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�شندوق �أبوظبي للتنمية ميول 9 م�شاريع 
تنموية يف بنغالدي�ش بقيمة 700 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

بعالقات  البنغالية  احلكومة  مع  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  يرتبط 
�صراكة ا�صرتاتيجية ات�صمت بالتعاون البناء لتحقيق اأهداف التنمية 
على  بالنفع  تعود  والتي  كافة  االقت�صادية  القطاعات  يف  امل�صتدامة 
عالقات  اإن  له  تقرير  يف  ال�صندوق  وق��ال  البنغايل.  املجتمع  اأف���راد 
التعاون مع بنغالدي�ش بداأت منذ عام 1976 حيث مول 9 م�صاريع 
تنموية بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 700 مليون درهم، وتركزت تلك 
امل�صاريع على قطاعات مهمة وا�صرتاتيجية حتقق التنمية امل�صتدامة 

مثل، ال�صناعة والطاقة، والبنية التحتية.    )التفا�صيل �ش2(

�آل مكتوم �خلريية تختتم �ملرحلة �لأوىل 
من حملة قلوب رحيمة يف �شعيد م�شر

•• القاهرة -وام:

قلوب  حملة  من  االأوىل  املرحلة  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  اختتمت 
رحيمة التي اأطلقتها بتوجيهات من �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي الهيئة.
و�صوهاج  واأ���ص��ي��وط  واالأق�����ص��ر  اأ���ص��وان  وب���داأت احلملة يف حمافظات 
مريزا  �صعادة  وح�صر  كهربائية  واأدوات  م�صاعدات  توزيع  وت�صمنت 
الهيئة  وت��ب��داأ  احل��م��ل��ة.  م��ن  جانبا  االأم��ن��اء  جمل�ش  ع�صو  ال�صايغ 
املرحلة الثانية من احلملة خالل �صهر رم�صان املبارك وت�صمل توزيع 
ال�صيخ  �صلة غذائية يف حمافظات م�صر.. فيما وجه �صمو  األف   40
املرحلة  وتنطلق   .. العام  لهذا  الكمية  مب�صاعفة  را�صد  بن  حمدان 
اأ�صرة يف املحافظات  األفي  الثالثة بتوزيع ك�صوة العيد علي اأكرث من 

مواقــيت ال�صالة
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�صيتخلى عن اداء مهامه الر�صمية يف اخلريف

فتاة ت�صري امام مبان مدمرة يف مدينة دوما  )رويرتز(

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد

�فتتاح �مل�شت�شفى �لباك�شتاين �لإمار�تي يف رو�لبندي
•• روالبندي-وام:

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
و�صاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة بتقدمي 
باك�صتان  جلمهورية  والتنموية  االإن�صانية  امل�صاعدات 
ومبتابعة  فيها  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ودع���م  االإ���ص��الم��ي��ة 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  م��ن 
ال��وزراء وزير �صوؤون الرئا�صة افتتحت  رئي�ش جمل�ش 
الثانية من  الباك�صتانية املرحلة  يف مدينة روالبندي 

الع�صكري  االإم��ارات��ي  الباك�صتاين  امل�صت�صفى  م�صروع 
الذي بلغت تكلفته 108 ماليني دوالر اأمريكي.

باجوا  ج��اوي��د  ق��م��ر  اأول  ال��ف��ري��ق  امل�صت�صفى  اف��ت��ت��ح 
�صعادة  بح�صور  الباك�صتاين  اجل��ي�����ش  اأرك����ان  رئ��ي�����ش 
لدى  الدولة  �صفري  النعيمي  البا�صه  عبداهلل  عي�صى 
جمهورية باك�صتان االإ�صالمية و�صعادة عبداهلل خليفة 
باك�صتان  مل�صاعدة  االإم��ارات��ي  امل�صروع  مدير  الغفلي 
وكبار  الباك�صتاين  ق��ادة اجلي�ش  ا�صافة اىل عدد من 
امل�صوؤولني باحلكومة الباك�صتانية واأطقم اإدارة واإطباء 

امل�صت�صفى.
)الفا�صيل �ش2(

حممد بن را�صد خالل ح�صوره �صباق 2000 غيني�ش االإجنليزي على م�صمار نيوماركت العريق يف اإجنلرتا  )وام(

حممد بن ر��شد ي�شهد �شباق 2000 غيني�ش �لإجنليزي
•• دبي -وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء حاكم 
دبي  رعاه اهلل  - ظهر ام�ش- �صباق 2000 غيني�ش 
نيوماركت  م�����ص��م��ار  ع��ل��ى  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي  االإجن���ل���ي���زي 

العريق يف اإجنلرتا.
حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ال�صباق..  ح�صر  كما 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ حمدان 

بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
جروب  غ��ي��ن��ي�����ش   2000 ال��رئ��ي�����ص��ي  ال�����ص��ب��اق  ويف    
لفريق  روي  ب���ارين  امل��ه��ر  حقق   .. امل��ي��ل  ومل�صافة  وان 

غ��ودول��ف��ني امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���ش جيم�ش 
دويلي بينما انتزع املركز االأول - وبعد مناف�صة �صر�صة 
ليتوج  م��وري  ري��ان  الفار�ش  وبقيادة  �صري�صل  املهر   -
 2017 لعام   2000 الغيني�ش  ل�صباق  بطال  بذلك 
فيما ذهب املركز الثالث للمهر الوكري لفريق ال�صقب 

ري�صينغ بقيادة الفار�ش غريغوري بونوي�صت.
 .. �صتيك�ش  نيوماركت  غ��ول��د  ه��اف��ان��ا  ذي  ���ص��وط  ويف 
بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ملالكه  بريميان  املهر  اأه��دى 
حممد بن را�صد اآل مكتوم الفوز باملركز االأول مرتبعا 
وبقيادة  امليل  ورب��ع  امليل  مل�صافة  وذل��ك  ال�صدارة  على 

الفار�ش ريان موري ..
)التفا�صيل �ش18(

هجوم اإلكرتوين �سخم ي�ستهدف حملة ماكرون

فرن�شا على وقع �ل�شمت �لإنتخابي بانتظار �حل�شم

اأمريكا ورو�سيا تعاودان التن�سيق يف اأجواء �سوريا

طري�ن �لنظام يق�شف بالرب�ميل �ملتفجرة ريف حماة
�ساحب �سعبية كبرية:

بريطانيا: حتية �لجالل �لأخرية لالأمري فيليب
•• الفجر - مارك رو�ش – ترجمة خرية ال�شيباين

امللكة  زوج  �صيتخلى  �صنة،   95 فيليب.  ل��الأم��ري  التقاعد  �صاعة  حانت  اأخ���ريا، 
اإليزابيث الثانية ابتداء من اخلريف القادم عن جميع وظائف التمثيل ال�صيادي، 
خريية  جمعية   780 لبع�ش  الفخرية  الرئا�صة  من  ادن��ره  دوق  و�صي�صتقيل 
وظائفها،  اداء  يف  عاما،   91 امللكة،  �صت�صتمر  جانبها،  من  م�صوؤوليتها.  يتحّمل 
التي مت تخفيفها، يف اإطار توليها عر�ش اململكة. " لعلي املك الرقم القيا�صي 
العاملي يف تد�صني اللوحات التذكارية"، قال االأربعاء، دون ابت�صامة كعادته، دوق 
ادنره خالل افتتاح فرع جديد مللعب الكريكيت اللندين يف اوفال. )التفا�صيل 

•• باري�ش-وكاالت:

ملكاتب  م��ل��ي��ون فرن�صي   47 ن��ح��و  االأح����د  ال��ي��وم  ي��ت��وج��ه 
االقرتاع الختيار رئي�صهم املقبل، ويف انتظار احل�صم بني 
مارين  املتطرفة  واليمينية  ماكرون  اإميانويل  الو�صطي 
االنتخابي  ال�صمت  وقع  على  الفرن�صيون  يعي�ش  لوبان، 
وال�����رتّق�����ب. وي����رتت����ب ع���ل���ى ال���ن���اخ���ب���ني االخ���ت���ي���ار بني 
مر�صحنينْ ت�صدرا الدورة االأوىل يوم 23 اأبريل - ني�صان 
الفائت بعد ا�صتحقاق اأطاح باالأحزاب التقليدية الكرى. 
"اإىل  ح��زب  )و�صطي،  عاما   39 البالغ  م��اك��رون  واأح���رز 
االأمام"( بالدورة االأوىل %24،1 من االأ�صوات، و�صبق 
48 عاما )ميني متطرف، حزب اجلبهة  البالغة  لوبان 

الوطنية( التي حققت ن�صبة 21،30%.
وقبل �صاعات من االقرتاع، يبقى ماكرون االأوفر حظوظا 
ومنحه  ات�����ص��اع��ا،  ي���زداد  وب��ف��ارق  ال����راأي  ا�صتطالعات  يف 
 38،5% مقابل  الت�صويت  نوايا  من   61،5% اآخرها 

•• عوا�شم-وكاالت:

رو�صية،  اأن����ب����اء  وك�������االت  ذك������رت 
قولها  ال���دف���اع  وزارة  ع���ن  ن��ق��ال 
الرو�صي  االأرك��������ان  رئ��ي�����ص��ي  اإن 
ال�صبت،  ام�ش  اتفقا،  واالأم��ريك��ي 
على ا�صتئناف كامل لتنفيذ بنود 
م����ذك����رة م�����ص��رتك��ة مت���ن���ع وق����وع 

حوادث جوية فوق �صوريا. 
الرو�صي  االأرك���ان  رئي�ش  وناق�ش 
واجلرنال  جريا�صيموف  فالريي 
ج���وزي���ف دان����ف����ورد رئ��ي�����ش هيئة 
االأمريكية  امل�����ص��رتك��ة  االأرك�������ان 
مناطق  ات��ف��اق  هاتفي  ات�صال  يف 
واتفقا  �صوريا  يف  التوتر  خف�ش 
ال����ع����م����ل على  م����وا�����ص����ل����ة  ع����ل����ى 
اإ�صافية تهدف لتجنب  اإج��راءات 

وقوع ا�صتباك بينهما يف �صوريا. 
ووق����ع اجل��ان��ب��ان م��ذك��رة تفاهم 
ب�صاأن ال�صالمة اجلوية يف اأكتوبر 
2015 بعد اأن بداأت رو�صيا ق�صف 
���ص��وري��ا دع��م��ا لقوات  اأه�����داف يف 
احلكومة ال�صورية يف حربها �صد 
تنظيم داع�ش االإرهابي وجماعات 

م�صلحة اأخرى. 

النظام  اىل ذك، ق�صفت طائرات 
متفجرة  ب����رام����ي����ل  ال���������ص����وري 
م��دي��ن��ة ال��ل��ط��ام��ن��ة ب��ري��ف حماة 
ال���������ص����م����ايل، ك����م����ا ا����ص���ت���ه���دف���ت 
ب��ال��ر���ص��ا���ص��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة اأط�����راف 
�صاعات  بعد  ال��ي��وم  فجر  امل��دي��ن��ة 
من دخول اتفاق خف�ش الت�صعيد 

حيز التنفيذ.
كثيف  مدفعي  ق�صف  وا�صتهدف 
ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  م�����ص��دره 
مدينة  يف  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  االأح�����ي�����اء 

 62% اآخ��ر  با�صتطالع  النتيجة  بلغت  حني  يف  للوبان، 
مقابل 38%.

الرئا�صة  ان��ت��خ��اب��ات  م��ر���ص��ح  ح��م��ل��ة  ق��ال��ت  ال�����ص��ي��اق  ويف 
لهجوم  تعر�صت  اإن��ه��ا  م���اك���رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صية، 
الكرتوين كبري اأدى اإىل ت�صريب مئات الوثائق الداخلية 

قبل �صاعات من انتهاء حملة االنتخابات ر�صميا.
واأ�صافت احلملة اأن "الوثائق احلقيقية للحملة اختلطت 
بهدف  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  زائفة  باأخرى 

ت�صليل الناخبني". 
االلكرتونية  ال��ق��ر���ص��ن��ة  م���ن���ف���ذي  احل���م���ل���ة  وات���ه���م���ت 
الثانية  اجل��ول��ة  قبل  م��اك��رون  مكانة  اإ�صعاف  مبحاولة 
من االنتخابات االأحد التي يواجه فيها مر�صحة اليمني 

املتطرف مارين لوبان.
اجلمعة،  م�صاء  ال��ك��رتوين  موقع  على  الوثائق  ون�صرت 
ق��ب��ل حلول  ال��ق��ر���ص��ن��ة  م���اك���رون عملية  واأدان������ت ح��م��ل��ة 
منت�صف الليل )العا�صرة م�صاء بتوقيت غرينت�ش(، موعد 

اللطامنة.
ا�صتباكات  دارت  ذل���ك،  ومب����وازاة 
ب���ني م��ق��ات��ل��ي امل��ع��ار���ص��ة وق����وات 
تابعة للنظام حاولت التقدم نحو 
قرية الزالقيات مبحيط املدينة، 
امل��ع��ار���ص��ة ت�صدت  ل��ك��ن ف�����ص��ائ��ل 

للهجوم.
فيها  توجد  امل�صتهدفة  واملنطقة 
ف�صائل تابعة ل� اجلي�ش ال�صوري 
ال��ع��زة وجي�ش  احل��ر، مثل جي�ش 
ال��ن�����ص��ر، وال ي���وج���د ف��ي��ه��ا اأب����دا 

حترير  ه��ي��ئ��ة  اأو  داع�����ش  تنظيم 
ال�صام.

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، حت��دث��ت �صبكة 
�صام عن ا�صتباكات متقطعة دارت 
ب���ني ف�����ص��ائ��ل امل��ع��ار���ص��ة وق����وات 
�صرق  ال���ق���اب���ون  ح���ي  ال���ن���ظ���ام يف 

دم�صق بعد منت�صف الليل.
االأنباء  وكالة  نقلت   ويف حم�ش، 
انفجارا  اأن  ن�صطاء  عن  االأملانية 
قويا هز منطقة تري معلة �صمال 
ح��م�����ش ب��ع��د ن�����ص��ف ���ص��اع��ة من 

دخول االتفاق حيز التنفيذ.
الرو�صية  ال���دف���اع  وزارة  وك��ان��ت 
حيز  �صيدخل  االت��ف��اق  اأن  اأعلنت 
ال�صبت،  ل��ي��ل  منت�صف  التنفيذ 
وي�������ص���م���ل اأرب����������ع م����ن����اط����ق، هي 
والقنيطرة  اإدل������ب  حم���اف���ظ���ات 
حمافظات  م���ن  واأج�������زاء  ودرع�����ا 
ح���ل���ب )����ص���م���ال غ�������رب( وح���م���اة 
وح���م�������ش )و�����ص����ط( وال���الذق���ي���ة 

)�صمال غرب(.
رو�صيا  اأع��ل��ن��ت  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف 
املناطق  ق�صف  ع��ن  توقفت  اأن��ه��ا 
�صوريا  يف  الت�صعيد  منخف�صة 

منذ مطلع ال�صهر احلايل.

وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لإي��ط��ايل 
م�شوؤولني ويلتقي  ليبيا  يزور 

•• طرابل�ش-وكاالت:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  و�صل 
الدويل االإيطايل اأجنيلينو األفانو 
مفاجئة  زي����ارة  يف  ال�صبت  اأم�����ش 
مع  مباحثات  الإج��راء  ليبيا،  اإىل 
امل�����ص��وؤول��ني ال��ل��ي��ب��ي��ني، وذل����ك يف 
اإطار تاأكيد الدعم القوي للحوار 
بيان  وف��ق  ال��ب��الد،  وامل�صاحلة يف 

للخارجية االإيطالية.
ُ��ج��ري ال����وزي����ر االإي���ط���ايل  و���ص��ي���
الليبية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  م��ب��اح��ث��ات 
رئي�ش  م����ن  ك����ل  م����ع  ط���راب���ل�������ش 
حلكومة  ال����رئ����ا�����ص����ي  امل���ج���ل�������ش 
ال�صراج،  ف��ائ��ز  ال��وط��ن��ي  ال���وف���اق 
للدولة  االأع��ل��ى  املجل�ش  ورئي�ش 

عبد الرحمن ال�صويحلي.
االإيطالية  اخلارجية  بيان  وق��ال 
�صباح  التقى  األ��ف��ان��و  ال��وزي��ر  اإن 
طرابل�ش  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ام�������ش 
نظريه الليبي يف حكومة الوفاق 
�صيالة،  الطاهر  حممد  الوطني 

بح�صور ال�صفري االإيطايل.

م�����ع�����ارك ����ش���ر����ش���ة يف 
للمو�شل �لأمي����ن  �جل��ان��ب 

•• بغداد-وكاالت:

الزجنيلي  م���ن���ط���ق���ت���ا  �����ص����ه����دت 
وحاوي الكني�صة باجلانب االأمين 
معارك  ال�صبت،  اأم�ش  للمو�صل، 
العراقية  ال����ق����وات  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة 
�صمن  داع�����ش،  تنظيم  وم�صلحي 
تهدف  التي  الع�صكرية  العمليات 

ال�صتعادة املدينة.
زي��اد اجلابري من  النقيب  وق��ال 
اإن  العراقية  االحتادية  ال�صرطة 
الطريان العراقي ال يزال يق�صف 
مواقع داع�ش يف #املو�صل، م�صيفاً 
اأن قوات ال�صرطة االحتادية �صنت 
داع�ش  مواقع  على  كثيفاً  ق�صفاً 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ق��دمي��ة ح��ي��ث يقدر 
ع���دد ال��ع��ائ��الت امل��ح��ا���ص��رة فيها 
اجلابري  وتابع  اأ���ص��رة.  اآالف  ب�4 
ق�صفت  ال���ع���راق���ي���ة  ال����ق����وات  اأن 
م��ع��م��ل��ني ل��ل��ت��ف��خ��ي��خ ب���ح���ي 17 
من  م�صلحني   10 ومقتل  مت��وز 
داع�ش كانوا بداخلهما، الفتاً اإىل 
وعنيفة  ���ص��اري��ة  م���ع���ارك  وج����ود 
وحاوي  ال��زجن��ي��ل��ي  منطقتي  يف 

الكني�صة باجلانب االأمين.

�لإخ��و�ن  من  م�شلحني  مقتل 
�لنيل دل��ت��ا  يف  �لإره��اب��ي��ة 

•• القاهرة-رويرتز:

امل�صرية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ذك����رت 
ال�����ص��رط��ة قتلت  اأن  ال�����ص��ب��ت،  ام�����ش 
م�����ص��ل��ح��ني م���ن ع��ن��ا���ص��ر »احل����راك 
امل�صلح« جلماعة االإخوان االإرهابية 
يف  الغربية  مبحافظة  ا�صتباك  يف 
دل��ت��ا ال���ن���ي���ل.  وق���ال���ت ال�������وزارة، يف 
بيان على �صفحتها على في�صبوك، 
عبداحلليم  علي  رج��ب  عبداهلل  اإن 
عبدال�صتار  وحم��م��د  ع��ام��ا(   25(
اإ�صماعيل )44 عاما( بادرا باإطالق 
النار على ال�صرطة عندما اقرتبت 
من خمبئهما.  واأ�صافت اأن ال�صرطة 
اآليتني  ب��ن��دق��ي��ت��ني  ع���ل���ى  ع�����رثت 

وذخرية يف مكان اختبائهما. 

�لقو�ت �مل�شلحة حتتفل بالذكرى �ل� 41 لتوحيدها
•• اأبوظبي-وام:

لتوحيدها  واالأرب���ع���ني  احل���ادي���ة  ب��ال��ذك��رى  امل�صلحة  ال���ق���وات  اح��ت��ف��ل��ت 
م�صتح�صرة ماآثر االآباء املوؤ�ص�صني وعلى راأ�صهم املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذين ا�صتطاعوا باإخال�صهم وعزميتهم 
وعمق روؤيتهم بناء دولة االحتاد ودمج القوات امل�صلحة حتت قيادة واحدة 
وعلم واحد وعملوا معاً على دعمها وال�صعي املتوا�صل لتطويرها واالرتقاء 
بقدراتها وجاهزيتها حر�صاً منهم على تر�صيخ الكيان االحتادي وتثبيت 
االأيام  ه��ذه  نعي�ش  اننا  املنا�صبة  بهذه  امل�صلحة  القوات  واأك��دت  اأرك��ان��ه.  
بعيدها  امل�صلحة  قواتنا  اإحتفال  ذك��رى  وه��ي  قلوبنا  على  عزيزة  ذك��رى 
احلادي واالربعني حيث كان ال�صاد�ش مايو من عام 1976 وما توحدت 

فيه االإرادة من اإح�صا�ش القيادة 
العمل  فر�صت  ال��ت��ي  التاريخية  امل�صوؤولية  بعظم 

بروح التجرد واالإيثار من اأجل حتقيق الهدف الذي 

قيادة  حت��ت  امل�صلحة  قواتنا  دم��ج  وه��و  اجلميع  قلوب  اإل��ي��ه  تتوق  كانت 
واحدة وعلم واحد لتكون ال�صياج احل�صني الذي يحمي الوطن ويذود 

عن حيا�صه ومنجزاته.
وبهذه املنا�صبة رفعت القوات امل�صلحة اىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�ش الدولة القائد االأعلى للقوات امل�صلحة حفظه  بن زايد 
اهلل واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واإىل �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
املجل�ش  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  اإخوانهم  واىل  امل�صلحة  للقوات 
العزيز  االإم����ارات  و�صعب  العهود  اأول��ي��اء  و�صمو  االإم����ارات  االع��ل��ى حكام 
اأ�صمى اآيات التهاين والتريكات بهذه املنا�صبة الوطنية وامل�صرية املباركة 

لقواتنا امل�صلحة.                                    )التفا�صيل �ش13(
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اأخبـار الإمـارات
 •• اأبوظبي-وام: 

االإ�صتعالم عن حالة الطلب عن  اأبوظبي لالإ�صكان خدمة  اأطلقت هيئة 
طريق مركز االإت�صال واخلدمات االإلكرتونية التابع لها .

اأجل  م��ن  معها  املتعاملني  للمواطنني  متعددة  خ��ي��ارات  الهيئة  ووف���رت 
التوا�صل ومتابعة طلباتهم اال�صكانية وذلك يف اإطار حر�صها على راحة 
املواطنني وتي�صري اأمورهم والتخفيف عنهم من خالل توفري التقنيات 
الإدارة  وحديثة  متكاملة  اإلكرتونية  من�صة   .. املركز  ويوفر   . احلديثة 
عالقات املتعاملني معها ومزود بتقنيات فائقة التطور وتطبيقات حديثة 
وباإمكان  العاملية  االت�صال  مراكز  يف  امل�صتخدمة  التقنيات  الأف�صل  وفقا 
املتعاملني االإ�صتعالم عن طلباتهم من خالل التطبيق الذكي اأو الريد 
اأواملوقع  للهيئة  التابع  العمالء  خدمة  مبركز  االت�صال  اأو  االإل��ك��رتوين 

االإلكرتوين.
ح��ال��ة طلب  م��راح��ل  متابعة   .. ع��ن طلب  االإ���ص��ت��ع��الم  خ��دم��ة  وتت�صمن 
ع��دة خطوات  الطلب ومتابعته من خ��الل  رق��م  ادخ��ال  املتعامل مبجرد 

والتي  الفنية  امل��راج��ع��ة  ث��م  وم��ن  اكتماله  م��ن  وال��ت��اأك��د  بت�صجيله  ت��ب��داأ 
ومن  القانوين  والبحث  الهند�صي  والبحث  االجتماعي  البحث  ت�صمل 
هذه  جميع  تتم  اإذ  النهائية  املراجعة  ث��م  للطلب  املبدئية  املراجعة  ث��م 
املتعامل يف م��راك��ز خدمة  ل��ت��واج��د  اإل��ك��رتون��ي��ا دون احل��اج��ة  اخل��ط��وات 

العمالء لال�صتعالم عن حالة الطلب.
باالإنابة  االإ�صكانية  اخلدمات  قطاع  مدير  الكتبي  ال�صغري  خليفة  واأك��د 
يف الهيئة حر�ش الهيئة على ت�صهيل رحلة املتعامل وتب�صيط االإجراءات 
مبا  االإ�صكانية  اخل��دم��ات  على  احل�صول  يف  امل��واط��ن��ني  على  والت�صهيل 
االنتظار  املتعاملني وتقلي�ش مدة  الر�صا بني  اأعلى من  يحقق م�صتوى 

وت�صهيل عملية التقدمي.
االأيام  اإقباال كبريا خالل  �صهدت  االإ�صتعالم عن طلب  اإن خدمة  قال  و 
خالل  م��ن  طلباتهم  ع��ن  امل�صتعلمني  ع��دد  بلغ  اإذ  اإط��الق��ه��ا  م��ن  االأوىل 

التطبيق الذكي اخلا�ش بالهيئة 1339 فيما بلغ عدد امل�صتعلمني عر 
املوقع االإلكرتوين للهيئة نحو 539 �صخ�صا وبلغ عدد الذين توا�صلوا 
 211 مع الهيئة عر نظام اال�صتجابة ال�صوتية التابعة ملركز االإت�صال 

�صخ�صا ومبجموع 2089 جلميع طرق اال�صتعالم.
اأ�صار اإىل حر�ش الهيئة على ر�صا املواطنني عن خدمات االإ�صكان من  و 
خالل توفري رحلة مب�صطة للمواطن وتنمية حمفظة متنوعة ومبتكرة 
من اخلدمات االإ�صكانية واملالية مع الرتكيز على اإ�صراك جميع الفئات 

املجتمعية وتعزيز الن�صيج االجتماعي.
امل�صتمر  التحديث  تركز على  للهيئة  اال�صرتاتيجية  اأن اخلطة  اأو�صح  و 
الأنظمة تقنية املعلومات واالت�صاالت من اأجل تي�صري العمليات اليومية 
للخدمات  املتقدمني  لبيانات  مركزية  قاعدة  اإن�صاء  راأ�صها  على  وياأتي 
واأمن  املعلومات  بتقنية  اخلا�صة  للمعايري  االمتثال  �صمان  عن  ف�صال 

املعلومات ال�صادرة عن مركز االأنظمة االإلكرتونية واملعلومات حلكومة 
اأبوظبي.

خالل  من  املواطنني  اإ�صعاد  على  تعمل  الهيئة  اأن  الكتبي  خليفة  اأك��د  و 
تقدمي كل اأ�صكال الدعم لتحقيق اال�صتقرار ال�صكني يف اأقل مدة واأعلى 
املعرفة  خالل  من  البناء  على  املقبلني  املواطنني  �صعادة  وحتقيق  ج��ودة 

التامة باآليات التقدمي على الدعم ال�صكني ومن خالل اجلاهزية.
بيانات  على  االإط����الع  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  ملوظفي  االت�����ص��ال  م��رك��ز  ويتيح 
املت�صل من خالل �صجل املكاملات واخليار لتغيري اللغة املف�صلة وحتديد 
املكاملات وتقرير مبا�صر ملعرفة اإح�صائيات قائمة االإنتظار واأدائها ومتكني 
امل�صرف من متابعة الفريق من خالل �صماع املكاملات مبا�صرة اأو املقاطعة 

اأو امل�صاركة يف املكاملة واإمكانية تعديل حالة املوظف من قبل امل�صرف.
لزواره   www.adha.ae وهو  للهيئة  االإلكرتوين  املوقع  يتيح  كما 
جتربة فريدة من ناحية �صهولة الت�صفح والو�صول اإىل املعلومة املطلوبة 
عر خطوات �صل�صة وب�صيطة ت�صمن فاعلية وان�صيابية البحث مبا يلبي 

تطلعات املتعاملني .

�أبوظبي لالإ�شكان تطلق خدمة �ل�شتعالم عن حالة �لطلب

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد

�فتت��اح �مل�ش��ت�ش��فى �لباك�ش��تان��ي �لإم��ار�ت��ي يف رو�ل�بن�دي

�شندوق �أبوظبي للتنمية ميول 9 م�شاريع تنموية يف بنغالدي�ش بقيمة 700 مليون درهم

•• روالبندي-وام:

خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
والتنموية  االإن�صانية  امل�صاعدات  بتقدمي  امل�صلحة 
القطاع  ودع���م  االإ���ص��الم��ي��ة  باك�صتان  جلمهورية 
ال�صيخ من�صور  ال�صحي فيها ومبتابعة من �صمو 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
وزير �صوؤون الرئا�صة افتتحت يف مدينة روالبندي 
الباك�صتانية املرحلة الثانية من م�صروع امل�صت�صفى 
ال��ب��اك�����ص��ت��اين االإم���ارات���ي ال��ع�����ص��ك��ري ال���ذي بلغت 

تكلفته 108 ماليني دوالر اأمريكي.
باجوا  جاويد  قمر  اأول  الفريق  امل�صت�صفى  افتتح 
�صعادة  الباك�صتاين بح�صور  اأركان اجلي�ش  رئي�ش 
الدولة  �صفري  النعيمي  البا�صه  ع��ب��داهلل  عي�صى 
االإ���ص��الم��ي��ة و�صعادة  ب��اك�����ص��ت��ان  ل���دى ج��م��ه��وري��ة 
االإماراتي  امل�صروع  مدير  الغفلي  خليفة  عبداهلل 
مل�����ص��اع��دة ب��اك�����ص��ت��ان ا���ص��اف��ة اىل ع����دد م���ن قادة 
باحلكومة  امل�صوؤولني  وكبار  الباك�صتاين  اجلي�ش 

الباك�صتانية واأطقم اإدارة واإطباء امل�صت�صفى.
وبداأت مرا�صم االفتتاح باإزاحة ال�صتار عن اللوحة 
التذكارية التي جت�صد اإجناز هذا امل�صروع التنموي 
الذي اأن�صئ على م�صاحة 121 الفا و 653 مرتا 
مربعا.. وتوجه اجلميع بالدعاء ل�صاحب ال�صمو 
" على ه��ذه املكرمة  " حفظه اهلل  ال��دول��ة  رئي�ش 
ال��ت��ي ت��اأت��ي يف اإط����ار امل���ب���ادرات االإن�����ص��ان��ي��ة التي 
الأبناء  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  تقدمها 

جمهورية باك�صتان االإ�صالمية.
ايجاز  اإىل  واحل�������ص���ور  احل���ف���ل  راع�����ي  وا���ص��ت��م��ع 
امل�صت�صفى  واإن�صاء  بناء  ملراحل  تعريفي  وعر�ش 
الباك�صتاين االإماراتي الع�صكري .. ثم قام اجلميع 
ب��ج��ول��ة داخ��ل��ي��ة اط��ل��ع��وا خ��الل��ه��ا ع��ل��ى م�صتوى 
ال��ع��ي��ادات اخلارجية  ال��ع��ام وجت��ه��ي��زات  االإجن�����از 
اإىل  اإ�صافة  التخ�ص�صية  اال�صت�صارية  والعيادات 
اأق�صام احلوادث والطوارئ وال�صيدلة واملخترات 

كما  ال���دم..  وبنك  والت�صخي�ش  االأ���ص��ع��ة  واأق�����ص��ام 
املر�صى  واأجنحة  العمليات  غرف  اجلولة  �صملت 
وال��ت��ن��ومي وق��اع��ة ال��ن��دوات وامل��ح��ا���ص��رات وغرف 
 . امل�صت�صفى  ملباين  واملراقبة  وال�صيطرة  التحكم 
واأعرب الفريق اأول قمر جاويد باجوا رئي�ش اأركان 
اجلي�ش الباك�صتاين يف كلمته خالل حفل االفتتاح 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  وتقديره  �صكره  بالغ  عن 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
لباك�صتان  املتوا�صل  �صموهمها  امل�صلحة على دعم 

وعلى مبادراتهما االإن�صانية الكرمية ل�صعبها.
يكن  مل  احلديث  امل�صت�صفى  ه��ذا  اإن�صاء  اإن  وق��ال 
ممكنا بدون دعم دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
امل�صت�صفى  ه���ذا  ت�صمية  مت  اأن����ه  اإىل  م�����ص��ريا   ..
الع�صكري  االإماراتي  الباك�صتاين  امل�صت�صفى  با�صم 
تقديرا واعتزازا بهذه الهدية التي قدمها �صاحب 
لل�صعب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

الباك�صتاين والقوات امل�صلحة.
واأ�صاف " ال ميكننا اأن نويف �صكرنا لقيادة االإمارات 
و�صعبها على هذا الدعم النبيل " واأكد الفريق اأول 
اأن امل�صت�صفى �صيبقى يف ذاكرة  قمر جاويد باجوا 

بتمويل  بني  باأنه  و�صيذكرون  املتعاقبة  االجيال 
من دولة االإمارات العربية املتحدة.

عبداهلل  عي�صى  ال�صفري  ���ص��ع��ادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
البا�صة النعيمي حر�ش دولة االإم��ارات على دعم 
العديد  واق��ام��ة  االإ�صالمية  باك�صتان  جمهورية 
امل�صروع  مثل  والتنموية  االإن�صانية  امل�صاريع  من 
دور  على  م�صددا  باك�صتان..  مل�صاعدة  االإم��ارات��ي 
الباك�صتاين  املجتمع  خدمة  يف  امل�صروعات  ه��ذه 

بجميع فئاته �صغارا وكبارا.
عام  �صعار  يج�صد  امل�صت�صفى  هذا  افتتاح  اأن  واأك��د 
اخلري الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة 

حفظه اهلل على عام 2017 .
�صجال  الر�صيدة  وقيادتها  لالإمارات  اأن  مو�صحا 
ب��ي�����ص��اء يف جم����ال تقدمي  ت��اري��خ��ي��ا و���ص��ف��ح��ات 
احلديثة  امل�صت�صفيات  وبناء  االإن�صانية  امل�صاعدات 
يف جميع االأقاليم واملناطق الباك�صتانية منذ عهد 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  درب��ه  على  و�صار  ث��راه  اهلل 
"حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
للمحتاجني  وامل�����ص��اع��دة  ال��ع��ون  ت��ق��دمي  اهلل" يف 

والفقراء يف جميع اأنحاء العامل.
ال��غ��ف��ل��ي مدير  ق���ال ع��ب��داهلل خليفة  م��ن ج��ان��ب��ه 

امل�صروع االإماراتي مل�صاعدة باك�صتان يف ت�صريح له 
بهذه املنا�صبة اإن هذا امل�صروع ياأتي �صمن امل�صاريع 
ال�صحية التي ينفذها امل�صروع االإماراتي مل�صاعدة 
ال�صمو  �صاحب  وم���ب���ادرات  بتوجيهات  باك�صتان 
الدولة  رئي�ش  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�صلحة ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور بن 
اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال��وزراء وزير  زايد 

�صوؤون الرئا�صة.
الطبي  ال�����ص��رح  ه����ذا  اإن�������ص���اء  اأن  ال��غ��ف��ل��ي  واأك�����د 
للنهج  الدائمة  املثالية  ال�صورة  يعك�ش  احلديث 
لدولة  ال�صيا�صية  للقيادة  والتنموي  االإن�����ص��اين 
االإم������ارات جت���اه ال�����ص��ع��وب ال��ف��ق��رية وال��ن��ام��ي��ة يف 
االإم�����ارات لدعم  ال��ت��ي تقدمها  ال��ع��امل واجل��ه��ود 
احلديثة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م�����ص��ت��وى  وت��ط��وي��ر 
الأب���ن���اء ال�����ص��ع��ب ال��ب��اك�����ص��ت��اين وت���وف���ري وتقدمي 
لهم  املتكاملة  والعالجية  اال�صت�صارية  اخلدمات 

باأرقى واأحدث املعايري العاملية.
االإماراتي  الباك�صتاين  امل�صت�صفى  اأه��م��ي��ة  وع���ن 
اأن م�صروع  ال��غ��ف��ل��ي  ع��ب��داهلل  اأو����ص���ح  ال��ع�����ص��ك��ري 
اأكر  من  يعد  االإم��ارات��ي  الباك�صتاين  امل�صت�صفى 

التي مت تنفيذها يف جمهورية  ال�صحية  امل�صاريع 
وبلغت  االأخ��رية  ال�صنوات  االإ�صالمية يف  باك�صتان 
اأمريكي  دوالر  م��الي��ني   108 اإن�����ص��ائ��ه  ت��ك��ل��ف��ة 
اأبوظبي  ق��ب��ل ���ص��ن��دوق  ب��ت��م��وي��ل م�����ص��رتك م���ن 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  وم��وؤ���ص�����ص��ة  للتنمية 

لالأعمال االإن�صانية.
لعالج  تخ�ص�صي  كم�صت�صفى  امل�صت�صفى  وي�صنف 
الطبية  امل��ج��االت  جميع  يف  ع���ام  ب�صكل  امل��ر���ص��ى 
وجم��ه��ز ال���ص��ت��ق��ب��ال امل��ر���ص��ى امل��ح��ول��ني اإل��ي��ه من 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات االأخ������رى م���ن اأ����ص���ح���اب احل����االت 

ال�صعبة واحلرجة والنادرة.
االإم���ارات���ي  ال��ب��اك�����ص��ت��اين  امل�صت�صفى  ت��زوي��د  ومت 
واالأجهزة  واملعدات  املخترات  باأحدث  الع�صكري 
الت�صخي�ش  م���راح���ل  اأف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي  ال��ط��ب��ي��ة 
وال���ع���الج وال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ر���ص��ى وتبلغ 
قدرته  وتبلغ  ���ص��ري��ر..   1000 امل�صت�صفى  �صعة 
اال�صتيعابية على ا�صتقبال 6000 مراجع يوميا 
وحوايل 2 مليون �صنويا ويحتوي على 16 غرفة 
يف  عملية   50 ح���وايل  الإج����راء  م��وؤه��ل��ة  عمليات 

اليوم الواحدة.
بتعزيز  املقبلة  املرحلة  يف  امل�صت�صفى  و�صي�صاهم 
عملية ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ل��الأط��ب��اء م��ن خالل 

اعتماده اأكادمييا لتدريب اأطباء االمتياز الجتياز 
متطلبات التخرج وتدريب املمر�صني.

لعقد  وذل������ك  اأك�����ادمي�����ي  دور  ل��ل��ع��ب  ج���ه���ز  ك���م���ا 
ال��ع��م��ل الطبية  امل��ح��ا���ص��رات وال����ن����دوات وور������ش 
اخلا�صة بالعاملني يف القطاع ال�صحي من خالل 
وفقا  جتهيزها  مت  للمحا�صرات  متطورة  قاعات 

الأعلى املعايري الفنية واملوا�صفات.
للم�صت�صفى  االإداري  امل��دي��ر  اع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
والتقدير  واالم��ت��ن��ان  ال�صكر  ع��ن  ط��ارق  الدكتور 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ل���دول���ة االإم�������ارات ع��ل��ى هذا 
�صي�صتفيد من خدماته  الذي  امل�صت�صفى احلديث 

وجتهيزاته ال�صعب الباك�صتاين.
وقال اإن امل�صت�صفى بني على معايري معتمدة عامليا 
وحديثة ومنوذجية حيث مت اجناز وجتهيز غرف 
لزراعة  ق�صم  اأول  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  العمليات 
الكبد الذي مت به اجراء 8 عمليات لزراعة الكبد 
بنجاح.  بالغ  ل�صخ�ش  واح��دة  وعملية  لالأطفال 
وقالت الدكتورة نثار فاطمة اأحمد م�صوؤولة ق�صم 
الطوارئ  لق�صم  املراجعني  املر�صى  اأن  ال��ط��وارئ 
جميع  ومن  والنائية  البعيدة  املناطق  من  ياأتون 
بنته  ال���ذي  امل�صت�صفى  ه��ذا  الأن  باك�صتان  اأن��ح��اء 
اأحدث  من  يعد  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
باملعدات  وجتهيزا  تقدما  واأك��رثه��ا  امل�صت�صفيات 
اأك��رث عن  ي�صتقبل  ال��ط��واري  ق�صم  اأن  واأ�صافت   .
معظم  اأن  موؤكدة  الواحد  اليوم  يف  حالة   700
املراجعني هم من الفئة الفقرية لذلك ن�صعى يف 
اأن نقدم لهم اأف�صل اإدارة واأف�صل عناية وخدمات 
عالجية. من جانبهم اأعرب االأطباء واملمر�صون 
عن  بامل�صت�صفى  واالإداري����ة  الفنية  العمل  واأط��ق��م 
بقيادة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  �صكرهم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل ملدها يد العون وامل�صاعدة 
امل�صروعات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ر  ال��ب��اك�����ص��ت��اين  ل��ل�����ص��ع��ب 
االإن�صانية واالإمنائية وبخا�صة امل�صاريع ال�صحية 
منها التي ت�صاهم يف دعم جهود الوقاية واحلماية 
االإن�صان  والعناية ب�صحة  واالأوبئة  االأمرا�ش  من 

واملجتمع الباك�صتاين.

•• اأبوظبي-وام:

ي��رت��ب��ط ����ص���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة مع 
�صراكة  ب���ع���الق���ات  ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
البناء  ب���ال���ت���ع���اون  ات�����ص��م��ت  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة يف 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ك��اف��ة وال��ت��ي تعود 

بالنفع على اأفراد املجتمع البنغايل.
عالقات  اإن  ل��ه  تقرير  يف  ال�����ص��ن��دوق  وق���ال 
ال���ت���ع���اون م���ع ب��ن��غ��الدي�����ش ب�����داأت م��ن��ذ عام 
1976 حيث مول 9 م�صاريع تنموية بقيمة 
درهم،  مليون   700 ح��وايل  بلغت  اإجمالية 
مهمة  قطاعات  على  امل�صاريع  تلك  وتركزت 
امل�صتدامة  التنمية  حت��ق��ق  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

مثل، ال�صناعة والطاقة، والبنية التحتية. 
ال�صويدي حر�ش  واأك��د �صعادة حممد �صيف 
ال�صندوق على تعزيز اجلهود احلكومية يف 
بنغالدي�ش من خالل متويل م�صاريع تدعم 
التنمية  ع��م��اد  باعتبارها  التحتية،  البنية 
القوي  االقت�صادية واالجتماعية، واالأ�صا�ش 
خمتلف  وازده������ار  من��و  اإل��ي��ه  ي�صتند  ال����ذي 

القطاعات االقت�صادية.
وق����ال اإن ن�����ص��اط ال�����ص��ن��دوق ال��ت��م��وي��ل��ي يف 
بنغالدي�ش ياأتي يف اإطار دوره احليوي يف دعم 
م�صرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف 

الدول النامية ب�صكل عام.
ال�صندوق  نفذها  التي  امل�صاريع  اأن  واأو�صح 
ينتهجها  التي  الروؤية  حتقق  بنغالدي�ش  يف 
النامية،  ال��دول  مع  عالقاته  يف  ال�صندوق 
للدول  ب��ن��غ��الدي�����ش من����وذج����اً  ت���ع���د  ح���ي���ث 
�صراكات  الإي���ج���اد  ال�����ص��ن��دوق  ي�����ص��ع��ى  ال��ت��ي 
املتمثلة  ر�صالته  اإط��ار  ا�صرتاتيجية معها يف 
يف م�صاعدة الدول النامية من خالل تقدمي 
املوارد املالية الالزمة وتكوين ال�صراكات مع 

على  مل�صاعدتها  واخل��ا���ش  العام  القطاعني 
حتقيق النمو االقت�صادي امل�صتدام.

ويف ال�صياق ذاته، ي�صاهم ال�صندوق يف �صركة 
بن�صبة  لال�صتثمار  وب��ن��غ��الدي�����ش  االإم�����ارات 
%60 من اإجمايل راأ�ش مال ال�صركة، حيث 
تاأ�ص�صت ال�صركة يف عام 1987 بهدف رفد 
واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  مقومات 
يف ب��ن��غ��الدي�����ش م��ن خ���الل ت��ق��دمي قرو�ش 
والتي  امل�����ص��ت��دام��ة،  امل�����ص��اري��ع  ل��دع��م  مي�صرة 
تعمل على حت�صني وتوفري احلياة الكرمية 
لل�صعب ال��ب��ن��غ��ايل وت��وف��ري ف��ر���ش ع��م��ل يف 

العديد من القطاعات. 
وقد مول ال�صندوق يف عام 2013 م�صروعاً 
 SASEC" اآ�صيا،  لربط الطرق يف جنوب 
بداأ  حيث  دره��م،  ماليني   110 بقيمة   "
�صهر  خ��الل  امل�صروع  لتنفيذ  الفعلي  العمل 
%22 منه  2016، ومت اجناز  مار�ش عام 

بنهاية  ك��ام��ل  ب�صكل  اإجن����ازه  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اإىل ربط  امل�صروع  العام املقبل. ويهدف هذا 
اآ�صيا مبا  الدولية يف منطقة جنوب  الطرق 
ال��واردات وال�صادرات،  ي�صمح ب�صهولة تدفق 
وي��ت��ي��ح ل��ل��دول امل��غ��ل��ق��ة م��ث��ل ن��ي��ب��ال وبوتان 
يف  ال�صرقية  ال�صمالية  املنطقة  من  واأج��زاء 
الهند النفاذ اإىل املوانئ البحرية مما يزيد 
من حجم التجارة االإقليمية والدولية لتلك 
الدول. كما ي�صاهم امل�صروع يف تعزيز مكانة 
يف  العابر  للنقل  اأقليمي  كمركز  بنغالدي�ش 
املنطقة وتنمية التجارة املحلية واالإقليمية، 
اإىل جانب دعم عملية التنمية يف بنغالدي�ش 
ن��ف�����ص��ه��ا م���ن خ����الل حت�����ص��ني ال��ن��ق��ل داخ���ل 
ان�صياب  واإزال��ة االختناقات وحت�صني  البالد 
م�صروع  وهناك  احل���وادث.  وتقليل  احلركة 
ال���ذي يعتر  ال��ب��ه��اء  ك��ه��رب��اء �صيخ  حم��ط��ة 
تو�صعة وحتديثاً ملحطة كهرباء �صيخ البهاء 

امل�صاريع اال�صرتاتيجية التي  حيث يعد من 
والتي  ب��ن��غ��الدي�����ش  ال�����ص��ن��دوق يف  مي��ول��ه��ا 
وتعزيز  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  دع����م  اإىل  ت���ه���دف 
للكهرباء،  القومية  ال�صبكة  نظام  ا�صتقرار 
دكا  ال��ع��ا���ص��م��ة  اح��ت��ي��اج��ات منطقة  وت��ل��ب��ي��ة 
لل�صناعة  ن�صطاً  م��رك��زا  تعد  التي  ال��ك��رى 
وال��ت��ج��ارة واخل��دم��ات واالأع���م���ال. وت�صمن 
االجمالية  قيمته  تبلغ  ال��ذي  امل�صروع  ه��ذا 
 90% اإجن����از  ومت  دره����م،  م��ل��ي��ون   115
منه، اإن�صاء وحدات جديدة لتوليد الكهرباء 
االإجمالية  ط���اق���ت���ه���ا  م���رك���ب���ة  دورة  ذات 
البهاء.  �صيخ  حمطة  يف  ميجاواط،   225
ومتتاز ال��وح��دات اجل��دي��دة يف ه��ذا امل�صروع 
اأ�صا�صي،  كوقود  الطبيعي  الغاز  با�صتخدام 
وزيت الوقود الثقيل كوقود احتياطي، وهي 
ق����درة كل  ت��ورب��ي��ن��ني غ��ازي��ني  ع��ل��ى  ت�صتمل 
بخار،  ومولد  ميغاواط   75 ح��وايل  منهما 

وتربني بخاري �صعته حوايل 75 ميجواط، 
حيث مت االنتهاء من ت�صغيل املرحلة االأوىل 
الغاز  م���ول���دات  م���ن   Open Cycle
و�صيتم  ميجاواط،   150 كهربائية  بطاقة 
اأكتوبر  امل����زدوج يف  ال��وق��ود  اإجن����از م��ول��دات 
امل�صروع  تد�صني  يتم  اأن  ويتوقع   ،2017
ال�صندوق  م�صاريغ  وم��ن   .2017 بنهاية 
�صماد  م�صنع  م�صروع  بنغالدي�ش  يف  اأي�صا 
اليوريا  ل�صماد  �صيتاكونغ  م�صنع  ال��ي��وري��ا 
الذي موله ال�صندوق يف عام 1982 بقيمة 
85 مليون درهم دعما للقطاعني ال�صناعي 
اإن�صاء  ح��ي��ث مت  ب��ن��غ��الدي�����ش،  وال���زراع���ي يف 
واليوريا  االأم��ون��ي��ا  ل�صماد  متكامل  م�صنع 
تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  �صيتاكوجن  مدينة  يف 
اإىل  حت����ول  االأم���ون���ي���ا  م���ن  ط���ن   1000
م�صانع  وحتظى  اليوريا.  من  طن   1700
النامية،  ال��دول  باأهمية حيوية يف  االأ�صمدة 
وع��ل��ى االأخ�����ش ال��زراع��ي��ة منها، ن��ظ��راً الأن 
املعوقات  اأب���رز  اأح���د  ي�صكل  االأ���ص��م��دة  نق�ش 
اأن  املحلي، كما  الزراعي  االإنتاج  تنمية  اأم��ام 
ا�صتريادها من اخلارج ي�صطدم يف كثري من 
االأحيان بعقبات مرتبطة بنق�ش احتياطيات 
املحدودة  املوارد  وتوجيه  ال�صعبة،  العمالت 
امل���ت���اح���ة م��ن��ه��ا ال�����ص����ت����رياد م���ن���ت���ج���ات ذات 
والوقود  االأغذية  راأ�صها  وعلى  اأكر  اأولوية 

واالأدوية.
���ص��اه��م �صندوق  ال��ب��ن��غ��ايل  امل��ي��اه  ويف ق��ط��اع 
بتقدمي   1994 ع��ام  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
تي�صتا  �صد  م�����ص��روع  لتمويل  مي�صر  ق��ر���ش 
والقنوات  دي��ن��اج��ب��ور  ق��ن��اة  اإن�������ص���اء  ب��ه��دف 
قناة  ج�صر  اإن�����ص��اء  وك��ذل��ك  عنها،  املتفرعة 
ب���وق���را، وق���د اأت���اح���ت ال��ق��ن��اة ري اأك����رث من 
من  اأك���رث  خ��دم��ة  وم���ن  ه��ك��ت��ار   48000
الذي  امل�����ص��روع  و�صمل  �صخ�ش،   68000

درهم  م��ل��ي��ون   54 ي��ق��ارب  م��ا  قيمته  ت��ب��ل��غ 
اإن�صاء قناة بطول 44 كيلومرتاً.

م�صروعاً  ال�صندوق  م��ول   1978 ع��ام  ويف 
ل��ل��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب���ني م��دي��ن��ة توجني 
يف  اأ����ص���وردي  وم��دي��ن��ة  ال�صرقية  املنطقة  يف 
خالل  من  بنغالدي�ش  من  الغربية  املنطقة 
اإن�صاء �صبكة نقل كهربائية بطول 94 مياًل، 
ت��وف��ري الطاقة  امل�����ص��روع يف  وي�����ص��اه��م ه���ذا 
لدعم  املناطق  تلك  يف  الالزمة  الكهربائية 
قطاع الكهرباء يف بنغالدي�ش، وتبلغ الطاقة 

االإنتاجية لل�صبكة 200 ميجاواط.
1976 م�صنعاً  كما مول ال�صندوق يف عام 
اال�صتثمار  حت��ف��ي��ز  يف  للم�صاهمة  ل����الآالت 
التنمية  عجلة  ودف��ع  ال�صناعي  القطاع  يف 
االقت�صادية يف بنغالدي�ش، وت�صمن امل�صروع 
اأف�صل  من  وم�صنعة  جديدة  معدات  �صراء 

املواد املطابقة للمعايري العاملية. 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة هو  ي��ذك��ر اأن ���ص��ن��دوق 
اأبوظبي،  حلكومة  مملوكة  وطنية  موؤ�ص�صة 
الدول  م�صاعدة  بهدف   1971 عام  تاأ�ص�ش 
مي�صرة  قرو�ش  تقدمي  طريق  عن  النامية 
ال���دول،  ت��ل��ك  يف  تنموية  م�����ص��اري��ع  لتمويل 
مبا�صرة  وم�صاهمات  ا�صتثمارات  اإىل  اإ�صافة 
ط��وي��ل��ة االأج�������ل، ك��م��ا ي���ق���وم ال�����ص��ن��دوق يف 
الوقت ذاته باإدارة املنح التي تقدمها حكومة 
واملتابعة  االإ�����ص����راف  خ����الل  م���ن  اأب���وظ���ب���ي 
امل�صاريع،  و���ص��ري  تنفيذ  اآل��ي��ة  على  املبا�صرة 
ال�صندوق  مت���وي���الت  ح��ج��م  ي�����ص��ل  ح��ي��ث 
وا�صتثماراته منذ تاأ�صي�صه حوايل 80 مليار 
درهم لتمويل برامج وم�صاريع تنموية تزيد 
دولة   84 يف  تنموياً  م�����ص��روع��اً   500 على 

حول العامل.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ش       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ش  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حامد بن ز�يد يقدم و�جب �لعز�ء 
يف �شهيد �لوطن ح�شن �لب�شر

 
•• راأ�ش اخليمة-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان رئي�ش ديوان ويل عهد  قدم �صمو ال�صيخ حامد بن زايد 
اأثناء  ا�صت�صهد  الذي  الب�صر  الوطن ح�صن عبداهلل  �صهيد  العزاء يف  واجب 
اإع���ادة االأم��ل يف  امل�صاركة يف عملية  ال��ق��وات  ال��واج��ب الوطني �صمن  اأدائ���ه 

اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�صعودية.
واأعرب �صموه - خالل زيارته ام�ش جمل�ش العزاء مبنطقة الظيت يف اإمارة 
راأ�ش اخليمة - عن �صادق موا�صاته وتعازيه الأ�صرة ال�صهيد .. داعيا املوىل 
واأن ي�صكنه  ال�صهداء  واأن ينزله منازل  بوا�صع رحمته  اأن يتغمده  عز وجل 

ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�صر وال�صلوان.

�مل�شت�شفيات قطاعات  لإد�رة  �لأول  �لدويل  �ملنتدى  �ليوم  �لمار�ت" تنظم  "�أمريكية 
•• دبي-وام:

العوي�ش  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  رعاية  حتت  اليوم  االم���ارات  يف  االمريكية  اجلامعة  تنظم 
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع املنتدى الدويل االأول الإدارة قطاعات امل�صت�صفيات والتاأمني والرعاية 
ال�صحية وذلك مبقر اجلامعة يف مدينة دبي االكادميية مب�صاركة م�صوؤولني من م�صت�صفيات الدولة 

و�صركات التاأمني باالإمارات.
وامل�صت�صفيات  التاأمني  قطاع  من  املخت�صة  اجلهات  من  للم�صاركني  عمل  ور�صة  املنتدى  وي�صاحب 

يقدمها خراء دوليني يف نف�ش املجال.
يناق�ش  املنتدى  اأن  االم���ارات  يف  االمريكية  اجلامعة  رئي�ش  ال���رزاق  عبد  غني  مثنى  الدكتور  وق��ال 
امل�صتقبلية  والفر�ش  والتحديات  ال�صحية  والقطاعات  امل�صت�صفيات  فى  العلمية  القيادة  مو�صوعات 
فى قطاع التاأمني ال�صحي وال�صياحة العالجية والدينة الطبية الذكية ودور الريا�صة فى ال�صحة 

وحتديات امل�صت�صفيات مع قطاعات التاأمني ال�صحي.

�سمن �سل�سلة ملتقيات البلدية

بلدية مدينة �أبوظبي تلتقي �شكان مدينة خليفة بعد غد

حل��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ص���ي���دة م���ن خالل 
ت���ع���زي���ز ال�������ص���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

ل��ل��ح�����ص��ور وامل�����ص��اه��م��ة يف اإجن����اح 
امل�صرتكة  الروؤية  ولتحقيق  امللتقى 

روؤية اأبوظبي 2030.
ت�صعى  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�����ص����اف����ت 

بتح�صني  الكفيلة  الت�صورات  و�صع 
ال�����ذي يحقق  ب��ال�����ص��ك��ل  اخل���دم���ات 

•• اأبوظبي-الفجر:

البلدية  ال�������ص���وؤون  دائ������رة  ت��ل��ت��ق��ي 
والنقل - بلدية مدينة اأبوظبي بعد 
غد الثالثاء املوافق 9 مايو احلايل 
وحتى  م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة  من 
م�صاء  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة 
بالتعاون  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة  اأه������ايل 
من  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  م��ع 
املعنية  املحلية  والدوائر  املوؤ�ص�صات 
وذل��ك يف مدر�صة خليفة يف مدينة 
هذا  م��ن  البلدية  وت��ه��دف   ، خليفة 
احتياجات  ع��ل��ى  االط����الع  امل��ل��ت��ق��ى 
تطلعاتهم  على  وال��ت��ع��رف  ال�صكان 
احلياة  �صبل  كافة  توفري  �صبيل  يف 

الكرمية للمواطنني واملقيمني.  
واأكدت البلدية اأن هذا امللتقى ياأتي 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع اأهايل 
م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة يف و���ص��ع اخلطط 
العامة  لتطوير اخلدمات  الالزمة 
واملرافق  العي�ش  م�صتوى  وحت�صني 
امل��ن��ط��ق��ة، وم����ن هذا  اخل��دم��ي��ة يف 
ال�صكان  ال��ب��ل��دي��ة  ت���دع���و  امل��ن��ط��ل��ق 

ال���ت���وا����ص���ل م���ع �صكان  مل���د ج�����ص��ور 
العا�صمة و�صواحيها والتعرف على 
وبحث  ومقرتحاتهم  احتياجاتهم 
االأ���ص��ل��وب االأم���ث���ل خل��دم��ت��ه��م واإن 
هذه امللتقيات متثل فر�صة للحوار 
ال�����ص��ف��اف واإط�������الع ال�����ص��ك��ان على 
ال��ت��ي تنفذها  االأع���م���ال وامل�����ص��اري��ع 
عموما  العا�صمة  ويف  مناطقهم  يف 
لتطوير منط  باأهميتها  والتعريف 
االجتماعية  احل����ي����اة  وم�������ص���ت���وى 
وبالوقت   ، املدينة  يف  واالقت�صادية 
احتياجات  ع���ل���ى  االط�������الع  ذات������ه 
ال�صكان واأهايل املنطقة وتطلعاتهم 
ع���ل���ى جت�������ص���ي���ده���ا على  وال����ع����م����ل 
ال��واق��ع م��ن خ��الل امل�صاريع  اأر����ش 
التطويرية ورفع م�صتوى اخلدمات 

العامة.
لتعزيز  ال�����ص��ك��ان  ال��ب��ل��دي��ة   ودع����ت 
البلدية  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  امل�����ص��ارك��ة 
االنفتاح  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��ا  م����وؤك����دة 
ال�صكان،  اق��رتاح��ات  م��ع  والتفاعل 
انطالقا من روؤية البلدية الهادفة 
اإىل �صمان احلياة االأف�صل والبيئة 

اأبوظبي  مدينة  ل�صكان  امل�صتدامة 
اأن  البلدية  واأ����ص���ارت  و���ص��واح��ي��ه��ا. 
امللتقى �صوف ي�صتعر�ش اأهم امل�صاريع 
مدينة  يف  حاليا  القائمة  اخلدمية 
بال�صكل  تطويرهما  بهدف  خليفة 
واحتياجات  تطلعات  يحقق  ال��ذي 
التنمية  خ��ط��ط  ح�����ص��ب  االأه�������ايل 
التطويرية  االأول����وي����ات  ال�����ص��ام��ل��ة 
و�صبكة  احلدائق  ،ومنها  للمنطقة 
العامة،  اخلدمية  واملرافق  الطرق 
منظومة  امل��ل��ت��ق��ى  ���ص��ي��ت��ن��اول  ك��م��ا 
اخلطط امل�صتقبلية والتي ت�صتهدف 
وا�صتكمال  اخلدمات  م�صتوى  رف��ع 
بال�صكل  ال�صاملة  التطوير  خطط 
احتياجات  م����ع  ي���ت���ق���اط���ع  ال�������ذي 
العي�ش  م���ن  ال�����ص��ك��ان  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
اأنها  احل�����ص��اري. واأك����دت ال��ب��ل��دي��ة 
جل�صات  ع��ق��د  يف  ق���دم���اً  م��ا���ص��ي��ة 
امللتقى ب�صكل دوري مع �صكان اأحياء 
تعزيز  بهدف  و�صواحيها  العا�صمة 
وامل�صاهمة يف  املجتمع  ال�صراكة مع 
على  امل�صتدامة  التنمية  دفع عجلة 

كافة ال�صعد.

�لإمار�ت ت�شارك مبنتدى يوم �لأمن يف د�كار
•• داكار-وام:

العربية  االإم������ارات  دول����ة  ���ص��ارك��ت 
امل��ت��ح��دة مم��ث��ل��ة ب��وف��د م���ن وزارة 
" يوم  اأعمال منتدى  الداخلية يف 
ال�صنغال  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  االأمن" 

وفرن�صا يف مدينة داكار موؤخرا.
الثالثة  دورت���ه  يف  املنتدى  وناق�ش 
وتخلله   " امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  "اأمن 
ل��ل��خ��راء و���ص��ن��اع القرار  اج��ت��م��اع 
اأف�صل  الإي��ج��اد  ال�صناعة   ورج���ال 
للق�صايا  واحل����ل����ول  امل���ق���رتح���ات 

املرتبطة باأمن االإنرتنت.
الرائد  الداخلية  وزارة    �صم وفد 
دانة حميد املرزوقي، مدير مكتب 
اإدارة امل�صاريع واخلدمات امل�صرتكة 
والنقيب حممد  الداخلية،  ب��وزارة 
ق�صم  رئ���ي�������ش  ال�����ص��ام�����ص��ي  م���ه���ري 
امل�صاريع اخلا�صة بالوزارة واملالزم 
اأول م�صبح را�صد ال�صاعدي م�صاعد 

امللحق ال�صرطي يف فرن�صا.
    وج���رى ع��ل��ى ه��ام�����ش الفعالية 

واالمنية  ال�����ص��رط��ي��ة  امل���ج���االت  يف 
وتبادل  التجارب  م��ن  واال�صتفادة 
اخلرات واملعلومات بغية االإ�صهام 
واأم����ن �صعوب  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��الم  يف 

العامل كافة.
ور�صة  الفعالية  �صمن  وع��ق��دت    
ناق�صت  ال��ت��ح��ال��ف  ل��ف��ري��ق  ع��م��ل 
الت�صغيلي  وال���ن���م���وذج  امل�������ص���اري���ع 
اإليه  االن�صمام  وكيفية  للتحالف 
واآلية عمل  له  التنظيمي  والهيكل 
فرق العمل الفرعية واالتفاق على 
املقبلة،  للمرحلة  ال��ع��م��ل  اأج���ن���دة 
وج�������رى خ���الل���ه���ا ت���ر����ص���ي���ح دول����ة 
لقيادة  املتحدة  العربية  االم���ارات 

مهام العمل.     
ورحبت الدولة امل�صيفة بال�صيوف 
التحالف  دول  م����ن  امل�������ص���ارك���ني 
ال������دويل واأ������ص�����ادت ب��ج��ه��ود دول���ة 
االم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
األقاها  كلمة  يف  التحالف  اإط���الق 
ال��ع��ام لل�صرطة  امل��دي��ر  ع��م��ر م���ال 
الداخلية  وزي����ر  مم��ث��ل  ال��وط��ن��ي��ة 

متخ�ص�ش  اأم��ن��ي  معر�ش  تنظيم 
االأمني  التحالف  اأع��م��ال  اإط���ار  يف 
املنظمة  ملواجهة اجلرمية  الدويل 
والعابرة للقارات والذي مت اطالقه 
اأبوظبي وذلك بح�صور  موؤخرا يف 
بوركينا  و  الكامريون  دول  ممثلي 
وغينيا  ليبرييا  و  بينني  و  فا�صو 
نيجرييا  و  ال��ع��اج  �صاحل  و  وغ��ان��ا 
و  م���ايل  و  م��وري��ت��ان��ي��ا  و  النيجر  و 
توجو و ت�صاد و جنوب اأفريقيا اإىل 
جانب ممثلي التحالف من فرن�صا 
وال�صنغال  واإ���ص��ب��ان��ي��ا  اإي��ط��ال��ي��ا  و 

واملغرب.
   و اأك���د ال�����ص��اع��دي اأه��م��ي��ة الدور 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ت��ح��ال��ف الدويل 
ملواجهة  امل�صرتك  العمل  تعزيز  يف 
اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات 
�صبل  وت��ط��وي��ر  اأ�صكالها  مبختلف 
االأمن  واإ���ص��ت��دام��ة  منها  ال��وق��اي��ة 
واال�صتقرار لتلك الدول يف �صعيها 
ل�صعوبها  وال��ن��م��اء  االأم���ن  لتعزيز 
ومب���ا ي��ع��زز ف��ر���ش ال��ت��ع��اون بينها 

حر�ش  اإىل  اأ���ص��ار  ال��ذي  ال�صنغايل 
الفاعلة  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��ن��غ��ال 

بالتحالف.
  وقال اإن الربط بني حتالف وزراء 
ال��داخ��ل��ي��ة و" اأي����ام االأم����ن " يدل 
على الوعي باأهمية العمل ملواجهة 
ال�صالم  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
العامل  اأن���ح���اء  واالأم�����ن يف ج��م��ي��ع 
ت��اأت��ي ����ص���رورة التعاون  وم���ن ه��ن��ا 
امل�صتويات  على  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د 
ال�صراكات  اإىل تفعيل  اإ�صافة  كافة 
واخلا�ش  ال���ع���ام  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 

حلماية اأنظمة املعلومات.
  و اأ�صاف اإن مواجهة هذا التهديد 
ت�������ص���ت���وج���ب ال���ت���ف���ك���ري ب���ع���م���ق يف 
االإنرتنت،  باأمن  املتعلقة  الق�صايا 
وت�����ب�����ادل  امل���ع���ل���وم���ات واخل������رات 
واملمار�صات اجليدة وتوجه بال�صكر 
ل�صفرينا يف منظمة االأمم املتحدة 
املوؤ�ص�ش  الع�صو  الداخلية  ووزارة 
التي  جم��ه��ودات��ه��ا  ع��ل��ى  للتحالف 
والتي  االآن  جميعا  ثمارها  جنني 

ملواجهة  دول���ي���ة  ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات، 
واإ�صبانيا  اإيطاليا  م��ن  ك��اًل  ي�صم 
البحرين  ومم���ل���ك���ة  وال�������ص���ن���غ���ال 
اإ�صافة للدولتني  املغربية  واململكة 
االإمارات  دولة  للحلف  املوؤ�ص�صتني 
واجلمهورية  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
العا�صمة  م��ن  ويتخذ  الفرن�صية، 

اأبوظبي مقراً الأمانته العامة.
  و تختلف هذه املجموعة الدولية 

ال���ت���ح���ال���ف  اإط�����������الق  مت���ث���ل���ت يف 
وزراء  من  دولية  عمل  كمجموعة 
ملكافحة  االأع�����ص��اء  ال���دول  داخلية 
االإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون 
وت�����ب�����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل�������رات 
على  الق�صاء  اأجل  واملمار�صات من 
هذه االآف��ة، وخلق عامل اأك��رث اأمنا 

و�صالما.
التحالف  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة    جت��در 
مبثابة  ي���ع���د  ال���������دويل  االأم������ن������ي 

ع������ن غ�����ريه�����ا م������ن ال���ت���ح���ال���ف���ات 
اأن��ه��ا مب��ث��اب��ة منتدى  االأخ�����رى يف 
وتن�صر  واملعارف،  اخلرات  لتبادل 
امل�صتخدمة  امل���م���ار����ص���ات  اأف�������ص���ل 
اأو  العام  التدريب  وو�صائل  واأ�ص�ش 
املتخ�ص�ش على ال�صعيد ال�صرطي 
�صبغته  و����ص���ت���م���ك���ن���ه  واالأم�������ن�������ي 
مبرونة  الت�صرف  م��ن  القانونية 
والتحديات  ال��ق�����ص��اي��ا  مل���واج���ه���ة 

ال�صرطية يف الع�صر احلايل.

�أبوظبي لل�شالمة : �ل�شحة �ملهنية ركيزة �أ�شا�شية �شمن ��شرت�تيجية حكومة �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

لل�صالمة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اأك�������د 
ال�صالمة  اأن  امل���ه���ن���ي���ة  وال�������ص���ح���ة 
وال�������ص���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة مت���ث���ل رك���ي���زة 
اأ�صا�صية �صمن ا�صرتاتيجية حكومة 
اأب���وظ���ب���ي ل��دع��م اأم���اك���ن ال��ع��م��ل يف 
االإمارة مبا يتوافق واأف�صل املعايري 
االهتمام  اأن  على  م�صددا   .. العاملية 
باأمن و�صالمة العاملني يف خمتلف 
قطاعات العمل يف االإمارة ياأتي على 

�صلم اأولويات حكومة اأبوظبي.
عي�صة  جابر  الدكتور  �صعادة  قال  و 
كلمة  يف  املركز  ع��ام  مدير  اجلابري 
له مبنا�صبة االحتفال باليوم العاملي 
ل��ل�����ص��الم��ة وال�����ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة الذي 
اإن  اأبريل من كل ع��ام -   28 يوافق 
الطريق  اأن  ت���درك  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
ميكن  ال  التنمية  ه��ذه  تعزيز  نحو 
اأن يتم مب��ع��زل ع��ن االه��ت��م��ام بقيم 
ال�صالمة وال�صحة املهنية للعاملني 

فيها.
االحتفال  اأ�صار اجلابري - خالل  و 
ال����ذي اأق��ي��م يف ف��ن��دق دو���ص��ت ثاين 
جمع  حت�صني  "اأهمية  ���ص��ع��ار  حت��ت 
البيانات  وا����ص���ت���خ���دام  امل���ع���ل���وم���ات 
وال�صحة  بال�صالمة  ال��ع��الق��ة  ذات 
�صعت  اأب��وظ��ب��ي  اأن  اإىل   - املهنية" 
والت�صريعات  االآل����ي����ات  و����ص���ع  اإىل 
فيها  العاملني  قدرة  لرفع  الالزمة 
اأماكن  وب��ن��اء  وت��ع��زي��ز  االإن��ت��اج  على 

ال�صالمة وال�صحة املهنية يف االإمارة 
عقد  لتت�صمن  امل�صاركات  وتنوعت 
وم�صابقات  داخ��ل��ي��ة  ت��وع��وي��ة  ور����ش 
للم�صاركني من قبل 10 جهات وهي 
وهيئة  االأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة   ..
ال�صحة - اأبوظبي وتوازن القاب�صة 
ودار زايد للرعاية االأ�صرية وجمل�ش 
و�صركة  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
موانئ اأبوظبي وبلدية مدينة العني 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ومعهد 
الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ه��ن��ي 
الطوارئ واالأزمات والكوارث وهيئة 

تنظيم االت�صاالت.
للدفاع  ال���ع���ام���ة  االإدارة  وزع�����ت  و 
اأب��وظ��ب��ي وجبات  امل���دين يف م��دي��ن��ة 
مل�صق  على  خفيفة �صحية حتتوي 
وال�صحة  لل�صالمة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
الطبي  الفح�ش  اإج��راء  بعد  املهنية 
ل��ل��م��وظ��ف��ني. و ن��ظ��م م��راك��ز اإي����واء 
جانب  اإىل  مل���وظ���ف���ي���ه  ف���ع���ال���ي���ات 
فيما   .. ت���وع���وي���ة  اأف��������الم  ع���ر����ش 
اأب��وظ��ب��ي موظفيها  م��وان��ئ  ك��رم��ت 
احلفاظ  يف  ل����دوره����م  امل��ت��م��ي��زي��ن 
واخلدمات  العمليات  �صالمة  على 
ت��وع��وي��ة عن  اإ���ص��اف��ة لن�صر ر���ص��ائ��ل 
طريق الريد االلكرتوين ومن�صات 
قدم  بينما  االجتماعي..  التوا�صل 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مركز 
ال�صحة  عن  عر�صا  واملهني  التقني 

وال�صالمة املهنية .
اأبوظبي  ب��ل��دي��ة  م���ن  ك���ل  ون�������ص���رت 

عمل الئقة و�صحية واآمنة للجميع 
ماي�صهم يف االرتقاء مبنظومة عمل 
اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية على 

م�صتوى االإمارة.
يهدف  ال�صعار  اختيار  اأن  اأو���ص��ح  و 
املعلومة  باأهمية  ال��وع��ي  اإذك���اء  اإىل 
الناجمة  املخاطر  ودوره��ا يف تفادي 
عن جتاهل تطبيق معايري ال�صالمة 
العمل  اأم��اك��ن  يف  املهنية  وال�صحة 
لتطبيق  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأي  ف��ن��ج��اح 
اأو ال��ت��ح��دث ع��ن اأي  ه���ذه امل��ع��اي��ري 
اإطار ترويجي لها ال ميكن اأن يكتب 
معلومات  وج��ود  دون  النجاح  لهما 
���ص��ف��اف��ة مي���ك���ن م����ن خ���الل���ه���ا بناء 
جودة  اإن  اأ���ص��اف  و  ناجحة.  خطط 
ت�����ص��اه��م يف خف�ش  ال��ب��ي��ان��ات  ه����ذه 
ن�صبة احلوادث املهنية وت�صاعد على 
القرار  بيانات دقيقة ل�صناع  اإ�صدار 
وو�����ص����ع ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات وب���رام���ج 
وقائية. و باعتبار اأن مركز اأبوظبي 
املركز  املهنية  وال�����ص��ح��ة  لل�صالمة 
ال�صالمة  م��ع��اي��ري  بتنفيذ  امل��خ��ول 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل��ه��ن��ي��ة  وال�������ص���ح���ة 
املن�صقة  اجلهة  وه��و  اأبوظبي  اإم���ارة 
لرنامج تطبيق منظومة ال�صالمة 
باإن�صاء  قام  .. فقد  املهنية  وال�صحة 
وت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ة اإل��ك��رتون��ي��ة وهما 
"االأداء"  االل����ك����رتوين  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

وبرنامج الت�صجيل "قدرات".
حكومية  ج���ه���ات  ع�����دة  ����ص���ارك���ت  و 
مبجال  معنيني  جانب  اإىل  وخا�صة 

الطوارئ  الإدارة  الوطنية  والهيئة 
واالأزمات والكوارث و�صركة اأبوظبي 
ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة - ���ص��ح��ة .. 
الريد  طريق  ع��ن  توعوية  ر�صائل 
التوا�صل  وم��ن�����ص��ات  االإل����ك����رتوين 

االجتماعي.
م���ن اجلهات  ك��ب��ري  ع����دد  ����ص���ارك  و 
التوعوية  امل���ط���ب���وع���ات  ت���وزي���ع  يف 
اخلا�صة بهذا احلدث ومنها .. هيئة 
االأ�صرية  التنمية  وموؤ�ص�صة  ال�صحة 
اأبوظبي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء  وه���ي���ئ���ة 
دائرة   – ال�صناعة  تنمية  وم��ك��ت��ب 
و�صركة �صمان  االقت�صادية  التنمية 
امل���دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  واالإدارة 
ال�صناعي وجامعة  التوازن  وجممع 
للرعاية  زاي������د  ودار  ال�������ص���ورب���ون 
اإ�صافة  للطاقة  ودول��ف��ني  االأ���ص��ري��ة 
اإىل مركز املتابعة والتحكم ومراكز 
البيئة  وهيئة  ال��ع��ني  وبلدية  اإي���واء 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��ع��ه��د 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ومركز 
املالية  ودائ��������رة  وامل���ه���ن���ي  ال��ت��ق��ن��ي 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  والهيئة 
اأبوظبي  واالأزمات والكوارث وجهاز 

للرقابة الغذائية.
اأبوظبي  �صركة  م��ن  ك��ل  ���ص��ارك  كما 
للخدمات العامة - م�صاندة واالإحتاد 
الوطني  واالأر������ص�����ي�����ف  ل����ل����ط����ريان 
واال�صتثمار  ال���ت���ط���وي���ر  و����ص���رك���ة 
لالأمن  الوطني  واملجل�ش  ال�صياحي 
اأب��وظ��ب��ي لطاقة  ال��وط��ن��ي و���ص��رك��ة 

مطارات  وم�صروع  م�صدر  امل�صتقبل 
للتاأهيل  الوطني  وامل��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي 
املجتمعيه  والوقاية  ال�صحة  ووزارة 
و�صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 
ل�صرطة  العامة  والقيادة  �صحة   –

اأبوظبي.
و �صمل االحتفال - الذي اأقامه املركز 
والعرو�ش  الفعاليات  م��ن  ع���ددا   -
اأهمية  ع���ر����ش  م��ن��ه��ا  ال��ت��ق��دمي��ي��ة 
البيانات  وا���ص��ت��خ��دام  جمع  حت�صني 
وال�صحة  بال�صالمة  ال��ع��الق��ة  ذات 
اأهمية  عنوان  حتت  وعر�ش  املهنية 
وال�صحة  ال�����ص��الم��ة  يف  ال���ب���ي���ان���ات 
"م�صح  ب��ع��ن��وان  وع���ر����ش  املهنية" 
املهنية2015"  وال�صحة  ال�صالمة 
اإ�صافة اإىل عر�ش ال�صالمة.. فر�ش 

التح�صني.
عرو�صا  كذلك  االحتفال  ت�صمن  و 
ال�صالمة  اإح�صائيات تخ�ش  بعنوان 
اختيار  كيفية   – املهنية  وال�صحة 
م�������ص���ادر ال���ب���ي���ان���ات و االب���ت���ك���ار يف 
املتحركة  الرفع  من�صات  ال�صالمة: 
ب�����ص��ك��ل يفوق  ال���ب���ي���ان���ات  وجت���م���ي���ع 
البيانات  اأهمية  جانب  اإىل  احلاجة 
واال�صابات  ال��وف��ي��ات  م��ن  احل���د  يف 
اخل���ط���رية. و يف خ��ت��ام احل��ف��ل زار 
اجلابري  ج���اب���ر  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة 
امل�صاحب  املعر�ش  احلفل  و�صيوف 
عمل  طبيعة  على  واطلعوا  للحدث 
جال  يف  العار�صة  اجلهات  واأن�صطة 

ال�صالمة وال�صحة املهنية.

�إطالق �ملرحلة �لأوىل من �لن�شخة 
�جلديدة للعبة �أر�ش �ل�شارقة

 
•• ال�شارقة-وام:

من  االأوىل  املرحلة  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  االإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  تطلق 
الن�صخة اجلديدة للعبة اأر�ش ال�صارقة مت�صمنة اأبطاال و�صخ�صيات جديدة 
وذلك �صمن فعاليات ترفيهية وتفاعلية تنظمها خالل الفرتة من 9 اإىل 

ال�صارقة. جامعة  يف  اجلاري  مايو   11
ت�صم الفعاليات عر�ش فيلم يحكي ق�صة لعبة اأر�ش ال�صارقة.. فيما �صيتم 
تخ�صي�ش منطقة لتجربة اللعبة وحتميلها على اأجهزة الزوار ال�صخ�صية 
عرو�ش  اأربعة  �صمن  الفعاليات  تقام  و  عنها.  وافية  �صروحات  تقدمي  مع 
واأربعة  امل��دار���ش  بطالب  خا�صة  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  �صباحية 
عرو�ش م�صائية بالعربية واالإجنليزية مفتوحة جلميع الزوار مبن فيهم 
االأطفال. كانت دائرة احلكومة االإلكرتونية قد اأطلقت لعبة اأر�ش ال�صارقة 
العاملة  الذكية  والهواتف  اللوحية  االأجهزة  خمتلف  على  املا�صي  اأكتوبر 
اأول لعبة حكومية من نوعها  واأن��دروي��د لتكون بذلك  اإ���ش  اأو  اآي  بنظامي 
يف االإم��ارة. ت�صتهدف اللعبة الرتويج والتوعية بالقيم الثقافية والعلمية 
الإمارة ال�صارقة واإبراز معاملها ال�صياحية عر التوا�صل مع اأطفال االإمارة 
والدولة عموما بتطبيق مبتكر يجمع الرتفيه والفائدة ويعزز من م�صرية 
للعبة  االإبداعية  االأ�صا�صية  الفكرة  تقوم  و  ال�صارقة.  يف  الرقمي  التحول 
التفاعلية على تقم�ش الالعبني ل�صخ�صيات االأبطال االأربعة للعبة خالل 
اأهمية قيم اال�صتدامة والتوا�صل  اإىل  قيامهم بجولة يف ال�صارقة للتعرف 
لل�صورة  الرئي�صية  امل���ح���اور  مبجموعها  ت�صكل  ال��ت��ي  وامل��ج��ت��م��ع  وال��ن��م��و 
القا�صمي  �صلطان  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  ق��ال  و  ل��الإم��ارة.  احل�صارية 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة .. اإن اأر�ش 
ال�صارقة اللعبة الرقمية االأوىل من نوعها التي تطورها جهة حكومية يف 
اإمارة ال�صارقة ومتثل من�صة تفاعلية لالأطفال تزودهم بالعلم واملعرفة يف 
اإطار من املتعة واالإثارة ال�صيما واأنها تاأتي مبراحل تناف�صية. و اأ�صاف اإنه 
االإمارة  يف  احلكومية  للدوائر  ت�صمح  اإبداعية  بطريقة  اللعبة  ت�صميم  مت 
اأبطال  الهادفة لالأطفال بطرق غري مبا�صرة من خالل  باإي�صال ر�صائلها 
اللعبة ما ي�صكل نقلة نوعية يف طرق توا�صل احلكومة مع هذه ال�صريحة 
املهمة من املجتمع ويعزز قيم االنتماء واخلري لديهم وي�صكل حلقة تربط 
بني عاملهم الواقعي واالفرتا�صي ويوؤكد اأهمية دور اإلكرتونية ال�صارقة" يف 

ربط القطاع احلكومي يف االإمارة مبختلف اأفراد املجتمع.



األحد   7   مايو    2017  م   -   العـدد  12013  
Sunday  7   May   2017  -  Issue No   12013

04

اأخبـار الإمـارات
في�شل �لقا�شمي : قو�تنا �مل�شلحة رقم �شعب يف معادلة �لأمن و�ل�شتقر�ر و�ل�شالم �لعاملي

•• ال�شارقة-وام:

القا�صمي  �صلطان  بن  في�صل  ال�صيخ  قال 
رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك العربي املتحد 
ال�  بالذكرى  االإم����ارات  دول��ة  احتفال  اإن 
ي�صكل  امل�صلحة  ال���ق���وات  ل��ت��وح��ي��د   41
قواتنا  م�����ص��رية  يف  ت��اري��خ��ي��ا  م��ن��ع��ط��ف��ا 
يف  �صعبا  رق��م��ا  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ي  امل�صلحة 
وال�صالم  واال����ص���ت���ق���رار  االأم�����ن  م��ع��ادل��ة 
االأ�صقاء  وم�����ص��اع��دة  وم�����ص��ان��دة  ال��ع��امل��ي 
العرب وامل�صاركة يف مهام خارجية عديدة 

مبناطق  ال�����ص��الم  حفظ  ق���وات  يف  جتلت 
االإن�صانية  املهام  واأداء  الدولية  االأزم���ات 
يف العديد من الدول اإ�صافة اإىل يف مهام 

الت�صدي لالإرهاب وتنظيماته.
 - املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  - يف  واأ���ص��اف 
ال�صاد�ش  يف  امل�صلحة  ال��ق��وات  توحيد  اأن 
ك��ان حمطة يف غاية   1976 م��اي��و  م��ن 
االأهمية فهي منا�صبة غالية وعزيزة على 
خالل  اأ�صحت  البا�صلة  فقواتنا  قلوبنا 
اأربعة عقود قلعة عالية من قالع االحتاد 
الذين  امل�صلحة  ال��ق��وات  برجال  واأ���ص��اد   .

ي�صتحقون كل تقدير فهم حرا�ش الوطن 
ال��ع��زي��ز ل��ل��دف��اع ع��ن��ه وم��ن��ج��زات �صعبنا 
احل�����ص��اري��ة واالإ����ص���ه���ام يف ب�����ص��ط االأم���ن 

واال�صتقرار.
واأكد ال�صيخ في�صل بن �صلطان القا�صمي 
عاهدت  ال��ب��ا���ص��ل��ة  امل�����ص��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  اأن 
ال�����ص��ع��ب وال���ق���ي���ادة ال��ر���ص��ي��دة ب����اأن تظل 
والت�صحية  ب��ال��وف��اء  ال��ع��ام��رة  ال�����ص��دور 
الوطن  لهذا  درع��ا  تبقى  واأن  واالن��ت��م��اء 
مبفهومه  واإجنازاته  مكت�صباته  وحماية 

ال�صامل.

بيئة ر�أ�ش �خليمة تثقف عمال منازل ر�أ�ش �خليمة 
•• راأ�ش اخليمة - الفجر

اأعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية اطالق فعاليات لتثقيف العمالة املنزلية عر احلقاهم مبجموعة من الدورات 
التدريبية املجانية يف اإطار التزامها بتنمية احل�ش بامل�صوؤولية املجتمعية.

الكيميائية  امل��واد  التعامل مع  املهمة مثل  املجاالت  املنزلية يف  العمالة  التدريبية الإث��راء معارف  ال��دورات  وتهدف 
،التخل�ش ال�صليم من النفايات ، قواعد ال�صالمة يف املطبخ ، االإتكيت يف ترتيب الغرف ، الزراعة الع�صوية يف املنزل 
، االإتكيت يف ترتيب مائدة الطعام ،دورة االإ�صعافات االأولية ،املحافظة على ا�صتهالك الطاقة واملياه وطرق املحافظة 

عليها باالإ�صافة على اأ�صا�صيات التعامل مع الطفل الر�صيع . 
 وبح�صب هيئة حماية البيئة فان ا�صتهداف العمالة املنزلية ياأتي من�صجما مع مبادئ م�صرية العطاء يف عام اخلري 
غريك«  واأ�صعد  خريك  »اأن�صر  م�صمى  حتت  معر�صا  الهيئة  تنظم  العمالية  الثقافة  فعاليات  جانب  فاإىل   2017
لعر�صها  واالإلكرتونيات وغريها  واملالب�ش  كاالأثاث  القابلة لال�صتخدام  امل�صتعملة  االأ�صياء  يت�صمن جتميع  الذي 

على اجلمهور باأ�صعار زهيدة ي�صتخدم ريعها لدعم جهود اجلهات اخلريية .

بالتعاون والتن�سيق مع وزارة العدل ومعهد اأبوظبي الق�سائي

�ل�شوؤون �لإ�شالمية تتم دورتني يف �أحكام �ل�شبطية �لق�شائية

يف اأقل من 24 �ساعة

�شرطة ر�أ�ش �خليمة ت�شبط �لل�شو�ش وت�شتعيد 236 �ألف درهم 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�صوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن���ه���ت 
االأ�صبوع  يف  واالأوق���اف  االإ�صالمية 
متخ�ص�صتني  دورت�������ني  امل���ا����ص���ي 
الق�صائية  ال�����ص��ب��ط��ي��ة  ب���اأح���ك���ام 
مل��وظ��ف��ي��ه��ا امل���خ���ول���ني ب����اإج����راءات 
�صمن  الق�صائي  ال�صبط  م��اأم��ور 
ن���ط���اق م�����ص��اج��د ال���دول���ة ، وذل���ك 
وزارة  م���ع  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
الق�صائي  اأبوظبي  ومعهد  العدل 
ال��ت��ي نظمها  ، ووف����ق االإج�������راءات 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  امل�صرع يف 

واملرئية وغريها ، وجمع الترعات 
وامل�صاعدات ، اإقامة موائد االإفطار 
كما   ، امل�صاجد  يف  والنوم  والوالئم 
الت�صول والتدخل   7 امل��ادة  حظرت 
يف �صوؤون االأذان واالإقامة وال�صالة 
املوظفني  لغري  وذل���ك  واخل��ط��اب��ة 
 ، املخت�صة  ال�صلطة  م��ن  املعينني 
�صاأنها  م��ن  اأف��ع��ال  اأي  حظرت  كما 
وحرمتها  امل�صاجد  باأمن  االإخ��الل 
باأي  اأو  بامل�صاجد  ال�صرر  واإحل���اق 

موجوداتها ومقتنياتها .
ومهام ماأموري ال�صبط  الق�صائي 
امل�صار اإليها اأعاله �صوف تزيد من 

الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  امل�صرع 
يف جميع اجلرائم الواقعة يف دوائر 
املوظفون  وم��ن��ه��ا   ، اخ��ت�����ص��ا���ص��ه��ا 
ال�صبط  م��اأم��وري  �صفة  املخولون 
القانون  مب��ق��ت�����ص��ى  ال���ق�������ص���ائ���ي 
بها  املعمول  وال��ق��رارات  واملرا�صيم 
للم�صالح  وحماية  �صيانة  وذل���ك 
االجتماعية والوطنية اإذ يعد نظام 
من  واح����دا  الق�صائي  ال�صبطية 
و�صعها  التي  القانونية  ال�صوابط 
امل�صرع لكفالة حياة اآمنة مطمئنة 
وجم���ت���م���ع ي���������ص����وده اال����ص���ت���ق���رار 

واالأمان .

امل����ت����ح����دة ب����ق����ان����ون االإج������������راءات 
اجل��زائ��ي��ة االحت��ادي��ة حت��ت عنوان 
ماأمورية  مبعرفة  االأدل��ة  جمع   "
ف�صوله  يف  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال�����ص��ب��ط 
امل����واد من  ال��ت��ي ت�صمنت  االأرب���ع���ة 
 31 امل����ادة  ن�صت  اإذ   "  64-30
االإج������راءات اجلزائية  ق��ان��ون  م��ن 
م�����اأم�����ورو  ي����ك����ون  اأن  االحت����������ادي 
اإىل  التابعني  الق�صائي  ال�صبط 
حددت  كما  مبا�صرة  العام  النائب 
املادة 33 من هذا القانون واملعدلة 
بالقانون االحتادي رقم 29 ل�صنة 
2005  الفئة االأوىل التي خولها 

ال�صبط  م�����اأم�����وري  م���ه���ام  وم�����ن 
الق�صائي يف الهيئة كما ن�ش عليها 
ق���رار جمل�ش ال����وزراء امل��وق��ر رقم 
39 ل�صنة 2012 يف املادة 6 التي 
حتظر مبا�صرة اأي فعل من االأفعال 
موافقة  بعد  اإال  بامل�صاجد  التالية 
اإلقاء  منع  مثل  املخت�صة  ال�صلطة 
الدرو�ش اأو اخلطب اأو املحا�صرات 
واإح����ي����اء امل��ن��ا���ص��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة اأو 
االجتماعات  عقد  اأو  االجتماعية 
وتوزيع  املكتبات  واإن�صاء   ، وغريها 
ال���ك���ت���ب وال���ن�������ص���رات واالأق�����را������ش 
ال�صوتية  والت�صجيالت  امل��دجم��ة 

•• راأ�ش اخليمة -  الفجر

اأ�صاد اللواء علي عبداهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ����ش 
الداخلية،  وزارة  ب��دع��م  اخل��ي��م��ة 
وكذلك بالتعاون و التن�صيق القائم 
ال��ق��ي��ادات على م�صتوى  ك��اف��ة  ب��ني 
الدولة ملا يبذلونه من تعاون وجهد 
راأ���ش اخليمة، يف  �صرطة  كبري مع 
ك��اف��ة ال��ق�����ص��اي��ا و االأن�����ص��ط��ة التي 
العمل  ي��خ��دم  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،مب��ا  ي��ت��م 
و  مكافحة  على  يعمل  و  ال�صرطي 
حم���ارب���ة اجل���رمي���ة واحل����د منها، 
راأ����ش اخليمة  �صرطة  ب���اأن  م�����ص��رياً 
اإ�صرتاتيجية  حري�صة على تطبيق 
وزارة الداخلية ومبادرتها خلف�ش 
م�صتوى اجلرمية من خالل تقليل 
اجلرائم املقلقة و املنظمة،  وخف�ش 
م�صتوى اجلرمية من خالل تعزيز 
ذات  اجل��رائ��م  مع  التعامل  اأ�صلوب 
اجلرائم  من  التقليل  و  االأول��وي��ة، 

االأكرث انت�صاراً.
جاهزية ال�صرطة :

كما اأكد القائد العام على اأن �صرطة 
راأ�ش اخليمة و�صلت حلرفية عالية 
االأمنية  الق�صايا  م��ع  التعامل  يف 
املقلقة و االأكرث انت�صاراً، و �صبطها 
بال�صرعة املمكنة، وذلك من خالل 
و معدات  اإمكانيات  ما متتلكه من 
واالآل�����ي�����ات م���ت���ط���ورة، ف�����ص��اًل عن 
و  املتميز  الب�صري  للعن�صر  �صمها 
املوؤهل، واملدرب على كيفية التعامل 
مع خمتلف الق�صايا االأمنية، التي 
به  قام  ما  والدليل  املجتمع،  ت��وؤرق 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب�����اإدارة ال��ت��ح��ري��ات و 
املباحث اجلنائية، من عمل متقن 
امل�صتبه  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  م��درو���ش  و 
من  قليلة  �صاعات  غ�صون  يف  بهم 
وقت تنفيذهم لل�صرقة، فهذا يدل 
دقيقة  و  ع��ال��ي��ة  اح���رتاف���ي���ة  ع��ل��ى 
ي�صتحقون االإ�صادة عليها وال�صكر. 

اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
ميدانية،  ع��م��ل  ف���رق  و  ب���االإن���اب���ة، 
وع�����ن ط���ري���ق ج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات و 
التحريات  وتكثيف  اال���ص��ت��دالالت، 
اأح�����د  ه����وي����ة  اإىل  ال����ت����و�����ص����ل  مت 
ال�صرقة  يف  املتورطني  االأ�صخا�ش 
االآ�صيوية  اجل��ن�����ص��ي��ة  م����ن  وه�����و 
ال�صركة،  نف�ش  يف  ك��ع��ام��ل  وي��ع��م��ل 
وم��ن خ��الل ف��ري��ق ف��رع ال�صرقات 
موؤكدة  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ت��و���ص��ل��وا 
تفيد مبغادرة امل�صتبه به اإىل اإحدى 
االإم����ارات امل��ج��اورة ب��ه��دف مغادرة 
الغري  ال����ط����رق  ب����اإح����دى  ال����دول����ة 
م�صروعة، و بتتبعه و بالتن�صيق مع 
�صبطه  مت  العني،  �صرطة  مديرية 
التحقيق  ومبواجهته و من خالل 
املبلغ  ب�صرقة  بقيامة  اأق��ر  املبدئي 
خزينة  م����ن  دره������م  األ������ف   236
ال�����ص��رك��ة ال��ت��ي ي��ع��م��ل ب��ه��ا، كعامل 
تنظيفات، ومبعاونة اأحد اأ�صدقائه 
امل�صروق  املبلغ  واأن  اخليمة،  براأ�ش 
ق�����ام ب��ت�����ص��ل��ي��م��ه ل�����ص��دي��ق��ه ل����ه يف 
االأخرى  االإم���ارات  ب��اإح��دى  يقطن 
وعليه  جن�صيته،  نف�ش  م��ن  وه��م��ا 
والتحري  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  ان��ق�����ص��م 

القيادة  متكنت  اأن  بعد  ذل��ك  ج��اء 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ�����ش اخل��ي��م��ة - 
اإدارة التحريات و املباحث اجلنائية 
باالإدارة العامة للعمليات ال�صرطية 
يف اأقل من 24 �صاعة من �صبط 3 
درهم  األف   236 �صرقوا  اآ�صيويني 
م��ن اأح���دى ال�����ص��رك��ات ب���االإم���ارة، و 
ا���ص��رتج��اع امل��ب��ل��غ امل�����ص��روق، وتعود 
تفا�صيل الق�صية بح�صب ما �صرح 
علي  اهلل  ع��ب��د  العميد  ���ص��ع��ادة  ب��ه��ا 
التحريات  اإدارة  م���دي���ر  م��ن��خ�����ش 
واملباحث اجلنائية الذي اأو�صح باأنه 
ورد بالغ من اإحدى ال�صركات يفيد 
باالنتقال  و  ل��ل�����ص��رق��ة،  بتعر�صها 
اجلناة  دخ��ول  تبني  ال�صركة  ملوقع 
لل�صركة من خالل فتحات ال�صقف، 
ث��م ك�صر وخلع اخل��زن��ة التي  وم��ن 
حت��وي امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة وال��ت��ي بلغت 
اإىل  باالإ�صافة  دره��م،  األ��ف   236
ك�����ص��ر خ��زن��ة اأخ�����رى ك��ان��ت حتوي 
ف��ق��ط، يف حم���اول���ة منهم  اأوراق�������اً 

للبحث عن مبالغ اأخرى.
ت�صكيل الفريق :

ف���ري���ق بحث  ت�����ص��ك��ي��ل  وع���ل���ي���ه مت 
ق�صم  رئ���ي�������ش  ب���رئ���ا����ص���ة  وحت�������ري 

املكاتب املختلفة اإىل �صرورة اتخاذ 
االأم��ن��ي��ة اخلا�صة  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة 
التاأكد  باأمن و�صالمة حمالتهم و 
م��ن اإق���ف���ال االأب�����واب ب��اإح��ك��ام عند 
اإغ��الق��ه��ا، وك��ذل��ك ع���دم ت���رك اأية 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ب��ع��د ان���ت���ه���اء فرتة 
لكي   ، البنوك  اإيداعها يف  و  العمل 
ال يكونوا عر�صة �صهلة لل�صرقة من 
قبل �صعفاء النفو�ش، و العمل على 
االإب��الغ ف��وراً عن اأي��ة ت�صرفات قد 

تثري ال�صك و الريبة.
وق������د وج����ه����ه ف������رع ال���رتاخ���ي�������ش 
العامة  امل���وارد  هيئة  م��ع  بالتعاون 
مفاجاأة  تفتي�صية  حمالت  لتنفيذ 
واملن�صاآت  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ح���ال  ع��ل��ى 
للتاأكد من مدى التزامهم بتطبيق 
الكامريات  وفاعلية  حماية،  نظام 
واأجهزة الت�صجيل املوجودة لديهم، 

للمحافظة على اأمن املن�صاآت. 
و  التحريات  اإدارة  م��دي��ر  واأ���ص��اف 
القيام  مت  ب��اأن��ه  اجلنائية  امل��ب��اح��ث 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تفتي�صية  ب��ح��م��الت 
االإم���ارة على  املخت�صة يف  اجل��ه��ات 
اإتباعهم  من  للتاأكد  املحالت  كافة 
ال���ت���داب���ري  ل���ك���اف���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ه��م  و 
االأمنية الالزمة حلفظ حمالتهم 
ال�صرقة،  حم���اوالت  م��ن  وتاأمينها 
م����وؤك����داً يف ال���وق���ت ذات�����ه ب���اأن���ه مت 
الأ�صحاب  ت��وع��ي��ة  ح���م���الت  ع��م��ل 
املحالت املختلفة واإ�صدار برو�صور 
)العربية  الثالث  باللغات  توعوي 
واالإجن��ل��ي��زي��ة واالوردي�����ة( لتجنب 
اأ���ص��ح��اب ال�����ص��رك��ات وامل��ح��الت من 

تعر�صهم لل�صرقة. 
العميد عبد اهلل  ويف اخلتام توجه 
والتقدير  ال�صكر  بخال�ش  منخ�ش 
التحريات  ب������اإدارة  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق 
جلهودهم  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل���ب���اح���ث  و 
ال��ك��ب��رية، ومل��ا اأب����دوه م��ن اإخال�ش 
�صبط  يف  �صاهم  العمل  يف  وتفاين 

املتورطني واإحالتهم للعدالة. 

بقية  و�صبط  ملتابعة  فريقني  اإىل 
مع  بالتن�صيق  و  ال��ع�����ص��اب��ة،  اأف����راد 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
ب�صرطة اأبوظبي، و مديرية �صرطة 
املنطقة الغربية، مت �صبط امل�صتبه 
املبلغ، وق��د مت �صبط  ا�صتلم  ال��ذي 
األ���ف   232 ب��ح��وزت��ه وه����و  امل��ب��ل��غ 
درهم، وات�صح باأنهم قاموا ب�صرف 
)4000( درهم من اإجمايل املبلغ 
ال��وق��ت متكن  نف�ش  امل�����ص��روق، ويف 
ف��ري��ق ف���رع ال�����ص��رق��ات م��ن �صبط 
اخليمة،  ب���راأ����ش  ال��ث��ال��ث  امل�����ص��ت��ب��ه 
�صديقة  مب�����ص��ارك��ة  اأق�����ر  وال������ذي 
لل�صركة  ال���دخ���ول  يف  م��ع��اون��ت��ه  و 
املوجودة  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ  و���ص��رق��ة 
اإحالتهم  مت  عليه  وب��ن��اًء  باخلزنة، 
املخت�صة  للجهات  امل�صبوطات  مع 
ال����ص���ت���ك���م���ال ب����اق����ي االإج������������راءات 

القانونية بحقهم.
التعاون االأمني :

اهلل  عبد  العميد  ثمن  جهته  وم��ن 
منخ�ش التعاون الكبري الذي اأبدته 
القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي – 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية، 
للتحريات  العامة  االإدارة  كذلك  و 
ب�صرطة  اجل���ن���ائ���ي���ة  امل����ب����اح����ث  و 
دب����ي، وم��دي��ري��ة ���ص��رط��ة ال��ع��ني، و 
 ، الغربية  املنطقة  �صرطة  مديرية 
الكبري  لتعاونهم  و  املميز  لدورهم 
وال�صريع يف �صبط بقية املتورطني 
يف ال��ق�����ص��ي��ة، وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 
تعزيز  نحو  اال�صرتاتيجي  الهدف 
االأم��ن واالأم��ان هو مطلب جلميع 
وفق  لتحقيقه،  ت�صعى  ال��ق��ي��ادات 
الداخلية،  وزارة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجتمع  اأف��راد  �صعور  ن�صبة  وزي��ادة 

باالأمن. 
و  التحريات  اإدارة  مدير  ك��رر  كما 
امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ص��رط��ة راأ����ش 
اأ�صحاب  ك��اف��ة  منا�صدته  اخليمة، 
ال�����ص��رك��ات و امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة و 

وتثقيف واطمئنان .
واجلدير بالذكر اأن عدد املنت�صبني 

ومتكينها  لر�صالتها  امل�صاجد  اأداء 
وج��ع��ل��ه��ا واح�������ات اإمي�������ان واأم������ان 

لهذه الدورات بلغ 68 موظفا من 
موظفي الهيئة وموظفاتها .

حماكم دبي ت�شدر ن�شرة كاتب �لعدل بلغة "بر�يل" لأ�شحاب �لهمم
•• دبي-وام:

اأ����ص���درت حم��اك��م دب���ي ن�����ص��رة عن 
خ��دم��ات ال��ك��ات��ب ال��ع��دل يف اإم���ارة 
دبي الأ�صحاب الهمم بلغة "برايل" 
ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب���ه���ا وب�������االإج�������راءات 

املتبعة.
ياأتي ذلك يف اإطار حر�ش الدائرة 
املجتمع  �صرائح  كافة  تعريف  على 
وقوانينها  امل���ح���اك���م  ب�����اإج�����راءات 
والتي من �صاأنها ت�صهيل التقا�صي 
ع��ل��ي��ه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق ر���ص��ال��ت��ه��ا وهي 
حتقيق عدالة نافذة تت�صم بالدقة 
وال�صرعة وتقدمي خدمات ق�صائية 

مي�صرة الو�صول للجميع.
واأ�صار �صعادة طار�ش عيد املن�صوري 
اأن هذه  م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي 
اخلطوة تاأتي متا�صيا مع توجيهات 
اأ�صحاب  متكني  يف  العليا  القيادة 
الكرمية  للمبادرة  وتنفيذا  الهمم 

2020 عر دعم وتعزيز اجلهود 
لالإمارة يف جمال متكني  احلالية 

اأ�صحاب الهمم.
من  دب���������ي  حم������اك������م  اأن  واأك�������������د 
تتبنى  ال���ت���ي  امل���وؤ����ص�������ص���ات  اأوائ��������ل 
واالإن�صانية  املجتمعية  اجل��وان��ب 
وخططها  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا  يف 

حمدان  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي 
"جمتمعي...مكان  دب���ي  ب���اإم���ارة 
حتويل  اإىل  ال���رام���ي���ة  للجميع" 
�صديقة  مدينة  اإىل  بالكامل  دب��ي 
ب���ح���ل���ول عام  ال���ه���م���م  الأ�����ص����ح����اب 

وبراجمها م�صريا اإىل اأن االهتمام 
باأ�صحاب الهمم م�صوؤولية م�صرتكة 
واملوؤ�ص�صات  االأف�������راد  ج��م��ي��ع  م���ن 
لتفعيل دورهم االجتماعي و�صمان 
امل�صاواة  مببداأ  الوطني  انتمائهم 
اإتاحة  وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ش و���ص��رورة 
اأنا�صا  منهم  لتجعل  لهم  الفر�صة 

قادرين على النجاح وعلى مناف�صة 
االأ�صحاء يف املجاالت كافة.

واأو����ص���ح م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
اإ�صدارها  مت  ال���ت���ي  ال��ن�����ص��رة  اأن 
جميع  على  "برايل" حتتوي  بلغة 
التي  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب  خ����دم����ات 
الأ�صحاب  دب����ي  حم���اك���م  ت��ق��دم��ه��ا 
توقيعات  ت�����ص��دي��ق  م����ن  ال���ه���م���م 
على  بناء  وال��ع��ق��ود  ال�صندات  على 
فهذه  اأن����واع����ه����ا  ب���ك���اف���ة  ط��ل��ب��ه��م 
من  امل��ك��ف��وف��ني  �صت�صاعد  ال��ن�����ص��رة 
على  التعرف  على  الهمم  اأ�صحاب 
ب�صهولة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  خ��دم��ات 
ودعما كبريا لهم بهدف دمج هذه 
امل��ج��ت��م��ع موؤكدا  امل��ه��م��ة يف  ال��ف��ئ��ة 
اآفاقا  امل��ب��ادرات تفتح  اأن مثل ه��ذه 
جديدة وتعمل على تقوية وتعزيز 
الروابط وال�صراكة اال�صرتاتيجية 
ب����ني م���وؤ����ص�������ص���ات امل��ج��ت��م��ع وه����ذه 

الفئة.

بلدية عجمان تفوز ب�"جائزة �لع�شر �لأخ�شر لال�شتد�مة "

�إنتاجي  عمل  "�أف�شل  ب�  �ل�شارقة" تفوز  "قناة 
للهوية �ملوؤ�ش�شية" على م�شتوى �لعامل لعام 2017 

•• برلني -وام:

ب�"جائزة  فازت دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
 The Green Era " الع�صر االأخ�صر لال�صتدامة
Award For Sustainability والتي اأعلن 
االأملانية  العا�صمة  يف  اأقيم  ر�صمي  حفل  خ��الل  عنها 
باال�صتدامة  تعنى  عاملية  جهات  عدة  بح�صور  برلني 

وحماية البيئة .
بهذا اجلائزة نظري  الثانية  الدائرة وللمرة  وحظيت 
ال��ت��ي تدعم  وامل���ب���ادرات  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  تطبيقها 

اال�صتدامة البيئية.
واأك����د ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي امل��دي��ر العام 
بيئيا  املتميز  الفوز  لهذا  الدائرة  حتقيق  اأن  للدائرة 
يوؤكد دورها الهام يف حتقيق التنمية امل�صتدامة باإمارة 
وتنظيم  امل��ب��ادرات  اإط��الق  يف  بيئيا  ومتيزها  عجمان 
لتحقيق  تهدف  التي  البيئية  وامللتقيات  الفعاليات 
م�صريا  بيئيا  االإم��ارة  م�صلحة  يف  وت�صب  اال�صتدامة 
بداأت  تراكمية  جهود  ح�صيلة  ال��دائ��رة  جهود  اأن  اإىل 
منذ تاأ�صي�صها قبل ربع قرن وت�صعى جاهدة لرتجمة 

روؤى القيادة يف حتقيق التنمية امل�صتدامة .
ونوه اإىل اأن للدائرة منجزات بيئية ولها عدة مبادرات 
وحماية  امل�صتدامة  التنمية  جم��ال  يف  �صباقة  بيئية 
وذلك  وال��ري��ة  البحرية  خا�صة  وعنا�صرها  البيئة 
بتوجيهات من ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�ش 

اأية  حلظر  ومتابعاته  اال���ص��ت��دام��ة  لتحقيق  ال��دائ��رة 
مت�صببات يف التلوث مثل حظر ا�صتخدام كل ما يوؤثر 
على البيئة وعنا�صرها وتنقية وجودة الهواء ما حقق 

لها ما يجعلها ت�صتحق الفوز بجوائز عاملية .
ونوه املهند�ش خالد معني احلو�صني املدير التنفيذي 
باختيار  ب��ال��دائ��رة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  ل��ق��ط��اع 
ال����دائ����رة ل��ل��ف��وز ب���ه���ذه اجل���ائ���زة م���ن ب���ني ع����دد من 
البلدي  والعمل  باال�صتدامة  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات 
وذلك بناء على املبادرات وامل�صاريع التي تدعم ملفها 
بها  تتفرد  التي  املحلية  وال��ق��رارات  القوانني  خا�صة 
الدائرة والتي من اأبرزها منع ا�صتخدام املياه اجلوفية 
الذي  االأم��ريي  واملر�صوم  التجارية  اال�صتخدامات  يف 
ينظم عملية حفر االآبار وا�صتغالل املياه اجلوفية يف 
االمارة واال�صتخدام املتزايد للمياه ال�صرف ال�صحي 
املياه  ا�صتهالك  من  التقليل  يف  ت�صاهم  والتي  املعالج 
اجلوفية ومبادرة يوم بال اأكيا�ش بال�صتيكية وموؤمتر 
اأربع دورات  اأجنز منه  للبيئة والذي  الدويل  عجمان 
ت���رك���زت ج��م��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة وامل����دن 
اخل�صراء والذي �صاهم يف افراز عدد من التو�صيات 
الكبري يف حماية  االأث��ر  لها  ك��ان  التي  و  التي طبقت 

البيئة ودعم اال�صتدامة .
ل��ل��ف��وز ج���اء جلهودها  ال���دائ���رة  اأن حت��ق��ي��ق  واأو����ص���ح 
ومبادرتها ال�صباقة بتاأ�صي�ش مركز اأبحاث اال�صتدامة 

بهدف دعم وتفعيل املبادرات ذات العالقة.

•• ال�شارقة -وام:

لالإعالم  ال�صارقة  ملوؤ�ص�صة  التابعة  ال�صارقة  قناة  ف��ازت 
باجلائزة الف�صية عن فئة "اأف�صل عمل اإنتاجي للهوية 
�صمن   2017 ل��ع��ام  ال��ع��امل  م�صتوى  على  املوؤ�ص�صية" 
فعاليات الدورة التا�صعة واخلم�صني ملهرجان نيويورك 
ال�����دويل الأف�����ص��ل اأع���م���ال ال��ت��ل��ف��زي��ون واالأف������الم التي 

اختتمت فعاليتها موؤخرا.
وت�صدرت قناة ال�صارقة قائمة الفائزين رغم ح�صولها 
على اجلائزة الف�صية حيث اأعلنت اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة عن حجب اجلائزة الذهبية لفئة " اأف�صل عمل 

اإنتاجي للهوية املوؤ�ص�صية ".
وحت��ت��ف��ي ج��وائ��ز م��ه��رج��ان ن��ي��وي��ورك ال����دويل الأف�صل 
االأكرث  الفنية  ب��االأع��م��ال  واالأف����الم  التلفزيون  اأع��م��ال 
وهي   1957 ع��ام  منذ  ال�صغرية  ال�صا�صة  على  متيزا 
اأحد اأرفع اجلوائز الدولية للقنوات التلفزيونية و�صمت 
هذا العام 22 فئة خمتلفة منها الرجمة التلفزيونية 
املبتكرة وبرامج الرتفيه واالأفالم الوثائقية والرامج 
ال��ري��ا���ص��ي��ة وت��غ��ط��ي��ات االأخ����ب����ار ال��رئ��ي�����ص��ة واالأع���م���ال 
امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة وامل��ح��ت��وى االإعالمي  ل��ل��ه��وي��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة 
من  تلفزيونية  قنوات  �صدارتها  على  وتناف�ش  وغريها 

اأكرث من 40 دولة حول العامل.
تلفزيونية  ف��وا���ص��ل  بت�صعة  ال�����ص��ارق��ة  ق��ن��اة  و���ص��ارك��ت 
يتناول  حيث  للقناة  الفريدة  الهوية  تعك�ش  ترويجية 
ك��ل منها م��ع��امل واأم���اك���ن ب����ارزة يف اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة مت 
مركز  من  كل  وت�صمنت  اإبداعية  بطريقة  ا�صتعرا�صها 
الطبيعي  ال��ت��اري��خ  امل��ائ��ي��ة ومتحف  ل��الأح��ي��اء  ال�����ص��ارق��ة 
وال��ق�����ص��ب��اء وم��رك��ز ال�����ص��ارق��ة ل��ع��ل��وم ال��ف�����ص��اء والفلك 
ال�صارقة  ال��ع��ام��ة وب��ل��دي��ة  ال�����ص��ارق��ة  وامل��ن��ت��زه وم��ك��ت��ب��ة 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  وخ�ص�صت  خالد.  وبحرية  واحل�صن 
االأعمال  الإن��ت��اج  الفنية  ك���وادره���ا  م��ن  نخبة  ل��الإع��الم 
اأحدث  وبا�صتخدام  عاملية  مبعايري  الت�صعة  الرتويجية 
امل��ت��واف��رة لدى  االإن��ت��اج االإع��الم��ي  التقنيات يف جم��ال 
املوؤ�ص�صة. و�صمل فريق العمل حممد طعمة مدير اإدارة 
للفوا�صل  العامة  الفكرة  قدم  ال��ذي  باملوؤ�ص�صة  االإب��داع 
املخرجة  م��ع  اإخ��راج��ه��ا  وت�����ص��ارك يف  وت���وىل مونتاجها 
مديرا  �صليمان  عبدالرزاق  عمل  فيما  بوفطيم  هيفاء 
لالإنتاج  مديرا  علي  وعبدالعزيز  والت�صوير  لالإ�صاءة 

وا�صتكملت العمليات الفنية مع فريق اإدارة االإبداع.
وقال ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي رئي�ش جمل�ش 
اإن  ال�صارقة لالإعالم  ال�صارقة لالإعالم رئي�ش موؤ�ص�صة 

واحدة  نيلها  يف  لالإعالم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  حققته  ما 
من اجلوائز الكرى على م�صتوى االإعالم املرئي ال يعد 
االإماراتي  لالإعالم  فوزا  واإمنا  وح�صب  للموؤ�ص�صة  فوزا 
ب�صورة عامة وتاأكيدا على ما و�صل له من جودة وريادة 
اأن  فيها  انطلقت  التي  اللحظة  منذ  اختارت  فاملوؤ�ص�صة 
يكون ح�صورها را�صخا يف م�صهد االإعالم العربي والعاملي 
على  امل�صاهد  فو�صعت  وكمية  نوعية  اإ�صافة  ميثل  واأن 
اإنتاجه  وحرفية  املحتوى  ج��ودة  وباتت  اأولوياتها  راأ���ش 

حمورا رئي�صا لعمل كوادرها.
مهرجان  يف  ج��ائ��زة  على  املوؤ�ص�صة  ح�صول  اأن  واأ���ص��اف 
نيويورك الأف�صل اأعمال التلفزيون واالأفالم تعد اإ�صافة 
للم�صرية املهنية التي قطعتها املوؤ�ص�صة ويف الوقت نف�صه 
والعربي  املحلي  واملتابع  امل�صاهد  نحو  جديدا  التزاما 
باأن تظل قنوات واإذاعات املوؤ�ص�صة على قدر الطموحات 
هو  االإع��الم��ي  العمل  فكل منجز يف  فيها  ي�صعها  التي 
االأكر  واجلهد  العمل  من  جديدة  مرحلة  عن  اإع��الن 
الذي يرفع م�صتوى املوؤ�ص�صة ويعزز ر�صالتها وروؤيتها يف 

االأو�صاط االإعالمية املحلي والعربي والعاملي.
لالإعالم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  ق��ال  جانبه  من 
التي  الر�صينة  ال��روؤي��ة  اإن  خلف  ح�صن  حممد  �صعادة 
ال��ك��ث��ري يف عمل  اأث��م��رت  ال�����ص��ارق��ة  ق��ن��اة  منها  انطلقت 
الأف�صل  ن��ي��وي��ورك  مهرجان  ج��ائ��زة  نيل  وم��ا  املوؤ�ص�صة 
اأعمال التلفزيون واالأفالم عن فئة "اأف�صل عمل اإنتاجي 
للهوية املوؤ�ص�صية" اإال تاأكيد على دقة املعايري و�صوابط 
العمل التي اختارتها املوؤ�ص�صة يف خمتلف ما تقدمه من 

مواد اإعالمية وفنية واإبداعية.
واأ�صاف ان موؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم بتوجيهات وروؤى 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
الذي  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�صو  القا�صمي 
ك��ر���ش م��ب��ادئ ال��ع��م��ل ال���ه���ادف وال��ق��ي��م ك��اأ���ص��ا���ش لعمل 
يوؤكد  وظل  ال�صارقة  يف  االإعالمية  والو�صائل  املوؤ�ص�صة 
اأهمية االإعالم ودوره يف بناء جمتمعات مثقفة حم�صنة 
االإمارة  مب�صروع  النهو�ش  على  ق��ادرة  واملعرفة  بالعلم 
لالإعالم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ي�صار  احل�����ص��اري. 
ب��ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر القطاع  ت��ع��ن��ى  م��وؤ���ص�����ص��ة ح��ك��وم��ي��ة 
االإع���الم���ي يف اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة ت��اأ���ص�����ص��ت ع���ام 2009 
25 وحتت�صن ع��ددا من  اأم��ريي رقم  مبوجب مر�صوم 
ال�صارقة  تلفزيون  هي  واالإذاع��ات  التلفزيونية  القنوات 
و قناة ال�صارقة الريا�صية و قناة ال�صرقية من كلباء و 
قناة الو�صطى من الذيد و اإذاعة ال�صارقة و اإذاعة القراآن 

الكرمي من ال�صارقة.
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اأخبـار الإمـارات

د.�سعيد عبداهلل جمعة املطوع �سامل عبيد احل�سان ال�سام�سي

حممد احمد حممد اليماحي ناعمة عبداهلل �سعيد ال�سرهان

�سامل عبداهلل حمد ال�سام�سي علياء �سليمان مو�سى اجلا�سم

احمد �سبيب الظاهريمروان اأحمد علي بن غليطة

جا�سم عبداهلل عبدالرزاق النقبي

خلفان عبداهلل �سامل بن يوخه

د.اأمل عبداهلل جمعة القبي�سي

احمد حممد مبارك احلمودي

حمد عبداهلل �سعيد الغفلي

�سعيد �سالح ميزر الرميثي عبيد ح�سن حميد بن ركا�س �سعيد خلفان بن هدمي الكعبيعزا �سليمان حممد بن �سليمان �سالح مبارك عثعيث العامري عبدالعزيز عبداهلل �سامل الزعابي

ال�سيخ حممد عبداهلل �سلطان النعيمي

لعالج  اهلل  عبيد  اإبراهيم  وم�صت�صفى 
كبار ال�صن واأمرا�ش ال�صيخوخة.

تاأتي الزيارات يف اإطار تفعيل املبادرات 
التي ت�صمنتها اخلطة اال�صرتاتيجية 
�صمنها  وم����ن  ل��ل��م��ج��ل�����ش  ال��رمل��ان��ي��ة 
والزيارات  املجتمعية  ال�صراكة  تفعيل 
الركائز  اأه���م  م��ن  تعد  ال��ت��ي  امليدانية 
امل��ج��ل�����ش بهدف  ع��م��ل  االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
الق�صايا  مناق�صة  من  املجل�ش  متكني 
ب�صوؤون  م��ب��ا���ص��رة  ع���الق���ة  ل��ه��ا  ال���ت���ي 

الوطن واملواطنني.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����ص���ع���ادة م������روان بن 
املجل�ش  لرئي�ش  االأول  النائب  غليطة 
املجل�ش  اإن  االحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
ال��وط��ن��ي االحت������ادي دائ���م���ا م���ا ينقل 
ه��م��وم امل��واط��ن��ني ان��ط��الق��ا م��ن دوره 
ال��رق��اب��ي امل��ن��وط ب��ه يف االط���الع على 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م��ن امل���ي���دان ذات����ه وفقا 
للتاأكد  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات 
من ح�صن تنفيذ اخلدمات على اأر�ش 
مكمل  الرقابي  املجل�ش  ودور  ال��واق��ع 

لدور فريق العمل احلكومي.
و اأ�صاف : " مل�صنا من زياراتنا الإمارات 
حكام  ال�صمو  اأ�صحاب  ترحيب  الدولة 
وتدعيم  ال����زي����ارات  ب���ه���ذه  االإم��������ارات 
امل���ن���اط���ق مع  ت����ك����راره����ا يف خم���ت���ل���ف 
البعيدة  النائية  املناطق  على  الرتكيز 
ي�صهد  وال���ك���ل   .. امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  ع���ن 
التي  امل�صاريع  وبجودة  الدولة  بتطور 
اأع�صاء  ول�����دى  احل��ك��وم��ة  ب��ه��ا  ت���ق���وم 
توجيه  منها  م��ت��ع��ددة  اأدوات  املجل�ش 
اأن  مو�صحا   ..  " ال����وزراء  اإىل  اأ�صئلة 
جميع املالحظات التي ر�صدها خالل 
لالأع�صاء  مهمة  ه��ي  ال���زي���ارات  ه���ذه 
الق�صايا  خم��ت��ل��ف  م��ن��اق�����ص��ة  خ�����الل 

الوطنية.
الزعابي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ص��ع��ادة  ن����وه  و 
النائب الثاين لرئي�ش املجل�ش الوطني 
خالل  م��ن  املجل�ش  اأن  اإىل  االحت����ادي 
تلك الزيارات الناجحة ي�صطلع بدوره 
ال�صراكة  ت��ف��ع��ي��ل  يف  وامل���ه���م  احل���ي���وي 
والهيئات  امل���راك���ز  ب���زي���ارة  املجتمعية 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات االحت�����ادي�����ة واالط������الع 
على  والتعرف  املواطنني  اأح���وال  على 
احتياجاتهم ونقلها اإىل احلكومة من 
اآم���ال وط��م��وح��ات �صعب  اأج���ل حتقيق 
الزيارات  تلك  اأن  اإىل  الفتا  االحت���اد.. 
ال�صفافية  م��ن��ه��ج  ت��ك��ر���ش  امل���ي���دان���ي���ة 
االحتاد  �صعب  م��ع  املبا�صر  والتوا�صل 
املجتمع  و�صرائح  القطاعات  وخمتلف 
تطبيقه  على  املجل�ش  يحر�ش  ال���ذي 
اأداء دوره وممار�صته الخت�صا�صاته  يف 
يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة  مل��ب��داأ  جت�صيدا 

�صنع القرار.
واأك���د اأن ذل��ك اأم��ر ���ص��روري م��ن اأجل 
اخلدمية  القطاعات  بجميع  النهو�ش 
لتكون  ال����دول����ة  ت��ط��ل��ع��ات  وحت���ق���ي���ق 
اأ�صعد  و�صعبها  االأول  امل��رك��ز  �صاحبة 
املناف�صة  على  قدرتها  ول��ت��وؤك��د  �صعب 

عامليا مع دول العامل املتقدم.

نحن   : وق��ال  احلكومية..  وامل�صوؤولية 
جمل�ش �صعب االحتاد وجوهر مهمتنا 
هو اأن نكون نب�صهم حتت قبة املجل�ش 
الفريق  م��ع  لق�صاياهم  و�صل  و�صلة 

احلكومي.
ال��ن��وع من  ه��ذا  اإن  �صعادتها  واأ���ص��اف��ت 
الزيارات هو لقاء االأهل باالأهل ومهم 
االأج��ي��ال اجلديدة  التاأثري يف  ج��دا يف 
وجت�صيد معنى مهمة املجل�ش الوطني 
ودور اأع�صائه عن قرب يف اأذهان النا�ش 
اجلولة  وك��ان��ت  ال�صباب  جيل  خا�صة 
جمموعة  على  ل��الط��الع  لنا  منا�صبة 
من االإجنازات احلكومية واملجتمعية.

و ذكرت �صعادة ناعمة ال�صرهان ع�صو 
اأن تلك  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي  امل��ج��ل�����ش 
املجتمعية  املبادرات  من  تعد  الزيارات 
اأع�صاء املجل�ش من  املهمة التي تقرب 
املجتمع وتعرف املجتمع باالأدوار التي 
املجل�ش  ان  وت��وؤك��د  املجل�ش  بها  ي��ق��وم 
قريب من �صعب االحتاد وراأينا تفاعل 
الزيارة  ال��ف��اع��ل م��ع ه���ذه  امل��واط��ن��ني 
اأم���اك���ن حيوية..  ال��ت��ي ج���رت يف ع���دة 
واأ�صافت : نحن يف عام اخلري وزيارتنا 
الهمم  واأ���ص��ح��اب  للمر�صى  امليدانية 
كما  نفو�صهم  يف  اإي��ج��اب��ي��ا  اأث����را  ت���رك 
ال�صيوخ  ال�صمو  الأ���ص��ح��اب  زي��ارت��ن��ا  اأن 
اأع�صاء املجل�ش االعلى حكام االإمارات 
اأهداف املجل�ش الوطني ويعمق  يدعم 
مبا  واحل��ك��وم��ة  املجل�ش  ب��ني  العالقة 

يخدم الوطن واملواطن.
و اأو�صحت �صعادة علياء �صليمان اجلا�صم 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
هذه الزيارات امليدانية التي يقوم بها 
اأكدت  الدولة  اإم��ارات  ملختلف  املجل�ش 
ت�صهدها  التي  ال�صاملة  النه�صة  على 
الدولة يف خمتلف املجاالت كما اأكدت 
م�صلحة  ت�����ص��ع  االحت�����اد  ح��ك��وم��ة  اأن 
املواطن اأوال وتوفر له خدمات متميزة 
لتقدمي  م�صاعيها  ت��وا���ص��ل  وم���ازال���ت 
باأن  منوهة  له  دائما  واالأف�صل  املزيد 
للمجل�ش  املجتمعية  امل���ب���ادرات  ت��ل��ك 
تعد ترجمة حقيقية ملخرجات اخلطة 
اال�صرتاتيجية للمجل�ش والتي متكنه 
م���ن م��ن��اق�����ص��ة خم��ت��ل��ف ال��ق�����ص��اي��ا مبا 
واملواطن  ال��وط��ن  ع��ل��ى  بالنفع  ي��ع��ود 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ي�������ص���اه���م  ومب�����ا 
املجاالت  �صتى  يف  املتوازنة  امل�صتدامة 
مب����ا ي����ت����الءم م����ع ت���وج���ه���ات ال���دول���ة 

وخططها اال�صرتاتيجية امل�صتقبلية .
من جانبه اأو�صح �صعادة ال�صيخ حممد 
املجل�ش  ع�������ص���و  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع����ب����داهلل 
الوطني االحتادي اإن الزيارات امليدانية 
جاءت بناء على اخلطة اال�صرتاتيجية 
الرملانية للمجل�ش الوطني االحتادي 
املبادرات  تفعيل  على  املجل�ش  وحر�ش 
املتعلقة بتلك اخلطة وتفعيل ال�صراكة 
املجتمعية والزيارات امليدانية و�صرورة 
اللقاءات  وتفعيل  واالت�صال  التوا�صل 
يف  املجتمع  فئات  جميع  م��ع  امليدانية 
الدولة وذلك للو�صول  اإم��ارات  جميع 

دقيق و�صفاف على متطلبات املواطنني 
وم���ا ي��ح��ت��اج��ون اإل��ي��ه م��ن اأج���ل و�صع 
للحكومة  كتو�صيات  املتطلبات  تلك 
من  االحتياجات  تلك  يف  ومناق�صتها 
خ���الل جل���ان وج��ل�����ص��ات امل��ج��ل�����ش عر 
املو�صوعات  ومناق�صة  االأ�صئلة  ط��رح 

العامة.
و قال �صعادته اإن اأع�صاء املجل�ش مل�صوا 
خ����الل ت��ل��ك ال����زي����ارات مت��ي��ز وتطور 
اخلدمات املقدمة للمواطنني واهتمام 
احلكومة بتقدمي اأف�صل اخلدمات لهم 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  يعك�ش  مب��ا 
ل��ل��دول��ة مب��واط��ن��ي��ه��ا وح��ر���ص��ه��ا على 

اإ�صعادهم وتلبية جميع احتياجاتهم.
الغفلي  ع��ب��داهلل  حمد  �صعادة  واأو���ص��ح 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
تلك الزيارات تو�صح اأي�صا للمواطنني 
املجل�ش  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  اأهمية 
الق�صايا  ب�����ص��اأن  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
املقدمة  واخل�����دم�����ات  ت��ه��م��ه��م  ال���ت���ي 
ل��ه��م وح��ر���ص��ه ال��دائ��م ع��ل��ى توفريها 
وتقدميها يف اأف�صل �صورة مبا ينعك�ش 

اإيجابا على الوطن واملواطن .
و اأكد �صعادة خلفان عبداهلل بن يوخه 
ع�صو املجل�ش الوطني االحتادي اأهمية 
تلك الزيارات املجتمعية يف خلق وعي 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  ب���اأن  جمتمعي  ع���ام 
االحت������ادي ه���و مم��ث��ل ���ص��ع��ب االحت����اد 
ورقابيا  ت�����ص��ري��ع��ي��ا  دورا  ي��ل��ع��ب  واأن�����ه 
وحت�صينها  اخلدمات  تقدمي  يف  مهما 
والتاأكيد  ال���دول���ة  ب���ق���اع  خم��ت��ل��ف  يف 
يف  املواطنني  مع  املجل�ش  تواجد  على 
اآرائهم  اإىل  اال�صتماع  اأجل  امليدان من 
وم��الح��ظ��ات��ه��م عما  م��ق��رتح��ات��ه��م  و 
يقدم لهم من خدمات وما يحتاجون 
املجل�ش  وج���ود  اأن  اإىل  م�صريا  اإل��ي��ه.. 
ياأتي  ال�صعب  والتالحم مع  امليدان  يف 
ال�صيخ  ال�صمو  جت�صيدا لروؤية �صاحب 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
"حفظه اهلل" واأخ��ي��ه �صاحب  ال��دول��ة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
ب�صرورة التوا�صل الفاعل والدائم مع 

املواطنني يف خمتلف مناطق الدولة.
ليتيم  را�صد  عائ�صة  �صعادة  اأو�صحت  و 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
زي�����ارة وف���د امل��ج��ل�����ش ب��رئ��ا���ص��ة معايل 
الدكتورة اأمل القبي�صي رئي�صة املجل�ش 
جلهات وموؤ�ص�صات عديدة يف االإمارات 
االن�صجام  م���ن  ن��وع��ا  ح��ق��ق  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والتالحم بني املجل�ش و�صعب االحتاد 
م�صلحة  ي�����ص��ع  امل��ج��ل�����ش  اأن  واأك������دت 
اإىل  وي�����ص��ع��ى  اأوال  وامل���واط���ن  ال���وط���ن 
يف  احل��ك��وم��ة  م���ع  بالتن�صيق  اإ����ص���ع���اده 
وفد  اأن  مو�صحة   .. املجاالت  خمتلف 
الزيارات  ت��ل��ك  خ���الل  اط��ل��ع  امل��ج��ل�����ش 
امليدانية على االإجنازات التي تقدمها 
اجل���ه���ات االحت����ادي����ة ل�����ص��ع��ب االحت����اد 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ت��ل��ك اجل���ه���ات واأب����رز 

ال�صام�صي  عبيد  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
ع�����ص��و امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 
مهمة  امل��ي��دان��ي��ة  ال����زي����ارات  ت��ل��ك  اإن 
للق�صايا  مناق�صاته  خ��الل  للمجل�ش 
املجل�ش  ف��ن��زول  القبة  حت��ت  املختلفة 
وب�صكل  بو�صوح  امليدان واالط��الع  اإىل 
���ص��ف��اف ع��ل��ى اخل����دم����ات ال���ت���ي تقدم 
للمواطنني يف خمتلف اإمارات الدولة 
يوفر عليه الكثري من الوقت واجلهد 
خالل املناق�صات التي تتم حتت القبة 
يقدم  حيث  جلانه  اجتماعات  وخ��الل 
ل��ه روؤي����ة وا���ص��ح��ة م�����ص��ت��ن��رية ع��ن كل 
لهم  يقدم  وما  املواطنون  يحتاجه  ما 
فعليا على اأر�ش الواقع وذلك من اأجل 
وتدعيم  الق�صور  اأوج��ه  لعالج  ال�صعي 

اأوجه القوة.
من جهته اأو�صح �صعادة جا�صم النقبي 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
حر�ش املجل�ش على زيارة امل�صت�صفيات 
ال���رع���اي���ة وال���ت���اأه���ي���ل لذوي  وم���راك���ز 
املجتمعية  زي����ارات����ه  خ����الل  االإع����اق����ة 
ل���ه م������ردود ك��ب��ري ل��ل��ت��اأك��د م���ن مدى 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  بتلك  االه��ت��م��ام 
واملهمة والتي تعني �صريحة كبرية من 

املجتمع.
اأ�صا�ش  �صريك  املجل�ش  اأن  اإىل  اأ�صار  و 
اخلدمات  جلميع  للو�صول  للحكومة 
واأجودها جلميع اأفراد املجتمع يف اإطار 
�صعي الدولة لتحقيق التنمية ال�صاملة 
ال�صعادة  وحت��ق��ي��ق  ك��اف��ة  امل���ج���االت  يف 
على  واملقيمني  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  جلميع 

اأر�ش الدولة.
مرحلة  م��ن  انتقلنا   : ���ص��ع��ادت��ه  وق���ال 
اإىل  االآن  ون�صعى  امل��ت��م��ي��زة  اخل��دم��ات 
ال�صعادة  التي حتقق  تقدمي اخلدمات 
مل��واط��ن��ي ال���دول���ة.. ف��ال��ه��دف االآن هو 
�صبل  اأف�صل  وحتقيق  امل��واط��ن  اإ���ص��ع��اد 
ال���ت���ي جتعله  وال���رف���اه���ي���ة  ال���رع���اي���ة 
�صعيدا واأن تكون جميع اخلدمات التي 
املعايري  مع  متما�صية  الدولة  تقدمها 

العاملية وموؤ�صرات ال�صعادة يف العامل.
وب��دوره��ا ذك���رت ���ص��ع��ادة ع��زة �صليمان 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  ع�صو  �صليمان  ب��ن 
يف  جلولتنا  موا�صلتنا  اأن  االحت����ادي 
اإمارات الدولة هي ترجمة لتوجيهات 
امليداين  بالتواجد  الر�صيدة  قيادتنا 
قرب نب�ش النا�ش ووا�صلنا يف اإمارتي 
بداأناه  ك��ن��ا  م��ا  ال��ق��ي��وي��ن وع��ج��م��ان  اأم 
وراأ�������ش اخليمة  ال��ف��ج��رية  ب���اإم���ارات���ي 
امل��واط��ن��ني واالط����الع ع��ن قرب  بلقاء 
نقوم  وم��ا  الوطنية..  االإجن���ازات  على 
الوالد  له  املغفور  لنهج  امتداد  هو  به 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����ش 
نهيان – طيب اهلل ثراه - الذي ج�صد 
معنى التوا�صل مع املواطنني وحر�ش 
على التواجد بينهم يف كل منا�صباتهم 
وه����و ن��ه��ج ت��رج��م��ه خ���ري خ��ل��ف خلري 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  �صلف 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
حفظه اهلل لي�صبح عنوانا للعمل العام 

اإىل اأف�صل اأداء برملاين وفقا لتوجيهات 
القيادة الر�صيدة والعمل كفريق عمل 
وط���ن���ي واح�����د م���ع احل���ك���وم���ة ليكون 
م�صرية  يف  وم�صاهما  ف��اع��ال  املجل�ش 
العمل الرملاين كما ي�صاهم يف حتقيق 
تطلعات املواطنني يف توفري اخلدمات 
ومتكني املجل�ش من مناق�صة املوا�صيع 
التي تت�صمنها اخلطة الرقابية وهذا 
مناق�صة  يف  ����ص���ام���ال  ت����ط����ورا  ي��ع��ت��ر 
املجتمع  الإ���ص��راك  الوطنية  الق�صايا 
يف  املواطنني  واإ�صهام  ال��ق��رار  �صنع  يف 

التنمية ال�صاملة.
عبداهلل  �صعيد  ال��دك��ت��ور  �صعادة  وذك��ر 
امل�����ط�����وع ع�������ص���و امل���ج���ل�������ش ال���وط���ن���ي 
ال��زي��ارات امليدانية  اأن ه��ذه  االحت���ادي 
�صاحب  توجيهات  من  انطالقا  تاأتي 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جم��ل�����ش ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي خالل 
اإىل  ب��ال��ن��زول  املجل�ش  اأع�����ص��اء  ل��ق��ائ��ه 
املجتمعية  للمبادرات  وتطبيقا  امليدان 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب���ه���ا امل��ج��ل�����ش م����ن اأج����ل 
التوا�صل مع امليدان والنظر يف طبيعة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل 
وتلم�ش  املختلفة  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال�����ص��اأن ف�صال  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف ه���ذا 
تذليل  على  احلكومة  م��ع  العمل  ع��ن 
التحديات التي يواجهها مقدمو تلك 

اخلدمات.
اليماحي  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة حممد  واأك���د 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
التي  امل��ي��دان��ي��ة  املجتمعية  ال���زي���ارات 
امل��ج��ل�����ش الإم������ارات الدولة  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
املواطنني  م���ع  ل��ل��ت��وا���ص��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
واالطالع على جودة اخلدمات املقدمة 
لهم يف �صتى القطاعات اأمر مهم جدا 
والناجح  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ص��ل  لتحقيق 
مبا�صر  ب�صكل  لهم  واال���ص��ت��م��اع  معهم 
اإليه  ي��ح��ت��اج��ون  وم���ا  ينق�صهم  ع��م��ا 
م��ن خ��دم��ات وت��ط��وي��ر ون��ق��ل ال�صورة 
احلكومة  اإىل  �صفافية  بكل  احلقيقية 
الواقع للعمل على حت�صني  اأر���ش  من 

اخلدمات اإن كانت حتتاج اإىل ذلك.
تلك  ت����ك����رار  اإن  ����ص���ع���ادت���ه  واأ������ص�����اف 
ال�����زي�����ارات ي�����ص��اه��م ب�����ص��ك��ل ف���اع���ل يف 
حتقيق التالحم املطلوب بني املجل�ش 
الوطني االحتادي ممثل �صعب االحتاد 
املجل�ش  واملواطنني والتاأكيد على دور 
مطالب  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ب����ه  امل����ن����وط 
واح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني وف��ق��ا ل���دوره 
الد�صتوري ت�صريعيا ورقابيا و�صيا�صيا.

و اأو�صح �صعادة �صالح مبارك العامري 
ع�����ص��و امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 
يقوم  ال��ت��ي  امليدانية  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن 
املواطنني  اأح���وال  لتفقد  املجل�ش  بها 
على  واالط���الع  احتياجاتهم  وتلم�ش 
جودة اخلدمات التي تقدم اإليهم تتيح 
ميدانيا  للتعرف  للمجل�ش  الفر�صة 
مب����ا مي���ك���ن���ه م����ن م��ن��اق�����ص��ة خمتلف 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��رف ب�صكل  ال��ق�����ص��اي��ا 

املعوقات التي تقف حائال اأما حت�صني 
العمل معا  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  خدماتها 
مع احلكومة على اإزالة تلك التحديات 
وت��ذل��ي��ل خم��ت��ل��ف ال��ع��ق��ب��ات مب��ا يعود 

بالنفع على الوطن واملواطن.
الرميثي  �صالح  �صعيد  �صعادة  اأف���اد  و 
باأن  االحت��ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
امل��ج��ل�����ش اط���ل���ع خ����الل زي����ارات����ه على 
االإعاقة  ذوي  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  م��راك��ز 
واخلدمات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
وقد  االإعاقة  وذوي  للمر�صى  املقدمة 
اأدخلت الزيارات البهجة وال�صرور على 
اخلا�صة  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  املر�صى 
على  يحر�ش  املجل�ش  ب��اأن  واأ�صعرتهم 
اأف�����ص��ل اخلدمات  وت��ق��دمي  رع��اي��ت��ه��م 
االحتياجات  ذوي  خ�����ص��و���ص��ا  ل���ه���م 
اخلا�صة الذين يعترهم املجل�ش جزء 
الوطني  الن�صيج  م��ن  واأ���ص��ا���ص��ي  م��ه��م 
اإىل دعمهم وتعزيز دورهم يف  وي�صعى 
الزيارات  تلك  اأن  مو�صحا  املجتمع.. 
تعزز التالحم بني املجل�ش واملواطنني 
ول���ه���ا اأه���م���ي���ة ق�������ص���وى يف االط�����الع 
وتلم�ش  املواطنني  اأحوال  املبا�صر على 

احتياجاتهم ب�صكل �صفاف ودقيق.
ال�صام�صي  و ذكر �صعادة �صامل عبداهلل 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
املجل�ش حقق من خالل تلك الزيارات 
التوا�صل  حتقيق  ح��ي��ث  م��ن  اأه���داف���ه 
كل  يف  املواطنني  مع  واملبا�صر  الفاعل 
اإمارات الدولة وتكوين �صورة حقيقية 
م��ن اأر�����ش امل��ي��دان ع��م��ا ي��ق��دم ل��ه من 
مبا�صر على  ب�صكل  واالط��الع  خدمات 
على  االط���الع  اإىل  باالإ�صافة  اأح��وال��ه 
امل��وؤ���ص�����ص��ات االحت���ادي���ة ع��ن قرب  دور 
وال���ت���اأك���د م���ن ت��ق��دمي اأف�����ص��ل واأج����ود 
اخلدمات ل�صعب االحتاد.. الفتا اإىل اأن 
تلك الزيارات امليدانية تعتر املقيا�ش 
يف  احلكومة  عمل  مل�صتويات  احلقيقي 
باملجل�ش  املنوط  الرقابي  ال��دور  اإط��ار 

الوطني االحتادي.
ركا�ش  ب��ن  ح�صن  عبيد  ���ص��ع��ادة  وذك���ر 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
لنهج  امتداد  املجتمعية  الزيارات  تلك 
ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����ش  ال��ق��ائ��د  ل���ه  امل��غ��ف��ور 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
امليدان  ب��اأر���ش  التواجد  ثراه" يف  اهلل 
بجوار �صعب االحتاد والتالحم معهم 
للتعرف  وم�����ص��ت��م��ر  م��ت��وا���ص��ل  ب�����ص��ك��ل 
اأحوالهم  على حياتهم واالط��الع على 
وال�صعاب  العقبات  خمتلف  وت��ذل��ي��ل 
يقوم  اأن ما  تواجههم الفتا على  التي 
به املجل�ش هو ما طالب به ال�صيخ زايد 
افتتاح  يف  ل��ه  جل�صة  اأول  يف  امل��ج��ل�����ش 
ب�صرورة  االأول  ال��ت�����ص��ري��ع��ي  ال��ف�����ص��ل 
ال��ت��واج��د يف امل��ي��دان واال���ص��ت��م��اع على 
احتياجاته  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ال�����ص��ع��ب 

والعمل على تلبية مطالبه.
وقال اإن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�صمو  �صاحب  واأخ��اه  اهلل"  "حفظه 

••  اأبوظبي -وام:

اأك���دت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ب��ي�����ص��ي 
االحتادي احلر�ش على تنفيذ زيارات 
ميدانية جلميع اإمارات الدولة يف اطار 
تنفيذ اخلطة اال�صرتاتيجية الرملانية 
ال���ت���ي ت��ت�����ص��م��ن ع�����ددا م���ن امل����ب����ادرات 
مع  وال�����ص��راك��ة  التوا�صل  �صمنها  م��ن 
املواطنني  م�صاركة  وتفعيل  املجتمع 
على  واطالعهم  املجل�ش  مناق�صات  يف 

اجنازاته.
من  ي�صتهدف  املجل�ش  اأن  اأو�صحت  و 
متواجدا  يكون  اأن  امليدانية  ال��زي��ارات 
ويطلع عن قرب على جميع االإجنازات 
التي تتحقق واأية حتديات ومتطلبات 
اأية  واي�����ص��ال  عليها  ال��ع��م��ل  ي�صتطيع 
مناق�صات  خ������الل  م�����ن  م����ق����رتح����ات 

وتو�صيات املجل�ش.
وذكرت معايل رئي�صة املجل�ش الوطني 
االحت���������ادي اأن�������ه مت ت��ن��ف��ي��ذ زي�������ارات 
ميدانية لعدد من املوؤ�ص�صات اخلدمية 
وامل�صاريع احليوية يف اإمارات الفجرية 
القيوين  واأم  وعجمان  اخليمة  وراأ���ش 
.. و �صيوا�صل املجل�ش زياراته امليدانية 
ال�صراكة  تفعيل  على  حر�صه  اط��ار  يف 
والتوا�صل مع خمتلف فئات وقطاعات 
الدولة  اإم��������ارات  ج��م��ي��ع  يف  امل��ج��ت��م��ع 
اأكرث الت�صاقا وقربا من �صعب  ليكون 
الواقع  اأر���ش  على  ومتواجدا  االحت��اد 
واملواطنني  احلكومية  املوؤ�ص�صات  م��ع 
يف املواقع املختلفة ليمار�ش عمله عن 
ق��رب وي��رتج��م م��ا ي���راه م��ن تو�صيات 
يف  مناق�صتها  ع���ن  ف�����ص��ال  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
اللجان ومتابعة ما ينفذ من م�صاريع 

حكومية.
املجل�ش  م������ب������ادرات  اإن  اأ�����ص����اف����ت  و 
املناطق  زي����ارة  ت�����ص��ت��ه��دف  املجتمعية 
االأكرث بعدا يف كل اإمارة للوقوف على 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني وال��ت��ع��رف على 
مناق�صة  ليتم  لهم  املقدمة  اخل��دم��ات 
اأية مالحظات يتم ر�صدها خالل هذه 

الزيارات.
واأ�صارت معاليها اإىل اأن هذه الزيارات 
الكامل مع احلكومة  بالتن�صيق  جاءت 
الواحد  الفريق  ب��روح  العمل  اإط��ار  يف 
املجل�ش  ب���ني  وال���ت���ع���اون  وال�������ص���راك���ة 
الرتحيب  ي��ع��ك�����ش  و   .. واحل���ك���وم���ة 
واال�صتقبال الكبري الذي لقيه اأع�صاء 
امل��ج��ل�����ش م���ن اأ���ص��ح��اب ال�����ص��م��و حكام 
التي  املتميزة  العالقة  االإم��ارات مدى 
تربط بني موؤ�ص�صات الدولة التنفيذية 
هدف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  والت�صريعية 
مواطني  اإ���ص��ع��اد  وه��و  م�صرتك  واح���د 
لهم  خ��دم��ات  اأف�صل  وحتقيق  ال��دول��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ويوؤكد  امل��ع��اي��ري  اأرق�����ى  وف���ق 
املجل�ش  ب����زي����ارات  ���ص��م��وه��م  اه���ت���م���ام 
دعمهم  و  ال��دول��ة  مناطق  يف  الوطني 

احلثيث لها وا�صتمراريتها.
ال���وط���ن���ي  امل���ج���ل�������ش  اأع�����������ص�����اء  وزار 
الدكتورة  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ص��ة  االحت����ادي 
املجل�ش  رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل  اأمل 
املوؤ�ص�صات  من  ع��ددا  املا�صي  االأ�صبوع 
احل��ك��وم��ي��ة وامل�������ص���اري���ع احل���ي���وي���ة يف 
و�صملت  وعجمان  القيوين  اأم  اإمارتي 
يف اأم القيوين مركز ال�صيخ خليفة بن 
وم�صت�صفى  البحرية  ل��الأب��ح��اث  زاي���د 
التي  االأثرية  الدور  القيوين ومقر  اأم 
وتنمية  الثقافة  وزارة  عليها  ت�صرف 
ال�����ص��ه��داء.. يف حني  امل��ع��رف��ة، ومدينة 
عجمان  م��رك��ز   .. ع��ج��م��ان  يف  �صملت 
لرعاية وتاأهيل اأ�صحاب الهمم ومركز 
وم�صت�صفى  واالأب��ح��اث  لل�صكري  را�صد 

خليفة العام .
جولة  �صبقتها  قد  اجلولة  تلك  كانت 
اآخ�������رى ب����اإم����ارت����ي ال���ف���ج���رية وراأ�������ش 
يف  املجل�ش  اأع�����ص��اء  زار  حيث  اخليمة 
الفجرية م�صت�صفى دبا الفجرية، و�صد 
الفجرية لرعاية  �صوكة، ومركز  وادي 
الهمم،  اأ�صحاب  االإعاقة  ذوي  وتاأهيل 
البحوث  وحمطة  الفجرية،  و�صرطة 
الزراعية.. فيما زاروا يف راأ�ش اخليمة 
ل����ذوي االإعاقة  راأ�����ش اخل��ي��م��ة  م��رك��ز 
مهنة  واأ���ص��ح��اب  الهمم"  "اأ�صحاب 
ال�صيد البحري يف مدينة راأ�ش اخليمة 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة  ال��ق��دمي��ة 
ال�صحي،  جلفار  ومركز  اخليمة  راأ���ش 

اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأ�صحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ال�صمو حكام االإمارات �صاروا على درب 
املغفور له ال�صيخ زايد يف تعزيز تالحم 
ال�صعب  مع  الدولة  موؤ�ص�صات  خمتلف 
ق���رب ع��ل��ى مطالبه  واال���ص��ت��م��اع م���ن 

وتلبية احتياجاته.
احلمودي  حممد  اأحمد  �صعادة  ذك��ر  و 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
وف���د امل��ج��ل�����ش مل�����ش اإي��ج��اب��ي��ات كبرية 
م����ن ه�����ذه ال������زي������ارات امل���ي���دان���ي���ة من 
للمواطنني  االإي��ج��اب��ي  التفاعل  حيث 
واملوؤ�ص�صات احلكومية التي مت زيارتها 
معها مبا يخدم م�صرية متكني املجل�ش 
ومبا يعود بالنفع على الوطن واملواطن 
للخدمات  ج������ودة  اأف�������ص���ل  وحت���ق���ي���ق 
اإىل  م�صريا  االحت���اد..  ل�صعب  املقدمة 
اأن���ه مت خ���الل اجل��ول��ة االط����الع على 
االأداء  وق��ي��ا���ش  احلكومية  االإجن����ازات 
احلكومي يف مناطق الدولة املختلفة، 
والتعرف على ما حتتاجه تلك املناطق 

من تطوير اأو حتديث.
الكعبي  خلفان  �صعيد  �صعادة  اأو�صح  و 
اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�ش  ع�صو 
اإط��ار الن�صاط  ال��زي��ارات تاأتي يف  ه��ذه 
الوطني  للمجل�ش  والفاعل  امللحوظ 
�صعب  التالحم بني  لتعزيز  االحت��ادي 
للجميع  والو�صول  واملجل�ش  االحت��اد 
من خالل هذه الزيارات امليدانية التي 
ت��اأت��ي يف اإط���ار ال���دور ال��رق��اب��ي املنوط 
منوها  االحت���ادي..  الوطني  باملجل�ش 
اإطار  يف  اأي�صا  ت��اأت��ي  ال��زي��ارات  اأن  اإىل 
املجل�ش الرملانية  ا�صرتاتيجية  تنفيذ 
اأر�ش  على   2021-2016 لالأعوام 
ا�صت�صراف  على  ت��وؤك��د  وال��ت��ي  ال��واق��ع 
ال�����ص��ع��ادة ل�صعب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل وحت��ق��ي��ق 

االحتاد.
الظاهري  �صبيب  اأحمد  �صعادة  اأك��د  و 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����ش  ال����ع����ام  االأم�������ني 
االحت����ادي اأن ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة هي 
دور من اأدوار املجل�ش يف التعرف على 
الق�صايا الوطنية بحيث يقوم املجل�ش 
املوؤ�ص�صات  م��ع  ومتابعتها  بت�صجيلها 

االحتادية من خالل دوره الرقابي.
الزيارات  ه��ذه  ت��اأت��ي   : �صعادته  ق��ال  و 
النائية  امل��ن��اط��ق  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى واق���ع 
وال���ق���رى ال��ب��ع��ي��دة ع��ن م��رك��ز املدينة 
املواطنني  احتياجات  هي  وما  هو  كما 

املطلوبة يف تلك املناطق .
الزيارات  تلك  اأن  اإىل  �صعادته  لفت  و 
واملعرفة  ل����الط����الع  ج���ي���دة  ف���ر����ص���ة 
واحلوار وجمع املعلومات حتى ي�صتنري 
مو�صوعاته  ع��ل��ي��ه��ا  وي��ب��ن��ي  امل��ج��ل�����ش 
ويدعم  يفيد  مب��ا  واأ�صئلته  ونقا�صاته 
ال�صق  تفيد يف  اأنها  كما  الرقابي  دوره 
التعرف  خ��الل  م��ن  اأي�صا  الت�صريعي 
املوؤ�ص�صات  عمل  كيفية  ع��ن  ق��رب  ع��ن 
ال��ق��وة وال�صعف  االحت��ادي��ة وم��ن��اط��ق 
فيها من خالل اال�صتماع ملوظفي تلك 
اجلهات وم�صوؤوليها وكذلك اال�صتماع 
التي  اخل��دم��ات  م��ن  امل�صتفيدين  اإىل 
�صواء  تلك اجلهات االحتادية  تقدمها 
يف  الطلبة  اأو  امل�صت�صفيات  يف  املر�صى 
الفئات  م��ن  وغ��ريه��م  التاأهيل  م��راك��ز 
االهتمام  مب��دى  واإ���ص��ع��اره��م  املختلفة 

املجتمعي بهم.
املوؤ�ص�صات  ه��ذه  اأن  اإىل  �صعادته  ن��وه  و 
ي��اأخ��ذه��ا املجل�ش  ي��ت��م زي��ارت��ه��ا  ال��ت��ي 
كامل  مقيا�ش  تكون  ال  لكنها  كنماذج 
اإىل  اإن��ه��ا تعك�ش  ال��ق��ول  ح��ي��ث مي��ك��ن 
املوؤ�ص�صات  يف  ال��ع��م��ل  ���ص��ري  ك��ب��ري  ح��د 
م�صتوى  على  بها  ال�صبيهة  احلكومية 
املناطق املختلفة ونتعرف منها كذلك 
التي  واخل��ط��ط  التنمية  م��راح��ل  على 
و�صعها احلكومة واأين و�صلت مراحل 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وطبيعة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

اخلطط امل�صتقبلية.
املجل�ش  اإن  العام  االأم��ني  �صعادة  وق��ال 
بجميع  ي��ه��ت��م  االحت���������ادي  ال���وط���ن���ي 
القطاعات يف الدولة ويدعم العاملني 
احتياجاتهم  مل��ع��رف��ة  وي�����ص��ع��ى  ف��ي��ه��ا 
واأمانته  امل��ج��ل�����ش  ع��ل��ى  ي�����ص��ه��ل  ح��ت��ى 
للمناق�صة  بيانات  قاعدة  خلق  العامة 

�أع�شاء �لوطني �لحتادي : �لزيار�ت �مليد�نية لإمار�ت �لدولة تهدف للتعرف على �حتياجات �ملو�طنني وتطلعاتهم
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رئي�ش مونتينيغرو يت�شلم �أور�ق �عتماد �شفري �لدولة
•• بودغوريت�شا - مونتينغرو-وام:

رئي�ش  فويانوفي�ش  فليب  الرئي�ش  فخامة  ت�صلم 
اأوراق  جمهورية مونتينيغرو - اجلبل االأ�صود  - 
اعتماد �صعادة عبدال�صالم حارب الرميثي �صفريا 

لدولة االإمارات لدى مونتينغرو.
ونقل �صعادة ال�صفري حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئي�ش  ف��خ��ام��ة  اىل  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
فليب فويانوفي�ش ومتنياتهم له مبوفور ال�صحة 
التقدم  مونتينيغرو  و�صعب  وحلكومة  وال�صعادة 

واالزدهار.
ال���رئ���ي�������ش فليب  م�����ن ج���ان���ب���ه ح���م���ل ف���خ���ام���ة 
اإىل  حتياته  اأط��ي��ب  ال�صفري  �صعادة  فويانوفي�ش 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

امل�صلحة.
متمنيا ل�صموهم موفور ال�صحة وال�صعادة ولدولة 

االإمارات ا�صتمرار التقدم والتنمية واالزدهار.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 
املجاالت  يف  تعزيزها  و�صبل  ال�صديقني  البلدين 

كافة.

حملة تفتي�شية �شاملة لأبوظبي للرقابة �لغذ�ئية مببادرة تطوعية تغطي من�شاآت �لإمارة �ملعنية

خالل موؤمتر �سحايف يقام يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة

هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية بال�شارقة تك�شف تفا�شيل مهرجان �شري بو نعري �ليوم

 •• اأبوظبي-وام: 

نفذ مفت�صو جهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية حملة تفتي�صية وتوعوية 
ع���ل���ى خمتلف  ���ص��ام��ل��ة  م�����ص��ائ��ي��ة 
واحليوانية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����ص��اآت 
مناطق  ج���م���ي���ع  يف  وال�����زراع�����ي�����ة 
االإمارة يف مبادرة تطوعية تواكب 
جانب  اإىل  وت���ه���دف  اخل����ري  ع����ام 
اأ�صحاب  لتوعية  الرقابي  دوره���ا 
التقيد  الغذائية ب�صرورة  املن�صاآت 
ال�صلمية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��م��ار���ص��ات 
مب�صوؤولياتهم  واالإ������ص�����ط�����الع 

املجتمعية جتاه امل�صتهلكني .
االإمارات  اأنباء  وكالة  رافقت  وقد 
مبدينة  اجل��ه��از  مفت�صي  "وام" 
التي  احل���م���ل���ة  خ�����الل  اأب����وظ����ب����ي 
البيع  من�صاآت  من  العديد  �صملت 
واملطابخ  وامل���ط���اع���م  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
ب��ي��ع احللويات  وامل��خ��اب��ز وحم���ال 

�صملت  جمموعات  على  املفت�صني 
حتت  تندرج  التي  املن�صاآت  معظم 
اإ�����ص����راف اجل���ه���از يف وقت  ن���ط���اق 
عن�صر  اخ����ت����ي����ار  ومت  م����ت����ق����ارب 
وقت  امل�صائية  وال��ف��رتة  املفاجئة 
ال����������ذروة ت����اأك����ي����دا ع���ل���ى ت���واج���د 
االأوق��ات حلماية  الرقابة يف كافة 
وج����ود  اإىل  الف����ت����ا  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
م��ف��ت�����ص��ني م���ن���اوب���ني ع���ل���ى م����دار 

ال�صاعة يف االأ�صواق .
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث  دع���ا  و 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
ك�صفراء  ال��ع��م��ل  اإىل  اجل���م���ه���ور 
للجهاز واالإبالغ عن اأي ممار�صات 
زراعية  اأو  ح��ي��وان��ي��ة  اأو  غ��ذائ��ي��ة 
غري  غ���ذائ���ي���ة  م�����واد  اأو  خ��اط��ئ��ة 
���ص��ل��ي��م��ة ع���ل���ى ال�����رق�����م امل���ج���اين 
اأو   800555 اأبوظبي  حلكومة 
االإجتماعي  االت�صال  و�صائل  عر 
اجل����ه����از  اأن  م������وؤك������دا  ل���ل���ج���ه���از 

�صواء  واالإر������ص�����ادي�����ة  ال���ت���وع���وي���ة 
املن�صاآت  اأ�صحاب  اأو  للم�صتهلكني 
نحو  لتوجيههم  وذل��ك  الغذائية 
ال�صبل املثلى للتعامل مع االأغذية 

واالأن�صطة الزراعية ب�صكل عام .
وع�������ن اجل������ان������ب ال����ت����ط����وع����ي يف 
مفت�صي  اأن  اأك���د   .. احل��م��ل��ة  ه���ذه 
اإطالق هذه  اجلهاز حر�صوا على 
ع��ام اخلري  التطوعية يف  امل��ب��ادرة 
على  الغذائية  املن�صاآت  لت�صجيع 
املجتمعية  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا  حت��م��ل 
واالإن�صانية حيث قاموا بالتفتي�ش 
وال��ت��وع��ي��ة ل�����ص��م��ان ال���ت���زام هذه 
واال�صرتاطات  بالقوانني  املن�صاآت 
اخلاطئة  امل��م��ار���ص��ات  م���ن  ل��ل��ح��د 
احلملة  ت��ع��ت��ر  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ص��ريا 
العام  هذا  خالل  الثانية  ال�صاملة 
�صمن �صل�صلة من احلمالت املزمع 

تنفيذها .
اجلهاز  ج���ه���ود  اأن  اإىل  ل���ف���ت  و 

اخل�صروات  وحم����ال  وامل��ع��ج��ن��ات 
ب��ي��ع اللحوم  وال��ف��واك��ه وم��ن�����ص��اآت 
املن�صاآت  اإىل  باالإ�صافة  واالأ�صماك 
والعني  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال����زراع����ي����ة 

والظفرة .
املتحدث  ال��ق��ا���ص��م��ي  ث��ام��ر  وق����ال 
اأبوظبي  ج���ه���از  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي 
ت�صريحات  يف  الغذائية  للرقابة 
�صحفية اإن هذه احلملة ال�صاملة 
تطوعية  مب����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
باأوقاتهم  اجل���ه���از  م��ف��ت�����ص��ي  م���ن 
اخل���ا����ص���ة وت����اأت����ي ان���ط���الق���ا من 
روؤية ور�صالة اجلهاز الرامية اإىل 
ال�صليمة  االأغ��ذي��ة  و�صول  �صمان 
جملة  خ����الل  م���ن  للم�صتهلكني 
م���ن االإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة التي 
والتي  ال�����ص��دد  ه���ذا  ي��ت��خ��ذه��ا يف 
ملفت�صيه  ميدانية  زي����ارات  ت�صمل 
ور����ص���د ال���ت���ج���اوزات امل��رت��ك��ب��ة يف 
الن�صرات  وتقدمي  املن�صاآت  بع�ش 

التفتي�صية  اأي�صا احلمالت  ت�صمل 
فرتات  يف  ينفذها  التي  املفاجئة 
املن�صاآت  على  ال��ع��ام  م��ن  خمتلفة 
املتنوعة يف اإمارة اأبوظبي للتحقق 
من التزامها با�صرتاطات ال�صالمة 
يف  ال�صليمة  واملمار�صات  ال�صحية 
القطاع  وا�صتدامة  ال��غ��ذاء  جم��ال 

الزراعي .
كونها  احلملة  ه��ذه  اأهمية  اأك��د  و 
اإقبال  فيها  ي��زي��د  ف���رتة  يف  ت��اأت��ي 
الغذائية  املن�صاآت  امل�صتهلكني على 
املبارك  رم�صان  ل�صهر  ا�صتعدادا 
الذي ي�صهد تنفيذ نحو 5 حمالت 
الذي  االأم�����ر  م��و���ص��ع��ة  تفتي�صية 
م�صاعفة  ج���ه���ود  ب�����ذل  ي��ت��ط��ل��ب 
للتحقق من �صالمة الغذاء الذي 
مناطق  جميع  يف  للجمهور  ي�صل 

اإمارة اأبوظبي .
احلملة  ه���ذه  تنفيذ  اآل��ي��ات  وع���ن 
توزيع  اإن����ه مت  ال��ق��ا���ص��م��ي  ق���ال   ..

•• ال�شارقة-الفجر:

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ك�����ص��ف 
ال�صارقة عن مالمح  يف  الطبيعية 
ال���ن�������ص���خ���ة ال���ث���ام���ن���ة ع�������ص���رة من 
مهرجان �صري بو نعري، يف موؤمتر 
�صحايف تعقده الهيئة اليوم االحد، 
يف غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، 
اجلهات  من  ع��دد  ممثلي  بح�صور 

احلكومية امل�صاركة يف املهرجان. 
ال����ذي تنظمه  امل��ه��رج��ان  وي��ه��دف 
اإب�����راز جهود  اإىل  ���ص��ن��وي��اً  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة يف ���ص��ون املوروث 
احل�صاري والبيئي واحلفاظ عليه 
لالأجيال القادمة، واإظهار االأهمية 
والرتاثية  وال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
واحل�صارية ملحمية �صري بو نعري، 
االلتزام  ب�صرورة  رواده���ا  وتوعية 
اخلا�صة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب���االأن���ظ���م���ة 
البيئية،  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
تفعيل  يف  للم�صاهمة  وحتفيزهم 
تنوعها  ل�صون  الر�صيدة  االأن�صطة 
�صلطان  ال�صيخ  واأكد  البيولوجي.  
مهرجان  اأن  القا�صمي،  اأح��م��د  ب��ن 

ال�صب، وتعتر اأي�صاً موئاًل مهماً 
ال�صقر  منقار  �صالحف  الأع�صا�ش 
وال�����ص��الح��ف اخل�����ص��راء. واأدرج���ت 
ن��ع��ري يف قائمة  ب���و  ج���زي���رة ���ص��ري 
للرتاث  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  ال��ي��ون�����ص��ك��و 
ت���ق���دي���راً   2012 ع������ام  ال����ع����امل����ي 
الأهميتها البيئية والثقافية، كاأول 
االإم����ارات  دول���ة  م��وق��ع طبيعي يف 
اأعلنت  ك���م���ا  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
اجلزيرة كموقع رام�صار )االأرا�صي 
يف  الدولية(  االأهمية  ذات  الرطبة 
يف  وت�صارك   .2013 دي�صمر   2
ت��ن��ظ��ي��م امل���ه���رج���ان، ال����ذي يحظى 
�صركة  م��ن  ا�صرتاتيجية  ب��رع��اي��ة 
ال��ع��ق��اري��ة، ج��ه��ات حكومية  ت���الل 
اأبرزها:  من  ع��دة،  حكومية  و�صبه 
ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة  القيادة 
ومعهد ال�صارقة للرتاث، وموؤ�ص�صة 
وجمموعة  ل����الإع����الم،  ال�����ص��ارق��ة 
وهيئة  البحرية،  للبيئة  االإم���ارات 
وال�صياحي  ال����ت����ج����اري  االإمن���������اء 
ال�صارقة  وجم��ل�����ش  ال�����ص��ارق��ة،  يف 
الدويل  ال�صارقة  الريا�صي، ونادي 

للريا�صات البحرية.

القادمة.    وقالت �صعادة هنا �صيف 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ال�����ص��وي��دي، 
ال�صارقة:  يف  الطبيعية  واملحميات 
يف  ينطلق  ال��ذي  املهرجان  "ياأتي 
مع  من�صجماً  اجل��اري،  مايو   11
حر�ش اإمارة ال�صارقة على احلفاظ 
على التنوع البيولوجي والطبيعي، 
املتعاقبة  االأجيال  عالقة  وتر�صيخ 
توجيهات  وفق  وتراثهم،  ببيئتهم 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي،  حم���م���د  ب����ن  ���ص��ل��ط��ان 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ش  ع�������ص���و 
اللجنة  اأن  اإىل  م�صرية  ال�صارقة". 
ال�صيخ  برئا�صة  للمهرجان  العليا 
�صلطان بن اأحمد القا�صمي ، اأنهت 
كافة،  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا وجت��ه��ي��زات��ه��ا 
من اأجل اإقامة املهرجان.  واأ�صارت 
ال�صويدي اإىل اأن اجلزيرة الواقعة 
ال��ع��رب��ي، تبلغ  يف ج��ن��وب اخل��ل��ي��ج 
 49،6 نحو  االإجمالية  م�صاحتها 
م�صاحة  وت�صكل  مربع،  مرت  كيلو 
كيلو   13،3 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  ال��ي��اب�����ص��ة 
كاأول  اإعالنها  مرت مربع، وقد مت 
املر�صوم  مبوجب  طبيعية  حممية 

ال��������ذي يحظى  ن����ع����ري  ب�����و  �����ص����ري 
برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�ش  ع�صو  القا�صمي، 
حاكم ال�صارقة، اأ�صبح يحتل اأهمية 
الفعاليات  اأج����ن����دة  ع���ل���ى  ك�����رى 
وال�صياحية  الرتاثية  والن�صاطات 
ال�صارقة،  اإم�������ارة  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي 
ما  ال�صوء على  ت�صليط  لي�صهم يف 
حتفل به االإم���ارة من ت��راث غني، 
وطبيعة �صاحرة، ووجهات ت�صتحق 
الزيارة على مدار العام، ويحافظ 
لالأجيال  الطبيعية  مواردها  على 

 2000 25 ل�صنة  االأم���ريي رق��م 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  عن  ال�صادر 
تكوينات  بوجود  وتتميز  ال�صارقة، 
اجلبال،  مثل  خمتلفة  جيولوجية 
والتالل  ال���رم���ل���ي���ة،  وال�������ص���واط���ئ 
الطينية،  وامل�صطحات  ال�صخرية، 
امل��ع��ادن، كما  واأن����واع خمتلفة م��ن 
بوجود  ال��ب��ي��ئ��ي  ن��ظ��ام��ه��ا  ي��ت��م��ي��ز 
ال�صالحف  الأع���������ص����ا�����ش  ك���ث���ي���ف 
امل�صتوطنة  وال���ط���ي���ور  ال��ب��ح��ري��ة 
�صكل  على  تعي�ش  التي  واملهاجرة، 
اإىل ج��ان��ب االأن����واع  م�����ص��ت��ع��م��رات، 
و�صحلية  ال���غ���زالن  م��ث��ل  االأخ�����رى 

اأ���ص��ف��رت ع��ن ت��وج��ي��ه 11 اإن����ذارا 
غ�����رام�����ا  ك����ي����ل����و   62 وات�������������الف 
املطابقة  غ�����ري  االأغ������ذي������ة  م�����ن 
 83 ا�صتوفت  فيما  للموا�صفات 

من�صاأة اال�صرتاطات املعمول بها .
50 م��ن حمال  وغ��ط��ت احل��م��ل��ة 
امليناء  م��ن��ط��ق��ة  االأ����ص���ت���ال يف  ب��ي��ع 

�صكوى  اأي  مع  مبا�صرة  �صيتعامل 
الالزم  االإج����راء  و�صيتخذ  ت�صله 
ب�������ص���روط  ت����خ����ل  ج����ه����ة  اأي  م�����ع 
�صاعات  خ��ارج  اأو  خ��الل  ال�صالمة 

العمل الر�صمية.
احلملة  اأن  اإىل  االإ�����ص����ارة  جت����در 
ال�صاملة  وال��ت��وع��وي��ة  التفتي�صية 

ب���اأب���وظ���ب���ي ب���ه���دف ال����ت����اأك����د من 
للت�صريعات  املن�صاآت  تلك  تطبيق 
وال��ق��وان��ني اخل��ا���ص��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 
باأف�صل  العاملني  وتثقيف  توعية 
التي  اجليدة  الزراعية  املمار�صات 
ت�صمن التداول والعر�ش ال�صليم 

لالأ�صتال .

اعتمدت مراحل القرية الرتاثية وتوثيق الرتاث

عمومية �ل�شحوح للثقافة و�لرت�ث ت�شيد بدعم خليفة وحاكم ر�أ�ش �خليمة لرب�مج �إحياء �لرت�ث �ل�شعبي
جلمعية  ال��ع��ادي��ة  العمومية  اجلمعية  اث��ن��ت 
اخليمة  راأ����ش  يف  وال���رتاث  للثقافة  ال�صحوح 
ال��ك��ب��ري الالحمدود  ال��دع��م وااله��ت��م��ام  ع��ل��ى 
الذي يوليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
�صاحب  واخيه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  ال  زاي��د 
ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو 
والقيادة  اخليمة  را���ش  حاكم  االأعلى  املجل�ش 
ال��ر���ص��ي��دة ل��رام��ج وم���ب���ادرات اح��ي��اء الرتاث 
االأجيال وتعزيز  تناقله بني  ال�صعبي وحتقيق 
والتقاليد  ال����ع����ادات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب���رام���ج 

العربية اال�صيلة بني االأجيال .
واكد �صعادة ال�صيخ احمد بن حمدان ال مالك 
ال��رئ��ي�����ش ال���ف���خ���ري ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ع��ل��ى حر�ش 
جمل�ش اإدارة اجلمعية على ترجمة التوجيهات 
على  املحافظة  يف  الر�صيدة  للقيادة  احلكيمة 
هذا االإرث الوطني من االندثار والذي ار�صى 
معامل االهتمام به منذ قيام االحتاد املوؤ�ص�ش 
ال��ب��اين امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اذن اهلل ال�صيخ زاي���د بن 

�صلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه .
برئا�صة  للجمعية  العمومية  اجلمعية  وحيت 
جمل�ش  رئي�ش  املقدحي ال�صحي  �صعيد  حميد 
التطوعية  اجل���ه���ود  ك���اف���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة 
احلفاظ  يف  العاملني  االأع�����ص��اء  بذلها  ال��ت��ي 
وتعا�صد  االن��دث��ار  م��ن  ال�صعبي  ال���رتاث  على 
واالق�صام  االإدارة  جم��ل�����ش  م����ع  جهودهم  

واللجان املنظمة لكافة الفعاليات .
اجلمعية  اأع�������ص���اء  ح���ر����ش  امل���ق���دح���ي  واك������د 
امل���ح���اف���ظ���ة على  اأه����داف����ه����ا يف  ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 
املوؤ�ص�صي  توا�صلها  وتعزيز  ال�صعبي  ال���رتاث 
من  امل��ت��وا���ص��ل  اال����ص���راف  ظ��ل  واملجتمعي  يف 
وتنمية  الثقافة  ووزارة  املجتمع  تنمية  وزارة 
امل��ع��رف��ة م��ن خ��الل امل�����ص��ارك��ة ب��اأك��رث م��ن 59 

وثقافية وجمتمعية  وتراثية  وطنية  م�صاركة 
ال�صعبي  ال��رتاث  احباء  على  والعمل  �صعبية. 
االأ�صيل يف خمتلف الفنون واالداب والهوايات 
واالألعاب ال�صعبية واملحافظة عليها من ال�صياع 
ون�صره مبا يتفق مع عادات وتقاليد املجتمع ، 
الدعم  وت��ق��دمي  امل��واه��ب  على �صقل  وال��ع��م��ل 
ال�صامل لهم وت�صجيعهم على خلق املزيد من 
االبداع ، والتعاون الوثيق بني اجلمعية و�صائر 
ويف  باالمارة  واملوؤ�ص�صات  واالأندية  اجلمعيات 
ج��م��ي��ع ام�����ارات ال���دول���ة مب��ا ي��خ��دم امل�صلحة 
ب���ني اجلمعية  ال��وث��ي��ق  وال���ت���ع���اون   ، ال��ع��ام��ة 
امل��ع��رف��ة وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة  ووزارت������ي 
العامة  امل�صلحة  يخدم  مب��ا  والعمل  املجتمع 
يف الدولة وما يحقق من �صمعة جيدة لدولتنا 
وعزة  حا�صرها  ���ص��اأن  م��ن  ي��رف��ع  وم��ا  الغالية 

ما�صيها ، وامل�صاركة يف املنا�صبات واالحتفاالت 
ال�صعبية بالطريقة التي تعر عن حب الوطن 

واالإخال�ش له واحياء احلفالت .
واث��ن��ت ال��ع��م��وم��ي��ة ع��ل��ى ت��ن��ام��ي ال��ع�����ص��وي��ة يف 

اجلمعية من 273 ع�صو اىل 289 ع�صو.
رئي�ش  احل��رب��ي  ع��ب��داهلل  حممد  �صعيد  وق���ال 
واالإع���الم���ي���ة يف اجلمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ان اجل��م��ع��ي��ة خ���الل ال�����دورة امل��ا���ص��ي��ة نظمت 
ل���ب���ازاره���ا اخل����ريي واح��ت��ف��ل��ت ب��ي��وم ال���رتاث 
الوطني واال�صالة اخلليجية مكرمة اأ�صحاب 
امل��ت��اح��ف اخل��ا���ص��ة ورج����ال ال����رتاث وامل����زادات 
وثائقي  فلم  ت�صوير  يف  �صاركت  كما  باخلليج 
واأ�����ص����درت ق��ر���ص��ني م��رن��ني م��ت�����ص��م��ن��ان 28 
مبنا�صبة  وطنية  �صالت  وث��الث  وفنية  قطعة 

اليوم الوطني. 

ال�صحي للجمعية من احل�صول  ومتكن قارب 
كما  اب���وظ���ب���ي  ���ص��ب��اق  يف  االأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
�صارك ب�صباق كا�ش ال مكتوم للتجديف بدبي 
باالإ�صافة اىل تاأ�صي�ش اجلمعية لفرقة الرواح 
احلربية  ال��ف��رق  وم�����ص��ارك��ة  ال�صن  �صغار  م��ن 
 ، ع��ام��ة  وط��ن��ي��ة  احتفالية   47 يف  باجلمعية 
الفجرية  مهرجان  يف  امل�صاركة  اىل  باالإ�صافة 
التطوعي  اخلليجي  وامللتقى  للفنون  ال��دويل 
ال��ث��اين وم��ه��رج��ان ت���راث االم����ارات وبالقرية 

الرتاثية بكورني�ش القوا�صم .
وك�صفت اجلمعية العمومية عن توجه اجلمعية 
ال�صتكمال م�صروعها املعماري الرتاثي القرية 
واالأ�صواق  الفنون  ت��دري��ب  وم��ي��دان  الرتاثية 
القدمية والعمل على توثيق الفنون واحلرف 

الرتاثية ونباتات الطب ال�صعبي 

طرق دبي تر�شي عقد م�شروع �لطرق �ملوؤدية ل� "جوهرة �خلور" بتكلفة 375 مليون درهم

جلنة �ملر�فق يف ��شت�شاري �ل�شارقة تطلع على 
جهود و�إجناز�ت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 

•• دبي-وام:

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�ش  اعتمد 
يف دب���ي ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر م��دي��ره��ا العام 
�صركة  مع  والتعاون  بالتن�صيق  املديرين  جمل�ش  رئي�ش 
االنفاق  اإن�صاء  تر�صية عقد م�صروع  للعقار  العاملية  دبي 
 375 امل��وؤدي��ة مل�صروع ج��وه��رة اخل��ور بتكلفة  وال��ط��رق 

مليون درهم .
و�صمم م�صروع جوهرة اخلور الذي يقع بني ج�صري اآل 
مكتوم والعائم ليكون من بني اأهم الوجهات ال�صياحية 
املنطقة  تن�صيط  اأج���ل  وم��ن  للمدينة  واإ���ص��اف��ة  املميزة 

�صياحيا.
ويف هذا ال�صاأن وقع �صعادة مطر الطاير مذكرة تفاهم 
العاملية  دبي  �صركة  ال�صايغ مدير عام  �صعادة خليل  مع 
للعقار لتمويل تكلفة االأنفاق والطرق املوؤدية للم�صروع 
امل��ت��وق��ع االن��ت��ه��اء م��ن تنفيذها يف الن�صف  وال���ذي م��ن 

االأول من عام 2019.
وقال الطاير اإن امل�صروع الذي بداأت االأعمال االن�صائية 
ت��وف��ري مداخل  اإىل  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  ي��ه��دف  م��وؤخ��را  ب��ه 
" ال�صرداب"  االأر�صية وال�صفلية  املنافذ  وخمارج تربط 
واملوا�صالت على  الطرق  ب�صبكة  مل�صروع جوهرة اخلور 
و�صارع  للمنطقة  ال�صمالية  اجلهة  من  يا�ش  بنى  �صارع 
واأنفاق  م��ن خ��الل ط��رق  ال�صرقية  م��ن اجلهة  االحت���اد 

ومنحدرات توؤدي اإىل مواقف ال�صيارات ال�صفلية مل�صروع 
يعر  للم�صاة  ج�صر  تنفيذ  على  ع��الوة  اخل��ور  ج��وه��رة 
واأعمال  االإن��ارة  اأعمال  اإىل جانب  يا�ش  بنى  �صارع  فوق 

احلماية وحتويل اخلدمات القائمة.
و اأ�صاف اإن منافذ اجلانب ال�صمايل حتتوي على مداخل 
ال�صرداب"   " ال�صفلية  امل��واق��ف  اإىل  النفق  خ��الل  م��ن 
للحركة املرورية املتجهة غرب �صارع بنى يا�ش واحلركة 
املرورية القادمة من منحدر ج�صر اآل مكتوم اإ�صافة اإىل 
" ال�صرداب" ع��ن طريق  ال�صفلية  امل��واق��ف  م��ن  خم��ارج 
اإىل �صارع بنى يا�ش �صرقا و�صارع بني يا�ش غربا  النفق 
اإىل املنحدر  ال��غ��رب��ي  ال�����ص��م��ايل  وخم����ارج م��ن اجل��ان��ب 
ال�صرقي من ج�صر اآل مكتوم اإىل �صارع بنى يا�ش.. فيما 
�صطحية  مداخل  على  ال�صرقي  اجلانب  منافذ  ت�صتمل 
واأنفاق  ال�صرقي  باجلانب  ال�صفلية  امل��واق��ف  واإىل  م��ن 
ومن  العائم  اجل�صر  من  ال�صفلية  امل��واق��ف  اإىل  اأح��ادي��ة 
�صارع بنى يا�ش �صرقا وتنفيذ طرق للمداخل ال�صطحية 
���ص��ارع االحت����اد جنوبا  ال��ق��ادم��ة م��ن  امل���روري���ة  للحركة 
توفر  للمواقف  ال�صرقي  اجل��ان��ب  م��ن  اأح��ادي��ة  واأن��ف��اق 

خمرجا باجتاه اأبوظبي و�صارع االحتاد �صماال.
امل��وؤدي��ة مل�صروع جوهرة  وامل��خ��ارج  امل��داخ��ل  اأن  اأو���ص��ح  و 
الذي  امل�صروع  احتياجات  جميع  لتلبية  �صممت  اخل��ور 
امل�صهد  يف  امل�صتقبلية  امل��ع��م��اري��ة  االأي��ق��ون��ات  م��ن  ي��ع��د 

العمراين وعالمة فارقة على �صفاف خور دبي.

 •• ال�شارقة -وام:

اال�صت�صاري  باملجل�ش  العامة  امل��راف��ق  جلنة  وف��د  اطلع 
الإم����ارة ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى ج��ه��ود واإجن�����ازات دائ����رة امل���وارد 
على  لتحقيقه  ت�صعى  وم��ا  ال�صارقة  بحكومة  الب�صرية 
يخ�ش  ف��ي��م��ا  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  ����ص���وؤون  تنظيم  �صعيد 
اال�صرتاتيجيات واالأطر العامة وال�صيا�صات واالإجراءات 
وال���رام���ج. ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
اللجنة ملقر الدائرة يف اإطار حت�صريها ملناق�صة �صيا�صة 
اأعمال  م��ن  املقبلة  اجلل�صة  يف  الب�صرية  امل����وارد  دائ���رة 
امل��ج��ل�����ش ب����دور االن��ع��ق��اد ال���ع���ادي ال���ث���اين م���ن الف�صل 

الت�صريعي التا�صع.
الدائرة  �صيا�صات  ح��ول  �صرح  اإىل  اللجنة  وف��د  وا�صتمع 
االإم��ارات��ي يف القطاعني  الب�صري  امل��ال  راأ���ش  يف متكني 
احلكومي واخلا�ش وفق مناهج علمية متقدمة وطبقا 
يف  ي�صاهم  بحيث  والعاملية  املحلية  املمار�صات  الأف�صل 
ال�صارقة  االإم��ارات ومينح  العاملي لدولة  التميز  حتقيق 
ال�صفة التناف�صية . كان يف ا�صتقبال وفد جلنة ا�صت�صاري 
املوارد  دائ��رة  رئي�ش  خ��ادم  بن  ط��ارق  الدكتور  ال�صارقة 
�صم  فيما   .. الدائرة  مدير  امل�صوي  وعبداهلل  الب�صرية 
املرافق  الكتبي رئي�ش جلنة  وفد املجل�ش عبداهلل مطر 
العامة واالأع�صاء خليفة بن متيم الكتبي واأحمد اجلراح 

�صبيعان وحممد  دمل��وج وع��ب��داهلل  ب��ن  وال��دك��ت��ور خليفة 
عي�صى الدرمكي وحممد مع�صد بن هويدن ومن االأمانة 
العامة للمجل�ش االإعالمي اإ�صالم ال�صيوي اأمني ال�صر . 
و اأ�صاد الدكتور طارق بن خادم بدور املجل�ش وما يقوم 
والدوائر  املواطنني  مع  وتوا�صل  وطنية  اأعمال  من  به 
لتطوير خمتلف اخلدمات وحر�صه على االهتمام باأبناء 

وبنات الوطن لتاأمني فر�ش التاأهيل والتوظيف .
االأع�صاء على  �صلطان بن خادم  الدكتور طارق  اأطلع  و 
الوطنية  ال���ك���وادر  لتوظيف  ال�����ص��ارق��ة  ب��رن��ام��ج  م��وؤ���ص��ر 
باحثا   3558 توظيف  مت  حيث   2016 ال��ع��ام  خ��الل 

وباحثة عن عمل باجلهات احلكومية اخلا�صة .
تاأهيل  الدائرة يف  �صيا�صات  اإب��ن خ��ادم �صرحا عن  وق��دم 
وفق  املتاحة  بالوظائف  واإحلاقهم  عمل  عن  الباحثني 
املواطنني  لكافة  ال��ف��ر���ش  ت��ك��اف��وؤ  ت�صمن  �صفافة  اأط���ر 
اإىل  اإىل جانب تطرقه  املوظفني  تاأهيل  واملواطنات مع 
التقييم اجلديد الذي جرى تعميمه على  اأداء  برنامج 
عن  ف�صال  ومتابعة  اإنتاجية  من  يحققه  وم��ا  ال��دوائ��ر 
املجل�ش من جلنة  اأع�صاء  ق��دم  . يف حني  الرتقي  نظم 
املرافق العامة العديد من املحاور واالأ�صئلة التي ت�صب 
يف اأع��م��ال ال��دائ��رة بعدها راف��ق اب��ن خ��ادم االأع�����ص��اء يف 
الدائرة  درع  وق��دم  ال��دائ��رة  واأق�صام  اإدارات  على  جولة 

للمجل�ش .
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�ل�شباب" لتنمية  " �لإمار�ت  مع  �لتعاون  �لد�خلية" يبحث  " �شباب 
•• اأبوظبي- وام:

بحث جمل�ش �صباب وزارة الداخلية يف اجتماع م�صرتك عقد موؤخرا مبقر 
االإمارات  موؤ�ص�صة  مع  الفعالة  ال�صراكة  وبناء  التعاون  تعزيز  �صبل  ال��وزارة 
لتنمية ال�صباب مبا ي�صهم يف حتقيق االأهداف والتطلعات امل�صرتكة باالهتمام 
اإيجاد احللول  واآرائهم يف  اأفكارهم  والتعرف على  لهم  واال�صتماع  بال�صباب 
اأحالمهم  لتحقيق  حا�صنة  بيئة  اأف�صل  توفري  نحو  وال�صعي  للتحديات 
وطموحاتهم ومتكينهم من لعب دور اأ�صا�صي يف م�صرية البناء واالزدهار يف 

الدولة.
ح�صر االجتماع من موؤ�ص�صة االإمارات لتنمية ال�صباب حممد عبد احلميد 
الداخلية  وزارة  وم��ن  باملوؤ�ص�صة،  والتمكني  القيادة  اإدارة  مدير  احلو�صني 

النقيب املهند�ش حممد الظاهري رئي�ش جمل�ش �صباب الوزارة .

وزارة  �صباب  جمل�ش  عليها  يعمل  التي  االأه���داف  احلو�صني  حممد  وثمن 
موؤ�ص�صة  مع  الفعلية  ال�صراكة  بناء  يف  �صباقا  ك��ان  اأن��ه  مو�صحا  الداخلية، 
االإمارات، واالطالع على براجمها املختلفة مبا يحقق التطلعات واالأهداف 

الإطالق املبادرات امل�صرتكة.
واأكد النقيب املهند�ش حممد الظاهري رئي�ش جمل�ش �صباب وزارة الداخلية 
حر�ش القيادة ال�صرطية على  حتفيز الكوادر الوطنية على االبداع والتميز 
مبا يخدم  م�صرية العمل ال�صرطي واالأمني . الفتا اإىل حر�ش املجل�ش على  
ملناق�صة  جديدة   اآف��اق  وفتح  املنت�صبني  بني  االجتماعية  العالقات  توطيد  
الروؤى واالأفكار التي ت�صهم يف دعم م�صرية العمل ال�صرطي واالأمني باأفكار 
امل�صتقبلية  تطلعاتها   نحو حتقيق  ال��وزارة  ا�صرتاتيجية  من  تعزز  خالقة  
يف دعم جهود الكوادر الوطنية من جيل ال�صباب و�صقل امكاناتهم وربطه 

بامل�صتجدات واملعارف وفقا الأرقى املعايري العاملية املتقدمة .

�لثالث �لدر��شي  �لف�شل  نهاية  �ختبار�ت  جد�ول  للتعليم" يعتمد  "�أبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

الف�صل  نهاية  اخ��ت��ب��ارات  ج���داول  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  اعتمد 
مبدار�ش  والثالثة  الثانية  احللقة  �صفوف  لطلبة  الثالث  الدرا�صي 

التعليم العام احلكومية للعام الدرا�صي 2016/2017.
االحد  ي��وم  من  اعتبارا  ع�صر  الثاين  ال�صف  طلبة  اختبارات  وت��ب��داأ 
31 مايو  امل��واف��ق  ي��وم االرب��ع��اء  21 مايو اجل���اري وتنتهي  امل��واف��ق 
احلادي  وحتى  ال�صاد�ش  من  ال�صفوف  اختبارات  تبداأ  فيما   2017

ع�صر اعتبارا من يوم االثنني املوافق 5 يونيو املقبل.
وينهي طلبة ال�صفوف ال�صاد�ش وال�صابع والثامن والتا�صع اختباراتهم 

العا�صر  ال�صف  طلبة  ينهي  بينما   2017 يونيو   12 االثنني  ي��وم 
طلبة  وي�صتمر  املقبل  يونيو   14 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  امتحاناتهم 

ال�صف احلادي ع�صر حتى يوم اخلمي�ش املوافق 15 يونيو 2017.
واأكد �صعادة حممد �صامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
يتعرف  اأن  على  املجل�ش  حر�ش  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�ش  املدر�صية 
وتوزيع  الف�صلية  االختبارات  مواعيد  على  اأمورهم  واأولياء  الطلبة 
املواد الدرا�صية يف اجلدول املعتمد ليتمكن الطلبة من تنظيم اأوقاتهم 
لال�صتعداد لتاأدية االمتحانات ب�صورة جيدة توؤهلهم للح�صول على 
اأعلى الدرجات والن�صب مبا يتنا�صب مع خمرجات التعلم التي امتوا 

درا�صتها يف الف�صل الدرا�صي الثالث.

من اأبوظبي تنطلق تبا�سري حلف ف�سول عاملي بني الأديان

ت�شكيل �إطار عاملي �شد �لتمييز و�لكر�هية و�ل�شطهاد �لديني
قافلة ال�سالم الأمريكية ت�سع "خارطة طريق" لتعاي�س الأديان �سلميًا

واحلاخامات  ال��ق�����ص��او���ص��ة  ك�����ص��ف 
وخطط  ت�صوراتهم  ع��ن  واالأئ��م��ة 
ك����ل م��ن��ه��م يف ال���ق���ي���ام مب����ب����ادرات 
مثل  واليته،  م�صتوى  على  خا�صة 
املهاجرين  لدعم  حمالت  تنظيم 
ون�صرة حقوق الالجئني، وتقدمي 
القانونية  امل���������وؤازرة  اأ����ص���ك���ال  ك���ل 
واحلقوقية لهم، والقيام بفعاليات 
ج��م��اع��ي��ة ب����االأع����ي����اد ال���دي���ن���ي���ة يف 
املو�صيقى،  م���دي���ن���ة  ن���ا����ص���ف���ي���ل، 
ك���م���ا ه����ي م���ع���روف���ة يف ال����والي����ات 
م��ق��والت جتمع  كتابة  اأو  امل��ت��ح��دة، 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة كبرية  االأدي���������ان 
على  ت���وزع  اخل�صبية  امل��ق��اع��د  م��ن 
تنظيم  اأو  وا����ص���ن���ط���ن،  ح����دائ����ق 
اأبناء  جت��م��ع  ت��رف��ي��ه��ي��ة  جت��م��ع��ات 
الواليات  يف  االإبراهيمية  االأدي���ان 
وامل����دن االأخ�����رى، وغ���ري ذل���ك من 
ج�صوراً  مت���ث���ل  ال���ت���ي  االأن�������ص���ط���ة 
للتعارف والتوا�صل واحل��وار. هذا 
���ا ات���ف���ق اجل��م��ي��ع على  ف�����ص��اًل ع���مَّ
للمرحلة  عمل  كخطة  به  االلتزام 
املقبلة، وترتكز على حم��اور عدة، 
اأه��م��ه��ا: ال��ت�����ص��ورات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
واأثرها  املختلفة  ال��دي��ان��ات  اأت��ب��اع 
يف ث��ق��اف��ة ال�����ص��ل��م. حت���دي���د اأه���م 
العي�ش  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
الفر�ش  اأه����م  وك��ذل��ك  امل�����ص��رتك، 
الوعي  ت��ع��ززه وت��ر���ص��خ��ه يف  ال��ت��ي 
اجلمعي. حمورية مفاهيم ال�صالم 
ال���دي���ن���ي م���ن خالل  يف اخل���ط���اب 
ودوره  الدين  والكنائ�ش.  امل�صاجد 

يف الف�صاء العمومي.  
ي��ع��ن��ي �����ص����رورة ر����ص���م خارطة  م���ا 
ط����ري����ق؛ ب���غ���ر����ش ت��ر���ص��ي��ح م����ا مت 

بع�صهم  م���ع  ال���وق���وف  ����ص���رورة   -
الكراهية  ق�����ص��اي��ا  ���ص��د  ال��ب��ع�����ش 
والعن�صرية والتمييز اأو اال�صطهاد 

العرقي والديني. 
- التزم املتعاقدون، كل يف مدينته، 
ور��������ش عمل،  ت��ن��ظ��ي��م  ب���������ص����رورة 
وت��ر���ص��ي��خ ثقافة  ت��ع��م��ي��ق  ت���ت���داول 
ما  غ���رار  ع��ل��ى  وال�����ص��ل��م،  الت�صامح 

جرى يف ملتقى اأبو ظبي.
اإع������الن  ب���اأه���م���ي���ة  - االع�����������رتاف 
مراك�ش التاريخي ؛ باعتباره اأحد 
ال�صلم  ت��ع��زي��ز  م��ن��ت��دى  م��ن��ج��زات 
و�صرورة  امل�صلمة،  املجتمعات  يف 
االلتزام برتويجهما يف والياتهم؛ 
ك������ق������دوة ل���ل���ن�������ص���اط االأخ������الق������ي 
جهداً  ي��ك��ون  اأن  قبل  واالإن�����ص��اين، 
مفاهيم  لتعزيز  ومعرفياً،  علمياً 
تاأ�صيل  اأو  ال��ت��ع��اق��دي��ة،  امل��واط��ن��ة 

ثقافة ال�صلم يف االإ�صالم. 
جهود  ع���ال���ي���ا  ث���م���ن���وا   -
"منتدى تعزيز ال�صلم يف املجتمعات 
ال�صيخ  معايل  برئا�صة  امل�صلمة"؛ 
ع��ب��داهلل ب��ن ب��ي��ه؛ ب��اع��ت��ب��اره مثااًل 
يحتذى به يف تر�صيخ ثقافة ال�صلم 

والت�صامح واحلريات الدينية.
���ص��رورة ال��ت��زام جميع   -
االأمريكية  ال�صالم  قافلة  اأع�صاء 
ع�صر  الن�صمام  احلثيث؛  بالعمل 
التمثيل  ب������ذات  اأخ�������رى  والي�������ات 
بامللتقى  االلتحاق  بهدف  الديني؛ 
ال����ث����اين ل���ل���ق���اف���ل���ة يف امل����غ����رب يف 
جرى  م��ا  لتثبيت  املقبل،  نوفمر 
االتفاق عليه يف اأبوظبي، وتعميمه 
ك��ن��م��وذج ن��اج��ز الإع��الن��ه يف وثيقة 
وا�صنطن قبل نهاية العام اجلاري، 

القيم  على  احل��ر���ش  ك��ل  حري�صة 
االإن�صانية، وبخا�صة قيم الت�صامح. 
لالأخوة  ح��ا���ص��ن��ة  ���ص��ك��ل��ت  ل���ذل���ك 
واملحبة لكل الثقافات اأو االإثنيات، 
فتعاي�ش على ترابها اأبناء اأكرث من 
هذا  ووئ���ام.  ب�صالم  جن�صية  مئتي 
ف�صاًل عن حر�ش قيادتنا الر�صيدة 
على تعزيز ال�صلم العاملي مبختلف 
اإمكانيات  ك��ل  وت�صخري  الو�صائل، 

الدلة لدعم هذا الهدف النبيل. 
  وحتدث الكعبي عن دور "منتدى 
املجتمعات  يف  ال�������ص���ل���م  ت���ع���زي���ز 
ال�صيخ  معايل  برئا�صة  امل�صلمة"؛ 
املنتدى  اإن  فقال  بيه،  بن  عبداهلل 
بات ي�صكل ف�صاء رحبا لن�صر ثقافة 
االإن�صانية  ب��ني  وامل��ح��ب��ة  الت�صامح 

جمعاء. 
وذل�������ك ب��ف�����ص��ل ح���ك���م���ة ورع����اي����ة 
اأ�صاد  كما  بيه.  اب��ن  ال�صيخ  معايل 
اأبداها  التي  التعاون  بروح  الكعبي 
اأع�صاء القافلة االأمريكية لل�صالم 
االإبراهيمية؛  العائلة  اإىل  املنتمني 
وق�������د �����ص����رب����وا ب����ذل����ك من����وذج����ا 
االأدي����ان مع  ك��ل  ب��ه لعمل  يحتذى 
االإن�صان،  ���ص��الم  اأج���ل  م��ن  بع�صها 
ك��ل مكان.  �صاأنه يف  واالإع����الء م��ن 
متابعة  اإىل  القافلة  اأع�صاء  داعيا 
ور�صة  وت��و���ص��ي��ات  ن��ت��ائ��ج  ت��ف��ع��ي��ل 
تفعيل  الآليات  ا�صتكماال  اأبوظبي، 
التاريخي. معتراً  اإعالن مراك�ش 
اأن زيارتها اإىل اأبوظبي هي حمطة 
الحقة،  حم���ط���ات  ت��ت��ل��وه��ا  اأوىل، 
لتاأ�صي�ش حلف ف�صول عاملي يدعو 
اأتباع  بني  والتعاي�ش  التعاون  اإىل 
الديانات، على اأ�صا�ش قناعة اأنه ال 

وال�صلوك  الوعي  يف  اإليه  التو�صل 
وف����������ق م�����ن�����ظ�����وم�����ات م����ع����رف����ي����ة 
اآل���ي���ات عملية  ت��ت��و���ص��ل  وف���ك���ري���ة، 
ت�����ص��م��ن ان���خ���راط اأك����ر ع���دد من 
العائلة  وب��خ��ا���ص��ة  ال���دي���ن،  رج����ال 
االإب��راه��ي��م��ي��ة، يف خ��ط��وات عملية 
مقاربة  وت��ب��ن��ي  ال�����ص��ل��م،  ل��ت��ع��زي��ز 
ت�صاحلية تتيح لهم تربية اأتباعهم 
وح��م��ل��ه��م ع��ل��ى جت����اوز ال���ع���داوات 

وم�صاعر الكراهية بكل اأنواعها.
امل��ت��ح��دث��ون خ��الل املوؤمتر  وات��ف��ق 
العمل  ور�����ش  اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ايف 
اإىل جملة من التو�صيات،  َخُل�صت 
طريق  خارطة  مبثابة  واعتروها 
املقبل.  امل���رح���ل���ة  يف  الأن�����ص��ط��ت��ه��م 
التو�صيات حول حتقيق  وتتمحور 

االأهداف التالية: 
- ����ص���رور ق���ي���ام مم��ث��ل��ي االأدي������ان، 
الزيارات  ب��ت��ب��ادل  مدينته،  يف  ك��ل 
املنزلية، وم�صاركة بع�صهم البع�ش 
"اخلبز وامللح"، لي�ش كداللة على 
واإمنا  واالإطمئنان،  االأم���ان  تبادل 
واالأخ���وة  ال�صداقة  ع��رى  لتوثيق 

بكل معانيها االإن�صانية الرفيعة.
عملية  م�صرتكة،  برامج  تنظيم   -
ك�صر  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن  وت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، 
احل����واج����ز ب���ني امل��خ��ت��ل��ف��ني، ومد 
فيما  الثقة  وتعزيز  احل��وار  ج�صور 
اأن يجري تنفيذ هذه  بينهم، على 
الرامج ميدانياً من خالل املعابد 

اليهودية والكنائ�ش وامل�صاجد. 
-  �صرورة انخراطهم يف م�صروعات 
َخَدمية مل�صاعدة املجتمع، والوقوف 
اإىل جانب كل من يحتاج امل�صاعدة 

االإن�صانية.

تقدير.  اأبعد  على  املقبل  العام  اأو 
القافلة  اأع�����ص��اء  ي��ت��ع��ه��د  اأن  ع��ل��ى 
ب�صرورة  الع�صرين،  ال��والي��ات  يف 
االتفاق يف  تعميم  على  العمل معاً 
كونه  االأمريكية؛  الواليات  جميع 
منوذجاً مثاليا يحتذى به للتاآلف 
�صوره  باأرقى  االإن�صاين  والتعاي�ش 

االأخالقية والدينية.
ال�صتيك،  ب���رو����ش  احل���اخ���ام  وق�����راأ 
ر���ص��ال��ة ���ص��ك��ر م��وج��ه��ة م��ن جميع 
االأمريكية  ال�صالم  قافلة  اأع�صاء 
ق��ي��ادة و�صعباً،  االإم����ارات  اإىل دول��ة 
ومدينة اأبوظبي عا�صمة الت�صامح 
عبداهلل  ال�صيخ  ومعايل  وال�صالم، 
تعزيز  "منتدى  رئ��ي�����ش  ب��ي��ه  ب���ن 
امل�صلمة"،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�����ص��ل��م 
امتناناً الأفكاره النرية، التي لعبت 
على  القافلة  جمع  يف  ك��ب��رياً  دوراً 
ث��واب��ت اأخ��الق��ي��ة ودي��ن��ي��ة على كل 
امل�صتويات االإن�صانية، وكانت ملهمة 
التو�صيات  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  يف  ل��ه��م 
ويعتزمون  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ص��ل��وا  ال��ت��ي 

العمل بهديها يف املرحلة املقبلة.
االأديان وال�صالم

ال����دك����ت����ور حم���م���د مطر  حت������دث 
تعزيز  "منتدى  عام  اأم��ني  الكعبي 
امل�صلمة"،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�����ص��ل��م 
فجدد ترحيب قيادة دولة االإمارات 
لل�صالم،  االأم����ريك����ي����ة  ب��ال��ق��اف��ل��ة 
م�صتوى  ع���ل���ى  ج���ه���وده���ا  م��ث��م��ن��اً 
التاريخي،  مراك�ش  اإع��الن  تفعيل 
يتعلق  فيما  املنتدى  اأجن���زه  ال��ذي 

مبفاهيم املواطنة.
االإم����ارات  دول���ة  اإن  الكعبي  وق���ال 
العربية املتحدة كانت منذ ن�صاأتها 

�صالم بني االإن�صان اإال بال�صالم بني 
االأديان.

ال���دك���ت���ور ح��م��زة يو�صف  وحت����دث 
تعزيز  م����ن����ت����دى  رئ����ي���������ش  ن����ائ����ب 
ال�����ص��ل��م، ف��ذك��ر ب���دور االإم������ارات يف 
امل�صتلهمة  امل��ح��ب��ة،  ثقافة  تر�صيخ 
ال�صيخ  الدولة  موؤ�ص�ش  ثقافة  من 
رحمه  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
ح�صلت  واق��ع��ة  اإىل  م�����ص��رياً  اهلل. 
اأوالده  اأح����د  اأن  وه���ي  امل��ا���ص��ي،  يف 
ف�صاأله  وع����اد،  ت��ن��زان��ي��ا  اإىل  ���ص��اف��ر 
هناك؟.  فعلت  م��اذا  زاي���د:  ال�صيخ 
فقال ول��ده: ال �صيء؛ الأن��ه لي�صوا 
ب�صراً،  األي�صوا  له  فقال  مب�صلمني. 
األ��ي�����ص��وا م��ن ب��ن��ي االإن�������ص���ان؟. عد 
اإل��ي��ه��م واأب�������داأ ب��ح��ف��ر االآب������ار لهم 
النهج  ه��ذا  ع��ذب��اً.  م���اًء  لي�صربون 
ال��ذي خطة ال�صيخ زاي��د، وه��ذا ما 

مي�صي عليه اخللف الر�صيد.
ا�صمع مني ال ت�صمع عني

ال�صيخ  ويف اخل��ت��ام حت��دث م��ع��ايل 
ع��ب��داهلل ب��ن ب��ي��ه رئ��ي�����ش "منتدى 
املجتمعات  يف  ال�������ص���ل���م  ت���ع���زي���ز 
هلل  ب��ال�����ص��ك��ر  ف���ت���وج���ه  امل�صلمة"، 
���ص��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل؛ ل��ت��وف��ري هذه 
ال��ف��ر���ص��ة ال��ث��م��ي��ن��ة، وج���م���ع هذه 
فر�صان  م���ن  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ك��وك��ب��ة 
ال�������ص���الم، ح���ي���ث ����ص���ار ك����ل منهم 
�صارت  اأو  ع��ن��اوي��ن،  ث��الث��ة  يحمل 
له ثالث قبعات، هي رموز للمحبة 

واالأخوة والوئام.
احل�������ص���ارات  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك��������د 
والعلماء  الفال�صفة  واأن  مت��ر���ش 
البع�ش  ك����ان  واإذا  ال����ع����الج.  ه���م 
فنحن  احل����روب،  ي�صعل  اأن  ي��ري��د 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الت�صامح  ع��ا���ص��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  م���ن 
احت�صنت  ال��ت��ي  ال�����ص��الم،  وم���ن���ارة 
اأي����ام؛ فعاليات  ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة 
يف  االأمريكية"؛  ال�صالم  "قافلة 
يف  ال�صلم  ت��ع��زي��ز  "منتدى  رح���اب 
ف�صاء  �صرح  امل�صلمة"،  املجتمعات 
ث��ق��اف��ة املحبة  ت��اأ���ص��ي��ل وت��و���ص��ي��ل 
ال�صيخ  ب��رئ��ا���ص��ة م��ع��ايل  وال���وئ���ام؛ 
عبداهلل بن بيه..  انطلقت تبا�صري 
اأديان  بني  عاملي"  ف�صول  "حلف 
الويات  يف  االإب��راه��ي��م��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة 
�صيجمع  الذي  االأمريكية،  املتحدة 
املختلفني باملعتقدات واالأفكار على 
قيم البناء واحلوار وعمارة االأر�ش 
بقيم اخلري واجلمال؛ بدل جنون 

احلروب واخلراب اأو الدمار.
واتفقت كوكبة من كبار الق�صاو�صة 
واالأئمة واحلاخامات يف اأكر ع�صر 
واليات اأمريكية على امل�صي قدماً يف 
لتاأ�صي�ش  ودرا�صاتهم؛  م�صاوراتهم 
منطلقات اأخالقية اإن�صانية، متثل 
التو�صل  ط��ري��ق  ع��ل��ى  اأوىل  ل��ب��ن��ة 
تكون  دولية"،  "وثيقة  اإق���رار  اإىل 
واالأفراد  االأط��راف  ملزمة جلميع 
تنبذ  امل���ج���ت���م���ع���ات،  خم���ت���ل���ف  يف 
ال"اإ�صالمفوبيا"  لوثة  ت��داع��ي��ات 
وت�صتاأ�صل  ال�صامية"،  "معادة  اأو 
���ص��اأف��ة ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��م��ي��ي��ز وكل 
واإتاحة  وال��ت��ط��رف،  الغلو  اأ���ص��ك��ال 
وتر�صيخ  تعزيز  جمال  يف  الفر�ش 
وعي  يف  والت�صامح  ال�صلم  ثقافة 

املجتمعات االإن�صانية املعا�صرة.
وحتدث ممثلو الواليات امل�صاركني 
موؤمتر �صحايف  القافلة، خالل  يف 
تعزيز  "منتدى  نظمه  م�����ص��رتك، 
يف  امل�صلمة"،  املجتمعات  يف  ال�صلم 
اأبوظبي على مدى ثالثة اأيام من 
رئي�ش  ب��ح�����ص��ور  اإب���ري���ل(؛   4-2(
املنتدى، معايل ال�صيخ عبداهلل بن 
الدكتور  املنتدى  ع��ام  واأم���ني  بيه، 
حممد مطر الكعبي، ،ونائب رئي�ش 
حيث  يو�صف  حمز  ال�صيخ  املنتدى 

اإطفاء احلرائق، وا�صتبدالها  نريد 
ف�صيلة  وث���م���ن  ال�������ص���الم.  ب������ورود 
خارطة  �صماه  م��ا  بيه  اب��ن  ال�صيخ 
الطريق، التي تو�صل اإليها اأع�صاء 
العمل،  ور���ص��ات  يف  ال�����ص��الم  قافلة 
للعبور  �صلبة  ج�����ص��وراً  باعتبارها 
االأر�ش  وع��م��ارة  ال�صالم  جنة  اإىل 

بقيم اخلري واجلمال. 
رمبا  القافلة  مهمة  اأن  م��الح��ظ��اً 
لي�صت  ول���ك���ن���ه���ا  ����ص���ع���ب���ة،  ت����ك����ون 
اجلميع  اأو�����ص����ى  اإذ  م�����ص��ت��ح��ي��ل��ة؛ 
�صهل  اخل���������راب  الأن  ب���ال�������ص���ر؛ 

والعمار �صعب. 
التوا�صل  على  ت�صديده  �صياق  ويف 
باإحدى  ا�صت�صهد معاليه  واحلوار، 
م���ق���والت ال���ع���رب: ال ت�����ص��م��ع عني 
ي����ري����د بذلك  م����ن����ي.  ا����ص���م���ع  ب����ل 
اللقاء  ���ص��رورة  اإىل  ال��ن��ا���ش  تنبيه 
والتوا�صل واحلوار املبا�صر؛ ملعرفة 
ال��ن��ف�����ش واك��ت�����ص��اف املعدن  خ��ف��اي��ا 
يف  النفي�ش  اجل��وه��ر  اأو  االأ���ص��ي��ل 
ال��ن��ف�����ش ال��ب�����ص��ري��ة، ال���ت���واق���ة اإىل 

ال�صالم بالفطرة. 
اخلطوة  ه����ذه  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
امل��ب��ارك��ة ان��ط��ل��ق��ت م��ن اأب����و ظبي، 
اإىل  توا�صل م�صوارها  اأن  ونريدها 

العامل اأجمع. 
تعزيز  منتدى  بانطالقة  ذكر  كما 
اأب���وظ���ب���ي ح���ي���ث وجد  ال�����ص��ل��م يف 
ك��ل ال��دع��م واالح��ت�����ص��ان م��ن قادة 
ما  وه��ذا  الطيب.  و�صعبها  الدولة 
جعل املنتدى مي�صي بعزمية �صلبة 
يف موا�صلة م�صروعه ال�صلمي، وهو 
م��ا وج��دن��ا ل��ه ���ص��دى وا���ص��ع��اً على 
الأن  وال���دويل؛  العربي  امل�صتويني 
ال�صلم هو  اإىل  النزوع  اأن  احلقيقة 

اأ�صل الفطرة الب�صرية.
كما حتدث معاليه عن دور العلماء 
من خمتلف االأدي���ان، و���ص��رورة اأن 
ال  االإن�صانية،  املوؤ�ص�صات  يتقدموا 
اأهل  ي���اأخ���ذوا دوره����ا. م��ن��ا���ص��داأ  اأن 
ال��ع��ق��ل واحل��ك��م��ة، اال���ص��ط��ف��اف يف 
جبهة ال�صالم، حيث اأكد اأن ال�صالم 
ال يتجزاأ، ويجب اأن يعم الب�صرية.

اأحمد حمدان اآل مالك

ت�شحيات �شهد�ء �لوطن نرب��ش تطور �لبناء �لكبري لقو�تنا �مل�شلحة وح�شورها �لعاملي
مب���ن���ا����ص���ب���ة ال������ذك������رى احل�����ادي�����ة 
واالأربعني لتوحيد القوات امل�صلحة 
رفع �صعادة ال�صيخ احمد بن حمدان 
باملحل�ش  ال�صابق  الع�صو  مالك  ال 
الرئي�ش  االحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
الفخري جلمعية ال�صحوح للثقافة 

والرتاث 
 اآي�����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات اإىل 
مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
�صاحب  واإىل   " اهلل  ح��ف��ظ��ه   "
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
" واإىل �صاحب ال�صمو  " رعاه اهلل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهما 
املجل�ش  اأع�����ص��اء  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب 
مبنا�صبة  االإم����ارات  االأع��ل��ى  حكام 
ال�����ذك�����رى احل�����ادي�����ة واالأرب�����ع�����ني 

لتوحيد قواتنا امل�صلحة.
وت��وج��ه اإىل اهلل ع��ز وج��ل يف هذه 

دمائهم فداء لهذا الوطن لهو نتاج 
زاهر للغر�ش الطيب الذي غر�صه 
بن  زاي���د  ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����ش  ال��ق��ائ��د 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
ونتيجة ملا تربوا عليه يف اجلندية 
االإماراتية التي علمتهم اأن كرامة 
االأوطان تهون اأمامها االأعناق واأن 
ال���ذود عن  ال�صرف يف  ك��ل  ال�صرف 

اأمن الوطن وحماية اأرا�صيه.
و ه���ن���ا وق���ف���ة واج����ب����ة ن���ق���دم من 
خاللها التحية اخلال�صة ل�صاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
" حفظه اهلل  نهيان رئي�ش الدولة 
" لكل ما يقدمه من دعم جلميع 
م��وؤ���ص�����ص��ات وم��راف��ق ال��دول��ة ومن 
امل�����ص��ل��ح��ة وحر�ش  ال���ق���وات  ب��ي��ن��ه��ا 
تكون  اأن  ع��ل��ى  اهلل  حفظه  ���ص��م��وه 
الدولة ب�صكل عام والقوات امل�صلحة 
ب�����ص��ك��ل خ��ا���ش يف م�����ص��اف ال����دول 
واجل��ي��و���ش امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي تتمتع 
بالكفاءة القتالية وتت�صلح باالإميان 
ال��ت��ي متكنها من  امل��ادي��ة  وب��ال��ق��وة 
اأم��ن ال��دول��ة واأمان  احل��ف��اظ على 

اأبنائها واملقيمني على اأر�صها.

املنا�صبة بخال�ش الدعاء بالرحمة 
الحتاد  املوؤ�ص�صني  للقادة  واملغفرة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
م��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ج��ه��ود يف �صبيل 
الفتية  ال�����دول�����ة  ه�����ذه  ت���اأ����ص���ي�������ش 
يف  التاريخي  ق��راره��م  بينها  وم��ن 
 1976 �صنة  م��اي��و  ال�����ص��اد���ش م��ن 
لدولة  امل�صلحة  ال��ق��وات  بتوحيد 
كما  امل��ت��ح��دة..  العربية  االإم�����ارات 
�صهداء  يتقبل  اأن  وجل  عز  ندعوه 
باأرواحهم  ج����ادوا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 
ف����داء ل��وط��ن��ه��م ودف���اع���ا ع��ن��ه واأن 
وذويهم  واآب��اءه��م  اأمهاتهم  يجزي 

عنهم وعن الوطن خري اجلزاء.
يوم  م���ال���ك  اإن  ال  ����ص���ع���ادة  واك�����د 
ال�����ص��اد���ش م���ن م��اي��و م���ن ك���ل عام 
اأي��ام فخر دولتنا  اآخ��ر من  هو يوم 
توحيد  ذك���رى  الأن���ه  لي�ش  وع��زه��ا 
قواتها امل�صلحة فقط واإن كان ذلك 
ذاته مدعاة للفخر ومبعثا  يف حد 
ل��ل��ع��زة ول���ك���ن الأن�����ه ي��ح��م��ل معان 

نبيلة ودالالت عميقة.
وهنا ال بد من االإق��رار باأن عظمة 
ذل�����ك احل������دث ك���ان���ت ب��ع��ظ��م من 

بالظروف  وعيهم  وعظم  �صنعوه 
وامل���ت���غ���ريات م���ن ح��ول��ه��م وعظم 
ال�صخ�صية  للم�صالح  مقاومتهم 
واالأنانية  االأه�����واء  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب 
باأمور  ت�صحياتهم  بعظم  وكذلك 
زينها البع�ش على اأنها من مظاهر 
القوة اأو اجلاه ولكنهم اأدركوا زيف 
ي�صغر  �صيء  اأي  اأن  وتيقنوا  ذل��ك 
الغايل  اأم���ن وطنهم  اأم���ام  وي��ه��ون 
بالفخر  ن��ت��ذك��ر  ك��ن��ا  واإذا  ال��ك��ب��ري. 
لتوحيد  الطيبة  املنا�صبة  وال��ع��زة 
ون���ت���ذك���ر معها  امل�����ص��ل��ح��ة  ق���وات���ن���ا 
�صهداءنا  اآن  يف  وال���ع���زة  ب��ال��ف��خ��ر 
اإقدامهم  اأن  ن��وؤك��د  ف��اإن��ن��ا  االأب����رار 
وبذل  ب��اأرواح��ه��م  الت�صحية  ع��ل��ى 

�أحمد �لنعيمي ي�شدر قر�ر� باإعتماد نظام بدل طبيعة �لعمل يف حكومة عجمان

اأعمال  ب��ك��ل  امل��ت�����ص��ل��ة  ال���وظ���ائ���ف 
وجم�������االت ال��ت��ف��ت��ي�����ش وال���رق���اب���ة 
التخ�ص�صية  والوظائف  امليدانية 
وال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ة  خم����ت����رات  يف 
العاملني  وامل��وظ��ف��ني  وال�����ص��الم��ة 
املنتظمة  الليلية  امل��ن��اوب��ة  ب��ن��ظ��ام 
وتكون ن�صبة �صرف البدل ل�صاغلي 
ب���امل���ائ���ة من   30 ال���وظ���ائ���ف  ه����ذه 
الراتب االأ�صا�صي بحد اأق�صى األفي 
الوظائف  فئات  ت�صم  كما   . دره��م 
امل�صتحقة قائمة الوظائف احلرجة 
وال���ت���ي ت�����ص��م��ل ك���ل ال��وظ��ائ��ف ذات 
�صعبة  اأو  خ���ط���رة  ع���م���ل  ط��ب��ي��ع��ة 
من  ح�صا�صة  اأو  ن����ادرة  وظ��ائ��ف  اأو 
منظور وطني اأو وظائف م�صتهدفة 
وحددت لها االإدارة املركزية لتنمية 
الت�صنيف  اآل��ي��ة  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
ي���ت���ع���ني على  ال����ت����ي  واخل������ط������وات 

اجلهات احلكومية االلتزام بها .

خ��ا���ص��ة ب��ه��ا م���ا مل ي�����ص��در ق���رار 
خطي من رئي�ش املجل�ش التنفيذي 

با�صتثنائها من االأحكام .
تقدمي  بهدف  القرار  اإ�صدار  ياأتي 
اإط���������ار م����وح����د وم���ع���ت���م���د الآل���ي���ة 
املمنوح  العمل  طبيعة  ب��دل  �صرف 
للمواطنني العاملني لدى اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان اإىل 
جمموعات  وحتديث  ح�صر  جانب 
طبيعة  لبدل  امل�صتحقة  الوظائف 
الن�صبي  التميز  اإىل  اإ�صتنادا  العمل 
والكفاءات  امل����وؤه����الت  الأ����ص���ح���اب 
واخل�������رات ال��ف��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة اأو 
يف  العاملني  اأو  التخ�ص�ش  النادرة 

بيئات العمل اخلطرة اأو ال�صعبة.
وي��ه��دف ال���ق���رار اإىل امل�����ص��اه��م��ة يف 
توفري بيئة عمل جاذبة ال�صتقطاب 
الكفاءات الوطنية املتميزة وحتقيق 
م�صتويات اأعلى من ر�صا املوظفني 
املواطنة  ال��ك��وادر  على  واملحافظة 
اخلرة  وذوي  ع��ام  ب�صكل  احلالية 
اآلية  وت��ق��دمي  خ��ا���ش  ب�صكل  منهم 
ب���دل طبيعة  ج���دي���دة ال���ص��ت��ح��ق��اق 
ال���ع���م���ل االأم�������ر ال������ذي ي�����ص��اه��م يف 
العاملني  اأج��ور  م�صتويات  حت�صني 

•• عجمان-وام: 

اأ����ص���در ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
�صاحب  ممثل  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 
لل�صوؤون  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ص��م��و 
االإداري����ة وامل��ال��ي��ة ال��ق��رار رق��م 17 
نظام  اعتماد  ب�صاأن   2017 ل�صنة 
حكومة  يف  ال���ع���م���ل  ط��ب��ي��ع��ة  ب�����دل 
اعتبارا  به  �صيعمل  وال��ذي  عجمان 

من يوليو املقبل .
لتنمية  امل��رك��زي��ة  االإدارة  وت��ت��وىل 
التعاميم  اإ���ص��دار  الب�صرية  امل���وارد 
ل�صمان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال�����ق�����رارات 
القرار  يف  ال����واردة  االأح��ك��ام  تنفيذ 
وتكلف باالإ�صراف املبا�صر على كافة 
لتنفيذه من  ال��الزم��ة  االإج����راءات 
قبل املعنيني به ورفع تقارير دورية 
حول �صري التطبيق واأوجه التقدم 
املحرز فيه واملعوقات والتو�صيات .

وتطبق اأحكام القرار على موظفي 
اجلهات احلكومية الذين يتقا�صون 
ال�صنوية  امل����وازن����ة  م���ن  روات���ب���ه���م 
حتى  م�صتقلة  جهة  ك��ل  وموظفي 
لو ن�ش اإن�صاوؤها اأو اإعادة تنظيمها 
ع��ل��ى وج����ود ل��وائ��ح م����وارد ب�صرية 

بحكومة عجمان ب�صكل عام وزيادة 
الر�صا الوظيفي .

الوظائف  ف���ئ���ات  ال����ق����رار  وح������دد 
اأوال  امل�صتحقة لبدل طبيعة العمل 
االأ�صا�صية  ال���وظ���ائ���ف  جم��م��وع��ة 
و  جم��م��وع��ات  ث���الث  اإىل  مق�صمة 
�صاغلي  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ت�صمل 
الرقابة  يف  التخ�ص�صية  الوظائف 
املايل  والتدقيق  وامل��راج��ع��ة  املالية 
املالية  الرقابة  جهاز  يف  العاملني 
لهذه  ال��ف��ئ��ة  ���ص��رف  ن�صبة  وت��ك��ون 
الراتب  م��ن  باملائة   70 املجموعة 
اآالف  �صتة  اأق�صى  وبحد  االأ�صا�صي 

درهم .
�صاغلي  الثانية  املجموعة  ت�صمل  و 
وظائف  يف  التخ�ص�صية  الوظائف 
باجلهات  ال����داخ����ل����ي  ال���ت���دق���ي���ق 
الهند�صية  وال��وظ��ائ��ف  احلكومية 
املعلومات  وتقنية  نظم  ووظ��ائ��ف 
ووظائف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���وظ���ائ���ف 
ال�صرف  ن�صبة  وت��ك��ون  امل��ح��ا���ص��ب��ة 
ل�������ص���اغ���ل���ي ه������ذه ال����وظ����ائ����ف 50 
االأ�صا�صي وبحد  الراتب  باملائة من 
اأما   .. دره����م  اآالف  اأرب���ع���ة  اأق�����ص��ى 
�صاغلي  فت�صمل  الثالثة  املجموعة 
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

ق����روء  م���ع���ر����ش  اختتمت فعاليات 
االإمارات مبدينة الروي�ش يف منطقة 
ال��ظ��ف��رة وال���ذي اأق��ي��م حت��ت �صعار “ 
يخ�ص�ش  و   “ وبوطني اأرقى  �صاأقراأ 
ريعه اإىل اإن�صاء مكتبة اأطفال باإحدى 
خم���م���ي���ات ال�������دول ال���ف���ق���رية وذل����ك 
وت�����ص��ام��ح  من اطفال  ك��ر���ص��ال��ة ح��ب 

االمارات اإىل جميع اأطفال العامل .
وتو�صح  عزيزة نا�صر اخلرو�صي  من 
الفكرة  اأدن���وك  ����ص���اح���ب���ة  م����در�����ش 
يت�صمن  املقام  اأن  املعر�ش  وامل��ب��ادرة 
عر�ش ملجموعة من اللوحات الفنية 
اإب��داع��ي من  ب�صكل  تنفيذها  التي مت 
» للتعبري  » ق��روء االإم���ارات  اأ�صدقاء 
ع��ن االن��ت��م��اء وال����والء ل��ه��ذا الوطن 
بها  اللوحات  عدد  بلغ  والتي  املعطاء 
على  للبيع  ع��ر���ص��ه��ا  مت  ل��وح��ة   70
املبيعات  ه��ذه  ري��ع  تخ�صي�ش  يتم  ان 

الإن�صاء مكتبة
واأ�صافت عزيزة اخلرو�صي اأن » قروء 
اعتبارية  �صخ�صية  ه��ي   « االإم�����ارات 
لطفل اإماراتي يحمل القيم واملثالية 
وال���ت�������ص���ام���ح وي�����ص��ع��ى ل��ن�����ص��ر احلب 
العامل  اأطفال  جميع  بني  والت�صامح 
ب�صكل  ال�صخ�صية  ه��ذه  جت�صيد  ومت 
اأ�صدقاء  اعتباري وجنحت يف تكوين 
ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م حتى االآن  ق���روء 
اجلن�صيات  خمتلف  من  120 طفل 
اأو�صع وا�صمل يف  وذلك كبادرة لفكرة 

هذا الوطن ، واأن امل�صوؤولية جماعية 
وفردية تتطلب من البذل والعطاء.

م�صريته  االإم���ارات  ق��روء  و�صيوا�صل 
باإذن اهلل حامال لواء وطنه يف داخل 

دولته وخارجها .
وحتي عزيزة اخلرو�صي يف ت�صريحات 
للفجر عن امل�صروع وتقول من غرفة 
اأ�صوار  خ��ارج  وحّلقت  انطلقت،  �صفي 
،مموؤمنة  طموحي  را���ص��م��ة  امل��در���ص��ة 
باأن اأر�ش الوطن هي مدر�صة اجلميع 
 ، م�صتحيل  ي��ح��ده  ال  ال��ط��م��وح  واأن   ،
الغية كل العواقب ، فاإ�صارة االأحالم 
يف قامو�صي هي االأخ�صر واالأ�صفر ، 
اأما االأحمر باتت ملغية من خميلتي 
 ، وقبلتي   ق��دوت��ي  كانت   فقيادتي   ،
واإن  الطلبة   اأبنائي  ب��ق��درات  موؤمنة 
اأن عامل  اإال   ، كانوا يف املرحلة الدنيا 
الطفولة مليئ برحابة اخليال،  بداأت 
واأعددت  وطني  طموح  خارطة  اأر�صم 
اأن  ، راع��ي��ت  برنامج ق��روء االإم����ارات 
يكون اال�صم االأول عامليا يليق ببوطن 

عظيم يحمل اأحالما عظيمة ،
فقروء هو طفل اإماراتي يحمل ر�صالة 
مو�صحا  وجم��ت��م��ع��ه  اأ���ص��دق��ائ��ه  اإىل 
فيها اأهمية القراءة يف حياة االإن�صان 

وتطوير الذات ، وبناء الوطن .
جم�صًدا تلك الر�صالة ال�صامية حتت 
�صعار )�صاأقراأ وبوطني اأرقى (، يحمل  
اأ�صدقائه،  م��ع  طفولته  ح��ل��م  ق���روء 
ال�صغري  بيته  مدر�صته  م��ن  البداية 
بيته  �صينطلق مع جمتمعه  ثم  ومن 

واأجمل   ، للجميع  احلقيقية  املدر�صة 
العقول  ا���ص��ت��ث��م��ار  ال���ي���وم  ا���ص��ت��ث��م��ار 
، بعدها ر�صمنا تلك االآمال  الب�صرية 
كانت  والتنفيذ  بال�صروع  مًعا  قمنا    ،
هذا  الفعالية  الدولية االأوىل  من 
بهذا  واأردت   ، ) م��وط��ن��ي  امل�صروع ) 
لدى  املواطنة  معنى  توطيد  امل�صروع 

كل االأطفال .
منذ  انطلق  االإم����ارات  ق��روء  م�صروع 
عام وفق خطة واأهداف ، وتخ�صي�ش 
ح�صة اأ�صبوعية لهذا امل�صروع ، كما ان 
تقام  ومتباينة  متنوعة  اأ�صطة  هناك 
ركن  تخ�صي�ش  مت  كما   ، املدر�صة  يف 
، كان ر�صالة قروء  لقروء واأ�صدقائه 
ٍاق�����راأ وب��وط��ن��ي اأرق����ى ، ف��ح��ل��م قروء 
ثم  م��ن �صفه  ب���داأ  حلم وط��ن��ي كبري 
الفعاليات  بع�ش  كما قدم   ، مدر�صته 
يف مول الروي�ش  وهاهو االآن ينطلق 
ق���روء يف  ح�����ص��اب  ف��ت��ح  ، ومت  للعاملية 
�صبكات التوا�صل االإجتماعي )تويرت 
ت��غ��ري��دات وط��ن��ي��ة لتحفيز  وي��غ��رد   )

الهمم .
ق���روء االإم����ارات اأح��الم��ه ك��ب��رية واإن 
البناء  ع���ل���ى  ق������ادر  ف���ه���و  ك�����ان ط���ف���ل 
وامل�صاركة الفاعلة ، ومت ت�صكيل فريق 
وتطويرها  ق���روء  فعاليات  لتنظيم 
م��ب��ارك عبيد  ال�صيد  لنا  ق��دم  وق��د   ،
املن�صوري مدير اإدارة اإ�صكان الروي�ش 
ا�صتمرار هذا  والت�صجيع على  الدعم 
ب��اإع��ت��ب��اره��ا م���ب���ادرة وطنية  امل�����ص��روع 
والب����د م���ن ال��ت��ظ��اف��ر م���ن اأج����ل بناء 

ال�صنوات القادمة .
اأن  اإىل  اخل��رو���ص��ي  واأ�صارت  عزيزة 
اأه�����داف امل���ب���ادرة ه���ي ت��ن��م��ي��ة ق���درات 
التو�صع يف  وزي��ادة  االأطفال  ومهارات 
ابتكار  وك��ذل��ك  وكيفا  كًما  مداركهم 
وبناء  قدراتهم  لتنمية  جديدة  اأفكار 
اأع���م���ال وو�صائل  ال��وط��ن م��ن خ���الل 
ال���واق���ع وامل��ج��ت��م��ع وحتثه  ت��الم�����ش 
االجتماعية  ال���ق���ي���م  حت���م���ل  ع���ل���ى 
واالأخالقية واالجتماعية واالإن�صانية 
للدولة  ال�صكانية  الرتكيبة  وتراعي 
داخل  املختلفة  الثقافات  اح��رتام  مع 

الدولة .
ال���ي���وم نحتاج   : وق���ال���ت اخل��رو���ص��ي 
االإب����داع  ع��ن  واع���د يبحث  اإىل ج��ي��ل 
بنظرة  للم�صتقبل  ي��ن��ظ��ر  وال��ت��م��ي��ز 
ث���اق���ب���ة وروؤي��������ة ���ص��ام��ل��ة ال���و����ص���وح ، 
بذلك  نكون  ال�صحيح  فبالتخطيط 
�صكلنا قاعدة قوية الأجيال قادمة من 
االإماراتي  فالطفل   ، االأول  ال��ط��راز 
بكافة اختالف �صرائحه هو قادر على 
تلك  ون�صر  الوطن  بناء  يف  امل�صاهمة 
اأج��م��ع ، خملدين  ل��ل��ع��امل  ال��ر���ص��ال��ة 
العلم  و���ص��ريف��ل   ، ل��ل��ع��امل  ب�صمتهم 
و�صبابه،  اأط��ف��ال��ه  ب���اإجن���ازات  خ��ف��اًق��ا 

فطفل اليوم هو قائد الغد.
التكاتف  م�����ن  الب������د  ان������ه  واأك�����������دت 
وال��ت��ع��اون واالإ����ص���ه���ام يف غ��ر���ش تلك 
وتعزيز  ال��ط��م��وح��ات  وت���ل���ك  ال��ق��ي��م 
املدر�صة  داخ��ل  وتطويرها  ق��درات��ه��م 
ال����وط����ن هي  ف�����اأر������ش   ، وخ����ارج����ه����ا 

بذلك  نكون  ال�صحيح  فبالتخطيط 
�صكلنا قاعدة قوية الأجيال قادمة من 
االإماراتي  فالطفل   ، االأول  ال��ط��راز 
بكافة اختالف �صرائحه هو قادر على 
تلك  ون�صر  الوطن  بناء  يف  امل�صاهمة 
اأج��م��ع ، خملدين  ل��ل��ع��امل  ال��ر���ص��ال��ة 
العلم  و���ص��ريف��ل   ، ل��ل��ع��امل  ب�صمتهم 
و�صبابه،  اأط��ف��ال��ه  ب���اإجن���ازات  خ��ف��اًق��ا 

فطفل اليوم هو قائد الغد.

تلك  وين�صر  معهم  ويتفاعل  الكبري 
الثقافة بكافة اأبعادها وروؤاها، حامال 
ال�صغرية  ومكتبته  الب�صيطة  دراجته 

.
وو�����ص����ع����ت ن���ق���اط���ي وان���ط���ل���ق���ت مع 
االأح����الم منذ ع��ام واأن���ا اأر���ص��م لوحة 
طموح وطني ، حاملة  اللواء بروحي 
تلك  غر�صت   ، و�صبورتي  قلمي  قبل 
االأح��الم يف نفو�ش طالبي  مبختلف 

متما�صكة  قوية  قاعدة  جند  فحينما 
ن�صتطيع من خاللها حتقيق كل ماهو 
الوطن  بهذا  والنهو�ش   ، م�صتحيل 
االأ�صعدة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ب���ه  واالإرت����ق����اء 
االإج���ت���م���اع���ي���ة واالإق����ت���������ص����ادي����ة.... 

وغريها .
يبحث  واع��د  جيل  اإىل  نحتاج   اليوم 
عن االإبداع والتميز ينظر للم�صتقبل 
بنظرة ثاقبة وروؤية �صاملة الو�صوح ، 

من  واأديانهم   ل��غ��ات��ه��م  جن�صياتهم 
اأ�صبوعية  ح�صة  تخ�صي�ش  خالل  
اأقدمها لتالميذي يف ركن عامل قروء 
، كما اأن قروء يتفاعل مع الطالب يف 
الكثري من  االإ���ص��رتاح��ة ويقدم  وق��ت 
ر�صائله  ويبعث   ، القرائية  االأن�صطة 
الأ���ص��دق��ائ��ه ال��ط��ل��ب��ة ، وي���زوره���م يف 
ال�صفوف ، يقدم لهم الدعم ويغر�ش 

فيهم الثقة واليقني بقدراتهم .

 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

ق���ام ق��ط��اع خ��دم��ات امل���دن و���ص��واح��ي��ه��ا مب��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي ب��ت��ك��رمي ع���دد من 
من  االأول  ي�صادف  ال��ذي  للعمال،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  وذل��ك  العاملني 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  ه��ادف  حممد  وق��ال  ع��ام  ك��ل  مايو  من  �صهر 
لقطاع  خدمات املدن و�صواحيها مبدينة غياثي باالإنابة اإن هذه الفعالية 
تتزامن مع يوم العمال العاملي. و اأو�صح باأن قيادتنا الر�صيدة تويل العمال 
يف دولة االمارات العربية املتحدة كل التقدير واالهتمام ويعتر العمال من 
اهم العنا�صر الرئي�صية لدعم م�صرية التنمية والبناء يف الدولة. ونظراً الن 
التي  املبادئ  العامل ورع��اه وكرمه وقد جاء بكثري من  اأعز  ديننا احلنيف 

اإن�صانية كرمية، ت�صمن له حقوقه  اإىل الرفق به ومعاملته معاملة  تدعو 
وقامت الدولة منذ تاأ�صي�صها ب�صن القوانني والت�صريعات التي حتفظ لهم 

حقوقهم.
ال�صكان  املنطقة وعالت  اإدارة تخطيط  املن�صوري مدير  �صيف عبيد  وابان 
)اإدارة خدمة واإ�صعاد املجتمع( اأن التكرمي ياأتي انطالقا من اهتمام البلدية 
بالعاملني لديها، وحر�صها على تقدير جهودهم املبذولة وتفانيهم يف اأداء 
لل�صكر  ترجمة  يعتر  العاملي  العمال  بيوم  االح��ت��ف��ال  اإن  مهامهم  وقال 
والعرفان باجلميل، ملن يقدمون خدمات يف مواقع عملهم .ح�صر التكرمي 
وروؤ�صاء  ال��ق��ط��اع  م��دي��ري  م��ن  وع����دداً  ب��االإن��اب��ة  للقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

االأق�صام.

خل����ري����ج����ات ج����ام����ع����ة زاي��������د من 
ملعت  وال��ل��وات��ي  ال�صابقة  ال��دف��ع��ات 
اأ���ص��م��اوؤه��ن يف ال�����ص��ن��وات االأخ���رية 
و�صاهمن يف تطوير �صناعة االإبداع 
بدولة االإم��ارات ومثلن الدولة يف 
يف  الثقافية  والفعاليات  املنا�صبات 

خمتلف اأنحاء العامل.

بني منهجيات الدرا�صة االأكادميية 
التطبيقية  وامل��م��ار���ص��ات  جهة  م��ن 
من  وال�صوق  ال�صناعة  ميادين  يف 

جهة اأخرى.
ركن  افتتاح  اأي�صا  املعر�ش  و�صهد 
“عالمات .. و�صانعات” الذي �صم 
الت�صميم  م�صاريع  اأب��رز  ع��ددا من 

الفنون  ك���ل���ي���ة  ط����ال����ب����ات  ت����خ����رج 
جمموعة  االإب��داع��ي��ة  وال�صناعات 
متنوعة من املوا�صيع التي تناولت 
التنمية املجتمعية والتطور الثقايف 
التطور  وجم���م���ل  واالج���ت���م���اع���ي 

امل�صتقبلي لدولة االإمارات.
امل��ع��ر���ش ارت��ب��اط��ا وثيقا  وي��ع��ك�����ش 

•• اأبوظبي -وام:

بنت  لبنى  ال�صيخة  م��ع��ايل  زارت 
خ����ال����د ال���ق���ا����ص���م���ي وزي��������رة دول����ة 
ل��ل��ت�����ص��ام��ح رئ��ي�����ص��ة ج��ام��ع��ة زاي���د 
ت��خ��رج طالبات  م��ع��ر���ش م�����ص��اري��ع 
كلية الفنون وال�صناعات االإبداعية 
املقام  ب��اأب��وظ��ب��ي  ب��ف��رع اجل��ام��ع��ة 

حاليا يف منارة ال�صعديات.
وتفقدت معاليها ترافقها اآن ماري 
ريني عميدة الكلية اأرجاء املعر�ش 
الذي ي�صم امل�صاريع التي اأجنزتها 
اأربعة  يف  ل��ل��ت��خ��رج  ط��ال��ب��ة   45
تخ�ص�صات هي الت�صميم الداخلي 
والر�صوم  الغرافيكي  والت�صميم 

املتحركة والفنون الب�صرية.
م�صمون  ع��ل��ى  معاليها  وت��ع��رف��ت 
ور�صالته  االأع���م���ال  م��ن  ع��م��ل  ك��ل 
اإجن���ازه  يف  امل�صتخدمة  واالأدوات 
�صاحبت  ال�����ت�����ي  وال�����ت�����ح�����دي�����ات 

باالأعمال  اإعجابها  واأب��دت  اإنتاجه 
امل�صاركة.

وقالت اآن ماري ريني عميدة كلية 
االإبداعية  وال�����ص��ن��اع��ات  ال��ف��ن��ون 

م��ن اجل��وائ��ز مثل ج��ائ��زة االإب���داع 
اأبوظبي  جمموعة  تقدمها  ال��ت��ي 
وجلف  االإب����داع  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
وجائزة  كري�صتو  وج��ائ��زة  كابيتال 

كلية  خ��ري��ج��ات  اإن  زاي���د  بجامعة 
االإبداعية  وال�����ص��ن��اع��ات  ال��ف��ن��ون 
اال�صتثنائي  امل�صتوى  على  ب��ره��ن 
لقدراتهن بح�صولهن على العديد 

ال�����ص��ي��خ��ة م���ن���ال ب��ن��ت حم��م��د بن 
وبرنامج  ال�صباب  للفنانني  را�صد 
م���ن���ح���ة �����ص����الم����ة ب����ن����ت ح����م����دان 
وم�صابقة  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  ل��ل��ف��ن��ان��ني 
والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة 
الثقافية  باملنطقة  م�صجد  الإن�صاء 
ل��ق�����ص��ر احل�����ص��ن. واأو����ص���ح���ت اأن 
التي  والر�صينة  املكثفة  ال��رام��ج 
يتم تدري�صها يف جماالت الت�صميم 
بالكلية  االإعالم اجلديدة  وو�صائل 
واملمار�صات  املعايري  اأح��دث  تواكب 
يف هذه ال�صناعة ويعززها التوجيه 
االأكادميي واالحرتايف الدقيق من 
التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  جانب 
بالتكنولوجيا  وامل���دع���وم  بالكلية 
املتطورة والبيئة التعليمية املبتكرة 
التي تلهم جيال جديدا متقدما يف 
موؤثرا  وف��اع��ال  االب��داع��ي  تفكريه 
الناب�ش  االإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
باحلياة. ويغطي معر�ش م�صاريع 

لبنى �لقا�شمي تزور معر�ش م�شاريع تخرج طالبات �لفنون بجامعة ز�يد

مبادرة عياد�ت �خلري يف �ل�شارقة تتلقى دعما بقيمة مليون و200 �لف درهم
•• ال�شارقة -وام:

ملنطقة  ال��ت��اب��ع��ة  بامل�صت�صفيات  اخل���ري  ع��ي��ادات  م��ب��ادرة  تلقت 
األف  و200  مليونا  بلغت  مالية  م�صاعدات  الطبية  ال�صارقة 
درهم منذ بداية العام 2017 عام اخلري كما ا�صتقبلت 135 
التخ�ص�صات  خمتلف  من  املا�صي  ابريل  �صهر  خالل  مري�صا 
وا�صرتاك من 232 من الكوادر الطبية والتمري�صية والفنية 

واالدارية يف املبادرة.
وتاأتي عيادات اخلري انطالقا من روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل باإعالن عام 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات  اىل  وا�صتنادا  للخري  عاما   2017

رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن 
عام  ف��ى  للم�صاهمة  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش 
اخلري والعطاء وتعزيز التالحم االجتماعي وطبقا لتوجيهات 
باإطالق مبادرة عيادات اخلري  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة 
جمانية  طبية  ا�صت�صارات  لتقدمي  لها  التابعة  امل�صت�صفيات  يف 

للمحتاجني طوال العام.
وقال حممد عبد اهلل الزرعوين مدير منطقة ال�صارقة الطبية 
انه منذ اعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
�صهدت  للخري  عاما   2017 ع��ام  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  اطلقتها  التي  اخل��ري  ع��ي��ادات  م��ب��ادرة 
والفنية  الطبية  ال��ك��وادر  من  وا�صعا  واق��ب��اال  تفاعال  املجتمع 

واالدارية العاملة مبختلف الوحدات تر�صيخا لثقافة العطاء 
وروح التطوع وثقافة العمل االإن�صاين فى اطار منظومة ت�صعى 
بني  والتالحم  التكاتف  وتعزيز  املجتمع  خلدمة  خاللها  من 
جميع افراده . وثمن روح العطاء والوعى بامل�صوؤولية املجتمعية 
الدعم مايل  بتقدمي  اخل��ريي  ال�صارقة  بيت  من قبل جمعية 
ملوا�صلة غايات املبادرة ومد يد العون مل�صاعدة املحتاجني مبا 
ي�صاهم يف تخفيف االم املر�صى وتر�صيخ املكانة الرفيعة لدولة 

االمارات العربية يف م�صمار العطاء االن�صاين.
وا�صار اىل التوا�صل مع العديد من �صركات وم�صتودعات االدوية 
فى  للم�صاركة  وا�صتعدادهم  ترحيبهم  اب��دوا  الذين  بال�صارقة 

املبادرة لدعم عيادات اخلري باالأدوية املطلوبة.

�سمن مبادرة عام اخلري

�ختتام  فعاليات معر�ش » قروء �لإمار�ت « يف جممع �لروي�ش �ل�شكني

تكرمي �لعاملني بقطاع مدينة غياثي مبنا�شبة يوم �لعمال �لعاملي 

عزيزة اخلرو�سي .. مبادرة وطنية خرجت من ال�سف و�ست�سل للعاملية
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رفعت اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات لرئي�س الدولة وحممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود و�سعب الإمارات 

�ل��قو�ت �مل�ش��لحة ت��حتفل ب�ال�ذكرى �ل��� 41 ل�توحيدها
•• اأبوظبي-وام:

بالذكرى  امل�صلحة  ال��ق��وات  احتفلت 
لتوحيدها  واالأرب������ع������ني  احل�����ادي�����ة 
املوؤ�ص�صني  االآب���اء  ماآثر  م�صتح�صرة 
وعلى راأ�صهم املغفور له ال�صيخ زايد 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
باإخال�صهم  ا�صتطاعوا  الذين  ث��راه 
بناء دولة  روؤيتهم  وعزميتهم وعمق 
امل�صلحة حتت  القوات  االحتاد ودمج 
ق��ي��ادة واح����دة وع��ل��م واح���د وعملوا 
املتوا�صل  وال�صعي  دعمها  على  معاً 
بقدراتها  واالرت�����ق�����اء  ل��ت��ط��وي��ره��ا 
وج���اه���زي���ت���ه���ا ح���ر����ص���اً م��ن��ه��م على 
ال��ك��ي��ان االحت�����ادي وتثبيت  ت��ر���ص��ي��خ 
امل�صلحة  ال���ق���وات  واأك�����دت  اأرك����ان����ه.  
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ان���ن���ا ن��ع��ي�����ش هذه 
ع��ل��ى قلوبنا  ع���زي���زة  ذك����رى  االأي������ام 
امل�صلحة  قواتنا  اإحتفال  ذك��رى  وهي 
ب��ع��ي��ده��ا احل�����ادي واالرب����ع����ني حيث 
 1976 ال�صاد�ش مايو من عام  كان 
وما توحدت فيه االإرادة من اإح�صا�ش 
التاريخية  امل�صوؤولية  بعظم  القيادة 
التجرد  ب���روح  العمل  فر�صت  ال��ت��ي 
واالإي���ث���ار م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق الهدف 
الذي كانت تتوق اإليه قلوب اجلميع 
وهو دمج قواتنا امل�صلحة حتت قيادة 
ال�صياج  لتكون  واح���د  وع��ل��م  واح���دة 
احل�صني الذي يحمي الوطن ويذود 

عن حيا�صه ومنجزاته.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ص���ب���ة رف���ع���ت ال���ق���وات 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اىل  امل�صلحة 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 
�صاحب  واإىل  اهلل  حفظه  امل�صلحة 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واإىل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
ال�صمو  اأ����ص���ح���اب  اإخ����وان����ه����م  واىل 
ال�صيوخ اأع�صاء املجل�ش االعلى حكام 
االإمارات و�صمو اأولياء العهود و�صعب 
االإمارات العزيز اأ�صمى اآيات التهاين 
الوطنية  املنا�صبة  بهذه  والتريكات 

وامل�صرية املباركة لقواتنا امل�صلحة.
اأن هذه  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  واأك������دت 
ال��ذك��رى ه��ي ذك��رى وطنية جميدة 
قادة  اأركانها  واأ�ص�ش  دعائمها  اأر�صى 
واملواطن  ل��ل��وط��ن  اأن��ف�����ص��ه��م  ن�����ذروا 
قواتنا  ت����ط����ورت  وب���ت���وج���ي���ه���ات���ه���م 
ي���اأت���ي ه���ذا م���ن فراغ  امل�����ص��ل��ح��ة ومل 
بل ج��اء من خ��الل خطط مدرو�صة 
عمالقة  وانطالقه  لبداية  و�صعت 
ال�صياج  امل�����ص��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ل��ت��ك��ون 
ال��ق��وي ال��ذي يحمي ال��وط��ن ويذود 

عن حيا�صه.
وق���ال���ت " ل��ق��د مت م���ن خ����الل هذه 
التوجيهات و�صع اخلطط على مدى 
وتطوير  لتاأهيل  املا�صية  ال�صنوات 
باأحدث  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  وت�����ص��ل��ي��ح 
االأج���ه���زة وامل���ع���دات ال��ع�����ص��ك��ري��ة اإىل 
جانب التو�صع يف الرامج االأكادميية 
لتواكب  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
الدرا�صات والتخ�ص�صات مما  اأحدث 
ك���ان ل��ه اأك����ر االأث����ر يف خ��ل��ق كفاءة 
قتالية عالية جتيد مواكبة املعطيات 
الع�صكرية املتقدمة يف كافة جماالت 
..م�صرية  الع�صكرية"  القتال  فنون 
ال��ت��اري��خ��ي كان  ال��ق��رار  اىل ان ه���ذا 
م�صلحة  ق���وات  وب��ن��اء  بن�صاأة  اإي��ذان��ا 
متميزة  وق���درات  قتالية  ك��ف��اءة  ذات 
تدرجت  وط��ن��ي��ة  ب����ك����وادر  وم���وؤه���ل���ة 
�صليم  علمي  وتخطيط  تنظيم  وف��ق 

وقيادة  امل�����ص��رتك  ال���ط���ريان  ق���ي���ادة 
االإمداد امل�صرتك واملتحف الع�صكري 
الذي يعر�ش تاريخ االآالت واالأدوات 
الع�صكرية واالأ�صلحة واالأجهزة التي 
ال��ق��وات امل�صلحة  دخ��ل��ت اخل��دم��ة يف 

خالل ال�صنوات املا�صية.
وكان عدد من �صباط القوات امل�صلحة 
يف  اجلمعة  �صالة  باالأم�ش  اأدوا  ق��د 
عدد من م�صاجد الدولة حيث اأكدت 
اخلطبة التي حملت عنوان " القوات 
القيادة  " ان  .. درع الوطن  امل�صلحة 
القوة  اأدركت قيمة  الر�صيدة للدولة 
ال��وط��ن وح��را���ص��ة منجزاته  ب��ن��اء  يف 
فاأن�صاأت  ا���ص��ت��ق��راره  على  واحل��ف��اظ 
التي نعي�ش يف هذه  امل�صلحة  القوات 
قيادة  ذك��رى توحيدها حت��ت  االأي���ام 
واح������دة ف��ت��ح��ق��ق��ت ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
كافة املجاالت فجنودها عني الوطن 
وعملهم  احل�صني  ودرع���ه  ال�صاهرة 
االأجر  عظيم  وثوابهم  ال��ق��در  رفيع 
اأ�صد واأخطر كان  وكلما كانت املهمة 
االأجر اأعظم واأكر حتى تكون الليلة 
اأف�صل ثوابا من  ال��واح��دة الأح��ده��م 

ليلة القدر.
 واأ�صار خطباء امل�صاجد اىل اأن قواتنا 
امل�صلحة قدمت الكثري من البطوالت 
االإم��ارات عزيزة  لتظل  والت�صحيات 
اأمورها  زم��ام  متتلك  �صاخمة  قوية 
وق���د ع���رت ع��ن ذل���ك ب��ال��ف��ع��ل قبل 
تاريخ  القول يف حمطات مهمة من 
�صاركت  ف���ق���د  وامل���ن���ط���ق���ة  ال����وط����ن 
القوات امل�صلحة يف التحالف العربي 
الإعادة ال�صرعية واإخماد الفتنة بعد 
ال�����ص��ل��م��ي��ة الأهل  ا���ص��ت��ن��ف��اد احل���ل���ول 
ال���ي���م���ن مب����ا ي��ح��ق��ق ل���ه���ا االزده�������ار 
املكايد  م��ن  ويخل�صها  واال���ص��ت��ق��رار 
زكية من جنودها  دم��اء  وقد قدمت 
اأبنائها واأرواحا طاهرة  و�صهداء من 
كل  ونب�صر  و�صباطها  اأف��راده��ا  م��ن 

م�صاب وجريح.
امل�صلحة  ق���وات���ن���ا  اأن  اىل  ول���ف���ت���وا 
ب���ات���ت ال���ي���وم حم���ط االأن����ظ����ار على 
يف  وال����دويل  االإق��ل��ي��م��ي  ال�صعيدين 
الدوليني  وال�صلم  اال�صتقرار  حفظ 
امل����ن����ك����وب����ني يف احل�������روب  واإع�������ان�������ة 
والكوارث فالقوات امل�صلحة قوة دفاع 
مكت�صباته  وت�����ص��ون  ال��وط��ن  حت��م��ي 
االإمارات  علم  وت��رف��ع  االأم���ل  وتعيد 

عاليا خفاقا.
بالتحية  امل�����ص��اج��د  خ��ط��ب��اء  وت��وج��ه 
وال��ت��ق��دي��ر ل���ل���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة على 
داخليا  واالإن�����ص��اين  البطويل  دوره���ا 
اأن  ت���ع���اىل  اهلل  ���ص��ائ��ل��ني  وخ���ارج���ي���ا 
وين�صرهم  وي���رع���اه���م  ي��ح��ف��ظ��ه��م 
اجلميع  يوفق  واأن  خطاهم  وي�صدد 
لطاعته وطاعة ر�صوله حممد �صلى 
اأمرنا  م��ن  وط��اع��ة  و�صلم  عليه  اهلل 

بطاعته.
ق��ان��ون اخلدمة  اأن  واأك����د اخل��ط��ب��اء 
ال��وط��ن��ي��ة واالح��ت��ي��اط��ي��ة يعتر من 
ملا  اجلوهرية  وامل�صاريع  االإجن����ازات 
الهوية  ت��ع��زي��ز  ل��ه م��ن دور ج��ل��ي يف 
الع�صكرية  ال��ق��وة  واإرف�����اد  ال��وط��ن��ي��ة 
بكوادر تتمتع باجلاهزية ، وما يفرح 
وي�صتحق  والفخر  باالعتزاز  وي�صعر 
االإج��������الل وال���ت���ق���دي���ر ت��ل��ب��ي��ة ن����داء 
ال���واج���ب ف���ور ���ص��دور ال��ق��ان��ون من 
ه���ذه اخلدمة  ���ص��رف  لنيل  ال�����ص��ب��اب 
ب�����ص��ك��ل م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري وه�����ذا ما 
حظي باالإ�صادة من القيادة الر�صيدة  
امل�صلحة  القوات  نعمة  نقدر  فهل   ..
الوطن  ت��راب  حرا�صة  يف  االإماراتية 
بناتنا  االإن�صاين؟ وهل نعلم  ودوره��ا 
واأبناءنا الدعاء للقوات امل�صلحة على 

جهودها؟.

احلديث  ال��ت�����ص��ل��ي��ح  م����ع  ل���ت���ت���واك���ب 
واملتطور.

ال����واح����د  ال���������ص����ن����وات  ان  واأك�����������دت 
���ص��ه��دت نقلة  امل��ا���ص��ي��ة  واالرب����ع����ني 
نوعية لقواتنا امل�صلحة اعتمدت على 
املتميزة  الع�صرية  االأ�صلحة  اأح��دث 
ب��ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال��ه��ائ��ل يف 
بكافة  الع�صكرية  ال�صناعات  جم��ال 
اأفرعها و�صتى جماالتها ومل يقت�صر 
ا�صترياد  ع��ل��ى  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  دور 
ه���ذه االأ���ص��ل��ح��ة م��ن ال����دول املنتجة 
ل��ه��ا ب��ل ت��ع��داه ب��اإن��خ��راط��ه��ا الناجح 
مل�صتوى  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات  يف 
لنظرياتها  املناف�ش  لت�صبح  متميز 
م���ن ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة ول��ت�����ص��ه��م يف 
بناء قاعدة �صناعية ترفد االقت�صاد 
التنويع  فر�ش  م��ن  بكثري  الوطني 
ت�صدير  ع���ر  ال���دخ���ل  جم�����االت  يف 
اخلليجية  االأ����ص���واق  اىل  منتجاتها 
الفر�صة  واإتاحة  والعاملية  والعربية 
ميادين  اىل  ل��ل��دخ��ول  ل��ل��م��واط��ن��ني 
مينح  مبا  الدقيقة  ال�صناعات  ه��ذه 
االبتكار  ع��ل��ى  وال����ق����درة  ال��ف��ر���ص��ة 

وا�صتيعاب التكنولوجيا املتقدمة.
اأثبتت  امل�صلحة  قواتنا  ان  اأك��دت  كما 
منذ �صدور القرار التاريخي بدجمها 
ب��اأن��ه��ا م��در���ص��ة يف ال��وط��ن��ي��ة وحب 
والت�صحيه وغر�ش  والقيادة  الوطن 
والت�صحية  واالن��ت��م��اء  ال����والء  ق��ي��م 
الوطن  وال���دم حلماية ه��ذا  ب��ال��روح 
القوات  م��ن��ت�����ص��ب��ي  وان  وم��ن��ج��زات��ه 
امل�صلحة قد نذروا اأنف�صهم واأرواحهم 
و�صعبهم  وطنهم  حلماية  ودم��اءه��م 
من  جهدا  ي��دخ��رون  ال  ومنجزاتهم 
وال�صهر  والنفي�ش  الغايل  بذل  اأج��ل 
اأو  مواطن  كل  لي�صعر  حمايته  على 

امل�صلحة  ال���ق���وات  ك��ب��ار ���ص��ب��اط  م��ن 
اأهايل  وامل�صوؤولني وح�صد غفري من 
احلفل  ب����داأ  ح��ي��ث  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
بعده  ع��زف  العر�ش  طابور  بدخول 
ال�صالم الوطني ثم تليت اآيات عطرة 

من الذكر احلكيم.
العر�ش  احل��ف��ل  ف��ق��رات  وت�صمنت 
الع�صكري للم�صاة ومب�صاحبة فرقة 
عرو�ش  ت��اله  الع�صكرية  املو�صيقى 
والعر�ش  االم�����ارات  ف��ر���ص��ان  ف��ري��ق 
ت��رح��ي��ب جماهريي  و���ص��ط  اجل����وي 
الذين  االح���ت���ف���ال  ح�������ص���روا  مم����ن 

بادلوهم التحية.
ويف ا�صتاد خليفة بن زايد الريا�صي 
الرئا�صة  حر�ش  نظم  العني  مبدينة 
اإحتفاال بهذه املنا�صبة ح�صره العميد 
نائب  اخلييلي  مطر  حممد  الركن 
قائد حر�ش الرئا�صة وعدد من كبار 
وامل�صوؤولني  امل�صلحة  القوات  �صباط 

وح�صد غفري من اجلماهري.
االحتفال  ب��داي��ة  يف  اجلميع  ووق���ف 
�صهداء  اأرواح  ع��ل��ى  دع�����اء  دق��ي��ق��ة 
ال���وط���ن اع����ت����زازا مب���ا ق���دم���وه من 
ت�����ص��ح��ي��ات يف ���ص��ب��ي��ل ت���ع���زي���ز اأم����ن 
االإم�����ارات وا���ص��ت��ق��راره��ا وال����ذود عن 

تراب هذا الوطن الغايل.
ف����ق����رات احل����ف����ل على  واإ����ص���ت���م���ل���ت 
الع�صكري  وال��ق��ف��ز  امل�����ص��اة  ع���رو����ش 
الع�صكرية  املو�صيقى  وعرو�ش  احلر 
واإ�����ص����ت����ع����را�����ش اخل����ي����ال����ة وزي��������ارة 
واملتحف  واالآل��ي��ات  امل��ع��دات  معر�ش 

الع�صكري.
الرية  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  اإحتفلت  كما 
باإمارة  امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ي��وم يف 
ال���������ص����ارق����ة ب�����ال�����ذك�����رى احل�����ادي�����ة 
امل�صلحة  القوات  لتوحيد  واالأرب��ع��ني 

العون  ي����د  وم�����د  امل���ل���ه���وف  وجن������دة 
ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ع��ف��ني وت��خ��ف��ي��ف وي���الت 
املحن والنكبات لكثري من  ال�صعوب 

ال�صقيقة وال�صديقة".
بداأت  امل�صلحة  قواتنا  ان  واو�صحت 
ن�صاأتها  منذ  اخلارجية  م�صاركاتها 
حيث �صاركت بقوات الردع العربية يف 
بالكويت  ال�صحراء  وعا�صفة  لبنان 
واع�����ادة االأم����ل ب��ال�����ص��وم��ال وفر�ش 
ال�صالم يف  بكو�صوفا وحفظ  ال�صالم 
واعادة  احل��زم  وعا�صفة  اأفغان�صتان 
ال�صقيقة  اليمن  االأمل يف جمهورية 
العظيمة  واجباتها  تنفذ  وم��ازال��ت 
اأروع  ال��ت�����ص��ح��ي��ات ���ص��ارب��ة  م��ق��دم��ة 
..موؤكدة  وال��ف��داء  البطولة  يف  املثل 
امل�����ص��ل��ح��ة يف  ان م�������ص���ارك���ة ق���وات���ن���ا 
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات اأع��ط��ى ب��ع��دا كبريا 
االإماراتي  اجلندي  مل�صتوى  ومميزا 
ت�صنف  ال���دول  م��ن  كثري  فاأ�صبحت 
اأف�صل  ����ص���م���ن  امل�������ص���ل���ح���ة  ق���وات���ن���ا 
وت�صليحا  وتدريبا  تطورا  اجليو�ش 

وتاأهيال.
واأكدت ان حماية الوطن واملحافظة 
الوطنية  ومكت�صبات  ���ص��ي��ادت��ه  ع��ل��ى 
واج�������ب وط����ن����ي م���ق���د����ش ع���ل���ى كل 
م���واط���ن وم���واط���ن���ه وم����ن ه��ن��ا راأت 
برنامج  تطبيق  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ل�����ص��ب��اب الوطن  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
واإختيارية  للذكور  اإل��زام��ي��ة  لتكون 
ل��الإن��اث واأ���ص��ب��ح ب��ذل��ك ه��ذا القرار 
قرارا ا�صرتاتيجيا وطنيا فقد عك�ش 
النظري من  الكبري منقطع  االإقبال 
اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��وط��ن ل��الن��خ��راط يف 
التالحم  م����دى  اخل���دم���ة  ���ص��ف��وف 
العظيم وعمق مفهوم االنتماء لدى 
اأبناء الوطن ..م�صرية اىل ان جتربة 

اأر���ش االإم���ارات بالراحة  مقيم على 
والعطاء  البناء  ولي�صتمر  واالأم����ان 
ول��ي��ت��ح��ق��ق م���ن ���ص��ع��ب��ن��ا ال���ك���رمي ما 
�صعب  اأ�صعد  يكون  باأن  قيادته  اأرادت 
�صرف  امل�صلحة  القوات  يف  فاخلدمة 
نكون حماة  بان  لنفخر  واإننا  عظيم 

لهذا الوطن وقيادته.
وتابعت " لقد عك�صت قواتنا امل�صلحة 
م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا وح��ت��ى ي��وم��ن��ا هذا 
ال�������ص���ورة ال��ن��ا���ص��ع��ة ل�����روح االحت����اد 
و���ص��ج��ل��ت ب���ح���روف م���ن ن����ور دوره����ا 
ال���ب���ط���والت  امل���������ص����رف يف م����ي����ادي����ن 
�صطرتها  التي  البطولية  فاملواقف 
االأمثلة  اأروع  خ��الل��ه��ا  م��ن  ���ص��رب��ت 
فقد  والفداء  والت�صحية  العطاء  يف 
الوطني  ال��واج��ب  ن��داء  لتلبية  هبت 
واالإن�صاين والدفاع عن ق�صايا اأمتنا 
العربية واالإ�صالمية لرت�صيخ ال�صالم 
ال�����ص��رع��ي��ة ..وم����ن منطلق  و���ص��ي��ادة 
بالوحدة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإمي����ان 
بالواجبات  واالل������ت������زام  ال���ع���رب���ي���ة 
واالأ�صدقاء  االأ�صقاء  جت��اه  القومية 
امل�صرتك  التعاون  مفهوم  ولرت�صيخ 
مع القوات امل�صلحة للدول ال�صقيقة 
امل�صلحة  ل��ق��وات��ن��ا  ك���ان  وال�����ص��دي��ق��ة 
ال�صبق يف امل�صاركات اخلارجية بهدف 
تر�صيخ االأمن واالأمان واإعادة احلق 
كانت  ال��ت��ي  ال���دول  ل�صعوب  واالأم����ل 
ومازالت تعاين من ويالت احلروب 
والظلم واال�صتبداد فقد بداأت قواتنا 
مب�صاركات  ن�����ص��اأت��ه��ا  م��ن��ذ  امل�����ص��ل��ح��ة 
كثرية متيزت باالحرتافية والقدرة 
ال���ع���ال���ي���ة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ ال���واج���ب���ات 
بالقيم واالأخالق  املطلوبة مت�صلحة 
ال�صامية مطبقة اأروع املثل يف ح�صن 
االإن�صاين  التالحم  وعمق  التعامل 

�صالح  الركن  اللواء  �صعادة  بح�صور 
حم��م��د ب���ن جم���رن ال��ع��ام��ري قائد 
ال����ق����وات ال����ري����ة  وع�����دد م���ن كبار 
وامل�صوؤولني  امل�صلحة  القوات  �صباط 

وح�صد غفري من اجلماهري.
اجلميع  وق����ف  احل���ف���ل  ب���داي���ة  ويفيِ 
دقيقة �صمت دعاء على اأرواح �صهداء 
ع��دد من  اأقيمت  االأب���رار ثم  الوطن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة اب��ت��ه��اج��اً بهذه 
طابور  دخ�����ول  ت�����ص��م��ن��ت  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
ال���ع���ر����ش ف���ال�������ص���الم ال���وط���ن���ي ثم 
من  ع���دد  اىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ق�����ص��م  اأداء 
ومرور  الع�صكرية  املو�صيقى  عرو�ش 
اأقيم  كما   .. ال��ع��ام��ودي��ة  ال��ط��ائ��رات 
املعر�ش  االإح����ت����ف����ال  ه���ام�������ش  ع���ل���ى 
الثابت للمعدات واالآليات امل�صتخدمة 

يف القوات امل�صلحة.
البحرية  ال���ق���وات  ق��ي��ادة  واإح��ت��ف��ل��ت 
الريا�صي  ي��ا���ش  بني  ن���ادي  يف  ام�����ش 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ث��ق��ايف 
بح�صور �صعادة اللواء الركن بحري 
القوات  قائد  امل�صرخ  �صامل  اإبراهيم 
الركن  ال����ل����واء  و����ص���ع���ادة  ال��ب��ح��ري��ة 
ب����ح����ري ط����ي����ار ال�������ص���ي���خ ���ص��ع��ي��د بن 
حمدان اآل نهيان نائب قائد القوات 
ال��ب��ح��ري��ة وع����دد م���ن ك��ب��ار �صباط 
وح�صد  وامل�صوؤولني  امل�صلحة  القوات 

غفري من اجلماهري.
ع�صكرية  ع��رو���ص��ا  احل��ف��ل  وت�صمن 
فر�صان  ف���ري���ق  ق�����دم  ث����م  ل��ل��م�����ص��اة 
االإمارات عرو�صا جوية نالت اإعجاب 
واإ���ص��ت��ح�����ص��ان احل�������ص���ور ت��ل��ى ذلك 
الفقرة ال�صعرية حيث قدم عدد من 
وطنية يف حني مت  ق�صائد  ال�صعراء 
بنهاية احلفل افتتاح املعر�ش الثابت 
للقوات امل�صلحة الذي نظم من قبل 

اخلدمة الوطنية اأثبتت جناحها من 
املجندين  م��ن  اأف���واج  خ��الل تخريج 
ال�����ذي�����ن مي���ت���ل���ك���ون م�����ن ال����ك����ف����اءة 
فعك�صت  ال��ك��ث��ري  القتالية  وال���ق���درة 
حياة اخلدمة الوطنية جناحها من 
املجندين  م��ن  اأف���واج  خ��الل تخريج 
الذين ميتلكون من الكفاءة والقدرة 
حياة  عك�صت  ..كما  الكثري  القتالية 
االإيجابية  اآثارها  الوطنية  اخلدمة 
على �صبابنا الذين عادوا اىل ميادين 
ال��ع��م��ل امل��دن��ي��ة ف��اأ���ص��ب��ح��وا مدركني 
الع�صكري  وال��ع��م��ل  احل���ي���اة  اأه��م��ي��ة 
ال�����ص��ح��ي��ح واأه���م���ي���ة ع���ط���اء اف�����راد 
مليئة  ح��ي��اة  ف��ه��ي  امل�صلحة  ال��ق��وات 
باملهام ال�صاقة وال�صعبة وبها الكثري 
من الت�صحيات وال يقوم باأداء دورها 
الطاحمني  االأ���ص��داء  ال��رج��ال  �صوى 
للمجد والعز و�صرف حماية الوطن 

و�صونه. 
وج������ددت ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة ال����والء 
واخوانه  امل�����ص��رية  ل��ق��ائ��د  وال��ط��اع��ة 
حكام  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ش  اأع���������ص����اء 
االم������ارات وت��ق��دم��ت ب��ال��ت��ه��اين اىل 
امل�صلحة  ال���ق���وات  م��ن��ت�����ص��ب��ي  ج��م��ي��ع 
امل����وىل ع���ز وج���ل ان يحفظ  ���ص��ائ��ل��ة 
ال��ي��م��ن وان  امل���راب���ط���ني يف  اأب���ن���اءن���ا 
يكرم نزل �صهداء الواجب واأن ي�صدد 
يحفظ  واأن  احل��ق  درب  على  خطانا 

دولتنا وقادتنا و�صعبنا.
وكانت قيادة القوات اجلوية والدفاع 
اجلوي قد اإحتفلت م�صاء اأم�ش بهذه 
الريا�صي  الظفرة  ن��ادي  يف  املنا�صبة 
بح�صور  وذل���ك  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
اإبراهيم  طيار  الركن  ال��ل��واء  �صعادة 
القوات  قائد  العلوي  حممد  نا�صر 
اجل����وي����ة وال�����دف�����اع اجل������وي وع����دد 

قواتنا امل�سلحة اأثبتت منذ �سدور القرار التاريخي بدجمها باأنها مدر�سة يف الوطنية وحب الوطن والقيادة والت�سحية
عك�ست منذ تاأ�سي�سها �سورة نا�سعة لروح الحتاد و�سجلت بحروف من نور دورها امل�سرف يف ميادين البطولت
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تايالند تبحث عن مهربني بعد �لعثور على 35 مهاجر� 
•• بانكوك-اأ ف ب:

اأعلنت ال�صرطة التايالندية ام�ش انها تبحث عن مهربي ب�صر مفرت�صني 
تخلوا عن 35 مهاجرا بورميا يف جنوب تايالند الذي يعد حمطة ا�صا�صية 
وان�صا  االقليمية  ال�صرطة  قائد  وق��ال  املنطقة.  يف  التهريب  حركة  مل�صار 
اكيبورنبي�ش لوكالة فران�ش بر�ش، ان ال�صرطة عرثت على 28 رجال و�صبع 
ن�صاء يف اقليم ناكون �صي ثامرات التايالندي اجلمعة، من دون جوازات �صر 
البورميون متوجهني اىل  املفعول. وكان هوؤالء  �صارية  تاأ�صريات دخول  او 
ماليزيا، حيث وعدوا بفر�ش عمل يف مزارع املطاط او مزارع زيت النخيل.  
يذهب  ريثما  ينتظروا  ان  منهم  طلب  �صائقهم  ان  اكيبورنبي�ش  واأو���ص��ح 
ل�صراء الطعام، لكنه هرب. واو�صح قائد ال�صرطة ان هوؤالء الرجال والن�صاء 

ال ينتمون اىل اقلية الروهينغيا امل�صلمة التي يهرب افرادها باأعداد كبرية 
من بورما، لالإفالت من عمليات اال�صطهاد.

وذكر هوؤالء البورميون لل�صرطة انهم دخلوا تايالند عر احلدود الرية 
الغربية، ثم توجهوا على منت �صاحنة اىل جنوب البالد.

وبات هذا امل�صار مف�صال لدى املهربني، منذ ت�صدت ال�صلطات التايالندية 
لع�صابات مهربي الب�صر التي كانت تنقل منذ �صنوات ع�صرات االف الالجئني 

واملهاجرين البورميني بال�صفن اىل ماليزيا عر خليج البنغال.
باالدغال  مع�صكرات  يف  اح��ت��ج��زوا  ال�صحايا،  ه���وؤالء  رحلة  ت��ب��داأ  ان  وقبل 
املعاملة  و���ص��وء  )ال�صرب  االب��ت��زاز  ان���واع  لكل  تعر�صوا  حيث  التايالندية 
واالغت�صاب...( حتى يدفع ذووهم فدية. وقد تقل�ش كثريا عدد الرحالت 
املهربني  ا�صتهدفت  ال��ت��ي  العمليات  منذ  ب��امل��خ��اط��ر،  املحفوفة  البحرية 

املتحدة  ل���المم  العليا  للمفو�صية  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر  اف���اد  ك��م��ا   ،2015 يف 
لالجئني.

مل  لكنها  للهجرة  معزولة  حم���اوالت  ع��ن  �صائعات  اىل  املفو�صية  وت�صري 
تتحدث عن اي عملية و�صول موؤكدة عر البحر اىل ماليزيا يف 2016. 
ويف املقابل، اوقفت ال�صلطات اكرث من مئة بورمي، ن�صفهم من الروهينغيا 
ذكرت  كما  ماليزيا،  اىل  ال��ر  طريق  ع��ن  ال��دخ��ول  يحاولون  ك��ان��وا  بينما 

الوكالة االأممية.
واذا كان تنقل الروهينغيا عر تايالند قد تقل�ش كثريا، فان حواىل 75 
الفا من افراد هذه االأقلية فروا من بورما اىل بنغالد�ش منذ ت�صرين االأول 
اكتوبر 2016، ب�صبب قمع ع�صكري دام يف �صمال والية راخني، حيث يعي�ش 

حواىل مليون من الروهينغيا.

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  ق�����ص��ف��ت 
بريف  الزالقيات  بلدة  باملدفعية 
��ّل��َم��ا ب��ري��ف درعا  ح��م��اة وب���ل���دة عيِ
بعد دقائق من بدء �صريان اتفاق 
ليل  منت�صف  الت�صعيد  خف�ش 

ال�صبت.
االتفاق  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  وخ���رف���ت 
ال�صاعة  يف  ت���ن���ف���ي���ذه  ب������دء  م�����ع 
الليل  م��ن��ت�����ص��ف  ب��ع��د   12:05
جتاه  التقدم  وحماولة  بالق�صف 
لكن  وحميطها،  الزالقيات  بلدة 
ف�صائل املعار�صة ت�صدت للهجوم 

الذي ما زال م�صتمرا.
فيها  توجد  امل�صتهدفة  واملنطقة 
ال�صوري  للجي�ش  تابعة  ف�صائل 
وجي�ش  ال��ع��زة  جي�ش  مثل  احل���ر، 
اأب����دا  ال��ن�����ص��ر، وال ي���وج���د ف��ي��ه��ا 
ه��ي��ئ��ة حترير  اأو  داع�������ش  ت��ن��ظ��ي��م 

ال�صام.
قوات  اإن  ���ص��ام  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
النظام ا�صتهدفت بلدة الزالقيات 
بقذائف  ال�����ص��م��ايل  ح��م��اة  ب��ري��ف 
متهيدا  وال�������ص���واري���خ  امل��دف��ع��ي��ة 
اتفاق  الق��ت��ح��ام��ه��ا، رغ���م دخ����ول 

خف�ش الت�صعيد حيز التنفيذ.
ك��م��ا حت���دث���ت ه����ذه امل�������ص���ادر عن 

اللبنانيني على �صبيل املثال جتاه 
ق�صية وجود الالجئني ال�صوريني 

يف بلدهم.
ولفت املن�صق االأممي اإىل اأن ن�صبة 
الالجئني  م��ن   90% اإىل   80
ال�صوريني يف لبنان يعي�صون حتت 

خط الفقر.
وتركيا  واإي�������ران  رو���ص��ي��ا  وك���ان���ت 
اخلمي�ش  كزاخ�صتان  يف  اعتمدت 
خطة رو�صية الإقامة اأربع مناطق 
خ��ف�����ش ال��ت�����ص��ع��ي��د ح���ي���ث يجب 
هدنة  ل�صالح  القتال  يتوقف  اأن 

دائمة.
وين�ش االتفاق اأي�صا على حت�صني 
الو�صع االإن�صاين وخلق الظروف 
العملية  يف  ق�����دم�����ا  ل���ل���م�������ص���ي 

ال�صيا�صية.
التنفيذ  ح���ي���ز  االت����ف����اق  ودخ������ل 
وي�صمل  املا�صية،  الليلة  منت�صف 
ث���م���اين حم���اف���ظ���ات ����ص���وري���ة من 
فيها  تنت�صر  حمافظة   14 اأ�صل 
وي�صتثني  امل���ع���ار����ص���ة.  ف�����ص��ائ��ل 
اللتني  الزور والرقة  االتفاق دير 

ينت�صر فيهما تنظيم داع�ش .
اأن  الرو�صية  الدفاع  وذكرت وزارة 
هي  مناطق،  اأرب��ع  ي�صمل  االتفاق 
اإدل����ب وح��ل��ب وحماة  حم��اف��ظ��ات 

واأجزاء من الالذقية.

الفرن�صية  االإعالم  و�صائل  وغطت 
ال���ت�������ص���ل���ل االإل��������ك��������رتوين ال������ذي 
باأ�صاليب  ماكرون  حملة  ا�صتهدف 
�صحيفة  و����ص���ع���ت���ه  اإذ  ع�����دي�����دة 
التوجهات  ذات  ل���ي���ب���ريا����ص���ي���ون 
مو�صوعات  ���ص��در  يف  ال��ي�����ص��اري��ة 
موقعها االإلكرتوين لكن القنوات 
التلفزيونية االإخبارية اأثارت عدم 

التطرق اإليه.
الفور  ع��ل��ى  امل�����ص��وؤول  يت�صح  ومل 
ال�صيا�صية  م���اك���رون  ح��رك��ة  ل��ك��ن 
حماولة  الت�صلل  اإن  بيان  يف  قالت 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وتدمري  ل��زع��زع��ة 

احلزب.
االأم�����ام وقعت  اإىل  وق��ال��ت ح��رك��ة 

�صحية لت�صلل �صخم ومن�صق.

ف�صائل  ب��ني  متقطعة  ا�صتباكات 
امل��ع��ار���ص��ة وق���وات ال��ن��ظ��ام يف حي 
ال��ق��اب��ون ���ص��رق دم�����ص��ق م��ن��ذ بعد 
م��ن��ت�����ص��ف ال��ل��ي��ل��ة. واأك�����د حممد 
ب���ا����ص���م جي�ش  امل���ت���ح���دث  ر����ص���ي���د 
حماة  ري��ف  يف   املتمركزة  الن�صر 
ا�صتباكات  ان��دالع  روي��رتز  لوكالة 
يف الزالقيات واتهم قوات النظام 

مبحاولة التقدم يف املنطقة.
االأنباء  وك��ال��ة  نقلت  حم�ش  ويف   
االأملانية عن ن�صطاء اأنه بعد ن�صف 
���ص��اع��ة م���ن دخ����ول االت���ف���اق حيز 
انفجار قوي منطقة  هز  التنفيذ 

تري معلة  �صمال حم�ش. 
الرو�صية  ال���دف���اع  وزارة  وك���ان���ت 
حيز  �صيدخل  االت��ف��اق  اأن  اأعلنت 
اجلمعة  ل��ي��ل  منت�صف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ثماين  االت��ف��اق  وي�صمل  ال�صبت، 
حمافظة  ع�صرة  اأرب���ع  اأ���ص��ل  م��ن 
ف�صائل  ف��ي��ه��ا  ت��ن��ت�����ص��ر  ����ص���وري���ة، 
امل���ع���ار����ص���ة. وي�����ص��ت��ث��ن��ي االت���ف���اق 
والرقة  ال������زور  دي����ر  حم��اف��ظ��ت��ي 
تنظيم  ف��ي��ه��م��ا  ي��ن��ت�����ص��ر  ال���ل���ت���ني 

التي  التفاهم  مذكرة”  حددتها 
يف  وتركيا  واإي���ران  رو�صيا  وقعتها 
من�صق  اعتر  ذل��ك،  اىل  اأ�صتانا.  
االإن�صانية  لل�صوؤون  املتحدة  االأمم 
يف لبنان فيليب الزاريني اأن اإن�صاء 
مناطق اآمنة يف �صوريا قد ال يكون 
كافيا الإقناع الالجئني ال�صوريني 

بالعودة اإىل بلدهم.
الالجئني  اإن  الزاري����ن����ي  وق�����ال 
اليوم  يف  ���ص��ي��ع��ودون  ال�����ص��وري��ني 
الذي ي�صعرون فيه بالثقة الكافية 

للذهاب اإىل بلدهم االأ�صلي.
وطالب  امل�صوؤول االأممي املجتمع 
االقت�صاد  ن��ه��ج  ب��ات��ب��اع  ال�����دويل 
ال��ك��ل��ي ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق�صية 
الرتكيز  اأن  اإىل  الفتا  الالجئني، 
ع��ل��ى اح���ت���ي���اج���ات ال���الج���ئ���ني اأو 
املجتمعات امل�صيفة مل يعد يكفي 

بعد االآن.
ذلك  التباع  دعوته  اأن  اإىل  واأ�صار 
اأن  اإىل  ت��ع��ود  االق��ت�����ص��ادي  النهج 
اأي حل �صيا�صي يحتاج لوقت من 
اأجل التنفيذ الفعلي، ما يثري قلق 

واأج����زاء م��ن الالذقية  )و���ص��ط(، 
)�صمال غرب(.

رو�صيا  اأع��ل��ن��ت  ���ص��اب��ق  وق����ت  ويف 
املناطق  ق�صف  ع��ن  توقفت  اأن��ه��ا 

الدفاع  وزارة  وذك������رت  داع���������ش. 
اأربع  ي�صمل  االتفاق  اأن  الرو�صية 
م��ن��اط��ق؛ ه��ي حم��اف��ظ��ات اإدل����ب، 
غ�����رب(، وحماه  )���ص��م��ال  وح���ل���ب 

يف موؤمتر �صحفي “منذ منت�صف 
اأوقف  اأي���ار،  مايو  م��ن  االأول  ليل 
الرو�صي عملياته  طريان اجلي�ش 
الت�صعيد كما  يف مناطق تخفيف 

�صوريا  يف  ال��ت�����ص��ع��ي��د  منخف�صة 
منذ مطلع ال�صهر احلايل.

وقال اجلرنال �صريغي رود�صكوي 
من هيئة االأركان العامة الرو�صية 

حرب �لإ�شاعات م�شتعرة يف فنزويال 
•• كراكا�ش-اأ ف ب:

التوا�صل  �صبكات  على  الفنزويلية  ب��االأزم��ة  املت�صلة  االإ���ص��اع��ات  تتف�صى 
االجتماعي، كتلك التي تقول ان الرئي�ش مادورو ذهب اىل املنفى، واأخرى 
اأن اأحد ابرز قادة املعار�صة ليوبولدو لوبيز قد مات، فتزيد من حالة توتر 

يف اأوجها اأ�صال.
واك����دت ر���ص��ال��ة ن�صية االأرب���ع���اء ع��ل��ى ت��وي��رت ل�����ص��ح��ايف حم��ل��ي ���ص��ه��ري، ان 
ليوبولدو لوبيز، احد ابرز قادة املعار�صة، امل�صجون يف الوقت الراهن، قد 

نقل من �صجنه اىل م�صت�صفى يف حالة بالغة اخلطورة. 
وتقول عائلته انها مل تتلق اخبارا عنه منذ اكرث من �صهر.

وتناقل اآالف م�صتخدمي االنرتنت الر�صالة، ومنهم ال�صناتور اجلمهوري يف 
الواليات املتحدة ماركو روبيو الذي يوؤكد انه ح�صل على تاأكيد مل�صمونها.

امل�صوؤولني  اك���ر  اأح���د  ب��ث  ال�����ص��ائ��ع��ة،  اأه��م��ي��ة ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش  وف��ي��م��ا ي�صفي 
الفنزويليني ديو�صدادو كابيلو، �صريط فيديو يظهر فيه لوبيز يقول انه يف 

و�صع �صحي جيد ويوؤكد ان هذا الفيلم قد �صور يف اليوم نف�صه.
اإال ان عددا كبريا من الر�صائل حول هذه امل�صاألة ما يزال متداوال. فالبع�ش 
يعتقد انه يعرف ان احلكومة قد بثت اخلر ل�صرف االهتمام عن تظاهرات 
املعار�صة التي حيث قتل حتى االن 36 �صخ�صا منذ االأول من ني�صان ابريل. 
ويوؤكد اآخرون ان اأقارب املعار�ش هم الذين بثوا اخلر للح�صول على دليل 

انه ما زال على قيد احلياة. وما زال البع�ش يوؤكد ان لوبيز مات.
يف  الباحث  كانيزالي�ش،  اندري�ش  ق��ال  بر�ش،  فران�ش  لوكالة  ت�صريح  ويف 
جامعة اندري�ش بيللو الكاثوليكية، ان االأخبار الكاذبة م�صكلة عاملية، لكن يف 
بلدان اخرى، ثمة مرجعيات على �صعيد االعالم تت�صم بامل�صداقية ومل تعد 
االخبار  اأر���ش خ�صبة لرتويج  االإعالمي  والت�صليل  موجودة يف فنزويال. 

الكاذبة.
يف بلد ت�صيطر فيه الدولة على عدد كبري من و�صائل االعالم، وي�صتطيع 
يف�صل كثريون احل�صول على  االنرتنت،  ا�صتخدام  املواطنني  %61 من 

املعلومات من خالل و�صائل التوا�صل االجتماعي.

اإىل    تقدمه  ات�صاع  اال�صتطالعات 
38 يف  امل��ئ��ة م��ق��اب��ل  62 يف  ن��ح��و 

املئة.
على  ت�صرف  التي  اللجنة  وق��ال��ت 
اجتماع  بعد  االنتخابية  العملية 
دع����ت اإل���ي���ه ع��ل��ى ع��ج��ل ال���ي���وم اإن 
ال��ب��ي��ان��ات ج���رى احل�����ص��ول عليها 
ب��ط��ري��ق��ة اح��ت��ي��ال��ي��ة وق���د ت�صاف 

اإليها معلومات كاذبة. 
ي�صعب  قد  اللجنة  قواعد  اأن  بيد 
فيه  ي��ح�����ص��ل  ع�����ص��ر  يف  تطبيقها 
النا�ش على قدر كبري من اأخبارهم 
م��ن على االإن��رتن��ت وت��ت��دف��ق فيه 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ح��ري��ة ع���ر احل����دود 
وال ت��ع��رف ف��ي��ه ه��وي��ة ك��ث��ري من 

امل�صتخدمني.

التعليق على الت�صريبات.
“ع�صية  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
تدعو  ملوؤ�ص�صاتنا  ان��ت��خ��اب��ات  اأه���م 
ال���ل���ج���ن���ة ك�����ل ����ص���خ�������ش م���وج���ود 
و�صبكات  االإن���رتن���ت  م��واق��ع  ع��ل��ى 
�صيما  ال  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
و�صائل االإعالم، ولكن اأي�صا جميع 
امل�صوؤولية  اإظ��ه��ار  اإىل  امل��واط��ن��ني 
اأجل  وع��دم نقل هذا املحتوى من 

عدم ت�صويه �صدق االقرتاع«.
بينما  امل�صربة  ال��ب��ي��ان��ات  وظ��ه��رت 
ت��ت��وق��ع ا���ص��ت��ط��الع��ات ال������راأي اأن 
فوز  لتحقيق  طريقة  يف  م��اك��رون 
اليمينية  ال��زع��ي��م��ة  ع��ل��ى  م���ري���ح 
املتطرفة مارين لوبان يف انتخابات 
اأح����دث  ت��ظ��ه��ر  اإذ  االأح������د  ال���ي���وم 

اال�صتخبارات  وك�������االت  ات���ه���م���ت 
االأم���ريك���ي���ة رو���ص��ي��ا ب��ال��ت��دخ��ل يف 
املر�صح  ل��ت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ  احل��م��ل��ة 
الذي  ت��رام��ب  دون��ال��د  اجلمهوري 

فاز يف 8 ت�صرين الثاين نوفمر.
ملراقبة  الوطنية  الهيئة  واو���ص��ت 
الفرن�صية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة 
�صباح  اج���ت���م���اع���ا  ع����ق����دت  ال����ت����ي 
بالتحلي  االع���الم  و�صائل  ال�صبت 
م�صمون  ن�صر  وع���دم  بامل�صوؤولية 
ه��ذه ال��وث��ائ��ق ل��ع��دم ال��ت��اث��ري على 

�صدقية االقرتاع.
ان  ع��ل��ى  ب��ي��ان  الهيئة يف  و���ص��ددت 
م���ث���ل هذه  ن�����ص��ر  اع�������ادة  او  ن�����ص��ر 
ب�صكل  احل�صول  مت  التي  البيانات 
غ���ري ���ص��رع��ي وال���ت���ي م���ن املرجح 
ان���ه اأ���ص��ي��ف��ت ال��ي��ه��ا وث��ائ��ق مزورة 

معر�ش للمالحقة الق�صائية .
نائب  ف��ي��ل��ي��ب��و  ف����ل����وري����ان  وق�������ال 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  ح����زب  رئ��ي�����ص��ة 
منت�صف  قبل  املتطرف،  اليميني 
موعد  ال�������ص���ب���ت  اجل����م����ع����ة  ل����ي����ل 
�صتك�صف  ه����ل  احل���م���ل���ة  ان����ت����ه����اء 
تعمدت  اأم������ورا  #ماكرونليك�ش 
ال�صحافة اال�صتق�صائية طم�صها؟ 
ه�������ذا ال������غ������رق ال����دمي����وق����راط����ي 

خميف«.
ق�����ال م���وق���ع وي��ك��ي��ل��ي��ك�����ش ان�����ه يف 
الر�صائل  اآالف  ه���ن���اك  امل���ج���م���ل 
والوثائق  وال�����ص��ور  االل��ك��رتون��ي��ة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ي���ع���ود اآخ���ره���ا اىل 
24 ني�صان ابريل اي غداة الدورة 

االأوىل لالنتخابات الرئا�صية.
جوليان  ا�ص�صه  ال��ذي  املوقع  واك��د 
اىل  ي�����وؤدي  راب���ط���ا  وادرج  ا����ص���اجن 

•• باري�ش-وكاالت:

ح���������ذرت ال����ه����ي����ئ����ة االن���ت���خ���اب���ي���ة 
اإعادة  من  ال�صبت  ام�ش  الفرن�صية 
حملة  م����ن  ال����وث����ائ����ق  االف  ب����ث 
املر�صح الو�صطي اميانويل ماكرون 
على  ون�����ص��ره��ا  ت�صريبها  مت  ال��ت��ي 
الثانية  ال���دورة  ع�صية  االن��رتن��ت، 
التي جتري االحد ويتناف�ش فيها 
املتطرف  ال��ي��م��ني  م��ر���ص��ح��ة  م���ع 

مارين لوبن.
ان  ال�صابق  االقت�صاد  وزي��ر  وق��ال 
الهدف من عملية القر�صنة التي 
ال�صاعات االخ��رية حلملة  متت يف 
زعزعة  ه��و  ���ص��دي��دا  ت��وت��را  ت�صهد 

اال�صتقرار الدميوقراطي.
وق���ال ح��زب م��اك��رون اىل االمام! 
ال���ت���ي متت  ال���وث���ائ���ق  ان  ب���ي���ان  يف 
او  ال��ك��رتون��ي��ة  ر���ص��ائ��ل  قر�صنتها 
وثائق حما�صبة وكلها �صرعية لكن 
مزورة  وث��ائ��ق  ع��دة  اليها  ا�صيفت 

الإثارة ال�صكوك والت�صليل. 
ك�����ص��ف هذا  ان  احل�����زب  وا�����ص����اف 
االخرتاق الكبري يف اآخر �صاعة من 
احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي انتهت 
ت   22،00 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  ر�صميا 
غ م��ن اجل��م��ع��ة ه��و ع��ل��ى م��ا يبدو 
الدميقراطي  لال�صتقرار  زعزعة 
احلملة  خ�������الل  ح�������دث  م���ث���ل���م���ا 
الواليات  يف  االأخ�����رية  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 

املتحدة.
القر�صنة  ح����ول  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ع��د 
ف��ري��ق هيالري  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ي 
الدميوقراطية  املر�صحة  كلينتون 
 ،2016 ال����ع����ام  يف  االم����ريك����ي����ة 

ه���ذه ال��وث��ائ��ق، ان���ه ال ي��ق��ف وراء 
هذه العملية التي باتت حتما ا�صم 

“#ماكرونليك�ش.
ت��ع��ر���ش ح���زب اىل  يف اذار م��ار���ش 
احتيايل  ت�صيد  ملحاوالت  االم��ام! 
جمموعة  اىل  ن�����ص��ب��ت  ف��ي�����ص��ي��ن��غ 
اليابانية  ال�صركة  ح�صب  رو�صية، 
لالمن املعلوماتي تريند مايكرو.

توؤثر  ان  وال�����ص��وؤال ه��و ه��ل ميكن 
ه������ذه على  ال���ق���ر����ص���ن���ة  ع���م���ل���ي���ة 
الفرن�صيني  ال��ن��اخ��ب��ني  اأ�����ص����وات 
و�صم  ت����������داول  ارت�����ف�����ع  االح����������د؟ 
حمركات  يف  “#ماكرونليك�ش 
تراجع  لكنه  اجلمعة  ليل  البحث 
اىل مرتبة تلي “#كوالنتا برنامج 
تلفزيون الواقع الذي يروي ق�صة 

مغامرين على جزيرة مهجورة.
وق�����ال�����ت ال���ل���ج���ن���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة 
الفرن�صية ام�ش اإن و�صائل االإعالم 
يجب اأال تعيد ن�صر املعلومات التي 
جرى الو�صول اإليها عر عمليات 
ا�صتهدفت  اإل������ك������رتوين  ت�������ص���ل���ل 
الو�صطي  الرئا�صي  املر�صح  حملة 

اإميانويل ماكرون.
واأ�صافت اللجنة، التي ت�صرف على 
احلملة الرئا�صية، يف بيان اأن ن�صر 
املعلومات قد متثل  ن�صر  اإع��ادة  اأو 

تهمة جنائية.
ر�صائل  اإن  م��اك��رون  حملة  وق��ال��ت 
ومعلومات  ووث���ائ���ق  اإل��ك��رتون��ي��ة 
هدفا  ك��ان��ت  مت��وي��ل��ه��ا  بخ�صو�ش 
لت�صلل اإلكرتوين �صخم قبل نهاية 
االأول  اأم�ش  االنتخابية  احلمالت 
ال�صمت  م��رح��ل��ة  فرن�صا  ودخ����ول 
االنتخابي الذي مينع ال�صا�صة من 

م�سوؤول اأممي: املناطق الآمنة ل تكفي لعودة لجئي �سوريا

قو�ت �لنظام تخرق خف�ش �لت�شعيد بريفي حماة ودرعا

فرن�سا حتذر من اإعادة ن�سر ر�سائل اإلكرتونية 

قر�شنة »�شخمة« حلملة ماكرون ع�شية �لدورة �لثانية 

تيلر�شون ولفروف يبحثان �لو�شع يف �شوريا هولند يلتقي مريكل يف برلني 
•• باري�ش-اأ ف ب:

يتوجه الرئي�ش الفرن�صي فرن�صوا 
ه��والن��د غ��دا االث��ن��ني اىل برلني 
امل�صت�صارة  م��ع  الإج���راء حم��ادث��ات 
احياء  مل��ن��ا���ص��ب��ة  م���ريك���ل  ان��غ��ي��ال 
احلرب  يف  املانيا  ا�صت�صالم  ذك��رى 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، وف���ق م��ا اأف���ادت 

الرئا�صة الفرن�صية ام�ش ال�صبت.
ال�����ذي ينهي  و���ص��ي��ل��ت��ق��ي ه���والن���د 
واليته بعد ب�صعة ايام، مريكل يف 

ال�صاعة 17،00 ت غ.
و�صباح االثنني وقبل توجهه اىل 
ه��والن��د مرا�صم  ي��رتا���ش  امل��ان��ي��ا، 
احياء ذكرى الثامن من اأيار مايو 
يف  �صانزيليزيه  ج���ادة  يف   1945

ح�صور خلفه.
الو�صطي  امل����ر�����ص����ح  وي�����ت�����واج�����ه 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  بحث 
ريك�ش تيلر�صون هاتفيا الو�صع يف 
�صوريا مع نظريه الرو�صي �صريغي 
وزارة  اأعلنت  ما  بح�صب  الف���روف، 

اخلارجية االأمريكية.
توقيع  غ���داة  حمادثتهما  وج���اءت 
اتفاقا  وت���رك���ي���ا  واإي��������ران  رو����ص���ي���ا 
“مناطق  اأرب���ع���ة  اإق���ام���ة  ����ص���اأن  يف 
�صوريا،  يف  الت�صعيد”  ت��خ��ف��ي��ف 
خالل حمادثات يف اآ�صتانا عا�صمة 
كازاخ�صتان، والتي مل ت�صارك فيها 

الواليات املتحدة.
اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت 
االأمريكية هيذر نويرت يف بيان اإن 
وزير اخلارجية حتادث هاتفيا مع 
الفروف  الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر 

الر�صمية، ال يزال ماكرون يت�صدر 
بفارق كبري مع 61،5 اىل 63 يف 
املئة من نوايا الت�صويت مقابل ما 

بني 37 و38،5 يف املئة للوبن.
االأ�صابيع  يف  م�����اك�����رون  وت���ل���ق���ى 

االخرية دعم مريكل وهوالند.

يف  الت�صعيد  تخفيف  ف��ى  ورو�صيا 
ال��ن��زاع ودع��م امل��ح��ادث��ات يف جنيف 

لدفع احلل ال�صيا�صى قدما.
وا���ص��ن��ط��ن رح���ب���ت بحذر  وك���ان���ت 
ب�����االت�����ف�����اق ال�����رو������ص�����ي ال����رتك����ي 

االيراين.

اميانويل ماكرون وزعيمة اليمني 
امل��ت��ط��رف م��اري��ن ل��وب��ن االح���د يف 
االنتخابات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 

الرئا�صية.
وبح�صب اخر اال�صتطالعات التي 
ن�صرت اجلمعة قبل ختام احلملة 

اإىل  الرامية  اجل��ه��ود  حيال  ال��ي��وم 
تخفيف الت�صعيد يف النزاع القائم 
الوزير  اأن  واأ����ص���اف���ت  ���ص��وري��ا.  يف 
يتطلع اإىل عقد مزيد من اللقاءات 
)الرو�صي(  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م���ع 
املتحدة  ال�����والي�����ات  دور  ل���ب���ح���ث 

حركة �جلهاد �لفل�شطينية ترف�ش وثيقة حما�ش
•• غزة-اأ ف ب:

فيها  قبلت  التي  حما�ش  لوثيقة  رف�صها  اأم�����ش  اال���ص��الم��ي  اجل��ه��اد  حركة  اعلنت 
باقامة دولة فل�صطينية على حدود 1967. وقال نائب االأمني العام حلركة اجلهاد 
بقبول  نرحب  ال  حما�ش  وثيقة  على  تعقيبا  النخالة  زي��اد  فل�صطني  يف  االإ�صالمي 
حما�ش بدولة فل�صطينية يف حدود 1967، الأن هذا براأينا مي�ش بالثوابت، ويعيد 
اأدخلنا بها الرنامج املرحلي ملنظمة التحرير. وا�صاف النخالة  اإنتاج املتاهة التي 
هذا  ترف�ش  اجل��ه��اد  حركة  ان  احل��رك��ة  موقع  ن�صرها  مقابلة  يف  اخل���ارج  يف  املقيم 
اأيار  احلل ونبدي حتفظاً �صديداً على ما ورد يف الوثيقة. عدلت حما�ش يف مطلع 
مايو برناجمها ال�صيا�صي، ووافقت على اإقامة دولة فل�صطينية على االأرا�صي التي 
غري  ال�صيا�صي  الطابع  على  و�صددت   1967 يونيو  حزيران  يف  ا�صرائيل  احتلتها 
الديني للنزاع مع اإ�صرائيل. وي�صار اىل ان حركة حما�ش وحركة اجلهاد اال�صالمي 
حليفان ا�صرتاتيجيان وتتفقان يف كثري من املواقف. وقال النخالة نحن ك�صركاء 
لالأخوة يف حما�ش يف م�صروع املقاومة والتحرير، كنا نتمنى اأن نتوجه لهم بالتهنئة 
على هذه الوثيقة املهمة، لكننا ب�صراحة، ومن باب املنا�صحة، ال ن�صعر بارتياح جتاه 
بع�ش ما جاء فيها. واأ�صاف من حيث املوقف ال�صيا�صي، نعم، الوثيقة فيها تطور 
وتقدم، لكن على الطريق امل�صدود، طريق البحث عن حلول واأن�صاف حلول للق�صية 
الفل�صطينية حتت مظلة ما ي�ص������مى ال�ص������رعية الدولي�������ة، وجتربة من �صلكوا هذا 
التنازل عن الثوابت،  الطريق هي التي دفعت كثريين للتعبري عن خماوفهم من 
اأن ال تتعجل، وتبقي  ال��راأي، نحن نثق بحما�ش، ونرجو  تباين يف  اأي  لكن وبرغم 

رهانها على �صعبنا واأمتنا، ولي�ش على من ينا�صبنا العداء.
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اآالف االأ���ص��خ��ا���ش يف م�صرية يف وار���ص��و دف��اع��ا عن  ���ص��ارك ع�����ص��رات 
احلرية التي تهددها يف راأيهم ال�صلطات املحافظة القومية بزعامة 

يارو�صالف كات�صين�صكي، وفق مرا�صلي فران�ش بر�ش.
وق����ال غ��ري��غ��ورز �صيتينا زع��ي��م اك���ر ح���زب و���ص��ط��ي م��ع��ار���ش امام 
املتظاهرين نريد بولندا دميوقراطية وموالية الأوروبا ت�صعى داخل 

االحتاد االأوروبي اىل اأ�صدقاء و�صركاء ال اىل اأعداء .
وان�صم اىل م�صرية احلرية التي نظمها حزب �صيتينا ممثلون الأحزاب 
لل�صلطات  ممثلني  اىل  ا�صافة  معلمني  ولنقابات  معار�صة  اأخ���رى 
املحلية. وافاد ا�صتطالع للراي نهاية ني�صان ابريل ان احلزب املذكور 
تخطى املحافظني يف نوايا الت�صويت )31 مقابل 29 يف املئة( للمرة 

االوىل منذ انتخابات ت�صرين االأول اكتوبر 2015.
 2،5 اأمام بلدية وار�صو قبل ان ي�صريوا حواىل  وجتمع املتظاهرون 
البولندية  العا�صمة  و���ص��ط  يف  الرئي�صية  الطريق  ط��ول  على  كلم 
و�صوال اىل �صاحة الد�صتور. وقالت بلدية وار�صو التي يهيمن عليها 
امل�صرية، يف حني  اىل  ان�صموا  �صخ�ش  الف  �صبعني  ان  �صيتينا  حزب 
حتدثت ال�صرطة عن ت�صعة االف متظاهر. وقال يا�صيك يا�صكوفياك 
رئي�ش بلدية مدينة بوزنان )غرب( “نفهم احلرية يف �صكل خمتلف 
اىل  ا���ص��ارة  يف  لوكا�صنكو”،  او  وب��وت��ني  واردوغ����ان  كات�صين�صكي  ع��ن 

روؤ�صاء تركيا ورو�صيا وبيالرو�صيا املتهمني بالت�صلط.

“رمزيا”  ماراثونا  ال�صبت  ام�ش  العراقية  اخلارجية  وزارة  نظمت 
مزقته  ال��ذي  البلد  ه��ذا  يف  ال�صالم  ا�صاعة  اىل  يهدف  بغداد  و�صط 

احلروب ويعد ر�صالة لتحدي االإرهاب ح�صب القائمني عليه.
و�صارك �صفراء وزارة اخلارجية وعدد كبري من موظفيها ا�صافة اىل 
عدد حمدود من ممثلي البعثات االجنبية يف هذا ال�صباق الذي احيط 
ال�صباق  م�صافة  على طول  قوات  ن�صر  م�صددة عر  امنية  باإجراءات 
التي بلغت خم�صة كيلو مرتات . وقال ال�صفري برهان اجلاف رئي�ش 
بر�ش  لفران�ش  العراقية  اخلارجية  وزارة  يف  وا�صرتاليا  ا�صيا  دائ��رة 
ان الهدف من اقامة هذا املاراثون هو الت�صامن مع قواتنا االأمنية 
العاملة على حماية وراحة املواطن العراقي. واأو�صح اردنا من خالل 
اىل  نو�صل  ان  �صيا�صية،  غري  ريا�صية  �صبغة  حمل  ال��ذي  امل��اراث��ون 
العامل ر�صالة تعك�ش �صعي العراق والعراقيني اىل ا�صاعة روح ال�صالم 
ب�صارع  م��رورا  اجل��ادري��ة  امل��اراث��ون من منطقة  وانطلق   . والت�صامح 
ابي النوا�ش ال�صهري يف قلب العا�صمة و�صوال اىل فندق بابل ذهابا 
وايابا. بدوره، قال رئي�ش دائرة التخطيط ال�صيا�صي يف الوزارة حيدر 
الراك ان “املبادرة هي ر�صالة لكل من يحر�ش على العنف واالرهاب 
والعنف”.  ل��الإره��اب  ومناه�ش  لل�صالم  حمب  العراقي  ال�صعب  ان 

واعرب �صفري اندوني�صيا عن �صعادته بامل�صاركة.

اأمل��ان عرثوا على متعلقات تذكارية  اإن حمققني  الدفاع  قالت وزارة 
تلك  متاثل  الثكنات  اإح��دى  داخ��ل  النازي  بالعهد  متعلقة  ع�صكرية 
التي عرث عليها يف ثكنة يخدم فيها �صابط باجلي�ش اعتقل االأ�صبوع 

املا�صي لال�صتباه يف تخطيطه لهجوم ذي دافع عن�صري.
امل��ت��ط��رف داخل  ال��واق��ع��ة م��ن االإ���ص��اءة ل�صمعة اليمني  وت��زي��د ه��ذه 
اجلي�ش االأملاين بعد اأن اأ�صرت بوزيرة الدفاع االأملانية اأور�صوال فون 
دير ليني احلليفة املقربة من امل�صت�صارة االأملانية اأجنيال مريكل قبل 

اأقل من خم�صة �صهور على موعد عقد االنتخابات العامة.
اأن غرفة عر�ش احتوت  االإن��رتن��ت  دي��ر �صبيجل على  وذك��رت جملة 
على خوذات للجي�ش االأملاين يف العهد النازي عرث عليها خارج خمزن 
ع�صكري يف ثكنة فور�صتينبريغ يف مدينة دوناو�صنجن بجنوب غرب 
النازي  العهد  من  جلنود  �صور  املعرو�ش  بني  من  ك��ان  كما  اأملانيا. 
معلقة على حائط غرفة داخل الثكنة بجانب م�صد�صات ومزيد من 
املحققون على غرفة مماثلة  الع�صكرية. وعرث  اخل��وذات واملتعلقات 
ال�صابط،  يخدم  ك��ان  حيث  الفرن�صية  اإلكري�ش  بلدة  يف  ثكنة  داخ��ل 
الذي اعتقل االأ�صبوع املا�صي لال�صتباه بتخطيطه لهجوم ذي دوافع 

عن�صرية، يف كتيبة اأملانية فرن�صية.

عوا�شم

وار�سو

برلني

بغداد

طالبان ت�شتويل على مقاطعة قرب قندوز 
•• قندوز-رويرتز:

خارج  يقع  ح��ي  على  ا�صتولوا  طالبان  حركة  م�صلحي  اإن  م�صوؤولون  ق��ال 
ت�صاعد  اإىل  ي�صري  مما  ال�صبت  ام�ش  اأفغان�صتان  �صمال  يف  قندوز  مدينة 
املا�صي بدء هجوم الربيع  امل�صلحون االأ�صبوع  اأعلن  ال�صراع جمددا بعدما 

الذي ي�صنوه كل عام.
وقال حمفوظ اأكري املتحدث با�صم ال�صرطة يف �صرق اأفغان�صتان اإن قوات 
االأمن ان�صحبت اليوم ال�صبت من مقاطعة قلعة زال، غربي مدينة قندوز يف 
االإقليم الذي يحمل اال�صم نف�صه، لتفادي وقوع خ�صائر يف �صفوف املدنيني 

والع�صكريني بعد اأكرث من 24 �صاعة من القتال العنيف.
واأفاد املتحدث با�صم طالبان ذبيح اهلل جماهد يف بيان اأن امل�صلحني ا�صتولوا 
النقاط  قندوز وجميع  اإقليم  لل�صرطة وجممع حاكم  الرئي�صي  املقر  على 

االأمنية. وذكر اأن عددا من رجال ال�صرطة واجلي�ش قتلوا واأ�صيبوا.
اال�صتيالء  يف  املا�صية  �صهرا  ع�صر  الثمانية  خالل  طالبان  م�صلحو  وجنح 
اأح���دث قتال  ل��ف��رتات وج��ي��زة. وي�صلط  م��رت��ني على و���ص��ط مدينة ق��ن��دوز 
ال�صوء على التحذيرات من اأن القوات االأفغانية قد تواجه عاما اآخر من 

القتال ال�صاري.
اأن القوات احلكومية ت�صيطر على نحو  اإىل  التقديرات االأمريكية  وت�صري 
60 يف املئة فقط من البالد بينما ي�صيطر امل�صلحون، الذي ي�صعون لتطبيق 
تف�صريهم املت�صدد لل�صريعة بعد االإطاحة بهم من ال�صلطة يف 2001، على 

املناطق املتبقية اأو يتنازعون ال�صيطرة عليها.
اأن طالبان مل تعلن ر�صميا عن بدء هجوم الربيع �صوى  وعلى الرغم من 
اإقليم بدخ�صان يف �صمال  املا�صي فقد وقع بالفعل قتال �صار من  االأ�صبوع 

البالد اإىل معقلي طالبان يف هلمند وقندهار يف اجلنوب.

توا�سل موجة الت�سامن مع الأ�سرى الفل�سطينيني امل�سربني

�إ�شر�ئيل ت�شعى لفر�ش قانونها يف م�شتوطنات �ل�شفة

�وك�شفام: �لقمع �ملتز�يد يف �فريقيا ور�ء حركة �لهجرة

هل طالبت �لقر�شنة �لرو�شية �لنتخابات �لفرن�شية؟

129 مهاجر� �فريقيا يتعر�شون ل�شطو قبالة ليبيا حما�ش تنتخب هنية رئي�شا ملكتبها �ل�شيا�شي 
•• طرابل�ش-اأ ف ب:

اوروبا  اإىل  متجهني  كانوا  �صرعي  غري  مهاجرا   129 يحمل  مطاطيا  قاربا  م�صلحة  جمموعة  هاجمت 
ملا  وفقا  الليبية،  ال�صواطئ  قبالة  البحر  يف  ركابه  وتركوا  املركب  حمرك  اإىل  اإ�صافة  ممتلكاتهم  و�صرقوا 
اإن  قا�صم،  اأي���وب  العميد  الليبية،  البحرية  با�صم  املتحدث  وق��ال  ال�صبت.  ام�ش  الليبية  البحرية  اأعلنته 
جمموعة م�صلحة على منت قارب �صريع هاجمت املهاجرين و�صلبت ممتلكاتهم ال�صخ�صية من هواتف نقالة 
وغريها، وقامت كذلك بانتزاع املحرك من القارب املطاطي وتركته واملهاجرين حتت رحمة االأمواج حتى 
و�صول النجدة م�صاء. وقال لوكالة فران�ش بر�ش اإن املهاجرين من بلدان افريقية جنوب ال�صحراء وبينهم 
27 امراأة وطفالن.  واأ�صاف اأنهم بقوا يف البحر لعدة �صاعات بعد احلادثة قبل اأن ينقذهم حر�ش ال�صواحل 
الليبي اثر بالغ تلقاه من �صياد حملي. وتفيد اأرقام املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني اأن 
اأكرث من 24 األف مهاجر و�صلوا اإىل ايطاليا خالل االأ�صهر الثالثة االأوىل من عام 2017 بعدما خا�صوا 

الرحلة امل�صنية من ليبيا، مقارنة ب�18 األفا و�صلوا خالل الربع االأول من العام املا�صي.

•• لندن-وكاالت:

مل ي��ك��د ذل����ك ال���ك���م ال���ه���ائ���ل من 
امل�صربة من  االإلكرتونية  الر�صائل 
الفرن�صية  الرئا�صة  مر�صح  حملة 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون جت��د طريقها 
حتى  االإن���رتن���ت،  ع��ل��ى  الن�صر  اإىل 
ف��������ورا نحو  االن����ت����ب����اه  ان���������ص����رف 

القرا�صنة الرو�ش.
الر�صائل  ت���ل���ك  غ���م���رت  اإن  وم�����ا 
غيغابايت   9 حجمها  و���ص��ل  ال��ت��ي 
طفق  ح��ت��ى  العنكبوتية،  ال�صبكة 
بينها  املقارنات  يعقدون  املهتمون 
وب��ني ال��ه��ج��وم االإل���ك���رتوين الذي 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ل����ه  ت��ع��ر���ص��ت 
االأمريكي  ال��دمي��ق��راط��ي  ل��ل��ح��زب 
هيالري  ح��م��ل��ة  رئ���ي�������ش  وم����وق����ع 
كلينتون. وزعمت اأجهزة املخابرات 
الثاين  كانون  يناير  يف  االأمريكية 
الرو�صي  ال���رئ���ي�������ش  اأن  امل���ا����ص���ي 
ف����الدمي����ري ب���وت���ني ه����و م����ن اأم����ر 
التاأثري على  بغية  القر�صنة  بتلك 
االأمريكية  ال��رئ��ا���ص��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
مل�صلحة املر�صح اجلمهوري دونالد 
ترمب الذي فاز بنتيجتها يف نهاية 
امل��ط��اف. وم��ع اأن��ه مل ُي��ع��رف حتى 
على  الهجوم  وراء  يقف  م��ن  االآن 
ح��م��ل��ة م���اك���رون، ال����ذي ج���اء قبل 
انتخابات  موعد  من  فقط  يومني 
ال�صكوك  ف��اإن  فرن�صا،  يف  الرئا�صة 

اأيلول  ���ص��ب��ت��م��ر  يف  ان��ت��خ��اب��ات��ه��ا 
املقبل. واتهم مدير جهاز املخابرات 
الرو�ش  ن��ظ��راءه  االأمل���اين  الداخلي 
كبرية  �صيا�صية  م��ع��ل��وم��ات  بجمع 
وقال  االإلكرتونية،  هجماتهم  من 
اإن الكرملني هو من �صيقرر ما اإذا 

كان يريد ا�صتغاللها ل�صاحله.
�صلوعها  ت��ن��ف��ي  م��و���ص��ك��و  اأن  غ���ري 
-ب�������اأي ���ص��ك��ل م����ن االأ�����ص����ك����ال- يف 
املوؤ�ص�صة  على  اإلكرتونية  هجمات 

ال�صيا�صية االأملانية.

عن  وُنقل  الرو�صية.  امل�صالح  على 
الكرملني دميرتي  با�صم  املتحدث 
االدعاءات  �صاعت  عندما  بي�صكوف 
باأن القرا�صنة الرو�ش ي�صتهدفون 
االنتخابات الرو�صية، قوله اإن ذلك 

لي�ش �صحيحا البتة.
ومع مزاعم اخرتاق مواقع اأحزاب 
و���ص��خ�����ص��ي��ات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ن قبل 
املخاوف  ف��اإن  ال��رو���ش،  القرا�صنة 
اأملانيا  م��ث��ل  ب��دول��ة  ت�صتبد  ب����داأت 
ع��ن��دم��ا تنظم  م��ن م�صري مم��اث��ل 

مو�صكو.  ح��ول  اأن حامت  لبثت  ما 
اأم���ا ال��ر���ص��ال��ة ال��ت��ي ُح��ذف��ت الحقا 
فقد ك��ان��ت وا���ص��ح��ة، وم��ف��اده��ا اأن 
رو�صيا بوتني �صعت ملوؤازرة مر�صحة 
اليمينية  ال����وط����ن����ي����ة  اجل����ب����ه����ة 

املتطرفة مارين لوبان.
ول����ق����د ج���������اأرت ح���م���ل���ة م����اك����رون 
ب�����ال�����������ص�����ك�����وى م��������ن حم�����������اوالت 
�صبكة  لها  تتعر�ش  التي  القر�صنة 
بالالئمة  واأن����ح����ت  ح��وا���ص��ي��ب��ه��ا، 
االإلكرتونية  الهجمات  يف  جزئيا 

مقتل 9 جنود يف هجوم
 لبوكو حر�م يف ت�شاد

•• جنامينا-رويرتز:

اإن مت�صددين من حركة  قال متحدث با�صم اجلي�ش يف ت�صاد ام�ش ال�صبت 
بوكو حرام قتلوا ت�صعة جنود يف هجوم على مع�صكر للجي�ش �صمال البالد 

قرب احلدود مع نيجرييا.
“هناك ت�صعة قتلى و28 م�صابا  اآزم بريماندوا لرويرتز  وقال الكولونيل 
من جانبنا” واأ�صاف اأن 28 مت�صددا قتلوا. وقال اجلي�ش اإن جماعة بوكو 

حرام �صنت الهجوم.
وعلى مدى ال�صنوات ال�صبع املا�صية قتلت بوكو حرام نحو 15 األف �صخ�ش 
اإ�صالمية يف  اأكرث من مليونني يف م�صعاها الإقامة دولة  وت�صببت يف نزوح 

نيجرييا. 
وا�صتعادت قوة اإقليمية �صمت قوات من ت�صاد اأغلب االأرا�صي التي �صيطرت 

عليها بوكو حرام يف العامني املا�صيني.
والنيجر  والكامريون  نيجرييا  �صرق  �صمال  ورك��زت اجلماعة هجماتها يف 

املجاورتني فيما �صنت هجمات بوترية اأقل على ت�صاد.

���ص��ي��ا���ص��ي��ة جديدة  اإ���ص��رائ��ي��ل يف وث��ي��ق��ة  ح��ي��ال 
احلركة  وحتتفظ  امل��ا���ص��ي.  االأ���ص��ب��وع  ن�صرتها 
ب��ج��ن��اح ع�����ص��ك��ري ك��ب��ري احل��ج��م يف ق��ط��اع غزة 
2007 من  ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه يف  ان���ت���زاع  م��ن��ذ 
حركة فتح ومقرها ال�صفة الغربية املحتلة كما 

خا�صت ثالث حروب مع اإ�صرائيل.
وق����ال ع����زام االأح���م���د ع�����ص��و ال��ل��ج��ن��ة املركزية 
حلركة فتح وم�صوؤول ملف امل�صاحلة لرويرتز 
وناأمل  هنية  اإ�صماعيل  ل��الأخ  التوفيق  نتمنى   :
ال�صيا�صي  واملكتب  ه��و  خطواته  اأول  ت��ك��ون  اأن 
احلكومية  االإداري���ة  اللجنة  حل  كلها  وحما�ش 

•• غزة-رويرتز:

اأبلغ املتحدث با�صم حركة حما�ش فوزي برهوم 
ام�ش  ان��ت��خ��ب��ت  احل���رك���ة  اأن  غ����زة  يف  روي�����رتز 
اإ�صماعيل هنية رئي�صا جديدا ملكتبها ال�صيا�صي.

انتخابه  مت  هنية  اإ�صماعيل  االأخ  برهوم  وق��ال 
خلفاً  حما�ش  حلركة  ال�صيا�صي  للمكتب  رئي�صا 

لالأخ خالد م�صعل.
وي��ح��ل ب��ذل��ك ه��ن��ي��ة، ال��ن��ائ��ب ال�����ص��اب��ق لرئي�ش 
وانتهت   . م�صعل  ال�صيا�صي، حمل خالد  املكتب 
والية م�صعل فيما تخفف حما�ش من موقفها 

بكل  غ����زة  اإدارة  وت�����ص��ي��ل��م  ه���م  ي�����ص��م��ون��ه��ا  ك��م��ا 
موؤ�ص�صاتها اإىل حكومة الوفاق الوطني برئا�صة 
ا�صتئناف  ال��ف��ور  على  لنبداأ  اهلل  احل��م��د  رام���ي 
جهودنا الإنهاء االنق�صام وتنفيذ اتفاق امل�صاحلة 
بكل مكوناته. ومل يدل م�صوؤولون اإ�صرائيليون 
بتعليق على االنتخابات. و�صغل هنية، املولود يف 
غزة والبالغ من العمر 54 عاما من�صب رئي�ش 
انتخابات  احل��رك��ة يف  ان��ت�����ص��ار  ب��ع��د  ال������وزراء، 
من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  باملن�صب  واح��ت��ف��ظ   2006
اإقالته ر�صميا من الرئي�ش حممود عبا�ش قائد 

حركة فتح.

•• دوربان-اأ ف ب:

ل��ف��ت��ت م��ن��ظ��م��ة اوك�����ص��ف��ام اخل���ريي���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة هذا 
ال��دول االفريقية وهو ما  اال�صبوع اىل تزايد القمع يف 
املانيا  ح��ذرت  بينما  وذل��ك  الرحيل،  على  النا�ش  يحمل 
ل��ال���ص��ط��راب��ات يف هذه  امل�صببة  ال��ه��ج��رة  ع��واق��ب  م��ن 

القارة.
من  االدمغة  هجرة  وم�صالة  ال�صيا�صية  احلرية  وكانت 
املنتدى  تناولها  ال��ت��ي  امل�صائل  اب���رز  ب��ني  م��ن  افريقيا 
االقت�صادي العاملي حول افريقيا الذي اختتم اعماله يف 

دوربان اجلمعة.
و�صرحت املديرة التنفيذية الوك�صفام ويني بيانيما ان 
كانت  والتعبري  االجتماع  حرية  تقمع  التي  القوانني 

حمركا وراء الهجرة.
وح���ذر وزي���ر امل��ال��ي��ة االمل���اين وول��ف��غ��ان��غ �صويبله خالل 
القارة  يف  اال���ص��ت��ق��رار  حت��ق��ي��ق  يف  ف�����ص��ل��ن��ا  اذا  امل��ن��ت��دى 
�صنواجه  امل��ق��ب��ل��ة  وال���ع���ق���ود  ال�����ص��ن��وات  يف  االف��ري��ق��ي��ة 
خماطر جيو�صيا�صية متزايدة، ت�صمل و�صول املزيد من 

املهاجرين اىل اوروبا.

وقال رئي�ش جنوب افريقيا جاكوب زوما الذي ا�صت�صاف 
املنتدى ان طريقة التعامل مع الهجرة من بني اخطر 

التحديات التي يواجهها العامل.
مليون   244 العامل  يف  املهاجرين  ع��دد  اجمايل  وبلغ 
 63 ب��ل��غ  قيا�صي  ع���دد  بينهم  م��ن   2015 يف  �صخ�ش 
�صمنهم  منازلهم  مغادرة  على  ارغموا  �صخ�ش  مليون 
ن�صره  تقرير  بح�صب  جلوء،  وطالبو  ونازحون  الجئون 

برنامج االغذية العاملي اجلمعة.
وا�صارت بيانيما اىل ان التدفق الكبري للمهاجرين من 
افريقيا دليل وا�صح على اداء الطبقة ال�صيا�صية يف هذه 

القارة.
وتابعت لوكالة فران�ش بر�ش انه تقييم للقيادة يف قارتنا 

التي تف�صل يف ايجاد فر�ش اقت�صادية ل�صعوبها.
وم�صت تقول يف العديد من هذه الدول، هناك اأنظمة 
ان  يفرت�ش  ال��ت��ي  االم����وال  تنفق  �صرعية  غ��ري  قمعية 
اأمنية  اأنظمة  على  �صعوبها  اأو���ص��اع  لتح�صني  ت�صتخدم 

وملراقبة ال�صعوب واملعار�صة وا�صكات و�صائل االعالم.
ك�صف ا�صتطالع ملعهد �صيفيكو�ش الذي يراقب احلريات 

يف خمتلف انحاء العامل ان دولتني افريقيتني فقط 

•• القد�ش املحتلة-وكاالت:

االأ�صرى  مع  ت�صامنا  احتجاجات  واالأردن  املغرب  �صهد 
الفل�صطينيني امل�صربني عن الطعام يف �صجون االحتالل 

االإ�صرائيلي.
العا�صمة  و�صط  مظاهرة  يف  االأردن��ي��ني  مئات  و���ص��ارك 
منذ  الطعام  امل�صربني عن  االأ�صرى  مع  ت�صامنا  عمان 
من  املظاهرة  وانطلقت  االح��ت��الل،  ب�صجون  يوما   19

اأمام امل�صجد احل�صيني .
باإ�صراب  ت�صيد  هتافات  ورددوا  امل�صاركون الفتات  ورفع 
جتاه  العربي  بال�صمت  وتندد  الفل�صطينيني،  االأ�صرى 

ق�صيتهم.
املعتقلني  ب���داأ م��ئ��ات  امل��ا���ص��ي،  اأب��ري��ل ني�صان   17 ي��ومي 
للمطالبة  الطعام  عن  مفتوحا  اإ�صرابا  الفل�صطينيني 
ويقود  االح��ت��الل.  ب�صجون  حياتهم  ظ���روف  بتح�صني 
املركزية  اللجنة  ع�صو  ال��رغ��وث��ي  م����روان  االإ����ص���راب 
عام  منذ  واملعتقل  فتح  الفل�صطيني  التحرير  ل�حركة 

.2002
�صفارة فل�صطني

ويف العا�صمة املغربية الرباط، نظم ع�صرات من املغاربة 
وقفة احتجاجية دعت اإليها �صفارة فل�صطني يف املغرب، 
و����ص���ارك ف��ي��ه��ا ن�����ص��ط��اء ح��ق��وق��ي��ون ومم��ث��ل��و االأح�����زاب 

ال�صيا�صية والنقابات العمالية واجلمعيات الطالبية.
االإ�صرائيلي  باالحتالل  تندد  �صعارات  امل�صاركون  ورف��ع 
عن  الفوري  باالإفراج  وطالبوا  الفل�صطينية،  لالأرا�صي 

كل ال�صجناء.
اأجل  م��ن  امل��غ��رب��ي  االئ��ت��الف  ���ص��ي��اق مت�صل، وج���ه  ويف 
العام  االأم��ني  اإىل  ر�صالة  التطبيع  ومناه�صة  فل�صطني 
حلمل  ال��ع��اج��ل  بالتدخل  للمطالبة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��� 
االأ�صرى  للمطالب  اال�صتجابة  على  االحتالل  �صلطات 

ب�صجون االحتالل.
الطعام  اإ�صراب عن  الدخول يف  اإىل  االئتالف  دعا  كما 
ملدة 24 �صاعة ابتداء من اليوم بال�صابعة م�صاء، وذلك 
للتعبري عن الت�صامن مع االأ�صرى الفل�صطينيني. ويف 
عن  اإ�صرابا  مان�ص�صرت  بجامعة  طلبة  ينظم  بريطانيا، 
ولل�صغط  الفل�صطينيني،  االأ�صرى  مع  ت�صامنا  الطعام 
العاملة  ال�������ص���رك���ات  مل��ق��اط��ع��ة  ج��ام��ع��ت��ه��م  اإدارة  ع��ل��ى 
�صد  التمييز  بعدم  يطالبونها  كما  املحتلة،  باالأرا�صي 

الطلبة النا�صطني من اأجل العدالة للفل�صطينيني.
باإيفاد  املتحدة  االأمم  العربية  ال��دول  جامعة  وطالبت 
جلنة حتقيق دولية لل�صجون االإ�صرائيلية لالطالع على 
الفل�صطينيني.  االأ�صرى  بحق  ترتكب  التي  االنتهاكات 
وتفيد اإح�صائيات فل�صطينية ر�صمية اأن تل اأبيب تعتقل 
وثالثمئة  ام���راأة   51 بينهم  فل�صطيني،   6500 نحو 

طفل، يف 24 �صجنا ومركز توقيف.
اىل ذلك، قالت �صحيفة هاآرت�ش االإ�صرائيلية اإن وزيري 
ران  العدل اآييلت �صاكيد وال�صياحة ياريف ليفني يح�صّ
م�صروع قانون يق�صي بفر�ش القانون االإ�صرائيلي على 

امل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية و�صرقي القد�ش.
واأ�صافت ال�صحيفة اأن هذا القانون ال ي�صري حاليا على 
االإ�صرائيلية  الع�صكرية  القيادة  الأن  امل�صتوطنات،  هذه 
م�صوؤولة عن تطبيق القانون يف امل�صتوطنات عر اإ�صدار 

اأوامر ع�صكرية.
وح�صب م�صروع القانون الذي يجري العمل على اإعداده 
فاإن كل اقرتاح قانون يقدم للكني�صت الرملان يجب اأن 
يعني  مبا  ع�صكري،  باأمر  ولو  امل�صتوطنات  على  ي�صري 
يف النهاية فر�ش القانون االإ�صرائيلي على امل�صتوطنات 

ب�صكل غري مبا�صر.
واأبلغ الوزيران االإ�صرائيليان جميع الوزراء يف احلكومة 
ال�����ص��ي��ف��ي��ة للرملان،  ال������دورة  ب����دء  ق��ب��ل  مب��ب��ادرت��ه��م��ا 

الوزارية  للجنة  ي��ق��دم  ق��ان��ون  م�����ص��روع  ك��ل  اإن  بحيث 
يف  امل�صتوطنني  على  تاأثريه  �صيدر�ش  الت�صريع  ل�صوؤون 
احلكومة  تهتم  اأن  املقبول  غري  من  اأن��ه  بزعم  ال�صفة، 
باالإ�صرائيليني يف مناطق معينة، بينما تهمل فئة منهم 

الأنها ت�صكن يف مناطق اأخرى.
ونقلت هاآرت�ش عن وزيرة العدل قولها اإنها لن تقبل باأال 
األف م�صتوطن   430 اإىل  االإ�صرائيلي  القانون  يتطرق 
اأن  زاعمة  ال�صفة،  يف  يقيمون  تويرت  عر  الن�ش  غ��رد 
امل�صتوطنات لي�صت ال�صاحة اخللفية الإ�صرائيل، وهو ما 
�صي�صدر الحقا  اإ�صرائيلي  قانون  كل  يو�صح  اأن  يتطلب 

كيفية تطرقه للم�صتوطنني.

ر�صالة للوزراء
نظرائهم يف  اإىل  املوجهة  ر�صالتهما  الوزيران يف  وزع��م 
احلكومة اأن اال�صتيطان واقع وقائم ولي�ش طارئا، وقد 
مواطنيها  جميع  م��ع  اإ�صرائيل  تتعامل  الأن  االأوان  اآن 
قانونها عليهم  ذلك عر فر�ش  يتم  اأن  مب�صاواة، على 

جميعا، مبن يف ذلك من ي�صتوطنون ال�صفة.
اأن  ونقلت ال�صحيفة عن م�صدر م�صوؤول بوزارة العدل 
يف  متخ�ص�صني  موظفني  لتعيني  جارية  التح�صريات 
لدعوة  ا�صتمرارا  االإ�صرائيلي،  القانون  تطبيق  كيفية 
�صاكيد يف فر�ش هذا القانون على امل�صتوطنات القائمة 

يف ال�صفة.
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اأّكد نهاية حكومة ال�ساهد:

جنيب �ل�شابي للباجي: �أمن تون�ش �لقومي مهّدد ...!
•• الفجر - تون�ش - خا�ش

اإىل  ال�صب�صي  الباجي قائد  التون�صي  ال�صابي الرئي�ش  اأحمد جنيب      دعا 
اأن  م��رزا  فيها،  اأ�صبحت  التي  الظلمة  البالد من  الإخ��راج  مبادرة  تقدمي 
ال�صالحيات التي منحها د�صتور اجلمهورية الثاين للرئي�ش جعلت مركز 
ال�صلطة ب��ني ي���دي���ه.    واع��ت��ر ال�����ص��اب��ي، يف ر���ص��ال��ة وّج��ه��ه��ا للباجي قائد 
اأّن  اأم�ش ال�صبت،  ال�صب�صي ون�صرتها جريدة املغرب املحلية بعددها ال�صادر 
اأمننا القومي مهّدد كما مل يحدث له من قبل.. وهو ما يحملكم م�صوؤولية 
اخلروج بحل يرتقي اىل م�صتوى التحديات م�صيفا الوقت يداهمنا وانها 

ال�صابي ان حكومة يو�صف ال�صاهد  اأم��ام اهلل والوطن.    واعتر  مل�صوؤولية 
اأ�صبحت يف حكم املنتهي واأن احللول اإزاء االأزمة االقت�صادية واالجتماعية 
ان  اإىل  م�صريا  مبّكرة،  ت�صريعية  انتخابات  اإج��راء  عر  تكون  ال  واالأمنية 
الدعوة اىل تنظيم انتخابات ال تقوم على اأ�صا�ش د�صتوري ولن تلد م�صهدا 

اأح�صن من امل�صهد احلايل.
  جدير بالذكر ان الباجي قائد ال�صب�صي �صيقدم يوم االأربعاء القادم خطابا 
اأعمال  رج���ال  و�صيح�صره  بالعا�صمة  امل��وؤمت��رات  ق�صر  يف  ب�الهام  و���ص��ف 
و�صيا�صيون ون��واب، وينتظر ان يقدم الرئي�ش خالل هذا اخلطاب ت�صّوره 

للخروج من االأزمة التي تعي�ش على وقعها تون�ش.

مر�شح تر�مب ملن�شب وزير �شالح �لرب ين�شحب 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وزير  ملن�صب  اختارته  كانت  اآخ��ر  مر�صحا  ترامب  ادارة  خ�صرت 
�صالح الر بعد ان قرر �صحب تر�صيحه اإثر انتقادات من نواب على 
مواقف وت�صريحات �صابقة له حول املتحولني جن�صيا وامل�صلمني 
وامل��ت��ح��دري��ن م��ن ا���ص��ل الت��ي��ن��ي. وق���ال م���ارك غ��ري��ن ال�صناتور 
انه  اجلمهوري لوالية تيني�صي يف بيان ل�صبكة ايه بي �صي نيوز 
ين�صحب ب�صبب الهجمات املخطئة وامل�صللة بحقي. وتابع غرين 
قبل  من  لهجمات  امل�صيحية  وقيمي  العامة  م�صريتي  تعر�صت 
وك��ان غرين  �صيا�صية.  االخ��ر الجل مكا�صب  البع�ش يف اجلانب 
فيوال  فين�صنت  امللياردير  ان�صحاب  بعد  لرتامب  الثاين  اخليار 
يف �صباط/فراير قائال انه غري قادر على جتاوز االعرتا�صات 

حول م�صاألة ت�صارب امل�صالح حول م�صالح مالية ميلكها.

عربي ودويل

•• الفجر - مارك رو�ش 

 ترجمة خرية ال�شيباين
    اأخريا، حانت �ساعة التقاعد لالأمري 
زوج  �سيتخلى  �سنة،   95 فيليب. 
من  ابتداء  الثانية  اإليزابيث  امللكة 
وظائف  جميع  عن  القادم  اخلريف 
و�سي�ستقيل  الــ�ــســيــادي،  التمثيل 
الفخرية  الرئا�سة  من  ادنربه  دوق 
لبع�س 780 جمعية خريية يتحّمل 
�ست�ستمر  جانبها،  من  م�سوؤوليتها. 
وظائفها،  اداء  يف  عاما،   91 امللكة، 
توليها  اإطــار  يف  تخفيفها،  مت  التي 

عر�س اململكة.

القيا�صي  ال���رق���م  ام��ل��ك  ل��ع��ل��ي   «    
ال����ل����وح����ات  ت����د�����ص����ني  ال�����ع�����امل�����ي يف 
دون  االأرب����ع����اء،  ق���ال  التذكارية”، 
ابت�صامة كعادته، دوق ادنره خالل 
الكريكيت  مللعب  جديد  فرع  افتتاح 

اللندين يف اوفال. 
لنهاية  امل����ت���������ص����رع  االإع������������الن      
االلتزامات العامة خلليل اليزابيث 
الكاذبة  املعلومات  الثانية، جاء بعد 
القادمة من اخل��ارج، خ�صو�صا من 
فرن�صا، والتي ا�صارت اإىل وفاة الذي 
ول����د اأم�����ريا ل��ل��ي��ون��ان وال���دمن���ارك 
جزيرة  يف   ،1921 يونيو   10 يف 
ك��ورف��و. واالج��ت��م��اع ال��ط��ارئ �صباح 
اخل��م��ي�����ش خل��ل��ي��ة االزم����ة يف ق�صر 
امل�صوؤولني  ت��وت��ر  ُي����رز  ب��اك��ن��غ��ه��ام، 
املتقدمة  ال�صن  ام��ام  الريطانيني 

للملكة وزوجها.
    م����ن ج���ه���ة اخ��������رى، ف�������اإن وق���ع 
اأي�����ص��ا اإىل عدم  ي��ع��ود  ه���ذا اخل���ر 
ت�صهده  ال����ذي  اال���ص��ت��ق��رار احل����ايل 
اململكة املتحدة. فاإىل جانب املخاوف 
ب���������ص����اأن ال���ري���ك�������ص���ي���ت، وخم���اط���ر 
ا�صتقالل ا�صكتلندا، واإعادة التوحيد 
املخاوف  املحتملة الإيرلندا، ت�صاف 
امللكيني  ال����زوج����ني  ���ص��ح��ة  ب�������ص���اأن 

الت�صعينيني.
العر�ش  على  ال�صيادة  اأن  ورغ���م      
التي عهد بها، بحكم االمر الواقع، 
ق��ائ��م��ة، فان  ت�����ص�����ارل��ز  االأم�����ري  اإىل 
ت�������زال  ال  ال��ث��ان��ي��������������������������ة  ال��ي��زاب��ي��ث 
اال�صطرابات  يف  الثابت����ة  النقطة 

احلالية.
امل��ل��ك��ة ع���ن العر�ش  ت��ت��ن��ازل  ل���ن      
قبل  الدين�������ية:  معتقداتها  ب�صبب 
ب���ال���ب���ق���اء يف  اأق�������ص���م���ت  64 ع����ام����ا، 

من�صبها حتى املوت، و�صتبقى. 
الدر�ش  ا�صتخل�ش  الق�صر  ان  غري 
ديانا  وف��اة  ا�صتعداده عند  ع��دم  من 

يف 31 اغ�صط�ش 1997. 
التوا�صل  ���ص��ب��ك��ات  وب���ا����ص���ت���خ���دام 
االج����ت����م����اع����ي، ي���ع���ت���زم م�������ص���وؤويل 

   متحم�صا وحري�صا يف وقت مبكر 
ال��ب��ي��ئ��ة، ق����اد فيليب  ع��ل��ى ح��م��اي��ة 
ال�����ص��ن��دوق ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��ف��اظ على 
الطبيعة. وبف�صل االأمري ظل لوار 

اخر نهر بري يف اأوروبا.
   بالتوازي، يعتر هذا املجّدد رجعيا 
ونزعته  ب�صوء مزاجه  ُيعرف  �صلبا، 
هو  ملنتقديه،  وبالن�صبة  الذكورية. 
رجل خارج عن ال�صيطرة، عنيد، ال 
يفعل اال ما يقرره. انه يتطابق مع 
هواة الروايات البولي�صية واملو�صيقى 
االأفكار  ط��رح  واأ���ص��ا���ص��ا  الع�صكرية، 
ب�صوت  االآم���رة  فلهجته  الق�صرية. 
اأي  حتظر  انها  م�صبقا  تبدو  اأج�ش، 
ت��ن��اق�����ش.    ولكن ال��ذي��ن يعرفونه 
م����ن اخلطاأ  ان�����ه  ي�����وؤك�����دون  ج���ي���دا 
ال�صورة  ه��ذه  عند  التوقف  القاتل 
التب�صيطية. ال اأحد يجادل ب�صعوره 
بالواجب، وتفانيه يف وظيفته، وذكاء 
دوره. ففي مواجهة منتقديه، يحب 
كيبلينغ،  اق��ت��ب��ا���ش  فيليب  االأم����ري 
وكاتبه  االإم�����راط�����وري�����ة،  ����ص���اع���ر 
املف�صل، وهو ميّجد الذين يعرفون 
كيف يواجهون االنت�صار والكوارث، 
وال���ت���ع���اط���ي ب��ن��ف�����ش ال��ط��ري��ق��ة مع 

هذين املحتالني االثنني .

ك�����ص��اب��ط بحرية  م�����ص��ريت��ه  ان���ه���ت 
حمرتف التي كان مفتونا بها.

جمّدد رجعي
ادخل  العر�ش،  اليزابيث  ت��ويّل  بعد 
بالط  يف  ج��دي��دة  روح���ا  امللكة  زوج 
باإر�صال  وذل�����ك  ح��ي��ن��ه��ا،  م��ت��ج��ه��م 
الثانية  ال��ي��زاب��ي��ث  ان  مب��ا  اب��ن��ائ��ه، 
تعليمهم،  ع���ل���ى  ب��ال�����ص��ه��ر  ك��ل��ف��ت��ه 
ار�صالهم اىل املدر�صة بدل ان يكونوا 

يف عهدة معلمني معتمدين.
اب���واب امللكية  1969، فتح      ع��ام 
حياته  بت�صوير  و�صمح  للتلفزيون، 
العائلة  ع���ن  ت��ق��ري��ر  يف  ال��ي��وم��ي��ة 
امل��ال��ك��ة، الق���ى جن��اح��ا ك��ب��ريا. وهو 
اأي�����ص��ا م��ن اأج���ر امل��ل��ك��ة، ال��ت��ي كان 
خ��ج��ل��ه��ا اأ����ص���ط���وري���ا، ع��ل��ى اخل����روج 

للجماهري. 

انفتاحه  تف�صر  االأج��ن��ب��ي��ة  اأ���ص��ول��ه 
الفكري. ذكي، وحازم وناجع، و�صع 
قليال من امللح يف حياة امللكة، املراأة 
ان  دون  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  امل��ح��اف��ظ��ة 
عليها”،  بظالله  يلقي  ان  ي��ح��اول 
روبرت  امللكية  ال�صرية  كاتب  يقول 

ال�صي.
   من اأ�صول اأملانية، ولكن اأرثوذك�صيا 
دينيا، كان فيليب الطفل اخلام�ش، 
ول����ك����ن االب�������ن ال����وح����ي����د ل���الأم���ري 
األي�ش  واالأم������رية  اأن�����درو  ال��ي��ون��اين 
م���ن ب��ي��ت��ي��ن��رغ يف ال�����دمن�����ارك. يف 
تزوج   ،1947 ع���ام  ن��وف��م��ر   20
واجلذاب،  اال�صقر  ال�����ص��اب،  االأم���ري 
اإليزابيث  االأم���رية  العهد  ولية  من 
التي التقاها اأثناء درا�صته يف الكلية 

البحرية يف دارمتوث.
     �صليل امللكة فيكتوريا من ابنتها 
اأملاين  األي�ش، التي تزوجت من دوق 
ك��ب��ري، ك��ان اأي�����ص��ا واح���دا م��ن اأبناء 
ع��م��وم��ت��ه��ا ال��ب��ع��ي��دي��ن. وم����ن اجل 
ه����ذا ال������زواج ع���ن ح����ب، ت��خ��ل��ى عن 
ال�صامية  األ���ق���اب���ه  وع����ن  ج��ن�����ص��ي��ت��ه 
فيليب  ا�����ص����م  وات����خ����ذ  ال�������ص���اب���ق���ة، 
االأنغليكانية،  واحت�صن  مونتباتن 

دين الدولة.
    ط��������وال ح����ي����ات����ه، ورغ��������م ه����ذا 
اأب��ق��ى االأم���ري على بع�ش  ال��ت��ح��ّول، 
احرتام  منها،  االأرثوذك�صية  القيم 
يف  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ه��رم��ي،  الت�صل�صل 
واالهتمامات  االأخ�������الق،  م�����ص��ائ��ل 

البيئية.
الوفاة  انهت   1952 ف��راي��ر     يف 
املبكرة لوالده، امللك جورج ال�صاد�ش، 

اال�صاعات  على  ف��ورا  ال��رد  باكنغهام 
التي ترتدد ب�ص������اأن العائل������ة املالكة ، 

وتنت�ص�������ر على �صبكة االإنرتنت.

الكبرية للذي طبع زمانه ب�صخ�صية 
ولكن  حمّببة  ال��وق��ت  نف�ش  يف  ه��ي 
معقدة اأي�صا. “ هذا الرجل الفاتن 

زواج عن حب
الكبري  االإع��الم��ي  ال�صدى  يو�صح 
ال�صعبية  بريطانيا،  يف  اخلر  لهذا 

العامل  ك����ان  وامل���م���ي���ز،  وال�������ص���اح���ر 
امللكي  النظام  لدمقرطة  االأ�صا�صي 
���ص��د اال���ص��ت��ب��ل�����ص��م��ن��ت. وال ���ص��ك ان 

�صيتخلى عن اداء مهامه الر�صمية يف اخلريف رغم ح�صوره الفاعل..ظل خلف امللكة على الدوام

بعد تويّل �ليز�بيث �لعر�ش �أدخل زوج �مللكة روحا جديدة يف بالط متجهم حينها
 ذكي وحازم وناجع، و�شع قليال من �مللح يف حياة �مللكة، �ملر�أة �ملحافظة و�لتقليدية

ن�صري للطبيعة وحري�ش على �صالمتها

ال�صابي يف �صيحة فزع

فتح الق�صر املغلق على التلفزيون

�صحة الثنائي ت�صغل بريطانيا

زواج عن حب

با�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي يعتزم باكنغهام الرد فورا على الإ�ساعات حول العائلة املالكة
حري�سا يف وقت مبكر على حماية البيئة، قاد فيليب ال�سندوق العاملي للحفاظ على الطبيعة

�ساحب �سعبية كبرية:

بريطانيا: حتية �لإجالل �لأخرية لالأمري فيليب
من اجل هذا الزواج عن حب، تخلى عن جن�سيته وعن األقابه ال�سامية ال�سابقة
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مب�ساركة ت�سع قيادات من اإمارات الدولة

»�لعني للفرو�شية« يحت�شن بطولة �ل�شرطة �لثامنة للرماية �لأوملبية
تنطلق يف ال�صاعة التا�صعة �صباح اليوم  بطولة ال�صرطة للرماية االأوملبية يف 
ن�صختها الثامنة والتي ي�صت�صيفها ميدان الرماية بنادي العني للفرو�صية 
الرابعة ع�صراً  ت�صتمر مناف�صاتها  يومياً حتى  والتي  والرماية واجلولف 

وتختتم يوم اخلمي�ش من هذا االأ�صبوع املوافق 11 من مايو اجلاري. 
وت�صارك يف هذه البطولة ت�صعة فرق متثل قيادات واإدارت خمتلفة لل�صرطة 
من خمتلف اإمارات الدولة وهي القيادة العامة ل�صرطة ابوظبي،  القيادة 
العامة  القيادة  ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة  القيادة   ، دب��ي  ل�صرطة  العامة 
العامة  ،ال��ق��ي��ادة  ال��ف��ج��رية  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة   ، ع��ج��م��ان  ل�صرطة 
للدفاع املدين ،�صوؤون اجلن�صية واالقامة ، قوات االمن اخلا�صة ومدر�صة 

الريا�صي  املو�صم  البطولة مبثابة ختام  وتعتر هذه  االحتادية.  ال�صرطة 
�صبع مناف�صات هي:  الريا�صي 20١٦-20١٧ وت�صتمل على  ال�صرطة  الحتاد 
مرت   ٥0 بندقية  اليوم ،  �صباح  �صتقام  التي  رج��ال  راق��دا  مرت   ٥0 بندقية 
راقداً �صيدات، م�صد�ش 2٥ مرت رجال، م�صد�ش ١0 مرت رجال، م�صد�ش ١0 
مرت �صيدات م�صد�ش ٥0 مرت رجال. وكانت القيادة العامة ل�صرطة دبي قد 
ح�صلت على درع التميز العام للمو�صم الريا�صي املا�صي 20١٥-20١٦. ومن 
جهة اأخرى اأ�صاد العميد حممد حميد دملوج الظاهري رئي�ش جمل�ش اإدارة 
تنظيمها  مت  التي  املختلفة  املناف�صات  الريا�صي  مب�صتوى  ال�صرطة  احتاد 
اأ���ص��ده على  ك��ان على  التناف�ش  اأن  نف�صه  الوقت  يف  م��وؤك��داً  املو�صم  ه��ذا  يف 

م�صتوى االأفراد والقيادات املختلفة االأمر الذي ي�صب يف �صالح املنتخبات الوطنية 
اخلارجية  املختلفة  م�صاركاتها  يف  املتميز  الفني  امل�صتوى  تقدمي  على  وي�صاعدها 
الريا�صة  م�صتوى  على  ط��راأ  ال��ذي  التطور  تاأكيد  اإىل  خاللها  من  ت�صعىى  والتي 
ال�صرطية خالل املرحلة املقبلة. وقال يف ت�صريح له اإنهم كاحتاد �صوف يعكفون على 
تقييم امل�صتوى الذي �صهدته املناف�صات يف هذا املو�صم من حيث النواحي التنظيمية 
والفنية وحماولة اال�صتفادة من اجلوانب االإيجابية والعمل على تطويرها واالرتقاء 
بها وال�صعي ملعاجلة ال�صلبيات لتالفيها يف املو�صم املقبل.  كما متنى العميد حممد 
دملوج الظاهري اأن حتقق البطولة احلالية الطموح املنتظر واأن يرتفع م�صتوى اأداء 

امل�صاركني فيه�������ا حتى تكون خي������ر ختام ملو�صم حافل وملئ بكل النجاحات.

�ختتام بطولة مو�نئ �أبوظبي �لثانية لكرة �لقدم و �أدنوك )�أ( تنتزع كاأ�ش �لبطولة  
املطور  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  اختتمت 
امل�صغلة  وال���������ص����رك����ة  ال���رئ���ي�������ص���ي 
واملجتمعية  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��م��وان��ئ 
ومدينة خليفة ال�صناعية يف اإمارة 
اأبوظبي، بطولة كرة القدم الثانية 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني بفوز  ل��ل�����ص��رك��اء 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���ص��رك��ة 
اأدن��������وك ب���ال���ب���ط���ول���ة، وك����ان����ت قد 
�صاركت بفريقني يف تلك البطولة، 
حيث احتل” فريق اأدنوك اأ املركز 
اأدن��وك ب  فريق  احتل  فيما  االأول 
امل��رك��ز ال��ث��اين ، وج��اء فريق جهاز 
حماية املن�صاآت احليوية وال�صواحل 
ال��ث��ال��ث، وح���ل يف املركز  امل��رك��ز  يف 

اختارت ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي �سخ�سية ال�سباق تقديرا جلهوده

�للجنة �لعليا ل�شباق �لندية للثقافة و�لفنون  تعتمد نتائج �ملكرمني يف دورتها �ل�شاد�شة 
وت�شيد  بارتفاع �مل�شاركني يف قبل �لأندية وما �أحدثه �ل�شباق من حر�ك ثقايف يف �لأندية 

ال���ع���ل���ي���ا حممد  ال���ل���ج���ن���ة  ع�������ص���و 
اللجنة  حمدان بن جر�ش لرئا�صة 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ احل���ف���ل كما 
العليا  اللجنة  ع�صو  تكليف  ومت 
بتقدمي  الكعبي  في�صل  املهند�ش 
بدعوة  ال��ل��ج��ن��ة  احل���ف���ل ووج���ه���ت 
وجمال�ش  امل�صاركة  االأن��دي��ة  كافة 
االأمور  واأول��ي��اء  واملعنني  االإدارات 

وامل�صاركني حل�صور احلفل  .

واملعلومات  ال��ق�����ص��رية  وال��ق�����ص��ة 
العربي    واخل��ط  واالن�����ص��اد  العامة 
اأحدثه  مب���ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأ������ص�����ادت   .
ال�����ص��ب��اق  م��ن ح���راك ث��ق��ايف وفني 
ال�صبابية  وامل�����راك�����ز  االن����دي����ة  يف 
وامل�صاركة  االق����ب����ال  ومب�������ص���ت���وى 
للتناف�ش  ال���الع���ب���ني  ق���ب���ل  م����ن 
 ع��ل��ى ف���ئ���ات ال�����ص��ب��اق امل��خ��ت��ل��ف��ة .

وج����رى خ����الل االج���ت���م���اع تكليف 

�صيقام  ال����ذي  للحفل  ال��ت��ح�����ص��ري 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ب��رع��اي��ة 
القا�صمي  ����ص���ل���ط���ان  ب����ن  حم���م���د 
رئي�ش  ن��ائ��ب احل��اك��م  ال��ع��ه��د  ويل 
ال�صارقة  التنفيذي الإمارة  املجل�ش 
فعاليات  ع���ن  ال�����ص��ت��ار  ال����ص���ت���دال 
االندية  ل�صباق  ال�صاد�صة  ال���دورة 
ينظمه  وال���ذي  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
الثقايف  الريا�صي  ال�صارقة  ن���ادي 
ال�صارقة  جم��ل�����ش  م����ن  ب���رع���اي���ة 

الريا�صي بحكومة ال�صارقة .
فقد �صهد نادي ال�صارقة الريا�صي 
الثقايف يف ال�صهر املا�صي توافد 20 
�صبابيا للم�صاركة يف  ناديا ومركزا 
للثقافة  االأن���دي���ة  ���ص��ب��اق  جم���االت 
اأعمالها  �صمن  الع�صرة  وال��ف��ن��ون 
اأكرث  وتقاطر  ال�صاد�صة  ل��دورت��ه��ا 
392  الع��ب��ا ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  م���ن 
ف���ئ���ات وجم�������االت ال�������ص���ب���اق وهي 
والعر�ش  وال�صعر  الكرمي  القراآن 
والت�صوير  وال���ر����ص���م  امل�������ص���رح���ي 
الت�صويرية  واالأف���الم  الفوتغرايف 

احلفل  خ��الل  وامل��ك��رم��ني  ال�صباق 
النهائي 

وي���اأت���ي اع��ت��م��اد ال��ن��ت��ائ��ج يف اإط���ار 

يف نادي ال�صارقة الريا�صي الثقايف 
مقر  يف  االأول  اأم�����ش  م�صاء  وذل���ك 
ال��ن��ادي واع��ت��م��دت خ��الل��ه��ا  نتائج 

بق�صر الثقافة مبدينة ال�صارقة .
ج���اء دل���ك خ���الل اج��ت��م��اع اللجنة 
ال�صاد�صة  لدورتها  اأعمالها  �صمن 

ال�صيخ �صلطان بن حممد القا�صمي 
رئي�ش  ن��ائ��ب احل��اك��م  ال��ع��ه��د  ويل 
ال�صارقة  التنفيذي الإمارة  املجل�ش 

البطولة  ع����ق����د  اإيل  ون���ت���ط���ل���ع 
جم������دًدا يف العام املقبل واأن ت�صبح 
اأجندة  �صمن  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 

ال�صركة ال�صنوية . 
واأتوقع روؤية املزيد من البطوالت 
االأن�صطة  ت��ع��زز  ح��ي��ث  م�صتقباًل، 
بال�صعادة  ال�������ص���ع���ور  اجل���م���اع���ي���ة 
وتقوي الروابط التي نعتز بها مع 
اال�صرتاتيجيني  �صركائنا  جميع 
الت�صجيع  ن�صيد مب�صتوى  اأن  ونود 
املتناف�صة  الفرق  به  حظيت  ال��ذي 
التي  جماهريها  م��ن  البطولة  يف 
كبريين  وح��م��ا���ش  ب�صغف  ت��اب��ع��ت 

تلك البطولة .

الفرق امل�صاركة التي تناف�صت بروح 
ري��ا���ص��ي��ة ع��ال��ي��ة  يف ب��ط��ول��ة كرة 
اال�صرتاتيجيني،  لل�صركاء  القدم 
اأبوظبي  التزام موانئ  موؤكداً على 
اال�صرتاتيجيني  �صركائها  ب��دم��ج 
تلعب  حيث  االأن�صطة،  خمتلف  يف 
تعزيز  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  ال��ري��ا���ص��ة 
ال��ع��الق��ات. واأ����ص���اف قائاًل:  ت��ل��ك 
اختتمنا بطولة كرة القدم الثانية  
بنجاح  اال�صرتاتيجيني  لل�صركاء 
وح�صور  مب�صاركة  و�صعدنا  كبري، 
البطولة،  ف���رتة  ط����وال  ���ص��رك��ائ��ن��ا 
املتناف�صة خالل  الفرق  اأب��دت  وقد 
بالثناء،  جديرة  مهارات  املباريات 

ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل����دين، 
الريا�صي،  اأب����وظ����ب����ي  وجم���ل�������ش 
واأدنوك اأ، وجهاز الرقابة الغذائية، 
الثالثة جمارك  املجموعة  و�صملت 
اأ،  اأب���وظ���ب���ي  اأب����وظ����ب����ي، وم����وان����ئ 
وم���ط���ارات اأب��وظ��ب��ي واأدن������وك ب.   
جمعة  حم���م���د  ال���ك���اب���نت  و����ص���ل���م 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال�����ص��ام�����ص��ي، 
“اأ”  اأدن��وك  فريق  اأبوظبي،  ملوانئ 
ك��اأ���ش ال��ب��ط��ول��ة  ب��ح�����ص��ور الفرق 
االأخرى امل�صاركة يف البطولة، وهناأ 
متمنياً  الفائز  الفريق  ال�صام�صي 
والتميز،  النجاح  م��ن  م��زي��داً  لهم 
كما قتام ال�ص���ام�صي بتكرمي جميع 

املدين، جمل�ش اأبوظبي الريا�صي، 
الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
مطارات اأبوظبي، جمارك اأبوظبي 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�صركة 

اأدنوك.
وك���ان���ت ال���ف���رق امل��ت��ن��اف�����ص��ة ق���د مت 
جمموعات  ث���الث  اإىل  تق�صيمها 
�صمت  حيث  بينها،  فيما  تناف�صت 
مرافئ  م��ن،  كل  االأوىل  املجموعة 
اأب��وظ��ب��ي، وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة الأمن 
احلرة،  واملناطق  واحل���دود  املنافذ 
امل��ن�����ص��اآت احليوية  وج��ه��از ح��م��اي��ة 
وال�����ص��واح��ل، وم��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ب، 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  ���ص��م��ت  ف��ي��م��ا 

ال�����راب�����ع ف����ري����ق ج����ه����از اأب���وظ���ب���ي 
للرقابة الغذائية، فيما كان املركز 
اخل��ام�����ش يف ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة من 
اأبوظبي.   م���وان���ئ  ف���ري���ق  ن�����ص��ي��ب 
امتدت  التي  البطولة  يف  و���ص��ارك 
الأك���رث م��ن اأ���ص��ب��وع��ني م��ن الفرتة 
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لكرة  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ملعب  على 
ال���ق���دم يف م��ي��ن��اء زاي�����د ك���ل من؛ 
العامة  والهيئة  اأب��وظ��ب��ي،  م��راف��ئ 
واملناطق  واحل����دود  امل��ن��اف��ذ  الأم���ن 
املن�صاآت  ح���م���اي���ة  ج���ه���از  احل�������رة، 
احل����ي����وي����ة وال���������ص����واح����ل، م���وان���ئ 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اب��وظ��ب��ي، 

ل�صباق  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اخ����ت����ارت 
ال�صيخ  والفنون  للثقافة  االن��دي��ة 
ع�صو  القا�صمي  �صعود  ب��ن  حممد 
ال�صارقة  التنفيذي الإمارة  املجل�ش 
املركزية  امل��ال��ي��ة  ال���دائ���رة  رئ��ي�����ش 
ال�صاد�صة  للدورة  ال�صباق  �صخ�صية 
قدمه  وم�������ا  جل�����ه�����وده  ت����ق����دي����را 
من  وللثقافة  الريا�صية  للم�صرية 

دعم ومتابعة واهتمام .
ملا  تقديرها  ع��ن  اللجنة  واأع��رب��ت 
ب���ن �صعود  ق��دم��ه ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
طوال  كبري  ع��ط��اء  م��ن  القا�صمي 
للريا�صيني  امل��ا���ص��ي��ة  ال�������ص���ن���وات 
وح���ر����ص���ه ع���ل���ى ت�����ص��ج��ي��ع ودع����م 
الفرق والالعبني وتطوير املرافق 
للجوانب  وت���ع���زي���زه  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وم���ب���ادرات���ه يف 
هذا املجال ووجهت اللجنة الدعوة 
وللتكرمي  ل��ل��ح�����ص��ور  ل�����ص��خ�����ص��ه 
م�صاء  �صيقام  ال��ذي  احلفل  خ��الل 
ي���وم ال��ث��الث��اء  ال��ت��ا���ص��ع م��ن �صهر 
�صمو  برعاية  املقبل  اجل��اري  مايو 

خيار  اأم��ام��ه  يكن  ومل  ج��ول��ة  اأول 
بعد تلك اخل�صارة غري الفوز على 
اال�صت�صالم  ب��ط��ري��ق��ة  م��ن��اف�����ص��ي��ه 
لالإخ�صاع وال�صيطرة يف 3 جوالت 
م��ت��ت��ال��ي��ة وب��ال��ف��ع��ل جن���ح يف ذلك 
مما كان للفوز بامليدالية الذهبية 
اأع��������رب عن  و  ط���ع���م���ه اخل�����ا������ش. 
على  الغامرة وهو مي�صي  �صعادته 
املو�صم  خ���الل  االن��ت�����ص��ارات  درب 
احل�����ايل واآخ����ره����ا ح�����ص��ول��ه على 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  ذه��ب��ي��ة 
التي  وه��ي  مل��ح��رتيف اجل��و جيت�صو 
ت��ع��ت��ر اأح����د اال���ص��ت��ح��ق��اق��ات التي 
مهم  تتويج  اأنها  على  اإليها  ينظر 
املو�صم  جلهود كبرية بذلت ط��وال 
نقطة  اإىل  ل���ل���و����ص���ول  امل����ا�����ص����ي 
خليفة   .. ال��ل��ق��اء  ح�صر  ال��ن��ه��اي��ة. 
اجلرمن رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي 
ال�صام�صي  را���ص��د  واأح��م��د  عجمان 
رئي�ش جلنة  االإدارة  ع�صو جمل�ش 
االألعاب الفردية بالنادي وعدد من 

كبار امل�صوؤولني.

 69 ال��ب��ن��ي يف وزن  ل��ف��ئ��ة احل����زام 
ك���ي���ل���وج���رام���ا حم���ط���ة م���ه���م���ة يف 
م�����ص��واره ال��ري��ا���ص��ي . و اأو���ص��ح اأن 
قوية  مناف�صة  بعد  االإجن��از حتقق 
له  مواجهات  اأرب��ع  خ��الل  ومثرية 
يف ال��ب��ط��ول��ة ب�����داأت ب��اخل�����ص��ارة يف 

القائد االأعلى للقوات امل�صلحة .
اأول  ب��اأن يكون  واأع���رب ع��ن فخره 
حكم اإماراتي يف الب�صاط الرئي�صي 
دويل  وحكم  العامل  بطولة  خ��الل 
اأن  اإىل  م�صريا  الهمم..  الأ�صحاب 
اأبوظبي  يف  ال��ع��امل  ببطولة  ف��وزه 

 .. ال��دول��ة  م��ن  ال�صمالية  املناطق 
مراحل  خ��ط��ت  اللعبة  اأن  م��وؤك��دا 
الدعم  بف�صل  للعاملية  م��ت��ق��دم��ة 
والرعاية التي جتدها من �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

للعبة وجلميع االأن�صطة الريا�صية 
بالنادي.

وقال اإن هذا التقدير ميثل له اأكر 
دافع ملوا�صلة م�صواره كحكم دويل 
وم����درب والع���ب حم���رتف وممثل 
الحت��اد االإم���ارات للجو جيت�صو يف 

ب���ال���ت���ق���دي���ر ال������ذي وج������ده خالل 
ا���ص��ت��ق��ب��ال ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
وال�صيخ  و�صمو ويل عهده  عجمان 
اأحمد بن حميد النعيمي واالهتمام 
الذي يوليه ال�صيخ را�صد بن حميد 
عجمان  ن�����ادي  رئ��ي�����ش  ال��ن��ع��ي��م��ي 

ريا�صة اجلوجيت�صو باعتبارها من 
االألعاب القتالية الفنية التي تقوي 
ال�صخ�صية وتزرع الوالء وميار�صها 

اجلميع يف خمتلف االأعمار.
اإبراهيم  ال��ب��ط��ل  ع��ر  ج��ه��ت��ه  م��ن 
الكبري  ف����خ����ره  ع����ن  ال�������ص���ام�������ص���ي 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
املجل�ش االأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان - 
بح�صور �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
رئي�ش  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
اأحمد  وال�صيخ  التنفيذي  املجل�ش 
حاكم  مم��ث��ل  النعيمي  حميد  ب��ن 
واملالية  االإداري���ة  لل�صوؤون  عجمان 
بطل   - بالديوان  �صموه  مكتب  يف 
اإبراهيم  عجمان  ون��ادي  االم���ارات 
على  ح�صوله  مبنا�صبة  احلو�صني 
بامليدالية  وف����وزه  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
الذهبية يف بطولة اأبوظبي العاملية 
موؤخرا.  اأقيمت  التي  للجوجيت�صو 
ال�������ص���م���و حاكم  ����ص���اح���ب  واأ������ص�����اد 
ع��ج��م��ان ب����االإجن����از ال�����ذي حتقق 
وذلك خالل اإطالعه على النتيجة 
احلو�صني  اإب���راه���ي���م  ال��ب��ط��ل  م���ن 
دوليا  ال��ذي جمع بني كونه حكما 
اللعبة ومدربا والعبا حمرتفا  يف 
وهو موؤ�ص�ش ومدرب للجو جيت�صو 
يف نادي عجمان. واأثنى �صموه على 

حاكم عجمان ي�شتقبل �إبر�هيم �حلو�شني بطل �لعامل يف �جلوجيت�شو وي�شيد بالإجناز �لذي حققه 

�لبطل �لإمار�تي ر��شد �لظاهري على 
من�شة �لتتويج يف بطولة �إيطاليا للكارتينغ  
ختم البطل االإماراتي املوهوب ابن الت�صعة اأعوام را�صد الظاهري اجلولة 
�ص�صي” للكارتينج  اإ�صي  اإيتاليانو  “كامبيوناتو  بطولة  مو�صم  االأوىل من 
�صباق  بعد  االأ�صبوع  نهاية  �صباق عطلة  تتويج  اإيطاليا وج��اء  لوناتو يف  يف 
اإ�صتطاع  فو�صوي يف طق�ش متقلب.  وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد 
البطل االإماراتي املوهوب من فر�ش ب�صمته يف ال�صباق واحللول يف املركز 

احلادي ع�صر من اأ�صل 103 �صائقني.
اجلدير بالذكر اأن حلبة �صاوث جاردا لوناتو للكارتينج يف اإيطاليا هو مكان 
اأ�صطوري، وقد ا�صت�صاف العديد من �صائقي الفورموال 1 احلاليني مثل 
لوي�ش هاميلتون، �صيبا�صتيان فيتيل، دانيال ريكاردو، دانيل كفيات وماك�ش 
فري�صتابن. لقد كانت عطلة نهاية اأ�صبوع مكثفة للبطل االإماراتي املوهوب 
را�صد الظاهري �صائق فريق يببي ري�ش، مع خم�صة جوالت )34 �صائق يف 
كل جولة( وال��ذي بداأ يف منت�صف خط الو�صط نتيجة حلادث موؤ�صف يف 
اأدائه.  واأث��ر على  الكارت  ال�صيطرة على قيادة  اأع��اق  الت�صفيات مما  بداية 
ومع ذلك ا�صتمر يف حتقيق تقدم مثري لالإعجاب يف ال�صباق وحل يف املركز 

بني 103 �صائقني.  35
ال�صباقات حتى  اأف�صل  الظاهري واح��دة من  وبالرغم من ذلك لقد قدم 
االآن، وا�صتطاع الفوز يف ال�صباق والتاأهل اإىل ال�صباق ما قبل النهائي ومن 
ثم اىل ال�صباق النهائي. حيث كان ال�صائق الوحيد من العامل العربي يف 
امل�صابقة التي ت�صم مزيجاً من كبار ال�صائقني االإيطاليني والدوليني من 
خمتلفة. ويف ال�صباق ما قبل النهائي وحتت �صماء �صافية، بداأ  دولة   15
الظاهري بداية بطيئة، ولكن �صرعان ما ا�صتعاد زمام املبادرة ليعود ويتقدم 
اأداًء مثرًياً لالإعجاب على احللبة متقدماً على 13  يف ال�صباق حيث قدم 
من مناف�صيه يف اللفة العا�صرة ليحل يف املركز ال�صاد�ش ع�صر مع انطالقة 

ال�صباق النهائي يف حتدي نهاية اال�صبوع.
اأما يف ال�صباق النهائي فقد اأدى هطول االأمطار يف بداية ال�صباق والأ�صباب 
تتعلق بال�صالمة اىل رفع العلم االأ�صفر. لكن ومرة اخرى  ويف اأداء جرئ 
وملفت متكن البطل االإماراتي املوهوب من �صق طريقه يف امليدان بطريقة 
املركز  يف  ليحل  �صائقني   5 م��ت��ج��اوزاً  متقدمة  م��راك��ز  وحتقيق  حا�صمة 
احلادي ع�صر يف ترتيب ال�صباق العام ويف املركز الثالث يف فئة ال�صائقني 

حتت عمر 11 �صنة.
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تفوق العني واأبوظبي والفجرية يف م�سابقات املراحل

تعادل عادل بني دبي و�ل�شارقة يف �جلولة �لر�بعة ل�»دوري �ل�شطرجن«
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�لتايالندى “ جاز” يح�شد لقب بطولة ماها�شاموتر للمبادرة �لإمار�تية »جولف مينا« �ختتام مناف�شات �لن�شخة �لثالثة لكاأ�ش �أبوظبي للبادل تن�ش
اأقيمت  اأبوظبي للبادل تن�ش التي  اختتمت مناف�صات الن�صخة الثالثة لكاأ�ش 
باإ�صراف  الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  يف  التن�ش  مبالعب  �صهرين  م��دار  على 
جمل�ش اأبوظبي الريا�صي. �صهدت البطولة م�صاركة 25 فريقا مق�صمة على 
الالعبني  عدد  وبلغ  واملبتدئون  واملتو�صط  املحرتفون  هي  م�صتويات  ثالثة 
بني  وتنميتها  اللعبة  ت��ق��دم  م�صرية  البطولة  لتعزز  الع��ب��ا   40 امل��واط��ن��ني 
االلعاب والريا�صات االأخرى. وتوج الثنائي اال�صباين خوان دي وخوان بلقب 
وراوؤول  الفارو  الثنائي  الثاين  املركز  يف  املحرتفني “امل�صتوى االول” وحل 
املتو�صط  امل�صتوى  بلقب  ت��وج  فيما  وف��ران  ت�صايف  الثنائي  الثالث  املركز  ويف 
ثالثا  ج��اء  فيما  وروب��ن  ت�صايف  الثاين  املركز  الثنائي جونتي وجيم وح��ل يف 
ونزار  �صهاب  الثنائي  املبتدئني  م�صتوى  بلقب  وف��از  وحممد.  عمر  الثنائي 
وهناأ  وانريكي.  م��ازن  الثالث  املركز  ويف  و�صارة  رون  الثاين  املركز  يف  وج��اء 

املدير  الريا�صي  ابوظبي  نادي  ادارة  �صعادة حم�صن حمفوظ ع�صو جمل�ش 
اأبوظبي  لكاأ�ش  الثالثة  الن�صخة  مناف�صات  يف  الفائزين  جميع  للنادي  العام 
عام  ن�صخة  �صهدته  الذي  الكبري  والتفاعل  بالنجاحات  م�صيدا  تن�ش  للبادل 
2017 االأمر الذي يوؤكد تطورها. واأكد حر�ش النادي على تنظيم البطولة 
اأبوظبي  جمل�ش  مع  بالتعاون  ممار�صيها  قاعدة  وتو�صيع  اللعبة  واحت�صان 
الريا�صي . م�صريا اإىل اأن النادي يطمح اإىل حتقيق جناحات مهمة على �صعيد 
باملناف�صة  االإم��ارات وحتقيق تطلعاتهم  �صباب  والتفاعل من جانب  امل�صاركة 
ال�صريفة على لقب البطولة. من جانبه بارك خالد القبي�صي مدير م�صروع 
اأول يف جمل�ش اأبوظبي الريا�صي للفائزين يف مناف�صات الن�صخة الثالثة التي 
�صهدت ارتفاع ن�صبة الالعبني املواطنني امل�صاركني الذين و�صل عددهم اىل 

جيد على �صعيد خطط تو�صيع قاعدة اللعبة. رقم  وهو  العبا   40

حقق الالعب التايالندي جاز جانويتان لقب بطولة ماها�صاموتر 
التي اأقيمت يف نادي بانيان للجولف وهي البطولة االأوىل �صمن 
اإط��ار جولة  املو�صم احلايل يف  ثالث بطوالت حتت�صنها تايالند 

اجلولف يف دول مينا “ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا« .
تعتر البطولة اإحدى املبادرات االإماراتية من هيئة ال�صيخ مكتوم 
للجولف اجلولة الوحيدة يف املنطقة املعتمدة من االحتاد الدويل 

للجولف.
وتوا�صل  تايالند  يف  كبريا  جناحا  االإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ادرة  وحققت 
م�صاعيها لن�صر ريا�صة اجلولف ورفع م�صتويات الالعبني العرب 

عر اإقامة هذا النوع من البطوالت املتنوعة �صنويا.
وا�صتهل جاز جانويتان اجلولة الثالثة وهو بال�صدارة مت�صاويا مع 

الفرن�صي ليونيل وير لكنه الحقا تعادل مع مواطنه التايالندي 
فارانو راتان يف نهاية اجلولة الثالثة مبجموع 210 �صربات لكل 
العب بواقع 6 �صربات حتت املعدل ليح�صم جاز اللقب باجلولة 

الفا�صلة.
جمعة  حممد  م��ن  البطولة  ك��اأ���ش  التايالندي  ال��الع��ب  وت�صلم 
بوعميم رئي�ش جولة اجلولف يف دول مينا بح�صور رفيع امل�صتوى 

من ممثلي ريا�صة اجلولف التايالندية.
�صاهمت  التي  للجهود  تقديره  بوعميم عن  وعر حممد جمعة 
املو�صم  لت�صبح ثالثا  تايالند  زي��ادة عدد بطوالت اجلولة يف  يف 
الالعبني  وم�صتويات  اأع����داد  يف  الوا�صحة  ال��زي��ادة  م��ع  احل���ايل 

امل�صاركني .

�لو�شل يتوج بطاًل لكاأ�ش د�نون وميثل �لإمار�ت يف نهائيات �أمريكا
املتميز  امل�صتوى  واق��ع  م��ن  املحلي 
الذي قدمه خالل املباريات. وقال 
: حتر�ش دان��ون على تنظيم هذه 
انطالقتها  منذ  �صنوياً  البطولة 
وي�صارك   ،2000 العام  االأوىل يف 
فيها حوايل 2.5 مليون طفل من 
تنظم  حيث  العامل،  دول��ة  خمتلف 
املناف�صات يف الدول ال� 32 امل�صاركة 
دولة  كل  بطل  ويتاأهل  بالبطولة، 
وتهدف  النهائيات،  يف  للم�صاركة 
االأطفال  ت�صجيع  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة 
وتعزيز  ال��ق��دم  ك��رة  ممار�صة  على 
ال����روح ال��ري��ا���ص��ي��ة ب��ال��رتك��ي��ز على 
والتناف�ش  النظيف  اللعب  قواعد 
منط  تبني  على  وحثهم  ال�صريف 
اإتاحة  ف�����ص��ال ع���ن  ح��ي��اة ���ص��ح��ي��ة 
ل��ه��م الك��ت�����ص��اب معارف  ال��ف��ر���ص��ة 

وخرات جديدة .

املجل�ش حر�صه على فتح  اأكد  كما 
باب امل�صاركة اأمام كل فرق الدولة 
واأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم واملدار�ش 
املحلية  الت�صفيات  يف  للم�صاركة 
التاأهل  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��اف�����ش 

للنهائيات.
واأبدى هانز فانزرولب املدير العام 
لدانون يف ال�صرق االأو�صط �صعادته 
حققته  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ب��ال��ن��ج��اح 
م�صاركة  مثمناً  املحلية،  البطولة 
عدد كبري من االأندية واكادمييات 
م�صيداً  وامل�����دار������ش،  ال���ق���دم  ك����رة 
وحر�صه  الريا�صي  دب��ي  مبجل�ش 
النجاح  اأ���ص��ب��اب  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على 
العام  امل���دي���ر  ومت���ن���ى  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
لدانون يف ال�صرق االأو�صط التوفيق 
البطولة،  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ل��ل��و���ص��ل 
موؤكداً اأنه ا�صتحق التتويج باللقب 

حر�ش  وي���وؤك���د  االإدارة،  جم��ل�����ش 
القدم  ك���رة  و���ص��رك��ة  ال��ن��ادي  اإدارة 
لتقدم  املطلوبات  ك��ل  ت��وف��ري  على 
متميزة  م�صتويات  ال�صنية  الفرق 
ينظمها  ال���ت���ي  امل�����ص��اب��ق��ات  ك���ل  يف 
االحتاد اأو الت�صفيات الدولية التي 
جانبه  م��ن  الفريق.  فيها  ي�صارك 
اأكد جمل�ش دبي الريا�صي حر�صه 
بطولة  تنظيم  يف  اال�صتمرار  على 
دانون الدولية حتى العام 2020، 
ال�صت�صافة  امل��ج��ل�����ش  ي�����ص��ع��ى  ك��م��ا 
و�صفريها  ال���ب���ط���ول���ة  ن���ه���ائ���ي���ات 
ال�������دويل زي�����ن ال����دي����ن زي�������دان يف 
تاأكيداً الهتمامه  املقبلة،  ال�صنوات 
واحدة  تعتر  التي  البطولة  بهذه 
املعتمدة من  ال��ب��ط��والت  اأه���م  م��ن 
ل��ك��رة القدم  ال���دويل  قبل االحت���اد 
ال�صنية،  للفئات  املوجهة  “فيفا” 

منحت  نظيفة،  بثالثية  دب��ي  على 
املحلية،  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ال��ف��ري��ق 
كاأ�ش  نهائيات  اإىل  التاأهل  وبطاقة 
ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  ل����الأمم  دان�����ون 
م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك االأم��ري��ك��ي��ة يف 
���ص��ب��ت��م��ر امل��ق��ب��ل، مب�����ص��ارك��ة 32 
وبح�صور  دول��ه��م،  ميثلون  فريقاً 
اال�صباين  م���دري���د  ري�����ال  م�����درب 
زين الدين زيدان ال�صفري الدويل 
يف  الو�صل  و�صي�صارك  للبطولة.  
االإمارات  لدولة  ممثاًل  النهائيات 
العربية املتحدة للمرة الثانية بعد 
املحلية  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ف���وزه  ك���رر  اأن 
جميع  على  وت��ف��وق  ال��ث��اين،  للعام 
ال��ف��رق امل�����ص��ارك��ة، وه���و م��ا يعك�ش 
مدى التطور الذي حتققه الفرق 
االهتمام  ظ��ل  يف  ب��ال��ن��ادي  ال�صنية 
الكبري واملتابعة امل�صتمرة من قبل 

�صنة   12 الو�صل حتت  ت��وج فريق 
لكرة  الدولية  دان��ون  لكاأ�ش  بطاًل 
القدم وذلك بعد فوزه على دبي يف 
املباراة النهائية بثالثة اأهداف دون 
مقابل، وتوج الفائزين �صعادة را�صد 
خليفة بالهول رئي�ش جمل�ش اإدارة 
القدم،  لكرة  الو�صل  و�صركة  نادي 
ق�صم  مدير  البناي  ع��ادل  بح�صور 
ال��ق��دم مبجل�ش دبي  ك��رة  ���ص��رك��ات 
الريا�صي، حممد على عامر املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي ال��و���ص��ل، هانز 
يف  لدانون  العام  املدير  فانزرولب 
ال�����ص��رق االأو���ص��ط ون��ا���ص��ر خمي�ش 

ال�صفري املحلي للبطولة.
فعاليات  م�����ن  ج����ان����ب  وح���������ص����ر 
ع�صو  اأم�������ني  �����ص����الح  ال���ب���ط���ول���ة 
دب����ي  جم����ل���������ش  اإدارة  جم����ل���������ش 
رحمة  اآل  اأم��ان  ونا�صر  الريا�صي، 
دبي  ملجل�ش  العام  االأم��ني  م�صاعد 

الريا�صي.
ال��ت��ي نظمها  ال��ب��ط��ول��ة  و���ص��ه��دت 
مبالعب  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جمل�ش 
اأك�����ادمي�����ي�����ة ن�������ادي ال����و�����ص����ل ي���وم 
بني  ق���وي���اً  ت��ن��اف�����ص��اً  “اجلمعة”، 
ال���ف���رق ال����� 16 ال���ت���ي ���ص��ارك��ت يف 
الو�صل  ف���رق  وت��اأه��ل��ت  ال��ب��ط��ول��ة، 
وال�������ص���ب���اب ودب������ي وال���ن�������ص���ر اإىل 
ال��ن��ه��ائ��ي، وحقق  ن�����ص��ف  م��رح��ل��ة 
باأربعة  ال�صباب  الفوز على  الو�صل 
اأه�����داف ل��ه��دف، ف��ي��م��ا ت��ف��وق دبي 
على الن�صر بركالت الرتجيح بعد 
الر�صمي  زم��ن��ه��ا  امل���ب���اراة يف  ن��ه��اي��ة 
الو�صل  ليتاأهل  ال�صلبي،  بالتعادل 

ودبي للمباراة النهائية. 
وقدم �صغار الو�صل م�صتوى مميزاً 
بالفوز  توجوه  النهائية  املباراة  يف 

حممد بن ر��شد ي�شهد �شباق 2000 غيني�ش �لإجنليزي

االأ�صواط  يف  �صت�صارك  االإم�����ارات 
الثاين  ال��ي��وم  لفعاليات  املختلفة 
من مهرجان الغيني�ش االإجنليزي 
ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي ال����ع����ري����ق.    ح�صر 
فعاليات اليوم االأول من املهرجان 
وامل�صوؤولني  ال�صيوخ  م��ن  ع��دد   ..
وم���الك اخل��ي��ول وج��م��ه��ور غفري 
من ع�صاق ال�صباقات الريطانية.

���ص��ب��اق غيني�ش  ال���ي���وم  وي��ن��ط��ل��ق    
من  ن��خ��ب��ة  مب�������ص���ارك���ة   1000
دولة  متثل   5 بينها  م��ن  امل��ه��رات 
املهره طاليب  تتقدمها  االإم��ارات 
ل�صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل 
مكتوم والتي �صت�صارك يف ال�صوط 
اأن  كما  امل��ي��ل.     مل�صافة  الرئي�صي 
ه��ن��ال��ك ن��خ��ب��ة اأخ����رى م��ن خيول 

وبقيادة  م��رت  األ���ف  مل�صافة  ال��ث��اين 
الفار�ش جيم كراويل.. بينما ظفر 
باملركز االأول املهر دانييل �صفليري 
دي  �صيلفي�صرت  ال��ف��ار���ش  ب��ق��ي��ادة 
الثالث  املركز  ك��ان  فيما   .. �صو�صا 
من ن�صيب املهر م�صتحيل لفريق 
الفار�ش  وبقيادة  ري�صينغ  ال�صقب 

فرانكي ديتوري.

�صاوند  ب���الي���ف���ول  امل���ه���ره  االأول 
وي���ل���ي���ام بويك  ال���ف���ار����ش  ب���ق���ي���ادة 
ال��ث��ال��ث من  امل��رك��ز  ك���ان  بينما   ..
�صكوير  �صينرتال  اجل���واد  ن�صيب 

بقيادة الفار�ش اندريا اتزيني.
  ويف �صوط هاندي كاب �صتيك�ش .. 
حقق اجلواد اقرتان ل�صمو ال�صيخ 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم املركز 

  وكانت فعاليات مهرجان الغيني�ش 
�صرينغ  ذي  ب�صباق  انطلقت  ق��د 
لودج �صتيك�ش مل�صافة 1800 مرت 
املركز  غ���ودول���ف���ني  ف��ري��ق  وح��ق��ق 
امل��ه��ر نيك�صت  ال���ث���اين م���ن خ���الل 
�صتيج بقيادة الفار�ش جيم كرويل 
�صعيد  الوطني  امل���درب  وب��اإ���ص��راف 
باملركز  ظفرت  بينما   .. �صرور  بن 

اجلواد �صبيدو بوي بقيادة الفار�ش 
�صيلفي�صرت دي �صو�صا.

ال�صيخ  ال��ف��وز  ج��ائ��زة  ا�صتلم  وق��د 
نيابة  مكتوم  اآل  دمل���وك  ب��ن  را���ص��د 
عن املالك و�صط اإعجاب احل�صور 
املهر  عليه  ظهر  ال���ذي  بامل�صتوى 
بجدارة  مناف�صيه  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا 

واقتدار.

غولد  ه����اف����ان����ا  ذي  �����ص����وط  ويف 
اأه�����دى   .. ���ص��ت��ي��ك�����ش  ن���ي���وم���ارك���ت 
ال�صيخ  �صمو  ملالكه  بريميان  املهر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم الفوز باملركز االأول مرتبعا 
امليل  مل�صافة  وذل��ك  ال�صدارة  على 
ريان  الفار�ش  وبقيادة  امليل  ورب��ع 
موري .. فيما ح�صد املركز الثاين 

•• دبي -وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
- ظهر  اهلل   رع������اه  دب������ي   ح���اك���م 
غيني�ش   2000 ���ص��ب��اق  ام�������ش- 
على  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي  االإجن����ل����ي����زي 
م�����ص��م��ار ن��ي��وم��ارك��ت ال��ع��ري��ق يف 

اإجنلرتا.
ال�صيخ  �صمو  ال�صباق..  ح�صر  كما 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان 

حاكم دبي وزير املالية.
 2000 الرئي�صي  ال�����ص��ب��اق  ويف    
امليل  ومل�صافة  وان  ج��روب  غيني�ش 
لفريق  روي  ب���ارين  امل��ه��ر  حقق   ..
ال��ث��اين بقيادة  امل��رك��ز  غ��ودول��ف��ني 
بينما  دوي���ل���ي  ج��ي��م�����ش  ال���ف���ار����ش 
انتزع املركز االأول - وبعد مناف�صة 
وبقيادة  �صري�صل  امل��ه��ر   - �صر�صة 
الفار�ش ري��ان م��وري ليتوج بذلك 
 2000 الغيني�ش  ل�����ص��ب��اق  ب��ط��ال 
املركز  ذه���ب  ف��ي��م��ا   2017 ل��ع��ام 
لفريق  ال���وك���ري  ل��ل��م��ه��ر  ال���ث���ال���ث 
الفار�ش  ب��ق��ي��ادة  ري�صينغ  ال�صقب 

غريغوري بونوي�صت.

مع  احلو�صني  �صعيد  تعادل  بعدما  لالأوالد،  �صنة   14
اأبوظبي،  خليفة عي�صى فيما فاز خالد املزروعي العب 
على اإبراهيم اأحمد العب دبي 1-0، وفاز �صعيد النامي 
، وانتهت  اأبوظبي  دب��ي على خليفة عامر الع��ب  الع��ب 
واأحمد  العو�صي  حممد  بني  بالتعادل  الرابعة  املباراة 
وقا�ش، فيما فاز الفجرية على عجمان 4-0 يف نف�ش 
امل�صابقة.   ويف م�صابقة حتت 10 �صنوات لالإناث فازت 
اآمنة  ف���ازت  بعدما   1-3 ال��ع��ني  على  ال�����ص��ارق��ة  فتيات 
ال�صام�صي  نور  على  ال�صارقة  فتيات  العبة  عبدالعزيز 
العبة العني  وعبري املازمي العبة ال�صارقة على موزة 
لفريق  الثالث  الفوز  حممد  مرمي  و�صجلت  ال�صام�صي 
وفاز  �صلطان  ميثاء  على  تغلبت  بعدما  ال�صارقة  فتيات 
اأب��وظ��ب��ي على راأ�ش  ال��ع��ني يف م��ب��اراة واح����دة، كما ف��از 

اخليمة 3-1 يف نف�ش امل�صابقة.
عام  اأم���ني  ال�صام�صي  خ��ل��ف��ان  ح�صني  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اأن ال��دوري ي�صهد مناف�صات قوية وقد حر�ش  االحت��اد 
امل��راح��ل يف �صالة  اإق��ام��ة مباريات جميع  االحت���اد على 
واحدة باأحد االأندية حتى يتحول الدوري اإىل مهرجان 
ال�صارقة  ن��ادي  با�صت�صافة  جولتني  اأول  ولعبنا  كبري، 
الثقايف لل�صطرجن ، وبعدها انتقلت املناف�صات اإىل نادي 
دبي لل�صطرجن والثقافة و�صوف تقام اجلولة املقبلة يف 

�صيافة نادي العني للثقافة  وال�صطرجن.
واأ�صاف اأن الدوري �صينتهي قبل �صهر رم�صان املبارك 
رئي�ش  كاأ�ش  ببطولة  املحلي  الن�صاط  ي�صتكمل  اأن  على 
ال��دول��ة يف اأغ�����ص��ط�����ش امل��ق��ب��ل وك���ان ه��ن��اك ح��ر���ش من 
القارية والعربية  اإدارة االحتاد نظرا لكرثة البطوالت 
مهرجان  اأغ�صط�ش  �صهر  يف  �صيقام  حيث  واخلليجية 
اأكتوبر بنادي العني  اأبوظبي ثم البطولة االآ�صيوية يف 
االأوىل  اخلليج  بطولة  ثم  باملغرب  العربية  والبطولة 
الذي  املو�صم  اأن  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  ب��االإم��ارات يف نوفمر 

ينتهي يف دي�صمر مزدحم للغاية.
ع��ل��ى تعاونها  االأن���دي���ة  اإىل  ال�����ص��ك��ر  ال�����ص��ام�����ص��ي  ووج����ه 
اأبوابها ال�صت�صافة البطوالت  الكبري مع االحتاد وفتح 
الدوري،  االحت��اد  اجتماعات  ا�صت�صافة  اإىل  باالإ�صافة 
االأندية  م��ع  التعاون  على  االحت���اد  يحر�ش  م��ا  ودائ��م��ا 

التي متثل املعني الذي يفرز الالعبني.

تعادل فريقا دبي وال�صارقة يف اجلولة الرابعة للدوري 
العام لل�صطرجن التي اأقيمت بينهما م�صاء اأم�ش االأول، 
بقاعة نادي دبي لل�صطرجن والثقافة، وهو التعادل الذي 
خدم فريق دبي الذي فاز يف الذهاب على فريق ال�صارقة، 
وجنح االأ�صتاذ الدويل الكبري �صامل عبدالرحمن العب 
ال�صارقة من الفوز على يحيي حممد �صالح العب دبي 
، ورد �صعيد اإ�صحاق العب دبي بالفوز على عمر نعمان 
ال�صارقة  ، وتعادل عثمان مو�صى العب  ال�صارقة  العب 
مع  عبدالرحمن  جا�صم  تعادل  كما  ح�صن  عبداهلل  مع 

اإبراهيم �صلطان، لتنتهي اأ�صعب اجلوالت بالتعادل.
االحتاد  ع��ام  اأم���ني  ال�صام�صي  ح�صني  امل��ب��اري��ات  ح�صر 
وال�صيدات  ال��رج��ال  ط��اوالت  على  البدء  �صارة  واأع��ط��ى 
من  كبري  ع��دد  ح�صور  بجانب  والنا�صئات،  والنا�صئني 

االإداريني واملدربني باأندية اللعبة. 
يف الوقت الذي جنحت العبات دبي بقيادة اآمنة نعمان 
يف الفوز على فريق فتيات ال�صارقة بنتيجة 3-1، حيث 
فازت اأمنة نعمان على فاطمة ح�صني وفاز ب�صاير خليل 
جولتني،  اأخ���رج  يف  الفريقان  وت��ع��ادل  علي  عبري  على 

ويتفوق دبي على ال�صارقة. 
كما حقق فريق ال�صارقة الفوز على فريق العني 2.5-

فاز  حيث  لل�صباب  �صنة   18 حت��ت  م�صابقة  يف   1.5
ال�صام�صي  ح��ارب  على  ال�صارقة  العب  احلمادي  طالل 
الع��ب ال��ع��ني  وف���از م��اي��د ال��را���ص��دي الع��ب ال��ع��ني على 
حمدان  على  وت��ع��ادل  ال�صارقة  الع��ب  �صاعري  عبداهلل 
العب العني مع �صعيد الطاهر العب ال�صارقة وح�صل 
كل العب على ن�صف نقطة وح�صمت الطاولة االأخرية 
املواجهة مل�صلحة فريق ال�صارقة بعدما فاز �صيف اأحمد 
على  ويح�صل  ال�صام�صي  �صلطان  على  ال�صارقة  الع��ب 

النقطة الكاملة. 
فتيات  فريق  ف��از  للفتيات  �صنة   18 حتت  م�صابقة  ويف 
ال�صارقة على فريق دبي 3-1، ويف نف�ش املرحلة ال�صنية 
لالأوالد فاز ال�صارقة على العني -2.5 1.5، فيما فاز 
2.5-1.5 يف  راأ���ش اخليمة  اأبوظبي على فريق  فريق 
م�صابقة حتت 14 �صنة لالإناث تعادل ال�صارقة والعني 
على اأبوظبي  دبي  فريق  وفاز  امل�صابقة  نف�ش  يف   ،2-2
2-2 يف م�صابقة حتت  اأبوظبي  2-1. وتعادل دبي مع 

الفجر الريا�ضي
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جمتمع االمارات

�نتخاب ملكة جمال �لهند يف دبي لعام 2017
�صهد حفل انتخاب ملكة جمال الهند يف دبي لعام 2017، والذي اأقيم يف قاعة جودلفني باأبراج جمريا االإمارات اإقبااًل جماهريياً مذهاًل.  حيث امتالأت قاعة املهرجان باحل�صور الذين قدموا 
للم�صاركة يف احلفل ومتابعة تفا�صيله واال�صتمتاع بالعرو�ش التي تخللت هذه الفعالية الفنية. ويف نهاية احلفل توجت )جيوتي دايف( بلقب ملكة جماله الهند يف دبي، بينما ح�صدت كل من؛ 

�صاديا باثان بايج وراديكا �صارما مرتبة الو�صيفة االأوىل والثانية مللكة اجلمال.
 فيما تركز م�صابقة انتخاب ملكة اجلمال، التي اأطلقتها جمموعة من ال�صركات الهندية يف مومباي، بتنظيم من �صركة كرنفال اإنرتتيمنت، على تعزيز جناحات واإجنازات املراأة املتزوجة �صمن 
اجلالية الهندية املتواجدة يف دبي.  واإتاحة الفر�صة للح�صور وامل�صاركات باالطالع على العرو�ش الفنية الفريدة من نوعها. كما �صهدت امل�صابقة، التي مت تنظيمها لت�صمل اأ�صر املت�صابقات،  دعماً 

مكثفاً من االأهايل واحل�صور،ويف خطوة فريدة من نوعها قام االأزواج بتكرمي زوجاتهن احلائزات على األقاب جمالية يف امل�صابقة.
 احلفل الذي عقد برعاية �صيوف ال�صرف ال�صيد في�صل الزرعوين، املدير العام ورئي�ش جمل�ش اإدارة جمموعة الزرعوين وال�صيد �صهيل الزرعوين، رئي�ش موؤ�ص�صة الزرعوين، ا�صتمل على عرو�ش 
ترفيهية حية ، تالها عر�ش اأزياء مذهل قامت خالله الواحد والع�صرين مت�صابقة اللواتي تناف�صن على اللقب، بارتداء املالب�ش العربية، ومالب�ش الريا�صة، والزي الهندي التقليدي، اإىل جانب 

اإطاللتهن بف�صاتني ال�صهرة. وغريها من العرو�ش واجلوالت التي قمن فيها 21 مت�صابقة قبل ح�صم ا�صم الفائزة منهن بلقب ملكة جمال الهند يف دبي.

»مركز وريزدن�ش �لب�شتان« 
يكّرم »موظفي �خلدمة �لطويلة« 

لة لل�صياح  اأقام  مركز وريزدن�ش الب�صتان  لل�صقق الفندقية، الوجهة املف�صّ
توزيع جوائز ملوظفي  دب��ي، موؤخرا حفل  االأع��م��ال يف قلب مدينة  ورج��ال 
اخلدمة الطويلة الذين عملوا يف الفندق ملدة ترتاوح بني 10 و15 و20 

عاما، وذلك تقديرا لوالئهم وتفانيهم يف العمل. 
وتعّد جائزة اخلدمة الطويلة رمزا تكرمييا لالعرتاف بجهود واجنازات 
يف  الفندق  مل�صرية  املتوا�صل  ودعمهم  ال�صنني،  تلك  م��دى  على  املوظفني 
ذهبية  �صارة  مع  الكري�صتال  من  درع  عن  عبارة  واجلائزة  مراحله.  جميع 
و�صهادة تقدير. كما ح�صل املوظفون الذين خدموا يف الفندق من عامني 

اإىل خم�صة اأعوام على �صارة مركز ورزيدن�ش الب�صتان و�صهادة تقدير.
وريزدن�ش  مركز  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ش  احلايك،  مو�صى  وت��وىل 
موظفاً   94 مكافاأة  مت  حيث  للموظفني،  اجلوائز  توزيع  مهمة  الب�صتان 

تقديرا خلدمتهم الطويلة يف الفندق.

تعيني ليلى م�شطفى عبد�للطيف مديرً� 
عامًا جلمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية

للحياة  االإم�����ارات  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
ال�صندوق  مع  بالتعاون  الفطرية 
ليلى  تعيني  ع��ن  للطبيعة  العاملي 
من�صب  يف  عبداللطيف  م�صطفى 
ال����ع����ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، حيث  امل����دي����ر 
م�صوؤولية  عبداللطيف  �صتتوىل 
قيادة اأعمال اجلمعية على امل�صتوى 
ال�صندوق  ���ص��ت��م��ث��ل  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي، 
االإمارات  العاملي للطبيعة يف دولة 

وعلى م�صتوى املنطقة. 
ان�صمت  ق��د  عبداللطيف  وك��ان��ت 
 ،2009 ع��ام  اجلمعية  فريق  اإىل 
املن�صب  ت�����ص��ل��م��ه��ا  ب��ع��د  و���ص��ت��ق��وم 
االإم���ارات  جمعية  بقيادة  اجل��دي��د 

للحياة الفطرية.

�فتتاح معر�ش ودك�ش13 لالأعر��ش يف �لعني

جمعة �ملاجد يبحث �لتعاون �لثقايف مع �ملكتبة �لوطنية يف كاز�خ�شتان
ا�صتقبل �صعادة جمعة املاجد رئي�ش مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مكتبه �صعادة ماديار مينيلبيكوف 
قن�صل عام جمهورية كازاخ�صتان يف دبي واالإمارات ال�صمالية، يرافقه �صعادة زانات �صيدومانوف مدير املكتبة 
العامة  االإدارة  اأكادميية  رئي�صة  زاكيبوفا  فاطمة  و�صعادة  كازاخ�صتان،  جمهورية  يف  الوطنية  االأكادميية 
التابعة لرئي�ش جمهورية كازاخ�صتان، وال�صيد يلمان زولدا�صوف قن�صل القن�صلية العامة يف دبي. تاأتي هذه 
الزيارة يف اإطار بحث اأوجه التعاون الثقايف بني املركز وجمهورية كازاخ�صتان، حيث �صبق ذلك زيارة ل�صفري 
اأغ�صط�ش املا�صي. وقد حتدث الوفد عن م�صروع املركز الثقايف االإ�صالمي ودرا�صة الرتاث  كازاخ�صتان يف 
الثقايف االإ�صالمي يف كازاخ�صتان، والذي �صيكون مقره يف مدينة اأملاتي التي جرى اختيارها عا�صمة للثقافة 
االإٍ�صالمية عام 2015. كما حتدث مدير املكتبة الوطنية عن املخطوطات العربية التي تقتنيها املكتبة، 
واأهدى ل�صعادة جمعة املاجد كتابا بعنوان: املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية بجمهورية كازاخ�صتان.  
ويف ختام الزيارة �صكر جمعة املاجد للوفد زيارته الكرمية، واأهداهم كتاباً من اإ�صدارات املركز بعنوان: دليل 

املطبوعات العربية يف رو�صيا. 

اإدارة  واأع�������ص���اء جم��ال�����ش  ال��ع��ام��ة 
ومديري  اخلا�صة  الرتبية  مراكز 

وموظفي املراكز. 
اخلطيب،  اإ�صفانا  ال�صيدة  وع��رت 
النور  مل���رك���ز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
�صعادتها  م�����دى  ع����ن  ل���ل���ت���دري���ب 
اجلائزة  على  باحل�صول  وفخرها 

هي  اجل����ائ����زة  ه�����ذه  “ اأن  ق���ائ���ل���ًة 
النور  م���رك���ز  مل���ج���ه���ودات  ت��ك��ل��ي��اًل 
الوعي  ن�صر  يف  عليه  وال��ق��ائ��م��ني 
التكنولوجيا  اإم����ك����ان����ي����ات  ع�����ن 
ذوي  ل��الأف��راد  واأهميتها  امل�صاعدة 
اأي�صا  وهي  اخلا�صة،  االحتياجات 
متثل دافع كبري لتحقيق اإجنازات 

�شيج تعني مديرً� �إقليميًا 
جديدً� يف �ل�شرق �لأو�شط

اأعلنت �صركة �صيج الرائدة يف قطاع 
املحا�صبية  واحل��ل��ول  التكنولوجيا 
الرواتب  جدولة  واأنظمة  املتكاملة 
تعيينها  ع���ن  ال��ب�����ص��ري��ة،  وامل��������وارد 
اإقليمياً  م��دي��راً  واي��ت  اآرون  لل�صيد 
ج���دي���داً ل��ف��رع ال�����ص��رك��ة ال��ع��ام��ل يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط.
�صهادة  ع��ل��ى  ح��ا���ص��ل  واي����ت،  ال�صيد 
من  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  يف  املاج�صتري 
ج���ام���ع���ة ل���ي���ف���رب���ول، ول����دي����ه اأك����رث 
م��ن 20 ع��ام��اً م��ن اخل���رة يف هذا 

وتاأهيل  لتدريب  ال��ن��ور  مركز  ف��از 
بجائزة  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�صخا�ش 
االأم��������������رية ه����ي����ا ب����ن����ت احل�������ص���ني 
يف   2017 اخل���ا����ص���ة  ل���ل���رتب���ي���ة 
)اأف�صل  فئة  ال�صاد�صة عن  ال��دورة 
مبادرة  ع��ن  وذل���ك  ت��وع��ي��ة(  حملة 
للتكنولوجيا  اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���ش   (
ويندوز  ب��دع��م   2015 امل�����ص��اع��دة 
ال�صيدة  اجل��ائ��زة  وت�صلمت   ،)10
التنفيذي  املدير  اإ�صفانا اخلطيب، 
مل���رك���ز ال���ن���ور ل��ل��ت��دري��ب م���ن قبل 
حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، �صمو االأمرية 
الذي  احلفل  احل�صني يف  بنت  هيا 
اأق��ي��م يف ق��اع��ة اجل���وه���رة مبدينة 
اجل���م���ريا وال������ذي ح�����ص��ره لفيف 
وال�صخ�صيات  امل�������ص���وؤول���ني  م����ن 

ملدة  ميتد  وال���ذى  ال��ع��ني  مدينة  يف 
ال�صرياين  ري��د  واع��رب��ت  اأي���ام.  �صتة 
املعر�ش  ه��ذا  الق��ام��ة  �صعادتها  ع��ن 
املتخ�ص�ش والذي ت�صارك فيه اأكرث 
ال�صركات  ك����رى  م���ن   250 م���ن 
واخلليجية  ال��ع��امل��ي��ة  االزي�����اء  ودور 
املعر�ش  ل��رواد  الفر�صة  يعطي  مما 
لالطالع على ما هو اف�صل وا�صافت 
ال�صرياين ان االهتمام الكبري الذي 

املعار�ش  ل���ق���ط���اع  ال����دول����ة  ت���ول���ي���ة 
وما  ال�صياحي  العني  وموقع مدينة 
متقدمة  حتتية  بنية  م��ن  ب��ه  تتمع 
ي�����ص��ج��ع ال����زائ����ري����ن ع���ل���ى االق���ب���ال 
ويعزز فر�صة جناح اقامة مثل هذه 

املعار�ش .
ومن جانبه قال خالد اأحمد اخلوري 
البدر  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
املنظمة للمعر�ش اإن اقامة املعر�ش 

•• العني – الفجر

ت�شوير – حممد معني
افتتحت �صعادة ريد حمد ال�صرياين 
ال����ظ����اه����ري رئ���ي�������ص���ة ق����ط����اع جلنة 
اإدارة غرفة  التجارة وع�صو جمل�ش 
�صناعة وجتارة ابوظبي ودك�ش 13 
على  يقام  وال��ذي  بالعني  لالأعرا�ش 
اخلبي�صي  مبنطقة  املعار�ش  ار���ش 

 مركز �لنور للتدريب يفوز بجائزة �لأمرية هيا بنت 
�حل�شني للرتبية �خلا�شة عن �أف�شل حملة توعية

يف ع���يدها �ل���5 .. �ل�شعودي �لأملاين  يكرم 120 موظفًا 
يف  اخلام�ش  ال�صنوي  حفله  االأملاين-دبي  ال�صعودي  امل�صت�صفى  اأقام 
�صبحي  املهند�ش  املجموعة  رئي�ش  بح�صور   ،  3 بالر�صاء  مقرها 
برتجي واملديرة التنفيذية الدكتورة رمي عثمان ، وم�صوؤولني من 
و  1500 موظف  واأك��رث من   ، دب��ي  واإ�صعاف  بدبي  ال�صحة  هيئة 
اخلدمة  ذوي  امل�صت�صفى  م��وظ��ف��ي  ت��ك��رمي  مت  ح��ي��ث   ، ع��ائ��الت��ه��م 
الطويلة واالأداء املتميز.  واكدت املديرة التنفيذية يف كلمتها خالل 
انه  اإال  دب��ي  مدينة  يف  الق�صري  ع��م��ره  رغ��م  امل�صت�صفى  ان  احل��ف��ل 
�صنوات اجن��ازات كبرية لعل اهمها ح�صوله  اأرب��ع  حقق على مدى 
ال�صياحة  امل��رك��ز االأول  خليجيا يف  اب��رزه��ا   8 ج��وائ��ز دول��ي��ة  على 
االملانية  والتيمو�ش  الهند  من  املر�صى  �صالمة  وجائزة  العالجية 

لهيئة  التابع  العالجية  لل�صياحة  دب��ي  ن��ادي  ع�صوية  اىل  ا�صافة 
ال�صحة يف دبي واف�صل م�صت�صفى لعام 2015 وافتتاح  اكر مركز 
و�صددت   االأورام   مركز  و  االو���ص��ط  ال�صرق  يف  الدماغية  للجلطة 
ع��ث��م��ان  على اأه��م��ي��ة   االإب����داع ب�صكله امل��ح��دد م��ن خ��الل تطوير 
العمل  ا�صرتاتيجية  حت�صني  و  اجل��ودة  مب�صتوى  واالرتفاع  االأداء  
القدرات  تكامل  اىل  و�صوال  ال�صعوبات  وجت��اوز  اأهدافه  حتقيق  و 
وتوجيهها لتنفيذ اخلطط املو�صوعة  وقالت ان تنظيم هذا احلفل 
للمرة اخلام�صة  على التوايل يعك�ش بال �صك اهتماما كبريا ووعيا 
ملحوظا باحتياجات ومتطلبات  جمتمعنا ب�صفة عامة  واالمارات  
ال�صياحة  االخ�ش  وعلى  العالجي  اجلانب  يف  خا�صة  �صفة  ودب��ي 

ي�صتحق  متميز،  جهد  على  نف�صه  الوقت  يف  وينطوي  العالجية، 
االإ�صادة من جانب كافة املهتمني وامل�صاركني واملنظمني ، حيث ان 
بخارطة  واخل���روج  انف�صنا  تقييم  ه��و  احلفل  م��ن  اال�صمى  الغاية 
طريق جديدة ومبادرات مبدعة لتطبيقها يف العام احلايل تعك�ش 
كما  ال���دوام  على  ار�صائهم  على  وحر�صنا  باملتعاملني  اهتمامنا 
تو�صح �صرورة الرجوع اىل اويل اخلرة واجلمهور على حد �صواء 
ال�صتنباط اف�صل ال�صبل وا�صتخال�ش الدرو�ش امل�صتفادة من عملنا 
ال�صابق خالل العامني ال�صابقني والذين �صهدا تطورا ملحوظا يف 
خدماتنا وحت�صينا م�صتمرا على كافة ال�صعد و�صمن فقرات احلفل 
الدكتورة  وال��زائ��ري��ن كرمت  ال��ك��ث��ريون م��ن االط��ب��اء  تابعه  ال��ذي 

املتميز  واالأداء  الطويلة  اخلدمة  ذوي  امل�صت�صفى  موظفي  من   12 عثمان  رمي 
واالهتمام  االأداء  وتطوير  امل�صت�صفى  بخدمات  النهو�ش  يف  دور  لهم  كان  الذين 
باملتعاملني حيث �صلمت املكرمني �صهادات تقدير وجوائز عينية ت�صجيعا لهم على 

على م�صاحة 5000 مرت وامل�صاركة 
يف  املتخ�ص�صة  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��ك��ب��رية 
االزياء ولوازم االفراح مينح الفر�صة 
ماهو  اإىل  للتعرف  الدولة  ملواطني 
جديد خا�صة مع قرب �صهر رم�صان 
امل���ب���ارك  ح�����ص��ر االف��ت��ت��اح ع���دد من 
ال�صخ�صيات  وكبار  االأعمال  �صيدات 
وح�صد  املعر�ش  وزوار  وامل�����ص��وؤول��ني 

كبري من اأهايل مدينة العني 



مي�شكون برجل ل�شاعتني ملنعه من �لنتحار
ن�صرت �صحيفة ديلي مريور الريطانية على موقعها االإلكرتوين، �صوراً 
تظهر �صهامة وتعاطف جمموعة من املارة جتاه اأحد االأ�صخا�ش الذي كان 

ينوي االنتحار عر القفز من اأعلى اأحد اجل�صور. 
وتظهر ال�صور، جمموعة من االأ�صخا�ش وهم يتجمعون حول الرجل الذي 
كان يقف على حافة اجل�صر يف منطقة غولدن غرين، �صمال لندن، حيث 
اأم�صك املارة به باإحكام ملنعه من القفز.  وقام بع�ش املارة بربط ج�صد الرجل 
به،  باالإم�صاك  اآخ��رون  تكفل  بينما  املعدين،  �صور اجل�صر  اإىل  و�صده  بحبل 

وا�صتمروا على هذه احلال ملدة �صاعتني قبل و�صول رجال االإنقاذ. 
من اجلدير بالذكر باأن اجلهات املخت�صة اأغلقت الطريق الدائري ال�صمايل 
باأن  العا�صمة  �صرطة  با�صم  متحدث  واأك���د  احل���ادث،  خ��الل  �صاعات  لعدة 

الرجل احتجز بعد اإنقاذه مبوجب قانون ال�صحة العقلية.

�حلب يطوي عد�وة 3 قرون بني قريتني
يف�صل بني قريتني �صغريتني يف �صرق ال�صني جدول ماء �صغري وعداوة 
عمرها ثالث مئة �صنة، لكن ق�صة حب بني �صاب من هذه القرية و�صابة من 

تلك فتحت �صفحة جديدة بينهما.
�صغريتان  قريتان  وهما  ف��وج��ان،  مقاطعة  يف  وييبو  وو���ص��ان  قريتا  وتقع 
كانت  ولطاملا  �صخ�ش،  و500  اآالف  �صبعة  �صكانهما معا عن  يزيد عدد  ال 

العادات فيهما حتظر الزواج املختلط بينهما.
وروى وانغ هونغدونغ امل�صوؤول عن فرع احلزب ال�صيوعي يف قرية وو�صان 
ال يذكر اأحد متى �صار �صكان القريتني ال يتزاوجون فيما بينهم، ولكن ما 

نعرفه اأن قتاال ن�صب على املياه قبل ثالث مئة عام.
وقال وانغ قبل اأربعني عاما، وقع خالف اآخر يتعلق باملقرة.. لكن االأمور 
م�صنعا  معا  نبني  وب��داأن��ا  االأخ���رية.  الع�صر  ال�صنوات  يف  وخ�صو�صا  ه��داأت 

لالأحذية و�صار ال�صباب يختلطون ببع�صهم.
املختلط  ال���زواج  م�صاألة  ظلت  القريتني،  �صكان  بني  العالقات  ع��ودة  رغ��م 
بينهم ذات ح�صا�صية، اإىل اأن وقع �صاب و�صابة من القريتني بحب بع�صهما 
الكبار  وك��ان  زواج��ه��م��ا،  العائلتان  وع��ار���ص��ت  ���ص��ن��وات.  ث��الث  قبل  البع�ش 
فا�صطرا  املنطقة،  على  لعنة  �صيجلب  ارتباطهما  اأن  يعتقدون  ال�صن  يف 
عاد   ،2015 العام  يف  كيلومرت.  و500  األفا  يبعد  مكان  اإىل  املغادرة  اإىل 
ال�صكان  اعتقاد  ت��ب��دد  جميلني  طفلني  اأجن��ب��ا  ومل��ا  املنطقة،  اإىل  ال��زوج��ان 
ال��زواج. ولطي �صفحة العداوة الطويلة وما رافقها  بحلول لعنة من هذا 
من اعتقادات خرافية، اأقام �صكان القريتني احتفاال ح�صره 500 �صخ�ش 

منهم م�صوؤولون يف احلزب ال�صيوعي ورجال دين بوذيون.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�إ�شابة �ملغنية لوريتا بجلطة 
ملغنية  ال���ر����ص���م���ي  امل����وق����ع  اأع����ل����ن 
مو�صيقى الريف االأمريكية لوريتا 
اأنها  امل��ا���ص��ي��ة  ي����وم اجل��م��ع��ة  ل���ني 
اإ�صابتها  بعد  امل�صت�صفى  اإىل  نقلت 
بهوريكني  م���ن���زل���ه���ا  يف  ب��ج��ل��ط��ة 
بيان  وق���ال  تني�صي.  ب��والي��ة  ميلز 
عاما(   85( ل��ني  اإن  امل��وق��ع  ع��ل��ى 
يوم  نا�صفيل  م�صت�صفى  اإىل  نقلت 
لرعاية  ت��خ�����ص��ع  ح��ي��ث  اخل��م��ي�����ش 
ط��ب��ي��ة وت�����ص��ت��ج��ي��ب ل��ل��ع��الج ومن 

املتوقع اأن تتعايف ب�صكل كامل.
واأ�صاف البيان اأن العرو�ش املقبلة 
للمطربة تاأجلت بناء على ن�صيحة 
اأط��ب��ائ��ه��ا يف ال��وق��ت ال���ذي تتعافى 
فيه. وكان من املقرر اأن تقدم لني 
ع��ر���ص��ا ع��ل��ى م�����ص��رح ك��اروالي��ن��ا يف 
دورهام بوالية نورث كاروالينا يوم 
اجلمعة كما اأنها مرتبطة بعرو�ش 
الواليات  اأن��ح��اء  جميع  يف  اأخ���رى 
املتحدة حتى �صهر نوفمر ت�صرين 
ال����ث����اين.  وح���ف���رت ل���ني امل���ول���ودة 
ب��والي��ة ك��ن��ت��اك��ي ا���ص��م��ه��ا يف جمال 
مثل  باأغان  الريف  مو�صيقى  غناء 
اأنا فتاة هونكي تونك التي طرحت 
املناجم  عامل  وابنة  ال�صتينيات  يف 

التي طرحت عام 1970.

خمالفة لطفلني يلعبان 
ب�شيارتهما �ل�شغرية

ب�صيارتهما  بجولة  يقومان  كانا  ت��واأم��ان  طفالن  رف�ش 
االأمريكية،  نيويورك  اأر�صفة مدينة  اأحد  ال�صغرية على 

ا�صتالم خمالفة مرورية من �صرطي للمرور.
اأمريكي مقطع فيديو على موقع ان�صتغرام، يظهر  ن�صر 
اآرون واإيفان وهما يتعر�صان ملخالفة  طفليه ال�صغريين 
مبدينة  هايت�ش  وا�صنطن  �صارع  يف  ر�صيف  على  مرورية 
نيويورك.  وقد اأظهر مقطع الفيديو ال�صادم، �صرطيني 
الر�صيف،  جانب  اإىل  �صيارتهما  باإيقاف  يقومان  وهما 
ويرتجالن منها متجهني اإىل �صيارة الطفلني ال�صغرية، 
م���روري���ة ويحاوالن  ل��ت��ح��ري��ر خم��ال��ف��ة  ي��ع��م��دا  اأن  ق��ب��ل 
ما  على  الطفلني معلقاً  والد  وقال  للطفلني.   ت�صليمها 
املخالفة  ت�صليم  يف  جاديني  ال�صرطيان  ك��ان  لقد  ح��دث: 
املرورية الأطفايل. اأ�صبت بالده�صة لدى روؤيتي ما حدث. 
هذا اأمر غري منطقي. وبح�صب التقارير فاإن ال�صرطيني 
عدال عن خمالفة الطفلني، واكتفيا بتوجيه اإنذار �صفوي 
قيادة  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  امل��ط��اف.  من  نهاية  لهما يف 
ال�صيارات ال�صغرية على الر�صيف، اأمر خمالف للقانون 
يف مدينة نيويورك، ويرتتب عليها غرامة مالية، بح�صب 

ما ورد يف موقع “يو بي اآي” االإلكرتوين.  

��شتاأجر 200 �شخ�ش 
ك�شيوف يف حفل زفافه

كابو�ش،  اإىل  �صيني  عري�ش  ح��ي��اة  يف  ي��وم  اأ���ص��ع��د  حت��ول 
لنحو  امل��ال  دف��ع  اأن  بعد  ال�صجن،  يف  امل��ط��اف  ب��ه  وانتهى 

الزفاف. حفل  يف  املدعوين  دور  ليمثلوا  �صخ�ش   200
املدعو وانغ قرانه  العري�ش  اأن يعقد  وكان من املفرت�ش 
املا�صي،  اأب��ري��ل   30 االأح���د  ي��وم  ���ص��ي��اويل  خطيبته  على 
�صن�صي  ف��ن��دق مبقاطعة  ك��ب��رية يف  م��اأدب��ة  وذل���ك خ���الل 

ال�صينية. 
اأ�صرة  اأن الح��ظ��ت  اإىل  ي�����رام،  م���ا  ع��ل��ى  االأم�����ور  و����ص���ارت 
العري�ش  الأه��ل  املخ�ص�صة  ال��ط��اوالت  ن�صف  اأن  العرو�ش 
ف���ارغ���ة، يف ال��وق��ت ال����ذي ك���ان ال��ع��ري�����ش ي��ق��ول اإن��ه��م يف 
الطريق اإىل احلفل. وازدادت �صكوك اأ�صرة العرو�ش، بعد 
العري�ش،  م��ع  ح�صروا  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ش  اإىل  احل��دي��ث 
اأن��ه��م ادع���وا باأنهم اأ���ص��دق��اء وان���غ، اإال  وعلى ال��رغ��م م��ن 
اأح��داً منهم مل يتمكن من تاأكيد عالقته به، بح�صب  اأن 
موقع اأوديتي �صنرتال. ومع مرور الوقت، وعدم ح�صور 
والدي العري�ش، تاأكدت العرو�ش اأنه يكذب، و�صارعت اإىل 
العري�ش،  �صيوف  ا�صتجواب  ول��دى  ال�صرطة،  ا�صتدعاء 
اإنهم  بع�صهم  وق��ال  قبل،  من  يعرفوه  ال  اأنهم  اع��رتف��وا 
وما  اأج����رة،  ���ص��ي��ارات  ك�صائقي  يعملون  واآخ�����رون  ط���الب 
ع��ر مواقع  م��ع��ه��م  ت��وا���ص��ل  وان����غ  اأن  ه��و  بينهم  ي��ج��م��ع 
 80 مبلغ  منهم  كل  على  وعر�ش  االجتماعي،  التوا�صل 

يوان )12 دوالر( حل�صور حفل الزفاف.

تولد بر�أ�ش �إ�شايف يتدىل من بطنها
متكن االأطباء يف الهند من اإزلة راأ�ش اإ�صايف يتدىل من بطن طفلة حديثة الوالدة، ومنحها ذلك فر�صة جديدة للحياة ب�صكل 
طبيعي. وخالل عملية جراحية معقدة ا�صتمرت ملدة 4 �صاعات يف م�صت�صفى جيه كيه لوين يف جايبور، اأزال االأطباء الراأ�ش 
الذي يعود لتواأم طفيلي من بطن الطفلة، وذلك بعد اأن كان الراأ�ش االإ�صايف ي�صتنزف اإمدادات الدم، ويحرمها من املغذيات 
اأذرع،  الطفلة بثالثة  ُول��دت  اأذن��ني،  اأو  ال��ذي مل يكن ميلك عينني  االإ�صايف  الراأ�ش  واإىل جانب  لنموها،  الالزمة  احليوية 
بح�صب �صحيفة ديلي ميل الريطانية. وكانت االأم البالغة من العمر 21 عاماً قد و�صلت اإىل امل�صت�صفى وهي تعاين من اآالم 
�صديدة، بعد اأن عاجلها املخا�ش، وبعد اإجراء ال�صور باالأمواج ال�صوتية، تبني اأنها حتمل طفلني تواأم، لكن االأطباء مل يكونوا 
على علم باأنه تواأم طفيلي. وخالفاً للتوائم امللت�صقة، كان اأحد الطفلني غري مكتمل النمو، ويعتمد ب�صكل كامل على بع�ش 
وظائف اجل�صم للجنني مكتمل النمو، وهي حالة نادرة، وال تتكرر �صوى مرة واحدة كل مليون حالة والدة. واأكدت الدكتورة 
فيجييتا غارغ وهي طبيبة متخ�ص�صة يف رعاية املراأة اأن باالإمكان اإنقاذ حياة املراأة واجلنني، لكن الزوج البالغ من العمر 24 
عاماً، والذي يعمل مزارعاً اأ�صر على اأن حياة زوجتها كانت يف املقام االأول. وبعد عملية جراحية ناجحة، متكن االأطباء من 
اإنقاذ حياة االأم، قبل اأن يتم نقل اجلنني اإىل م�صت�صفى يبعد نحو 540 كيلومرتاً، حيث اأجريت له عملية جراحية ناجحة 

الإزالة الراأ�ش الطفيلي، ومن املنتظر اأن يتم تخريجه من امل�صت�صفى عن قريب.
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معلمة �شينية ت�شحب تلميذة من �شعرها 
اأظهر مقطع فيديو مريع، تداولته العديد من مواقع التوا�صل 
االجتماعي، معلمة �صينية وهي جتر طالبة من �صعرها لتعيدها 

اإىل ال�صف بعدما طلبت منها التوجه اإىل ال�صف ورف�صت. 
وهي  املعلمة  امل���ارة،  اأح��د  التقطه  ال��ذي  الفيديو  مقطع  ويظهر 
على  وت�صحبها  املكان  �صراخها  م��الأ  التي  الطالبة  ب�صعر  مت�صك 
وقع  احل��ادث  ف��اإن  ال�صينية،  ال�صعب  وبح�صب �صحيفة  االأر����ش.  
يف مدر�صة هوا�صني للغات االأجنبية، يف مدينة دونغوان، ومت ن�صر 
مقطع الفيديو من قبل �صخ�ش جمهول على مواقع التوا�صل يف 
الثاين من �صهر مايو اجلاري.  وذكرت اإدارة املدر�صة باأن الطالبة 
واأن والدتها  النهار،  ا�صرتاحة منت�صف  الغداء يف  لتناول  خرجت 
غري  املتبقية.  الدرو�ش  حل�صور  املدر�صة  اإىل  العودة  منها  طلبت 
اأن التلميذة مل متتثل لطلب والدتها وبداأت بالت�صكع اأمام بوابة 
املدر�صة.  واأ�صافت اإدارة املدر�صة باأن اإحدى املدر�صات ا�صتمرت يف 
اإقناع الطالبة للدخول اإىل ال�صف ملدة ن�صف �صاعة حتى وافقت، 
ولكن الطالبة توقفت يف منت�صف الطريق وبداأت بالبكاء، االأمر 
وقد  العنيفة.   الطريقة  بهذه  معها  للت�صرف  املعلمة  دفع  ال��ذي 
اعتذرت اإدارة املدر�صة لوالدي التلميذة عن االإ�صاءة التي تعر�صت 
معاملة  اإ�صاءة  بتهمة  العمل  عن  املعلمة  اإيقاف  ومت  ابنتهما،  لها 

الطالبة، وفق ما ورد يف �صحيفة ديلي ميل الريطانية.

قطة »م�شلحة« تثري �لرعب 
يف ولية �أوريغون 

ال��ن��ار عليها  اإط���الق  اإح���دى القطط، عندما جن��ت م��ن  حالف احل��ظ 
االأمريكية، بعدما �صوهدت وهي  اأوريغون  ال�صرطة يف والية  من قبل 
تعتلي اإحدى االأ�صجار وحتمل بيدها بندقية قتالية.  يف حادثة مثرية 
للده�صة، قام اأحد املارة يف اأحد �صوارع منطقة نيوبورت، بوالية اأوريغون 
االأمريكية، بالتقاط �صورة لقطة اعتلت اإحدى االأ�صجار وبدت وكاأنها 
حتمل �صالحاً نارياً.  وقد هرعت ال�صرطة اإىل املكان لتبني املوقف، قبل 
اأن تفاجاأ باأن ال�صورة جمرد خدعة ب�صرية واأن ال�صالح الناري لي�ش 
اإال غ�صن من اأغ�صان ال�صجرة.  وبح�صب �صحيفة مريور الريطانية، 
القطة يف  ال�صجرة، وو�صعية  فقد �صاهمت عدة عوامل، ك�صكل غ�صن 
اإيهام امل�صاهدين باأن القطة حتمل �صالحاً نارياً بالفعل.  وقالت ادارة 
�صرطة نيوبورت فى من�صور لها على موقع في�صبوك: كانت التقارير 
حول وجود قطة م�صلحة هذا ال�صباح ال اأ�صا�ش لها من ال�صحة، الأن ما 

ظنه النا�ش بندقية هجومية، مل يكن �صوى غ�صن �صجرة. 

ماكدونالدز تبتكر �شوكة خا�شة 
االأحيان  بع�ش  ويف  وال�صكاكني  وال�صوكات  امل��الع��ق  ع��ادة  ن�صتخدم 
ماكدونالدز  �صركة  اأن  اإال  ال�صريعة،  الوجبات  لتناول  فقط  اأيدينا 
تناول  اأث��ن��اء  ال�صل�صة  الن�صكاب  ح��اًل  ابتكرت  ال�صهرية  االأمريكية 
ابتكارها  على  ماكدونالدز  واأطلقت  ال�صريعة.  ووجباتها  �صطائرها 
اجلديد ا�صم “فرورك�ش” وجاء هذا االبتكار يف اإطار حملة ال�صركة 
اجلديدة، الهادفة للرتويج حلزمة وجباتها اجلديدة، والتي حتتاج 
هافينغتون  �صحيفة  ذك��رت  ما  بح�صب  لتناولها،  خا�صة  اأدوات  اإىل 
بو�صت االأمريكية. وللوهلة االأوىل ال تبدو فرورك�ش حقيقية، وهي 
م�صنوعة من �صرائح البطاطا املقليلة، لكن ال�صركة تقول اإنها ت�صاعد 
على اإغناء جتربة تناول وجباتها، و�صيتم توفري كمية حمدودة منها 

�صمن عر�ش �صغنيت�صر كرافيد ري�صيبز يوم 5 مايو اجلاري.
باري�ش هيلتون خالل ح�صورها حفل )ام اإ�ش( يف فندق بيفريل هيلتون يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )ا ف ب(

قالدة »�لأ�شطورة« 
للبيع باملز�د 

تعر�ش �صالة مزادات كري�صتيز يف 
بجنيف  اجل��اري  ال�صهر  من   17
اللوؤلوؤ  من  قالدة  وهي  االأ�صطورة 

على �صكل قلب عيار 92 قرياطاً.
وت���ق���در ق��ي��م��ة ه����ذه ال��ق��ط��ع��ة مبا 
مليون  و20   14 ب����ني  ي�������رتاوح 
باملزاد  ل��ل��ب��ي��ع  و���ص��ت��ع��ر���ش  دوالر، 
ب��وا���ص��ط��ة ���ص��ال��ة ك��ري�����ص��ت��ي��ز واإىل 
جموهرات  بع�ش  اأي�����ص��اً  ج��واره��ا 

الفنانة الراحلة اإليزابيث تايلور.
القطعة  هي  �صتكون  القالدة  لكن 
االأبرز يف مزاد املجوهرات النفي�صة 
قطع  اأي�صاً  �صي�صم  الذي  بجنيف، 
خا�صة من جمموعة كارتييه واآرت 
اأحد  اإريك نو�صاباوم،  ديكو جمعها 

اأبرز خراء عالمة كارتييه.
كما تعر�ش للبيع بنف�ش املزاد اأي�صاً 
منذ  اإي��ط��ال��ي��ني  مل�صممني  ق��ط��ع��ا 
احلالية،  ال��ف��رتة  وحتى   1900

�صمن جمموعة دولت�صي فيتا.
تخلو  باأنها  “االأ�صطورة”  وتتميز 
وبالغة  ال�������ص���وائ���ب،  م����ن  مت����ام����اً 
ال�����ص��ف��اء م���ن ���ص��رك��ة ب��ومي��ر اإيت 
جديدة  ����ص���رك���ة  وه�����ي  ب���ا����ص���ي���ن���ج، 
باري�ش  يف  النفي�صة  للمجوهرات 
تكرمياً  امل���ا����ص���ي  ال���ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت 
يف  امل��ل��ك��ي��ني  امل��ج��وه��رات  مل�صممي 
بامللك  واخل��ا���ص��ني  ال�17  ال��ق��رن 

لوي�ش اخلام�ش ع�صر. 
وتنتج هذه ال�صركة قطعاً حمدوداً 
كري�صتيز  اأو�صحت  �صنوياً، ح�صبما 
االأ�صطورة  اأن  ذك����ر  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
اأك��ر قطعة مت عر�صها للبيع  هي 

مبزاد على االإطالق. 

متثال لبيكا�شو بحجمه 
�لطبيعي ومالب�شه 

بيكا�صو  بابلو  الطبيعي جلثمان  باحلجم  يرقد منوذج 
على قاعدة يف ملقا م�صقط راأ�صه وهو مغم�ش العينني 

ومكتوف اليدين.
املخطط  ال�����ص��ه��ري  قمي�صه  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ن��ان  وي���رت���دي 

باللونني االأزرق واالأبي�ش وحذاء اأ�صود برباط.
ال�صيليكون واالألياف الزجاجية  والتمثال امل�صنوع من 
اال�صباين  الفنان  بنحته  قام  ال�صمغية  الراتينج  ومادة 
للواقع  ب�صنع مناذج مطابقة  امل�صهور  مرينو  اأوجينيو 
فران�صي�صكو  اال����ص���ب���اين  وم��ن��ه��م  م�����ص��ت��ب��دي��ن  حل���ك���ام 

فرانكو.
ومتثال بيكا�صو مو�صوع يف غرفة �صغرية بفرع معهد 
األيان�ش فران�صي�ش الثقايف يف ملقا وهي اآخر حمطة يف 

جولة ت�صمل اأهم املعامل يف حياة الفنان ال�صهري. 
ومرت اجلولة بالكني�صة التي جرى فيها تعميد بيكا�صو 
يف  االنتهاء  قبل  ال��ث��ريان  م�صارعة  وحلقة  ومدر�صته 
“هنا يرقد  ق���ره امل��ك��ت��وب ع��ل��ي��ه ب���ح���روف م���ن ذه���ب 

�صديقنا الطيب بابلو بيكا�صو 1973-1881«.

ا����ص���رتى رج����ل ب��ري��ط��اين م��ت��ح��م�����ش جلمع 
التحف الع�صكرية علماً ممزقاً مقابل 500 
مزاد  م��ن  دوالراً(   645( ا�صرتليني  جنيه 
اأن��ه علم  االإن��رتن��ت، ليكت�صف فيما بعد  على 
ال�صهرية  وات��رل��و  معركة  يف  ا�صتخدم  اأث���ري 
اأك��رث من  اإىل  ع��ام، وي�صل ثمنه   200 قبل 

جنيه. األف   300
وعندما ا�صرتى غاري لوران�ش )58 عاماً( 
مل  اأح��ذي��ة،  علبة  داخ���ل  امل��م��زق  العلم  بقايا 
يكن يعلم اأنه ي�صاوي ثروة، قبل اأن يدرك اأن 
العلم يعود لعام 1815. ويقول لوران�ش اإنه 
مل يعرث على �صيء اأكرث اأهمية من الناحية 

التاريخية يف حياته. 
ويعمل لوران�ش يف الوقت احلايل على اإعادة 
ترميم العلم، بالتعاون مع فريق من متحف 
العلم  تفوق قيمته قيمة  اأن  ويتوقع  حملي، 
األف   300 م��ق��اب��ل   2015 ع���ام  ب��ي��ع  ال���ذي 
جنيه ا�صرتليني )387 األف دوالر(، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الريطانية.

وقال لوران�ش الذي يعمل يف تركيب النوافذ 
“ا�صرتيت العلم من مزاد على االإنرتنت يف 
نتعامل  ونحن  ال��ق��ادم،  يونيو  خ��الل  اأمريكا 
النابليونية، ومل نكن  البنود  مع الكثري من 
ل��دي��ن��ا ف��ك��رة ع��م��ا مي��ك��ن اأن ي��ك��ون حمتوى 

ال�صندوق«.
للغاية  ممزقاً  العلم  “كان  لوران�ش  واأ�صاف 
ع��ن��دم��ا ا���ص��رتي��ت��ه، وا���ص��ت��غ��رق االأم����ر ثالثة 
يعود  العلم  اأن  وتبني  جتميعه،  الإع���ادة  اأي��ام 
نادر  فعدد  للغاية،  ن��ادر  وهو  واترلو،  ملعركة 
للغاية من االأعالم جنا خالل تلك املعركة”. 
التي  املقتنيات  اأن جميع  اإىل  لوران�ش  واأ�صار 
�صبق وجمعها ال تقارن بهذا العلم، فاجلميع 
ي��ق��ول��ون اإن����ه مي��ث��ل ق��ي��م��ة ت��اري��خ��ي��ة كبرية 
وك��ن��ز وط��ن��ي ال ي��ق��در ب��ث��م��ن. وع��ل��ى الرغم 
م���ن االأب���ح���اث ال��ت��ي اأج���راه���ا ل��وران�����ش عن 
املكان الذي بقي العلم فيه طوال قرنني من 
الزمن، اإال اأنه مل يتمكن من احل�صول على 

اأية معلومات عن ذلك.

��شرتى علمًا ب� 500 جنيه وقيمته 300 �ألف

مايلي �شاير�ش تبتعد عن �ملخدر�ت 
تعاطي  تبتعد عن  اإنها  �صاير�ش  مايلي  ال�صهرية  االأمريكية  املغنية  قالت 
ب�صورة  و�صتخرج  الفا�صحة  املالب�ش  وارت���داء  اخلمر  و���ص��رب  املاريجوانا 
جديدة حتى يتعامل معها اجلمهور مبزيد من اجلدية بعد اأن و�صفت باأنها 
ن�صرتها  معها  مقابلة  ويف  البوب.  مو�صيقى  عامل  يف  ال�صيئات  الفتيات  اإح��دى 
جملة بيلبورد يف وقت متاأخر من يوم االأربعاء قالت جنمة ديزين ال�صابقة البالغة 
تركز  واأن  بعيد  اإىل حد  ودقيقة  وا�صحة  تكون  اأن  تريد  اإنها  عاما   24 العمر  من 
على جمموعة جديدة من االأغاين تعيدها اإىل جذورها يف مو�صيقى الريف كانرتي. 
وقالت مل اأدخن املاريجوانا منذ ثالثة اأ�صابيع وهي اأطول فرتة يل بدونه. اأنا ال اأتعاطى 
خمدرات ... اأنا ال اأ�صرب ... اأنا نظيفة متاما يف الوقت احلايل! مل يكن ذلك اإال �صيئا اأردت 
اأن اأفعله.  و�صتطلق �صاير�ش اأغنية منفردة جديدة بعنوان ماليبو يف 11 مايو اأيار. وقالت 
بيلبورد اإنها اأغنية رومان�صية ا�صتلهمتها �صاير�ش من خطيبها املمثل ليام هيم�صورث الذي 

عادت اإليه العام املا�صي بعد انف�صالهما يف عام 2013.


