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حممد بن را�شد خالل لقائه امللكة اليزابيث الثانية  )وام(

بحث مع امللكة اليزابيث الثانية تعزيز وتطوير عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين

حممد بن را�سد يتوج بطال ل�سباق الديربي 
الإجنليزي الأ�سهر يف �سباقات اخليول بالعامل

•• دبي-وام:

توج �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ع�شر ام�س بطال ل�شباق 

�شباقات  يف  والأع���رق  الأ�شهر  احل��دث  الكال�شيكي  الجنليزي  الديربي 
العريق  اب�شوم  م�شمار  علي  اأقيم  وال��ذي  بالعامل  الكال�شيكية  اخليول 

باإجنلرتا .
)التفا�شيل �س16(

ت�صدت ملحاوالت ت�صلل بائ�صة للحوثيني

املقاومة اليمنية مت�سط الدريهمي متهيدا لتحرير احلديدة 
•• اليمن-وام:

وا�شعة  م�شاحات  مت�شيط  من  امل�شرتكة  اليمنية  املقاومة  ق��وات  متكنت 
يف مديرية الدريهمي متهيدا ملعركة حترير مدينة احلديدة ومينائها 
الإماراتية  امل�شلحة  القوات  من  واإ�شناد  مب�شاركة  وذل��ك  ال�شرتاتيجي 
فيما ف�شلت ميلي�شيات احلوثي املوالية لإي��ران يف تنفيذ ثاين حماولة 
24 �شاعة اإىل مناطق يف ال�شاحل الغربي لليمن وتكبدت  ت�شلل خالل 

على اإثرها خ�شائر فادحة يف العتاد والأرواح .
وقال م�شدر ميني اإن وحدات من قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة قامت 
عقب  امل��ح��ررة  املناطق  يف  احل��وث��ي  ميلي�شيات  واأوك���ار  جيوب  بتم�شيط 

حماولة امليلي�شيات تنفيذ عملية ت�شلل فا�شلة اإىل منطقة امل�شريعي.
الت�شلل  ح��اول��ت  احل��وث��ي  ميلي�شيات  م��ن  عنا�شر  اأن  امل�����ش��در  واأو���ش��ح 
منطقة  يف  امل�شرتكة  املقاومة  م��واق��ع  ملهاجمة  احل�شينية  منطقة  م��ن 

بينهم  واوقعت  وتطويقهم  القوات مبحا�شرتهم  قامت  فيما  امل�شريعي 
قتلى وجرحى كما ا�شتعادت اأ�شلحة وذخائر متنوعة نهبتها امللي�شيات من 

خمازن الدولة.
و�شنت قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة هجوما وا�شعا يف منطقة الطائف 
وحميطها واأمنت م�شاحات وا�شعة و�شط انهيارات متوا�شلة يف دفاعات 

ميلي�شيات احلوثي.
ت�شلل  الأول حم��اول��ة  اأم�����س قبل  نفذت  ق��د  احل��وث��ي  وك��ان��ت ميلي�شيات 
فا�شلة ملهاجمة قوات املقاومة امل�شرتكة يف منطقة الفازة من جهة �شرق 
اأ�شفر عن م�شرع عدد من منفذي املحاولة البائ�شة واأ�شر  التحيتا مما 

منهم.  4
وحتاول ميلي�شيات احلوثي املنهارة تنفيذ عمليات ت�شلل لوقف النهيارات 
املعنوية يف �شفوف مقاتليها جراء الهزائم الكبرية املتالحقة على طول 

ال�شاحل الغربي و�شول اإىل م�شارف مطار احلديدة.

   

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية العاملية تقدم العالج 
لآلف الن�ساء والأطفال من الالجئني الروهينغا

•• دكا -وام: 

قامت حملة ال�شيخة فاطمة الن�شانية العاملية بتقدمي العالج ال�شحي 
لالآلف من الن�شاء والطفال املر�شى من لجيئ الروهينغا على احلدود 
ووقائية  وع��الج��ي��ة  ت�شخي�شية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  البنغالية 
زايد(  نهج  على  )امل��راه  �شعار  الم���ارات حتت  اطباء  نخبة من  با�شراف 

وذلك يف اطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.  )التفا�شيل �س5(

بعد طول انتظار.. طالب التعليم امل�صتمر تلقوا نتائجهم م�صاء اخلمي�س املا�صي 
اإلغاء جداول امتحانات الإعادة املعدة م�سبقًا 
واملحدد لها اليوم وتاأجيلها اإىل الأربعاء املقبل

•• دبي – حم�شن را�شد 

تلقى طالب التعليم امل�شتمر بكافة املراحل الدرا�شية اأخرياً وبعد طول انتظار 
والذي يبلغ عددهم اأكرث من 14 األف دار�س ودار�شة، نتائج امتحانات نهاية 
املا�شي عرب  يوم اخلمي�س  وذل��ك م�شاء   ،2018 –  2017 الدرا�شي  العام 
ر�شائل ن�شية على هواتفهم، تعلن على الطالب اإذا كان ناجحاً اأو را�شباً ولديه 
امتحان اإعادة ، مع ذكر املواد التي ر�شب فيها الطالب ويحق له دخول امتحان 

الإعادة فيها، دون ك�شف الدرجات يف املواد الناجح فيها اأو التي ر�شب فيها.
كما غابت متاما عن النتائج عبارة )را�شب( وباق لالإعادة يف العام التايل والتي 
كانت تكتب للطالب يف حال ر�شوبه يف اأكرث من 3 مواد درا�شية كما هو وارد 
يف لئحة التقومي والمتحانات البند اخلا�س ب� )اأ�ش�س الجتياز والرتفيع( ، 
وذلك بعدما �شمحت الوزارة وخالفاً ملا جاء بالالئحة املعتمدة من قبلهم ، اأنه 
ويف حال ر�شب الطالب يف كل املواد ال�شبع الذي اأدى فيها المتحان، فيحق له 
الدخول لمتحان الإعادة يف كل املواد ال�شبع نف�شها، بل وهناك فر�شة ثالثة 

تنتظر الطالب للدخول لالمتحان يف �شبتمرب املقبل.  )التفا�شيل �س8(
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ال�سي�سي يوؤدي اليمني الد�ستورية 
ثانية ل��ولي��ة  مل�سر  رئي�سا 

•• القاهرة -وام:

امل���������ش����ري  ال�����رئ�����ي�����������س  اأدى 
ام�س  ال�����ش��ي�����ش��ي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال���ي���م���ن ال���د����ش���ت���وري���ة اأم������ام 
ثانية  ل��ولي��ة  ال��ن��واب  جمل�س 
ف��������وزه يف الن���ت���خ���اب���ات  ب���ع���د 
 2018 ل�����ع�����ام  ال����رئ����ا�����ش����ي����ة 
الأ�شوات  م��ن   97% بن�شبة 
الرئي�س  واأل���ق���ى  ال�شحيحة. 
املجل�س  اأم�����ام  ك��ل��م��ة  امل�����ش��ري 
ع��ق��ب ح��ل��ف ال��ي��م��ن ق���ائ���ال : 
راأ�س  على  اأك���ون  ب��اأن  ارت�شيت 
فريق اإنقاذ الوطن ممن اأرادوا 
له ال�شقوط فى براثن النهيار 
بالدين  م��ت��اج��ري��ن  وال����دم����ار 
تارة وباحلرية والدميقراطية 
العهد  ،واأن����ا على  اأخ���رى  ت���ارة 
م���ع���ك���م ب������اق مل ول������ن اأدخ������ر 
جهدا اأو اأوؤجل عمال اأو اأ�شوف 
اأم���را ول��ن اأخ�����ش��ى م��واج��ه��ة اأو 

اقتحاما مل�شكلة اأو حتد«.
املبذولة  اجل��ه��ود  وا���ش��ت��ع��ر���س 
وامل�شكالت  الره�����اب  مل��واج��ه��ة 
والجتماعية  الق���ت�������ش���ادي���ة 
�شابقة  ع���ه���ود  م����ن  امل�����وروث�����ة 
اجتازت  م�شر  اأن  اىل  م�شريا 
وتنطلق  ع�������ش���ي���ب���ة  م���رح���ل���ة 
ثباتا  اأك���رث  مرحلة  نحو  الن 

وا�شتقرارا. 

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل 
الرم�سانية  ب��راجم��ه  تنفيذ 
ال�����س��ودان��ي��ة ال���ولي���ات  يف 

•• اخلرطوم-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��وا���ش��ل 
الإم��������ارات��������ي ت���ن���ف���ي���ذ ب���راجم���ه���ا 
م�شروع  يف  املتمثلة  الرم�شانية 
من  ع����دد  يف  �شائم”  “اإفطار 
الوليات ال�شودانية بالتن�شيق مع 

�شفارة الدولة يف اخلرطوم .
كانت الهيئة قد عززت ا�شتجابتها 
ل����دع����م الأو��������ش�������اع الإن�������ش���ان���ي���ة 
بتوجيهات القيادة الر�شيدة والتي 
الحتياجات  ت����وف����ري  ت��ت�����ش��م��ن 
الغذائية  امل���واد  م��ن  الرم�شانية 
العا�شمة  ح����ول  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
ولي�������ات  ����ش���ب���ع  ويف  اخل������رط������وم 

اأخرى.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ن  ال���ف���الح���ي 
الهالل الأحمر اأن الهيئة ترجمت 
من  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
خالل تعزيز ا�شتجابتها لالأو�شاع 
الإن�شانية يف ال�شودان مبتابعة من 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
وتو�شيع  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة 
امل�شاعدات  من  امل�شتفيدين  مظلة 
الوليات  الرم�شانية يف عدد من 

ال�شودانية. )التفا�شيل �س2(

داع�������ش ي��رت��ك��ب م��ذب��ح��ة 
ال����ع����راق يف  ع���ائ���ل���ي���ة 

•• بغداد-وكاالت:

اإن م�شلحي  قال م�شوؤول عراقي، 
قتلوا  الإره���اب���ي،  داع�����س  تنظيم 
12 فردا من اأ�شرة واحدة، بينهم 
ن�����ش��اء واأط����ف����ال، يف ه��ج��وم على 

منزلهم بقرية �شمايل البالد.
�شالح  حم����اف����ظ  ن����ائ����ب  واأك���������د 
الهجوم   اأن  الدين، عمار حكمت، 
مبكر  وق�����ت  يف  وق�����ع  الإره�����اب�����ي 
ال�شبت، يف قرية الفرحاتية، ومل 
يت�شح على الفور �شبب ا�شتهداف 

الأ�شرة.

ع�سكرية  ط���ائ���رة  حت��ط��م 
اإي��ران��ي��ة ق���رب اأ���س��ف��ه��ان

•• طهران-وكاالت:

ذكرت وكالة ت�شنيم لالأنباء، ام�س، 
اأن طائرة ع�شكرية اإيرانية حتطمت 
اأ�شفهان،  اإق���ل���ي���م  يف  ق���ري���ة  ق����رب 
م�شيفة اأن �شبب احلادث مل يت�شح 
اأن م�شري  ال��وك��ال��ة  واأ���ش��اف��ت  بعد. 
بعد،  معروف  غري  الطائرة  طاقم 
ملكان  ف��رق ط��وارئ يف طريقها  واأن 

حتطم الطائرة بو�شط اإيران.
ويف فرباير املا�شي، حتطمت طائرة 
رك����اب اإي���ران���ي���ة، ك��ان��ت حت��م��ل 60 
راكبا و6 اأفراد للطاقم، باأ�شفهان.

غارة للتحالف الدويل تقتل مدنيني بريف احل�سكة
•• عوا�شم-وكاالت:

وا�شنطن  بقيادة  ال��دويل  للتحالف  ق�شف  يف  الأق��ل،  على  مدنيا   12 قتل 
مل�شادر  وفقا  �شوريا،  �شرقي  داع�س  تنظيم  عليها  ي�شيطر  قرية  ا�شتهدف 
من  عدد  على  �شوريا  �شرق  يف  داع�س  تنظيم  وي�شيطر  ال�شورية.  املعار�شة 
اآخ��ر يف حمافظة  �شرق( اجلنوبي وجيب  )�شمال  احل�شكة  ريف  القرى يف 
اأن  ال�شبت،  الإن�شان،  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  واأورد  املحاذية.  ال��زور  دي��ر 
اأطفال قتلوا يف ق�شف   4 الأق��ل من عائلة واح��دة بينهم  مدنيا على   12
ا�شتهدف قرية هداج يف ريف احل�شكة  ال��دويل  للتحالف  جوي و�شاروخي 

اجلنوبي«.
من  بدعم  وعربية(  كردية  )ف�شائل  الدميقراطية  �شوريا  قوات  وتخو�س 
التحالف الدويل معارك �شد داع�س،  لطرده من اآخر جيب ي�شيطر عليه 
يف حمافظة دير الزور املحاذية للحدود العراقية. واأو�شح املر�شد اأن قوات 
�شوريا الدميقراطية و�شعت قبل يومن حمور عمليتها الع�شكرية �شرقي 
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اأخبـار الإمـارات

•• اخلرطوم-وام:

توا�شل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تنفيذ براجمها 
الرم�شانية املتمثلة يف م�شروع “اإفطار �شائم” يف عدد 
الدولة  �شفارة  مع  بالتن�شيق  ال�شودانية  ال��ولي��ات  من 

يف اخلرطوم.
الأو�شاع  ل��دع��م  ا�شتجابتها  ع���ززت  ق��د  الهيئة  ك��ان��ت 
تت�شمن  والتي  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  الإن�شانية 
الغذائية  امل���واد  م��ن  الرم�شانية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 
للم�شتفيدين حول العا�شمة اخلرطوم ويف �شبع وليات 

اأخرى.

العام  الأم���ن  ال��ف��الح��ي  ال��دك��ت��ور حممد عتيق  واأك���د 
توجيهات  ترجمت  الهيئة  اأن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
القيادة الر�شيدة من خالل تعزيز ا�شتجابتها لالأو�شاع 
الإن�شانية يف ال�شودان مبتابعة من �شمو ال�شيخ حمدان 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س الهيئة وتو�شيع مظلة امل�شتفيدين من امل�شاعدات 
الرم�شانية يف عدد من الوليات ال�شودانية خا�شة يف 
�شرق وغرب وو�شط البالد بجانب امل�شتهدفن من هذه 

الربامج حول ولية اخلرطوم.
هذا  يف  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  اإن  الفالحي  وق��ال 
ال�شدد جت�شد العالقة املتينة بن الإم��ارات وال�شودان 

والتوا�شل امل�شتمر بن قيادتي البلدين وتعرب عن عمق 
ال�شعبن وتوؤكد ت�شامن القيادة  الروابط الأزلية بن 
واأ�شار  ال�شودان.  يف  الأ�شقاء  مع  الالحمدود  الر�شيدة 
يف  الإن�شاين  تواجدها  تعزيز  على  الهيئة  حر�س  اإىل 
باأغرا�س  تفي  التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  عرب  ال�شودان 
الهيئة  اأن  على  م�����ش��ددا   .. ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  التنمية 
���ش��ت��ظ��ل ال���داع���م وال�����ش��ن��د ال���ق���وي ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف��ن من 
خدماتها وبراجمها يف ال�شودان. وحركت هيئة الهالل 
الأحمر قافلة م�شاعدات غذائية برية �شمت اأكرث من 
50 �شاحنة من العا�شمة اخلرطوم اإىل وليات البحر 
ووليتي  الأزرق  وال��ن��ي��ل  النيل  ون��ه��ر  وك�شال  الأح��م��ر 

جنوب وغرب كردفان وذلك بح�شور معايل حامت ح�شن 
الرئي�س  مكاتب  اجلمهورية مدير  رئا�شة  وزير  بخيت 
ال�شوداين ومعايل حممد توفيق وزير الدولة مبجل�س 
�شفري  اجلنيبي  حميد  حممد  حمد  و���ش��ع��ادة  ال����وزراء 
حمد  �شعادة  واأك��د   . ال�شودان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
حممد اجلنيبي على العالقات بن الإمارات وال�شودان 
وعمق الروابط بن ال�شعبن ال�شقيقن .. م�شريا اإىل 
اأن ما تقدمه الدولة من برامج اإن�شانية وتنموية ياأتي 

يف اإطار التزامها الإن�شاين وواجبها جتاه الأ�شقاء .
الإمارات  يف  القيادة  حر�س  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  ولفت 
ومن  كافة  وال�شديقة  ال�شقيقة  بالدول  الهتمام  على 

الزراع  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  اأن  املنطق جند  هذا 
الإن�شاين للدولة يتحرك يف كل اجتاه لإي�شال ر�شالة 
الإم������ارات الإن�����ش��ان��ي��ة ول��ل��ع��امل ب��اأ���ش��ره وه���ا ه��و يكثف 
واإحياء  جت�شيدا  زاي��د  ع��ام  يف  مبادراته  ويعزز  جهوده 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  الإن�شانية  واإرث ن�شري  لذكرى 

بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
واأ�شار اجلنيبي اإىل اأن هذه امل�شاعدات الرم�شانية التي 
والقرى  ال�شودانية  ولي��ات  من  لعدد  طريقها  وج��دت 
ت��اأت��ي خ��دم��ة ل��الأ���ش��ق��اء وا�شتجابة  ال��ب��ع��ي��دة  وامل��ن��اط��ق 
لأو�شاع الأ�شر املتعففة وال�شرائح ال�شعيفة واملحتاجن 
جانبه  م��ن  الف�شيل.  وال�شهر  امل��ب��ارك��ة  الأي���ام  ه��ذه  يف 

اأعرب معايل طارق توفيق حممد وزير الدولة بوزارة 
جم��ل�����س ال������وزراء ال���وزي���ر امل��خ��ت�����س ب��ال��ه��الل الحمر 
للمبادرات  ال�����ش��وداين  ال�شعب  تقدير  ع��ن  ال�����ش��وداين 
الإمارات  دولة  بها  ت�شطلع  التي  والتنموية  الإن�شانية 

على ال�شاحة ال�شودانية.
اإىل  باأيادي الإم��ارات الكرمية التي ظلت ممتدة  ون��وه 
ال�����ش��ودان يف ك��ل الوق����ات وال��ظ��روف ���ش��واء م��ن خالل 
الربامج وامل�شاريع التنموية اأو افطار �شائم اأو برنامج 
واملغفرة  بالرحمة  وجل  عز  املويل  داعيا  الأيتام  كفالة 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  للقائد 

نهيان “رحمه اهلل«.

•• اأم القيوين- وام:

احتفلت جمعية الم��ارات حلقوق الن�شان م�شاء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  الول  ام�س 
�شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س العلى حاكم 
اأم القيوين بيوم زايد للعمل الن�شاين من خالل 
“مواقف  �شعار  حت��ت  رم�شانية  اأم�شية  تنظيم 
اأقيمت  التي   �� الم�شية  وب��داأت  الن�شانية”.  زايد 
وداد  بكلمة   - القيوين  ب��اأم  الثقايف  امل��رك��ز  مبقر 
حلقوق  الم���ارات  جمعية  رئي�س  نائب  حميد  بو 
الن�شان قالت فيها “نحيي كل عام ذكرى املغفور 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه 
الذي  الإن�����ش��اين  العمل  يف  م��اآث��ره  ونتذكر  ث���راه 
المل  ف��ادخ��ل  الر����س  ب��ق��اع  �شتى  لي�شمل  ام��ت��د 
مل��الي��ن الطفال  الب�شمة  واأع���اد  الأ���ش��ر  مل��الي��ن 
الذين �شاقت عليهم الدنيا نتيجة الفقر واملر�س 
وال���ع���وز«. وا���ش��اف��ت ب��و حميد اأن ن��ه��ج زاي���د مل 
الهتمام  ذات  الأب��ن��اء  يف  زرع  فقد  ذك��رى  ي�شبح 
اأدخل  له  فاملغفور  الإن�شانية  وذات  النظرة  وذات 
ا�شم دول��ة الم��ارات كدولة و�شعب وقيادة يف كل 
اإن�شانية  على  �شاهدا  �شتجد  اجتهت  فاينما  بيت 
المارات  دول��ة  ا�شم  �شتجد  اجتهت  واينما  زاي��د 
ب�شخائه  القلوب  اهلل  رحمه  امتلك  فقد  عاليا، 
المارات  دول��ة  قرن  مما  وا�شتجابته،  واإن�شانيته 

ال��ع��رب��ي��ة ب��ا���ش��م��ه ف��اأي��ن��م��ا ت��ذك��ر الم�����ارات يذكر 
عر�س  الم�شية  فعاليات  وت�شمنت  معها.  زاي��د 
ال�شيخ زايد يف  املغفور له  ارث  فلم ت�شجيلي عن 
“علي  بعنوان  ن��دوة  ذل��ك  تلت  الن�����ش��اين  العمل 
زايد  لل�شيخ  اخلالد  الإرث  زايد” تناولت  خطى 
ودوره  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 

اأ�ش�س  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي  املجتمع  ب��ن��اء  يف  ال��ف��ع��ال 
را���ش��خ��ة وق��وي��ة يف �شتى امل��ج��الت ب�����ش��ورة عامة 
والعمل الن�شاين خا�شة. �شارك يف الندوة �شعادة 
جمعية  رئي�س  الكعبي  �شويعن  بن  �شامل  حممد 
المارات حلقوق الن�شان والدكتور جا�شم خلفان 
وعر�س  الك�شف.  حممد  العالمي  الندوة  واأدار 

ال��دك��ت��ور ج��ا���ش��م خ��ل��ف��ان ج��ه��ود امل��غ��ف��ور ل��ه منذ 
بداية توليه حكم امارة اأبوظبي عام 1966 على 
واإىل  اإىل جنة خ�شراء  اأبوظبي  حتويل �شحراء 
دولة مكتملة الأركان وجتاوزه طيب اهلل ثراه كل 
العقبات وال�شعاب التي مر بها وا�شتطاع بحكمته 
اأن يحمل راية البناء والنه�شة والتنمية  وروؤيته 

ال�شاملة واأن يجعل العمل الن�شاين نهجا خالداً 
ويف  الج��ي��ال.  تنتهجه  و  خلفه  م��ن  عليه  ي�شري 
حقوق  منظور  من  الن�شان  “زايد  بعنوان  ورق��ة 
الكعبي  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  فيها  ع��ر���س  الن�شان” 
زاي��د طيب اهلل ثراه  ال�شيخ  دور  رئي�س اجلمعية 
يف بناء منظومة احلقوق واحلريات والتي �شملت 

بناء الدولة احلديثة وتاأ�شي�س الحتاد الذي كفل 
وقال  الم��ارات.  دولة  ل�شعب  احلقوق واحلريات 
الكعبي اإن ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه حر�س على 
بناء دولة معا�شرة قائمة على العدالة والقانون 
وق��ي��م احل��ق��وق ح��ي��ث اه��ت��م م��ن��ذ الي����ام الأوىل 
يراعي  الم���ارات  ل��دول��ة  د�شتور  بو�شع  ل��الحت��اد 
التي، ورمبا  وياخذ منظومة احلقوق واحلريات 
قد ينظر البع�س اليوم للد�شتور باأنه مل يت�شمن 
حلقوق  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات  ت�شمنته  م��ا  ك��ل 
الن�شان، اأو ت�شمن �شياغات لي�شت من�شجمة مع 

�شياغات املواثيق الدولية.
واو�شح خالل حديثه ان د�شتور دولتنا قد و�شع 
التفاقيات  من  اي  �شدور  قبل  اي   1971 ع��ام 
ب�شنوات  الن�������ش���ان  الأ����ش���ا����س حل���ق���وق  ال���دول���ي���ة 
ول��ه��ذا ف���اإن اح��ت��واء م�شمون د���ش��ت��ور الم����ارات 
كتبت  التي  وبالطريقة  واحلريات  احلقوق  على 
على  ومم��ي��زة  نوعية  ط��ف��رة  تعترب  بحينه  فيها 
فح�شب  هذا  ولي�س  احلقبه  تلك  د�شاتري  �شعيد 
واحلريات  احلقوق  كل  الد�شتور  هذا  ت�شمن  بل 
الدولية.  املواثيق  بعده  كفلتها  التي  الأ�شا�شية 
و���ش��ه��دت ال��ن��دوة م��داخ��الت م��ن احل�����ش��ور ممن 
زاي��د طيب اهلل  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اع��م��ال  ذك���روا 
به  ت��ق��وم  امل��وؤ���ش�����س لكل عمل وخ��ري  ث���راه ودوره 

المارات. 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش ايطاليا بيوم اجلمهورية

واحة الكرامة تنظم معر�سا فنيا مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين
•• اأبوظبي-وام:

فنيا  معر�شا  غ��د  بعد  ال��ك��رام��ة  واح���ة  تنظم 
ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين للمغفور له  ح���ول م�����ش��رية 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
ثراه وذلك احتفال بيوم زايد للعمل الإن�شاين 
الذي يتزامن مع ذكرى رحيله يف 19 رم�شان 
من كل عام. ويت�شمن املعر�س لوحات و�شور 
ت��وث��ق م�����ش��رية ال��ع��ط��اء ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ 
ث��راه وم�شاهماته  �شلطان طيب اهلل  بن  زاي��د 
الإن�����ش��اين من  العمل  على �شعيد  واإجن��ازات��ه 
ل��ل��دول وال�شعوب  ال��ذي قدمه  ال��دع��م  خ��الل 

الأخ������رى. ك��م��ا ي��وف��ر امل��ع��ر���س امل��م��ي��ز الذي 
ت�شت�شيفه واحة الكرامة على مدار 18 يوما 
الإماراتية  للجهود  م�شيئة  حمطات  ن��واف��ذ 
والغاثية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  جم���ال  يف 
والتنموية التي مت توجيهها للعديد من الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة دعما جلهودها يف تعزيز 
الكوارث  مواجهة  يف  العون  يد  وم��د  التنمية 
الطبيعية وغريها. كما تعك�س العمال الفنية 
امل�شاركة قيم العطاء والبذل والكرم التي داأب 
نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
دولة  قيام  منذ  الوطن  اأب��ن��اء  يف  غر�شها  على 
اأ�شبحت هذه  الم��ارات العربية املتحدة حتى 

و�شعب  ل��ق��ي��ادة  دائ��م��ة  و���ش��ف��ات  �شلوكا  القيم 
البي�شاء  اي��ادي��ه��ا  ال��ت��ي متتد  دول���ة الم����ارات 

لتغيث امللهوف يف خمتلف بقاع الأر�س.
ام�س  الكرامة  واح��ة  اأ���ش��درت��ه  بيان  وبح�شب 
بعد  ابتداء من  زواره  �شي�شتقبل  املعر�س  فاإن 
21 يونيو اجل���اري وذل���ك خالل  غ��د وح��ت��ى 
�شاعات الدوام الر�شمية وبعد الإفطار منوها 
م��ب��ادرات واحة  اإط��ار  ياأتي يف  املعر�س  اأن  اىل 
ال���ك���رام���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف اح���ي���اء ذك����رى وفاة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
جلهود  وتخليدا  الن�شاين  للعمل  زاي��د  وي��وم 
العمل  واجن��ازات��ه يف جم��ال  ال��دول��ة  موؤ�ش�س 

الن�شاين.
مق�شداً  ت��ع��د  ال��ك��رام��ة  واح����ة  اأن  اىل  ي�����ش��ار 
للتعرف  ووج��ه��ة  وال�شائحن  ل��ل��زوار  رئي�شياً 

على ت�شحيات اأبناء الإمارات يف �شبيل تر�شيخ 
مكانة الدولة كرمز دويل للت�شامح والتعاي�س 

وكرم ال�شيافة والعطاء.

•• ابوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س �شريجيو ماتاريال رئي�س اجلمهوية اليطالية، 

وذلك مبنا�شبة يوم اجلمهورية لبالده.
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س �شريجيو ماتاريال.

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل تنفيذ براجمه الرم�سانية يف الوليات ال�سودانية

جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان حتتفل بيوم زايد للعمل الإن�ساين

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
- بح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
دول  -���ش��ف��راء  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ع��ه��د  ويل  القا�شمي 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ونائب 
الذين  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين  اليمني  ال�شفري 
قدموا ل�شموه اأطيب التهاين والتربيكات مبنا�شبة 

�شهر رم�شان املبارك.
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ال���ت���ه���اين  ���ش��م��وه��م��ا  ت��ق��ب��ل  ف��ق��د 
ال���ش��الم��ي��ة امل��ب��ارك��ة م���ن ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة �شالح 
حم��م��د ال��ب��ع��ي��ج��ان ���ش��ف��ري دول����ة ال��ك��وي��ت و�شعادة 

الدكتور خالد بن �شعيد بن �شامل اجلرادي �شفري 
�شلطنة عمان و�شعادة �شالح اأحمد العمري القائم 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ���ش��ف��ارة  يف  ب��الأع��م��ال 
و�شعادة �شكري القي�شي القائم بالأعمال يف �شفارة 
�شلطان  املفو�س  الوزير  و�شعادة  البحرين  مملكة 
�شالح الباكري نائب ال�شفري اليمني لدى الدولة 
م�شت�شار  الها�شمي  علي  ال�شيد  ال�شيخ  و�شماحة 
�شوؤون  وزارة  يف  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  ال�������ش���وؤون 

الرئا�شة .
اأن يعيد  وتقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  على  املباركة  املنا�شبة  ه��ذه 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
�شموهما  وع��ل��ى  والعافية  ال�شحة  مب��وف��ور  اهلل” 

والإ�شالمية  العربية  والأم��ت��ن  الإم����ارات  و�شعب 
ال�شتقبال  ح�����ش��ر  وال����ربك����ات.  واخل����ري  ب��ال��ي��م��ن 
احمد  وال�����ش��ي��خ  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ع��م��ر  ال�شيخ 
رئي�س  اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإدارة  جمل�س 
احمد  “راكز” وال�شيخ  القت�شادية  اخليمة  راأ���س 
راأ�س  هيئة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن 
اخليمة للبرتول وال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر 
القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جزيرة املرجان 
و�شعادة مبارك علي ال�شام�شي امل�شت�شار يف حكومة 
راأ�س اخليمة و�شعادة �شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة حممد 

احمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان الأمريي.

•• عجمان- وام:

وا�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ا�شتقبال ال�شيوخ 
توافدوا  ال��ذي��ن  املهنئن  وج��م��وع  امل�����ش��وؤول��ن  وك��ب��ار 
اآيات  اأ�شمى  لتقدمي  املا�شية  الليلة  الزاهر  ق�شر  اىل 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  التربيكات  واأط��ي��ب  التهاين 
املبارك ..متمنن ل�شموهما موفور ال�شحة وال�شعادة 
املنا�شبة  ه���ذه  ي��ع��ي��د  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  وداع����ن 
عليهما وعلى �شعب دولة الإم��ارات وقد حتقق لها ما 

ت�شبو اإليه من عزة وتقدم ورقي.
املعال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  �شموهما  ا�شتقبل  فقد 
اللذين قدما لل�شالم  وال�شيخ م��روان بن را�شد املعال 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  وتقدمي  �شموه  على 
بال�شهر الف�شيل ..داع��ن اهلل عز وجل ان يعيد هذه 

وال�شعادة  ال�شحة  مب��وف��ور  �شموهما  ع��ل��ى  املنا�شبة 
وعلى �شعب المارات بالتقدم والزدهار. وتقدم �شعادة 
���ش��ال��ح حم��م��د اجل���زي���ري م��دي��ر ع���ام دائ����رة التنمية 
ال�شياحية ومدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وموظفو 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  ل�شموهما  الدائرة 
التهاين  �شموهما  تلقى  كما   .. املبارك  رم�شان  ب�شهر 
مدير  ال�شام�شي  ت��رمي  حمد  �شعادة  من  والتربيكات 
وروؤ�شاء  الإدارات  وم����دراء  الطبية  عجمان  منطقة 
الطبي  وال��ك��ادر  والط��ب��اء  املنطقة  وموظفي  الأق�شام 
واملراكز  التخ�ش�شي  عجمان  م�شت�شفى  يف  وال��ف��ن��ي 
املدراء  م��ن  التهاين  �شموه  تلقى  كما  فيها  ال�شحية 
التنفيذين والأطباء ومدراء الدارات وروؤ�شاء الأق�شام 

يف مدينة خليفة الطبية وم�شت�شفى خليفة.
وت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان وويل عهده 
امل�شوؤولن  وك���ب���ار  والأع����ي����ان  ال�����ش��ي��وخ  م���ن  ال��ت��ه��اين 
العربية  اجل���ال���ي���ات  واأب����ن����اء  وامل���واط���ن���ن  ال���دول���ة  يف 

عن  ع��ربوا  حيث  املبارك  رم�شان  ب�شهر  والإ�شالمية 
���ش��ادق م�����ش��اع��ره��م ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ك��رمي��ة ..فيما 
بادلهم �شموهما التهاين بال�شهر الف�شيل ..مبتهلن 
اإىل املوىل تبارك وتعاىل اأن يدمي على دولة الإمارات 
يعيد  واأن  وال�شتقرار  والأم���ان  الأم��ن  نعمة  و�شعبها 
هذه املنا�شبة ال�شالمية على �شموه بال�شحة وال�شعادة 

والعافية.
النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  ال�شتقبالت  ح�شر 
ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون الإدارية 
وامل��ال��ي��ة وال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
الدكتور  ال�شيخ  وم��ع��ايل  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 
ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان �شاحب ال�شمو 
حاكم عجمان و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب 
مدير  النعيمي  حممد  يو�شف  و�شعادة  عجمان  حاكم 
وكبار  ال�شيوخ  من  وع��دد  وال�شيافة  الت�شريفات  ع��ام 

امل�شوؤولن.

حاكم راأ�ش اخليمة يتلقى تهاين �سفراء دول التعاون 
ونائب ال�سفري اليمني بال�سهر الف�سيل

حاكم عجمان وويل عهده يوا�سالن ا�ستقبال جموع 
املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأق�شام  روؤ�شاء  ل�شرطة دبي  العام  القائد  املري  اللواء عبد اهلل خليفة  �شعادة  التقى 
املهريي  اأحمد زعل  الدكتور  العقيد  ال�شرطة بح�شور  املباحث اجلنائية يف مراكز 
اأهمية عقد جل�شات  اللقاء  �شعادته خالل  اأكد  و   . للقيادة  التنظيمي  املكتب  مدير 
ت�شاورية وور�س للع�شف الذهني ب�شورة دورية بن �شباط املباحث اجلنائية، نظرا 
لأهمية املهام وامل�شوؤوليات املناطة بهم يف احلد من اجلرمية يف مناطق اخت�شا�س 
مراكز ال�شرطة. واطلع على طبيعة التحديات التي تواجه �شباط املباحث اجلنائية 
يف مهام عملهم اليومية وا�شفا ال�شباط امليدانين باأنهم اأ�شا�س �شمان تطور اأنظمة 
اأهمية العمل مع ال�شركاء الداخلين  العمل الأمني يف احلد من اجلرمية موؤكدا 

واخلارجين و التوا�شل بن اأق�شام املباحث اجلنائية كفريق عمل واحد.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد احتاد غرف التجارة و ال�شناعة بالدولة اأن الدور الإن�شاين 
لدولة الإمارات كان جليا منذ تاأ�شي�شها على يد املغفور له ال�شيخ 
يتوا�شل  ولي����زال  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  “حفظه اهلل” و �شاحب  الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  �شاحب  و  اهلل”  “رعاه 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
وقال حميد حممد بن �شامل الأمن العام لالحتاد يف ت�شريح له 
اخلا�س  القطاع  احتفال  اإن  الإن�شاين  للعمل  زايد  يوم  مبنا�شبة 

بهذا اليوم بالتزامن مع مبادرة عام زايد �شيكون مميزا يف �شوء 
للم�شتثمرين  الأخ���رية  القت�شادية  املحفزات  منظومة  اط��الق 
واأ���ش��ح��اب الع���م���ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��م��ل��ك وزي�����ادة م���دة تاأ�شريات 
للمتخ�ش�شن  ومثلها  �شنوات  ع�شر  اإىل  للم�شتثمرين  الإق��ام��ة 
من اأطباء و مهند�شن لهم و لأ�شرهم و التي �شتجعل من دولة 
للم�شتثمرين يف ظل  الأف�شل  اخليار  املتحدة  العربية  الم��ارات 
الروؤية امل�شتقبلية الهادفة اإىل حتقيق املزيد من النمو و التطور 

القت�شادي يف الدولة.
اأن القطاع اخلا�س يعترب هذا اليوم ركيزة  اإبن �شامل اىل  واأ�شار 
اأ�شا�شية من ركائز املجتمع يف حتفيز املوؤ�ش�شات اخلا�شة من اأجل 
انطالقا  والجتماعي  الن�شاين  العمل  جمال  يف  مبادرات  تبني 

من م�شوؤوليتها الجتماعية جتاه املجتمع .

•• اأبوظبي -وام:

اأع����رب جم��ل�����س ���ش��ي��دات اأع���م���ال الم�����ارات ع��ن ���ش��ع��ادت��ه و 
له  للمغفور  الرائد  والإن�شاين  التاريخي  بالدور  اعتزازه 
الذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
به  ي�شتظل  تاريخا جديدا  الأر���س و�شنع  ه��ذه  غري وج��ه 
وينعم اجلميع اليوم من اأبناء �شعب دولة الإمارات العربية 
املراأة  اإجن���ازات  اأن  واأك��د  اأر���ش��ه��ا..  على  واملقيمن  املتحدة 

الماراتية �شتبقى دوما مرتبطة بروؤية “ زايد اخلري«.

و قالت �شعادة فريدة عبد اهلل قمرب العو�شي رئي�س جمل�س 
للعمل  زاي���د  ي��وم  مبنا�شبة  لها  ت�شريح  يف  املجل�س  ادارة 
لرحيله  ع�شرة  الرابعة  الذكرى  ي�شادف  ال��ذي  الن�شاين 
رحمه اهلل اإن �شرية ال�شيخ زايد را�شخة يف ذاكرة ووجدان 
اجنازاته  ع��رف��وا  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  ع��رب  الأ�شخا�س  مالين 
من  الب�شري  العن�شر  اإ�شتثمار  على  جميعها  قامت  والتي 
يف  بالإ�شتثمار  مرتبط  دول���ة  اأي  ت��ط��ور  اأن  اإدراك����ه  خ��الل 
باعتبارها  امل����راأة  دع��م  ج��ان��ب  اإىل  اأب��ن��ائ��ه��ا  وتعليم  تقوية 
اأ�شا�شيا يف عملية البناء والتنمية  ن�شف املجتمع وعن�شرا 

اإن ذك��رى رحيل ال�شيخ زاي��د تبعث يف نفو�شنا  اأ�شافت  . و 
العزم على امل�شي قدما على دربه واأن نعمل بجد واجتهاد 
الآم��ال لوطننا احلبيب يف ظل  امل�شرية و حتقيق  ملوا�شلة 
القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
ال�شمو  و�شاحب  “رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.

جمل�ش �سيدات اأعمال المارات : اإجنازات املراأة احتاد الغرف : الدور الإن�ساين لدولة الإمارات كان جليا منذ قيامها
الإماراتية �ستبقى مرتبطة بروؤية زايد اخلري

•• اأبوظبي -وام:

حتتفل دول���ة الإم�����ارات غ��دا الإث��ن��ن ب� 
الذي  الإن�شاين”  للعمل  زاي���د  “يوم 
ي�شادف 19 رم�شان من كل عام املوافق 
لذكرى رحيل موؤ�ش�س الدولة املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 

اهلل ثراه« .
اإطالق  ال��ع��ام  ه��ذا  الح��ت��ف��الت  وت�شهد 
املزيد من املبادرات الإن�شانية واخلريية 
احل��ي��وي��ة وال��ن��وع��ي��ة م��ن خ��الل الآلف 
واملجتمعية  احلكومية  الفعاليات  م��ن 
التي تنظمها املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 
والأهلية. واقرتن ا�شم املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “رحمه اهلل” 
على الدوام بالعطاء وتقدمي العون لكل 
حمتاج يف اأي منطقة بالعامل واأ�شبحت 
الإم���������ارات يف ع���ه���ده م���ن اأه�����م ال����دول 
والإغاثي  الإن�شاين  العمل  يف  امل�شاهمة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وه����ا ه���ي اليوم 
اخلام�شة  ولل�شنة  حت��ت��ل  اإرث����ه  بف�شل 
كاأكرب  عامليا  الأول  املركز  ال��ت��وايل  على 

جهة مانحة للم�شاعدات اخلارجية.
م�شرية  يف  الإن�����ش��اين  ال��ع��م��ل  ويكت�شب 
املوؤ�ش�س متيزه وريادته من عدة  القائد 
تقوم  موؤ�ش�شي  عمل  ان��ه  الأوىل  �شمات 
املوؤ�ش�شات  العديد من  به  النهو�س  على 
والثانية  ال��دول��ة  يف  العاملة  والهيئات 
يقت�شر  ل  حيث  وعمومتيه  �شموليته 
املادية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  ف��ق��ط ع��ل��ى 
اإىل  ال��ت��ح��رك  اإىل  اأي�����ش��اً  واإمن�����ا مي��ت��د 
والتفاعل  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأزم����ات  مناطق 
فهي  الثالثة  اأم��ا  م�شكالتها  مع  املبا�شر 
اأبعاد ال�شيا�شة  اأنه ميثل بعداً مهماً من 
اخلارجية للدولة ورابعا اأنه يتوجه اإىل 
اأينما وج��دوا من دون النظر  كل الب�شر 

اإىل دينهم اأو عرقهم.
وا�شتحوذت الق�شايا الإن�شانية واخلريية 
واهتمام  ف��ك��ر  يف  متقدمة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
ال�شيخ زاي��د ���ش��واء ك��ان داخ��ل ال��ب��الد اأم 
التي  امل�شاعدات  بلغ حجم  خارجها وقد 
قدمتها دولة الإمارات بتوجيهات منه “ 
طيب اهلل ثراه “ يف �شكل منح وقرو�س 
ومعونات �شملت معظم دول العامل اأكرث 
عام  اأواخ����ر  دره���م حتى  مليار   98 م��ن 

.2000

 فل�صطني 
يف  زايد  ال�شيخ  �شاحية  م�شروع  ويعترب 
مليون   15 ن��ح��و  تكلف  ال���ذي  ال��ق��د���س 
درهم واحدا من اأبرز امل�شاريع التي وجه 
“رحمه اهلل “ بتنفيذها يف فل�شطن اإىل 
جانب م�شاريع اأخرى منها اإعمار خميم 
 100 نحو  اإن�����ش��اوؤه  تكلف  ال���ذي  جنن 
زايد  ال�شيخ  مدينة  وبناء  دره��م  مليون 
220 مليون  يف غزة بتكلفة بلغت نحو 
رفح  يف  خليفة  ال�����ش��ي��خ  وم��دي��ن��ة  دره����م 
اإ�شافة  واحلي الإماراتي يف خان يون�س 
واملدار�س  امل�شت�شفيات  من  العديد  اإىل 
التي  املعاقن  ال�شحية ومراكز  واملراكز 
ال��ق��رى وامل��خ��ي��م��ات واملدن  ان��ت�����ش��رت يف 

الفل�شطينية يف غزة وال�شفة الغربية.

 1981 ع���ام  ال��ق��ل��ب ويف  اخل��ل��ي��ج يف   ..
تراأ�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ميالد  ع���ن  الإع�������الن  ق��م��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي م���ن دول 
�شندوق  وق���دم  ال�شت  العربية  اخلليج 
اأب��وظ��ب��ي ل��الإمن��اء الق��ت�����ش��ادي العربي 
 160 بقيمة  البحرين  لدولة  قر�شن 
امل�شروعات  ل���ت���م���وي���ل  دره�������م  م���ل���ي���ون 

الكهربائية وال�شناعية.
م�شاعدة  ���ش��م��وه  ق���رر   1972 ع���ام  ويف 
عام  ويف  �شنعاء  اإذاع����ة  ب��اإن�����ش��اء  ال��ي��م��ن 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ق��دم   1974
مليون  ق���دره  اإ���ش��اف��ي��اً  مبلغاً  نهيان  اآل 
م�شروع  ل��ت��ك��م��ل��ة  دولر  اآلف  و710 

الإذاعة والتلفزيون يف اليمن.
“ قدمت  اهلل  “رحمه  منه  وبتوجيهات 
دولة الإمارات م�شاعدة عاجلة وقدرها 3 
مالين دولر لتخفيف اآثار الفي�شانات 
وال�شيول التي اجتاحت جمهورية اليمن 

يف الت�شعينيات من القرن املا�شي.

 م�صر
اأث��راً طيباً  زاي��د  ال�شيخ  املغفور له  ت��رك 
يف م�شر حيث تعددت على �شفاف النيل 
م�شاريع كثرية منها بناء عدد من املدن 
ع�شرات  وا�شت�شالح  ال�شياحية  ال�شكنية 
واإقامة  الزراعية  الأرا���ش��ي  من  الآلف 
وتقدمي  ال�شياحية  القرى  من  العديد 
وامل�شت�شفيات  ل��ل��م��راك��ز  امل����ادي  ال��دع��م 

الطبية.
حرب  “ بعد  ث���راه  اهلل  “ طيب  وتكفل 
1973 مب�����ش��اع��دة م�شر  ع���ام  اأك��ت��وب��ر 
ال�شوي�س  ق��ن��اة  اإع��م��ار م��دن  اإع����ادة  على 
�شعيد  بور  الإ�شماعيلية-  ال�شوي�س-   “
الإ�شرائيلي  العدوان  يف  ُدم��رت  التي   “

عليها عام 67.
 1990 العام  “ يف  اهلل  “رحمه  وت��ربع 
التاريخي  الحتفال  يف  م�شاركته  خالل 
اأ�شوان بجمهورية  اأقيم يف  العاملي الذي 
مليون  ع�شرين  مببلغ  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 
الإ�شكندرية  مكتبة  لإحياء  وذلك  دولر 

القدمية.

املغرب 
واأراد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان اأن 
تتجاوز العالقات بن الإمارات واملغرب 
املتتالية  مبادراته  فكانت  املاألوف  حدود 
تنه�س  لكي  القوي  ال��داف��ع  مثلت  التي 
اأمام  ال�شاخمة  امل�شاريع  ع�شرات  هناك 

الأعن وهى حتمل ا�شم “ زايد«.
ال�شيخ  موؤ�ش�شة  امل�شاريع  ومن بن هذه 
“ مرمي  زايد العالجية وتطوير مركز 
واإن�شاء  ال��ط��ف��ول��ة  ب��رع��اي��ة  اخل��ا���س   “
وحدات �شكنية متكاملة .. وقدم �شندوق 
اأبوظبي لالإمناء القت�شادي العربي يف 
40 مليون  بقيمة  1976 قر�شاً  العام 
الإ�شالمية  ال���������ش����وؤون  ل��������وزارة  دره������م 

والأوقاف باململكة املغربية.
ومكارم  م�شاعدات  و�شكلت  ال�شودان   ..
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ 
العطاءات  م��الم��ح  اأب����رز  ال�����ش��ودان  اإىل 
اخل���ريي���ة ح��ي��ث ت����ربع “ رح��م��ه اهلل “ 

نا�شر  وم�شت�شفى  ال��ط��ب  كلية  باإن�شاء 
ال�����ش��ودان��ي��ة ومببلغ  م���دين  مب��دي��ن��ة ود 
حلل م�شكلة  اأمريكي  دولر  مالين   3
العط�س يف ال�شودان .. كما قدم �شندوق 
اأب��وظ��ب��ي ل��الإمن��اء الق��ت�����ش��ادي العربي 
دره���م  م��ل��ي��ون   5،16 ب��ق��ي��م��ة  ق���ر����ش���اً 
ال��ري��ف��ي��ة يف منطقة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل�����ش��روع 

دارفور بغرب ال�شودان.
اخلرطوم  اإىل  و�شلت   1999 ع��ام  ويف 
مل�شاعدة  ال���ث���ان���ي���ة  الإغ������اث������ة  ط����ائ����رة 
التي  ال���ف���ي�������ش���ان���ات  م����ن  امل���ت�������ش���رري���ن 
وعلى  ال�شودانية  دنقال  ولي��ة  اجتاحت 
متنها 40 طناً من امل�شاعدات الغذائية.

 اإعمار لبنان ودعم �صوريا
مثل  دول  مب�شاعدة  زاي��د  ال�شيخ  واهتم 
الألغام  بنزع  مبادرته  خ��الل  من  لبنان 
الإ�شرائيلي  الح����ت����الل  خ��ل��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
وكذلك  اخلا�شة  نفقته  وعلى  للجنوب 
اه��ت��م ب���اأن ت��ق��وم الإم������ارات ب���دور فاعل 
بعد احلرب  لبنان  بناء  اإع��ادة  يف عملية 
املالية  امل�������ش���اع���دات  ال����دول����ة  ف���ق���دم���ت 
احليوية  للم�شاريع  والقرو�س  والهبات 

والتنموية.
ونالت �شوريا يف عهد ال�شيخ زايد ق�شطا 
وف����ريا م���ن ال���دع���م امل�����ش��اري��ع اخلريية 
اأبوظبي  �شندوق  وق��ع  حيث  والتنموية 
دم�شق  يف  العربي  القت�شادي  ل��الإمن��اء 
���ش��وري��ا لتمويل  م���ع  ات��ف��اق��ي��ات  ث����الث 
 911 بقيمة  �شناعية  م�شاريع  ثالثة 

مليون درهم.

 باك�صتان
كرات�شي  م�����دن  ت���ق���ف  ب��اك�����ش��ت��ان  ويف   
ولهور وبي�شاور �شاخمة مزهوة باملراكز 
ال�شيخ  اأقامها  التي  الثالثة  الإ�شالمية 
زايد لن�شر الثقافة الإ�شالمية والعربية 
اإىل متهيد  اإ���ش��اف��ة  باك�شتان  اأب��ن��اء  ب��ن 
وت��و���ش��ي��ع ال��ط��ري��ق اجل��ب��ل��ي م��ن مدينة 
اآبار  وح��ف��ر  دايل  م�شجد  وب��ن��اء  خ����اران 

املياه وبناء امل�شاجد واملدار�س وامل�شاكن.
وتربع “طيب اهلل ثراه” يف عام 1982 
مبنى  مل�شروع  دولر  األ���ف   500 مببلغ 
وال�شناعة  للتجارة  الإ�شالمية  الغرفة 
يف كرات�شي كما وجه بتقدمي امل�شاعدات 
وامل�شاعدات  ال��درا���ش��ي��ة  وامل��ن��ح  الطبية 
العاجلة ل�شحايا الزلزل والفي�شانات.

 م�صاعدات دولية
 ومل تتوقف امل�شاريع اخلريية الإماراتية 
يف عهد ال�شيخ زايد على العامل العربي 
حتى  لت�شمل  ام��ت��دت  ب��ل  والإ����ش���الم���ي 
 1992 دول العامل املتقدم .. ففي عام 
تربعت دولة الإم��ارات بخم�شة مالين 
دولر ل�شندوق اإغاثة الكوارث الأمريكي 
مل�شاعدة منكوبي و�شحايا اإع�شار اندرو 

الذي �شرب ولية فلوريدا الأمريكية.
وي�شجل التاريخ مواقف م�شرفة لل�شيخ 
البو�شنة  ���ش��ع��ب  ودع����م  ن�����ش��رة  يف  زاي����د 
والهر�شك خالل تعر�شه لأب�شع جرائم 
احلرب يف ت�شعينات القرن املا�شي حيث 
بتقدمي   1993 اأب���ري���ل   26 يف  وج���ه 

من  لإغاثتهم  دولر  مالين   10 مبلغ 
الأو�شاع املاأ�شاوية التي ميرون بها.

“رحمه اهلل” باإر�شال العديد من  واأمر 
الغذائية  امل����واد  م��ن  الإغ���اث���ة  ���ش��ح��ن��ات 
با�شتقبال  ووجه  البو�شنة  اإىل  والطبية 
اأف���������������واج م�������ن اجل�������رح�������ى ل���ع���الج���ه���م 
باإقامة  وت��ك��ف��ل  ال���دول���ة  مب�شت�شفيات 
الع�شرات من العائالت يف �شقق جمهزة 

بالكامل وتوفري فر�س العمل لهم.
على  ال��ت��وق��ي��ع  مت   1990 م���اي���و  ويف 
اإ���ش��الم��ي��ة يف  الت���ف���اق لإق���ام���ة مطبعة 
من  مبنحة  ب��ك��ن  ال�شينية  ال��ع��ا���ش��م��ة 
امل�شلمن  اأن�����ش��ط��ة  ل��دع��م  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
الإ�شالمية  ال��دع��وة  ون�����ش��ر  ال�شينين 
تربع  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   3،1 بتكلفة 
جمعية  ل���دع���م  دولر  م��ل��ي��ون  ب��ن�����ش��ف 

ال�شداقة بن الإمارات وال�شن.
ويف عام 1999 وبتوجيهات من ال�شيخ 
مطار  “ غ�������ادرت  اهلل  “ رح���م���ه  زاي������د 
اأب��وظ��ب��ي ط���ائ���رة اإغ���اث���ة م��ت��وج��ه��ة اإىل 
اليونان مل�شاعدة املت�شررين من الزلزال 

الذي �شرب مناطق وا�شعة من البالد.
“ يف  “ رح���م���ه اهلل  وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن��ه 
الأحمر  “الهالل  ب�����داأ   2000 ع����ام 
الأ�����ش����اح����ي  ت�����وزي�����ع  يف  الماراتي” 
النازحن  ع��ل��ى  اأجن��و���ش��ي��ا  ب��ج��م��ه��وري��ة 
بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  قدمت  كما  ال�شي�شان 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان 
امل�شاعدات  م��ن  طناً   145 والإن�شانية 
الغذائية للمت�شررين من املجاعة التي 
اجتاحت منطقة القرن الأفريقي كذلك 
م�شاعدة  ت��ق��دمي  ال�����وزراء  جمل�س  ق���رر 
ملنكوبي  األف دولر   100 عاجلة بقيمة 

الزلزال الذي �شرب بجواتيمال.

 املنظمات العاملية
الدولية  امل���ن���ظ���م���ات  دع�����م  وا����ش���ت���ح���وذ 
جهود  من  مهم  حيز  على  والإ�شالمية 
فبعد  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
قيام الحتاد تربع مببلغ 50 األف دولر 
لدعم اأن�شطة منظمة “اليوني�شيف “ يف 

براجمها الهادفة مل�شاعدة الطفولة.
الإم����ارات مببلغ وقدره  وت��ربع��ت دول���ة 
424 األف دولر لربنامج الأمم املتحدة 
ل�شندوق  دولر  األ��ف  و100  الإمن��ائ��ي 
و54  “اليوني�شيف”  الطفولة  رع��اي��ة 
املتحدة  الأمم  مل��ف��و���ش��ي��ة  دولر  األ�����ف 

ال�شامية ل�شوؤون الالجئن.
راأ�����س مال  “رحمه اهلل” زي����ادة  واأع��ل��ن 
القت�شادي  ل��الإمن��اء  اأبوظبي  �شندوق 
مبقدار اأربعة اأ�شعاف لي�شل اإىل 500 

مليون دولر.
ويف العام 1974 قدمت دولة الإمارات 
الإ�شالمي  للبنك  ج��دي��دة  مالية  دفعة 
دينار  م���الي���ن   10 ب��ل��غ��ت  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
م�شاهمات  جم��م��وع  ل��ريت��ف��ع  اإ���ش��الم��ي 
مالين   110 اإىل  ال��ب��ن��ك  يف  ال���دول���ة 
دينار .. كما قدمت دولة الإمارات قر�شاً 
اليون�شكو  منظمة  اإىل  ف��وائ��د  دون  م��ن 
تبلغ قيمته مليونن و400 األف دولر 
ويف العام 1982 منح �شندوق اأبوظبي 
قر�شاً  ال��ع��رب��ي  الق��ت�����ش��ادي  ل���الإمن���اء 

ملنظمة دول حو�س نهر ال�شنغال قيمته 
درهم. مليون   259

 اأو�صمة
 ح�شل املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ على اأو�شمة 
العام تقدير  ونيا�شن من خمتلف دول 
ملا قدمه من خدمات جليلة لالإن�شانية 
املنظمة  م���ن���ح���ت   1985 ع�����ام  ف���ف���ي 
)الوثيقة  جنيف  يف  لالأجانب  الدولية 
اأهم  ب��اع��ت��ب��اره  زاي���د  لل�شيخ  ال��ذه��ب��ي��ة( 
�شموه  ل����دور   1985 ل��ع��ام  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
اأر�س  املغرتبن على  البارز يف م�شاعدة 
الإن�شانية  امل��ج��الت  يف  وخارجها  ب��الده 

واحل�شارية واملالية.
)رجل  هيئة  اخ��ت��ارت   1988 ع��ام  ويف 
ال���ع���ام( يف ب��اري�����س ال�����ش��ي��خ زاي����د وذلك 
والفعالة  احل��ك��ي��م��ة  ل��ق��ي��ادت��ه  ت��ق��دي��را 
وجناح �شموه املتميز يف حتقيق الرفاهية 
ل�شعب دولة الإمارات وتنمية بالده اأر�شا 

واإن�شانا، جعلها دولة متطورة متقدمة.
الدول  جامعة  منحت   1993 ع��ام  ويف 
والتنمية  الإمن����اء  رج��ل  و���ش��اح  العربية 
قدمت   1995 ع���ام  ويف  زاي����د  لل�شيخ 
جمعية املوؤرخن املغاربة لل�شيخ زايد بن 
�شلطان الو�شام الذهبي للتاريخ العربي 
وذلك تقديرا منها جلهوده “ رحمه اهلل 
“ يف خدمة العروبة والإ�شالم واعرتافا 
واعتزازا  العلماء  على  البي�شاء  باأياديه 
ب�����ش��غ��ف��ه ب��ع��ل��م ال����ت����اري����خ وال����درا�����ش����ات 

التاريخية .
زايد  ال�����ش��ي��خ  اخ��ت��ري   1995 ع���ام  ويف 
 »1995 ل��ع��ام  الإمن��ائ��ي��ة  »ال�شخ�شية 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال������ع������امل، م�����ن خ���الل 
ال�شرق  مركز  اأج���راه  ال��ذي  ال�شتطالع 
الإعالمية  ودرا���ش��ات  للبحوث  الأو���ش��ط 
اأك���رث م��ن ن�شف  يف ج���دة، و���ش��ارك فيه 
اأهدت   1996 ع��ام  ويف  ع��رب��ي،  مليون 
العمل  درع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة 
للدور  املنظمة  تقديرا من  زاي��د  لل�شيخ 
ال��رائ��د ل��ه “ طيب اهلل ث���راه “ يف دعم 

العمل العربي امل�شرتك.

جهات مانحة
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  ويح�شب 
ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
قانونية  اأط�����ر  ا���ش��ت��ح��داث  اإىل  ���ش��ع��ي��ه 
من  اخل���ري  حت��وي��ل  ت�شمن  وتنظيمية 
اإىل منظومة موؤ�ش�شية  منظومة قيمية 
احلكومية  اجل��ه��ات  ت��ت��ب��ن��اه��ا  م��ت��ك��ام��ل��ة 

واخلا�شة.
يف  احلكومية  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  وت�شمل 
دول���ة الإم�����ارات ال��ي��وم ع���ددا ك��ب��ريا من 
املوؤ�ش�شات ويف مقدمتها جمل�س الوزراء، 
الرئا�شة  و����ش���وؤون  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارات 
والقوات  ال��دويل،  والتعاون  واخلارجية 
اأبوظبي   � امل���ال���ي���ة  ودائ��������رة  امل�����ش��ل��ح��ة، 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة  وال���ق���ي���ادة 
وامل�شروع  دبي،  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
الإم���ارات���ي ل��دع��م واإع����ادة اإع��م��ار لبنان، 
ومن  اخل��ريي��ة،  للموؤ�ش�شات  بالإ�شافة 
اخلريية  لالأعمال  زاي��د  موؤ�ش�شة  بينها 

زايد  ب��ن  خليفة  وموؤ�ش�شة  والإن�شانية 
اآل  را�شد  بن  حممد  وموؤ�ش�شة  اخلريية 
والإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  مكتوم 
وهيئة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  و����ش���ن���دوق 

الهالل الأحمر الإماراتي.

مبادرات اإن�صانية
وينظر العامل اليوم اإىل �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه  الدولة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��و���ش��ف��ه��م م���ن رّواد 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ي�����س  الإن�����ش��اين  ال��ع��م��ل 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ������ا  واإمَنّ ف��ق��ط  الإق��ل��ي��م��ي 
ال���ع���امل���ي اأي�������ش���اً مب���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��م من 
مبادرات اإن�شانية غري م�شبوقة من حيث 
اجلغرايف  ومداها  واأهدافها  م�شمونها 
ويف  حققتها.  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  وال��ن��ت��ائ��ج 
وبتوجيهات  الر�شيدة  القيادة  هذه  ظل 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأط��ل��ق��ت  منها 
الإن�شانية  املبادرات  من  العديد  املتحدة 
يف  م�شيئة  من���اذج  �شكلت  ال��ت��ي  النبيلة 
ومثلت  ال��دويل  الإن�شاين  العمل  �شماء 
الآخ����رون  منها  ي�شتمد  اإل��ه��ام  م�����ش��ادر 
الإ�شهام  ي�شتطيعون من خاللها  اأفكاراً 
ويعترب  الإن���������ش����اين.  ال���ع���م���ل  دع�����م  يف 
 - باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع 
 2011 12 يناير عام  الذي انطلق يف 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ن  بتوجيهات 
الدولة “حفظه اهلل” - منوذجاً متميزاً 

للمبادرات الإن�شانية حيث بلغت التكلفة 
الإجمالية للم�شاريع التنموية والغاثية 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا امل�������ش���روع خ����الل الأع�����وام 
والثانية  الأوىل  مرحلتيه  يف  املا�شية 
365 مليونا و663 األف دولر اأمريكي 
اأطلق �شاحب   2014 عام  يونيو  . ويف 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
مياه  لتوفري  الإم����ارات«  »�شقيا  م��ب��ادرة 
حول  �شخ�س  مالين  خلم�شة  ال�شرب 
العامل حيث حققت املبادرة جناحاً باهراً 
وجمعت 180 مليون درهم يف 18 يوماً 
كانت كافية ل�شقيا اأكرث من 7 مالين 
ن�شمة حول العامل. و�شجع جناح املبادرة 
يعمل  موؤ�ش�شي  عمل  اإىل  حتويلها  على 
وف���ق روؤي�����ة وا���ش��ح��ة وي�����ش��م��ن حتقيق 
الإعالن  ف��ج��اء  امل��رج��وة منه  الأه����داف 
اإن�����ش��اء »م��وؤ���ش�����ش��ة �شقيا الإم�����ارات«  ع��ن 
كموؤ�ش�شة   2015 ف��رباي��ر   3 ب��ت��اري��خ 
ع��ام��ة غ��ري رب��ح��ي��ة ت��ن��درج حت��ت مظلة 
اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  »موؤ�ش�شة 
العاملية«، وتعمل ب�شورة رئي�شية  مكتوم 
يف بحث واإيجاد حلول مل�شاكل �شح املياه. 
الرائدة  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  ب��ن  وم��ن 
والعاملية الكثرية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
املجال  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
ملعاجلة  �شموه  م��ب��ادرة  ت��ربز  الإن�����ش��اين 
�شلل الأطفال يف العامل يف عام 2011 
التي ت�شمنت اإبرام �شراكة ا�شرتاتيجية 
 “ جيت�س  ومليندا  بيل  موؤ�ش�شة   “ م��ع 
 130 ق��دره  مبلغ  تقدمي  مبوجبها  مت 
اجلهود  ل��دع��م  اأم���ريك���ي  دولر  م��ل��ي��ون 
العاملية ل�شتئ�شال هذا املر�س اخلطري 
مع الرتكيز ب�شكل خا�س على باك�شتان 

واأفغان�شتان.

 زايد مدر�سة العطاء واأيقونة العمل الإن�ساين يف العامل 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• جنيف -وام:

قال معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية والتوطن اإن دولة المارات 
اأن تكافوؤ فر�س العمل بن الرجل وامل��راأة �شرورة اجتماعية و  اأدرك��ت منذ قيامها 
اإقت�شادية واأخالقية وهو ما ن�س عليه د�شتور الدولة وبالتايل كان حتقيق التوازن 

بن اجلن�شن اأولوية وطنية اأ�شا�شية.
جاء ذلك يف كلمة األقاها معاليه اأمام موؤمتر العمل الدويل املنعقد حاليا يف جنيف 
وتطرق خاللها اإىل تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية املعرو�س على اأعمال 
كيفية  و  امل����راأة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  العقبات  فيه  ي��ت��ن��اول  وال���ذي  للموؤمتر   107 ال����دورة 
الت�شدي لها لتحقيق امل�شاواة. و اأ�شاف اإن حكومة الإمارات مل تدخر جهدا يف �شبيل 
فيما  املنطقة  اأداء يف  ال��دول  اأف�شل  واح��دة من  الدولة  اأ�شبحت  ذل��ك حتى  حتقيق 
العايل  بالتعليم  اللتحاق  معدلت  حيث  من  �شواء  اجلن�شن  بن  بالتوازن  يتعلق 
خا�شة يف التخ�ش�شات العلمية اأو من حيث ن�شبة امل�شاركة يف �شوق العمل واملنا�شب 
القيادية ومراكز �شنع القرار. وا�شتعر�س الهاملي يف كلمته واقع املراأة يف المارات 

م�شريا   .. امل�شاواة  حتقيق  بالتايل  و  لتمكينها  اتخذت  التي  الوطنية  الت�شريعات  و 
28 يف املائة من اإجمايل  اأن حكومة دول��ة الإم��ارات ت�شم ت�شع وزي��رات بن�شبة  اإىل 
عدد الوزراء وت�شغل املراأة حاليا ما ن�شبته 20 يف املائة من ع�شوية املجل�س الوطني 
الحتادي ف�شال عن رئا�شة املجل�س ذاته. و اأو�شح اأن الت�شريع الذي يق�شي بتعين 
13 يف  اأك��رث من  اأثمر عن وج��ود  اإدارة كل �شركة و جهاز حكومي  ن�شاء يف جمل�س 
املائة من اأع�شاء جمال�س الإدارة من الن�شاء ف�شال عن اأن 27 يف املائة من جميع 
املنا�شب التنفيذية العليا يف الدولة ت�شغلها الن�شاء. و ذكر معاليه اأن دولة المارات 
�شهدت منذ ثالثة اأعوام انطالق حقبة جديدة على طريق تعزيز تكافوؤ الفر�س بن 
الرجل واملراأة عرب اإطالق ال�شرتاتيجية الوطنية لتمكن املراأة لالأعوام 2015-
2021 وكذلك العالن عن تاأ�شي�س جمل�س الإمارات للتوازن بن اجلن�شن والذي 
نفذ العديد من املبادرات التي ا�شتهدفت ت�شريع وترية حتقيق امل�شاواة بن اجلن�شن 
ومتكن جميع الن�شاء والفتيات ..منوها اإىل اأن املجل�س اخ�شع الت�شريعات املنظمة 
لأجازات الأمومة والو�شع لعملية مراجعة اأ�شفرت عن حتديث تلك الت�شريعات مبا 

يتفق واملعايري الدولية املعتمدة يف هذا ال�شاأن . �سفري الدولة لدى روما ي�سارك يف احتفال اإيطاليا بعيدها الوطني
•• روما-وام: 

لدى  الدولة  �شفري  الري�شي  نا�شر  �شقر  �شعادة  �شارك 
الوطني  العيد  اأقيم مبنا�شبة  ال��ذي  الحتفال  روم��ا يف 
رئي�س  م��ات��اري��ال  ���ش��ريج��و  ف��خ��ام��ة  بح�شور  لإي��ط��ال��ي��ا 
الدبلوما�شية  البعثات  وروؤ���ش��اء  الإيطالية  اجلمهورية 

الأجنبية لدى روما.
اأقيم  ال���ذي   - ال�شفري خ���الل الح��ت��ف��ال  ���ش��ع��ادة  ون��ق��ل 
بق�شر رئا�شة اجلمهورية - تهاين �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  خليفة بن 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
لفخامة �شريجو ماتاريال وال�شعب الإيطايل ال�شديق.

م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س الإي���ط���ايل �شعادة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته  ال�شفري 
اهلل” و�شاحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
من  م��زي��دا  الإم����ارات  دول��ة  و�شعب  حلكومة  متمنيا   ..

التقدم والزدهار.

نا�سر الهاملي: الإمارات من اأف�سل الدول اأداء مبجال التوازن بني اجلن�سني

قائد �سرطة دبي يتفقد م�سروع مركز ال�سرطة الذكي مبركز املرقبات

•• العني -وام: 

نهيان م�شاء  اآل  �شعيد بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ا�شتقبل 
ام�س يف ق�شره مبدينة العن بح�شور اللواء الركن طيار 
اخلدمة  هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  اأحمد  ال�شيخ 
برئا�شة  الوطني  الدفاع  كلية  وفد  والحتياطية  الوطنية 

اللواء ركن طيار ر�شاد حممد �شامل ال�شعدي قائد الكلية.
مع  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  وت��ب��ادل 
التهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان  وفد كلية الدفاع الوطني 
ال��ربام��ج واملناهج  اأه��م  اللقاء على  امل��ب��ارك واط��ل��ع خ��الل 

التعليمية التي تطرحها الكلية ملنت�شبيها.
خالل  نهيان  اآل  حممد  بن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  ومتنى 

اللقاء التوفيق والنجاح لكلية الدفاع الوطني يف موا�شلة 
الفكر  تطوير  على  تعمل  التي  وروؤي��ت��ه��ا  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
على  والأم��ن��ي��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��درا���ش��ات  والتخطيط 

امل�شتوى الوطني والإقليمي والدويل .
وتناول احل�شور وجبة الإفطار على مائدة ال�شيخ الدكتور 

�شعيد بن حممد اآل نهيان .
ح�شر اللقاء ال�شيخ �شلطان بن حممد بن خالد اآل نهيان 
وال�شيخ  نهيان  اآل  حمدان  بن  خليفة  بن  حممد  وال�شيخ 
اآل  �شعيد  بن  وال�شيخ حممد  مكتوم  اآل  مكتوم  بن  حممد 
نهيان وال�شيخ �شرور بن �شعيد اآل نهيان وال�شيخ خليفة بن 
�شعيد اآل نهيان وال�شيخ �شلطان بن �شعيد اآل نهيان وعدد 

من امل�شوؤولن.

�سعيد بن حممد ي�ستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي توقف »مفحطني« ت�سببوا يف وفاة �ساب ده�سًا

•• اأبوظبي-الفجر:

 تويف �شاب »عربي اجلن�شية » يف التا�شعة ع�شر من العمر يف حادث ده�س وقع 
اأم�س الول اجلمعة يف مدينة العن، ومت نقل جثمانه اإىل امل�شت�شفى.

واأو�شح العقيد احمد حممد الزيودي مدير اإدارة املرور يف العن مبديرية 
املتويف  اأن  ابوظبي  ب�شرطة  املركزية  العمليات  قطاع  يف  وال��دوري��ات  امل��رور 
�شباقاً  �شائقان  اإج��راء  اأثناء  للطريق،  الو�شطى  اجلزيرة  يف  متواجداً  كان 
ب�شيارتيهما ونتيجة لل�شرعة الزائدة تدهورت اإحداهما وانحرفت عن امل�شار 

ودخلت اإىل اجلزيرة الو�شطى للطريق وت�شببت بده�س ال�شاب ووفاته.
واأ�شار اىل ان دوريات املرور و�شلت اإىل موقع احلادث خالل دقائق واتخذت 
الإج��راءات الالزمة، ومتكنت من �شبط ال�شائق املت�شبب يف احلادث الذي 
تعر�س اإىل اإ�شابة وقامت بنقله اىل امل�شت�شفى لتلقي العالج، كما �شبطت 

الإج���راءات  لتخاذ  احل��ادث  مكان  من  هروبه  بعد  الأخ���رى  املركبة  �شائق 
القانونية حياله. واأكد ان �شرطة مباحث املرور تالحق الأ�شخا�س الذين 
قاموا بت�شوير احلادث ون�شره على مواقع التوا�شل الجتماعي، م�شرياً اإىل 
اأن هذا الت�شرف غري ح�شاري وي�شجع ال�شباب الآخرين على ارتكاب مثل 

هذه احلوادث وهو ت�شرف يوجب امل�شاءلة القانونية وتوقيع العقوبة.
واأو�شح العقيد الزيودي ان دوريات املرور تقوم بحمالت م�شتمرة يف العن 

ل�شبط احلركة املرورية ومنع اية جتاوزات قد تقوم بها فئة من ال�شباب.
املت�شابقن يف منطقة  ال�شباب  امل��رور قامت ب�شبط بع�س  ان �شرطة  وقال 

احلادث واتخذت ب�شاأنهم الجراءات القانونية الالزمة.
بحركات  والقيام  وت��ه��ور  بطي�س  وال��ق��ي��ادة  بال�شيارات  الت�شابق  وح��ذرم��ن 
اأرقام،  لوحات  وب��دون  قيادة  رخ�شة  بدون  والقيادة  باملركبات  ا�شتعرا�شية 
وادخال تعديالت على املركبات لإ�شدار �شجيج اثناء القيادة بهدف املباهاة 

وم�شتخدمي  ال�شباب  ه���وؤلء  ح��ي��اة  يعر�س  ال���ذي  الم���ر  الن��ظ��ار،  ول��ف��ت 
الطريق للخطر. واكد ا�شتمرار الرقابة من خالل الدوريات املرورية للحد 
التجمعات  ت�شهد  التي  املناطق  ومراقبة  ال�شلبية  املظاهر  ه��ذه  مثل  من 
و�شرعة  وتهور  القيادة بطي�س  » واحلد من  الويالت  لتفحيط   « ال�شبابية 

جنونية خا�شة يف �شاعات متاأخرة من الليل.
املتاأخرة  ال�شاعات  خالل  خا�شة  الأبناء  �شلوكيات  مراقبة  اىل  الأ�شر  ودعا 
اللتزام  على  وحثهم  ال��درا���ش��ي��ة،  وال��ع��ط��الت  رم�شان  �شهر  يف  الليل  م��ن 
لوحات  اأو    ب��دون رخ�س  القيادة  وامل��رور وحتذيرهم من  ال�شري  بقوانن 
ارقام لل�شيارات، والقيام بحركات ا�شتعرا�شية خطرة باملركبات حفاظا على 

حياتهم وحياة الآخرين.
امل�شكالت واحل��وادث املرورية  اأن م�شوؤولية مواجهة  واكد العقيد الزيودي 

م�شوؤولية م�شرتكة تتطلب ت�شافر جهود كافة قطاعات املجتمع.

»الهالل« يغيث مت�سرري »مكونو« وينفذ »اإفطار �سائم« يف اليمن 

» الهالل الأحمر الإماراتي » يوا�سل برامج م�ساعداته الرم�سانية يف ح�سرموت

العلماء ال�سيوف .. خري دينكم الورع

•• اأبوظبي-وام:

املا�شي  مايو  �شهر  خ��الل  اليمن  يف  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  بذلت 
ال���ذي ���ش��رب جزيرة  »م��ك��ون��و«  اإع�����ش��ار  اآث���ار  ج��ه��ودا حثيثة للتخفيف م��ن 
امل�شاعدات  لتقدمي  الأر���س  على  املتواجدة  اجلهات  اأوىل  وكانت  �شقطرى، 
واإ�شالح  املغلقة  الطرقات  �شق  على  والعمل  لالأهايل،  والإغاثية  الغذائية 

�شبكات التيار الكهربائي.
���ش��ائ��م يف مناطق  اإف��ط��ار  م�����ش��روع  تنفيذ  امل��ا���ش��ي  م��اي��و  الهيئة يف  وب����داأت 
ال�شاحل الغربي الذي ي�شتفيد منه اأكرث من 72 األف �شائم �شمن احلملة 
الرم�شانية خارج دولة الإمارات والتي ت�شتهدف اإي�شال امل�شاعدات والطرود 
اليمنين على جتاوز الظروف  الأ�شقاء  اإىل م�شتحقيها وم�شاعدة  الغذائية 

الإن�شانية ال�شعبة التي ميرون بها.
والتي  باليمن  امل��ح��ررة  امل��ن��اط��ق  يف  التنموية  ب��راجم��ه��ا  الهيئة  ووا���ش��ل��ت 
�شملت قطاعات ال�شحة والتعليم والبنى التحتية اإ�شافة اإىل تعزيز تقدمي 
الهايل  م��ع��ان��اة  م��ن  للتخفيف  العاجلة  والإن�����ش��ان��ي��ة  الإغ��اث��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 

الإن�شانية وجندة الأ�شر املعوزة.
الر�شيدة  الإم��ارات وقيادتها  الهيئة واإجنازاتها حر�س دولة  وعك�شت جهود 
ال�شيا�شة  ج���راء  م��ع��ان��ات��ه  م��ن  والتخفيف  اليمني  ال�شعب  م�شتقبل  ع��ل��ى 
املقومات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  وذل���ك  احل��وث��ي  مليلي�شيات  ال��ت��دم��ريي��ة 

الأ�شا�شية لإعادة دورة احلياة الطبيعية يف هذا البلد ال�شقيق.
وبا�شرت الهيئة يف �شهر مايو تنفيذ براجمها الرم�شانية يف اليمن املتمثلة 
ال��ع��ي��د« وذل���ك مل�شاعدة  ال��رم�����ش��اين« و«ك�����ش��وة  ال�شائم« و«امل���ري  »اف��ط��ار  يف 
ال�شهر  خالل  الأمثل  بال�شكل  وعباداتهم  فرائ�شهم  تاأدية  على  املحتاجن 

الف�شيل.

و�شريت قبل بداية �شهر رم�شان وبتوجيهات من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة، ثالث بواخر حتمل 

على متنها اآلف الأطنان من امل�شاعدات الرم�شانية اإىل اأرخبيل �شقطرى.
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  من  مب��ب��ادرة  الهيئة  ود�شنت 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية.. �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل 
والذي  اليمنية  املحافظات  من  كبري  عدد  يف  �شائم  اإفطار  م�شروع  مكتوم، 
�شمل توزيع األف ال�شالل الغذائية الرم�شانية على الأ�شر املتعففة وتوزيع 
ودور  وامل�شت�شفيات  ال�شوارع  يف  ال�شائمن  على  والإف��ط��ار  ال�شحور  وجبات 

الأيتام اإ�شافة اإىل امل�شاجد ومراكز اإيواء النازحن.
املواد الإغاثية والغذائية من قبل هيئة  ارتفعت وترية توزيع  وخالل مايو 
الهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن ب�شكل ملحوظ وذلك ا�شتجابة للنداءات 
من  العديد  يف  الجتماعية  وال�شخ�شيات  ال�شلطات  اأطلقتها  التي  العاجلة 
املناطق للتدخل الإن�شاين العاجل والتخفيف من معاناة الهايل الإن�شانية 

وجندة الأ�شر املعوزة فيها.
على  �شقطرى  جزيرة  �شرب  ال��ذي  »مكونو«  اإع�شار  عقب  الهيئة  وحر�شت 
التواجد على ار�س امليدان حيث تركز اجلهد الإغاثي يف البداية على توزيع 
الإع�شار  �شردهم  الذين  النازحن  لل�شائمن  وال�شحور  الإف��ط��ار  وجبات 
من منطقة حديبوه اىل املدار�س وامل�شاجد يف نف�س املنطقة، ثم عملت على 
اإعادة اإ�شالح وتعبيد طريق حيبق لإنقاذ العديد من العالقن، اإ�شافة اإىل 
امل�شاهمة يف جهود اإعادة اإ�شالح �شبكات التيار الكهربائي واإعادته اإىل املناطق 
املت�شررة. و�شريت الهيئة قافلة م�شاعدات اإغاثية عاجلة اإىل منطقة احليمة 
غذائية  �شالل  تت�شمن  احلديدة  حمافظة  جنوب  التحيتا  ملديرية  التابعة 
كما  قريبة،  ونازحة من مناطق  اأ�شرة مينية فقرية   700 احتياجات  تلبي 
اأخرى باجتاه وادي امل�شيني ونتي�شه وعدد من القرى النائية  �شريت قافلة 

الواقعة يف اأطراف غرب ح�شرموت.
و�شهد �شهر مايو و�شول �شفينة �شحن اإماراتية اإىل ميناء املكال حتمل على 
المارات  دول��ة  من  مقدمة  والأدوي���ة  الطبية  امل�شاعدات  من  اأطنانا  متنها 
العربية املتحدة لدعم اجلانب ال�شحي والإن�شاين مبحافظة �شبوة اليمنية.
وتابعت الهيئة تفقد احوال النازحن الفارين من بط�س امللي�شيات احلوثية 
الإيرانية، و�شارعت اإىل توزيع األف ال�شالل الغذائية عليهم اإ�شافة اإىل املواد 

الإغاثية من خيم وبطانيات ومواد طبية.
و�شواحيها  لبنة  منطقة  لأه��ايل  عاجلة  غذائية  م�شاعدات  الهيئة  وقدمت 
معي�شية �شعبة، كما وزعت  اأو�شاعاً  يواجهون  الذين  مبحافظة ح�شرموت 
2800 �شلة غذائية على اأهايل مناطق الثوباين مبديرية املخا و الغويرق 

مبديرية التحيتا والقطابا مبديرية اخلوخة يف ال�شاحل الغربي لليمن.
م�شاريع  دعم  يف  احلثيثة  جهودها  الهيئة  تابعت  التحتية  البنية  قطاع  ويف 
يف  الأ�شا�شية  التحتية  البنى  م�شاريع  وا�شتحداث  وتطوير  الإع��م��ار  اإع���ادة 

اليمن التي تدمرت بفعل احلرب التي ي�شنها احلوثيون.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع حمافظة تعز اليمنية لتنفيذ املرحلة الأوىل من 
2018 » يف جمالت الرتبية والتعليم واملياه والغذاء،  » م�شاريع عام زايد 

بقيمة اإجمالية تبلغ 2 مليون درهم.
مل��واج��ه��ة حت��دي��ات العط�س  امل��ي��اه  واأول����ت الهيئة ع��ن��اي��ة خ��ا���ش��ة مب�����ش��اري��ع 
لودر  مدينة  ففي  اليمنية،  املناطق  من  الكثري  منها  تعاين  التي  واجلفاف 
مبحافظة اأبن و�شعت الهيئة حجر الأ�شا�س مل�شروع مياه ي�شتفيد منه اأكرث 

من 30 األف ن�شمة.
وبتكلفة  قدما   50 بعمق  اآب��ار   4 حفر  امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  وت�شمل 
670 األف درهم، فيما �شيتم خالل املرحلة الثانية تنفيذ خط ناقل للمياه 

وخزان كبري ب�شعة 500 لرت مكعب.

بالطاقة  تعمل  املياه  ل�شخ  متكاملة  وح��دة  اإن�شاء  م�شروع  الهيئة  وافتتحت 
ال�شم�شية مبنطقة ي�شبم مبحافظة �شبوة اليمنية ي�شتفيد منها نحو 5 اآلف 
ن�شمة، كما افتتحت م�شروع اإن�شاء وحدة متكاملة ل�شخ املياه تعمل بالطاقة 

ال�شم�شية ل�شالح منطقة ال�شفال يف مديرية ال�شعيد.
واأ�شاءت فرق الهالل الأحمر الإماراتي حياة 2500 ن�شمة من اأبناء ال�شعب 
اليمني بعد �شيانة وتاأهيل �شبكة الكهرباء وتركيب املحولت الالزمة لعودة 
بال�شاحل  امل��خ��ا  ج��ن��وب  ال��واق��ع��ة  اخل�����ش��راء  منطقة  اإىل  الكهربائي  ال��ت��ي��ار 
الغربي.  وتابعت الهيئة جهودها الداعمة للقطاع ال�شحي يف اليمن خالل 
�شهر مايو حيث قدمت م�شاعدات طبية عاجلة اىل مر�شى الف�شل الكلوي 
�شبوة  ملحافظة  التابعة  عتق  مبديرية  الإع��اق��ة  وذوي  ال�شرطانية  والأورام 

اليمنية.
منطقة  يف  الأولية  بالإ�شعافات  اخلا�شة  التدريبية  ال��دورة  الهيئة  ود�شنت 
الن�شاء دورات  40 متدربة من  الريفية يف ح�شرموت، حيث تلقت  احلدبة 
تدريبية مكثفة يف ال�شعافات الأولية، كما اأطلقت حملة توعوية وتثقيفية 

�شمن املخيم الطبي برتمي اليمنية.
تاأمن �شري  اأجل  الإماراتي جهودا جبارة من  الأحمر  الهالل  وبذلت هيئة 
بعد  وج��ه  اأكمل  على  وتخ�ش�شاتها  مراحلها  مبختلف  التعليمية  العملية 

التخريب الذي خلفته ملي�شيات احلوثي الإيرانية.
حجر  و�شعت  حيث  التعليم،  قطاع  يف  املتنوعة  م�شاريعها  الهيئة  ووا�شلت 
�شبتمرب   26 الكربى ومدر�شة  تعز  ثانوية  مل�شروع ترميم مدر�شة  الأ�شا�س 

يف حمافظة تعز.
تاأهيل  ب��اإع��ادة  خا�شة  مظاريف  ثمانية  فتح  عملية  على  الهيئة  واأ���ش��رف��ت 
وت��رم��ي��م �شبع م��دار���س اإ���ش��اف��ة اإىل م�����ش��روع اإن�����ش��اء ق��اع��ة كلية ال��رتب��ي��ة يف 

حمافظة ال�شالع وذلك �شمن مبادرات »عام زايد«.

•• ح�رضموت-وام:

وا�شلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تنفيذ براجمها الرم�شانية وتقدمي 
وجبات الإفطار وال�شحور اجلاهزة لآلف ال�شائمن يف عدد من مديريات 

حمافظة ح�شرموت �شاحال وواديا.
الإفطار  وج��ب��ات  اجلمعة  الول  اأم�����س  للهيئة  التابعة  ال��ف��رق  وزع���ت  فقد 
وال�شحور اجلاهزة على املر�شى ومرافقيهم بعدد من م�شت�شفيات املحافظة 
عدد  اأك��رب  الوجبات  لت�شمل  اإ�شافتها  مت  جديدة  توزيع  مواقع  جانب  اإىل 

اإفطار و�شحور جاهزة على رواد  األفي وجبة  من ال�شكان عالوة على توزيع 
امل�شاجد بعدد من اأحياء املحافظة ومداخل وخمارج مدنها الرئي�شية وذلك 

يف لفتة اإن�شانية �شمن م�شاريع رم�شان يف »عام زايد«.
اأن  النيادي رئي�س فريق الهالل الأحمر الإماراتي بح�شرموت  اأحمد  واأكد 
بن  والتعاون  التكافل  ل��روح  جت�شيدا  ياأتي  الإفطار  وجبات  توزيع  م�شروع 
اأفراد املجتمع ورعاية الفقراء وذوي الحتياجات اخلا�شة لفتا اإىل اجلهود 
التي يبذلها فريق الهالل للو�شول اإىل ال�شرائح امل�شتهدفة وتنظيم عملية 
يف  وذل��ك  ا�شتحقاقا  واكرثها  �شريحة  اأك��رب  التوزيع  عملية  ل�شمل  التوزيع 

اآل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  القيادة الر�شيدة ل�شاحب  اإطار توجيهات 
والوقوف  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  بدعم  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

اإىل جانبه يف حمنته.
املبارك  رم�شان  �شهر  ط��وال  �شيتوا�شل  ال�شائم  اإفطار  برنامج  اأن  واأو�شح 
وذل��ك من خ��الل توزيع وجبات  األ��ف �شخ�س   20 اأك��رث من  لي�شتفيد منه 
تقع  التي  النقاط  و  ال�شوارع  وعلى  والأحياء  امل�شت�شفيات  يف  جاهزة  اإفطار 
على مداخل و خمارج مديريات ح�شرموت اإ�شافة اإىل الأ�شر الفقرية وذات 

الدخل املحدود.

وقد امتالأت ال�شاحات العامة التي خ�ش�شتها الهيئة لتناول وجبة الإفطار 
باآلف ال�شائمن يف جو من ال�شعادة و الطماأنينة والروحانية معربن عن 

�شكرهم وتقديرهم جلهود فريق هيئة الهالل الأحمر باملديرية.
م�شروع  تنفيذ  توا�شل  الم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  اأن  بالذكر  جدير 
من  اليمنين  اإ���ش��ك��ان  م�شاريع  �شمن  ح�شرموت  مبحافظة  الفطر  زك���اة 
خالل برناجمها اخلريي يف » عام زايد« و التي تتبنى من خالله اإعادة بناء 
وترميم منازل الأ�شر غري القادرة مبحافظة ح�شرموت وتزويدها بالأثاث 

ال�شروري وامل�شتلزمات الرئي�شية التي تكفل ل�شكانها حياة ي�شرية فيها.

•• ابوظبي-الفجر:

– حول  –حفظه اهلل  حا�شر العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
حديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم : ) خري دينكم الورع ( وهو من الأحاديث 
النبوية الطافحة بال�شفافية وتزكية النف�س وتهذيبها وابتعادها من ال�شبهات 
، والأ�شا�س يف التوّرع يف الدين قوله تعاىل )قد اأفلح من زكاها وقد خاب من 
اأفا�س  امل��رء تركه ما ل يعنيه ( وقد  اإ�شالم  د�ّشاها( وحديث : ) من ح�شن 
العلماء ال�شيوف يف روحانية هذه الف�شيلة “الورع” مبينن معناها واأثرها 
يف م�شرية الفرد ال�شخ�شية ويف انعكا�شاتها الجتماعية فقالوا : الورع هو 
ترك ما فيه من �شبهة احلرام ، مبعنى التحرج والكف والمتناع من تناول 
احل��رام  وما فيه �شبهة احلرام ،واحلر�س على حتري املباح احلالل ،وهذه 
ثقافة اأخالقية من اأ�شمى مراتب التقوى لدى امل�شلم ، فقد ورد يف احلديث 

: كن ورعا تكن اأعبد النا�س . و�شئل اأحد احلكماء :ما تقول يف الورع ؟ قال 
: راأ�س الأمر كله. 

ولذلك ملا تناول احل�شن بن علي ر�شي اهلل عنهما مترة وهو طفل �شغري من 
مال كان يوزعه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على م�شتحقيه من اأموال 
ال�شدقة : �شارع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأخرجها من فم احل�شن قائال 
: كخ  كخ األقها ...، هذا ر�شول اهلل وهذا بيت النبوة نتعلم منه حتري اللقمة 
احلالل ، فال نطعم �شغارنا حراما تنبت اأج�شادهم عليه . بل دخل ر�شول اهلل 
يوما بيته فوجد مترة على �شريره فقال : يا عائ�شة لول اأين اأخاف اأن تكون 
من متر ال�شدقة لأكلتها ... وخال�شة دين الإن�شان ورقي طبعه واأخالقه 
هو الورع لأن اأي�شر النا�س ح�شابا يوم القيامة ، الذين حا�شبوا اأنف�شهم قبل 
اأن يحا�شبوا ، فاأطابوا ماأكلهم وم�شربهم وم�شكنهم باحلالل وابتعدوا عما ل 
يحل لهم من الأموال العامة للدولة ، ولالأفراد ، حتى قال ابن عمر ر�شي 

اهلل عنهما : اإين لأحب اأن اأدع بيني وبن احلرام �شرتة من احلالل ...
اإنه   .. ال��روح��ي  وال��رق��ي  ال�شفافية  م��ن  الأخ��الق��ي كثري  ال��در���س  ه��ذا  ويف 
وزبائنهم  التجار  بن  الأ�شواق  ،يف  امل�شلم  املجتمع  اأطياف  لكل  دينية  ثقافة 
ويف الدوائر احلكومية بن املوظفن ومراجعيهم يف كل جانب من جوانب 
الك�شب الأخرى التي تّدخر يف اجليوب اأو يف البيوت اأخذنا من حديث نبوي 
اأم��ور م�شتبهات ل يعلمهن  م�شهور )اإن احل��الل بن واحل��رام بن وبينهما 
يف  وق��ع  وم��ن  وعر�شه  لدينه  ا�شترباأ  ال�شبهات  اتقى  فمن  النا�س  من  كثري 
ال�شبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يو�شك اأن يرتع فيه األ 
واإن لكل ملك حمى األ واإن حمى اهلل حمارمه األ واإن يف اجل�شد م�شغه اإذا 
�شلحت �شلح اجل�شد كله واإذا ف�شدت ف�شد اجل�شد كله األ وهي القلب( متفق 
عليه .  لقد كانت هذه املحا�شرة مو�شع اإثارة واهتمام من اجلمهور حملت 
اإليهم توجيهات نبوية عظيمة كما كانت تطبيقها يف �شرية ال�شاحلن من 

هذه الأمة حتفيزا رائعا لالأجيال كي يقتدوا ويتجنبوا ال�شبهات من الأفعال 
راأ���س اخليمة حما�شرة  البخاري يف  الإم��ام  . ه��ذا و�شهد م�شجد  والأق���وال 
لفتا  وح�شورا  كبريا  اإقبال  جفري  حممد  �شيد  العالمة  األقاها  ب���الأوردو 
وبذلك  واملجتمع  النف�س  يف  واآث���اره  وف�شيلته  مفهومه  ال��ورع  عن  متحدثا 
يكون برنامج العلماء ال�شيوف قد غطى �شرائح مهمة تلقت ثقافة رم�شان 
وقيم الإ�شالم . ويف مدينة العن ويف جمل�س حممد املحمود حا�شر العالمة 
ال�شعودية عن  العربية  اململكة  ال�شيوف ومن علماء  �شليمان الطريفي من 
ال�شباب وحتديات الع�شر ل فتا اإىل بع�س املحاذير واملطبات التي تتداولها 
مواقع التوا�شل الجتماعي وقد اأودت ببع�س ال�شباب اإىل الوقوع يف املحرمات 
وبناء عالقات م�شبوهة بل حتى الأفكار ال�شاذة عن الدين وعاداتنا وقيمنا 
الأ�شيلة داعيا �شبابنا اإىل التعاطي اليجابي مع هذه املواقع والت�شدي من 

خاللها اإىل ما يثار من �شبهات و�شذوذات .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

زار �شعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام موؤ�ش�شة خليفة 
�شلطان  و�شعادة  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اخلدمات  لقطاع  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  وكيل  احلمريي 
اجلمهورية  �شفري  املنهايل  �شعيد  فهد  و�شعادة  امل�شاندة 
اليمنية لدى الدولة .. امل�شابن اليمنين جراء اإع�شار 
الآن يف  ويعاجلون  �شقطرى  الذي �شرب جزيرة  مكونو 
م�شت�شفيات الدولة على نفقة موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية. 
قيادة  توجيهات  اخل���وري  ح��اج��ي  حممد  ���ش��ع��ادة  وث��م��ن 

الدولة الر�شيدة الدائمة واملتوا�شلة لتقدمي كل ما يلزم 
من دعم من اأجل التخفيف عن الأ�شقاء اليمنين نتيجة 

الظروف ال�شعبة التي ميرون بها.
بنقل  �شدرت  قد  الأخ���رية  ال�شامية  التوجيهات  وكانت 
الذي  الأخ��ري  الإع�شار  ج��راء  اليمنين  امل�شابن  بع�س 
مع  ال���دول���ة  م�شت�شفيات  اإىل  ���ش��ق��ط��رى  ج��زي��رة  ���ش��رب 

مرافقيهم لتلقي العالج .
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ����ش���ع���ادة ف��ه��د ���ش��ع��ي��د امل���ن���ه���ايل �شفري 
دولة  ب��ه  تقوم  م��ا  اأن  ال��دول��ة  ل��دى  اليمنية  اجلمهورية 
الإمارات من دعم �شامل ل�شكان �شقطرى هو تاأكيد لعمق 

عظيم  عن  معربا   .. الإماراتين  الأ�شقاء  مع  العالقات 
امتنانه و�شكره لدولة الإمارات قيادة و�شعبا على الدعم 
�شقطرى جراء  اأه��ايل  واملت�شررين من  للمر�شى  املقدم 

اإع�شار مكونو.
م��ن جهتهم ع��رب امل�شابون ج��راء الإع�����ش��ار ع��ن خال�س 
�شكرهم وتقديرهم لقيادة دولة الإم��ارات التي دائما ما 
تويل كافة اأ�شكال الدعم والهتمام لهم .. م�شيدين مبا 
تقوم به دولة الإمارات قيادة و�شعبا من خدمات اإن�شانية 
�شقطرى  اأرخبيل  ل�شكان  جليلة وخالدة وغري حمدودة 

منذ �شنوات عدة.

مدير عام خليفة الإن�سانية يزور امل�سابني اليمنيني جراء اإع�سار » مكونو «

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية العاملية تقدم العالج لآلف الن�ساء والأطفال من الالجئني الروهينغا
•• دكا -وام: 

ال�شحي  ال��ع��الج  بتقدمي  العاملية  الن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حملة  قامت 
احلدود  على  الروهينغا  لجئي  من  املر�شى  والطفال  الن�شاء  من  ل��الآلف 
البنغالية من خالل تقدمي خدمات ت�شخي�شية وعالجية ووقائية باإ�شراف 
نخبة من اطباء الم��ارات حتت �شعار »امل��راأة على نهج زاي��د« وذلك يف اطار 

برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.
يف  احلالية  حمطتها  يف  العاملية  الن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حملة  وتعمل 
للتطوع  بنت مبارك  برنامج فاطمة  ب��ازار احلدودية �شمن  كوك�س  منطقة 
يف خمتلف دول العامل وبالتن�شيق مع اجلهات احلكومية واخلا�شة والغري 
ربحية ان�شجاما مع نهج م�شرية العطاء يف العمل الإن�شاين التطوعي الذي 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س  قواعده  اأر�شى 
طيب اهلل ثراه والهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
�شاحب  ل��روؤي��ة  وترجمة  التطوعي  للعمل  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة لرت�شيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الن�شاين.
وتاأتي هذه احلملة انطالقا من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
2018 ع��ام زايد  ب��اأن يكون ع��ام  اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل  زاي��د 
للتخفيف  الإن�شانية  ور�شالتهم  املتطوعن  الإم���ارات  �شباب  ل��دور  وتعزيزا 
الديان  او  العرق  او  اجلن�س  او  اللون  عن  النظر  بغ�س  املر�شى  معاناه  من 
والحتاد  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  من  م�شرتكة  ان�شانية  م��ب��ادرة  يف  املذهب  او 
الن�شائي العام وبال�شراكة ال�شرتاتيجية مع جمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت 
ال�شارقة اخلريي وجمموعة امل�شت�شفيات ال�شعودية الأملانية ومركز المارات 
للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي وبالتعاون مع موؤ�ش�شة المل البنجالدي�شية 

يف منوذج مميز لل�شراكة يف املجالت الإن�شانية.
وقالت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي العام اإن حملة ال�شيخة 
لالآلف  الن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  ان  ا�شتطاعت  العاملية  الن�شانية  فاطمة 
الن�شاء والطفال من خالل خدماتها الن�شانية وجنحت يف ا�شتقطاب  من 
الت�شخي�شية  اف�شل اخلدمات  الطبية ومتكينها من تقدمي  الكوادر  اف�شل 
والعالجية والوقائية او التي �شاهمت ب�شكل كبري يف التخفيف من معاناه 
املر�شى املعوزين وزيادة الوعي املجتمعي باأهم المرا�س واف�شل �شبل العالج 
والوقاية. واكدت ان املهام الن�شانية حلملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية العاملية 
لعالج املراأة والطفل يف خميمات الالجئن الروهينغا تعمل برئا�شة جراح 
القلب الماراتي الدكتور عادل ال�شامري رئي�س اطباء المارات وتهدف اىل 
تقدمي اأف�شل اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية والوقائية للمراأة والطفل 
اىل  ا�شافة  اإن�شانية  مظلة  و  تطوعي  اإط��ار  حتت  معاناتهم  من  للتخفيف 
العمل التطوعي والعطاء الن�شاين بن �شباب الم��ارات من  تر�شيخ ثقافة 
ت�شعة  قبل  د�شن  وال��ذي  للتطوع  بنت مبارك  فاطمة  برنامج  املتطوعن يف 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  قبل  م��ن  كرمية  مب��ب��ادرة  ا�شهر 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 

الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية.
و�شددت على اهمية اخلدمات الطبية املجانية للفرق الطبية التطوعية يف 
حمطتها احلالية يف خميم الالجئن الروهينغا والتي �شتقدم نقلة نوعية يف 
جمال العمل الطبي املجتمعي امليداين من خالل خطة للو�شول اىل اللف 
العالج  على  للح�شول  احلاجة  باأ�شد  هم  الذين  من  والطفال  الن�شاء  من 

املجاين يف خميم الالجئن .
الإن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حلملة  احلالية  الوىل  املرحلة  ان  اىل  ونوهت 
واقعية  حلول  ايجاد  يف  كبريا  جناحا  �شهدت  الالجئن  منطقة  يف  العاملية 
من  العديد  و�شتتبعها  والطفال  الن�شاء  منها  تعاين  �شحية  مل�شاكل  عملية 
احلمالت التطوعية العالجية �شمن برنامج �شنوي للو�شول اىل اكرب عدد 

من املر�شى يف خميم الالجئن الروهينغا.
واك��دت ان �شمو ام الم��ارات تويل العمل الن�شاين اكرب الهتمام وحتر�س 
على تقدمي اأف�شل اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية واجلراحية و الوقائية 

للفئات امل�شت�شعفة وبالأخ�س الن�شاء والطفال .
وا�شارت �شعادة نورة ال�شويدي اىل ان حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية العاملية 
لعالج املراأة والطفل تاأتي �شمن �شل�شلة من املبادرات الهادفة اإىل ا�شتقطاب 
والإن�شاين  التطوعي  العمل  يف  القيادية  الماراتية  امل��راأة  ومتكن  وتاأهيل 
من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة والتي تت�شمن برامج تطوعية ميدانية 
وجل�شات حوارية وملتقيات علمية ت�شاهم ب�شكل فعال يف تنمية مهارات املراأة 
العيادات  والن�شاين يف  التطوعي  العمل  قيادة  لتمكينها من  وبناء قدراتها 
التنمية  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  �شت�شاهم  وال��ت��ي  املتحركة  وامل�شت�شفيات  املتنقلة 

ال�شحية امل�شتدامة.
العمل  ان �شباب الم��ارات قدموا منوذجا مميزا ومبتكرا يف جمال  واك��دت 
ومهاراتهم  بخرباتهم  تطوعهم  خ��الل  م��ن  الن�شاين  والعطاء  التطوعي 
ان�شانية  اطار تطوعي ومظلة  املعوزين حتت  املر�شى  للتخفيف من معاناه 
�شاهمت ب�شكل فعال يف التخفيف من معاناه الللف من الن�شاء والطفال 
ال��ت��ط��وع��ي الذي  ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين  ال��ع��ط��اء يف  ن��ه��ج م�����ش��رية  ان�شجاما م��ع 
يعك�س الهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة لرت�شيخ ثقافة العمل 

التطوعي والعطاء الن�شاين.
من جانبه ثمن الدكتور افتخار حممود مدير موؤ�ش�شة المل البنجالدي�شية 

جهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف جمال العمل الن�شاين.
وا�شاد بالدوراملميز واملبتكرحلملة ال�شيخة فاطمة الن�شانية العاملية والتي 
امل��راأة يف جم��الت العطاء الن�شاين يف  قدمت نقلة نوعية يف جمال متكن 
الت�شخي�شية  اخل��دم��ات  اف�شل  يقدم  نوعه  م��ن  الوىل  يعد  مبتكر  من��وذج 

والعالجية والوقائية للمراأة والطفل.
وقالت �شعادة العنود العجمي املديرة التنفيذية ملركز المارات للتطوع انه 

مبارك  بنت  فاطمة  برنامج  يف  للم�شاركة  لالأطباء  التطوع  باب  فتح  �شيتم 
�شيقدم  وال��ذي  الروهينغا  الالجئن  للتطوع يف حمطته احلالية يف خميم 
يف  العمل  خالل  من  املر�شى  معاناه  من  للتخفيف  ميدانية  واقعية  حلول 

م�شت�شفى زايد الإن�شاين.
وا�شارت الدكتورة نوره الكندي اىل ان الطباء املتطوعن يف حملة ال�شيخة 
فاطمة الإن�شانية العاملية �شيتم تدريبهم من خالل اكادميية زايد الن�شانية 

لبناء قدراتهم يف جمال العمل الطبي امليداين.
ال�شيخة  حملة  يف  متطوعة  النعيمي  خديجة  الدكتورة  اعربت  جانبها  من 
املتطوعة  العاملية عن �شعادتها بالن�شمام للفرق الطبية  الإن�شانية  فاطمة 
خدمة  من  ومتكينها  القيادية  قدراتها  بناء  يف  فعال  ب�شكل  �شاهم  وال��ذي 
و�شكرها  امتنانها  عن  واعربت  الروهينغا  الالجئن  من  والطفال  الن�شاء 
ومتكن  وتاأهيل  ل�شتقطاب  برامج  من  تقدمة  ما  على  الم���ارات  ام  ل�شمو 

املراأة الإماراتية.
جتدر ال�شارة اىل ان برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع اطلق من قبل �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك منذ نحو ت�شعة ا�شهر يف مبادرة هي الأوىل من 
املراأة  نوعها بهدف تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإن�شاين لدى 
وبناء  وتاأهيل  ل�شتقطاب  مبادرات  تبني  خالل  من  وعامليا  حمليا  والطفل 

القدرات ومتكن املراأة والطفل يف جمالت العمل التطوعي.
وي��رك��ز ال��ربن��ام��ج على اأرب��ع��ة حم��اور وه��ي اأف��ك��ار وق���درات ومتكن وعطاء 
املراأة  تنمية مهارات  ب�شكل فعال يف  ت�شاهم  ويت�شمن تد�شن عدة مبادرات 
والطفل ومتكينهم من العمل التطوعي من خالل تنظيم ملتقيات للمراأة 
والطفل يف العمل التطوعي وتد�شن برنامج لبناء القدرات للمراأة والطفل 
يف العمل التطوعي وتبني جائزة للمراأة والطفل يف العمل التطوعي واإطالق 
حملة عاملية ل�شتثمار طاقات املراأة والطفل يف املجالت ال�شحية والتعليمية 
�شت�شاهم  التي  والبناءة  الهادفة  امل��ب��ادرات  من  وغريها  والبيئية  والثقافية 

ب�شكل فعال يف التنمية الجتماعية والقت�شادية امل�شتدامة.

اخلدمة الوطنية و�سوؤون جمل�ش الوزراء وامل�ستقبل ينظمان ور�ش عمل الإدارة العليا
•• اأبوظبي-وام: 

للقوات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
ب��ه��ي��ئ��ة اخلدمة  امل�����ش��ل��ح��ة مم��ث��ل��ة 
الوطنية والحتياطية » ور�س عمل 
الإدارة العليا » بالتن�شيق مع وزارة 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  �شوؤون 
اأبوظبي  يف  الهيئة  مقر  يف  وذل��ك 
بح�شور اللواء الركن طيار ال�شيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
من  وع��دد  والحتياطية  الوطنية 
ال�����ش��ب��اط وامل��دن��ي��ن ال��ع��ام��ل��ن يف 
ال��ه��ي��ئ��ة وغ���ريه���ا م���ن ال���وح���دات 

املعنية يف القوات امل�شلحة.
وق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار اأحمد 
الور�شة  اإن  نهيان  اآل  طحنون  بن 
ال��ت��وا���ش��ل مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 

لتحقيق  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ل�شعادة  وق��ي��ا���ش��ا  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ع��ادة 
وجودة احلياة بالإ�شافة اإىل منوذج 
احلكومية.  ل���ل���ق���ي���ادة  الإم����������ارات 
خطوات  العمل  ور�س  وا�شتعر�شت 
امل�شتقبل  ا����ش���ت�������ش���راف  ع���م���ل���ي���ة 
ال�شرتاتيجية  يف  واأه���م���ي���ت���ه���ا 
امل�شتقبلية لدولة الإمارات العربية 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  امل��ت��ح��دة يف ظ��ل 
الثورة  اإىل  التطرق  اإىل  بالإ�شافة 
تهدف  وال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
كمركز  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  اإىل 
وامل�شاهمة يف حتقيق  للثورة  عاملي 
على  قائم  تناف�شي  وطني  اقت�شاد 
والتطبيقات  والب���ت���ك���ار  امل��ع��رف��ة 
التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
والرقمية  امل��ادي��ة  التقنيات  تدمج 
واحل���ي���وي���ة. وت���ط���رق حم��م��د بن 

دورا  يلعب  ال��ذي  الوطني  امل�شروع 
اأه�������داف عدة  ح��ي��وي��ا يف حت��ق��ي��ق 

للوطن واأبنائه.
اإىل الطالع  العمل  وتهدف ور���س 
للقيادة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ع��ل��ى 
الإم���ارات وعلى  احلكيمة يف دول��ة 
مئوية  ب�������ش���اأن  اجل��������اري  ال���ع���م���ل 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   2071 الإم����ارات 
واملبادرات  ال��ربام��ج  على  التعرف 
�����ش����وؤون  وزارة  ب���ه���ا  ت����ق����وم  ال����ت����ي 
جمل�س الوزراء وامل�شتقبل كتجربة 
امل�������ش���رع���ات احل���ك���وم���ي���ة وب���رام���ج 
الذكاء ال�شطناعي وبرامج الأداء 

والتميز احلكومي.
من  ع���ددا  العمل  ور����س  وت�شمنت 
الأداء   : اأهمها  الرئي�شية  امل��ح��اور 
احل��ك��وم��ي وال��ت��م��ي��ز وال��ت��ي قامت 
بتقدميها مرمي احلمادي م�شاعد 

ال�شركاء وتفعيل دورهم يف عملية 
مل�شروع  وال��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
يف  ال��ف��ع��ال��ة  م�شاهمتهم  و���ش��م��ان 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق 
ومناق�شة  ع���ام  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��م�����ش��روع 
ل�شرتاتيجية  الأداء  اإدارة  ن��ظ��ام 

اخلدمة الوطنية والحتياطية.
وث����م����ن رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة اخل����دم����ة 
الوطنية والحتياطية الدور الهام 
الذي تقوم به وزارة �شوؤون جمل�س 
الوزراء وامل�شتقبل وتفاعل احل�شور 
معتربا  العمل  ور���س  م�شمون  مع 
للتوا�شل  ح��ق��ي��ق��ة  ف��ر���ش��ة  اإي���اه���ا 
تطبيق  يف  و�شركائها  الهيئة  ب��ن 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
املوؤ�ش�شية  ال�شراكة  اأهمية  موؤكدا 
الأداء ل�شالح هذا  يف دعم وتعزيز 

والتميز  ل���������الأداء  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
احلكومي حتدثت خاللها عن روؤية 
دولة الإم��ارات واأجندتها الوطنية 
واإدارة  ال�شرتاتيجيات  اأداء  واإدارة 
ونظام  احلكومية  اخل��دم��ات  اأداء 
الأداء احلكومي ومنظومة التميز 

احلكومي للدولة واجلوائز.
الإدارة  ا�شتعر�شت ور�س عمل  كما 
العليا التي عقدت على مدى خم�شة 
من  والبتكار  ال�شرتاتيجية  اأي��ام 
خ����الل م��ئ��وي��ة الإم���������ارات واإط�����ار 
وخمترب  احل����ك����وم����ي  الب�����ت�����ك�����ار 
البتكار احلكومي واأدوات البتكار 

واإطار امل�شرعات احلكومية.
وت�شمنت ور�س العمل اأي�شا حمور 
ال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة م��ن خالل 
احلديث عن ال�شعادة وجودة احلياة 
مواءمة  ودل���ي���ل  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف 

ودليل  اخلدمات  لت�شنيف  العاملي 
تطوير  ودل��ي��ل  املتعاملن  ���ش��ع��ادة 
موؤ�شر  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اخل����دم����ات 
ال�������ش���ع���ادة. وق����د مت خ����الل ور����س 
اخلدمة  م�شتجدات  عر�س  العمل 
ومناق�شة  والحتياطية  الوطنية 

طليعة م�شاعد املدير العام لقطاع 
وم�شاعد  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات 
تطوير  حم�����ور  اإىل  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
النجوم  ل��ن��ظ��ام  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س 

موؤ�شرات الأداء للم�شروع.
العمل  اأن ور����س  امل�����ش��ارك��ون  واأك���د 
ب������اأدوات وم��ن��اه��ج فعالة  زودت���ه���م 
وابتكار  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شهم 
وال�شتعداد  ل��ل��ت��ح��دي��ات  احل���ل���ول 

للمتغريات امل�شتقبلية.

»الهالل الأحمر »بعجمان يحتفل ب� »يوم زايد للعمل الإن�ساين« 
•• عجمان-وام:

اق����ام ف���رع ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر يف ع��ج��م��ان امللتقي 
ويوم  الإن�شاين  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�شبة  الرم�شاين 

اليتيم الإ�شالمي يف فندق فريمونت عجمان.
ونوه �شيف ابراهيم النعيمي مدير فرع الهالل الأحمر 
بعجمان يف كلمة له الحتفال بيوم زايد للعمل الإن�شاين 

وباأيادي زايد البي�شاء التي طالت القا�شي والداين.

العامل  ال��ي��ت��ي��م يف  ب��ي��وم  ال���ف���رع  اح��ت��ف��ال  ان  او����ش���ح  و 
يف  ال�شريحة  ه��ذه  م�شاركة  علي  دليل  خري  الإ�شالمي 
الفئة من  قلوب هذه  تاأليف  نحو  �شعيا  املنا�شبات  كافة 
ت�شجيلي عن  . ومت خالل احلفل عر�س فيلم  املجتمع 
حياة و ماآثر ال�شيخ زايد الن�شانية .كما ا�شتمل امللتقي 

على عدد من الفقرات املتنوعة.
ال��ه��الل الح��م��ر يف عجمان يكفل  ف��رع هيئة  ان  ي��ذك��ر 
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�سفارة الدولة لدى الريا�ش تنظم ماأدبة اإفطار
•• الريا�س -وام:

�شخبوط  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
الدولة  �شفري  نهيان  اآل  نهيان  بن 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ل���دى 
ال��ري��ا���س عددا  ال�����ش��ف��ارة يف  مبقر 
والدبلوما�شين  امل�����ش��وؤول��ن  م��ن 
والإع����الم����ي����ن و���ش��خ�����ش��ي��ات من 
حيث  ال�شقيق  ال�شعودي  املجتمع 
الفطار  وج���ب���ة  اجل��م��ي��ع  ت���ن���اول 
و���ش��ط ح��ف��اوة وت��رح��ي��ب م��ن قبل 

اأع�شاء ال�شفارة.

�سفري الدولة يح�سر مرا�سم 
اأداء رئي�ش احلكومة النتقالية 
الباك�ستانية اليمني الد�ستورية

•• اإ�شالم اآباد -وام:

ابراهيم  عبيد  حمد  ���ش��ع��ادة  ح�شر 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  الزعابي  �شامل 
اإ�شالم اآباد مرا�شم اأداء رئي�س وزراء 
الباك�شتانية  النتقالية  احل��ك��وم��ة 
م�����ع�����ايل ن����ا�����ش����ر امل�����ل�����ك ال���ي���م���ن 
الد�شتورية بح�شور فخامة ممنون 
باك�شتان  جمهورية  رئي�س  ح�شن 
الإ�شالمية ورئي�س احلكومة املنتهية 
وليته �شاهد خاقان عبا�شي و�شادق 
ال�شيوخ  جمل�س  رئ��ي�����س  ���ش��ن��ج��راين 
امل�����ش��وؤول��ن وروؤ���ش��اء البعثات  وك��ب��ار 

الدبلوما�شية املعتمدة يف باك�شتان.
وقدم �شفري الدولة التهنئة لرئي�س 
احل���ك���وم���ة الن���ت���ق���ال���ي���ة ن���ي���اب���ة عن 
.. متمنيا  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
البالد  ���ش��وؤون  اإدارة  يف  التوفيق  ل��ه 
موعد  ح���ت���ى  امل���ق���ب���ل���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
النتخابات القادمة واملقررة بتاريخ 

.2018 يوليو   25

بيت �سعر الأق�سر يحيي اأم�سية عن القد�ش عرو�ش عروبتنا
•• االق�رض-وام: 

اأقام بيت ال�شعر يف الأق�شر مب�شر اأم�شية بعنوان “القد�س عرو�س عروبتنا” 
عبد  جميل  ال�شاعر  فيها  ا�شت�شاف  العربية،  القد�س  هوية  على  للتاأكيد 

الرحمن وقدمها ال�شاعر ح�شن القباحي مدير البيت.
وبداأت الأم�شية بكلمة لل�شاعر ح�شن القباحي عن تاريخ القد�س وجذورها 
التاريخ  يف  القد�س  مكانة  على  م��وؤك��ًدا  �شكنتها،  التي  واليبو�شية  العربية 

واملوؤامرات  حولها  ال�����ش��راع  م��راح��ل  م��ن  ومعاناتها  والإ���ش��الم��ي،  العربي 
ال�شتعمارية التي ا�شتهدفتها، م�شتعر�شا الت�شحيات اجل�شيمة التي قدمها 
اأبناء المة والدور املنوط باملبدعن واملثقفن يف احلفاظ على وعي وذاكرة 

الأجيال القادمة ل�شتعادتها.
من جهة ثانية، نظم بيت ال�شعر يف املفرق بالأردن اأم�شية �شعرية رم�شانية، 
خريو  وحممد  ال�شواعري  ال���رزاق  عبد  حممد  ال�شاعرين  فيها  ا�شت�شاف 

حيفاوي، بح�شور جمهور البيت.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�سارك يف حوار �سانغريال ال�سابع ع�سر يف �سنغافورة

•• �شنغافورة-وام: 

وزير  الفال�شي  البواردي  اأحمد  بن  تراأ�س معايل حممد 
دولة ل�شوؤون الدفاع وفد الدولة امل�شارك يف حوار �شانغريال 

ال�شابع ع�شر الذي عقد �شباح ام�س يف �شنغافورة.
ركزت جل�شات هذا العام من »حوار �شانغريال« ال�شوء على 
الأمريكية  القيادة  وه��ي:  رئي�شية  حم��اور  ع��دة  مناق�شة 
وحتديات اأمن املحيط الهادي، والتخل�س من اأزمة كوريا 

ال�شمالية، وت�شكيل اأمن النظام يف اآ�شيا.
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت اجل��ل�����ش��ات حم����اور اأخ�����رى، ه���ي: التقنيات 
ال�شرتاتيجية اجلديدة وم�شتقبل النزاع، وتعزيز الأمن 
البحري والأزمة الأمنية والإن�شانية يف ميامنار، واملناف�شة 

والتداعيات ال�شرتاتيجية  الهندي،  املحيط  والتعاون يف 
واملحيط  اآ���ش��ي��ا  منطقة  يف  الع�شكرية  ال��ق��درة  لتطوير 

الهادي، واإدارة التناف�س يف التعاون الأمني الإقليمي.
اأمني  منتدى  اأك��رب  ال�شنوي  �شانغريال«  »ح���وار  ويعترب 
ال���ه���ادئ، وق���د نظم  اآ���ش��ي��ا وامل��ح��ي��ط  اإق��ل��ي��م��ي يف منطقة 
املعهد الربيطاين للدرا�شات ال�شرتاتيجية الدولية هذا 
احلوار لأول مرة عام 2002 يف �شنغافورة. وي�شارك فيه 
روؤ�شاء الدول ووزراء الدفاع وم�شوؤولون ع�شكريون رفيعو 

امل�شتوى لبحث الق�شايا الأمنية الإقليمية الراهنة.
اأح���م���د ال����ب����واردي الفال�شي  وب��ح��ث م��ع��ايل حم��م��د ب���ن 
الدولة  الدكتور حممد مالكي وزير  لقائه معايل  خالل 
القائمة  ال�شداقة  عالقات  ال�شنغافوري  الدفاع  ل�شوؤون 

تقدم  م��ن  ت�شهده  وم��ا  و�شنغافورة،  الإم����ارات  دول���ة  ب��ن 
والأمنية  الدفاعية  وخا�شة  املجالت  خمتلف  يف  وتطور 

والع�شكرية.
�شامنوجام  ال��ب��واردي مبعايل كي  التقى  ذل��ك  اإىل جانب 
وزير الداخلية والقانون ال�شنغافوري، ومت خالل اللقاء، 
اإىل  البلدين  ب��ن  الأم��ن��ي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  ا�شتعرا�س 

جانب عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
من جهة اأخرى التقى معايل وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع 
ال�����ش��ي��دة م��ارل��ن ه��ي��و���ش��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 
وتطوير  تعزيز  �شبل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  م��ارت��ن،  لوكهيد 
ال�شناعات  بتطوير  املتعلقة  واملعلومات  اخل��ربات  تبادل 

الدفاعية والع�شكرية.

بلحيف النعيمي ي�سهد الجتماع التح�سريي لالجتماعات ال�سنوية للحكومة 2018
•• دبي-وام:

بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  �شهد 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
الجتماع  التحتية  البنية  تطوير 
ال����ت����ح���������ش����ريي ل����الج����ت����م����اع����ات 
الإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�شنوية 
والذي   2018 الثانية  دورتها  يف 
ا�شتعدادات  م��ن��اق�����ش��ة  خ��الل��ه  مت 
الوزارة و�شركائها ال�شرتاتيجين 
م��ن اجل��ه��ات الحت���ادي���ة واملحلية 
التحتية  البنية  مب��ح��وري  املعنية 
يرتاأ�شهما  ال���ل���ذي���ن  والإ�����ش����ك����ان 
اأكتوبر  خ���الل  ان��ع��ق��اده��ا  وامل���ق���رر 

املقبل.

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل�����راف�����ق وامل����ب����اين 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  وح��ل��ول 
واملحافظة على البيئة ت�شكل جزءا 
رئي�شيا للخطط امل�شتقبلية لدولة 
على  العمل  يتطلب  م��ا  الإم����ارات 
و�شع ت�شورات وا�شحة لتلك املدن 
وحتديد الت�شريعات والنظم التي 
ذلك  يف  احلكومة  تطلعات  حتقق 

املجال.
ال�شلمان  اإبراهيم  قدم  جانبه  من 
الوزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزارة  من 
����ش���رح���ا م��ف�����ش��ال ح�����ول ال�������دورة 
ال�شنوية  ل��الج��ت��م��اع��ات  ال��ث��ان��ي��ة 
املقرر   2018 الإم���ارات  حلكومة 

انعقادها خالل اأكتوبر املقبل .

اإىل  امل��ب��ادرات  وحتويل  التحديات 
خطط تنموية وبرامج عمل يلم�س 
البنية  جمال  يف  املجتمع  نتائجها 
يف  ي�شاهم  م��ا  والإ���ش��ك��ان  التحتية 
متقدمة  ن��ت��ائ��ج  ال���دول���ة  حت��ق��ي��ق 
�شمن موؤ�شرات التناف�شية العاملية 
يف  ال��ع�����امل  دول  لت�ش�در  و���ش�����ول 
العام  ب��ح��ل��ول  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 

.2021
ال��ع��م��ل مبحور  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
البنية التحتية يف املرحلة احلالية 
التحديات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ع��رتي��ه 
اجلهود  كافة  ت�شافر  يتطلب  م��ا 
التحديات  على  التغلب  اأج��ل  م��ن 
وحت��وي��ل��ه��ا اىل ف��ر���س واإجن�����ازات 

ح�����ش��ر الج���ت���م���اع -ال�������ذي عقد 
البنية  ت����ط����وي����ر  وزارة  مب����ق����ر 
التحتية يف دبي - �شعادة املهند�س 
املن�شوري  ج��م��ع��ة  حم��م��د  ح�����ش��ن 
اجلهات  وم�شوؤولو  ال���وزارة  وكيل 
احل���ك���وم���ي���ة ب�����ش��ق��ي��ه��ا الحت������ادي 
وامل��ح��ل��ي امل�����ش��وؤول��ون ع��ن قطاعي 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والإ�����ش����ك����ان يف 
الدولة اإىل جانب ممثل عن مكتب 

رئا�شة جمل�س الوزراء.
واأثنى معايل الدكتور عبداهلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي خالل 
التي  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  الج����ت����م����اع 
ال�������وزارة لو�شع  ���ش��رك��اء  ي��ب��ذل��ه��ا 
ملواجهة  ون��اج��ح��ة  مبتكرة  ح��ل��ول 

وتدعم  ال��ت��ن��م��ي��ة  حم�����ور  ت���خ���دم 
م�����ش��رية ال����دول����ة ن��ح��و الرت���ق���اء 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا 
و�شول  والإ�شكان  التحتية  البنية 
الإم���������ارات  م���ئ���وي���ة  حت���ق���ي���ق  اإىل 
2071 لفتا اإىل اأن مرحلة العمل 
الآليات  و�شع  على  ترتكز  املقبلة 
من  التي  والقوانن  والت�شريعات 
يف  التحديات  على  التغلب  �شاأنها 
والإ�شكان  التحتية  البنية  جم��ال 
اجلهات  خمتلف  ب��ن  والتكاملية 
الحتادية واملحلية يف ذلك املجال 

احليوي.
املدن  ب��ن��اء  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
ال���ذك���ي���ة ال����ت����ي ت��ت��م��ت��ع ب����اأح����دث 

ال�شرتاتيجية للموا�شيع واملحاور 
الأجندة  متطلبات  �شمن  املحددة 
موؤ�شرات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

من جهتها حتدثت املهند�شة نادية 
وزي����ر تطوير  م�����ش��ت�����ش��ارة  م�����ش��ل��م 
البنية التحتية عن اأبرز التحديات 

الإ���ش��ك��ان وج����ودة ال��ط��رق وجودة 
والأداء  للموانئ  التحتية  البنية 

اللوج�شتي والبنية التحتية.

يف جمل�س �صامل بن �صلطان الرم�صاين 

زايد : غر�ش الثوابت الوطنية ور�سخ القيم الن�سانية يف العامل 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

دائرة  رئي�س  القا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ  املهند�س  ق��ال 
ال�شيخ  ت��ع��اىل،  ب���اإذن اهلل،  ل��ه،  اأن املغفور  راأ����س اخليمة،  امل��دين يف  ال��ط��ريان 
الإماراتية،  الوطنية  الثوابت  اهلل، غر�س  نهيان، رحمه  اآل  �شلطان  بن  زايد 
التي هي حمل اإجماع اأبناء الإمارات كافة، وان نهجه وفكره ل يزال ي�شيء 
�شملهم  ويجمع  التنموية،  وامل�شاريع  الوطني  العمل  يف  الإماراتين  دروب 
الر�شيدة، ممثلة  الدولة  قيادة  ويوحد �شفوفهم حتت ظل  »الوطن«،  حول 
ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، »رعاه اهلل«، واأخيهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة.

تراث زايد:
وذكر ال�شيخ �شامل ، خالل الأم�شية الثانية يف جمل�شه الرم�شاين هذا العام، 
ال�شيخ زايد« يتطلب  اأن »تراث  الإن�شانية(،  ال�شيخ زايد  حتت عنوان )ماآثر 
ال�شابقة،  الوطنية  اجل��ه��ود  اإىل  ي�شاف  ومنظما،  موؤ�ش�شيا  وطنيا  ج��ه��دا 
والوطنية  الدينية  القيم  وا�شتنباط  وحتليله،  ودرا���ش��ت��ه  عليه  للحفاظ 
درو�شه وعربه، وتو�شيله  والتنموية من  واملجتمعية  والتاريخية  والرتاثية 

اإىل الأجيال احلالية والقادمة من اأبناء هذا الوطن العزيز.
ال�شيخ  �شلطان،  بن  �شامل  ال�شيخ  اأق��ام��ه  ال��ذي  الرم�شاين،  املجل�س  ح�شر 
خالد  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  وال�شيخ  القا�شمي،  خالد  ب��ن  �شعود  ب��ن  ارح��م��ه 
القا�شمي، مبنزله مبنطقة  �شلطان  بن  بن خالد  في�شل  وال�شيخ  القا�شمي، 

اإذاع��ة راأ���س اخليمة،  الدهي�شة يف راأ���س اخليمة، واأداره حممد غامن، مدير 
4 حما�شرين، هم املحامي وامل�شت�شار زايد �شعيد ال�شام�شي، رئي�س جمعية 
مدير  نائب  ال�شحي،  �شليمان  وحممد  والقانونين،  للمحامن  الإم���ارات 
مركز الإم��ارات حلقوق الإن�شان، وح�شن الفردان، رئي�س مركز البتكار يف 
دب��ي«، وفرا�س عزيز بن دروي�س، معد ومرتجم كتاب )ملحات من  »جمارك 
اأقوال زايد(، بح�شور ح�شد من اأبناء راأ�س اخليمة وال�شخ�شيات املجتمعية 
والوطنية والأهايل. وخالل م�شاركته يف اجلل�شة �شرح امل�شت�شار زايد �شعيد 
من  ع���ددا  وال��ق��ان��ون��ي��ن،  للمحامن  الإم�����ارات  جمعية  رئ��ي�����س  ال�شام�شي، 
البارزة يف حياته و�شريته  ث��راه، واملواقف  زاي��د، طيب اهلل  ال�شيخ  اجن��ازات، 
العطرة يف احلكم والإدارة، من بينها ما قاله اليابانيون، يف بدايات تاأ�شي�س 
»زايد  الإم��ارات غري قابلة للزراعة«، لكن  »اأر���س  اإن  الدولة،  الحت��اد وبناء 

اخلري«، الذي قال: )اأعطني زراعة اأعطيك ح�شارة(.
على  العمل  يف  امل�شي  على  اأ�شر  زاي��د  ال�شيخ  اأن  ال�شام�شي  امل�شت�شار  وتابع 
ا�شتزراع اأر�س الوطن ون�شر اللون الأخ�شر الزاهي يف ربوعها، وهو ما جنح 
الطيبة وغناها  الإم��ارات  اأر���س  ليثبت خ�شوبة  فيها جناحا لفتا ومبهرا، 
اأر�س  اأبنائها على العمل التنموي والإجن��از احل�شاري، حتى باتت  وق��درات 
وامل��زروع��ات، وباتت على يدي  الثمار  اأ�شناف  الكثري من  ت��زرع فيها  الدولة 
»زايد« واأبناء الوطن من حوله والأجيال املتالحقة من اأبناء الإمارات واحدة 
من اأجمل بالد العامل، حمول »ال�شحراء« اإىل ربوع خ�شراء ت�شر الناظرين، 

ومدن ومناطق ح�شارية وحديثة.
واأكد حممد �شليمان ال�شحي، نائب مدير مركز الإم��ارات حلقوق الإن�شان، 
يف كلمته خالل املجل�س، اأن اأهمية وقيمة ال�شري على نهج »زايد« يف احلكم 
هوية  زاي��د  لنا  �شنع  فيما  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  والتنمية  والبناء  والإدارة 
يف  الدولة  لهذه  ومتميزة  خمتلفة  وطنية  و�شرية  جميعا،  بها  نعتز  وطنية 

تنظر  الب�شر،  مع  التعامل  يف  منهجا  »الإن�شانية«  تتخذ  وال��ع��امل،  املنطقة 
لل�شفة الإن�شانية اخلال�شة، ول تنظر لهوية اأو دين اأو عرق اأو جن�س، م�شددا 

على اأن تلك الروؤية من اأبرز و�شايا ال�شيخ زايد، طيب اهلل ثراه.
التي  والحت��اد،  الدولة  ملوؤ�ش�س  »الكاريزمية«  ال�شخ�شية  اإىل  ال�شحي  واأ�شار 
حتلى بها يف حياته وقيادته واإدارته ل�شوؤون البالد والعباد، موؤكدا اأن ح�شاد 
وتراث زايد يف العمل اخلريي والإن�شاين قاد الإمارات لتكون يف �شدارة دول 
العامل يف العمل الإن�شاين حول العامل، بحتالل الدولة املركز الأول يف حجم 

الإنفاق على امل�شاعدات اخلريية والإن�شانية اخلارجية.

حكاية مروءة اإن�صانية:
التي  العامل،  اإح��دى دول  اإن�شانية - وطنية عاي�شها يف  ال�شحي ق�شة  وروى 
مدت لها الإم��ارات يد اخلري والعون، وكان خاللها يف مهمة عمل ر�شمية، 
البلد  ذل��ك  اأب��ن��اء  م��ن  �شيدة غ��ري م�شلمة  الإم���ارات���ي  ال��وف��د  ف��اج��اأت  حيث 
الآ�شيوي، واأبناء املنطقة اإجمال من غري امل�شلمن، لتقول للوفد الإماراتي 
اإن  البالغن،  وتقديرها  �شكرها  عن  معربة  الإماراتيون(،  اأيها  لكم  )�شكرا 
قبل  املنطقة  يف  �شنويا  ميوتون  كانوا  طفل  واألفي   1500 بن  ي��رتاوح  ما 
التدخل الإماراتي وم�شرعها اخلريي الإن�شاين يف تلك املنطقة، فيما اأخذت 
ت�شكر اهلل، عز وجل، وفق دينها، ثم �شاألت عن اأبرز القيادات الن�شائية و�شيخة 
بعدها  لنفاجاأ  م��ب��ارك«،  بنت  فاطمة  »ال�شيخة  ال��وف��د  ليجيبها  الإم����ارات، 
حتمل  وهي  تقابلنا  نف�شها،  بال�شيدة  البلد،  لذلك  لحقة  زي��ارة  يف  باأ�شهر، 

طفلة اأ�شمتها »ال�شيخة فاطمة«.
واأو�شح ال�شحي اأن فل�شفة الإمارات يف العمل الإن�شاين تن�شب على »التعاطي 
الإن�شاين« مع �شعوب العامل والق�شايا الإن�شانية واملجتمعية املختلفة، وعدم 
يومي،  ونهج  عمل  اإىل  حتويلها  بل  فقط،  كمفاهيم  الإن�شانية  مع  التعامل 

وتطبيقها على اأر�س الواقع، يف منازلنا اأول، م�شريا اإىل تبني دولتنا الكثري 
من امل�شاريع ذات الطابع التوافقي بن ال�شعوب والطوائف والفئات املختلفة، 
ت��ع��زي��زا ل��الأم��ن وال�����ش��ل��م ال��وط��ن��ي والإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، وت��ر���ش��ي��خ��ا للقيم 
امل�شلمن«،  حكماء  »جمل�س  اإن�شاء  يف  الكبري  ال��دور  �شمنها  من  الإن�شانية، 
الإمارات  مبادرات  اأح��د  وهو  م�شلمة،  وغري  وم�شلمة  �شخ�شيات  �شم  ال��ذي 

الإن�شانية العاملية، بجانب موؤمتر املجتمعات امل�شلمة.
وراأى نائب مدير مركز الإمارات حلقوق الإن�شان اأن التزام املواطن الإماراتي 
بالنهج الإن�شاين الإماراتي، داخل الدولة وخارجها، يحولنا جميعا، كاأبناء 
لهذا الوطن الغايل، �شفراء حقيقين لدولة الإم��ارات، وهو ما يتوافق مع 
الرئي�شية  املحاور  اأن من  العمل(، يف حن  اإل  زاي��د )ل خملد  ال�شيخ  كلمة 

والأ�شيلة للهوية الوطنية الإماراتية »ال�شالم والإن�شانية«.

الذكاء العاطفي:
و�شلط  ح�شن الفردان، رئي�س مركز البتكار يف »جمارك دبي«، ال�شوء على 
القيادة  يف  املا�شي،  القرن  �شتينات  منذ  زاي��د  ال�شيخ  لدى  العاطفي  الذكاء 
�شفينة  قاد  وحكيم  ع��ادل،  وحاكم  ناجح«،  وطني  ك«قائد  والإدارة،  واحلكم 
وال��رف��اه، فيما كان  الأم��ان والتنمية وال�شتدامة والزده���ار  اإىل بر  الوطن 

دائم احلديث عن �شناعة الإن�شان، قبل �شناعة وبناء املكان واملن�شاآت.
ولفت الفردان اإىل خا�شية رئي�شية يف �شخ�شية ال�شيخ زايد يف احلكم والقيادة 
والدولة،  الحتاد  موؤ�ش�س  لدى  العاطفي  الذكاء  عك�شت  واحلكمة،  والإدارة 
مواطني  جميع  اأن  م��وؤك��دا   ، كاأبنائه،  باأكمله  �شعبه  م��ع  تعامله  يف  متثلت 
الإمارات على »قلب رجل واحد«، يدافعون عن وطنهم و�شمعة دولتهم، وهو 
ما يعززه ما و�شلوا اإليه من حياة كرمية ورفاه اجتماعي وخدمات منوذجية 

وحقوق را�شخة.

راأ�ش اخليمة لالأعمال اخلريية ت�ساعد نزلء املوؤ�س�سة العقابية على ال�سفر�سرطة راأ�ش اخليمة تكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية 

�سرطة اأبوظبي تدعو اإىل ت�سجيل الدراجات املائية اعتبارا من اليوم

•• راأ�س اخليمة- الفجر

كرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة،  
املتميزين الفائزين يف جائزة وزير الداخلية للتميز – الدورة الرابعة، وهم: 
املقدم خبري علي حممد الكوباين الطبيب ال�شرعي ب�شرطة راأ�س اخليمة، 
احلا�شل على جائزة املوظف املجهول، وامل�شاعد اأول حممد �شعيد اخل�شابي 

اأف�شل �شابط �شف واأفراد ومدنين يف املجال امليداين. 
وزير  بجائزة  الفائزين  باملوظفن  اخليمة،  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  واأ���ش��اد 
اأف�شل  تقدمي  املبذولة يف  وبجهودهم  الرابعة،  دورتها  للتميز يف  الداخلية 
امل�شاركات املتميزة، التي اأبرزت جهود �شرطة راأ�س اخليمة يف تطوير العمل 
ال�شرطي، على م�شتوى الطب ال�شرعي ووحدة املخترب اجلنائي، وكذلك على 

م�شتوى اأف�شل �شابط �شف �شمن املجال امليداين، وذلك من خالل دورهم 
باأف�شل  وتقدميها  ال�شرطية،  اخلدمات  وتطوير  حت�شن  يف  والبناء  املثمر 
الداخلية،  وزارة  وا�شرتاتيجية  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  وج��ه،  اأك��م��ل  وعلى  ���ش��ورة 
م�شيفاً باأن هذا التكرمي قد جاء تقديراً جلهود الفائزين الفّعالة واملتميزة 
دورتها  خ��الل  للتميز  الداخلية  وزي���ر  ج��ائ��زة  نيل  �شبيل  يف  بذلوها  ال��ت��ي 
الرابعة.  واأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، اأن وزارة الداخلية، 
والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، حتر�س على تكرمي احلا�شلن على 
جائزة وزير الداخلية للتميز، �شعياً اإىل تعزيز ون�شر ثقافة اجلودة والتميز، 
عملية  بيئة  بتوفري  لديهم  العمل  حب  وغر�س  املهنية،  طاقتهم  ولتجديد 
تناف�شية حما�شية، وحتقيقاً للريادة يف اأداء الأعمال وفق روؤية اإ�شرتاتيجية 

�شرطية متقدمة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اخليمة  راأ��������س  م���وؤ����ش�������ش���ة  اأع���ل���ن���ت 
لالأعمال اخلريية عن توفري تذاكر 
ن����زلء  م����ن  ���ش��خ�����ش��ا   35 ل  ���ش��ف��ر 
والإ�شالحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ب�����راأ������س اخل���ي���م���ة ب����الإ�����ش����اف����ة ايل 
منهم  لكل  م�����ش��روف جيب  ت��ق��دمي 
األف   50 اىل  اإج��م��ايل و�شل  مببلغ 
اىل  على عودتهم  مل�شاعدتهم  دره��م 
ديارهم بعد ق�شاء الحكام ال�شادرة 
بحقهم بالتن�شيق مع اإدارة املوؤ�ش�شة 

العقابية والإ�شالحية. وقال حممد 
موؤ�ش�شة  ع��ام  ام��ن  املن�شوري  جكة 
راأ���س اخليمة لالأعمال اخلريية ان 
امل�شاريع  تندرج �شمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
املوؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  اخل���ريي���ة 
خ����الل ���ش��ه��ر  رم�����ش��ان امل���ب���ارك يف 
اطار تعاونها مع خمتلف املوؤ�ش�شات 
احلكومية العاملة يف راأ�س اخليمة. 
اخليمة  راأ���س  خريية  اأن  اىل  وا�شار 
الرم�شاين  امل�����ري  اي�������ش���ا  ق���دم���ت 
نزلء  اأ���ش��ر  م��ن  اأ���ش��رة   37 ل�شالح 
يف  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 

لإدارة  ت�شليمها  ع��رب  اخليمة  راأ����س 
ال�شر  ع��ل��ى  ل��ت��وزي��ع��ه��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�����ش��ت��ف��ي��دة.  وا���ش��اف ان ه���ذا املري 
الرم�شاين عبارة عن كوبونات مواد 
لعدد  وفقا  قيمتها  تتفاوت  غذائية 

افراد ال�شرة امل�شتفيدة منها.
اط���الق موؤ�ش�شة  ا���ش��ت��م��راري��ة  واأك���د 
ل��الأع��م��ال اخلريية  را�����س اخل��ي��م��ة 
وتنفيذ  امل��������ب��������ادرات  م�����ن  امل�����زي�����د 
املحتاجن  ت�شاعد  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة 
مع  يتما�شى  مب��ا  املتعففة  وال���ش��ر 

روؤية واهداف املوؤ�ش�شة.

•• اأبوظبي-وام:

دعت �شرطة اأبو ظبي، اأ�شحاب الدراجات املائية اإىل ت�شجيلها لدى مديرية 
ترخي�س ال�شائقن والآليات بقطاع العمليات املركزية، »جماناً« اعتباراً من 
والقيادة  العامة،  ال�شالمة  و�شروط  مبعايري  اللتزام  لتعزيز  الأح��د  اليوم 

الآمنة، لتفادي وقوع احلوادث.
واأو�شحت �شرطة اأبو ظبي �شروط ت�شجيل الدراجة املائية، ح�شب الالئحة 
لدى  املائية  ال��دراج��ات  وا�شتعمال  وت��اأج��ري  برتخي�س  اخلا�شة  التنفيذية 
الإفراج  و�شهادة  موثقة  �شراء  ف��ات��ورة  توفري  تت�شمن  التي   ، النقل  دائ��رة 

اجلمركي يف حال كانت م�شتوردة من اخلارج، ووثيقة تاأمن �شارية املفعول 
ملدة 13 �شهراً.

واأ�شارت اإىل اأنه يف حال عدم توفر وثيقة ملكية يجب مراجعة دائرة النقل 
للح�شول على خطاب اإىل �شلطة الرتخي�س يفيد مبلكية ال�شخ�س للدراجة 

لغايات الت�شجيل ،فيما حددت ر�شوم لوحة الأرقام ب«60« درهما .
يكن  م��امل   ، عاما ً  14 ع��ن  عمره  يقل  األ  فيجب  ال�شائق  بخ�شو�س  واأم���ا 
ذهنياً  لئ��ق��اً  يكون  واأن  م��وؤه��ل،  م��درب  اأو  عنه  م�شوؤول  مب��راف��ق  م�شحوباً 
الوقاية  مالب�س  وارت��داء  وقيادتها  الدراجة  ت�شغيل  على  والقدرة  وبدنياً، 

والتقيد ب�شروط ال�شالمة العامة.
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اأخبـار الإمـارات
»جمل�ش علماء الإمارات« يناق�ش تطوير الأبحاث يف قطاع ال�سحة

•• دبي-وام:

�شمان  اآليات  الثاين  اجتماعه  خ��الل  الإم���ارات«  علماء  »جمل�س  ناق�س 
العلمية  البحثية  اجلهود  وا�شتمرار  ال�شحة  قطاع  يف  الأب��ح��اث  تدفق 
امل��رت��ب��ط��ة بهذه  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س  بال�شحة وم��ن��ظ��وم��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��دول��ة  ال��ق��ط��اع الطبي يف  الأب��ح��اث وت��اأث��ريات��ه��ا على 
الت�شغيلي  ال�شحي  بالقطاع  املتعلق  العلمي  البحث  واقع  على  الوقوف 

داخل الدولة.
وقرر املجل�س خالل اجتماعه الذي عقد يف دبي برئا�شة معايل �شارة بنت 
اآلية  يو�شف الأمريي وزيرة دولة رئي�شة جمل�س علماء الإم��ارات و�شع 

لدعم ا�شتمرارية الأبحاث يف قطاع ال�شحة وحتديد ال�شيا�شات الالزمة 
الت�شورات  املجل�س  اأع�شاء  ناق�س  كما  فيه  الأبحاث  عمل  �شري  ل�شمان 
الالزمة لتطوير القطاع الطبي وال�شحي يف الدولة، بالإ�شافة اإىل دور 

اأبحاث علم اجلينوم يف تطوير القطاع الطبي يف الدولة.
واعتمد املجل�س خالل الجتماع اعداد تقرير �شامل لو�شع الأبحاث يف 
ومدى  الأبحاث  هذه  فعالية  مدى  ودرا�شة  والتكنلوجيا  العلوم  قطاع 
واملوؤ�شرات  التقرير  يقي�س  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  حيث  خمرجاتها  تطبيق 

الداعمة له الإنتاج املعريف لدولة الإمارات.
اأولوية  و�شعادته  و�شحته  الن�شان  الأم��ريي: حياة  �شارة  وقالت معايل 
والطاقات  ال��ق��درات  بناء  ويعد  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  لعمل  رئي�شية 

البحثية اأمرا حموريا لتطوير القطاع ال�شحي والطبي على م�شتويات 
متعددة لذا يعمل املجل�س على و�شع الت�شورات لتعزيز البحث العلمي 
املتخ�ش�س يف جمموعة من القطاعات احليوية املرتبطة بامل�شهد ال�شحي 
يف  ال�شحية  النظم  لبحوث  م�شتدامة  برامج  اإىل  والو�شول  والطبي، 

الدولة وتطوير تكنولوجيات �شحية جديدة ب�شكل م�شتمر.
كما اأثنت معاليها على املبادرة الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل باإطالق من�شة الإمارات للمختربات العلمية وقالت: ت�شكل املن�شة 
اإ�شافة نوعية جلهود البحث العلمي يف دولة الإمارات خ�شو�شا يف املجال 
اإىل  الو�شول  من  والعلماء  الباحثن  متكن  يف  �شت�شهم  حيث  ال�شحي 

اأحدث املختربات واملعدات والأجهزة الالزمة للنهو�س بالبحث العلمي 
وخمرجاته وبالتايل حت�شن الإنتاج البحثي يف القطاع ال�شحي. وقالت 
ل�شمان  وال�شيا�شات  الآل��ي��ات  من  جمموعة  ح��دد  املجل�س  ان  الأم���ريي 
�شري عمل الأبحاث يف القطاع الطبي وتطويرها با�شتمرار ومن بينها 
اآليات التمويل وم�شادره وقوانن حماية حقوق امللكية الفكرية وجودة 
ب�شكل  الأبحاث  لتقييم  الالزمة  والتدابري  البحثية  الطبية  املوؤ�ش�شات 
الأبحاث  خمرجات  قيا�س  اآليات  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  وعلمي  منهجي 
واأداء الباحثن حيث من املهم اأن تركز املوؤ�ش�شات البحثية جهودها على 
حت�شن اإنتاجية البحث من حيث النوعية والكمية وربط خمرجات هذه 

الأبحاث بحاجة قطاع الرعاية ال�شحية يف الدولة.

» �صيوف رئي�س الدولة يوا�صلون اإثراء الثقافة الدينية »

امل�سلون يتوافد على م�ساجد اأبوظبي و�سط اأجواء اإميانية
•• حتقيق: رم�شان عطا

خ���الل اأي�����ام م��ب��ارك��ة ت��رف��ع �شعار 
اخل����ط����اب ال���دي���ن���ي امل���ع���ت���دل كان 
ال����دول����ة طابع  رئ��ي�����س  ل�����ش��ي��وف 
الديني  اخل���ط���اب  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي 
الت�شامح  ع���ل���ى  ي���ح���ث  وال���������ذي 
والإمي���ان وب��ذل مزيد من اجلهد 
يف هذه الأيام املباركة و�شط اأجواء 
اإمي���ان���ي���ة ت���ع���م ع���ل���ى امل�����ش��ل��ن يف 
وباقي  الكبري  زايد  ال�شيخ  م�شجد 
ويف   ، اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  م�شاجد 
ه���ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ع��رف ع��ل��ى اهم 
احلالة  ل��ه��ذه  امل�شاحبة  ال�����ش��م��ات 
الإمي��ان��ي��ة ، وك��ي��ف��ي��ة ق�����ش��اء هذه 
الأيام املباركة ، وهل هناك اعتكاف 

باملعنى احلقيقي.
الدكتور حممد  البداية رحب  ويف 
مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 
بالعلماء  ق����ائ����ال:  �����ش����رح  ح���ي���ث 
للدعوة  تلبيتهم  �شاكراً  ال�شيوف 
الكرمية من �شاحب ال�شمو رئي�س 
�شيوفاً  ليحلون  العلماء  ال��دول��ة 
على الإمارات و�شعبها خالل �شهر 
،  لريفدوا جهود  املبارك  رم�شان 
علماء  الهيئة مبا لديهم من علم 
العلمية  امل�����ش��ائ��ل  ح���ول  وخ�����ربات 
ق�شايا  يف  امل�����ش��ت��ج��دة  وال��ف��ق��ه��ي��ة 
ال�شوم وتف�شري كتاب اهلل عز وجل، 
لديننا  ال�شحيح  املنهج  وتر�شيخ 
يف  وامل�شاركة  احلنيف،  الإ�شالمي 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ق��راآن��ي��ة  امل�شابقة 

الهيئة يف �شهر رم�شان املبارك.
القيم  ل��ت��ع��زي��ز  ن�����ش��ع��ى  واأ�����ش����اف 
واملبادئ الرا�شخة والثابتة، التي ل 
تتزعزع، و�شدق اليقن، مبا نحن 
واجتماعي  ديني  م��وروث  من  فيه 
الإمارات  اأن  اإىل  لفتاً  و�شيا�شي.  
دولة  اأ�شحت  بف�شل اهلل عز وجل 
عظيمة، بقادتها ومواقفها العربية 
النا�شرة  احل���ازم���ة  والإ���ش��الم��ي��ة 
به من  تتمتع  والعدل ومب��ا  للحق 

عدل واإن�شاف وا�شتقرار داخلي.
وقال: اإن اهلل اأورث الإمارات قائداً 
توارثناها،  م���ب���ادئ  ر���ش��خ  م��ل��ه��م��اً 
وُك����ت����ب ل���ه���ا ال�������ش���ي���وع وال����ذي����وع 
وال��ق��ب��ول، مب��ا ك��ان يتحلى ب��ه من 
�شدق واإخال�س قل نظريهما بن 

احلكام.
وقال الدكتور عبده اإبراهيم اأحمد 
عميد كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر : الإمارات اأ�شبحت حقيقة 
جامعة  م���ع���م���رة،  ب���ان���ي���ًة  ن����راه����ا 
عالية  م��ك��ان��ة  وت����ب����واأت  جم��م��ع��ة، 
موؤ�ش�شها  حكمة  بف�شل  ت�شتحقها 
وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة، وه��ي منوذج 
والت�شامح  والع���ت���دال  للو�شطية 

والرحمة.
واأك�����د ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��م��ر اأبو 
���ش��ي��ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال����درا�����ش����ات 
بجامعة  وال��ع��رب��ي��ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
اأ�شعدت  الإم�����������ارات  اأن  الأزه��������ر 
ال���ع���امل���ن ال���ع���رب���ي والإ�����ش����الم����ي 
والإن�شانية  احل�شارية  مبنجزاتها 
الو�شطية  ملنهج  الفعلي  وتطبيقها 
عالية  وت��ب��واأت مكانة  والع��ت��دال، 
والإ�شالمي  العربي  عامليها  وتقود 

حممد  اأو����ش���ح  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
اأب����و ال��ف��ت��وح م��دي��ر ���ش��رك��ة طيور 
القران  وحم��ف��ظ  ل��ل��ن�����ش��ر  اجل��ن��ة 
بتوجيه  اخل��ط��ب��اء  ق��ي��ام  ����ش���رورة 
ومنا�شدتهم  امل�شلمن  اإىل  الدعوة 
ال����ط����اع����ات  يف  ب����ال�����ش����ت����م����راري����ة 
يحا�شبون  �شوف  التي  وال��ع��ب��ادات 
عليها �شواء اأن ق�شروا اأو اجتهدوا 

فيها. 
اثنان  يختلف  ل  الفتوح،  اأب��و  وزاد 
تفتح  الف�شيل  رم�شان  �شهر  ب��ان 
اأبواب  وتغلق  اجل��ن��ان،  اأب���واب  فيه 

النار وت�شفد 
النا�س  ي��ق��ب��ل  ل�����ذا  ال�������ش���ي���اط���ن؛ 
ع��ل��ى ال���ط���اع���ات وال���ع���ب���ادات اأمال 
لفتاً  ونعيمها،  باجلنة  ال��ف��وز  يف 
نهًرا  رم�����ش��ان  ت��ع��ت��رب  ال��ن��ا���س  اأن 
تغت�شل فيه من الذنوب وال�شيئات 
مع  بي�شاء  �شفحات  ف��ي��ه  وت��ف��ت��ح 
نحر�س  اأن  ،وع��ل��ي��ن��ا  ال��ع��ب��اد  رب 
ن�شت�شلم  ول  اجلماعة  �شالة  على 
من  امل�شلم  ي�شيب  ال���ذي  للك�شل 
امتالء معدته مبا لذ وط��اب على 
اأبو  ويو�شح  الرم�شانية.  امل��ائ��دة 
م�شبب  هو  التلفزيون  بان  الفتوح 
ق�����وي ل��ل��ب��ع��د ع����ن امل�����ش��ج��د حيث 
جتذب  وب��رام��ج  م�شل�شالت  هناك 
يف  ملتابعتها  يجل�س  لكي  امل�شاهد 
اأوق����ات ال�����ش��الة ،ف��ع��ل��ى م��ن يفعل 
بالأيام  ويلحق  نف�شه  يراجع  ذلك 
تطاله  حتى  رم�شان  من  الباقية 

الرحمة وخريات ال�شهر الكرمي.
)ع���ب���د احلميد  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
ال�شريعة  اأ�����ش����ت����اذ   ) ال���ت���م���ي���م���ي 
الإ�شالمية  اجلامعة  يف  والقانون 

قائال: 
اأ����ش���ح���اب ال��غ��ف��ل��ة ه���م ال���ذي���ن ل 
ي�����ت�����دارك�����ون اأه����م����ي����ة ال���ت���وا����ش���ل 
و�شلواتهم  واأع��م��ال��ه��م  بعبادتهم 
ط����وال الأي�����ام وال�����ش��ه��ور الأخ����رى 
التي  اهلل  ب����ي����وت  م����ن  ان����ط����الق����اً 

خ�ش�شت للعبادة.
اأث��ار �شجوين  اإن ما  واأ���ش��ار قائال، 
امل��غ��رب يف  امل�شلن يف ���ش��الة  ق��ل��ة 
وكنت  امل���ب���ارك،  رم�����ش��ان  م�شاجد 
اأت�شاءل  ملاذا هذا البعد عن �شفوف 
اخلري يف ركعات كلها قرب من اهلل 
ل��ل��م��غ��رب وكلك  ي�����وؤذن  ف��ع��ن��دم��ا   ،
جوع وعط�س وتعب فتاأخذ مترات 
قليلة تروي بها تعبك من ال�شيام 
�شبحانه  اهلل  ن��داء  ملبيا  تنزل  ثم 
ب�شنة  مقتديا  اجلماعة،  �شالة  يف 
عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  ال��ن��ب��ي  احل��ب��ي��ب 
انت�شرت  ق��د  نف�شك  جت��د  و���ش��ل��م 
على نف�شك ونلت من الأجر ماهلل 

به اأعلم.
وع�����ن اه���م���ي���ة ال���ع�������ش���رة الواخ������ر 
التميمي  ق���ال  رم�����ش��ان  �شهر  م��ن 
ل��ي��ل��ة ال���ق���در خ���ري م���ن ال���ف �شهر 
ج���اه���دي���ن يف هذه  ن�����ش��ع��ي  ن���ح���ن 
ليلة  لدراك  امل����ب����ارك����ة  الي���������ام 
ال���ق���در وم�����ش��اج��د اب��وظ��ب��ي ت�شم 
ا�شحاب  ال�������ش���ي���وخ  م����ن  ال���ع���دي���د 
امل�شاجد  يعطروا  والفقهاء  العلم 
اهلل يف  اىل  وال��ت�����ش��رع  ب���الأدع���ي���ة 
والت�شابيح  والتهجد  القيام  �شالة 
اكرث  اهلل  اىل  ن��ت��ق��رب  ان  وع��ل��ي��ن��ا 

حتي نحظي بالفوز العظيم.

وال�����ش��الم، ومل تبخل  نحو اخل��ري 
اأ�شقائها،  اأو العلم على  يوما باملال 
اأحد  ي��ك��ون  ب���اأن  ع��ن ف��خ��ره  معرباً 
ال�شهر  يف  احل�شنة  �شنتها  �شيوف 

الف�شيل.
من جانبه، اأكد الداعية ال�شعودي 
���ش��ل��ي��م��ان ح�����ش��ن ال���ط���ري���ف���ي اأن 
جهود الإم��ارات يف م�شلحة الأمة 
اأ�شحت ظاهرة للجميع، ا�شتهدافا 
واملحبة  ال��ت��ع��اي�����س  ي�����ش��وده  ل��ع��امل 
ال��غ��ل��و، مثنياً  م��ن��اب��ع  ع���ن  ب��ع��ي��داً 
ال�شنوي  الإم������ارات  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
ينبع من  والذي  امل�شلمن،  لعلماء 
ا���ش��ت�����ش��ع��ار امل�����ش��وؤول��ي��ة وال��ه��م��ة يف 
معرباً  الأم���ة،  لأف���راد  الوعي  ن�شر 
ل��دول��ة الإم����ارات قيادة  ع��ن �شكره 
اأن  امل���وىل ع��ز وج��ل  داع��ي��ا  و�شعباً، 
وحكومًة  ق��ي��ادًة  الإم����ارات  يحفظ 

و�شعباً من كل مكروه.
نا�شف   ( راأي��������ه   ع����ن  وي���ت���ح���دث 
ب����ن ع���ي���اط ( م�������ش���وؤول يف احت����اد 

النا�شرين التون�شي قائال:
ب��ال��ف��ع��ل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ل���ه ميزة 
العبادة  يف  خ��ا���ش��ة  وخ�����ش��و���ش��ي��ة 
ل��ي�����ش��ت يف غ�����ريه م����ن ال�������ش���ه���ور ، 
والع����ت����ك����اف ���ش��ن��ه حم����م����ودة ملن 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع وه����ن����اك ال���ع���دي���د من 
بها  امل�شلمون  يعتكفون  امل�����ش��اج��د 
ل��ي�����ش��م��ع��وا اخل��ط��ب ال��دي��ن��ي��ة من 
تر�شد  التى  الدولة  رئي�س  �شيوف 
ال�شحيح  ال���ط���ري���ق  اىل  امل�����ش��ل��م 
وت��ث��ق��ي��ف��ه يف دي��ن��ة احل��ن��ي��ف حتي 
هذه  م��ن  ا���ش��ت��ف��ادة  اك���رب  ي�شتفيد 

اخلطب القيمة.  
احلر�س  ع����دم  ن��ا���ش��ف  واأ�����ش����اف 
بع�س  ل��دى  اجلماعة  �شالة  على 
بع�س  يف  فر�شت  وكاأنها  امل�شلمن 
م���ن اأي������ام ���ش��ه��ر رم�������ش���ان ف��ق��ط ، 
وخا�شه يف الع�شرة الأخرية وعلى 
واحلر�س  نف�شة  مراجعة  اجلميع 
على ال�شالة من اأول يوم يف ال�شهر 

الف�شيل حتي اخر يوم يف حياته.
ت�شويق  م�شوؤول  حممد  وائ��ل  اأم��ا 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ���ش��رك��ة   - دويل 
اإم�������ارة  ي����ق����ول: يف  ل���ل���ربجم���ي���ات 
اأبوظبي ن�شعر باأيام رم�شان كاأننا 
يف م�شر فهي ت�شع اأنوار اإميانية يف 
�شيوخ عديدة من  لوجود  امل�شاجد 
العربية  وال��دول  ال�شريف  الزه��ر 
للخ�شوع  وت���دع���وا  ال��ق��ل��ب  ت��رط��ب 
تعلم  جميلة  واأ���ش��وات  ال�شالة  يف 
مت����ام����ا ك��ي��ف��ي��ة جت����وي����د ال����ق����ران 
الكبري  زاي������د  ال�����ش��ي��خ  وج����ام����ع   ،
وم�شلي العيد اكرث امل�شاجد اإقبال 

من امل�شلن.
واأ�����ش����اف حم��م��د ، اأج�����دادن�����ا من 
اأعلى  وم���ث���ل  ق������دوة  ال�������ش���احل���ن 
وهذه   ، حياتنا  يف  ب��ه  نحتذي  لنا 
�شهر  يف  ال���رح���م���ان���ي���ة  ال���ن���ف���ح���ات 
رم�شان يجب اأن ن�شتغلها للتقرب 
من اهلل بالطاعات واحلر�س على 
اأن  ون��ح��اول   ، الفر�س  قبل  ال�شنة 
ن�شيطر ونقاوم اأنف�شنا بالعبادة هلل 
النَّْف�َس  )اإِنَّ  تعاىل  اهلل  ق��ال  وكما 
َربَِّي  َرِح���َم  َم��ا  اإِلَّ  وِء  ِبال�شُّ ����اَرٌة  لأَمَّ
ِح��ي��ٌم( وه��ذه الآية  رَّ َربِّ��ي َغُفوٌر  اإِنَّ 
ت��و���ش��ح م��ع��اين عظيمة  ال��ك��رمي��ة 
من  الب�شرية  النف�س  يف  ي���دور  مل��ا 

اأن  �����ش����راع����ات وح���ت���ى ن�����ش��ت��ط��ي��ع 
الفرائ�س  ب�����اأداء  فعلينا  ن��ق��وم��ه��ا 

وقراءة القراآن وال�شتغفار.
وي�����وؤك�����د خ����ال����د خ���ل���ف م�������ش���وؤول 
اإن  م����وا�����ش����الت ق����ائ����ال: ل�����ش����ك 
التوا�شل م��ع امل��وىل ع��ز وج��ل من 

الأ�شا�شيات 
احلياة  يف  وال�شرعية  ال�����ش��روري��ة 
الكي�س  ف���الإن�������ش���ان   ، ال��ب�����ش��ري��ة 
بالطاعات  ي��ت��زود  ال���ذي  وال��ف��ط��ن 
على  اثنان  يختلف  ول  والعبادات 

اأنها تعن امل�شلم على ال�شتقامة.
و�����ش����ك����ر خ����ل����ف رئ����ي���������س ال�����دول�����ة 
اف�شل علماء  ل�شتقبال نخبة من 
المة لتثقيف امل�شلمن وتوعيتهم 
ملا هو �شحيح حتي ي�شود اخلطاب 

الديني ال�شحيح.
وي�شتطرد خلف يف حديثة قائال: 
من الواجب على اأئمة امل�شاجد اأن 
يذكروا هوؤلء الفئة الكبرية باأنهم 

����َك َحتَّى  وق���ال ت��ع��اىل )َواْع���ُب���ْد َربَّ
َياأِْتَيَك اْلَيِقُن(.

ال�شاحلة  بال�شحبة  علينا  واأي�شا 
التي تر�شد اإىل الطريق ال�شحيح 

اإذا كانوا يحافظون على �شيامهم 
و����ش���الت���ه���م  يف ب��ع�����س اأي�������ام من 
امل�شلم  الواجب على  رم�شان فمن 
اأن يحافظ على دينه طوال حياته 

فامل�شلم يف رم�شان وغري رم�شان 
�شاحب دين وعقيدة.

وي��ت��ح��دث ع��ن راأي���ه زك��ري��ا توفيق 
اأخ�����ش��ائ��ي ع��ل��م الج��ت��م��اع ، حيث 

الإمارات  ع��ام يف  ق��ال: نحتفل كل 
الدينية  ال�شخ�شيات  من  بالعديد 
والتى يحلوا علينا �شيوف يف �شهر 
ال��ك��رمي ومت��ت��ال جنبات  رم�����ش��ان 
والطامعن يف  بامل�شلين  امل�شاجد 
رحمة اهلل واكرث الأماكن ازدحاما 
ال�شيخ  م�����ش��ج��د  ه����و  ب��امل�����ش��ل��ي��ن 
زاي��د طيب اهلل ث��راه حيث نفحات 
الرحمة واجلمال يف جنبات امل�شجد 
والتوا�شيح  ال�شيوف  والعديد من 
ال��دي��ن��ي��ة ودرو��������س ت��ع��ل��ي��م��ي��ة عن 

اأ�شول الدين الإ�شالمي.
واأ������ش�����اف ت���وف���ي���ق احل����ر�����س على 
ال�شالة اهم الأمور التي نهتم بها 
القلوب  ت��وح��د  ،وه���ي  يف رم�����ش��ان 

وال�شفوف يف 
نكمل  ان  وعلينا  الرحمن  م�شاجد 
لرم�شان  غ��ف��ل��ة  ب�����دون  امل�������ش���وار 
ب���ن���ف�������س احل�����ر������س على  ال�����ق�����ادم 

ال�شالة يف اأوقاتها.

حممد الكعبي: ن�صعى لتعزيز القيم واملبادئ الرا�صخة والثابتة ، التي ال تتزعزع
عبده اإبراهيم: االإمارات تبواأت مكانة عالية ت�صتحقها بف�صل حكمة قيادتها الر�صيدة

حممد اأبو �صيف: االإمارات اأ�صعدت العاملني العربي واالإ�صالمي مبنجزاتها احل�صارية واالإن�صانية
نا�صف بن عياط:اخلطب الدينية تر�صد امل�صلم اإىل الطريق ال�صحيحة وتثقيفه يف دينة احلنيف

وائل حممد: �صيوخ من االأزهر ال�صريف ترطب القلب وتدعوا للخ�صوع

خالد خلف: نخبة من اأف�صل علماء االأمة لي�صود اخلطاب الديني ال�صحيح
زكريا توفيق: التوا�صيح الدينية ودرو�س تعليمية عن اأ�صول الدين مب�صاجد اأبوظبي 

حممد اأبو الفتوح: على اخلطباء توجيه الدعوة باال�صتمرارية يف العبادات
عبد احلميد التميمي: يعطرون امل�صاجد باالأدعية والت�صرع اىل اهلل يف �صالة القيام والتهجد
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بتكلفة اأكرث من 112 مليون درهم وبالتعاون مع “م�صاندة”

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�سروع الطرق والبنية التحتية لالأرا�سي ال�سكنية يف املقطع

بعد طول انتظار.. طالب التعليم امل�صتمر تلقوا نتائجهم م�صاء اخلمي�س املا�صي 

اإلغاء جداول امتحانات الإعادة املعدة م�سبقًا واملحدد لها اليوم الأحد وتاأجيلها اإىل الأربعاء املقبل
الرتبية تخالف الئحة التقومي واالمتحانات فيما يخ�س اأ�ص�س االجتياز والرتفيع وال�صماح باالإعادة يف الـ 7 مواد ال يف الـ 3

•• دبي – حم�شن را�شد 

املراحل  بكافة  امل�شتمر  التعليم  ط��الب  تلقى 
ال��درا���ش��ي��ة اأخ����رياً وب��ع��د ط���ول ان��ت��ظ��ار والذي 
يبلغ عددهم اأكرث من 14 األف دار�س ودار�شة،  
نتائج امتحانات نهاية العام الدرا�شي 2017 
– 2018 ، وذلك م�شاء يوم اخلمي�س املا�شي 
على  تعلن  هواتفهم،  على  ن�شية  ر�شائل  عرب 
الطالب اإذا كان ناجحاً اأو را�شباً ولديه امتحان 
اإع��اده، مع ذكر امل��واد التي ر�شب فيها الطالب 
وي��ح��ق ل��ه دخ���ول ام��ت��ح��ان الإع����ادة فيها، دون 
التي  اأو  فيها  الناجح  امل��واد  الدرجات يف  ك�شف 

ر�شب فيها.
“را�شب”  عبارة  النتائج  عن  متاما  غابت  كما 
وب����اق ل���الإع���ادة يف ال��ع��ام ال��ت��ايل وال��ت��ي كانت 
ال�  اأك��رث من  تكتب للطالب يف حال ر�شوبه يف 
3 مواد درا�شية كما هو وارد يف لئحة التقومي 
والمتحانات البند اخلا�س ب� “اأ�ش�س الجتياز 
ال����وزارة  �شمحت  ب��ع��دم��ا  وذل����ك  والرتفيع”، 
ملا جاء بالالئحة املعتمدة من قبلهم،  وخالفاً 
اأنه ويف حال ر�شب الطالب يف كل املواد ال�شبع 
الدخول  له  فيحق  المتحان،  فيها  اأدى  الذي 
لمتحان الإعادة يف كل املواد ال�شبع نف�شها ، بل 
تنتظر الطالب للدخول  ثالثة  وهناك فر�شة 

امل���ق���ب���ل، ف���ق���د جاء  ���ش��ب��ت��م��رب  ل���الم���ت���ح���ان يف 
بالالئحة اأنه يف حال ر�شوب الطالب يف ثالث 
مواد درا�شية فيخ�شع لمتحان الإعادة ، اأما يف 
حال عدم الجتياز يف اأربع مواد درا�شية اأو اأكرث 

فيبقى الإعادة يف العام الدرا�شي التايل.
واأعلنت م�شادر م�شوؤولة بالوزارة ف�شلت “عدم 
الختبارات  ن��ت��ائ��ج  اإع����الن  اأن   ، اأ�شمها”  ذك���ر 
وال���ت���ي مت���ت ال���ك���رتون���ي���ة، وان��ت��ه��ت ق��ب��ل بدء 
امل�شتمر  التعليم  فئات  مبختلف  رم�شان  �شهر 
وت�شمل امل�شارات “الكادميي والدرا�شة املنزلية 
وحمو المية وال�شنة الرابعة” لل�شفوف من 
ال�����ش��اب��ع وح��ت��ى ال��ث��اين ع�����ش��ر، وك���ان يفرت�س 

وفقاً لوعود م�شوؤويل الوزارة لكونها اختبارات 
فكان  ال��ف��ور،  على  تعلن  ونتائجها  الكرتونية 
الأول من  الأ�شبوع  الإع��الن عنها يف  يفرت�س 
جداول  ال����وزارة  اأع���دت  وعليه  رم�����ش��ان،  �شهر 
 3 امتحانات الإع��ادة وحددت لها اليوم الحد 
يونيو ، اإل اأن تطبيق النظام اجلديد” املنهل” 
فتاأخرت   ، وع��وده��ا  ال����وزارة  تنفيذ  دون  ح��ال 

النتائج حتى م�شاء اخلمي�س املا�شي.

رفع معدالت النجاح اإىل 80 %
الوزارة  دفع  النتائج  اإع��الن  تاأخري  اأن  واأ�شاف 
اإىل اإلغاء اجلداول املعدة م�شبقا واملحدد فيها 

، واأط��ل��ق��ت ج����داول جديدة  ي��ون��ي��و   3 الأح����د 
ي���وم الأربعاء  ب���دء الم��ت��ح��ان��ات  ح����ددت ف��ي��ه��ا 
امل��ق��ب��ل 6 م���ن ي��ون��ي��و اجل�����اري ، م�����ش��رياً اإىل 
اأن ت���دين م��ع��دلت ال��ن��ج��اح ال��ت��ي و���ش��ل��ت اىل 
بالوزارة  املعنية  الإدارات  وحم���اولت   20%
كانت   80% ال����  بلغت  مل��ع��دلت  ال��ن��ت��ائ��ج  رف���ع 
اإىل ذلك  اأ�شف   ، اإعالنها  تاأخر  يف  �شبباً  اأي�شا 
اأو  اقت�شر على عبارة ناجح  النتائج  اإع��الن  ان 
را�شب فقط دون اإعالن بيان الدرجات لأي من 
املواد �شواء الناجح فيها الطالب اأو املواد التي 

ر�شب فيها .
كما اأفاد امل�شدر ذاته باأن �شعوبة توفري بوابة 

الطالب  معلومات  ن��ظ��ام  على  النتائج  لن�شر 
الأ�شباب  اأب���رز  �شمن  ك��ان  “املنهل”،  اجل��دي��د 
للطلبة  النتائج  و���ش��ول  ت��اأخ��ري  اإىل  اأدت  التي 
لهم  يت�شنى  ح��ت��ى  والإع�������ادة،  ال��ن��ج��اح  وم����واد 
ال���ش��ت��ع��داد ل��الم��ت��ح��ان امل��ق��رر ان��ط��الق��ه يوم 

الأربعاء املقبل املوافق 6 اجلاري.
ووث����ق ت�����ش��ري��ح��ات ه���ذا امل�����ش��در ف��ي��م��ا يخ�س 
تدين النتائج ورفع معدلت النجاح ، ما اأكده 
بع�س الطالب الذين اأكدوا اأنهم يف بع�س من 
املواد مل يكتبوا حرفاً واحداً ، اإل اأنهم فوجئوا 
امل��واد من بن  اأن هذه  بالنتائج  اإبالغهم  عند 

املواد امل�شجلة لهم فيها »ناجح«.

•• اأبوظبي-الفجر:

ك�شفت بلدية مدينة اأبوظبي اأنها 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
“م�شاندة”  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الداخلية  الطرق  م�شروع  اأجنزت 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���الأرا����ش���ي 
املقطع  قناة  منطقة  يف  ال�شكنية 
الطرف  اأبوظبي يف  �شرق جزيرة 
اخلليج  طريق  مبحاذاة  ال�شمايل 
ال��ع��رب��ي، ب��ك��ل��ف��ة جت�����اوزت 112 
اأن م�شروع  مليون دره��م، م�شرية 
املنطقة  يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ي���ة 

باملخطط الزمني لإجناز امل�شروع 
ووفقاً لأف�شل م�شتويات التنفيذ. 
طرق  اإن�����ش��اء  امل�����ش��روع  ويت�شمن 
البنية  وخدمات  ورئي�شة،  فرعية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، مب���ا يف ذل����ك اأع���م���ال 
الأمطار،  م��ي��اه  وم��ن��اف��ذ  ���ش��رف 
و�شبكات ال�شرف ال�شحي، ومياه 
الت�شالت،  وخ���ط���وط  ال�����ش��رب، 
ال����ك����ه����رب����اء ذات  ك�����اب�����الت  وم������د 
ال�����ش��غ��ط ال���ع���ايل، واإن�������ش���اء �شت 
حم��ط��ات ت��وزي��ع ك��ه��رب��اء فرعية، 
و�شبكات لإنارة الطرق تخدم 79 

قطعة �شكنية جديدة.

والرفاهية  ال�����ش��ع��ادة  اأ���ش��ب��اب  ك��ل 
وتعزيز  وامل��ق��ي��م��ن،  ل��ل��م��واط��ن��ن 

جودة احلياة على كافة ال�شعد. 
جميع  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�������ش������ارت 
تتواءم  التحتية  البنية  م�شاريع 
مع حجم النمو والنت�شار الأفقي 
اأبوظبي و�شواحيها، خ�شو�شا  يف 
مع تزايد اأعداد الق�شائم ال�شكنية 
التحتية  البنية  ت��وف��ري  واأه��م��ي��ة 
ال�شكان  ل��ي��ن��ع��م  ل���ه���ا  ال�����الزم�����ة 
ب��اأف�����ش��ل امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة ومبا 
ومعايري  متطلبات  م��ع  يتطابق 
يف  ال�شاملة  والتنمية  ال�شتدامة 

املذكورة ميتد على م�شاحة تزيد 
على 243 األف مرت مربع.

وي�����ش��ري ه���ذا امل�����ش��روع وغ���ريه اأن 
التحتية  البنية  م�شاريع  خارطة 
بف�شل  وذل���ك  م�شتمر  ات�����ش��اع  يف 
التوجيهات احلكيمة من �شاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
�شاحب  ودع�����م  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل” 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
���ش��م��وه��م��ا ع��ل��ى توفري  وح���ر����س 

اأبوظبي.
امل�������ش���روع  ه������ذا  ت��ن��ف��ي��ذ  اإن  ك���م���ا 
احل����ي����وي ي��ع��ك�����س ال����ت����زام دائ�����رة 
والبلديات  العمراين  التخطيط 
– بلدية مدينة اأبوظبي بتطوير 
ومتكن منظومة البنية التحتية 
وال�شواحي،  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة  يف 
وت���وف���ري اخل���دم���ات ال��ت��ي حتقق 
املنطقة  ه��ذه  يف  ال�شكان  تطلعات 

احليوية.
مار�س  يف  امل�����ش��روع  تنفيذ  اتطلق 
جنحت  حيث   ،2016 العام  من 
اللتزام  يف  وم�����ش��ان��دة  ال��ب��ل��دي��ة 

تاأهيل  جم��م��وع��ه��ا  يف  ت�����ش��ت��ه��دف 
لت�شتوعب  امل��ه��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه 
ال�شكان،  م���ن  اإ���ش��اف��ي��ة  اأع��������داداً 

منطقة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 
يف  م�شتمرا  ن�شاطا  ت�شهد  املقطع 
التحتية  البنية  وم�شاريع  اأعمال 

ولتكون ق��ادرة على م��وازاة حجم 
ال��ن��م��و وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 

اأبوظبي و�شواحيها.

نهيان بن مبارك: ال�سيخ زايد جعل الإمارات رمز الإن�سانية والإخاء والت�سامح والعطاء
•• ابوظبي-الفجر:

الوزراء،  جمل�س  – ع�شو  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
وزير الت�شامح – على اأن املغفور له باإذن اهلل تعاىل موؤ�ش�س دولة الإمارات 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  وب��اين نه�شتها احلديثة 
اهلل ثراه” جعل من الإم��ارات رم��زاً لالإن�شانية والإخ��اء واأيقونة الت�شامح 
النظر  بغ�س  ال�شعوب  ملختلف  ب�شخاء  وامل�شاعدة  العون  يد  متد  والعطاء، 
الثقافة  اأو  املعتقد  اأو  الدين  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العرق  اأو  الأ�شل  عن 
الدولة  ق��ي��ادة  ت��وا���ش��ل  النهج  ه��ذا  وع��ل��ى  امل��ل��ة،  اأو  الطائفة  اأو  امل��ذه��ب  اأو 
ال��ر���ش��ي��دة ال�����ش��ري، ف��ه��ذا م��ب��داأ را���ش��خ يف وج����دان اأب���ن���اء وب��ن��ات الإم�����ارات، 
وننظر اإىل العمل الإن�شاين قربة اإىل اهلل، ون�شاأله تعاىل اأن يجزل الثواب 

ال�شيخ زايد الذي علمنا ذلك. جاء ذلك مبنا�شبة يوم زايد للعمل  للوالد 
اأن  اأو�شح معاليه  19 رم�شان من كل عام، حيث  الإن�شاين الذي ي�شادف 
دولة الإمارات قيادًة وحكومًة و�شعباً ت�شتلهم الأ�ش�س الرا�شخة التي قامت 
عليها دولة الإمارات، والتي اأر�شى دعائمها ال�شلبة الوالد ال�شيخ زايد بن 
املحتاجن  وم�شاعدة  اخلري  حب  يف  واملتمثلة  �شلطان “طيب اهلل ثراه”، 
دول  من  الكثري  يف  امللهوفن  وموا�شاة  والتكافل  املنكوبن  مع  والت�شامن 
العامل التي يعاين الأفراد فيها الفقر واجلوع والعوز واملر�س، ف�شاًل عن 
ال�شراعات  للمتاأثرين جراء  الإم��ارات  الإن�شانية لدولة  ال�شتجابة  �شرعة 
واأ�شاف  الطبيعية.  والكوارث  والأعا�شري  والفي�شانات  واحلروب  امل�شلحة 
“اإن يوم زايد للعمل الإن�شاين هو عالمة  معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
فارقة يف تاريخ دولتنا الغالية، ونحن ن�شتقبل الذكرى الرابعة ع�شر لرحيل 

الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “رحمه اهلل وجزاه اهلل عن �شعبه 
الفا�شلة  واملبادئ  النبيلة  بالقيم  مت�شكاً  اأك��رث  اجلزاء” وكلنا  خري  واأمته 
الثابت يف  ونهجه  زاي��د اخلري  ن�شري على خطى  الب�شرية جمعاء،  خلدمة 
الت�شامح والت�شامن والتعاي�س والتعاون، يف ظل التوجيهات الر�شيدة من 
“حفظه  – رئي�س الدولة  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
– نائب  اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اهلل” – واأخيه �شاحب 
“رعاه اهلل”– و�شاحب  ال��وزراء، حاكم دبي  رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان – ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة – واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
والكثرية  العديدة  املبادرات  اإىل  معاليه  واأ�شار  الإمارات”.  ُحكام  لالحتاد 
التي تقدمها دولة الإمارات ملختلف �شعوب ومناطق العامل، ل�شيما مبادرات 

وباك�شتان  واليمن  فل�شطن  يف  اأبوظبي  عهد  وويل  ونائبه  الدولة  رئي�س 
وال�شومال وبنجالدي�س واأفغان�شتان وغريها من دول العامل، عرب تقدمي 
تعليمية  ومدار�س  ميدانية  م�شت�شفيات  واإن�شاء  وفورية  عاجلة  م�شاعدات 
وخميمات للمتاأثرين والالجئن جمهزة باأحدث الو�شائل واملعدات، ف�شاًل 
والقلب  العيون  واإج��راء عمليات  ال�شلل  الأطفال �شد  عن تطعيم مالين 
ومعاجلة الأمرا�س امل�شتع�شية. وتطرق معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اإىل 
اأن تبوء دولة الإمارات املرتبة الأوىل عاملياً يف امل�شاعدات اخلارجية قيا�شاً 
مبعدل الناجت املحلي هو ثمرة غر�س زايد اخلري الذي نذر حياته ل�شعادة 
�شعبه واأمته وكر�س عمله وجهده وماله خلدمة الب�شرية دون النظر اإىل 
اجلن�شيات اأو الثقافات اأو الأديان، فال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 

اهلل ثراه” هو منبع اجلود واخلري والت�شامح والعطاء.

املجل�ش ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يجيز م�سروع قانون تنظيم 
معهد ال�سارقة للرتاث باإدخال عددا من التعديالت

•• ال�شارقة –الفجر:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة 
ال�شارقة �شمن اأعماله لدور النعقاد 
العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي 
وذلك  ع�شرة  الثامنة  جل�شته  التا�شع 
ال�����ش��ارق��ة برئا�شة  م��دي��ن��ة  مب��ق��ره يف 
رئي�س  امل�����ال  ع���ب���دال���رح���م���ن  خ���ول���ة 

املجل�س ال�شت�شاري.
ل�شنة  قانون  م�شروع  املجل�س  واأج���از 
معهد  ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���اأن  يف  2018م 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��رتاث وال��ت��ق��ري��ر ال���وارد 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ���ش��وؤون  م��ن جلنة 
وال�������ش���ب���اب وال����ري����ا�����ش����ة والع�������الم 
باملجل�س بح�شور الدكتور عبدالعزيز 
ع��ب��دال��رح��م��ن امل�����ش��ل��م رئ��ي�����س معهد 
الدكتور  وامل�شت�شار  للرتاث  ال�شارقة 
ن�������ش���ار مدير  ب����ن  م��ن�����ش��ور حم���م���د 
�شمو  مبكتب  القانونية  الدارة  ع��ام 
مدير  حممد  و�شقر  ال�شارقة  حاكم 
الهاجري  و���ش��ي��ف  الت�������ش���ال  اإدارة 

ال�شوؤون الداري��ة واملالية  اإدارة  مدير 
وذكريات معتوق مدير اإدارة املعار�س 
واملقتنيات وعائ�شة غاب�س مدير اإدارة 
من  والت�شريفات  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 

معهد ال�شارقة للرتاث.
يف بداية وقائع اجلل�شة هناأت رئي�شة 
انت�شاف  املال  عبداهلل  خولة  املجل�س 
�شهر رم�شان املبارك �شائلة املوىل عز 
اأن  يتقبل �شائر الطاعات فيما  وجل 
م�شى من اأيامه املباركة واأن اجلميع 
وعلى  وقيامه  �شيامه  موا�شلة  على 
ت����الوة ال���ق���راآن ال��ك��رمي ع��ل��ى الوجه 

الذي ير�شى ربنا �شبحانه وتعاىل.
�شاحب  ح�شرة  بتوجيهات  وا���ش��ادت 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 
الأعلى حاكم اإمارة ال�شارقة يف اإن�شاء 
ل��ل��م��ت��ع��اط��ن تخدم  م���رك���ز ع���الج���ي 
من  خمتلفة  بتخ�ش�شات  الفئة  هذه 
قائلة   والتاأهيلي  النف�شي  اجلانبن 
امل��رك��ز �شي�شكل  اإن�����ش��اء ه��ذا  اأن  ن��وؤك��د 

العامة  وال�شيا�شات  للجهود  اإ�شافة 
مكافحة  جم��ال  يف  والإم����ارة  للدولة 
ال��ت��ع��اط��ي والإدم�������ان وزي�����ادة الوعي 
وكيفية  ال�شلبية  باآثارهما  املجتمعي 
مواجهتهما واأهمية حماربتهما بكافة 
ال��و���ش��ائ��ل امل��م��ك��ن��ة، وك��ذل��ك احلفاظ 
املجتمع  اأف���راد  و�شالمة  �شحة  على 
ال�شلوكيات  من  وحمايته  وحت�شينه 
هذه  انت�شار  فر�س  وتقليل  ال�����ش��ارة 
منظومة  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�شاًل  الآف����ة، 
للمتعاطن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م��ن 
واإعادتهم اإىل احلياة ب�شورة طبيعية 
باعتبارهم مر�شى ي�شتحقون العالج 
ملناق�شة  امل���ج���ل�������س  ان���ت���ق���ل  .ب���ع���ده���ا 
ب�شاأن  2018م  ل�شنة  قانون  م�شروع 
للرتاث  ال�������ش���ارق���ة  م��ع��ه��د  ت��ن��ظ��ي��م 
وال��ت��ق��ري��ر ال�����وارد م��ن جل��ن��ة �شوؤون 
الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�شة 
والإع��������الم ب��امل��ج��ل�����س ح��ي��ث اأ����ش���ارت 
عبدالرحمن  خ��ول��ة  املجل�س  رئي�شة 
م�شروع  اأه��م��ي��ة  اإىل  كلمتها  يف  امل���ال 

ال�����ق�����ان�����ون لأه����م����ي����ت����ه يف احل����ف����اظ 
املعنوي  ال��رتاث��ي  ب��امل��وروث  والعناية 
على  والعمل  احلايل  بالواقع  وربطه 
التعريف به ون�شره وترويجه حملياً 
ودولياً والعمل على اأن ت�شبح الإمارة 
والتدريب  للتعليم  ري���ادي���اً  م���رك���زاً 
الكوادر  واإع��داد  والأبحاث  والتطوير 
الوطنية اأكادميياً ومهنياً يف خمتلف 
الأمناط الرتاثية. واأكدت اأن م�شروع 
ال���ق���ان���ون ي���دع���م وي���ف���ع���ل ال����رواب����ط 
واملعلومات  اخلربات  وتبادل  العلمية 
العلمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ال���رتاث���ي���ة 
وكذلك  ودول���ي���اً  حم��ل��ي��اً  املتخ�ش�شة 
التعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية 
مب��ا ي��خ��دم ال���رتاث امل��ع��ن��وي وير�ّشخ 
بالرتاث  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ل���رب���ط 

املحلي.
وقالت : ورد اإىل املجل�س بتاريخ  24 
ك��ت��اب��اً من  2018م  ع���ام  م���ن  م��اي��و 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
لإمارة ال�شارقة باإحالة م�شروع قانون 

معهد  تنظيم  ب�شاأن  2018م  ل�شنة 
ال�شارقة للرتاث، وح�شب اأحكام املادة 
فقد  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  م��ن   71
قمنا باإحالة م�شروع القانون املذكور 
اإىل  ال�شتعجال-  وج��ه  على  اأع���اله- 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  �����ش����وؤون  جل���ن���ة 
وال�������ش���ب���اب وال���ري���ا����ش���ة والإع��������الم، 
تقريرها  ورف�����ع  امل�������ش���روع  ل���درا����ش���ة 
للمجل�س، وقد قامت اللجنة م�شكورة 

بعقد اجتماعاً لهذا الغر�س.
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  األ���ق���ى  ب��ع��ده��ا 
ع��ب��دال��رح��م��ن امل�����ش��ل��م رئ��ي�����س معهد 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��رتاث ك��ل��م��ة اأ����ش���اد فيها 
لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  بجهود 
ال�شارقة وحر�شهم على التوا�شل مع 
املتوا�شل  واهتمامهم  ال��دوائ��ر  كافة 
مبعهد ال�����ش��ارق��ة ل��ل��رتاث مل��ا ل��ه من 
ال���رتاث  دور وط��ن��ي ه���ام يف خ��دم��ة 
وت���ط���رق يف كلمته  ع��ل��ي��ه  واحل���ف���اظ 
اإىل اأه��م��ي��ة م�����ش��روع ق��ان��ون وال���ذي 
املعهد  دور  م��ن  وي��ع��زز  العمل  ينظم 

ال�شيخ  ال�شمو  وفق ما خطه �شاحب 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 
ال�شارقة ليقوم معهد ال�شارقة للرتاث 
والتدريب  للتعليم  ري���ادي���ا  م���رك���زا 
الكوادر  واإعداد  والأبحاث  والتطوير 
الوطنية اأكادمييا ومهنيا يف خمتلف 

المناط الرتاثية .
بن  �شامل  حممد  الع�شو  تال  بعدها 
الرتبية  ���ش��وؤون  جلنة  ع�شو  هويدن 
تنظيم  ق���ان���ون  م�������ش���روع  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ذلك  وتخلل  للرتاث  ال�شارقة  معهد 

املجل�س  وع�����ش��وات  اأع�����ش��اء  مناق�شة 
 12 وع��دده��ا  القانون  م�شروع  م��واد 
عبدالعزيز  الدكتور  قدم  حيث  م��ادة 
امل�شلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث 
من  التو�شيحية  ال�شروح  ومعاونيه 
م�شروع  م���واد  على  الفنية  الناحية 
من�شور  الدكتور  قدم  فيما  القانون 
بن ن�شار مدير عام الدارة القانونية 
مب��ك��ت��ب ���ش��م��و احل���اك���م ال�����راأي حول 
الناحية  م��ن  ال��ق��ان��ون  م�شروع  م��واد 

الت�شريعية والقانونية .
املجل�س  م�شتفي�شة  م��ن��اق�����ش��ة  ب��ع��د 

تنظيم  ق��ان��ون  م�شروع  على  ي�شادق 
م��ع��ه��د ال�������ش���ارق���ة ل���ل���رتاث ب���اإدخ���ال 
نهاية  ويف   . ال��ت��ع��دي��الت  م���ن  ع����دد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  اأع���ل���ن���ت  اجل��ل�����ش��ة 
اجلل�شة  اأن  املال  عبدالرحمن  خولة 
�شتكون  اهلل-  ب����������اإذن  ال�����ق�����ادم�����ة- 
اخل��ت��ام��ي��ة ل�����دور الن���ع���ق���اد احل���ايل 
و���ش��ُت��ع��ق��د ي���وم اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 7 
و�شيكون  2018م  ع���ام  م��ن  ي��ون��ي��و 
قانون  م�شروع  مناق�شة  مو�شوعها 
اإمارة  يف  العقارية  الو�شاطة  تنظيم 

ال�شارقة.

 لئحة التقومي والمتحانات التي خالفتها الوزارة جدول المتحان املعدل نتيجة تاأخر اإعالن النتائج 

جدول امتحان الإعادة الذي مت اإلغاوؤه
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بلدية احلمرية توزع وجبات اإفطار �سائم على م�ستخدمي الطرق �سمن مبادراتها املجتمعية وتدعو اإىل التاأين يف القيادة
••  ال�شارقة _ الفجر:

�شمن مبادراتها املجتمعية والرامية اإىل تعزيز تواجدها مع 
كوادرها  خ��الل  من  احلمرية   بلدية  با�شرت  املجتمع  اأف���راد 
الب�شرية وباإ�شراف من مبارك را�شد ال�شام�شي مدير بلدية 
احلمرية يف القيام بحملة لتوزيع وجبات اإفطار �شائم على 
م�شتخدمي الطريق   مبنطقة احلمرية ذلك ُقبيل رفع اأذان 

املغرب خالل �شهر رم�شان املبارك .
اإىل  املجتمعية  روؤاه���ا  خ��الل  من  احلمرية  بلدية   وحر�شت 
تنفيذ احلملة لتحقيق العديد من الأهداف واملتمثلة يف قيام 
املئات  بتوزيع  والأق�شام  الدارات  البلدية من خمتلف  ك��وادر 
الطريق وخا�شة عن  الإفطار  على م�شتخدمي  من وجبات 

مدخل املنطقة احلرة باحلمرية وعدد من الدورات وال�شوارع 
رم�شان  ل�شهر  ال��ب��ل��دي��ة  م���ب���ادرات  ���ش��م��ن  وذل����ك  احل��ي��وي��ة 
. وك�شف مبارك  الإن�شانية   اإط��ار تعزيز جهودها  الكرمي يف 
احلمرية  بلدية  اأن  احلمرية  بلدية  مدير  ال�شام�شي  را�شد 
حاجة  ميثل  مبجهود  القيام  ع��ن  دوره���ا  اإط���ار  يف  تتوانى  ل 
اأفراده  بن  التكافل  قيم  زرع  خ��الل  من  املجتمع  يف  حقيقة 
من خالل املبادرة لفعل اخلري يف هذا ال�شهر الف�شيل واأ�شار 
لتوزيع  الرم�شانية  حملتها  خ��الل  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة   حر�شت 
لالإ�شهام  املغرب  اأذان  قبيل  ال�شائمن  على  الفطار  وجبات 
انتفاء  على  العمل  خ��الل  م��ن  املرورية   احل���وادث  تقليل  يف 
ال�شهر  خالل  الفطور  قبيل  الزائدة  ال�شرعة  ظاهرة  اأ�شباب 
املبارك من خالل توزيع الوجبات على م�شتخدمي الطريق 

قبيل موعد الفطار . واأو�شح ال�شام�شي اإىل اأن التوزيع �شمل 
جميع الطرق املوؤدية اإىل احلمرية ولفت اإىل الهدف الأخر 
من خالل هذه املبادرة يكمن يف بث روح املودة والرتاحم بن 
اجلميع واأكد ال�شام�شي اأن هذه املبادرة اخلريية يف التوزيع 
بن  وال��رتاح��م  الجتماعي  التكافل  قيم  تعزيز  اإىل  تهدف 
اأفراد املجتمع خالل �شهر رم�شان الكرمي بكل ما يت�شف به 
وحث  �شامية.  ومعان  اإميانية  وقيم  توا�شل  من  ال�شهر  هذا 
خ�شو�شاً  رم�شان،  �شهر  يف  الطرق  ال�شام�شي  م�شتخدمي 
التاأين  ب�شرورة  الإف��ط��ار  موعد  م��ن  تقرتب  التي  الأوق���ات 
الإف��ط��ار حيث  للحاق مبوعد  الإ���ش��راع  وع��دم  القيادة،  اأثناء 
تعر�س  التي  واحل���وادث  املخالفات  ارت��ك��اب  يف  ذل��ك  يت�شبب 

ال�شائقن وم�شتخدمي الطريق لالأذى وال�شرر.

اإجناز م�سروع البنية التحتية لالأرا�سي ال�سكنية 
يف املقطع بتكلفة 112 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت بلدية مدينة اأبوظبي اأنها وبالتعاون مع �شركة اأبوظبي للخدمات العامة »م�شاندة« اأجنزت م�شروع الطرق 
ال�شمايل  الطرف  يف  اأبوظبي  جزيرة  �شرق  املقطع  قناة  منطقة  يف  ال�شكنية  لالأرا�شي  التحتية  والبنية  الداخلية 
مبحاذاة طريق اخلليج العربي، بكلفة جتاوزت 112 مليون درهم وميتد على م�شاحة تزيد على 243 األف مرت 
مربع. ويت�شمن امل�شروع الذي انطلق تنفيذه يف مار�س 2016 اإن�شاء طرق فرعية ورئي�شة، وخدمات البنية التحتية، 
مبا يف ذلك اأعمال �شرف ومنافذ مياه الأمطار، و�شبكات ال�شرف ال�شحي، ومياه ال�شرب، وخطوط الت�شالت، ومد 
كابالت الكهرباء ذات ال�شغط العايل، واإن�شاء �شت حمطات توزيع كهرباء فرعية، و�شبكات لإنارة الطرق تخدم 79 

قطعة �شكنية جديدة.

الهاملي: الإمارات من اأف�سل دول املنطقة يف م�ساركة املراأة ب�سوق العمل واملنا�سب القيادية
•• جنيف-وام:

قال معايل نا�شر بن ثاين الهاملي 
وزير املوارد الب�شرية والتوطن ان 
دولة المارات ادركت منذ ن�شاأتها 
ان تكافوؤ فر�س العمل بن الرجل 
اجتماعية  �����ش����رورة  ه���و  وامل��������راأة 
واخ��الق��ي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة ح��ي��ث مت 
اق�������رار ذل�����ك يف د����ش���ت���ور ال���دول���ة 
التوازن  حتقيق  اع��ت��رب  وب��ال��ت��ايل 
وطنية  اأول�����وي�����ة  اجل��ن�����ش��ن  ب����ن 

اأ�شا�شية.
تدخر  مل  احلكومة  “ان  وا���ش��اف 
�شبيل حتقيق ذلك حتى  جهدا يف 
اأ���ش��ب��ح��ت الم��������ارات واح������دة من 
يف  املنطقة  يف  اأداًء  ال���دول  اأف�شل 
اجلن�شن  بن  بالتوازن  يتعلق  ما 
�شواء من حيث معدلت اللتحاق 
ب���ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل خ����ا�����ش����ة يف 
التخ�ش�شات العلمية او من حيث 
العمل  ���ش��وق  امل�����ش��ارك��ة يف  ن�����ش��ب��ة 

نحو  ق���دم���ا  ال����دف����ع  وي�������ش���ه���م يف 
امل�����ش��اواة ، ق���ال م��ع��ايل ن��ا���ش��ر بن 
بن  التوفيق  “ ان  الهاملي  ث��اين 
الأدوار التي متار�س داخل الأ�شرة 
وم�����ش��وؤول��ي��ات وم���ه���ام ال��ع��م��ل من 
حجر  تقف  التي  التحديات  اأب���رز 
عرثة يف �شبيل حتقيق التوازن بن 
اجلن�شن يف عامل العمل” م�شيفا 
انه انطالقا من ذلك عملت دولة 
�شناعة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  الم���������ارات 
لي�س  ال��دول��ة  يف  الرعاية  خدمات 
توفري  ع��ل��ى  ق����ادرة  لت�شبح  ف��ق��ط 
فر�س العمل الالئق لأعداد كبرية 
ال���ع���ام���الت يف هذه  ال��ن�����ش��اء  م���ن 
من  اأي�����ش��ا  لتتمكن  ب��ل  ال�شناعة 
امللحة  ل��الح��ت��ي��اج��ات  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
م���ن خدمات  ل��الأ���ش��ر  وامل��خ��ت��ل��ف��ة 
رعاية امل�شنن والأطفال وبالتايل 
مت��ك��ن ال��ن�����ش��اء م��ن ال��ت��غ��ل��ب على 
اأمام  الرئي�شية  ال��ع��ق��ب��ات  اإح����دى 

دخولهن اىل �شوق العمل.

ف�شال عن رئا�شة املجل�س ذاته.
واأو�شح “ان الت�شريع الذي يق�شي 
كل  اإدارة  جمل�س  يف  ن�شاء  بتعين 
�شركة وجهاز حكومي اثمر عن ان 
اأكرث من 13 يف املائة من اأع�شاء 
جمال�س الإدارة من الن�شاء ف�شال 
جميع  م��ن  امل��ائ��ة  يف   27 اأن  ع��ن 
امل��ن��ا���ش��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 

الدولة ت�شغلها الن�شاء”.
وق��ال معاليه “ ان دول��ة المارات 
اأع��وام انطالق  �شهدت منذ ثالثة 
تعزيز  طريق  على  ج��دي��دة  حقبة 
واملراأة  الرجل  بن  الفر�س  تكافوؤ 
ال�شرتاتيجية  اإط����الق  مت  ح��ي��ث 
لالأعوام  امل����راأة  لتمكن  الوطنية 
2015-2021 وكذلك العالن 
ع���ن ت��اأ���ش��ي�����س جم��ل�����س الإم������ارات 
للتوازن بن اجلن�شن والذي قام 
التي  املبادرات  العديد من  بتنفيذ 
حتقيق  وت��رية  ت�شريع  ا�شتهدفت 
امل�������ش���اواة ب���ن اجل��ن�����ش��ن ومتكن 

�شنع  ومراكز  القيادية  واملنا�شب 
القرار”.

القاها معاليه  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
امام موؤمتر العمل الدويل املنعقد 
حاليا يف مدينة جنيف حيث ناق�س 
م���ن خ��الل��ه��ا ت��ق��ري��ر م���دي���ر عام 
املعرو�س  الدولية  العمل  منظمة 
على اعمال الدورة 107 للموؤمتر 
التي  العقبات  فيه  يتناول  وال��ذي 
الت�شدي لها  املراأة وكيفية  تواجه 

لتحقيق امل�شاواة.
وا�شتعر�س معايل نا�شر بن ثاين 
يف  امل���راأة  واق���ع  كلمته  يف  الهاملي 
الوطنية  والت�شريعات  الم����ارات 
وبالتايل  لتمكينها  ات��خ��ذت  ال��ت��ي 
حت��ق��ي��ق امل�������ش���اواة م�����ش��ريا اىل ان 
حكومة دولة الإم��ارات ت�شم ت�شع 
امل��ائ��ة من  28 يف  بن�شبة  وزي���رات 
اإجمايل عدد الوزراء وت�شغل املراأة 
املائة من  20 يف  ن�شبته  ما  حالياً 
ع�شوية املجل�س الوطني الحتادي 

م�شريا  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن�����ش��اء  جميع 
اىل ان املجل�س اخ�شع الت�شريعات 
امل���ن���ظ���م���ة لإج��������������ازات الم�����وم�����ة 
اأ�شفرت  مراجعة  لعملية  والو�شع 
مبا  الت�شريعات  تلك  حتديث  عن 
يتفق مع املعايري الدولية املعتمدة 

يف هذا ال�شاأن.
وا�����ش����ار م���ع���ايل ن���ا����ش���ر ب����ن ثاين 
موؤ�شر  ا���ش��ت��ح��داث  اىل  ال��ه��ام��ل��ي 
اجل����ه����ات  اأداء  ب���ق���ي���ا����س  ي���ع���ن���ى 
التوازن بن  احلكومية يف حتقيق 
دليل  اىل جانب اطالق  اجلن�شن 
الأول  ه��و  ب��ن اجلن�شن  ال��ت��وازن 
م���ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 
ح���ي���ث ي��ت�����ش��م��ن جم���م���وع���ة من 
اخلطوات العملية التي من �شاأنها 

حتقيق التكافوؤ املن�شود.
لتقرير  م��ن��اق�����ش��ت��ه  م��ع��ر���س  ويف 
مدير العام املنظمة الذي اكد فيه 
خدمات  �شناعة  تطوير  ���ش��رورة 
الالئق  العمل  يعزز  مب��ا  الرعاية 

واأو�شح ان دول��ة الم��ارات ادرجت 
ب���ن���دا ع��ل��ى ج�����دول اأع����م����ال ح���وار 
العمل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اأب���وظ���ب���ي ح����ول 
امل��ن��زيل يف مم��ر الن��ت��ق��ال للعمل 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ودول  اآ���ش��ي��ا  ب��ن 
النمو  اجت����اه����ات  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف 
التطور  ال��ق��ط��اع وف��ر���س  ه���ذا  يف 
اعتماد  جم��ال  يف  �شيما  ل  املمكنة 
املنزلين،  للعمال  املهنية  املعايري 

وا�شار يف هذا ال�شياق “ اىل القانون 
الحت����ادي ال���ذي ا���ش��دره �شاحب 
ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
يف �شاأن العمالة امل�شاعدة وتاأ�شي�س 
قطاع �شمن وزارة املوارد الب�شرية 
وتنظيم  ب�شبط  يعنى  والتوطن 
العالقة التعاقدية لفئات العمالة 

امل�شاعدة.

ب���ه���دف ال���و����ش���ول م�����ش��ت��ق��ب��ال اىل 
املنزلين  العمال  م��ه��ارات  توثيق 
وحت��ق��ي��ق الع�����رتاف امل��ت��ب��ادل بها 

بن الدول الع�شاء.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ، ي��وا���ش��ل وفد 
بن  نا�شر  معايل  برئا�شة  ال��دول��ة 
الفاعلة  م�شاركاته  الهاملي  ثاين 
حتى  ي�شتمر  الذي  املوؤمتر  اعمال 

الثامن من �شهر يونيو اجلاري.

قيادات حكومية يف عجمان توؤكد جاهزيتها لتحقيق م�ستهدفات روؤية 2021
•• عجمان-وام: 

اأكدت قيادات حكومية يف اإمارة عجمان جاهزيتها للم�شي قدما يف حتقيق 
توجيهات  من  انطالقا   2021 عجمان  لروؤية  ال�شرتاتيجية  امل�شتهدفات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  عجمان 
املجل�س التنفيذي مو�شحن اأن الطموحات التنموية الكبرية لإمارة عجمان 
ت�شتوجب العمل بروح معنوية عالية يف كافة املوؤ�ش�شات واجلهات وا�شتغالل 
واقع  اإىل  امل�شتهدفات  هذه  لتحويل  املتوفرة  والفر�س  كافة  املتاحة  امل��وارد 

تعي�شه الإمارة.
عهد  النعيمي ويل  ب��ن حميد  ع��م��ار  ال�����ش��ي��خ  �شمو  اع��ت��م��اد  ب��ع��د  ذل���ك  ج���اء 
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي احلزمة الأوىل من املوؤ�شرات وامل�شتهدفات 
ال�شرتاتيجية لروؤية عجمان 2021 والتي ت�شمنت 21 موؤ�شرا وم�شتهدفا 
ا�شرتاتيجيا يف 3 حماور رئي�شية متمثلة يف اقت�شاد اأخ�شر وحكومة متميزة 

ومكان اأف�شل للعي�س.
واأكد ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية يف 
عجمان اأن علينا يف اإمارة عجمان الرتكيز على �شناعة ال�شياحة امل�شتدامة 
اأداء  الإم��ارة  امل��دى حيث �شجلت  روؤي��ة وا�شحة طويلة  املبنية على  املتوازنة 
متميزا وم�شجعا خالل الأعوام املا�شية يف قطاع ال�شياحة الذي ي�شكل رافعة 
القطاعات  باقي  على  اإيجابيا  وم��وؤث��را  للتنمية  حقيقا  وحمركا  اقت�شادية 
احليوية وذلك لن يتم اإل بامل�شاركة الفعلية لكافة الأطراف املعنية وا�شتغالل 
الفر�س امل�شتقبلية واملقومات التي تتمتع بها الإمارة وا�شتثمارها وتطويرها 
على  ا�شتثنائية  �شياحية  كوجهة  الإم���ارة  مكانة  لرت�شيخ  املثلى  بالطريقة 

قائمة الوجهات العاملية لل�شياحة.
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
والتقنية  الب�شرية  طاقاتها  بكل  ت�شعى  الدائرة  اأن  عجمان  يف  والتخطيط 
عجمان  وروؤي���ة  ا�شرتاتيجية  لتطبيق  دوؤوب  ب�شكل  املتنوعة  واإمكانياتها 
للم�شتهدفات  للو�شول  وجه  اأكمل  على  بها  املنوطة  املهام  وتاأدية   2021
التحتية  البنية  وحت�شن  وال��ب��ن��اء  الإع��م��ار  م�����ش��وؤول��ي��ات  متولية  امل��ن�����ش��ودة 
بالإ�شافة للعمل على احلفاظ على �شحة و�شالمة الأفراد حيث ا�شتطاعت 
الدائرة خالل العام املن�شرم تقدمي جملة من الإجنازات التي مل�س اأثرها كافة 
�شكان الإمارة ولزالت تطمح لتحقيق الأف�شل حيث و�شعت خطة وا�شحة 
لت�شخري تقنيات الذكاء ال�شطناعي يف كافة قطاعات عملها لتح�شن جودة 

العمل وتطويره والذي �شينعك�س ب�شكل كبري على جتويد احلياة.
واأ�شاد �شعادة الدكتور �شعيد �شيف املطرو�شي الأمن العام للمجل�س التنفيذي 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  الي��ج��اب��ي  بالتفاعل  عجمان  يف 
وامل�شتهدفات  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  الأوىل  احل��زم��ة  اعتماد  بعد  عجمان  اإم���ارة  يف 

ال�شرتاتيجية 2021 وم�شاعيها احلثيثة يف حتقيق روؤية وتطلعات القيادة 
اجلهود  لتلك  الرئي�شي  الداعم  �شتكون  العامة  الأمانة  اأن  موؤكدا  الر�شيدة 
من خالل توجيه ومتابعة خططها لتنفيذ هذه امل�شتهدفات وفق اآليات عمل 

تركز على النتائج والأرقام باأ�شاليب فعالة.
واأكد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي القائد العام ل�شرطة 
عجمان اأن امل�شتهدفات الأمنية مت و�شعها بناء على اأف�شل املمار�شات العاملية 
واأن  احلكومي  العمل  منظومة  �شمن  للدولة  العاملية  ال��ري��ادة  يحقق  ومب��ا 
اآمنه  بيئة  وتوفري  للعي�س  اأف�شل  مكان  خلق  اإىل  تهدف  الأمنية  املوؤ�شرات 
ركيزة  فالأمن  عام  ب�شكل  والدولة  لالإمارة  واع��د  اقت�شاد  وا�شتدامة  لدعم 
املبادرات  م��ن  جمموعة  و�شع  على  حر�شنا  وق��د  املتن  واأ�شا�شها  التنمية 
وال�شيا�شات الداعمة لتحقيق هذه امل�شتهدفات يف اإطار منظوم العمل الأمني 

جلهاز ال�شرطة.
عام  م��دي��ر  النعيمي  حممد  الرحمن  عبد  �شعادة  اأو���ش��ح  اخ��ر  ج��ان��ب  وم��ن 
عجمان  جلعل  ت�شعى  ال��دائ��رة  اأن  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 
 75% بن�شبة  املتولدة  النفايات  بامتياز من خالل معاجلة  مدينة �شحية 
وتكثيف  امل�شتدام  ال�شتهالك  يحقق  مبا  ال�شلبة  النفايات  من  لال�شتفادة 
اجلهود للحفاظ على جودة الهواء لن�شل اإىل %90 لالأيام ذات “القراءة 
اجليدة” ملقيا�س جودة الهواء و�شيجري العمل على قدم و�شاق لزيادة الغطاء 
 2 ب��اإج��م��ايل  الإم����ارة  كافة مناطق  م�شاحات خ�شراء يف  وت��وف��ري  الأخ�����ش��ر 
مليون و500 األف مرت مربع وفيما يتعلق با�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي 
املعاجلة �شنعمل على ا�شتحداث تقنيات جديدة ومبتكرة ل�شتخدامه باأف�شل 
ل�شتخدام  والتجارية  وال�شناعية  الزراعية  الن�شاطات  يف  والآليات  الطرق 

الإمارة. يف  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه   60%
ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  عمري  بن  اأحمد  عمر  املهند�س  �شعادة  اأك��د  جهته  من 
م�شتهدف  لتحقيق  ال����دوؤوب  و�شعيها  املوؤ�ش�شة  حر�س  العامة  امل��وا���ش��الت 
اإمارة  يف  العام  النقل  لو�شائل  م�شتخدم  مالين   4 ل�  الو�شول  يف   2021
التي  الرئي�شية  املحطة  من  النتهاء  اأعتاب  على  املوؤ�ش�شة  ان  حيث  عجمان 
ع��ام حديثة ومريحة  نقل  بحافالت  الإم���ارات  رب��ط  ب��دور مميز يف  �شتقوم 
زي��ادة اخلطوط  ببع�شها يف �شوء  اأحياء مدينة عجمان  للركاب كما تربط 
بناء على الدرا�شات امليدانية امل�شتمرة وتلبية احتياجات اجلمهور من تغطية 

املناطق ال�شكانية وال�شناعية بالإمارة.
القت�شادية  للتنمية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س  املويجعي  ع��ب��داهلل  واأو���ش��ح 
قبل  من  حثيثة  م�شاعي  القادمة  املرحلة  خ��الل  �شت�شهد  عجمان  اإم��ارة  اأن 
اجلهات واملوؤ�ش�شات املختلفة لال�شتفادة من الفر�س التي يزخر بها اقت�شاد 
يتو�شط  ا�شرتاتيجي  والتجدد ومتيزها مبوقع  التنوع  على  القائم  عجمان 
�شناعية  ومناطق  وميناء  ط��رق  من  متطورة  حتتية  وبنية  الدولة  اإم���ارات 
للنمو  معززة  اقت�شادية  و�شيا�شات  جاذبة  وحوافز  لال�شتثمار  داعمة  وبيئة 

القت�شادي لدعم منظومة ال�شتدامة والقت�شاد الأخ�شر وتعزيز تناف�شية 
الإمارة وتر�شيخ مكانتها على اخلارطة القت�شادية العاملية.

يف  القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي  علي  �شعادة  واأ���ش��ار 
ودعم  التناف�شية  م�شتوى  برفع  التزامها  يف  م�شتمرة  ال��دائ��رة  اأن  عجمان 
مع  يتنا�شب  مبا  الإم��ارة  يف  ال�شتثمارية  البيئة  وحتفيز  الأعمال  تناف�شية 
القت�شادي  النمو  ب��ن  ال��ت��وازن  ت��راع��ي  التي  الأخ�����ش��ر  القت�شاد  مفاهيم 
والنتقال  املجتمعية،  والقيم  الطبيعية  وال���رثوات  البيئة  على  واملحافظة 
باقت�شاد الإمارة اإىل اآفاق جديدة تتبنى تطبيقات القت�شاد الأخ�شر القائم 

على املعرفة والبتكار.
يف  ال�شياحية  التنمية  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اجل��زي��ري  �شالح  �شعادة  وق���ال 
عجمان اإن الدائرة و�شعت اخلطط ال�شرتاتيجية والآليات العملية لتحقيق 
م�شتهدفات القت�شاد الأخ�شر والتي تت�شمن رفع عدد نزلء فنادق عجمان 
ل� 800 األف نزيل وجمموع 2 مليون و200 األف ليلة لنزلء الفنادق بزيادة 
ن�شبتها %64 ورفع ن�شبة اإ�شغال الفنادق وال�شقق الفندقية ل� %80 وذلك 
من خالل تو�شيع عنا�شر اجلذب ال�شياحي يف الإمارة مبجموعة من امل�شاريع 

واملبادرات.
للموارد  العام  املدير  ال�شويدي  ج��ربان  بن  عبدالرحمن  را�شد  �شعادة  واأك��د 
الب�شرية املركزية يف عجمان اأن املوارد الب�شرية املركزية تعمل وفق توجيهات 
حكومة عجمان على و�شع الآليات وال�شرتاتيجيات الكفيلة لتعزيز وتنمية 
املحاور  اأه��م  م��ن  تعد  التي  الوطنية  ب��ال��ك��وادر  واله��ت��م��ام  الب�شرية  امل���وارد 

ال�شرتاتيجية يف روؤية عجمان 2021.
التي  اأهم التوجهات احلكومية  الب�شري من  املال  راأ�س  اأن تنمية  اإىل  واأ�شار 
نحر�س على العمل عليها حيث مت و�شع عددا من املبادرات واملوؤ�شرات التي 
واخلربات  املعرفة  واإك�شابهم  املواطنن  املوظفن  ق��درات  تنمية  على  تركز 
مبهارات  والرت��ق��اء  عالية  بكفاءة  وظائفهم  اأداء  م��ن  ومتكينهم  ال��الزم��ة 
وك���ف���اءات امل��واط��ن��ن وف���ق خ��ط��وات ع��م��ل م��وح��دة وم��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى م�شتوى 
عن  تقل  ل  ن�شبة  حتقيق  يف  ت�شاهم  للعمل  مثالية  بيئة  وتوفري  احلكومة 
%90 لر�شا موظفي اجلهات احلكومية املحلية موؤكدا على دعم �شيا�شات 
الالزمة  اخل��ط��ط  واإع����داد   80% ع��ن  تقل  ل  بن�شبة  وتنفيذها  التوطن 
ل�شتقطاب املواطنن املتميزين وتاأهيل وتطوير املوارد الب�شرية يف الإمارة 

ليتم اإ�شغال كافة الوظائف ال�شاغرة يف اجلهات احلكومية.
وقالت �شعادة عهود �شهيل املدير العام حلكومة عجمان الرقمية اأن م�شتهدف 
املوؤ�شرات  من  يعد   100% بن�شبة  املتكاملة  اخلدمات  يف  الرقمي  التحول 
وامل�شتهدفات ال�شرتاتيجية املهمة �شمن حمور حكومة متميزة حيث تعمل 
الأخرى  النجاح من اجلهات  �شركاء  بالتعاون مع  الرقمية  حكومة عجمان 
على تقدمي جتربة متميزة للمتعاملن تتيح لهم اإجناز معامالتهم بطريقة 
�شل�شة و�شريعة ترتكز على تب�شيط وت�شهيل الإجراءات احلكومية من خالل 

التطبيقات الذكية واملواقع الإلكرتونية.
من جانبها اأفادت الدكتورة هاجر احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان 
لالإح�شاء والتناف�شية اأن املركز �شيكون داعما ا�شرتاتيجيا لتوفري املوؤ�شرات 
خالل  م��ن   2021 عجمان  وا�شرتاتيجية  روؤي���ة  لتحقيق  ال�شرتاتيجية 
 100% بن�شبة  املطلوبة  البيانات  ت��وف��ري  على  املحلية  اجل��ه��ات  ت�شجيع 
اإيجاد  يف  وا�شتغاللها  البيانات  هذه  توظيف  ليتم  ال�شفافية  مبداأ  وحتقيق 
احللول املبتكرة ودعم متخذي القرار ال�شليم واملخططن يف كافة املجالت 

التنموية بالإمارة.
اأن  للتميز  عجمان  لربنامج  العام  املن�شق  الرميثي  �شلطان  الدكتور  واأك��د 
لعجمان  ال�شرتاتيجية  وامل�شتهدفات  املوؤ�شرات  من  الأوىل  احلزمة  اعتماد 
تتبعه  الذي  املتكامل  ال�شرتاتيجي  النهج  خمرجات  اأهم  من  يعد   2021
اأ�ش�س التخطيط بلغة الأرقام  حكومة عجمان وخطوة �شليمة تعنى بتعزيز 

التي تعك�س فعالية الأداء وكفاءته.
التي تعمل  الأولويات  اأهم  املتعاملن من  الرميثي ان حتقيق ر�شا  واأ�شاف 
مبا  موؤ�ش�شي  ك�شلوك  وجت�شيدها  مفاهيمها  تر�شيخ  على  عجمان  حكومة 
ين�شجم مع توجيهات القيادة الر�شيدة بتقدمي اأرقى اخلدمات للمتعاملن 
اإمارة عجمان لتحقيق  وحتقيق ال�شعادة للمجتمع ومن هذا املنطلق ت�شعى 
%90 لر�شا املتعاملن عن اخلدمات احلكومية املقدمة من مراكز  ن�شبة 
اإط��ار جهود الإم��ارة يف حتقيق نقلة نوعية على �شعيد  تقدمي اخلدمة ويف 
تطبيق  على  و�شنعمل  املتعاملن  ���ش��ع��ادة  يحقق  مب��ا  احلكومية  اخل��دم��ات 
لت�شنيف اخلدمات يف جميع مراكز تقدمي اخلدمات  العاملي  النجوم  نظام 

احلكومية مما يوؤكد مدى جاهزيتها يف تقدمي خدمات ذات م�شتوى عايل.
اأنه  اآل علي املدير العام لدائرة املالية يف عجمان  اأحمد  واأكد �شعادة مروان 
بناء على توجيهات ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�شوؤون 
الإدارية واملالية رئي�س دائرة املالية ن�شعى اإىل تعزيز دور ومكانة اإمارة عجمان 
من خالل �شمان ال�شتدامة املالية ورفع كفاءة النفاق احلكومي من خالل 
تقليل ن�شبة النفقات الت�شغيلية اإىل %60 من اإجمايل النفقات بحلول عام 
2021 وتوجيه باقي املوارد خلدمة القطاعات احليوية وامل�شاريع التنموية 

يف الإمارة مبا ي�شاهم يف توفري موارد مالية اإ�شافية لتنفيذها.
الم��ارة من  الئتماين حلكومة  الو�شع  دار�شة  تعمل على  الدائرة  اأن  وبن 
خالل اإحدى وكالت الت�شنيف الئتماين املتخ�ش�شة العاملية حيث ت�شتهدف 
احلكومة حتقيق ت�شنيف ائتماين يت�شق مع ت�شنيف دولة الإمارات والذي 
من �شاأنه جذب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية لالإمارة وحت�شن معايري 
املخاطر  لتاليف  فعالة  اأداة  الئتماين  الت�شنيف  ويعد  احلكومية  ال�شفافية 
ورفع  ال�شرتاتيجي  التخطيط  عمليات  ودع���م  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  وت�شاعد 
وقوة  عجمان  حلكومة  الإي��ج��اب��ي  الأداء  م��ن  وي��ط��ور  التناف�شية  ال��ق��درات 

مركزها املايل.

بح�صور 300 مهتٍد جديد

امللتقى الرم�ساين ال�ساد�ش بدار زايد للثقافة الإ�سالمية
% انخفا�سًا باحلوادث املرورية و22 % للوفيات باأبوظبي يف الثلث الأول من العام اجلاري   11

•• العني-الفجر:

امللتقى  الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  دار  ن��ظ��م��ت 
وذلك  العن،  اأيال  فندق  ال�شاد�س يف  الرم�شاين 
�شرائح  ب��ن  والت�شامح  ال��رتاح��م  قيم  لرت�شيخ 
املجتمع واملهتدين اجلدد خالل ال�شهر الف�شيل.

واأق��ي��م��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى حت��ت رع��اي��ة ال�شيخ 
���ش��امل حم��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، وبح�شور 
للثقافة  زاي����د  دار  م��دي��ر  ال�����ش��ن��ي��دي  د.خ���ل���ف���ان 
وروؤ�شاء  الإدارات  م���دراء  و  ب��الإن��اب��ة  الإ�شالمية 
الدار وجمموعة من  و�شركاء  الأق�شام وموظفي 
بعنوان  فيلم  بعر�س  امللتقى  ب��داأ  الإع��الم��ي��ن.  
)من الإمارات اإىل العامل، رم�شان مبارك( الذي 
املهتدين  و  بالتعاون مع موظفيها  ال��دار  انتجته 
اجلدد مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل، بعدها مت تنظيم 
والتي   « اخل��ري  زاي��د  نهج   « بعنوان   - حما�شرة  
الواعظ / كيفن يو�شف من �شيوف  اأو�شح فيها 
رئ��ي�����س ال���دول���ة  ب�����اأن.. وت�����ش��م��ن امل��ل��ت��ق��ى اأي�شاً 
اأ���ش��ري جمع احل�شور  الإف��ط��ار اجلماعي يف جو 
من موظفن و مهتدين جدد و مهتمن بالثقافة 
الإ�شالمية و ال�شركاء امل�شاهمن يف اإجناح اأن�شطة 

و  املبارك  ل�شهر رم�شان  الدار  برنامج  وفعاليات 
ع��ر���س فيلم عن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، الإع��الم��ي��ن 
م�شاركة املهتدين اجلدد يف حملة »رم�شان اأمان« 
اأن�شطة  و  فعاليات  عن  فيديو  عر�س  جانب  اإىل 
هذا  ال���دار  نظمتها  التي  الرم�شانية«  »اخليمة 
بالثقافة  وامل��ه��ت��م��ن  اجل����دد  ل��ل��م��ه��ت��دي��ن  ال���ع���ام 
اأ���ش��ب��وع��ن  و ت�شمنت  الإ���ش��الم��ي��ة ع��ل��ى م���دى 
املحا�شرات  و  الفعاليات  و  الأن�شطة  من  العديد 

الدينية و امل�شابقات الثقافية والريا�شية.

وا�شت�شاف امللتقى 4 من قّراء الدار الفائزين يف 
م�شابقة  يف  امل�شاركن  و  الكرمي  القراآن  م�شابقة 
تراث  ن��ادي  نظمها  التي  للقراآن«  مرتل  »اأف�شل 
الكرمي  ال��ق��راآن  لتالوتهم  لال�شتماع  الم����ارات 
الفائزين  العذب، كما مت تكرمي جميع  ب�شوتهم 
يف م�شابقة القراآن الكرمي، و�شاحب هذه الفقرة 
عر�س فيديو عن م�شابقة القراآن الكرمي التي مت 
ال��دار و ا�شتقطبت عددا من  تنظيمها موؤخراً يف 

املهتدين اجلدد و عائالتهم.

•• اأبوظبي-الفجر:

حققت �شرطة اأبوظبي نتائج اإيجابية 
يف م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��الم��ة امل���روري���ة 
بالإمارة خالل الثلث الأول من العام 
اجلاري مقارنة بالفرتة نف�شها من 
حوادث  انخف�شت  اذ  املا�شي،  العام 
والوفيات   11% ب��ن�����ش��ب��ة  امل������رور 
%22، والإ�شابات البليغة 14%، 
الناجمة  ال��وف��ي��ات  انخف�شت  فيما 
%50، رغم  ال��ده�����س  ع��ن ح����وادث 
ارتفاع اأعداد املركبات بن�شبة 11% 

وحاملي رخ�س القيادة 6%.
وتطرق اللواء علي خلفان الظاهري 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
اإىل ج��ه��ود فرق  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
العمل  يف حتقيق التح�شن  اليجابي 
ال�شالمة  م�شتويات  لن�شب  امللحوظ 
املوؤ�شرات  اأن  م��و���ش��ح��اً   امل����روري����ة  
ال��ن��ت��ائ��ج الإي���ج���اب���ي���ة التي  ت���واك���ب 
حتققت بالعام املا�شي بخف�س ن�شبة 
الإ�شابات  و  وال��وف��ي��ات   ، احل����وادث 
والناجتة   ، اأبوظبي  ب��اإم��ارة  البليغة 
ل�شرتاتيجية  الأم��ث��ل  التنفيذ  ع��ن 

�شاملة لل�شالمة املرورية )2016-
ال�شركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   )2020
ال�شرتاتيجين وهم : دائرة النقل، 
و دائ������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ب���ل���دي���ات ، 
و  التعليم  ودائ����رة  ال�شحة،  ودائ����رة 
امل��ع��رف��ة، ب��ه��دف جعل ال��ط��رق اأكرث 
موؤ�شر  حت�����ش��ن  و  اأم���ن���اً  و  ���ش��الم��ًة 
روؤية   مع  متا�شياً  املرورية  ال�شالمة 
الظاهري  وا�شار  الر�شيدة.  القيادة 
الذكية  الأن��ظ��م��ة  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
والتي تواكب روؤى ومنهجية الدولة 
هذه  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  يف  امل�شتقبلية 
م��ث��ل كامريات  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
)البالغ  الذكية  والأب����راج  امل��راق��ب��ة، 
اأبوظبي(  ب���اإم���ارة  ب���رج   14 ع��دده��ا 
ومتابعتها  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  على 
ع��رب ���ش��ا���ش��ات ال��ك��رتون��ي��ة يف غرفة 
القيادة  »م��رك��ز  امل��رك��زي��ة  العمليات 
الآمنة،  املدينة  وم��رك��ز  وال��ت��ح��ك��م«، 
ملراقب حركة ال�شري وامل��رور.   واأكد 
احل���ر����س ع��ل��ى ات���خ���اذ الإج�������راءات 
الالزمة للحد من ظاهرة الزدحام 
امل����روري وخم��ال��ف��ة ال�����ش��ائ��ق��ن غري 
امل��ل��ت��زم��ن ب��ق��واع��د ال�����ش��ري وامل����رور، 

وت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��رط��ي ال���ذك���ي ال���ذي 
خمالفة   )91،700( بتحرير  ق��ام 
 2018 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الثلث  يف 
لتعزيز  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف 
ال�شالمة املرورية.  وذكر اأن �شرطة 
الكامريات  برتكيب  قامت  اأبوظبي 
ال���ذك���ي���ة مب����داخ����ل وخم��������ارج نفق 
توفري  يف  ي�شهم  مب��ا  ال��ب��ح��ر  ق�شر 
للقادمن،  امل����روري����ة  الن�����ش��ي��اب��ي��ة 
واخلارجن من جزيرة الرمي ومنع 
امل����روري الناجتة  ح���الت الخ��ت��ن��اق 
ع��ن ع���دم الل���ت���زام ب��ق��واع��د ال�شري 
اأن تلك الكامريات  واملرور، مو�شحاً 
التي  املتكاملة  احل��ل��ول  �شمن  ت��اأت��ي 
تدعم العمليات الت�شغيلية يف جمال 
من  بال�شتفادة  امل��روري��ة  ال�شالمة 
والتكنولوجيا.  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
واأكد مدير قطاع العمليات املركزية 
على �شرورة اللتزام بقواعد ال�شري 
واملرور تزامناً مع بدء ت�شغيل نظام 
لل�شائقن  الذكي  املخالفات  حترير 
رفع  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  املخالفن، 
درج�������ات ال�������ش���الم���ة امل�����روري�����ة على 
اإىل  ال�شائقن  الإم����ارة. ودع��ا  ط��رق 

امل���ق���ررة لفتاً  ب��ال�����ش��رع��ات  الل���ت���زام 
ما  �شكلت  ال��زائ��دة  ال�شرعة  اأن  اإىل 
املخالفات  م���ن   )84%( ن�����ش��ب��ت��ه 
ل�شنة  الأول  ال��ث��ل��ث  خ���الل  امل��ح��ررة 
اجلهود  من  الرغم  على    .2018
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  امل��ب��ذول��ة وح��ر���س 
من  ال�شائقن  اإيجابية  زي���ادة  على 
خ��الل م��ب��ادرة الإع����الن ع��ن مواقع 
عملها  واأوق���ات  املتحركة  ال����رادارات 
يف فرتات خمتلفة من اليوم، اإل اأن 
نحو  بر�شد  ق��ام��ت  ال�����رادارات  تلك 

)115 األف( خمالفة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105200

با�ش��م: ال�شيد بالل حممد احلموي

وعنوانه: عقار رقم 5668، �شارع الربعن احلي ال�شمايل، مع�شمية ال�شام، ريف دم�شق، 

�شوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103052(  بتاريخ: 2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/08 وحتى تاريخ : 2028/01/08

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105505

با�ش��م: باك�شرت انرتنا�شيونال انك

وعنوانه: 1 باك�شرت باركواي، ديرفيلد، اإيلينوي 60015، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )107525(  بتاريخ: 2010/09/13

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/17 وحتى تاريخ : 2028/01/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105507

با�ش��م: باك�شرت انرتنا�شيونال انك

وعنوانه: 1 باك�شرت باركواي، ديرفيلد، اإيلينوي 60015، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )107540(  بتاريخ: 2010/09/13

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/17 وحتى تاريخ : 2028/01/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105508

با�ش��م: باك�شرت انرتنا�شيونال انك

وعنوانه: 1 باك�شرت باركواي، ديرفيلد، اإيلينوي 60015، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )107539(  بتاريخ: 2010/09/13

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/17 وحتى تاريخ : 2028/01/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 113561

با�ش��م: التون قايا ان�شات ناكليات جيدا تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: غازي خمتار با�شا بولواري مركز عمل قاليون ط : 4 رقم 14 غازي عنتاب 

– تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )104604(  بتاريخ: 2010/06/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/05/27 وحتى تاريخ : 2028/05/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 26849  

با�ش��م: كاو كوربوري�شن

وعنوانه: 14-10، نيهونبا�شي كايابات�شو 1 ت�شومه، ت�شو- كو، طوكيو 103، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )22025(  بتاريخ: 1999/08/22

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/06/01 وحتى تاريخ : 2028/06/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 27300

با�ش��م: كو كوربوري�شن

وعنوانه: 14-10 نيهونبا�شي كايابات�شو 1 ت�شومه، ت�شو- كو، طوكيو 103، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )22285(  بتاريخ: 1999/09/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/06/24 وحتى تاريخ : 2028/06/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105267

با�ش��م: دينا مانوج ثاكر

وعنوانه: 1 نورث برج رود، رقم 19-05/04، هاي �شرتيت �شنرت، �شنغافور 179094 

وامل�شجلة حتت رقم : )103053(  بتاريخ:  2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/09 وحتى تاريخ : 2028/01/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106946

با�ش��م: ميدا�س بريكرييد ترييد�س بي يف تي. ال تي دي

وعنوانه: بي. جون زا�شارايا بيلدينغ، كوتايام ،كوتايام دي�شت. كريال �شتيت ، الهند

وامل�شجلة حتت رقم : )103065(  بتاريخ: 2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/02/11 وحتى تاريخ : 2028/02/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106948

با�ش��م: ميدا�س بريكرييد ترييد�س بي يف تي. ال تي دي

وعنوانه: بي. جون زا�شارايا بيلدينغ، كوتايام ،كوتايام دي�شت. كريال �شتيت ، الهند

وامل�شجلة حتت رقم : )103067(  بتاريخ: 2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/02/11 وحتى تاريخ : 2028/02/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107805

با�ش��م: كاو كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر اي�شا با�شم كاو كوربوري�شن(

 ،8210-103 طوكيو  ك��و،  ت�شو-  ت�شوم،   -1 كايابات�شو  نيهونبا�شي   ،10-14 وع��ن��وان��ه: 

اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )146868(  بتاريخ: 2011/05/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/02/25 وحتى تاريخ : 2028/02/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 110310

با�ش��م: ال�شيد بالل حممد احلموي

الربعن  �شارع  ال�شام  مع�شمية  دم�شق،  ريف  ال�شورية،  العربية  اجلمهورية  وعنوانه: 

احلي ال�شمايل عقار رقم 5668 

وامل�شجلة حتت رقم : )103073(  بتاريخ: 2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/04/07 وحتى تاريخ : 2028/04/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105332

با�ش��م: اولكر بي�شكويف �شاناي انونيم �شريكيتي

 / – ا�شطنبول  يو�شكودار   ، كامليكا  ب��ي.   1 رق��م:  ك��اد.  ف��رح  م��اه.  كي�شكيلي  وعنوانه: 

تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )103806(  

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/13 وحتى تاريخ : 2028/01/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105333

با�ش��م: اولكر بي�شكويف �شاناي انونيم �شريكيتي

 / – ا�شطنبول  يو�شكودار   ، كامليكا  ب��ي.   1 رق��م:  ك��اد.  ف��رح  م��اه.  كي�شكيلي  وعنوانه: 

تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )107503(  

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/01/13 وحتى تاريخ : 2028/01/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107088

با�ش��م: بيك�س انرتنا�شونال بي تي اي ال تي دي.

وعنوانه: 153 با�شري باجنينج رود، رقم 01-19/19اي��ه با�شري باجنينج دي�شرتيبارك، 

�شنغافورا 118482

وامل�شجلة حتت رقم : )107088(  بتاريخ:  2016/05/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/02/14 وحتى تاريخ : 2028/02/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108799

با�ش��م: ا�شيبادمي �شاجليك هيزميتلريي يف تيكاريت انونيوم �شريكتي

وعنوانه: ا�شيبادمي، تيكن �شوكاك، رقم: 8، كاديكوي، ا�شطنبول / تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )101388(  بتاريخ:  2010/04/05

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/03/10 وحتى تاريخ : 2028/03/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 110571

با�ش��م: باناما جاك انرتنا�شونال، انك.

املتحدة  ال���ولي���ات  ف��ل��وري��دا 32801،  اورلن������دو،  ���ش��رتي��ت،  ارن��ي�����ش��ت��ن   230 وع��ن��وان��ه: 

المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )103057(  بتاريخ:  2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/04/10 وحتى تاريخ : 2028/04/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 110572

با�ش��م: باناما جاك انرتنا�شونال، انك.

املتحدة  ال���ولي���ات  ف��ل��وري��دا 32801،  اورلن������دو،  ���ش��رتي��ت،  ارن��ي�����ش��ت��ن   230 وع��ن��وان��ه: 

المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )103058(  بتاريخ:  2010/05/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/04/10 وحتى تاريخ : 2028/04/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 111592

با�ش��م: ا�س. ايه. اآر. تيك�شتايل اتهالت ايهراكات يف دي�س تيكاريت ليمتد �شريكيتي

1/ايه، مريتر  رقم  �شوكاك،  اليابييا  كادي�شي،  فاتيه  �شيتا�شي،  وعنوانه: كري�شتا�شيلر 

تركيا  - – ا�شطنبول 
وامل�شجلة حتت رقم : )104602(  بتاريخ 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/04/28 وحتى تاريخ : 2028/04/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117124

با�ش��م: ايبيكيول جييم �شانايي بازارلما يف تيكاريت ايه ا�س

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )128547(  بتاريخ:  2011/01/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342
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عربي ودويل

قال املتحدث الأمني لوزارة الداخلية ال�شعودية اإن رجل اأمن ا�شت�شهد 
اأثناء اأدائه لعمله اإثر عمل اإجرامي غادر من اأحد الأ�شخا�س م�شريا 

اىل اأنه مت القب�س على اجلاين.
ال�شبيعي  نايف  م�شاري  ع��ب��داهلل  رقيب  وكيل  اأن  املتحدث  واأو���ش��ح 
امل��رور ب�شارع اجلي�س  اإدارة حركة  ي��وؤدي مهام عمله يف  تعر�س وهو 
يف حمافظة الطائف م�شاء يوم الأربعاء املا�شي لعمل اإجرامي غادر 
من اأحد الأ�شخا�س ب�شالح اأبي�س نتج عنه ا�شت�شهاده وعند حما�شرة 
اجلاين من اجلهات الأمنية اأثناء حماولته الفرار با�شتخدام دورية 
املرور ترجل منها وبحيازته ال�شالح املوجود داخل الدورية واجته اإىل 
داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار جتاه رجال الأمن مما اقت�شى 
التعامل معه لتحييد خطره حيث مت القب�س عليه بعد اإ�شابته التي 

نقل على اإثرها اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.
وقال اإنه ات�شح اأن اجلاين هو املدعو عبدالعزيز �شعود �شعد املعقبي 
املالكي وهو من اأرباب ال�شوابق فيما اأُ�شيب جراء التعامل معه اثنان 
وحالتهما  امل�شت�شفى  يف  ال��ع��الج  حالياً  ويتلقيان  الأم���ن  رج��ال  م��ن 
م�شتقرة وما تزال اجلهات الأمنية تبا�شر حتقيقاتها يف هذا العمل 

للوقوف على كافة تفا�شيله واملتورطن فيه.

اأفادت و�شائل اعالم حملية باأن حمكمة يف اأونتاريو ق�شت بالإفراج 
يواجه  ط��ال��ب��ان  ل��دى  �شابق  رهينة  وه��و  ب��وي��ل  ج��و���ش��وا  ع��ن  بكفالة 
اتهامات جنائية يف كندا تتعلق بحوادث ارتكبها بعد اطالق �شراحه 
من الأ�شر. واعتقلت ال�شرطة الكندية بويل )34 عاما( يف دي�شمرب 
الأمريكية  زوج��ت��ه  م��ع  ���ش��راح��ه  اط���الق  م��ن  �شهرين  ب��ع��د   2017
واأبنائهما الثالثة وعودتهم اإىل كندا. ومل يتم العالن عن تفا�شيل 
العتداء  ت�شمل  تهمة   19 ي��واج��ه  اأن���ه  رغ��م  ب��وي��ل  الت��ه��ام��ات �شد 
بالقتل.  تهديدات  واط���الق  الق�شري  واحل��ج��ز  اجلن�شي  والع��ت��داء 
وفر�شت املحكمة حظرا على الن�شر مينع العالم من ذكر اجراءات 
الفراج بكفالة اأو معلومات ميكن اأن حتدد هوية اأي �شحية اأو �شاهد. 
اأثناء   2012 اأكتوبر  ومت اختطاف بويل وزوجته كيتالن كوملان يف 
جتولهما يف اأفغان�شتان. وق�شيا خم�شة اأعوام يف الأ�شر، ولد خاللها 
اإن طفال رابعا ُقتل وتعر�شت زوجته  اأطفالهم الثالثة. وقال بويل 
لالغت�شاب بعد اأ�شرهما من جانب �شبكة حقاين املتحالفة مع حركة 

طالبان. ونفت طالبان التهامات بالغت�شاب والقتل.
واأوردت هيئة الذاعة الكندية )�شي.بي.�شي( من حمكمة اأوتاوا يوم 
البقاء يف  ت�شمل  �شروط  بعدة  بويل  الف��راج عن  �شيتم  انه  اجلمعة 
�شوار  بوا�شطة  مراقبته  ويتم  اجلربية  القامة  حتت  والديه  منزل 

لتحديد املواقع. كما يجب عليه ت�شليم جواز �شفره.

ال�شن  تعزيز  ان  ام�س  ماتي�س  جيم  الم��ريك��ي  ال��دف��اع  وزي��ر  ق��ال 
ال�شن اجلنوبي  املتنازع عليها يف بحر  املياه  الع�شكرية يف  مواقعها 
البحري  التقاطع  ون�شر منظومات دفاعية متطورة على طول هذا 

ال�شرتاتيجي يهدفان اىل “ترهيب واإكراه” جريانها.
وا�شاف ماتي�س خالل قمة اأمنية يف �شنغافورة قبل ع�شرة ايام على 
قمة مرتقبة بن الرئي�س المريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري 
جهود  دع��م  يوا�شل  المريكي  اجلي�س  اإن  اون  جونغ  كيم  ال�شمايل 
الدبلوما�شية من اأجل نزع ال�شالح النووي من �شبه اجلزيرة الكورية 

“ب�شكل كامل وقابل للتحقق ول ميكن الرجوع عنه«.
وقال ماتي�س اإن بكن ن�شرت اأ�شلحة ت�شمل بطاريات �شواريخ م�شادة 
جزر  على  الكرتونية  ت�شوي�س  انظمة  وك��ذل��ك  وال��ط��ائ��رات  لل�شفن 
ا�شطناعية يف بحر ال�شن اجلنوبي اقامت عليها من�شاآت ع�شكرية 

معززة مبا فيها مهابط للمقاتالت دعما ملطالبها بال�شيادة.
اإن بكن ن�شرت اي�شا قاذفات على جزيرة وودي يف ارخبيل  وا�شاف 
�شانغري- “حوار  قمة  امام  المريكي  الدفاع  وزير  واأك��د  بارا�شيل. 
ل” اأنه “رغم ت�شريحات ال�شن التي تّدعي عك�س ذلك، فاإن تركيب 
بغر�س  الع�شكرية  بال�شتخدامات  مبا�شرة  مرتبط  ال�شلحة  تلك 

الرتهيب والكراه«.

عوا�شم

الريا�ض

�سنغافورة

اأوتاوا

نتانياهو يعتمد لهجة �سارمة �سد ايران 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

يتوجه رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامن نتانياهو غداً الثنن اىل اأوروبا 
القارة يف  ق��ادة دول  ي�شعى  بينما  اي��ران  ازاء  ت�شاهل فيها  ر�شالة ل  حامال 
ال��ن��ووي واحل���وار م��ع ط��ه��ران. يلتقي نتانياهو  ان��ق��اذ الت��ف��اق  املقابل اىل 
املعار�س ال�شديد لالتفاق النووي والنظام اليراين على التوايل ال�شبوع 
اميانويل  الفرن�شي  والرئي�س  مريكل  انغيال  المل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  املقبل 
خلفية  على  وذل��ك  م��اي  ت��ريي��زا  الربيطانية  احلكومة  ورئي�شة  م��اك��رون 
ت�شعيد يف التوتر الإقليمي. املانيا وفرن�شا وبريطانيا هي من بن الدول 
ملنع هذه  العظمى وط��ه��ران  ال��ق��وى  ب��ن   2015 الت��ف��اق يف  املوقعة على 
الخرية من حيازة ال�شالح النووي. ويدافع قادة هذه الدول عن التفاق 
املا�شي.  مايو  اأي���ار  م��ن  الثامن  يف  منه  الم��ريك��ي  الن�شحاب  رغ��م  بحزم 
ومن املفرت�س ان تطغي تبعات هذا الن�شحاب على كل الق�شايا الأخرى 
عرقلة  �شبل  يف  معهم  “�شاأتباحث  الثنن  نتانياهو  و�شرح  الأ�شبوع.  هذا 
و�شاأعر�س  الو���ش��ط.  ال�شرق  يف  الإي���راين  والتو�شع  النووية  الطموحات 

م�شيفا ان هذه امل�شائل “حيوية بالن�شبة اىل اأمن ا�شرائيل«. مواقفي”، 
تخ�شى ا�شرائيل ان متلك ايران ال�شالح النووي الذي تعترب انه �شي�شتهدفها 
ت�شعر  كما  البال�شتي.  برناجمها  اجلمهورية  وا�شلت  اذا  خ�شو�شا  حتما 
بالقلق ازاء حتركات ايران املزعزعة لال�شتقرار على حد قولها يف املنطقة 
)العراق ولبنان واليمن( وترف�س ان يكون لهذه الخ��رية موطئ قدم يف 
النووي مل  التفاق  ب��اأن  نتانياهو  �شدد  اأ�شهر،  امل��ج��اورة. على مدى  �شوريا 
يبعد ايران عن هدفها النووي بل زادها اقرتابا منه. وتقول ا�شرائيل ان 
الدولية على  الرفع اجلزئي للعقوبات  التي مت حتقيقها بف�شل  العائدات 
وبعد  املنطقة.  يف  لي��ران  الع�شكري  النفوذ  متويل  يف  �شاهمت  البلد  ه��ذا 
اوباما،  ب��اراك  ال�شابق  المريكي  الرئي�س  ادارة  مع  الوا�شحة  الختالفات 

يبدو نتانياهو يف ان�شجام تام مع ادارة دونالد ترامب احلالية.

طائرات ورقية حارقة من غزة ت�صعل حرائق يف اإ�صرائيل

فل�سطني تتهم وا�سنطن بتعطيل مهام جمل�ش الأمن 

رئي�س الربملان امل�صري: جتديد الثقة برئي�س م�صر �صرورة ملحة 

ال�سي�سي: كنت على راأ�ش فريق اإنقاذ م�سر من املتاجرين بالدين 

متثيلة اغتيال من�سق رو�سي.. فوز تكتيكي اأم نك�سة ا�سرتاتيجية؟

ال�سعودية: اأوامر ملكية بتعيني وزيرين جديدين وا�ستحداث وزارة للثقافة

حلظة يف موا�شلة عملها الإن�شاين 
امل�شابن  حياة  لإن��ق��اذ  التطوعي 

خالل ع�شرة اأ�شابيع متتالية«.
الطواقم  اأن  ال���������وزارة،  واأك�������دت 
ال��ط��ب��ي��ة ���ش��ت��وا���ش��ل ع��م��ل��ه��ا على 
حدود قطاع غزة ويف كافة اأماكن 
الحتالل  ج��ي�����س  م���ع  الح��ت��ك��اك 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، م��ه��م��ا ك��ل��ف��ت هذه 
اإىل  داعية  ثمن،  من  الت�شحيات 
احلماية  ل��ت��وف��ري  اجل�����اد  ال��ع��م��ل 
ل��ل��ط��واق��م ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ودع���ت 
اثنن من كوادرها، وهما ال�شهيد 
مو�س اأبو ح�شنن وال�شهيدة رزان 

النجار.

•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

اخلارجية  ال�����ش��ئ��ون  وزي����ر  ات��ه��م 
ريا�س  الفل�شطيني  وامل��غ��رتب��ن 
املالكي، وا�شنطن بتعطيل جمل�س 
ممار�شة  ع�����ن  ال���������دويل  الأم���������ن 
م�شروع  اإف�شالها  بعد  م�شوؤولياته 
دولية  حماية  توفري  يطلب  ق��رار 

للفل�شطينين.
�شجبه  ع��ن  بيان  يف  املالكي  وع��رب 
املتحدة،  ال��ولي��ات  ملنع  وا�شتيائه 
ال�شطالع  م���ن  الأم�����ن  جم��ل�����س 
وال�شلم  الم���ن  حماية  يف  ب���دوره 
ال�شعب  وح����م����اي����ة  ال�����دول�����ي�����ن، 
ا�شتخدامها  راف�شاً  الفل�شطيني، 
�شد  “الفيتو”  ال���ن���ق�������س  ح����ق 
لل�شعب  احل���م���اي���ة  ت���وف���ري  ق�����رار 

الفل�شطيني.
املندوبة  ا���ش��ت��خ��دام  “اإن  وق�����ال: 
املتحدة  الأمم  ل���دى  الأم��ري��ك��ي��ة 
ل��ل��ف��ي��ت��و ه���و �شقطة  ن��ي��ك��ي ه����ايل 
اأخالقية اأخرى لأمريكا، وانعزال 
اأمريكي عن الواقع وعمًى �شيا�شي، 
ب�شاأن  ال��دويل  لالإجماع  وجتاهل 
اجلرائم واملمار�شات التي ترتكبها 

اإ�شرائيل وانحياز للقاتل«.
الرغم من  اأن��ه على  املالكي  واأك��د 
الأم��ن، وتقوي�س  تعطيل جمل�س 

مل ت��رد ت��ق��اري��ر ف��وري��ة ع��ن وقوع 
اإ�شابات اأو اأ�شرار.

ق����ام  الأخ�������������رية،  الأ�����ش����اب����ي����ع  يف 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون م����ن ق����ط����اع غزة 
ب��اإط��الق ط��ائ��رات ورق��ي��ة حمملة 
وحاويات  امل��ول��وت��وف  ب��زج��اج��ات 
الوقود املحرتق اإىل اإ�شرائيل، مما 
وا�شعة  م�شاحات  يف  ال��ن��ار  اأ���ش��رم 

من احلقول.
اإط����الق  ت��ك��ت��ي��ك  ا����ش���ت���خ���دام  ومت 
املحملة  ال����ورق����ي����ة  ال����ط����ائ����رات 
ب��ال��ق��ن��اب��ل احل���ارق���ة م���ع انطالق 
امل��ظ��اه��رات الأ���ش��ب��وع��ي��ة يف اإط���ار 
ال�شياج  ع��ن��د  العودة”  “م�شرية 
احل������دودي، وال���ت���ي ب�����داأت يف 30 

مار�س املا�شي .
ووق��ع احلريق الأك��رب ال��ذي جنم 
التي  ال���ورق���ي���ة  ال����ط����ائ����رات  ع����ن 
حت���م���ل ال���ق���ن���اب���ل احل����ارق����ة قبل 
ثالثة اأ�شابيع بالقرب من كيبوتز 
 7 بئريي، ال��ذي يقع بعد ح��وايل 
الربيج  خميم  �شرق  كيلومرتات 
لالجئن يف غزة. وا�شتغرق اطفاء 

احلرائق �شت �شاعات لإطفاء.
ال�شحة  وزارة  واأ������ش�����درت  ه����ذا 
ك�شفت  ب����ي����ان����اً  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
ا�شت�شهاد  م��الب�����ش��ات  ك���اف���ة  ف��ي��ه 
النجار،  رزان  املتطوعة  امل�شعفة 

دوره يف حفظ الأمن وال�شلم فاإن 
يف  م�شتمرة  الفل�شطينية  القيادة 
�شعيها لإيجاد ال�شبل كافة حلماية 

ال�شعب الفل�شطيني واأر�شه.
وكان م�شروع القرار الذي قدمته 
ال��ك��وي��ت ال��ع�����ش��و غ��ري ال���دائ���م يف 
تاأييد  على  ح�شل  الأم��ن  جمل�س 
10 اأع�شاء، فيما امتنع 4 اأع�شاء 
عن الت�شويت بينما عار�شت دولة 

واحدة هي الوليات املتحدة.
ورقية  ت�شببت طائرات  ذل��ك،  اىل 
من  فل�شطينيون  اأطلقها  ح��ارق��ة 
اإ�شرائيل،  داخ���ل  اإىل  غ���زة  ق��ط��اع 
ان���دلع ح��رائ��ق يف حقول قرب  يف 
كيبوتز نري عام وكيبوتز كي�شوفيم 

قرب حدود غزة.
“يديعوت  ����ش���ح���ي���ف���ة  وذك����������رت 
اأن  ال�����ش��ب��ت  ام�������س  احرونوت” 
ان����دل����ع يف حقل  ك����ب����رياً  ح���ري���ق���اً 
عام”  ن��ري  كيببوتز”  م��ن  ق��ري��ب 
حارقة  ورقية  طائرة  فيه  ت�شببت 

مت اإطالقها من قطاع غزة.
مكافحة  اأط����ق����م  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
احل���رائ���ق ت��ع��م��ل ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 

و�شوله اإىل الكيبوتز.
طائرة  ت�����ش��ب��ب  ���ش��اب��ق،  وق����ت  ويف 
ورقية م�شتعلة يف اإ�شرام حريق يف 

حقل قرب كيبوتز كي�شوفيم.

ملحافظة  ال�شرقية  احل���دود  على 
خانيون�س جنوب قطاع غزة، اأكدت 
الإ�شرائيلي  الح���ت���الل  اأن  ف��ي��ه 
عدم  رغ���م  وقتلها  قن�شها  ت��ع��ّم��د 

ت�شكيلها اأي خطر على جنوده.
اإن  ب���ي���ان���ه���ا،  ال���������وزارة يف  وق����ال����ت 
امل�������ش���ع���ف���ن  م�������ن  “جمموعة 
توجهوا �شوب عدد من املواطنن 
امل�شابن بعد اإطالق النار عليهم 
الحتالل  جي�س  ج��ن��ود  ق��ب��ل  م��ن 
ملحافظة  ال�شرقية  احل���دود  على 
ال�شهيدة  بينهم  وم��ن  خانيون�س، 
يديهم  كلتا  رافعن  النجار،  رزان 
اأي  ت�شكيلهم  ع���دم  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً 

•• كييف-وكاالت:

معروف  اآخ��ر  رو���ش��ي  �شحفي  مقتل  خ��رب  املا�شي  الثالثاء  �شباح  انت�شر، 
اأ�شيب  الرو�شي فالدميري بوتن، بعدما  الرئي�س  ال�شديد لنظام  بانتقاده 
و�شائل  وت��داول��ت  اأوك��ران��ي��ا.  عا�شمة  كييف،  يف  �شقته  اأم��ام  نارية  بطلقات 
اإعالم �شوراً جلثته مغطاة بالدماء، واتهم رئي�س الوزراء الأوكراين “الآلية 
الرو�شية الطاغية” بارتكاب اجلرمية. لكن يف �شبيحة اليوم التايل، وقف 
ال�شحفي حياً، ليعرتف، خالل موؤمتر �شحفي، باأن ما جرى كان “عملية 

�شرية” دبرتها قوى اأمنية اأوكرانية بهدف �شبط قاتل ماأجور.
براغ،  الدولية يف  ال�شوؤون  بارز لدى معهد  باحث  وي�شف مارك غاليوتي، 
وهو زميل زائر للمجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية، ال�شحفي الرو�شي، 
حربي  يف  كجندي  ���ش��ارك  اأ���ش��ط��وري��ة،  �شخ�شية  ب��اأن��ه  باب�شينكو،  اآرك����ادي 
العمل  ب��داأ  لذلك،  ونتيجة  احل��رب.  تلك  ح��ول  مذكراته  وكتب  ال�شي�شان، 
اأوكرانيا، ومل  ثم يف  رو�شيا يف جورجيا،  كمرا�شل حربي، فغطى تدخالت 

يرتدد يف انتقاد الكرملن و�شيا�شته اخلارجية. 
ا�شطر باب�شينكو ملغادرة  وكما ي�شري غاليوتي، يف جملة “فورين بولي�شي”، 
رو�شيا، يف عام 2017، بعدما اأثارت تعليقاته عا�شفة وطنية وا�شعة، عندما 
اأعرب، عرب في�س بوك، عن ل مبالته مبقتل جميع اأع�شاء فرقة مو�شيقية 

ع�شكرية كانوا على منت طائرة حتطمت، وهي يف طريقها نحو �شوريا. 
من  لعدد  موئاًل  اأ�شبحت  التي  كييف،  يف  رحاله  باب�شينكو  حط  وعندما 
اأن��ه لن يكون مب��اأم��ن. فقد توالت عمليات  ي��درك،  ال��رو���س، ك��ان  املن�شقن 
وارتبطت  بع�شها،  بتدبري  الكرملن  واتهم  اأمثاله،  من  ملن�شقن  اغتيال 
اأخرى باأ�شباب خمتلفة.  ولكن، كما نقل كاتب املقال، عن فا�شيل هريت�شاك، 

قائد جهاز اأمن الدولة يف اأوكرانيا، ما جرى لباب�شينكو كان مبثابة خدعة. 
فقد تبن اأنه مت الرتتيب لعملية �شرية بهدف اإثبات اأن عمالء ا�شتخبارات 

رو�شية دفعوا لرجل اأوكراين مبلغ 40 األف دولر من اأجل قتل با�شينكو. 
ولكنها،  ناجحة،  العملية  تعترب  الأوكرانية  احلكومة  اإن  غاليوتي  ويقول 

على الأرجح فا�شلة، وتعد نك�شة ا�شرتاتيجية بالن�شبة لكييف. 
ويلفت كاتب املقال لكون عمليات القتل املنظمة ت�شرتعي عادة الأنظار يف 
تلك  مثل  ن�شاهد  ما  “غالباً  بريطاين:  �شرطة  �شابط  قال  وكما  الغرب. 
خيارات  بالتاأكيد  وهناك  ال��واق��ع.  اأر���س  علي  ولي�س  الأف���الم،  يف  الأ�شياء 
قال  الواقع،  ويف  امل�شرحي”.  ال�شتعرا�س  النوع من  ذلك  اأخ��رى عدا عن 
اإه���م ا���ش��ت��وح��وه م��ن اأفالم  الأوك���ران���ي���ون، يف دف��اع��ه��م ع��ن ذل��ك التكتيك، 
الأمن  اأجهزة  اأ�شلوب مف�شل لدى  اأي�شاً  اأنه  �شريلوك هوملز.  ولكن يبدو 
اأبلغ مثال على �شحة  الأوكرانية. ورمبا يعطي ما جرى، يف عام 2016، 
م�شت�شار  مقتل  متثيلية  هناك  الأمنية  الأج��ه��زة  دب��رت  فقد  ال���راأي.  ذل��ك 
بقتله. ويف عملية  زعيم ع�شابة هدد  اعتقال  بهدف  بوركروف�شك  بلدة  يف 
حقوق  جم��ال  يف  نا�شط  قتل  عملية  الأوك��ران��ي��ة  ال�شرطة  مثلت  اأخ����رى، 
اإذا  ما  معرفة  الآن  ي�شتحيل  الكاتب،  وب��راأي  اأودي�شا.   مدينة  يف  الإن�شان 
لقتله،  ي�شعون  من  على  القب�س  اإلقاء  اأج��ل  من  حياً  باب�شينكو  اإبقاء  ك��ان 
هو اأف�شل تكتيك. وقد يدعي بع�شهم باأن كل ما من �شاأنه اأن يحقق هذه 
اأمنية، لأن  الأه��داف يعد اإجن��ازاً. ولكن، لي�س هذا بالتاأكيد جمرد عملية 
اأوكرانيا تخو�س حرباً �شيا�شية مع رو�شيا، ومن املفهوم اأنها ت�شعى خلدمة 
ق�شيتها عرب اتهام اأجهزة ا�شتخبارات رو�شية بتدبري حماولت اغتيال على 
اأر�شها.  ويختم كاتب املقال راأيه، اأن ما يبدو الآن ن�شراً تكتيكياً بالن�شبة 

لأوكرانيا، قد يثبت يوماً اأنه لي�س اأكرث من نك�شة ا�شرتاتيجية. 

رئي�ش احلكومة ال�سباين اجلديد يوؤدي اليمني  
•• مدريد-اأ ف ب:

يق�شم ال�شرتاكي ال�شباين بيدرو �شان�شيز اليمن ب�شفته رئي�شا حلكومة 
راخ��وي من  ماريانو  املحافظ  اأط��اح  بعدما  ت�شكيلها،  عليه  يتعن  ي��زال  ل 

خالل الت�شويت على حجب الثقة يف الربملان.
ويق�شم �شان�شيز، اخلبري القت�شادي )46 عاما( احلديث العهد يف �شوؤون 
احلكم، اليمن  امام امللك فيليبيي ال�شاد�س يف الق�شر امللكي يف ال�شاحية 

ال�شمالية الغربية ملدريد.
تعين  ال�شباين،  العمايل  ال�شرتاكي  احل��زب  رئي�س  على  يتعن  زال  وم��ا 
يف  الالئحة  ن�شر  بعد  اإل  مهامه  ت�شلم  ي�شتطيع  ول��ن  حكومته،  اع�شاء 

اجلريدة الر�شمية يف اليام املقبلة.
وبعدما اأوقع حزبه يف هزميتن انتخابيتن �شاحقتن يف 2015 و2016، 
وا�شطره جهاز احلزب ال�شرتاكي العمايل ال�شباين اىل ال�شتقالة، جنح 
رئا�شة احلكومة منذ  اأن توىل  بعد  راخ��وي )63 عاما(،  اإبعاد  �شان�شيز يف 

.2011
ورفع �شان�شيز يف 25 اأيار مايو مذكرة حجب ثقة �شد راخوي غداة ادانة 
حزبه ال�شعبي يف حماكمة بتهمة الف�شاد. وهذه ق�شية كبرية للحزب الذي 

كان جنا حتى الن من ف�شائح كثرية.
ووقفت املعار�شة �شد راخوي، الذي تخلى عنه حلفاوؤه الو�شطيون يف حزب 
الذي ح�شل لتوه  ب��ي.ان.يف  البا�شكيون يف حزب  كيودادانو�س، والقوميون 
على املوافقة على ميزانيته يف مقابل ن�شف مليار يورو من ال�شتثمارات. 

واقرت املذكرة ب 180 �شوتا من ا�شل 350 يف جمل�س النواب.
عليه”،  يعلو  �شرف  ول  ا�شبانيا،  احكم  ان  يل  �شرفا  “كان  راخ���وي  وق��ال 

متمنيا خللفه ان يرتك مثله البلد يف اف�شل حالة.

املحتل املدججة  ق��وات  خطر على 
بال�شالح«.

الحتالل  “جنود  اأن  واأ���ش��اف��ت، 
اأط��ل��ق��وا ال��ر���ش��ا���س احل���ي ب�شكل 
واأ�شابوا  رزان،  �شدر  على  مبا�شر 
ع�����دداً اآخ����ر م���ن امل�����ش��ع��ف��ن، رغم 
ارتدائهم كامل زيهم الطبي الذي 

يدل على عملهم«.
ج���رى جرمية  م��ا  “اأن  وت��اب��ع��ت: 
اغ���ت���ي���ال لإح�������دى ال���ع���ام���الت يف 
امل��ي��دان الن�����ش��اين، وال��ت��ي عملت 
مع الطواقم الطبية منذ انطالق 
الكربى  ال��ع��ودة  م�شرية  فعاليات 
املا�شي، ومل تتوان  30 مار�س  يف 

واملهند�س عبداهلل  بدل منه  الراجحي  بن عبدالعزيز  �شليمان  بن  اأحمد 
وينبع  للجبيل  امللكية  للهيئة  رئي�شا  ال�شعدان  ع��ب��داهلل  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
الدكتور عبداللطيف بن  امللكية تعين  الأوام��ر  مبرتبة وزي��ر. وت�شمنت 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ال�شيخ وزيرا لل�شوؤون الإ�شالمية والدعوة 
والإر�شاد ليحل حمل �شالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�شيخ الذي عن 
وزير دولة وع�شوا مبجل�س الوزراء وع�شوا يف جمل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية 
الداود  عبدالعزيز  بن  نا�شر  الدكتور  تعين  الأوام��ر  و�شملت  والأمنية. 
نائبا لوزير الداخلية مبرتبة وزير والدكتور عبداهلل بن �شامل بن جابر 
بن  �شالح  ب��ن  خالد  وال��دك��ت��ور  ال�شورى  جمل�س  لرئي�س  نائبا  املعطاين 
واملتجددة  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك  ملدينة  رئي�شا  ال�شلطان  عبداهلل 
وامل��ه��ن��د���س ه��ي��ث��م ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ع��وه��ل��ي ن��ائ��ب��ا لوزير 
الت�شالت وتقنية املعلومات. ون�شت الأوامر على تعين نائبن وم�شاعد 

•• جدة- وام: 

اأ�شدر خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك 
اململكة العربية ال�شعودية اأوامر ملكية فجر ام�س ت�شمنت تعين وزيرين 
اإىل  اإ�شافة  الجتماعية  والتنمية  والعمل  الإ�شالمية  لل�شوؤون  جديدين 
ا�شتحداث وزارة جديدة للثقافة بعد ف�شلها عن وزارة الإعالم والثقافة 

عالوة على تعين نواب وم�شاعدين للوزراء يف عدد من الوزارات.
واأمر امللك �شلمان با�شتحداث وزارة با�شم وزارة الثقافة تنقل اإليها املهام 
وامل�شوؤوليات املتعلقة بن�شاط الثقافة ويعدل ا�شم وزارة الثقافة والإعالم 
ليكون وزارة الإعالم وتعين الأمري بدر بن عبداهلل بن حممد بن فرحان 
اآل �شعود وزيرا للثقافة. واأعفى العاهل ال�شعودي الدكتور علي بن نا�شر 
املهند�س  وعن  من�شبه  من  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  الغفي�س 

لوزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية وهم: املهند�س عبدالعزيز بن 
خالد  واملهند�س  ال�شناعة  ل�شوؤون  نائبا  العبدالكرمي  علي  ب��ن  ع��ب��داهلل 
بن  نا�شر  واملهند�س  التعدين  ل�شوؤون  نائبا  املديفر  بن حممد  �شالح  بن 
�شلمان  امللك  واأع��ف��ى  للوزير.  م�شاعدا  النفي�شي  يو�شف  ب��ن  ع��ب��دال��رزاق 
املهند�س �شعد بن عبدالعزيز اخللب نائب وزير النقل من من�شبه وعن 
ل�شوؤون  النقل  لوزير  نائبا  الدلمي  مهناء  بن  عبداهلل  بن  بدر  املهند�س 
لوزير  املن�شوري م�شاعدا  اأحمد بن عبدالوهاب  بن  الطرق وعبدالهادي 
م�شاعدا  ال�شلمي  �شعد  ب��ن  طويلع  ب��ن  حممد  تعين  على  ع��الوة  النقل 
لوزير اخلدمة املدنية. وق�شت الأوامر امللكية باإعفاء الدكتور عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن ال�شويان مدير جامعة حفر الباطن من من�شبه وتعين 
الدكتور حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن القحطاين مديرا للجامعة 
ويل  ل�شمو  �شكرتريا  الر�شيد  حمود  بن  عبيد  بن  بندر  لدكتور  وتعين 

العهد. واأمر امللك �شلمان باإن�شاء هيئة ملكية ملدينة مكة املكرمة وامل�شاعر 
اإدارة برئا�شة نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء كما  املقد�شة يكون لها جمل�س 
اإدارة الهيئة  �شدر اأمر خادم احلرمن ال�شريفن بتعين اأع�شاء جمل�س 
ومنهم اأمري منطقة مكة املكرمة ووزير الداخلية ونائب اأمري منطقة مكة 
املكرمة ووزير احلج والعمرة و وزير القت�شاد والتخطيط. وقرر العاهل 
ال�شعودي اإن�شاء جمل�س للمحميات امللكية يف الديوان امللكي برئا�شة ويل 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود على اأن حتدد املحميات امللكية وت�شمى باأمر من رئي�س جمل�س 
الإ�شراف  يتوىل  اإدارة وجهاز  ويكون لكل حممية ملكية جمل�س  ال��وزراء 
املايل  وال���ش��ت��ق��الل  الع��ت��ب��اري��ة  بال�شخ�شية  وي��ت��م��ت��ع  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
وت�شميتها  امللكية  املحميات  بتحديد  �شلمان  امللك  اأم��ر  و�شدر  والإداري. 

وت�شكيل جمال�س اإداراتها .

ال�شعب  اآم���ال  ال��ن��واب املعربين ع��ن  اأع�����ش��اء جمل�س  ق��رار 
واأم��ن��ي��ت��ه م��ت��ج��ردي��ن ج��م��ي��ع��اً ع���ن ال���ه���وى خ��ال��ع��ن رداء 
منهم  ت��ق��دي��راً  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ش��اً  بتزكيتكم  احل��زب��ي��ة 
جل�شامة امل�شوؤولية واإمياناً منهم باأن م�شر فوق اجلميع.. 
الثانية فكانت اجلماهري التي قالت لكم نعم  اأما الدللة 
الذي بذلتموه وجاء  العظيم  وكان اعرتاف منها باجلهد 
امل�شرية  ق��ي��ادة  يف  ال�شتمرار  م�شوؤولية  يحملكم  ق��راره��ا 
ال��ت��ي حتققت  والإجن������ازات  باملكا�شب  وع��ي��ه��ا  ع��ن  ت��ع��ب��رياً 
وثقة منها ان امل�شتقبل معكم اف�شل ووفاء منها لتلبيتكم 
ندائها وانحيازكم لثورتها يف ال� 30 من يونيو تلك الثورة 
فيها  وت��وح��د  اإرادت����ه  ال�شعب  فيها  ا���ش��رتد  التي  العظيمة 

•• القاهرة-وكاالت:

يجدد  اأن���ه  ال�شي�شي،  ال��ف��ت��اح  عبد  امل�����ش��ري  الرئي�س  اأك���د 
والعبور  الإجن����ازات،  لتحقيق  العهد  امل�شري  ال�شعب  مع 
امل�شارحة  ه���و  ال���د����ش���ت���ور  ي���ك���ون  اأن  وع���ل���ى  وال���ت���ح���دي، 

وال�شفافية.
واأو�شح ال�شي�شي، يف كلمته عقب اداءه اليمن الد�شتورية 
ال�شعب  ا�شطفاف  اأن  ال��ن��واب،  جمل�س  اأم��ام  ثانية  لولية 
امل�شري العظيم هو اأكرب �شمانات ال�شتقرار والعبور نحو 
على  اأك��ون  اأن  ارت�شيت  قائاًل:  امل�شكالت،  حلل  امل�شتقبل، 
املتاجرين بالدين واحلرية،  اإنقاذ الوطن من  راأ�س فريق 
اأي  اأخ�شى مواجهة  اأو  اأم��راً  اأوق��ف  اأو  اأدخ��ر جهداً  مل ولن 

م�شكلة«.
وقال الرئي�س امل�شري: بناء الإن�شان امل�شري �شيكون على 
باأن كنز  اأولويات الدولة خالل الفرتة املقبلة، يقيناً  راأ�س 
الأمة احلقيقي هو الإن�شان، م�شيفاً اأنه يجب اإعادة تعريف 

الهوية امل�شرية من جديد بعد حماولت العبث بها.
والثقافة  وال�شحة  التعليم  ملفات  اأن  اإىل  ال�شي�شي،  ون��ّوه 
�شتكون يف مقدمة اهتماماته من خالل اإطالق حزمة من 
من  القومي،  امل�شتوى  على  الكربى  والربامج  امل�شروعات 

�شاأنها الرتقاء بالإن�شان امل�شري بطرق علمية.
“لوحة الوطن ازدانت بالأزهر  واأ�شاف الرئي�س امل�شري: 
امل�شرية  وبالكني�شة  والعتدال،  الو�شطية  منرب  ال�شريف 
رمز ال�شالم والت�شامح، وباملراأة التي اأثبتت دائماً جدارتها 
على مر ال�شنن، موجهاً التحية لرجال القوات امل�شلحة ، 

ورجال ال�شرطة الذين قدموا الدماء قرباناً ليكون الوطن 
امل�شري  ال�شعب  اأن  اإىل  ال�شي�شي،  واأ���ش��ار  الهامة.  مرفوع 
ب��ك��ل ب�شالة و���ش��ج��اع��ة م��ع رج���ال القوات  واج���ه الإره�����اب 
امل�شلحة وال�شرطة خالل الفرتة الأوىل، م�شيفاً: وبف�شل 
من اهلل ا�شتطعنا اأن نعرب مرحلة ع�شيبة و�شننطلق نحو 
م�شتقبل اأكرث ثباتا على حتقيق احل�شم فى معركة البناء.

بكل  الكبرية ت�شعنا جميعاً  امل�شري: م�شر  الرئي�س  وتابع 
اأمتنا،  واإىل  اإلينا  م�شافة  قوة  هو  اختالف  وكل  تنوعتنا، 
وقبول الآخر وخلق م�شاحة فيما بيننا �شيوؤدي اإىل حتقيق 
امل�شاحة  ه��ذه  م��ن  اأ�شتثني  ول��ن  حقيقية،  �شيا�شية  تنمية 
�شوى من اختار العنف والإره��اب والفكر املتطرف �شبياًل 
واأنا  للجميع،  م�شر  ذل��ك  وغ��ري  و�شطوته  اإرادت���ه  لفر�س 

رئي�س لكل امل�شرين.
ام�س  العال،  عبد  علي  امل�شري  الربملان  رئي�س  واأك��د  ه��ذا 
الفتاح  عبد  امل�شري  بالرئي�س  الثقة  جتديد  اأن  ال�شبت، 
اإىل بر الأمن  ال�شي�شي �شار �شرورة ملحة للعبور مب�شر 

والأمان.
وقال عبد العال، يف كلمته التي األقاها عقب اأداء ال�شي�شي 
اإن��ن��ا ال��ي��وم يف رحاب  اأم���ام ال��ربمل��ان:  اليمن ال��د���ش��ت��وري��ة 
وح�شه  بوعيه  اأدرك  ال��ذي  ال�شعب  م���راآة  ال��ن��واب،  جمل�س 
للعبور  ملحة  ���ش��رورة  �شار  قيادتكم  يف  الثقة  جتديد  اأن 
مب�شر اإيل بر الأمن والأمان، ولقد قالت اجلماهري التي 
حتدت كل الدعوات امل�شبوهة ملقاطعة النتخابات كلماتها 

يف انتخابات حرة ونزيهة مليئة بالدللت.
كانت  الأوىل  “الدللة  امل�شري،  ال��ربمل��ان  رئي�س  واأ���ش��اف 

فا�شتظلوا  هويتهم  اختطاف  اأرادوا  م��ن  �شد  امل�شريون 
بعلم الوطن وان�شم اإليهم رجال ال�شرطة وحماهم جي�س 

ال�شعب«.
جدارته  اأث��ب��ت  العظيم  م�شر  “�شعب  ال��ع��ال،  عبد  وت��اب��ع 
وال�شعاب  املحن  وجت��اوز  التما�شك  على  وقدرته  وعراقته 

التي ل تزيد ن�شيجه اإل متا�شكاً وت�شابكاً«.
اإل  يرتفع  ل  البناء  اأن  امل�شري،  ال��ربمل��ان  رئي�س  واأو���ش��ح 
ب��ال���ش��ط��ف��اف ع��ل��ى ق��ل��ب رج���ل واح����د، ومت��ا���ش��ك الوحدة 
التع�شب  ع��ن  وال��ب��ع��د  بال�شماحة  تتوهج  ال��ت��ي  الوطنية 
وال�����ش��ط��ط وجت���دي���د اخل���ط���اب ال��دي��ن��ي ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 

ا�شتخدام اأحدث و�شائل العلم وتكنولوجيا املعلومات.



االحد  3   يونيو    2018  م   -   العـدد  12342  
Sunday   3   June   2018  -  Issue No   12342عربي ودويل

1814

•• انقرة-اأ ف ب:

تبدو القومية مريال اك�شينار املراأة الوحيدة التي تتحدى 
رجب طيب اردوغان يف النتخابات الرئا�شية التي �شتجرى 
يف حزيران يونيو اجلاري، مر�شحة جدية بعد ثمانية ا�شهر 
قا�شية  معركة  خو�س  عليها  لكن  حزبها،  ان�شاء  على  فقط 

لتحقيق التفاف املعار�شة حولها.
تركيا،  يف  رئا�شية  لنتخابات  ترت�شح  ام��راأة  اول  واك�شينار 
ان�شقت عن حزب العمل القومي الذي هيمن على ال�شاحة 
حزب  لتن�شئ  ق���رن،  ن�شف  م��ن  لك��رث  ال��رتك��ي��ة  ال�شيا�شية 
اكتوبر  الأول  ت�شرين  يف  ال�شالح(  )احل��زب  بارتي”  “ايي 

.2017
وب��ي��ن��م��ا �شكل ح���زب ال��ع��م��ل ال��ق��وم��ي حت��ال��ف��ا م��ع اردوغ����ان 
 24 يف  �شتجرى  التي  والت�شريعية  الرئا�شية  لالنتخابات 

املبا�شرة  املعار�شة  موقع  اك�شينار  اتخذت  يونيو،  ح��زي��ران 
لرئي�س الدولة الرتكي.

الرتكي. فحجم  ال�شيا�شي  امل�شهد  هز  تاأ�شي�س حزبها  وكان 
قاعدة الناخبن القومين يف تركيا دفع عددا من املحللن 
قلق  لث���ارة  حقيقية  فر�شة  متلك  اك�شينار  ان  ال��ق��ول  اىل 

اردوغان.
لكن نظرا ل�شيق الوقت، تواجه اك�شينار �شعوبة يف احل�شول 
احزاب  اك���رب  م��ر���ش��ح  م��واج��ه��ة  ال���دع���م، خ�شو�شا يف  ع��ل��ى 
املعار�شة حزب ال�شعب اجلمهوري حمرم اينجه الذي يبدو 

انه ي�شعد تدريجيا.
على  وما�شيها  مت�شددة  كقومية  �شمعتها  تقل�س  ذلك،  اىل 

فر�س  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ت�شعينات  يف  الداخلية  وزارة  راأ����س 
ال��ت��ي ت�شكل  ال��ك��ردي��ة  حتقيقها اي اخ���رتاق داخ���ل الق��ل��ي��ة 

خم�س الناخبن.
وراأى فوؤاد كيمان مدير املركز الفكري “ا�شطنبول بولي�شي 
الرجح  م��ن  الن��ت��خ��اب��ات،  ح�شابات  “بدرا�شة  ان��ه  �شنرت” 
ان ي��اأت��ي اي��ن��ج��ه يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة )ب��ع��د اردوغ������ان( تليه 

اك�شينار«.
باملئة يف  واذا مل يح�شل اي مر�شح على اكرث من خم�شن 

الدورة، يتم تنظيم دورة ثانية يف الثامن من متوز يوليو.
اىل  للو�شول  اك�شينار  م��ن  اف�شل  موقع  يف  اينجه  وي��ب��دو 
الدورة الثانية، كما يقول اودول جيليب ال�شتاذ امل�شارك يف 

العلوم ال�شيا�شية يف جامعة اي�شك يف ا�شطنبول.
احل���زب  ق���اع���دة  “تعزيز  ع��ل��ى  ق�����ادر  اي��ن��ج��ه  ان  وي�����ش��ي��ف 
امل�شتقلن  او  احل��زب��ي��ن  غ��ري  الناخبن  م��ن  م��زي��د  وج���ذب 
اك�شينار )61 عاما(  �شواء. ت�شف  على حد  املرتددين”  او 
لكنها  ودي��ن��ي،  حمافظ”  جانب  “مع  قومية  بانها  نف�شها 
ت��رف�����س م��ق��ارن��ت��ه��ا مب���اري���ن ل��وب��ن رئ��ي�����ش��ة ح���زب اجلبهة 

الوطنية الفرن�شي اليميني املتطرف.
وهي تواجه �شعوبة يف تقدمي برنامج وا�شح حيال اكرث من 
3،5 مالين لجئ �شوري ي�شبب وجودهم يف تركيا توترا 
متزايدا. وقد واجهت انتقادات لنها �شرحت انها �شتقا�شم 
ب��ل��ده��م. وا�شطرت  امل��ق��ب��ل يف  ال���ع���ام  ال�����ش��وري��ن الف���ط���ار 

للتو�شيح انها مل تدل باي ت�شريحات تهدف اىل “القائهم 
الالجئون يف اخلارج«.

�شل�شلة وع����ود تهدف  اك�����ش��ي��ن��ار  ق��ط��ع��ت  اخ����رى،  م��ن ج��ه��ة 
عهد  يف  اتخذت  التي  للجدل  املثرية  الإج����راءات  الغاء  اىل 
اردوغ��ان، مثل رفع حالة الطوارئ املفرو�شة منذ املحاولة 
النقالبية يف يوليو 2016 والتخلي عن النظام الرئا�شي 

الذي �شيبداأ تطبيقه بعد النتخابات.
“فريي�شك  ال������دويل  امل��ك��ت��ب  م���ن  ���ش��ك��ي��ر  ان���ت���وين  وق�����ال 
لكل  ع���الج  ان��ه��ا  ع��ل��ى  نف�شها  “تقدم  ان��ه��ا  مابلكروفت” 
م�شاكل تركيا اليوم وتركز حملتها على احلوكمة والعدالة 

وامل�شوؤولية«.
وراأى جيليب ان اك�شينار متتلك ميزات جتعل منها “مزيجا 
فريدا” وح�شريا وعلمانيا، تربى على جذور را�شخة بقوة 

يف مين ال�شيا�شة الرتكية.

اك�سينار تخو�ش حتديا �سعبا لردوغان

•• الفجر - خرية ال�شيباين
   اأخريا ور�شميا، مذكرة م�شرتكة 
�شالفيني  ماتيو  قبل  م��ن  موقعة 
ول���وي���ج���ي دي م���اي���و، ت�����ش��ه��د اأن���ه 
حكومة  ت�شكيل  على  التفاق  “مّت 
تقنية  غ���ري  وب���ال���ت���ايل  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
والرابطة،  جن���وم   5 ح��رك��ة  ب���ن 
الذي  كونتي”  ج��وزي��ب��ي  برئا�شة 
جديدا:  تفوي�شا  الرئي�س  �شلمه 

و�شينطلق باأمان هذه املرة.
النزاعات  م���ن  ي��وم��ا   88 ب��ع��د     
والأخبار  والأك��اذي��ب  والتهديدات 
التي  والرتاجع،  والتقدم  املزيفة، 
موؤ�ش�شاتية  ب���اأزم���ة  ت��ن��ب��ئ  ك���ان���ت 
التلويح  مت  ان�����ه  مب����ا  خ����ط����رية، 
ف�شال  ماتاريال،  الرئي�س  باإقالة 
�شده  للتظاه���������ر  ال���دع���وة  ع���ن 
على  ال��ت��وق��ي��ع  مت  ال���������ش����وارع،  يف 
الفائزت���ن  ال��ق��وت��ن  ب��ن  ات��ف��اق 
الن���ت���خ���اب���ات  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي���ت���ن 
مار�س،  من  الرابع  يف  الت�شريعية 
كثري  ال��ق��ول  اإىل  البع�س  ومي��ي��ل 
اأج������ل ل �شيء  م����ن  ���ش��ج��ي��ج  م����ن 
تقريبا، لكن يف نف�س الوقت، كانت 
والثمانن  الثمانية  الأي����ام  ه���ذه 

غنّية بالدرو�س.
الأف�شل  وم�����ن   - اذن  ي���ب���دو     
كلمة  ا����ش���ت���خ���دام  يف  ال����ش���ت���م���رار 
“يبدو” حتى ت�شويت الثقة - ان 
تلك  اأي  “ال�شاخنة”،  ال�����وزارات 
باليورو  م��ب��ا���ش��رة  ت��رت��ب��ط  ال���ت���ي 
ب�شكل  ت��ق��ا���ش��م��ه��ا  مت  وب������اأوروب������ا، 

من�شف:
   - وزير القت�شاد واملالية جيوفاين 
اأ�شتاذ يف اجلامعة الرومانية  تريا 
ت��ور ف��ريغ��ات��ا، وي��ق��دم نف�شه على 

اأنه اأوروبي “متو�شط«.
اإنزو     - وزير ال�شوؤون اخلارجية 
م���واف���ريو م��ي��الن��ي�����ش��ي وه���و على 

النخاع،  ح��ت��ى  اأوروب������ي  ال��ن��ق��ي�����س 
ب��اح��رتام كبري يف  وحم���ام يحظى 
ال�شابق  يف  )ك���ان  بروك�شل  دوائ���ر 

وزيرا يف حكومات مونتي وليتا(. 
   - وزير ال�شوؤون الأوروبية، الأ�شتاذ 
املناه�س لليورو باولو �شافونا، هو 
اخلا�شر الأكرب يف �شراع الرابطة 

مع رئي�س اجلمهورية.
   ب�����ش��ك��ل ع�������ام، ه������ذه الأ����ش���م���اء 
ال���ث���الث���ة م����ت����وازن����ة، ومي���ك���ن اأن 
تر�شي الأ�شواق وكذلك الو�شاط 
“اإنها حتفة �شغرية”،  الأوروبية. 
األي�شاندرو  ال�شيا�شي  املحلل  علق 
كامبي مبا�شرة، وهو يفكر يف قمة 
خالل  القادمة،  ال�شبع  جمموعة 

اأ�شبوع.

اقرار دخل اأدنى يعادل 780 يورو، 
كما مت تعيينه اأي�شا نائبا لرئي�س 
ال�������وزراء.    ول��ك��ن، ُي��ج��م��ع معظم 
الئتالف  ه�شا�شة  ع��ل��ى  املعلقن 
الذي  اجل��زي��رة  �شبه  يف  ال�شعبوي 
�شيبا�شر قريبا مهام القيادة، على 
الرغم من ح�شوله على اأكرث من 
الأ�شوات )بف�شل  باملائة من   50
ال�شغري  الفا�شي  احلزب  م�شاعدة 
الذي  اإيطاليا”  دي  “فراتللي 
اآخ��ر حلظة دعم احلكومة  قرر يف 
م���ن خ����ارج����ه����ا(.    ان���ه���ا حكومة 
فيما  تتناف�شان  قوتن  من  ول��دت 
النتخابية،  احلملة  اأث��ن��اء  بينها 
ب�شرعة  املنطق  ذات  و�شي�شتعيدان 
�شعوبة،  اأدن���������ى  ت���ظ���ه���ر  ان  م�����ا 

ه�صا�صة جوهرية
اأكرث  ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي      بقية 

اإثارة للقلق:
   - لقد وقف اجلميع على ال�شعف 
لرئي�س  وامل������زاج������ي  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 

احلكومة، جوزيبي كونتي.
   - �شيكون وزير الداخلية ونائب 
�شالفيني  م��ات��ي��و  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
�شخ�شياً، مما يوحي بفرتة �شعبة 

للغاية بالن�شبة للمهاجرين.
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي����ر   -    
�شيجعل  ال���ذي  م��اي��و  ل��وي��ج��ي دي 
من وزارته مكاناً للدعاية من اجل 

�شحيفة  حت���ري���ر  رئ���ي�������س  ي���ق���ول 
ما�شيمو  ����ش���ريا  دي����ال  ك���وري���ريي 
ك������ربارا.     م��ا ه��و اب��ع��د م��ن هذه 
للتحالف،  التاأ�شي�شية  اله�شا�شة 
مييل اجلميع اإىل التاأكيد على ان 
�شرب رئي�س اجلمهورية �شريجيو 
وكاأنه  اأحيانا  بدا  ال��ذي  ماتاريال، 
مثمرا.  النهاية  يف  ك��ان  لم��ب��الة، 
وينطبق ال�شيء نف�شه على خياره، 
ال�شر�س واحلازم واملربر د�شتوريا، 
بعدم قبول اقت�شادي معاٍد لليورو 
ك��وزي��ر ل��الق��ت�����ش��اد.     ال�شبت 2 
ال�شنوية  ال����ذك����رى  ي����وم  ي���ون���ي���و، 
اليطالية،  اجلمهورية  لتاأ�شي�س 

و�شيكون اأي�شا عيد ماتاريال.
عن لونوفال اوب�صرفاتور

حكومة �صيا�صية برئا�صة كونتي جمددا:

اإيطاليا: ال�سعبوية يف ال�سلطة اجلزء الول، احللقة الثانية...!
اأ�صماء وزراء االقت�صاد واخلارجية وال�صوؤون االأوروبية متوازنة وتر�صي االأ�صواق واالأو�صاط االأوروبية

ايطاليا  كان ل بد من جتاوز الزمةدي مايو و�شالفيني  ائتالف ه�س

وزير ال�شوؤون اخلارجية اجلديد اإنزو موافريو ميالني�شي

ماتاريال  ال�شرب اثمر حكومة اكرث توازنا

وزير القت�شاد واملالية اجلديد جيوفاين تريا

جوزيبي كونتي جمددا..

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• فران�شوا مو�شو

   اأقل ما ميكن اأن نقوله، وعلى عك�س ما قد توحي 
�شان�شيز  ب��ي��درو  �شعود  اأن  البدنية،  موؤهالته  ب��ه 
اجلديد  فالرئي�س  �شاقا.  ك��ان  من�شب  اأع��ل��ى  اىل 
للحكومة ال�شبانية هو من الناجن. هذا الدكتور 
ال��ذي در���س يف جامعات  يف القت�شاد )46 عاما( 
حكومية وخا�شة �شهرية، واب لبنتن، ويعي�س يف 
اإحدى �شواحي مدريد الراقية، كان دائما مقاتال، 
والعقبات  ب���الأ����ش���واك  م���زروع���ة  ط��ري��ق��ه  وك���ان���ت 
واخل��ي��ب��ات، والأم����ل وال��ف�����ش��ل، ان مل ت��ك��ن هزائم 
مدوّية وقا�شية. الغالبية العظمى، يف حالته، كانوا 

�شيلقون ال�شالح.. ال هو..
م�شوؤوًل  بال�شيا�شة  املفتون  ه��ذا  اأ�شبح  اأن  منذ     
منتخًبا يف بلدية مدريد عام 2004، اأظهر عناًدا 
ومرونة تثريان اإعجاب حتى العديد من خ�شومه 
مل  ال�شيا�شية،  ح��ي��ات��ه  معظم  طيلة  وم��ن��ت��ق��دي��ه. 
النك�شات. عام  اأحد، وعانى الكثري من  اليه  ينتبه 
على  للح�شول  ا�شرتاكيا  مر�شحا  ك��ان   ،2008
ذات  �شنوات،  ثالث  بعد  خ�شر.  الربملان،  يف  مقعد 
ال�شيناريو، ال انه ي�شر: عام 2013، ي�شتفيد من 

تعوي�س ليح�شل، اأخريا، على مقعد نائب.

ال�صقوط والنهو�س
اجلديدة”،  “ال�شيا�شة  اب��ن  هو  �شان�شيز  بيدرو     
ومنا�شلي  الن�شطاء  من  القرب  تف�شل  التي  تلك 
احلزب على الأجهزة التقليدية. لعب كرة ال�شلة 
مدريد،  باأتلتيكو  مغرم  و90،  مرت  ه��ذا،  ال�شابق 
القدمي،  ال��ه��رم��ي  والت�شل�شل  ال���ب���ارون���ات،  ي��ك��ره 

والإعالم املهيمن.
   اإن هذا الفرداين، املنتفخ كربياء وثقة يف النف�س، 
لدى  ب�شعبية  باأنه يحظى  ومقتنع  بنجمه،  يوؤمن 
معظم الحتادات ال�شرتاكية النائية. وهذا يوؤتي 

2014، مفاجاأة  ثماره: عام 
النتخابات  يف  ف��از  للجميع، 
مر�شحن  ���ش��د  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 

اثنن. 
   ا�شتمرت معاناته: هزمية تاريخية يف النتخابات 
العامة عام 2015 )90 مقعدا(، هزمية جديدة 
يف ال��ع��ام ال��ت��ايل بعد ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، دائ��م��ا يف 
مواجهة احلزب ال�شعبي بزعامة ماريانو راخوي - 
هذا املخ�شرم يف ال�شيا�شة الذي ا�شقطه اخلمي�س 
– ب� 85 مقعدا. يف ربيع عام 2016، ف�شل يف ابرام 
حتالف مع حزب بودميو�س لالإطاحة بزعيم حزب 
املحافظن الذي يتوىل ال�شلطة منذ عام 2011. 
مت   ،2016 اأكتوبر  يف  اأن��ه  بلة،  الطن  زاد  ومم��ا 
اأنه  رات  التي  ال�شيا�شية  عائلته  ط��رف  من  ط��رده 

مغامر احادي بدون وعي جماعي.
   اجناز متميز لهذا املحارب املتفرد الذي، كما تقول 
الإميان  اأب��دا عن  يتوقف  “مل  بلورال،  ال  جريدة 
بنف�شه، قوته هائلة” ففي مايو 2017، مبنا�شبة 
هزم  لال�شرتاكين،  ج��دي��دة  متهيدية  انتخابات 
الرئي�شة الأندل�شية القوية �شوزانا دياز. ثم ت�شلم 
مقود احلزب ال�شرتاكي ليمار�س �شلطة ل تقبل 
وو�شائل  البارونات  كراهية  اأك�شبه  مما   - الق�شمة 
الإع����الم ال��ت��ي ع���ادة م��ا ت��ك��ون قريبة م��ن عائلته 

ال�شيا�شية.
ال��ذي يولد من جديد يف كل مرة”  »ال�شخ�س     
اليومية  �شي”  ب��ي  “اإيه  �شحيفة  عنه  ت��ق��ول   –
ماريانو  اإ���ش��ق��اط  ح���اول  ان  ل��ه  �شبق  امل��ح��اف��ظ��ة- 
هذه  عامن.  منذ  ل��وم  مذكرة  على  بناء  راخ���وي، 
ف�شاد  )“نظام  املحكمة  اق��ّرت��ه  مم��ا  ا�شتفاد  امل���رة، 
ال�شعبي(،  راخوي وحزبه  و�شعه ماريانو  معّمم” 

لينجح.
جيدا  ي��ق��ود  اأن  ل��ه:  بالن�شبة  الأ���ش��ع��ب  ويبقى     
ائتالف  وهو  فقط،  نائباً   84 على  تعّول  حكومة 

مكون من احزاب تتحارب �شيا�شياً يف ما بينها.
ترجمة خرية ال�شيباين

مغرم باأتلتيكو مدريد:
ا�سبانيا: بيدرو �سان�سيز، الناجي...!

*كاتب �شحفي فرن�شي. مرا�شل يف مدريد، يتعاون بانتظام مع العديد من و�شائل الإعالم 
الفرن�شية والأوروبية.

حتليل اخباري

�صرب الرئي�س ماتاريال، وخياره احلازم واملربر د�صتوريا اأثمر يف النهاية
اجماع على ه�سا�سة الئتالف ال�سعبوي رغم ح�سوله على اأكرث من 50 باملائة من الأ�سوات

مت تقا�سم الوزارات ال�ساخنة، اأي تلك التي 
ترتبط مبا�سرة باليورو وباأوروبا ب�سكل من�سف

تويل ماتيو �سالفيني �سخ�سيًا حقيبة الداخلية 
يوحي بفرتة �سعبة بالن�سبة للمهاجرين

قمة �سنغافورة.. خيارات لأمريكا وكوريا ال�سمالية 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بعد حملة دبلوما�شية �شاقة يبدو 
النووي  ال�����ش��الح  ح��ول  القمة  اأن 
ب��ن دون��ال��د ت��رام��ب وك��ي��م جونغ 
يف  ل���الن���ع���ق���اد  ط���ري���ق���ه���ا  يف  اون 
ل  جناحها  م��دى  لكن  �شنغافورة 
ميكن ان يعرف قبل ا�شهر وحتى 

�شنوات.
ويف اأول اخرتاق حمتمل يف العملية 
امل�شحونة، قد ت�شهد القمة توقيع 
اتفاق �شالم بن الوليات املتحدة 
وكوريا ال�شمالية من �شاأنه متهيد 
ال���ط���ري���ق ن���ح���و حت�����ش��ن ح�����ذر يف 

العالقات بينهما.
و�شاأل ترامب “هل ت�شدقون باأننا 
نتحدث عن اإنهاء احلرب الكورية” 

معتدا بجراأته الدبلوما�شية.
وال���دول���ت���ان يف ح���ال���ة ح����رب من 
واإن  ع��ق��ود  منذ  التقنية  الناحية 
ب��ه��دن��ة قبل  ال����ن����زاع  مت جت��م��ي��د 
اليه  ت�شعى  ال��ذي  لكن  �شنة.   65
وا���ش��ن��ط��ن ف��ع��ال ه��و ن���زع ال�شالح 

النووي يف كوريا ال�شمالية.
اأ�شرت  طاملا  يانغ  بيونغ  اأن  غ��ري 
ن���ووي���ة  دول�������ة  ت�����ش��ب��ح  اأن  ع���ل���ى 
كانت  واذا   -- ب��الح��رتام  حتظى 
النووية  ال��ت��ج��ارب  تعليق  اع��ل��ن��ت 
قنابلها  فت�شليم   -- وال�شاروخية 

لي�س على طاولة البحث.
ف��ك��ي��ف مي���ك���ن حت��ق��ي��ق م����ا يبدو 
م�شتحيال؟ كيف ميكن للطرفن 
وا�شنطن  ب��ه  تطالب  مل��ا  التو�شل 
ال���ن���ووي من  ال�����ش��الح  “نزع  وه���و 
�شبه اجلزيرة الكورية ب�شكل كامل 
وقابل للتحقق ول ميكن الرجوع 

عنه”؟.
ل�����دى ال���ك���ث���ريي���ن ����ش���ك���وك حول 

ذلك.
الدرا�شات  مركز  يف  املحلل  يقول 
بوري�س  والدولية  ال�شرتاتيجية 

توكا�س لوكالة فران�س بر�س ب�شاأن 
القمة “�شنعرف على الفور ما اذا 
باءت بالف�شل«. ويو�شح اذا امتنع 
ت��ق��دمي �شمانات  م��ث��ال ع��ن  ك��ي��م 
اأو  ال��ن��ووي  ال�����ش��الح  ب��ن��زع  خطية 
دون  ن��واي��ا  اع��الن  اإذا �شدر فقط 
القمة  و�شتمثل  ط��ري��ق.  خ��ارط��ة 
الدبلوما�شين  مل��ع��ظ��م  حت���دي���ا 
املخ�شرمن، وقبل عام فقط كان 
ت���رام���ب، ال����ذي دخ����ل ل��ل��ت��و عامل 
ال�شيا�شة، يهزاأ بكيم وينعته برجل 
ال�������ش���واري���خ ال�����ش��غ��ري ف��ي��م��ا كان 
الزعيم ال�شاب ي�شخر منه وي�شفه 

باأنه خمتل عقليا وخرف.
ق��د ت��ك��ون ال��ره��ان��ات ع��ل��ى القمة 
ازدادت اكرث ب�شبب الطار الزمني 
اأقر  ت��رام��ب  يكون  وق��د  املت�شارع. 
باأنه ل ميكن انتظار نتائج كبرية 
يريد  ل��ك��ن��ه  الأول،  الج��ت��م��اع  يف 
ت�شجيل مك�شب قبل انتهاء وليته 

يف 2021.
و�����ش����ع����ى ال�����زع�����م�����اء ال����ك����وري����ون 
لقاء  لعقد  قرن  لربع  ال�شماليون 
خالل  امريكي  رئي�س  مع  مبا�شر 
ف��رتة ولي��ت��ه، لكن ت��رام��ب وافق 
مار�س  اآذار  يف  ك��ي��م  ل���ق���اء  ع��ل��ى 
عجلة  على  اأن��ه  الن  ويبدو  فقط 
لتحقيق ذلك. وال�شتعجال كبري 

وا�شنطن  يف  كثريين  اأن  ح��د  اىل 
يخ�شون اأن يبادر ترامب ب�شذاجة 
اإىل تقدمي تنازلت دون احل�شول 
الرت�شانة  ب�����ش��اأن  ���ش��م��ان��ات  ع��ل��ى 

الكورية ال�شمالية.
ل��ك��ن امل��ن��ت��ق��دي��ن م���رت���اح���ون لن 
ترامب يقول علنا اإن الجتماع قد 
ل يكون �شوى بدء العملية، وبع�س 
امل�شوؤولن ال�شابقن يعتقدون اأنه 

ميكن حتقيق بع�س التقدم.
ي��ون املمثل  ال�شفري ج��وزي��ف  ك��ان 
الم�������ريك�������ي اخل������ا�������س ل���ك���وري���ا 
موافقة  قبل  اأي��ام  حتى  ال�شمالية 
ترامب على القمة، وهو خم�شرم 

يف املحادثات اخللفية.
اأن��ه م��ن اج��ل اعتبار القمة  وق��ال 
القيام  ال���ط���رف���ن  ع��ل��ى  ن��اج��ح��ة 
الثقة  ل��ب��ن��اء  ���ش��ري��ع��ة  ب���ت���ن���ازلت 
بنهاية  ت���وؤدي  اأط���ول  عملية  قبل 
المر اىل بدء عملية نزع ال�شالح 

النووي والتطبيع.
وق����ال ي���ون امل�����ش��ت�����ش��ار احل����ايل يف 
“اإن  ل��ل�����ش��الم  امل��ع��ه��د الم���ريك���ي 
امل��ق��رتح ال���ش��ا���ش��ي ال����ذي حتاول 
تقوله  اأن  امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات 
اأكرث  انتم  ه��و:  ال�شمالية  لكوريا 
منه  النووية  الأ�شلحة  بدون  اأمنا 

معها«.
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عربي ودويل
غوغل يعدل عن تعاون مثري للجدل مع البنتاغون تباين يف موقف طوكيو و�سول من احلوار مع ال�سمال 

•• �شنغافورة-رويرتز:

املهم عدم  اإن من  ام�س  اأون��ودي��را  اإيت�شونوري  الياباين  ال��دف��اع  وزي��ر  ق��ال 
اأن  عليها  يتعن  اإذ  احل��وار  على  موافقتها  ملجرد  ال�شمالية  كوريا  مكافاأة 

تتخذ اإجراء ملمو�شا لتفكيك كل براجمها النووية وال�شاروخية.
ل��ك��ن ن��ظ��ريه يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ح��ث ع��ل��ى دع���م احل����وار مل�����ش��اع��دة كوريا 
افرتا�س  يتعن  اإن��ه  وق��ال  ال��دويل  املجتمع  اإىل  الن�شمام  على  ال�شمالية 

�شدق زعيمها كيم جوجن اأون.
وياأتي هذا اخلالف الوا�شح يف الراأي بن حليفتن للوليات املتحدة قبيل 
يونيو   12 يوم  ترامب  دونالد  الأمريكي  والرئي�س  كيم  قمة مرتقبة بن 
حزيران اجلاري يف �شنغافورة ملناق�شة اإنهاء برنامج الأ�شلحة النووية لكوريا 

ال�شمالية. وخالل منتدى �شانغريال لالأمن يف �شنغافورة، قال اأونوديرا اإن 
كوريا ال�شمالية دخلت يف اتفاقات لإنهاء برناجمها النووي يف املا�شي من 
�شوء  واأ�شاف يف  اأ�شلحتها فح�شب.  لتطوير  اإ�شافية  باأن�شطة  القيام  اأجل 
على  ملوافقتها  مكافاأتها  عدم  املهم  املا�شي، من  يف  ال�شمالية  كوريا  �شلوك 
احلوار. وذكر اأن ال�شبيل الوحيد لتحقيق ال�شالم هو التحقق من اأن كوريا 
وتطوير  النووية  الربامج  جميع  لإنهاء  ملمو�س  بتحرك  تقوم  ال�شمالية 

ال�شواريخ البالي�شتية اأيا كان مداها.
لإنهاء  و2005   1994 عامي  يف  اتفاقن  وقعت  ال�شمالية  كوريا  كانت 
برنامج الأ�شلحة النووية مقابل مزايا دبلوما�شية واقت�شادية لكنها م�شت 
قدما عام 2006 يف اإجراء اأول جتربة �شمن �شت جتارب نووية مما اأدى 

اإىل �شل�شلة عقوبات فر�شتها الأمم املتحدة.

•• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب:

من املقرر ان يعدل غوغل عن تعاون مع وزارة الدفاع المريكية يف جمال 
الذكاء ال�شطناعي بعد ان اأثار املو�شوع بلبلة يف �شفوف موظفي عمالق 
املجموعة  واأبلغ م�شوؤول يف  اأمريكية.  اأوردت �شحف  النرتنت، بح�شب ما 
املوظفن اجلمعة بانه لن يتم جتديد العقد مع البنتاغون عندما تنتهي 
وموقع  تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  اأوردت  م��ا  بح�شب  املقبل،  ال��ع��ام  مهلته 
فران�س  وكالة  ا�شئلة  على  الرد  رف�س  ان غوغل  ال  املتخ�ش�س.  غيزمودو 
انه  اإل  دولر  بع�شرة مالين  العقد  قيمة  ق��درت  ال�شحف  ان  وم��ع  بر�س. 
اثار ا�شتنكارا �شديدا يف ال�شابيع املا�شية بن �شفوف الف املوظفن الذين 

اعتربوا ان التعاون مع الع�شكرين يتعار�س مع قيم املوؤ�ش�شة.

�شباط فرباير  اأطلقت يف  املا�شي، ح�شدت عري�شة  مايو  اأي��ار  اأوا�شط  ويف 
ملطالبة غوغل بالبقاء خارج جتارة احلرب اكرث من اربعة الف توقيع بن 
املوظفن كما ان نحو 12 موظفا لوحوا بال�شتقالة بح�شب ال�شحف لكن 
دون اأن ُيعرف ما اإذا نفذوا تهديدهم بالفعل. وجاء يف العري�شة “نطالب 
بالغاء م�شروع ميفن وبان يعّد غوغل وين�شر ويطبق �شيا�شة وا�شحة تن�س 
على ال يعمل غوغل او املتعاقدين معه اأبدا على اعداد تكنولوجيا حربية«. 
وي�شمل م�شروع “ميفن” خ�شو�شا الطائرات بدون طيار وا�شتخدام الذكاء 
وال�شياء.  الب�شر  بن  التمييز  على  الطائرات  هذه  مل�شاعدة  ال�شطناعي 
وتقول منظمات على غرار موؤ�ش�شة احلدود اللكرتونية واللجنة الدولية 
ملراقبة ال�شلحة الروبوتية ان امل�شروع يف�شح املجال امام ال�شتغناء عن اي 

دور ب�شري يف مهمات الطائرات بدون طيار.

الــذي  الــوقــت     يف 
فيه  تــتــجــه  ــت  ــان ك
ــــا اىل  انــظــار اأوروب
عرفت  اإيــطــالــيــا، 
ــا  ــدوره ا�ــصــبــانــيــا ب
�صيا�صيا  زلــــــزاال 
ع�صرة  قبل  كبريا. 
اأحد  يكن  مل  اأيـــام، 
ــقــوط  ــص ــل � ــي ــخ ــت ي
ــس احلــكــومــة  ــ� ــي رئ
وال  راخوي  ماريانو 
�صعود زعيم احلزب 
بيدرو  اال�ــصــرتاكــي 

�صان�صيز.

حتليل اخباري
 ورمب��ا مل يكن ه��ذا الأخ���ري ينتظر 
حجب  لالئحة  النتيجة  ه��ذه  مثل 
ال�شعبي.  احل����زب  زع��ي��م  ع��ن  ال��ث��ق��ة 
مبت�شما، ح�شل يف النهاية، اجلمعة، 
على مبتغاه ب� 180 �شوتا، متجاوزا 
وليخلف  ا���ش��وات،  ب��اأرب��ع��ة  الأغلبية 
ال�شعبي.    لقد كانت  زعيم احل��زب 
قبل  �شدرت  التي  القا�شية  الح��ك��ام 
ال�شعبي  اأي����ام ���ش��د احل����زب  ث��م��ان��ي��ة 
حماكمة  ب���ع���د  ال����ف���������ش����اد،  ب���ت���ه���م���ة 
مبثابة  كانت  ال�شخمة،  “غورتل” 
ك��ان يف  ال�شعبي  املحرك: ان احل��زب 
للف�شاد  وفعال  حقيقي  “نظام  قلب 
املوؤ�ش�شاتي، من خالل اآليات التالعب 
امل�شتوى  على  العمومية  بال�شفقات 
والبلدي”،  والإق���ل���ي���م���ي  ال���وط���ن���ي 
الذين  اجلل�شة  ق�����ش��اة  ح�شم  ه��ك��ذا 
ثالثن  اإىل  ت�شل  بعقوبات  ق�شوا 
�شنة �شجنا، كما �شككوا يف م�شداقية 
م��اري��ان��و راخ�����وي، ال����ذي ن��ف��ى امام 
املحكمة وجود ح�شابات موازية.    يف 
ب��ي��درو �شان�شيز  ال��ي��وم ال��ت��ايل، ق��دم 
لئحة لوم. كان ميكن لهذه العملية 
ويف  غ����ريه����ا.  ال  م���ث���ل  ت��ف�����ش��ل،  اأن 
اللوائح  الإ�شباين،  الربملاين  النظام 
فيه  يتم  ال��ذي  الوقت  يف  “بناءة”: 
عزل رئي�س احلكومة، ي�شّوت النواب 
احلالة،  ه��ذه  ويف  بديله..  ا�شم  على 
ال�شرتاكي،  ل��ل��ح��زب  ال��ع��ام  الأم����ن 
يبدو  الهدف  كان  �شان�شيز.    بيدرو 
ال�شرتاكي  ف��احل��زب  م��ت��وق��ع،  غ��ري 
ال��دمي��ق��راط��ي، وه��و احل���زب الثاين 
ر�شيده  يف  لي�س  م��دري��د،  ب��رمل��ان  يف 
ن�شبه  اأق��ل   - فقط  نائبا   84 �شوى 
م��ن��ذ ال��ف��رتة الن��ت��ق��ال��ي��ة - يف حن 
اإىل  ل��ل��و���ش��ول   176 امل��ط��ل��وب  ك���ان 
اأك������د ب���ودمي���و����س على  الأغ���ل���ب���ي���ة. 
لبيدرو  امل�شروط  غ��ري  دعمه  ال��ف��ور 
نائبا   71 ال���  ان ه��وؤلء  ال  �شان�شيز، 
م���ن ال��ي�����ش��ار امل��ت��ط��رف غ���ري كافن 
لإ�����ش����ق����اط راخ���������وي. وي����ج����ب على 
ال���ش��رتاك��ي ال��ف��وز ب��الأ���ش��وات 32 
اأ�شوات  اأو  �شيودادانو�س،  لليرباليي 
الكتل القومية ال�شغرية الكاتالنية 

والبا�شك.

بيدرو  ي�شحب  الكاتالونية،  احلّمى 
���ش��ان�����ش��ي��ز م���ن ���ش��ي��ودادان��و���س ورقة 

اأخرى من اوراق قوته.

تقاطع امل�صالح �صد �صيودادو�س
  ومع ذلك، ل يزال م�شتقبل الرئي�س 
باملخاطر،  وحمفوًفا  ه�ّشا  �شان�شيز 
حيث ل ميثل ال�شرتاكيون �شوى ربع 
النواب يف “الكورتي�س”. “اإن تقاطع 
امل�شالح الذي مكن من جناح �شحب 
ال�شيا�شي،  ب��ق��اءه  مي����ّدد  ق��د  ال��ث��ق��ة 
ي��الح��ظ خ���وان رودري��غ��ي��ز تريويل. 
ب��ودمي��و���س، ول الأحزاب  ف��ال ح��زب 
انتخابات  يف  م�شلحة  لها  القومية 
وهن،  ح��ال��ة  يف  لأن���ه  الأول  �شريعة، 
بقدر  �شيئا  لأنها ل تخ�شى  والثانية 
الت�شكيالت  اأك���رث  انت�شار  خ�شيتها 
معاداة لل�شلطات الإقليمية ».    من 
ال�شرتاكي  ال��زع��ي��م  ي���اأم���ل  ج��ه��ت��ه، 
اجل  من  طويلة  لفرتة  يبقى  ان  يف 
ا�شتعادة  اإج��راءات متّكنه من  تنفيذ 
ال�شرتاكي  احل�����زب  ب���ري���ق  ب��ع�����س 
وال�����ش��ع��ود يف ا���ش��ت��ط��الع��ات ال���راي 
القادمة.  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ع����دد م���ن ه����ذه ال���ت���داب���ري ق���د ميّر 
املثري  القانون  رف�س  �شعوبة:  دون 
الذي  بايون”،  “قانون  ل��ل��ج��دل، 
تدابري  ال���ت���ع���ب���ري؛  ح���ري���ة  ي��ن��ت��ه��ك 
لتعزيز ال�شفافية اأو حقوق املراأة؛ اأو 
تدابري اجتماعية مثل قانون رعاية 
عليه  امل�شادقة  مت��ت  ال���ذي  امل�شنن 
يف عهد الرئي�س ال�شرتاكي ال�شابق 
ث���اب���ات���ريو ولكن  ل���وي�������س  خ��و���ش��ي��ه 

جّمدته حكومة راخوي.

بيدرو �صان�صيز العائد
التقلبات  ت�شكل  الح����وال،  ك��ل     يف 
التي حدثت الأ�شبوع املا�شي انتقاًما 
���ش��ان�����ش��ي��ز، الذي  ل��ب��ي��درو  ح��ق��ي��ق��ًي��ا 
برييوديكو  ال  ���ش��ح��ي��ف��ة  و���ش��ف��ت��ه 

اليومية ب�العائد. 
وبت�شّلمه رئا�شة احلكومة دون �شباق 
انتخابي، ا�شتفاد اخلبري القت�شادي 
ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 46 ع���ام���ا من 
اأي�شا  اأظ��ه��ر  لكنه  م��وات��ي��ة،  ظ���روف 
العام  الأم��ن  جّنب  �شيا�شية:  مهارة 
امكانية  ح��زب��ه  ال���ش��رتاك��ي  للحزب 
جت��اوزه من طرف حزب بودميو�س، 
ف��ق��د ب���ات الق�����رار ب��اإم��ك��ان��ي��ة تفّوق 
ال���رادي���ك���ايل عليه،  ال��ي�����ش��ار  ت��ن��ظ��ي��م 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  يف  امل�شّلمات  م��ن 

املا�شية.  
اأول اأمن عام للحزب ال�شرتاكي     
�شبق   ،2014 عام  القواعد  تنتخبه 
ان اأط���اح ب��ه مت��رد ل��ب��ارون��ات احلزب 
تثبيته  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل   ،2016 ع���ام 
جم���ددا م��ن ق��ب��ل ال��ق��واع��د يف ربيع 

عام 2017.
وال�شرامة  ال�شالبة  م��ن  م��زي��ج      
اأظهره  ال��ذي  واخليال  املبادئ،  على 
يف الأ�شهر الأخرية، ميكن اأن ي�شمح 
اأط��ول على عك�س  بالبقاء لفرتة  له 
اإىل  يحتاج  و���ش��وف  خ�شومه.  رغبة 
للتعامل مع مثل  املهارة  الكثري من 
و�شد  امل�شتقرة،  غ��ري  الأ���ش�����س  ه��ذه 
يت�شارعان  ع��ن��ي��دي��ن  م���ع���ار����ش���ن 
�شيحتل مكان احلزب  الن على من 

املعار�س الأول.
عن الك�صربي�س

اجلوكر �صيودادانو�س
رئي�س  ري�����ف�����ريا،  األ�������ربت  و����ش���ع     
على  ����ش���روط���ه  “�شيودادانو�س”، 
ال�����ف�����ور: ال����دع����م م���ق���اب���ل ال����دع����وة 
ال����ف����وري����ة ل���الن���ت���خ���اب���ات ال���ع���ام���ة، 
ال��ت��ي ي��اأم��ل ح��زب��ه الظفر ب��ه��ا، فكل 
ت�شري  الأخ���رية  ال���راأي  ا�شتطالعات 
اىل احتالله ال�شدارة، �شرط رف�شه 

بيدرو �شان�شيز.
   ي��ق��ول خ���وان رودري��غ��ي��ز تريويل، 

حماربة  الرئي�شين،  �شعاريه  �شهوة 
ال���ف�������ش���اد، و���ش��ج��ب ال���ق���وم���ي���ة. وقد 
الإ�شبان  اجل��م��ع��ة  ت�����ش��وي��ت  ي��ع��ط��ي 
النطباع باأن ريفريا خرّي احل�شابات 

ال�شيا�شوية على املبادئ.
   م��و���ش��وع اآخ���ر اث���ري ل���دى ريفريا 
ا كنهه وجوهره.  ميكن ان يفقد اأي�شً
�شان�شيز  بيدرو  و�شول  ي�شاحب  قد 
ل����الأزم����ة  ت����ه����دئ����ة  م����ون����ك����ل����وا  اإىل 
الكاتالونية بعد اأ�شهر من التوتر، اذ 

جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ���ش��ت��اذ 
فالن�شيا: “رمبا مّت ت�شّور الت�شويت 
على حجب الثقة يف جانب منه كفخ 

حلزب �شيودادانو�س”. 
الأ�شهر  �شيودادانو�س يف  اأ�شبح  فقد 
الأخ��رية، احلزب املحوري يف احلياة 
يدعم  وك���ان  الإ���ش��ب��ان��ي��ة.  ال�شيا�شية 
الأقلية  ال�����ش��ع��ب��ي  احل�����زب  ح��ك��وم��ة 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  خ����ارج����ه����ا،  م����ن 
ممتطيا  م��ع��ار���س،  ك��ح��زب  يتموقع 

اأكرث  ظ��ه��وره  بف�شل  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
حزما و�شرامة من ماريانو راخوي. 
بن  التوتر  انخفا�س  ف��اإن  وبالتايل 
اأن  ميكن  املتمردة  واملقاطعة  املركز 
ُيرتجم بتقّل�س اهتمام الإ�شبان بهذا 
اأظهرت  فقط،  ع��ام  فقبل  امل��و���ش��وع. 
اهتمامهم  اأن  ال����راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات 
كثرياً  يتخلف  الكاتالونية  بامل�شاألة 
الق�شايا  اأو  بالف�شاد  اهتمامهم  عن 
القت�شادية والجتماعية. وبخف�س 

ومل تعد ت�شّم “الوزراء” امل�شجونن 
لرفع  الأ�شا�شي  ال�شرط  املنفين،  اأو 
كاتالونيا  على  املفرو�شة  الو�شاية 
الذي  القانوين  غري  ال�شتفتاء  بعد 
اأكتوبر   1 يف  الن��ف�����ش��ال��ي��ون  نظمه 

.2017
ولي�س  لإ�شبانيا  خ��رب جيد  وه���ذا     

لألربت ريفريا.
�شيودادانو�س  رئ��ي�����س  ت�����ش��ّدر  ل��ق��د   
الأزمة  بف�شل  ال���راأي  ا�شتطالعات 

�شرح اإنه على ا�شتعداد للتحدث مع 
اجلديد  الرئي�س  مع  حتى  اجلميع، 

للمقاطعة.
 ومن ال�شدف ال�شعيدة لال�شرتاكي، 
انه قبل �شاعات قليلة من الت�شويت، 
ال���ذي ج��ع��ل م��ن��ه ال��رئ��ي�����س اجلديد 
لل�شلطة التنفيذية الإ�شبانية، اأعطت 
ال�شوء  ولي��ت��ه��ا  املنتهية  احل��ك��وم��ة 
الكاتالونية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  الأخ�������ش���ر 
مهامها.  لتبا�شر  اجلديدة  امل�شتقلة 

�شيودادانو�س.. امل�شتهدف اي�شا املناورة تنتهي مب�شافحة وداع

بيدرو �شان�شيز.. الفائز الكرب

راخوي.. نهاية حقبة يف ا�شبانيا

بودميو�س مناف�س �شر�س يف مع�شكر الي�شار

تقاطع امل�صالح قد ميّدد بقاءه فال حزب بودميو�س، وال االأحزاب القومية لها م�صلحة يف ت�صريع االنتخابات
 ياأمل بيدرو يف البقاء لفرتة طويلة من اجل تنفيذ اإجراءات متّكنه من ا�صتعادة بع�س بريق احلزب 

م�صائب قوم عند قوم منا�صب:

ا�سبانيا: لهذا فاز �سان�سيز بورقة الينا�سيب...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

الزعيم  يكن  مل 
ال����س���رتاك���ي 
مثل  ي��ن��ت��ظ��ر 
ه������������������ذه

 النتيجة لالئحة 
ح��ج��ب ال��ث��ق��ة 
ع�����ن زع���ي���م 
ال�سعبي احلزب 

ب���خ���ف�������س���ه 
احل��������ّم��������ى 
 ، نية لو تا لكا ا
�سان�سيز  ي�سحب 
م��������������������ن 
�ش  نو ا د ا د �سيو
من  اأخرى  ورقة 
ق��وت��ه اوراق 

ال يزال م�صتقبل الرئي�س �صان�صيز ه�ّصا حيث  ال ميثل اال�صرتاكيون �صوى ربع النواب يف الربملان
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فيما تتوا�صل البطولة املفتوحة

نهيان القبي�سي يتوج بلقب بطولة اأدنوك للحفر الرم�سانية للبولينج لل�سباب
توج الالعب نهيان القبي�شي بلقب بطولة اأدنوك للحفر الرم�شانية 
خمي�س  ال�����ش��اب��ق  امل��ت�����ش��در  ال��الع��ب  وح���ل  ال�����ش��ب��اب  لفئة  للبولينج 

ال�شام�شي باملركز الثاين الف�شي ..
وج����اء ال��الع��ب حم��م��د را���ش��د ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال���ربون���زي ب��ع��د اأن 
�شهدت املباريات اخلتامية لعبة الكرا�شي املتحركة بحثا على اللقب 
خليفة  مركز  ب�شالة  مبارياتها  توا�شلت  التي  للبطولة  الذهبي 
الدويل للبولينج مبدينة زايد الريا�شية يف اأبو ظبي علي م�شتوى 
الفئات الثالثة التي �شهدت م�شاركة 80 لعبا ولعبة من خمتلف 
منتخب  لعبي  بجانب  الإم���ارات  اأبطال  مقدمتهم  ويف  اجلن�شيات 

ال�شباب الذين دفع بهم احتاد البولينج ملزيد من الحتكاك واكت�شاب 
اخلربات. 

وع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال��ب��ط��ول��ة امل��ف��ت��وح��ة ال���ت���ي ت��خ��ت��ت��م ي����وم الأح����د 
ما  للبولينج  الدولية  خليفة  �شالة  يف  مناف�شاتها  املقبل  تتوا�شل 
زال جنم املنتخب الوطني ح�شن ال�شويدي مت�شبثا بال�شدارة،  فيما 
املخ�شرم  ال�شابق  املنتخب  جن��م  م�شاركة  البطولة  مفاجئة  كانت 
ولعب فريق نادي ال�شعب ال�شابق لكرة الق����������دم املخ�شرم اإبراهيم 
ب��ح��ري مم���ا اأ���ش��ف��ى م���زي���دا م���ن الإث������ارة وم���وؤ����ش���را ع��ل��ى اإن قائمة 
�شاخن  �شفيح  على  اأ�شبحت  للنهائي  املر�شحة  والع�شرين  الأرب��ع��ة 

نقطة   300 بر�شيد  البطولة  يف  الكاملة  العالمة  ت��زال  ل  فيما 
العامل  بطل  اأب��ن  القبي�شي  خليفة  حممد  �شلطان  با�شم   م�شجلة 
القبي�شي  �شلطان  وي�ش���������عى  القبي�شي  حممد خليف�������ة  ال�شابق 
باملنتخب ح�شن  الأخ��رية من زميله  اللحظات  ال�شدارة يف  لنتزاع 

ال�شويدي.
 من جهة اأخرى عرب لعبو منتخب الإمارات لل�شباب عن �شعادتهم 
بقرار احتاد الإمارات للبولينج باإ�شراكهم بالبطولة لكت�شاب مزيدا 
اخلارجية  لال�شتحقاقات  ا�شتعدادا  قدراتهم  لتطوير  اخل��ربة  من 

التي تنتظرهم على كافه امل�شتويات الإقليمية والدولية.

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��وج 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
“رعاه اهلل” ع�شر ام�س  حاكم دبي 
الجنليزي  ال��دي��رب��ي  ل�شباق  بطال 
الكال�شيكي احلدث الأ�شهر والأعرق 
الكال�شيكية  اخل���ي���ول  ���ش��ب��اق��ات  يف 
م�شمار  علي  اأق��ي��م  وال���ذي  بالعامل 

اب�شوم العريق باإجنلرتا .
ال�شمو  الفوز �شاحب  وت�شلم جائزة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ج��ان��ب��ه  واإىل 
اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  بن حممد 
اجلليلة  ال�شيخة  و�شمو  دب��ي  عهد 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب��ن��ت 
اجلماهري  وت�شفيق  ترحيب  و�شط 
امل�شتحق.  النت�شار  ل��ه��ذا  ال��غ��ف��رية 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  واأث��ن��ى 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي على اجلهد الذي بذل من قبل 
فريق جودلفن وحتقيقه لالنت�شار 

نحو  امل�شي  �شموه  ..موؤكدا  امل�شرف 
لي�س   ، الوىل  املراكز  ح�شد  طريق 
بل  الإقليمي فح�شب،  امل�شتوى  على 

على امل�شتوى العاملي اأي�شا.
وانتزع فريق جودلفن لقب بطولة 
للفئة   2018 الجنليزي  الديربي 
املهر  بوا�شطة  امليل  ومل�شافة  الأوىل 

وليام  ال��ف��ار���س  وب��ق��ي��ادة  “م�شار” 
�شاريل  امل�������درب  واإ�������ش������راف  ب���وي���ك 
اأي�شا  ال���ث���اين  امل���رك���ز  اأب��ل��ب��ي وج����اء 
بي”  اإك�س  “دي  املهر  اإم��ارات��ي��ا عرب 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
الفار�س  بقيادة  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
����ش���وزا واإ�����ش����راف  ���ش��ل��ف��ي�����ش��رتي دي 

املدرب مارك جون�شتون.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وك��ان �شاحب 
ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ق���د ال��ت��ق��ى - 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم - مع 
الثانية  ال���ي���زاب���ي���ث  امل��ل��ك��ة  ج���الل���ة 
الكومنولث  ودول  بريطانيا  ملكة 

وذلك على هام�س فعاليات الديربي 
الجنليزي.

وج�����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 
ال�شداقة  ع��الق��ات  وتطوير  تعزيز 
والتعاون بن دولة الإمارات واململكة 
القطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  امل���ت���ح���دة 
البلدين  ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى  ي��ع��ود  مب��ا 

وال�شعبن ال�شديقن.
وت�����ن�����اول ال����ل����ق����اء احل�����دي�����ث ح���ول 
الجنليزي  ال����دي����رب����ي  م���ه���رج���ان 
ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي ال����ذي ي��ع��د اأح����د اأهم 
�شباقات  يف  املتخ�ش�شة  املهرجانات 
منذ  وي��ن��ظ��م  الكال�شيكية  اخل��ي��ول 
ال�شمو  واأك��د �شاحب   .  1780 عام 

مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
حر�س خيول المارات على امل�شاركة 
الفعاليات  خمتلف  �شمن  واملناف�شة 
وامل�شابقات الربيطانية الكال�شيكية 
املتنوعة ملا لهذا الحتكاك الريا�شي 
اأث�����ر ط��ي��ب يف �شقل  امل�����ش��ت��م��ر م���ن 
امل��ه��ارات والرت��ق��اء بقدرات اخليول 

ال��ن��ت��ائ��ج. من  اأف�����ش��ل  اإىل  و����ش���ول 
جهتها اأ�شادت امللكة اليزابيث الثانية 
والتعاون  ال�شداقة  ع��الق��ات  بعمق 
التي تربط دول��ة الإم��ارات واململكة 
املتحدة وحر�س قيادة البلدين على 
ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ع��الق��ات مب��ا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.
ه���ذا وق���د وا���ش��ل��ت خ��ي��ول الم����ارات 
مهرجان  يف  اإن��ت�����ش��ارات��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
ن�شخته  يف  الجن���ل���ي���زي  ال���دي���رب���ي 
“ديوميد  ���ش��وط  �شهد  اإذ  احل��ال��ي��ة 
ون�شف  امل���ي���ل  ومل�����ش��اف��ة  �شتيك�س” 
املهر  اإن��ت�����ش��ار  ال��ث��ال��ث��ة  للفئة  امل��ي��ل 
�شعيد  لعبداهلل  درمي”  “�شن�شري 
بقيادة  الول  املركز  حمققا  باحلب 
وباإ�شراف  ب��وي��ك  وي��ل��ي��ام  ال��ف��ار���س 

املدرب �شيمون كري�شفورد.
ح�شر فعاليات ال�شباق �شمو المرية 
ب���ن���ت احل�������ش���ن ح�����رم �شاحب  ه���ي���ا 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي وعدد 
واملهتمن  وامل�شوؤولن  ال�شيوخ  من 

ب�شباقات اخليل الربيطانية.

بحث مع امللكة اليزابيث الثانية تعزيز وتطوير عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين

حممد بن را�سد يتوج بطال ل�سباق الديربي الجنليزي الأ�سهر يف �سباقات اخليول بالعامل
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الفجر الريا�ضي

اأحمد بن حممد ي�سهد جتديد عقود الرعاية الت�سويقية ل�سباب الأهلي 

•• راأ�س اخليمة   -الفجر:

تتجه الأنظار م�شاء اليوم الحد اإىل مباراتي الدور ن�شف النهائي ببطولة 
مفتاح بن علي اخلاطري الرم�شانية التي ينظمها النادي ال�شوداين براأ�س 
اخليمة يف املالعب الفرعية بنادي الرم�س حتت �شعار »رم�شان يجمعنا«، 
ال�شودانية  الأخ��وة وجن��وم اجلالية  الأوىل بن فريقي  املواجهة  اإذ جتمع 
ال�شودانية  اجلالية  وجن��وم  ال�شارقة  جن��وم  الثانية  يف  يلتقي  بينما  ب«   «

اأي�شاً  ي�شهد  اإذ  املقبل،  ال�شبت  املرتقب  النهائي  لبلوغ  مثري  �شراع  يف  »اأ« 
مباراة تاريخية من »الزمن اجلميل« بن قدامى الرم�س وجنوم اجلالية 
ال�شودانية.   واأعلنت �شركة لينا�س للخدمات الريا�شية تقدمي جوائز قيمة 
للفائزين يف البطولة الرم�شانية لكرة القدم انطالقاً من حر�شها على 
ا�شم مفتاح بن علي اخلاطري و�شط م�شاركة  التي حتمل  املناف�شة  جناح 

قوية من الفرق الريا�شية املختلفة يف الدولة. 
واأكد عمار الدوخي اأن الدورات الرم�شانية على م�شتوى الدولة جنحت 

ب��ج��ذب اجل��م��اه��ري اإىل امل��الع��ب م��ن ج��دي��د، اإىل ج��ان��ب دوره���ا يف اإعادة 
لأندية عدة  ال��ذي منح فر�شة كبرية  الأم��ر  الريا�شية،  املواهب  اكت�شاف 
اأمام  املختلفة  باملالعب  الرم�شانية  املباريات  يف  الالفت  تاألقهم  و�شعت 
اأن  التي ميكن  العنا�شر  البحث عن  من مرحلة  انطالقاً  احتمالت عدة 
مو�شحاً  اجل��دي��د،  املو�شم  من  املقبلة  الفرتة  يف  اجليدة  اخل��ي��ارات  متثل 
النادي  يف  الأم��ر  على  القائمن  من  الكبرية  اجلهود  اأن  نف�شه  الوقت  يف 
ال�شوداين براأ�س اخليمة واللجنة الريا�شية كان لها اأبلغ الأثر يف النجاح 

الذي حققته بطولة القدم ودورة عبداهلل بن جمعة لل�شطرجن ومناف�شات 
النادي  يف  املنظمة  اللجنة  رئي�س  عبيد  جمال  اأك��د  ب��دوره  الطاولة.   ك��رة 
ال�شوداين، اأن مبادرة نادي الرم�س با�شت�شافة مباريات كرة القدم ت�شتحق 
التقدير، اإىل جانب موافقة اإدارة النادي على خو�س لقاء ودي بن قدامى 
الرم�س وجنوم اجلالية ال�شودانية، مو�شحاً اأن اللجنة املنظمة تعكف على 
و�شع الرتتيبات اخلا�شة باملباراة النهائية واللقاء الودي ال�شتعرا�شي يف 

نادي الرم�س. 

» لينا�س للخدمات الريا�صي« تقدم جوائز للفائزين

مباراتان يف ن�سف نهائي بطولة »مفتاح اخلاطري« براأ�ش اخليمة    
عمار الدوخي:امل�صابقات الرم�صانية اأعادت اجلماهري اإىل املالعب  

حتت رعاية �صعيد بن طحنون

»رم�سانية النادي امل�سري« تك�سف الليلة عن هوية بطل »الثانية«

مباراتان الليلة يف ن�صف النهائي 

اأحمد بن جمعة:فخورون بتنظيم دورة »عام زايد«  يف نادي الرم�ش 
واأ�شار اأحمد حممد بن جمعة اإىل اأن 
جمل�س اإدارة النادي يجدد مبنا�شبة 
الن�شخة احلالية من الدورة حر�شه 
على النجاح والتميز يف كل الأن�شطة 
والفعاليات التي ينظمها لكل الفئات 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  وي�شعى  والأع��م��ار، 
التي  اأف�����ش��ل اخل��ي��ارات  ع��ن  للبحث 
توؤدي اإىل اإخراج الن�شخة التالية من 
الدورة العام املقبل باأف�شل املعطيات 
اإىل  للو�شول  ال��ط��ري��ق  متهد  ال��ت��ي 
اإىل اأهمية  العالمة الكاملة، م�شرياً 
النادي  ع��ن  امل�شرفة  ال�شورة  عك�س 
الذي اأتاح اأف�شل الأجواء يف الفرتة 
املا�شية واأ�شبح قبلة مف�شلة للفئات 
مباريات  مل��ت��اب��ع  املختلفة  ال��ع��م��ري��ة 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  الريا�شية  ال����دورة 
الفرق  لالعبي  امل��ي��دان��ي��ة  امل�����ش��اه��دة 
الأخرى، كما اأن فر�شة متابعة لقاء 
وجنوم  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ق��دام��ى 
ال���رم�������س ك����ان ل���ه ����ش���دى رائ����ع����اً يف 
التي  الأم�شية  لأن  والقلوب  العقول 
ت�شدرت امل�شهد يف الو�شط الريا�شي 
م�شيئة  ن��ق��ط��ة  ���ش��ت��ب��ق��ى  ب���ال���دول���ة 
اأن�����ش��ع �شفحات  وع��الم��ة مم��ي��زة يف 

تاريخ نادي الرم�س واأرفعها مكانة.

الطاير، الع�شو املنت����دب الرئي�س 
كهرب�������اء  لهيئ�������ة  التنفي���ذي 
جمل�������س  رئي�س  دب�������ي  ومي�������اه 
و�شعادة  “ماي دبي”  اإدارة �شركة 
رئي����س  لوت��������اه  را�ش�������د  ع��ل��ي 
“نخيل”  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
عزي�������زي،  ومريوي�س  العقارية، 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

عزيزي.
اإدارة جمل�س  بدوره جدد جمل�س 
ال�شكر  الأه�����ل�����ي  ����ش���ب���اب  ن�������ادي 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والعرفان 
بن حممد رئي�س جمل�س الإدارة، 
بن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  واإىل 
ادارة  رئي�س جمل�س  نائب  حممد 
�شركة  رئي�س  الأهلي  �شباب  ن��ادي 
�شباب الأهلي لكرة القدم وجميع 
اجلهود  لهذه  الراعية  ال�شركات 
الكرمية  وال���رع���اي���ة  النبيل���������ة 
حافزا  ي�شّكل  مل��ا  ال��ن��ادي،  مل�شرية 
الالعبن  جل���م���ي���ع  وت�����ش��ج��ي��ع��ا 
وجماهري  واأع�����ش��اء  والإداري������ن 
النادي الوفّية يف ال�شعي لتحقيق 
امل��زي��د م��ن الإجن����ازات يف الفرتة 

املقبلة.

الأه���داف  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  الثاقبة 
وال�شكر  ال��ن��ادي،  اإليها  يتطلع  التي 
�شاهمت  التي  كل اجلهات  اإىل  ميتد 
م�شتوى  رف�����ع  يف  اإي���ج���اب���ي  ب�����ش��ك��ل 
ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ش��ة ودوره����ا 
املوؤ�ش�شات  خ�����ش��و���ش��ا  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وال�����ش��رك��ات ال��راع��ي��ة ال��ت��ي ك���ان لها 
الدور اليجابي يف دعم جناح الدورة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا، الأم���ر 
التفاعل اجل��ي��د يف كل  ي��وؤك��د  ال���ذي 
ما ميكن اأن يعزز اأهمية الدور الذي 

تقوم به الأندية الريا�شية. 

ن��خ��ي��ل ال���ع���ق���اري���ة ، وم�����اي دب���ي، 
و�شركة عزيزي العقارية بح�شور 
ك����ل م����ن ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د حممد 

واجلهات  ال�شركات  م��ن  ع��دد  م��ع 
الريا�شي  ل��ل��م��و���ش��م  ال����راع����ي����ة 
�شركة  وه����ي:   2019-2018

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآِل 
رئي�س  الأه��ل��ي  �شباب  ن��ادي  ادارة 
القدم  لكرة  الأهلي  �شباب  �شركة 

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
ال�شيخ  و���ش��م��و  الأه����ل����ي،  ���ش��ب��اب 
را�شد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  م��ن�����ش��ور 

�شباب  لفرق  الت�شويقية  الرعاية 
الهلي والتي �شهدها �شمو ال�شيخ 
اأح���م���د ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

جميع  ويِف  احلكيمة  قيادتنا  ظل 
املجالت.

عقود  جت��دي��د  ملنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 

خلدمة املجتمع واجلمهور. 
واأ���ش��اف:ن�����ش��ك��ر ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
رعايته  ع���ل���ى  ال���ق���ا����ش���م���ي،  ����ش���ع���ود 
ل���ل���ب���ط���ول���ة ون���ث���م���ن ح���ر����ش���ه على 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جن����اح  دع����م 
ال����رم���������س يف  ن��������ادي  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
بالروؤية  واملنا�شبات  الأوق���ات  جميع 

واأهميتها  البطولة  لفكرة  الكبرية 
يف  الريا�شية  الأن��دي��ة  دور  تاأكيد  يف 
واملناف�شة  والريا�شة  الثقافة  ن�شر 
الأجواءاملثالية  وت��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ري��ف��ة 
اأوق����ات  ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل ا���ش��ت��غ��الل 
الفراغ يف كل ما ميكن اأن يوؤدي اإىل 
الإيجابية  اجل��وان��ب  على  ال��رتك��ي��ز 

اللجنة  م���ن  ب���ذل���ت  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
امل��ن��ظ��م��ة وج��م��ي��ع ال��ل��ج��ان الأخ����رى 
واحل�����ش��ور اجلماهريي  ال����دورة،  يف 
والتدافع  املا�شية  الفرتة  يف  الكبري 
الكبري من جميع الريا�شين ملتابعة 
فعاليات الدورة الريا�شية والربامج  
القيمة  يوؤكد  والثقافية  املجتمعية 

•• راأ�س اخليمة   -الفجر:

مرحلة  الأح���د  ال��ي��وم  م�شاء  تنطلق 
ال�����دور ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي ل�����دورة عام 
زايد الرم�شانية بنادي الرم�س التي 
اأحمد بن �شعود  ال�شيخ  تقام برعاية 
القا�شمي وذلك مبباراتن للمناف�شة 
على بلوغ املباراة النهائية التي تقام 
�شام�س  ب��ن  وذل���ك  املقبل  ال��ث��الث��اء 
واملهند�س  الرم�س  و�شباب  علي  ب��ن 

للحدائق وجمموعة الرمال. 
واأكد اأحمد حممد بن جمعة، رئي�س 
اأنهم  ال��رم�����س،  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
حر�شوا على اطالق �شعار عام زايد 
على الدورة الريا�شية انطالقاُ من 
حر�شهم على الوفاء ملوؤ�ش�س الدولة 
وب������اين ن��ه�����ش��ت��ه��ا ع���ل���ى ن���ح���و يعزز 
ارتباط الدورة بعام زايد الذي يعرب 
املوؤ�ش�س  للوالد  ال��وف��اء  مرحلة  عن 
فخراً  باأ�شره  ال��ع��امل  يتذكره  ال��ذي 
الإن�شانية  لأع��م��ال��ه  ووف����اء  و���ش��رف��اً 
املجتمعات  خدمة  يف  ال��رائ��د  ودوره 
على م�شتوى العامل اأجمع باحلر�س 
ع���ل���ى امل���ح���ب���ة وال������وئ������ام وال�������ش���الم 
اجلهود  اأن  م��و���ش��ح��اً  والإن�����ش��ان��ي��ة، 

ت��ك��رمي ف��ري��ق نعمة  م��رم��ى بجانب 
و�شاهمت  النظيف.  اللعب  بجائزة 
يف ت��ق��دمي ه��ذه اجل��وائ��ز جمموعة 
ت�شم  والتي  الراعية  ال�شركات  من 
ح��م��ل��ة امل���ت���ق���ن ل��ل��ح��ج وال���ع���م���رة ، 
، معهد  ال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة  ج��ام��ع��ة 
مريدو�شت  ت��ف��ك��ري،  الب��ت��ك��ارامل��ه��ن��ي 
ل���ل���م���اأك���ولت ال���رتك���ي���ة، ال����ف����ردان 
لل�شرافة، الأفندي جلوبال للدعاية 
والإع��الن، اجلابر للنظارات، فندق 
للن�شر  ب����روم����ون  ري����ح����ان،   ه��ي��ل��ي 

واللولو �شوبرماركت.

توا�سل مناف�سات كاأ�ش من�سور 
بن زايد لكرة القدم 2018 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة تتوا�شل مناف�شات الن�شخة ال�شابعة من كاأ�س من�شور بن زايد لكرة 
 “ “ القبة  الرئا�شة مبلعب  الريا�شية يف وزارة �شوؤون  اللجنة  التي تنظمها  القدم 
يف فندق “ ق�شر الإمارات “ وت�شتمر حتى 6 يونيو املقبل مب�شاركة 12 فريقا. يف 
.. انطلقت م�شاء ام�س مواجهات ن�شف نهائي كاأ�س من�شور بن زايد  ال�شدد  هذا 
لكرة القدم حيث يلتقي يف املباراة الأوىل فريقا مكتب الأمن العام ومركز خدمات 
اإذ  املناف�شة  الفريقن يف  اأداء  واق��ع  قوية من  تكون  اأن  يتوقع  مباراة  امل��زارع��ن يف 
الأول  باملركز  5 نقاط فيما وقف  ت�شدر مكتب الأمن جمموعته الأوىل بر�شيد 
عن املجموعة الثالثة مركز خدمات املزارعن بر�شيد 7 نقاط.  اأما املباراة الثانية 
ف�شتجمع مكتب �شوؤون املبادرات بطل املجموعة الثانية بالعالمة الكاملة 9 نقاط 
ومدار�س الإم��ارات الوطنية الذي اأكمل املربع الذهبي بتاأهله عن مباريات امللحق 
املجموعات  يف  النقاط  ر�شيد  يف  واملت�شاوين  الثانية  املراكز  اأ�شحاب  جمعت  التي 
الثالث حيث فازت مدار�س الإمارات الوطنية على �شركة دارك ماتر 3-0 والأمن 
3-2 ليحتكم فريقا الأمن الغذائي ومدار�س  الغذائي على فندق ق�شر الإم��ارات 
وكانت اجلولة   .2-3 بنتيجة  الخ��ري  بها  تفوق  فا�شلة  ملباراة  الوطنية  الإم��ارات 
الثالثة واخلتامية لدور املجموعات قد اأ�شفرت عن فوز فندق ق�شر الإمارات على 
فريق م�شجد ال�شيخ زايد الكبري بنتيجة 3-0 فيما تعادل �شلبيا فريقا دارك ماتر 
ومكتب الأمن العام �شمن املجموعة الأوىل. ويف املجموعة الثانية فازت مدار�س 
الإمارات الوطنية على فريق �شركة نادي �شيتي جولف بنتيجة “ 3-1 “ كما فاز 
“ فيما   0-3 “ امل��ب��ادرات على فريق �شركة ط��ريان الحت��اد بنتيجة  مكتب �شوؤون 
�شهدت مباريات اجلولة الأخرية من املجموعة الثالثة فوز دائرة الق�شاء على جهاز 
اأبوظبي للرقابة الغذائية بنتيجة “ 2-1 “ ومركز خدمات املزارعن على مركز 

الأمن الغذائي بنتيجة 2-3.

ختام خما�سيات كرة القدم ملديريات 
القيادة العامة للقوات امل�سلحة

والتي  امل�شلحة،  للقوات  العامة  القيادة  ملديريات  القدم  كرة  خما�شيات  اختتمت 
من  ع��دد  بح�شور  ابوظبي  يف  الع�شكري  الريا�شية  الرتبية  م��رك��ز  يف  اأقيمت 
الدفاع بطال  وزارة  فريق  وت��وج  امل�شلحة.  القوات  واأف��راد  و�شباط �شف  �شباط 
خلما�شيات كرة القدم الرم�شانية يف املباراة اخلتامية والتي اأقيمت على ملعب 
مركز الرتبية الريا�شية يف القوات امل�شلحة بعد فوزه بهدف واحد مقابل ل �شيء 
على مناف�شه فريق مديرية التوجيه املعنوي الذي حل يف املركز الثاين، فيما جاء 

فريق مديرية القوى الب�شرية يف املركز الثالث.

�سوي�سرا تعلق الآمال على �ساكريي »الزئبقي«  
يف  املنتخب  “زئبق”  ليكون  �شاكريي  �شريدان  على  اآمالها  �شوي�شرا  تعلق 
مونديال رو�شيا الذي يرتدي اأهمية بالغة لالعب على ال�شعيد ال�شخ�شي، 
ل�شيما اأنه اأ�شبح على الأرجح من دون ناد بعد هبوط فريقه �شتوك �شيتي 

الإنكليزي اىل الدرجة الأوىل نهاية املو�شم املن�شرم.
امل��ون��دي��ال الرو�شي الذي  وي��اأم��ل اجل��ن��اح البو�شني الأ���ش��ل يف الإف���ادة م��ن 
حظوظه  وتعزيز  لديه  ما  اأف�شل  لتقدمي  يونيو،  حزيران   14 يف  ينطلق 
بانتقال اىل فريق كبري، على غرار فريقيه ال�شابقن بايرن ميونيخ الأملاين 
)2012-2015( وانرت ميالن الإيطايل 2015. ويطمح اإبن ال�شاد�شة 
والع�شرين الذي يتميز بت�شديداته الي�شارية ال�شاروخية واإبداعه هجوميا 
ت��ق��دي��ر حن  اأق���ل  ع��ل��ى   2014 م��ون��دي��ال  �شيناريو  ت��ك��رار  ودف��اع��ي��ا، اىل 
هندورا�س  �شد  النهائيات  يف  ثالثية  ي�شجل  �شوي�شري  لعب  ثاين  اأ�شبح 
)3-�شفر( يف اجلولة الثالثة الأخرية من الدور الأول، وا�شعا بذلك بالده 
يف الدور الثاين. واأظهر �شاكريي موهبته جمددا يف �شيف 2016 خالل 
كاأ�س اأوروبا يف فرن�شا، حن �شجل هدفا بت�شديدة مق�شية رائعة �شد بولندا 
اأن يكون ذلك كافيا لتجنيب بالده اخل��روج بركالت  يف ال��دور الثاين دون 
الرتجيح. وعلى رغم مكانته يف املنتخب كاأحد الأعمدة الأ�شا�شية منذ اأن 
�شمه اىل ت�شكيلة مونديال 2010 املدرب الأملاين الفذ اأومتار هيت�شفيلد، 
عجز �شاكريي عن اإظهار قدراته احلقيقية على �شعيد الأندية اإن كان يف 
بايرن الذي توج معه بلقب الدوري مرتان والكاأ�س مرتان والكاأ�س ال�شوبر 
لالأندية  العامل  وك��اأ���س  الأوروب��ي��ة  ال�شوبر  والكاأ�س  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ودوري 
رغم  مو�شم  ن�شف  معه  اأم�شى  ال��ذي  ميالن  ان��رت  اأو   ،)2013 يف  )كلها 
اأمام  قائمة  الفر�شة  ت��زال  ول  ع��ام.  ون�شف  اأع���وام  لأرب��ع��ة  عقدا  توقيعه 
الالعب ال�شابق لبازل للقيام باخليار ال�شحيح واظهار موهبته، ل�شيما اأن 
من يطلق عليه “مي�شي الألب” ل يزال يف ال�شاد�شة والع�شرين من العمر. 
بالن�شبة ل�شاكريي، فاإن ما قدمه مع �شتوك يف املو�شم املن�شرم كان جيدا 
على �شعيد الأداء ال�شخ�شي، على رغم هبوط الفريق الذي كان �شيحقق 
رونالدينيو”  ط��راز  م��ن  لع��ب  �شفوفه  يف  ك��ان  ل��و  “حتى  نف�شها  النتائج 

بح�شب ما قال ال�شوي�شري ملجلة “�شفايت�شر ايلو�شرتيرت«.

بالنادي  الريا�شية  اللجنة  م��ق��رر 
وحممد فوزي من�شق عام البطولة 
و�شعيد املقدم وحممود �شعد ع�شوا 
طيبة  ج��ه��وداً  بذلت  وال��ت��ي  اللجنة 
الن�شخة، قد  ه��ذه  اإىل جن��اح  ق��ادت 
وكاأ�س  قيمة  مادية  جوائز  ر�شدت 
وميداليات ذهبية وف�شية للفائزين 
كاأ�س  اإىل  بالإ�شافة  والثاين  الأول 
ل�شاحب  ب���رون���زي���ة  وم���ي���دال���ي���ات 
امل�����رك�����ز ال����ث����ال����ث وث��������الث ج���وائ���ز 
اأخ����رى ت��ق��دم اإىل اأح�����ش��ن لع���ب يف 
حار�س  واأح�شن  والهداف  البطولة 

ف��ري��ق ال���ن���ادي امل�����ش��ري ب��ال��ع��ن يف 
مباراة الدور ن�شف النهائي والفوز 
عليه بثالثة اأهداف مقابل هدفن. 
الثانية من ن�شيب  البطاقة  وكانت 
ف��ري��ق اخل��زن��ة اأح����د اأق����وى الفرق 
امل�����ش��ارك��ة ع��ق��ب ت��غ��ل��ب��ه ع��ل��ى فريق 
نعمة بنتيجة 4-3 بركالت اجلزاء 
الوقت  اإنتهى  اأن  بعد  الرتجيحية 
الأ����ش���ل���ي ب��ت��ع��ادل��ه��م��ا ب���ه���دف لكل 

فريق.
املنظمة  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال��ت��ي ت�����ش��م حم�����ش��ن ع��ب��د العظيم 

ي��ت��ك��ون ف��ري��ق اخل���زن���ة اأي�������ش���اً من 
جمموعة من الالعبن املغاربة.

و�شتك�شف �شافرة النهاية بعد مرور 
، هوية  اللقاء  دقيقة هي عمر   40
ب��ط��ل ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن هذه 
البطولة ورمبا ميتد ال�شراع لي�شل 
الرتجيحية  اجل�����زاء  رك�����الت  اإىل 
امل��وق��ف بن  �شيد  ال��ت��ع��ادل  ك��ان  اإذا 

الفريقن يف الوقت الأ�شلي.
املغربية  اجل����ال����ي����ة  ف����ري����ق  وك�������ان 
ب��ل��وغ��ه املبارة  اإن���ت���زع ب��ط��اق��ة   ق���د 
مناف�شه  على  تفوقه  بعد  اخلتامية 

فريقي  ب����ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���واج���ه���ة 
الن�شخة  ب��ط��ل  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة 
يف  �شتنطلق  والتي  واخلزنة  الأوىل 
ال�شاعة العا�شرة والربع م�شاء على 
فلج  مبنطقة  التقنية  كلية  ملعب 

هزاع مبدينة العن. 
ومن املنتظر اأن تكون الإثارة حا�شرة 
الفريقان من  ملا ي�شمه  بقوة نظراً 
عنا�شر متميزة وقدما معاً م�شتوى 
املطاف  نهاية  قادهما يف  رائعاً  فنياً 
اإىل بلوغ حلم معانقة اللقب. وياأتي 
حيث  بحتاً  مغربياً  النهائي  اللقاء 

•• العني - الفجر 

والأداء  ب��ال��ق��وة  ات�شم  ���ش��راع  بع��د 
الفني املتميز على مدار الإ�شبوعن 
املا�شين مب�شاركة 18 فريقاً، ت�شل 
القدم  لكرة  الرم�شانية  البطولة 
وال��ت��ي ينظمها  ال��ي��وم الح��د  م�شاء 
امل�شري بالعن حتت رعاية  النادي 
معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل 
نهيان واأقيمت مناف�شاتها مبنا�شبة 
“ عام زايد اخلري” �� رحمه اهلل ، اإىل 
�شت�شهد  وال��ت��ي  الآخ����رية  حمطتها 

ثمن �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س 
دور  الأه���ل���ي  ���ش��ب��اب  ن����ادي  اإدارة 
ذلك  ميثله  ملا  الراعية  ال�شركات 

من دعم للنادي.
�شموه  اأ�����ش����اد  الإط��������ار  ه�����ذا  ويِف 
امل�شاهمة  يف  ال������رع������اة  ب���������دور 
وتوفري  الأندي���ة  م�شرية  باإجناح 
وامكانيات  م��ق��وم��ات  م��ن  م��زي��د 
الأندية  ون�شاطات  لفرق  ال��دع��م 
ملختلف  وال�����ش��ب��اب��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الألعاب، وهو ما �شاهم يف تطوير 
وزيادة  قاعدتها  وتو�شيع  الألعاب 
اهتمام ال�شباب والن�سء والإقبال 

عليها.
ال���دور  ه���ذا  اأن  �ش�������موه  واأك�����د   
ي�����ع�����رّب ت����ع����ب����ريا وا������ش�����ح�����ا عن 
املوؤ�ش�ش�����ات  ه����ذه  ان��ت��م��اء  ع��م��ق 
للمجتمع  ووف��ائ��ه��ا  وال�����ش��رك��ات 
التكام�������ل  يف  ودوره��ا  وواجباتها 
ال��ع��ام واخلا�س  ال��ق��ط��اع��ن  ب��ن 
م�شريا اإىل اأن هذا التعاون املثمر 
والرعاية امل�شتمرة جزء ل يتجزاأ 
احل�شارية  النه�شة  م�شرية  م��ن 
وال�����ش��ام��ل��ة يف رب�����وع ال����دول����ة يف 
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ح�صور جماهريي كبري  على املدرجات

»ند ال�سبا« تتزين باأبهى حلة يف ليلة »اجلوجيت�سو«
متناف�س قدموا اأروع العرو�س و»االأطفال« جنوم اخلتام  400

اأنكل  وذل��ك عقب جت��اوز  تن�س،  البادل  الفرق يف بطولة  نهائي فئة  اإىل  وفالن�شيا 
�شعيد مناف�شه “تيم مونديا” فيما تفوق فريق فالن�شيا على فريق “اأ�س اإت�س اأم” 
يف مواجهات قوية اأقيمت ليلة اأم�س الأول على مالعب البادل تن�س يف جممع ند 
ال�شبا الريا�شي. وجاء فوز اأنكل �شعيد على تيم مونديا بواقع مباراتن دون مقابل، 
حيث تفوق يف املباراة الأوىل مبجموعتن دون رد بنتيجة 6-2 و6-1، ويف املباراة 
الثانية مبجموعتن دون رد اأي�شا بواقع 6-3 و6-�شفر. فيما تفوق فالن�شيا على 
اإ�س اإت�س اأم، ورغم اأن اإ�س اإت�س اأم ح�شم املباراة الأوىل ل�شاحله مبجموعتن دون 
مقابل بنتيجة 6-�شفر و6-3، فاإن فالن�شيا اأدرك التعادل بفوزه باملباراة الثانية 
مبجموعتن دون رد بواقع 6-3 و6-3، ثم قلب الأمور ل�شاحله بالفوز باملباراة 

الفا�شلة مبجموعتن دون رد بنتيجة 6-3 و3-6.

نهائي بادل فئة املواطنني الليلة.. تقام الليلة املباراة النهائية يف بطولة البادل 
تن�س فئة الالعبن املواطنن، وجتمع الثنائي املكون من حممد املن�شوري و�شعيد 
املري من جهة، وعبد اهلل اهلي وحممد اأهلي من جهة اأخرى. و�شمن املن�شوري 
واملري تاأهلهما عقب فوزهما يف ن�شف النهائي على ح�شاب عبد اهلل اأمريي وماجد 
تاأهل عبد اهلل وحممد  بينما  و1-6   0-6 بواقع  رد  دون  الفال�شي مبجموعتن 
اأهلي على ح�شاب ال�شيخ �شعيد ح�شر وعمر ال�شريف مبجموعتن نظيفتن بواقع 

6-1 و1-6.

للكرا�شي  ال�شلة  بطولة  تدخل    .. اليوم  ينطلق  الكرا�صي  �صلة  نهائي  ن�صف 
�شيقام  ال���ذي  النهائي  ن�شف  ال���دور  ان��ط��الق��ة  م��ع  النهائيات  مرحلة  املتحركة 
م�شاء اليوم ب�شالة نادي دبي لأ�شحاب الهمم، حيث يلتقي فريق بلدية دبي اأول 
املجموعة الثانية مع �شرطة دبي ثاين املجموعة الأوىل، فيما يلتقي يف املواجهة 
الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  هيئة  م��ع  الأوىل  املجموعة  اأول  العامة  النيابة  الثانية 
بعد  �شتقام  التي  النهائية  للمباراة  والفائزان ي�شعدان  الثانية،  املجموعة  و�شيف 
غد الثالثاء ب�شالة ند ال�شبا فيما �شيلعب اخلا�شران على املركزين الثالث والرابع 

غد الثنن ب�شالة دبي لأ�شحاب الهمم.

اأحمد  اأع���رب   .. دبي  لبلدية  حمجوز  الكرا�صي  �صلة  لقب  جا�صم:  اأحمد 
للمعاقن  الثقة  ون��ادي  املتحركة،  الكرا�شي  ل�شلة  الوطني  منتخبنا  جا�شم مدرب 
والذي ي�شارك كالعب مع فريق بلدية دبي عن �شعادته بامل�شاركة يف هذا احلدث 
الذي يتطور من عام اإىل اآخر، وو�شلت دورة نا�س اإىل م�شتويات عالية يف بطولة 
الكرا�شي املتحركة،  وقال:” عدد الالعبن امل�شاركن �شواء من الأندية اأو الأجانب 
املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية من  يوؤكد قوة البطولة بعدما حتول الهدف لدى 
لعبن  جللب  الفرق  كل  حفز  ما  وهو  البطولة  لقب  على  املناف�شة  اإىل  امل�شاركة 
باللقب  الفوز  اأج��ل  من  العام  هذا  املناف�شة  يدخل  البلدية  اأن  واأ�شاف  مميزين«. 
ولدينا جمموعة متميزة من الالعبن بجانب التايالندي اكا�شيت وهو معروف 
الفريق  وجتهيزات  كبرية،  خربة  ولديه  فيها  اللعب  و�شبق  ال�شبا  ند  بطولت  يف 
تختلف عن املوا�شم املا�شية، م�شريا اإىل اأن الدور الأول الفريق يلعب يف جمموعة 
اأن املناف�شات يف املجموعة الثانية قوية يف ظل  �شهلة، ول توجد مناف�شة يف حن 
وجود النيابة و�شرطة دبي وكالهما يتناف�س على �شدارة املجموعة. ونوه جا�شم 
اإىل اأنه يتوىل تدريب املنتخب منذ عام 2000، وي�شارك يف بطولة ند ال�شبا منذ 
الالعبن وحركت  قاعدة من  تاأ�شي�س  �شاعدت على  ال��دورة  اأن  موؤكدا  �شنوات،   5
املياه الراكدة يف اللعبة يف ظل وجود لعبن جدد، بالإ�شافة اإىل م�شاركة لعبي 
على  املناف�شة  تكون  اأن  وت��وق��ع جا�شم  اأج��ان��ب.   م��ع لعبن  والح��ت��ك��اك  املنتخب 
اأن كال الفريقن هما  اإىل  لقب البطولة بن بلدية دبي والنيابة العامة، م�شريا 
الأف�شل يف الدور الأول رغم وجود فريق �شرطة دبي الذي يناف�س هو الآخر وي�شم 

جمموعة من الالعبن اجليدين.

بح�صور اأكرث من 2000 متفرج الوحدات يتوج بطالاً لطائرة ند ال�صبا يف 
االأردن ..توج فريق الوحدات بكاأ�س بطولة ند ال�شبا الريا�شية للكرة الطائرة يف 
ن�شختها الأوىل التي اأقيمت يف الأردن بعد تغلبه على فريق الكرمل بنتيجة 0-3 
يف املباراة التي �شهدت ح�شور جماهريي 
ق�شر  �شالة  يف  متفرج   2000 جت���اوز 
لل�شباب  احل�����ش��ن  مب��دي��ن��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
ند  ودورة  زاي��د  ع��ام  ب�شعار  تزينت  التي 
“قدرات  ���ش��ع��ار  حت��ت  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�شبا 
حفل  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  وت���وج  حدود”،  ب��ال 
اخلتام كاًل من مندوب �شمو الأمرية اآية 
نائب  النعيمات  ح��ازم  املحامي  الفي�شل 
اأمن اأمانة عمان الكربى ع�شو جمل�س 
وعلي  الأردن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإدارة 
التطوير  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي  ع��م��ر 
ع�شو  الريا�شي  دبي  مبجل�س  الريا�شي 
اللجنة املنظمة للدورة، بح�شور م. عبد 

ابراهيم  الثانية بن مايد  اأحمد )8 �شنوات( وجواهر حيدر)9 �شنوات( واملباراة 
تدريبهم  على  وي�شرف  ال�شاعدة  املواهب  من  وجميعا  يو�شف  والطفل  احلو�شني 
ابراهيم احلو�شني الذي اأكد هوؤلء الأطفال يتدربون مبعدل 5 مرات يف ال�شبوع 
م�شريا  اإليهم،  اللعبة  تقريب  بهدف  وامل��زح  اجلدية  بن  جتمع  تدريبات  �شكل  يف 
اإىل اأن اجلدية يف تدريبات الأطفال جتعلهم ينفرون اللعبة التي يتدربون عليها. 
اأن هوؤلء الأطفال ميلكون م�شتويات جيدة ولديهم الرغبة يف  واأو�شح احلو�شني 
تعلم قواعد اجلوجيت�شو على اأ�ش�س �شحيحة لتحقيق اأحالمهم، موؤكدا اأن نادي 

عجمان حر�س على ت�شكيل فرق من الأطفال تبداأ اأعمارهم من 3 و4 �شنوات. 

مها �صالح الهنائي: دعم الريا�صة �صاهم يف زيادة اأعداد امل�صاركات
اأزرق  55 كلغ حزام  العن و بطلة مناف�شات  نادي  الهنائي لعبة  اأكد مها �شالح 
وبنف�شجي اأنها بداأت ممار�شة اللعبة منذ 7 �شنوات عندما كانت لعبة اجلوجيت�شو 
وخا�شة  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  جيد  ب�شكل  معروفة  تكن  ومل  طريقها  ب��داي��ة  يف 
اإحدى  ت�شجيع  بف�شل  كان  التجربة  هذه  اقتحامها  اأن  مو�شحة  ال�شيدات،  لدى 
مدّر�شات الرتبية البدنية واأنها تدين لها بالنجاح الذي حققته يف اللعبة، وقالت 
مها �شالح:” كنت من اأوائل البنات الالتي التحقنا باللعبة منذ 7 �شنوات، وحتى 
البطولت  يف  جيدة  نتائج  وحققت  فيها،  ا�شتمريت  املدر�شة  من  تخرجت  عندما 
�شالم.  غراند  يف  و�شاركت  كلغ،   55 فئة  يف  الإم���ارات  بطولة  لقب  منها  املحلية 
و�شرحت مها �شالح اأن النجاحات التي حققتها ريا�شة اجلوجيت�شو بف�شل اهتمام 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
ودعم  باللعبة  اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
الإقبال  يف  �شاهم  اللعبة  تطور  اأن  �شالح  مها  واأو�شحت  لها.  الالحمدود  �شموه 
اإىل  ن��ادي العن  ال��ذي رفع عدد منت�شبي  الكبري عليها من طرف الفتيات الأم��ر 
40 لعبة، وبف�شل النتائج التي حققتها بنت الإم��ارات يف اجلوجيت�شو ت�شاعف 
عدد امل�شجالت بك�شوفات الحتاد اإىل اأ�شعاف ما كانت عليه الأرقام خالل �شنوات 
قليلة. وك�شفت لعبة ناد العن اأن دعم عائلتها لها من اليوم الأول التي ان�شمت 
فيه للعبة �شاهم يف جناحها وحتقيقها لنتائج جيدة، م�شرية اإىل اأن نظرة املجتمع 
ملمار�شة  للفتاة  الداعمن  مقدمة  يف  العائلة  وا�شبحت  تغريت  الريا�شية  للمراأة 
الريا�شة �شواء بالأندية اأو كهاوية، وقالت: اأطمح اأن اأحقق احلزام الأ�شود واملزيد 

من الألقاب �شواء على ال�شعيد املحلي اأو يف بطولت غراند �شالم.

اليوم  ت�شتكمل  الليلة..  النهائي  ربع  يف  العا�صفة  مع  لل�صياقة  االإمــارات 
الإمارات  يلتقي  لل�شالت، حيث  القدم  كرة  لبطولة  النهائي  ربع  ال��دور  مباريات 
لل�شياقة مت�شدر املجموعة الثانية مع العا�شفة ثاين املجموعة الأوىل يف العا�شرة 
م�شاء فيما تختتم مباريات الدور ربع النهائي مبباراة البحري مت�شدر املجموعة 
الثالثة مع �شبورت فور اأوول و�شيف املجموعة الرابعة يف احلادية ع�شر والن�شف 

م�شاء، كان الدور ربع النهائي قد انطلق م�شاء اأم�س الول مبباراتن.
كان الدور الأول للبطولة قد �شهد ت�شجيل 91 هدفا يف 12 مباراة، وكانت اأعلى 
ن�شبة تهديف يف املجموعة الثانية حيث �شهدت ت�شجيل 26 هدفا، تليه املجموعة 
هدفا،   16 الثالثة  واملجموعة  هدفا   24 الرابعة  واملجموعة  هدفا،   25 الأوىل 
وكانت اأعلى نتيجة هي فوز الإمارات لل�شياقة على الإمرباطور 16-1، فيما �شهد 
الدور الأول حالة تعادل واحدة بن البحرين وانذار يف املجموعة الثالثة وانتهت 
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�شعيد  اأن��ك��ل  فريقا  الفرق..تاأهل  نهائي  اإىل  و”فالن�صيا”  �صعيد”  »اأنكل 

احتاد  اأن  على  بالتاأكيد  ت�شريحاته  الظاهري  وختم  وزيادتها.  امل�شاركة  تنوع  يف 
الإمارات للجوجيت�شو يرغب يف اأن تتواجد اللعبة يف كل منزل بالإمارات ولدى كل 

عائلة من اأجل م�شتقبل ريا�شي اأف�شل جلميع الأبناء.

الو�صل والعني ي�صيطران على البطولة.. فاز اإبراهيم الدوي�س لعب الو�شل 
الثاين خالد بن  املركز  الأزرق، وج��اء يف  50 كلم للحزام  الأوىل يف وزرن  باملركز 
�شمالن والثالث �شاري الكتبي من نادي العن، ويف وزن 60 كجم للحزام الأزرق 
فاز باملركز الأول علي الغيثي من نادي العن والثاين �شرور الكعبي من املدر�شة 
كجم   73 وزن  ويف  العن،  ن��ادي  من  املن�شوري  حممد  والثالث  بالعن،  الثانوية 
فاز باملركز الأول حممد املن�شوري من الكوماندو جروب والثاين الرويجي كيان 
�شم�شائي والثالث حممد املنهايل من العن، ويف وزن 94 كجم، فاز �شامل مبارك 
الظاهري باملركز الأول والثاين الفل�شطيني با�شل عبدو. ويف مناف�شات النا�شئات 
للحزام الأزرق يف وزن 44 كجم فازت مرية خليفة الر�شيدي من نادي العن باملركز 
الأول والثاين �شما املعمري من نادي العن، والثالث �شالمة خالد املن�شوري من 
نادي الظفرة، ويف نف�س احلزام يف وزن 52 كجم فازت مها الهنائي من نادي العن 
باملركز الأول والثاين ندى ال�شويدي من نادي الوحدة والثالث �شوق عبداهلل من 
نادي  املطرو�شي من  ب�شاير  الأول  باملركز  ف��ازت  63 كجم  العن.  ويف وزن  ن��ادي 
العن، والثاين ا�شما احلو�شني من نادي مرفاأ الظفرة، والثالث رمي املن�شوري من 
نادي الوحدة، ويف وزن 82 كجم، فازت فاطمة اجلالف من نادي الوحدة باملركز 
الأول، والثاين اأمينة احلمادي من مرفاأ الظفرة، والثالث موزة نا�شر املن�شوري 
من مدينة زايد بنادي الظفرة. ويف مناف�شات الرجال للحزام الأزرق والبنف�شجي، 
وزن 62 كجم، فاز باملركز الأول الربازيلي تياجو �شوري�س، والثاين ذياب النعيمي، 
امل�شابقة  ن��ادي اجل��زي��رة، ويف نف�س  زي��اد الكثريي م��ن  ال��ع��ن، والثالث  ن��ادي  م��ن 
لل�شيدات، فازت باملركز الأول ح�شة ال�شام�شي من نادي العن والثاين الربازيلية 
الأول  باملركز  ف��از  للرجال،  كجم   77 وزن  ويف  العن،  ن��ادي  من  باربو�شا  �شندرا 
�شامي بن حريز من نادي الن�شر والثاين نا�شر الربيكي والثالث حممد املنهايل، 
70 لل�شيدات، فازت باملركز الأول الأمريكية جوليتا جيوزمان، والثاين  ويف وزن 
الوحدة.  ن��ادي  من  ال�شباحي  اأ�شما  والثالث  الظفرة،  ن��ادي  من  امل��رزوق��ي  ح�شة 
النحاوي  عاليا  الفل�شطينية  فوز  عن  لل�شيدات  كجم   90 وزن  م�شابقة  واأ�شفرت 
جوليانا  الربازيلية  والثالث  �شوخوفا  دازهاميليا  الرو�شية  والثاين  الأول  باملركز 
من  انايوف  ر�شالن  الأول  باملركز  فاز  للرجال،  كجم   94 وزن  ويف  اأوليفريا،  دي 
تركمان�شتان والثاين الأردين اأحمد الزوبي والثالث الفل�شطيني حممد م�شطفى، 
باملركز  الن�شر  ن��ادي  من  لي�شيف  مكمود  الرو�شي  للرجال  كجم   110 وزن  ويف 
علي.  نا�شر  �شعود  والثالث  ال��وح��دة،  ن��ادي  من  القبي�شي  عبداهلل  وال��ث��اين  الأول 
باملركز  فاز  كجم،   62 وزن  يف  والبنف�شجي،  الأزرق  للحزام  الأ�شاتذة  بطولة  ويف 
الأول هيثم حناوي، والثاين حممد كرمي ح�شن من نادي اجلزيرة والثالث اليمني 
عو�س ال�شويدار، ويف نف�س امل�شابقة وزن 77 كجم، فاز جا�شم �شعيد باملركز الأول 
والثاين الأردين عبداهلل م�شطفى، والثالث مومينخودجي�شوف من اوزباك�شتان، 
والثاين  ن��ادي اجلزيرة  الكتبي من  الأول خالد  باملركز  ف��از  110 كجم  وزن  ويف 
نادي  م��ن  البلو�شي  كميل  والثالث  الإم����ارات،  ن��ادي  م��ن  ال�شام�شي  �شامل  حممد 
العن. ويف م�شابقة ال�شيدات للحزام الأ�شود والبني، وزن 90 كجم، فازت باملركز 
نف�س  ويف  �شليفا،  دا  كارولن  مواطنتها  والثاين  باي�س  لري�شا  الربازيلية  الأول 
والثاين  ليما  ولينجتون  الربازيلي  الأول  باملركز  فاز   ،62 وزن  للرجال  امل�شارقة 
الياباين تاكاهيتو يو�شوكا. واأقيمت على هام�س املناف�شات مباراتن ا�شتعرا�شيتن 
بن اأطفال من لعبي اجلوجيت�شو من نادي عجمان، جمعت املباراة الأوىل عائ�شة 

تزينت �شالة ند ال�شبا الريا�شية باأبهى حلة وهي تقدم مناف�شات اجلوجيت�شو للمرة 
الأوىل �شمن فعاليات دورة ند ال�شبا الريا�شية التي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، 
وجاءت  ل��ه��ا«.  ح���دود  ل  “قدرات  ���ش��ع��ار  حت��ت  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  وينظمها 
التي  الفنية  املناف�شات  ناحية  من  �شواء  مثالية  اجلوجيت�شو  مناف�شات  انطالقة 
جاءت على اأعلى م�شتوى من خالل م�شاركة 400 متناف�س من خمتلف اجلن�شيات 
والفئات الذين قدموا اأروع اأداء الذي تفاعلت معه اجلماهري التي ح�شرت باأعداد 
الريا�شية  املناف�شات  لتتحول  الريا�شية،  ال�شبا  ند  كبرية ومالأت مدرجات �شالة 
اإىل احتفالية جمتمعية �شخمة بنجاحها بجمع ع�شاق الريا�شة عموما وريا�شة 

اجلوجيت�شو على وجه اخل�شو�س حتت �شقف واحد يف دورة ند ال�شبا الريا�شية.
الفائزين، جاء م�شك اخلتام  باملناف�شات وتتويج  �شاعات حافلة   4 اأكرث من  وبعد 
�شن  منذ  وتاأهيليهم  بتدريبهم  يقوم  ال��ذي  عجمان  ن��ادي  اأط��ف��ال  قدمه  بعر�س 
ن�شيبا  ون��ال��وا  معهم  اجلماهري  وتفاعلت  الريا�شة،  ه��ذه  م��ه��ارات  لتعلم  مبكرة 
كبريا من الهتمام بو�شفهم نواة امل�شتقبل نحو املزيد من امل�شتقبل امل�شرق لهذه 
حممد  املناف�شات  ح�شر  قيا�شي.  زمن  يف  عمالقة  خطوات  تقطع  التي  الريا�شة 
�شامل الظاهري، نائب رئي�س احتاد اجلوجيت�شو، وح�شن املزروعي مدير دورة ند 
ال�شبا الريا�شية، ويو�شف البطران ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للجوجيت�شو، 

وعادل البناي رئي�س اللجنة الفنية للدورة.

ابن غليطة: ند ال�صبا تعزز تنمية كرة ال�صاالت وتو�صيع قاعد امل�صاركة
اأ�شاد �شعادة املهند�س مروان بن غليطة رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم، بالرعاية 
واملتابعة امل�شتمرة والكرمية ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، لدورة ند ال�شبا “نا�س” 2018، يف دورتها 
البطولة  �شموه يف فعاليات  املو�شم بف�شل دعم وتواجد  ال�شاد�شة حيث �شهد هذا 
اأن تعدت  اإقليميا بل وحتى عامليا، بعد  على مدى موا�شمها املختلفة منحها بعدا 
هذه الدورة حدود وطننا الغايل لتنظم يف م�شر والأردن يف تعزيز وا�شح و�شريح 
لر�شالة الريا�شة الإن�شانية ال�شامية التي حتملها هذه الدورة الرم�شانية اجلامعة 
ل�شبابنا وبناتنا يف ال�شهر الكرمي حيث اأ�شبحت “نا�س” ملتقى ريا�شي واجتماعي 
ال�شبا يف كل  اأن اهتمام دورة ند  الكرة،  واأ�شاف رئي�س احتاد  وترفيهي وتوعوي.  
مو�شم بريا�شة كرة قدم ال�شالت ي�شاعد وب�شكل كبري على تنمية هذه الريا�شة يف 
الدولة ويو�شع قاعدة امل�شاركة فيها من خالل اإبراز املواهب واكت�شافها وامل�شاهمة 
فئات  م�شاركة  اإىل  اإ�شافة  الوطني،  وللمنتخب  لالأندية  املواهب  هذه  تقدمي  يف 
ريا�شية خمتلفة يف الدورة من احلكام واملدربن والكوادر الريا�شية الطبية اإ�شافة 
اإىل املنظمن الذين يجدون امل�شاحة املنا�شبة لتوظيف مهاراتهم وحت�شن م�شتوى 
خرباتهم.  وثمن بن غليطة، الدور الكبري الذي ي�شطلع به جمل�س دبي الريا�شي 
واللجنة املنظمة، الذين يبذلون جهودا كبرية يف اإدارة هذه البطولة املتميزة والتي 
و�شل عدد الريا�شين امل�شاركن فيها هذا املو�شم اإىل اأكرث عن 5000 م�شارك، 
بالإ�شافة اإىل احل�شور اجلماهريي الالفت واملتميز، وم�شاركة اجلهات واملوؤ�ش�شات 
احلكومية من خالل الفرق والريا�شين اإ�شافة اإىل رعاية هذه البطولة املتميزة 

فكل ال�شكر للقائمن على بطولة ند ال�شبا يف مو�شمها ال�شاد�س. 

�شامل  حم��م��د  ال�صبا..عرب  ند  مع  بال�صراكة  فخور  اجلوجيت�صو  احتــاد 
�شعادته بنجاح مناف�شات  الإم��ارات للجوجيت�شو عن  نائب رئي�س احتاد  الظاهري 
لعبة اجلوجيت�شو والتي اأقيمت �شمن دورة ند ال�شبا الريا�شية، موؤكدا اأن الحتاد 
التي  للعبة  امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اأجل  املنظمة من  اللجنة  بال�شراكة مع  يفخر 
ال�شبا  ند  “دورة  الظاهري:  الإماراتية. وقال  الندية  داخل  بكثافة  تتواجد  باتت 
الريا�شية التي يرعاها �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
الإطار  والأب��رز وخرجت من  الأق��وى  اأ�شبحت  الريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي 
املحلي اإىل الدويل، وم�شاركة لعبة اجلوجي�شتو فيها يعد فخر لالحتاد الذي يعمل 
اأن  الظاهري  انت�شارها. وقال  وامل�شاعدة يف تو�شيع قاعدة  اللعبة  ابراز  دائما على 
الحتاد �شيعمل على امل�شاركة يف الن�شخ املقبلة من الدورة خا�شة واأنه من املتوقع 
اأك��رث من ذلك  اإىل  400 لع��ب ولعبة  امل�شاركن من  اأع��داد الالعبن  اأن تزيد 

املن�شمن  ال��الع��ب��ن  اع����داد  واأن  خ��ا���ش��ة 
اليها. يزداد ب�شكل ملحوظ كل عام. واأكد 
ال�شبا  ند  دورة  يف  امل�شاركة  اأن  الظاهري 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ك��ان��ت و���ش��ت��ظ��ل ع��ل��ى اجندة 
الحت���اد، وه��و ما يوؤكد رغبة الحت��اد يف 
الأبرز،  الرم�شانية  بالبطولة  التواجد 
يف  الحت��اد  لعبي  م�شاركة  اأن  اإىل  لفتا 
ولفت  لهم.  كبري  مك�شب  يعترب  ال���دورة 
نائب رئي�س احتاد المارات للجوجيت�شو 
ومواليد  للمقيمن  ال��ب��اب  فتح  اأن  اإىل 
الدولة واأبناء املواطنات من اأجل امل�شاركة 
يف امل�شابقات الر�شمية اأ�شاف الكثري من 
الالعبن املميزين و�شي�شهم ب�شكل كبري 
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نظم معهد كونفو�شيو�س يف جامعة 
يف  ال�شينية  اللغة  يف  م�شابقة  دبي 
برعاية  ع�����ش��رة  ال�����ش��اب��ع��ة  دورت���ه���ا 
واملقر  دب��ي  يف  ال�شينية  القن�شلية 
كونفو�شيو�س  مل��ع��اه��د  ال��رئ��ي�����ش��ي 

العاملية يف ال�شن.
ط���الب   9 امل�������ش���اب���ق���ة  يف  ������ش�����ارك 
وطالبات من جامعات دبي وباري�س 
�شوربون وجامعة زايد بفرعيها يف 
امل�شابقة  وا�شتملت   ، وابوظبي  دبي 
والأ�شئلة  ال��ع��ر���س  اأج����زاء   3 على 

والفعالية.
ف��وز مريا  ع��ن  امل�شابقة  وا���ش��ف��رت   
زايد  جامعة  يف  الطالبة  الرميثي 
�شليمان  وع��ائ�����ش��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 
باملركز  دب���ي  ج��ام��ع��ة  ال��ط��ال��ب��ة يف 
الثاين و�شت�شارك عائ�شة يف اجلولة 
ن�شف النهائية على م�شتوى العامل 
واملقرر اقامتها يف ال�شن يف يوليو 

يا�شر  الثالث  باملركز  وف��از  املقبل. 
الهند�شة  بكلية  الطالب  اليا�شري 
دبي  جامعة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
املخيم  حل�������ش���ور  دع�������وة  وت���ل���ق���ى 
الهائية  اجلولة  ومتابعة  ال�شيفي 

يوليو  يف  ال�شن  يف  امل�شابقة  م��ن 
املدينة  امل�����ش��اب��ق��ة يف  ج���رت  امل��ق��ب��ل 
�شعادة  بح�شور  دبي  يف  الأكادميية 
لدى  ال�شيني  ال�شفري  ج��ي��ان  ين 
الب�شتكي  عي�شى  والدكتور  الدولة 

رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة دب�����ي وال���دك���ت���ور 
باري�س  جامعة  رئي�س  فوا�شا  اريك 
���ش��ورب��ون يف اب��وظ��ب��ي و����ش���ارك يف 
ال��ت��ح��ك��ي��م 8 ح��ك��ام م���ن الم�����ارات 

وال�شن.   

الب�شتكي  ع��ي�����ش��ى  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
يعمالن  وامل��ع��ه��د  دب���ي  ج��ام��ع��ة  اأن 
العالقات  اأوا�����ش����ر  ل��ت��وط��ي��د  م��ع��اً 
خدمة  ال�������ش���ي���ن���ي���ة  الإم������ارات������ي������ة 
تعليم  واأن  ال�����ش��دي��ق��ن  لل�شعبن 

ال��ل��غ��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة هو 
جزء من اأهدافها لتعزيز وت�شجيع 
ال�شن  ب�����ن  ال����ث����ق����ايف  ال����ت����ب����ادل 
هذه  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  والإم��������ارات.  
امل�����ش��اب��ق��ات مت��ث��ل م�����ش��ه��دا معربا 
عن التبادل الثقايف واللغوي الذي 
يف  ذل���ك  ي�شاهم  ك��م��ا  اإل��ي��ه،  ن�شعى 
وي�شب  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  تن�شئة 
يف دعم العالقات التجارية وتنمية 

الأعمال بن البلدين.
كونفو�شيو�س  م��ع��ه��د  اإن  وق������ال 
ال�شينية  والثقافة  اللغة  لتدري�س 
التابعة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ه���و ج���زء 
املعهد  ي����ق����دم  ح���ي���ث  ل���ل���ج���ام���ع���ة، 
ب�شكل  م���ع���دة  ب���رام���ج  ل���ل���دار����ش���ن 
جيد عن اللغة والثقافة ال�شينية، 
ليحيط الدار�س علماً بكافة جوانب 
وال�شاربة  العريقة،  الثقافة  ه��ذه 

جذورها يف اأعماق التاريخ.

موقع »هوتل اآند ري�ست« يحتفل بالذكرى 
اخلام�سة على انطالقته يف اأبوظبي

مركز �سحارى يتيح لعمالئه فر�ش الفوز ب�سيارة »رينج رور يالر« 

فوز  الرميثي و�سليمان واليا�سري مب�سابقة اللغة ال�سينية يف جامعة دبي

والرتفيه  للت�شويق  الرائدة  الوجهة  �شحارى،  مركز  اأعلن 
واملطاعم يف ال�شارقة، عن اإطالق حملته الرتويجية ال�شنوية 
ل�شهر رم�شان والإجازة ال�شيفية بعنوان )ارتِق باأناقتك كما 
مل تفعل من قبل(، وذلك من خالل اإتاحة الفر�شة لعمالئه 
للفوز بواحدة من �شيارتي )رينج رور يالر(، اأو رحلة �شاملة 
الأربع،  العاملية  املو�شة  عوا�شم  من  واح��دة  اإىل  ل�شخ�شن 

وهي: ميالن وباري�س ولندن ونيويورك. 
17 مايو،  بدًءا من  ال�شخمة  الرتويجية  وتنطلق احلملة 
اأغ�شط�س، مما يتيح للعمالء فر�شة   15 و�شتتوا�شل حتى 
ذهبية للفوز بجوائز رائعة من املركز خالل ال�شيف املقبل. 

اأكرم عمار، املدير الإداري ملركز �شحارى: اإن حملتنا  وقال 
لأنها  للغاية،  فاخرة  تعترب  وال�شيف  لرم�شان  الرتويجية 
طوال  و�شتتوا�شل  ال��ك��رمي،  ال�شهر  يف  ال�شخاء  روح  جت�شد 
مو�شم ال�شيف، لذا حر�شنا على مكافاأة عمالءنا الأوفياء، 
اإن هذه  ال��ع��ام.  من  ال�شعيد  الوقت  ه��ذا  بهم يف  والحتفال 
احلملة تعترب دائًما واحدة من اأبرز حمالتنا لل�شنة، ومتثل 
اإىل ثالثة  التي تقام كل �شهرين  اأجندتنا الرتويجية  قمة 
اأن ي�شتفيد العمالء من هذه الفر�شة للفوز  اأ�شهر. وناأمل 

بجوائز ت�شهم يف حت�شن حياتهم.
الأق��ل يف مركز  دره��م على   200 ينفق  وميكن لأي عميل 

ال�شحب على اجلوائز،  الدخول يف  �شحارى خالل احلملة 
“ ماتالن”،  اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ن��ف��ق��ون ن��ف�����س امل��ب��ل��غ يف  اأم����ا 
واح��دة. وميكن  ب��دًل من  ق�شائم  ف�شيح�شلون على خم�شة 
خالل  م��ن  ف��ر���ش��ه��ن  م�����ش��اع��ف��ة  ال��ن�����ش��اء  م��ن  للمت�شوقات 
اإنفاق 200 درهم بن ال�شاعة 10 �شباحاً و الواحدة بعد 
الظهر للح�شول على ق�شيمتن، وينطبق العر�س ذاته على 
العمالء الذين ينفقون 200 درهم يف اأي مطعم يف  الردهة 

ال�شرقية يف الطابق الثاين.
يونيو يف متام   28 اخلمي�س  يوم  الأول  ال�شحب  و�شيجري 

ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء.

ميديا”  “اآيري�س  �شركة  احتفلت 
اخلام�شة  ب��ال��ذك��رى  اب��وظ��ب��ي  يف 
الإخباري  موقعها  اإط���الق  على 
ري�شت  اآن���د  “هوتل  الإل���ك���رتوين 

دوت كوم”.
ال�شنوات  م�����دى  ع���ل���ى  و����ش���اه���م 
اأرقى  تقدمي  يف  املا�شية  اخلم�س 
املُتعّلقة  الإع���الم���ي���ة  اخل���دم���ات 
بال�شركات ال�شياحية ، اأهم املواقع 
ال�شياحية، الفنادق واملطاعم على 

ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.
املجايدة،  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
املوؤ�ش�س واملدير التنفيذي ل�شركة 
للخدمات  م���ي���دي���ا(  )اآي����ري���������س 

املُذهل  ال��ت��ط��ّور  اأن  الإع���الم���ي���ة 
تقنية  جم�������ال  يف  وال���������ش����ري����ع 
التي  الهائلة  وال��ث��ورة  املعلومات، 
�شاهم  الإن��رتن��ت  �شبكة  اأحدثتها 
���ش��وق��اً مفتوحة  ال��ع��امل  يف ج��ع��ل 
وتبادل  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
امل����ع����ل����وم����ات ون����ق����ل ال���ث���ق���اف���ات، 
مواكبة  اإىل  دف��ع��ن��ا  ال���ذي  الأم����ر 
والإ�شراع  التقني،  ال��ت��ط��ّور  ه��ذا 
دولة  خطط  دع��م  يف  للم�شاهمة 
الإم����������ارات ب�����ش��ك��ل ع�����ام واإم�������ارة 
لحتالل  خ��ا���س  ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي 
م���ك���ان���ة ُم���ت���ق���دم���ة ورائ��������دة على 

خارطة ال�شياحة العاملية.

اأ�شبحت  ل��ق��د  ق���ائ���اًل:  واأو�����ش����ح 
اقت�شادية  ظ����اه����رة  ال�����ش��ي��اح��ة 
الكبري  ل����ل����دور  ن����ظ����راً  ح��ق��ي��ق��ة 
تلعبه يف عملية  ال��ذي  وامل��رم��وق 
ال��ت��ن��م��ي��ة املُ�����ش��ت��دام��ة والرت���ق���اء 
للمجتمع  امل��ع��ي�����ش��ي  ب��امل�����ش��ت��وى 

والدولة على حدٍّ �شواء.
وق��ال ان��ه م��ن امل��وؤك��د ب��اأن املواقع 
الإل����ك����رتون����ي����ة املُ��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
بالقطاع  الأخبار اخلا�شة  توفري 
الوقت  يف  اأ���ش��ب��ح��ت  ال�����ش��ي��اح��ي، 
الأولوية  املكانة  حتتل  احلا�شر 
الرائدة عند تفكري جميع الزوار 
ال�شهل  ال���و����ش���ول  يف  وال�������ش���ي���اح 

اخلا�شة  املعلومات  اإىل  وال�شريع 
املُتميزة،  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ب���امل���واق���ع 
ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م اإ���ش��اف��ة اإىل 
العرو�س احل�شرية اخلا�شة عند 
املُنا�شبة  الأم��اك��ن  يف  التخطيط 

لق�شاء اإجازاتهم.
واأ�������ش������اف: ل���ق���د جن���ح���ت دول����ة 
على  املُ���ح���اف���ظ���ة  يف  الإم������������ارات 
�����ش����دارت����ه����ا ك������اإح������دى اأف�������ش���ل 
ال���وج���ه���ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة الأك�����رث 
جاذبية لل�شياح من كافة الأ�شواق 
تتمتع  ما  بف�شل  وذل��ك  العاملية، 
ب��ه م��ن ع��وام��ل الأم����ن والأم����ان 
الفريد  وال���ت���ن���ّوع  وال����ش���ت���ق���رار 

التي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل���ن���ت���ج���ات  يف 
من  وا���ش��ع��اً  ط��ي��ف��اً  لل�شائح  تتيح 

الهتمام  ع��ن  ف�شاًل  اخل���ي���ارات، 
ال��������الحم��������دود م������ن احل����ك����وم����ة 

كافة  وتوفري  ال�شياحي  بالقطاع 
ل�شتدامة  امل��ط��ل��وب��ة  الإم��ك��ان��ات 

منو هذا القطاع احليوي، �شمن 
املنظومة القت�شادية للدولة. 

اختيار اأ�ستاذ بجامعة نيويورك اأبوظبي ليكون 
زمياًل بجامعة هارفارد لعام 2018 – 2019

اأبوظبي عن  اأعلنت جامعة نيويورك 
ح�شول اأ�شتاذ الكيمياء امل�شارك بان�س 
نوموف على زمالة معهد “رادكليف” 
للدرا�شات املتقدمة يف جامعة هارفارد 
لعام 2018-2019، لين�شم بذلك 
اإىل الدفعة اجلديدة التي ت�شم اأكرث 

من 50 �شخ�شاً من 11 دولة.
 50 �شنوياً  الزمالة  برنامج  ويختار 
والباحثن  الفنانن  ك��ب��ار  م��ن  ف���رداً 
ا�شتثنائية  اإجن�����ازات  ح��ق��ق��وا  ال��ذي��ن 
وال�شحافة  ال���ف���ن���ون  جم������الت  يف 
والعلوم  الإن�������ش���ان���ي���ة  وال����درا�����ش����ات 

وذلك  الجتماعية،  والعلوم  الطبيعية 
 9 ملدة  املعهد  يف  نوموف  الأ�شتاذ  و�شيقيم  البحثية.  اأعمالهم  دعم  بهدف 
اأ�شهر اعتباراً من �شبتمرب 2018، حيث �شيتابع هناك اأبحاثه يف علم املواد 
املتقدمة التي تهدف اإىل توفري حلول م�شتدامة جديدة للتحديات البيئية 

يف �شمال اإفريقيا وال�شرق الأو�شط.
ويجدر الذكر اأن نوموف نال درجة الدكتوراه يف الكيمياء وعلم املواد من 
بحثية  ورق��ة   200 بن�شر  وق��ام   ،2004 ع��ام  للتكنولوجيا  طوكيو  معهد 
م�شاركته يف  خ��الل  ق��ّدم  كما  م��رة،  اآلف   3 م��ن  اأك��رث  القتبا�س منها  مت 
موؤمترات بحثية طوال م�شريته املهنية اأكرث من 280 عر�س تو�شيحي، 
تلقاها من  بدعوات  ن��دوة   50 قرابة  و�شارك يف  كلمة   50 ح��وايل  واألقى 
جمل�س  كع�شو  حالياً  ن��وم��وف  ويعمل  خمتلفة.  مرموقة  موؤ�ش�شات  ع��دة 
لعلم  الأوروبية  الرابطة  ال�شاأن مثل  املوؤ�ش�شات عالية  العديد من  اإدارة يف 
والكيميائية  احليوية  لل�شيائية  الدولية  اجلمعية  و   ،)ECA( البلورات 
الع�شوية  للمواد  ال�شلبة  احلالة  لكيمياء  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر   ،)ISBC(

 .)ICCOSS(
كما يتمتع بع�شوية جممع حممد بن را�شد للعلماء بدولة الإمارات العربية 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  الأمريكية يف  الكيميائية  املتحدة، واجلمعية 
مدققاً  يعمل  وهو  وغريها،  املتحدة  اململكة  يف  للكيمياء  امللكية  واجلمعية 

فندق ريك�سو�ش باب البحر يح�سد جائزة 
اأف�سل املنتجعات يف ال�سرق الأو�سط

 
ذات  الفنادق  “اأف�شل  راأ���س اخليمة جائزة  البحر، يف  باب  ح�شد منتجع ريك�شو�س 
 2018 لعام  العاملية  ال�شفر  ج��وائ��ز  م��ن  الأو�شط”  ال�شرق  يف  ال�شاملة  اخل��دم��ة 
للمرة اخلام�شة على التوايل.  فمنذ افتتاحه، عمد ريك�شو�س باب البحر  اإىل تعزيز 
مكانته كاأحد املنتجعات الفاخرة الفريدة من نوعها يف الدولة، وذلك بح�شوله على 
امل�شتوحاة  املتميزة  ال�شيافة  املرموقة بف�شل خدمات  العاملية  العديد من اجلوائز 
من الثقافة الرتكية التي مينحها ل�شيوفه، واأجوائه الفاخرة التي جتمع ما بن 
الهدوء والرتفيه، بالإ�شافة اإىل مطاعمه املدارة باحرتاف. كما يعرف الفندق حول 
اإمكانية ل حمدودة لتجربة  ال�شيوف  التي متنح  ال�شاملة،  العامل بنمط اخلدمة 
اأنواع الأطعمة وامل�شروبات الفاخرة املختلفة. كما ي�شاهم فندق ريك�شو�س باب البحر 
ب�شكل م�شتمر يف تنمية قطاع ال�شياحة يف املدينة، حيث يعمل ب�شكل حثيث مع هيئة 
اأنحاء  خمتلف  من  ال�شياح  مع  الن��خ��راط  بهدف  ال�شياحة،  لتنمية  اخليمة  را���س 

العامل، ومنحهم العديد من الباقات املتخ�ش�شة التي تالئم كافة احتياجاتهم. 
و قال ال�شيد �شامي كبالجني، املدير العام لفندق ريك�شو�س باب البحر معلًقا بهذا 
ال�شدد: ي�شرفنا حًقا متثيل دولة الإمارات العربية املتحدة كاأحد اأهم الدول املوؤثرة 
يف قطاع ال�شياحة وال�شفر يف ال�شرق الأو�شط. اإذ تقدر هذه اجلائزة �شعينا الدوؤوب 
فريقنا  التزام  على  �شاهدة  وه��ي  ال�شيافة،  قطاعات  كافة  يف  التميز  حتقيق  نحو 

املتميز بجعل من�شاأتنا واحدة من اأف�شل الوجهات ال�شياحية يف املدينة.

باأنها  الأو���ش��ط،  ال�شرق  الرائدة يف  املائية  الألعاب  ووت��روورل��د، مدينة  يا�س  اأك��دت 
�شتوفرعر�س دخول جماين لالأطفال خالل ال�شهر املبارك، كما و�شتقوم بتمديد 
�شاعات العمل �شمن فعالية )ليلة العائالت يف يا�س ووتروورلد( يف نهاية الأ�شبوع 
الأخرية من �شهر رم�شان.  تدعو يا�س ووتروورلد العائالت والأ�شدقاء يف جميع 
اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة لال�شتمتاع باأكرث من 40 لعبة ومنزلقة مائية 
ومرفقاً ترفيهياً تلبي خمتلف م�شتويات املرح والت�شويق لل�شيوف يف هذا املو�شم. 
وعالوة على ذلك، الأطفال من عمر 12 عاماً اأو اأقل يدخلون جماناً عندما يدفع 
�شخ�س بالغ بطاقة دخول اإىل مدينة الألعاب املائية.  اأما يوم اجلمعة 8 يونيو، فهو 
يوم فعالية )ليلة العائالت يف يا�س ووتروورلد(، حيث �شوف متدد مدينة الألعاب 

املائية الإماراتية �شاعات العمل من ال�شاعة 10 �شباحاً اإىل ال�شاعة 10 م�شاًء.

امل��ح��ب��ب��ة، و�شاحب  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب�����داأ م��ده�����س 
البت�شامة املميزة جولته الرتويجية يف خمتلف اأرجاء املدينة 
لزيارة  اإياهم  داعياً  حمبيه  قلوب  يف  والبهجة  الفرح  لن�شر 
عامله يف الفرتة ما بن 7 يونيو حتى 25 اأغ�شط�س 2018 
ه���ذه اجلولة  ال��ع��امل��ي.  وتت�شمن  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
اإىل  بالإ�شافة  الت�شوق،  وم��راك��ز  امل��دار���س،  مثل  ع��دة  مواقع 
يلتقي مده�س  امل�شت�شفيات، حيث  املر�شى يف  الأطفال  زيارة 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع��ه��م، واإمتاعهم  ال�����ش��ور  اأ���ش��دق��اءه لإل��ت��ق��اط 
بعرو�س ترفيهية مبهجة.  وياأتي “عامل مده�س” يف دورته 
والفعاليات  املهرجانات  من  جمموعة  �شمن  ع�شرة  التا�شعة 
اإحدى  والتجزئة،  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي 
بدبي)دبي  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ���رة  موؤ�ش�شات 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة( خ���الل م��و���ش��م ال�����ش��ي��ف. وق����ال اأح��م��د اخلاجة، 
ل��ل��م��ه��رج��ان��ات والتجزئة:  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ملده�س  والرتفيه  امل��رح  من  متكاماًل  برناجماً  اأع��ددن��ا  لقد 
اأرج��اء املدينة، وذلك قبل انطالق   خالل جولته يف خمتلف 

وتعك�س هذه اجلولة  الدورة اجلديدة من “عامل مده�س”. 
الرتويجية يف املدينة اأهمية التوا�شل مع اجلمهور للرتويج 
بالفرح واملرح للجميع، ودعوتهم لزيارة  ملو�شم �شيف مفعم 
عامل مده�س الذي �شياأخذ زواره اإىل م�شتويات جديدة من 
الرتفيه والفائدة، و�شيثبت جمدداً جناحه كاإحدى الوجهات 
العائالت والأطفال خالل  اأع��داًد كبرية من  التي ت�شتقطب 
خمتلف  يف  معجبيه  م��ع  تفاعله  وخ���الل  ال�����ش��ي��ف.    ف�شل 
البا�شمة  ال�شخ�شية  ه��ذه  مده�س  �شيكون  امل��دي��ن��ة،  اأرج����اء 
وتوزيع  اأ�شدقائه،  مع  التذكارية  ال�شور  باإلتقاط  من�شغل 
التذاكر املجانية لزيارة عامله الذي يعترب من اأكرب الوجهات 
حتت  تنظم  والتي  املنطقة،  يف  املغلقة  التعليمية  الرتفيهية 
�شعار “عامل مده�س..عاملي” لإغناء مو�شم ال�شيف يف دبي.   
ويوفر عامل مده�س لزواره هذا العام من العائالت والأطفال 
مفعمة  جتربة  خلو�س  رائ��ع��ة  فر�شة  الأع��م��ار  خمتلف  م��ن 
باملرح واملغامرات من خالل الكثري من العرو�س والأن�شطة، 

اإىل جانب قاعتن اإ�شافيتن من الألعاب امل�شوقة. 

كرم �شعادة را�شد عتيق الظاهري 
العن  ل��ن��ي��اب��ة  ال����ع����ام  امل���ح���ام���ي 
الكتبي  علي  �شامل  الرائد  الكلية 
امل���روري  امل��ع��ه��د  بق�شم  امل��ح��ا���ش��ر 
يف م��دي��ري��ة امل�����رور وال����دوري����ات 
ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة يف 
اأبوظبي ل�شبطه جمرماً  �شرطة 
هارباً ، معرباً عن �شكره وتقديره 
اإلقاء  يف  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود 
وم�شاعدته  اجلاين  على  القب�س 

يف حتقيق العدالة.

مده�ش ين�سر الفرح والبهجة بني حمبيه ويدعوهم لزيارة 
عامله بني 7 يونيو و25 اأغ�سط�ش لق�ساء اأجمل الأوقات

النيابة العامة تكرم �سابطًا من �سرطة 
اأبوظبي ل�سبطه جمرمًا هاربًا

يا�ش ووتروورلد توفر دخول 
جماين لالأطفال يف �سهر رم�سان 

حديقة الإمارات للحيوانات 
تطلق خطة جديدة لتعزيز 

اخلدمات للزوار
 اأعلنت حديقة الإمارات للحيوانات، 
اأحد املعامل ال�شياحية الرائعة التي 
متنحك جتربة فريدة من نوعها يف 
العا�شمة ابوظبي، عن اإعادة هيكلة 
العمالء  خ���دم���ة  ق�����ش��م  وت���و����ش���ع���ة 
من  لتتمكن  بها،  اخلا�س  اجلديد 
منح زوارها احلالين و امل�شتقبلين 

املزيد من الدعم وامل�شاعدة.
خم�شة  احل���دي���ق���ة  اأ����ش���اف���ت  وق�����د 
م���وظ���ف���ي خ����دم����ة ع����م����الء اأك����ف����اء 
م�شتعدين لتقدمي العون وامل�شاعدة 
ال�������ش���ي���وف. وذل�����ك بهدف  ل��ك��اف��ة 
ومنحهم  ال��ع��م��الء  ر����ش���ى  ت��ع��زي��ز 
وثقافية  تعليمية  تفاعلية  جتربة 
مب�����ش��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة. ح��ي��ث �شيعمل 
الزوار  اإلهام  على  اجلديد  الفريق 
ترفيهية  ج����ولت  يف  وم��راف��ق��ت��ه��م 
اأرج���اء احل��دي��ق��ة، متكنهم  كافة  يف 
والتفاعل  احليوانات  م�شاهدة  من 
كافة  ع��ن  يجيبونهم  بينما  معها، 
املتعلقة  وال���ش��ت��ف�����ش��ارات  الأ���ش��ئ��ل��ة 
املحافظة  ال��ربي��ة وط���رق  ب��احل��ي��اة 

عليها.



تعرف على اأطول فتاة يافعة 
بلغ  بعدما  ال��ع��امل،  يف  يافعة  ف��ت��اة  اأط���ول  اأن��ه��ا  على  بريطانية  ف��ت��اة  نفت  �شُ
طولها ما يقرب 189 �شنتيمرتاً وهي ل تزال يف عمر الثانية ع�شرة.  دخلت 
�شويف هولن )12 عاماً( من مدينة �شاوثمبتون مو�شوعة غيني�س لالأرقام 
القيا�شية بعدما ح�شلت على لقب اأطول فتاة يافعة يف العامل.  وكان الأطباء 
وهي  اأ�شهر،  الثمانية  عمر  يف  مارفان  مبتالزمة  �شويف  اإ�شابة  �شخ�شوا  قد 
الذي  الأم��ر  للج�شم  ال�شامة  بالأن�شجة  ا�شطراب  يف  تت�شبب  وراثية  حالة 
ي��وؤدي اإىل ف��رط يف النمو.  وق��د ح��اول الأط��ب��اء احل��د من منوها عن طريق 
بعدما  البلوغ  لت�شريع  واإعطائها هرمونات  ركبتيها  النمو يف  اأن�شجة  تدمري 
جتاوز طولها 125 �شم يف �شن ال�شاد�شة.  وقالت �شويف معلقة على حالتها: 
“على الرغم من امل�شايقات التي اأتعر�س لها يف املدر�شة من بع�س زمالئي، 
اإل اأنني ل اأ�شعر باخلجل من طويل، اأنا فخورة بنف�شي، ولكني ل اأريد اأن يزداد 
طويل اأكرث من هذا« وتعهدت �شويف باأن تتابع حياتها ب�شكل طبيعي، دون اأن 
تتاأثر ب�شكلها اأو مب�شايقات الآخرين التي تتعر�س لها عادة يف املدر�شة ويف 
ال�شارع.  يذكر اأن مو�شوعة غيني�س كانت قد �شنفت الرتكي �شلطان كو�شن 
)35 عاماً( على اأنه اأطول رجل بالغ يف العامل بعدما و�شل طوله اإىل 2.5 

مرت، وفق ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية.

دولة تفر�ش �سريبة على و�سائل التوا�سل
تطبيق  م�شتخدمي  على  �شرائب  يفر�س  قانونا  الأوغندي،  الربملان  مرر 

التوا�شل الفوري “وات�شاب” وغريه من �شبكات التوا�شل الجتماعي.
فيما  وال�شائعات”،  “النميمة  ملكافحة  جاء  القانون  اأن  ال�شلطات  وذك��رت 
يقول منتقدون اإنه حماولة من حكومة الرئي�س، يوري مو�شيفيني، لتقييد 
احلرية يف عامل الإنرتنت. ومبوجب القانون، �شيكون م�شتخدمو وات�شاب 
 200( تبلغ  يومية  �شريبة  بدفع  مطالبن  و�شكايب  وفي�شبوك  وتويرت 

�شيلينغ اأوغندي( اأو ما يعادل )0.053 دولر اأمريكي(.
ومن املقرر اأن يدخل القانون حيز التنفيذ يف يوليو املقبل، لكنه مل يحدد 
طريقة جباية ال�شرائب من امل�شتخدمن. ورف�س اأع�شاء الربملان التقارير، 
التي قالت اإن الرئي�س مو�شيفيني )73 عاما( يحذو حذو نظرائه يف �شرق 
ا�شتخدام الإنرتنت يف وقت  الذين فر�شوا �شوابط �شارمة على  اأفريقيا، 

�شابق من مايو املا�شي.
ملعاجلة  مهمة  خطوة  باعتباره  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  ع��ن  مو�شيفيني  وداف���ع 
للحكومة  منتقدين  لكن  ال��ت��وا���ش��ل.  �شبكات  على  النميمة”  “تداعيات 
يقولون اإن الرئي�س ياأمل يف اإ�شكات ال�شخط ال�شعبي �شد نظام حكمه، بعد 

اأن اأبدى رغبته يف متديد بقائه يف �شدة ال�شلطة.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأبل توافق على 
حتديث تليجرام 

اأب�����ل ع��ل��ى ن�شخة  ���ش��رك��ة  واف���ق���ت 
الرتا�شل  ت��ط��ب��ي��ق  م����ن  حم���دث���ة 
ال���ف���وري ت��ل��ي��ج��رام ب��ع��د ي����وم من 
�شكوى تليجرام من اأنه مل ي�شتطع 
اإىل  ب��رجم��ي��ة  حت�شينات  ت��و���ش��ي��ل 
م��ن مي��ل��ك��ون ه��وات��ف اأي��ف��ون على 
واأعلن ذلك رجل  العامل.  م�شتوى 
ب��اف��ل دوروف  ال��رو���ش��ي  الأع���م���ال 
لتليجرام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإىل  ال�����ش��ك��ر  اإذ وج���ه  ت��وي��رت  ع���رب 
كوك  تيم  التنفيذي  ورئي�شها  اأب��ل 
ع���ل���ى ال�������ش���م���اح ب���و����ش���ول اأح�����دث 
ن�شخة من التطبيق “اإىل مالين 
النتكا�شات  رغ����م  امل�����ش��ت��خ��دم��ن 

الأخرية«.
اأب��ل ترف�س  اإن  ق��ال  وك��ان دوروف 
اإت���اح���ة حت��دي��ث��ات ت��ل��ي��ج��رام عرب 
اأبريل  م��ن��ذ  ���ش��ت��ور(  )اأب  م��ت��ج��ر 
اأم��را رو�شيا  اأب��ل  وق��اوم��ت  ني�شان. 
ب����ح����ذف ال���ت���ط���ب���ي���ق مت����ام����ا من 
التحديث  ت��اأخ��ر  واأث���ار  متجرها.  
اأبل ل�شرت�شاء  �شعي  خماوف من 
ال�شلطات الرو�شية. ومل تف�شر اأبل 
اأو تليجرام ال�شبب وراء التاأخر يف 
العدول عن  اأو  بالتحديث  ال�شماح 
اأم�����س الأول  اأب����ل  ت���رد  ذل����ك. ومل 
للتعليق.  ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة 
التطبيقات  يف  اأب��ل  حتكم  وي�شمح 
كل  بفح�س  م��ت��ج��ره��ا  يف  امل��ت��اح��ة 
حت���دي���ث ج���دي���د وال�����ش��م��اح ب���ه اأو 
رف�شه. وقال دوروف يوم اخلمي�س 
على  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ح��ظ��رت  “رو�شيا 
اأب��ري��ل لأن��ن��ا رف�شنا  اأرا���ش��ي��ه��ا يف 
منح مفاتيح فك الت�شفري اخلا�شة 
ب��ات�����ش��الت ك��ل امل�����ش��ت��خ��دم��ن اإىل 

وكالت الأمن الرو�شية«. 

هبوط ا�سطراري لرائحة اأحد الركاب
هبطت طائرة ركاب تابعة ل�شركة طريان تران�شافيا ب�شكل 
الركاب  اأح��د  م��ن  كريهة  رائ��ح��ة  فاحت  بعدما  ا���ش��ط��راري 
ال���رك���اب.  ا�شطرت  ل���دى  اإغ��م��اء واإع���ي���اء  ب��ح��الت  ت�شببت 
بعدما  للهبوط،  الهولندية  تران�شافيا  �شركة  ركاب  طائرة 
���ش��ادت ح��ال��ة م��ن الإع���ي���اء ب��ن رك��اب��ه��ا ب�شبب رائ��ح��ة اأحد 
ال��ط��ائ��رة م��ن مطار  اأق��ل��ع��ت  اأن  ال��ك��ري��ه��ة.  فبعد  ال��رك��اب 
بع�س  دف��ع��ت  كريهة  رائ��ح��ة  انت�شرت  ال��ه��ول��ن��دي،  �شبهول 
لدى  اإغ��م��اء  ح���الت  ب��ع��دة  ت�شببت  بينما  للتقيوؤ،  ال��رك��اب 
ركاب اآخرين.  وقد حاول اأفراد من طاقم الطائرة احلجر 
على الرجل داخل دورة املياه قبل اأن يعمد الطيار للهبوط 
ا���ش��ط��راري��اً يف م��ط��ار ف����ارو ال���ربت���غ���ايل. واأظ���ه���رت �شور 
يرافقون  وه��م  اأف���راد ط��اق��م طبي  ال��رك��اب،  اأح���د  التقطها 
الرجل من الطائرة اإىل اإحدى احلافالت.  وقال بيت فان 
هوت، وهو م�شافر بلجيكي كان على منت الطائرة: “كانت 
الرائحة كريهة للغاية، ل بد واأن الرجل مل ي�شتحم لعدة 
اأ�شابيع. �شعر العديد من الركاب بالغثيان وا�شطر بع�شهم 
للتقيوؤ ب�شبب الرائحة«. من جهته، قال ناطق با�شم �شركة 
ا�شطرت  لل�شركة  تابعة  طائرة  ب��اأن  للطريان،  تران�شافيا 
ما  وف��ق  ط��ارئ،  �شحي  و�شع  ب�شبب  الربتغال  يف  للهبوط 

نقلت �شحيفة مريور الربيطانية. 

 عر�ش زواج يف اجلو بعبارة �سخمة على حقل 
تقدم �شاب من ولية نورث داكوتا الأمريكية، بعر�س زواج 
حلبيبته بطريقة مبتكرة حيث قام بنق�س عبارة �شخمة على 
حقل جده، قبل اأن ي�شحب فتاته برحلة جوية فوق احلقل.  
نق�س مهند�س الكمبيوتر “جيدين ويرانغا” عبارة “بروك، 
هل تقبلن الزواج بي؟” على اأر�شية مزرعة جده، قبل اأن 
طائرة  منت  على  برحلة  بي�شك”  “بروك  حبيبته  ي�شحب 
خا�شة فوق املزرعة ليتقدم بعر�س الزواج لها.  وقد فوجئت 
بروك التي تدر�س طرائق التعليم حالياً، مبا حدث بعد اأن 
عادية  ط��ريان  برحلة  ا�شطحبها  “جيدين”  ب��اأن  اعتقدت 
ب���روك يف مقطع فيديو  ال��رتف��ي��ه ل غ���ري.  وتظهر  ب��ه��دف 
ت��داول��ت��ه ال��ع��دي��د م��ن م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وهي 
وعالمات  احلقل  اأر�شية  على  املنقو�شة  العبارة  اإىل  تنظر 
الده�شة تبدو على وجهها.  وعندما نزل من الطائرة، ركع 
على ركبته واأخرج اخلامت وتقدم بطلب الزواج  “جيدين” 
من “بروك” التي وافقت على طلبه على الفور، وفق ما ورد 

يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.  

رجل مغناطي�ش 
عجيبة،  مغناطي�شية  خ�شائ�س  ب��ول��ن��دي  رج���ل  مي��ل��ك 
اإىل ج�شده.  وال��زج��اج  امل��ع��ادن  ج��ذب  على  ق����ادراً  جتعله 
ويقول فالدميري بوزكار، اإنه ميلك قوه ت�شبه املغناطي�س 
ح�شد  على  ال��ق��درة  وميلك  احلديدية،  الأج�شام  جل��ذب 
ما يعرف بالطاقة العددية اأو طاقة الكون، وي�شتخدمها 
لعالج املر�شى. ويظهر بوزكار يف الفيديو الذي تناقلته 
الوقت  يف  ال�����ش��در،  ع���اري  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع 
املعدنية  الأج�����ش��ام  بع�س  ب��رم��ي  م�شاعدته  ت��ق��وم  ال���ذي 
اأوردت  ما  بح�شب  ج�شده،  على  لتلت�شق  والبال�شتيكية 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

هيكل ي�سبه اأبو الهول يف املريخ
ن�شر ال�شحفي املهتم ب�شوؤون الف�شاء جو وايت �شورة يقول اإنها تثبت وجود ح�شارات قدمية على املريخ، ويظهر 

فيها هيكل ي�شبه اإىل حد بعيد متثال اأبو الهول يف م�شر.
قبل  الف�شائية،  روفر  كريو�شيتي  وكالة  التقطته�������ا  التي  ال�ش����������ور  من  العديد  بفح�س  قام  اإنه  وايت  ويقول 
اإك�شربي�س  �شحيفة  بح�شب  الإن��رتن��ت،  على  اجل��دل  من  موجة  اأث��ار  مما  ال�شخري،  الهيكل  ه��ذا  يكت�شف  اأن 

الربيطانية.
وكتب وايت معلقاً على هذه ال�شور “التقطت ال�شور على مدى عدد من ال�شنوات من قبل وكالة كريو�شيتي 

روفر، ويظهر فيها متثال اأبو الهول املريخ، الذي يزيد طوله عن 200 قدم«.
واأ�شاف “هل ميكن اأن يكون بحجم متثال اأبو الهول يف اجليزة مب�شر؟ ميكن اأن يكون كذلك!«

اإن  اأهمية هذا الكت�شاف، وقال العديد منهم،  اأن بع�س م�شتخدمي مواقع التوا�شل الجتماعي قللوا من  اإل 
الأمر قد ل يعدوا كونه جمموعة من ال�شخور الرتابية، التي �شادف ت�شكلها على هذا النموذج.
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تطلق النار على زوجها اخلائن
اأظهر ت�شجيل م�شور ن�شر على العديد من  يف حادثة مروعة، 
زوجها  بقتل  ام���راأة  قيام  حلظة  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 

بعدما �شبطته مع امراأة اأخرى. 
املراقبة،  كامريات  التقطتها  التي  امل�شورة  اللقطات  واأظهرت 
اأن��درادي لوبيز )30 عاماً( وهي تالحق  ماريا دا�س غرا�شا�س 
اإىل  تعمد  اأن  قبل  نارية،  دراج��ة  األينكار على  دي  �شليم  زوجها 

اإطالق النار عليه. 
وقد مت نقل ال�شحية البالغ من العمر 48 عاماً، والذي يعمل 
كرقيب يف ال�شرطة الع�شكرية، اإىل امل�شت�شفى بعد اإ�شابته بطلق 

ناري يف الرقبة. 
زوجته  القتيل كذب على  الرجل  ب��اأن  املحلية  التقارير  وذك��رت 
وادعى اأن رئي�شه يف العمل ا�شتدعاه، ليتمكن من الذهاب ملقابلة 

حبيبته. 
من اجلدير بالذكر، اأن احلادث وقع يف مدينة كواري مبنطقة 
ملا  بالربازيل، وفقاً  “اإل �شاداي”  الأم��ازون، بالقرب من فندق 

نقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

يحققان رقمًا قيا�سيًا بقيادة �سيارة كهربائية
يف جتربة فريدة من نوعها، قام اثنان من ع�شاق قيادة ال�شيارات 
الكهربائية، برحلة طويلة ا�شتغرقت قرابة 32 �شاعة على منت 

�شيارة من اجليل الثالث دون اأن ي�شطرا اإىل �شحنها. 
قطع املغامران �شون ميت�شل واإيريك �شرتايت، م�شافة 975 كم 
على منت اإحدى ال�شيارات الكهربائية التابعة ل�شركة تي�شال، يف 
جتربة مميزة تهدف لختبار مدى ا�شتمرارية بطارية ال�شيارة.  
وقد قاد الثنائي ال�شيارة دون توقف ب�شرعة ترتاوح بن 20 و 
يبلغ طولها  ال�شاعة، حول حلبة  48 كم( يف  30 ميل )32- 
اأن تتعطل  1.6 كم، يف مطار دنفر، قبل  اأي ما يعادل  1 ميل 
مدة  ف���اإن  ت�شال،  �شركة  وبح�شب  امل��ط��اف.   نهاية  يف  ال�����ش��ي��ارة 
فعالية بطارية ال�شيارة امل�شتخدمة يف الرحلة، ترتاوح ما بن 

220 و 310 ميل اأي ما يعادل )354- 500 كم(. 
امل�شافة  حطما  ���ش��رتاي��ت،  وال�شيد  ميت�شل  ال�شيد  ب���اأن  ي��ذك��ر 
والتي  كم(   900( مياًل   560 بلغت  التي  ال�شابقة  القيا�شية 
العام  ت�شال  ل�شركة  تابعة  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  م��ن  �شيارة  حققتها 

املا�شي، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ببغاء ف�سويل يتفح�ش »رادار الطريق«
ر�شدت كامريا مراقبة ال�شرعة على طريق �شريع يف اأ�شرتاليا 

م�شهدا طريفا عندما تفح�س ببغاء �شا�شة الكامريا.
الفيديو  �شريط  ال�شمالية،  كوينزلند  ولي��ة  �شرطة  ون�شرت 
على ح�شابهما مبوقع تويرت، وفق املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة 

“ديلي ميل” الربيطانية.
كوكاتو  ف�شيلة  م��ن  وه��و  الببغاء  و�شع  عندما  الفيديو  وب���داأ 
بو�شع منقاره على طرفة �شا�شة الكامريا اإىل اأو�شل راأ�شه اإىل 

منت�شفها.
وكان يبدو اأن الطائر يتفح�س الكامريا، وفق ما تقول ال�شرطة 
يف  م�شاهدة  األ��ف   400 من  اأك��رث  الفيديو  ون��ال  الأ�شرتالية. 

موقعي في�شبوك وتويرت بعد �شاعات من ن�شره.
اجلوكي ال�شابقة فيكتوريا بندلتون خالل ح�شورها مهرجان ديربي يف بريطانيا. )رويرتز(

ميالنيا ترامب تنفي 
�سائعة.. فتثري اأخرى

خرجت ال�شيدة الأمريكية الأوىل، 
اإزاء  �شمتها  عن  ترامب،  ميالنيا 
�شبب  ع��ن  حتدثت  التي  ال�شائعة، 
غ��ي��اب��ه��ا ال��ط��وي��ل ع���ن الأ�����ش����واء، 
�شائعة  ظ��ه��ور  اإىل  اأدى  ذل��ك  لكن 
جديدة. وكتبت ميالنيا ترامب، يف 
تغريدة عرب تويرت: اأرى اأن و�شائل 
الإعالم تعمل لوقت اإ�شايف لتخمن 
اأنا  اأفعل. اطمئنوا.  اأن��ا وم��اذا  اأي��ن 
هنا يف البيت الأبي�س مع عائلتي. 
ترامب  م��ي��الن��ي��ا  م��ك��ت��ب  وح������اول 
اأي�شا دح�س ال�شائعة، التي راجعت 
كثريا يف الآونة الأخرية، قائال اإن 
ال�شيدة الأوىل يف الوليات املتحدة 

توا�شل ن�شاطاتها كاملعتاد.
عام  ن�شاط  يف  مالنيا  تظهر  ومل 
م��ن��ذ 21 ي��وم��ا، م��ا ع���زز م��ن قوة 
ان��ت�����ش��ار ه���ذه الأح����ادي����ث، وف���ق ما 
ميل”  “ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 

الربيطانية، اجلمعة.
اآخ��ر ظهور علني مليالنيا يف  وك��ان 
عندما  امل��ا���ش��ي  م��اي��و  م��ن  العا�شر 
ا�شتقبال  يف  زوج���ه���ا  م���ع  ���ش��ارك��ت 
الأم����ريك����ي����ن ال����ث����الث����ة، ال���ذي���ن 

اأفرجت عنهم كوريا ال�شمالية.
الأوىل يف  ال�����ش��ي��دة  ت��غ��ري��دة  ل��ك��ن 
الباب  ف��ت��ح��ت  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
اأم������ام ت��ك��ه��ن��ات اأخ������رى زع���م���ت اأن 
هناك �شخ�شا ما غريها يكتب لها 

التغريدات.
ون�������ش���رت ���ش��ح��ي��ف��ة اإل���ك���رتون���ي���ة 
تقريرا  اخل���م���ي�������س،  اأم����ريك����ي����ة، 
تكتب  ت��رام��ب  ميالنيا  ب���اأن  �شكك 
ب��ال��ف��ع��ل ت���غ���ري���دات���ه���ا، ق���ائ���ل���ة اإن 
الرئي�س الأمريكي هو الذي يكتب 

التغريدات.

»وح�ش« يالحق راكبي الأمواج 
عمالقة  ق���ر����س  ���ش��م��ك��ة  لح���ق���ت 
ممار�شي ريا�شة ركوب الأم��واج يف 
���ش��ي��دين، ح�شبما  ���ش��اط��ئ مب��دي��ن��ة 
ر�شدتها  فيديو  لقطات  اأظ��ه��رت 

كامريا يف طائرة دون طيار.
�شاطئ  ظ��ه��ر يف  ال����ذي  وال���ق���ر����س 
“بوندي” من نوع القر�س الأبي�س 
الذي  الفيديو  العمالق، ويبدو يف 
ن�شرته �شحيفة “ديلي ميل” كما 
ل��و اأن���ه ك���ان ي��رتب�����س ب��اث��ن��ن من 
راكبي الأمواج مل يالحظا وجوده. 
عن  �شحفية  تقارير  تتحدث  ومل 
اأو  اأي م��ن راك��ب��ي الأم���واج  تعر�س 
ويف�شل  للهجوم.  ال�شاطئ  زائ��ري 
العي�س  العمالق  الأبي�س  القر�س 
يف امل�����ي�����اه ال����ت����ي ت���������رتاوح درج�����ة 
درج���ة  و24   12 ب���ن  ح���رارت���ه���ا 
�شواحل  ق����رب  وي��ن��ت�����ش��ر  م���ئ���وي���ة، 
اأفريقيا  وجنوب  املتحدة  الوليات 
اأنه يتواجد  واليابان وت�شيلي، كما 
وبحر  املتو�شط  الأبي�س  البحر  يف 

مرمرة.

اأفادت موؤ�ش�شة “الو�شول اإىل الدواء” غري الربحية 
باأن نق�س بع�س امل�شادات احليوية ال�شرورية لإنقاذ 
اأع��دادا متزايدة منهم للخطر،  حياة املر�شى، يعر�س 
ويدعم تطور بكترييا “خارقة” ل ت�شتجيب لالأدوية 

احلديثة.
وقالت املوؤ�ش�شة اأن هناك اأزمة يف طور الظهور ب�شوق 
الأدوية امل�شادة للعدوى مع اقرتاب �شال�شل الإمداد 
كبار  م��ن  قليل فح�شب  ع���دد  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  ال��ه�����ش��ة، 

املوردين، من النهيار.
“بيربا�شيلن- م���ث���ل  م��ن��ت��ج��ات  اإم����������دادات  وب����ات����ت 
تازوباكتام”، وهو م�شاد حيوي مركب ُيعطى للمر�شى 
عن طريق احلقن الوريدي يف العناية املركزة، حمدودة 
يف  الدوائية  للمكونات  �شيني  م�شنع  يف  انفجار  منذ 

2016، بح�شب ما ذكرت “رويرتز«.
البن�شلن  “بنزاثن  هو  اآخ��ر،  حيوي  م�شاد  وي��واج��ه 
اأملانيا  بينها  الأق���ل  على  دول���ة   39 يف  نق�شا  جي”، 

والربازيل.
اأدوية  املر�شى  املنا�شبة، قد يتناول  الأدوي��ة  ويف غياب 
اأقل فعالية، اأو قليلة اجلودة تزيد خطر تطور مقاومة 

املديرة  اأي��ري  جاي�شري  وق��ال��ت  امليكروبية.  امل�����ش��ادات 
“تزداد  ال����دواء:  اإىل  ال��و���ش��ول  مبوؤ�ش�شة  التنفيذية 
ات�شاع  امل�شكلة رغم  ال�شوق ل حتل  �شوءا، لأن  الأم��ور 

احلاجة ملثل هذه امل�شادات احليوية املتخ�ش�شة«. 
وارتفع الطلب العاملي على امل�شادات احليوية مبقدار 
ال�شكاين  2000، مدفوعا بالنمو  العام  الثلثن منذ 
الدول  املعدية يف  الأمرا�س  ملحاربة  لأدوي��ة  واحلاجة 

منخف�شة ومتو�شطة الدخل.
الأطباء  ي�شطر  ق������د  احليوية  امل�شادات  نق�س  وم��ع 
تكون  املطلوبة  املعايري  دون  عالج�������ات  اإىل  للج��������وء 
من  معين���������ة  اأن��واع  على  الق�ش����اء  يف  فعالي��������ة  اأق��������ل 
ظه����������ور  اإىل  ي�����وؤدي  مم��ا  الأم���را����س،  حام������������الت 
بالبكترييا  ي���ع���رف  م���ا  اأو  امل��ق��اوم��������������������������������ة  ال��ب��ك��رتي��ا 

“اخلارقة«.
البكترييا  م���ن  ب��امل��ئ��ة   70 ب����اأن  ال��ت��ق��دي��رات  وت��ف��ي��د 
مقاومة فعال لواحد على الأقل من امل�شادات احليوية 
�شائعة ال�شتخدام للعالج منها، مما يجعل تطور هذه 
تواجه  التي  التهديدات  اأكرب  اأحد  البكترييا اخلارقة 

الطب حاليا.

نق�ش امل�سادات احليوية يهدد العامل ب�البكترييا اخلارقة

هذا ما �سيجمع اأجنلينا جويل وديفيد اأويليو
ببطولة  للقيام  حمادثات  اأويليو ،  الربيطاين  ديفيد  واملمثل  جويل   النجمة  اأجنلينا  اأج��رت 

للكاتبة الأمريكية  ماري�شا كيت غودهيل . الفيلم “كوم اأويه”، 
مع  املتحدة   يف  اململكة  بدايًة  الت�شوير  هي  الفيلم  خطة  اأن  لين”،  “ديد  �شحيفة  وذك��رت 
ان�شمام جويل اإىل الت�شوير يف  لو�س اأجنلو�س  يف اخلريف، موؤكدة اأن الفيلم مبثابة مقدمة 

للروايتن ال�شهريتن “األي�س يف بالد العجائب وبيرت بان«.
واأ�شافت ال�شحيفة “قبل اأن تذهب األي�س اإىل بالد العجائب وقبل اأن ي�شبح بيرت بان بطاًل، 

كانا اأخا واأختا، وعندما ميوت �شقيقهما الأكرب يف حادث ماأ�شاوي، ي�شعى كل منهما لإنقاذ 
والديهما جويل واأويليو، ويتم اإجبارهما على الختيار بن الوطن اأو احلقيقة واخليال، 

وهذا ميهد الطريق لرحالتهم الأيقونية اإىل بالد العجائب ونيفرلند«.


