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الهالل الأحمر الإماراتي يغيث 
�سكان منطقة الردود برتمي

•• ترمي-وام:

�سريت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �م�س، قافلة م�ساعد�ت �إن�سانية 
ت�سمنت مو�د غذ�ئية منوعة مت توزيعها على �سكان منطقة �لردود 
برتمي بو�دي ح�سرموت وذلك يف �إطار حملة تدخالت �غاثية �ساملة 

من �لهالل �لحمر �لمار�تي فى �ستى �ملجالت باملحافظة.
وياأتي توزيع هذه �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية على �سكان مديرية ترمي �سمن 
م�سروع توزيع �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية �لذي تنفذه �لهيئة يف �إطار �لدعم 
�لإن�ساين �لذي تقدمه دولة �لإمار�ت، للتخفيف من معاناة �لأهايل، 
وم��و����س��ل��ة جل��ه��وده��ا �خل��ريي��ة و�لإن�����س��ان��ي��ة، مل�����س��اع��دة �ل�����س��ك��ان على 

مو��سلة حياتهم وتعزيز �أمنهم و��ستقر�رهم. )�لتفا�سيل �س2(

فريق الهالل الأحمر الإماراتي يزور 
املر�سى ال�سوريني يف امل�ست�سفيات الأردنية

•• مريجيب الفهود-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
�لدعم  تقدمي  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  يو��سل  �هلل  حفظه  �لدولة 
باململكة  �ل��ف��ه��ود  مريجيب  خميم  يف  �ل�����س��وري��ن  لالجئن  و�لإغ���اث���ة 

�لأردنية �لها�سمية.
�خلييلي  حممد  مبارك  �سعادة  �لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �ملخيم  مدير  وز�ر 
ي��ر�ف��ق��ه �أع�����س��اء ف��ري��ق �لإغ���اث���ة �لإم����ار�ت����ي �مل��ر���س��ى م��ن �لالجئن 
�ل�سورين �لر�قدين على �أ�س�رة �ل�سفاء و�لذين يتم حتويلهم من �ملخيم 

مل�ست�سفيات تابعة لوز�رة �ل�سحة �لأردنية متمنيا �ل�سفاء للمر�سى.
)�لتفا�سيل �س2(
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رئي�س �لوزر�ء �ليمني ي�سلم �حدى �لعائالت منزلها �جلديد يف �ملخا بتمويل �إمار�تي  )و�م(

بتوجيهات رئي�س الدولة 

خليفة الإن�سانية تتكفل بعالج 
الهند م�ست�سفيات  يف  مينيا  جريحا   90

•• اأبوظبي-وام: 

بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
و�ساحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ومتابعة 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�ل��وزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة رئي�س موؤ�س�سة  جمل�س 
ل��الأع��م��ال �لإن�����س��ان��ي��ة ..  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د  خليفة 
�أعلنت �ملوؤ�س�سة تكفلها بعالج 90 جريحا - مع نفقات 
و�لنتهاكات  تاأثرو� ج��ر�ء �حل��رب  مر�فقيهم - ممن 
عدد  ليبلغ  �ل��ه��ن��د  م�ست�سفيات  يف  وذل����ك  �حل��وث��ي��ة 
�ملوؤ�س�سات  جانب  �إىل  بعالجهم  �ملوؤ�س�سة  تكفلت  من 

و�لهيئات �لن�سانية و�خلريية �لآخرى د�خل �لدولة 
300 جريح مع مر�فقيهم .

ب��ع��الج 1500 من  تكفلت  ق��د  �لم������ار�ت  دول����ة  ك��ان��ت 
�جل���رح���ى �ل��ي��م��ن��ي��ن يف ك���ل م���ن �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�لهند  وج��م��ه��وري��ة  �ل�����س��ود�ن  وج��م��ه��وري��ة  �لها�سمية 
و�سريت �لقو�فل �لطبية و�لإغاثية دعما لالأ�سقاء يف 

�ليمن.
و �أكدت �ملوؤ�س�سة �أنها �ستتكفل بعالج �لدفعة �جلديدة 
من �جلرحى �ليمنين خالل �لأي��ام �ملقبلة وذلك يف 
�لإمار�ت  دول��ة  تقدمه  �ل��ذي  �ملتو��سل  �ل��دع��م  �إط���ار 
لالأ�سقاء يف �ليمن للتخفيف من معاناتهم و�لوقوف 
�لتي  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  وذل���ك  جانبهم  �إىل 

)�لتفا�سيل �س2( تو�جههم.   

املبعوث الأممي يتحدث عن مباحثات مينية حمتملة يف �سلطنة ُعمان

رئي�س الوزراء اليمني ي�سلم مواطني املخا م�ساكنهم اجلديدة املمولة اماراتيا 
•• املخا-وام-عوا�صم-وكاالت:

د�سن �لدكتور �أحمد عبيد بن دغر 
رئي�س �لوزر�ء �ليمني �م�س �ملرحلة 
�لثانية من ت�سليم �مل�ساكن �لتي مت 
�لهالل  هيئة  م��ن  بتمويل  بناوؤها 
للمو�طنن يف  �لم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 
وذل���ك �سمن جهود  �مل��خ��ا  م��دي��ن��ة 
دول������ة �لم����������ار�ت لإع���������ادة �إع���م���ار 

�ملدينة.
وق�����ام رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �ل��ي��م��ن��ي - 
ب��ح�����س��ور وف���د م���ن ه��ي��ئ��ة �لهالل 
�لأحمر �لمار�تي برئا�سة �ملهند�س 
حممد �لكتبي - بت�سليم �ملو�طنن 
�لتي  �مل�ستفيدين مفاتيح منازلهم 
�لم���ار�ت عرب ذر�عها  دول��ة  قامت 
�لأحمر  �ل��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  �لن�����س��اين 
ب���ت���م���وي���ل �ع�������ادة ب���ن���ائ���ه���ا ب���ع���د �ن 
�لعدو�نية  �حل��رب  ج��ر�ء  ت�سررت 
�لتي ت�سنها ملي�سيا �حلوثي و�سالح 

على �ل�سعب �ليمني �ل�سقيق .
)�لتفا�سيل �س2(
�إىل  �مل��ب��ع��وث �لأمم���ي  ملّ���ح   �سيا�سيا 
�أحمد  �ل�سيخ  �إ�سماعيل ولد  �ليمن 
بن  مباحثات  �إج���ر�ء  �حتمال  �إىل 
�لأطر�ف �ليمنية يف �سلطنة ُعمان، 
حم���دد�  م���وع���د�  ي�����س��رب  �أن  دون 

لذلك.
�أفكار�  �إن  �أحمد  �ل�سيخ  ول��د  وق��ال 

على م��ب��ادرة �حل��دي��دة، م��وؤك��د� �أن 
وبد�ية  مدخل  هو  �حلديدة  ميناء 

حلل �سامل لالأزمة �ليمنية.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ر����س���دت ق���و�ت 
�ل���ت���ح���ال���ف ع��������دد�ً م����ن �ل���ع���رب���ات 
ميلي�سيات  ت�ستخدمها  و�لناقالت 
�ملو�لية  و�ل��ق��و�ت  �مل�سلحة  �حلوثي 
ل��ل��رئ��ي�����س �مل��خ��ل��وع ل��دع��م خطوط 
�لإمد�د، حيث ر�سدت حتركات �أفر�د 
�جلمهوري  و�حل��ر���س  �مليلي�سيات 
وعرباتهم  وع��ت��اده��م  ب��اأ���س��ل��ح��ت��ه��م 
تابعة  من�ساأة  حميط  يف  �لع�سكرية 
لإحدى منظمات �لأمم �ملتحدة يف 
�سو�حي �سعدة و�حلدبة م�ستغلن 
�مل��ن�����س��اأة من  ب��ه  يف ذل���ك م��ا تتمتع 
�لقانون  ب��ح�����س��ب  خ��ا���س��ة  ح��م��اي��ة 
�ل�ستهد�ف من قبل  بعدم  �لدويل 
�أي�سا  ر�سدت  كما  �لتحالف  ق��و�ت 
وج���ود ور����س وم�����س��ت��ودع��ات خا�سة 

بالنقالبين يف �ملوقع نف�سه.
وبح�سب �مل�سدر فقد قام �لتحالف 
�لأقمار  بو��سطة  �مل��و�ق��ع  مبر�قبة 
�جلوي  و�ل��ت�����س��وي��ر  �ل�سطناعية 
و�مل�����ي�����د�ين ل��ت��ث��ب��ت ق���ي���ام �ل���ق���و�ت 
�لن���ق���الب���ي���ة ب��ا���س��ت��غ��الل �مل���و�ق���ع 
�ملنظمات  ومقر�ت  ملباين  �ملحيطة 
�ل������دول������ي������ة وغ���������ري �حل����ك����وم����ي����ة 
و��ستخد�مها للعمليات �لقتالية، يف 
�نتهاك للقانون �لدويل �لإن�ساين.

�لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  �إدخ��ال  ح��ول 
عرب ميناء �حلديدة يجري بحثها 
حاليا، نقال عن قناة �لعربية �م�س 

�لأحد.
يقوده  ج��دي��د  �سيا�سي  ح���ر�ك  ويف 
بد�أه  �ليمني،  �إىل  �لأمم��ي  �ملبعوث 
���س��ل��ط��ن��ة عمان،  ب��ج��ول��ة م���ن م���ن 
حتدث عن موؤ�سر�ت لعقد جل�سات 
�مل�������س���اور�ت �مل��ق��ب��ل��ة ب���ن �لأط�����ر�ف 

�ليمنية يف م�سقط.
لقاء  ع��ن  �لأمم���ي  �مل��ب��ع��وث  وك�سف 

ل��ه م��ع وف���د �لنقالبين  م��رت��ق��ب 
حول  �ملتحدة  �لأمم  مبادرة  لبحث 

ميناء �حلديدة.
و�ساطة  ع��ن  ميني  م�سدر  و���س��رح 
ع��م��ان��ي��ة ل��ث��ن��ي �لن���ق���الب���ي���ن عن 
للعملية  �مل����ع����رق����ل����ة  م����و�ق����ف����ه����م 
��ستدعاء  يتم  �أن  وتوقع  �ل�سلمية، 
م�سقط  �إىل  �لن���ق���الب���ي���ن  وف�����د 
و�أعلن  �أح��م��د.  �ل�سيخ  ول���د  ل��ل��ق��اء 
�ملتحدة  �لأمم  �أن  �لأمم��ي  �ملبعوث 
�حلديدة  ميناء  بت�سليم  تطالب  ل 

ثالث  �إىل طرف  بل  �ل�سرعية،  �إىل 
لإد�رة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ق��ب��ل  م���ن 
تبذل  �جل��ه��ود  �أن  مو�سحا  �مليناء، 
حاليا حلل ق�سية �لرو�تب ملوظفي 
مطار  وف���ت���ح  �ل���ي���م���ن  يف  �ل����دول����ة 

�سنعاء.
�سيقوم  �إن��ه  ق��ال  �أحمد  �ل�سيخ  ول��د 
�مللك  ل��ل��ق��اء  �لأردن  �إىل  ب����زي����ارة 
هناك  �أن  ك��م��ا  �ل����ث����اين،  ع���ب���د�هلل 
�ليمني  �لرئي�س  مع   مرتقبا  لقاء 
لإطالعه  ه���ادي  من�سور  ع��ب��درب��ه 

�سيطر على ال�سخنة اآخر معاقل داع�س يف حم�س

نظام الأ�سد يتقدم بدير الزور باإ�سناد رو�سي

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

�سفارة ��سر�ئيل يف �لردن، وما جنم عنها من توتر بن �لبلدين.
و��ساف �مللك خالل �للقاء مع �لنو�ب لن يكون هناك �أي �خرت�ق يف عملية 
�ل�سالم، �إذ� مل يكن هناك �لتز�م �أمريكي بدعم �لتو�سل �إىل حل للق�سية 
�لفل�سطينية. وح�س على م�ساعفة �جلهود و�لعمل ب�سكل مكثف مع �لإد�رة 

�لأمريكية، لتحقيق �لتقدم �ل�سروري خالل �لفرتة �لقادمة.
ف�سل  منذ  بالكامل  متوقفة  و��سر�ئيل  �لفل�سطينين  بن  �ل�سالم  وجهود 

�ملبادرة �لمريكية حول هذ� �ملو�سوع يف ني�سان �أبريل 2014.
وت�سعى �د�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب لإحياء مفاو�سات �ل�سالم 
��سر�ئيل  �لز�م و��سنطن  �نتقدو� عدم  �لفل�سطينين  �ن  �ل  بن �جلانبن، 

بوقف �ل�ستيطان.

•• بريوت-اأ ف ب:

�حرز �جلي�س �ل�سوري تقدما يف بع�س �ملناطق و�سط 
و�سمال �لبالد و�قرتب من حمافظة دير �لزور �ملهمة 
، ح�سبما  �ملتطرف  د�ع�س  تنظيم  عليها  ي�سيطر  �لتي 

�فاد �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لن�سان .
و��سار �ملر�سد �ىل تقدم مهم يف جنوب مدينة �لرقة 
كم   4 م��ن  �أق���ل  ���س��وى  يف�سله  يعد  �ل���ذي مل  للجي�س 
ع��ن م��دي��ن��ة م��ع��د�ن، �ل��ت��ي ت��ع��د �آخ���ر م��دي��ن��ة ي�سيطر 
مدينة  وت��ق��ع  �ل���رق���ة.  حم��اف��ظ��ة  يف  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  عليها 
معد�ن بالقرب من �حلدود بن حمافظتي دير �لزور 

و�لرقة.
�لزور  دي��ر  حمافظة  غالبية  على  �لتنظيم  وي�سيطر 
�ل�سم  حتمل  �لتي  �ملدينة  من  �سغري  ج��زء  با�ستثناء 

نف�سه و�ملحا�سر منذ عام 2015.
وي�سن �جلي�س �ل�سوري هجوما يف جنوب �لرقة باجتاه 
دير �لزور ب�سكل منف�سل عن هجوم بد�ته قو�ت �سوريا 
�لدميقر�طية، وهي حتالف من مقاتلن �أكر�د وعرب 

تدعمه و��سنطن، لطرد �لتنظيم �ملتطرف من �لرقة.
�ل��رو���س��ي، من  م��ن حليفه  وب��دع��م  كما متكن �جلي�س 
مدينة  �آخ���ر  ه��ي  بحم�س،  �ل�سخنة  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة 
حم�س.  حمافظة  يف  د�ع�����س   تنظيم  عليها  ي�سيطر 
ومت��ه��د �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل�����س��خ��ن��ة �ل��ط��ري��ق ملهاجمة 
د�ع�س ب�سرق �سوريا، �ل �نه مل ي�سدر تاكيد ر�سمي من 
�حلكومة �ل�سورية حول ��ستعادة �ل�سيطرة على �ملدينة. 
وتندرج �ل�سيطرة على �ل�سخنة يف �طار �لهجوم �لذي 
��ستعادة  �أي��ار مايو من �جل  �ل�سوري يف  ب��د�أه �جلي�س 
�ل�سيطرة على �لبادية �ل�سورية �ل�سحر�وية �ل�سا�سعة 

�لتي متتد بن دم�سق ودير �لزور.
�سيا�سيا �أعلنت وز�رة �لدفاع �لرو�سية، يف بيان لها، عن 
�إجر�ئها مفاو�سات مع ممثلن عن �ملعار�سة �ل�سورية 
�لنار يف 6 حمافظات،  �إط��الق  وقف  لتثبيت  �مل�سّلحة، 

هي حلب و�إدلب ودم�سق وحماة وحم�س و�لقنيطرة.
ياأتي ذلك بعد �إعالن �سمال حمافظة حم�س، منطقة 
خف�س ت�سعيد، ودخول وقف �إطالق �لنار فيها، حّيز 

�لتنفيذ، يف �لثالث من �جلاري.

á∏eÉ©dG …ójCÓd ΩGó≤à°SE’

0556683933 / 0563184308

 6

14.000

áYÉ°S 24 ôaƒàe :áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH

11

كوريا ال�سمالية: العقوبات 
اجلديدة �ستقود اإىل بحر من النار 

•• �صيول-وكاالت:

و��سنطن  �قرتحتها  �لتي  �جلديدة  �لعقوبات  ب��اأن  �ل�سمالية  كوريا  قالت 
�ستقود �إىل بحر من �لنار ل ميكن تخيله و�سيبتلع �لوليات �ملتحدة نف�سها.  
و�سددت �سحيفة �حلزب �حلاكم يف كوريا �ل�سمالية، رودونغ �سينمون، على 
�لقول �أن �لوليات �ملتحدة مل تبتعد عن �سيا�ستها �لعدو�نية �سد بيونغيانغ، 

و�خليار �لوحيد �أمام �لوليات �ملتحدة هو �لتدمري �لذ�تي. 
وكان جمل�س �لأمن �لدويل قدد �قر حزمة عقوبات جديدة، و�سفت باأنها 

�لأكرث ت�سدد�، على كوريا �ل�سمالية ب�سبب برناجمها �ل�ساروخي.
�لقادمة من كوريا  �ل�سادر�ت  �أقر بالإجماع،  �لذي  �ملجل�س،  ويحظر قر�ر 

�ل�سمالية ويفر�س قيود� على �ل�ستثمار يف د�خلها.
وقالت �ل�سفرية �لأمريكية يف �لأمم �ملتحدة، نيكي هايل، �إنها �أ�سد جمموعة 

من �لعقوبات تفر�س على بلد ما خالل �لعقود �لثالثة �لأخرية. 
للقار�ت خالل  عابرين  بال�ستين  �ساروخن  �إطالق  بيونغيانغ  و�ختربت 
لأي  �سربة  توجيه  على  ق���ادرة  �أن��ه��ا  وزع��م��ت  �مل��ا���س��ي،  مت��وز  يوليو  �سهر 
منطقة د�خل �لوليات �ملتحدة. على �أن �خلرب�ء ي�سككون يف قدرة �سو�ريخ 

بيونغيانغ على �سرب �أهد�فها بدقة.
و�أثارت �لتجربتان �إد�نات دولية و��سعة، ل�سيما من جانب �مريكا وكوريا 

�جلنوبية و�ليابان، ودفعت جمل�س �لأمن �إىل ��سد�ر عقوباته �جلديدة. 

يجري مباحثات مع عبا�س يف رام اهلل اليوم
العاهل الأردين: حل الق�سية 

الفل�سطينية يزداد �سعوبة
•• عمان-اأ ف ب:

�لفل�سطينية  �لق�سية  �ن م�ستقبل  �لأح��د  �أم�س  �لثاين  �مللك عبد �هلل  قال 
على �ملحك، و�ن �لو�سول �ىل حل �سلمي للنز�ع بن ��سر�ئيل و�لفل�سطينين 

يزد�د �سعوبة.
وبح�سب بيان �سادر عن �لديو�ن �مللكي �لردين، �كد �مللك خالل �جتماع مع 
رئي�س جمل�س �لنو�ب وروؤ�ساء جلان نيابية �ن م�ستقبل �لق�سية �لفل�سطينية 

على �ملحك و�لو�سول �إىل حل يزد�د �سعوبة.
وقال �نه لول �لو�ساية �لها�سمية و�سمود �ملقد�سين ل�ساعت �ملقد�سات منذ 
�سنو�ت، ونحاول كل جهدنا لتحمل م�سوؤولياتنا موؤكد� �ن جناحنا يتطلب 
�ملوقف �لو�حد مع �لأ�سقاء �لفل�سطينين، حتى ل ت�سعف ق�سيتنا ونتمكن 

من �حلفاظ على حقوقنا.
بح�سب  �لإث���ن���ن،  �ل��ي��وم  �هلل  ر�م  �لردين  �ل��ع��اه��ل  ي����زور  �ن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�لفل�سطيني حممود عبا�س  �لرئي�س  للتباحث مع  فل�سطينين،  م�سوؤولن 
�حد�ث  �مللك عقب  زيارة  وتاأتي  �ل�سالم.  �لر�هنة وعملية  �لتطور�ت  حول 
�ملعادن  بو�بات لك�سف  ��سر�ئيل  �ثر ن�سب  �ملا�سي،  �ل�سهر  �مل�سجد �لق�سى 
�أمني يف  �أردنين بر�سا�س حار�س  وكامري�ت مر�قبة عند مد�خله ومقتل 

االثنني  7   أغسطس    2017  م  -  15 ذي القعدة  1438  العدد  12090    
Monday  7   August   2017  -  Issue No   12090

بقرار  ت�سيد  فاطمة  ال�سيخة 
رئ��ي�����س ال���دول���ة اع��ت��م��اد 
زاي��د( )ع��ام   2018 ع��ام 

•• ابوظبى-وام:

��سادت �سمو �ل�سيخة فاطمة 
�لحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت 
�لرئي�سة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����س��ائ��ي 
�لتنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  �لأع����ل����ى 
�ملجل�س  رئ��ي�����س��ة  �لأ����س���ري���ة 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
بالقر�ر �لذي �علنه �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
رئي�س  ن����ه����ي����ان  �ل  ز�ي���������د 
باعتماد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
ي�سادف  و�ل����ذي   2018 ع���ام 
ز�يد  مل��ول��د  �ملئوية  �ل��ذك��رى 
ليكون منا�سبة وطنية حتت 

�سعار عام ز�يد.
وو�سفت �سموها يف كلمة لها 
�ل���ذي ي�سادف  �ل��ق��ر�ر  ه���ذ� 
ي������وم ج���ل���و����س �مل����غ����ف����ور له 
�آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
 6 يف  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان 
�أغ�سط�س 1966 عندما توىل 
م��ق��ال��ي��د �حل���ك���م يف �إم������ارة 
�ف�سل  م���ن  ب���ان���ه  �أب���وظ���ب���ي 
قيم �لوفاء و�لرب من �سعب 
وقيادته لز�يد للقائد �مللهم 
�لذي قاد �سعبه وبالده نحو 

�لتقدم و�لزدهار.
)�لتفا�سيل �س2(

بتطلعه  تلميحات  يرف�س  بن�س 
لنتخابات الرئا�سة الأمريكية 2020 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�لرئي�س  نائب  بن�س  مايك  ��ستنكر 
�لأمريكي �م�س �لأحد مقال ن�سرته 
ن���ي���وي���ورك ت��امي��ز ي�سري  ���س��ح��ي��ف��ة 
�نتخابات  خل��و���س  يتطلع  �أن���ه  �إىل 
�ل���رئ���ا����س���ة �لأم���ري���ك���ي���ة ع����ام 2020 

وو�سفه باأنه غري �سحيح وم�سن.
وقال بن�س يف بيان �ملز�عم �لو�ردة يف 
هذ� �ملقال ل �أ�سا�س لها من �ل�سحة 
و�سائل  حم�����اولت  �أح�����دث  ومت��ث��ل 
�لإعالم لإثارة �ل�سقاق د�خل �لإد�رة. 
بع�س  ب���اأن  �ل�سحيفة  م��ق��ال  و�أف���اد 
لت�سكيل  ي��ت��ح��رك��ون  �جل��م��ه��وري��ن 
حملة ظل لعام 2020 وكاأن �لرئي�س 
فيها.  م�سارك  غري  تر�مب  دونالد 
و�أ�سافت �أن �لعديد من م�ست�ساري 
للمتربعن  بالفعل  �أف�سحو�  بن�س 
مل  �إذ�  �لرت�سح  يعتزم  باأنه  للحزب 

يرت�سح تر�مب.

ق��ت��ل��ى ب����اإط����الق ن�����ار يف 
اإيرانية ع�سكرية  ق��اع��دة 

•• طهران-رويرتز:

�إير�نية،  �إعالمية  م�سادر  �أف���ادت 
�أربعة  مبقتل  �لأح���د،  �أم�س  م�ساء 
و�إ�سابة ثمانية بنري�ن �أحد �جلنود 

يف قاعدة ع�سكرية �إير�نية. 
وق����ال����ت وك����ال����ة م���ه���ر �لإي���ر�ن���ي���ة 
�إي��ر�ن��ي��ا فتح  �إن ج��ن��دي��ا  ل��الأن��ب��اء 
�ل����ن����ار ع���ل���ى �أق������ر�ن������ه يف ق���اع���دة 
ع�سرة  نحو  تبعد  ع�سكرية  جوية 
ك��ي��ل��وم��رت�ت جنوبي ط��ه��ر�ن مما 

�أدى لإ�سابة ع�سرة منهم. 
وق����ال م�����س��وؤول��و ���س��ح��ة حمليون 
للوكالة �إن ع�سرة جنود نقلو� �إىل 
�مل�ست�سفى بعد �إطالق �لنار لكن ل 
ب�ساأن  �ملعلومات  من  �ملزيد  يوجد 

عدد �مل�سابن �أو �لقتلى. 
ق��ت��ل جندي  �مل��ا���س��ي  �ل�����س��ه��ر  ويف 
�إي������ر�ين ب��ال��ر���س��ا���س ث���الث���ة من 

زمالئه يف ثكنات ببلدة �أبيك. 

عجوز فل�سطينية تقف على مدخل منزلها �لذي تعتزم �سلطات �لحتالل هدمه يف �لقد�س �ل�سرقية
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اأخبـار الإمـارات
فريق الهالل الأحمر الإماراتي يزور املر�سى ال�سوريني يف امل�ست�سفيات الأردنية

•• مريجيب الفهود-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
�لدولة »حفظه �هلل » يو��سل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي تقدمي �لدعم 
باململكة  �لفهود  مريجيب  خميم  يف  �ل�سورين  لالجئن  و�لإغ��اث��ة 

�لأردنية �لها�سمية.
�لأردين �سعادة مبارك حممد �خلييلي  �لإمار�تي  �ملخيم  وز�ر مدير 
ي��ر�ف��ق��ه �أع�����س��اء ف��ري��ق �لإغ��اث��ة �لإم���ار�ت���ي �مل��ر���س��ى م��ن �لالجئن 
من  حتويلهم  يتم  و�لذين  �ل�سفاء  �أ�س�رة  على  �لر�قدين  �ل�سورين 
�ل�سفاء  متمنيا  �لأردن��ي��ة  �ل�سحة  ل���وز�رة  تابعة  مل�ست�سفيات  �ملخيم 

مبتابعة  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة  �هتمام  �أك��د  و  للمر�سى. 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�ي��د  �ل�سيخ حمد�ن بن  حثيثة من �سمو 

منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة بالالجئن �ل�سورين .
و�أ�ساد مب�ستوى جاهزية �مل�ست�سفيات �لأردنية و�لقدر�ت �لتي تتمتع 
تبذلها  �لتي  و�جل��ه��ود  و�لفنية  و�لتمري�سية  �لطبية  �ل��ك��و�در  بها 
�إد�رة  بينها وبن  �مل�ستوى  رفيع  و�لتن�سيق  �ململكة  �ملعنية يف  �جلهات 

�ملخيم ملا فيه م�سلحة �لالجئ �ل�سوري.
�ل��دك��ت��ور ح�سن  �ل��ف��ري��ق �لطبي �لإم���ار�ت���ي  �أك���د م��دي��ر  م��ن جانبه 
�إيجابي على �حلالة  تاأثري  ملا لها من  �أهمية هذه �لزيار�ت  �مل�سعبي 

�لنف�سية للمري�س وهي من �أهم مقومات �سفائه وجناح عالجه.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بوليفيا بذكرى يوم ال�ستقالل 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
رئي�س   � �أميا  �إيفو مور�لي�س  �لرئي�س خو�ن  �إىل فخامة  تهنئة  برقية  �هلل« 

دولة بوليفيا �ملتعددة �لقوميات وذلك مبنا�سبة يوم �لإ�ستقالل لبالده .
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة رئي�س دولة بوليفيا

رئي�س الدولة و نائبه وحممد بن زايد 
يهنئون حاكم جامايكا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
عام  ح��اك��م  �أل���ن  لينتون  باتريك  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 

جامايكا وذلك مبنا�سبة مبنا�سبة �ليوم �لوطني لبالده.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�س باتريك لينتون �ألن.

بتوجيهات رئي�س الدولة 

»خليفة الإن�سانية« تتكفل بعالج 90 جريحا مينيا يف م�ست�سفيات الهند
•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل�سيخ من�سور  �مل�سلحة ومتابعة �سمو  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  �أبوظبي نائب 
�ل��وزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة رئي�س  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
�ملوؤ�س�سة  �أعلنت   .. �لإن�سانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة 

جر�ء  ت��اأث��رو�  مم��ن   - مر�فقيهم  نفقات  م��ع   - جريحا   90 ب��ع��الج  تكفلها 
من  ع��دد  ليبلغ  �لهند  م�ست�سفيات  يف  وذل��ك  �حلوثية  و�لنتهاكات  �حل��رب 
تكفلت �ملوؤ�س�سة بعالجهم �إىل جانب �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لن�سانية و�خلريية 

�لآخرى د�خل �لدولة 300 جريح مع مر�فقيهم .
كانت دولة �لمار�ت قد تكفلت بعالج 1500 من �جلرحى �ليمنين يف كل 
من �ململكة �لأردنية �لها�سمية وجمهورية �ل�سود�ن وجمهورية �لهند و�سريت 

�لقو�فل �لطبية و�لإغاثية دعما لالأ�سقاء يف �ليمن.

و �أكدت �ملوؤ�س�سة �أنها �ستتكفل بعالج �لدفعة �جلديدة من �جلرحى �ليمنين 
�ل���ذي تقدمه دولة  �مل��ت��و����س��ل  �ل��دع��م  �إط���ار  خ��الل �لأي����ام �ملقبلة وذل���ك يف 
�لإمار�ت لالأ�سقاء يف �ليمن للتخفيف من معاناتهم و�لوقوف �إىل جانبهم 

وذلك يف ظل �لظروف �ل�سعبة �لتي تو�جههم.
تهيئة  ل�سمان  للجرحى  �ل�سحين  �مل��ر�ف��ق��ن  تكاليف  �ملوؤ�س�سة  وتتحمل 
لنقل  �لو�سائل  ك��ل  ت��وف��ري  على  ع���الوة  لهم  و�لنف�سية  �ل�سحية  �ل��ظ��روف 
�حلكومة  م��ع  بالتن�سيق  ف��وري  ب�سكل  �ملعتمدة  �مل�ست�سفيات  �إىل  �جل��رح��ى 

�ليمنية وفقا لربنامج مت �إعد�ده بهذ� �خل�سو�س.
وبلغت �لأو�ساع �لإن�سانية و�ل�سحية يف �ليمن م�ستويات كارثية ب�سبب تعنت 
�إىل  و�ل��دو�ئ��ي��ة  �لإغ��اث��ي��ة  �مل�ساعد�ت  و���س��ول  ومنعها  �لنقالبية  �مللي�سيات 
خمتلف �ملناطق �ليمنية �لأمر �لذي ترتب عليه زيادة معاناة �ل�سعب �ليمني 
. ومن هذ� �ملنطلق �لن�ساين تو��سل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقدمي 
�مل�ساعد�ت �لإغاثية و�لتنموية و�لتي و�سلت منذ بد�ية �لأزمة �إىل �أكرث من 

ملياري دولر للتخفيف من معاناة �لأ�سقاء يف �ليمن

الهالل الأحمر الإماراتي يغيث �سكان منطقة الردود برتمي
•• ترمي-وام:

�إن�سانية  م�ساعد�ت  قافلة  �م�����س،  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  ���س��ريت 
�ل��ردود برتمي  ت�سمنت مو�د غذ�ئية منوعة مت توزيعها على �سكان منطقة 
�إط��ار حملة تدخالت �غاثية �ساملة من �لهالل  ب��و�دي ح�سرموت وذلك يف 
�لحمر �لمار�تي فى �ستى �ملجالت باملحافظة. وياأتي توزيع هذه �مل�ساعد�ت 

�لغذ�ئية على �سكان مديرية ترمي �سمن م�سروع توزيع �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية 
�لإمار�ت،  دول��ة  �ل��ذي تقدمه  �لإن�ساين  �لدعم  �إط��ار  �لهيئة يف  تنفذه  �ل��ذي 
و�لإن�سانية،  �خل��ريي��ة  جلهودها  ومو��سلة  �لأه���ايل،  معاناة  م��ن  للتخفيف 
مل�ساعدة �ل�سكان على مو��سلة حياتهم وتعزيز �أمنهم و��ستقر�رهم. و��ستقبلت 
�لقافلة �لإغاثية بفرح �سعبي كبري حيث ظهرت على مالمح �لأهايل فرحة 
غامرة، ولهجت �أل�سنتهم بالدعاء و�لثناء و�ل�سكر ملن كان �سببا يف �إي�سال هذه 

�لهيئة م�ستمرة يف  �ن  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  نائب فريق  �ملعونات. و�كد 
توزيع �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية على �أهايل �ملحافظة كلها، مو�سحا �أن �مل�سروع جاء 
�نطالقا من �حلر�س �لذي توليه دولة �لإمار�ت على مد يد �لعون و�مل�ساعدة 
لأبناء ح�سرموت ل�سد �لفجوة �لغذ�ئية �لتي ت�سهدها �ملحافظة ب�سبب �لو�سع 
�لقت�سادي �ل�سعب، معربا عن �أمله �أن ت�ساعد هذه �ملعونات يف �لتخفيف من 
بتو��سل �حلملة  �ل��ردود عن فرحتهم  �سكان منطقة  �لأه��ايل. وعرب  معاناة 

�لإغاثية �لتي يقوم بها �لهالل �لأحمر و�لتي خففت من معاناتهم مرددين 
م�ساعد�ت  من  تقدمه  ما  على  �لإم���ار�ت  لدولة  وتقديرهم  �ل�سكر  ع��ب��ار�ت 
�إن�سانية �سرورية ترفع عن كاهلهم �أعباء �حلياة �ملعي�سية �ليومية �ل�سعبة. 
�لإمار�تي  �لأحمر  للهالل  تقديرهم  عن   ، باملديرية  �مل�سوؤولون  �أع��رب  كما 
�إىل  وفريق عمله �ملوجود على �لأر���س، و�ل��ذي يبذل جهود� ر�ئعة للو�سول 

�لفئات �ملحتاجة يف خمتلف �ملناطق و�ملحافظات �ملحررة.

•• املخا-وام:

د�سن �لدكتور �أحمد عبيد بن دغر رئي�س �لوزر�ء 
�ليمني �م�س �ملرحلة �لثانية من ت�سليم �مل�ساكن 
�لتي مت بناوؤها بتمويل من هيئة �لهالل �لأحمر 
�لمار�تي للمو�طنن يف مدينة �ملخا وذلك �سمن 

جهود دولة �لمار�ت لإعادة �إعمار �ملدينة .
�ليمني - بح�سور وفد من  �ل��وزر�ء  وق��ام رئي�س 
هيئة �لهالل �لأحمر �لمار�تي برئا�سة �ملهند�س 
�مل�ستفيدين  �ملو�طنن  بت�سليم   - �لكتبي  حممد 
مفاتيح منازلهم �لتي قامت دولة �لم��ار�ت عرب 
بتمويل  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �لن�ساين  ذر�عها 

�ع�����ادة ب��ن��ائ��ه��ا ب��ع��د �ن ت�����س��ررت ج�����ر�ء �حل���رب 
و�سالح  �حلوثي  ملي�سيا  ت�سنها  �لتي  �لعدو�نية 

على �ل�سعب �ليمني �ل�سقيق .
خالل  و�حل�سور  �ليمني  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�طلع 
جولة له على �ملنازل �لتي �عتمدت هيئة �لهالل 
�لأح����م����ر �لم�����ار�ت�����ي يف �جن����ازه����ا ع��ل��ى �أح����دث 

�لت�سطيبات مع تو�فر جميع �خلدمات من كهرباء 
�أحمد  �لدكتور  عرب  حيث  �سحي  و�سرف  ومياه 
عبيد بن دغر رئي�س �لوزر�ء �ليمني عن �رتياحه 
ور���س��اه بالعمل �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة �لإم����ار�ت 
عرب هيئة �لهالل �لأحمر يف مدينة �ملخا لإعادة 
�لكهرباء  وتاأهيل حمطة  �ملت�سررة  �ملنازل  �إعمار 

و�مل�ست�سفى و�ملر�فق �خلدمية �لأخرى.
كما قام رئي�س �لوزر�ء �ليمني بجولة ��ستطالعية 
يف حم��ط��ة �مل���خ���ا �ل��ب��خ��اري��ة ح��ي��ث ����س��ت��م��ع من 
خالل  �إجن����ازه  مت  م��ا  على  وموظفيها  م��دي��ره��ا 

�لأ�سهر �ملا�سية بدعم �سخي من دولة �لإمار�ت.
وقال �بن دغر �ن دولة �لإمار�ت تقدم دعما �سخيا 

على �مل�ستوين �لع�سكري و�لإن�ساين وهذ� �سيظل 
حمفور� يف ذ�كرة �ليمنين.

�أحمد  �لدكتور  �ليمني  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أن  يذكر 
عبيد بن دغر يعد �أول م�سوؤول ميني يف حكومة 
من  حتريرها  بعد  �ملخا  مدينة  ي��زور  �ل�سرعية 

قب�سة �مللي�سيات �لنقالبية قبل �أ�سهر.

رئي�س الوزراء اليمني ي�سلم مواطني مدينة املخا م�ساكنهم اجلديدة املمولة اماراتيا 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ت�سيد بقرار رئي�س الدولة اعتماد عام 2018 منا�سبة وطنية حتت �سعار »عام زايد«
•• ابوظبى-وام:

�لعام  �لن�سائي  �لحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �أ�سادت 
�لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة بالقر�ر �لذي �علنه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �ل 
ي�سادف  و�ل���ذي   2018 ع��ام  باعتماد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

�لذكرى �ملئوية ملولد ز�يد ليكون منا�سبة وطنية حتت �سعار عام ز�يد .
وو�سفت �سموها يف كلمة لها هذ� �لقر�ر �لذي ي�سادف يوم جلو�س �ملغفور 
�أغ�سط�س   6 » يف  ث��ر�ه  » طيب �هلل  �آل نهيان  �سلطان  ز�ي��د بن  �ل�سيخ  له 
1966 عندما توىل مقاليد �حلكم يف �إمارة �أبوظبي بانه من �ف�سل قيم 
�لوفاء و�لرب من �سعب وقيادته لز�يد للقائد �مللهم �لذي قاد �سعبه وبالده 
نحو �لتقدم و�لزدهار و�ر�سى لهم منهاج عمل قومي فاتبعه �بناوؤه و�سعبه 

فنجحو� يف حتقيق �مالهم وطموحاتهم .
لتوجيهات  تقديرها  عن  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �عربت  كما 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« بالبدء يف و�سع �إط��ار عمل 

لتحقيق  �لتنفيذية  �لآل��ي��ات  و�إي��ج��اد  ز�ي���د«  »ع��ام  م��ب��ادرة  لتفعيل  �سامل 
ز�يد  قيم  لرت�سيخ  متكاملة  �أجندة  و�سع  على  و�لعمل  �لنبيلة  �أهد�فها 
وروؤيته يف عمل جميع �ملوؤ�س�سات �لحتادية و�ملحلية. وقالت �سموها �ن ما 
دعا �ليه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لذي  �ل��ق��ر�ر  ل��ه��ذ�  لال�ستجابة  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�عتمده �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة بحق �لو�لد ز�يد لتعزيز �ملكت�سبات 
كما ر�سمها �لقائد �ملوؤ�س�س حتتاج �ىل ��ستجابة فورية من جانب كل فئات 
�أك��دت �سمو �م  �ملجتمع �لذين ينعمون مبا حققه ز�يد لهم يف حياته . و 
�لم���ار�ت �ن ز�ي��د �سنع معجزة على �ر���س �لم���ار�ت م��ن خ��الل تفانيه 
وجهوده �ملخل�سة فى بناء �لدولة ور�سخ قيم �ل�سعادة ل�سعبه وهذه جتربة 
تتوفر  �ر�دة وعزمية ل  �ىل  �لتي حتتاج  �لتجارب  لأنها من  بها  يحتذى 
�حلكيمة  و�لروؤية  �لعميق  �لمي��ان  �متلك  �لزعامات حيث  لكثريين من 

بالإ�سافة �ىل حمبة ل حدود لها لوطنه و�سعبه .
�لتي  �مل��ر�أة �لمار�تية  �ل�سيخة فاطمه بنت مبارك بالذكر  وخ�ست �سمو 
�لتي  �مل��ج��الت  ك��ل  يف  بتمكينها  �حالمها  وحقق  جانبها  �ىل  ز�ي��د  وق��ف 
وفتح  �جتماعي  و�هتمام  �ساملة  �سحية  ورع��اي��ة  تعليم  م��ن  لها  �تاحها 

له  �سهد  جناحا  حتقق  �ن  خاللها  من  متكنت  �لتي  �لعمل  جم��الت  لها 
�جلميع. وقالت �ن م�سرية �لبناء بقيادة ز�يد وخا�سة يف جمال �لنهو�س 
�لفر�س لها للتعلم و�مل�ساركة فى  �تاح كل  �ن  باملر�أة جنحت بامتياز بعد 
عمليات �لتنمية وبناء �مل�ستقبل حتى و�سلت �ملر�أة �ليوم �ىل �على �ملنا�سب 
وم�ساركتها يف �سنع �لقر�ر يف خمتلف مو�قع �لعمل �لوطني . و��سافت 
»نحن د�ئما ن�سعر بالفخر و�لمتنان و�لعرفان ونرتحم على �ملغفور له 

�ل�سيخ ز�يد �لذي حقق �أحالم �ملر�أة فى �لمار�ت ».
و�و�سحت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك �ن �لقيادة �لر�سيدة بالدولة 
�سارت على نهج ز�يد يف �تاحة �لفر�سة للمر�أة و�عطائها و�بنائها �لهتمام 
لال�سرت�تيجية  �خ��ري�  �لدولة  �عتماد  من  ذل��ك  على  �دل  ولي�س  �لكامل 
حقوق  لتعزيز  �ل�سرت�تيجية  و�خل��ط��ة  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لوطنية 
للمر�أة  م�سر�عيه  على  �لباب  فتح  ما  وهو  �لهمم  ��سحاب  من  �لطفال 

و�لطفل .
و��سافت �سمو �ل�سيخة فاطمة : لقد �سخر ز�يد كل ثرو�ت �لبالد للبناء 
و�لنهو�س و�لإ�سالح و�عتربها و�سيلة لتحقيق ما يحلم به لوطنه و�سعبه 
�لفخر  بعن  ن�ساهدها  فاإننا  �خل��ري  ز�ي���د  �م���ار�ت  �ل��ي��وم  ن�ساهد  وح��ن 

و�لع��ت��ز�ز ونر�ها بعن �لوف��ي��اء �ملخل�سن لوطننا وف��ى كل ع��ام يجيء 
عيد �جللو�س ليكون منا�سبة تتجلى فيها �سور �ملا�سي �لقريب �لذى كان 
�نطالقة �مل�ستقبل �لذى نعي�سه �ليوم حا�سر� جميال وعزيز� نتذكر فيه 
ب��ان يجزيه �هلل خري �جل��ز�ء عما قدمه لوطنه  ز�ي��د �خل��ري بالدعاء له 

و�سعبه . 
و�لتفاوؤل  بالطموح  مليئة  �ستظل  �حلكيمة  ز�ي��د  �ل�سيخ  روؤي��ة  �ن  وقالت 
�مل�سرفة  و�لثقة، كما هي نرب��س يف �لقلوب و�لعقول ملو��سلة �لإجن��از�ت 
لرفعة �لوطن وتقدمه .. و�سنظل ونحن ن�سرتجع ذكرى 51 عاما على 
توليه مقاليد �حلكم يف �أبوظبي، ندرك �أهمية �حلدث لرجل كرمي حا�سر 
بيننا، روؤية ور�سالة و�إجناز�ً.. فاإر�دة ز�يد وحكمته وطموحه، �سّكلت وعززت 
�نتماءنا �جلماعي، وحملتنا يف رحلة مباركة، جوهرها �لوطن و�ملو�طن .

�مل��ر�ة �لمار�تية بان ت�سارك  ودعت �سمو �م �لم��ار�ت يف ختام ت�سريحها 
�خاها �لرجل يف تفعيل عام ز�يد �لذي �علنه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وتقدم �ن�سطة وفعاليات تربز 
ما ي�ستحق من تقدير و�كرث من ذلك �تباع نهجه يف �حلفاظ على �ل�سرة 

وتربية �لبناء على �أ�س�س قومية ليكون عدة �ساحلة مل�ستقبل �لوطن .
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•• اأبوظبي : رم�صان عطا

�لأمن  �لعفيفي  �أم��ل  �سعادة  �أك��دت 
�لعام جلائزة خليفة �لرتبوية على 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  �أن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة -حفظه �هلل- جت�سد ما يكنه 
كل مو�طن ومقيم بل و�لعامل كافة 
للدور  و�متنان  وتقدير  حمبة  من 
�ملغفور  ب��ه  نه�س  �ل���ذي  �لتاريخي 
له ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ ز�ي��د بن 
�آل نهيان - طيَّب �هلل ثر�ه  �سلطان 
دولة ع�سرية نفاخر بها  بناء  – يف 
لت�سلط  �ملبادرة  وتاأتي هذه  �لعامل، 
�لقائد  م���ن���ج���ز�ت  ع���ل���ى  �ل�������س���وء 
نه�سة  ركائز  �أ�س�س  �ل��ذي  �ملوؤ�س�س 

و�سيد  �ل�سحر�ء  قلب  يف  ح�سارية 
قاحلة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�����س��ح��ر�ء  يف 
منوذجاً تنموياً فريد�ً على م�ستوى 
�أن  �إىل  �لعفيفي  و�أ���س��ارت  �ل��ع��امل.  
ه��ذه �مل��ب��ادرة ه��ي �ح��ت��ف��اء وعرفان 
�لذي  �لباين  �لو�لد  ل��دور  و�متنان 
�ر�سى ركائز هذه �لنه�سة �لب�سرية 
له  �ملغفور  وج��ه  حيث  و�لعمر�نية، 
ب�����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�����س��ي��خ ز�ي����د بن 
�آل نهيان - طيَّب �هلل ثر�ه  �سلطان 
�لن�سان،  ل��ب��ن��اء  �ه��ت��م��ام��ه  ج��ل   –

�مل���ع���ت���ز ب��ه��وي��ت��ه �ل���وط���ن���ي���ة و�إرث������ه 
�حل�����س��اري، و�مل��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى �لعامل 
و�ملتو��سل مع ثقافات �ل�سعوب، كل 
ذلك جعل من �أبناء وبنات �لإمار�ت 
من��اذج ر�ئ��دة كل يف جماله، و�ليوم 
جميعاً  ب���ه���وؤلء  �لإم��������ار�ت  ت��ف��خ��ر 
وت��ت��اأم��ل يف ���س��رية �مل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
�ل���ع���ط���اء، ز�ي����د  ت���ع���اىل ز�ي������د  �هلل 
�خل���ري، ز�ي���د �ل��وح��دة، �ل���ذي جعل 
و�أقام  و�ح��د�ً  ن�سيجاً  �لإم���ار�ت  من 
دول����ة �لإحت������اد ه���ذه �ل���دول���ة �لتي 

بوتقة  يف  �ل���وط���ن  �أب����ن����اء  ���س��ه��رت 
و�حدة وجعلتهم منهم رجاًل و�حد�ً 
حتت ر�ية �لوطن �لتي �أر�د لها ز�يد 

�خلري �أن تكون خفاقة د�ئماً . 
وقالت �لعفيفي : �إن منجز�ت ز�يد 
ل تعد ول حت�سى وقد طالت جميع 
مناحي �حلياة ويف مقدمتها �لإن�سان 
�ل��ذي جعل منه ز�ي��د عمود�ً فقرياً 
يرتكز عليه يف �إنطالق �لوطن نحو 
�آفاق �ملعرفة و�لإبد�ع و�لريادة، لقد 
�أنعم �هلل علينا بز�يد �خلري – طيب 

�هلل ث��ر�ه – وهو جامعة من �لقيم 
و�ل���روؤي���ة �لإن�����س��ان��ي��ة و�ل��ف��ك��ر �لذي 
ز�يد  كان  فقد  �مل�ستقبل،  ي�ست�سرف 
للهمم  ل��ع�����س��ره، وجم�������دد�ً  ���س��اب��ق 
�لب�سرية فاأنعم �هلل عليه بالب�سرية 
�لنافذة و�لقلب �حلاين �لذي جعل 
و�لكر�مة  �ل��ق��ي��م  يعلي  ق��ائ��د�ً  م��ن��ه 
�لإن�����س��ان��ي��ة، ف��ق��د �إ���س��ت��ه��ر ع��ن ز�يد 
كل ذل��ك وغ��ريه، وم��ع ه��ذه �ملبادرة 
فاإن فر�سة �لأجيال �لنا�سئة كبرية 
ز�يد  عبقرية   « على  يتعرفو�  �أن  يف 

�لنهو�س  يف  �حل�����س��اري  ودوره   «
بوطنه و�أمته �لعربية و�لإ�سالمية 
لنا مبثل  كافة، فهنيئاً  و�لعامل  بل 
هذه �ملبادرة وهنيئاً للوطن بقيادته 
�لر�سيدة �لتي ت�سري على نهج ز�يد 
جميعاً  وعلينا   ، و�لعطاء  �لعرفان 
وخا�سة  �ملجتمع  فئات  خمتلف  يف 
�جلهد  نبذل  �أن  منهم  �لرتبوين 
�سبيل  يف  �ل���ع���ط���اء  ن�����س��اع��ف  و�أن 
حت��ق��ي��ق �لأه�����د�ف �مل��ن�����س��ودة لهذه 
ب��ح��ي��ث يكون  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  �مل����ب����ادرة 

�أب���ن���اء وب���ن���ات �لوطن  �ل��ن�����س��ئ م���ن 
على وعي مبنجز�ت �لقائد �ملوؤ�س�س 
�ل�سيخ  تعاىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان – طيب 

�هلل ثر�ه - . 

ويل عهد الفجرية : لنجعل » عام زايد « عام ريادة الإمارات يف كل املجالت
•• الفجرية -وام: 

�أك����د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
�ل�سرقي ويل عهد �لفجرية �أن توجيهات �ساحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لدولة “حفظه �هلل” باأن يحمل �لعام 2018 يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سعار “عام ز�يد” 
بالقائد  لالحتفاء  تقام  وطنية  منا�سبة  وي��ك��ون 
�آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �مل��وؤ���س�����س 

نهيان طيَّب �هلل ثر�ه ت�سكل فر�سة غالية لإحياء 
ونهج  �خل��ال��دة  قامته  مثلتها  �لتي  �لعليا  �لقيم 

�لعطاء و�لبذل �لذي �أر�ساه فعاًل وممار�سة.
بهذه  له  كلمة  �لفجرية يف  �سمو ويل عهد  و�سدد 
�ملنا�سبة على �أهمية �أن تربز فعاليات هذه �ملنا�سبة 
�لوطنية ومبادر�تها روؤية �ملغفور له يف بناء �لدولة 
و�لنه�سة �ملباركة �لتي قادها منذ �أو�ئل �سبعينيات 
�لتي  و�لأ�س�س  �لثو�بت  تر�سخ  و�أن  �ملا�سي  �لقرن 
للنماء  �أ�سا�سية  كركيزة  �لحت���اد  بناء  يف  و�سعها 

�أولوياتها  و�لتنمية يف �لإم��ار�ت و�لتي و�سعت يف 
تطلعات  ومو�كبة  �لإيجابية  �ملو�طنة  روح  تعزيز 
�سمو ويل عهد  دعا  و  وتلبية متطلباتهم.  �لنا�س 
�لفجرية �إىل متثل قيم ز�يد رحمه �هلل بو�سفها 
ثقافة �إمار�تية م�ستمرة تتج�سد يف �أ�سمى معانيها 
توؤكد  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ز�يد” ع��رب  “عام  خ���الل 
مكانة �لدولة يف �لعامل بو�سفها عا�سمة للعطاء 
�لإن�ساين �لعاملي و�لعون لالأمم �ملحتاجة ومنوذجاً 

يحتذى به يف بناء �لإن�سان و�ل�ستثمار فيه.

�لريادة  ع��ام  ز�يد”  “عام  لنجعل   : �سموه  وق��ال 
�ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �ملجالت  كل  �لإمار�تية يف 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
حكام  �ل�سمو  �أ���س��ح��اب  و�أخ���و�ن���ه  �هلل”  “حفظه 
ك��ان��ت حلم  �ل��ع��امل �ملتح�سر  �لإم�����ار�ت.. ف��ري��ادة 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيَّب 
�هلل ثر�ه منذ �أن �أطلق م�سو�ر �لبناء و�لنه�سة يف 
�لإم��ار�ت وحتقيق هذ� �حللم �سيكون �أبلغ تقدير 

وحتية لروحه �خلالدة.

•• عجمان- -وام:

�أكد �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �ساحب 
�ل�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون �لد�رية و�ملالية �أن 
�أبناء �لمار�ت ينظرون �ليوم بكل فخر و�عتز�ز �إىل 
توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل “ باعتماد عام 
2018 ليكون عام ز�يد �لأمر �لذي يربز �ملكانة 
له  �مل��غ��ف��ور  ميثلها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ري��دة  �ل�ستثنائية 
�س  �ل�سيخ ز�يد لدى كل �إمار�تي فهو �لقائد �ملوؤ�ِسّ
لدولة �لحتاد وباين �أ�س�س �لنه�سة �لع�سرية �لتي 

ة �مل�ستويات. ت�سهدها �لدولة على كاَفّ

�لنعيمي يف ت�سريح  �أحمد بن حميد  �ل�سيخ  ونوه 
ل���ه ب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة مب��ك��ان��ة �ل���ق���ائ���د �مل���غ���ف���ور له 
و�لثابتة  �ل��ر����س��خ��ة  ث���ر�ه  �هلل  طيب  ز�ي���د  �ل�سيخ 
�إم��ار�ت��ي لأنه  يف وج��د�ن وقلب وعقل كل مو�طن 
�لإمار�ت  يف  لي�س  و�لعطاء  و�خل��ري  �حلكمة  رم��ز 
�لعربي  �مل�ستوَين  على  و�إمن���ا  فح�سب  و�خل��ل��ي��ج 

و�ل��دويل ولت��ز�ل مو�قفه ومبادر�ته �ساهدة على 
��ستثنائيته بو�سفه قائد�ً ع�سرياً يحظى بتقدير 
�أن  و�أو���س��ح  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  �سعوب ودول  جميع 
بناء �لإن�سان �ملت�سلح بالعلم و�ملعرفة وحب �لوطن 
قيم  وتكري�س  �ل��ك��رمي  �لعي�س  م��ق��وم��ات  وت��وف��ري 
�لولء للوطن و�إعالء كلمة �حلق ون�سرة �ملظلوم 

و�لفقر�ء  �ملحتاجن  وج��وه  على  �ل�سعادة  ور���س��م 
ولكل  و�مل�سلمن  �لعرب  لالأ�سقاء  �لعون  يد  وم��د 
حمتاج يف �أ�سقاع �لعامل و�لعمل و�لتميز يف تاأديته 
ثابت����ة يف  قيما  كانت متثل  و�إخ��ال���س  �أم��ان��ة  بكل 
حياة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلط���������ان �آل نهيان 

طيب �هلل ثر�ه

•• ابوظبي-الفجر:

�لقبي�سي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت معايل 
�أن  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  رئي�سة 
هناك جو�نب و�أبعاد وم�سامن وطنية 
�خلا�سة  �مل����ب����ادرة  يف  �لأه���م���ي���ة  ب��ال��غ��ة 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ب��اإع��الن 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
�سعار  �سيحمل   2018 ع���ام  �أن  �هلل، 
مرور  ب���ذك���رى  �ح��ت��ف��اء  ز�يد”  “عام 
�ملوؤ�س�س  �لقائد  ميالد  على  �سنة  مائة 
ز�يد  �ل�سيخ  تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور 

بن �سلطان �آل نهيان، طيَّب �هلل ثر�ه.
و�أ����س���اف���ت م��ع��ايل �أم����ل �ل��ق��ب��ي�����س��ي �أنه 
�ملوؤ�س�س ل تغيب  �أن ذكرى �لقائد  رغم 
ع��ن �لأف��ئ��دة و�ل��ذ�ك��رة �لوطنية يف كل 
�لأوقات، فاإن تخ�سي�س عاماً لالحتفاء 
مبادرة  كونها  ��ستثنائية  �أهمية  له  بها 
�لقائد  دور  �إب�������ر�ز  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر  ل���ن 
تاأ�سي�س  يف  ث����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب  �مل��وؤ���س�����س، 
�إجناز�ته  �لإم��ار�ت، وكذلك  وبناء دولة 
�لتاريخية وب�سماته �لن�سانية �خلالدة 
�أي�ساً  ولكنها  ك��اف��ة،  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  يف 
وفهم  در�����س���ة  لإع�����ادة  منا�سبة  ف��ر���س��ة 
ز�ي���د �خلري،  �إرث  و����س��ت��ي��ع��اب  وحت��ل��ي��ل 
و�لأخالقي  �ل��ق��ي��م��ي  ث����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
و�ل�������س���ي���ا����س���ي و�ل������رتب������وي و�ل���ق���ي���ادي 
على  �جل��ه��ود  وماأ�س�سة  و�لتخطيطي، 
منهجياً.  وت���اأط���ريه���ا  �ل�����س��ع��ي��د  ه����ذ� 

و�لأكادميي  �لعلمي  �لبحث  وت�سجيع 
�ملختلفة  �ل�سخ�سية  جو�نب  در����س��ة  يف 
و�ل�سرت�تيجية  �ل�سيا�سية  وتاأثري�تها 
وحتليل  و�لج��ت��م��اع��ي��ة،  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة 
جممل �لأقو�ل و�خلطب و�لت�سريحات 
ما  كل  و�كت�ساف  �ملنا�سبات،  خمتلف  يف 
فيها من كنوز قيمة و�أخالقية ودرو�س 
قيادية وتخطيطية مل ت�سلط �لأ�سو�ء 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��د، ومب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع حجم 
و�لتاريخية  �ل�سرت�تيجية  �ل��ت��اأث��ري�ت 
�هلل  ط��ي��ب  �سخ�سيته،  �أ���س��اف��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
و�ل��ب�����س��ري��ة جمعاء  ل����الإم����ار�ت  ث������ر�ه، 
ب��اع��ت��ب��اره و�ح����د م��ن �أع��ظ��م �ل���ق���ادة يف 

�لتاريخ �حلديث.
�أن  �إىل  �لقبي�سي  �أم���ل  م��ع��ايل  و�أ���س��ارت 
�لإع�����الن ع���ن ع���ام ز�ي����د ي��وف��ر فر�سة 
م��ث��ال��ي��ة ث��م��ي��ن��ة ل��ال���س��ت��ع��د�د م���ن �لآن 
لإع����د�د �خل��ط��ط و�مل��ق��رتح��ات وتنظيم 
�جل����ه����ود �ل���وط���ن���ي���ة م����ن خ�����الل فرق 
ع��م��ل م�����س��رتك��ة ب���ن خم��ت��ل��ف �جلهات 
و�ملوؤ�س�سات و�لوز�ر�ت كي تخرج فعاليات 
�ل���ع���ام مب���ا ي��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة وتاأثري  ه����ذ� 
�هلل  ط��ي��ب  �مل��وؤ���س�����س،  �ل��ق��ائ��د  �سخ�سية 
لالحتفاء  �سعبنا  تطلعات  ويلبي  ث��ره، 
ب��ق��ائ��ده، �ل����ذي ن��دي��ن ل���ه ج��م��ي��ع��اً بكل 
م��ا ن��ح��ن ف��ي��ه م��ن جن���اح ومت��ي��ز و�أم���ن 
مو�سع  هي  ونه�سة  وتنمية  و��ستقر�ر 

تقدير و�إعجاب �لعامل �أجمع.
�ملجل�س  رئ��ي�����س��ة  م���ع���ايل  و�����س���ت���ط���ردت 

�أي�����س��اً فر�سة  �إن ع���ام ز�ي����د ه��و  ق��ائ��ل��ة 
مثالية للباحثن و�لأكادميين لتوثيق 
وتخليد تر�ث �لقائد �ملوؤ�س�س و�إجناز�ته 
كافة، كي يظل هذ� �جلهد  �ملجالت  يف 
�لوطني مرجعاً علمياً لالأجيال �ملقبلة، 
عن  معربة  لوطننا،  تاريخية  وذ�ك����رة 
ثقتها يف �أن هذ� �لعام �سيكون ��ستثنائياً 
يف �ل�سطفاف و�لتالحم �لوطني، نظر�ً 
لأن قيم ز�يد �خلري، طيب �هلل ثر�ه، قد 
غر�ست يف �جلميع حب �لوطن و�لولء 

و�لنتماء لالأر�س و�لقيادة �لر�سيدة.
ز�يد  نهج  حتليل  �أن  معاليها  و�أ�سافت 
و��ست�سر�ف  �ل���ت���خ���ط���ي���ط  يف  �خل������ري 
من  مب��زي��د  يحظى  �أن  يجب  �مل�ستقبل 
و��ستغالل  �لعمل  يف  كنموذج  �لهتمام، 
�لب�سر،  مل�سلحة  �لطبيعية  �ل�����رثو�ت 
�ملعجز�ت  حتقيق  نحو  �ل�سعوب  و�إل��ه��ام 
�لتنموية. ونوهت معايل رئي�س �ملجل�س 
�إىل �أن تو��سل �لحتفاء بذكرى ميالد 
عام  بعد  ث���ر�ه،  �هلل  ز�ي���د، طيب  �ل�سيخ 
قيادتنا  ح���ر����س  ي���وؤك���د  �إمن�����ا  �خل�����ري، 
��ستمر�رية ثقافة �خلري  �لر�سيدة على 
�لعامل  �سعوب  بن  وجتذيرها  ون�سرها 
�ل�سيخ  �ملوؤ�س�س  �لقائد  باعتبار  ك��اف��ة، 
ز�يد رمز�ً �ن�سانياً عاملياً وقائد�ً تاريخياً 
عظيماً ور�ئد�ً للخري و�لعطاء و�لتعاي�س 
�لإن�ساين، م�سرية يف هذ� �لإطار �إىل �أن 
�لإم������ار�ت مت�����س��ي ب��خ��ط��ى و�ث��ق��ة على 
درب ز�ي������د �خل�����ري ك���ن���م���وذج م��ل��ه��م يف 

و�لعطاء،  �خلري  ون�سر  و�لبناء  �لتنمية 
من دون تفرقة بن لون وجن�س وعرق 
ز�ي���د،  �ل�����س��ي��خ  م��در���س��ة  تعلمنا يف  ك��م��ا 
طيب �هلل ثر�ه، حيث ت�سبع جميع �أبناء 
�لمار�ت بهذه �لقيم �لإن�سانية �لنبيلة 
�لتي جتعل من �سعب �لإمار�ت منوذجاً 
�ن�سانياً ل يقل بهاء وتفرد�ً عن �لنموذج 

�لتنموي �لمار�تي.
�لوطني  �ملجل�س  رئي�سة  معايل  وقالت 
�لوطنية، حتتزن  �لذ�كرة  �إن  �لحت��ادي 
و�لفخر  �لعظيمة  �مل��ع��اين  م��ن  �لكثري 
مب�����س��رية ون���ه���ج وم����ب����ادئ وق���ي���م قائد 
خط  حيث  و�ل��ب��ن��اء،  �لتاأ�سي�س  مرحلة 
ز�يد  �ل�سيخ  تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور 
بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه”، 
دروب �ملجد لوطن هو �لأغلى و�لأجمل، 
�ل���دول، حيث  �أرق��ى  ليكون موقعه بن 
�أر�سنا  وت���ع���اىل  ���س��ب��ح��ان��ه  �هلل  �خ��ت�����س 
�ل��ط��ي��ب��ة ب��ق��ائ��د ����س��ت��ث��ن��ائ��ي، مت��ك��ن من 
�أن�سع  يف  ��سمه  وحفر  �لتاريخ  �سناعة 
وي���ق���ود ملحمة  ل��ي��وؤ���س�����س  ���س��ف��ح��ات��ه، 
جميعاً،  لنا  فخر  مو�سع  باتت  وطنية 
و��ست�سر�فه  وروؤي���ت���ه  ح��ك��م��ت��ه  ب��ف�����س��ل 
�لإمار�ت  هي  وها  للم�ستقبل،  �لفطري 
�ليوم على نهج عظيمها ورعاية قيادته 
�لر�سيدة مت�سي بخطى و�ثقة، وجت�سد 
�أرف�����ع �ل��ق��ي��م �لإن�����س��ان��ي��ة و�لإجن�������از�ت 
�حل�سارية لتحفر �سورة وطن وم�سرية 
و�لإنتاج،  و�لبناء  �لعمل  يف  جنح  �سعب 

�إجن������از�ت وجناحات  ج��ه��وده  ف��اأث��م��رت 
موؤ�سر�ت  ���س��ن��وي��اً  ت���وؤك���ده���ا  م��ت��م��ي��زة، 

�لتناف�سية �لعاملية.
و�أ�سافت معاليها: من هنا نرى جميعاً 
�أن تخ�سي�س عام 2018 ليكون “عام 
كامل  ع���ام  م���دى  ع��ل��ى  ف��ر���س��ة  ز�يد”، 
بزعيم  و�ع��ت��ز�زن��ا  فخرنا  فيه  للتعبري 
�سعبه،  و�أورث����ه  جم���د�ً  �سنع  ��ستثنائي 
�لذي  و�ل���زع���ي���م  و�ل���ق���ائ���د  �لأب  ف���ك���ان 
�لحرت�م  كل  جمعاء  �لب�سرية  له  تكن 
�لإن�سان  ب��ن��اء  م�سرية  فهي  و�ل��ت��ق��دي��ر، 
وطن  تاأ�سي�س  م��ع��ج��زة  �إن��ه��ا  ومت��ك��ي��ن��ه، 

و�لرهان على قدر�ت �لب�سر.
�أبناء  “نحن  و��ستطردت معاليها قائلة 
ز�يد �خلري وتخرجنا من مدر�سته �لتي 
�لد�فع  ب��اأن  وتوؤمن  �مل�ستحيل  تعرف  ل 
�لدوؤوب  �ملتميز  �لعمل  هو  �لنجاح  �ىل 
قيم  �إىل  ي�����س��ت��ن��د  �ل�����ذي  و�مل���ت���و�����س���ل، 

ومبادئ �لإمار�ت و�سعبها �لأ�سيل«.
وق����ال����ت م����ع����ايل �أم�������ل �ل��ق��ب��ي�����س��ي �إن 
ي�ستذكر  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
ج���ه���ود �ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���س�����س �ل�����ذي كر�س 
ويف  ل�سعبه،  �مل��ت��و����س��ل  للعطاء  حياته 
�لأ�س�س  وو����س���ع  �لحت�������اد،  دول�����ة  ب���ن���اء 
و�لد�ستورية  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  و�ل���رك���ائ���ز 
و�لو�سول  وتطورها،  بتقدمها  �لكفيلة 
كما  �ملتقدمة،  �ل���دول  م�ساف  �إىل  بها 
و�إر�ساء  ت��ك��ري�����س  يف  ج���ه���وده  ي�����س��ت��ذك��ر 
مع  �مل��ج��ل�����س  بتاأ�سي�س  �ل�����س��ورى  م��ب��د�أ 

فيه  ي���رى  ك���ان  ح��ي��ث  �ل���دول���ة،  تاأ�سي�س 
للبناء  �أ�سا�سية  لل�سورى، وركيزة  منرب�ً 
�أ���س��ي��اًل يف حتمل  �لحت�����ادي، و���س��ري��ك��اً 
للحكومة  وعوناً  �لوطنية،  �مل�سوؤوليات 

يف �ل�سطالع بو�جباتها.
ب���اإذن �هلل تعاىل  �أن �مل��غ��ف��ور ل��ه  و�أك����دت 
للعمل  رم���ز�ً  دوم���اً  �سيظل  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�لعربي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �لإن�������س���اين 
جمعاء  لالإن�سانية  قدمه  مب��ا  و�لعاملي 
وث��و�ب��ت عم�قت  �أ�س�س  و�سعه من  ومب��ا 
�لإم����ار�ت  �سيا�سة  يف  �لإن�����س��اين  �ل��ب��ع��د 
�خلارج  يف  �سورتها  ور�سخت  �خلارجية 

باعتبارها عنو�ناً للعطاء �لإن�ساين.
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع��ال��ي��ه��ا  وث��م��ن��ت 
�لنهج  ه���ذ�  ع��ل��ى  ت�سري  �ل��ت��ي  �حلكيمة 
�ل�����س��م��و �ل�سيخ  وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا ���س��اح��ب 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  و���س��اح��ب  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  رعاه �هلل، و�ساحب  دبي، 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجل�س  �أع�����س��اء  و�إخ���و�ن���ه���م  �مل�����س��ل��ح��ة 
�لأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم�����ار�ت، كما 
فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  ودع��م  دور  ثمنت 
�لن�سائي  �لحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  �لعام 
�لأ�����س����ري����ة رئ���ي�������س���ة �مل���ج���ل�������س �لأع����ل����ى 

�لإمار�ت”  “ �أم  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
�أطال �هلل يف عمرها، �سريكة درب �لقائد 
�ملوؤ�س�س، و�ساحبة �لدور �لوطني �لأبرز 

يف جمال دعم �ملر�أة �لمار�تية.
و�ختتمت معايل رئي�سة �ملجل�س �لوطني 
عام  �إن  ق��ائ��ل��ة  ت�����س��ري��ح��ه��ا  �لحت������ادي 
جو�نب  لتخليد  عاماً  �سيكون   2018
و�سرب  �ل��ت��اأ���س��ي�����س،  م��رح��ل��ة  يف  خمتلفة 
كو�حد  �ملوؤ�س�س  �لقائد  �سخ�سية  �أغ��و�ر 
من �أعظم �ل�سخ�سيات �لقيادية �مللهمة 
يف تاريخ �لعامل، م�سرية �إىل �أن �ملجل�س 
من  ب��ق��وة،  �سي�سهم  �لحت���ادي  �لوطني 
خالل دوره �لربملاين و�أدو�ته �ل�سيا�سية 
ك��اف��ة يف �جلهود  �لأع�������س���اء،  وخ�����رب�ت 
مبوؤ�س�س  لالحتفاء  �لوطنية  و�ملبادر�ت 
�لتاريخي  و�ل��ق��ائ��د  و�ل���دول���ة  �مل��ج��ل�����س 
لدولتنا �ساحب �لأيادي �لبي�ساء علينا 
يف دولة �لم��ار�ت، ول�سيما �مل��ر�أة، �لتي 
تدين بكل �لف�سل يف ما و�سلت �إليه من 
ت��ق��دم ورق���ي وم��ا حققته م��ن جناحات 
�مل��غ��ف��ور له  �مل��وؤ���س�����س  و�إجن�����از�ت للقائد 
باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه.

•• الفجرية -وام: 

�ل�سرقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ساد 
بتوجيهات  �ل��ف��ج��رية  �لأع���ل���ى ح��اك��م  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
�لدولة -حفظه �هلل- باأن يحمل �لعام 2018 يف دولة 
ويكون  ز�يد”؛  “عام  �سعار  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل�سيخ  ل��ه  ب��امل��غ��ف��ور  ل��الح��ت��ف��اء  ت��ق��ام  وط��ن��ي��ة  منا�سبة 
�أن  ث��ر�ه، م��وؤك��د�ً  �آل نهيان طيَّب �هلل  ز�ي��د بن �سلطان 

“�لتز�منا �ليوم ب�سعار “عام ز�يد” هو �لتز�م باحلفاظ 
وحتقيق  �أد�ئ��ن��ا  حت�سن  و��ستد�مة  �لتميز  ثقافة  على 
من  ج���زء�ً  بو�سفها  �لعمل،  جم��الت  �ستى  يف  �ل��ري��ادة 
ثقافتنا �لوطنية �لتي ن�ساأنا عليها يف �لإم��ار�ت، بهدي 
�لبناء  يف  �لعملية  ومم��ار���س��ت��ه  وتوجيهاته  ز�ي���د  فكر 

و�لتنمية«.
“جتربة  �أن  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ور�أى 
مليئة  نهيان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور 
بالعرب جليل �ليوم و�لغد، تتجاوز كونها عالمة بارزة 

يف تاريخ �لإمار�ت، لتكون د�ستور عمل ي�سلح لكل زمان 
وقيمه  بالإن�سان  �ل�ستثمار  قامت على  �أنها  �إذ  ومكان، 
�لدولة  “جتربة  �أن  �إىل  �سموه  و�أ���س��ار  �حل�سارية”، 
�ملن�سودة يف فكر ز�يد، مل تكن ممار�سة مرحلية بهدف 
عمل  ��سرت�تيجية  ك��ان��ت  و�إمن���ا  �آن��ي��ة،  �أه���د�ف  حتقيق 
بدولة  نوع�ية  نقلة  �إح���د�ث  �إىل  تهدف  �لأم���د  طويلة 
�لإمار�ت على درب �لتقدم و�لزدهار لت�ستحق بجد�رة 

مكانتها يف م�ساف �لدول �ملتقدمة«.
�أننا يف هدي فكر  �ليوم  “نفخر  و�أ�ساف �سموه قائاًل: 

باأننا  ُنعرف  بتنا  �لدولة،  بناء  يف  و��سرت�تيجيته  ز�ي��د 
�إبهار  �ل��ت��ي ل تتوقف ع��ن  �ل��ك��ربى،  دول���ة �لإجن�����از�ت 

�لعامل بكل ما هو جديد وع�سري ومبتكر«.
ودعا �سموه �إىل �أن “يكون “عام ز�يد” عام �لعمل �ملتميز 
بكل م�ستوياته �ملحلية و�لعاملية، وعام حتقيق �ملزيد من 
�لإجناز�ت، و�مل�سي بها على نحو مت�ساعد لتكون بو�بًة 
لآفاق �أو�سع، تنتقل معها �لإمار�ت من موقع �ملوؤثر يف 
ت�سكيل  يف  �لعامل  قيادة  �إىل  �لعاملي  �حل�ساري  �مل�سهد 

هذ� �مل�سهد.

حمد ال�سرقي: جتربة زايد د�ستور عمل ي�سلح لكل زمان ومكان
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد : ال�سيخ زايد .. روح خالدة يف ذاكرة ووجدان الوطن واملواطنني

هزاع بن زايد: يف عام زايد �سنوا�سل رحلة العطاء 
والبناء القائم على منوذج الوحدة

حممد بن خليفة مبنا�سبة »عام زايد« : الإمارات قيادة و�سعبا 
لزالت ت�سري على خطى زايد

خالد بن زايد: ذكرى ال�سيخ زايد تبعث يف 
اأرواحنا الدفء والنور والأمل بامل�ستقبل 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�سيخ  �سمو  ث��م��ن 
�لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  �إد�رة موؤ�س�سة  جمل�س 
وذوي �لإحتياجات �خلا�سة توجيهات �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
2018 يف دولة �لإم��ار�ت عام ز�يد  �هلل باعتماد عام 
ليكون منا�سبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد �ملوؤ�س�س 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيَّب �هلل 
ميالده  على  �سنة  مائة  م��رور  ذك��رى  مبنا�سبة  ث��ر�ه 
دولة  وب��ن��اء  تاأ�سي�س  ل��ه يف  �ملغفور  دور  لإب���ر�ز  وذل��ك 

�لإمار�ت بجانب �إجناز�ته �ملحلية و�لعاملية.
ز�يد  ع��ام  �إن  �ل�ساأن  بهذه  له  ت�سريح  �سموه يف  وق��ال 
�أن نطلق  ميثل منا�سبة وطنية عظيمة علينا جميعاً 
�لتي تعرب عن عظم  �لإن�سانّية  �ملبادر�ت  من خاللها 
تلك �ملنا�سبة تخليد�ً ل�سخ�سية �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل 
ومبادئه وقيمه عامليا كمثال لو�حد من �ل�سخ�سيات 
�لتي تركت ب�سمة على مر �لتاريخ �لإن�ساين وتخليد�ً 
قوية  دول��ة  �أ�س�س   .. �لزمان مبثله  قلما يجود  لقائد 
حتّمل �لكثري لكي تنه�س وتتبو�أ مكانة مرموقة بن 
��ستثناء  �أو  تفرقة  دون  للجميع  �لكثري  قدم  �لأمم.. 
�لعزيزة  �لفئات  تلكم  �لهمم  �أ�سحاب  لفئات  ول�سيما 

على قلوبنا جميعاً.
و �أ�ساف �إن ذكرى مرور مائة �سنة على ميالد �ملغفور 
دولة  وب��ن��اء  تاأ�سي�س  يف  دوره  لإب���ر�ز  منا�سبة  ه��ي  ل��ه 
و�ستبقى  و�لعاملية  �ملحلية  �إجناز�ته  بجانب  �لإم��ار�ت 
و�لأمل  و�لنور  �ل��دفء  �أرو�ح��ن��ا  يف  تبعث  �لتي  �ملنارة 
�لإجناز�ت  من  للمزيد  و�حل��اف��ز  و�ل��د�ف��ع  بامل�ستقبل 
�ملو�طن  �لوطن وخري  و�لعمل �جلاد لإر�ساء م�سالح 

حتت ظل �لقيادة �لر�سيدة و�حلكيمة .

باإن�ساء  �ل��وط��ن و�لأم����ة  �ه��ت��م��ام فقيد  ���س��م��وه  �أك���د  و 
�سبل  �أرق���ى  لتقدمي  �لن�سانّية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات 
لتحقيق  �لهمم  �أ���س��ح��اب  لفئات  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��رع��اي��ة 
هدف دجمهم يف �ملجتمع �لإمار�تي كاأفر�د فاعلن يف 
م�سرية �لتنمية مع جتهيز �ملر�كز �لتابعة لها باأحدث 

�لتجهيز�ت �لعاملية خلدمة ورعاية تلك �لفئات.
�إن�ساء  كان  و�لبناء هذه  �لعطاء  رحلة  �أن يف  �أو�سح  و 
م��وؤ���ّس�����س��ة ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �لإن�����س��ان��ّي��ة وذوي 
�ل�سم  بحمل  تت�سرف  �ل��ت��ي  ��ة  �خل��ا���سّ �لح��ت��ي��اج��ات 
�لغايل لفقيد �لأمة وقال : ن�سعر مبزيد من �لفخر 
حتقيق  نحو  م�سريتها  تو��سل  و�ملوؤ�س�سة  و�لع��ت��ز�ز 
�أهد�فها �ل�سامية وتاأدية ر�سالتها �لنبيلة �ملنبثقة من 
و�لتنموّية  و�لجتماعّية  �لإن�سانّية  �مل��ب��ادئ  مدر�سة 
�أر�د  �أر�سى قو�عدها �ملغفور له و�لذي  �لر��سخة �لتي 
�أن تكون و�حة حمّبة وحنان حتت�سن  �ملوؤ�ّس�سة  لهذه 
�لهمم  ��سحاب  فئة  و�أنديتها  و�أق�سامها  مر�كزها  يف 
�أ�سكال  �لعزيزة على قلوبنا جميعا وُتقّدم لهم جميع 

�لدعم و�لرعاية.
�إن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�سيخ  �سمّو  �أ���س��اف  و 
�ه��ت��م��ام دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة باأ�سحاب 
�ل��ه��م��م م��ت��اأ���س��ل يف دي��ن��ن��ا �لإ���س��الم��ي �حل��ن��ي��ف ونهج 
جم��ت��م��ع �لإم������ار�ت �لإن�����س��اين �ل����ذي �أر����س���ى دعائمه 
موؤ�س�س �لدولة وباين نه�ستها �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  نهجه  على  وي�سري 
ومبتابعة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�آل نهيان ويل  �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�إمياناً من �سمّوهما باأن �أ�سحاب �لهمم �سريحة مهمة 
و�لرعاية  �ل��دع��م  ك��ل  وت�ستحق  �لإم����ار�ت  جمتمع  يف 

و�لهتمام .

•• اأبوظبي-وام: 

ق���ال ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ه����ز�ع ب��ن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة �أب���وظ���ب���ي �إن 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �إع������الن 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
 2018 �ل��ع��ام  �ل��دول��ة حفظه �هلل 
�ملكانة  ليج�سد  ياأتي  ز�يد”  “عام 
�لفريدة �لتي يحتلها موؤ�س�س دولة 
�لإمار�ت �لر�حل �لكبري �ملغفور له 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان يف 
قلوب �لإمار�تين و�لعرب و�لعامل 

على حد �سو�ء.
�إىل  ل����ه  ك��ل��م��ة  ����س���م���وه يف   ودع������ا 
�لثقافية  ب����امل����ب����ادر�ت  �ل��ن��ه��و���س 
�ملميزة  و�ل�����س��ع��ب��ي��ة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ر�سخها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��م  تعك�س  �ل��ت��ي 
�ل�سيخ ز�يد معترب� �أن تد�خل عام 
�خل��ري م��ع ع��ام ز�ي��د يحمل دللة 
يج�سد�ن  وز�ي�����د  ف���اخل���ري  م��ه��م��ة 
�مل�سرق  و�حل��ا���س��ر  �لنا�سع  �لإرث 

و�مل�ستقبل �لز�هي لالإمار�ت.
�إن���ه يف ع���ام ز�ي���د ت�ستمر  و�أ����س���اف 

ليعم  �لعطاء  �لإم���ار�ت نحو  رحلة 
هذه  �أن  مو�سحا  �لب�سرية  �خل��ري 
�أقامها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة  �ل��ت��ج��رب��ة 
ز�يد على منوذج �لوحدة �ستو��سل 

�إدها�س �لعامل .
و�أكد �سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد �أن 
لنو��سل  جليلة  منا�سبة  ز�ي��د  ع��ام 
و�ملحبة  �خل��ري  قيم  ��ستلهام  معا 
و�ل��ت�����س��ام��ح �ل���ت���ي �أر����س���اه���ا ز�ي���د 
لعي�سنا  �أ���س��ا���س��ي��ة  م��ب��ادئ  وجعلها 
�مل�سرتك على هذه �لأر�س �لطيبة 

�لإن�سان  ز�ي����د  ج��ع��ل  ل��ق��د  وق�����ال: 
فباتت  �لتنموية  روؤي��ت��ه  �سلب  يف 
در�سا  ومنجز�ته  �لعطرة  م�سريته 
�أن  ذل��ك  �ل����روؤى  �أج��م��ل  ننهل منه 
من يطلب �ل�سعادة ل�سعبه ل يعرف 
�مل�ستحيل. و�أكد �سموه �أن عام ز�يد 
�لنجاحات  م���ن  �مل���زي���د  ���س��ي�����س��ه��د 
فالوفاء  �لإم���ار�ت  لدولة  �لباهرة 
�إ�سر�ر�  �أك��رث  يجعلنا  �لقائد  لهذ� 
وتطويرها  م�����س��ريت��ه  ح��ف��ظ  ع��ل��ى 

ونقلها عرب �لأجيال.

•• اأبوظبي-وام:

خليفة  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �ك��د 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  نهيان  �آل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  توجيهات �ساحب  �إن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
باإعالن   - �هلل  ح��ف��ظ��ه   – �ل���دول���ة 
دليل  ز�يد” هو  “عام   2018 ع��ام 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول����ة  �أن  ع��ل��ى 
با�سم  د�ئما  حتتفي  �ستظل  �ملتحدة 
�إليه  و���س��ل��ت  م���ا  �أن  وت���ذك���ر  ز�ي�����د، 
�لأ���س�����س و�لثو�بت  ث��م��ار  �ل��ي��وم ه��و 

و�ل���ن���ه���ج �ل�����ذي ر���س��م��ه �مل���غ���ف���ور له 
نهيان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
مبكانة  لالحتفاء  ع��ام  فتخ�سي�س 
ز�ي����د و�جن����از�ت����ه، �سري�سل  �ل�����س��ي��خ 
�ل�سيخ  �أن  م��ف��اده��ا  ر���س��ال��ة  ل��ل��ع��امل 
�أبناء  ن��ف��و���س  يف  غ���ر����س  ق���د  ز�ي�����د 
و�لعرفان  �ل���وف���اء  ق��ي��م  �لإم��������ار�ت 
ي��ق��دم��ون �سيئا  و�ل��ت��ق��دي��ر، فها ه��م 
و�أ�ساف  ز�ي���د.  ل��ذك��رى  �ل��ي��وم  منها 
�سموه : �إن للمغفور له �ل�سيخ ز�يد 
ك��اف��ة مناحي  ب�����س��م��ات و����س��ح��ة يف 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �حل��ي��اة 

و�لثقافية و�ل�سيا�سة، فالزلنا �ليوم 
ن�سري على نهجه وننهل من حكمته 

�لإقليمي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وم��و�ق��ف��ه 
لي�س  ز�يد  بعام  فاحتفالنا  و�لعاملي، 
�إل �حتفال بالإجناز�ت �لتي مل يكن 
ب�سرية  ن��ف��اذ  ل���ول  تتحقق  �أن  ل��ه��ا 
وبر�عته  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ  ل���ه  �مل��غ��ف��ور 
جنح  ف��ق��د  �مل�ستقبل  ����س��ت�����س��ر�ف  يف 
فر�س  �إىل  �ل��ت��ح��دي��ات  حت��وي��ل  يف 

و�حللم �إىل حقيقة. 
كافة  م�ساركة  �أه��م��ي��ة  �سموه  و�أك���د 
هذه  �جن���اح  يف  و�ملوؤ�س�سات  �لأف����ر�د 
�مل���ب���ادرة و�ل��ت�����س��اب��ق يف ن��ق��ل و�إب����ر�ز 
ليظل مدر�سة  ز�ي��د  �ل�سيخ  م��وروث 

بكل  و�لحتفاء  �ملتعاقبة،  لالأجيال 
طريقاً  ز�ي���د  حكمة  ر���س��م��ت  �جن���از 

للو�سول �إليه.
و�أ�ساف �سموه : نريده عاماً تت�سدر 
فيه �جن��از�ت ز�ي��د وذك��رى ز�ي��د كل 
نحتفل  ل  فنحن  و�مل��ح��اف��ل،  �ملنابر 
100 عام على ميالد  فقط مبرور 
نوؤكد  ولكننا  �لتاريخي  �لقائد  هذ� 
على �أن دولة �لإم��ار�ت قيادًة و�سعباً 
لز�لت ت�سري على خطى ز�يد و�أنها 
وقيمه  م��ب��ادئ��ه  ن��ق��ل  ع��ل��ى  حري�سة 

لالأجيال �لقادمة .

•• اأبوظبي -وام: 

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي �أن �إعالن �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
“يج�سد قمة  ز�يد  عام   “  2018
�لوفاء لنهج �لو�لد �ملوؤ�س�س �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
�أر�سى دعائم  �ل��ذي  ث��ر�ه  طيب �هلل 
�سرح �لإمار�ت �لإن�ساين و�خلريي 
ويوؤكد �ملكانة �لكبرية �لتي يحتلها 
�أبنائه  ق���ل���وب  يف  ن��ه�����س��ت��ن��ا  ب�����اين 
بناء دولة �لحتاد  �لكبري يف  ودوره 
وتر�سيخ �أركانها وحتقيق كل �أ�سباب 

�لرخاء و�لرفاهية للمو�طنن.
ل�سموه  ت�������س���ري���ح  يف  ذل������ك  ج������اء 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �إع�����الن  مب��ن��ا���س��ب��ة 
عام  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
منا�سبة  ليكون  ز�ي��د  عام   2018

بالقائد  ل��الح��ت��ف��اء  ت��ق��ام  وط��ن��ي��ة 
�مل��وؤ���س�����س �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�يد 
�آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  ب���ن ���س��ل��ط��ان 
 100 ث��ر�ه مبنا�سبة ذك��رى م��رور 
���س��ن��ة ع��ل��ى م���ي���الده وذل�����ك لإب�����ر�ز 
وبناء  ت��اأ���س��ي�����س  يف  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  دور 
دولة �لإم��ار�ت �إىل جانب �إجناز�ته 

�ملحلية و�لعاملية.
�لوطن  به  �أن ما ينعم  �سموه  و�أك��د 
�لآن من �أمن و��ستقر�ر و�زدهار ما 
�لقومي  �لنهج  لهذ�  ح�ساد  �إل  ه��و 
�لبالغة  و�حلكمة  �لثاقبة  و�ل��روؤي��ة 
ز�يد  �ل�سيخ  بها  يتحلى  ك��ان  �ل��ت��ي 
ب��ات��ت نهجا  ث���ر�ه و�ل��ت��ي  طيب �هلل 
�ساحب  ع��ل��ي��ه  مي�����س��ي  ون���رب�����س���ا 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�سيخ  �ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل  رع���اه 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�سلحة و�إخو�نهم �أ�سحاب 
�ل�سمو حكام �لإمار�ت يف ثقة وثبات 
�ملعطاء  �ل���وط���ن  ب��ه��ذ�  ل��الن��ط��الق 
�آف���اق ج��دي��دة رحبة م��ن �لنمو  �إىل 

و�لتقدم و�لزدهار.
و ق����ال ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�ل�سيخ  �أن  �سك  : ل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ث�������ر�ه ق����ائ����د ل  ز�ي�������د ط���ي���ب �هلل 
مبثله  يجود  �أن  �ل��زم��ان  ق��ل  ين�سى 
�أعطاهم  ف��اأح��ب��وه  �ل��ن��ا���س  �أح���ب   ..
ك��ل ���س��يء ف��اأ���س�����س ل��ه��م دول���ة وبنى 
مقدمة  يف  وو���س��ع  وح�����س��ارة  �سعبا 
�لإن�سان  بناء  و�أولوياته  �هتماماته 
و�آمن باأن �ل�ستثمار يف �لإن�سان هو 
�لأنفع و�لأجدر للبلد�ن لكي حتقق 
مكانتها ويكون لها �حل�سور �لقوي 

و�ملكانة �ملتميزة بن �ل�سعوب.
�ملغفور له  �إن حكمة  و�أ�ساف �سموه 
نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�سريعا  جت���ل���ت  �ل���ث���اق���ب���ة  وروؤي�����ت�����ه 
وب��و���س��وح ك��ب��ري م��ن خ���الل قدرته 

�ل�سف  وت��وح��ي��د  �ل�����س��م��ل  ع��ل��ى مل 
وق�سوتها  �حل���ي���اة  ���س��ع��وب��ة  رغ����م 
ووجود �لعديد من �لتحديات �لتي 
و�ل�سحر�ء  �ل��ب��د�وة  بحياة  تت�سل 
و�لأمناط �ملعي�سية �ل�سائدة يف تلك 
�لفرتة حيث كان �لنا�س ي�سارعون 

�حلياة لكي ينتزعو� قوت يومهم .
ز�يد  بن  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو  وقال 
ز�يد  �ل�سيخ  �إجن���از�ت  �إن  نهيان  �آل 
ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان رح��م��ه �هلل 
م��ن ب��ن��اء دول���ة �لحت���اد �إىل جانب 
وتاأ�سي�س  �لإم�����ار�ت  ح��ك��ام  �إخ���و�ن���ه 
على  و�ملحافظة  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات 
�ملا�سية  �لعقود  م���د�ر  على  كيانها 
و�إطالق م�سرية �لتنمية و�لتطوير 
يف �لإمار�ت و�سو�ها �لكثري و�سعت 
فقيد �لوطن �لغايل يف م�ساف �أبرز 
�ملو�طنون  �سعر  حيث  �ل��ع��امل  ق��ادة 
وم������ن ي���ق���ي���م ع���ل���ى ه������ذه �لأر��������س 
بعد  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  ب��الأم��ن  �لطيبة 
ك����ان نتاجا  ط����ول م��ع��ان��اة و�ل������ذي 
�لثاقبة  وروؤي���ت���ه  �خل����رية  لأف��ع��ال��ه 

�لتكافل  حت��ق��ي��ق  م��ن  مكنته  �ل��ت��ي 
بن  �حلكم  يف  و�ل��ع��دل  �لجتماعي 
يعي�سون  �أ�سبحو�  فاجلميع  �لنا�س 
�لأ�سرة  ب��روح  معا وجنبا �ىل جنب 

�لو�حدة.
و �أكد �سموه �أن �ملكانة �لرفيعة �لتي 
حتتلها دولة �لإم��ار�ت كاأكرب مانح 
للم�ساعد�ت �لإمنائية على م�ستوى 
وروؤية  لفكر  ترجمة  ج��اءت  �لعامل 
وتتويجها  ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ز�ي�����د 
�لدولة  �ل��ت��ز�م  جل��ه��وده يف جت�سيد 
�لعاملية  �لإن�������س���ان���ي���ة  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا 
ت��اأ���س�����س��ت عليها  �ل��ت��ي  ومب��ب��ادئ��ه��ا 
عا�سمة  مكانتها  لرت�سيخ  و�سعيها 

�إن�سانية.
و �سدد �سموه على �أن مناقب �لفقيد 
�ل��ع��زي��ز يف ه���ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي ل 
تعد ول حت�سى فقد كر�س �لر�حل 
�حتياجات  لتلم�س  وق��ت��ه  �ل��ك��ب��ري 
و�سخر  و�مل���ح���ت���اج���ن  �ل�������س���ع���ف���اء 
�أو�ساعهم  مل�ساندة  �لدولة  �إمكانات 
�لفقيد  �أن  على  م�سدد�  �لإن�سانية 

�لإن�سانية  للقيم  غاليا  رم���ز�  ك��ان 
توجيهاته  و�أن  خ��ا���س��ة  �جل��م��ي��ل��ة 
و�أق��و�ل��ه كانت ت�سدر عن  و�أف��ع��ال��ه 
للتعاليم  عميق  وفهم  ر��سخ  �إمي��ان 
�لعربية  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �لإ����س���الم���ي���ة 
جوهرها  يف  حتثنا  �ل��ت��ي  �لأ���س��ي��ل��ة 
ع���ل���ى ف�������س���ائ���ل �ل����ب����ذل و�ل���ع���ط���اء 
و�لأخ�����وة وم�����س��ان��دة �ل��ذي��ن ه��م يف 

حاجة �إىل �لعون و �مل�ساعدة .
و قال �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
رحمه  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ  �إن  ن��ه��ي��ان  �آل 
�هلل ���س��ج��ل ب���اأح���رف م���ن ن���ور على 
�لإن�ساين  �لب�سرية  تاريخ  �سفحات 
�إ���س��م دول���ة �لإم�����ار�ت ر�ئ���دة �لعمل 
�خلريي وجمالته �ملختلفة و�سخر 
�أجل  من  و�إمكاناتها  �لدولة  م��و�رد 
و�ملحتاجن  �ل�����س��ع��ف��اء  م��ن��ا���س��رة 
�لفقر  خم���اط���ر  م����ن  وح��م��اي��ت��ه��م 
و�مل��ر���س و�جل��ه��ل.. و�أ���س��اف �إن���ه “ 
ومبادر�ته  �ل��ف��ق��ي��د  ج��ه��ود  بف�سل 
مكانة  �ل����دول����ة  ت����ب����و�أت  �ل���ك���رمي���ة 
�لعمل �خلريي  ميادين  متميزة يف 

�إق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا و�ح��ت��ل��ت م�ساحة 
�لإن�ساين  �لعطاء  كبرية يف �ساحات 
ل��ل��ع��امل جتربة  �ل���رح���ب���ة وق���دم���ت 
ف���ري���دة يف جت�����س��ي��د ق��ي��م �ل���ب���ذل و 
�أج������ل ت��خ��ف��ي��ف �آلم  �ل���ع���ط���اء م����ن 
�لإن�سانية  وم��ع��ان��ات��ه��ا  �ل��ب�����س��ري��ة 
�ملالين  قلوب  عر�س  على  وتربعت 
�لذين  �ملنكوبن  و  �ملحرومن  من 
�متدت �إليهم �أياديه �لبي�ساء لتدفع 

عنهم عناء �حلاجة وذل �مل�ساألة.
كانت  �إذ�  �ن����ه  �إىل  ���س��م��وه  ول���ف���ت 
م���ث���ل هذه  ت�����س��ت��ع��ي��د يف  �ل�������س���ع���وب 
تدل  �لتي  قادتها  مناقب  �ل��ذك��رى 
���س��ريت��ه��م وع��ط��ائ��ه��م وتعرب  ع��ل��ى 
عن دوره��م وجتربتهم ف��اإن مناقب 
باقية  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ل��ر�ح��ل  �لقائد 
�سورة  جت�����س��د  �جل��م��ي��ع  ق���ل���وب  يف 
�لوطن ونهج �لقيادة �حلكيمة �لتي 
�لنتماء  قيم  �إع���الء  على  حر�ست 
و�ل���ولء للوطن ورف��ع ر�يته يف كل 
و�ل�سالم  ل��ل��ح��ك��م��ة  رم����ز�  �مل��ح��اف��ل 

و�خلري و�لعطاء.

و نوه �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان يف ختام ت�سريحه �إىل �أن 
جن���اح جت��رب��ة �لإم������ار�ت ي��ع��ود �إىل 
�لذي  ز�ي��د  كال�سيخ  رج��ال  �سو�عد 
�آمن بالوحدة و�سعى لأجلها وكر�س 
وق���ت���ه وج����ه����ده ل���ه���ا ف����ال غ�����رو �أن 
ت�سبح جتربة �لإمار�ت بف�سل روح 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �أجن���ح �من���وذج وحدوي 
على م�ستوى �لوطن �لعربي بل يف 
�ملعا�سر فاآمن بكل  �لعربي  �لتاريخ 
�جلميلة  و�مل��ب��ادئ  �ل�سامية  �لقيم 
نه�سة  ور�ء  ���س��ب��ب��ا  ك����ان����ت  �ل����ت����ي 
�آمنة  و�ح���ة  �إىل  دول��ت��ن��ا وحت��وي��ل��ه��ا 
�أر�سها  ل��ك��ل م��و�ط��ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى 

�لطيبة.

•• العني -وام:

�آل نهيان ممثل  قدم �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد 
�إىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب 
�سامل ر��سد �سويد�ن ح�سريم �لكتبي يف وفاة جنله 
ذلك  ج��اء   . �لكتبي  ر��سد  �سامل  حممد  له  �ملغفور 
�لعز�ء  خيمة  �إىل  �م�س  ع�سر  �سموه  زي��ارة  خ��الل 

�لرفاعة  يف  �لفقيد  منزل  ج��و�ر  �إىل  ن�سبت  �لتي 
بالهري يف مدينة �لعن. كما قدم �سموه �لعز�ء �إىل 
�سامل  �أبناء  �لفقيد من�سور وز�يد وحمد�ن  �إخو�ن 
ر��سد �سويد�ن �لكتبي و�حل�سور من �أهله و�أقاربه 
�إىل جانب  �لعز�ء  تلقي  و�سارك خالل ح�سوره يف 
و   . و�ملقيمن  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  جمع  �لفقيد  �أ���س��رة 
�مل�ساب �جللل  �ملو��ساة يف  �سموه عن �سادق  �أع��رب 

�أن يتغمد �لفقيد بو��سع  �سائال �هلل �لعلي �لقدير 
�أهله  يلهم  و�أن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  و�أن  رحمته 
�لفقيد  و�ل��د  عرب  جانبهم  من  و�ل�سلو�ن.  �ل�سرب 
و�إخو�نه و�أهله عن تقديرهم حل�سور �سمو �ل�سيخ 
�سلطان بن ز�يد �آل نهيان ملجل�س �لعز�ء وم�ساركتهم 
وجل  عز  �هلل  د�ع��ن   .. عنها  و�لتخفيف  �أحز�نهم 

ل�سموه ولل�سيوخ �لكر�م بال�سحة وطول �لعمر.

�سلط��ان ب��ن زاي���د يع���زي يف وف���اة 
حمم��د �سال��م را�س���د الكتب��ي

�سلط���ان ب���ن زاي���د : اأوفي���اء لزاي��د اخلي�ر واحلكم��ة والعط�اء
•• اأبوظبي-وام: 

عرّب �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان 
عن  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  ممثل 
�ل�سمو  �لكبري لتوجيهات �ساحب  تقديره 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لدولة حفظه �هلل بت�سمية عام 2018 عام 
�ملنا�سبة  بهذه  �سموه يف كلمة  وق��ال  ز�ي��د. 
�إنه لي�س غريباً على �ساحب �ل�سمو رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل ول على �إخو�نه ول على 
لرجل  �لوفاء  هذ�  قاطبة  �لإم���ار�ت  �سعب 
م���الأ �ل��دن��ي��ا خ����ري�ً وح��ك��م��ة وع���ط���اًء وهم 
�أن  �ليقن  علم  نعلم  معهم  ونحن  جميعاً 
�لقائد �ملوؤ�س�س طيب �هلل ثر�ه مل يغب ل 
�لعيون حلظة و�حدة  �لقلوب ول عن  عن 

ولأننا  قلوبنا ويف وجد�ننا  يعي�س يف  لأن��ه 
نر�ه ماثاًل �أمام ناظرينا يف كل وقت وحن 
و�إن ما غر�سه يف نفو�سنا �أكرب و�أعمق من 
�أن يذكر كما �أن ما تركه من مري�ث مادي 

ومعنوي �أغلى و�أثمن من �أن يقدر.
�إن كل فرد منا نحن �سعب  و�أ�ساف �سموه 
روح  بع�سا من  د�خله  يحمل يف  �لإم���ار�ت 
�ل���و�ل���د �ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���س�����س ط��ي��ب �هلل ثر�ه 
�أك���رث من  �أو  وي��ظ��ه��ر ع��ل��ى خ��ارج��ه ملمح 
ت��ع��د ول  �ل��ت��ي ل  ز�ي���د  �سخ�سية  م��الم��ح 
حت�سى ففيها �حلكمة وحب �خلري وفيها 
�لعطاء وفيها �لنتماء وفيها �لنبل وفيها 
�ل�����س��ه��ام��ة وف��ي��ه��ا �ل�سموخ  �مل����روءة وف��ي��ه��ا 
ت��ع��ي��ن عام  و�إن  و�ل��ك��ث��ري  �ل��ك��ث��ري  وف��ي��ه��ا 
�إل جم��رد رم��ز و��سح  ل��ز�ي��د لي�س  ب��ذ�ت��ه 

حب  من  جميعا  نحمله  ملا  جلي  وجت�سيد 
يف  �لتاريخ  �سنع  لرجل  و�متنان  وعرفان 
وطنه وغري وجه �لأر���س يف ب��الده و�سبق 
على  يبخل  ومل  �ل�سعاب  وحت��دى  ع�سره 
�لبالد ول على �لعباد بوقت ول مبال ول 
�أنه  على  �لآر�ء  تتفق  �أن  فا�ستحق  بجهد 
حكيم �لعرب وحق للبالد و�لعباد �أن يقفو� 
�لدرو�س  منها  وي�ستلهمو�  جتربته  �أم���ام 
منجز�تها  على  �حلفاظ  ثم  وم��ن  و�لعرب 
و�أبرزها  �أهمها  وم��ن  بثو�بتها  و�لتم�سك 
بقينا  نحن  �إن  ق��ادرون  باأننا  �لتام  �ليقن 
�للتفاف  و�أن  وت����اآزر  ومت��ا���س��ك  �حت���اد  يف 
كل  �إىل  �سبيلنا  �هلل  حفظهم  قادتنا  ح��ول 
�هلل  �سمح  ل  و�لت�ستت  �ل��ف��رق��ة  و�أن  خ��ري 
�ل�سيخ  و�أو���س��ح �سمو  ب��اأي خ��ري.  ياأتيا  ل��ن 

�ساحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سلطان 
�ل�سمو رئي�س �لدولة �إن رجاًل و�حد�ً مثل 
ث��ر�ه وجعل �جلنة  ز�ي��د طيب �هلل  �لو�لد 
م��ث��و�ه ����س��ت��ع��ان ب���اهلل ع��ز وج���ل و وث���ق يف 
�لحتاد  هذ�  وبنى  �سعبه  فيه  فوثق  �سعبه 
�ل�سخم جدير  �لإرث  وت��رك هذ�  �ل�سامخ 
ب��اأن نقف ل��ه �إج���الًل و�ح��رت�م��اً يف غيابه 
ك��م��ا ك��ن��ا ن��ف��ع��ل ح����ال وج������وده و�ل���وق���وف 
وتقدير�ً  �ح���رت�م���اً  ك��ون��ه  ج��ان��ب  �إىل  ه��ن��ا 
�لتم�سك  ���س��رورة  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  يعني 
فينا من قيم ومبادئ ج�سدتها  زرع��ه  مبا 
�أفعاله و�إن مل ينطق بها ل�سانه فهو �لذي 
�لإميان  �أن��ه ل م�ستحيل مع  للعامل  �أثبت 
ث��م يف  ب��اهلل و�ل��ت��وك��ل عليه و�لثقة يف �هلل 
لقائده  �سند  �أق����وى  �ل�سعب  و�أن  �لنف�س 

وقال  و�إخال�سه.  فيه ويف حكمته  وثق  �إن 
طيبة  م��ن��ا���س��ب��ة  ز�يد”  “عام  �إن  ���س��م��وه 
لنكرر ونوؤكد �لتحية و�لحرت�م و�لتقدير 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 
�هلل و�ساحب  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  دبي و�ساحب  حاكم 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
و�إخو�نهم  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لإم��ار�ت حلر�سهم  �ل�سمو حكام  �أ�سحاب 
و�ل�سري  ز�ي��د  بنهج  �لتم�سك  على  جميعا 
ما يحفظ  كل  على  و�حلر�س  على خطاه 
للبالد قوتها ورفعتها وللمو�طنن كل ما 

فيه خريهم و�سعادتهم. 
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

�أك�����د ����س���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة خ��م��ي�����س مطر 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي 
جتارة و�سناعة �لفجرية �أن توجيهات 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
“عام   2018 عام  �عتماد  ب�ساأن  �هلل 
ور�سيدة  حكيمة  خطوة  ز�يد” متثل 
ت���اأت���ي ت��رج��م��ة ل����رد �جل��م��ي��ل جتاه 
قدمها  �لعطاء  م��ن  متو��سلة  رحلة 
�لكعبي  وق���ال  ل�سعبه.  �خل���ري  ز�ي���د 
�ملغفور  �إن  �ملنا�سبة  بهذه  ت�سريح  يف 
�آل نهيان  ز�يد بن �سلطان  �ل�سيخ  له 
ق��ائ��د� ل ين�سى  ك��ان  ث���ر�ه  طيب �هلل 
�أحب  ي��ج��ود مب��ث��ل��ه  �أن  �ل���زم���ان  ق���ل 
�ل��ن��ا���س ف��اأح��ب��وه �أع��ط��اه��م ك��ل �سيء 
و�أ�س�س لهم دولة وبنى �سعباً وح�سارة 
�هتماماته  م���ق���دم���ة  يف  و�����س����ع  و 
و�أول��وي��ات��ه ب��ن��اء �لإن�����س��ان و�آم���ن باأن 
�لأنفع  ه���و  �لإن�������س���ان  �ل���س��ت��ث��م��ار يف 
و�لأجدر للبلد�ن لكي حتقق مكانتها 
و�ملكانة  �لقوي  �حل�سور  لها  ويكون 

�مل��ت��م��ي��زة ب��ن �ل�����س��ع��وب. و�أ����س���اف �ن 
�ل�ستثمار  على  ح��ر���س  �خل��ري  ز�ي���د 
يف �مل��و�ط��ن �لإم��ار�ت��ي و �سجعه على 
�لتعلم و�لعمل ووفر له كل ما يحتاج 
�ملو�طن ويكون  �إليه لكي ي�ستثمر يف 
عوناً و�سند�ً يف بناء �لإمار�ت وبالفعل 
يعملون  و�مل��و�ط��ن��ات  �ملو�طنن  ن��رى 
بناء  و�إخ��ال���س يف م�سرية  بكل جهد 
�لإمار�ت و�لنهو�س بها مل�ساف �لدول 
ز�يد  �أيدي  نن�سى  ول  �ملتقدمة عاملياً 
خمتلف  �إىل  �م��ت��دت  �ل��ت��ي  �لبي�ساء 
�ملحتاجن  مل�����س��اع��دة  �لأر�����س  ق����ار�ت 

و�ملعوزين وبناء �مل�ساريع �لتي ترتقي 
بحياتهم �ملعي�سية وحت�سن �أو�ساعهم 
�ل�سيخ  �أن  �لكعبي  و�أو���س��ح  �ليومية. 
�ل��رج��ل يف  �مل���ر�أة لت�سارك  ز�ي��د مكن 
تقدم �لإمار�ت عرب �لنهو�س بدورها 
وقام  �مل�ستويات  كل  على  �ملجتمع  يف 
تهتم  م����ر�ك����ز وج���م���ع���ي���ات  ب���اف���ت���ت���اح 
ب�سوؤون �ملر�أة و�ل�ستفادة من مو�هبها 
�ملو�قع  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  و�إم���ك���ان���ات���ه���ا 
با�ستحقاقها  روؤيته  لإثبات  �لقيادية 
تبوء �أعلى �ملنا�سب .. ومهد �لطريق 
ثقة  بكل  لتخطو  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة 

وت�سارك  وت��دخ��ل  ط��ري��ق��ه��ا  ول��ت�����س��ق 
بنجاح يف جمالت �لعمل �ملختلفة يف 

�لدولة .
خ��ال��د حممد  �سعادة  �أك���د  م��ن جهته 
�جل���ا����س���م م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة جت���ارة 
�ع��ت��م��اد عام  �أن  �ل��ف��ج��رية  و���س��ن��اع��ة 
يج�سد  ز�يد”  “عام  ليكون   2018
دولة  تعزز من ح�سور  �سديدة  روؤي��ة 
�لمار�ت �قليميا وعامليا وتربز �لإرث 
�لقائد  تركه  �لذي  و�لعريق  �ل�سيل 
�مل���وؤ����س�������س و�أ����س���ب���ح ن��ه��ج��ا ت��ل��ت��زم به 
و�أطيافها  مبكوناتها  �لم���ار�ت  دول��ة 
و�أف�����ر�ده�����ا ل��ت�����س��ب��ح م��ن��ه��ج��ي��ة عمل 
�لقائد  �إن  �جلا�سم  و�أ���س��اف  وح��ي��اة. 
�مل���وؤ����س�������س �ل�����س��ي��خ ز�ي�����د رح���م���ه �هلل 
وبف�سل حكمته وقيادته �لفذة �نتقل 
دول����ة متحدة  �إىل  �لم�����ار�ت  ب��دول��ة 
بتما�سكها  ت��ت�����س��م  ع�����س��ري��ة  ق���وي���ة 
 .. �مل�ستحيل  تطويع  على  وق��درت��ه��ا 
وعمل على �لنهو�س بالإن�سان ومده 
مب�سوغات و�أدو�ت تقدمه �إميانا منه 
ب�����اأن �لن�������س���ان �مل���ح���رك �ل����س���ا����س يف 

نه�سة �لمم.

•• اأبوظبي -وام: 

�أ�ساد �سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�سة 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�لإن�سانية رئي�س جمل�س 
�ساحب  باإعالن  �لريا�سي  �أبوظبي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�لعام  على  ز�ي���د  ع��ام  �سعار  �ط���الق 
للحفاظ  �ل�سديدة  وروؤيته   2018
نه�سة  وب����اين  �مل��وؤ���س�����س  �أرث  ع��ل��ى 
�لإم������ار�ت �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����س��ي��خ ز�يد 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ث����ر�ه وذل����ك ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ذكرى 
�لذي  م��رور مائة ع��ام على ميالده 
ي�سادف تاريخ توليه مقاليد �حلكم 
يف �إمارة �أبوظبي يف 6 �أغ�سط�س عام 

.1966
وقال �سموه يف كلمة له بهذه �ملنا�سبة 
قهر  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�سيخ  “�إن 
�لنرية  وم��ب��ادئ��ه  بفكره  �لتحديات 
�ل�����س��ل��ب��ة �لتي  و�ر�دت�������ه وع��زمي��ت��ه 
متقدمة  قوية  دول��ة  تاأ�سي�س  �أر�دت 
وقام  وكبرية  جبارة  بخطو�ت  فبد�أ 

بدور  منه  �ميانا  �لحت��اد  بتاأ�سي�س 
�ل��ت��ن��م��ي��ة ودف����ع عجلة  �ل���وح���دة يف 
م�سرية حتقيق �لهد�ف �مل�ستقبلية 
�ملنظومة  ب���و����س���ع  ق�����ام  ث����م  وم�����ن 
�ل��ر���س��ي��ن��ة و�لأ����س�������س �مل��ت��ي��ن��ة �لتي 
و�ملوؤ�س�سات  �ل����وز�ر�ت  عليها  قامت 
و�نطلقت معها رحلة قيادة �لمار�ت 
مل�ساف �لدول �ملتقدمة بروح �لعمل 
�جل����م����اع����ي �مل����ت����و������س����ل و�مل����ث����اب����رة 
�لوطن و�لخال�س  و�لتفاين بحب 
لرت�به حتى غدت جتربة �لإمار�ت 
غر�سته  مل��ا  يحتذى  عامليا  من��وذج��ا 
م�����س��رية ز�ي����د يف ن��ف��و���س ووج����د�ن 
���س��ع��وب �ل��ع��امل �ل��ت��ي ك��ان��ت �ساهدة 
على �لتحول �لتاريخي لبناء �لدولة 

�لنموذجية �ملميزة.
ومبادئ  ق��ي��م  �إن  ���س��م��وه  و�أ�����س����اف 
كانت كفيلة  �رتكز عليها  �لتي  ز�يد 
مبو�جهة كافة وخمتلف �ل�سعوبات 
و  �لتاأ�سي�س  م�سرية  يف  و�لتحديات 
متثل م�سوؤوليته �لكبرية و�هتمامه 
�لأكرب بجعل �لوطن و�حة خ�سر�ء 
تتو�فر به كل �سبل �لعي�س و�لرفاهية 
��سرت�تيجيا  وموقعا  �لوطن  لأبناء 
جذ�با ومكانا �آمنا للعي�س ب�سالم .. 

و�ملوعظة  �لعرب  لإ�ستلهام  مدر�سة 
�لر�ئدة  �لوطنية  �مل�سرية  ه��ذه  من 
لقائد ��ستثنائي كان يفكر ويخطط 
وينفذ ويعمل بنف�سه حبا و�خال�سا 
وفاء لالأر�س �لتي �أجنبته وحر�سا 
ب��ن دول �لعامل  ع��ل��ى روؤي����ة وط��ن��ه 

�ملتقدم.
ز�يد  �ل�سيخ  ����س��م  �أن  �سموه  �أك���د  و 
�ق���رتن ب��اخل��ري و�خل���ري �ق���رتن به 
وعطاء�ته غري �ملحدودة يف �ساحات 
�ل��ع��م��ل �خل�����ريي خ���ري دل���ي���ل على 
�لذي  و�ل��ق��ائ��د  �لأب  ز�ي���د  �ن�سانية 
فكان  ل��ل��م�����س��ادف��ة  �سيئا  ي���رتك  مل 

للتو��سع نرب��سا وللب�ساطة م�سدر� 
للفخر و�لعجاب بقربه من �جلميع 
بن  ��ستثنائية  ع��الق��ة  ج�سد  حتى 
لت�سطر  �مل��و�ط��ن��ن  و�أب��ن��ائ��ه  �لقائد 
�لوطن  جن�����اح  وم����الح����م  ق�����س�����س 

مبختلف �حلقب �لتاريخية.
ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ  �أن  ����س���م���وه  ذك������ره  و 
رحمه �هلل كان يهتم بال�ستثمار يف 
�لنفط  يف  �ل�ستثمار  قبل  �لن�سان 
وك���ان ي���ويل �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� للعلم 
�ملتقدمة  �ل����دول  ب��اع��ت��ب��ار  و�ل��ت��ع��ل��م 
ت��ب��ن��ى ب��ال��ع��ق��ول �ل���ن���رية و�لف���ك���ار 
�مل��ب��دع��ة و�مل����ب����ادر�ت �ل��ك��ب��رية �لتي 
ت���ق���ود �ل����وط����ن ن���ح���و �لم�������ام حتى 
و�ملكت�سبات  �مل���ن���ج���ز�ت  جت�������س���دت 
�ل����وط����ن����ي����ة مب���خ���ت���ل���ف �مل�����ج�����الت 
و�لقت�سادية  و�لثقافية  �حل�سارية 
يد  على  و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية 
�أجل  �أفنى حياته من  �ل��ذي  �لقائد 

رفعة �لوطن بحا�سره وم�ستقبله.
و قال �سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل 
نهيان �إن هذه �ملنا�سبة متثل فر�سة 
�ل���وط���ن وحدثا  لأب����ن����اء  ت��اري��خ��ي��ة 
�لتالحم  ع��ن  للتعبري  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا 
�ل��وط��ن��ي جت���اه ق��ائ��د ورم����ز عربي 

و�أمته  وطنه  �أج��ل  من  عمل  �أ�سيل 
و�أخل�س  ون��ه��ج��ه  ب��ث��و�ب��ت��ه  و�آم������ن 
وتفانى وقدم باإر�دته �لقوية كل ما 
و��سعاد  توحيد  �أج��ل  م��ن  ي�ستطيع 

�لوطن ومو�طنيه.
و �أ�ساف �سموه �إن �لنهج �لذي خطه 
ك��ان حجر  ز�ي��د  �ل�سيخ  و���س��ار عليه 
�لأ�سا�س �لذي �نطلقت منه �لإمار�ت 
فنهجه  �مل��ت��ط��ورة  �ل�����دول  لطليعة 
�لعمل  يف  �لخ���ال����س  ع��ل��ى  يعتمد 
و�ل���ت���ف���اين ب��ح��ب �ل���وط���ن و�ل�����ولء 
غري  و�لعطاء  و�لت�سامح  و�لنتماء 
�لن�سانية  �لق�سايا  جت��اه  �مل��ح��دود 
ومنا�سرة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�ل����ك����و�رث 
لالمة  �مل�سريية  �لق�سايا  خمتلف 
�لعربية و�ل�سالمية، فكان حا�سر� 
�لذي  �ل�سديد  و�ل��ر�أي  �ملوقف  بقوة 
ع���زز م��ك��ان��ة �ل���دول���ة ور���س��خ دوره���ا 

�لقليمي و�لدويل.
ز�ي��د رحمه  �ل�سيخ  �إن  �سموه  و قال 
بنهجه  بيننا  ح��ا���س��ر�  ز�ل  م��ا  �هلل 
وم��ب��ادئ��ه ورك��ائ��زه �ل��ت��ي عملت بها 
�لآخر  بعد  يوما  �لر�سيدة  �لقيادة 
ت���اأك���ي���د� ل��ن��م��وذج��ي��ة �ل��ن��ه��ج �ل���ذي 
وحفاظه  �لر�سينة  ومبادئه  �قتفاه 

�لوطن  وتقاليد وتر�ث  على عاد�ت 
يف ظل �لنه�سة �لعمر�نية و�لتطور 
�مل�سرية  به  �لذي متيزت  �حل�ساري 
�ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ي��د �مل��وؤ���س�����س رحمه 

�هلل.
ز�ي��د كان  �ل�سيخ  �أن  �أو�سح �سموه  و 
�أب���ن���اء وبنات  ي�����س��ج��ع �جل��م��ي��ع م���ن 
�ل��ت��ف��وق يف خمتلف  ع��ل��ى  �ل���وط���ن 
�مل����ج����الت وي�����س��د �لأي�������دي وي������وؤ�زر 
�ملخل�سن  م��ن  �خل��ريي��ن  وي�����س��ان��د 
�لوطنية  ل��ل��م�����س��رية  و�ل���د�ع���م���ن 
و�همية  ����س���رورة  للجميع  وي���وؤك���د 
لإعالء  به  و�لتميز  �لعمل  مو��سلة 

�ساأن �لوطن ب�سو�عد �بنائه.
ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د  و 
�آل نهيان �أن عام ز�يد ميثل منا�سبة 
تاريخية  بقامة  لالحتفاء  عظيمة 
�أعطت و�أث��رت وعملت و�أ�س�ست  فذة 
حقيقة  �ىل  �مل�����س��ت��ح��ي��ل  وح����ول����ت 
�ساخمة .. تقف �ليوم فخورة باإرثها 
وتر�ثها وعادتها �ل�سيلة .. ومتثل 
حمطة مهمة لإلهام �لجيال باأفكار 
ومبادئ وقيم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
رح��م��ه �هلل �ل��ت��ي ����س��ت��ن��د ع��ل��ي��ه��ا يف 

تاأ�سي�س �لدولة.

•• اأبوظبي- وام:

�أكد معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�جل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�أن  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  �إد�رة 
�إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل �أن عام 2018 �سيحمل 
ي��ج�����س��د حر�س  ����س���ع���ار ع�����ام ز�ي������د 
�إرث  تخليد  على  �لر�سيدة  �لقيادة 
�ملغفور له �لأب �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد 
بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�لذي د�أب بحكمته على تر�سيخ قيم 
�حل���ق و�خل����ري و�ل��ع��ط��اء م���ن �أجل 

يف  �ل�ستثمار  �إىل  ت�ستند  دول��ة  بناء 
�لإن�سان و��ست�سر�ف �مل�ستقبل.. وما 
جميع  يفخر  وط��ن  بناء  يف  �لنجاح 
�أبنائه وبناته بالنتماء �إليه �إل دليل 
ز�ي��د �خلري  نظر  وبعد  على �سو�ب 

رحمه �هلل .
وقال معاليه يف كلمة بهذه �ملنا�سبة 
ن�ستمد  م��ن��ا���س��ب��ة  ه��و  ز�ي����د  ع���ام  �إن 
خاللها �لدرو�س من م�سرية �حلكمة 
�ل���د�ر ونغر�سها يف  ل��ب��اين  و�ل��ع��ط��اء 
نفو�س �أبنائنا ل�سمان �متد�د �أثرها 
�ل����س���ت���ف���ادة منها  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
و�ل�ستمر�ر يف جني ثمارها.. فالقيم 
“رحمه �هلل” ي��وؤم��ن بها  ك��ان  �ل��ت��ي 

ويعمل على تر�سيخها م�ستمدة من 
�حلنيف  �لإ�سالمي  �لدين  �سماحة 
وت����رك����ز ع���ل���ى م����د ي����د �خل�����ري �إىل 

�ملرموقة  فاملكانة  جمعاء  �لب�سرية 
�ل���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول�����ة �لإم�������ار�ت 
نتيجة  �إل  ه���ي  م���ا  �مل��ح��اف��ل  ك���ل  يف 
و�لذي  زرع��ه  �ل��ذي  �لطيب  للغر�س 
�ل��ر���س��ي��دة رعايته  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��و����س��ل 
ودعمه ومن و�جبنا جميعا يف دولة 
�لإم������ار�ت م��و�ط��ن��ن وم��ق��ي��م��ن �أن 
هذه  على  �ل�سوء  ت�سليط  يف  ن�سهم 
و�للتز�م  �لإيجابية  و�ملعاين  �لقيم 
بها فهي حتقق �خلري و�مل�سلحة لنا 

ولالإن�سانية.
ز�ي��د يعرب  �إن ع��ام  و�أ���س��اف معاليه 
مب�سرية  و�ع����ت����ز�زن����ا  ف���خ���رن���ا  ع����ن 
�سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور 

ب�سماته  ت����ز�ل  ل  �ل����ذي  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لإمار�ت  دول��ة  و��سحة يف جناحات 
�ملا�سية بطموح كبري وعزم ل يلن 
رحمه  ك��ان  فكما  روؤي��ت��ه  ��ستلهام  يف 
�هلل �سابقا لزمانه ت�ستمر قيادتنا يف 
��ست�سر�ف �مل�ستقبل لأن من و�جبنا 
�آباوؤنا  ب��ن��ى  ك��م��ا  لأب��ن��ائ��ن��ا  ن��ب��ن��ي  �أن 

و�أجد�دنا لنا.
ز�يد  ع���ام  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  �أ����س���ار  و 
�خلري  لثمار  عمليا  جت�سيد�  يعترب 
و�ملحبة �لتي غر�سها �لو�لد �ملوؤ�س�س 
من  ن�سنع  كم�سار  لإرث���ه  وتكري�سا 
�آفاق  �إىل  ونرتقي  �مل�ستقبل  خالله 
�أو�سع من �لتقدم و�لتطور و�لنماء.. 

نعرب  �أي�������س���ا  وط���ن���ي���ة  م��ن��ا���س��ب��ة  و 
بقيمنا  و�ع��ت��ز�زن��ا  فخرنا  ع��ن  فيها 
عزمنا  فيها  جن���دد  �ل��ت��ي  وثقافتنا 
�أجيالنا  يف  �لقيم  ه��ذه  تاأ�سيل  على 
�ل��ق��ادم��ة ون��ع��زز م��ن خاللها مكانة 
و�لت�سامح  للمحبة  وطنا  �لإم���ار�ت 

و�لرحمة و�لنفتاح.
بن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  و�أك����د 
ز�ي����د يقدم  �أن ع���ام  �أح���م���د �جل���اب���ر 
ولئنا  عمق  ع��ن  لنعرب  فر�سة  لنا 
و�نتمائنا لدولة �لإمار�ت ولقيادتنا 
�مل�سي  على  عزمنا  وع��ن  �ل��ر���س��ي��دة 
�ملوؤ�س�س  �لأب  م�������س���رية  يف  ق���دم���ا 

ل�سناعة م�ستقبل م�سرق لأبنائنا.

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل �لدكتور �أحمد مبارك �ملزروعي 
لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ن 
للمغفور  �ل�ستثنائية  �لقيم  �إن  �أب��وظ��ب��ي 
�آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه 
عليها  ���س��ار  و�ل��ت��ي  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ساحب 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و �ساحب 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�مل�سلحة جزء  �لقائد �لأعلى للقو�ت  نائب 
�أ�سيل من �لقيم و�لثو�بت �لوطنية لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�أ�ساف معاليه 
يف كلمة له مبنا�سبة �إعالن �ساحب �ل�سمو 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
ع��ام ز�يد   2018 ع��ام  �لدولة حفظه �هلل 
�حتفاء بذكرى مرور مائة �سنة على ميالد 

ز�يد بن  �ل�سيخ  �ملغفور له  �ملوؤ�س�س  �لقائد 
�سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �إن �إطالق 
عام  �سعار  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب 
لهذه  وت��ك��رمي  �حتفاء   2018 على  ز�ي��د 
�ل�سخ�سية �ملتفردة يف �لتاريخ للتوقف عند 
�ل��ت��ي مل يتوقف  و�إجن���از�ت���ه  ز�ي���د  مناقب 
�ل��وط��ن بل  �سد�ها �لإي��ج��اب��ي عند ح��دود 

جتاوزه لي�سمل �ملنطقة و�لعامل �أجمع.
�سكلت  ز�ي��د  و�سرب  وحكمة  فكر  �أن  و�أك���د 
مر�حل  م��ن  مرحلة  لكل  �مل��ت��ن  �لأ���س��ا���س 

�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ت��ط��ور دول����ة �لإم�������ار�ت 
�لتاأ�سي�س  م���ن  ب�����دء�  �ل�����س��ن��ن  م���ر  ع��ل��ى 
�لتنمية  �إىل  �ن���ت���ق���ال  ب���ال���وح���دة  م������رور� 
جميع  يف  �لتمكن  �إىل  و�سول  و�لزده���ار 
�لقادم  �لعام  �ملجالت و�لأ�سعدة و�سي�سكل 
�ل�سخ�سية  لهذه  و�لتقدير  للوفاء  عاما 
�لتي  و�إجن����از�ت����ه����ا  ع��ط��ائ��ه��ا  �ل���ك���ب���رية يف 
��ستمرت نرب��سا ملعاين �خلري وقيم �لوفاء 

و�لت�سحية يف �أرجاء �ملعمورة.
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ن  م��ع��ايل  و�ع���ت���رب 

�لتنفيذي �أن �إرث ز�يد �لقيادي و�لإن�ساين 
�ل�ساملة مدر�سة  للنه�سة  �لد�ئم  وتطلعه 
لكل م�����س��وؤول وم��وظ��ف وك��ل �سخ�س على 
�أر����س دول��ة �لإم����ار�ت ذل��ك �لإرث �لز�خر 
و�لت�سامح  �لإن�����س��ان��ي��ة  ق��ي��م  م���ن  �ل��ن��اب��ع 
�لتنمية  ع��و�م��ل  وتر�سيخ  �خل��ري  وتعميم 
�ل��ع�����س��ري��ة �ل�����س��ام��ل��ة ل��ت�����س��ب��ح ب���ه دول���ة 
رفعة  �إىل  وم��ن��ارة  يتبع  �لإم���ار�ت منوذجا 
�لو�عد  �ل��ز�ه��ر  �مل�ستقبل  ور���س��م  �لأوط���ان 

لأجيال �لغد.

نهيان بن زايد : عام زايد منا�سبة عظيمة لالحتفاء بقامة تاريخية فذة

رئي�س املجل�س الوطني لالعالم : عام زايد احتفاء بالقيم العظيمة التي كر�سها باين الدار 

اأحمد مبارك املزروعي: فكر وحكمة و�سرب زايد �سكلت الأ�سا�س املتني لكل مرحلة من مراحل تطور الإمارات 

•• اأبوظبي - الفجر

حرمل  ب��ن  �سعيد  علي  �سعادة  �أك��د 
جامعة  جمل�س  رئي�س  �ل��ظ��اه��ري 
مبادرة  �أن  على  �لتنفيذي  �أبوظبي 
خليفة  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
عام  بتخ�سي�س   - �هلل  ح��ف��ظ��ه   -
ز�يد« ترتجم  »عام  ليكون   2018
على  ومقيم  م��و�ط��ن  ك��ل  يكنه  م��ا 
و�متنان  عرفان  من  �لدولة  �أر���س 
ل���دور �ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���س�����س �مل��غ��ف��ور له 
ب����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�����س��ي��خ ز�ي����د بن 
�سلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه 
من  متكاملة  منظومة  بناء  يف   –
�خلري و�لعدل و�ل�سالم على تر�ب 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
ز�يد  جعلها  �ل��ت��ي  �مل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه 
�أ�س�س  ح�����س��اري��ة  ل��ن��ه�����س��ة  دع���ائ���م 
بكل ما  دول��ة ع�سرية  من خاللها 
حت��م��ل��ه ه����ذه �ل��ك��ل��م��ة م���ن دللت 

ومعاين �سامية.

�إن »عام ز�يد« يج�سد ما يحظى به 
هذ� �لقائد �لرمز من تفرد حملياً 
و�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً ط���و�ل م�سريته 
ووقته  ف���ك���ره  ف��ي��ه��ا  وه�����ب  �ل���ت���ي 
وطناً  �لإم���ار�ت  ليجعل من  وماله 
ل��ل��ع��زة و�ل���وح���دة و�لب���ت���ك���ار، فقد 
ركيزته  هو  �لإن�سان  باأن  ز�يد  �آمن 
�حل�سارية  �ل��ن��ه�����س��ة  م��ع��رك��ة  يف 
�لوطن،  وبنات  لأبناء  �أر�ده���ا  �لتي 
– طيب  وم�����ن ه���ن���ا ج���ع���ل ز�ي�������د 
�لإن�����س��ان و�سقل  ب��ن��اء  ث����ر�ه-  �هلل 
�أولوياته،  م��ق��دم��ة  يف  �سخ�سيته 
بالنجاح  ج��ه��وده  تكللت  هنا  وم��ن 
وق��دم للب�سرية من��وذج��اً ف��ري��د�ً يف 
�ل��ن��ه�����س��ة �حل�����س��اري��ة، ف��ق��د جعل 
ز�يد عمارة �لب�سر �إحدى �أولوياته 
�إذ  �ل��وط��ن،  بناء  يف  �ل�سرت�تيجية 
يذكر �لتاريخ �أن ز�يد منذ مر�حله 
بالوحدة  �آم����ن  �لأوىل  �ل��ع��م��ري��ة 
عا�سرو�  و�لذين  للمجد،  كطريق 
م�سريته عندما كان ممثاًل حلاكم 
�إمارة �أبوظبي يف �لعن يف �لن�سف 

�لأول من �لقرن �ملا�سي، �أدركو� �أن 
�ملنطقة على موعد مع قائد عظيم 
وفكر�ً  ثاقبة  روؤي��ة  قلبه  يف  يحمل 
����س��ت�����س��ر�ف��ي��اً، ر���س��م م��الحم��ه على 
منها  جعل  �لتي  �لرملية  �لكثبان 
بالتنمية  ت��ن��ب�����س  ع�����س��ري��ة  م���دن���اأ 
و�لرخاء و�لنماء يف جميع ربوعها.

و�أ�سار بن حرمل �إىل �أن هذه �ملبادرة 
ت�ستوجب من جميع فئات �ملجتمع 
وخ���ا����س���ة �جل����ام����ع����ات و�مل�����د�ر������س 
وو�سائل �لإعالم، �أن ت�سلط �ل�سوء 

�لتي  �لعظيمة  �ملنجز�ت  هذه  على 
�آم����ن ب��ه��ا ز�ي����د، وج��ع��ل��ه��ا تتخطى 
�إذ يذكر �لتاريخ  حدود �جلغر�فيا، 
�أن خ��ري ز�ي���د م��ن فكر وع��ط��اء مل 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ع��ن��د ح����دود  ي��ق��ف 
ول دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ولمنطقة �خلليج �لعربي فح�سب، 
ربوع  لي�سمل  �خل��ري  ه��ذ�  �متد  بل 
�لت�سامح  ف��ك��ر  جم�������س���د�ً  �ل���ع���امل 
و�مل��ح��ب��ة و�ل�����س��الم يف وج����د�ن هذ� 
�ل���ق���ائ���د �ل����رم����ز، �ل�����ذي �آم�����ن ب���اأن 
�لب�سر �سو��سية و�أن مظلة �خلري ل 
�أو دين  تفرق بن �أحد منهم للون 
وه��ك��ذ� ج�سد  ق��وم��ي��ة،  �أو  ع���رق  �أو 
يف  �لإن�سانية  �لكر�مة  د�ئ��م��اً  ز�ي��د 
�أ���س��م��ى ���س��وره��ا و�ل��ي��وم ت��اأت��ي هذه 
�ملبادرة من قيادتنا �لر�سيدة لتوؤكد 
تو��سل �لعطاء �لوطني �لذي جاد 
ب��ه ز�ي���د – ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه- على 
مر قرن من �لزمان م�سجاًل ��سمه 
مبد�د من �لذهب يف �سجل عظماء 

�لتاريخ و�لب�سرية. 

علي �سعيد بن حرمل الظاهري...زايد القائد الرمز يف 
�سجل عظماء الب�سرية

رئ��ي�س غرف��ة الفجي���رة : »ع����ام زاي��د«
 رد للجميل لقائ�د ق�دم اخلي�ر ل�سعب�ه

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية �أن �إعالن 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” عام 
�لأمة  هذه  �أبناء  من  وتقدير�  و�عرت�فا  تكرميا  يج�سد  ز�يد”  “عام   2018
لالإجناز�ت �لنوعية و�ملبادر�ت �ل�ستثنائية �لتي قدمها �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لتي كان لها دور حموري يف بناء 

�سرح هذ� �لوطن و�إر�ساء مكانته.
�آل نهيان  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان  �ملنا�سبة : لقد كان  وق��ال �سموه يف كلمة بهذه 

�أثمرت  روؤي��ة  و�أب��ا و�ساحب  �ملقايي�س فقد كان قائد�  ��ستثنائية بجميع  �سخ�سية 
تاأ�سي�س دولة �لإم��ار�ت وتر�سيخ مكانتها يف �ملنطقة و�لعامل.. وعمد �ل�سيخ ز�يد 
قيادة  �إىل   1966 �أغ�سط�س   6 يف  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �حلكم  مقاليد  توليه  منذ 
م�سرية وطننا �حلبيب و�إر�ساء دعائم �لحتاد معلنا نهج �لوحدة وتكري�س �لعطاء 
كقيم حمورية يف �لعمل �لوطني و�لقومي.. وقد مل�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان �أهمية �لإن�سان ودوره يف دعم م�سرية �لتنمية فاأوىل �هتماما كبري� للتعليم 

و�لثقافة ور�أى بهما ثروة حقيقة تعمل على بناء �مل�ستقبل على �أ�س�س علمية.
و لفت �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم �إىل �أن �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان “طيب �هلل ثر�ه” ترك �إرثا عظيما وم�سوؤوليات كبرية يف متابعة �مل�سرية 

�لتي بد�أها و�لتي جعلت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تتبو�أ مكانة مرموقة على 
�لتقدير  �آي��ات  باأ�سمى  لنتوجه  �لفر�سة  هذه  ونغتنم  و�لعامل..  �ملنطقة  م�ستوى 
و�لإك��ر�م مل�سرية باين هذه �لأمة جمددين عهود �لوفاء و�لولء ل�ساحب �ل�سمو 
درب  على  �سار  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” �لذي 
و�لده و�أكمل م�سريته جنبا �إىل جنب مع �أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ودع��م �ساحب 
�إمار�تنا  �سبيل رفعة  �لذين ل يدخرون جهد� يف  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�حلبيبة ورخاء �سعبها �لكرمي.

حمدان بن را�سد : »عام زايد« تكرمي واعرتاف بالإجنازات ال�ستثنائية التي قدمها القائد املوؤ�س�س

 

�صح الكالم 

�لقطاعات  من  و�ح��د  قطاع  مدير  قبل  من  موجه  تعميم  ��ستوقفني 
�لنطاق  م��در�ء  يقوم  �أن  ، على  مل��در�ء نطاقه  �لعمليات  بقطاع  �لأربعة 
بدورهم بتعميمه على مدر�ء مد�ر�سهم و�لتن�سيق فيما بينهم لإختيار 
 ، �لخ��الق��ي��ة  �لرتبية  م���ادة  تدري�س  م��ه��ام  �سيتولون  �ل��ذي��ن  �ملعلمن 
 : �لخالقية  �لرتبية  م��ادة  “ ب�ساأن  �لتعميم  يقول  م��اذ�  طالعو� معي 
نحيطكم علما وبعد خماطبة مديرة �لقطاع  وم�سوؤول �لت�سكيالت ، �أنه 
�إ�سناد تدري�س مادة �لرتبية �لخالقية ملن ترونه منا�سبا  ل مانع من 
ح�سب �جلدول و�لمكانات دون حتديد مادة معينة “ نقطة ومن �أول 

�ل�سطر .
�إ�سناد تدري�س مادة �لرتبية  “�أنه ل مانع من  �أول �أحتفظ على عبارة 
�ل��ذي مت  �لقطاع  يكون مدير  “ فمن  منا�سبا  ت��رون��ه  مل��ن  �لخ��الق��ي��ة 
�أن  ي�سند تدري�س �ملادة  �أنه ل مانع لديه من  خماطبته ور�أى �سعادته 
يا �سعادة مدير  ي��ر�ه منا�سبا !!!، فالأمر ل يخ�س قطاعك فقط  ملن 
�لقطاع ، و�إمنا هناك �أربعة قطاعات �أخرى ت�سم كافة مد�ر�س �لدولة 
ويفرت�س �أن يكون هناك تن�سيق و�تفاق فيما بينهم جميعا ، فعلى حد 
�أن منهاج �لرتبية �لخالقية   ، علمي و�أنا خارج نطاق مطبخ �لرتبية 
ينبغي  بتدري�سها  �سيكلف  �لذي  و�ملعلم   ، ومو��سفات  �أفكار  على  مبني 
�أدو�ت  تر�فقها  خا�سة،  مب��ي��ز�ت  تتمتع  مقنعة  �سخ�سية  ذو  يكون  �أن 
تعليمية بالتاأكيد ، و�إن كانت �لوز�رة قد �أعلنت يف بد�ية �لمر �أنه ويف 
�لدر��سات  م��ادة  معلمي  تدريب  �سيتم   ، �لتطبيق  لبدء  �لوىل  �ملرحلة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة  لتمكينهم م��ن ت��دري�����س ه���ذه �مل����ادة ، لأن���ه ي��ف��رت���س �أن 
هناك �جر�ء�ت ل�ستقطاب معلمي مادة �لرتبية �لأخالقية، ومعايري 
ومو��سفات مهنية مطلوبة يف  �ملعلمون �لذين يتم �ختيارهم ومن ثم 
م�سبقا  عنه  �لع��الن  ناهيك عما مت   ، مكّثف  لتدريب  �إخ�ساعهم  يتم 
يف  �مل��ادة  لتدري�س  خمتلفة  جمتمعية  ب�سخ�سيات  �ل�ستعانة  �سيتم  �أنه 

وحد�ت معينة .
فمادة كالرتبية �لخالقية �لتي توليها �لوز�رة وقياد�تها �همية كبرية 
، وقام على �إعد�دها و�إخر�جها فريق عمل متخ�س�س يف جمال تطوير 
 ، �لأخالقية  �لرتبية  م��ادة  يف  متمر�سن  وخ��رب�ء   ، �لدر��سية  �ملناهج 
بكل  خا�سة  مو��سفات  وف��ق  بت�سميم  م�ساقي  تو�سيف  لها  وو�سعو� 
�أن يخرج مدير   ، �لرتتيبات  تلك  بعد كل  ينبغي  ، فال  در��سية  وح��دة 
ترونه  ملن  تدري�سها  �إ�سناد  من  لدي  مانع  ل  فيه  يقول  بتعميم  قطاع 
منا�سبا ح�سب �جلدول ودون حتديد مادة معينة !!، فمن �لذي �سيختار  
�لنطاق بكل قطاع  �ملادة ملدير  �إختيار معلم  �أمر  �ملعلم ؟ وهل �سيرتك 
على حده ؟ �أم مدير �ملدر�سة �سيختار وفق �جلدول ودون حتديد مادة 

معينة ؟ �أي جمرد �سد خانة جلدول معلم ن�سابه �أقل من �ملعتمد .
�أن يكون هناك جمموعة من �ملعايري �ملهنية يتم حتديدها  فيفرت�س 
��ستقطاب  ، �لهدف منها  ل�سغل وظيفة معلم ملادة �لرتبية �لأخالقية 
�ملر�سح  ح�سول  ����س��رت�ط  دون  م��ن  �مل���ادة،  لتدري�س  �ملتميزة  �ل��ك��ف��اء�ت 
�لنف�س  كعلم  �لأخالقية  �لرتبية  مب��ادة  عالقة  ذي  علمي  موؤهل  على 
�ملعلم  �إمل���ام  �حل��ال  بطبيعة  ي�سرتط  كذلك  �لجتماعية،  و�ل��در����س��ات 
�ملعمول  �لتعليمية  بال�سيا�سات  ومعرفته  و�لإقليمية،  �ملحلية  بالبيئات 
�ل��ت��ق��دمي و�ل��ت��و����س��ل و��ستخد�م  مل���ه���ار�ت  �ل���دول���ة، و�م��ت��الك��ه  ب��ه��ا يف 
�لتكنولوجيا �حلديثة ، كما ينبغي �أن يت�سف �ملعلم �لذي �سيوكل �ليه 
تدري�س �ملادة �أن يت�سف مبجموعة �سفات و�سمات وفكر حمايد وقدرة 
على بناء فكر �يجابي ومطلع وو�ع ، ولذ� فما �ملانع �أن يتم ويف �ل�سبوع 
 ، �ل���وز�رة ملتخ�س�سن  ، ت�سكيل جلنة من خ��ارج  ما قبل دو�م �لطالب 
ملقابلة �ملر�سحن من �ملعلمن لتدري�س �ملادة ، بعيد� عما �أقرته �سعادة 
مدير �لقطاع �لتي متانع ول متانع يف تدري�سها ملن يرونه وفق جدول 
تاأن  دون  تطلق  �ل��ت��ي  �لتعاميم  تقنن  يتم  �أن  �أرى  كما   ، ح�س�سهم 

ومر�جعة عبار�تها ومدلولتها حتى ل تكون عر�سة للقيل و�لقال.

حم�سن ر��سد
R_dubai2005@yahoo.com

تعميم غريب ملدير قطاع
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اأخبـار الإمـارات

وزراء وم�سوؤولون : عام زايد منا�سبة وطنية لالحتفاء ب�سرية وم�سرية قائد عظيم

تطور الإمارات والنه�سة ال�ساملة التي تعي�سها هي نتاج زرع زايد اخلري 
•• اأبوظبي -وام: 

�أكد وزر�ء وم�سوؤولون �أن �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل عام 2018 يف دولة �لإمار�ت عام ز�يد يعد منا�سبة وطنية للتحتفاء 
مب�سرية قائد عظيم و ��ستح�سار �لإجناز�ت �لتي حتققت بف�سل �لروؤية �لفريدة للو�لد 
�ملوؤ�س�س . وقال �لوزر�ء و�مل�سئولون يف ��ستطالع ل� وكالة �أنباء �لإم��ار�ت  و�م �إن تطور 
ز�ي��د �خلري فقد و�سع  زرع  نتاج  تعي�سها هي  �لتي  �ل�ساملة  و�لنه�سة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لإمار�ت  دولة  قادة  وو��سل  �لإم��ار�ت  عليها  �سارت  �لتي  و�لأ�س�س  �لقو�عد  �هلل  رحمه 
و�سعبها �ل�سري على نهجه وعلى ر�أ�سهم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
و�أكدو� �أنه مبنا�سبة �لذكرى �ملئوية لولدة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
��سمه يف  �ملوؤ�س�س �لن�سان.. قائد حفر  بالقائد �لب  طيب �هلل ثر�ه حتتفل �لم��ار�ت 
مب�سريته  �لت�سقت  وحكمة  مثيلها  ق��ل  باإن�سانية  �ل��ع��امل  ح��ول  �مل��الي��ن  مئات  قلوب 
ومو�قفه وقيم غر�سها ورعاها لت�سبح ح�سنا ي�ستظل به كل من يعي�س على هذه �لأر�س 
�ملباركة وينعم باملحبة و�لت�سامح و�لرحمة و�لنفتاح يف متازج ل جنده يف �لعامل �إل يف 
دولة �أر�دها �ل�سيخ ز�يد �أن تكون عا�سمة لالإن�سانية وكانت كما �أر�دها ور�سم لها منهجا 

تنهل منه �ل�سعوب و�لدول و�لأمم �لطاحمة للتح�سر �لكثري مما يعينها.
فمن جانبه �أكد معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري وزير �لقت�ساد �أن دولة �لإمار�ت 
تعي�س �ليوم مع �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل �أن عام 2018 �سيحمل �سعار عام ز�يد م�ساعر فيا�سة من �لفخر و�لعتز�ز 
هذه  ومتثل  ث���ر�ه..  وطيب  �هلل  رحمه  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  باملغفور 
�لتي  لولدته  �ملئوية  �لذكرى  �لكبري يف  �لر�حل  مل�سرية  تكرمي  �لنبيلة خري  �خلطوة 
�حلقيقي  �ملعنى  ي��دي��ه  على  ع��رف��ت  �ل��ت��ي  �ملنطقة  ل��ه��ذه  ج��دي��د  فجر  بانطالق  �آذن���ت 

للنه�سة وو��سلت طريقها يف �لنمو حتى باتت منارة للتقدم �لذي �سهد به �لعامل.
وقال �إن هذ� �لإعالن �ل�سامي �لذي يتز�من مع ذكرى جلو�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
�لإمار�ت  �أبوظبي هو منا�سبة لرنفع على ربوع دولة  �إم��ارة  وتوليه مقاليد �حلكم يف 
ر�ية �ملجد �لتي ميثلها ��سم ز�يد �خلري موؤ�س�س �سرح �لحتاد وباين نه�سة �لإمار�ت 
ون�ستلهم �سريته �لعطرة كو�لد لالأمة وملهم لالأجيال ورمز من رموز �خلري و�لعطاء 
�لذين مل يكد يعرف �لعامل لهم نظري� وقبل كل ذلك �لقائد �لأثري �لذي �أحبه �سعبه 

ونال حمبة و�حرت�م �ل�سعوب �لعربية و�لإ�سالمية و�سائر �سعوب �لعامل.
و�أ�ساف �إنه يف ظل �إعالن عام 2018 عام ز�يد تو��سل �لبالد م�سرية �خلري و�لنماء 
فمن عام �خلري �إىل عام ز�ي��د �خلري �ستكون دول��ة �لإم��ار�ت على موعد مع مبادر�ت 
تنموية يف �ستى �ملجالت لتمثل جهد� وطنيا مثمر� ي�ستح�سر روؤية ز�يد �لعظيمة �لتي 
جتاوزت حدود ع�سره وتخطت �آفاق �لإمكانات �لتي كانت متاحة بن يديه فقدم لنا 
وللعامل منوذجا متفرد� يف �لقيادة �لتي جنحت يف حتقيق ما ر�آه �لآخرون م�ستحيال 
�إذ نه�س بالإمار�ت ووحد �سفوفها وحث على �لتعاون و�لعمل و�لإنتاج و�أقام �مل�ساريع 
�لتنموية و�سرع بتح�سن ظروف �لعي�س و�سار بالبالد يف درب �لزدهار �سنة ور�ء �سنة 
�أعجوبة معا�سرة  ث��ر�ه  ي��وم وفاته طيب �هلل  �لإم���ار�ت  �أ�سحت  �آخ��ر حتى  بعد  وعقد� 
�لتنموي خالل فرتة ق�سرية و��ستثنائية يف عمر  �لتحول  وم�سربا للمثل يف حتقيق 
يتلم�س  وليد�  بلد�  تاأ�سي�سها  �لإم���ار�ت عند  دول��ة  كانت  �إذ�  �أن��ه  و�أك��د معاليه  �ل���دول. 
خطو�ته �لأوىل يف �لتنمية فهي �ليوم بعد �أقل من ن�سف قرن من �لزمان دولة تفخر 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ملرموقة  و�لعاملية  �لإقليمية  ومكانتها  �حل�سارية  مبنجز�تها 
على  �لتحتية  �لبنى  �أف�سل  �إح��دى  ومتتلك  عربي  �قت�ساد  �أك��رب  ثاين  فهي  �لتنموية 
�مل�ستوين �لإقليمي و�لعاملي وت�سدرت �ملنطقة يف �لعديد من موؤ�سر�ت �لأد�ء �لعاملية 
وتو��سل تقدمها بثبات لتحقيق �أعلى مر�تب �لريادة �لعاملية بعد �أن و�سلت �إىل �ملرتبة 
ممار�سة  تقرير  يف   26 و�ملرتبة   2017-2016 �لعاملية  �لتناف�سية  تقرير  يف   16
 2017 �لعاملية  للتناف�سية  �ل�سنوي  �لكتاب  10 يف  و�ملرتبة   2017 �لأعمال  �أن�سطة 
�لتجارة  متكن  موؤ�سر  يف   23 و�ملرتبة  �لرقمية  �لتناف�سية  موؤ�سر  يف   18 و�ملرتبة 
و�ملرتبة 35 يف موؤ�سر �لبتكار �لعامل وغريها �لكثري من موؤ�سر�ت �لتقدم �لتي حتكي 
�زدهار� متتد جذوره �إىل تلك �خلطو�ت �لتنموية �لأوىل �لتي �تخذها ز�يد و�إخو�نه 

حكام �لإمار�ت �آنذ�ك رحمهم �هلل.
�إع��الن �ساحب  �أن  �ملزروعي وزي��ر �لطاقة  �أك��د معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س  و 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2018 يف دولة 
بف�سل  �لتي حتققت  �لإجن���از�ت  يعد منا�سبة وطنية ل�ستح�سار  ز�ي��د  ع��ام  �لإم���ار�ت 
�لروؤية �لفريدة للو�لد �ملوؤ�س�س �لتي حمل ر�يتها خري خلف خلري �سلف �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
�إن تطور �لإم��ار�ت و�لنه�سة �ل�ساملة �لتي تعي�سها هي نتاج زرع ز�يد �خلري  و�أ�ساف 
�لإمار�ت  دولة  قادة  �لإم��ار�ت وو��سل  �سارت عليها  �لتي  و�لأ�س�س  �لقو�عد  فقد و�سع 

و�سعبها �ل�سري على نهجه.
�أر�سى  �أ�سار �إىل �أن هذه �ملبادرة �حتفاء وعرفان و�متنان لدور �لو�لد �ملوؤ�س�س �لذي  و 
ركائز هذه �لنه�سة �لب�سرية و�لعمر�نية حيث وجه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان - طيب �هلل ثر�ه – جل �هتمامه لبناء �لن�سان �لإمار�تي �ملعتز باإرثه �حل�ساري 
وبنات  �أبناء  من  جعل  ذلك  وكل  �ل�سعوب  ثقافات  مع  و�ملتو��سل  �لعامل  على  و�ملنفتح 

�لإمار�ت مناذج ر�ئدة كل يف جماله.
و�أكد �أنه مبنا�سبة �لذكرى �ملئوية لولدة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه حتتفل �لمار�ت بالقائد �لأب �ملوؤ�س�س �لن�سان قائد حفر ��سمه يف قلوب 
�لت�سقت مب�سريته ومو�قفه  باإن�سانية قل مثيلها وحكمة  �لعامل  �ملالين حول  مئات 
وقيم غر�سها ورعاها لت�سبح ح�سنا ي�ستظل به كل من يعي�س على هذه �لأر�س �ملباركة. 
وقال معايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�سوؤون �ملالية �إن �أبناء وطننا �حلبيب 
يقفون �ليوم تكرميا و�إج��الل مل�سرية باين دولة �لإم��ار�ت و�لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له 
�سنة   100 م��رور  ذك��رى  ث��ر�ه مبنا�سبة  �هلل  نهيان طيب  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
 1966 �أغ�سط�س   6 ل��ه يف  �ملغفور  ي��وم جلو�س  ذك���رى  م��ع  وب��ال��ت��ز�م��ن  م��ي��الده  على 
ر�سمت  �لتي  �خلطو�ت  �أوىل  �نطلقت  حيث  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �حلكم  مقاليد  وتوليه 
م�سرية دولة �لإمار�ت �حلبيبة و�أر�ست دعائم وحدتها ومكانتها �ملتميزة على �مل�ستويات 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �إع��الن �ساحب  : جاء  و�أ�ساف  و�لعاملية.  �لإقليمية 
2018 يف دولة �لإم��ار�ت �سيحمل �سعار عام  �أن عام  نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
ز�يد �حتفاء وتكرميا وتخليد� مل�سرية قائد ��ستثائي ورمز وطني �أ�س�س دولة �لإمار�ت 
ور�سخ �أ�س�س نه�ستها وكر�س حياته يف خدمة �سعبه و�إعالء مكانته فكان مثال للتفاين 
و�لوطنية و�لعدل. و �أكد �أن فل�سفة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان تبلورت من خالل 
�إميانه �لعميق باأهمية توجيه مو�رد �لدولة خللق تنمية �ساملة م�ستد�مة حتقق خري 
وم�سلحة وطننا �حلبيب و�أبنائه و�نطلقت عملية �لتطوير و�لبناء من خالل تاأ�سي�س 
هيكلية  �إىل  و�مل�ستندة  �ل�سليمة  �حلكومية  �لإد�رة  قو�عد  و�أر�سى  �حلكومية  �لدو�ئر 
قانونية وت�سريعية �سلبة ووزع عو�ئد �لرثوة �لنفطية على جميع �لقطاعات �حليوية 
وو�سع بر�جما طموحة طويلة �لأمد تقوم على حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة كما �أطلق 

�سبكة �لعالقات �لدولية ليكون �أول من و�سع دولة �لإمار�ت على �خلارطة �لعاملية.
�أو�سانا يف كلمته يف �لأول  �آل نهيان  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �أن �ملغفور له  �إىل  �أ�سار  و 
من دي�سمرب 2003 مبنا�سبة �ليوم �لوطني �لثاين و�لثالثن للدولة بالعمل و�جلد 
للحفاظ على �ملكت�سبات �لوطنية �لتي حققتها �مل�سرية �لحتادية ونعمل �ليوم كل من 
موقعه على بناء هذ� �لوطن و�للتز�م بعهد باين دولتنا �حلبيبة حتت قيادة وتوجيهات 
و�ساحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
�ملو�طن  م�ستوى  رفع  �إن  يف  و�ملتمثلة  �ملوؤ�س�س  و�لدنا  روؤي��ة  من  �نطالقا  �إن��ه  و�أ�ساف 
�ملالية بذل خمتلف �جلهود  ر�ئدنا وفوق كل �سيء نو��سل يف وز�رة  و�لدولة ككل هو 
�لقطاعات  خمتلف  نحو  وتوجيهها  تنوعها  وتعزيز  �ل��الزم��ة  �ملالية  �مل���و�رد  لتوفري 
�لقت�سادية و�لجتماعية �حليوية ورفع م�ستوى �لإنتاجية يف �لقت�ساد �لوطني لبناء 

م�ستقبل م�ستد�م و�آمن لأبنائنا و�أحفادنا يف �مل�ستقبل.
و قال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �إنه عندما 
نتحدث عن �ل�سيخ ز�يد وقامته ورجولته و�سهامته وقيادته فاإننا نحتاج �إىل �أم�سيات 
وجملد�ت ومع ذلك فاإن �أقل ما ميكن �أن يقال عن هذ� �لقائد �لفذ �أنه زعيم لالإن�سانية 
وعنو�نها. و�أ�سار �لزيودي �إىل �ملقولة �لتي تف�سل بها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و��سفا 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �ملوؤ�س�س  �لقائد 
و�ملز�يا  �ل�سفات  تعد ول حت�سى من  ل  تخت�سر جمموعة  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل 
�لتي �جتمعت يف �سخ�سيته �لفريدة - رحمه �هلل- و�لتي متيزت بالقيادية و�لأ�سالة 
و�لعر�قة و�لعطاء بال حدود بالإ�سافة �إىل �لتو��سع و�لب�ساطة و�ل�سلوك �لعظيم مما 
تتو�فر  مل  �لنظري  منقطعة  وعاملية  و�إقليمية  حملية  و�سعبية  �أمته  �أبناء  حب  منحه 

لغريه من �لقادة.
ب�سريته  ونفاذ  �لثاقبة  بروؤيته  ث��ر�ه  �هلل  طيب  �ملوؤ�س�س  �لقائد  �أدرك  لقد   : �أ�ساف  و 
�لحتاد  �أهمية  �مل�ستقبل  لآف���اق  �لعبقري  و��ست�سر�فه  تفكريه  ورج��اح��ة  �أف��ق��ه  و�سعة 
�أجنح  قيام  عن  �لإع���الن  ومنذ  �سعبه  وتطلعات  طموحات  لتحقيق  حيوية  ك�سرورة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  رئا�سة  وتوليه  �لع�سرين  �لقرن  يف  وح��دوي��ة  جتربة 
يف  نوعية  قفز�ت  وحققت  �لنظري  منقطع  و�زده���ار�  مذهال  تقدما  �لإم���ار�ت  �سهدت 
خالل  و��ستحوذت  و�ل�سحية  و�لتعليمية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ملجالت  خمتلف 
�ل�سعيد  به على  و�أ�سبحت مثال يحتذى  تناف�سية مرموقة  مدة ق�سرية على مكانة 

�لعاملي .
و ذكر معاليه �أن �لعمل �لإن�ساين �لذي ر�سخ جذوره �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .. منوذج للعطاء و�لإن�سانية و�أن �لتوقف عند �ملعاين و�لقيم 
�لنبيلة �لتي �أر�ساها يف هذ� �ملجال جعلت من دولة �لإمار�ت ر�ئدة للعمل �لإن�ساين على 
�لدولة  �لتي تنفذها  و�لتنموية  �لإن�سانية  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت  �لعاملي وت�سكل  �ل�سعيد 
�لنامية  �ل��دول  �لعام وخ�سو�سا  دول  �لأ�سا�سية عرب خمتلف  �ملجالت  �لعديد من  يف 
حقوقه  وتاأمن  �لإن�سان  بدعم  �لتز�مها  على  ودليال  �لإرث  لهذ�  �م��ت��د�د�  و�لفقرية 
�لأ�سا�سية وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة وقد تناقل �أبناء �لإمار�ت جيال بعد جيل 
�أ�سلوب حياة و�سلوكا ح�ساريا تطبقه  هذ� �لإرث و�أ�سبح �لعمل �لإن�ساين يف �لإمار�ت 

�لقيادة و�ل�سعب على �أر�س �لو�قع ويف �أنحاء �لعامل.
و�أكد �أن دولة �لإم��ار�ت ��ستمرت على نهج �خلري �لذي ر�سخ جذوره �ملغفور له �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه وباتت منوذج �لعطاء و�لإن�سانية يف ظل قيادة 
و �ساحب  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ساحب 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
حاكم دبي رعاه �هلل و �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة و�إخو�نهم �أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ �أع�ساء �ملجل�س 
�سبيل حتقيق  �مل��ال و�جلهد يف  �لر�سيدة  �لقيادة  .. ومل تدخر  �لإم��ار�ت  �لأعلى حكام 
�ل�سعادة و�ل�ستقر�ر و�لأمن وتوفري �أعلى درجات �لرخاء و�لرفاهية و�لعي�س �لكرمي 

للمو�طنن و�ملقيمن على هذه �لأر�س �لطيبة.
وقال : من هنا جاء �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل �أن يحمل عام 2018 �سعار عام ز�يد مبثابة تاأكيد �آخر من قيادتنا �لر�سيدة 
�ت�سع ليحت�سن  �لذي  �لكبري  �لقلب  �لفذ و�لأب �حلنون ذي  �لقائد  �لوفاء لهذ�  على 
جميع �أبناء �سعبه و�أمته و�متدت �أياديه �لبي�ساء لتغمر �أطر�ف �ملعمورة من �أدناها �إىل 
�آل نهيان  �أق�ساها. و�أ�ساف �لزيودي : لقد حر�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�لوثيق  �لرت��ب��اط  مفهوم  تر�سيخ  على  �حلبيبة  دولتنا  تاأ�سي�س  ومنذ  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
بن �ل�ستد�مة �لبيئية وحتقيق �لتنمية �ملن�سودة يف �أذهان �أبنائه و�أن حتقيق �لزدهار 
�لبيئة وحتقيق  ب��ن �حل��ف��اظ على  �مل��و�ءم��ة  �ل��ق��ادم��ة يتطلب  ل��الأج��ي��ال  �لق��ت�����س��ادي 
كنا  لقد  ق��ال  حن  و��سحة  ب�سورة  ذل��ك  عن  �هلل-  رحمه  وع��رب-  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
وما نز�ل ملتزمن مببد�أ �لتعاي�س بن �لإن�سان و�لطبيعة وعلى �لرغم من �أن منونا 
�ل�سكاين �ملت�سارع �خلطى وبر�جمنا �لطموحة تتطلب ��ستغالل �ملزيد من مو�ردنا �إل 

�أننا حاولنا حتقيق ذلك بطريقة ت�سمن �ل�ستمر�رية و�لتجدد .
بنجاح  توؤهلها لال�ستجابة  �لتي  �ملقومات  �لإم��ار�ت متتلك جميع  دولة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
خالل  م��ن  �لقت�سادية  �لتنمية  م�سرية  يف  لال�ستمر�ر  �لبيئة  وحماية  �مل��ن��اخ  لتغري 
��ستغالل �لفر�س �ملتاحة يف �لوقت �لر�هن للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل �أكرث ��ستد�مة 

و�سعادة لأجيالنا �لقادمة.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  ت�سريحه مبقولة  �لزيودي  و�أختتم 
�لبيت  د�م  ما  بخري..  نحن  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لهاجري  حممد  �سيف  معايل  وق��ال   . متوحد� 
�أبوظبي �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �لتو�زن �لقت�سادي �إن يوم �ل�ساد�س من �أغ�سط�س 
عام 1966 �سكل منعطفا تاريخيا مهما لي�س يف تاريخ �أبوظبي بل يف تاريخ �ملنطقة 
لتحقيق �حللم  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �نطالق  بد�ية  كان  فقد 

�لذي كان ير�وده يف �لبناء و�لنه�سة و�لوحدة.
كبرية  يحمل دللت  ز�ي��د  عام  ليكون   2018 �لعام  تخ�سي�س  �إن  �لهاجري  و�أ�ساف 
جد� وذلك لأن �لعام �ملقبل �سيكون عام �لبناء وعام �لعطاء و�لوحدة ورفاهية �ل�سعب 
و�لتميز وكل �ملعاين و�لقيم �لتي زرعها �ملغفور له يف �أبناء �سعبه وعمل جاهد� لن�سرها 

وتر�سيخها يف �لدولة �لتي �أ�سبحت مثال يحتذى يف كل جمالت �لتميز و�لجناز.
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  و�أعظم منجز�ت  �أه��م  �أن  �ىل  �لهاجري  �أ�سار  و 
�آل  نهيان تهيئة قيادة حكيمة وعظيمة ممثلة ب�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ��ستطاعت �أن تكمل �مل�سرية و �أدركت 
و��ستوعبت �أفكاره يف بناء �لن�سان وحتقيق رفاهية �ل�سعوب فر�حت حتقق �لإجناز تلو 
�ل�سعب ومتكينه وو�سعه على قمة قائمة  �لنجاح لتحقيق رفاه  تلو  و�لنجاح  �لإجن��از 
�سعوب �لعامل �لأكرث �سعادة. و �أكد �لهاجري �أن جمل�س �لتو�زن �لقت�سادي �لذي يعد 
�أحد �لأذرع �ل�ستثمارية و�لتنموية حلكومة �أبوظبي ي�ستلهم من فكر �ملغفور له �ل�سيخ 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  توجيهات �ساحب  ومن  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و من �ملتابعة �حلثيثة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ليو��سل �لعمل 
وتنفيذ �ملبادر�ت �لنوعية يف خمتلف �ملجالت ومو��سلة �لعمل �جلاد نحو دعم ورفد 
�لقت�ساد �لوطني من جهة و�مل�ساهمة يف بناء �لن�سان �لمار�تي من جهة �أخرى لنظل 

عند ح�سن ظن قيادتنا بنا وتظل �لمار�ت يف طليعة �لدول.
للتناف�سية  �لهيئة �لحت��ادي��ة  ع��ام  م��دي��ر  ل��وت��اه  نا�سر  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  ق��ال  وب����دوره 
��ستثنائي  2018 عام ز�يد هو �حتفاء بقائد  �إن �لع��الن عن ت�سمية عام  و�لح�ساء 
فريد ترك ب�سمة عميقة ي�ستح�سرها كل من عرف ز�يد �خلري فهو عرفان وتقدير 
ل�سرية و�جن��از�ت و�لدنا �ملوؤ�س�س لدولة �لحتاد �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان - طيب �هلل ثر�ه - �لذي زرع قيم ومبادئ �حلكمة و�خلري و�لعطاء يف �سعبه ويف 
�إخو�نه  و�سعى مع  و�لروؤ�ساء  �لقادة  �سخ�سيته عن غريها من  باأكملها ميزت  �ملنطقة 
�حلكام لتكون دولة �لم��ار�ت منوذجا ناجحا للتنمية و�لتطور يف كل �ملجالت و�لتي 

�لتناف�سية  موؤ�سر�ت  من  �لعديد  يف  عليها  وتتفوق  �ملتقدمة  �ل��دول  تناف�س  �أ�سبحت 
�لعاملية. و �أكد �أن �ل�سيخ ز�يد كان من �لرو�د يف تبنى منهجية �لعتماد على �لبيانات 
1975 كان باأمر من  �ل�سيا�سات فاأول تعد�د �سكاين للدولة عام  و�لإح�ساء�ت لر�سم 
�لتنموية �لقت�سادية و�لجتماعية  �ملعرفية لل�سيا�سة  �لقاعدة  �ملغفور له و�لذي وفر 
�لروؤ�ساء يف و�سع  �أو�ئ��ل  روؤيته وب�سريته من  له ومن خالل  �ملغفور  وك��ان  �لدولة  يف 
�أ�س�س ثقافة �لتعاون �لدويل وتر�سيخ ��سم دولة �لإم��ار�ت لت�سبح من �لدول �لر�ئدة 
و�لفاعلة يف نه�سة وتطور �ملجتمع �لدويل وقبل ظهور مفاهيم �أهد�ف �لتنمية �لعاملية 

و�مل�ستد�مة �لقائمة حاليا.
و�أ�ساف : �إننا نتطلع قدما للم�ساركة يف �إحياء �لذكرى �ملئوية لالأب �لقائد من �أجل 
غر�س روح �لوفاء و�لنتماء و�لت�سامح ولرت�سيخ �إجناز�ته غري �مل�سبوقة يف �أذهاننا من 

�أجل حتقيق حلم �سعب وحكومة يف حتقيق �لتطور و�ل�سعادة �لزدهار .
�أبوظبي  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  حممد  ���س��ع��ادة  ق��ال  ناحيته  م��ن 
�سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  بعام   2018 �إن ت�سمية �لعام  لل�سياحة و�لثقافة 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه خطوة �إ�سافية لتكري�س �رث وقيم �ملغفور له و�لدنا �ملوؤ�س�س 
و�أحد �ملبادر�ت �خلالقة �لتي �عتادت �لقيادة �لر�سيدة على �طالقها بالتو�فق مع �لنهج 

�ل�سرت�تيجي �لذي تتبناه �لدولة لبناء �لإن�سان.
و�أكد �أنه ل يخفي على �أحد �ملكانة �خلا�سة �لتي يتمتع بها �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد يف 
نفو�س �لإمار�تين فقد �سكل توليه مقاليد �حلكم يف �أبوظبي عام 1966 نقلة نوعية 
�لبرتول  يظهر  �أن  قبل  حتى  �ملعي�سية  ظروفهم  حت�سن  يف  و�ساعد  �ل�سعب  حياة  يف 
�ل�سكان  و�أع��ط��ى  و����س��ع��ة  ����س��الح��ات  و�أج����رى  �ل�سحيحة  �مل����و�رد  �هلل  رح��م��ه  فتحدى 
و�لنظام  �ملوؤ�س�سات  بناء  وت��وىل  �هتمامه  ج��ل  �ل�سحية  و�ل��رع��اي��ة  و�لتعليم  �ل�سعبي 

�لد�ري و�لدو�ئر �حلكومية.
باحلكمة  �ل���دو�م  على  مت��ي��زت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �سيا�سة  �إن  �أ���س��اف  و 
�لنهج  نف�س  على  �ل�سري  �لر�سيدة  �لدولة  قيادة  تو��سل  �إذ  �لإن�سان  ببناء  و�لهتمام 
مكر�سة قيم �لعد�لة و�مل�ساو�ة و�لإخاء بن �ملو�طنن و�لتطلع �إىل م�ستقبل يتو�فق مع 
�لع�سر �حلديث بتنويع م�سادر �لدخل و�ل�ستثمار يف �لعلوم و�ملعارف و�ل�سناعات �لتي 

حتدث فرقا يف حياة �لنا�س ونبذ �ل�سر�عات و�خلالف.
ومو�قف  بحياة  �لتذكري  على  �ستعمل  �لثقافة  و  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  �أن  �أك��د  و 
وقيم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف خمتلف �ملنا�سبات 

و�لفعاليات �لتي نقيمها على مد�ر �لعام.
�إعالن  �أن  �لكبري  ز�ي��د  �ل�سيخ  عام مركز جامع  �لعبيديل مدير  يو�سف  �سعادة  �أك��د  و 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أن يحمل عام 
2018 يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سعار عام ز�يد .. فر�سة لالأجيال و�ملنطقة 
�أجل  من  حياته  �سخر  ملهم  قائد  ت��ر�ث  على  وبالتف�سيل  كثب  عن  للتعرف  و�لعامل 

وطنه و�سعبه و�أمته.
ونوه يف هذ� �ل�سدد �إىل ما تركه �لو�لد �ملوؤ�س�س من �إرث ح�ساري ور�سيد ومعان من 
�ساأنها �أن ت�سكل نرب��سا لكل بناة �حل�سار�ت وكل دعاة �لقيم �لإن�سانية م�سري� �إىل �أن 
ينتقل من  ي��ز�ل  ث��ر�ه ل  نهيان طيب �هلل  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  نهج 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قيادة  ظل  يف  جيل  �إىل  جيل 
�لكبري و�سار على نهجه فاأ�سبحت  �لر�حل  �لدولة حفظه �هلل و�ل��ذي نهل من معن 
�لإمار�ت تعطي درو�سا للعامل يف �لبذل و�ل�سخاء و�لت�سامح و�لتعاي�س وهي �لقيم �لتي 

ربى عليها ز�يد �أبناءه و�أ�سحت جزء� من موروث ثقايف �إمار�تي.
وقال �لعبيديل �إن عام ز�يد نافذة جديدة لالأجيال على �سخ�سية قائد وو�لد وموؤ�س�س 
�هتم بالإن�سان وتعليمه ورعايته وتعريفه برت�ثه وقيمه �لأ�سيلة و�أعده ليكون �سريكا 

يف �سناعة نه�سة دولة فتية �تخذت من �لعطاء منهجا.
و يف هذ� �لإطار نوه �إىل �أن �لق�سايا �لإن�سانية و�خلريية ��ستحوذت على جانب كبري 
من فكر و�هتمامات �لر�حل �لكبري �سو�ء د�خل �أو خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بقيم  و�لنبيل  �ل�سادق  �إميانه  على  و�رتكزت  مبادئه  �سكلت  �لتي  �لثو�بت  من  وكانت 
�خلري و�لعطاء فلم تقف مو�قفه �لإن�سانية �أمام �حلدود بل جتاوزتها �إىل كافة بقاع 
�لأر���س.. و�سدد على �أن عام ز�يد يعد تخليد� لتلك �ملو�قف و�ملعاين �لتي �ستبقى �أبد 

�لدهر يف قلب وعقل ووجد�ن وذ�كرة �لإن�سانية.
– �أبوظبي  �لإح�ساء  مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملن�سوري  لحج  ر��سد  �سعادة  قال  و 
�لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ع��الن �ساحب  �ن 
2018 حتت �سعار ع��ام ز�ي��د و�ل��ذي ياأتي تز�منا مع ذك��رى ي��وم جلو�س �ملغفور  ع��ام 
عام  �أغ�سط�س  من  �ل�ساد�س  يف  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له 
مقاليد �حلكم يف �إمارة �أبوظبي.. ميثل عام �لمتنان و�لتقدير  توىل  عندما   1966
دولة  ت�سهدها  �لتي  �لع�سرية  �لنه�سة  �أ�س�س  وو��سع  �لحت��اد  لدولة  �ملوؤ�س�س  للقائد 
�أ�سبحت ت�ستعر�س من  �لإم��ار�ت  �أن دولة  �إىل  �مل�ستويات كافة. و لفت  �لإم��ار�ت على 
�آل نهيان  خالل مبادر�تها �لر�ئدة ثمرة ما غر�سه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
يف تاأ�سي�س �لدولة وبناء نه�ستها �لتي ماز�لت ت�سهد تطور� و�زدهار� يف �لعقود �ملا�سية 
حتى باتت �لإمار�ت �ملثال �لتي يحتذى به ملختلف �لدول �لتي ت�سعى لتحقيق �لتقدم 
مبا يتما�سى مع �أعلى �ملعايري �لعاملية ويحافظ على �أعظم مري�ث مري�ث ز�يد �لذي 
�أن موؤ�س�س  �أو�سح  و  �لر��سخة.  و�لتقاليد  و�ملبادئ  �لقيم  �لإمار�تي  �ملجتمع  ورث منه 
�لتجارب  �أف�سل  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه قدم للعامل  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �لدولة 
�لعاملية �لر�ئدة يف جمال �لتنمية �ل�سريعة و�ملتو�زنة مبعيار عمر �لأمم و�ل�سعوب حيث 
حتولت دولة �لمار�ت من رقعة جغر�فية تفتقر �ىل �أب�سط مقومات �حلياة �ىل �أحد 
�ف�سل �ملناطق �ملتح�سرة على م�ستوى �لعامل .. و�ملتاأمل للن�سب و�لأرقام و�لإح�ساء�ت 
– �أبوظبي منذ توليه مقاليد �حلكم يف �مارة �بوظبي  �لتي ر�سدها مركز �لإح�ساء 
وعلى مد�ر 50 عاما �سابقة يدرك من �لوهلة �لويل �أن هذه �لإجناز�ت �لعظيمة �لتي 
��ستجابة عفوية لرثوة  �أو جمرد  �ل�سدفة  وليدة  تكن  �حلياة مل  كافة مر�فق  �سملت 
�ملعامل ونظرة  نتاج فكر تنموي و��سح  و�إمن��ا هي  �لأر���س  باطن  طبيعية تفجرت من 
حيث  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور  بها  �م��ت��از  ثاقبة 
�لفرد  ت�ساعف �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�سعار �جلارية 190 مرة ومتو�سط ن�سيب 
�لعامل  �أعلى معدل على م�ستوى  ث��اين  لي�سبح  م��ر�ت  �ست  �أك��رث من  �لناجت  ه��ذ�  من 
كما ت�ساعف ع��دد �ملباين 27 م��رة وع��دد �مل��در����س 20 م��رة وع��دد �لطالب 42 مرة 
و�نخف�س معدل �لمية بن �ملو�طنن من 80 باملائة �ىل 6 باملائة فقط وغري ذلك من 
�ملوؤ�سر�ت �لتي توؤكد �أن جتربة �أبوظبي خا�سة ودولة �لمار�ت عامة هي حالة فريدة 

من نوعها على م�ستوى �لعامل.
و �أ�سار �ىل �أهمية دور �جلهات �حلكومية يف �أبوظبي يف مو�كبة هذه �ملبادرة �لفريدة من 
نوعها و�ل�ستعد�د بتحفيز �ملوظفن من �أبناء �لوطن ودعمهم بكل ما يخدم توجهات 
�أن ن�ساهم يف بناء م�ستقبل �لوطن ودفعه نحو  �لر�سيدة فاليوم علينا جميعا  �لقيادة 
و�أن  له  �ملغفور  لروؤية  وفقا  ونعمل  نتكاتف  �أن  يجب  باأنه  �ملن�سوري  و�أ�ساف  �لعاملية 
جن�سد باأعمالنا وتعامالتنا وروؤيتنا للم�ستقبل مبا يتما�سى وفقا ملا ر�سمه �ملغفور له 
بيننا بقيمه  ث��ر�ه ليظل  �آل نهيان طيب �هلل  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  ب��اإذن �هلل تعاىل 

ومبادئه حتى نتو�رثها جيال بعد جيل.
و ثمنت �سعادة �لدكتورة مها تي�سري بركات مدير عام هيئة �ل�سحة – �أبوظبي �إعالن 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لعام �ملقبل 
�ل�ساملة  وروؤيته  �ملوؤ�س�س  �لو�لد  ن�ستظل مباآثر  نزل  ز�يد حيث مل  عام  �سعار  ليحمل 
ليكون  �جل��ه��ود  �أق�سى  ب��ذل  خ��الل  م��ن  �إرث���ه  على  باحلفاظ  ونتعهد  و�ل�ست�سر�فية 

�ملجتمع �لإمار�تي بكافة �أفر�ده ومبختلف �سر�ئحه وفئاته جمتمعا �سحيا ومعافى.
�أك��دت على �لإجن��از�ت �لبارزة �لتي حتققت بف�سل روؤي��ة �ملغفور له �ل�سيخ ز�ي��د بن  و 
�سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لو�لد �ملوؤ�س�س لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذي 
�لبي�ساء  �لإن�سان حيث مل تكن يده  �أ�س�سا ومبادئ تقدر  �أر�سى دعائم �لحتاد وو�سع 

�لذي مييز  و�لثقافات  تنوع �جلن�سيات  دليل على ذلك  و�آخ��ر وخري  �إن�سان  تفرق بن 
�لدولة و�ن�سب جل �هتمامه يف توفري عي�س كرمي لأبنائه و�ملقيمن على �أر�س �لدولة 
و�سالمتهم  �لأف���ر�د  �سحة  �سعيد  على  و�أي�سا  بل  فح�سب  �مل��ادي  �ل�سعيد  على  لي�س 

وتوفري �لأمن و�لأمان لهم.
و �أ�سارت �إىل �أنه منذ توليه مقاليد �حلكم �أوىل ز�يد �هتماما خا�سا للقطاع �ل�سحي 
�ل�سحية  �خلدمات  �أف�سل  على  فيها  و�ملقيمن  �لدولة  �أبناء  �أن يحظى  على  وحر�س 
و�لطبية ليكمل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ �أع�ساء �ملجل�س �لعلى حكام �لإمار�ت و�سمو �أولياء �لعهود 
�مل�سرية ما �أثمر عن �إحر�ز دولة �لإمار�ت تقدم ملمو�س يف هذ� �ملجال فاأ�سحت مق�سد� 
تعقيد� وفقا لأح��دث ما  �لطبية  �لعمليات  �أكرث  و�إج��ر�ء  لل�سفاء ووجهة لال�ستطباب 
�لعلم يف �ملجال �لطبي وعلى يد خرية �لأطباء من �ملو�طنن ومن كافة  �إليه  تو�سل 
�أنحاء �لعامل وذلك �سمن من�ساآت طبية ومر�كز طبية متطورة منت�سرة يف جميع �أنحاء 

�لدولة.
�ملالية  �لأور�ق  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي  �سيف  عبيد  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 
و�ل�سلع بالإنابة �إنه خالل �سنو�ت معدودة متكن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان بروؤيته �لثاقبة - وبعزم ل يلن- من بناء دولة تبو�أت مركز �ل�سد�رة بن �لأمم 
�مل�ستقبل عرف عنه طو�ل  ي�ست�سرف  �سابقا لع�سره  ث��ر�ه-  ز�ي��د- طيب �هلل  وقد كان 

حياته �هتمامه �لكبري بالإن�سان باعتباره �لرثوة �لأغلى.
و �أكد �أن ز�يد كان له �لف�سل �لأول يف �إر�ساء دعائم �ل�سوق �ملايل بالدولة ففي عهده 
�أ�س�س �لنظام �لت�سريعي و�لرقابي لهيئة �لور�ق �ملالية و�ل�سلع كهيئة تنظيم و��سر�ف 
على �لن�سطة �ملالية و�ل�ستثمارية غري �مل�سرفية وفق �أعلى �ملعايري �لدولية ومناظرة 
�أبوظبي  �سوق  من  كل  تاأ�س�س  عهده  ويف  و�أوروب���ا  �أمريكا  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  للهيئات 
�ل�سركات  من  �لعديد  و�در�ج  �إط��الق  عهده  و�سهد  �مل��ايل  دب��ي  و�سوق  �ملالية  ل���الأور�ق 

�مل�ساهمة �لعامة و�سركات �لو�ساطة يف �لأور�ق �ملالية.
و �أ�ساف �سعادته �إنه يف عهد ز�يد با�سرت هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع مهمة �إر�ساء �لبنية 
�لأ�سا�سية لأ�سو�ق �لأور�ق �ملالية وعقود �ل�سلع يف �لدولة وذلك مبقت�سى �ل�سالحيات 
و�سوق  هيئة  �ساأن  يف   2000 ل�سنة   /4/ رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  لها  منحها  �لتي 
�آل  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �ملغفور له  �أ�سدره  �لذي  �ملالية و�ل�سلع  ل��الأور�ق  �لإم��ار�ت 

نهيان يف 29 يناير من ذلك �لعام.
�ملالية  �لأ���س��و�ق  ب���اأد�ء  �لرت��ق��اء  �لأوىل  �نطالقتها  منذ  ��ستطاعت  �لهيئة  �أن  �أك��د  و 
باعتبارها ركيزة هامة من ركائز �ل�ستقر�ر �ملايل و�لقت�سادي يف �لدولة وجنحت يف 
�إر�ساء منظومة ت�سريعية متكاملة مثلت �سمانة �أ�سا�سية ل�ستثمار �لأمو�ل و�ملدخر�ت 
يف �لأور�ق �ملالية وتر�سيخ �أ�س�س �لتعامل �ل�سليم و�لعادل بن خمتلف فئات �ملتعاملن 
و�لنز�هة  �ل�سفافية  م��ب��ادئ  وتطبيق  ب��الأ���س��و�ق  �ل��ت��ع��ام��الت  ودق���ة  �سالمة  وحتقيق 
و�لعد�لة مما مكنها من �لقيام بدور فعال ورئي�س يف خدمة �لقت�ساد �لوطني ومو�كبة 

مثيالتها من �لهيئات �لرقابية يف �لأ�سو�ق �ملتطورة.
�لإجناز�ت  من  كبري�  ر�سيد�  ت��رك  نه�ستها  وب��اين  �لدولة  موؤ�س�س  ز�ي��د  �إن  �أ�ساف  و 
و�لعطاء و�أقام دولة بحجم �أمة وقدم مثال نادر� يف �لتنمية و�لبناء وكان -رحمه �هلل- 

قائد� م�ستنري� �سانعا للمجد وربان للعال قل �أن يجود �لزمان مبثله.
�إن  �ملالية  ل���الأور�ق  �بوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�سي  ر��سد  �سعادة  ق��ال  و 
تخ�سي�س عام 2018 ليكون عام ز�يد خطوة تعك�س �بهى معاين �لخال�س و�لتقدير 
 - ث��ر�ه  �هلل  - طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  و�لفخر مبا حققه 
موؤ�س�س دولة �لإمار�ت و باين نه�ستها و�لتي تولت بعد ذلك قيادتنا �لر�سيدة رعايتها 

و�سمان ��ستمر�ر �عالء �سروحها .
ز�يد �خلري  تركه  �لذي  �لرث �حل�ساري  �أن  يعك�س  و �أ�ساف �لبلو�سي �إن عام 2018 
ي�ستحق منا جميعا �لحتفال به وعر�سه يف نفو�س جميع �ملو�طنن و�ملقيمن بكل ما 

يحلمه من معاين �لت�سامح و�لعطاء و�لتفاين يف خدمة �لوطن .
و �أكد �لبلو�سي �أن عطاء �ملغفور له مل يقت�سر على دولة �لإمار�ت بل �سمل جميع دول 
�أن  �لعامل وعلى نحو �ك�سب �لقائد �لعظيم حمبة �جلميع لذ� مل يكن من �مل�ستغرب 
2017 �لذي حمل �سعار عام  2018 هو عام ز�يد و�لذي ياأتي بعد عام  يكون �لعام 

�خلري �لذي جت�سدت معانيه يف �سخ�سية و�سلوك باين دولتنا �حلبيبة.
�أن �عالن �ساحب �ل�سمو  و�أكدت �سعادة نورة �ل�سويدي مديرة �لحتاد �لن�سائي �لعام 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2018 عام ز�يد مبنا�سبة 
مرور مائة عام على ميالده يعد منا�سبة وطنية لالحتفاء بالقائد �ملوؤ�س�س ز�يد م�سرية 
�إىل �أن ز�يد ي�ستحق �ن يذكر يف كل وقت ومنا�سبة باخلري و�لعرفان لأنه قائد ملهم 

و�سع ور�سخ �أ�س�س نه�سة حديثة لدولة و�سعب �سهد له �لقا�سي و�لد�ين.
و�أو�سحت �ن �لجناز�ت �لر�ئعة �لتي حتققت على �أر�س �لإمار�ت وعلى جميع �مل�ستويات 
تعرب عن �سخ�سيته و�سعة �فقه رحمه �هلل �ذ و�سع قو�عد ل تز�ل تعد �ل�سا�س �ل�سلب 

�لذي نه�ست عليه �لدولة و��ستمر �بناوؤه بحمل �لر�ية بعده بثقة و�قتد�ر.
�ملر�أة  �ل��ذي حققته  �لنجاح  �لقائد  روؤي��ة  �سالمة  دليل على  �كرب  �إن  �ل�سويدي  وقالت 
�لمار�تية يف م�سريتها بت�سجيع و�هتمام كبريين من �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام �لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �ذ وقف �لقائد �ىل جانبها وفتح لها كل �لفر�س و�ملجالت 
�ىل  و�نطلقت  �لعلم  ومد�ر�س  ز�ي��د  فنهلت من مدر�سة  لها  و�لعملية  �لعلمية  خا�سة 
نتائج مل يكن  نف�سها فنجحت وحققت  و�ثقة من قيادتها ومن  �لعمل وهي  جمالت 
�أ�سدر �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد  �إن �لحتاد �لن�سائي �لعام �لذي  يتوقعها �حد. و�أ�سافت 
فوجهت  �ملر�أة  �سوؤون  و�د�رة  لتنظيم  ر�ئدة  خطوة  كان  باإن�سائه  قر�ر� يف عام 1975 
�ل�سرت�تيجية  �خلطط  بو�سع  بالدولة  �لن�سائية  �حل��رك��ة  ر�ئ���دة  �لإم����ار�ت  �م  �سمو 
�مل��ر�أة وتنري لها �لطريق �ل�سحيح نحو �لتقدم و�لعمل وكيف  و�لرب�مج �لتي ت�ساعد 

تقوم برعاية �بنائها وتربيتهم وبناء ��سرتها وفقا لتوجيهات �ملوؤ�س�س �لقائد ز�يد.
و دعت �ل�سويدي بهذه �ملنا�سبة �لوطنية �ملر�أة �لمار�تية �إىل �أن تكون �أول من ي�ستجيب 
لقر�ر �لقيادة �لر�سيدة بتفعيل �لن�سطة وتكثيف �لفعاليات يف �لعام �ملقبل لتعرب عن 
تقديرها وعرفانها لرجل نذر نف�سه لإ�سعاد �سعبه ووقف �ىل جانب �ملر�أة باأكرث مما 
�لدولة  بناء  يف  وم�ساركتها  م�سريتها  يف  وجن��اح  تقدم  من  �أر�دت  ما  لها  فكان  طلبت 

و�حلفاظ على مكت�سباتها.
و�لتاأمينات  للمعا�سات  �لعامة  �لهيئة  ع��ام  مدير  �لهاملي  �سيف  حممد  �سعادة  �أك��د  و 
تاريخ  يف  �لتحول  نقطة  ك��ان  ز�ي��د  يد  على  �لحت��اد  تاأ�سي�س  �أن  بالإنابة  �لجتماعية 
�لدولة م�سري� �إىل �أن ز�يد كان يوؤمن باأن �لحتاد هو �لبو�بة �لتي �ستقود دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة نحو �مل�ستقبل.
�لر�سيدة وتقديرها  �عتز�ز قيادتنا  2018 عام ز�يد يوؤكد  �أن �عالن عام  و�سدد على 
لهذ� �لدور �لذي قام به �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد يف خدمة دولة �لإمار�ت فبف�سل جهوده 
�لإقليمي  �ل�سعيد  على  مكانتها  تعزز  �أن  �لدولة  ��ستطاعت  �لتنمية  مل�سرية  وقيادته 

و�لدويل.
و قال �إن �إعالن 2018 عام ز�يد ي�ساهم يف ��ستح�سار تاريخ ز�يد ودوره �لريادي يف 
بناء دولة �لإم��ار�ت وهو ما يعزز دور �ملوؤ�س�سات يف تقدمي �ملبادر�ت �لتي جت�سد �لقيم 
�لتي كان يحملها ز�يد جتاه وطنه لفتا �إىل �أن �أبناء �لدولة �أثبتو� من خالل �ل�سنو�ت 
و�أنها ظلت نرب��سا ير�سم لهم  �أن قيمه ومبادئه مل تغب عنهم  ز�يد  �لتي تلت رحيل 
مالمح �ل�سعود نحو �مل�ستقبل. و و�سفت �سعادة �لرمي عبد�هلل �لفال�سي �لأمن �لعام 
�آل  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  للمجل�س �لعلى لالأمومة و�لطفولة قر�ر �ساحب 
�ملئوية  �لذكرى  ي�سادف  �ل��ذي   2018 عام  باعتماد  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
مليالد �لقائد �لر�حل ز�يد كمبادرة وطنية �سعارها /عام ز�يد/ باأنه قر�ر حكيم ي�ستحق 
�لتقدير. وقالت �إن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه ي�ستحق 
�لثناء و�لحرت�م بل و�لقتد�ء بنهجه مبا و�سعه من خطط ومبادئ وقيم �أن�سئت على 
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قو�عدها دولة وجنحت يف �ي�سال مكانتها �ىل م�ساف �لدول �حلديثة.
و�أو�سحت �أن عام ز�يد منا�سبة وطنية ل�ستح�سار �لإجناز�ت كافة �لتي حتققت بف�سل 
�لروؤية �لفريدة للو�لد �ملوؤ�س�س �لتي حمل ر�يتها خري خلف خلري �سلف �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
و�أ�سافت �إن �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام �لرئي�سة 
�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لتي كانت 
�ىل جانب �لو�لد ز�يد �هتمت باملر�أة و�لم �لمار�تية فوقفت �ىل جانبها و�ساعدتها يف 

�لو�سول �ىل كافة �مليادين �لعلمية و�لعملية.
فاأحاطهم  عينيه  ن�سب  و�طفالها  �لم��ار�ت��ي��ة  �لم  و���س��ع  ز�ي���د  �أن  �لفال�سي  و�أك���دت 
�ل�ساملة  �ل�سحية  �لرعاية  لهم  و�سخر  �لعلم  �ب��و�ب  لهم  وفتح  و�لهتمام  بالرعاية 
�لذين  �مل�ستمر للمر�أة و�لأم �لمار�تية و�طفالها  �لد�عم و�مل�ساند  �م �لم��ار�ت  فكانت 

يحتاجون �ىل �لرعاية و�لهتمام لعد�دهم مل�ستقبل �لوطن.
و قالت �إن �لو�لد �ملوؤ�س�س رحمه �هلل جعل �حرت�م �لإن�سان عنو�نا للعمل مبناحيه كافة 
�لعلم  باأن  و�آم��ن  �لإن�سان ولالإن�سان  بال�ستثمار يف  و�أم��ر  �لرئي�سية  باأنه ثروته  و�آم��ن 
و�ملعرفة هما عماد �لتقدم لذ� حر�س على بناء �ملد�ر�س و�جلامعات وفتح �أبو�ب �أبوظبي 
و�لإمار�ت عامة لكل �ساحب خربة ومعرفة لإثر�ء �خلرب�ت �لوطنية و�سخر �لرثو�ت 

�لوطنية خلري �أهل �لإمار�ت مو�طنن ومقيمن.
و دعت �لأم �لمار�تية �ىل ��ستغالل هذ� �لعام بزيادة �لن�ساط و�لتفاعل مع هذ� �حلدث 
لإعطاء ز�يد حقه من �لتقدير على ما قدمه ل�سعبه ويف مقدمتهم �ملر�أة و�أبناوؤها و�ن 
تعلو باأ�سرتها �ىل مر�تب عليا من �لهتمام و�لرعاية حتى تكون نو�ة حقيقية وم�ساندة 

للمجتمع يف م�سريته نحو �لتقدم و�لرقي بوطنه.
له  �ملغفور  �أن  لالإ�سكان  �أبوظبي  لهيئة  �لعام  �ملدير  �لقبي�سي  بدر  �سيف  �سعادة  �أك��د  و 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان رحمه �هلل موؤ�س�س دولة �لإمار�ت وقائد نه�ستها كان 
�لأب �حلنون و�لقائد �ملعطاء ل�سعب �لإمار�ت ب�سكل خا�س و�سعوب �لعامل �أجمع ب�سكل 

عام �إذ �متدت �أياديه �لبي�ساء لت�سل لكل �لنا�س يف �ستى �أ�سقاع �لأر�س.
و قال �إن �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل عام 2018 يف دولة �لإم��ار�ت عام ز�يد هو �سعار �سادف �أهله فقد �رتبطت كلمة 

�خلري با�سم �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل فاأينما حل و�أينما وطئت قدماه حل معه �خلري.
و �أ�ساف �إن تطور دولة �لإم��ار�ت و�لنه�سة �ل�ساملة �لتي تعي�سها هي نتاج لزرع ز�يد 
�أيام حكمه  �خلري فقد و�سع رحمه �هلل �لقو�عد و�لأ�س�س �لتي �سارت عليها �لإم��ار�ت 
وو��سل قادة دولة �لإمار�ت و�سعبها �ل�سري على نهجه من بعده وعلى ر�أ�سهم �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة و�إىل 

جانبهما �أ�سحاب �ل�سمو حكام �لإمار�ت و�سعبها �لآبي.
ز�يد وحر�سه  �ل�سيخ  ل��روؤى  ترجمة  لالإ�سكان جاء  �أبوظبي  هيئة  تاأ�سي�س  �أن  و�أو�سح 
على تاأمن �مل�سكن �ملنا�سب لأبناء �لإمار�ت هذ� �إىل جانب برنامج �ل�سيخ ز�يد لالإ�سكان 
�لذي �أ�س�سه وحر�س على رعايته ودعمه ليوفر �أهم مقوم من مقومات �حلياة لأبناء 

�لإمار�ت �أل وهو �مل�سكن.
و �أكد �سعادة علي �سعيد بن حرمل �لظاهري رئي�س جمل�س جامعة �أبوظبي �لتنفيذي 
حفظه   - �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  �أن 
ومقيم  مو�طن  كل  يكنه  ما  ترتجم  ز�ي��د  ع��ام   2018 – ب��اأن يكون �سعار ع��ام  �هلل 
على �أر�س �لدولة من عرفان و�متنان لدور �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن 
و�لعدل  بناء منظومة متكاملة من �خل��ري  – يف  ث��ر�ه  نهيان - طيب �هلل  �آل  �سلطان 
ز�يد  �لتي جعلها  �ملنظومة  �ملتحدة هذه  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت��ر�ب  على  و�ل�سالم 
�لكلمة  بكل ما حتمله هذه  دول��ة ع�سرية  �أ�س�س من خاللها  لنه�سة ح�سارية  دعائم 
من دللت ومعان �سامية. وقال �إن عام ز�يد يج�سد ما يحظى به هذ� �لقائد �لرمز من 
تفرد حمليا و�إقليميا وعامليا طو�ل م�سريته �لتي وهب فيها فكره ووقته وماله ليجعل 
من �لإمار�ت وطنا للعزة و�لوحدة و�لبتكار فقد �آمن ز�يد باأن �لإن�سان هو ركيزته يف 
معركة �لنه�سة �حل�سارية �لتي �أر�دها لأبناء وبنات �لوطن ومن هنا جعل ز�يد – طيب 
�هلل ثر�ه- بناء �لإن�سان و�سقل �سخ�سيته يف مقدمة �أولوياته ومن هنا تكللت جهوده 
ز�يد عمارة  �لنه�سة �حل�سارية فقد جعل  للب�سرية منوذجا فريد� يف  بالنجاح وقدم 
منذ  ز�ي��د  �أن  �لتاريخ  يذكر  �إذ  �لوطن  بناء  يف  �ل�سرت�تيجية  �أولوياته  �إح��دى  �لب�سر 
مر�حله �لعمرية �لأوىل �آمن بالوحدة كطريق للمج و�لذين عا�سرو� م�سريته عندما 
كان ممثال حلاكم �إمارة �أبوظبي يف �لعن يف �لن�سف �لأول من �لقرن �ملا�سي �أدركو� �أن 
�ملنطقة على موعد مع قائد عظيم يحمل يف قلبه روؤية ثاقبة وفكر� ��ست�سر�فيا، ر�سم 
مالحمه على �لكثبان �لرملية �لتي جعل منها مدنا ع�سرية تنب�س بالتنمية و�لرخاء 
و�لنماء يف جميع ربوعها. و�أ�سار �إبن حرمل �إىل �أن هذه �ملبادرة ت�ستوجب من جميع 
فئات �ملجتمع خا�سة �جلامعات و�ملد�ر�س وو�سائل �لإعالم �أن ت�سلط �ل�سوء على هذه 
�ملنجز�ت �لعظيمة �لتي �آمن بها ز�يد وجعلها تتخطى حدود �جلغر�فيا �إذ يذكر �لتاريخ 
�أبوظبي ول دول��ة �لإمار�ت  �إم��ارة  �أن خري ز�ي��د من فكر وعطاء مل يقف عند ح��دود 
�لعربية �ملتحدة ول منطقة �خلليج �لعربي فح�سب بل �متد هذ� �خلري لي�سمل ربوع 
�لعامل جم�سد� فكر �لت�سامح و�ملحبة و�ل�سالم يف وجد�ن هذ� �لقائد �لرمز �لذي �آمن 
باأن �لب�سر �سو��سية و�أن مظلة �خلري ل تفرق بن �أحد منهم للون �أو دين �أو عرق �أو 
قومية وهكذ� ج�سد ز�يد د�ئما �لكر�مة �لإن�سانية يف �أ�سمى �سورها و�ليوم تاأتي هذه 
�ملبادرة من قيادتنا �لر�سيدة لتوؤكد تو��سل �لعطاء �لوطني �لذي جاد به ز�يد – طيب 
�هلل ثر�ه- على مر قرن من �لزمان م�سجال ��سمه مبد�د من �لذهب يف �سجل عظماء 
�لتاريخ و�لب�سرية. و �أكدت �سعادة �أمل �لعفيفي �لأمن �لعام جلائزة خليفة �لرتبوية 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �أن مبادرة �ساحب 
جت�سد ما يكنه كل مو�طن ومقيم بل و�لعامل كافة من حمبة وتقدير و�متنان للدور 
�هلل  طيب   - نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  به  نه�س  �ل��ذي  �لتاريخي 
ثر�ه – يف بناء دولة ع�سرية نفاخر بها �لعامل وتاأتي هذه �ملبادرة لت�سلط �ل�سوء على 
منجز�ت �لقائد �ملوؤ�س�س �لذي �أ�س�س ركائز نه�سة ح�سارية يف قلب �ل�سحر�ء و�سيد يف 

�ل�سحر�ء �لتي كانت قاحلة منوذجا تنمويا فريد� على م�ستوى �لعامل.
و �أ�سارت �لعفيفي �إىل �أن هذه �ملبادرة هي �حتفاء وعرفان و�متنان لدور �لو�لد �لباين 
باإذن  ل��ه  �ملغفور  وج��ه  حيث  و�لعمر�نية  �لب�سرية  �لنه�سة  ه��ذه  رك��ائ��ز  �ر���س��ى  �ل���ذي 
– جل �هتمامه لبناء  ث��ر�ه  �آل نهيان - طيب �هلل  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  �هلل تعاىل 
مع  و�ملتو��سل  �لعامل  على  و�ملنفتح  �حل�ساري  و�إرث��ه  �لوطنية  بهويته  �ملعتز  �لإن�سان 
ر�ئ��دة كل يف جماله  �أبناء وبنات �لإم���ار�ت من��اذج  �ل�سعوب كل ذلك جعل من  ثقافات 
ز�يد  �لعطاء  ز�ي��د  له  �ملغفور  �سرية  وتتاأمل يف  بهوؤلء جميعا  �لإم��ار�ت  و�ليوم تفخر 
�خلري وز�يد �لوحدة �لذي جعل من �لإم��ار�ت ن�سيجا و�حد� و�أقام دولة �لحتاد هذه 
�أبناء �لوطن يف بوتقة و�حدة وجعلتهم منهم رجال و�حد� حتت  �لدولة �لتي �سهرت 

ر�ية �لوطن �لتي �أر�د لها ز�يد �خلري �أن تكون خفاقة د�ئما.
و قالت �لعفيفي �إن منجز�ت ز�يد ل تعد ول حت�سى وقد طالت جميع مناحي �حلياة 
ويف مقدمتها �لإن�سان �لذي جعل منه ز�يد عمود� فقريا يرتكز عليه يف �نطالق �لوطن 
– طيب �هلل  �أنعم �هلل علينا بز�يد �خلري  �آف��اق �ملعرفة و�لإب���د�ع و�ل��ري��ادة فلقد  نحو 
�مل�ستقبل  ي�ست�سرف  �ل��ذي  و�لفكر  �لإن�سانية  و�لروؤية  �لقيم  – وهو جامعة من  ث��ر�ه 
بالب�سرية  عليه  �هلل  ف��اأن��ع��م  �لب�سرية  للهمم  جم���دد�  لع�سره  �سابقا  ز�ي���د  ك��ان  فقد 
فقد  �لإن�سانية  و�لكر�مة  �لقيم  يعلي  قائد�  منه  �ل��ذي جعل  �حل��اين  و�لقلب  �لنافذة 
�إ�ستهر عن ز�يد كل ذلك وغريه ومع هذه �ملبادرة فاإن فر�سة �لأجيال �لنا�سئة كبرية 
يف �أن يتعرفو� على عبقرية ز�يد ودوره �حل�ساري يف �لنهو�س بوطنه و�أمته �لعربية 
بقيادته  للوطن  وهنيئا  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  مبثل  لنا  فهنيئا  كافة  و�لعامل  بل  و�لإ�سالمية 
�لر�سيدة �لتي ت�سري على نهج ز�يد �لعرفان و�لعطاء وعلينا جميعا يف خمتلف فئات 

�ملجتمع وخا�سة �لرتبوين منهم �أن نبذل �جلهد و�أن ن�ساعف �لعطاء يف �سبيل حتقيق 
�أبناء وبنات �لوطن  �لأه��د�ف �ملن�سودة لهذه �ملبادرة �لعظيمة بحيث يكون �لن�سئ من 
على وعي مبنجز�ت �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

�آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه - .
و قالت ميثاء �حلب�سي نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لإمار�ت �إن �إعالن عام 2018 
�ل�سيخ  �لتي و�سع  باملبادئ  تذكري  ويعد مبثابة  لنا جميعا  ز�ي��د هو م�سدر فخر  عام 
ز�يد طيب �هلل ثر�ه لبنتها �لأوىل يف هذ� �لوطن و�لتي �سارت �لإمار�ت بف�سلها منارة 

للتقدم و�لع�سرية.
لتطوير  خليفة  �سندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنوي�س  جا�سم  ح�سن  �سعادة  ق��ال  و 
�مل�ساريع �إن تويل �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان مقاليد �حلكم يف �أبوظبي 
كافة  �إيجابية طالت  ملرحلة حتول  بد�ية  كان   1966 عام  �أغ�سط�س  �ل�ساد�س من  يف 
مناحي حياة �لفر�د لي�س يف �بوظبي فح�سب ولكن يف كافة �مار�ت �لدولة �إن مل نقل 

يف �ملنطقة با�سرها.
و �أ�ساف �لنوي�س �إنه مل يكن �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان رجال عاديا لذلك مل تكن 
�إجناز�ته �جنازت عادية ولعل �برزها و�أكرثها قربا �ىل نف�سه ونف�س كل عربي هي تلك 
�لوحدة �لتي حققها مع �خو�نه حكام �لمار�ت و�ملحافظة عليها باأهد�ب �لعيون حتى 

�أ�سبحت �لمار�ت �يقونة �لنجاح و�لتميز و�لتفرد لكل �لعامل.
�لكثري من  ز�ي��د يحمل يف طياته  ع��ام  2018 ليكون  �لعام  �أن تخ�سي�س  و�أ���س��ار �ىل 
�ملعاين �لإن�سانية �لنبيلة �لر�ئعة �لتي �ستكون ملهما وحمركا لنا يف كل مو�قع �لعمل 

لنو��سل �لعمل �جلاد و�جلهد �ملو�سول لنحقق ما �أر�ده لنا.
�آل نهيان كان ي�سعى لتحقيق �لرفاه ل�سعبه و�أبناء  �أن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد  �أو�سح  و 

�لمار�ت عرب �مل�ساريع �لتنموية �لتي �سيدها و��ستفادت منها كل �سر�ئح �ملجتمع .
ريادة  ثقافة  وتعزيز  بث  يف  قدما  �مل�سي  �سيو��سل  خليفة  �سندوق  �أن  �لنوي�س  �أك��د  و 
�لعمال ومتكن �ملو�طنن يف قطاع �لعمال م�ستلهما من فكر �لو�لد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ 
ز�يد رحمه �هلل ومن توجيهات �لقيادة �لر�سيدة منتهز� �لفر�سة ليكون عام ز�يد عاما 

للعطاء و�لجناز وعاما لتحقيق �لطموحات وتر�سيخ �ملكت�سبات ومتكن �ملو�طنن.
للخدمات  �أبوظبي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لدرمكي  ر��سد  مطر  �لدكتور  ق��ال  و 
 2018 �ل�سمو رئي�س �لدولة ب�ساأن �عتماد عام  �ل�سحية �سحة �ن توجيهات �ساحب 
عام ز�يد متثل خطوة حكيمة ور�سيدة وتاأتي ترجمة لرد �جلميل جتاه رحلة متو��سلة 
من �لعطاء قدمها ز�يد �خلري ل�سعبه موؤكد� �أن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه كان قائد� ل ين�سى قل �لزمان �أن يجود مبثله �أحب �لنا�س فاأحبوه 
�أعطاهم كل �سيء فاأ�س�س لهم دولة وبنى �سعبا وح�سارة و و�سع يف مقدمة �هتماماته 
للبلد�ن  �لأنفع و�لأج��در  �لن�سان هو  �ل�ستثمار يف  باأن  و�أمن  �لن�سان  بناء  و�أولوياته 

لكي حتقق مكانتها ويكون لها �حل�سور �لقوي و�ملكانة �ملتميزة بن �ل�سعوب.
و �أكد �أن �خلدمات �ل�سحية حظيت باهتمام كبري من فقيد �لوطن يف عهده حيث وجه 
منذ �ليوم �لأول لت�سلمه مقاليد �حلكم ب�سرورة توفري خدمات �سحية �ساملة لأبناء 
�حلقيقية  �ل��رثوة  و�عتباره  �ملعافى  �ل�سليم  بالن�سان  �هتمامه  من  �نطالقا  �لوطن 
للوطن م�سري� �ىل �أن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل نهيان حر�س على ت�سخري 
كل �لمكانات لدعم �خلدمات �ل�سحية بكل �أنو�عها �لوقائية و�لت�سخي�سية و�لعالجية 
�أي مو�طن لل�سفر �ىل �خل��ارج بحثا عن �لعالج وقد جنحت �جلهود  حتى ل ي�سطر 
�لتي  �لنموذجية  �ل�سحية  و�ملر�كز  �حلديثة  �مل�ست�سفيات  من  متطورة  �سبكة  بناء  يف 
للمو�طنن  عاملية  وفق معايري  وقائية  و  ت�سخي�سية وعالجية  تقدم خدمات �سحية 

و�ملقيمن على �أر�س �لوطن.
و قال �لدكتور عادل �ل�سامري �لرئي�س �لتنفيذي ملبادرة ز�يد �لعطاء �إن �لعامل باأ�سره 
�لبي�ساء  فاأياديه  �لن�ساين  �لعمل  جم��الت  يف  �مل�سرفة  مو�قفه  �لعطاء  لز�يد  ي�سهد 
�خلري  ز�ي��د  �أبناء  يف  مرت�سخة  �لعطاء  ثقافة  �أن  �أك��د  و  �لعامل.  بقاع  ملختلف  �متدت 
و�ل��ع��ط��اء ف��اأب��ن��اء �لم����ار�ت يتناف�سون يف جم���الت �لعمل �لن�����س��اين م��ن خ��الل تبني 
و�لتعليمية  �ل�سحية  �ملجالت  خمتلف  يف  م�سبوقة  غري  و�ن�سانية  تطوعية  مبادر�ت 
و�لثقافية و�ملجتمعية و��ستطاع متطوعو مبادرة ز�يد �لعطاء �إجناز 6 مالين �ساعة 

تطوع �ساهمت ب�سكل فعال يف تر�سيخ ثقافة �لعمل �لتطوعي و�لإن�ساين.
�لعطاء  �لدولية يف  �ملحافل  �لم��ار�ت قدمت منوذجا يحتذى يف  دول��ة  �أن  �إىل  �أ�سار  و 

�لإن�ساين �لذي �أر�سى دعائمه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل نهيان.
و قال �إن �لقيادة �لر�سيدة �أولت �لعمل �لتطوعي �هتماما كبري� حتى �أ�سبح من �سمات 
به  ترتقي  ح�ساريا  �سلوكا  و�لإن�ساين  �لجتماعي  مبنهجه  ميثل  فهو  �لإم��ار�ت  �أبناء 
�ملجتمعات و�حل�سار�ت منذ �لقدم و�أ�سبح ميثل رمز� للتعاون بن �أفر�د �ملجتمع �سمن 

خمتلف موؤ�س�ساته.
و�أو�سح �ل�سامري �أن �لتاريخ حدثنا عن قادة �سنعو� �أجماد� وحققو� �أحالما و�أ�س�سو� 
�لإجن���از�ت  ه��ذه  ك��ل  حقق  بقائد  جت��د  مل  �مل��ج��د  �سفحات  لكن  بلد�نا  وب��ن��و�  ح�سارة 
جمتمعة ومل تخربنا �سري �لزمان و�لأيام عن زعيم حول �ل�سحر�ء �إىل و�حات غناء 
خالل زمن قيا�سي ومل نقر�أ يف كتب �لتاريخ �أن �أحد� من �سانعيه �أ�س�س دولة و�ختط 
نهجا لتكون �حللم �إىل �أن من �هلل على هذه �لأر�س �ملباركة بالزعيم �لذي �آمن ب�سعبه 
وعزة وطنه وق�سى كل �سنو�ت عمره يعمل لتكون �لإمار�ت تاج �لعامل ودرة ت�سع نور� 

ومثال يحتذى.
�لريادي  �ل��دور  �لعطاء �ستكثف من مبادر�تها �لن�سانية لإب��ر�ز  ز�يد  �أن مبادرة  و�أك��د 
لدولتنا �حلبيبة وقائدها �ملوؤ�س�س وقيادتها �حلكيمة يف جمال �سناعة �لعطاء و�لعمل 
�فكار ومبادر�ت وم�ساريع خالقة مبتكرة ت�ساهم ب�سكل فعال يف  �لن�ساين من خالل 
�لعمل  جم��الت  يف  ومتكينهم  وتاأهيلهم  �لعامل  دول  خمتلف  من  �ل�سباب  ��ستقطاب 
�لتطوعي و�لن�ساين ل يجاد حلول مل�ساكل �جتماعية و�سحية ت�ساهم ب�سكل فعال يف 

�لتخفيف من معاناة �لفقر�ء يف خمتلف دول �لعامل.
ونوه �سعادة حممد �سيف �ل�سويدي مدير عام �سندوق �أبوظبي للتنمية باإعالن �ساحب 
2018 حتت  �لدولة حفظه �هلل عام  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو 
�سعار عام ز�يد ليكون منا�سبة وطنية تقام لالحتفاء مبنجز�ت �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور 
ي��وم جلو�س  ذك��رى  وتز�منا مع  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له 
�ملغفور له يف �ل�ساد�س من �أغ�سط�س عام 1966 عندما توىل مقاليد �حلكم يف �إمارة 

�أبوظبي.
�إن �لإجن��از�ت �لتي حتققت يف دولة �لإم��ار�ت خالل فرتة وجيزة من تاأ�سي�سها  وقال 
و�لأمن و�لرخاء و�لرفاهية �لتي ينعم بها كل مو�طن ومقيم على �أر��سيها ما هي �إل 
ز�يد رحمه �هلل و�لحتفاء مبنا�سبة ذكرى مرور مائة  �ل�سيخ  ثمرة من ثمار غر�سها 
�سنة على ميالده مبثابة رد جميل من كل مو�طن ومقيم على �أر�س �لدولة وتخليد� 
للماآثر و�لإجناز�ت �لتي قام بها �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان يف تاأ�سي�س 
وبناء دولة �لإمار�ت �إىل جانب �إجناز�ته حمليا و�قليميا وعامليا و�لتي �ساهمت يف تبوء 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مر�كز متقدمة تناف�س دول �لعامل �ملتقدمة يف كل وقت 
�إل وللو�لد  �أي بقعة من بقاع �لأر���س  �أن يتحدث عن  وحن. و�أ�ساف ل ميكن لأحد 
�ملوؤ�س�س لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أفعال �خلري فيها من خالل دعم ومتويل 
�سعوب  لت�سل جميع  �ملعطاءة  يده  �متدت  و�لتنموية حيث  �مل�ساريع �خلريية  خمتلف 
�أبوظبي للتنمية كموؤ�س�سة  �لعامل. و�أ�ساف �إن من ب�سماته �خلالدة تاأ�سي�سه �سندوق 
�لقت�سادية  �لتنمية  وحتقيق  �ملعي�سي  �مل�ستوى  حت�سن  �إىل  ت��ه��دف  ر�ئ���دة  وطنية 
و�لجتماعية يف �لبلد�ن �لنامية عرب تقدمي �لقرو�س �ملي�سرة و�إد�رة �ملنح �حلكومية 
لتمويل م�ساريع تنموية تدعم �لقطاعات �لأ�سا�سية للنمو و�لتطور �لقت�سادي ملختلف 
�لدول بالإ�سافة �إىل ��ستثمار�ت وم�ساهمات مبا�سرة طويلة �لأجل من �أجل تعزيز دور 
�لتنمية  ت�سريع عملية  �أ�سا�سي يف  دور  له من  ملا  �مل�ستفيدة  �ل��دول  �لقطاع �خلا�س يف 

�لقت�سادية.
و لفت �إىل �أن تخ�سي�س عام ل�ستذكار ماآثر �لقائد �لر�حل بدولة �لإمار�ت وبقية دول 

�أر�سها  �لإم��ار�ت��ي و�ملقيمن على  �ل�سعب  ر�سالة حمبة ووف��اء من  �لعامل يعد مبثابة 
ملوؤ�س�س �لدولة رحمه �هلل وهو �لقائد �ل�ستثنائي �لذي �أر�سى قو�عد م�سرية �لنه�سة 
و�لبناء �لتي تعي�سها دولة �لإمار�ت �ليوم ورفع ��سم �لإمار�ت عاليا على خارطة �لعمل 
�أبوظبي  �سندوق  بتاأ�سي�س   1971 ع��ام  �هلل يف  رحمه  ب��ادر  �أن  بعد  �ل��دويل  �لإن�ساين 
توجيهات  وبف�سل  نفتخر  فاإننا  �لتنموي..  �لعمل  يف  نهجه  يو��سل  �ل��ذي  للتنمية 
ومتابعة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
دولة يف   83 لنحو  �متدت  و�جناز�ته  �لتنموي  �ل�سندوق  ن�ساط  باأن  �مل�سلحة  للقو�ت 

خمتلف �أنحاء �لعامل، و�سكلت عالمة فارقة يف حياة مالين من �سعوب تلك �لدول.
و �أكد مدير عام �سندوق �أبوظبي للتنمية �أن �ل�سندوق �أخذ على عاتقه منذ �أن تاأ�س�س 
يف 15 يوليو 1971 باأمر من �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه تنفيذ �سيا�سة حكومة �أبوظبي فيما يتعلق مب�ساعدة �لدول �لنامية لتحقيق �لنمو 
�لقت�سادي �مل�ستد�م وتقليل �لفقر من خالل تقدمي �ملو�رد �ملالية وتكوين �ل�سر�كات يف 

�لقطاعن �لعام و�خلا�س وتبني �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية ل�سمان فعالية �لإعانات.
ماأ�س�سته  على  وعملت  و�خل��ري  �لعطاء  ورث��ت حب  �لر�سيدة  �لقيادة  �إن هذه  �أ�ساف  و 
ل�سمان دميومته حتى �أ�سبحت دولة �لإمار�ت من �لدول �لكربى يف حجم �مل�ساعد�ت 
�لإمنائية على م�ستوى �لعامل مما دفعنا لال�ستمر�ر على هذ� �لنهج يف تقدمي كل ما 

هو نافع ومفيد لالإن�سانية .
موؤ�س�سات  �أب��رز  �ل�سندوق مكانته �سمن  ر�سخ  �ل�سنو�ت  �أنه مبرور  �ل�سويدي  �أو�سح  و 
�ملوؤ�س�سات  ج��ان��ب  �إىل  �ملتميز  ن�ساطه  و�ساهم  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �لتنموي  �ل��ع��ون 
�إذ  �لعاملي  �لبارزة يف �لعمل �لإمنائي  �ملكانة  �لوطنية �لأخ��رى يف تبوء دولة �لإم��ار�ت 
حققت دولة �لإمار�ت �ملرتبة �لأوىل على م�ستوى عاملي خالل عامي 2013 و2014 
�لإمنائية  �مل�ساعد�ت  �لإمنائية وفقا لتقرير جلنة  للم�ساعد�ت  كاأكرب مانح  و2016 
�مل�ساعد�ت  تلك  ل�سيما   /OECD/ و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة 
�لتي حتر�س من خاللها على تنفيذ بر�مج وم�ساريع تنموية م�ستد�مة تنعك�س �آثارها 
�لدول  �ل�سعوب يف  معاناة  تخفيف  وت�ساهم يف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �ل�سقن  على 

�لنامية.
و �أعرب �سعادة �ملهند�س حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لإمار�ت 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة  �إعالن �ساحب  �إز�ء  للطاقة �لنووية عن م�ساعر �لفخر و�لولء 
2018 عام ز�يد و�ل��ذي يهدف �إىل  �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام  بن ز�يد 
تر�سيخ نهج �ملغفور له �لو�لد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�لذي ل تز�ل �أثر روؤيته ونظرته �مل�ستقبلية �لثاقبة ملمو�سة يف حا�سرنا وحجر �أ�سا�س 

لبناء �مل�ستقبل.
ت��ع��زي��ز وم��و����س��ل��ة نهج  ن��ح��و  �مل�ستقبل  ن��رب����س��ا لأج��ي��ال  �سيكون  ز�ي���د  ع���ام  �إن  ق���ال  و 
و�ل�سناعي  �لقت�سادي  و�لزده����ار  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  نحو  �ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د 

و�لجتماعي.
و �أكد �حلمادي �أن �لو�لد �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل متيز بنظرة ثاقبة بعيدة �ملدى وروؤية 
��ست�سر�فية �سملت كافة �لقطاعات يف دولة �لإمار�ت �إذ مهدت لإطالق �ل�سرت�تيجيات 
لالأجيال  �ل�ساملة  �لتنمية  ت�سمن  م�ستد�مة  بخطى  و�لتطوير  �لتاأ�سي�س  وخطط 
�ملقبلة. و �أ�ساف �إن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد جنح يف و�سع �للبنة �لأوىل لقطاع �لطاقة 
�مل�سروع �لنووي �ل�سلمي لدولة �لإم��ار�ت ثمرة من ثمار �لروؤية  �مل�ستد�مة حيث يعد 
وموثوقة  للبيئة  �سديقة  طاقة  �إن��ت��اج  يف  و�سباقة  ر�ئ��دة  �ل��دول��ة  لتكون  �أر�ساها  �لتي 
�سناعي  لقطاع  �ل��دع��م  تقدمي  �سمان  وب��ال��ت��ايل  �لكربونية  �لنبعاثات  م��ن  وخالية 

متطور وم�ستد�م يعمل على توفري فر�س عمل جمزية.
مبادرة  �أن  �لإم���ار�ت  كلنا  جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  �خلييلي  روي��ة  بن  خمي�س  �أك��د  و 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل باإعالن عام 

�خلري �لذي نعي�س يف نعيمه. لعام  �متد�د  هو  ز�يد  عام   2018
و �أ�ساف �خلييلي �إن ز�يد �خلري طيب �هلل ثر�ه ج�سد لالأمة �لإ�سالمية قيم �لت�سامح 
�جلمعية  مبادر�ت  جميع  يف  ن�ساهده  �ل��ذي  �لإيجابي  �لتفاعل  �أن  مو�سحا  و�لتالحم 
لز�يد  �لإم����ار�ت  �سعب  و�ل���ذي يج�سد ح��ب  ب��ه  نفتخر  �ل��ذي  �ل��و�ق��ع �حلقيقي  تعك�س 

�خلري.
نهيان حا�سرة يف وجد�ن  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  ماآثر  �أن  �إىل  �أ�سار  و 
�ستى  �إىل  �لبي�ساء  �أي��ادي��ه  �متدت  �ل��ذي  �خل��ري  ز�ي��د  �أر���س  على  و�ملقيمن  �ملو�طنن 

�أ�سقاع �ملعمورة لتعمر وتبني وتر�سي مبادئ �لعطاء ومد يد �لعون و�مل�ساعدة.
و قال �ن �إعالن عام 2018 عام ز�يد هو عرفان مبا قدمه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد من 
�أعمال جليلة للوطن و�لأمة وما حققه من �إجناز�ت ي�سهد لها �جلميع وما �أر�ساه من 

دعائم دولة �لحتاد �لقوية �لتي ننعم يف خريها وحتت ر�يتها.
�أعمال  ز�ي��د من  �ل�سيخ  ن��ور كل ما قدمه  ب��اأح��رف من  ي�سجل  �لتاريخ  �أن  �إىل  و لفت 
�سبيل  بذله من جهد يف  �ملتعاقبة على ما  �لأجيال  لت�سهد  �أمامها  �لوقوف  ت�ستوجب 

حتقيق �لرخاء و�لزدهار و�لتنمية يف جميع ربوع �لوطن.
و�أكد مو��سلة م�سرية �لعطاء و�لتقدم يف دولة �لإمار�ت بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  نهج  على  �سار  �ل��ذي  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لعي�س  ت�سمن  �لتي  �ل�ساملة،  �لتنمية  وحتقيق  و�لتعمري  �لبناء  طريق  لي�ستكمل 

�لرغيد جلميع �أبناء �لوطن و�ملقيمن على �أر�س �لإمار�ت.
و �أكد �سعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �أمن عام جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إع��الن  �أن  �لزر�عي  و�لبتكار 
�لدولة حفظه �هلل عام 2018 عام ز�يد �إمنا ميثل �أجمل �سور �لولء و�لوفاء لباين 
�لنه�سة وموؤ�س�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه فقد متتع �ل�سيخ ز�يد بروؤية �لعميقة جتاه �سجرة نخيل �لتمر ملا 
متثله من �أهمية ��سرت�تيجية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث قال رحمه �هلل : 
�لنخلة كانت و�ستظل بالن�سبة لنا �سجرة �حلياة ون�ساأنا وترعرعنا معها و��ستفدنا من 

خري�تها �لوفرية و�ملتنوعة حتى �أ�سبح من �مل�ستحيل تخيل �حلياة بدونها .
�أ�س�س وج��ذور �حل�سارة  �أنها متثل  �ملباركة  �ل�سجرة  ز�ي��د يرى يف  �ل�سيخ  : كان  وق��ال 
عند  وجدناه  �لذي  فالإميان  �لأجيال..  على  �ملحافظة  يف  �ساهمت  �لتي  �لقوة  ومنبع 
�ل�سيخ ز�يد جتاه �لزر�عة عموما وحبه ل�سجرة نخيل �لتمر مل يكن له مثيل بل يفوق 
�ملتوقع وكلنا نذكر �حلو�ر �لذي جرى بينه وبن �خلرب�ء حول زر�عة �ل�سحر�ء حيث 
�أمر  �ملناخ  هذ�  وو�سط  �ل�سحر�ء  �إن منوها يف  ويقولون  زر�عتها  ي�سجعون  يكونو�  مل 
م�ستحيل فقال لهم دعونا جنرب.. ووفقه �هلل وجنح يف حتويل �ملنطقة �ل�سحر�وية 

�إىل منطقة خ�سر�ء.. مما �سجعه على �ل�ستمر�ر.
�مل�ستقبل  لطاقة  �أبوظبي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرحمي  جميل  حممد  �أك��د  و 
م�سدر �أن �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل عام ز�يد �سعار� للعام 2018 ياأتي لالحتفاء باإرث و�إجناز�ت �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�حتفاء بالذكرى �ل� 100 مليالده 

وهو �لذي �أر�سى دعائم هذ� �لوطن وجعل �ملو�طن �لإمار�تي على ر�أ�س �أولوياته.
و قال �إن �لدولة حققت على مدى �ل�سنو�ت �ل� 46 �ملا�سية �إجناز�ت كبرية يف �ملجالت 
كافة و�لتي كانت نتاجا طبيعيا لروؤيته �مل�ستقبلية بعيدة �ملدى و�لتي �سارت على نهجها 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  ر�أ�سها �ساحب  �لر�سيدة وعلى  �لقيادة 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
و�إخو�نهم  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن 

�أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت .
و�سدد على �أن هذ� �لإعالن يعد فر�سة ل�ستح�سار �إرث �لأب �ملوؤ�س�س ومو��سلة �إحياء 
�لنهج �لذي �سار عليه و�لقائم على تر�سيخ روح �لتالحم بن �لقيادة و�ل�سعب و��سعا 

دولة �لإم��ار�ت يف مر�تب متقدمة على �مل�ستوى �لإقليمي و�ل��دويل مما جعلها �ليوم 
و�لبيئية  �لقت�سادية  جو�نبها  بكافة  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  لالبتكار  رئي�سية  وجهة 

و�لجتماعية.
و �أو�سح �لرحمي �أن �لنه�سة �لتي �سهدتها دولة �لإمار�ت �سملت كافة قطاعات �لأعمال 
�إىل  �لتنموية م�سري�  �لأن�سطة  �أ�سا�سية لكافة  �لذي يعد ركيزة  �لطاقة  ل�سيما قطاع 
�لتنويع  جهود  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  م�سدر  �مل�ستقبل  لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  �أن 
�لقت�سادي و�لتنمية �مل�ستد�مة م�ستلهمة من �إرث �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل �لذي غر�س 
يف جميع �أبناء �لوطن حب �لعمل و�لإخال�س ورفعة �لإن�سان لتاأمن م�ستقبل م�ستد�م 

للجميع.
��سبوع  وه��و  ��ستثنائي  بحدث  ز�ي��د  ع��ام  ل�  با�ستهاللها  تفتخر  م�سدر  �أن  �إىل  �أ�سار  و 
�أبوظبي لال�ستد�مة - �أكرب جتمع لال�ستد�مة يف �ملنطقة - و�لذي يعد فر�سة مميزة 
و�لذي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  عنا�سر  تر�سيخ  يف  �هلل  رحمه  ومبادر�ته  �إجن��از�ت��ه  لإب���ر�ز 
�لعا�سرة وهي  �مل�ستقبل يف دورتها  ز�يد لطاقة  �لفائزين بجائزة  ي�سهد كذلك تكرمي 

�لتي تت�سرف بحمل ��سمه طيب �هلل ثر�ه.
و قال �سفيان ح�سن �ملرزوقي �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لتطوير و�ل�ستثمار �ل�سياحي 
: بد�أ و�لدنا موؤ�س�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه م�سرية نه�سة وتقدم هدفها �لأ�سمى هو رفعة �ساأن هذ� �لوطن 

�لغايل .
و �أ�ساف �إن �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل عام 2018 ليكون عام ز�يد يعترب خطوة حكيمة ت�سهم يف تر�سيخ منجز�ت �ل�سيخ 
ز�يد وت�سليط �ل�سوء على مكت�سبات دولتنا �لغالية و�لقفزة �لتنموية �لتي حققتها يف 

غ�سون �سنو�ت معدودة لتغدو يف م�ساف �لأمم �ملتقدمة .
و قال �ملرزوقي : لقد �هتم �ل�سيخ ز�يد بتنمية �لإن�سان كونه عماد �لنه�سة و�لتقدم 
يف  لن�سهد  �ل��دول��ة  �أب��ن��اء  نفو�س  يف  و�لطموح  و�لعمل  �لتفاين  قيم  تر�سيخ  يف  وجن��ح 
�إمار�تية ترتبط مبا�سيها  ع�سرنا �حلايل م�سرية تنمية تتحاكى بها �لأمم، ب�سو�عد 

وجذورها وتتطلع مل�ستقبلها.
�أ�سا�سها  على  و�سع  �لتي  �ملتفردة  �ملوؤ�س�س  �لو�لد  لروؤية  �لف�سل  يرجع  �أنه  �إىل  ولفت 
نظاما �قت�ساديا �أ�سهم يف تنمية كافة �أ�سو�ق �لعمل فهذه �لروؤية هي �لتي قادت دولتنا 
�إىل �ملكانة �لقت�سادي �لر��سخة �لتي نتمتع بها يف �لع�سر �لر�هن وهي �لتي �ألهمتنا 
للم�سي قدما وتطوير م�سروعات عقارية و�سياحية متميزة من �ساأنها �إثر�ء مقومات 

�لدولة وتعزيز مكانتها �لعاملية .
و قال �أحمد جا�سم �ملن�سوري �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة يف �سركة �لحتاد للقطار�ت �إن 
�إطالق �سعار عام ز�يد على �لعام 2018 جاء لي�سلط �ل�سوء على �مل�ساعي �لر�مية نحو 
تر�سيخ �إرث �ملغفور له �لو�لد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 

عرب ��ستكمال م�سريته �لتي نح�سد �ليوم ثمارها من �لإجناز�ت �ملحلية و�لعاملية.
و�أ�ساف �ملن�سوري �إنه لطاملا �هتم �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل بكل ما يخ�س �ملجتمع ورفد 
�ل�ستد�مة  و�سمان  �لكرمية  �حلياة  لهم  توفر  �أن  �ساأنها  من  �لتي  باخلدمات  �أف��ر�ده 
�ن م�سروع �لحت��اد للقطار�ت يعترب و�ح��د� من  �ملن�سوري  و قال  �ملتعاقبة.  لالأجيال 
�لروؤى بعيدة �ملدى �لتي كان يطمح �إليها �ملغفور له وهو ما ي�سع على عاتقنا مهمة 
�لجتماعي  �مل�سهد  �لبتكار ودعم  تعزيز  و�ملوؤ�س�س عرب  �لو�لد  روؤية  بتحقيق  �للتز�م 
�إىل جنب مع مهمتنا للحفاظ  و�لقت�سادي يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، جنبا 
نقل  ب�سبكة  �لدولة  �إم���ار�ت  لربط  �لر�مية  �أهد�فنا  �أب��رز  �أح��د  باعتبارها  �لبيئة  على 

متميزة و�آمنة وتعزز من ريادتها على م�ستوى �ملنطقة.
و �أكد �سعادة عارف حمد �لعو�ين �لأمن �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�سي �أن توجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل باأن يكون عام 
2018 عام ز�يد ما هي �إل فر�سة ومنا�سبة تاريخية ل�سعب دولة �لإمار�ت و�ملقيمن 
على �أر�سها للتعبري عن حبهم للمغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه م�سري� �إىل �أن �جناز�ت �لقائد �ملوؤ�س�س رحمه �هلل جتاوزت حدود �لوطن وو�سلت 
بقية  به من  �لإم���ار�ت منوذجا يحتذى  دول��ة  �أ�سبحت  �لعامل حتى  بلد�ن  �أق�سى  �إىل 

�لدول يف خمتلف �ملجالت.
و قال �إن للقائد �ملوؤ�س�س ب�سمة كبرية يف �ملجال �لريا�سي �لذي يعترب من �أهم �ملجالت 
يف �لدولة حيث ر�سخ �ملغفور له جمموعة من �لقيم و�ملبادئ �لتي قامت على �أ�سا�سها 
ت��ر�ث �لج��د�د من خالل �هتمامه بريا�سة  ب��دء� من �حلفاظ على  ريا�سة �لإم���ار�ت 
و�لريا�سات  �لأ�سيلة  �لعربية  �خليول  و�سباقات  بال�سقور  و�ل�سيد  �لهجن  �سباقات 

�لبحرية �إىل جانب �لريا�سات �لأخرى غري �لرت�ثية.
مبنا�سبة  و�ل���زلزل  �جلوية  لالأر�ساد  �لوطني  �ملركز  مدير  �ملندو�س  �هلل  عبد  ق��ال  و 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مبادرة  عن  �لع��الن 
تتناقله  فينا  �سيظل  ز�ي���د  ت��رك��ه  م��ا  �إن   .. ز�ي���د  ع��ام   2018 ع��ام  ليكون  �هلل  حفظه 
�إمياننا ر��سخا  �لب�سرية فقد ترك فينا من قيم �لت�سامح و�لإخ��اء و�لعطاء ما يجعل 
بقدرتنا على حتقيق �لريادة يف كافة �ملجالت .. ونحن نثمن هذه �ملبادرة �ل�سامية من 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لذي �إعتدنا 
د�ئما منه على كل ما يحفظ تاريخ �لوطن وحا�سره وم�ستقبله ولنجعل من عام ز�يد 
نقطة �إنطالق جديدة للتاأكيد على تعزيز مكت�سباتنا �لتي حتققت و�لتم�سك بثو�بتنا 

وحا�سرنا وم�ستقبلنا .
و قال �سعادة فالح حممد �لأحبابي مدير عام جمل�س �أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين : 
نحن فخورون مببادرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
100 ع��ام على ميالد  2018 ع��ام ز�ي��د و�ل��ذي ي�سهد م��رور  حفظه �هلل ليكون ع��ام 
�آل نهيان طيب �هلل ث��ر�ه.. فقد ��سرت�سدت �لهوية  �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�لإمار�تية على مد�ر خم�سة عقود بروؤية �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد وقيادته حيث غر�س 
�لثقافة  �لتعليم و�لإنتاج وتطوير  �أهمية  �سعبه وركز على  �أبناء  �لوطن يف قلوب  حب 
�لإمار�تية، وفوق كل ذلك مو��سلة حتقيق �لتقدم و�لتحديث لوطننا، مع �لعمل على 

تعزيز م�ستويات عي�س كافة �سر�ئح �ملجتمع.
و�أكد �سعادته �أن دولة �لإمار�ت قامت على �أ�س�س من �لتقاليد �لأ�سيلة و�لرت�ث �لعريق 
مبزيج من مظاهر �حلد�ثة فت�سكلت بذلك �لهوية �لثقافية �لإمار�تية و�لتي �متزجت 

فيها �سمات �لتطوير بطابع �لأ�سالة.
و قال �لحبابي �إن �إعمال قيم ز�يد وترجمتها يف �سلوكنا يعزز�ن وحدة �لبيت �لإمار�تي 
�لد�خلي ويزيد�نه مناعة يف مو�جهة �لتحديات و�ملخاطر.. م�سري� �إىل �أن �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد كان قائد� عظيما و�سع ن�سب عينيه روؤية ثاقبة ومتميزة وجريئة تطلع 
وجد�ن  يف  و�ل���ولء  �لوطنية  م�ساعر  وتر�سيخ  �لقومي  �حل�س  بناء  �إىل  خاللها  م��ن 

�ملو�طنن و�لتم�سك بدينهم ومعتقد�تهم و�حلافظ على هويتهم و�إرثهم �لقومي.
و�أعرب �سعادة �لدكتور عبد �هلل حممد �لري�س مدير عام �لأر�سيف �لوطني عن تفاوؤله 
بالعام 2018 �لذي يحمل ��سم قائد عظيم مثل �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 

بن �سلطان �آل نهيان، رمز دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على مر �لزمان.
و �أكد �أن عام ز�يد هو عام �خلري و�لعطاء و�لإن�سانية و �حتفاء �ل�سعب ب�سانع �أجماده 
وبرمزه �لكبري وهو �حتفاء بالو�لد و�لقائد �لذي غاب عنا بج�سده لكنه باق ب�سنائعه 
�ل��ذي خطه لدولة �لم���ار�ت وه��ي ت�سطر يف ظل  �لنهج  وم��اآث��ره و�سمائله ن�سري على 

قيادتها �لر�سيدة �أجماد ح�سارة لن تغيب �سم�سها باإذن �هلل.
�إن عام ز�يد �حتفاء مبئوية �لقائد �خلالد �لذي ر�أت عيناه �لنور قبل قر�بة  و�أ�ساف 
بنائه و�سموخه  �أج��ل  �لوطن، ووه��ب حياته من  �أظ��ف��اره ع�سق  ع��ام ومنذ نعومة  مئة 
�أر�سها رمال  �لتي �سيدها ز�يد و�إخو�نه حكام �لم��ار�ت بعدما كانت  �لإم��ار�ت  فكانت 
تذروها �لرياح �ساربا بذلك �أروع �لأمثلة يف بناء �لدولة و�زدهارها، و�سناعة �حل�سارة 

ومد �جل�سور مع ح�سار�ت �لعامل و �لدول �ملتقدمة.

زايد قائد حفر ا�سمه يف قلوب مئات املاليني حول العامل باإن�سانية قل مثيلها وحكمة الت�سقت مب�سريته ومواقفه 
الإمارات اأرادها ال�سيخ زايد عا�سمة لالإن�سانية وكانت كما اأرادها ور�سم لها منهجا تنهل منه ال�سعوب والدول والأمم الطاحمة للتح�سر 
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اأخبـار الإمـارات

يت�سمن اختبارات علمية وتقنية عن الف�ساء وور�س عمل تفاعلية لطلبة املدار�س 

»مركز حممد بن را�سد للف�ساء« يّنظم »خميم الف�ساء ال�سيفي«
•• دبي-الفجر:

نّظم  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث��ة   لل�سنة 
للف�ساء”  ر��سد  بن  حممد  “مركز 
�ملخ�س�س  �ل�سيفي  �لف�ساء  خميم 
�ملتو�سطة  �ملرحلة  يف  �ملد�ر�س  لطلبة 
ع���دد من  ، ح��ي��ث ت�سمن  و�ل��ث��ان��وي��ة 
وور�س  و�لتقنية  �لعلمية  �لإختبار�ت 
عمل تفاعلية عن �لف�ساء و�لكو�كب 

و�لأقمار �ل�سناعية. 
وخ����الل �مل��خ��ي��م، ت��ع��ل��م �ل��ط��ل��ب��ة عن 
و�لكو�كب  �لف�ساء  �إ�ستك�ساف  كيفية 
�ل��ب��ع��ي��دة م���ن خ����الل ب��ن��ائ��ه��م ملهمة 
ب��دء�ً من و�سع  ف�سائية خا�سه بهم، 
و�خ��ت��ي��ار �ساروخ  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأ���س��ئ��ل��ة 
�ل�سناعي،  �لقمر  بناء  �إىل  �لإط���الق 
�لعلمية  �لأج��ه��زة  ت��ع��رف��و�  على  كما 
�ل��ت��ي ت�����س��اع��د يف �لإ���س��ت��ك�����س��اف مثل 
�ل�سناعية  و�لأق�����م�����ار  �ل��ت��ل�����س��ك��وب 

و�مل�سابري وغريها.
�أهمية  على  �لطلبة  ت��ع��رف  ك��ذل��ك،  

�ملريخ ومتكنو� من  �إ�ستك�ساف كوكب 
�ملت�سابهة  �خل�����س��ائ�����س  �إ���س��ت��خ��ال���س 
و�ملختلفة بن كوكبي �لأر�س و�ملريخ، 
نظرياتهم  �ل��ع��ل��م��اء  ي���ّوظ���ف  وك��ي��ف 
و��ستنتاجاتهم عند ��ستك�ساف كو�كب 

�خرى م�سابهة لالأر�س. 
م���ن ن��اح��ي��ة �خ�����رى، ت�����س��م��ن �ملخيم 
�سناعة  ح������ول  ع�����دي�����دة  ن�������س���اط���ات 
�لأقمار �ل�سناعية �ملختلفة مثل دبي 
�سات1- ودبي �سات2- وخليفة �سات، 
�ل�سناعية  �لأق���م���ار  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�لطلبة  ت��ع��رف  ك��م��ا  �ل��ن��ان��وم��رتي��ة. 
خالل زيار�تهم �ىل خمترب�ت تقنيات 
�لأر�سية  و�ملحطة  �ملركز  يف  �لف�ساء 
على  �ل�سناعية  �لأق��م��ار  ت�ّسغل  �لتي 
�ل�سور  لإل��ت��ق��اط  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ك��ي��ف��ة 
لأقمار  �ليومية  بالعمليات  و�لقيام 
بالإ�سافة  ُب���ع���د.  ع���ن  �لإ���س��ت�����س��ع��ار 
بالفريق  �ل��ط��الب  �إل��ت��ق��ى  ذل���ك،  �إىل 
�لتطبيقات  ت�����س��م��ي��م   يف   �مل��خ��ت�����س 
�لف�سائية �لتي ت�ستخدم هذه �ل�سور 

وت�ساعد على حت�سن جودتها و�إجر�ء 
�لدر��سات و�لأبحاث.

وب����اإ�����س����ر�ف م���ن م��ه��ن��د���س��ي �مل���رك���ز، 
ت�سارك �لطلبة يف بناء منوذج �ساروخ 

لإط������الق ق��م��ر ���س��ن��اع��ي و�إخ����ت����ربو� 
منحهم  �إذ  �إط��الق��ه،  جتربة  ميدنياً 
ه���ذ� �ل��ن�����س��اط ف��ر���س��ة �لإط����الع على 
�أنظمة �ل�سو�ريخ ومكوناتها وجتميع 

�أجز�ئها �ملختلفة.
�ىل ذلك، تعلم �لطلبة يف ور�سة عمل 
عن عامل �لأقمار  كيفية �لبحث عن 
�إجابات جلملة من �لأ�سئلة من بينها 

للكو�كب  �لتابعة  �لأقمار  ن�ساأت  كيف 
تبدو،  �ل�سم�سية، كيف  يف جمموعتنا 
وك��ي��ف تتحول م��ع م��ع م���رور �لوقت 
م��ن ك��وك��ب �إىل �آخ���ر وم��ا ه��و عددها 
�لإج����م����ايل. و�أك������دت �مل��ه��ن��د���س��ة �أمل 
�أمن، رئي�س بالوكالة، وحدة �لتعليم 
يف “مركز حممد بن ر��سد للف�ساء”، 
من�سة  �ل�سيفي  �لف�ساء  “خميم  �ن 
م���ث���ال���ي���ة ل���ل���ت���و�����س���ل م����ع �ل���ط���الب، 
خ�سو�ساً �ن �لن�ساطات �لتي نقدمها 
تفاعلية ومب�سطة، تقربهم من علوم 

�لف�ساء وتقنياته.
يو��سب  �مل��رك��ز  �ن  �ىل  �أم���ن  ولفتت 
على تخ�سي�س ن�ساطات تعليمية عن 
خالل  م��ن  �مل��د�ر���س  لطلبة  �لف�ساء 
�لف�ساء  وخم��ي��م  خمتلفة  م���ب���ادر�ت 
�ل�سيفي من بن �أبرزها، �إذ �أنه غني 
مبعلومات ون�ساطات ملهمة وحمفزة 
للطالب لالإهتمام بعلوم وتكنولوجيا 
�لف�ساء . و�أ���س��ارت �أم��ن �ىل �أن��ه من 
�ملختلفة،  �لتعليمية  مبادر�تنا  خالل 

متكنا يف عام  من �لو�سول �ىل �أكرث 
�إمتد�د  ع��ل��ى  ط��ال��ب   25000 م���ن 
نلتم�س �سغف �لطالب  �لدولة، وبتنا 
و�إهتمامهم بنهل معلومات  بالف�ساء 

�إ���س��اف��ي��ة، م���وؤك���دة م�����س��ي �مل���رك���ز يف 
�ل��رتب��وي��ة، مب��ا ي�سهم يف  ن�����س��اط��ات��ه 
وتكنولوجيا  ع���ل���وم  ق���ط���اع  ت���ط���ور 

�لف�ساء يف �لدولة .

•• راأ�س اخليمة –الفجر

�سارك مركز �سرطة �ملعمورة �ل�سامل ممثاًل بفرع 
�ل�سرطة �ملجتمعية بالتعاون مع �جلالية �لفلبينية 
ب�ساأن  �ل��ت��وع��وي��ة  �ملجتمعية  باحلملة   ، ب���الإم���ارة 
مناطق  �سمن  �ل�سكنية  و�لأح��ي��اء  �ملناطق  تنظيف 

�خت�سا�س �ملركز من �لنفايات �مللقاة على �لطريق 
بنظافة  �لل���ت���ز�م  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة   ،
و�ملخلفات  �لنفايات  م��ن  خالية  و�ل��ط��رق  �ملناطق 
للحفاظ على  لها  �ملخ�س�سة  �لأماكن  وو�سعها يف 

�لبيئة و�ملظهر �حل�ساري لإمارة ر�أ�س �خليمة .
�ل�سرطة  ف��رع  مدير  بلهون  ر����س��د  �لنقيب  و�أ���س��ار 

و�لذي  �ل�سامل  �ملعمورة  �سرطة  مبركز  �ملجتمعية 
����س���ارك و�أ�����س����رف ع��ل��ى �حل��م��ل��ة مب�����س��ارك��ة 250 
�حلملة  ب����اأن   ، �لفلبينية  �جلن�سية  م��ن  �سخ�س 
معايري  ذ�ت  نظيفة  بيئة  توفري  على  تاأكيد�ً  تاأتي 
و�ل�سالمة  �ل�����س��ح��ة  �����س���رت�ط���ات  م���ع  م��ت��ط��اب��ق��ة 
وحم��ق��ق��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات �مل��ظ��ه��ر �ل���ع���ام ، �إ���س��اف��ة �إىل 

وتعزيز   ، و�لنفايات  �ملخلفات  م��ن  �لبيئة  حماية 
�سملت �حلملة  ، حيث  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  ثقافة 
وبن  �لطريق  يف  �مللقاة  للنفايات  تنظيف  عملية 
�لأحياء �ل�سكنية يف منطقة �لنخيل �سمن مناطق 
�لعامة  �لقيادة  حر�س  موؤكد�ً   . �ملركز  �خت�سا�س 
بن  علي  �ل��ل��و�ء  بتوجيهات  �خليمة  ر�أ����س  ل�سرطة 

علو�ن �لنعيمي �لقائد �لعام ، على تنفيذ عدد من 
ت��ع��زز جانب  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت 
�لعطاء �ملتاأ�سل بدولتنا ، وتعمل على تعزيز ر�سا 
�خلدمات  وت��ق��دمي  �ملقدمة  ب��اخل��دم��ات  �جلمهور 
ك��اف��ة وف���ق م��ع��اي��ري �جل����ودة و�ل��ك��ف��اءة خل��ل��ق بيئة 
�لتو��سل  ، وذل����ك م��ن خ���الل  �ل�����س��ع��ادة  ت��غ��م��ره��ا 

و�أفر�ده  �ملجتمع  موؤ�س�سات  مع  و�مل�ستمر  �لفعال 
يف  مل�ساركتهم   ، و�لأع���م���ار  �جلن�سيات  ك��اف��ة  م��ن   ،
لتعزيز  وب��ر�جم��ه��ا  �ملجتمعية  �ل�سرطة  فعاليات 
�أطر �لتعاون يف �ملجالت �ملجتمعية لإعد�د جيل و�ع 
قادر على بناء جمتمع يدعم �ل�سلوكيات �لإيجابية 

بن �أفر�ده وينبذ �ل�سلوكيات �ل�سلبية .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�حلميدي  �سعيد  حممد  �لدكتور  �لعميد  تر�أ�س 
م��دي��ر ع���ام �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��رك��زي��ة ب�����س��رط��ة ر�أ����س 
�ُسُبل  بحث  ح��ول  �لتن�سيقي  �لجتماع   ، �خليمة 
�لإم���ار�ت  طريق  على  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  �سبط 
مرور�ً  �ملمتد  �جلديد،  �لعابر  �لد�ئري  �لطريق 
مبنطقة عو�يف و�حليل و�لفحلن و�سيح �حلرف 
�سمل،  �إىل  و�����س����وًل  و�ل�����ربي�����ر�ت  ب��ال�����س��احل��ي��ة 
�سوفه  ي��و���س��ف  ن��ا���س��ر  �لعميد  ���س��ع��ادة  بح�سور 

مدير �إد�رة �لعمليات و�سعادة �لعقيد �أحمد �ل�سم 
ب�سرطة  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي 
�لهند�سة  ق�سم  و�سباط  ب��الإن��اب��ة،  �خليمة  ر�أ���س 
�ملنفذة  و�ل�سركة  �خليمة،  ر�أ�س  ب�سرطة  �ملرورية 
للطريق �لعابر �جلديد، وذلك بهدف �حلد من 

حدوث �حلو�دث �ملرورية.
�أن  �حلميدي،  حممد  �لدكتور  �لعميد  و�أو���س��ح  
طريق �لإمار�ت �لطريق �لد�ئري �لعابر �جلديد 
، وغ���ري معتمد  ه��و ط��ري��ق لز�ل ق��ي��د �لإن�����س��اء 
�أم��ام حركة  �مل��رور، كما مل يتم ��ستكمال  ر�سمياً 

وعليه  بعد،  �مل��روري��ة  وهند�سته  �إن�سائه  مر�حل 
�ل�سائقن  �أف��ر�د �جلمهور من  يجب على جميع 
بتجنب  و�لل��ت��ز�م  �لتقيد  �لطريق  وم�ستخدمي 
�رت����ي����اده، �أو �ل��ع��ب��ور م���ن خ���الل���ه، ح��ف��اظ��اً على 
يف  �لطريق  و�أن  خا�سة  �جلميع،  �أرو�ح  �سالمة 
�لوقت �حلايل يخلو من معايري �لأمن و�ل�سالمة 
�ملرورية �لتي متكن �جلمهور من ��ستخد�مه، ويف 
ذلك  يعترب  �ل�سائقن  قبل  من  ��ستخد�مه  حال 

خمالف لأنظمة وقو�نن �ل�سري و�ملرور. 
ونا�سد مدير عام �لعمليات �ملركزية ب�سرطة ر�أ�س 

�ل�سائقن  م��ن  �جلمهور  �أف���ر�د  �ل�سادة  �خليمة، 
�حليطة  �أخ���ذ  ب�����س��رورة  �ل��ط��ري��ق،  وم�ستخدمي 
و�حل�����ذر، وجت��ن��ب ����س��ت��خ��د�م �ل��ط��ري��ق �جلديد 
�للتز�م  �أهمية  مثمناً  �لإن�����س��اء،  قيد  لز�ل  وه��و 
�لتي  و�مل��رور  �ل�سري  لو�ئح  وتعليمات  بتوجيهات 
�خرت�ق  متنع  و�لتي  �لطريق،  مب��ح��اذ�ة  و�سعت 
�و ��ستخد�م �لطريق باأي �سكل من �لأ�سكال وهو 
�جلمهور  تعاون  مثمناً  و�لت�سييد،  �لإن�ساء  حتت 
يف حتقيق �ل�سالمة �ملرورية وتعزيز �أمن و�سبط 

�لطرق، متمنياً للجميع �لأمن و�ل�سالمة.  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أه�����د�ف ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت للتنمية  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
وتطوير  �ل�سباب  م���د�رك  تو�سيع  يف  �لإجتماعية 
لهم  �لفر�سة  و�إت��اح��ة  لديهم  و�مل��و�ه��ب  �ل��ق��در�ت 
و��سر�ر   ، �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  للتعرف 
ومعاجلة  �لعد�سات  ��ستعمال  وكيفية  �لت�سوير، 
�ل�����س��ور ب��ا���س��ت��خ��د�م ب��ر�م��ج خ��ا���س��ة ،وغ���ريه���ا من 
�جلمعية  نظمت  ب��ال��ت�����س��وي��ر   �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات 
مقر  يف   “ �لق�سري  فيلمك  ت�سنع  “كيف  ور���س��ة 
علي  �سيماء  �أ.  نفذتها  و�ل��ت��ي  �لظيت  يف  �جلمعية 
�لتنمية  يف  معتمدة  م��درب��ة  و  م�����س��ورة   - �لنقبي 
 20 �لور�سة  يف  �سارك  و  �ل��ذ�ت  وتطوير  �لب�سرية 

م�سور .
كتابة  كيفية  �أهمها  حم��اور   ع��دة  �لور�سة  تناولت 
�ل�سيناريو  من خالل �ختيار �لفكرة وكيفية بلورتها 
ومن ثم حتويلها �إىل �سيناريو، وحتويل �ل�سيناريو 

�إىل  ثم  ومن  م�ساهد،  �إىل  و�للقطات  لقطات،  �إىل 
نتاج فني عبارة عن فيلم ق�سري يف �لنهاية، وماهي 
معد�ت �لت�سوير و�سناعة �لفالم ومر�حل �سناعة 
�لفيلم وقو�عد �لزو�يا و�لخر�ج يف �مل�ساهد ون�سر 

وعر�س �لفيلم  
�لتدريبية  �ل��ور���س��ة  �أن  �لنقبي  �سيماء  و�أو���س��ح��ت 
عملي،  و�ل��ث��اين  ن��ظ��ري،  �لأول  ق�سمن،  تت�سمن 
�لأ���س��ا���س حم���اولت جتريبية  �أن��ه��ا يف  �إىل  م�سرية 
�لنهائية  �لنتيجة  �أن  �إىل  ولفتت  �أف���الم   ل�سناعة 

لهذه �لور�سة �ستكون عبارة عن فيلم ق�سري .
ق��ب��ل جمعية  �ل��ور���س��ة م��ن  ب��ه��ذه  �لنقبي  و�أ����س���ادت 

�لإمار�ت ، لتنظيم هذه �لور�سة. 
�أهمية  فر�س  �حل��ايل  �لع�سر  �إي��ق��اع  �أن  و�أو�سحت 
�متالك  على  و�لأج���ي���ال  �ل�سباب  لتعليم  �ل��ت��وج��ه 
و�لتدرب  �لق�سرية،  �لف��الم  �إنتاج  ومهار�ت  �أدو�ت 
عليها لتنمية مو�هبهم يف جمال �سناعة �ل�سينما، 

ومتكينهم من �إنتاج �أفالم ق�سرية مميزة

جمتمعي��ة �سرط����ة راأ�س اخليم����ة تدع���م جه����ود اجلالي����ة الفلبيني����ة بيئي����ا 

�سرطة راأ�س اخليمة تناق�س ال�سالمة املرورية يف الطريق الدائري 

» كيف ت�سنع فيلمك الق�سري« يف الإمارات للتنمية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

يف  �ل�سحة  �إد�رة  نظمتها  �لتي  �لتفتي�س  حمالت  �أ�سفرت 
 33 م�����س��ادرة  ع��ن  �ملا�سي  يوليو  يف  �خليمة  ر�أ����س  بلدية 
�لغذ�ئية  �مل����و�د  م��ن  و59  �لتجميلية  �مل����و�د  م��ن  �سنفا 
خمالفا  حمال   87 و�سبط  �ل�ستهالك  �سالحية  لعدم 
للقو�نن و�ل�سروط �ل�سحية . ويف �لتفا�سيل قامت �إد�رة 
�ل�سحة يوليو �ملا�سي بعدد 385 جولة تفتي�سية  غطت 
يف �لأ�سو�ق و�لحياء �ل�سكنية كان  جتاريا  حمال   1329
من نتائجها �نذ�ر37 حمال وحجز 11 �سيارة . وبلغ عدد 
�لبطاقات �ل�سحية �لتي مت ��سد�رها للعمال بعد �لك�سف 

عليهم و�لتاأكد من خلوهم من �لأمر��س �ملعدية 2391 
125 �سهادة �سالحية ت�سدير مو�د  بطاقة كما �أ�سدرت 
 183 على  �لك�سف  مت  �لرخ�س  �سعيد  وعلى    . غذ�ئية 
رخ�سة ت�سمل 73 جديدة و4 جتديد و17 تغيري �ملوقع 
و25 تغيري �لن�ساط و57 غري مطابقة و7 ��سافة ن�ساط  
يف  ذبيحة   3368 ذب��ح  مت  �ملقا�سب  لن�ساط  وبالن�سبة 
مق�سب �لفلية �ملركزي و496 يف �سوكة و608 ذبيحة يف 
 578 مق�سب مدينة ر�أ�س �خليمة بينم مت �لك�سف على 
ر�أ�سا دخلت �لدولة عرب معرب �ل��د�رة �حل��دودي و�لك�سف 
على 222 كجم مذبوحة وقادم عرب مطار ر�أ�س �خليمة 

�لدويل .

•• راأ�س اخليمة-وام:

د�ئ��رة حماكم  رئي�س  �خلاطري  �أحمد حممد  �مل�ست�سار  �سعادة  �أك��د 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  �أن  ر�أ���س �خليمة 

قائد تاريخي جمع معاين �خلري ومنابع �حلكمة .
وقال �خلاطري يف ت�سريح مبنا�سبة توجيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
عام  باعتماد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
فكره  تدفق  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �أن   .. ز�يد”  “عام   2018
ب�سيا�سات ومناهج كونت دولة ع�سرية متكاملة �لأركان تتكئ على 
قو�عد �سلبة ومتينة من �لرت�بط �لجتماعي و�حلب و�لت�سحية 
�ملتبادلة بن �ل�سعب و�لقيادة مد�سنة نظرية عملية جديدة يف تاريخ 

�لإن�ساين  للطيف  �ملت�ساحمة �جلاذبة  �لأوط��ان  تكوين  �لب�سرية يف 
�لر�غبن ب�سغف يف �لعي�س �لكرمي و�ملحبة و�ل�سالم.

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مب��ب��ادرة  و�أ���س��اد 
�سعار�  ز�ي���د  ع��ام   2018 ع��ام  باعتماد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
من  �جل��م��ي��ع  فيها  ي�����س��رتك  تفاعلية  وب���ر�م���ج  ���س��ي��ا���س��ات  ت�سحبه 
موؤ�س�سات و�أفر�د �إحياء للقيم و�ملبادئ �لتي �أر�ساها �لقائد �ملوؤ�س�س 
نبيلة تربز ح�سارتنا وموروثنا  �إن�سانية  قيم  ث��ر�ه وهي  �هلل  طيب 
�لتاريخي ومن �ساأن �لتم�سك بها و�لعمل على ترجمتها على �أر�س 
�لو�قع حتقيق �لهدف �ملن�سود يف �إ�سعاد �لإن�سان ومتكينه من �لبذل 
و�لعطاء و�لت�سحية من �أجل كر�مته و�حلفاظ على وطنه وجتنيبه 

�ملخاطر و�لفنت.

�سحة بلدية راأ�س اخليمة ت�سادر 66 �سنفا من املواد التجميلية حماكم راأ�س اخليمة : ال�سيخ زايد قائد تاريخي جمع معاين اخلري ومنابع احلكمة

•• ابوظبي-الفجر:

ق����ررت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون �لإ���س��الم��ي��ة و�لأوق�������اف �ي���ف���اد �لبعثة 
�ملو�فق   1438ه�  �لقعدة  ذو   17 �لقادم  �لأربعاء  يوم  للحج  �لتح�سريية 
�لدولة �لذين �سيبد�أ  حجاج  ل�ستقبال  ��ستعد�د�  وذلك   ،  2017-8-9
تو�فدهم �إىل �لأر��سي �ملقد�سة يوم 21-8-2017 .  كما �ستقوم �لبعثة 
�لتح�سريية با�ستالم �ملخيمات يف كل من منى وعرفة ومزدلفة وجتهيزها 
بكل ما يلزم قبل و�سول �لبعثة �لر�سمية و��ستكمال �لتح�سري�ت �لالزمة 
يف  �ملعنية  �جلهات  مع  و�لرتتيب  بالتن�سيق  �حلمالت  مع  �لعقود  لتنفيذ 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة ، وت�سم �لبعثة �لتح�سريية كو�در  من 
�ملتخ�س�سن يف �ل�سوؤون �لفنية و�لإد�رية ، كما �ستقوم باجلولت �لتفقدية 
ب��ك��ل م�ستلزماتها  �مل��خ��ي��م��ات  ����س��ت��الم  ل�����س��م��ان  �مل��ق��اول��ن  �ل��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى 
ومر�فقها وخدماتها يف �لأوق��ات �ملحددة قبل و�سول حمالت �حلج . كما 
تقرر �سفر �لبعثة �لر�سمية بكل �أطقمها يوم 2017/8/22 . وقد وجه 
�لإ�سالمية  لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�س   ، �لكعبي  �لدكتور حممد مطر 
�ملختلفة  �للجان  روؤ���س��اء  جميع  �لر�سمية  �حل��ج  بعثة  رئي�س   ، و�لأوق����اف 
�لدولة  حجاج  تو�فد  قبل  مهامها  كامل  �إجن��از  ب�سرورة  �لبعثة  و�أع�ساء 
�إىل �لأر��سي �ملقد�سة وبذل كل ما من �ساأنه �لتميز يف �إ�سعاد حجاج دولة 
�لإ�سالم  �أرك��ان  �لعظيم من  �لركن  ليوؤدو� هذ�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

بكل ي�سر ور�حة .

بعثة احلج  التح�سريية تغادر الأربعاء القادم
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حتدد اأطر التعاون يف جمال الأر�سيف التلفزيوين

اأبوظبي لالإعالم توقع اتفاقية تعاون مع الإعالم الكويتي
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت “�أبوظبي لالإعالم” �م�س توقيع �تفاقية تعاون وتفاهم مع 
�إىل  �لكويت، و�لتي تهدف  ممثاًل بتلفزيون  �لكويتي”  “�لإعالم 
ت�سكيل �إطار �لعمل و�لتعاون �مل�سرتك بينهما يف جمال �لر�سيف 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين وت���ب���ادل �مل����و�د �لأر���س��ي��ف��ي��ة خ���الل �ل��ف��رتة �ملقبلة.  
�لتفاقية  ب��ن��ود  تنفيذ  ب���دء  �إىل  لالإعالم”  “�أبوظبي  و�أ����س���ارت 
�أر�سيف تلفزيون  �ملفقودة من  �مل��و�د  �لبحث عن بع�س  من خالل 
�أبوظبي،  تلفزيون  قنو�ت  �سبكة  �أر�سيف  يف  و�ملحفوظة  �لكويت 
وذلك ليجري جتهيزها وتقدميها �إىل “�جلانب �لكويتي يف �أ�سرع 

و�مل�سل�سالت  �ل��رب�م��ج  م��ن  ت�سمل جمموعة  وه��ي  وق��ت مم��ك��ن.  
�لكويتية �لقدمية �لتي تعود �إىل �لعام 1990 وما قبل وغريها 
من �ملو�د.  وقال �سعادة �لدكتور علي بن متيم مدير عام �أبوظبي 
حر�س  �سمن  تاأتي  �لكويتي  �لإع��الم  مع  �لتفاقية  �أن  لالإعالم، 
�أبوظبي لالإعالم على تطوير �أو��سر �لتعاون مع خمتلف �جلهات 
يف  وذل��ك  خا�س،  ب�سكل  �لعربي  �لعامل  يف  �لإعالمية  و�ملوؤ�س�سات 
�لعربي  �لإع���الم  مب�ستوى  �لرت��ق��اء  �إىل  �لر�مية  �أه��د�ف��ه��ا  �إط���ار 
�ملتغرية  و�لتوجهات  �لطبيعة  ظل  يف  �جلمهور  لتطلعات  وتلبيته 

يف عامل �سريع �لتطور.  
و�أعترب �سعادته �أن �لتفاقية ت�سب �سمن جهود �أبوظبي لالإعالم 

�ل�ساعية �إىل بناء حتالفات �إعالمية عربية و�سر�كات ��سرت�تيجية 
تثمر يف تطوير �لقطاع �لإعالمي يف �لدولة و�ملنطقة عرب تبادل 
قاعدة  مبثابة  �لتفاقية  ه��ذه  تعترب  حيث  و�ل��ق��در�ت،  �خل���رب�ت 
�أن  ي��ذك��ر  �مل�ستقبلي.   للتعاون  و�أ���س��ا���س  �لعملية  ل��ه��ذه  �ن��ط��الق 
�ملكتبات  �أك��رب  من  يعترب  �أبوظبي  تلفزيون  قنو�ت  �سبكة  �أر�سيف 
�لتلفزيونية على م�ستوى �لوطن �لعربي، خا�سة من حيث �أهمية 
�ملحتوى، حيث ي�سم مئات �لآلف من �ل�سر�ئط �لتي توؤّرخ لأهم 
�لأحد�ث و�لق�سايا �لتي �سهدتها دولة �لإمار�ت و�ملنطقة �لعربية 
تلفزيون  تغطيات  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن  خم�سينيات  منذ 
عن  ف�ساًل  �ملنطقة،  �سهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  ل��الأح��د�ث  �أب��وظ��ب��ي 

و�لوحيدة  �لنادرة  �خلليجية  و�لثقافية  �لدر�مية  �لإعمال  بع�س 
�ل�سنو�ت  خالل  عملت  قد  لالإعالم  �أبوظبي  وكانت  نوعها.   من 
�مل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى حت��وي��ل حم��ت��وي��ات �لأر���س��ي��ف �ل��ق��دمي �إىل �لنظام 
�مل�ستخدمة  �لأجهزة  مع  ��ستخد�مها  ليمكن  وتق�سيمها  �لرقمي 
لتنفيذ  �سخمة  ميز�نية  ر�سدت  حيث  منها،  و�ل�ستفادة  �حلالية 
�لعاملية  �ل�سركات  �إح��دى  مع  بالتعاون  مر�حل  عدة  على  �مل�سروع 
ملا  منها  �إدر�ك����اً  وذل��ك  وحتديثها،  �ل�سور  لت�سحيح  �ملتخ�س�سة 
حتتويه هذه �ملو�د من �أهمية تاريخية �سو�ء على م�ستوى �لدولة 
�أو �لعامل �لعربي، و�سرورة حماية هذه �لرثوة �ملهمة  �أو �ملنطقة 

و�لتاأكد من عدم �سياعها. 

املركز ا�ستقطب 300,000  زائرًا خالل 9 فعاليات يف �ستة �سهور

»اك�سبو ال�سارقة« ُينظم وي�ست�سيف 11 معر�سًا حتى نهاية 2017
•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�����س��ارق��ة عن  �أع��ل��ن م��رك��ز �ك�سبو 
�أح�����د ع�سر  ت��ن��ظ��ي��م و����س��ت�����س��اف��ة 
معر�ساً �قت�سادياً وجتارياً وثقافياً 
يف �ل���ن�������س���ف �ل����ث����اين م����ن �ل���ع���ام 
يف  فعالياتها  �أوىل  ت��ب��د�أ  �جل���اري، 
 16 يف  �آخرها  وتختتم  �أكتوبر   3
��ستكماًل  وذلك  �ملقبلن،  دي�سمرب 
ت�سعة  �سهد  �لذي  �ملركز  لن�ساطات 
�ل�سهور  خ���الل  م��ت��ن��وع��ة  �أح�����د�ث 

�ل�ستة �ملا�سية.
�ملركز  فعاليات  �أج��ن��دة  وتت�سمن 
�ملعار�س  من  ع��دد�ً  �ملقبلة  للفرتة 
�ل���ت���ج���اري���ة �ل����ك����ربى و�لأح��������د�ث 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل���رم���وق���ة يف �ل���دول���ة 
�أب����رزه����ا معر�س  م���ن  و�مل��ن��ط��ق��ة، 
ومعر�س  للكتاب  �ل��دويل  �ل�سارقة 
ومعر�س  و�مل��ج��وه��ر�ت  �ل�����س��اع��ات 
ومعر�س  و�ل��ت��غ��ل��ي��ف  �ل���ط���ب���اع���ة 

بال�ست فيجن �أر�بيا.
حممد  �����س����ي����ف  ������س�����ع�����ادة  وق����������ال 
�مل��دف��ع �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
حقق  �مل��رك��ز  �إن  �ل�����س��ارق��ة،  �ك�سبو 
�لأول  �لن�سف  خالل  م�ستهدفاته 

�لر�غبة  �ملوؤ�س�سات  كثري من  لدى 
منتجاتها  ب����اأح����دث  ب��ال��ت��ع��ري��ف 
تو�سعة  �أو  وح��ل��ول��ه��ا  وب���ر�جم���ه���ا 
�أع��م��ال��ه��ا و�ن��ت�����س��اره��ا يف �أ����س���و�ق 

�لدولة و�ملنطقة.
�إم�����ارة  �أن م���وق���ع  �مل���دف���ع  و�ع���ت���رب 
�ل�سارقة �ل�سرت�تيجي �لذي يتيح 
لل�سركات �لنفاذ لالأ�سو�ق �ملجاورة، 
بالإ�سافة �إىل متيزها ببيئة �أعمال 
م�سجعة على �ل�ستثمار و�عتمادها 
عد�  �لقت�سادي،  �لتنويع  �سيا�سة 
عن �أجو�ئها �لثقافية و�حل�سارية، 
“�ك�سبو  �ل������ت������ز�م  ج�����ان�����ب  �إىل 
ب�سكل  �آد�ئ����ه  بتطوير  �ل�سارقة” 
م�ستد�م وحر�سه على تقدمي �أرقى 

نوفمرب، ومعر�س   11-1 �لفرتة 
�لفرتة  �لتايلندية خالل  �ملنتجات 
و�ملهرجان  ن���وف���م���رب،   26-21
 Xposure للت�سوير  �ل���دويل 
�ل����ذي ي��ق��ام خ���الل �ل���ف���رتة 22-
و�ملعر�س  و�مل��وؤمت��ر  نوفمرب،   25
�لفرتة  خ��الل  للخر�سانة  �لعاملي 
ومعر�س  ن���وف���م���رب،   27-26
 )CEF- Big Shopper(
و�ملاركات  و�لأزي���اء  لالإلكرتونيات 
�لعاملية خالل �لفرتة 29 نوفمرب 
ومعر�س  دي�������س���م���رب،   3 ول���غ���اي���ة 
لل�سناعات  �لأو�������س������ط  �ل���������س����رق 
�ل��ورق��ي��ة خ��الل �ل��ف��رتة 13-11 
بال�ستيفيجن  ومعر�س  دي�سمرب، 
 14-11 �ل���ف���رتة  خ����الل  �أري���ب���ي���ا 
دي�����س��م��رب، وم��ع��ر���س �آر�ب���ي���ا مولد 
ت�سنيع  يف  �مل��ت��خ�����س�����س  �ل���ع���امل���ي 
خالل  و�لآلت  �لقو�لب  وت�سميم 
دي�������س���م���رب،   14-11 �ل������ف������رتة 
ومعر�س �ل�سرق �لأو�سط للطباعة 
 14-11 �لفرتة  و�لتغليف خالل 
�لعاملي  �ملعر�س  و�أخ���ري�ً  دي�سمرب، 
�لفرتة  خالل  و�لت�سييد  للهند�سة 

دي�سمرب.  16-14

م��ن �ل��ع��ام �جل�����اري، ح��ي��ث جذبت 
فعالياته ما يزيد على 300  �لف 
�لدولة وخارجها  د�خ��ل  ز�ئ��ر�ً من 
%2 مقارنة  ن�سبتها  بلغت  بزيادة 
م��ع �أع�����د�د �ل�����زو�ر خ���الل �لفرتة 

نف�سها من �لعام �ملا�سي.
فعاليات  ت�سهد  �أن  �مل��دف��ع  وت��وق��ع 
�مل��رك��ز �مل��ق��ب��ل��ة �إق���ب���اًل و����س��ع��اً من 
�لزو�ر و�ملهتمن باعتبارها من �أبرز 
و�لثقافية  �لقت�سادية  �لأح����د�ث 
و�ملنطقة  �ل��دول��ة  يف  �ملتخ�س�سة 
�لتي حتظى بثقة و�هتمام �سريحة 
و����س��ع��ة م���ن �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج���ال 
�لأع�����م�����ال و�ل����ع����ائ����الت و�لأف��������ر�د 
ومتيّزها  �لعريق  لتاريخها  نظر�ً 

وريادتها يف خمتلف جمالتها.
معظم  �أن  �إىل  �مل����دف����ع  و�أ������س�����ار 
�ك�سبو  �سينظمها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���س 
خالل  ي�ست�سيفها  �أو  �ل�����س��ارق��ة 
�لعام  نهاية  وحتى  �ملقبلة  �ل�سهور 
�جلاري �سهدت منو�ً يف م�ساحاتها 
م����ن جهات  �ل���ع���ار����س���ن  و�أع���������د�د 
موؤكد�ً  وخا�سة،  ر�سمية  و�سركات 
و�لدولية  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل�����س��ارك��ة  �أن 
�أولوية  ب��ات��ت  �مل��رك��ز  ف��ع��ال��ي��ات  يف 

�لعو�مل وغريها  ه��ذه  �خل��دم��ات، 
�ملركز  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  يف  �أ���س��ه��م��ت 
للعار�سن  ور�ئ��دة  مميزة  كوجهة 
و�لدولين  و�لإقليمين  �ملحلين 
على  و�إجن��از�ت��ه  جناحاته  وتعزيز 
مدى 40 عاماً، وذلك حتت مظلة 
�ل�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
من  حكيمة  وبتوجيهات  ودعمها، 
مكانة  برت�سيخ  �لر�سيدة  �لقيادة 
ع��امل��ي��اً يف جم���ال �سناعة  �لإم�����ارة 
�ملعار�س مبا ُي�سهم يف جذب مزيد 
من �ل�ستثمار�ت و�سياحة �لأعمال 
عجلة  وت��ن�����س��ي��ط  �ل�������س���ارق���ة  �إىل 
�لقطاعات  وخم��ت��ل��ف  �لق��ت�����س��اد 
و�ل�سفر  �ل��ف��ن��ادق  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

و�لتجارة و�ملو��سالت وغريها.
�لتي  �مل����ع����ار�����س  ق���ائ���م���ة  وت�������س���م 
�ك�سبو  وي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
نهاية  حتى  �لتو�يل  على  �ل�سارقة 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  م��ع��ر���س  �ل���ع���ام 
و�مل����ج����وه����ر�ت خالل  ل���ل�������س���اع���ات 
ومعر�س  �أك��ت��وب��ر،   7-1 �ل��ف��رتة 
�ل�سهري  للكتاب  �ل���دويل  �ل�سارقة 
هيئة  تنظيمه  على  ت�سرف  �ل���ذي 
�ل�سارقة للكتاب و�لذي يقام خالل 

ال���سحة تطل��ق ال��دفع��ة الأول��ى ل��ربنام��ج  »رواد البتك��ار«

بروح  يتمتعون  �أف����ر�د  ب��ن��اء  �أه��م��ي��ة 
�لب�����ت�����ك�����ار وم�����ه�����ار�ت�����ه وت���ط���وي���ر 
م��ن��ظ��وم��ة �لب���ت���ك���ار �مل��وؤ���س�����س��ي��ة يف 
قطاع  وبخا�سة  �مل��ج��الت  خمتلف 
�لقطاعات  �أح��د  باعتباره  �ل�سحة 
حددتها  �ل��ت��ي  �ل�سبعة  �لرئي�سية 
لتحفيز  ك��م��ح��ور  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

در��سة م�ستفي�سة للرب�مج �ملتوفرة 
�إد�رة  لتاأهيل متخ�س�سن يف  عامليا 
وممار�ساته  نظمه  وتعزيز  �لبتكار 
�لعمل  �لأف��ر�د وبيئة  على م�ستوى 
�لربنامج  �أن  �ل�����س��رك��ال  و�أ���س��اف   .
جهود  ���س��م��ن  �لأوىل  �ل��ل��ب��ن��ة  ي��ع��د 
�لوز�رة لبناء قاعدة ب�سرية متنوعة 

�لعمل  ب��ي��ئ��ة  وي��ع��زز مم��ار���س��ات��ه يف 
�ملوؤ�س�سي للوز�رة .

وحثت �لقا�سمي منت�سبي �لربنامج 
على �للتز�م بالربنامج �لتدريبي .. 
�ملر�سحن  معربة عن ثقتها بقدرة 
�ملعارف  وت��رج��م��ة  ����س��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
�إىل مبادر�ت تطويرية يف  �ملكت�سبة 

�ملوؤ�س�سي  �ل��ع��م��ل  بيئة  يف  �لب��ت��ك��ار 
�لعمل وفقا  �أنظمة  وحت�سن جودة 
لإر�ساء  ���س��ع��ي��اً  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
دعائم نظام �سحي فعال وم�ستد�م 
�أنه مت تطوير برنامج  �إىل  . و�أ�سار 
“رو�د �لبتكار” وفق �أف�سل �ملعايري 
�مل��ت��ب��ع��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال وذل����ك بعد 

�لبتكار يف �لدولة من خاللها .
�ل�سيخة  �سعادة  ع��ربت  جانبها  من 
�ل��ق��ا���س��م��ي م��دي��ر منطقة  ف��اط��م��ة 
�سعادتها  ع��ن  �لطبية  �لقيوين  �أم 
�لعلمي  �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ�  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
موظفن  ل��ت��اأه��ي��ل  ي�����س��ع��ى  �ل�����ذي 
�لبتكار  جم����ال  يف  م��ت��خ�����س�����س��ن 

�ل�سحية  �لتخ�س�سات  ك��اف��ة  م��ن 
و�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة و�لإد�ري���������ة يف 
�لب��ت��ك��ار مبا  �إد�رة ورع��اي��ة  جم���ال 
ين�سجم مع روؤية �لوز�رة وخططها 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ومي���ث���ل �م���ت���د�د� 
�ل�سرت�تيجية  وب���ر�م���ج  مل���ب���ادر�ت 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار �ل���ت���ي �أك����دت 

•• دبي -وام: 

ووق���اي���ة  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  �أط���ل���ق���ت 
من  �لأوىل  �ل����دف����ع����ة  �مل���ج���ت���م���ع 
للعام  �لبتكار”  “رو�د  ب��رن��ام��ج 
�لدكتور  ���س��ع��ادة  ب��رع��اي��ة   2017
�لوكيل  �ل�����س��رك��ال  ي��و���س��ف حم��م��د 
�مل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف 
قيادية  ف��ئ��ات  وب��ح�����س��ور  �ل�������وز�رة 
منت�سبي  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل����وز�رة  م��ن 
تاأهيل  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �لربنامج 
م���ن موظفي  وت���دري���ب جم��م��وع��ة 
�ل�����وز�رة �مل��ت��م��ي��زي��ن ل��الرت��ق��اء بهم 
�إىل م�ستوى �ملهنية �لحرت�فية يف 

جمال �إد�رة �لبتكار .
“رو�د  برنامج  �إن  �ل�سركال  وق���ال 
�مل�ساعي  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي  �لبتكار” 
وز�رة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل����ت����ي  �مل�������س���ت���م���رة 
لتحقيق  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة 
�مل�ستمدة  �ل�سرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا 
 2021 �لإم���������������ار�ت  روؤي����������ة  م�����ن 
و�لتي  �لوطنية  �لأجندة  ومقرر�ت 
ثقافة  تر�سيخ  على  بالعمل  وجهت 

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع .
�لدكتورة  �أو����س���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��ط��وع  حبيب  عائ�سة 
�لرئي�س  و�مل�ستقبل  �ل�سرت�تيجية 
�لتنفيذي لالبتكار �أنه �سيتم تدريب 
�لربنامج على  �لبتكار خالل  رو�د 
موؤ�س�سة  من  معتمدة  علمية  م��ادة 
عاملية متخ�س�سة يف تاأهيل و�عتماد 
 . �لب��ت��ك��ار  �إد�رة  مهنين يف جم��ال 
ي�سمل  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  م�����س��رية 
�إجبارية  رئ��ي�����س��ي��ة  م�����س��اق��ات  ���س��ت��ة 
�إلكرتوين  تقييم  ب��اإج��ر�ء  وينتهي 
يرتتب  �ملنت�سبن  جل��م��ي��ع  م��ك��ث��ف 

عليه ح�سولهم على �ل�سهادة .
ف���ع���ال���ي���ات  �إن  �مل������ط������وع  وق������ال������ت 
حما�سر�ت  ت��ت�����س��م��ن  �ل���ربن���ام���ج 
ميد�نية  وزيار�ت  نقا�سية  وجل�سات 
“عيادة  م��ث��ل  م��ب��ت��ك��رة  وم����ب����ادر�ت 
�ل����رو�د  تهيئة  ل�����س��م��ان  �لبتكار” 
و��سعة  م��ع��رف��ي��ة  ق���اع���دة  ل��ت��ك��وي��ن 
لتطوير بر�مج �لبتكار يف خمتلف 
�لقطاعات و�لوحد�ت �لتنظيمية يف 

�لوز�رة.

املوارد الب�سرية بعجمان: زايد ترك اإرثا و ثروة 
من القيم ت�سيء لنا الطريق نحو امل�ستقبل

•• عجمان -وام: 

لالإد�رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�سويدي  ج��رب�ن  ب��ن  عبد�لرحمن  ر����س��د  �أك��د 
�أن �عتماد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ  �ملركزية لتنمية �ملو�رد �لب�سرية بعجمان 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2018 “عام ز�يد” 
��ستمر�ر مل�سرية �لوطن ووفاء لباين نه�سة �لإمار�ت �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
�إن عطاء ز�يد ل يز�ل يثمر  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .. وقال  بن �سلطان 

جيال ر�ئد� متميز� جيال يدرك معنى �لإنتماء و �لولء و �لوفاء.
و�أو�سح �ل�سويدي يف ت�سريح بهذه �ملنا�سبة �أن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد ترك 
لنا �إرثا وثروة من �لقيم ت�سيء طريق �مل�ستقبل وما كر�سه �ملوؤ�س�س و باين 
�لدولة من نهج و روؤى .. درو�س و نرب��س لالأجيال �لقادمة ومنوذج فريد 
يف �لعطاء و �لإن�سانية و رمز �حلكمة و �لعطاء.. و�لإجناز�ت �لكبرية �لتي 

حتققت يف عهده ماز�ل ينهل منها �لكبري و �ل�سغري على �أر�س �لإمار�ت .
�لوطن تفر�س علينا رد  �مل��دون��ة يف ر�سيد  �أن ه��ذه �لإجن���از�ت  �إىل  و�أ���س��ار 
�جلميل للقائد و �لباين و تلقن �لأجيال �ملتعاقبة فكره و مبادئه و تر�سيخ 
�لإم���ار�ت  دول��ة  عليه  نه�ست  �ل��ذي  �ل�سلب  �لأ���س��ا���س  ت��ز�ل  �لتي ل  �لقيم 

�لعربية �ملتحدة.
م�ساعفة  جميعا  علينا  يحتم  �لإم���ار�ت  نه�سة  لباين  �لوفاء  �إن  �أ�ساف  و 
�جلهود و تعزيز م�سرية �لتنمية يف �لدولة وخدمة �لوطن و�ملحافظة على 
�ملكت�سبات و�لإجناز�ت �لتي حققتها �لدولة بف�سل روؤية وفكر ز�يد و�مل�سي 
على �لنهج �لذي ر�سمه �لقائد ز�يد و�سار عليه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل” و �أخوه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  دبي و �ساحب 
حكام  �ل�سمو  �أ���س��ح��اب  �إخ��و�ن��ه��م  و  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�لإمار�ت �لذين �قتدو� باملوؤ�س�س يف عطائه من �أجل �لوطن و �لإن�سان.

افتتاح مركز اخلدمات ملحاكم دبي يف »مركز وايف« ابتداًء من يناير لعام 2018
•• دبي-الفجر:

�أهلي  ح�����س��ن  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  وق����ع 
�لدعم  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
دبي،  مبحاكم  و�لت�سال  �ملوؤ�س�سي 
. جلوبال«،  ����س   . . �ف  و�سركة »يف 
ل���ت���ق���دمي مركز  ت����ع����اون  �ت���ف���اق���ي���ة 
خدمات حماكم دبي بهدف تي�سري 
م�ستو�ها  ورف��ع  �خلدمات،  و�سرعة 
ب�سكل  ج������ودة،  م���ع���دل  �أع���ل���ى  �إىل 
و�سيا�ستها  تطلعاتها  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
روؤية  �إىل  للو�سول  �ل�سرت�تيجية، 
ر�ئ�����دة متميزة  �ل���د�ئ���رة »حم���اك���م 
عبد�لرحيم  �أ����س���ار  ح��ي��ث  ع��امل��ي��اً«. 
ت�ساهم  �لتفاقية  �أن  �أهلي  ح�سن 
خدمات  ملركز  �جلزئي  �لت�سغيل  يف 
و�أد�ء  و�يف،  م��رك��ز  دب���ي يف  حم��اك��م 
دوره فيما يتعلق بخدمة �ملتعاملن 
تقدمي  و����س���رع���ة  ت��ي�����س��ري  ب���ه���دف 
�خل�����دم�����ة مل���ت���ل���ق���ي���ه���ا، م�����ن خ���الل 
موظفن ذوي خربة و�سمعة عالية 
معدل  �أعلى  �إىل  م�ستو�ها  رفع  مع 
جودة خدمات بحيث يحقق م�ستوى 
�لإم���ار�ت  برنامج  يف  جن��وم  �ل�سبع 
�ملتميزة.  �حل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ة 
و�أ�ساف �إن حماكم دبي تن�سجم مع 
وروؤية  �لر�سيدة،  �لقيادة  توجيهات 
����س���اح���ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 

�لأيزو  �جل���ودة  ن��ظ��ام  وف��ق معايري 
�إد�رة  �أن  �أه��ل��ي  و�أ���س��ار   .10002
تعمل  دب��ي  مبحاكم  �لعدل  �لكاتب 
وت�سريع  ت�����س��ه��ي��ل  ع���ل���ى  ج����اه����دة 
على  و�لج����ر�ء�ت  �لعمليات  جميع 
�ملتعاملن، وذلك �سعياً من حماكم 
و�أ�ساف  بخدماتها،  لالرتقاء  دب��ي 
لتحقيق  د�ئ��م��اً  تتطلع  �لإد�رة  ب��اأن 
نقلة نوعية بخدمات �لكاتب �لعدل 
�لد�ئرة  و�أن  للمتعاملن،  �ملقدمة 
ت�سع حتقيق �سعادة �ملتعاملن على 
عاتقها، وذل��ك عرب تطوير جتربة 
على  ح�سولهم  وت�سهيل  �ملتعاملن 
خدماتها وتعزيز ر�ساهم على ر�أ�س 
�أن مركز  و�أو�سح  �أولوياتها.  قائمة 

و�لتعرف على حالتها من �أي مكان 
ويف �أي وقت، وكذلك وفرت خدمات 
�ل�سخ�سية،  �لأح�������و�ل  �إ����س���ه���اد�ت 
�أخ�����ذ ����س���ه���ادة �ل�����س��ه��ود يف  �إذ ي��ت��م 
معامالت �لأحو�ل �ل�سخ�سية عرب 
لإطالق  وتتطلع  �ل��ف��ي��دي��و،  ن��ظ��ام 
�لذكية  �خل����دم����ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 
م��ن خ��الل مقرها �جل��دي��د بهدف 
فالد�ئرة  �ملتعاملن،  على  �لتي�سري 
�ملتعاملن  ���س��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  ت�����س��ع 
�ملتعاملن  جت���رب���ة  ت���ط���وي���ر  ع����رب 
خدمات  ع��ل��ى  ح�سولهم  وت�سهيل 
ر�أ�س  على  ر�ساهم  وتعزيز  �لهيئة 
ق��ائ��م��ة �أول��وي��ات��ه��ا، و�ل��ه��ادف��ة �إىل 
وتعزيزها  �ل�سعادة  تر�سيخ مفاهيم 

– رع��اه �هلل، يف ت�سهيل  حاكم دب��ي 
�ملتعاملن،  �ج���������ر�ء�ت  وت�������س���ري���ع 
حماكم  خدمات  مركز  ي�سم  حيث 
ومركز  �ل��ع��دل،  �لكاتب  �إد�رة  دب��ي، 
و�إد�رة  للمنازعات،  �لودية  �لت�سوية 
�سي�سم  كما  �ل�سخ�سية.   �لأح���و�ل 
16 �سابط ت�سوية  �لفرع �جلديد  
ق�سائية،  �إىل جانب  4  ُكتاب عدل، 
�لأحو�ل  �إد�رة  موظفي  م��ن  وع��دد 
م���ن ق�ساة  وق��ا���س��ي  �ل�����س��خ�����س��ي��ة، 
حم��ك��م��ة �لأح���������و�ل �ل�����س��خ�����س��ي��ة ، 
لتقدمي �خلدمات يف حماكم دبي يف 
بد�ية عمل �ملركز يف يناير 2018 
. حيث �سيوفر �لفرع نظاماً لتلقي 
�ملتعاملن  و���س��ك��اوى  �لق���رت�ح���ات 

تناط  للمنازعات  �ل��ودي��ة  �لت�سوية 
مب��ه��ام در�����س���ة �حل����الت �ل��ت��ي يتم 
�لق�سائية  �جل��ه��ات  �إىل  حت��وي��ل��ه��ا 
�أطر�ف  مع  ومتابعتها  فيها  للنظر 
�إي��ج��اد عمليات  و�لبحث يف  �ل��ن��ز�ع، 
ت�����س��وي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ل��و�ئ��ح ونظم 
�لعد�لة  م��ب��د�أ  يحقق  مب��ا  قانونية 
حقوقهم  �لأط����ر�ف  لكل  وي�سمن 
�ملنازعات  ن��ظ��ر  وي��ت��م  ب��ال��رت����س��ي، 
�مل�سلحن من  م��ن  ع���دد  ب��و����س��ط��ة 
�لقا�سي  �إ�سر�ف  �أهل �خلربة حتت 
�إد�رة  ج��ه��ود  �إىل  و�أ����س���اد  �مل��خ��ت�����س. 
دبي  مبحاكم  �ل�سخ�سية  �لأح���و�ل 
للمتعاملن من  تقدم طلبات  �لتي 
ومتابعتها  �لذكية،  �لأجهزة  خالل 

لت�سبح ممار�سة وثقافة يف �جلهات 
�أ�ساف  �ملنا�سبة  وبهذه  �حلكومية. 
�أه��ل��ي �ملدير  ع��ب��د�ل��رح��ي��م ح�����س��ن 
�ملوؤ�س�سي  �لدعم  لقطاع  �لتنفيذي 
و�لت�سال مبحاكم دبي، �أن �لد�ئرة 
تطوير  ع���ل���ى  ب���ا����س���ت���م���ر�ر  ت���ع���م���ل 
باأ�ساليب  و�لرت�����ق�����اء  خ���دم���ات���ه���ا 
�أف�سل  ل���ت���ق���دمي  �مل��ت��ب��ع��ة  �ل���ع���م���ل 
�خل��دم��ات �ل��ت��ي ت��ت��و�ف��ق م��ع �أعلى 
روؤيتها  �إط����ار  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 
�إجر�ء�ت  لتب�سيط  و��سرت�تيجيتها 
�ملحكمة  خ���دم���ات  ع��ل��ى  �حل�����س��ول 
و�إح�����������د�ث ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة وت���ق���دم 
م��ل��م��و���س يف م�����س��ت��وى �خل���دم���ات 

�ملقدمة للمتعاملن.
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�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح املهريي
•• العني -وام:

ح�سر معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �لإ�ستقبال �لذي �أقامه �سعادة �ملهند�س 
بالإنابة  و�ملطابقة  للجودة  �أب��وظ��ب��ي  مبجل�س  �مل�ساعد  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �مل��ه��ريي  حممد  �سعيد 

مبنا�سبة زفاف جنله �سلطان �إىل كرمية �سيف حممد �ملهريي.
و�ملهند�س  �أحمد  �لدكتور عبد�هلل عبا�س   ، �لعن  �أقيم بفندق روتانا  �لذي  كما ح�سر �حلفل 
ع�سام عبد�هلل عبا�س وعدد من وجهاء �لقبائل وكبار �ل�سخ�سيات و�مل�سوؤولن و�سباط �لقو�ت 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ودول  �لدولة  �إم���ار�ت  خمتلف  من  وم��دع��وون  و�ل�سرطة  �مل�سلحة 

وزمالء �لعري�س.
ت�سمن �حلفل عرو�ساً فنية �سعبية من وحي �لرت�ث �لإمار�تي .

�سمن م�سروعه »�سركاء يف املعرفة«

الأر�سيف الوطني يثقف موظفيه بطرائق البحث العلمي
••  ابوظبي-الفجر:

دورة  �ل���وط���ن���ي  �لأر�����س����ي����ف  ن���ظ���م 
�لبحث  “طر�ئق  يف  ت���دري���ب���ي���ة 
�ملهار�ت  �إث�����ر�ء  ب��ه��دف  �لعلمي” 
للباحثن  �ملتخ�س�سة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
وت��اأت��ي هذه  ف��ي��ه،  يعملون  �ل��ذي��ن 
�لأر����س���ي���ف  دور  ل���ت���وؤك���د  �ل��������دورة 
للبحث  م���ق���ر�ً  ك��ون��ه  �ل��وط��ن��ي يف 
دولة  وت��ر�ث  تاريخ  ي��رثي  �لعلمي 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنطقة 

�لأر�سيف  نظمها  �لتي  �لتدريبية 
�ل����وط����ن����ي مب����ق����ره ع�����ن ط����ر�ئ����ق 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي: ت��ع��ري��ف �لبحث 
�مل��ن��ظ��م يف  �لأ���س��ل��وب  �لعلمي وه���و 
وتدوينها  �ملعلومات  وتوثيق  جمع 
بعيد�ً عن �مل�ساعر و�لنحياز، ويتم 
عن  ب��ع��ي��د�ً  �لعلمي  �لبحث  �إع����د�د 
خطو�ت  ووفق  و�لنحياز،  �مل�ساعر 
علمية ممنهجة. وتطرقت �لدورة 
�لتدريبية �لتي حا�سر فيها خبري 
�ل�سيادي  �للطيف  عبد  �لبحوث 

�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي. وت��ن�����س��وي هذه 
�إطار �مل�سروع  �لدورة �لتدريبية يف 
�لإ�سرت�تيجي “�سركاء يف �ملعرفة” 
�لوطني  �لأر���س��ي��ف  �أط��ل��ق��ه  �ل����ذي 
على  يعتمد  و�ل����ذي   2016 ع���ام 
�لكتفاء �لذ�تي يف جمال �لتدريب 
�ملوظفون  وي���ن���ف���ذه  و�ل���ت���اأه���ي���ل، 
يت�سمن  وه������و  �مل���ت���خ�������س�������س���ون، 
و�لدور�ت  بالور�س  ثرياً  برناجماً 
�لتدريبية يف مو��سيع تتعلق مبهام 
�لأر�سيف �لوطني. وتناولت �لدورة 

خ�سائ�س  ي����وم����ن:  م������د�ر  ع���ل���ى 
ك��و���س��وح عنو�ن  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
و�ملعلومات  و���س��م��ول��ي��ت��ه،  �ل��ب��ح��ث 
�سفات  ث��م  ب��ه،  �ملتعلقة  و�حلقائق 
�لبحث  يف  ك���ال���رغ���ب���ة  �ل����ب����اح����ث 
و�ل�سرب وملكة �لنقد و�ت�ساع د�ئرة 
على  �ل�سوء  �سلطت  كما  �لثقافة، 
�أهمية ماهية �لبحث �لعلمي، وحّل 
م�سكالته، و�لو�سايا �ملهمة �لالزمة 
�ملو�سوع  �لبحث وقيمة  قبل كتابة 
�لبحث  �إع��د�د  وخطو�ت  و�أهميته، 

وطرق  منهجه،  وحتديد  �لعلمي، 
و�لتوثيق.  �مل���ر�ج���ع  ث���م  ك��ت��اب��ت��ه، 
�لتي  �لتدريبية  �ل����دورة  و�ه��ت��م��ت 
 - �لعلمي  �لبحث  ط��ر�ئ��ق  تناولت 
وت��اب��ع��ه��ا ع���دد ك��ب��ري م��ن �ملهتمن 
و�مل���ع���ن���ي���ن و�لأك������ادمي������ي������ن من 
بدور  �لوطني-  �لأر�سيف  موظفي 
�لعلوم،  ت��ط��ور  يف  �لعلمي  �لبحث 
�ملعلومات  �آخ����ر  �إىل  وب��ال��و���س��ول 
�لعلمية  �ل���در�����س���ات  بلغتها  �ل��ت��ي 

�حلديثة. 

من الربامج التعليمية والتدريبية 

»ال�سارقة ال�سينمائي للطفل« ينطلق يف الثامن من اأكتوبر املقبل

مركز فلكي : خ�سوف جزئي للقمر اليوم

•• ال�صارقة-الفجر:

�أعلنت موؤ�س�سة فن �ملعنية يف تعزيز ودعم �لفّن �لإعالمي 
لالأطفال و�لنا�سئة بدولة �لإمار�ت، عن �نطالق �لدورة 
�لدويل  �ل�سينمائي  �ل�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م��ن  �خلام�سة 
�أكتوبر �ملقبل،   13 8 وحتى  للطفل، خالل �لفرتة من 
ب��ه��دف �لرت���ق���اء ب��ذ�ئ��ق��ة �ل��ن��ا���س��ئ��ة، وت��ع��ري��ف �لأطفال 

بتقنيات ومهار�ت �سناعة �لأفالم.  
لل�سينما  جديد  مفهوم  �سياغة  �إىل  �ملهرجان  ويهدف 
�إذ ي�سعى من خ��الل ما يقّدمه من  �أذه��ان �لأط��ف��ال،  يف 
�أن�سطة وفعاليات �إىل تطوير مد�رك �لأطفال �مل�ساركن، 
ولفت �نتباههم �إىل �أ�سا�سيات �سناعة �ل�سينما، ومعرفة 

ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا �ل��و����س��ع��ة، �إىل ج��ان��ب ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون بن 
�لأطفال، ليكون مبقدورهم �لعمل �سوياً. 

مدير  �لقا�سمي،  �هلل  عبد  بنت  جو�هر  �ل�سيخة  وقالت 
�ل�سينمائي  �ل�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  وم��دي��ر  ف���ن،  موؤ�س�سة 
�ملهرجان �لذي يقام يف ن�سخته  �ل��دويل للطفل: ي�سعى 
قادرة  جديدة  �أج��ي��اٍل  تاأ�سي�س  �إىل  �لعام  ه��ذ�  �خلام�سة 
�لفنون  بها  تتمّتع  �لتي  �خلفية  �ل��ع��و�مل  �كت�ساف  على 
وفعالياته  ب��ر�جم��ه  خ��الل  وم��ن  �أن���ه  كما  �ل�سينمائية، 
ي���ح���ر����س �مل���ه���رج���ان ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ق�������در�ت �لأط����ف����ال 
هذ�  �سناعة  على  ق��ادري��ن  يكونو�  �أن  على  وحتفيزهم 
�لنوع من �لفن مت�سلحن باأ�سا�سات علمية ومو�سوعية 

تتيح لهم �أن يكونو� مبدعن فيها م�ستقباًل.

�أ�س�س  �لآن  وح��ت��ى  �لأوىل  �ن��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  و�أ���س��اف��ت: 
من  و��سحة  مكانة  للطفل” له  �ل�سينمائي  “�ل�سارقة 
خالل ما يقّدمه من بر�مج و�أن�سطة تهدف �إىل �لعتناء 
�لنوع  لهذ�  �نتباههم  ولفت  �لنا�سئة  وق��در�ت  مبهار�ت 
من �لفنون �لذي يعترب �أحد �أبرز �لفنون �لإن�سانية، وما 
يت�سمنه من مو�سوعات �سّيقة، وقّيمة ت�سهم يف تقوّية 
ت�سقلها  �إ�سافية  مبعلومات  ورفدها  �لأط��ف��ال،  م��د�رك 
وتوجهها نحو �لإب��د�ع و�لرتقاء مبخزونهم �لفكري ل 
فنون  جتمع  �لتي  �لب�سرية  بالفنون  يتعّلق  فيما  �سيما 
من  متنّوعة  باقة  �مل��ه��رج��ان  وي��ق��دم  متنوعة.  �إب��د�ع��ي��ة 
�لأفالم �لعاملية �حلديثة لالأطفال و�لنا�سئة، ت�ستعر�س 
�إىل جانب  لت له دور �لعر�س �ل�سينمائي،  �أبرز ما تو�سّ

�لتي تهدف  و�لتدريبية  �لتعليمية  �لرب�مج  �سل�سلة من 
�إىل تطوير �سناعة �لأفالم حملياً.  وتهدف �ملوؤ�س�سة �إىل 
و�ل�سينمائين  �لفنانن  من  و�ع��د  جيل  و�إع���د�د  تن�سئة 
�ملبدعن، و�لرتويج لالأعمال �لفنية و�لأفالم �جلديدة 
�لإم�����ار�ت  و�ل��ن��ا���س��ئ��ة يف دول����ة  �لأط���ف���ال  �ل��ت��ي ينتجها 
وعر�سها يف �ملهرجانات �ل�سينمائية و�ملوؤمتر�ت �لدولية 
لتحقيق هدفها  وت�سعى كذلك  �لعامل.  �أنحاء  يف جميع 
�مل��و�ه��ب من  وت�سجيع  دع��م  يتمثل يف  و�ل���ذي  �لأ���س��م��ى 
خ��الل ه��ذه �ملهرجانات و�مل��وؤمت��ر�ت وور���س �لعمل على 
�سبكة  ت�سكيل  �إىل  �إ�سافة  و�ل��دويل،  �ملحلي  �ل�سعيدين 
من �ل�سباب �ملوهوبن و�لو�عدين �لذين ميكنهم تبادل 

�لتجارب و�خلرب�ت على نطاق عاملي.

•• اأبوظبي -وام:

�ليوم  م�ساء  �سي�سهد  �لعامل  �أن  �بوظبي  �ل��دويل ومقره  �لفلك  ذكر مركز 
جميع  من  �خل�سوف  ه��ذ�  م�ساهدة  وميكن  للقمر  جزئيا  خ�سوفا  �لثنن 
�ملناطق  م��ن  ملحوظ  غ��ري  ي��ك��ون  ق��د  �أن���ه  مالحظة  م��ع  �لعربية  �ملنطقة 
 03:50 �ل�ساعة  يف  �خل�سوف  و�سيبد�أ  �أفريقيا.  غ��رب  �أق�سى  يف  �لو�قعة 
يف  �لظل  منطقة  يف  �ل��دخ��ول  يف  �لقمر  و�سيبد�أ  غرينت�س  بتوقيت  ع�سر� 
�خل�سوف  �سي�سبح  وعندها  غرينت�س  بتوقيت  ع�سر�   05:23 �ل�ساعة 
و�سي�سل �خل�سوف  يبد�أ �خل�سوف �جلزئي  و��سح وعندها  ب�سكل  مالحظا 
�لقمر  و�سيخرج  غرينت�س  بتوقيت  م�ساء   06:22 �ل�ساعة  يف  ذروت��ه  �إىل 
غرينت�س  بتوقيت  م�ساء   07:18 �ل�ساعة  يف  �لظل  منطقة  من  بالكامل 
وعندها ينتهي �خل�سوف �جلزئي يف حن �أن �خل�سوف �سينتهي ب�سكل كامل 

يف �ل�ساعة 08:21 م�ساء بتوقيت غرينت�س. 

»من�سد ال�سارقة« يطلق دورته العا�سرة ويفتح باب امل�ساركات اأمام املت�سابقني يف الدولة
•• ال�صارقة -وام:

لالإعالم  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�إطالق �لدورة �لعا�سرة من برنامج 

“من�سد �ل�سارقة” .
�مل���ن���ظ���م���ة جولة  �ل���ل���ج���ن���ة  وت�����ب�����د�أ 
�ختبار�ت لك�سف مو�هب �ملن�سدين 
فيما  �لعربية  �ل���دول  م��ن  ع��دد  يف 
جت����ري �خ���ت���ب���ار�ت �مل��ت�����س��اب��ق��ن يف 
دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�لتا�سع من �سبتمرب �ملقبل يف مبنى 
�لدورة  وتتميز  �ل�سارقة.  تلفزيون 
�لعا�سرة للربنامج باختيارها �ثنن 
من �مل�ساركن يف �لدور�ت �ل�سابقة 
�لدورة  �ختبار�ت  ج��ولت  لتحكيم 
فتقابل  ب��ل��د�ن��ه��م  وف����ق  �جل����اري����ة 
�مل���و�ه���ب لإع��ط��ائ��ه��ا �ل��ن��ت��ائ��ج �لتي 
�ملناف�سات  غ��م��ار  خل��و���س  تخولها 
�لت�سفيات  ع���ق���ب  ت��ن��ط��ل��ق  �ل���ت���ي 

�لأوىل للربنامج .
تعزيز  �إىل  �ل����ربن����ام����ج  ي����ه����دف 
�ل�����س��ارق��ة يف تطوير  �إم����ارة  م��ك��ان��ة 

�مل�ساركة  �ملو�هب  �للجنة  وت�ستقبل 
�ل�ساعة  م����ن  �ل��������دول  ج���م���ي���ع  يف 
 08:00 وحتى  �سباحا   08:00
�لربنامج موعد�  ويخ�س�س  م�ساء 
ل��ل��ت��ق��دمي ع���رب �لإن���رتن���ت جلميع 
�أغ�سط�س   10 م��ن  �ب��ت��د�ء  �ل���دول 
وذلك  �مل��ق��ب��ل  10�سبتمرب  وح��ت��ى 
ملن�سد  �لإل�����ك�����رتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى 

�مل��ج��ال ف�سال عن  ه��ذ�  �ملبدعة يف 
ومكانة  ���س��ورة  تعزيز  يف  �إ���س��ه��ام��ه 
رو�فد  �ل�سارقة كو�حدة من  �إم��ارة 
و�إقليميا  حم��ل��ي��ا  و�لإب�������د�ع  �ل��ف��ن 
دور�ت  خ����الل  �أن�����ه  �إىل  �أ����س���ار  و   .
�ملا�سية   10 �ل�����  �مل��ن�����س��د  ب��رن��ام��ج 
لالإعالم  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أك���دت 
�لإعالمي  �لو�قع  تعزيز  يف  دوره��ا 

�لإن�ساد  وف��ن  �لهادف  �لفن  جم��ال 
باعتباره �أحد �أبرز �لفنون �لعربية 
و�لإ�سالمية. جتري �للجنة �ملنظمة 
للربنامج يف دورته �لعا�سرة جولت 
عربية  دول  ع�����س��ر  يف  �خ���ت���ب���ار�ت 
و�ل�سعودية  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة  ه���ي 
و�ل�سود�ن و�جلز�ئر وم�سر وتون�س 
و�لأردن و�ملغرب ولبنان و�لإمار�ت. 

www.smc.ae/ �ل�����س��ارق��ة: 
munshid. وقال �سعادة حممد 
موؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر  خ��ل��ف  ح�����س��ن 
برنامج  يعد   : ل��الإع��الم  �ل�����س��ارق��ة 
من�سد �ل�سارقة و�حد� من �لرب�مج 
�أ�سا�سيات  ت��ر���س��ي��خ  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
�لفنون �لر�قية و�لعتناء باملو�هب 
�ل�سوتية  �لإم����ك����ان����ات  ����س���اح���ب���ة 

�إيجابية  �لر�هن ورفده مب�سامن 
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  ت��ن�����س��ج��م 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة �لر�مية �إىل 
بالفنون  يتعلق  م��ا  ب��ك��ل  �لع��ت��ن��اء 
وتخ�سي�س  و�لإ�سالمية  �لعربية 

ما يلزم لالرتقاء بها وتطويرها.

 �سبوة.. وجه اآخر للدور 
الإماراتي امل�سرف يف اليمن

•• ابوظبي -وام: 

�لإجن����از�ت  ت�سيف  �لآخ����ر،  تلو  ي��وم��اً  �ن��ه  �ل�ساعة  �خ��ب��ار  ن�سرة  ق��ال��ت 
متز�يد�ً  �ألقاً  �لعادلة  �لق�سايا  �أ�سحاب  ن�سرة  �ل�ساخمة يف  �لإمار�تية 
دولة  و�لع��ت��ز�ز مبا متثله  �لفخر  �لباعث على  �لإم��ار�ت��ي  �مل�سهد  �إىل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ تاأ�سي�سها من من�سة عربية قوية، عزيزة 
�لأ�سقاء و�لأ�سدقاء  وت��وؤ�زر  �ل�سيم وتت�سدى للظلم  ومنيعة، ترف�س 
�أو �عتبار�ت �سوى ما يتمّلكها  �أي م�سالح  يف �سون حقوقهم، من دون 
من �سعور بامل�سوؤولية جتاه �سعوب �ملعمورة و�لنابع من رغبتها �ل�سادقة 
وحتويل  �لب�سرية  ح��ي��اة  حت�سن  يف  ف��اع��ل  ب���دور  ت�سهم  �أن  يف  �مللحة 
�لعامل �إىل مكان �أف�سل ينعم فيه �جلميع بالعد�لة و�لأمن و�ل�ستقر�ر 

و�لعي�س �لرغيد.
و��سافت يف �فتتاحيتها حتت عنو�ن “�سبوة.. وجه �آخر للدور �لإمار�تي 
�مل�سّرف يف �ليمن” لقد كان �ليمن و�سعبه �ل�سقيق، ول يز�ل، خري �ساهد 
�ل�سمو  �لر�سيدة، ممثلة يف �ساحب  قيادتنا  �لإم���ار�ت، يف ظل  �أن  على 
ما�سية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
بكل قوة و�إ�سر�ر نحو ��ستكمال نهج �لآباء �ملوؤ�س�سن يف �لإ�سهام بدور 
�لعربية  للدول  �لعربي، ويحفظ  �لقومي  �لأم��ن  ي�سون  حيوي ومهم 
خماطر  �أو  حت��دي��ات  �أي  مو�جهة  يف  و��ستقر�رها  و�سيادتها  وحدتها 
حظي  لطاملا  بالذ�ت،  �ل�سقيق  و�ليمن  ل؟  كيف  م�سدرها.  كان  مهما 
باهتمام ��ستثنائي ودعم قّل نظريه من �لو�لد �لقائد �ملغفور له، باإذن 
�هلل تعاىل، �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، ما �أر�سى 
قو�عد عالقة �أخوية متينة بن �لإمار�ت و�ليمن متتد ثمارها �لطيبة 

�إىل يومنا هذ� .
�ليمنية  �لنخبة  ق��و�ت  نفذتها  �لتي  �لنوعية  �لعملية  �أن  على  و�سددت 
يف حمافظة �سبوة �سد تنظيم �لقاعدة يف �جلزيرة �لعربية باإ�سناد من 
ف�سول  من  جديد�ً  ف�ساًل  لت�سيف  ج��اءت  موؤخر�ً،  �لإمار�تية  �لقو�ت 
�لدور �لإمار�تي �لالفت للنظر يف ن�سرة �ليمن و�أبنائه، لي�س يف وجه 
�أي�ساً �سد �لتنظيمات �لإرهابية و�ملتطرفة  �لنقالب �لغادر فقط، بل 
�ل��ت��ي ت�سبب بها  �ل��ف��و���س��ى  ك��ل م��ا يف و�سعها ل���س��ت��غ��الل  ب��ذل��ت  �ل��ت��ي 
�لآثمة عليه من  �أيديهم  �لنقالبيون لفر�س �سيطرتهم على ما تقع 
يومية  ماأ�ساة  �إىل  �ليمني  �ل�سعب  حياة  وحتويل  �أمنياً  �له�سة  �ملناطق 
فيما هم يرزحون بن مطرقة جر�ئم �حلوثين وق��و�ت �ملخلوع علي 
عبد�هلل �سالح من جهة، و�سند�ن فظائع �لتنظيمات �لإرهابية من جهة 

�أخرى. 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ف��دول��ة  ه��ي��ه��ات،  “ولكن  ت��ق��ول  وم�����س��ت 
تقوده  �ل��ذي  �لعربي  �لتحالف  �سفوف  �سمن  �لبد�ية  منذ  هبت  �لتي 
من  و�أهله  �ليمن  لإنقاذ  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لكربى  �ل�سقيقة 
�لزكية  �أبنائها  بدماء  يقف خلفهم، م�سطرة  ومن  �لنقالبين  بر�ثن 
�لت�سامن  �سور  �أروع  �لعظيمة  وبطولتهم  و�جل��رح��ى  �ل�سهد�ء  م��ن 
�لعربي، تربهن من خالل �لعملية �لنوعية يف �سبوة، على دورها �لذي 
ول�سيما  �ليمن،  و�لتطرف يف  �لإره��اب  لبوؤر  �لت�سدي  يف  �ألقاً  يقل  ل 
بعد �لدور �لر�ئد �لذي �أ�سهمت به �لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية يف دحر 
تنظيم �لقاعدة �لإرهابي، يف �أثناء عملية حترير مدينة �ملكال عا�سمة 
حمافظة ح�سرموت يف عام 2016، و�لتي �سكلت �سربة قا�سمة لهذ� 

�لتنظيم �ملتطرف �أفقدته �لكثري من قدر�ته �لب�سرية و�ملادية”.
�مل�سهود، يف  �لإم��ار�ت��ي  �ل��دور  �أهمية  كما يعك�س ه��ذ� �لإجن��از �جلديد 
�ليمنية ومتكينها  �ل�سرعية  وت�سليح قو�ت  تاأهيل وتدريب  دعم جهود 
�لأر����س ف�ساد�ً  �ل��ذي��ن يعيثون يف  م��ن دح��ر �لنقالبين و�لإره��اب��ي��ن 
�لدور  �أن  عن  ف�ساًل  ثانياً.  �ملحررة  �ملناطق  وتاأمن  �أوًل،  وهزميتهم 
�لإمار�تي �مل�سّرف يف ن�سرة �سبوة و�أهلها يف وجه قوى �لظالم من �ساأنه 
�أن يعزز �لتقدير �لإقليمي و�لدويل �لذي يتنامى يوماً بعد يوم جتاه 
دولة �لإمار�ت �لتي تربهن با�ستمر�ر على �أنها لعب فاعل، بل ر�ئد يف 

حماربة �لإرهاب وحتقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
ما  �أب���رز  �أن  على  �ث��ن��ان  يختلف  ل  ب��ان��ه  �ل��ق��ول  �ىل  �لن�سرة  وخل�ست 
يقت�سر  دعم ل  �أن��ه  �ل�سقيق،  لليمن  �ملتو��سل  �لإم��ار�ت��ي  �لدعم  مييز 
�إىل  �سامل متكامل ميتد  بل هو  �أهميته،  �لع�سكري على  على �جلانب 
و�للوج�ستية  و�لتنموية  و�لإن�سانية  �ل�سيا�سية و�لقت�سادية  �مل�ستويات 
كافة. فبينما تو��سل دولة �لإمار�ت تاأكيد دعمها �لكامل حلل �سيا�سي 
من�سف لل�سعب �ليمني ي�ستند �إىل �ملرجعيات �خلليجية و�لدولية، فاإن 
م�سهد�ً  �لر�هنة  �ليمنية  �لأزم��ة  �ن��دلع  منذ  �سّطرت  �حلبيبة  دولتنا 
�إن�سانياً م�سّرفاً مع ما قدمته، وتو��سل تقدميه، من م�ساعد�ت �إغاثية 
�أ�س�س  �إر���س��اء  ت�ستهدف  �ساملة  روؤي��ة  �سمن  �سخمة  وتنموية  وخريية 

ودعائم �لتنمية و�لأمن و�ل�ستقر�ر و�ل�سالم يف هذ� �لبلد �ل�سقيق.

اأخبار ال�ساعة :
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اأخبـار الإمـارات
اأحمد النعيمي يبحث مع �سفري كازاخ�ستان عالقات التعاون

•• عجمان-وام: 

��ستقبل �ل�سيخ �حمد بن حميد �لنعيمي ممثل �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان رئي�س �سلطة منطقة عجمان 
�حلرة مبكتبه بديو�ن �حلاكم �م�س �سعادة خري�ت لما �سريف �سفري جمهورية كاز�خ�ستان لدى �لدولة �لذي 
قام بت�سليمه دعوة ر�سمية للم�ساركة يف �ملنتدى �لدويل ل�سناديق �لرثوة �ل�سيادية �لذي �سيعقد من 5 �ىل 7 
�سبتمرب �لقادم يف ��ستانة يف جمهورية كاز�خ�ستان. ورحب �ل�سيح �حمد بن حميد بال�سفري �لكاز�خ�ستاين .. 
متمنيا له طيب �لإقامة و�لتوفيق و�ل�سد�د يف تعزيز �أو��سر �لتعاون �مل�سرتك بن �لبلدين �ل�سديقن على 
�ملو�سوعات  و�أهمية  �أه��د�ف  على  كاز�خ�ستان  �سفري  بن حميد من  �حمد  �ل�سيخ  و�طلع  �مل�ستويات.  خمتلف 
�ملدرجة على جدول �أعمال �ملنتدى .. كما جرى خالل �للقاء ��ستعر��س عالقات �لتعاون �لثنائية �لقائمة بن 
�جلانبن وتبادل �لأحاديث �لتي من �ساأنها �أن تعزز تلك �لعالقة يف �لعديد من �ملجالت وخا�سة �لقت�سادية 
منها و�سبل توطيدها �إ�سافة �إىل بحث فر�س �ل�ستثمار بن �جلانبن. و�أ�ساد �ل�سفري مبكانة وعمق �لعالقات 

�لثنائية ومبا ت�سهده دولة �لإمار�ت عامة وعجمان خا�سة من نه�سة ح�سارية يف �مليادين كافة.

مدراء اإدارات الت�سال يف اجلهات احلكومية يف دبي ي�سيدون بالتوجه اجلديد لل�سبكة العامة لالت�سال احلكومي بالإمارة

له �لأثر �ليجابي من خالل �إن�ساء 
ب�سكل  ي�����س��ه��م  م�������س���رتك  خ���ط���اب 
ي�سلط  ع��ام  ر�أي  ت�سكيل  يف  و����س��ح 
�ل�سوء على �إجن��از�ت حكومة دبي، 
 2021 دبي  تتما�سى وخطة  �لتي 

و�لتوجهات �مل�ستقبلية لالإمارة”.
�ملهريي،  خ���ول���ة  �أ�����س����ادت  ب���دوره���ا 
للرئي�س  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����ن����ائ����ب 
�ل�سرت�تيجية  ق��ط��اع  ب���الإن���اب���ة- 
هيئة  يف  �حل���ك���وم���ي  و�لت���������س����ال 
مبخرجات  دب����ي،  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
لالت�سال  �لعامة  �ل�سبكة  �جتماع 
�حلكومي �لتي جت�سد روؤية �ساحب 
�آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�هلل، يف تر�سيخ مكانة حكومة دبي 
يف  �حلكومات  �أف�سل  من  ك��و�ح��دة 
تو�سيع  �أهمية  �إىل  م�سرية  �لعامل، 
د�ئرة �لتعاون بن خمتلف �جلهات 
�لتن�سيق  يعترب  حيث  �حلكومية، 
م�����ن �أه�������م م���ت���ط���ل���ب���ات �لت�������س���ال 
�إطار  �حلكومي �لناجح، ل�سيما يف 
عاملية  عا�سمة  لت�سبح  دب��ي  �سعي 
للم�ستقبل، ب�سكل متفرد ي�سهم يف 
تر�سيخ هوية و�سمعة دبي وتعزيزها 
�لعاملي، م�سددة على  �مل�ستوى  على 

�إىل  ومت�سق حلكومة دب��ي، وي��وؤدي 
فتح قنو�ت تو��سل مع جميع فئات 

�ملجتمع.
�لأمني  �لإع���الم  �إد�رة  وق��ال مدير 
�لتوجه  ي��رت��ك��ز   : دب���ي  ���س��رط��ة  يف 
لالت�سال  �لعامة  لل�سبكة  �جلديد 
�حلكومي على �لتعاون �لفعال بن 
�سبيل  يف  �حلكومية  �جلهات  كافة 
�إ����س���ع���اد �مل��ج��ت��م��ع، ع���رب �آل���ي���ة ن�سر 
�لأخبار وق�س�س �لنجاح �حلكومي 
بنهج موحد، �لأمر �لذي ي�سهم يف 
ويدعم  دب��ي،  غ��اي��ات خطة  حتقيق 
ثقة  وكلنا  �لر�سيدة،  �لقيادة  روؤي��ة 
�أثره  ل��ه  �سيكون  �ل��ت��وج��ه  ه���ذ�  �أن 
�ل��و����س��ح يف حتقيق ت��ق��دم ق��وي يف 
جم���ال �لت�������س���ال، وي��ر���س��خ مكانة 
�نطالقتها  يف  �لإع����الم����ي����ة  دب�����ي 

للم�ستقبل ب�سوت موحد.
كما �أثنت موزة �سعيد �ملري، مدير 
�ملوؤ�س�سي  و�لت�سال  �لت�سويق  �إد�رة 
�ل����ط����رق و�مل����و������س����الت  يف ه���ي���ئ���ة 
ع����ل����ى ت�����وج�����ه �ل�������س���ب���ك���ة �ل���ع���ام���ة 
ن��ح��و �نتهاج  ل��الت�����س��ال �حل��ك��وم��ي 
تعزيز  �ىل  ت��ه��دف  ج��دي��دة  فل�سفة 
�مل�����س��رتك حت��ت م�سمى”  �ل��ت��ع��اون 
يو�كب  و�ل��ذي  �لو�حد” ،  �ل�سوت 
�لتي  و�ملت�سارعة  �ملهمة  �لتغيري�ت 

�جل��ه��ات �حلكومية  ب��ن  �مل��ن�����س��ودة 
�لذي  �ل����دور  �إىل  م�����س��ري�  دب���ي،  يف 
�جل��دي��د يف  �ل��ت��وج��ه  ه���ذ�  �سيلعبه 
لها  و�ل��رتوي��ج  �لإم���ارة  ن�سر هوية 
�إطار  �سمن  �لعاملي  �مل�ستوى  على 

فعال ومت�سق ويتحلى بالتاأثري.
�لت�سويق  �د�رة  م����دي����ر  وق��������ال 
�ل�سحة  بهيئة  �ملوؤ�س�سي  و�ل���س��ال 
�ملرحلة  ه�����ذه  “تتطلب  ب����دب����ي: 
ت�ست�سرف  �ت�����س��ال  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل�ستقبل، وتو�كب تطلعات �لقيادة 
�لر�سيدة يف حتقيق �ملر�تب �لأوىل 
ويبلي  �ملوؤ�سر�ت،  خمتلف  يف  عامليا 
�لعامة  لل�سبكة  �جل��دي��د  �ل��ت��وج��ه 
�ملطالب،  لالت�سال �حلكومي هذه 
حلكومة  �مل��وح��د  �ل�����س��وت  باعتماد 
دبي ي�ستند �إىل �لتعاون �لفعال بن 
ك��اف��ة �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دعم 
�ملجتمع  لتحفيز  �ملبذولة  �جلهود 
�ل��ف��اع��ل��ة يف عملية  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
خمتلف  �سمن  �مل�ستمرة  �لتنمية 
جمالت  �ستى  و�إب�����ر�ز  �ل��ق��ط��اع��ات 
دبي”.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��وي��ر 
وب���دوره���ا، �أك����دت م���رمي �لأف����ردي 
�حلكومي  �لت�����س��ال  �إد�رة  م��دي��ر 
�لإقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  يف 
بحكومة دبي ، �أن تطوير منظومة 

تعزيز  �ست�سهم يف  و�ل��ت��ي  �ل��غ��اي��ات، 
مكانة و�سمعة حكومة دبي عامليا .

�ل��ع��ام لقطاع  �مل��دي��ر  وق��ال م�ساعد 
دبي:  بلدية  يف  و�ملجتمع  �لإت�سال 
لالت�سال  �لعامة  �ل�سبكة  “تعترب 
�لو�سل  ح��ل��ق��ة  �حل��ك��وم��ي مب��ث��اب��ة 
�لتابعة  و�جلهات  دبي  حكومة  بن 
�جتماع  خم���رج���ات  وت����وؤك����د  ل���ه���ا، 
�ل�سبكة �لأخري على �لدور �ملحوري 
مل�����س��وؤويل �لت�����س��ال ل���دى �جلهات 
�حلكومية يف تر�سيخ و�بتكار �أف�سل 
وتطلعات  روؤية  لتحقيق  �ملمار�سات 
دبي  مكانة  على  و�حلفاظ  �لقيادة 
�ملوؤ�سر�ت  يف  �مل��ر�ت��ب  �أع��ل��ى  �سمن 
�لعاملية، ما من �ساأنه تعزيز و�سول 
و�لإ�سهام  �ل��ع��امل  �إىل  دب��ي  ر���س��ال��ة 
عرب  �حلكومي  �خلطاب  �ت�ساق  يف 
�لأدو�ر  وت��ك��ام��ل  �جل��ه��ود  تن�سيق 
مبا يوؤكد قوة وتاأثري �لر�سالة على 

�لنحو �ملرجو يف كافة �ملحافل”.
�لدكتور  �لعميد  ثمن  جانبه  م��ن 
�إد�رة  م��دي��ر   ، م���ريز�  خليل  جا�سم 
�لإعالم �لأمني يف �سرطة دبي دور 
�لعامة �لت�سال �حلكومي  �ل�سبكة 
يف ت���ع���زي���ز ه����وي����ة و����س���م���ع���ة دب���ي 
�ل�سبكة  �أن  �إىل  �لإعالمية، م�سري� 
قوي  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  يف  �ست�سهم 

دع���م �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ه��ذه �جل���ه���ود �لتي 
تهدف �إىل حتقيق تطلعات �لقيادة 

�لر�سيدة.
توجه  “يو�كب  �مل��ه��ريي  و�أ���س��اف��ت 
�ل�سبكة �لعامة لالت�سال �حلكومي 
�لر�سيدة  �لقيادة  تطلعات  �جلديد 
ن��ح��و �مل�����س��ت��ق��ب��ل، ك��م��ا ي��رت��ك��ز على 
�لإب��د�ع��ي و�لب��ت��ك��ار، من  �لتفكري 
�ملمار�سات  �أح�������دث  ت��ب��ن��ي  خ�����الل 
لرفع  �مل����ت����ط����ورة  و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
و�لتو��سل  �لت�سال  عملية  كفاءة 
�جلهات  ب���ن  �ل���ذك���ي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
ومكانة  هوية  وتعزيز  �حلكومية، 
حتقيق  ����س���ب���ي���ل  يف  ع����امل����ي����ا،  دب������ي 
 ،2021 م�����س��ت��ه��دف��ات خ��ط��ة دب���ي 
على  �مل����ح����اف����ظ����ة  ت�������س���م���ن  ك����م����ا 
دب���ي يف  �ل��ت��ي حققتها  �مل��ك��ت�����س��ب��ات 

كافة �ملجالت”.
��ست�سر�ف �مل�ستقبل من جانبه، �أكد 
�د�رة  ل��وت��اه م��دي��ر  غ��امن عبد �هلل 
بهيئة  �ملوؤ�س�سي  و�ل�سال  �لت�سويق 
مرحلة  تد�سن  �أن  بدبي،  �ل�سحة 
لالت�سال  �لعامة  لل�سبكة  جديدة 
�حلكومي يتما�سى مع روؤية �لقيادة 
�مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف  يف  �لر�سيدة 
م������ن خ��������الل ت����وح����ي����د �ل���������س����وت 
�لتو��سل  جهود  لتعزيز  �حلكومي 

�إىل  م�������س���رية   ، �ل����ع����امل  ي�����س��ه��ده��ا 
�إبر�ز �ملقومات  �لعمل على  �سرورة 
�لقت�سادية لإمارة دبي لي�س فقط 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���دول���ة ب��ل �لعامل 
�أجمع ، و�لذي ل يتم �ل من خالل 
ت�سافر �جلهود و�ملتابعات �حلثيثة 
و�مل�ستمرة ل�سمان �إي�سال �لر�سائل 
�لذهنية  �ل�سورة  وتعزيز  �ملحددة، 
�لإيجابية  �لن��ط��ب��اع��ات  وت��ر���س��ي��خ 

لدى �لأطر�ف �مل�ستهدفة.
�لت�سويق  �إد�رة  م���دي���ر  وق����ال����ت 
�لهيئة  يف  �مل��وؤ���س�����س��ي  و�لت�������س���ال 
يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  “تعمل 
�لقيادة  وروؤى  توجيهات  وف��ق  دب��ي 
�ىل  د�ئ��م��ا  ت�سعى  �ل��ت��ي  �ل��ر���س��ي��دة 
حتقيق �لريادة و�لتميز يف �ملجالت 
كافة، ولبلوغ هذه �لتطلعات �كت�سب 
�أهمية  �حلكومي  �لت�سال  مفهوم 
�لت�سال  مهمة  تعد  فلم  خ��ا���س��ة، 
�حلكومي تقت�سر على نقل �خلرب 
�ملت�سلة بعمل �جلهة  �لن�ساطات  �أو 
�أ���س��ب��ح مطالبا  �ل��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا، ب��ل 
بالقيام بدور �أكرث �أهمية من خالل 
تعزيز دور �لفرد وحتفيز م�ساهمته 
ن��ح��و خم��ت��ل��ف ق�����س��اي��ا جم��ت��م��ع��ه ، 
لل�سبكة  �جل��دي��د  �لتوجه  ف��ان  ل��ذ� 
�لعامة لالت�سال �حلكومي �سيكون 

•• دبي -وام: 

يف  �لت�����س��ال  �إد�ر�ت  م����در�ء  ����س��اد 
�جلهات �حلكومية يف دبي بالتوجه 
لالت�سال  �لعامة  لل�سبكة  �جلديد 
�حل���ك���وم���ي ب�����الإم�����ارة م����ن خالل 
م�سريين  �لإم����ارة،  ر�سالة  توحيد 
�إىل �أهمية تعزيز �لهوية �ملوؤ�س�سية 
حل���ك���وم���ة دب�������ي، و�حل�����ف�����اظ على 
�حلكومة  حققتها  �لتي  �ملكت�سبات 
ودوره��ا يف حتقيق �أه��د�ف وغايات 

خطة دبي 2021.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع �ل�سبكة 
وبعد  �حلكومي  لالت�سال  �لعامة 
�ل��ع��ام��ة للمجل�س  �لأم���ان���ة  �إع����الن 
تد�سن  دبي عن  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�لعامة  لل�سبكة  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 
ل���الت�������س���ال �حل���ك���وم���ي ب����الإم����ارة 
و�لتي ت�سعى �إىل �إتباع نهج �ل�سوت 
�لو�حد و�لذي ي�سكل من�سة تدعم 
�حلكومة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود 
�أ�ساليب وقنو�ت �لتو��سل  لتطوير 
و�نتهاج  ل��ه��ا،  �لتابعة  �جل��ه��ات  م��ع 
تعزيز  ع��ل��ى  حت��ث  ج��دي��دة  فل�سفة 
�ل���ت���ع���اون مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي����ة 
����س���اح���ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل”، وتوجيهات 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��سد  بن 

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
فقد �أ�ساد حممد مبارك �ملطيوعي 
لقطاع  �ل�����ع�����ام  �مل�����دي�����ر  م�������س���اع���د 
دبي  بلدية  يف  و�ملجتمع  �لإت�����س��ال 
�جتماع  ملخرجات  �ملحوري  بالدور 
�سمان  �أهمية  �إىل  م�سري�  �ل�سبكة 
جت�����س��ي��د �لأه�����������د�ف ع���ل���ى �أر�������س 
�لو�قع، مبا يو�كب تطلعات �لقيادة 
�لر�سيدة للنهو�س باإمارة دبي على 
دعم  على  م�سدد�  �مل�ستويات،  كافة 
هذه  لتحقيق  �ل��ك��ام��ل  دب��ي  بلدية 

خمتلف  يف  وفعالة  ناجحة  �ت�سال 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دب����ي من 
وتعزيز  باملجتمع  �لرت��ق��اء  �ساأنها 
ت��ف��اع��ل��ه �لإي���ج���اب���ي م���ع �مل���ب���ادر�ت 
�لتنموية، م�سيدة بالتوجه �جلديد 
لل�سبكة �لعامة لالت�سال �حلكومي 
و�عتماد �إطار و��سح ومت�سق، �لأمر 
�لإم��ارة ويتو�فق  �لذي يعزز هوية 

مع تطلعات �لقيادة �لر�سيدة.
�لت�سال  �إد�رة  م����دي����ر  وق����ال����ت 
�لتنمية  د�ئ����������رة  يف  �حل����ك����وم����ي 
�لإق��ت�����س��ادي��ة ب��ح��ك��وم��ة دب���ي: يعد 
�لت���������س����ال ����س���ري���ان���ا ح���ي���وي���ا لأي 
�لقوة  رك��ائ��ز  و�أح���د  حكومية  جهة 
يف  ك��ب��ري  ب�سكل  وي�سهم  �ل��ن��اع��م��ة، 
و�إن�ساء  لأه��د�ف��ه��ا،  �جلهة  حتقيق 
خ��ا���س��ة مع  وف��ع��ال  ن��ظ��ام متكامل 
و�لتنموية  �لقت�سادية  �لق�سايا 
�لناعمة حلكومة دبي  �لقوة  لدعم 
لالإمارة  �لعامة  �ل�سورة  ولتعزيز 
و�ل�سيا�سات  �ل�������روؤى  ولإي�������س���ال 
حتقيقها،  �مل���ط���ل���وب  و�لأه����������د�ف 
بالإ�سافة �إىل ت�سليط �ل�سوء على 
�لنجاح  وق�س�س  �ملتاحة  �لفر�س 
ف�سال  �ل�سرت�تيجية،  و�لر�سائل 
عن فتح قنو�ت �لتو��سل مع جميع 
ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع مب���ا ي���دع���م روؤي����ة 

�لقيادة �لر�سيدة .
�ل��ع��ام��ة للمجل�س  �لأم���ان���ة  وك��ان��ت 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي لإم��������������ارة دب��������ي قد 
�ل�سبكة  �جتماع  موؤخر�  ��ست�سافت 
حتت  �حلكومي،  لالت�سال  �لعامة 
�سعار “�سوت و�حد: تعاون، �بتكار، 
م�سوؤويل  ب��ح�����س��ور  وتو��سل” 
�لت�����س��ال يف ح��ك��وم��ة دب���ي، بهدف 
و�نتهاج  �حلكومي  �ل�سوت  توحيد 
تعزيز  ع��ل��ى  حت��ث  ج��دي��دة  فل�سفة 
�جل��ه��ات �حلكومية،  ب��ن  �ل��ت��ع��اون 
يف  �مل�ستقبلية  �ل��ت��غ��ري�ت  وم��و�ك��ب��ة 
و�سع  خ���الل  م��ن  �مل��ج��الت  جميع 
�لأط������ر و�مل��ن��ه��ج��ي��ات �ل���ت���ي حتقق 

تطلعات حكومة �مل�ستقبل.
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»اإقامة دبي« حت�سل على �سهادة اإدارة ال�سراكات على م�ستوى العامل من هيئة لويدز العاملية
•• دبي-وام: 

بالتعاون مع  بدبي  �لأجانب  و�سوؤون  �لعامة لالإقامة  �لإد�رة  حققت 
�سركة PDCA لالإ�ست�سار�ت �لإد�رية �إجناز� عامليا بح�سولها على 
�سهادة مو��سفة �لأيزو 44001:2017 و�خلا�سة مبنظومة �إد�رة 
�ل�سر�كات من هيئة لويدز ريجي�سرت �لعاملية كاأول جهة حت�سل على 
مل�سرية  �إ�ستكمال  �لجن��از  وياأتي  �لعامل.  م�ستوى  على  �ل�سهادة  هذه 
�لتميز �ملوؤ�س�سي و�لإجناز�ت لالإد�رة �لعامة ومتا�سيا مع ر�سالتها من 
�أجل ��سعاد �لنا�س نقدم خدمات متميزة و�سريعة يف جمال �جلن�سية 
�ملمار�سات  �أف�سل  وتاأكيد� على توجهها يف تطبيق  و�ملنافذ  و�لإقامة 
�مل��ري مدير عام  �أحمد  �للو�ء حممد  �سعادة  �لعاملية. وق��ال  �لإد�ري��ة 
�إ�ستالم  حفل  خالل  بدبي  �لأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة 
جاء   44001:2017 �لأي���زو  �سهادة  على  �حل�سول  �أن  �ل�سهادة 
دبي  باإمارة  �لو�سول  �إىل  �لهادفة  �لر�سيدة  �لقيادة  لروؤية  جت�سيد� 

�إىل �لعاملية وتاأكيد� على حر�س �لإد�رة على بناء �سر�كات وعالقات 
تبني  م��ن خ��الل  وذل���ك  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  وم��ث��م��رة يف  تعاونية متينة 
يف  وي�سهم  �لإد�رة  �أه���د�ف  حتقيق  ي��خ��دم  دول��ي��ا  معتمد  عمل  �إط���ار 
تطبيق  خالل  من  عملت  دبي  �إقامة  ب��اأن  منوها   . متعامليها  �إ�سعاد 
موؤ�س�سي  �إد�ري  نظام  تطبيق  و�إ�ستد�مة  بناء  على  �ملو��سفة  معايري 
لإد�رة �ل�سر�كات يركز على قيمة و�أهمية �ل�سر�كات �لتي يتم �إبر�مها 
و�سمان متابعة تنفيذها وتطويرها مما ي�سهم يف �لإ�ستفادة �لق�سوى 
�أد�ء  على  �مل��ري  �للو�ء  �سعادة  و�أثنى  �ملوؤ�س�سي.  �لأد�ء  تعزيز  يف  منها 
فريق عمل �مل�سروع و�ملوظفن �لذين �ساهمو� يف حتقيق هذ� �لإجناز 

�لعاملي �لغري �مل�سبوق .
تنفيذ  خ��الل  �أظ��ه��روه��ا  �لتي  و�لإح��رت�ف��ي��ة  �لتميز  على  لهم  مثنيا 
�مل�سروع ..موجها �ملعنين يف �إقامة دبي بالتعاون مع جميع �جلهات 
�إد�رة  �لإد�رة يف تطبيق مو��سفة  لن�سر جتربة  �لدولة  �حلكومية يف 

�ل�سر�كات �لعاملية. 

جت�سيدا لنهج زايد )طيب اهلل ثراه( والنه�سة الزراعية التي اأر�ساها يف الإمارات

دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل تطلق مبادرة »اأبوظبي اخل�سراء« لرعاية اأ�سجار النخيل وامل�سطحات اخل�سراء والزراعات التجميلية
�سيانة 4164 �سجرة خمتلفة الأنواع , و10764 �سجرة نخيل, و450 األف مرت مربع من امل�سطحات اخل�سراء

•• اأبوظبي-الفجر:

جت�سيد� للنهج �حلكيم �لذي غر�سه �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
م�ستمر�  ودعما  كبرية  رعاية  �أوىل  و�ل��ذي  �لطاهر  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�لر�سيدة  قيادتنا  و�هتمام  لرعاية  و�نعكا�سا  �لم��ار�ت؛  يف  �خل�سر�ء  للنه�سة 
�أطلقت  �ملميز  �لتجميلية  �لزر�عي و�لزر�عات  �مل�سروع  ��ستمر�ر  وحر�سها على 
د�ئرة �ل�سوؤون �لبلدية و�لنقل – بلدية مدينة �أبوظبي بالتعاون مع �سركائها 
عنو�ن  حت��ت  م��ب��ادرة  و)ت��دوي��ر(   ، �أب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  ممثلن  �ل�سرت�تيجين 
و�سيانة  لرعاية  كبرية  حملة  تنفيذ  ت�ستهدف  و�ل��ت��ي  �خل�����س��ر�ء(  )�بوظبي 
�بوظبي  �خل�����س��ر�ء يف  و�مل�����س��اح��ات  �لأ���س��ج��ار  �أن����و�ع  �لنخيل وخمتلف  �أ���س��ج��ار 

وكذلك �لزر�عات �لتجميلية.
و�أ�سارت �لبلدية �أن �حلملة بد�أت فعليا لت�سمل جزيرة �بوظبي باأكملها؛ م�سرية 
�أن �لأعمال تت�سمن �سيانة �لأ�سجار وتقليمها وتهذيبها لتعك�س لوحة جمالية 
�لعمل  فرق  تقوم  ؛كما  وجمالها  �بوظبي  �لعا�سمة  مكانة  مع  تتنا�سب  ر�ئعة 
على تاأهيل وجتديد �مل�سطحات �خل�سر�ء و�إك�سابها �ملظهر  �جلمايل و�لبيئي 
�ملنا�سبن، و�إعادة تاأهيل �لأ�سيجة �لنباتية ، وترحيل �لنفايات ، وق�س وتهذيب 
مغطيات �لرتبة ،بالإ�سافة لتع�سيب �ل�سباريات و�إز�لة وتنظيف �ل�سعف �جلاف 
�ل�سجري�ت  �إىل  بالإ�سافة  �لنباتية  �لأ�سيجة  وت�سكيل  وق�س  �لنخيل  لأ�سجار 
، و�سيانة �لنخيل ونظافة �لأح��و����س.   وتاأتي هذه �ملبادرة  ومغطيات �لرتبة 
تاأكيد� حلر�س د�ئرة �ل�سوؤون �لبلدية و�لنقل- بلدية مدينة �أبوظبي للمحافظة 

على �ملظهر �لعام للمدينة و�لرتقاء �مل�ستمر باملر�فق �لعامة ومنظومة �ملر�فق 
�لرتفيهية و�حلد�ئق و�ملنتزهات و�ل�سو�رع . و�أ�سارت �لبلدية �أنها �أقامت مركز 
 24 م��د�ر  وردي��ات عمل على  ب�3  �لفرق متو��سلة  تعمل  لإد�رة �حلملة حيث 
�حلايل  �لدر��سي  �لعام  ب��دء  قبل  �لأع��م��ال  جميع  من  �لنتهاء  بهدف   ، �ساعة 

.  -2018  2017
�ل�سوؤون  د�ئ��رة  مع  �لعاملن  �خلدمة  مل��زودي  �أبوظبي  جزيرة  تق�سيم  مت  كما 
�لذي  بالعمل  ب��ال��ب��دء  وتكليفهم  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية   – و�ل��ن��ق��ل  �لبلدية 
�ل�سجار  وتاأهيل  �سيانة  باأعمال  للقيام  �أغ�سط�س   3 �خلمي�س   فعليا  �نطلق 
و�مل�سطحات �خل�سر�ء،  و �لتي ت�ستهدف �سيانة 4164 �سجرة خمتلفة �لأنو�ع 
�خل�سر�ء  �مل�سطحات  من  مربع  مرت  �ألف  ، و10764 �سجرة نخيل، و450 

ومغطيات �لرتبة ، وقد �أجنوت �حلملة حتى �لآن �سيانة 222 �سجرة خمتلفة 
�لأنو�ع ، و6849 �سجرة نخيل ، و22 �لف مرت مربع من �مل�سطحات �خل�سر�ء 
ومغطيات �لرتبة. وبهذه �ملنا�سبة تتطلع �لد�ئرة مبزيد من �لثقة �إىل م�ساركة 
�أفر�د �ملجتمع يف دعم هذه �ملبادرة �ملهمة من خالل تفهم �ملجتمع لأي �إزعاج قد 
ينجم عن تنفيذ هذه �لأعمال موؤكدة �أن �حلفاظ على جمال مدينة �بوظبي 
وبيئتها �خل�سر�ء �لو�رفة هي م�سوؤولية جمتمعية ت�سمل جميع �أفر�د �ملجتمع . 
كما تهيب د�ئرة �ل�سوؤون �لبلدية و�لنقل- بلدية مدينة �أبوظبي باأفر�د �ملجتمع 
للعمل على �مل�ساركة يف حماية �لغطاء �لأخ�سر و�لأ�سجار و�مل�ساحات �خل�سر�ء 
ودعم �ملبادر�ت �لبيئية و�لتجميلية �لتي ت�ستهدف �لرتقاء باملظهر �حل�ساري 

�ملتاألق لعا�سمة �جلمال و�خل�سرة �بوظبي.
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�سغوط اأمريكية و�سينية على كوريا ال�سمالية 
•• مانيال-اأ ف ب:

كوريا  على  �سغوطهما  �أم�����س  و�ل�سن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  كثفت 
تبني  �ثر  �لبال�ستية  للتخلي عن برناجمها لل�سو�ريخ  �ل�سمالية 
جمل�س �لمن قر�ر� ي�سدد �لعقوبات وميكن �أن يكلف بيونغ يانغ 

مليار دولر �سنويا.
وغد�ة ت�سويت جمل�س �لمن بالجماع على حظر جزئي ل�سادر�ت 
بن�سبة  �لجنبية  بالعمالت  عائد�تها  خف�س  بهدف  يانغ  بيونغ 
�ملعنية  �لرئي�سية  �ل��دول  من  �لدبلوما�سين  كبار  �لتقى  �لثلث، 
تيلر�سون  ريك�س  �لم��ريك��ي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  م��ان��ي��ال.ورح��ب  يف 
تقوم  قد  و��سنطن  �أن  ح��ذرو� من  م�سوؤولن  �ن  بالت�سويت غري 

اإ�سرائيل تعر�س على مدونة اإيرانية اللجوء 
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

عر�ست �إ�سر�ئيل �م�س �لأحد على مدونة �إير�نية تعي�س يف تركيا �للجوء �إليها �إذ تقول �إنها عر�سة 
للرتحيل ق�سر� �إىل �إير�ن حيث �ستكون يف خطر لأنها تعمل حل�ساب موقع �إخباري �إ�سر�ئيلي.

لل�سحيفة  �لفار�سية  باللغة  تكتب  �لتي  �أم��ن  ندى  �ملدونة  �إن  �إ�سر�ئيل  �أوف  تاميز  �سحيفة  وقالت 
دون  للحيلولة  ق�سائية  معركة  خا�ست  �مل��دون��ة  �أن  و�أ�سافت  تركيا.  �إىل   2014 يف  �إي���ر�ن  غ��ادرت 

ترحيلها وبحثت عن دول �أخرى قد تو�فق على ��ستقبالها كالجئة.
ول يحق لالإير�نين ب�سكل عام دخول �إ�سر�ئيل ب�سبب �لعد�ء بن �لبلدين.

لكن وزير �لد�خلية �لإ�سر�ئيلي �أرييه درعي قال �إنه �سي�سدر تاأ�سرية �سفر خا�سة للمدونة �لبالغة من 
�لعمر 32 عاما وذلك بعد �لتما�سات قدمتها نقابات �سحفية يف �إ�سر�ئيل.

وقال درعي يف بيان �إنها “�سحفية حياتها يف خطر حقيقي. و�سمحت بدخولها دون تاأخري يف �سوء 
�لظروف �لإن�سانية �لو��سحة«.

مبر�قبة �أكرب �سركاء كوريا �ل�سمالية �لتجارين ل�سمان تطبيق 
�لعقوبات. و�لتقى وزير خارجية �ل�سن و�نغ يي نظريه �لكوري 
ت�ست�سيفه  �قليمي  �مني  �جتماع  قبيل  ه��ون��غ-ي��و  ري  �ل�سمايل 
يف  دول   10 ت�سم  �لتي  )����س��ي��ان(  �آ�سيا  �سرق  �سمال  دول  ر�ب��ط��ة 

مانيال.
وح�س �لوزير �ل�سيني كوريا �ل�سمالية على وقف جتاربها �لنووية 
و�لبال�ستية.وقال و�نغ لل�سحافين بعد حمادثات مع ري بح�سب 
�لدميوقر�طية  ك��وري��ا  جمهورية  �سي�ساعد  “ذلك  �إن  م��رتج��م 
�ل�سعبية على �تخاذ �لقر�ر �ل�سائب و�لذكي”، وذلك يف ��سارة �إىل 

�لعقوبات �جلديدة.
وجتنب وزير �خلارجية �لكوري �ل�سمايل حتى �لن و�سائل �لعالم 

�لعقوبات  تبني  قبل  �للهجة  ���س��دي��دة  �فتتاحية  م��ان��ي��ال.ويف  يف 
�لخرية، حذرت �سحيفة رودونغ �سينمون �لناطقة با�سم �حلزب 

�حلاكم يف بيونغ يانغ من عدو�ن �أمريكي.
�إغاظة  �ملتحدة على  �لوليات  �لذي جتروؤ فيه  �ليوم  “يف  وكتبت 
يف  �لمريكية  �لر��سي  ق�سف  يتم  وعقوبات،  نووية  بع�سا  �أمتنا 
�لرو�سي  ن��ظ��ريه  تيلر�سون  و�لتقى  �ل��ن��ار«.  م��ن  يو�سف  ل  بحر 
���س��ريغ��ي لف����روف ع��ل��ى �ن يلتقي يف وق���ت لح���ق �لح���د نظريه 
�ل�سيني �سعيا لزيادة عزلة كيم جونغ-�ون �لدبلوما�سية وخف�س 
�لمن  جمل�س  ت�سويت  عن  تيلر�سون  �ل��ن��ز�ع.وق��ال  جت��دد  خطر 
على �لعقوبات كانت نتيجة جيدة وذلك قبل �جتماع مع نظريه 

�لكوري �جلنوبي كانغ كيونغ-و�.

•• �صيدين-اأ ف ب:

�ل�سرت�لية  �ل�����س��رط��ة  �أط���ل���ق���ت 
ب���ه �عتقل  ����س���ر�ح م�����س��ت��ب��ه  �م�����س 
خ��������الل ع����م����ل����ي����ات ده��������م ج����رت 
خ��ل��ف��ي��ة خم���ط���ط حمتمل  ع���ل���ى 
ل���س��ت��ه��د�ف ط���ائ���رة، وذل����ك بعد 
تتعلق  �تهامات  توجيه  على  �أي��ام 
يف  �آخ��ري��ن  ل�سخ�سن  ب���الإره���اب 

�إطار �لق�سية ذ�تها.
وك���ان �ل��رج��ل �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر 
حماميه  وع�����رف�����ه  ع�����ام�����ا،   39
�أربعة  ب���ن  ب��ا���س��م خ��ال��د م���رع���ي، 
عمليات  �أث��ن��اء  �عتقلو�  �أ�سخا�س 
�ل�سهر  ن��ه��اي��ة  ���س��ي��دين  يف  ده����م 

•• دكار-رويرتز:

قالت بعثة �لأمم �ملتحدة حلفظ 
�إن����ه����ا عرثت  م�����ايل  �ل�������س���الم يف 
منطقة  يف  جماعية  مقابر  على 
بن  �ل�سر�ع  تعاين  ب�سمال مايل 
�لقتال  متناحرة.وكان  جماعات 
يف  ��ستد  �ل��ط��و�رق  جماعات  ب��ن 
�ل�سمال  يف  �لأخ������رية  �لأ���س��اب��ي��ع 
�ل�سالم  �تفاق  بتعطيل  ه��دد  مما 
�لأمم  بعثة  2015.وحترت  عام 
�مل��ت��ح��دة حل��ف��ظ �ل�����س��الم �سحة 
�نتهاكات  وق�������وع  ع����ن  ت���ق���اري���ر 
حل��ق��وق �لإن�����س��ان مب��ا يف ذل��ك يف 
بعد  على  �لو�قعة  �أنيفي�س  قرية 

�ملخطط  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  �مل���ا����س���ي، 
ت�سديد  �إىل  �ل�سلطات  دف��ع  �ل��ذي 
جميع  يف  �لأم���ن���ي���ة  �لج���������ر�ء�ت 
م���ط���ار�ت ����س��رت�ل��ي��ا �ل��رئ��ي�����س��ي��ة.

و�أف�����اد ب��ي��ان م�����س��رتك ���س��ادر عن 
و�سرطة  �ل���ف���در�ل���ي���ة  �ل�����س��رط��ة 
“�لتحقيق  �أن  ويلز  �ساوث  ولي��ة 
�لبيان  ج�����اري�����ا«.و�ك�����د  ي������ز�ل  ل 
�سالح  ب��ح��ي��ازة  �لت���ه���ام  “توجيه 
�لعمر  م��ن  يبلغ  ل��رج��ل  حم��ظ��ور 
خلفية  ع��ل��ى  �ع��ت��ق��ل  ع���ام���ا   39
�إرهابي  �ع��ت��د�ء  ب��وق��وع  �ل�ستباه 
حم��ت��م��ل، وم����ن ث���م �أف�����رج ع��ن��ه«.

و�سيتم �لإفر�ج عن مرعي، بعد �ن 
توقيفه  بتمديد فرتة  قا�س  �أم��ر 

بلدة  كيلومرت جنوب غربي  مئة 
كيد�ل.

بالن�سبة   : ب����ي����ان  يف  وق�����ال�����ت 
لأنيفي�س تو�سلت �لفرق يف �ملكان 
�إىل وجود مقابر فردية وجماعية 
�ملرحلة  ه��ذه  تتمكن يف  لكنها مل 
من حتديد عدد �جلثث �ملدفونة 
�لبعثة  وف��ات��ه��ا.و�أك��دت  �سبب  �أو 
�نتهاك حلقوق  34 حالة  وج��ود 
�ملنطقة مب��ا يف ذلك  �لإن�����س��ان يف 
�لختفاء �لق�سري لق�سر. وقالت 
كانو�  مب��ا  ر  �ل��ق�����س��ر  �إن  �ل��ب��ع��ث��ة 
م��ن��خ��رط��ن �أي�����س��ا يف �ل��ق��ت��ال يف 
�لأخ��������رية.وك��������ان مترد  �لآون���������ة 
�سبب   2012 ع���ام  يف  �ل���ط���و�رق 

جم����م����وع����ة م�����ن �ل�����س����رت�ل����ي����ن 
�ست�ستهدف  كانت  قنبلة  بت�سنيع 
رحلة مغادرة �سيدين. وكان �سيتم 
�ل�سنع  �ليدوية  �لقنبلة  تهريب 
 15 بتاريخ  �مل��غ��ادرة  �لرحلة  �إىل 
�حبطت  �مل��ح��اول��ة  �أن  �إل  ي��ول��ي��و، 
من  �مل��ه��اج��م��ون  يتمكن  �أن  ق��ب��ل 
�لتفتي�س  ب���و�ب���ة  �إىل  �ل���و����س���ول 
�ل�سرطة  �مل�������ط�������ار.و�أف�������ادت  يف 
�أح���ب���ط���ت خمططا  �أن���ه���ا  ك���ذل���ك 
كربيتيد  غ��از  بن�سر  يق�سي  �آخ��ر 
عادة  �سام  غاز  وهو  �لهيدروجن، 
ما ي��وؤدي �إىل �ل��وف��اة. �إل �أن هذه 
�لأوىل  �مل��ر�ح��ل  يف  كانت  �لعملية 

من حت�سريها.

�تهامات  �إل��ي��ه  ت��وج��ه  يف ح���ال مل 
�ملحكمة  �أم����ام  و�سيمثل  �أخ�����رى. 
بتاريخ 24 �غ�سط�س على خلفية 
�إليه بحيازة �سالح  �لتهام �ملوجه 
تتعلق  �تهامات  حمظور.ووجهت 
بارتكاب �أعمال مرتبطة بالإرهاب 
خالد  ه��م��ا  �آخ���ري���ن،  ل�سخ�سن 
ورف�ست  خياط وحممود خياط، 
�سر�حهما  �ط������الق  �ل�������س���ل���ط���ات 
ب���ك���ف���ال���ة.و�لأرب���ع���اء، �أُف��������رَج عن 
رج���ل �آخ���ر ه��و ع��ب��د م��رع��ي، دون 
�إليه.و�أو�سحت  �تهامات  توجيه 
كجزء  �أن���ه  �ل���س��رت�ل��ي��ة  �ل�سرطة 
م��ن �مل��خ��ط��ط، �أم���ر ق��ي��ادي رفيع 
�لإ�سالمية  �ل����دول����ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

�لقوة  فرن�سا  �جل��ن��وب.وت��دخ��ل��ت 
مايل  يف  �ل�سابقة  �ل���س��ت��ع��م��اري��ة 
بعد ذلك بعام ل�سد �لإ�سالمين 
ولكنها كافحت لإر�ساء �ل�ستقر�ر 

يف �لبالد.

مايل،  ب�سمال  �ل�سلطة  يف  فر�غا 
�لذي كان ذ�ت يوم وجهة �سياحية، 
�ن���ط���الق  م��ن�����س��ة  �إىل  وحت�������ول 
�أنحاء  يف  �مل��ت�����س��ددي��ن  ل��ه��ج��م��ات 
�إىل  و�ل�ساحل  �ل�سحر�ء  منطقة 

•• برازيليا-رويرتز:

�إنه يتوقع �أن يخفف  قال �لرئي�س �لرب�زيلي مي�سيل تامر يف مقابلة �سحفية 
�لقانون �جلديد  على  ويو�فق  �ملعا�سات  قو�نن  لإ�سالح  �قرت�حه  �لكوجنر�س 
تعديالت  باأن  تامر  فيها  يقر  مرة  �أول  تلك  �لعام.وكانت  هذ�  �سئيلة  باأغلبية 

�أخرى قد تدخل على م�سروع �لقانون �ملقرتح.
كان �مل�سرعون خففو� بالفعل م�سروع �لقانون يف وقت �سابق من هذ� �لعام. و�أكد 
�لإ�سالح  �ملو�فقة على  �أهمية  �آخ��رون  �نريكي مري�ي وم�سوؤولون  �ملالية  وزير 

دون �إجر�ء تغيري�ت �أخرى لتفادي حدوث �أزمة يف �مليز�نية.
�لقانون جلعله ي�سع  �سيعدل م�سروع  �لكوجنر�س  �أن  �عتقاده  تامر عن  وعرب 

ويقل�س  �ملعا�س  ل�سن  �أدن���ى  ح��د�  فقط 
�مل�ستحقات �لتي يح�سل عليها موظفو 
�لأ�سلي  �لق���رت�ح  و�سيحد  �حلكومة. 
�ل����ورث����ة وي�سع  �أي�������س���ا م���ن م��ع��ا���س��ات 
قو�نن �أكرث �سر�مة للعمال �لريفين 
وي��غ��ري ط��ري��ق��ة ح�����س��اب م��ك��اف��اأة نهاية 

�خلدمة.
�ساو  دي  ���س��ت��ادو  )�أو  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 
�ملرجح  م��ن  �إن  تامر قوله  ع��ن  ب��اول��و( 
�آخر  ت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة لإ����س���الح  �أن 

للمعا�سات يف غ�سون �ست �سنو�ت.
310 م�سرعن  �إىل  �أن ما ي�سل  وذكر 
من  بقليل  �أك���رث  �أي  �ل��ن��و�ب،  مبجل�س 

م�سرعن،   308 وه���و  �مل��ط��ل��وب  �ل��ع��دد 
يوؤيدون �لقرت�ح.وقال �سنفعل ما هو ممكن ولن يكون �لإ�سالح �ملمكن �سامال 
كما ينبغي.و�أ�ساف �أنه ل يرى حاجة لإقالة وزر�ء يف �حلكومة ملعاقبة �أحز�ب 
�أن  يتوقع  �إنه  تامر  ب�سكل كامل.وقال  �لإ�سالح  توؤيد  �لئتالف �حلاكم مل  يف 
تو��سل �أ�سعار �لفائدة تر�جعها خالل �لأ�سهر �ملقبلة من م�ستو�ها �حلايل عند 
9.25 يف �ملئة و�إن �نخفا�سها �إىل 7.5 يف �ملئة �أمر حمتمل جد� بنهاية �لعام.

وكان �لنائب �لعام رودريجو جانوت قد �تهم تامر �ل�سهر �ملا�سي بقبول ر�سا من 
�سركة تعبئة �للحوم )جيه.بي.�إ�س( وهو ما ينفيه �لرئي�س.

�إىل  �لتهامات  ه��ذه  �إحالة  مبنع  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �لرب�زيلي  �لكوجنر�س  و�سوت 
�ملحكمة �لعليا لكن جانوت رمبا يوجه �تهامات �أخرى لتامر يف هذه �لق�سية.

ذلك  �أن  �أع��ت��ق��د  �مل���و����س���وع،  ب���ه���ذ� 
�سي�سقط �أهليته بر�أي �أن�ساره«.

ت�سويت  ع��م��ل��ي��ة  خ�����س��ارت��ه  وب���ع���د 
�ل�سمان  �إ����س���الح  ح���ول  �أ���س��ا���س��ي��ة 
�ل���ك���ون���غ���ر����س رغ���م  �ل�������س���ح���ي يف 

�سيطرة �جلمهورين عليه،
على  �ل��ت��وق��ي��ع  �إىل  و�����س���ط���ر�ره   
جديدة  ع���ق���وب���ات  ع���ل���ى  م�����س�����س 
�لنو�ب  �أقرها جمل�سا  رو�سيا  بحق 
و�ل�������س���ي���وخ ب�����س��ب��ه �إج�����م�����اع، حمل 
�لرئي�س ب�سر�حة على �لكونغر�س 

وحزبه نف�سه.
وما �ساهم يف تر�جع هذه �لعالقات 
�إق���ال���ة م�����س��وؤول��ن ج��م��ه��وري��ن يف 
�لبيت �لأبي�س هما كبري موظفي 
بريبو�س  ر�ي��ن�����س  �لب��ي�����س  �لبيت 

و�ملتحدث �سون �سباي�سر.
 ومع تر�جع دعم �حلزب �جلمهوري 
يلجاأ  تر�مب  دون��ال��د  �أن  يبدو  ل��ه، 
ليكونو�  �أن�����س��اره  ����س��د  تعبئة  �إىل 

مبثابة حر��س لرئا�سته.
�ل���رئ���ي�������س �جل���م���ع���ة على  ون����ق����ل 
�سبكة  معلقي  لأح��د  تعليقا  تويرت 
فوك�س نيوز ي�سري �إىل �أنه يف حال 
كربى  حملفن  هيئة  ��ستهدفت 
�لرئي�س �أو عائلته، ف�سوف حت�سل 

“�نتفا�سة يف هذ� �لبلد«.
تاأييد  ي��ك��ون  �أن  �لبع�س  ويخ�سى 
�خلطاب  من  �لنوع  لهذ�  �لرئي�س 

ينذر بازمة د�ستورية خطرية.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أدن�����ى  �إىل  ���س��ع��ب��ي��ت��ه  ت����ر�ج����ع  م����ع 
م�ستوياتها يف ��ستطالعات �لر�أي، 
دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  يعمد 
�لأكرث  �أن�ساره  ح�سد  �إىل  تر�مب 
رئا�سته  حلماية  �سعيا  ل��ه  ت��اأي��ي��د� 
�مل����ه����ددة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق �مل��ت�����س��ع��ب يف 
ومبعار�سة  �ل���رو����س���ي���ة  �ل��ق�����س��ي��ة 
ح���زب���ه  �����س����ف����وف  يف  م������ت������ز�ي������دة 

�جلمهوري.
و�أثارت تقارير �إعالمية عن ت�سكيل 
�ملدعي �خلا�س روبرت مولر هيئة 
توجيه  ك����ربى خم���ول���ة  حم��ل��ف��ن 
حول  حتقيقه  �إط����ار  يف  �ت��ه��ام��ات 
�ح��ت��م��ال وج���ود ت��و�ط��وؤ ب��ن فريق 
ومو�سكو،  ت��ر�م��ب  �مل��ر���س��ح  ح��م��ل��ة 
خم����اوف يف �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س من 
�إىل  ت���ف�������س���ي  �ت����ه����ام����ات  ������س�����دور 
و��ستدعاء  ج��ن��ائ��ي��ة  م���الح���ق���ات 
ما  ب�سهاد�تهم،  ل���الإدلء  �أ�سخا�س 
قد تكون له �نعكا�سات كارثية على 

�إد�رة تر�مب.
قا�سية  ج����دي����دة  ����س���رب���ة  وه�������ذه 
من  �سل�سلة  �إق���ال���ة  ب��ع��د  للرئي�س 
�لأبي�س  �ل���ب���ي���ت  يف  �مل�������س���وؤول���ن 
�لكونغر�س  يف  �سديدة  و�نتكا�سات 
يف عمليات ت�سويت حول مو��سيع 

جوهرية له.
�أظهر  قوي،  �قت�ساد  وبالرغم من 

�أجرته  ل���ل���ر�أي  ج��دي��د  ����س��ت��ط��الع 
�سعبية  �أن  ك��وي��ن��ي��ب��ي��اك  ج��ام��ع��ة 
وهو   ،33% تتخطى  ل  �لرئي�س 
ريت�سارد  ل�سعبية  مماثل  م�ستوى 
ف�سيحة  خ�������س���م  يف  ن���ي���ك�������س���ون 
بو�س  ج���ورج  �سعبية  �أو  ووت��رغ��ي��ت 

خالل حرب �لعر�ق.
تطارده  �أن  م��ن  �مل���خ���اوف  وح��ي��ال 
�ل��ق�����س��ي��ة �ل���رو����س���ي���ة ط�����و�ل مدة 
ولي���ت���ه، ي��ع��ول ت��ر�م��ب ع��ل��ى دعم 
�أو�سلته  �لتي  �لنتخابية  قاعدته 
�إىل �لبيت �لأبي�س و�لتي �جتذبتها 
مو�قفه �ليمينية وخطابه �ل�سديد 

�للهجة.
ويف �أقل من ��سبوع، �سجع �لرئي�س 
بهم  �مل�ستبه  تعنيف  على  �ل�سرطة 
بالت�سدي  وتعهد  توقيفهم  عند 
�لإجر�مية  للع�سابات  ه���و�دة  ب��ال 
�لأمريكية �لالتينية، كما �أعلن يف 
تغريدة على تويرت منع �ملتحولن 

جن�سيا من �خلدمة يف �جلي�س.
�لأحياء  بع�س  م��ن  ح��ذر  وب��ع��دم��ا 
�إىل  �لتي حتولت على حد تعبريه 
بالدماء،  م��ل��ط��خ��ة  ق��ت��ل  ���س��اح��ات 
�أعلن عن فر�س قيود �سديدة على 
�لوليات  �إىل  �ل�����س��رع��ي��ة  �ل��ه��ج��رة 
تر�مب  دون����ال����د  �أل���ق���ى  �مل���ت���ح���دة. 
�آلف من  �م����ام  �خل��م��ي�����س خ��ط��اب��ا 
�لغربية،  ف��رج��ي��ن��ي��ا  يف  �أن�������س���اره 
�لأ�سا�سية يف  �ملو��سيع  ��ستعاد فيه 

كذلك  جمدد�  �لنتخابية،  حملته 
هجماته على هيالري كلينتون.

�سيا�سته يف مو�سوع  �سدد على  و�إذ 
�ل���ه���ج���رة و���س��ع��ي��ه لإع�������ادة فر�س 
�مللياردير  �أك���د  و�ل��ن��ظ��ام،  �ل��ق��ان��ون 
�أن  لأن�������������س������اره  �ل�����ن�����ي�����وي�����ورك�����ي 
�لق�سية  يف  �جل��اري��ة  �لتحقيقات 
وملوؤيديه.  له  تهديد  هي  �لرو�سية 
ه��ذه هي ق�سة  رو�سيا  وق��ال ق�سة 
مفربكة بالكامل )...( وهي �إهانة 

لنا جميعا ولبالدنا ود�ستورنا.
وينفي تر�مب ورو�سيا على �ل�سو�ء 
ت���دخ���ل رو����س���ي يف  �أي  ب��ا���س��ت��م��ر�ر 
تو�طوؤ  و�أي   2016 �ن��ت��خ��اب��ات 

بن م�سوؤولن رو�س وفريق حملة 
�ملر�سح �جلمهوري.

منتقدي  م���ن  �ل��ع��دي��د  وي��ت�����س��اءل 
�لرئي�س  ي���ع���ت���زم  ك���ي���ف  ت����ر�م����ب 
جن�سيا  �مل��ت��ح��ول��ن  ح��ظ��ر  تطبيق 
يف �جلي�س، وهو �أمر قد يكون من 

�مل�ستحيل �لعمل به.
�أما بالن�سبة خلطة خف�س �لهجرة 
فيقر  �ل���ن�������س���ف،  �إىل  �ل�����س��رع��ي��ة 
�لأبي�س  �ل���ب���ي���ت  يف  م�������س���وؤول���ون 
ب���اأن ف��ر���س �إق����ر�ر ه��ذه �خل��ط��ة يف 
�إذ ي�سكل  �لكونغر�س تبقى �سئيلة، 
�ملهاجرون يد� عاملة ل غنى عنها 
�لزر�عة  مثل  �لقطاعات  بع�س  يف 

و�لبناء.
�لر�ي  ��ستطالعات  ور�أت م�سوؤولة 
�إيكينز  �إمييلي  “كاتو”  معهد  يف 
�أن�����ه م���ن �ل�����س��ذ�ج��ة �لع���ت���ق���اد �أن 
جمموعة  ي�سكلون  تر�مب  ناخبي 
�ئتالف  بر�أيها  هم  بل  متجان�سة، 
و�لقومين  �ملحافظن  م��ن  و����س��ع 
و�حل�����م�����ائ�����ي�����ن و�ل���������س����ع����ب����وي����ن 

و�خلائبن من �ل�سيا�سة �إجمال.
و�لنقطة �لوحيدة �مل�سرتكة بينهم 
بح�سب ما �أو�سحت �ملحللة لوكالة 
معار�ستهم  ه���ي  ب���ر����س،  ف��ر�ن�����س 

للهجرة.
ت��ر�م��ب موقفه  ب��دل  “�إذ�  وق��ال��ت 

تزيد تعقيد �ل�سر�ع �ل�سوري، ولكنه 
�لرتكي،  �ل����د�خ����ل  �إىل  ي��ن��ق��ل��ه  ق���د 
وح��ت��ى �إىل �ل���ع���ر�ق، ح��ي��ث ل��ب��ي كي 
�سنجار  منطقة  يف  ق��وي  تو�جد  كي 

�ل�سرت�تيجية.

خياران �سعبان
ويرى �لكاتب �أنه، عالوة على ذلك، 
�إذ� دخلت تركيا يف �سر�ع مفتوح مع 
ق���و�ت و�ي ب��ي ج��ي يف ���س��وري��ا، فقد 
�لد�عمة  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  جت���د 
حربها  يف  �ل��ق��و�ت  لتلك  �لرئي�سّية 
خيارين  �أم�����ام  نف�سها  د�ع�������س،  م���ع 
�سعبن. ويف �أف�سل �حلالت، �سوف 
تتدهور �لعالقات �له�سة حالياً بن 
�مل��ت��ح��دة لدرجة  ت��رك��ي��ا و�ل���ولي���ات 
جدوى  ع��ن  �لت�ساوؤل  عندها  �سيتم 
ع�سوية تركيا يف حلف �لناتو، �سو�ء 
و��سنطنورمبا  �أو  �أن���ق���رة  ق��ب��ل  م��ن 
�سيناريو،  لأ�سو�أ  ووفقاً  معاً.  منهما 
قد ت�سهد �حلرب �ل�سورية ��ستهد�ف 
كل من �لقو�ت �لأمريكية و�لرتكية، 
لبع�سهما  ق�سد،  دون  �أو  عمد  ع��ن 
�لبع�س، ما يهدد بوقوع �سحايا من 

كال �جلانبن. 

ت�سخيم
باتت  ل����ع����ب����ارة  ق������ادرك������ان  وي���ل���ف���ت 
ت���رك���ي���ا، وهي  ك���ث���ري�ً يف  ت�����س��ت��خ��دم 

بنيت  �لتي  �لقدمية”  تركيا  هدم” 
م��وؤ���س�����س��ه��ا، م�سطفى  ����س���ورة  ع��ل��ى 

كمال.
 ولكن �أردوغان يو�جه نف�س �ملع�سلة 
�لتي يو�جهها ثوريون يف كل مكان: 
تقوي�س نظام قدمي �أ�سهل من بناء 

�آخر جديد.
�أ�����س����ي����اء �أخ���������رى، هدم   وم�����ن ب����ن 
�ل�سيا�سة  م��ك��ان��ة  �أي�����س��اً  �أردوغ�������ان 
�خلارجية �لرتكية �لتي كانت تقوم 
ع���ل���ى �حل������ذر وت����وخ����ي �حل���ك���م���ة يف 
�لعالقات �خلارجية، وهو ما �عتربه 

�لرئي�س �لرتكي �سلبية مرفو�سة. 
�أنه من و�جب تركيا  �أردوغ��ان  يرى 
و�لتحرر  �ل��ث��ق��ايف  ت��ر�ث��ه��ا  ����س��ت��ع��ادة 
و�إعجاباً  للغرب  مياًل  يعتربه  مم��ا 

ب�سيا�ساته. 
تركيا  �أن  �لرتكي  �لرئي�س  ر�أى  كما 

•• عوا�صم-وكاالت:

م�ساعد  �أ�ستاذ  ق��ادرك��ان،  ب��ر�ق  ر�أى 
ل��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل�����س��ي��ا���س��ة لدى 
�ل��ك��ل��ي��ة �ل���ب���ح���ري���ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة يف 
متابعة  �أن  �مل����ت����ح����دة،  �ل������ولي������ات 
�ل�سيا�سة �خلارجية �لرتكية مل يكن 
يوماً �أكرث غر�بة مما هو �ليوم. فمع 
تنامي �نت�سارها يف �سوريا، �أ�سبحت 
ب�سورة  م�ساركاً  طرفاً  �ليوم  تركيا 

كاملة يف �حلرب �لأهلية هناك. 
روؤي���ت���ه يف موقع  �ل��ك��ات��ب  وع���ر����س 
�إن  ق���ائ���اًل  روك�س”،  ذ�  �أون  “وور 
خماطر  �سوريا  يف  �لرتكي  لالنت�سا 
متعددة �لأوج��ه، لأن �لتدخل هناك 
تركيا  بن  مبا�سرة  حرباً  ي�سعل  قد 
و�أي�ساً  �لأ���س��د،  تبقى من نظام  وم��ا 
����س���ر�ع���اً غ���ري م��ب��ا���س��ر م���ع �إي������ر�ن، 

ورمبا رو�سيا. 

�سيناريو اآخر
�ل�سيناريو  ي�سري  قادركان،  وبح�سب 
�لأكرث ترجيحاً لنخر�ط تركيا يف 
���س��ر�ع م��ف��ت��وح م��ع وح����د�ت حماية 
�ل�سعب �لكردي و�ي بي جي، ميلي�سيا 
كردية �سورية ذ�ت �رتباطات ع�سوية 
�لعمال  �لأول، حزب  مع عدو تركيا 
�ل��ك��رد���س��ت��اين) ب���ي ك���ي ك����ي(. ومن 
�ساأن عملية طارئة من هذ� �لنوع �أن 

على  �ملزيد”  ف��ع��ل  “على  ق������ادرة 
على  وبالتايل،  �لإقليمية،  �ل�ساحة 
�ملكانة  و��ستعادة  �لدولية،  �ل�ساحة 

�جلديرة بها يف �لعامل.

العامل ل يرحم
�لتدخل  �إن  ق�����ادرك�����ان،  وب��ح�����س��ب 
�لرتكي يف �ل�سر�ع �لد�ئر يف �سوريا، 
و�سرب �لقو�ت �لرتكية لقو�ت و�ي 
�سوريا،  �سمال  يف  �ملتو�جدة  جي  بي 
ما هو �إل تذكري لل�سيا�سة �خلارجية 
�لرتكية باأن �ل�سيا�سات �لدولية نوع 
خمتلف عن �ل�سيا�سات �ملحلية �لتي 

�أتقنها �أردوغان.
�لرتكي  �لرئي�س  يخطئ  فعندما   
يف تقدير قوة خ�سومه، ف�ساًل عن 
�أخطائه يف ر�سم ��سرت�تيجية ثابتة 

و�سائبة، فاإن �لعامل ل يرحم. 
وي���ل���ف���ت �ل���ك���ات���ب لأ������س�����ر�ر حلقت 

برتكيا جر�ء ما يجري يف �سوريا، 
ولدعمها �أطر�فاً مت�سددة، وت�سهيلها 
دخول متطرفن قادمن من �أوروبا 
�إىل �سوريا. وي�ساف �إليه، كما يقول 
�لرتكي  �جلي�س  تعر�س  ق���ادرك���ان، 
ل�سربة كبرية عرب عملية �لتطهري 
�لتي نفذها �أردوغان عقب �لنقالب 
وفقد  �مل��ا���س��ي،  �ل�سيف  يف  �لفا�سل 
ع����دد�ً م��ن ج��ن��وده يف ���س��وري��ا، وبات 

عر�سة خل�سائر �أخرى. 

�أنقرة  ب�سعي  �ملاأ�ساة  تلك  ب��د�أت  وقد 
ومن  ���س��وري��ا،  يف  جم��ده��ا  لتحقيق 
ثم تطورت �لق�سة �إىل تورط ذ�تي، 
وماأ�ساة �سنعتها بنف�سها، وحيث كل 
خطاأ يدفع تركيا نحو خيار�ت غري 

مر�سية.
 وتبد�أ “�ملاأ�ساة �لرتكية” يف �سوريا 
م���ع �أرودغ��������ان وحم����اولت����ه لإع����ادة 
حملياً  �لرتكية،  �ل�سيا�سات  �سياغة 

وخارجياً.

هدم تركيا القدمية
�لرئي�س  يت�سابه  ق���ادرك���ان،  وبنظر 
�لثورين  م���ن  ����س���و�ه  م���ع  �ل���رتك���ي 
�لأنظمة  لهدم  دوم��اً  ي�سعون  �لذين 
�لقدمية، و��ستبد�لها باأخرى تطبق 
�أي��دي��ول��وج��ي��ات��ه��م. وب��ال��ف��ع��ل متكن 
�أردوغ������ان، ط���و�ل ع��ق��د ون�����س��ف من 

�ل�سرق �لأو�سط. 
ول���ت���ح���ل���ي���ل �ل�������س���ي���ا����س���ة �ل���رتك���ي���ة 
�لكاتب  ي���رى  ���س��وري��ا،  يف  �حل��ال��ي��ة 
�لإ�����س����ارة خليار�ت  م���ن  ب���د  ل  �أن�����ه 
�أردوغ���������ان �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ط���و�ل 
�لأهلية  �حل����رب  م���ن  ���س��ن��و�ت  ���س��ت 
ميكن  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف  �ل�����س��وري��ة. 
�لرتكية هناك  �ل�سرت�جتية  ق��ر�ءة 
تركية.  بن�سخة  �إغ��ري��ق��ي��ة  ك��م��اأ���س��اة 

�ل�سرق  يف  �لدفة  توجيه  �ليوم  يعاد 
�ل�سوء  ت�سليط  �أج��ل  �لأو���س��ط، من 
ت���و�زن���ات �لقوة  �ل��ت��ح��ولت يف  ع��ل��ى 
�إىل  �حلال  �نتهى  و�إذ�  و�لتحالفات. 
�أ����س���و�أ �ل�����س��ي��ن��اري��وه��ات، ف���اإن �لدفة 
�ستحرتق  ب���ل  ت���ع���دل وح�����س��ب،  ل���ن 

بالكامل. 
ولن ميكن �أحد ت�سورما �سيلي ذلك، 
بل �سيقود نحو ��سطر�بات �أخرى يف 

العثور على مقابر جماعية يف �سمال مايل ا�سرتاليا تطلق موقوفًا مبحاولة تفجري طائرة

رئي�س الربازيل يتوقع تخفيف 
م�سروع قانون املعا�سات 

مع تراجع �سعبيته اىل اأدنى م�ستوياتها

ترامب يح�سد قاعدته �سعيا حلماية رئا�سته 

الوليات املتحدة, �ستجد نف�سها اأمام خيارين �سعبني 

تدخل اأردوغان يف �سوريا قد يورطه يف حرب مع اإيران ورو�سيا 
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�ل�سرت�كي  ل��ل��ح��زب  �مل��و�ط��ن��ن  ت��اأي��ي��د  �أن  ح��دي��ث  ����س��ت��ط��الع  ك�سف 
�لدميقر�طي باأملانيا �سهد �سعفاً �سديد�ً على نحو يت�سابه مع ما كان 

عليه قبل �ستة �أ�سهر.
%23 يف  وتر�جع تاأييد �ملو�طنن للحزب بو�قع نقطة لي�سل �إىل 
�إمنيد  معهد  يجريه  �ل��ذي  �لأح��د  �جت��اه  زونتاج�سرتند،  ��ستطالع 
زونتاج  �أم  بيلد  �سحيفة  ل�سالح  �أ�سبوعياً  �ل���ر�أي  موؤ�سر�ت  لقيا�س 
�م�س  �ل�سادر،  عددها  يف  �ل�سحيفة  ون�سرته  �لأ�سبوعية،  �لأملانية 
�لدميقر�طين  لال�سرت�كين  �ملو�طنن  تاأييد  �أن  �إىل  �لأحد.ي�سار 
مل ي�سهد هذه �لن�سبة منذ نهاية يناير �ملا�سي، عندما �أعلن رئي�س 
�مل�ست�سار  �حلزب حينها زيغمار غابريل، تخليه عن �لرت�سح ملن�سب 
�مل�ست�سارة  بزعامة  �مل�سيحي  ل��الحت��اد  �سولت�س.وبالن�سبة  ل�سالح 
تاأييد  ذ�ته من  باملعدل  �أجنيال مريكل، فقد ظل حمتفظاً  �لأملانية 
�لثالثة  �ملرتبة  يف  �لي�سار  حزب  %38.وياأتي  ن�سبة  عند  �ملو�طنن 
حزب  مئوية.ويليه  نقطة  تاأييده  ن�سبة  ز�دت  بعدما   ،10% بو�قع 
�أمل��ان��ي��ا “�يه �ف دي” �مل��ع��ار���س ل��الحت��اد �لأوروب����ي  �ل��ب��دي��ل لأج���ل 
و�ملناوئ لعمليات �إنقاذ �ليورو، �لذي فقد نقطة مئوية، وكذلك حزب 
�خل�سر و�حلزب �لدميقر�طي �حلر بو�قع %8 لكل منهم.يذكر �أنه 
مت �إجر�ء �ل�ستطالع يف �لفرتة بن 27 يوليو �ملا�سي، و2 �أغ�سط�س 
�حلايل، و�سمل 2453 �سخ�ساً.وكان �ل�سوؤ�ل �ملطروح يف �ل�ستطالع 
يوم  �لربملانية  �لنتخابات  �أجريت  �إذ�  تنتخبه،  �سوف  حزب  �أي  هو: 

�لأحد �لقادم؟ .

�إن  كولوم يف مقابلة �سحفية  �لفرن�سي ج��ري�ر  �لد�خلية  وزي��ر  قال 
�لعر�ق  يف  �حل��رب  مناطق  من  مت�سدد�   271 ع��ودة  �سهدت  فرن�سا 

و�سوريا و�إن ممثلي �لإدعاء �لعام يقومون بالتحقيق معهم جميعا.
وهناك تقدير�ت باأن نحو 700 فرن�سي يقاتلون يف �سفوف تنظيم 
�أخرى  �أوروبية  دول  مثل  فرن�سا  وتنا�سل  و�سوريا  �لعر�ق  يف  د�ع�س 

ب�ساأن كيفية معاجلة تدفق ما ي�سمى بالعائدين.
وقال كولوم ل�سحيفة لو جورنال دو دميان�س �إن من بن �ملت�سددين 
217 بالغا و54 حدثا مع وجود بع�سهم  �إىل فرن�سا  �لذين عادو� 

رهن �لحتجاز حاليا.
و�سئل كولوم عن عدد �ملت�سددين �لفرن�سين �لذين ُقتلو� يف �لعر�ق 

و�سوريا فقال لل�سحيفة �إن من �ل�سعب تاأكيد �ملعلومات.
�إن  وكان قائد �لقو�ت �خلا�سة �لفرن�سية قد قال يف يونيو حزير�ن 
وحد�ته ت�سارك ب�سكل مبا�سر يف معارك �ل�سو�رع يف مدينة �ملو�سل 
�لعر�قية ولكنه نفى ��ستهد�فها ب�سكل خا�س �ملت�سددين �ملولودين يف 

فرن�سا �لذين يقاتلون يف �سفوف تنظيم د�ع�س.

50 قتيال  �أك��رث من  �إن  �لأح��د  قال ثالثة من عمال �لإغاثة �م�س 
جمهورية  �سرق  يف  عرقيتن  جماعتن  ب��ن  ��ستباكات  يف  �سقطو� 
للقتلى  ع��دد  �أك��رب  ه��ذ� هو  �أن  �إىل  و�أ���س��ارو�  �لكوجنو �لدميقر�طية 
�لعنف  �أع��م��ال  �سهور.و�سادت  منذ  بينهما  �ل��د�ئ��ر  �لقتال  يف  ي�سقط 
�أرجاء �لكوجنو �لدميقر�طية هذ� �لعام وقتل مئات وفر مالين من 
ديارهم و�سط �أزمة �سيا�سية نتجت عن رف�س �لرئي�س جوزيف كابيال 
دي�سمرب  يف  �لد�ستور  بحكم  وليته  ف��رتة  �نتهاء  بعد  من�سبه  ت��رك 
كانون �لأول.وقال عمال �لإغاثة �إن جمموعة من �أفر�د جماعة تو� 
بيجمي هاجمت يوم �جلمعة جماعة لوبا وهي جماعة من عرق بانتو 
قرب كاليمي يف �إقليم طنجنيقة. و�أفر�د جماعة تو� بيجمي ممنعون 
�أفر�د  �أر��س ويحرمون من �خلدمات �لأ�سا�سية. ويقاتل  من دخول 
�لعظمى  �لبحري�ت  منطقة  يف  يعي�سون  �لذين  بيجمي  تو�  جماعة 
يف و�سط �أفريقيا جماعة لوبا منذ ع�سر�ت �ل�سنن ب�سبب ما ي�سفه 
من  و�ل�سيادين  �لبانتو  م��ن  �لقروين  ب��ن  �مل�����س��او�ة  بعدم  ن�سطاء 
�لكنائ�س  جمل�س  منظمة  رئي�س  م��و���س��اف��ريي  �إل��وجن��ا  �ل��ت��و�.وق��ال 
�لأهلية “وفقا للمعلومات �لتي جرى جمعها هناك 50 حالة وفاة 

يف �لهجوم على �جلماعة«.

عوا�صم

برلني

باري�س

كين�سا�سا

العثور على �ساحنة مفخخة يف افغان�ستان 
•• كابول-اأ ف ب:

كابول  يف  �ساحنة  �أوقفو�  �أنهم  �لأفغانية  �ل�ستخبار�ت  يف  م�سوؤولون  �أعلن 
كتب  �سناديق  يف  �أخفيت  �ملتفجر�ت  م��ن  طنا   16 م��ن  �أك��رث  حتمل  �م�س 
عليها �أنها علف للدو�جن، وذلك بعد �أ�سهر على مقتل نحو 150 �سخ�سا 

يف تفجري بو��سطة �ساحنة.
وعرث على �ل�ساحنة ولوحاتها باك�ستانية يف �ملنطقة �لتا�سعة من �لعا�سمة، 
بح�سب ما �أفادت مديرية �لأمن �لوطني يف بيان، م�سرية �إىل �عتقال خم�سة 

�أ�سخا�س.
�لقنابل  ل�سناعة  مب��ت��ف��ج��ر�ت  حمملة  ك��ان��ت  �ل�ساحنة  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أف����اد 
على  �لعثور  م��وؤك��د  ك��اب��ول،  يف  �إره��اب��ي��ة  �أن�سطة  و�سن  �لنا�سفة  و�لأح��زم��ة 

16500 كلغ من �ملتفجر�ت.
ويف 31 مايو، �نفجرت �ساحنة يف �حلي �لدبلوما�سي يف كابول خالل فرتة 
حو�يل  و�إ���س��اب��ة  �سخ�سا   150 نحو  مقتل  ع��ن  �أ�سفر  م��ا  �سباحا،  �ل���ذروة 

400 بجروح، معظمهم من �ملدنين.
 1500 فيه  ��ستخدم  �ل��ذي  �لعتد�ء  عن  م�سوؤوليتها  جهة  �أي  تعلن  ومل 
كلغ من �ملتفجر�ت و�سعت يف �ساحنة ت�ستخدم لنقل مياه �ل�سرف �ل�سحي، 

بح�سب م�سوؤولن غربين.
ونادر� ما تتبنى حركة طالبان �لعتد�ء�ت �لتي تت�سبب ب�سقوط عدد كبري 

من �ملدنين.
وكثفت �حلركة هجماتها منذ �أطلقت هجوم �لربيع �ل�سنوي يف �سهر �بريل، 

حيث يتحمل �ملدنيون �لكلفة �لأكرب للنز�ع.
و�أ�سيب  قتلو�  م��دين  �ل��ف   26 �أك��رث  �أن  �ملتحدة  �لأمم  �ح�سائيات  وتفيد 
حو�يل 49 �لفا نتيجة �لنز�ع �مل�سلح يف �فغان�ستان منذ يناير عام 2009.

مادورو يعزز �سلطته ويوجه �سربة للمعار�سة 

مقتل 12 باإطالق نار يف كني�سة نيجريية 

اليابان حتيي ذكرى ق�سف هريو�سيما بقنبلة ذرية 

وقد مت جتميد ح�ساباتها �ملالية ومنعت من مغادرة �لبالد. و�سرحت �ورتيغا �لتي تنتمي �ىل 
تيار ت�سافيز وناأت بنف�سها منذ ��سهر من مادورو، �نها ل تعرتف بقر�ر �إقالتها.ود�نت �ورتيغا 
�حلكم �لديكتاتوري ووعدت مبو��سلة �لكفاح من �جل �حلرية و�لدميوقر�طية يف فنزويال. 
وقالت �نهم ل يكتفون بتوقيف �لنا�س ب�سكل تع�سفي بل يقومون مبحاكمتهم �مام �لق�ساء 
�لع�سكري و�لآن ل ي�سمحون للنائبة �لعامة بالدخول �ىل مقرها .وكانت وحد�ت من �حلر�س 
�لوطني منعت �ورتيغا من دخول مكتب �لنيابة �لعامة يف و�سط كر�كا�س. وقد غادرت �ملكان يف 
نهاية �ملطاف على در�جة نارية. وخلفا لورتيغا، عن طارق وليم �سعب �لقريب من �ل�سلطة، 
�لقلقة  �لدولية  �ل�سرة  مع  �لتوتر  ت�ساعد  �ىل  رودريغيز  �إقالة  ت��وؤدي  �ن  عاما.ميكن  نائبا 
هيذر  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�سم  �لناطقة  �ل�ستبد�د.وقالت  �ىل  �ل�سلطات  ميل  من 
نويرت يف تغريدة على تويرت �ن �لوليات �ملتحدة تدين �لإقالة غري �مل�سروعة للنائبة �لعامة 

لفنزويال ، منددة باحلكم �لديكتاتوري �ملت�سلط ملادورو .

•• كراكا�س-اأ ف ب:

وجه �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س مادورو �سربة قا�سية �ىل معار�سيه باإقالة �لنائبة �لعامة 
لويز� �ورتيغا بقر�ر �سدر عن �جلمعية �لتاأ�سي�سية بعيد بدء عملها، مما ينذر بتفاقم �لزمة 
�لتي  �لوحيدة  �ملوؤ�س�سة  �لربملان،  رئي�س  بورخي�س  خوليو  �لدولية.وقال  �ل�سرة  مع  و�لتوتر 
ت�سيطر عليها �ملعار�سة  �م�س �لأول �ل�سبت، �ن ما يجري يف فنزويال هو �خذ كل �ملوؤ�س�سات 
على  وقائعها  بثت  علنية  و�ح��د.وخ��الل جل�سة  �سيا�سي  قبل حزب  ومن  و�ح��د  ملع�سكر  رهينة 
�لتلفزيون، �سوت �ع�ساء �جلمعية برفع �ليدي على �قالة رودريغيز. و�علنت رئي�سة �جلمعية 
دل�سي رودريغيز بعد ذلك وهي مبت�سمة �ق�ساء �ورتيغا بالإجماع. وردد عدد من �مل�ساركن يف 
�لتي  �لعليا  �لعدل  �ساعتك.و�علنت حمكمة  �لتاأ�سي�سية مدعية خائنة دقت  �جتماع �جلمعية 
تتهمها �ملعار�سة بالرتباط بال�سلطة، بعد ذلك �ن �ورتيغا �ستحاكم بتهمة �رتكاب خمالفات.

•• اأبوجا- ف ب:

12 �سخ�سا  ي��ق��ل ع��ن  م��ا ل  ق��ت��ل 
كني�سة  ����س��ت��ه��دف  ن����ار  �ط����الق  يف 
كاثوليكية يف بلدة يف جنوب �سرق 
نيجرييا فجر �م�س �لحد، بح�سب 

م�سادر طبية و�سهود.
�ل�ساعة  ن���ح���و  �ل����ه����ج����وم  ووق��������ع 
�سانت  كني�سة  يف  �سباحا  �ل�ساد�سة 
مدينة  ق��رب  �وزوب���ول���و  يف  فيليب 
�لنيجر، بح�سب  �ونيت�سا على نهر 

�سهود عيان.
�مل�ست�سفى  يف  م���������س����وؤول  وق�������ال 
ننيوي،  �أزيكيوي  نامدي  �جلامعي 
لفر�ن�س  �ل�سحايا،  نقل  مت  حيث 
لدينا  �للحظة  ه��ذه  “حتى  ب��ر���س 
حن  يف  �مل�سرحة  يف  �سخ�سا   12

يتلقى غريهم �لرعاية �لطبية«.
�مل�سلن  م����ن  �ل���ع���دي���د  و�����س���ي���ب 
�مل�سوؤول  بح�سب  ن��اري��ة،  بطلقات 

انقاذ 137 مهاجرا 
قبالة ال�سواحل الليبية 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

جهاز  يف  ل��ي��ب��ي  م���������س����وؤول  �ع���ل���ن 
�ل�سرعية  غ��ري  �ل��ه��ج��رة  مكافحة 
�ن حر�س  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
 137 �ن��ق��ذو�  �لليبين  �ل�سو�حل 
�لنتقال  يحاولون  كانو�  مهاجر� 
�ىل �وروبا على منت زورق مطاطي، 
بينهم خم�س ن�ساء وثالثة �طفال، 

ونقلوهم �ىل �لرب.
�لبو�سيفي،  �م���ن  �ل��ن��ق��ي��ب  وق����ال 
�لهجرة  م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���از  رئ��ي�����س 
غ����ري �ل�������س���رع���ي���ة ف������رع ت����اج����ور�ء 
ملدينة  �ل�����س��رق��ي��ة  �ل�������س���و�ح���ي  يف 
ط��ر�ب��ل�����س، ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�ن��ق��د ح��ر���س �ل�����س��و�ح��ل م��ا يقارب 
جهاز  ����س��ت��ل��م��ه��م  م��ه��اج��ر�   137
�ل�سرعية  غ��ري  �ل��ه��ج��رة  مكافحة 

فرع تاجور�ء.

قتلى بهجوم انتحاري   7
يف �سمال الكامريون 

•• دواال-رويرتز:

وم�سدر  حم���ل���ي  م���������س����وؤول  ق�����ال 
مهاجما  �إن  �لأح��د  �م�س  ع�سكري 
�أ�سخا�س  ���س��ب��ع��ة  ق��ت��ل  �ن��ت��ح��اري��ا 
على �لأقل يف بلدة �سغرية ب�سمال 
�ل����ك����ام����ريون ق�����رب �حل��������دود مع 

نيجرييا.
�أمت�سيد  بلدة  ق��رب  �لهجوم  ووق��ع 
بالكامريون  ن���ورث  ف���ار  مبنطقة 
ملهاجمن  ه���دف���ا  �أ���س��ب��ح��ت  �ل���ت���ي 
بوكو  ج���م���اع���ة  م����ن  �ن���ت���ح���اري���ن 
ح������ر�م �أغ���ل���ب���ه���م ����س���اب���ات �أج�����ربن 
ع���ل���ى دخ��������ول م���ن���اط���ق م���اأه���ول���ة 
مربوطة  مب��ت��ف��ج��ر�ت  ب��ال�����س��ك��ان 
�أي  ت��ع��ل��ن  �أج�������س���اده���ن. ومل  ع��ل��ى 
جهة م�سوؤوليتها عن �لهجوم ومل 

تعرف هوية �ملهاجمن.
وقالت �مل�سادر �إن هجوما �نتحاريا 
�سمال  يف  و�ز�  ب��ل��دة  يف  وق���ع  �آخ����ر 
ترد  ومل  �ل�سبت  �أم�س  �لكامريون 
�أن���ب���اء ع���ن وق����وع خ�����س��ائ��ر ب�سرية 

با�ستثناء �ملهاجم.

�ل���ذي مل ي��ح��دد ع��دده��م �و مدى 
خطورة �ل�سابات.

من جهته، قال قائد �سرطة ولية 
�لر�سا�س  �أن  ع��م��ر  غ��رب��ا  �ن��ام��ب��ا 

�طلقه م�سلح و�حد.
�ملعلومات  ع���ل���ى  ب����ن����اء  و�������س�����اف 
�ل��ت��ي ب��ح��وزت��ن��ا، فمن �ل��و����س��ح �أن 
�ل�سخ�س �لذي �رتكب �لعتد�ء هو 

من �ل�سكان �ملحلين.
م�سلحا  �ن  ه��و  نعرفه  “ما  وت��اب��ع 
����س���ود�ء ويغطي  ي���رت���دي م��الب�����س 
�أث���ن���اء قد��س  ر�أ����س���ه ب��ق��ب��ع��ة دخ���ل 
�ل�ساعة 6:00 �سباحا يف �لكني�سة 
مكان  �ىل  وت��وج��ه   ، �لكاثوليكية 
و�و�سح  �ل��ن��ار.  �طلق  حم��دد حيث 
�نه بعد �ن �طلق �لنار على هدفه، 
و����س��ل �ط��الق �ل��ن��ار م��ا �أ�سفر عن 
�مل�سلن،  و�إ���س��اب��ة ع��دد م��ن  مقتل 
ق��ب��ل �ن ي��ل��وذ ب���ال���ف���ر�ر. و�ك����د �ن 
�ل���ع���ث���ور على  �ل�������س���رط���ة حت������اول 

�مل�سلح.
م��ن ج��ه��ت��ه��م، ق���ال ���س��ه��ود �ن عدد 
�لع�سرين  �ىل  ي�سل  قد  �ل�سحايا 

ي��ق��ل عن  �مل��ه��اج��م��ن ل  ع���دد  و�أن 
�مييكا  ���س��وك��و�م��ا  خ��م�����س��ة.وق��ال 
“خرجت من �لكني�سة لال�سرتخاء 

ع���ن���دم���ا ���س��م��ع��ت ط���ل���ق���ات ن���اري���ة 
و�سر�خ و�ساهدت �لنا�س يرك�سون 

يف �لكني�سة«.

•• طوكيو-اأ ف ب:

�أحيت �ليابان �أم�س ذكرى مرور 72 
عاما على �أول هجوم نووي يف �لعامل 
يف  �لو�قعة  �ملدينة  هريو�سيما  على 
تتبنى مو�قف  �ل��ت��ي  �ل��ب��الد  ج��ن��وب 

�ل�سلحة  ق�����س��ي��ة  م���ن  م��ت��ن��اق�����س��ة 
�ل����ذري����ة.وت����اأت����ي �ل����ذك����رى ب��ع��د �أن 
�أيدت �ليابان �ل�سهر �ملا�سي مو�قف 
بريطانيا  �لكربى،  �لنووية  �لقوى 
بعدم  �مل��ت��ح��دة،  و�ل���ولي���ات  وفرن�سا 
دولية حتظر  �لتوقيع على معاهدة 

�لأ���س��ل��ح��ة �ل���ن���ووي���ة.و�ل���ي���اب���ان هي 
�ل���ع���امل �لتي  �ل��وح��ي��دة يف  �ل���دول���ة 
.1945 يف  ن��ووي  لهجوم  تعر�ست 
�آبي  �سينزو  �ل����وزر�ء  رئي�س  و���س��رح 
حديقة  يف  �ل�����س��ن��وي��ة  �مل���ر�����س���م  يف 
ن�سب هريو�سيما لل�سالم �إن �ليابان 

�لدفع نحو عامل خال من  تاأمل يف 
ميكن  بطريقة  �ل��ن��ووي��ة  �ل���س��ل��ح��ة 

جلميع �لدول �لتفاق عليها.
وقال يف خطابه يف �ملر��سم “بالن�سبة 
لنا، كي ندفع حقا نحو عامل خال من 
�ل�سلحة �لنووية، نريد م�ساركة من 

كل �لدول �لنووية وغري �لنووية«.
�إىل  مبا�سرة  �ل���س��ارة  دون  و����س��اف 
ملتزم  “بلدنا  �ل���دول���ي���ة  �مل���ع���اه���دة 
بت�سجيع  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ق���ي���ادة 
نحو  تقدم  �ح���ر�ز  على  �لطرفن” 

�ز�لة �ل�سلحة �لنووية.
و�نتقد م�سوؤولون يابانيون معاهدة 
�إنها  وقالو�  �لنووية  �ل�سلحة  حظر 
ت��ع��م��ق �خل�����الف ب���ن �ل������دول �لتي 
مت���ل���ك ����س��ل��ح��ة ن����ووي����ة و�ل���ب���ل���د�ن 
�لخرى. ومل ت�سارك �ي من �لدول 
�ل��ن��ووي��ة �ل��ت�����س��ع يف �مل��ف��او���س��ات �أو 

�لت�سويت على �ملعاهدة.
�ليابانيون  �مل���������س����وؤول����ون  وي����ق����ول 
�ل�سلحة  يعار�سون  �إنهم  با�ستمر�ر 
يحتمي  �ليابان  دف��اع  لكن  �لنووية 

باملظلة �لنووية �لمريكية.

وتعر�ست �ليابان لهجومن نووين 
�لعاملية  �حل����رب  ن��ه��اي��ة  �أم��ريك��ي��ن 
�ل���ث���ان���ي���ة، ع���ل���ى ه��ريو���س��ي��م��ا يف 6 
ناغاز�كي  وعلى   1945 �غ�سط�س 

بعد ثالثة �يام.
و�أودى �لهجومان بحياة 140 �ألف 
�ألف  و74  ه��ريو���س��ي��م��ا  يف  �سخ�س 
�سخ�س يف ناغاز�كي. وقتل بع�سهم 
�آخ��رون متاأثرين  وت��ويف  �لفور  على 
باأمر��س  لإ�سابتهم  �أو  بجروحهم 
بعد  لالإ�سعاعات  بتعر�سهم  متعلقة 

��سابيع �أو �أ�سهر �أو حتى �سنو�ت.
و�أع���ل���ن���ت �ل���ي���اب���ان ����س��ت�����س��الم��ه��ا يف 
 15 �حل������رب �ل���ع���امل���ي���ة �ل���ث���ان���ي���ة يف 
كثريون  1945.وي�سعر  �غ�سط�س 
يرقيان  �ل��ه��ج��وم��ن  �أن  �ل��ي��اب��ان  يف 
وف��ظ��ائ��ع لنهما  �إىل ج��ر�ئ��م ح���رب 
��ستهدفا مدنين ولطبيعة �ل�سلحة 

�ملدمرة غري �مل�سبوقة.
�لأمريكين  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أن  غ���ري 
يعتقدون �أن �لقنبلتن �سرعتا نهاية 
ب��ال��ت��ايل حياة  �أن���ق���ذ  د�م مم���ا  ن����ز�ع 

كثريين، ويربرون �لق�سف بذلك.

يف اأول عملية اإخالء يف حي ال�سيخ جراح منذ عام 2009

طرد عائلة فل�سطينية من منزلها بالقد�س ل�سالح م�ستوطنني
لتهويد  خم��ط��ط  ���س��م��ن  �خ�����رى 
�لذي  �ملدينة  �ل�سرقي من  �ل�سطر 

�حتلته ��سر�ئيل عام 1967.
�لن  �ل���������س����الم  ح�����رك�����ة  وت������ق������ول 
�ول  �ن هذ�  �ملناه�سة لال�ستيطان 
�خالء لأحد منازل �حلي منذ عام 

.2009
و�ملنزل عبارة عن قبو �سيق تعي�س 
ف��ي��ه ف��ه��م��ي��ة م���ع زوج���ه���ا �ملري�س 
�أي�����وب غ���ري �ل���ق���ادر ع��ل��ى �حلركة 

و�بنها وعائلته.
وقررت �ملحكمة �لعليا �ل�سر�ئيلية 
رف�س   2013 �غ�������س���ط�������س  يف 
�سد  �لفل�سطينية  �لعائلة  �لتما�س 

�خالئها ل�سالح �مل�ستوطنن.
و���س��م��ت �����س���ر�ئ���ي���ل �ل���ق���د����س عام 
عا�سمتها  و�ع���ل���ن���ت���ه���ا   1980
خطوة  يف  و�ملوحدة”،  “�لبدية 
مل ي��ع��رتف ب��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل���دويل 

و�سمنه �لوليات �ملتحدة.
�ىل  �نتقلت  �سما�سنة  عائلة  وكانت 
وك��ان مملوكا   .1964 عام  �ملنزل 
�ندلع  بعد  هربت  يهودية  لعائلة 
عام  �ل�سر�ئيلية  �لعربية  �حل��رب 
��سر�ئيل،  دول��ة  قيام  �ث��ر   1948
و�لتي �دت �ي�سا �ىل تهجري �لف 

�لفل�سطينين.
�ل�ستيطانية  �جلمعيات  وت�ستغل 
لليهود  �أم�������الك  وج������ود  ح��ق��ي��ق��ة 
عام  �لغربية  �ل�سفة  �حتالل  قبل 
حتت  �لأردن  ح��ف��ظ��ه��ا   ،1967
���س��ل��ط��ة ح����ار�����س �أم��������الك �ل���ع���دو 
حار�س  �سلطة  �إىل  بعدها  و�نتقلت 
ثم  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لغائبن  �أم���الك 

�لذي  �لإ�سر�ئيلي  �لعام  �لقيم  �إىل 
�أي عقار  ��ستغالل  وظيفته �سمان 

مالكه مفقود.
وت��ق��ول �ل��ع��ائ��ل��ة �ن��ه��ا ك��ان��ت تدفع 
مبلغ 250 �سيكل �سهريا )حو�يل 
70 دولر( كاأيجار للمنزل حلار�س 
��سر�ئيل حتى  �لغائبن يف  �مالك 
م�ستوطنون   2009 ع����ام  ظ��ه��ر 
�ملنزل  ملكية  ح��ي��ازة  م��ن  مت��ك��ن��و� 
�ل���ع���ودة لليهود  ����س��ا���س ح���ق  ع��ل��ى 

فقط .
مماثل  ق�����ان�����ون  �ي  ي����وج����د  ول 
فقدو�  �ل����ذي����ن  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

�ر��سيهم.
خريونا  “لقد  ���س��م��ا���س��ن��ة  وت���ق���ول 
بالقوة  �و  ط��و�ع��ي��ة  �لخ����الء  ب��ن 
م�سرية  لإخر�جنا مع مقتنياتنا” 
�ىل �نها �ست�سطر �ىل دفع تكاليف 

�خالئها بالقوة.
ويقدر �ملبلغ بن 60 �ىل 70 �لف 
�لف   16 و  �ل��ف   14 )ب��ن  �سيكل 

يورو(.
و����س��اف��ت ل��ن ن��خ��رج ط��و�ع��ي��ة، قد 
ن��خ��رج رغ��م��ا ع��ن��ا يف ح����ال قامو� 
ولكن  �سنخرج  �ل�سارع.  يف  برمينا 
لن نغلق �لباب ونقول لهم تف�سلو�، 

هذه هي �ملفاتيح هذ� م�ستحيل .
حار�س  ب����د�أ   ،2009 ع���ام  وم��ن��ذ 
�لغائبن م��ع ورث��ة �ملالك  �م��الك 
بالتعاون  �ل��ي��ه��ود  م��ن  �ل�����س��اب��ق��ن 
م��ع حم���ام م��ع��روف ب��ع��الق��ات��ه مع 
بال�سعي  �ل�ستيطانية،  �ملنظمات 
لطرد �لعائلة �لفل�سطينية، بح�سب 

�ل�سالم �لن.

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

فهمية  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ت���رف�������س 
ت�سكنه  م��ن��زل  م���غ���ادرة  ���س��م��ا���س��ن��ة 
ع�����ام�����ا يف   50 م������ن  �ك�������رث  م����ن����ذ 
تنفيذ�  �ملحتلة،  �ل�سرقية  �لقد�س 
ل�سالح  ب��اإخ��الئ��ه  ق�����س��ائ��ي  لأم����ر 
�لتي  ملكيته  ب�سبب  م�ستوطنن 
ت��ع��ود ل��ع��ائ��ل��ة ي��ه��ودي��ة ق��ب��ل قيام 

��سر�ئيل عام 1948.
وتقول �سما�سنة يف غرفة �جللو�س 
�ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لب�سيطة 
�لبيت  ه���ذ�  ع��ام��ا يف   53 �ل��ع��ي�����س 
يعني �ن �خلروج منه لي�س �سهال. 
ق�سيت عمري هنا وجئت �ىل هذ� 

�لبيت عندما كنت فتاة.
ومع �قرت�ب موعد �لخالء يف حي 
�غ�سط�س  م��ن   9 يف  ج���ر�ح  �ل�سيخ 
�مل��ق��ب��ل ، ت���وؤك���د ف��ه��م��ي��ة، �ن���ه���ا لن 

ترحل طو�عية.
�ل�سر�ئيلية  “�ل�سرطة  وت��اب��ع��ت 
تهددنا. ل نعرف ماذ� نفعل. نحن 
نعرف  ول  ك��الأغ��ب��ي��اء  هنا  جنل�س 
ماذ� نفعل” م�سرية �ن �لعائلة مل 

جتد حتى �لن مكانا �خر.
وقالت �سما�سنة �ن �لعائلة ل متلك 
ما يكفي من �ملال ل�ستئجار غرفة 
حيث  �ملحتلة  �ل�سرقية  �لقد�س  يف 

�ليجار�ت مرتفعة للغاية.
�لعائلة  يدعمون  نا�سطون  ويوؤكد 
�لفل�سطينية �نها بالفعل �ست�سطر 
�طار  يف  �مل��ن��زل  لت�سليم  ل��ل��خ��روج 
حي  يف  �ل�ستيطان  لتو�سيع  خطة 
مرة  �لفل�سطيني،  ج����ر�ح  �ل�����س��ي��خ 

وب��اع �ل��ورث��ة بعدها يف وق��ت لحق 
ح��ق��وق��ه��م �ىل ���س��رك��ة م��ق��ره��ا يف 

�لوليات �ملتحدة.
مثل  �ن  �ىل  �لآن  �ل�����س��الم  وت�سري 
�ل�سهل  م��ن  جتعل  �ل�سركات  ه��ذه 
يقف  �ل��ذي  �ل�سخ�س  هوية  �خفاء 

ور�ء م�سعى طرد �لفل�سطينين.
�لعائلة  لي�ست  �سما�سنة  وع��ائ��ل��ة 
�لفل�سطينية �لوحيدة �لتي تنتظر 
�ملنظمة  ه����ذه  ب��ح�����س��ب  �لخ�������الء، 

ون�سطاء يف �حلي.
ف���اأن  �لن”  “�ل�سالم  وب��ح�����س��ب 
�طار  يف  ت���اأت���ي  “�لخالء  ع��م��ل��ي��ة 
�حلكومة  بها  ت��ق��وم  �و���س��ع  عملية 
بتاأ�سي�س م�ستوطنات يف حي �ل�سيخ 

جر�ح«.

“عري  منظمة  ت��وؤك��د  جهتها،  م��ن 
تدعم  �لتي  �ل�سر�ئيلية  عاميم” 
�لخرية  ه��ذه  �ن  �سما�سنة  عائلة 
ت��ط��رد من  �ل��ت��ي  �لوىل  ���س��ت��ك��ون 
منزلها يف �حلي منذ عام 2009.

�سنو�ت على جتميد عمليات  وبعد 
م��ن ه���ذ� �ل���ن���وع، ف���اأن ط���رد عائلة 
طرح  مع  بالتز�من  ياأتي  �سما�سنة 
�رب���ع���ة م�����س��اري��ع ����س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف 

�حلي.
مدير  ك���ي���ن���غ  �ري�����ي�����ه  ي���ن���ف���ي  ول 
���س��ن��دوق �ر����س��ي ����س��ر�ئ��ي��ل، وهي 
جمعية ��ستيطانية تعمل يف �حياء 
ومالك  �ملحتلة،  �ل�سرقية  �لقد�س 

�لعقار ذلك.
تقوم  �سما�سنة  عائلة  كينغ  ويقول 

باإعادة �لبيت �لينا موؤكد� �نه ملك 
لليهود منذ 90 عاما.

وي�سرح روؤيته للحي لفر�ن�س بر�س 
كان  كما  �حلي  هذ�  �سيعود  موؤكد� 
ببطء،  يحدث  �لم��ر  يهوديا.  حيا 
�عادة  يف  ننجح  هلل  �حل��م��د  ول��ك��ن 
�ليهود �ىل مكان هربو� منه عندما 

ق�سف �جلي�س �لأردين منازلهم.
حي  حتويل  م�ساألة  �ن  كينغ  و�ك��د 
�لفل�سطيني �ىل حي  �ل�سيخ جر�ح 

يهودي هي م�ساألة وقت فقط.
فكرة  م���ن  ت�����س��خ��ر  ف��ه��م��ي��ة  �ن  �إل 
�ل����ورث����ة �ل���ي���ه���ود وت���ت�������س���اءل �أي����ن 
ك���ان���و� ط����و�ل ه���ذه �ل���ف���رتة؟ ماذ� 
م�سرية  �لبيت؟”  ه��ذ�  ���س��ريث��ون؟ 

�ىل �لقبو �ل�سيق.
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اإعــــــــــالن
لل�سيانة  �ل�س�����ادة/بلينج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1364460:لعامة وتنظيف �ملباين رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة ح�سن حممد ح�سن �لكاف �لها�سمي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �ساره عبد�لرحيم فتح علي عبد�هلل �خلاجه

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ملك �حلجر لتجارة 

CN 1199922:لحجار و�لبالط و�لرخام ذ.م.م رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لعزيز حممد عبد�لعزيز بويرعبه �لزرعوين %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان عبد�هلل ��سماعيل عبد�هلل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�خلتم لتجارة مالب�س 

�لطفال رخ�سة رقم:CN 1008185 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حمد حممد عو�س حممد �لعامري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

حمد حممد عو�س حممد �لعامري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف كي حممد كي �بوبكر وميثلهم ر�سو�ن كي حممد كي حممد
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جتارة نرمل�س �لعاملية 

رخ�سة رقم:CN 1102708 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

عبد�هلل عبيد �سامل عبيد �لظاهري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

عبد�هلل عبيد �سامل عبيد �لظاهري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ��سوك فا�سند�ين - ت�سيتاند��س
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سرد�ل 

 CN 2088177:للو�ساطة �لتجارية رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة كليوباتر� للعطور ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1131874  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/�سركة كليوباتر� للعطور ذ.م.م
CLEOPATRA PERFUMES COMPANY

 �ىل/ كليوباتر� للطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت ذ.م.م
CLEOPATRA TYPING PHOTOCOPING LLC

تعديل ن�ساط/��سافة خدمات �لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت )8219001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لعطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

رويال كارتيل لتنظيم املنا�سبات واحلفالت- ذ م م
�لبتد�ئية  �لعن  حمكمة  من  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب 
بتاريخ 2017/2/26 يف �لدعوى رقم 2016/31 جتاري كلي 
رويال  �سركة  وت�سفية  بحل  �ملحكمة  حكمت  فقد  �لعن 
كارتيل لتنظيم �ملنا�سبات و�حلفالت ذ.م.م وقد مت تعين 
�خلبري �حل�سابي/ ح�سن �لها�سمي كم�سفي ق�سائي وقد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري بانحالل �ل�سركة وعلى من 
لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �لق�سائي 
ت:026766166  �لكرت�  �سارع  بابوظبي  �لكائن  مكتبه  يف 
�س.ب:128190  موبايل:0504918191  ف:026766566 
�بوظبي م�سطحباً معه كافه �مل�ستند�ت و�لور�ق �لثبوتية 

وذلك يف غ�سون 45 يوماً من تاريخ ن�سر� هذ� �لعالن.
امل�سفي الق�سائي/ ح�سني �سامل الها�سمي

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

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

�سغنيت�سر هاو�س للتموين- ذ م م
يعلن �مل�سفي مكتب �لقمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية 

�سركة:
)�سغنيت�سر هاو�س للتموين - ذ م م(

كاتب  لدى  �ملوثق  �ل�سركاء  �جتماع  قر�ر  على  بناء  وذلك 
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى  �لعدل. 
فاك�س   026766166 رقم  هاتف  �ملعن  �مل�سفى  مكتب  �إىل 
026766566 �س ب 128190 �بوظبي- �سارع �لنجدة بناية 
  )C( عبد �هلل مهري عبد �هلل حميان بناية رقم 1341 بلوك
�لأور�ق  كافة  معه  م�سطحبا   1701 رقم  مكتب   17 �لطابق 
45 يوما من  �أق�ساها  �لثبوتية وذلك خالل مدة  و�مل�ستند�ت 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

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

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
�لتالل  �ل�س�����ادة/منجرة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�خل�سر�ء رخ�سة رقم:CN 1818736 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �حمد ر��سد ح�سن حممد �ل�سام�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��سد ح�سن حممد �ل�سام�سي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
الثاث اخل�سبي  ل�سناعة  �ل�سادة/ال�سرايا  باأن:  �ل�سناعة  تنمية  يعلن مكتب 

IN - 1001404 :ذ.م.م رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لتايل:

خروج �ل�سركاء:
حممد يو�سف حممد علي املرزوقي

دخول �ل�سركاء:
اللم�سة الرفيعة لأعمال الديكور

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سماء �ل�سركاء:
جورج ندمي اليا�س
حممد فرح حديد

اللم�سة الرفيعة لأعمال الديكور
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�سناعه - �إد�رة خدمة �مل�ستثمرين - خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�سر �لإعالن ، 
و�إل فلن يقبل مكتب تنمية �ل�سناعة �أي �عرت��س بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: ذ� روبز لالأزياء

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :the.Robes ذ� روبز
�ملودعة بالرقم :269509     بتاريخ : 2017/03/09

با�س������م :ذ� روبز لالأزياء
وعنو�نه:5 فيال / 105 خليفة مدينة �بوظبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة هاتف: 026655133 

�سندوق �لربيد: 44429 �مييل therobes.fashion@gmail.com �بوظبي
�لغري  ل�سالح  �لب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وهي )�ملالب�س �لن�سائية م�ستح�سر�ت �لتجميل و�لعطور �ملجوهر�ت و�ل�ساعات �حلقائب �ليدوية �لحذية 
�لن�سائية �لك�س�سو�ر�ت و�ملنتجات �لن�سائية( وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�سر�ئها عند �حلاجة 

)ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(.
و�سف �لعالمة:�ل�سم �لعربي يف �لعلى خط رفيع بالعر�س حتت �ل�سم �لعربي طول �ل�سم �ل�سم بالجنليزي 
حتت �خلط �لرفيع يف�سل كلمتي �ل�سم بالجنليزية نطقة د�ئرية يوجد نقط مربعد حتت �ستة من �حلروف 
�لجنليزية وهي حروف B-R-E-H-T حتت �لنقط �ملربعة يوجد �ستة خطوط عمودية خمتلفة �لطو�ل 
�طول �خلطوط �لعمودية هو �خلط �لذي يقع حتت نقطة حرف �ل H ثاين �طول �خلطوط �لعمودية هو 
�خلط �لذي يقع حتت نقطة حرف �ل B ثالث �طول �خلطوط �لعمودية  هما �خلطن �للذين يقعان حتت 
R �ق�سر �خلطوط  E  ر�بع �طول �خلطوط �لعمودية هو �خلط �لذي يقع حتت نقطة حرف �ل  �حلرفن 
�لعمودية هو �خلط �لذي يقع حتت نقطة حرف �ل T ي�ستخدم �ل�سعار من دون �ل�سم �لعربي و�خلط �لرفيع 

يف �ل�سلع و�لعالنات �لتجارية وغري ��ستخد�مات �جلهات �لر�سمية يف �لدول �لعربية.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7  اأغ�سط�س 2017 العدد 12090

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 086822

با�س��م: م. موتيفيت للن�سر

وعنو�نه: دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، �س.ب 2623،

 هاتف 2011111، فاك�س 2824901

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    30/   6  /  2016  وحتى تاريخ : 30  / 6   /    2026

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7  اأغ�سط�س 2017 العدد 12090

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

�سركة قرو�ين �ند كو

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 099163              

با�س��م: �س.�يه.�م. �سي �دميني�سرت�كو �ي بارتي�سيباكو�س �ل تي دي �يه

وعنو�نه: ريو�ك�سبيدي�سناريو جومر�سيندو د��سيلو� منرب 90، �سال 04 �سنرتو، 

�سيب 89252 - 000 ، جار�جو� دو�سل ، �سانتا كاترينا، �لرب�زيل. 

و�مل�سجلة حتت رقم: )099163( بتاريخ: 2014/06/26

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:  2017/08/22 وحتى تاريخ: 2027/08/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7  اأغ�سط�س 2017 العدد 12090

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �سوبر توب 
 CN 1172438:لغيار �ملعد�ت �لهيدروليكية ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء

جهاجنري علم باد�ساه مياه من 24.5% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سودهارما ر�ما �سندر�ن
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تات�س وود لل�سيانة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 2154182  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سعيد �سامل علي �سامل �لبي�س %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جورج مينا جرج�س عبد�مللك %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه حممد علي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة null*null �ىل 0.40*0.60

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/تات�س وود لل�سيانة �لعامة

TOUCH WOOD GENERAL MAINTENANCE
 �ىل/ �كو� بروف لأعمال �لعزل ذ.م.م

AQUA PROOF INSULATION WORK LLC
تعديل ن�ساط/��سافة تركيب �ملو�د �لعازلة يف �لأبنية و�ملن�ساآت )4390002(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7  اأغ�سط�س 2017 العدد 12090

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1500  جتاري كلي

�برهام  م���اري  ث���ار�   -2 ت��وم��ا���س  �ساريفكاليل  ت��وم��ا���س  �سيبو   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�خيال   -5 �ساجي  د�فيد  �ساجي  بيجي   -4 توما�س  يوهانان  زوج��ة  يوهانان  �سيندو   -3
مامنادهان جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد عبيد ح�سن �سنقور حممد 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لب�سطي  خليفة  لح��ج  خليفة  وميثله:�ساحلة 
�ملطالبة بثبوت �حلكم بحل �ل�سركة وت�سفيتها و�نتد�ب خبري حما�سبي للقيام بت�سفية 
�ل�سركة وبيان مالها وما عليها وح�سة كل �سريك و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �لثنن �ملو�فق 2017/8/21 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 يف الدعوى رقم 2017/2568 عمايل جزئي 

�ملعلن �ليه/ �ملدعي عليها / �لر�سا لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م 
�ملح�سابية يف  �خل��ربة  �مل��وق��رة لع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
�مل��و�ف��ق 2017/8/15  وذل��ك يف متام  ي��وم �لثالثاء   �ل��دع��وى �ع��اله فقد حددنا 
�خلام�سة ع�سر� موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�سبية وذلك مبكتبنا 
�ل�سيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل  �لكائن دبي- بر دبي- �سارع 
برج  �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�سرون- هاتف رقم  3589996-

04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم 
قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى.

 i2an م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية- ع�سو يف
�خلبري �ملحا�سبي: د.م�سعل عبد�هلل �لزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1913  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ل�سركة �للكرتوميكانيكية �لفنية - ذ.م.م جمهول 
�أقام   قد  كال�سان  فلوري�س  �لتنفيذ/د�نيل  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�سافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )25139( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1960( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1639  مدين جزئي

�لقامة  �لدين حممد خليل  جمهول حمل  ع��الء عز  �ملدعي عليه / 1-   �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي/ �حمد تي�سري �حمد مالح قد 
�ملطالبة مببلغ وقدره )15450( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.B.10 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة  �مل��و�ف��ق  2017/8/20    ي��وم �لح��د 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل ويف حالة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
توقيف رجل يحمل �سكينا يف برج ايفل  اأمريكا و رو�سيا تبحثان الأزمة الأوكرانية قريبا 

ل���دى ح��ل��ف ���س��م��ال �لأط��ل�����س��ي م��ع �مل�����س��اع��د �لرو�سي 
فالدي�سالف �سوركوف.

وقال لفروف �إن تيلر�سون �ساأله خالل حمادثات على 
هام�س موؤمتر يف مانيال عن �لإجر�ء�ت �لرو�سية رد� 
�لتي  �لقت�سادية  �لعقوبات  م��ن  ج��دي��دة  جولة  على 
دورها  ب�سبب  على مو�سكو  �ملتحدة  �لوليات  فر�ستها 

يف �نتخابات �لرئا�سة �لأمريكية.
تفا�سيل  تركيزه من�سبا على  “كان  و�أ�ساف لفروف 
على  ردن��ا  يف  م�س�س  على  �تخذناها  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت 

�لقانون �لذي فر�س عقوبات جديدة �سد رو�سيا«.

•• مو�صكو-رويرتز:

�م�س  �لرو�سي �سريجي لف��روف  وزي��ر �خلارجية  قال 
كورت  باأوكر�نيا  �خل��ا���س  �لأم��ري��ك��ي  �ملمثل  �إن  �لأح���د 
فولكر �سيلتقي قريبا مب�ساعد كبري للرئي�س �لرو�سي 

فالدميري بوتن.
ومل يف�سح لف��روف، �ل��ذي بحث يف وقت �سابق �ليوم 
مع وزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلر�سون �لأزمة 

�لأوكر�نية وق�سايا �أخرى، 
�سابق  �أم��ري��ك��ي  وه��و مبعوث  ل��ق��اء فولكر  م��وع��د  ع��ن 

و�أمره �جلنود �لذين ينت�سرون ب�سكل د�ئم يف برج �يفل باإلقاء �سالحه 
فامتثل فور�، بح�سب �مل�سدر �لذي طلب عدم �لك�سف عن هويته.

كان  �أ�سل موريتاين  فرن�سي من  �ل�ساب  �أن  �لق�سائي  �مل�سدر  وتابع 
غادر م�ست�سفى لالأمر��س �لنف�سية يف يوليو.

بعملية  قامت  �مل��وج��ودة  �ل�سرطة  ق��و�ت  �أن  �ل�سركة  بيان  �ف��اد  وق��د 
تدقيق كاملة للموقع وطلبت �ن يتم �خالوؤه عند �ل�ساعة 00،30” 
�ي قبل ربع �ساعة من �ملوعد �ملحدد. وي�ستقبل برج �يفل �لذي ��سيء 
لكرة  جرمان  �سان  فريق  بالو�ن  نيمار  �لرب�زيلي  بان�سمام  �حتفاء 
�لقدم، وهو �لنادي �لذي كان �مل�ستبه به يرتدي قمي�سه، �آخر �لزو�ر 
حتى منت�سف �لليل طو�ل �ل�سنة ويغلق �بو�به عند �ل�ساعة 00،45 

)22،45 ت غ(.

انتخابات عامة يف كينيا و�سط 
اأجواء متوترة 

•• نريوبي-اأ ف ب:

تناف�سا  ت�سهد  عامة  �نتخابات  يف  �لثالثاء  غد�ً  باأ�سو�تهم  �لكينيون  يديل 
ر�يال  �مل��ع��ار���س��ة  وزع��ي��م  كينياتا  �أوه����ورو  �حل���ايل  �لرئي�س  ب��ن  حمموما 
�أودينغا فيما تثري �لنتائج غري �ملوؤكدة �لقلق حيال �أعمال عنف تز�منا مع 
�لرئي�س  �ختيار  �ىل  ناخب  مليون   19،6 ح��و�ىل  �لق��رت�ع.ودع��ي  عملية 
�ملحلين وممثالت  و�مل�سوؤولن  �ل�سيوخ  و�أع�ساء جمل�س  و�لنو�ب  و�حلكام 
10 �سنو�ت على  �لن�ساء يف �لربملان. وتاأتي عملية �لق��رت�ع هذه بعد  عن 
�لنتخابات �ل�سابقة عام 2007 وطبعتها �أ�سو�أ �أعمال عنف منذ ��ستقالل 
هذه �مل�ستعمرة �لربيطانية �ل�سابقة �لعام 1963.ورفعت �ملعار�سة بقيادة 
�أودينغا �ل�سوت بوجه �لتزوير لدى �عادة �نتخاب �لرئي�س مو�ي كيباكي. 
ممار�سة  مع  �سهرين  ��ستمرت  و�إثني  �سيا�سي  عنف  موجة  كينيا  و�سهدت 
�ألف   600 ون���زوح  �سخ�س   1100 مقتل  �إىل  �أدى  م��ا  �ل��ق��م��ع،  �ل�سرطة 

و��سطر�ب دولة كانت تعترب م�ستقرة.
�لرعونة  �ىل حملة ميزتها   2013 تكر�ر مناف�سة  ي��وؤدى  �حل��ايل،  و�لعام 
�أن �لرئي�س رف�س مناظرة  ف��اق ع��دد �له��ان��ات ع��دد �لق��رت�ح��ات حتى  �ذ 
�ل�سباق  �خرين  مر�سحن  �ستة  ويخو�س  �لأب���رز.  خ�سمه  مع  تلفزيونية 
لكنهم ل ميثلون جمتمعن 1 يف �ملئة من �لأ�سو�ت، بح�سب ��ستطالعات 
�إثنية �أكرث من بر�مج  �لر�أي.وجتري �لنتخابات يف كينيا وفقا لنتماء�ت 
�نتخابية، �ذ يتمتع كينياتا �ملنتمي �ىل �لكيكويو و�أودينغا �ملنتمي �ىل قبيلة 

لوو بتحالفن �نتخابين قوين.

ا�سرتاليا ت�ساعد يف الإنقاذ بعد 
حتطم الطائرة الأمريكية 

•• ملبورن-رويرتز:

�إن��ه��ا �ستن�سر ق��و�ت��ه��ا �مل�سلحة  �أم�����س �لأح���د  ق��ال��ت �حل��ك��وم��ة �ل���س��رت�ل��ي��ة 
عملية  �لأمريكية  �لبحرية  علقت  �أن  بعد  �لنت�سال  جهود  يف  للم�ساعدة 
�لبحث عن ثالثة من �أفر�د م�ساة �لبحرية بعدما حتطمت طائرتهم قبالة 

�ل�ساحل �ل�سمايل �ل�سرقي �ل�سرت�يل �أم�س.
جهود  م��ن  �نتقلت  �إن��ه��ا  �سابق  وق��ت  يف  قالت  �لأمريكية  �لبحرية  وك��ان��ت 
�أ�سهر و�أخطرت  �لبحث و�لإنقاذ �إىل جهود �لنت�سال �لتي قد ت�ستمر عدة 
عائالت �ملفقودين �لثالثة.وقالت �لقوة �ل�ستطالعية �لثالثة �لتابعة مل�ساة 
�لفريق  قاد  �أن  بعد  �لتحول جاء  باليابان  �أوكيناو�  و�ملتمركزة يف  �لبحرية 
بيان  يف  �لقوة  و�سفن.و�أ�سافت  طائر�ت  من  بدعم  متو��سلة  بحث  جهود 
“جهود �لنت�سال �ستبذل �ملزيد من �لبحث و�لتقييم و�ل�ستطالع يف �ملنطقة 
كلما �سمحت حالة �لبحر«.وو�سفت قو�ت م�ساة �لبحرية �لأمريكية حتطم 
�إن  �أو�سربي باأنه حادث موؤ�سف وقالت  �إم يف-22  �لطائرة وهي من طر�ز 
�لدفاع  وزي��رة  بن  ماري�س  وقالت  مالب�ساته.  ملعرفة  جارية  �لتحقيقات 
�ل�سرت�لية �إن �حلكومة �ل�سرت�لية �ست�ساعد جهود �لنت�سال �لتي تقودها 
�لوليات �ملتحدة بعد وقف ما و�سفتها “بعملية بحث و�إنقاذ مكثفة«.وقالت 
و�حلكومة  �ملاأ�ساوي  �حل��دث  هذ�  من  �ملت�سررين  كل  مع  “قلوبنا  بيان  يف 

�ل�سرت�لية م�ستعدة لدعم �لوليات �ملتحدة بدرجة �أكرب باأي �سكل«.

•• باري�س-اأ ف ب:

�أعلنت �ل�سركة �مل�ستثمرة لربج �يفل يف بيان �م�س �عتقال �ساب يحمل 
�سكينا بينما كان يحاول �قتحام �حدى نقاط �ملر�قبة �لأمنية للربج 

م�ساء �م�س �لأول �ل�سبت.
و�سل  �ل��ذي  �ل�ساب  على  ب�سرعة  �ل�سيطرة  متت  �نه  �لبيان  و�أو�سح 
�و مالب�سات  دو�ف��ع��ه  ت��ع��رف  �ن  دون  م��ن  توقيفه،  وج���رى  مب��ف��رده 

حماولة �قتحامه نقطة �ملر�قبة. ومل ت�سجل �ي ��سابات.
�لبالغ من  �ل�ساب  �أن  لكن م�سدر� ق�سائيا قال لوكالة فر�ين بر�س 
�لعمر نحو 19 عاما ولديه تاريخ من �ل�سطر�بات �لنف�سية، مر بن 

�حلر�س قبل �أن ي�سرخ “�هلل �أكرب«.

جلنة بورمية تربئ ال�سلطات من ا�سطهاد الروهينغا 

خالفات بني دول اآ�سيان حول بحر ال�سني 

•• رانغون-اأ ف ب:

بر�أت جلنة عينتها �حلكومة قو�ت �لأمن �لبورمية من 
�سد  ممنهجة  وح���رق  وق��ت��ل  �غت�ساب  عمليات  �رت��ك��اب 
بوجود  �لأمم��ي��ة  �لتهامات  نافية  �لروهينغا،  م�سلمي 

�نتهاكات و��سعة خالل حملة قمع جرت موؤخر�.
ب��د�أ يف ولية  �ل��ذي  �ل��د�م��ي  ون��ظ��رت �للجنة يف �لعنف 
ر�خ����ن )���س��م��ال غ����رب( يف �ك��ت��وب��ر �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي بعد 
مر�كز  على  �لروهينغا  م��ن  م�سلحون  �سنها  هجمات 

لل�سرطة قرب �حلدود مع بنغالد�س.
وترف�س �حلكومة �ل�سماح للجنة تابعة لالأمم �ملتحدة 
ب��اإج��ر�ء حتقيق ح��ول � �ذ� ك��ان �ل��رد �لأم��ن��ي يرقى �إىل 

م�ستوى تطهري عرقي ي�ستهدف �أقلية �لروهينغا.
نتائج  قدمت  �حلكومة،  من  �ملدعومة  �للجنة  و�أعلنت 
حتقيقها �لأحد، �أنها مل تعرث على �أدلة باأن قو�ت �لأمن 
�رتكبت حملة ممنهجة من عمليات �لغت�ساب و�لقتل 

و�حلرق.
ورجحت �أن يكون عنا�سر برتب متدنية �رتكبو� �أعمال 
�أ�سدرته  �سحايف  بيان  بح�سب  ف���ردي،  ب�سكل  مفرطة 

�للجنة.
وكاأنها  بدت  �لنتهاك  بع�س حو�دث  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
مفربكة ... وغريها ظهرت �أدلة قليلة عليها” يف �إ�سارة 
و��سحة �إىل تقرير �لأمم �ملتحدة �لذي �سدر يف فرب�ير 

ورجح ب�سكل كبري باأنه مت �رتكاب جر�ئم �سد �لإن�سانية 
خالل �حلملة �لأمنية.

وبناء على مقابالت 204 من �ل�سهود �لذين فرو� �إىل 
بنغالد�س، �تهمت �لأمم �ملتحدة قو�ت �لأمن �لبورمية 
بارتكاب عمليات �غت�ساب جماعي بحق ن�ساء �لروهينغا 

وقتل �لأطفال وتعذيب �لرجال.
من  “مل يتم �لك�سف عن ح��الت من هذ� �لنوع”  لكن 
�لتي  �لنتائج  �أن  �أف����ادت  �ل��ت��ي  �حلكومية  �للجنة  قبل 
يف  وف�سلت  متو�زنة  غري  �ملتحدة  �لأمم  �إليها  تو�سلت 
م�سلحو  �رتكبها  �ل��ت��ي  �لع���ت���د�ء�ت  بحجم  �لع����رت�ف 

�لروهينغا.
وكانت �لزعيمة �ل�سيا�سية �لبورمية �ونغ �سان �سو ت�سي 
�حلائزة على جائزة نوبل لل�سالم رف�ست �قرت�ح �إر�سال 
�للجنة  �أن  على  م�سرة  ب��الده��ا،  �إىل  �لأمم��ي��ة  �لبعثة 
�حلكومية تكفي للتحقيق يف �أعمال �لعنف �لتي ت�سببت 

مبقتل ونزوح ع�سر�ت �لآلف من �لروهينغا.
مهاجرون  �أنهم  على  بورما  يف  �لروهينغا  �إىل  وينظر 
�ل�سلطات  متنحهم  ل  ب��ن��غ��الد���س  م��ن  ���س��رع��ي��ن  غ��ري 
�جلن�سية ويعانون من �لفقر فيما تفر�س قيود و��سعة 

على حركتهم وتعليمهم وعملهم.
يف  �مل�سلمة  �لأق��ل��ي��ة  م��ن  �سخ�س  مليون  نحو  ويعي�س 

�ملنطقة �حلدودية �لفقرية �ملحا�سرة.
�ل�سماح بدخول  �أن��ه كان على �حلكومة  �للجنة  و�أق��رت 

•• مانيال-اأ ف ب:

حتاول دول جنوب �سرق �آ�سيا �نهاء خالفات للتو�سل 
�إىل ت�سوية حول �سبل �لتعامل مع �لنزعة �لتو�سعية 

�ل�سن �جلنوبي مع �عالن كمبوديا  لل�سن يف بحر 
تاأييدها �لقوي لبكن، بح�سب دبلوما�سين.

�آ�سيا  �سرق  جنوب  دول  ر�بطة  خارجية  وزر�ء  وف�سل 
بيان  �إىل  �لتو�سل  يف  دول   10 ت�سم  �لتي  )�آ���س��ي��ان( 

م��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل �لإع�����الم �لأج��ن��ب��ي��ة و�مل��ن��ظ��م��ات غري 
�حلكومية �إىل �ملنطقة خالل �لنز�ع لتبديد “�لت�سور�ت 
�ل��و���س��ع.و�لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي، ع��رث على  ع��ن  �خلاطئة” 
�سبعة بوذين مقتولن يف �ملنطقة فيما ل تز�ل جتري 

عمليات دهم يف قرى �لروهينغا.

يف  حتذيرية”  “ر�سا�سة   50 �إط����الق  مت  و�جل��م��ع��ة، 
و�أظهرت  ده��م.  عملية  خ��الل  �لروهينغا  ق��رى  �إح���دى 
ومل  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ع��رب  �نت�سرت  �سور 
يكن من �ملمكن �لتاأكد من �سحتها عدد� من �لأ�سخا�س 

�أ�سيبو� باإطالق �لر�سا�س حينها.

م�سرتك كان مقرر� �سدوره م�ساء �م�س �لأول �ل�سبت، 
فيما يبدو �أن �ملفاو�سات �لتي ��ستوؤنفت �سباح �لأحد 
ذكره  م��ا  �خل���الف���ات، بح�سب  ت����وؤدي �ىل ح��ل  ق��د ل 
فر�ن�س  لوكالة  �ملحادثات  يف  م�ساركان  دبلوما�سيان 
بر�س. وتطالب بكن بال�سيادة على كامل م�ساحة بحر 
�لقريبة  �ملناطق  فيها  مبا  تقريبا،  �جلنوبي  �ل�سن 
وبروناي،  وماليزيا  و�لفيليبن  فيتنام  �سو�حل  من 

�لع�ساء يف �آ�سيان.
وتاأتي �ملحادثات �لتي جتري و�سط �أجو�ء من �لتوتر 
ب��ع��د �إ����س���ر�ر ف��ي��ت��ن��ام �ل��ت��ي ت��ط��ال��ب ب���دوره���ا باأجز�ء 
�لبيان  يت�سمن  �ن  على  �ل�سرت�تيجي،  �لبحر  م��ن 
لهجة �سارمة تعرب عن �لقلق حيال مطالب �ل�سن 

بال�سيادة على �أر��س يف �ملياه �ملتنازع عليها.
�لأقوياء  �ل�سن  حلفاء  �إح���دى  كمبوديا،  وت��ع��ار���س 
�لدبلوما�سين  بح�سب  ب�����س��دة  ذل���ك  �آ���س��ي��ان،  د�خ����ل 
�مل�ساركن يف حمادثات مانيال وكذلك بح�سب م�سروع 
ن�سخة منه  قر�ر كمبودي ح�سلت فر�ن�س بر�س على 

�م�س �لحد.
وقال �أحد �لدبلوما�سين �إن فيتنام مت�سلبة و�ل�سن 

ت�ستخدم كمبوديا لتحقيق م�ساحلها.

�إىل  للتو�سل  جاهدة  ت�سعى  �لفيليبن  لكن  و�أ���س��اف 
ت�سوية بخ�سو�س مفرد�ت �لبيان.

بتو�سيع  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سن  وقامت 
تو�جدها يف �لبحر ببناء جزر ��سطناعية قادرة على 

��ستيعاب قو�عد ع�سكرية.
�لتي  �آ�سيان  ر�بطة  يزعج  ما  كثري�  �لبحري  و�ل��ن��ز�ع 
��سطرت  لكنها  ب��الإج��م��اع  ت��و�ف��ق  �أ���س��ا���س  على  تعمل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت������و�زن ب���ن م�����س��ال��ح �مل��ن��اف�����س��ن لل�سن 
�لأمريكيون  �مل�����س��وؤول��ون  يو��سل  وفيما  وم��وؤي��دي��ه��ا. 
ب��د�أ وزر�ء  �ملفاو�سات حول �خل��الف �لبحري �لح��د، 
خارجية دول �آ�سيان جولة من �ملحادثات �ملنف�سلة مع 
نظر�ئهم من �ل�سن و�لوليات �ملتحدة ودول �أخرى 

من منطقة �آ�سيا-�ملحيط �لهادئ.
ومن �ملتوقع �أن تتو�سل دول �آ�سيان و�ل�سن يف مانيال 
�لحد �ىل �إطار ملدونة �سلوك حول �لتعاطي يف م�ساألة 

�خلالف �لبحري.
هذ�  على  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  تعليق  م��ن  �ملحللون  وح���ذر 
بدء  على  عاما   15 بعد  ي�سدر  �إن��ه  م��وؤك��دي��ن  �لم��ر 
�لوقت  ��ستغلت  �ل�سن  ��ستغلت  ح��ن  يف  �ملفاو�سات 

لرت�سيخ مطالبها عرب بناء �جلزر �ل�سطناعية.

مدريد لن ت�سرتط ا�ستعادة جبل طارق يف املفاو�سات 

بريطانيا م�ستعدة لدفع 40 مليار يورو فاتورة بريك�ست 

ب�سبب  دي�����س��م��رب  �إىل  �رج�����اوؤه�����ا 
م�سالة  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  مم���اط���ل���ة 
�ل�����ف�����ات�����ورة، ب���ح�������س���ب م�����ا ذك�����ره 

دبلوما�سيون �ل�سهر �ملا�سي.
�لربيطانيون  �مل�سوؤولون  ويدر�س 
�نتقايل  �ت����ف����اق  ح�����ول  �ق����رت�ح����ا 
بريطانيا  مب����وج����ب����ه  ت����و������س����ل 
�سنويا  ي����ورو  م��ل��ي��ار�ت   10 دف���ع 
ل��الحت��اد �لوروب�����ي ل��ف��رتة ت�سل 
عن  �نف�سالها  بعد  �سنو�ت   3 �إىل 
�لحتاد يف مار�س 2019، بح�سب 

�ل�سحيفة.
مقابل  ت����دف����ع  �ل����ت����ي  �لأم������������و�ل 
�ل�سوق  �إىل  �ل��و���س��ول  ����س��ت��م��ر�ر 
“دفعة  �ستكون  �ملوحدة  �لوروبية 
�لفاتورة  م��ن  م�سبقة”  ج��زئ��ي��ة 

�لنهائية.
�ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  ورف�����س��ت 
ت��ريي��ز� م��اي �لح��د �لتعليق على 
م�سدر  ت��اأك��ي��د  رغ���م  “تكهنات” 
لوكالة فر�ن�س بر�س �أن بريطانيا 
لكن  �لدولية،  �لتز�ماتها  �ستنفذ 
لن ندفع �أكرث مما يتوجب علينا.
علنا  ي��ح��دد  �أن  ب��ارن��ي��ي��ه  ورف�����س 
�لتي  �لن��ف�����س��ال  ل��ف��ات��ورة  مبلغا 
ت��ت�����س��م��ن ح�����س��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
م�ساريع �إنفاق �أوروبية مت �لتفاق 
تعوي�سات  �إىل  �إ����س���اف���ة  ع��ل��ي��ه��ا، 

موظفن بن م�ساريف �أخرى.
لكنه قال �إن منهجية حتديد �ملبلغ 
دفعه  بريطانيا  يتعن على  �ل��ذي 
�ملرحلة  خ���الل  مناق�ستها  ي��ج��ب 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

�سند�ي  �سحيفة  يف  تقرير  ذك��ر 
على  بريطانيا  �أن  �أم�����س  تلغر�ف 
 40 �إىل  ي�سل  ما  لدفع  ��ستعد�د 
مليار يورو )47،1 مليار دولر( 
لالحتاد �لوروبي لت�سديد فاتورة 

�نف�سالها عن هذ� �لتكتل.
وهي �ملرة �لوىل �لتي يقدم فيها 
�جل���ان���ب �ل��ربي��ط��اين رق���م���ا، ولو 
ب�سكل غري ر�سمي، ملا يطلق عليها 
“فاتورة بريك�ست” رغم �أن �ملبلغ 
ي��ق��ل ك��ث��ري� ع���ن ذل���ك �ل����ذي يتم 
نحو  وقيمته  بروك�سل  يف  ت��د�ول��ه 

100 مليار يورو.
وقالت �ل�سحيفة نقال عن م�سادر 
حكومية مل حتددها �إن بريطانيا 
و�فق  �إذ�  �إل  �ملبلغ  ه��ذ�  تدفع  ل��ن 
�لتفاو�س  �لحت��اد �لوروب���ي على 
يتعلق  �ت����ف����اق  �إط��������ار  يف  ح����ول����ه 
مب�ستقبل �لعالقات بن �لطرفن 

وخ�سو�سا �لتجارة.
�إحر�ز  يتعن  �أنه  بروك�سل  وتقول 
�لنف�سال  ف���ات���ورة  ب�����س��اأن  ت��ق��دم 
وح���ق���وق �مل���و�ط���ن���ن �لوروب���ي���ن 
وم�ساألة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �مل��ق��ي��م��ن 
�حل�����دود �لي���رل���ن���دي���ة، ق��ب��ل بدء 
للتجارة  �ت��ف��اق  ح���ول  �مل��ح��ادث��ات 

�حلرة.
وح�����ذر ك��ب��ري م��ف��او���س��ي �لحت����اد 
بريك�ست  م���ل���ف  يف  �لوروب������������ي 
مي�سال بارنييه من �أن �ملفاو�سات 
ت��اأم��ل بريطانيا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة، 
�ن��ط��الق��ه��ا يف �ك��ت��وب��ر، رمب���ا يتم 

�مل�سرتكة  �ل�����س��خ��رة  ���س��ي��ادة  ح���ول 
�جلن�سيتن  م��ن��ح  �ىل  ب��ال���س��اف��ة 

ل�سكانها ل يز�ل على �لطاولة.
جبل  �سكان  غالبية  ���س��ّوت  وفيما 
�أر���س��ه��م �سمن  �إب��ق��اء  ط���ارق على 
�لإحت���������اد �لأوروب�������������ي، �ق���رتح���ت 
�سيادة   2016 يونيو  يف  م��دري��د 
م�سرتكة  ����س��ب��ان��ي��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ت���وؤدي �ىل  ل��ف��رتة زمنية حم���ددة 

�عادة جبل طارق �ىل ��سبانيا.
ل�����ك�����ن �����س����ل����ط����ات ج�����ب�����ل ط�������ارق 
نوق�ست  �ل���ت���ي  �ل���ف���ك���رة  رف�����س��ت 
مدريد  ب���ن  �مل���ف���او����س���ات  خ����الل 
و2002   2001 ع��ام��ي  ول��ن��دن 
و���س��ق��ط��ت ع��ن��دم��ا رف�����س��ه��ا �سكان 
�سعبي  ����س��ت��ف��ت��اء  يف  ط����ارق  ج��ب��ل 
2002.و�أكد  نوفمرب  يف  �أج���ري 
د����س��ت��ي�����س ���س��ن��ح��اول �ق��ن��اع �سكان 
ج��ب��ل ط����ارق ب��ا���س��ت��ك�����س��اف طريق 
�مل�سرتكة  �ل�سيادة  فكرة  و�أن  �خر، 
مفيدة لهم �أي�سا.وبن �خلطوط 
�ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة �ل���ت���ي �أق���ّرت���ه���ا دول 
�لحتاد �لأوروبي �ل� 27 يف �أبريل 
لندن  تو�جه  �ملفاو�سات،  �إط��ار  يف 
مادة تن�ّس على �أن �أي �تفاق حول 
�لحت���اد  ب���ن  م�ستقبلية  ع��الق��ة 
جبل  على  ينطبق  لن  وبريطانيا 
طارق، من دون �لتو�سل �ىل �تفاق 

بن مدريد ولندن.
وح��������������ذرت رئ�����ي�����������س�����ة �ل��������������وزر�ء 
�أو�ئل  �لربيطانية ترييز� ماي يف 
ل��ن تتخلى  ل��ن��دن  �أن  �أب���ري���ل م��ن 
“�أبد�” عن �سيادة جبل طارق من 

دون مو�فقة �ل�سكان.

بريك�ست  م��ف��او���س��ات  م��ن  �لوىل 
قبل  �كتوبر،  يف  تنتهي  �أن  �ملتوقع 

بدء �ملحادثات �لتجارية.
م�سوؤويل  ك���ب���ار  م���ن  ع����دد  و�أك������د 
�لحت��اد �لوروب��ي لوكالة فر�ن�س 
بر�س �أن �ملبلغ يقدر ب 100 مليار 
م�سوؤولون  وزر�ء  ورف�����س  ي����ورو. 

هذ� �لرقم وو�سفوه بال�سخيف.
يف  بريطانيون  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 
وقت �سابق �إن �ملبلغ �لجمايل قد 
م�سرتكة  �أ�سول  ب�سبب  ينخف�س 
ي��ت��ع��ن ع��ل��ى �لحت������اد �لوروب������ي 
�سد�دها �ىل بريطانيا. وقدر �أحد 
ه�����وؤلء �مل�������س���وؤول���ن �مل��ب��ل��غ ب60 

مليار يورو.
بريك�ست  ع��ل��ى  �ل���س��ت��ف��ت��اء  وب��ع��د 

�لعام �ملا�سي، بد�أت لندن يف مار�س 
لإنهاء  ���س��ن��ت��ن  ت�����س��ت��م��ر  ع��م��ل��ي��ة 

ع�سويتها يف �لحتاد �لوروبي.
ب�����د�أت �مل���ح���ادث���ات �ل��ر���س��م��ي��ة مع 
�لحت��اد �لأوروب���ي يف يونيو، ومن 
بن  �مل��ح��ادث��ات  ��ستئناف  �مل��ت��وق��ع 
�لربيطاين  و�ل�����وزي�����ر  ب���ارن���ي���ي���ه 
�ملكلف بريك�ست ديفيد ديفي�س يف 

28 �غ�سط�س يف بروك�سل.
�لأوروبين  �ل��ق��ادة  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ن 
�كتوبر  ت�����س��ري��ن  يف  ق��م��ة  خ����الل 
�إحر�ز  �ذ� مت  �تخاذ قر�ر حول ما 
�مل��ح��ادث��ات �ملبكرة،  ت��ق��دم ك��اف يف 
ق��ب��ل �لت���ف���اق ع��ل��ى �لن��ت��ق��ال �إىل 

مفاو�سات �لتجارة.
�إىل  للتو�سل  بريطانيا  وت�سعى 

ت�ستبدل  �حل��رة  للتجارة  �تفاقية 
�لوروبية  �ل�����س��وق  يف  ع�سويتها 
�ملوحدة �لتي تريد ماي مغادرتها 
�إىل  �ل��ع��م��ال  لإن���ه���اء ح��ري��ة تنقل 
�لحتاد  دول  كافة  م��ن  بريطانيا 
�لوروب���������ي.�ىل ذل����ك، ق����ال وزير 
�ألفون�سو  �ل���س��ب��ان��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
�أن  مهادنة  بلهجة  �أم�س  د��ستي�س 
��ستعادة  �سرط  تطرح  لن  ��سبانيا 
جبل طارق على طاولة مفاو�سات 
خ������روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م����ن �لحت�����اد 
�لوروب���ي.وت�������س���ع���ى ����س��ب��ان��ي��ا �ىل 
��ستعادة جبل طارق �لذي تنازلت 

عنه لربيطانيا عام 1713.
و�رت����ف����ع����ت ح������دة �ل����ت����وت����ر ح���ول 
�أر���س تبلغ  ، وهي  �ل�سخرة  و�سع 

حيث  مربعا  كلم   6،7 م�ساحتها 
���س��خ�����س، منذ  �أل�����ف   32 ي��ع��ي�����س 
مو�فقة �لناخبن يف بريطانيا يف 
�خلروج  على   2016 يونيو   23

من �لحتاد �لوروبي.
بي  �ي  ل�سحيفة  د��ستي�س  و�سرح 
���س��ي �ل���س��ب��ان��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة �أن���ه ل 
ينوي تعري�س �ملفاو�سات للخطر 
����س��رتج��اع جبل طارق  ع��رب طلب 
لأن����ه ���س��ي��ك��ون م���ن �ل�����س��ع��ب على 

لندن �ملو�فقة عليه.
�أن��وي و�سع �سروط على  وق��ال ل 
�ت����ف����اق ب����ن �لحت��������اد �لوروب��������ي 
و�ململكة �ملتحدة ل�ستعادة �ل�سيادة 

على جبل طارق .
��سبانيا  �ق��������رت�ح  �أن  و�أ������س�����اف 
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 123
�إمار�تي    - �ل�سويدي  �ل�سحي  حممد  �سيف  حممد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/ ح�سن  �لبالغة 100%  �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  �جلن�سية يرغب يف 
ح�سن مري�ن �ملازمي - �إمار�تي �جلن�سية بن�سبة )100%( �مل�سرف ل�سفط �ملجاري  �ملرخ�سة 

برقم )726342( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية �ل�سارقة  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�سارقة

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 اإعالن بالن�سر 
 2017/155 جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليها �لثانية : �آي مارين لال�ست�سار�ت - م م ح 
حيث �ن �ملدعية / �سركة �نتيجريت فيولز �نك 

�ىل  ح�سورك  يقت�سي  جزئي  جت��اري   2017/155 رق��م  �حلقوقية  �ل��دع��وى  �ملدعي  �ق��ام  قد 
مكتب �إد�رة �لدعوى باملحكمة �ملدنية بر�أ�س �خلمية �سباح يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/8/15 
م �ل�ساعة 9.00 �لتا�سعة �سباحا ، ولالجابة �ىل �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و�ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستب�سار نظر 

�لدعوى غيابيا بحقك.  و�سف �لدعوى  - �ول : ��ستدعاء �ملدعي عليه لقرب جل�سة 
درهم   )479.093( مقد�ره  مايل  مبلغ  بدفع  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �حلكم  ثبوت  بعد   : ثانيا 

و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% - ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�سروفات 
لدى/ مكتب �د�رة �لدعوى -  حرر بتاريخ 2017/8/6

  مدير  اإدارة الدعوى
حممد ال�سيد الدوح  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : �سركة وينرت وود لالثاث - ذ م م 
�لعنو�ن : معر�س رقم 8 ملك نبيل عارف وعبد�هلل بن طوق - بردبي - �لكر�مة - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�سة: 573874  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  76510 مبوجب   :
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
  2017/7/31 بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2017/7/31 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن �سوان للمحا�سبة 
 - �خلبي�سي   - �لبحر  عبد�لرحمن  حممد  ملك   7 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  والتدقيق  
هاتف : 2662790-04 فاك�س : 2662793-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/�سوان للمحا�سبة والتدقيق  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 7 ملك حممد عبد�لرحمن �لبحر - �خلبي�سي - هاتف : 04-2662790 
بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2662793  : فاك�س 
باأنه قد مت تعين �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  �سركة وينرت وود لالثاث 
- ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/7/31 و�ملوثق لدى 
�أي �عرت��س  بتاريخ 2017/7/31 وعلى من لديه  دبي  �لعدل حماكم  كاتب 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعن  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
وليد علي حممد علي ح�سن �حلو�سني ، �جلن�سية : �لإمار�ت ، وطلبا �لت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري نور �خلور لت�سليح �ملكيفات و�لثالجات  
و�ل�سادرة  من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 722395 
�ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة   2014/1/15 بتاريخ  �ل�سادر 
عبد�هلل حممد علي �لناعور �لنقبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت ، ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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    يف الق�سية رقم 2017/341 عقاري كلي   

�للنجاوي  حممد   : ب��وك��ال��ة   - ج��ي��الين  عبا�س  عمر  �سيد  م��ن   : م��ن  �مل��رف��وع��ة 
للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �سد / فرقان حنيف باريخ حممد - بال�سارة 
�ىل كتاب حمكمة دبي �ملوؤرخ يف 2017/8/6  و�ملت�سمن تكليفي خبري� يف �لق�سية 
�ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�سية �ملذكورة 
�لعنو�ن  على  وذل��ك  �سباحا    11.00 �ل�ساعة    2017/8/16 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
�لثالث-  �لطابق  كابيتال-  �لهالل  لوتاه-  ماجد  �حمد  �خلبري:  مكتب  �لتايل: 
مكتب رقم 302 بناية دبي �لوطنية للتامن- بجانب ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد 
كافة  وت��ق��دمي  �مل��ذك��ور  �مل��وع��د  يف  للح�سور  ندعوكم  ل��ذ�   -  04-2999000 هاتف 

مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
  يف الدعوى  رقم  2017/299 عقاري كلي 

�ملدعي عليهما : 1( بيجو ماثيو جاكوب 
2( �نيتا ماثيو زوجة بيجو ماثيو جاكوب 

�لعنو�ن : -  
�ساحب  �ملخت�س   �لهند�سي  �خلبري  بندب   ، �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قر�ر  على  بناء 
�لدور  من �ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة ، يرجى من �لطر�ف �ملذكورة �حل�سور 
�سباحا  ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة    2017/8/10 �ملو�فق  �خلمي�س   يوم  �خلربة  لجتماع 
)11.00( يف غرفة �لجتماعات رقم 4 - �لطابق �لثاين - �ملبنى -B- د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية - قرية �لعمال - بجانب دو�ر �ل�ساعة. 
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653
 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
حليمه �سامل �سالح علي حممد ، �جلن�سية : �لإم��ار�ت  وطلب �لت�سديق على حمرر 
للعناية  بندورة  مركز  �لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن 
من  و�ملرخ�س   ، للن�ساء  �سخ�سية  وعناية  جتميل  مركز  �لرخ�سة  ن�ساط   ، بال�سعر 
بتاريخ  �ل�سادر  �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 513230  �لتنمية  د�ئرة 
خلفان  �ل�سيد/مرمي  �ىل  بخورفكان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف   2016/10/19
عبد�هلل �لنقبي ، �جلن�سية : �لإم��ار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             �ىل �ملدعي عليه/ كيو تي �سي للمقاولت - �س ذ م م   

نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها جل�سة 2017/8/8 �ل�ساعة 15.00 

�و م�ستند�ت للمحكمة  باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�لر�سوم و�مل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف  �يام على �لقل بال�سافة �ىل  قبل �جلل�سة بثالث 

ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 5705/2017/13 
 5704/2017/13
 5706/2017/13
 5707/2017/13

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
 �عجاز �حمد �لطاف ح�سن
حممد ��ستياق عبد�خلالق
�سرد�ر جنيد ح�سن �لدين
حممد رفقت كالو خان 

مبلغ �ملطالبة
9212 درهم  + تذكرة �لعودة
8325 درهم  + تذكرة �لعودة
9212 درهم  + تذكرة �لعودة
9194 درهم  + تذكرة �لعودة
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       �ىل �ملدعي عليه/ �فغان للنقل - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة  2017/8/22 �ل�ساعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سوري  �ملحكمة  وكلفتكم 
�ىل  بال�سافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�سوم و�مل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 6458/2017/13 
 6505/2017/13
 6459/2017/13

م
1
2
3

��سم �ملدعي
 حكمر�ن كل عامل
مري ويل كل وىل 

عبد �جلليل خروتى 

مبلغ �ملطالبة
27214 درهم + تذكرة �لعودة
27226 درهم + تذكرة �لعودة
32226 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
   مذكرة  لإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         �ىل �ملدعي عليه/ ��سول �لعمر�ن لعمال �حلد�دة و�لنجارة - ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/8/13 �ل�ساعة 8.30  و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لإعالن.

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث 

�سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 عمايل جزئي 6248/2017/13 
عمايل جزئي 6249/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 حممود جابر عبد�لتو�ب عبد�لرحيم

كرمي رفعت ثابت عمار 

مبلغ �ملطالبة
14350 درهم + تذكرة �لعودة 
14350  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        �ىل �ملدعي عليه/ �لبحر �ملتو�سط للخدمات �لفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/8/14   �ل�ساعة 15.00 

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �يام على �لقل ، بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 6583/2017/13 
6585/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 عبده حممد بركات �بر�هيم برب�س 
��سالم �سعد �حمد ��سماعيل برب�س 

مبلغ �ملطالبة
16400 درهم + تذكرة �لعودة 
16400 درهم + تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5043   

�ملنذرة : �سركة �ستار جولد لاللكرتونيات - ذ م م 
�ملنذر �ليه : حممد ني�سام بيدير� زين �لدين - هندي �جلن�سية 

دره��م )ثالثة   )13.610( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
ع�سر �لف و�ستمائة وع�سره درهم( قيمة �سيكات م�سحوبة على بنك ر�أ�س �خليمة 
�لوطني نتيجة تعامالت جتارية بنهما وذلك خالل فرتة زمنية �ق�ساها خم�سة 
�يام من تاريخ ��ستالم هذ� �لنذ�ر و�ل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ لها حقها مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و�لتعوي�س 

عن �لعطل و�ل�سرر ور�سوم م�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

اإعالن  بالن�سر
رقم 2017/1386   
�ملنذر :  حممد �بر�هيم �ساكار� يغني - هندي �جلن�سية 

عنو�نه : دبي ، ت : 0504240922 
�ملنذر �ليه : عرفان علي خليل �لرحمن خليل �لرحمن ، هندي �جلن�سية  

عنو�نه : دبي ، ت : 0524630558 
لذلك : ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه باد�ء مبلغ وقدره 185.000 مائة وخم�سة وثمانون �لف 
درهم خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستالمه هذ� �لن��ذ�ر ، ول �سي�سطر 
�قامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �آ�سفا  �ملنذر 
�لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�سرر 

مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/341  عقاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليه /1 - فرقان حنيف باريخ حممد - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �ملذكورة �عاله وعليه  �لدعوى  �قام  �سيد عمر عبا�س جيالين  قد 
�ساحب  �مل�سريف  �خلبري  بندب  �ل��ت��ايل/  �لتمهيدي  �حلكم   2017/7/30 بتاريخ  حكمت 
�لدور م �ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�ستند�تها وما 
ع�سى �ن يقدم �ليه من م�ستند�ت مع �لطالع على ما ورد باحلكم �لتمهيدي وقدرت على 
ذمة �تعاب وم�ساريف �خلبري �مانة مقد�رها ع�سرين �لف درهم �لزمت �ملدعي  �يد�عها 
خز�نة �ملحكمة وحددت جل�سة 2017/8/13 لنظر �لدعوى بحالتها يف حالة عدم �سد�د 
�لحد   ي��وم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �ل�سد�د.  حالة  يف   2017/8/27 وجل�سة  �لمانة 

 .Ch1.B.8 ملو�فق 2017/8/13  �ل�ساعة 30 : 09 �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ �لرئي�سي لتجميل �حلد�ئق - �س ذ م م 
بالز�م �ملدعي  �ملذكورة ل�سالح �ملدعن  باأن �ملحكمة حكمت يف �لدعاوى  نعلنكم 

عليها بان توؤدي : 

2
و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات  و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها. 

ن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عبتار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما 
هذ� �لعالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي 2986/2017 
عمايل جزئي 2976/2017 

م
1

��سم �ملدعي
 جهانغري عامل عبد�لقدو�س
�خرت زمان جل نو�ز خان 

تاريخ �حلكم 
2017/7/12 
 2017/7/12

 مبلغ �ملحكوم  
7230 درهم  + تذكرة �لعودة
7422 درهم  + تذكرة �لعودة

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/859 جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليه /1 - عبد�لعزيز حممد �سامل �حمد خريطان �ملري - جمهول حمل �لقامة 
�مل��دع��ي / بنك دبي  �ن  م��ا   - �سركة م�ساهمة عامة   - �ل�سالمي  دب��ي  �مل��دع��ي / بنك  �ن  مب��ا 
�ل�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
يف  �لف�سل  وقبل  ح�سوريا  �ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   .... بتاريخ   حكمت  
 : - وتكون مهمته كالتي  �ل��دور باجلدول  �ملخت�س �ساحب  �مل�سريف  بندب �خلبري  �ملو�سوع 
�لط��الع على ملف �لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر 
�ن  و�للكرتونية  �لورقية  �مل��ر����س��الت  على  و�لط���الع  �لم��ر  ل��زم  �ن  عليها  و�مل��دع��ي  �ملدعية 
وقدرها  خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�سجالت  وج��دت 
ع�سرة �لف درهم و�لزمت )�ملدعي( ب�سد�دها ، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنن  �ملو�فق 

 .Ch2.E.22 2017/8/28  �ل�ساعة 30 : 09 �سباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/78 احوال نف�س غري م�سلمني 

 / �مل��دع��ي  �أن  �لق��ام��ة مب��ا  �تكن�سون  جمهول حم��ل  �آن  �سارينا  �مل��دع��ي عليه/1-  �ىل 
حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   - حمادة  حممد  ديانا   : وميثله  �تكن�سون  جيم�س  د�فيد 
د�فيد  ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/7/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها 
جيم�س �تكن�سون بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بتطليق �ملدعي عليها �سارينا �ن 
�تكن�سون على زوجها �ملدعي د�فيد جيم�س �تكن�سون طلقة بائنة لل�سرر وعلى �ملدعي 
و�لزمت  باتا  �لق�ساء  هذ�  �سريورة  عقب  حالها  وفق  �ل�سرعية  عدتها  �ح�ساء  عليها 
�ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�سروفات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
   يف  الدعوى 2017/1343  جتاري جزئي   

�ل�سادة �ملدعي عليه / مديح بن خليل �ل�سعال 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / بنك �لحتاد �لوطني - �س م ع 

�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبري� م�سرفيا بالدعوى �عاله  مبوجب �حلكم �ل�سادر به   
فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة بالدعوى  وذلك يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/8/9  يف 
متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر�  مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت �ملالية  -  بالعنو�ن �لتايل : 
دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل مركز 
يرجى   -  042206877  : فاك�س   ،  042206899  : تليفون  �ل�سيار�ت   قيادة  لتعليم  كلد�ري 
على  و�حلر�س  �لعربية  �ىل  مرتجمة  م�ستند�ت  من  لديكم  ما  كافة  �إح�سار  و  �لطالع 

�حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
 علي را�سد الكيتوب 

 اإعــــالن بالن�ســـر
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5027 

�ملنذر : �حمد علي ح�سن �لزرعوين 
�ملنذر �ليه : با�سر �حمد عبد�لعليم 

�ملو�سوع : ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سرورة �خالء �لعن �ملوؤجرة �ملذكورة وت�سليمها �ملنذر 
باحلالة �لتي ت�سلمها عليها ، و�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية و�أي مبالغ �خرى مرت�سدة بذمته 
مع ��سالح ما قد يكون حلق بالعن من تلف وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة 
�لتام وذل��ك يف خالل مدة �ق�ساها )30( يوما من تاريخ  �سغلة للعن حتى تاريخ �لخ��الء 
�لق�سائية  �تخاذ �لج��ر�ء�ت  �آ�سف �ىل  �ملنذر  ، و�ل �سي�سطر  �لعديل  �لن��ذ�ر  ��ستالمه هذ� 
للعطل  �جل��اب��ر  و�لتعوي�س  �ي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�ستجد  وم��ا  ذك��ر  للمطالبة مب��ا  �ل��الزم��ة 

و�ل�سرر ، وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي �تعاب �ملحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5028 

�ملنذر : �حمد علي ح�سن �لزرعوين 
�ملنذر �ليه : با�سر �حمد عبد�لعليم 

�ملنذر  �ملذكورة وت�سليمها  �ملوؤجرة  �لعن  �ليه ب�سرورة �خالء  �ملنذر  �ملنذر/  : ينذر  �ملو�سوع 
باحلالة �لتي ت�سلمها عليها ، و�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية و�أي مبالغ �خرى مرت�سدة بذمته 
مع ��سالح ما قد يكون حلق بالعن من تلف وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة 
�لتام وذل��ك يف خالل مدة �ق�ساها )30( يوما من تاريخ  �سغلة للعن حتى تاريخ �لخ��الء 
�لق�سائية  �تخاذ �لج��ر�ء�ت  �آ�سف �ىل  �ملنذر  ، و�ل �سي�سطر  �لعديل  �لن��ذ�ر  ��ستالمه هذ� 
للعطل  �جل��اب��ر  و�لتعوي�س  �ي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�ستجد  وم��ا  ذك��ر  للمطالبة مب��ا  �ل��الزم��ة 

و�ل�سرر ، وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي �تعاب �ملحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5029 

�ملنذر : �حمد علي ح�سن �لزرعوين 
�ملنذر �ليه : با�سر �حمد عبد�لعليم 

�ملو�سوع : ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سرورة �خالء �لعن �ملوؤجرة �ملذكورة وت�سليمها �ملنذر 
باحلالة �لتي ت�سلمها عليها ، و�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية و�أي مبالغ �خرى مرت�سدة بذمته 
مع ��سالح ما قد يكون حلق بالعن من تلف وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة 
�لتام وذل��ك يف خالل مدة �ق�ساها )30( يوما من تاريخ  �سغلة للعن حتى تاريخ �لخ��الء 
�لق�سائية  �تخاذ �لج��ر�ء�ت  �آ�سف �ىل  �ملنذر  ، و�ل �سي�سطر  �لعديل  �لن��ذ�ر  ��ستالمه هذ� 
للعطل  �جل��اب��ر  و�لتعوي�س  �ي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�ستجد  وم��ا  ذك��ر  للمطالبة مب��ا  �ل��الزم��ة 
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الفجر الريا�ضي

�لربنامج  م�����س��اب��ق��ات  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
“�سيف  �ل�سيفية  لالأن�سطة  �لوطني 
بالدي” بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت 
للتايكو�ندو، يوم �أم�س �لأول �ل�سبت، 
لالأ�سبال  �ل����ت����اي����ك����و�ن����دو  ب���ط���ول���ة 
�ل�سارقة،  �سباب  مركز  يف  و�لنا�سئن 

مب�ساركة 120 لعباً من 11 نادياً.
��ستمرت  -�ل����ت����ي  �ل���ب���ط���ول���ة  ح�����س��ر 
م���ن �ل�����س��اع��ة 8 ���س��ب��اح��اً وح���ت���ى 6 
�لأمن  �مل��دف��ع،  خالد  �سعادة  م�����س��اًء- 
لرعاية  �لعامة  للهيئة  �مل�ساعد  �لعام 
�للجنة  �ل�����س��ب��اب و�ل��ري��ا���س��ة، رئ��ي�����س 
ل��ف��ع��ال��ي��ات �سيف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
بالدي؛ و�ل�سيد ز�يد �ل�سويدي، نائب 
للتايكو�ندو؛  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
و�ل�سيد �أحمد �لرئي�سي، رئي�س جلنة 
�ل�سام�سي،  علي  و�ل�سيد  �مل�سابقات؛ 

مدير مركز �سباب �ل�سارقة.
�ل�سارقة  نادي  ح�سد  �لتفا�سيل،  ويف 
لفئة  �لبطولة  كاأ�س  �أ   فئة  �لريا�سي 
بفئته  �لنادي  ��ستطاع  كما  �لنا�سئن، 
ب �أن يح�سد �ملركز �لثاين، فيما حل 
م�ست�سيف  �ل�����س��ارق��ة،  ���س��ب��اب  م��رك��ز 

�لبطولة، يف �ملركز �لثالث.
م������ن ج����ه����ة �أخ������������رى، ت�����رب�����ع م���رك���ز 
���س��ب��اب �ل�����س��ارق��ة ع��ل��ى ع��ر���س بطولة 

�ل�سيف  وحل  لالأ�سبال،  �لتايكو�ندو 
ب�سلطنة  �مل��ح��رتف��ن  ن�����ادي  �ل��ع��زي��ز 
بينما جاء  �ل���ث���اين،  �مل��رك��ز  يف  ُع��م��ان 
�ملرة يف  �لريا�سي هذه  �ل�سارقة  نادي 

�ملرتبة �لثالثة.

بال�سكر  �مل��دف��ع،  خالد  �سعادة  وتوجه 
للتايكو�ندو،  �لإم�������ار�ت  �حت����اد  �إىل 
بذلتها  �لتي  �لطيبة  �جل��ه��ود  مثمناً 
جلنة �مل�سابقات �إىل جانب مركز �سباب 
�لبطولة  �أن جن��اح  و�أ���س��ار  �ل�����س��ارق��ة، 

�جلميع،  ج��ه��ود  ت��ظ��اف��ر  نتيجة  ج���اء 
لإقامة  ون��و�ة  طيبة  بد�ية  �أنها  لفتاً 

بطولت على �مل�ستوى �لدويل.
ك�سفت  “لقد  ����س���ع���ادت���ه  و�أ�������س������اف 
�أبطال  �للثام عن  �لتايكو�ندو  بطولة 

�سيمثلون �لإمار�ت يوماً يف �لبطولت 
ي�سهمو� يف  �أن  �أم���ل  وك��ل��ن��ا  �ل��دول��ي��ة، 
رف���ع ����س��م��ه��ا ع��ال��ي��اً يف ك���ل حم��ف��ل .. 
ربح،  �سارك  من  فكل  �ليوم  خا�سر  ل 
�لأك����رب جت�سد يف خلق  �ل��رب��ح  ول��ع��ل 

زينتها  تناف�سية  بنكهة  �أخوية  �أج��و�ء 
�لأخالق �لعالية«.

�لرئي�سي  �أح���م���د  ت��وج��ه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لفرق  ك��اف��ة  �إىل  و�لم��ت��ن��ان  بال�سكر 
�مل�ساركة، ل�سيما �لأ�سقاء من �سلطنة 

11 فريقاً  �أن م�ساركة  عمان، موؤكد�ً 
دل��ي��ل ع��ل��ى �ل��ث��ق��ة �ل��ك��ب��رية باجلهات 
�ملنظمة للبطولة، و�إجناز �آخر ي�ساف 
�لعامة  �لهيئة  �إجن�����از�ت  لئ��ح��ة  �إىل 

لرعاية �ل�سباب و�لريا�سة.

ب��������دوره �أك�������د ع���ل���ي �ل�������س���ام�������س���ي �أن 
�سعلة  �سيبقى  �ل�سارقة  �سباب  مركز 
�إليها مو�هب  تهتدي  م�سيئة ومنارة 
�لبطولة  �أن  م�����س��ري�ً  �ل��ط��م��وح��ن، 
�لذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م  ب�سبب  جن��ح��ت 
�لعامة  �لهيئة  �لأم،  �ملوؤ�س�سة  توليه 
للمر�كز  و�لريا�سة  �ل�سباب  لرعاية 
يفخر  �حت�������اد  ووج��������ود  �ل�������س���ب���اب���ي���ة، 
ب���ه �لإم����ار�ت����ي����ون، �حت�����اد �لإم�������ار�ت 
ع��ل��ى �جلهود  ع����الوة  ل��ل��ت��اي��ك��و�ن��دو، 

�لطيبة لل�سادة يف جلنة �مل�سابقات.
 10 ت�����س��م��ن��ت  �ل���ب���ط���ول���ة  �أن  ي���ذك���ر 
�لأ�سبال،  فئة  �أوز�ن خمتلفة لالعبي 
فيها  و�سارك  �لنا�سئن؛  لفئة  ومثلها 
�لإمار�ت  �حتاد  من  دولياً  حكماً   16
مب�ساركة  تكللت  ك��م��ا  ل��ل��ت��اي��ك��و�ن��دو، 
�لريا�سي،  �ل�سارقة  “نادي  نادياً   11
بال�سارقة،  �ل�سرطية  �لعلوم  �أكادميية 
عجمان،  نادي  �ل�سارقة،  �سباب  مركز 
بر�أ�س  �لعربية  نادي جمهورية م�سر 
ب�سلطنة  �مل��ح��رتف��ن  ن���ادي  �خل��ي��م��ة، 
�لريا�سي  �ل���ن���خ���ب���ة  ن������ادي  ُع�����م�����ان، 
ب��ع��ج��م��ان، ن����ادي وورل����د ج��ي��م بدبي، 
نادي �لنمر �لأ�سود بعجمان، نادي �آي 
جي فيتن�س بدبي، ونادي و�يت �سارك 

بدبي«.

••  دبي - الفجر

�ن��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت 
و�ملر�حل  للفتيات  لل�سطرجن  �لفردية 
�حتاد  ينظمها  �ل��ت��ي  ل���الإن���اث  �ل�سنية 
لل�سطرجن  دبي  ن��ادي  بقاعة  �ل�سطرجن 
و�ل���ث���ق���اف���ة، وت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى ي�����وم 11 
مناف�سات  و�ف��ت��ت��ح  �جل����اري،  �أغ�سط�س 
لطفي  ع��ب��ا���س  ف��وزي��ة  �لأوىل  �جل��ول��ة 
�لن�سائية  �للجنة  ورئي�س  �مل��ايل  �ملدير 
عبد�لرحيم  مهدي  بح�سور  ب��الحت��اد 
�مل�ساعد لالحتاد وحممد  �لعام  �لأم��ن 
دبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �حل�سيني 
ل��ل�����س��ط��رجن و�ل��ث��ق��اف��ة و���س��ع��ي��د يو�سف 

رئي�س جلنة �مل�سابقات بالحتاد.
�أبوظبي  �أن��دي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  وي�����س��ارك يف 
ودب���ي وف��ت��ي��ات �ل�����س��ارق��ة وف��ت��ي��ات ر�أ�س 

�خليمة ودبي لأ�سحاب �لهمم.
و���س��ه��دت م�����س��اب��ق��ة �ل��ف��ت��ي��ات �إق���ام���ة 3 
�لأوىل  �جلولة  نتائج  و�أ�سفرت  جولت، 
عن فوز نور� حممد �سالح على فاطمة 
خالد  عليا  ع��ل��ى  خليل  وب�����س��اي��ر  �سبيل 
ف��ي��م��ا ت���ع���ادل���ت خ���ل���ود �ل�����زرع�����وين مع 
ف��اط��م��ة �حل��م��ادي وف����ازت �آم��ن��ة نعمان 
على و�فية دروي�س وتعادلت عبري علي 
�جلولة  ويف  �ل����زرع����وين،  ع��ائ�����س��ة  م���ع 
على  �ل���زرع���وين  عائ�سة  ف���ازت  �ل��ث��ان��ي��ة 
نعمان  �آم��ن��ة  وو����س��ل��ت  �سبيل  ف��اط��م��ة 
مناف�ستها  ع��ل��ى  بتغلبها  �ن��ت�����س��ار�ت��ه��ا 
ف��اط��م��ة �حلمادي  وف�����ازت  ع��ل��ي  ع��ب��ري 
على و�فية دروي�س وتفوقت نور� حممد 

�سالح على ب�ساير خليل.

عادت ب�ساير خليل لتحقق فوزها �لثاين 
�سبيل  بتغلبها على فاطمة  �لبطولة  يف 
وجنحت و�فية دروي�س يف حتقيق فوزها 
وفازت  خ��ال��د  عليا  على  بتغلبها  �لأول 
و�فية دروي�س على عليا خالد وتعادلت 
عبري علي مع فاطمة �حلمادي وفازت 

�آمنة نعمان عائ�سة �لزرعوين.
وت�سدرت م�سابقة �لفتيات بعد �جلولة 
�ل��ث��ال��ث��ة ك���ال م���ن ن����ور� حم��م��د �سالح 
و�آمنة نعمان بالعالمة �لكاملة بر�سيد 

كال  �لثاين  �ملركز  يف  وجاءت  نقاط،   3
م��ن ف��اط��م��ة �حل���م���ادي وب�����س��اي��ر خليل 
�لزرعوين  وعائ�سة  نقطتن،  بر�سيد 
1.5 نقطة  �ملركز �خلام�س بر�سيد  يف 
وبعدها 3 لعبات بر�سيد نقطة و�حدة 
وعليا  دروي�����س  وو�ف��ي��ة  ه��ن عبري علي 

خالد.
تعادلت  ���س��ن��ة،   18 حت��ت  م�سابقة  ويف 
�لكلباين  ودمي�����ة  م���ع  �مل���ع���م���ري  م�����وزة 
فرج  رو���س��ة  على  نعمان  �سيماء  وف���ازت 

�حلو�سني،  حمده  على  �حلمادي  ومنى 
وف������ازت ك��ل��ث��م �ل�����س��ام�����س��ي ع��ل��ى منال 
�ل��ث��ان��ي��ة فازت  �حل���م���ادي، ويف �جل��ول��ة 
�ل�سام�سي  كلثم  على  �لكلباين  ودمي���ة 
وت��ع��ادل��ت ح��م��ده �حل��و���س��ن��ي م��ع منال 
�حل���م���ادي وف����ازت م��ن��ى �حل���م���ادي على 
رو�سة فرج وتفوقت �سيماء نعمان على 

موزة �ملعمري.
���س��ن��ة، وف���ازت   16 ويف م�����س��اب��ق��ة حت���ت 
ونور  علي  يا�سمن  على  عي�سى  م��رمي 

�سالح على رمي خليل ون��ور� توير على 
�سارة �حلو�سني وعوي�سة �ل�سام�سي على 
 14 حتت  م�سابقة  ويف  �ل�سكار،  �سم�سة 
�لطنيجي  ع��ي�����س��ى  م��ي��ث��اء  ف����ازت  ���س��ن��ة، 
على  �ل�سام�سي  وعائ�سة  فرج  هند  على 
فا�سل  و�أم���ل  �حلو�سني  حميد  �ليازية 
�لعلي  وعائ�سة  غالية  على  �ل�سام�سي 
على ريان حممد علي، فيما فازت مرمي 
وفاطمة  �لنعيمي  �سباأ  على  �حل��م��ادي 

�لوهابي علي �سهد عي�سى.

12 ���س��ن��ة، وف���ازت  ويف م�����س��اب��ق��ة حت��ت 
وفاطمة  خليل  حنان  على  �أحمد  عنود 
�ل��ع��ل��ي ع��ل��ى م���رية �حل���م���ادي و�أح����الم 
�مل��ع��ي��ن��ي وزينب  ع��ائ�����س��ة  ع��ل��ى  ر�����س���د 
د�ن���ا علي ج��اب��ر ولطيفة  دروي�����س على 
ومرمي  �ل�سام�سي  نوف  على  �لدرمكي 
م�سابقة  ويف  حبيب،  �سم�سة  على  ف��رج 
�لرميثي  10 �سنة، وف��ازت مهرة  حتت 
ومهرة  �لبلو�سي  في�سل  فاطمة  على 
�ل��ع��ل��ي ع��ل��ى غ���اي���ة �حل����م����ادي وم���رمي 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ع��ل��ى ح��ن��ن ج���م���ال وف����ازت 
ونور�  قايد  �سريين  على  عمر  �سم�سة 
وعبري  �مل��ه��ريي  �سم�سة  على  �خل���وري 

�ملازين على �سارة �إبر�هيم.
ف��وزي��ة عبا�س عن  �أع��رب��ت  م��ن جانبها 
���س��ع��ادت��ه��ا ب��امل�����س��ت��وى �ل����ذي ظ��ه��رت به 
���س��رب��ة �ل��ب��د�ي��ة يف ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت 
�ل��ب��ط��ول��ة ت�سم  �ل���ف���ردي���ة، وق����ال����ت:« 
مبثابة  وهي  �لالعبات،  من  كبري  عدد 
جميع  �أن  و�لأه��������م  ك���ب���ري،  م���ه���رج���ان 
�ل��الع��ب��ات ق��دم��ن م�����س��ت��وى متميز يف 
ي�ستمر  �أن  ون���اأم���ل  �لأوىل  �جل�����ولت 
تقارب  �أن  �ل�سكل خا�سة  بهذ�  �مل�ستوى 
جميع  ب��ن  �ملناف�سات  ي�سعل  �مل�ستوى 
�أن �لحت��اد يعمل  و�أ�سافت  �لالعبات.  
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �ل��ل��ع��ب��ة م���ن خ���الل هذه 
�لبطولت و�لتي عادة ما تفرز �ملو�هب، 
وه��ن��اك م��ت��اب��ع��ة م��ن �لأج���ه���زة �لفنية 
�لطبيعي  وم��ن  �لوطنية،  للمنتخبات 
كما  م��ت��م��ي��زة  لع��ب��ة  �أي  ���س��م  ي��ت��م  �أن 
يقوم �ملدربون مبتابعة لعبات �ملنتخب 

للوقوف على م�ستو�هن يف �لبطولة.

التايكواندو لالأ�سبال والنا�سئني �سمن »�سيف بالدي 2017« بطولة  يف  م�ساركًا   120

نادي ال�سارقة الريا�سي ومركز �سباب ال�سارقة يح�سدان كاأ�سي البطولة

بلغ �ملغربي �سفيان �لبقايل و�جلز�ئري بالل ثابتي نهائي �سباق 3 �لف 
 13 �ملقامة يف لندن حتى  �لقوى  �لعامل لألعاب  مرت مو�نع، يف بطولة 

�أغ�سط�س.
وت�سدر �لبقايل، �أمل �ملغرب يف �إحر�ز ميد�لية، جمموعته �لوىل بزمن 
8:22،60 دقائق، متقدما على �لفرن�سي �جلز�ئري �ل�سل حمي �لدين 
خمي�سي، حامل ف�سية �ل�سباق يف �أوملبيادي بكن 2008 ولندن 2012، 

وبرونزيتيه يف مونديايل 2011 و2013.
وحل �لبقايل ر�بعا يف �أوملبياد ريو 2016 )8:14،35 د(.

وحقق �لبقايل 8:05،17 د يف لقاء روما يف يونيو، حيث حل ور�ء �لكيني 
ترتيب  مت�سدر  بعدها  و�سجل  �لوملبي.  �لبطل  كيربوتو  كون�سي�سلو�س 

�لدوري �ملا�سي 8:05،12 د على �أر�سه يف �لرباط حمققا �لفوز.

وتاأهل �أول ثالثة من �ملجموعات �لثالث، �إ�سافة �ىل �ستة عد�ئن حققو� 
�أف�سل مو�قيت، ومنها ثابتي �لذي حل ر�بعا يف �ملجموعة نف�سها، بتوقيت 

دقيقة.  8:23،28
�أريد  �لنهائي.  �لتاأهل �ىل  “كان هديف �لول  �ل�سباق  وقال خمي�سي بعد 
�بحث عن  لكني  ج��د�،  �أقوياء  �لكينيون  �إيل،  بالن�سبة  �مليد�لية جم��دد�. 

�لفوز. �ريد �ول ذهبية يل بعد برونزيتن«.
ريو  �ومل��ب��ي��اد  ذهبية  ح��ام��ل  ك��ي��ربوت��و،  كون�سي�سلو�س  �لكيني  ت��اأه��ل  كما 
وو�سيف �لن�سخة �لخرية، وو�سيفه �لمريكي �يفان جاغر �ساحب ��سرع 
�يزيكييل كيمبوي  �لكيني  د(، على غر�ر  �ل�سنة )8:01،29  زمن هذه 

حامل لقب �لن�سخة �لخرية يف بكن.
ب�سبب  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر  ل���وز�ن  ل��ق��اء  م��ن  ك��ي��ربوت��و لالن�سحاب  و����س��ط��ر 

�ل�سابة، ثم غاب يف �للحظة �لخرية عن لقاء موناكو.
من جهته، قال جاغر �لذي ي�سعى �ن ي�سبح �ول عد�ء غري كيني يتوج 
�سيكون   2005 هل�سنكي  يف  �ساهن  �سعيد  �سيف  �لقطري  منذ  باللقب 

�لنهائي قا�سيا، �نا هنا من �جل �لذهبية.
كما ينوي جاغر، حامل ف�سية ريو 2016، �ن ي�سبح �ول �مريكي يحرز 

لقبا عامليا يف �ملو�نع.
جاغر  هناك  �ن  ف��ر�أى  �لثالثة،  �ملجموعة  مت�سدر  كيربوتو  �لكيني  �م��ا 
و�ملغربي �لبقايل �لفائز يف �ملجموعة �لوىل وبالطبع �لكينيون. �سيكون 
علي  كاحلي.  �ملا�سي يف  �ل�سهر  ��سابات  “عانيت  �سعبا، م�سيفا  �ل�سباق 

�لرتوي على �ملطبات �ملائية. علي روؤية �لطباء �لن«.
�يزيكييل  ع��رب  خ�سو�سا   1987 منذ  كينية  �سيطرة  �ل�سباق  و�سهد 

كيمبوي �ملتوج يف �لن�سخ �لربع �لخرية و�لذي ح�سل على بطاقة دعوة 
للم�ساركة ب�سفته حامل �للقب.

ويف �ملجموعة �لثانية، حل �جلز�ئري ه�سام بو�سي�سة �ساد�سا 8:30،01 
و�ملغربي  د،   8:33،77 �سابعا  �بر�هيم  ��سماعيل  حممد  و�جليبوتي  د، 
روؤوف  و�لتون�سي  د   8:44،74 ع�سر  �حل��ادي  �ملركز  يف  �سيغيني  ه�سام 
8:46،25 د ومل ينجحو� يف  بوبكر يف �ملركز �لر�بع ع�سر قبل �لخري 

�لتاأهل.
ويف �ملجموعة �لثالثة، حل �ملغربي ه�سام تيندوفت يف �ملركز �لثاين ع�سر 

د.  8:40،99
ويقام �ل�سباق �لنهائي غد� �لثالثاء ويحمل رقمه �لعاملي �لقطري �سيف 

�سعيد �ساهن 7:53،63 د منذ 2004.

املغ��رب��ي البقال��ي واجل��زائري ثابت��ي اإل��ى نهائ���ي 3 اآلف مت����ر موان����ع 

فوزية عبا�س تد�سن املناف�سات بقاعة نادي دبي

نورا �سالح واآمنة نعمان تت�سدران بطولة الإمارات ل�سطرجن الفتيات

بنفيكا يحرز كاأ�س ال�سوبر
يف  �لربتغالية  �ل�سوبر  �ل��ك��اأ���س  بلقب  ت��وج  عندما  �لثالثية  بنفيكا  حقق 
3-1 على �مللعب �لبلدي يف  كرة �لقدم �ثر فوزه على فيتوريا غيمار�ي�س 
�فريو. وتقدم بنفيكا بهدفن مبكرين عرب �لرب�زيلي جونا�س غونالفي�س 
غيمار�ي�س  فيتوريا  وقل�س  �سيفريوفيت�س،  هاري�س  و�ل�سوي�سري  �وليفري� 
و�سيفه يف �لكاأ�س �ملو�سم �ملا�سي، �لفارق بو��سطة �لرب�زيلي ر�فينيا، قبل �ن 
يح�سم �ملك�سيكي ر�وول خيمينيز �لنتيجة بت�سجيله �لهدف �لثالث لبنفيكا 
�ل��دوري �مام  83. وكان بنفيكا حقق �لثنائية �ملو�سم �ملا�سي:  يف �لدقيقة 

غرميه �لتقليدي بورتو و�لكاأ�س على ح�ساب فيتوريا غيمار�ي�س.
على  و�ل��ث��اين  تاريخه  يف  �ل�سوبر  �ل��ك��اأ���س  يف  لبنفيكا  �ل�سابع  �للقب  وه��و 
 36 بر�سيد  �لربتغال  يف  تتويجا  �لك��رث  �لنادي  بنفيكا  ويعترب  �لتو�يل. 
لقبا يف �لدوري و26 لقبا يف �لكاأ�س و7 �لقاب يف كاأ�س �لر�بطة ولقبان يف 

م�سابقة دوري �بطال �وروبا.
�لربعة  �لع��و�م  للدوري يف  لقبه بطال  �لدفاع عن  بنفيكا حملة  وي�ستهل 
�لخرية �مام �سبورتينغ بر�غا �لربعاء �ملقبل، فيما يلعب فيتوريا غيمار�ي�س 

مع ت�سافي�س �خلمي�س �ملقبل.

الكيني كريوي يحرز ذهبية املاراتون 
و��سل �لكيني جيفري كيبكورير كريوي �سيطرة بالده على �سباق �ملار�تون، 
باإحر�زه ذهبية هذ� �ل�سباق يف بطولة �لعامل لألعاب �لقوى �ملقامة يف لندن 
�لفائز بلقب مار�تون بو�سطن لهذه  �أغ�سط�س. و�سجل كريوي،   13 حتى 

�ل�سنة، 2.08:27 �ساعتان، لي�سبح خام�س كيني يحرز �لقب �لعاملي.
و�لتنز�ين  �س(   2.09:49( تول  تامري�ت  �لثيوبي  على  ك��ريوي  وتقدم 
ب�سد�رة  وت��ول  ك��ريوي  و�ن��ف��رد  ���س.   2.09:51 �سيمبو  فليك�س  �ألفون�س 
�ل�سباق بعد 30 كلم على بد�يته، ثم �لكيني عن خ�سمه �لثيوبي بعد 5 
كيلومرت�ت، ليحرز �ملركز �لول يف خط �لو�سول على ج�سر تاور بريدج، 
�لثيوبي  �لنجم  �ل�سباق  ع��ن  وغ���اب  �لن��ك��ل��ي��زي��ة.  �لعا�سمة  م��ع��امل  �أح���د 
وحامل  �مل���ار�ت���ون،  ت��اري��خ  يف  رق��م  �أف�سل  ث��اين  �ساحب  بيكيلي  كينيني�سا 
لياقته  عدم  ب�سبب  �لطويلة،  �ل�سباقات  يف  �وملبية  و3  عاملية  ذهبيات   5
خلو�س �مل�سابقة. و�نطلق �ل�سباق من تاور بريدج على مدى �أربع لفات من 
حو�ىل 10 كيلومرت�ت، علما �نه �أقيم للمرة �لأوىل يف �ليوم نف�سه ل�سباق 

�ل�سيد�ت.
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بر�سلون���ة يري���د دميبيل���ي ودورمتون����د ا�ستبعاد مكما�سرت من �سباق 400 مرت حواجز 
يطل��ب 100 ملي��ون ي����ورو ��ستبعد �لعد�ء �لبارز كريون مكما�سرت �لقادم من �جلزر 

�لعام من  �أ�سرع زمن هذ�  �لعذر�ء �لربيطانية و�ساحب 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  يف  ح��و�ج��ز  م��رت   400 ���س��ب��اق  ت�سفيات 
�لبد�ية  ب�سبب  �لأح����د  �م�����س  ل��ن��دن  �ل��ق��وى يف  لأل���ع���اب 

�خلاطئة.
بال�سباق  للفوز  �لبارزين  �ملر�سحن  �أحد  وكن مكما�سرت 
يف ��ستاد لندن لكنه ت�سرع يف �لنطالق خالل �لت�سفيات 

و��ستبعد من �ملناف�سة �ثر ذلك.
وكان مكما�سرت �سجل 47.80 ثانية يف لقاء يف جاميكا 
يف مايو �أيار �ملا�سي. و�سجل بطل �أوروبا �لرتكي يا�سماين 

كوبيلو مت�سدر نتائج �لدوري �ملا�سي و�ساحب �لربونزية 
�لأوملبية �أ�سرع زمن عندما فاز مبجموعته يف �لت�سفيات 
نهائي  لقبل  مبا�سرة  ليتاأهل  ثانية   49.13 م�سجال 

�ل�سباق �لذي �سيقام �ليوم �لثنن.
�لأوملبي  �لبطل  كليمنت  ك��ريون  �لأمريكي  �لعد�ء  وف��از 
�لت�سفيات م�سجال  �لعامل مرتن مبجموعته يف  وبطل 

لي�سمن �لتاأهل �أي�سا. ثانية   49.46
وتاأهل لقبل �لنهائي �أي�سا �لعد�ء �لقطري عبد �لرحمن 
�جلز�ئري  فعل  وكذلك  ثانية   49.39 م�سجال  �سامبا 

عبد �ملالك �حللو �لذي �سجل 49.78 ثانية.

لتفاق  تو�سل  �لقدم  لكرة  بر�سلونة  نادي  �أن  �إىل  �لفرن�سية  ليكيب  �سحيفة  �أ�سارت 
برو�سيا  ناديه  مع  حالياً  ويتفاو�س  دميبيلي  عثمان  �لفرن�سي  �ملهاجم  مع  بالفعل 

دورمتوند من �أجل �سر�ء �لالعب.
�ملدوي  �لن��ت��ق��ال  عقب  �لرب�سا  بها  ي��ق��وم  ر�سمية  �سفقة  �أول  دميبيلي  ي�سبح  وق��د 
�لذي  ج��ريم��ان،  �سان  لباري�س  �لبالوغر�نا  �سفوف  من  �سيلفا  د�  نيمار  للرب�زيلي 
دفع للنادي �لكتالوين قيمة �ل�سرط �جلز�ئي يف عقد جنم �ل�سيلي�ساو �لبالغة 222 

مليون يورو.
و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن بر�سلونة يحتاج �لآن ل�سم لعبن جدد لذلك هناك �سرعة 

يف وترية �ملفاو�سات، لكن �مل�سكلة تكمن يف مبلغ 100 مليون يورو �لذي يطالب به 
�لنادي �لأملاين مقابل �لتنازل عن �لالعب �ل�ساب، ويعتقد �لرب�سا �أنه مرتفع للغاية.

�أن  �أم�س  فات�سكه  خو�كيم  هان�س-  �لتنفيذي،  رئي�سه  ل�سان  على  �أكد  دورمتوند  لكن 
“100 مليون يورو مبلغ قليل جد�ً بالن�سبة لدميبيلي” ،�لذي كان �لرب�سا �أو�سك 
على �لتعاقد معه �لعام �ملا�سي قبل �أن ينتقل يف �لنهاية للفريق �لأملاين مقابل 15 

مليون يورو.
32 مبار�ة يف �لدوري  وخا�س �لالعب خالل �ملو�سم �ملا�سي بن �سفوف دورمتوند 

�لأملاين و10 يف دوري �أبطال �أوروبا، �سجل خاللها 8 �أهد�ف. 

اأقيمت �سمن اإطار »مبادرة حمدان بن حممد للريا�سة املجتمعية« 

ختام مناف�سات بطولة كرة ال�سلة �سمن »مبادرة الروح الإيجابية« التي اأطلقتها �سرطة دبي
�خ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة كرة 
يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  فعالياتها  �ل�سلة 
�سمن  ت�����اون  �أب  م�����ردف  ح��دي��ق��ة 
فعاليات �ملرحلة �لأوىل من �ملبادرة 
�لروح  “مبادرة  �لر�ئدة  �لريا�سية 
�لقيادة  �أطلقتها  �لتي  �لإيجابية” 
مع  بالتعاون  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة 
من  وع���دد  �لريا�سي  دب��ي  جمل�س 
�حلكومية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل���دو�ئ���ر 
و�أقيمت  دب��ي  �إم����ارة  و�خل��ا���س��ة يف 
بن  ح��م��د�ن  “مبادرة  �إط���ار  �سمن 
�ملجتمعية”  ل���ل���ري���ا����س���ة  حم���م���د 
فئات  خم���ت���ل���ف  حت���ف���ي���ز  ب����ه����دف 
ممار�سة  ع���ل���ى  دب�����ي  يف  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل����ري����ا�����س����ة و�ل����ن���������س����اط �ل���ب���دين 
لل�سعادة  م��ه��م��ة  �أد�ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

و�لطاقة �لإيجابية.
بطولة  بلقب  ه��وج��ان  فريق  وف��از 
�ملبار�ة  ف����وزه يف  ب��ع��د  �ل�����س��ل��ة  ك���رة 
�إيليت بنتيجة  �لنهائية على فريق 
�لفريق  بتتويج  وق���ام   -37  52
ب����ك����اأ�����س �ل���ب���ط���ول���ة و�مل���ي���د�ل���ي���ات 
�ل��ذه��ب��ي��ة ك���ل م���ن �ل��ع��م��ي��د خالد 
�سهيل مدير �لإد�رة �لعامة لإ�سعاد 
�ملجتمع ب�سرطة دبي غازي �ملدين 
ممثل جمل�س دبي �لريا�سي وعلي 

�لأم�����ريي ع�����س��و �حت����اد �لإم�����ار�ت 
ك��م��ا ح�����س��ر مر��سم  �ل�����س��ل��ة  ل��ك��رة 
�إبر�هيم  حممد  �لكابنت  �لتتويج 
جمل�س  من  �ل�سريف  ب��اهلل  و�ملعتز 
�ملبار�ة  و���س��ه��دت  �ل��ري��ا���س��ي  دب����ي 
جماهريية  م���ت���اب���ع���ة  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
كبرية. يف ختام �لبطولة مت توزيع 
�لفرق  و�مل��ي��د�ل��ي��ات على  �ل��ك��وؤو���س 

�ل��ف��ائ��زة ب��امل��ر�ك��ز �ل��ث��الث��ة �لأوىل 
ويف ن��ه��اي��ة �لح��ت��ف��ال مت �لإع���الن 
ع����ن ت���ك���وي���ن ف���ري���ق ج���دي���د لكرة 
�ل�����س��ل��ة ي��ح��م��ل ����س��م ف��ري��ق �ل���روح 
جمموعة  ي�سم  �ل���ذي  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�ل��ف��رق �لتي �ساركت يف  م��ن جن��وم 
�لفريق  ه��ذ�  و�سي�سارك  �لبطولة 
�ملجتمعية  �لريا�سية  �لفعاليات  يف 

�لتي �ستقام يف دبي �سمن “مبادرة 
للريا�سة  حم���م���د  ب����ن  ح����م����د�ن 
�ملجتمعية«. و�سارك يف بطولة كرة 
�ل�سلة ثمانية فرق مت تق�سيمها �إىل 
�لفريقان  تاأهل منهم  جمموعتن 
و�لثاين  �لأول  باملركزين  �لفائز�ن 
�إىل دور ن�سف �لنهائي حيث �لتقي 
�ساحب  مع  جمموعة  كل  مت�سدر 

�ملجموعة  م�����ن  �ل�����ث�����اين  �مل�����رك�����ز 
�لأخ���رى وم��ن ث��م ت��اأه��ل �لفائز�ن 

�إىل �ملبار�ة �لنهائية.
�لكرة  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ت��ق��ام 
�لطائرة �سمن �ملرحلة �لأوىل من 
يوم  �لإيجابية”  �ل���روح  “مبادرة 
مردف  حديقة  يف  �ملقبل  �جلمعة 
وتبد�أ �ملرحلة �لثانية من فعاليات 

�ملحي�سنة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل�����ب�����ادرة 
�لثانية و�لتي �ستقام خالل �لفرتة 
من �لول من �سبتمرب وحتى نهاية 
نوفمرب، فيما تقام �ملرحلة �لثالثة 
�لرب�ساء  منطقة  يف  �مل���ب���ادرة  م��ن 
دي�سمرب  ب���د�ي���ة  وت��ن��ط��ل��ق  �لأوىل 
فرب�ير   28 حتى  وت�ستمر  �ملقبل 
�ملرحلة  ب��ع��ده��ا  وت����ب����د�أ   2018

�ل��ر�ب��ع��ة و�لخ���رية م��ن �مل��ب��ادرة يف 
�لأوىل  �ل�سناعية  �ل��ق��وز  منطقة 
 2018 وت��ن��ط��ل��ق م��ط��ل��ع م���ار����س 

وتختتم يف نهاية مايو 2018.
�ملبادرة  من  �لأوىل  �ملرحلة  وكانت 
قد �نطلقت يف منطقة مردف يوم 
تنظيم  مت  حيث  �ملا�سي  مايو   29
�لقدم  ك�����رة  خ���م���ا����س���ي���ات  ب���ط���ول���ة 

وب��ط��ول��ة ث��الث��ي��ات ك���رة �ل�����س��ل��ة يف 
مردف  وحديقة  ت��اون  �أب  حديقة 
بح�سور  �ل���ف���ع���ال���ي���ت���ان  وح���ظ���ي���ت 
ح���ي���ث حر�س  ك���ب���ري  ج���م���اه���ريي 
ومتابعة  �حل�سور  على  �جلمهور 
لال�ستمتاع  و�ل��ت��و�ج��د  �مل��ن��اف�����س��ات 
و�ملبادر�ت  �ل��ري��ا���س��ي��ة  ب��الأن�����س��ط��ة 
�لدو�ئر  تقيمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��وع��وي��ة 
��ستمرت  كما  �مل�ساركة  و�ملوؤ�س�سات 
تدريبات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  دب���ي  ���س��رط��ة 
و�لتي  �لقتالية  �لفنون  لل�سغار يف 
���س��ه��دت م�����س��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري من 
وت�ستمر  و�ل���ن���ا����س���ئ���ن  �لأط�����ف�����ال 
م��ردف حتى  �لفعاليات يف منطقة 

�ملقبل. �أغ�سط�س   25
وتهدف مبادرة “�لروح �لإيجابية” 
�إىل تر�سيخ قيم �لت�سامح و�لتعاي�س 
و�حلو�ر بن �أفر�د �ملجتمع و�حرت�م 
كافة  ن��ب��ذ  م��ع  وتقبلهم  �لآخ���ري���ن 
�أ�سكال �لتطرف و�لكر�هية و�لعنف 
�إىل  �إ���س��اف��ة  و�لتمييز  و�لع�سبية 
ن�سر �لثقافة �لريا�سية و�ل�ستفادة 
�جتماعية  ك������اأد�ة  �ل��ري��ا���س��ة  م���ن 
فعالة ل�ستغالل �أوقات �لفر�غ مبا 
يعود بالنفع على كل �أفر�د �ملجتمع 

مبختلف فئاتهم و�أعمارهم.

�مل�سارعة  �حت��اد  رئي�س  �لدرعي  ثعلوب  بن  �أ�ساد حممد 
و�جلودو مببادرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« باإعالن 2018 عام 
ز�يد مبنا�سبة �لذكرى �ملئوية مليالد �ملغفور له باإذن �هلل 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه«، �لتي 
للتعبري   2018 ع��ام  وتخ�سي�س  �ملقبل  �لعام  ت�سادف 
�أك���رث و�أع���م���ق، ع��ن �ل�����س��ع��ور �ل��غ��ام��ر ل���دى �لإمار�تين 
و�ل��ع��رب و�ل��ع��امل ك��اف��ه م��ن �لأ���س��ق��اء و�لأ����س���دق���اء، بل 
ز�يد بن  �ل�سيخ  �لعظيم  �لقائد  �لإن�سانية جمعاء، جتاه 

�سلطان حكيم �لعرب طيب �هلل ثر�ه.
و�أ����س���اف – ل��ق��د ك��ان��ت ب�����س��م��ات ز�ي����د �خل���ري يف كافه 
�ملجالت على م�ستوى �لدولة �لتي ر�أت �لنور من خالل 

�أن  روؤيته �لثاقبة لذلك ل ميكن ل�سعب دولة �لإم��ار�ت 
ين�سى �لقائد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، 
طيب �هلل ثر�ه. لقد و�سع ز�يد �خلري يده يف كل ما يهم 
فر�سة   2018 ع��ام  تخ�سي�س  يعترب  لذلك  �لإن�����س��ان 
�ل��ت��ي م��ا ز�ل���ت تردد  ت��اري��خ��ي��ة للتعبري ع��ن م�����س��اع��رن��ا 
�سعبنا يجني  ز�ل  �لتي ما  �لتنمية  ب�سدق كافه مر�حل 
�ليومية  حياتنا  ويف  بيننا  ز�ي���د  ظ��ل  ل��ذل��ك   ، ث��م��اره��ا 
ركز  �أن  بعد  حتققت  �لتي  و�لجن���از�ت  ب�سماته  بف�سل 
)رحمه �هلل( على بناء �لإن�سان �أول ، ليبقي رمز� خالد� 
يف قلوب �سعبنا ومن عا�س بيننا ..�أما يف �ملجال �لريا�سي 
�لإم����ار�ت على  ريا�سة  �زده���رت  فيطول �حل��دي��ث حيث 
كافه �مل�ستويات بف�سل �لبنية �لتحية �ل�ساخمة �لتي ر�أت 

�لنور يف عهد ز�ي��د �خلري )طيب �هلل ث��ر�ه( وما ميالد 
مدينة ز�يد �لريا�سية يف 1974 كتحفة ريا�سة يف قلب 
عا�سمة دول �لإمار�ت لدليل �سادق على �هتمامه )رحمه 
�هلل( بال�سباب و�لريا�سة و�لتي �ستظل �ساهد� على ع�سر 
�لنه�سة �لعمالقة و�لتي قامت على م�ساحة12 مليون 
ف��د�ن ق��دم مربع �نطالقا من �إمي��ان ز�ي��د �خل��ري باأثر 
جتاه  ب���دوره  للقيام  �ل�سباب  بناء  يف  �لريا�سة  و�أهمية 
�لريا�سية  ز�ي��د  مدينة  كانت  لذلك  وتنميته  �ملجتمع 
كتحفة �ساخمة يف قلب �خلليج �لناب�س تلبية ملتطلبات 
�حلركة �ل�سبابية و�لريا�سية و�لثقافية باملنطقة و�لتي 
ك��ان��ت �أح����دث و�أف�����س��ل �مل��ن�����س��اآت �ل��ري��ا���س��ي��ة يف �ملنطقة 
يكن  - مل  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  و�ختتم حممد  �آن����ذ�ك. 

�هتمام �لقائد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، 
طيب �هلل ثر�ه بقطاع �ل�سباب فقط بل �أمتد للمر�أة �لتي 
�سهدت طفرة ر�ئعة يف خمتلف �ملجالت خا�سة �لريا�سية 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  جلهود  دعما 
�لتنمية  �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�س�سة  �لعام  �لن�سائي  �لحتاد 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�سة  �لأ���س��ري��ة 
»�أم �لإم��ار�ت«، �لتي و�سعت �للبنات �لأوىل لها ��ستثمار 
للدعم �لذي حتظى به من قبل �لقيادة �لر�سيدة لذلك 
تقدير  مكان  وكانت  �حلو�جز  كل  �مل��ر�أة  ريا�سة  تخطت 
يف كافه �مل�ساركات �خلارجية با�سم �لدولة ، وقد جنحت 
بف�سل �لدعم و�لرعاية يف حتقيق �لإجن��از�ت و�ل�سعود 

�إىل من�سات �لتتويج.

حممد بن ثعلوب الدرعي : ب�سمات زايد اخلري �ستظل م�سيئة يف قلوبنا

�ل�  �لدويل  �أبو ظبي  �لعليا ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  تعقد 
24 لل�سطرجن �لذي يقام حتت رعاية �سمو �ل�سيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبو ظبي �لريا�سي خالل 
�لفرتة من 13 وحتى 23 �أغ�سط�س �حلايل بفندق دو�ست 
�لرئي�سي وذلك يف  �ملهرجان  �أبو ظبي تعقد موؤمتر  ثاين 
�ملهرجان  بفندق  �لث��ن��ن  �ل��ي��وم  ظهر  م��ن  ع�سرة  �لثانية 
ب�سارع �ملرور للك�سف عن كافه �لتفا�سيل �ملتعلقة بفعاليات 
ت��اأت��ي �ن��ط��الق��ت��ه �سمن ف��ع��ال��ي��ات )عام  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان 
�ملهرجان  (، وذلك من خالل تقدمي عائد  �خلري2017 

من ر�سوم �مل�ساركة جلمعية �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، وقد 
و�لأجنبية  �ملحلية  �لإع��الم  و�سائل  لكافه  �لدعوة  وجهت 
حل�سور موؤمتر )مهرجان �أبو ظبي 2017 ( �لذي ي�سهد 
م�ساركة �أكرث من 500 لعب ولعبة من 56 دولة من 
140 لعبا ولعبة من  خمتلف قار�ت �لعامل من بينهم 
�لالعبن �لأ�ساتذة ويف مقدمتهم لعب �لإمار�ت �لذهبي 
حقق  �ل��ذي  �لرحمن،  عبد  �سامل  �لكبري  �ل��دويل  �لأ�ستاذ 
خا�سة  ب�سفة  لل�سطرجن  م�سبوق  غ��ري  �إجن�����از�ً  م��وؤخ��ر� 
�أف�سل  قائمة  بدخوله  ع��ام��ة،  ب�سفة  �لإم����ار�ت  وري��ا���س��ة 

�لدويل  �لأ�ستاذ  �مل�ساركة  قائمة  ويف  �لعامل  يف  لعبا   20
�إبر�هيم حممد �خلوري بطل �لإمار�ت يف مو�سمي 2013 
2014- ويف �لقائمة �سمن �لفئات �لعمرية بطل �لعرب 
�أبطال  من  و�لعديد  �سنو�ت   10 لفئة حتت  خالد  خليفة 
�لو�عدة  بجانب   ، �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �لعمرية  �لفئات 
�لذهبية رو�سة �ل�سركال ولطيفة �لدرمكي ،وكانت �للجنة 
�ملنظمة قد �أعلنت �إغالق باب �لت�سجيل بالن�سبة لالعبن 
تاأ�سري�ت  ��ستخر�ج  �لقادمن من �خلارج و�لذين يتطلب 

لهم وفقا لالئحة و�سروط �ملهرجان. 

انعق���اد موؤمت���ر مهرج���ان اأبو ظب��ي الدويل 
ال���� 24 لل�سطرن����ج الي����وم
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الفجر الريا�ضي

قدم در�جو فريق �لإمار�ت �أد�ًء متميز�ً يف جولة 
بن  كو�ستا  روي  �لربتغايل  ح��ل  حيث  بولند�، 
�لع�سرة �لأو�ئل �سمن �لت�سنيف �لعام، يف حن 
�إحدى  يف  �نت�سار�ً  م��ودول��و  �سا�سا  زميله  حقق 

مر�حل �ل�سباق. 
منذ  �لإم���ار�ت  فريق  مع  له  م�ساركة  �أول  ففي 

جولة �سوي�سر� يف يونيو �ملا�سي،
 ظهر روي كو�ستا باأف�سل حالته وو��سل �أد�ءه 

�لع�سرة  ب��ن  �جل��ول��ة، حيث ح��ل  �ملتميز خ��الل 
�لأخ��ريت��ن من  �ملرحلتن  م��رت��ن يف  �لأو�ئ����ل 
يف  �ل�ساد�سة، وعا�سر�ً  �ملرحلة  يف  �ل�سباق )ر�بعاً 

�ملرحلة �ل�سابعة(. 

م��ودول��و ح�سناً حن  �سا�سا  �لإي��ط��ايل  �أبلى  كما 
�نتزع �لفوز يف �ملرحلة �لثانية وحل بن �خلم�سة 

�لأو�ئل يف �ملرحلة �لر�بعة. 
يف  �لإم�����ار�ت  لفريق  �لتالية  �ملحطة  و�ستكون 

با�سم  �ل��ت��ي ع��رف��ت ���س��اب��ق��اً  ج��ول��ة بينك ب��ان��ك، 
جولة �إينيكو. 

وينطلق �ل�سباق، �لذي ي�سم م�سار�ت م�سرتكة 
ولييج-با�ستوين- جولد،  �أم�ستل  �سباقات  مع 

ل��ي��ي��ج، وج���ول���ة �ل���ف���الن���درز، �ل���ي���وم �لإث���ن���ن 7 
يوم  وينته����������ي  بهولن�������د�،  بري�������د�  �أغ�سط�س يف 
ج�����ري�رد�سبي������رج  يف  �أغ�سط��������س   13 �لأح���د 

ببلجيك������ا.

نيم���ار “امل�س����اد احلي����وي” لباري����س �س����ان جريم�ان
��ستهل فريق باري�س �سان جريمان م�سو�ره يف �ملو�سم �جلديد من �لدوري 
�لفرن�سي لكرة �لقدم بالفوز على �سيفه �إميان 2-0، لكن جنم �ملبار�ة كان 

لعباً مل يجل�س حتى على مقاعد �لبدلء.
وقدم �سان جريمان ر�سمياً �لنجم �لرب�زيلي نيمار للجماهري بعد يومن 
�ل�سرط  قيمة  دولر(،  مليون   263( ي��ورو  مليون   222 دف��ع  م��ن  فقط 
�سفقة  �أغلى  م�سجاًل  �لإ���س��ب��اين،  بر�سلونة  مع  �لالعب  عقد  يف  �جل��ز�ئ��ي 
يف ت��اري��خ ك��رة �ل��ق��دم. وقبل ف��رتة م��ن �ن��ط��الق �مل��ب��ار�ة �م��ت��الأت �ملدرجات 
�جلماهري  ولوحت  نيمار،  مل�ساهدة  �لأم���ر�ء  حديقة  ملعب  يف  �آخ��ره��ا  عن 
بالأعالم �لزرقاء و�حلمر�ء. وظهر رئي�س �لنادي نا�سر �خلليفي وبجو�ره 
نيمار مرتدياً �لقمي�س رقم 10، �لذي �أهد�ه له زميله �لأرجنتيني خافيري 
يف �لوقت �لذي �لتف  با�ستوري. وقال �خلليفي: “�أهال بك يف �حلديقة”، 
على  ي��ده  ي�سع  �أن  قبل  لها  ول��وح  �ملتحم�سة  �جلماهري  ناحية  نيمار  فيه 

�إ�سارة حلبه لهم. وقابل نيمار �ل�ستقبال �حلافل بتوجيه �ل�سكر  قلبه، يف 
من  بالعديد  �لفوز  �أع��ت��زم  �لربتغالية:  باللغة  يقول  �أن  قبل  للجماهري، 

�لألقاب معكم، و�حتاج �إىل دعمكم من �أجل هذه �لألقاب .
ثم تفاعل نيمار مع �جلماهري �لتي رددت �لأنا�سيد �خلا�سة بباري�س �سان 
جريمان، حيث عدلت �جلماهري كلمات هذه �لأنا�سيد ورددت يف و�سطها ��سم 
نيمار. وجال نيمار حول �مللعب، ووقع على بع�س �لكر�ت قبل �أن ي�سددها 
�لفا�سلة بن  بالقرب من �حلو�جز  بع�سهم  باجتاه �جلماهري، ثم �سافح 
�ل���س��ت��ق��ب��ال �حلما�سي،  ن��ي��م��ار مل ين�س  ول��ك��ن  و�مل���درج���ات.  �مل��ل��ع��ب  �أر�����س 
�أنه  �سان ج��ريم��ان، حيث  لأل��رت����س  �ل�سهري  �ل�سمايل  �مل��درج  من  حت��دي��د�ً 
بعد �أن �أكمل جولته حول �مللعب عاد فجاأة وخلع قمي�سه، و�ألقى به �سوب 
�جلماهري. وبعد كل ذلك جاءت �ملبار�ة متو��سعة �مل�ستوى، فرغم �سيطرة 
�سان جريمان على جمريات �للعب متاماً يف مو�جهة �ميان ولكن �لألعاب 

جمدد�ً  تظهر  مل  �ل�ستقبال  مر��سم  خ��الل  نيمار  �ساحبت  �لتي  �لنارية 
خالل �ملبار�ة. وعلقت �سحيفة ليكيب على فوز �سان جريمان بالقول: كان 
فوز �لرجل �ل�12 يف �إ�سارة �إىل نيمار. وكتبت �ل�سحيفة يف عامود �آخر يف 
عددها �ل�سادر �م�س �لأحد “نيمار مثل �لكهرباء �أو �مل�ساد �حليوي، مبجرد 

�أن حت�سل عليه ت�ساأل نف�سك كيف ع�ست كل هذه �ل�سنو�ت بدونه«.
ويف  �ملقبل،  �لأح���د  غانغون  م��ع  �لتالية  �مل��ب��ار�ة  يف  ج��ريم��ان  �سان  ويلتقي 
�لأ�سبوع �لتايل ي�سجل نيمار ظهوره �لأول مع �لفريق على ملعب حديقة 

�لأمر�ء من خالل �ملبار�ة �أمام تولوز.
ولكن �ملوعد �لأهم �سيكون يف 24 �أغ�سط�س عندما يخو�س �لفريق مبار�ته 

�لأوىل يف دور �ملجموعات لدوري �أبطال �أوروبا.
�لدوري  لقب  �أج��ل  م��ن  معه  �لتعاقد  يتم  �أن��ه مل  ي��درك  �لنهاية  نيمار يف 

�لفرن�سي، لكن من �أجل �لتتويج �لقاري للمرة �لأوىل. 

فريق الإمارات يظهر اأداًء قويًا يف جولة بولندا

روي كو�ستا يحل �سمن الع�سرة الأوائل يف الت�سنيف العام ومودولو يفوز يف مرحلة من ال�سباق

�أط����اح �لمل����اين �ل��ك�����س��ن��در زف��ريي��ف �مل�����س��ن��ف خام�سا 
عليه  تغلب  عندما  �لثاين  ني�سيكوري  كي  بالياباين 
و��سنطن  لدورة  �لنهائية  �ملبار�ة  وبلغ  و4-6   3-6

�لدولية لكرة �مل�سرب.
و�حتاج زفرييف )20 عاما( �لذي �رتقى هذ� �ل�سبوع 
�ف�سل  وه��و  �لعاملي  �لت�سنيف  يف  �لثامن  �مل��رك��ز  �ىل 
دقيقة   63 �ىل  �لح��رت�ف��ي��ة،  م�سريته  يف  ل��ه  م��رك��ز 

حل�سم مو�جهته �لوىل للياباين.
ني�سيكوري مقابل  لزفرييف على  �لثامن  �لفوز  وهو 

هز�ئم.  9
م�سريته  يف  �خل��ام�����س  �ل��ل��ق��ب  �ىل  زف��ريي��ف  وي�سعى 
�لح��رت�ف��ي��ة يف ث��ام��ن نهائي ل��ه و�ل��ر�ب��ع ه��ذ� �لعام 
باألقابها  ت��وج  حيث  ومونبلييه  وميونيخ  روم��ا  )بعد 

�لثالثة(.
ب��دء مو�سم �لر����س��ي �ل�سلبة بلقب  وق��ال زف��ريي��ف: 
كبرية،  مبار�ة  “قدمت  م�سيفا  �سيكون �أمر� ر�ئعا”، 
�لثقة،  يف  �ساعدين  وه��ذ�  -3�سفر،  بالتقدم  بد�أتها 

حقا لعبت جيد�.
و�ملتو�جد  عامليا  �لتا�سع  ني�سيكوري  ف�سل  �ملقابل،  يف 

بن �ل�10 �لو�ئل يف �لت�سنيف �لعاملي منذ �سبتمرب 
�سهر�   18 �ي لقب منذ  �حر�ز  2014، يف 

�سارك خاللها يف 30 دورة وبطولة.
ويعود �للقب �لخري لني�سيكوري �ملتوج 

�ىل   ،2015 ع���ام  و����س��ن��ط��ن  ب�����دورة 
لقب  ن���ال  ع��ن��دم��ا   2016 ف���رب�ي���ر 
دورة ممفي�س �لمريكية، ومنذ ذلك 

�حلن خ�سر 6 مباريات نهائية.
�ملبار�ة  يف  زف��ريي��ف  وي��ل��ع��ب 

�جلنوب  م��ع  �لنهائية 
كيفن  �ف������ري������ق������ي 
�ندر�سون �خلام�س 

ع���������س����ر و�ل���������ذي 
عقبة  ت���خ���ط���ى 
�لم����������ريك����������ي 
ج��������اك ����س���وك 
�لثامن بالفوز 
 3-6 ع���ل���ي���ه 
وهو  و4-6. 
�لثاين  �ل��ف��وز 

لن���در����س���ون 
�سوك  ع���ل���ى 
 4 يف 

م������و�ج������ه������ات 
بينهما  ج����م����ع����ت 

حتى �لن.
و�لتقى زفرييف و�ندر�سون 

وكانت  �لن  ح���ت���ى  م���رت���ن 
يف  �لوىل  ل���المل���اين،  �ل��غ��ل��ب��ة 

�لدور �لثاين لدورة و��سنطن عام 2015، و�لثانية يف 
�لدور �لأول �ي�سا لدورة روما للما�سرتز هذ� �لعام.

�سعبة.  �ستكون  �لغد  مو�جهة  �ن  �ن��در���س��ون  و�ع��ت��رب 
يل،  “بالن�سبة  م�سيفا:  ر�ئعا”،  عاما  يعي�س  �ليك�س 
�لقيام  �أع��رف  �لتي  �لأم��ور  �لرتكيز على  يتعن علي 

بها وتقدمي �أف�سل ما لدي.
وهي �ملبار�ة �لنهائية �لأوىل لندر�سون منذ تتويجه 
 2015 عام  �لحرت�فية  �لثالث يف م�سريته  باللقب 

يف دورة وين�ستون-�سامل �لمريكية.
دورتي  بلقبي  �لظفر  عاما(   31( لندر�سون  و�سبق 
عام  وج��وه��ان�����س��ب��ورغ   2012 ع����ام  ب��ي��ت�����س  دي���ل���ر�ي 

.2011
ولدى �ل�سيد�ت، بلغت �لأملانية يوليا جورج و�لرو�سية 
على  و�سابعة  ر�ب��ع��ة  �مل�سنفتان  م��اك��اروف��ا  �يكاترينا 

�لتو�يل �ملبار�ة �لنهائية.
يف ن�سف �لنهائي، فازت جورج على مو�طنتها �ندريا 
بتكوفيت�س 5-7 و6-4 و7-5 يف �ول مبار�ة بينهما، 
وماكاروفا على �لفرن�سية �و�سيان دود�ن 3-6 و3-6 

و6-4 يف �ول مبار�ة بينهما �ي�سا.
و�لتقت جورج وماكاروفا مرة و�حدة حتى �لن 
�ملفتوحة،  ����س��رت�ل��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف  وك���ان���ت 
�وىل �لبطولت �لربع �لكربى، عام 

للرو�سية. �لغلبة  وكانت   2015
وت�سعى كل من جورج وماكاروفا 
�ىل �للقب �لثاين يف م�سريتهما 
�مل���ظ���ف���رة ب10  �لح����رت�ف����ي����ة 
�ل��ق��اب يف �ل��زوج��ي ل��ل��رو���س��ي��ة و5 

لالأملانية.

�أف�سد جا�سنت غاتلن حفلة ود�ع يو�سن بولت، عندما 
فاز �لعد�ء �لأمريكي بلقب �سباق 100 مرت يف بطولة 
�لقوى، على ح�ساب مناف�سه �جلاميكي  لألعاب  �لعامل 
ت�سبب يف �سيحات  ما  وه��و  �لثالث،  �ملركز  �حتل  �ل��ذي 
��ستهجان من �جلماهري يف لندن غري �ل�سعيدة مبا�سيه 

مع �ملن�سطات.
�أن يكون �حتفاًل برحيل  وحتول ما كان من �ملفرت�س 
���س��ج��ب لأ�سو�أ  �إىل  �ل���ق���وى،  �أل���ع���اب  ري��ا���س��ي يف  �أع��ظ��م 
تعر�س  �ل���ذي  غاتلن،  ��ستعاد  �إذ  �سمعة،  مت�سابقيها 
�لأي����ام �خلو�يل  �مل��ن�����س��ط��ات،  ب�سبب  م��رت��ن  ل��الإي��ق��اف 
12 عاماً من  ليحرز �للقب �لعاملي للمرة �لثانية بعد 
لقبه �لأول، و13 عاماً من ح�سوله على ذهبية �سباق 

100 مرت �لأوملبية.
ومثلما جرت �لعادة موؤخر�ً كانت بد�ية بولت مروعة، 
ل��ك��ن ه����ذه �مل����رة مل ي��ن��ج��ح يف �ل��ت��ع��وي�����س ب��ع��دم��ا بد� 
لكن  ل��ل��ف��وز،  طريقه  يف  ك��ومل��ان  كري�ستيان  �لأم��ري��ك��ي 
نهائي  يف  ب��ول��ت  �أم����ام  ب�سعوبة  خ�سر  �ل���ذي  غ��ات��ل��ن، 
�لوقت  يف  ك���ال���ربق  �ن��ط��ل��ق   ،2015 �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
 9.92 يف  ليفوز  مثايل  ب�سكل  ر�أ�سه  وخف�س  �ملنا�سب، 

ثانية.
وح�سل كوملان، �لذي �سارك يف �أكرث من 40 �سباقاً هذ� 
�أ�سابيع فقط،  عدة  قبل  لكنه حتول لالحرت�ف  �لعام، 

على �مليد�لية �لف�سية م�سجاًل 9.94 ثانية.
�لتي  �ل�����س��رع��ة،  لكن  �لنهاية  خ��ط  حتى  ب��ول��ت  وك��اف��ح 
قادته لتحقيق رقم قيا�سي عاملي يبلغ 9.58 ثانية قبل 
من  ومعاناته  �ل�سن  يف  تقدمه  مع  تال�ست  �سنو�ت،   8

�لإ�سابات.
وقال بولت: �إنها فقط و�حدة من تلك 

�ملعتاد  يف  تقتلني.  بد�يتي  �لأ�سياء. 
تتح�سن خالل جولت �ل�سباق لكن 

هذ� مل يحدث.
وع��ن��دم��ا ظ���ه���رت �ل��ن��ت��ائ��ج على 
�للوحة �لعمالقة بد�أ �مل�سجعون 
�سيحات  ت���ك���ر�ر  يف  �ل���ف���ور  ع��ل��ى 

غاتلن  و�جهها  �لتي  �ل�ستهجان 
يف  و��ستمرت  �لت�سفيات،  منذ 

�لدور ن�سف �لنهائي.
ورمب����ا ع��ل��ى ن��ح��و غري 

رده  ك�����ان  م���ف���اج���ئ 
و�سع  ه��و  �لأول 
على  �إ�����س����ب����ع����ه 
�سفتيه يف �إ�سارة 
ل�����ل�����ج�����م�����اه�����ري 
ب�����ال�����������س�����ك�����وت. 
�مل�سجعون  ورد 
لبولت  بالهتاف 
�حت�سن  �ل������ذي 
غ����ات����ل����ن و�أك�������د 
ل�����������ه �أن������������������ه ل 
ي�����س��ت��ح��ق ه���ذه 

�ل�سيحات.
وقال غاتلن، �لذي 

ع��وق��ب ب��الإي��ق��اف 4 
ب�سبب   2006 من  بد�ية  �سنو�ت 

للمن�سطات  تعاطي  �خ��ت��ب��ار  يف  �ل�سقوط 
للمرة �لثانية: �سمعت �سيحات �ل�ستهجان 

طيلة �ل�سباق وبقيت يف طريقي. فعلت ما 

�لأمريكي  �ل��ع��د�ء  و�أ���س��اف  �أفعله«.  �أن  علي  يجب  ك��ان 
وتهتف  هنا  م��وج��ودة  حتبني  �ل��ت��ي  �ل��ن��ا���س  �ملخ�سرم: 

با�سمي وت�سجعني هناك يف دياري.
�لعديد من  �لأخري لبولت. حققت  �ل�سباق  �إنه  وتابع: 
�ل�سنو�ت.  �لهز�ئم على مد�ر  و�لكثري من  �لنت�سار�ت 
لكن  �مل�سمار  على  نتناف�س  نحن  منا�سبة مذهلة.  �إنها 
�أول  جيد�ً.  وقتاً  ومن�سي  ن�سحك  �لإحماء  منطقة  يف 
�سيء فعله كان تهنئتي، وقال �إنني ل �أ�ستحق �سيحات 
�ل���س��ت��ه��ج��ان. �إن���ه م�����س��در �إل���ه���ام. وب��ع��د خ�����س��ارة بولت 
�ستتطلع مو�طنته �إيلن طوم�سون �لبطلة �لأوملبية �إىل 
��ستعادة كربياء �لبالد يف �سباقات �ل�سرعة و�إحر�ز لقب 
يف  �لقوى  لأل��ع��اب  �لعامل  بطولة  يف  مرت   100 �سباق 
لندن �م�س �لأحد. وتعترب طوم�سون، �لتي فازت �أي�سا 
ب�سباق 200 مرت يف �أوملبياد ريو �لعام �ملا�سي، �ملر�سحة 
�لأبرز للفوز بال�سباق يف ظل غياب مو�طنتها �سيلي-�آن 
�نتظار  �لعامل ثالث مر�ت ب�سبب  فريزر-بري�س بطلة 

�إجناب مولودها �لأول.
�لهولندية  من  منتظرة  مناف�سة  طوم�سون  و�ستو�جه 
د�فنه �سيربز و�لأمريكية توري بوي �ساحبتي �لف�سية 
�لعامل يف بكن  ذ�ت��ه يف بطولة  �ل�سباق  و�لربونزية يف 

منذ عامن.
وب��ل��غ��ت م��ن��اف�����س��ات �ل�����س��ب��اع��ي ل��ل�����س��ي��د�ت ق��م��ة �لإث�����ارة 
و�سيح�سم �للقب يف ��ستاد لندن �ليوم �لأحد. وتت�سدر 
ب��ف��ارق �سئيل عن  �ل��رتت��ي��ب  �سيفر  ك��ارول��ن  �لأمل��ان��ي��ة 
�آخر  �لأوملبية قبل خو�س  �لبطلة  تيام  نايف  �لبلجيكية 

ثالث م�سابقات.
�مل����ار�ث����ون حيث  �ل���ي���وم يف  م��ي��د�ل��ي��ة يف  �أول  و���س��ت��ك��ون 
بالتوقيت   1055 �ل�����س��اع��ة  �ل��رج��ال  ���س��ب��اق  ينطلق 
مر�سحا  و�جن���ريو  د�ن��ي��ي��ل  �لكيني  وي��ب��دو  �ملحلي 
قويا حل�سد �للقب بعدما فاز مبار�ثون لندن يف 
�أبريل ني�سان �ملا�سي. وينطلق مار�ثون �ل�سيد�ت 

�ل�ساعة 1400.
و�سيح�سم �أي�سا لقب �لقفز بالز�نة لل�سيد�ت 

ولقب رمي �جللة للرجال.

زفرييف بنهائي دورة وا�سنط�ن 
على ح�ساب بني�سيك����وري 

طوم�سون تتطلع ل�ستعادة كربياء جاميكا 

غاتلني ي�سعق »الأ�سطورة« بولت يف »�سباق الوداع«
قال مدرب ريال مدريد �لإ�سباين، 
�ل��ف��رن�����س��ي زي����ن �ل���دي���ن زي�����د�ن، 
�ل�سوبر  كاأ�س  م��ب��ار�ة  خو�س  قبل 
�لأوروبي �أمام مان�س�سرت يونايتد، 
�إنه يرى يف عيون لعبيه �حلما�سة 
و�ل��ت��ع��ط�����س ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل���زي���د من 
�لبطولت. وقال زيد�ن يف مقابلة 
مع موقع �لحت��اد �لأوروب��ي لكرة 
هو  مدريد  ري��ال  )يويفا(:  �لقدم 
م��وؤ���س�����س��ة م��ت��ع��ط�����س��ة. �ل��ك��ل يعلم 
ت��ن��ه��ي مو�سم  ن��ح��ن وح����ن  �أي�����ن 
كاملو�سم �ملا�سي، بالفوز، ي�ساعدك 
م���ع ب���د�ي���ة �مل���و����س���م �ل���ت���ايل على 
حماولة فعل �لمر نف�سه. هذ� هو 
�لتحدي، �ل�ستعد�د ملحاولة �لفوز 

باأ�سياء مرة �أخرى .
مو�جهة  �أه���م���ي���ة  زي������د�ن  و�أب�������رز 
�أنها  م��وؤك��د�ً  يونايتد،  مان�س�سرت 
لدينا  �لأول  �ل��ر���س��م��ي��ة  �مل����ب����ار�ة 
ونعرف �أهميتها. ناأمل يف �لو�سول 
ونحن  جيد.  ��ستعد�د  يف   8 ليوم 

نعمل على ذلك .
و�أ�سار �إىل �لفوز يف �لن�سخة 

�ل�سوبر  ل��ك��اأ���س  �لخ�����رية 
�إ�سبيلية  �أمام  �لأوروبي 
منحها  �لتي  و�لدفعة 

�لفوز  يف  “ناأمل  وق���ال:  لفريقه. 
بكاأ�س  ب��ال��ف��وز  ط��ري��ق��ة  ب��اأف�����س��ل 
�ل�سوبر وبعدها مونديال �لأندية، 
ب�سكل  نبد�أ  وكذلك  ي�ساعد،  وهذ� 
جيد يف �لليغا، لأنه خالل �ملو�سم 
�ستكون هناك حلظات �سعبة، لكن 
�لأمر �ملحوري هو �أن ن�سل لنهاية 
حمركاً.  كنا  لو  كما  بدنياً  �ملو�سم 
فعلنا ذلك ب�سكل جيد. يف �ل�سوط 
�لت�سامبيونز  نهائي  م��ن  �ل��ث��اين 
�أنا فخور  �لأمر مده�ساً.  ليغ كان 
وبالأ�سخا�س  بالالعبن  للغاية 
�لعامل.  ط����ول  ي��دع��م��ون��ا  �ل���ذي���ن 
ن��ح��ن ري���ال م��دري��د ون��ري��د د�ئماً 

�ملزيد.
و�أك����د زي����د�ن ع��ل��ى ه���دف �لفريق 
يف �ل��ف��وز ب���دوري �لأب��ط��ال للمرة 
ق��ائ��اًل: لن  �ل��ت��و�يل،  �لثالثة على 
ل��ك��ن��ه ه���دف لدينا،  ���س��ه��اًل  ي��ك��ون 
�أجله.  م���ن  ل��ل��ن�����س��ال  و���س��ن�����س��ع��ى 
على  �ث������ن������ن  ح����ق����ق����ن����ا 
لكن  �ل��������ت��������و�يل، 
ح���������������س�������ن�������اً، 

�سنعمل 
لة  و ملحا
ذلك . 

زيدان: نحن ريال مدريد 
ونريد دائمًا املزيد



    
راكب يقتل �سائقًا لإرتفاع �سعر التذكرة

�لركوب، قتل  �أ�سعار تذ�كر  زي��ادة يف  �لأوىل لتطبيق  �ل�ساعات  مع 
�لقاهرة  ���س��و�رع  يف  �ل�سري  �أث��ن��اء  ع��ام  نقل  �أتوبي�س  �سائق  م�سري 
م�ستخدًما  �ل�سائق  على  �ملربح  بال�سرب  �لركاب  �أحد  �نهال  حيث 
جثة  لي�سقطه  �لأتوبي�س،  مقعد  �أح��د  خلف  م��وج��ودة  كانت  ع�سا 

هامدة.
�حلادث  ملوقع  ن�سر  مدينة  منطقة  يف  �ملخت�سة  �جلهات  و�نتقلت 
لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة، بعد �أن �سادت حالة من �لفزع و�خلوف 

لدى �لر�كبن، خا�سة �ل�سيد�ت و�لأطفال.
�ملتهم  بن  وقعت  م�ساجرة  �أن  و�لتحريات  �لركاب  �أق��و�ل  و�أثبتت 
– 42عاًما”، و�ملجني عليه “ع.�أ – 47 عاًما” بعد مطالبة  “ع.ع 
�ملتهم للمجنى عليه باتخاذ طريق �آخر نتيجة �لزحام �ملروري يف 
طريق �سرب�-�لعا�سر ، �إل �أن �ل�سائق مت�سك بال�سري يف خط �ل�سري 

�ملحدد له.
�إثرها قام  �أن �مل�ساجرة تطورت بن �لطرفن، على  وذكر �ل�سهود 
�ملتهم بالإم�ساك بع�سا خلف مقعد �ل�سائق، و�نهال عليه بال�سرب 
�أن ح��ال��ًة من  �ل��دم��اء، م��وؤك��دي��ن  لي�سقطه جثة ه��ام��دة غ��ارًق��ا يف 
�لغ�سب �نتابت �لركاب مبجرد ركوب �لأتوبي�س ب�سبب زيادة �سعر 

�لتذكرة بن�سبة 50%.
ق�سم  �إىل  �إحالته  �ملتهم ومت��ت  �لقب�س على  �لأم��ن  رج��ال  و�أل��ق��ى 
�ل�سرطة لبدء �لتحقيق معه، وعر�س جثة �ملجنى عليه على �لطب 

�ل�سرعي لإعد�د تقرير ب�ساأن �سبب �لوفاة. 
تذ�كر  �أ�سعار   ، �ملا�سية  �جلمعة  �سباح  �مل�سرية  �حلكومة  ورفعت 
2 جنيه لت�سبح   %25  لتذكرة �لركوب فئة  �أتوبي�س �لنقل �لعام 
جنيها  لت�سبح  جنيه   1 لفئة  و50%  �جل��ن��ي��ه،  ون�سف  جنيهن 
يف  زي���ادة  �أي  تطبيق  �حلكومة  نفي  م��ن  بالرغم  �جلنيه،  ون�سف 
�أو�ئ��ل يوليو  �أ�سعار �لتذ�كر عقب قيام �حلكومة للمرة �لثانية يف 

�ملا�سي برفع �لدعم جزئًيا عن �لوقود و�ملحروقات.

ر�سا�سة ترتد من ج�سد حيوان على مطلقها
تعر�س رجل �أمريكي من ولية تك�سا�س جلروح خطرية يف �لوجه، 
ب��ع��د �أن �أط��ل��ق �ل��ن��ار ع��ل��ى ح��ي��و�ن �مل����درع م��ن م�����س��د���س��ه، و�رت���دت 

�لر�سا�سة من درع �حليو�ن �لقا�سي �إىل وجهه.
�ل����ذي مل  �ل���رج���ل،  �أن  ك��ا���س لري روي  ���س��ري��ف م��ق��اط��ع��ة  وذك����ر 
غرب  جنوب  ماريتا  يف  منزله  من  خ��رج  هويته،  عن  �لك�سف  يتم 
تي�سكاركانا، حو�يل �ل�ساعة �لثالثة من فجر يوم �خلمي�س �ملا�سي، 
�إط��الق �لنار  �إىل  �مل��درع يف ممتلكاته، و�سارع  �أن ر�سد حيو�ن  بعد 

عليه، بح�سب �سحيفة هافينغتون بو�ست �لأمريكية. 
م�سد�سه،  �إىل حمل  ف�سارع  �ملنزل،  يف  زوجته  "كانت  روي  و�أ�ساف 
�أن ر�سا�سة و�حدة  3 مر�ت باجتاه �حليو�ن. ويبدو  �لنار  و�أطلق 
�أ���س��اب��ت وجه  ث��م  �لقا�سية،  �مل���درع  ق�سرة  م��ن  �رت����ّدت  �لأق���ل  على 
�لرجل". ويف �لوقت �لذي مت نقل �لرجل جو�ً �إىل �مل�ست�سفى، وهو 
يعاين من جر�ح خطرية يف وجهه، ل يعرف بعد ماذ� حّل بحيو�ن 
�إنها مل تعرث عليه بعد �حلادثة. ويوجد  �ل�سرطة  �مل��درع، وتقول 
ما يقرب من 20 نوعاً من حيو�ن �ملدرع، ولكن �لنوع ذي �لت�سعة 
نطاقات �لوحيد �ملوجود يف �لوليات �ملتحدة وباقي �لأنو�ع منت�سرة 
يف �أم��ري��ك��ا �جل��ن��وب��ي��ة، ول���دى ح��ي��و�ن �مل���درع ل��وح��ات علي ج�سده 
�ل��دروع تغطي كل ج�سمه. وحيو�ن �ملدرع هو من �لثدييات  ت�سبه 
�لوحيدة �لتي متتلك ق�سرة �سلبة كهذه، ويطلق على حيو�ن �ملدرع 

��سم �أرماديلو وهي كلمة �إ�سبانية تعني مدرعة �سغرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يده�س حبيبته حتى املوت ب�سبب �سيجارة
وجهت �ل�سرطة يف نيويورك تهمة �لقتل لرجل خم�سيني، بعد �أن �أقدم على ده�س حبيبته حتى �ملوت، ب�سبب خالف 
بينهما حول �لتدخن. وكان روبرت �سافنتي ، يتناول �لع�ساء مع ليز� مي�سلي يف �أحد �ملطاعم ليلة �لثالثاء �ملا�سي، 
عندما دب خالف بينهما، عندما �أر�دت ليز تدخن �سيجارة. وتقول �ل�سرطة �إن روبرت حاول قيادة �سيارته مبتعد�ً، 
ليلقنها در�ساً حول م�ساوئ �لتدخن. �إل �أن ليز� حاولت �لت�سبث بال�سيارة، قبل �أن ت�سقط حتتها، وتتعر�س جلروح 
�خلالف  دب  قاتلة. و�أ�سارت �لتقارير �ملحلية، �إىل �أن روبرت وليز� كانا يف مطعم "كاردون ميديتريينيان" عندما 
بينهما، حيث بد�أ �لأمر على �سكل جد�ل حاد على طاولة �لطعام، قبل �أن ينتقال �إىل موقف �ل�سيار�ت، حيث دخل 

روبرت يف �سيارته من طر�ز تويوتا، وحاول �لبتعاد عن �ملكان.
تكلل م�ساعيها  �أن  �أمل  �لوقت، على  لبع�س  �إىل جانبها  ور�ح��ت جتري  �ل�سيارة،  �لدخول يف  ليز� جاهدة  وحاولت 
ميل  ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  بح�سب  �ل�سيارة،  عجالت  حت��ت  �حل��ال  بها  و�نتهى  ت��ع��رثت،  قدمها  لكن  بالنجاح، 
�لتي  �لقيادة، لي�سعد بها فوق ج�سد حبيبته  تابع  �ل�سيارة، بل  �إن روب��رت مل يوقف  �ل�سرطة  �لربيطانية. وقالت 

جتمعه بها عالقة حب منذ نحو 5 �سنو�ت، وتركها على �لأر�س جثة هامدة، قبل �أن يعرث عليها بع�س �ملاّرة.
وعاد روبرت �إىل مكان �حلادثة، بعد �أن �ت�سل به �سديقه �ساحب �ملطعم �ستيفن روزبلوث، ليخربه �أن ليز� تعر�ست 

لإ�سابات خطرية، ولدى و�سول �مل�سعفن، حاولو� �إنقاذ حياتها دون جدوى.
و�أ�سار �ملحققون �إىل �أن روبرت كان يف حالة غري م�ستقرة عندما و�سل �إىل �ملكان، و�أظهر �لفح�س �أنه كان حتت تاأثري 
�لدرجة  �ملتعمد من  �لقتل غري  �لقانونية. ووجهت له تهمة  �لكمية  �لكحول، ومبا يعادل �سعف  كمية كبرية من 

�لثانية، بالإ�سافة �إىل �لقيادة حتت تاأثري �لكحول، و�لهرب من موقع �جلرمية.
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جتريد ملكة جمال من لقبها 
جردت فيان نوري �ل�سليماين، من لقبها كملكة جمال �لعر�ق لعام 2017 
ومن و�جباتها �ملرتبطة بهذ� �للقب كافة، بعد �كت�ساف �أنها كانت متزوجة. 
�لآن�سة  بعد خمالفة  ج��اء  �لقر�ر  �أن  �ل��ع��ر�ق،  ملكة جمال  وذك��رت منظمة 

�سليماين لقو�عد �مل�سابقة و�لتي توجب على �مل�ساركة �أل تكون متزوجة .
و�أ�ساف �لبيان �أن فيان �سليماين قالت �أثناء �لت�سجيل �إنها كانت مرتبطة 
من  زو�ج  بعالقة  مرتبطة  كانت  �حلقيقة  يف  لكن  ف�سخها،  مت  بخطوبة 

�سخ�س يدعى طالب عزيز وهي �لآن منف�سلة �أو مطلقة .
و�أو�سح �أنه يف هذه �حلالة فاإن �سليماين خالفت قو�عد �ملنظمات �لدولية 
�لتي حتظى منظمة ملكة جمال �لعر�ق برخ�سة منها، وفيما يتعلق بلقب 
يف  �لعر�ق  منا�سبة متثل  مت�سابقة  �ختيار  �سيبقى جم��رًد� حتى  �لعام  هذ� 
و�سائل  م�ستخدمي  من  ح��ادة  �نتقاد�ت  �لقر�ر  ولق��ى  �لدولية.  �مل�سابقات 
�لتو��سل �لجتماعي، و��سفن �إياه باأنه تالعب بامل�سابقة و�أهد�فها، خا�سة 
بعد �مل�ساكل �لتي �أثريت حول ملكة �جلمال �ل�سابقة �سيماء قا�سم. وح�سدت 
�أقيم يف  2017 خالل حفل  لعام  �لعر�ق  لقب ملكة جمال  �سليماين  فيان 
خمتلف  من  ملت�سابقات  و��سعة  مب�ساركة  �ملا�سي،  مايو  يف  بغد�د  �لعا�سمة 

مناطق �لعر�ق، وبح�سور عدد من �لفنانن �لعرب.

طفل يولد ب�4 �سيقان و3 اأذرع 
�أجرى م�ست�سفى حملي يف �لهند عملية جر�حة جمانية لطفل ر�سيع، ولد 
كان  �أن  بعد  �إ�سايف،  تنا�سلي  وجهاز  �أذرع  وث��الث  �سيقان  �أربعة  ميلك  وهو 

و�لد�ه على و�سك �لتخل�س منه عرب رميه يف �لنهر.
وكانت كويل باي ، �أجنبت �لطفل يف منزلها بقرية �سغرية مبدينة بندو�ر� 
�ساهدت  �أن  بعد  بال�سدمة،  عائلتها  �أ�سيبت  م��ا  و�سرعان  �لهند،  �سمايل 
تنا�سلي  ذر�ع وجهاز  �إىل  بالإ�سافة  �إ�سافيتن،  ب�ساقن  ولد  �لذي  �لطفل، 
�إ�سايف، وق��ررو� �لتخل�س منه وقتله عرب رميه يف �لنهر، بح�سب �سحيفة 
ديلي ميل �لربيطانية. وبعد �أن �نت�سرت �لأخبار يف �لقرية، �سارع �لدكتور 
بهار�ت بال د�ند� و�لذي يدير م�ست�سفى ماتر� �سايا لإر�سال �سيارة �إ�سعاف 
�لطفل، وهو  �لز�ئدة لدى  �لأع�ساء  �إز�ل��ة  �لأم ومولودها، ومتت  لإح�سار 

�لآن يتعافى ب�سكل جيد يف �مل�ست�سفى.
وقال �لدكتور د�ند� لو�سائل �إعالم حملية �سعرت بال�سدمة عندما علمت 
ب�سبب  �لنهر،  يف  رميه  على  عزمو�  حيث  ب��ه،  �لقيام  �لطفل  ذوو  ينوي  ما 
معتقد�تهم �خلر�فية، ومل يكن بالإمكان �أن �أجل�س مكتوف �لأيدي دون �أن 

�أفعل �سيئاً ملنع هذه �جلرمية.
�مل�ست�سفى، كنت م�ستاء من حال �لطفل،  �إىل  و�أ�ساف د�ند� عندما و�سلو� 
و�أجرينا على �لفور �لفحو�سات �لالزمة، وقدمنا له عالجاً فورياً لإنقاذ 
حياته، لكن حالته كانت حرجة، وكان ل بد من �إحالته �إىل م�ست�سفى �آخر.

غرامات على مالب�س 
ال�سباحة يف البندقية

فيني�سيا  �لبندقية  مدينة  تعترب 
�لإي��ط��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��وم ف���وق �ملاء، 
من �أكرث �لوجهات �ل�سياحية �لتي 
�أنحاء  جميع  م��ن  �ل�����س��ي��اح  ي��وؤم��ه��ا 
�ل�سياح  �أع��د�د  �زدي��اد  �لعامل. ومع 
�ملتدفقن �إىل �أوروب��ا كل عام، فاإن 
ب��ع�����س �مل����دن ب�����د�أت ب�����س��ن قو�نن 

�سابطة ل�سلوكيات �ل�سياح فيها. 
�ل�����س��ل��ط��ات يف مدينة  ���س��ن��ت  وق����د 
�ل���ب���ن���دق���ي���ة م������وؤخ������ر�ً ع��������دد�ً من 
�ل�سارمة  �جل����دي����دة  �ل����ق����و�ن����ن 
�ل�سياح  م��ن  جمموعة  �سبط  بعد 
�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ن وه����م ي�����س��ب��ح��ون يف 

�لقناة �لكربى. 
وت���اأت���ي ه���ذه �خل��ط��وة يف حماولة 
من جمل�س �ملدينة لإر�ساء �ل�سكان 
�سلوكيات  من  �لغا�سبن  �ملحلين 
غري لئقة من قبل بع�س �ل�سياح.

وت�ستقبل مدينة �لبندقية �لأثرية، 
ما ل يقل عن 25 مليون ز�ئر كل 
ع����ام، م���ا مي��ث��ل ع��ب��ئ��اً ك���ب���ري�ً على 

�ل�سكان و�ل�سلطات يف �آن معاً. 
�ملفرو�سة  �لغر�مة  قيمة  وت��رت�وح 
�جلديدة  �لقو�نن  خمالفي  على 

من �ل�سياح بن 22 و 446 يورو.
منع  �جل��دي��دة،  �ل��ق��و�ن��ن  وت�سمل 
�لأقنية،  يف  �ل�سباحة  م��ن  �ل�سياح 
�ل�سباحة،  مب���الب�������س  و�ل���ت���ج���ول 
�لعامة،  �لأم�����اك�����ن  يف  و�ل����ت����ن����زه 
�لدر�جات  رك����وب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
للم�ساة  �مل��خ�����س�����س��ة  �لأم����اك����ن  يف 
فقط، بح�سب �سحيفة ديلي �ستار 

�لربيطانية. 

�سقيق ليند�سي لوهان 
اأ�سبح عار�سًا و�سيمًا

ليند�سي  �لعاملية  �لنجمة  ك�سفت 
لوهان عرب �سفحتها �خلا�سة على 
�لإجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  �حد 
عن �سورة �أخيها �ل�سغري "كودي" 
على جملة فوغ �لعاملية - �لإ�سد�ر 
للغاية  فخورة  بدت  وقد  �ل�سيني، 

باأخيها و�إجناز�ته.
وع���ّل���ق���ت ل��ي��ن��د���س��ي ل����وه����ان على 
باأخي  ف���خ���ورة  ق��ائ��ل��ة:  �ل�������س���ورة، 
�ل�سينية  �ل�سغري على جملة فوغ 
. و�أ���س��ار م��وق��ع دي��ل��ي ن��ي��وز �ىل �أن 
�سة  كودي تعاقد مع �سركة متخ�سّ
لعرو�س  �لأزي���اء،  عار�سي  لتوفري 

�لأزياء �لعاملية.
ومل تكن هذه �أول مّرة له يف عر�س 
�لأزياء، فقد بد�أ هذ� �لعمل منذ �أن 
كان 9 �سنو�ت، وكان يعر�س �لأزياء 

ملالب�س �لأطفال من حينها.

قتلها ثم اأخذها يف جولة ب�سيارته  
فتحت �ل�سرطة �لإيطالية حتقيقا يف حادثة قتل غريبة 
فر�ن�سي�سكو  �رت��ك��ب��ه��ا،  �أودي���ن���ي،  م��ق��اط��ع��ة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
مازيغا على خنق  و�أق��دم  �أورلن���دو.  نادية  بحق،  مازيغا، 
�سديقته �أورلندو، 21 عاما، ب�سبب خالف ن�سب بينهما، 
ف��ح�����س��ب، بح�سب  ع��ن��د جم���رد قتلها  ي��ت��وق��ف  ول��ك��ن��ه مل 
مازيغا  قتل  �أن  بعد  �لربيطانية.  ميل  �لديلي  �سحيفة 
�سديقته، يبدو �أنه �سعر بالندم، فقرر �أن ي�سعد �سديقته 
حتى بعدما ماتت، فقرر �أن ياأخذها يف جولة حول �ملدينة 
�أن  بعد  وقرر  �لليل.  به طو�ل  �خلا�سة  �لتاك�سي  ب�سيارة 
�سديقته  مع  جولته  عاما،   36 �لإي��ط��ايل،  �ل�ساب  �أنهى 
مازيغا  ورف�����س  �ل�سرطة.  �إىل  نف�سه  ي�سلم  �أن  �مل��ت��وف��اة 
�لك�سف عن �سبب قتله ل�سديقته، و�كتفى بالقول: �أ�سعر 

باخلجل مما فعلت، ل �أريد �أن ير�ين و�لدي هكذ�.

طفل لجئ يف ح�سن كلب
�أث��ارت �سورة قا�سية لطفل �سوري م�سرد نائم يف ح�سن 
كان  �لنا�س،  تعاطف  باأ�سطنبول  ب�سكتا�س  مبنطقة  كلب 
�لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  ن�سرها  تركي  مغني 
�ل�سورين،  �ل��الج��ئ��ن  �أزم����ة  م��ع  ت�سامنه  ع��ن  ت��ع��ب��ري� 

بح�سب �سحيفة "حرييت".
موقع  على  تغريد�ت  �سل�سلة  ليفنت،  خلوق  �ملغني  ون�سر 
تويرت، �ساركها �لآلف، وقال �إنه تو��سل مع �ل�سبي �لذي 
تخلى عنه عمه يف تركيا ولي�س لديه �أحد يلجاأ �إليه بعد 
هربه من بلد متزقه �حلرب. ودعا ليفنت �مل�سوؤولن �إىل 
م�ساعدة �لأطفال �لذين يعانون �مل�سري ذ�ته، قائال "على 
من  �لكثري  ف��اإن  و�إل  �ل�ستاء،  قبل  تتحرك  �أن  �حلكومة 
�ملفو�سية  لبيانات  ووفقا  حياتهم".  �سيفقدون  �لأطفال 
�لعليا لالجئن �لتابعة لالأمم �ملتحدة، ت�ست�سيف تركيا 
�أكرب عدد من �لالجئن بالعامل، وي�سل عددهم �إىل �أكرث 
من 3 مالين لجئ �سوري م�سجل، �إ�سافة �إىل 300 �ألف 

لجئ من جن�سيات �أخرى.

مومياء تبهر العلماء برمو�سها و�سعرها
�أب���ه���رت م��وم��ي��اء ع��م��ره��ا 900 ع���ام ع��ل��م��اء �لآث�����ار حن 
جيدة،  بحالة  يبدو  ز�ل  ما  �ل��ذي  بوجهها  عليها  ع��رثو� 
طريقة  على  فقط  لي�س  �لت�ساوؤلت  من  �لعديد  مثرية 
حتنيطها، بل عن �سبب كونها �ملر�أة �لوحيدة �لتي دفنت 
بن �لع�سر�ت من �لرجال بالقرب من �لد�ئرة �لقطبية 

�ل�سمالية.
�ل�سور  يف  �لقطبية  ب�����الأم��رية  �مل��ل��ق��ب��ة  �مل��وم��ي��اء  وب���دت 
"ذ� �سن" �لربيطانية، حمتفظة  ن�سرتها �سحيفة  �لتي 
يكن  مل  بينما  و�أ�سنانها،  ر�أ�سها  و�سعر  عينيها  برمو�س 
�جل����زء �ل��ب��اق��ي م���ن ج�����س��ده��ا ب��ح��ال��ة ج��ي��دة ع��ل��ى غر�ر 

تفا�سيل مالمح وجهها. 
وظهر �لعلماء يف �ل�سور، وهم ينزعون من وجهها قطعة 
يف  �لتثلج  د�ئ��م��ة  �أر�����س  يف  ب��ه��ا  دف��ن��ت  بالقما�س  �سبيهة 
�لقرن �لثاين ع�سر يف موقع دفن زيليني يار بالقرب من 
�أن �لطبقة  مدينة �ساليخارد �لرو�سية.  ويعتقد �لعلماء 
�خل�سر�ء على وجهها عبارة عن �سظايا غالية نحا�سية 

حلمايتها �أثناء رحلتها �إىل �لد�ر �لآخرة. لوري لتوف, و�سقيقتها التواأم ليزا, وكالهما من ديرتويت, خالل م�ساركتهما يف مهرجان التوائم ال�سنوي الـ 42 يف توين�سبورغ, اأوهايو. )ا ف ب(

�سيارة تقف يف الهواء 
من قوة العا�سفة

قو�نن  م���ع  ي��ت��ع��ار���س  م�����س��ه��د  يف 
�لهو�ء  يف  �سيارة  وقفت  �جل��اذب��ي��ة، 
�سربت  ق����وي����ة  ع���ا����س���ف���ة  خ�������الل 
���س��ان��ف��ي��ل��د بولية  م��ن��ط��ق��ة وي�����س��ت 
ومتكن  �لأم���ري���ك���ي���ة،  ك��ون��ي��ت��ي��ك��ت 
�لنادرة  �للحظة  ه���ذه  ت��وث��ي��ق  م��ن 
�لجتاه  يف  ب�سيارتهما  كانا  زوج��ان 
بالهو�ء  �ملعلقة  لل�سيارة  �ملعاك�س 
�ل���ع���ج���الت �خل��ل��ف��ي��ة فقط.  ع���ل���ى 
دي����ل����ي ميل  ����س���ح���ي���ف���ة  ون���������س����رت 
�لفيديو  م���ق���ط���ع  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
كانا  �لتقطه زوج��ان  �ل��ذي  �ل�سادم 
يف  توقفت  �لتي  �سيارتهما  يركبان 
�لزحام �ملروري �ل�سديد �إثر �ندلع 
عرب  �نت�سر  ما  و�سرعان  �لعا�سفة، 
�لإجتماعي،   �ل���ت���و�����س���ل  م����و�ق����ع 
�لت�ساوؤلت حول  �لكثري من  مثري�ً 
كيفية وقوف �ل�سيارة بهذ� �ل�سكل.

�لزوجة  �سوت  �لفيديو  يف  وُي�سمع 
تعّلق على �مل�سهد �لذي كنت توثقه 
وها  تقول:  وه��ي  �ملحمول  بهاتفها 
نحن يف عا�سفة �لآن و ... �أنا حرفياً 
ل �أع���رف م��اذ� ي��ج��ري، و�أع��ت��ق��د �أن 
�ل�سيارة،  �سبحت  �ل��ق��وي��ة  �ل���ري���اح 
هذ� هو ما يحدث �لآن يف �سوفيلد 
تذكر  ومل   . �جلبلية  �لطريق  على 
حول  �لتفا�سيل  م��ن  �مل��زي��د  �مل����ر�أة 
�ل�سيارة معلقة يف  بقيت  �لتي  �مل��دة 
�لهو�ء وعن م�سري �لركاب يف تلك 
�ل�سحيفة  ت�سر  مل  فيما  �ل�سيارة، 
هذه  وق��وع  تاريخ  �إىل  �لربيطانية 
�أن  �إىل  ب��الإ���س��ارة  �حل��ادث��ة مكتفية 
�لأم��ري��ك��ي��ة �سهدت  �ل���ولي���ة  ه���ذه 
�لأ�سبوع  ه���ذ�  م���ن  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
وقد  �لقوية  �لعو��سف  من  �سل�سلة 
ت�سّببت �إحد�ها  باقتالع �سجرة من 

جذورها.

تعرف على اأ�سهر حوادث الطريان بالعامل
�لنقل  و�سائل  �أف�سل  م��ن  باأنها  �جل��وي��ة  �ل��رح��الت  تعرف 
�إل  �ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  �ملعا�سر، ولكن على �لرغم من 

�أنه من �ملمكن �رتكاب �أخطاء "كارثية".
�أ�سهر  على  خاطفة  نظرة   RT موقع  ق��دم  �ل�سدد،  وبهذ� 

�حلو�دث �جلوية يف �لتاريخ.
كارثة مطار ترنيف – 583 �سحية:

بوينغ  ط��ر�ز  م��ن  ط��ائ��رت��ان  ��سطدمت   ،1977 م��ار���س  يف 
747 على مدرج مطار ترنيف يف جزر �لكناري �لإ�سبانية. 
ويعترب ه��ذ� �حل���ادث �لأ���س��و�أ يف ت��اري��خ �ل��ط��ري�ن ب�سقوط 
�أنه بعد �نفجار قنبلة يف مطار غر�ن  583 قتيال. ويذكر 
كناريا، مت توجيه �لعديد من �لطائر�ت نحو مطار ترنيف، 
�لهولندية  �مللكية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  طائرتا:  بينها  م��ن 

�لرحلة 4805، وخطوط بان �أمرييكان �لعاملية 1736.
و�أدى �إغالق مطار غر�ن كناريا �إىل �إرغام مر�قبي �حلركة 
�جلوية على جتميع �لطائر�ت على �ملمر �لرئي�سي �ملوؤدي 
و�نعد�م  �ل�سباب  كثافة  �زدي����اد  �إىل  �أدى  م��ا  �مل����درج،  �إىل 

�لروؤية، وبالتايل ��سطدمت �لطائرتان على �ملدرج.
كارثة دنيربودزرجين�سك – 178 �سحية:

"�إيروفلوت"  ���س��رك��ة  ت�����س��غ��ل��ه��م��ا  ط���ائ���رت���ان  ����س��ط��دم��ت 

دنيربودزرجين�سك  م��دي��ن��ة  ف���وق  �ل�����س��اب��ق��ة،  �ل�سوفيتية 
�لأوكر�نية، يف �أغ�سط�س عام 1979، حيث لقى نحو 178 
�سخ�سا م�سرعهم يف �حلادث، مبن فيهم �أع�ساء فريق كرة 

."Pakhator Tashkent Uzbek" لقدم�
وُوجه �للوم فيما بعد �إىل �ملر�قبن �جلوين، �لذين قامو� 

مبخالفات و�نتهاكات �أدت �إىل هذه �ملاأ�ساة.
كارثة �ساركي د�دري – 349 �سحية:

للخطوط  تابعة  ط��ائ��رة  ��سطدمت   ،1996 نوفمرب  يف 
�جل������وي������ة �ل���������س����ع����ودي����ة ب����ط����ائ����رة �خل������ط������وط �جل����وي����ة 
�أثناء توجهها من �سيمكنت يف كاز�خ�ستان  �لكاز�خ�ستانية، 

�إىل دلهي بالهند.
�لو�قعة  �ل��ذي وقع يف قرية �ساركي د�دري،  و�أدى �حل��ادث 
عددهم  �لبالغ  �لركاب  جميع  م�سرع  �إىل  نيودلهي،  غرب 

.349
كارثة �أوبرلينجن – 63 �سحية

فوق  ���س��خ�����س��ا،   63 وف����اة  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ارث��ة  وق��ع��ت 
يوليو  يف  �لأملانية،  �ل�سوي�سرية  �حل��دود  على  �أوبرلينجن 
وجود  مالحظة  يف  نيل�سن،  بيرت  �مل��ر�ق��ب  وف�سل   .2002

طائرتن على طريق �لت�سادم �أثناء �ملر�قبة.

هذا ما فعله الزمن 
ببطلة م�سل�سل كا�سندرا 

�مل�سل�سل  ي�ستذكرون  يز�لون  ل  �لدر�ما  يع�سقون  من  جميع  ب��اأن  �سك  ل 
�ل�سهري "كا�ساندر�"، �لذي ُعر�س قبل �أكرث من 20 عاماً.

��ستطاع قبل  فقرية،  غجرية  فتاة  حول  ق�سته  تدور  عمل  "ك�ساندر�" 
�ن يكون �سيفاً على �غلب �ملنازل، حيث ت�سّمر عدد� كبري� من  20 عاماً 

�لعائالت �أمام �سا�سات �لتلفزيون ملتابعته.
�لعالمة �لفارقة يف �لعمل كانت بطلته �ملمثلة �لفنزويلية كور�ميا توري�س، 

�لتي كانت مثال �لمر�أة �جلميلة �لتي ي�سرب بها �ملثل.
توري�س تبلغ �ليوم من �لعمر 43 عاماً، ول تز�ل تبدو �سابة، حيث تبدو 
بقمة جمالها وناقتها، وذلك من خالل �ل�سور �لتي تن�سرها عرب ح�سابها 

�خلا�س على �أحد مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي.


