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مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:07            
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الع�صاء......   08:33

ال�سب�سي يختتم اجتماع وثيقة قرطاج

الفل�سطينيون ي�سيعون �سهيدهم يف غزة  )رويرتز(

كوتاريللي يتحدث اىل ال�سحفيني عقب تكليفه ت�سكيل احلكومة الإيطالية )ا ف ب(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله ويل عهد الأردن   )وام(حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله جمل�س علماء الإمارات واأع�ساء جممع حممد بن را�سد للعلماء  )وام(

ا�شتقبل جمل�س علماء الإمارات واأع�شاء جممع حممد بن را�شد للعلماء

حممد بن را�شد: علماوؤنا هم الرثوة
التي ل تن�شب والقدوة لأجيالنا املتعاقبة 

التقى ويل عهد الأردن ووزراء الإعالم يف الدول الداعية ملكافحة الإرهاب

حممد بن زايد: حماربة التطرف والإرهاب اإعالميا 
وفكريا ل تقل اأهمية عن حماربته اأمنيا وع�شكريا 

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
“رعاه اهلل” يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء ام�س جمل�س 
علماء الإمارات واأع�ساء جممع حممد بن را�سد للعلماء 
ونخبة من العلماء والباحثني يف جمال العلوم املتقدمة.

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رح��ب  وق��د 
بن  حم��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�سيخ  �سمو  بح�سور   - م��ك��ت��وم 
ال�سباب  بالعلماء   - دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
والتربيكات  التهاين  �سموه  معهم  وتبادل  اجلن�سني  من 
مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك راجني اهلل العلي القدير 
ان يجعله �سهر رحمة ومغفرة وخري على دولتنا العزيزة 

قيادة وحكومة و�سعبا.                     )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
الأم��ري ح�سني بن  �سمو  البطني  ام�س يف ق�سر  م�ساء 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  عهد  ويل  الثاين  عبداهلل 

ال�سقيقة. 

من جهة اخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب القائد  اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  ب��ن زاي���د 
الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر البطني باأبوظبي 
وزراء اإعالم الدول الداعية ملكافحة الإرهاب امل�ساركني 
املواقف  تن�سيق  �سبل  ملناق�سة  ال��رب��اع��ي  الج��ت��م��اع  يف 
وت��ط��وي��ر اآل��ي��ات ال��ت��ع��اون مل��واج��ه��ة اآف���ة دع���م ومتويل 

واحت�سان التطرف والإرهاب. )التفا�سيل �س2(

املقاومة اليمينة ت�شيطر على الدريهمي وتقرتب من مطار احلديدة

ميلي�شيات احلوثي تنفذ اإعدامات بحق مقاتليها الفارين
تعليق العمل بوثيقة قرطاج:

تون�س: اأزمة �شيا�شية خانقة تطرق الأبواب بعنف!

�شهيد يف غزة والحتالل يقتحم خميم الأمعري اإثر مقتل )امل�شتعرب(

اجلي�س الليبي ي�شيطر علىاعتداء اإ�شرائيلي دام على فل�شطينية �شماء يف القد�س
معقل الإرهابيني يف درنة

•• طرابل�س-وكاالت:

متكن اجلي�س الوطني الليبي من ال�سيطرة على معقل ما يعرف بتنظيم 
اأن�سار ال�سريعة، املوايل للقاعدة، جنوب غرب درنة. وبذلك ت�سبح جميع 

مناطق املدخل الغربي للمدينة، يف مرمى نريان اجلي�س الليبي.
املناطق  جميع  اإن  ق��ول��ه  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  ع��ن  م�����س��ادر  ونقلت 
باملدخل الغربي ملدينة درنة حتت ال�سيطرة النريانية لوحدات اجلي�س 
تنظيم  م��ن  القريبة  ال�سريعة”  اأن�����س��ار  “جماعة  و�سيطرت  الليبي. 
القاعدة الإرهابي على املدينة، بني عامي 2011 و 2014. ويف نهاية 
وبايعوا  اجلماعة  ع��ن  ان�سقوا  م�سلحون  عليها  ا�ستوىل   2014 ع��ام 
تنظيم داع�س املتطرف. وحملت الأيام القليلة التي اأعقبت اإعالن قائد 
اجلي�س الليبي، خليفة حفرت، بدء عملية ع�سكرية وا�سعة لتحرير درنة 
اجلماعات  دحر  ال�سرعية  عزم  توؤكد  ميدانية  اإ�سارات  الإرهابيني،  من 
�سمال  الواقعة  ال�سرتاتيجية  املدينة  باأ�سرع وقت ممكن، من  املت�سددة 

�سرقي البالد.
وت�سري املجريات امليدانية يف الأيام املا�سية، اإىل اأن اجلي�س الليبي جنح 
اأبرزها  القتال،  مبحاور  ا�سرتاتيجية  مواقع  على  ال�سيطرة  فر�س  يف 

اخلا�سة  ال�����وح�����دات  يف  ج���ن���دي���ا 
امل�سماة “امل�ستعربني” قبل اأيام.

الإخبارية  “معا”  وكالة  واأف���ادت 
الفل�سطينية باأن اجلنود حا�سروا 
�سابا  اأن  يعتقد  املخيم  يف  مبنى 
يتح�سن  اجل��ن��دي  ب��ق��ت��ل  متهما 
بداخله. دون اأن يبلغ عن اعتقال 

اأي �سخ�س.
رون���ني لوبر�سكي  وك���ان اجل��ن��دي 
)20 عاما(، تويف، ال�سبت، متاأثرا 
اإثر  بها،  اأ�سيب  خطرية  ب��ج��روح 
القاء فل�سطيني حجر رخام على 
من  اعتقال  حماولة  خالل  راأ�سه 
اإن��ه��م مطلوبون  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��ق��ول 

داخل الأمعري.
الإ�سرائيلي،  وزير احلرب  وتوعد 
اإىل  اأفيغدور ليربمان، بالو�سول 
اجلندي،  على  احلجر  األ��ق��ى  م��ن 

وو�سع اليد عليه حيا اأم ميتا.

وجود  لأي  جمال  ل  نتنياهو: 
�شوريا يف  اإي���راين  ع�شكري 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د 
ل  اأن���ه  ام�����س،  نتنياهو،  بنيامني 
اإي���راين  ع�سكري  ل��وج��ود  جم���ال 
الوزراء  رئي�س  وق��ال  �سوريا.  يف 
الربملان  يف  لكتلته  الإ�سرائيلي، 
التلفزيون  بثها  ت�سريحات  يف 
وا�سح.  �سوريا  ب�ساأن  “موقفنا 
وجود  لأي  جم��ال  ل  اأن���ه  نعتقد 
يف  مكان  اأي  يف  اإي���راين  ع�سكري 

�سوريا«.
الأحد،  اأعلن،  قد  نتنياهو  وك��ان 
للحكومة  جل�سة  ت��روؤ���س��ه  خ��الل 
اأب���ي���ب  ت����ل  اأن  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 
�ستت�سدى لأي حماولة من قبل 
اإىل  اأ���س��ل��ح��ة ف��ت��اك��ة  اإي����ران لنقل 

لبنان اأو ت�سنيعها فيه.
منع  ع��ل��ى  “�سنعمل  واأ�����س����اف: 
الأ�سلحة  ام���ت���الك  م���ن  اإي�������ران 
النووية، ويف موازاة ذلك �سنعمل 
الع�سكري  طهران  متو�سع  �سد 

يف �سوريا املوجه �سدنا«.
مع  “حتدثت  ن��ت��ن��ي��اه��و  وق������ال 
وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
نهاية  ع��ط��ل��ة  خ�����الل  ب���وم���ب���ي���و 
الأ����س���ب���وع. ق��ل��ت ل���ه اإن���ن���ي اأق����در 
حقا املوقف الثابت الذي تتخذه 
التفاق  �سد  الأمريكية  الإدارة 
النووي مع اإيران، و�سد العدوان 

الإيراين يف منطقتنا«.
هو  ط���ه���ران  يف  “النظام  وت���اب���ع 
يقو�س  ال��ذي  الرئي�سي  العامل 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  ال���س��ت��ق��رار 
اإي���ران مل  ع���دوان  واحلملة �سد 

تنته بعد.

•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

ا�ست�سهد �ساب فل�سطيني 28 عاما 
ام�س متاأثرا بجراح اأ�سيب بها يف 
م�سرية العودة �سرق جباليا �سمال 

غزة قبل اأيام.
ت�����س��ج��ي��ل م�سور  اأظ���ه���ر  ح���ني  يف 
اإ�سرائيليني  جنود  اإط��الق  حلظة 
النار على امراأة فل�سطينية �سماء 
يف القد�س املحتلة، واأكدت ال�سرطة 
الإ�سرائيلية يف وقت لحق اأنه مل 

يتم العثور على اأ�سلحة بحوزتها.
ومل ت�سمع املراأة، التي كانت تغطي 
نداء  اأ�سود،  برداء  بالكامل  نف�سها 
اجلنود عليها وهي ت�سري مبحاذاة 
منطقة  يف  احل������دي������د  ال���������س����ك����ة 
ب��ي��ت ح��ن��ي��ن��ا، ح��ي��ث اأط��ل��ق��وا النار 

باجتاهها و�سقطت على الفور.
النار  اأطلقوا  اأن��ه��م  وزع��م اجل��ن��ود 
على املراأة خ�سية اأنها كانت حتمل 
عبوة نا�سفة بق�سد تنفيذ هجوم. 
امل�ست�سفى  اإىل  امل����راأة  نقلت  وق���د 
م�سابة بجروح يف �ساقيها، بح�سب 
وكالة الأنباء الفل�سطينية “وفا«.

ال�سرطة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
م�ستبه  “اقرتب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة: 
على طول  الأق���دام  على  م�سيا  به 
بيت  القطار من منطقة  خطوط 
زئيف،  ب�����س��ج��ات  ب���اجت���اه  ح��ن��ي��ن��ا 
الأمن  وحرا�س  املدنيون  ولحظه 
الذين نبهوا جنود حر�س احلدود 

الذين كانوا يف اجلوار«.
واأ���س��اف��ت اأن اجل��ن��ود اأط��ل��ق��وا يف 

تكليف كوتاريللي بت�شكيل احلكومة الإيطالية
•• روما-وكاالت:

كارلو  القت�سادي  من  ر�سميا  ماتاريلال،  �سريجيو  الإي��ط��ايل،  الرئي�س  طلب 
جنوم”   5“ حركة  ب��اآم��ال  اأط���اح  اأن  بعد  حكومة،  ت�سكيل  حم��اول��ة  كوتاريللي 
والرابطة القومية اليمنية يف ت�سكيل اأول حكومة �سعبوية يف اأوروبا الغربية. 
وقال مكتب ماتاريلال، اإن الرئي�س اأعطى تفوي�سا لكوتاريللي، ملحاولة ت�سكيل 
حكومة بعد حوايل �ساعة من امل�ساورات الثنني.وحتولت اأنظار ماتاريلال اإىل 
تكنوقراط حتى ميكن  لإدارة حكومة  ال�سابق  الدويل  النقد  م�سوؤول �سندوق 
“5 جنوم” والرابطة  اأغ�سب حركة  اإجراء انتخابات مبكرة. وكان ماتاريلال 
القومية با�ستخدام حق النق�س على اختيارهم لوزير القت�ساد الأحد، ليدفع 
باإيطاليا يف جولة جديدة من حالة عدم اليقني ال�سيا�سي بعد اأكرث من �سهرين 

من النتخابات التي اأ�سفرت عن برملان معلق. 

كتحذير  ال��ه��واء  يف  ال��ن��ار  البداية 
ق��ب��ل اإط������الق ال���ن���ار ع��ل��ى امل������راأة، 
م�سرية اإىل اأنها تنظر يف مالب�سات 

احلادث وظروفه.
هذا واقتحم اجلي�س الإ�سرائيلي، 
الأمعري  خميم  الث��ن��ني،  �سباح 
قرب رام اهلل و�سط ال�سفة الغربية، 
ان��دلع مواجهات مع  اإىل  اأدى  ما 
 7 اأ�سيب  الفل�سطينيني،  ال�سبان 

منهم على الأقل بالر�سا�س.
ونقلت وكالة “وفا” الفل�سطينية 
قوله  طبي  م�سدر  ع��ن  الر�سمي 
بجروح  اأ�سيبوا  الأق��ل  على   7 اإن 
و�����س����ف����ت ب����ال����ط����ف����ي����ف����ة، خ����الل 

القتحام.
ومن جانبها، ذكرت و�سائل اإعالم 
اجلي�س  ق������وات  اأن  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
ت��وغ��ل��ت داخ����ل امل��خ��ي��م ب��ح��ث��ا عن 
قتل  اإن����ه  ت��ق��ول  فل�سطيني  ���س��اب 

لتويل  امللك  ن�شري  اختيار 
املوؤقتة الباك�شتانية  احلكومة 

•• ا�سالم اباد-وام:

ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأراء  ا���س��ت��ق��رت 
الباك�ستاين �ساهد خاقان عبا�سي 
�سيد  الربملانية  املعار�سة  وزعيم 
���س��اه ورئ��ي�����س الربملان  خ��ور���س��ي��د 
�سادق  اأي������از  �����س����ردار  الحت�������ادي 
الق�ساة  رئ���ي�������س  اخ���ت���ي���ار  ع���ل���ى 
ال�سابق ن�سري امللك رئي�سا موؤقتا 
مع  الأعمال  لت�سريف  للحكومة 
قرب انتهاء مدة حكومة باك�ستان 
وا�ستعدادا  احل���ايل  م��اي��و   31 يف 
يوليو  يف  ال��ع��ام��ة  ل��الأن��ت��خ��اب��ات 
ا�ستمرت  م�����س��اورات  ب��ع��د  امل��ق��ب��ل 

�ستة ا�سابيع.
اأعلن ذلك رئي�س الوزراء عبا�سي 
يف موؤمتر �سحفي عقده يف مقر 

الربملان الحتادي ام�س.

كوريا  باقت�شاد  ي�شيد  ترمب 
ال�شمالية قبل القمة التاريخية

•• عوا�سم-وكاالت:

دونالد  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  اأك����د 
الوليات  م���ن  ف��ري��ق��اً  اأن  ت���رم���ب، 
ال�سمالية  كوريا  اإىل  و�سل  املتحدة 
“لإجراء ترتيبات متعلقة بالقمة” 
بينه  املقبل  يونيو   12 يف  املرتقبة 
كيم  ال�سمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  وب���ني 

يونغ اأون.
الإيجابية  للهجته  ا���س��ت��م��رار  ويف 
ح��ي��ال ق��م��ة ���س��ن��غ��اف��ورة امل��ق��ررة مع 
اأ�ساد  ال�����س��م��ايل،  ال���ك���وري  ال��زع��ي��م 
ت��رم��ب ب��اق��ت�����س��اد ك���وري���ا، وق����ال يف 
تويرت:  على  ح�سابه  على  تغريدة 
ال�سمالية  كوريا  اقت�ساد  يف  “اأرى 
اأن  اأعتقد  اأن��ا حقا  اإم��ك��ان��ات رائ��ع��ة، 
اإمكانات  مت��ل��ك  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
رائ�����ع�����ة، و�����س����وف ت���ك���ون اأم������ة ذات 
اق��ت�����س��اد وم��ال��ي��ة ك��ب��ريي��ن يف يوم 
اأون يوافقني  من الأي��ام. كيم يونغ 
ال��راأي حول هذا املو�سوع، وهذا ما 

•• الفجر - تون�س – خا�س

ف�سل امل�ساركون يف وثيقة قرطاج 
الإ�سايف  ال��وق��ت  الت��ف��اق يف  على 
الرئي�س  ل����ه����م  م���ن���ح���ه  ال��������ذي 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي 
امل��ا���س��ي. وق���د مت�سكت  اجل��م��ع��ة 
الداعي  مبوقفها  النه�سة  حركة 
ج���زئ���ي يف  اإدخ��������ال حت���وي���ر  اإىل 
م�����ع احل�����ف�����اظ على  احل����ك����وم����ة 
للحكومة،  رئي�سا  ال�ساهد  يو�سف 
املوقف كل من حزب  ه��ذا  وتبنى 
اإىل جانب  امل�سار  وح��زب  امل��ب��ادرة 
احتاد الأعراف واحتاد املزارعني، 
ن��داء تون�س  فيما مت�سك كل من 
وال���وط���ن���ي احل����ر واحت������اد امل�����راأة 
واحتاد ال�سغل مبواقفهم ال�سابقة 
اي�سا والداعية اىل رحيل يو�سف 

ال�ساهد فورا.
بال�سب�سي  دف����ع  ال���ت���ب���اي���ن،  ه����ذا 
ب�����اإع�����الن  امل������وق������ف  ح�������س���م  اىل 
الزمة  ولتبلغ  الج��ت��م��اع،  تعليق 

ال�سيا�سية ذروتها، وقد تفتح على 
ازمات د�ستورية وبرملانية ل اأحد 

يدرك الن ابعادها وتداعياتها.
)التفا�سيل �س14(

   

قرقا�س: عهد الإمارات عودة 
ال�شتقرار اإىل اليمن

•• اأبوظبي- الفجر:

اخل��ارج��ي��ة، يف  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س  اأن���ور  الدكتور  اأك��د معايل 
التوا�سل الجتماعي »تويرت«  الر�سمي على موقع  تغريدات على ح�سابه 
ام�س الثنني، اأن “عهد الإمارات �سمن التحالف العربي اأن نكمل املهمة 
يف اليمن بعودة الدولة وال�ستقرار، ويفيِ امليادين يثبت اأبناوؤنا كل يوم اأنهم 
الإم���ارات  تطال  التي  والإ���س��اءات  وال��ق��ادر،  ال�سدوق  واحلليف  ال�سديق 

وقيادتها ما هي اإل ت�سرفات ال�سفيه العاجز«. 
الإم��ارات حتملت  اأن  التاريخ وبحروف من ذهب  »�سيكتب  وقال معاليه: 
قول  عهدها  عند  وك��ان��ت  و���س��رف،  ب�سدق  املنطقة  اأم��ن  يف  م�سوؤولياتها 
الإمارات  والفاجر، وطني  العاجز  �سهام  وفعال، وحتملت ما حتملته من 

يعّول عليه، �سادق مع نف�سه و�سادق مع اأ�سقائه«. 
واأ�ساف قرقا�س :»ويفيِ الختبارات ال�سعبة والتحديات الكبرية يربز دور 
الإمارات ك�سند لالأ�سقاء، �سادق وقادر، الإمارات مكّون من �سراكة ت�سعى 
حلفظ املنطقة واأمنها، �سراكة ل تتحمل الإرتباك والر�سى والإرتزاق بل 

تقوم على الثقة وامل�سداقية والعزم، الإمارات يعّول عليها«. 

بدعم من »الهالل الأحمر«.. فتح 8 
مظاريف مل�شاريع بقطاع التعليم يف ال�شالع

•• ال�سالع-وام:

وترميم  تاأهيل  باإعادة  خا�سة  مظاريف  ثمانية  فتح  الول  اأم�س  مت 
�سبع مدار�س اإ�سافة اإىل م�سروع اإن�ساء قاعة كلية الرتبية يف حمافظة 
مبادرات  وذلك �سمن  الإماراتي  الأحمر  الهالل  بدعم من  ال�سالع 
“عام زايد«.                                               )التفا�سيل �س5(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae
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•• عوا�سم-وكاالت:

نظرا للخ�سائر الكبرية التي منيت بها امليلي�سيات احلوثية يف 
جبهات ال�ساحل الغربي وحتديدا يف حمافظة احلديدة، والتي 
اأقر بها زعيم امليلي�سيات عبد امللك احلوثي، قالت م�سادر حملية 
اإن امليلي�سيات جترب مقاتليها يف قرى الُدريهمي باملحافظة على 
القتال بقوة ال�سالح اإثر فرارهم من جبهات القتال، اإ�سافة اإىل 

اعتقال الراف�سني ومالحقتهم يف منازلهم.
اأن امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات قامت  ون��ق��ل��ت امل�����س��ادر ع���ن ب��ع�����س ال��ف��اري��ن 
ب���اإع���دام���ات ج��م��اع��ي��ة ل��ف��اري��ن م���ن اخل���ط���وط الأم���ام���ي���ة بعد 

اتهامهم باخليانة.
مديرية  على  الثنني،  ام�س  اليمنية،  املقاومة  و�سيطرت  هذا 
من  ب��ذل��ك  مقرتبة  ال��غ��رب��ي،  ال�ساحل  جبهة  على  الدريهمي 
اأنباء عن فرار قيادات ال�سف الأول يف  مطار احلديدة، و�سط 

ميلي�سيات احلوثي الإيرانية.

واألوية  العميد طارق �سالح،  بقيادة  الوطنية،  املقاومة  وتتابع 
العمالقة واملقاومة اليمنية، بدعم وم�ساركة القوات الإماراتية 
العاملة �سمن التحالف العربي، تقدمها �سوب مدينة احلديدة 

ال�سرتاتيجية.
الدريهمي  مديرية  على  امل�سرتكة  املقاومة  ق��وات  و�سيطرت 
“قيادات ال�سف  اأن  اإىل  واقرتبت من مطار احلديدة، م�سريا 

الأول يف ميلي�سيات احلوثي هربت من احلديدة«.
القوات  واإ�سناد فاعل من  املقاومة، مب�ساركة  ت�سكيالت  وكانت 
امل�سلحة الإماراتية، احكمت يف وقت �سابق ال�سيطرة على معظم 

مناطق مديرية الدريهمي، قبل اأن ت�سيطر عليها كاملة.
وتطهري  مت�سيط  م��ن  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ق����وات  مت��ك��ن��ت  ك��م��ا 
املوالية  املناطق املحررة من جيوب واأوك��ار ميلي�سيات احلوثي 
لإيران، والعثور على كميات كبرية من الألغام  اإيرانية ال�سنع  
والأ�سلحة والذخائر، التي خلفتها عنا�سرها بعد هروبها من 

جبهات القتال.

باإ�سناد من  ت�سكيالتها  بكافة  اليمنية  املقاومة  قوات  وتوا�سل 
قوات التحالف العربي تقدمها امليداين باجتاه مدينة احلديدة 

ومينائها وحتقيق النت�سارات الع�سكرية املتالحق.
ومراكزها  احل��وث��ي��ة  امللي�سيات  حت�سينات  دك  م��ن  ومت��ك��ن��ت 
الدفاعية يف جبهة ال�ساحل الغربي لليمن، لت�سل اإىل اأكرث من 

بال�ساحل الغربي. احل�سينية  مفرق  بعد  مرتا  كيلو   20
ودخ��ل��ت م��ع��رك��ة حت��ري��ر م��دي��ن��ة احل���دي���دة وم��ي��ن��ائ��ه��ا مرحلة 
ال�72  خالل  حتققت  التي  الكبرية،  النت�سارات  بعد  جديدة 
�ساعة املا�سية، ومت خاللها حتطيم دفاعات ميلي�سيات احلوثي 

وحترير معظم مناطق مديريتي التحيتا والدريهمي.
املوالية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  ع��ن��ا���س��ر  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ول��ق��ي 
اليمنية  املقاومة  لإيران م�سرعهم خالل مواجهات مع قوات 
يف  ومت�سارعة  ك��ب��رية  خ�سائر  و���س��ط  ال��دري��ه��م��ي،  م��دي��ري��ة  يف 
التي  الرئي�سية  الدفاعية  حت�سيناتهم  انهيار  بعد  �سفوفهم 

كانت تعول عليها يف ال�ساحل الغربي لليمن.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
“رعاه اهلل” يف ق�سر �سموه يف زعبيل 
الإم���ارات  علماء  جمل�س  ام�س  م�ساء 
ب���ن را�سد  واأع�������س���اء جم��م��ع حم��م��د 
للعلماء ونخبة من العلماء والباحثني 

يف جمال العلوم املتقدمة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رح����ب  وق����د 
حممد بن را�سد اآل مكتوم - بح�سور 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د بن 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي - 
بالعلماء ال�سباب من اجلن�سني وتبادل 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  ���س��م��وه  م��ع��ه��م 
مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك راجني 
�سهر  ي��ج��ع��ل��ه  ان  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
دولتنا  ع��ل��ى  وم��غ��ف��رة وخ����ري  رح���م���ة 

وان  و�سعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  ال��ع��زي��زة 
و�سعبنا  وقيادتنا  ب��الدن��ا  على  يعيده 
والفكري  العلمي  التقدم  من  مبزيد 
واملنجزات احل�سارية والإن�سانية على 

كل ال�سعد.
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سمو  ���س��اح��ب  وب����ارك 

ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�سباب وم�ساعيهم  دبي جهود هوؤلء 
اأج������ل خ���ل���ق جمتمع  ال������دوؤوب������ة م����ن 
جمتمع  غ��رار  على  دولتنا  يف  للعلماء 
ت���ع���زي���ز مفهوم  اأج������ل  م����ن  الع����م����ال 
والنمو  العلمي  التقدم  ب��ني  التكامل 

والإج��ت��م��اع��ي وغريهما  الق��ت�����س��ادي 
ل�سعبنا  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق 
هذا  نحقق  ان  املمكن  غ��ري  م��ن  ال��ت��ي 
الهدف الو�سول اىل الإمارات 2021 
دون الرتكيز على البحوث والدرا�سات 
والإن�سانية  والإق��ت�����س��ادي��ة  العلمية 

ل�������س���م���ان دمي���وم���ة  ذل������ك  اىل  وم������ا 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  والإجن������ازات  التنمية 
الإجتماعي  والأم��ن  الإ�ستقرار  حتقق 
املجتمع  ���س��رائ��ح  جل��م��ي��ع  وال�����س��ع��ادة 
م�ساحة  اإم��ت��داد  على  ال�سعب  وف��ئ��ات 

دولتنا .

واع��ت��رب ���س��م��وه ان ه���ذه ال��ن��خ��ب��ة من 
اب��ن��اء وب��ن��ات ال��وط��ن ه��م ال���رثوة التي 
املتعاقبة  لأجيالنا  والقدوة  تن�سب  ل 
والتح�سيل  الدرا�سة  على  لتحفيزهم 
وتخ�س�ساته  ف���روع���ه  ب��ك��ل  ال��ع��ل��م��ي 
وب���ل���وغ اأع���ل���ى امل�����س��ت��وي��ات وال���درج���ات 

علماء  منهم  جتعل  التي  الأك��ادمي��ي��ة 
لهم  ومفكرين  ومبتكرين  ومبدعني 
التنمية  الإي��ج��اب��ي يف م�سرية  دوره���م 

والتحديث يف �ستى امليادين.
اإعتزازنا  مبعث  “انتم  ���س��م��وه  وق���ال 
اأر�سنا الطيبة  وانتم خري مازرعنا يف 

الطيب مادام  الثمر  اإل  تنبت  التي ل 
ال�����زرع ط��ي��ب��ا«. وخ��ت��م ���س��م��وه القول 
وموا�سلة  باملثابرة  “عليكم  ملحدثيه 
الفكري كي  الإب��داع  ال�سعي على درب 
اآمال  وحت��ق��ق��وا  مبتغاكم  اىل  ت�سلوا 
بكم  ق��ي��ادت��ك��م  ث��ق��ة  وت���ع���ززوا  �سعبكم 
ورفعة  اخل����ري  ف��ي��ه  مل���ا  اهلل  وف��ق��ك��م   ،

الوطن وخدمة الإن�سانية« .
ال�سيخ من�سور بن  اللقاء �سمو  ح�سر 
اآل م��ك��ت��وم ومعايل  حم��م��د ب��ن را���س��د 
حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ستقبل  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����س���وؤون 
الأم���ريي  يو�سف  بنت  ���س��ارة  وم��ع��ايل 
العلوم  امل��ك��ل��ف��ة مب��ل��ف  دول�����ة  وزي������رة 
�سعيد  خ��ل��ي��ف��ة  و�����س����ع����ادة  امل���ت���ق���دم���ة 
الت�سريفات  دائ��رة  عام  مدير  �سليمان 
روؤ�ساء  م��ن  وع���دد  دب��ي  يف  وال�سيافة 
ومديري اجلامعات واملعاهد والكليات 

يف الدولة.

»قربهم واأ�شعدهم« باكورة مبادرات حملة »اإماراتنا خي�ر«يف »عام زايد«
•• دبي - وام:

اأطلقت جمعية “�سواعد اخلري” املرحلة الأوىل من حملة 
خري” من خالل مبادرة “قربهم واأ�سعدهم”  “اإماراتنا 
تزامنا مع “عام زايد” و�سهر رم�سان املبارك مب�ساركة 
وح�سور  بدبي  ال�سن  كبار  م��ن  الأول  الرعيل  م��ن  ع��دد 
رئي�سة  مكتوم  اآل  دمل��وك  بن  ح�سر  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
مع  وبالتعاون  اخلري”  “�سواعد  جمعية  اإدارة  جمل�س 

جمموعة “اآر �سي جي” لالإعالم .
وقالت ال�سيخة فاطمة بنت ح�سر اآل مكتوم بهذه املنا�سبة 
: “اإن رد اجلميل لالآباء والأمهات والأجداد هو من اأهم 
واجباتنا جتاه هذا اجليل الذي �سحى بالكثري من الوقت 

واجلهد وخا�س التحديات من اأجل اأن نتمكن نحن جيل 
اليوم من العي�س بعزة وكرامة وراحة بال واأمن وا�ستقرار 
فلول هذا اجليل وت�سحياته و�سربه واإ�سراره وعزميته 
ملا اأ�سبحنا نحن ننعم بكل هذه اخلريات لذا اأ�سبح لزاما 
علينا اأن نرد ولو جزءا ب�سيطا من جميل الرعيل الأول 

الذي غمرنا باحلب والعطف والرعاية الكاملة«.
امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي  ���س��رائ��ح  ت��ك��ات��ف  “اإن  واأ����س���اف���ت : 
وتعا�سده مل يكن اإل نتيجة روؤية ثاقبة عمل عليها قادة 
ال�سيخ زايد بن  املغفور له  الدولة ومن قبلهم موؤ�س�سها 
لبنة  و�سع  ال��ذي  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
قوية للتاآزر والتاآلف املجتمعي بني ال�سباب وكبار ال�سن 

واملراأة وحتى الأطفال«.

ا�شتقبل جمل�س علماء الإمارات واأع�شاء جممع حممد بن را�شد للعلماء

حممد بن را�شد: علماوؤنا هم الرثوة التي ل تن�شب والقدوة لأجيالنا املتعاقبة 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأذربيجان باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رئي�س  علييف  اإل���ه���ام  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل”  “حفظه 

جمهورية اأذربيجان وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه اهلل” 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

فخامة الرئي�س اإلهام علييف.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س اإثيوبيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ت�سومي  مولتي  الدكتور  فخامة  اإىل  تهنئة  اهلل” برقية  “حفظه 
الدميقراطية وذلك مبنا�سبة  الفيدرالية  اإثيوبيا  رئي�س جمهورية 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الوطني لبالده.  كما بعث �ساحب  اليوم 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل  “رعاه 
تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الدكتور مولتي ت�سومي.

حممد بن زايد ي�شدر قرارا 
بتعيني حممد حمد جابر الهاملي 

وكيال لدائرة ال�شحة
•• اأبوظبي -وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي قرارا بتعيني �سعادة حممد حمد جابر 

الهاملي وكيال لدائرة ال�سحة. 

•• اأبوظبي- وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
م�ساء  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
عبداهلل  ب��ن  ح�سني  الأم���ري  �سمو  البطني  ق�سر  يف  ام�����س 

الثاين ويل عهد اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة.
وت��ب��ادل ���س��م��وه ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات م��ع �سمو ويل عهد 

الردن مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك.
ونقل �سمو المري ح�سني بن عبداهلل الثاين حتيات وتهاين 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ملك اململكة الأردنية الها�سمية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
الدولة حفظه اهلل ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
كل  ال�سقيق  و�سعبها  الم���ارات  لدولة  ومتنياته  نهيان  اآل 

خري وتقدم .
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وحمل 

ومتنياته  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جلاللة  وتهانيه  حتياته 
التقدم  م��ن  م��زي��دا  ال�سقيق  و�سعبها  الردن���ي���ة  للمملكة 
والتطور. جرى خالل اللقاء التاأكيد على متانة العالقات 
ال��ب��ل��دي��ن ال�سقيقني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��را���س��خ��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

واحلر�س على تعزيزها يف خمتلف املجالت.
ال  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ن��اول  بعدها 

نهيان واحل�سور وجبة الأفطار يف ق�سر البطني.
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
ال�سيخ  و�سمو  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان 
والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س 
ال�سيوخ  الرئا�سة وع��دد من  ���س��وؤون  ال���وزراء وزي��ر  جمل�س 

وامل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر 
البطني باأبوظبي وزراء اإعالم الدول الداعية ملكافحة الإرهاب 
املواقف  تن�سيق  �سبل  ملناق�سة  الرباعي  الجتماع  يف  امل�ساركني 
واحت�سان  ومت��وي��ل  دع��م  اآف��ة  ملواجهة  التعاون  اآل��ي��ات  وتطوير 

التطرف والإرهاب.
وتبادل �سموه التهاين والتربيكات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
مع كل من معايل الدكتور عواد بن �سالح العواد وزير الثقافة 
والإعالم يف اململكة العربية ال�سعودية ومعايل الدكتور علي بن 
حممد الرميحي وزير �سوؤون الإعالم يف مملكة البحرين ومكرم 
حممد اأحمد رئي�س املجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم بجمهورية 

م�سر العربية. ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.

خالل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
اللقاء - الذي ح�سره معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزي����ر دول����ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم - اأن الإع����الم 
يوؤدي دورا حموريا بو�سائله كافة يف مواجهة خطاب الكراهية 
الإره���اب  م��واج��ه��ة  اأن  اإىل  �سموه  م�سريا   .. امل��ت��ط��رف  وال��ف��ك��ر 
تكمن يف اجتثاث جذوره الفكرية املنحرفة وك�سف زيف خطاب 
ال�سمح  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  وا�ستغاللها  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 

للتغرير بال�سباب يف املنطقة العربية والعامل.
وقال �سموه : اإن حماربة التطرف والإرهاب اإعالميا وفكريا ل 
تقل اأهمية عن حماربته اأمنيا وع�سكريا بل قد تكون اأكرث اأهمية 
والتعاي�س  الت�سامح  قيم  ن�سر  مبا�سر يف  تاأثري  لالإعالم من  ملا 

امل�سرتك وقبول الآخر وتر�سيخ الإيجابية يف املجتمعات.
اأهمية  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
العمل �سمن ا�سرتاتيجيات ا�ستباقية قائمة على �سرح مفاهيم 
الآخر،  على  واملنفتح  املعتدل  الإ���س��الم��ي  اخل��ط��اب  وم�سامني 
اخلطاب الداعي اإىل ال�سالم والت�سامح وبث روح الأمل واخلري 
يف املجتمعات، وف�سح التنظيمات واجلهات التي �سوهت املعاين 

والقيم النبيلة التي يحملها الدين الإ�سالمي احلنيف.
ودعا �سموه وزراء الإعالم اإىل تطوير ال�سرتاتيجيات واخلطط 
الإعالمية مبا ي�سمن الو�سول الأف�سل اإىل الراأي العام بفئاته 
كافة ويقطع الطريق على اأ�سحاب الأفكار املتطرفة عرب تفعيل 
التي  اأدوات الإعالم اجلديد  جميع الأدوات الإعالمية وخا�سة 
باتت الو�سيلة الأف�سل ملخاطبة اجلمهور وحتديدا فئة ال�سباب 

التي ت�ستهدفها التنظيمات الإرهابية.

التقى وزراء الإعالم يف الدول الداعية ملكافحة الإرهاب

حممد بن زايد: حماربة التطرف والإرهاب اإعالميا وفكريا ل تقل اأهمية عن حماربته اأمنيا وع�شكريا 
�شموه يدعو لتطوير ال�شرتاتيجيات واخلطط الإعالمية لقطع الطريق على اأ�شحاب الأفكار املتطرفة 

حممد بن زايد ي�شتقبل ويل عهد الأردن
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اأخبـار الإمـارات

•• جنيف -وام:

الدورة  اأعمال  العمل الدويل دولة الم��ارات نائبا لرئي�س  انتخب موؤمتر 
م��دي��ن��ة جنيف  الأمم يف  ام�����س يف ق�سر  ان��ط��ل��ق  ال���ذي  ل��ل��م��وؤمت��ر   107
ال�سوي�سرية مب�ساركة وفد الدولة برئا�سة معايل نا�سر بن ثاين الهاملي 
الزعابي  �سامل  عبيد  �سعادة  وبح�سور  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر 

املندوب الدائم لدولة المارات لدى لالأمم املتحدة يف جنيف.
اأن ي�سغل خليفة مطر الكعبي ع�سو وفد الدولة موقع نائب  ومن املقرر 
رئي�س املوؤمتر خالل فرتة انعقاده حتى الثامن من �سهر يونيو حزيران 

املقبل.
رئي�س  نائب  ل�سغل موقع  الدولة  انتخاب  اإن  الهاملي  نا�سر  وقال معايل 
الدولية  واملحافل  املنظمات  يف  ل��الم��ارات  ال��رائ��دة  املكانة  ي��وؤك��د  امل��وؤمت��ر 

الوحيدة  الأمم��ي��ة  املنظمة  تعد  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  واأن  خ�سو�سا 
العمل  واأ�سحاب  احلكومات  ف��رق  ت�سمل  اأط���راف  ثالثة  من  تتاألف  التي 

والعمال«.
الم��ارات على  دولة  الثقة بقدرة  يوؤكد  النتخاب  ان هذا  واأ�ساف معاليه 
القرار  اتخاذ  من�سات  اأعلى  يعترب  الذي  املوؤمتر  اأعمال  ادارة  يف  امل�ساركة 
يف املنظمة ا�سافة اىل الثقة بالت�سريعات واملمار�سات الوطنية النافذة يف 
للعمالة  �ساأنها توفري احلماية  والتي من  الم��ارات  دول��ة  العمل يف  �سوق 
التعاقدية املوؤقتة و�سمان م�سالح ا�سحاب العمل وذلك يف اطار التوازن 

يف عالقة العمل بني طرفيها.
املوؤمتر  اأعمال وجلان  الفاعلة يف  امل�ساركة  الدولة على  واأك��د حر�س وفد 
المارات  يف  العمل  �سوق  يف  حتققت  التي  املنجزات  ي��ربز  ال��ذي  بال�سكل 

وبالتايل تعزيز مكانتها يف خمتلف جمالت وق�سايا العمل.

من جانبه اأكد خليفة الكعبي التزامه بتمثيل الدولة يف املوؤمتر مبا يليق 
�سي�سخر  ان��ه  اىل  م�سريا  دول��ي��ا..  وريادتها  الم���ارات  �سمعة  مع  وين�سجم 
خرباته املرتاكمة يف عمل املنظمة التي تزيد على 30 عاما يف ادارة اأعمال 
الدورة 107 انطالقا من موقع نائب الرئي�س عن فريق ا�سحاب العمل.

وي�سم وفد الدولة امل�سارك يف املوؤمتر يف ع�سويته �سيف اأحمد ال�سويدي 
والدكتور  الب�سرية  امل��وارد  ل�سوؤون  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  وكيل 
عمر النعيمي الوكيل امل�ساعد لالت�سال والعالقات الدولية ونورة املرزقي 
الوكيل امل�ساعد لل�سيا�سات وال�سرتاتيجية وحممد �سقر النعيمي الوكيل 
جمل�س  ع�سو  جمل�س  رئي�س  الكعبي  وخليفة  امل�ساندة  للخدمات  امل�ساعد 
حممد  والدكتور  العمل  ا�سحاب  فريق  عن  الدولية  العمل  منظمة  ادارة 
وعدد من  املهنية  التن�سيق بني اجلمعيات  رئي�س جمعية  ال�سام�سي  بطي 

املعنيني يف الوزارة ورجال العمال وممثلني عن جمعية واملعلمني.

املو�سع للوفود احلكومية لدول جمل�س  الدولة يف الجتماع  و�سارك وفد 
العربية  للمجموعة  التن�سيقي  والجتماع  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
والذين عقدا اأم�س الحد بهدف تن�سيق املواقف اخلليجية والعربية حول 

املو�سوعات التي �سيناق�سها املوؤمتر وجلانه الفنية.
ويناق�س املوؤمتر تقرير املدير العام للمنظمة حول “املراأة يف العمل “ وهو 
اأحدى مبادرات مئوية املنظمة حيث يتناول التقرير العقبات التي تواجه 

املراأة ويقرتح كيفية الت�سدي لها نحو حتقيق امل�ساواة.
الدول  امل�ستدامة يف  التنمية  اه��داف  التعاون المنائي لدعم  يناق�س  كما 

الع�ساء يف املنظمة اىل جانب مناق�سة عدد من اتفاقيات العمل.
والراحة  العمل  ���س��اع��ات  ح��ول  ا�ستق�سائية  درا���س��ة  امل��وؤمت��ر  وي�ستعر�س 
ال���س��ب��وع��ي��ة والج�����ازات م��دف��وع��ة الأج����ر وال�����دوام اجل��زئ��ي وغ��ريه��ا من 

املو�سوعات املتعلقة بق�سايا العمل.

انتخاب الإمارات نائبا لرئي�س الدورة 107 ملوؤمتر العمل الدويل

•• اأبوظبي-وام:

���س��ه��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
جمل�س  ا�ست�سافها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة   ،
“الع�سر  ب��ع��ن��وان  ام�����س  م�ساء  البطني 
احليوية  ل����الإل����ك����رتون����ي����ات  اجل�����دي�����د 
اخلارقة” األقاها الربوفي�سور هيو هري 
اأ�ستاذ برنامج الفنون والعلوم الإعالمية 

مبعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا. 
كل  �سموه  جانب  اإىل  املحا�سرة  و�سهد 
م��ن �سمو ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ومعايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي 
رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي و�سمو 
نهيان  اآل  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون 
و�سمو  العني  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ 
�سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 

ال�سيخ  ال��رئ��ا���س��ة و���س��م��و  ����س���وؤون  وزي����ر 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
ال�سيوخ  م��ن  ،وع���دد  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي وكبار  ال�����س��ل��ك  واأع�����س��اء 
اأن  على  املحا�سر  واأك���د  ال�سخ�سيات.  
ب�سكل  الق�ساء  �سي�سهد  احل��ايل  ال��ق��رن 
ك��ام��ل ع��ل��ى اإع���اق���ات ف���ق���دان الأط�����راف 
حول العامل ..م�سريا اإىل ان التطورات 
تركيب  جم��ال  يف  العامل  ي�سهدها  التي 
الأطراف البديلة ي�سهد تطورات كبرية 
ومت�سارعة ..وتوقع اأن ل تتعدى الفرتة 
لتوفري  العامل  يحتاجها  التي  الزمنية 
التقنيات الالزمة لإنهاء اإعاقات فقدان 

الأطراف اأكرث من 50 عاماً. 
 .. ذل��ك  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  املحا�سر  وذه���ب 
املتخ�س�سة  ال��درا���س��ات  اإىل  اأ���س��ار  ح��ني 
..موؤكداً  ال�سلل  ح��الت  مع  التعامل  يف 
تب�سر  احل��دي��ث��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث  اأن 
باإمكانية اإعادة الأمل للم�سابني بال�سلل 
“بديلة”  اأط��راف �سناعية  تركيب  عرب 
قادرة على اإحداث التوافق بني الأجهزة 

الع�سلية والأجهزة الع�سلية. 
واأو�سح باأن الدرا�سات والتجارب العاملية 
ا�ستطاعت حتقيق تقدم يف جمال متكني 
الإ�سارات  تلقي  من  الع�سلية  الأج��ه��زة 

احليوانات  م���ن  ع����دد  ل����دى  ال��ع�����س��ب��ي��ة 
..م�سدداً على اأن البدء يف توظيف تلك 
�سيعني  ال��ب�����س��ري��ة  خ��دم��ة  الأب���ح���اث يف 
اإن��ه��اء اأن���واع ك��ث��رية م��ن الإع��اق��ات حول 
العامل يف وقت قريب.  واأكد الأ�ستاذ يف 
اأن  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد 
من  الكثري  طياته  يف  يحمل  امل�ستقبل 
العامل  �سكان  ن�سف  م��ن  لأك���رث  الأم���ل 
ال����ذي ي��ع��اين ح��ال��ي��اً م���ن ���س��ك��ل م���ا من 
الع�سبية  اأو  اجل�سدية  الإع��اق��ة  اأ�سكال 
ال�سحة  منظمة  تقديرات  ت�سري  حيث 
حالة   80 اإىل   40 وج���ود  اإىل  العاملية 
اإىل  لف��ت��ا   .. �سخ�س  مليون  لكل  �سلل 
احلديثة  والك��ت�����س��اف��ات  الب��ت��ك��ارات  اأن 
�ستتمكن من اإحداث قفزات على م�ستوى 
على  والق�ساء  الإن�����س��ان  �سحة  حت�سني 
املرتبطة  ل���س��ي��م��ا  امل��زم��ن��ة  الأم����را�����س 

بزراعة الأطراف ال�سطناعية. 
عمله  خ��الل  م��ن  املحا�سر  وا�ستعر�س 
ما�سات�سو�ست�س  م���ع���ه���د  خم���ت���رب  يف 
للتكنولوجيا تطوير اأجهزة جديدة من 
“بايونيك�س”  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأع�����س��اء 
للتغلب  اجل�سم  اأن�سجة  يف  زرع��ه��ا  يتم 
حماولة  يف  ال�سلل  وق��ه��ر  الإع��اق��ة  على 
لال�ستفادة من التطور الكبري احلا�سل 

يف تكنولوجيا النانو. 
اإيجاد  اإىل  “ ن�����س��ع��ى  ه���ري  ه��ي��و  وق�����ال 
ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع امل����خ م���ن خالل 
الب�سري  ل��ل��م��خ  و���س��ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق 
للتعامل مع خاليا حمددة لإثارة تفاعل 
الأع�ساب عرب تو�سيل اجلهاز بالع�سب 
والع�سلة والعظم يف الطرف املبتور مما 

ي�ساعد على احلركة ب�سكل اأف�سل«. 
واأ�سار اإىل اأن العامل يقف على عتبة ع�سر 
جديد تكون فيه الآلت امتداداً للج�سم 
الإ�سهامات  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  ال��ب�����س��ري 
ال��ك��ب��رية ال���ت���ي اأ���س��ه��م ال��ت��ق��دم يف علم 
والطب  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  ال��وراث��ة 
يف  والروبوتات  والرتميمي  التجديدي 
متكني امل��زي��د م��ن الت�����س��ال ب��ني ج�سم 

الإن�سان والآلت. 
واأو�سح هري اأن هذا النوع من الندماج 
ب�����ني اجل�������س���م والآل�����������ة �����س����ي����وؤدي اإىل 
و�سي�سمح  املعاقني  حياة  ج��ودة  حت�سني 
لالأ�سخا�س الطبيعيني باختبار القدرات 
امل����ع����ززة ب��اأن��ف�����س��ه��م ع���ل���ى ن���ح���و معريف 
�سيكون  ما  و�سرعان  وج�سدي  وعاطفي 
هناك عامل تندمج فيه التكنولوجيا مع 
اأج�سامنا فتغري مفهومنا حول القدرات 

الب�سرية اإىل الأبد. 

وتطرق الربوفي�سور هري يف حما�سرته 
اإىل علم الإلكرتونيات احليوية اخلارقة 
بدءاً من الواجهات الإلكرتونية الع�سبية 
الب�سري  الع�سبي  باجلهاز  ترتبط  التي 
وح���ت���ى الأط��������راف الإل���ك���رتون���ي���ة التي 
وهي  احلقيقية  الأط���راف  مثل  تتحرك 
اأبحاث ذات تاأثري عاملي يف حت�سني حياة 
الب�سر.  ويراأ�س الربوفي�سور هري فريق 
درا�سة  /ع��ل��م  “البيوميكاترونيك�س” 
وامليكانيك  الأح��ي��اء  علم  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
املخترب  يف   / وال���ت���ح���ك���م  وال���ك���ه���رب���اء 
ما�سات�سو�ست�س  ملعهد  التابع  الإعالمي 
الأب���ح���اث  .. وخم���ت���رب  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ف��ري��د م���ن ن��وع��ه وال�����ذي ي��ع��م��ل على 
ال�سطناعية،  البدائل  بتقنية  الرتقاء 
الندماج  ن��ح��و  الن���ط���الق  نقطة  وه���ي 

الوا�سع بني الإن�سان والآلة. 
وق�����د مت���ّك���ن ال���ربوف���ي�������س���ور ه���ي���و هري 
وفريقه من �سناعة اأطراف ا�سطناعية 
الدقيقة  الع�سبية  ل��الأوام��ر  ت�ستجيب 

ن كبري يف الأداء والوظيفة.  مع حت�ُسّ
اإن�ساء  ال��ربوف��ي�����س��ور ه��ري ع��ل��ى  وي��ع��م��ل 
نف�س  ت����وؤدي  اآل��ي��ة  ا�سطناعية  اأط����راف 
وظائف الأطراف احلقيقية، مما يقودنا 
اإىل ع�سر جديد يف جمال الإلكرتونيات 

احليوية .. كما يعمل املركز التابع ملعهد 
اأي�ساً  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س 
ال�سلل،  ع��الج  على  تركز  م�ساريع  على 
وال�����س��رع، والأط����راف امل��ب��ت��ورة، ومر�س 
ال�سلل الرعا�س /باركن�سون/، من خالل 

تطوير تقنيات اإلكرتونية حيوية. 
واأ�ساف “ اإن م�ستقبل علم الإلكرتونيات 
من  التخل�س  على  �سي�ساعدنا  احليوية 
من  الب�سر  و�سيمّكن   .. امل��ادي��ة  ال��ق��ي��ود 
من  �سيغري  كما  اأنف�سهم”،  “ت�سميم 

نظرة النا�س اإىل املعاقني«. 
البحثية  امل�����ب�����ادرات  ه�����ذه  �����س����اأن  وم�����ن 
اجلديدة - من علم الب�سريات الوراثي 

ذكية  ا�سطناعية  اأط����راف  تطوير  اإىل 
حت���اك���ي وت���ت���ج���اوز ق�������درات الأط�������راف 
البيولوجية - عالج الكثري من احلالت 
فمن   .. حاليا  منها  امل��ي��وؤو���س  ال�سحية 
خالل حتليل احلركة الب�سرية، ودرا�سة 
مع  الإلكرتونية  الأجهزة  تفاعل  كيفية 
الع�سالت  وا�ستخدام  الع�سبي،  اجلهاز 
يعمل  الأج���ه���زة،  ه���ذه  لتن�سيط  ��ة  احل��َيّ
ال��ربوف��ي�����س��ور ه���ري ع��ل��ى دم����ج اجلهاز 
الع�سبي مع الطرف ال�سطناعي، حيث 
يزاوج بني ج�سم الإن�سان وبني الأجهزة 

“الكهروميكانيكية«. 
ويعترب الربوفي�سور هري عامل كمبيوتر 

ميكانيكي  وم��ه��ن��د���س  ح��ي��وي��ة  وف��ي��زي��اء 
وه����و ي�����س��ع��ى م���ن خ����الل ت��رك��ي��زه على 
ع��ل��م ال���روب���وت���ات اإىل ت��ط��وي��ر اأط����راف 

ا�سطناعية متفوقة. 
وح��ظ��ي��ت اب���ت���ك���ارات ال��ربوف��ي�����س��ور هري 
بتغطية اإعالمية عرب برامج تلفزيونية 
عاملياً  ال��رائ��دة  املحطات  م��ن  العديد  يف 
�سهادة  ه���ري  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي��ح��م��ل   ..
جامعة  م��ن  الفيزياء  يف  البكالوريو�س 
الهند�سة  يف  واملاج�ستري  “ميلزرفيل”، 
ما�سات�سو�ست�س  معهد  م��ن  امليكانيكية 
الفيزياء  والدكتوراه يف   .. للتكنولوجيا 

احليوية من جامعة هارفارد. 

•• ابوظبي-وام:

والأوقاف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  نظمت 
ام�س بفندق �سانت ريج�س يف اأبوظبي ملتقى “الإمارات 
ق التطرف” بح�سور نخبة من العلماء واملفكرين  تطوِّ
م��ن ع��دد م��ن دول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وذل���ك ب��رع��اي��ة من 

وزارة �سوؤون الرئا�سة .
وا�ستهدف امللتقى فئة ال�سباب من خالل ت�سليط ال�سوء 
حميطهم  يف  تنت�سر  التي  الفكرية  الق�سايا  اأه��م  على 
والت�سورات  املفاهيم  وت�سحح  باهتماماتهم  وتتعلق 
املغلوطة لديهم تلك التي ت�ستغلها اجلماعات املتطرفة 
ل���س��ت��ق��ط��اب��ه��م وال��ت��غ��ري��ر ب��ه��م وت��ن��ف��ي��ذ اأج��ن��دت��ه��ا يف 

املجتمعات امل�ستقرة.
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  امللتقى  يف  �سارك 
مطر  حممد  الدكتور  و�سعادة  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
ل��ل�����س��وؤون الإ�سالمية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س 
املفتي  اخلاليلة  حممد  الدكتور  و�سماحة  والأوق����اف 
العام للمملكة الأردنية الها�سمية ومن �سيوف �ساحب 
العالمة  م��ن  ك��ل  اهلل  –حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
باململكة  للعلماء  املحمدية  الرابطة  الري�س ع�سو  عبد 
الفقه  اأ���س��ت��اذ  ال�سامرائي  م�سعب  وال��دك��ت��ور  املغربية 
ب��ب��غ��داد والداعية  الأع���ظ���م  الإم�����ام  ب��ج��ام��ع��ة  امل���ق���ارب 
�سليمان ح�سني الطريفي من وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  والإر�����س����اد  وال���دع���وة 
التدريب الدويل  اإدارة  اإبراهيم الدبل مدير  والدكتور 

يف �سرطة دبي �سابقا .
وقال معايل وزير الرتبية والتعليم يف كلمته حول دور 
التعليم يف التح�سني الفكري لل�سباب اإن وزارة الرتبية 
والتعليم تقود اليوم م�سرية عامرة لبناء الوطن حيث 
تتحمل م�سوؤولية عظمى ومهمة اأ�سمى لتن�سئة اأجيال 
التي  ال�سليمة  وامل��ب��ادئ  الأ�سيلة  القيم  على  امل�ستقبل 

توؤهلهم خلدمة وطنهم وبناء نه�سته وح�سارته.
احلقيقي  الرهان  هو  ي��زال  ول  كان  “التعليم  واأ�ساف 
للدول التي تتطلع اإىل تر�سيخ موقعها بني دول العامل 
فهو بال �سك حمرك اأ�سا�سي يف تقدم ال�سعوب وتطورها 
الوالد  وب��اين ح�سارتنا  نه�ستنا  رائ��د  يقول  ذل��ك  ويف 
اأي  :”ر�سيد  ث���راه-  اهلل  -طيب  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
ال�سعوب  تقدم  واإن  املتعلمون  اأبناوؤها  هو  اأمة متقدمة 
والأمم اإمنا يقا�س مب�ستوى التعليم وانت�ساره”. وعلى 
بقيادة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ���س��ارت  الثاقبة  ال��روؤي��ة  ه��ذه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سامية  التوجيهات  ف�سدرت  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
متجان�سة  منظومة  �سمن  التعليمي  النظام  لتوحيد 
وا�سرتاتيجية �ساملة لتخريج جيل اإماراتي واع بواقعه 
املحلية  املعايري  باأف�سل  يتمتع  م�ستقبله  وم�ست�سرف 

والإقليمية والعاملية.

واأك����د م��ع��ايل ح�سني ب��ن اإب��راه��ي��م احل���م���ادي ع��ل��ى اإن 
املتطرفة  اجل��م��اع��ات  اخ��ت��ط��اف  م��ن  التعليم  حت�سني 
احلنيف  الإ�سالمي  ديننا  علينا  ميليه  وفر�س  واج��ب 
وثقافتنا الوطنية القائمة على مبداإ الت�سامح واحرتام 
الآخ����ر وق��ب��ول��ه وال��ت��ك��ام��ل امل��ع��ريف ال��ب��ن��اء م��ع خمتلف 
التطرف  خ��ط��اب  ت��ط��وي��ق  واإن  وال�����س��ع��وب  ال���دي���ان���ات 
نقية  تعليمية  مناهج  خالل  من  اإل  يتم  ل  والكراهية 
وبيئة درا�سية مت�ساحمة و�سراكات ا�سرتاتيجية �ساملة 
بني املوؤ�س�سة التعليمية واجلهات الفاعلة الأخرى من 

اأجل التكامل والتح�سني.
وا�ساف معاليه انه ياأتي يف هذا ال�سياق امللتقى املبارك 
الإ�سالمية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
العلماء  الف�سيلة  اأ���س��ح��اب  برنامج  �سمن  والأوق����اف 
اهلل-  – حفظه  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  �سيوف 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  يف 
املوؤ�س�سات  املتحدة القائمة على تكاتف وتعا�سد جميع 
اإىل  الو�سول  اأجل  الدولة من  احلكومية واخلا�سة يف 
املنظومة  تعزز  قومية  وخم��رج��ات  ر�سينة  حم�سالت 
التعليمية يف الدولة لتطويق الفكر املتطرف وجتفيف 
منابع، والتخل�س من �سمومه التي لوثت عقول �سبابنا 
دوامات  يف  بهم  ل��ل��زج  قليلة  غ��ري  م��دة  اأبنائنا  واأف��ه��ام 
ال�سراعات  وب���وؤر  والإره�����اب  العنف  وح��وم��ات  ال��ق��ت��ال 

والفو�سى والرعب والدمار.
اأدركت  لقد  اإبراهيم احلمادي  بن  وق��ال معايل ح�سني 
دولة الإمارات العربية املتحدة مبكرا خطورة واأزمة ما 
اأفرزه اخلطاب املتطرف من نتائج وخيمة على ا�ستقرار 
الظالمية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اإىل  وت��ن��ب��ه��ت  الأوط������ان 
املوؤ�س�سات  ل�ستغالل  املتطرفة  اجلماعات  تبنتها  التي 
بها  تقتن�س  كم�سيدة  مراحلها  مبختلف  التعليمية 
عقول بناة الوطن يف امل�ستقبل وبوابة تعرب من خاللها 

اإىل حتقيق ماآربها وغاياتها الأيدلوجية.
الفعال  ال��دور  ذل��ك  وانطالقا من  ان��ه  واعترب معاليه 
الذي يلعبه التعليم يف التح�سني الفكري لل�سباب �سد 
الأفكار الهدامة واملعتقدات املنحرفة وتعزيز انتمائهم 
ل��ل��وط��ن وولئ���ه���م ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وال��ع��م��ل ب�سكل 
وقائي على حماية ال�سباب وفق خطة �ساملة و�سيا�سة 
التي  الكرمية  الوطنية  املبادرات  م�ستدامة جاءت تلك 
نقلة  متثل  والتي  احلكيمة،  القيادة  ودعمتها  اأطلقتها 
حمكما  وتطويقا  ال��رتب��وي��ة  العملية  م�سار  يف  نوعية 
للفكر املتطرف وحت�سينا داخليا للمنظومة التعليمية 
ال��ط��ال��ب وامل���در����س وامل��ن��اه��ج الدرا�سية  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 

واملبادرات والأن�سطة الأ�سا�سية والرافدة.
مادة  مثل  الوطنية  امل��ب��ادرات  تلك  معاليه  وا�ستعر�س 
»ال��رتب��ي��ة الأخ��الق��ي��ة« ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
كا�سرتاتيجية  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

عاملية ملواجهة التطرف الفكري والنحراف الأخالقي 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ب��ن��اء ���س��خ�����س��ي��ة ال�����س��ب��اب الإم����ارات����ي 
وغر�س القيم الإيجابية القائمة على مبادئ الت�سامح 
التح�سني  يكفل  مبا  والتعاي�س  والنفتاح  والع��ت��دال 
قوى  خطرمن  اأو  تهديد  اأي  �سد  ل��الأج��ي��ال  ال��ف��ك��ري 

التطرف والظالم.
ترتكز  والتي  الإم��ارات��ي��ة«  »املدر�سة  مبادرة  ت�سمل  كما 
التعليم  اإح��داث حتول ج��ذري يف مقومات و�سكل  على 
قيا�سية  م��وا���س��ف��ات  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
حديثة  علمية  م��ن��اه��ج  اإىل  وال���س��ت��ن��اد  الأداء  ع��امل��ي��ة 
اأ�سيلة  �سخ�سية  الطلبة  اإك�ساب  اإىل  تهدف  وم��ط��ورة 
ومتعاونة  وم��ب��دع��ة  باملعرفة  و�سغوفة  واث��ق��ة  ق��ي��ادي��ة 
من  وحم�����س��ن��ة  التكنولوجيا  م��ن  ومتمكنة  وم��ف��ك��رة 
اخرتاق  ك��ل  على  ع�سية  واملنحرفة  املغلوطة  الأف��ك��ار 
جمتمع  اإط��ار  �سمن  وفعالة  ديني  اختطاف  اأو  فكري 

املعرفة باأبعادها املختلفة.
كما ا�سار اىل مبادرة » رخ�سة املعلم « حيث �ستتم اإجراء 
املعلمني  لكافة  مهنية  واختبارات  تخ�س�سية  مقابالت 
يف ال��دول��ة واإع��ط��ائ��ه��م ال��رخ�����س وال��ت�����س��اري��ح ملزاولة 
مهنة التعليم وذلك بهدف جعل جميع املنت�سبني ملهنة 
كافة  والكفاءة يف  ال��دراي��ة  ع��ال من  ق��در  التعليم على 
التخ�س�سات من بينها رفع م�ستوى الوعي لديهم من 
خطورة اأفكار اجلماعات املتطرفة وو�سائلهم التغريرية 
التعليمية  امل�����س��ت��ه��دف��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل�����ك  احل���دي���ث���ة 
�سي�سهم  ب��دوره  وال��ذي  للطالب  املنا�سبة  التح�سينية 

جذريا يف تطويق التطرف والق�ساء على الإرهاب.
الرتبية  م���ن���اه���ج  “تطوير  م����ب����ادرة  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
الإ�سالمية” قال معاليه ان الوزارة قامت بعقد اتفاقية 
تعاون مع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 
ت�سمنت بنودها تطوير خمت�سني وخرباء من الهيئة 
الدينية  املرجعية  وتعزيز  الإ�سالمية  الرتبية  ملناهج 
مناهج  كانت  حيث  ال�سباب  ل��دى  املعتدلة  ال�سحيحة 
ا�ستعملت  التي  الو�سائل  اأه��م  من  الإ�سالمية  الرتبية 
امل��ت��ط��رف��ني للتالعب  ال��ع��ق��ود الأخ������رية م���ن ق��ب��ل  يف 
بعقول �سباب الوطن وتوجيههم نحو تنفيذ اأجنداتهم 
واأغرا�سهم اخلبيثة كما ت�سمن التعاون بني اجلهتني: 
بناء  اإىل  يهدف  تربوي  تعليمي  ديني  خطاب  �سياغة 
املواطنة  قيم  ويعزز  الطلبة  عند  املتكاملة  ال�سخ�سية 
والولء وذلك من خالل التوعية الفكرية باملحا�سرات 
التي  الثقافية  وامللتقيات  التوعوية  والندوات  الدينية 
التطرف  مفاهيم  من  وحت�سنه  فكريا  الطالب  تبني 

والعنف.
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي كلمته  واخ��ت��ت��م م��ع��ايل ح�سني ب��ن 
بالقول : اإننا على يقني باأن ما و�سلنا اإليه من خطط 
املعريف  البناء  لت�سكيل  وطنية  وم��ب��ادرات  ا�سرتاتيجية 
والثقايف لدى اأبنائنا قادرة على حت�سينهم من الوقوع 

م�ستنرية  بعقلية  و�سبغهم  املتطرف،  الفكر  براثن  يف 
متكنهم من اأن يكونوا على امل�ستوى الذي تن�سده دولة 
ب��اأن تطبيق هذه  ثقة  وكلنا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
باملركز  اإل  تر�سى  ل  دول��ة  مب�ستوى  �سيكون  اخلطط 
ال��دك��ت��ور حممد مطر  ���س��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه  الأول. 
الكعبي فى كلمته عن اخلطاب الديني يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ان دولة الإمارات العربية املتحدة بذلت 
ج��ه��ودا ك��ب��رية يف ت��ط��وي��ق ال��ت��ط��رف وحم��ا���س��رت��ه من 
تقوم  �ساملة  ا�سرتاتيجية  الفكرية من خالل  الناحية 
�سد  و�سيلة  يعتمد  الأول:  حم��اور:امل��ح��ور  اأرب��ع��ة  على 
ال�سماح لأ�سحاب  بعدم  داخليا  التطرف  اأم��ام  الطريق 
امل�ساجد  ا�ستغالل  اأو  املنابر  باعتالء  املتطرف  الفكر 
البث  اأو  واملجال�س  املجتمعية  املوؤ�س�سات  يف  الوعظ  اأو 
القراآن الكرمي بالإ�سافة  لأفكارهم يف مراكز حتفيظ 
املتطرف  الفكر  تن�سر  اإ�سدارات  باأية  ال�سماح  اإىل عدم 
الربامج  ال��ث��اين ف�سمل تطوير  امل��ح��ور  ام��ا  ت��وؤي��ده.  اأو 
الوقائية للتح�سني �سد الأفكار املتطرفة والعمل على 
املجتمعية  ال�سراكة  خ��الل  م��ن  التطرف  ج��ذور  ع��الج 
والقيام بالدرا�سات والأبحاث بغر�س حتليل اجلماعات 
اأطروحاتها  ور�سد  اأدوات��ه��ا  وفهم  ودرا�ستها  املتطرفة 
والرد  املتطرف،  الفكر  يثريها  التي  ال�سبهات  وتناول 
�سعى  فيما  لها  ال�سحيح  ال�سرعي  املعنى  وبيان  عليها 
ب��دائ��ل �سليمة وال��رتك��ي��ز يف  اإي��ج��اد  الثالث اىل  امل��ح��ور 
املعاين  واإب���راز  النبيلة  القيم  اإح��ي��اء  على  ه��ذا اجلانب 
الأ�سيلة للخطاب الديني مبا يعزز العتدال والت�سامح 
املحور  يعتني  بينما  وال�سالم  التعاي�س  ثقافة  وين�سر 
الرابع بال�ستفادة من التجارب الناجحة على م�ستوى 
املجال  بهذا  املهتمة  املوؤ�س�سات  م��ع  والتن�سيق  ال��ع��امل 
وت�سافر اجلهود وبناء �سراكات فاعلة داخلية وخارجية 
ول �سيما يف جمال مراقبة التطرف اللكرتوين. وذكر 
�سعادته ان هذه ال�سرتتيجية ال�ساملة برزت لتطويق 
اأبرزها  التطرف الفكري يف العديد من املبادرات ومن 
الديني  اخلطاب  يف  العاملني  تعيني  معايري  “اعتماد 
وحتظر  الع���ت���دال  مبنهج  الل���ت���زام  ع��ل��ى  تن�س  ال��ت��ي 
عليهم النتماء اإىل اأي حزب اأو جماعة دينية اأو �سيا�سية 
امل�ستمر جلميع  ال��دوري  التقييم  اإج��راء  مع  حمظورة 
املعنيني باخلطاب الديني يف الهيئة من اأئمة وخطباء 
ووعاظ ومفتني وحمفظني” و “ اإلزام القائمني على 
التي تن�س  الت�سامح  بالتعهد بوثيقة  الديني  اخلطاب 
على اللتزام ببنود قانون مكافحة الكراهية والتمييز 
ال�سماوية  الأدي����ان  اح���رتام  2015م يف  ل��ع��ام   2 رق��م 
معتقداتهم  اإىل  الإ���س��اءة  وع��دم  الآخ��ري��ن  ومعتقدات 
الإمارات  مل�ساجد  احل�سارية  ال�سورة  على  واملحافظة 
وتعزيز  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  يف  بر�سالتها  والرت��ق��اء 
التعاي�س بني جميع مكونات املجتمع الإماراتي وجتنب 
والتالحم  امل��ح��ب��ة  وتعميق  ���س��وره  جميع  يف  التمييز 

الوعي  وتنمية  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  ورف�����س  املجتمعي 
التطرف  املعتدل والت�سدي لأفكار  النهج  الديني وفق 

والإرهاب وتعزيز النتماء للوطن والولء للقيادة.«.
كما ت�سمل “�سبط اخلطاب الديني يف امل�ساجد ورعاية 
ح��رم��ت��ه��ا وم��ن��ع ا���س��ت��غ��الل��ه��ا ل��الأن�����س��ط��ة امل��ح��ظ��ورة يف 
وتفعيل  ر�سمي  ت�سريح  دون  والتدري�س  الجتماعات 
ب��ي��وت اهلل  امل�����س��اج��د ل�سبط ال��ع��م��ل يف  ق��ان��ون رع��اي��ة 
تعزز  �سنوية  وع���ظ  خ��ط��ة  اإع����داد  وكذلك”  تعاىل” 
على  وت���رد  والو�سطية  الع��ت��دال  ثقافة  حم��اوره��ا  يف 
وندوات  حما�سرات  وت�سمل  والت�سدد  التطرف  اأف��ك��ار 
واملدار�س  واملجتمعية  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  امل�ساجد  يف 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ربام���ج الدينية  واجل��ام��ع��ات واخل���دم���ة 
والعتدال،  الت�سامح  لتعزيز  والتلفزيونية  الإذاع��ي��ة 
متابعة  ع���ن  ف�����س��ال  املتطرفني”  ���س��ب��ه��ات  وت��ف��ن��ي��د 
اإىل الدولة او التي تطبع  ال��واردة  الإ�سدارات الدينية 
داخل الدولة ومراقبة املن�سورات واملطبوعات التي يتم 

و�سعها يف امل�ساجد«.
وا�����س����ار ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د م��ط��ر ال��ك��ع��ب��ي اىل 
يف  املتخ�س�سني  الإم��ارات��ي��ني  العلماء  اإع����داد  ب��رن��ام��ج 
ال�����س��ري��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
للتاأهيل  املوطاإ  ومركز  والأوق��اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون 
ال�سهادات  حملة  فيه  يلتحق  زاي��د  وجامعة  والتدريب 
جامعية  �سنوات  ثالث  ملدة  الإماراتيني  من  اجلامعية 
الإ�سالمية  ال�����س��ري��ع��ة  يف  ال��ع��ايل  التخ�س�س  ملنحهم 
تر�سيخ  م��ن  متمكنني  لي�سبحوا  زاي����د؛  ج��ام��ع��ة  م��ن 
تعزيز   “ وكذلك  وال�سالم”  والت�سامح  التعاي�س  قيم 
الفتوى  و�سبط  ال��دول��ة  يف  الر�سمي  الإف��ت��اء  مرجعية 
والت�سدي  لالإفتاء  الر�سمي  امل��رك��ز  اإن�ساء  خ��الل  م��ن 
ت�سكيل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والإره������اب  ال��ت��ط��رف  ل��ف��ت��اوى 
جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�سرعي يتبع جمل�س الوزراء 
العامة  الفتاوى  باإ�سدار  املخولة  الوحيدة  وهو اجلهة 
ال�سرعية  الفتوى  ب�سبط  ويقوم  الدولة  يف  ال�سرعية 
اإ�سدارها  واآليات  �سوؤونها  وتنظيم  مرجعيتها  وتوحيد 
و�سبط  الدينية  املراكز  على  و”الإ�سراف  الدولة”  يف 
وعدم  امل��ق��ررة  مناهجها  وت��وح��ي��د  واأن�سطتها  عملها 
وتقييم  التطرف  اأف��ك��ار  ل��رتوي��ج  با�ستغاللها  ال�سماح 
العاملني فيها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة” اإ�سافة 
با�سرتاك  الإ���س��الم��ي��ة  الرتبية  مناهج  تطوير   “ اإىل 

الهيئة مع وزارة الرتبية والتعليم.
واو����س���ح ان���ه ا���س��ت��ك��م��ال ل��ه��ذه امل���ب���ادرات ي��اأت��ي عنوان 
نتطلع  ال��ذي  التطرف  نطوق  ال�سباب  بوعي  ملتقانا 
فيه اإىل ال�ستفادة من ال�سادة العلماء واخلرباء لتبني 
الناحية  م��ن  ال��ت��ط��رف  مل��واج��ه��ة  ناجعة  ا�سرتاتيجية 
املفاهيم  وت�سحيح  احلقائق  بتجلية  وذل���ك  الفكرية 
اأ�سحاب  على  ال�سرعي  الرد  وتاأ�سيل  ال�سبهات  ونق�س 
الفكر املتطرف واملنحرف لتقوم الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ���س��الم��ي��ة والأوق�������اف ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف خطب 
والفعاليات  والندوات  الديني  الوعظ  ودرو�س  اجلمعة 
باأفكار  ال�����س��ب��اب م���ن الن����خ����داع  ل��ت��ح�����س��ني  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

التطرف والإرهاب.
تعاىل  اهلل  الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  ودع��ا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يحفظ  اأن 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب 
وير�ساه  يحبه  ملا  يوفقهم  واأن  الإم���ارات  حكام  ال�سمو 
زايد  ال�سيخ  الدولة  بوا�سع رحمته موؤ�س�س  يتغمد  واأن 
الآباء  واإخ��وان��ه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 

املوؤ�س�سون لالحتاد.
بعنوان  بحثا  الأردنية  اململكة  يف  العام  املفتي  األقى  ثم 
التطرف  مواجهة  يف  واأث���ره  الفتوى  منهجية  توحيد 
املتطرفون  ح������اول  ال���ت���ي  ال���ف���ت���وى  ع����ن  ف���ي���ه  حت�����دث 
اأن يتخذوا منها حججا وبراهني خداعة  وم�سرعوهم 

ليوقعوا ال�سباب يف �سباكهم.
كما حتدث العالمة عبد اهلل ري�س عن ق�سايا الت�سليل 
اإىل  ذل��ك  ال��رج��وع يف  اإىل  ال��ق��راآن��ي��ة ودع���ا  املفاهيم  يف 
فيما  الأم��ة  علماء  اأ�سله  وم��ا  احلنيف  ال�سرع  م�سادر 
تدلي�س  مو�سوع  ال�سامرائي  م�سعب  الدكتور  ت��ن��اول 
املفاهيم النبوية من قبل فئة من ال�سالني البعيدين 
الداعية  حت���دث  بينما  ال�����س��رع  وم��ق��ا���س��د  ال��ف��ق��ه  ع��ن 
�سليمان ح�سن الطريفي من ال�سعودية متناول الطعن 

يف مفهوم الدولة الوطنية و�سرعيتها.
امللتقى معر�سا للكتب  الهيئة على هام�س  اأقامت  وقد 

ووزعت على ال�سور الن�سريات املطبوعة.

حممد بن زايد ي�شهد حما�شرة »الع�شر اجلديد لالإلكرتونيات احليوية اخلارقة«

ال�شوؤون ال�شالمية تنظم ملتقى »الإمارات تطوق التطرف«
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اأخبـار الإمـارات
غيانا متنح التاأ�شرية ملواطني الإمارات عند الو�شول اإىل اأرا�شيها

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأنه ميكن ملواطني الدولة 
حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية و اخلا�سة و العادية احل�سول 
على تاأ�سرية الدخول اإىل جمهورية غيانا التعاونية فور و�سولهم 

اإىل مطاراتها.
لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  الظاهري  الهام  �سعيد  اأحمد  �سعادة  وقال 
الدولة  �سفارة  اإن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  القن�سلية 
يف برازيليا ا�ستلمت مذكرة دبلوما�سية من �سفارة جمهورية غيانا 
يف الربازيل تت�سمن قرار احلكومة الذي ين�س على منح مواطني 

دولة الإمارات التاأ�سرية عند الو�سول لأرا�سي غيانا.
واأو�سح �سعادته اأن هذه املبادرة من حكومة جمهورية غيانا تعك�س 
على  وتوؤكد  الإم���ارات  دول��ة  تتبواأها  اأ�سبحت  التي  الدولية  املكانة 
جديدة  اآف��اق��ا  تفتح  كما  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��ور 
ملواطني الدولة لل�سياحة وال�ستثمار والتجارة الأمر الذي ي�ساهم 

يف تعزيز اأوا�سر ال�سراكة والعالقات بني البلدين ال�سديقني.
ال�سمايل  ال�ساحل  على  تطل  غيانا  جمهورية  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�سرقي لأمريكا اجلنوبية امل�سرف على املحيط الأطلنطي، وحتدها 
جمهورية فنزويال من الغرب، و�سورينام من ال�سرق، والربازيل من 

اجلنوب، وتقع يف حيز النطاق ال�ستوائي.

اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة تكرم الطالب املتميزين يف برنامج التدريب الع�شكري
•• اأبوظبي - وام: 

ح�سر ال�سيخ يا�س بن حمدان بن زايد اآل نهيان ام�س احلفل الذي اأقامته 
اأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة للبنني مبنا�سبة تكرمي الطالب املتميزين يف 

برنامج التدريب الع�سكري للعام الدرا�سي 2017 - 2018 .
الأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الدرعي  خ��دمي  �سعادة  احلفل  ح�سر  كما 
امل�ساندة وعدد  الوحدات  قيادة  الطنيجي من  والعميد �سالح عبدالرحمن 

من �سباط القوات امل�سلحة وامل�سوؤولني واأولياء اأمور الطالب.
ورحب اأحمد ال�سحي نائب مدي�ر اأكادميية ال�س�يخ زايد اخلا�سة للبنني يف 
كلمة له براعي احلفل واحل�سور .. م�سريا اإىل اأن تطبيق برنامج التدريب 
يف  امل�ساندة  ال��وح��دات  ق��ي��ادة  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  �سمن  ي��اأت��ي  الع�سكري 
القيادة العامة للقوات امل�سلحة واأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة للبنني ابتداء 

من ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
احلي�اة  مناحي  ملختلف  ال�سباب  اإع��داد  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  ولفت 
وال�سفات  ال�سلوكي  ال�سبط  مهارات  واكت�ساب  الفاعلة  امل�ساركة  وت��سجيع 
وتقدمي  وال���ولء  وامل��ب��ادرة  ال��ذات  على  والعتماد  الثقة  يعزز  مبا  القيادية 

اخلدمات لالآخرين والوطن.
وبارك للطلبة هذا الإجناز الذي يعد مفخرة وطنية تعزز الولء والنتماء 
ال�ساد�س  ال�سف  من  طالب   301 العام  لهذا  الإج��م��ايل  عددهم  بلغ  حيث 

وحتى ال�سف التا�سع.
وخ�س ال�سحي بالتهنئة الطالب املتميزين يف كافة املراحل الدرا�سية والذين 
مت تكرميهم نتيجة جدهم واجتهادهم واثبتوا مدى قدرتهم وا�ستعدادهم 
على حتمل التدريب والن�سياع لالأوامر والتعليمات والتميز وفق املعايري 

املطلوبة.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير التجارة الدولية الكندي
•• اأوتاوا-وام: 

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل معايل فران�سوا فيليب �سمبانيه وزير التجارة الدولية الكندي - يف 
مقر وزارة اخلارجية الكندية يف اأتاوا -بح�سور معايل باردي�س ت�ساغر وزيرة 
ال�سياحة والأعمال ال�سغرية والوزير امل�سوؤول عن تخطيط واإدارة الربنامج 

الت�سريعي للحكومة يف جمل�س العموم الكندي.
اإط��ار زي��ارة �سموه الر�سمية اإىل كندا -  جرى خالل اللقاء - الذي عقد يف 

تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين  امل�سرتكة بني  الثنائية  العالقات  بحث 
والتجارية  وال�ستثمارية  القت�سادية  منها  كافة  امل��ج��الت  يف  وتطويرها 
والطريان والطاقة املتجددة اإىل جانب بحث عدد من الق�سايا ذات الهتمام 

امل�سرتك.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بالعالقات الثنائية التي تربط 
ب��ني دول��ة الإم����ارات وك��ن��دا .. معربا ع��ن اأم��ل��ه اأن تثمر ال��زي��ارة ع��ن تعزيز 

التعاون امل�سرتك بني البلدين على جميع الأ�سعدة.
من جانبه رحب معايل فران�سوا فيليب �سمبانيه بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل 

دولة  العالقات مع  تعزيز  ب��الده على  م��وؤك��دا حر�س   .. نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الإمارات وتطلعها نحو دفع اآليات التعاون امل�سرتك بينهما يف �ستى املجالت 

انطالقا من العالقات املتميزة التي تربط البلدين.
واأ�ساد معاليه باملكانة الرائدة التي حتظى بها دولة الإمارات على ال�سعيدين 
القت�سادي  ال�سعيد  على  ح��ي��وي  دور  م��ن  تلعبه  وم��ا  وال����دويل  الإقليمي 

والتجاري.
ورحب اجلانبني بانتهاء فرق العمل يف البلدين من املفاو�سات ب�ساأن التوقيع 
النتهاء  اإىل  اإ�سافة  البلدين  بني  ال�ستثمار  وت�سجيع  حماية  اتفاقية  على 

بني  قن�سلية  جلنة  اإن�ساء  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  اإج���راءات  من 
الذي  بالقرار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رح��ب  كما  البلدين. 
الوكالة الدولية  اإىل  باإعالنها الن�سمام  الكندية موؤخرا  اتخذته احلكومة 

للطاقة املتجددة “اإيرينا” التي تتخذ من اأبوظبي مقرا لها.
ح�سر اللقاء .. معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد ومعايل 
�سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب ومعايل عمر 
بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإ�سطناعي و�سعادة فهد �سعيد حممد 

الرقباين �سفري الدولة لدى كندا.

الأر�شيف الوطني يقدم مئات الن�شخ من » خليفة .. رحلة اإىل امل�شتقبل« اإىل موؤ�ش�شة خليفة بن زايد
•• ابوظبي-الفجر:

اجلهتني  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اإط������ار  يف 
موؤ�س�سة  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  �سّلم 
خليفة بن زايد لالأعمال اخلريية 
كتاب  400ن�سخة من  والإن�سانية 
امل�ستقبل(  اإىل  رح��ل��ة   .. )خليفة 
موظفي  ع���ل���ى  ت���وزي���ع���ه���ا  ب���ه���دف 

املوؤ�س�سة و�سيوفها.
ت�سّلم الكتاب �سعادة حممد حاجي 
موؤ�س�سة  ع������ام  م����دي����ر  اخل��������وري 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة – حفظه اهلل- يف التطوير 
وال���ت���م���ك���ني وال����ب����ن����اء، وق�����د اأ����س���ار 
اأجنال  اأك��رب  �سموه  اأن  اإىل  الكتاب 
املغفور له –باإذن اهلل- ال�سيخ زايد 
اآل نهيان، وتتج�ّسد يف  بن �سلطان 
كان  وق��د  الأ���س��ال��ة،  معاين  �سموه 
م���الزم���اً ل���وال���ده ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
اأتاح  م��ا  وه���ذا  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان 
ل��ي��ن��ه��ل م��ن��ه مكارم  ال��ف��ر���س��ة  ل���ه 
احلميدة  وال�������س���ف���ات  الأخ���������الق 

خليفة بن زايد لالأعمال اخلريية 
ال�سيد  ا�ستقباله  لدى  والإن�سانية 
اإدارة  م���دي���ر  امل�����رزوق�����ي  ف����رح����ان 
يف  واملجتمعي  املوؤ�س�سي  التوا�سل 

الأر�سيف الوطني.
رحلة   .. )خليفة  كتاب  ويت�سمن 
عن  -ال���������س����ادر  امل�����س��ت��ق��ب��ل(  اإىل 
باللغتني:  ال���وط���ن���ي  الأر�����س����ي����ف 
معلومات  والإجن��ل��ي��زي��ة-  العربية 
والن�ساأة،  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل���ول���د  ع���ن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وج���ه���ود 

والكرم وال�سجاعة، وقد قاد �سموه 
التنموية  ال���ط���ف���رة  م���رح���ل���ة  يف 
املواطنني  ل�سالح  ع���ّدة  م���ب���ادراٍت 
ح��ظ��ي��ت مب��ب��ارك��ة ورع���اي���ة وال����ده 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

الذي اأوكل اإليه الكثري من املهام.
ال�����س��ج��ل احلافل  ال��ك��ت��اب  وي���وث���ق 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الفّذة  قيادته  وتاأثري  اهلل،  حفظه 
اأرج������اء الوطن  ال����ذي مي��ت��د ع���رب 

ال��ع��رب��ي وال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة. كما 
الفذة  خليفة  ال�سيخ  ق�سة  ي���ربز 
الآ�سرة املثرية لالهتمام. ويتطرق 
حياة  يف  امل��راح��ل  اأه���م  اإىل  الكتاب 
ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة، وي�����س��ج��ل م�سرية 
رئا�سته  على  ال�سوء  ويلقي  �سموه 
ون�سف  عقد  قرابة  منذ  امل�ستمرة 
من الزمن، برز فيها لي�س بو�سفه 
العاملية  ال�ساحة  على  دول���ة  رج��ل 
اأي�ساً  حمبوب  كقائد  بل  فح�سب، 

و�سخ�سية اأبوية بني اأبناء �سعبه.

طرق وموا�شالت ال�شارقة تنقل 
الأول الربع  يف  راكب  14.2مليون 

•• ال�سارقة -وام:

 14 اأن  ق��ال��ت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت يف ال�����س��ارق��ة 
النقل  اأ�سطول  ا�ستخدموا  راك��ب  األ��ف  و200  مليونا 
منهم  اجل��اري  للعام  الأول  الربع  يف  للهيئة  اجلماعي 
مركبات  ا�ستخدموا  راكب  األف  و500  ماليني   10
الأجرة �سمن 7 ماليني رحلة وت�سمل املركبات العادية 

والعائلية والن�سائية واملخ�س�سة لأ�سحاب الهمم .
فيما بلغ اإجمايل عدد امل�ستخدمني لرحالت املوا�سالت 
العامة مليونا و615 األف راكب باإجمايل رحالت 94 
ب��امل��ائ��ة مقارنة   9 ق��دره��ا  ب���زي���ادة  األ��ف��ا و149 رح��ل��ة 
املا�سي حيث جتوب رحالت  العام  نف�سها من  بالفرتة 
 9 من  مكونة  �سبكة  عرب  ال�سارقة  مدينة  املوا�سالت 

خطوط.
بني  النقل  ح��اف��الت  امل�ستخدمني  ال��رك��اب  ع��دد  وب��ل��غ 
املدن املنطلقة من حمطة اجلبيل لباقي اأنحاء الدولة 
مليونا و867 األف راكب مبعدل منو قدر 13 باملائة.. 
راكبا   740 األفا   20 اليومي  الركاب  بلغ معدل  فيما 
791 رحلة ومتو�سط  األفا   85 باإجمايل عدد رحالت 
باملائة.. و�سجل اخلط   6 بلغ  بنمو  954 رحلة  يومي 
رقم 112 الرابط ما بني ال�سارقة وعجمان اأعلى معدل 
لعدد الركاب بني جميع خطوط النقل بني املدن البالغ 
عددها 18خطا حيث ا�ستقبل 208 اآلف و247 راكبا 
ال�سابق  العام  الأول  الربع  عن  باملائة   5 قدرها  بزيادة 
 .. األ��ف و234 راك��ب��ا   200 ا�ستقبل فيه ع��دد  وال���ذي 
اأما اأعلى معدل منو بني اخلطوط فكان للخط 313 
بلغ  حيث   2 مبنى  دب��ي  ومطار  ال�سارقة  بني  الوا�سل 

باملائة.  75 منو  مبعدل  راكبا  و395  األفا   26
و�سهد مكتب خدمة رواد مطار ال�سارقة الدويل ن�ساطا 
ملحوظا ط���وال ال��ع��ام وع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة ح��ي��ث مت 
ت�سيري 101 األف 534 رحلة متنوعة ما بني مركبات 
عادية اأو ن�سائية اأو عائلية مبعدل 5 رحالت يوميا لكل 

مركبة من 180 مركبة تعمل باملطار.
اإدارة  مدير  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  وق��ال 
اإن  بالهيئة  امل��وا���س��الت  اأن�سطة  وت��راخ��ي�����س  الم��ت��ي��از 
النقل  و�سائل  ا�ستخدام  على  الق��ب��ال  م��ع��دلت  ت��زاي��د 
الهادفة  الهيئة  ل�سرتاتيجية  حتقيقا  ياأتي  اجلماعي 
حيوي  دور  من  لها  ملا  اجلماعي  النقل  و�سائل  لتعزيز 

يف تخفيف الزحام والختناقات املرورية وخف�س ن�سبة 
التلوث البيئي .. م�سريا اإىل اأن الهيئة تعمل من خالل 
وعوامل  مقومات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  م��درو���س��ة  خطط 
وتطويرها  اجلماعي  النقل  و�سائل  ل�ستخدام  اجلذب 
يلبي  امل��ي��دان مبا  ه��ذا  ماهو جديد يف  كل  وا�ستحداث 
احتياجات م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي املختلفة 
كما تويل الهيئة عناية كبرية اأي�سا بتطوير ال�سائقني 
القوانني  م�ستجدات  اآخ��ر  على  واإطالعهم  وتدريبهم 

ذات ال�سلة وكيفية التعامل مع كافة �سرائح املجتمع.
النقل  تعزيز  يف  الهيئة  جلهود  ا�ستكمال  اأن��ه  واأ���س��اف 
موا�سالت  ح��اف��الت  م�ستخدمي  وخ��دم��ة  اجل��م��اع��ي 
ال��ن��ق��ل ب���ني امل����دن وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ع���رب تقدمي 
خ���دم���ات م��ري��ح��ة وم��ت��اح��ة م��ع��ظ��م ال���وق���ت يف جميع 
مناطق ومدن ال�سارقة .. اأجرت الهيئة تو�سعة وتعديل 
ال�سارقة مع  ال��ذي يربط   116 رقم  جزئي على خط 
�سهر  منت�سف  منذ  كلباء  مدينة  اإىل  لي�سل  خورفكان 
مايو اجلاري وذلك حر�سا من الهيئة لتلبية احتياجات 
يتوافق  مبا  والتعديالت  التو�سعات  اإج��راء  و  اجلمهور 
حافالت  موا�سالت  ا�ستخدام  على  املتزايد  النمو  مع 
النقل بني املدن و مبا يتوافق مع خطتها الرامية اإىل 

توفري تغطية جغرافية اأكرب واأ�سمل.
ممثلة  امل��وا���س��الت  اأن�سطة  رق��اب��ة  اإدارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
يناير  �سهر  خ��الل  حمالت   3 نظمت  املخالفات  بق�سم 
م��ن خاللها خمتلف مناطق  وم��ار���س غطت  وف��رباي��ر 
خالل  من  وذل��ك  الو�سطى  واملنطقة  ال�سارقة  مدينة 
على  وحا�سلني  للهيئة  تابعني  ميدانيا  مراقبا   20
�سفة ال�سبطية الق�سائية ا�ستكمال لدورها يف الق�ساء 
على خمالفات تهريب الركاب والت�سغيل غري القانوين 

للمركبات والتي اأ�سفرت 758خمالفة.
ل  الهيئة  اأن  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  واأك��د 
التي  ال�سلبية  املمار�سات  على هذه  للق�ساء  تاألو جهدا 
فقد  لذلك  للخطر  واملمتلكات  الأف����راد  حياة  تعر�س 
ك��ل م��ن يقوم  ال��رادع��ة جت��اه  القوانني  الهيئة  ات��خ��ذت 
احل�سورية  املخالفة  قيمة  تبلغ  حيث  املمار�سة  بهذه 
لأول مرة 5 اآلف درهم ويف حال التكرار تبلغ قيمتها 
اأما املخالفة الغيابية فتبلغ 10 اآلف  درهم  اآلف   10
درهم ويتم التعميم عرب الأنظمة املرورية بالدولة بعد 

تكرار املخالفات ثالث مرات.

�شفري الدولة وقائد عام الدرك الإيطايل يبحثان التعاون الأمني
•• روما-وام:

ال��ت��ق��ى ���س��ع��ادة ���س��ق��ر ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي ���س��ف��ري ال���دول���ة لدى 
عام  قائد  ني�سرتي  جيوفاين  اجل��رال  الإيطالية  اجلمهورية 
قوات الدرك الإيطالية “الكاربنريي” بح�سور عدد من كبار 

جرالت وقيادات الدرك الإيطايل.
مع  العمل  على  الإم����ارات  دول��ة  حر�س  الري�سي  �سعادة  واأك���د 
بتعزيز  يتعلق  كافة خا�سة فيما  املجالت  ال�سديقة يف  ال��دول 
العالقات  على  مثنيا   .. املجتمعات  و���س��الم��ة  ال���دويل  الأم���ن 

 .. ال��دول��ة  يف  وال�سرطة  الإي��ط��ايل  ال��ك��ارب��ن��ريي  ب��ني  املتميزة 
م�سريا اإىل التعاون امل�ستمر معها يف العديد من امللفات والذي 

اأثبت فعالية وان�سجام لفت.
من جهته اأكد اجلرال ني�سرتي حر�س قوى الدرك الإيطالية 
على تعزيز العالقات الثنائية مع دولة الإمارات .. م�سريا اإىل 
واملوؤمترات  الأح����داث  ال��دائ��م��ة يف  ال��ك��ارب��ن��ريي  م�����س��ارك��ات  اأن 
اأهمية  دلل��ة على  اإل  الإم���ارات ماهي  تقام يف  التي  واملعار�س 
هذه الفعاليات وعلى م�ستوى التقدير والحرتام الذي توليه 
قيادة الكاربنريي للدولة التي قطعت اأ�سواطاً كبرية يف قطاع 

احلفاظ على الأمن.
كما اأكد على التعاون الكبري بني اجلانبني والذي توج موؤخرا 
التح�سري  ويتم  اأبوظبي  �سرطة  مع  تعاون  اتفاقيات  بتوقيع 
اأخ����رى مثيلة ل��ه��ا م��ع ���س��رط��ة دب���ي وذلك  ل��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 
وتبادل اخلربات مبا يخ�س  للتعاون بني اجلهازين  ا�ستعدادا 

احلدث الكبري “ اإك�سبو دبي 2020 “.
وناق�س اجلانبان خالل اللقاء اآفاق التعاون بني دولة الإمارات 
وال��درك الإيطايل يف جمال حفظ و�سون ال��رتاث وخا�سة يف 

زمن تهديدات الإرهاب. - مل 

قن�شلية الدولة ت�شرف على توزيع املري الرم�شاين يف اإقليم ال�شند بباك�شتان
•• ا�سالم اباد-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي ، وتزامناً مع عام زايد اأ�سرفت قن�سلية دولة 

المارات العربية املتحدة بكرات�سي على م�سروع توزيع 
املري الرم�ساين واملخ�س�سة لثالثة اآلف اأ�سرة متعففة 
يف اقليم ال�سند. وتاأتي هذه املبادرات �سمن تعزيز دور 
دولة المارات يف امل�ساعدات الن�سانية والتي ت�ساهم يف 

تخفيف معاناة ال�سعوب وتي�سري احوالهم .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأطلق مكتب الت�سال احلكومي مبادرة »60 دقيقة ات�سال« التي تهدف 
الت�����س��ال احل��ك��وم��ي يف اجل��ه��ات الحتادية  م�����س��وؤويل  اآف���اق  تو�سيع  اإىل 
واملجالت  احلكومي  الت�سال  م�ستجدات  باأحدث  اطالع  على  واإبقائهم 
املرتبطة به من خالل �سل�سلة من اجلل�سات التي يتم خاللها ا�ست�سافة 
خرباء وخمت�سني للحديث عن موا�سيع وق�سايا يف الت�سال احلكومي.
و�سارك اأكرث من خم�سني ممثل عن فرق الت�سال يف احلكومة الحتادية 
يف اأوىل جل�سات املبادرة والتي حملت عنوان »الت�سال احلكومي يف ع�سر 

القت�ساد الرقمي« من تقدمي لدكتور ي�سار جرار رئي�س معهد البيانات 
القت�سادي  املنتدى  يف  احلكومات  م�ستقبل  جمل�س  ورئي�س  املفتوحة 
العاملي. وقالت خديجة ح�سني عبداهلل املديرة التنفيذية ملكتب الت�سال 
�سوؤون جمل�س  وزارة  ل��دى  ال���وزراء  العامة ملجل�س  الأم��ان��ة  احلكومي يف 
اإطار  يف  ياأتي  ات�سال  دقيقة   60 م��ب��ادرة  اإط��الق  ان  وامل�ستقبل  ال���وزراء 
التطوير امل�ستمر يف منظومة الت�سال احلكومي على امل�ستوى الحتادي 
حيث نهدف من خالل هذه املبادرة اإىل ا�ست�سافة خرباء ملناق�سة موا�سيع 
م�ستجدة وهامة باأ�سلوب مبتكر وعملي ومب�ّسط، ومن خالل جل�سات يتم 
خاللها تقدمي اأحدث التوجهات يف جمال الت�سال لتعزيز قدرات فرق 

الت�سال احلكومي يف اأداء مهامهم الت�سالية بكل كفاءة ومهنية.
ومتحورت اجلل�سة الأوىل حول دور الت�سال احلكومي يف ع�سر القت�ساد 
ال��رق��م��ي وال��ت��وج��ه��ات احل��ال��ي��ة ل��الت�����س��ال احل��ك��وم��ي وال����ذي تتال�سى 
فيه  وت���زداد  التوا�سل  يف  التقليدية  والو�سائل  الأ�ساليب  تدريجيا  فيه 
عنها من مواقع  نتج  وما  الرقمي  للع�سر  والأدوات اجلديدة  الأ�ساليب 
تغريا  الجتماعي حتدث  للتوا�سل  ذكية ومواقع  اإلكرتونية وتطبيقات 

جذريا يف اآلية التوا�سل بني احلكومة واجلمهور.
اأه����داف  م���ع  ب��ال��ت��م��ا���س��ي  ب�����س��ك��ل دوري  ع��ق��د ج��ل�����س��ات منتظمة  و���س��ي��ت��م 
اإدراك  يرتجم  ومبا   2021-2017 احلكومي  الت�سال  ا�سرتاتيجية 

من  اأ�سا�سي  كجزء  احلكومي  الت�سال  لأهمية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
عمل اأي موؤ�س�سية حكومية كاأداة ا�سرتاتيجية فعالة لتعزيز التفاعل بني 
للتوجهات  مظلة  ال�سرتاتيجية  وت�سكل  واملجتمع..  احلكومية  اجلهات 
ال�سرتاتيجية لكافة اأن�سطة الت�سال احلكومي على م�ستوى احلكومة 
ا�سرتاتيجيات  لتطوير  الحت��ادي��ة  اجلهات  لكافة  ومرجعية  الحت��ادي��ة 
احلكومي  الت�سال  ا�سرتاتيجية  تت�سمن  حيث  بها  اخلا�سة  الت�سال 
لتعزيز  الوطنية  والأول���وي���ات  ال�سرتاتيجية  الأه����داف  م��ن  جمموعة 
يف  احلكومي  لالت�سال  متكامل  ن��ظ��ام  وتطوير  الإم����ارات  دول���ة  ���س��ورة 

اجلهات الحتادية.

مكتب الت�شال احلكومي يطلق مبادرة »60 دقيقة ات�شال«

بدعم من »الهالل الأحمر«.. فتح 8 مظاريف مل�شاريع بقطاع التعليم يف ال�شالع

الإمارات تغيث �شقطرى .. اأبناء الأرخبيل ل�«وام« : �شكرا اأبناء زايد اخلري

•• ال�سالع-وام:

�سبع  وترميم  تاأهيل  ب��اإع��ادة  خا�سة  مظاريف  ثمانية  فتح  الأول  اأم�����س  مت 
ال�سالع  اإن�ساء قاعة كلية الرتبية يف حمافظة  اإىل م�سروع  اإ�سافة  مدار�س 

بدعم من الهالل الأحمر الإماراتي وذلك �سمن مبادرات »عام زايد«.
ومت خالل اجتماع جلنة املناق�سات - الذي عقد يف ديوان حمافظة ال�سالع 
ب��رئ��ا���س��ة ال��ل��واء ال��رك��ن ع��ل��ي مقبل حم��اف��ظ ال�����س��ال��ع وب��ح�����س��ور املهند�س 
املظاريف  الط��الع على   - الإماراتي  الأحمر  الهالل  يون�س ممثل  رم�سي�س 
مطر  وادي  يف  مقبل  »ع��ل��ي  م��دار���س  وه��ي  م��دار���س  �سبع  برتميم  اخلا�سة 
بن  وط��ارق  ال�سالع  حجر  مايو  و22  املركولة  عثمان  وعلي  ال�سالع  حجر 

زياد منطقة الطفوى واجليل اجلديد مري�س يف مديرية قعطبة والقزعة 
مديرية ال�سعيب والنه�سة موعد حمادة مديرية الأزارق » اإ�سافة اإىل اإن�ساء 

قاعة كلية الرتبية يف املحافظة. 
تنفيذ  ع��ن  امل�سوؤولني  وامل��ق��اول��ني  امل�سرفة  اللجان  ال�سالع  حمافظ  وح��ث 
 .. بذلك  اخلا�سة  الهند�سية  للت�ساميم  وفقا  اإجنازها  �سرعة  على  امل�ساريع 
مثمنا اجلهود الإن�سانية التي تقدمها دولة الإمارات عرب ذراعها الإن�ساين 
والتعليم  الرتبية  ويف مقدمتها قطاع  املجالت  الأحمر يف خمتلف  الهالل 
.. موؤكدا اأنه بهذه امل�ساريع التي �ستنفذ �سمن فعاليات »عام زايد » �ست�سهد 
حم��اف��ظ��ة ال�����س��ال��ع نقطة حت���ول يف ال��ك��ث��ري م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تعر�ست 
للتدمري نتيجة احلرب . كما اأكد ا�ستعداد قيادة ال�سلطة املحلية يف املحافظة 

تذليل الت�سهيالت كافة لإجناح مهام الهالل الأحمر الإماراتي الذي يعمل 
بكل جهد لإعادة احلياة ملحافظة ال�سالع واملحافظات املحررة كافة.

العفيف وكيل حمافظة ال�سالع مدير عام  املهند�س نبيل  اأو�سح  من جهته 
والتعليم  الرتبية  م�ساريع  مظاريف  فتح  اأن  ال��دويل  والتعاون  التخطيط 
 .. 2018 اإطار امل�ساريع اخلدمية لعام زايد للعام  والإع��الن عنها ياأتي يف 
اأنه �سيتم خالل الأيام املقبلة الإعالن عن العديد من امل�ساريع  م�سريا اإىل 
اإ�سافة اإىل ما ينفذه  التي مت و�سع اخلطط والدرا�سات وفقا لالحتياجات 
ال�سالل  توزيع  واملتمثلة يف  اإغاثية  م�ساريع  الإم��ارات��ي من  الأحمر  الهالل 

الرم�سانية وتنفيذ برامج » اإفطار ال�سائم » يف املحافظة.
اإن فتح  والتعليم  الرتبية  ناحيته قال حم�سن احلنق مدير عام مكتب  من 

مظاريف اإعادة تاأهيل امل�ساريع الرتبوية والإعالن عنها �سي�سهم ب�سكل كبري 
يف الدفع بالعملية التعليمية يف خمتلف مديريات املحافظة .. معربا نيابة 
عن نف�سه وع��ن كل ك��وادر الرتبية وال��ط��الب واأول��ي��اء الأم���ور عن �سكرهم 
وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة و�سعبا لوقوفهم اإىل جانب ال�سعب اليمني 
الذي يواجهه حتديات كبرية . واأ�ساف اأنه لي�س بغريب على دولة الإمارات 
تلك الب�سمات التي ت�سنعها عرب ذراعها الإن�ساين الهالل الأحمر الإماراتي 
منذ ما بعد احلرب ويف املناطق املحررة كافة .. �سائال من اهلل عز وجل اأن 
الأ�سقاء يف دولة الإمارات  الإن�سانية يف ميزان ح�سنات  يجعل تلك الأعمال 
العربية املتحدة الذين يقفون اإىل جانب ال�سعب اليمني وال�سعوب العربية 

الأخرى التي تتعر�س للحروب والكوارث الطبيعية.

•• اأبوظبي-وام:

جندة  على  »موكونو«  لإع�سار  الأوىل  الوهلة  منذ  الإم���ارات  دول��ة  حر�ست 
الإمكانيات  كافة  وت�سخري  لهم  وامل�ساعدة  العون  يد  وم��د  الأرخبيل  اأب��ن��اء 
من  جديدة  ملحمة  م�سطرة  معاناتهم  من  والتخفيف  لإنقاذهم  الالزمة 
لنهج  وا���س��ت��م��رارا  ال�سقيق.  اليمني  ال�سعب  جت��اه  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  مالحم 
17 م�سابا مينيا من  الدولة  الأول على  اأم�س  توافد   .. الإماراتي  العطاء 
الالزمة  ال�سحية  والرعاية  العالج  لتلقى  مرافقيهم  مع  �سقطرى  اأه��ايل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س موؤ�س�سة خليفة بن 

زايد لالأعمال الإن�سانية.
والتقت وكالة اأنباء الإمارات »وام« اأبناء �سقطرى ومرافقيهم فور و�سولهم 
مل�ست�سفيات الدولة لتلقي العالج الالزم حيث اأعربوا عن �سكرهم وتقديرهم 

التي  الإن�سانية  امللحمة  و�سعبا على  قيادة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
اأب��ن��اء زاي���د اخل��ري يف �سقطرى واجل��ه��ود اجل��ب��ارة ال��ت��ي ق���ادت اإىل  �سطرها 

تخفيف معاناة اأبناء �سقطرى من اآثار الع�سار.
واأكدوا اأن ما قامت به دولة الإمارات يف �سقطرى يج�سد نهج اخلري والعطاء 
ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى  متوجهني  الزمن..  من  عقود  منذ  الرا�سخ  والإن�ساين 
والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
يف  وعالجهم  �سقطرى  من  بنقلهم  ال�سامية  توجيهاته  على  اهلل«  »حفظه 

م�ست�سفيات الدولة.
اإنه يتوجه  امل�سابني..  واأحد  اأبناء �سقطرى  وقال حممد عامر خمي�س من 
واملعتادة  الكرمية  الإن�سانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  بال�سكر 
وال�سحية  الطبية  الرعاية  وتقدمي  �سقطرى  اأه��ايل  ا�سعاف  �سرعة  وعلى 

الالزمة لهم يف م�ست�سفياتها.
املبادرين  اأول  وت��ع��د  ل�سقطرى  اخل��ري  ق��دم��ت  الإم����ارات  دول���ة  اأن  واأ���س��اف 
لإغاثة اأهايل الأرخبيل وعملت الفرق املتخ�س�سة من هيئة الهالل الأحمر 

الإماراتي وموؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال الإن�سانية على اإزالة اأثار اإع�سار 
موكونو والتخفيف من معاناة املت�سررين وم�ساعدتهم ب�ستى الطرق.

واأكد اأن دولة الإمارات دائما ما تقف مع ال�سعب اليمني وتقدم له يد العون 
التي  املتميز  والعمل  ال��دوؤوب��ة  باجلهود  ال�سدد  هذا  يف  م�سيدا  وامل�ساعدة.. 
تقوم به موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية وهيئة الهالل 

الأحمر الإماراتي.
من جانبه اأو�سح �سالح اأحمد عامر بن حب�سي من�سق املر�سى اليمنيني من 
اأبناء �سقطرى اأن هوؤلء املر�سى تعر�سوا حلادث خالل قيامهم باأداء عملهم 

يف �سقطرى اأثناء اأع�سار »موكونو«.
اإن دولة الإم��ارات وبتوجيهات قيادتها الر�سيدة بادرت مبد يد العون  وقال 
و�سائل  بكافة  جم��ه��زة  ط��ائ��رة  بوا�سطة  نقلهم  مت  حيث  امل�سابني  ل��ه��وؤلء 

الإ�سعاف الالزمة اإىل م�ست�سفيات الدولة لتلقى العالج الالزم.
اأن فرق الهالل الأحمر الإماراتي وموؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال  واأكد 
�سقطرى منذ  اأبناء  اإغاثة  اأجل  قامت بجهود جبارة وكبرية من  الإن�سانية 

الوهلة الأوىل لإع�سار موكونو.
واأ�ساف اأن دولة الإمارات دائما �سباقة باخلري ومواقفها الإن�سانية النبيلة 

جتاه ال�سعب اليمني هي مبثابة نهر متدفق من العطاء الذي ل ين�سب.
اإنه  امل�سابني  واأح��د  اأبناء �سقطرى  من جانبه قال رام��ي حممد حديد من 
�سقطرى  الذي �سرب  اإع�سار »موكونو«  تعر�س لالإ�سابة يف احلادث جراء 

وذلك خالل قيامه مع زمالئه باأداء واجبهم يف اإزالة اثار الع�سار.
وتوجه باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل دولة الإمارات على توفري الرعاية 
الطبية الالزمة لأبناء �سقطرى و�سرعة اإ�سعاف امل�سابني .. م�سريا اإىل اأنهم 
من حلظة و�سولهم اإىل امل�ست�سفى وجدوا كل الهتمام والرعاية واحلر�س 

على تقدمي اأرقى اخلدمات العالجية لهم.
اإىل  موكونو  لإع�سار  الأوىل  الوهلة  منذ  �سارعت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  يذكر 
اأجل التخفيف من معاناة الأهايل املت�سررين  تقدمي العون وامل�ساعدة من 
من الإع�سار عن طريق ت�سخري الإمكانات املتاحة لإنقاذ املنكوبني والو�سول 

اإىل املناطق املعزولة وتقدمي امل�ساعدات الغذائية والإيوائية الالزمة.

اخليمة  راأ�س  �شرطة  توزعها  رم�شاين  افطار  وجبة   200

»الهالل الأحمر« ي�شارك يف حملة تربع بالدم خالل رم�شان

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

املطوع  ا�سامة عبد اهلل  املقدم  اأك��د 
رئ��ي�����س ق�����س��م ���س��رط��ة م��ط��ار راأ����س 
اخليمة  راأ����س  �سرطة  اأن  اخليمة، 
تعزيز  على  احلر�س  كل  حري�سة 
عام  م��ع  ت��زام��ن��ا  املجتمعي  ال��دع��م 
زايد، وانطالقاً من ا�سرتاتيجيتها 
الرتابط  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي 
بني املجتمع وال�سرطة، من خالل 
الفعاليات  ج��م��ي��ع  يف  امل�������س���ارك���ة 
ب�سورها  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل��ن��ا���س��ب��ات 
توزيع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  املختلفة. 
مطار  ����س���رط���ة  ق�������س���م  م���وظ���ف���ي 
اإفطار  وجبة   200 اخليمة  راأ���س 
الخت�سا�س  منطقة  يف  رم�ساين 
وعلى  وامل�سافرين  املوظفني  على 
امل����ارة وال��ُع��ّم��ال يف ال��ط��ري��ق العام 
ُقبيل  وذل������ك  امل����ط����ار،  اأم�������ام  م����ن 
و�ساهم يف هذه  امل��غ��رب.  اأذان  رف��ع 

•• اأبوظبي-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ����س���ارك���ت 
الإم�������ارات�������ي - ع����رب ف���روع���ه���ا يف 
حملة  يف   - ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع 
ت�����ربع ب����ال����دم ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا يف 
اخل��ي��ام ال��رم�����س��ان��ي��ة ب��داي��ة �سهر 
ت�سجيع  ب��ه��دف  ال��ك��رمي  رم�����س��ان 
التربع  على  ك��اف��ة  املجتمع  اأف����راد 
الكافية  ال��ك��م��ي��ات  ل��ت��وف��ري  ب��ال��دم 
ال���ت���ي تتدنى  ال�����دم  م���ن وح������دات 
ال�سهر  خ��الل  التربع  كميات  فيها 

الف�سيل.
وق���������ال �����س����ع����ادة را�������س������د م����ب����ارك 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  امل���ن�������س���وري 
الهالل  املحلية يف  ال�سوؤون  لقطاع 
ومبوجب  ال���ه���ي���ئ���ة  اإن  الأح�����م�����ر 
امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي جلمعيات  ن���داء 
ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 
يف ال�������س���رق الأو�����س����ط ����س���ارك���ت يف 
ب��داأت يف  التي  بالدم  التربع  حملة 
الأول من �سهر رم�سان و�ست�ستمر 
ال��ف�����س��ي��ل يف  ال�����س��ه��ر  اأواخ������ر  اإىل 
الإفطار  عقب  الرم�سانية  اخليام 
ل�ستقطاب املتربعني بالدم طوعا 
ال����دم واجلهات  ب��ن��وك  وم�����س��اع��دة 
وتعوي�سها  ب���ال���دول���ة  امل��خ��ت�����س��ة 
وتوفري  ال���دم  وح���دات  يف  النق�س 

اأكرب قدر ممكن منها.
واأو�سح اأن دور الهيئة هو التوعية 
املبادرات  تلك  قيمة  والتاأكيد على 
الإن�سانية التي ت�سارك يف تنفيذها 
وم���ا حتققه  دم  ق��ط��رة  تعنيه  وم���ا 
من اأجل اإنقاذ حياة من هم بحاجة 
بع�س  ح��اج��ة  اإىل  لف��ت��ا   .. اإل��ي��ه��ا 
امل�سابني يف احلوادث املرورية اإىل 
لال�ستخدام  ���س��احل��ة  دم  وح����دات 

�سبيت  م�����رمي  اأول  وال�������س���رط���ي 
املحرزي . وتهدف وجبات الفطار 
الطرق  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
ال�سائقني من  ملنع  العامة  حر�ساً 
ال�سري بال�سرعة التي ت�سكل خطرا 

املبادرة موظفو �سرطة مطار راأ�س 
ال��ن��ق��ي��ب م�سبح  وه����م:  اخل��ي��م��ة، 
بن  ح�سن  اأول  وامل���الزم  امل�سافري، 
ث��ال��ث، وامل����الزم ع��ل��ي حم��م��د كر، 
وامل�ساعد اأول �ساحلة علي �سعدون، 

قبل  وجهاتهم  اإىل  الو�سول  بغية 
تعزيز  عن  ف�ساًل  الفطار،  موعد 
املجتمعي  والتكافل  الرتابط  قيم 
الوطنية  الهوية  �سمات  اأه��م  اأح��د 
الماراتية خالل ال�سهر الف�سيل.

املجتمع يف قطاع ال�سوؤون املحلية.
الإقليمي  املكتب  اأو�سح  جهته  من 
جل���م���ع���ي���ات ال�������س���ل���ي���ب الأح����م����ر 
والهالل الأحمر يف ال�سرق الأو�سط 
اأنه اأطلق حملة اإعالمية لت�سجيع 
اجل��م��ه��ور على ال��ت��ربع ب��ال��دم بعد 
املنطقة  دول  ج��م��ي��ع  يف  الإف���ط���ار 
لتوفري الكمية الكافية من وحدات 
ال��دم خ��الل ال��ف��رتات التي تتدنى 
وتوعية  ال��ت��ربع��ات  ك��م��ي��ات  ف��ي��ه��ا 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ربع ودوره  اجل��م��ه��ور 
والأمهات  الأطفال  اأرواح  اإنقاذ  يف 
ال��ع��ام .. لفتا  وك��ب��ار ال�سن ط��وال 
الأيام  ب��داأت خالل  اأن احلملة  اإىل 
يف  وتنتهي  رم�سان  ل�سهر  الأوىل 
اليوم  لت�سادف  العيد  اأي��ام  اأواخ���ر 
14 من  العاملي للمتربعني بالدم 

�سهر يونيو 2018.

التي ميكن اأن يتم تاأمينها بالتعاون 
واملخت�سة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
التجهيزات  ت��وف��ري  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
والظروف املالئمة للح�سول على 

ما هو مطلوب وحدات الدم.
بالدم  ال��ت��ربع  اإن  املن�سوري  وق��ال 
م���ب���ادرة اإن�����س��ان��ي��ة واأخ���الق���ي���ة لها 
املتربع  �سحة  على  اإيجابية  نتائج 
الكثريين  اأرواح  اإنقاذ  يف  وت�ساهم 
اأو  ال���ث���ال����س���ي���م���ي���ا  م���ر����س���ى  م�����ن 
امل�����س��اب��ني يف احل�������وادث وح����الت 
والأمهات  الأط��ف��ال  ال��ط��وارئ من 
الهيئة  اأن  م�سيفا   .. ال�سن  وكبار 
�ستعمل خالل ال�سهر الف�سيل على 
بالدم  وامل��ت��ربع��ني  املانحني  ح�سد 
من خالل برنامج التوعية ب�سحة 
و�سالمة الدم وقيمة التربع بقدر 
توعية  ق�سم  ي��ن��ف��ذه��ا  وال��ت��ي  م��ن��ه 

نفذت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الإفطار  خ��ي��ام  يف  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
برنامج  و����س���م���ن  ال���رم�������س���ان���ي���ة 
ال��ه��الل الأح���م���ر لأمن����اط احلياة 
�سحة  لربنامج  حملة  الإيجابية 
و����س���الم���ة ال�������دم ودع�������م م�������وارده 
ل�سرتاتيجيتها  حت��ق��ي��ق��ا  وذل����ك 
ال�سلطات  م�������س���ان���دة  جم������ال  يف 
متكني  علي  تعمل  ال��ت��ي  ال�سحية 
الأمرا�س  جم��اب��ه��ة  م��ن  امل��ج��ت��م��ع 
والأوب����ئ����ة ح��ي��ث مت ال��ك�����س��ف على 
واإجراء  ال�سائمني  من  األ��ف   13
ملر�سى  الطبية  الفحو�سات  بع�س 
ال�سكر و�سغط الدم وقيا�س الوزن 
الكربون  ن�سبة  وفح�س  وال��ط��ول 
ال�ست�سارات  وت��ق��دمي  للمدخنني 
يعانون  ال��ذي��ن  للمر�سى  الطبية 

من الأمرا�س املزمنة.
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اأخبـار الإمـارات
مدير عام حماكم دبي ي�شتقبل رئي�س جالية البهرة يف دبي

•• دبي –الفجر:

ا�ستقبل �سعادة طار�س املن�سوري مدير عام حماكم دبي،  �سيد كنانة 
جمال الدين ممثل �سلطان البهرة ورئي�س اجلالية البهرية يف دبي، 
والوفد املرافق له، �سمن زيارة لتهنئة �سعادته مبنا�سبة �سهر رم�سان 
املبارك. واأكد �سعادة طار�س املن�سوري خالل اللقاء  اهتمام حماكم 
وتوفري اخلدمات  الإم���ارة،  اأر���س  على  املقيمة  اجلاليات  بكافة  دب��ي 
لتوفري  اهتمامها،  ج��ل  و�سعت  ال��دائ��رة  اأن  م�سيفا  لهم،  ال��الزم��ة 

احلياة الكرمية للمواطن واملقيم على هذه الأر�س الطيبة.
مركز  و  للت�سامح  دبي  حماكم  ميثاق  الزائر  للوفد  �سعادته  واأو�سح 
الت�سامح والت�سويات، الأمر الذي ياأتي جت�سيداً لروؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

والإم�����ارات وجهان  الت�سامح  »اإن  ي��ق��ول  ال���ذي  دب���ي،  ال����وزراء ح��اك��م 
اأ�سا�سية ل�سعبنا، و�سمانة مل�ستقبل التنمية  لعملة واحدة، وهو قيمة 
اإقامة  يف  العامل  مدن  اأف�سل  م�ساف  اإىل  بدبي  للو�سول  بلدنا«،  يف 
العدالة النافذة التي تت�سم بالدقة واإعالء قيم العدل وال�ستقاللية 
�سرائح  لكافة  ومتاحة  مي�ّسرة  ق�سائية  وتقدمي خدمات  وال�سفافية 
املجتمع، ويف ظل ال�سيا�سة احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة، خطت الدولة 
خطوات �سّباقة على �سعيد تكري�س التوا�سل احل�ساري بني ال�سعوب، 
والتفاهم  الن��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الأ���س��ي��ل��ة  ب��ت��ق��ال��ي��ده��ا  متم�سكًة 
والتعاي�س ال�سلمي، لتبني لنف�سها مكانة عالية بني الأمم باعتبارها 
مدعومًة  الثقافية،  والتعددية  الإن�ساين  والتقارب  الت�سامح  موطن 
بن�سيج اجتماعي ي�سم اأكرث من 200 جن�سية تتعاي�س ب�سالم حتت 

مظلة واحدة. 

بهدف اإ�شراك املجتمع يف احلفاظ على املظهر العام للمدن 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ ور�شة حتت عنوان »حافظ على مدينتك«

�شمن مهرجان نادي تراث المارات الرم�شاين

مركز العني الن�شائي ينظم حما�شرة عن »عام زايد«

النظافة  على  واملحافظة  جتنبها، 
العامة. 

الور�سة  �سملت  ذات��ه  ال�سعيد  على 
ع��ل��ى مدينتك  ال��ت��وع��وي��ة ح��اف��ظ 
العديد من الفقرات بداأتها مدر�سة 
املهارات اخلا�سة من خالل تقدمي 

واحلدائق  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  وامل����راف����ق 
وكافة مكونات املدن .

وتهدف الور�سة اإىل تعزيز التعاون 
م��ع اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة م��ن اأجل 
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال����ع����ام، 
والوعي  ال��ث��ق��اف��ة  م�����س��ت��وى  ورف����ع 

ودور مراكز البلدية يف هذا الأمر، 
املجتمعية  والفعاليات  واخلدمات 
مدينة  بلدية  مركز  يقدمها  التي 
البلدية  وا����س���ت���ع���ر����س���ت  زاي���������د، 
املظهر  احل��ف��اظ على  ج��ه��وده��ا يف 
بكافة  امل�سوهات  ومواجهة  ال��ع��ام، 

توعية  ع���ل���ى  اخل���ا����س���ة  امل�����ه�����ارات 
باملعايري  املجتمع  اأف����راد  واإر����س���اد 
اتباعها  ال����واج����ب  وال�����س��ل��وك��ي��ات 
العامة  امل���راف���ق  اأج����ل ���س��ون  م���ن 
امل��ظ��ه��ر اجلمايل  واحل���ف���اظ ع��ل��ى 
واحل�������س���اري ل��ل��م��دن وال�������س���وارع 

م�سهد م�سرحي من وحي املنا�سبة 
املظهر  على  احلفاظ  اأهمية  ح��ول 

العام للمدينة ومرافقها .
تقدميي  ع���ر����س  ت���ق���دمي  مت  ك��م��ا 
مبا  املنطقة  ل�سكان  التوعية  ع��ن 
املمتلكات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ي��خ�����س 

مظهر  متطلبات  ب�ساأن  املجتمعي 
املخالفات  ع����دد  وخ��ف�����س  امل������دن، 
دور  وتفعيل  بامل�سوهات،  املتعلقة 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع وم��وؤ���س�����س��ات��ه يف 
وامل�ساهمة  امل��دي��ن��ة،  على  احل��ف��اظ 
الواجب  باملخالفات  توعيتهم  يف 

كل املجالت.
اأخ��رى، توا�سلت مبلعب  من جهة 
وم�سبح اإدارة الأن�سطة بنادي تراث 
الريا�سية  ال����ربام����ج  الإم���������ارات، 
�سمن  ت����اأت����ي  ال����ت����ي  وال����رتاث����ي����ة 
املهرجان الرم�ساين للنادي، حيث 
اأبوظبي  �سارك اأم�س طالب مركز 
�سعبة  وط�����الب  ل���ل���ن���ادي،  ال���ت���اب���ع 
القدم  ك��رة  منا�سط  يف  ال�سباحة، 
باإ�سراف  وال��غ��ط�����س،  وال�����س��ب��اح��ة 

الرم�ساين  امل���ه���رج���ان  و����س���م���ن 
الإم������ارات، انطلقت  ت���راث  ل��ن��ادي 
البطولة  ف����ع����ال����ي����ات  »الأح�������������د« 
الرم�سانية الأوىل للكرة الطائرة 
التابع  العني  مركز  ينظمها  التي 
ل���ل���ن���ادي، وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى احل����ادي 
وال���ث���الث���ني م����ن ال�������س���ه���ر. وق����ال 
ال�سام�سي  ب��ط��ي  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��د 
البطولة  اإن  ال��ع��ني،  م��رك��ز  م��دي��ر 
املنت�سبني  طلب  على  ب��ن��اًء  نظمت 

الإم��������ارات، وال�����س��ي��د را����س���د خادم 
الرميثي رئي�س ق�سم �سوؤون املراكز 
بالنادي، وال�سيد �سلطان عبد اهلل 
ال�سمحة  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 

التابع للنادي.
 م��رك��ز ال�����س��م��ح��ة ال��ن�����س��ائ��ي يقدم 

ور�س توعوية وفعاليات منوعة
ومن جانب اآخر قدم مركز ال�سمحة 
الن�سائي ور�سة عمل بعنوان »اأهاًل 
املهرجان  �سمن  وذل��ك  رم�����س��ان«، 

وال�ستدامة والتنمية الب�سرية.
املركز  ك���رم  امل��ح��ا���س��رة  خ��ت��ام  ويف 
الأ�ستاذة عائ�سة ال�سرياين و�سكرها 
و�سكرت  ال������دع������وة،  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى 
ال�سرياين املركز على دعوتهم لها 
من  زاي��د«  ب�«عام  اهتمامهم  وعلى 
التي  والفعاليات  الأن�سطة  خ��الل 

يقيمها املركز با�ستمرار.
بطولة كرة الطائرة مبركز العني 

ال�سبابي

ب�������در حممد  ال������رتاث������ي  امل����������درب 
ال�سباحة  فريق  وم��درب  احل�سني، 
اأ���س��ع��د عبد  ب��ال��ن��ادي عبد ال��ك��رمي 

اهلل.
التابع  ال�����س��م��ح��ة  م���رك���ز  واأط����ل����ق 
الألعاب  ب��ط��ول��ة  اأم�������س،  ل��ل��ن��ادي، 
ال�سعبية التي تاأتي �سمن مهرجان 
ال�سمحة الرم�ساين الثامن، وذلك 
املناعي  ���س��ع��ي��د  ال�����س��ي��د  ب��ح�����س��ور 
تراث  بنادي  الأن�سطة  اإدارة  مدير 

وتاأتي  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء  للمركز 
ال��ن��ادي على تنوع  دل��ي��اًل حل��ر���س 
الأمور  باأولياء  واهتمامه  اأن�سطته 
تقديرهم  اأب��دوا  الذين  واأبنائهم، 
�سلطان  ال�����س��ي��خ  ل�سمو  و���س��ك��ره��م 
�ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
الكرمية  لرعايته  الإم���ارات  ت��راث 
بالنا�سئة،  تهتم  ال��ت��ي  للمنا�سط 
ودعمه الالحمدود للمواطنني يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت 
زايد  بلدية مدينة  متمثلة مبركز 
ور�����س����ة ت���وع���وي���ة حت����ت ع����ن����وان ) 
ا�ستهدفت  مدينتك(  على  حافظ 
من خاللها تعزيز �سراكة املجتمع 
بجميع �سرائحه مع جهود البلدية 
املظهر  على  احلفاظ  اإىل  الهادفة 
من  وحمايتها  للمدن  احل�����س��اري 
اأقيمت  وقد  امل�سوهات،  اأن��واع  كافة 
ال��ور���س��ة وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى م�سرح 
مدر�سة املهارات اخلا�سة يف مدينة 
���س��خ��ب��وط وح�������س���ره���ا اأك������رث من 

�سخ�س.  200
اإطار  ال��ور���س��ة �سمن  ه���ذه  وت��اأت��ي 
حر�س دائرة التخطيط العمراين 
مدينة  ب���ل���دي���ة   – وال����ب����ل����دي����ات 
ال�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سرتاتيجيني متمثلني يف مركز 
تدوير  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
ومدر�سة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال�����س��رط��ة 

اأنواعها، كما تناولت اأهم املخالفات 
التي ترتكب ب�ساأن م�سوهات املظهر 

العام.  
على  التوعوية  الور�سة  وحر�ست 
اإثراء الفعالية من خالل م�ساركة 
فقرة  يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
ح����ول ال�����س��الم��ة امل�����روري�����ة، ومن 
لإدارة  اأبوظبي  مركز  ق��دم  جانبه 
ال���ن���ف���اي���ات ت����دوي����ر ع���ر����س���اً حول 
جهوده الكبرية يف جمال احلفاظ 

على البيئة واملظهر العام.  
اإدارة  ق��دم��ت  ذات���ه  ال�سعيد  وع��ل��ى 
جهودها  ح������ول  ع����ر�����س����اً  ال���ن���ق���ل 
اإطار  �سمن  وخدماتها  وبراجمها 

مبادرة حافظ على مدينتك.
فقرات  ع��ل��ى  امل����ب����ادرة  وا���س��ت��م��ل��ت 
ترفيهية وم�سابقات، ور�سدت من 
ال��ع��دي��د م���ن اجلوائز  اأج����ل ذل���ك 
عبارة  وه���ي  ال��ق��ي��م��ة،  التحفيزية 
ع���ن ت���ذك���رة ع��م��رة ، ورح���ل���ة على 
م���ن ي��خ��ت ب���ح���ري، وغ���ريه���ا من 

اجلوائز.  

•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار املهرجان الرم�ساين ال�13 
التابع لنادي تراث الإمارات، نظم 
ال��ن�����س��ائ��ي حما�سرة  ال��ع��ني  م��رك��ز 
بعنوان )عام زايد.. قيم واإجنازات(، 
قدمتها الأ�ستاذة عائ�سة ال�سرياين، 
وح�سرها مدراء املركز وجمموعة 

من �سيدات املجتمع،
 ا�ستهلت املحا�سرة بالدعاء لل�سيخ 
ث���راه«، واحلديث  زاي��د »طيب اهلل 
ع����ن م����ول����ده ون�������س���اأت���ه واحل����ي����اة 
ال��ت��ي ت��رع��رع فيها، واإجن���ازات���ه يف 
وربطها  العمرية  مراحله  جميع 

بالقتداء به.
توعية  اإىل  امل���ح���ا����س���رة  وه���دف���ت 
وتعريفهم  زاي���د«  ب���«ع��ام  احل�سور 
ب���ال���ق���ي���م وامل�����ح�����اور والإجن����������ازات 
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ت��وع��ي��ة اجليل  ، ا���س��اف��ة اىل  زاي���د 
وزرعها  زايد  ال�سيخ  بقيم  اجلديد 
بحياتهم  ورب���ط���ه���ا  ن��ف��و���س��ه��م  يف 

الأ�سرية والعملية.
ون��ت��ح��دث ال�����س��ري��اين احل�����س��ور يف 
ح����وار م��ع اجل��م��ه��ور ح���ول اهمية 
ت�سمية هذا العام بعام زايد، وربط 
امل���ح���ا����س���رة يف ج��م��ي��ع حم���اوره���ا 
ك��رتب��ي��ة الأب���ن���اء والق���ت���داء بقيم 
زاي�����د يف احل���ي���اة، م��ث��ل الح�����رتام 

ُتقام  ال���ت���ي  ال�13  ال���رم�������س���اين 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ���س��م��ن اأن�����س��ط��ة ن���ادي 
ت��راث الإم����ارات، وق��دم��ت الور�سة 
الكاف يف مقر  �سيخ  الأ�ستاذة منى 
م��دي��ر وموظفي  ب��ح�����س��ور  امل��رك��ز 
املركز وجمع من  �سيدات املجتمع 
واأط��ف��ال��ه��ن. وه��دف��ت ال��ور���س��ة اىل 
رم�سان،  باأهمية  الأط��ف��ال  توعية 
الف�سيل  ال�سهر  ا�ستغالل  وكيفية 
طريق  ع���ن  اهلل  اإىل  ال���ت���ق���رب  يف 
وال�سدقة  ك��ال�����س��الة  ط���رق  ع���دة 
وم�ساعدة املحتاجني. ودعت الكاف 
الأطفال اىل م�ساركتها بور�س عمل 

منوعة كالر�سم واللعب
م��ن م�سئويل  ع���دد  ق���ام  ذل���ك  اىل 
ن��ادي ت��راث الإم���ارات بزيارة ملركز 
ال�سمحة اطلعوا خاللها على  على 
ال���ور����س والن�����س��ط��ة وق����ال �سعيد 
الأن�سطة  اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���اع���ي 
والفعاليات يف نادي تراث الإمارات 
الزيارت وممثلها  ان هذه  املناعي: 
ت���ه���دف اىل م��ت��اب��ع��ة م���ا ت���ق���وم به 
رم�سانية  ان�����س��ط��ة  م���ن  امل����راك����ز 
جهودهم  وت���ق���دي���ر  وت�����س��ج��ي��ع��م 
»اأه������اًل  ور�����س����ة  ان  اىل  م�������س���ريا   ،
التي  املهمة  ال��ور���س  من  رم�سان« 
مت�����س الأ����س���رة، وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
نفو�س  يف  رم�سان  �سهر  ح��ب  زرع 

الأطفال. 

م�شت�شفى ميديكلينيك 

تقدم تقنية جراحية متطورة ملر�شى انحراف اإبهام القدم
•• اأبوظبي: رم�سان عطا

ميديكلينيك  م�����س��ت�����س��ف��ى  ي���وف���ر 
يعانون  ال��ذي��ن  للمر�سى  ال��راح��ة 
تقنية  ال��ق��دم  باإبهام  ان��ح��راف  م��ن 
جراحية متطورة ت�ساعد املر�سى يف 
التعايف ب�سكل اأ�سرع من هذه احلالة 
اإ�سابة الن�ساء  املوؤملة. وت�سل ن�سبة 
ب��ان��ح��راف اب��ه��ام ال��ق��دم  اأك���رث من 

اأقل  اأمل  فيها  مبا  للمر�سى  املزايا 
ب�سكل  وال���ت���ع���ايف  اجل����راح����ة،  ب��ع��د 
الأدوات  اىل  اأق���ل  وح��اج��ة  اأ����س���رع، 
العكاز  مثل  احل��رك��ة  يف  امل�����س��اع��دة 
والأح�����ذي�����ة اخل���ا����س���ة ال���ت���ي يتم 
اأ�سابيع  �ستة  مل��دة  ع���ادًة  ارت���داوؤه���ا 
التقليدية.  ال��ط��ري��ق��ة  ات��ب��اع  ع��ن��د 
يجرون  الذين  املر�سى  وي�ستطيع 
ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ارت�������داء الأح���ذي���ة 

الدكتور  ح  �سرَّ اجلمالية.  الناحية 
ا�ست�ساري  بوي�سيل،  يواكيم  هان�س 
م�ست�سفى  يف  ال���ع���ظ���ام  ج����راح����ة 
ميديكلينيك �سارع املطار يف تعليق 
اإج����راء العملية ق��ائ��اًل: »  ب��ع��د  ل��ه 
توفر التقنية جمموعة من املزايا 
ل��ل��م��ر���س��ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
للخ�سوع  وامل��وؤه��ل��ني  امل�سكلة  ه��ذه 
املثبت  زرع  اأن  العملية.  ه��ذه  ملثل 

�سارع  م�ست�سفى  ميديكلينيك  يف 
املطار: »اأنا �سعيدة بنتائج العملية 
اإن�سانة  ف���اأن���ا  يل؛  اأُج����ري����ت  ال��ت��ي 
عدم  ي��ع��د  يل  وبالن�سبة  ن�سيطة، 
القدرة على ال�سري ملدة ترتاوح من 
ثالثة اأ�سابيع اإىل �ستة اأ�سابيع اأمراً 
غري ممكن«. واأ�سافت قائلة: »لقد 
غادرت امل�ست�سفى �سرياً على قدميَّ 
وتتح�سن  العملية،  ي���وم  نف�س  يف 

متعددة  لأ�سباب  وحتدث  الرجال، 
ُتعزى اإىل الوراثة، وارتداء اأحذية 
يت�سبب  والإ�سابات.  منا�سبة  غري 
ه��ذا الإن���ح���راف امل��ت��درج يف القدم 
الذي ي�سوء عادًة مع مرور الوقت 
يف التواء اإبهام القدم نحو الإ�سبع 
ال����ث����اين، وي���ن���ت���ج ع����ن ذل�����ك نتوء 
القدم،  اإبهام  عظمي داخل مف�سل 
وق��د يكون ذل��ك م��وؤمل��اً وي��وؤث��ر على 

الريا�سية  الأح��ذي��ة  مثل  العادية 
من  ي����وم����ني  ب���ع���د  ال�������س���ن���ادل  اأو 
تدهور  ولتجنُّب  العملية«.  اإج��راء 
وامل�ساعدة  البهام  انحراف  حالت 
يو�سى  الأع���را����س،  يف  التحكم  يف 
امل�سكلة  ه�����ذه  م����ن  ي���ع���ان���ون  م����ن 
ومريحة.  وا�سعة  اأح��ذي��ة  ب��ارت��داء 
ق��ال��ت امل��ري�����س��ة ال��ت��ي اأج����رت اأول 
التقنية  ه���ذه  ب��ا���س��ت��خ��دام  عملية 

ال��داخ��ل��ي اخل���ا����س، ي��وف��ر مرونة 
اأف�����س��ل ل��ل��ح��رك��ة، وي�����س��اع��د على 
و�سع الوزن على القدم مبكراً مما 
اأ�سرع عن  يوؤدي اإىل التعايف ب�سكل 
التقليدية،  اجل��راح��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة 
ك��م��ا وي���ت���م اإزال����ت����ه ج���راح���ي���اً بعد 
العملية«.  من  اأ�سبوعاً  ع�سر  اثني 
قائاًل:  بوي�سيل  الدكتور  واأ���س��اف 
تقدم جمموعة من  التقنية  »هذه 

ح��ال��ت��ي ت��دري��ج��ي��اً، واأ���س��ت��ط��ي��ع اأن 
اأ�سرع  وبخطى  اأط���ول  مل��دة  اأم�سي 

يومياً«.

ور�س توعوية وفعاليات ريا�شية وتراثية مبراكز ابوظبي والعني وال�شمحة
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اأخبـار الإمـارات
دار الرب:28.3 األف ي�شتفيدون من م�شروع اإفطار ال�شائم يف 22 دولة خالل 5 اأيام

•• دبي-الفجر:  

22 دولة متفرقة حول العامل، ل�سالح ال�سائمني  اأعلنت جمعية دار الرب تنفيذ م�سروع »اإفطار �سائم« يف 
والفقراء واملحتاجني هناك، حيث ا�ستفد من امل�سروع اخلريي 28 األف و395 �سخ�س، خالل اخلم�سة اأيام 
الأوىل من رم�سان احلايل. وقال عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي، املدير التنفيذي للجمعية: اإن »دار الرب« 
هيئة   26 مع  والتعاون  بالتن�سيق  الدولة  خ��ارج  ال�سائمني«  »اإفطار  م�ساريع  اجل��اري  رم�سان  خالل  تنفذ 
خارجية، من ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني للجمعية، يف �سوء املوا�سفات وال�سروط املتفق عليها بني اجلانبني 
م�سبقا، و�سول اإىل خروج امل�سروع الرم�ساين يف اأبهى �سورة، وتقدمي وجبات الإفطار لل�سائمني وامل�ستفيدين 
الدول  »اإفطار �سائم« يف  اأن م�سروع  الفال�سي  اهلل  واأو�سح عبد  اجل��ودة.  اأعلى معايري  وفق  ال��دول  تلك  يف 
امل�سمولة يق�سي بتقدمي وجبات مطبوخة وجاهزة و�سالل غذائية لل�سائمني والفقراء واملحتاجني يف مناطق 
مرتامية جغرافيا، م�سريا اإىل اأن »دار الرب« حددت �سرائح اجتماعية خا�سة ومرافق واأماكن عامة لت�سفيد 

من امل�سروع اخلريي، �سملت الأرامل والأيتام، ونزلء ال�سجون، والفقراء وامل�ساكني، وامل�ساجد واملعاهد.

حممد بن را�شد للف�شاء يوفر جتربة انعدام اجلاذبية لطالب الإمارات
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق “ م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�سد 
انعدام  جت��رب��ة  ام�����س   “ للف�ساء 
اجلاذبية من خالل م�سابقة تتيح 
للطالب املقيمني يف الدولة فر�سة 
لختبار  ف����ري����دة  ب���رح���ل���ة  ال����ف����وز 
ان����ع����دام اجل���اذب���ي���ة يف ال����ولي����ات 

املتحدة الأمريكية.
اإىل  الفائزة  املجموعة  و�ست�سافر 
ف��ل��وري��دا لخ��ت��ب��ار جاذبية  ولي���ة 
اجلاذبية  وان��ع��دام  وامل��ري��خ  القمر 
 727 “ بوينغ  على م��ن ط��ائ��رة 
اإجراء  من  الطالب  و�سيتمكن   “
على  بهم  خا�سة  علمية  اختبارات 
غ���رار رواد ال��ف�����س��اء ال��ع��ام��ل��ني يف 

فئات امل�ساركني.
و�سيتم اختيار الفائزين يف امل�سابقة 
ط����ريان  رح���ل���ة  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 
ان��ع��دام اجلاذبية  حت��اك��ي ظ���روف 
من خالل �سل�سلة مناورات تتمثل 
ب���رف���ع م���ق���دم���ة ال���ط���ائ���رة اأث���ن���اء 
ح����ادة ويخترب  ب���زواي���ا  ال��ت��ح��ل��ي��ق 
ال��راك��ب خ��الل امل��ن��اورة 22 ثانية 
ت�ستخدم  اجل���اذب���ي���ة  ان���ع���دام  م���ن 
هذه التجربة لإعداد رواد الف�ساء 
لرحالتهم الف�سائية م�سبقا وقبل 
نحو  الأوىل  ل��ل��م��رة  ان��ط��الق��ه��م 
مهماتهم الف�سائية وقد اختربها 
�سابقا عدد من العلماء مثل العامل 

العاملي �ستيفن هوكينغ.
امل�سابقة  ه���ذه  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

هو  الطلبات  ل�ستالم  موعد  اآخ��ر 
الرحلة  2018 وموعد  يوليو   5

خالل �سهر اأكتوبر 2018.
حمد  ي����و�����س����ف  ������س�����ع�����ادة  وق����������ال 
ال�سيباين مدير عام مركز حممد 
ب���ن را����س���د ل��ل��ف�����س��اء ت��ع��ت��رب هذه 
ا�ستثمار  على  دليل  خري  امل�سابقة 
املواهب  يف  امل��ت��وا���س��ل  الإم�������ارات 
ال�سابة وت�سجيعها على امل�ساركة يف 
الربامج العلمية والف�سائية التي 
تخدم امل�سالح الوطنية امل�ستقبلية 
الفاعلة  امل�����س��ارك��ة  اإىل  وت�����س��ع��ى 
والبحث  ال��ف�����س��اء  ا���س��ت��ك�����س��اف  يف 
معلومات  على  للح�سول  العلمي 
روؤية  حتقيق  على  ت�ساعد  دقيقة 
الإم��������ارات ال��ط��م��وح��ة ل��ت��ك��ون يف 

حمطة الف�ساء الدولية.
املهتمني  امل�������س���اب���ق���ة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  بامل�ساركة 
ب���ن را�سد  مل���رك���ز حم��م��د  ال���ت���اب���ع 
للف�ساء م��ن خ��الل الإج��اب��ة على 
ث��الث��ة اأ���س��ئ��ل��ة اإم����ا ك��ت��اب��ي��ا اأو من 
وتو�سيح  ف��ي��دي��و  ت�����س��وي��ر  خ���الل 
تطبيقه حتت  امل��رغ��وب  الخ��ت��ب��ار 
ظ��روف ان��ع��دام اجل��اذب��ي��ة على اأن 
يكون عمر مقدم الطلب 16 �سنة 
فما فوق ويدر�س يف اإحدى مدار�س 
اأو جامعات دول��ة الإم���ارات .. كما 
اأن امل�سابقة مفتوحة للطالب من 
التقدمي  ومي��ك��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب 
على �سكل جمموعات ل تتجاوز 3 
اأفراد لكل جمموعة مع العلم باأن 

العاملي  ال�سباق  يف  ال��دول  مقدمة 
للو�سول اإىل الكوكب الأحمر.

الري�س  ق����ال ع���دن���ان  م���ن ج��ان��ب��ه 
مدير برنامج “ املريخ 2117 “ 
يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
الفر�سة  ه������ذه  ت����وف����ري  ي�������س���رن���ا 
امل�ستقبل  جليل  الفريدة  العلمية 
املقيمني  الف�ساء  م�ستك�سفي  من 
�ستتيح  وال���ت���ي  الإم�������ارات  يف  ه��ن��ا 
ل��ه��م ف��ر���س��ة م�����س��ارك��ة ال���دول���ة يف 
م�سريا   .. الف�ساء  نحو  م�سريتها 
طالبا   20 اختيار  �سيتم  اأن��ه  اإىل 
التجربة  ه��ذه  يف  اإلينا  لين�سموا 
امل�ستقبليني  الف�ساء  رواد  ون�سجع 
على امل�ساركة ونتطلع لتعزيز روح 
امل����ب����ادرة ال��ط��م��وح��ة ل����دى جميع 

2117 والذي  املريخ بحلول عام 
ي���ح���ظ���ى ب���ت���م���وي���ل م���ب���ا����س���ر من 
الت�سالت  �سندوق تطوير قطاع 

املريخ  “ ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ت���ن���درج 
بناء  اإىل  ال����ه����ادف   “  2117
ب�����س��ري��ة ع��ل��ى كوكب  م�����س��ت��وط��ن��ة 

وتقنية املعلومات الذراع التمويلي 
ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

الت�سالت.

نفذها مركزها للتعليم امل�شتمر والتطوير املهني:

جامعة ال�شارقة حتتفل بتخريج ثالثة دبلومات مهنية
•• ال�سارقة-الفجر:

بتخريج  ال�سارقة  جامعة  يف  املهني  والتطوير  امل�ستمر  التعليم  مركز  احتفل 
ثالثة دبلومات مهنية والتي مت تنفيذها بالتعاون مع وزارة املوارد الب�سرية 
الزبيدي مدير مركز  اأعلن ذلك الأ�ستاذ الدكتور را�سي حم�سن  والتوطني، 
التعليم امل�ستمر والتطوير املهني، و�سملت الدبلومات الثالث 64 متدربا من 
على  واأ���س��رف  دبلوم،  لكل  تدريبية  �ساعة   110 بواقع  عمل  عن  الباحثني 

تنفيذ الربامج عدد من الأ�ساتذة املخت�سني من جامعة ال�سارقة.
حيث احتفل املركز بتخريج “ الدبلوم املهني يف التفتي�س الهند�سي” ل� 23 
م�ساركا للباحثني عن عمل من خريجي الثانوية العامة، وهدف الربنامج اإىل 
تعريف املتدربني باأ�سا�سيات التفتي�س الهند�سي، وكيفية بدء امل�سروع ومراحل 
يف  والتدقيق  العامة  وال�سالمة  الهند�سية  املوا�سفات  واأ�سا�سيات  الت�سميم، 
مواقع الإن�ساء، بجانب اأ�سا�سيات قراءة اخلرائط وعمل التقارير، وقد ح�سرت 
والتوطني.  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  من  املن�سوري  عائ�سة  الأ�ستاذة  الحتفال 

ل  املالية”،  والإدارة  املحا�سبة  املهني يف  “الدبلوم  بتخريج  املركز  احتفل  كما 
18م�ساركا للباحثني عن عمل من خريجي الكليات املختلفة، وركز الربنامج 
املراجعة من خالل حالت  واأ�س�س  الإداري��ة،  واملحا�سبة  املالية  املحا�سبة  على 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�سريبي  بالهيكل  التعريف  بجانب  املراجعة،  يف  عملية 
القيمة  و�سريبة  النتقائية  بال�سريبة  التعريف  خالل  من  املتحدة  العربية 
امل�سافة والإج��راءات ال�سريبية املتبعة يف الدولة، وح�سر الحتفال الأ�ستاذ 
املركز  احتفل  واأي�سا  والتوطني.  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  الزرعوين من  جابر 
املتحرك”،  الهاتف  ت�سميم وتطوير تطبيقات  املهني يف  “ الدبلوم  بتخريج 
ل 23 باحثا عن عمل من خريجي الثانوية العامة، يف خورفكان، حيث هدف 
واإدارة  ق��ادرة على ت�سميم  ك��وادر وطنية تكون  تاأهيل وتدريب  اإىل  الربنامج 
التطبيقات املختلفة للهواتف الذكية مبختلف الأنظمة الت�سغيلية، بالإ�سافة 
اىل الإملام بالفوائد التقنية والتجارية لهذه التطبيقات والطالع على اأحدث 
الهواتف الذكية، وح�سر احتفال  املنا�سبة لبناء وتطوير تطبيقات  التقنيات 

التخريج الأ�ستاذ عي�سى الأن�ساري من وزارة املوارد الب�سرية والتوطني.

مرتو دبي تنجح يف ترقية العديد من مرافق حمطات اخلطني الأحمر والأخ�شر

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة القطارات يف هيئة 
الطرق واملوا�سالت يف دبي النتهاء 
م����ب����ادرات حت�����س��ي��ن��ي��ة بهدف  م���ن 
�سملت  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ���س��ع��ادة  زي�����ادة 
ترقية العديد من مرافق حمطات 
اخل����ط����ني الأح������م������ر والأخ���������س����ر 
جديدة  ذك���ي���ة  خ���دم���ة  واإط���������الق 
لت�سديد التعرفة يف جميع حمطات 
مرتو دبي ا�سافة اىل تركيب 10 
اأجهزة بيع تذاكر اإ�سافية وتوفري 
نوافذ  يف  اإ�سافية  بيع  اأج��ه��زة   6
التذاكر يف املحطات الرئي�سة ملرتو 
العاملي،  التجاري  املركز  مثل  دب��ي 
ابن بطوطة، عود ميثا، برج خليفة 

دبي مول.
امل����ظ����رب، مدير  واأو�����س����ح حم��م��د 
يف  ال�����ق�����ط�����ارات  ت�������س���غ���ي���ل  اإدارة 
هيئة  يف  ال����ق����ط����ارات  م���وؤ����س�������س���ة 

الرا�سدية وحمطة مول الإمارات، 
الركاب”  ان�سيابية حركة  لت�سهيل 
ف��ي��م��ا مت م���وؤخ���را اف��ت��ت��اح اأح����دث 
ديرة  بوابة جديد يف حمطة  خط 
�سيتي �سنرت اأما من حيث القبال 
ال���ب���واب���ات اجلديدة  ���س��ج��ل��ت  ف��ق��د 
يف  دخوخلروج  عملية   22،719
اأول عطلة نهاية اأ�سبوع، تبعها اأكرث 
ي�ستخدمون  راكب   10،000 من 
يومي  ب�سكل  اجل���دي���دة  ال��ب��واب��ات 
منذ الفتتاح. واأ�ساف “قام مرتو 
اخلدمة  م��زود  مع  بالتعاون  دب��ي، 
بالت�سغيل  انرتنا�سونال،  نتوورك 
الأوىل  ل���ل���م���رح���ل���ة  ال���ت���ج���ري���ب���ي 
بالبطاقات  ال��دف��ع  حم��ط��ات  م��ن 
الذكية، التي متكن املتعاملني من 

موؤ�س�سة  اأن  وامل��وا���س��الت،  ال��ط��رق 
تدقيق  بعملية  ق��ام��ت  ال��ق��ط��ارات 
يف  التعرفة  نظام  لبيانات  �ساملة 
ثم  وم��ن  الت�سغيلي،  الأداء  مقابل 
ا�ستخدمت تلك املعطيات للتحقق 
بالطلبات  وم��ق��ارن��ت��ه  الأداء  م���ن 
وال�سركاء  املتعاملني  م��ن  ال���واردة 
للوقوف على اأف�سل الطرق لزيادة 

�سعادة املتعاملني.
وقال ان موؤ�س�سة القطارات ا�سافت 
كذلك 13 بوابة اإ�سافية لتح�سيل 
بنك،  ن����ور  حم��ط��ة  اإىل  ال��ت��ع��رف��ة 
وحم��ط��ة ال���س��ت��اد، وحم��ط��ة ديرة 
بتح�سني  قامت  كما  �سنرت،  �سيتي 
خم�س  يف  ال����ب����واب����ات  اجت�����اه�����ات 
اأخ���������رى، م���ث���ل حمطة  حم����ط����ات 

الذكية  ال��دف��ع  خ��دم��ات  ا�ستخدام 
اأو  ب��اي  واأب���ل  ب��اي  �سام�سونغ  مثل 
عرب  ن��ول  بطاقة  بوا�سطة  ال��دف��ع 

نوافذ التذاكر”.
الآن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ت���ت���وف���ر  ك���م���ا 
الدفع  ب��واب��ات  ا�ستخدام  امكانية 
الذكية  بالهواتف  اخلا�سة  الآمنة 
وكذلك خدمة الدفع عرب حمفظة 
بطاقة نول اللكرتونية يف جميع 
التذاكر ملرتو دبي حيث مت  نوافذ 
مل�ساعدة  املوظفني  جميع  ت��دري��ب 
اخلدمة  ه�����ذه  ع���ل���ى  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
اإ�سافة  امل���ق���رر  وم����ن  اجل����دي����دة. 
واملعدات  التح�سينات  م��ن  امل��زي��د 
ال�ستعدادات  اإط���ار  يف  للمحطات 
امل�ستمرة ملعر�س اك�سبو 2020، .

تخريج 471 من طالبات كليات التقنية يف الفجرية
•• الفجرية -وام: 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ك���رمي���ة  ���س��ه��دت 
ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������س���و 
الفجرية ال�سيخة �سارة بنت حمد 
بن حممد ال�سرقي .. حفل تخريج 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ط��ال��ب��ات 
 2017 ال���ع���ام  ب��ال��ف��ج��رية دف��ع��ة 
خريجة   471 ع��دده��ن  وال��ب��ال��غ 
الطالبات  ���س��م��وه��ا  ك��رم��ت  ح��ي��ث 

و�سلمتهن �سهادات التخرج.
واأك�����دت ���س��ف��ي��ة ال��رق��ب��اين مدير 
يف   - ال��ف��ج��رية  يف  التقنية  ك��ل��ي��ات 
ك��ل��م��ة جم��ل�����س اأم���ن���اء ال��ك��ل��ي��ات - 
العام  هذا  التخريج  احتفال  متيز 
القائد  زايد”  “عام  م��ع  بتزامنه 
الإجناز  وط��ن  بنى  ال��ذي  املوؤ�س�س 
بالإن�سان  اآم��ن  وال��ري��ادة م��ن فكر 
املعجزات  حتقيق  ع��ل��ى  وب��ق��درت��ه 
وبفر�س  اأول���وي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ك��ان 
والفتيات  ل��ل�����س��ب��اب  م���ت�������س���اوي���ة 
التي  ال���ب���ن���اء  م�������س���رية  ل��ت��ن��ط��ل��ق 
واقتدار  ثقة  بكل  اليوم  توا�سلها 
بها  نفخر  التي  احلكيمة  قيادتنا 

دوما.
اآيات  باأ�سمى  ال��رق��ب��اين  وتقدمت 
�ساحب  اإىل  وال���ع���رف���ان  ال�����س��ك��ر 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 

وا�ستحقاق.
وه���ن���اأت ال��رق��ب��اين اخل��ري��ج��ات .. 
زايد”  “بنات  اأن��ه��ن  لهن  م��وؤك��دة 
وفخر هذا الوطن وعليهن الإميان 
وطنهن  يخدمن  واأن  ب��ق��درات��ه��ن 
لي�ساهمن  واإخ���ال����س  اإب����داع  ب��ك��ل 
بعد  ما  ملرحلة  التنمية  يف حتقيق 

النفط.
كما هناأت اأمهات الطالبات مقدرة 
دورهن يف و�سول بناتهن لتحقيق 
هنيئا  م�سيفة   .. العلمي  التميز 

ال���ك���ف���اءات  اإع���������داد  اأه����داف����ه����ا يف 
الوطنية وخدمة الوطن.

الوطنية  امل�سوؤولية  اإىل  واأ���س��ارت 
التقنية  ك��ل��ي��ات  ت��ت��ح��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
للتعليم  م��وؤ���س�����س��ة  ك���اأك���رب  ال��ع��ل��ي��ا 
ال����ك����ف����اءات  ت���خ���ري���ج  ال�����ع�����ايل يف 
يف  تنطلق  جعلتها  والتي  النوعية 
اجلديدة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  و���س��ع 
 2017 الثاين”  “اجليل 
الثورة  2021- ملواجهة حتديات 
الرابعة واإعداد الطلبة  ال�سناعية 

ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى   - اخلريجات 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ع��رف��ان 
ال�سمو  ����س���اح���ب  راأ�����س����ه����ا  وع���ل���ى 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان .. 
فخورات  كخريجات  اأنهن  موؤكدة 
بالعلم  وت�����س��ل��ح��ه��ن  ب��ت��خ��رج��ه��ن 
لتكن  العملي  بالتطبيق  امل��ق��رتن 
للعمل وخدمة وطنهن  م�ستعدات 
م��ن جميله عليهن  ول��و ج��زء  ورد 
التقدير  م�����س��اع��ر  ع���ن  م��ع��ربة   ..
الهيئتني  لأع�������س���اء  والم����ت����ن����ان 

رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  امل�سلحة 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ع�سو 
الفجرية  الأع���ل���ى ح��اك��م  امل��ج��ل�����س 
ومل�سرية  للتعلم  ال��دائ��م  لدعمهم 
كليات التقنية العليا ب�سكل خا�س 
مم���ا م��ك��ن ال��ك��ل��ي��ات م���ن حتقيق 

الكوكبة  ب���ه���ذه  ول���ل���وط���ن  ل���ه���ن 
اللواتي  اخلريجات  من  اجلديدة 
ل�سوق  ن��وع��ي��ة  اإ����س���اف���ة  ���س��ي��م��ث��ل��ن 
اأن  متمنية   .. م�ستقبال  ال��ع��م��ل 
ت��ب��ق��ى ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
كل  م�ستوى  على  دائ��م��ا  الفجرية 
وال��ط��م��وح��ات معربة عن  الآم����ال 
لأ�سرة  التقدير  و  ال�سكر  خال�س 

الكليات.
اخلريجة  ت���ق���دم���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
كلمة  يف   - ال����ف����ال�����س����ي  خ�����ل�����ود 

ومهارات وظيفية  بكفاءات مهنية 
للم�ستقبل.

جمل�س  با�سم  ال��رق��ب��اين  واأع��ل��ن��ت 
اأمناء كليات التقنية العليا تخريج 
التقنية  كليات  من  طالبة   471
وهن  بالفجرية  للطالبات  العليا 
وخريجات  خ���ري���ج���ي  م����ن  ج�����زء 
دفعة العام 2017 البالغ عددهم 
اخلريجات  اأكملت  حيث   5978
درا���س��ت��ه��ن ب��ن��ج��اح وح�����س��ل��ن على 
�����س����ه����ادات ال���ت���خ���رج ب���ك���ل ج�����دارة 

بالكليات  وال��ت��دري�����س��ي��ة  الإداري������ة 
وكذلك لأ�سرهن ولكل من �ساهم 

يف دعم م�سرية متيزهن.
ق�سم  اخل���ري���ج���ات  اأدت  وب���ع���ده���ا 
الولء والبيعة والوفاء والإخال�س 
انطلقت  ث����م  وال����وط����ن  ل���ل���ق���ي���ادة 

مرا�سم التخريج .
اأع�ساء  ال���ت���خ���رج  ح���ف���ل  ح�������س���ر 
والتدري�سية  الإداري������ة  الهيئتني 
واأمهات  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  كلية  يف 

الطالبات.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا تي�ستي بايت 

رخ�سة رقم:CN 1424026 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة علي �سامل فرج �سلطان ال علي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم بوتيابورا مويدين كونهي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد احمد �سعيد زيد ال�سحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة بوفارديا 

رخ�سة رقم:CN 2285661 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن �سلطان جمعه �سلطان املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد حممد �سامل املرر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت تاور للعقارات 

رخ�سة رقم:CN 1915688 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد علي مراد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف جمعه �سعيد �سيف الوح�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانه دوركا�س 

رخ�سة رقم:CN 1451884 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سارة عبدالعال علي عبدالعال النجار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة من�سور ابراهيم من�سور املن�سور

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يوروفان لتجارة الدوات 

الكهربائية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2555187 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد علي حممد ح�سن باطوق %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف جا�سم �سيف خليفه القمزي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
مارك  بيوتي  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيدات ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1327606 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد �سياء احلق ابوطاهر من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عي�سى ابو طاهر %24

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
لالدوات  ال�س�����ادة/برهاين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديدية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1028910 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر حميد معيوف �سامل املن�سوري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مويز ح�سني �سعيد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مطر حميد معيوف �سامل املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني عبدي علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة بدايتي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1770902 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/المارات كون�سورتيوم )امكون( ذ.م.م

EMIRATES CONSORTIUM )EMCON( LLC من 25% اىل %45

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل را�سد را�سد حممد را�سد الهاجري من 25% اىل %10

تعديل ن�سب ال�سركاء/طارق �سامل �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمي من 25% اىل %45

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد يو�سف عبداهلل ح�سني خوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر اك�سرب�س

رخ�سة رقم:CN 1039282  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*4.64

تعديل ا�سم جتاري من/فطائر اك�سرب�س
EXPRESS PASTRY

اىل/مطعم داين رايت مومو هاو�س
DINE RIGHT MOMO HOUSE RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�ساط/حذف جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(
تعديل ن�ساط/حذف م�ساوي على الفحم )�سفاري( )5621006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سعاد لطفي الطبي

رخ�سة رقم:CN 1171951  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعاد عبداهلل لطفي علي %99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سهيل عبداهلل لطفي علي %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعاد عبداهلل لطفي علي
تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مركز �سعاد لطفي الطبي
SUAD LUTFI MEDICAL CENTER

اىل/مركز �سعاد لطفي الطبي ذ.م.م
SUAD LUTFI MEDICAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توب �سبيد لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1013407  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل را�سد �سامل را�سد املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي هالل الكندي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل علي هالل الكندي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 7.65*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/توب �سبيد لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م

TOP SPEED RENT ACAR LLC

اىل/توب �سبيد لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
TOP SPEED RENT ACAR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
للجلدية  �سعاد لطفي  الدكتورة  ال�س�����ادة/عيادة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والعالج بالليزر  رخ�سة رقم:CN 1157689  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعاد عبداهلل لطفي علي %99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سهيل عبداهلل لطفي علي %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعاد عبداهلل لطفي علي
تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 0.50*0.20
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/عيادة الدكتورة �سعاد لطفي للجلدية والعالج بالليزر
DR.SUAD LUTFI DERMATOLOGY & LASER CLINIC

اىل/عيادة الدكتورة �سعاد لطفي للجلدية والعالج بالليزر ذ.م.م
DR.SUAD LUTFI DERMATOLOGY & LASER CLINIC LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم الفطائر اللبنانية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1036655  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي حممد ثاين مطر الرميثي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حممد ثاين مطر الرميثي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زكريا حممد يون�س ابوالهوى

تعديل را�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*7.5 اىل 1*7.5

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم الفطائر اللبنانية ذ.م.م

LABENES PASTRY RESTURANT LLC
اىل/مطعم الفطائر اللبنانية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

LABENES PASTRY RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سلطان للخياطة الرجالية وامللبو�سات 

اخلليجية  رخ�سة رقم:CN 1052508  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 7.50*1 اىل 1*7.50

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سلطان للخياطة الرجالية وامللبو�سات اخلليجية

AL SULTAN GENTS TAILORING & GULF DRESSES

اىل/ال�سلطان للخياطة الرجالية وامللبو�سات اخلليجية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL SULTAN GENTS TAILORING & GULF DRESSES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

كارت كويف �شوب ذ م م
يعلن مكتب/ مزارز حما�سبون قانونيون ذ م م-فرع اأبوظبي 

1- انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 

2018/05/22 بحل وت�سفية �سركة

 كارت كويف �شوب - ذ.م.م
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 

 026655034 فاك�س    026655035 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى 

– �سارع الكورني�س- بناية ال�سرع  – اأبوظبي  �س.ب  5713 

الثالثة طابق 15 )مكتب 1501( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جري�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليتينج ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1119654 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النيامة لعمال احلدادة واللحام
 رخ�سة رقم:CN 1134142 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة زوايا العمارة للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1137600 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمه �سعيد مرهون العي�سائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خليفه احمد خليفة القمزي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمعه حممد خليفه �ساحي العميمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد هالل �سامل بن طراف املن�سوري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/�سركة زوايا العمارة للمقاولت العامة ذ.م.م

اىل/�سركة زوايا العمارة للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ZAWAYA ARCHITECTURE FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة كيان للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1132982 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف علي ال�سبع الدرمكي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سيف علي ال�سبع الدرمكي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فينو �سوبرا اجاى كومار

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة كيان للمقاولت العامة ذ.م.م
KAYAN GENERAL CONTRACTING CO LLC

اىل/�سركة كيان للمقاولت العامة  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
KAYAN GENERAL CONTRACTING CO - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النجمة البنف�سجية لتنجيد 

الثاث رخ�سة رقم:CN 1973765  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3.5*1 اىل 1*4

تعديل ا�سم جتاري من/النجمة البنف�سجية لتنجيد الثاث
AL NAJMA AL BANAFSAJIAH FURNETURE UPHOLSTERY

اىل/النجمة البنف�سجية للمفرو�سات
AL NAJMA AL BANAFSAJIAH FURNITURES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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تفاهم بني الحتادية للموارد الب�شرية ودبي العطاء يف املجال الإن�شاين
•• دبي-وام:

دبي  وموؤ�س�سة  احلكومية  الب�سرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  وقعت 
العطاء مذكرة تفاهم ملد ج�سور ال�سراكة بني اجلانبني وتعزيز التعاون 
يف جمالت العمل الإن�ساين واخلريي واملجتمعي والتي ت�سب يف خدمة 

الأطفال وال�سباب يف العديد من الدول البلدان الفقرية واملحتاجة.
وقع املذكرة عن الهيئة .. مديرها العام �سعادة الدكتور عبد الرحمن 
رئي�سها  ال��ع��ط��اء  دب���ي  موؤ�س�سة  ع��ن  وق��ع��ه��ا  فيما   .. ال��ع��ور  امل��ن��ان  ع��ب��د 

التنفيذي �سعادة طارق القرق.
ودبي  وموؤ�س�سة  الهيئة  بني  التعاون  اآف��اق  تعزيز  على  امل��ذك��رة  ون�ست 
العطاء ودعم مبادرات املوؤ�س�سة اإعالميا من خالل الرتويج لها واإ�سهارها 

وتنفيذها.  اإطالقها  يف  وامل�ساركة  الحت��ادي��ة  احلكومة  م�ستوى  على 
التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  العور  الرحمن  عبد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
واملجتمعية  الإن�سانية  ون�ساطاتها  الهيئة  مبادرات  �سل�سلة  �سمن  ياأتي 
“ حيث �سبقتها توقيع مذكرة تعاون جمتمعي مع  “ عام زاي��د  خالل 
موؤ�س�سة اجلليلة واإطالق مبادرة “مد العون” بالتعاون معها واإطالق 
مبادرة “ عمرة زايد “ على م�ستوى احلكومة الحتادية لإيفاد ع�سرات 
العمال لأداء منا�سك العمرة. وثمن �سعادته جهود موؤ�س�سة دبي العطاء 
واملبادرات التي تطلقها بهدف حت�سني فر�س ح�سول الأطفال وال�سباب 
ت�سميم  خالل  من  ال�سليم  الأ�سا�سي  التعليم  على  النامية  البلدان  يف 
ودعم برامج متكاملة وم�ستدامة تزيل العقبات التي حتول دون التحاق 
الأطفال باملدار�س والتعلم .. لفتا اإىل اأن التعاون بني اجلانبني �سي�سهم 

يف توجيه اجلهود اخلريية والتطوعية للهيئة نحو جمال التعليم الذي 
يعد من اأكرث الأدوات فعالية يف حماربة الفقر والق�ساء عليه.

من جانبه اأعرب طارق القرق عن �سعادته بال�سراكة مع الهيئة الحتادية 
التعليمية حول  املوؤ�س�سة  برامج  ولدعمها  الب�سرية احلكومية  للموارد 
ال��ع��امل ال��ت��ي مت��ن��ح الأم����ل مل��الي��ني الأط���ف���ال وال�����س��ب��اب امل��ح��روم��ني يف 

البلدان النامية.
واأ�ساف اأن هذا الدعم يعد دليال على التزام املجتمع جتاه “عام زايد 
الأب املوؤ�س�س للدولة من خالل الربامج واملبادرات  اإرث  يعك�س  “ الذي 
لإحداث  متطلعا  واخل��ريي��ة..  الإن�سانية  وقيمه  روؤيته  عن  تعرب  التي 
التعليم على  ق���درة  م��ن خ��الل  وال�سباب معا  الأط��ف��ال  ح��ي��اة  ف���ارق يف 

اإحداث التغيري.

دبي الذكية وهيئة تنمية املجتمع تطلعان مقدمي اخلدمات املرخ�شني على احتياجات اأ�شحاب الهمم

وا�ستخدام  و�����س����ول  لإم���ك���ان���ي���ة 
اأ�������س������ح������اب ال�����ه�����م�����م ل����ل����م����واق����ع 
الإل������ك������رتون������ي������ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
مواقعهم  لتح�سني  وذلك  الذكية، 
الإل��ك��رتون��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��م وفق 
ه����ذه امل���ع���اي���ري ومب����ا ي���ت���الءم مع 

لأ�سحاب  ���س��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  اإىل 
 ،2020 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  ال���ه���م���م 
وت�����س��ع��ى م��وؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ة دبي 
الوثيق  تعاونها  الذكية من خالل 
املعنية مبا  احلكومية  اجلهات  مع 
امل��ج��ت��م��ع يف  تنمية  ه��ي��ئ��ة  ذل���ك  يف 

املواقع  ب��ا���س��ت��خ��دام  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
الذكية  والتطبيقات  الإلكرتونية 
من خالل جمموعات بوؤرية اأن�ساأت 

خ�سي�ساً لهذا الغر�س.
وت�����س��م��ن��ت ور���س��ة ال��ع��م��ل، اإط���الع 
القيا�سية  املعايري  حول  امل�ساركني 

املواقع  ت��اأه��ي��ل  “م�سروع  م��ع��اي��ري 
الذكية  والتطبيقات  الإلكرتونية 
ل��ك��ون �سديقة  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع 
لأ�سحاب الهمم”. ويندرج امل�سروع 
يف اإطار ا�سرتاتيجية دبي لالإعاقة 
دبي  حتويل  اإىل  الهادفة   ،2020

•• دبي-وام:

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
“دبي  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  دب������ي،  يف 
ملقدمي  ع��م��ل  ور����س���ة  الذكية”، 
الهيئة،  املرخ�سني لدى  اخلدمات 
ب����ه����دف اط����الع����ه����م على  وذل�������ك 
اأ���س��ح��اب الهمم  اأب����رز اح��ت��ي��اج��ات 
املواقع  ا����س���ت���خ���دام  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
الذكية،  والتطبيقات  الإلكرتونية 
الو�سول  من  متكينهم  يتيح  ومبا 
موؤهلة  ب�����س��ي��غ��ة  امل���ع���ل���وم���ات  اإىل 
ومالئمة خل�سو�سية متطلباتهم.
ا�ست�سافت  وال��ت��ي  ال��ور���س��ة،  وت��ع��د 
اخل�����دم�����ات،  م���ق���دم���ي  م�����ن   40
املرحلة الثانية من خطة عمل دبي 
الذكية لتاأهيل املواقع اللكرتونية 
القطاع  يف  ال��ذك��ي��ة  لتطبيقات  وا 
املرحلة  يف  مت  ح���ي���ث  اخل�����ا������س، 
الراهن  ال���و����س���ع  ت��ق��ي��ي��م  الأوىل 
الهمم  اأ�سحاب  احتياجات  ودرا�سة 

ال�سركات  خمتلف  ح��ث  اإىل  دب���ي، 
وامل��وؤ���س�����س��ات م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�س 
اإىل تبني املعايري املنا�سبة لتمكني 
ا�ستخدام  م���ن  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 
والتطبيقات  الإلكرتونية  امل��واق��ع 
الذكية. واأكد �سعادة اأحمد جلفار، 
املجتمع يف  تنمية  مدير عام هيئة 
ت�سافر جهود اجلهات  اأهمية  دبي 
لتحقيق  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
روؤي�����ة ال��ق��ي��ادة ب��ت��ح��وي��ل دب���ي اإىل 
الهمم،  لأ���س��ح��اب  ���س��دي��ق  م��ك��ان 
مقدمي  م�����س��اه��م��ة  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
مبا�سر  ب�سكل  واملعنيني  اخلدمات 
الهمم  اأ����س���ح���اب  م����ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
حم����وري����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل������ك. وق����ال 
التنفيذي  امل���دي���ر  ل����وت����اه،  و����س���ام 
دبي  ان  ال���ذك���ي���ة  دب�����ي  حل���ك���وم���ة 
ل�ستك�ساف  العمل  توا�سل  الذكية 
التقنيات النا�سئة والواعدة بهدف 
ت�سخريها خلدمة املجتمع و�سمان 

�سعادته.

�شرطة عجمان توعي مبخاطر النحراف املفاجئ

جمل�س نادي ال�شارقة لل�شحافة الرم�شاين ي�شتذكر ماآثر وقيم زايد

•• عجمان-وام:

الدوائر  موظفي  لتوعية  حملة  عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ن��ف��ذت 
املفاجئ  النحراف  عن  الناجمة  باملخاطر  الإم��ارة  يف  واخلا�سة  احلكومية 
على الطريق �سعيا لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لوزارة الداخلية الهادفة 

اإىل جعل الطرق اأكرث اأمنا وتعزيز ال�سالمة املرورية.
وقدم املالزم اأول يحيى �سامل يحيى - خالل ور�س العمل - �سرحا للمخاطر 

الناجمة عن النحراف املفاجئ اأو تغيري امل�سلك على الطريق وما يت�سبب به 
دون اإعطاء اإ�سارة تنبيه بحالة اإرباك يف حركة ال�سري قد ت�سل اإىل حوادث 
النحراف  اأ�سباب  مبينا  ال�سائقني..  و�سالمة  اأمن  تهدد  اأن  ميكن  مرورية 
وهي الإهمال وعدم النتباه اأو ترك م�سافة كافية بني املركبات وجتاوز احلد 
الأق�سى امل�سموح به لل�سرعة على الطريق اأو الدخول اإليه دون التاأكد من 
خلوه اإ�سافة اإىل الن�سغال بالهاتف و�سعور ال�سائق بالتعب والإرهاق ونومه 
اأثناء القيادة. ودعا املالزم اأول يحيى �سامل املوظفني اإىل ا�ستخدام الإ�سارة 

ال�سوئية والتاأكد من خلو امل�سرب قبل النتقال اإليه والنظر اإىل فوق م�ستوى 
الكتف وعدم ا�ستخدام الهاتف املحمول اأثناء القيادة مع التزام حد ال�سرعة 
تدريجية  ب�سورة  اآخ��ر  اإىل  م�سرب  من  والنتقال  الطريق  على  به  امل�سموح 
واحلفاظ على نف�س ال�سرعة اأو زيادتها قليال .. م�سريا اإىل اأن قانون ال�سري 
واملرور الحتادي يفر�س غرامة قدرها 1000 درهم واأربع نقاط مرورية 
والقيادة  ال�سالمة  للجميع  متمنيا   .. املفاجئ  النحراف  خمالفة  ملرتكبي 

الآمنة على الطريق.

•• ال�سارقة-وام:

لل�سحافة  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  ن��ظ��م   
التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
الأول يف  اأم�������س  م�����س��اء  ال�����س��ارق��ة 
الرم�ساين  املجل�س  جل�سات  راب��ع 
»ا�ست�سراف  ب���ع���ن���وان  ج��ل�����س��ة   ..
امل�ستقبل �سمن روؤى زايد« تزامنا 
العام  ه����ذا  ال����دول����ة  اح���ت���ف���اء  م���ع 
ال�سوء  ولت�سليط  زاي����د  مب��ئ��وي��ة 
على جوانب هامة من فكر القائد 
وروؤيته  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  امل��وؤ���س�����س 
وذكراه  ماآثره  وا�ستذكار  احلكيمة 

العطرة.
تنظيمها  مت  التي  اجلل�سة  ح�سر 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
ال�سيخ  امل��ج��از  م�سرح  يف  ل��الإع��الم 
اأحمد القا�سمي رئي�س  �سلطان بن 

جمل�س ال�سارقة لالإعالم.
زكي  م��ع��ايل  اجلل�سة  وا�ست�سافت 
ومعايل  دول����ة  وزي����ر  ن�سيبة  اأن����ور 
املجل�س  رئ��ي�����س  اجل������روان  اأح���م���د 
ال����ع����امل����ي ل���ل���ت�������س���ام���ح وال���������س����الم 
�سعيد  الدكتور حممد  والإعالمي 
الإعالمية  واأدارت�����ه�����ا  ال��ق��د���س��ي 

�سيخة املطريي.
وت��ط��رق م��ع��ايل ال��وزي��ر زك��ي اأنور 
املوؤ�س�س  ال��وال��د  م��اآث��ر  اإىل  ن�سيبة 
اهلل  طيب  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
ثراه وقيمه النبيلة واأهمية ال�سري 
لفتا   .. وم��در���س��ت��ه  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى 
الإم����ارات  دول���ة  �سر جن��اح  اأن  اإىل 
يف  يكمن  واإمن����ا  امل���ال  يف  يكمن  ل 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وامل��در���س��ة التي 

مفاهيمها  ور�����س����خ  زاي������د  ب����داأه����ا 
الناجحة  الإي��ج��اب��ي��ة  ب��ال�����س��ي��ا���س��ة 
من  ل�سبكة  والتاأ�سي�س  وال��ت��ع��اون 
مكانة  وتعزيز  الدولية  العالقات 

وروؤيته  ���س��ي��ا���س��ت��ه  وك���ان���ت  واح�����دة 
احل���ك���ي���م���ة ت����ق����وم ع����ل����ى احل�������وار 
الوقوف  م��ع  وال�����س��الم  والت�سامح 
تتطلب  التي  املواقف  كل  بحزم يف 

الدولة على م�ستوى العامل.
زايد  ال�سيخ  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
كان حاكما ا�ستثنائيا ميتلك اإميانا 
عميقا باأن الب�سرية جميعها اأ�سرة 

دولة  ت��اأ���س��ي�����س  اأن  م���وؤك���دا  ذل����ك.. 
ال�سبع  اإماراتها  وتوحيد  الإم��ارات 
كان حلم ال�سيخ زايد الذي بف�سل 

جهوده اأ�سبح واقعا.
اأحمد  م���ع���ايل  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأن  اجل������روان 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
ث����راه ك���ان وال����د ورج����ل دولة  اهلل 
اأ�س�سها وبناها على مبادئ الوحدة 
والتكاتف والعمل امل�سرتك خلدمة 
اأن  اإىل  م�سريا  العامة..  امل�سلحة 
دولة  اأن  تثبت  ال��دول��ي��ة  التقارير 
باإجنازاتها  تناف�س  دول��ة  الإم��ارات 
دول  وق��ت ق�سري  التي حققتها يف 

العامل.
و����س���دد ع��ل��ى اأن ���س��ر جن����اح دول���ة 
الأ�سا�س  ن��ت��ي��ج��ة  ه����و  الإم����������ارات 
القوي الذي ر�سخه الوالد املوؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
قادة  نهجه  ع��ل��ى  و���س��ار  ن��ه��ي��ان  اآل 

الإمارات من بعده.
له  امل��غ��ف��ور  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه قدم م�سرية ممتلئة 
والإن�سانية  وال���ع���ط���اء  ب���ال���ب���ذل 
ال��ت��ي ت�سرب  امل�����س��رف��ة  وامل���واق���ف 
املحافل  ج��م��ي��ع  يف  الأم����ث����ال  ب��ه��ا 
املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا   .. العاملية 
ياأتي  وال�����س��الم  للت�سامح  ال��ع��امل��ي 
زايد وروؤيته  انطالقا من مدر�سة 

احلكيمة.
وق�����ال اجل������روان اإن زاي�����د ح���ي يف 
قلوبنا واأن جميع الإجن��ازات التي 
هي  الآن  الإم�����ارات  دول���ة  حتققها 

املغفور  التي بذلها  نتيجة اجلهود 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه .. موؤكدا اأن 
ال�سورة الإيجابية لدولة الإمارات 
الإن�سانية  ال��روؤي��ة  من  تنبع  عامليا 

التي ر�سخها الوالد زايد.
�سعيد  ال��دك��ت��ور حممد  وا���س��ت��ذك��ر 
التي  امل��واق��ف  م��ن  بع�سا  القد�سي 
ع���ا����س���ره���ا م����ع ال�����س��ي��خ زاي������د بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
التي تربز القيم العظيمة واملبادئ 
بها  يتحلى  ك���ان  ال��ت��ي  وال�����س��ف��ات 
طيب اهلل ثراه .. موؤكدا اأن ال�سيخ 
دبلوما�سية  حنكة  لديه  ك��ان  زاي��د 
متميزة وعمل على تعزيز التالحم 

العربي ون�سرة احلق والعدل.
ح�سر اجلل�سة �سعادة طارق �سعيد 
ع����الي م���دي���ر امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي 
يعقوب  وح�سن  ال�سارقة  حلكومة 
جمل�س  ع������ام  اأم�������ني  امل���ن�������س���وري 
كبار  من  وع��دد  لالإعالم  ال�سارقة 
امل�سوؤولني وممثلي و�سائل الإعالم 

املحلية والدولية.

نحو خطاب اإ�شالمي معتدل
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة حر�س دولة الإمارات العربية املتحدة على 
للدين  ال�سمحة  ال�سورة  ليعك�س  الديني  اخلطاب  اإ�سالح  جهود  دعم 
م��ن منطلق  الإي��ج��اب��ي��ة  م��ب��ادئ��ه وقيمه  واإع��م��ال  الإ���س��الم��ي احلنيف 
والت�سدد  التطرف  لنزعات  يت�سدى  اأن  �ساأنه  م��ن  ذل��ك  ب��اأن  اإمي��ان��ه��ا 
التي حتاول قوى التطرف والإرهاب فر�سها على اخلطاب الديني يف 

جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية.
اأن هذا  اإىل  اأ�سارت   .. “ اإ�سالمي معتدل  “ نحو خطاب  وحتت عنوان 
ما عرب عنه بو�سوح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لدى 
ا�ستقباله اأ�سحاب الف�سيلة العلماء والوعاظ الأجالء �سيوف �ساحب 
الدولية  دب��ي  ج��ائ��زة  و�سيوف   “ اهلل  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
للقراآن الكرمي من مقرئني واأع�ساء جلنة التحكيم اإ�سافة اإىل رئي�س 
اأول  واأع�ساء اللجنة العليا املنظمة للجائزة يف ق�سر �سموه يف زعبيل 
من اأم�س الول حيث دعا �سموه اإىل “ اتباع اخلطاب الإ�سالمي املعتدل 
وامل�ساواة  والت�سامح  املعتقد  بحرية  املتمثل  الإ�سالم  روح  يعك�س  الذي 
من  الأخ���رى  والديانات  الثقافات  مع  احل��وار  ثقافة  وتفعيل  وال��ع��دل 
اأجل ال�سالم وال�ستقرار وبناء ج�سور للمحبة والتوا�سل مع اأتباع هذه 

الثقافات والأديان دون تفرقة اأو تع�سب”.
الإم�����ارات للدرا�سات  “ م��رك��ز  ع��ن  ام�����س  ال�����س��ادرة  الن�سرة  واأ���س��اف��ت 
تتم�سك  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  اأنه من   .. “ ال�سرتاتيجية  والبحوث 
العمل على تعزيز  الإم���ارات يف مواجهة التطرف والإره���اب  بها دول��ة 
ال�سعوب والك�سف عن الأفكار  الت�سامح والتعددية والتعاي�س بني  قيم 
ت�سوه  ال��ت��ي  والإره��اب��ي��ة  املتطرفة  اجل��م��اع��ات  تن�سرها  ال��ت��ي  امل�سللة 
تقود  فاإنها  ولأج��ل هذا  الإ�سالمي احلنيف  للدين  ال�سورة احلقيقية 
اجلهود الرامية اإىل جتديد اخلطاب الإ�سالمي ليعزز منظومة القيم 
احل�����س��اري��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن ج��وه��ر ال��دي��ن الإ���س��الم��ي وحت��ري��ره من 

اختطاف املتطرفني له وت�سويهه والإ�ساءة اإليه.
اأن هزمية الفكر املتطرف تتطلب  اأنها تدرك يف الوقت نف�سه  وتابعت 
والرتبوية  التعليمية  اجلهات  من  الكثري  فيها  ي�سارك  كبرية  جهودا 
والإع��الم��ي��ة يف ال���دول العربية والإ���س��الم��ي��ة م��ن اأج���ل و���س��ع خطاب 
اإ�سالمي معتدل يقدم الإ�سالم يف �سورته النقية البعيدة عن ال�سطط 

والغلو والتع�سب.
وقالت يح�سب لدولة الإم��ارات يف هذا ال�سياق اأنها قدمت الكثري من 
املبادرات التي تخدم هذا الهدف الرئي�سي ولعل اأبرزها اإن�ساء “ املجل�س 
لالأقليات  العاملي  املوؤمتر  ا�ست�سافة  “ لدى  امل�سلمة  لالأقليات  العاملي 
امل�سلمة يف املجتمعات غري امل�سلمة يف �سهر مايو من العام اجلاري وذلك 
بهدف ت�سحيح ال�سورة النمطية عن الإ�سالم وامل�سلمني والعمل على 
امل�سامني  �سعائرها وفق  امل�سلمة يف ممار�ستها  الأقليات  �سمان حقوق 
تاأ�سي�س  اإىل  اإ�سافة  الدينية والعرقية وهذا  الأقليات  الأممية حلقوق 
“ الذي مت اإطالقه من اأبوظبي  “ جمل�س حكماء امل�سلمني  الإم��ارات 
تعزيز  اإىل  تهدف  م�ستقلة  دولية  هيئة  اأول  وه��و   2014 يوليو  يف 
ال�سلم يف العامل الإ�سالمي وي�سم كوكبة من علماء امل�سلمني املت�سمني 
ومواجهة  وف��ع��ال  ق���ول  الأم����ة  ح��رائ��ق  اإط��ف��اء  يف  لي�سهموا  باحلكمة 
الإ�سالمي  بالعامل  تع�سف  التي  املتطرفة  الأيديولوجيات  اأ�سحاب 
الإره���اب  وت�ساعد  الطائفي  ال�����س��راع  اإ���س��ع��ال  وراء  وت��ق��ف  ع��ق��ود  منذ 
الإ�سالمي  ال��ع��امل  يف  ال�ستقطاب  وت��ف��اق��م  العنف  على  والتحري�س 
واملركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف “ هداية “ الذي مت 
افتتاحه يف دي�سمرب 2012 وهو املركز الذي يهدف اإىل اإيجاد اأر�سية 
م�سرتكة للحوار وتبادل الراأي وتن�سيق اجلهود مع املوؤ�س�سات املحلية 
القدرات وتقدمي برامج  بناء  اأجل  الإقليمية والدولية من  واملنظمات 
يف  الكبرية  الإم����ارات  جهود  ع��ن  ف�سال   .. العنيف  التطرف  ملكافحة 
ويف  والإ�سالمي  العربي  العاملني  يف  الو�سطية  الدينية  املوؤ�س�سات  دعم 
والتنويري  احل�ساري  دوره��ا  توا�سل  كي  ال�سريف  الأزه���ر  مقدمتها 

وتعزز ر�سالتها التي تتميز بالعتدال والو�سطية.
اأن دولة   .. “ يف خ��ت��ام مقالها الف��ت��ت��اح��ي  ال�����س��اع��ة  “ اأخ��ب��ار  واأك����دت 
اآل نهيان  الإم��ارات متثل منذ عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
“ طيب اهلل ثراه “ منوذجا لدعم قيم الت�سامح والو�سطية والعتدال 
والنفتاح وتر�سيخها حيث عمل “رحمه اهلل “ على ن�سر قيم الت�سامح 
التي جتمع  التعاي�س  تاأ�سي�س مظلة  الدولة وخارجها وجنح يف  داخ��ل 
الآن اأبناء اأكرث من 200 جن�سية يعي�سون على اأرا�سي الدولة يف تناغم 
واحرتام برغم اختالفاتهم الدينية والثقافية والعرقية وتوا�سل دولة 
الإمارات يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأ�سبحت  حتى  النهج  ه��ذا  على  ال�سري  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
جهود  من  به  تقوم  ملا  والعامل  املنطقة  يف  والتعاي�س  الت�سامح  اأيقونة 
رائدة يف مواجهة خطاب الكراهية والتحري�س على العنف والتخل�س 

من ازدراء الأديان اأو الإ�ساءة اإىل املعتقدات.
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•• دبي –الفجر:

ك�����س��ف��ت م��وا���س��الت الإم�������ارات عن 
ارتفاع يف حجم الطلب على خدمة 
»امل�����س��اع��دة ع��ل��ى ال���ط���ري���ق« خالل 
الربع الأول من العام احلايل والتي 
بلغت %22 مقارنة بنف�س الفرتة 
يف عام 2017، حيث تعنى اخلدمة 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات امل�������س���اع���دة على 
تتعر�س  ال��ت��ي  للمركبات  الطريق 
حلالت فنية طارئة يف اأي مكان يف 
وخالل  ال�ساعة،  مدار  على  الدولة 

زمن قيا�سي ل يتعدى 30 دقيقة.
الهرمودي  ع��ام��ر  امل��ه��ن��د���س  واأف����اد 
اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير 
م�سروع  ب����اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
»امل���������س����اع����دة ع���ل���ى ال����ط����ري����ق« هو 
مبتكرة  مبنهجية  يتميز  م�����س��روع 
وذك�����ي�����ة ي���ج���م���ع م�����اب�����ني اخل�����ربة 
ال���ع���ري���ق���ة مل����وا�����س����الت الإم���������ارات 

36 عاماً،  ال��ت��ي مت��ت��د لأك���رث م��ن 
والتزام املوؤ�س�سة التام بتعزيز نتائج 
على  املرورية  ال�سالمة  وم�ستويات 
�سركائها،  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ط���رق 
اأن خ��دم��ة »امل�����س��اع��دة على  م�����س��رياً 
الطريق«  تعترب الأوىل من نوعها 
ارتباطها  مع  الدولة  م�ستوى  على 

بغرفة عمليات خا�سة يف املوؤ�س�سة.
واأكد الهرمودي اأن امل�سروع اأثمر عن 
من  الأول  الربع  يف  اإيجابية  نتائج 
عام 2018 حيث مت تقدمي خدمة 
امل�ساعدة على الطريق ل� 17670 
نف�س  ع���ن   22% ب���زي���ادة  م��رك��ب��ة 
الفرتة من العام املا�سي، وذلك من 
خالل كادر فني متخ�س�س وموؤهل 
مع  و���س��رع��ة  ب��اح��رتاف��ي��ة  للتعامل 
الطارئة،  الفنية  احل��الت  خمتلف 
واأ���س��ط��ول م��رك��ب��ات م��ت��ن��وع��ة يبلغ 
خمتلفة  م���رك���ب���ة   102 ع����دده����ا 
اأنواع  لكل  خ��دم��ات  لتقدمي  مهياأة 

واأ�سار  والثقيلة.  اخلفيفة  املركبات 
على  امل�ساعدة  اأن وحدة  الهرمودي 
جودة  حت�����س��ني  يف  ت�سهم  ال��ط��ري��ق 
ال��ط��ري��ق عرب  على  النقل  خ��دم��ات 
مل�����س��اع��دة رواد  ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا 
التحديات  م��واج��ه��ة  م���ن  ال���ط���رق 
التي قد تتعر�س لها مركباتهم يف 
حيث  ال�ساعة،  م��دار  على  وق��ت  اأي 
املتعامل يف  اإىل  الفني  الكادر  ي�سل 

دقيقة   30 يتعدى  ل  قيا�سي  زمن 
ال��دول��ة، وذل��ك من  اأي مكان يف  يف 
عرب  بعناية  موقعه  حتديد  خ��الل 
ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
ال��وح��دة تعنى  اأن  م���وؤك���داً  ال��ت��ت��ب��ع، 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات ال����ط����وارئ ملمن 
ت��ت��ع��ر���س م��رك��ب��ات��ه��م ل��ل��ت��وق��ف اأو 
العطل املفاجئ، وت�ستدعي احلاجة 
اأو  اإطاراتها،  تبديل  اأو  قطرها  اإىل 
�سحن بطارياتها، اأو يف حال تعطل 
الوقود،  اإىل  احل��اج��ة  اأو  اأق��ف��ال��ه��ا، 

وغريها من اخلدمات الأخرى.
اأن��ه ميكن لرواد  واأف���اد ال��ه��رم��ودي 
الطرق من طلب خدمات امل�ساعدة 
الت�سال  خ��الل  م��ن  الطريق  على 
مب����رك����ز الت���������س����ال ع���ل���ى ال���رق���م 
اأو من خالل املوقع   ،8006006
املوؤ�س�سة  اأن  م�سيفاً  الل��ك��رتوين، 
متخ�س�س  ذك����ي  ت��ط��ب��ي��ق  اأط��ل��ق��ت 
امل�������س���اع���دة  خ�����دم�����ات  ت�����ق�����دمي  يف 

 ،)Musa’da( ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
اجلمهور  ط���ل���ب���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ب���ه���دف 
تتعر�س  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  اأ���س��ح��اب 
امل��ف��اج��ئ��ة ع��ل��ى الطرق  ل��الأع��ط��ال 
وف���ق���اً ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ال�������س���ادرة من 
حيث  الدولة،  يف  املخت�سة  اجلهات 
العربية  باللغتني  التطبيق  يتوفر 
متجري  على  جم��ان��اً  والإجنليزية 
اأب����ل ���س��ت��ور وج���وج���ل ب����الي، وعلى 
 ،IOSو   Andriodنظامي
�سيمكن اجلمهور من  ال��ذي  الأم��ر 
املوؤ�س�سة متى  املبا�سر مع  التوا�سل 
دعت احلاجة لطلب احل�سول على 
املطروحة. يذكر  اأي من اخلدمات 
الطريق«  على  »امل�ساعدة  وح��دة  اأن 
ب��ث��الث ج��وائ��ز منذ مبا�سرة  ف���ازت 
ت���ق���دمي اخل����دم����ة يف م����ار�����س من 
ن��ال��ت يف مايو  ح��ي��ث   ،2015 ع���ام 
م��ن ال��ع��ام احل���ايل ب��ج��ائ��زة اأف�سل 
تطبيق ذكي يف موا�سالت المارات 

الإمارات  موا�سالت  جوائز  �سمن 
للريادة 2018، اإ�سافة اإىل فوزها 
ب���ج���ائ���زة اأف�������س���ل ح��م��ل��ة اب���ت���ك���ار يف 
جمال ال�سالمة املرورية يف القطاع 

احلكومي وذلك من خالل اجلائزة 
الأو�سط  ال�سرق  ملنتدى  امل�ساحبة 
 2017 ل���ع���ام  ل��ل��ط��رق واجل�������س���ور 
البنية  تطوير  وزارة  نظمته  ال��ذي 

التحتية، كما ح�سلت يف فرباير من 
عام 2017 على جائزة دبي للنقل 
امل�ستدام يف دورتها التا�سعة عن فئة 

ال�سالمة للتنقل.

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت اإدارة حماية الطفل واملراأة 
الإن�سان  حلقوق  العامة  الإدارة  يف 
جمتمعية  م��ب��ادرة  دب��ي  �سرطة  يف 
بالتعاون  “اأ�سعدمتوين”  بعنوان 
للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م���ع 
�سرطة  يف  والإ�سالحية  العقابية 
را�سد  �سعيد  املقدم  دبي، وبح�سور 
الطفل  حماية  اإدارة  مدير  الهلي 
واملراأة، واملقدم جميلة خليفة �سامل 
الزعابي مدير اإدارة �سجن الن�ساء، 
اخل�سر  يعقوب  اهلل  عبد  وامل��ق��دم 

مدير اإدارة ال�سوؤون الإدارية.
وق����ال امل���ق���دم ���س��ع��ي��د ال��ه��ل��ي اإنهم 
باأطفال  الح���ت���ف���اء  اإىل  ب��������ادروا 
ال��ن�����س��اء يف دبي  ���س��ج��ن  ن���زي���الت 
والبالغ عددهم 68 طفال وطفلة، 
اق������رتاب ع��ي��د الفطر  وذل�����ك م���ع 
العيد  ك�������س���وة  وت����وزي����ع  امل�����ب�����ارك، 
املبادرة  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دا  ع��ل��ي��ه��م، 
دور  تعزيز  �ساأنها  م��ن  املجتمعية 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي يف 

والإن�سانية،  املجتمعية  الفعاليات 
املجتمع  لأف���راد  ال�سعادة  وحتقيق 

على اختالف فئاتهم.
امل���ب���ادرة  اأن  ال��ه��ل��ي  امل���ق���دم  وب�����نّي 
الحتفال  ع��ام  م��ع  تتزامن  وال��ت��ي 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  م��ي��الد  مبئوية 
طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 

اإ����س���ع���اد  اإىل  ت����ه����دف  ث��������راه،  اهلل 
اأطفال نزيالت املوؤ�س�سات العقابية 
واإدخال الفرحة على قلوب ال�سغار 
ثقافة  ن�سر  اإىل  اإ�سافة  واأمهاتهم، 
لدى  لعمل اخلري  الذاتية  املبادرة 
اأن ���س��رط��ة دبي  الأج���ي���ال، م��وؤك��دا 
اإط��الق مبادرات  اإىل  �سارعت  طاملا 

خمتلف  �سملت  وخ��ريي��ة  اإن�سانية 
انطالقا  املجتمع،  و�سرائح  الفئات 
اإىل  املجتمعي  بدورها  اإميانها  من 
�سرطة  اأن  م�سيفا  الأمني،  جانب 
حماية  اإدارة  ا�ستحداث  ومنذ  دبي 
العامة  الإدارة  يف  وامل����راأة  الطفل 
حلقوق الإن�سان، با�سرت مبمار�سة 

دورها الرقابي والوقائي يف تعزيز 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بحقوق  ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ 
الطفل  وح���ق���وق  ع���ام���ة  الإن�������س���ان 
واملراأة خا�سة، وحر�ست على ن�سر 
بحقوق  املجتمعي  الوعي  وتر�سيخ 

الطفل واملراأة قانونيا.
جميلة  امل����ق����دم  ق���ال���ت  ب�����دوره�����ا، 
توّفر  ال�سجن  اإدارة  اإن  ال��زع��اب��ي 
لأطفال  ومريحة  اإيجابّية  اأج���واء 
م�ستلزماتهم  ك��اّف��ة  م��ع  النزيالت 
م����ن امل�����اأك�����ل امل���ن���ا����س���ب وامل�������س���رب 
وتعليم  دورّي����ة  طبّية  وفحو�سات 
والكتابة،  ال���ق���راءة  اأ���س��ا���س��ي��ات  يف 
على  حري�سة  الإدارة  اأن  م�سيفة 
واملنا�سبات  الأف������راح  م�����س��ارك��ت��ه��م 
عّدة  م��ب��ادرات  واإط����الق  املختلفة، 
ت��دخ��ل ال��ف��رح��ة وال��ب��ه��ج��ة لقلوب 
روح  اأن  موؤكدة  وال�سغار،  الأمهات 
املكان،  ال�����س��ائ��دة يف  ه��ي  ال��ق��ان��ون 
والركيزة التي يتم التعامل وفقها 
ال���ن���زي���الت واأط���ف���ال���ه���ن، واأن  م���ع 
واأخوّية  اأ�سرّية  ال�سائدة  الأج���واء 

باملقام الأول. 

مركز الإفتاء ي�شتقبل 19391 يف الأ�شبوع الأول من رم�شان
•• ابوظبي-الفجر:

لل�سوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س   ، الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
الأ�سبوع  خالل  ا�ستقبل  لالإفتاء  الر�سمي  املركز  اأن  والأوق��اف  الإ�سالمية 
واملعامالت  ال��ع��ب��ادات  ب��ني  ت��ن��وع��ت  ف��ت��وى   19391 رم�����س��ان  م��ن  الأول 
الأول  الأ�سبوع  %18.98 عن  زي��ادة قدرها  كا�سفا عن   ، الن�ساء  وفتاوى 
من رم�سان العام املا�سي  438ه�/2017م . وهذا يرتجم مدى م�سداقية 
املركز كمرجعية فقهية اإماراتية لها حظوتها ومكانتها يف املجتمع . وقال 
الكعبي اإن عدد الفتاوى التي وردت اإىل املركز  عرب الهاتف املجاين بلغ نحو  
17085 فتوى ، وعرب الر�سائل الن�سية الق�سرية sms: 2306 ، م�سريا 
اإىل تنوع الفتاوى التي وردت عرب الهاتف املجاين .. وقد بلغ عدد الفتاوى 

يف العبادات 8223 فتوى ، ويف املعامالت املالية 1339،وفتاوى الطالق 
1799،والفتاوى  اخلا�سة:  الن�ساء  وفتاوى   ،628 الأ�سرية:  والق�سايا 
العامة: 2517 ،وفتاوى الطالب وال�سباب: 324، كما بلغ عدد الفتاوى 

باللغة النكليزية: 353، و فتاوى لغة الأوردو: 1902.
اأعلنت عن  قد  والأوق��اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  اأن  اإىل  ي�سار 
جاهزية املركز الر�سمي لالإفتاء ، للرد على �سيل الأ�سئلة والفتاوى املتوقع 
تدفقها ما بني 7000�8000 �سوؤال يف اليوم الواحد خالل �سهر رم�سان 
الهيئة  رئي�س   � الكعبي  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  عقد  فقد   ، ال��ق��ادم 
الر�سيدة على دعمها  القيادة  �سكر يف م�ستهله  املفتني  ال�سادة  اجتماعا مع 
املتوا�سل للهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف وثقتها الكبرية بها 
ومبا تقوم به من خدمة للمجتمع وتر�سيخ مفاهيم الو�سطية والعتدال 

التي اأمرنا بها ديننا احلنيف. 
ثم ناق�س مع املفتني خطة املركز ل�ستقبال ال�سهر الف�سيل لفتا اإىل اإعطاء 

الأهمية الق�سوى ملا يلي :
- التاأكيد على �سرورة التحلي بال�سرب و�سعة ال�سدر والهتمام بامل�ستفتي 

وتوديعه بحفاوة ت�ساوي الهتمام الذي متَّ ا�ستقباله به يف بداية املكاملة.
ا�سرتاتيجياً  - نحن جزء من حكومة ر�سيدة ترى �سعادة مواطنيها هدفاً 
اأن نحر�س على  لها واملركز الر�سمي لالإفتاء هو قدوة يف املجتمع وعلينا 

اإ�سعاد امل�ستفتني الذين يتوا�سلون معنا.
- متَّ اإ�سدار كتاب فتاوى ال�سيام واأحكام ال�سيام بالتعاون مع اإدارة البحوث 
ومتَّ و�سعها �سمن احلقيبة القرائية التي يتم توزيعها على ال�سائمني.  - 
�سيتم  فاإنَّه  املركز  على خدمات  قبل اجلمهور  ال�سديد من  لالإقبال  نظراً 

خالل  من  وذل��ك  الن�سية  والر�سائل  الهاتفية  للفتاوى  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء 
الأمني”  املر�سد  “خدمة  الإل��ك��رتوين  املوقع  يف  الفتاوى  ا�ستقبال  اإغ��الق 

وتفريغ جميع املفتني لتلبية احلاجة املحلية من الفتاوى والإجابة عنها.
  - �سيبقى دوام املفتني يف املركز الر�سمي لالإفتاء دون تغيري من ال�ساعة 
كما  العمل  �ساعات  اإنقا�س  يتم  ولن  م�ساًء  الثامنة  وحتى  �سباحاً  الثامنة 
الهيئة  يف  العليا  الإدارة  م��ن  اإمي��ان��اً  القطاعات  بقية  يف  ال��ع��ادة  ب��ه  ج��رت 
باأهمية اأن تبقى اخلدمة متوفرة للجمهور يف اأكرث الأوقات حيوية وتلبية 
احلكم  ملعرفة  يحتاجون  التي  امل�سائل  يف  اإفتائهم  خالل  من  احتياجاتهم 
اأيام اجلمعة وال�سبت لن تغلق خدمات املركز الر�سمي  ال�سرعي بها.  - يف 
الر�سائل  خالل  من  عنها  والإجابة  الفتاوى  ا�ستقبال  و�سي�ستمر  لالإفتاء 

الن�سية الق�سرية على الرقم 2535.

مرور دبي تنظم دورة ملوظفي الأمن يف مطارات دبي �شرطة دبي تنظم الجتماع التن�شيقي الأول حلملة �شالمة ال�شواطئ

جمعية رحمة ت�شعف مر�شى ال�شرطان 
خالل 48 �شاعة من تلقيها لطلباتهم

•• دبي-الفجر:

بناًء على توجيهات �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دبي، بتنظيم حملة توعوية �سنوية ل�سالمة ال�سواطئ، تراأ�س الأ�ستاذ بطي 
اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة  اأحمد بن دروي�س الفال�سي، مدير 
لإ�سعاد املجتمع يف �سرطة دبي، الجتماع التن�سيقي الأول للحملة مب�ساركة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  ع��ن  وممثلني  دب��ي،  �سرطة  يف  املعنية  العامة  الإدارات 
مبقر  ال�سعادة  قاعة  يف  وذل��ك  ال�سياحي،  باجلانب  املعني  اخلا�س  والقطاع 

القيادة العامة.
و�سارك يف الجتماع املقدم الدكتور مبارك �سعيد �سامل بنوا�س الكتبي، مدير 
اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  يف  ال�سياحية  ال�سرطة  اإدارة 
وال�سيد  اجلرمية،  من  التوعية  ق�سم  رئي�س  املهريي،  �سامل  حممد  واملقدم 
اأحمد الغفلي مدير الأمن يف �سركة نخيل، وال�سيد علي ح�سني �سالح، مدير 
الأمن يف منتجع احلبتور ال�سياحي، وجا�سم هيكل، م�ساعد مدير الأمن يف 

منتجع جبل علي، وعدد من موظفي �سرطة دبي والقطاع اخلا�س.

الجتماع حول  امل�ساركني يف  اإىل  �سرحاً  الأمنية  التوعية  اإدارة  وقدم مدير 
الأمن  تعزيز  على  العمل  يف  املتمثلة  ال�سواطئ”  “�سالمة  حملة  اأه���داف 
الناجتة  والوفيات  الإ�سابات  املجتمع، وخف�س عدد  اأف��راد  واإ�سعاد  والأم��ان 
عن حوادث الغرق وزيارة الوعي لدى اأفراد اجلمهور باأهمية اإتباع اإر�سادات 

الأمن وال�سالمة عند ارتياد ال�سواطئ.
الهادفة  والقرتاحات  الأفكار  الجتماع جمموعة من  امل�ساركون يف  وبحث 
اأفكار ت�سويقية لها من خالل  اإىل جانب طرح  اأه��دف احلملة،  اإىل حتقيق 
م�سابقات،  واإج���راء  اإع��الم��ي��ة،  م��واد  واإع���داد  الجتماعي،  التوا�سل  ق��ن��وات 
قبل  م��ن  اتخاذها  ال��واج��ب  اخلا�سة  التعليمات  توفر  بو�سرتات  وت�سميم 

مرتادي ال�سواطئ منعاً لتعر�سهم اإىل حوادث وخا�سة حوادث الغرق.
اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  اأم��اك��ن تنظيم احلملة  امل�����س��ارك��ون يف الج��ت��م��اع  ون��اق�����س  كما 
واللغات  امل�ستهدفة  واجلن�سيات  الغرق  ح��الت  حول  املتوفرة  الإح�سائيات 
مع  التوا�سل  جانب  اإىل  وال��ربو���س��رات،  املطويات  تت�سمنها  اأن  يجب  التي 
الدوائر احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س والفنادق املعنية من اأجل املزيد 

من تبادل الأفكار وعقد اجتماعات تن�سيقية.

•• دبي-الفجر:

دورة  دب��ي  �سرطة  يف  للمرور  العامة  ب����الإدارة  امل���روري  املعهد  اإدارة  نظمت 
مهارات تنظيم حركة ال�سري ملوظفي الأمن اخلا�س )نحن هنا للم�ساعدة( 

يف مطارات دبي الدويل ا�ستفاد منها 160 �سخ�سا.
واأو�سح العقيد جمعة �سامل بن �سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور 
بالوكالة يف �سرطة دبي، اأن هذه ال��دورة تاأتي يف اإطار اجلهود التي تبذلها 
لن�سر  واخلا�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  للمرور  العامة  الإدارة 
يف  قيمها  وتعزيز  وامل���رور،  ال�سري  واآداب  قواعد  وتر�سيخ  امل��روري��ة  الثقافة 
�سلوك م�ستخدمي الطريق، ورفع م�ستوى الوعي مبخاطر الطريق لديهم، 
وتعريفهم باأف�سل الأ�ساليب وال�سبل يف طريقة التعامل مع الطريق، بهدف 

خلق جمتمع اآمن خايل من احلوادث.
واأكد العقيد جمعة بن �سويدان على اأهمية دور موظفي الأمن اخلا�س يف 
ال�سالمة  مبهارات  وتثقيفهم  توعيتهم  اأهمية  اإىل  م�سرياً  العمل،  جمالت 
الطرق  لإدارة  مهارات  واك�سابهم  الأح��داث،  مع  التعامل  ومهارات  املرورية 

مفاجاآت  م��ع  التعامل  على  وق���درة  عالية،  وك��ف��اءة  ب��اأم��ن  باملطار  املحيطة 
الطريق دون تدخل رجال ال�سرطة.

املروري،  املعهد  اإدارة  العور، مدير  اإبراهيم  العقيد ع�سام  اأ�سار  ومن جهته 
اإىل اأن حماور الدورة �سملت اإملام رجل الأمن اخلا�س باملبادئ العامة لعملية 
تنظيم حركة ال�سري، والأدوات واملعدات الواجب توفرها اأثناء تنظيم حركة 
ال�سري وطرق ا�ستخداماتها، واللتزامات واأهم ال�سلوكيات الواجب توافرها 
لرجل ال�سالمة املرورية، بالإ�سافة اإىل الطالع على اأهم املخالفات املرورية 
احلوادث  ب��اأن��واع  الإمل���ام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  مرتكبيها،   م��ع  التعامل  وطريقة 
وطريقة التعامل معها، والإملام باحلركات والإ�سارات التي ي�ستخدمها رجل 

املرور مل�ساعدة م�ستخدمي الطريق. 
على  واملحافظة  الب�سري  بالعن�سر  الهتمام  اأن  العور  ع�سام  العقيد  واأك��د 
م�ستخدمي الطريق وحمايتهم من املخاطر، تعد من اأولويات �سرطة دبي، 
العامة للمرور بتنظيمها ت�ساهم ب�سكل  التي تقوم الإدارة  وجميع الربامج 
كبري يف حتقيق الأهداف واخلطط التي و�سعتها الإدارة من اأجل احلفاظ 

على اأمن الطريق وخف�س ن�سبة الوفيات واحلوادث على طرق الإمارة.

••• ابوظبي-وام:

ك�سفت جمعية رعاية مر�سى ال�سرطان “رحمة” انها 
خدماتها  تقدم  ا�سبحت  حيث  جديدا  اإجن���ازا  حققت 
توا�سل  �ساعة فقط من   48 ال�سرطان خالل  ملر�سى 
انطالقاً  وذل���ك  اجلمعية؛  ل��دع��م  ال��ط��ال��ب  ال�سخ�س 
بهذا  امل�ساب  اإىل  بالن�سبة  الوقت  لقيمة  اإدراك��ه��ا  من 
امل��ر���س اخل��ب��ي��ث. واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �سند 
للدرا�سات  الإم��������ارات  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  ال�����س��وي��دي 
اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  ال�سرتاتيجية،  والبحوث 
يعاين  من  مب�ساعدة  التزمت  اجلمعية  اأن  “رحمة” 
املر�سى..  م��ن  للكثري  ال��ع��ون  ي��د  وم���دت  ال�����س��رط��ان، 
وقد ركزت يف تقدمي امل�ساعدة للمر�سى على النواحي 
العالجني  باأن كال  ملعرفتها  وذلك  والنف�سية،  الطبية 
مهمان ومكمالن لبع�سهما بع�ساً فيما ت�سعى جمعية 
“رحمة” لتكون الأقرب اإىل مر�سانا ليت�سنى لها فهم 
اجل�سدية،  باآلمهم  والإح�سا�س  النف�سية  احتياجاتهم 

امتثاًل وتطبيقاً لقيم ديننا احلنيف.
وا�ساف “ وقد تعلمنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
من الوالد املوؤ�س�س املغفور له، باإذن اهلل تعاىل، ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي األهم 

وع��واط��ف يف جمالت  وع��رب  ب��درو���س  وقلوبنا  عقولنا 
احل��ي��اة ك��اف��ة، وخ��ا���س��ة يف جم���ال م�����س��اع��دة امللهوف، 
اأو  دينه،  اإىل  النظر  دون  للمحتاج،  العون  يد  وتقدمي 
جن�سيته، اأو عرقه اأو لونه، ذلك اأن ال�سيخ زايد، رحمه 
اهلل، وهو قدوتنا دائماً، كان ي�ساعد جميع النا�س دون 
كان  حيث  م�سهودة،  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وم��واق��ف��ه  متييز، 
يق�سي معظم وقته يف ق�ساء حوائج النا�س، وكان ياأمر 
اأزماتها،  وح��ل  املحتاجة  وال�سعوب  ال���دول  مب�ساعدة 
ان  اىل  ول��ف��ت  دائماً”.  ال��داف��ع  ه��ي  اإن�سانيته  فكانت 
جمعية “رحمة” ت�سري على خطى والدنا زايد اخلي�ر 
الإن�سانية  يف  مدر�سته  م��ن  ن�ستقي  حيث  والإن�����س��ان، 
والتخفيف  امل�ساعدة  تقدمي  على  احلر�س  والعطاء، 
اأعلى  اأف�سل اخلدمات وعلى  النا�س، وتقدمي  اآلم  من 
اخذت  ال�����س��رط��ان، حيث  م��ر���س  ي��ع��اين  مل��ن  امل�ستويات 
وتوفري  امل�����س��اع��دة  مهمة  عاتقنا  على  رح��م��ة  جمعية 
�سبحانه  باهلل  م�ستعينني  املمكنة،  الطرق  بكل  العالج 
العزمية  الر�سيدة  قيادتنا  م��ن  وم�ستلهمني  وت��ع��اىل 
والإ�سرار. وكان �سعادة الدكتور جمال �سند ال�سويدي 
قد اكد يف حفل تد�سني جمعية رعاية مر�سى ال�سرطان 
�ستبتكر  اجلمعية  اأن   2015 �سبتمرب  يف  “رحمة” 

اآليات جديدة يف هذا املجال الإن�ساين النبيل.

تطبيق ذكي ي�شّهل الو�شول للمتعامل يف زمن قيا�شي 

من خدمات »امل�شاعدة على الطريق« من موا�شالت الإمارات يف الربع الأول ت�شتفيد  مركبة   17670

مع اقرتاب عيد الفطر املبارك

�شرطة دبي ُتك�شي اأطفال النزيالت يف مبادرة اأ�شعدمتوين
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اأخبـار الإمـارات

يناق�س خاللها مو�شوع التناف�شية والإح�شاء ويوجه 6 اأ�شئلة اإىل ممثلي احلكومة 

املجل�س الوطني الحتادي يعقد جل�شته اخلتامية من دور انعقاده الثالث اليوم 

»الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار« ي�شت�شيف اأبرز العلماء على م�شتوى العامل

دائرة الطريان املدين بال�شارقة تنظم اإفطارا جماعيا ملوظفيها
وتوفري كافة الإمكانيات التي من 
�سركات  عمل  من  تعزز  اأن  �ساأنها 
من  امل�سافرين  ومت��ك��ن  ال��ط��ريان 
اخ��ت��ب��ار جت����ارب مم��ي��زة يف مطار 
ال�����س��ارق��ة ال������دويل.. م�����س��ريا اإىل 
اليوم  اأ���س��ب��ح  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  اأن 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي لها 
املحلي  الناجت  يف  مهمة  م�ساهمة 

الإجمايل لقت�ساد ال�سارقة.
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
ثاين  اآل  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
ي��ع��د من  اإن الإف���ط���ار اجل��م��اع��ي 
توثيق  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
واملوظفني  الإدارة  بني  العالقات 
وال����ت����وا�����س����ل ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م من 
الإدارات والأق�سام ونحن  خمتلف 
موظفني  ب��وج��ود  بالفخر  ن�سعر 
ال�����دائ�����رة  دائ�����م�����ا يف  م���ت���م���ي���زي���ن 
يحر�سون على حتقيق املزيد من 

الإجنازات لها.

معا�سات  ب�ساأن   2007 ل�سنة   9
ومكافاآت التقاعد للقوات امل�سلحة 
وامل���ر����س���وم ب��ق��ان��ون احت�����ادي رقم 
مكافاآت  ب�ساأن   2008 ل�سنة   2
التقاعد للعاملني بوزارة الداخلية 
يف اجلريدة الر�سمية«.   ويف بند 
يطلع  امل���ك���ت���ب  ه��ي��ئ��ة  م����ن  وارد 
املكتب  هيئة  تقرير  على  املجل�س 
يف �ساأن اأعمالها عن الدور العادي 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م��ن  ال��ث��ال��ث 
ال�ساد�س ع�سر، واخلطة الرقابية 
للجان املجل�س الوطني الحتادي 
الرابع  ال���ع���ادي  الن���ع���ق���اد  ل�����دور 
ال�ساد�س  الت�سريعي  الف�سل  من 
ع�سر، وجدول اجلل�سات املقرتحة 
الرابع من  العادي  النعقاد  لدور 
الف�سل الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر. 
تقارير  ع��ل��ى  املجل�س  يطلع  ك��م��ا 
ن�ساط اللجان خالل دور النعقاد 
ال����ث����ال����ث وه�������ي: جلنة  ال�����ع�����ادي 
والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون 
الدفاع  ���س��وؤون  وجلنة  والطعون، 
وال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، وجلنة 
والقت�سادية  امل��ال��ي��ة  ال�������س���وؤون 
وال�سناعية، وجلنة �سوؤون التقنية 
والطاقة والرثوة املعدنية، وجلنة 

�سوؤون التعليم والثقافة وال�سباب 
وجلنة  والإع����������الم،  وال���ري���ا����س���ة 
ال�سوؤون ال�سحية والبيئية، وجلنة 
والعمل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������س���وؤون 
وال�سكان واملوارد الب�سرية، وجلنة 
ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف 
واملرافق العامة، وجلنة ال�سكاوى، 
وجل��ن��ة روؤ���س��اء ال��ل��ج��ان. ويف بند 
للحكومة  ال�������س���ادرة  ال���ر����س���ائ���ل 
ي����ط����ل����ع امل����ج����ل���������س ع����ل����ى ث����الث 
املوافقة  ط��ل��ب  ب�������س���اأن:  ر����س���ائ���ل 
“�سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  ب�ساأن 
واحليوانية  ال�����س��م��ك��ي��ة  ل��ل��م��وارد 
تو�سيات  وب�����س��اأن  والزراعية”، 
حول  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
مو�سوع “�سيا�سة وزارة الداخلية 
ال�سرطة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  �����س����اأن  يف 
تو�سيات  وب�����س��اأن  املجتمعية”، 
حول  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال�سحة  وزارة  “�سيا�سة  مو�سوع 

ووقاية املجتمع«.
كما يطلع املجل�س يف بند الر�سائل 
ر�سالة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال�������واردة 
حميد  ع��ب��ي��د  م���ع���ايل  م���ن  واردة 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال��ط��اي��ر 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  املالية، 
الهيئة الحتادية لل�سرائب ب�ساأن 
الع�سو  �سعادة  من  املقدم  الطلب 
�سوؤال  �ساأن  م��روان بن غليطة يف 
“تثقيف املجتمع بتطبيق �سريبة 

القيمة امل�سافة«.

يقدم  ال��ذي   - الربنامج  وا�ستطاع 
دولر  م��الي��ني   5 قيمتها  م��ن��ح��ة 
اأم��ري��ك��ي ل��ك��ل دورة وي�����س��ارك��ه��ا ما 
ي�سل اإىل 5 م�ساريع بحثية فائزة 
وا�سع  اهتمام  على  ي�ستحوذ  اأن   -
ب���ني ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء امل��خ��ت�����س��ني يف 
ويف  ال�سحب  وديناميكية  ف��ي��زي��اء 
اأنحاء  جمال ال�ستمطار يف جميع 

•• ال�سارقة- وام: 

ن��ظ��م��ت دائ������رة ال����ط����ريان امل���دين 
بال�سارقة م�ساء اأم�س الأول يف قاعة 
اجلواهر للموؤمترات واملنا�سبات - 
ال�سنوي  اجلماعي  الإف��ط��ار  حفل 
املتميزين  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ل���ت���ك���رمي 
وذلك بح�سور �سعادة ال�سيخ خالد 
ع�����س��ام ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
الطريان املدين بال�سارقة و�سعادة 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د اهلل اآل 
ثاين مدير دائرة الطريان املدين 
اإىل جانب موظفي الدائرة وعدد 

من املدعوين.
ال�سيخ خالد ع�سام  �سعادة  وبارك 
رم�سان  ب�سهر  للجميع  القا�سمي 
الأمتني  ع��ل��ى  اأع����اده اهلل  امل��ب��ارك 
باليمن  والإ����س���الم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
يدمي  اأن  اهلل  ون�ساأل  وال��ربك��ات.. 
علينا الأم��ن والأم��ان وال�ستقرار 

اإىل معايل حممد عبداهلل  �سوؤال 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���س��وؤون جمل�س 
“عدم  ح��ول  وامل�ستقبل،  ال����وزراء 
ن�سر املر�سوم بقانون احتادي رقم 

ح�سني  م��ع��ايل  اإىل   ،“ امل���دار����س 
الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم 
�سعادة  ي���وج���ه  ف��ي��م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
�سيوجه  ال�سام�سي  عبيد  ���س��امل 

اأح���م���د يو�سف  ���س��ع��ادة  و���س��ي��وج��ه 
اأ�سباب   “ ح���ول  ���س��وؤال  النعيمي 
انتهاء  اخ���ت���ب���ارات  م��وع��د  ت��غ��ي��ري 
ال������ع������ام ال������درا�������س������ي احل���������ايل يف 

من  احلكومية  الب�سرية  للموارد 
�سعادة �سعيد �سالح الرميثي حول 
“ احلد الأدنى لرواتب املوظفني 

املواطنني ». 

�سموهما  دع����م  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرتقاء  اأج����ل  م���ن  ال����الحم����دود 
بقطاع الطريان يف اإمارة ال�سارقة 

ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 

ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د 
و�سمو  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م  الأع���ل���ى 

�سالح  م���ن���ا  وي���ت���ق���ب���ل  وال�����رخ�����اء 
الأعمال.

واأعرب عن �سكره ل�ساحب ال�سمو 

•• ابوظبي-الفجر:

الحتادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
والع�سرين  احل�����ادي�����ة  ج��ل�����س��ت��ه 
اخلتامية من دور انعقاده العادي 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م��ن  ال��ث��ال��ث 
اليوم  م�������س���اء  ع�������س���ر،  ال�������س���اد����س 
يف  2018م،  مايو   29 الثالثاء 
برئا�سة  باأبوظبي،  املجل�س  مقر 
اأم����ل عبداهلل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
يناق�س  املجل�س،  رئي�سة  القبي�سي 
“التناف�سية  م��و���س��وع  خ��الل��ه��ا 
اأ�سئلة  �ستة  ويوجه  والإح�ساء”، 
اإىل ممثلي احلكومة تتعلق بعدد 

من القطاعات.
وي����ن����اق���������س امل���ج���ل�������س م���و����س���وع 
�سمن  والإح�ساء”  “التناف�سية 
اخلطة  ه������ي:  حم��������اور  خ���م�������س���ة 
ومدى  للتناف�سية  ال�سرتاتيجية 
م��واءم��ت��ه��ا م���ع روؤي������ة الم������ارات 
الهيئة  ودور  ب��ع��د،  وم���ا   2021
والإح�ساء  للتناف�سية  الحتادية 
لدعم  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت���ط���وي���ر  يف 
والتناف�سي  الإح�����س��ائ��ي  اجل��ان��ب 
املوؤ�س�سات  حت��ف��ي��ز  ويف  ل��ل��دول��ة، 
يخ�س  ف�����ي�����م�����ا  وال�������������������������وزارات 
التناف�سية، ويف و�سع نظام موحد 
ل�ستخال�س البيانات الح�سائية 
والدقة  بال�سمولية  متتاز  والتي 
والت�������������س������اق وال������س�����ت�����م�����راري�����ة 
الربط  واحلداثة والتلقائية، ويف 
بني الوزارات والهيئات الحتادية 
البيانات  ت���وف���ري  يف  وامل���ح���ل���ي���ة 

واملعلومات املتاحة ملتخذ القرار. 
الأول  اأ�سئلة  �ستة  توجيه  و�سيتم 
بالهول  اأح����م����د  د.  م���ع���ايل  اإىل 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ف��ال���س��ي 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة، 
بن  علي  خالد  �سعادة  م��ن  موجه 
زايد حول “تخفي�س املخ�س�سات 
خارج  امل��ب��ت��ع��ث��ني  للطلبة  امل��ال��ي��ة 
معايل  اإىل  وال���ث���اين  الدولة”، 
وزير  الفال�سي  بالهول  اأحمد  د. 
العايل  التعليم  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة 
�سعادة  امل��ت��ق��دم��ة، م��ن  وامل���ه���ارات 
ع��ل��ي��اء ���س��ل��ي��م��ان اجل���ا����س���م حول 
من  التخرج  متطلبات  “ا�ستيفاء 
والثالث  العليا”،  التقنية  كليات 
بالهول  اأح����م����د  د.  م���ع���ايل  اإىل 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ف��ال���س��ي 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة 
للموارد  الحتادية  الهيئة  رئي�س 
�سعادة   م��ن  احل��ك��وم��ي��ة  الب�سرية 
“ اإجازة  �سامل علي ال�سحي حول 
 ،“ ال��دول��ة  داخ��ل  طبية  مراجعة 
اأحمد  د.  م���ع���ايل   اإىل  وال����راب����ع 
ال��ف��ال���س��ي وزي���ر الدولة  ب��ال��ه��ول 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�سوؤون 
املتقدمة رئي�س الهيئة الحتادية 

لهذه الطلعات اجلوية يف الوليات 
ال�سحب  درا����س���ة  ب���ه���دف  امل��ت��ح��دة 
ال����رك����ام����ي����ة ودرج�����������ات احل��������رارة 
ال�����س��ح��اب��ة ومعدلت  ق��اع��دة  ع��ن��د 
انخفا�س احلرارة داخل ال�سحابة.. 
لو�سون  الدكتور  م�سروع  و�سيتبع 
الإم�����ارات، حتليل مكثف  دول���ة  يف 
ل��ل��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي ي��ج��م��ع��ه��ا خالل 

طلعاته اجلوية البحثية.
مب�سوؤويل  ل��ق��ائ��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وبرنامج  لالأر�ساد  الوطني  املركز 
الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار 
اأي�سا  ل���و����س���ون  ال���دك���ت���ور  ال��ت��ق��ى 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  مب�����س��وؤول��ني 
م���ق���ره���ا  امل����������دين يف  ل�����ل�����ط�����ريان 
باأبوظبي ملناق�سة م�سارات طريانه 
الق�سايا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املتوقعة 

الت�سغيلية الأخرى.
وت��اأت��ي زي���ارة ال��دك��ت��ور ل��و���س��ون يف 
الجتماعات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  اإط������ار 
التي  امل���ت���وا����س���ل���ة  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
الإم��ارات لبحوث  ينظمها برنامج 
با�ست�سافة  ال����س���ت���م���ط���ار  ع���ل���وم 
الربنامج  منحة  على  احلا�سلني 
ميدانية  وجت���ارب  ج��ولت  لتنفيذ 
هذا  يف  البحثية  مل�ساريعهم  داعمة 

املجال.
وا�ستقبل الربنامج موؤخرا اأع�ساء 
الفنلندية  ال��ربوف��ي�����س��ورة  ف��ري��ق 
ملناق�سة  ك�����وره�����ون�����ني  ه���ان���ي���ل���و 
�سي�ست�سيف  ك���م���ا  م�������س���روع���ه���م 
فولكر  الأمل���������اين  ال���ربوف���ي�������س���ور 
وولفمري خالل زيارته اإىل اأبوظبي 

يف نهاية �سهر مايو اجلاري.

••اأبوظبي-وام:
ا�ست�ساف برنامج الإمارات لبحوث 
علوم ال�ستمطار الباحث الأمريكي 
الرائد الدكتور بول لو�سون - اأحد 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى م��ن��ح��ة ال�����دورة 
الثانية للربنامج 2017 - بهدف 
ال���ت���ح�������س���ري ل����رح����الت����ه اجل���وي���ة 
الإم���ارات  دول��ة  �سماء  يف  البحثية 
جلمع البيانات والقيا�سات اجلوية 

خالل الربع الثالث 2018.
املندو�س  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اأن  لالأر�ساد  الوطني  املركز  مدير 
�سينفذها  ال��ت��ي  اجل��وي��ة  الطلعات 
وفريقه  ل���و����س���ون  ب����ول  ال���دك���ت���ور 
الإم����ارات  دول���ة  �سماء  يف  البحثي 
ت�����س��ك��ل م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف تطور 
م�����س��روع��ه ال��ب��ح��ث��ي.. م���وؤك���دا اأن 

ال���دع���م ال������الزم وال����س���ت���ف���ادة من 
جناح  ل�سمان  امل�سرتكة  خرباتنا 
على  وق��درت��ه��ا  البحثية  امل�����س��اري��ع 
ويوؤكد  املطلوب..  التاأثري  اإح��داث 
ال������ذي حققه  امل���ل���م���و����س  ال���ت���ق���دم 
البحثي  وفريقه  لو�سون  الدكتور 
تاأثري  ل���ه  ال��ربن��ام��ج  اأن  امل�����س��اع��د 
الأبحاث  ومت���ك���ني  دع����م  يف  ك��ب��ري 

املتقدمة يف هذا املجال.
ال��دك��ت��ور لو�سون  ف��ري��ق  و���س��ي��ق��وم 
اجلوية  ل��ط��ل��ع��ات��ه  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الرادارات  �سبكة  بيانات  على  بناء 
الوطني  للمركز  التابعة  اجل��وي��ة 
املواقع  حت����دد  وال���ت���ي  ل���الأر����س���اد 
امل��ن��ا���س��ب للقيام  امل��ث��ال��ي��ة وال��وق��ت 

بالرحالت.
واأكمل الباحثون التح�سري املكثف 

و�ستتجه الطائرة من مدينة بولدر 
اإىل  الأمريكية  كولورادو  ولية  يف 
دولة الإمارات خالل الربع الثالث 
من العام اجلاري اإذ يعتزم لو�سون 
القيام  امل�����س��اع��د  البحثي  وف��ري��ق��ه 
ب�سل�سلة من الطلعات اجلوية التي 
قرابة  طلعة  ك��ل  م���دة  �ست�ستغرق 
بهدف  �سهر  م��دار  على  �ساعات   3
بحثية  �ساعة طريان   30 ت�سجيل 
اأخذ القيا�سات  على الأقل ل�سمان 

الالزمة من ال�سحب املختارة.
املزروعي  علياء  قالت  جانبها  من 
لبحوث  الإم���ارات  برنامج  مديرة 
الجتماعات  اإن  ال�ستمطار  علوم 
ال��دوري��ة وال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي يرفعها 
منحة  على  احلا�سلون  الباحثون 
ال��ربن��ام��ج ت�����س��اع��دن��ا ع��ل��ى تقدمي 

على  يعتمد  ل��ال���س��ت��م��ط��ار  ج��دي��د 
اجلليد  ومن��و  اإنتاج  زي��ادة  عمليات 
يف ال�سحب الركامية.. ويقوم هذا 
اجل�سيمات  درا���س��ة  على  الأ���س��ل��وب 
والتي  احلجم  الدقيقة  اجلليدية 
القطرات  مع  ت�سادمها  اإىل  ت��وؤول 
امل��ائ��ي��ة ال���ف���وق م����ربدة ع��ن��د نف�س 
جممدة  ق��ط��رة  لت�سبح  امل�����س��ت��وى 
اأعلى  م��ن  ت�سقط  احل��ج��م  ك��ب��رية 
ال�����س��ح��اب��ة وت����ب����داأ ب���ال���ذوب���ان من 
اأمطار  �سكل  على  ال�سحاب  قاعدة 

غزيرة.
طلعاته  لو�سون  الدكتور  و�سينفذ 
العني  انطالقا من مطار  اجلوية 
باأجهزة  م����زودة  ب��ط��ائ��رة  ال����دويل 
جلمع  متطورة  وا�ست�سعار  قيا�س 
ال���ب���ي���ان���ات واأخ��������ذ ال���ق���ي���ا����س���ات.. 

وبرنامج  لالأر�ساد  الوطني  املركز 
الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار 
امل�ساريع احلا�سلة على  من خالل 
جهودهما  ����س���ي���وا����س���الن  امل���ن���ح���ة 
ل����ت����ط����وي����ر �����س����ب����ك����ات الأب������ح������اث 
العلمي  الب��ت��ك��ار  وت��ع��زي��ز  العاملية 
والتكنولوجي يف جمال ال�ستمطار 

على ال�سعيد الدويل.
لو�سون  ب���ول  ال��دك��ت��ور  وب��اع��ت��ب��ار 
 »SPEC« �����س����رك����ة  م����وؤ�����س���������س 
وم�����س��ارك��ا ب����ارزا يف اأك���رث م��ن 50 
جمال  يف  دول��ي��ا  بحثيا  م�����س��روع��ا 
خالل  م��ن  يعكف  الطق�س  تعديل 
واملتعلق  ه���ذا  ال��ب��ح��ث��ي  م�����س��روع��ه 
داخ�����ل  ال���دق���ي���ق���ة  ب�”الفيزياء 
ال�����س��ح��ب ال��رك��ام��ي��ة وت���اأث���ري مواد 
ال�سرتطاب” على تطوير اأ�سلوب 

»اأمانة تنفيذي اأبوظبي« تنظم اليوم فعالية »برزتكم عندنا«
الجتماعية فيما بينهم مبا يخدم خمتلف قطاعات العمل احلكومي 

يف اإمارة اأبوظبي.
وجت�سد الفعالية اأهمية املبادرات والفعاليات التي يتم تنظيمها خالل 
الف�سيل  ال�سهر  يبعثها  التي  ال��روح  يوؤكد  املبارك مبا  رم�سان  �سهر 
الذي يتيح الفر�سة لاللتقاء و�سط اأجواء اجتماعية وتعزيز م�سهد 

التوا�سل والتعاون بني موظفي اجلهات التابعة حلكومة اأبوظبي.
اجتماعية  اأي��ق��ون��ة  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  الرم�سانية  الأم�سية  وب��ات��ت 
هذا  يف  حتظى  كما  وموظفيها  احلكومية  باجلهات  حتتفي  �سنوية 
العام باأهمية كبرية كونها تتزامن مع “عام زايد” ما �سيجعل منها 
منا�سبة يتم خاللها ا�ستذكار منجزات وماآثر الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وما خلده لنا تاريخه 

وتقدم ال�سركات امل�ساركة عددا من الهدايا اإىل اجلمهور اإ�سافة اإىل 
توفري عرو�س وخ�سومات للجمهور احلا�سر للفعالية بجانب توفري 

من�سات ت�سم فعاليات واأن�سطة خمتلفة.
جمال  يف  خمتلفة  تفاعلية  عمل  ور���س  عندنا”  “برزتكم  وتت�سمن 
اإىل  تهدف  خطوة  يف  امل��واه��ب  ودع��م  والت�سوير  والرتفيه  الإع���الم 

اإ�سفاء روح احلما�سة اإ�سافة اإىل تعليم اجلمهور خمتلف املهارات.
وتعد الأم�سية الرم�سانية حلكومة اأبوظبي “برزتكم عندنا” اإحدى 
املبادرات الجتماعية الرائدة يف اإمارة اأبوظبي وت�سكل منوذجا يهدف 
لتقدمي اأجواء من الألفة بني املوظفني واحتفاء حكوميا بهم وحافزا 
املوؤ�س�سي  التميز  يحقق  ما  وب��ذل  الفعالة  امل�ساركة  على  لهم  مهما 

ف�سال عن الرتقاء بالأداء العام و�سول لالأهداف املن�سودة.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي .. 

اليوم  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  تنظم 
“ برزتكم  اأبوظبي  حلكومة  الرم�سانية  الأم�سية  فعاليات  الثالثاء 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  يومني  ت�ستمر  وال��ت��ي   “  2018 عندنا 

للمعار�س.
وتعد “برزتكم عندنا 2018” من�سة جتمع جميع موظفي حكومة 
وعائالتهم  املوظفني  جمع  اإىل  وتهدف  واح��د  �سقف  حتت  اأبوظبي 
�سمن اأجواء من الألفة واملحبة ت�سهم يف تعزيز الروابط والعالقات 

النا�سع بالنجاحات.
- عدد  التوايل  على  ال�سابع  للعام  تقام  التي   - الأم�سية  وي�سارك يف 
الربحية  غري  واملوؤ�س�سات  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  من 
الأعمال  رواد  من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  للمبادرة  الرئي�سيني  وال�سركاء 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ح��ي��ث ي��ق��دم��ون خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ع����ددا من 
من  ع��دد  على  خ�سومات  اإىل  اإ�سافة  املتنوعة  وال��ف��ق��رات  الأن�سطة 

خدماتهم و�سحوبات على جوائز نقدية وعينية قيمة.
وتوؤكد هذه امل�ساركة اأهمية القطاع اخلا�س ك�سريك رئي�سي وم�ساهم 
املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة  تر�سخ  التي  وامل��ب��ادرات  اخلطط  دعم  يف 
ال�ساملة  التنمية  م�����س��رية  يف  ف��اع��ال  ط��رف��ا  اجل��م��ي��ع  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث 

وامل�ستدامة التي ت�سهدها اإمارة اأبوظبي.

قرينة حاكم راأ�س اخليمة
 ت�شتقبل فريق ال�شرطة الن�شائي

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قرينة  اأ���س��ادت   
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد بجهود 
�سرطة راأ�س اخليمة الأمنية املتميزة املبذولة يف �سبيل ن�سر وتعزيز الأمن 
والأم��ان يف كافة ربوع الإم��ارة.. كما ثمنت ح�سول �سرطة راأ�س اخليمة 
املوؤ�س�سي  التميز  فئات  �سمن  الأمني  املجال  يف  جهة  اأف�سل  جائزة  على 
على م�ستوى قيادات ال�سرطة يف الدولة اإىل جانب جائزتني �سمن فئات 
التميز الوظيفي وذلك �سمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز للدورة 

الرابعة.
املاجد لفريق �سرطة  ال�سيخة هنا بنت جمعة  ا�ستقبال  جاء ذلك خالل 
را�سد اخلابوري مدير  م��وزة  اأول  م��الزم  برئا�سة  الن�سائي  راأ���س اخليمة 
ال�سرطة من  منت�سبات  الفريق وح�سور  رئي�س  املجتمعية  الربامج  فرع 
الن�سائية  القيادات  من  وجمموعة  وامل��دين  الع�سكري  الن�سائي  العن�سر 
ق�سر  يف  الرم�ساين  جمل�سها  �سمن  وذل��ك  ب��الإم��ارة  املجتمع  و�سيدات 

�ساحب ال�سمو حاكم را�س اخليمة يف مدينة �سقر بن حممد.
الأم��ور وامل�ستجدات على  اإىل مناق�سة كافة  الرم�ساين  املجل�س  ويهدف 
امل��راأة وتخدم املجتمع الن�سوي يف الإم��ارة بهدف دعم  ال�ساحة التي تهم 
فيه  ما  كل  وتقدمي  املجتمع  يف  دوره  لب��راز  الن�سائي  العن�سر  وت�سجيع 

اخلري خلدمة ورفعة الوطن.
�سوؤون  متابعة  على  حر�سها  امل��اج��د  جمعة  بنت  ه��ن��اء  ال�سيخة  واأك���دت 
املراأة يف الإمارة.. م�سيدة بجهود العن�سر الن�سائي ب�سرطة راأ�س اخليمة 
والأمنية  الوطنية  الفعاليات  كافة  يف  م�ساركتهن  خ��الل  م��ن  املتميزة 
حتقيق  يف  الفريق  وتفاين  وخارجها  الإم���ارة  م�ستوى  على  واملجتمعية 

الرتابط املجتمعي ودعم الأمن والأمان يف كل مكان وزمان.
من جانبهن وجهت ع�سوات فريق �سرطة راأ�س اخليمة الن�سائي ال�سكر 
والتقدير والثناء لقرينة �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة نظري اإتاحة 
الأمنية  الرم�ساين لب��راز جهودهن  لهن من خالل جمل�سها  الفر�سة 
واملجتمعية ..واأكدن حر�سهن على تقدمي املزيد من اجلهود لتعزيز اأمن 

املراأة خا�سة واملجتمع عامة.
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رئي�س اإيطاليا ي�شتدعي م�شوؤول �شابقا ب�شندوق النقد 
•• روما-رويرتز:

قال متحدث رئا�سي اإن الرئي�س الإيطايل �سريجيو ماتاريال 
كارلو  ال���دويل  النقد  �سندوق  يف  ال�سابق  امل�����س��وؤول  �سيلتقي 
منه  �سيطلب  الرئي�س  ب���اأن  تكهنات  و���س��ط  وذل���ك  كوتاريلي 

رئا�سة حكومة موؤقتة.
�سيا�سية  ا���س��ط��راب��ات  و���س��ط  ك��وت��اري��ل��ي  ا���س��ت��دع��اء  ي��ج��يء 
اأمر  اإج��راء انتخابات مبكرة  اأن  ود�ستورية يف وقت يبدو فيه 

ل مفر منه.
وجاء ا�ستدعاء كوتاريلي بعد اأن تخلى حزبا حركة )5-جنوم( 
املناه�سان  اليمني  لأق�سى  املنتمي  ال�سمال  راب��ط��ة  وح���زب 
ائتالفية  ل��ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة  ع���ن خ��ط��ط��ه��م��ا  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

احتجاجا على ا�ستخدام رئي�س الدولة حق النق�س )الفيتو( 
كلمة  يف  م��ات��اري��ال  وق��ال  القت�ساد.  ل��وزي��ر  اختيارهما  �سد 
القت�سادي  اخلبري  وه��و  املر�سح  ه��ذا  رف�س  اإن��ه  تلفزيونية 
اإي��ط��ال��ي��ا من  ب�سحب  ه��دد  لأن���ه  ع��ام��ا(  �سافونا )81  ب��اول��و 

اليورو.
اإيطاليا،  اقت�ساد  اأن  الأنباء  املالية يف ظل  الأ�سواق  وارتفعت 
ثالث اأكرب اقت�ساد مبنطقة اليورو، لن تقوده حكومة معادية 
قلق  اأث��ار  “غمو�س موقفنا  ماتاريال  وق��ال  املوحدة.  للعملة 

امل�ستثمرين واملودعني يف اإيطاليا واخلارج.
اإذا كنا نريد مناق�ستها علينا  اأ�سا�سي.  اليورو خيار  »ع�سوية 
حينئذ اأن نفعل ذلك باأ�سلوب جدي«. وتراجعت الأ�سواق املالية 
الأ�سبوع املا�سي ب�سبب خماوف من اأن الئتالف الذي جتري 

مناق�سته بني رابطة ال�سمال املنتمية لأق�سى اليمني وحركة 
)5-جنوم( ال�سعبية قد يبداأ عملية اإنفاق ببذخ ويزيد ب�سكل 
والذي  بالفعل  ال�سخم  اإيطاليا  دي��ن  خطورة  على  ينطوي 

يزيد 1.3 مرة عن اإجمايل الناجت املحلي للبالد.
لكن بعد انهيار الئتالف ارتفعت الأ�سهم وال�سندات الإيطالية 
واليورو. وتعافت العملة املوحدة من اأدنى م�ستوياتها يف اأكرث 

من �ستة اأ�سهر.
على  ب��غ�����س��ب  )5-جنوم(  وح���رك���ة  ال�����س��م��ال  راب���ط���ة  وردت 
ماتاريال واتهمتاه ب�سوء ا�ستغالل �سلطاته. وكان احلزبان قد 
اأم�سيا اأياما يف حماولة �سياغة اتفاق لت�سكيل ائتالف يهدف 
لإنهاء اأزمة ناجمة عن النتخابات التي اأجريت يف مار�س اآذار 

ومل تخرج بنتيجة حا�سمة.

حمكمة يف مدغ�شقر تاأمر الرئي�س بحل احلكومة 
 •• تناناريف-رويرتز:

رئي�س  وتعيني  احلكومة  باإقالة  الرئي�س  العليا يف مدغ�سقر  املحكمة  اأم��رت 
خطوات  اإط���ار  يف  ال�سيا�سية  الأح����زاب  جميع  بتاأييد  يحظى  ج��دي��د  وزراء 
وقالت  ال��ه��ن��دي.  املحيط  ال��واق��ع��ة يف  اجل��زي��رة  �سيا�سية يف  اأزم���ة  لح��ت��واء 
اإن اخلطوة  املا�سية  يوم اجلمعة  متاأخر  العليا يف وقت  الد�ستورية  املحكمة 
ت�سكيل حمكمة  راجاونارميامبيانيا يف  الرئي�س هريي  لف�سل  نتيجة  جاءت 
اأن  “على  بيان  املحكمة يف  وقالت  البارزين.  ال�سا�سة  تف�سل يف جرائم  عليا 
خالل  توافقيا  وزراء  رئي�س  ويعني  احلكومة  عمل  اجلمهورية  رئي�س  ينهي 
�سبعة اأيام من اإعالن هذا القرار من قائمة ت�سم ثالثة اأ�سماء على الأقل«. 
ويف وقت �سابق هذا ال�سهر وافق الرئي�س على قانون جديد لالنتخابات يلغي 
من  رافالومانانا  م��ارك  الرئي�سي  املعار�سة  مر�سح  منع  �ساأنه  من  كان  بندا 

املناف�سة على املن�سب مما اأثار اأزمة �سيا�سية ومظاهرات دموية يف ال�سوارع.

•• الفجر - تون�س – خا�س
قرطاج  وثيقة  يف  امل�ساركون  ف�سل 
الإ�سايف  ال��وق��ت  يف  الت��ف��اق  على 
ال���������ذي م���ن���ح���ه ل����ه����م ال���رئ���ي�������س 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي 
وق����د مت�سكت  امل���ا����س���ي.  اجل��م��ع��ة 
الداعي  مبوقفها  النه�سة  حركة 
يف  ج����زئ����ي  حت����وي����ر  اإدخ���������ال  اإىل 
م�����ع احل�����ف�����اظ على  احل����ك����وم����ة 
للحكومة،  رئي�سا  ال�ساهد  يو�سف 
وتبنى ه��ذا امل��وق��ف ك��ل م��ن حزب 
امل��ب��ادرة وح���زب امل�����س��ار اإىل جانب 
املزارعني،  احتاد الأع��راف واحتاد 
تون�س  ن��داء  من  كل  مت�سك  فيما 
وال���وط���ن���ي احل�����ر واحت�������اد امل������راأة 
واحتاد ال�سغل مبواقفهم ال�سابقة 
اي�سا والداعية اىل رحيل يو�سف 

ال�ساهد فورا.
بال�سب�سي  دف�����ع  ال���ت���ب���اي���ن،  ه�����ذا 
ب�����اإع�����الن  امل������وق������ف  ح���������س����م  اىل 
الزمة  ولتبلغ  الج��ت��م��اع،  تعليق 
ال�سيا�سية ذروتها، وقد تفتح على 
اأحد  وبرملانية ل  د�ستورية  ازم��ات 

يدرك الن ابعادها وتداعياتها.

امل�شالة حم�شومة
الر�سمية  الناطقة  اأعلنت  وق��د     
�سعيدة  التون�سية  الرئا�سة  با�سم 
ق����را�����س، اأم�������س الث����ن����ني، ان����ه مت 
بوثيقة  ال���ع���م���ل  ت��ع��ل��ي��ق  ر���س��م��ي��ا 

قرطاج2 اإىل اأجل غري حمّدد.
ت��ك�����س��ف ق���را����س ع���ن �سبب     ومل 
اتخاذ هذا القرار الذي جاء خالل 
باإ�سراف  اأم�������س  ان��ع��ق��د  اج��ت��م��اع 
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  الرئي�س 

بروؤ�ساء الحزاب واملنظمات.
تباين  اث��ر  التعليق  ه��ذا  وي��اأت��ي    
املواقف حول النقطة 64 املتعلقة 
بالتحوير احلكومي وفق ما �سرح 
به عدد من الأطراف التي ح�سرت 

اجتماع اليوم بق�سر قرطاج
   يذكر اأنه مت التو�سل اإىل اتفاق 
وثيقة  من  نقطة   63 بخ�سو�س 
2، يف ما مل يتم التو�سل  قرطاج 
اإىل اتفاق بخ�سو�س النقطة 64 

••وا�سنطن-وكاالت:

ال�سمالية  ك�����وري�����ا  ا����س���ت���ك���م���ل���ت 
اأ�سلحة  على  للح�سول  م�ساعيها 
قدرتها  ا�ستعر�ست  كما  ن��ووي��ة. 
ع��ل��ى اإن���ت���اج ق��ن��اب��ل ن���ووي���ة ميكن 

حتميلها على �سواريخ. 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  زع��ي��م  واأع���ل���ن 
ب��الده متتلك  اأن  اإي��ل،  كيم جونغ 
تاأكيده  رغ����م  ن����ووي����ة،  ردع  ق����وة 
بالرئي�س  لالجتماع  ال���س��ت��ع��داد 
الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت���رام���ب، واإن 
يكن لي�س مرجحاً اأن يتخلى كيم 

عن تلك الأ�سلحة.
يف  لفت  التطورات،  تلك  كل  رغم 
من  كل  اأفريز”،  “فورين  جملة 
روبرت جريفي�س، اأ�ستاذ العالقات 
كولومبيا،  جامعة  ل��دى  الدولية 
�سيا�سية  عاملة  هوبر،  راب  وم��ريا 
القانون  كلية  ب��ارزة لدى  وباحثة 
يف جامعة ييل، ملوا�سلة وا�سنطن 
بالتخلي  ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ  م��ط��ال��ب��ة 

اإدارة  تعهدت  كما  اأ�سلحتها.  ع��ن 
ترامب عدم ال�سماح لنظام كوريا 
ال�سمالية باحل�سول على �ساروخ 
الأرا�سي  �سرب  على  ق��ادر  ن��ووي 
النتيجة  وك����ان����ت  الأم����ري����ك����ي����ة. 
اأكرث  جديدة  مرحلة  يف  الدخول 
اأمريكا  بني  العالقات  يف  خطورة 
وكوريا ال�سمالية، وخماطر وقوع 

مواجهة نووية. 
�سدر  لإع���الن  ال��ب��اح��ث��ان  وي�سري 
م�سوؤولني  ع��ن  املا�سي  م��ار���س  يف 
جنوبيني  وك���وري���ني  اأم��ري��ك��ي��ني 
ب�ساأن احتمال عقد قمة بني كيم 
وترامب. ولكن بغ�س النظر عما 
اإذا كانت الديبلوما�سية �ستمار�س 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اأو  �سحرها، 

الأمر بتعري�س امل�سلحة الوطنية 
م�سلحة  ل  اأّن��ه  م�سيفا  للخطر، 
ل��ت��ون�����س يف ال���ظ���رف ال����راه����ن يف 
وجود  دون  ب��احل��ك��وم��ة  الإط���اح���ة 

بديل وا�سح.
الرئي�س  الغنو�سي قرار     وك�سف 
متابعا  املعلن”  “غري  ال�سب�سي 
الدولة  رئي�س  اأراد  “لو  ب��ال��ق��ول 
وله  بذلك  لقام  احلكومة  تغيري 
عديد الطرق التي تخول له ذلك، 
ول وجود ملا يدل اأن رئي�س الدولة 

عازم على تغيري احلكومة«.
   م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س حزب 
املبادرة كمال مرجان، اأن املوقعني 
و�سلوا  ق�����رط�����اج  وث���ي���ق���ة  ع���ل���ى 
اتفاق.  ف��ي��ه  ي��وج��د  ل  و���س��ع  اإىل 
“رئي�س  اأن  اإىل  م��رج��ان  واأ����س���ار 
اىل  و�سلنا  اننا  راأى  اجلمهورية 
ماأزق رمبا مل يكن ينتظره” على 

ح�سب تعبريه. 
“اعتقد  قائال  واأ���س��اف مرجان    
موجودة  ك��ل��ه��ا  الإم���ك���ان���ي���ات  ان 
احلكومة  رئ��ي�����س  ي��ت��وج��ه  ان  ام���ا 
ل  لأن��ه  با�ستقالة  ال�ساهد  يو�سف 
ميكن له موا�سلة مهامه يف مثل 
التوجه  اأو ميكن  ال��ظ��روف،  ه��ذه 
للربملان لطلب اإعادة منح الثقة«. 
واأق����ر م��رج��ان ب���اأن ال��رئ��ي�����س قرر 

تعليق العمل بوثيقة قرطاج.
ال���ذراع هناك    وككل عمليات يل 
راب����ح وخ��ا���س��ر، وال��ث��اب��ت اىل حد 
ال�����س��اع��ة، ان ال���راب���ح الب�����رز من 
ال�ساهد  ك��ل م��ا ج��رى ه��و يو�سف 
�سيء  وك��ان ل  ال��ذي وا�سل عمله 
يحدث م��ن ح��ول��ه، يف ح��ني يكون 
الن-  ح��د  -اىل  اخلا�سرين  اأب���رز 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال��ع��ام  الحت����اد 
ال�����ذي مل ي��ن��ج��ح رغ����م وزن�����ه من 
ال�ساهد،  ي���و����س���ف  را�������س  ق���ط���ف 
حافظ  الب����ن  ال�سب�سي  وك��ذل��ك 
واملرارة  اخل�سارة  بني  ال��ذي جمع 

ال�سيا�سية والذاتية. 
يتفقون  املراقبني  جميع  اأن  اإل    
على ان الف�سل يف تطويق الزمة، 
�سيجعل من تون�س اخلا�سر الكبري 

والوحيد.. فالأزمة تبداأ الن.

والتي تهم م�سري حكومة يو�سف 
ال�ساهد.

   وكان الرئي�س التون�سي قد قال 
يف اف��ت��ت��اح��ه اأم�����س الث��ن��ني، اآخر 
ع��ل��ى وثيقة  ل��ل��م��وق��ع��ني  اج��ت��م��اع 
ت�سريحات  ت��وج��د  ل   “ ق���رط���اج 
ل��ه��ذا ال���ي���وم وامل����وج����ود ق��ي��ل يوم 

اجلمعة املنق�سي«.
“بعد  ال�سب�سي  ق��ائ��د  وا���س��اف     
اجل��ل�����س��ة ط��ل��ب م��ن��ي م���ن بع�س 
مفتوحة  اجلل�سة  ت��رك  احل�سور 
ل��ي��وم الث���ن���ني.. ا���س��ت��ج��ب��ت لهذا 
الطلب لأين ل اأريد اأن اأقول اإين 
امل�سلحة  اأراع������ي  ال����ذي  ال��وح��ي��د 

العامة للجميع ».
اأقول  “من موقعي ه��ذا     وت��اب��ع 

ال���������وزاري قائال  ال���ف���ري���ق  راأ��������س 
وثيقة  تلزمنا  تعد  مل  ال��ي��وم  م��ن 

قرطاج.
ال��ط��ب��وب��ي يف ت�سريح     واأ����س���اف 
وثيقة  اج����ت����م����اع  ان����ت����ه����اء  ع���ق���ب 
يف  ت��ب��اي��ن  ’’هناك  اأن  ق����رط����اج، 
 ،64 النقطة  بخ�سو�س  امل��واق��ف 
العمل  تعليق  طلب  الرئي�س  لهذا 
ونحن  راأي��������ه  وه�������ذا  ب���ال���وث���ي���ق���ة 
للتاريخ  ق��رارات��ن��ا...  لنا  كمنظمة 
كل واحد يتحمل م�سوؤوليته، من 
اليوم ل�ست ملزما باأي �سيء<<.

رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة     وك��������ان 
ال����ب����اج����ي ق����ائ����د ال�������س���ب�������س���ي قد 
اج��ت��م��ع ب���الأط���راف امل��وّق��ع��ة على 
وث��ي��ق��ة ق��رط��اج ل��ل��م�����س��ادق��ة على 

امل�سالح  فوق  العامة  امل�سلحة  اإن 
اجتمعنا  وع��دي  وح�سب  احلزبية 
اليوم واإذا كان هناك �سيء ن�ستمع 
بالن�سبة  وع��م��وم��ا  فليكن..  اإل��ي��ه 
الأ�سبوع  يف  ُح�����س��م��ت  امل�����س��األ��ة  يل 

املنق�سي«.

ان�شحاب احتاد ال�شغل
العام  الأم��ني  اأعلن     من جانبه، 
لل�سغل  التون�سي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
نور الدين الطبوبي عن ان�سحابه 
من املفاو�سات، موؤّكدا اأّن املنظمة 

ال�سغيلة “غري ملزمة ب�سيء«. 
الطبوبي  ن��ورال��دي��ن  ح��ّم��ل  كما    
ف�سل وثيقة قرطاج اىل الطراف 
على  ال�ساهد  ببقاء  طالبت  التي 

لي�ست  احلكومة  ه��ذه  ان  معتربا 
تغيريها  مي��ك��ن  ل  ول��ك��ن  مثالية 
يف ظ��ل غ��ي��اب ب��دي��ل وا���س��ح، وفق 

تعبريه.
اجلميع  اأن  الغنو�سي،  واأ���س��اف    
تعودوا على تقدمي حركة النه�سة 
ان احلركة  على  ت��ن��ازلت، م�سددا 
كانت  اإذا”  ال  ب��ت��ن��ازلت  ت��ق��وم  ل 

تخدم م�سلحة تون�س«.
   واأ�سار اىل ان امل�سلحة الوطنية 
دفع  ذل����ك  واأن  خ��ط��ر  يف  ال���ي���وم 
باحلركة اىل ال�سعي اىل التوافق، 
تغيري  ي���ق���ع  “ملاذا  م���ت�������س���ائ���ال 
املتاأزم  ال��و���س��ع  ه���ذا  احل��ك��وم��ة يف 

الذي تعي�سه املالية العمومية«.
توافق  ل  النه�سة  اأن  واأ���س��اف     

تت�سّمن  ال��ت��ي   2 ق��رط��اج  وث��ي��ق��ة 
املجالت  يف  الإ�سالحات  اأولويات 
الق����ت���������س����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل  وال�سيا�سية 
احلكومة  ت���رك���ي���ب���ة  يف  ال���ن���ظ���ر 

القادمة.
ال��رئ��ي�����س ق��ائ��د ال�سب�سي     وك���ان 
ق���د اق����رتح يف اج��ت��م��اع ع��ق��د يوم 
اجلمعة املنق�سي تاأجيل امل�ساورات 

اىل ما بعد �سهر رم�سان.

النه�شة تتم�شك
اأك����د رئ��ي�����س حركة  امل���ق���اب���ل،    يف 
ال��ن��ه�����س��ة را����س���د ال��غ��ن��و���س��ي، اأن 
لتون�س  م�سلحة  ترى  ل  احلركة 
يف تغيري حكومة يو�سف ال�ساهد، 

يريد  م���ن  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ه�����ذا،  ع��ل��ى 
تغيري احلكومة عليه التوجه اإىل 
الربملان.. م�سددا على اإن النه�سة 
وال�ستمرارية  ال����س���ت���ق���رار  م���ع 

حلكومة يو�سف ال�ساهد.
   وح��ّم��ل رئ��ي�����س ح��رك��ة النه�سة 
تعليق  م�سوؤولية  الغنو�سي  را�سد 
لالأطراف  قرطاج  بوثيقة  العمل 
للتوافق..  ت�سع  مل  اإنها  قال  التي 
لي�س عقائديا  اأن اخلالف  متابعا 
خمتلف  ت���ق���دي���ر  يف  ي��ت��م��ث��ل  ب����ل 
مل�����س��ال��ح ت��ون�����س ب��ني ���س��ّق��ني، �سق 

ت�سمن 4 عنا�سر و�سق من 5.
حركة  اأّن  ال��غ��ن��و���س��ي  واع���ت���رب     
قدما  امل�سي  ميكنها  ل  النه�سة 
يف تقدمي التنازلت عندما يتعلق 

ا�سرتاتيجية اأمريكية حيال كوريا 
التهديدات  من  مزيجاً  ال�سمالية 
والوعود من اأجل اإقناع بيونغ يانغ 

���س��وف ت��خ��ت��ار و���س��ائ��ل اأخ�����رى – 
ا�ستخدام  وح��ت��ى  وردع،  ع��ق��وب��ات 
���س��ي��ظ��ل هناك  ع�������س���ك���ري���ة،  ق�����وة 
حتدياً، و�سوف تتقرر نتيجة هذه 
بلد  كل  تاأثري  كيفية  يف  املواجهة 

على الآخر.
 وذلك بدوره يعتمد علي مفاهيم 
ت��ع�����س��ع�����س يف عقول  ف��ه��م  و����س���وء 
جميع �سناع ال�سيا�سة الأمريكيني 
خ�سوم  م����ع  ي��ت��ع��ام��ل��ون  ال����ذي����ن 
خ��ارج��ي��ني. ول��ك��ن ع��ن��دم��ا يتعلق 
ب��ني وا�سنطن  ب��ال��ع��الق��ات  الأم���ر 
وبيونغ يانغ، تتزايد خطورة تلك 
ح�سابات  ع���ن  وي��ن��ج��م  امل�����س��اك��ل، 

خاطئة نتائج كارثية. 
وح�����س��ب ال��ب��اح��ث��ني، ت�����س��م��ل اأي���ة 

ل يعتمد فقط على الأدوات التي 
تقييم  بقدر  اأمريكا  ت�ستخدمها 
يتعلق  كما  لها.  ال�سمالية  كوريا 
ق��ادة كوريا  الأم��ر بكيفية تف�سري 
وا�سنطن.  لإ�����س����ارات  ال�����س��م��ال��ي��ة 
ووعود  تهديدات  ي�سدقون  وه��ل 

وا�سنطن؟ 
اأن������ه يف حال  ال���ب���اح���ث���ان  وي������رى 
ك��ان��ت ه��ن��اك ف��ر���س��ة ل��ن��ج��اح اأية 
حيال  اأم���ري���ك���ي���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأو لتجنب ك��ارث��ة، فال بد  ك��وري��ا، 
ب�ساأن  �سحيح  ح��د���س  ت��وف��ر  م��ن 
هو  وم��ا  كيم،  نظام  تفكري  كيفية 
ق��ي��م وه����ام ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ه، وكيف 

يثمن خياراته.
 ويفرت�س بوا�سنطن اأن ل تفهم 

وح�سب،  ال�سمالية  كوريا  اأه��داف 
م�سوؤولو  ي��ف��ه��م  ك��ي��ف  اأي�����س��اً  ب���ل 
ك�����وري�����ا ال�������س���م���ال���ي���ة الأه����������داف 
الأمريكية، وما اإذا كانوا ي�سدقون 

الت�سريحات الأمريكية. 
وتبعاً ملا �سبق ذكره، يقول الباحثان 
اإن الق�سية الأكرث اإحلاحاً الآن ل 
تتعلق مبا تريده الوليات املتحدة 
التعاي�س معه.  ت�ستطيع  ما  بقدر 
ال�س����مالية  ك��وري��ا  اق����رتاب  ف��م��ع 
نووي،  �سالح  على  ح�سولها  م��ن 
تقدمي  ن��ظ��ام��ه��ا  ي��ف��ي��د  ي��ع��د  مل 
تنازلت، كما مل يعد مرغوب بها 

لديه.
اجلانبني  اأن  ال��ب��اح��ث��ان  وي�����رى 
ال�سمايل  وال����ك����وري  الأم���ري���ك���ي 

باإقناع  تتمثل  ع��ق��ب��ات  ي��واج��ه��ان 
ب��ع�����س��ه��م��ا ب�������س���دق ن���واي���اه���م���ا. 
عالقات  وج�������ود  ع�����دم  وب�������س���ب���ب 
بينهما،  ع����ادي����ة  دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
نظرهما  وجهات  اجلانبان  يبني 
التفاعالت  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
والبيانات. ونتيجة له، ل يثق اأي 

منهما بالآخر.
اللقاء  رف���ع  ال��ب��اح��ث��ني،  وح�����س��ب 
امل��ت��وق��ع غ���ري امل�����س��ب��وق ب���ني كيم 
وترامب، �سقف التوقعات والآمال 
باحتمال التو�سل اإىل اتفاق يكون 
النوايا  ذوي  م���ن  ل��و���س��ط��اء  ف��ي��ه 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  مثل  احل�سنة، 
وا�سنطن  من  كل  ت�سجيع  يف  دور 
وب��ي��ون��غ ي��ان��غ ع��ل��ى الع��ت��ق��اد اأن 
لتقدمي  م�ستعد  الآخ���ر  ال��ط��رف 
حمادثات  ت��ف��ي��د  وق����د  ت����ن����ازلت. 
من  ال���ت���خ���ف���ي���ف  يف  م����ب����ا�����س����رة 
اتهامات  وت���ب���ادل  ت���وت���رات  ح���دة 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��ني  وت��ه��دي��دات 

والوليات املتحدة. 

لكن  وا�سنطن.  لإرادة  بالن�سياع 
اإقناع  وا�سنطن  ا�ستطاعت  �سواء 
فذلك  ل،  اأو  ال�ستاليني  بالنظام 

تعليق العمل بوثيقة قرطاج:

تون�س: اأزمة �شيا�شية خانقة تطرق الأبواب بعنف...!
 احتاد ال�شغل ين�شحب من الوثيقة والنه�شة تتم�شك بال�شاهد رئي�شا للحكومة

ب�شبب عدم وجود عالقات ديبلوما�شية ل يثق اأي منهما بالآخر 

مفاهيم خاطئة بني وا�شنطن وبيونغ يانغ  تخفي تداعيات كارثية

هل خ�سر ال�سب�سي البن معركة ازاحة ال�ساهد الطبوبي ين�سحب غا�سبا

ال�سب�سي يختتم اجتماع وثيقة قرطاج النه�سة.. ل تغيري للحكومة
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وجها  ُيعترب  ال���ذي  م��ات��اري��ال  �سريجيو  الإي��ط��ايل  الرئي�س  يتمتع 
موؤ�س�ساتيا حمرتما، ب�سالحيات حمدودة لكن غالبا ما يتبني اأنها 
تعيني  ماتاريال  رف�س  فقد  �سيا�سية.  اأزم��ة  ح�سول  ح��ال  يف  مهمة 
وزير لالقت�ساد م�سكك بالحتاد الوروبي رغم اأن ا�سم هذا الأخري 
كان مطروحا من قبل رئي�س احلكومة املكلف ومدعوما من جانب 
املن�سو�س  الرئا�سية  ال�سالحية  هذه  واأث��ارت  الربملانية.  الأكرثية 
92 من الد�ستور اليطايل، غ�سب الرابطة )ميني  امل��ادة  عليها يف 
متطرف( بزعامة ماتيو �سالفيني وحركة خم�س جنوم وعلى راأ�سها 
لويجي دي مايو. ولي�ست هذه املرة الأوىل التي يرف�س فيها رئي�س 
كان  اذ  الربملانية،  الأك��رثي��ة  قبل  من  مطروح  وزي��ر  تعيني  ايطايل 
هناك على الأقل ثالث حوادث من هذا النوع يف تاريخ اجلمهورية 
ب�سيلفيو  املتعلقة  الأ���س��ه��ر  احل���الت  اإح���دى  بينها  م��ن  الي��ط��ال��ي��ة، 
الت�سريعية  النتخابات  يف  الأخ��ري  ه��ذا  ف��از  اأن  فبعد  برلو�سكوين. 
باإجراءات  ال��ذي كان م�ستهدفا  الع��الم  اق��رتح قطب   ،1994 عام 
حماميه  تعيني  �سكالفارو  لويجي  او�سكار  الرئي�س  على  ق�سائية، 
���س��ك��ال��ف��ارو ذل���ك وتنحى  ل��ل��ع��دل. رف�����س  ���س��ي��زاري بريفيتي وزي����را 
برلو�سكوين. اإل اأن هذه املرة، مل يتقبل ال�سعبيون ا�ستخدام الرئي�س 
هذه ال�سالحية واعتربوا اأن بروك�سل اأو جمموعات ال�سغط املالية 

تفر�س �سيطرتها.

اأن الرئي�س الإي��راين ح�سن روحاين  اأم�س  اأعلن م�سوؤولون يف بكني 
�سيح�سر قمة مع نظرييه ال�سيني والرو�سي ال�سهر املقبل يف اإطار 
م�ساعي انقاذ التفاق النووي الذي بات مهددا بالنهيار عقب ان�سحاب 
الأوروبية  وال��ق��وى  ورو�سيا  ال�سني  من  كل  وتعمل  منه.  وا�سنطن 
2015 جاهدة  امل��ربم ع��ام  ال��ن��ووي الي���راين  املوقعة على الت��ف��اق 
الن�سحاب  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  بعدما  لإنقاذه 
منه واإعادة فر�س العقوبات على طهران. و�سيلتقي الرئي�س ال�سيني 
�سي جينبينغ نظريه اليراين روحاين على هام�س اجتماع “منظمة 
تعاون �سنغهاي” يف التا�سع والعا�سر من حزيران يونيو يف ت�سينغداو، 
اأن الرئي�س  ي��ي. واأ���س��اف  اأف��اد وزي��ر خارجية بكني وان��غ  بح�سب ما 
الرو�سي فالدميري بوتني �سيح�سر القمة كذلك. ومل ياأت وانغ على 
لكن  الر�سمية.  القمة  اأجندة  اإعالنه عن  النووي لدى  التفاق  ذكر 
بكني، ال�سريك التجاري الأب��رز لإي��ران واأح��د اأكرب م�سرتي النفط 
منها، اأكدت اأنها تنوي موا�سلة التعامل مع احلكومة يف طهران رغم 
التحرك الأمريكي. ويرجح اأن تكثف ال�سركات ال�سينية اأن�سطتها يف 
ايران مللء الفراغ الذي خلفه خروج ال�سركات الأمريكية والن�سحاب 
عقابية  لإج��راءات  التعر�س  خ�سية  الوروبيني  للمناف�سني  املحتمل 

من الوليات املتحدة.

جديدة  عقوبات  تبني  على  الأوروب���ي  الحت��اد  خارجية  وزراء  اتفق 
“ب�سكل �سريع” بحق امل�سوؤولني الفنزويليني الذين �ساركوا يف عملية 
“تفتقد  اأنها  اإعادة انتخاب الرئي�س نيكول�س مادورو التي اعتربوا 

اإىل امل�سداقية«.
بروك�سل  يف  اج��ت��م��اع  يف  ال�28  الأوروب����ي  الحت���اد  دول  وزراء  واأق���ر 

�سرورة بدء العمل ليتم فر�س العقوبات ر�سميا يف حزيران يونيو.
اأنه  املقبل  الأ���س��ب��وع  الأوروب����ي  اأف���اد الحت���اد  التحرك بعدما  وي��اأت��ي 
�سينظر يف اتخاذ اجراءات جديدة لن النتخابات ف�سلت يف اللتزام 
“خمالفات  ت�سجيل  الدولية” وب�سبب  املعايري  الأدن��ى من  ب�”احلد 
اإن  الر�سمي  اتفاقهم  يف  ال����وزراء  وق���ال  الق����رتاع.  عديدة” خ��الل 
“الحتاد الأوروبي �سيتحرك ب�سكل �سريع وفقا لالإجراءات املعتمدة 
بهدف فر�س مزيد من الإجراءات املحددة الأهداف والتقييدية التي 
ميكن العودة عنها والتي ل ت�سر �سكان فنزويال الذي يرغب الحتاد 

الأوروبي برفع املعاناة عنهم«.
واأ�سافوا اأن “النتخابات ونتائجها افتقدت اإىل امل�سداقية فيما مل 
انتخابات  اج��راء  اأج��ل  من  ال�سرورية  ال�سمانات  العملية  تت�سمن 

�ساملة جلميع الأطراف ودميوقراطية«.

عوا�سم

روما

بروك�سل

بكني

فرن�شا متنح بطاقة حمارب 
للجنود الفرن�شيني يف اجلزائر

 •• باري�س-اأ ف ب:

قررت احلكومة الفرن�سية ان متنح يف بداية من العام املقبل بطاقة حمارب 
ا�ستقاللها  بعد  اجلزائر  ن�سروا يف  الذين  الفرن�سيني  للجنود  وامتيازاتها 
وزيرة  داريو�سيك  اأعلنت جينفييف  ما  بح�سب  و1964،   1962 بني  اي 
ن�سر  “مت  ان��ه  اىل  بيان  يف  داريو�سيك  وا���س��ارت  للدفاع.  الفرن�سية  الدولة 
ع�سرات الآلف من ال�سبان الفرن�سيني حينها يف هذا البلد بني متوز يوليو 
مل  “وهم  وتابعت  ايفيان«.  اتفاقيات  اث��ر   1964 يوليو  ومت��وز   1962
يتمكنوا ابدا من التمتع ببطاقة حمارب والمتيازات التي ترتبط بها، كما 
هو واقع من يتم ن�سرهم اليوم خارج الرتاب الوطني كلما حتركت فرن�سا 

يف اطار واجباتها الدولية«.
ال��وزراء وحر�سا منه على احرتام  “ان رئي�س  الفرن�سية  امل�سوؤولة  واعلنت 
مينحهم  ان  ق��رر  النتخابية(  حملته  )اث��ن��اء  اجلمهورية  رئي�س  تعهدات 

بطاقة حمارب يف اطار قانون املالية لعام 2019«.
ومتنح بطاقة حمارب حاملها خ�سو�سا حق و�سع �سارة املقاتل واحل�سول 

على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو �سنويا.
���س��ن��وات جمعيات  م��ن��ذ  ب��ه  “تطالب  الج����راء  ه���ذا  ف���ان  ال�����وزارة  وبح�سب 
م�سروع  اآخرها  وكان  قوانني.  م�ساريع  مو�سع  وكان  القدامى  املحاربني” 
تقدم به النائب جيل لورتون )حزب اجلمهوريني( ورف�س يف ني�سان ابريل 

من اجلمعية الوطنية بداعي انه “�سابق لوانه«.
الف   24 التنفيذ  حيز  دخ��ول��ه  عند  اجل��دي��د  الج���راء  ي�سمل  ان  ويتوقع 

�سخ�س بكلفة �سنوية تبلغ 18،7 مليون يورو.

اجلي�س الإ�شرائيلي ينكل بطفلني فل�شطينيني معتقلني

احلكومة الفل�شطينية حتمل الحتالل م�شوؤولية الت�شعيد 

للتحرير تتاأهب  واحلديدة  اليمن..  يف  القوى  موازين  تقلب  يوما   15
•• اأبوظبي -وام:

قبل 15 يوما.. وحتديدا يف الرابع ع�سر من مايو اجلاري 
الغربي  ال�ساحل  يف  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات  ق��ائ��د  اأع��ل��ن 
لليمن بدء التحالف العربي - باإ�سناد بحري وبري وجوي 
مدينة  باجتاه  وكبرية  وا�سعة  ع�سكرية  عمليات  اإماراتي- 
املحتلة من قبل  اليمن  واآخ��ر حمافظات  اأهم   .. احلديدة 

ملي�سيات احلوثي على �سواحل اليمن.
و�سكلت تلك العملية حتول دراماتيكيا يف امل�سهد امليداين 
بقيادة  العربي  التحالف  عمليات  انطالق  منذ  اليمن  يف 
اليمن  يف  لل�سرعية  ال��داع��م  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بالنظر اإىل قدرتها على جمع الألوية والقوات اليمنية يف 
خندق واحد اإ�سافة اإىل طبيعة العمليات وتاأثريها الكبري 
يف تغيري امل�سهد امليداين وقلب موازين القوى يف ال�ساحل 

الغربي لليمن.
واأقر عبد امللك احلوثي زعيم ملي�سيات احلوثي الإيرانية 
ال��ت��ي م��ن��ي��ت بها  امل��ت��الح��ق��ة  ب��ال��ه��زائ��م  يف خ��ط��اب متلفز 
ملي�سياته يف ال�ساحل الغربي لليمن.. كا�سفا عن حالة من 
الرتباك والهلع يف �سفوف م�سلحيه الذين نا�سدهم بعدم 

الفرار من اجلبهات.
والزج  املدنيني  ل�ستخدام  احلوثي  ملي�سيات  زعيم  ودع��ا 
بهم للقتال يف احلديدة .. م�ستجديا قبائل اليمن اإىل عدم 

النف�سا�س من حوله يف ظل خ�سائره.
اأعلن عنها  اأن العمليات الع�سكرية التي  اجلدير بالذكر.. 
ال�ساحل الغربي .. �سمت  قائد قوات التحالف العربي يف 
قوات املقاومة اليمنية بجميع اأنواعها وفئاتها اإ�سافة اإىل 

امل�ساركة الفاعلة للقوات ال�سودانية.
كافة  بفئاتها  واملقاومة  العربي  التحالف  ق��وات  و�سطرت 
بطولت ملحمية خالل ال� 15 يوما املا�سية وفق حتركات 
مدرو�سة �سعت لتاأمني ال�ساحل الغربي كامال قبل توجيه 
القوات باجتاه احلديدة خ�سو�سا يف املناطق واملدن املحيطة 

احلديدة..  اإىل  امل��وؤدي  الغربي  ال�ساحل  ط��ول  وعلى  بتعز 
مل  ومفاجئة  نوعية  عمليات  من  ت�سمنته  ما  اإىل  اإ�سافة 
تتوقعها ملي�سيات احلوثي الإرهابية مما �ساهم يف تعزيز 
اليمن من الحتالل احلوثي  القوات نحو تخلي�س  تقدم 
اأكرب  فتح  على  العمليات  واعتمدت  الإيرانية.  والو�ساية 
ع�سكرية  اأ�ساليب  متبعة  واح��د  اآن  يف  اجلبهات  م��ن  ع��دد 
طرق  وقطع  الإرهابية  امللي�سيات  ع��زل  اإىل  عمدت  نوعية 
اإمدادها مما اأدى اإىل انهيارات وا�سعة يف �سفوف امللي�سيات 
عتادها  خلفها  تاركة  منها  كبرية  اأع��داد  وف��رار  الإرهابية 

الع�سكري وخ�سائرها على م�ستوى الأفراد.
وبالعودة اإىل ما قبل الرابع ع�سر من مايو اجلاري – تاريخ 
– فقد �سكل  ب��دء عمليات حترير احل��دي��دة  الإع���الن عن 
القوات  من  نوعية  عمليات  احلوثية  القيادات  ا�ستهداف 
اجلوية للتحالف العربي موجهة �سربات موجعة �ساهمت 
يف فقدان امللي�سيات لقياداتها البارزة اإ�سافة اإىل تاأثري تلك 

العمليات يف انهيار معنويات امللي�سيات الإرهابية.
وا����س���ط���ادت ع��م��ل��ي��ات ن��وع��ي��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي الداعم 
ملي�سيا  ق��ي��ادات  م��ن  ط��وي��ل��ة  ق��ائ��م��ة  ال��ي��م��ن  يف  لل�سرعية 
احل��وث��ي �سملت ���س��ال��ح ال�����س��م��اد ال���ذي ت��راأ���س م��ا ي�سمى 
غارة  ج��راء  للملي�سيات  للتابع  الأع��ل��ى  ال�سيا�سي  املجل�س 
حممود  املن�سق  والعميد  احلديدة  حمافظة  يف  ا�ستهدفته 
اأركان حرب املنطقة الع�سكرية  النقيب الذي توىل رئا�سة 
م�سرف  الف�سل”  “اأبو  الإره���اب���ي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سابعة 
عدد  م��ع  الغربي  ال�ساحل  يف  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�سيا 
النوعية للتحالف  العمليات  من مرافقيه. وانعك�ست تلك 
بداأت  حيث  امللي�سيات  معنويات  على  ف��وري  ب�سكل  العربي 
ت�سليم  يف  احلوثية  امليل�سيات  م�سلحي  م��ن  كبرية  اأع���داد 
اأنف�سهم اإىل قوات ال�سرعية اليمنية فيما ت�ساقط الع�سرات 
من املنت�سبني للملي�سيات الإرهابية يف خمتلف الوجهات.. 
اليمن  اأب��رز حمطات حترير  اإح��دى  اإىل  العملية  لتتحول 

من اغت�ساب امللي�سيات الإرهابية املدعومة من اإيران.
اأروع  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  ف��ئ��ات  �سجلت  ذل���ك  م�����وازاة  ويف 
مللي�سيات  ومفاجئة  موجعة  �سربات  موجهة  البطولت.. 
اليمنية  امل��دن  لتخل�س  الغربي  ال�ساحل  مدن  يف  احلوثي 

الواحدة تلو الأخرى و�سط تاأييد ر�سمي و�سعبي.
العمليات  يوما من   15 ال���  يناهز  ما  م��رور  وبعد  وال��ي��وم 
باتت قوات املقاومة اليمنية على بعد كيلومرتات ب�سيطة 
والذي  ال�سرتاتيجي  عن قلب مدينة احلديدة ومينائها 
يف  الإره��اب��ي��ة  للملي�سيات  كامال  تطويقا  حت��ري��ره  ي�سكل 
�سعدة و�سنعاء. وتوا�سل قوات املقاومة اليمنية مب�ساركة 
القوات ال�سودانية العاملة �سمن التحالف العربي وباإ�سناد 
جوي وبري وبحري من القوات الإماراتية تقدمها �سمال 
اأك��رث من اجتاه  العمليات يف  ا�ستمرار زخم  بالتزامن مع 

حتى حتقق اأهدافها النهائية.
احل��دي��دة احل�سن طاهر  دع��ا حم��اف��ظ  ذل���ك..  يف مقابل 
اأبناء احلديدة لالنتفا�س يف وجه هذه امللي�سيات احلوثية 
على  جثمت  احل��وث��ي  ملي�سيات  اأن  م��وؤك��دا   .. الإج��رام��ي��ة 
اأب��ن��اء احل��دي��دة وال��ي��م��ن ل�����س��ن��وات ع���دة واآن اأوان  ���س��دور 

التخل�س منهم وحترير احلديدة منهم.
ودعا طاهر اأبناء القبائل من املغرر بهم اإىل ترك ال�سالح 
والنحياز للمقاومة .. مثمنا دور دولة الإمارات يف اإ�سناد 
لقوات  الدعم  ر�سائل  وموجها  احل��دي��دة  حترير  عمليات 
ملوا�سلة  اليمنية  والوطنية  واجلنوبية  التهامية  املقاومة 

تقدمها نحو احلديدة.
وت��ت��اأه��ب احل���دي���دة ل��ت��ح��ري��ره��ا م���ن الح���ت���الل احلوثي 
والنفوذ الإيراين بعد اأن ا�ستخدمتها امللي�سيات الإرهابية 
التي  الإيرانية  وال�سواريخ  الأ�سلحة  تهريب  نقاط  كاأبرز 
ا�ستخدمت طوال الأعوام ال�سابقة يف تهديد اأمن املنطقة 
ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  الدولية  البحرية  املالحة  وتهديد 
تنفيذا  ال�سعودي  القومي  الأم��ن  تهديد  الأ�سلحة يف  تلك 

ملخطط �سيطاين ا�ستهدف اململكة و�سعبها ومقد�ساتها.

•• القد�س-املحتلة:

ظهر  الفل�سطينية  واملحررين  الأ���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  وّثقت 
على  املربح  بال�سرب  الحتالل  اعتداء جي�س  الإثنني،  ام�س 
“عوفر”، وذلك خالل  اأ�سريين قا�سرين يقبعان يف معتقل 
التوقيف  م��راك��ز  يف  معهما  وال��ت��ح��ق��ي��ق  اعتقالهما  عملية 

الإ�سرائيلية.
الطفل  على  اع��ت��دوا  الح��ت��الل  جنود  اأن  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
منذر اأبو �سامة )17 عاماً( من قرية بيت دقو ق�ساء مدينة 
ال��ق��د���س اأث��ن��اء ت��واج��ده ب��ال��ط��ري��ق، ح��ي��ث ه��اج��م��ه ع���دد من 
اأنحاء  باأعقاب بنادقهم على خمتلف  اجلنود وقاموا ب�سربه 
و�سفعه،  �سعره  و�سد  الع�سكرية  بب�ساطريهم  وركله  ج�سده 
واأو�سح  للتحقيق معه،  “عطاروت”  اإىل مركز  بعدها  وُنقل 
باأقذر  وال�ستم  والهانة  التهديد  من  ي�سلم  مل  باأنه  الأ�سري 
الحتالل  ق��وات  ونكلت  كما  معه.  التحقيق  خ��الل  امل�سبات 
ق�ساء  بلدة حلحول  عاماً( من   17( �سعدة  اأحمد  بالقا�سر 
اخلليل، بعد اقتحام منزله لياًل، ومت العتداء عليه بال�سرب 
اإىل  اق��ت��ي��اده  خ��الل  اأن��ح��اء ج�سده  وال��رك��الت على خمتلف 
�سمال حمافظة اخلليل. اىل ذلك،  ت�سور”  “كرمي  مع�سكر 
اأدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية باأ�سد العبارات 
الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  ت�سنها  التي  ال�ساملة  احلرب 
و�سد  وامل�سروعة،  والعادلة  الوطنية  وحقوقه  ال�سعب،  �سد 
وجوده احل�ساري، والوطني، والإن�ساين يف اأر�س وطنه عامة، 
ويف املناطق املحتلة امل�سنفة “ج” ب�سكٍل خا�س، والتي ُت�سكل 

غالبية اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة.
ال��وزارة يف  قالت  “وفا”،  الفل�سطينية  الأنباء  لوكالة  ووفقاً 
من  الح��ت��الل  “ت�سعيد  اإن  الإث��ن��ني  ام�س  عنها  �سدر  بيان 
تدابريه واإجراءاته ال�ستيطانية والقمعية �سد �سعبنا ي�سمل 
مناحي احلياة الفل�سطينية كافة، ويرتكز يف الآونة الأخرية 

يف م�ستويني عري�سني«.
الذي  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ت��وى  ه���و  “اأولهما  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
املتوا�سل حلق  والتنكر  الدولتني  يتمثل يف رف�س مبداأ حل 
اإقامة  يف  وحقه  وطنه،  اأر���س  على  تقرير م�سريه  �سعبنا يف 
 67 ع��ام  يونيو   4 ح��دود  على  ال�سيادة  وذات  امل�ستقلة  دولته 
الحتالل  ت��غ��ول  وثانيهما:  ال�سرقية،  ال��ق��د���س  بعا�سمتها 
حا�سل  ه��و  ك��م��ا  وتو�سيعه  ال���س��ت��ي��ط��ان  تعميق  يف  واإم��ع��ان��ه 
بعودة  يطالب  ق��ان��ون  م�سروع  لإق���رار  حم���اولت  م��ن  حالياً 
عدد  وتخ�سي�س  ال�سفة،  �سمال  منطقة  اإىل  امل�ستوطنني 

كبري من املخططات لال�ستيطان فيها، كما �سادقت �سلطات 
لل�سيارات  جممع  لإق��ام��ة  تف�سيلي  خمطط  على  الح��ت��الل 

على اأرا�سي بلدة اخل�سر جنوب بيت حلم«.
التهويد  ع��م��ل��ي��ات  ا���س��ت��م��رار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  “هذا  وت��اب��ع��ت 
يف ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة وم��ن��ط��ق��ة الأغ�������وار، ذل���ك يف 
ت�سمى  م��ا  خ���الل  م��ن  الح��ت��الل  �سلطات  ف��ي��ه  ُت�سعد  وق���ٍت 
التي  ال��ت��و���س��ع��ي��ة  ال���س��ت��ع��م��اري��ة  ت��داب��ريه��ا  امل��دن��ي��ة  الإدارة 
املناطق  يف  الفل�سطيني  الوجود  وحُت��ارب  ال�ستيطان،  تخدم 
عمليات  ذل��ك  يف  مب��ا  وعر�سها،  ال��ب��الد  ط��ول  يف  ج  امل�سنفة 
هدم التجمعات واملنازل الفل�سطينية، كما هو حا�سل يف قرار 
ه��دم جتمع اخل���ان الأح��م��ر، وال��ق��رار الح��ت��اليل الع�سكري 
بهدم 20 منزًل يف قرية العقبة �سرق طوبا�س، وهدم املنازل 
 700 اإع���دام  على  امل�ستوطنني  ع�سابات  واإق���دام  �سلوان،  يف 
�سجرة عنب �سرق اخلليل، ومنع بلدية عزون �سرق قلقيلية 
ال��زراع��ي��ة، وغريها  الطرق  تاأهيل  اأع��م��ال  تنفيذ  اإك��م��ال  من 
واأر�سه،  �سعبنا،  بحق  اليومية  واجل��رائ��م  الع���ت���داءات  م��ن 

وممتلكاته، ومزروعاته، ومقد�ساته«.
نتانياهو  بنيامني  برئا�سة  الإ�سرائيلية  احلكومة  وحملت 
امل�سوؤولية الكاملة واملبا�سرة عن انتهاكاتها اجل�سيمة للقانون 

ال�����دويل، وع���ن مت��رده��ا ال��ف��ا���س��ح ع��ل��ى ال�����س��رع��ي��ة الدولية 
الدولية.  ال�سالم  ب����اإرادة  امل�ستمر  وا�ستخفافها  وق��رارات��ه��ا، 
وطالبت من جديد املحكمة اجلنائية الدولية ب�سرعة النظر 
وبجدية يف تلك اخلروقات التي ترتق مل�ستوى جرائم حرب 
ر�سمي،  حتقيق  لفتح  وت��دع��وه��ا  الإن�����س��ان��ي��ة،  ���س��د  وج��رائ��م 
وف���وري، ط��ال ان��ت��ظ��اره يف ج��رائ��م الح��ت��الل بحق �سعبنا يف 
ما  لإ�سرائيل على  رادع��اً  ذلك  ُي�سكل  وال�سفة، حتى  القطاع 
تقوم به، وحتى تقتنع باأن هناك اأثماناً قد جتد نف�سها جمربة 
على دفعها جراء احتاللها، وجرائمها، وعلى امل�ستويات كافة، 
مبا فيها م�ستوى قادتها وم�سوؤوليها ال�سيا�سيني والع�سكريني 
اخلطري  ال�ستيطاين  الت�سعيد  هذا  واأن  خا�سة  والأمنيني، 
م���ن ط���رف دول����ة الح���ت���الل مُي��ث��ل ال����رد الإ���س��رائ��ي��ل��ي على 
للمحكمة  فل�سطني  دول���ة  بها  تقدمت  ال��ت��ي  الإح��ال��ة  طلب 
خا�سة  فل�سطني  يف  احل��ال��ة  يف  للنظر  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
ال��ن��ظ��ام ال���س��ت��ي��ط��اين الإح�����اليل، وك��اأن��ه��ا ب��ه��ذا ال���رد توؤكد 
الإحالة وحتديها لعمل  دولة الحتالل على حتديها لطلب 
املحكمة، مما ي�ستوجب �سرعة اتخاذ القرار من قبل املحكمة 

بفتح حتقيق ر�سمي وفوري يف جرائم الحتالل.
وب�����دوره، ح��م��ل امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة يو�سف 

املحمود حكومة الحتالل الإ�سرائيلي امل�سوؤولية عن الت�سعيد 
و�سد  وممتلكاتهم،  ال�سعب  اأبناء  �سد  تقوده  ال��ذي  اخلطري 

اأر�سهم يف ال�سفة الغربية املحتلة، وقطاع غزة املحا�سر.
“�سيا�سة القتحامات املتوا�سلة واملرتافقة  اإن  وقال املحمود 
م��ع ال��ه��ج��م��ة الح��ت��الل��ي��ة اجل��ن��ون��ي��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت �سلطات 
ومن�ساآت  ب��ي��وت  ه��دم  تنفيذ  نيتها  ع��ن  مبوجبها  الح��ت��الل 
20 منزًل للمواطنني يف العقبة  اخل��ان الأح��م��ر وع��ن ه��دم 
ق���رب ط��وب��ا���س، وه���دم م��ن�����س��اآت وب��ي��وت اأخ����رى يف حمافظة 
اخلليل، حتت حجج، وذرائع هزيلة حتتكم اأحياناً اإىل اختالق 
املحتلني )فانتازيا احتاللية خا�سة، مثل: عدم الرتخي�س، 
وال�سر�ساب  الو�سوا�س  يحكمها  الأحيان  غالب  ويف  وغ��ريه(، 
الإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  �سلوك  مييز  الذي  القهري  الأمني 
الت�سعيد  “هذا  اأن  واأ����س���اف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«.   واحل��ك��وم��ات 
واقتحام  املواطنني،  بيوت  نوايا هدم  بالإعالن عن  اخلطري 
املدن والقرى واملخيمات يف ال�سفة الغربية، واآخرها اقتحام 
خم��ي��م الأم���ع���ري خ���الل ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة، وق�����س��ف قطاع 
اإع��الن حكومة  ال��ذي يرتافق مع  غ��زة باملدفعية وال��ط��ريان 
ار�س  على  ال�ستيطانية  الوحدات  اآلف  بناء  عن  الحتالل 
العرقي،  التطهري  عمليات  اأك���رب  اإح���دى  يف  امل��ح��ت��ل،  وطننا 
وحماولة اإلغاء وجود اأهل البالد الأ�سليني ل�سالح ا�ستقدام 
اقرتافاً  ي�سجل  م��ا  مكانهم،  واإح��الل��ه��م  غ��رب��اء  وا�ستجالب 
احلا�سر،  ع�سرنا  يف  اجل��رائ��م  اأب�سع  لإح��دى  ج��دي��داً  �سافراً 
الأمر الذي يحتم على املجتمع الدويل توفري حماية دولية 
التي  ال�سمت(  )م��ت��الزم��ة  ع��ن  ال��ف��وري  واخل����روج  ل�سعبنا، 
والنت�سار  الإ�سرائيلية،  الحتاللية  العتداءات  اإزاء  متيزه 
وال�سرائع  القوانني،  عن  وال��دف��اع  الباطل،  ونبذ  احل��ق،  اإىل 
اأن  امل��ت��ح��دث الر�سمي على  اأ���س��دره��ا«. و���س��دد  ال��ت��ي  امل��ل��زم��ة 
دعم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، واإدارته لالعتداءات 
الح��ت��الل��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ���س��د ���س��ع��ب��ن��ا، يجعله ���س��ري��ك��اً يف 
العدوان، والظلم، والحتالل وقهر ال�سعوب، الأمر الذي ل 
ن بها  ت�ستقيم معه القوانني الأر�سّية، وال�سماوية، التي ُيوؤْميِ
والذين  العامل،  اأح��رار  وجميع  املتح�سر،  الع�سري  الإن�سان 
اأجل  من  والتحرك  الأمريكي،  الدعم  ورف�س  اإدان���ة  عليهم 
وقف ومنع العتداءات املتوا�سلة �سد �سعبنا الأعزل، واأر�سه، 
وممتلكاته، ومقد�ساته، واإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي، واإقامة 
ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة 
على حدود 4 يونيو لعام 67، كما تن�س على ذلك القوانني 

والقرارات الدولية.   

وا�شنطن تطالب مبعاقبة 6 م�شوؤولني من جنوب ال�شودان لوبن تندد بانقالب لالحتاد الأوروبي يف ايطاليا 
•• االأمم املتحدة -اأ ف ب:

طلبت الوليات املتحدة من جمل�س الأمن الدويل ا�سافة �ستة م�سوؤولني من جنوب ال�سودان بينهم 
وفق  امل�ساعدات،  و�سول  ومنع  احل��رب  تاأجيج  لدورهم يف  للعقوبات  �سوداء  اىل لئحة  الدفاع  وزي��ر 

م�سودة م�سروع قرار اطلعت عليها فران�س بر�س.
ويف حال مت تبني القرار يف جل�سة مقررة اخلمي�س ملناق�سته، ف�سيواجه امل�سوؤولون ال�ستة حظر �سفر 
دويل اإ�سافة اىل جتميد ممتلكاتهم. وياأتي م�سروع القرار مع ازدياد احباط وا�سنطن جتاه حكومة 
2011 بدعم كبري من الوليات املتحدة  ا�ستقالله عام  ال�سودان  الرئي�س �سالفا كري. ونال جنوب 
التي تبقى املانح الأكرب للم�ساعدات جلوبا. وف�سلت حماولت كثرية لإر�ساء ال�سالم يف جنوب ال�سودان 
الذي دخلت احلرب فيه عامها اخلام�س، وي�سهد ا�ستهداف جماعات اثنية بالقتل وعمليات اغت�ساب 
الدفاع كول مانيانغ جوك  العقوبات الأمريكية املقرتحة وزير  اأخرى. وت�ستهدف  جماعي وفظائع 
لنتهاكه وقف اطالق النار الأخري الذي وقعته احلكومة العام املا�سي، ولقيادته هجمات �سد بلدة 

باغاك ال�سمالية ال�سرقية التي مت ال�ستيالء عليها من املتمردين عام 2017.

�سيتعاظم غ�سب  “ازاء هذا النكار للدميوقراطية، 
ال�سعوب يف كل مكان من اوروبا«. من جهته قال نيكول 
باي نائب رئي�س اجلبهة الوطنية يف ت�سريحات لقناة 
ال�سمال  ورابطة  جن��وم  خم�س  “حزبي  ان  فران�س2 
فازا يف النتخابات الت�سريعية وتو�سال خالل ب�سعة 
ا�سابيع اىل اتفاق كامل حول احلكومة وهما ميلكان 
ماتاريال  متهما  لتنفيذه”،  الدميقراطية  ال�سرعية 
�سيا�سية  ب��اأزم��ة  والت�سبب  العملية  ه��ذه  “بتعطيل 
كبرية«. وا�ساف ان الرئي�س اليطايل “يريد فر�س 
اليطالية  اجلمهورية  رئي�س  وه��و  ل��الأم��ور.  روؤي��ت��ه 
اي  ميلك  ول  وموؤ�س�ساتية  فخرية  ا�سا�سا  ومهمته 
�سرعية مل��ع��ار���س��ة م��ا ق���رره الي��ط��ال��ي��ون م��ن خالل 

•• باري�س-اأ ف ب:

نددت زعيمة اليمني املتطرف الفرن�سي مارين لوبن 
الأوروب���ي  ل��الحت��اد  “انقالب”  ان��ه  قالت  ام�س مب��ا 
الرئي�س �سريجيو ماتاريال  يتاأهب  ايطاليا حيث  يف 
يف  التق�سف  ل�سيا�سة  املوؤيد  كوتاريلي  كارلو  لتعيني 
امليزانية رئي�سا للحكومة لقيادة البالد اىل انتخابات 
جديدة. وكتبت لوبن رئي�سة اجلبهة الوطنية )ميني 
متطرف( يف تغريدة ان “الحتاد الأوروبي والأ�سواق 
املالية ي�سادران جمددا الدميوقراطية”، معتربة ان 
“ما يجري يف ايطاليا هو انقالب و�سطو على ال�سعب 
انه  اليطايل من موؤ�س�سات غري �سرعية«. وا�سافت 

ا���س��اب��ي��ع«. وك���ان الرئي�س  ال��ع��ام قبل ع��دة  الق����رتاع 
الأوروبي  لالحتاد  املعار�س  تعيني  رف�س  اليطايل 
باولو �سافونا وزيرا لالقت�ساد، ما اأثار ا�ستياء حركة 
التقليدية  للموؤ�س�سات  املناه�سة  جنوم”  “خم�س 
وحزب “الرابطة” اليميني املت�سدد ودفع مر�سحهما 
عاما(   53( كونتي  جوزيبي  ال���وزراء  رئا�سة  ملن�سب 
ومن  احل��ك��وم��ة.  ت�سكيل  تكليفه  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  اإىل 
اقت�سادي  خبري  وهو  كوتاريلي  كارلو  تكليف  املقرر 
النقد  ���س��ن��دوق  يف  ���س��اب��ق  وم�������س���وؤول  ع���ام���ا(   64(
الدويل ت�سكيل حكومة تكنوقراط لكنها ل متلك اي 
فر�سة لنيل الثقة يف الربملان، ما �سيوؤدي اىل تنظيم 

انتخابات جديدة يف ايطاليا.

اإجالء الآلف مع حترك »األربتو«�شوب فلوريدا  •• وا�سنطن-رويرتز:

و�سول  املتوقع  من  اإن  م�سوؤولون  قال 
ال��ع��ا���س��ف��ة ���س��ب��ه امل���داري���ة األ���ربت���و اإىل 
ظهر  بعد  بانهاندل  فلوريدا  منطقة 
ام�����س واج��ت��ي��اح��ه��ا اأج�����زاء م��ن جنوب 
�سرق الوليات املتحدة لت�سبب اأمطارا 

غزيرة ورياحا عاتية ورمبا اأعا�سري.
واأو���س��ح خ���رباء ل��الأر���س��اد اجل��وي��ة اأن 
في�سانات  اإىل  ت�����وؤدي  ق���د  ال��ع��ا���س��ف��ة 
ال�ساحلية  ال���ولي���ات  يف  احل��ي��اة  ت��ه��دد 

اجلنوبية.
وقال ديفيد روث وهو خبري يف الطق�س 
التابع  ب���الأع���ا����س���ري  ال��ت��ن��ب��وؤ  مب���رك���ز 

�سكنية  وح���دة   4200 ن��ح��و  و�سملت 
اأمر  تيلور  مقاطعة  اأ���س��درت  ح��ني  يف 

اإجالء اختياري ملناطقها ال�ساحلية.
وق���ال ري��ك �سكوت ح��اك��م ف��ل��وري��دا اإن 
قوات احلر�س الوطني بفلوريدا لديها 
ال�ستعداد  اأه���ب���ة  ع��ل��ى  ف���رد   5500
لذلك.  احل��اج��ة  دع���ت  اإذا  ل��الن��ت�����س��ار 
الطوارئ  حالة  اأعلن  قد  �سكوت  وك��ان 
ال�سبع  امل��ق��اط��ع��ات  ك��ل  يف  ال�سبت  ي��وم 
على  �سكوت  وق��ال  بالولية.  وال�ستني 
تويرت “اإذا كانت اأوامر اإجالء �سدرت 
واأعلن  ت��ت��ج��اه��ل��ه��ا«.  ف���ال  ب��ل��دت��ك  يف 
حاكما وليتي األباما وم�سي�سبي حالة 

الطوارئ اأي�سا يوم ال�سبت.

اأمطارا  ذل���ك ري��اح��ا ع��ات��ي��ة وت�����س��ق��ط 
غزيرة مع دخولها تني�سي فايل يومي 

الثالثاء والأربعاء.
با�سم ظاهرة  اأن ما يعرف  وذك��ر روث 
ال�ساهقة املائية، وهي عبارة عن دوامة 
م��ن ال��ري��اح وامل����اء، ���س��وه��دت يف �ساعة 
قبالة  الأح��د  اأم�س  متاأخرة من م�ساء 

�ساحل األيجور بوينت يف فلوريدا.
واأ�������س������درت م���ق���اط���ع���ة ف���ران���ك���ل���ني يف 
بالإخالء  اأوام�����ر  ب��ان��ه��ان��دل  ف��ل��وري��دا 
املك�سيك  خ��ل��ي��ج  يف  جل��زره��ا  اجل����ربي 

اجتاحت  ال���ت���ي  امل����دم����رة  الأع���ا����س���ري 
وفلوريدا  تك�سا�س  بينها  م��ن  مناطق 
وبويرتوريكو وت�سببت يف اأ�سرار بلغت 
انقطاع  و  ال���دولرات  مليارات  قيمتها 
ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع وتدمري 
املركز  املباين. وذكر  الآلف من  مئات 
ت��وؤدي العا�سفة اإىل  اأن  اأن من املتوقع 
اإىل  من�سوبها  ي�����س��ل  اأم���ط���ار  ���س��ق��وط 
متتد  منطقة  وجتتاح  �سنتيمرتا   30
جورجيا.  غ����رب  اإىل  م�����س��ي�����س��ب��ي  م���ن 
بعد  �ستثري  العا�سفة  اإن  املركز  وق��ال 

اإع�سار.  اإىل  ال��ت��ح��ول  ع��ن  ك��ي��ل��وم��رتا 
واأخلى  بالفعل«.  عا�سفة خطرية  اإنها 
اآلف من �سكان ولية فلوريدا منازلهم 
الأحد مع حترك العا�سفة �سمال عرب 
الوطني  املركز  وق��ال  املك�سيك.  خليج 
العا�سفة  اإن  ل��الأع��ا���س��ري  الأم��ري��ك��ي 
على بعد 185 كيلومرتا اإىل اجلنوب 
�ساحل  ع��ل��ى  �سيتي  بنما  م��ن  ال��غ��رب��ي 

خليج املك�سيك.
الوليات  ���س��ه��دت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ويف 
من  ع��ددا  الكاريبي  ومنطقة  املتحدة 

اجلوية  ل���الأر����س���اد  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة 
ماريالند  ب���ولي���ة  ب����ارك  ك��ول��ي��دج  يف 
الرياح  و�سرعة  قوتها  على  “حافظت 
فيها اأثناء الليل ويبدو اأنها يف طريقها 
للو�سول اإىل الياب�سة عند بنما �سيتي 

)يف فلوريدا(«.
ت�سرب  اأن  امل��ح��ت��م��ل  “من  واأ�����س����اف 
عند  اأو  ال���ظ���ه���ر  ب���ع���د  اإم������ا  ال��ي��اب�����س��ة 
للرياح  �سرعة  اأق�سى  وت�سل  الغروب. 
كيلومرتات   104 ن��ح��و  اإىل  ف��ي��ه��ا 
 16 ن��ح��و  ي��ف�����س��ل��ه��ا  اأي  ال�����س��اع��ة  يف 
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ماليني الدولرات تختفي يف نيجرييا با�شم »الأمن«
ال�ستقرار  ع���������دم  ب����������ذور  ي���������زرعون  الذين  على  بالفائ����������دة  يعود 

والرعب«.
وت��اب��ع��ت دي��ك�����س��ون ان ه���ذه ال��ظ��اه��رة م�����س��وؤول��ة ج��زئ��ي��ا ع��ن “نق�س 
ان  ميكن  جم��م��وع��ات  و”يغذي  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  امل��زم��ن  التمويل” 

ت�سعى لن تزعزع النتخابات«.
انتخب حممد بخاري، القائد الع�سكري ال�سابق، رئي�سا لنيجرييا قبل 
ثالث �سنوات بناء على وعد بدحر جماعة بوكو حرام والق�ساء على 

الف�ساد امل�ست�سري يف الإدارة.
ان��ه يف عهد �سلفه غ��ودلك جوناثان، ك��ان اجلنود  وق��د اك��د حينذاك 
الذين  اجل��ه��ادي��ني  مل��ح��ارب��ة  وال��ذخ��ائ��ر  ال�سلحة  نق�س  م��ن  ي��ع��ان��ون 

ا�ستولوا على مناطق وا�سعة من ارا�سي نيجرييا.

•• الغو�س-اأ ف ب:

�سبت ماليني الدولرات التي تكر�سها حكومة نيجرييا ر�سميا ملكافحة 
غياب المن، يف الواقع يف منظومة وا�سعة من “ال�سناديق ال�سرية” 
يف  حكوميتني  غ��ري  منظمتان  ام�س  ذك��رت  كما  للف�ساد،  املخ�س�سة 

تقرير قبل عام واحد من النتخابات الرئا�سية.
وت�سهد نيجرييا عددا من النزاعات الدامية من مترد جماعة بوكو 
املزارعني  بني  امل�ستمرة  املواجهات  اىل  البالد  �سرق  �سمال  يف  ح��رام 

ومربي املا�سية من اجل احل�سول على موارد يف وليات الو�سط.
ون�سر اجلي�س املنت�سر على كل اجلبهات، قوات يف ال�سمال اي�سا الذي 
تنت�سر فيه ع�سابات تقوم بعمليات خطف و�سرقة ما�سية على نطاق 

متمردة  جمموعات  تقوم  حيث  ال�سرقي  اجلنوب  يف  وكذلك  وا���س��ع، 
بتخريب البنى التحتية النفطية.

مليار   1،03( دولر  مليار   1،2 بنحو  الدفاع  ميزانية  تقدر  وبينما 
يورو(، قالت منظمة ال�سفافية الدولية )تران�سبارن�سي انرتنا�سيونال( 
ومركز الدفاع عن املجتمع املدين الت�سريعي، املنظمة النيجريية غري 
يورو(  مليون   571( دولر  مليون   670 م��ن  اك��رث  ان  احلكومية، 

ا�سافية توزع �سنويا و�سط �سرية تامة.
وحتدث التقرير الذي يحمل عنوان “املال املموه: كيف تغذي الأ�سوات 
عن  نيجرييا”،  يف  الف�ساد  لالمن(  املخ�س�سة  )ال�سناديق  الأمنية 
اموال خا�سة تكر�س نقدا يف اغلب الحيان مل�سوؤولني �سيا�سيني كبار 

لتغطية نفقات ا�ستن�سابية يف جمال المن.

للجي�س  املخ�س�سة  امليزانية  املبالغ  ه��ذه  قيمة  تتجاوز  وللمقارنة 
النيجريي وهي اكرب بت�سع مرات من امل�ساعدة املالية المريكية منذ 

.2012
ويوؤكد التقرير ان “نيجرييا لن حتتاج على الرجح اىل هذه امل�ساعدة 
اذا خف�ست ا�ستخدام +ال�سوات المنية+ واعادت ادراجها يف امليزانية 

الر�سمية للدفاع والمن يف البالد«.
الدولية  ال�سفافية  الوثيقة عن كاثرين ديك�سون من منظمة  ونقلت 
تاأكيدها ان هذه الموال ت�سكل يف الواقع “�سكال من الف�ساد التاريخي 
“�سندوق �سري ي�سهل ا�ستخدامه ويلفه  معتربة انها  يف نيجرييا”، 

الغمو�س الكامل«.
ال�س�������ا�سي  والمن�  الدف�����������اع  قط��������اع  يف  “الف�س��������اد  ان  وا�ساف��������ت 

   الف�شل العا�شر من 
ل  تراجيكوميديا 
يقود  لن  لها.  نهاية 
يف  كونتي  جوزيبي 
احلكومة  النهاية 
املقبلة  الإيطالية 
ُيفرت�س  كــان  التي 
اليمني  ــد  ــوّح ت اأن 
امل�شهد  يف  املت�شدد 

ال�شيا�شي،

 وقد تخلى م�ساء الحد بعد لقاء 
جمعه بالرئي�س اليطايل �سريجيو 
ال�����ذي رف�������س مقرتح  م���ات���اري���ال، 
وزير  ك�سوبر  �سافونا  باولو  تعيني 
�سبيل،  ف��ال  وامل��ال��ي��ة.  ل��الق��ت�����س��اد 
بالن�سبة لق�سر الكويرينال، تتويج 
هذا “الأ�ستاذ املارق الذي يخو�س 
تقول  حربا �سد العملة املوحدة”، 
لوفيغارو، وال��ذي راك��م خ��الل كل 
“النقد  الخ�����رية  ال�����س��ن��وات  ه���ذه 
ال����الذع ���س��د اأمل��ان��ي��ا و���س��د اأوروب����ا 
م��ا���س��رتي��خ��ت، م��ن��ذ ال��ت��وق��ي��ع على 

املعاهدة الأوروبية عام 1992«.
   فبالن�سبة لهذا الرجل، الذي بدا 
مزاجيا جدا قبل عام يف جملة دي 
جنيف ول غازيت دي لوزان، ميثل 
�سيطرة”  “اأداة  ال��واق��ع  ال��ي��ورو يف 
م���ن ق��ب��ل ب���رل���ني، وج���ه���ة ن��ظ��ر ل 
تتالءم مع الحتاد الأوروبي الذي 

يخيفه دائما. 
   خ��ال���س��ة ال��ق��ول، ان���ه ب��ع��د اأكرث 
النتخابات،  يوما من  ثمانني  من 
“ ل تزال ايطاليا من دون حكومة 
تاريخ هذه  رق��م قيا�سي يف  - وه��و 

5 جن���وم وقّدر  ال��راب��ط��ة وح��رك��ة 
 108 “بني  ال�����س��خ��م��ة،  ت��ك��ل��ف��ت��ه، 
مقال  يف  يورو”،  م��ل��ي��ار  و125 
الأعمال  �سحيفة  يف  م��وؤخ��راً  ن�سر 
ت����زال هناك  ال��ي��وم��ي��ة. ول��ك��ن: ل 
هافينغتون  م��وق��ع  ك�سفها  عقبة، 
حكومة  اإن  ال���ف���رن�������س���ي:  ب���و����س���ت 
فر�سة  اأي  مت��ل��ك  “ل  ك��وت��اري��ل��ي 
ما  ال���ربمل���ان،  ث��ق��ة  ع��ل��ى  للح�سول 
5 جنوم  ك����ل م����ن ح���رك���ة  دام������ت 
 “ ���س��ال��ف��اين  �سده”:  وال���راب���ط���ة 
ميثل  ال���ذي  ال��ن��ك��رة  بال�سيد  ن���دد 
ودي مايو ندد ب�  املالية الدولية”، 
“واحد من اأولئك اخلرباء الذين 
كاهلنا  واأرهقوا  الدرو�س،  يعطون 
ال�سحة  جم�����الت  يف  ب��ال��ت��ق�����س��ف 

والتعليم والزراعة »...

الكويرينال يتعّزز
الوحيدة  امل��ه��م��ة  ف����اإن  وه���ك���ذا،     
�ستكون  ال�������س���ج���اع،  ل��ك��وت��اري��ل��ل��ي 
انتخابات  اإىل  ال����ب����الد  “قيادة 
مكهربا”.  يبدو  مناخ  يف  ج��دي��دة، 
هذا  ع��ل��ى  ي��ث��ن��ي  ال��ب��ع�����س  ان  ال 
الخ��ت��ي��ار، لأن���ه ع��ل��ى الأق����ل يعزز 
“على  للجمهورية  رئي�س  �سلطة 
اأخ�����رًيا  الفرن�سية”،  ال��ط��ري��ق��ة 
ايطاليا،  يف  حقيقي  دول���ة  رئي�س 
ال��واق��ع، يكاد يكون رئي�سا  لأن��ه يف 
ل���ل���ح���ك���وم���ة ح����ت����ى ال����ت����ا�����س����ع من 
ان��ه موعد  ي���رتّدد  ت��اري��خ  �سبتمرب، 
انتخابات  م���ب���ك���رة.  لن���ت���خ���اب���ات 
�سحيفة  ف���ي���ه���ا  ت�������رى  ج�����دي�����دة 
معركة  �����س����ريا  دي������ال  ك�����وري�����ريي 
اليورو”.  ح���ول  رح��اه��ا  “�ستدور 
وم��ع ذل��ك، ل ي��زال اخل��وف قائما 
لأوروب����ا  امل��وؤي��د  “املع�سكر  اأن  م��ن 
اإيطاليا  ف���ورزا  م��ن  يت�سكل  ال���ذي 
واحل���زب ال��دمي��ق��راط��ي، ق��د يكون 
وتتجاوزه  جديدة  مفاجاأة  �سحية 

الحداث«.

كورييه  ت����ق����ول  اجلمهورية”، 
انرتنا�سيونال، نقال عن كوريريي 

ديال �سريا.
   وك����ان ال��ك��وي��ري��ن��ال ق���د “طلب 
ت��ع��ي��ني مم��ث��ل ل��الأغ��ل��ب��ي��ة ل ي�سع 
امام  �سعب”  م��وق��ف  يف  اإي��ط��ال��ي��ا 
يقول  اي���ط���ال���ي���ا،  لأن  ب���روك�������س���ل، 
ال����دول  م���ن  “واحدة  م���ات���اري���ال، 
املوؤ�س�سة لأوروبا..وخيار الن�سمام 
اىل اليورو هو خيار اأ�سا�سي لبلدنا 
وم�ستقبلنا، واإذا كنا نريد التخلي، 
بعناية  الم�����ر  ن���در����س  اأن  ي��ج��ب 
كلمة �سغرية، ولكن نقرا  وحذر”. 
�سبه  مواطني  ع��ودة  احتمال  فيها 

ي��ج�����س��د ال���ّي���ا م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احلرب 
فورية  اإن��������ذار  اأو  ث���ق���ة  “ر�سالة 
واملال”،  الق��ت�����س��اد  يف  ل��ل��ف��اع��ل��ني 
�سحيفة  وهي  ريبوبليكا،  ل  تقول 
الكويرينال،  خل��ط  وف��ّي��ة  ي��وم��ي��ة 
اآخرين  اإيطاليني  �سيا�سيني  مثل 
ي��ع��ت��ربون م��ن امل��ح��ّن��ك��ني، وحل�سن 
عن  للدفاع  ا�ستعدادا  اأك��رث  احلظ 

القيم الوطنية والأوروبية:
�سابق يف �سندوق     م�سوؤول كبري 
اختيار  ي��ت��م  مل  ال�������دويل،  ال��ن��ق��د 
كارلو كوتاريللي ع�سوائيا من قبل 
�سهامه  الذي يعرف جيدا  معلمه، 
����س���د ال����ربن����ام����ج امل���������س����رتك بني 

القرتاع:  �سناديق  اإىل  اجل��زي��رة 
هذا  ات���خ���اذ  ب��ح��ق  اح��ت��ف��ظ  “اأنا 
قال  املقبلة”،  ال�ساعات  يف  القرار 

الرئي�س.

والآن؟
على  ���س��ي��ت��ع��نّي  الث�����ن�����اء؟  ويف     
القت�سادي كارلو كوتاريللي، الذي 
الثنني،  ل��ل��رئ��ا���س��ة  دع���وت���ه  مت���ت 
ت�سيري العمال وال�سوؤون اليومية، 
“حكومة  ع��رب  التق�سف  وتكري�س 
علما انه لي�س غريبا  تكنوقراط”، 

عن هذه الأجواء. 
    ان هذا املحرتف الكبري، خّريج 

للقيم  وال�������س���ام���ن  ح����ازم����ا،  ظ����ّل 
طالب  وق��د  وللد�ستور.  الوطنية 
بتهمة  ب��ع��زل��ه  ك��ون��ت��ي  ج���وزي���ب���ي 

اخليانة العظمى.. بب�ساطة.

املفتاح يف رجل القت�شاد
   لويجي دي م��اي��و، زع��ي��م حركة 
زعيم  �سالفيني،  وماتيو  جن��وم،   5
الرابطة، عرّبا اأي�سا عن غ�سبهما 
الكوميديا  ت��ق��ل��ي��د  يف  ال�������س���دي���د 
بانتظام  يتلّب�س  ال���ذي  دي���الرت���ى، 
ب��امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي الإي����ط����ايل، 
الرجل  اأن  جت���اه���ل  وا����س���ط���ن���ع���ا 
املعني لوزارة القت�ساد الإيطالية، 

وامل�سرفية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ل��وم 
م�����ن ج���ام���ع���ة ���س��ي��ي��ن��ا وم���در����س���ة 
ل��ن��دن ل��الق��ت�����س��اد، ك���ان ق���د ُكّلف 
مراجعة  م��ف��و���س��ي��ة  مب�����س��وؤول��ي��ة 
الإن���ف���اق ال���ع���ام م���ن ق��ب��ل حكومة 
اأ�سهر  ع�سرة  ا�ستمرت  التي  ليتا، 
�سياق  يف  و2014،   2013 ب��ني 
���س��ع��ب ل��ل��غ��اي��ة. و���س��ي��ت��ع��ّر���س هذا 
اأي�سا  مق�س”،  “ال�سيد  ب�  امللقب 
املت�سددين  ال��ن��ا���س��ط��ني  ل��غ�����س��ب 
�سهر مار�س  الذين مل ي�سوتوا يف 
الراأ�سمالية،  اآفة  يعتربونه  لواحد 

و”�سيطان” الأ�سواق:
   وه��ك��ذا ت��غ��رق اإي��ط��ال��ي��ا يف اأزمة 

���س��ي��ا���س��ي��ة ج�����دي�����دة، ل���ع���ّل���ه���ا غري 
م�����س��ب��وق��ة، يف ن���ظ���ر ���س��ح��ي��ف��ة ل 
�ستامبا، لأن الرئي�س، يف هذه املرة،  
الورقة  رف����ع  ف��ق��د  ي�����س��ت�����س��ل��م.  مل 
ال�سمال  احل��م��راء يف وج��ه راب��ط��ة 
ارادا  ال��ل��ذي��ن  5 جن�����وم،  وح���رك���ة 
به.  القبول  وزي��ر ل ميكنه  فر�س 
املاأزق  ه��ن��اك خطر حت���ّول  ل��ذل��ك، 
تلك  م���ن  واح�����دة  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ي 
التي  اجلديدة  املوؤ�س�سية  الأزم���ات 
ميلك اليطاليون �سرها، ويعرفون 
دائما كيف ُين�ّسُبونها ب�سكل مبدع. 
الأحمر  اخل��ط  �سافونا،  ك��ان  لقد 
لرئي�س  جتاوزه”  ميكن  ل  ال���ذي 

ومع  امل�ساهمات.  زي��ادة  خ��الل  من 
ان احلكومة تراجعت عنه ب�سرعة، 
ا�سبح ذريعة حلركة �سخط او�سع، 
للتنديد بنق�س احلريات واملطالبة 

با�ستقالة رئي�س الدولة اورتيغا.
واورت���ي���غ���ا امل��ق��ات��ل ال�����س��اب��ق الذي 
يبلغ الثانية وال�سبعني من العمر، 

ال�ساندينية لإطاحة  الثورة  وبطل 
الدكتاتورية يف 1979، توىل حكم 
البالد بعد ذلك حتى 1990، ثم 

عاد اىل احلكم منذ 2007.
اورت��ي��غ��ا بقيادة  امل��ع��ار���س��ة  وت��ت��ه��م 
وبال�سيطرة  وفا�سد  م�ستبد  نظام 
وهيئة  واجلي�س  الكونغر�س  على 

انتظار.
ع����ن مكتب  �����س����ادر  ب����ي����ان  وق�������ال 
الزعيمة  للبالد  الفعلية  احلاكمة 
اونغ �سان �سو ت�سي ون�سره الإعالم 
لجئا   58 اأن  الث��ن��ني  ال��ر���س��م��ي 
بعد  بورما  باجتاه  ع��ربوا احل��دود 
اأن “اكت�سفوا اأنه مل يعد جمديا” 

الالجئني  خميمات  يف  يعي�سوا  اأن 
يف بنغالد�س.

الروهينغا  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����اف 
ال��ع��ائ��دي��ن اع��ت��ق��ل��وا ل��ف�����س��ل��ه��م يف 
ال�سحيحة  العودة  اج���راءات  اتباع 
وذل������ك ح���ت���ى ي�������س���در ق������رار عفو 
بال�ستقرار  لهم  وال�����س��م��اح  عنهم 

الن��ت��خ��اب��ات. وع��ل��ق ح����وار تديره 
حكومة  رف�����س��ت  ب��ع��دم��ا  الكني�سة 
اورت���ي���غ���ا م��ن��اق�����س��ة ب��رن��ام��ج عمل 
ين�س خ�سو�سا على تقدمي موعد 
لإجرائها  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ال�����س��ن��ة اجل�����اري�����ة، بهدف  خ�����الل 

ايجاد حل لالزمة.

اإىل  ب��ورم��ا، م�سريا  م��ن ج��دي��د يف 
انتظار  م��ع�����س��ك��رات  يف  و���س��ع��ه��م 

“موؤقتة«.
�سو  با�سم  الناطق  هتاي  زاو  وق��ال 
ال��ع��ائ��دي��ن يف  ال��الج��ئ��ني  اإن  ت�سي 
الأ�سهر  خ���الل  خم��ت��ل��ف��ة  م���راح���ل 

الأربعة ال�سابقة.

دي مايو يرف�س خبريا مينح الدرو�س �سالفاين ندد مبن ا�سماه ممثل املالية الدولية

كارلو كوتاريللي  رجل النقاذ جوزيبي كونتي رمى املنديل

تغرق يف اأزمة �شيا�شية جديدة غري م�شبوقة:

ال�شتنجاد ب� »ال�شيد مق�س«.. »لإنقاذ« اإيطاليا...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

ماتاريال ا�ستخدم حق النق�س

�شحايا باأحداث عنف جديدة يف نيكاراغوا 
•• ماناغوا-اأ ف ب:

اعلن م�سوؤولون يف نيكاراغوا مقتل 
ح���ك���وم���ي وج������رح ثالثة  م���وظ���ف 
اآخ����ري����ن خ����الل عطلة  ا���س��خ��ا���س 
ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع يف اع���م���ال عنف 
م�ستمرة  ا���س��ط��راب��ات  يف  ج��دي��دة 
���س��د ال��رئ��ي�����س دان���ي���ال اورت��ي��غ��ا يف 
الو�سطى  امريكا  يف  ال��واق��ع  البلد 
اأك��رث من �سهر. وت��ويف جورج  منذ 
متاأثرا  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  غ��ا���س��ت��ون 
بجروح اأ�سيب بها اجلمعة، ح�سبما 
قالت املتحدثة با�سم ال�سرطة فيلما 
“جمموعات  متهمة  غونزالي�س، 
مقتله.  يف  بالت�سبب  تخريبية” 
غا�ستون  اإن  ق��ال��ت  املعار�سة  لكن 
�سحية لقوات المن التي هاجمت 
املتظاهرين يف اليوم نف�سه. ومقتل 
ي��رف��ع ح�سيلة  غ��ا���س��ت��ون  امل��وظ��ف 
اندلع  الذين �سقطوا منذ  القتلى 
العنف يف نيكاراغوا يف 18 ني�سان 
84 �سخ�سا فيما جرح  اإىل  ابريل 
اأكرث من 860 �سخ�سا، ح�سب ما 
قالت منظمات حقوقية وال�سرطة 

واأقارب ال�سحايا.
وكانت ال�سرارة التي فجرت الغ�سب 
التقاعد  ملعا�سات  اإ���س��الح  ال�سعبي 

•• رانغون-اأ ف ب:

لجئا   58 اأن  ب�����ورم�����ا  اأك����������دت 
امل�سلمني  ال��روه��ي��ن��غ��ا  اأق��ل��ي��ة  م���ن 
اأرا���س��ي��ه��ا ط��وع��ا حيث  اإىل  ع����ادوا 
قبل  انتظار  اإىل مراكز  �سري�سلون 
اأن تقدم  اإعادة توطينهم، من دون 

مزيدا من التفا�سيل عنهم.
اقلية  م���ن  ال��ف��ا   700 ن��ح��و  وف���ر 
ال��روه��ي��ن��غ��ا امل�����س��ل��م��ة م���ن ولي���ة 
اآب  يف  ب����ن����غ����الد�����س  اىل  راخ��������ني 
عمليات  ب�سبب  الفائت  اغ�سط�س 
اإنها  املتحدة  الأمم  قالت  ع�سكرية 

ترقى اإىل التطهري العرقي.
م�ستعدة  اإن����ه����ا  ب����ورم����ا  وق����ال����ت 
مع  التهامات  وتبادلت  لإعادتهم 
امل�سوؤول  ال��ط��رف  ح��ول  بنغالد�س 
اإعادة  اتفاق  تنفيذ  يف  التاأخر  عن 
يف  معار�سون  وي�سكك  الالجئني. 

جدية و�سدقية هذا التفاق.
الروهينغا  ال���الج���ئ���ون  وي������رتدد 
ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون ا���س��ط��ه��ادا منذ 
ال����ع����ودة اىل  ب����ورم����ا يف  ع���ق���ود يف 
حقيقية  �سمانات  دون  من  بورما 
وتوفري  ال�����س��خ�����س��ي��ة  حل��ق��وق��ه��م 
احلماية، مبا فيها احلق يف العودة 
مراكز  من  بدل  الأ�سلية  لقراهم 

بورما:  58 لجئا من الروهينغا عادوا طوعا
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الفجر الريا�ضي

تفوق اإيرلندي يف فئة ال�شيدات

عادل البلو�شي ومهناز الكمايل يحققان الريادة يف ختام �شباق ند ال�شبا للدراجات الهوائية
ع��زمي��ة يف ممار�سة  ب��اأك��رث  ل��ال���س��ت��م��رار 
كبريا  تطورا  ت�سهد  التي  الريا�سة  هذه 

يف ال�سنوات الخرية.
من  ـــاء  وف مل�شة  ــة..  ــزن م هــا�ــشــتــاق 

الوثبة اإىل لعبته املتوفاة 
وفائه  عن  للدراجات  الوثبة  فريق  عرب 
لالعبته مزنة عبد اهلل علي التي توفيت 
اأث���ن���اء ت��درب��ه��ا مبنطقة  األ��ي��م  يف ح����ادث 
م��ي��دان الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، وذل����ك برفع 
ها�ستاق يحمل ا�سمها على خط انطالق 
�سباق فئة املواطنني الهواة م�ساء اأول من 

اأم�س.
وق����ال ���س��ل��ي��م��ان احل���م���ادي م��دي��ر فريق 
الوثبة:” وفاة مزنة موؤمل بالن�سبة لنا، 
تقف  اأن  املفرت�س  م��ن  ك��ان  الليلة  ه��ذه 
وت�سعى  النطالق  خط  على  جانبنا  اإىل 
تدربت  التي  اأهدافها  اأه��ّم  اأح��د  لتحقيق 
م���ن اأج���ل���ه ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة، وع���ل���ى اأمت 
ال�ستعداد له لكن �ساء القدر اأن ياأخذها 
لها،  وفاءنا  لإظهار  اأمرين  فقررنا  منا، 
اأول امل�ساركة يف ال�سباق لأننا نعرف اأنها �ستكون �سعيدة لو تواجدت معنا، وثانيا رفع 
ها�ستاق يحمل ا�سم مزنة على خط النطالق وهو اأقل �سيء من املمكن اأن نقدمه 
باملركز  واكتفينا  امل�ستويات قوية جدا  لها، وبذلنا كل جهودنا لتحقيق مركز لكن 
الثاين يف فئة املواطنات وهي اأجمل هدية ملزنة التي كانت تخطط للفوز بال�سباق 
وتدربت بجدية قبل اأن يخطفها احلادث الأليم منا. واأ�ساف: وفاة مزنة اأثر ب�سكل 
اأنف�سنا وقررنا امل�ساركة تكرميا لروح  كبري على معنويات الدراجني لكننا متالكنا 
14 دراج��ا يف فئة الرجال و3 لعبات  ب�  مزنة و�ساركنا بكل ثقلنا يف �سباق الهواة 
الفئة املفتوحة لل�سيدات.  وك�سف �سليمان  املواطنات و3 لعبات يف  هواة يف �سباق 
احلمادي عن فكرة مبادرة تتمثل يف اإطالق �سباق يحمل ا�سم مزنة عبد اهلل علي 
بالتعاون مع احتاد الإمارات للدراجات الهوائية، اإ�سافة اإىل مبادرة مقرتحة اأخرى 
الفئات  كل  مب�ساركة  مزنة  ا�سم  حتمل  طويلة  مل�سافة  دراج���ات  م�سرية  عن  عبارة 
الآمنة  بالقيادة  اللتزام  اإىل  الدراجني  ودع��وة  الطريق  التوعية من خطر  بهدف 
وامل�سارات املخ�س�سة لهم على اأن يتم تنظيمها يف الوقت املنا�سب. واأو�سح �سليمان 
احلمادي اأن مزنة كانت لعبة مثابرة وع�سو متاألق يف فريق الوثبة وتتميز بروحها 
املرحة، وهي لعبة جمتهدة وهادئة، واثر وفاتها تلقينا العديد من الت�سالت من 
خارج الدولة لطمئنان على الفريق، وقال: يف الفرتة الأخرية التزمت مزنة ب�سكل 
اهلل  عبد  قال  جهته  من  ونتائجها.  م�ستواها  على  ذلك  وانعك�س  بالتمارين،  جيد 
احلمادي ع�سو فريق الوثبة: مزنة لعبة مثالية من اأف�سل الالعبات وكنا نتوقع 

لها �ساأن كبري يف ريا�سة الدراجات.
مهناز كمايل: �شعيد بالفوز يف اأول م�شاركة يل بند ال�شبا

والذي  املواطنات  الهواة  لفئة  الدراجات  �سباق  بلقب  الفائزة  كمايل  مهناز  عربت 
ملا حققته بح�سولها  �سعادتها  الريا�سية عن  ال�سبا  ند  دورة  مناف�سات  اأقيم �سمن 
على املركز الأول يف �سباق ند ال�سبا للدراجات الهوائية موؤكدة اأنها املرة الأوىل التي 
ت�سارك فيها يف ال�سباق.  واأ�سافت يف ت�سريحات عقب تتويجها باللقب اأن ريا�سة 
الدراجات مهمة لها خا�سة واأنها متار�سها با�ستمرار وذلك بجانب عملها كطبيبة، 
اأمر �سروري، حيث يتم عن طريق  الريا�سة بجانب عملها  اأن ممار�سة  اإىل  لفتة 

تنظيم الوقت بني اجلانبني حتى يوؤثر اأحدهما على الخر.
واأهدت كمايل الفوز اإىل الراحلة مزنة عبد اهلل والتي توفيت قبل يومني يف حادث 
ده�س مبنطقة ميدان حيث اعرت�ستها �سيارة خالل تدريباتها هي وزميالتها خارج 

اخلط الأ�سفر لل�سارع وذلك قبل انطالق ال�سباق ما اأودى بحياتها.
ال�سبا الريا�سية  املناف�سات يف دورة ند  واأ�سادت الالعبة والطبيبة مهناز مب�ستوى 
موؤكدة اأنها مل تكن تتوقع اأن تكون املناف�سات اخلا�سة بالدراجات مبثل هذه القوة 
والثارة على الرغم من اأن ال�سباق الذي �ساركت فيه كان ي�سم فئة الهواة ولي�س 
املحرتفني ولكن التحدي كان كبريا والرغبة يف حتقيق املراكز الأوىل كانت ال�سغل 
الدورة  تنظيم  على  القائمني  لكل  ال�سكر  وجهت  كما  املت�سابقات.  جلميع  ال�ساغل 
وذلك  وال�سيدات  الرجال  من  امل�ساركني  جميع  على  بالفائدة  ج��اءت  اأنها  موؤكدة 
الدراجات  الإماراتيات يف ريا�سة  الالعبات  املواهب من  املزيد من  من اجل ك�سف 
ت�سارك  ال���ت���ي  الأل����ع����اب  م���ن  غ���ريه���ا  اأو 
النتيجة  بلدية دبي حُتقق  امل���راأة.   فيها 
الأكرب يف افتتاح مناف�سات �سلة الكرا�سي 
املتحركة   حققت بلدية دبي، فوزاً كبرياً 
على هيئة ال�سحة بنتيجة 69-14 يف 
املباراة الفتتاحية ملناف�سات بطولة كرة 
ال�سلة على الكرا�سي املتحركة لأ�سحاب 
ال�سبا  ن��د  دورة  �سمن  امل��ق��ام��ة  ال��ه��م��م، 
ال��ري��ا���س��ي��ة، وال���ت���ي ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا 10 

فرق.
ك��م��ا جن���ح ف���ري���ق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة من 
 ،11-27 بالفوز  ديوا  مناف�سة  تخطى 
يف حني فازت هيئة الطرق واملوا�سالت 
على دناتا 6/31، والن�ساري لل�سرافة 

على �سرطة دبي، 4-10.
نادي  الإع��الم��ي يف  رئي�س قطاع  اأك���دت 
ال��ه��م��م، ع�����س��و اللجنة  دب���ي لأ���س��ح��اب 
اأن  �سعيد  ه��ن��ادي  ل��ل��ب��ط��ول��ة،   امل��ن��ظ��م��ة 

امل�ساركة يف ال�سباق �سمن اأهداف الإدارة ب�سرورة التواجد يف مثل هذه الأحداث، 
وقال العميد �سيف الزري، العقيد نا�سر را�سد الزري رئي�س ق�سم العالم والعالقات 
العامة اأن الدارة العامة للدفاع املدين عجمان:” �ساركنا يف �سباق الدراجات بفريق 
الريا�سية  الأح���داث  كل  يف  التواجد  هو  امل�ساركة  من  وال��ه��دف  دراج���ني،   5 ي�سم 
التي  ال��دورات  ال�سبا من  اأن ند  كم�ساركة جمتمعية وريا�سية ن�ستمتع بها، خا�سة 

ت�ساعدت ب�سكل كبري يف ال�سنوات الأخرية ونالت �سيت كبري«.
واأ�ساف اأن اإدارة الدفاع املدين ل ت�سارك فقط يف �سباق الدراجات بل �سارك الفريق 
عام  وب�سكل  ال���دورة،  داخ��ل  اأخ��رى  فعاليات  يف  م�ساركات  ولدينا  اجل��ري  �سباق  يف 
املوؤ�س�سات احلكومية والأفراد ا�ستفادوا من الدورة وال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي راعي احلدث، ودائما ما ن�سهد يف كل 
ن�سخة جديدا �سواء يف الألعاب اأو زيادة عدد امل�ساركني واأي�سا على م�ستوى التنظيم، 
كما اأن الدورة ات�سعت بال�سكل الذي جعل امل�ساركة لي�ست مق�سورة على املواطنني اأو 
املقيمني بل ي�سارك ريا�سيون من دول خليجية واجنبية، ويف النهاية جتمع ريا�سي 

كبري نفخر به جميعا.
عادل عبد الباقي: الفوز مل يكن �شهال

اأن   ، الهواة  املواطنني  لفئة  الدراجات  �سباق  البلو�سي بطل  الباقي  ع��ادل عبد  اأك��د 
فوزه مل يكن �سهال و�سط املناف�سة القوية من بقية املت�سابقني وخا�سة فريق تريك 
�ساحب املركز الثاين. ك�سف البلو�سي اأن ال�ستعدادات اجليدة لفريقه “اإك�سبو دبي 
ا�سم عزيز على قلوبنا،  ال�سباق يحمل  باللقب، وق��ال:  اإىل تتويج  قادته   ”2020
اأن اأجتهد فيه اأكرث فاأكرث، اأتدرب ب�سكل م�ستمر واأحيانا يوميا مل�سافة  لذا احاول 
نائب  كاأ�س بطولة  �ساعتني، ح�سلت على  ملدة ل تقل عن  كلم   120 و   100 بني 
الفوز  اأ�سنع  مل  لالأف�سل،  دائما  واأ�سعى  للهواة،  عجمان  وبطولة  ال��دول��ة،  رئي�س 
تكّفلت  فيما  الكايف  الدعم  يل  وّف��ر  ال�سباق  طيلة  معي  عمل  فريق  هناك  لوحدي 
الهوائية  الدراجات  ريا�سة  اأنه ميار�س  البلو�سي  واأو�سح  الأخ��رية.  الأمتار  بح�سم 
الن�سر  م��ع  ال��ت��دّرب  ع��ن  لالنقطاع  دفعته  الدرا�سية  التزاماته  لكن  �سغره  منذ 
اآخر حتى �سطع جنمه كواحد من  لكنه حافظ على ممار�سته للعبة من حني اإىل 
الدراجني الهواة املميزين، م�سريا اإىل اأنه يدين بتاألقه يف هذا الريا�سة اإىل والده 
من  العديد  “اأمار�س  واأ�ساف:  واأ�ساف:  فيها،  ال�ستمرار  على  ي�سجعه  ظل  الذي 
الألعاب مثل كرة القدم والكرة الطائرة واأنا م�سجع لنادي الو�سل وريال مدريد، 

ولكن تظل الدراجات هي ريا�ستي املف�سلة«.
اأو  اللعبة  اح���رتاف  ع��دم  اإىل  دفعته  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب  ب��ني  م��ن  اأن  البلو�سي  و���س��رح 
اآخ��ر، عدم قدرته  ناد  اأو  الأهلي  �سباب  اأو  الن�سر  الأندية مثل  اأح��د  اإىل  الن�سمام 
على اللتزام بالتدريب ب�سكل منتظم فقرر ال�ستمرار �سمن الهواة رغم العرو�س 
العديدة التي تلقاها بعد فوزه العام املا�سي ب�سباق دورة ند ال�سبا. واأو�سح البلو�سي 
امل�ساركة يف �سباقات كربى خ��ارج الدولة لكن  ت��راوده، من بينها  اأح��الم عديدة  اأن 
عدم تفّرغه لريا�سة الدراجات ب�سبب ارتباطه بعمله يحول دون ذلك، م�سريا اإىل 
احلافز  مينحه  ال�سبا  ند  دورة  بلقب  ف��وزه  واأن  م��ريزا  يو�سف  هو  الأعلى  مثله  اأن 

مريزا لقيادة املنتخب الأول، وقال:” حميد حمراب من اأ�سحاب اخلربة ونحتاج ان 
يقود جيل جديد من الدراجني والرتقاء بهم من خالل خربته الكبرية وبالتايل 
املواطنني،  ال�سنية، ولدينا ثقة كبرية يف املدربني  املراحل  اأنه الأجدر بقيادة  راأينا 
يف قيادة املنتخبات يف املرحلة املقبلة.  واأكد ال�سعفار اأن تطور الدراجة الإماراتية 
ال�سيخ  ال�سمو  اهتمام كبري من قيادتنا، ودعم �ساحب  ياأت من فراغ بل هناك  مل 
ال��وزراء حاكم دبي،  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�سد 
وتوفري م�سامري للدراجات بجانب اهتمام �سموه باإقامة �سباق للدراجني املواطنني 
الهواة وكل �سباق جائزته مليون درهم، والدراجني الهواة، وهو ما يوفر الحتكاك 
لالعبني مع بع�سهم ويرفع من م�ستواهم، ولحظنا الفارق بني اأول ن�سخة يف ند 
ال�سبا، والن�سخة احلالية، فلم يعد هناك فارق كبري بني الدراجني الهواة ولعبي 
ومدى  ال�سيدات  م�ساركة  وح��ول  للمواطنني.  الكبري  الدعم  ه��ذا  بف�سل  الأن��دي��ة 
ر�ساه قال ال�سعفار:” نحن را�سون عن هذه امل�ساركة من خالل تواجد 100 �سيدة 
يف ال�سباق، وهو عدد كبري ولدينا عدة جن�سيات من الكويت وال�سعودية وكازاخ�ستان 

بالإ�سافة اإىل الالعبات املواطنات، وهو ما يك�سب ال�سباق قوة.
حميد حمراب: م�شوؤولية كبرية �شنحقق بها الإجنازات

قال حميد حمراب عميد الدراجني ومدرب منتخبي ال�سباب والنا�سئني، اأن ال�سباق 
بات من اأقوى ال�سباقات التي دائما ما ي�سهد كوكبة من الالعبني وبعد 6 �سنوات 
من التنظيم اجلديد وامل�ساركة الكبرية، نتمنى اأن يدخل ال�سباق يف روزنامة الحتاد 
الدويل ونطالب احتاد الدراجات بطلب اعتماده دوليا وفتح املجال اأمام الدراجني 
الدراجات  احت��اد  اإىل  ال�سكر  حم��راب  ووج��ه  فيه.  للم�ساركة  الأج��ان��ب  املحرتفني 
وقال:”  والنا�سئني،  ال�سباب  منتخبي  لقيادة  لختياره  ال�سعفار  اأ�سامة  برئا�سة 
وجمل�س  الإم��ارات��ي��ة  ال��دراج��ة  حتققها  التي  الإجن����ازات  ظ��ل  يف  كبرية  م�سوؤولية 
اإدارة الحتاد �ساب وله طموحات وطور الدراجة لأبعد م�ستوى، وبات لدينا طواف 
الإمارات 10 مراحل وفريق حمرتف ولعبني حمرتفني ولدينا حمرتفني رجال 
و�سيدات ونتائج اآ�سيوية وعاملية ولعب موؤهل لالأوملبياد من خالل نتائجه ولي�س 
لالحتاد  ين�سب  اإجن���ازات،  وه��ذه  العامل،  م�ستوى  على  وم�ساركات  دولية،  ببطاقة 
لي�س فقط حمراب ومريزا  املدربني  نف�سه لدينا جمموعة متميزة من  الوقت  يف 
بجانب الكوادر الإداري��ة. واأ�سار حمراب اإىل اأنه اول مدرب مواطن حمرتف يقود 
�سباقات دولية،  ال��ف��وز بعدة  دب��ي وجن��ح معه يف  داي��ف  فريق حم��رتف وه��و �سكاي 
وناف�س كل الفرق العاملية، وبالتايل اهتمام الحتاد بالالعبني واملدربني واحلكام، 
اأفرز عن وجود قاعدة كبرية منوها اإىل اأن �سباقات الهواة �سعبة للغاية وامل�ستويات 
اإعداد  اأنه حمطة  متقاربة وكل عام بطل جديد، ومعدلت ال�سرعة عالية والأه��م 
يتابع  كله  وال��ع��امل  اخل��ارج��ي��ة  للم�ساركات  ي�ستعدون  ال��ذي  وال��الع��ب��ني  لالعبني 

ال�سباق ومعدل ال�سرعة كبري. 
لتحقيق  الريا�شية  الأحـــداث  كل  يف  التواجد  هدفنا  ــدين:  امل الدفاع 

امل�شاركة املجتمعية والريا�شية
وتاأتي  اأم�س  الهواة  ال��دراج��ات  �سباق  يف  بعجمان  امل��دين  الدفاع  اإدارة  فريق  �سارك 

املركز  البلو�سي  عبدالباقي  ع��ادل  ح�سد 
ومهناز  امل���واط���ن���ني  ال���ه���واة  ف��ئ��ة  الأول 
املواطنات  فئة  يف  الأول  امل��رك��ز  الكمايل 
الهواة، ونالت الإيرلندية ديردي كاي�سي 
املركز الأول يف الفئة املفتوحة لل�سيدات، 
وذلك يف ختام �سباق ند ال�سبا للدراجات 
الأحد  الأول  اأم�س  اأقيم  ال��ذي  الهوائية 
 401 م�ساركة  و�سهد  مايو،   27 املوافق 
مت�سابقا يف الفئات الثالث �سمن فعاليات 
دورة ند ال�سبا الريا�سية التي تقام حتت 
رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
دب���ي رئي�س  اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د  را���س��د 
جمل�س دبي الريا�سي، وينظمها جمل�س 
“قدرات ل  ���س��ع��ار  ال��ري��ا���س��ي حت��ت  دب���ي 

حدود لها«.
لفئة  اأق��ي��م  ل��ل�����س��ب��اق  الأول  ال��ي��وم  وك����ان 
ال��دراج��ني امل��ح��رتف��ني واأ���س��ح��اب الهمم 
تواجد  وم��ع  مت�سابقا،   630 مب�ساركة 
401 م�ساركا يف اليوم الثاين للمناف�سات 
فاإن العدد الإجمايل تخطى حاجز الألف 

م�سارك يف اليومني املخ�س�سني ل�سباق الدراجات الهوائية الذي اختتم بنجاح.
ون���ال ع���ادل ع��ب��د ال��ب��اق��ي ال��ب��ل��و���س��ي م��ن ف��ري��ق اأك�����س��ب��و 2020، امل��رك��ز الأول يف 
وقدره  زم��ن  يف  ك��ل��م،   75 البالغة  ال�سباق  م�سافة  قاطعا  ال��ه��واة  امل��واط��ن��ني  فئة 
1:45:322 �ساعة، وجاء باملركز الثاين را�سد حممد من فريق تريك دبي، بزمن 
اأك�سبو  فريق  من  البلو�سي  ح�سني  عبداهلل  الثالث  وباملركز  �ساعة،   1:45:325
1:45:334 دقيقة. وجاءت مهناز الكمايل من هيئة ال�سحة يف  2020، بزمن 
بزمن  ال�سباق  م�سافة  بعدما قطعت  الهواة،  املواطنات  الفئة  الأول يف  باملركز  دبي 
بزمن  الوثبة  فريق  من  اأحمد  ف��رح  الثاين  وباملركز  �ساعة،   2:13:151 وق��دره 
اأبوظبي بزمن  اأفنان عبداحلميد من فريق  2:25:342 �ساعة، وباملركز الثالث 
ديردي  الإيرلندية  حققت  لل�سيدات،  املفتوحة  الفئة  ويف  �ساعة.   2:25:364
الثاين  باملركز  وج���اءت  �ساعة،   1:58:538 وق���دره  بزمن  الأول  امل��رك��ز  كاي�سي 
الرو�سية اإيكاترينا كنيبيليفا بزمن 1:58:552 �ساعة، وباملركز الثالث الهولندية 
هيلي جرادي بزمن 1:59:091 �ساعة. ويف ختام املناف�سات قام بتتويج احلا�سلني 
على املراكز الأوىل، كل من: اأ�سامة ال�سعفار رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�سيوي 
للدراجات الهوائية وح�سن املزروعي مدير دورة ند ال�سبا الريا�سية ونورة اجل�سمي 

مديرة ال�سباق.
املزروعي: الدورة ملتقى اجتماعي وريا�شي 

قال ح�سن املزروعي مدير الدورة:” للعام ال�ساد�س على التوايل ل�سباق الدراجات 
احتاد  مع  بالتعاون  لل�سباق،  عمل  فريق  الآن  ولدينا  مرحلة،  من  باأكرث  وم��ررن��ا 
اأننا نركز على تاأمني ال�سباق، وقرية  الدراجات الذي يقدم كل الدعم والأه��م هو 
منها  الفئات  على  ركزنا  كما  النهاية،  خط  عند  اخلدمات،  كل  تقدم  التي  ال�سباق 
فئات خا�سة للمواطنني وند ال�سبا �ساهمت يف زيادة عدد الدراجني، وهناك طرق 
وم�سامري، وهناك دعم من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 

عهد دبي، ميثل دافعا معنويا جلميع الدراجني، ونحن �سعداء بفريق عملنا«.
واأ�ساف اأن ال�سباق ياأتي �سمن 11 بطولة يف ند ال�سبا وهناك جهد كبري على مدار 
وبالتايل  الكبري،  وع��دده��م  الفئات  لختالف  املت�سابقني  �سالمة  ل�سمان  يومني 
ال�سباق له خ�سو�سية، وهناك جهد كبري من كل اجلهات وجمل�س دبي الريا�سي، 
وعقب ال�سباق جند الدراجني متوجدون يف القرية ولدينا م�ست�سفى متنقل واأجهزة 
اأن ند ال�سبا �ساهم يف زيادة فرق الهواة على  اأعلى م�ستوى، منوها اإىل  طبية على 
م�ستوى املواطنني، والأهم هو زيادة عدد املمار�سني للريا�سة، وحتقيق الهدف باأن 
تكون الريا�سة اأ�سلوب حياة. واأ�سار اإىل اأن احلكومة توفر بيئة ريا�سية وهيئة الطرق 
واملوا�سالت خ�س�ست م�سامري تزيد عن 350 كلم، واأعداد ال�سيدات مر�سية على 
اأ�سماء جديدة،  �سباق تدخل  الدولة، وكل  املواطنات واملقيمات ومن خارج  م�ستوى 
و�ساركت 19 لعبة مواطنة من الهواة. وقال:” الدورة ملتقي اجتماعي وريا�سي 
بقدر  ريا�سية  مناف�سات  فيها  لي�س  الرئي�سية  واخليمة  فقط،  مناف�سات  ولي�ست 
اأوروب��ا دليل  اأبطال  ما بها فعاليات جتذب الأطفال والعائالت، وكان نهائي دوري 
ولها  اجتماعية  بيئة  توفري  يف  الهدف  حتقيق  على  املنظمة  اللجنة  حر�س  على 

اأنهت  ال��دورة  اأن  اإىل  ون��وه  اأبعاد كثرية«. 
اجلري  و�سباق  الطائرة  الكرة  مناف�سات 
ال�سلة،  وال���دراج���ات وامل��ب��ارزة وث��الث��ي��ات 
والآن كرة ال�سلة لأ�سحاب الهمم وبطولة 
نا�س  وحت��دي  ال�سمعية،  لالإعاقة  القدم 
املقبلني،  وال�سبت  اخلمي�س  ي��وم  الليلي 
تكون  اأن  وحر�سنا  اجلوجيت�سو  وبطولة 
اجلوجيت�سو يف حفل الفتتاح من خالل 
ال��ط��ف��ل��ة ���س��الم��ة، وب��ط��ول��ة ك���رة القدم، 
وحري�سون لتقدمي الكثري من الفعاليات 

امل�ساحبة لكل بطولة.
حمــراب  حميد  تعيني  الــ�ــشــعــفــار: 

مدرًبا منتخب النا�شئني وال�شباب
الحتادين  رئي�س  ال�سعفار  اأ�سامة  اأعلن 
الإم����ارات����ي والآ����س���ي���وي ل���ل���دراج���ات عن 
الدراجني  عميد  حم���راب  حميد  تعيني 
وهو  وال�سباب،  النا�سئني  ملنتخبي  مدربا 
ق��رار تعيني بدر  ياأتي بعد  ال��ذي  ال��ق��رار 



الثالثاء   29   مايو    2018  م   -   العـدد  12338  
Tuesday   29   May   2018  -  Issue No   12338الفجر الريا�ضي

1818
تكرمي الفائزات باملراكز الأوىل يف بطولة عبداهلل بن جمعة لل�شطرجن

عبدالرحمن عبداهلل: امل�شتوى الفني للمناف�شة يوؤكد اأهمية »لعبة الأذكياء«
م�ستوى  رفع  اأن حتدثه يف  ميكن 
ال���ذك���اء مل��م��ار���س��ي��ه��ا، م��و���س��ح��اً اأن 
الن�سخة  يف  حتقق  ال���ذي  ال��ن��ج��اح 
التي  ال��ك��ب��رية  واجل���ه���ود  الأوىل 
ب���ذل���ت م���ن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى اأم���ر 
ال��ب��ط��ول��ة م��ن ن���ادي ف��ت��ي��ات راأ�س 
اخل���ي���م���ة ل���ل�������س���ط���رجن وال�����ن�����ادي 
دافعاً  اأن مت��ث��ل  ي��ج��ب  ال�����س��وداين 
الن�سخة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل 

الثانية من البطولة.  
وع��������ربت ح�������س���ة ب�����ن ����س���ك���ر عن 
التنظيمي  ب���ال���ن���ج���اح  ���س��ع��ادت��ه��ا 
بطولة  م����ن  الأوىل  ل��ل��ن�����س��خ��ة 
ع���ب���داهلل ب���ن ج��م��ع��ة، وق���ال���ت اإن 
الالعبني  م���ن  ال��ك��ب��رية  ال��رغ��ب��ة 
من  ي��وؤك��د  بامل�ساركة  وال��الع��ب��ات 
ج��دي��د اأه��م��ي��ة ري��ا���س��ة الأذك���ي���اء 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات ع��ل��ى نحو 
الهتمام  م���ن  م��زي��د  اإىل  ي�����وؤدي 
اإن  وقالت  املهمة،  الريا�سة  بهذه 
النجاح  يف  �سركاء  ك��ان��وا  اجلميع 

الذي حققته البطولة.  

الالعبة  تكرمي  ومت  ال�سودانية.  
مي�سون علي جابر الفائزة باملركز 
الأول ومرية �سفر �ساحبة املركز 
الثالثة  اإب��راه��ي��م  ال��ث��اين وح��م��دة 
ودلل اإبراهيم الرابعة وغال علي 
نالت  ح��ني  يف  اخل��ام�����س��ة،  عي�سى 
لعبة يف  اأف�سل  لقب  نا�سر  حور 
ال��ب��ط��ول��ة حت��ت 8 ���س��ن��وات وي���ارا 
اإي���ه���اب اأف�����س��ل لع��ب��ة حت���ت 10 
اأ�سغر  �سنوات ورقية مطر جائزة 
تكرمي  كم مت  البطولة،  لعبة يف 
اجلانب  م�������س���وؤول���ة  ع�����ادل  م�����روة 
احلكمني   عن  ف�ساًل  التنظيمي، 
لطفي اأبوعاللن ومي�سون �سباح.  
بن  عبداهلل  عبدالرحمن  وك�سف 
تنظيم  ملتابعة  خطة  ع��ن  جمعة، 
نحو  على  املقبل  ال��ع��ام  البطولة 
ودورها  اللعبة  ه��ذه  اأهمية  يعزز 
الإي����ج����اب����ي يف ت���ط���وي���ر امل����ه����ارات 
لالعبني  ال�������ق�������درات  وت���ن���م���ي���ة 
باجلوانب  وارتباطها  والالعبات 
الذي  التطور  ب�سبب  الأك��ادمي��ي��ة 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اختتمت اأول اأم�س فعاليات بطولة 
لل�سطرجن  ج��م��ع��ة  ب���ن  ع���ب���داهلل 
ال�سوداين  ال���ن���ادي  ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي ف��ت��ي��ات راأ�س 
 40 مب�ساركة  لل�سطرجن  اخليمة 
لعباً ولعبة من الفئات العمرية 
مرا�سم  ج����رت  ح��ي��ث  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زات  تتويج 
عبداهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ح�����س��ور 
و�سيف  البطولة  راع��ي  جمعة  بن 
جمل�س  رئي�س  �سالح  ب��ن  حممد 
ال�سابق  ال����ت����ع����اون  ن������ادي  اإدارة 
واأح���م���د ال�����س��اج��ي ح��ار���س مرمى 
واملهند�س حممد  الإم��ارات  فريق 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  النو�س،  علي 
اخليمة  ب��راأ���س  ال�سوداين  ال��ن��ادي 
وح�����س��ة ب���ن ���س��ك��ر رئ��ي�����س��ة ن���ادي 
لل�سطرجن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ف��ت��ي��ات 
م�سوؤولة  ال����زع����اب����ي  وان���ت�������س���ار 
واأبناء اجلالية  النادي  الإعالم يف 

اجلماهري تتفاعل مع توعية »الدفاع املدين«

دائرة املحاكم و�شمل اإىل ربع نهائي »دورة عام زايد« بنادي الرم�س

بطولة عام زايد الرم�شانية لكرة القدم تنطق يف الفحلني 

�سالمة  حت���ق���ق  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
العامة  املمتلكات  الأفراد وحماية 
وذل����ك م��ن خ���الل ال���زي���ارات اإىل 

املراكز والأندية واملوؤ�س�سات.
ب������دوره رح����ب ف��ه��د ع���ب���داهلل بن 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  جمعة، 
الدفاع  اإدارة  بوفد  الرم�س  ن��ادي 
الكبرية  اجل���ه���ود  وث���م���ن  امل�����دين 
التوعية  ث��ق��اف��ة  لن�سر  ال��رام��ي��ة 
احلرائق،  مب��خ��اط��ر  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ال��ن��ادي مفتوحة  اأب���واب  اإن  وق��ال 
اأمام اجلهود التي تقوم بها جميع 
املجتمع  مل�سلحة  ال��دول��ة  اأج��ه��زة 

ونه�سته وتطوره وحمايته.
امل���ن���اع���ي، مدير  ي��و���س��ف  واأ�����س����ار 
احلمالت  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال����ن����ادي 
التثقيفية التي ت�سطلع بها اإدارة 
التوعية  ل��ن�����س��ر  امل�����دين  ال����دف����اع 
ب���ني اأف������راد امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
التجمعات الريا�سية وال�سبابية.

رئي�س  ع���ل���ي���ون  ����س���ال���ح  واأع�����ل�����ن 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ت�����س��اف��ر كافة 
الر�سمية  اجل���ه���ات  م���ن  اجل���ه���ود 
الغايات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اجلمهور  اأف���راد  حلماية  امل��رج��وة 
م��ن خ��ط��ر احلرائق،  وامل��م��ت��ل��ك��ات 
وقال اإن نادي الرم�س يدعم مثل 
هذه اجلهود وعلى ا�ستعداد كبري 

للتفاعل معها.

علي،  �سامل  علي  وامل�ساعد  الأول 
بالتفاعل  احل��م��ل��ة  حظيت  ح��ي��ث 
الإي���ج���اب���ي م���ن اجل��م��اه��ري التي 
مباريات  مل��ت��اب��ع��ة  ح��ا���س��رة  ك��ان��ت 

البطولة.
ع��ادل عبداهلل  اأول  امل�ساعد  وق��ال 
الطنيجي، اإن اإدارة الدفاع املدين 
املجتمع  يف  التوعية  لن�سر  ت�سعى 
ح���ول خم��اط��ر احل��رائ��ق وكيفية 
املعايري  اأف�سل  �سمن  مواجهتها 

اجل��ال��ي��ة ال�����س��ودان��ي��ة و���س��م��ل يف 
تراجع  اإث��ر  التاأهل  على  املناف�سة 

نتائجهما يف املناف�سة.
اإدارة  ا�ستقبل جمل�س  الإط��ار  ويف 
وفد  الأول  اأم�����س  ال��رم�����س  ن���ادي 
الدفاع املدين خالل زيارته  اإدارة 
“برو�سورات”  ل��ت��وزي��ع  ل��ل��ن��ادي 
ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر احل���رائ���ق، اإذ 
�سم �سلطان �سامل امل�ساعد الأول، 
وعادل عبداهلل الطنيجي امل�ساعد 

الثالثة،  املجموعة  �سمن  وذل���ك 
اأم�س  ال��ب��ط��ول��ة  ���س��ه��دت  يف ح��ني 
الأول فوز جمموعة الرمال على 
 1-10 جنوم اجلالية ال�سودانية 
 ،2-6 �سمل  على  املحاكم  ودائ��رة 
املحاكم  دائ����رة  ف��ري��ق��ي  لي�سمن 
النهائي  رب��ع  ال���دور  ب��ل��وغ  و�سمل 
الأخرى  ال��ف��رق  هوية  انتظار  يف 
مرحلة  من  املناف�سة  اق��رتاب  مع 
حظوظ  ت��ال���س��ت  بينما  احل�����س��م، 

••  راأ�س اخليمة-الفجر:

تتوا�سل اليوم الثالثاء مناف�سات 
الرم�سانية  زايد”  “عام  دورة 
نادي  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
بن  اأحمد  ال�سيخ  برعاية  الرم�س 
�سعود القا�سمي، وذلك مبباراتني 
نظارات  و  ال��رم�����س  ف��ري��ق��ي  ب���ني 
النور ثم ع��ام زاي��د وجرين ليت 

الرتتيبات  م��ن��اق�����س��ة  الج���ت���م���اع 
لنطالقة  الأول���ي���ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
الدورة ، حيث من املنتظر اأن تكون 
مم��ي��زة م��ن ك��اف��ة اجل��وان��ب بداية 
من الفتتاح الذي �سي�سهده اأعيان 
املنطقة، وكذلك باإقامة امل�سابقات 
وت�����ق�����دمي ال�����ه�����داي�����ا واجل�����وائ�����ز 
للجماهري واحل�سور كت�سجيع لهم 

امل�����زي�����د م�����ن اجل����ه����د وامل����ث����اب����رة 
ف��ي��م��ا يخ�س  ب��امل��ع��اي��ري  والأخ�������ذ 
لكافة  والتنظيم  الإع����داد  بح�سن 
املقامة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
زايد  ع��ام  دورة  وخا�سة  باملنطقة، 
ا�سماً  حت��م��ل  ال���ت���ي  ال��رم�����س��ان��ي��ة 

غالياً على اجلميع.
وق�����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة اأن�����ه مت يف 

والرتتيبات  ال���س��ت��ع��دادات  ب��ح��ث 
لنطالقة الدورة الرم�سانية.

يف ب��داي��ة الإج��ت��م��اع، رح��ب رئي�س 
ال����ل����ج����ن����ة ب����احل���������س����ور م�������س���ي���داً 
�سبيل  يف  امل����ب����ذول����ة  ب���ج���ه���وده���م 
وتقدمي  الريا�سي  العمل  تطوير 
و�سباب  لأه���ايل  اخل��دم��ات  اأف�سل 
اإىل بذل  اإي���اه���م  داع���ي���اً  امل��ن��ط��ق��ة، 

تراأ�س ح�سن اأحمد زيد رئي�س فريق 
املجتمعية يف  الفعاليات والربامج 
اخليمة  ب��راأ���س  الفحلني  منطقة 
لبطولة  املنظمة  اللجنة  اجتماع 
لكرة  ال���رم�������س���ان���ي���ة  زاي�������د  ع������ام 
املنطقة  حتت�سنها  ال��ت��ي  ال���ق���دم 
اخل��م��ي�����س ال���ق���ادم مب�����س��ارك��ة فرق 
ريا�سية متثل �سباب املنطقة ، ومت 

ال�سبابية.  الفرق  ودع��م  للح�سور 
ب��اأن هذه  اللجنة   رئي�س  واأ���س��اف 
من  ج���اءت  الرم�سانية  البطولة 
منطلق حر�س اأهايل املنطقة على 
الكرمي  رم�����س��ان  �سهر  ا���س��ت��غ��الل 
اأوق��ات فراغ  بربامج مفيدة ت�سغل 
ع���ن مكامن  ت��ب��ع��ده��م  و  ال�����س��ب��اب 

اخلطر وال�سوء.

توا�شل دورة املدر�شة العلمية الدولية لكرة القدم يف اأبو ظبي 

نادي الذيد يختتم بطولته الرم�شانية الثالثة والع�شرين يف الرماية

اأب����و ظبي  ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��در���س��ة  ت��وا���س��ل��ت دورة 
الرم�سانية لكرة ال�سالت املقامة حتت رعاية علي حممد 
�سعيد البادي ومتابعة خليل حوثري وذلك مبالعب املدر�سة 
مبدينة ال�سيخ �سخبوط يف اأبو ظبي وبرعاية املق�س الفني 
الراعي الف�سي وم�سر للطريان الراعي الربونزي، وبدعم 
والتي  باور  فور�سومايند  و�سكيلز  �ساين  �سيلفر  �سركة  من 
ت��وب ك��ال���س على فريق  ف��ري��ق  ف��وز  اأ���س��ف��رت نتائجها ع��ن 
 3-5 املواطنني  على  ماردوري�س  فريق  وفوز   5/8 امليهال 
 0-3 الزعيم  فريق  على  العلمية  الأكادميية  فريق  وف��وز 

وفوز الن�سامى على فريق التطوير لال�ستثمار 3-6 . 
وتبقت 4 مباريات لبلوغ دور املجموعات.. واأ�سادت اللجنة 

=اخ�����ت�����ت�����م�����ت اأم�����������س ب�����ط�����ول�����ة ال�������ذي�������د ل����ل����رم����اي����ة 
�سالة  يف  والع�سرين  الرم�سانية املجتمعية  الثالثة 
اأيام و تاأتي  الرماية بنادي الذيد والتي ا�ستمرت عدة 
وعام  الرم�سانية  املجتمعية  الأن�����س��ط��ة  اإط���ار  �سمن 
جميع  من  وا�سعة  مب�ساركة  البطولة  ومتيزت  زاي��د. 
اأبناء املجتمع من الآباء املواطنني واملقيمني يف رماية 

البندقية و�سع اجللو�س 10 مرت �سغط هواء.
املركزالأول  نومه  بن  خليفة  حقق  �سنة   50 فئة  ويف 
والدكتورحمود خلف �سامل املركز الثاين ومبارك �سامل 

دملوك املركز الثالث.
وحتى  6�سنوات  م���ن  ال�����س��غ��ري  ال���رام���ي  يف  فئة  اأم����ا 
14�سنة وحقق فيها املركز الأول حممد �سامل البديوي 

مدير  امل�سطفي  �سادي  بح�سور  اجتماعها  خالل  امل�سرفة 
للبطولة  العام  املن�سق  �سعيد  بن  معاذ  والكابن  البطولة  
امل�ساركة  للفرق  ال��ع��ايل  بامل�ستوى  زاه��ر  حمدي  والكابن 
املتاأهلة  ،واأكدت اللجنة بان جميع الفرق  وروح الن�سباط 
لتقارب  ال��ن��ه��ائ��ي  ال����دور  ب��ل��وغ  ع��ل��ى  ق����ادرة  الثمانية  ل���دور 
امل�ستويات ، حيث حتر�س اللجنة الفنية على اختيار اأف�سل 
الالعبني عقب كل مباراة من قبل  الدكتور رجائي الكعبي 
واحلار�س  اأح��م��د �سقر  احل��ار���س  قبل  م��ن  ح��ار���س  واأف�سل 
دور  ملباريات  م��وع��دا  اجلمعة  ي��وم  وحت��دد  ال�سناين،  خالد 
ال�سبت  ي��وم  النهائي  قبل  ال���دور  مباريات  وت��ق��ام  الثمانية 

املوافق 17 و18 رم�سان املبارك.  

والثاين حممد معمر العالف والثالث حممد علي بن 
نومه والرابع من�سور را�سد الزحمي واخلام�س خالد 
على  ح�سل  21و49�سنة  فئة  ويف  ن��وم��ه.  حممدبن 
ال��ث��اين را�سد  ال��ربي �سالم وامل��رك��ز  ا�سق  امل���رك���زالأول 
�سامل الزحمي اأما املركز الثالث فكان من ن�سيب �سعيد 

مبارك دملوك.
العالف  وكاًل من احلكام معمر عماد  البطولة   واأدار 

وح�سن حم�سن وعبيد الندا�س ورا�سد مرخان.
الكتبي  نومه  ب��ن  علي  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وت��ق��دم 
ب�سعادة  ممثلة  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اإىل  بال�سكر 
�سامل بن هويدن رئي�س جمل�س الإدارة  لدعمها الكبري 

للبطولة وم�ساهمتها بنجاحها.

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اجلولة  مباريات  ..اختتمت  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
الثانية لكاأ�س من�سور بن زايد لكرة القدم بن�سختها ال�سابعة التي 
اأقيمت مبارياتها يف ملعب القبة الريا�سية بفندق ق�سر الإمارات 
اللجنة  بتنظيم  وذل����ك  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و   6 ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة  ومت��ت��د 

الريا�سية يف وزارة �سوؤون الرئا�سة.
فوز  ع��ن  الأوىل  املجموعة  يف  الثانية  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  وا���س��ف��رت 
مكتب الأمني على فريق مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري بنتيجة 
فريقي  ت��ع��ادل  الثانية  امل��ب��اراة  �سهدت  فيما   ..  ”0-21“ كبرية 
وادار   ”1-1 “ الإم��ارات و�سركة دارك ماتر بنتيجة  فندق ق�سر 
القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  من  معتمد  حتكيمي  طاقم  املباريات 
باإ�سراف ح�سن املهري وحممد احمد يو�سف. ومتكن فريق مكتب 

الأمني العام من ك�سب �سدارة املجموعة الثانية بر�سيد 4 نقاط 
من مباراتني .. فيما حل دارك ماتر ثانيا بنف�س الر�سيد وبفارق 
اله����داف ع��ن الول ، يف ح��ني ج���اء ف��ري��ق ف��ن��دق ق�سر الم����ارات 
باملركز الثالث بنقطتني ، وحل مركز جامع ال�سيخ زايد يف املركز 
املجموعة  ويف  ن��ق��اط.  ب��دون  الوىل  املجموعة  ترتيب  يف  الأخ���ري 
الثانية .. وا�سل فريق مكتب �سوؤون املبادرات عرو�سه القوية وجنح 
جولف  �سيتي  ن��ادي  �سركة  ح�ساب  على  الثانية  املباراة  يف  بالتفوق 
الوطنية  الم��ارات  فريق مدار�س  فيما حقق   ..  ”2-3“ بنتيجة 
ف��وزا عري�سا على فريق ط��ريان الحت��اد بنتيجة “ 10-0 “ كما 
ادار املباريات طاقم حتكيمي موؤلف من يعقوب احلمادي وعبداهلل 
املبادرات  �سوؤون  مكتب  ت�سدر   .. الثانية  اجلولة  ختام  ويف  ناجي. 
فرق املجموعة الثانية بر�سيد 6 نقاط وحل بعده مدار�س المارات 

�سيتي  نادي  �سركة  وقفت  الر�سيد  وبنف�س  نقاط  بثالث  الوطنية 
املجموعة  يف  الخ��ري  باملركز  ح��ل  ح��ني  يف  الثالث،  باملركز  جولف 
فاز   .. الثالثة  املجموعة  ب��دون ر�سيد. ويف  فريق ط��ريان الحت��اد 
اأبوظبي للرقابة الغذائية بنتيجة  فريق دائرة الق�ساء على جهاز 
فيما حقق فريق مركز خدمات املزارعني فوزه الول   ، ”1-2 “
 ”2-3“ بنتيجة  الغذائي  الم��ن  مركز  ح�ساب  على  املجموعة  يف 
يف املباريات التي ا�سرف عليها حتكيميا يعقوب احلمادي وعبداهلل 
املجموعة  ف���رق  امل���زارع���ني  م��رك��ز خ��دم��ات  ف��ري��ق  ليت�سدر  ن��اج��ي 
الق�ساء  دائ���رة  ج��اء  الر�سيد  وبنف�س   ، نقاط   4 بر�سيد  الثالثة 
ب��امل��رك��ز ال��ث��اين، فيما ح��ل م��رك��ز الم���ن ال��غ��ذائ��ي ب��امل��رك��ز الثالث 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  ، يف حني وقف جهاز  نقاط   3 بر�سيد 

باملركز الخري بدون نقاط.

اختتام اجلولة الثانية لكاأ�س من�شور بن زايد لكرة القدم 



الثالثاء   29   مايو    2018  م   -   العـدد  12338  
Tuesday   29   May   2018  -  Issue No   12338

19191919

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة .. رئي�س 
لريا�سة  الم�������ارات  احت����اد  واأع�������س���اء 
فريق  لع����ب����و  ي���راف���ق���ه���م  امل����ع����اق����ني 
باأربع  الفائز  “البار�سوتنغ”  الرماية 
للرماية  العامل  بطولة  يف  ميداليات 
ب��ك��وري��ا اإىل ج��ان��ب ف��ري��ق امل���واي تاي 

والكيك بوك�سينغ.
وت�����ب�����ادل ����س���م���وه م���ع���ه���م ال���ت���ه���اين و 
���س��ه��ر رم�سان  ال��ت��ربي��ك��ات مب��ن��ا���س��ب��ة 
بتاألقهم  ال���الع���ب���ني  ه���ن���اأ  و  امل����ب����ارك 
للجوائز  ح�������س���ده���م  و  ومت����ي����زه����م 
و  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  متمنيا   .. املختلفة 
اأج��ل رفعة  ب��ذل اجلهود من  موا�سلة 

راية الوطن.
من جانبهم اأعرب رئي�س واأع�ساء احتاد 

وفريقي  املعاقني  لريا�سة  الم����ارات 
الرماية “البار�سوتنغ” و “املواي تاي 

والكيك بوك�سينغ” عن �سعادتهم بلقاء 
�سموه و تقديرهم للدعم الذي حتظى 

وغريها  الهمم  اأ�سحاب  ريا�سات  ب��ه 
الوطني  ال�سعيد  على  الريا�سات  من 

حل�سد  ج��ه��وده��م  موا�سلة  م��وؤك��دي��ن 
املزيد من الألقاب داعني اهلل عز وجل 

اأن يعيد هذا ال�سهر املبارك على دولة 
الإمارات و هي تنعم باخلري و التقدم 

و الزده���ار و الأم���ن و الأم���ان يف ظل 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل« .

اأمل  جرعة  القدم  لكرة  امل�سري  املنتخب  م�سجعي  �سالح  حممد  النجم  منح 
وذلك   ،2018 مونديال  يف  امل�ساركة  على  ق��درت��ه  م��ن  “واثق”  ان��ه  بتاأكيده 
غداة تعر�سه لإ�سابة قوية يف الكتف اأثارت خماوف من غيابه عنه. وتعر�س 
املباراة  الأي�سر خالل  الكتف  لعب نادي ليفربول النكليزي لإ�سابة قوية يف 
ال�سباين  ري��ال مدريد  قائد  احتكاك مع  اثر  اأوروب���ا،  اأبطال  ل��دوري  النهائية 
املباراة )فاز بها ريال  املدافع �سريخيو رامو�س، بعد ن�سف �ساعة من انطالق 
اأثار  م��ا  وب��اك��ي��ا،  متاأملا  كييف  الأومل��ب��ي يف  امللعب  اأر����س  ���س��الح  وغ���ادر   .)1-3
وعا�سفة  ي��ول��ي��و(،  يونيو-15   14( للمونديال  ���س��الح  جاهزية  ح��ول  قلقا 
�سعي اىل  ان �سالح  ال  التوا�سل.  م��واق��ع  رام��و���س على  الن��ت��ق��ادات بحق  م��ن 
100 مليون م�سري يعلقون عليه كل الآمال يف املونديال الأول  طماأنة نحو 
وق��ال يف تغريدة عرب ح�سابه على  28 عاما.  به بعد غياب  �سي�ساركون  ال��ذي 
انني  ال  ج��دا،  �سعبة  ليلة  “كانت  اأم�����س،  ليل  منذ  له  الأوىل  هي  “تويرت”، 
و�ساأجعلكم  رو�سيا  يف  �ساأكون  انني  من  واث��ق  اأن��ا  ال�سعاب،  رغ��م  على  مقاتل. 
جميعا فخورين«. اأ�ساف “حبكم ودعمكم �سيمنحاين القوة التي اأحتاج اليها«. 
اأبرز  املو�سم،  النكليزي هذا  ناديه  الذي قدم مو�سما لفتا مع  وي�سكل �سالح 

يف مونديال رو�سيا، والذي �سيكون الأول للمنتخب  “الفراعنة”  اأمل ملنتخب 
منذ العام 1990، والثالث يف تاريخه. وانعك�ست اإ�سابة �سالح �سدمة وا�سحة 
العامة.  والأماكن  املقاهي  ال�سبت يف  ليل  املباراة  تابعوا  الذين  امل�سريني  على 
امل�سري عرب  الحت��اد  واأورد  امل�سجعني.  �سعت اىل طماأنة  املنتخب  اإدارة  ان  اإل 
اإجراء  مت  اأن��ه  ات�سال  اآخ��ر  يف  الإنكليزي  بالنادي  امل�سوؤولون  “اأفاد  في�سبوك 
الأ�سعة على كتف �سالح واأظهرت نتيجتها اأن الالعب اأ�سيب بجزع يف اأربطة 
ناقال عن طبيب املنتخب حممد اأبو العال “تفاوؤله باأن يلحق  مف�سل الكتف”، 
�سالح مبباريات كاأ�س العامل«. واأتى املوقف امل�سري بعد اإعالن مدرب ليفربول 
اأ�ساف “هناك  الأملاين يورغن كلوب ان اإ�سابة �سالح “خطرة، خطرة فعال”. 
“خ�سرنا  متابعا  اأمر ما يف الكتف او عظمة الرتقوة الأم��ور ل تبدو جيدة”، 
لعبا هاما ورمبا منتخب م�سر خ�سر لعبا مهما يف كاأ�س العامل«. واأظهرت 
تبديل  غ��رف  م��ن  �سالح  خ��روج  امل��ب��اراة،  نهاية  بعد  مل��ا  التلفزيونية  اللقطات 

املالب�س وقد ربط كتفه الأي�سر. وكان الالعب قد �سقط بداية اثر الحتكاك 
مع رامو�س، قبل ان يخرج من اأر�س امللعب لفرتة وجيزة ويعود حماول اإكمال 
تنهمر من عينيه مع  وال��دم��وع  اأر�سا جم��ددا  �سقط  ما  �سرعان  لكنه  امل��ب��اراة، 
اإدراكه لعدم قدرته على املتابعة. ووجد الالعب ال�سباين نف�سه يف خ�سم حملة 
�سر�سة على مواقع التوا�سل الجتماعي من قبل امل�ستخدمني يف م�سر والعامل 
العربي، ا�ستخدم العديد منهم كلمات لذعة يف و�سفه و�سلت اىل حد “كلب” 
بينما  القدم،  كرة  مزاولة  من  حرمانه  اىل  م�ستخدمون  دعا  كما  و”حيوان«. 
اأطلق اآخرون عري�سة الكرتونية تطالب الحتادين الدويل )فيفا( والأوروبي 
)يويفا( بتغرمي الالعب على ما قام به، جمعت ع�سرات الآلف من التواقيع. 
على  تغريدة عرب ح�سابه  وب��ني �سالح، يف  بينه  ج��رى  ما  على  رام��و���س  وعلق 

“تويرت” باللغتني النكليزية وال�سبانية.
وقال “اأحيانا ترينا كرة القدم جانبها اجليد، ويف اأحيان اأخرى )ترينا اجلانب( 

ال�سيء. قبل كل �سيء، نحن زمالء حمرتفون”، متمنيا للنجم امل�سري ال�سفاء 
العاجل، وم�سيفا ان “امل�ستقبل ينتظرك«.

وب��دا خ��الل الحتكاك وك��اأن رامو�س تعمد لف ذراع��ه ح��ول ذراع �سالح، قبل 
ال�سربي  املباراة  وال�سقوط فوقه. ومل يحت�سب حكم  اأر�سا  باإ�سقاطه  ان يقوم 

ميلوراد مازيت�س اأي خطاأ يف الحتكاك.
وراأى النجم امل�سري ال�سابق حممد اأبو تريكة الذي يعمل حاليا كمعلق ل�سبكة 

“بي ان �سبورت�س” القطرية، ان ما قام به رامو�س هو “جرمية«.
“هو ن�سر العلم  ان �سالح  “تويرت”  اأبو تريكة الأحد عرب ح�سابه على  وقال 
امل�سري ول ي�سح ان يتواجد العلم امل�سري يف رو�سيا بدون ن�سره. حممد �سالح 

هو ملهمنا �سيتجاوز كل حاجة يف �سبيل فرحتنا«.
ب�سالح  ات�سل  ان��ه  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأعلن  الأح��د،  وليل 
“توا�سلت  لالطمئنان. واأورد احل�ساب الر�سمي للرئي�س امل�سري عرب تويرت، 
اإ�سابته. وكما  بعد  واإبني حممد �سالح لالطمئنان عليه  البار  اإبن م�سر  مع 
توقعت وجدته بطال اأقوى من الإ�سابة ومتحم�سا ل�ستكمال م�سرية البطولة 

والتميز، موؤكدا له “انه اأ�سبح رمزا م�سريا يبعث على الفخر والعتزاز.

�شالح واثق من امل�شاركة يف املونديال 

البطولة  ن��ظ��ام  اإن   : ليف   وذك���ر 
يف  م���ب���ارت���ني  ي��ق�����س��ي  بتنظيم 
ال��ي��وم ال��واح��د، وت��وق��ع  اأن حتقق 
اأه����داف����ه����ا م����ن حيث  ال���ب���ط���ول���ة 
ال����ن����ج����اح اجل�����م�����اه�����ريًي ن����ظ����راً 
الداعم  ال��ع��ني،  جمتمع  لطبيعة 
الريا�سة  ممار�سة  على  وامل�سجع 
تكمن  البطولة  اأهمية  مبينا  اأن 
ومب�ستوى  م��رة  لأول  تنظيها  يف 
البطولت  جميع  ي�ساهي  مميز 

املحلية.
وت�����س��ت��م��ر امل����ب����اري����ات ح���ت���ى 20 
ال���ي���وم فريق  رم�������س���ان، وي��ل��ت��ق��ي 
المارات مع املتحدة بينما يواجه 

العطاء فريق الحتاد.

بطولة بن حم 8 فرق مت  تق�سيم 
اأن  ال��ف��رق اإىل جم��م��وع��ت��ان ع��ل��ى 
تكون بنظام �سعود الأول و الثاين 
م����ن ك����ل جم���م���وع���ة ، ور�����س����دت 
كوؤو�س  امل��ن��ظ��م��ة  ثالثة  ال��ل��ج��ن��ة 
اإىل  بال�سافة   ، الأوىل  للمراكز 
للفائزين  م��ال��ي��ة  ج���وائ���ز  ث���الث 
جائزة  ب��ج��ان��ب  الأوىل،  ب��امل��راك��ز 
اأف�سل فريق واأف�سل اإداري مثايل 

وهداف البطولة.

����س���ورة جماعية  اأخ�����ذ  ث���م  وم����ن 
معهم  واأعلن انطالقة البطولة، 
فريق  ت��ف��وق  الأوىل  امل���ب���اراة  ويف 
اكادمية  ف��ري��ق  ال��ع��ني على  ن���ادي 
مقابل  اه������داف  ب��4  ي��ون��اي��ت��ي��د 
تعادل  الثانية  املبارة  ويف  ل�سيء، 
نادي  وف��ري��ق  ال��ع��ل��وم  دار  فريقي 

بول فور اأول.
ليف  �سعيد  عمر  ق��ال  جانبه  م��ن 
فرق  ع�����دد  ان  ال���ب���ط���ول���ة  م���دي���ر 

م�ستدام من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
من  يقدمه  وم��ا  امل�سلحة  للقوات 
دعم ورعاية اإىل الريا�سيني.، ويف 
ختام كلمته متنى بن حم جلميع 

الفرق التوفيق يف البطولة
ومن ثم قام ال�سيخ حممد بن حم 
الأربعة  الفرق  لعبي  مب�سافحة 
الأوىل،  اجل����ول����ة  يف  امل���ت���ب���اري���ن 

يوؤهلهم لتحقيق الإجن��ازات التي 
املحافل  الدولة يف  اإ�سم  تعلي من 

العاملية.
واأ����س���اد ب���ن ح���م ب��ال��دع��م الكبري 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ي���ول���ي���ه  ال������ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لقطاع 
مبا  منوها   ، وال�سباب  الريا�سة 
والأن�سطة  الفعاليات  ب��ه  حتظى 
الريا�سية واملجتمعية من اهتمام 

يفاخر  عندما  حيث   ، قلوبنا  يف 
ن��ح��ن نفاخر  ب����اإجن����ازات  ال��ن��ا���س 
ب��اأن��ن��ا اأب��ن��اء زاي���د اخل��ري وعندما 
ت��اري��خ نحن  ال��ن��ا���س ع��ن  يتحدث 
نتحدث عن تاريخ من اخلري بداأ 
زايد  فال�سيخ   . دول��ت��ن��ا  ق��ي��ام  م��ع 
اطيب اهلل ثراه يعد رائد النه�سة 
الدولة  يف  وال�سبابية  الريا�سية 
والداعم الأول للحركة الريا�سية 
مبا  كافة  الأل��ع��اب  يف  واملتميزين 

اللعبة يف العني.
ا�ستهل الفتتاح بال�سالم الوطني 
بهذه  كلمة  ح��م،  بن  بعدها  األقى 
بال�سكر  ف��ي��ه��ا  وت���وج���ه  امل��ن��ا���س��ب��ة 
ل��ل��ف��رق امل�����س��ارك��ة م�����س��ي��ف��اً » ان 
ب���ط���ول���ة ���س��ع��ي��د حم���م���د ب����ن حم 
احتفال  القدم  لكرة  الرم�سانية 
مدينة  اأب�����ن�����اء  ي��ج��م��ع  ري���ا����س���ي 
ف��ي��ه��ا، م�سرياً  وامل��ق��ي��م��ني  ال��ع��ني 
زايد  ه��و  البطولة  ه��ذه  �سعار  ان 

•• العني – الفجر

اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور حممد 
نائب  العامري  بن م�سلم بن حم 
المم  يف  اإم�����س��ام  منظمة  رئ��ي�����س 
بن  حممد  �سعيد  بطولة  املتحدة 
حم الرم�سانية لكرة القدم والتي 
تقام حتت �سعار) زايد يف قلوبنا( 
، و جترى مباريات البطولة على 
 100 مب�ساركة  و  حم  بن  ملعب 

لعب. 
ح�سر الفتتاح ال�سيخ �سعيد �سامل 
بن حم العامري، وجمموعة من 
امل�سوؤولني عن الن�ساط الريا�سي 
مبدينة العني وبع�س ال�سخ�سيات 
العامة وع��دد كبري من اجلمهور 
وخا�سة فئة ال�سباب وع�ساق هذه 

مب�شاركة 100 لعب

انطالق بطولة �شعيد بن حم الرم�شانية حتت �شعار » زايد يف قلوبنا «

حمم�د بن زايد ي�شتقب�ل رئي��س و اأع�ش�اء احت�اد الإم�ارات لريا�ش�ة املعاقني



رئي�س »تويرت« ل ميتلك كمبيوتر حمموًل
ك�سف “جاك دورزي” الرئي�س التنفيذي ل�سركة موقع التوا�سل الجتماعي 
وقال  حم��م��ول.  كمبيوتر  ام��ت��الك��ه  ع���دم  ع��ن  ال��ن��ق��اب  “تويرت”  ال�سهري 
كامريا  على  ل�سقاً  �سريطاً  ي�سع  ك��ان  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  رداً  “دورزي” 
رئي�س  زوكربرغ”  “مارك  يفعل  ك��م��ا  ب���ه،  اخل��ا���س  امل��ح��م��ول  الكمبيوتر 
من  نف�سه  حلماية  بوك”  “في�س  الجتماعي  التوا�سل  م��وق��ع  وموؤ�س�س 
يتحدث  “دورزي”  كان  حمموًل«.  كمبيوتر  اأملك  ل  “اأنا  قال  القرا�سنة، 
يف مدينة �سيدين الأ�سرتالية عن اجلهود التي تبذلها �سركته ملكافحة ن�سر 
الأخبار املزيفة وحماولت الحتيال على موقع “تويرت” وجهودها لتكثيف 
املتخ�س�س يف  “�سي نت دوت كوم”  وذك��ر موقع  العامل.  املحادثات يف  اأه��م 
مو�سوعات التكنولوجيا اأن اأحد ال�سحفيني الكبار الذين كانوا ي�ساركون يف 
اللقاء �سحك ب�سوت مرتفع تعبرياً عن عدم ت�سديقه ملا قاله “دورزي” عن 
عدم امتالكه لكمبيوتر حممول، مما دفع رئي�س “تويرت” اإىل القول “اأنا 
اأقوم بكل �سيء على هاتفي” ثم وا�سل حديثه بعد هدوء ال�سجيج يف القاعة 
ل  فهو  وكذلك  التنبيهات،  اأغلق  لأنني  يل  بالن�سبة  مهم  )الهاتف(  “اإنه 
ي�سمح يل با�ستخدام اأكرث من تطبيق يف الوقت نف�سه. وهذا يعني اأنه يكون 
لدي تطبيق واحد يعمل وبالتايل اأ�ستطيع الرتكيز فيما اأقوم به، بدًل من 
الت�ستت بني اأكرث من نافذة وتطبيق كما هو احلال يف الكمبيوتر املحمول«. 

واأ�ساف اأنه مل يعد يكتب كثرياً واإمنا ميلي ما يريد كتابته فقط.

مقاتلة متر مبحاذاة مظليني
ر�سد �سريط فيديو حلظات مرعبة مرت خاللها طائرة حربية بريطانية 
بالقرب من مظليني كان يتدربون يف املنطقة ذاتها. وذكرت �سحيفة “ديلي 
ميل” الربيطانية، اأن الطائرة كانت على بعد 27 مرتا فقط من 4 من 

هواة القفز باملظالت يف �سالي�سربي غربي اإجنلرتا.
واأ�سارت اإىل اأن الطائرة احلربية كانت من طراز )hawk t1( املخ�س�سة 
منطقة  يف  ق�سف  عملية  يحاكي  تدريبا  يجري  طيارها  وك��ان  للتدريب، 
جماورة. و�سّور الفيديو مظلي اآخر كان يف املكان، بوا�سطة كامريا مثبتة 
على خ��وذت��ه. وق���ال م�����س��وؤول ال�سالمة يف ن���ادي ال��ط��ريان ال�����س��راع��ي، تيم 
اأن  ك��ان ميكن  اإن ح��رارة املحرك  اإذ  ك��ان خطريا للغاية  الأم��ر  اإن  بي�سوب، 
توؤذي املظليني. ويف ردها على الأمر، ذكرت ال�سلطات الربيطانية يف تقرير 
املكان.  يف  باملظالت  القفز  ه��واة  ب��وج��ود  الإق���الع  قبل  يبلغ  مل  الطيار  اأن 
وتقول تقارير اإن الطائرة تعود للبحرية امللكية الربيطانية وتعمل بنظام 
مالحة قدمي عمره 20 عاما، ورمبا هو الأمر الذي مل ي�ساعد الطيار على 

اكت�سف املظليني قبل املرور بجانبهم وتعر�سيهم للخطر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

»�شولو: �شتار وورز �شتوري« 
يت�شدر اإيرادات ال�شينما 

واملغامرات  احل��رك��ة  فيلم  ت�����س��در 
وورز  ����س���ت���ار  )�����س����ول����و:  اجل����دي����د 
����س���ت���وري( اإي���������رادات ال�����س��ي��ن��م��ا يف 
الأ�سبوع  خ��الل  ال�سمالية  اأمريكا 
اإي��������رادات بلغت  اجل������اري حم��ق��ق��ا 

83.3 مليون دولر.
اإرينريك  األ����دن  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
ودون���ال���د ج��ل��وف��ر واإمي��ل��ي��ا كالرك 
ومن اإخ��راج رون ه��اوارد. وتراجع 
من  )ديدبول2(  احل���رك���ة  ف��ي��ل��م 
املركز الأول اإىل املركز الثاين هذا 
 42.7 بلغت  ب���اإي���رادات  الأ���س��ب��وع 

مليون دولر.
رينولدز  ري����ان  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
باكارين  ومورينا  برولني  وجو�س 
وت���ريي ك���روز وم��ن اإخ����راج ديفيد 
احلركة  ف��ي��ل��م  وت����راج����ع  ل��ي��ت�����س. 
انفينيتي  )افينجرز:  وامل��غ��ام��رات 
املركز  اإىل  الثاين  املركز  من  وور( 
ال��ث��ال��ث ه���ذا الأ����س���ب���وع ب���اإي���رادات 

بلغت 16.5 مليون دولر.
ب��ط��ول��ة روب������رت داوين  وال��ف��ي��ل��م 
هيم�سوورث  وك���ري�������س  ج���ون���ي���ور 
وم�����ارك راف���ال���و وم���ن اإخ�����راج جو 

رو�سو وانطوين رو�سو.
وتراجع الفيلم الكوميدي )بروك 
ك���ل���وب( م���ن امل���رك���ز ال���ث���ال���ث اإىل 
املركز الرابع هذا الأ�سبوع حمققا 

اإيرادات بلغت 9.5 مليون دولر.
والفيلم بطولة جني فوندا والي�سيا 
�ستيرجني  وم���اري  �سيلفر�ستون 

ومن اإخراج بيل هولدمان.
الكوميدي )ليف  الفيلم  وتراجع 
الرابع  امل��رك��ز  ب��ارت��ي( م��ن  ذا  اأوف 
الأ�سبوع  ه��ذا  اخلام�س  املركز  اإىل 
باإيرادات بلغت 5.1 مليون دولر.

ا�شرتا قطعتي بيتزا
 فخ�شر 84 مليون دولر

ال�سنوات  خالل  كبري  ب�سكل  البيتكوين  عملة  قيمة  ارتفعت 
ث��روات، من  البع�س متكنوا من جتميع  اأن  املا�سية، لدرجة 
بالندم،  ي�سعر  ي��زال  ل  اأمريكياً،  رج��اًل  لكن  العمالت،  ه��ذه 
على قطعتي بيتزا ا�سرتاهما قبل نحو 8 �سنوات بالبيتكوين، 
مببلغ 30 دولر. وكان لزلو هانيز، قد دفع بعملة البيتكوين 
بيتزا، يوم  لقطعتي  30 دولر، ثمناً  الإلكرتونية ما قيمته 
قيمة  اأن  ���س��ن��وات،   8 بعد  واكت�سف   ،2010 ع��ام  مايو   22
ت�سل  اأن  ك��ان ميكن  الوقت،  ذل��ك  دفعها يف  التي  البيتكوين 
اإىل 84 مليون دولر باأ�سعار اليوم! ويقول هانيز، اإنه تلقى 
“يوم  با�سم  ب��ات يعرف  امل�����س��وؤوم، ايل  ال��ي��وم  ذل��ك  يف  عر�ساً 
كبرية  البيتزا  قطع  من  اثنتني  ب�سراء  البيتزا”،  بيتكوين 
الفور،  على  فا�ستجاب  بيتكوين،  اآلف   10 مقابل  احلجم، 
املنزل،  يف  املف�سلة  وج��ب��ت��ه  بتح�سري  ي��رغ��ب  ي��ك��ن  مل  لأن���ه 
موقع  بح�سب  ال��ت��ايل،  لليوم  منها  ببع�س  الحتفاظ  واأراد 
مانداتوري. ويف فرباير املا�سي، ا�سرتى هانيز قطعتي بيتزا 
ليظهر  بيتكوين،   0.00649 مقابل  احل��ج��م،  نف�س  م��ن 
للعامل، اأن هذه العملة، ل تزال نظاماً منا�سباً للدفع، لكنه يف 
نف�س الوقت، ل يزال نادماً، على التفريط بهذا العدد الكبري 
من البيتكوين التي كان من املمكن اأن حتوله اإىل واحد من 

كبار الأثرياء، مقابل وجبة بيتزا.

يقتات على مبلغ �شغري لي�شرتي بيتًا
الثامنة  عمر  يف  منزله  ���س��راء  م��ن  ���س��اب  كهربائي  متكن 
ع�سرة بعدما جنح يف ادخار مبلغ كاف من املال على مدى 
عدة �سنوات.  اعتاد اآرون طوم�سون )19 عاماً( على العي�س 
على مبلغ ل يتجاوز املائة دولر اأ�سبوعياً، ليتمكن من �سراء 
من  امل��وؤل��ف  منزله  اإىل  اآرون  انتقل  وق��د  اخل��ا���س.  منزله 
ثالث غرف يف منطقة لوتريوورث، مبدينة لي�سرت �ساير، 
ل�سنوات  امل��ال  ادخ��ر  قد  اآرون  وك��ان  املا�سي.   اآذار  �سهر  يف 
اأثناء �سكنه مع والديه يف مدينة اإ�سيك�س، ويف نهاية املطاف 
ا�ستخدم برناجماً خا�ساً من �سركة “اإي ليفلز” العقارية 
ال��ع��ق��ارات.  وقال  ل�����س��راء  ال��زب��ائ��ن ت�سهيالت  ال���ذي مينح 
اآرون معلقاً على جتربته: “تركت املدر�سة، وبداأت مبزاولة 
املال لأمتكن  اأ�ستطيع من  الأعمال احل��رة، وتوفري كل ما 

من �سراء منزل اأحالمي. اإنه ا�ستثمار بالن�سبة يل«.

عبوة ماء تتحدى اجلاذبية 
وا�سع  نحو  على  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  تناقلت 
قوانني  تخالف  اأ�سرتاليا،  يف  لتلة  مثري،  فيديو  مقطع 
اجلاذبية، حيث ظهرت عبوة مياه، وهي تتدحرج �سعوداً 

لالأعلى، بخالف القوانني الفيزيائية املعروفة.
�سمال غرب ملبورن،  70 كيلومرتاً  بعد  التلة تقع على 
وي��ع��ر���س ال��ف��ي��دي��و ال����ذي ح��ظ��ي ب�����س��ع��ب��ي��ة ك��ب��رية على 
يوتيوب، عبوة مياه تتدحرج لالأعلى، اأمام جمموعة من 
امل��ارة، الذين راح��وا يراقبون بده�سة ما يحدث، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ال�شياحة الف�شائية خالل اأ�شهر.. التدريب انطلق
متهيدا  مكثفة  تدريبات  ل�سل�سلة  حاليا  يخ�سع  اأن��ه  بران�سون،  ريت�سارد  ال�سهري،  الربيطاين  الأعمال  رجل  اأعلن 
نيوز”،  “�سكاي  نقلت  ما  وف��ق  عاما(   67( بران�سون  وق��ال  الف�ساء.  اإىل  ال�سياحية  الرحالت  اأوىل  يف  للم�ساركة 
اأنه يخ�سع  واأ�ساف  اأ�سبحت �سهورا ل �سنوات.  الف�سائية  ال�سياحية  العامل عن الرحالت  التي تف�سل  امل�سافة  اإن 
لتدريبات حتاكي ظروف انعدام اجلاذبية والإقالع عرب املركبات الف�سائية وال�سفر عرب الغالف اجلوي. واأ�سار اإىل 
اأنه زاد من جولت تدريبات التن�س الأر�سي 4 اأ�سعاف يوميا، حتى يكون ج�سده مالئما من اأجل املهمة الف�سائية. 
�سركة  وكانت  ل��الأر���س.  اجل��وي  الغالف  من  يخرجون  الذين  ال�سائحني،  اأول  بني  من  يكون  اأن  ياأمل  اإن��ه  وق��ال 
“فريجن غالكتك” الف�سائية، التي اأ�س�سها بران�سون، اأعلنت يف وقت �سابق هذا العام اختبار مركبة ف�سائية تزيد 
�سرعتها عن �سرعة ال�سوت وبو�سعها ا�ستيعاب 6 اأ�سخا�س وطيارين. ويف عام 2016، ح�سلت “فريجن غالكتك” 
على اأول رخ�سة لت�سيري الرحالت الف�سائية من قبل اإدارة الطريان املدين الأمريكية. وبداأت ال�سركة يف بيع تذاكر 
ال�سفر اإىل الف�ساء ب�سعر ي�سل اإىل 250 األف دولر اأمريكي للتذكرة الواحدة. وقد ا�سرتى بالفعل اأكرث من 700 
100 كيلومرت فوق الأر�س، يف مدة كافية لال�ستمتاع بحالة انعدام  عا�سق للف�ساء مقدما بطاقة لرحلة تاأخذه 

الوزن لدقائق قليلة وم�ساهدة الكرة الأر�سية من و�سط الف�ساء املظلم.
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خممور يدمر لوحة فنية �شهرية
اأحلق رجل خممور اأ�سرارا ج�سيمة بواحدة من اأ�سهر اللوحات 
الفنية الرو�سية وهي لوحة اإيفان الرهيب التي ت�سور القي�سر 
اللوحة  الرجل على  انهال  املحت�سر.  ابنه  اإيفان وهو يحت�سن 

�سربا بق�سيب معدين بعد اأن اأفرط يف �سرب الفودكا.
واأكمل فنان الواقعية الرو�سي ال�سهري اإيليا ريبني لوحة “اإيفان 
الرهيب وابنه اإيفان يف 16 نوفمرب 1581” يف عام 1885، 
وهي ت�سور القي�سر يحت�سن ابنه بني ذراعيه مفجوعا بعد اأن 
وجه له �سربة قا�سية، وهي حادثة تاريخية ي�سكك القوميون 
و�سط  الفني يف  تريتياكوف  وقال معر�س  الرو�س يف �سحتها. 
انهال عليها قبل  اإن رجال  اللوحة  ُتعر�س  كانت  مو�سكو حيث 
الرجل  اأن  اإىل  املعر�س  واأ���س��ار  اجلمعة.  م�ساء  الإغ���الق  وق��ت 
والتقط  امل��ع��ر���س  موظفي  م��ن  جمموعة  م��ا  بطريقة  جت���اوز 
ق�سيبا معدنيا ي�ستخدم لإبقاء الزوار على م�سافة من اللوحات 
الفنية وحطم به الزجاج الواقي للوحة. وذكر املعر�س يف بيان 
اأن الزجاج ال�سميك ته�سم بفعل ال�سربات واأن اأ�سرارا ج�سيمة 
حلقت باللوحة”. واأ�ساف البيان “ن�سيج اللوحة ُثقب يف ثالثة 
�سخ�سية  ي�سور  وال���ذي  العمل،  م��ن  الأو���س��ط  ب��اجل��زء  اأم��اك��ن 
ت�ساريفيت�س )ابن القي�سر(«. وقال املعر�س اإن الإطار حلقت به 
اأي�سا اأ�سرار بالغة، لكنه اأ�سار اإىل اأنه “من ح�سن الطالع” اأن 
العنا�سر الأثمن يف اللوحة مثل وجهي واأي��ادي القي�سر وابنه 
الأنباء  ال�سرطة لوكالت  تتعر�س لأذى. وقالت م�سادر يف  مل 
تخريب  تهمة  الآن  ويواجه  اعتقل  الذي  املهاجم،  اإن  الرو�سية 
ع��م��ل ف��ن��ي، ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 37 ع��ام��ا وي��ن��ح��در م��ن مدينة 

فورونيج الواقعة على بعد نحو 460 كيلومرتا من مو�سكو.
الرجل  اع���رتف  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ن�سرته  م�سور  ت�سجيل  ويف 

بالعتداء على اللوحة وقال اإنه مدرك خلطورة اجلرمية.

»اأم ال�شواعق« ت�شيء ليل لندن
اج��ت��اح��ت ال��ع��وا���س��ف ال��رع��دي��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا، حميلة ل��ي��ل بع�س 
من  العديد  الغزيرة  الأم��ط��ار  غمرت  فيما  ن��ه��ار،  اإىل  املناطق 
قد  ال��رع��دي��ة  العوا�سف  اأن  نيوز”،  “�سكاي  وذك���رت  امل��ن��اط��ق. 
من  العديد  و���س��ارع  الأرب���ع���اء.  غ��دا  حتى  بريطانيا  يف  ت�ستمر 
الربق  توثيق حلظات حدوث  اإىل  الربيطانية  العا�سمة  �سكان 
اأثناء الليل، وذهبت و�سائل اإعالم بريطانية اإىل و�سف الظاهرة 
الطق�س  وكانت  وعددها.  �سدتها  ب�سبب  ال�سواعق  ب�اأم  املناخية 
27 درجة مئوية  اإىل  معتدل يف نهار ال�سبت مع ح��رارة ت�سل 
اإذ  الظالم  حلول  مع  تتغري  ب��داأت  الأج���واء  اأن  اإل  بربيطانيا، 

وقعت عوا�سف رعدية عنيفة م�سحوبة باأمطار غزيرة.
وقال عامل الأر�ساد اجلوية، �ساريل بويل، اإن بريطانيا تعر�ست 
لنحو 15-20 األف �ساعقة. واأ�ساف اأن احلرارة بعد منت�سف 
اأن  15-16 درج���ة م��ئ��وي��ة. واع��ت��رب  الليل ك��ان��ت ت���رتاوح ب��ني 
ال��ظ��روف اجل��وي��ة ك��ان��ت حل���دوث ال��ع��وا���س��ف ال��رع��دي��ة، اإذ اإن 
الليلة كانت دافئة ورطبة. وقالت �سلطة الطوارئ يف لندن اإنها 
تلقت اأكرث من 500 طلب م�ساعدة مرتبط بالأحوال اجلوية 

امل�سطربة، غالبيتها ب�سبب الفي�سانات.
امراأة تقراأ ن�سخة من القراآن الكرمي يف رم�سان مب�سجد ال�ستقالل يف جاكرتا. )ا ف ب(

 610 ماليني دولر ل�شتئ�شال 
مر�س ي�شيب املا�شية 

نيوزيلندا  وزراء  رئ��ي�����س��ة  ق���ال���ت 
اأكرب  اإن بالدها،  اأردي��رن  جا�سيندا 
العامل،  الألبان يف  م�سدر ملنتجات 
مليون   880 م���ن  اأك����رث  ���س��ت��ن��ف��ق 
ماليني   610( نيوزيلندي  دولر 
ي�سيب  مر�س  ل�ستئ�سال  دولر( 
املا�سية ويعرف با�سم مايكوبالزما 

الأبقار.
وذك���رت احل��ك��وم��ة يف ب��ي��ان اأن من 
األف   126 ن��ح��و  اإع������دام  امل��ت��وق��ع 
املقبلني  العامني  م��دى  على  بقرة 
يف اإطار �سعي احلكومة وال�سركات 
العاملة يف هذا املجال لإخ��الء كل 

املزارع امل�سابة.
العديد  يف  ال�سائع  امل��ر���س  وظ��ه��ر 
من الدول للمرة الأوىل يف مزرعة 
نيوزيلندا  يف  اجلنوبية  باجلزيرة 
يف يوليو متوز وتاأكدت الآن اإ�سابة 

نحو 37 مزرعة باملر�س.
وقالت اأرديرن يف بيان “�سدر قرار 
ال��ي��وم ب��داف��ع م��ن رغ��ب��ة احلكومة 
يف ح��م��اي��ة ال��ق��ط��ي��ع ال��وط��ن��ي من 
اقت�سادنا  اأ�سا�س  وحماية  امل��ر���س 
اأن توؤدي  امل���زارع«. وميكن  - قطاع 
حالت  اإىل  الأب��ق��ار  مايكوبالزما 
واللتهاب  ال�����س��رع  ال��ت��ه��اب  م��ث��ل 
ال�����رئ�����وي وال����ت����ه����اب امل���ف���ا����س���ل يف 
املا�سية امل�سابة لكن املر�س ل ميثل 
اأو  ال��غ��ذاء  �سالمة  على  خطر  اأي 
الب�سر. وقالت اأرديرن اإن احلكومة 
591 مليون دولر  �ست�سهم بنحو 
الق�ساء  ب��رن��ام��ج  يف  ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
على املر�س فيما �ستتحمل كيانات 
ال�سناعة واملزارعون املبلغ املتبقي. 
و�ستبذل معظم اجلهود على مدى 

العامني املقبلني.

غرق �شفينة بخارية تاريخية 
تداولته  م�����س��ور  ت�����س��ج��ي��ل  اأظ���ه���ر 
التوا�سل  م����واق����ع  م����ن  ال���ع���دي���د 
الج��ت��م��اع��ي، حل��ظ��ة غ���رق �سفينة 
�ساحل  ق��ب��ال��ة  ت��اري��خ��ي��ة  ب��خ��اري��ة 
�سمال ويلز، اأثناء نقلها اإىل مالكها 
اإم  اجل���دي���د.  وق���د غ��رق��ت �سفينة 
البخارية  ك���روم���وي���ل  اأول���ي���ف���ر  يف 
ال�سواحل  مياًل من   12 بعد  على 
الإي���رل���ن���دي���ة، الأم������ر ال�����ذي اأث����ار 
الذعر بني طاقمها الذي بث نداء 
ال��ط��وارئ.  وذكرت  ا�ستغاثة لفرق 
���س��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ب���و����س���ت اأن�������ه مت 
ا�ستدعاء خفر ال�سواحل املحلي يف 
هوليهيد يف حوايل ال�ساعة الثانية 
ي�ستطيعوا  مل  لكنهم  الظهر،  بعد 
القارب  غ���رق  مل��ن��ع  ���س��يء  اأي  ف��ع��ل 
بعد حماولت دامت حوايل ثالث 
���س��اع��ات.  وك���ان ال��ق��ارب، ال���ذي مت 
ب��ن��اوؤه يف ع��ام 1922 وحت��ول اإىل 
 ،1993 ع�����ام  يف  ب���ح���ري  ف���ن���دق 
متوجها اإىل كولريين يوم الأربعاء 

بعد بيعه اإىل مالك جديد. 

وان”  “بل�س  مب��وق��ع  ن�����س��رت  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة  خل�ست 
باحتمالت  الغذائي  الأم��ن  ارتباط  اإىل  الإل��ك��رتوين، 

الإ�سابة بالنوع الثاين من مر�س ال�سكري.
ميكنهم  ل  الذين  الكنديني  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
الأطعمة  ت���ن���اول  اأو  ب��ان��ت��ظ��ام،  الأك�����ل  ت��ك��ل��ف��ة  حت��م��ل 
بالنوع  الإ���س��اب��ة  اح��ت��م��الت  ل��دي��ه��م  ت��زي��د  ال�سحية، 
ال��ث��اين م��ن ال�����س��ك��ري، مب��ا ي��زي��د ع��ن مثلي املتو�سط 
على  ال�سيا�سات  �سانعي  الدرا�سة  فريق  ويحث  العام. 
مبكرا، من خالل  املجال  هذا  التدخل يف  التفكري يف 
مر�س  ع��بء  لتقليل  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  ان��ع��دام  تقليل 

ال�سكري على الأفراد ونظام ال�سحة الوطني.
وان��ع��دام الأم��ن الغذائي هو ع��دم وج��ود ال��ق��درة على 
امل����وارد  ب�سبب حم���دودي���ة  ك���اف  اإىل ط��ع��ام  ال��و���س��ول 

املالية.
اأن امليزانية املحدودة قد  وكتب الباحثون يف الدرا�سة 
واأعلى  ثمنا  اأرخ�س  اأطعمة  على  العتماد  اإىل  ت��وؤدي 
يف �سعراتها احلرارية، مما قد ي�ساهم يف زيادة الوزن 

ويزيد من احتمالت الإ�سابة باأمرا�س مزمنة.
الدرا�سة:  يف  الباحثني  كبري  تيت،  كري�ستوفر  وق��ال 
م�سكلة  متزايد  ب�سكل  اأ�سبح  الغذائي  الأم��ن  “غياب 

خطرية اجتماعية و�سحية يف كندا، لكن لي�س هناك 
الإ�سابة  وب��ني  بينه  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الأدل����ة  م��ن  الكثري 
ب��اأم��را���س م��زم��ن��ة فيما ب��ع��د م��ث��ل ال��ن��وع ال��ث��اين من 

ال�سكري«.
وقام تيت وزمالوؤه بتحليل بيانات م�سح �سحي وطني 
اأجري يف عام 2004. وكان امل�ساركون يف امل�سح عينة 

متثل 98 باملئة من �سكان كندا�
4739 رج���ال وام����راأة  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان��ات  ورك���ز حتليل 
اأعمارهم تزيد عن 18 عاما مبا �سمل 277 �سنفوا 

ب�سفتهم يعانون من غياب الأمن الغذائي.
و�ساهى فريق البحث تلك البيانات مع قاعدة بيانات 
وطنية ملن اأ�سيبوا بال�سكري حتى عام 2016 وهو ما 

ميثل نحو 12 عاما من املتابعة.
يف  م�ساركا   577 اإ�سابة  تبني  املتابعة  فرتة  وبنهاية 
احتمالت  وزادت  ال�سكري.  من  الثاين  بالنوع  امل�سح 
الغذائي  الأم��ن  انعدام  من  يعانون  كانوا  من  اإ�سابة 

مبعدل 2.4 مرة.
وعندما اأخذ الباحثون البدانة يف العتبار ظل خطر 
م��ن ينعدم  ل���دى  باملثلني  اأك���رث  ب��ال�����س��ك��ري  الإ���س��اب��ة 

لديهم الأمن الغذائي.

عالقة وثيقة بني انعدام الأمن الغذائي ومر�س ال�شكري

زوج جي�شيكا �شيمب�شون يطالبها بحمية غذائية
بعد اأن تعّر�ست الفنانة العاملية  جي�سيكا �سيمب�سون  للعديد من النتقادات حول 

زائد،  ب��وزن  الباباراتزي  عد�سات  لها  التقطتها  التي  ال�سور  باإحدى  ظهورها 
اأ�سارت اإحدى ال�سحف العاملية اإىل اأّن زوج �سيمب�سون  اإيريك جون�سون  طلب 
اأّنه  اإىل  بالإ�سافة  وزنها.  تخفي�س  اأجل  من  غذائية  بحمية  اللتزام  منها 
يفر�س عليها يف الوقت احلايل قيودا على اأ�سلوب حياتها جتنبا لالنتقادات 

والعبارات التي حتمل الإهانة التي توّجه اإليها بني فرتة واأخرى ب�سبب هذا 
املو�سوع.

اأّن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها  اأّكدت  اأّن بع�س ال�سحف الأخرى  اإل 
ب�سكل لفت ما هي اإل �سائعات تطال النجمة العاملية.


