمللر  الللتللقللدم  اإن 

الباحثني املتفرغني.
ويف حمللور تطور الأ�للسللواق - املرتبة 
33 عامليا - وا�سلت الدولة تقدمها 
اللللللذي حللقللقللتلله اللللعلللام املللا�للسللي على 
املوؤ�سرات  ومنها  الفرعية  موؤ�سراته 
والئتمان  بللال�للسللتللثللمللار  املللتللعلللللقللة 
التح�سن يف  اإىل  التقدم  ويعزى هذا 
موؤ�سر »تعامات راأ�س املال املخاطر 
اللللللذي حللقللقللت فلليلله الللللدولللللة زيللللادة 
الرتفاع  وبعد  مراتب.  �ست  مبقدار 
الللكللبللري الللللذي حللقللقلله مللوؤ�للسللر ن�سبة 
للللللقللطللاع اخلا�س  املللحلللللي  الئللتللمللان 
ال�سنة  الإجللمللايل  املحلي  الناجت  اإىل 
العام  هللذا  ارتللفللاعلله  وا�للسللل  املا�سية 
%77. ويف موؤ�سر  اإىل   65% من 
امل�ستثمرين«  �سغار  حماية  �سهولة 
حققت الدولة ارتفاعا بن�سبة 25% 
حت�سن  كما  من معدل 60 اإىل 75 
اأي�سا  اللل�للسللوق  ر�سملة  ن�سبة  مللوؤ�للسللر 
الناجت  مللن   53% اإىل   51% مللن 

املحلي الإجمايل.
وحلللافلللظ حمللللور »تلللطلللور الأعلللملللال 
الدولة  فيه  حلت  اللللذي  الللتللجللاريللة« 
باملرتبة 25 عامليا على اأدائه املرتفع 
مدفوعا بالتقدم النوعي على املحور 
اللللفلللرعلللي ا�للسللتلليللعللاب املللللعللللارف حيث 
قفزت مبقدار 43 درجة عن ترتيب 

.2016
كللمللا تللقللدمللت ملللن املللرتللبللة 89 اإىل 
ن�سبة  مللوؤ�للسللر  يف  عامليا   66 املللرتللبللة 
من  املتقدمة  التكنولوجيا  واردات 
هذه  ارتفعت  حيث  التجارة  اإجمايل 

.8% اإىل  الن�سبة من 6% 
تدفقات  نلل�للسللبللة  ملللوؤ�لللسلللر  وارتلللللفلللللع 
الواردة  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 
ملللن اللللنلللاجت املللحلللللي الإجلللملللايل اإىل 
العام   2.52% بل  مقارنة   2.7%
املرتبة  اللللدوللللة يف  وحلللللت  املللا�للسللي. 
يف   61% ومبللللعللللدل  علللاملللليلللا   10
موؤ�سر »املواهب البحثية يف امل�ساريع 
التجارية ووا�سلت تقدمها يف موؤ�سر 
الذي  الللتللجللاريللة  الللتللجللمللعللات  تنمية 
اللللثلللاين عامليا  امللللركلللز  فلليلله  حللقللقللت 
القطاع  اإنلللفلللاق  الللفللرعللي  وامللللوؤ�لللسلللر 
والتطوير«  الللبللحللث  علللللى  اخللللا�لللس 
الرابعة  بللاملللرتللبللة  فلليلله  حلللللت  الللللذي 
التحتية  البنية  عامليا. و�سهد حمور 
- املرتبة 29 عامليا - تقدما ملمو�سا 
اخلا�س  الفرعي  املحور  يف  �سيما  ل 
بلالبنى التحتية العامة حيث حققت 
مرتبة   13 مبقدار  قفزة  الإملللارات 
على موؤ�سر »الأداء اللوج�ستي« الذي 
املا�سي  العام   3.5 ازداد معدله من 

اإىل 3.9 يف العام احلايل .
الكهرباء  خمرجات  موؤ�سر  زاد  فيما 
واط  كلليلللللو  و306  األلللفلللا   11 ملللن 
 12 اإىل  املا�سي  الللعللام  للفرد  �ساعة 
للفرد  �ساعة  واط  كيلو   98 و  األللفللا 
هلللذا اللللعلللام. وثللمللة حتلل�للسللن ملمو�س 
املعلومات  تكنولوجيا  مللوؤ�للسللرات  يف 
�سهولة  مللوؤ�للسللر  ومنها  والتلل�للسللالت 
املعلومات  تكنولوجيا  اإىل  الو�سول 
ارتلللفلللع معدله  الللللذي  والتللل�لللسلللالت 
موؤ�سر  وكللذلللك   8.1 اإىل   7.9 مللن 
اخلدمات عر الإنرتنت الذي ارتفع 

من 0.8 اإىل 0.9 .
وحققت الللدولللة زيلللادة مبللقللدار �ست 
�سهادات  علللللدد  ملللوؤ�لللسلللر  يف  مللللراتللللب 
املعيار الدويل لنظام الإدارة البيئية 
اإىل  اأدى  واللللذي   ISO 14001
زيادة مماثلة مبقدار �ست مراتب يف 

موؤ�سر ال�ستدامة البيئية.
واأخريا يف حمور املوؤ�س�سات - املرتبة 
25 عامليا - حافظت الإمللارات على 
الأول  املللركللز  اللللريلللادي يف  مللوقللعللهللا 
عللامللليللا علللللى مللوؤ�للسللريللن �للسللمللن هذا 
ال�سرائب  دفع  �سهولة  وهما  املحور 
وكلللللفللة ف�سل الللعللمللالللة اللللزائلللدة من 

العمل.

ذلك ترجمة ملحددات روؤية الإمارات 
تناف�سي  اقللتلل�للسللاد  بللبللنللاء   2021
املللعللرفللة البتكار  مللتللنللوع قللائللم علللللى 

بقيادة كفاءات وطنية.
الإماراتية  احلللكللومللة  اأن  واأ�لللسلللاف 
بذلت جهودا متوا�سلة ومكثفة لن�سر 
ممار�ساته  وتر�سيخ  البتكار  ثقافة 
القت�ساد  حملللور  ميللثللل  بلللات  حلليللث 
اللللقلللادملللة وعليه  للللللعللقللود  الللوطللنللي 
القت�سادية  الللل�لللسلللراكلللات  تللتللمللحللور 
الدولة  ترمها  التي  ال�سرتاتيجية 

اليوم.
واأكللد حر�س الإمللارات على التعاون 
املنطقة  يف  الللللللللدول  خملللتلللللللف  مللللع 
والعامل لتعزيز املمار�سات البتكارية 
وتر�سيخها ب�سورة اأعمق يف م�ساعي 
التنمية ول �سيما عر تقا�سم املعرفة 
وم�ساركة اأف�سل املمار�سات بني هذه 
املوؤ�س�سات  ملل�للسللتللوى  علللللى  الللللللدول 
احلكومية والقطاع اخلا�س لتحقيق 
البتكار  جمللالت  يف  املن�سود  التقدم 

باملنطقة.
التوجه  هللذا  اأن  املن�سوري  واأو�للسللح 
الوطنية  ال�للسللرتاتلليللجلليللة  بلللللورتلله 
عر  تكاما  اأكللر  ب�سورة  لابتكار 
و�لللسلللع الللللرامللللج وامللللللبلللللادرات واأطللللر 
بيئة  تللطللويللر  اإىل  الللهللادفللة  الللعللمللل 
حمفزة لابتكار وتر�سيخ املمار�سات 
احلكومي  اللللعلللملللل  يف  البلللتلللكلللاريلللة 
وت�سجيع القطاع اخلا�س على تبني 
العمل  عن  ف�سا  البتكار  مفاهيم 
علللللى بللنللاء الللكللفللاءات الللوطللنلليللة ذات 

املهارات البتكارية املتميزة.
ونوه اإىل اأهمية اجلهود والإجنازات 
يف  البتكار  حتفيز  يف  اأ�سهمت  التي 
التي  ال�سبعة  الرئي�سية  القطاعات 
حددتها ال�سرتاتيجية وهي الطاقة 
والتعليم  وال�سحة  والنقل  املتجددة 

والتكنولوجيا واملياه والف�ساء.
واأكللللللد ملللعلللايل وزيلللللر القللتلل�للسللاد اأن 
الللللتللللعللللاون علللللللى نلللطلللاق وا�للللسللللع بني 
خملللتلللللللف اجللللللهلللللات واملللللوؤ�للللسلللل�للللسللللات 
واخلا�سة  والأكللادميلليللة  احلللكللوملليللة 
املعنية والتوا�سل الوثيق مع القطاع 
اخللللا�لللس كلللان لللهللمللا اأكللللر الأثلللللر يف 
الللتللقللدم اللللذي حتققه الإمللللللارات يف 
ميدان البتكار . م�سريا اإىل اأن هذا 
تطورا  اأكلللر  �سيغة  اتللخللذ  الللتللعللاون 
املا�سية  اللللفلللرتة  خللللال  وفللاعللللليللة 
حلكومة  املللبللتللكللرة  امللللبلللادرات  بف�سل 
وتكامل  التن�سيق  علللززت  الإملللللارات 
الأدوار بني خمتلف اجلهات املعنية.

وقلللد اأطلللللقللت دوللللة الإمللللللارات عددا 
جملة  واتللللللخللللللذت  امللللللللبلللللللادرات  ملللللن 
ملللللن الإجلللللللللللللللراءات خللللللال اللللفلللرتة 
التنظيمية  البيئة  لتعزيز  املا�سية 
لابتكار  اللللداعلللملللة  والللتلل�للسللريللعلليللة 
املقومات  تللوفللري  يف  قللدمللا  وامللل�للسللي 
اللللللازملللللة ل�لللسلللتلللداملللتلللهلللا ومنلللوهلللا 
بللل�لللسلللورة ملل�للسللتللمللرة مللللن اأبلللللرزهلللللا.. 
لراأ�س  والقانونية  الإداريللة  الأنظمة 
اإطار  يف  اأجنلللزت  التي  املخاطر  املللال 
ويوفر  احلكومية  امل�سرعات  برنامج 
الأطلللللر اللللداعلللملللة لللتللاأ�للسلليلل�للس وعمل 
�سركات راأ�س املال املخاطر يف الدولة 
راأ�س  باأ�سواق  الرتقاء  ي�سهم يف  مما 
اأعمال  املال يف الدولة وتطوير بيئة 
داعمة للمبدعني واملبتكرين وي�سجع 
ذات  الريادية  امل�ساريع  يف  ال�ستثمار 
وتللعللزيللز منظومة  املللبللدعللة  الأفلللكلللار 
بللللراءات الخللللرتاع يف الللدولللة وذلك 
عر تد�سني املركز الدويل لت�سجيل 
براءات الخرتاع يف وزارة القت�ساد 
علللزز  اللللللللذي   2016 نلللوفلللملللر  يف 
امللكية  معايري  يف  الللدولللة  تناف�سية 
وت�سجيع  البتكار  ومتكني  الفكرية 

املبدعني.
ومت اإطاق مبادرة يف اإطار امل�سرعات 
والتمويل  الدعم  لتوفري  احلكومية 

الإملللللارات علللللى هلللذا املللوؤ�للسللر العاملي 
املللهللم يللاأتللي انللعللكللا�للسللا جلللللودة الأداء 
ال�سلة  ذات  القطاعات  من  كثري  يف 
بالبتكار يف الدولة وقدرتها املتزايدة 
الذي  النوعي  ال�ستثمار  جذب  على 
يعزز مكانتها التناف�سية يف املجالت 

والقطاعات املرتبطة بالبتكار.
بنت  مللعللايل رمي  قللالللت  مللن جانبها 
اإبلللراهللليلللم الللهللا�للسللمللي وزيللللللرة دوللللة 
رئي�سة  اللللللدويل  اللللتلللعلللاون  لللل�لللسلللوؤون 
الحتلللاديلللة  الللهلليللئللة  اإدارة  جمللللل�للس 
فريق  اإن  والإحللل�لللسلللاء  للللللتللنللافلل�للسلليللة 
اجلهات  مللع  بال�سراكة  جنللح  الهيئة 
العمل  يف  املللللعللللنلللليللللة  احلللللكللللوملللليللللة 
ال�سرتاتيجي لارتقاء باأداء الدولة 
يف تقرير موؤ�سر البتكار العاملي لهذا 
الإمارات  دولة  وتر�سيخ مكانة  العام 
العاملية  املنظومة  رئي�سي يف  كاعب 
ثقافة  اأن  اإىل  لفلللتلللة  للللابلللتلللكلللار.. 
ت�ساركي  جماعي  عمل  نتاج  البتكار 
يتحقق عر تبادل اخلرات واملعرفة 

وتطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية.
لوتاه  عللبللداهلل  �للسللعللادة  اأو�للسللح  فيما 
املللللديللللر الللللعللللام للللللهلليللئللة الحتللللاديللللة 
الهيئة  اأن  والإحللل�لللسلللاء  للتناف�سية 
بللليلللانلللات مهمة  بلللتلللوفلللري  اأ�لللسلللهلللملللت 
حللول الللتللجللارة يف اخلللدمللات وتدفق 
العنا�سر  مللن  وغللريهللا  ال�للسللتللثللمللار 
موؤ�سر  يف  الللدولللة  اأداء  لدعم  املهمة 
البتكار مع مراعاة الدقة واحلداثة 
داعمة  الللعللامللليللة  للللللمللقللايلليلل�للس  وفلللقلللا 
بذلك بيانات الدولة املتعلقة مبيزان 
وموؤ�سرات  الدولة  واأداء  املدفوعات 

البتكار.
من ناحيتها اأكد معايل �سقر غبا�س 
والتوطني  الللبلل�للسللريللة  امللللللوارد  وزيللللر 
دولة  حققتها  التي  النتيجة  اأهمية 

الإمارات يف موؤ�سر البتكار العاملي .
م�سريا اإىل اأن الوزارة ت�سعى ب�سورة 
حثيثة لتحقيق م�ستهدفات الأجندة 
ال�سليم  التنفيذ  الوطنية من خال 
 –  2017 ال�سرتاتيجية  خلطتها 
تعزيز كفاءة  اإىل  والهادفة   2021
واإنلللتلللاجللليلللة �لللسلللوق الللعللمللل ورفلللدهلللا 
بللعللوامللل متللكللني املللواطللنللني وجذب 
الكفاءات املبدعة والطاقات الب�سرية 
الفاعلة  امل�ساهمة  وبللالللتللايل  الللفللذة 
يف اجللللهلللود امللللبلللذوللللة للللللتللحللول اإىل 
اقت�ساد معريف وتعزيز مكانة الدولة 
ول  العاملية  التناف�سية  موؤ�سرات  يف 

�سيما موؤ�سر البتكار.
ملللن جللانللبلله قللللال �لللسلللعلللادة عللبللد اهلل 
الوكيل  اللل�للسللاملل�للسللي  الللفللن  �للسلللللطللان 
وزارة  يف  ال�سناعة  لقطاع  امل�ساعد 
التنفيذي  الفريق  رئي�س  القت�ساد 
الفرق  �سمن  العاملي  البتكار  ملوؤ�سر 
الللتللنللفلليللذيللة لللاأجللنللدة الللوطللنلليللة اإن 
مللوؤ�للسللر البللتللكللار الللعللاملللي يللعللد اأحد 
الأجندة  يف  طموحا  املوؤ�سرات  اأكللر 
فيه  التقدم  ويعد   2021 الوطنية 
كللر حجم  اإىل  نللظللرا  اإجنللللازا مهما 
مناف�سة  بلللوجلللود  املللتللمللثللل  الللتللحللدي 
الدول  مللن  كللبللار  ومناف�سني  عالية 
املللتللقللدمللة والللعللريللقللة يف هلللذا املجال 
ف�سا عن الرتكيبة املعقدة للموؤ�سر 
اإىل  ومتطلباته الكثرية التي حتتاج 
وا�سعا  نطاقا  ي�سمل  وتطوير  عمل 
و�سع  م�ستوى  على  القطاعات  مللن 
ال�سيا�سات واإطاق املبادرات وتنفيذ 

الرامج واخلطط الفعالة.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن الفرق املخت�سة 
احلكومية  اجلللللهللللات  خمللتلللللف  مللللن 
عملت  والأكلللللادميللللليلللللة  واخلللللا�للللسللللة 
ا�للسللتللثللنللائلليللة خلللال الفرتة  بلل�للسللورة 
املللا�للسلليللة لللتلللللبلليللة اأكللللر قللللدر ممكن 
تكلل  مللا  وهللو  املوؤ�سر  متطلبات  مللن 
عززت  الللتللي  املللهللمللة  النتيجة  بللهللذه 
الللدول املبتكرة  مكانة الإملللارات بني 
الوقت  يف  �سينعك�س  الللللذي  الأملللللر 

فاطمة النقبي �شعادة حمد عبيد املن�شوريمعايل مبارك را�شد املن�شوري معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري معايل �شقر غبا�شمعايل ح�شني بن ابراهيم احلمادي
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اأخبـار الإمـارات

جمل�ش » مرمي ال�شحي « الرم�شاين 

امل�ساركات: ال�سيخ زايد اأ�س�ص دولة منحازة لتعليم وم�ساركة املواطنة   

»�ساركني م�سوؤوليتي« مبادرة لن�سر الوعي املروري براأ�ص اخليمة 

تزامن ختامها مع يوم زايد للعمل الإن�شاين

ختام امل�سابقة الرم�سانية “ميدان التحدي” يف مو�سمها اخلام�ص باإقامة العني 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س 
العامة  بللللللالإدارة  متمثلة  اخللليللمللة 
املرور  اإدارة   – املللركللزيللة  للعمليات 
والدوريات – مبادرة توعوية حتت 
�سعار “�ساركني م�سوؤوليتي” بهدف 
نلل�للسللر اللللوعلللي املللللللروري بلللني اأفلللللراد 
املحافظة  ثللقللافللة  وتللعللزيللز  املجتمع 
خال  املجتمع  وا�للسللتللقللرار  اأملللن  على 
مللن احلللللوادث امللللروريلللة مللن خال 
اللللتلللاأكللليلللد علللللللى اأهلللمللليلللة اللللللتللللزام 
بالقواعد املرورية املعمول بها على 
تغطي  حلليللث   . الللللدولللللة  ملل�للسللتللوى 
ومهمة من  كبرية  �سريحة  املللبللادرة 
ال�سائقني ، واإ�سراكهم ب�سورة اأكر 
يف ق�سايا ال�سامة املرورية ، ورفع 
معهم  والتوا�سل  مرورياً  ثقافتهم 
امللل�للسللاركللة الإيجابية  يللعللزز مللن  مبللا 
بللللللدور جمللتللمللعللي على  اللللقللليلللام  يف 
ال�سامة  علللللللى  احلللللفللللاظ  �للسللعلليللد 
الدكتور  الللعللملليللد  وقلللال   ، امللللروريلللة 
احللللمللليلللدي مدير  �للسللعلليللد  حملللملللد 
ب�سرطة  امللللركلللزيلللة  الللعللمللللليللات  عللللام 
املبادرة  والللذي تراأ�س  راأ�للس اخليمة 
العلكيم  �سامل  علي  العقيد  يرافقه 
اإدارة املرور والدوريات وعدد  مدير 
�سمري  اأول  والرقيب  ال�سباط  من 
عللبللداهلل احلللبللابللي �للسللاحللب ومنفذ 
 ، م�سوؤوليتي”  “�ساركني  مللبللادرة 
برامج  تاأتي �سمن  املللبللادرة  تلك  اإن 

واللللتلللي   2017 لللللعللللام  اللللتلللوعللليلللة 
املجتمع  �للسللرائللح  كلللافلللة  تلل�للسللتللهللدف 
واللل�للسللائللقللني ، حلليللث مت زيللللارة عدد 
الللدوائللر والللهلليللئللات احلكومية  مللن 
واملحلية بالإمارة وعددها 5 جهات 
وهي : دائرة املحاكم والنيابة العامة 
، دائرة التنمية القت�سادية ، دائرة 
دائرة   ، العامة  واخلدمات  الأ�سغال 
ومت  اخليمة  راأ�لللس  اإذاعلللة   ، البلدية 
لعام  اللللوزاري  التعديل  كتب  توزيع 
واإجللللراءات  قللواعللد  بلل�للسللاأن   2017
املروري وجدول املخالفات  ال�سبط 
علللللى املللوظللفللني بللعللد تللقللدمي �سرح 
اأهلللداف  عللن  وتو�سيحي  تف�سيلي 

ور�سالة املبادرة واآلية عملها .

   واأو�للسللح اأن املللبللادرة حللر�للس على 
راأ�لللس  �للسللرطللة  علللام  قللائللد  تطبيقها 
الازمة  التوعية  لتقدمي  اخليمة 
قد  الللتللي  الأخلللطلللاء  حلللول  للجميع 
املرورية  احللللوادث  واأ�سباب  ترتكب 
وما ينتج عنها من وفيات واإ�سابات 
على  تللاأكلليللده  اإىل  اإ�للسللافللة   ، بليغة 
الثقافة  وتللر�للسلليللخ  بن�سر  الهللتللمللام 
املرورية يف اإطار اأولوية جعل الطرق 
ا�سرتاتيجية  مع  اأمناً متا�سياً  اأكر 
اللل�للسللامللة امللللروريلللة للل�للسللرطللة راأ�لللس 
اإىل  واأ�للللسللللار احللللمللليلللدي   ، اخللليللمللة 
راأ�س  للل�للسللرطللة  الللعللامللة  الللقلليللادة  اأن 
“�ساركني  مللبللادرة  و�سمن  اخليمة 
من  العديد  �ستنظم  م�سوؤوليتي” 

املحا�سرات التوعوية املرورية لعدد 
للو�سول  واملوؤ�س�سات  اجلللهللات  مللن 
من  مملللكلللنلللة  �لللسلللريلللحلللة  اأكلللللللر  اإىل 
اجلمهور لا�ستفادة احلقيقية من 
الرتكيز  �سيتم  حيث   ، املبادرة  هذه 
من خالها على اأكر الأ�سباب التي 
تللوؤدي اإىل وقللوع احللللوادث املرورية 

وكيفية جتنبها .
   وقال باأن املبادرة �ستتمثل يف و�سع 
املبادرة  �سعار  عليه  مكتوب  الو�ساح 
يرتديه  م�سوؤوليتي”  “�ساركني 
وخدمة  ال�ستقبال  موظفي  جميع 
والدوريات  املللرور  بللاإدارة  املتعاملني 
واجللللللهلللللات امللللل�للللسللللاركللللة ، حللليلللث مت 
و�للسللاح توعوي   300 نللحللو  طللبللاعللة 

امللللبلللادرة ،  اأهللملليللة  ، لعك�س واإظلللهلللار 
بالقرار  العمل  �سيتم  بللاأنلله  واأ�للسللار 
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قللواعللد واإجللللللراءات ال�سبط  بلل�للسللاأن 
املروري واملخالفات مع بداية تاريخ 
، وذكر باأن خمالفة   2017/7/1
عدم ربط حزام الأمان اأثناء القيادة 
الركاب  من  ولأي  ال�سائق  قبل  من 
وفقاً  امللللبلللادرة  عليها  تللركللز  والللتللي 
اجلديد  املللعللدل  الحتلللادي  للقانون 
هي : غرامة 400 درهم و4 نقاط 
خمالفة  نلل�للسللت  فلليللمللا   ، مللللروريللللة 
القيادة  اأنللاء  الطريق  الن�سغال عن 
درهم   800  : الللهللاتللف  با�ستخدام 

غرامة و 4 نقاط مرورية .

•• العني-الفجر:

الأجانب  و�لللسلللوؤون  الإقلللاملللة  اإدارة  اختتمت 
التحدي  ميدان  الرم�سانية  امل�سابقة  العني 
املو�سم اخلام�س والتي تنظمها اإقامة العني 
يف  احلكومية  والإدارات  املوؤ�س�سات  مب�ساركة 
مدينة الللعللني، وذللللك تللزامللنللاً مللع يللوم زايد 
للعمل الإن�ساين . واأكد العقيد خليفة مطر 

بالقوبع احلمريي مدير الإدارة اأن يوم زايد 
للعمل الإن�ساين منا�سبة �سنوية تتذاكر فيه 
ال�سيخ  بللاإذن اهلل  الإملللارت ذكللرى املغفور له 
زايد بن �سلطان اآل نهيان وت�ستذكر مواقفه 
اإمتدت  الللتللي  البي�ساء  واأيلللاديللله  الإنلل�للسللانلليللة 
لكل بقعة يف العامل لتعطي ب�سخاء ولتدعم 

العمل الإن�ساين واخلريي.
واأ�ساف خال حفل اختتام امل�سابقة “ميدان 

اليوم هذا بادرة وفاء للراحل  التحدي” اأن 
منهجاً  الإن�سانية  واأعماله  ب�سماته  لتبقى 
�سواء  اأثلللره  اإقللتللفللاء  على  وقلللدوة حتثنا  ولنا 

داخل الإمارات اأو خارجها.
وعلى �سعيد امل�سابقة تواجه يف النهائي دائرة 
الرئي�سية  الللطللرق  وفللريللق  ظبي  اأبللو  ق�ساء 
والللدوريللات مبللرور العني الللذي تللوج باملركز 
حللول حياة  النهائي  دار حمللور  الأول، حيث 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل “ ال�سيخ زايد بن 
الراحل  ومواقف  ثللراه،  اهلل  “طيب  �سلطان 
واأهم حمطات حياته، وامل�ساريع التي تبناها 
الإن�سانية  ومللواقللفلله  اخلللارجلليللة  وزيللاراتللهللا 

والقومية والعربية.
يف اخلتام كرم العقيد خليفة الفريق الفائز 
والإدارات  الثاين  املركز  و�ساحب  بامل�سابقة  
واملوؤ�س�سات احلكومية امل�ساركة يف امل�سابقة.  

•• راأ�س اخليمة –الفجر  :  

 اأكد املجل�س الرم�ساين الذي ا�ست�سافته 
موفو�سية  رئللليللل�لللسلللة  الللل�لللسلللحلللي  ملللللرمي 
مللر�للسللدات راأ�للللس اخللليللمللة، يف الإملللللارة  ، 
بعنوان الت�سحية،  وحتت �سعار “ اأجيال 
غر�س  بللاأهللملليللة  احل�سارة”  تلل�للسللتللاأنللف 
الغري  الوا�سع  بعنوانه  التطوع  مفهوم 

مقت�سر على جمال معني.  
مبنا�سبة  نللظللم  اللللذي  املجل�س  واأو�لللسلللح 
ماآثر  اأن  النلل�للسللاين،  للعمل  زايللللد  يلللوم 
زايد ونهجه يف احلياة،  وا�سحة  ال�سيخ 
وخا�سة  املجتمع،  اأفلللراد  �سلوكيات  على 
اأن  راأت  الللتللي  الإملللاراتللليلللة  املللللللراأة  علللللى 
ت�سرفاتها  يف  يكمن  ل  للجميل  ردهلللا 
تربيتها  ي�سمل  اإمنللا  فقط،  و�سلوكياتها 
لأبنائها ودورها احلقيقي يف بناء الأ�سرة 

الماراتية املتما�سكة واملبدعة.  
اجلل�سة،  نللهللايللة  يف  املللجللللل�للس  واأو�للللسللللى 
ال�سحيح  املفهوم   تللعللريللف  بللل�لللسلللرورة 
يف  املللفللاهلليللم  تلللللك  تلل�للسللمللني  للت�سحية 
تقدير  قيمة  غللر�للس  و�لللسلللرورة  املللنللاهللج، 
النعم يف نفو�س الأبناء، كما تلك القيمة 
النعم،  التي تربينا عليها للحفاظ على 
املدر�سة  اأو يف  الأ�للسللرة  من خللال تربية 

وكذلك يف الطرح الإعامي.  
كما اأو�سى املجل�س دمج  اأهايل ال�سهداء 
من  كلللللل  يف  امللللنلللظلللملللة  اللللفلللعلللالللليلللات  يف 
اجلمعيات ذات النفع العام، ويف املدار�س 
ويف اللجان، ون�ساركهم على م�ستوى دول 

اخلليج، لنعزز دور ال�سهيد يف الوطن.  
الطفال  توجيه  ل�سرورة  املجل�س  ونوه 
مللن املللرحلللللة البللتللدائلليللة حلللب الوطن 
الأوىل  تكوينه  مللراحللل  يف  وخ�سو�سها 
�سنوات من خال تكثيف  �سبع  �سن  اىل 

برامج ومناهج حب الوطن.  
وكلللان حملللور الللنللقللا�للس الأول عللن امللللراأة 
مرحلة  جتلللللللاوزت  وكللليلللف  المللللاراتلللليللللة 
التمكني ودخلت يف مرحلة اإفادة املجتمع 
من خراتها وحكمتها يف القيادة، واملحور 
الللثللاين عللن اأمللهللات اللل�للسللهللداء �ساحبات 
واحلكمة،  ال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة  اللللنلللظلللرة 
واملحور الثالث عن جتارب واقعية تبنت 

الت�سحية كمنهج حياة لها.   
زايد وتعليم املراأة : 

منطقة  ملللديلللرة  حللللارب  �للسللملليللة   وقالت 
ال�سيخ زايد  اأن  التعليمية،  راأ�س اخليمة 
للله دور كللبللري يف تغيري  كلللان  رحللملله اهلل 
و  املللللراأة  تعليم  علللللى  املتحفظة  الأفلللكلللار 
للجامعات  لالتحاق  الطالبات  �سجع 
على  ا   حري�سً كان   للخارج  �سفره  ويف   ،
لقاء الطالبات الدار�سات ،اىل اأن جنحت 
ن�ساء  خم�س  اأول  تخريج   يف  �سيا�سته 
تخرجن من جامعة المللارات يف بداية 
فوج اخلريجات ومن ثم تبعنهن الآلف 

من الطلبة �سنوياً.  
جميع  تبواأت  املللراأة  اأن  حارب   واأ�سافت 
املللنللا�للسللب وجتلللاوزنلللا كللمللا قلللال  �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ملرحلة  وو�سلنا  املللللراأة،  متكني  مرحلة 
متللكللني املللجللتللمللع ملللن قللبللل امللللللللراأة، وما 
اجلن�سني   بللني  امللل�للسللاواة  اإنلل�للسللاء جمل�س 
الفر�س  للللتللل�لللسلللاوي  فللعلللللي  كلللدلللليلللل  ال 
املراأة  اأ�سبحت  اجلن�سني،  وحاليا  بللني 
الللطللائللرات ومللتللواجللدة يف م�سدر  تقود  
والطاقة  وهذه املرحلة مل تاأت من فراغ 
اإمنا كنتيجة للخطط  وال�سرتاتيجيات 

التي و�سعت للمراأة.  
تدري�س  هيئة  ع�سو  ال�سام�سي  عائ�سة 
اىل  اأ�لللسلللارت  العليا   الللتللقللنلليللة  كللللليللات  يف 

الإيللجللابلليللة  والتي  املللواطللنللة  اأن  جل�سة 
تدير  كانت   الكلية  يف  ملللوؤخلللراً  نظمت 
ال�سباب،  مللن جمللللل�للس  اجلللللل�للسللة طللالللبللة 
نوؤكد  لللذا  الإدارة،  يف  جدارتها  واأثبتت 
يف  متمكنة  اأ�للسللبللحللت  حللالللًيللا  امللللللراأة  اأن 
اأداء عملها يف كل املجالت بفعل الدعم 
وكلللذللللك بللفللعللل اللللدعلللم الللنللفلل�للسللي الذي 
تلك  اأن جتد  بعد  لنف�سها  املللراأة  تقدمه 
اأن  على  وعلينا  لللهللا،  الللداعللمللة  اجلللهللود 
نللقللتللدي بلللاأملللهلللات اللل�للسللهللداء ملللن حيث 
ال�سابة باملوقف، وعلينا اأن نكن اأنف�سنا 
اىل  التمكني  مرحلة  لنتجاوز  باأنف�سنا 

متكني املجتمع  من قبلنا.  
القائدة: 

وقلللاللللت وداد اللل�للسللحللي مللديللر نللطللاق يف 
املراأة اليوم   اأن  وزارة الرتبية والتعليم، 
جندها قيادية  واأ�سبحت تدير مدار�س 
للللللذكللور وللليلل�للس مللن فلللراغ اإمنلللا مكنتها 
املللنللا�للسللب وهمتها  تلللللك  ملللن  قلللدراتلللهلللا 
وثقتها بنف�سها، كما �سربت املراأة منوذج 
ومدربات  البللتللكللار  م�سرف ك�سفريات  
الرتبية  وزارة  وتللعللتللمللد   ، مللعللتللمللدات 
والتعليم  تعتمد على كفاءات ن�سائية يف 

�ستى املنا�سب.  
مديرة  اللل�للسللعللدي  بلللدريلللة   واأو�لللسلللحلللت 
وكاأنها  المللللارات  يف  امللللراأة  اأن  مدر�سة   
انه  ونللحلل�للس  قيادية،   بللالللفللطللرة  خلللللقللت 
الللطللالللبللة الملللاراتللليلللة اأ�للسللبللحللت اأكلللر 
طلبة  اجلديدة  املناهج   واأن�ساأت   كفاءة 
معتدين باأنف�سهم واأكر ثقة بقدراتهم.  
وبدون  اأن  جنامل جند ايجابيات املنهج 

الرتبوي  اأكر على الطالبات  .  
دائرة  مللن  علللدل  كللاتللبللة  ال�سميلي  نلللوال 
حمللاكللم راأ�للللس اخللليللمللة اأكللللدت اأن امللللراأة 
وهللللي حتلللدد   قللا�للسلليللة  ملن�سب   و�للسلللللت 

م�سري �سخ�س و اإن دل على �سيء امنا  
دللليللل علللللى الللثللقللة الللتللي اأوللليللت للمراأة، 
واأثبتت جدارتها من خالها، مو�سحة 
الللللكللللوادر  نلل�للسللبللة  و�لللسلللللللت  اللللللدائلللللرة  اأن 

الن�سائية فيها ل85% . 
و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي 
راأ�لللللس اخللليللمللة، قلللدم  جهود  ويل عللهللد 
م�ساعفة لدفع م�سرية العمل يف الدائرة 
اأعمالهن  تقدمي  من  املوظفات  ومتكني 
بللكللل جلللللدارة، للللذا جتلللد امللللللراأة املوظفة 
حري�سة على الإجناز،  واأ�سبحت تتابع  
املعاملة.   تنهي  اأن  اإىل  بنف�سها  العمل 
اأ�سا�سه   املحاكم،   يف  ال�سري  والتوجيه 
موظفات ويلعنب دوراً كبرًيا يف املحافظة 

على ا�ستقرار الأ�سر.  
وهي  جمعة،   �سيخة  الللرتبللويللة   وقالت 
تعتر من الرعيل الول من املوظفات،  
نللعللتللر نللفلل�للسللنللا هلللاويلللات للللللعللمللل ولي�س 
الللعللمللل بطريقة  نللحللب  كللّنللا  مللوظللفللات، 
امل�سوؤولية  حجم  ونرى    ، طبيعية  غري 
اأن نقوم  الكبرية على  قياداتنا ونحاول 

بواجبنا  على اأكمل وجه.  
جيل الت�شحيات: 

الرئي�سي  حللللليللمللة  العللاملليللة  ونلللوهلللت 
املراأة  اأن  راأ�للس اخليمة  اإذاعلللة  مذيعة يف 
يف الأ�لللسلللر املللحللافللظللة �للسللعللب عللللليللهللا اأن 
بت�سجيع  اأن  ال  العلللللللام  تللظللهللر  يف 
واأ�سبحت  اأهالينا  اأفكار  تغريت  قيادتنا 
تقت�سر  ول   ، اإعامية  موؤ�س�سات  تدير 
على تقدمي الرامج اإمنا حتلل وت�سارك 

براأيها.  
 واأردفت �سمية حارب اأن  قبل التاأ�سي�س 
اأمهاتنا �سربن قدوة  ح�سنة يف تاأ�سي�س 
جيل الت�سحيات،  املرحلة الثانية  كانت 
التجذر  كانت  والثالثة   الحتللاد  مرحلة 

الللد�للسللتللور واخلطط  والللثللبللات واأر�لللسلللى  
وحلللر�لللس اللل�للسلليللخ زايللللد ملللرتللكللزات دولة 

الحتاد .  
النلللطلللاق  ملللرحلللللللة  اأن  اىل  وا�لللللسلللللارت 
اىل   1975 عام   مللن  كانت  احل�ساري 
2004 و�سعت ا�سرتاتيجية املراأة، من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قبل 
يف  و�سلنا  و  الن�سائي،  الحتلللاد  رئي�سة 

املرحلة الأخرية ملرحلة التمكني.  
املعمري  فاطمة  اللل�للسللاعللرة   واأو�سحت 
بدون  امللللللراأة  عللن متللكللني  تكلمت  الللتللي 
ملللنلللا�لللسلللب،  فللللالللللدولللللة علللللمللتللنللا كيف 
كموظفات،   اآراوؤنللللا  نقل  يف  قللادة  نكون 
تربية  ويف  مللنللازلللنللا،  يف  ونللحللن  قللللادة 
قلللادة  نلللكلللون  كلليللف  وتعلمنا   الأبلللللنلللللاء، 
لاآخرين، خا�سة حني اأعطتنا  القيادة 
للقيادة  اللللازملللة  الأدوات  الللر�للسلليللدة 
الأعللللوام  تخ�سي�س   يف  تتمثل  وكللانللت 
البتكار  يف   اللللقللليلللادة،   تلللوجلللهلللات  اىل 
وال�سعادة والقراءة والبداع كلها اأدوات 
كيف  ذلك   وعلمنا  الللوظللائللف،  ملختلف 
ونقوم  وخطط   اأهللللداف  لأن�سنا  ن�سع 

مبراجعتها ب�سكل دوري.  
 وحمل املحور الثاين اأم ال�سهيد دورها 

يف الت�سدي فقد حملت هم الوطن قبل 
هم الأبناء وتنا�سبت   عاطفة الأمومة 
ونت�ساءل  فخر  بكل  باأبنائها  و�سحت  
يف  در�للسللا  ال�سهداء  امللهللات  قدمت  كيف 

الوطنية ؟  
الأمهات  اأن  ال�سحي   ملللرمي  وجللاوبللت 
الللل�لللسلللهلللداء �للسللربللن ملللثلللًا ملل�للسللرفللاً يف 
واملواقف  �سهداءنا  ونتذكر  الت�سحية 
الللللتللللي �لللسلللهلللدتلللهلللا مللللللازالللللللت حلللا�لللسلللرة 
يف  ذاكرتي، وح�سرت كل املواقف اثناء 
اأبناءهن   دفللن  واأثللنللاء  اخلللر  تلقيهن  
وكانت  اللللعلللرب  خللنلل�للسللاء  مثلن   كلللللهللن 
جتللاهللد وتلللللجللم دمللوعللهللا وتللقللف فخًرا 
بابنها  الذي قدم فداء لق�سية العروبة، 
الغري متعلمات   املللراأة وخا�سة  واأثبتت 
ان وطنيتهن فاقت الت�سورات وكل تلك  

املواقف لنا الفخر فيها باأمهاتنا .  
جت�سيد الروح الوطنية : 

اخلابوري  ملللوزة  اأول  املللللازم   وقالت  
باإدارة  املجتمعية  الللرامللج  فللرع  رئي�س 
اللل�للسللرطللة املللجللتللمللعلليللة بلل�للسللرطللة راأ�للللس 
للمجل�س  اللللعلللام  املللنلل�للسللق  و  اخلللليلللملللة، 
اأن الت�سحية ولء وانتماء  الرم�ساين  
وجتلل�للسلليللد الللللللروح اللللوطلللنللليلللة، ويلللللزدان 

تركوا  الذين  ال�سهداء  ب�سور  املجل�س 
اأثللللر كللبللري يف وجللدانللنللا ، وهلللللوؤلء هم  
قدوة لأبناءنا والت�سحية و�سام و�سعوه 
اأمهات  على �للسللدورنللا، وكللانللت مللواقللف 
ال�سهداء م�سرفة حني اأكدوا يف مواقف 
فقدانهم لل�سنى اأنهن مل تكن تربيتهم 

ال خلدمة الوطن.  
الطنيجي   نلل�للسللال  قللالللت  جانبها   من 
اأن  الحتلللادي  الوطني  املجل�س  ع�سوة 
اأزملللللات، ال وهي  فر�س  مللا ملللرت مللن 
للوطن،   وانتماءنا  ولءنلللا  فيها  نثبت 
اأن  الأمللهللات  ولكل  اأول  يل  ون�سيحتي 
جنللزع لللتللداول الأيللللام، ونللربللي اأطفالنا 
على الت�سحية وحب الوطن، و�سرورة 
للخدمة  بالن�سمام  والت�سرف  خدمته 

الوطنية.  
تربيتنا  اأن  حلللللارب  �للسللملليللة   واأردفللللللللت 
لللاأبللنللاء لبللد اأن تللكللون بللالأفللعللال قبل 
وخا�سة  اللللنللل�لللسء  تلللربللليلللة  الأقلللللللللللوال،  
الت�سحية   غر�س  لبللدمللن  الرتبويني 
بالنف�س  والت�سحية  العمل  جمللال  يف 

واملال والوقت.  
املعمري   فللاطللمللة  اللل�للسللاعللرة   ودعمتها 
ذلك  ونغر�س  ن�ست�سعر  اأن  لبد  بقولها 

الدولة  باأن  اأبنائنا  بنفو�س  ال�ست�سعار  
برها،  جميًعا  وعلينا  الكرى  الأم  هيه 
المارات   �سخ�سنة  نزرع  اأن  من  ولبد 
الدافئ  واحل�سن  الغالية  الأم  كونها 

لنا جميعاً.  
متطوعة  الللهللنلليللاوي  فاطمة   واأ�سارت 
اأن ق�ستها  اإ�سامي اىل  ومديرة مركز 
مللع الللتللطللوع بللللداأت قللبللل ثللاثللني عاًما 
التي  امللل�للسللرية  تلللللك  علللللى  تللنللدم  ، ومل 
اأ�سفت على حياتها الركة وال�ستقرار 
املراأة  تكون   اأن  على  واأ�للسللدد  والأمللللان، 

خري مثال ك�سفرية لبلدها.  
 وختمت مرمي ال�سحي اأن ال�سيخة هنا 
ال�سمو  املاجد حرم �ساحب  بنت جمعة 
القا�سمي ع�سو  ال�سيخ �سعود بن �سقر 
املللجللللل�للس الأعلللللللى حللاكللم راأ�للللس اخليمة 
�سربت اأروع مثال للت�سحية وللقدوة،  
تطوع  الذين  ال�سيوخ  اأبنائها  تربية  يف 
القوات  �للسللمللن  للليللكللونللا  مللنللهللم  اثلللنلللان 
امل�سلحة يف مهمة حترير اليمن، وحني 
القا�سمي،  اأحمد  البطل  ال�سيخ  اأ�سيب 
ردة فعلها منللوذج جميل  لرتبية  كانت 
الأبناء حني قالت “ مل اأربي اأبنائي اإل 

كجنود يف خدمة الوطن “ .  

••دبي-وام:

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�سات مرحلة جديدة 
لوحة  علللللللى  امللللمللليلللزة  “حلظاتك  مللللبللللادرة  مللللن 
املتعاملني  متللنللح  والللتللي   »u« للللللكللود  مركبتك” 
للوحات مركباتهم  اأرقام خما�سية  اختيار  فر�سة 
تللواريللخ ومنا�سبات  بللنللاء على  الللكللود وذللللك  لللهللذا 
مهمة يف حياتهم وذلك خال الفرتة املمتدة من 
�سراء  للمتعامل  وميكن   .  2017 اإىل   1967
لوحته من خال مراكز اإ�سعاد املتعاملني املتوفرة 
دبللي كافة وملللزودي اخلدمة وال�سركاء  اأنللحللاء  يف 
ال�سرتاتيجيني وموقع الهيئة اأو التطبيق الذكي 

تاأتي  التي  املرحلة  واملركبات” وهي  “ال�سائقون 
تعزيزا لإ�سعاد النا�س يف �سهر رم�سان ومواكبة مع 
�سلطان  ال�سيد  واأو�سح  املقبل  الفطر  عيد  فرحة 
اإدارة ترخي�س املركبات مبوؤ�س�سة  املرزوقي مدير 
الرتخي�س يف الهيئة اأنه �سيتم �سرف الأرقللام يف 
املعرو�سة  الأرقللام  حال توفرها يف قائمة لوحات 
يف املوقع الإلكرتوين للهيئة من الكود U والتي 
 2017 وحتى   1967 عام  التواريخ من  حتمل 
واأن القيمة الجمالية للوحة تبلغ 1620 درهما 
من  مبا�سرة  اللوحة  �سراء  من  املتعامل  ويتمكن 
اأنحاء  املنت�سرة يف  املتعاملني  اإ�سعاد  خال مراكز 
دبي ومزودي اخلدمة وال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

“ال�سائقون  الللذكللي  التطبيق  اأو  الهيئة  ومللوقللع 
واملركبات” موؤكدا اأن هذه املبادرة للكود u  تاأتي 
ومواكبة  رم�سان  �سهر  يف  النا�س  لإ�سعاد  تعزيزا 
هذه  اأن  واأ�للسللاف   . املقبل  الفطر  عيد  فرحة  مع 
املرحلة من مبادرة “حلظاتك املميزة على لوحة 
مركبتك” تاأتي بعد الإقبال امللحوظ يف املراحل 
املللمللتللدة من  للللللتللواريللخ   S T للللللكللوديللن  ال�سابقة 
الهيئة  واأنها تعك�س دور   1998 وحتى   1981
تللقللدمي خلللدملللات جلللديلللدة ومميزة  الأ�للسللا�للسللي يف 
من  واللل�للسللعللادة  الللر�للسللى  لهم  حتقق  للمتعاملني 
خال اإ�سراكهم يف اختيار اأرقام ت�سكل لهم اأهمية 

يف حياتهم على لوحات مركباتهم .

مركز ال�سيخ حممد بن را�سد للتوا�سل الثقايف »طرق دبي” تطلق مرحلة جديدة من “ حلظاتك املميزة على لوحة مركبتك« 
احل�ساري ينظم ماأدبة اإفطار للم�سلمات اجلدد

•• دبي-وام:

�سهد مركز ال�سيخ حممد بن را�سد للتوا�سل الثقايف احل�ساري اإ�سهار اإ�سام 
�سهر  الأخللرية من  الع�سر  اإفطار نظمها يف  ماأدبة  عدد من �سيفاته خال 
اللواتي  رم�سان املبارك يف مقر املركز بدبي ح�سرها جمموعة كبرية من 
دخلن يف الإ�سام حديثا. وقالت نورما حممد �سليمان رئي�سة املركز اأن لهذا 
اللقاء اأثرا كبريا يف التاأليف بني قلوبهن رغم تعدد جن�سياتهن حيث �سهد 
املركز يف الفرتة املا�سية ا�سهار عدد كبري من املقيمني والزوار من اأكر من 

اجلاليات املقيمة يف دبي. من  جالية   15

املركز خال حفل الفطار  �سهده  �سعادتها مبا  �سليمان عن  نورما  وعرت 
اجلماعي للم�سلمات اجلدد من اإ�سهار عدد من ال�سيفات اإ�سامهن.

واأ�سافت اأن الحتفال بامل�سلمات اجلدد جاء يف اإطار اإعان �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل العام 2017 عاما للخري وبيوم 
واأن�سطة خمتلفة وم�سابقات  املاأدبة فعاليات  زايد للعمل الإن�ساين. وتخلل 
لروح  واإحياء  املبارك  رم�سان  ب�سهر  احتفال  رم�سانية  اأجللواء  يف  ترفيهية 
الرتاحم والتعاون بني امل�سلمات اجلدد واملعلمات وليعي�سن روحانية ال�سهر 

الف�سيل.
ويف اخلتام مت توزيع هدايا وجوائز تذكارية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  اأ�ساد 
وكذلك  الللداخللللليللة،  وزارة  بللدعللم  اخليمة  راأ�لللس  �سرطة 
على  الللقلليللادات  كللافللة  بللني  القائم  التن�سيق  و  بالتعاون 
م�ستوى الدولة ملا يبذلونه من تعاون وجهد كبري مع 
�سرطة راأ�س اخليمة، يف كافة الق�سايا و الأن�سطة التي 
على  يعمل  و  ال�سرطي  العمل  يخدم  تنفيذها،مبا  يتم 
باأن  م�سرياً  منها،  واحلللد  و حماربة اجلرمية  مكافحة 
�سرطة راأ�س اخليمة حري�سة على تطبيق اإ�سرتاتيجية 
اجلرمية  م�ستوى  خلف�س  ومبادرتها  الداخلية  وزارة 
وخف�س  املنظمة،   و  املقلقة  اجلرائم  تقليل  خال  من 
م�ستوى اجلرمية من خال تعزيز اأ�سلوب التعامل مع 
الأكر  اجلرائم  التقليل من  و  الأولوية،  ذات  اجلرائم 

انت�ساراً.
كما اأكد القائد العام على اأن �سرطة راأ�س اخليمة و�سلت 
حلرفية عالية يف التعامل مع الق�سايا الأمنية املقلقة 
وذلك  املمكنة،  بال�سرعة  �سبطها  و  انت�ساراً،  الأكللر  و 
والآليات  و معدات  اإمكانيات  من خال ما متتلكه من 
املتميز  الب�سري  للعن�سر  �سمها  عللن  ف�سًا  متطورة، 
الللتللعللامللل مللع خمتلف  علللللى كيفية  وامللللللدرب  وامللللوؤهلللل، 
قام  ما  والدليل  املجتمع،  تللوؤرق  التي  الأمنية،  الق�سايا 
اجلنائية،  املباحث  و  التحريات  بللاإدارة  العمل  فريق  به 
من عمل متقن و مدرو�س للو�سول اإىل امل�ستبه بهم يف 
غ�سون �ساعات قليلة من وقت تنفيذهم لل�سرقة، فهذا 
الإ�سادة  يدل على احرتافية عالية و دقيقة ي�ستحقون 

عليها وال�سكر. 
وتف�سيا  متكنت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 

 24 اأقللل من  املباحث اجلنائية يف  و  التحريات  اإدارة   -
األف   287.400 اآ�سيويني �سرقوا   3 �ساعة من �سبط 
امللل�للسللروق، وتللعللود تفا�سيل  املللبلللللغ  درهلللم ، و ا�للسللرتجللاع 
اهلل  عبد  العميد  �سعادة  بها  �سرح  ما  بح�سب  الق�سية 
اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  مدير  منخ�س  علي 
الأ�سخا�س يفيد  اأحللد  بللاغ من  باأنه ورد  اأو�للسللح  الللذي 
بتعر�سه لل�سرقة، من قبل اأحد الأ�سخا�س املجهولني، 
القرم بعد حماولة منه للحاق به  بالفرار باجتاه  ولذ 
على  بالف�سل،و  بلللاءت  اأن حمللاولتلله  اإل  بلله  والإملل�للسللاك 
الذي  للللللمللوقللع  املخت�سة  الللفللرق  كللافللة  الللفللور حتللركللت 
اأفاد  املبلغ  لأقللللوال  وبللال�للسللتللمللاع  اللل�للسللرقللة،  فيه  حللدثللت 
بللاأنلله يعمل بللاإحللدى اللل�للسللركللات كللمللنللدوب وكلللان يحمل 
بيع  ح�سيلة  درهللم   287.400 وقللدره  مبلغ  بحوزته 
مواد تخ�س ال�سركة، واأنه توجه لأحد املراكز التجارية 
باأحد  ال�سركة  املبلغ يف ح�ساب  بللاإيللداع  ليقوم  بللالإمللارة، 
امل�سارف املوجودة يف ذلك املركز التجاري، و اأثناء نزوله 
التجاري  املللركللز  مللدخللل  نللحللو  بتوجهه  و  مركبته  مللن 
قلللام �للسللخلل�للس مبللبللاغللتللتلله ملللن اخللللللف و�للسللرقللة الكي�س 
البا�ستيكي الذي يحوي املبلغ املايل، واأثناء ذلك و�سل 
زميل اآخر يعمل معه يف نف�س ال�سركة ملكان احلادث كان 
اأنه  اإل  املبلغ  اإيلللداع  اأثللنللاء  معه  يكون  اأن  املفرت�س  مللن 
اللحاق  حللاول  ذلك  وبعد  ال�سيء،  بع�س  متاأخراً  و�سل 
منطقة  يف  منهما  اختفى  اأنلله  اإل  بال�سارق  والإملل�للسللاك 
التي  ال�سرطة،  باإباغ  الأ�سجار، وعليه قاما  القرم بني 
بال�ستعانة  املللذكللورة  املنطقة  بتم�سيط  بللدورهللا  قامت 
بللللاإدارة املللهللام اخلا�سة و طللريان اجلللو و قلليللادة ال�سرب 
الثاين باعتبار املنطقة التي اجته نحوها بحرية و بها 

مياه �سحلة، اإل اأنه مل يتم العثور عليه.

�سرطة راأ�ص اخليمة تطيح بع�سابة 
القرم وت�سرتجع 287 األف درهم 
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اأخبـار الإمـارات
ملتقى زايد االإن�ساين يو�سي بتاأ�سي�ص اأكادميية زايد للعمل االإن�ساين

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  اأكادميية  تاأ�سي�س  اأعماله  الإن�ساين يف ختام  للعمل  زايد  ملتقى  تبنى 
تهدف  العربي  الوطن  نوعها يف  الأوىل من  بللادرة هي  يف  الإن�ساين  للعمل 
اإىل خلق جيل متميز من القياديني يف جمالت العمل الإن�ساين من خال 
ال�سراكة بني املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وغري الربحية يف منوذج مميز 
الإن�سانية  الأكادميية  تاأ�سي�س  وياأتي  امل�سرتك.  الأكادميي  الإن�ساين  للعمل 
ان�سجاما مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل باأن يكون 2017 عام اخلري وتزامنا مع يوم زايد للعمل 

الإن�ساين.
وتهدف الأكادميية اإىل تر�سيخ ثقافة العمل الإن�ساين وتاأهيل كوادر وطنية 

الإن�سانية من خال  املجالت  املهارات يف  كقياديني على م�ستوى عال من 
برامج تدريبية تخ�س�سية و�سمن منهج معتمد وباإ�سراف خراء حمليني 
وعامليني من اأبرز اجلامعات واملراكز العاملية وب�سراكة مع موؤ�س�سات الدولة 

احلكومية واخلا�سة وغري الربحية.
زايد  �سراكة بني مبادرة  الإن�ساين من خال  للعمل  زايد  اأكادميية  وتعمل 
املبذولة  اإطللار اجلهود  “تدريب” ويف  للتدريب  الوطنية  واملوؤ�س�سة  العطاء 
الإن�سانية  اخلللدمللات  جمللال  يف  املوؤ�س�سات  بللني  امل�سرتك  الللتللعللاون  لتفعيل 
الفئات  خمتلف  مللن  الب�سرية  الللكللوادر  وتللدريللب  واملجتمعية  والتطوعية 
لتاأهيلهم ليكونوا قياديني يف جمال التنمية املجتمعية. وياأتي تد�سينها بناء 
الثامنة والللذي عقد تزامنا  على تو�سيات ملتقى زايللد الإن�ساين يف دورتلله 
مع موؤمتر الإمارات ال�سبابي الإن�ساين يف قاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان يف مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية وبح�سور كبار 
املتخ�س�سني يف جمال العمل التطوعي والإن�ساين ورواد احلركة التطوعية 
يف الوطن العربي. وقال الدكتور عادل ال�سامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة 
والتخ�س�سي  املجتمعي  للتطوع  الإملللللارات  بللرنللامللج  رئلليلل�للس  الللعللطللاء  زايلللد 
“تطوع” اإن هذه الأكادميية تعتر اإحدى مبادرات برنامج “�سراكة” الذي 
املجتمعية  لل�سراكة  اآلية  اإيجاد  بهدف  موؤخرا  العطاء  زايد  مبادرة  اأطلقته 
امل�ستدامة بني موؤ�س�سات الدولة . وثمن دور املوؤ�س�سة الوطنية للتدريب يف 
جمال ن�سر ثقافة وفكر العمل التطوعي والإن�ساين م�سريا اإىل اأن الأكادميية 
�ستعمل باإ�سراف فريق عمل من موؤ�س�سات الدولة احلكومية واخلا�سة وغري 
اأنها �ستعنى  الربحية يف منوذج مميز لل�سراكة املجتمعية امل�ستدامة موؤكدا 
بتطوير الكوادر يف جمال التطوع والتدريب على اأعماله يف خمتلف املراحل 

املبتدئة واملتو�سطة واملتقدمة مبا يف ذلك عمليات تدريب الأفراد يف خمتلف 
الفئات اإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات والهيئات املختلفة .

زايد  مبادرة  اأمناء  جمل�س  ع�سوة  العتيبة  مللوزة  �سعادة  اأكللدت  جانبها  من 
والإن�سانية  التطوعية  للمبادرات  التعليمية  املوؤ�س�سات  تبني  اأهمية  العطاء 
مثمنا دور مبادرة زايد العطاء خال ال�سنوات املا�سية يف ن�سر ر�سالة التطوع 
والعطاء حمليا وعامليا م�سريا اإىل اأن التفاقية املوقعة بني الطرفني ت�سكل 
منوذجا لل�سراكة املجتمعية امل�ستدامة . واأ�سار اإىل اأن اأكادميية زايد للعمل 
الإن�ساين تعد اأوىل ثمار التعاون امل�سرتك بني مبادرة زايد العطاء واملوؤ�س�سة 
اخلطة  و�سع  على  �سيعمل  امل�سرتك  العمل  فريق  واأن  للتدريب  الوطنية 
التدريبية التي �سيتم تنفيذها باإ�سراف خراء حمليني وعامليني حيث �سيتم 

منح امل�ساركني �سهادات اإجناز معتمدة .

اأ�شادت بالتزام املجتمع با�شرتاطات تركيب الأطباق اللقطة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة يف الوثبة ب�ساأن االأطباق الالقطة واالأعالم ون�سر الغ�سيل
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعربت دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة اأبوظبي عن �سكرها 
تركيب  قانون  ومتطلبات  مبعايري  للتزامهم  نظرا  لل�سكان  وتقديرها 
مظهر  حماية  على  وحر�سهم   ، البنايات  اأ�سطح  على  الاقطة  الأطللبللاق 

املدينة.
جاء ذلك خال احلملة التفتي�سية والرقابية التي نفذتها البلدية و�سملت 
ال�سكان  التزام  الوثبة بهدف الطاع على  التجارية يف  البنايات  ع�سرات 

تطبيقهم  مللن  التاأكد  وكللذلللك   ، الاقطة  الأطللبللاق  تركيب  با�سرتاطات 
�سملت  كما   ، التلف  من  عليها  واحلفاظ  الدولة  اأعللام  تركيب  ملتطلبات 
الأماكن  ويف  املنازل  �سرفات  على  الغ�سيل  ن�سر  خمالفات  متابعة  احلملة 

الظاهرة للعيان .
ارتفاع  ب�ساأن  اإيجابية  نتائج  عللن  ك�سفت  احلملة  اأن  البلدية  واأو�للسللحللت   
م�ستوى الوعي املجتمعي باأهمية امل�ساركة يف حماية البيئة واحلفاظ على 
 4( امل�سرح  بالعدد  اللتزام  خال  من  للمدينة  العام  احل�ساري  املظهر 

اأطباق لكل بناية( به بالن�سبة لاأطباق الاقطة.

ونوهت البلدية اأنها حررت خال احلملة 5 اإنذارات ب�ساأن الأعام التالفة 
اأهمية �سيانة رمز الدولة وحمايته من كافة  اإىل  اأفللراد املجتمع  ، ودعت 
وباأبهى  مرفوعا  عليه  واحلللفللاظ   ، واملناخية  الطبيعية  املللوؤثللرات  اأ�سكال 

�سورة . 
على  الغ�سيل  ن�سر  بخ�سو�س  للمخالفني  اإنللذاريللن  البلدية  وجهت  كما 
العام  املظهر  ت�سويه  يف  ي�ساهم  اللللذي  الأملللر  والللبللنللايللات  املللنللازل  �للسللرفللات 
للمدينة . واأهابت بلدية مدينة اأبوظبي بجميع اأفراد املجتمع للم�ساهمة 
يف احلفاظ على املظهر احل�ساري للمدن وذلك من خال التخل�س من 

كافة اأنواع امل�سوهات التي مت�س املظهر العام للمدينة، واأكدت على �سرورة 
اإزالة كافة الأطباق الاقطة من على اأ�سطح املباين وال�سرفات ملا لها من 
اأثر بيئّي �سلبّي اإ�سافة اإىل ت�سويهها للمظهر احل�ساري للمدينة وكونها 
ت�سكل م�سدر خطٍر على �سامة املجتمع ،واللتزام بعدم ن�سر الغ�سيل يف 

الأماكن الظاهرة وعلى �سرفات املنازل والنوافذ .
وايِ�سارت البلدية اأنها تنفذ هذه احلملة ا�ستنادا اإىل اأحكام القانون رقم 2 
ل�سنة 2012 ب�ساأن احلفاظ على املظهر العام وال�سحة وال�سكينة العامة 

يف اإمارة ابوظبي 

�شمن اأهدافها يف حماية اأفراد املجتمع من املر�ش

جمعية اأ�سدقاء ال�سكري تقدم خدماتها التوعوية والت�سخي�سية اإىل 5300 �سخ�ص يف ثالثة اأ�سهر

الإن�شاين” للعمل  زايد  “بيوم  للثقافة” حتتفي  “دبي 

مكتبة الطوار ت�ست�سيف جل�سة حوارية حتت عنوان زايد اخلري 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سكري  اأ�سدقاء  جمعية  جنحت 
الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  يف 
من  الأول  الربع  خال  بال�سارقة، 
ر�سائلها  تقدمي  يف  اجلللاري،  العام 
وخدماتها  املللبللا�للسللرة  الللتللوعللويللة 
اإىل  واللللعلللاجللليلللة  الللتلل�للسللخلل�للسلليللة 
خمتلف  يف  �سخ�س   5300 نحو 
العربية  الإمللللللللارات  دوللللللة  اأنلللحلللاء 
املتحدة، عر تنظيم 20 برناجماً 
وحما�سرة وور�سة وفعالية �سهدت 
جميعها م�ساركة وتفاعًا كبريين 

من قبل اجلمهور. 
تاأ�س�ست  الللتللي  اجلللمللعلليللة  وتللعللمللل 
وتثقيف  توعية  2008، على  عام 

من  اأكللر  ح�سل  �سخ�ساً،   230
الفح�س  خدمة  على  منهم   90
 580 تللوزيللع  اإىل جانب  املللجللاين، 
اجلمعية  و�ساركت  �سحية.  ن�سرة 
ال�سحي”  “الثنني  بللرنللامللج  يف 
الذي تنفذه اإدارة التثقيف ال�سحي 
لل�سحة  اللللداعلللملللة  واجللللملللعللليلللات 
الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلللللى  باملجل�س 
من  �سخ�س   200 نحو  وا�ستفاد 
التوعوية  والللرامللج  الفحو�سات 

املقدمة.
جمعية  نظمت  ذلللك،  جانب  واإىل 
حما�سرتني  اللل�للسللكللري  اأ�لللسلللدقلللاء 
 70 حللوايل  ح�سرهما  توعويتني 
�سخ�ساً من اجلن�سني، وذلك �سمن 
ال�سراكات املجتمعية للجمعية مع 

اإمارة ال�سارقة )حكومية وخا�سة( 
الأوىل  الللللفللللئللللتللللني  طللللللللاب  مللللللن 
حما�سرات  وت�سمنت  والللثللانلليللة، 
مبر�س  للتوعية  متنوعة  وور�لللس 
واأعرا�سه،  واأ�للسللبللابلله،  اللل�للسللكللري، 
منها  ا�ستفاد  منه،  الوقاية  وطللرق 
منهم  وطللالللبللة،  طللالللبللاً   5870
23 م�ساباً بداء ال�سكري، وتوجت 
بعر�س م�سرحية “البطل اخلارق” 

التوعوية يف اأربع مدار�س. 
وقالت خولة احلاج، رئي�س جمعية 
من  انللطللاقللاً  ال�سكري:  اأ�للسللدقللاء 
والتوجيهات  الللكللرميللة  الللرعللايللة 
ال�سمو  �ساحب  لقرينة  ال�سديدة 
ال�سيخة  �للسللمللو  اللل�للسللارقللة،  حللاكللم 
القا�سمي،  حمللمللد  بللنللت  جلللواهلللر 

الوقاية  بلللطلللرق  املللجللتللمللع  اأفلللللللراد 
ال�سكري  مللر�للس  ملللع  والللتللعللايلل�للس 
بالإ�سافة  والثاين  الأول  النوعني 
املللر�للسللى وتقدمي  اإىل دعللم هلللوؤلء 
بالتعاون  لللهللم  املللنللا�للسللب  اللللعلللاج 
والتن�سيق مع عدد من امل�ست�سفيات 
يف  ت�ستند  وهي  ال�سحية،  واملراكز 
من  كللبللرية  جمموعة  على  عملها 
املتطوعني من خمتلف القطاعات 

الطبية يف دولة الإمارات.
وجللاء الللعللدد الأكلللر مللن احل�سور 
مبادرات  مللع  املجتمعي  والتفاعل 
من  الأول  الللللربللللع  يف  اجللللملللعللليلللة 
التوعوية  امللللبلللادرة  مللع   ،2017
ال�سنوية “�سكر.. حلو ومر”، التي 
14 مللدر�للسللة يف  �سملت ملل�للسللاركللة  

ال�سكري  اأ�سدقاء  جمعية  جنحت 
العام  مللللن  الأول  الللللربللللع  خلللللال 
اجلاري، يف تو�سيع وتطوير نطاق 
فعالياتها وخدماتها، لتوعية اأكر 
عدد ممكن من اجلمهور بال�سكري 
للم�ساهمة  وخمللاطللره،  واأعللرا�للسلله 
وتعزيز  انلللتللل�لللسلللاره،  ملللن  احلللللد  يف 
لأفراد  املقدمة  ال�سحية  الرعاية 
اجلهود  كلللافلللة  ونلللقلللدر  املللجللتللمللع، 
وامل�سرفون،  املوظفون،  التي بذلها 
واملللتللطللوعللون، واللل�للسللركللاء يف هذا 

النجاح.  
هذه  خللال  يف  اجلمعية  ومتكنت 
الفرتة من من امل�ساركة يف خم�س 
اأماكن  اأقيمت يف  من�سات للتوعية 
عللامللة، و�للسللهللدت ملل�للسللاركللة حوايل 

•• دبي -الفجر:

نظمت هيئة دبي للثقافة والفنون 
املعنية  الللهلليللئللة  للللللثللقللافللة(،  )دبللللي 
والرتاث  والفنون  الثقافة  ب�سوؤون 
“زايد  بللعللنللوان  نللللدوة  يف الإمللللللارة، 
العمل  جلللوانلللب  تللنللاولللت  اخلري” 
الإن�ساين لدولة الإمارات العربية 
هذه  وجللاءت  ومبادراتها.  املتحدة 
املبادرة تزامناً مع يوم زايد للعمل 
الإن�ساين الذي �سادف يوم  التا�سع 
املوافق  ع�سر من رم�سان اجلللاري 
وا�ست�سافتها   2017 يونيو   14

مكتبة الطوار العامة. 
وقد اأ�سرف على تنظيم هذه الندوة 
للم�سوؤولية  زايلللللد  عللليلللال  فلللريلللق 
املللجللتللمللعلليللة،  مبللنللا�للسللبللة يلللوم زايد 
بذكرى  واحتفاًء  الن�ساين  للعمل 
�سلطان   بلللن  زايلللللد  اللللواللللد  رحللليلللل 
  ،) ثلللللراه  اهلل  طلليللب   ( نللهلليللان  اآل 
وا�ست�سافت عدداً من  ال�سخ�سيات 
التعاي�س  نلل�للسلليللب  لللهللا  كللللان  الللتللي 
ملللع  زايلللد اخللللري ، ومملللن يعدون 
مللللن  اللل�للسللخلل�للسلليللات الللنللا�للسللطللة يف 
جمالت  العمل اخلريي والر�سد  
التاريخي مل�سرية  الوالد  املوؤ�س�س 

زايد بن �سطان  اآل نهيان.
و�للللسللللارك يف اجلللللل�للسللة احلللللواريللللة 
ال�لللسلللتلللاذ حمللمللد علللبلللداهلل احللللاج 
الللللزرعللللوين، مللديللر هلليللئللة الهال 
والدكتور  الإمللللللاراتللللللي.  الأحللللمللللر 
املحا�سر  اجللللابلللري،  را�للسللد  �للسلليللف 
الإ�سامية  اللل�للسللوؤون  يف  وامللللوؤللللف 
واأدار اجلل�سة ال�ستاذ فهد املعمري 
وح�سر  العامة.  دبي  مكتبة  مدير 

العمل اخلريي يف اإمارات اخلري. 
بالإ�سافة  اإىل  عر�س اأعمال فنية 
حية من  قبل  فنانني  متطوعني 
مللللن  جللنلل�للسلليللات خمللتلللللفللة بلللللادروا 
املنا�سبة   فللعللاللليللات  يف  للللللملل�للسللاركللة 
املقيمني  قلللللللللوب  علللللللى  الللللعللللزيللللزة 

واملواطنني. 
ويتزامن يوم زايد للعمل الإن�ساين 
 ،2017 هذا العام مع عام اخلري 
الأمر الذي يعك�س الإرث الإن�ساين 
املتحدة  العربية  الإمللللارات  لللدولللة 
الر�سيدة  الللقلليللادة  كللر�للسللتلله  الللللذي 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  بلل�للسللاحللب  ممللثلللللة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زايللد  بللن  خليفة 
ويتج�سد من  اهلل،  الدولة، حفظه 
خال روؤية اخلري ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي – “رعاه اهلل”.

اإبراز  اإىل  اإ�للسللافللة  حياته،  �سنوات 
لدولتنا  الإنلل�للسللاين  العمل  جللوانللب 

حول العامل”.
احيائنا  يحظى  النابوده:  واأ�ساف 
باأهمية  الللعللام  هللذا  املنا�سبة  لهذه 
اإطللاق مبادرة عام  خا�سة يف ظل 

اخلري 2017 يف الإمارات. 
هيئة  حتر�س  املنطلق،  هللذا  ومللن 
دبي للثقافة والفنون على تطوير  
املجتمعية  والللللرامللللج  املللللبللللادرات 
حكومية  كلللجلللهلللة  والإنلللل�للللسللللانلللليللللة 
القيم  تعزيز  مب�سوؤولية  ت�سطلع 
والتقاليد  واللللللعلللللادات  الللثللقللافلليللة 
العربية  الللقلليللم  ملللن  تللنللهللل  اللللتلللي 
النهج  وهو  الأ�سيلة.  والإ�سامية 
الللللذي كللّر�للس �للسللورة الإمللللللارات يف 
املحفل الإقليمي والدويل بو�سفها 

من اأكر الدول املانحة يف العامل.
وقد تناولت  اجلل�سة  حماور عدة 

امل�سوؤولني  من   عدد  اجلل�سة  على 
متنوع   وجمهور  للثقافة،  دبللي  يف 
كللمللا ومت  تللكللرمي  املللتللحللدثللني  يف 
نللهللايللة  اجلللللل�للسللة ملللن قللبللل �سعادة  
م�ست�سار  �ساهني،  ظاعن   ال�ستاذ 
دبي  للللدى  الإدارة  جمل�س  رئلليلل�للس 

للثقافة.
وبهذه املنا�سبة، �سرح �سعادة �سعيد 
عللام هيئة  الللنللابللوده، مدير  حممد 
“ياأتي  بلللالإنلللابلللة:  للللللثللقللافللة  دبللللي 
منطلق  من  الفعالية  هذه  تنظيم 
الللتللاأكلليللد علللللى ملل�للسللوؤوللليللتللنللا جتاه 
لتخليد  وفللللاء  وبلللللادرة  جمللتللمللعللنللا، 
ذكللرى املغفور له زايللد بن �سلطان 
اآل نهيان، واإبراز �سريته الإن�سانية، 
علللللى مبادئه  الأ�للللسللللواء  وتلل�للسللللليللط 
الإن�سانية العظيمة، وحث الأجيال 
الإن�ساين  نهجه  اأثلللر  اقللتللفللاء  على 
الللطلليللب و�للسلللللوكلله الللنللبلليللل طلللوال 

اأبرزها  ثقافة اخلري لدى املغفور 
له زايللد بن �سلطان  واأثللرهللا  على  
وا�ستعر�ست    ، المللاراتللي  ال�سعب 
امل�ساريع  الرقلللللللللام   بلللللغللة  ايللل�لللسلللا 
اخللللرييلللة  الللتللي اأجنلللزتلللهلللا  هيئة 
تاأ�سي�سها،  مللنللذ  الحللمللر  الللهللال 
اأنحاء  كافة   لت�سمل  امتدت  حيث 
ا�ستدامة   حمور  وتناولت   العامل. 
اخلللري يف دولللة الملللارات العربية 
املللللتللللحللللدة  بلللفللل�لللسلللل  فلللكلللر البللللللاء 

املوؤ�س�سني . 
الندوة،  تنظيم  اإىل  وبللالإ�للسللافللة 
الفعاليات   ملللن   علللدد  اإقلللاملللة   مت 
ت�سليط  يف  ت�سب  التي  اجلانبية  
ال�سوء على م�سامني واأهداف عام 
اخللللري يف دوللللة الإمللللللارات، مبللا يف 
ذلك عر�س فلم ت�سجيلي  بعنوان 
هيئة  اإنلللتلللاج  ملللن  اخلري”  “عام 
منظومة  على  يركز  للثقافة  دبللي 

وال�ستفادة من خدماتها. 
ومتا�سياً مع دورها يف دعم مر�سى 
العاج  تكاليف  لتخفيف  ال�سكري 
علللنلللهلللم، بلللاللللتلللعلللاون مللللع علللللدد من 
دولة  يف  العاملة  الأدويللللة  �سركات 
الإمللارات، وفرت اجلمعية تكاليف 
ال�سكر،  لللفللحلل�للس  �لللسلللرائلللح  �لللسلللراء 

اجلللهللات احلللكللوملليللة واخلللا�للسللة يف 
دوللللة الإملللللارات، كما قللدمللت اأكر 
لل�سكر،  300 فح�س جماين  من 
فعاليات  �سبع  يف  م�ساركتها  خال 
اأقيمت يف مواقع خمتلفة بالدولة، 
و�سهدت اهتماماً من قبل اجلمهور 
ملللع ممللثلللللي اجلمعية  بللالللتللوا�للسللل 

وروؤو�س اأقام الأن�سولني، واأجهزة 
املر�سى  من  لعدد  ال�سكر،  فح�س 
امل�ستفيدين من خدمات اجلمعية، 
وهلللو مللا قلللللل مللن الأعلللبلللاء املادية 
مع  العي�س  على  و�ساعدهم  عنهم، 
ب�سكل  حياتهم  وممللار�للسللة  املللر�للس 

طبيعي.

�شمن م�شاركتها يف يوم زايد للعمل الإن�شاين
الدويل” توزع  ال�سارقة  مطار  “هيئة 
اآالف عبوات املياه على م�ساجد االإمارة

•• ال�صارقة-الفجر:

املاء”  “�سقيا  ال�سارقة الدويل مبادرة جمتمعية جديدة  نفذت هيئة مطار 
يف اإطار م�ساركتها يف اإحياء “يوم زايد للعمل الإن�ساين” الذي يوافق 19 
رم�سان من كل عام والتي ت�سمنت توزيع اآلف من عبوات مياه ال�سرب على 
امل�ساجد يف خمتلف اأنحاء اإمارة ال�سارقة.  وجاءت هذه املبادرة �سمن �سل�سلة 
�سهر  الللدويل خال  ال�سارقة  بها مطار  التي يقوم  املجتمعية  املبادرات  من 
رم�سان املبارك، والتي �سملت توزيع وجبات اإفطار جمانية على امل�سافرين 
واملتعاملني، بالإ�سافة اإىل العاملني يف املطار بنظام الورديات، وغريها من 
املبادرات الهادفة اإىل تر�سيخ مبداأ التكافل بني اأفراد املجتمع، خ�سو�ساً يف 
وعاقات  الت�سويق  اإدارة  مدير  ال�سام�سي،  عبيد  علياء  وقالت  اخلري.  عام 
ال�سارقة  مطار  مبادرة  “تاأتي  الللدويل:  ال�سارقة  مطار  هيئة  يف  املتعاملني 
واجب  مللن  انللطللاًقللا  الإمللللارة،  م�ساجد  على  ال�سرب  مياه  لتوزيع  اللللدويل 
امل�سوؤولية الجتماعية يف يوم زايد للعمل الإن�ساين، مبا يعك�س قيم البذل 
الوالد  خطى  على  و�سرياً  الإمللاراتللي،  ال�سعب  نفو�س  يف  املتاأ�سلة  والعطاء 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي غر�س فينا 
قيم العمل الإن�ساين، وم�ساعدة الآخرين”. وت�سمنت املبادرة  توزيع اأكر 
من 12000 عبوة من مياه ال�سرب على خمتلف م�ساجد الإمارة خال وقت 
الإفطار، تلبية لحتياجات امل�سلني خال �سهر رم�سان املبارك، وخ�سو�ساً 

يف اأجواء ال�سيف احلارة التي تتطلب ا�ستهاك الكثري من املياه. 

املرورية” تنظم  “ال�سالمة 
املوؤمتر الدويل لل�سالمة 

املرورية يف نوفمرب القادم
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل حممد �سالح بن بدوة 
الإمارات  جمعية  رئي�س  الدرمكي 
متابعة  اأهمية  املللروريللة  لل�سامة 
باإجناح  الكفيلة  الإجللللراءات  كافة 
اجلمعية  واأنلللل�للللسللللطللللة  فلللعلللالللليلللات 
للفرتة املقبلة وعلى راأ�سها املوؤمتر 
الذي  املللروريللة  لل�سامة  اللللدويل 
القادم  نوفمر  �سهر  خللال  يعقد 
والتدريب  “ التعليم  حتت عنوان 
املرورية”.  اللل�للسللامللة  يف  واأثللللللره 
تللراأ�للسلله اجتماع  اأكللللد خلللال  كللمللا 
م�ساركة  اأهللملليللة  الإدارة  جمللللل�للس 
والأن�سطة  احلمات  يف  اجلمعية 
املعنية  اجلللللهللللات  تللنللظللمللهللا  اللللتلللي 
علللللى تعزيز  والللعللمللل  اللللدوللللة،  يف 
ثللقللافللة اللل�للسللامللة املللللروريللللة بني 
احلد  بهدف  الطريق  م�ستخدمي 
املللروريللة واخل�سائر  من احللللوادث 
عنها.  الناجمة  واملللاديللة  الب�سرية 
متقاعد  العميد  قلللال  جللانللبلله  مللن 
حلل�للسللن اأحللللمللللد احللللو�لللسلللنلللي اأمللللني 
املوؤمتر  اأن  للجمعية  الللعللام  ال�سر 
الذي  املللروريللة  لل�سامة  اللللدويل 
�سيتناول  عللامللني  كللل  ملللرة  يللعللقللد 
حمورا هاما من حماور ال�سامة 
والتدريب،  التعليم  وهو  املرورية، 
بالتعاون  تللنللظلليللملله  �للسلليللتللم  حلليللث 
من  للوقاية  الدولية  املنظمة  مع 
العربية  واملنظمة  الطرق  حللوادث 
ومب�ساركة  املللللروريللللة،  لللللل�للسللامللة 
واملراكز  املللنللظللمللات  ملللن  الللعللديللد 
امل�ستويني  على  وخلللراء  البحثية 
العربي والعاملي، الذين �سيقدمون 
ودرا�ساتهم،  اأبللحللاثللهللم  خللا�للسللة 
املمار�سات  اأفلل�للسللل  وا�للسللتللعللرا�للس 

املتميزة .
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اأخبـار الإمـارات
جمعية ال�سداقة االإماراتية الكورية حتي يوم زايد يف مركز درا�سات نادي الرتاث بالبطني

 •• ابوظبي -الفجر:

ال�سداقة  جمعية  نظمت   2017 اخلللري  عللام  لفعاليات  مواكبة 
الإماراتية الكورية يف اأبوظبي اأم�سيتها ال�سنوية بيوم زايد للعمل 
يف  والبحوث  للدرا�سات  زايللد  مركَز  اللقاء  وا�ست�ساف  الإن�ساين 
نادي تراث الإمارات مبارينا البطني بالعا�سمة اأبوظبي مت�سمنا 
الكورية  اجلالية  اأبللنللاء  مللن  عللدد  بح�سور  �سائم  اإفللطللار  مللبللادرة 
واأكد  الإدارة.  واأعلل�للسللاء جمل�س  امللل�للسللوؤولللني  مللن  وعلللدد  واأ�للسللرهللم 
املهند�س حميد عبداهلل احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اأن 
هذه املبادرة ال�سنوية جاءت لت�سهم يف حتقيق اأهداف مبادرة يوم 
زايد للعمل الإن�ساين وت�سليط ال�سوء على اجنازات زايد خلري وما 
ينعم به جمتمع المارات من قيادة ر�سيدة وهبت نف�سها ل�سعبها 

وا�سعاده حتى حققت المارات  معيار » ا�سعد �سعب » وهلل احلمد 
الجتماعي  التوا�سل  تعزيز  اأهمية  ابللراز  خالها  حر�سنا  كما   ،
القادمة  الأجيال  لدى  لعمل اخلري  الذاتية  املبادرة  ثقافة  ون�سر 
خال  اخلللري  زايللد  بعطاءات  ال�سديقة  اجلاليات  اأبللنللاء  وتعريف 
املركز يف  اإدارة  بتعاون  م�سيداً  الب�سرية  احلافلة يف خدمة  حياته 
الكبريين  والتعاون  ال�سداقة  باأوا�سر  واأ�ساد  الفعالية.  ا�ست�سافة 
ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  ظل  يف  ال�سديقني  البلدين  اأبناء  بني 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة،حفظه اهلل، 

وامتداد التعاون بني البلدين يف خمتلف املجالت.
وقال عبداهلل نزر الزعابي نائب رئي�س اجلمعية : �سهد الفعالية 
التي اأقيمت اأول من اأم�س عدد من اع�ساء جمل�س ادارة اجلمعية 
والعلللا�لللسء الللعللاملللللني وعلللدد مللن ابللنللاء وبللنللات اجلللاللليللة الكورية 

اجلنوبية ال�سديقة .
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  الفعالية  يف  امللل�للسللاركللون  واأ�للسللاد 
اإقامة  يف  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زايللد  بن 
وا�ستمرار فعاليات معر�س »زايد العدل« لي�سبح معر�ساً دائماً على 
مدى العام، بهدف اإطاع الزوار واملهتمني على ال�سرية احلياتية 
للمغفور له باإذن اهلل تعاىل املوؤ�س�س الباين ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان. وبتوجيهات �سموه بزيادة املعرو�سات اخلا�سة باملغفور 
النفي�سة  القطع  من  العديد  اإ�سافة  متت  حيث  زايللد،  ال�سيخ  له 
التي تظهر للجمهور لأول مرة، حيث تعد هذه القطع هدايا نادرة 
قدمت للمغفور له موؤ�س�س الحتاد ال�سيخ زايد. كما نوه اللقفاء 
باحل�سور الإماراتي املتنامي �سواء لل�سياحة اأو الدرا�سة اأو العاج 

اأو التجارة يف اجلمهورية الكورية اجلنوبية ال�سديقة .

بح�شور 16 دولة عربية واأجنبية:

نهيان بن مبارك يفتتح م�ساء اليوم فعاليات ملتقى رم�سان خلط القراآن بدبي
•• دبي-الفجر:

وتنمية  الثقافة  وزيللر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  يفتتح 
التا�سعة من ملتقى رم�سان  الللدورة  الأحللد فعاليات  اليوم  املعرفة م�ساء 
خلط القراآن الكرمي بالف�ستيفال �ستي بدبي والذي تنظمه وزارة الثقافة 
وتنمية  املعرفة على مدى ثاثة اأيام بح�سور 30 خطاطا من 16 دولة 
جزاأ  بواقع  كاما  اهلل  كتاب  يخطون  الذين  واأجنبية  واإ�سامية  عربية 
ثالث  التا�سعة يف  الن�سخة  تكتمل  اأن  القراآن لكل خطاط على  كامل من 
الفنون  بن مبارك معر�س  نهيان  ال�سيخ  يفتتح معايل  امللتقى، كما  اأيللام 
لوحة   50 من  اأكللر  وي�سم  امللتقى  هام�س  على  يقام  الللذي  الإ�سامية 
خطاطي  كبار  اأبدعها  واحلروفية  الإ�سامية  والزخرفة  العربي  للخط 
العامل خال ال15 عاما املن�سرمة، ليقدم املعر�س م�سهدا بانوراميا عن 

تاألق الفنون الإ�سامية املعا�سرة مبختلفة م�ساربها ومدار�سها العاملية.
    وقالت �سعادة عفراء ال�سابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اأن 

تقام حتت  التي  التا�سعة  دورتلله  الكرمي يف  القراآن  ملتقى رم�سان خلط 
رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان مقبٌل على حتد حقيقي 
لقدرات اخلطاط املعا�سر حيث يتم كتابة القراآن بخط الثلث لأول مرة 
على  تللفللردا  الأكلللر  يجعله  جديد  متيز  امللتقى  اإىل  لي�ساف  الللعللام  هللذا 
م�ستوى العامل، موؤكدة اأن الهتمام املحلي والدويل بامللتقى يزداد عاما 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزارة  على  كبرية  م�سوؤولية  وي�سيف  اآخللر  بعد 
جتعلها حري�سة ب�سفة دائمة على تطويره دورة بعد اأخرى، واأكر حر�سا 

على جتويد وتنويع الن�سخ القراآنية التي ينجزها امللتقى �سنويا.
    وحلللول تللاأثللر ملتقى رملل�للسللان خلللط اللللقلللراآن الللكللرمي علللللى اجلمهور 
الأجيال  مللن  كللبللريا  اهتماما  هللنللاك  اأن  ال�سابري  اأو�للسللحللت  الإملللاراتلللي، 
والللتللعللرف على فنونه، واحلللر�للس على  الللعللربللي،  بتعلم اخلللط  اجلللديللدة 
الإبللداع فيه، ول �سيما يف الفرتة الأخللرية، م�سرية اإىل اهتمام الكثريين 
وعلى راأ�سهم املهتمني باخلط العربي بزيارة امللتقى �سنويا والتعرف على 
اأبرز خطاطي العامل امل�ساركني فيه، واكت�ساب اخلرات املبا�سرة منهم يف 

احد  �سك  با  وهو  منهم  كل  لدى  ال�ستثنائية  واملهارات  الكتابة  اأ�سلوب 
اأعللداد كبرية من  اأن الأيللام القادمة �ست�سهد  اأهللداف امللتقى، موؤكدة  اأهم 
اخلطاطني الإماراتيني الذين ميلكون موهبة كبرية متكنهم من الظهور 
اإىل جانب خطاطي العامل، والإ�سافة اإىل جماليات هذا الفن الإ�سامي 

الرفيع. 
القران  خلللط  رم�سان  ملتقى  اأن  ال�سابري  عللفللراء  �سعادة  واأو�للسللحللت     
الللكللرمي يعد واحلللداً مللن اأهللم مللبللادرات اللللوزارة لدعم احلللركللة الثقافية 
بالرتاث  اإطار الهتمام  العاملية، يف  اإىل  والو�سول  الدولة  داخل  والفنية 
والثقافة واللغة العربية، وتعريف الأجيال اجلديدة بقيمة فنون اخلط 
انعقاده  اأيللام  خللال  امللتقى  لزيارة  باخلط  املهتمني  كافة  داعية  العربي 
بدبي والذي يعد فر�سة منا�سبة للجميع لكت�ساف عبقرية اخلد العربي 
خطاطي  كافة  قبلة  اأ�سبحت  الأمللللارات  اأن  مللوؤكللدة  املختلفة،  ومللدار�للسلله 
العامل ملا تقدمه من دعم ورعاية لهذا الفن الإ�سامي الراقي، وهو ما 
اأ�سهم يف اأزهار اخلط العربي لي�س يف الإمارات فقط واإمنا امتد اأثره اإىل 

كافة الدول العربية والأجنبية.
وحول اأهمية انتاج ن�سخة جديدة من القراآن بخط الثلث قالت ال�سابري 
اإنها متثل قيمة فنية وتراثية رفيعة، و�ستبقى ملئات ال�سنني �ساهدا على 
لي�س  امللتقى  ان  الكرمي، موؤكدة  والقراآن  العربي  باخلط  الدولة  اهتمام 
م�سابقة بني امل�ساركني ولكنه �ساهد على اأن تعاون اجلميع يف اإجناز ن�سخة 
لتطوير  اجلهود  توحيد  لأهمية  رمزية  حالة  ميثل  الكرمي  القراآن  من 
اأن  مو�سحة  عللام،  ب�سكل  الإ�سامية  والثقافة  الإ�سامية  الفنون  ودعللم 
دور جلنة التحكيم ينح�سر يف تقيم اجلانب الفني لإبداعات اخلطاطني 
للو�سول اإىل اأف�سل م�ستوى خا�سة، وان ما يخطونه هو اآيات كتاب اهلل، 
كما تقع على عاتقها عملية واملتابعة والتدقيق للن�سو�س القراآنية التي 
ال�سابري  اأكللدت  العام  هللذا  امل�ساركة  الللدول  وعللن  ينجزها اخلطاطون.  
العراق و�سوريا وم�سر  16 دولة منها  ا�ستقبل خطاطني من  امللتقى  ان 
وباك�ستان  وال�سعودية  والكويت  وماليزيا  والإمللللارات  واجلللزائللر  وتركيا 

والردن وا�سبانيا وهولندا واملانيا وايران.

�شمن مبادرة يف دبي نتعلم التي ينظمها برنامج دبي للأداء احلكومي املتميز

التفوق”  �سناع  “برنامج  يناق�سها  رياديًا  م�سروعًا   11
•• دبي-الفجر: 

احلكومي  للللاأداء  دبللي  برنامج  نظم 
العامة  لللللاأمللللانللللة  اللللتلللابلللع  املللتللملليللز 
دبي  اإملللللارة  يف  الللتللنللفلليللذي  للمجل�س 
م�ستوى  ل�للسللتللعللرا�للس  الأول  اللللللقللاء 
يف  مبتكرا  م�سروعا   11 يف  الللتللقللدم 
مبادرة  �سمن  التفوق  �سناع  برنامج 
“يف دبي نتعلم” التي تهدف لتعزيز 
وتبادل  ونقل  املوؤ�س�سي  التعلم  ثقافة 
املعرفة يف القطاع احلكومي بالتعاون 

مع خراء دوليني يف هذا ا ملجال.
وقد مت اختيار امل�ساريع امل�ساركة من 
م�سروعا مت تر�سيحهم من قبل   22
اإىل  تهدف  كلها  احلكومية  اجلللهللات 
املعرفة،  وتللبللادل  نقل  مللن  ال�ستفادة 
والتعلم املوؤ�س�سي يف تطوير وحت�سني 
اإ�سافة  احلكومية،  واخلدمات  الأداء 
 -6  3 مللن  مكون  فريق  تر�سيح  اإىل 

اأ�سخا�س لكل م�سروع.
امل�ساريع بناء على معايري  مت اختيار 
والنتائج  اللللتلللاأثلللري  مللللقللللدار  تلل�للسللمللل 
م�سروع  كللل  مللن  املتوقعة  الإيجابية 
ومدى اإمكانية تطبيقه وتوفر املوارد 

الازمة للتطبيق.
امللللخلللتلللارة اإىل  امللل�للسللاريللع  تللقلل�للسلليللم  مت 
جمللمللوعللتللني للليلل�للسللهللل تلللدريلللب فرق 
ومتابعة  بللامللل�للسللاريللع  املللعللنلليللة  الللعللمللل 
امل�ساريع  تللطللبلليللق  يف  الللتللقللدم  مللللدى 
كللمللا مت تلللدريلللب فلللرق الللعللمللل يف كل 
املوؤ�س�سي  التعلم  اأداة  على  جمموعة 
امللللعلللرفلللة ملللن خللللال ور�سة  وتللللبللللادل 
عمل، ليتم فيما بعد متابعة م�ستوى 
العمل  فللرق  على  والإ�للسللراف  التقدم 
للجهات  ميدانية  زيلللارات  خللال  من 

امل�ساركة من قبل خراء دوليني.
الن�سريات  احلللملللد  اللللدكلللتلللور  وقلللللال 
املللنلل�للسللق الللعللام لللرنللامللج دبلللي للللاأداء 
�سناع  برنامج  اإن  املتميز:  احلكومي 
لتوجيهات  ا�للسللتللجللابللة  يللاأتللي  الللتللفللوق 
�للسللاحللب اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئلليلل�للس جمللللل�للس الللللللوزراء حللاكللم دبي 
توجيه  اإىل  الللهللادفللة  اهلل”،  “رعاه 
التطوير  علللللللى  للللللعللمللل  احللللكلللوملللة 
�سعادة  لتحقيق  امل�ستمر  والتح�سني 
الن�سريات  الدكتور  واأ�ساف  النا�س.  
على  نتعلم  دبي  يف  مبادرة  “تعتمد 
املرجعية  وامللللقلللارنلللات  املللعللرفللة  اإدارة 
وهي  املمار�سات  اأف�سل  مللن  والتعلم 
معتمدة  عللامللليللة  ومللنللهللجلليللات  اآلللليلللات 
قفزات  لتحقيق  املتقدمة  اللللدول  يف 
نوعية للتطوير والتح�سني يف جوانب 

الأداء املختلفة.
اليوم  اللقاء  يهدف   : م�سيفاً  وقللال 
الذي  الللتللقللدم  م�ستوى  ل�للسللتللعللرا�للس 
لللكللل م�سروع  الللعللمللل  فلللريلللق  حللقللقلله 

فللئللاتللهللم الللوظلليللفلليللة، للللللتللعللرف على 
هذه  ت�سنيف  ثم  ومللن  احتياجاتهم، 
رفع  بهدف  وتنفيذها،  الحتياجات 
املتاحة  امللللوارد  مللن  ال�للسللتللفللادة  ن�سبة 
املوظفني  ا�للسللتللخللدام  وزيللللللادة  فلليللهللا، 
لبوابة املعرفة الإبداع، مما �سيجعلها 
الإبداع  على  للتحفيز  مهمة  و�سيلة 
والبتكار.  قدمت هيئة ال�سحة بدبي 
ملكافحة  املللبللتللكللرة  الللوقللايللة  بللرنللامللج 
مللر�للس اللل�للسللكللري وهلللو منللللوذج رائد 
للرعاية ال�سحية املجتمعية للوقاية 
من داء ال�سكري يف امللارة دبي، حيث 
ا�سلوبا جديدا ومبتكرا ل  يتبنى  انه 
بل  الللدوائلليللة  الو�سفات  على  يعتمد 
�سلوكيا  عاجا  ليكون  ذلك  يتخطى 
وذلك  متكاما،  ونف�سيا  وجمتمعيا 
2021 و  متللا�للسلليللا ملللع خللطللة دبللللي 
ا�للسللرتاتلليللجلليللة هلليللئللة اللل�للسللحللة بدبي 
الهادفة اىل تعزيز ال�سحة والوقاية 
اأجل بناء جمتمع  من الأمرا�س من 
اأكر �سحة واأكر �سعادة .عن طريق 
تبني وتللنللفلليللذ اأفلل�للسللل املللمللار�للسللات يف 
مثل  املزمنة  الأمللرا�للس  مللن  الوقاية 
والأوعية  القلب  واأمللرا�للس  ال�سكري 
املجتمع  �سرائح  اأكلللر  بللني  الللدمللويللة 
ملخاطر  عللر�للسللة  واأكللللرهللللم  �للسللعللفللا 
الإ�للللسللللابللللة بللتلللللك المللللللرا�للللللس، مثل 
ال�سخا�س ذو الوزن الزائد و والبدانة 
الن�ساط  بللقلللللة  يللتلل�للسللفللون  والللللذيللللن 
البدين و تناول الطعام غري ال�سحي 
ملر�س  عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  و 
ال�سكري والأمرا�س القلبية الوعائية 
النف�سي والتدخني. ت�سارك  ولإجهاد 
لل�سنة  دبللي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
الثانية على التوايل يف برنامج �سناع 
نداء  مب�سروع  نتعلم  دبللي  يف  التفوق 
الواجب - Call of Duty حيث 
التوجه  حتقيق  اإىل  امللل�للسللروع  يللهللدف 
كمدينة  دبي  حلكومة  ال�سرتاتيجي 
اآمنة مما �سيزيد ال�سعور والإح�سا�س 
اأفللراد املجتمع  بالأمن والأمللان لدى 
رفللللع جاهزية  واللل�للسلليللاح ملللن خللللال 
لا�ستجابة  دبللللي  �للسللرطللة  مللركللبللات 
احللللللللد من  و  اللللللللطلللللللوارئ  حللللللللللالت 
اجلللرميللة، وذللللك مللن خللال البحث 
باإ�ستخدام  املللمللار�للسللات  اأفلل�للسللل  علللن 
وتنفيذها   TRADE مللنللهللجلليللة 
ال�سرطة  ملللركلللبلللات  اأ�لللسلللطلللول  علللللللى 
املركبات  تللوافللر  لتح�سني  والأمللللللن  
 ،  95٪ اإىل   90٪ مللن  وجللاهللزيللتللهللا 
و�سيكون ذلك من خال تطوير عدة 
مركبات  �سيانة  اآللليللة  اأهمها  حمللاور 
احلوكمة  مللبللداأ  وتطبيق  اللل�للسللرطللة، 
املالية  للموارد  الأمللثللل  وال�ستغال 
منظومة  ملتطلبات  وفللقللا  والب�سرية 

اجليل الرابع.
تلللعلللملللل ملللوؤ�لللسللل�لللسلللة دبلللللللي خلللللدمللللات 

خلللال ال�للسللتللغللال الأملللثلللل ملختلف 
مللواردهللا. فقد ارتلللاأت دائلللرة جمارك 
الهتمام  نطاق  تو�سيع  �للسللرورة  دبللي 
بلللاللللعلللملللاء للليلل�للسللمللل بللللذلللللك دوائلللللر 
حللكللوملليللة و�للسللبلله حللكللوملليللة يف اإمللللارة 
دبي تقدم خدمات متنوعة وخمتلفة 

لل�سركات امل�سجلة يف الإمارة .
ومللللن هللنللا جلللللاءت فلللكلللرة عللملليللل دبي 
املللعللتللمللد كللملل�للسللروع وهلللو عللبللارة عن: 
بللللرنللللامللللج واإطللللللللللللار عللللمللللل مللللركللللزي 
علللللللى ملل�للسللتللوى حلللكلللوملللة دبلللللي داعللللم 
لللللل�للسللركللات الللتللي لللديللهللا �للسللجللل خاٍل 
م�ستوى  وللللديلللهلللا  امللللخلللاللللفلللات،  ملللن 
والت�سريعات  بالقوانني  عايل  التزام 
وتعريفها  متييزها  ليتم  بها  املعمول 
اأنها عميل  عند طلبها للخدمة على 
وبالتايل ح�سولها على  املعتمد،  دبي 
باحلوافز  ومتتعها  املطلوبة  اخلدمة 
املقدمة  والمللتلليللازات  والت�سهيات 
مللن اجلللهللات احلللكللوملليللة يف الإمللللارة 

بكل �سا�سة و�سهولة و�سرعة
مكافاأة  اإىل  املللل�لللسلللروع  هللللذا  يلللهلللدف 
جمارك  دائلللرة  يف  امل�سجلة  ال�سركات 
دبللللللللي وبللللاللللل�للللسللللراكللللة مللللللع اجلللللهللللات 
التزامها  علللللى  الأخلللللرى  احلللكللوملليللة 
توؤدي  والتي  والت�سريعات  بالقوانني 
القت�ساد  وحتفيز  وتعزيز  دعللم  اإىل 
العامة  الإدارة  قلللدملللت  والأعللللمللللال 
م�سروعاً  الأجللانللب  و�للسللوؤون  لاإقامة 
الإيجابية”  “الطاقة  عنوان  يحمل 
لدى  الإيجابي  احل�س  تنمية  بهدف 
الدافع  بللدوره  الذي ي�سكل  املوظفني 
وامل�ساريع  الأفللكللار  لتوليد  الرئي�سي 
وي�ستند  الللعللمللل،  بيئة  يف  البللتللكللاريللة 
اطاٍر  على  عمله  مللراحللل  يف  امل�سروع 
رئي�سي  ب�سكل  ي�ستند  ممنهج  عّملي 
الطاقة  “مبادرات  مللن  حللزمللة  علللللى 
اإىل  بللال�للسللتللنللاد  وذلللللك  الإيجابية” 
والعاملية  املحلية  املللمللار�للسللات  اأفلل�للسللل 
الإدارة  ملللوظلللفلللي  تلل�للسللتللهللدف  اللللتلللي 
الأجانب  و�لللسلللوؤون  لللاإقللامللة  الللعللامللة 
باأهمية  الوعي  م�ستوى  لرفع  بدبي 
الطاقات  و�سحن  الإيجابي  التفكري 
لللتللوفللري بيئة عمل  امللللهلللارات  و�للسللقللل 
الإنتاجية  م�ستوى  ترفع من  �سعيدة 
املبدعة لدى املوظفني بكافة الطرق 

اإ�سراف  حتللت  امل�ساركة  امل�ساريع  مللن 
اخلراء العامليني للمبادرة وبح�سور 
امللللللللللدراء امللللل�للللسللللوؤولللللني مللللن اجللللهلللات 

احلكومية. 
النعيمي  هلللللزاع  اأعللللللرب  جللانللبلله  ملللن 
لرنامج  الللتللملليللز  مللللبللللادرات  رئلليلل�للس 
دبلللي للللللاأداء احلللكللومللي املللتللملليللز عن 
ت�سهده  ايل  الكبري  بالنجاح  �سعادته 
اأن  نتعلم” واأ�للسللح  دبللي  “يف  مللبللادرة 
فرق  تق�سيم  تت�سمن  اللقاء  اأجللنللدة 
الأوىل  تلل�للسللم  جل�ستني  اإىل  الللعللمللل 
5 فرق  الثانية  ت�سم  بينما  فللرق   6
ويللتللم يف كلللل جللللل�للسللة تللقللدمي عر�س 
مت  ما  يو�سح  م�سارك  فريق  كل  من 
والتطوير  التعلم  م�سروع  يف  اإجنللازه 
يليها  دقلللائلللق   10 ملللللدة  املللوؤ�للسلل�للسللي، 
جلنة  قبل  من  للفريق  توجه  اأ�سئلة 
حتكيم متخ�س�سة تتكون من خراء 
دوليني متخ�س�سني يف جمال التعلم 
املوؤ�س�سي واملقارنات املرجعية ومن ثم 
يتم دعوة اجلمهور من الفرق الأخرى 
للت�سويت لختيار م�سروعني من كل 
للتناف�س  فلللرق   4 بللاإجللمللايل  جل�سة 
على املركز الأول كاأح�سن ن�سبة تقدم 

واإجناز يف امل�سروع. 
م�ستوى  التقييم  مللعللايللري  ت�سمنت 
اللللتلللقلللدم امللللحلللقلللق مللللن ابللللريللللل حتى 
الهداف  حتديد  ذلللك  وي�سمل  الن 
املتوقعة  والللفللوائللد  املعنية  والللفللئللات 
للتنفيذ  املعدة  واخلطة  ال�سروع  من 

والدرو�س امل�ستفادة حتى الن.
من  كللل  الللنللهللائلليللة  للت�سفيات  تللاأهللل 
ال�سعاف  خللللدملللات  دبللللي  مللوؤ�للسلل�للسللة 
وبلدية دبي والدارة العامة لاإقامة 
ال�سحة  هلليللئللة  و  الأجلللانلللب  و�لللسلللوؤون 
العامة  الدارة  فلللريلللق  فللللاز  بلللدبلللي، 
لللاإقللامللة و�لللسلللوؤون الأجلللانلللب باملركز 
الللفللريللق من  تللكللرمي  الأول حلليللث مت 
الن�سريات  اأحللللمللللد  اللللدكلللتلللور  قلللبلللل 
لاأداء  دبي  لرنامج  العام  –املن�سق 

احلكومي املتميز.
الت�سويت  يهدف  النعيمي:  واأ�للسللاف 
يف املقام الأول لت�سجيع جميع الفرق 
ي�سكل  كما  والتفاعل  امل�ساركة  على 
م�ستوى  تقييم  عللامللة  مللن   30%
امللل�للسللروع بينما  الللتللقللدم والإجنلللللاز يف 
منح  الدولية  التحكيم  جلنة  تتوىل 
ومن  الفني  لتقييمهم  % وفقا   70

ثم حتديد الفائز باملركز الأول.
وت�سمنت امل�ساريع م�سروع عميل دبي 
املعتمد املقدم من جمارك دبي والذي 
ياأتي انطاقا من روؤية دائرة جمارك 
اجلمركية  الإدارة  تللكللون  بللللاأن  دبلللي 
للتجارة  الداعمة  العامل  يف  الللرائللدة 
الجراءات  بكافة  وعما  امل�سروعة، 
امل�سار  تلل�للسللعللهللا علللللى  الللتللي  واللل�للسللبللل 
من  الللروؤيللة  هللذه  لتحقيق  ال�سحيح 

برنامج  ين�سجم  امللهمة  البللتللكللاريللة 
كهرباء  هيئة  من  املقدم  “اأفكاري” 
ومللليلللاه دبلللي يف ملل�للسللمللونلله واأهلللدافللله 
ال�سمو  الروؤى احلكيمة ل�ساحب  مع 
مكتوم،  اآل  را�للسللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نللائللب 
اللللللللللوزراء حلللاكلللم دبلللللي - رعللللللاه اهلل، 
لابتكار  الوطنية  وال�سرتاتيجية 
�سموه لكي ت�سبح دولة  اأطلقها  التي 
الإمارات العربية املتحدة واحدة من 
علللللى م�ستوى  ابللتللكللاراً  الللللدول  اأكللللر 
العامل. حيث تعد هيئة مياه وكهرباء 
دبي اأول موؤ�س�سة يف املنطقة ت�ستخدم 
ت�سمح  التي   )HYPE(  برجميات
للموظفني بالتعاون والت�سويت على 
املللقللرتحللة بطريقة  الأفلللكلللار  اأفلل�للسللل 
م�سابهة ملواقع التوا�سل الجتماعي. 
العمل  بيئة  تطوير  على  تركز  حيث 
وتعزيز التوا�سل بني جميع املوظفني، 
مقرتحاتهم  و�لللسلللع  علللللللى  واللللعلللملللل 
واملناق�سة  البحث  مو�سع  واأفللكللارهللم 
والإدارات،  الأقللل�لللسلللام  خمللتلللللف  ملللع 
للهيئة.  العليا  الإدارة  ذللللك  يف  مبللا 
والتح�سني  التطوير  نهج  اأطلللار  ويف 
تاأتي  الللهلليللئللة،  تتبعه  اللللذي  امل�ستمر 
نتعلم”  دبللي  “يف  مبادرة  يف  امل�ساركة 
بهدف التعرف على اأف�سل املمار�سات 
معدل  رفللع  يف  ت�ساهم  الللتللي  العاملية 
م�ساركة املوظفني يف تقدمي اأفكارهم 
البتكارية وتطبيق املنا�سب من هذه 
املمار�سات يف الهيئة مبا يحقق هدفنا 
يف رفع معدل م�ساركة املوظفني من 

٢٠٪ اىل ٤٠٪ مع نهاية امل�سروع.
قامت بلدية دبي باإن�ساء موقع داخلي 
ب)بوابة  ي�سمى  دبللي  بلدية  ملوظفي 
بلللهلللدف ن�سر  املللعللرفللة و الإبللللللللللداع(.  
وتبادلها  املعلومات  واإتللاحللة  املعرفة 
و  �سهولة،  بكل  الدائرة  موظفي  بني 
املعلومات  حللفللظ  اإىل  يللهللدف  كللذلللك 
املللهللمللة وعلللللدم جللعلللللهللا حلل�للسللرا على 

جمموعة واحدة من املوظفني.
ومع تطور بلدية دبي وتغري التوجه 
بوابة  توظيف  على  بالرتكيز  لديها، 
املللعللرفللة و الإبللللللداع، وجللعلللللهللا اإحلللدى 
جلعل  تلل�للسللتللخللدمللهللا  اللللتلللي  الأدوات 
بلليللئللة حمللفللزة لاإبداع  الللعللمللل  بلليللئللة 
والبتكار.  كان ل بد من اإعادة النظر 
يف كيفية توظيف هذه الأداة لت�سبح 
اإحدى الأدوات الأ�سا�سية التي ت�ساعد 
بلدية دبي يف حتقيق اأهدفها.  وذلك 
مللن خللال حتويل هللذه الللبللوابللة اإىل 
مرجع رئي�سي جلميع املعلومات التي 

قد يحتاجها املوظف. 
املعرفة  )بلللللوابلللللة  امللللل�للللسللللروع  يللللركللللز 
دبللي على  لبلدية  الللتللابللع  والبللتللكللار( 
بللالللتللعللاون مع  تطوير بللوابللة املللعللرفللة 
الللللدائللللرة مبختلف  مللوظللفللي  جللملليللع 

�للسلليللتللم عللقللد ا�للسللتللبلليللان يللبللني مدى 
ملللن اخلدمات  املللتللعللاملللللني  ا�للسللتللفللادة 
العامة  النيابة  توفرها  التي  الذكية 
والعقبات  امل�سكات  على  وللتعرف 
امل�سكات  تللواجللهللهللم وحتللديللد  الللتللي 
ا�ستخدام  مللن  تقلل  التي  الرئي�سية 
اخلا�سة  الذكية  والتطبيقات  املوقع 
النيابة  و�للسللتللقللوم  الللعللامللة.  بللالللنلليللابللة 
اللللعلللاملللة بللللزيللللارة عللللدد ملللن اللللدوائلللر 
من  لا�ستفادة  الأخلللرى  احلكومية 
خلدماتها  الللتلل�للسللويللق  يف  خلللراتلللهلللا 
الذكية وتطبيقها على موقع النيابة 

والتطبيقات الذكية.
ال�سعادة  لتعزيز  جللهللودهللا  اإطلللار  ويف 
املعرفة  لدى موظفي و�سيوف هيئة 
والللتللنللملليللة الللبلل�للسللريللة، يلل�للسللارك فريق 
تعلم  اإىل  يللهللدف  مبلل�للسللروع  الللهلليللئللة 
ومبتكرة  حديثة  ومنهجيات  اأنظمة 
املللوؤ�للسلل�للسللي، ومللنللهللا نظام  الللنللظللام  يف 
 ،”Holacracy“ الهولكرا�سي 
نللللظللللام يلللعلللتلللملللد علللللللللى متكني  وهلللللللو 
وكفاءة  فللعللاللليللة  وتللعللزيللز  املللوظللفللني 
�سلطة  تللللوزيللللع  يلللتلللم  بللحلليللث  الأداء 
اأع�ساء  كلللافلللة  علللللى  الللللقللللرار  اتلللخلللاذ 
ذاتياً  نف�سها  تنظم  التي  العمل  فللرق 
اأهلللللللداف وغللللايللللات تت�سم  بلللنلللاًء علللللى 
ملنظومة  وفقاً  وال�سفافية  بالو�سوح 
الللهللولكللر�للسللي.  ويتطلع  نللظللام  عمل 
دبي  “يف  مللبللادرة  يف  امل�سارك  الفريق 
التجارب  على  الطلللاع  اإىل  نتعلم” 
تطبق  ملوؤ�س�سات  املبتكرة  واملمار�سات 
اأنظمة مماثلة  اأو  الهولكر�سي  نظام 
واحلوكمة  املوؤ�س�سية  بلللالإدارة  تتعلق 
والتي ت�ساهم يف خلق بيئة عمل حتفز 
اإطاق الطاقات الب�سرية وا�ستثمارها 

لت�سريع التحول نحو امل�ستقبل.
الب�سرية حلكومة  املوارد  دائرة  تبادر 
اأبحاث  م�سروع  مركز  بللاإطللاق  دبللي 
كمركز  نوعه  مللن  الأول  يعد  واللللذي 
الب�سرية  بللاملللوارد  متخ�س�س  اأبللحللاث 
اإىل  املللبللادرة  عاملياً، حيث تطمح هللذه 
واإعلللداده  الب�سري  املللال  راأ�لللس  متكني 
اإمارة  اأجللنللدة  يللدعللم  مبللا  للم�ستقبل 

دبي يف خطتها 2021 وما بعدها.
ب�سمة  تللرك  اإىل  املللبللادرة  تهدف  كما 
اأف�سل  جملللللال  يف  للللللللدائلللرة  علللاملللليلللة 
بالراأ�س  املتعلقة  الدولية  املمار�سات 
الللبلل�للسللري ملللن خللللال احللول  امللللللال 

ادارة  تطوير  م�سروع  على  ال�سعاف 
امل�ستمر  التح�سني  �سبيل  يف  الداء 
رعاية  بنتائج  والرتلللقلللاء  للللللخللدمللات 
املر�سى ، يعمل يف هذا امل�سروع  فريق 
�لللسلللعلللادة خليفة  بلللقللليلللادة  مللتللخلل�للسلل�للس 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  املللديللر  اللللدراي 
امل�سروع مبراحل  هللذا  و�للسللوف ميللر   ،
“تريد”  اداة  بللا�للسللتللخللدام  ممنهجة 
العاملية للمقارنات املعيارية يف اف�سل 
املمار�سات . كما ي�سرف على امل�سروع 
خلللللللراء مللتللخلل�للسلل�للسللون مللللن خلللال 
ملبادرة  التابع  التفوق  �سناع  برنامج 
امللل�للسللروع اىل  يللهللدف   . يف دبللي نتعلم 
من  الداء  ادارة  مبنظومة  الرتللقللاء 
خال مراجعة الو�سع احلايل وعقد 
املوؤ�س�سات  ملللع  املللرجللعلليللة  امللللقلللارنلللات 
العامل  انحاء  يف  الللرائللدة  الإ�سعافية 
المريكية  املللتللحللدة  الللوليللات  مثل   ،
وا�سرتاليا  وايرلندا  املتحدة  واململكة 
النماذج  على  الطلللاع  �سيتم  حيث   ،
املختلفة وموؤ�سرات الداء ذات ال�سلة 
يف �للسللرعللة ال�للسللتللجللابللة وملللوؤ�لللسلللرات 
اخلدمات  حلللزم  و  اللل�للسللريللريللة  الداء 
اجلودة  جوانب  اىل  ا�سافة  املتنوعة 
الطاع  �سيتم  وكللمللا   . وال�للسللتللدامللة 
املوؤ�س�سات  يف  الداء  ادارة  نظم  على 
احلكومية املتميزة من غري املوؤ�س�سات 

ال�سعافية . 
النيابة  التفوق يف  يعمل فريق �سناع 
“زيادة  ملل�للسللروع  علللللى  الللعللامللة-دبللي 
والتطبيقات  املللوقللع  ا�ستخدام  ن�سبة 
العامة”.  بالنيابة  اخلا�سة  الذكية 
ن�سبة  زيلللللادة  اإىل  املللل�لللسلللروع  ويلللهلللدف 
للتطبيقات  املللتللعللاملللللني  ا�للسللتللخللدام 
الللعللامللة عن  النيابة  ومللوقللع  الللذكلليللة 
طريق درا�سة الأ�سباب وحل امل�سكات 
الللتللي تللواجلله املللتللعللاملللللني مللن خال 
امل�ستهدفة  الفئة  لها.  ا�ستخدامهم 
يف هللللللذا امللللل�للللسللللروع هلللللم امللللحلللاملللون 
واأ�سحاب الق�سايا الذين هم بحاجة 
التي  الذكية  التطبيقات  ل�ستخدام 
مع  معاماتهم  ت�سهيل  على  �ستعمل 
النيابة العامة و�سرتفع من م�ستوى 
ما  اأيلل�للسللاً  وهللذا  و�سعادتهم.  ر�ساهم 
تهدف اإليه النيابة العامة من خال 
املللل�لللسلللروع بلللللاأن حتللقللق اأقللل�لللسلللى مدى 
الذكية  التطبيقات  مللن  لا�ستفادة 

واملوقع للمتعاملني. 

الللبللحللثلليللة املللللقللللرتحللللة، اإميلللللانلللللاً من 
امل�ستمر،  التطور  اأ�سا�س  باأنه  الدائرة 
الأملللللر الللللذي ميللكللن اإملللللارة دبلللي من 
الحتفاظ بدفة القيادة على امل�ستوى 
الب�سرية  امللللوارد  جمللال  يف  الإقليمي 
عن  ذلللك  يكمن  امل�ستمرة.  والللريللادة 
ا�سرتاتيجية  تاأ�سي�س �سراكات  طريق 
العاملية  الللبللحللثلليللة  امللللوؤ�لللسللل�لللسلللات  مللللع 
�سبكة  لللو�للسللع  الللقللرار  �سنع  وجللهللات 
لقادة  يوفر  ممللا  م�سرتكة،  معرفية 
احلكومية  واجللللهلللات  دبللللي  حللكللومللة 
البحث  يللدعللهللمللا  كللافلليللة  مللعلللللومللات 
اتخاذ  عللمللللليللة  تلل�للسللهللل  واللللتلللحللللللليلللل 
وحت�سني  بتطوير  املتعلقة  الللقللرارات 
تعزيز  اإىل  اإ�سافًة  الب�سري،  العن�سر 
ال�سيا�سات العامة من خال عمليات 
بني  امللللزج  على  تعمل  متقدمة  بحث 
الب�سرية  امللللوارد  و�سيا�سات  نظريات 
اأر�س  على  احلقيقية  املمار�سات  مللع 
اللللللواقلللللع مللللن خللللللال تللللوفللللري روؤيللللللة 

م�ستقبلية وتخطيط ا�ستباقي.
ت�سارك هيئة دبي للطريان املدين يف 
م�سروع  تقدمي  خال  من  الرنامج 
تلللوعلللوي علللن ا�للسللتللخللدام الجللللللواء يف 
امللللارة دبلللي والللتللي تلل�للسللاهللم يف زيلللادة  
فئاتهم  امل�ستخدمني مبختلف  وعللي  
كيفية  علللللللى  وتللثللقلليللفللهللم  اللللعلللملللريلللة 
ال�للسللتللخللدام الملللثلللل لأجللللللواء املللارة 
دبلللي وقلللد �سمي امللل�للسللروع املللقللدم من 
ا�سعاد  م�سروع  بلل  الهيئة  فريق  قبل 
الأجواء. ومن خال الرنامج اي�سا 
الللهلليللئللة ملللن حيث  ابلللللراز دور  �للسلليللتللم 
الإجللللللللراءات واللللقلللوانلللني واإر�للللسللللادات 
ال�سامة املتبعة . ويهدف امل�سروع اىل 
توعية اأكر �سريحة من امل�ستخدمني 
جميع  ت�ساريح  ا�للسللتللخللراج  بلل�للسللرورة 
يف  الجللواء  �سامة  ب�ساأن  الن�ساطات 
امللللارة دبلللي وذلللللك عللن طللريللق هيئة 
لا�ستخدام  املللللدين  للللللطللريان  دبلللي 
الآمن وفق املعايري املتبعة وتثقيفهم 
بلللالأملللاكلللن امللل�للسللمللوحللة للللللتللحللللليللق يف 

املجال اجلوي اخلا�س بالمارة.  
من  عللدد  بعر�س  العمل  فريق  يقوم 
لدرا�ستها  وذلللك  البتكارية  الفللكللار 
رفع  اجل  من  تطبيقها  على  والعمل 
م�ستوى �سامة الجللواء.  كما يقوم 
بللتللقللدمي خللدمللات حت�سينية  الللفللريللق 

على امل�سروع لتحقيق النتائج.  

توفري عدد 3000 كي�ش اأرز مل�شروع زكاة الفطر

مراكز توزيع املواد الغذائية ببلدية مدينة العني توفر خدمة زكاة الفطر
•• العني  - الفجر

ا�ستعداداته  العني  مدينة  ببلدية  الغذائية   املللواد  توزيع  مركز  ا�ستكمل 
يف  �سنوياً  املركز  يقدمها  التي  اخلدمة  وهي  الفطر،  زكللاة  خدمة  لتقدمي 
فري�سة  لأداء  امل�ستفيدة  ال�سر  على  ت�سهيُا  عللام،  كل  من  رم�سان  �سهر 
اإىل  و�سولها  ل�سمان  وي�سر  ب�سهولة  املللواد  على  وح�سولهم  الفطر  زكللاة 
قطاعات  جميع  يف  الغذائية  امللللواد  لتوزيع  مللركللزا   13 عللر  م�ستحقيها، 

منطقة العني .
واأ�سار احمد را�سد النايلي م�سوؤول مركز توزيع املواد الغذائية ببلدية مدينة 

العني ، تاأتي هذه املبادرة ال�سنوية بهدف  ت�سهيل اأداء فري�سة زكاة الفطر 
و تعريف النا�س مبقدارها والفرتة التي يتم فيها اإخراجها،  حتقيقاُ  ملبداأ 
اخلريي  العمل  تنمية  جمال  يف  الإن�ساين  والتاحم  الجتماعي  التكافل 
من  الفطر  لزكاة  ملا  الإ�سامية،  ال�سريعة  اأ�س�س  وفق  املحتاجني  وخدمة 
فيما  والرتاحم  امل�سلم  املجتمع  فئات  بني  واملللودة  املحبة  اإ�ساعة  يف  اأهمية 

بينهم وا�ستكماَل  لاأجر وتنمية للعمل ال�سالح وتطهري النف�س .
واأ�ساف النايلي ، عمل مركز توزيع املواد الغذائية على توفري عدد 3000 
كي�س اأرز مل�سروع زكاة الفطر ب�سعر 12 درهما للكي�س حجم 3 كيلو بجودة 
عالية، مع عدم احت�ساب ن�سبة فائدة للبلدية من مبيعات اأرز زكاة الفطر، 

وذلك باعتبار امل�سروع مرتبط  بالفرتة الزمنية لل�سهر  الف�سيل ،  حيث  
اآلية �سراء زكاة الفطر ، عن طريق ح�سور العميل اإىل  مركز توزيع  تتم 
املواد الغذائية، وتقدمي بطافة �سرف املللواد  للح�سول  عدد  اأكيا�س زكاة 

الفطر  بناًء على الكمية امل�ستحقة لأفراد ال�سرة امل�سجلني  . 
ومن جانب اآخر يوا�سل مركز توزيع املواد الغذائية تقدمي خدمة اإفطار 
�سائم ، والذي يت�سمن وجبة اإفطار خفيفة  تتكون من ماء  و متر و روب 
وع�سري وكروا�سون ،  يتم بيعها ب�سعر رمزي 5 دراهم للوجبة ، التزاما من 
بلدية مدينة العني لتعميق مبادئ الرتاحم والتكافل بني اأفراد املجتمع ، و 

ملا لإفطار ال�سائم من الجر والف�سل  الكبري .
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�سفارة الدولة يف وا�سنطن تنظم اإفطارا رم�سانيا يجمع اأتباع خمتلف الديانات
•• وا�صنطن-وام:

املتحدة  الللوليللات  لللدى  الدولة  �سفري  العتيبة  مانع  يو�سف  �سعادة  اأقللام 
اإفللطللار رملل�للسللانلليللة - يف مللقللر اللل�للسللفللارة يف وا�سنطن  الأمللريللكلليللة مللاأدبللة 
خمتلف  اأتللبللاع  مللن  �سخ�سية   100 مللن  اأكلللر  فيها  �للسللارك   - �للسللي  دي 
اإ�سافة اإىل م�سوؤولني  الديانات واملعتقدات يف منطقة وا�سنطن الكرى 

حكوميني.
وتخلل الإفطار - الذي يعد حدثا خا�سا من نوعه ت�ست�سيف فيه �سفارة 
الدينية  بالقيم  التعريف  املختلفة -  الديانات  اأتباع  الدولة يف وا�سنطن 

والإن�سانية ال�سامية التي يعززها �سهر رم�سان املبارك.
العادات  حللول  املنا�سبة  بللهللذه  العتيبة  يو�سف  ال�سفري  �للسللعللادة  وحتلللدث 

ال�سهر  اأثناء  املجتمعات  بني  والتوا�سل  ال�سمل  مل  واأهمية  الرم�سانية 
الف�سيل . واأ�سار اإىل تاريخ 19 من رم�سان الذي يكت�سب اأهمية خا�سة 
لدى مواطني دولة الإمارات حيث ي�سادف ذكرى رحيل املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ .
 “ “ يوم زايللد للعمل الإن�ساين  بل  اأنلله مت ت�سمية هذه املنا�سبة  اإىل  لفتا 
لاحتفاء باإرث ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف هذا املجال اخلريي . 
وقال �سعادته اإن �سخ�سية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 
طيب اهلل ثراه “ جت�سد القيم التي نحتفي بها خال ال�سهر الكرمي من 
اأهمية وخ�سو�سية يف  القيم من  لهذه  ما  وت�سامح وكرم ورغم  تعاطف 

�سهر رم�سان اإل اأنها قيم تت�سارك فيها ثقافات واأديان خمتلفة .
�سوزي دميقراطي  الأمريكي توما�س  الكونغر�س  �سلط ع�سو  من جهته 

تعزيز  يف  التجمعات  هللذه  مثل  اأهمية  على  ال�سوء  نيويورك  وليللة  عن 
الرتابط الجتماعي بني النا�س والتعارف يف ما بينهم . 

وكان من بني �سيوف حفل الإفطار م�سوؤولون من احلكومة الأمريكية 
وق�ساو�سة واأئمة وحاخامات من موؤ�س�سة اأمريكان كارافان لل�سام التي 
جتمع خمتلف الأديللان واملعتقدات والتي زار ممثلون لها دولة الإمارات 
الإ�سامية مبن  ال�سام يف املجتمعات  اإ�ساعة  موؤخرا يف �سيافة منتدى 
منتدى  رئي�س  ونائب  الزيتونة  كلية  رئي�س  يو�سف  حمزة  ال�سيخ  فيهم 

تعزيز ال�سام يف املجتمعات الإ�سامية. 
التعاون  منظمة  يف  الأعلل�للسللاء  دول  �سفراء  مللن  عللدد  احلللفللل  ح�سر  كما 
الإ�سامي اإ�سافة اإىل ح�سد من ال�سخ�سيات املرموقة يف و�سائل الإعام 

ورجال اأعمال وقيادات جمتمعية.

وقال �سعادة ال�سفري العتيبة - يف تعليقه على اخللفيات الدينية املختلفة 
التعددية هي ما  “ اإن هذه  للح�سور الذين �ساركوا يف حفل الإفطار - 
التميز الذي نحن  الإمللارات عظمتها وهي ما جتعلنا بهذا  تك�سب دولة 
عليه اليوم . كما اأننا مل نكن لن�سبح على ما نحن عليه اليوم لول وجود 
�سعائر  املختلفة وميار�سون  والأديللان  ملئات اجلن�سيات  ينتمون  مواطنني 
معتقداتهم يف دولة الإمللارات بحرية ويعترون هذا البلد مبثابة وطن 

لهم “.
ويف اخلتام اأ�ساد احل�سور باحلفل واحتفاء �سفارة الدولة يف وا�سنطن بهم 
. موؤكدين اأن هذا احلدث يعك�س قيم وثقافة النفتاح التي متثلها دولة 
الإمللارات العربية املتحدة وت�سجعيها للت�سامح والتعاي�س بني الطوائف 

الدينية كافة الأمر الذي جعلها حتظى باحرتام العامل وتقديره.

االإمارات تنظم يف االأمم املتحدة حلقتي نقا�ص عن متكني ذوي االإعاقة وروؤيتها للمدن الذكية
•• نيويورك-وام:

حلقتي  الإملللللللللارات  دوللللللة  نللظللمللت 
نقا�س يف الأمم املتحدة على هام�س 
العا�سر  املللللوؤمتللللر  يف  ملل�للسللاركللتللهللا 
للدول الأطراف يف اتفاقية حقوق 
وذلك  الإعلللاقلللة  ذوي  الأ�للسللخللا�للس 
فيكتور  اللللدكلللتلللور  ملللع  بللالللتللعللاون 
بينيدا  مللوؤ�للسلل�للسللة  رئلليلل�للس  بلليللنلليللدا 

و”عامل ممكن”.
للرنويج  الدائمة  البعثة  و�ساركت 
و”عامل  املللللتللللحللللدة  الأمم  لللللللدى 
ممكن” - اإىل جانب الإمارات - يف 
تنظيم احللقة الأوىل التي حملت 
عنوان “و�سول وكرامة النازحني: 
واملراهقون  والأطلللللفلللللال  الللنلل�للسللاء 
والإعلللللاقلللللة يف حللللللالت الللللطللللوارئ 
مناق�سات  وركللللزت   . الإن�سانية” 
هذه احللقة - التي تعد اخلام�سة 

تعزيز  اأجل  من  التكنولوجيا  دمج 
والت�سدي  الللل�لللسلللاملللل  الللللتللللحللللول 
يواجها  الللتللي  للتحديات  بفعالية 

املواطنون.
اأكللللد اللللدكلللتلللور اأحمد  ملللن جللانللبلله 
العمران رئي�س املجل�س ال�ست�ساري 
لأ�سحاب الهمم “ ذوي الإعاقة “ 
وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  اإدارة  يف 
املجل�س  يف  امللل�للسللتللدامللة  الللتللنللملليللة 
اأهمية   .. دبلللي  لإمللللارة  التنفيذي 
�للسللاملللللة لتمكني  �للسلليللا�للسللات  و�للسللع 
من  الإعلللللاقلللللة  ذوي  الأ�لللسلللخلللا�لللس 
الو�سول اإىل املحتوى الرقمي على 

قدم امل�ساواة مع جميع املواطنني.
بينما �سدد الدكتور �سامل ال�سافعي 
وبرامج  اللل�للسلليللا�للسللات  اإدارة  مللديللر 
حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
لإملللللللللارة دبللللللي علللللللى اأهلللمللليلللة دور 

رئللليللل�لللس جمل�س  الللللدولللللة  رئللليللل�لللس 
“رعاه اهلل”  دبلللي  حللاكللم  اللللللوزراء 
اأن  اإىل  م�سرية  املا�سي..  اأبريل  يف 
ذوي  الأ�سخا�س  على  اأطلق  �سموه 

الإعاقة “اأ�سحاب الهمم” .
عاما  لي�ست  الإعللاقللة  اأن  مللوؤكللدة 
مقيدا لأي فرد يف حتقيق اأهدافه.

و�للسللارك يف ملللداولت هللذه احللقة 
ترنينغ  ملللورتلللن   - كللللاي  ملللن  كلللل 
وزير الدولة نائب الوزير يف وزارة 
بالرنويج  وامل�ساواة  الطفل  �سوؤون 
املندوب  ويب�سون  والتون  وال�سفري 
اللللدائلللم لأنللتلليللغللوا وبللللربللللودا لدى 
عبد  واأبللللللراهللللللام  امللللتلللحلللدة  الأمم 
املعني  اللللدويل  التحالف  عللن  اهلل 
كو�ستا  و�لللسلللارة  الإعلللاقلللة  بللقلل�للسللايللا 
ملفو�سية  اللللتلللنلللفللليلللذيلللة  امللللللديلللللرة 
اأ�سني  وجويل  الن�سائية  الاجئني 
الوطني للمعوقات يف  عن الحتاد 

بعثة  نظمتها  حلللللقللات  �سل�سلة  يف 
اللللدوللللة حتللت عللنللوان “كل املللراأة 
على  مكان” -  كلللل  يف  طللفللل  وكلللل 
اجلن�ساين  باملنظور  املتعلق  ال�سرد 
بالتخطيط  امللللعلللنلللي  والإعللللللاقللللللة 
الإن�ساين  املللجللال  يف  وال�للسللتللجللابللة 
اخلدمات  لإجنللاز  احلاجة  وتلبية 
ال�سلة وتقدميها لاأ�سخا�س  ذات 
الأكلللللللللر علللر�لللسلللة للللللللتلللخلللللللف عن 

الركب.
ن�سيبة  زكلللي  لنلللا  �للسللعللادة  و�سلطت 
الإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
حديثها  يف   - املتحدة  الأمم  لللدى 
اللل�للسللوء على  اأملللام هللذه احللقة - 
الوطنية  الإملللللارات  دوللللة  �سيا�سة 
الأ�سخا�س  متللكللني  اإىل  الللراملليللة 
التي  امللللبلللادرة  الإعلللاقلللة وهلللي  ذوي 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  اأطلللللقللهللا 
نائب  مكتوم  اآل  را�للسللد  بللن  حممد 

اأوغندا والدكتور بينيدا.
احللقة  الللدولللة  بعثة  نظمت  كللمللا 
الللثللانلليللة بلللال�لللسلللرتاك ملللع كلللل من 
املتحدة  الأمم  للللدى  الللهللنللد  بللعللثللة 
العاملية  و”عامل ممكن” واملللبللادرة 
لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
مداولتها  ومتلللحلللورت  اللل�للسللاملللللة 
حول املدن الذكية وتعزيز ح�سول 
اأدوات  علللللللى  املللللواطللللنللللني  جلللمللليلللع 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

اأملللللام امللل�للسللاركللني ..  ويف حللديللثللهللا 
جددت �سعادة ال�سفرية لنا ن�سيبة 
تنفيذ هدف  الللدولللة بدفع  الللتللزام 
واخلطة   11 امل�ستدامة  التنمية 
احلللل�لللسلللريلللة اجلللللديللللدة اللللتلللي من 
�ساأنها اأن جتعل املدن �ساملة واآمنة 
وقادرة على ال�سمود وم�ستدامة.. 
الإمارات  روؤية  ال�سوء على  ملقية 
للللللمللدن الللذكلليللة الللتللي تلل�للسللعللى اإىل 

اتفاقية حقوق  الإمللارات يف  �سباب 
ال�سوء  الإعللاقللة  ذوي  الأ�للسللخللا�للس 
الللثللقللايف يف تطوير  علللللى اجلللانللب 

املدن الذكية.
و�لللسلللارك يف هلللذه احللللللقللة كلللل من 
ال�سكرتري  كلللانلللغ  �للسلليللنللغ  نللافللريللت 
ذوي  الأ�للسللخللا�للس  متللكللني  اإدارة  يف 

والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
احلقيقي  النلللللدملللللاج  حتللقلليللق  يف 
يف  الإعلللللاقلللللة  ذوي  للللاأ�لللسلللخلللا�لللس 
اليومية  احللليللاة  جللوانللب  خمتلف 
يف  اأهللدافللهللم  لتحقيق  ومتكينهم 

بيئة �ساملة.
فللاطللمللة اجلللا�للسللم مندوبة  واأللللقلللت 

والتمكني  العدل  وزارة  يف  الإعاقة 
واملفو�س  الهند  يف  الجتماعيني 
العمدة  مكتب  من  كالي�س  فيكتور 
الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�س  املعني 
البنك  مللن  رجللا  �سامانت  وديللبللتللي 
الدويل اإ�سافة اإىل ميغان لوران�س 

من مايكرو�سوفت.

بن دميا�ص: تعزيز العمل الالئق وم�ساركة املواطنني يف وظائف امل�ستقبل �سمن روؤية التنمية امل�ستدامة

كللانللت تللتللجللاوز يف اللل�للسللابللق اللللل 79 
باملائة من اإجمايل الناجت املحلي.

اأن  اأدركلللللت  اإن الإمللللللارات  واأ�لللسلللاف 
جنللاحللهللا يف هلللذا الإطللللار ل ميكن 
اأن يكتمل دون �سمان توفري العمل 
من  الللدولللة  �سكان  جلميع  الائق 
وزارة  ف�سعت  ومقيمني  مواطنني 
امللللللوارد الللبلل�للسللريللة والللتللوطللني اإىل 
للت�سغيل  وطنية  �سيا�سات  تطوير 
الدولة  مواطني  تهيئة  ت�ستهدف 
امللل�للسللتللقللبللل والتي  للل�للسللغللل وظلللائلللف 
القطاعات  يف  ا�ستحداثها  �سيتم 
الأخ�سر  لللاقللتلل�للسللاد  احللللديلللثلللة 
والرتقاء بن�سبة م�ساركتهم ب�سوق 
العمل وحتقيق هدف توفري فر�سة 
عمل منتج ولئق لكل مواطن قادر 
وراغب بالعمل وذلك بالتوازي مع 
توفري كافة ال�سبل من اأجل تعزيز 

يف بناء اقت�ساد متوازن وقادر على 
ا�ستنزاف  دون  والزدهللللللار  الللنللمللو 
التنويع طيفا  هللذا  لي�سمل  املللوارد 
كال�سناعة  امللللجلللالت  ملللن  وا�للسللعللا 
والطاقة  واخلللللدمللللات  واللللتلللجلللارة 

والبرتوكيماويات وغريها.
اإىل  الللل�لللسللليلللاق  هللللللذا  يف  وتلللللطلللللرق 
امل�سرف  عللن  اللل�للسللادرة  الللتللقللاريللر 
والتي   2015 الللعللام  يف  املللركللزي 
على  تللل�لللسلللري  الللللللدولللللللة  اأن  تلللبلللني 
الطريق ال�سحيح يف �سبيل حتقيق 
ارتفعت  حيث  ال�سرتاتيجية  هذه 
م�ساهمة القطاعات غري النفطية 
مللللن الللللنللللاجت امللللحلللللللي الإجللللمللللايل 
باملائة   76،5 اإىل  ال�سمي للدولة 
لتبلغ 1،041 تريليون درهم فيما 
انخف�ست ح�سة قطاع النفط اإىل 
التي  الن�سبة  وهللي  باملائة   23،5

•• جنيف-وام:

ال�سويدي  دميللا�للس  بللن  اأكللد حميد 
الب�سرية  امللللللللللوارد  وزارة  وكللليلللل 
العمل  ل�سوؤون  امل�ساعد  والتوطني 
حر�س دولللة الإمللارات على تعزيز 
العمل الائق وم�ساركة املواطنني 
يف وظائف امل�ستقبل وذلك يف اإطار 
تلل�للسللتللهللدف حتقيق  �للسللاملللللة  روؤيلللللة 
على  بالعتماد  امل�ستدامة  التنمية 
يتجاوز  اللللذي  وبال�سكل  البللتللكللار 

اإ�سرتاتيجيات العمل التقليدية.
�سبيل  يف  تبنت  اللللدوللللة  اإن  وقلللال 
حتقيق ذلك اإ�سرتاتيجيات متعددة 
املعني  امللل�للسللار  بينها  مللن  امللل�للسللارات 
بتطوير منط التنمية القت�سادية 
النفط  بعد  ما  ملرحلة  وال�ستعداد 
وامل�سار الآخر �سمان العمل الائق 
للمواطنني والعمالة غري املواطنة 
ممار�سات  تللر�للسلليللخ  علللر  �للسلليللمللا  ل 
ال�للسللتللقللدام الللعللادل وكللفللالللة مبداأ 
انتقال  وتلليلل�للسللري  الللعللمللل  طللواعلليللة 
قانونية  �لللسلللوابلللط  وفللللق  اللللعلللاملللل 
حقوقهما  العاقة  لطريف  حتفظ 
اإنهاء  يف  احلللللق  لللكللللليللهللمللا  وتللكللفللل 
كلمة  ذلللك يف  جللاء  العمل.  عاقة 
األللقللاهللا خللال الجللتللمللاع اللللوزاري 
اآ�سيا  دول  حلللكلللوملللات  ملللجللمللوعللة 
والللبللا�للسللفلليللك اللللذي نللاقلل�للس العمل 
الائق من اأجل التنمية امل�ستدامة 
الدورة  اأعللمللال  هام�س  على  وذلللك 
الللللدويل  الللعللمللل  مللللوؤمتلللر  الل106 
الذي اختتم اأعماله يف جنيف اأم�س 

مب�ساركة فاعلة من وفد الدولة.
دولة  اإن  كلمته  ال�سويدي يف  وقال 
بتطبيق  مللبللكللرا  بلللللداأت  الإملللللللارات 
�سيا�سات  تت�سمن  اإ�للسللرتاتلليللجلليللة 
عمدت  حيث  القت�سادي  للتنويع 
اقت�سادها  اعللتللمللاد  تللخللفلليللف  اإىل 
النفطي  اللللقلللطلللاع  علللللى  اللللوطلللنلللي 
القومي  للدخل  رئي�سي  كم�سدر 
القطاع  هللذا  عللائللدات  وا�ستثمرت 

موؤ�س�سات  مللع  والللتللعللاون  ال�سراكة 
و�لللسلللركلللات اللللقلللطلللاع اخللللا�لللس مبا 
تناف�سي  اقت�ساد  اإيجاد  اإىل  يللوؤدي 
قوي تقوده كوادر وطنية ومن ثم 
عر  ال�سوق  احتياجات  ا�ستكمال 
واملهارات  املوؤهلة  العمالة  ا�ستقدام 

املطلوبة من خارج الدولة.
واأو�سح يف كلمته اأن دولة المارات 
عامليا  اخلللاملل�للسللة  امللللرتلللبلللة  تلل�للسللغللل 
للعمال  علللملللل  فلللر�لللس  تلللوفلللري  يف 
املهارات  اأ�للسللحللاب  مللن  الللوافللديللن 
املللللجللللالت  جلللمللليلللع  ويف  املللخللتلللللفللة 
تلل�للسللريللعللات وطنية  وجللللود  يف ظلللل 
منها  يتعلق  مللا  �سيما  ل  متقدمة 
بللحللزمللة اللل�للسلليللا�للسللات الللتللي دخلت 
حلللليللللز اللللتلللطلللبللليلللق ملللطلللللللع الللللعللللام 
تعزيز  ت�ستهدف  والللتللي   2016
وتر�سيخ  الوافدين  العمال  حماية 
ممللللار�للللسللللات ال�لللسلللتلللقلللدام اللللعلللادل 
العمل  طلللواعللليلللة  مللللبللللداأ  وكلللفلللاللللة 
اللللعلللاملللل وفق  انلللتلللقلللال  وتللليللل�لللسلللري 
�للسللوابللط قللانللونلليللة حتللفللظ لطريف 
العاقة حقوقهما وتكفل لكليهما 
وهو  العمل  اإنهاء عاقة  يف  احلللق 
طريق  على  هامة  قفزة  ي�سكل  مللا 

حتقيق العمل الائق.
اأن  كلللللمللتلله  الللل�لللسلللويلللدي يف  واأكلللللللد 
اإىل  جلللاد  ب�سكل  ت�سعى  الإمللللللارات 
بناء عاقات �سراكة وتعاون فعالة 
وتبادل التجارب واأف�سل املمار�سات 
للعمالة عر  املللر�للسلللللة  الللللدول  مللع 
خملللتلللللللف الآللللللليللللللات اللللتللل�لللسلللاوريلللة 
والللتللي اأثللمللر الللتللعللاون مللن خالها 
امل�ساريع  ملللن  عللللدد  تللطللبلليللق  علللن 
التجريبية التي �ساهمت يف تطوير 
الدولة ل�سيا�سات �سوق عمل قائمة 
على الأدلة وكذلك التعاون املثمر 
مع باقي دول العامل الأخرى التي 
العمالة  ل�للسللتللقللدام  بللرامللج  تطبق 
التعاقدية املوؤقتة من خال جميع 
املللنلل�للسللات اللللدولللليلللة امللللتلللاحلللة عر 

املنظمات الدولية ذات العاقة.

»ال�سوؤون االإ�سالمية« : تخريج الدفعة االأوىل من الدار�سني لنيل االإجازة بال�سند

انخفا�ش  حوادث الإ�شارة 64 % والوفيات 35 % يف 3 �شنوات

�سرطة اأبوظبي تبداأ املرحلة الثالثة من نظام �سبط متجاوزي االإ�سارة احلمراء

اأدنوك للتوزيع تنفذ 350 األف عملية فح�ص للمركبات يف اأبوظبي خالل 5 اأ�سهر

•• اأبوظبي -وام:

الإ�سامية  لللللل�للسللوؤون  اللللعلللاملللة  الللهلليللئللة  نللظللمللت 
والأوقاف حفل تخريج للدفعة الأوىل من حفظة 
لنيل  تقدموا  الذين  واحلافظات  الكرمي  القراآن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�للسللول  اإىل  بال�سند  الإجلللازة 
و�للسلللللم يف قلللللراءة حللفلل�للس علللن عللا�للسللم »1438 
2017-م«. ومت التكرمي اأول ام�س الأول بفندق 
اأبللراج الإحتللاد يف اأبوظبي بح�سور �سعادة  جمريا 

الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة.
والتحق بهذه الدورة التي انتظمت على م�ستوى 
دار�سا   99 نحو  اأ�سهر  اأربعة  ملدة  الدولة  اإمللارات 
ودار�للسللة جللرت لهم اخللتللبللارات يف الأ�للسللبللوع الأول 
مللن رملل�للسللان املللبللارك اجلللللاري وقلللد تللاأهللل منهم 
لنيل الإجازة بال�سند 89 حافظا كرمتهم الهيئة 
والأوقللاف ومنحتهم  الإ�سامية  لل�سوؤون  العامة 
مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  واأ�للسللاد  ال�سهادات. 
الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سامية 
والأوقاف بالدعم الكبري الذي حتظى به الهيئة 
وملللراكلللز حتللفلليللظ اللللقلللراآن الللكللرمي مللن القيادة 
ال�سحة  موفور  يللدمي  اأن  اهلل  �سائا  الر�سيدة.. 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  على  والعافية 
واأن  اهلل«  »حفظه  الللدولللة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  يوفق �ساحب 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�سيخ  ال�سمو  و�للسللاحللب  اهلل«  »رعلللاه  دبللي  حللاكللم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اع�ساء املجل�س العلى حكام الإمارات ملا فيه عزة 

الوطن و�سعادة اأبنائه.
العامة لل�سوؤون  الهيئة  اإن  الكعبي  الدكتور  وقال 
الإ�للسللاملليللة والأوقلللللاف لللتللفللرح بللهللذا الإجنللللاز يف 
اإذ هي  الللكللرمي و�للسللعللادة حفاظه  الللقللراآن  خللدمللة 
اإ�سامية تفوز متنح هذه الإجازات  اأول موؤ�س�سة 
بال�سند على م�ستوى العامل واإنه ل�سرف كبري اأن 
اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل  ينتهي الدار�س بال�سند 

عليه و�سلم.
واأكد حتري الدقة من قبل اللجنة التي اأ�سرفت 

على هذا العمل وكذلك دقة الختبارات لأن الذي 
يحمل هذه الإجازة �سيحمل اأمانة عظيمة فابد 
اأن يكون موؤها ومتقنا وقدوة يف الأخاق التي 
يجب اأن يتحلى بها حفاظ القراآن فقد كان خلق 

ر�سول اهلل القراآن.
التي  واحلرفية  املهنية  املخرجات  اأن  اإىل  ولفت 
للمبادرات  الو�سول  مللن  مكنتها  الهيئة  تتبعها 
اأن  عللن  كا�سفا  بال�سند  الإجللللازة  ومنها  املبتكرة 
الهيئة �ستتو�سع اأفقيا يف القراءات والتمكني من 
علومها ل�ستنباط علوم واأفكار ومبادرات جديدة 

من هذا العلم.
على  والللهللدايللا  ال�سهادات  الكعبي  الدكتور  ووزع 

اخلريجني كما كرم املدر�سني والإداريني.

•• اأبوظبي-الفجر:

بداأت  القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي  يف تفعيل 
�للسللبللط متجاوزي  نلللظلللام  ملللن  الللثللالللثللة  املللرحلللللة 
اإمارة  تقاطعات  على  احلمراء  ال�سوئية  الإ�سارة 
اأبوظبي، حيث اأ�سهمت املرحلتني الأوىل والثانية 
الوفيات  انخفا�س  يف  ملمو�سة  نتائج  حتقيق  يف 
الللنللاجتللة عللن حلللوادث قطع  البليغة  والإ�للسللابللات 
الإ�سارة احلمراء، اإ�سافة اإىل انخفا�س خمالفات 

قطع الإ�سارة احلمراء.
واأو�سح املقدم حممد ال�سحي مدير اإدارة هند�سة 
املللللللرور و�لللسلللاملللة الللللطللللرق  يف ملللديلللريلللة  املللللرور 
الأوىل  املرحلة  اأن  اأبوظبي   ب�سرطة  والللدوريللات 
الإيجابية  النتائج  من  العديد  حققت  والثانية 
من اأبرزها   احلد من احلوادث الناجتة عن قطع 
الإ�سارة ال�سوئية احلمراء خال الفرتة من عام 
2013 اإىل العام 2016، ففي ظل ارتفاع عدد 
كللامللريات مللراقللبللة مللتللجللاوزي الإ�لللسلللارة احلمراء 
التي مت تركيبها انخف�ست حوادث قطع الإ�سارة  
احلمراء بن�سبة جتاوزت 64% الأمر الذي اأ�سهم 
 ،%35 بن�سبة  والإ�سابات  الوفيات  انخفا�س  يف 
كما انعك�س ا�ستخدام نظام ال�سبط الآيل اإيجابياً 
علللللى اللل�للسللائللقللني، حلليللث �للسللهللدت خمللالللفللات قطع 
املا�سية  �سنوات  الثاث  خال  احلمراء  الإ�للسللارة 

باإمارة اأبوظبي انخفا�ساً بن�سبة %66 .
 واأفاد ال�سحي باأن هذه املرحلة من نظام ال�سبط 
الآيل ت�سمل تفعيل نظام ر�سد متجاوزي الإ�سارة 
ال�سوئية احلمراء وجتاوز ال�سرعات املقررة عند 
�ستغطي  املرحلة اجلديدة  اأن  التقاطعات، موؤكداً 
تقاطعات عديدة يف مدينة اأبوظبي ومدينة العني 

وتقاطعات منطقة  الظفرة، كما �ست�سمل تغطية 
النظام لتقاطعات جزيرتي الرمي وال�سوة.

املراقبة  اأن نظام  املللرور  اإدارة هن�سة  و ذكر مدير 
با�سرت  اللللذي  اأبللوظللبللي  بللاإمللارة  التقاطعات  عند 
2012 يعتر  بللدايللة عللام  املللديللريللة تنفيذه مللن 
املرورية  اللل�للسللامللة  لتح�سني  مللتللكللامللل  ملل�للسللروع 
من  ُيعتر  النظام  اأن  مو�سحاً  التقاطعات،  على 
الأنظمة املرورية احلديثة، مبا ميكن من اإجراء 
للتقاطعات  الهند�سية  للحالة  م�ستمر  تقييم 
وقوع  وخف�س  املرورية  ال�سامة  على  وتاأثريها 

احلوادث املرورية عند التقاطعات.
وحذراملقدم حممد ال�سحي  من الأخطاء ال�سائعة 
التقاطعات  يف  ال�سائقني  بع�س  يرتكبها  الللتللى 
والتقدير اخلاطئ للم�سافات وزمن تغري الإ�سارة 
ال�سوئية احلمراء مبا يدفعهم  اإىل زيادة  �سرعة 
من  حتللولللهللا   عند  ال�للسللارة  لإدراك   مركباتهم  

عن  ف�سًا   ، ال�سفر  اللون  اإىل  الخ�سر  اللون 
نتيجة  النتباه  عللدم  ب�سبب  تقع  التى  احللللوادث 
اأن  اإىل  م�سرياً    ، الهاتف  با�ستخدام  لان�سغال 
تلك الأخطاء يرتتب عليها وقوع حوادث مرورية 

ج�سيمة ينتج عنها وفيات واإ�سابات بليغة .
تبذل جهوداً  اأبوظبي  �سرطة  اأن  بالذكر  اجلدير 
كللبللرية للحد مللن احللللللوادث امللللروريلللة وملللا ينتج 
عنها من وفيات واإ�سابات بليغة، وذلك من خال 
زيادة ال�سبط املروري وتركيب الأنظمة احلديثة 
لل�سبط الآيل على الطرق الداخلية واخلارجية 
املرورية  التوعية  اأبوظبي، بجانب تكثيف  باإمارة 
عر و�سائل الإعام وو�سائل التوا�سل الجتماعي 
التوا�سل  وتعزيز  املحا�سرات  وتنظيم  املختلفة، 
مع كافة �سرائح املجتمع، وحث كافة م�ستخدمي 
واملرور  ال�سري  بللقللوانللني  اللللتللزام  على  الللطللريللق 

حفاظاً على �سامة م�ستخدمي الطريق.

•• اأبوظبي-وام:

فح�س  مراكز  اأن  للتوزيع  اأدنلللوك  �سركة  اأعلنت 
الللفللنللي للللللمللركللبللات اخلللفلليللفللة الللتللابللعللة لللهللا نفذت 
 2017 عام  من  الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر  خال 
ما يزيد على 350 الف عملية فح�س للمركبات 

اخلفيفة .
ومت تنفيذ الفح�س عر 21 مركزا على م�ستوى 
اأبوظبي  8 مراكز يف مدينة  اأبوظبي منها  اإمللارة 
و�سواحيها و6 مراكز يف منطقة العني و7 مراكز 

يف منطقة الظفرة.
والتي   2016 عللام  املركبات  عللدد  اإجللمللايل  وبلغ 
منها  كللللان  مللركللبللة   782،148 فللحلل�للسللهللا  مت 
يف  الأوىل  للمرة  فح�ست  مركبة   624،729
مرة  الفح�س  مركبة   157،419 اأعلللادت  حللني 
اأخرى ل�سمان اللتزام بكافة ال�سروط واملتطلبات 

الفنية الازمة لجتياز الفح�س.
الرئي�س  الرا�سدي  مبارك  �سعيد  املهند�س  وقللال 
للتوزيع:  اأدنلللللوك  للل�للسللركللة  بلللالإنلللابلللة  الللتللنللفلليللذي 
فللاعللل يف جمال  بللدورنللا كعن�سر  فللخللورون  نحن 
من  التاأكد  خللال  من  املللروريللة  ال�سامة  تعزيز 
�سامة واأهلية املركبات لل�سري على طرقات دولة 
الإملللللارات، وذللللك عللر دورنلللا يف تنفيذ الفح�س 
اأبوظبي،  اإملللارة  م�ستوى  على  للمركبات  الفني 
وهو ما نلتزم بتطويره واعتماد اأحدث التقنيات 
العاملية لتنفيذه . ووقعت اأدنوك للتوزيع اتفاقية 
للمركبات  الللفللنللي  الللفللحلل�للس  خلللدملللات  لللتللعللزيللز 
اأبوظبي  ل�سرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  مللع  اخلفيفة 
الفني  الفح�س  خدمات  وتعزيز  بتنويع  تق�سي 
اأدنوك للتوزيع  للمركبات اخلفيفة التي تديرها 
حلليللث اأدرجللللت التللفللاقلليللة بللنللودا لإ�للسللافللة خدمة 

لزيادة عدد  العمل  وبدء  العاجل  الفني  الفح�س 
م�سارات الفح�س داخل مدينة اأبوظبي للت�سهيل 
على املراجعني وملواكبة العدد املتنامي للمركبات. 
التواجد  تللعللزيللز  التلللفلللاقللليلللة  بلللنلللود  �للسللمللت  كللمللا 
البدء  عللر  الفني  الفح�س  خلللدمللات  اجلللغللرايف 
بتنفيذ الفح�س يف مواقع تواجدها خارج مراكز 
يف  الفح�س  خدمات  توفري  عن  ف�سا  الفح�س 
م�ستوى  على  املختارة  الت�سوق  مللراكللز  مللن  عللدد 
اإمللللللارة اأبلللوظلللبلللي. و�للسللتللعلللللن اأدنللللللوك للللللتللوزيللع يف 
اأخللرى من اخلدمات  باقة  القريب عن  امل�ستقبل 
اجلديدة واملبتكرة والتي �سيتم توفريها لعماء 

الفح�س الفني للمركبات اخلفيفة يف مراكزها.
وحر�ست اأدنوك للتوزيع منذ بدء تقدمي خلدمات 
ا�سرتاطات  وفللللق  للللللمللركللبللات  الللفللنللي  الللفللحلل�للس 
ومللعللايللري الللقلليللادة الللعللامللة للل�للسللرطللة اأبللوظللبللي يف 
العاملية  املعايري  اأرقللى  تطبيق  على   2000 عللام 

الفني  التدريب  بتوفري  والتزمت  املجال  هذا  يف 
م�سرية  ملواكبة  لديها  الفنيني  لكافة  املتخ�س�س 
ونوعية  الفح�س  تقنيات  يف  املللتللوا�للسللل  الللتللقللدم 
الذي  الأملللر  فيها  املللدرجللة  والتقنيات  املللركللبللات 
الزمنية  الللفللرتة  تقلي�س  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
امل�ستغرقة لتنفيذ عملية الفح�س من 25 دقيقة 

اإىل 10 دقائق فقط .
واأعلنت ال�سركة اأنه ابتداء من 25 يونيو 2017 
ال�سنوي  للفح�س  اجلديد  الر�سم  اعتماد  �سيتم 
الدوري للمركبات اخلفيفة والبالغ 165 درهما 
درهما يف حني   120 القدمي  الر�سم  عو�سا عن 
�ستبقي ال�سركة ر�سوم بقية اخلدمات دون تعديل 
وهي ر�سم اإعادة الفح�س للمركبات التي مل جتتز 
بيانات  اأحللد  تعديل  ور�للسللم  درهللمللا   50 الفح�س 
 40 الواحد  الت�سريح  ور�سم  درهما   40 املركبة 

درهما.
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عربي ودويل

•• مايدوغوري-اأ ف ب:

�سمال  مللللن  الللل�لللسلللبلللان  الف  قلللللرر 
اأرهقهم  اللللذيلللن  نلليللجللرييللا  �لللسلللرق 
ان  يلل�للسللل،  مل  ع�سكري  رد  انللتللظللار 
يحملوا ال�ساح يف 2013 للدفاع 
علللن مللديللنللتللهللم وعللائللاتللهللم �سد 
تن�سر  التي  حللرام  بوكو  جمموعة 

الرعب يف املنطقة.
تللنللظلليللم اجلي�س  اعللليلللد  اأملللللا وقللللد 
بخاري،  حممد  رئللا�للسللة  اإبلللان  الن 
وتراجعت حدة النزاع، ماذا �سيفعل 
الذين  �للسللاب  اللللف   20 ال  هللللوؤلء 
ي�سكل العاطلون عن العمل الق�سم 
يعرفون  وبللللاتللللوا  مللنللهللم،  الكلللللر 
ويتقنون  ال�لللسلللللللحلللة  ا�لللسلللتلللخلللدام 
فنون القتال؟ يف ذروة النزاع، كان 
بالرماح  امل�سلحون  الرجال  هللوؤلء 
القدمية،  الللبللنللادق  او  واللللفلللوؤو�لللس 

يعترون منقذين يف عا�سمة ولية 
الزعيم  ابوبكر  �سعد  وقللال  بورنو. 
فرقة  “لول  للمنطقة  التقليدي 
امللل�للسللرتكللة، لكانت  املللدنلليللة  الللعللمللل 
مايدوغوري �سقطت يف ايدي بوكو 

حرام منذ فرتة طويلة«.
�سرعان  الللذيللن  العنا�سر  وهلللوؤلء 
ما اأدجموا باجلي�س لدعمه، حتت 
توزعوا  املحلية،  احلللكللومللة  رعللايللة 
على نقاط التفتي�س. وهم يعمدون 
مبا�سرة  الت�سدي  او  توقيف  اىل 
ينتمون  انهم  يف  ي�ستبهون  للذين 
اىل بوكو حرام، ثم ي�سلمونهم اىل 

اجلي�س.
ب�سعوبة  تللتلل�للسللف  مللنللطللقللة  ويف 
الللليلللهلللا، وجتللللللرى فيها  اللللو�لللسلللول 
احلرب بعيدا من ال�سواء، تورط 
كثريون حتى الن يف جتاوزات على 
الن�سان، ومل توجه  �سعيد حقوق 

اليهم مع ذلك اي تهمة.
املدنية  العمل  فرقة  من�سق  وقللال 
“اأننا  كللللايل  اأجلللللي  اأبلللللا  امللل�للسللرتكللة 
�للسلليللحلل�للسللل بعد  مللنللهللمللكللون مبللللا 
“بع�س  ان  وا�للللسللللاف  احلرب”. 
علللنلللا�لللسلللر امللليللللليلل�للسلليللات ميلللكلللن ان 
على  اجللللللرميلللللة.  اىل  يلللتلللحلللوللللوا 
المر  هللذا  يف  تفكر  ان  ال�سلطات 

مرتني، قبل ان يفوت الوان«.
ال�سئيلة  الللرواتللب  ت�سل  ما  غالبا 
التي تدفع اىل عنا�سر امليلي�سيات، 
متاأخرة، عندما ت�سل. وقد هجروا 
او  بورنو مراكزهم  بع�س مدن  يف 
ال�سكان.  �لللسلللخلللاء  علللللللى  يلللعلللوللللون 
الللذي حتللول حربا  الللنللزاع  و�ساهم 
اهللللليللة اكلللر مللن حلللرب ديللنلليللة، يف 
تلل�للسللكلليللل هللللذه امللليللللليلل�للسلليللات ودملللر 
مللل�لللسلللادر الللللعللللائللللدات مللللايلللني من 
املزارعني  و�سغار  ال�سمك  �سيادي 

ان  املتحدة  المم  وتقدر  والتجار. 
اىل  ا�سطروا  �سخ�س  2،6 مليون 
الللهللرب مللن مللنللازلللهللم مللنللذ بداية 

التمرد يف 2009.
القادرون  اللللرجلللال  تللوجلله  لللذلللك 
على القتال اىل احلرب. وكان عمر 
او�سما )32 عاما( بائع توابل قبل 
ال�ساح.  ا�للسللتللخللدام  علللللى  تللدريللبلله 
لتلبية  و�للسلليلللللة  اي  لللديلله  تللكللن  مل 
ا�ستمر  “لو  وقال  عائلته.  حاجات 
الملللر علللللى هلللذا امللللنلللوال، لتكررت 

ق�سة باكا�سي بويز«.
بللاكللا�للسللي بويز  وكلللانلللت ملليللللليلل�للسلليللا 
امللللدنللليلللة اللللتلللي ولللللللدت يف اواخلللللر 
النفطية  املنطقة  يف  الت�سعينيات 
ت�سكلت  قد  نيجرييا،  �سرق  جنوب 
لللقللتللال املللجللرمللني واللل�للسللارقللني يف 
امللللنلللطلللقلللة. وا�لللسلللتلللخلللدملللهلللم رجللللال 
احلملة  خللال  املحليون  ال�سيا�سة 

النتخابية يف 2003، ودفعوا لهم 
اتعابهم لتاأمني �سامتهم وتثبيط 
لكن  احيانا.  معار�سيهم  حما�سة 
بلللعلللد انلللتلللهلللاء احللللملللللللة، بلللللات من 
ميلي�سيا  على  ال�سيطرة  ال�سعب 
بويز(  )بللاكللا�للسللي  بللاكللا�للسللي  �سبية 
بف�سل  ثللروات  افرادها  جمع  التي 
او  ال�سرعية  غللري  النفط  م�سايف 

عمليات اخلطف.
يوؤخذ  ايلل�للسللا،  ملللايلللدوغلللوري  ويف 
علللللى هلللذه املللجللمللوعللات انللهللا زودت 
بوكو حرام مبا حتتاج اليه. وكانت 
ميلي�سيا ايكوموغ ال�سغرية اتخذت 
ا�سم مهمة ال�سام للحرب الأهلية 
يف للليللبللرييللا تلللرهلللب الللنللاخللبللني يف 
الفرتة النتخابية، واجته كثريون 
من عنا�سرها الذين خابت اآمالهم 
من رعاتهم ال�سيا�سيني، نحو فرقة 

حممد يو�سف الدينية املت�سددة.

رجل اأعمال برازيلي يكرر اتهاماته لتامر 
•• �صاو باولو-اأ ف ب:

كرر جو�سلي باتي�ستا مالك جمموعة ال�سناعات الغذائية 
الرئي�س  اإفللادتلله  اأ�سعف  الللذي  ا�س”  بي  “جي  العماقة 
ب�سهادة  ادلئلله  خللال  قبل،  من  تامر  مي�سال  الرازيلي 
يف برازيليا اتهاماته بالف�ساد يف اأعلى دوائر الدولة، وفق 

املوقع الإلكرتوين “جي-1«.
وكان باتي�ستا رئي�س املجموعة التي تنتج اللحوم، �سبب هزة 
�سيا�سية يف منت�سف اأيار مايو بت�سليمه ال�سلطات ت�سجيا 
�سوتيا يدين تامر مبا�سرة. ويبدو الرئي�س يف ت�سريحات 

�سجلت بدون علمه انه يوافق على �سراء �سمت نائب �سابق 
م�سجون حللاللليللا. وعللقللدت جمللمللوعللة اللللللحللوم اتللفللاقللا مع 
العقوبات. وبذلك  ال�ساأن مقابل تخفيف  الق�ساء يف هذا 
قدم باتي�ستا وعدد من زمائه اإفادات عن ر�سى مبايني 
فيها حزب  لاأحزاب مبا  ال�سرية  للتمويات  الللدولرات 
احلركة الدميوقراطية الرازيلية )ميني الو�سط( الذي 
نقلها  ت�سريحات  باتي�ستا يف  وقللال حمامي  تامر.  يقوده 
املوقع اللكرتوين ان موكله وخال جل�سة اأمام ال�سرطة 
اإطار  اأدىل به يف  “اأكد ما  الأول اجلمعة  الفدرالية ام�س 
اإثباته«.  قيل ومت  ما  وكل  الوقائع  التعاون، �سحة  اتفاق 

اىل  العليا  املحكمة  دفعت  الوىل  باتي�ستا  افلللادة  وكللانللت 
النظر  بتهمة غ�س  تامر  املوافقة على فتح حتقيق �سد 

عن الف�ساد وعرقلة عمل الق�ساء.
وباتي�ستا الذي ا�سطر ملغادرة البلد منذ بدء الف�سيحة، 
عن  �سائعات  حتدثت  وبينما  الللرازيللل.  اىل  الأحلللد  عللاد 
اإقامته مع عائلته يف نيويورك، قال مكتبه ال�سحايف يف 

بيان اأنه موجود يف الواقع يف ال�سني “لأ�سباب اأمنية«.
وقال البيان انه “تغيب عن الرازيل يف الأيللام الخرية 
قرر  اأن  منذ  تهديدات  عللدة  تلقت  التي  عائلته  حلماية 

التعاون مع ال�سلطات«.

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

طلب وزير اخلارجية املايل عبد اهلل ديوب ام�س 
ان  اللللدويل  الملللن  جمل�س  مللن  اجلمعة  الأول 
افريقيا  قوة  ان�ساء  يدعم  قللرارا  ب�سرعة  يتبنى 

ملكافحة املتطرفني يف منطقة ال�ساحل.
وعر الوزير املايل الذي كان يتحدث يف جمل�س 
ال�ساحل  لللدول  با�سم جمموعة اخلم�س  المللن 
ابللو بكر كيتا  اإبللراهلليللم  املللايل  عللن قلق الرئي�س 
لل�سعوبات التي يواجهها املجل�س لتبني القرار، 

داعيا الدول الع�ساء اىل اقراره با تاأخري.
وترتاأ�س مايل حاليا جمموعة اخلم�س ملنطقة 
ان العلللان عللن ت�سكيل  ديللوب  ال�ساحل. وقللال 
ال�سكان  للللدى  كللبللريا  املللا  “اثار  الللقللوة  هلللذه 
وتللبللنلليلله �للسلليللوجلله ا�لللسلللارة قللويللة وبلللا لللبلل�للس من 

املجتمع الدويل اىل املجموعات الإرهابية وكل 
انواع املهربني.

وت�ساد  والللنلليللجللر  مللللايل ومللوريللتللانلليللا  وافلللقلللت 
جمموعة  يف  العلل�للسللاء  اللللدول  فا�سو  وبوركينا 
القوة  هذه  ان�ساء  على  مار�س  اآذار  يف  ال�ساحل، 
التي تتاألف من خم�سة اآلف رجل للقيام بهذه 

املهمة.
لكن املفاو�سات حول م�سروع قرار فرن�سي ين�س 
الللقللوة تتعر  لللهللذه  علللللى دعلللم �سيا�سي وملللايل 

خ�سو�سا ب�سبب حتفظات الوليات املتحدة.
املللوكلللللة اىل قوة  املللهللمللة  ان  وا�للسللنللطللن  وتللللرى 
جمموعة اخلم�س تفتقد اىل الدقة وان جمرد 
اعان من املجل�س قد يكون كافيا بدون احلاجة 

اىل قرار.
وبلل�للسللكللل علللام تللريللد اللللوليلللات املللتللحللدة الدولة 

التي  ال�سام  حفظ  ملهمات  الرئي�سية  املانحة 
هذه  ميزانية  خف�س  املتحدة،  المم  بها  تقوم 

املهمات.

ودعللللا اللللوزيلللر املللللايل جمللللددا اىل تللزويللد بعثة 
المم املتحدة يف مايل “بو�سائل مادية وب�سرية 

ومالية منا�سبة لتعزيز قدراتها العمانية«.

ميلي�سيات معار�سة لبوكوحرام تهديد جديد لنيجرييا 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

مايكل فوي�صل-
مللنللذ انللتللخللابلله لللرئللا�للسللة الللللوليللللات امللللتلللحلللدة، مل 
اأ�سواأ  لتاأكيد  فر�سة  اأي  تللرامللب  دونللالللد  ُيللفللّوت 
ومعاد  عن�سري،  �سخ�سه.  يثريها  التي  املخاوف 
احلملة  خال  العظمة،  بجنون  وم�ساب  للمراأة، 
بعد  ال�سفات  هللذه  كل  يوؤكد  هو  ها  النتخابية، 
املح�سوبية،  رئا�سته،  بداية  يف  م�سيفا  انتخابه، 
الأعمال،  جمتمع  مع  والللتللواطللوؤ  الكفاءة،  وعللدم 

ولمبالة فّجة بخ�سو�س اأزمة املناخ.
يكون  ان  م�سبقا  تللرامللب  ا�ستحق  بللاخللتلل�للسللار،     
�سلوكياتهم  متنح  الللذيللن  املللتللوجللني  قائمة  على 
امللل�للسللداقلليللة جلللملليللع اللللذيلللن ل يللخلللللطللون بني 
هذا  ويف  الللرجللعلليللة.  وال�سعبوية  الللدميللقللراطلليللة 
ال�سدد، ي�سبح احتمال ازاحته من من�سبه اجراء 

مبهجا و�سارا. 
   وخافا لفرن�سا اجلمهورية اخلام�سة، اقامت 
الوليات املتحدة موؤ�س�سات �سلطة م�سادة م�ستقلة 
التاأ�سريات  مللنللح  رفلل�للس  قلل�للسلليللة  فللفللي  وفللعللالللة. 
لاإ�سام(،  )النتماء  وديني  طائفي  اأ�سا�س  على 
اأ�للسللواأ الآثللار عن  متكنت دولللة القانون من الغاء 
الراأي. ورغم ان ا�ستطاعات الراي  دميقراطية 
ل�سالح البعاد، فانه ميكن التعويل على الد�ستور 
والق�ساة الأمريكيني يف تعديل الأهواء ال�سريرة، 

حتى عندما تكون اأغلبية.
   ويزداد ال�سيناريو تعقيدا عندما نرى من اين 
كاهل  تثقل  التي  حاليا،  التهديدات  اأخطر  تاأتي 
الذي  الدميقراطي،  احلللزب  اأن  ويللبللدو  تللرامللب. 
م�سداقيته  وفقد  الللهللزميللة،  بعد  مرتنحا  ُتللرك 
جلللراء الللعللديللد مللن الللتللنللازلت، قللد فللّو�للس ملدير 
مللكللتللب الللتللحللقلليللقللات اللللفلللدرايل اللل�للسللابللق خو�س 

املعركة. 
   خال جل�سة ال�ستماع اليه اأمام جلنة جمل�س 
غري  اتللهللام  لئحة  كومي  جيم�س  وجلله  ال�سيوخ، 
وباتهامه  اجلللديللد.  الرئي�س  �سد  للطعن  قابلة 
ترامب مبمار�سة ال�سغوط لإلغاء التحقيق حول 
تواطوؤ اأحد م�ست�ساريه ال�سابقني مع رو�سيا، فتح 

كومي �سندوق باندورا.
   ويف اجواء جيو�سيا�سية تبدو اأكر فاأكر اجواء 
اأقلللرب اإىل عملية  الللبللاردة، ي�سبح المللر  احلللرب 
توّجه  اأن  امل�ستجّد  العدو. ومن  ا�ستخباراتية مع 

مثل هذه التهمة للبيت البي�س نف�سه.
   ولكن، وعلى غرار وكالة املخابرات املركزية التي 
ل تبدو عاقاتها جيدة مع الرئي�س اجلديد، فان 
ما  اإىل  ينتمي  ل  اللللفلللدرايل  التحقيقات  مكتب 
جللزء مما  هللو  بللل  امللل�للسللادة،  ال�سلطة  عليه  يطلق 

ي�سميه بع�س الباحثني “الدولة العميقة”، وهي 
احلالة  هللذه  يف  اأو  ومالية،  بريوقراطية  هيكلة 

امنية، تعي�س وت�سمد امام كل عمليات التناوب.
يللقللولللون غالبا،  العميقة،  للللللدولللة  املللنللظللرون      
انللله يف ظللل نظام  املللللوؤامللللرة،  مللن خلللال ق�س�س 
دميقراطي، ال�سلطة هي دائما يف مكان اآخر غري 
الذي تزعم اأنها فيه. وت�سري ا�ستعارة العمق اىل 
عنه  تتحدث  والللذي  ال�سطح،  على  يحدث  ما  اأن 
و�سائل الإعام التقليدية، هو خدعة تهدف اإىل 

اإلهاء اجلماهري.
   يبقى، وبللعلليللدا عللن فللكللرة امللللوؤاملللرة، انلله ميكن 
ب�سعوبة العرتا�س على اأن ادارات دولة ما متلك 
اأجندتها اخلا�سة، وتدافع عن م�سالح ل تتطابق 
على  اأكللر  ينطبق  وهللذا  املواطنني.  م�سالح  مع 
وكالت ال�ستخبارات، حيث ال�سرية هي عن�سرها 
الطبيعي. وعندما يك�سر مدير وكالة التحقيقات 
ي�سبح  فللاإنلله  ال�سمت،  قللانللون  ال�سابق  الللفللدرايل 
مللن غللري املللوؤكللد اأنلله يفعل ذلللك فقط دفللاعللا عن 

الدميقراطية. 
برو�سيا،  بارتباط  اندلعت  الق�سية  اأن  وحقيقة 

يجعلها اأكر التبا�سا وغمو�سا.
�للسللابللق، اىل  بللوتللني، �للسللابللط خمللابللرات   ويج�سد 
التي عادت اىل  العميقة  الدولة  حد كاريكاتوري 
فهو  ل،  اأم  مبا�سرا  رئي�سا  كللان  و�للسللواء  ال�سطح. 
احلاكم يف رو�سيا منذ عام 2000 واإىل اأجل غري 

م�سمى. 
التحقيقات  ومكتب  ال�سخ�سية،  هللذه  مثل  وبللني 
الللللفللللدرايل، والللرئلليلل�للس الملللريلللكلللي، تللكللون لعبة 
الللبللللليللاردو ذات حلللزم ثلللاث علللللى الأقلللللل. وعلى 
الرغم من البتهاج ال�سرعي الذي يثريه معرفة 
ان ترامب يف ورطللة، فانه ل ميكن اأبللدا اأن نكون 

متاأكدين من اأننا فهمنا كامل الفيلم.
مع  كللومللي،  يبقى جيم�س  األ  ُيلللوؤملللل  ولللذلللك     
ال�سيا�سي  املناف�س  به،  يتمتع  الذي  الحللرتام  كل 

الرئي�سي لرتامب. 
هذا  يللرتدد  لن  الغا�سبة،  تغريداته  خللال  فمن 
الخللري يف ال�للسللارة اإىل انلله �سحية مللوؤامللرة من 
اجهزة املخابرات ت�ستهدف �سخ�سه، ومن خاله، 

ال�سعب.
العميقة،  والللدولللة  ال�سعبوية  الختيار بني     يف 
تخ�سر الدميقراطية يف كل مرة. واإذا كان قو�س 
الأف�سل  من  الأوان،  قبل  يغلق  اأن  يجب  ترامب 
اأن يتم ذلك عر القانون وتعبئة املجتمع املدين، 
يف  الللفلليللدرايل  التحقيقات  مكتب  بتدخل  ولي�س 

الف�ساء العمومي.
ترجمة خرية ال�سيباين

هل ميكن اأن يطيح جا�سو�ص برئي�ص...؟

 فيل�شوف فرن�شي وبروفي�شور يف مدر�شة البوليتكنيك بباري�ش

مال��ي تط��ال���ب بق���وة دولي���ة �س����د املتطرفي��ن

•• هافانا-اأ ف ب:

الذي  الللتللبللادلت  حللظللر  ي�ستهدف 
دونالد  الأمللريكللي  الرئي�س  اأعلنه 
عليها  ي�سيطر  كيانات  مع  ترامب 
راوول  نظام  قلب  الكوبي  اجلي�س 
قطاعات  اأوكلللللللل  الللللللذي  كلللا�لللسلللرتو 
كاملة من اقت�ساد الباد اىل قادة 

ع�سكريني.
التبادلت  مللنللع  تلللراملللب  واأعلللللللللن 
التجارية بني ال�سركات الأمريكية 
التابعة للجي�س  وجمموعة غاي�سا 
ت�سيطر  والللتللي  اللل�للسللركللات  لدارة 
القطاع  مللن  ق�سم  على  خ�سو�سا 
ال�سياحي الذي ي�سهد منوا قويا يف 
كوبا. وجت�سد املجموعة احلا�سرة 
الكبري  الللنللفللوذ  قللطللاعللات  علللدة  يف 
للجي�س يف القت�ساد الكوبي والذي 

بداأ يف ت�سعينات القرن املا�سي.
امللحة  احلللللاجللللة  بللللللرزت  اآنللللللللللذاك، 
انللهلليللار الحتاد  مللع  الللعللمللات  اإىل 
الذي  الدعم  وانقطاع  ال�سوفياتي 
كانت حت�سل عليه الباد. وا�ستفاد 

كا�سرتو  وراوول  فيدل  ال�سقيقان 
اإليه  فللللاأوكللللا  اجللليلل�للس  ولء  ملللن 
اقت�سادية  على قطاعات  الإ�سراف 

رئي�سية.
مللن خال  ال�سيطرة  هللذه  وبلللداأت 
املوؤ�س�سات الع�سكرية  اإحتاد  ت�سكيل 
حمليا  و�سناعته  الت�سليح  لللدعللم 

ال�سياحية  غافيوتا  جمموعة  ثللم 
انفتاح  واإدارة  تن�سيق  تتوىل  التي 
تاأ�سي�س  ال�سياحة قبل  الباد على 
اأخرى  مدنية  �سياحية  جمموعات 

مثل كوباناكان وغران كاريبي.
الداخلية  وزارة  اأ�س�ست  ذلللك،  قبل 
ت�سم  الللتللي  �سيميك�س  جمللمللوعللة 

عدة �سركات متخ�س�سة يف ت�سكيل 
�للسللركللات واجللهللة لللالللتللفللاف حول 
يللفللر�للسللهللا احلظر  اللللتلللي  اللللقللليلللود 
على  الأملللللللريكلللللللي  القللللتلللل�للللسللللادي 

اجلزيرة منذ العام 1962.
الللهللدف مللن احتاد  كلللان  اأن  وبللعللد 
املللوؤ�للسلل�للسللات الللعلل�للسللكللريللة هلللو زيلللادة 

النللتللاجلليللة، حتللول مللع الللوقللت اىل 
جمموعة غاي�سا.

و�سمت املجموعة بعد ذلك غافيوتا 
واأيلل�للسللا جمللمللوعللة الللتللوزيللع “تي 
احلاويات  حمطة  واإدارة  دي”  ار 
يف مللرفللاأ ملللاريلللال اللل�للسللخللم، غرب 
هللافللانللا، وجمللمللوعللة رافلللني املالية 
التي  ايتيك�سا  �سركة  مالكي  اأحلللد 

حتتكر قطاع الت�سالت.
ومتلللللللك غللافلليللوتللا اأكلللللر ملللن 50 
فندقا )%40 من البنية التحتية 
يف  احلكومة  متلكها  التي  للفنادق 
اأحللوا�للس �سفن  اجلللزيللرة( وخم�سة 
و�سركة  مللطللعللمللا   25 ملللن  واأكلللللر 
وعدة  نف�سه  ال�للسللم  جللويللة حتللمللل 
واإيجار  الأجلللرة  ل�سيارات  �سركات 

ال�سيارات.
كلللا�لللسلللرتو،  راوول  حلللكلللم  ظللللل  يف 
�سركة  على  ت�سيطر  غاي�سا  بللاتللت 
املايل  والبنك  القاب�سة  �سيميك�س 
هافاغوانيك�س  و�للسللركللة  اللللللدويل 
التي متلك عدة مطاعم وفنادق يف 

هافانا القدمية.

القي��ود االأمريكي���ة ت�ست�ه���دف اجلي���ص الكوب����ي 

اإيران وال�سني جتريان مناورات 
بحرية يف م�سيق هرمز

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكر تقرير اإخباري اأن ال�سفن احلربية الإيرانية وال�سينية �سوف جتريان، اليوم الأحد، متريناً ع�سكرياً 
م�سرتكاً يف م�سيق هرمز وبحر عمان.

واأو�سح التقرير، الذي اأوردته وكالة الأنباء الإيرانية اإرنا، اأن املناورة البحرية امل�سرتكة �ستجري �سرقي 
م�سيق هرمز ومتتد حتي �سمال املحيط الهندي.

الع�سكري امل�سرتك هو تبادل اخلللرات بني القوات البحرية بني  التمرين  “الهدف من هذا  اإن  وقالت 
البلدين، ويف اطار �سمان الأمن واحلفاظ على ا�ستقرار مياه املحيط الهندي واملمرات البحرية«.

يف  الإيرانية  البحرية  للقوة  الأويل  املنطقة  يف  املا�سي  ر�ست،  �سينية  حربية  �سفن  جمموعة  اأن  يذكر 
ميناء بندر عبا�س، وت�سم املجموعة البحرية ال�سينية مدمرة و�سفينة لوج�ستية ومروحية، وهي بقيادة 

الأدمريال �سن ها او.

•• اأنقرة-وكاالت:

حتذيراً  اإ�سطنبول،  يف  الأمريكية  القن�سلية  اأ�للسللدرت 
املزدحمة،  الأمللاكللن  وجتنب  اليقظة  بوجوب  لرعاياها 

بعد ورود اأنباء عن تهديد اإرهابي حمتمل. 
الرتكي  الأملللن  قلللوات  اأن  ر�سالة  يف  القن�سلية  وذكلللرت 
علللللززت ملللن تلللواجلللدهلللا يف مللنللطللقللة ملليلل�للسلليللديلليللكللوى يف 
اإ�سطنبول، ومناطق �سي�سلى اأجاوغلو �سوكاك املجاورة، 

رداً على تهديد اإرهابي حمتمل.
اإ�سافية  معلومات  متلك  ل  اأنها  القن�سلية  واأو�سحت 
ب�ساأن تفا�سيل هذا التهديد، لكنها قالت اإنه يجب على 
الأمريكيني املقيمني يف املنطقة توخي احلذر ال�سديد .

ودعللللت الأمللريللكلليللني اإىل جتللنللب احللل�للسللود الللكللبللرية اأو 
الأملللاكلللن املللزدحللمللة قلللدر الإملللكلللان، خللا�للسللة يف املواقع 
العبادة  ودور  التجارية  واملللراكللز  واملللطللاعللم  ال�سياحية 

ومراكز النقل. 

اأمريكا حتذر مواطنيها من حوادث 
اإرهابية يف اإ�سطنبول
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•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ام�س  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  قللالللت 
اأدلللة على  اإنها مل تعر على  ال�سبت 
هجومني  يف  داعلل�للس  تنظيم  �للسلللللوع 
واأ�سفرا  فل�سطينيني  ثاثة  نفذهما 
من  الللرغللم  على  �سرطية  مقتل  عللن 
اإعللللللان الللتللنللظلليللم ملل�للسللوؤوللليللتلله عن 

الهجومني.
اأن  اأي�سا  فل�سطينية  ف�سائل  ونفت 
يللكللون تنظيم داعلل�للس الإرهلللابلللي نفذ 
الأول  اأملل�للس  الللقللد�للس  يف  الهجومني 
اإ�سابة  علللن  اأيلل�للسللا  اأ�لللسلللفلللرا  اللللللذيللن 

�سرطي.
املتحدثة  الللل�لللسلللملللري  للللوبلللا  وقللللالللللت 
يعر  مل  اجلي�س  اإن  ال�سرطة  با�سم 
املهاجمني  بني  �سلة  على  الآن  حتى 

الثاثة واأي جماعة م�سلحة.
هذه  يف  حملية.  خلية  كانت  وقللالللت 
موؤ�سرات  اأي  هللنللاك  لي�ست  املللرحلللللة 
اإرهللابلليللة وجهت  مللنللظللمللات  اأن  علللللى 
�سلة  اأي  نكت�سف  كما مل  الهجومني 
بلللارزا يف  بلللاأي تنظيم. لكن ملل�للسللوؤول 
حللركللة املللقللاومللة الإ�للسللاملليللة حما�س 
غلللللزة، واجلبهة  قلللطلللاع  تلللديلللر  اللللتلللي 
اإن  قللال  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
يف  قتلوا  الللذيللن  الثاثة  املهاجمني 

موقع الهجومني اأع�ساء فيهما.
وقال عزت الر�سق القيادي البارز يف 
حما�س على تويرت ال�سهداء الثاثة 
اللللقلللد�لللس ل عاقة  عللمللللليللة  اأبللللطللللال 
للجبهة  ينتمون  وهللم  بداع�س  لهم 
وتللبللنللي داع�س  اللل�للسللعللبلليللة وحللمللا�للس. 
بهدف  الللعللدو  خمللابللرات  وراءه  تقف 

خلط الأوراق.
اجلبهة  قلللاللللت  مللنللفلل�للسللل  بللليلللان  ويف 
املهاجمني  مللن  اثللنللني  اإن  ال�سعبية 
اجلبهة  تنعي  وقالت  اأع�سائها.  من 
اللل�للسللعللبلليللة لللتللحللريللر فللللل�للسللطللني اإىل 
جماهري �سعبنا اأبطال قرية دير اأبو 
الأ�سريين  البطلني  رفيقيها  م�سعل 

املحررين.
وقلللاللللت اللل�للسللرطللة الإ�للسللرائلليللللليللة اإن 
الغربية  ال�سفة  مللن  املهاجمني  كللل 

املحتلة.
متزامن  بلل�للسللكللل  الللهللجللومللان  ووقللللع 
الللعللمللود يف  بلللاب  قلللرب  يف منطقتني 

القد�س املحتلة.
وقالت ال�سرطة اإن فل�سطينيني قتا 
بالر�سا�س يف اأحد الهجومني بعدما 
جمموعة  طعن  وحلللاول  الللنللار  فتحا 

الإ�سرائيلية.  ال�سرطة  �سباط  مللن 
فل�سطيني  اأ�لللسلللاب  ثللللان  مللوقللع  ويف 
بطعنة  احللللدود  حر�س  مللن  �سرطية 

قاتلة قبل اأن تقتله ال�سرطة.
هيوم  يلل�للسللرائلليللل  تللكللتللب  ذللللللك،  اىل 
رفلليللع يف  �سيا�سي  ملل�للسللوؤول  عللن  نقا 
باأن  ن�سمع  انللنللا مل  قللوللله  ا�للسللرائلليللل، 
مطلب  عللن  تللنللازلللوا  الفل�سطينيني 

جتميد البناء يف امل�ستوطنات. 
ن�سر بعد  وجللاء ذلك تعقيبا على ما 

الباد،  اىل  تللرامللب  الرئي�س  زيلللارة 
حللللول تلللراجلللع الللفللللل�للسللطلليللنلليللني عن 
مطلب جتميد البناء يف امل�ستوطنات. 
مل  باأنها  الن  تو�سح  ا�سرائيل  لكن 

حت�سل على اأي تاأكيد لذلك.
اللل�للسلليللا�للسلليللة باأن  الللقلليللادة  وقلللاللللوا يف 
الثانية  القناة  ن�سرته  الذي  التقرير 
والذي  الأ�سبوع،  هذا  التلفزيون،  يف 
�للسللادقللت على  ان احلللكللومللة  يلللقلللول 
وم�ساعفة  للفل�سطينيني  الللبللنللاء 

منطقة نفوذ قلقيلية، غري �سحيح.
 واأو�سحت امل�سادر ان ما �سودق عليه 
هللو تللرخلليلل�للس الللبلليللوت الللتللي اقيمت 

ب�سكل غري قانوين. 
قللرار �سادق  وقللالللوا ان احلديث عن 
عللللليلله املللجللللل�للس الللللللوزاري قللبللل �سنة، 
الأمريكية  الدارة  فلللللرتة  خلللللال 
ال�سابقة، حني مت ذلك يف اطار مبادرة 
با�سم  عرفت  التي  ليرمان  الللوزيللر 
الع�سا واجلزرة. وعلى كل حال، فانه 

يجري كل �سنة هدم حوايل 1500 
للفل�سطينيني  قللانللوين  غللري  مللنللزل 
لل�سيطرة  اخلا�سعة   C املللنللاطللق  يف 
الهدف  وكللان  الكاملة،  ال�سرائيلية 

هو توفري هواء للتنف�س.
كللمللا قللالللت امللل�للسللادر اللل�للسلليللا�للسلليللة انه 
�للسللودق اىل جللانللب ذلللللك، علللللى بناء 
يف  �لللسلللكلللن  وحلللللللدة   4000 حلللللللوايل 
حتديد  يوجد  ل  وانلله  امل�ستوطنات، 
امللل�للسللتللوطللنللات وان  امللللبلللاين يف  لللعللدد 

اللللتللل�لللسلللويلللق واللللتلللخلللطللليلللط، حلللتلللى يف 
نحن  وقالوا:  قفزة.  ي�سهد  القد�س، 
ي�سعرون  ل  مللللن  هلللنلللاك  ان  نللفللهللم 
الدارة  ان  �سحيح  مللوؤخللرا.  بالر�سا 
ل�سنا  لللكللنللنللا  تللللغللللريت،  الأملللريلللكللليلللة 
�سنوات  خللللال  بللالللنلل�للسللر.  مللنللتلل�للسللني 
اوبلللاملللا مل تللكللن كلللللمللة ايللجللابلليللة عن 
حمايدة  كلللللمللة  ول  املللل�لللسلللتلللوطلللنلللات، 
وب�سوت  مللطلللللق  �للسللجللب  فلللقلللط   –
والدارة  الأملللر  تغري  الن  الرئي�س. 
احلالية تقول ان امل�ستوطنات لي�ست 
مل  المللريللكلليللني  لكن  امل�سكلة،  جللذر 

ين�سموا اىل غو�س اميونيم.
نللللفلللليلللله: خطة  يلللللدعلللللم  لللللليلللللرملللللان 

النف�سال كانت خاطئة
تكتب ي�سرائيل هيوم ان وزير المن 
دعلللللم موقف  لللليلللرملللان  افلللليللللغللللدور 
الذي  نافيه  يئري  احتياط  اجلللرنال 
�سمال  النللفلل�للسللال يف  خللطللة  يللعللتللر 
اللل�للسللفللة خللطللاأ. وقللللال للليللرمللان انه 
يوافق على اقوال نفيه ب�سكل مطلق. 
وجاءت ت�سريحات نفيه يف اطار لقاء 
ي�سرائيل  ل�سحيفة  مللنللحلله  خللا�للس 
اخلمي�س  يللوم  ملخ�سه  ن�سر  هلليللوم، 

ون�سه الكامل يف عدد يوم اجلمعة.
وقللللال للليللرمللان ان النللفلل�للسللال كان 
ثمنها  ندفع  زلنا  ل  ومغامرة  خطاأ 
ت�سريحات  يف  واأ�للللسللللاف  اللللكلللبلللري.  
ان  حللللللاي،  كلللللول  لللللراديللللو  بلللهلللا  ادىل 
العرب  ان  وهللللي  النلللفللل�لللسلللال  فلللكلللرة 
�سيتحولون فجاأة اىل ان�سار لل�سام، 
ثانويني  ملللقلللاوللللني  و�للسلليلل�للسللبللحللون 
لقد  انللهللارت.  الملللن،  م�سائل  لنا يف 
خللرجللنللا بللاتللفللاق مللوقللع مللع الحتلللاد 
الأوروبلللللللي، وابللللو مللللازن حلل�للسللل على 
قطاع غزة على طبق من ف�سة. وبعد 
عامني �سيطرت حما�س على القطاع، 
ذلك،  اىل  اليوم  النتائج  نرى  ونحن 
الكهرباء يف غزة،  ازمللة  ويف مو�سوع 
الفل�سطينيني  ان  لللليلللرملللان  قللللال 
دفعوا  اذا  الكهرباء  على  �سيح�سلون 
موقع  معه  اجلللراه  لللقللاء  ويف  ثمنها. 
املناطق،  من�سق عمليات احلكومة يف 
�سرح ليرمان باأن ا�سرائيل م�ستعدة 
تكون  لللن  لكنها  الللكللهللربللاء،  لللتللزويللد 

اجلهة التي �ستدفع ثمنها.
المن  وزيلللر  قلللال  مت�سل،  �للسلليللاق  يف 
اخلمي�س،  يللعلللللون،  مو�سيه  اللل�للسللابللق 
انه ل يوجد امل بالتو�سل اىل اتفاق 
امل�ستقبل  يف  الفل�سطينيني  مع  دائللم 

املنظور.

اعتقل  الللرتكللي  اللللللوزراء  لللرئلليلل�للس  كللبللري  املل�للس عللن م�ست�سار  افللللرج 
بالنتماء اىل  التي تتهمه  ال�سلطات  مطلع حزيران يونيو من قبل 
الق�سائية حتى  املراقبة  وو�سع حتت  اهلل غولن،  فتح  الداعية  تيار 

حماكمته، كما ذكرت وكالة انباء النا�سول.
رئي�س احلكومة  اأبللرز م�ست�ساري  اأحد  كان  الذي  اردم  اعتقل بريول 
بن علي يلديرمي يف اأنقرة وو�سع يف ال�سجن على ذمة التحقيق مع 
زوجته غولوم�سر اردم، بناء على طلب نيابة اأنقرة. وهو يعد من كبار 
بعد  بللداأت  التي  التطهري  اطار عمليات  اعتقلوا يف  الذين  املوظفني 
حماولة النقاب الفا�سلة يف 15 متوز يوليو. ويوم اعتقاله، ذكرت 
اردم  باأن  ت�ستبه  ال�سلطات  ان  القريبة من احلكومة  �سحيفة �سباح 
الذي كان ال�سخ�س الثاين يف وزارة العدل من 2011 اىل 2014، 

�سهل ترقية ق�ساة مقربني من الداعية فتح اهلل غولن.
ب�سفته  ا�سئلة  علللللى  للللللرد  املللا�للسللي  الللعللام  اردم  الللقلل�للسللاء  وا�للسللتللدعللى 
ذكللرت �سحيفة  اأن�سار غولن، كما  اطللار حتقيق حول  يف  “�ساهدا” 

حريات.
الد�ستور  بانتهاك  اردم وزوجته متهمان  ان  وقالت وكالة النا�سول 

وقيادة “جمموعة م�سلحة ارهابية«.
ومنذ النقاب الفا�سل، اأوقف حواىل خم�سني األف �سخ�س، وف�سل 
اأكر من مئة الف من وظائفهم او منعوا من ممار�ستها. وا�ستهدفت 
واملدر�سني  الأملللللن  قلللوى  الأول  امللللقلللام  يف  هلللذه  الللتللطللهللري  عللمللللليللات 
ت�سللوا  باأنهم  غللولللن  اأنلل�للسللار  الرتكية  احلكومة  وتتهم  والللقلل�للسللاة. 
وخ�سو�سا  �سنوات،  طوال  الرتكية  املوؤ�س�سات  اىل  منهجية  بطريقة 

الق�ساء، لإقامة ادارة موازية متهيدا لإطاحة احلكومة.
باأنها  ال�سلطات  اردوغلللان  الرئي�س  معار�سو  يتهم  اأخللرى،  جهة  من 
التي  احلكم  من  القريبة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  عن  النظر  تغ�س 

ميكن ان تكون تعاملت يف ال�سابق مع غولن.
جميع  ان  ويللوؤكللدون  التهامات،  هللذه  الأتلللراك  امل�سوؤولون  ويرف�س 

“الرهابيني” �سي�ساقون اىل الق�ساء.

اورتيغا  لويزا  العامة  املدعية  طلب  الفنزويلية  العليا  املحكمة  ردت 
الذي  مللادورو  نيكول�س  الرئي�س  مباحقة ق�ساة متهمني مبحاباة 

يت�سبث بال�سلطة يف مواجهة اأعمال عنف دامية.
وكانت اورتيغا، ال�سخ�سية الأبرز يف مواجهة مادورو يف الأزمة، ادعت 

�سد ثمانية من ق�ساة املحكمة العليا.
يف  حتللول  بلل�للسللاأن  تكهنات  ال�للسللرتاكللي  الرئي�س  �سد  موقفها  واثلللار 

ال�سلطة احلاكمة قد يوؤدي اىل رحيل مادورو.
ال ان الرئي�س ل يزال يحظى بولء اجلي�س وهو يواجه دعوات من 

املعار�سة لإجراء انتخابات مبكرة لإزاحته عن احلكم.
واتهمت اورتيغا الق�ساة بانتهاك الد�ستور .

الدعوى  بللرد  اجلمعة  حكما  اأ�للسللدر  مورينو  مايكل  القا�سي  وكللان 
لغياب الدليل، بح�سب بيان للمحكمة.

والدعوى هي الأحدث �سمن �سل�سلة �سكاوى لورتيغا ردتها ال�سلطات 
الق�سائية، التي تعترها املعار�سة خا�سعة ل�سيطرة مادورو.

الناجم عن  التوتر  املل�للس عللن قلقه مللن  اأعلللرب الحتلللاد الأفللريللقللي 
عودة اخلاف على اأرا�س بني جيبوتي واريرتيا بعد ان�سحاب جنود 
البلدين  بللني  عليه  املللتللنللازع  القطاع  يف  منت�سرين  كللانللوا  قطر  مللن 

اجلارين.
ودعا رئي�س مفو�سية الحتاد الأفريقي مو�سى فقي حممد يف بيان 
اىل الهدوء و�سبط النف�س بعدما اتهمت جيبوتي اريرتيا با�ستغال 
فر�سة ان�سحاب الكتيبة القطرية لحتال جزء من اأرا�س حدودية 

يتنازع عليها البلدان.
اأ�سمرة بن�سر  واتهم وزير اخلارجية اجليبوتي حممود علي يو�سف 
البحر  البلدين على  املتنازع عليها بني  الدمرية  قواتها يف منطقة 

الأحمر.
وقال الوزير اجليبوتي يف موؤمتر �سحايف ان “جيبوتي بلد م�سامل 
“اذا  انلله  اأ�للسللاف  لكنه  الدبلوما�سية”.  للحلول  الأولللويللة  ونعطي 
وا�سلت اريرتيا ال�سعي اىل حلول ع�سكرية فان جيبوتي جاهزة لهذا 

ومل ت�سدر اريرتيا اي رد فعل على هذه الت�سريحات. الحتمال”. 
ويقيم البلدان عاقات خمتلفة جدا مع القوى اخلارجية. فجيبوتي 
ت�سم قاعدتني ع�سكريتني اأمريكية وفرن�سية وتبني ال�سني قاعدة 

فيها اي�سا.
يف املقابل تعاين اريرتيا من العزلة.

وي�ستخدم مرفاأ جيبوتي ل�سادرات وواردات اثيوبيا العدوة لكرى 
لريرتيا يف املنطقة.

ال�سلطات  الأفريقي ان مفو�سيته وبت�ساور وثيق مع  وقال الحتاد 
الريرتية  احللللدود  على  بعثة  بن�سر  بلللداأت  والريللرتيللة  اجليبوتية 

اجليبوتية لتق�سي الوقائع .
واأ�ساف ان رئي�س املفو�سية ي�سع نف�سه بت�سرف جيبوتي واريرتيا 
وت�سجيع عاقات ح�سن  بينهما  العاقات  مل�ساعدتهما على تطبيع 

اجلوار.
بعد  الأفريقي  القرن  يف  واريرتيا  جيبوتي  بني  العاقات  وتوترت 
توغل يف ني�سان ابريل 2008 للقوات الريرتية اىل راأ�س الدمرية 
يف  الحمر  البحر  مدخل  على  ي�سرف  الللذي  ال�سرتاتيجي  املوقع 

�سمال عا�سمة جيبوتي.
وتواجه البلدان مرتني يف 1996 و1999 يف اإطار اخلاف حول 

هذه املنطقة.

عوا�صم

�أنقرة

نريوبي

كر�كا�س

خ���ادم احل����رمي����ن ال�س��ريفي���ن ي���س���در ع����ددا م������ن 
االأوام�����ر امل�لكي������ة

•• مكة املكرمة -وام:

بن  �سلمان  امللللللك  ال�سريفني  احلللرمللني  خلللادم  اأ�للسللدر 
ال�سعودية  العربية  اململكة  �سعود عاهل  اآل  عبدالعزيز 
ام�س عددا من الأوامللر امللكية. وذكللرت وكالة الأنباء 
“ اأن الأوامللر امللكية �سملت تعديل  “ وا�س  ال�سعودية 
ا�سم “ هيئة التحقيق والدعاء العام “ ليكون “ النيابة 
العامة “ وي�سمى رئي�سها “ النائب العام “ وترتبط “ 

بال�ستقال  وتتمتع  بامللك  “ مبا�سرة  العامة  النيابة 
التام ولي�س لأحد التدخل يف عملها.

ووجلللله خللللادم احللللرملللني اللل�للسللريللفللني بللللاأن تللقللوم هيئة 
اللللوزراء بال�سرتاك مع من تراه  اخلللراء يف جمل�س 
نللظللام هيئة  الللعللاقللة .. مبللراجللعللة  مللن اجلللهللات ذات 
اجلزائية  الإجلللراءات  ونظام  العام  والدعللاء  التحقيق 
والأنللظللمللة الأخلللرى والأوامللللر واملللرا�للسلليللم امللكية ذات 
ال�سلة واقرتاح تعديلها مبا يتفق مع ما ورد يف الأوامر 

تتجاوز  مللدة ل  اإليه يف  التو�سل  يتم  ما  ورفللع  امللكية 
الإجللللراءات  ل�ستكمال  وذللللك  تاريخه  مللن  يللومللا   90

النظامية الازمة.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سريفني  احلرمني  خللادم  واأعللفللى 
هيئة  رئي�س  العريني  العبداهلل  عبدالرحمن  بن  فهد 
بتعيني  واأملللر  من�سبه  مللن  الللعللام  والدعللللاء  التحقيق 
ال�سيخ �سعود بن عبداهلل بن مبارك املعجب نائبا عاما 

مبرتبة وزير.

املحرج  نا�سر  بن  عثمان  الفريق  خدمة  باإنهاء  واأمللر 
الللتللقللاعللد وترقية  اإىل  الللعللام واإحللالللتلله  مللديللر الأمللللن 
فريق  رتللبللة  اإىل  هللال  عبدالعزيز  بللن  �سعود  اللللللواء 
ويللعللني مللديللرا لللاأمللن الللعللام. ووجللله خلللادم احلرمني 
ال�سريفني بتعيني عبداحلكيم بن حممد بن �سليمان 
التميمي رئي�سا للهيئة العامة للطريان املدين مبرتبة 
وزير وتعيني �سهيل بن حممد بن عبدالعزيز اأبامني 
باملرتبة  واللللدخلللل  للللللزكللاة  الللعللامللة  للهيئة  حمللافللظللا 

•• لندن-وام: 

اأحللمللد اجلبري وزيللر اخلارجية  قللال معايل عللادل بللن 
ال�سعودي اإن اململكة العربية ال�سعودية ودولة المارات 
م�سر  وجمهورية  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية 
بعد  قطر  مع  العاقات  قطع  موقف  اأخللذت  العربية 
بعد  التزامها  الدوحة وعدم  امل�ساعي مع  ف�سل جميع 
و2014   2013 يف  اآخللرهللا  كللان  متكررة  مطالبات 
بللوقللف دعلللم الللتللطللرف والإرهللللللاب والللتللدخللل وتاأجيج 

ال�سراعات يف الدول الأخرى.
“ عن اجلبري  “وا�س  ال�سعودية  الأنباء  ونقلت وكالة 
- خال املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف مقر ال�سفارة 
بن  حممد  الأمللري  �سمو  بح�سور  لندن  يف  ال�سعودية 
اململكة  لللدى  ال�سعودية  �سفري  العزيز  عبد  بن  نللواف 
املتحدة - قوله اإنه مت اتخاذ القرارات الأخرية لإر�سال 

ر�سالة للدوحة مفادها “لقد طفح الكيل” .
قللطللر حللللليللفللا يف دول جمل�س  نللعللتللر  نللحللن  ملل�للسلليللفللا 
ن�سعى لإحلاق  ول  الللعللربلليللة  اخلللللليللج  للللدول  الللتللعللاون 
ال�سرر باملواطنني القطريني ولكن ل بد من ت�سحيح 
الللدوحللة يف  ت�ستمر  اأن  اإذ ل ميللكللن  الللراهللن  الللو�للسللع 
�سيا�ستها احلالية ويجب عليها وقف متويل الإرهاب.

للقطريني  �سكوى  تقدمي  ب�سدد  اأنهم  اجلبري  واأفللاد 
اأن  اآمللا   .. حتللوي جميع النقاط التي �سببت الأزمللة 

تعالج الدوحة تلك التخوفات وحتكم �سوت العقل من 
اأجل حلحلة الق�سية.

ال�سعودية  الللعللربلليللة  املللملللللكللة  ا�للسللتلل�للسللافللة  اأن  واأو�لللسلللح 
للللللمللوؤمتللر الللتللاريللخللي الللللذي جللمللع عللللددا ملللن اللللدول 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  والعربية مع  الإ�سامية 
العربية  الللللدول  بللني  احلللللوار  لللغللة  تغيري  اإىل  يللهللدف 

والإ�سامية ونظريتها يف الغرب.
اأن اململكة د�سنت موؤخرا املركز الدويل ملكافحة  وذكر 
الإرهاب الذي دخل نطاق العمل الآن والذي ي�ستطيع 
الر�سائل من الإنرتنت يف فرتة ل تتعدى  اأن يلتقط 
نوعها  فللورا ح�سب  يتعامل معها  ثم  ومللن  ثللوان  �ست 

..لفتا اإىل �سعي اململكة لتو�سعة قدرات املركز.
واأ�ساف اأن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
املتحدة مذكرة تفاهم بخ�سو�س  الوليات  وقعت مع 
اأهمية  الإرهللللاب يف خللطللوة تعد ذات  حمللاربللة متللويللل 
املنظمات  متويل  م�سادر  جتفيف  م�ساعي  يف  كبرية 
اأن  .. مبينا  كللافللة  املللتللطللرفللة  الإرهللابلليللة واجلللمللاعللات 
الهدف عند النتهاء من جتهيز اآليات تفعيل املذكرة 
لتحقيق  فلليللهللا  امللل�للسللاركللة  اللللللدول  رقللعللة  تللو�للسلليللع  اإىل 

الأهداف املرجوة على اأكمل وجه.
واأ�سار معاليه اإىل الأو�ساع يف اليمن.. موؤكدا ا�ستمرار 
عللمللللليللات قللللوات الللتللحللالللف الللعللربللي الللعلل�للسللكللريللة �سد 
امليلي�سيات النقابية .. معربا عن قلق اململكة البالغ 

جتاه الأو�ساع الإن�سانية هناك.
مليون   800 خ�س�ست  ال�سعودية  حكومة  اأن  وذكللر 
امللك  مركز  عر  الأزمللة  تلك  ملواجهة  اأمريكي  دولر 
�للسلللللمللان لللاإغللاثللة والأعلللملللال الإنلل�للسللانلليللة اللللذي يقوم 

بتوزيع الإعانات من خال 81 منظمة اإن�سانية.
اململكة ب�ساأن  واأعللرب معايل وزير اخلارجية عن قلق 
بع�س  على  احلوثي  جماعات  تفر�سه  الللذي  احل�سار 
املناطق مما ت�سبب يف حدوث جماعات عديدة وعطل 
و�سول امل�ساعدات الطبية والغذائية.. مبينا اأن قوات 
الللتللحللالللف تللعللمللل علللللى فللك احللل�للسللار والللو�للسللول اإىل 

املحتاجني يف اأ�سرع وقت ممكن.
الإعمار  ا�ست�سافت موؤمترا لإعادة  اململكة  اأن  واأو�سح 
يف اليمن بالتعاون مع البنك الدويل وخ�س�ست لهذه 

اجلهود اأكر من ع�سرة مليارات دولر.
الأزمللة يتم  اإنهاء  اأن  اأكللد اجلبري  ال�سوري  ال�ساأن  ويف 
الأول وقرار  اإعللان جنيف  ال�سيا�سي وفق  عر احلل 

. جمل�س الأمن 2254 
م�سيفا اأن اململكة تعمل وفق املجموعة الدولية لدعم 

�سوريا متهيدا لانتقال ال�سيا�سي.
وجدد التزام اململكة العربية ال�سعودية مبحاربة ودحر 
تنظيم داع�س الإرهابي يف �سوريا ويف كل اأنحاء العامل 

.
يف  امل�ساركة  اللللدول  طليعة  يف  كانت  اململكة  اأن  مبينا 

�للسللوريللا .. مطالبا  الللعللرق  الللتللحللالللف �للسللد داعلل�للس يف 
با�ستمرار اجلهود الدولية الكبرية والقوية �سد تنظيم 
داع�س الإرهابي ل�سمان دحره. كما جدد معاليه دعم 
اململكة للخطوات التي تتخذها احلكومة العراقية من 
اأجل حماربة تنظيم داع�س الإرهابي مرحبا بالزيارة 
العراقي حيدر  اللللوزراء  رئي�س  دولللة  بها  �سيقوم  التي 
العبادي يوم غد الإثنني اإىل اململكة لبحث العاقات 

الثنائية بني البلدين و�سبل تطويرها.
وتطرق وزير اخلارجية ال�سعودي اإىل ا�ستمرار النظام 
التدخل  خللال  مللن  العنف  فتيل  اإ�سعال  يف  الإيلللراين 
يف �سوؤون دول املنطقة ودعم املجموعات الإرهابية يف 
�سوريا واليمن والبحرين وا�ستخدام احلر�س الثوري 
للقوانني  وا�للسللحللة  واللللعلللراق يف خمللالللفللة  �للسللوريللا  يف 

والأعراف الدولية.
امللتزمة  اللللدول  الت�سرف مثل  اإيلللران  اإنلله على  وقللال 
اإذا مللا رغللبللت يف الللعللودة اإىل الأ�للسللرة الللدوللليللة ووقف 
وتفجري  للملي�سيات  دعللم  من  العدوانية  الت�سرفات 
.. معربا عن  الآخللريللن  �للسللوؤون  وتللدخللل يف  لل�سفارات 
الللذي ظل  بللاأن يغري نظام طهران النهج  عدم تفاوؤله 

ي�ستخدمه طيلة ال�سنوات املا�سية.
اأن اململكة تن�سق مع  اأو�سح اجلبري  ويف ال�ساأن الليبي 
الباد  ا�ستقرار  اإعلللادة  اأجللل  مللن  الللدوللليللني  �سركائها 

وعدم ال�سماح بانت�سار الإرهاب يف ليبيا ويف اأفريقيا.

اأكد اأنه ل ميكن للدوحة ال�شتمرار يف �شيا�شتها احلالية ويجب عليها وقف متويل الإرهاب

اجلبري: قطع العالقات كان ر�سالة للدوحة مفادها »لقد طفح الكيل«
النظام الإيراين م�شتمر يف اإ�شعال فتيل العنف من خلل التدخل يف �شوؤون دول املنطقة 

ال�شرطة الإ�شرائيلية تنفي علقة داع�ش بعملية القد�ش

ا�سرائيل توؤكد ت�سبث الفل�سطينيني بتجميد اال�ستيطان
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هزمية كاملة اأو مهينة
   بللعللد علل�للسللرة اأيلللللام، يللعللتللر نف�سه 
حمظوظا لأنه �سيتمكن من ت�سكيل 
 200-150 ملللن  كلللبلللرية  اأقللللللليلللة 
نائبا، وهو امل�ستوى الذي بلغه عام 
الثانية،  اجلولة  وع�سية   .2012
بللات يللاأمللل يف اأحلل�للسللن الأحللللوال، يف 
العرتاف  مللع  مللائللة مقعد،  انللقللاذ 
حتت  اللل�للسللقللوط  ي�ستبعد  ل  بللانلله 

عتبة 60 نائبا ...
اأو  كاملة  الهزمية  كانت  و�للسللواء     
بداية  �سيكون،  الوقت  فان  مهينة، 
لت�سفية  الأحلللد  اللليللوم  م�ساء  مللن 
ونظرا  الللبللنللاء.  واإعللللادة  احل�سابات 
تبادلها  التي  التللهللامللات  خلللطللورة 
الأ�سهر  يف  احلللزب  ملل�للسللوؤويل  كبار 
م�سالة  حللتللمللا  �للسللُتللثللار  الأخللللللللرية، 

ال�سر�سني  فلللهلللنلللاك  النللللقلللل�للللسللللام. 
النهاية،  اىل  فيون  �ساندوا  الذين 
واللليللائلل�للسللني اللللذيلللن تللخلللللوا عنه 
بوح�سية، والفئويني الذين اق�سموا 
ماكرون،  اإميانويل  معار�سة  على 
للرئي�س  ان�سموا  الذين  واخلونة 
وامتعتهم.  اأ�سلحتهم  بكل  املنتخب 
فهل ميكن لكل هوؤلء ال�سيا�سيني 

ال�ستمرار يف العي�س معا؟
   �ستاأتي الإجابة قريبا، رمبا �سباح 
الأربعاء، عندما �سيجتمع الناجون 
يف الرملان لنتخاب رئي�س الكتلة. 
ويللعللتللر هلللذا امللللوعلللد حللا�للسللمللا اىل 
درجللة ان قللادة احلللزب اجلمهوري 
الربعاء  ظهر  بعد  مللا  اىل  اأّجلللللوا 
املفرت�س  ال�سيا�سي  املكتب  اجتماع 
يف  �للسلليللوؤدي  الللذي  امل�سار  ُيطلق  ان 

انتخاب  اىل  اللللعلللام،  هللللذا  خللريللف 
رئي�س جديد للحزب.

   ونتيجة حلظر تعّدد امل�سوؤوليات، 
املتناف�سني على هذا  اأبللرز  اأن  جند 
املن�سب لي�سوا اأع�ساء برملان وامنا 

ووكيز،  لورين  فا  اأقاليم.  روؤ�ساء 
برتراند كزافييه، ول فالريي  ول 
اجتماع  �للسلليللحلل�للسللرون  بلليللكللريلل�للس، 
احل�سم �سباح الأربعاء القادم. وقد 
اأنهم  اعللان  على  الثاثة  حر�س 

لو  املللعللار�للسللة  مللن  جلللزء  �سيكونون 
كانوا نوابا يف الرملان.

الناجون من الهزمية
حلللللزب  كللللتلللللللللة  ملللل�للللسللللري  اإن      
توازن  على  يللتللوّقللف  اجلللمللهللوريللني 
القوى بني مع�سكرين: من جانب 
ا�ستعداد  علللللى  وهلللم  الإيللجللابلليللني 
الرئا�سية  الأغلبية  يف  للم�ساركة 
للحكومة.  الثقة  منح  طريق  عللن 
“املتحزبني”  الخللر  اجلانب  ومن 
يللكللونللوا جزء  اأن  علللللى  امللل�للسللمللمللني 
مللن املللعللار�للسللة لللاأغلللللبلليللة الللتللي ل 
ا�سا�سا.  ي�سارية  عيونهم،  يف  تللزال 
وقد يدفع املع�سكر الأول، بت�سجيع 
بلليللري رافلللللاران، بالنائب  مللن جلللان 
املللحللتللمللل عللللن دائلللللللرة هلللللوت �سني 

تلليللريي �للسللولر املللقللّرب مللن رئي�س 
ي�سنده  الثاين،  واملع�سكر  اللللوزراء. 
الداخل  ومللن  من اخلللارج فوكياز، 
اإيريك �سيوتي، �سيف�سل التجديد 
للفوز  املللوؤهللل  جللاكللوب  لكر�ستيان 
بللاجلللولللة الللثللانلليللة يف دائلللللرة �سني 

ومارن.
اليجابيني،  مللن  �سيكون  فللمللن     
الأغلبية  �للسللاحللب  املللتللحللزبللني،  اأو 
يف كتلة حللزب اجلللمللهللوريللني؟ من 

ال�سعب املجازفة باأي توقع.
  يللاأمللل اجلللانللبللان احللل�للسللول على 
ورمبا  القلللل،  على  نائبا  ع�سرين 
الذين  املللللرتددون،  الكفة  �سريجح 
الأخرية.  اللحظة  يف  يللقللررون  قد 
ويتم  اجلميع  يتفق  ان  اجللل  ومللن 
احلفاظ على وحدة الأ�سرة، يدفع 

بع�س قادة حزب اجلمهوريني، مثل 
برينارد اأكوير، بالنائب داميان اأباد، 
وهو من بني قّلة من اجلمهوريني 
اللللذيلللن �للسللمللدوا يف مللنللاطللقللهللم يف 
اجلمهورية  حللللللزب  زحللللللف  وجلللللله 
اىل المللللام. وهلللذا الخلللري يقرتح 
نف�سه همزة و�سل بني املع�سكرين.   
كانوا  اإذا  لللاإيللجللابلليللني،  وميلللكلللن 
لإن�ساء  النف�سال  حماولة  اأقلية، 
لدعم  ا�ستعداد  على  برملانية  كتلة 
يوؤكدوا  وحللتللى  فلليللللليللب.  حللكللومللة 
الوطنية  اجلللمللعلليللة  يف  وجلللودهلللم 
الللقللادمللة، فللاإنللهللم قللد يلللللتللقللون مع 
الللنللاجللني مللن الللهللزميللة الللتللي من 
و�سطيو  منها  ي�سلم  لللن  الللوا�للسللح 
احتاد الدميقراطيني وامل�ستقلني. 

يخّفف  فلللر�لللسللليلللة،  هلللللذه جملللللرد    
نللائللب جللمللهللوري. ان املللجللهللول من 
ال�سخامة، ما يجعل معادلة اإعادة 
ت�سكيل اليمني غري قابلة للحل اإل 

م�ساء اليوم الحد.

اجلولة الثانية من الت�شريعية الفرن�شية:

اليمني: االنتخابات االأخرية قبل االنق�سام االأول...!

فوكياز ينا�سر بقاء اليمني يف املعار�سة

جولة احل�سم لليمني الفرن�سياي موقع للجمهوريني يف اجلمعية اجلديدة

- �سواء كانت الهزمية كاملة اأو مهينة فالوقت 
�سيكون لت�سفية احل�سابات واإعادة البناء

- نظرا خلطورة االتهامات التي تبادلها كبار 
م�سوؤويل احلزب �سُتثار حتما م�ساألة االنق�سام

- م�سري كتلة حزب اجلمهوريني يتوّقف 
على توازن القوى بني مع�سكرين

•• الفجر –
 خرية ال�صيباين

 يف الكارثة القادمة �شيجد 
ال��ي��م��ني ال��ف��رن�����ش��ي ه��ذا 
م�شاء  انه  املريح:  ال�شبب 
اأخريا  مل�ش  الأح���د،  اليوم 
القاع.  خلل ال�شتة اأ�شابيع 
ال��ف��ا���ش��ل��ة ب���ني ان��ت��خ��اب 
اإميانويل ماكرون، واجلولة 
الت�شريعية،  م��ن  الوىل 
اجلمهوريني  حتالف  ن��زل 
الدميقراطيني  واحت�����اد 
فائقة  ب�شرعة  وامل�شتقلني 
وبعد  طموحاته.  ُزْحُلوَقة 
7 مايو، كان يعتقد ب�شدق 
انه قادر على القرتاب من 
عتبة 289 نائبا، وبالتايل 
الأغ���ل���ب���ي���ة امل��ط��ل��ق��ة يف 

اجلمعية الوطنية.

حتليل اخباري

عن ليبريا�شيون الفرن�شية

•• باري�س-اأ ف ب:

يلل�للسللتللعللد اللللفلللرنللل�لللسللليلللون لللللللادلء 
من  الثانية  اللللدورة  يف  باأ�سواتهم 
اليوم  الللتلل�للسللريللعلليللة  النلللتلللخلللابلللات 
الحد حيث من املتوقع ان يح�سل 
ماكرون  اميانويل  الرئي�س  حللزب 
علللللى غللالللبلليللة �للسللاحللقللة بللعللد دورة 
قيا�سية  امتناع  ن�سبة  �سهدت  اأوىل 

وتراجعا لاحزاب التقليدية.
ناخب  مللللللليلللون   47 مللللن  واأكلللللللر 
القلللرتاع  يف  للت�سويت  مللدعللوون 
اأخرى  الللذي ميكن ان ي�سهد مللرة 
بلغ  واأن  �للسللبللق  كلللبلللريا  املللتلللنلللاعلللا 
الوىل  الللدورة  قيا�سيا يف  م�ستوى 

.51،3%
وينتظر ماكرون بعد النجاح الذي 
“اجلمهورية  الفتي  حزبه  حققه 
اىل المام” يف 11 حزيران يونيو، 
برناجمه  تطبيق  له  يتيح  تاأكيدا 
لقانون  ا�لللسلللاحلللا  يلل�للسللم  الللللللذي 
اخاقية يف  قواعد  العمل وفر�س 
م�سروع  واعتماد  ال�سيا�سية  احلياة 
يفرت�س  الإرهلللاب  ملكافحة  قللانللون 
الللللطللللوارئ  ان يلللحلللل حمللللل حلللاللللة 
اعلللتلللداءات ت�سرين  اللل�للسللاريللة مللنللذ 
مت  والتي   2015 نوفمر  الثاين 
متللديللدهللا رغللم النللتللقللادات. ومن 
ماكرون  حللزب  يح�سل  ان  املتوقع 
“مودمي”  حلللركلللة  ملللع  املللتللحللالللف 
ان  ميكن  كبرية  غالبية  الو�سطية 
دائرة  و470   400 بللني  تلللرتاوح 
توقعات  بح�سب   ،577 اأ�للسللل  مللن 
معاهد ال�ستفتاءات، و�ستكون تلك 

الغلبية واحللد من بني الكللر يف 
اجلمهورية اخلام�سة 1958.

الت�سكيل  حللل  الوىل،  اللللدورة  ويف 
الللرئللا�للسللي الللللذي اأ�للسلل�للس قللبللل عام 
 32،3% اللل�للسللدارة مللع  فللقللط يف 
ملللن ال�لللسلللوات بللتللقللدم كللبللري على 
اليمني %21،5 والي�سار املتطرف 
املتطرف  واللللليللللمللللني   13،7%
ال�سرتاكي  واحلللللللزب   13،2%

.9،5%
ان  املتوقعة الخللرى هي  والنقطة 
الرملان غري م�سبوق  التجديد يف 
ماكرون  موجة  من  بتاأثري  وذلللك 
الللتللي فللتللحللت البلللللواب امللللام مئات 
منهم  كبري  ق�سم  اجللللدد،  الللنللواب 

حديثو العهد يف ال�سيا�سة.
من  مللر�للسللحللا   1146 ويلللتلللواجللله 

على  الللنلل�للسللاء  ملللن   40% بلليللنللهللم 
ت�ستمر  لللللوليللللات  مللقللعللدا   573

خم�س �سنوات.
وانللتللخللب اأربلللعلللة نللللواب فللقللط منذ 
الدورة الوىل نتيجة ن�سبة امتناع 
ان  اللللدورة الوىل ميكن  كبرية يف 
لترتاوح  الثانية  الللدورة  يف  ترتفع 
بح�سب  و54%   53% بلللللني 
ا�ستطاعات الراأي اي بزيادة 12 

نقطة عن العام 2012.
فيليب  ادوار  اللللوزراء  رئي�س  وقللال 
للت�سويت!”،  “اذهبوا  اخلمي�س 
بالر�سا  اأحللللد  ي�سعر  لللن  م�سيفا 
الللتلل�للسللويللت لي�س  ملللن الملللتلللنلللاع. 
انللللله حق  اللللزامللليلللا يف فلللرنللل�لللسلللا... 
وحده   . نف�سه  الللوقللت  يف  وواجلللب 
حجم موجة ماكرون ل يزال غري 

اأكيد. ويقول اميانويل ريفيري من 
كانتار �سوفر للدرا�سات “ميكن ان 
وان  الدورتني  بني  تعديل  يح�سل 
يعد من  انلله مل  الللنللاخللبللون  يعتر 
بللذل جهود كبرية مبا  اللل�للسللروري 
على  م�سمونة  بللاتللت  الغالبية  ان 
ما يبدو ملاكرون«. واأ�سار ا�ستطاع 
ان  اخلمي�س  ايلللاب  معهد  اأجللللراه 
ع�سرة  اأ�للسللل  مللن  فرن�سيني  �للسللتللة 
الدورة  مللن  فعا  يللاأملللللون   61%
الدورة  نتائج  ت�سحح  ان  الثانية 
اأقللللل مملللا هو  الأوىل ملللع غللالللبلليللة 
متوقع . يف املقابل، ي�ستعد الي�سار 
اأ�سا�س  ي�سكان  اللللللذان  واللليللمللني 
منذ  فرن�سا  يف  ال�سيا�سية  احللليللاة 

عقود خل�سارة كبرية.
اجلمهوريني  حلللللزب  يلللتلللوقلللع  ول 

ياأمل  البدء  كان يف  الذي  اليميني 
الغالبية،  مللن  الللرئلليلل�للس  بللحللرمللان 
اىل   60 مللن  اكللر  على  احل�سول 
 200 ملللقلللابلللل  يف  ملللقلللعلللدا   132
وليته،  املنتهية  الرملان  يف  مقعد 

بح�سب ا�ستطاعات الراأي.
الللذي كان  اأمللا احلللزب ال�سرتاكي 
ي�سيطر على ن�سف مقاعد الرملان 
املنتهية وليته ابان رئا�سة فرن�سوا 
هولند، فكان اداوؤه الأدنى تاريخيا 
%9،51 مللن ال�للسللوات ومل  مللع 
يعد يعول �سوى على ب�سع ع�سرات 
والي�سار  اليمني  امللا  املقاعد.  مللن 
املتطرفان، فلم ينجحا يف ا�ستثمار 
يف  حققاها  الللتللي  اجللليللدة  النتائج 

القرتاع الرئا�سي.
املتمردة  فللرنلل�للسللا  حللللزب  يللعللد  ومل 

ميان�سون  لللللوك  جللللان  بللرئللا�للسللة 
�سوى  يللاأمللان  ال�سيوعي  واحللللزب 
لت�سكيل  يكفي  الللنللواب  مللن  بللعللدد 

جمموعة نيابية 15 نائبا.
اأما حزب اجلبهة الوطنية بزعامة 
ملللاريلللن للللوبلللن اللللتلللي تلللاأهلللللللت اىل 
النتخابات  ملللن  الللثللانلليللة  اللللللدورة 
يللتللوقللع احل�سول  فلللا  الللرئللا�للسلليللة 
وخم�سة  مقعد  بني  ما  على  �سوى 
التي  ال�سخ�سيات  وبللني  مللقللاعللد.  
ل تلللزال يف اللل�للسللبللاق مللاريللن لوبن 
زعيمة اليمني املتطرف يف معقلها 
ورئي�س  )�للسللمللال(  ايللنللني-بللومللون 
الوزراء ال�سرتاكي الأ�سبق مانويل 
فال�س املر�سح يف املنطقة الباري�سية 
لوك  جللان  املت�سدد  الي�سار  وزعلليللم 

ميان�سون يف مر�سيليا.

حزب ماكرون نحو فوز كا�سح يف االنتخابات الت�سريعية

•• طرابل�س-رويرتز:
قال متحدث اإن خفر ال�سواحل الليبي اعرت�س 900 مهاجر على �ساحل 
مدينة �سراتة . واأ�ساف املتحدث با�سم خفر ال�سواحل الليبي اأيوب قا�سم 
اأن املهاجرين كانوا على من قوارب خ�سبية ومطاطية واأن اأحد القوارب 
املطاطية كان على و�سك الغرق. واأو�سح املتحدث اأن املهاجرين من الأفارقة 

والآ�سيويني والعرب وبينهم 98 امراأة و25 طفا.
وتعي�س ليبيا حالة من ال�سطراب منذ �سنوات وباتت اأكر نقاط املغادرة 
�سيوعا للمهاجرين الذين يحاولون الو�سول اإىل اأوروبا عن طريق البحر. 
وعر ما يربو على 60 األف مهاجر البحر املتو�سط من ليبيا اإىل اإيطاليا 

حتى الآن هذا العام.
ويقوم املهربون بجمع املهاجرين على من قللوارب غري جمهزة وعللادة ما 

تلتقطهم �سفن اإنقاذ اأوروبية مبجرد اأن ي�سلوا اإىل املياه الدولية.

خفر ال�سواحل الليبي 
يعرت�ص 900 مهاجر 

•• االأمم املتحدة-رويرتز:

الكوجنو  جمهورية  داخللل  مللن  تقارير  تلقت  اأنللهللا  مللن  املتحدة  الللوليللات  حللذرت 
الدميقراطية تتهم جنود الباد بارتكاب حملة قتل واغت�ساب لن�ساء واأطفال يف 

منطقة كا�ساي الو�سطى.
ودعت نيكي هيلي ال�سفرية الأمريكية لدى الأمم املتحدة اإىل اتخاذ اإجراء.

بها  تقوم  واأطفال  ن�ساء  واغت�ساب  قتل  التقارير عن حملة  بيان  وقالت هيلي يف 
حكومة الكوجنو يجب اأن تدفعنا لتخاذ اإجراء. ل بد من التحقيق يف هذه املزاعم 

وحتمل امل�سوؤولني عنها امل�سوؤولية«.
ومل يت�سن الت�سال ببعثة جمهورية الكوجنو الدميقراطية لدى الأمم املتحدة 

لطلب التعقيب.
ويف الأ�سبوع املا�سي دعا مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان اإىل حتقيق 
دويل يف مذابح وجرائم اأخرى ارتكبت يف منطقة كا�ساي حيث مت العثور على 42 

مقرة جماعية على الأقل.
ويبداأ  حا�سما  اإجللراء  الإن�سان  حقوق  جمل�س  يتخذ  لكي  الأوان  اآن  هيلي  وقالت 
حتقيقا م�ستقا يف انتهاكات حقوق الإن�سان يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية 

وهذه هي املهمة الأ�سا�سية للمجل�س.
وقالت الأمم املتحدة اإن مئات الأ�سخا�س قتلوا ونزح اأكر من مليون من ديارهم 
يف و�سط الكوجنو منذ اندلع القتال يف اأغ�سط�س اآب املا�سي بني ميلي�سيا حملية 

وقوات احلكومة.

وا�سنطن حتذر من اأعمال قتل واغت�ساب يف الكونغو
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وزي���رة اأملاني���ة: ع��دول بريطاني���ا ع���ن 
االنف�س����ال اأم�����ر عظي�����م 

•• برلني-رويرتز:

قالت وزيرة القت�ساد الأملانية بريجيته ت�سيريز لرويرتز 
اإن عدول بريطانيا عن قرار الن�سحاب من الحتاد الأوروبي 

�سيكون اأمرا عظيما واإن كان حدوث هذا يبدو م�ستبعدا.
واتفقت ت�سريحاتها التي ن�سرت اليوم ال�سبت مع ت�سريحات 

الأملاين  املالية  ووزيللر  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
فولفجاجن �سيوبله اللذين �سرحا باأن باب الحتاد الأوروبي 

�سيظل مفتوحا لريطانيا ما دامت املفاو�سات م�ستمرة.
وقالت ت�سيريز يف مقابلة : اأعتقد اأنه �سيكون اأمرا عظيما 
يبدو  ال�سيناريو  اأن هذا  اإل  الن�سحاب،  قللرار  اإذا عدلت عن 
يل غري واقعي ن�سبيا. وتابعت اأنه يتعني على اجلانبني الآن 

امل�سي قدما يف مفاو�سات رحيل بريطانيا من الحتاد كما 
التو�سل  ولكن  �سها  الأمللر  يكون  “لن  م�سيفة  مقرر  هو 
اأ�سفها لقرار بريطانيا  واأبللدت ت�سيريز  حلل و�سط ممكن. 
ترك الحتاد الأوروبي واأ�سارت لدرا�سات الوزارة التي ترجح 
ي�سر  ممللا  اأكلللر  بريطانيا  باقت�ساد  النلل�للسللحللاب  ي�سر  اأن 

بالقت�ساد اأملانيا، وهو الأكر يف اأوروبا.

•• عدن-وام:
احلوثية  امللللوت  ميلي�سيات  جللللاأت 
احتجاز  اإىل  املللخلللللوع  وعلل�للسللابللات 
قلللللوافلللللل امللللل�للللسللللاعللللدات الإغللللاثلللليللللة 
لرنامج  اللللتلللابلللعلللة  والإنللل�لللسلللانللليلللة 
الللللغللللذاء اللللعلللامللللي يف اللللعلللديلللد من 
اإمداد  بهدف  اليمنية  املحافظات 
�سفعات  لللقلليللت  اللللتلللي  عللنللا�للسللرهللا 
موجعة وهزائم متاحقة على يد 
اجلي�س اليمني واملقاومة ال�سعبية 
اإىل  اإ�سافة  واملتفجرات  بالأ�سلحة 
نقل  يف  ال�ساحنات  تلك  ا�ستخدام 
القتال.  مللنللاطللق  اإىل  امللل�للسلللللحللني 
ال�سعودية  الأنلللبلللاء  وكللالللة  ونللقلللللت 
وا�لللللللس عللللن مللل�لللسلللادر يف الللللداخللللل 
النقاب  ملليللللليلل�للسلليللا  اأن  اللليللمللنللي 
املللخلللللوع قامت  احلللوثلليللة وقلللللوات 
موؤخرا باحتجاز عدد من القوافل 
الإغاثية منها 200 قاطرة حتمل 
 12 لللل  املخ�س�سة  الإغللاثلليللة  امللللواد 
مللديللريللة مللن مللديللريللات حمافظة 
تعز كما قامت باحتجاز 7 قاطرات 
خم�س�سة ملديرية عب�س مبحافظة 
حجة حتمل مواد اإغاثية للنازحني 

املوجودين يف تلك املحافظة.
وبينت امل�سادر اأن ميلي�سيا الإجرام 
احلوثية ت�سرتط تغيري ال�سائقني 

لتلك القاطرات ومن ثم ا�ستبدال 
باأ�سلحة  الإغلللاثلللة  مللللواد  حمللتللوى 
القاطرات  وا�لللسلللتلللخلللدام  وذخللللائللللر 
العاملي  اللللغلللذاء  لللرنللامللج  الللتللابللعللة 
التابعة  امل�سلحة  العنا�سر  لنقل 
اجلبهات  تعزيز  بهدف  للميلي�سيا 
وميدي  وعب�س  تعز  يف  املحا�سرة 
وا�ستخدام تلك القوافل للتمويه .

يف  النللقللاب  ميلي�سيا  اإن  وقللالللت 
ا�ستخدام  مللن  متكنها  علللدم  حلللال 
عنا�سرها  تزويد  يف  القوافل  تلك 

ونقل  وامللللتلللفلللجلللرات  بلللالأ�لللسلللللللحلللة 
تلك  على  بال�سطو  تقوم  املقاتلني 
جتار  طريق  عن  وبيعها  ال�سحنات 
اأ�لللسلللواق  يف  اأو  للللللمللخلللللوع  تللابللعللني 
اأقاموها لت�سريف تلك امل�سروقات 
وا�لللسلللتلللخلللدام ريللعللهللا يف تللعللزيللز ما 
تذهب  اأو  احلربي  املجهود  ي�سمى 
باللجان  ي�سمى  مللا  قلللادة  جللليللوب 
لزعيم  اأ�للسللريللا  املنتمني  ال�سعبية 

النقاب عبدامللك احلوثي.
ميلي�سيات  اأن  ملللراقلللبلللون  واأكللللللد 

احلللوثللي واملللخلللللوع يللقللومللون مبنع 
على  الإن�سانية  امللللواد  وبيع  ونهب 
�ساربة  اللليللمللنللي  اللل�للسللعللب  حلل�للسللاب 
القوانني  كللللل  احلللللائللللط  بلللعلللر�لللس 

الإن�سانية واملبادئ الأخاقية .
احلديدة  ميناء  اأن  اإىل  م�سريين 
اأ�للسللبللح مللثللال وا�للسللحللا ملللا تللقللوم به 
امليلي�سيات احلوثية من املمار�سات 
امل�ساعدات  �للسللد  الإنلل�للسللانلليللة  غلللري 

الدولية.
امليلي�سيات  ا�للسللتللمللرار  اأن  وقلللاللللوا 

قوافل  احلللتلللجلللاز  يف  النلللقلللابللليلللة 
العاملني  واخللللتللللطللللاف  الإغلللللاثلللللة 
يف امللللجلللال الإغللللاثللللي والإنللل�لللسلللاين 
وم�سايقة املنظمات الدولية اأ�سهم 
يف تردي الأو�ساع الإن�سانية وينذر 
املحافظات  يف  اإنلل�للسللانلليللة  بلللكلللارثلللة 

املحا�سرة واخلا�سعة ل�سيطرتها.
وجلللاء اإعلللان مللركللز امللللللك �سلمان 
لاإغاثة والأعمال الإن�سانية اأم�س 
�ساحنات  ثللاث  تعر�س  عن  الأول 
اأثناء  تتبع للمركز حلادثة انفجار 

ا�ستعدادها لتوزيع معونات غذائية 
للعامل  للليللظللهللر  ملللللاأرب  مللديللنللة  يف 
اأجللمللع امللل�للسللتللوى الإجلللراملللي الذي 

و�سلت له ميلي�سيا النقاب.
الأولية  الللدلئللل  اأن  املللركللز  وبلللني 
نللاجتللة عللن عبوة  اأنللهللا  اإىل  تلل�للسللري 
توقف  ملللكلللان  يف  زرعللللللت  نلللا�لللسلللفلللة 

ال�ساحنات.
واأدانت منظمة التعاون الإ�سامي 
نفذته  اللللللللذي  الآثللللللللم  اللللتلللفلللجلللري 
واملخلوع  احلللللوثللللي  ملليللللليلل�للسلليللات 

ل�ساحنات تابعة ملركز امللك �سلمان 
الإن�سانية  والأعلللللملللللال  للللاإغلللاثلللة 
يف  اإمللاراتلليللة  ل�سفينة  وا�ستهدافها 

ميناء املخا اليمني.
وعد معايل الأمني العام للمنظمة 
الدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمني 
الإغاثة يف  �ساحنات  على  العتداء 
اليمن خرقا �سارخا ملبادئ القانون 
تهديدا  وي�سكل  الإن�ساين  الللدويل 
امل�ساعدات  اإيلل�للسللال  جلللهللود  كللبللريا 

الإن�سانية مل�ستحقيها يف اليمن.

الإدارة  وزيللللر  ا�ستنكر  جللهللتلله  مللن 
اللجنة  رئلليلل�للس  اللليللمللنللي  املللحللللليللة 
فتح  عبدالرقيب  لللاإغللاثللة  العليا 
النقابية  امللليللللليلل�للسلليللات  اإقللللللللدام 
الإغاثية  ال�ساحنات  تفجري  على 
التابعة ملركز امللك �سلمان لاإغاثة 
والأعلللملللال الإنلل�للسللانلليللة ملللوؤكلللدا اأن 
امللليللللليلل�للسلليللات علللللى تفجري  اإقلللللللدام 
خطري  موؤ�سر  الإغاثية  ال�ساحنات 
توا�سل  التي  النتهاكات  م�سار  يف 
اقرتافها  النللقللابلليللة  امليلي�سيات 
بحق الأعمال الإغاثية والإن�سانية 
مما ي�ستوجب اإدانة دولية و�سغط 

على اأعلى امل�ستويات.
املحلية  الإدارة  وزيللر  نائب  وك�سف 
اللليللمللنللي عللبللد اللل�للسللام بللاعللبللود يف 
وقت �سابق اأن احلوثيني وحلفائهم 
نهبوا 63 �سفينة اإغاثية و�سادروا 
خ�س�ستها  اإغللاثلليللة  قللافلللللة   550
لل�سعب  الإن�سانية  الإغاثة  برامج 

اليمني .
النقابية  امليلي�سيا  اأن  ملللوؤكلللدا 
اللليللمللن وجعلت  دمللللرت احللليللاة يف 
بحاجة  مللللللليلللون   20 مللللن  اأكللللللر 
فلليللمللا يحتاج  مللتللعللددة  مللل�للسللاعللدات 
للخدمات  مللللليللون   24 مللن  اأكللللر 

ال�سحية.

•• عوا�صم-وكاالت:

العراقية،  نلليللوز  ال�سومرية  نقلت 
نينوى  يف  حملللللللي  مللل�لللسلللدر  علللللن 
األللغللى �ساة  اأن داعلل�للس  الللعللراقلليللة، 
تلعفر  ق�ساء  يف  اجلمعة  وخطبة 
الأول  ام�س  معلومة  غري  لأ�سباب 
بطاقة  توزيع  جانب  اإىل  اجلمعة، 

اجلنة على مقاتليه يف املنطقة.
نيوز،  لل�سومرية  امل�سدر  واأو�للسللح 
اجلمعة  �للسللاة  األللغللى  التنظيم  اأن 
نللوعللهللا، على  مللن  اأوىل  �للسللابللقللة  يف 
املا�سية  الللثللاث  ال�سنوات  امللتللداد 
على  التنظيم  فيها  �سيطر  الللتللي 

املدينة القريبة من املو�سل.
اجلمعة،  �ساة  اإلللغللاء  جانب  واإىل 
على  وزع  التنظيم  اإن  امل�سدر  قللال 
عنا�سره بطاقة اجلنة، وهي ورقة 
الو�سية  ُي�سبه  مللا  ت�سم  �سغرية، 
بللدخللول اجلللنللة، والفوز  الللوعللد  اأو 
بحور العني وغريها من املاذات، 
�سرط القتال والثبات يف املواجهات 

الع�سكرية يف املنطقة.
اأفلللللللاد �سابط  اأخللللللللرى،  مللللن جلللهلللة 
ال�سبت،  املللل�للللس  كللللبللللري،  علللللراقلللللي 
بانطاق عملية ع�سكرية لتطهري 
�سيطرة  مللن  وعللانللة  راوة  مللنللاطللق 
غلللربلللي حمافظة  داعللل�لللس  تللنللظلليللم 

الأنبار )118 كم غربي بغداد(.

وقال قائد عمليات الفرقة ال�سابعة 
للجي�س العراقي مبحافظة الأنبار 
يف  الووبعي،  نومان  الركن  اللللللواء 
اليوم  “انطلقت  �سحفي:  ت�سريح 
حماور  لتطهري  ع�سكرية  عملية 
الأنبار،  وراوة غربي  عانه  ق�سائي 
مقتل  علللن  م�ستهلها  يف  اأ�للسللفللرت 
داع�س  تنظيم  عنا�سر  من  ثمانية 
الإرهابي، بعد اأن اقتحمت القوات 
الللعللراقلليللة هلللذه املللنللاطللق، ودملللرت 
ومن�سة  مفخخة  عللجللات  ثلللاث 

لإطاق ال�سواريخ«.

اأي�ساً  متكنت  “القوات  اأن  واأ�ساف 
نا�سفة  علللبلللوة   40 تللفللجللري  مللللن 
منازل  �للسللبللعللة  وتللفللكلليللك  وتللللاأمللللني 
م�ستمرة  واللللعلللمللللللليلللة  ملللفلللخلللخلللة 

لتطهري املحاور غربي الأنبار.
ومتكنت القوات العراقية قبل عام 
من حترير اأكر مناطق حمافظة 
داعلل�للس وهما  �سيطرة  مللن  الأنللبللار 
الفلوجة والرمادي، واإعادة احلياة 
مناطق  اإىل  اإ�سافًة  لها،  الطبيعية 
مللللازال  الللتللنللظلليللم  اأن  اإل  اأخلللللللرى، 
ال�سحراوية  امللللدن  علللللى  ي�سيطر 

القائم  اأبللللرزهللللا  للللهلللا،  وامللللحلللاذيلللة 
والرطبة وراوة وعانة.

وتللقللوم الللقللوات الللعللراقلليللة مدعمة 
بلللللاللللللطلللللريان احللللللربلللللي وطلللللللريان 
الدويل بق�سف جتمعات  التحالف 
اقلل�للسللى غربي  داعللل�لللس يف مللنللاطللق 
العراقية  للحدود  املحاذية  العراق 
التنظيم  يتمركز  حيث  ال�سورية، 
القوات  �سد  عمليات  وي�سن  هناك 

العراقية.
اىل ذلك، قال بيان ع�سكري عراقي 
العراقي  اجلي�س  اإن  ال�سبت  ام�س 

تنظيم  طللللللردوا  �للسللنللة  ومللقللاتلللللني 
داعلللل�للللس مللللن مللنللفللذ اللللولللليلللد على 

احلدود مع �سوريا.
اإن طائرات من قوات  وقال البيان 
املتحدة  الوليات  بقيادة  التحالف 
وقللللوة جللويللة عللراقلليللة �للسللاركللت يف 

العملية.
التنف  مللن  قللريللب  الللوللليللد  ومنفذ 
�سوريا  بلللني  مللعللر حلللللدودي  وهللللو 
واللللللعلللللراق حللليلللث �لللسلللاعلللدت قللللوات 
املعار�سة يف  اأمريكية مقاتلني من 
على  ال�سيطرة  ا�للسللتللعللادة  حمللاولللة 

املنطقة من مقاتلي تنظيم داع�س 
اأمريكية  قللوات  وتتمركز  الفارين، 

يف التنف منذ العام املا�سي.
هلللذا وتللتللعللر�للس مللنللاطللق يف ج�سر 
اإدللللللب اإىل  اللل�للسللغللور يف حمللافللظللة 
ق�سف عنيف من قوات النظام، مما 
اإ�سابات، فيما ارتفع  ت�سبب بوقوع 
اإىل 27 على الأقل عدد الراميل 
التي ا�ستهدفت درعا البلد واأماكن 

اأخرى يف املدينة.
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  وبح�سب 
الإنلللل�للللسللللان، تللعللر�للسللت ملللنلللاطلللق يف 

ال�سغور  جلل�للسللر  ملللديلللنلللة  اأطللللللللراف 
بللالللريللف الللغللربللي لإدلللللب، لق�سف 
ت�سبب  مللللا  الللللنللللظللللام،  قلللللللوات  مللللن 
باأ�سرار مادية، دون ورود معلومات 
تعر�ست  كما  ب�سرية،  خ�سائر  عن 
مناطق يف الناجية وبداما واأماكن 
بريف  الزعينية  اأخللرى يف منطقة 
بوقوع  ت�سبب  مللا  اللل�للسللغللور،  ج�سر 
اإ�سابات، يف حني ارتفع اإىل 2 عدد 
الأ�للسللخللا�للس اللللذيلللن قلل�للسللوا جراء 
�سعودياً  قلليللاديللاً  ا�ستهدف  انفجار 
يف هيئة حترير ال�سام، عند م�سجد 

اأبي ذر الغفاري مبدينة اإدلب ظهر 
ام�س .

طريان  ق�سف  اآخلللر،  �سعيد  وعلى 
الراميل  مللللن  مبللللزيللللد  اللللنلللظلللام 
درعا،  مدينة  يف  مناطق  املتفجرة، 
عدد  الأقلللل  على   27 اإىل  لريتفع 
الللراملليللل الللتللي ا�للسللتللهللدفللت درعا 
املدينة،  اأخللللرى يف  واأملللاكلللن  الللبلللللد 
حني  يف  مادية،  باأ�سرار  ت�سبب  ما 
لقوات  اآللليللة  الف�سائل  ا�ستهدفت 
درعا،  مدينة  اأطللللراف  يف  الللنللظللام، 
ب�سرية  خلل�للسللائللر  علللن  ومللعلللللومللات 

جراء ال�ستهداف.
بوترية  ال�ستباكات  تتوا�سل  فيما 
�سوريا  قللوات  بني  العنف  متفاوتة 
بالقوات  املللدعللمللة  الللدميللقللراطلليللة 
اخللللا�لللسلللة الأملللريلللكللليلللة ملللن جهة، 
جهة  مللن  داعلل�للس  تنظيم  وعنا�سر 
اأخللللللرى، علللللى حمللللاور يف اأطللللراف 
حيي حطني والريد من جهة حي 
من  الغربي  الق�سم  يف  الرومانية 
ال�ستباكات  تتوا�سل  كما  الللرقللة، 
بني قوات النخبة ال�سورية وقوات 
قلل�للسللد ملللن جللهللة، وتللنللظلليللم داع�س 
مللن جللهللة اأخللللرى، علللللى حملللاور يف 
اأطللراف حي البتاين من جهة حي 
من  ال�سرقي  الق�سم  يف  ال�سناعة 
متبادلة  ا�ستهدافات  و�سط  الرقة، 

بني طريف القتال. 

•• �صيكاغو-اأ ف ب:

�سرطيا  المللللريكللللي  الللقلل�للسللاء  بلللللراأ 
اأمريكيا قتل رجا اأ�سود وهو داخل 
وابللنللتللهللا يف  اأمللللام �سديقته  �للسلليللارتلله 
مبا�سر،  ب�سكل  ت�سويرها  مت  حادثة 
ال�سحية  اأقللللربللللاء  غلل�للسللب  اثللللار  ملللا 

فياندو كا�ستيل.
امريكا  مللللن  امللللتلللحلللدر  والللل�لللسلللرطلللي 
يانيز  جريونيمو  يدعي  الاتينية 
)29 عاما( متهم اي�سا بانه عر�س 
�سديقة  اللللنلللار،  بلللاإطلللاق  للللللخللطللر 
العمر  مللن  البالغة  وابنتها  اللل�للسللاب 

اربلللع �للسللنللوات الللتللي كللانللت يف املقعد 
اخللفي لل�سيارة.

وبراأته هيئة املحلفني بعد مداولت 
دامللللت نللحللو ثللاثللني �للسللاعللة. وبعد 
�سدور احلكم قالت والللدة فياندو 
وكا�ستيل كان  كا�ستيل “ابني قتل”. 
يف الثانية والثاثني من العمر قتل 
لل�سرطة  الهويات  يف  تدقيق  خللال 
بللالللقللرب مللن �للسللانللت بلللول يف �سمال 
اللللوليلللات املللتللحللدة يف اللل�للسللاد�للس من 

متوز يوليو 2016.
واوقفته ال�سرطة لأن اأحد م�سابيح 
وقالت  ملللكللل�لللسلللورا.  كلللللان  الللل�لللسللليلللارة 

�سحايف  موؤمتر  يف  كا�ستيل  فالريي 
امللللام حمللكللمللة مللنللطللقللة راملل�للسللي ان 
ال�سود  بحق  جللائللرا  زال  مللا  الللنللظللام 

و�سيبقى كذلك بحقكم جميعا. 
واأ�للسللافللت بللاأ�للسللف انللله ل يللحللدث اي 
�سىء فقط لنه �سرطي، موؤكدة انها 

�سعرت بخيبة امل كبرية .
هات�سيت  غليندا  حماميتها  وعرت 
املفجع  امللللللللوت  لللللهللللذا  ا�لللسلللفلللهلللا  عللللن 
واملللللجللللاين. وقلللاللللت هللللذه امللللللرة كان 
املرة  هللذه  ال�سواب.  نفعل  ان  يجب 
املرة  هللذه  للله  �سوابق  لدينا رجللل ل 

كانت لدينا ق�سية خمتلفة جدا.

فياندو  كللان  اذا  املحامية  وتابعت 
فلنكن  الللللللظللللللروف،  هللللللذه  يف  قلللتلللل 
وا�للسللحللني، كللل واحلللد منا ميكن ان 
الظروف”.  هلللللذه  ملللثلللل  يف  ميلللللوت 
و�سنوا�سل  نللرتاجللع  “لن  وا�سافت 

كفاحنا.
با�ستمرار  املتحدة  الوليات  وت�سهد 
اعمال عنف ترتكبها ال�سرطة حيال 
ال�سود، ونللادرا ما ت�سدر اأحكام على 

رجال ال�سرطة.
اآخلللر  ادى مللقللتللل كللا�للسللتلليللل وا�للللسللللود 
قللتللللله اللل�للسللرطلليللون قللبلليللل ذلللللك، اىل 
الباد.  انللحللاء  جميع  يف  تللظللاهللرات 

وخال واحدة من هذه التظاهرات 
)جنوب(  تك�سا�س  بولية  دال�للس  يف 
ال�سود  ملقتل  النتقام  اراد  رجللل  قللام 
النظام،  قللوات حفظ  قتلتهم  الذين 
بالر�سا�س  �سرطيني  خم�سة  بقتل 
يف ال�سابع من متوز يوليو 2016.

م�سوؤول  حلل�للسللني  جللليلللاين  وقللللللال 
جمللللللل�لللس اللللللعلللللاقلللللات المللللريكلللليللللة 
تي  ا�للللس  “كا  للل�للسللبللكللة  ال�لللسلللامللليلللة 
ان احلكم الذي �سدر اجلمعة  بي” 
“يوجه ر�سالة قا�سية جدا تفيد انه 
يف  خطرية  عن�سرية  م�سكلة  لدينا 

هذا البلد«.
وقال  الهدوء.  اىل  ال�سلطات  ودعللت 
كري�ستوفر  بول  �سانت  بلدية  رئي�س 

واحد  كللل  “اأحث  بلليللان  يف  كوليمان 
منكم على التحرك بطريقة �سلمية 

وحمرتمة حيال الآخرين: ال�سكان 
واملتظاهرون وال�سرطيون«.

تربئة �سرطي اأمريكي قتل رجاًل اأ�سود

ميلي�سيا احلوثي واملخلوع ت�ستخدم قاطرات قوافل االإغاثة لنقل االأ�سلحة واملقاتلني بعد ال�سطو على حمولتها

ا�شتباكات بني “ق�شد” والتنظيم الإرهابي يف الرقة

داع���ص ي���وزع “بط��اق���ات دخ��ول اجلن���ة” عل���ى مقاتلي������ه!!
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اإ�شدال ال�شتار على بطولة العني الرم�شانية يف احتفالية كرنفالية اأبهرت اجلميع

�سعيد بن طحنون ي�سكر هزاع بن زايد ويوؤكد دعمه للجوجيت�سو... ويتوج االحتاد الريا�سي للجامعات بطاًل ل�سباعيات القدم للرجال
جنوم الإمارات يخطفون الأ�شواء يف مباراة ا�شتعرا�شية جمعت الأبي�ش والأحمر

رئي�ش اللجنة املنظمة يعلن عن بدء الإعداد لن�شخة العام القادم
فريق �شرطة دبى يفوز باملركز الأول فى مناف�شات �شد احلبل و�شط حفاوة اجلماهري

•• العني – الفجر 
ت�سوير – حممد معني

توج معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل 
الرم�سانية  العني  بطولة  راعللي  نهيان 
للجامعات  الللريللا�للسللي  الحتلللللاد  فللريللق 
للرجال  الللقللدم  كلللرة  ل�سباعيات  بللطللًا 
م�ساء  �سهده  الللذي  اخلتامي  احلفل  يف 
�للسللتللاد طللحللنللون بللن حممد  اأملل�للس الأول 
فللوزه علي فريق الحتاد  بعد  بالقطارة 
بلللهلللدفلللني ملللقلللابلللل هللللللدف يف امللللللبلللللاراة 
كبري  جللمللهللور  ح�سرها  الللتللي  النهائية 
عللن م�سك اخلتام  عللرت  وجلللاءت قوية 
الذهبية  امللليللداللليللات  »الللبللطللل«  ونللللال   ،
درهم  األلللف   80 قللدرهللا  مالية  وجللائللزة 
مركز  على  الحتلللاد  فريق  ح�سل  بينما 
الو�سيف وامليداليات الف�سية و50 األف 
درهلللم ونلللال فللريللق املللقللام املللركللز الثالث 
األف   30 ومللبلللللغ  الف�سية  وامللليللداللليللات 
بجانب  اخلتامي  اللليللوم  وح�سر  درهلللم. 
راعي البطولة كل من والدكتور عبداهلل  
املنظمة  اللجنة  رئي�س  الوح�سي  �سامل 
العليا وال�سيخ �سامل بن ركا�س العامري 
اليد  كللرة  احتلللاد  رئي�س  وحمللمللد جلفار 
احتاد  ع�سو  الغفلي  خليفة  والللدكللتللور 
كرة القدم وحمد بن نخريات العامري 
الع�سو املنتدب ملجل�س اإدارة نادي العني 
وم�سلم اأحمد املدير التنفيذي للبطولة 
وعدد من املدراء وامل�سوؤولني باملوؤ�س�سات 
معاليه  قللام  كما  واخلللا�للسللة.  احلكومية 
مناف�سات  يف  الأوائللللل  الللثللاثللة  بتكرمي 
دبي  �سرطة  يتقدمهم فريق  �سد احلبل 
يف  تغلبه  بعد  الأول  املركز  على  احلائز 
النهائي على الو�سيف »فطائر احلليج« 
»كلنا خليفة«  بينما حل فريق  -2�سفر 
فللوزه على »فتن�س  الثالث بعد  املركز  يف 
منهم  كل  وح�سل   1/2 بنتيجة  ليللف« 
اأحمد  على جائزة مالية بجانب تكرمي 
والطاقم  احللللكلللام  ملل�للسللرف  اللل�للسللاملل�للسللي 
الللتللحللكلليللمللي الللللذي �للسللم اأحلللملللد م�سبح 
وعلي �سمان وعلي واحد ورا�سد م�سبح 
وعللو�للس ملل�للسللري. وبللعللد و�للسللول معايل 
�ستاد  اإىل  طللحللنللون  بلللن  �للسللعلليللد  اللل�للسلليللخ 
الللقللطللارة وعلللزف اللل�للسللام الللوطللنللي، بداأ 
احلفل اخلتامي بعر�ٍس لفر�سان اخليول 
فيها  �سارك  ا�ستعرا�سية  مباراة  اأعقبته 

قدامى لعبي الكرة الإماراتية.
النهائية  املللللبللللاراة  يف  اللللبلللدايلللة  وكلللانلللت 
اأكر  كللان  الللذي  الحتلللاد  فريق  ل�سالح 
الريا�سي  الحتللللللللاد  ملللللرمللللي  و�لللللسلللللوًل 
بت�سجيله  اأف�سليته  وترجم  للجامعات، 
هللدف ال�سبق عللن طللريللق الللاعللب علي 
مو�سي »املزعج« يف الدقيقة ال�ساد�سة من 
ت�سديدة قوية مل يراها حار�س الحتاد 
الريا�سي اإل وهي تعانق ال�سباك لينتهي 
الهدف. ومع بداية  الأول بهذا  ال�سوط 
الريا�سي  الحتللاد  اأدرك  الثاين  ال�سوط 
اللللتلللعلللادل علللن طلللريلللق لعلللبللله عللبللد اهلل 
الأمور  زمللام  يف  بعده  ليتحكم  رم�سان 
اأن  ايل  اللقاء  جمللريللات  علي  وي�سيطر 
جنللح يف احلللراز هللدف الللتللقللدم مللن ركلة 
جزاء نفذها  بنجاح الاعب اأ�سانه كانا 
تقدمه  علي  ليحافظ   ،21 الدقيقة  يف 

حتي �سافرة النهاية ويتوج بلقب ن�سخة 
اأحمد  احللللكلللام  امللللبلللاراة  .اأدار   2017

م�سبح وعلي �سمان وعلي واحد.
ويف ت�سريح له يف نهاية اليوم اخلتامي 
طحنون  بللن  �سعيد  ال�سيخ  مللعللايل  اأكلللد 
كانت  الللعللام  هلللذا  ن�سخة  اأن  نللهلليللان،  اآل 
انطاقتها  منذ  املقايي�س  بكل  متميزة 
اأثمن  اأن  اأوًل  اأود  وقللال:  اخلتام،  وحتي 
بطولة  يف  بذلت  التي  الكبرية  اجلللهللود 
اجللليللوجلليللتلل�للسللو هلللذا اللللعلللام  فللقللد كانت 
نللاجللحللة  بللكللل املللقللايلليلل�للس و�لللسلللارك فيها 
ال�سباب  م�ستوي  علللللى  جلللدا  كللبللري  علللدد 
الأ�للسللبللال واللل�للسللغللار مللن فللئللتللي الذكور 
نللدعللم هلللذه البطولة  والإنللللللاث، ونللحللن 
�سيدي  من  كرمية  برعاية  حتظي  التي 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نائب  اأبلللوظلللبلللي  عللهللد  ويل  نللهلليللان  اآل 
امل�سلحة، فكل ما  القائد الأعلي للقوات 
اهلل«.  بللاإذن  وراءه  نحن  القيادة  تدعمه 
اللللغلللايل على  بللاللل�للسللكللر اإىل  اأتلللوجللله  كللمللا 
اآل  زايلللد  بللن  هلللزاع  ال�سيخ  �سمو  الللقلللللب 
العني  نللادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
لها  ملللقلللٍراً  وتلللوفلللريه  للبطولة  لللدعللملله 
وتقدميه كل الت�سهيات من اأجل اجناح 
بن  واأ�سكر كذلك حمد   . البطولة  هذه 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  الللعللامللري  نللخللريات 
نادي العني،  وكل امل�ساركني يف التنظيم 
بداية من اللجنة املنظمة العليا ورجال 
اأب�سر  ومللوؤ�للسلل�للسللتللي  والأمللللللن  اللل�للسللرطللة 
وتللكللاتللف للللللعللمللل الللتللطللوعللي والعلللللام  
له  كانت  مللن  وكللل  موؤ�س�ساته  مبختلف 

ب�سمة يف البطولة.
واأكللللللللللللد ملللللعلللللالللللليللللله،  اأنلللللللللله را�للللللللللللسٍ عن 
واللللللذي حر�س  احللل�للسللوراجلللمللاهللريي 
النجاح  يف  وامللل�للسللاهللمللة  اللللتلللواجلللد  علللللى 
الللافللت اللللذي حتللقللق، وقللللال: :حت�سبا  
�ستكون  اهلل  فلللبلللاإذن  الأجلللللللواء  حللللللرارة 
املباراة النهائية  للبطولة يف العام املقبل 

داخل ال�سالة .
وعلللللن دعللللوتلللله للللنلللجلللوم قللللدامللللي لعبي 
مباراة  يف  لي�ساركوا  الإمللاراتلليللة  الللكللرة 
اأن جميع  مللعللاللليلله  اأكلللللد   ا�للسللتللعللرا�للسلليللة 
الاعبني عروا عن �سعادتهم و�سكرهم  
لدعوتهم  لت�سريف ختام البطولة  وهم 
ي�ستحقون ذلك فهم  جيل الذهب، فلهم 

اإنه   قللال  الللدعللوة.  تلبيتهم  على  ال�سكر 
الآن   منذ  بالعمل  املنظمة  اللجنة  كلف 
معرباً  الللبللطللولللة،  مللن  املقبلة  للن�سخة 
عن متنياته لهم بالتوفيق واأن  يتابعوا  
الذي  الكبري  النجاح  لتعزيز  جهودهم  

حتقق للبطولة هذا العام.
وعلللن ملل�للسللاركللة اللل�للسللبللاب والللنللا�للسللئللني يف 

اإن  معاليه:  قللال  املناف�سات  من  العديد 
بطولة   يف  والنا�سئني  ال�سباب  م�ساركة 
هلللذا الللعللام ، كلللان الللغللر�للس مللنلله  �سقل 
مواهبهم وتطوير م�ستوياتهم ليكت�سبوا 
اأجللل م�ستقبلهم  املزيد من اخلللرة من 
حري�سني  كللنللا  الأللللعلللاب.كلللذللللك  كلللل  يف 
فنحن  الن�سائي  العن�سر  م�ساركة  على 

ل ن�ستطيع اأن ن�ستغني عنهن فهن اأكر 
مللن نلل�للسللف املللجللتللمللع،  ونلل�للسللكللرهللن على 
هذه  اجنلللاح  يف  وم�ساهمتهن  جهودهن 

البطولة.
العام  لن�شخة  العمل  بدء  اأك��د 

املقبل مبكرًا
اللللوحللل�لللسلللي: �للسللعلليللد بللللن طلللحلللنلللون كان 

ال�سمان الأول للنجاح الن�سخة الثانية
�للسللامل الوح�سي  الللدكللتللور عللبللداهلل  اأكلللد 
لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
�ستار  اإ�لللسلللدال  اأن  الللرملل�للسللانلليللة،  الللعللني 
اخلللللتللللام علللللللى نلل�للسللخللة هلللللذا الللللعللللام من 
العمل  لبدء  اإعللان  اإل  هو  ما  البطولة 
وقللال يف  بللاإذن اهلل،  املقبل  العام  لن�سخة 

رم�سانية  ختام  مبنا�سبة  األقاها  كلمة 
العني اأول من اأم�س: »كانت اأيام جميلة 
جمعتنا بكم يف واحدة من اأكر واأف�سل 
واأجنللللح الللبللطللولت الللرملل�للسللانلليللة، حتت 
�للسللعللار )خللللليللفللة اخلللللري( مللواكللبللة لعام 
اخلللللري،  وكللانللت الللبللطللولللة هلللي  الأكر 
واملتناف�سني،  امل�سابقات  عللدد  حيث  مللن 
والأبرز يف تنظيم �سباق الهجن والقرية 
الرتاثية التي  متثل ج�سر التوا�سل بني 
البطولة واأهايل مدينة العني واملقيمني 
اأحق  والزائرين، واإن كان هناك من هو 
ال�سيخ  معايل  فهو  ال�سكر  بكلمة  واأويل 
�سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان. 
القلب  مللن  ملعاليكم  »�للسللكللرا  واأ�لللسلللاف: 
كنتم   اأن  بللعللد  واهللتللمللامللكللم،  لللدعللمللكللم 
بطولة  لنجاح  الأول  ال�سمان  مبثابة  
اللللعلللني الللرملل�للسللانلليللة، بللحللر�للسللكللم على 
املناف�سات   ميادين  يف  امل�ستمر  التواجد 
الدعم  مللقللومللات  كللل  وتللوفللري  املختلفة 

التي حققت النجاح املن�سود«.
جمل�س  اإىل  بال�سكر  اأتقدم  »كما   وزاد: 
الإمارات لتنمية عاقات العمل، الراعي 
كما  املنظمة،  العليا  واللجنة  الر�سمي 
اأ�سكر ال�سريك الر�سمي للبطولة �سركة 
الفتتاح  حلفلي  الللراعلليللة    C2020
مو�سول  اللل�للسللكللر  وكللللذلللللك  واخللللللتلللللام، 
واأخ�س  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  لكل 
الثقايف،   الريا�سي  العني  نللادي  بال�سكر 
لللكللل مللا قللدملله لللنللا مللن خللدمللات طيلة 
الللبللطللولللة،  وكللذلللك الإعاميني  فلللرتة 
والفرق الريا�سية واملتطوعني واإىل كل 
اأجللل اجنللاح هذا  فللرد �ساهم وعمل مللن 

احلدث«.
حققته  الللللذي  الللنللجللاح  اإن   « واأ�للللسللللاف: 
ن�سختها  يف  الرم�سانية  العني  بطولة 
�سرورة  عاتقنا  على  ت�سع  الللعللام،  هللذا 
كما  فنحن  الللنللجللاح،  اآفللللاق  يف  التحليق 
تللعلللللمللنللا ملللن قلللادتلللنلللا الللر�للسلليللدة نطمح 
فالتميز  والأف�سل  لاأمثل  واأبللداً  دائما 
دولة  اهلل  وحفظ  وغايتنا،  منهاجنا  هو 
و�سعبا  قيادة  املتحدة  العربية  الإملللارات 
احلا�سدين  وح�سد  الكائدين  كيد  مللن 
الأملللن   عللللليللهللم  واأدام  الللعللابللثللني  وعللبللث 

والأمان وال�ستقرار والعزة ».
املباراة ال�ستعرا�سية تخطف الأ�سواء

�للسللبللق للللقلللاء نلللهلللائلللي اللللبلللطلللوللللة ملللبلللاراة 
ا�ستعرا�سية لنجوم الإمارات جمعت بني 
بفوز  وانتهت  والأبي�س  الأحمر  الفريق 
2/3، وتويل م�سئولية  الأحمر بنتيجة 
حملل  الفريقني  تدريب  علي  الإ�سراف 
بوراوي،  ر�سا  الريا�سي  ابوظبي  قنوات 
ال�ستعرا�سية  املللبللاراة  علي  طغي  وقللد 
لبطء احلركة  الكوميدي نظراً  الطابع 
وكانت  الللاعللبللني  بللعلل�للس  وزن  وزيللللللادة 
بالت�سوير  اأ�للسللبلله  املللليلللدان  يف  حللركللتللهللم 
اللم�سات  كلللانلللت  ذلللللك  ومللللع  اللللبلللطللليء 
حا�سرة  الإملللللللارات  لللنللجللوم  اللل�للسللحللريللة 
ونا�سر  خللال حممد علي كوجاك  من 
وعبد  �سعد  وبخيت  ثاين  وعلي  خمي�س 
واأحمد  خللاطللر  و�سبيت  جمعة  الللرحلليللم 
م�سعود  وفهد  الأ�سمر  الللغللزال  اهلل  عبد 
وحللملليللد فللاخللر وجللمللعللة خللاطللر وهلللو ما 
خ�سو�ساً  العتاقي  يف  الللدهللن  ان  يللوؤكللد 
كرة  �سعد  بخيت  املدفعجي  �سدد  عندما 
حم�سن  »ال�سوبرمان«  احت�سنها  قوية 
احلكم  ي�سلم  مل  كما  ثقة،  بكل  م�سبح 
عندما  النتقاد  من  علي  فريد  الللدويل 
اأحتج املدرب ر�سا بوراوي لعدم احت�سابه 
في�سل  لاعب  املنطقة  داخللل  خمالفة 
يف  تبادل  بثاثية  الأحمر  وتقدم  علي. 
احرازها الغزال العيناوي اأحمد عبد اهلل 
فيما جنح  �سعيد،  وب�سري  فاخر  وحميد 
املونديايل علي ثاين يف تقلي�س الفارق 
بفوز  اللقاء  لينتهي  هدفني  بت�سجيله 
اأهلللداف  بثاثة  الأبلليلل�للس  علي  الأحللمللر 
املباراة  نللهللايللة  وبلللعلللد  هلللدفلللني.  مللقللابللل 
املق�سورة  ايل  الإملللللللارات  جنلللوم  �للسللعللد 
الرئي�سية مل�سافحة معايل ال�سيخ �سعيد 
البطولة  راعلللي  نهيان  اآل  طحنون  بللن 
التي  اللللتلللذكلللاريلللة  الللللللللدروع  وتلل�للسلللللمللوا 
الرم�سانية  العني  بطولة  �سعار  حتمل 

.2017
ثمرة  اللقب  م�شطفي:  ك��رمي 
والتنظيم  اجل��م��ي��ع  جم���ه���ود 

»احرتايف«
علللر كللللرمي ملل�للسللطللفللي مللللدرب الحتللللاد 
�سعادته  عللللن  للللللجللامللعللات  اللللريلللا�لللسلللي 
البطولة  لللقللب  علللللي  فللريللقلله  بللحلل�للسللول 
الللفللوز واأهنئ  وقلللال : احلللمللد اهلل علللللي 
العالية،  واللللروح  الأداء  علي  الاعبني 
نتيجة  جللاء  باللقب  فللوزنللا  اأن  واأعللتللقللد 
ثلللملللرة جملللهلللود اجللللمللليلللع وملللللن خال 
توفريها  مت  الللتللي  العالية  الإمللكللانلليللات 
اأجل الظهور بهذه ال�سورة  للفريق من 
بال�سكر  نتوجه  اأن  لبللد  وهنا  الللرائللعللة. 
رئي�س  احللل�للسللاين  �للسللعلليللد  الللدكللتللور  اإىل 
ما  كل  علي  الريا�سي  اجلامعات  احتللاد 
الأول  الف�سل  �ساحب  وهللو  لنا  قللدملله 
يف احللرازنللا للبطولة. واأ�للسللار كللرمي اإىل 
اأن الحتاد الريا�سي للجامعات حقق يف 
هذا املو�سم 5 بطولت هي دوري وكاأ�س 
القوين  اأم  وبطولة  املوؤ�س�سات  و�سوبر 
كما  الرم�سانية.  العني  بطولة  واأخللرياً 
اأيلل�للسللاً يف خللتللام حللديللثلله مب�ستوي  اأ�للسللاد 
واملتميز  اللللرائلللع  والللتللنللظلليللم  الللبللطللولللة 
ال�سكر  كل  موجهاً  بللالحللرتايف  وو�سفه 
وهناأها  املنظمة  اللجنة  اإىل  والتقدير 

علي جناح البطولة يف كل الألعاب.
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الفجر الريا�ضي

�سارك نادي تراث الإمللارات اأم�س الول 
بطولة  فعاليات  ختام  حفل  يف  اجلمعة 
بعر�س   ،2017 الللرملل�للسللانلليللة  الللعللني 
فر�سان  مللللن  فلللريلللق  قلللدمللله  للللللخلليللالللة 
النادي من  يتم تكرمي  اأن  الللنللادي، قبل 
طحنون  بللن  �سعيد  ال�سيخ  مللعللايل  قبل 
البطولة  راعللللي  نللهلليللان  اآل  حمللمللد  بلللن 
�سمن اجلهات التي مت تكرميها، بعد اأن 
ال�سرتاتيجية يف  �سراكته  النادي  د  ج�سَّ
البطولة بقرية تراثية، مت عر�س فيلم 
الللللذي ح�سره  قلل�للسللري عللنللهللا يف احلللفللل 
الإعللللام  اإدارة  مللديللر  القبي�سي  را�للسللد 
امل�سوؤولني  العامة وعدد من  والعاقات 

اأْثللللَرْت فعاليات  كللانللت  الللنللادي، حيث  يف 
الللبللطللولللة وجللذبللت الآلف مللن الللللزوار، 
الرم�ساين  امللللهلللرجلللان  يلل�للسللتللمللر  فلليللمللا 
للذكور حتى  العني  الذي ينظمه مركز 
الأربلللعلللاء الللقللادم مللوعللد اخللتللتللام بطولة 
للرماية.  الأوىل  الرم�سانية  الللنللادي  
وعللللرَّ خللللليللفللة بللطللي اللل�للسللاملل�للسللي مدير 
مركز العني وع�سو اللجنة امل�سرفة على 
اأن القرية  القرية الرتاثية يف البطولة 
يف  ومميزا  حيويا  ركنا  �سكلت  الرتاثية 
ال�سام�سي  ه  نللوَّ كما  البطولة.  فعاليات 
اإىل اأن املهرجان الرم�ساين الذي ينفذه 
الأحد  غللد  يلللوم  �سيختتم  الللعللني  مللركللز 

منذ  انطلقت  الللتللي  الللقللدم  كللرة  بطولة 
اأ�سبوعني، فيما ت�ستمر مناف�سات بطولة 
النادي الرم�سانية الأوىل للرماية حتى 
ال�سهر اجلاري،  والع�سرين من  احلادي 
مع  املللهللرجللان  باختتام  �سيحتفى  حيث 
الفائزين  تللكللرمي  و�للسلليللتللم  اخللتللتللامللهللا، 
البطولة  هلللللذه  يف  الأوائلللللللللل  اللللثلللاثلللة 
�ساهم بتقدميها  بجوائز عينية ونقدية 
م�سنع الرو�سة للحجر، اجلهة الراعية 
اجلهات  تللكللرمي  �سيتم  كللمللا  للللللبللطللولللة، 
الللداعللمللة للللللبللطللولللة. وكللللان اللللنلللادي قد 
اأقام القرية الرتاثية يف ملعب القطارة 
علللللىى هللاملل�للس فللعللاللليللات بللطللولللة العني 

�سريكا  باعتباره   ،2017 الرم�سانية 
مركز  للل  وفللعَّ البطولة،  يف  ا�سرتاتيجيا 
القرية  فللعللاللليللات  يف  حللل�لللسلللوره  اللللعلللني 
وكذلك يف �سباقات الهجن التي ت�سمنتها 
املركز جوائز  اإذ قدم  البطولة،  فعاليات 
رمزية ممثلة بدروع لعدد من الفائزين 
بلللالأ�لللسلللواط الللرئلليلل�للسلليللة، وللللللفللائللزيللن يف 
اأفلل�للسللل تللرتلليللب يف اللل�للسللبللاقللات، وذللللك 
تللعللد من  الللتللي  الللهللجللن  ل�سباقات  دعللمللا 
الريا�سات الرتاثية ال�سعبية التي ت�سكل 
ال�سعبي،  امللللوروث  اأركلللان  من  هاما  ركنا 
الريا�سة جل  هللذه  الللنللادي  يللويل  حيث 
وتعزيز  عليها  احلللفللاظ  بغية  اهتمامه 

كما  النا�سئة.   نفو�س  يف  بها  التم�سك 
القرية  يف  الفاعل  ح�سوره  للنادي  كان 
العني  الن�سائي يف  املللركللز  مللن  كللل  عللر 
والبحوث  للللللللدرا�لللسلللات  زايللللللد  ومللللركللللز 
الللتللابللعللني للله بللللللاإدارة الأ�لللسلللتلللاذة فاطمة 
ملل�للسللعللود املللنلل�للسللوري مللديللرة املللركللز ، اإذ 
دور  تفعيل  يف  جميعها  املراكز  ا�سرتكت 
دكللاكللني الللنللادي الللرتاثلليللة املللتللواجللدة يف 
القرية، فيما ركز مركز زايد للدرا�سات 
والبحوث على اإبراز دور النادي يف ن�سر 
بالرتاث  اخلا�سة  والبحوث  الدرا�سات 
املتميزة  وجهوده  الإماراتيني،  والتاريخ 
يف دعلللللم اللللثلللقلللافلللة الللللرتاثلللليللللة.  واأبللللللرز 

يف  عر�سه  مت  اللللذي  التوثيقي،  الفيلم 
الرتاثية  القرية  فعاليات  اخلتام،  حفل 
اأبرز  كما  الللزوار،  الآلف من  ها  اأمَّ التي 
م�ساركة النادي يف دعم �سباقات الهجن 

جوائز  عللر  الللبللطللولللة  ت�سمنتها  الللتللي 
عينية قللدمللهللا لللعللدد مللن الللفللائللزيللن يف 
فريق  م�ساركة   اأ�سفت  كما  ال�سباقات، 
قدموه من عرو�س  النادي مبا  فر�سان 

خلليللالللة لللونللا تللراثلليللا جلللاذبلللا علللللى حفل 
كما  متاما  احلللفللل،  جمهور  �سد  اخلللتللام 
�سدهم هذا اللون يف عرو�س الفريق يوم 

الفتتاح.

بعد ح�شور فاعل يف بطولة العني الرم�شانية

نادي تراث االإمارات يختتم فعاليات القرية الرتاثية يف البطولة

را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، 
الن�سخة  فعاليات  اجلمعة  الأول  اأملل�للس  ليلة  اختتمت 
انطلقت  التي  الريا�سية،  ال�سبا  نللد  للللدورة  اخلام�سة 
دبي  جمل�س  ونظمها  اجللللاري  رم�سان  مللن  الللثللاين  يف 

الريا�سي مب�ساركة وا�سعة يف ت�سع األعاب ريا�سية.
اليوم  ال�سالت يف  الطاهر بلقب كرة قدم  وتوج فريق 
علللللى فريق  النهائية  امللللبلللاراة  فلللوزه يف  بللعللد  اخلللتللامللي، 
الإمراطور بنتيجة 8 - 7، ليح�سد اجلائزة الكرى 

البالغة مليون درهم.
ويف ختام املباراة النهائية قام بتتويج الفائزين: اللواء 
�للسللرطللة دبلللي رئي�س  املللللري قللائللد علللام  عللبللداهلل خليفة 
اللجنة املنظمة لدورة ند ال�سبا الريا�سة، معايل حميد 
القطامي، رئي�س جمل�س الإدارة مدير عام هيئة ال�سحة 
يف دبي، �سعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي، 
�ساح اأمني نائب رئي�س اللجنة املنظمة وع�سو جمل�س 
دبي الريا�سي، وح�سن املزروعي مدير الدورة. كما مت 
ممثليها،  بح�سور  للللللدورة  الراعية  املوؤ�س�سات  تكرمي 
�سوق  موؤ�س�سة ميدان،  لل�سيارات،  الطاير  �سركة  وهي: 
دبلللي، هيئة  ال�سحة يف  دبلللي، هيئة  بلدية  احللللرة،  دبللي 
�ساند،  اأنللد  �سن  العاملية،  الللبللداد  واملللوا�للسللات،  الللطللرق 
اأبوظبي  قناة  الريا�سية،  دبللي  قناة  مونفيزو،  �سركة 
الريا�سية، كرمي، باري�س جالريي، ك�ساب ميديا، فندق 

جمريا و�سبكة الإذاعات العربية.
الللذي زرعلله ال�سيخ  اللللدورة جتني ثمار النجاح  املللري: 

حمدان بن حممد
العام ل�سرطة  القائد  اللواء عبد اهلل خليفة املري  اأكد 
منذ  م�ستمر  الريا�سية  ال�سبا  نللد  دورة  جنللاح  اأن  دبللي 
ال�سنوات املا�سية وهي ثمرة زرعها �سمو ال�سيخ حمدان 
رئي�س  دبللي  اآل مكتوم ويل عهد  را�للسللد  بللن  بللن حممد 
النجاح  ثللمللار  جتللنللي  الللللدورة  واأن  الللريللا�للسللي،  جمل�س 
البطولة  تكون  بللاأن  وروؤيللتلله،  �سموه  توجيهات  بف�سل 
اأر�س  علللللى  الللنللا�للس مللواطللنللني ومللقلليللمللني  لللكللل  ملتقى 
تكون  واأن  وهواياتهم  ريا�ساتهم  مبختلف  الإمللللارات 
جتمعا  ريا�سيا يف عام اخلري و�سهر اخلري وال�ستفادة 
من الفعاليات التي اأقيمت على مدار البطولة، م�سريا 

اإىل اأن الدورة ت�سهد �سنويا العديد من الإ�سافات.
بن  بللن حممد  حللمللدان  ال�سيخ  �سمو  اأن  امللللري  و�للسللرح 
را�سد اآل مكتوم هو من ر�سم ا�سرتاتيجية دورة ند ال�سبا 
واأهدافها منذ ان�سائها، م�سريا اإىل اأن الدورة خليط من 
9 ريا�سات وانها �سهدت األعابا جديدة مثل حتدي نا�س 

الليلي واملبارزة وعدة فعاليات لأ�سحاب الهمم.
واأو�سح املري ان القيادة العامة ل�سرطة دبي وموؤ�س�سة 
دبللللي للللاإعلللام وهلليللئللة دبللللي لللللل�للسللحللة، مللوؤ�للسلل�للسللة دبي 
لاإ�سعاف، الإدارة العامة للدفاع املدين، وهيئة كهرباء 
وملليللاه دبلللي، كللانللوا فللريللق عللمللل واحلللد وقللدمللوا جهود 

التاحم  اأن  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  وك�سف  جبارة. 
الدورة،  �سمات  اأبللرز  اجلن�سيات  خمتلف  بني  والتناغم 
حلليللث جنللحللت يف جللمللع الأطلللليللللاف املللتللنللوعللة يف دوللللة 
الإمللارات يف جتمع جميل ير�سم ر�سالة �سام لكل دول 

العامل.
القطامي: حققت الن�سخة اخلام�سة من الدورة جناًحا 

لفًتا
ومدير  اإدارة  جمل�س  رئلليلل�للس  الللقللطللامللي  حميد  اأثللنللى 
خرجت  الللذي  املميز  ال�سكل  على  بدبي  ال�سحة  هيئة 
اخلام�سة  ن�سختها  يف  الرم�سانية  ال�سبا  نللد  دورة  بلله 
اأنها حققت جناحا كان لفتا خا�سة  العام موؤكدا  هذا 
مع تنوع م�ساركات الألعاب وزيادتها عن الن�سخ املا�سية 

للبطولة.
واأ�ساف القطامي الذي �سارك يف تتويج فريق الطاهر 
التنظيم   : ال�سالت  كرة  للعبة  البطولة  بلقب  الفائز 
اجليد للفعاليات طوال الأيام املا�سية زاد من احل�سور 
احل�سور  �سهولة  مع  خا�سة  البطولة  يف  اجلماهريي 
والتواجد والت�سجيع امل�ستمر من اأجل جذب اجلماهري 

وحتفيزهم على ممار�سة الريا�سة.
وتابع القطامي:“  نتمنى اأن توا�سل الدورة تاألقها كما 
تعودنا منها يف ال�سنوات املقبلة وكلنا ثقة يف ذلك يف ظل 
دعم ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي الذي 
يويل لها اهتماما ورعاية كبرية ما �سهم ب�سكل فعال يف 

ظهورها بهذا امل�ستوى املميز.
اإدارة ومدير هيئة ال�سحة بدبي  واأ�سار رئي�س جمل�س 
اإىل اأن دورة ند ال�سبا لها تاأثري كبري على دعم الريا�سة 
امل�ستمر  الأ�سر  تواجد  وذلك من خال  املجتمع  داخل 
ما يعمل على ت�سجيعها لأبنائها على ممار�سة الريا�سة 
امل�ساركني  املميزين  الاعبني  واأخللذ  اأنواعها  مبختلف 
يف املناف�سات كقدوة وحافز لهم، خا�سة يف ظل تاألقهم 

ومتيزهم الريا�سي.
اأكد اأنها منوذج لروؤية القيادة الر�سيدة بجعل الريا�سية 

اأ�سلوب حياة
يف  رائلللدة  مكانة  حتتل  ال�سبا  نللد  دورة  حلللارب:  �سعيد 

فعاليات دبي الريا�سية
اأن  اأمللني عام جمل�س دبي الريا�سي،  اأكللد �سعيد حللارب 
ال�سيخ  �سمو  ورعللايللة  بدعم  الريا�سية  ال�سبا  نللد  دورة 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي  را�سد  حمدان بن حممد بن 
اخلام�س  للعام  جنحت  الريا�سي،  دبللي  جمل�س  رئي�س 
قائمة  علللللى  اللللرائلللدة  مكانتها  برت�سيخ  الللتللوايل  علللللى 
ويتجاوز  دبللي  بها  تللزخللر  الللتللي  الريا�سية  الفعاليات 

عددها �سنويا 400 فعالية �سنويا.
و�سدد �سعيد حارب على اأن الدورة تعتر منوذجا لروؤية 
القيادة الر�سيدة بجعل الريا�سية اأ�سلوب حياة، وقال: 
الإملللارات  يف  الريا�سة  قللطللاع  الر�سيدة  الللقلليللادة  اأوللللت 

قطاعات  من  اأ�سا�سيا  قطاعا  باعتباره  كبريا  اهتماما 
�سعادته  ويف  املجتمع  ورفاهية  منو  يف  وموؤثرا  احلياة، 
و�سحة اأفراده من خمتلف اجلن�سيات، ويوؤكد �ساحب 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، على 
جعل الريا�سة اأ�سلوب حياة يف وطننا، كما يوفر �سموه 
لقطاع الريا�سة كل الدعم الذي ي�ساعده على حتقيقه 
والنمو  والتطوير  بالتنمية  واملرتبطة  املهمة  اأهللدافلله 
ال�سحية  احللليللاة  اأ�للسلللللوب  وانللتللهللاج  ال�سخ�سية  وبللنللاء 
الأمللثللل، وهللو مللا تر�سخ يف هللذه الللللدورة عللر الألعاب 
لتاقي  فللر�للسللة  وتللوفللريهللا  ت�سمها  الللتللي  الللريللا�للسلليللة 
ال�سباب وكافة فئات املجتمع يف اأجواء ال�سهر الف�سيل.

واأكد �سعيد حارب، اأن جمل�س دبي الريا�سي وفر كافة 
الللتللي �سارك  الللللدورة  الللازمللة لإجنلللاح هللذه  املتطلبات 
من  واجلن�سيات  الأعللمللار  خمتلف  من  ريا�سيون  فيها 
اإبللرازهللا بو�سفها  الللدولللة، وحر�س على  داخللل وخللارج 
يف مللقللدمللة يف مللقللدمللة الللبللطللولت والللفللعللاللليللات التي 

ت�ست�سيفها دبي.
تللقللدم يف كللل ن�سخة  اللللدورة  اأن  واأو�للسللح �سعيد حلللارب، 
الريا�سية  الأ�لللسلللعلللدة  كلللافلللة  علللللى  جلللديلللدة  مللللبللللادرات 
واملللجللتللمللعلليللة والإنلل�للسللانلليللة، وذلللللك ملللع �للسللمللهللا قائمة 
متنوعة من الألعاب الريا�سية، واإ�سافة األعاب جديدة 
العام احلايل تتقدمها بطولة حتدي نا�س الليلي الذي 
باأعداد  وم�ساركة  دبللي،  عهد  ويل  �سمو  مبتابعة  حظي 
للليللا، وبطولة  يللقللام  نللوعلله  اأول حلللدث مللن  كللبللرية يف 
مبيداليات  متوجني  جنوما  ا�ستقطبت  التي  املللبللارزة 
عر  موؤثر  بللدور  الهمم  اأ�سحاب  تواجد  فيما  اأوملبية، 
املتحركة،  للكرا�سي  ال�سلة  كللرة  وهللي  بللطللولت  اإقللامللة 
وكرة الهدف لاإعاقة ال�سمعية، مع وجود فئات خا�سة 

لهم يف امل�سابقات الأخرى اأي�سا.
�لللسلللاح اأملللللللني: نللللد اللل�للسللبللا نللقلللللة نلللوعللليلللة يف الللللللدورة 

الرم�سانية
ع�سو  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  اأمللني  �ساح  اأكللد   
الريا�سية  ال�سبا  نللد  دورة  اأن  الريا�سي،  دبللي  جمل�س 
�سواء  الللرملل�للسللانلليللة،  اللللللدورات  يف  نللوعلليللة  نللقلللللة  ت�سكل 
على  نقلة  وحتقيقها  الريا�سية  املناف�سات  �سعيد  على 
مردودها  ليعم  اأي�سا،  املجتمع  يف  الإنلل�للسللاين  ال�سعيد 

الإيجابي على اجلميع.
وقال �ساح اأمني اأن دعم ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
دبللي رئي�س  اآل مكتوم، ويل عهد  را�للسللد  بللن  بللن حممد 
جمل�س دبي الريا�سي، اأو�سلها اإىل هذه املكانة املرموقة 
يف  الريا�سي  التفوق  عن  الباحثني  كافة  وجهة  وباتت 
لأفراد  �سحية  بيئة  وتللوفللري  الف�سيل،  رم�سان  �سهر 
املجتمع للح�سور والت�سجيع و ق�ساء الوقت يف خيمة 
ممار�سة  على  للت�سجيع  مللبللادرات  وفلللرت  الللتللي  اخلللري 
الللنلل�للسللاط الللريللا�للسللي واحلللفللاظ علللللى اللل�للسللحللة، واإبللللراز 

م�ساريع ال�سباب النا�سئة لدعمهم على املدى الطويل.
كافة  امللل�للسللاركللة يف  اأن حللجللم  اأمللللللني،  �لللسلللاح  واعلللتلللر 
املا�سية،  الن�سخ  اأعلللداد  وجتلللاوز  كبريا  جللاء  امل�سابقات 
الدورة  هذه  متتلكها  التي  الطيبة  لل�سمعة  يعود  وهو 
منذ انطاقها وعلى مدار �سنوات متتالية، اإىل جانب 
للفرق  الرتتيبات  كافة  وفللرت  التي  العمل  فللرق  جهد 
عليهم،  الإجلللراءات  وت�سهيل  وامل�ساركني  والريا�سيني 
فلليللمللا مللل�للسللنللا اللللعلللام احلللللايل ارتلللفلللاع درجللللة احرتافية 

امل�ساركني عر خراتهم املرتاكمة من الن�سخ املا�سية.
املوؤ�س�سات  لكافة  ال�سكر  موجها  اأملللني،  �للسللاح  وخللتللم 
الوطنية  املوؤ�س�سات  من  الراعية  واجلللهللات  احلكومية 
اخلللا�للسللة، واملللوؤ�للسلل�للسللات الإعللاملليللة الللتللي قللدمللت جهدا 
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يوما متوا�سا.
اآل رحمة: الدورة فتحت اأبوابها لكافة فئات املجتمع

اأمللني عللام جمل�س  اآل رحمة، م�ساعد  اأمللان  اأكللد نا�سر 
دبي الريا�سي، اأن توجيهات ودعم ورعاية �سمو ال�سيخ 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان 
ال�سبا  ند  دورة  جعلت   ، الريا�سي  دبللي  جمل�س  رئي�س 
يف �سدارة الأحداث الريا�سية واملجتمعية خال �سهر 
اأي�سا، وباتت ملتقى  العام  املبارك وعلى مدار  رم�سان 
علل�للسللاق الللريللا�للسللة مللن كللل مللكللان �للسللواء كللملل�للسللاركللني اأو 

جماهري. 
“ بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن  وقال 
نائب  الطاير  مطر  �سعادة  ومتابعة  مكتوم  اآل  را�للسللد 
عبداهلل  اللللللواء  و�سعادة  الريا�سي  دبللي  جمل�س  رئي�س 
اللجنة  رئلليلل�للس  دبلللي  �للسللرطللة  علللام  قللائللد  املللللري  خليفة 
املنظمة للدورة، فتحت دورة ند ال�سبا الريا�سية اأبوابها 
جملللددا هلللذا الللعللام لللكللافللة فللئللات املللجللتللمللع، مبللا �ساهم 
باكتمال اللوحة الريا�سية اجلميلة يف كافة امل�سابقات 
نقلة  بللاهللرا وحتقيقها  وحلل�للسللدهللا جنللاحللا  الللريللا�للسلليللة 
املنظمة  اللجنة  حر�ست  حيث  الأ�للسللعللدة،  كللافللة  على 
ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  تنفيذ  توجيهات  على 
بن را�سد اآل مكتوم راعي الللدورة، و اإف�ساح املجال اأمام 
رم�سان  �سهر  اأجللواء  يف  والتناف�س  للم�ساركة  اجلميع 
توفري  مع  مميز  جمتمعي  ريا�سي  جتمع  يف  الف�سيل 

مناف�سات خا�سة ورعاية خا�سة لأ�سحاب الهمم.
اأن جمل�س دبي الريا�سي حر�س على  اآل رحمة،  واأكللد 
واىل  احلالية  الن�سخة  يف  الريا�سية  الفعاليات  زيللادة 
والفردية  اجلماعية  الريا�سية  الألللعللاب  بللاقللة  تنويع 
، مللن اأجللللل مللواكللبللة كللافللة الللتللطلللللعللات والأللللعلللاب التي 
الليلي،  نا�س  ومنها حتدي  املجتمع  ب�سعبية يف  حتظى 
لأف�سل  وت�سجيعها  ح�سورها  اجلماهري  وا�سلت  فيما 
الللريللا�للسلليللني املللحللللللللني والأجلللانلللب ممللا زاد مللن روعة 
عام  اأملللني  حلللارب  �سعيد  �سعادة  حللر�للس  كما  التناف�س، 
املللجللللل�للس علللللى احلللل�لللسلللور ومللتللابللعللة الللعللمللل و تقدمي 

واإقامة  اخلللري،  خيمة  يف  للجماهري  اخلللدمللات  اأف�سل 
الدورة  لتكون  الرتفيهية،  والفعاليات  لهم  ال�سحوبات 

جتربة را�سخة للجميع من م�ساركني اأو جماهري.
واأو�سح اآل رحمة، اأن النجاح ي�ساعف امل�سوؤوليات دائما، 
الآن  مللن  العمل  تللبللداأ  املنظمة  اللجنة  يجعل  مللا  وهللو 
اأجل  للوقوف على كافة موا�سع القوة والتطوير، من 
تلبية جميع الحتياجات والتطلعات لتقدمي كل ما هو 

جديد يف الدورة، وتعزيز دورها الريا�سي واملجتمعي.
�سر  بعناية  املحرتفني  واخللتلليللار  ال�للسللتللعللداد  الللطللاهللر: 
الللنللجللاح علللر اأحلللملللد الللطللاهللر مللالللك فللريللق الطاهر 
فريق  بتحقيق  �سعادته  عللن  والعا�سفة  والإمللراطللور 
ند  للللدورة  ال�سالت  كللرة  لقب  فرقه  اأحللد  “الطاهر” 
ال�سبا الريا�سية موؤكدا اأن الفوز هو لكل الفرق ولي�س 
اأن تللوج الإمللراطللور باملركز  لفريق واحللد، وذلللك بعد 

الثاين والعا�سفة باملركز الرابع.
وتلللابلللع الللطللاهللر عللقللب تللتللويللج فللريللقلله بلللللقللب م�سابقة 
اختيار  يف  والللتللاأين  اجليد  “ال�ستعداد  ال�سالت:  كللرة 
احد  كللللان  والإداري  الللفللنللي  واجللللهلللازيلللن  املللحللرتفللني 
الكبري،  الإجنللاز  اإىل حتقيق هذا  قادتنا  التي  الأ�سباب 
ثم  ومن  الذهبي  املربع  اإىل  الثاثة  بالفرق  والو�سل 

املباراة النهائية«.
بن  بللن حممد  حللمللدان  ال�سيخ  �سمو  رعللايللة  واأ�لللسلللاف: 
را�للسللد اآل مللكللتللوم ويل عللهللد دبلللي رئلليلل�للس جمللللل�للس دبي 
الريا�سي لهذا احلدث ال�سنوي الكبري اأ�ساف له الكثري 
وم�ساركتي فيه من خال الفرق الثاث يعتر اإجناز 
الاعبني  مللن  معي  امللل�للسللاركللني  وجلميع  يل  بالن�سبة 

والفنيني والإداريني.
للم�ساركة يف  ال�للسللتللعللداد  بلللداأ  اأنللله  اإىل  الطاهر  واأ�للسللار 
ال�ستعداد  كان  وبالتايل  3اأ�سهر  منذ  الللدورة  فعاليات 
جيدا وكافيا من اأجل اإعطاء فر�سة جلميع الاعبني 
اأجل الرتكيز يف البطولة لتحقيق الأف�سل، لفتا  من 

اإىل اأن فرقه الثاث كانوا يتدربون �سويا.
وفيما يتعلق باختياره لاعبني الأجانب قال: مل يكن 
ت�سجيل لعبني  اختيارهم حيث مت  ا�ستعجال يف  لدي 

منهم يف اليوم الأخري للت�سجيل .
امل�ساركة يف لعبة الطائرة خال  اأنه يدر�س  اإىل  واأ�سار 
النجاح  بعد  الرم�سانية  اللللدورة  مللن  املقبلة  الن�سخة 
موؤكدا  ال�سالت،  كللرة  م�سابقة  يف  لفرقه  حتقق  الللذي 
اأن النجاح الللذي حتققه الللدورة يف كل عام ويتطور يف 
الأعوام الاحقة ي�سيف لها اأهميها كبرية ويزيد من 

قاعدة امل�ساركة فيها وتنوع الألعاب.
الطاهر” بطل دورة ند ال�سبا لل”ال�سالت«

ال�سالت  قللدم  كللرة  لبطولة  بطا  الطاهر  فريق  تللوج 
املباراة  يف  تغلب  بللعللدمللا  الللريللا�للسلليللة  ال�سبا  نللد  بللللدورة 
مثري  لقاء  يف  الإمراطور7-8  ح�ساب  على  النهائية 

�سهد العديد من الفر�س من اجلانبني.

الذي هدد  املباراة قوية من جانب المراطور  جاءت 
ت�سديدة  اأبرزها  الفر�س  من  ب�سل�سلة  الطاهر  مرمى 
جابر  املرمى  حار�س  �سدها  التي  ليما  ايدير  الرو�سي 
اأخلللرى مللن مواطنه  حمللمللد، ثللم ت�سديدة �للسللاروخلليللة  

ايفان �سي�سكال و�سدها مرة اأخرى حممد جابر.
وتلللرجلللم المللللراطللللور اأفلل�للسللللليللتلله بلللهلللدف علللن طريق  
ثانية   30 وبللعللد  �سريعا  جللاء  الللطللاهللر  رد  لكن  ايللديللر 
وكاد  نا�سيمنتو،  فريناندو  الرازيلي  اقللدام  من  فقط 
ال�سربي مادن كو�سي�س من م�ساعفة النتيجة لفريق 
ثم  بالقائم  ارتطمت  قوية  ت�سديدة  من  المللراطللور 

�سدد نف�س الاعب لكن جابر  حممد ت�سدى بنجاح.
وجنح فريناندو نا�سيمنتو  من و�سع الطاهر يف املقدمة 
الللاعللب املتاألق  بهدف جميل مللن متللريللرة رائللعللة مللن 
اأحمد عبد اهلل، لي�سغط المراطور وينزل بثقله اإىل 
ا�سطدم  لكنه  التعادل  عن  بحثا  لعبيه  بكل  الهجوم  

بدفاع مّنظم بقيادة حار�س املرمى حممد جابر.
واأوجلللللد الملللراطلللور علللدة فللر�للس �للسللاعللت مللن اأقللللدام 
املقابل  يف  كو�سي�س  ومللادن  الكثريي  وحللمللدان  ايدير 
الفردية لاعبيه  مثل  املحاولت  الطاهر على  اعتمد 
حممد عبيد وكايو ومار�سينيو وموراي�س وعبد الكرمي 
كادت  الللتللي  ال�سريعة  املللرتللدة  الهجمات  وعلللللى  جميل 
تللاأتللي بللالللهللدف الللثللالللث عللن طللريللق مللواريلل�للس  قللبللل اأن 
يبعد لياندرو هرنيكي  الكرة  من خط املرمى ويعك�س 
الهجمة لفريقه وو�سلت الكرة اإىل ايدير الذي ا�سكنها 

مبا�سرة يف املرمى ليعادل النتيجة لاإمراطور . 
وجاءت هجمة �سريعة للطاهر و�سلت على اثرها الكرة 
اإىل ديف موراي�س  اإىل نا�سيمنتو الذي مررها بالكعب 
الذي مل يجد اأي �سعوبة يف ا�سكانها ال�سباك معلنا عن 
الهدف الثالث لفريقه . واأ�ساف اأحمد عبد اهلل الهدف 
للليللنللدرو هرنيكي  بوا�سطة  المللراطللور  وقلللللل  الللرابللع 
الطاهر   ودخللل  ثانية.  بل20  الأول  ال�سوط  نهاية  قبل 
ال�سوط الثاين باإكر اإ�سرار على تعزيز تقدمه وجنح 
الللهللدف اخلللاملل�للس عللن طللريللق جنمه ديف  يف ت�سجيل  
على  �سيطرته  ليفر�س  دقائق،   3 مللرور  بعد  موراي�س 
الهدف  اإ�سافة  من  نا�سيمنتو  ومتكن  املباراة  جمريات 
ال�ساد�س  قبل اأن يقلل الرو�سي �سي�سكال لامراطور 
اجلانبني  من  املباراة  لت�ستعل  الرابع  الهدف  بت�سجيل 
�سي�سكال  اثرها  واأتيحت لهما عدة فر�س  متكن على 

من ت�سجيل الهدف اخلام�س لاإمراطور .
عندما  الللطللاهللر  اأف�سلية  نا�سيمنتو  فللرينللانللدو  واأكلللد 
اختطف هدفا جميا من ت�سديدة بعيدة معززا تقدم 
فللريللقلله بللفللارق هللدفللني ومل يللفللقللد الملللراطلللور اأمل  
الهجوم ومتكن من  اإىل  بثقله  ونللزل  املباراة  العودة يف 
اإدراك التعادل بثنائية  ايدير ولكن ديف موراي�س جنح 
من اختطاف هدف الفوز قبل ثوان قليلة من �سافرة 

النهاية.

املنتخب  يف  ورفاقه  رونللالللدو  كري�ستيانو  الإ�سباين  مدريد  ريللال  جنم  يبداأ 
التاريخي  تتويجهم  اآخر ي�سيفونه اىل  اإجنللاز  البحث عن  الرتغايل رحلة 
ال�سيف املا�سي بكاأ�س اأوروبا، وذلك عندما يتواجهون اليوم الأحد يف كازان 
مع املك�سيك يف اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الأوىل للدور الأول من 
ويحل املنتخب الرتغايل يف رو�سيا التي ت�ست�سيف   .2017 كاأ�س القارات 
كاأ�س  لنهائيات  تقليدية  بللروفللة  يف  يوليو  متللوز  مللن  الللثللاين  حتى  البطولة 
العامل، وهو ي�سعى اىل التاأكيد باأن الإجناز الذي حققه ال�سيف املا�سي يف 
فرن�سا باإحرازه كاأ�س اأوروبا للمرة الأوىل يف تاريخه، مل يكن وليد ال�سدفة. 
وتبدو الفر�س قائمة اأمام رونالدو ورفاقه يف املنتخب من اأجل اإ�سافة لقب 
جديد يف اأول م�ساركة لهم يف هذه البطولة، ل�سيما اأن املناف�س الأبرز وهو 

املنتخب الأملاين بطل العامل ي�سارك بت�سكيلة رديفة.
اعتادت خو�س غمار  التي  املك�سيك  احلللذر من  اأوروبا”  “برازيل  على  لكن 
هذه البطولة، ورو�سيا 2017 �ستكون م�ساركتها ال�سابعة فيها وهي توجت 
حتى باللقب عام 1999 على ح�ساب العماق الرازيلي. وتفتتح مناف�سات 
املجموعة ال�سبت عندما تتواجه رو�سيا امل�سيفة مع نيوزيلندا بطل اوقيانيا. 
واأكد مدرب املنتخب الرتغايل فرناندو �سانتو�س الإثنني باأن اأبطال اأوروبا 
�سيناف�سون بقوة على اللقب بقيادة رونالدو، القادم من مو�سم رائع مع فريقه 
ريال مدريد حيث توج بلقبي الدوري الإ�سباين وم�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
ما يجعله مر�سحا بقوة لإحراز جائزة اأف�سل لعب يف العامل للمرة اخلام�سة 
يف م�سريته ومعادلة اإجناز غرميه الأرجنتيني يف بر�سلونة ليونيل مي�سي. 
وقال مهند�س النت�سار القاري للرتغال يف فرن�سا ال�سيف املا�سي �ستكون 
اللقب.  على  كمناف�سة  اليها  �ستدخل  الرتغال  لكن  للغاية  �سعبة  بطولة 
وتابع املدرب البالغ 62 عاما نحن دائما نتحمل امل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا، 

ونخو�س كل مباراة مع نية الفوز بها. قبل عام، قلت باأن الرتغال ذاهبة اىل 
كاأ�س اأوروبا للفوز باللقب. قلت باأننا ل�سنا الأوفر حظا، لكننا من املناف�سني. 
اأوروبلللا  اأبللطللال  بللني  املللبللاراة  اللليللوم على الثقة ذاتللهللا. و�ستكون  اأحللافللظ  اأنلللا 
فازت  عندما   2006 اأملانيا  مونديال  من  الأول  للدور  اإعللادة  والكونكاكاف 
الأول  الللدور  الأخللرية من  الثالثة  2-1 يف اجلولة  املك�سيك  الرتغال على 
الرتغال  وايللران. وتبدو  انغول  الثاين على ح�ساب  الللدور  وتاأها معا اىل 
للتاأهل  اي�سا  مر�سحتني  ت�سيت�ساريتو  هرنانديز  خافيري  بقيادة  واملك�سيك 
الللذي يبلغه اول وثللاين كل من املجموعتني،  الللدور ن�سف النهائي  معا اىل 
ل�سيما يف ظل امل�ستوى املتاأرجح للمنتخب الرو�سي امل�سيف وتوا�سع املنتخب 
ماحقته  رغللم  كامل  برتكيز  البطولة  رونللالللدو  ويخو�س  النيوزيلندي. 
ق�سائيا ب�سبب اتهامه بالتهرب ال�سريبي، وذلك بح�سب ما اأكد زميله اندري 
�سيلفا اجلمعة بالقول “اأنه ياأخذ هذه البطولة على حممل اجلد وهو مركز 
“اإنه  عاما   21 البالغ  الاعب  واأ�للسللاف  متاما«.  مثلي  متحفز،  اأنلله  متاما. 
يف الوقت الذي اكتفى جنم ريال  مركز على اللعب مع املنتخب الوطني”، 
على  “اأف�سل رد”  ال�سمت هو  باأن  البطولة  بالقول ع�سية انطاق  مدريد 
التهامات التي طالته يف ق�سية تهرب �سريبي بقيمة 14،7 مليون يورو. 
16 هدفا يف مبارياته الع�سر الأخرية مع ريال  ون�سر رونالدو الذي �سجل 
يرتدي  وهو  ان�ستغرام  على  له  �سورة  اخلمي�س  الوطني،  واملنتخب  مدريد 
الرد  الحيان  بع�س  يف  فمه  على  اليمنى  �سبابته  وي�سع  الرتغال  قمي�س 
انها  الثاثاء  اعلنت  العامة يف مدريد  النيابة  ال�سمت. وكانت  الأف�سل هو 
تقدمت بباغ �سد الاعب واتهمته باأربع جرائم �سد اخلزانة العامة بني 
 14،7 تنطوي على غ�س �سريبي مببلغ  التي   ... و2014   2011 عامي 
مايني يورو )16،5 مليون دولر(. ويف حال خ�سوعه للمحاكمة والدانة، 

يقدر خراء باأن رونالدو يواجه احتمال فر�س غرامة بقيمة 28 مليون 
ون�سف  اأعلللوام  ثاثة  اىل  ت�سل  قللد  بال�سجن  وعقوبة  الأقلللل،  على  يللورو 
والكامريون  ت�سيلي  تعود  مو�سكو،  يف  ارينا  اوتكريتيي  ملعب  وعلى  عللام. 
الثانية  املجموعة  مناف�سات  يفتتحان  عندما   1998 عام  اىل  بالذاكرة 

التي ت�سم املانيا بطلة العامل وا�سرتاليا بطلة اآ�سيا. وتخو�س ت�سيلي، 
بقيادة لعبي ار�سنال الإنكليزي اليك�سي�س �سان�سيز وبايرن ميونيخ 

بعد  الأوىل  للمرة  البطولة  هللذه  فلليللدال، غمار  ارتلللورو  الأمللللاين 
“كوبا  بللطللولللة  مللن  الأخلللريتلللني  للن�سختني  بطلة  تتويجها 

النف�س  متني  وهي  اجلنوبية،  اأمريكا  ملنتخبات  اأمريكا” 
باأن جتدد املوعد مع التتويج من خال اإحراز اللقب يف 

اأول مغامرة لها. وترتدي املواجهة اهمية بالن�سبة 
لبطل اأمريكا اجلنوبية ونظريه الكامريوين الذي 
يخو�س هذه البطولة للمرة الأوىل منذ 2003 
حل و�سيفا والثالثة يف تاريخه بعد تتويجه اأوائل 

بها  الفائز  لأن  الأفريقية،  للقارة  بطا  العام  هذا 
واحل�سول  النهائي  ن�سف  نحو  هاما  �سوطا  �سيقطع 

على املركز الثاين على اأقل تقدير يف ظل تر�سيح اأملانيا 
لت�سدر املجموعة رغم م�ساركتها بت�سكيلة رديفة.

و�ستكون املباراة فر�سة اأمام �سان�سي�س لانفراد بالرقم 
القيا�سي كاأف�سل هداف يف تاريخ ل روخا والتفوق على 

 70 يف  هدفا   37 �سجل  الللذي  �سال�س  مارت�سيلو 
مباراة، فيما و�سل لعب ار�سنال اىل هذا الرقم 

يف 110 مباريات.

ك�شب جائزة املليون درهم

الطاهر يتوج بلقب كرة ال�ساالت يف ختام دورة ند ال�سبا الريا�سية

رون��ال���دو ورف��اق��ه يبح�ث���ون لق���ب ك���اأ�ص الق���ارات
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•• اأبوظبي – رم�صان عطا

اأدنللوك بطًا خلما�سيات كرة قدم ال�سالت  توج فريق 
فللريللق موؤ�س�سة  علللللى  الللنللهللائللي  تغلبه يف  بللعللد  للللللرجللال 
�سباط  نللادي  اأوملبياد  فعاليات  5-4 يف ختام  الرميثي 
القوات امل�سلحة، والذي اقيم على مدار 14 يوماً حتت 
نائب  نهيان  اآل  زايللد  بللن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعللايللة 
الللوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، وبتنظيم  رئي�س جمل�س 
وجمل�س  امل�سلحة  الللقللوات  �سباط  نللادي  بللني  م�سرتك 
اأقيم  الللذي  البطولة  ختام  و�سهد  الريا�سي.  اأبوظبي 
املباراة  من  جانباً  وح�سر   ، الريا�سية  اخليمة  مبلعب 
الللنللهللائلليللة لللكللرة اللللقلللدم لللللل�للسللالت واللللتلللي جللمللعللت بني 
فريقي اأدنوك وموؤ�س�سة الرميثي، معايل ال�سيخ نهيان 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيلللر  نللهلليللان،  اآل  مللبللارك  بللن 
والريا�سة،  اللل�للسللبللاب  لللرعللايللة  الللعللامللة  الللهلليللئللة  رئلليلل�للس 
الكعبي  هلللال  » م« حمللمللد  اللللركلللن  الللفللريللق  و�للسللعللادة 
اللجنة  رئي�س  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
املنظمة ملاراثون زايد اخلريي الدويل ، و�سعادة عارف 
الريا�سي  اأبوظبي  ملجل�س  العام  المني  العواين  حمد 
امل�ساعد  العام  المللني  الدو�سري  عبداملح�سن  و�سعادة 
للهيئة العامة للل�سباب والريا�سة ، اىل جانب عدد من 

القيادات الريا�سية و�سط ح�سور جماهري مميز.
من  والع�سرين  احلادية  الن�سخة  على  ال�ستار  واأ�للسللدل 
اأوملبياد نادي �سباط القوات امل�سلحة التي اأقيمت على 
مدار اأ�سبوعني خال �سهر رم�سان املبارك، حتت رعاية 
رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايللد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، بتنظيم م�سرتك 
وجمل�س  امل�سلحة،  الللقللوات  �سباط  ونلللادي  فللنللدق  بللني 
ريا�سي  اآلف   3000 مب�ساركة  الللريللا�للسللي،  اأبللوظللبللي 
خما�سيات   : هللي  ريا�سية  م�سابقات   7 يف  وريللا�للسلليللة، 
كلللرة الللقللدم لللللل�للسللالت للللللرجللال املللفللتللوحللة ، خما�سيات 
القدم احلكومية،  لل�سيدات، خما�سيات كرة  القدم  كرة 

اجلوجيت�سو، اجلودو، امل�سارعة، والرماية.
وقام يف اخلتام الفريق الركن م. حممد هال الكعبي، 
و�للسللعللادة عبداملح�سن  اللللعلللواين  عللللارف حللمللد  و�للسللعللادة 
الدو�سري المني العام امل�ساعد للهيئة العامة للل�سباب 
وامل  البطولة  مللديللر  ال�سلومي  و�للسللاح  والللريللا�للسللة 
اأدنوك  فريق  بتتويج  للبطولة  الللعللام  املن�سق  بو�ساخ 
األف   100 وقدرها  املالية  وباجلائزة  البطولة  بكاأ�س 
درهم، بينما توج فريق موؤ�س�سة الرميثي بجائزة املركز 
الثاين وامليداليات الف�سية، فيما اأحرز فريق بن حمودة 

لل�سيارات املركز الثالث وامليداليات الرونزية.
وعللقللب تتويج الللفللرق الللفللائللزة قللدم الللفللريللق الللركللن م. 
حممد هال الكعبي الدروع التذكارية لعارف العواين 

وعبداملح�سن الدو�سري.
ناحية  التوقعات من  قدر  على  النهائية  املباراة  وكانت 
جماهريية  متابعة  ظل  يف  خ�سو�ساً  والندية  الإثلللارة 
حر�سوا  الللذيللن  الفريقني  وع�ساق  حمبي  مللن  غفرية 
علللللى تلل�للسللجلليللع الللاعللبللني بللحللمللا�للس مللنللقللطللع النظري 
وا�ستمرت الهتافات منذ انطاقة �سافرة بداية املباراة 

وحتى نهايتها. ومتكن فريق اأدنللوك من اإحللراز اللقب 
اللقاء  اأحللداث  جللاءت  اإذ  الرميثي،  رغللم �سعوبة فريق 
املباراة  وبلللداأ  الفريقني.  بللني  كبرية  وبندية  متكافئة 
�سجال بني الفريقني، اإل اأن �سفيان امل�سرار لعب فريق 

اأدنوك ا�ستطاع اأن يفتتح الت�سجيل 
عللقللب مللللرور 7 دقلللائلللق ملللن عمر 
قوية،  ت�سديدة  من  بهدف  املباراة 
لاعبي  اللللثلللقلللة  الللللهللللدف  ومللللنللللح 
بلللللللداأوا يف فر�س  اللللذيلللن  اأدنلللللللوك 
الأمور  جمريات  على  �سيطرتهم 
، ومتكن  وتهديد مرمى الرميثي 
تقدم  تعزيز  مللن  امللل�للسللرار  �سفيان 
نهاية  قبل  الثاين  بالهدف  فريق 
ون�سف.  بدقيقة  الأول  اللل�للسللوط 

ويف ال�سوط الثاين حت�سن اأداء فريق موؤ�س�سة الرميثي 
الهجومي، وجنح معتز باهلل يف تقلي�س النتيجة بهدف 
لي�ستعل  الثاين  ال�سوط  عمر  من  الثالثة  الدقيقة  يف 
الرميثي  لعبي  مللن  حملللاولت  و�سط  جملللدداً،  اللقاء 
لعبي  اأف�سل  امل�سرار  �سفيان  اأن  اإل  التعادل،  لإدراك 
الثالث  الللهللدف  �سجل  عامة  ب�سفة  والبطولة  اأدنلللوك 
له ولفريقه ليعزز من تقدم اأدنوك يف النتيجة. ولعب 
فريق الرميثي يف ظل نق�س عددي ملدة دقيقتني بعد 
ب�سط  �ساهم يف  الثاين مما  لاإنذار  اأحللد لعبيه  طرد 
وا�ستغل  املللبللاراة،  على  التامة  ل�سيطرته  اأدنلللوك  فريق 
لعللبللو اأدنلللللوك الللنللقلل�للس واأحلللللرز حمللمللد جللللواد الهدف 
الرابع، قبل اأن يقل�س معتز باهلل النتيجة مرة اأخرى 
بالهدف الثاين. وبلغت املباراة قمة الإثارة يف الدقائق 
الأخرية يف الوقت الذي �سجل فيه جواد الهدف الثاين 
له واخلام�س لأدنوك وظن اجلميع اأن املهمة انتهت، اإل 
متتاليني عن طريق  اأحللرز هدفني  الرميثي  فريق  اأن 
الفريق  يتمكن  الأخللرية، ومل  الثواين  ع�سام عاء يف 
من اإدراك التعادل بعدما اأطلق احلكم �سافرة النهاية 

معلناً فوز اأدنوك 4-5.
وجه التهنئة ملن�شور بن زايد 

وزير  نهيان،  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  وجه معايل  
لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  التهنئة  والريا�سة،  ال�سباب 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون 
الرئا�سة على النجاح الباهر الذي حققته اأوملبياد نادي 
ملا كان  النجاح  اأن هذا  امل�سلحة، موؤكداً  القوات  �سباط 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  اهتمام  ليتحقق لول 
نهيان ومتابعته احلثيثة وامل�ستمرة لكل �سغرية وكبرية 
والتي قادت اإىل هذا التاألق يف امل�سهد الأكر من رائع 
بال�سكر  نتوجه   : معاليه  وقلللال  اخلللتللامللي.   اللليللوم  يف 
الكعبي  هللال  م.  حممد  الللركللن  الللفللريللق  اإىل  كللذلللك 
العليا للبطولة على املجهودات الكبرية  رئي�س اللجنة 
التي قدمها من اأجل اإجناح احلدث، وبا �سك من عام 
معاليه  واكللد  ال�سباط،  نللادي  اأوملبياد  تتطور  عللام  اإىل 
على اهمية ومكانة بطولة نادي �سباط القوات امل�سلحة 
الدولة  م�ستوى  على  املفتوحة  الرم�سانية  الريا�سية 

باعتبارها منا�سبة �سنوية ثابتة، بفعل التح�سري اجليد 
والتنظيم باأعلى م�ستوى من قبل الداعمني والقائمني 
على م�سريتها يقف يف مقدمتهم �سمو ال�سيخ من�سور 
وزير  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايللد  بن 
الأول  اللللراعلللي  الللرئللا�للسللة  �لللسلللوؤون 

لهذه البطولة.
واأ�للللسللللاف مللعللاللليلله : تللابللعللنللا منو 
عامها  تعي�س  التي  البطولة  هللذه 
احلادي والع�سرين حتى الأن ، ويف 
بدايتها  املميزة منذ  الن�سخة  هذه 
وحلللتلللى خللتللامللهللا الللليلللوم فللهللي اىل 
كبري  رقللم  كونها حتت�سن   جانب 
من الريا�سيني و�سل اىل 3000 
ريللا�للسللي يف خمللتلللللف الللبللطللولت ، 
فهي متنف�س للعائات واجلماهري التي حت�سر ملتابعة 
املناف�سات املختلفة وتتفاعل مع الأحداث املختلفة ، كما 
ناحظ التواجد اجلماهريي الكبري يف ختام مناف�سات 

كرة قدم ال�سالت.
ثمن دعم حممد بن زايد ونهيان بن زايد 

الكعبي  هللال  م . حممد  الركن  الفريق  �سعادة  اأعللرب 
اللجنة  رئي�س  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 

اخلريي  زايلللد  مللللاراثلللون  املنظمة 
الكبري  �للللللسللللللروره  الللللدوللللليللللعللللن 
الللللذي حققته  الللبللاهللر  بللالللنللجللاح 
بدورته  الللرملل�للسللاين  الأومللللبللليلللاد 
احلللللاديللللة واللللعللل�لللسلللريلللن، وقلللللال: 
عامات  �للسللجلللللت  الللبللطللولللة  اإن 
كل  ب�سهادات  والنجاحات  التفوق 
وتللابللع احللللدث، متقدما  زار  مللن 
الفرق  لكل  والتريكات  بالتهنئة 
باألقاب  اللللفلللائلللزيلللن  والأبلللللطلللللال 

بجهود  مثنيا   ، الوملبياد  ختام  الريا�سية يف  امل�سابقات 
الكعبي  . وتقدم  البطولة  امل�ساركني يف  المللارات  اأبناء 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والعرفان  ال�سكر  اآيللات  باأ�سمى 
حمللمللد بللن زايلللد اآل نللهلليللان ويل عللهللد اأبللوظللبللي، نائب 
ال�سخي  �سموه  لدعم  امل�سلحة  للقوات  الأعلللللى  القائد 
ابوظبي  جمل�س  دعللم  مثمنا  والريا�سيني،  للريا�سة 
الريا�سي برئا�سة �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
، كما توجه بال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون 
لأوملبياد  واملتوا�سلة  الكرمية  �سموه  لرعاية  الرئا�سة 
نلللادي اللل�للسللبللاط والللتللي لللولهللا ملللا حتللقللق هلللذا النجاح 

الكبري والتميز مل�سرية البطولة.
والريا�سية  احلكومية  القيادات  بجميع  الكعبي  واأ�ساد 
 ، املميز  الرم�ساين  احلللدث  با�ستمرارية  اأ�للسللادت  التي 
واأثرت الفعاليات الريا�سية بتواجدها يف نادي �سباط 
واأبطال  الللفللائللزة  للللللفللرق  وتتويجها  امل�سلحة  الللقللوات 
امل�سابقات الريا�سية يف الوملبياد. وقال : نتوجه بال�سكر 
لكل من �ساهم يف اأن حتظى اأوملبياد نادي ال�سباط بهذا 
الراعية  ال�سركات  وبالأخ�س  النظري،  منقطع  النجاح 

والذين  الإعلللام  وو�سائل  ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء 
قاموا بجهود كبرية من اأجل اإجناح البطولة، بالإ�سافة 
اإىل كافة اللجان  املنظمة للبطولة التي حر�ست على 
توفري كل و�سائل الراحة للفرق امل�ساركة والريا�سيني.  

العواين  �سعادة عارف حمد  وتوجه 
اأبوظبي  ملللجللللل�للس  الللللعللللام  الأملللللللني 
ال�سكر  اآيلللللات  بللاأ�للسللمللى   ، الللريللا�للسللي 
والعرفان ل�سمو ال�سيخ من�سور بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
الرئا�سة، على  �سوؤون  الللوزراء وزير 
ال�سباط  لأوملبياد  الكرمية  رعايته 
اللللرمللل�لللسلللاين بللنلل�للسللخللتلله احلللللاديللللة 
التطوير  على  وحر�سه  والع�سرين 
والللتللقللدم بللقللطللاع الللريللا�للسللة. وقال 

الريا�سية  امل�سلحة  القوات  �سباط   نللادي  بطولة  اإن   :
املفتوحة متميزة يف كل املقايي�س با�ست�سافتها للعديد 
تلعبه  الذي  بالدور  الريا�سات يف كل عام. م�سيداً  من 
اأوملبياد  م�سيفاً:  الريا�سية،  احلركة  دعم  يف  البطولة 
ال�سباط اأثبت جناحاته التي توا�سلت اي�ساً يف الن�سخة 
املنظمة  العليا  اللجنة  اإىل  بال�سكر  مللتللقللدمللاً   ،21
للبطولة برئا�سة الفريق  م .حممد هال الكعبي، وكل 
اجلهود  على  البطولة  يف  العاملني 
اأجل  مللن  يبذلونها  الللتللي  الللكللبللرية 
ا�للسللتللمللراريللة هلللذا الللنللجللاح علللام تلو 
املباراة   : الللعللواين  واأكللمللل  الأخللللر. 
النهائية خلما�سيات كرة القدم بني 
الرميثي  وموؤ�س�سة  ادنللوك  فريقي 
بللاملللوعللد واأمللتللعللت اجلماهري  كللانللت 
فالفريقان   ، احلللا�للسللرة   الللغللفللرية 
قدما مواجهة على اأعلى م�ستوى ، 
كانت الندية حا�سره بني الطرفني، 
البطولت  يف  امل�ستويات  هللذه  مثل  ت�ستمر  اأن  متمنيا 
والعا�سمة  ال�سباط  نلللادي  يحت�سنها  الللتللي  املختلفة 
اأبوظبي. وقال العواين : اإن جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
�سريك دائم مع كل جهة تدعم الريا�سة وت�ساهم بها ، 
وعاقتنا مع نادي �سباط القوات امل�سلحة م�ستمرة يف 
فاإننا  ، وبدورنا  كل فعالية  وحدث ريا�سي ي�ست�سيفه 
م�ستوى  على  نللوفللره  اللللذي  للدعم  ال�للسللتللعللداد  اأمت  يف 
والعامي،  والت�سويقي  واللوج�ستي  الفني  الللدعللم 
اأ�للسلللللوب حلليللاة  وهللو ما  �للسلليء هللي  فالريا�سة قبل كللل 
اأن�س  واأعللرب   . الريا�سي   اأبوظبي  ننتهجه يف جمل�س 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأول  نائب  القبي�سي،  اأحمد 
احلفر الوطنية، رئي�س اللجنة الريا�سية يف اأدنوك عن 
�سعادته بفوز الفريق بلقب بطولة نادي �سباط القوات 
امل�سلحة، موؤكداً فخر جميع العاملني باأدنوك بالإجناز 
اأدنوك  اإن  الذي حققه الفريق وللمرة ال�ساد�سة. وقال 
وجمموعة �سركاتها حتر�س على التواجد با�ستمرار يف 
اأحد  وهو  والريا�سية  املجتمعية  والفعاليات  امل�ساركات 
اأهداف ومن �سمن ا�سرتاتيجية املجموعة، م�سرياً اإىل 
�سرورة  على  توؤكد  اأدنلللوك  ملجموعة  العليا  الإدارة  اأن 

الأن�سطة والأحللداث خا�سة  املجتمعي مع كل  التفاعل 
الريا�سية وذلك يف ظل تركيز املجموعة على العن�سر 
الب�سري وتاأهيل الكوادر واملوظفني لديها على التفاعل 
املميزة للعاملني  الأجلللواء  وتللوفللري  الأحلللداث  مللع تلك 
ظل  يف  خللللا�للللسللللة  بللللاملللللجللللمللللوعللللة 
تعد  الللتللي  الرم�سانية  الللللدورات 
ملتقى طيب للتجمع بني جميع 
والريا�سيني  املللجللتللمللع  اأطللليلللاف 
يف خمتلف الألللعللاب. واأ�للسللاف اأن 
قدم  لل�سالت  الللقللدم  كللرة  فريق 
البطولة  مللدار  على  مملليللزاً  اأداء 
ب�سكل  الللنللهللائللي  ويف  علللام  ب�سكل 
املناف�س  �للسللعللوبللة  رغللللم  خلللا�لللس 
ل�سيما واأن املباراة مل تكن �سهلة 
على الإطاق اإل اأن الاعبني كانوا على قدر امل�سوؤولية 
حتقيق  اإىل  قادتهم  كروية  ومتعة  راقلليللاً  اأداء  وقللدمللوا 
القيادة  واهتمام  دعللم  القبي�سي  وثمن  الثمني.  الفوز 
بتوفري  والتوجيه  والريا�سيني  بالريا�سة  الر�سيدة 
كل متطلبات النجاح وهو ما يجعل املوؤ�س�سات الوطنية 
امل�ساركة  يف  التوجيهات  تلك  على  بناء  بللدورهللا  تقوم 
والريا�سية  املجتمعية  والأن�سطة  الأحللداث  الفاعلة يف 
خا�سة يف �سهر رم�سان املبارك، موجهاً التهنئة للقيادة 
ال�سكر  املبارك، موجهاً  الفطر  الر�سيدة مبنا�سبة عيد 
اإىل اللجنة العليا املنظمة لأوملبياد نادي ال�سباط على 
اإجناح احلدث،  اأجل  التي بذلوها من  الكبرية  اجلهود 

وا�ستمرار التطور يف البطولة عاماً تلو الآخر.
العلف: النهائي الأقوى منذ �شنوات

اأدنللوك، عن �سعادته  اأعرب عمار العاف، مدرب فريق 
بفوز فريقه بكاأ�س البطولة، موؤكداً اأن الاعبني قدموا 
اأداء قوياً وجنحوا يف التغلب على فريق �سعب املرا�س، 
ا�ستطاعوا  الاعبني  اأن  اإل  �سهًا،  خ�سماً  يكن  ومل 

احلفاظ على الفوز حتى النهاية.
الللعللام جلللاءت قللويللة للغاية،  الللبللطللولللة هلللذا  اإن  وقلللال 
ونحن ك�سبنا البطولة 5 مرات من قبل واعتدنا على 
�سنوات طويلة  ولكن منذ  النهائية  للمباراة  الو�سول 
مل ت�سهد البطولة نهائياً قوياً مثلما حدث هذا العام 
بني اأدنوك وموؤ�س�سة الرميثي، م�سيداً باملجهود الذي 
املللبللاراة، وبللللالأداء  بللذللله لعللبللي الفريقني على ملللدار 

املميز من جانب لعبي فريقه.
الرميثي .. تاريخ واأجماد مع كرة ال�شالت

التنفيذي  الللرئلليلل�للس  الللرملليللثللي،  �للسلليللف حمللمللد  قللللال 
ملوؤ�س�سة الرميثي، اإنه فخور مبا قدمه فريق الرميثي 
رغم  امل�سلحة  القوات  �سباط  نادي  اأوملبياد  بطولة  يف 
خ�سارة اللقب يف النهائي، موؤكداً اأن الاعبني قدموا 
التفا�سيل  لللول  الللظللن  ح�سن  عند  وكللانللوا  قللويللاً  اأداء 
ال�سغرية التي ح�سمت النتيجة ل�سالح اأدنوك. ويعد 
فريق الرميثي اأحد العامات البارزة يف تاريخ الكرة 
اخلما�سية وكرة ال�سالت وميلك تاريخاً منذ �سنوات 
خا�سة  موؤ�س�سة  فريق  اأنلله  ورغللم  اللعبة،  مع  طويلة 
الرم�سانية  اللللللدورات  بلللاع طللويللل يف  للله  كلللان  اأنللله  اإل 

وبطولت كرة ال�سالت منذ ت�سعينيات القرن املا�سي، 
ورمبا �ساهم يف اإدخال اللعبة يف الإمارات حتى ما قبل 
القدم.  كرة  احتاد  ر�سمية من جانب  ب�سورة  اإدخالها 
عادت  الرميثي  اأن جمموعة  الرميثي،  �سيف  واأ�ساف 
يف  وبخا�سة  اللل�للسللالت  كللرة  خما�سيات  يف  للم�ساركة 
موؤكداً  ل�سنوات،  انقطاع  بعد  ال�سباط  نللادي  اأوملبياد 
كرة  يف  متخ�س�س  بللاأنلله  مللعللروف  الرميثي  فللريللق  اأن 
من  نظامها  تغيري  بللعللد  للبطولة  وعللدنللا  اللل�للسللالت 
�سباعيات اإىل خما�سيات، م�سرياً اإىل اأن الفريق واحد 
تللاريللخ كللرة ال�سالت  املللعللروفللة يف  اأقلللوى الفريق  مللن 
نادي  ينظمها  كللان  التي  البطولت  ومنذ  الللدولللة  يف 
نادي  وكللذلللك  الللوحللدة  ويف  الت�سعينيات  يف  اجلللزيللرة 
ن�سارك  ونحن  طويلة  �سنوات  منذ  وقللال:  ال�سباط. 
فريق  تاريخ  وبالتاأكيد  ال�سالت،  كللرة  خما�سيات  يف 
الهتمام  الأوائللللل يف  دائللمللاً  وكللنللا  مللعللروف،  الرميثي 
ول  للدولة،  اإدخللالللهللا  على  واحلللر�للس  ال�سالت  بكرة 
ميكن ن�سيان بطولة اجلزيرة الرم�سانية اأحد اأقوى 
كرة  يف  حينها  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  البطولت 
وبني  بيننا  كللانللت  الللتللي  الللقللويللة  واملناف�سة  اللل�للسللالت 
فريق البطني، ف�سًا عن وجود جنوم الكرة العربية 
وامل�سرية على وجه اخل�سو�س حينها والذين �ساركوا 
يف العديد من البطولت ل�سنوات طويلة اأمثال فاروق 
واأحمد عبد احلليم وغريهم من  وبللدر رجللب  جعفر 
اإل  اللقب  خ�سارة  رغم  وتابع:  امل�سرية.  الكرة  جنوم 
ال�سباط،  اأوملبياد  يف  للم�ساركة  بالعودة  �سعداء  اأننا 
الفريق حممد هال  برئا�سة  املنظمة  اللجنة  واأ�سكر 
اإتاحة الفر�سة لنا للتواجد يف البطولة  الكعبي على 
البطولت  اأف�سل  من  واحللدة  تعتر  واأنللهللا  خ�سو�ساً 
يف املنطقة وملتقى �سبابي كبري خال �سهر رم�سان 
املبارك وهو الهدف الذي ي�سعى له اجلميع من خال 

الدورات الرم�سانية.
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امل�ساعد  الللعللام  الأملللني  الللدو�للسللري،  املح�سن  اأكلللد عبد 
ال�سباب  لرعاية  العامة  بالهيئة  الريا�سية  لل�سوؤون 
امل�سلحة  القوات  �سباط  نللادي  اأوملبياد  اأن  والريا�سة، 
تللثللبللت علللاملللاً بللعللد الآخلللللر بللاأنللهللا واحلللللدة ملللن اأف�سل 
البطولت الرم�سانية يف الدولة واملنطقة ب�سكل عام، 
امل�ساركة  على  الريا�سيني  من  الآلف  حر�س  بدليل 
الللذي حتظى به  الكبري  الللهللام، والهتمام  يف احلللدث 
البطولت  كللدرة  عالية  مكانة  يف  وو�سعها  البطولة 

الرم�سانية.
امل�سلحة حتقق  القوات  �سباط  نادي  اأوملبياد  اإن  وقال 
العليا  للجنة  التهنئة  مللوجللهللاً  مللتللوا�للسلللللة،  جنللاحللات 
هال  حممد  م.  الفريق  برئا�سة  للبطولة  املنظمة 
الن�سخة  حققته  اللللذي  الللبللاهللر  الللنللجللاح  على  الكعبي 
احلادية والع�سرين، م�سرياً اإىل اأن ا�ستمرار البطولة 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  ومنذ  ال�سنوات  تلك  طللوال 
اأجندة الأحداث  اأ�سا�سي وهام �سمن  اأنها حدث  يوؤكد 
الللريللا�للسلليللة الإمللاراتلليللة وعللامللة بللللارزة مللن عامات 

البطولت الرم�سانية.

اإ�شدال ال�شتار بنجاح على الن�شخة احلادية والع�شرين

بح�سور نهيان بن مبارك اأدنوك بطاًل للخما�سيات يف ختام اأوملبياد نادي ال�سباط 
نهي��ان ب���ن مب���ارك: ي�سي���د با�ستم����رار البط���ولة ل��� 21 ع���ام�����ًا

تتويج الفائزين يف بطولة حمدان بن زايد للرماية مبنطقة الظفرة
الللتللنللفلليللذي لإدارة  املللديللر  الللفللا�للسللي  �للسللعللادة خليفة  تلللوج 
اخلدمات امل�ساندة بديوان ممثل احلاكم مبنطقة الظفرة 
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  اجلنيبي  مبارك حمد  و�سعادة 
مبنطقة  زايد  مبدينة  وي�سرتن  بفندق  للرماية  الظفرة 
الظفرة الفائزين باملراكز الأوىل يف بطولة ال�سيخ حمدان 
الظفرة  بنادي  فعالياتها  اأقيمت  والتي  للرماية  زايد  بن 

للرماية.
ومت تتويج 100 فائز من جمموع 500 م�سارك �ساركوا 
اأقيمت بنادي الظفرة  التي  الع�سر  امل�سابقات  يف ت�سفيات 
10 فللائللزيللن يف كلللل ملل�للسللابللقللة ح�سل  للللللرمللايللة مبللعللدل 
�ساحب املركز الأول منهم على درع ومبلغ 25 األف درهم 

و�ساحب املركز الثاين على 20 األف درهم واملركز الثالث 
على 15 األلللف درهلللم واأ�للسللحللاب املللراكللز مللن الللرابللع اإىل 

العا�سر 5000 درهم.
وجاء يف املركز الأول من م�سابقة “ال�سوزن رجال” مبارك 
رجال”  هللوائللي  “بندقية  م�سابقة  ويف  املن�سوري  �سعيد 
اأول ويف م�سابقة م�سد�س هوائي  حل �سليويح �سامل املرر 

-رجال جاء يف املركز الأول حمد اأحمد را�سد املزروعي.
فقد جاء �سامل  “بندقية �سكتون رجال”  اأما يف م�سابقة 
�سوايح �سيف الكتبي يف املركز الأول ويف م�سابقة بندقية 
املركز  يف  املللرر  �سلطان  بتال  �سعيد  جللاء  نا�سئني  هللوائللي 
جاء  -نا�سئني”  �سكتون  “بندقية  م�سابقة  ويف  الأول 

�ساحي �سعيد حممد املرر يف املركز الأول.
اأ�سماء  اأحلللرزت  �سيدات”  ملم   9 “م�سد�س  م�سابقة  ويف 
�سكتون  م�سابقة  ويف  الأول..  املللركللز  احللللملللادي  يللو�للسللف 
الأول ويف  املركز  يو�سف احلمادي  اأ�سماء  اأحللرزت  �سيدات 
حممد  هللديللل  فلللازت  -نللا�للسللئللات  �سكتون  نللهللائللي  م�سابقة 

حممود باملركز الأول.
�سلطان  بتال  �سعيد  جاء  “بندقية هوائية”  ويف م�سابقة 

املرر يف املركز الأول.
ويف خللتللام احلللفللل تللقللدم �للسللعللادة مللبللارك حللمللد اجلنيبي 
ممثل  نهيان  اآل  زايللد  بللن  حللمللدان  ال�سيخ  ل�سمو  بال�سكر 
احلاكم يف منطقة الظفرة لرعايته البطولة التي جاءت 

يف ن�سختها الأوىل لتوؤكد روؤية �سموه الثاقبة يف الهتمام 
بالريا�سات الرتاثية.

منطقة  يف  نوعها  مللن  الأوىل  تعتر  البطولة  اأن  وقلللال 
على  الرتكيز  اإىل  املنظمون  �سعى  نوعية  وهللي  الظفرة 
جلللذب املللواهللب حلليللث �للسللارك فيها مللا يللقللارب مللن 500 
م�سارك اأغلبهم من الهواه مت ت�سنيفهم من �سن 8 �سنوات 

و�ساعدا تاأهل منهم للت�سفيات النهائية 100م�سارك.
وتقدم رئي�س جمل�س اإدارة نادي الظفرة للرماية بال�سكر 
يف  �ساركت  التي  اجلللهللات  وكللل  للبطولة  املنظمة  للجان 
احلاكم يف منطقة  ديللوان ممثل  اجناحها ويف مقدمتهم 
الظفرة.. متمنيا اأن تتطور البطولة القادمة كما ونوعا 

حتى ي�ستفيد منها جميع مواطني منطقة الظفرة.
املللرر مدير مكتب  �سيف  اإبراهيم حممد  قال  من جانبه 
التن�سيق احلكومي بديوان ممثل احلاكم مبنطقة الظفرة 
اإن الديوان ي�ساند الريا�سات الأ�سيلة التي من �ساأنها اأن 
ال�سيخ  �سمو  اأكللد  كما  الظفرة  منطقة  يف  ال�سباب  تدعم 
الظفرة  لنادي  زيللارتلله  نهيان خللال  اآل  زايللد  بن  حمدان 
امللللرر مبللا حققه نادي  واأ�للسللاد  املللا�للسللي.  مللايللو  للرماية يف 
الظفرة للرماية من جناح كبري خال فرتة ق�سرية من 
اإن�سائه جتلى يف الإقبال الكبري على البطولة من خمتلف 
يب�سر  مما  املختلفة  للم�سابقات  اجليد  والتنظيم  الفئات 

مبزيد من النجاحات خال الفرتة القادمة.

حممد الكعبي : رعاية 
من�شور بن زايد تقود م�شرية 

التميز والنجاح لوملبياد 
ال�شباط يف كل عام

عارف العواين : 
نهائي قدم ال�شالت 
عك�ش مكانة وقوة 

البطولة

اأن�ش القبي�شي: 
امل�شاركة يف الفعاليات 
املجتمعية والريا�شية 

هدفنا الأ�شا�شي

••اأبوظبي-وام: 

اللل�للسلليللخللة فاطمة  �للسللمللو  حتلللت رعلللايلللة 
الن�سائي  الحتللللاد  رئي�سة  مللبللارك  بللنللت 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام 
الأ�للللسللللريللللة رئللليللل�لللسلللة امللللجللللللل�لللس الأعلللللللللى 
واهتمام  والطفولة ومبتابعة  لاأمومة 
اآل  زايللد  ال�سيخة فاطمة بنت هللزاع بن 
اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  نهيان 
الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
رئي�سة  لل�سيدات  اأبوظبي  نللادي  رئي�سة 
نادي العني لل�سيدات .. افتتحت معايل 
ال�سام�سي  �سامل  بنت  ميثاء  الللدكللتللورة 
لل�سيدات  اللللعلللني  نلللللادي  دوللللللة  وزيللللللرة 
العمرانية  امل�ساريع  اأهللم  الللذي يعد من 
اأبوظبي.  لإمللللارة  التنموية  وامللللبلللادرات 

ووجلللهلللت �للسللمللو اللل�للسلليللخللة فللاطللمللة بنت 
بتخ�سي�س  املللنللا�للسللبللة  بلللهلللذه  مللللبللللارك 
الوطن  �سهداء  لأ�سر  جمللاين  ا�للسللرتاك 
يف الللنللادي واأنلل�للسللطللتلله الللريللا�للسلليللة .. يف 
الإمارات  اأم  حر�س  توؤكد  مميزة  بللادرة 
بللتلل�للسللخللري جميع  الللكللبللري  واهللتللمللامللهللا 
تقديرا  اللل�للسللهللداء  لأ�لللسلللر  الإملللكلللانللليلللات 
اأبنائهم يف �ساحات وميادين  لت�سحيات 
ومكت�سباته.  الوطن  عن  للدفاع  احلللق 
واأكلللللدت مللعللايل اللللدكلللتلللورة ملليللثللاء بنت 
ال�سيخة  �للسللمللو  اأن  اللل�للسللاملل�للسللي  �لللسلللامل 
فللاطللمللة بللنللت ملللبلللارك رئلليلل�للسللة الحتللللاد 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى 
الإمارات”  “اأم  والللطللفللولللة  لللاأمللومللة 
- داعللمللة لللكللل الللتللطللورات الللتللي ت�سب 

م�ستوى  على  املللللراأة  تللفللوق  م�سلحة  يف 
الدولة والعامل. واأ�سارت معاليها اإىل اأن 
�سموها حتر�س على دعم هذه امل�ساريع 
املجتمع  يف  كبرية  �سريحة  تخدم  التي 
ملللن قللبللل الللفللتلليللات واللل�للسلليللدات وحتث 
بللاأهللملليللة ودور  الللوعللي  ن�سبة  رفلللع  علللللى 
الريا�سة يف مواجهة املعوقات ال�سحية 

والأمرا�س املزمنة .
بنت  فاطمة  ال�سيخة  باهتمام  م�سيدة 
واهتمامها  نللهلليللان  اآل  زايللللد  بلللن  هللللزاع 
والرامج  الطموحة  املللبللادرات  بتقدمي 
التنمية  م�سرية  تللخللدم  الللتللي  املتقدمة 

والنماء للدولة.
واأكللللللدت اأهللملليللة ملل�للسللروع نلللللادي العني 
لللللللل�لللسللليلللدات والللللللللللدور احللللليللللوي الللللذي 
�سيلعبه يف دعم تفاعل املراأة يف جمتمع 

الريا�سية  بللالأنلل�للسللطللة  الللعللني  مللديللنللة 
 .. والرتفيهية  والثقافية  والجتماعية 
بافتتاح  واعللتللزازهللا  فخرها  عن  معربة 
هذا ال�سرح الريا�سي املجتمعي اجلديد 
اإ�لللسلللافلللة مللهللمللة مل�سرية  يلل�للسللكللل  اللللللذي 
ت�سهدها  اللللتلللي  الللعللمللرانلليللة  امللل�للسللاريللع 

الدولة يف الوقت الراهن.
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  معاليها  واأ�سارت 
دور  باأهمية  تللوؤمللن  الر�سيدة  بقيادتها 
املجتمع خ�سو�سا بعد  الفاعل يف  املللراأة 
جناحاتها الكبرية التي جعلتها منوذجا 

�ساطعا بني الأمم.
�سرورية  امل�ساريع  هللذه  مثل  اأن  وبينت 
جمتمع  يف  الن�سائية  ال�سريحة  لللدعللم 
اإعللجللابللهللا الكبري  الللعللني .. مللعللرة عللن 
الريا�سية  اللللنلللادي  وملللرافلللق  مبللنلل�للسللاآت 

واأن�سطته املتنوعة.
جمل�س  ع�سوات  الللنللادي  افتتاح  و�سهد 
مبارك  بللنللت  فللاطللمللة  اكلللادميللليلللة  اإدارة 
خليفة  نللورة  �سعادة  الن�سائية  للريا�سة 
ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي العام 
والدكتورة  اللل�للسللحللي  ملللوزة  والللدكللتللورة 
وري�سه  املن�سوري  وناعمة  اجلللابللر  مللي 
لاأكادميية  التنفيذية  املديرة  الكتبي 
ونلللللورة الللعللامللري ملللديلللرة نللللادي العني 

لل�سيدات.
وميلللثلللل نلللللادي اللللعلللني لللللل�للسلليللدات اأحلللد 
الريا�سية  الللللعللللمللللرانلللليللللة  الللللل�لللللسلللللروح 
والرتفيهية  والثقافية  والجللتللمللاعلليللة 
الللذي فتح ذراعلليلله ل�ستقبال  اجلللديللدة 
باأهداف  العني  و�سيدات جمتمع  فتيات 
النمط  الللريللا�للسلليللة وتللعللزيللز  املللمللار�للسللة 

باأهمية  الللوعللي  ورفلللع  للحياة  ال�سحي 
ودور الريا�سة يف احلياة اليومية.

الن�ساط  تللعللزيللز  اإىل  اأيللل�لللسلللا  ويلللهلللدف 
�سريحة  ودعللللللم  اللللنللل�لللسلللوي  اللللريلللا�لللسلللي 
الريا�سة الن�سائية ب�سفة عامة مبا يعزز 
بالأن�سطة  املجتمعي  الللتللفللاعللل  تنمية 

اأبوظبي.  اإمللارة  �سعيد  على  الريا�سية 
تو�سيع  يف  اجللللديلللد  الللل�لللسلللرح  ويلل�للسللهللم 
وتعزيز  الللريللا�للسلليللة  املللمللار�للسللة  نلللطلللاق 
الطاقات  ل�للسللتللقللطللاب  املللثللاللليللة  الللبلليللئللة 
والكوادر الريا�سية وجميع ال�سيدات يف 
جمتمع مدينة العني .. لتنمية املفاهيم 

والروؤية  الر�سالة  وتر�سيخ  اليجابية 
التي يحر�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
بخططهما  تللعللزيللزهللا  علللللى  الللنلل�للسللائلليللة 
الريا�سية  براجمهما  وكافة  ونهجهما 

والتطويرية.

بتوجيهات من ال�سيخة فاطمة .. ا�سرتاك جماين الأ�سر 
ال�سهداء يف نادي العني لل�سيدات
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جمتمع االمارات
�سياحة راأ�ص اخليمة ت�ست�سيف 

م�سوؤولني يف خيمة املرجان 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�ست�سافت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة جمموعة من م�سوؤويل اجلهات احلكومية يف اإمارة راأ�س اخليمة 
على ماأدبة ال�سحور يف خيمة املرجان الرم�سانية. 

اإفطار و�سحور عربية  وتقدم خيمة املرجان التي تديرها هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة ل�سيوفها جتربة 
الطهاة  التي يح�سرها كبري  ال�سهية  ال�سرقية  املاأكولت  العربية، فيما تفوح روائح  املو�سيقى  اأنغام  اأ�سيلة على 
لودفيك جارنييه وفريقه من الفندق الفاخر، �سحراء الوادي، راأ�س اخليمة، الفندق ال�سريك لل ريتز كارلتون 

والذي يعتر املزود الر�سمي ملاأكولت اخليمة الرم�سانية.

اإختيار  رئي�ص �سركة بي اأي دي 
كابيتال يف دبي �سفريًا لل�سالم 

اندوني�سيا  عا�سمة  جاكرتا  ومقرها   - لل�سام  العاملية  اللجنة  اخللتللارت 
-الدكتور عبد الرحمن الأن�ساري �سفريا لل�سام العاملي. 

 و قال دجويوتو �سونتاين ، رئي�س اللجنة انه مت اختيار الدكتور الن�ساري 
املن�سب  لللهللذا    ، اإمللاراتللي اجلن�سية  ، وهللو 
ب�سفته احد الروؤ�ساء التنفيذيني البارزين 
العربية، وعمل  العربية  يف دولة المللارات 
مهمة   مللللواقللللع  يف  النلللل�للللسللللاري  اللللدكلللتلللور 
بقطاعات اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية 
والنفط والغاز والرعاية ال�سحية والتعليم 
واملوارد الطبيعية، و التنمية املجتمعية يف 
وي�سغل  املللتللحللدة  العربية  الإملللللارات  دوللللة 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  حاليا 
الإدارية  لا�ست�سارات  كابيتال  دي  اأي  بي 
عمل   ، املن�سب  لهذا  �سغله  وقبل    . بدبي 
العديد  يف  تنفيذية  مبنا�سب  النلل�للسللاري 

دبي  بنك  ذلك  املالية مبا يف  املوؤ�س�سات  من 
وبنك  ت�سارترد،  �ستاندرد  وبنك   ، الأو�للسللط  ال�سرق  وفريفاك�س  الإ�سامي 
امل�سرق. كما �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ملجموعة املكتب اخلا�س لأحد 
الختيار  بهذا  �سعادته  الأن�ساري عن  واأعللرب  دبللي.  املالكة يف  الأ�سرة  اأفللراد 

قائًا: ي�سرفني باأن اكون �سفريا لل�سام العاملي. 

منتجع و حديقة االإمارات للحيوانات يطلق عرو�سًا خا�سة بعيد الفطر

اأدميا وبيجاد تقيم حفل اإفطار بح�سور 
اأع�ساء بال�سلك الدبلوما�سي ورجال اأعمال 

اأعلن منتجع و حديقة المارات للحيوانات عن 
اإطاق عرو�س مميزة لعطلة عيد الفطر ، حيث 
ميكن للعائات و الأ�سدقاء ال�ستمتاع بتجربة 
ا�ستثنائية من ال�سيافة العربية الأ�سيلة وهدوء 

الطبيعة لق�ساء العطات.
اأنلللواع  ل�ستك�ساف  فللاخللرة  عطلة  ق�ساء  ميكن 
غلل�للسللون ب�سع  الللريللة يف  مللن احللليللاة  خمتلفة 
27 �ساليه  خطوات من غرفتك. ي�سم املنتجع 
والرفاهية  للراحة  الأمثل  املكان  يعد  و  عائلي 
وا�للسللعللة وملللرافلللق حديثة،  ملل�للسللاحللات  ويلل�للسللم   ،
واإطالة رائعة على حديقة الزرافات. كما لدى 
ال�سيوف املقيمني يف ال�ساليهات املجهزة جتهيزا 
كامًا، فر�سة مبا�سرة للتفاعل مع احليوانات و 

اإطعامهم يف منطقة "لناي".
عند  مميزة  بتجربة  ال�ستمتاع  اأي�ساً  ميكن  و 
الإقامة يف غرف املنتجع التي ي�سل عددها اإىل  
56 و املجهزة ب�سكل حديث و م�سممة بديكور 
فاخر وحمامات رخامية، و ي�سم املنتجع حو�س 
�سباحة ي�سمل حو�س �سباحة لاأطفال و العاب 

مائية و �سالت بجوار الغرفة مبا�سرة.
كللمللا ميللكللن اللللتلللعلللرف علللللى اأكلللللر ملللن 1800 

نلللوع ملللن احلللليلللوانلللات اللللريلللة يف جللولللة مليئة 
امل�ساركة  و  باملتعة مبرافقة خبري من احلديقة 
العرو�س  مللثللل  امللللثلللرية  احلللديللقللة  اأنلل�للسللطللة  يف 
التفاعل  الللرتفلليللهلليللة،  واللللعلللرو�لللس  الللتللعللللليللملليللة 
املللبللا�للسللر مللع احللليللوانللات مبللا يف ذللللك الزرافة، 
واحليوانات  الفيل،  اإطعام  و  الوح�سي،  واحلمار 

الأليفة.
العام ملنتجع  املدير  اإبراهيم �سامل،  ال�سيد  وقال 
و حديقة  يللرحللب منتجع  الإملللللارات:  وحللديللقللة 
بال�سيوف لتجربة عائلية  الإمللارات للحيوانات 
للبالغني  وميللكللن  الللفللطللر.  علليللد  يف  ا�ستثنائية 
والأطلللفلللال ال�للسللتللمللتللاع مبللجللمللوعللة وا�للسللعللة من 

مر�سدات جامعة ال�سارقة يف لقاء اأبوي مع مديرها
جامعة  مللديللر  النعيمي  جمللول  حميد  الللدكللتللور  الأ�للسللتللاذ  �للسللعللادة  ا�ستقبل 
ال�سارقة مر�سدات جامعة ال�سارقة يف لقاء اأبوي، ح�سرته الدكتورة �سامة 
الرحومي عميدة �سوؤون الطالبات، والتي ا�ستهلت اللقاء بنبذة عن املر�سدات 
اجنازات  واأهللم  والعاملي،  القليمي  امل�ستوى  على  الك�سفي  العمل  واأهمية 
املر�سدات خال العام الأكادميي من خال امل�ساركة يف تنظيم العديد من 
الفعاليات واملوؤمترات وامل�ساركة يف املخيمات. رحب �سعادة مدير اجلامعة 
باملر�سدات موؤكدا اأن الأولوية يف اجلامعة للطلبة، حيث قال: الطلبة اأمانة 
يف اأعناقنا منذ اليوم الأول للتحاقهم باجلامعة حتى يوم التخرج، ثم بعد 
التخرج يف جمال الدرا�سات العليا طبقا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
ورئي�س اجلامعة )حفظه اهلل ورعاه( والتي تق�سي بالهتمام بالطالب منذ 
العلمي  البحث  على  وتدريبه  تعليمه  خللال  من  اجلامعة  يف  الأول  يومه 

حتى يكون قادر على خدمة وتنمية املجتمع الذي يعي�س فيه.

اأدميلللللا وبلليللجللاد موؤخرا  نللظللمللت جمللمللوعللة �للسللركللات 
مب�ساركة  وذلللك  ال�سنوي،  الرم�ساين  الفطار  حفل 
وكبار  التابعة  ال�سركات  وروؤ�ساء  املجموعة  م�سوؤويل 
التنفيذيني يف خمتلف القطاعات بها ،واأقيم احلفل 
، بللحلل�للسللور قيادات  بلللل ملللول دبلللي  الللعللنللوان  يف فللنللدق 
املجموعة ال�سيد وليد فتحي �سامل البي�ساين املدير 
التنفيذي للمجموعة ، وال�سيد اأو�سان عثمان القباطي 
املدير العام ، وعدد من رجالت ال�سلك الدبلوما�سي 
حممد  اللل�للسللفللري  اللليللمللنللي  الللعللام  القن�سل  يتقدمهم 

القطي�س ، كما ح�سر حفل الإفطار لفيف من رجال 
العمال يف كافة القطاعات ، ومنها قطاع العقارات يف 
اإمارة عجمان ، وم�سوؤولني بدوائر حملية تعني بقطاع 
العقارات باإمارة عجمان كدائرة الأرا�سي والماك ، 
اهتماما  اأدميللا وبيجاد  �سركات  حيث تويل جمموعة 
، وقدم  املقبلة  الللفللرتة  الللعللقللارات يف  بللقللطللاع  خللا�للسللا 
اأو�سان القباطي ووليد  البي�ساين �سكرهما  كا من 
الدعوة،  لللتلللللبلليللتللهللم  احللل�للسللور  لللكللافللة  وتللقللديللرهللمللا 

مباركني لهم حلول ال�سهر الف�سيل .

جمعية ال�سحفيني تزور االأطفال مر�سى 
ال�سرطان مب�ست�سفى توام مبدينة العني

قام وفد من جمعية ال�سحفيني بزيارة ق�سم الأورام مب�ست�سفى توام حيث 
ال�سحفيني  جمعية  مللبللادرات  �سمن  ال�سرطان  مر�سى  بللالأطللفللال  التقى 
الإن�سانية وتزامناً مع عام اخلري ويوم زايد للعمل الإن�ساين لتوا�سل بذلك 
دورها الن�سانى والجتماعى وكان يف ا�ستقبال الوفد اأمنه العتيبي �سابط 
العاقات العامة ورافقته يف جولة يف الق�سم حيث مت توزيع الهدايا علي 
الفرحة والطماأنينة يف قلوبهم ورفع من معنوياتهم  ا�سكن  الأطفال مما 
مبادرة جمعية  على  اثنوا  الذين  الأطللفللال  اأهللايل  مع  احلديث  تبادل  ومت 
بناءاً  هذا  وياأتي  اأبنائهم  مع  الفرح  من  حلظات  وم�ساركتهم  ال�سحفيني 
علي توجيهات رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سحفيني وحر�سه علي تبني 
نهج القيادة الر�سيدة والتفاعل مع املجمتع من خال الفعاليات الن�سانية 
واملجتمعية . ويف نهاية الزيارة كرمت الزميلة رحمة املزينى اإدارة م�ست�سفى 

توام على تعاونهم وعلى جهودهم املتميزة.

االحتاد للطريان تعني 
مديرا عاما جديدا 

ملكاتبها يف �سلطنة عمان
الناقل  للطريان،  الحتلللاد  عّينت 
الوطني لدولة الإمللارات العربية 
اليو�سف،  ح�سن  ال�سيد  املتحدة، 
يف من�سب املدير العام ملكاتبها يف 

�سلطنة ُعمان.
من  ملل�للسللوؤوًل،  اليو�سف  و�سيكون 
مقّره يف مكاتب ال�سركة مب�سقط، 
التجارية  الللعللمللللليللات  قللليلللادة  علللن 
م�ستوى  على  للطريان  لللاحتللاد 
توا�سل  فلليللمللا  ُعللللمللللان،  �للسلللللطللنللة 
ال�سركة تعزيز وجودها وعملياتها 

على امتداد املنطقة. 

اأقللللامللللت جللمللعلليللة اللل�للسللحللفلليللني يف 
اأول من  مللديللنللة خللورفللكللان ملل�للسللاء 
اأم�س �سمن برناجمها الرم�ساين 
لللهللذا الللعللام اإفلللطلللار �للسللائللم لفئات 
بللاملللجللتللمللع يف اإطلللللار فللعللاللليللات عام 
اخلري ويوم زايد للعمل الإن�ساين 
على م�ستوى الدولة، مبادرة اإفطار 
جماعي للم�سنني حتت �سعار “ يف 
بالتن�سيق  وذللللك   ،” م�سن  بيتنا 
البلدي  املللجللللل�للس  ملللع  واللللتلللعلللاون 
الجتماعية  اخلللللدمللللات  ودائلللللللرة 
اللللدانلللة يف فندق  بللقللاعللة  بللاملللديللنللة 

الأو�سانيك.

الت�سميم  تعهد  �للسللركللة  للللللديللكللور،  زون  فلللور  قللامللت 
ال�سيافة  قطاع  يف  املتخ�س�سة  الداخلي  والتجهيز 
مقراً  املتحدة  العربية  الإمللللارات  مللن  تتخذ  والللتللي 
اأعوام  خم�سة  اأم�سوا  الذين  موظفيها  بتكرمي  لها، 
يف خدمة ال�سركة، وذلك يف حفل املوظفني ال�سنوي 

الذي اأقيم يف خميم يف ال�سحراء موؤخرا.
وقدمت فورزون 10 جرامات ذهب خلم�سة موظفني، 
وذلك كرمز تقديري جلهودهم وخدماتهم املمتازة 
التي  ال�سنوات  اخلم�س  فللرتة  خللال  �سجلوها  التي 

عملوا بها يف املوؤ�س�سة.
واأقللليلللم احللللفلللل بللحلل�للسللور اأجلليلل�للس نللامللبلليللار، مدير 
اآخرين.  ومللللدراء  للللللديللكللور،  زون  فلللور  يف  الت�سويق 

جمعية ال�سحفيني تنظم اإفطار جماعي و�سحوبات اخلري للم�سنني يف خورفكان

فور زون للديكور تكّرم موظفيها القدامى ب� 10 جرامات ذهب

لة لل�سياح  ا�ست�ساف مركز ورزيدن�س الب�ستان لل�سقق الفندقية، الوجهة املف�سّ
ورجال الأعمال يف قلب مدينة دبي، موؤخرا ممثلي و�سائل الإعام وال�سحفيني 
لهم  خ�سي�سا  اأقيمت  �سنوية،  اإفطار  ماأدبة  على  املتحدة  العربية  الإمللارات  يف 
يف مطعم ومقهى "فاونن" Fountain يف الفندق. وقد اأم�سى ال�سيوف 
يف  �ساحرة  اأجللواء  و�سط  واأ�سدقائهم  عائاتهم  اأع�ساء  برفقة  ممتعة  اأوقللات 
عند  لهم  وقلللدم  بحفاوة  بهم  الرتحيب  مت  حيث  الب�ستان،  ورزيللدنلل�للس  مللركللز 
الإفطار اأطباق خمتارة من التمر وع�سائر منع�سة ومقبات مزينة للطاولت. 
الأوزي  اأو  املح�سي  اأطباق �سهية منها اخلللروف  وعقب ذلك بوفيه فخم ي�سم 
والعديد من الأطباق العربية والعاملية املنا�سبة جلميع الأذواق. واأنهى ال�سيوف 
اإفطارهم بتناول احللويات اللذيذة التقليدية املتنوعة و�سط اأجواء رم�سانية 
رائعة. وقال مو�سى احلايك، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مركز ورزيدن�س 
الفعاليات  اأكر  اأحد  الإعللام  و�سائل  اأع�ساء  الإفطار مع  يعّد حفل  الب�ستان: 
�سّيقة  فر�سة  املنا�سبة  هللذه  وتعتر  معهم.  لاإحتفال  عللام  كل  ننتظرها  التي 
رم�سان  �سهر  خللال  الروحانية  الأجلللواء  تلك  و�سط  ال�سحافة  اأع�ساء  للقاء 
املبارك، وم�ساركتهم املائدة يف روح تاآزر واحدة. وت�سري هذه املنا�سبة اإىل التزام 
النا�س  اإطللاع  يف  البارزة  وم�ساهماتهم  ال�سحافيني  اأعمال  تقدير  يف  الفندق 

على اأخبارنا واإبقاء الفندق الذي مّر على تاأ�سي�سه 20 عاماً يف دائرة ال�سوء.

اأقامت هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية )راكز( ماأدبة 
اإفطارها ال�سنوي بفندق جراند حياة دبي الأ�سبوع املا�سي. 
وقد كان �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س 
اإدارة راكز، و�سمو ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي الع�سو 
املنتدب لراكز يف طليعة امل�ستقبلني لل�سيوف. ح�سر ماأدبة 
الإفطار ما يفوق 400 من املدعويني وبينهم عدد من كبار 

عماء راكز من القطاعني ال�سناعي والتجاري، وم�سوؤويل 
التجارية  والهيئات  املجال�س  وممثلي  احلكومية،  الللدوائللر 
من  الدبلوما�سية  البعثات  مللن  العديد  واأعلل�للسللاء  العاملية، 
و�سرقي  الهندية،  الللقللارة  و�سبه  الأو�للسللط،  ال�سرق  منطقة 
والوليات  وا�سرتاليا،  الاتينية،  واأمريكا  واأوروبلللا،  اآ�سيا، 

املتحدة وكندا.

للفنادق  تللللامي  جمللمللوعللة  حتللتللفللي 
بدولة  ال�سيافة  قطاع  يف  الللرائللدة 
الإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، بروح 
�سهر  يلللجللل�لللسلللدهلللا  الللللتللللي  الللللعللللطللللاء 
رمللل�لللسلللان املللللبللللارك بلللتلللوزيلللع 200 
�سندوق اإفطار على املحتاجني من 
خال نادي ال�سباب العربي يف دبي. 
مبادرة  مع  احلملة  هللذه  وتتما�سى 
علللام اخللللري الللتللي اأطلللللقللهللا �ساحب 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ خللللليللفللة بلللن زايلللد 
اآل نللهلليللان، رئلليلل�للس دوللللة الإملللللارات 

العربية املتحدة.
الطعام من  اإعللداد �سناديق  و�سيتم 
واأجنحة  فللنللدق  املللوظللفللني يف  قللبللل 
تامي اأوك وفندق تامي غراند بازا، 

ال�سباب  لللنللادي  ت�سليمها  و�للسلليللتللم 
دبي.  بلدية  مع  بالتن�سيق  العربي 

و�للسللتللحللتللوي كلللل علللللبللة علللللى وجبة 
و�للسلللللطللة وحللملل�للس وتوابل  بللريللاين 

مركز ورزيدن�ص الب�ستان ي�ست�سيف االإعالميني يف حفل اإفطار �سنوي

راكز ُتقيم ماأدبة  اإفطارها ال�سنوي لعمالئها و�سركائها 

تامي للفنادق تنظم حملة لتوزيع الطعام خالل رم�سان الف�سيل ال�سهر  فرحة  االأيتام  ت�سارك  اإن�سانية  ابتكر" ر�سائل  احلم،  "اقراأ، 
احتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين، وانطاقاً من حر�سها على تعزيز مفهوم 
الإماراتي  للمجل�س  التابعة  ابتكر  احلم،  اقللراأ،  حملة  نظمت  اخلللريي،  العمل 
والأن�سطة  التفاعلية  الفعاليات  من  �سل�سلة  الأول  اأم�س  يوم  اليافعني،  لكتب 
املختلفة، التي ا�ستهدفت 15 طفا ترتاوح اأعمارهم بني 6 و 10 اأعوام، وذلك 
بالتعاون مع موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني الجتماعي. وت�سمنت الفعاليات تناول 
الور�س  من  �سل�سلة  وتقدمي  املائية،  املجاز  واجهة  يف  الإفطار  وجبة  الأطفال 
والأن�سطة يف مركز األوان حول فنون الأعمال اليدوية، والر�سم على الوجه، اإىل 
جانب تقدمي هدايا لاأطفال، وقللراءة ق�سة املحبة يف رم�سان للكاتبة ميثاء 
اخلياط. وقالت مروة العقروبي، رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الإماراتي لكتب 
عن حر�س  ومللوؤثللراً  حياً  الإن�ساين منوذجاً  للعمل  زايللد  يللوم  اليافعني: ميثل 
دولة  تقدمه  ما  وعن  الإن�سانية،  املبادرات  دعم  على  و�سعبها  الر�سيدة  القيادة 
الإمارات العربية املتحدة يف �سبيل دعم العمل اخلريي داخل الدولة وخارجها،  
وتر�سيخاً لذكرى املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
موؤ�س�س دولة الإمارات، الذي  ميثل عامة فارقة يف تاريخ الدولة وجمموعة  

الإجنازات التي حققتها على �سعيد العمل الإن�ساين واخلريي.



    
خطاأ م�ست�سفى ي�ستبدل طفلة 27 عاما

ق�ست حمكمة يف جنوب النم�سا على م�ست�سفى بدفع مبلغ قدره 
90 األف يورو، نظري ال�سرر الذي حلق باأ�سرة مت ا�ستبدال ابنتها 
عند الولدة قبل ما يقارب 27 عاما. واكت�سفت دوري�س غرونوالد، 
التي ولدت عام 1990، اأن نوع دمها مل يكن متطابقا مع ما كان 
 22 مكتوبا يف وثيقة ميادها عندما ذهبت للترع بالدم يف �سن 
عاما، ثم قامت بعد ذلك باإجراء اختبار احلم�س النووي الذي اأكد 

لها اأن ل عاقة لها بوالديها.
للعلن،  الق�سية  ن�سر  غللرونللوالللد  عائلة  قلللررت   ،2016 عللام  ويف 
الأم،  وقللالللت  الللكللفللاءة،  بللعللدم  غرات�س  جامعة  م�ست�سفى  واتهمت 
امل�ست�سفى  وقللع يف  احللللادث  بللاأن  اإنللهللا مقتنعة  غللرونللوالللد،  اإيفلني 
حيث اأنها مل تر الطفل خال الع�سرين �ساعة الأوىل بعد الولدة 
 Kleine" النم�ساوية  ال�سحيفة  ذكرته  ما  بح�سب  القي�سرية، 

."Zeitung
األف   30 مبلغ  على  وزوجللهللا  واإيفلني  دوريلل�للس  من  كل  و�ستح�سل 
يورو لكل واحد منهم، كما �سيتعني على امل�ست�سفى تغطية نفقات 

تبني دوري�س.
اأي  يولد  مل  اأنه  مدعيا  اإليه،  املوجهة  التهامات  امل�ست�سفى  ونفى 
طفل اآخر يف الوقت الذي ولدت فيه دوري�س بنف�س الللوزن، الذي 
كان اأقل من الطبيعي، حيث كان وزن دوري�س 1800 غراما فقط، 
ومن املقرر اأن ي�ستاأنف امل�ست�سفى قرار املحكمة نظرا لعدم وجود 

اأدلة.
ومع ذلك قام امل�ست�سفى بجمع 200 امراأة ولدت خال فرتة ولدة 
30 امراأة باإجراء اختبارات احلم�س النووي دون  دوري�س وقامت 

اأن يتم الك�سف عن النتائج حتى الآن.

ثمانيني ميتهن عر�ص االأزياء 
وال�ستجمام  الللراحللة  اإىل  باخللود  التقاعد  �سن  يرتبط  ما  عللادة 
�سينياً  ثمانياً  لكن  العمل،  عن  بعيداً  ب�سيطة  ن�ساطات  وممار�سة 

ك�سر هذه القاعدة، وامتهن عر�س الأزياء يف �سن متاأخرة.
عندما  عللامللني،  نحو  قبل  عللامللاً(   81( دي�سون  وانللغ  حياة  تغريت 
اأ�للسللبللوع املو�سة  امللل�للسللرح خللال  الللفللر�للسللة، لل�سري على  للله  اأتلليللحللت 
الطويل،  الف�سي  و�سعره  الريا�سي  ومبظهره  بكني،  يف  ال�سيني 
بللني احللل�للسللور، وا�ستمرت  انللطللبللاعللاً جلليللداً  املللملليللزة، تللرك  وحليته 
اأوديتي  موقع  بح�سب  اجلللديللدة،  ملهنته  بالن�سبة  تتح�سن  الأمللور 

�سنرتال.
يتحدث  �سيغوانغ  هو  ال�سيني  امل�سمم  كللان  عندما  بللداأت  الق�سة 
اإىل كيو كيو من�سقة املو�سيقى يف احلفل، عندما رن جر�س هاتفه، 
وعندما اأخرجه للرد على املكاملة، ملح �سورة وجه رجل عجوز على 

ال�سا�سة، واأدرك على الفور اأنه بحاجة اإليه لعر�س جمموعته.
على  وافللق  العر�س،  حللول  والللدهللا  اإىل  كيو  كيو  اأن حتدثت  وبعد 
ويظهر  الأزيللللاء،  عللر�للس  مللع  رحلته  لتبداأ  امل�سمم،  اإىل  احلللديللث 
للمرة الأوىل على امل�سرح، وعلى الرغم من اأن الأمر مل يدم اأكر 
من 10 ثوان، اإل اأن ذلك كان كافياً ليجعل من وانغ جنم احلفل 

دون منازع.
ميكن  ال�سن،  هللذا  مبثل  عللجللوزاً  اأن  ي�سدقون  احل�سور  يكن  ومل 
واأثللار ف�سول اجلميع،  امل�سرح،  اأن يقدم عر�ساً مميزاً على خ�سبة 
ومللا هي  ياأكله،  الللذي  ومللا  الللرجللل،  هللذا  �سخ�سية  ليتعرفوا على 

الريا�سة التي ميار�سها ليحافظ على لياقته.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملاذا ترف�ص املربيات العمل يف هذا املنزل؟ 
عر�ست اأ�سرة ا�سكتلندية راتباً مغرياً ل�سغل وظيفة مربية لأطفالها، بعدما ا�ستقالت 5 مربيات خال العام املا�سي 
"بوردرز" اإعاناً على الإنرتنت تطلب فيه توظيف مربية  اأ�سرة  بللالأرواح.  ن�سرت  لعتقادهن باأن املنزل م�سكون 
لأطفالها براتب بلغ 50000 جنيه ا�سرتليني يف العام، وذلك بعد اأن تخلت خم�س مربيات عن عملهن ب�سبب اأحداث 
غريبة وقعت يف املنزل. ويذكر باأن املربيات ال�سابقات �سردن ق�س�ساً عما كان يجري داخل املنزل من اأحداث مرعبة، 

ك�سماع اأ�سوات غريبة، وحترك قطع الأثاث، وحتطم الزجاج يف جميع اأنحاء املنزل. 
وبح�سب �سحيفة ديلي ريكورد الريطانية، فقد ا�سرتط الإعان على املربية اأن تكون على ا�ستعداد لق�ساء فرتات 

طويلة من الوقت لوحدها يف املنزل برفقة الأطفال، واملبيت لأربع ليال يف الأ�سبوع.
بالده�سة،  �سعرنا  الإعللان  راأينا  عندما  الإلللكللرتوين:  ت�سايلد كري  ومدير موقع  املوؤ�س�س  كونواي،  ريت�سارد  وقللال 
وكان العديد من املوظفني يف املكتب الرئي�سي ي�سككون يف رواية الأ�سرة، ولكن بعد التحدث مع العائلة واملربيات 

ال�سابقات، اأدركنا باأن الأمر حقيقي بالفعل.
واأ�ساف: لدينا مئات الآلف من مقدمي اخلدمات على املوقع، وناأمل باأن ي�ستطيع اأحدهم اأن ي�ساعد الأ�سرة يف 
اأثناء  تذكر  اأ�سرار  لأي  يتعر�سن  ال�سابقات مل  املربيات  بللاأن  لنا  العائلة  اأكللدت  لقد  لأطفالها.  على مربية  العثور 

عملهن يف املنزل.
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اأ�سهل مهنة متنحك 1500 دوالر يوميًا
قللد يبدو  بللث مبا�سر  الللطللعللام عللر مللواقللع  يللتللنللاولللون  اأ�للسللخللا�للس  م�ساهدة 
اأمللر متداول جدا يف كوريا  العامل، لكنه  اأماكن كثرية من  اأمللرا غريبا يف 
املا�سي،  العام  اجلنوبية  كوريا  "موكبانغ" يف  وانت�سرت ظاهرة  اجلنوبية. 
اأن يتناول �سخ�س الطعام على موقع للبث املبا�سر، بينما يراه  وتتمثل يف 

ويتحدث معه الآلف.
و�ساعدت هذه الظاهرة �ساب كوري على جني 1500 دولر اأمريكي يف الليلة 

الواحدة، وذلك من عوائد م�ساهدة الآلف له بينما يتناول ع�ساءه.
ووفقا ملوقع بيزن�س اإن�سايدر، يقوم هذا ال�ساب بتناول الطعام والدرد�سة مع 

اأ�سخا�س خمتلفني على موقع البث املبا�سر اأفريكا تي يف.
ويتكون جمهور هذا ال�ساب من املراهقني، الذين ي�ستطيعون اإهداء �ساحب 

البث نقاط على �سكل بالونات، تبلغ قيمة كل منها 10 �سنتات.
الكوريني  عللدد  لكرة  ترجع  الظاهرة  هللذه  انت�سار  اأن  الكثريون  ويعتقد 
الذين يعي�سون بعزلة عن املجتمع، مما يقودهم للتفاعل على هذه املواقع.

لهذا ال�سبب ترمي العرو�ص باقة الورد 
هل تعلمني اأنه من اأهم الأ�سياء التي تلفت انتباه املدعوين يف حفل الزفاف 
هي باقة الورد التي حتملها العرو�س، والتي قد ل تكتمل اإطالتها اإل بها؟. 

فَمن مّنا ل يع�سق الورد الذي يحمل كل رموز احلب وال�سعادة.
وياأتي �سبه الإجماع على حمل العرو�س لباقة الورد ح�سب العادات والتقاليد 
اأنها حمظوظة يف اختيار �سريك حياتها، ولاعتقاد  عند ال�سعوب، ليوؤكد 

ال�سائد باأن الورد ُيبعد احلظ ال�سيء عن العرو�س.
انتهاء  بعد  اللللورد  بباقة  العرو�س  ترمي  ملللاذا  هللو  املللطللروح  اللل�للسللوؤال  اأن  اإل 

الزفاف، رغم تكلفتها املرتفعة؟
تاأخذ  اأن  واإجنلللللرتا،  الللدول مثل فرن�سا  العادة يف بع�س  ال�سابق، جللرت  يف 
املثل  بها، من منطلق  تيمناً  العرو�س  اأغرا�س  من  �سيئاً  املدعوات  الفتيات 
لدرجة  جمعتها"،  يف  ليها  حت�سّ ركبتها،  يف  العرو�س  "اقر�سي  ال�سعبي: 
ف�ستانها  من  جللزءاً  يقطعَن  كي  بالعرو�س  اللحاق  اإىل  بللاملللدعللّوات  و�سلت 

لعتقادهّن باأن حظها �سيلحق بهّن و�سيتزوجَن بعدها مبا�سرة.
ف�ستان  على  احلللفللاظ  بهدف  تدريجياً،  تتغري  بلللداأت  الللعللادات  هللذه  اأن  اإل 
العرو�س الباهظ التكلفة، وا�سُتبدلت هذه العادة برمي العرو�س باقة الورد 
التي حتملها، على اأن تكون الفتاة التي تلتقطها هي �ساحبة احلظ ال�سعيد 

وَمن �ستلحق بها وتتزوج مثلها.
عادات  هناك  املتزوجات،  بَركب  واللحاق  العزوبية  من  اخلا�س  وبهدف 
وتقاليد تكاد تبدو غريبة للغاية عند بع�س ال�سعوب، ففي تركيا مثًا تقوم 
فتاة  واآخللر  العرو�س،  حللذاء  ظهر  على  اأ�سمائهّن  بكتابة  العازبات  الفتيات 

يدون ا�سمها على احلذاء، تعتقد باأنها �ستتزوج بعد العرو�س مبا�سرة.

ظبي �سجاع يقاتل 
قطيًعا من الكالب

اأظهر مقطع فيديو مروع تداولته 
ومت  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
�سياح مرعوبني  بل  قيِ ت�سويره من 
منتزه  يف  ب�سفاري  يقومون  كانوا 
اأفريقيا  بجنوب  الوطني  كللروغللر 
ملللدى مللثللابللرة ظللبللي علللللى القتال 

اأمام جمموعة من كاب برية.
فعلى الرغم من اأن الكاب الرية 
متللكللنللت ملللن متللزيللق الأملللعلللاء من 
ا�ستطاع  الللظللبللي  اأن  اإل  جلل�للسللملله، 

ال�سمود واملقاتلة.
�ستار”  “ديلي  ل�سحيفة  ووفلللًقلللا 
الظبي  ا�لللسلللتلللطلللاع  اللللريلللطلللانللليلللة، 
الوح�سي  الللهللجللوم  بللعللد  اللللوقلللوف 
واأح�سائه  بلللجلللراحللله  ملللبلللال  غلللري 
اخلارجة منه، بينما كانت الكاب 
لأخذ  قطيعها  مللن  املللزيللد  تللدعللو 

ق�سمة منه.
ومع ا�ستمرارية الهجوم الوح�سي، 
م�سريه  لقي  الظبي  اأن  تظن  قللد 
رف�س  ما  �سرعان  ولكنه  الدموي، 

ال�ست�سام وقاوم يف كل مرة !
اأ�سوات  �سماع  ميكن  الفيديو  ويف 
اأحللللد الأ�للسللخللا�للس وهلللو يللقللول: يا 
اإلهي هناك واحد اآخر بينما يقول 
ذلك  �سينتهي  متى  م�سدوم:  اآخللر 

ال�سراع؟.
عدد  تللللزايللللد  املللللطللللاف  نلللهلللايلللة  ويف 
ي�ستغرق  ومل  املتوح�سة،  الللكللاب 
احليوان  لللتللمللزيللق  ثلللللواين  الأملللللر 

امل�سكني اإرًبا.
الفيديو  مقطع  ملل�للسللاهللدة  ومتلللت 
اأقل  يف  مللرة  األلللف   653 الآن  حتى 

من 24 �ساعة.

مفاجاأة بلقي�ص بعد 
�سهر رم�سان !

اأعلنت الفنانة اليمنية بلقي�س انها حت�سر 
قريباً،  عنها  �ستك�سف  جلمهورها  مفاجاأة 
وقالت يف تعليق لها عر ح�سابها الر�سمي 
 ..." الجتماعي:  التوا�سل  مللواقللع  على 
ا�للللسللللروا فللليللله خللللر قلللللوي جلللايلللكلللم بعد 
رم�سان باإذن اهلل ا�ستعدوا". وكانت بلقي�س 
قد اأجرت يف الفرتة املا�سية ا�ستفتاء بني 
التي  الأغنية  اختيار  اجل  من  جمهورها 
كليب  الفيديو  طريقة  على  �ست�سورها 
ونالت حينها اأغنية "حقري ال�سوق" اعلى 
اأن  اإىل  ال�للسللارة  وجتلللدر  ت�سويت.  ن�سبة 
هذه الأغنية هي من البوم بلقي�س الأخري 
"اراهنكم". ويف �سياق اآخر، ت�سارك الفنانة 
احلايل  الللرملل�للسللاين  املللو�للسللم  يف  اليمنية 
"رمانة"  الكوميدي  امل�سل�سل  �سارة  بغناء 
من بطولة املمثلةحياة الفهدومن اإخراج 

الأردنيح�سام حجاوي.

تكت�سف زواج زوجها عن طريق وجبة �سحور 
هاتفت مواطنة كويتية اأحد املطاعم طالبة وجبة �سحور 
متنت اأن ت�سلها يف توقيت منا�سب قبل الإم�ساك، فطلب 
حتى  لديهم  امل�سجل  الهاتف  رقللم  املطعم  موظف  منها 
يتمكن من حتديد العنوان، فزودته برقم هاتف زوجها، 
ليخرها بعنوان �سقة اأخرى مدّون لديهم با�سم �ساحب 
مبعرفة  للله  وتظاهرت  املللوظللف  �سايرت  املت�سلة  الللرقللم. 
العنوان الذي ك�سفه لها من غري ق�سد، وتتبعت اأثر ال�سقة 
حتى اهتدت اإليها، وعندما طرقت بابها فوجئت بوافدة 
ال�سقة  �ساحب  ا�سم  عن  منها  فا�ستف�سرت  اأمامها،  تقف 
فاأجابت با�سم زوجها الذي ارتبط بها بعقد ر�سمي منذ 8 
اأ�سهر، بعد اأن تعرف عليها يف حمل للعطور والتجميل يف 
الكويتية. مل  اأحد املجمعات، وذلك وفًقا جلريدة الراي 
ال�سدمة وانهالت بال�سرب  املواطنة نف�سها من  تتمالك 
العمارة  �سكان  اأحلللد  تللدخللل  حتى  �سرتها،  على  وال�ستم 
املكان  اإىل  فانطلقت  الداخلية،  وزارة  بعمليات  وا�ستنجد 
دورية قام رجالها بنقل املتخا�سمتني اإىل ال�سرطة، وجار 

ا�ستدعاء الزوج ملواجهته مع زوجتيه.

الزواج من  املرور" ممنوعات  "اآن�سات 
�سرطيات  ال�سمالية  الكورية  العا�سمة  �للسللوارع  يف  تنت�سر 
معروفات مباب�سهن ال�سيقة واأحذيتهن ال�سوداء، ينّظمن 
"اآن�سات  ا�للسللم  عليهن  ويطلق  اللل�للسللوارع،  يف  امللللرور  حللركللة 
القوام  �ساحبات  بني  من  ال�سلطات  وتختارهن  املرور". 
تزوجت  ما  اإذا  حتى  عللازبللات،  يكن  اأن  وي�سرتط  اجلميل، 
تتقاعد يف  تتزوج  ومللن مل  عملها،  تركت  منهن  الللواحللدة 
اإ�سافة  املرور"،  "اآن�سات  والع�سرين. وتوؤدي  ال�ساد�سة  �سن 
اإىل دورهن يف تنظيم حركة ال�سري، دوراً دعائياً ل�سلطات 
الثاثمئة  ال�سابات  اإن  كبري  اأمني  م�سوؤول  ويقول  البلد. 
على  بناء  نختارهن  ولذا  العا�سمة،  عن  �سورة  "يقّدمن 
مظهرهن اجل�سدي". اأما زماوؤهن الذكور البالغ عددهم 
400 يف بيونغ يانغ، فا يخ�سعون لأي قيود تتعلق بال�سن. 
ن�ساأت هذه الفرقة الن�سائية يف الثمانينات، وتت�سمن جعبة 
كل �سرطية معطفاً �سميكاً من القطن حت�سباً لرد ال�ستاء 
واأي�ساً  ليًا،  العمل  يف  تفيدهن  ملّاعة  ومعاطف  القار�س 

م�ستح�سرات واقية من اأ�سعة ال�سم�س.

يحطم 90 حجرًا براأ�سه يف 25 ثانية
اأظهر ت�سجيل م�سور تداولته  يف م�سهد مثري للده�سة، 
الللكللثللري ملللن مللنلل�للسللات اللللتلللوا�لللسلللل الجلللتلللملللاعلللي، لعب 
تايكواندو يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمره وهو يقدم عر�ساً 
مده�ساً يف تك�سري اأحجار البناء.  ويظهر �سريط الفيديو، 
الذي مت ت�سويره يوم ال�سبت املا�سي يف البو�سنة، كرمي 
اأكللللوام من  عللدة  بتحطيم  يللقللوم  وهللو  �سباهيت�س،  اأحللمللد 

اأحجار البناء براأ�سه بطريقة بهلوانية رائعة. 
90 حجراً  �سباهيت�س بتحطيم ما جمموعه  اأحمد  وقام 
يف فلللرتة قلل�للسللرية مل تللتللجللاوز 25 ثللانلليللة. ويللاأمللل لعب 
مو�سوعة  هللذا  اإجنلللازه  يدخل  بللاأن  ال�سغري  التايكواندو 
على  الفيديو  م�سور  وعلق  القيا�سية.   لاأرقام  غيني�س 
هذا الإجناز قائًا باأن ما حققه اأحمد اإجناز مهم، واأنه 
القيا�سية،  لللاأرقللام  غيني�س  �سجل  ليدخل  بطلب  تقدم 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

�سيلني ديون ت�سدم جمهورها
هي معروفة بالأغاين الرومان�سية وكلماتها القوية، لكن النجمة �سيلني ديون 
يف  الأوىل  املحطة  كوبنهاغن  يف  غريبة  باإطالة  ظهرت  عاماً   49 البالغة 

جولتها جولتها الأوروبية .
وغنت �سيلني على امل�سرح بلبا�س تلميذة مدر�سة ذهبي وجوارب تلميذة اأي�ساً 
ولكن الر�سالة القا�سية كانت مكتوبة على الل تي-�سريت البي�ساء الذي ارتدتها 
مغطاة  كانت  الكبرية  البي�ساء  التوب  كبري،  ب�سكل  جمهورها  اأنظار  ولفتت 

بالكلمات وعلى اأكمامها كانت مرئية كلمات "�سادمة" ب�سكل مرئي.
وقد ربطت النجمة اجلاكيت الذهبية على خ�سرها وان�سجمت مع املو�سيقى 
فتدلت التي �سريت واأظهرت كتفها الذي غطته خ�ساتها ال�سقراء، و�سارت 

ت�سول وجتول على امل�سرح.

املمثلة كاثرين كيلي لنغ من امل�شل�شل التلفزيوين "اجلريء واجلميلة" خلل ح�شورها حفل افتتاح مهرجان مونتي 
كارلو التلفزيوين ال� 57 يف موناكو.  )رويرتز(

جواز ال�سفر 
العامل "االأندر" يف 

اأن  �ستار"  "ديلي  �سحيفة  اأفللللادت 
العامل،  يف  الأنللللللدر  اللل�للسللفللر  جللللواز 
قبل منظمة  ي�سدر من  جللواز  هو 

فر�سان مالطة.
يرتاأ�س منظمة فر�سان مالطة ذات 
ال�سيد  اأو  ما�سرت  غراند  ال�سيادة، 

الكبري، وهي جماعة كاثوليكية.
وهناك عدد من البلدان ل تعرتف 
بريطانيا  ومنها  الللهللويللات.  بللهللذه 
املتحدة  الأملللريلللكللليلللة  واللللللوليلللللات 
وفنلندا  وهلللوللللنلللدا  ونللليلللوزيلللللللنلللدا 
وغللريهللا. يف حللني رو�للسلليللا تعرتف 
عاقات  وللللديلللهلللا  اجللللللللواز  بلللهلللذا 

دبلوما�سية مع املنظمة.
وتللعللتللر مللنللظللمللة فللر�للسللان مالطة 
من اأقدم املنظمات من هذا القبيل 
 .)1048 يف  )تللاأ�للسلل�للسللت  الللعللامل  يف 
اإيطاليا )روما(،  ومركزها يقع يف 
وكللللذلللللك يف مللللالللللطللللا. ومبلللوجلللب 
فر�سان  منظمة  اللللدويل،  القانون 
مللالللطللة - هلللي كلليللان �للسللبلله دولللللة. 
اأنها  نف�سها  تعتر  املوؤ�س�سة  لكن 
دولة ذات �سيادة قائمة بحد ذاتها. 
الأن�سطة  يف  اللللو�لللسلللام  ويللل�لللسلللارك 
اخلللرييللة وعلللللى وجلله اخل�سو�س، 
جميع  يف  الطبية  الرعاية  توفري 

اأنحاء العامل.
وقللللد ذكللللللرت، يف وقللللت �لللسلللابلللق، اأن 
الأكر  ال�سفر  جللللوازات  اأ�للسللحللاب 
اأملانيا  �سكان  هللم  الللعللامل  يف  نللفللوذا 
ميكنهم  حلللليللللث  و�لللللسلللللنلللللغلللللافلللللورة، 
 159 اإىل  تللاأ�للسللريات  دون  اللل�للسللفللر 
بلللللدا. ولأ�للسللحللاب جلللوازات ال�سفر 
دوللللللة   106 تللللوجللللد  الللللرو�للللسلللليللللة، 

مفتوحة.

عناكب تفرز �سباكا اأقوى من الغراء ب�750 مرة
الغريب،  العناكب  درا�سة حول حرير  اأجرى باحثون 
حيث قاموا بت�سوير فيديو باحلركة البطيئة يك�سف 
العناكب  ت�ستخدمها  الللتللي  الوح�سية  التقنية  عللن 
يف  فري�ستها  لتغليف  )الوبريات(  الأر�سية  ال�سيادة 

ن�سيجها احلريري.
اللل�للسلليللاد الأر�لللسلللي، وهو  الللعللنللكللبللوت  الللفلليللديللو  يظهر 
وهو  �سغرية  حللاويللة  حللول  عللمللاق  مللنللزيل  عنكبوت 
ذكرته  ملللا  وفللًقللا  اللللللزجللة،  ب�سبكته  تدريجًيا  يغطيها 

�سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
وقام الباحثون بت�سوير الفيديو من خال القاعدة 
ال�سرعة،  ُع�سر  اإىل  واإبطائه  املختر،  يف  الزجاجية 
العنكبوت  حرير  درا�للسللة  من  الباحثون  يتمكن  حتى 

الأر�سي الفريد من نوعه.
وك�سفت الدرا�سة اأن العناكب الأر�سية تل�سق احلرير 
لتقييدها،  فري�ستها  حلللول  الللركلل�للس  قللبللل  بلللالأر�لللس 
من  علللادي  غللري  نللوًعللا  الأر�للسلليللة  العناكب  وت�ستخدم 
وهو  فري�ستها،  لتقييد  "برييفورم"  ي�سمى  احلرير 
اأو  ال�سبكات  ل�سنع  ُي�ستخدم  مللا  علللادة  اللللذي  الللنللوع 

احلرير  يجف  حيث  الأخللللرى،  الف�سائل  يف  الفخاخ 
حتى  ال�سحية  �ساق  ويقيد  ب�سرعة  الامع  املطاطي 

يتم تغليفها بالكامل.
اأقوى  الأر�سية  العناكب  حرير  اأن  للباحثني  وتبني 
مللن اللللغلللراء ال�للسللطللنللاعللي بللحللوايل 750 مللللرة، ومت 
يجمع  اأنلله  الباحثون  ليكت�سف  احلرير،  عينات  جمع 
التمدد،  على  الهائلة  والقدرة  واملتانة  ال�سابة  بني 
من  يتم  الللتللي  ال�سغرية  الللثللقللوب  اأن  اإىل  بللالإ�للسللافللة 
خللالللهللا طلللرد احللللريلللر، هلللي اأكللللر بللكللثللري ملللن تلك 

املوجودة يف العناكب الأخرى.
باإطاق  للعنكبوت  ي�سمح  هللذا  اأن  العلماء  واك�ستف 
طبقة �سميكة من احلرير الا�سق ب�سرعة عالية حتى 
يغطي الفرائ�س وت�سيبها، حيث متتلك تلك العناكب 
بداخلها  الت�سلب  مللن  احلللريللر  متنع  فللريللدة  تقنية 
مبللجللرد الللتللفللاعللل ملللع اللللهلللواء، حلليللث تللبللقللى فتحات 
بالداخل،  ال�سغط  يتزايد  طرد احلرير مغلقة حتى 
اأن تنغلق مرة  املللادة اللزجة قبل  ثم تطلق دفعة من 

اأخرى ملنع ت�سلب احلرير وحدوث ان�سداد.


