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بتوجيهات رئي�س الدولة 
خليفة الإن�صانية تفتتح مركز ال�صيخ زايد للت�صخي�ص الطبي يف �صربيا

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ومبتابعة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  مبا�شرة 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان للأعمال �لإن�شانية .. �فتتحت �ملوؤ�ش�شة مركز �ل�شيخ ز�يد 

�لتخ�ش�شي �لطبي مبدينة نويف باز�ر �ل�شربية .
�ل�شيخ  له  �ملغفور  لوفاة   13 �ل�  �لذكرى  مع  �ملركز  �فتتاح  ويتز�من 
�إعلن  وياأتي متا�شيا مع  نهيان طيب �هلل ثر�ه  �آل  �شلطان  ز�يد بن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل عام 2017 عاما للخري يف دولة �لإمار�ت .                     �لتفا�شيل 

)�س3(

 �صفينة م�صاعدات اإماراتية جديدة ت�صل اىل ميناء املكال 
•• املكال-وام:

��شتقبل ميناء �ملكل �ليمني �م�س �شفينة م�شاعد�ت �إمار�تية جديدة تابعة 
�لغذ�ئية �ل�شرورية  �ملو�د  لهيئة �لهلل �لأحمر على متنها �طنان من 

�شيتم توزيعها على حمافظات ح�شرموت و�شبوة وماأرب .
�أ�شبوع، وت�شمل �لحتياجات  و هذه هي �شحنة �مل�شاعد�ت �لثانية خلل 
�لغذ�ئية �لرئي�شية للأ�شر �ملحتاجة يف �إطار �جلهود �لذي تبذلها دولة 
حلملة  و�م��ت��د�د�ً  �ملحررة  للمحافظات  دعماً  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�مل�شاعد�ت �لإغاثية �لتي تقدمها مل�شاعدة �ل�شعب �ليمني .
وتتو��شل حملة �مل�شاعد�ت �لغاثية خلل �شهر رم�شان تلبية حلاجات 
�ملو�د �لغذ�ئية �لتي يتم توزيعها يف �ملحافظات �لثلث عرب  �لنا�س من 

مواقــيت ال�صالة
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�لرهاب يف ليبيا �شناعة باأمو�ل قطرية

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خلل ��شتقبالهما ملك �لبحرين  )و�م(

ويل عهد اأبوظبي يبحث هاتفيا مع الرئي�س الرو�صي اآخر م�صتجدات املنطقة خا�صة ملف الإرهاب

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يبحثان مع ملك البحرين العالقات الأخوية بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني

برئا�صة حممد بن را�صد

جمل�ص الوزراء يثمن توجيهات رئي�ص الدولة مبراعاة احلالت الإن�صانية لالأ�صر امل�صرتكة الإماراتية والقطرية 
 •• اأبوظبي-وام: 

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ل����وزر�ء  جمل�س  ثمن 
مبادرة  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل" مبر�عاة �حلالت �لإن�شانية للأ�شر �مل�شرتكة �لإمار�تية و�لقطرية 
وذلك عطفاً على �لبيان �ل�شادر عن �لدولة ب�شاأن قطع �لعلقات مع دولة 

قطر حيث �أتت توجيهات �شموه تقدير�ً منه لل�شعب �لقطري �ل�شقيق.
ورحب �ملجل�س بالبيان �مل�شرتك �ل�شادر من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعربية  �لبحرين وجمهورية م�شر  �ل�شعودية ومملكة  �لعربية  و�ململكة 
59 ف��رد�ً و12 كيانا يف قو�ئم حمظورة  �ملت�شمن �لتفاق على ت�شنيف 

مرتبطة بدولة قطر وت�شكل خطر�ً على �لأمن و�ل�شلم يف �ملنطقة.
دونالد  �لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س  مبوقف  �ملجل�س  رح��ب  كما 
تر�مب �حلازم من دولة قطر ودعوته لها بالتوقف عن متويل �لإرهاب 
و�لبدء �لفوري بت�شحيح �شيا�شتها حيث �أكد �ملجل�س �أن حماربة �لتطرف 
مبختلف �شوره �أ�شبح �شرورة ويتطلب موقفاً حازماً و�شريعاً لقطع كافة 

و�شائل متويله من �أي جهة كانت.
جاء ذلك خلل �جتماع جمل�س �ل��وزر�ء �لذي ُعقد م�شاء �م�س يف ق�شر 
�آل  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لفريق �شمو  باأبوظبي وذلك بح�شور  �لرئا�شة 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور 

بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
)�لتفا�شيل �س2(

ا�صتقبل اأوائل الطلبة واملتفوقني يف ال�صف الثاين ع�صر واأولياء اأمورهم 

حممد بن زايد: املدر�صة والأ�صرة واملجتمع ي�صاركون يف �صناعة التفوق 

املمول قطري والناقل تركي:
هكذا و�صلت الأ�صلحة لأيادي الإرهابيني يف ليبيا!

 •• اأبوظبي-وام:
��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لطلبة  �لبطني  ق�شر  يف  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�لأو�ئل و�ملتفوقني يف �ل�شف �لثاين ع�شر على م�شتوى �لدولة و�لطلبة 
�ملتفوقني �لتابعني ملجل�س �أبوظبي للتعليم وتعليم �لكبار وطلبة ثانويات 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية ير�فقهم ذووهم من �أولياء �لأمور بح�شور معايل 
ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم ومعايل جميلة بنت 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

 •• اأبوظبي-وام:
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�لبطني  ق�شر  يف  �م�����س  �مل�شلحة 
بن  حمد  �مللك  �جل��لل��ة  �شاحب 
مملكة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع��ي�����ش��ى 
بح�شور  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل���ب���ح���ري���ن 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر�����ش���د 

�لأعلى حاكم عجمان.
وت��������ب��������ادل �جل�����م�����ي�����ع �ل����ت����ه����اين 
�شهر  مب���ن���ا����ش���ب���ة  و�ل����ت����ربي����ك����ات 
عز  �هلل  �شائلني  �مل��ب��ارك  رم�شان 
على  �ملنا�شبة  هذه  يعيد  �أن  وجل 
و�لأمتني  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
باخلري  و�لإ����ش���لم���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�ليمن و�لربكات .
)�لتفا�شيل �س2(

�شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام وعدد من �ملعلمني 
و�لقياد�ت �لرتبوية من خمتلف �ملناطق �لتعليمية يف �لدولة.

�أن دول��ة �لإمار�ت  �آل نهيان  و�أك��د �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية 
رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- ت�شجع �ملتفوقني وتهتم بهم وتوفر كل ما من 
�لقائم  �لتنموي  �إطار نهجها  �شاأنه م�شاعدتهم على مو��شلة تفوقهم يف 
�إىل  �لو�ثق  طريقها  بو�شفه  للعلم  وروؤيتها  و�لإب���د�ع  �لبتكار  دع��م  على 

�مل�شتقبل و�ل�شتعد�د لع�شر ما بعد �لنفط.             )�لتفا�شيل �س3(

•• الفجر - ليبيا - خا�ص

وقياد�ت  �لع����لم  و���ش��ائ��ل  ت��و����ش��ل 
ك�شف  �ل��ل��ي��ب��ي  �جل���ي�������س  يف  ب�������ارزة 
�لقطرية يف  �مل�شتور عن دور �حلّية 
نفث �ل�شموم �لإرهابية ومتويلها يف 
�ل�شاحة �لليبية. ومن �خر �لتقارير 
�ملت�شلة بهذ� �ملو�شوع ما ن�شره موقع 
�فريقيا �لإخبارية �لو��شع �لنت�شار 
�لأ�شلحة  و�شول  كيفية  فيه  تناول 

لأيادي �لإرهابيني يف ليبيا.
�للكرتونية،  �لبو�بة  تقرير  يقول 
و2016   2014 ع��ام��ي  ب��ني  �ن���ه 
خ���ا����ش���ت �مل���ج���م���وع���ات �لإره����اب����ي����ة 
وما  وبنغازي  طر�بل�س  يف  �مل�شلحة 
�جلي�س  �شد  �شارية  ح��رب��اً  بينهما 
�ل��ل��ي��ب��ي يف ك���ل م���ك���ان. وجن��ح��ت يف 
�ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى �ل���ع���ا����ش���م���ة منذ 
�لقا�شية  �ملطار  2014 مع معارك 

و�ملدمرة.
خ���لل ه���ذه �ل��ف��رتة ك��ان��ت خطوط 
�لقطرية  و�ل��ت��م��وي��ن  �مل���و�����ش���لت 
ومتدفقة  م���ت���و�����ش���ل���ة  �ل����رتك����ي����ة 
لهذه  دع��م��اً  �لأ���ش��ل��ح��ة  �أن����و�ع  ب�شتى 
�لتي تربطها بها و�شائج  �جلماعات 
�مل�شرتك  �لإ�����ش����لم����وي  �لن���ت���م���اء 
جلماعة  �لعاملي  �لتنظيم  ويباركها 
�أن  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  �مل�شلمني  �لإخ�����و�ن 
�ن��ك�����ش��رت ���ش��وك��ت��ه يف م�����ش��ر، فدفع 
كانت  ليبيا.  يك�شب  ك��ي  ق���و�ه  ب��ك��ل 
بتاأمني  وتركيا  ب��امل��ال  تتكفل  قطر 

�خلدمات �للوج�شتية.

ال�صعار الأ�صا�صي الذي حتمله اجلماعة هو الإرهاب
ك�صف امل�صتور عن دور جماعة الإخوان يف ليبيا

•• الفجر – ليبا - خا�ص

�لي�شري وجود  �ملنعم  �لعام عبد  �لوطني  �ملوؤمتر  �ل�شابق يف  �لع�شو  �أكد 
و�شائل �إعلمية تعمل على �لتحري�س عرب ��شت�شافتها �مل�شجعني على 

�لتكفري و�شفك �لدماء و�لقتل وخلق �لفتنة بني �لليبيني وتظليلهم.
�لأحد  �أذي��ع  �ل��ذي  برنامج �حل��دث  ��شت�شافته يف  �أو�شح خلل  �لي�شري 
�ملا�شي عرب قناة ليبيا �حلدث ون�شرت �شحيفة �ملر�شد �لليبية متابعة 
ب��اأن كل من وقف ور�ء عملية فجر ليبيا ون��ادى ب�شر�يا �لدفاع عن  له 
بنغازي و�لهجوم على مدينة بنغازي وقام بنكر�ن وجود تنظيم د�ع�س 

لهم دور يف دعم �لإرهاب يف ليبيا .
و�أ�شار �لي�شري �إىل �أن حزب �لعد�لة و�لبناء هو حزب منبثق عن جماعة 
�إىل  �لرجوع  �لقائمة وحماولة  �لدولة  �إنهاء  �إىل  تهدف  �لتي  �لإخ��و�ن 
منظومة �خللفة ب�شتى �لطرق وعرب �لتحايل بالكذب و�لإرهاب �لذي 

ميثل �أحد �أهم �لأدو�ت �مل�شتخدمة من قبلها.   )�لتفا�شيل �س16(

القوات العراقية حترز تقدمًا جديدًا يف املو�صل 
 •• بغداد-رويرتز:

�أع��ل��ن��ت �ل���ق���و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة �م�س 
�ل��ث��لث��اء �إح����ر�ز ت��ق��دم يف عملية 
منطقة  على  و�ل�شيطرة  �ملو�شل 
و�شط  م����ن  �ل�������ش���م���ال  �إىل  ت���ق���ع 

�ملدينة.
وج�����اء يف ب���ي���ان خل��ل��ي��ة �لإع�����لم 
�حلربي �أن قائد عمليات قادمون 
ي���ا ن��ي��ن��وى �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن عبد 
�لأمري ر�شيد يار �هلل قال قطاعات 
�ل�شرطة �لحتادية و�لرد �ل�شريع 
حت������رر �جل��������زء �ل�������ش���م���ايل حلي 
�ل�شفاء  ح��ي  وتقتحم  �لزجنيلي 
�ل�����ش��اح��ل �لأمي����ن م��ن مدينة  يف 
�مل��و���ش��ل وب��ذل��ك مت حت��ري��ر حي 
ب���ال���ك���ام���ل م����ن قبل  �ل���زجن���ي���ل���ي 

و�ل�شرطة  �ل����ع����ر�ق����ي  �جل���ي�������س 
�لحتادية.

يتقل�س  �لزجنيلي  حي  وبخ�شارة 
تنظيم  ل�شيطرة  �خلا�شع  �جليب 

منطقتني  �إىل  �لإره���اب���ي  د�ع�����س 
دجلة  لنهر  �لغربية  �ل�شفة  على 
وهما �ملدينة �لقدمية ذ�ت �لكثافة 

�ل�شكانية �لعالية ومدينة �لطب.

م�صاعدات �صعودية ملناطق املجاعة يف اليمن 
 •• الريا�ص-رويرتز:

�شاحنة  ثمانون  �لريا�س  �ل�شعودية  �لعا�شمة  غ��ادرت 
�لذي  �ليمن  �إىل  متجهة  غذ�ئية  مب�شاعد�ت  حُمملة 
ي�شهد حربا �شر�شة ت�شببت يف جعل 19 مليون ن�شمة 
28 م��ل��ي��ون ن�����ش��م��ة، يف حاجة  م��ن ���ش��ك��ان��ه، وع���دده���م 
�شفا  على  منهم  ك��ث��ريون  و�أ���ش��ب��ح  �إن�شانية  مل�شاعد�ت 

�ملجاعة.
وقال منظمون �إن قافلة �مل�شاعد�ت، �لتي ير�شلها مركز 
�مللك �شلمان للإغاثة و�لأعمال �لإن�شانية، �شوف تقدم 
كيلوجر�م   73 كل منها  تزن  �شلة غذ�ئية  �ألف   100

و�لطحني  �لأرز  م��ث��ل  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ���ش��ل��ع  ع��ل��ى  وحت���ت���وي 
�أخرى  غذ�ئية  ومنتجات  و�لتمر  و�ل��زي��ت  )�ل��دق��ي��ق( 

لليمنيني خلل �شهر رم�شان.
�ملحلية  �لإد�رة  وزي���ر  فتح  �شيف  �ل��رق��ي��ب  عبد  وق���ال 
�ملجاعة تظهر  �ليمني  للإغاثة  �لعليا  �للجنة  ورئي�س 
�ليوم يف �ملحافظات �ملُ�شيطر عليها من قبل �مللي�شيات 
�مل�شلحة. للأ�شف �ل�شديد هناك نهب للمو�رد. حمافظة 
م��ث��ل �حُل���دي���دة حت���دث ف��ه��ا جم��اع��ة. حم��اف��ظ��ة مثل 
حجة، حمافظه مثل �إب. كل هذه �ملحافظات تقع حتت 
�شلطة �مللي�شيات �مل�شلحة للمخلوع علي عبد �هلل �شالح 
�ملحافظات  يف  تظهر  مل  �ملجاعة  �حلوثيني.  وحلفاوؤه 

م����ع����ارك ع��ن��ي��ف��ة ع��ل��ى 
اأب������واب ال���رق���ة ال��ق��دمي��ة 

•• بريوت-اأ ف ب:

�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  ي��د�ف��ع 
م���و�ق���ع���ه يف �حد  ع���ن  ب�����ش��ر����ش��ة 
�لحياء �ملحاذية للمدينة �لقدمية 
ق��و�ت �شوريا  �م��ام تقدم  �لرقة  يف 
�ل���ه���ادف لطرد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
�لبرز  معقله  م��ن  د�ع�����س  تنظيم 

يف �لبلد.
وت�������خ�������و��������س ق��������������و�ت ������ش�����وري�����ا 
ف�شائل  حتالف  �لدميوقر�طية، 
��شبوع  م���ن���ذ  وك�����ردي�����ة،  ع���رب���ي���ة 
ب����دع����م م����ن �ل���ت���ح���ال���ف �ل������دويل 
ب��ق��ي��ادة و����ش��ن��ط��ن م���ع���ارك د�خل 
�ملعركة  تز�منا مع �علنها  �لرقة 

�لكربى لتحرير �ملدينة.
وقالت �ملتحدثة با�شم حملة غ�شب 
�ل��ف��ر�ت ل���ش��ت��ع��ادة �ل��رق��ة جيهان 
�ل�شيخ �حمد لوكالة فر�ن�س بر�س 
د�ع�س  مع  عنيفة  ��شتباكات  تدور 
�لذي يلجاأ ب�شكل كبري �ىل �للغام 
و�ل��ق��ن��ا���ش��ة وي��ر���ش��ل ب���ني �حلني 

و�لآخر �ل�شيار�ت �ملفخخة .
�مل���دي���ن���ة يف  وم���ن���ذ دخ���ول���ه���ا �ىل 
�ل�شاد�س من �ل�شهر �حلايل، متكنت 
من  �لدميوقر�طية  �شوريا  ق��و�ت 
حي  على  ك��ام��ل  ب�شكل  �ل�شيطرة 
وحي  �ل�شرقية  �جلهة  يف  �مل�شلب 

�لرومانية يف �جلهة �لغربية.
لب�شط  �ل�����ق�����و�ت  ه�����ذه  وت�������ش���ع���ى 
���ش��ي��ط��رت��ه��ا �ل��ك��ام��ل��ة �ي�����ش��ا على 
�ملحاذي  )����ش���رق(  �ل�����ش��ن��اع��ة  ح��ي 
يتح�شن  حيث  �لقدمية  للمدينة 

تنظيم د�ع�س ب�شكل كبري.

 م��ات��ي�����ص ي��ح��ذر: ط��ال��ب��ان 
افغان�صتان  يف  تقدما  حتقق 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

حذر وزير �لدفاع �لأمريكي جيم 
ماتي�س �مل�شرعني �لأمريكيني من 
تقدما  ط��ال��ب��ان حت��ق��ق  ح��رك��ة  �أن 
�لوليات  �ن  وق��ال  �أفغان�شتان،  يف 
�ملتحدة ل حتقق يف �ملقابل ن�شر�. 
وقال ماتي�س �مام جلنة �خلدمات 
�ن  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �لع�شكرية 
جيدة  �شنة  على  ح�شلت  طالبان 
�ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي وه����ي ت�����ش��ع��ى لن 
بالن�شبة  جيدة  �ل�شنة  ه��ذه  تكون 
�لر�هن،  �لوقت  يف  و��شاف  �ليها، 
وقال  ي��ت��ق��دم.  �ل���ع���دو  �أن  �أع��ت��ق��د 
ماتي�س قبل ذلك للم�شرعني نحن 
�فغان�شتان  يف  �نت�شار�ت  نحقق  ل 
�شن�شحح هذ�  �ل��ر�ه��ن.  �لوقت  يف 

�لو�شع يف �أ�شرع وقت.

م����������اي: م����ف����او�����ص����ات 
املقبل  الأ�صبوع  الربيك�صت 

•• باري�ص-اأ ف ب:

�أعلنت رئي�شة �حلكومة �لربيطانية 
ت���ريي���ز� م����اي م�����ش��اء �ل���ث���لث���اء يف 
�لرئي�س  م����ع  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر 
�ل��ف��رن�����ش��ي �مي��ان��وي��ل م���اك���رون يف 
�لربيك�شت  مفاو�شات  �ن  باري�س 

�شتبد�أ �ل�شبوع �ملقبل.

نازح يحمل طفلته ويغادر مو�قع �لقتال يف �ملو�شل  )رويرتز(

من جهة �خرى تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لليلة �ملا�شية �ت�شال هاتفيا من فخامة �لرئي�س فلدميري 
تعزيز  بحث  خلله  ج��رى  �لحت��ادي��ة  رو�شيا  رئي�س  بوتني 

�لكفيلة  و�ل�شبل  �لبلدين  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة  علقات 
بتطويرها وتنميتها. وبحث �جلانبان خلل �لت�شال �أي�شا 
�آخر �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت يف �ملنطقة وب�شورة خا�شة ملف 
�لرهاب وجهود �لبلدين و�جلهود �لإقليمية و�لدولية �ملعنية 

�لق�شايا  من  ع��دد�  وناق�شا  �لإرهابية  �لتنظيمات  مبكافحة 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وتبادل وجهات �لنظر حولها. و �أكد 
�أ�ش�س  ودعم  تعزيز  �مل�شرتك على  �لبلدين  �جلانبان حر�س 

�ل�شلم و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

تبادلوا التهاين والتربيكات مبنا�صبة �صهر رم�صان 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يبحثان مع ملك البحرين العالقات الأخوية بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني

برئا�صة حممد بن را�صد ..جمل�ص الوزراء يثمن توجيهات رئي�ص الدولة مبراعاة احلالت الإن�صانية لالأ�صر امل�صرتكة الإماراتية والقطرية 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف 
ق�شر �لبطني �شاحب �جلللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة 
�لبحرين �ل�شقيقة بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 

ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان.
وتبادل �جلميع �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك �شائلني 

�هلل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على �لبلدين �ل�شقيقني و�لأمتني �لعربية 
و�لإ�شلمية باخلري و�ليمن و�لربكات .

�للقاء تبادل �لأح��ادي��ث �لودية ح��ول �لعلقات �لأخ��وي��ة �لتي  ج��رى خ��لل 
تربط �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني و�لتي ت�شتند �إىل دعائم قوية من �ملحبة 

و�لأخوة و�لتفاهم و�لعمل �مل�شرتك.
ح�شر �للقاء .. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي و �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و �شمو �ل�شيخ 
و  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع 
�شمو  �لفريق  و  �أبوظبي  نهيان ممثل حاكم  �آل  ز�ي��د  بن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو 

�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية 
و �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي و �شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان و �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل .
وح�شر �للقاء من �جلانب �لبحريني �شمو �ل�شيخ حممد بن عي�شى �آل خليفة 
�آل  بن حمد  نا�شر  �ل�شيخ  و�شمو  �آل خليفة  بن حمد  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
خليفة و�شمو �ل�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة ومعايل �ل�شيخ خالد بن �أحمد 
�آل خليفة وزير �لديو�ن �مللكي ومعايل �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل 

خليفة وزير �خلارجية.
�أدى �جلميع �شلة �ملغرب وتناولو� طعام �لفطار على مائدة �شاحب  وقد 

�ل�شمو ويل عهد �أبوظبي .
كان جللة ملك �لبحرين قد و�شل يف وقت �شابق �م�س �إىل مطار �لرئا�شة 
يف �أبوظبي وكان يف ��شتقباله �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
كما كان يف �ل�شتقبال �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان و �شمو �ل�شيخ �شعيد 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن  �ل�شيخ طحنون بن ز�يد  �آل نهيان و�شمو  بن ز�يد 

�لوطني و �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان وعدد من كبار �مل�شئولني .

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ل���وزر�ء  جمل�س  ثمن 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي مبادرة �شاحب 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مبر�عاة  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�حلالت �لإن�شانية للأ�شر �مل�شرتكة �لإمار�تية و�لقطرية وذلك عطفاً على 
�أتت  دولة قطر حيث  �لعلقات مع  ب�شاأن قطع  �لدولة  �ل�شادر عن  �لبيان 

توجيهات �شموه تقدير�ً منه لل�شعب �لقطري �ل�شقيق.
ورحب �ملجل�س بالبيان �مل�شرتك �ل�شادر من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعربية  م�شر  وجمهورية  �لبحرين  ومملكة  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
حمظورة  قو�ئم  يف  كيانا  و12  ف��رد�ً   59 ت�شنيف  على  �لت��ف��اق  �ملت�شمن 

مرتبطة بدولة قطر وت�شكل خطر�ً على �لأمن و�ل�شلم يف �ملنطقة.
كما رحب �ملجل�س مبوقف رئي�س �لوليات �ملتحدة �لمريكية دونالد تر�مب 
�لإره���اب و�لبدء  بالتوقف عن متويل  �حل��ازم من دول��ة قطر ودع��وت��ه لها 
�لفوري بت�شحيح �شيا�شتها حيث �أكد �ملجل�س �أن حماربة �لتطرف مبختلف 
و�شائل  كافة  لقطع  و�شريعاً  حازماً  موقفاً  ويتطلب  �شرورة  �أ�شبح  �شوره 

متويله من �أي جهة كانت.
�ل��ذي ُعقد م�شاء �م�س يف ق�شر  �ل���وزر�ء  ج��اء ذل��ك خ��لل �جتماع جمل�س 
�آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  بح�شور  وذل��ك  باأبوظبي  �لرئا�شة 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
�أن ق��ر�ر دول��ة �لم���ار�ت وع��دد من �لدول  و�أو���ش��ح �ملجل�س يف ه��ذ� �ل�شدد 
�ل�شقيقة بقطع علقتها مع دولة قطر ياأتي بعد حماولت حثيثة وممتدة 

لت�شويب م�شار �ل�شيا�شة �لقطرية وب�شكل خا�س دعمها للتطرف و�لإرهاب 
�مل�شرتكة  �جلهود  �شملت  حيث  �ملنطقة  يف  و�ل�شتقر�ر  للأمن  وزعزعتها 
�تفاق �لريا�س يف �لعام 2014 و�لذي مل حتافظ �إثره �حلكومة �لقطرية 
�لقطرية  للحكومة  �ملمنهج  �لدعم  قلقه من  �ملجل�س  و�أك��د  تعهد�تها.  على 
للأفر�د و�جلماعات �ملتطرفة و�لتورط يف دعم ومتويل �لأفر�د و�جلماعات 
�إليه  تلجاأ  �ل���ذي  �لت�شعيد  م��ن  قلقه  ع��ن  �ملجل�س  �أع���رب  حيث  �لإره��اب��ي��ة 
لأ�شبابها  �لت�شدي  ع��رب  �لأزم����ة  معاجلة  �إىل  د�ع��ي��اً  �لقطرية  �حل��ك��وم��ة 

�ملو�شوعية ومبا يحفظ موقع قطر �شمن �ملنظومة �خلليجية.
و�أ�شار �ملجل�س �أن �لإج��ر�ء�ت �ملتخذة ل ت�شتهدف �ملو�طن �لقطري ولكنها 
تهدف �إىل تقومي �مل�شار وتغليب �حلكمة حفاظاً على �ل�شر�كة �لتي جتمعنا 
بكل ما تتطلبه من �شفافية وم�شد�قية ودعماً للجهود �مل�شرتكة يف تعزيز 

�أمن و��شتقر�ر �ملنطقة.
وعلى �شعيد �آخر �عتمد �ملجل�س خلل جل�شته عدد� من �لقو�نني و�لقر�ر�ت 
و�فق  حيث  و�آلياته  �ل��دول��ة  يف  �حلكومي  �لعمل  منظومة  تطوير  �شاأن  يف 
�ملجل�س على �لبدء يف �إعد�د قانون �حتادي ينظم �لعمل �لتطوعي يف �لدولة 
و�لذي ياأتي يف �إطار مبادر�ت عام �خلري بهدف توحيد �جلهود �ملبذولة يف 
�لدولة يف جمال �لعمل �لتطوعي و�إيجاد مبادر�ت متميزة ومبتكرة للتطوع 
لروؤية �حلكومة يف جمال �لعمل �لتطوعي ومبعايري  وتنظيم عملها وفقاً 

عاملية تن�شجم مع �لطابع �لوطني.
كما �عتمد �ملجل�س خلل جل�شته �خلطة �لوطنية للتغري �ملناخي 2017-

�لوطني  �مل�شتوى  على  وتكاملها  �جلهود  توحيد  ت�شتهدف  و�لتي   2050
و�إج��ر�ء�ت م�شتقبلية  �لعري�شة ل�شرت�تيجيات و�شيا�شات  ور�شم �خلطوط 
�أكرث تف�شيًل ومبا يدعم روؤية دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 2021 يف 

حتقيق بيئة م�شتد�مة وتعزيز ريادتها عاملياً يف ق�شايا تغري �ملناخ من خلل 
دعم �تفاق باري�س للمناخ.

ومن جانب �آخر �عتمد �ملجل�س خلل جل�شته نظام علمة �شنع يف �لمار�ت 
لتنظيم عملية �لرتخي�س ل�شتخد�م �لعلمة وجتديدها و�لتعديل عليها، 
تنمية  �إىل  �لنظام  يهدف  حيث  لها  �لرتخي�س  ومعايري  �شروط  وحتديد 
ودعم قطاع �ل�شناعة يف �لدولة وخلق �شناعات جديدة قائمة على �ملعرفة 
و�لتكنولوجيا بالإ�شافة �إىل متييز �ملنتجات �لإمار�تية و�لرتويج لها وتعزيز 

تناف�شيتها على �مل�شتويني �ملحلي و�خلارجي.
�لحت�ادي  للقانون  �لتنفيذية  �للئحة  جل�شته  خلل  �ملجل�س  �عتمد  كما 
و��شتد�مة  �ل��غ��ذ�ء  �شلمة  تعزيز  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ل��غ��ذ�ء  ب�شلمة  �خلا�س 
بتقليل  �لعامة  �ل�شحة  حماية  �إىل  �لقانون  يهدف  حيث  �ملحلي،  �لإن��ت��اج 
من  �مل�شتهلكني  وحماية  �لأغ��ذي��ة  بو��شطة  �ملنقولة  و�لأم��ر����س  �لأخ��ط��ار 
ت�شهيل  جانب  �إىل  �ل�شرعية،  غري  �أو  �ل�شحية  غري  �أو  �ملغ�شو�شة  �لأغذية 
من  و�شهولة  ي�شر  يف  �لغذ�ئية  �ل�شلع  وتدفق  �لتجارية  �حلركة  وت�شجيع 

و�إىل �لدولة.
تر�خي�س  ق��ر�ر  �إ���ش��د�ر  كذلك  �لت�شريعية  �ل�شوؤون  يف  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�لأن�شطة �لإعلمية و�ملحتوى �لإعلمي �لهادف �إىل حتديد �ملبادئ �لعامة 
و�لأطر و�ملعايري �لتي حتكم �إ�شد�ر �لرت�خي�س �لإعلمية ومتابعة �ملحتوى 
�ل�شيا�شة  للقو�نني و�لأن��ظ��م��ة ومب��ا يتفق م��ع  �ل��دول��ة وف��ق��اً  �لإع��لم��ي يف 
وتنظيم  تطوير  جانب  �إىل  �لحتادية  �حلكومة  وتوجهات  للدولة  �لعامة 
قطاع �لإع��لم ك�شناعة مهمة ت�شهم يف دفع عجلة �لتنمية �لقت�شادية يف 

�لدولة.
ويف �ل�شوؤون �حلكومية و�لتنظيمية �عتمد �ملجل�س �حل�شاب �خلتامي �ملوحد 

عن �ل�شنة �ملالية 2016 وو�فق �ملجل�س على �إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة وكالة 
�لإمار�ت للف�شاء برئا�شة معايل �أحمد عبد�هلل بالهول �لفل�شي وجمل�س 
�لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت برئا�شة �شعادة طلل حميد  �لهيئة  �إد�رة 
بالهول. كما �عتمد �ملجل�س و�شادق على عدد من �لتفاقيات �لدولية و�لتي 
�شملت �لت�شديق على �لنظام �لأ�شا�شي ملنظمة تنمية �ملر�أة يف �لدول �لأع�شاء 
مبنظمة �لتعاون �لإ�شلمي و�لت�شديق على �تفاقية �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
�ل�شاملة مع جمهورية �لهند و�تفاقيتني ب�شاأن �لإعفاء �ملتبادل من ح�شول 
على تاأ�شرية �لدخول �مل�شبقة حلاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية مع كل 
من حكومة جمهورية بيلرو�شيا وحكومة جمهورية كو�شتاريكا. كما �شملت 
حلاملي  �مل�شبقة  �لدخول  تاأ�شرية  من  �ملتبادل  �لإعفاء  �تفاقية  �لتفاقيات 
دولة  �ملوقعة بني حكومة  و�لعادية  �لدبلوما�شية و�خلا�شة  �ل�شفر  جو�ز�ت 
و�لت�شديق على  كاز�خ�شتان  �ملتحدة وحكومة جمهورية  �لعربية  �لإم��ار�ت 
و�حلماية  �لت�شجيع  ب�شاأن  �ل�شلوفاكية  و�جلمهورية  �لدولة  بني  �تفاقية 
�ملتبادلة لل�شتثمار�ت و�تفاقية تعاون مع حكومة �شلطنة عمان ب�شاأن �لنقل 
�لربي �لدويل للركاب و�لب�شائع �إىل جانب ثلث �تفاقيات ب�شاأن �خلدمات 
�جلوية بني �إقليميهما وفيما ور�ئهما مع كل من حكومة جمهورية تنز�نيا 
�ملتحدة وحكومة جمهورية ملوي وحكومة جمهورية �حتاد �شانت كيت�س 
�ملتحدة  و�لزر�عة للأمم  �لأغذية  �تفاقية منظمة  �عتماد  ونيفي�س كما مت 
�لتعاون �خلليجي  �لإقليمي لدول جمل�س  �شبه  �ملنظمة  ب�شاأن مكتب  �لفاو 
و�مل�شاعدة  �لتعاون  ب�شاأن  طاجيك�شتان  جمهورية  م��ع  �تفاقية  و  و�ليمن 
�إطار  يف  �لتفاقيات  ه��ذه  وت��اأت��ي  �جلمركية.،  �مل�شائل  يف  �ملتبادلة  �لإد�ري���ة 
حر�س �لدولة على تعزيز مكانتها �لدولية وتوطيد علقات �ل�شد�قة مع 

دول �لعامل. 



األربعاء   14   يونيو    2017  م   -   العـدد  12046  
Wednesday  14   June   2017  -  Issue No   12046

03

اأخبـار الإمـارات

ا�صتقبل اأوائل الطلبة واملتفوقني يف ال�صف الثاين ع�صر واأولياء اأمورهم 

حممد بن زايد: املدر�صة والأ�صرة واملجتمع ي�صاركون يف �صناعة التفوق

منه.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وع�����رب 
ن��ه��ي��ان عن  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
تبذلها  �ل���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود  ت���ق���دي���ره 
و�ملجال�س  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
للرتقاء  و�مل��ع��ل��م��ني  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دول����ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
ودعاها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�ملتفوقني  �لطلبة  �إن  �شموه  وق��ال 
يف �ملد�ر�س �أو �ملعاهد �أو �جلامعات 
�أبناء  ل��ك��ل  مي��ث��ل��ون ق����دوة ح�����ش��ن��ة 
للإ�شر�ر  م���ث���ال  لأن���ه���م  �ل���وط���ن 
على  و�لإق����ب����ال  �ل��ق��وي��ة  و�لإر�دة 
به  ينفعون  �ل���ذي  �لعلم  حت�شيل 
وط��ن��ه��م وي���خ���دم���ون �أه����د�ف����ه يف 
على  و�ل���رتق���ي  و�ل��ت��ق��دم  �لتنمية 

�ملر�حل �ملقبلة �شو�ء على �مل�شتوى 
�لعملي  �مل�����ش��ت��وى  �أو  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
تقوم  �ل��ذي  �لكبري  بالدور  م�شيد� 
�أبنائها  تفوق  �شنع  يف  �لأ���ش��رة  ب��ه 
وحتفيزهم  ت�شجيعهم  خ��لل  من 
�إليهم  �لن�شح  وتقدمي  ورعايتهم 
عملية  �لتفوق  �شناعة  �أن  م��وؤك��د� 
مع  �مل��در���ش��ة  فيها  ت�شارك  مركبة 

نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- 
ت�شجع �ملتفوقني وتهتم بهم وتوفر 
على  م�شاعدتهم  �شاأنه  من  ما  كل 
نهجها  �إط��ار  يف  تفوقهم  مو��شلة 
�لتنموي �لقائم على دعم �لبتكار 
بو�شفه  للعلم  وروؤي��ت��ه��ا  و�لإب�����د�ع 
�مل�شتقبل  �إىل  �ل����و�ث����ق  ط��ري��ق��ه��ا 
و�ل�شتعد�د لع�شر ما بعد �لنفط.

من  �ملزيد  ب��ذل  يف  �ل�شتمر�ر  �إىل 
�لفرتة  خ�����لل  و�جل����ه����د  �ل���ع���م���ل 
تعليمي  ن����اجت  �أج�����ل  م���ن  �مل��ق��ب��ل��ة 
�ملعايري  �أرق��ى  مع  يتو�فق  �إمار�تي 

على �مل�شتوى �لعاملي.
للطلبة  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  ����ش���م���وه  وق������دم 
�مل��ت��ف��وق��ني وذوي���ه���م وح��ث��ه��م على 
�ل�شتمر�ر يف م�شرية �لتفوق خلل 

�ل�شباب يف  �مل�شتويات كافة.. د�عيا 
�أن  �إىل  �ملختلفة  �لتعليم  م��ر�ح��ل 
ي�شعو� ن�شب �أعينهم لي�س �لنجاح 
لأن  و�لتميز  �ل��ت��ف��وق  و�إمن���ا  فقط 
�ملناف�شة �لقوية يف م�شمار �لتقدم 
�لعاملي ل يخو�شها �شوى �ملتميزين 
و�ملبدعني و�لقادرين على �متلك 
و�ل�شتفادة  �حلديث  �لعلم  نا�شية 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د �أب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب �ل���ق���ائ���د 
يف  �م�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
ق�����ش��ر �ل��ب��ط��ني �ل��ط��ل��ب��ة �لأو�ئ�����ل 
�لثاين ع�شر  �ل�شف  و�ملتفوقني يف 
و�لطلبة  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ملتفوقني �لتابعني ملجل�س �أبوظبي 
�ل��ك��ب��ار وطلبة  وت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويات 
ير�فقهم ذووهم من �أولياء �لأمور 
بح�شور معايل ح�شني بن �إبر�هيم 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  ومعايل 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي��������رة  �مل����ه����ريي 
�ملعلمني  م��ن  وع��دد  �ل��ع��ام  �لتعليم 
خمتلف  م��ن  �لرتبوية  و�ل��ق��ي��اد�ت 

�ملناطق �لتعليمية يف �لدولة.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لأ�شرة و�ملجتمع.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���ب���ادل 
ن���ه���ي���ان مع  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
و�ملعلمني  �أمورهم  و�أولياء  �لطلبة 
�لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر 
رم�شان �إىل جانب �لأحاديث حول 
طموحاتهم �مل�شتقبلية وتطلعاتهم 

يف خدمة وطنهم وجمتمعهم.
من جانبهم �أعرب �لطلبة وذووهم 
ل�شاحب  �ل��ع��م��ي��ق  ���ش��ك��ره��م  ع����ن 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
على  وحر�شه  للتعليم  دعمه  على 
توفري �ل�شبل كافة �لتي تعني على 
�لقيادة  و�هتمام  و�لتميز  �لتفوق 
مقدمني  وت��ك��رمي��ه��م  ب��امل��ت��ف��وق��ني 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لعرفان  خال�س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لطلبة  لأب����ن����ائ����ه  م���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى 
وتقدميه كل �لو�شائل و�لإمكانيات 
�لتح�شيل  ت��ع��زي��ز  �شبيل  يف  ل��ه��م 
�ل���ع���ل���م���ي و�مل������ع������ريف و�لرت������ق������اء 
�ملر�تب  �ىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  مب��ن��ظ��وم��ة 

�ملتقدمة.

حمدان بن زايد يت�صلم ن�صخة من كتاب »القراآن الكرمي 
ومعه التف�صري والبيان لآيات القراآن« للدكتور فاروق حمادة

•• اأبوظبي-وام:

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�لنخيل  ق�شر  يف  �لظفرة  منطقة 
�لدكتور فاروق  �شعادة  �م�س  م�شاء 
بديو�ن  �ل��دي��ن��ي  �مل�شت�شار  ح��م��ادة 
ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي �ل����ذي �أه���دى 
�لقر�آن  ك��ت��اب��ه  م��ن  ن�شخة  ���ش��م��وه 
و�لبيان  �لتف�شري  وم��ع��ه  �ل��ك��رمي 

لآيات �لقر�آن.
وع����رب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ز�يد �آل نهيان عن �شكره وتقديره 
مثمنا  �لكتاب  من  ن�شخة  لإهد�ئه 
�لتي  و�لبحثية  �لفكرية  �جل��ه��ود 
يف  ح��م��ادة  ف���اروق  �لدكتور  يبذلها 
ب�����ش��اأن عدد  �ل��ق��ارئ  ت��ن��وي��ر  �شبيل 
و�لعلمية  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
�لذي  �ل��ك��ب��ري  ب��اجل��ه��د  و�أ����ش���اد   ..
ب��ذل��ه لإجن�����از ه���ذ� �ل��ك��ت��اب �لذي 
للمكتبة  قيمة  علمية  �إ�شافة  يعد 

�لإ�شلمية .
فاروق  �لدكتور  �أع���رب  جانبه  م��ن 
ح���م���ادة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ل��ق��اء �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 

وت���ق���دمي ن�����ش��خ��ة م���ن ك��ت��اب��ه �إىل 
�شموه..و�أعرب عن �شكره وتقديره 
ل�����ش��م��وه ع��ل��ى م��ا ي��ب��دي��ه م��ن دعم 
للرتقاء  وت�شجيعهم  للباحثني 
م�����ن خ�������لل م�����ا ي����ق����دم����ون����ه من 
�إ�شهامات ودر��شات يف جمال �لفكر 

و�لثقافة �ل�شلمية.
ب�شكل  ي��ت��ن��اول  �ل��ك��ت��اب  �إن  ق���ال  و 
موجز معاين ودللت �آيات �لذكر 
لتكون  ح��ي��ز حم����دود  �حل��ك��ي��م يف 
قارئ  لكل  فتبني  بالآيات  مقرونة 
ف��ه��م �لآي����ة �ل��ت��ي حت��ت��اج �إىل بيان 
�أو ت���ك���ون ���ش��ع��ب��ة ع��ل��ى غ���ري �أه���ل 

�لخت�شا�س و�لعلم .

للمبتدئ  مي��ك��ن  �أن����ه  �إىل  �أ����ش���ار  و 
وحفظه  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  تعلم  يف 
لأن  �لتف�شري  ه��ذ�  م��ن  �ل�شتفادة 
ويبعث  �حلفظ  يثبت  �ملعنى  فهم 
ل�شعة  �لنا�شئ  ويهيئ  �لتاأمل  على 
�أنه  مو�شحا  �لنظر  وعمق  �لفكر 
�شعى لأن يكون هذ� �لتف�شري نقيا 
م��ن �خل��ر�ف��ات و�لأخ��ب��ار �ملنكر�ت 
�ل�شاذة  �لأق������و�ل  ف��ي��ه م��ن  ول��ي�����س 
�لتي ل حتتملها هد�ية �لقر�آن ول 
ت�شتند �ىل بيانه �لعربي �ل�شحيح 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ   .. �للقاء  ح�شر   .
نهيان وعدد  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 

من كبار �مل�شوؤولني .

بتوجيهات رئي�س الدولة 

 خليفة الإن�صانية تفتتح مركز ال�صيخ زايد للت�صخي�ص الطبي يف �صربيا

�إبر�هيم �لدرمكي �لقائم بالأعمال 
ب��الإن��اب��ة ل���دى ���ش��ف��ارة �ل���دول���ة يف 

بلغر�د .
وي��ع��ت��رب م���رك���ز �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
للت�شخي�شي  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�ل���ط���ب���ي يف م���دي���ن���ة ن������ويف ب������از�ر 
�ل�شربية �ملركز �لأحدث من نوعه 
يف ه��ذ� �جل��زء م��ن �شربيا وي�شم 

دولة  2017 عاما للخري يف  ع��ام 
�لإمار�ت .

زلتيبور  م��ع��ايل  �لف��ت��ت��اح  ح�شر 
�ل�شربي  �ل�شحة  وزي���ر  لونت�شار 
وم����ع����ايل ر�����ش���ي���م لي���ت�������س وزي����ر 
و�لت�شالت  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ت��ج��ارة 
رئي�س  بي�شيفات�س  نيهات  و�شعادة 
ب��از�ر وذل��ك مب�شاركة  مدينة نويف 

ت�شاعد  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة  �لأج���ه���زة 
�أكرث  ب��ط��ري��ق��ة  �مل��ر���ش��ى  يف ع���لج 

فعالية .
ومت بناء �ملركز �لطبي على م�شاحة 
1400مرت مربع وجرى جتهيزه 
ب��امل��ع��د�ت �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ت��ط��ورة ومن 
بالرنني  �ل��ت�����ش��وي��ر  �أج��ه��زة  بينها 
�ملغناطي�شي وباحلزمة �لإ�شطو�نية 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبتابعة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  مبا�شرة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية 
�ل�شيخ  مركز  �ملوؤ�ش�شة  �فتتحت   ..
مبدينة  �لطبي  �لتخ�ش�شي  ز�ي��د 

نويف باز�ر �ل�شربية .
ويتز�من �فتتاح �ملركز مع �لذكرى 
�ل� 13 لوفاة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�شاحب  �إع��لن  مع  متا�شيا  وياأتي 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

�حللزونية وجهاز تخطيط �شدى 
�لرقمية  �ل�شينية  و�لأ�شعة  �لقلب 
للثدي  �ل�������ش���ع���اع���ي  و�ل���ت�������ش���وي���ر 

وخمترب �لكيمياء �حليوية .
�ل�شحة  وزي�������ر  م����ع����ايل  وت�����ق�����دم 
�ل�شكر و�لمتنان  �ل�شربي بجزيل 
�ملعطاءة  �لإمار�ت وقيادتها  لدولة 
على  �لإن�����ش��ان��ي��ة  خليفة  وملوؤ�ش�شة 
، و�أك��د �ن هذ�  ه��ذ� �لدعم �لطبي 
حت�شني  يف  كثري�ً  �شي�شاعد  �ملركز 
مدينة  ل�شكان  �لطبية  �خل��دم��ات 
ن�����ويف ب�������از�ر و�مل����ن����اط����ق �مل����ج����اورة 
�ملتطور  �ل��ط��ب��ي  �ل��ع��لج  وت��ق��دمي 

لهم .
وق��������ال م����ع����ايل وزي��������ر �ل����ت����ج����ارة 
و�ل�شياحة و�لت�شالت �ل�شربي �ن 
هذ� �لتربع يعترب �لأكرب من نوعه 
يف جم����ال �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�ملدينة ..معربا عن �شكره و�متنانه 
ملوؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية على هذ� 
بالن�شبة  �مل��ه��م  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل 

للقطاع �ل�شحي يف �شربيا .

قرقا�ص يلتقي م�صوؤول بوزارة اخلارجية ال�صينية قرقا�ص ي�صتقبل المني العام ملنظمة التعاون ال�صالمي
•• ابوظبي-وام:

�نور  �لدكتور  معايل  ��شتقبل 
ب����ن حم���م���د ق����رق����ا�����س وزي����ر 
�خلارجية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل���دول���ة 
وز�رة  ع������ام  ب�����دي�����و�ن  �م���������س 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
م��ع��ايل �ل���دك���ت���ور ي��و���ش��ف بن 
�لعام  �لأمني  �لعثيمني  �حمد 

ملنظمة �لتعاون �ل�شلمي.
بحث  �لج���ت���م���اع  خ����لل  ومت 
�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية، 
تلعبه  �ل������ذي  �مل���ه���م  و�ل��������دور 
�ملنظمة يف �لعامل �ل�شلمي.

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية مع �شعادة دينغ يل مدير 

عام �إد�رة غرب ��شيا و�شمال �فريقيا بوز�رة �خلارجية 
�ل�شينية. وتناول �للقاء �لعلقات �لثنائية �ملتميزة 
بني �لبلدين و�شبل تعزيزها وتبادل وجهات �لنظر 

يف �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�صوما باعتماد الهيكل 
التنظيمي لدائرة الت�صجيل العقاري يف الإمارة

•• ال�شارقة -وام:

حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�ل�شارقة مر�شوما �أمرييا باعتماد �لهيكل �لتنظيمي �لعام لد�ئرة �لت�شجيل �لعقاري يف �لإمارة.

�لعام لد�ئرة  �لتنظيمي  ُيعتمد �لهيكل  �أن  2017 على  42  ل�شنة  �ملر�شوم �لأم��ريي رقم   ون�س 
�لت�شجيل �لعقاري يف �إمارة �ل�شارقة �ملر�فق لهذ� �ملر�شوم . وي�شدر �ملجل�س �لتنفيذي بقر�ر�ت منه 
�لهيكل �لتنظيمي �لتف�شيلي للد�ئرة و�لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ هذ� �ملر�شوم مبا يف ذلك �عتماد  
�لتو�شيف �لوظيفي ملهام �لوحد�ت �لتنظيمية يف �لد�ئرة وما يتفق و�خت�شا�شاتها و��شتحد�ث �أو 
دمج �أو �إلغاء �أية وحد�ت تنظيمية تتبع �لإد�ر�ت �ملدرجة �شمن �لهيكل �لتنظيمي �لعام �مل�شار �إليه 
يف هذ� �ملر�شوم. ويعم�ل به�ذ� �ملر�ش�وم م�ن تاري�خ �ش�دوره ويلغ�ى كل حكم يتع�ار�س مع �أحكامه �إىل 

�حلد �لذي يزيل هذ� �لتع�ار�س وين�ش�ر ف�ي �جلري�دة �لر�شمية.

ويل عهد راأ�ص اخليمة يقدم وجبات الإفطار 
للعمال بالقرب من مبنى دائرة الأ�صغال العامة

•• راأ�ص اخليمة -وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة م�شاء �م�س وجبات �لإفطار للعمال 
بالقرب من مبنى د�ئرة �لأ�شغال �لعامة. وقال �ملهند�س �أحمد �حلمادي مدير عام د�ئرة �لأ�شغال �لعامة �إن 
حملة توزيع وجبات �إفطار �شائم �لتي نظمتها �لد�ئرة �ليوم بح�شور �شمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة تاأتي يف 
�إطار حر�شها على تكري�س قيم �لتكافل �لإن�شاين يف �ملجتمع خلل �ل�شهر �لف�شيل وجت�شيد قيم ومبادئ 
�لآخرين  �أج��ل  من  و�لعطاء  �لبذل  يف  �ملتمثلة  �لإم��ار�ت��ي  وجمتمعنا  �حلنيف  ديننا  يف  �لر��شخة  �لإن�شانية 
�ملبادر�ت  �لنوع من  �إن هذ�  و�أ�شاف �حلمادي  �لنبيلة معهم.  و�مل�شاعر  �لعلقات  �أو��شر  و�حلر�س على مد 
ينطلق من �لنهج �لذي تتبناه د�ئرة �لأ�شغال �لعامة و�لهادف �إىل تعزيز مفهوم �مل�شوؤولية �لجتماعية من 

خلل تبني �لن�شاطات و�ملبادر�ت �لتي تعنى بثقافة �لعمل �لتطوعي وخدمة �ملجتمع.

حمدان بن زايد : الإمارات بقيادة خليفة ركيزة اأ�صا�صية يف الت�صدي للكوارث و الأزمات الإن�صانية
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�أن  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهلل  هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لإم���ار�ت 
نهيان رئي�س �لدولة  حفظه �هلل  �أ�شبحت ركيزة �أ�شا�شية يف 
�لإن�شانية وت�شتلهم  �لأزم��ات  �لكو�رث و  �لت�شدي لتد�عيات 
يف هذ� �ل�شدد �لعرب و �لدرو�س من �مل�شرية �لإن�شانية للو�لد 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان  طيب �هلل ثر�ه  
وت�شت�شحب �لإرث �لغني من �ملبادر�ت �لتي و�شعت �لإمار�ت 

يف مقدمة �لدول �ملحبة لل�شلم و �لوئام.
�أ�شبحت  �لثاقبة  وروؤيته  ز�يد  نهج  بف�شل   : �شموه  و�أ�شاف 
ب��ذور �خل��ري و  �إىل غر�س  �إل��ه��ام لل�شاعني  �لإم���ار�ت م�شدر 
ق��دوة يف  و  �لعامل  �مل�شردين ح��ول  و  �أم��ل للمهم�شني  مبعث 
�إعلء �لقيم و �ملبادئ �لتي ترفع من �شاأن �لإن�شان وحتفظ 

حقه يف �حلياة و �لعي�س �لكرمي.
ت�شريح  يف  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وق���ال 
 19 ي�����ش��ادف  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي���د  ي���وم  مبنا�شبة 
رم�شان من كل عام : �إذ� كنا قد فقدنا يف مثل هذ� �ليوم قبل 
�لإن�شانية وملذها و باين �شرح �لإمار�ت  13 عاما ن�شري 
�ل���ولء يف  �لعهد و  �ل��و�ل��د فاإننا جن��دد  ل��ه  �ملغفور  �خل��ريي 
ذكرى رحيله على �ل�شري قدما يف هذ� �لطريق �لذي مهده 
�ملبادر�ت  و  �لنبيلة  �لإن�شانية  �ملو�قف  من  بالكثري  �لفقيد 

�خللقة.
ق��دم��ا يف  �ل��دول��ة  �لنهج مت�شي  ذ�ت  على   : �شموه  و�أ���ش��اف 
تخفيف  يف  م�شوؤوليتها  وحتمل  �لإن�شانية  ر�شالتها  تعزيز 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �لب�شرية  �مل��ع��ان��اة  وط���اأة 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ودع��م �شاحب  �هلل  �لدولة حفظه 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
حاكم دبي و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
و�أكد �شموه على �أن �لإمار�ت �ختطت نهجا متميز� و�أ�شلوبا 
�أوجه �لعمل �خلريي و �لإن�شاين وحققت  متفرد� يف تعزيز 
نقلة نوعية وطفرة كبرية يف حت�شني جمالت �لعون �لإغاثي 
�لأزمات  �أوق��ات  �آنية يف  و �لنتقال به من جمرد م�شاعد�ت 
و �لكو�رث �إىل م�شاريع تنموية ت�شاهم يف ترقية �ملجتمعات 

�له�شة.
�إن �لجناز�ت  نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  وق��ال 
�لتي حققتها �لإمار�ت يف هذ� �ل�شدد و �ملكانة �لتي تبو�أتها 
على  وت�شع  �لإن�����ش��ان��ي��ة  جت��اه  �أك���رب  �ل��ت��ز�م��ا  عليها  تفر�س 
عاتقها دور� حموريا يف حت�شني �حلياة ودرء �ملخاطر �ملحدقة 

بال�شعفاء �شحايا �لأزمات و �لكو�رث .
�لفقر  حدة  لتقليل  �لد�ئمة  �لدولة  جهود  �إىل  �شموه  ون��وه 
و �جلوع و �شوء �لتغذية و �حلد من وطاأة �ملعاناة يف �لدول 
�لأ�شا�شية  �حل��ي��اة  توفري متطلبات  خ��لل  م��ن  �لأق���ل من��و� 
�لو�قي من  يعترب �حل�شن  �ل��ذي  �لغذ�ء  مل�شتحقيها خا�شة 
�لأمر��س و �لأوبئة و �لت�شرد و �حلرمان �إىل جانب �لرب�مج 
و �مل�شاريع �لتنموية �لتي تنه�س مب�شتوى دخل �لفرد و حتد 
من �مل�شتويات �لعالية للفقر يف �لدول �لأقل منو�.. م�شري� 
تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  و  �ملنح  حجم  �إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف 

�لدولة �شنويا لتلك �لدول .
وحذر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد من مغبة تفاقم �ملعاناة 
يف �لدول و �ل�شاحات �لتي ت�شهد �أزمات حادة ب�شبب �لنز�عات 
يف حال ��شتمر�ر منع تدفق �ملعونات و �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
للمتاأثرين يف مدنهم وقر�هم �ملحا�شرة ومناطق تو�جدهم ، 
وطالب �ملجتمع �لدويل بتحمل م�شوؤوليته يف توفري �لرعاية 
و�أكد   .. �لأح��د�ث  و �حلماية �للزمتني ل�شحايا مثل هذه 
�شموه �أن هيئة �لهلل �لأحمر �شتظل ت�شطلع بدورها على 

�لوجه �لأف�شل يف كل �لأحو�ل و �لظروف .
و�أ�شاف �شموه : بالن�شبة لنا يف هيئة �لهلل �لأحمر ميثل 

يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين منا�شبة للوقوف مع �لذ�ت وتقييم 
�مل�����ش��اه��م��ة بفاعلية يف  و  �لأم����ام  �إىل  ب��ه��ا  �ل��دف��ع  و  �مل�����ش��رية 
ح�شد �لتاأييد للرب�مج وتعزيز �ل�شر�كات مع كافة قطاعات 
�إىل  لتحقيقها  ن�شعى  �لتي  �مل��ب��ادئ  و  �لقيم  ون�شر  �ملجتمع 
لتحقيق  �ملتاحة  �لآليات  وتفعيل  �لإمكانات  ت�شخري  جانب 
جديدة  مكت�شبات  و�إ���ش��اف��ة  و�لن��ت�����ش��ار  �لتو�شع  م��ن  �مل��زي��د 
�لد�خل  �لإن�شانية يف  وبر�جمنا  �أن�شطتنا  للم�شتهدفني من 
للكو�رث  �لتاأهب  و  �حلركة  على  �ل��ق��درة  وتعزيز  �خل��ارج  و 
و �ل��ت��ج��اوب �ل�شريع م��ع ن���د�ء�ت �ل��و�ج��ب �لإن�����ش��اين يف كل 
�أجلها ون�شعى لتحقيقها  �أه��د�ف عليا نعمل من  مكان وهي 
�ل�شياق نعمل بقوة ل�شتغلل  د�ئما.. و قال �شموه: يف هذ� 
لدينا  �ملتوفرة  �ملز�يا  �ل�شتفادة من  و  �أكرب  ب�شورة  قدر�تنا 
لأق�شى درجة ، وتعزيز �ل�شر�كة مع �لآخرين و�لعمل �شويا و 

�لتن�شيق �جليد د�خل �مليد�ن .
وح��ي��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ز�ي����د ج��ه��ود �ل��ع��ام��ل��ني و 
عظم  على  م��وؤك��د�  �لأح��م��ر  للهلل  �ملنت�شبني  و  �ملتطوعني 
بها  �لتي يقوم  �لر�شالة  �لتي يتحملونها وحيوية  �مل�شوؤولية 

بتجرد ونكر�ن ذ�ت .
وقال �شموه �إنهم ميثلون �لر�شيد �حلقيقي مل�شتقبل �لهيئة و 
حملة �للو�ء لتج�شيد �أهد�فها ومبادئها �ل�شامية على �أر�س 
�لهيئة  متطوعي  تو�جد  �إىل  �ل�شدد  هذ�  يف  م�شري�  �لو�قع 
يقدمون  �مللتهبة  �ل�شاحات  م��ن  ع��دد  يف  �للحظات  ه��ذه  يف 
يو��شونهم  و  �آلمهم  يخففون  ملحتاجيها  �مل�شاندة  و  �لدعم 
بدور  �شموه  و�أ���ش��اد   .. ر�حتهم  على  ي�شهرون  و  حمنتهم  يف 
�لهيئة  �ملتربعني يف م�شاندة جهود  �ملح�شنني و �خلريين و 
موؤكد� �أن مبادر�تهم �لنبيلة عززت مكانة �لدولة يف �ملحافل 
من  �لكثري  رغبات  وحققت  �لدولية  و  �لإقليمية  �لإن�شانية 
يف  و�شاعدتهم  وحمنه  �لدهر  نو�ئب  طالتها  �لتي  �ل�شعوب 
�حل�شول على �حتياجاتهم �لأ�شا�شية يف �لغذ�ء و �لإي��و�ء و 

�ل�شحة و �لتعليم و �خلدمات �ل�شرورية �لأخرى .

حمدان بن زايد: الهالل الأحمر ي�صتقبل 
مرحلة جديدة من البذل والعطاء الإن�صاين

الهالل يوا�صل توزيع وجبات الإفطار وال�صحور اجلاهزة على �صكان املكال

الإمارات ت�صارك يف اجتماع باجلامعة العربية لبحث �صبل 
الت�صدي للتغلغل الإ�صرائيلي يف القارة الأفريقية

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهلل �لأحمر �أن �لهيئة 
�لإن�شاين  و�لعطاء  �لبذل  من  جديدة  مرحلة  ت�شتقبل 
�لتي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  بالتحديات  مليئا  ع��ه��د�  وت�شت�شرف 
ت�شتوجب �إعلء �لقيم �لإن�شانية وتفعيل �لآليات وو�شع 
�خلطط و�ل�شرت�تيجيات ملو�جهتها. وقال �شموه خلل 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  بح�شور   - �لنخيل  بق�شر  ��شتقباله 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان - �شعادة �لدكتور حمد�ن م�شلم 
�ملزروعي رئي�س جمل�س �د�رة �لهيئة و�شعادة حممد عتيق 
�لفلحي �أمني عام �لهيئة وعدد� من �مل�شوؤولني بالهيئة 
�إن �لهلل �لحمر قامت بالعديد من �ملبادر�ت لتعزيز 
روح �جلماعة و�لعمل كفريق و�حد ي�شد بع�شه بع�شا. و 
�شدد �شموه خلل �طلعه على م�شاريع �لهلل حمليا 
وعامليا على �أهمية حتقيق �نت�شار �أو�شع خلدمات �لهيئة 
و  وتنميتها.  �ل�شتثمارية  �مل��و�رد  �ملزيد من  و��شتقطاب 
�أو�شح �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �أن �لرب�مج 

�ملحلية �لتي تن�شدها �لهيئة وت�شعى لإجنازها ت�شتوجب 
�أق����وى م��ع �لأف�����ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات لتبني  ���ش��ر�ك��ات  ن�شج 
لل�شر�ئح  �أ�شا�شية  خدمات  توفر  �لتي  �لر�ئدة  �مل�شاريع 
�مل�شتهدفة د�خل �لدولة يف عدد من �ملجالت �حليوية. 
�ملزيد  ب��ذل  �إىل  �لأحمر  �لهلل  م�شوؤويل  �شموه  دع��ا  و 
�لهيئة  حتركات  وتكثيف  �لرب�مج  لرتقية  �جلهود  من 
على �ل�شاحة �ملحلية ملقابلة �لحتياجات �ملتز�يدة للعمل 
مل�شوؤويل  �ل�شكر  �شموه  وجه  و  �لدولة.  د�خ��ل  �لإن�شاين 
�أهمية  ..م��وؤك��د�  م��ن جهد  ب��ه  يقومون  م��ا  �لهيئة على 
�لهيئة  دور  تعزز  �لتي  و�ل�شرت�تيجيات  و�شع �خلطط 
وتفي مبتطلبات �ل�شر�ئح �مل�شتفيدة من خدمات �لهيئة 
�لدعم  جم���الت  خمتلف  يف  �ل��دول��ة  مناطق  جميع  يف 
و�مل�����ش��ان��دة. م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حمد�ن 
ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكر  �مل��زروع��ي  م�شلم 
هيئة  وبر�مج  لأن�شطة  ودعمه  متابعته  على  نهيان  �آل 
�لهلل �لأحمر ما جعلها يف م�شاف �لهيئات �لإقليمية 
و�لدولية �لتي تقدم �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�خلريية يف 

�أوقات �ملحن و�لأزمات.

•• املكال-وام:

�ل�شابع  ولليوم  �لمار�تي  �لأحمر  �لهلل  فرق  تو��شل 
و�ل�شحور  �لإف��ط��ار  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  �ل��ت��و�يل  ع�شر على 
�شاحل  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف  �مل������دن  ����ش���ك���ان  ع���ل���ى  �جل����اه����زة 

ح�شرموت وعلى عدد من �مل�شاجد يف �لحياء �لفقرية 
يف لفته �ن�شانية لتخفيف معاناة �ل�شكان ومو�كبة ل�شهر 
رم�شان . ويتو��شل �مل�شروع طو�ل �يام �ل�شهر �لف�شيل، 
�شو�ء من خلل �لدعم بوجبات �إفطار �ل�شائم �جلاهزة، 

�أو بال�شلل �لغذ�ئية �ملتكاملة للأ�شر.

•• القاهرة -وام: 

تر�أ�س �شعادة جمعة مبارك �جلنيبي 
جمهورية  ل�����دى  �ل����دول����ة  ���ش��ف��ري 
�لد�ئم  وم��ن��دوب��ه��ا  �ل��ع��رب��ي��ة  م�شر 
وفد  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ل��دى 
�لدولة �مل�شارك يف �أعمال �لجتماع 
�لدول  جامعة  ملجل�س  �لعادي  غري 
م�شتوى  على  عقد  �ل���ذي  �لعربية 
�مل��ن��دوب��ني �ل��د�ئ��م��ني ل��ب��ح��ث �شبل 
�لإ�شر�ئيلي  ل��ل��ت��غ��ل��غ��ل  �ل��ت�����ش��دي 

�ملتنامي يف �لقارة �لأفريقية.
وحذر �شعادة جمال �ل�شوبكي �شفري 
فل�شطني يف جمهورية م�شر  دول��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة وم��ن��دوب��ه��ا �ل���د�ئ���م لدى 
جامعة �لدول �لعربية من خطورة 
�أفريقيا  يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لتغلغل 
كونه مي�س بالأمن �لقومي �لعربي 
غري  �لتغلغل  ه���ذ�  جن���اح  �إن  ح��ي��ث 
�ملتجان�س مع �لقارة �لأفريقية ياأتي 
ومكانة  ع��د�ل��ة  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  حتما 

�لق�شية �لفل�شطينية يف �أفريقي.
وطالب - يف كلمة له �أمام �لجتماع 
للدفاع  بالتحرك  �لعربية  �لدول   -
عن �أمنها �لقومي يف مقابل ما تقوم 

به دولة �لحتلل �ل�شر�ئيلي.
وق������ال �ل�����ش��وب��ك��ي �إن����ن����ا ن�����ش��ه��د يف 
�إ�شر�ئيلية  حم���اولت  �ل��ف��رتة  ه��ذه 

�لقيم  ه���ذه  ع��ل��ى  للقفز  حم��م��وم��ة 
�لتاريخية  و�ل�����رو�ب�����ط  �ل��ع��رب��ي��ة 
ت�شويق  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  حت������اول  ح���ي���ث 
يف  مقبولة  طبيعية  كدولة  نف�شها 
�حللول  ت��ق��دم  �جل��غ��ر�يف  حميطها 
�أنها  ب���ل ت��دع��ي  مل�����ش��اك��ل �جل�����ري�ن 
�ملنقذ و�ملخل�س للدول يف حميطها 
�إ�شر�ئيل  وك����اأن  و�ل��ب��ع��ي��د  �ل��ق��ري��ب 
�أنها  ي��ن�����ش��ى  �أن  �ل���ع���امل  م���ن  ت��ري��د 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  بنكبة  ت�شببت 
عاما  و�أنها قوة �حتلل عمره 50 
من  تريد  وكاأنها  م�شتمر�  وم���از�ل 
�حتللها  م��ع  يتعاي�س  �أن  �ل��ع��امل 
و�لعربية  �لفل�شطينية  ل��لأر����ش��ي 

ويقبله.
طلبت  فل�شطني  دول���ة  �أن  و�أو���ش��ح 

عقد هذ� �لجتماع �لطارئ ملجل�س 
 674 رق��م  لقر�ر  تنفيذ�  �جلامعة 
�ل�����ذي ت��ب��ن��ت��ه ق��م��ة ع���م���ان �ل�����دورة 
مار�س �ملا�شي  يف  عقدت  �لتي   28
�أك�����د يف فقرة  �ل�����ذي  �ل����ق����ر�ر  ه����ذ� 
فل�شطني  �إع���لن  على  فقر�ته  م��ن 
�ل�����ش��ادر ع��ن ق��م��ة م��لب��و �لعربية 
ومتابعة   2016 لعام  �لأفريقية 
�لعربي  �ل��ع��م��ل  وت���ع���زي���ز  ت��ن��ف��ي��ذه 
مع �لحتاد �لأفريقي لدعم ق�شية 
و�لت�شدي لأي حماولت  فل�شطني 
مكانة  على  لللتفاف  �إ�شر�ئيلية 
�لقارة  يف  �لفل�شطينية  �ل��ق�����ش��ي��ة 
�لأفريقية  �ل��دول  وحث  �لأفريقية 
موؤمتر�ت  ب��اأي  �مل�شاركة  ع��دم  على 

�أفريقية �إ�شر�ئيلية.

موؤمتر المارات ال�صبابي الإن�صاين يتبنى تدريب األف من ال�صباب يف العمل التطوعي

�صرطة اأبوظبي تطلق مبادرة عام اخلري

•• اأبوظبي-وام :

�ل�����ش��ب��اب��ي �لن�شاين  �أع��ل��ن م��وؤمت��ر �لم�����ار�ت 
�ل�شباب  �ألف من  عن تبنيه برناجما لتدريب 
بهدف  و�لن�شاين  �لتطوعي  �لعمل  جمال  يف 
�أف�شل  وف���ق  تخ�ش�شية  م���ه���ار�ت  �ك�����ش��اب��ه��م 
�لعمل  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  �ل���دول���ي���ة  �مل���ع���اي���ري 

�لن�شاين.
�ل�شمو  �شاحب  لإع���لن  ��شتجابة  ذل��ك  ج��اء 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل عام 2017 عاما للخري ومببادرة 
وجمعية  �لعطاء  ز�ي��د  من  م�شرتكة  �ن�شانية 
�ل�����ش��ارق��ة �خلريي  ب��ي��ت  �ل���رب وم��وؤ���ش�����ش��ة  د�ر 
�لملانية  �ل�شعودية  �مل�شت�شفيات  وجم��م��وع��ة 
�لتابعة  للتطوع  �لم��ار�ت  �أكادميية  وباإ�شر�ف 
للموؤ�ش�شة �لوطنية للتدريب ومقرها م�شدر.

�لرئي�س  �ل�������ش���ام���ري  ع�����ادل  �ل���دك���ت���ور  و�أك������د 
برنامج  رئي�س  �لعطاء  ز�يد  ملبادرة  �لتنفيذي 
�أن  و�لتخ�ش�شي  �ملجتمعي  للتطوع  �لم���ار�ت 
جمال  يف  �لتخ�ش�شي  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي و�لن�����ش��اين م��ن ���ش��اأن��ه �أن 
�لكو�در  و�أد�ء  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة  يحدث 
�ل�شباب  ����ش��ت��ق��ط��اب  خ����لل  م���ن  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�لن�شانية  وتاأهيله ومتكينه يف خدمة  �ملتميز 
بغ�س �لنظر عن �للون �أو �جلن�س �أو �لعرق �أو 

�لعطاء  ز�يد  مبادرة  �أن  �إىل  �لديانة.. م�شري� 
�لرب�مج  �أول���ت   2000 ع��ام  تاأ�شي�شها  ومنذ 
�لتطوعية �هتمامها من خلل تبني مبادر�ت 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة و�شكلت  �أث�����رت �حل���رك���ة  م��ب��ت��ك��رة 

منوذجا مميز� يحتذى حمليا وعامليا.
�جلل�شات  م����ن  �ل���ع���دي���د  �مل�����وؤمت�����ر  ت�����ش��م��ن 
�د�رة وجودة �لعمل �لتطوعي  �لتخ�ش�شية يف 
�أكادميية  م���ن  خ����رب�ء  ب���اإ����ش���ر�ف  و�لن�������ش���اين 
�لن�شاين  للعمل  �لعربية  و�ملوؤ�ش�شة  �لم��ار�ت 

و�جلمعية �لعربية للم�شوؤولية �لجتماعية .
�ل�شباب  ت��ك��رمي  �مل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ل��ت 
�لن�����ش��اين تثمينا  �ل��ع��م��ل  �مل��ت��م��ي��زي��ن يف  م���ن 
مع  �ن�شجاما  �ملجتمعات  خدمة  يف  جلهودهم 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  �ل��روح �لن�شانية للمغفور 
�خلري  جل�����ش��ور  و�م���ت���د�د�  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان 
و�ل��ع��ط��اء لأب��ن��اء �لم����ار�ت �ب��ن��اء ز�ي���د �خلري 
�لذين خطو� خطاه ونهجو� نهجه يف جمالت 
ق��ال��ت �شفرية  م��ن جهتها  �لن�����ش��اين.  �ل��ع��م��ل 
�ملدير  عثمان  رمي  �لدكتورة  �لن�شاين  �لعمل 
�إن  �لمل���اين  �ل�شعودي  للم�شت�شفى  �لتنفيذي 
�مللتقيات  م��ن  �شل�شلة  �ط���ار  يف  ي��اأت��ي  �مل��وؤمت��ر 
وعامليا  حمليا  �لدورية  و�لن�شانية  �لتطوعية 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�شيخ  �إىل  ت��ه��دف 
�ملوؤ�ش�شات  وحت���ف���ي���ز  �لن���������ش����اين  و�ل����ع����ط����اء 
�حلكومية و�خلا�شة من خلل تبني مبادر�ت 

�ن�شانية ت�شهم يف ��شتقطاب �ل�شباب ومتكينهم 
�لن�شاين  و�ل��ع��ط��اء  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  م��ن 
�لجتماعية  �لتنمية  يف  للم�شاهمة  و�خل��ريي 
و�أكد عمر�ن حممد  �مل�شتد�مة.  و�لقت�شادية 
ع�شو جمل�س �د�رة جمعية د�ر �لرب �أن �ملوؤمتر 
�لأفكار  ت��ن��اول  �لأول  ع���دة حم���اور  ع��ل��ى  رك���ز 
و�لر�بع  �لتمكني  و�لثالث  �ل��ق��در�ت  و�ل��ث��اين 

�لعطاء لإعد�د جيل من �ل�شباب �ملتخ�ش�س يف 
�لعمل �لن�شاين.. م�شري� �ىل �أن �ملوؤمتر �شكل 
من�شة خ�شبة ل�شتقطاب �ل�شباب �ملتخ�ش�س 
وتنمية قدر�ته ومتكينه من �لعطاء �ملجتمعي 
و�لن�شاين و�خلريي حمليا وعامليا كقياديني 
يتولون م�شوؤولية ن�شر ثقافة �لعطاء و�خلري 

يف خمتلف بقاع �لعامل .

•• ابوظبي-وام:

�أبوظبي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أط��ل��ق��ت 
�مل�شاركة  ملنت�شبيها  تتيح  �خل��ري،  ع��ام  مبادرة 
و�لتن�شيق  بالتعاون  و�ل�شدقات  بالتربعات 
طو�ل  وت�شتمر  �لأح���م���ر،  �ل��ه��لل  هيئة  م��ع 

�شهر رم�شان �لف�شيل .
مدير  نائب  عو�س  �هلل  عبد  �مل��ق��دم  و�أو���ش��ح 
�أبوظبي  �شرطة  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة 
�أن هذه �ملبادرة تهدف �إىل �إدخال �ل�شعادة يف 
نفو�س �مل�شتفيدين ،وتعزز  �لتكافل و�لرت�بط 
�لح�شان  ق��ن��و�ت  ت�����ش��ب يف  و   ، �لج��ت��م��اع��ي 
و�خل��ري، وذل��ك من خلل مو�قع متعددة يف 
م��ق��ار �ل�شرطة ؛ح��ت��ى ي��ت��اح لأك���رب ع��دد من 
خدمة  مر�كز  ومر�جعي  �ل�شرطة  منت�شبي 
تعزيز  عن  ،ف�شًل  و�لعطاء  �لتربع  �لعملء 
موؤكد�ً  �ملجتمعي،  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ع��اون  روح 
على  �أن �لتعاون و�لتن�شيق مع هيئة �لهلل 

�لأحمر م�شتمر طو�ل �لعام .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���ر�ئ���د م��ق��ب��ل ب���ن دوم����ان 
�ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  م���ن  �ل���ع���ام���ري 
ومن�شق �ملبادرة  �ن  مندوبني من هيئة �لهلل 
من  �لعديد  يف  �لتربعات  ي�شتقبلون  �لأحمر 
ومنها   ، �ملناطق  معظم  تغطي  �لتي  �لنقاط 
مقر �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي ومر�كز 

خدمة �لعملء يف مديريات ومر�كز �ل�شرطة  
يف �أبوظبي و�لعني ،ومديرية �شرطة منطقة 
كل  يف  و�مل���رور  �لرتخي�س  و�إد�ر�ت   ، �لظفرة 

من �أبوظبي و�لعني.
ب������دوره ق����ال حم��م��د ي��و���ش��ف �ل��ف��ه��ي��م نائب 
�لأم��������ني �ل����ع����ام ل���ق���ط���اع ج���م���ع �ل���ت���ربع���ات 
�لأحمر  �لهلل  هيئة  يف  بالإنابة  و�لت�شويق 
توجيهات  و���ش��م��ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �لإم�����ار�ت�����ي، 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ح���م���د�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و 
�ل��ظ��ف��رة رئي�س  مم��ث��ل �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة 
�لهيئات  خمتلف  م�شاركة  على  تعمل  �لهيئة 
�لر�شمية وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س بالدولة 

و�خلريية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
�أن  �ىل  ، م�شري�ً  ملبادرة  عام �خلري  �لد�عمة 
�ملبادرة تعمل على تر�شيخ مفاهيم �مل�شوؤولية 
.  ووجه  �لتطوع  �ملجتمعية، وروح  و�ل�شر�كة 
�ل�شكر �إىل �شرطة �أبوظبي  جلهودها �لكبرية 
وتفعيلها  و�ل�شتقر�ر،  �لأم��ن  ودع��م  ن�شر  يف 
جتاه  �جلماعية  و�مل�شوؤولية  �ل�شر�كة  ملفهوم 
و�لتعاون  �لتن�شيق  �أهمية  �إىل  ،لفتاً  �لوطن 
�لذي ُيثمر د�ئماً نتائج �يجابية تنعك�س على 

�جلميع باخلري .
�لهيئة   م���ن���دوب���ي  �أن  �إىل  �ل��ف��ه��ي��م  و�أ�����ش����ار 
�ملتو�جدين  يف مباين �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

�أب��وظ��ب��ي، ي���وف���رون ل��ل��ر�غ��ب��ني ب��ال��ت��ربع من 
منت�شبي �شرطة �أبوظبي و�ملر�جعني كوبونات 
م��ت��ن��وع��ة، م��ث��ل �إف��ط��ار ���ش��ائ��م وزك����اة �لفطر 
و�ل�شدقات  �لرم�شاين  و�مل��ري  �لعيد  وك�شوة 
وزكاة �ملال، و�لعناية �لطبية وجمعية مر�شى 

�ل�شرطان،  و من �أجلك يا�شومال .
وق����ال حم��م��د ���ش��ع��ي��د �ل��رم��ي��ث��ي م��دي��ر فرع 
�أن  �ل����ه����لل �لأح�����م�����ر،  �أب����وظ����ب����ي يف ه��ي��ئ��ة 
جُت�شد  �أبوظبي  �شرطة  مبادرة  يف  م�شاركتنا 
�ل�����ش��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م �ل���ذي ي�شب يف 
تعرب  �أنها  موؤكد�ً  و�أف��ر�ده،  �ملجتمع  م�شلحة 

عن �لتجاوب مع قيم �لح�شان و�لرب.
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اأخبـار الإمـارات

فاطمة بنت مبارك : زايد اختط نهجا متفردا يف دعم ق�صايا ال�صعوب 
وتخفيف معاناتهم الإن�صانية

�صفري الدولة ي�صهد حفل تخريج الدفعة الثانوية 
الأوىل من مدر�صة خليفة بن زايد يف اأ�صتانا

•• اأ�شتانا-وام: 

�شهد �شعادة �لدكتور حممد �أحمد 
�لدولة  �شفري  �جل��اب��ر  �شلطان  ب��ن 
لدى جمهورية كاز�خ�شتان .. حفل 
طلبة  م��ن  �لأوىل  �لدفعة  تخريج 
�لثانوية يف �ملدر�شة �� �ل�� 84 �� �لتي 
�أن�شاأتها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
خلل  �لإن�شانية  للأعمال  نهيان 

�لعام �ملا�شي يف �لعا�شمة �أ�شتانا.
وت����اأت����ي ه�����ذه �مل�������ش���اري���ع يف �إط�����ار 
�لإمار�ت  �لإن�شانية لدولة  �جلهود 
�أب��رز �ل��دول �لر�ئدة  �لتي تعد من 
يف جم���ال �ل��ع��ط��اء �لإن�������ش���اين من 
وم�شاريعها  م���ب���ادر�ت���ه���ا  خ�����لل 
�ملتنوعة يف جمالت �لعمل �خلريي 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  و�لإن�شاين 
قيادة  ت��وؤم��ن  فيما   .. و�خل���ارج���ي 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  ب����اأن  �لإم��������ار�ت 
يج�شد  وو�ج��ب  �إن�شانية  م�شوؤولية 
�ل�شعوب  ب���ني  و�ل����ت����اآزر  �ل��ت��ع��ا���ش��د 
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  وق�����ال  و�لأمم. 
حممد �جلابر “ �إن دولة �لإمار�ت 
�� من خلل تخريج �لدفعة �لأوىل 

�أن�شاأتها  �ل��ت��ي  �مل��در���ش��ة  طلبة  م��ن 
للأعمال  خليفة  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة 
�شناعة  يف  ت�����ش��ه��م   ����� �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لأجيال �لو�عدة و تاأهيل �لعن�شر 
�إميانا  ك��از�خ�����ش��ت��ان..  �ل��ب�����ش��ري يف 
منها باأن �لتعليم هو من �أهم ركائز 
�لتنمية �مل�شتد�مة للدول ». معربا 
�خلريجني  مب�شاركته  ف��خ��ره  ع��ن 
و�أهاليهم فرحة �لتخرج و�لنتقال 
م��ن حياتهم  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  �إىل 
�لدولة  و�أ�شار �شفري   .« �لأكادميية 
�لإمار�تية  �ل��ع��لق��ات  م��ت��ان��ة  �إىل 
�أو��شر  جت�شد  �ل��ت��ي  �ل��ك��از�خ��ي��ة   ����
�لأخوة و�ل�شد�قة و حتظى باهتمام 
قيادتي �لبلدين �ل�شقيقني و تزد�د 
ر���ش��وخ��ا وت��ط��ور� مل��ا ف��ي��ه م�شلحة 
تقام  �ملدر�شة  �أن  يذكر  �شعبيهما. 
ب��37  تقدر  م�شاحة  �إج��م��ايل  على 
�أل����ف م���رت م��رب��ع و م�����ش��اح��ة بناء 
�ألف مرت مربع  ب��18  فعلية تقدر 
فيما ت�شتوعب حو�يل �ألف و200 
ط���ال���ب وت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع �مل���ر�ح���ل 
و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  �لدر��شية 
تزويدها  �إىل  �إ�شافة   .. و�لثانوية 

و�ملتطلبات  �لأج�����ه�����زة  ب�����اأح�����دث 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �حل��دي��ث��ة و�ل���ت���ي حتقق 

�لتعليمية  �لعملية  يف  نوعية  نقلة 
يف كاز�خ�شتان.

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  �أك����دت 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية 
ب��ن �شلطان  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �ن  و�ل��ط��ف��ول��ة 
�ل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل ث���ر�ه �خ��ت��ط نهجا م��ت��ف��رد� يف 
معاناتهم  وتخفيف  �لإن�شانية  �ل�شعوب  ق�شايا  دعم 
�لناجمة عن �لنز�عات و�لكو�رث و�ل�شطر�بات �لتي 

�أودت بحياة �ملليني.
وقالت �شموها - يف كلمة مبنا�شبة يوم ز�يد للعمل 
�لإن�شاين �لذي ي�شادف �لتا�شع ع�شر من رم�شان - 
�ن �أبناء �لمار�ت ل يحيون يف هذ� �ليوم فقط ذكرى 
�لعام لأن  به ط��و�ل  بل يحتفون  ز�ي��د  �ل�شيخ  رحيل 
قدوة  باعتباره  قائما  م���از�ل  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهجه 
لهم ومنوذجا للعطاء �لن�شاين �لذي تخطى حدود 

�لوطن فهو حكيم �لعرب ون�شري �ملر�أة ورجل �لبيئة 
وفار�س �ل�شحر�ء . و�أكدت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك �ن �لعمل �لإن�شاين �إرث متاأ�شل يف �شخ�شية 
�لإن�شان �لإمار�تي منذ تاأ�شي�س �لدولة وهذ� �لعطاء 
�لن�شبة  بتخ�شي�س  ي��ت��وق��ف  ل  م�شتمر  �لإن�����ش��اين 
�شموها  ..م�شرية  �لقومي  دخلها  من  عامليا  �لأعلى 
�إىل �أن هذه �مل�شاهمات تاأتي يف �لوقت �لأكرث حاجة 
�ل�شيا�شية  �لأو���ش��اع  من  �لكثري  �لعامل  ي�شهد  حيث 
�إىل زعزعة �لأمن يف  �أدت  �لتي  و�لكو�رث �لطبيعية 
�لكثري من �لدول �ذ ز�دت على �إثرها ن�شبة �لهجرة 
و�أعد�د �للجئني و�لتي ت�شتوجب م�شاهمات فاعلة 

لتلك �ل�شعوب �ملنكوبة.
وذكرى  ��شتثنائي  بقائد  نحتفي   “ �شموها  وق��ال��ت 
�إمار�تي  خا�شة لها دللتها �لعميقة يف وجد�ن كل 
بن  ز�ي��د  فال�شيخ  و�لعاملي  �لعربي  �لوجد�ن  ويف  بل 
يف  ت��رج��ل  �ل���ذي  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 

1425 للهجرة  �لتا�شع ع�شر من رم�شان من عام 
�لتاريخ  ���ش��ن��ع   2004 ع���ام  ن��وف��م��رب  م���ن  �ل���ث���اين 
بحكمته وقيادته فكان قائد� ��شتثنائيا ترك ب�شمته 
�ل��ع��م��ي��ق��ة يف رب����وع �ل���وط���ن ك��اف��ة و�رت���ق���ى ب���ه نحو 

�لزدهار كما �شنع نه�شته ».
و�أ�شافت �شموها “ �ن �شرية �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان ق�شة لي�شت ككل �لق�ش�س مليئة بالعطاء 
و�لعزمية و�لتحدي .. ملهمة للأجيال مبا تقدمه 
من ت�شحيات �ملوؤ�ش�شني يف �شبيل بناء �لوطن ورفعته 
وتقدمه .. فهو �لذي غر�س �لعطاء منهجا وهو �لذي 
�رتبط ��شمه بالتنمية و�لإجناز ف�شرية ز�يد ن�شري 
�ملر�أة �لمار�تية وكل �مر�أة يف هذ� �لعامل كانت ول 
و�شتظل  و�لكتب  �لدر��شات  من  للعديد  م��ادة  ت��ز�ل 
ك��ذل��ك ل���دور �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل��ر�ئ��د و�شنظل ن��ذك��ره يف 
قلوبنا ملا قدمه ل�شعبه و�أمته ودوره �ملحوري يف تاريخ 
ب��ه حياته  وم��ا حفلت  وب��ع��ده  �لحت���اد  قبل  �ملنطقة 

. وقالت   « �لإم���ار�ت عاليا  ��شم  من منجز�ت رفعت 
ماآثر  ع��ن  �حل��دي��ث  ع��ن  يعجز  �لإن�����ش��ان  �ن  �شموها 
ز�يد �لإن�شانية لأنها ل تعد ول حت�شى .. فاأعماله 
�لإن�شانية �أثمرت خ�شر�ء يف كل ربوع �لوطن .. كما 
�آتت �أكلها يف جميع �أ�شقاع �لدنيا .. فز�يد كان يقدم 
ب��ني م�شلم  ي��ف��رق  ول  ي���زوره  بلد  لكل  �خل��ري  عمل 
ونابع  ر��شخ عنده  �إن�شاين  وذلك مبد�أ  وغري م�شلم 
�إح�شانه كل حمتاج  من قيمه �ل�شمحة .. فقد طال 
علم به بغ�س �لنظر عن جن�شه ولونه ودينه فارتقى 
بالإن�شانية �إىل �أ�شمى معانيها متمثلة بتعاليم دينه 
�لكرمية وما فيها من قيم �لرحمة و�لتكافل مقدما 
�لإن�شانية  مبادر�ته  فكانت  �شوره  �أروع  يف  �لعطاء 
�شباقة لنجدة �ملنكوب و�إغاثة �مللهوف .. مت�شح دموع 
وتخفف  و�أحز�نهم  همومهم  ت�شاطرهم   .. �ليتامى 

عنهم معاناتهم عرب �لعامل .
�ل�شمو  �شاحب  �ن  كلمتها  ختام  يف  �شموها  و�أك���دت 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئ�س �لدولة حفظه 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب 
�لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
�ل�شمو  ��شحاب  و�خو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى 
�ل�����ش��ي��وخ �أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �لع���ل���ى ل���لحت���اد حكام 
�لمار�ت �شارو� بحمد �هلل على نف�س نهج ز�يد فظلت 
�لإن�شاين  �لعمل  و��شحة يف  ب�شمة  لديها  �لم��ار�ت 
على �مل�شتوى �لعاملي وتبو�أت مكانة مرموقة وعالية 
يف هذ� �ملجال وهي مكانة ر�شخها �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه من خلل 
منهجه يف تقدمي �خلري و�مل�شاعدة لل�شعوب و�لدول 
�ملختلفة لتم�شي دولة �لإمار�ت ما�شية يف منهجها 
�إىل  و�مل�شاعدة  �لعون  يد  مد  يف  �خل��رية  وم�شريتها 

�ل�شعوب �ملحتاجة.

الأوقاف و�صوؤون الق�صر : يوم زايد للعمل الإن�صاين 
منا�صبة وطنية تعك�ص حمبة اجلميع لزايد اخلري

•• دبي -وام:

�لأوقاف  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني  نائب  ث��اين  �آل  خالد  �شعادة  �أك��د 
�لذي  �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  �أهمية  بدبي  �لق�شر  و���ش��وؤون 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  رحيل  ذك��رى  رم�شان   19 ي�شادف 

�شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه ».
�لإن�شاين  ز�ي��د للعمل  ي��وم  �إن   : �ملنا�شبة  وق��ال يف كلمة له بهذه 
�لعظيمة  �لإن�شانية  �ملو�قف  على  �ل�شوء  ت�شلط  وطنية  منا�شبة 
للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ 

و�لتي �لتزم بها �أبناوؤه و�شعبه على مدى �لعقود �ملا�شية ليتحول 
�لإم����ار�ت  �شعب  حم��ب��ة  تعك�س  وط��ن��ي��ة  منا�شبة  �إىل  �ل��ي��وم  ه���ذ� 
و�ملقيمني على �أر�شها لقائد عظيم قدم منوذجا للعامل يف �لعطاء 
و�لإن�شانية وكر�س هذ� �لنهج م�شار� للتنمية �ل�شاملة على قاعدة 
�لقيم �لنبيلة . و�أ�شاف �شعادة خالد �آل ثاين �إن موؤ�ش�شة �لأوقاف 
يف  �لإن�شانية  ز�ي���د  ثقافة  غ��ر���س  على  حت��ر���س  �لق�شر  و���ش��وؤون 
وت�شعى  �مل�شتقبل  يف  �لإن�شانية  �شفر�ء  ليكونو�  و�لأي��ت��ام  �لق�شر 
�ملوؤ�ش�شة من خلل فعالياتها وبر�جمها وخططها �إىل �ل�شري على 
نف�س �لنهج و�لثقافة �لقائمة على �لعد�لة و�مل�شاو�ة و�ل�شتقر�ر.

•• ابوظبي-وام:

تو�كبة �شبكة قنو�ت تلفزيون �أبوظبي فعاليات يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين �لتي �شتقام 
يف جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري باأبوظبي يوم 19 رم�شان �لذي ي�شادف �ليوم �لأربعاء ، 

من خلل تغطية مبا�شرة على “قناة �لإمار�ت«.
وقالت �أبوظبي للإعلم �أن �لتغطية �شتبد�أ يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف م�شاء 

عقب �شلة �لرت�ويح، و�شيجري تعديل مو�عيد �لبث على �لقناة.
�أبوظبي،  تلفزيون  قنو�ت  �شبكة  على  �ملبا�شرة  �لرب�مج  �أن  للإعلم  �أبوظبي  و�أ�شارت 
حلقاتها  حمتوى  �شتخ�ش�س  و”�ل�شارة”،  �لإميان”،  رحيق  “من  و  “وذكر”،  مثل 
يف ذلك �ليوم للحديث عن يوم �لوفاء و�لعمل �لإن�شاين. �إذ �شتعر�س قنو�ت �أبوظبي 

ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  للمغفور  �أق��و�ل  “فلر�ت” تت�شمن  و�ل��در�م��ا فو��شل  و�لإم���ار�ت 
�شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، حول �لوفاء كقيمة �جتماعية و�إن�شانية �أ�شيلة يف 

جمتمع �لإمار�ت، و�أهمية �لعمل �لإن�شاين.
و�شتبد�أ قناة �لإمار�ت بنقل �شلة �لتهجد من جامع �ل�شيخ ز�يد �عتبار� من �خلمي�س 
20 رم�شان يف متام �ل�شاعة �لو�حدة �شباحا، حيث �شيتم  �ملو�فق   2017 15 يونيو 

تعديل مو�عيد �لبث على �لقناة.
ويف �ل�شياق ذ�ته، تقدم قناتي �أبوظبي و�لمار�ت يوم �لثلثاء 20 يونيو �ملو�فق 25 
�لإمار�ت  ق�شر  يف  �شيقام  �لذي  �لإن�شاين  للعمل  ز�يد  يوم  لفعاليات  تغطية  رم�شان 
باأبوظبي، كما �شتعر�س تغطية للفعاليات �شمن ن�شرة “علوم �لد�ر” �لتي تبث عند 

�ل�شاعة �لو�حدة �شباحا.

»قنوات اأبوظبي” تواكب فعاليات “يوم زايد للعمل الإن�صاين” بتغطية خا�صة

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بلز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شلم �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جنالء العور : زايد اخلري قدوة الإمارات يف املبادرات الإن�صانية 
•• دبي-وام: 

�أك��دت معايل جن��لء بنت حممد 
�ن  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  �ل��ع��ور 
�لذي  �لإن�شاين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم 
ي�شادف �لتا�شع ع�شر من رم�شان 
�لدولة  م��وؤ���ش�����س  رح���ي���ل  ذك�����رى 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
يعترب  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
مو�طني  جل��م��ي��ع  م��ه��م��ا  ي���وم���ا 
�لم�������ار�ت �ل���ذي���ن �ع����ت����ادو� على 
�لو�لد  �ل��ع��ط��اء يف ذك���رى رح��ي��ل 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد �لذي ميثل 
�ل��ق��دوة لأب��ن��اء �لم���ار�ت حكومة 
�لإن�شانية  �مل����ب����ادر�ت  يف  و���ش��ع��ب��ا 

و�لأعمال �خلريية.
و�أ�����ش����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا يف ك��ل��م��ة لها 
بهذه �ملنا�شبة �إىل �إن �لدعم �لذي 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ق��دم��ه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

�لدولة حفظه �هلل .
�شاحب  م��ن  �مل�شتمرة  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 

�هلل.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و   
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي 
يوم  ل��مبادرة  �مل�ش������لحة  للقو�ت 
ل��ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين جعلت  ز�ي�����د 
�ملبادر�ت  لإط���لق  منا�شبة  منها 
لي�شبح  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
م�������نهج  �لإن��������شاين  �ل������عمل 
ع����طاء يف دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة .

ما يجعل ��شم �لإم��ار�ت حمفور� 
يف ق��ل��وب وع��ق��ول �ل�����ش��ع��وب �لتي 
��شتفادت ولتز�ل من �مل�شروعات 

�لإن�شانية �لإمار�تية.
�ليوم  ن��ع��ي�����ش��ه  م���ا  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�إمنا  و�نفتاح  وت��ط��ور  نه�شة  م��ن 
�ملوؤ�ش�شني وعلى  �آبائنا  �إرث  ميثل 
ر�أ�شهم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان �شاحب �ملو�قف 
�لإن�شانية �لعظيمة و�ملاآثر �لنبيلة 
وب��و���ش��ف��ه رح��م��ه �هلل رج���ل دولة 
حظي بتقدير �لعامل �أجمع ولأن 
ز�يد هو منبع �جلود و�أ�شله وهو 
�لعطاء  حب  �شعبه  يف  غر�س  من 
م��ق��اب��ل وجعل  م��ن دون  و�ل���ب���ذل 
عاملية  �إن�شانية  حمطة  �لإم���ار�ت 
للعطاء فقد كان من �لطبيعي �أن 
و�شر�ئح  �ملوؤ�ش�شات  جميع  ت��ب��ادر 

موؤ�ش�س  ذك���رى  ب��اإح��ي��اء  �ملجتمع 
م�شرية �خلري و�لعطاء يف �لبلد 
�ل��رج��ل �ل����ذي ح���ول دول��ت��ن��ا �إىل 

حمطة عاملية للجود و�لعطاء.
�خلري  ز�ي���د  �أن  معاليها  و�أك����دت 
���ش��ت��ظ��ل ذك�����ر�ه ح��ي��ة وخ���ال���دة يف 
و�ملو�طنني وقلوب  �لوطن  ذ�ك��رة 
بعد  و�لإ�شلمية  �لعربية  �لأم��ة 
حياة حافلة بالبذل و�لعطاء نذر 
جهده  كل  وكر�س  نف�شه  خللها 
خلدمة  و�إخ��ل���س  بتفان  وع��م��ل 
�لعربية  �لمتني  و  و�شعبه  وطنه 
�أجمع  و�ل�����ع�����امل  و�لإ�����ش����لم����ي����ة 
ونق�س �شريته يف �لتاريخ كنموذج 
�لتي  �حلكيمة  �مللهمة  للقياد�ت 
جميعا  �ل���ب�������ش���ر  ق����ل����وب  وح�������دت 
مبادلته  ع��ل��ى  و�أج��م��ع��ت  ح��ول��ه��ا 

�حلب و�لوفاء و�لولء �ملطلق.

الرميثي : يوم زايد للعمل الإن�صاين يج�صد طبيعة اخلري يف جمتمعنا 
•• اأبوظبي -وام:

�ل��ل��و�ء حممد خلفان  �أك���د م��ع��ايل 
ل�شرطة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  �ل��رم��ي��ث��ي 
ع�����ش��ر من  �ل��ت��ا���ش��ع  �أن  �أب���وظ���ب���ي 
متميز�  ي���وم���ا  ي��ع��ت��رب  رم�������ش���ان  
يف �ل���وج���د�ن �لإم���ار�ت���ي مل��ا ميثله 
م���ن �أه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة ع��ل��ى قلوب 

�لإمار�تيني.
وقال يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة �إن 
ياأتي  �لإن�شاين   ز�ي��د للعمل  ي��وم  
�خلري  نهج  ل�شتمر�رية  جت�شيد� 
�ل�شيخ  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  �أر����ش���اه  �ل����ذي 
نهيان  طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�هلل  ثر�ه  لرت�شيخ  ثقافة �لعطاء 
وف��ع��ل  �خل���ري و�ل��ت��ي ت��ع��د و�حدة 
�أهم �شمات �ملجتمع �لإمار�تي  من 
�حل���ري�������س ع���ل���ى ق��ي��م��ه وع����اد�ت����ه 
�لأ�شيلة و�ملحب للخري و�لت�شامح 
�لحتفال  �إن  م��ع��ال��ي��ه   و�أ����ش���اف   .

بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين يج�شد 
بتج�شيد  �لإم����ار�ت����ي����ني  �ه���ت���م���ام 
ومو��شلة  و�ل�����ش��ع��ادة  �خل���ري  ف��ك��ر 
م�شرية �لعطاء �لتي متثل طبيعة 
للمجتمع  و�مل����ح����ب����ة  �ل���ت�������ش���ام���ح 
�لإمار�تية  و�ل�شخ�شية  �لمار�تي 
�لأ����ش���ي���ل���ة م����ن خ�����لل �مل����ب����ادر�ت 
قدمتها  �لتي  �لعديدة  �لن�شانية 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  دول���ة �لم�����ار�ت 
�ملت�شررين  و�لأ���ش��دق��اء  للأ�شقاء 

من خمتلف دول �لعامل.
وتابع  لقد دعمت �لإمار�ت و�شريت 
و�لن�شاين  �خلريي  �لعمل  قو�فل 
و�لتي �شملت �مل�شاعد�ت �لن�شانية 
و�ل����ع����لج����ي����ة وت�����وف�����ري ع����ي����اد�ت 
بر�مج  وتقدمي  ميد�نية  وم�شايف 
�لأمر��س  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ع��لج��ي��ة 
حتى ��شبحت �لم��ار�ت يف طليعة 
يدها  مت�����د  �ل����ت����ي  �ل�����ع�����امل  دول 
ل��لإن�����ش��ان �أي��ن��م��ا ك���ان وم���ن �أجل 
�لن�شان �نطلقا من نهج موؤ�ش�س 
�ل���دول���ة �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�هلل   رحمه  نهيان   �آل  �شلطان  ب��ن 
و�لذي �هتمت به �لقيادة �لر�شيدة 
يف ����ش��ت��م��ر�ري��ة �ل��ع��م��ل �خل���ريي 
و�لن���������ش����اين وت����ق����دمي �لأع����م����ال 
�خلريية و�لن�شانية ملن ي�شتحقها  

يف كافة �رجاء �ملعمورة .  
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•• العني-الفجر:

ق����ال �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  �ن  رك��ا���س 
�ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
بخطى  ت��و����ش��ل  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ملغفور  ب��د�أه��ا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رية  حثيثة 
�ل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له 
دولة  تاأ�شي�س  ب��د�ي��ة  منذ  �هلل  رحمه 

�لحتاد. 
�لن�شاين  للعمل  ز�يد  يوم  ومبنا�شبة 
يف ذك��������رى رح����ي����ل م���وؤ����ش�������س دول�����ة 
�لم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وب���اين 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وع��زت��ه��ا  نه�شتها 
ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان ، طيب 
�شت�شل روح���ه حية  �ل���ذي  ث���ر�ه،  �هلل 
وخ���ال���دة يف ذ�ك����رة ووج�����د�ن �لوطن 
و�مل���و�ط���ن���ني وق���ل���وب ون��ف��و���س �لمة 
ب���ع���د حياة  و�ل����ش���لم���ي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�لعطاء  ب��ال��ب��ذل  ح��اف��ل��ة  م�����ش��ه��ودة 
�أفعاله  وت��ع��ج��ز �ل��ك��ل��م��ات ع��ن و���ش��ف 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة و�ق����و�ل����ه �حل��ك��ي��م��ة رحل 
ول��ك��ن��ه م������از�ل ب��اق��ي��ا ح��ي��ا ن��اب��ظ��ا يف 
�لقلوب و�شتظل ماآثره تروى لأجيال 
و�جيال عرب �لع�شور ومل يغب �ل�شيخ 
ز�ي����د حل��ظ��ة م���ن �ل���زم���ن ع���ن ذ�ك���رة 
و�شعبا،  �لمة قيادة  �لوطن ووج��د�ن 
ف��ال��ن��ه��ج �ل������ذي �ر�����ش����اه يف جم����الت 
�ل��ع��م��ل ك��اف��ة ظ��ل ن��رب����ش��ا ت��ق��ادي به 
�لقيادة وهاديا  للأمة يف �ل�شري على 
ط��ري��ق��ه و�لل����ت����ز�م ب���ه ل���ذل���ك ظلت 
ذك����رى روح����ه �ل��ط��اه��رة ح��ا���ش��رة يف 
كل �جناز حتققه دولة �لمار�ت على 
له  مل��ا  و�ل��ع��امل��ي  �ل��وط��ن��ي  �ل�شعيدين 
�للبنات  و�شع  يف  وب�شمة  ف�شل  م��ن 
م�شرية  يف  �ل�شلبة  و�لقو�عد  �لقوية 
�لجن�������از�ت و�ل��وط��ن��ي��ة �ل�����ش��اخم��ة . 
قيم  تعلي من  �لتي  �ملنا�شبة  ه��ذه  �ن 
�ملغفور  ك��ان  �ل���ذي  �لن�����ش��اين  �لعمل 
�ل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له 
ر�ئ��ده د�خ��ل وخ��ارج �ل��وط��ن، �شتكون 
كل  م�شتوى  على  �شنويا  كبري�  حدثا 
ق��ي��م �خلري  لتعزيز  �ل��دول��ة  م��ن��اط��ق 
�لتي �ر�شاها يف �بنائه ، وكان لها �لأثر 

�أينما  �لأب��رز يف ع��ون و�إغ��اث��ة �ملحتاج 
كان ومهما كان من دون متييز، وهي 
يف ذ�ت �لوقت عرفان بدور �ملغفور له 
�لن�شاين  �لعطاء  م�شرية  تاأ�شي�س  يف 

يف �لدولة.
نهيان  ب����ن  �ل�����ش��ي��خ حم���م���د  و������ش����اد 
ب��ن رك��ا���س ب��امل��ب��ادر�ت �ل��ت��ي �طلقها 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �ل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
19 رم�شان  ،رع��اة �هلل، بت�شمية يوم 
�ملغفور  ذكرى رحيل موؤ�ش�س �لحتاد 
�ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  ب��اإذن �هلل  له 
�ل نهيان ، ب�يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين 
تاأتي ت�شمية يوم رحيل �ملغفور له باإذن 
�هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان 
عرفانا   ، �لن�شاين  للعمل  ز�ي��د  بيوم 
�لعطاء  م�����ش��رية  ت��اأ���ش��ي�����س  ب����دوره يف 
�متد  ف��ق��د   . �ل���دول���ة  يف  �لإن�������ش���اين 
�لد�خل  �ىل  �ل��ك��ب��ري  �ل���ر�ح���ل  ع��ط��اء 
�شادق  �مي���ان  على  ترتكز   ، و�خل���ارج 
ونبيل . وهاهي �ملبادىء �لتي غر�شها 
متتد  خري  ��شجار  تثمر  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ملوىل  ونبتهل �ىل  �لطيبة.  بفروعها 
وعنايته  برعايته  ي�شمل  �ن  وجل  عز 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
 ، �لدولة حفظه �هلل  �ل نهيان رئي�س 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �لول  و�ل��ف��ري��ق 
بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد �بوظبي 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب 
يف  خطاهما  وي�����ش��دد  يوفقهما  و�ن   ،

�مل�شي على هذ� �لنهج �لطيب . 

•• الفجرية-الفجر:

ح�شور�ً  �شهد  �ل���ذي  �ل��رم�����ش��اين  �ل��ب��دي��ة  جمل�س  ت��ن��اول 
�لعطاء”  ..عبقرية  “ز�يد  �أم�شيته  يف  ك��ب��ري�ً  جماهريياً 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  حياة  
ث��ر�ه، وفكره يف بناء �لدولة �حلديثة  �آل نهيان، طيب �هلل 
�إميانه  �رتكز على  �ملتميز يف �لقيادة، �لذي  ونهجه �لأب��وي 

باأن جوهر �لعملية �مل�شتد�مة هو �لإن�شان.
�إطار  �ل��ذي عقد  يف  �لبدية،  �ملتحدثون يف  جمل�س  و�أك��د 
منا�شط منتدى �لفجرية �لرم�شاين، على �أهمية  �لإ�شاءة 
على روؤى �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد، وتتبع فكره، �إن�شاناً وقائد�ً، 

وحتويله �إىل ثقافة يومية يف �ملجتمع �لإمار�تي. 
�لفجرية  جمعية  نظمته  �ل��ذي  �لبدية  جمل�س  و��شت�شاف 
�لجتماعية �لثقافية، بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة، 
بد�ه  �شالح  وحم��م��د  �جل��ا���ش��م  �شليمان  �ل��دك��ت��ور  �ل��ب��اح��ث 
�لعو�شي “�أبو عايدة” و�لدكتور �أحمد طق�س، باإد�رة �أحمد 
�لباج�س، وذلك يف جمل�س حمد�ن �شليمان ر��شد �ملر�شدي 
رئي�س جمعية �شيادي �لبدية، بح�شور �شعادة خليفة �لكعبي 
رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة  �لفجرية وخالد 
�لثقافية  �لجتماعية  �لفجرية  جمعية  رئي�س  �لظنحاين  

�مل�شرف �لعام على �ملنتدى.
�أن  روح وفكر ونهج �ملغفور له  وقال �شعادة خليفة �لكعبي 
�أبناء  لي�س يف عقول  باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد ل يز�ل حا�شر�ً 
�ملليني  وقلوب  عقول  يف  بل  فح�شب،  وقلوبهم  �لإم���ار�ت 
�لذين  و�ل�شديقة  و�لإ�شلمية  �لعربية  �ل�شعوب  �أبناء  من 

عاي�شو� جتربته �لر�ئدة يف جمالت �حلياة �ملختلفة.  
و�أكد �لكعبي على �أهمية فكر ز�يد يف ن�شر �لت�شامح و�ملحبة 
وتلبية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �جلن�شيات يف  ك��اف��ة  ب��ني  و�ل��ع��دل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��ر���س  �إىل  م�شري�ً  �حتياجاتهم  
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( على 

�ل�شري على نف�س �لنهج �لقومي و �إبر�ز دولة �لإمار�ت على 
جميع �مل�شتويات.  بدوره ذكر حمد�ن �شليمان ر��شد �ملر�شدي 
رئي�س جمعية �شيادي �لبدية، �أن  يف هذه �ملنا�شبة �جلليلة 
نتعلم  �لدرو�س و�لعرب من م�شرية عطاء �لأب موؤ�ش�س دولة 
�ل�شري  على  نوؤكد عزمنا على  ز�ي��د، كما  �ل�شيخ  �لإم���ار�ت 
�لعهد  �لعظيم جم��ددي��ن   �ل��ر�ح��ل  لنا  ر�شمه  �ل��ذي  �لنهج 
و�لوفاء لقيادتنا �لر�شيدة بالعمل �ملخل�س يف �شتى �مليادين 

لتبقى �لإمار�ت بلد �لأمن و�لزدهار و�ل�شتقر�ر. 
�شليمان  �ل��دك��ت��ور  �شيفها  با�شتعر��س  �لأم�����ش��ي��ة  وب����د�أت 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  تاريخ  عن  نبذة  �جلا�شم 
�ل�شرقية يف  للمنطقة  1946 حاكماً  منذ تكليفه  يف عام 
�لعني �لتي �شاهم يف عملية �لبناء فيها وحتقيق �ل�شتقر�ر 
و�لتنمية �مل�شتد�مة فيها، م�شري�ً �إىل �أن فكرة قيام �لحتاد 
كانت موجودة يف فكر ز�يد منذ عام 1966 عندما �شاهم 

يف بناء �ملد�ر�س يف �لإمار�ت �لأخرى.
و�أ����ش���اف �جل��ا���ش��م: �إن���ه م���ع  �إع����لن ق��ي��ام �لحت����اد يف عام 
و�لت�شريعية  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  وت�شكيل   1971
وجم��ل�����س �ل�����وزر�ء ، ���ش��ارع��ت جميع �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة على 
�ملو�فقة بان�شمام دولة �لإمار�ت �إىل جامعة �لدول �لعربية، 
فكر  عزز  �أن  بعد  �ملتحدة  �لأمم  �إىل منظمة  �لن�شمام  ثم 
ز�يد �لعربي و�لقومي و�لوطني من �نت�شار دولة �لإمار�ت 
جغر�فياً �إىل جميع بقاع دول �لعامل ودوره يف بناء �لدولة 

و�إقامة �أركانها على بنيان قومي.
�لعربية  للق�شايا  ز�ي���د  �ل�شيخ  دع��م  �إىل  �جل��ا���ش��م  و�أ���ش��ار 
وعلى ر�أ�شها �لق�شية �لفل�شطينية، ف�شًل على دعم �شعوب 
�ملنطقة وتقدمي لهم �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�شد �حتياجات 
�لعرق  عن  بعيد�ً  �لطبيعية  للكو�رث  تتعر�س  �لتي  �ل��دول 
�أو �جلن�س �أو �لدين، لفتاً �إىل �أن ر�شالة �ل�شيخ ز�يد كانت 
توؤكد على �حرت�م �لقيم �لإن�شانية و�حرت�م كافة �لديانات 
دي���ن �خل���ري و�ملحبة  �لإ���ش��لم��ي  �ل��دي��ن  �ل�����ش��م��اوي��ة، لأن 

حممد  �لأ�شتاذ  �لندوة  �شيف  �أك��د  جهته  ومن  و�لت�شامح. 
�لإم���ار�ت  دول���ة  د�شتور  �أهمية  على  �لعو�شي  ب���د�ه  �شالح 
ن�س  حيث  كاملة  حقوقها  �ل��دول��ة  مو�طني  �أع��ط��ى  �ل��ذي 
�لأمن  وتوفري  �لجتماعية  و�لعد�لة  �مل�شاو�ة  مبادئ  على 
و�عتبار  �مل��و�ط��ن��ني،  جلميع  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لطماأنينة 
�لأ�شرة �أ�شا�س �ملجتمع وقو�مها، وتوفري �لعمل للمو�طنني 
�أن �لم��ار�ت تعترب من  وتاأهيلهم له.  ولفت �لعو�شي �إىل 
�أو�ئ��ل دول �لعامل يف �لرعاية �ل�شحية، حيث تخ�ش�س ما 
ن�شبته %6،5 من دخلها �لقومي يف �لإنفاق على �ل�شحة، 
مبيناً �أن �شيا�شة دولة �لمار�ت �خلارجية قائمة على �لعدل 
لكافة  و�لت�شامح ونبذ �لعنف و�أن د�شتورها حلظ �هتماماً 

�ملقيمني على �أر��شي �لدولة. 
و�أ�شاف: �أن �ل�شيخ ز�يد كان يركز على بناء �لإن�شان  ب�شورة 
مو�زية لبناء �لوطن، فكان منفتحاً على �أبناء �شعبه، وكانت 
�أطياف  كافة  ي�شم  وكان جمل�شه  للجميع،  م�شّرعة  �أبو�به 

�لنا�س، ما جعله �لأقرب �إىل �لقلوب و�لأفئدة.
و�أ�شار �لعو�شي �إىل �أن موؤ�ش�شات �لعمل �خلريي يف �لدولة 
�ن��ت�����ش��رت ع��ل��ى ن��ط��اق و����ش��ع م��ن �ل��ع��امل وق��ي��ام��ه��ا يف دعم 
�لتنمية يف �ملناطق �لنائية، لفاً �إىل �أنه خلل 30 عاماً من 
حكم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد قدمت دولة �لمار�ت ما قيمته 
�إىل  �شكل عطاء وم�شاعد�ت و�شلت  على  95 مليار درهماً 

�أكرث من 117 دولة. 
وحتدث عما بذله �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، رحمه 
وتنا�شي  �لعربية  �لأج���و�ء  تنقية  �أج��ل  من  �هلل، من جهود 
�خللفات وتوحيد �ل�شف �لعربي و�لإ�شلمي و�إعلء �شاأن 

�لأمة �لعربية و�لإ�شلمية.
كلية  �أحمد طق�س عميد  �لدكتور  �ل�شيف  قال  من جانبه 
�لإعلم يف جامعة لهاي للعلوم �لتطبيقية: �إن �شمو �ل�شيخ 
ز�يد �آل نهيان، رحمه �هلل، هو درة �لدرر ومفخرة �ملفاخر، 
هذ� �لإن�شان �لطاهر �ل�شريف حباه �هلل مروءة نادرة وح�شاً 

ل�شدة كرمه ول�شدة  �لنا�س  �لنا�س كل  �أحبه  �أ�شيًل،  عربياً 
تو��شعه، ونحن نقول بغيابه يف �أعلى عليني �جلنة �إن �شاء 

�هلل هذه �لأبيات �ل�شعرية: 
يا ز�يد �لف�شل �لذي ل ينق�شي - يا من بطلعته �لكو�كب 

تقتدي
�أ�شابع من  �أق�شد ز�يد� - �شبقت مكارمه  ملا نظمت �ل�شعر 

يدي
ف�شائل  يف  تغنى  مل��ا   - �لفتى  ع��ني  يف  �ل�شكر  دم��وع  فا�شت 
رئ��ي�����س جمعية �لفجرية  �ل��ظ��ن��ح��اين  و�أو����ش���ح خ��ال��د  ز�ي���د 
ب��اإذن �هلل  �ملغفور له  �أن �حلديث عن  �لثقافية  �لجتماعية 
�لتي  مناقبه  ت�شتعر�س  جملد�ت  �إىل  يحتاج  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ل حت�شى يف ن�شر �ملحبة و�لت�شامح و�لعدل وتكري�س عمل 
�خلري �لذي �أ�شبح نهجاً لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
م�شري�ً �إىل �هتمام “ز�يد �خلري” بالإن�شان يف ربوع �لدولة، 
�أر�س  على  �لقاطنني  جلميع  �ل��ر�ق��ي��ة  �خل��دم��ات  وت��وف��ري 

دولة �لأمار�ت. 
�ملن�شة  �لت�شجيل يف  �إىل  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  �لظنحاين   ودع��ا 
وتنفيذ  �لعطاء   �لدولة يف  دور  لتكري�س  للتطوع  �لوطنية 
�مل�شوؤولية  �أهمية  على  روؤيتها يف2021 و2071، م�شدد�ً 
�لإ�شرت�تيجية  �ل��روؤى  وتطبيق  �ل�شباب  لدى  �لجتماعية 

�لتي تطرحها �لقيادة �لر�شيدة.
�ل��ن��دوة على تكري�س فكر  و�أو���ش��ت م��د�خ��لت �حل�شور يف 
ز�يد يف �ملناهج �لتعليمية عرب �لدعوة �إىل تخ�شي�س مادة 
�لقادمة  و�لأج��ي��ال  �لأبناء  �خلري” وتعليم  “ز�يد  در��شية 
على �شيا�شة  �خلري و�لعطاء �لتي كان ينتهجها �ل�شيخ ز�يد 

رحمه �هلل.  
ويف ختام �لندوة، كرم �شعادة خليفة �لكعبي رئي�س جمل�س 
�لظنحاين  وخالد  �لفجرية  و�شناعة   جت��ارة  غرفة  �إد�رة 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لفجرية �لجتماعية �لثقافية؛ 

�مل�شاركني و�ملتحدثني يف �لندوة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة من خلل مركز �شرطة �ملعمورة 
�لعمالة  م��ع  “�لتعامل  ���ش��ع��ار  حت��ت  حملة   ، �ل�����ش��ام��ل 
مكاتب  على  ت��وع��وي��ة  ب��رو���ش��ور�ت  ب��ت��وزي��ع  �ملنزلية” ، 
ق���ائ���دي ومرتادي  �مل��ن��زل��ي��ة وع��ل��ى خم��ت��ل��ف  �ل��ع��م��ال��ة 

�مل��رك��ز.    وت�شمنت  �خت�شا�س  �لطرق �شمن منطقة 
�أبرز  على  �ل�شاملة  �مل��ح��اور  م��ن  �لعديد  �ل��ربو���ش��ور�ت 
و�أهم حقوق وو�جبات �لعمالة �ملنزلية وكيفية �لتعامل 
معهم وفق ما �شرح به �لقانون وحقوق �لإن�شان ، و�أكد 

�ملجتمعية  �ل�شرطة  ف��رع  مدير  بلهون  ر����ش��د  �لنقيب 
مبركز �شرطة �ملعمورة �ل�شامل �إىل �أنه �أ�شبح �ليوم ل 
غنى عن وجود هذه �لفئة يف كل منزل �عتماد�ً على ما 
تتطلبه �حلياة �لع�شرية وزيادة �أعبائها يف ظل م�شاركة 

 ، �ملجتمع  وتطور  �لإنتاجية  �لعملية  يف  للرجل  �مل���ر�أة 
فاأ�شبح لهذه �لفئة حقوق وو�جبات يجب �للتز�م بها 
ما  تعك�س  وحم��رتم��ة  لئقة  بطريقة  معها  و�لتعامل 
�ملتحدة حفاظاً  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  توؤكده قو�نني 

ذلك  يعد  حيث  حلقوقه  و�شوناً  �لإن�شان  كر�مة  على 
و�جباً �أخلقياً و�إن�شانياً .

   وتتمثل �لرعاية و�لهتمام باجلو�نب �ل�شحية باإجر�ء 
�لفحو�شات �لطبية �مل�شتمرة للفئة �مل�شاعدة و�إعطائهم 

ك��اف��ة �حل��ق��وق و�ل���رف���ق ب��ه��م و�لب��ت��ع��اد ع��ن تعنيفهم 
وتعليمهم   ، ل��ه��م   مق�شودة  �ل��غ��ري  �لأع����ذ�ر  و�لتما�س 
تعريفهم   ، و�لأطفال  �ل�شن  كبار  مع  �لتعامل  مهار�ت 
مع  �ملجتمع  يف  �ل�شائدة  و�لقيم  و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت 
و�لت�شديد على   ، لهم  �ملوكلة  و�لو�جبات  �ملهام  حتديد 
جتنب ��شتقد�م �لفئة �مل�شاعدة �ملخالفة لقانون �لإقامة 

حر�شاً على �أمن �ملجتمع و�لأ�شرة .

•• دبي-وام:

�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وقعت 
�ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ة “ فايزر” 
�لدو�ئية لإع���د�د ودع��م ع��دة بر�مج يف 
بالوعي  �ملجتمع  تزويد  بهدف  �لدولة 
�ملنا�شب حول خماطر �لأمر��س �ملعدية 
و�أهمية �لتد�بري �لوقائية و�لتطعيمات 
و�ملجتمع و�شمان  �لفرد  لتعزيز �شحة 
�شيا�شات  وف��ق  م�شتد�مة  �شحية  بيئة 
فاعلة  و���ش��ر�ك��ات  وب��ر�م��ج  وت�شريعات 

حمليا ودوليا.
وق������ع �لت����ف����اق����ي����ة يف م���ق���ر �ل���������وز�رة 
�لرحمن  ع��ب��د  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  ب��دب��ي 
�ملر�كز  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل��رن��د 
و�ل��دك��ت��ور حممد  �ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت 
“فايزر” يف  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  ف����وزي 
�شعادة  بح�شور  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دول 
وكيل  �ل��ع��ل��م��اء  �شليم  �ل��دك��ت��ور حم��م��د 

وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع .
دور  ت���ع���زي���ز  يف  �لت���ف���اق���ي���ة  وت�������ش���ه���م 
�لأمر��س  على  �لق�شاء  يف  �لتطعيمات 
�ملعدية ورفع �لوعي يف �ملجتمع وتطوير 
كفاءة مقدمي �لرعاية �ل�شحية باإتباع 
توؤكد  حيث  �ملتطورة  �لأ�شاليب  �أح��دث 
�لأمر��س  �أن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
�ملعدية ما ز�لت �شبباً من بني �لأ�شباب 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ل���ل���وف���اة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

�لرند  �ل��دك��ت��ور ح�شني  و�أك����د  �ل��ع��امل. 
�ل��ه��دف م��ن �لت��ف��اق��ي��ة م��ع �شركة  �أن 
وبناء  �ل��وع��ي  رف��ع م�شتوى  ه��و  ف��اي��زر 
�لقدر�ت حول بر�مج �لأمر��س �ملعدية 
للمتخ�ش�شني  و�ل��ت��دري��ب  و�لتطعيم 
باعتبارها  �ل�شحية  �لرعاية  جمال  يف 
وتطبيق  لتحديد  فعالة  ��شرت�تيجية 
لهذه  ل��ل��م��ع��ر���ش��ني  وق���ائ���ي���ة  ت����د�ب����ري 
��شرت�تيجية  مع  يتو�فق  مبا  �ملخاطر 

�ل�شحي  �ل���ن���ظ���ام  ب��ت��ط��وي��ر  �ل���������وز�رة 
ل��وق��اي��ة جم��ت��م��ع دول����ة �لإم�������ار�ت من 
عليها  و�ل�شيطرة  �ل�شارية  �لأم��ر����س 
للحد  �ل�شحية  �حلياة  �أمن��اط  وتعزيز 

من �لأمر��س �ملرتبطة بها.
ت����دع����م  �لت�����ف�����اق�����ي�����ة  �أن  و�أو����������ش���������ح 
ملكافحة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لأمر��س غري �ل�شارية خلل �ل�شنو�ت 
 2021 –  2017 �مل��ق��ب��ل��ة  �خل��م�����س 

رئي�شية هي  �أرب���ع���ة حم���اور  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
�ل��ق��ي��ادة و�حل��وك��م��ة و�ل��وق��اي��ة وخف�س 
ع��و�م��ل �لإخ��ط��ار و�ل��رت���ش��د و�ملر�قبة 
و�لتقييم ودعم �لبحث �لعلمي ومتابعة 
�أ���ش�����س ت��ط��ور ه���ذه �لأم���ر�����س وتعزيز 
يو�كب  مب��ا  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  جم���ال 
لروؤية  �لوطنية  �لأج��ن��دة  م�شتهدفات 
�لإمار�ت 2021 بتطبيق نظام �شحي 

ي�شتند �إىل �أعلى �ملعايري �لعاملية.

�صرطة راأ�ص اخليمة املجتمعية تبني حقوق العمالة املنزلية 

»ال�صحة« توقع اتفاقية مع �صركة “ فايزر” لتعزيز الوقاية من الأمرا�ص املعدية 

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد رئي�س هيئة �لطاقة �إن يوم ز�يد 
للعمل �لإن�شاين هو ترجمة للنهج �لذي ر�شخه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ �لذي �شتظل روحه حية وخالدة يف ذ�كرة ووجد�ن 
�لوطن و�ملو�طنني وقلوب ونفو�س �لأمة �لعربية و�لإ�شلمية بعد حياة م�شهودة 
حافلة بالبذل و�لعطاء نذر خللها نف�شه وكر�س كل جهده وعمل بتفان و�إخل�س 

خلدمة وطنه و�شعبه و�أمته �لعربية و�لإ�شلمية و�لإن�شانية جمعاء.
و�أ�شاف معاليه يف كلمة مبنا�شب يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين �لذي ي�شادف �ل� 19 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  �لو�لد  له  �ملغفور  “ �إن مبادر�ت عطاء  من رم�شان من كل عام 
�شلطان �آل نهيان ما ز�لت م�شتمرة حيث يو��شل على نهجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل” و�شاحب  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�لأعلى حكام �لإمار�ت وكل �شعب �لإمار�ت لعمل �خلري وخدمة �لإن�شانية.
ولفت �إيل �أن دولة �لإمار�ت حتر�س على �لحتفاء بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين �لذي 
ي�شكل علمة فارقة يف تاريخ �لدولة للتعبري عن �لعرفان لز�يد �خلري ودوره يف 
تاأ�شي�س م�شرية �لعطاء �لإن�شاين يف دولة �لإمار�ت حيث �شيبقي 19 من رم�شان 
من كل عام تاريخا حا�شر� د�ئما يف وجد�ن �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة 
. وقال “ لقد بات توجه ز�يد �لعطاء منهجا للعمل �ملوؤ�ش�شي ولثقافة جمتمعية 
و�ل�شعادة  �خل��ري  لتحقيق  ت�شعى  �لتي  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  روح  ع��ن  تعرب  ر�ئ���دة 

�ملنا�شبة �نطلقا من  �لإم��ار�ت ي�شارك يف هذه  �لنا�س و�جلميع يف دول��ة  جلميع 
م�شوؤوليتهم �ملجتمعية وجهودهم �ملتو��شلة لتعزيز �لتنمية �لجتماعية ».

و�لت�شامح  �ل��ت��ع��اون  على  �ل��دول��ة  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أ�ش�س  “ لقد  و�أ���ش��اف 
و�شتظل �لإمار�ت منوذجا فريد� يف �لعمل �لإن�شاين لبقية دول �لعامل وما قدمه 
�لتفكري يف  �إن�شانية  للعامل  يوؤكد  و�خل��ري  و�لرحمة  �لعطاء  ث��ر�ه من  �هلل  طيب 
عقل ز�يد و�شعة رحمة قلبه حيث كر�س �هتمامه بالإن�شان باعتباره حمور �لتنمية 
يكن مق�شور�  ز�يد وحبه مل  �لإن�شانية وخري  زعيم  لقب  ��شتحق  لذلك  وغايته 
على مو�طني �لدولة فقط بل كان �ملغفور له �أول �ملبادرين �إىل جندة �ملحتاجني 
يف �شائر �لبلد�ن �إبان وقوع �لأزمات و�لكو�رث �لطبيعية وتوفري كل ما يلزم لهم 
وبذلك ك�شب حمبة �لعامل �أجمع وكان مثال للحكمة و�لكرم و�لإن�شانية ورجل 

للخري و�لعطاء.

عبداهلل اآل حامد : يوم زايد للعمل الإن�صاين عالمة فارقة يف تاريخ الإمارات 

امل�صاركون يف جمل�س البدية الرم�صاين:  

حتويل نهج زايد اإىل ثقافة يومية يف املجتمع الإماراتي

حممد بن نهيان بن ركا�ص : يوم 
زايد للعمل الإن�صاين ذكرى خالدة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

مبارك  م�شبح  ���ش��ع��ادة  ورع��اي��ة  بح�شور 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �لعام  �ملدير  �ملرر 
ب���الإن���اب���ة ومب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ي ع����دد من 
بلدية  نظمت  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات 
حتت  �خلري”  “ملتقى  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
وذلك  مدينتنا”  نبني  بيد  “يد�ً  �شعار 
يف ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت ب���اب �ل��ب��ح��ر و�لذي 
�لقطاع  وم�شاهمة  دور  تعزيز  ��شتهدف 
�لتحتية  �لبنية  م�شاريع  دعم  يف  �خلا�س 
 ، �ل�شكان  جلميع  �حلياة  ج��ودة  وحت�شني 

وحتقيق متطلبات �لتنمية �مل�شتد�مة.
وقد ح�شر �مللتقى كل من :�شركة �ت�شالت 
، �شركة دولفني للطاقة، م�شرف �أبوظبي 
�لقاب�شة،  �حل���ي���ل  ���ش��رك��ة  �لإ����ش���لم���ي، 
�لتطوير  �شركة  �لعقارية،  منازل  �شركة 
�ل�شياحي، �شركة م�شدر، �شركة بار�شونز، 
جهاز حماية �ملن�شاآت �حليوية و�ل�شو�حل، 
كلية �لأم��ار�ت، �شركة �لظفرة للأنظمة، 
�لعاملية للأملنيوم، �شركة  �شركة �لإم��ار�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر، م�����ش��اري��ع �ل��ع��ت��ي��ب��ة ، 
و�ل�شيد عادل �حلو�شني ممثل عن �شركة 
ومام  �لعقارية  �أم  �أي  و3  مام لل�شتثمار 
�نرتنا�شيونال  وم��در���ش��ة  �ل��ع��ق��ار  لإد�رة 

كميونتي.
 من جانبه �أكد �ملدير �لعام لبلدية مدنية 
�أبوظبي بالإنابة خلل �لكلمة �لفتتاحية 
�أن  �مللتقى  �أع��م��ال  ب��د�ي��ة  يف  �لقاها  �ل��ت��ي 

باأهمية  ت��وؤم��ن  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
�مل�شاهمة يف دعم ��شتد�مة جمتمعنا على 
�مل���دى �ل��ط��وي��ل و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �جلانب 
حماور  ع��دة  على  مرتكزين  �لجتماعي، 
و�ل�شحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  م��ن��ظ��وم��ة  يف  مم��ث��ل��ة 
و�لكو�در  �لعاملني  ،وتنمية  و�ل�����ش��لم��ة 
�لعلقات  �أف�������ش���ل  وت��ف��ع��ي��ل  �ل��ب�����ش��ري��ة، 
�ل�شركاء  م����ع  د�ئ������م  ب�����ش��ك��ل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
�ل�شرت�تيجيني يف �لقطاعني �حلكومي و 
�خلا�س، وكذلك بناء قنو�ت �لتو��شل مع 
�ملجتمع �ملحلي ومنظمات �ملجتمع �ملدين 
، وتوقن �لبلدية بالدور �ملحوري للقطاع 

�خلا�س يف حتقيق هذه �لأهد�ف.
منهجية  على  توؤكد  �لبلدية  �أن  و�أ���ش��اف 
ترتكز  و�لتي  لديها  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
على فل�شفة �لعمل يف جمالت عديدة منها 
و�ملجتمع   ، و�ل�����ش��لم��ة  و�ل�شحة  �لبيئة 
و�ل�شركاء و�لعاملني ، وتطبيق �ملمار�شات 
�لتفاقيات  خ��ارط��ة  وت��و���ش��ي��ع   ، �ل��ع��امل��ي��ة 
 ، �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  بتعزيز  �خلا�شة 
و�ل�شتفادة من �خلرب�ء، وحتقيق معايري 
و�ملبادر�ت  �ل��رب�م��ج  ،وتنفيذ  �ل�شتد�مة 
�لكفيلة بتعزيز قيم �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
ب�شاأن  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  �شعيد  وعلى   ،
مدينة  بلدية  ف��اإن  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
منها  م�شاريع  لتنفيذ  تخطط  �أب��وظ��ب��ي 
�ملحا�شبة  ومعايري   ، �لكربونية  �لب�شمة 
مدينة  ب���ل���دي���ة  وج����ائ����زة  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
، وح�شاب  �ملجتمعية  �أبوظبي للم�شوؤولية 

�لعائد �لجتماعي من �ل�شتثمار .
و�أ����ش���اد ���ش��ع��ادت��ه ب��امل��ب��ادرة �ل���ر�ئ���دة �لتي 
نفذتها �شركة �لإمار�ت �لعاملية للأملنيوم 
باإن�شاء  �ل�����ش��رك��ة  ق��ي��ام  يف  متثلت  و�ل��ت��ي 
هذه  �أن  م�شري�   ، �ل�شمحة  يف  حديقتني 
ت�����ش��ك��ل ح���اف���ز� ك��ب��ري� لأهمية  �مل����ب����ادر�ت 
قيم  تر�شيخ  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  �إ���ش��ر�ك 
�لرتفيهية  �خليار�ت  وتوفري  �ل�شتد�مة 
�جلميع  د�عيا   ، �ل�شكان  جلميع  �ملتعددة 
�لر�ئدة  �ملبادرة  هذه  من  يتخذو�  �أن  �إىل 
مثل  للأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  ل�شركة 

وقدوة يحتذى بها.  
وي���اأت���ي ه���ذ� �مل��ل��ت��ق��ى �ن��ط��لق��اً م��ن روؤية 
طرح  على  ترتكز  �لتي   2030 �أبوظبي 
ع���م���ر�ين لتطوير  ه��ي��ك��ل��ي  ع��م��ل��ي  �إط�����ار 
وح�شد  �جلهود  وتكثيف  �أبوظبي  مدينة 
�ل��ط��اق��ات وت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ة م��ع �لقطاع 
مل�شاركتهم  �آف����اق ج��دي��دة  وف��ت��ح  �خل��ا���س 
م�شتد�مة،  ب���ط���رق  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ب��اأن �لقطاع  وذل��ك �نطلقا من �لإمي��ان 
�خل����ا�����س ����ش���ري���ك �أ����ش���ا����ش���ي و ج������زء ل 
�إم���ارة  يف  �لتنمية  منظومة  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ 
�أب��وظ��ب��ي، ول���ه دور وو�ج����ب حم����وري يف 
على  �مللتقى  رك���ز  ح��ي��ث  �مل��ج��ت��م��ع،  تنمية 
لل�شركات وحتفيز  �ملجتمعي  �ل��دور  �إب��ر�ز 
�لقطاع �خلا�س على �مل�شاهمة �ملجتمعية 
توؤثر  �لتي  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  من خلل 
ب�شكل حموري على تنمية �ملجتمع ، و�أتاح 
و�لعمل  �ل�شر�كة  لتعزيز  فر�شة  �مللتقى 

خلل  م��ن  �مل��ح��ل��ي،  �ملجتمع  ي��خ��دم  فيما 
�ملدن  تطوير  يف  �خلا�س  �لقطاع  �إ�شر�ك 
حد�ئق  ب��اإن�����ش��اء  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا 

ومو�قع �ألعاب للأطفال.  
�أكدت �لبلدية  �مللتقى  �أه��د�ف  �أهم  وحول 
�ملر�فق  ت��اأم��ني  ي�شتهدف  �مللتقى  ه��ذ�  �أن 
و�إجناز   ، �حل�شرية  للمناطق  �ملجتمعية 
�لبلدي  �لعمل  للنظام  �لتابعة  �مل�شاريع 
و�خل�����ط�����ة �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة ل���ل���ج���ه���ة ، 
، وتر�شيخ  وجت�شيد م��ب��ادر�ت ع��ام �خل��ري 
للقطاع  �لفر�شة  و�إت��اح��ة   ، �ل�شعادة  قيم 
�ملجتمع  خ��دم��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  �خل���ا����س 
عام  مل��ب��ادرة  و�ل�شتجابة   ، �لتنمية  ودع��م 

�خلري بال�شر�كة مع �لقطاع �حلكومي.
كما ركز �مللتقى على ��شتقطاب �مل�شتثمرين 
مبادرة  ل���دع���م  و�مل���ق���اول���ني  و�مل���ط���وري���ن 
�ل�شتثمار  جم����الت  وف��ت��ح  �خل����ري،  ع���ام 
�لبلدية  وم�شاريع  �حلكومي  �لقطاع  يف 
�خلا�س  �لقطاعني  وجمع  �ل�شتثمارية، 
�شقف  حت��ت  فئاته  مبختلف  و�حل��ك��وم��ي 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  فر�س  لعر�س  و�حد، 
يف �ن�����ش��اء �حل��د�ئ��ق وم��و�ق��ع �لأل���ع���اب يف 
مدينة �أبوظبي، ودعم مبادرة عام �خلري ، 
وتعزيز �ل�شر�كة بني �لقطاعات �ملجتمعية 
�لقطاع  �خل����ا�����س،  :�ل���ق���ط���اع  �ل���ث���لث���ة 

�حلكومي، �لقطاع �ل�شبه �حلكومي.
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت����ه ����ش��ت��ع��ر���ش��ت بلدية 
�مل��ل��ت��ق��ى روؤيتها  �أب��وظ��ب��ي خ���لل  م��دي��ن��ة 
من  �ملدعومة  �مل�شرتكة  �مل�شاريع  لتنفيذ 

�ملعايري  �أه���م  مو�شحة  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
�مل�شاريع ومنها  تو�فرها يف هذه  �لو�جب 
�مل���ث���ال ل �حل�����ش��ر معايري  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
وملعب  للحد�ئق  �لرئي�شية  �لت�شميم 
�لأطفال وت�شمل �أهمية ��شتيفاء متطلبات 
ومعايري بلدية مدينة �أبوظبي يف ت�شميم 
��شتيفاء  و  �لأل���ع���اب،  وم���و�ق���ع  �حل���د�ئ���ق 
متطلبات  و��شتيفاء   ، �ل�شتد�مة  معايري 
وفئات  �لعمرية  �لفئات  جلميع  �ل�شلمة 

�ملجتمع .
�ملقرتحة من  �ملو�قع  �أن  �لبلدية  و�أ�شارت 
ق��ب��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ه���ي ذ�تها 
�ملر�فق  تطوير  خطة  يف  �مل��ق��ررة  �مل��و�ق��ع 
�ملر�فق  ن���ظ���ام  يف  �مل��ع��ت��م��دة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بتكلفة  موقعا،   99 وع��دده��ا  �ملجتمعية، 
، مم���ا يخدم  دره����م  م��ل��ي��ون   300 ت��ب��ل��غ 
خطة �لإمارة يف تطوير �ملر�فق �ملجتمعية 

يف �لرب �لرئي�شي ملدينة �أبوظبي .
و�أو�شحت �لبلدية �أن تنفيذ هذه �مل�شاريع 
�خلا�شة باحلد�ئق يتم وفقا ل�شرت�تيجية 
�ملناطق  �إىل  �لأولوية  معينة حيث تعطي 
�ل�شكنية �ملاأهولة بال�شكان ،ومدى �حتياج 
و�لكثافة   ، ج���دي���دة  حل���د�ئ���ق  �مل���ن���اط���ق 
�ل�شكانية، و�ل�شتجابة لطلبات �ملو�طنني 

ب�شاأن �حلاجة لإن�شاء �حلد�ئق. 
�ملناطق  �لثانية فرتكز على  �لأولوية  �أما 
و�لتي  بال�شكان  �مل��اأه��ول��ة  غ��ري  �ل�شكنية 
تقع قيد �لإن�شاء حيث تبد�أ �أعمال �إن�شاء 
�شنو�ت  ث��لث  �إىل  �شنتني  بعد  �حل��د�ئ��ق 

من ��شتكمال �أعمال �لبنية �لتحتية .
وحول �أهم م�شاريع �حلد�ئق بهذ� �ل�شدد 
�إن�شاء  ي�شمل  �ملخطط  �أن  �لبلدية  �أك��دت 
لأطفال  �ألعاب  مو�قع  و�أرب��ع��ة  حد�ئق   4
 23 على  تزيد  بتكلفة  خليفة  مدينة  يف 
مليون درهم ، علما �أن �ملدينة ت�شم حاليا 

حد�ئق و5 مو�قع �ألعاب �أطفال .  3
ويف م��دي��ن��ة ���ش��خ��ب��وط ���ش��ي��ت��م �إن�������ش���اء 8 
حد�ئق وموقعني لألعاب �لأطفال ، بقيمة 

 . درهم  مليون   37
ويف �لرب �لرئي�شي �شمال 4 حد�ئق وموقع 
�ألعاب للأطفال بتكلفة 35 مليون درهم 
، ويف مدينة حممد بن ز�يد 17 حديقة 
بتكلفة  �لأط���ف���ال  لأل���ع���اب  م��وق��ع��ا  و23 
�لرئي�س  �لرب  ويف   ، درهم  مليون   101
20 حديقة و15 موقعا لألعاب �لأطفال 

بتكلفة 96 مليون درهم .
جمال  يف  جتربتها  �لبلدية  و��شتعر�شت 
�خلا�س  �لقطاع  مع  �ملجتمعية  �مل�شاركة 
من خلل مبادرة �شركة �لإمار�ت �لعاملية 
بتنفيذ  �لأخ���رية  قامت  حيث  للأملنيوم، 
تقدمي  ع����رب  �ل�������ش���م���ح���ة  يف  ح���دي���ق���ت���ني 
للحديقتني  و�لتنفيذ  �لت�شميم  �أع��م��ال 
�إجنازهما  بعد  �لبلدية  �إىل  وت�شليمهما 
ب��ل��غ��ت م�����ش��اح��ة �حل��دي��ق��ة �لأوىل  ، وق���د 
7،814 مرت� مربعا، وم�شاحة �حلديقة 
و�حتوت   ، مربعا  م��رت�   8،217 �لثانية 
�حل���دي���ق���ت���ان ع���ل���ى م���لع���ب ري���ا����ش���ي���ة ، 
للفئات  �لأط����ف����ال،  لأل���ع���اب  وم�����ش��اح��ت��ني 

ومعد�ت   ، �شنة(   2012( م��ن  �لعمرية 
 ، ري��ا���ش��ي��ة  ، ومم��ا���س  للبالغني  ري��ا���ش��ي��ة 
و�أماكن مظللة للجلو�س، و�أماكن �ل�شو�ء 

، م�شاحات خ�شر�ء.
 هذ� وقد �أعلن م�شرف �أبوظبي �لإ�شلمي 
يف  حديقة  وتنفيذ  لإن�شاء  مو�فقته  ع��ن 
ون�شف  مليونني  بقيمة  �لوثبة  منطقة 
دره���م ك��م��ا �أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة �حل��ي��ل عن 
ريا�شية  ملعب  �أرب��ع  لإن�شاء  مو�فقتها 
�ل�شناعية   م�����ش��ف��ح  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ع��م��ال 
و�أب��دت �شركة �لإم��ار�ت �لعاملية للأملنيوم 
����ش��ت��ع��د�ده��ا لإق���ام���ة مم�����ش��ى يف منطقة 
لبناء  �مل��و�ط��ن��ني  �أح���د  وت��ع��ه��د   �ل�شمحة، 
حممد  مدينة  يف  م�شجد  فيها  و  حديقة 
�إمي���ان���ا م���ن �مل�شاركني  ب���ن ز�ي�����د  وذل����ك 

بدورهم يف �مل�شوؤولية �ملجتمعية
على �ل�شعيد ذ�ته و�شمن فعاليات �مللتقى 
�ملدير  �مل���رر  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة م�شبح  ك���رم 
بالإنابة  �أب��وظ��ب��ي  م��دن��ي��ة  لبلدية  �ل��ع��ام 
وذلك  للأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �شركة 
�مل�شوؤولية  ت��ع��زي��ز  يف  ل���دوره���ا  ت��ق��دي��ر� 
�ملجتمعية ودعم متطلبات �ل�شتد�مة من 

خلل �إن�شاء حديقتني يف �ل�شمحة . 
وق���د دع���ت �ل��ب��ل��دي��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �خلا�شة 
تنفيذ  يف  للم�شاهمة  �مل��ج��ت��م��ع   و�أف������ر�د 
�ن�������ش���اء �حل����د�ئ����ق وم����و�ق����ع �لأل����ع����اب يف 
م�شاهمتهم  خ��لل  من  �أبوظبي،   مدينة 
يف �مل�شئولية �ملجتمعية ودعم مبادرة عام 

�خلري. 

يف يوم زايد للعمل الإن�صاين و�صمن مبادراتها لعام اخلري

»بي��ت اخلي��ر« ت�ص���دد 7.8 ملي��ون دره����م لإط����الق 24 �صجين����ًا مع�ص�������رًا
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�ختارت جمعية بيت �خلري يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين �لذي ي�شادف �ليوم 
�لربعاء ، يف �لتا�شع ع�شر من رم�شان، لإطلق �أحد �أهم مبادر�تها يف عام 
مبلغ  بت�شديد  مع�شر�ً،  �شجيناً   24 �شر�ح  �إط��لق  ت�شمنت  و�لتي  �خل��ري، 
7.847.206 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع �شندوق �لفرج و�ملوؤ�ش�شات 
�لإ�شلحية و�لعقابية يف كل من �إمار�ت �لفجرية ور�أ�س �خليمة و�أم �لقوين، 
حيث قامت �جلمعية باإنهاء �لذمم �ملالية �ملرتتبة عليهم، و�لتي كانت �شبباً 

يف �شجنهم، لينالو� حريتهم على �أعتاب عيد �لفطر �ملبارك.

�لكر�م،  للمح�شنني  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  �خل���ري،  بيت  �إد�رة  جمل�س  ووج���ه 
�ملبالغ  تغطية  حتقيق  يف  ���ش��اه��م��و�  �ل��ذي��ن  �ل��ب��ي�����ش��اء  �لأي�����ادي  و�أ���ش��ح��اب 
�مل�شتحقة، وقال عابدين طاهر �لعو�شي، �ملدير �لعام يف هذه �ملنا�شبة: تاأتي 
هذه �ملبادرة مبنا�شبة يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين، �إحياء لذكرى رحيل ز�يد 
�لرت�حم  نهج  �أر�شى  �ل��ذي  �لعطاء،  ور�ئ��د م�شرية  �لدولة  �خل��ري، موؤ�ش�س 
و�ل��ت��ك��اف��ل يف جمتمع �لإم������ار�ت، وك���ان ل��ن��ا خ��ري ق���دوة يف �ل��ب��ذل و�جلود 
وتفريج  �لأزم����ات،  و�أ���ش��ح��اب  و�ملع�شرين  �ل�شعفاء  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��وق��وف 
�ملبادرة،  �أعلن هذه  و�أن��ا  ي�شعني  بيوتهم، ول  �إىل  �ل�شعادة  و�إدخ��ال  كربتهم 
�إل �أن �أتقدم بخال�س �ل�شكر و�لتقدير ل�شندوق �لفرج �لذي جتمعنا معه 

تعاونت  �لتي  و�لعقابية  �لإ�شلحية  �ملوؤ�ش�شات  ولكافة  متجددة،  �شر�كة 
لإجناح هذه �ملبادرة و�شهلت �إجر�ء�تها، وكل �لعرفان و�لمتنان للمح�شنني 
�لكر�م و�أهل �خلري �لذين �شاهمو� يف جمع هذ� �ملبلغ �لكبري، ليفكو� كربة 
�أطلقه  �ل��ذي  �خل��ري  ع��ام  معنا  وليرثو�  �لف�شيل،  �ل�شهر  ه��ذ�  �إخو�نهم يف 
وي�شجلو�  �لعطاء،  من  باملزيد  �هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
ماأثرة جديدة من ماآثر هذ� �ل�شعب �ملعطاء، �لذي متيز بح�شه �لإن�شاين 

وقيم �لنجدة و�لفزعة و�إغاثة �مللهوف.
وكان جمل�س �إد�رة “بيت �خلري” قد �أو�شى بزيادة مبادر�ت �جلمعية يف عام 
�خلري، و��شتثمار �حلملة �لرم�شاين ويوم ز�يد للعطاء �لإن�شاين، لإطلق 

�ملع�شرين وتدخل  باحتياجات  �ملباركة، وتنه�س  �لأيام  تليق بهذه  مبادر�ت 
يعمل  �إن�شانية  موؤ�ش�شة  �لفرج  �شندوق  �أن  ويذكر  �أ�شرهم.  �إىل  �ل�شعادة 
�لدين  عليها  يحث  �لتي  �لجتماعي  و�لتكافل  �لت�شامن  روح  تعزيز  على 
�لإ�شلمي، وتاأكيد �ملفاهيم �حلديثة لدور �ملوؤ�ش�شة �لإ�شلحية و�لعقابية، 
و�شمان �حلياة �لكرمية لأ�شر نزلء �ل�شجون، و�لعمل على ت�شوية �لق�شايا 
�ملالية �لعالقة بني �لنزيل و�جلهة �ل�شاكية، وت�شديد �لديون �ملدنية للنزلء 
لها  �ملحتاجني  �ل��ن��زلء  مل�شاعدة  �ل��لزم��ة  �ملالية  �ملبالغ  ودف��ع  �ملع�شرين، 
وقع  �ملخت�شة، وقد  بالتعاون مع �جلمعيات �خلريية و�جلهات  ولأ�شرهم، 

موؤخر�ً مذكرة تفاهم مع جمعية بيت �خلري لزيادة �ملبادر�ت �مل�شرتكة.

اأطفال بتكلفة 300 مليون درهم ومالعب  حدائق  لإن�صاء  مقرتحًا  موقعا   99

بلدية مدينة اأبوظبي تطرح روؤيتها ب�صاأن م�صاركة القطاع اخلا�ص يف دعم م�صاريع البنية التحتية خالل )ملتقى اخلري(

•• دبي-الفجر:

»ب�شمة  �شعار  حت��ت  حملة  �ملوظفني«  »�إ���ش��ع��اد  فريق  نظم 
�ملعلومات  مركز  يف  �لن�شائية  �للجنة  مع  بالتعاون  خ��ري« 
�إعلن  م��ع  متا�شياً  �ل���رب،  د�ر  جلمعية  �ل��ت��اب��ع  �لإ���ش��لم��ي 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة، حفظه �هلل،  باأن عام 2017 يف دولة �لإمار�ت هو  
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ، ومع توجيهات �شاحب  عام �خلري 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، يف هذ� �ل�شاأن و�نطلقاً من 
وتعزيز�  �لعامة  للم�شلحة  وخدمًة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�شريحة  ودع���م  تعزيز  ون��ح��و  �لعليا،  �لوطنية  ل��لأه��د�ف 

�مل�شلمني �جلدد.
�مل��وظ��ف��ني �مل�شلمات �جل���دد يف  �إ���ش��ع��اد  ���ش��ارك ف��ري��ق  حيث 
�لإفطار، ومت جمع �أكرب قدر ممكن من �لعباء�ت �مل�شتعملة 

للم�شلمات  بها  للتربع  وذل��ك  دب��ي،  حماكم  موظفات  من 
و�أ�شهرت  لهن،  عباءة   100 �أك��رث من  وّزع   �جل��دد، حيث 
�لأث��ر �لطيب يف  ك��ان له  �إ�شلمها مما  �ملتو�جد�ت  �إح��دى 
فريق  رئي�س  �ل�شويدي  �شلطان  و�أ���ش��ار  �مل�شاركني.  نفو�س 
�أن تكون لنا يف  �لفريق  �إ�شعاد �ملوظفني نهدف من خلل 
كل منا�شبة ب�شمة وخا�شة يف �شهر �خلري، خلدمة �ملجتمع 
حتى ي�شبح جلميع �لأع�شاء ب�شمة خري على �أر�س �لو�قع 

يف �ملبادرة ون�شر ثقافة �لتطوع هي �أ�شا�س �أعمالنا. 
 و�أ�شاف �ل�شويدي �أن حماكم دبي تعمل يف �شوء توجيهات 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، ب�شرورة  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
فيه  تنخرط  عام،  كتوجه جمتمعي  �لعطاء  �إر�شاء مفهوم 
�لعطاء  قيمة  تر�شيخ  �إىل  وت�شعى  ك��اف��ة،  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
�لإمار�تية  �ل�شخ�شية  مم��ي��ز�ت  �أه����م  ك���اإح���دى  و�ل���ب���ذل، 

و�ملوؤ�ش�شات �لإمار�تية. 

�صمن عام اخلري و بالتعاون مع جمعية دار الرب

فريق “اإ�صعاد املوظفني” مبحاكم دبي 
ينظم حملة “ب�صمة خري”

•• دبي –الفجر:

جمموعة  �لإم����ار�ت  م��و����ش��لت  نّظمت 
م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ت��ن��وع��ة و�مل����ب����ادر�ت 
 12 �ل����  �ل���ذك���رى  مبنا�شبة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�آل نهيان  لوفاة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
رم�شان   19 ت�شادف  و�لتي  �هلل  رحمه 
من كل عام وذلك �شمن يوم ز�يد للعمل 
�لإن�����ش��اين حت��ت ���ش��ع��ار “حب ووف����اء.. 

لز�يد �لعطاء«.
�جلرمن  عبد�هلل  حممد  �شعادة  و�شرح 
مدير عام مو��شلت �لإمار�ت: “�إننا يف 
�لتاريخ  �شطره  ما  ن�شرتجع  �ليوم  هذ� 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  من 
ث����ر�ه«،  ن��ه��ي��ان »ط��ي��ب �هلل  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
و�إجناز�ته  �جلليلة  م��اآث��ره  ر���ش��خ  �ل���ذي 
دولة  م�شاعد�ت  و�شلت  حتى  �لإن�شانية 
�لإمار�ت �إىل كافة �ملحتاجني يف �لأر�س 
وم��ب��ادر�ت��ه��ا �خل���ريي���ة �مل��ت��ن��وع��ة د�خل 

�لدولة وخارجها«. 
�أن��ه بقدر م��ا ت�شتجي�س  و�أّك���د �جل��رم��ن 
�لفقد و�حلزن على غيابه  فينا م�شاعر 
مب��ن��ا���ش��ب��ة رح��ي��ل��ه، ب��ق��در م��اه��ي ذكرى 

�ملوؤ�ش�س  �لقائد  نهج  فيها  جن��دد  عطرة 
�حلبيبة  دول���ت���ن���ا  م�����ش��رية  و�����ش���ت���م���ر�ر 
بقيادة  �لإن���������ش����اين  و�ل���ع���م���ل  ب���اخل���ري 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة ،ح��ف��ظ��ه �هلل، 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي ، رع��اه �هلل، 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
و�إخو�نهم  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
و�لتي  �لإم����ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب 
ترتجم ب�شكل �شنوي �لتلحم و�لتكافل 

�لإن�شاين.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ���ش��ق��ر  ح��ن��ان  وق��ال��ت 
�حتفاء  �أن  �ملوؤ�ش�شية  �خل��دم��ات  ل��د�ئ��رة 
مو��شلت �لإمار�ت بهذه �ملنا�شبة �لذي 
تتو�فق مع �لذكرى �ل� 12 لرحيل ر�ئد 
له  �ملغفور  �خل��ريي  و�لعمل  �لإن�شانية 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب 
�هلل ثر�ه، ت�شّكل علمة فارقة يف تاريخ 
�لتقدير  م�شاعر  جت�شد  حيث  �ل��دول��ة، 
و�لعرفان  و�لعطاء  �لوفاء  قيم  وتر�ّشخ 
م�شرية  تاأ�شي�س  يف  ودوره  �خل��ري  لز�يد 
�لدولة  حققتها  �لتي  �لإن�شاين  �لعطاء 
ملختلف  �م��ت��دت  �ل��ت��ي  �لبي�شاء  �أي���ادي���ه 

دول �لعامل.
�لإن�شاين  ز�ي���د  ن��ه��ج  �أن  �شقر  و�أك�����ّدت 
مو��شلت  يف  م���ل���ت���زم���ون  و�ج������ب  ه����و 
�لوفاء  خ���لل  م��ن  بتنفيذه،  �لإم�����ار�ت 
من  وذلك  �ملجتمع،  جتاه  مب�شوؤولياتها 
�ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  م��ب��ادر�ت  خ��لل 
و�لنتماء،  �لإخ��ل���س  معاين  وجت�شيد 
و�جلود  و�ل��ع��ط��اء  ل��ل��وط��ن،  و�لت�شحية 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ل��ت��زم  ك��م��ا  �مل��ح��ت��اج��ني،  ل��ك��ل 
�ملجتمعية  �مل�����ب�����ادر�ت  خم��ت��ل��ف  ب���دع���م 

�لتعاون  روح  ت��ب��ث  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�ملجتمع  �أف��ر�د  بني  و�لتكافل  و�لنتماء 
ك��ك��ل. وت��ن��ّظ��م �مل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
ي���وم ز�ي����د للعمل �لإن�����ش��اين ع����دد�ً من 
�لعيد  ك�شوة  مبادرة  ت�شّمنت  �لفعاليات 
حيث  �ل����رب،  د�ر  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
���ش��ي��ق��وم ف��ري��ق �ل��ت��ط��وع ب��ت��وزي��ع 200 
�شندوق ك�شوة �لعيد على �لأ�شر �ملتعففة 
من خلل ثلث مر�حل، �أولها عمليات 
جمع �مللب�س و�لهد�يا؛ ومن ثم مرحلة 
للعمل  ز�ي�����د  ي����وم  �ل��ك�����ش��وة يف  ت���وزي���ع 
تعزيز  يف  ي�شهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �لإن�شاين 
�لأعباء  وتخفيف  و�لتكافل،  �مل��ودة  روح 

و�ملتعففة،  �مل�شتحقة  �لأ���ش��ر  كاهل  على 
و�إدخ�����ال �ل��ف��رح��ة ع��ل��ى ق��ل��وب �لأطفال 
و�لفئات �ملحتاجة من �أبناء �ملجتمع.  كما 
�إفطار  مبادرة  على  �لفعاليات  ��شتملت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة برعاية  ت��ق��وم  ���ش��ائ��م، ح��ي��ث 
حمدودي  لفئة  �ل�شائمني  لإفطار  يوم 
�لرم�شانية  م��ن خ��لل �خل��ي��م  �ل��دخ��ل 
د�ر  �لتي تقيمها وت�شرف عليها جمعية 
�ل��دول��ة. حيث  �ل��رب يف خمتلف مناطق 
�لأفطار  وجبات  بتوفري  �ملوؤ�ش�شة  تقوم 
قبل  من  وتوزيعها  �شخ�س   400 لعدد 
�مل��ت��ط��وع��ني م���ن م��وظ��ف��ي �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
بالتز�من  �أي�شاً  �خليم، وتنظم �ملوؤ�ش�شة 
ماأدبة  �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي���د  ي���وم  م��ع 
�إفطار ملوظفي فرع مو��شلت �لإمار�ت 
�ملو��شلت  م��رك��ز  و���ش��ائ��ق��ي  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�لأمر  و�أب��ن��اءه��م،  �حلكومية  �مل��در���ش��ي��ة 
و�لتو��شل  �ل���ت���اآل���ف  روح  ي��ب��ث  �ل�����ذي 
فئاتهم  خم��ت��ل��ف  م����ن  �مل���وظ���ف���ني  ب����ني 
م�شابقة  تنظيم  �إىل  �إ�شافة  �لوظيفية، 
يوم  ح��ول  للموظفني  موجهة  د�خ��ل��ي��ة 
�شيتم منح  �لإن�شاين، حيث  ز�يد للعمل 

جو�ئز قيمة للفائزين.

•• دبي -وام:

���ش��ارك��ت �جل��ام��ع��ة �لم��ري��ك��ي��ة يف �لم�����ار�ت يف 
جمعية  تنظمها  �لتي  �أمان”  “رم�شان  حملة 
طلب  م�شاركة  خ��لل  من  �خلريية  �لإح�شان 
بتوزيع  �مل��ت��ط��وع��ني  ف���ري���ق  ���ش��م��ن  �جل���ام���ع���ة 
�لإفطار  موعد  قبل  �ل�شائقني  على  �لوجبات 

بدبي.
تنظمها  “ �لتي  �أم��ان  “ رم�شان  وتاأتي حملة 
جمعية �لإح�شان �خلريية لل�شنة �ل�شاد�شة على 

�لد�خلية و�ملجل�س  بالتعاون مع وز�رة  �لتو�يل 
�لوطني للإعلم كر�عي �إعلمي بهدف �حلد 
�ملزدحمة  �ل�����ش��و�رع  على  �ل��ز�ئ��دة  �ل�شرعة  م��ن 
و�لتقاطعات �ملرورية يف �لفرتة �لتي ت�شبق �آذ�ن 
خفيفة  غذ�ئية  وجبات  بتوزيع  وذل��ك  �ملغرب، 
ع��ل��ى ���ش��ائ��ق��ي �ل�����ش��ي��ار�ت و�مل�����ش��اة م��ن خمتلف 
�لكبري  �لأث��ر  لها  �حلملة  �أن  كما  �جلن�شيات.  
يف �حلد من ح��و�دث �ل�شري وجنحت يف تعزيز 
من  �لآلف  بها  ي�شارك  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�مل��ت��ط��وع��ني م���ن ج��م��ي��ع ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع �شو�ء 

حكومية  جهات  مع  بالتن�شيق  �أو  ف��ردي  ب�شكل 
وموؤ�ش�شات وكذلك �لأطفال وكبار �ل�شن. و�أكد 
رئ��ي�����س �جلامعة  �ل����رز�ق  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور مثني 
بالعمل  �له��ت��م��ام  �أن  �لم����ار�ت  �لم��ري��ك��ي��ة يف 
�خلريي و�إث��ر�ء �لعمل �لتطوعي هو جزء من 
�ك�شابها  على  حتر�س  �لتي  �جلامعة  منظومة 
�لعمل  ب����اإدر�ج  �جلامعة  ق��ام��ت  حيث  للطلب 
�شاعات  �لدر��شية لإكمال  �لتطوعي يف �خلطة 
�لتخرج بهدف حتفيز �لطلب علي �لتميز يف 
�لقيم و�ل�شلوك و�لك�شف عن مو�هب �لطلب 

حزمة  �شمن  تاأتي  �مل�شاركة  �إن  وق��ال  �ملخفية. 
�إطار  يف  تنفيذها  على  يعمل  خريية  م��ب��ادر�ت 
حر�شه على تفعيل م�شاركته �ملجتمعية وتعزيز 
�ل��ت��و����ش��ل �مل��ج��ت��م��ع��ي ودع�����م ك���اف���ة �مل���ب���ادر�ت 
�مل�شوؤولية  قيم  وتطبيق  و�لتطوعية  �خلريية 

�لجتماعية يف كافة بر�مج �جلامعة.
�حلملة  �أه��م��ي��ة  �إىل  م��ث��ن��ى  �ل���دك���ت���ور  و�أ�����ش����ار 
وت�شاهم  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  ف�شائل  تعك�س  �لتي 
يف ت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م �خل���ري ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة �لعمل 

�لتطوعي.

موا�صالت الإمارات توزع 400 وجبة اإفطار و200 �صندوق 
ك�صوة عيد يف يوم زايد للعمل الإن�صاين

»اأمي��ركي���ة الإم���ارات« ت�ص���ارك يف حمل���ة »رم�ص���ان اأم���ان«
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�شمن مبادرة “�إفطار �شائم”  نظم 
م�شت�شفى �شقر �فطار ملوظفي جميع  
م�شت�شفى  وزع   ح���ني  يف  �لأق�������ش���ام 
�إبر�هيم بن حمد عبيد�هلل مبنطقة 
ر�أ�س �خليمة �لطبية �لثنني �ملا�شي 
وجبات �إفطار لل�شائمني يف كورني�س 

�لقو��شم. 
و���ش��ه��د م��وظ��ف��ي م�����ش��ت�����ش��ف��ى �شقر 
و�ل����وح����د�ت  �لإد�ر�ت  وم�������ش���وؤويل 
ر�أ������س �خليمة  �ل�����ش��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة �لإف���ط���ار �جل��م��اع��ي �لذي 
�أق����ام����ه �ل�����ش��ي��د حم���م���د ر������ش����د بن 
يف  ���ش��ق��ر  م�شت�شفى  م��دي��ر  �ر���ش��ي��د 
رم�شان   17 �مل���و�ف���ق  �لث��ن��ني  ي���وم 

م.  2017/6/12 1438ه�  
�جلماعي  �لإف���ط���ار  ب��رن��ام��ج  ح�شر 
�لنعيمي  �هلل  عبد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيد 
م��دي��ر �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ط��ب��ي��ة وك����ل  من 
مدير  �ل����ط����ري  ي���و����ش���ف  �ل����دك����ت����ور 

ب�����ن حمد  �ب�����ر�ه�����ي�����م  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
عبيد�هلل وم�شت�شفى عبيد�هلل لعلج 
و  �ل�شخوخة،  و�م��ر����س  �ل�شن  كبار 
�ملر�فق  ق�شم  رئ��ي�����س  �شبيع  حم��م��د 
�لعامة باملنطقة  وعدد من موظفي 

�مل�شت�شفى.
�ر�شيد  ب����ن  ر������ش����د  حم���م���د  وذك�������ر 
�أن مثل هذه  مدير م�شت�شفى �شقر 
�ملوظفني  ب���ني  �مل��ب��ا���ش��رة  �ل���ل���ق���اء�ت 
�لتحديات  وت�����ن�����اول  و�ل�����روؤ������ش�����اء 

تو�جهها  �لتي  و�مل�شاعب  �ل�شحية 
�مل�شت�شفى ب�شورة �خوية غري ر�شمية 
و�ل�شعي د�ئما نحو �لتميز و�لريادة. 
�لتعاون  روح  على  �شيادته  �ثنى  كما 
جميع  ت�شود  �لتي  و�ملحبة  و�لإل��ف��ة 

�مل�شت�شفى  �ىل  �ملنت�شبني  �ملوظفني 
ومنطقة ر��س �خليمة �لطبية.

و��شاف بن �ر�شيد  مدير م�شت�شفى 
�شقر عن �شكره وتقديره للح�شور 
مباركاً  �ل����دع����وة،  ل��ت��ل��ب��ي��ت��ه��م  ك���اف���ة 
لهم  ومتمنياً  �لف�شيل،  �ل�شهر  لهم 
حياتهم  يف  و�لتوفيق  �لنجاح  دو�م 
موؤ�ش�شة  �شعي  لهم  موؤكد�ً  �لعملية، 
�لتي  �لعمل  بيئة  لتعزيز  �ل�شارقة 
�لنمو  على  �ملوظفني  جميع  ت�شاعد 
و�لتطور و�لإب��د�ع، و�ن هذ� �ملجل�س 
�جلماعي  و�لف����ط����ار  �ل���رم�������ش���اين 
على  ���ش��ق��ر  م�شت�شفى  د�أب����ت  �ل����ذي 
�إىل توطيد  ي��ه��دف  ���ش��ن��وي��اً  �إق��ام��ت��ه 
�مل�شت�شفى  م��وظ��ف��ي  ب���ني  �ل��ع��لق��ة 
�لتي  �لق�شايا  �لكثري من  ومناق�شة 
يف  �ملر�شى  وخ��دم��ة  �مل�شت�شفى  تهم 
ج��و م��ن �ل��ت��اآخ��ي �لأ���ش��ري وبالتايل 
عايل  م�شتوى  ذ�ت  خ��دم��ات  تقدمي 

تر�شي طموحات �ملر�جعني.
وم���ن  �لأخ����رى ق���ال دك��ت��ور يو�شف 

�بر�هيم  م�شت�شفي  م��دي��ر  �ل��ط��ري 
مبادرة  ه��ذه  �أن  عبيد�هلل  حمد  ب��ن 
توزيع وجبات �لفطار تاأتي متا�شياً 
مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة “حفظه �هلل” يف عام �خلري، 
وتلبية لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

»رع�������اه �هلل« لإط�����لق  دب�����ي  ح���اك���م 
�لإن�شاين  �ل���وج���ه  ت����ربز  م����ب����ادر�ت 
�لإم��������ار�ت، وت��ك��ر���س ثقافة  ل���دول���ة 
�شهر �خل��ري ومتا�شيا مع  �خل��ري يف 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ���لل  �ل��ع��ط��اء  روح 
�لف�شيل، وعام �خلري �لذي حتتفي 

به �لدولة.
�مل����ب����ادرة، تهدف  ه���ذه  �أن   و�أو����ش���ح 
�لعطاء  ومفهوم  ثقافة  تعزيز  �إىل 

�لعمل  جم����������الت  يف  و�ل�����ت�����ط�����وع 
�شر�ئح  ل��دى  و�ملجتمعي  �لإن�����ش��اين 
ل����دى موظفي  وخ��ا���ش��ة  �مل��ج��ت��م��ع، 
يف  �حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��دو�ئ��ر 

�لإمارة.
و���ش��ارك يف تنفيذ �مل��ب��ادرة ع��دد من 
و�ملتطوعني  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م��وظ��ف��ي  
�شناديق  تهيئة  يف  �شاهمو�  �ل��ذي��ن 

�لإفطار وتوزيعها على �ل�شائمني. 

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

بن  في�شل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �أك���د 
�شقر �لقا�شمي نائب رئي�س جمل�س 
لل�شناعات  �خل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
جميع  �أن  “جلفار”  �ل����دو�ئ����ي����ة 
�ملو�طنني يف دولة �لإم��ار�ت ومعهم 
�لأر�شية  �ل��ك��رة  �أرج���اء  يف  �لب�شرية 
ذكرى  مع  وتقدير  باإعجاب  يقفون 
“ يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين” �لتي 
ت�����ش��ادف 19 رم�����ش��ان م��ن ك��ل عام 
ذروة  وتبلغ  �ملنا�شبة  تتكامل  وبذلك 
موؤ�ش�س  رح��ي��ل  ذك���رى  م��ع  عظمتها 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ل��دول��ة 
�شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه « .

وقال �إن منا�شبة “ يوم ز�يد للعمل 
وطنية مهمة  “ حمطة  �لإن�����ش��اين 

�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت��اري��خ  يف 
�ملتحدة ففي هذ� �ليوم يجرت �أبناء 
�لعامل  ���ش��ع��وب  �لإم�������ار�ت وم��ع��ه��م 
�لتي  �لعظيمة  �لجن�����از�ت  ذك����رى 
�لعمل  ���ش��اح��ة  يف  �ل���دول���ة  حققتها 
من  �لعديد  ت�شمل  وه��ي  �لإن�شاين 
�مل�شاعد�ت �لتي قدمتها �لدولة لكل 
ومت�شرر  ك��م��ح��ت��اج  ي�شنف  ���ش��ع��ب 

ومنكوب .
�ل�شجل  ت�����ش��ف��ح  خ�����لل  و�أ������ش�����اف 
�لإن�������ش���اين ل��دول��ت��ن��ا ي���ج���ده �مل���رء 
�ملبادر�ت  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  م�����ش��ح��ون��ا 
�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ع���ظ���ي���م���ة �ل����ت����ي مت 
متفاوتة  �أوق���������ات  يف  ت�����ش��خ��ريه��ا 
خلدمة �ملليني من �لب�شر مبختلف 
يف  �إن�����ش��ان��ي��ا  �مل�شتهدفة  �شر�ئحهم 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل�����دول �ل��ت��ي �شهدت 

وطاأة �لكو�رث �لطبيعية و�لنز�عات 
و�أي�شا  و�حل��روب  و�لعنف  �مل�شلحة 

�جلوع و�لفقر و�ملر�س .
ويكت�شب �لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي 
�أهمية ق�شوى من كونه يتاأتى من 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح���ر����س  م��ن��ط��ل��ق 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
و����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب 
�لأعلى حكام �لإم��ار�ت على �طلق 

�لعاملية و�إر�شال  �ملبادر�ت �لن�شانية 
للمحتاجني  �لغ��اث��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
وت���ق���دمي���ه���ا ب�������ش���ورة ف����وري����ة عرب 
�خلريية  و�جل��م��ع��ي��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�ملنظمات  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لإن�شانية 

�لدولية.
�لن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  �أن  و�أو����ش���ح 
�لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��وىل �أم��ره��ا يف 
�خل�����ارج ه��ي��ئ��ة �ل���ه���لل �لأح���م���ر ل 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  توزيع  على  تقت�شر 
ف��ح�����ش��ب و�من�����ا ت�����ش��م��ل ك���ل م���ا هو 
�لأذى  كف  يف  للم�شاهمة  ���ش��روري 
ورف�����ع �ل���ب���لء ع���ن �ل�����ش��ع��وب مثل 
و�مل�شت�شفيات  �مل�����د�ر������س  �إق�����ام�����ة 
وتقدمي �لأدوية و�شيار�ت �ل�شعاف 
ون�شب �خليام و�لبطاطني و�إي�شال 
لتطعيم  �حل����ي����وي����ة  �ل����ل����ق����اح����ات 

�لأط��ف��ال وه��و �ل�شيء �ل��ذي حتقق 
�أفغان�شتان  م��ث��ل  دول  يف  ق��ب��ل  م��ن 
�لتقارير  ت��ف��ي��د  ح��ي��ث  وب��اك�����ش��ت��ان 
�أمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   34 �إن��ف��اق 
فموية  جرعة  مليون   85 لتوفري 
م��ن ل��ق��اح ���ش��ل��ل �لأط���ف���ال لأطفال 
�أفغان�شتان وباك�شتان فيما خ�ش�س 
66 مليون دولر �أمريكي لإي�شال 
وخما�شي  �لرئوية  �ملكور�ت  لقاحي 

�لتكافوؤ �إىل �أفغان�شتان.
�مل�شاعد�ت  ���ش��ج��ل  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لإن�شانية لدولة 
من  بالعديد  �أي�شا  يحفل  �ملتحدة 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �لعظيمة  �مل���ب���ادر�ت 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

ك�شوة  و�أب���رزه���ا  �هلل”  “رعاه  دب���ي 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل ح���ول �ل��ع��امل و�شقيا 
للأيتام  قرية  �ن�شاء  وم��ب��ادرة  �مل��اء 
للأطفال  ب���ال���ك���ام���ل  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
�لأيتام و�لتي توفر �ملاأوى و�لتعليم 
و�لنف�شية  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل����رع����اي����ة 

و�لتغذية لليتامى �ملحتاجني.
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  مت�شي  وقال 
وتبلغ ذروتها باملبادرة �لتي �أطلقها 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
مليون   120 ب��ت��ق��دمي  �مل�����ش��ل��ح��ة 
دعم  يف  �شموه  م��ن  م�شاهمة  دولر 
مر�س  ل�شتئ�شال  �لعاملية  �جلهود 
 2018 عام  بحلول  �لأطفال  �شلل 
م���ع �ل���رتك���ي���ز ب�����ش��ك��ل خ���ا����س على 

باك�شتان و�أفغان�شتان.
�أخ������رى توؤكد  ب��ع��د  و�أ�����ش����اف م����رة 
دولة �لإم��ار�ت �أن �لهدف �لأ�شا�شي 
ل��ل��م�����ش��اع��د�ت �خل��ارج��ي��ة ه��و �حلد 
من �لفقر وحت�شني حياة �ملجتمعات 
�لفقر  ح��دة  وتخفيف  حظا  �لأق���ل 
ون�شر �ل�شتقر�ر و�ل�شلم و�لزدهار 
ع����لق����ات  وت���ن���م���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�لإم��ار�ت مع �ل��دول �لأخ��رى �شو�ء 
�مل�����ش��اع��د�ت من  تتلقى  �ل��ت��ي  ت��ل��ك 
�لإم��ار�ت �أو �لدول �ملناحة �لأخرى 
�ل��ت��ي ت��ت��ع��اون معها ب��الإ���ش��اف��ة �ىل 
ت�شجيع قيام علقات �قت�شادية مع 
حتقيق  على  ت��ق��وم  �لنامية  �ل���دول 
�ملنافع �ملتبادلة وتركز على �جلانب 

�لإن�شاين قبل �ملكا�شب �لربحية.
وتابع “ نظر� لأهمية منا�شبة “ يوم 

“ �لوطنية  �لإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي��د 
�شمن  �إدر�ج��ه��ا  �ل�شرورة  من  فاإنه 
�إطلع جيل  �ملناهج �لدر��شية بغية 
�ل�شباب على ذكرى زعيم �لإن�شانية 
له  �ملغفور  و�ل��ع��ط��اء  �جل��ود  ومنبع 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لعطاء  حب  �شعبه  يف  غر�س  �ل��ذي 
مقابل  ب��ل  �لإن�شانية  م��ن  و�ل��ب��ذل 
حمطة  �حلبيبة  �لإم������ار�ت  وج��ع��ل 

عاملية للعطاء �لن�شاين ».

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ب����ن �شقر  ف��ي�����ش��ل  �ل�������ش���ي���خ  �أك�������د 
�لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
�خل��ل��ي��ج ل��ل�����ش��ن��اع��ات �ل���دو�ئ���ي���ة “ 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  جلفار” �أن 
�هلل  “ طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
����ش��م��ه حم��ف��ور� يف  “ �شيظل  ث���ر�ه 
قلوب وعقول �شعوب �لعامل ملا قدم 
نرب��شا  �شتظل  جليلة  �أع��م��ال  م��ن 
خلدمة  �ملوجهة  ب��امل��ب��ادر�ت  ت�شيء 

�لإن�شانية جمعاء.
ز�يد  ي��وم  كلمة مبنا�شبة  و�أ���ش��ار يف 

ي�شادف  �ل����ذي  �لإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل 
رحيل  ذك�����رى  رم�������ش���ان  م���ن   19
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
“ �إىل  ث��ر�ه  “ طيب �هلل  نهيان  �آل 
�لإن�شانية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  �أه��م��ي��ة 
�لتي يطلق �جلميع خللها �لعديد 
و�خلريية  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  من 
�حلكومية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�ل��ن��وع��ي��ة 
و�ملجتمعية �لتي تنظمها �ملوؤ�ش�شات 

�لعامة و�خلا�شة و�لأهلية . 
وقال: يف كل مرة تاأتي هذه �ملنا�شبة 
م�شحوبة  �جل��ل��ي��ل��ة  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
ب��ي��وم �لعمل  ب��ف��ع��ال��ي��ات �لح��ت��ف��ال 

�لإن�شاين و�إن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�هلل  “ رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
“ �شيظل ��شمه �أبد �لدهر حمفور� 
�لعامل  ���ش��ع��وب  وع���ق���ول  ق���ل���وب  يف 
�لن�شاين  �ل���ع���م���ل  م����ن  ق���دم���ه  مل����ا 
نرب��شا  ج��ه��وده  و�شتظل  و�خل���ريي 
خلدمة  �ملوجهة  ب��امل��ب��ادر�ت  ت�شيء 
�لن�����ش��ان��ي��ة ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا وتر�شي 
تعزز  �لتي  �لثو�بت  �خل��رية  �أفعاله 
�خلارجية  �ل��دول��ة  و�شيا�شة  مكانة 
ب����ارز وم��ع��رب ع��ن �لعطاء  ك��ع��ن��و�ن 
�لن�شاين . و�أ�شاف �ل�شيخ في�شل �إن 
ز�يد للعمل �لإن�شاين” ميثل  “يوم 

�لإم��������ار�ت حم��ط��ة يقفون  لأب���ن���اء 
لذكرى  وتعظيما  �ج���لل  ع��ن��ده��ا 
ويعتربونه  دول��ت��ه��م  م�����ش��رية  ب���اين 
ع���لم���ة م�����ش��ي��ئ��ة يف ت���اري���خ دول���ة 
�لإم�������ار�ت و���ش��ف��ح��ة ن��ا���ش��ع��ة تعرب 
ب�شدق عن �لإجناز�ت �لتي حققتها 
�لإن�شاين  �لعمل  �شاحة  يف  �ل��دول��ة 
م��ن خ���لل ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت �ىل 

�لدول و�ل�شعوب �لأخرى.
وتابع : نتيجة لجناز�تها �لن�شانية 
�لعمل  ���ش��اح��ة  يف  ل�شيما  �ل��ك��ب��رية 
�لن�����ش��اين ت���ب���و�أت دول����ة �لإم�����ار�ت 
مكانة مرموقة بني �شد�رة كربيات 

�لدول �ملانحة للم�شاعد�ت يف �لعامل 
لغر�س  طبيعية  نتيجة  تلك  وت��ع��د 
ك���ر����س حياته  �ل�����ذي  ز�ي�����د �خل����ري 
�أي��ن��م��ا وج���دت يف  �لب�شرية  خل��دم��ة 
�لذي ت�شري  �لنهج  �لعامل وهو ذ�ت 

عليه قيادتنا �حلكيمة.
وقال : �إنه مبنطق �جلغر�فيا ذهبت 
�لإمار�تية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت 
�لكرة  يف  وبعيد  قريب  ف��ج  ك��ل  �إىل 
�ملليني  منها  و����ش��ت��ف��اد  �لأر���ش��ي��ة 
م����ن �ل���ب�������ش���ر مب��خ��ت��ل��ف �أل���و�ن���ه���م 
�له�شة  و�أم���اك���ن���ه���م  وم��ع��ت��ق��د�ت��ه��م 
�مللتهبة  �ل�����ش��اح��ات  ويف  و�مل��ه��م�����ش��ة 

�لطبيعية  �ل������ك������و�رث  و����ش���ح���اي���ا 
و�لعنف  �مل�������ش���ل���ح���ة  و�ل�����ن�����ز�ع�����ات 
و�حلروب علوة على ق�شايا �جلوع 

و�لفقر و�ملر�س و�لعوز .
و�أ�شاف: عندما ترزح �لب�شرية حتت 
وطاأة متاعب �حلياة وتكون حياتها 
مهددة فجاأة تربز �لمار�ت �شاحبة 
من  بالكثري  لتغيث  �مل��م��دودة  �ليد 
علوة  و�مل�شاعد�ت  و�ملنح  �لقرو�س 
�مل�شاريع �لتنموية �لتي  على تنفيذ 
��شتفاد منها دول من خمتلف �أنحاء 
�ملنظمات  و�أي�شا عن طريق  �لعامل 
�ل����دول����ي����ة م���ث���ل �ل���ب���ن���ك �ل������دويل 

و�شندوق �لنقد �لدويل .
وت��اب��ع “ حت��ر���س ق��ي��ادة �لإم����ار�ت 
�ملبادر�ت  م��ن  �لعديد  �إط���لق  على 
�لإن���������ش����ان����ي����ة �ل����ع����امل����ي����ة �م���ت���ث���ال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  و����ش���اح���ب  �هلل” 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام 
�ل�شعوب  �لإمار�ت مفادها م�شاعدة 
�ملحن  لتجتاز  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 

�لتي مير بها.

في�صل بن �صقر القا�صمي: يوم زايد للعمل الإن�صاين ر�صخ الإمارات كعنوان م�صيء للعطاء

عبداهلل بن في�صل القا�صمي : يوم زايد للعمل الإن�صاين حمطة وطنية مهمة يف تاريخ الإمارات

•• عجمان ـ الفجر 

و�لرت�ويح  �لع�شاء  �شلتي  م�شل،   6400 �أدى 
- مبنطقة  �هلل  رحمها   - �لغرير  �آمنة  م�شجد  ، يف 
و�ل�شاحات  �جل��ام��ع  ق��اع��ات  فا�شت  حيث  �ل�شفيا، 
�لقارئ  �ل�شيخ  �أّم��ه��م  �ل��ذي��ن  بامل�شلني  �خل��ارج��ي��ة 

�دري�س �أبكر.
�لعامر  �مل�شجد  لفعاليات  �ملنظمة   �للجنة  ووف��رت 
تنظيم  خ���لل   م��ن  للم�شلني،  �ل��ر�ح��ة  �شبل  ك��اف��ة 
�ل�شري  �مل�شجدين مب�شاركة رقباء  �ملرور �ىل  حركة 

وتنظيم  �ل�شرب  مياه  وت��وف��ري  عجمان،  �شرطة  يف 
�لتو�شيل  خدمة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شيار�ت،  مو�قف 

ملو�قف �ل�شيار�ت �لبعيدة، ت�شهيًل على �مل�شلني.
وت�شت�شيف فعاليات  �مل�شجد �لعامر �شمن فعاليات 
رم�شان عجمان تقوى و�إميان نخبة من قر�ء �لقر�آن 
و�لإ�شلمي،  �لعربي  �لعاملني  يف  �ملعروفني  �لكرمي 
�ل�شوت  وع��ذوب��ة  �لتجويد  بح�شن  لهم  و�مل�����ش��ه��ود 
بال�شلة  رم�شان  ليايل  لإحياء  �حل�شن  و�لرتتيل 
و�لعبادة، و�إحياء �ل�شنن �لنبوية يف �ل�شهر �لف�شيل، 

و�إ�شفاء �أجو�ء �إميانية باأ�شو�تهم �لعذبة.

لفعالية  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �أك���د   ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لفعالية  �أن   ، �مل��رزوق��ي  خالد  �لعامر”  “�مل�شجد 
�إىل  لف��ت��اً  �مل�شلني،  م��ن  غ��ف��رية  �أع����د�د�ً  ت�شتقطب 
وتن�شق  وج��ه،  �أكمل  على  قائمة  �ملنظمة  �للجنة  �أن 
�لأو�خ��ر من  مع جميع �جلهات لل�شتعد�د للع�شر 

رم�شان �لتي يزد�د فيها �مل�شلون.
حتر�س،  �ل��ع��ام��ر  �مل�شجد  فعاليات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل�شهر  عظمة  تنا�شب  بر�مج  تقدمي  على  �شنة  كل 
�لكرمي، و�تاحة �لفر�شة لأفر�د �ملجتمع للقاء قر�ء 

�لقر�آن �ملتميزين و�ل�شلة خلفهم.

اإدري�ص اأبكر يوؤم 6400 م�صل مب�صجد اآمنة الغرير يف عجمان

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

خليفة  �ل�����ش��ي��خ  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أع����ل����ن 
�أحد  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لتخ�ش�شي 
مبادر�ت رئي�س �لدولة �أنه ك�شف عن 
جينية،  طفرة   60 يف  ت�شوه  وج��ود 
ل� 32 حالة �أج��رت  فح�س �ل�شل�شة 
�ل����ور�ث����ي����ة  خ����لل ع����ام و�ح�����د من 

�طلق �لفح�س.
�شونغ  ه��ون  �لدكتور ميونغ  و���ش��دد  
للم�شت�شفى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
يحدد  �ل���ذي  �لفح�س  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
لعدد  �جليني  �ملحتوى  يف  �لطفر�ت 
من مر�شى �ل�شرطان يف �مل�شت�شفى، 
�لت�شخي�س  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ش��ه��ل  مم����ا 
وو�شع  �لأور�م   ل��ن��وع��ي��ة  �ل��دق��ي��ق 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات ف���ع���ال���ة وه����ادف����ة 

�أن ه��ذ� �لت�شخي�س  �ل��ع��لج.  وذك��ر 
�مل�شت�شفى  يف  �أطلقه  �ل��ذي  �جلديد 
خم��ت��رب�ت��ه ق��ب��ل ع����ام  ي��ع��ت��م��د على 
“�حلم�س  �ل��ور�ث��ي��ة  �ل�شل�شة  ع��ل��م 
�أحدث  �أح���د  يعد  و�ل���ذي  �لنووي”، 
�ل��ف��ح��و���ش��ات �جل��ي��ن��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة يف 
يف  نوعه  من  و�لوحيد  �لأور�م  علم 

�لدولة.
�أجهزة  ��شتقطاب  مت   �أن���ه  و�أ���ش��اف 
خمترب�ته  يف  للفح�س  متخ�ش�شة 
كمخترب�ت  ولتكون  كفاءتها  لرفع 
م�شتوى  على  فقط  لي�س  مرجعية 
مبادر�ت  م�شت�شفيات  �و  �مل�شت�شفى 
رئي�س �لدولة بل كذلك مل�شت�شفيات 
�ل���دول���ة ق��اط��ب��ة، وت���ق���دمي خدمات 
�مل�شتويات  لأرق��ى  وفقاً  فائقة  طبية 

�لعاملية. 

ولفت �إىل �نه  مت �جر�ء �لفح�س ل�  
�لآن يف خمترب�ته  حتى  حالة   32
تعتمد على �حلم�س  �لتي  �ملتقدمة 
من  �ل���ور�ث���ي���ة  “�ل�شل�شة  �ل���ن���ووي 
خلل “�جلينيوم” �لب�شري، و�لذي 
ك�شف ع��ن وج��ود 26 ح��ال��ة  تعاين 
من ت�شوه يف �لطفر�ت �جلينية، ومت 
�تباع خطة علجية منا�شبة لنوعية 
زي���ادة  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  و�ل��ت��ي  �لأور�م 

فعالية �لعلج.
فحو�شات  ت��ق��ن��ي��ات  �أن  و�أ������ش�����اف 
متكن  �ل���ن���ووي   �حل��م�����س  ت�شل�شل 
حتديد  م��ن  �مل�شت�شفى  يف  �لأط���ب���اء 
وحت��ل��ي��ل �مل��ت��غ��ري�ت �جل��ي��ن��ي��ة لدى 
معلومات  يعطي  م��ا  وه��و  �مل��ر���ش��ى، 
�ملحتوى  يف  �ل��ط��ف��ر�ت  ح���ول  مهمة 
�جليني للمر�شى، مما ي�شهل عملية 

�لت�شخي�س �لدقيق للمر�س �مل�شاب 
به �لفرد وو�شع ��شرت�تيجيات فعالة 

وهادفة �لعلج. 
�مل�شت�شفى  خم��ت��رب�ت  �ن  �إىل  ولفت 
�جر�ء  ومت  متخ�ش�شاً  ك���ادر�ً  ت�شم 
�أجر�ء  على  ل��ه  �ملنا�شبة  �لتدريبات 
جينياً للأور�م يف عينة  فح�شاً   22
تقدمي  يف  ي�������ش���اع���د  مم����ا  و�ح���������دة، 
للمر�س  و�ملنا�شب  �ل��ه��ادف  �ل��ع��لج 
وب���اأ����ش���رع وق����ت مم���ك���ن، ح��ي��ث يعد 
عامل �لوقت من �لعو�مل �لهامة يف 

جناعة �لعلج.  
�جليني  �ل��ت�����ش��ل�����ش��ل  �إن  و�أو������ش�����ح 
مي��ك��ن �لأط���ب���اء م���ن حت��دي��د مدى 
�لكيميائي   للعلج  �ل���ورم  ��شتجابة 
�أن�����و�ع �لعلج،  وك��ذل��ك ل��غ��ريه م��ن 
ك���م���ا ي��ع��ط��ي م���وؤ����ش���ر ل��ل��ت��ن��ب��وؤ ب����اأي 

لأنو�ع  بيولوجي  �أو  ور�ث���ي  �شلوك 
�ملمكن  م����ن  ي��ج��ع��ل  مم����ا  �لأور�م، 
ت���ق���دمي ت��وج��ي��ه��ات ل��ل��ع��ائ��لت من 
�لور�ثي  و�لت�شخي�س  �لوقاية  �أج��ل 
قبل عملية �لزرع و�ختبار �لعلمات 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة �ل��ور�ث��ي��ة وخ��ا���ش��ة يف 
�مل�شورة  وتقدمي  �ل�شرطان  �أمر��س 

�لور�ثية. 
�ل��ف��ح��و���ش��ات م��ن هذ�  �إن  و�أ����ش���اف 
�لنوع كانت ت�شتدعي �جر�وؤها خارج 
�أك���رث من  ت�شتغرق  وك��ان��ت  �ل��دول��ة 
�لتكلفة  عن  ف�شل  �أ�شابيع،  ثلثة 
�مل��ادي��ة للفح�س �ل��و�ح��د �ل��ذي كان 
يف  ت��وف��ريه  و�أن  لل�شخ�س،  ي��ج��رى 
�ل�شيخ خليفة  م�شت�شفى  خمترب�ت  
يف  ط��ب��ي  م��رك��ز  ك����اأول  �لتخ�ش�شي، 
�لدولة يوفر �لفح�س �لذي يعد من 

�لفحو�شات �لكلنيكية �لت�شخي�شية 
�حلديثة عاملياً، �شوف يجعل �لنتائج 
�أمام �لأطباء خلل �أيام قليلة كذلك 
على  ويخفف  �مل��ادي��ة  �لتكلفة  يقلل 
وذوي��ه��م باحل�شول  �مل��ر���ش��ى  ك��ام��ل 
ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج ����ش���ري���ع���ة ودق���ي���ق���ة يف 

�ل�شتفادة  �شيتم  كما  ذ�ت���ه،  �ل��وق��ت 
�لبحث  لإج���ر�ء�ت  �لفحو�شات  من 
معلومات  على  و�حل�����ش��ول  �لعلمي 

عن �لأمر��س �لور�ثية يف �لدولة. 
تاأتي  �ل��ت��ط��ور�ت  ه���ذه  �إن  و�أ����ش���اف 
�مل�شت�شفى  جل��ع��ل  �مل�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن 

م��ت��ك��ام��ًل يف تقدمي  ���ش��رح��اً ط��ب��ي��اً 
�ملنطقة  يف  �ل��ع��لج��ي��ة  �خل����دم����ات 
�لعاملية  �مل���ع���اي���ري  لأح��������دث  وف���ق���ا 
�مل��ج��ال من  �مل��ت��ع��ارف عليها يف ه��ذ� 
�لفائقة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  ح��ي��ث 

و�خلدمات �لطبية �ملتطورة.

م�صت�صفى �صقر تنظم افطارا ملوظفيها وعبيداهلل توزع وجبات الإفطار 

الوراثية  ال�صل�صلة  فح�س  حالة   32

خليفة التخ�ص�صي يك�صف 60 طفرة جينية ملر�صى الأورام
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•• ابوظبي-الفجر:

تز�من  �ل���ذي  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ج�شد 
بدء  م��ع  1972م  ف��رب�ي��ر   12 بتاريخ  تاأ�شي�شه 
لدولة  �حل�����ش��اري��ة  للنه�شة  �لتاأ�شي�س  مرحلة 
�لدعم  ب��ف�����ش��ل  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت 
�ل���لحم���دود �ل����ذي ح��ظ��ي ب���ه م���ن ق��ب��ل �ملغفور 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له 
نهج  ثر�ه”،  �هلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�ل�شورى و�ل�شر�كة بني خمتلف �ل�شلطات، وذلك 
كان  �لذي  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  لروؤية  ترجمة 
يعترب �ملجل�س �أحد �ملوؤ�ش�شات �لحتادية �لتي من 
للمو�طنني  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  ترت�شخ  خللها 
�لتنمية  م�شرية  ويف  �لبناء  عملية  يف  للم�شاهمة 
�شاحب  بقيادة  تتو��شل  �لتي  �ملتو�زنة،  �ل�شاملة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة “حفظه �هلل«.
وي�شتذكر �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �لذكرى 
�لثالثة ع�شرة لرحيل �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
�ل��ت��ا���ش��ع ع�شر م��ن �شهر  �ل��ت��ي ت�����ش��ادف يف  ز�ي���د 
رم�شان �ملبارك، دعمه وتوجيهاته وحر�شه على 
�فتتاح �أدو�ر �لنعقاد �لعادية للمجل�س، و�للتقاء 
خلل  وم��ن  وموجها،  م�شتمعا  �ملجل�س  باأع�شاء 
�لنقا�س  ويف  �ملجل�س  جل�شات  بع�س  يف  م�شاركته 
و�ل��ت��ح��اور م��ع �لأع�����ش��اء ع���لوة ع��ل��ى ��شتقباله 

للجان �ملجل�س و�لوفود �لربملانية �لز�ئرة.
�ل�شورى نهج �رت�شاه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد منذ 

�للحظات �لأوىل �لتي ت�شلم بها مقاليد �حلكم
فال�شورى نهج �رت�شاه �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ث��ر�ه، منذ  �آل نهيان طيب �هلل  �شلطان  ز�ي��د بن 
�حلكم  مقاليد  بها  ت�شلم  �لتي  �لأوىل  �للحظات 
عينيه  ن�����ش��ب  وو���ش��ع  �ل���ب���لد،  �إد�رة  يف  وط��ب��ق��ه 
�أهم  �أح���د  وك��ان��ت  �مل��و�ط��ن��ني  �ح��ت��ي��اج��ات  تلم�س 
يتابع  وك���ان  ب��ه��ا،  �ه��ت��م  �ل��ت��ي  �لأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز 
ب��اه��ت��م��ام �أع���م���ال �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي، 
و�ل����ذي ك���ان ي���رى ف��ي��ه وج���ه �لأم����ة وي�شمع من 
�أبناء  ور�أي  فكر  على  وي��ت��ع��رف  نب�شها،  خ��لل��ه 
�لتي  وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، و�لآر�ء 

تاأ�شي�س  تدور يف فكرهم وعلى ل�شانهم. وتز�من 
جتربة  �ن��ط��لق  م��ع  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�أي��دي موؤ�ش�شني قدمو� من وقتهم  �لحت��اد على 
وجهدهم �لكثري لإجناح هذه �لتجربة، و�شاهمو� 
يف تاأ�شي�س علقة متميزة بني خمتلف �ل�شلطات، 
و�آلياتها  مب�شامينها  �ل�شيا�شية  �لتجربة  لتمثل 
�لقيادة  دع��م  توجهها من��وذج��ا يف  �لتي  و�ل��روؤي��ة 
�لقر�ر، منذ  �ملو�طنني يف عملية �شنع  وم�شاركة 
�أن ح���دد �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف خطاب �فتتاح 
دور �لنعقاد �لعادي �لأول من �لف�شل �لت�شريعي 
مهام  1972م  ف��رب�ي��ر   13 يف  للمجل�س  �لأول 
يف  �ل�شعب  جماهري  “�إن  بقوله  ودوره  �ملجل�س 
كل موقع ت�شارك يف �شنع �حلياة على تر�ب هذه 
�لأر�س �لطيبة، ويف بناء م�شتقبل باهر وم�شرق 
�أبنائنا  م���ن  �ل�����ش��اع��دة  ول���لأج���ي���ال  ل��ن��ا  وز�ه�����ر 

و�أحفادنا«.
�ملو�طنني يف  ومل�شاركة  للمجل�س  دعم ل حم��دود 

�شنع �لقر�ر وحتمل �مل�شوؤولية �لوطنية 
له  �ملغفور  �أوله  �ل��ذي  �للحمدود  للدعم  وك��ان 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
و�إخو�نه  وح��ر���ش��ه  �مل��ج��ل�����س  لأع���م���ال  ث����ر�ه،  �هلل 
�حلكام على �فتتاح �لف�شول �لت�شريعية �ملتعاقبة، 
�أرك����ان �لحت���اد وموؤ�ش�شاته  �لأث���ر يف دع��م  �أك���رب 
وتقويته وحتقيق �ملكا�شب �لفريدة لل�شعب ورفع 
��شم دولة �لإمار�ت �شاخما عاليا بني �لدول على 

�مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل.
وح��ر���س �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د بن 
تاأخذ  �أن  على  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
خلل  من  �لأمم  بني  �ملرموقة  مكانتها  �ل��دول��ة 
�لحتاد،  مل�شرية  تعزيز�ً  موؤ�ش�شاتها  جميع  بناء 
وتر�شيخاً ل�شعور �لوحدة و�لنتماء لوطن و�حد 
مكانته  لتبقى  خدمته  يف  �أب��ن��اوؤه  يتفانى  معطاء 
�لر��شخة بني �ل�شعوب، وحتقيقا لهذ� �حللم �آمن 
�لدولة  بناء  �أن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور 
ل يتحقق �إل مب�شاركة �ملو�طنني يف �شنع �لقر�ر، 
فتم �إعلن �لد�شتور �ملوؤقت للدولة �لذي ن�س يف 
مادته 45 على �أن �ملجل�س �لوطني �لحتادي هو 

�لرتتيب  حيث  م��ن  �لر�بعة  �لحت��ادي��ة  �ل�شلطة 
�ملن�شو�س  �خلم�س  �لحتادية  �ل�شلطات  �شلم  يف 
عليها يف �لد�شتور وهي: �ملجل�س �لأعلى للحتاد، 
�لحتاد،  وزر�ء  جمل�س  ون��ائ��ب��ه،  �لحت���اد  رئي�س 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي، �لق�شاء �لحتادي . 
�أول  ز�ي���د يف  �ل�شيخ  ب���اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وق���ال 
قادر  �ملوقر  جمل�شكم  �إن  �ملجل�س:  يف  له  خطاب 
�آمال �ل�شعب  �أن يوؤدي دور� هاما يف حتقيق  على 

�لكربى نحو بناء جمتمع �لكر�مة و�لرفاهية.
�أر�شى  و�أ�شاف �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه : لقد 
�ل��د���ش��ت��ور ع���دد� م��ن �مل��ب��ادئ �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ي تعرب 
بناء  �إع��ادة  �ل�شعب وقيمه وتطلعاته يف  عن مثل 
مبادئ  ع��ل��ى  فن�س  �لطيبة  �أر���ش��ه  ع��ل��ى  �حل��ي��اة 
�لأمن  وت��وف��ري  �لجتماعية  و�ل��ع��د�ل��ة  �مل�����ش��او�ة 
�ملو�طنني،  جلميع  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لطماأنينة، 
�أ�شا�س  �لأ���ش��رة  و�ع��ت��ب��ار  و�ل��رت�ح��م  و�لت�شامن 

�ملجتمع قو�مها �لدين و�لأخلق وحب �لوطن .
مع  و�لتفاعل  �ملجل�س  �أع�شاء  لقاء  على  حر�س 

�حتياجات �ملو�طنني 
يرحمه  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  وك��ان 
و�أع�شاء  رئي�س  مع  �لجتماع  على  يحر�س  �هلل 
�ملجل�س بعد كل جل�شة يح�شرها، ويتحدث �إليهم 
يلفها دفء  �شفافة  بروح  �إىل ق�شاياهم  وي�شتمع 
��شتقباله  �إىل  بالإ�شافة  �لقائد،  و�أب���وة  �مل�شاعر 
جل����ان �ل�����رد ع��ل��ى خ���ط���اب �لف���ت���ت���اح يف ك���ل دور 
�لأع�شاء  يبديه  ملا  ي�شتمع  وك��ان  جديد،  �نعقاد 
�مل��و�ط��ن��ني وي�شدر  ه��م��وم  ون��ق��ل  م��ن ملحظات 
�ملو��شيع  يحيل  �أو  حينها  يف  �ملنا�شبة  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لأمر  �أب��رزه��ا  وم��ن  ملتابعتها  �ملخت�شة  للجهات 
�لإم�������ار�ت، و�شندوق  ب��اإن�����ش��اء ج��ام��ع��ة  �ل�����ش��ام��ي 
�لزو�ج ليج�شد حر�س �لقائد وتفاعله مع هموم 

و�حتياجات �ملو�طنني.
ومن مقابلته طيب �هلل ثر�ه �ملتعددة مع رئي�س 
�لتي  �ملقابلة  و�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
متت �إثر مناق�شة �ملجل�س ملو�شوع �إ�شكان �ملو�طنني 
يف �لف�شل �لت�شريعي �حلادي ع�شر، و�لتي حتدث 
و��شتمع  و�حليثيات  �لتفا�شيل  كافة  يف  خللها 
حلل  �ل�شبل  �أجن���ع  ح���ول  معهم  وت��ن��اق�����س  منهم 

هذ� �ملو�شوع، ثم جاء �لأمر �ل�شامي للمغفور له 
باإن�شاء بر�مج �ل�شيخ ز�يد للإ�شكان.

وكان �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أن�شطة  ث��ر�ه، يتابع باهتمام  �آل نهيان طيب �هلل 
�أو  �ملجل�س  ي�شت�شيفها  �لتي  �لربملانية  �ملوؤمتر�ت 
و�أع�شاء  رئي�س  من  ي�شتمع  وك��ان  فيها،  ي�شارك 
�ملجل�س �إىل نتائج تلك �ملوؤمتر�ت وما تو�شلت �إليه 
من قر�ر�ت، ويبدي �شموه ملحظاته وتوجيهاته 
�لتي  �لربملانية  �ل��وف��ود  ي�شتقبل  وك��ان  ب�شاأنها، 
�لوفود  ت��ل��ك  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �ملجل�س  ب��زي��ارة  ت��ق��وم 
بتلك  خا�شاً  �هتماماً  ويبدي  �أجنبية،  �أو  عربية 

�للقاء�ت ويف�شح لها �لكثري من وقته.
وحر�شا من �ملجل�س على �أن يرتبط ��شم �ملغفور 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه 
ث�����ر�ه، مب��ن��اق�����ش��ات��ه وط���رح���ه ملختلف  ط��ي��ب �هلل 
ز�يد  �ل�شيخ  ��شم  �إطلق  قرر  �لوطنية،  �لق�شايا 
�لتي يعقد فيها جل�شاته،  �لرئي�شية  �لقاعة  على 
و�لتي تتج�شد فيها معاين �حلر�س على مناق�شة 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��وط��ن��ي��ة و�ل�������ش���ورى و�ل���ت���ع���اون بني 

خمتلف �ل�شلطات.
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ويو��شل 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” هذ� �لنهج 
منذ ت�شلمه �شلطاته �لد�شتورية �لحتادية رئي�شا 
لو�لده �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ  للدولة، خلفاً 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، و�شهد 
نقلة  �شموه  عهد  يف  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ممار�شة  م��ن  ولتمكينه  ل����دوره  تفعيل  ن��وع��ي��ة 
�خت�شا�شاته �لت�شريعية و�لرقابية و�لدبلوما�شية 

�لربملانية.
�لحت��ادي مب�شوؤولية  �لوطني  �ملجل�س  وي�شطلع 
�لقانون  دول����ِة  ب��ن��اء  يف  �مل�����ش��ارك��ة  يف  م��ه��م  ودور 
وم�شاركة  �ل�����ش��ورى  ن��ه��ج  وت��ع��زي��ز  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملو�طنني يف �شنع �لقر�ر ومتكينهم من �مل�شاهمة 
يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة، وتكري�س قيم �لولء 
و�لن��ت��م��اء و�ل��ت��لح��م �ل��وط��ن��ي وع��م��ل يف تنا�شق 
تام وتعاون فعال مع �حلكومة و�أ�شهم يف م�شرية 
�لركائز  تعزيز  ويف  �ل�شاملة،  �مل��ت��و�زن��ة  �لتنمية 
�لأ�شا�شية مل�شروع �لنه�شة �لذي تتطلع له �لقيادة 

�ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات  وتتبناه  �حلكيمة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”،  “ حفظه 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
و�شاحب  �هلل،  رع��اه  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

و�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت.
وحر�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي منذ تاأ�شي�شه 
على �مل�شاهمة �لفاعلة يف م�شرية �لبناء و�لتطور 
�ل���ق���ي���ادة �حلكيمة  ب���دع���م  م��ت�����ش��ل��ح��اً  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
وم�����ش��ارك��ة �مل���و�ط���ن���ني يف ���ش��ن��ع �ل����ق����ر�ر، وذلك 
تعزيز�ً لدوره ومتكينه من ممار�شة �خت�شا�شاته 
�لف�شل  خ��لل  حر�شه  ع��ن  ف�شل  �لد�شتورية، 
تطوير  على  �حل���ايل  ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي 
�أد�ئ������ه ب��ا���ش��ت�����ش��ر�ف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل وت��ب��ن��ي و�ط����لق 
-2016 ل���لأع���و�م  ب��رمل��ان��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أول 

يف تاريخ  نوعها  من  �لأوىل  تعد  �لتي  2021م، 
ومنوذجا  و�ملنطقة،  �لدولة  يف  �لربملانية  �حلياة 
�ل���ذي يقدم  �مل���ت���و�زن �حل��ك��ي��م  �ل��ربمل��اين  للعمل 
ودعم  �لإم���ار�ت  �شعب  لإ�شعاد  �أف�شل  هو  ما  كل 
م�شلحة  حتقيق  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 
�لوطن و�ملو�طن وتعزيز مكانة �لدولة وريادتها 
�لربملانية  �ملجل�س  ��شرت�تيجية  �لعاملية. وتهدف 
�إىل حتقيق �أف�شل �لجناز�ت للمجل�س يف ف�شله 
�لف�شول  عليها يف  �لبناء  يتم  �حلايل  �لت�شريعي 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �ل��ق��ادم��ة مل��و����ش��ل��ة م�����ش��رية �خلري 
و�ملو�طنة  �لوطنية  �ل��وح��دة  وتر�شيخ  و�ل��ع��ط��اء، 
�ل�����ش��احل��ة وت��ع��زي��ز �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مبا 
و�لرتقاء  �لعاملية،  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
ي�شاهم يف حتقيق  للمجل�س مبا  �لرقابي  بالدور 
روؤية �لإمار�ت، ودعم �ل�شيا�شة �خلارجية للدولة 
للدبلوما�شية  م��ت��م��ي��ز  ري�����ادي  دور  خ����لل  م���ن 
�لربملانية، وتعزيز �لتو��شل و�مل�شاركة �ملجتمعية 
�ل��ف��اع��ل��ة، وت��ط��وي��ر �ل��ق��در�ت �ل��د�خ��ل��ي��ة لأجهزة 

�ملجل�س لتحقيق �أد�ء برملاين متميز.
و����ش���دد �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي ع��ل��ى �أن���ه 
م����ع �حل���ك���وم���ة وخمتلف  �ل���وث���ي���ق  وب���ال���ت���ع���اون 

ومن  و�خلا�شة،  �حلكومية  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات 
خلل خمتلف �أن�شطته وفعالياته، �شيكون حا�شر�ً 
فاعًل يف خمتلف مبادر�ت عام �خلري وبر�جمه 
�ل��ت��ي �ط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �لدولة 
يحفظه �هلل �لذي يركز على ن�شر �خلري وفق نهج 
و�إرث �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ملوؤ�ش�شني،  ثر�ه” و�لآب���اء  �هلل  “طيب  نهيان  �آل 
ث��ق��اف��ة �لتطوع  ب��ت��ع��زي��ز  ي��ت��ع��ل��ق  ل���ش��ي��م��ا يف م���ا 
�لوطنية  �جلهود  ودعم  �لجتماعية،  و�مل�شوؤولية 
عام  �جل��دي��د،  لعامنا  �لنبيلة  �لأه���د�ف  لتحقيق 
�خلري، ودعم جهود قيادتنا �لر�شيدة على �ل�شعد 
�لذي  �لإن�����ش��اين،  �ل�شعيد  مقدمتها  ويف  ك��اف��ة، 
عملنا  �أج��ن��دة  �شمن  �لق�شايا  �أه���م  �أح���د  مُي��ث��ل 

�لربملاين حملياً و�إقليمياً ودولياً. 
ويوؤكد �ملجل�س �أن مبادرة “عام �خلري” �لوطنية 
مبا  �ل�شامل،  �لإن�����ش��اين  �لأف���ق  ذ�ت  �ل�شتثنائية 
�شهدته من تفاعل و��شع من قبل خمتلف فئات 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س، تعك�س 
�ل���وج���ه �حل�����ش��اري و�لن�������ش���اين �مل�����ش��رق لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وجتذر �خلري يف نفو�س 
�لولء  �لتفاعل  ه��ذ�  يعك�س  كما  �لإم���ار�ت،  �أبناء 
مد  �عتادت  �لتي  �لر�شيدة،  لقيادتنا  و�لإخل�س 
�أيادي �خلري �لبي�شاء، لي�س �إىل �شعبنا فقط بل 

�إىل كل �شعوب �لعامل.
وج�����ش��د �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي م��ن خلل 
�لوطنية  �ملن�شة  �إىل  �أع�����ش��ائ��ه  جميع  �ن�����ش��م��ام 
ل��ل��ت��ط��وع و�ل���ت���ي ت��ع��د م��ظ��ل��ة م��وؤ���ش�����ش��ي��ة جامعة 
دعمه  �ل��دول��ة،  يف  �لتطوعي  �لعمل  على  ت�شرف 
�ملبادرة �حل�شارية وللم�شاركة يف كل جهد  لهذه 
وطني خمل�س من �شاأنه �أن يحقق تطلعات �شعب 
�لإم��ار�ت، وذلك يف �طار دعم �جلهود �لتطوعية 
ون�شر ثقافة �لتطوع عرب ممار�شته لخت�شا�شاته 
وفعالياته  و�أن�����ش��ط��ت��ه  و�ل��رق��اب��ي��ة،  �لت�شريعية 
فاعًل  �شريكاً  ليكون  كافة،  �ملجتمعية  ومبادر�ته 
قيادتنا  تقودها  �لتي  �خل��ري  م��ب��ادر�ت  تعزيز  يف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لدولة، حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

�هلل.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملعرفة  �لثقافة وتنمية  نظمت وز�رة 
ندوة متخ�ش�شة يف �لديكور �مل�شرحي 
برنامج  ���ش��م��ن  �مل�������ش���ارك���ني  ل���ك���اف���ة 
و�لتي  �مل�شرحي  �ملمثل  �إع���د�د  ور���ش��ة 
م�شرح  على  حاليا  �ل����وز�رة  تنظمها 
�ملركز �لثقايف باأبو ظبي وت�شم �أكرث 
�لإمار�تيني  �ملوهوبني  م��ن   37 م��ن 
�مل�شرح على مدى  و�ل��ع��رب يف جم��ال 
مهند�س  �ل��ن��دور  وق���دم  ي��وم��ا،   21
وليد �لزعابي مدير �لرت�ث و�لفنون 
�أهمية  �إىل  تطرقت  �ل��ت��ي  ب���ال���وز�رة، 
�لديكور و�لإ�شاءة و�مللب�س يف �إثر�ء 
�لعمل �مل�شرحي ودعم دور �ملمثل، كما 
تطرقت �لندور �إىل دور وز�رة �لثقافة 
ت��ن��م��ي��ة مو�هب  �مل��ع��رف��ة يف  وت��ن��م��ي��ة 
�ل�شباب وتعريفهم بالأدو�ت �للزمة  
وتدريبهم  �مل�شرح  خ�شبة  على  للعمل 

على ��شا�شيات �لتمثيل �مل�شرحي. 
باأن  �لدرمكي  في�شل  �ملخرج  و�شرح 
ركزت  �مل�شرحي  �ملمثل  �إع���د�د  ور���ش��ة 
منذ �ليوم �لأول لها على تنمية موهبة 
وتعلمهم  �مل�����ش��ارك��ني  ل���دى  �لتمثيل 
وتدريبهم على �أ�شا�شيات �لتمثيل من 
�ل�شق  هما  ��شا�شيني  جانبني  خ��لل 

�لنظري �لذي يعني بتقدمي �جلانب 
�إطار  يف  للم�شرح،  و�ل��ع��ل��م��ي  �مل��ع��ريف 
�لتطرق  دون  �ل�شرورية  �لأ�شا�شيات 
�إىل �لتفا�شيل �لدقيقة، وكذلك �ل�شق 
�لتطبيقي �لذي ُخ�ش�س له �كرث من 
زمن �لور�شة، وذلك من  من   70%
�ملمثلني  �إن�شاء جيل جديد من  �أج��ل 
�ل�شباب بهدف دعم �حلركة �مل�شرحية 
ب��الإم��ار�ت و�إط���لق دم��اء ج��دي��دة يف 

�لع�شر�ت  وت��ق��دمي  �مل�شرحي  �مل�شهد 
ت�شتفيد  �ن  ميكن  �لتي  �مل��و�ه��ب  من 
ب��ه��ا �ل���ف���رق �مل�����ش��رح��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، 
�أ�شبوعني على  م��رور  بعد  �نه  موؤكد� 
بد�ية �لدورة ميكن �لقول باأن هناك 
�ل��ع�����ش��ر�ت م��ن �مل���و�ه���ب �ل��ت��ي ميكن 
�ل�شتفادة منها  خلل �لفرتة �ملقبلة 
�لحرت�فية  �لأع���م���ال  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�لتي تقدمها �لفرق �لإمار�تية، وهذ� 

ل مينع من �لتو�شية باأن تقوم وز�رة 
�ملعرفة بتنظيم عدد  �لثقافة وتنمية 
من �لدور�ت �مل�شرحية �ملتقدمة �لتي 

تعزز تلك �ملو�هب وت�شقلها.
ركزت  �ل��ور���ش��ة  �إن  �ل��درم��ك��ي  وق����ال 
كما  �لتمثيل  ومبادئ  �أ�شا�شيات  على 
تطرقت �إىل �ل�شينوغر�فيا بامل�شرحي، 
حيث ق�شمت �لدورة �إىل �ربعة �جز�ء 
على مد�ر 21 يوميا تلقى �مل�شاركون 

خللها تدريبا على عدد من �ملهار�ت 
�ملمثل  ب���ه���ا  ي��ت��م��ت��ع  �ن  ي���ج���ب  �ل���ت���ي 
�مل�شرحي مثل كيفية �لنطق و�لتنف�س 
خ�شبة  ع���ل���ى  و�حل����رك����ة  �ل�����ش��ح��ي��ح، 
�جل�شد  لغة  تفعيل  و�أه��م��ي��ة  �مل�����ش��رح 
�إىل  و�لإمي�����اء�ت،  �مل��رئ��ي،  و�لتو��شل 
مفرد�ت  با�شتخد�م  �لهتمام  جانب 
م���ا حت��ت��وي��ه عنا�شر  وك����ل  �جل�����ش��د، 
تطرقت  ك���م���ا  �مل�������ش���رح���ي،  �ل���ع���ر����س 
�لور�شة �إىل �إطلق �لقدر�ت و�لتغلب 
ع��ل��ى �ل��ق��ل��ق و�خل��ج��ل �ل���ذي يعرتى 
�ملمثلني �لنا�شئني، و�أو�شحت �لور�شة  
�ملجال  يف  �لأ�شا�شية  �ملفاهيم  بع�س 

�لعمل �مل�شرحي. 
ور�شة  يف  �لأخ�������ري  �لأ�����ش����ب����وع  وع�����ن 
�لدرمكي  �مل�شرحي قال  �ملمثل  �إع��د�د 
�لتطبيق  �إىل  بامل�شاركني  تنتقل  �إنها 
ت���ق���دمي���ه ع���ل���ى �كرث  مل����ا مت  �ل���ع���م���ل 
ي���وم���ا م��ت�����ش��ل م���ن خلل   15 م���ن 
متكاملة  م�شرحية  م�شاهد  ت��ق��دمي 
وفق  �لرجت���ال،  على  بالأ�شا�س  تقوم 
�أو  �مل�شاركون،  تعلمها  �لتي  �لقو�عد 
�مل�شرف  يحددها  م�شاهد  خ��لل  من 

على �لور�شة.
�لزعابي  ول���ي���د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن    
مدير �إد�رة �لرت�ث و�لفنون يف وز�رة 

�ملعرفة و�ل��ذي  قدم  �لثقافة وتنمية 
�مل�شاركني  ل��ك��اف��ة  ���ش��ام��ل��ة  حم��ا���ش��رة 
و�أهمية  ��شا�شيات  تناولت  بالور�شة 
�مل�شرح  يف  ودوره������ا  �ل�����ش��ي��ن��وغ��ر�ف��ي��ا 
�لديكور  عنا�شر  م��ن  تت�شمنه  مب��ا 
و�لإ����ش���اءة و�مل��لب�����س و�مل��ك��ي��اج و�لتي 
�لعر�س  �أدو�ت  م����ن  و�ح�������دة  ت���ع���د 
�ل��ن��اج��ح، ق���ال �إن ه���دف �ل�����دورة هو 
�مل�شرح  م���ن حم��ب��ي  �ل����ه����و�ة  ت���اأه���ي���ل 
لللتحاق  �ل����لزم����ة  ب��الأ���ش��ا���ش��ي��ات 

بعامل �مل�شرح، م�شيفا �إن �لدورة �لتي 
تنظمها �لوز�رة على مدى 21 يوما 
�أفكار  وط���رح  ع��ام��ة  مفاهيم  ت��ت��ن��اول 
�لتمثيل  ع��ل��ى  تقت�شر  ل  م�شرحية 
تفا�شيل  كافة  �إىل  تطرق  ب��ل  فقط، 
�لإ�شاءة  م��ث��ل  �مل�����ش��رح  د�خ���ل  �ل��ع��م��ل 

و�لديكور وملحات من �لإخر�ج.
على  �أي�شا  تركز  �لور�شة  �أن  و�أو���ش��ح 
على  عملي  ب�شكل  �مل�شاركني  تعريف 
وكيفية  �ل��ت��ع��ب��ريي��ة،  �مل��م��ث��ل  �أدو�ت 

توظيفها  و  وت���ط���وي���ره���ا  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
�إىل  �إ�شافة  �مل�شرح،  �لعمل على  �أثناء 
و�ملعاجلات  بالق�شايا  �ل��وع��ي  �إث����ر�ء 
على  وم�������ش���اع���دت���ه���م  �مل���������ش����رح����ي����ة، 
�لكت�شاف و�لتجريب يف جمال �ملمثل، 
و�خليايل  �لإب��د�ع��ي  �لعامل  وتنمية 
مو�جهة  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  ل��دي��ه��م، 
وتوجيهات  �ل��ن��ق��د  وت��ق��ب��ل  �جل��م��ه��ور 
�لوقت  �شغوط  حتت  و�لأد�ء  �ملخرج 

و�لإ�شاءة و�جلمهور. 

نظمتها وزارة “الثقافة” مب�صاركة 37 من الإماراتيني والعرب:

ور�صة “اإعداد املمثل امل�صرحي” تك�صف عن ع�صرات املواهب لإثراء امل�صرح الإماراتي
وليد الزعابي: الوزارة تنظم للم�صاركني ندوات متخ�ص�صة يف كافة جمالت العمل امل�صرحي

�صعيد بن طحنون يح�صر 
ماأدبة اإفطار يعقوب اخلوري

•• العني-وام:

�ل�شيخ �شعيد بن طحنون  ح�شر معايل 
ماأدبة  �لأول  �أم�������س  م�����ش��اء  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لأعمال  �أق��ام��ه��ا رج���ل  �ل��ت��ي  �لإف���ط���ار 
يعقوب حممد عقيل �خل��وري وذل��ك يف 
منزله مبنطقة �لظاهر يف �لعني تكرميا 
�أبناء  معاليه  ��شتقبال  يف  وك��ان  ملعاليه. 
�خلوري » نادر وخطيب و�شلح « وعدد 

و�أحفاد  و�ل�شخ�شيات  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
�خلوري .

�لأحاديث  �حل�شور  مع  معاليه  وتبادل 
�لودية و�لتهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان 
�ل�شهر  ف�����ش��ائ��ل  م�����ش��ت��ذك��ري��ن  �مل���ب���ارك 
�ل��ف�����ش��ي��ل د�ع�����ني �مل�����وىل ع���ز وج����ل �أن 
دولة  على  �لكرمية  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد 
�لإمار�ت قيادة و�شعبا مبزيد من �خلري 

و�لتقدم و�لرخاء.

اأحمد بن حممد يلتقي موظفي موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة
•• دبي-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة يف �أم�شية رم�شانية م�شاء �أم�س 
�ملوؤ�ش�شة  وموظفات  موظفي  �لعاملي..  �لتجاري  دبي  مركز  يف  �لأول 

وتبادل معهم �شموه �لتهاين و�لتربيكات ب�شهر رم�شان �ملبارك.
جمال  �شعادة  للموؤ�ش�شة  �ملنتدب  �لع�شو  بح�شور   - �شموه  �أ�شاد  وقد 
بن حويدب �ملهريي - باأد�ء �ملوظفني و�إخل�شهم يف عملهم يف �شبيل 
و�ملعرفية  �لعلمية  م�شاريعها  و�إجن����از  تنفيذ  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  متكني 
باأيديهم كي  و�لأخ��ذ  �لعربي  �ل�شباب  بنجاح كبري وخدمة  و�لبحّثية 

�أوطانهم  وخدمة  و�ملعرفية  �لعلمية  وبحوثهم  در��شاتهم  يف  يبدعو� 
�أطر�ف �حلديث مع �ملوظفني  و�شعوبهم. وركز �شموه خلل جتاذبه 
على تر�شيخ �لهتمام باللغة �لعربية وقو�عدها ون�شو�شها يف �و�شاط 
لغة  �لأم  �للغة  ه��ذه  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لنا�شئة  �لعربية  �لأج��ي��ال 

�لقر�آن �لكرمي �لذي �أنزله �هلل تعاىل بل�شان عربي.
�شاحب  �أطلقها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  �إىل  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  �شموه  م�شري� 
�لدولة رئي�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �لتي ت�شب يف خدمة ودعم ون�شر 
�للغة �لعربية يف �لعامل �لعربي وجعلها �للغة �لأ�شا�شية يف �لأو�شاط 
�لكتب  مليني  �شموه  لها  وف��ر  �لتي  و�ل��ق��ر�ءة  و�ل�شعبية  �حلكومية 

لل�شغار و�لكبار لت�شجيع �لقر�ءة باللغة �لعربية وتعميمها بني �أكرب 
عدد ممكن من �لأطفال و�لكبار يف �ملد�ر�س و�جلامعات وغريها.

�شعادته و�عتز�زه  ع��ن  ب��ن ح��وي��دب  ���ش��ع��ادة ج��م��ال  �أع���رب  م��ن جانبه 
وجميع موظفي موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة باللقاء 
�لذي جمعهم مع �شمو رئي�س �ملوؤ�ش�شة و�ل�شتئنا�س بتوجيهاته و�آر�ئه 
وملحظاته للعمل بجد و�إبد�ع وتقدمي �لأف�شل لديهم يف �شبيل رفعة 
تطور �ملوؤ�ش�شة وتو�شيع �نت�شارها وم�شاريعها �شاكر� ل�شمو �ل�شيخ �أحمد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم توجيهاته وح�شوره ومتابعته �ليومية 
مل�شرية عمل �ملوؤ�ش�شة و�جناح �عمالها وحتقيق �أهد�فها جت�شيد� لروؤية 

موؤ�ش�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم.

املجل�ص الوطني الحتادي يج�صد روؤية املغفور له ال�صيخ زايد يف تعزيز نهج ال�صورى 
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تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني

بيان املركز  املايل كما يف 31 دي�صمرب  2016 

بيان الأرباح اأو اخل�صائر لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016
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اأخبـار الإمـارات

متا�صيًا مع فعاليات يوم زايد للعمل الإن�صاين

مفو�صية مر�صدات ال�صارقة تر�صخ ثقافة التطوع والعمل اخلريي بني الفتيات

نادي تراث الإمارات يوا�صل مهرجاناته الرم�صانية اإثراء لليايل ال�صهر الف�صيل

�صفري الدولة بالقاهرة يلتقي م�صوؤويل ال�صركات 
الإماراتية العاملة يف م�صر على ماأدبة افطار

•• القاهرة -وام: 

م�شر  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  �شعادة  �أق���ام 
لكبار  �فطار  �لعربية حفل  �ل��دول  ل��دى جامعة  �ل��د�ئ��م  و�مل��ن��دوب  �لعربية 
علي  �ل��ث��اين  للعام  م�شر  يف  �لعاملة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  يف  �مل�����ش��وؤول��ني 
�شهر  �ل�شفري �حل�����ش��ور مبنا�شبة  ���ش��ع��ادة  ه��ن��اأ  ب��د�ي��ة �حل��ف��ل  �ل��ت��و�يل. ويف 
رم�شان �لف�شيل .. كما ثمن �لدور �ملهم �لذي ت�شهم به �ل�شركات �لإمار�تية 
�لبلدين  �ملتميزة بني  �لثنائية  �لعلقات  �لعاملة يف م�شر يف دفع وتوطيد 
�ل�شقيقني على �مل�شتويات و�لأ�شعدة كافة، خا�شة يف ظل �لإ�شاد�ت �مل�شتمرة 
وح�شن  �لإنتاج  يف  و�جل��ودة  �لكفاءة  حيث  من  �لدولة  و�شركات  مبوؤ�ش�شات 
�ل�شمعة. و��شار �شعادته �ىل تطور �لعلقات �لقت�شادية بني �لإمار�ت وم�شر 
خلل �ل�شنو�ت �لأخرية حيث و�شل حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين يف 
عام  2016 �إىل نحو 3.456 مليار دولر مقارنة ب�2.597 مليار دولر 
عام 2015، كما و�شل عدد �ل�شركات �لمار�تية �لعاملة يف م�شر يف �لوقت 
�لر�هن �إىل 877 �شركة مقارنة ب�819 �شركة عام 2016 ، فيما جتاوزت 
دولر  مليار�ت  ب�6  مقارنة  دولر  مليار   6.2 �ىل  �لعام  ه��ذ�  �ل�شتثمار�ت 
2016، ومن ثم فقد تبو�أت �لإم��ار�ت �ملركز �لأول دوليا وعربيا من  عام 
حيث �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر يف م�شر على ح�شب �لبيانات �ل�شادرة من 
�لهيئة �لعامة لل�شتثمار يف م�شر. و��شاد �شفري �لدولة لدى م�شر ب�شدور 
قانون �ل�شتثمار �مل�شري �جلديد، مثمنا يف �لوقت ذ�ته ما تقوم به �حلكومة 
�مل�شرية من جهود ملمو�شة لتح�شني مناخ �ل�شتثمار يف م�شر وتقدمي �ملز�يا 
و�لفر�س �ل�شتثمارية �لو�عدة، موؤكد� �أن �شفارة �لدولة يف �لقاهرة حري�شة 

كل �حلر�س على ت�شهيل مهام ودعم �أي م�شتثمر �إمار�تي يف م�شر.

»الحتادية للرقابة النووية” تطلق مبادرة »العطاء« يف »عام اخلري«
�مل�شاركة  من  �ملوظفني  متكن  تطوعية  فر�س  توفر  �لتي  �لأخ���رى 
�لت�شال  �إد�رة  مدير  �لها�شمي  �شلح  وقال  �ملجتمع.  خلدمة  فيها 
�إطلق  مبجرد  �إن��ه  �لنووية  للرقابة  �لحت��ادي��ة  بالهيئة  �حلكومي 
�ملبادرة د�خلياً تلقت �لهيئة طلبات عديدة من �ملوظفني للم�شاركة 

يف هذه �ملبادرة.
�إيجابية على  �آث���ار�ً  لها  ك��ان  �لتطوعية  �لفر�س  ه��ذه  �أن مثل  و�أك��د 
�أنه  �ملوظف  ي�شعر  حيث  �ملوظفني  بني  و�لتو��شل  �لتفاعل  تعزيز 

ي�شاهم يف خدمة �ملجتمع وهو يف مكان عمله.
�لعام  500 �شاعة تطوعيه هذ�  �إىل حتقيق  �لهيئة ت�شعى  �إن  وقال 
 200 �لبالغ  �ملوظفني  ع��دد  �إىل  �أذ� ما نظرنا  �إجن���از�ً  وه��و ما يعد 
موظفا يف �لهيئة لفتاً �إىل �ن �لهيئة �شجعت كذلك �ملوظفني على 

�لت�شجيل يف �ملن�شة �لوطنية للتطوع.

•• اأبوظبي-وام: 

“�لعطاء” وذلك  �أطلقت �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية مبادرة 
�ت�شاقاً مع �إعلن قيادة �لدولة �لر�شيدة عام 2017 عاماً للخري.

دع��م حم��اور عام  “�لعطاء” �إىل  �لهيئة من خ��لل مبادرة  وتهدف 
�ملوظفني  بني  �لتطوع  وروح  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  وتعزيز  �خلري 
من  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي  �لعطاء  مبادرة  وتتاألف  �ملجتمع.  خلدمة 
حموريني يتعلق �لأول بتوفري فر�س ملوظفي �لهيئة للتطوع د�خلياً 
بناء على  �مل�شاهمة يف تدريب زملئهم يف �لعمل جماناً  من خلل 
للمبادرة  �لثاين  �ملحور  �أم��ا  �ملتنوعة  وخرب�تهم  معارفهم  خمتلف 
ف��ريك��ز على �ل��ت��ط��وع �خل��ارج��ي م��ن خ��لل �ل��ت��ع��اون م��ع موؤ�ش�شات 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأح��م��ر  �ل��ه��لل  هيئة  مثل  ب��ال��دول��ة  �أهلية  وجمعيات 

•• اأبوظبي-وام:

م����ر�ك����ز  ت����ت����و������ش����ل يف خم���ت���ل���ف 
وم����ر�ف����ق ن�����ادي ت�����ر�ث �لإم�������ار�ت 
�لرم�شانية  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
تنظيمها  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  د�أب  �ل��ت��ي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ� 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�إث��ر�ء �لليايل  �لنادي، بغية  رئي�س 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
ليايل  �ل�����ش��ائ��م��ني يف  �ح��ت��ي��اج��ات 
للنا�شئة  ويوفر  �لف�شيل،  �ل�شهر 
بناء عقولهم  م��ا ه��و مفيد يف  ك��ل 
�رتباطهم  وت��ع��زي��ز  و�أج�������ش���اده���م 

برت�ث �آبائهم و�أجد�دهم.
�لأول  �أم�����س  �ل��ن��ادي م�شاء  ون��ظ��م 
�إد�رة �لأن�شطة  �لإثنني يف جمل�س 
لف�شيلة  حم���ا����ش���رة  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�ل�شيخ �أحمد �ليماحي �لو�عظ يف 

�أف�شل من �لعمل يف رم�شان  ثمة 
و�لعبادة فيه.

و�����ش����م����ن م����ه����رج����ان����ات �ل�����ن�����ادي 
 ، �ليوم  �لرم�شانية، تختتم م�شاء 
�لرم�شاين  �ل�شمحة  مهرجان  يف 
�ليولة  دوري  مناف�شات  �خلام�س، 
على  فيها  ت��ب��ارى  حيث  لل�شغار، 
مدى يومني 18 من �لنا�شئني يف 
�إب��ر�ز مهار�تهم يف هذ� �للون من 
�لفنون �ل�شعبية، و�شيكون جمهور 
�ملهرجان وم�شجعو �لفرق �ملتناف�شة 
م�شاء غد �لأربعاء على موعد مع 
�لقدم  كرة  مناف�شات  ختام  مبار�ة 
ب���ني �ل��ف��ري��ق��ني �مل��ت��ن��اف�����ش��ني على 

�لفوز بلقب �لبطولة.
و���ش��ي�����ش��ه��د م�������ش���اء غ����د �لأرب����ع����اء 
�إذ   ، للمهرجان  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل 
�شيبد�أ �لحتفال بعد �لنتهاء من 
ت�شفيات نهائي بطولة كرة �لقدم 
�لأربعة  �ل���ف���رق  ب���ني  ل��ل��م��ه��رج��ان 

�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شلمية 
و�لأوق��اف، بح�شور عدد من كبار 
�مل�شوؤولني يف �لنادي، فيما و��شلت 
للنادي  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل���ر�ك���ز  خم��ت��ل��ف 
�لرم�شانية  �ملهرجانات  فعاليات 
�لتي تنفذها منذ �لأ�شبوع �لفائت 
�إمارة  �نت�شارها يف مدن  �أماكن  يف 
�أبوظبي، �إىل جانب �شر�كة �لنادي 

يف �أكرث من فعالية رم�شانية.
�لرم�شانية  �ملجال�س  �ط���ار  ففي 
�لأن�شطة  �إد�رة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
مبنا�شبة  �ل��ن��ادي  يف  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ع��ام �خل��ري يف ع��دد من مر�كزها، 
�ملحا�شر�ت  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��م��ن 
�ل��ت��وع��وي��ة �ل��ه��ادف��ة خ���لل ليايل 
�ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل، ���ش��ه��د جمل�س 
�إد�رة �لأن�شطة باأبوظبي حما�شرة 
�ليماحي  �أح��م��د  �ل�شيخ  لف�شيلة 
�لو�عظ يف �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
بعنو�ن  و�لأوق���������اف  �لإ����ش���لم���ي���ة 

�لتي و�شلت �لنهائي ..
�ن��ت��ه��اء مبار�ة  ب��ع��د  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث 
�ل���ب���ط���ول���ة ت���ك���رمي �ل���ف���ائ���زي���ن يف 
كرة  �لثلث؛  �ملهرجان  مناف�شات 
�لقدم، و�ليولة، و�لألعاب �ل�شعبية، 
بالبطولت  �ل���ف���ائ���زون  و���ش��ي��ن��ال 
خ�ش�شتها  قيمة  ج��و�ئ��ز  �ل��ث��لث 
لكافة  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة 
�ملهرجان،  ب��ط��ولت  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�جلهات  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  و���ش��اه��م��ت 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ر�ع��ي��ة �ل��ت��ي �شمت 
�أبوظبي للمو�نئ، و�لحتاد  �شركة 
�لريا�شية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل����ع����ام 
 ،NMC وم�شت�شفى  �حلكومية، 
�ل��ن��ج��وم ملو�د  وم��وؤ���ش�����ش��ة ط���ري���ق 

�لبناء، وجمموعة �ل�شدر.
يختتم  ����ش���وي���ح���ان،  م����رك����ز  ويف 
دورته  �لأرب��ع��اء  غد  ليل  �ملهرجان 
من  كل  مناف�شات  باختتام  �لأوىل 
بطولة كرة �لقدم وبطولة �لألعاب 

�خلري”،  ع��ام  يف  �خل��ري  �شهر   “
ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن �مل�����ش��وؤول��ني يف 

�لنادي و �ل�شيوف.
�ل��ي��م��اح��ي يف بد�ية  �ل�����ش��ي��خ  وب���ني 
حما�شرته ف�شل �ملوىل تعاىل على 
�لإمار�ت باأن حباها بقيادة حكيمة 
ر�شيدة، حتر�س على بذل �خلري، 
و�لإح�شان  للعطاء  دوم���ا  وت�شعى 
و�لإك��������ر�م، و�ت���خ���ذت ع���ن���و�ن هذ� 
مو�شحا  �خلري”،  “عام  �ل���ع���ام 
�ل�شلف  لنا  ت��رك  م��ا  م��ن خ��ري  �أن 
�لذكر  جمال�س  و�أجد�دنا  �ل�شالح 
و�ل���ع���ل���م، �ل���ت���ي ه���ي جم��م��ع خري 
ومعرفة  علم  وم�شدر  �هلل،  لذكر 
يف  �لنادي  ب��دور  م�شيد�  وتو��شل، 
خلل  من  �خل��ري  بفعل  �مل�شاهمة 
�شعيه �لدوؤوب للحفاظ على تر�ث 
قيم  م���ن  يت�شمنه  مب���ا  �أج����د�دن����ا 
نبيلة وعاد�ت �أ�شيلة �نتقلت �إليهم 

من �شماحة �لإ�شلم وعفوه. 

�للجنة  ح��ي��ث حت��ت��ف��ي  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 
لتوزيع  بحفل  للمهرجان  �ملنظمة 
�لفائزة  �ل��ف��رق  �جل��و�ئ��ز وت��ك��رمي 
مليح  مهرجان  يف  تتو��شل  بينما 
مركز  ينظمه  �ل���ذي  �ل��رم�����ش��اين 
�أبوظبي، بطولتا كرة �ملاء و�لألعاب 
�ل�شعبية قبل �ختتام �ملهرجان ليل 
جانب  و�إىل  �خل��م��ي�����س.  غ���د  ب��ع��د 
�خلا�شة  �لرم�شانية  مهرجاناته 
�ل���ن���ادي م��ع �لعديد  ي��ت��ف��اع��ل  ب���ه، 
�لتي  �لرم�شانية  �لفعاليات  م��ن 
ت��ن��ظ��م��ه��ا �مل���وؤ����ش�������ش���ات و�جل���ه���ات 
ج�شد  �ل����ع����ني،  ف���ف���ي  �لأخ�����������رى، 
�ل�شرتتيجية  ���ش��ر�ك��ت��ه  �ل���ن���ادي 
�لرم�شانية  �ل���ع���ني  ب���ط���ول���ة  يف 
بقرية تر�ثية ت�شتقبل زو�رها من 
�لبطولة  جمهور  ومن  �مل�شوؤولني 
و�لزو�ر  و�ملقيمني  �ملو�طنني  م��ن 
�لقادمني من خارج �لدولة، وذلك 
برعاية  �ل��ب��ط��ول��ة  �ن���ط���لق  م��ن��ذ 

رم�شان  �شهر  ف�شل  ع��ن  وحت��دث 
و�أف�شلها،  �ل�شهور  خري  هو  �ل��ذي 
نف�شه  �ل�شهر  بركة  فيه  �إذ جتتمع 
�ملوىل  �أنزله  �ل��ذي  �ل��ق��ر�آن  وبركة 
ن���ب���ي �لأم��������ة حم���م���د عليه  ع���ل���ى 
�ل�����ش��لة و�ل�����ش��لم يف ه��ذ� �ل�شهر 
�أكرم  �لتي  �لف�شائل  جانب  �إىل   ،
�أن  ف������وق  وه������ي  ع����ب����اده  ب���ه���ا  �هلل 
ح����ال م�شالك  ه���و  ك��م��ا  حت�����ش��ى، 
مو�شحا  حت�شى،  ل  �ل��ت��ي  �خل��ري 
�أب���و�ب �خل��ري �لعبادة  �أه��م  �أن من 
�لعبادة  ف��ف��ي  و�ل���ع���م���ل؛  و�ل���ع���ل���م 
�أرك��ان �لإ�شلم حتث على  �أتت كل 
�خلري وبذل �لعطاء، ومتنع �ل�شر 
و�ل�شتقر�ر  �ل�شلم  رك��ائ��ز  وتثبت 
�هلل  �أم��رن��ا  �لعلم  ويف  �ملجتمع،  يف 
بالقوة  و�أخ��ذه  بال�شتز�دة منه بل 
و�ل�شدة ملا يف �خلري، كما �أن �ملوىل 
و�ل�شرب  بالعمل  �أم��رن��ا  وج��ل  ع��ز 
ولي�س  ف���ي���ه،  و�لإخ�����ل������س  ع��ل��ي��ه 

طحنون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل 
�أبوظبي  �آل نهيان، ويف  بن حممد 
ي�شارك �لنادي يف فعاليات �ل�شوق 
�ل����ذي تنظمه  �ل�����ش��ع��ب��ي �خل����ريي 
حتقيق  موؤ�ش�شة  م��ول  �أبوظبي  يف 
�لفخري  �لرئي�س  برعاية  �أمنية 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ق��ري��ن��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
�ل�����ش��ي��خ��ة �شيخة  �ل���دول���ة،  رئ��ي�����س 
نهيان،  �آل  حممد  ب��ن  �شيف  بنت 
وت�����ش��ت��م��ر م�����ش��ارك��ة �ل���ن���ادي حتى 
وتتمثل  �مل����ب����ارك،  �ل�����ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة 
وتوزيع  ل��ل�����ش��ق��ارة،  ع���رو����س  يف 
للمطبوعات �لرت�ثية و�لرتويجية 
للتعريف باأن�شطة �لنادي �ملوجهة 
و�أن�شطته  ع���ام  ب�شكل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
و�لتي  و�ل�شباب،  بالن�سء  �خلا�شة 
تت�شل جميعها بالرت�ث وبالهوية 

�لوطنية.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ملجتمعي  دوره���ا  تر�شيخ  �إط���ار  يف 
�مل�شتقبل،  �أج���ي���ال  ب��ني  و�ل��وط��ن��ي 
ن���ظ���م���ت م���ف���و����ش���ي���ة م����ر�����ش����د�ت 
فعاليات  م��ع  بالتز�من  �ل�����ش��ارق��ة، 
يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين يف دولة 
�أ�شا�شيتني  ف��ع��ال��ي��ت��ني  �لإم�������ار�ت، 
لت�شعد”،  “بادر  مبادرتها  �شمن 
بهدف غر�س قيم �خلري و�لثقافة 
�لفتيات  ن���ف���و����س  يف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 

�ملنت�شبات.
بالتعاون  �لأوىل  �لفعالية  ونظمت 
�أمان”،  “رم�شان  ح���م���ل���ة  م����ع 
 15-12( �مل��ر���ش��د�ت  ومب�����ش��ارك��ة 
من  جمموعة  �إىل  �إ�شافة  ع��ام��اً(، 
وزعن  حيث  �ملفو�شية،  م��وظ��ف��ات 
�ل�شائقني  ع��ل��ى  �لإف���ط���ار  وج��ب��ات 
مويلح،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����ش��ائ��م��ني 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف���ري���ق مل�����ش��ة �أم����ل، 
وجمموعة  �مل���ر����ش���د�ت  مب�����ش��ارك��ة 
لتوزيع  �ملفو�شية،  م��وظ��ف��ات  م��ن 
�ملر�شى  �لأط����ف����ال  ع��ل��ى  �ل���ه���د�ي���ا 
�لبهجة  و�إدخ��ال  �أمورهم،  و�أولياء 
عبد  �شيخة  وقالت  نفو�شهم.  �إىل 
م�شاعد  مدير  �ل�شام�شي،  �لعزيز 
مبفو�شية مر�شد�ت �ل�شارقة: تاأتي 
م�شاركتنا بفعاليات يوم ز�يد للعمل 
�ملفو�شية  روؤى  لتعك�س  �لإن�شاين، 
�لعطاء  قيم  غ��ر���س  �إىل  �ل�شاعية 
�لثقافة  مفهوم  وتر�شيخ  و�خل��ري، 
�إ�شافة  �ل��ف��ت��ي��ات،  ب��ني  �لتطوعية 
�إىل تن�شئة جيل و�ع وقيادي، يوؤمن 
�لطريق  هو  �جلماعي  �لعمل  ب��اأن 
�إىل �لنجاح و�لتفوق، ويقدر قيمة 
�مل�شاركة  و�أهمية  �لإن�شاين  �لعمل 

يف مبادر�ت �خلري .
و�أ�شافت �ل�شام�شي: “يعد يوم ز�يد 

و�حل����ف����اظ ع���ل���ى �أرو�ح�����ه�����م عند 
ق��ي��ادت��ه��م مل��رك��ب��ات��ه��م ق��ب��ل موعد 

�لإفطار.

�شعياً لرفع �لوعي باأهمية �للتز�م 
�ل�شرعة  وتخفيف  �مل��رور،  بقو�عد 
ل��ل��ح��د م����ن �حل��������و�دث �مل����روري����ة، 

زيارة  �لثانية  �لفعالية  و��شتملت 
مبر�س  �مل���������ش����اب����ني  ل�����لأط�����ف�����ال 
�ل�������ش���رط���ان يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى دب���ي 

يف �إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة �ن��ط��ل��ق��ت عام 
بقية  يف  �ن��ت�����ش��رت  ث���م   1973
�أن مت تتويج  �إىل  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت 
مر�شد�ت  جمعية  بتاأ�شي�س  ذل���ك 
�لإم��ار�ت يف عام 1979. وتهدف 
�لتي  �ل�شارقة  مر�شد�ت  مفو�شية 
�شاحب  ق��ري��ن��ة  ب���رع���اي���ة  حت��ظ��ى 
�شمو  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
ب���ن���ت حممد  �ل�������ش���ي���خ���ة ج����و�ه����ر 

وطنية،  م��ب��ادرة  �لإن�����ش��اين  للعمل 
�لإمار�تي  �ملجتمع  لأف���ر�د  ودع���وة 
�ل�شيخ  له  باملغفور  للقتد�ء  كافة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، موؤ�ش�س 
دول��ة �لإم����ار�ت، و�ل��ت��ي بناها على 
قو�عد ر��شخة من �حلب و�لعطاء 
و�ل���ق���ي���م �ل��ن��ب��ي��ل��ة، ون�����ش��ر �خلري 

و�لعطاء و�حرت�م �لآخرين«.
�لإر�شادية  �حل��رك��ة  �أن  �إىل  ي�شار 

�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي، 
ل�����ش��وؤون �لأ����ش���رة ب��ال�����ش��ارق��ة، �إىل 
�مل�شتقبل وحتفيزهم  �أجيال  رعاية 
ومدهم مب�شادر �لإلهام كي يكونو� 
تنمية  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  م���و�ط���ن���ني 
وت��ط��وي��ر وط��ن��ه��م، و�لإ����ش���ه���ام يف 
�أجمع، وذلك  �لعامل  وبناء  تطوير 
م��ن خ���لل ت��وف��ري م��ن��رب للفتيات 
�لعنان  �إط�������لق  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 

قائد عام �صرطة الفجرية يتفقد اإدارة املهام اخلا�صة
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�أف�شل  ت��ق��دمي  �أج���ل  م��ن  �ل��ب�����ش��ري  �لعن�شر  ل���دى  و�مل���ه���ار�ت 
م�شتويات �لأد�ء، و�أثنى �للو�ء �لكعبي على ما يقدمه منت�شبي 
�لقوة من �خلطط و�لرب�مج و�لأفكار �لتطويرية �لتي توؤكد 
�إليها.  ينت�شبون  �لتي  �ل�شرطية  للموؤ�ش�شة  و�ل��ولء  حر�شهم 
�أمت �ل�شتعد�د  �أن يكونو� على  كما وجه �لقائد �لعام �ملعنيني 
تنفيذ  قبل  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  و�شرورة  و�جلاهزية 
�ليماحي  حممد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خلل  ر�فقه  �ملهام.  
حممد  عبد�لرحمن  و�لعقيد  �ل�شرطية  �لعمليات  عام  مدير 
�لظنحاين مدير �إد�رة �لعمليات و�ملقدم حممد �شعيد �ليماحي 
نائب مدير �إد�رة �لإ�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء و�ملقدم خالد 

عبد�هلل �لظنحاين مدير مكتب �لقائد �لعام.

عالية  �لإم���ار�ت  ر�ي��ة  و�أ�شبحت  �لعامل  يف  �شعب  �أ�شعد 
خفاقة«.

�مل��ع��ج��ز�ت وخ���ط م�شرية  ز�ي���د �شنع  �ل�����ش��ي��خ  �ن  وق���ال 
�حتاد �لإمار�ت منذ 1971 وجنبا �إىل جنب مع �لآباء 
�ملوؤ�ش�شني بنى لنا حا�شر� وم�شتقبل م�شرقا و�أ�شبحت 
�لدول  م�����ش��اف  �حل��ك��ي��م��ة يف  روؤي���ت���ه  بف�شل  �لإم������ار�ت 
و�ل�شخاء  و�لعطاء  �لوحدة  يف  يحتذى  ومثل  �ملتقدمة 

ورمز� ورقماً �شعباً يف �لعمل �لإن�شاين«.
فمبادر�ته  �لإن�����ش��ان��ي��ة  زع��ي��م  ز�ي���د  �ل�شيخ  �ن  و����ش��اف 
و�إن�شاء  �لعامل  ح��ول  �ملليني  م�شاعدة  يف  وم�شاهماته 
مدن لت�شكني �لفقر�ء وبناء �ل�شروح و�مل�شت�شفيات �لتي 
حتمل ��شمه وتقدم �خلري و�لرعاية �لطبية لكل حمتاج 
�هلل”  “رحمه  ��شمه  يقرتن  لذلك   .. للعيان  و��شحة 

باخلري و�لإن�شانية.
و�كد �شعادة حممد حاجي �خلوري �إن ما قدمه �ملغفور 
وما  �هلل  رح��م��ه  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
يقدمه من بعده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل “ من دعم للعمل 
حمفور�  �لإم���ار�ت  ��شم  يجعل  كله  �لعامل  يف  �لإن�شاين 
ز�لت من  ��شتفادت وما  �لتي  �ل�شعوب  يف قلوب وعقول 

�مل�شروعات �لإن�شانية �لتنموية و�لإغاثية �لإمار�تية.
�شائرون  �أننا  نوؤكد  لرحيله  ع�شر  �لثالثة  �لذكرى  ويف 
على نهجه ودربه .. رحم �هلل �ل�شيخ ز�يد و�أ�شكنه ف�شيح 

جنانه و�شيبقى حا�شر� يف قلوبنا وذ�كرتنا .

•• الفجرية -الفجر:

�لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  تفقد 
برنامج  �شمن  �خلا�شة  �ملهام  �إد�رة  �لفجرية  ل�شرطة  �لعام 
�ملهام  تنفيذ  �آل��ي��ات  على  �شعادته  و�ط��ل��ع  �ل�شنوي.  �لتفتي�س 
�أحمد  �لر�ئد  ��شتمع من  �لتي يتم تطبيقها، كما  و�ملمار�شات 
�ملهام �خلا�شة بالإنابة و�ل�شباط  �إد�رة  �شامل �للغ�س مدير 
تقوم  �لتي  و�مل�شوؤوليات  �ملهام  على طبيعة  ب��الإد�رة  �لقائمني 
بها فرق �لقوة ومدى قدرتهم على مو�جهة �أي مهام �أو حالت 
طارئة، كما �طلع ميد�نيا على �لآليات و�لأجهزة �حلديثة �لتي 
ت�شتخدمها يف تنفيذ �ملهام. و�أكد على �أهمية تطوير �لقدر�ت 

•• اأبوظبي-وام:

ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  �شعادة حممد حاجي �خلوري  �كد 
خليفة بن ز�يد �ل نهيان للأعمال �لن�شانية �ن �إجناز�ت 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد 
نهيان “طيب �هلل ثر�ه” تلم�شها �لأجيال وتبقى �شريته 
�لعطرة يتناقلها �لأجد�د للأحفاد .. ولهذ� جند �حلب 
�لذين مل يعي�شو�  �لأطفال حتى  له  �لذي يكنه  �لكبري 

فرتة حكمه رحمه �هلل .
وقال يف كلمة له مبنا�شبة “يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين” 
و�أب ورجل  ف��ر�ق قائد  �ليوم �حلزين  نتذكر يف هذ�   ..
�لإن�����ش��ان��ي��ة وح��ك��ي��م �ل��ع��رب �ل���ذي تعجز �ل��ك��ل��م��ات عن 
�إيفائه حقه ولكن حزننا ميتزج بالفرح و�ل�شرور عندما 
ل  و�لتي  �مل�شتمرة  ونه�شتها  وتطورها  �لإم���ار�ت  ن��رى 

تقف عند حدود.
“رحمه  ز�ي��د  لل�شيح  �لثاقبة  �لروؤية  “ بف�شل  و�أ�شاف 
�لر�شيدة وعلى  �لقيادة  �هلل” ونهجه �لذي �شارت عليه 
نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  ر�أ�شها �شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�أ�شبحنا  �لإم��ار�ت  �لأعلى حكام  �ملجل�س  �ع�شاء  �ل�شمو 
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•• دبي -وام:

�لثانية  �لن�شخة  فعاليات  �ختتمت 
من مبادرة “�أندية �شبت دبي” �لتي 
و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
�ملا�شي  م����ار�����س  م��ط��ل��ع  �ل��ب�����ش��ري��ة 
بال�شر�كة مع جمل�س دبي للت�شميم 
و�لأزياء وحي دبي للت�شميم و�شلطة 
دبي للمجمعات �لإبد�عية وهيئة دبي 

للثقافة و�لفنون “دبي للثقافة«.
و����ش���م���م �ل���ط���ل���ب���ة جم���م���وع���ة من 
�مل�شروعات �مل�شتقبلية خلل �لن�شخة 
�لثانية من �أندية �شبت دبي ت�شتهدف 
و�����ش����ع ح����ل����ول ل���ث���م���ان���ي���ة حت���دي���ات 
رئ��ي�����ش��ي��ة ت��ت�����ش��م��ن �مل��ح��اف��ظ��ة على 
وت�شميم  �لنظيفة  و�لطاقة  �لبيئة 
�ملتحركة  �لهو�تف  تطبيق ذكي عرب 
مل��و�ج��ه��ة حت����دي �ل���ت���اأخ���ر يف �إجن����از 
�لو�جبات �ملدر�شية و�تخاذ �لقر�ر�ت 
بذكاء وحكمة وتعزيز �لتعاي�س وبناء 
بيئات �إيجابية يف حميطهم �ملدر�شي 
يف  �مل�شكلت  ومو�جهة  و�لجتماعي 

مرحلة �ل�شباب وفقد�ن �لثقة.
و�ن����خ����رط �ل��ط��ل��ب��ة �مل�������ش���ارك���ون يف 
�أعمارهم  ت������رت�وح  مم���ن  �لأن����دي����ة 
م��ن 13 - 16 ع��ام��اً يف ور���س عمل 
بو�قع  �ل�شبت  �أي���ام  خ��لل  تفاعلية 
م����رت����ني �����ش����ه����ري����اً خ�������لل �ل����ف����رتة 
م���ن م���ار����س وح��ت��ى م��اي��و 2017م 
�ملر�شدين  م��ن  جمموعة  مب�شاركة 
رو�د  م�����ن  و�ل�����دول�����ي�����ني  �مل���ح���ل���ي���ني 
جمال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  �لأع����م����ال 
و�لت�شميم  و�لإب�����د�ع  �حل��ي��اة  ج���ودة 

�لأع�����م�����ال و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وج�����ودة 
�لنابودة  �شعيد  �شعادة  وقال  �حلياة. 
ب��الإن��اب��ة يف هيئة دبي  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
تقدمي  ي�����ش��رن��ا  و�ل��ف��ن��ون:  للثقافة 
�لتي  �مل��ب��ادرة  لهذه  �ملتو��شل  دعمنا 
�ملو�هب  ورعاية  �لطلب  على  تركز 
�ملحاور  �أح��د  يتناغم مع  �ل�شابة مبا 
�لأ�شا�شية �لتي تنطلق منها مهمتنا 
�ل�شباب  و�ملتمثلة يف تطوير مو�هب 
�لثقايف  �ل��ن�����ش��ي��ج  وت���ع���زي���ز  و�إث��������ر�ء 

و�لإبد�عي �ملتنوع يف دبي .
�لتي  �ل���ت���ع���اون  ع���لق���ة  �ن  م����وؤك����د� 
م�����ع هيئة  ل���ل���ث���ق���اف���ة  دب������ي  ت����رب����ط 
ت�شاعد  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
دب���ي للثقافة  ر���ش��ائ��ل  �إي�����ش��ال  ع��ل��ى 
�أن�شطتنا  يف  �ملهمة  �ل�شريحة  لهذه 
ور�����س  �ن  و�أ������ش�����اف  وم����ب����ادر�ت����ن����ا. 
نظمتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل��ع��م��ل 
يف  �مل�شاركني  للطلبة  للثقافة  دب��ي 
يف  جنحت  �لتاريخي  �لفهيدي  ح��ي 
�لإب��د�ع عن  �إلهامهم وحفزهم على 
طريق �ل�شتعانة بفنانني من من�شة 
كريتوبيا �لإبد�عية لتقدمي �لتوجيه 
وعر�س  �ل�شباب  للفنانني  و�ل��دع��م 
يف  �مل�شاركون  �أبدعها  �لتي  �لأع��م��ال 

مو�شم دبي �لفني.
للطلبة  دب���ي  �شبت  �أن��دي��ة  و�أت���اح���ت 
بالت�شميم  �شغفهم  ت��ع��زي��ز  ف��ر���ش��ة 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه ف�����ش��ًل ع��ن �شقل 
جو�نب  يف  وم��و�ه��ب��ه��م  م��ه��ار�ت��ه��م 
�لإب����د�ع و�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��و����ش��ل �لتي 
ت�شكل حجر �لأ�شا�س للعي�س يف بيئة 
من  و�ملزيد  بال�شعادة  تت�شم  �شحية 

وحتقيق  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة  �حل������ل������ول 
�لتنوع  م���ن  �ل��ق�����ش��وى  �ل����ش���ت���ف���ادة 
�لطلبة  ب���ني  �ل��ث��ق��اف��ات  يف  �ل��ف��ري��د 
يف دب���ي م��ن ج��ه��ة و�مل��ج��ت��م��ع �ملحلي 
�أخ���رى معربا عن  يف دب��ي م��ن جهة 
ت��ق��دي��ره جل��ه��ود ك��اف��ة �ل�����ش��رك��اء يف 
�ملبادرة يف توفري كافة �أ�شكال �لدعم 
من  �لثانية  �لن�شخة  خ��لل  للطلبة 

�ملبادرة.
دبي  �شبت  �أن��دي��ة  م��ب��ادرة  و�نطلقت 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز حم�����اور �لإب��������د�ع يف 
ب��ع��ي��دة ع���ن �لبيئة  �أج�����و�ء م��ب��ت��ك��رة 
تاأ�شي�س  ع����ن  ف�������ش���ًل  �مل���در����ش���ي���ة 
�لتعليم  ق��ط��اع  م��ع  تفاعلية  رو�ب���ط 
�ل��ع��ايل و�ل�����ش��ن��اع��ات وث��ي��ق��ة �ل�شلة 
وريادة  و�لت�شميم  �لبتكار  مبهار�ت 

جمتمعهم  يف  �ل���ط���ل���ب���ة  �إن������دم������اج 
و�ل����دخ����ول يف م��ن��اق�����ش��ات ح��ي��ة مع 
�ملجتمع  رو�د  م�����ن  جم����م����وع����ات 
مبكانة  يحظون  و�ل��ذي��ن  �لفاعلني 
جنباً  �إىل  جنباً  نفو�شهم  يف  خا�شة 
�لأع�����ش��اء على  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ع حتفيز 

تنوع ثقافاتهم على �لعطاء.
�لكرم  عبد�هلل  �لدكتور  �شعادة  وقال 
عام  مدير  �ملديرين  جمل�س  رئي�س 
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
دبي” ركزت  �شبت  “�أندية  �أن  بدبي 
على �إيجاد من�شة جمتمعية مبتكرة 
مل�شتقبل �أكرث �شعادة و�بتكار�ً لطلبة 
�لتعاون  �إىل حتفيز  بالإ�شافة  �ليوم 
ر�شد  خ�������لل  م�����ن  �ل���ط���ل���ب���ة  ب�����ني 
وت�شميم  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 

وريادة �لأعمال و�لتكنولوجيا.
�أكرث  للت�شميم  دبي  و��شت�شاف حي 
ينتمون  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   58 م���ن 
مدر�شة   42 م����ن  ي���ق���رب  م����ا  �إىل 
 10 بينهم  م��ن  وك���ان  ب��دب��ي  خا�شة 
�لأوىل  �لن�شخة  يف  ���ش��ارك��و�  ط���لب 
بهم  �ل�شتعانة  ومت��ت  �لأن��دي��ة  م��ن 
�لن�شخة  خ��لل  لأقر�نهم  كمدربني 

�لثانية من �ملبادرة.
وت���ع���د م����ب����ادرة �أن����دي����ة ���ش��ب��ت دبي 
مهار�ت  لإث�������ر�ء  مم��ت��ع��اً  ب���رن���اجم���اً 
�لإبد�ع لدى �لطلبة عرب ربطهم مع 
�ملجتمع  يف  �لفاعلني  �لأع��م��ال  رّو�د 
�أف�شل  �ل��ع��امل م��ك��ان��اً  ب��ه��دف ج��ع��ل 

للعي�س و�أكرث �شعادة.
تعزيز  على  دبي  �شبت  �أندية  وتعمل 

�لجتماع  خ���لل  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ل�شبل  �أف�شل  �نتقاء  ���ش��رورة  �إىل 
لتعزيز وتوفري ��شرت�طات �لوقاية 
و�ملن�شاآت،  �مل���ب���اين  يف  و�ل�����ش��لم��ة 
�لدفاع  مر�كز  �أد�ء  م�شتوى  ورف��ع 
�ملتعاملني  خدمة  ومر�كز  �مل��دين، 
�أج��ل تقدمي خ��دم��ات متميزة  م��ن 
روؤية  �إط��ار  �ملتعاملني، يف  جلمهور 
�حلكومة باأن تكون دولة �لإمار�ت 
�أف�����ش��ل دول  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 

�لعامل �أمناً و�شلمة.
�لعامون  �مل���در�ء  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
ب��ال��دف��اع �مل���دين و�أع�����ش��اء �ملجل�س 

من �شباط وز�رة �لد�خلية.

  وت�����ن�����اول �لج����ت����م����اع ع������دد� من 
�مل��درج��ة على جدول  �مل��و���ش��وع��ات 
�لأع���م���ال ، وم��ن��ه��ا ت��وف��ري �مل����و�رد 
�ملبادر�ت  وتنفيذ  و�لح��ت��ي��اج��ات، 
بالوقاية  �مل���رت���ب���ط���ة  و�مل�������ش���اري���ع 
�لكفيلة  و�لإج����ر�ء�ت   ، و�ل�شلمة 
وخف�س  �ل�شتجابة  زم��ن  بتقليل 
ن�������ش���ب���ة �حل������ر�ئ������ق و�لإ������ش�����اب�����ات 
ورفع   ، عنها  �ل��ن��اج��م��ة  و�ل��وف��ي��ات 
�لوقائية  �ل�������ش���لم���ة  �إج�����������ر�ء�ت 
و�ل�شتعد�د  �ملجتمعية،  و�لتوعية 
�لدفاع  �إد�ر�ت  كافة  و�جلاهزية يف 
�ملدين �ملنت�شرة على �إمتد�د �لدولة 
.   ودع���ا ق��ائ��د ع��ام �ل��دف��اع �ملدين 

�أبوظبي-و�م:
قطاع  ت���ط���وي���ر  جم���ل�������س  ن���اق�������س 
�لذي  �إجتماعه  يف  �مل���دين  �ل��دف��اع 
وز�رة  يف  �لإجتماعات  بقاعة  عقد 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ل��و�ء جا�شم 
�لدفاع  عام  قائد  �ملرزوقي  حممد 
�مل��ج��ل�����س ،�خلطط  رئ��ي�����س  �مل����دين 
�لأد�ء  حت�شني  و�شبل  �لتطويرية 
بدولة  �مل�����دين  �ل����دف����اع  ق���ط���اع  يف 
�أف�شل  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �لإم��������ار�ت 
عملياته  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل����ع����اي����ري 
و�لإطفاء  �ل��وق��اي��ة   “ �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 

و�لإنقاذ » .

•• دبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور حنيف ح�شن �لقا�شم رئي�س جمل�س �إد�رة مركز جنيف 
حلقوق �لإن�شان و�حلو�ر �لعاملي �أن �ملغفور له �لر�حل �لكرمي �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ بات رمز� للنماء و�لعطاء و�شكلت 
�أ�شطورة جمتمعية و�شعبية حملت �فكار�  �أعماله ومو�قفه يف كل �ملجالت 
متطورة وطرحت مفاهيم جديدة يف �لعمل �لإن�شاين و�لتطوعي ومتيزت 
قيادته بالوعي و�لروؤي �لر�شينة حتى �أطلق عليه لقب م�شتحق هو حكيم 
معاجلة  يف  �لأ�شيلة  وم�شاركته  �لفاعلة  �لإيجابية  لأدو�ره  نظر�  �لعرب 
�مل�شكلت وطرح �لآر�ء �لتي ت�شهم يف حتقيق �أهد�ف تنموية جتمع �ل�شمل 

وتنبذ �خللفات.
وقال �لقا�شم يف كلمة مبنا�شبة يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين �لذي ي�شادف 19 
من رم�شان “ ذكرى رحيل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ 
طيب �هلل ثر�ه “ “ �إنه وعلى �لرغم من مرور هذ� �لوقت �إل �أن �لكثريين 
�لتي  “ �خلالدة  “ رحمه �هلل  �أعماله  يف د�خل �لدولة وخارجها يتذكرون 

•• اأبوظبي-وام:

قالت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي وزيرة دولة للت�شامح �إن موؤ�ش�س 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وباين نه�شتها �حلديثة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ حر�س على �أن تكون �لإم��ار�ت دولة 
يحتذى يف  عامليا  مثال  �لإم���ار�ت  فاأ�شبحت  و�مل��ودة  و�لت�شامح  و�ملحبة  �خل��ري 
�إىل  �لعمل �لإن�شاين و�خلري و�لتنموي حتى و�شلت �لأي��ادي �لبي�شاء للدولة 
�أو  �لدين  عن  �لنظر  بغ�س  و�لأج��ن��ا���س  �ل�شعوب  وخمتلف  �لأر����س  بقاع  �شتى 
�أو �لطائفة«. و�أ�شافت يف كلمة  �مللة  �أو  �أو �ملذهب  �أو �لعقيدة  �أو �لعرق  �لأ�شل 
عام  كل  من  رم�شان   19 ي�شادف  �ل��ذي  �لإن�شاين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  مبنا�شبة 
�إن�شانية  “ جعل  “ رحمه �هلل  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  �ملغفور له  �إن 
�لإم��ار�ت ر�ئدة ور�شالتها �لت�شاحمية د�ئمة وعلى هذ� �لنهج �لثابت و�لر��شخ 
و��شل م�شرية �خلري و�لعطاء و�لت�شامح و�لإخاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 

�أ�ش�س وعمر يف بلده و�لعديد من  �شجلها �لتاريخ باأحرف م�شيئة لرجل 
مناطق �لعامل خلدمة �لإن�شان يف �أي مكان دون �لنظر جلن�س �أو لون �أو فكر 

ومعتقد ولكنه �لإن�شان �لذي ينبغي �حرت�م �ن�شانيته .
و�أ�شار �لقا�شم �إىل �أن هذ� �لنهج ومبادر�ته و�آلياته �شكل د�شتور حياة يومية 
ميار�شها �أبناء �لوطن و�ملقيمون على �أر�شه من خلل علقات ودية وتعاون 

وتكافل رغم تعدد �جلن�شيات . 
و�قعيا  متار�شه  ملمو�شا  و�قعا  �أ�شبح  �حلياتي  �لد�شتور  ه��ذ�  �أن  و�أو���ش��ح 
�لأجيال �جلديدة وميثل فل�شفة وجود تر�شخ قيم �لأعمال �لإن�شانية بدعم 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�شاحب 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
تعزز  �لتي  كل �جلهود  دعم  �لذين يحر�شون على  �لإم���ار�ت  �لأعلى حكام 

�لتنمية و�لزدهار �حل�شاري �لذي ت�شهده �لدولة.

�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 

حكام �لإمار�ت و�أولياء �لعهود �لكر�م و�شعب �لإمار�ت �لأ�شيل« .
قيادة  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �لقا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل  و�أك���دت 
وحكومة و�شعبا ت�شتلهم فكر �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان “ طيب �هلل ثر�ه “ يف كل 
حني وحبه رحمه �هلل للعمل �لإن�شاين �لنبيل وللخري و�لرخاء جلميع �لأفر�د 
دون تفريق ول متييز فاأ�شبحت �لإمار�ت �شباقة يف �إ�شعاد �ل�شعوب و�زدهارها 
ومد يد �لعون وم�شاعدة �ملحتاجني و�ملنكوبني و�إغاثة �مللهوفني و�ملتاأثرين �إز�ء 
�لأعا�شري و�لفي�شانات و�حلروب و�ل�شر�عات. و�أ�شارت معاليها �إىل �أن �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان “ رحمه �هلل “ �أر�شى دعائم �أ�ش�س �لت�شامح و�ل�شلم و�لتعاي�س 
�لتعامل مع  و�لأق��و�ل على �شرورة  بالأفعال  يوؤكد  د�ئما ما  و�لوئام فقد كان 
و�لت�شامن  و�ملو�طنة  و�لعد�لة  و�مل�شاو�ة  �لإن�شانية  �لفطرة  �أ�شا�س  على  �لغري 
و�لتعاون �لأمر �لذي �أ�شهم يف تر�شيخ قيم �لت�شامح و�حرت�م �لتعددية و�لقبول 
بالآخر فكريا وثقافيا ودينيا وطائفيا ونبذ كل �أ�شكال ومظاهر و�شور �لعنف 

و�لع�شبية و�لتمييز و�لكر�هية و�لتطرف و�لعن�شرية.

منوذجا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  لت�شبح 
و�لعطاء  �لإن�������ش���ان���ي���ة  يف  ع��امل��ي��ا 
ي���ح���ت���ذى يف �لرت�����ق�����اء  وم�����ث�����ال 
�لإن�شانية  �مل�����ب�����ادر�ت  وت���ط���وي���ر 
و�ت�������ش���اق���ا م����ع ح��ر���ش��ن��ا �ل���د�ئ���م 
يف  �ملتميزين  ودع��م  ت�شجيع  على 

�ملجالت �ملجتمعية و�لإن�شانية.
�لإمار�ت  “وطني  جائزة  وت�شمل 
للعمل �لإن�شاين” جهات �حتادية 
و�شخ�شيات  وتطوعية  وحملية 
و�أفر�د� من �ملجتمع لهم �جناز�ت 

خريية م�شهودة .
وتهدف �جلائزة �إىل رفع معنويات 
�لإيجابية و�ملبادرة بني �لقطاعات 
تدعيم  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  و�لأف������ر�د 
بالإ�شافة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��دم��ات 
�لآخرين  �لأف������ر�د  ت�شجيع  �إىل 
�لإن�شاين  ب��ال��ع��م��ل  ل���لل���ت���ح���اق 
هذ�  يف  يقدمونه  م��ا  ك��ل  وتقدير 
لتبني  �مل��ج��ت��م��ع  ودع������وة  �مل���ج���ال 
ث��ق��اف��ة م�����ش��اع��دة �لآخ����ر للتعرف 

و�أ�شاف “ �إن قيمة �لأمن و�لأمان 
يف دولة �لإمار�ت تدل على تعاي�س 
ي�شرب  �إذ  فريد  وح�شاري  ثقايف 
�لعامل �ملثل بعطاء دولة �لإمار�ت 
للدولة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  لأننا  �ملعا�شرة 
�لعمر�ن  ولي�س  �لإن�����ش��ان  ن�شنع 
ت���دخ���ر فيه  �ل�����ذي ل  �ل���وق���ت  يف 
�لنا�س  �إ�شعاد  يف  جهد�  �حلكومة 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ق��ي��م  ون�����ش��ر 
�مل�شاركة  ث��ق��اف��ة  �أ���ش�����س  لرت�شيخ 

�ملجتمعية �لنا�شجة«.
كانت موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت قد 
�لإمار�ت  “وطني  جائزة  �أطلقت 
مع  “ بالتز�من  �لإن�شاين  للعمل 
�لإمار�تي  �لإن�����ش��اين  �لعمل  ي��وم 
و�لتي تو�فق ذكرى رحيل �لقائد 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان وذلك �ن�شجاما 
مع روؤية موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت 
�ملتمثلة يف تفعيل �لعمل �لإن�شاين 

�لتعاون باعتبارها �شفرية للنو�يا 
�لرتكيز على  �حل�شنة من خلل 
�أن  على  و�لعمل  �ل�شباب  جمالت 
تطوعية  جم����الت  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
�لر�هنة  �ل����ظ����روف  ف���ى  خ��ا���ش��ة 
�علمى  ب�شكل  عليها  و�ل��رتك��ي��ز 
من حيث �لتعاون فى حلمة �أبناء 

دول �لتعاون.
وبهذه �ملنا�شبة �أعرب �ملدير �لعام 
�شر�ر  �لإم�����ار�ت  وط��ن��ي  ملوؤ�ش�شة 
بالهول �لفل�شي عن بالغ �ل�شكر 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
�لكرمية  �شموه  دبي لرعاية  عهد 

حلفل �جلائزة هذ� �لعام ».
وقال “منار�س �ليوم قيمة وطنية 
كان يحبها �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ وهي 
قيمة �لتقدير و�لمتنان يف �ليوم 
�ل���ذي ي�����ش��ادف ي���وم ز�ي���د للعمل 

�لإن�شاين » .

وطني   “ ب����ج����ائ����زة  �ل����ف����ائ����زي����ن 
�لإن�شاين” 11  �لإم��ار�ت للعمل 
�لب�شمات  �أ���ش��ح��اب  م���ن  ب�����ش��م��ة 
ل��ه��ذ� �لعام  �مل��خ��ت��ارة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
و�ل�����������ذي مي����ي����ز �جل�������ائ�������زة ه����ذ� 
�ل��ع��ام ه��و ت��ك��رمي ���ش��ه��د�ء �لعمل 
�لإن�شاين . فقد كرم �ل�شيخة نور� 
�آل خليفة من مملكة  بنت خليفة 
�ل��ب��ح��ري��ن �ل�����ش��ق��ي��ق��ة ع���ن ف��ئ��ة “ 
جلهودها  وذل����ك   “ خ��ري  ب�شمة 
�لعمل  يف  �مل��ت��م��ي��زة  وم���ب���ادر�ت���ه���ا 
�ململكة  د�خل  �لإن�شاين و�خلريي 
على  حلر�شها  وتثمينا  وخارجها 
�ل�شباب  وتنمية  باملجتمع  �لرقي 

يف �ملجالت كافة .
�ل���ت���ك���رمي معايل  ح���ف���ل  ح�������ش���ر 
�ل��دك��ت��ور ر�����ش���د �أح���م���د ب���ن فهد 

جمارك دبي بجائزة ب�شمة وطن 
�ملدين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة 
وت�شلم  �أمن  ب�شمة  بجائزة  بدبي 
�ل�شائغ  �ح��م��د  �لعميد  �ل��ت��ك��رمي 

نائب مدير عام �لإد�رة.
ك����م����ا ����ش���م���ل �ل����ت����ك����رمي خ����ال����دة 
ع��ل��ي خ��م��ا���س ج��م��ع��ي��ة �لإم������ار�ت 
�أمل”  “ب�شمة  ع��ن  للثل�شيميا 
للتمكني  �ل�������ش���ارق���ة  وم���وؤ����ش�������ش���ة 
�إن�شانية  ب�شمة  ع��ن  �لجتماعي 
وحم���م���د م��ه��ت��دي حم��م��د معلم 
�لرتبية  ب������وز�رة  خ��ا���ش��ة  ت��رب��ي��ة 
جمتمع”  “ب�شمة  ع��ن  و�لتعليم 
وذوى  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  ل���دوره 
د.بدرية  و  �خلا�شة  �لحتياجات 
“ب�شمة  ع����ن  �جل��ن��ي��ب��ي  ن���ا����ش���ر 
علم«. �أما عن �لب�شمة �لتي متيز 

حميد  وم������ع������اىل  دول���������ة  وزي���������ر 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��ق��ط��ام��ي 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر 
و�شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري 
مدير عام �لإد�رة �لعامة للإقامة 
ب��دب��ي و�شعادة  و���ش��وؤون �لأج��ان��ب 
ح�����ش��ن ن��ا���ش��ر ل���وت���اه م��دي��ر عام 

بلدية دبي .
�شلطان  موؤ�ش�شة  ت��ك��رمي  مت  كما 
ع��ل��ي �ل��ع��وي�����س �ل��ث��ق��اف��ي��ة �شمن 
فئة ب�شمة ثقافة وت�شلم �لتكرمي 
ع��ب��د�حل��م��ي��د �ح���م���د �م�����ني عام 
�ملوؤ�ش�شة و�لإعلمي ظاعن حممد 
ب�شمة  ف���ئ���ة  يف  ����ش���اه���ني  ظ���اع���ن 
د.�شالح  �ل�����ش��ي��خ  وف�����ش��ي��ل��ة  ق��ل��م 
ع��ب��د�جل��ل��ي��ل �شمن  ع��ب��د�ل��ك��رمي 
فئة ب�شمة فكر كما جرى تكرمي 

•• دبي-وام: 

ك����رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�أم�س �لول يف  �ملالية م�شاء  وزير 
�لفائزين   - بزعبيل  �شموه  ق�شر 
جلائزة  �خلام�شة  �ل���دورة  �شمن 
�لإن�شاين  للعمل  �لإم��ار�ت  وطني 
2017 و�لتي تنظمها “ موؤ�ش�شة 
وطني �لإمار�ت “ هذ� �لعام حتت 
�شعار “ هذ� ما كان يحبه ز�يد » .

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وت�شلم 
�حلفل  خ���لل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
- و�ل���ذي �أق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
 “ �آل مكتوم ويل عهد دبي - درع 
�شعادة  م��ن   “ �لذهبية  �لب�شمة 
���ش��ر�ر ب��ال��ه��ول �ل��ف��ل���ش��ي �ملدير 
�ل��ع��ام مل��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي �لإم�����ار�ت 
�شمن برنامج �جلائزة لهذ� �لعام 
ت��ك��رمي��ا وت��ق��دي��ر� جل��ه��ود �شموه 
يف جم������الت �ل���ع���م���ل �لإن�������ش���اين 
قدمه  وم���ا  �ملختلفة  و�ملجتمعي 
وبر�مج  وم���ب���ادر�ت  م�شاريع  م��ن 
كان لها بالغ �لأثر يف دعم وتعزيز 
و�إ�شهاماتهم  �ل�������ش���ب���اب  م���ك���ان���ة 
فى  و�لتميز  للتفوق  �شموه  ودعم 

�ملجالت كافة .
وطني  ج��ائ��زة  ��شت�شافة  وخ��لل 
�لإم��������ار�ت ل��ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين يف 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ك���رم  ���ش��م��وه  ق�����ش��ر 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  ح����م����د�ن 

�جلائزة هذ� �لعام فكانت ل�شهد�ء 
�ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين �لإم����ار�ت����ي يف 
جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شلمية ملا 
قدموه من عطاء وبذل وت�شحية 
فاقت �أعلى �ملعايري وقدمو� مثال 
لأب��ن��اء ز�ي���د �خل��ري �ل���ذي يجوب 
�ل��ع��امل و�شمل  �أن���ح���اء  ع��ط��اوؤه��م 
حممد  �ل�شفري  �ل�شهيد  �لتكرمي 
حممد  و�ل�شهد�ء  �لكعبي  جمعة 
وعبد�هلل  �ل��ب�����ش��ت��ك��ي  زي���ن���ل  ع��ل��ي 
�لكعبي  ع���ب���ي���د  ع��ي�����ش��ى  حم���م���د 
و�أحمد ر��شد �شامل علي �ملزروعي 
�أحمد كليب  و�أحمد عبد�لرحمن 
�شلطان  وعبد�حلميد  �لطنيجي 

عبد�هلل �إبر�هيم �حلمادي .
ووجهت �ل�شيخة نور� بنت خليفة 
نو�يا  ���ش��ف��رية  وه����ى  خ��ل��ي��ف��ة  �آل 
�حل�شنة  �ل���ن���و�ي���ا  ل���ن���ادي  ح�����ش��ن��ة 
�ملتحدة  ل����لأمم  �ل��ت��اب��ع  �ل�����دويل 
�ل�شكر و�لتقدير �ىل �شمو �ل�شيخ 
على  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�شموه  وتكرمي  �ل�شتقبال  ح�شن 

لها معتربة �لتكرمي تكليف .
�أكرث  �أن نعطي  ن��ح��اول   : وق��ال��ت 
م��ن ج��ه��ودن��ا خل��دم��ة �ب��ن��اء دول 
ل����دول �خلليج  �ل��ت��ع��اول  جم��ل�����س 
�لعربية وتعزيز �لتلحم بينهم .. 
موؤ�ش�شة  مع  �لتعاون  �ىل  م�شرية 

وطني �لإمار�ت لأول مرة .
و���������ش�������ادت ب����ج����ه����ود �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�ل�شتثمار  �شبيل  فى  ومبادر�تها 

فى �ملو�طن �لإمار�تي.
م��ع��رب��ة ع��ن �أم��ل��ه��ا يف م��زي��د من 

حمدان بن را�صد يكرم الفائزين يف جائزة “وطني الإمارات للعمل الإن�صاين«

»اليجابية .. طريق ال�صعادة “ حمور جمل�ص ال�صيخة �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
على  �حلفاظ  �أن  على  للتاأكيد  و�ملجتمعي  �أمني  �لوعي  تعزيز  بهدف 
�أمن و��شتقر�ر �لأ�شرة و�ملجتمع هي م�شوؤولية م�شرتكة بني �ملوؤ�ش�شات 
على  �ملجال�س  ه��ذه  تنظيم  يف  �ل�شتمر�ر  �لطرفان  ويعتزم  و�لأف����ر�د. 
مد�ر �لعام يف ظل وجود حتديات جمتمعية م�شتجدة تو�جهها �لأ�شرة 
�لإمار�تية تتطلب تكاتف جهود �جلميع من �أجل �حلفاظ على �لن�شيج 
�لأف��ر�د للن�شمام  ت�شجيع  و�إيجاد جمتمع متلحم، عرب  �لجتماعي 
حل  يف  �مل�شاهمة  ل��لأع�����ش��اء  يتيح  �ل���ذي  �شرطة”  “كلنا  ب��رن��ام��ج  �إىل 

�مل�شكلت �لتي قد حتدث يف �إطار �حلي �ل�شكني.
و�أكدت �أحلم �للمكي مديرة �إد�رة �لبحوث و�لتنمية بالحتاد �لن�شائي 
�لعام خلل �ملجل�س �لرم�شاين �أن �لأدو�ر �لتنموية �ملختلفة �لتي تقوم 
بها �ملر�أة �شو�ء من خلل حميط �لأ�شرة �أو بيئة �لعمل تتطلب من �ملر�أة 
�أن تكون نظرتها �إيجابية للأمور من حولها، م�شرية �إىل �أن �لإيجابية 

�لعلقة بني �لإيجابية و�ل�شعادة، م�شرية �إىل �أن هناك �شعادة موؤقتة �آنية 
وهناك �شعادة حقيقية ترتبط بالعطاء وقبول �لذ�ت مع ت�شليط �ل�شوء 
على مقتطفات من كتاب تاأملت يف �ل�شعادة و�لإيجابية ل�شاحب �ل�شمو 
�لدولة، رئي�س جمل�س  �آل مكتوم، نائب رئي�س  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 

�لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه �هلل .
�لذ�ت  تقبل  �ن  وقالت  �ل�شعد�ء،  خ�شائ�س  �أمينة  �لدكتورة  و�أو�شحت 
بر�شا  �حل��ي��اة  على  ل��لإق��ب��ال  �ملفتاح  ه��ي  �لتفكري  وطريقة  و�لآخ��ري��ن 
�أكرث و�شعادة، كما ��شتعر�شت �أهم ع�شرة مدمر�ت للإيجابية و�ل�شلبية، 

موؤكدة على �أهمية جعل �لإيجابية منهج و�أ�شلوب حياة.
وقد �شاد �ملجل�س �لرم�شاين جو من �ل�شعادة و�لإيجابية عندما فتحت 
�ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان �ملجال للح�شور 

م�شاركة �للحظات �ل�شعيدة �لتي مرت عليهم خلل �ليوم.

•• العني-وام:

يف  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بنت  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخة  ��شت�شافت 
�لحتاد  ينظمه  �ل���ذي  �ل��رم�����ش��اين  �ملجل�س  و�مل��ع��رف��ة  للفكر  جمل�شها 
وجمعية  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون  �لعام  �لن�شائي 
و�لر�شائل  �مل��ع��رف��ة  ت��و���ش��ي��ل  ب��ه��دف  �لإم���ار�ت���ي���ة،  �لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة 
 - �ملجل�س  �لدولة. ح�شر  �لن�شاء يف  �شر�ئح خمتلفة من  �إىل  �لتوعوية 
�ل�شعادة - جمموعة  بلوغ  �إىل  �لإيجابية كمدخل  تناول مو�شوع  �لذي 

من �ل�شخ�شيات �لن�شائية �لقيادية من مدينة �لعني.
�لتو�يل  �لثانية على  لل�شنة  �لن�شائي  �لرم�شاين  �ملجل�س  وياأتي تنظيم 
عرب �شر�كة ��شرت�تيجية بني �لحتاد �لن�شائي �لعام وجمعية �ل�شرطة 
�خلري” ،  لأه���ل  �خل���ري  “جمال�س  ���ش��ع��ار  حت��ت  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لن�شائية 

و�تخاذ  و�لتحديات  �مل�شكلت  م��ع  �لتعامل  طريقة  تغيري  �إىل  تهدف 
�لقر�ر�ت. و�أو�شحت �للمكي �أن دولة �لإمار�ت بقيادتها �لر�شيدة تويل 
م�شاألة �ل�شعادة �هتماما كبري� فقد ��شتحدثت �حلكومة من�شب وزيرة 
تهدف  �لذي  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لوطني  �لربنامج  و�أطلقت  لل�شعادة 
تر�شيخ  و�شعيد عرب  �إيجابي  �إىل �شناعة جمتمع  من خلله �حلكومة 
ثقافة �ل�شعادة و�لإيجابية كاأ�شلوب حياة يف دولة �لإمار�ت ون�شر �لوعي 
باأهميتها. وربطت �للمكي خلل مد�خلتها بني �ل�شعادة و�لإيجابية وبني 
�لبع�س  لدى  �ل�شلبية  �لنظرة  �أن  �إىل  م�شرية  �ملجتمع،  و��شتقر�ر  �أمن 
و�ل�شلوك  �لنحر�فات  ظهور  يف  �أحيانا  تت�شبب  قد  �لعام  �لر�شا  وع��دم 
�ل�شلبي و�لذي قد ينعك�س �شلبا على بيئة �لعمل وعلى �لأبناء �لذين هم 

�شباب وقادة �مل�شتقبل وعلى �أمن و��شتقر�ر �ملجتمع ب�شكل عام.
�ملاجد  �أمينة  �لدكتورة  و�ل�شت�شارية  �ملدربة  ��شتعر�شت  ناحيتها  من 

م�صاريع م�صتقبلية ت�صع حلول لتحديات رئي�صية مع ختام الن�صخة الثانية ملبادرة »اأندية �صبت دبي«

جمل�ص تطوير الدفاع املدين
 يناق�ص �صبل حت�صني الأداء

لبنى القا�صمي : زايد جعل الإمارات واحة للخري واملحبة والت�صامح واملودةحنيف القا�صم : يوم زايد للعمل الإن�صاين ير�صخ قيم العطاء
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عربي ودويل

عن  �لدهلكي،  رعد  �لنيابية،  و�ملهجرين  �لهجرة  جلنة  رئي�س  �أعلن 
توجه وفد من �للجنة ووز�رة �لهجرة �إىل خميم �خلازر مبحافظة 
نينوى �لعر�قية، للتحقيق بت�شمم 600 نازح ب�شلت غذ�ئية تالفة.

ووفقاً ملوقع �ل�شومرية �لإخباري، قال �لدهلكي �إن معلومات و�شلت 
مبحافظة  �خل���ازر  مبخيم  ن���ازح  ل�600  ت�شمم  ح��ال��ة  ب��وج��ود  �إلينا 
بح�شب  �ل�شلحية،  منتهية  غ��ذ�ئ��ي��ة  ���ش��لت  تناولهم  بعد  نينوى 
�ملعلومات �لأولية من منظمة �إغاثة، لفتاً �إىل �أن �للجنة �شكلت وفد�ً 
حتقيقاً م�شرتكاً مع وز�رة �لهجرة وهي يف طريقها �ىل �ملخيم لك�شف 

�حلقائق ومعرفة ملب�شات ما ح�شل .
كما �أكد رئي�س جلنة �لهجرة، �أن �لوفد �شيعلن تفا�شيل �حلادثة حال 

�نتهاء �لتحقيقات ومعرفة ملب�شات ما ح�شل.
ويعد خميم �خلازر �لو�قع على م�شافة 30 كلم �شرق �ملو�شل، �أحد 4 
خميمات �أقامتها �لأمم �ملتحدة بالتعاون مع حكومة �إقليم كرد�شتان 
�لنازحني �لفارين من  �لعر�ق وعدد من �ملنظمات �لإن�شانية لإيو�ء 
مناطق �شكنهم منذ بدء �حلملة �لع�شكرية ل�شتعادة مدينة �ملو�شل 

من تنظيم د�ع�س. 

�لذي  �لتهديد  م��ن  ماتي�س  جيم�س  �لأم��ريك��ي  �ل��دف��اع  وزي���ر  ح��ذر 
ت�شكله كوريا �ل�شمالية على �ل�شلم �لدويل، م�شنفا برنامج �لت�شلح 
لنظام بيونغ يانغ ب�اخلطر �لفعلي و�لد�هم. و�أكد ماتي�س يف ت�شريح 
جمل�س  يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جلنة  �م���ام  ��شتماع  جل�شة  قبل  خطي 
�لخطر  �ل��ت��ه��دي��د  ت�شكل  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �ن  �لأم���ريك���ي  �ل�����ش��ي��وخ 

و�لكرث �حلاحا لل�شلم و�لمن.
�لنووي للنظام ي�شكل  �لت�شلح  “برنامج  �ن  �لدفاع على  و�شدد وزير 
تهديد� فعليا ود�هما للجميع، و�لعمال �ل�شتفز�زية �لتي يقوم بها 
�لقانون �لدويل،  �مل�شروعة بنظر  �ل�شمايل(، وغري  �لنظام )�لكوري 
مل ترت�جع وتريتها بالرغم من عقوبات و�نتقاد�ت �لمم �ملتحدة ».

نوويني  �ختبارين  ي��ان��غ  بيونغ  �أج���رت   ،2016 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  وم��ن��ذ 
�شعيها ل�شنع �شاروخ  �إط��ار  �ل�شو�ريخ، يف  �إط��لق  وع�شر�ت عمليات 
�لر��شي  �ىل  ن��ووي��ة  ر�أ����س  على حمل  ق���ادر  ل��ل��ق��ار�ت  ع��اب��ر  بال�شتي 
“لن  �أنه  �أكد �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب  �لمريكية، وهو ما 

يحدث«.
ويف هذ� �ل�شياق حذر كل من ماتي�س ورئي�س �ركان �لقو�ت �لمريكية 
�جلزيرة  �شبه  على  �لكارثية  �لتد�عيات  من  د�ن��ف��ورد  جو  �جل��ر�ل 

�لكورية لأي عمل ع�شكري �شد كوريا �ل�شمالية.
و�أكد ماتي�س �شتكون حربا مل ن�شهد مثيل لها منذ 1953، يف �إ�شارة 
�شتكون حربا  و��شاف   .1953 �نتهت يف  �لتي  �لكورية  �حل��رب  �ىل 

جد� جد� خطرية .

�أ�شدر �لق�شاء �لرو�شي، حكماً بال�شجن ملدة 30 يوماً بحق �ملعار�س 
�أكرث  مع  �لإثنني  �أعتقل  و�ل��ذي  نافالني،  �أليك�شي  للكرملني،  �لأول 
من 1500 من �أن�شاره خلل تظاهر�ت دعا �إليها يف خمتلف �أنحاء 

�لبلد، للحتجاج على ف�شاد �حلكومة.
وقالت �ملتحدث با�شم �ملعار�س، كري� لرمي�س يف تغريدة على تويرت: 
�لعقوبة: 30 يوماً، بعدما د�نت �ملحكمة �أليك�شي نافالني )41 عاماً( 

ب�شبب تنظيمه �لتظاهر�ت ورف�شه �لن�شياع لأو�مر قو�ت �لأمن.
ومن جهتها �أعلنت منظمة �أنفو غري �حلكومية، �أن �أكرث من 1500 
من �أن�شار نافالني، �عتقلو� �لإثنني خلل �لتظاهر�ت �لتي �شهدتها 
مدن رو�شية عديدة ول �شيما �لعا�شمة مو�شكو، حيث �أح�شت �ملنظمة 

�عتقال 823 �شخ�شاً، تليها بطر�شبورغ 600 �شخ�س.

عوا�شم

بغداد

مو�سكو

وا�سنطن

�صركة حماماة اأمريكية تبّي�ص 
�صورة قطر ب�5.2 مليون دولر

•• وا�شنطن-وكاالت:

كتب بيل �ألي�شون يف موقع بلومربغ �لأمريكي، �أن حكومة قطر، �لتي يحا�شرها 
�أنها  على  تر�مب موؤخر�ً  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إليها  �أ�شار  و�لتي  جري�نها 
جون  �ل�شابق  �لأمريكي  �لعدل  لوزير  حماماة  �شركة  وّظفت  �لإره���اب،  تدعم 
�إن قطر  وق��ال  �ل�شغوط.   بينها ممار�شة  توفري خدمات،  �أج��ل  �أ�شكروفت من 
يتعلق بجهودها  5،2 مليني دولر كي متثلها يف ما  �أ�شكروفت  ل�شركة  تدفع 
ملحاربة �لإرهاب �لعاملي و�لمتثال لإجر�ء�ت �لوليات �ملتحدة ملكافحة تبيي�س 
�لأمو�ل وعمليات متويل �لإرهاب، وفق �لعقد �ملوؤلف من �أربع �شفحات ��شتندت 
ك�شف  �لزبائن  وك��لء  �ل��ذي يطلب من  �لأج��ان��ب،  �لعملء  ت�شجيل  قانون  �إىل 
معلومات تتعلق بن�شاطاتهم. ويف ظهور �جلمعة مع �لرئي�س �لروماين كلو�س 
ووعد  م�شتوى.   �أعلى  على  للإرهاب  د�عم  باأنها  تر�مب قطر  �أوهان�س، و�شف 
و�لأمن  �خلز�نة  وز�ر�ت  يف  ب��ارزة  منا�شب  تولو�  م�شوؤولني  بتجنيد  �أ�شكروفت 
�لد�خلي ومكتب �لتحقيقات �لفيدير�يل “�إف بي �آي” ووكالت �لإ�شتخبار�ت. 
�ل��ع��دل يف  وزي���ر  ت��وىل من�شب  �ل���ذي  �أ���ش��ك��روف��ت  �أن  على  �أي�����ش��اً  �لعقد  وين�س 
 2001 �لأوىل بني عامي  بو�س  دبليو  �ل�شابق جورج  �لأمريكي  �لرئي�س  ولية 
�أمر  �أو  ق��ر�ر  �أي  �لعقد ل يحدد  �أن  و�أو���ش��ح  �جل��ه��ود.   ه��ذه  �شيقود  و2005، 
�شيا�شات �شيعمل على تغيريها، و�إمنا يركز على مر�جعة تنظيمية  �أو  تنفيذي 
جلهود قطر يف مكافحة تبيي�س �لأمو�ل وعمليات متويل �لإرهاب. وقال مايكل 
قطر  �إن  �مل�شروع  ه��ذ�  يف  �شيعمل  و�ل��ذي  �ملحاماة  �شركة  يف  �ل�شريك  �شوليفان 
تعتزم م�شاركة �شانعي �لقر�ر �لرئي�شيني يف �إطار عملنا �حلايل ويف �لنتائج �لتي 
�شيتم �لتو�شل �إليها.. وبناء عليه قررنا �أن ن�شجل عملنا يف �إطار قانون ت�شجيل 

�لعملء �لأجانب لأنه قد ُينظر �إىل عملنا على �أنه ذو طبيعة �شيا�شية . 
و�أ�شار �إىل �أن �لعقد ياأتي على ذكر “�حلاجة �مللحة ملبا�شرة �لعمل فور�ً” و�لتي 
ت�شكل �أولوية ق�شوى لل�شركة. وعقب رحلة تر�مب �إىل �ل�شرق �لأو�شط، �تخذت 
�أربع دول حليفة للوليات �ملتحدة خطو�ت لعزل قطر ب�شبب علقاتها مع �إير�ن 
�لإمار�ت  ودول��ة  �ل�شعودية  وقطعت  �لإره��اب��ي��ة.  �لإ�شلمية  �ملجموعات  ودع��م 
�لإثنني  قطر  مع  �لديبلوما�شية  �لعلقات  وم�شر  و�لبحرين  �ملتحدة  �لعربية 
�ملا�شي. ويف �شل�شلة من �لتغريد�ت يف �ليوم نف�شه، هناأ تر�مب �ل�شعوديني على 
�إجر�ء�تهم. وبعيد دعوة وزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلر�شون دول �خلليج 
�إىل تخفيف �حل�شار على قطر، ناق�شه تر�مب، بو�شفه �لإج��ر�ء�ت �شد قطر 

باأنها قا�شية، و�إمنا �شرورية . 

التنظيم الإرهابي يدعو ل�صن هجمات يف الغرب وال�صرق الأو�صط برم�صان

تقرير: تراجع كبري يف ا�صتخدام داع�ص لالأ�صلحة الكيماوية

عن تقدميه خيارات لرتامب ب�صاأن اأفغان�صتان قريبا 

ماتي�ص م�صدوم من تدين جهوزية اجلي�ص المريكي 

�صرطة الهجرة الأمريكية تعتقل مهاجرين عراقيني 

% من ماراوي الفلبينية باأيدي املتطرفني انفجار �صغري عند قاعدة بريطانية يف قرب�ص 20 
•• اأثينا-رويرتز:

قالت �ل�شلطات �إن �نفجار� �شغري� وقع خارج مركز لل�شرطة عند قاعدة بريطانية بقرب�س يف �شاعة 
مبكرة من �شباح �م�س �لثلثاء و�إنها جتري حتقيقا جنائيا عن �لو�قعة.

�أ�شر�ر� ل تذكر  و�أن  للغاية  �أ�شيب بجروح طفيفة  �أن �شرطيا  �لربيطانية  �لقاعدة  �شلطات  وذكرت 
حلقت مبدخل �ملركز يف دكليا �ملعروفة بقاعدة �ل�شيادة �ل�شرقية.

وميكن للمو�طنني �لعاديني دخول �ملنطقة �لتي تقع يف جنوب �شرق قرب�س بحرية.
وقال متحدث با�شم �لقو�عد �لربيطانية يوجد حمققون جنائيون هناك �لآن ملعرفة �شبب �لنفجار 
على وجه �لدقة. يتم �لتعامل مع �لأمر على �أنه حتقيق جنائي يف �لوقت �حلايل . وحتتفظ بريطانيا 
بال�شيادة على نحو 99 كيلومرت� مربعا من �لأر��شي يف قرب�س �لتي كانت م�شتعمرة بريطانية حتى 
1960. ول ي�شمح �إل للع�شكريني بدخول جزء من هذه �ملنطقة لكنها ت�شمل �أي�شا مناطق يعي�س 

فيها �آلف �لقبار�شة.

الأمم املتحدة: اإ�صرائيل والفل�صطينيون 
ف�صلوا يف عقد حماكمات بجرائم حرب

•• نيويورك-رويرتز

يقدمو�  مل  و�لفل�شطينيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن  تقرير  يف  �ملتحدة  �لأمم  ق��ال��ت 
للعد�لة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب منها �لقتل.

�لإن�شان،  حل��ق��وق  �ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم  مفو�س  مكتب  �لتقرير  و�أع���د 
 64 �إىل  �لتقرير �للتز�م مبا ي�شل  �لأم��ري زيد بن رعد �حل�شني، ويقيم 
�لعام للأمم  و�لأم��ني  �لإن�شان  و929 تو�شية من جمل�س حقوق  تقرير�ً 
�ملتحدة و�ملحققني �حلقوقيني �لتابعني للمنظمة �لدولية من عام 2009 

�إىل عام 2016.
وقال �لتقرير: “ينبه �ملفو�س �ل�شامي �إىل عدم �للتز�م �ملتكرر بالدعو�ت 
للمحا�شبة �لتي وجهتها منظومة حقوق �لإن�شان بالكامل، ويدعو �إ�شر�ئيل 
�إىل �إجر�ء حتقيقات �شريعة ومتو�زنة وم�شتقلة يف كل �لنتهاكات �ملزعومة 

للقانون �لدويل حلقوق �لإن�شان وجميع �ملز�عم بارتكاب جر�ئم دولية«.
كما لفت �إىل عدم ��شتجابة دولة فل�شطني للدعو�ت �إىل �ملحا�شبة، ويدعوها 
�ملزعومة  �لنتهاكات  كل  يف  وم�شتقلة  ومتو�زنة  �شريعة  حتقيقات  لإج��ر�ء 

للقانون �لدويل حلقوق �لإن�شان وكل �ملز�عم باإرتكاب جر�ئم دولية.
يف  �لعليا  �مل�شتويات  على  �مل�شوؤولية  لتحميل  عاماً  غياباً  هناك  �أن  و�أو�شح 
�إ�شر�ئيل عن �لنتهاكات يف غزة، ومل ت�شدر �شوى ب�شع �إد�نات �إن وجد يف 

�نتهاكات حمدودة مثل �ل�شرقة و�لنهب.
ت�شمن  �أن  و�لفل�شطينية  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  �أنه على  �لتقرير  و�أ�شاف 
وعلى  �ل��ع��د�ل��ة  على  �ل��ط��وي��ل  �شر�عهما  يف  �لن��ت��ه��اك��ات  �شحايا  ح�شول 

تعوي�شات .
ومل يرد �أي من �جلانبني على �لتقرير �لذي �شيناق�شه �ملجل�س �ملكون من 

47 ع�شو�ً �لإثنني �ملقبل.

ل�شتعادة  �لأول  م�شعاه  يف  متاما  �أخفق  �لفلبيني  �جلي�س  �إن 
�ل�شيطرة على �ملدينة و�إن 200 على �لأقل من جنوده قتلو� 

وفر �لكثري منهم من مو�قعهم و�شط ��شتباكات عنيفة.
ثلثي  م��ن  �أك���رث  ي��ن��ت�����ش��رون يف  د�ع�����س  �أن مقاتلي  و�أ���ش��اف��ت 
مار�وي وي�شيقون �خلناق على �جلي�س �لفلبيني و�أن �لقو�ت 

�لفلبينية عاجزة عن �ل�شيطرة على �ملوقف. 
وو�شف �ملتحدث با�شم �جلي�س �لربيجادير جر�ل ر�شتيتوتو 

باديل تقرير �أعماق باأنه حم�س دعاية.
�إنهم ي�شيطرون على  �أن ن�شلم بقولهم  وقال هل يجب علينا 
�لأكاذيب  مل��اذ� نعطيهم حتى فر�شة بث هذه  ثلثي م��ار�وي؟ 
يف �شوء �لتاأكد من مقتل 202 �إرهابي؟ ورد� على �شوؤ�ل عن 

•• ماراوي-رويرتز
�ملت�شددين  �إن  �ل��ث��لث��اء  �م�����س  ك��ب��ري  فلبيني  ج����ر�ل  ق���ال 
ي�شيطرون على نحو 20 باملئة من مدينة مار�وي نافيا بذلك 
زعم تنظيم د�ع�س �لإرهابي �أن مقاتليه ما ز�لو� ينت�شرون يف 

�أكرث من ثلثي �ملدينة بعد ثلثة �أ�شابيع من �لقتال.
كان متحدث با�شم �جلي�س قال �لأ�شبوع �ملا�شي �إن �ملت�شددين 
�لذين حاولو� �ل�شيطرة على مار�وي وعزلها يف 23 مايو �أيار 
تقطنها  �لتي  �ملدينة  باملئة من  ع�شرة  �أق��ل من  �إىل  تر�جعو� 

�أغلبية م�شلمة على جزيرة ميند�ناو.
وقالت وكالة �أعماق للأنباء �لتابعة لتنظيم د�ع�س �لإرهابي 

�مل�شاحة �لتي ل تز�ل حتت �شيطرة �ملت�شددين قال �للفتنانت 
غرب  يف  �لع�شكرية  �ل��ق��ي��ادة  ق��ائ��د  جالفيز  كارليتو  ج���ر�ل 

ميند�ناو لرويرتز �إنها 20 باملئة.
حتفهم  لقو�  �لذين  و�ملدنيني  �جلنود  ع��دد  �إن  باديل  وق��ال 
58 و26 على  �ل��ث��لث��اء ه��و  �أم�����س  يف معركة م���ار�وي حتى 

�لتو�يل.
و�أث������ارت ���ش��ي��ط��رة م��ق��ات��ل��ني م��ت��ح��ال��ف��ني م���ع د�ع�������س وبينهم 
مت�شددون من �ل�شرق �لأو�شط على مار�وي قلق دول جنوب 
�لذي  �ملت�شدد،  �لتنظيم  ي�شعى  �أن  تخ�شى  �لتي  �آ�شيا  �شرق 
يرت�جع يف �لعر�ق و�شوريا، �إىل تاأ�شي�س معقل له يف ميند�ناو 

مما قد ميثل تهديد� للمنطقة.

�جلل�شة، قال رئي�س هيئة �لأركان �لأمريكية �مل�شرتكة 
ع��ل��ى ماتي�س وتر�مب  ع��ر���س  �إن���ه  د�ن���ف���ورد  ج��وزي��ف 
�مل�شاعدة  �أجل  بع�س �خليار�ت �لتي ميكن بحثها من 
روي��رتز يف  وذك��رت  �أفغان�شتان.  �لو�شع يف  يف حت�شني 

وجرى ن�شر �لت�شجيل �ل�شوتي، على قناة د�ع�س على 
تليغر�م وهو تطبيق للرت��شل �مل�شفر.

�حل�شن  �أب��و  للتنظيم  �لر�شمي  �ملتحدث  �إىل  ون�شب   
�ملهاجر.

ومل يت�شن �لتحقق من �شحة �لت�شجيل لكن �ل�شوت 
هو نف�شه �لذي ورد يف ر�شالة �شوتية �شابقة من�شوبة 

للمتحدث.

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أعرب وزير �لدفاع �لمريكي جيم ماتي�س عن �شدمته 
للجي�س  �لقتالية  للجهوزية  �مل��ت��دين  �مل�شتوى  �إز�ء 
من  عديدة  �شنو�ت  عن  ق��ال  كما  و�لناجم  �لم��ريك��ي 

�لتق�شف.
�مل�شلحة يف جمل�س  �ل��ق��و�ت  �م��ام جلنة  وق��ال ماتي�س 
�لنو�ب لقد تقاعدت من �خلدمة �لع�شكرية بعد ثلثة 

��شهر من دخول �لتق�شف حيز �لتنفيذ.
�ل�������وز�رة  �ىل  ع�����دت  ����ش���ن���و�ت  �رب������ع  “بعد  و������ش����اف 
)�ل��ب��ن��ت��اغ��ون( و���ش��دم��ت مب��ا ر�أي��ت��ه ب�����ش��اأن جهوزيتنا 
�مل��ي��د�ن �حلق  م��ا م��ن ع��دو يف  �ن  م��وؤك��د�  �لقتالية”، 

�شرر� بجهوزية جي�شنا كما فعل �لتق�شف.
ومثل وزير �لدفاع �مام �للجنة لتو�شيح بع�س �لنقاط 
�قرتحه  �ل��ذي  �لبنتاغون  مو�زنة  م�شروع  �ل��و�ردة يف 
�لرئي�س دونالد تر�مب للعام 2018 و�لذي يت�شمن 

زيادة �شخمة يف �لنفقات.
 639 تخ�شي�س  �لكونغر�س  م��ن  �لبنتاغون  وطلب 
مليار دولر ملو�زنته للعام 2018 موزعة على 574 
لنفقات  دولر  مليار  و65  عامة  كنفقات  دولر  مليار 

��شافية للحرب.
�ىل ذلك، قال وزير �لدفاع �لأمريكي جيم ماتي�س �إنه 
ب�شاأن  خ��ي��ار�ت  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  على  �شيطرح 
�ل�شرت�تيجية  �أن  و�أ�شاف  جد�”  “قريبا  �أفغان�شتان 

على  �لرتكيز  من  ب��دل  �إقليميا  بعد�  �شتاأخذ  �ملزمعة 
�أفغان�شتان  يف  �لو�شع  وت��ده��ور  وح��ده��ا.  �أفغان�شتان 
خلل �ل�شهور �لأخرية. ويقر �مل�شوؤولون �لع�شكريون 
�لأمريكيون باأن �لو�شع هناك متاأزم منذ بدء �حلرب 

قبل 16 عاما تقريبا.
و�أدى �نفجار �شاحنة ملغومة يف كابول �ل�شهر �ملا�شي 
�لهجوم  ليكون  �شخ�شا   150 م��ن  �أك���رث  مقتل  �إىل 
�لإطاحة  منذ  �لأفغانية  �لعا�شمة  يف  دموية  �لأك��رث 

بحكومة طالبان يف 2001.
و�أ�����ش����ارت ت��ق��دي��ر�ت ع�����ش��ك��ري��ة �أم��ري��ك��ي��ة �أو�ئ�����ل هذ� 
�لأفغانية ت�شطر يف بع�س  �أن قو�ت �لأم��ن  �إىل  �لعام 
و�لريفية  �ملتناثرة  �لقو�عد  �لتخلي عن  �إىل  �حلالت 
�ملئة من  57 يف  على  �شوى  ت�شيطر  و�أن �حلكومة ل 

�لبلد.
مبجل�س  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جلنة  �أم���ام  ماتي�س  وق���ال 
�مل�����ش��األ��ة... ه���ذه  جت���اه  �إقليميا  ب��ع��د�  “ناأخذ  �ل��ن��و�ب 

�شنطرح ذلك على �لرئي�س لتخاذ قر�ر قريبا جد�«.
نيكول�شون  ج��ون  �جل���ر�ل  طلب  �أن  ماتي�س  و�أو���ش��ح 
�أفغان�شتان  يف  و�ل��دول��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل���ق���و�ت  ق��ائ��د 
�لأغلب  يف  �شيتاألف  �إ���ش��اف��ي��ة  ق���و�ت  ع��ل��ى  للح�شول 
و�مل�شاعدة  �مل�شورة  وتقدم  بالتدريب  تقوم  ق��و�ت  من 
“�إنه تغيري جوهري  للقو�ت �لأفغانية. وقال ماتي�س 
بهيمنتنا  �أ�شفه  ما  بها  نقدم  �لتي  للكيفية  بالن�شبة 
نف�س  ويف  �جل����وي«.  ب��ال��دع��م  يتعلق  فيما  �حلقيقية 

•• عوا�شم-وكاالت:

ماركيت(  )�ي.�ت�����س.����س  موؤ�ش�شة  ن�شرته  تقرير  �أف��اد 
للأ�شلحة  د�ع�����س  تنظيم  “��شتخد�م  �أن  ل��لأب��ح��اث 
�لكيماوية �نخف�س ب�شورة كبرية يف �شوريا خلل عام 
2017”، م�شريًة �إىل �أنه مت �لرتكيز على ��شتخد�مها 

د�خل مدينة �ملو�شل �لعر�قية �ملحا�شرة.
 ،2014 يوليو  يف  وقعت  �لتي  �لأوىل  �حلادثة  ومنذ 
مت ت�شجيل ما ل يقل عن 71 زعماً بقيام د�ع�س ب�شن 
يف  و30  �ل��ع��ر�ق  يف   41 كيماوية،  باأ�شلحة  هجمات 
�شوريا. ومت ��شتخد�م غاز �لكلور �أو �خلردل �لكربيتي، 
يف معظم هذه �لهجمات �لتي مت �شنها بقذ�ئف �لهاون 

و�ل�شو�ريخ و�لعبو�ت �لنا�شفة.
لتاأثريها  �لكيماوية  �لأ���ش��ل��ح��ة  �لتنظيم  وي�شتخدم 
ل  �لفتاك  �شررها  �أن  حيث  �لأول،  �ملقام  يف  �لنف�شي 

يفوق �لأ�شلحة �لتقليدية.
�لبحثية، ومقرها لندن يف تقريرها،  �ملوؤ�ش�شة  وقالت 
يف  د�ع�����س  قبل  م��ن  �لوحيد  �مل��زع��وم  “�ل�شتخد�م  �إن 
�شوريا هذ� �لعام كان يف �لثامن من يناير �ملا�شي على 
�أن هناك  �إىل  م�����ش��ريًة  ح��ل��ب،  ق��رى حمافظة  �إح���دى 
يف  ترتكز  �ملا�شية،  �ل�شتة  �لأ���ش��ه��ر  خ��لل  �دع���اء   13
نف�س �ملنطقة يف حمافظة حلب. وكانت جميع �ملز�عم 
�أدي��ن فيها تنظيم د�ع�س ب�شن هجمات  �لأخ��رى �لتي 
با�شتخد�م �لأ�شلحة �لكيماوية خلل 2017 كانت يف 
�لعر�ق، وكان ت�شعة هجمات منها د�خل مدينة �ملو�شل 

�ملحا�شرة، وهجوم �آخر يف حمافظة دياىل .
وقال �ملحلل �لبارز يف �ل�شرق �لأو�شط لدى )�ي.�ت�س.

��س ماركيت(�لكولونيل كولومب �شرت�ك، �إن “عملية 
عزل مدينة �ملو�شل �لعر�قية و��شتعادتها تتز�من مع 
�لكيماوية  ��شتخد�م د�ع�س للأ�شلحة  تر�جع كبري يف 
يف �شوريا، وهذ� ي�شري �إىل �أن �لتنظيم مل يقم باإن�شاء 
خارج  �لكيماوية  �لأ�شلحة  لإن��ت��اج  �أخ���رى  م��و�ق��ع  �أي 
�أن بع�س �لخ�شائيني مت  �أنه من �ملرجح  �إل  �ملو�شل، 
�إجلءهم �إىل �شوريا للحتفاظ بخربة �إنتاج �لأ�شلحة 

�لكيماوية«.
للأ�شلحة  د�ع�س  تنظيم  �إن��ت��اج  مركز  �ملو�شل  وكانت 
�إن  ماركيت(  )�ي.�ت�����س.����س  تقرير  وق��ال  �لكيماوية. 
�لأ�شلحة  خل��رب�ء  �مل�شتهدف  و�لقتل  �ملو�شل  “ح�شار 
�ل��ك��ي��م��اوي��ة م��ن خ���لل �ل�����ش��رب��ات �جل��وي��ة للتحالف 
تدهور كبري  �إىل  �أدى  �ملتحدة،  �لوليات  تقوده  �ل��ذي 
�إنتاج  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل،  �ملنخف�شة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م،  ق����درة  يف 
�لهجمات  تعتمد  �أن  �ملرجح  ومن  �لكيماوية.  �أ�شلحة 
�لكيماوية �مل�شتمرة يف �ملو�شل على �ملخزونات �ملتبقية 

يف �ملدينة«.
ومع ذلك، فاإنه رمبا يحتفظ د�ع�س بالقدرة على �إنتاج 
�لكربيتي  و�خل���ردل  �لكلور  غ��از  م��ن  �شغرية  كميات 
�ملثال  �أخ��رى، على �شبيل  �أماكن  منخف�س �جل��ودة يف 
لتعظيم �لأثر �لنف�شي للهجمات �لنتحارية ب�شيار�ت 
مفخخة يف �ملناطق �حل�شرية �أو يف �لهجمات �لإرهابية 

يف �خلارج.
يف �لأثناء، دعا �ملتحدث با�شم تنظيم د�ع�س يف ت�شجيل 
�لوليات  يف  هجمات  �شن  �إىل  �لتنظيم  �أت��ب��اع  �شوتي 
و�شوريا  و�لعر�ق  و�أ�شرت�ليا  ورو�شيا  و�أوروب��ا  �ملتحدة 

و�إير�ن و�لفلبني خلل �شهر رم�شان. 

تر�مب جتري مر�جعة  �إد�رة  �أن  ني�شان  �أبريل  �أو�خ��ر 
ما  �إر�شال  تدور حول  �ملحادثات  و�أن  �أفغان�شتان  ب�شاأن 
وقو�ت  �لأمريكية  �لقو�ت  و5000 من   3000 بني 

�لتحالف �إىل �أفغان�شتان.

وقال �ملهاجر “يا ليوث �ملو�شل و�لرقة وتلعفر بارك 
�هلل تلك �ل�شو�عد �ملتو�شئة و�لوجوه �لنرية فاحملو� 
رجل  �شدة  عليهم  و���ش��دو�  و�ملرتدين  �لرو�ف�س  على 

وي�شري �لتنظيم �إىل �ل�شيعة بالرو�ف�س. و�حد”. 
و�أ����ش���اف “و�إىل �إخ����وة �ل��ع��ق��ي��دة و�لإمي�����ان يف �أوروب����ا 
و�أمريكا ورو�شيا و�أ�شرت�ليا وغريها لقد �أعذر �إخو�نكم 

يف �أر�شكم فثبو� على �أثرهم و�قتدو� ب�شنيعهم«. 

وبغد�د �تفاقا تتعهد مبوجبه �حلكومة 
�لعر�قية ��شتقبال �ملهاجرين �ملرّحلني 
من �لوليات �ملتحدة ب�شرط �ن ترفع 
�لعر�ق  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  �د�رة 
�مل�����ش��م��ول��ة رعاياه  �ل����دول  م��ن ق��ائ��م��ة 
ب���ق���ر�ر ح��ظ��ر �ل�����ش��ف��ر �ىل �ل���ولي���ات 
19 ني�شان �بريل �قلعت  �ملتحدة. ويف 

تقل  �ملتحدة  �لوليات  �ول طائرة من 
م��ه��اج��ري��ن م��رّح��ل��ني �ىل �ل���ع���ر�ق، يف 
�لذين  �ل��ك��ل��د�ن  �ث���ارت غ�شب  خ��ط��وة 
تعر�س  منطقة  �ىل  �ل��ع��ودة  يخ�شون 
على  �ب���ادة  جل��رمي��ة  �مل�شيحيون  فيها 
بح�شب  �لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  �ي��دي 

تو�شيف �حلكومة �لمريكية نف�شها.

�شبق  �إذ  ل��ل��ق��ان��ون  �لم��ريك��ي��ة خ��لف��ا 
�لحكام  بعد  ترحيل  �أو�م��ر  تلقو�  و�ن 
�لتي �شدرت بحقهم، لكنهم  �جلنائية 
�مل���ت���ح���دة لأن  �ل����ولي����ات  ي����غ����ادرو�  مل 
�لعر�ق كان يرف�س ��شتقبال ��شخا�س 

مرّحلني من �لوليات �ملتحدة.
و��شنطن  �أبرمت  مار�س  �آذ�ر  يف  ولكن 

•• �شيكاغو-اأ ف ب:

�لأمريكية  �ل��ه��ج��رة  ���ش��رط��ة  ده���م���ت 
جتمعا ملهاجرين كلد�نيني يف منطقة 
دي���رتوي���ت و�ع��ت��ق��ل��ت ع�����دد� م��ن��ه��م يف 
�مل�شيحيني  ه���وؤلء  قلق  �أث����ارت  خ��ط��وة 
ترحيلهم  يخ�شون  �ل��ذي��ن  �لعر�قيني 
كما  �حل�����رب،  �ل���غ���ارق يف  ب��ل��ده��م  �ىل 

�فادت و�شائل �علم �مريكية .
�شرطة  ف��ان  �لع���لم  و�شائل  وبح�شب 
ديرتويت  يف  �لح���د  �عتقلت  �ل��ع��ج��رة 
�و�شاط  يف  �شخ�شا  و40   30 ب��ني  م��ا 
تعد  �لتي  �لعر�قية  �لكلد�نية  �جلالية 
�ملتحدة.  �ل��ولي��ات  يف  �للف  ع�شر�ت 
�لعر�قيني  �مل�������ش���ي���ح���ي���ني  و�غ���ل���ب���ي���ة 
�شرطة  و�ك�������دت  �ل����ك����ل����د�ن.  م����ن  ه����م 
�إي(  ���ش��ي  )�آي  �لم���ريك���ي���ة  �ل���ه���ج���رة 
ه���ذه �لع��ت��ق��الت، م��ن دون �ن حتدد 
�ن  �ىل  م�شرية  �شملتهم،  �ل��ذي��ن  ع��دد 
�لتوقيفات ��شتهدفت ��شحاب �ل�شو�بق 
�لق�شائية. وقالت �ل�شرطة يف بيان �نها 
“�عتقلت عدد� من �لرعايا �لعر�قيني 
�د�نات  و�ن �شدرت بحقهم  �شبق  ممن 
�ن  �ىل  م�شرية  جنائية”،  ق�شايا  يف 
مركز  �ىل  �قتيدو�  �ملوقوفني  غالبية 
�ح���ت���ج���از يف �وه�����اي�����و. و�����ش���اف���ت �ن 
�لر��شي  على  يقيمون  ه���وؤلء  جميع 
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احلر�ص الرئا�صي يفتقد لت�صجيالت للقاءات ترامب وكومي 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�أكد جهاز �خلدمة �ل�شرية �ملكلف خ�شو�شا حماية �لرئي�س 
�لتي  للمحادثات  ت�شجيلت  �ي  �متلكه  عدم  �لمريكي 
د�رت يف �لبيت �لأبي�س بني �لرئي�س دونالد تر�مب و�ملدير 
�آي( جيم�س  �لفدر�يل )�ف بي  �لتحقيقات  �ل�شابق ملكتب 
�لرجلني  بني  �شجال  مد�ر  ��شبح حمتو�ها  و�لتي  كومي 
وم��و���ش��ع حت��ق��ي��ق يف �ل��ك��ون��غ��ر���س. وق����ال �جل��ه��از �ملكلف 
حر��شة �لرئي�س و�شمان �من كبار �ل�شخ�شيات ��شافة �ىل 
مكافحة تزوير �لعملة و�جلر�ئم �ملالية، يف ر�شالة جو�بية 
ل�شوؤ�ل وجهته �ليه �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” �نه 

�خلدمة  جلهاز  �لرئي�شية  �ملوؤ�شر�ت  مر�جعة  بعد  “يبدو 
�ل�شرية �ن لي�شت هناك ت�شجيلت تتعلق بطلبكم«. وكان 
ه��ذ� �جل��ه��از �لم��ن��ي و���ش��ع يف �لبيت �لب��ي�����س يف عهدي 
�لرئي�شني �لر�حلني جون �ف. كينيدي وريت�شارد نيك�شون 

�آلت ت�شجيل �شوتي خفية.
م�شتقبل  “يف  �شيك�شف  �ن���ه  �جل��م��ع��ة  ق���ال  ت��ر�م��ب  وك���ان 
بينه  د�ر  مل��ا  ت�شجيلت  ك��ان ميتلك  �ذ�  م��ا  ق��ري��ب جد�” 
وبني كومي يف �للقاء�ت �لتي جمعتهما وحيدين يف �لبيت 
�لبي�س و�لتي ميكن �ن تدين �لرئي�س بتهمة �عاقة �شري 
�لعد�لة �ذ� ما تاأكد �نه طلب من مدير �لف بي �ي وقف 
�لتحقيق مع �حد م�شت�شاريه يف ق�شية �لتدخل �لرو�شي 

�ل�شتخبار�ت  جلنة  وك��ان��ت  �لأم��ريك��ي��ة.  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
يف جم��ل�����س �ل���ن���و�ب �لم���ريك���ي ط��ل��ب��ت ت���زوي���ده���ا بهذه 
يونيو  23 حزير�ن  قبل  وج��وده��ا،  ح��ال  �لت�شجيلت، يف 
�لبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدث  ق��ال  جهته  م��ن  �جل���اري. 
“�عتقد  �لثنني  �لول  �م�س  لل�شحافيني  �شباي�شر  �شون 
�ن �لرئي�س قال بو�شوح �جلمعة �نه �شريد يف ��شرع وقت 
�ل�����ش��وؤ�ل. وك��ان كومي يقود حتقيقات  على ه��ذ�  ممكن” 
تر�مب  م�شاعدي  �لعديد من  �شلوك  يف  �ي”  بي  �ل�”�ف 
�أجهزة  تقول  �لتي   -- �لرو�شية  باحلكومة  و�ت�شالتهم 
�ل�شتخبار�ت �لمريكية �أنها كانت تهدف �إىل ترجيح كفة 

�لنتخابات ل�شالح تر�مب -- قبل �أن تتم �إقالته.

مقتل قيادي بداع�ص ذبح 100 مدين 
•• بغداد-وكاالت:

�أن م�شلحني جمهولني قتلو� قيادياً  �لدين،  �أمني يف حمافظة �شلح  ذكر م�شدر 
�إىل �أن �لقتيل  يف تنظيم د�ع�س يدعى �أبو �شياف �لعر�قي �شمال �ملحافظة، م�شري�ً 
100 يف حمافظتي دياىل و�شلح  �أكرث من  �لتنظيم، وذبح  �أب��رز ذباحي  يعد من 
�لدين �شابقاً. وقال �مل�شدر، وفقاً ملوقع وكالة �أنباء �لإعلم �لعر�قي، �إن م�شلحني 
�لعر�قي،  �شياف  �أب��و  د�ع�����س  تنظيم  يف  للقيادي  تابعة  �شيارة  هاجمو�  جمهولني 
على طريق �ل�شاحل �لأي�شر يف �ل�شرقاط- ناحية �لريا�س )45 كم �شمال �شلح 
“تنظيم د�ع�س  �أن  �إىل  م�شري�ً  �أ�شفر عن مقتله”،  �لدين(، و�أطلقو� �لنار عليه ما 
��شتنفر عنا�شره بعد مقتل �أبو �شياف. و�أ�شاف �مل�شدر �لذي طلب عدم �لك�شف عن 
��شمه، �أن “�أبو �شياف �لعر�قي يعد �أحد �أبرز ذباحي د�ع�س يف دياىل و�شلح �لدين، 
وهو متورط بذبح �أكرث من 100 مدين من �ملخالفني للتنظيم، ويعترب من �أخطر 

قياد�ت د�ع�س يف هاتني �ملحافظتني �إبان �شيطرة �لتنظيم عليهما  .  

من �ملرجح، �إذ� ��شتمر هذ� �لجتاه، 
�أخ���رى..  ���ش��ن��و�ت  �أرب���ع  �ن ت�شيف 

وتلك هي �أعظم �منياتها.
عن لوبوان الفرن�صية

�حلملة  يف  ت��وت��ر  دون  �لن���ط���لق 
نهاية  ���ش��ت��ب��د�أ  �ل���ت���ي  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 

ف�شل �ل�شيف.
   يف �ل�شلطة منذ �ثني ع�شر عاما، 

   ل ���ش��يء م��ن ك��ل ه���ذ�.. فح�شب 
�لآون��������ة  �ج�����رت�����ه يف  ������ش����ت����ط����لع 
ى  ك����رب  د”،  ر   �“ �لخ��ي�����������������������رة 
�لعمومية،  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
�إىل  �مل�ش�������ت�شارة  �ش������عبية  ع���ادت 
�للجئ��ني  �أزم��ة  م�ش����توى ما قبل 
 .2015 ع��������������ام  �أغ�ش���������ط�س  يف 
�لعين��������ة  �أف���������ر�د  من  باملائة   64
�أو ر����ش��ون ج��د�، بعملها  ر����ش��ون، 
قدرها  بزيادة  �لدول���������ة  ر�أ�س  على 
ب�ش������هر  مقارن����������ة  باملائ��������ة   1

مايو.

�صولتز الهبوط احلاد
�شولتز،  م����ارت����ن  ج���ه���ت���ه،  م����ن     
�لرئي�س �ل�شابق للربملان �لأوروبي، 
باملائة من   36 يف �شقوط حر، وب� 
له  ن�شبة  �أدن��ى  ي�شجل  �ملتعاطفني، 
لنتخابات  تر�شحه  �أع��ل��ن  �ن  منذ 

24 �شبتمرب. 
�حيت  ���ش��ي��ئ��ة،  �شخ�شية  ن��ت��ائ��ج     
للنتخابات  �مل���ري���رة  �ل���ذك���ري���ات 
�ل��ت��ي خ�شرها  �ل��ث��لث  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي  �حل��زب 
�لعام:  ه����ذ�  رب���ي���ع  �ل����ت����و�يل  ع��ل��ى 

�ع���ت���ق���دو� ل��ب�����ش��ع��ة �أ���ش��اب��ي��ع طغى 
ع��ل��ي��ه��ا �حل��م��ا���س، ب��ق��درت��ه��م على 
�ل�شلطة  �إىل  و�ل��ع��ودة  �مل�شار،  قلب 

يف برلني.
    دليل �آخر ل يخطئ �لجتاه: �إذ� 
ُدعي �لأملان �ليوم لنتخاب مبا�شر 
مل�����ش��ت�����ش��اره��م �جل���دي���د: ف����ان 53 
�أجنيل  �شيختارون  منهم  ب��امل��ائ��ة 
مريكل )�أكرث من 4 نقاط مئوية 
و29   ، �ل�شابق(  بال�شهر  م��ق��ارن��ة 
ف��ق��ط مي��ي��ل��ون �ىل مارتن  ب��امل��ائ��ة 
، و13  7 نقاط(  �شولز )�أق��ل من 

حدود  على  �ل�شغري  �شار  دي  لند 
هول�شتاين  و�شلي�شفيغ  �ل��ل��وري��ن، 
�أملانيا،  م��ن  �ل�����ش��م��ايل  �ل��ط��رف  يف 
�لر�ين  و�لأ���ش��و�أ و�لخ��ط��ر، �شمال 
كثافة  �لأك������رث  لن����د  و���ش��ت��ف��ال��ي��ا، 
تقليدي  ومعقل  �أملانيا  يف  �شكانية 
�أيدي  �ىل  جميعها  م��رت  للي�شار، 
�مل�شيحي  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �حل�����زب 

بزعامة �أجنيل مريكل.
حقيقية  “جمزرة”  �ن�����ه�����ا     
�لجتماعيني  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
�ذ  �أم��ل��ه��م  خيبة  ت�شاعفت  �ل��ذي��ن 

�نتخابات  ق���ب���ل  �أ����ش���ه���ر  ب�����ش��ع��ة 
للتي حافظت  �شبتمرب. و�شيت�شنى 
�لأ�شهر  خلل  هدوئها  على  د�ئما 
لعادتها،  وف��ّي��ة  وك��ان��ت  �لأخ������رية، 

�أيا  يختارو�  لن  �لأمل���ان  من  باملائة 
منهما.

    ل �شك �ن هذه �لتوقعات �شتثلج 
�أجن����ي����ل مريكل  �ل�������ش���ي���دة  ����ش���در 

بعد الإعالن عن نهاية عهدها:

اأجنيال مريكل: العنقاء الملانية تنه�ص من جديد

عادت �صعبية امل�صت�صارة اإىل م�صتوى ما قبل اأزمة الالجئني عام 2015
 مناف�صها مارتن �صولتز الرئي�س ال�صابق للربملان الأوروبي يف �صقوط حر

•• الفجر – خرية ال�شيباين
    قبل ب�صعة اأ�صهر �صاد العتقاد بانها مهددة يف عر�صها، ولكن ها هي تعود بقوة. فاأحدث ال�صتطالعات ل لب�س 
فيها: ل تزال اأجنيال مريكل حمبوبة الأملان، فقد مت طي �صفحة اأزمة الالجئني التي اثارت �صدها عددا كبريا 

من الأملان القلقني من �صيا�صة الباب املفتوح تلك، �صيا�صة اعتربوها غري م�صوؤولة.
احلزب  اخرجه  وقد  جدا،  عالية  ب�صعبية  يتمتع  الذي  املحظوظ،  املناف�س  هذا  �صولتز،  مارتن  اي�صا  ُن�صي      
ال�صرتاكي الدميقراطي من قبعته يف يناير، وكان ي�صكل تهديدا جديا لزعامتها. فللمرة الأوىل، يعرب احلزب 
ال�صرتاكي الدميقراطي عتبة 30 باملائة من نوايا الت�صويت، ويت�صاوى تقريبا مع حزب الحتاد الدميقراطي 
ان  بل  امل�صت�صارة،  للوقوف يف وجه  للحزب، بدا جاهزا  الي�صاري  املر�صح، على اجلناح  بدا هذا  امل�صيحي. وقد 

بع�صهم اأعلن نهاية عهد مريكل«
بني مريكل و�شولتز ل�شبقية للم�شت�شارة

ا�صتخدمت التحايل بالكذب والإرهاب

ك�صف امل�صتور عن دور جماعة الإخوان يف ليبيا

•• الفجر – ليبا - خا�ص

�ملوؤمتر  �ل�����ش��اب��ق يف  �ل��ع�����ش��و  �أك����د 
�لي�شري  �ملنعم  عبد  �لعام  �لوطني 
�إع���لم���ي���ة تعمل  و����ش���ائ���ل  وج������ود 
��شت�شافتها  عرب  �لتحري�س  على 
و�شفك  �ل��ت��ك��ف��ري  ع��ل��ى  �مل�شجعني 
بني  �لفتنة  وخلق  و�لقتل  �لدماء 

�لليبيني وتظليلهم.
�لي�شري �أو�شح خلل ��شت�شافته يف 
�أذي��ع �لأحد  برنامج �حلدث �لذي 
�مل��ا���ش��ي ع���رب ق��ن��اة ل��ي��ب��ي��ا �حلدث 

�لقريب  �ل���ع���دو  وت���ع���ت���ربه  م��ع��ه��ا 
ل��ه��ا ح��ي��ث ت��ك��ون ب��ذل��ك منظومة 
�مل�شلمني  ب���ني  م���ا  ت���ف���رق  ف��ا���ش��ي��ة 
منزهة  معينة  جمموعة  وتخ�س 
�أن حتكم  �إع��ط��اوؤه��ا �حل��ق يف  يتم 

�ملجتمع وتفعل فيه ما تر�ه.
�لأ�شا�شي  �ل���ه���دف  ب����اأن  و�أ�����ش����اف 
و�لذي  �لإخ����و�ن  جلماعة  و�لأه���م 
مل تعد قادرة على �إخفائه و�لت�شرت 
عليه بعد �أن مت ك�شفه و�لذي تقوم 
مبا  �لأ���ش��ال��ي��ب  بجميع  ب��ت��ن��ف��ي��ذه 
�أك���رب قدر  �لإره�����اب و���ش��ف��ك  فيها 

�لتحايل  وع�����رب  �ل����ط����رق  ب�����ش��ت��ى 
ب��ال��ك��ذب و�لإره��������اب �ل�����ذي ميثل 
�مل�شتخدمة  �لأدو�ت  �أه�����م  �أح�����د 
م���ن ق��ب��ل��ه��ا. و�أ�����ش����ار �ل��ي�����ش��ري �إىل 
ت��ت��خ��ذ من  �لإخ�������و�ن  �أن ج��م��اع��ة 
�شرعية  تعدها  �أ�شاليباً  �خلديعة 
�ملجتمع  باقي  خل��د�ع  منهجها  يف 
وت�����ش��ن��ي��ف��ه ع��ل��ى �أن�����ه م���رت���د بعد 
�أع�شاء  على  وك��ذب��ت  �شحكت  �أن 
�ل���ع���ام ودخلت  �ل��وط��ن��ي  �مل���وؤمت���ر 
�ليوم  م��ن��ذ  وب������د�أت  �لن���ت���خ���اب���ات 
�لأول يف �لتاآمر على �لدولة وعلى 

�لليبية  �ملر�شد  �شحيفة  ون�شرت 
ب��اأن كل من وق��ف ور�ء  متابعة له 
ب�شر�يا  ون��ادى  ليبيا  فجر  عملية 
و�لهجوم على  بنغازي  �لدفاع عن 
مدينة بنغازي وقام بنكر�ن وجود 
دعم  دور يف  ل��ه��م  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 

�لإرهاب يف ليبيا .
و�أ�شار �لي�شري �إىل �أن حزب �لعد�لة 
و�ل����ب����ن����اء ه����و ح�����زب م��ن��ب��ث��ق عن 
�إىل  تهدف  �لتي  �لإخ���و�ن  جماعة 
وحماولة  �لقائمة  �ل��دول��ة  �إن��ه��اء 
�خللفة  م��ن��ظ��وم��ة  �إىل  �ل���رج���وع 

�أول  باغتيال  وق��ام��ت  موؤ�ش�شاتها 
رئي�س �أركان بعد ثورة 17 فرب�ير 
�للو�ء عبد �لفتاح يون�س �لعبيدي 
وهو ما مت توثيقه بالكامل ف�شًل 
�لإرهابية  �جلماعات  متكينها  عن 
�أخ����رى تنتحل  و�إن�����ش��اء ج��م��اع��ات 
���ش��ف��ات م��ع��ي��ن��ة م���ن �أج����ل حتقيق 
ماآربها مبيناً باأن �ل�شعار �لأ�شا�شي 
�ل����ذي حت��م��ل��ه ه���ذه �جل��م��اع��ة هو 
منهجها  ���ش��م��ن  وه����ي  �لإره��������اب 
�شد  تقف  وعقيدتها  ومفهومها 
�ملتفق  �لإ����ش���لم���ي غ���ري  �مل��ج��ت��م��ع 

�ل��وط��ن��ي �لن���ت���ق���ايل وم����ن خلل 
ع�شكرة �لثورة �لليبية.

�ملجل�س  �أن  �إىل  �ل��ي�����ش��ري  و�أ����ش���ار 
ب�100  �شرح  �لنتقايل  �لوطني 
مليون دولر لدعم �لثورة �ل�شورية 
وبد�أ بتجنيد �ل�شباب للذهاب �إىل 
�لوطني  �ملوؤمتر  قيام  قبل  �شوريا 
برناجماً  مي���ث���ل  م����ا  وه�����و  �ل����ع����ام 
وم�شبقاً  م��ب��ك��ر�ً  م��ع��د  م��ت��ك��ام��ًل 
ع��ب��د �حل��ك��ي��م بلحاج  ق����ام  ح��ي��ث 
بتوزيع  �ل���ق���اي���د  �ل����وه����اب  وع���ب���د 
�ل�شلح على "�لثو�ر" بعد �غتيال 
�للو�ء عبد �لفتاح يون�س �لعبيدي 
�ل�شجن  م����ن  خ���روج���ه���م���ا  وب���ع���د 

�لربيع  ب��ع��د  �مل�شلمة  �ل��دم��اء  م��ن 
�جلماعات  �أي������ادي  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي 
�لإ�شلمي  �لطابع  ذ�ت  �لإرهابية 
هو حتقيق ما ي�شبو �إليه �رتباطها 
�لأجندة  وت��ن��ف��ي��ذ  دويل  بتنظيم 
�لدولية وتعليمات �ملر�شد �لدويل 
منهجها  يف  تتحكم  �لتي  و�للجان 
جاءت  �لتي  و�أه��د�ف��ه��ا  وعقيدتها 
بالإرهابيني من جميع �جلن�شيات 
وقتلو�  بنغازي  ليقاتلو� يف مدينة 
�ل��ن��ا���س و���ش��ف��ك��و� �ل���دم���اء ودم���رو� 
وتغلغلو�  �لتحتية  و�لبنية  �ملباين 
بد�أت  حيث  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  يف 
�ملجل�س  عمل  بد�ية  منذ  �مل��وؤ�م��رة 

ب��ن��غ��ازي وبد�أ  م��دي��ن��ة  �إىل  وق��دم��ا 
ي��اأت��ي م��ن قطر وغريها  �ل�����ش��لح 
يف  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��لم  تيار  ليقوم 
 2011 �ل��ع��ام  نهاية  م��ع  �مل��وؤمت��ر 
�لغطاء  و�إع��ط��ائ��ه��م��ا  ب��دع��م��ه��م��ا 
ب����اأن �جلماعة  م���وؤك���د�ً  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�مل��ق��ات��ل��ة وج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن كانتا 
م�شيطرتان على كل �شيء وتغلغلتا 
و�لد�خلية  �ل����دف����اع  وز�رت�������ي  يف 
و�جلهات �لإد�رية �لتي لديها �ملال 
�لقيادي  تكليف  مت  حيث  و�لقدرة 
يف �ملقاتلة خالد �ل�شريف مبن�شب 
لل�شوؤون  �ل����دف����اع  وز�رة  وك���ي���ل 

�لإد�رية و�ملالية .

�لتنظيم �لدويل للخو�ن لتدمري �لقطار و�لدولمتويل قطري ودعم �خو�ينعبد �ملنعم �لي�شري يك�شف خد�ع �لخو�ن

تنظيم �ن�شار �ل�شريعة لتدمري ليبيا

- جماعة الإخوان تتخذ من اخلديعة اأ�صاليب تعدها �صرعية يف منهجها خلداع بقية املجتمع
- ال�صعار الأ�صا�صي الذي حتمله جماعة الإخوان امل�صلمني هو الإرهاب

- مّكن الخوان اجلماعات الإرهابية واأ�ص�صوا جماعات اأخرى تنتحل �صفات معينة من اأجل حتقيق ماآربهم
- الهدف الأهم جلماعة الإخوان هو حتقيق ما ي�صبو اإليه ارتباطها بتنظيم دويل وتنفيذ تعليمات املر�صد الدويل

- جاء ال�صالح من قطر و�صيطرت اجلماعة املقاتلة وجماعة الإخوان على كل �صيء وتغلغلتا يف وزارتي الدفاع والداخلية 

•• وا�شنطن-رويرتز:

�إنه  ماتي�س  �لأم��ري��ك��ي جيم  �ل��دف��اع  وزي���ر  ق��ال 
�إقامة  يف  ترغب  رو�شيا  �أن  على  دلئ��ل  توجد  ل 
م�شيفا  �ملتحدة،  �لوليات  مع  �إيجابية  علقات 
�أنها �ختارت �أن تكون مناف�شا ��شرت�تيجيا. و�أبلغ 
�لنو�ب  مبجل�س  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جلنة  ماتي�س 
“يف هذ� �لوقت...ل �أرى �أي دللة على �أن �ل�شيد 
بوتني �لرئي�س �لرو�شي يرغب يف علقة �إيجابية 
معنا. وهذ� ل يعني �أننا ل ن�شتطيع حتقيق ذلك 

يف وقت نتطلع فيه �إىل موقف م�شرتك«.
و�أ�شاف ولكن يف هذه �ملرحلة فقد �ختار �أن يكون 
مع  �لتعامل  وعلينا  معنا  ��شرت�تيجيا  مناف�شا 
ن��ر�ه. وق��ال جوزيف د�نفورد  ذل��ك �لأم��ر مثلما 
رئ��ي�����س هيئة �لأرك�����ان �لأم��ري��ك��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة �إن 
مع  خ�شومة  علقة  تربطها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

رو�شيا.
وتت�شارب �مل�شالح بني رو�شيا و�لوليات �ملتحدة 

يف عدد من �لق�شايا منها �شوريا.
�أبلغت  �إن��ه��ا  �مل��ا���ش��ي  �ل�شبت  ي���وم  وق��ال��ت رو���ش��ي��ا 

ت�شن  �أن  �ملقبول  باأنه من غري  �ملتحدة  �لوليات 
�ملو�لية للحكومة  �لقو�ت  و��شنطن �شربات �شد 
�لأمريكي  �جلي�س  نفذ  �أن  بعد  وذل��ك  �ل�شورية 
���ش��رب��ات ج��وي��ة ع��ل��ى ق����و�ت م��و�ل��ي��ة للحكومة 
�ل�شيوخ  مب��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  وق������ال  �ل�������ش���وري���ة. 
�إنهم على و�شك �لتو�شل  �لأمريكي يوم �لثنني 
بفر�س عقوبات  يق�شي  ت�شريع  ب�شاأن  �تفاق  �إىل 
بند�  يت�شمن  �أن  ويحتمل  رو�شيا  على  ج��دي��دة 
مينع �لبيت �لأبي�س من تخفيف �لعقوبات دون 

مو�فقة �لكوجنر�س.

اعتقال رئي�ص بنما ال�صابق  يف اأمريكا وا�صنطن: ل دلئل على رغبة رو�صيا يف حت�صني العالقات
•• وا�شنطن-رويرتز:

قال م�شوؤولون من خدمة �ملار�شال �لأمريكية وهي وكالة �حتادية لإنفاذ �لقانون �إن �ل�شلطات �لأمريكية �ألقت �لقب�س 
على رئي�س بنما �ل�شابق �لهارب ريكاردو مارتينيلي ،�ملطلوب لدى بنما بتهم �لتج�ش�س �ل�شيا�شي، قرب ميامي. وذكر 
ماين بوري م�شاعد رئي�س مكتب �خلدمة يف ميامي �أن مارتينيلي �عتقل بينما كان يغادر منزل خارج ميامي م�شاء 
�أم�س �لأول. و�أ�شاف بوري �أن خدمة �ملار�شال كانت قد و�شعت �ملنزل حتت �ملر�قبة وطلبت من وز�رة �لعدل �لأمريكية 
�إىل  �إن مارتينيلي نقل  �أيلول لت�شلم مارتينيلي. وقال بوري  �أمر �عتقال بعد طلب قدمته بنما يف �شبتمرب  �إ�شد�ر 
ت�شليمه.  �أم��ر  للبت يف  �لثلثاء  �ليوم  �أم��ام حمكمة جزئية  �أن ميثل  �ملقرر  وم��ن  �حت��ادي يف ميامي  �حتجاز  مركز 
و�أ�شدرت �ل�شرطة �لدولية �لنرتبول �أمر �عتقال بحق مارتينيلي �ل�شهر �ملا�شي. و�لرئي�س �ل�شابق متهم با�شتخد�م 
�أمو�ل عامة للتج�ش�س على �أكرث من 150 من خ�شومه �ل�شيا�شيني خلل فرتة رئا�شته من 2009 �إىل 2014. 
وقال لوي�س �إدو�ردو كامات�شو �ملتحدث با�شم مارتينيلي يف بيان “�لوليات �ملتحدة دميقر�طية حترتم فيها �لقو�نني 

وحقوق �ملو�طنني. �شي�شتخدم فريق �لدفاع عن �لرئي�س �ل�شابق مارتينيلي �ل�شمانات �لتي تكفلها �شيادة �لقانون«.
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عربي ودويل
بنما تقطع عالقاتها مع تايوان وتقرتب لل�صني 

•• بنما-اأ ف ب:

ق���ررت بنما ق��ط��ع ع��لق��ات��ه��ا �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م��ع ت��اي��و�ن و�ق��ام��ة علقات 
دبلوما�شية مع �ل�شني ثاين �قت�شاد يف �لعامل و�ل�شريكة �لقت�شادية �ملهمة 

لبنما، كما �أعلنت بكني وبنما يف بيان م�شرتك .
بني  �لتوتر  تفاقم  �ن  ميكن  �لتي  �خلطوة  هذه  على  بغ�شب  تايو�ن  وردت 
تايبيه وبكني �لتي تعترب �جلزيرة �قليما متمرد� يجب �عادة توحيده مع 
�ل�شني. وقال �لبيان �لذي ن�شر يف بنما يف �شوء م�شالح ورغبة �ل�شعبني، 
قررت جمهورية بنما وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية �عتبار� من تاريخ توقيع 
هذ� �لبيان، تبادل �لعرت�ف بينهما و�قامة علقات دبلوما�شية على م�شتوى 
�ل�شفر�ء. و��شاف �لبيان �ن حكومة بنما تعرتف بانه لي�س هناك �شوى �شني 

و�حدة وباأن تايو�ن ت�شكل جزء� ل يتجز�أ من �لأر��شي �ل�شينية.

من جهتها، ردت تايو�ن بق�شوة على قطع �لعلقات مع بنما. وقالت “ندين 
�لو�حدة+  +�ل�شني  با�شم  �مل��ع��روف��ة  بال�شيا�شة  تتلعب  �لتي  بكني  ب�شدة 
�لتوتر  وك��ان  �ل��و���ش��ائ��ل«.  بكل  لتايو�ن  �ل���دويل  �لهام�س  تقلي�س  ملو��شلة 
�لدبلوما�شي بني تايو�ن وبكني تر�جع يف عهد �حلكومة �لتايو�نية �ل�شابقة. 
لكن �لعلقات تدهورت جمدد� منذ فوز حزب �لرئي�شة ت�شاي �ينغ-وين يف 
�لنتخابات �لعام �ملا�شي. وحتى �لآن، كانت بنما تقيم علقات دبلوما�شية 

مع تايو�ن وعلقات جتارية مع �ل�شني.
�لعام  و�ل�شني هي ثاين م�شتخدم لقناة بنما بعد �لوليات �ملتحدة. وعرب 
 18،9 �ملا�شي يف هذه �لقناة حو�ىل 38 مليون طن من ب�شائعها، �شكلت 

باملئة من حركة �لنقل.
ياأتي هذ� �لعلن بعد ��شبوع على بدء �ل�شني ت�شييد مرفاأ للحاويات مع 
من�شاآت للغاز �لطبيعي يف مقاطعة كولون ب�شمال بنما. وبعد قر�ر بنما، ما 

مع  �لدبلوما�شية  علقاتها  �ل��ي��وم  تقطع  بنما  �ن  �مل�شرتك  �لبيان  وت��اب��ع 
تايو�ن وتتعهد وقف كل علقة �و �ت�شال ر�شمي مع تايو�ن.

“للبلد  ف��ريل  ك��ارل��و���س  خ���و�ن  �لبنمي  �لرئي�س  �ع��ل��ن  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
�قامتا  �ل�شعبية  �ل�شني  بنما وجمهورية  �ن  ر�شالة �ىل �لمة  يف  و�لعامل” 
�عتبار� من �ليوم علقات دبلوما�شية. ويف �لوقت نف�شه وقع وزير� خارجية 
دي  �ي��ز�ب��ي��ل  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  �لبنمي  �لرئي�س  ون��ائ��ب��ة  ي��ي  و�ن���غ  �ل�شني 
�لبيان �لذي ين�س ر�شميا على �طلق هذه �لعلقات  �شانت مالو يف بكني 

�لدبلوما�شية.
وقال و�نغ �نها حلظة تاريخية، �لعلقات بني �ل�شني وبنما فتحت ف�شل 
جديد�”، معترب� �ن قر�ر بنما يتطابق بالكامل مع م�شالح �شعبها وين�شجم 
��شرت�تيجي  قر�ر  “�نه  �لبنمية  �لوزيرة  مع ع�شرنا. من جهتها، �شرحت 

�تخذ للم�شالح �ملثلى للبلدين .

ز�لت ع�شرون دولة تعرتف بتايو�ن �لتي تعتربها �ل�شني �قليما متمرد�.
ويف �م��ريك��ا �ل��و���ش��ط��ى، ك��ان��ت ك��ل �ل����دول ت��ع��رتف ب��ت��اي��و�ن �ىل �ن قطعت 
بنما  فعلت  كما  باجلزيرة،  �لدبلوما�شية  علقاتها   2010 يف  كو�شتاريكا 
كبرية  �شديقة  كانت  “تايو�ن  �ن  خطابه  يف  فالري�  �لرئي�س  وق��ال  حاليا. 
لبنما ونحن ممتنون لها لهذه �ل�شد�قة ولتعاونها من �جل تطوير بلدنا 

عندما كانت لدينا علقات دبلوما�شية«.
بد�أت �لعلقات بني �ل�شني وبنما قبل �كرث من 160 عاما عندما و�شلت 
جمموعة �أوىل من �لعمال �ل�شينيني �ىل �لبلد للعمل يف م�شروع ل�شكك 

�حلديد للربط بني �شو�حلها على �ملحيط �لهادئ و�لبحري �لكاريبي.
يف 26 حزير�ن يونيو 2016، كانت �ول �شفينة تعرب �لقناة بعد تو�شيعها 
�شينية. ومن جهة ثانية، �ل�شني هي �ملزود �لول بالب�شائع للمنطقة �حلرة 

يف كولون، وهي من �لأكرب من هذ� �لنوع يف �مريكا �للتينية.

و�صائل  توا�صل      
وقيادات  الإعـــالم 
اجلي�س  يف  بــــارزة 
ـــي كــ�ــصــف  ـــب ـــي ـــل ال
دور  عـــن  ــتــور  املــ�ــص
القطرية  ــة  ــّي احل
ال�صموم  ــفــث  ن يف 
الإرهابية ومتويلها 
ــــاحــــة  ــــ�ــــص ال يف 

الليبية. 

    ومن �خر �لتقارير �ملت�شلة بهذ� 
�فريقيا  موقع  ن�شره  ما  �ملو�شوع 
تناول  �لنت�شار  �لو��شع  �لإخبارية 
فيه كيفية و�شول �لأ�شلحة لأيادي 

�لإرهابيني يف ليبيا.
يقول تقرير �لبو�بة �للكرتونية، 
و2016   2014 عامي  ب��ني  �ن��ه 
�لإرهابية  �مل���ج���م���وع���ات  خ��ا���ش��ت 
�مل�شلحة يف طر�بل�س وبنغازي وما 

كًل من تركيا وقطر كانا يزود�ن 
عرب  بالأ�شلحة  ليبيا  فجر  عملية 
�ل�شود�ن، �لأمر �لذي ميثل �نتهاًكا 
مبا�شًر� حلظر �لأمم �ملتحدة على 
�لأ�شلحة �ملفرو�س على ليبيا منذ 

 .2011
   وت�شري بو�بة �فريقيا �لإخبارية 
تركيا  �أن  �ىل  تقريرها،  نهاية  يف 
على ما يبدو توفر ملجاأً جلهاديي 
�أن�شار  �أّك����دت  ي��ن��اي��ر،  ففي  ليبيا. 
�ل�شريعة، �إحدى �مليلي�شيات �لليبية 
�لإ�شلمية، م�شرع قائدها، حممد 
تركي، حيث  �لزهاوي، مب�شت�شفى 
لإ�شابٍة حلقت  يتلقى علًجا  كان 
و�أر�شلت  ب��ن��غ��ازي.  م��ع��ارك  يف  ب��ه 

تركيا ج�شده ليدفن يف م�شر�تة.
لقياد�ت  ت��وف��ر ملجاأ  �أن��ه��ا      كما 
كبعد  �مل��ق��ات��ل��ة،  �لليبية  �جل��م��اع��ة 
�ل�شريف  وخ��ال��د  ب��ل��ح��اج  �حل��ك��ي��م 
مالية  ��شتثمار�ت  و�للذ�ن ميلكان 
وع��ق��اري��ة ك��ب��رية يف ت��رك��ي��ا، تقول 
���ش��رب��ه��ا موقع  ت��ق��اري��ر ور����ش���ائ���ل 
من  نهباها  ق��د  �أنهما  ويكيليك�س 
�أمو�ل موؤ�ش�شات �لدولة �لليبية يف 
�لعا�شمة  على  �شيطرتهم  �أع��ق��اب 
يف  �ل��ن��ظ��ام  �شقوط  بعد  طر�بل�س 

�أغ�شط�س 2011. 

�جلي�س  �شد  �شارية  حرباً  بينهما 
�لليبي يف ك��ل م��ك��ان. وجن��ح��ت يف 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل��ع��ا���ش��م��ة منذ 
2014 مع معارك �ملطار �لقا�شية 

و�ملدمرة.
   خلل هذه �لفرتة كانت خطوط 
�لقطرية  و�ل��ت��م��وي��ن  �مل��و����ش��لت 
ومتدفقة  م��ت��و����ش��ل��ة  �ل���رتك���ي���ة 
لهذه  دعماً  �لأ�شلحة  �أن��و�ع  ب�شتى 
�جلماعات �لتي تربطها بها و�شائج 
�مل�شرتك  �لإ����ش���لم���وي  �لن��ت��م��اء 
ويباركها �لتنظيم �لعاملي جلماعة 
�أن  بعد  خا�شة  �مل�شلمني  �لإخ���و�ن 
فدفع  م�شر،  يف  �شوكته  �نك�شرت 

�أنها  �إىل  �أ���ش��ارت  �لبحرية  �مل���رور 
كانت متجهة �إىل ليبيا.

    ويف �ل�شهر �لتايل، وفًقا لتقريٍر 
�للبنانية،  �ل�������ش���ح���اف���ة  �أع�����دت�����ه 
�لليبية  �ل�������ش���ل���ط���ات  �ع���رت����ش���ت 
ك��ان��ت يف طريقها  ك��وري��ة  ب���اخ���رًة 
�ل�شاحلية  م�����ش��ر�ت��ة  م��دي��ن��ة  �إىل 
�أنها  �ل��ت��ق��ري��ر  �مل��ح��ا���ش��رة، وذك����ر 
وكانت  تركيا.  من  منطلقًة  كانت 
�ل�������ش���ف���ي���ن���ة حم����م����ل����ًة ب����ح����اوي����ات 
�ل��ت��ي ُيقال  �لأ���ش��ل��ح��ة و�ل��ذخ��ائ��ر 
للميلي�شيات  م��وج��ه��ًة  ك��ان��ت  �إن��ه��ا 
يناير2015،  ويف  �لإ���ش��لم��ي��ة. 
�أن  ك�شف م�شوؤول باجلي�س �لليبي 

ل  ب���ل���ٌد  ت��رك��ي��ا  “�إن   .2014 يف 
قال  هكذ�  معنا”،  ب�شدٍق  يتعامل 
ت�شدر  �إن��ه��ا  �مل�����ش��ري.  للتلفزيون 
�لليبيون  ب��ه��ا  ي��ق��ت��ل  ل��ن��ا  �أ���ش��ل��ح��ة 
�ل���ب���ع�������س. ومل حت����اول  ب��ع�����ش��ه��م 
لإ�شلميي  دع��م��ه��ا  �إخ��ف��اء  ت��رك��ي��ا 
�ل���ب���لد ب��ع��د ���ش��ق��وط �ل���ق���ذ�يف يف 
مع  ع���ل���ًن���ا  وت���ت���و�����ش���ل   ،2011
�أعلنت  �لتي  �لإ�شلمية  �حلكومة 

عن نف�شها يف طر�بل�س.
�ل��ت��ق��اري��ر �ملتعلقة  ب����د�أت      وق���د 
ب������ال������دور �ل�����رتك�����ي �مل���ت���ن���ام���ي يف 
يناير  م��ن��ذ  �ل��ظ��ه��ور  �ل�����ش��ر�ع يف 
�شحيفة  �أوردت  عندما   ،2013

كانت  ليبيا.  يك�شب  كي  ق��و�ه  بكل 
بتاأمني  وتركيا  باملال  تتكفل  قطر 
يوؤمن  فيما  �للوج�شتية  �خلدمات 
�لإرهابية  �مل��ج��م��وع��ات  ع��ن��ا���ش��ر 
موؤ�ش�شات  ومت��دي��ر  �لقتل  عملية 

�لدولة �لليبية.
�ف���ري���ق���ي���ا  ب������و�ب������ة  وت���������ش����ي����ف     
 2015 ف���رب�ي���ر  يف  �لإخ���ب���اري���ة، 
رئي�س  �ل���ث���ن���ي،  �هلل  ع���ب���د  �ت����ه����م 
�ل������������وزر�ء �ل���ل���ي���ب���ي �مل�����ع�����رتف به 
باإر�شال  ت��رك��ي��ا  ي���وم���ذ�ك،  دول���ًي���ا، 
وعنا�شرها  للميل�شيات  �أ���ش��ل��ح��ة 
��شتولو�  �ل��ذي��ن  �لإ�شلميني  م��ن 
طر�بل�س،  �لليبية،  �لعا�شمة  على 

�أم��ر قو�ته  ط��ربق، خليفة حفرت، 
ميناء  �إىل  متجهة  �شفينة  بق�شف 
باأ�شلحٍة  وحم��م��ل��ة  �ل��ل��ي��ب��ي  درن����ة 
ق���ادم���ة م���ن ت��رك��ي��ا. وب��ع��د ثلثة 
ذكرت   ،2014 نوفمرب  �أ�شهٍر، يف 
�أن  �ل���رتك���ي���ة  و����ش���ائ���ل �لإع���������لم 
على  ع��رثت  �ليونانية  �ل�شلطات 
كل�شينكوف  ق��ط��ع��ة  �أل������ف   20
�شفينة  م��ن  ع��ل��ى   )AK-47(
ليبيا.  �إىل  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ن  متجهة 
�ل�شفينة  �إن  �لرتكي  �لربان  وق��ال 
هطاي  م��ي��ن��اء  �إىل  متجهة  ك��ان��ت 
�ل�شلطات  ول��ك��ن  ت��رك��ي��ا،  ج��ن��وب��ي 
ب��ي��ان��ات حركة  �إن  ق��ال��ت  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 

�ل�شلطات  �أن  �ل���رتك���ي���ة  ح���ري���ة 
�أ�شلحًة  ع��ل��ى  ع����رثت  �ل��ي��ون��ان��ي��ة 
متجهة  �شفينٍة  م��ن  على  تركية 
�ليونان  يف  توقفها  بعد  ليبيا  �إىل 
ب�شبب �شوء �لأح��و�ل �جلوية. ويف 
دي�����ش��م��رب م��ن ذل���ك �ل���ع���ام، ذكرت 
�إد�رة  �أن  ا  �أي�شً �مل�شرية  �ل�شحافة 
�أربع  �عرت�شت  �مل�شرية  �جلمارك 
من  قادمة  �لأ�شلحة  من  ح��اوي��اٍت 
موجهة  كانت  �أنها  وُيعتقد  تركيا 

للميلي�شيات �لليبية.
�أغ�شط�س  �ل����ت����ايل،  �ل���ع���ام  ويف     
�لع�شكري  �لقائد  �أن  2014، ورد 
حلكومة  �مل��وؤي��دة  �لكر�مة  لعملية 

�شفينة ��شلحة تركية ي�شبطها خفر �ل�شو�حل �ليوناين �لرهاب يف ليبيا �شتاعة بامو�ل قطرية

فجر ليبيا متوين قطري بال�شلحة عبد �حلكيم بلحاج  �جلهاد من �جل �لدولر

تدفق التموين القطري مبباركة التنظيم العاملي لالإخوان امل�صلمني خا�صة بعد انك�صار �صوكته يف م�صر

املمول قطري والناقل تركي:

هكذا و�صلت الأ�صلحة لأيادي الإرهابني يف ليبيا...!
زودت تركيا وقطر عملية فجر ليبيا بالأ�صلحة يف انتهاك مبا�صر حلظر الأمم املتحدة

•• الفجر - ليبيا - خا�ص

الناطق با�صم اجلي�س الليبي اأحمد امل�صماري:

لقيادة اجلي�ص اأدلة على تورط قطر بدعم الإرهاب يف ليبيا
•• الفجر - ليبيا - خا�ص:

�جلي�س  قيادة  با�شم  �لناطق  �أك��د 
�لعقيد �أحمد �مل�شماري يف برنامج 
على قناة ليبية باأن قيادة �جلي�س 
دور قطر  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  ��ح��ت  و���شّ
�مل�����ش��ب��وه يف ل��ي��ب��ي��ا و���ش��ت��ق��ف بكل 
�أي حت��ال��ف دويل ميكنه  ق��وة م��ع 
�لق�شاء على م�شادر متويل و�إد�رة 
�شد  �لقائم  �لإره���اب  مع  �ملعركة 
�إىل  و�شل  �أن  بعد  �لليبي  �ل�شعب 
�لتن�شيق  �أخ��رى ومن خلل  دول 
مع �لعرب �لذين يحا�شرون قطر 
ب���اأن �ل��ق��ي��ادة ق��دم��ت �أدلة  م��ب��ي��ن��اً 
ب�شاأن  للعامل  �لأر���س  على  مادية 
�لدور �لقطري �مل�شارك يف تدمري 

وم�شاعدة  �ل����ذمم  و����ش���ر�ء  ليبيا 
منظمات �إرهابية �أجنبية للدخول 
مرتعا  ت��ك��ون  ل��ن  �ل��ت��ي  ليبيا  �إىل 
ل���لإره���اب �أو ق��اع��دة �ن��ط��لق له 
ن��ح��و �ل����دول �لأخ�����رى ول���ن تكن 

ثرو�تها لتمويله.
م�شاألة  �إىل  �مل�����ش��م��اري  وت���ط���رق 
تقدمي  ب��دور  حما�س  حركة  قيام 
للمقاتلني  و�مل�شت�شارين  �خل��رب�ء 
يف  �جلي�س  �شد  يقاتلون  �ل��ذي��ن 
�إطار  يف  وعملها  ب��ن��غ��ازي  مدينة 
جانب  يف  وخ����ا�����ش����ة  �ل����ت����دري����ب 
�لتفخيخ و�ملتفجر�ت و�لغتيالت 
ح��ي��ث ت��ت��و�ف��ر �أدل�����ة م���ن مقاطع 
�حلركة  ع����ن  ������ش�����ادرة  م�������ش���ورة 
ويف  �مل��دي��ن��ة  يف  عليها  �ل��ع��ث��ور  مت 

ف�شًل  حت��دي��د�ً  ق��ن��ف��ودة  منطقة 
عن مناهج با�شم حما�س، مطمئناً 
يف ذ�ت �لوقت �ل�شعب �لليبي باأن 

�ملعركة مع �لإره��اب ت�شري ح�شب 
ق���ي���ادة �جلي�س  ل���ه  م���ا خ��ط��ط��ت 
و�شتو�جه كافة �ملفاجاآت �ملتوقعة.

�مل�شماري  لنا �دلة على تورط �طر�ف خارجية

حرق مبنى للمحكمة العليا يف فنزويال 
•• كراكا�ص-اأ ف ب:

�لعليا  للمحكمة  تابعا  مبنى  متظاهرون  �ح��رق 
�لرئي�س  ���ش��د  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت  م���ن  ج���دي���د  ي����وم  يف 
�لفنزويلي نيكول�س مادورو. وهاجم متظاهرون 
�لق�شائية  لل�شلطة  �لتنفيذية  �مل��دي��ري��ة  مبنى 
بر�شقه  وق���ام���و�  ك���ر�ك���ا����س،  يف  ت�����ش��اك��او  ح���ي  يف 
و�جهته،  و�ح��رق��و�  �ملولوتوف  وقنابل  باحلجارة 
ما ت�شبب بت�شاعد دخان كثيف بح�شب ما �شاهد 
من  �ملوؤلف  �ملبنى  وي�شم  بر�س.  فر�ن�س  مر��شلو 
ق���ام متظاهرون  م�����ش��رف��ي��ا  ف��رع��ا  �رب����ع ط��ب��ق��ات 
�جهزة  �أحرقو�  كما  حمتوياته.  ونهب  باقتحامه 
كمبيوتر وجتهيز�ت �لكرتونية يف �ل�شارع. و�طلق 
وقنابل م�شيلة  �لر�شا�س  �من  ع�شكريون ورجال 
رجال  �ملتظاهرين يف حني عمل  لتفريق  للدموع 

�لطفاء على �ل�شيطرة على �حلريق.
�لد�ر�ت  م��ن  ل��ع��دد  م��ق��ر�  ي�شكل  �ل����ذي  و�مل��ب��ن��ى 
ك���ان هدفا  م��ا  غ��ال��ب��ا  �ل��ع��ل��ي��ا  للمحكمة  �ل��ت��اب��ع��ة 
منذ  يومي  �شبه  ب�شكل  تنظم  �لتي  للتظاهر�ت 
مادورو،  �لرئي�س  �شد  �ب��ري��ل  ني�شان  م��ن  �لأول 

و�لتي �شقط خللها حتى �لن 66 قتيل و�كرث 
من �لف جريح.

وتتهم �ملعار�شة، �لتي حتظى بغالبية يف �لربملان 

و�لتي تطالب برحيل مادورو وبانتخابات مبكرة، 
�لرئي�س  مل�����ش��ل��ح��ة  ب��الن��ح��ي��از  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة 

�لفنزويلي.
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•• اأبوظبي: رم�شان عطا

�أبوظبي  ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ح��ك��وم��ة  �أ  �أدن�����وك  ت���وج ف��ري��ق 
خلما�شيات كرة �لقدم يف ن�شختها �لر�بعة و�لتي تنظم 
�أوملبياد نادي �ل�شباط �لذي يقام   للمرة �لأوىل �شمن 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بتنظيم م�شرتك بني نادي �ل�شباط وجمل�س �أبوظبي 
�لريا�شي. وفاز �دنوك �أ يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �قيمت 
�شباط  بنادي  �لريا�شية  �خليمة  مبعلب  �لأول   �أم�س 
رد، يف  دون  ب��ه��دف��ني  ب  �أدن����وك  ع��ل��ى  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
فيه  ت��ب��ادل  �ملا�شية،   �لن�شخة  لنهائي  مكرر  �شيناريو 
�لبطل خمتلفا  ليكون لكن  ثانيا  �لأدو�ر وحل  �لأخ��ري 
بلدية  على  �لفوز  �ل�شناعات  فريق  وحقق  �مل��رة.  ه��ذه 
منطقة �لظفرة 4 � 1 ليحقق �ملركز �لثالث، ويف ختام 
�ملناف�شات توج �شعادة عارف حمد �لعو�ين �لأمني �لعام 
ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي و�شلح �ل�شلومي نائب رئي�س 
�للجنة �ملنظمة �لعليا مدير �لبطولة وطلل �لها�شمي 
مدير  �لقبي�شي  و�ح��م��د  �لفنية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر 
�لريا�شي،  �بوظبي  مبجل�س  و�لت�شال  �لت�شويق  �د�رة 
�شهدت  �لتي  �لبطولة  ختام  يف  �لأوىل  �ملر�كز  �أ�شحاب 
م�شارك 17 فريقا توزعت على 4 جمموعات، ومتكن 
طرفا �لنهائي �أدنوك )�أ وب( من عبور جميع مر�حلها 
ب��ن��ج��اح و���ش��ول �إىل �مل��ح��ط��ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة و�ل��ت��ي رجحت 
�إيقاعه من  �ل��ذي متكن من فر�س  �أ  �أدن��وك  فيها كفة 
�لذي  �لأول  �ل�شوط  �لبد�ية ومل يحت�شب له هدفا يف 
�ل�شوط  يف  ع��اد  �لفريق  لكن  �ل�شلبي،  بالتعادل  �نتهى 

�لثاين و�أح��رز هدفني  عن طريق يحيى بايه ويو�شف 
تاريخها،  يف  �لأوىل  للمرة  �لبطولة  ليحقق  �مل��زر�ع��ي، 
وعلى ح�شاب حامل �للقب �لذي تغلب عليه بالذ�ت يف 
�حتفلت  �لتتويج  وبعد  �لبطولة.  �ملا�شية من  �لن�شخة 
�أ�شرة �لفريق بالبطولة �لتي �لتي تعد �لأوىل لل�شالت 
�لتي يحققها �لفريق و�لثالثة يف بطولت �لقدم حيث 
�شبق له �لفوز ببطولتني مفتوحتني من قبل، وجاءت 
�لحتفالت كبرية لأن �لفوز جاء على فريق �شقيق ميثل 
قطاعا �أخر من �شركة �أدنوك وجمموعة �شركاتها. من 
�أن   �لتتويج  �لعو�ين بعد  �أكد �شعادة عارف حمد  جهته 
�لقدم  ك��رة  خلما�شيات  �أبوظبي  حكومة  بطولة  وج��ود 
للمرة �لأوىل �شمن �أوملبياد نادي �ل�شباط �لرم�شاين، 
�حلكومية  وللبطولة  ل��لأومل��ب��ي��اد  ك��ب��رية  �إ���ش��اف��ة  يعد 
فرقا من �جلهات  �أنها �شمت  نف�شه، خا�شة  �لوقت  يف 
�أب��وظ��ب��ي، وه��ي و�ح���دة من  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية يف 
�ل�شنو�ت �لأربع �لأخرية لذلك   �ملنتظمة يف  �لبطولت 
يعد  �لأوملبياد  وم�شابقات  �أن�شطة  �شمن  من  وجودها 

دفعة قوية حققت �أهد�فا مهمة وجيدة للطرفني.
وقال �لعو�ين: نحن �شعد�ء بامل�شتويات �لفنية �لعالية 
�لتي �شهدتها �لبطولة وب�شكل خا�س من �لفرق �لربعة 
يف  جهودها  متوجة  �لنهائي،   ن�شف  �إيل  و�شلت  �لتي 
منها،  ر�ب��ح��ا  خ���رج  �جل��م��ي��ع  �أن  �أع��ت��ق��د  �ل��ت��ي  �ملناف�شة 
�ل�شهر  �لتو��شل �لجتماعي يف هذ�  فنيا وعلى �شعيد 
ملنت�شبي  �جتماعي  ملتقى  مثلت  و�لبطولة  �ل��ك��رمي،  

�جلهات �حلكومية يف �أبوظبي.
�أ مبنا�شبة فوزه  �أدن��وك  �لتهنئة لفريق  �لعو�ين  وق��دم 
ملا  نتيجة  �للقب  ��شتحق  �لفريق  �أن  موؤكد�  بالبطولة، 

مباريات  بع�س  يف  عالية  ونتائج  م�شتويات  من  قدمه 
�لفرق  لبقية  �لتوفيق  �لبطولة، متمنيا  �لأكرب يف  هي 
يف �لبطولت �لقادمة،وم�شيد� ب�شكل خا�س باحل�شور 
�مل��ب��اري��ات و��شتمتع  ت��اب��ع  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �جل��م��اه��ريي 
�لتي  �لكبرية  �ل��ع��و�ين �جل��ه��ود  ر�ئ��ع��ة. وثمن  ب��اأج��و�ء 
قامت بها �للجنة �ملنظمة و�للجان �لعاملة يف �لبطولة 
عام،  ب�شكل  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي  �أوملبياد  ويف 
موؤكد� �أن �حلدث �لرم�شاين �لكبري يوؤكد يف كل ن�شخة 

�لتميز و�لتفرد عن �لن�شخ �ملا�شية.
و�أهدى في�شل �جلابري �مل�شرف �لعام على فريق �أدنوك 
ل�شركة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  �إيل  �للقب  بالبطولة  �مل��ت��وج  �أ 
ثمرة  �لتتويج  �أن  مبينا  �شركاتها  وجمموعة  �أدن���وك 
�مل�شابقة  خلل  �مل�شتمر  وتعاونه  �لعمل   فريق  جلهود 
�لتي ��شتع�شت يف ن�شخها �لثلث �ملا�شية لكنها ر�شخت 
من جديد وعانقت �أدنوك )�أ( �لذي  قدم م�شو�ر� مميز� 
�لتي  �لنهائية،  �مل��ب��ار�ة  وح��ت��ى  �لتمهيدي  �ل���دور  م��ن 
�ل��ل��ق��ب من  ع��ل��ى مت��ي��زه وت��ف��رده لينتزع  ح��اف��ظ فيها 

�أدنوك )ب( عن جد�رة و��شتحقاق.
وتابع: �لأجو�ء كانت تناف�شية جميلة و�لكل ��شتمتع  بها 
من لعبني وجمهور، و�جلميع خرج بفو�ئد كبرية من 
�مل�شاركة يف �لبطولة فنيا و�إد�ريا و�لتنظم جاء متميز� 

ون�شكر �لقائمني عليه ونتمنى �لتوفيق للجميع.

اجلميع خرج مبكا�صب عديدة

�أكد عمار علف مدرب ومدير فريق �أدنوك �أ �أن �لفوز 
يف  �ل��ق��دم  ك��رة  خلما�شيات  �حلكومية  �لبطولة  بلقب 

ن�شختها �لر�بعة، جاء ترجمة للتوفيق �لو��شح للفريق 
خلل �لبطولة، ويعترب مبثابة رد دين للمناف�س �أدنوك 
�أمامه بالذ�ت يف �ل�شنة �ملا�شية،  ب �لذي خ�شر فريقه 
لكنه �أكد يف �لوقت نف�شه، �أن �جلميع ��شتفاد كثري� من 
�لفني  �مل�شتوى  �أقلها  �لبطولة وخرج مبكا�شب عديدة 
�ملتطور و�لحتكاك مع م�شتويات متباينة مثلتها �لفرق 
�لبطولة  �مل�شاركة. وقال ع��لف:  ميكن ت�شنيف فرق 
�ل�17 �إىل 3 م�شتويات �شملت فرق م�شتو�ه �أقل، وفوق 
�لو�شط مثل بلدية منطقة �لظفرة وفريق �ل�شناعات، 
�أ وب  �أدن��وك  بجانب �مل�شتوى �لول �لذي مثله فريقي 
، ونحن �شعد�ء بالفوز و�لذي جاء ترجمة لل�شتعد�د 
�لتي نفوز  �لأويل  �مل��رة  �لتي تعد  �لبطولة  �جليد قبل 
بها ومل ي�شبق �أن فاز �أدنوك �أ ببطولة كرة قدم �شالت 

و�إن كنا فزنا بعدد من �لبطولت �ملفتوحة.
�أ�شرة �لفريق و�أهدي �لبطولة �إىل قيادة  و�شكر علف 
�شركة �أدنوك وكل منت�شبي �لفريق متمنيا �لتوفيق يف 

حتقيق �ملزيد من �لبطولت يف �مل�شتقبل.
�مل�شر�ر يت�شدر قائمة �لهد�فني

ت�شدر �شفيان �مل�شر�ر لعب فريق �أدنوك �أ قائمة هد�يف 
�للقب  �أه���دى  �مل�����ش��ر�ر  ه��دف��ا،   12 ب���اإح���ر�زه  �لبطولة 
حتققت  �لبطولة  �أن  مبينا  �أدن����وك،  �شركة  ق��ي��ادة  �إيل 
بف�شل تكاتف �جلميع ورغبتهم يف �لفوز للمرة �لأويل 
قريبا  كان  �لفريق  �أن  خا�شة  �لأوىل  للمرة  بالبطولة 

منها يف �ل�شنة �ملا�شية لكن �حلظ مل يحالفه.
و�شكر �مل�شر�ر جميع زملئه يف �لفريق على ما قدموه 
كان  �لأه���د�ف  �إح���ر�ز  �أن متيزه يف  م��ن م�شتوي مبينا 
على  �ل�شتار  ����ش��د�ل  �ل��ي��وم  �ملجموعة.  جلهود  ترجمة 

�وملبياد �ل�شباط نهيان بن مبارك يتوج بطل خما�شيات 
على  �ل��ي��وم  م�شاء  �ل�شتار  ي�شدل  �ملفتوحة  �ل��ق��دم  ك��رة 
�ملفتوحة  �لبطولة  يف  �لقدم  ك��رة  خما�شيات  مناف�شات 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي  �أوملبياد  �شمن  للرجال، 
�أقيم  �أبوظبي و�لذي  �لعا�شمة  �لرم�شاين و�ملقامة يف 
نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  .وي��ت��وج  ي��وم��اً   14 م���د�ر  ع��ل��ى 
�ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان،  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
رئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة �لفريق 
�ل��ب��ط��ل ع��ق��ب �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام يف ملعب 
�خليمة �لرم�شانية بنادي �ل�شباط. وتكتب خما�شيات 
حطت  �أن  بعد  �ليوم  �لنهاية  كلمة  للرجال  �لقدم  كرة 
عندما  وذل��ك  للبطولة  �خلتامية  �ملحطة  يف  �ل��رح��ال 
م�شاء  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  يف  �حلكم  �شافرة  تنطلق 
بلقب  �ملتوج  حت��دد  و�لتي  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ب��دء  معلنة 
يف  ج��رت  �إذ  و�لع�شرين،  �حلادية  ن�شختها  يف  �لبطولة 
ن�شف  �ل��دور  مبار�تي  �أم�س  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة 
�لرميثي  موؤ�ش�شة  فريق  خللها  لعب  و�لتي  �لنهائي 
�شبورت  هيلثي  ف��ري��ق  م��ع  �لأوىل  �ملجموعة  مت�شدر 
مت�شدر  �أدن��وك  لعب  �لثانية، يف حني  �ملجموعة  ث��اين 
�ملجموعة �لثانية مع فريق بن حمودة ثاين �ملجموعة 
�لأوىل. و�أقيمت �لبطولة �خلا�شة �ملفتوحة خلما�شيات 

 9 ك��رة �ل��ق��دم ل��ل��رج��ال ب��اأومل��ب��ي��اد �ل�شباط على م���د�ر 
و�شارك  �لن�شائية،  �لكرة  خما�شيات  �نتهاء  وعقب  �أي��ام 
جمموعتني  على  تق�شيمها  مت  ف��رق   10 �لبطولة  يف 
5 فرق، وخا�شت �ملناف�شات يف دور  ت�شم كل جمموعة 
�أول  �ملجموعات بنظام �ل��دوري من دور و�ح��د، ليتاأهل 
خلل  وب��رز  �لنهائي.  ن�شف  �إىل  جمموعة  كل  وث��اين 
�أكد  �أن  بعد  �أدن���وك  ف��ري��ق  �لبطولة  م��ن  �لأول  �ل���دور 
�ملناف�شني على لقب �لبطولة، وت�شدر  �أق��وى  �أح��د  �أن��ه 
�لفريق  وه��و  و��شتحقاق،  ب��ج��د�رة  �لثانية  �ملجموعة 
�لوحيد �لذي جنح يف ح�شد �لعلمة �لكاملة وفاز يف 4 
12 نقطة.  مباريات من دون تعادل �أو هزمية حمققاً 
�أدنوك ت�شدره  ومن �لأرقام �ملميزة �لتي حققها فريق 
هدفاً   27 بر�شيد  �لبطولة  يف  ه��ج��وم  �أق���وى  قائمة 
�لنهائي و�لنهائي،  �ل��دور ن�شف  حتى ما قبل مبار�تي 
ومل يتلق �لفريق �أي هدف يف �شباكه، فيما ياأتي فريق 
موؤ�ش�شة �لرميثي يف �ملركز �لثاين كاأقوى خط هجوم، 
ودخ��ل مرماه هدفني فقط، وحقق  14 هدفاً  و�شجل 
وتعادل وحيد  �نت�شار�ت   3 �ملجموعات  دور  �لفريق يف 
ت�شدر بهم �ملجموعة �لأوىل ب� 10 نقاط، تاركاً �ملركز 
�لثاين لفريق بن حمودة بر�شيد 9 نقاط من �لفوز يف 

�أمام �لرميثي. وخ�شارة  مباريات   3

�لقا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�أن �لنجاح �لذي حتققه  �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�جلميع  ت��ك��ات��ف  ل���ول  ليتحقق  ي��ك��ن  مل  �جلوجيت�شو  لعبة 
��شتثمار�ً  �للعبة،  رفعة  هو  و�ح��د،  ه��دف  خلف  وت�شافرهم 
ل��ل��دع��م �ل��ك��ب��ري وغ����ري �مل���ح���دود �ل����ذي حت��ظ��ى ب���ه ريا�شة 
�جلوجيت�شو، من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  خ��لل  ذل��ك  ج��اء   . �مل�شلحة 
�أحمد  �ل�شيخ  خ���ز�م  يف  �ل�شيافة  جمل�س  يف  �خليمة  ر�����س 
�لإم����ار�ت وحم��م��ود ح�شن  ن��ادي  رئي�س  �لقا�شمي  ب��ن �شقر 
�لعو�شي  �إ�شماعيل  �لإد�رة وحممد  رئي�س جمل�س  �ل�شم�شي 
�أحمد  ر��شد  و  �ملجل�س  و�أع�شاء  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  نائب 
�لنعيمي و�جلهاز  �ل�شملن  �ل�شام�شي، و�أحمد حممد  بطي 
�لإد�ري و�لفني وعدد من لعبي �جلوجيت�شو بنادي �لإمار�ت 

�لأخ���رية يف  �لآون���ة  �لفريق يف  �لتي حققها  �لإجن���از�ت  بعد 
خمتلف بطولت �جلوجيت�شو.

�ن لعبة �جلوجي�شتو تزد�د جناحا وتاألقا عاما  وقال �شموه 
بعد عام ، وذلك بف�شل �لهتمام من �لقيادة �لر�شيدة ، و�أن 
�أنظار  �ملتلحقة للعبة و�نت�شارها جعلتها حمط  �لنجاحات 
مميز�  مكانا  لنف�شها  حتجز  �أن  ��شتطاعت  حيث   ، �ل��ع��امل 
على �خلارطة �لعاملية للريا�شة م�شيد� �شموه بالنجاح �لذي 
يتحقق للعبة يف نادي �لإم��ار�ت و�لتميز �مللفت للعبني يف 

جميع �ل�شتحقاقات �ملختلفة .
�لإمارة،  يف  �للعبة  ملمار�شي  �ملطرد  ب��الزدي��اد  �شموه  و�أ���ش��اد 
و�مل��ي��د�ل��ي��ات �ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي يحققها �ل��لع��ب��ون مم��ا يجعل 
�ملر�شومة  و�لأه����د�ف  �لتطلعات  لتحقيق  مو�تية  �لفر�شة 

لهذه �للعبة.
رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  ت��ق��دم  جانبه  م��ن 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �جل��زي��ل  بال�شكر  �لإم�����ار�ت  ن���ادي 
ر�أ�س  �لعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود 
�لريا�شيني  �لكبري لأبنائه  �خليمة على �ل�شتقبال و�لدعم 
مما يجعلهم يف حتد د�ئم ومتو��شل لتحقيق �لإجن��از�ت يف 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �أحمد  �ل�شيخ  وثمن   . �لأل��ع��اب  خمتلف 
برئا�شة  للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت  لحت���اد  �مل��ت��م��ي��زة  �جل��ه��ود 
و�لآ�شيوي  �لإمار�تي  �لحتادين  رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم 
يف  �ل����دويل  �لحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  للجوجيت�شو 
و�لتي  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لبطولت  م��ن  �لعديد  �إق��ام��ة 
�أن حتجز لنف�شها مكانا مميز� على  ��شتطاعت  من خللها 
وتو�شيع  �للعبة  ن�شر  جانب  �ىل  للريا�شة  �لعاملية  �خلارطة 
قاعدة �مل�شاركة لت�شمل �لندية و�ملر�كز �لريا�شية يف جميع 
ودعم  �لريا�شية  �ملو�هب  ورعاية  لكت�شاف  �لدولة  �إم��ار�ت 
على  قادر  بجيل  ريا�شة �جلوجيت�شو  �لوطنية يف  �ملنتخبات 

�شمان تو��شل �لجناز�ت يف �مل�شاركات �خلارجية.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شم�شي  ح�شن  حممود  تقدم  ب���دوره 
نادي �لإمار�ت بخال�س �ل�شكر ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�لذي  و�ل�شتقبال  �لطيبة  �للفتة  على  �لقا�شمي  �شقر  بن 
رئي�س  �أن  �ىل  م�شري�  �جلوجيت�شو  لعبة  منت�شبي  به  حظي 
�لنادي و �إد�رة نادي �لإمار�ت حري�شة كل �حلر�س على دعم 
هذه �للعبة وتوفري �ملكان �خلا�س بها للعمل على ن�شرها بني 

جيل �ل�شباب.
و�أ����ش���اف رئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة ن����ادي �لإم������ار�ت ب����اأن روؤي���ة 
�أن ت�شبح هذه �للعبة من �لألعاب  ن��ادي �لإم��ار�ت ت�شب يف 
�لرئي�شية بالنادي ، و�أن مهمتنا تتمثل يف �لتوعية و�لرتغيب 
بريا�شة �جلوجيت�شو يف نادي �لإمار�ت و خلق جمتمع خا�س 
�لنادي  يف  �ملناف�شة  من  جو  وتوفري  للتدريب،  مبمار�شيها 

بالتعاون مع �حتاد �للعبة و�لقائمني عليها .

وثمن �ل�شم�شي جهود �حتاد �للعبة وجهود يو�شف �لبطر�ن 
متابعة  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  للجوجيت�شو  �لم����ار�ت  �حت���اد  ع�شو 
�شوؤون �للعبة يف �لأندية �لريا�شية �لذي �شاهم ب�شكل كبري 
يف تطويرها وحتقيقها جناحات جماهريية وهو دليل على 
يف  �جلوجيت�شو  ريا�شة  بها  حتظى  �لتي  و�ملتابعة  �حلر�س 

ر�أ�س �خليمة خا�شة و �لدولة ب�شكل عام.
�لإم���ار�ت  ب��ن��ادي  �أن فريق �جلوجيت�شو  �ىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
حقق طفر�ت كبرية يف �لفرتة �لأخ��رية و�إجن��از�ت ملمو�شة 
�لبطولت  خمتلف  يف  ميد�لية   55 يقارب  ما  ح�شد  حيث 
للعبة  �ملمار�شني  �أع��د�د �للعبني  �أن  �ملو�شم كما  خلل هذ� 
يف �لنادي يف �زدياد م�شتمر حيث كان عددهم 44 يف مو�شم 
للعبة يف مو�شم  منت�شبا   92 �إىل  و�رتفع   -2016  2015
2017- مما يعد دليل على تطور وطفرة �للعبة   2016

بالنادي.

اإ�صدال ال�صتار على اأوملبياد ال�صباط

اأدنوك )اأ( يحلق بلقب بطولة حكومة اأبوظبي لكرة القدم
عارف العواين: احلكومية اإ�صافة مهمة واجلميع خرج رابحا من احلدث الكبري

في�صل اجلابري : اأهدي اللقب لإدارة ومنت�صبي ادنوك و�صركاتها

تختتم يف �لعا�شرة م�شاء �ليوم �لأربعاء مناف�شات بطولة 
�ل�شبا  ند  دورة  �لن�شخة �خلام�شة من  تن�س �شمن  �لبادل 
�لريا�شية �لتي تقام حتت رعاية ودعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي �لريا�شي، وينظمها جمل�س دبي �لريا�شي حتت �شعار 
يوم �جلمعة  لها”، وتختتم مناف�شاتها  “قدر�ت ل حدود 

�ملقبل 16 يونيو.
وت���وج �ل��ث��ن��ائ��ي �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ف��ريم��ن ف��ريي��ر� وجيلريمو 
للبادل  ل���ل���رج���ال  �مل���ف���ت���وح���ة  �ل���ف���ئ���ة  ب��ل��ق��ب  ف���ي���لف���اين، 
�ملبار�ة  ب��ال��ت��ف��وق يف  �مل��ف��اج��اأة  ب��ع��دم��ا حققا  ت��ن�����س، وذل���ك 
�شاندي  �لثنائي  على  �لثنني،  �لأول  �أم�س  ليلة  �لنهائية 
فاركهار�شون وخافيري لوبيز حامل �للقب، مبجموعتني 

دون رد، بنتيجة 6-3 و3-6.
ترقب،  وحل��ظ��ات  ك��ب��رية  �إث����ارة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  وحملت 
�لأوىل  �ملجموعة  مطلع  ولوبيز  فاكهار�شون  تقدم  ورغ��م 
وتقدما  �لأم��ر  �لأرجنتينيان  قلب  �لأول،  �ل�شوط  بك�شب 
لك�شب  ثابتة  بخطًى  لي�شري�ن   ،2-4 ثم   ،1-3 بنتيجة 
�ملجموعة  �أي�شا يف  تكرر  ما  وهو   ،3-6 �لأوىل  �ملجموعة 
يف  للقب  مناف�شيهما  �ح��ت��ك��ار  لينهيا  �حلا�شمة،  �لثانية 

�ل�شنو�ت �ملا�شية.
بامل�شتوى  ع���ن ر����ش���اه  �ل��ف��ري��ق  ق���ائ���د  ف��ي��لف��اين  وع����رب 
�ل��ع��ام �ل����ذي ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه �ل��ع��ام �حل����ايل، وق����ال: و�جهنا 
و�شعنا  لكننا  �لفوز،  يحققان  كيف  جيد�  يعرفان  لعبني 
قوتنا  ع��ل��ى  ورك��زن��ا  �مل���ب���ار�ة،  ل��ه��ذه  خ��ا���ش��ة  ��شرت�تيجية 

يف �ل���دف���اع م��ن �أج����ل ك�����ش��ر �إر���ش��ال��ه��م��ا و�ل��ت��ق��دم عليهما 
بالنتيجة.

و�أ�شاف: �أ�شارك يف هذه �لبطولة منذ �نطلقها، و�أحاول 
د�ئما �لفوز باللقب دون �أن يحالفني �لتوفيق �شابقا، لكن 
�لإع����د�د �جل��ي��د و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن حيوية ون�����ش��اط زميلي 

جعلنا نتقدم بثبات.
وك�شف فيلفاين �إنه يعمل مدربا للبادل تن�س يف �لدولة، 
وقال: ح�شرت قبل عدة �شنو�ت وبد�أت بتدريبها، وهناك 
�إقبال على ممار�شتها ومو�هب جيدة للغاية، هذه �لريا�شة 
�لأرجنتني  �ل��ع��امل وحت���دي���د� يف  ل��ل��غ��اي��ة ح���ول  م���زده���رة 

و�إ�شبانيا، ومن �لر�ئع روؤية تطورها هنا �أي�شا.
�لر�ئع  بالتنظيم  منبهر  �إن��ه  فريير�،  زميله  �أو�شح  فيما 
�أ���ش��ارك ح��ول �ل��ع��امل يف ب��ط��ولت دولية،  للحدث، وق���ال: 
�مللعب هنا يجعل من  تنظيم وروع��ة  مل�شته من  لكن ما 
م�شتوى  على  مميزة  �شمعة  وذ�ت  للغاية  قوية  �لبطولة 
ي��ن��ظ��م��ون برناجمهم  �ل��لع��ب��ني  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ل���ع���امل، 
لل�شنوي يف حماولة للم�شاركة هنا، وحتديد� بالن�شبة يل 

حيث �أ�شعها �شمن �أولوياتي.
وتابع: كنت �أ�شارك يف م�شابقة �لفرق د�ئما، وهذه �أول مرة 
�أ�شارك يف ثنائيات �لرجال، و��شتفدت من خربة زميلي من 

�أجل ك�شب �للقب.
العا�صفة والمرباطور اإىل ن�صف النهائي

من جهة �أخرى تاأهل كًل من فريق �لمرب�طور وفريق 
�لعا�شفة �إىل دور ن�شف �لنهائي يف مناف�شات بطولة كرة 

�لقدم لل�شالت �لذي يقام يف �ل�شاعة �لعا�شرة م�شاء �ليوم 
�لأربعاء 14 يونيو 2017.

�أن  بعد  �لنهائي  ن�شف  �إىل  �لعا�شفة  فريق  ت��اأه��ل  وج��اء 
�أمطر �شباك �جلو�رح ب�شبعة �أهد�ف مقابل هدف يف لقاء 
�أه��د�ف �ملبار�ة كل من  ربع �لنهائي بني �لفريقني، �شجل 
“للجو�رح” فيليبي دو�س 7 وللعا�شفة  �ليخاندور ليماين 
 11،15،19 د�ن��ي��ال  روب��ن  �لأول،  �ل�شوط  من  و19   9

و�أندريه د��شيلفا 12، وحمد �لغول 13.
بد�أت �ملبار�ة بحذر �شديد من �لطرفني، مع تركيز و��شح 
�أجل  م��ن  ي�شجل مبكر�  �أن  ح��اول  �ل��ذي  �جل���و�رح  لفريق 
يفتتح  �شاقطة  ك��رة  وم��ن  �ل��ل��ق��اء،  على  �ل�شيطرة  �شمان 
 7 �لدقيقة  يف  �جل���و�رح  لفريق  �لت�شجيل  دو���س  فيليبي 
عن  �لنتيجة  وي��ع��ادل  بدقيقتني  �لعا�شفة   بعدها  ليعود 

طريق لعبه �ليخاندور ليماين من ت�شديدة �شاروخية.
ومع مرور �لن�شف �لأول من �ملبار�ة حاول �لعا�شفة  �أكرث 
وفابيو  ليماين  �ليخاندور  من مرة عن طريق  للعبيه 
�جلو�رح  ملعب  منت�شف  على  ي�شيطر�  �أن  ليما  ماركو�س 
و�للعب على �لأطر�ف ولكن دون �أن يتمكنا من �لت�شجيل 
ر��شد  وي�شدد  �جل���و�رح.  لعبو  من  �مل�شاحات  غلق  ب�شبب 
13  ���ش��اروخ��ي��ة من  �ل��دق��ي��ق��ة  عبيد لع���ب �جل����و�رح يف 
�حلار�س  ل��ك��ن  �ل��ع��ا���ش��ف��ة،  م��رم��ى  ع��ل��ى  �مل��ل��ع��ب  منت�شف 
يت�شدى لها برب�عة. ويف �لدقيقة 16 ي�شدد فيليبي دو�س 
�شاروخية على مرمى �لعا�شفة لكن �لقائم يت�شدى لها 
بثلث  وبعدها  ل��ل��ج��و�رح.   �لتقدم  ه��دف  فر�شة  وي�شيع 

هدف  ت�شجيل  م��ن  ليماين  �ل��ي��خ��ان��درو   يتمكن  دق��ائ��ق 
�جلو�رح.   لدفاعات  م��ر�وغ��ة  بعد  لفريقه  �لثاين  �لتقدم 
على  �لعا�شفة  يح�شل  دق��ائ��ق  ب4  �ل�شوط  نهاية  وقبل 
�لغول  حمد  ينفذها  �ملرمى  من  بالقرب  مبا�شرة  �شربة 
حماولت  ل��ت��ت��و����ش��ل  �حل���ار����س،  مي��ني  ع��ل��ى  ت�شل  لكنها 
�لأول  �ل�شوط  نهاية  حتى  �لت�شجيل  �أج��ل  من  �لفريقني 
�ل�شوط  �إنطلقة  ومع  لهدف.   بهدفني  �لعا�شفة  بتقدم 
وي�شيطري  ينتف�س  �أن  �جل��و�رح  ح��اول  �ملبار�ة  �لثاين من 
�لنتيجة وذل��ك م��ن خلل  �أج��ل تعديل  �مل��ب��ار�ة م��ن  على 
�إقامة  ع��ن  تفلح  �أن  دون  للعبيه،  �لبينية  �ل��ت��م��ري��ر�ت 

هجمة منظمة على �لعا�شفة.
ومع مرور �ول 5 دقائق يعود �لعا�شفة لل�شيطرة و�للعب 
ب�شكل منظم يف منت�شف ملعب �جلو�رح ليحاول �أنديريه 
ع��ل��ى ميني  م���ن  ك���رة  ت�����ش��دي��د  �شيلفا لع���ب �جل�����و�رح  د� 

�حلار�س لكنها تخرج بعيد� عن �ملرمى.
ويعود �لعا�شفة للت�شجيل مرة �أخرى عن من كرة طولية 
و�شلت على �جلانب �لأي�شر للعبه روبن د�نيال لي�شتغل 
�لغياب �لدفاعي للجو�رح وي�شددها قوية يف �شباكة معلنا 
�للقاء، ليعود  11من  �لثالث لفريقه يف �لدقيقة  �لهدف 
وي�شدد  د��شيلفا  �أن��دري��ه  وي�شجل  و�ح���دة  بدقيقة  بعدها 

�شاروخية �أخرى يف �شباك �جلو�رح.
ويتو��شل �للقاء و�شط �شيطرة للعا�شفة �لذي يتمكن من 
�إ�شافة �لهدف �خلام�س من �شاروخية بالقرب من �ملرمى 

يف �لدقيقة 13 عن طريق لعبه حمد �لغول.

�ل�شاد�س  �لهدف  د�ن��ي��ال  روب��ن  ي�شجل  دفاعي  خطاأ  وم��ن 
بدقيقة  �ل�شوط  نهاية  وق��ب��ل   ،15 �لدقيقة  يف  لفريقه 
كرة  م��ن  لفريقه  �ل�����ش��اب��ع  �ل��ه��دف  روب���ن  ي�شيف  و�ح����دة 
لن�شف  �لعا�شفة  بتاأهل  بعدها    �للقاء  لينتهي  �شاقطة 

�لنهائي بعد �لفوز 1-7
�لإمرب�طور يطيح باأكادميية �شبورت فور �أول 

حلق فريق �لإمرب�طور بالعا�شفة يف �لدور ن�شف �لنهائي 
بنتيجة  �أول  ف��ور  �شبورت  �أكادميية  فريق  على  ف��وزه  بعد 

0-5
يف �ملبار�ة �لتي �أقيمت بينهما م�شاء �أم�س �لأول بالدور ربع 
�لنهائي لبطولة كرة قدم �ل�شالت �شمن دورة ند �ل�شبا 

�لريا�شية مبجمع ند �ل�شبا �لريا�شي.

ختام بطولة البادل تن�س يف دورة ند ال�صبا الريا�صية اليوم 

العا�صفة والمرباطور اإىل ن�صف نهائي قدم ال�صالت .. ولقب رجال البادل تن�ص »اأرجنتيني«

حاكم راأ�ص اخليمة ي�صتقبل اإدارة نادي الإمارات ويثني على لعبي اجلوجيت�صو

الإمارات تتعادل مع تايالند 
يف ت�صفيات املونديال

ت���ع���ادل م��ن��ت��خ��ب �لإم��������ار�ت لكرة 
منتخب  م�����ش��ي��ف��ه  �م������ام  �ل����ق����دم 
�لتي  �مل���ب���ار�ة،  يف   -1  1 ت��اي��لن��د 
جمعتهما �م�س يف �جلولة �لثامنة 
�لثانية  �ملجموعة  مناف�شات  م��ن 
�ملوؤهلة  �لآ���ش��ي��وي��ة  ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ات 

ملونديال رو�شيا 2018 .
ت���اي���لن���د بهدف  م��ن��ت��خ��ب  ت���ق���دم 
ت��و���ش��اك��ر�ي يف  م��وجن��ك��ول  �شجله 
�لدقيقة 69 وتعادل علي مبخوت 
�لدقيقة  يف  �لإم��ار�ت��ي  للمنتخب 
�لأ�شلي  �ل����وق����ت  م����ن  �لأخ��������رية 
ملعب  على  �قيمت  �لتي  للمبار�ة 
منتخب  ورف������ع   . ر�ج����ام����اجن����ال 
�إىل ع�شر نقاط  �لإم��ار�ت ر�شيده 
�لر�بع بفارق �شت نقاط  �ملركز  يف 
عن منتخبي �ل�شعودية و�أ�شرت�ليا 
�شاحبي �ملركزين �لثاين و�لثالث، 
فيما رفع منتخب تايلند ر�شيده 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف  نقطتني  �إىل 

�لأخري.
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر 
ت�شوير – حممد معني

قام معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل 
نهيان م�شاء �أم�س �لأول بزيارة لنادي 
و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني 
و�أم�شى وقتاً طويًل مع �مل�شاركني يف 
بطولة �لرماية و��شتمع �إىل حديثهم 
حول مناف�شات �لرماية وملحظاتهم 
�ملحاولت  بع�س  يف  �أي�����ش��اً  و���ش��ارك��ه��م 
�لهدف.  لإ���ش��اب��ة  بامل�شد�س  للرماية 
كما �شيقوم معالية م�شاء �ليوم بتكرمي 
�ملغلقة  بال�شالة  �جلوجيت�شو  �أب��ط��ال 
بالقطارة  حممد  بن  طحنون  با�شتاد 
بالإ�شافة �إىل تكرمي �لثلثة �لأو�ئل 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف ب��ط��ول��ة �ل��ط��ائ��رة لفئة 
�لرجال وذلك على �شالة نادي �لعني 
�لليلة  �شت�شهد  �ل��ت��ي  خليفة  ب��ا���ش��ت��اد 

�ملبار�ة �لنهائية.
�شباعيات  دخ��ل��ت  �أخ���رى  ناحية  وم��ن 
ي�شت�شيفها  �لتي  للرجال  �لقدم  ك��رة 
بالقطارة،  حممد  ب��ن  طحنون  �شتاد 
مر�حلها �حلا�شمة حيث ينطلق م�شاء 
تاأهل  بعد  �لنهائي  قبل  �ل���دور  �ل��ي��وم 
من  متاأخرة  �شاعة  يف  �لأرب��ع��ة  �لفرق 

يوم �أم�س. 
�ملو�جهتان  ت�شهد  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�لأويل و�لثانية مناف�شة قوية و�شاخنة 
�لأخرية  للمحطة  �لو�شول  �أج��ل  من 

بعد غٍد �جلمعة يف ختام �لبطولة.
 وك��ان��ت م��ن��اف�����ش��ات ي���وم �أم�����س �لأول 
فريقا  ودع  حيث  مفاجاآت  �شهدت  قد 
 tow 2 fourفندق �شيتي �شيزون و
�ل��ب��ط��ول��ة �إث�����ر خ�����ش��ارت��ه��م��ا ع��ل��ي يد 
ر�شحهما  �أن  بعد  وم��زي��د  بلتينيوم 
للو�شول  و�ملر�قبني  �ملتابعني  معظم 
تكمن  وه��ن��ا  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة،  �لأدو�ر  �يل 
�لغري  نتائجها  �لقدم ويف  كرة  حلوة 
فازت  �لويل  �مل���ب���ار�ة  ويف  م��ت��وق��ع��ة. 
�أبوظبي  �شركة  علي  �مل�شرية  �جلالية 
للأعلم بهدف وحيد �أحرزه �للعب 
18 بعد  �ل��دق��ي��ق��ة  �إ����ش���لم ف��ت��ح��ي يف 
مبار�ة قوية من �جلانبني، ويف �ملبار�ة 
�لثانية جنح فريق بلتينيوم يف قلب 
�شيزون  �شيتي  ف��ن��دق  ع��ل��ي  �ل��ط��اول��ة 
بالفوزعليه  �مل��ن��اف�����ش��ة  م���ن  و�أق�������ش���اه 
بركلت �لرتجيح بعد �أن �أنتهي �لوقت 
�لإيجابي  بالتعادل  للمبار�ة  �لأ�شلي 
�لثابتة  �ل�����ش��رب��ات  وك���ان���ت   ،  1/1
»ع���ن���و�ن �ل��ل��ق��اء« ح��ي��ث ب��ك��ر �للعب 
هدف  ب��اإح��ر�ز  �شعيد  ب�شري  �ملخ�شرم 
ت�شديدة  من  �شيزون  لل�شيتي  �لتقدم 
قوية يف �لدقيقة 23 ،وبعدها بثمانية 
�لتعادل  ب��لت��ي��ن��ي��وم  �أدرك  دق����ائ����ق 
م��ن ���ش��رب��ة ج���ز�ء ت�����ش��دي ل��ه��ا �أحمد 
لينتهي  �ل�شباك،  يف  و�أودع��ه��ا  خلفان 
ب��ال��ت��ع��ادل �لإي��ج��اب��ي ويحتكم  �ل��ل��ق��اء 
�لتي  �لرتجيح  رك��لت  �يل  �لطرفان 
لبلتينيوم  �ل���ن���ه���اي���ة  يف  �إب��ت�����ش��م��ت 
�لثالثة  �مل����ب����ار�ة  .ويف   4/5 ل��ي��ف��وز 
ب�����ش��ه��ول��ة ع���ل���ي فريق  ف�����از �لحت�������اد 
 1/3 بنتيجة  �ل�����ش��ود�ين  �ملدفعجية 
�ملبار�ة  علي  �شيطرته  ب�شط  �أن  بعد 
و�شجل  �ل��ث��اين،  �شوطها  يف  خ�شو�شاً 
للحتاد  �لأول  �ل���ه���دف  رب��ي��ع  ���ش��ي��ف 
ير�ها  مل  ز�ح��ف��ة  ق��وي��ة  ت�شديدة  م��ن 
ثم  �ل�شباك،  تعانق  وه��ي  �إل  �حل��ار���س 
هدفني  خ�شيب  حممد  زميله  �أ�شاف 
�أح���رز هدف  ف��ري��ق��ه، فيما  بهما  �أم���ن 
ويف  م���ر�د.  ب��ك��اي  �ل��وح��ي��د  �ملدفعجية 
�لر�بعة و�لأخ��رية خ�شر فريق  �ملبار�ة 
بهدف  مزيد  من    tow 2 four
�هلل  عبد  �للعب  توقيع  حمل  وحيد 

مبار�ة  بعد   21 �لدقيقة  يف  �لكعبي 
�لبطولة  ل��ي��ودع  �جلانبني،  م��ن  قوية 
�لعرو�س يف  �أق��وي  �لفريق �لذي قدم 
�ملباريات �حلكام  �أد�ر  �ملجموعات.  دور 
ور��شد  �شملن  وع��ل��ي  م�شبح  �أح��م��د 

م�شبح وعلي و�حد.
�أكد جناح �ملر�أة يف جميع �مليادين

�لن�شائي  �لعن�شر  م�شاركة  �لوح�شي: 
�أ�شفى على �لبطولة �إثارة وت�شويق

 قال �لدكتور عبد�هلل �شامل �لوح�شي، 
رئي�س �للجنة �ملنظمة  لبطولة �لعني 
�لن�شائي  �ل��ع��ن�����ش��ر  �إن  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة، 
جمتمعنا  يف  م���ه���م���ة  رك����ي����زة  مي���ث���ل 
ن�شف  يقال  كما  فالن�شاء  �لإم��ار�ت��ي، 
�ملجتمع  �أن��ه��ن  �أق���ول  �أن���ا  ب��ل  �ملجتمع، 
عديدة،  ميادين  �قتحمت  فاملر�أة  كله، 
وحققت جناحات لفتة، وهذ� ما كانت 
و�لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  �إل��ي��ه  تطمح 
لتكون موجودة  للمر�أة   د�ع��م��اً   ظلت 
ب�شفة م�شتمرة يف خمتلف �لقطاعات 
و�لريا�شية  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية 
و�حلمدهلل   و�ملجتمعية،  و�ل��ت��ج��اري��ة، 
ن��رى يف جمتمع دول��ة �لإم���ار�ت  �لآن 
�أن �ملر�أة تبو�أت عدة منا�شب يف �حلقل 

�لريا�شي و�حلقول �لأخرى.
�لعني  ب���ط���ول���ة  �أن  �أرى  و�أ�������ش������اف: 
ي���ت���ج���ز�أ من  �ل���رم�������ش���ان���ي���ة ج�����زء ل 
كافة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل���ج���الت  �ملجتمع 
يف دول��ت��ن��ا �حل��ب��ي��ب��ة، ول��ذل��ك طبيعي 
�ل�����ش��ي��د�ت ع��رب عدد  ت�����ش��ارك فيها  �أن 
�ل��ي��د وكرة  ك��رة  م��ث��ل   �ملناف�شات  م��ن 
�شباق  وك��ذل��ك  �ل��ق��دم،  وك��رة  �لطائرة 

�لدر�جات و�خرت�ق �ل�شاحية.
ومر�كز   نتائج  �لن�شاء  حققت  وز�د: 
�لرم�شانية  �لعني  بطولة  يف  متميزة 
�لعام لعبات  و�لتي ي�شارك فيها هذ� 
عربية  ودول  فرن�شا  م��ن  حم��رتف��ات 

على  ح�شولهن  �أن   و�أعتقد  �شقيقة، 
خربتهن  ���ش��ب��ب��ه  م���ت���ق���دم���ة  م����ر�ك����ز 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��لل  وجت��ارب��ه��ن 
لهن  وف����رت  �ل��ب��ط��ول��ة   �أن  ���ش��ك  ول 
و�لبيئة  و�لح����ت����ي����اج����ات  �لأر�����ش����ي����ة 
�لإب��د�ع و�لتفوق  �ملنا�شبة ولذلك كان 
�أن �لبطولة حققت جناحاً  و�أنا �شعيد 

بدرجة �متياز.
وعن م�شاركة  قد�مى لعبي �لإمار�ت 
يف مبار�ة ��شتعر��شية يف ختام �لبطولة 
، �أك���د �ل��وح�����ش��ي ق��ائ��ًل: ه���ذ� ي�شيف 
للموجودين  ح���اف���ز  وه����و  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
لهم ومن  تكرمي  كما هو  لنا  وتكرمي 
هولء  م��ن  �جلميع  ي�شتفيد  �أن  �ملهم 
�مل��ت��م��ي��زي��ن، ون��ح��ن �شعد�ء  �ل��ن��ج��وم  

�مل�شاركة  على  و�فقو�  فقد  بوجودهم  
ما  وم�شوؤولياتهم   �لتز�ماتهم  رغ��م 
ي��وؤك��د �ل��ق��ي��م��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي حتظي 
لدي  �لرم�شانية  �ل��ع��ني  بطولة  بها 

�جلميع.
مع  تتو�فق  �لبطولة   ل��و�ئ��ح  حلمي: 

�شعار �للعب �لنظيف
�مل�شت�شار  �لدكتور عادل حلمي    يرى 
�لرم�شانية،  �ل��ع��ني  لبطولة  �ل��ف��ن��ي 
�لبطولة  م���ن  �حل��ال��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  �أن 
�رتفع  �أن  ب��ع��د  لف��ت��اً  ح��ق��ق��ت جن��اح��اً 
عدد �لأن�شطة من 8  �إىل 16   ن�شاط 
�ألعاب فردية وجماعية،  ��شتملت على 
و�ألعاب دفاع عن �لنف�س، بالإ�شافة �إىل 
و�ت�شمت  وغ��ريه��ا،   �لهجن  مناف�شات 

�أكرث  نحو  ل��وج��ود  بالزخم   �لبطولة 
3000 لع���ب ولع��ب��ة  ميثلون  م��ن 
خمتلف �مل�شتويات �لإقليمية و�لعاملية 
كرة  ملناف�شات  بالن�شبة  �حلال  هو  كما 
�لقدم لل�شيد�ت، حيث تتو�جد لعبات  
م���ن م��ن��ت��خ��ب ف��رن�����ش��ا، وك�����ذ� �حل���ال 

بالن�شبة لبقية �لألعاب.
ق��ال حلمي:  �ملناف�شات،  ل��و�ئ��ح  وع���ن  
و�شعنا لو�ئح لكل �لألعاب  ومت ن�شرها 
للبطولة،  �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى 
�للو�ئح   ه��ذه  تطبيق  على  وحر�شنا 
بكل دقة  مبا بتو�فق مع  مبد�أ �للعب 
�لفرق  و�ل���ع���د�ل���ة جل��م��ي��ع  �ل��ن��ظ��ي��ف 
�لنجاح  موؤ�شر�ت  من  ولعل  �مل�شاركة، 

�لكبري �لذي حققته �لبطولة، �لإقبال 
�جلماهريي �لكبري، و�لتناف�س �لقوي 
و�لإث��ارة و�لندية يف جميع �ملناف�شات، 
وب�����اإذن �هلل ���ش��ي��ك��ون �ل��ن��ج��اح �أك����رب يف 
�ل��ن�����ش��خ��ة �مل��ق��ب��ل��ة ق��ي��ا���ش��ا ع��ل��ى زي����ادة 
قيمة �جلو�ئز. وعرب �مل�شت�شار �لفني 
�شكره  ب��ال��غ  ع��ن  �ل��ع��ني  لرم�شانية 
�للجان،  �أع�����ش��اء  جلميع  وت��ق��دي��ره 
وللقائمني على �لبطولة، ولأجهزة 
�شحافة  م����ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لع�������لم 
وتلفزيون وغريها للجهود �لكبرية 
�لتي ظل يقوم بها �جلميع من �أجل 
و�لتي  �ملحببة  �لبطولة  �إجناح هذه 
وقال:  مو�شم،  كل  �لنا�س  ينتظرها 

ن���ك���ون ع��ن��د ح�����ش��ن ظن  �أن  ن���اأم���ل 
معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل 
نهيان و�أن تخرج �لبطولة بال�شورة 

�لتي يتمناها.

 �صيدات اجلزيرة اأول املتاأهالت 
ملربع  اليد الذهبي

�ل�شويدي  ح�شن  حممد  بح�شور   
�لريا�شية  �لأل���ع���اب  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س 
�أحمد  وم�����ش��ل��م  �جل����زي����رة  ب����ن����ادي 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ط��ول��ة �لعني 
�شيد�ت  ف��ري��ق  �أع��ل��ن   ، �لرم�شانية 
كرة �ليد بنادي �جلزيرة عن نف�شه 
�لذهبي  ل��ل��م��رب��ع  �مل��ت��اأه��ل��ني  ك�����اأول 
ع��ق��ب ف����وزه �ل��ع��ري�����س ع��ل��ى فريق 
هدفاً   22 ب���ف���ارق  ق���رط���اج  ن�����ش��ور 
وبنتيجة نهائية 7/29 يف �ملو�جهة 
على  �لأول  �أم�س  م�شاء  ج��رت  �لتي 
�أ�شحاب  بنادي  �لريا�شية  �ل�شالة 
ليت�شدر  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  �ل��ه��م��م 
نقاط   6 بر�شيد  �لأوىل  �ملجموعة 
ختام  يف  �لكاملة  �ل��ع��لم��ة  حمققاً 
للبطولة  �لأول  �ل���دور  يف  م�����ش��و�ره 
�لثاين  �ملركز  يليه فريق قرطاج يف 
ن�شف  �ل��دور  �إىل  �لفريقان  ليتاأهل 
�ل��ن��ه��ائ��ي. ج���اء ت��اأه��ل ���ش��ي��د�ت �ليد 
ب���ن���ادي ف��خ��ر �أب��وظ��ب��ي ع���ن ج���د�رة 
و��شتحقاق  بعد �أن فر�شن �شيطرة 
م��ط��ل��ق��ة ع���ل���ى جم����ري����ات �مل����ب����ار�ة 
تعادل  و�آخ��ر  �أول  بعد  ونتيجة  لعباً 
فر�شت  ث��م  وم��ن   ،1/1 للفريقني 
�إىل  �للقاء  �خل��رب�ت كلمتها يف هذ� 
�ملحرتفات  م�شاركة  ت��و�ج��د  ج��ان��ب 
�أمطرن  �جل��زي��رة عندما  ب��ن��ات  م��ع 
بو�بل  ق��رط��اج  ن�شور  ف��ري��ق  م��رم��ى 
وبتطبيق  �ل�شهلة  �لت�شديد�ت  من 
و�ل�����ش��ري��ع و�شوًل  �مل��رت��د  �ل��ه��ج��وم 

ل��ل��م��رم��ى رغ����م �مل����ح����اولت �جل����ادة 
�للقاء  يف  ق���رط���اج  ن�����ش��ور  ل��ف��ري��ق 
�حلكمان  عالية  بكفاءة  �د�ره  �ل��ذي 
وحممد  ���ش��امل  �إ�شماعيل  �ل��ق��اري��ان 
�لزين  �أم  �ل���ط���اول���ة  وع���ل���ى  ن��ا���ش��ر 
يا�شر  و�مل����ر�ق����ب  �ل��ع�����ش��ر  وخ��م��ي�����س 

�شليم.
وع��ق��ب خ��ت��ام �مل���ب���ار�ة �أ����ش���اد حممد 
�أحمد  وم�����ش��ل��م  �ل�����ش��وي��دي  ح�����ش��ن 
�أروقة  ت�شود  �ل��ت��ي  �لعالية  ب��ال��روح 
�لقوي  �لعر�س  وخا�شة  �لبطولة، 
رغم  �مل��ب��ار�ة  �شهدته  �ل��ذي  و�ملمتع 
�ملباركة  وقدما  �لنتيجة،  يف  �لفارق 
ومتنياتهما  ل��ل��ف��ري��ق��ني  و�ل��ت��ه��ن��ئ��ة 
تثلج  �لتي  �لعرو�س  هذه  مبو��شلة 
�ل�����ش��در ب�����ش��اح��ات ل��ع��ب��ة �لأق���وي���اء 

�شمن �جلن�س �للطيف.
وحل�شاب  �ل���ث���ان���ي���ة  �مل������ب������ار�ة  ويف 
فريق  �أع����ت����رب  �لأوىل  �مل���ج���م���وع���ة 
بلدية دبي فائز�ً على فريق �شيد�ت 
لعدم    0/12 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ت���ون�������س 
لو�ئح  �لأخ��ري وفق  �كتمال �شفوف 

�لبطولة.
 

مباراتا املربع الذهبي
 تقام �ليوم مبار�تان يف �لدور ن�شف 
�لنهائي للبطولة جتمع �لأوىل بني 
فريقي �جلزيرة وو�شيف �ملجموعة 
�للقاء  يف  ي��ت��ق��اب��ل  ب��ي��ن��م��ا  �ل��ث��ان��ي��ة، 
�لثانية  �ملجموعة  مت�شدر  �ل��ث��اين 
مع ن�شور قرطاج و�شيف �ملجموعة 
�أم�س  �أق��ي��م��ت  ق���د  وك���ان���ت  �لأوىل، 
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  خ��ت��ام  م���ب���ار�ت���ا 
لبلوغ  �لأولية  �لدلئل  و�لتي ت�شري 
فريقي �شعيد بن طحنون وبي �ت�س 

دي للمربع �لذهبي.
 

ختام الكرة الطائرة الليلة
 ي�شدل �ل�شتار يف �حلادية ع�شر من 
من�شط  على  �لأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  م�شاء 
�لعني  ن��ادي  ب�شالة  �لطائرة  �لكرة 
�مل��غ��ل��ق��ة ب��ا���ش��ت��اد خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
من  �ملتاأهلني  �لفريقني  مبو�جهة 
�لدور ن�شف �لنهائي، فيما ت�شبقها 
�لتي  �لثالث  �مل��رك��ز  حتديد  م��ب��ار�ة 
م�شاء  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  �شتنطلق 
كافة  �ملنظمة  �للجنة  �أك��م��ل��ت  وق��د 

�لرتتيبات حلفل �خلتام.
�أم�س  م�������ش���اء  �ل���ب���ط���ول���ة  و����ش���ه���دت 
�لأول حتقيق فريق ريد بريي فوز�ً 
كا�شحاً على فريق �لحتاد ب�شوطني 
نظيفني بو�قع 18/25 و19/25 
ب���د�أه���ا �لفريق  وه���ي �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي 
بد�يتها  م���ن���ذ  م�����ش��ي��ط��ر�ً  �ل���ف���ائ���ز 
وب��ف��ارق كبري م��ن �لأه����د�ف و�شل 
�إىل 7 نقاط يف بع�س �لأوقات فيما 

مل يظهر �لحتاد �أي ندية تذكر.
�أونلي  فاز فريق  �لثانية  �ملبار�ة  ويف 
�شباب  ف��ري��ق  مناف�شه  على  فري�س 
�ل�����ش��ي��ب ب�����ش��وط��ني ن��ظ��ي��ف��ني جاء 
�لفريقني  ق��ب��ل  م���ن  م���ث���ري�ً  �لأول 
ملدة  و��شتمر  �لندية  يف  ومت�شاوياً 
قبل �أن يح�شمه »�أونلي  دقيقة   22
فري�س« مل�شلحته 26-24 ب�شعوبة 
ت�شجيع كبري من قبل  بالغة و�شط 
�لثاين  �ل�������ش���وط  ويف  �جل���م���اه���ري. 
تر�جع م�شتوى �شباب �ل�شيب كثري�ً 
لعدم  �لإجهاد نظر�ً  بعامل  وتاأثرو�ً 
وجود بدلء بالفريق لينجح »�أونلي 
�لو�شع  ذل��ك  �ل�شتفادة  يف  فري�س« 
ويح�شم �للقاء ل�شاحله بعدما �أنهى 
بنتيجة  م��ت��ف��وق��اً  �ل���ث���اين  �ل�����ش��وط 
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�صارك الرماية بالت�صويب بامل�صد�س وا�صتمع اىل مالحظات امل�صاركني

�صعيد بن طحنون يكرم م�صاء اليوم اأبطال اجلوجيت�صو واوائل الفائزين يف بطولة الطائرة لفئة الرجال
�صباعيات كرة القدم للرجال تدخل مراحلها احلا�صمة م�صاء اليوم  يف الدور قبل النهائي



ي�صرق لوحة فنية وزنها 25 كيلو جراًما 
�لتقطت عد�شات كامري�ت �ملر�قبة، رجًل وهو ي�شارع من �أجل �شرقة لوحة 
فنية من على �حلائط يف �أحد �ملطاعم �لأ�شرت�لية قبل �أن يجري بها هارًبا 

�أمام �لزبائن.
وجتري �ل�شرطة �لآن حتقيًقا بعد �أن �شرقت �للوحة �لفنية �لتي تزن 25 
متام  يف  �ل�شبت  �أ�شرت�ليا  يف  “برث”  مدينة  يف  مطعم  م��ن  ج��ر�ًم��ا  كيلو 

�ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف م�شاء.
�ملطعم،  د�خل  �ملوجودة  �لأم��ن  بكامري�ت  �لغريب  �مل�شهد  �لتقاط هذ�  ومت 
م��ن على  �للوحة  ينزع  �أن  مل��دة دقيقة  ي��ح��اول  �لل�س وه��و  �أظ��ه��رت  و�ل��ت��ي 
ونظارة  ا  قمي�شً يرتدي  وه��و  �لرجل  يظهر  �لفيديو  مقطع  ويف  �حلائط. 
ويقرتب من �للوحة بينما يتحدث �إىل رجل �آخر، ثم قام بعد ذلك بفح�س 
باملحاولة  يقوم  �أن  قبل  �ملطعم  عمال  �أح��د  وج��ود  ع��دم  م��ن  ليتاأكد  �مل��ك��ان 
ولكنه  �ل�شرقة،  فكرة  تنازل عن  �لرجل  �أن  ويبدو  �للوحة.  ل�شرقة  �لأوىل 
م�شاهدة  وميكن  �لزبائن.  من  جمموعة  �إليه  تنظر  بينما  عاد  ما  �شرعان 
�لرجل وهو ي�شارع من �أجل �نتز�ع �للوحة من على �حلائط، ولكن يبدو �أن 
حماولته ف�شلت فقرر �أن يتنازل عن �لفكرة مرة ثانية. ولكنه عاد و��شتخدم 
�لقوة هذه �ملرة، ومتكن من �نتز�ع �للوحة يف �لنهاية بنجاح. و�شارع �لرجل 

يف �لبد�ية وهو يحاول حمل �للوحة ب�شبب ثقل حجمها.

األف جنيه غرامة الألفاظ البذيئة   200
�أكد �ملجل�س �لإعلى لتنظيم �لإعلم بالقاهرة، على تطبيق قر�ر�ت �لغر�مة 
ب�شكل  �لإع���لم  و�شائل  يف  �لبذيئة  �لأل��ف��اظ  ت��د�ول  على  �ملفرو�شة  �ملالية 

حا�شم وفوري.
�ألف   200 �أنه �شيتم حت�شيل غر�مة قيمتها  �ملجل�س يف بيان له،  و�أ�شاف 
جنيه على كل قناة ف�شائية �أو �أر�شية ت�شتخدم �أو تذيع �ألفاظاً بذيئة تدخل 
�شمن فاح�س �لقول ومتثل �شباً �شريحاً وخروجاً عن �لآد�ب �لعامة وت�شب 
�لأم و�لأب و�لدين. ولفت �ملجل�س، �إىل �أنه �شيتم حت�شيل �لغر�مة عن كل 
مرة تذ�ع فيها هذه �لكلمات على �ل�شا�شة كما يتم حت�شيل 100 �ألف جنيه 
تعليق  تت�شمن  �لعقوبات  �أن  �إىل  �لإذ�ع���ات، م�شري�  ت��ذ�ع فى  م��رة  كل  عن 
ترخي�س �ل�شا�شة �إذ� �متنعت عن دفع �لغر�مة �لفورية وي�شحب �لرتخي�س 
�ل�شا�شة  تعود  و�أن��ه ل  �أ�شهر  �شتة  م��ر�ت يف غ�شون  ث��لث  تكرر �خلطاأ  �أن 
ملمار�شة عملها �إل برتخي�س جديد. وذكر �ملجل�س �لأعلى لتنظيم �لعلم، 
�أنه يبد�أ تطبيق �لقر�ر �عتبار�ً من منت�شف يونيو �حلايل، وي�شمح �لقر�ر 
يدخل �شمن  �ل��ذي  �لبذيء  �للفظ  تعريف  �للغوي يف  للمجمع  بالحتكام 

فاح�س �لقول. 
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كلوين يوظف حار�صني 
لتواأمه ب��300 األف يورو

�ملتطور  �لأم�����ن�����ي  �ل���ن���ظ���ام  رغ�����م 
�لزوجني  �إق���ام���ة  م���ك���ان  حل��م��اي��ة 
�لأمريكي  �ل��ن��ج��م  ق����رر  ك���ل���وين، 
ج�����ورج ك���ل���وين، �ت���خ���اذ �إج�������ر�ء�ت 
�إ���ش��اف��ي��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ولدة  �أم��ن��ي��ة 
تو�أمه �إيل و�ليك�شندر، من �أبرزها 
�شخ�شيني  ح����ار�����ش����ني  ت���وظ���ي���ف 
مر�قبتهما  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  مهمتهما 

وحمايتهما.
وذكر موقع ديلي �شتار �شاند�ي، �أن 
�لنجم كلوين  �شيكلفان  �حلار�شني 
�أل����ف ي����ورو، كما   300 �أك����رث م��ن 
�شيقوم فريق مكلف من �شخ�شني 
ب��ح��ر����ش��ة �إق���ام���ة �ل���زوج���ني وعلى 
�أجرته  �أم���ن���ي  م�������ش���وؤول  ر�أ���ش��ه��م��ا 

�ل�شنوية 150 �ألف يورو.
�لأ�شرة  من  مقرب  م�شدر  و�شرح 
“لقد دل���ل ج����ورج و�أم���ل  ل��ل��م��وق��ع 
و�أجريا عدة تغيري�ت على  �لتو�أم، 
�ملنزل ليكون جاهًز� ل�شتقبالهما، 
للمزيد،  ز�ل يخططان  ما  و�أنهما 
هما  م��ا  �ل�شخ�شيان  و�حل��ار���ش��ان 
�أم��ل علم  وكانت  �أوىل.  �إل مرحلة 
�لدين كلوين، قد و�شعت طفليها 
ي��ون��ي��و حزير�ن   6 �ل��ث��لث��اء  ي���وم 
مب�شت�شفى  كين�شينغتون  جناح  يف 
�لر�قي  وي�شتمين�شرت  �آند  �شيل�شي 
�لليلة  تكلفة  تبلغ  و�ل���ذي  بلندن، 
�لو�حدة فيه 9800 يورو، و�أ�شرف 
وهو  رو����س،  �لدكتور  و�شعها  على 
على  �أ���ش��رف  �ل��ذي  نف�شه  �لطبيب 
و�شع كيت ميدلتون زوجة �لأمري 
“ذ� �شن”  ويليام ح�شب �شحيفة  

�لربيطانية.

يزوج زوجته لآخر مقابل »اآيفون 6«
�شعودي،  م��و�ط��ن  على  �خل��دي��ع��ة  �شباك  م�شري  ن�شب 
مقابل  �إياها  وتزويجه  �شقيقته  هي  زوجته  �أن  باإيهامه 

�حل�شول على مبالغ مالية وهاتف �آيفون 6.
وتك�شفت �لو�قعة باتهام �شعودي لإ�شر�ء حمفوظ وزوجها 

حممود معروف، بالن�شب عليه.
وقال �ل�شعودي يف بلغه �لذي قدمه يف ق�شم �أول فيوم، �إن 
�ل�شاب �مل�شري ن�شب عليه و�أوهمه �أن زوجته بنت بكر مل 
ي�شبق لها �لزو�ج، و�أن زوجها �شقيقها من �لأب، وبالفعل 
بال�شعودية  ل��لإق��ام��ة  م��ًع��ا  و�ل�شفر  �ل����زو�ج  على  �ت��ف��ق��و� 
مقابل دفع مهر مبلغ مايل قيمته 45 �ألف جنيه، و�شر�ء 

�شبكة وزنها 40 جر�م ذهب عيار 21 و�آيفون 6.
ع��ريف وذهبت  بينهما بعقد  �لقر�ن  �أن��ه مت عقد  و�أ���ش��اف 
�إقامته  زوجها ملحل  و�أم  نف�شه هي  �ليوم  �ملتهمة معه يف 
�ل�شفارة  �إىل  للذهاب  �جل��ي��زة  مبحافظة  �ل��ل��و�ء  ب��اأر���س 
�ل�شعودية و�إنهاء �إجر�ء�ت �ل�شفر، وفور و�شولهما لل�شقة 

طلبت منه �لذهاب للكو�فري قبل �لذهاب �إىل �ل�شفارة.
بها  �لت�شال  وبعد وقت طويل حاول  �ختفت  �أنها  وتابع 
�إل �أن هاتفها كان مغلًقا، قبل �أن يفاجاأ عندما ذهب �إىل 
يف  �مل�شكو  عن  وب�شوؤ�له  �إقامتها  حمل  �لفيوم  حمافظة 

حقها تبني �أنها متزوجة.

ثمانيني مهرب خمدرات 
�أكرب  �أنه  ُيعتقد  �لذي  �ألربت مايكوك )81( عاماً،  َمثل 
تاجر هريوين �شناً يف بريطانيا، �أمام �ملحكمة، وذلك بعد 
�شبطه و�إخفائه �ملخدر�ت يف �جلزء �لأنبوبي من عكازه 
قبل ت�شليمه لأحد �أقربائه. وبح�شب �شحيفة ديلي ميل 
�لربيطانية، ��شتغل �لرجل �مل�شن مظهره �مل�شامل لتهريب 
�مل��خ��در�ت يف قطعة جموفة م��ن ع��ك��ازه. و�ع���رتف تاجر 
�لهريوين  م��ن  غ��ر�م   7.38 بامتلك  �مل��اك��ر،  �مل��خ��در�ت 
بقيمة 730 جنيه �إ�شرتليني، حيث �شي�شدر �حلكم عليه 
�لأ�شبوع �ملقبل. ووفقاً للتقارير، مت �لقب�س على مايكوك 
يف �ملا�شي، بعد �شبطه وهو يهرب �لكوكايني د�خل بي�س 
�ل�شوكلته، وزجاجة ماء. ويبدو �أن �لتقدم يف �ل�شن مل 

يوؤثر على قدرته �لإبد�عية.

كلب يتحول اإىل �صرطي 
مل ن�شمع من قبل �أن كلباً حتول �إىل رجل �شرطة، ولكن 
�أحد  �ن�شم  عندما  كولومبيا  يف  بالفعل  ح��دث  م��ا  ه��ذ� 
بزة  �إع��ط��اوؤه  ومت  �ل�شرطة،  �شلك  �إىل  �ل�شالة  �ل��ك��لب 
خا�شة برجال �ل�شرطة.  �أثناء جتو�له يف دورية روتينية 
�إليخاندر  ن��ي��ك��ول���س  �ل�����ش��رط��ي  ب��وغ��وت��ا، ق���ام  ���ش��و�رع  يف 
�إىل ق�شم  باإنقاذ كلب م�شرد و��شطحبه معه  و�لتريو�س 
لين�شم  �شرطة  ب��زة  و�إع��ط��اوؤه  تبنيه،  مت  حيث  �ل�شرطة، 
بدوريات  �لآن  �آزول  �لكلب  ويقوم  �ل�شرطة.   �شلك  �إىل 
ت��ارة، وعلى  �ل�شو�رع على من ح�شان  زميله، يف  برفقة 
من در�ج��ة نارية ت��ارة �أخ��رى وهو يرتدي زي �ل�شرطة 

�لكامل. 

ا�صرِت هذا املنزل ومتتع بالعي�ص يف بلدين
�ملتحدة، فباإمكانك �جلمع بني �حُل�شنيني ب�شر�ء منزل يف ولية  �أو �لوليات  �لعي�س يف كند�  �إذ� كنت حمتار�ً بني 
فريمونت �لأمريكية يقع بال�شبط عند علمة �حلدود �لفا�شلة بني �لبلدين.  وذكر موقع جملة )تامي( �لأمريكية 
�لأمامي للمنزل.  وقد عر�س  �لباب  �ملتحدة وكند� تقع مبا�شرة خارج  �لوليات  �لفا�شلة بني  �إن علمة �حل��دود 
�لزوجان بريان وجو�ن دومولني �ملنزل �ملميز للبيع �لو�قع يف حي بيبي بلني ببلدة ديربي، لكن قال �إنهما يجد�ن 
�شعوبة بالغة يف �لعثور على م�شرت ل�شببني، �أولهما �أن �ملنزل يحتاج للكثري من �لعمل و�لأمو�ل لرتميمه و�ل�شبب 
�لثاين هو �لقيود �لأمنية �ملتز�يدة عند �حلدود منذ هجمات �حلادي ع�شر من �شبتمرب �لتي ��شتهدفت �لوليات 
�لوليات  �ملنزل من  �لكثري من �حلرج عند حماولة عبور مالكي  �لقيود  ت�شبب هذه  وقد    .2001 �ملتحدة عام 
يف  يقعان  �إنهما  بريان  وق��ال  مزدوجة.  كندية  �أمريكية  جن�شية  يحملن  �أنهما  من  �لرغم  على  كند�  �إىل  �ملتحدة 
م�شكلت يف كل مرة يتم فيها تغيري عنا�شر دوريات �حلدود �لكندية.  وبريان وجو�ن يف �شبعينيات �لعمر ويريد�ن 
�لنتقال للعي�س يف مدينة �ونتاريو يف كند� ليكونا بالقرب من �أبنائهما و�أحفادهما.  ومنزلهما �ملميز متاح للبيع 
للأمريكيني وللكنديني على حد �شو�ء.  على �لرغم من �لقيود �لأمنية �لتي حتيط باملنزل، لكن �لعي�س بني دولتني 

كبريتني مثل كند� و�لوليات �ملتحدة �أمر ي�شتحق �لعناء بل �شك. 
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ت�صرق �صندوًقا خريًيا لأبحاث ال�صرطان 
�أظهرت لقطات كامري�ت �ملر�قبة �شيدة يف بريطانيا وهي ت�شرق 
�أحد  �ل�شرطان من  �شندوق تربعات خرييا خم�ش�شا لأبحاث 
تتنكر  �ل�شيدة وهي  �لفيديو  �لنهار. ويظهر  �ملطاعم، يف و�شح 
يدها  د�خ��ل حقيبة  �ل�شندوق  ت�شع  �أن  قبل  �ملطعم  كزبونة يف 

�ل�شغرية وهي جتل�س بالقرب من موظفي �ملطعم.
وبح�شب �شحيفة ذ� �شن �لربيطانية، قامت موظفتان تدعيان 
ل��ني بو�شع �ل�شندوق �خل���ريي يف  ���ش��ارل��وت وورت����ون و���ش��ريي 
�ململكة  يف  �ل�شرطان  لأب��ح��اث  �لتربعات  �أم���و�ل  جلمع  �ملطعم 
�مل���ت���ح���دة. وك���ان���ت �ل��ل�����ش��ة جت��ل�����س ع��ل��ى �أري���ك���ة ب���ج���و�ر مكتب 
�ل�شتقبال مع �ثنني من �ملوظفني على بعد ب�شعة �أقد�م منها 
وجن��ح��ت يف �ل���ش��ت��ي��لء ع��ل��ى �ل�����ش��ن��دوق �خل���ريي وو���ش��ع��ه يف 
حقيبتها يف ب�شع ثو�ن دون �أن يلحظها �أحد. وبعد حو�يل 10 
ثو�ن، بد�أت يف �ل�شري خارج �ملطعم بعد �أن تبادلت بع�س �لكلمات 
مع �ملوظفني. وقع �حلادث يف متام �ل�شاعة 2.30 بعد �لظهر 

يف مطعم مبدينة با�شيلدون يف مقاطعة �إ�شك�س �شرق �إجنلرت�.
وقالت �شريي: ل �أ�شتطيع �أن �أ�شدق �أن �ملر�أة جاءت �إىل مطعمنا 
�إن  و�أ�شافت  �ل�شرطان.  لأبحاث  �ملخ�ش�س  �ل�شندوق  ل�شرقة 
�ملر�أة كانت لديها �جلر�أة �أن ت�شرق من �ملتجر �ملجاور لنا �أي�شاً.

عظام طفل ت�صد قنوات املجاري
�أ�شيب عمال �ل�شرف �ل�شحي بالذهول، لهول ما �كت�شفوه وهم 
يوؤدون عملهم يف ت�شليك قنو�ت زنقة �مللح بحي درب عمر بالد�ر 
به  بل�شتيكي  وكي�س  ب�شرية  �أ���ش��لء  على  ع��رثو�  �إذ  �لبي�شاء، 
جمجمة وعظام. وكان �شكان �حلي �لتجاري �ل�شهري بالعا�شمة 
�لقت�شادية للمغرب، تقدمو� بب�شع �شكاوى بخ�شو�س �ن�شد�د 
�ل�شبب  ك��ان  �لعظام  كي�س  �أن  وتبني  �ل�شحي،  �ل�شرف  قنو�ت 

�لرئي�س يف ذلك.
للمكان،  �لتي هرعت  �ل�شرطة  ق��و�ت  �لفور  �لعمال على  و�أبلغ   
باأن  تفيد  مطلع،  م�شدر  ح�شب  �لأول��ي��ة  ��شتنتاجاتها  وك��ان��ت 
�شنة.  ح��و�يل  قبل  ب�شعة  بطريقة  قتل  لطفل  تعود  �جلمجمة 
�لعلمية  �ل�شرطة  �شتحاول  فيما  �ملو�شوع،  يف  حتقيق  فتح  ومت 
حتديد  م��ن  �مل��ف��ق��ودي��ن  �لأط��ف��ال  و�شجل  �ملحققني  مب�شاعدة 

هوية �ل�شحية، وفك خيوط هذه �جلرمية �لب�شعة.

يركبان اأمواج الفي�صانات 
يقول �ملثل: م�شائب قوم عند قوم فو�ئُد، وهذ� ما ج�شده رجل 
لل�شتمتاع  فلوريد�  �شو�رع  �إىل  نزل  بعدما  �أمريكيان  و�م��ر�أة 
�ل��ت��ي ملأت  �لفي�شانات  م��ي��اه  �لأم�����و�ج يف  رك���وب  م��ن  ب��ج��ول��ة 
كبرية  �أج���ز�ء  �لرعدية  �لعو��شف  �شربت  �أن  فبعد  �ل�����ش��و�رع.  
من �لولية، هطلت �أمطار غزيرة ت�شببت بفي�شانات يف مناطق 
عدة. وهذ� ما دفع دي�شرت� و�شديقها بينو�، ل�شتغلل �لفر�شة 
ل��ودردي��ل، يوم  ملمار�شة ريا�شة رك��وب �لأم��و�ج يف �شو�رح �شمال 
�لإل��ك��رتوين، فقد  �آي  بي  يو  وبح�شب موقع  �ملا�شي.   �جلمعة 
بعدما  �لأم����و�ج،  رك��وب  على  بينو�  و�شديقها  دي�شرت�  تناوبت 

ربطا لوحاً خ�شبياً مبوؤخرة �شيارتهما بو��شطة حبل. 
�أخ���ري�ً متكنت من  تويرت:  له على موقع  تعليق  بنو� يف  وق��ال 
حتقيق حلمي يف ركوب �لأمو�ج م�شتفيد�ً من مياه �لفي�شانات.

نيكول كيدمان خلل ح�شورها �لعر�س �لأول لفيلم »The Beguiled« يف لو�س �أجنلو�س. )رويرتز(

مقرتح برملاين 
بتغيري ا�صم الفلبني

قدم ع�شو جمل�س �لنو�ب �لفلبيني، 
مبنا�شبة  مقرتحاً  �أليخانو،  جاري 
بتغيري  �لوطني  بالعيد  �لحتفال 
��شم �لبلد �لآ�شيوي ملحو �ل�شلة مع 
�لإ�شبانية.  �ل�شتعمارية  �حلقبة 
و�ق��������رتح �ل���ن���ائ���ب ع���ل���ى �ل���ربمل���ان 
�لت�شمية  لإع�������ادة  جل��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
�أن  �شاأنها  للفلبني، من  �جلغر�فية 
تغيري  و�إمكانية  �حتمالية  تدر�س 
��شم �لفلبني، بح�شب بيان �شحايف.  
�أليخانو، وهو ع�شكري �شابق  وقال 
تنظيم  يف  �ل��ت��ع��اون  بتهمة  ���ش��ج��ن 
�حلكومة  ����ش���د  ف���ا����ش���ل  �ن����ق����لب 
وح�شل   2003 يف  �لدميقر�طية 

على عفو لحقاً: 
ب�شكل  �أن نكون م�شتقلني  �أردن��ا  �إذ� 
كل  من���ح���و  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ح���ق���ي���ق���ي، 
بتحديد  �ل�شتعمار  م��ع  �ل�����ش��لت 

هويتنا �لوطنية �خلا�شة.
وي��اأت��ي �مل��ق��رتح ب��ع��د م���رور حو�يل 
خم�شة قرون على قيام �مل�شتعمرين 
�لإ�شبان للمرة �لأوىل باإطلق ��شم 
�لآ�شيوي.  �لأرخبيل  على  �لفلبني 
وُي���ط���رح م��ق��رتح �ل���ربمل���اين، �لذي 
ح�����ش��ل ع��ل��ى ع��ف��و ب��ع��دم��ا تعر�س 
�ل�شيا�شة،  غ��م��ار  وخ��ا���س  لل�شجن 
�لوطني  �ل���ع���ي���د  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 
لل�شتقلل، �لذي يجري �لحتفال 
يف  �لفعاليات  من  �لعديد  بعقد  به 
�ل��ع��ا���ش��م��ة م��ان��ي��ل وم���دن �أخ���رى. 
وحتتفل �لفلبني بالذكرى �ل�شنوية 
عن  �ل�شتقلل  لإعلنها  �ل�119 
)حزير�ن(  يونيو   12 يف  �إ�شبانيا 

.1898

�صاكريا واإبنيها 
يف مطار ميامي

ت����ق����ط����ت ع������د�������ش������ات ك������ام������ري�ت 
�لبابار�تزي �شور�ً للنجمة �شاكري� 
�لبالغة من �لعمر 40 عاماً خلل 

و�شولها �إىل مطار ميامي .
�إبنيها  ب���رف���ق���ة  ����ش���اك���ري�  وك����ان����ت 
4 �شنو�ت  �لبالغ منا لعمر  ميلن 
�شنتني،  �لعمر  م��ن  �لبالغ  و�شا�شا 
م����ن زوج����ه����ا لع������ب ك������رة �ل���ق���دم 

جري�رد بيكيه.
�ألبومها  قد طرحت  كانت  �شاكري� 
�ل����ذي   El Dorado �ل�11 
ي�شري �إ�شمه �إىل �ملدينة �لأ�شطورية 
�لإ�شبان  �مل�شتك�شفون  ح��اول  �لتي 
�كت�شافها قبل قرون عدة يف بلدها 

كولومبيا.
�إىل حبيبها  �لألبوم مهد�ه  �أغ��اين 
�لأل��ب��وم جتربة  �ن  �شاكري�  وت��رى 
�لعديد  مع  تعاونت  حيث   ، مثرية 

من �لفنانني من كولومبيا.

مل يعد �إدمان �لرجال فقط هو �ل�شبب ور�ء �لنف�شال 
ا �قتحمن  بني �لزوجني، فاملفارقة �أن بع�س �لن�شاء �أي�شً
نف�س �لطريق، وهو ما عك�شته �لق�شايا �ملوجودة د�خل 
�أ�شدرته  تقرير  �آخ��ر  و�أك���ده  �لأ���ش��رة يف م�شر،  حماكم 
 )INCB( �مل��خ��در�ت  على  للرقابة  �ل��دول��ي��ة  �لهيئة 

وك�شف عن �أن ثلثي مدمني �ملخدر�ت من �ل�شيد�ت.
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن معدل تعاطي �ل�شيد�ت للح�شي�س 
�لرجال،  م��ن  �أك��رب  ب�شكل  �مل��خ��درة تطور  �لأق��ر����س  �أو 
�مل�����ر�أة ت�شاعد  ل���دى  �ل��ت��غ��ي��ري�ت �جل�����ش��دي��ة  �أن  خ��ا���ش��ة 
�لنف�شية  كال�شغوط  �أك���رب  ب�شكل  �مل�شكلة  ت��ط��ور  على 
حماد،  عبد�لرحمن  �لدكتور  و�أك��د  �ملز�جية.  و�حل��ال��ة 
مدير وحدة �لإدمان مب�شت�شفى �لعبا�شية يف م�شر، �أن 
“حالت �لطلق وتز�يدها ترجع لإدمان �ل�شريك �شو�ء 
�لزوج �أو �لزوجة، م�شرًي� �إىل �أن تعاطي �أحد �لطرفني 
للمخدر�ت يجعل �ل�شريك �أكرث ع�شبية، ما يوؤدي �إىل  

�خللفات ومن ثم �لطلق.
�ملدمنة،  �لزوجة هي  كانت  �إذ�  �لطلق  وتتز�يد حالت 

خا�شة �أن �ملجتمع ينظر �إىل �لأمر كونه و�شمة عار.
و�أو�شح �أن ن�شبة كبرية من �لزوجات يتعر�شن للطلق 
ب��ع��د �ك��ت�����ش��اف �ل�����زوج �إدم�����ان زوج���ت���ه، م�����ش��رًي� �إىل �أن 

�ل�شيد�ت يدمن �لعقاقري �ملو�شوفة طبًيا كالرت�مادول 
و�ملهدئات ب�شكل �أكرب من �لرجال. و�أ�شار �إىل �أن وجود 
ثقافة تعاطي �ملخدر�ت، ي�شهل �لإدمان بعد ك�شر حاجز 
�ل�شهل  �مل��خ��در�ت، في�شبح من  �لإن��اث من تاجر  خوف 
وتنذر  �لعائلة.  �أف��ر�د  �أح��د  خ��لل  عليها من  �حل�شول 
�لأ���ش��رة، بخطورة ما  د�خ��ل حماكم  �مل��وج��ودة  �لق�شايا 
�أف�شح عنه �لتقرير �لدويل للرقابة على �ملخدر�ت حيث 
و�إ�شقاط ح�شانة  �لزوجات للطلق  تتعر�س كثري من 
�أطفالهن عنهن ب�شبب �إدمانهن للمخدر�ت. �إحدى هذه 
�حلالت ل�شيدة تدعى منى، وتبلغ من �لعمر 40 عاًما، 
حيث بد�أ تعاطيها للمخدر�ت عن طريق جنل �شقيقها 
�لذي كان يتعاطى �لرت�مادول، وب��د�أت يف تناوله كنوع 
�لأمر  وحت��ول  تعاطيه  على  �عتادت  حتى  �لتجربة  من 
عندما  �إدم��ان��ه��ا  يكت�شف  زوج��ه��ا  وب����د�أ  لإدم�����ان.  معها 
كانت  حيث  �مل��ن��زل،  م��ن  تختفي  ع��دة  �أ���ش��ي��اء  �أ�شبحت 
تقوم �لزوجة ب�شرقة موجود�ت يف �لبيت من �أجل �شر�ء 
ليعلم �لزوج لحًقا من �أحد �أطفاله �أن  “�لرت�مادول”، 
و�لدته تر�شله لل�شيدلية �ملجاورة للمنزل لكي ي�شرتي 
�ل��رت�م��ادول، فانف�شل عنها وح�شل على حكم من  لها 

�ملحكمة بح�شانة �لأبناء.

ق�ص�ص ماأ�صاوية ل�صيدات دمر الإدمان حياتهن

اأوليفيا وايلد وخطيبها على ال�صجادة احلمراء
�ل�شنوية  بدورته  �مل�شرحية  توين  جائزة  حفل  و�يلد،  �لأمريكية�أوليفيا  �ملمثلة  ح�شرت 
Michael Kors وحملت  �حمر من   �أوليفيا ف�شتاناً  و�رت��دت  نيويورك.  �ل�71 يف 

حقيبة باللون �لذهبي.
وكانت �وليفيا برفقة خطيبها منذ 4 �شنو�ت جاي�شون �شوديك�س.

�أوليفيا تو�عد جاي�شون منذ عام 2011، وقد خطبا عام 2013 ولديهما طفلني.
وت�شارك �أوليفيا يف م�شرحية  1984 جلورج �أورويل.

�لإ�شر�ئيلية-�لفل�شطينية  �ل�شلم  عملية  من  �مل�شتوحاة   oslo م�شرحية  �أن  يذكر 
�أو�شلو �ملوقعة �لعام  ومن زوجني من �لدبلوما�شيني �لروجيني �شاهما يف �تفاقية 

1993، فازت بجائزة �أف�شل م�شرحية.
وقد قدم �حلفل �ملمثل كيفني �شباي�شي.


