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خليفة �الإن�سانية تقدم 10�آالف �سلة رم�سانية ل�سكان 
�سقطري ي�ستفيد منها �أكرث من 50 �ألف �سخ�ص

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  “حفظه �هلل”  رئي�س �لدولة 
رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية د�شنت �ملوؤ�ش�شة 
�شكان  �شلة رم�شانية على  �آلف   10 لتقدمي  �لرم�شاين  م�شروعها 
ي�شتفيد  �أن  �ملتوقع  من  وج��وي  بحري  ج�شر  عرب  �شقطرى  جزيرة 
منها �أكرث من 50 �ألف �شخ�س.وحتتوي �ل�شلل على 9 �أ�شناف من 

�ملو�د �لغذ�ئية �لرم�شانية �لأ�شا�شية.            )�لتفا�شيل �س4(

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي تتبنى م�سروعا 
الإعادة بناء وترميم منازل يف ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام:

�ل��ه��لل �لأح��م��ر -  �مل��ت��ح��دة ع��رب هيئة  �شعت دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ليمنيني  معاناة  من  للتخفيف   - �ليمن  يف  �لعامل  �لإن�شاين  ذر�عها 
جر�ء �نقلب �حلوثيني على �ل�شرعية.. حيث عملت على توفري �لغذ�ء 
و�لدو�ء و�مللب�س و�مل�شكن.. و�ليوم .. تو��شل �لهيئة عملها �شمن م�شاريع 
�إ�شكان �ليمنيني من خلل بر�جمها �خلريي )م�شروع زكاة رم�شان( 
�إعادة  �لذي ياأتي �شمن م�شاريع عام ز�يد و�لذي تتبنى فيه �لإم��ار�ت 
بناء وترميم �لكثري من منازل �لأ�شر �لفقرية يف حمافظة ح�شرموت 
�لطبيعية  �لعو�مل  ج��ر�ء  �ملت�شررة  وتلك   .. و�شحر�ء  وو�دي��ا  �شاحًل 

وتزويدها بالأثاث �ل�شروري و�مل�شتلزمات �لرئي�شية.
)�لتفا�شيل �س3(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�فتتح رئي�س بار�غو�ي هور��شيو كارتي�س �م�س �شفارة 
بلده يف ��شر�ئيل يف مدينة �لقد�س، ما يجعل بلده 
�مل��ث��رية للجدل بعد  ه��ذه �خل��ط��وة  دول��ة تتخذ  ثالث 

�لوليات �ملتحدة وغو�تيمال.
�ل�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  ورئي�س  كارتي�س  من  كل  و�ألقى 
�ل�شفارة  �فتتاح  مر��شم  �أثناء  كلمة  نتنياهو  بنيامني 
يف �حلديقة �لتكنولوجية يف �ملاحلة بالقد�س �لغربية. 
وعلقت لفتات باللغات �لنكليزية و�لعربية و�لعربية 
ك��م��ا رف��ع��ت �ع����لم ب����ار�غ����و�ي ب��ال��ق��رب م���ن مد�خل 
�ل�����ش��ف��ارة. و�أع���ل���ن ك��ارت��ي�����س �مل���ع���روف ب�����ش��د�ق��ت��ه مع 
�بيب  تل  من  ب��لده  �شفارة  نقل  على  معلقا  ��شر�ئيل 
�ىل �لقد�س �نه حدث تاريخي. و��شاف �ن هذ� �لعمل 
له مغزى عميق مبعنى �نه يعرب عن �شد�قة بار�غو�ي 

�خلال�شة و�لت�شامن �لكامل مع ��شر�ئيل.
�لدولتني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �ن  نتانياهو  ق��ال  جهته  م��ن 
���ش��ي��زد�د م��ن خ��لل �ل��ت��ع��اون يف جم���الت مثل �لمن 

و�لزر�عة و�لتكنولوجيا.

ومن جهتها ��شتنكرت ع�شو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة 
�لتحرير �لفل�شطينية حنان ع�شر�وي قر�ر بار�غو�ي.

�ت��خ��اذ ه��ذ� �لج����ر�ء �ل�شتفز�زي  ب��ي��ان �ن  وق��ال��ت يف 
للقانون  �نتهاكا �شارخا ومتعمد�  يعد  �مل�شوؤول  وغري 

�لدويل ولقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية
و��شافت �ن ذلك ياأتي يف �شياق �لنهج �لتاآمري �لذي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شري� على خطى  ب��ار�غ��و�ي  ت�شلكه 
�لع�شكري  �لح���ت���لل  ت��ر���ش��ي��خ  ب���ه���دف  وغ���و�ت���ي���م���ال 

و��شتكمال �شم مدينة �لقد�س، عا�شمتنا �ملحتلة.
عن  �لرت�جع  �ىل  �لبار�غو�ي  رئي�س  ع�شر�وي  ودع��ت 
ه���ذ� �ل���ق���ر�ر غ��ري �لخ���لق���ي و�ت���خ���اذ خ��ط��و�ت جادة 
على  وحما�شبتها  �لح���ت���لل  دول���ة  مل�����ش��اءل��ة  وف��اع��ل��ة 

جر�ئمها و�نتهاكاتها �ملتعمدة حلقوق �لإن�شان.
جانب  �ىل  �لوقوف  ب��ار�غ��و�ي  على  يتوجب  و��شافت 

�لعد�لة و�لكر�مة و�لعمل على تعزيز فر�س �ل�شلم.
من جانيه �أد�ن �أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام جلامعة 
�لدول �لعربية، ما قامت به  بار�جو�ي موؤكد�ً �أن هذ� 
�أن يوؤثر ب�شكل بالغ �ل�شلبية على  �لت�شرف من �شاأنه 

علقاتها بالعامل �لعربي.
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ا�ضتقبل وجهاء واأبناء القبائل مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان الكرمي
حممد بن ر��سد يطلق من�سة �الإمار�ت للمخترب�ت 

�لعلمية ويوؤكد �أن ر�سالتنا هي �سعادة �الإن�سان وتقدمه 

البنتاجون يدر�س الردود املحتملة على �ضلوك طهران

و��سنطن تهدد بفر�ص �أقوى عقوبات يف �لتاريخ على �إير�ن

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
“رعاه �هلل” �أن دولة �لإمار�ت تقدم منوذجاً ر�ئد�ً عاملياً 
يف �ل�شتثمار �لأمثل يف �لطاقات �لب�شرية وتوفري �لبيئة 
�لعقول  متكن  �لتي  �لبحثية  �لتحتية  و�لبنية  �لعلمية 
�لتي  �لتحديات  لكربى  �ل�شتباقية  �حللول  �بتكار  من 

للمنطقة  معرفية  �إ���ش��اف��ة  وت�شكل  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  ت��و�ج��ه 
و�ل���ع���امل، ومب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع روؤي�����ة �لإم�������ار�ت 2021 

ومئويتها 2071.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  �خ��رى  جهة  من 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�لوزر�ء حاكم دبي يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء �م�س 
�لتهاين  �لذين قدمو�  �لدولة  �لقبائل يف  و�أبناء  وجهاء 
�ملبارك.)�لتفا�شيل  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  �شموه  �ىل 

•• وا�شنطن-رويرتز:

�م�س  بومبيو  مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  هدد 
�إير�ن  �أقوى عقوبات يف �لتاريخ على  �لثنني بفر�س 
ما مل يغري زعماوؤها م�شار �شيا�شات بلدهم �خلارجية 

و�لد�خلية.
وحدد بومبيو 12 مطلبا من �إير�ن وقال �إن تخفيف 
حتول  و��شنطن  ت��رى  �أن  قبل  يحدث  ل��ن  �لعقوبات 

ملمو�شا يف �ل�شيا�شات �لإير�نية.
وقال بومبيو �إن �لوليات �ملتحدة �شتحا�شب من يقوم 

باأن�شطة حمظورة يف �إير�ن.
�لوقت  �لعقوبات يف  �ملزيد من  وجاء تهديده بفر�س 
�مل��وق��ع��ة على  �ل���ذي تعمل فيه �لأط����ر�ف �لأوروب���ي���ة 
�إيجاد  على  و�أملانيا  وبريطانيا  فرن�شا  وه��ي  �لت��ف��اق 

�ن�شحاب  بعد  �إي����ر�ن  م��ع  �شريانه  ل���ش��ت��م��ر�ر  و�شيلة 
�شتكون  و����ش��ن��ط��ن  �إن  ب��وم��ب��ي��و  و�أ����ش���اف  و����ش��ن��ط��ن. 

م�شتعدة لإبر�م �تفاق جديد وتريد دعم حلفائها.
�لأمريكية)�لبنتاجون(  �لدفاع  وز�رة  قالت  ذلك  �ىل 
�إن �جلي�س �لأمريكي �شيتخذ كل �خلطو�ت �ل�شرورية 
و�إنه  �ملنطقة  يف  �خلبيث  �لإي���ر�ين  �ل�شلوك  ملو�جهة 
�إجر�ء�ت  ذل��ك قد يت�شمن  ك��ان  �إذ�  م��از�ل يدر�س ما 

جديدة �أو م�شاعفة �لإجر�ء�ت �حلالية.
وق����ال �ل��ك��ول��ون��ي��ل روب�����رت م��ان��ي��ن��ج �مل��ت��ح��دث با�شم 
�خلطو�ت  ك���ل  “�شنتخذ  لل�شحفيني  �ل��ب��ن��ت��اج��ون 
�ل�شرورية ملو�جهة ومعاجلة �لنفوذ �لإير�ين �خلبيث 

يف �ملنطقة.
ونقوم بتقييم ما �إذ� كنا �شن�شاعف �لإجر�ء�ت �حلالية 

�أو ننفذ �إجر�ء�ت جديدة.

�ضهد حما�ضرة »اختطاف الدين وا�ضرتاتيجية ا�ضتعادته« يف جمل�س البطني
حممد بن ز�يد ي�ستقبل �لعلماء �سيوف

رئي�ص �لدولة ووفد �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��اء �م�����س يف ق�����ش��ر �لبطني 
�ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء  �لف�شيلة  �أ�شحاب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ووف����د  �هلل”  “حفظه 

�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ير�فقهم  و�لأوق�����اف  �لإ���ش��لم��ي��ة 
حممد مطر �لكعبي رئي�س �لهيئة.

من جهة �خرى �شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �ملحا�شرة �لتي ��شت�شافها 
ب��ع��ن��و�ن )�ختطاف  �م�����س  م�����ش��اء  �ل��ب��ط��ني  جمل�س 
�ألقاها  ����ش��ت��ع��ادت��ه( و�ل��ت��ي  �ل��دي��ن و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

ف�شيلة عمر حبتور �لدرعي. )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خلل ��شتقباله �أ�شحاب �لف�شيلة �لعلماء �شيوف رئي�س �لدولة  )و�م( حممد بن ر��شد خلل ��شتقباله وجهاء و�أبناء �لقبائل  )و�م(

�شاركوزي.. �لنعطاف �ىل �ليمني �ملتطرف من �شنعه

جنود �لغد
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الدفاعات ال�ضعودية تدمر �ضاروخا بالي�ضتيا فوق جازان

قتلى للحوثيني يف جبهة نهم..و�لتحالف ي�سيق �خلناق عليهم ب�سعدة

يف انتهاك �ضارخ ومتعمد للقانون الدويل 

بارغو�ي تفتتح �سفارتها يف �لقد�ص �ملحتلة

انقلبت النظريات يف القرن الواحد والع�ضرين:

لور�ن�ص فريدمان: كيف �ستكون حروب �مل�ستقبل؟

االنعطاف اإىل اليمني املتطرف من ابتكاره:
هل �أن دونالد تر�مب هو نيكوال �ساركوزي �الأمريكي؟

•• الفجر - الفون�س مورا – ترجمة خرية ال�شيباين

و�لعجوز  �لديناميكية  �ل�شابة  �مل��وؤخ��رة،  يف  فرن�شا  �ملقدمة،  يف  �أمريكا 
وكان  ت��ر�م��ب،  قبل  ت��ر�م��ب  ���ش��ارك��وزي  ك��ان  �شيئا.  تفهمو�  مل  �ملتعبة.. 
باتريك بوي�شون �شتيف بانون قبل �شتيف بانون. �إن �لغال هي �لتي تقود 
كارل  يز�ل  وين�شخون، ول  �لأطل�شي يعجبون  �ملحيط  ور�ء  �للعبة، وما 
�لتاريخ  يعرفون  ل  �نهم  �ل  �لتاريخ  ي�شنعون  و�لرجال  نبوًيا،  مارك�س 

�لذي ي�شنعونه.. فهل �شيعرفونه يوما؟                )�لتفا�شيل �س13(

•• الفجر - فران�شوا فور�شتييه 

ترجمة خرية ال�شيباين

حقا، مل تعد �حلرب كما كانت.. 
لور�ن�س  �ل�شري  ��شتنتاج  هو  هذ� 
ف��ري��دم��ان، �لأ���ش��ت��اذ �ل��ف��خ��ري يف 
كينجز كوليدج لندن، ولكن �أي�شاً 
ي�شتند  �ل��ذي  �لع�شكريني،  ل��دى 
�إىل  د�ئماً  �ل�شرت�تيجي  مذهبه 

حروب �ملا�شي. 
كتابه  يف  فريدمان  يقول  �ملزعج، 
وه��و حتليل  �حل���رب(،  )م�شتقبل 
����ش���ام���ل ل���ل���و����ش���ع �حل��������ايل، �ن���ه 
�مل�شتقبل  ق���ر�ءة  ب��الإم��ك��ان  لي�س 
وف������ك رم�����������وزه، و�لأ���������ش��������و�أ من 
مبفاجاآت.  ي��ح��ت��ف��ظ  �إن����ه  ذل����ك: 
تكرهه  ����ش���يء  ه���ن���اك  ك����ان  و�إذ� 
�ملفاجاأة. و�لدليل  �جليو�س، فهو 

طرد م�سلحي د�ع�ص من �آخر جيوبهم قرب دم�سق
•• عوا�شم-وكاالت:

�آخر  م��ن  د�ع�����س  تنظيم  مقاتلي  �إج����لء  عملية  �لث��ن��ني  �م�����س  �ن��ت��ه��ت 
للجئني  �لريموك  خميم  ويت�شمن  دم�شق،  يف  عليه  ي�شيطرون  جيب 

�لفل�شطينيني، وفق ما �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
�نتهت  بر�س:  لوكالة فر�ن�س  �لرحمن،  ر�مي عبد  �ملر�شد،  وقال مدير 
عملية �لإج��لء بخروج 1600 عن�شر من د�ع�س و�أف��ر�د من عائلتهم 
على منت 32 حافلة، يومي �لأحد و�لثنني، م�شري�ً �إىل �أن قو�ت �لنظام 
دخلت مناطق �شيطرة �لتنظيم �ملتطرف يف خميم �لريموك، لتم�شيطها 

بعدما �أكملت �شيطرتها على �أحياء �لقدم و�لت�شامن و�حلجر �لأ�شود.
�إىل ذلك، قالت و�شائل �إعلم تابعة للنظام �ل�شوري، �لثنني، �إن جي�س 
�لنظام طرد عنا�شر تنظيم د�ع�س من منطقة �حلجر �لأ�شود يف جنوب 

دم�شق.

�ل�شفوف،  يف  و�ل�����ش��م��ت  �ل��دق��ة، 
و�لن�����ش��ب��اط يف �خل��ط��وة، ولكن 
ها �ن �لأمور مل تعد ت�شري هكذ� 

�ليوم.     )�لتفا�شيل �س15(

���س��ب��ط خ��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة 
ليبيا يف  ل��ل��ق��ذ�يف  م��و�ل��ي��ة 

•• طرابل�س-وكاالت:

�م�س،  �خل��ا���ش��ة،  �ل���ردع  ق���ّوة  �أعلنت 
تابعة  �لقب�س على خلية  �ألقت  �أنها 
لأن�شار نظام �لقذ�يف، كانت تخطط 
طر�بل�س  يف  ع�����ش��ك��ري��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات 
خليا  م��ع  بالتن�شيق  و���ش��و�ح��ي��ه��ا، 
�أخرى. و�أو�شحت قوة �لردع �لتابعة 
�لوفاق  حلكومة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة 
توفرت  م��ع��ل��وم��ات  �أن  يف  �ل��وط��ن��ي، 
ب�شاأن وجود تنظيم م�شّلح قام باإن�شاء 

غرفة عمليات جنوب طر�بل�س.

وعملية  ه�������ارب�������ور  ب�������ريل  م������ع 
يحب  �جل���ي�������س  �ن  ب����رب����رو�����س. 
و�لأهد�ف  �لو��شحة،  �خلطوط 
�ل��دق��ي��ق��ة، وم���وؤ����ش���ر�ت غ���اي���ة يف 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شعودية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
�إن ق��و�ت �لدفاع  )و������س(، �م�����س، 
بالي�شتيا  �شاروخا  دمرت  �جلوي 
�أطلقه �حلوثيون من �ليمن فوق 

�شماء جاز�ن يف جنوب �ململكة.
ون����ق����ل����ت و�����������س ع������ن �مل���ت���ح���دث 
�لتحالف  ق���و�ت  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي 
ق���ول���ه: يف متام  �مل���ال���ك���ي  ت���رك���ي 
دقيقة  و39  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����ش��اع��ة 
قو�ت  ر�شدت   )04:39( فجر� 
�إطلق  للتحالف  �جل��وي  �لدفاع 
م�����ن قبل  ب���ال���ي�������ش���ت���ي  �������ش������اروخ 
�مليلي�شيا �حلوثية �لتابعة لإير�ن 
من د�خ��ل �لأر����ش��ي �ليمنية من 
)حمافظة �شعدة( باجتاه �أر��شي 

�ململكة.
كان  �ل�شاروخ  �أن  �ملالكي  و�أو�شح 
و�أطلق  )ج���از�ن(،  مدينة  باجتاه 
ل�شتهد�ف  ُم��ت��ع��م��دة  ب��ط��ري��ق��ة 
�ملناطق �ملدنية و�لآهلة بال�شكان، 
�ل��دف��اع �جل��وي �مللكي  و�أن ق��و�ت 
�عرت��شه  من  متكنت  �ل�شعودي 

وتدمريه.
�شظايا  ت��ن��اث��ر  ذل����ك  ع���ن  ون���ت���ج 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  على  �ل�شاروخ 
�أي  ذل������ك  ع�����ن  ي���ن���ت���ج  �أن  دون 

�إ�شابات.
ه����ذ� وق��ت��ل م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 30 
من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية 
�ل�شرعية يف  ق���و�ت  ت��ق��دم  خ���لل 
مديرية باقم، يف معارك متو��شلة 

�أدت �إىل تقهقر �لتمرد.
�لتحالف  م��ق��ات��لت  و��شتهدفت 
�ملتمردين  جت���م���ع���ات  �ل���ع���رب���ي 
باقم  م����دي����ري����ة  يف  �حل����وث����ي����ني 

باجتاه  ����ش���ع���دة  حم���اف���ظ���ة  م����ن 
و�أ�شفرت  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  �لأر�����ش���ي 
�لغار�ت، بح�شب م�شادر ميد�نية، 
���ش��ق��وط قتلى وج��رح��ى من  ع��ن 
خرب�ء �شو�ريخ �حلوثي وتدمري 

من�شات �لإطلق.
كما �أحرزت قو�ت �جلي�س �لوطني 
جبهة    يف  ج��دي��د�ً  تقدماً  �ليمني 
�شعدة،  حم��اف��ظ��ة  ���ش��م��ال  ب���اق���م 

وك��ب��ده��م خ�����ش��ائ��ر ك���ب���رية، فيما 
متكنت قو�ت �ل�شرعية من حتقق 
�لو�قعة  �ملديرية  يف  جديد  تقدم 
���ش��م��ايل حم��اف��ظ��ة ���ش��ع��دة معقل 

ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية.
��شتهدفت  �����ش����اب����ق  ق�������وت  ويف 
�إطلق  من�شات  �لتحالف  غ��ار�ت 
��شتخدمها  ب��ال�����ش��ت��ي��ة  ���ش��و�ري��خ 
�ل�شو�ريخ  �إط��لق  يف  �حلوثيون 

حيث متكنت من حترير م�شاحات 
و��شعة بعد معارك متو��شلة مع 
لليوم  �حل��وث��ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات-   #

�لر�بع على �لتو�يل.
قو�ت   102 �للو�ء  قائد  و�أو�شح 
�حلارثي،  يا�شر  �لعميد  خا�شة، 
حترير  م���ن  مت��ك��ن  �جل��ي�����س  �أن 
�لثعبان  و�دي  م��ن  كبرية  �أج���ز�ء 
�ل�شغرى  ي��ف��ع  ج��ب��ال  و���ش��ل���ش��ل 
وت��ب��اب ي��زه��ر و�أج����ز�ء م��ن جبال 
�حلديد، كما يو��شل �لتقدم نحو 

حترير مركز مديرية باقم.
�لعملية  �إن  �حل�����ارث�����ي  وق�������ال 
�لع�شكرية، �لتي ل تز�ل م�شتمرة 
باإ�شناد من  �للحظة، جاءت  حتى 
��شتهدف  �لذي  �لتحالف  طري�ن 
وتعزيز�ت  م��و�ق��ع  غ����ار�ت  ب��ع��دة 
�أ�شفرت عن تدمري  للنقلبيني 

عدد من �لآليات �لقتالية.
وجرح  مقتل  �إىل  �مل��ع��ارك  و�أدت 
من  عن�شر�ً   30 ع��ن  يقل  ل  م��ا 
بينهم  �آخرين،  و�أ�شر  �حلوثيني، 
ب��رت��ب عالية.  م��ي��د�ن��ي��ة  ق���ي���اد�ت 
ومت���ك���ن���ت ق��������و�ت �جل���ي�������س من 
�لأ�شلحة  م���ن  ك��م��ي��ات  ����ش��ت��ع��ادة 
و�ل����ذخ����ائ����ر �مل���ت���ن���وع���ة و�أج����ه����زة 
مو��شلت  وو����ش���ائ���ل  ل���ش��ل��ك��ي��ة 
قبل  �مليلي�شيات  عنا�شر  خلفتها 

قو�ت �ل�شرعية �ليمنية تو��شل �نت�شار�تها على خمتلف �جلبهات يف �ليمن
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ر��سد ي�ستقبل وجهاء و�أبناء 

�لقبائل مبنا�سبة �سهر رم�سان �لكرمي
•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
زعبيل م�شاء �م�س وجهاء و�أبناء �لقبائل يف �لدولة �لذين قدمو� �لتهاين �ىل  يف  �شموه  ق�شر  �هلل” يف  “رعاه 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  و�ملهنئون  �شموه  وتبادل   . �ملبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  �شموه 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لتهاين و�لتربيكات بال�شهر �لف�شيل ر�جني �هلل �لعلي �لقدير �ن يجعله 
�شهر رحمة ومغفرة ويعيده على قيادتنا ودولتنا �لعزيزة باخلري و�ليمن و�ل�شعادة و�لإ�شتقر�ر �إنه قريب �شميع 
جميب. وق��������د تن�������اول �جلمي���������ع طع��������ام �لإفط��������ار على ماأدب��������ة �شاح�������ب �ل�ش�������مو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكت����������وم �لرم�شاني���������ة �لعام��������رة د�ع�������ني �هلل �لعزي����������ز �ن يدميه���������������ا م�����ن نعم������������ة ويحفظه�����������ا من زو�ل .

اأطلق من�ضة االإمارات للمختربات العلمية 

حممد بن ر��سد: ر�سالتنا هي �سعادة �الإن�سان وتقدمه، و�لعلوم �ملتقدمة هي و�سيلتنا لتحقيق ذلك

�لعام  يف  �ل���ع���امل  يف  �إره���اب���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة 
يف  عملية  ب�3600  م��ق��ارن��ة   2016

�لعام 2015.
�لدين  خم��ت��ط��ف��ي  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�لأ�شول  لن�شف  خ��ط��ط   4 ي��ع��ت��م��دون 
�ل��ف��ك��ري��ة ت���ب���د�أ ب��ن�����ش��ف ك���ل م���ا ميت 
�شيفاً  �لدين  جعل  ثم  ب�شلة،  للوطن 
�إق�شاء  ث��م  �لتقدم،  حبال  ب��ه  ي��ب��رتون 
�ل�شو�ب  باحتكار  و�ن��ت��ه��اء  �لآخ��ري��ن، 

و�لتاأ�شيل لفتاوى �لعنف و�لإرهاب.
�لأدي����ان  خمتطفي  �ل���درع���ي  وو���ش��ف 
�أنهم  �أه���م���ه���ا  �ل�������ش���م���ات  م����ن  ب��ج��م��ل��ة 
ليمررو�  �هلل  من  باخلوف  يتظاهرون 
�شارباً  �أفعالهم  وي�شرعنو�  �إره��اب��ه��م 
و�لتفخيخ  �لتفجري  بعمليات  �مل��ث��ال 
�أكرب  �هلل  غطاء  حتت  ميررونها  �لتي 
ويف �شبيل �هلل، لفتاً �إىل �أنهم يعمدون 
�لوطنية  �ل��ث��و�ب��ت  م���ن  �خل�����روج  �إىل 
و�لت�شكيك فيها و��شتبد�لها بالولء�ت 
�إنكار  ثم  �لآخرين  و�إق�شاء  �خلارجية 

موروثات �لآباء و�ملجتمع و�لأوطان.
يكن  مل  �ل���دي���ن  �خ���ت���ط���اف  �أن  وب����ني 
ح���ك���ر�ً ع��ل��ى �ل���دي���ن �لإ����ش���لم���ي لكن 
وج���دت �أ���ش��ول��ه يف ك��ل �لأدي����ان �إل �أن 
�لإ�شلمي  للدين  �لخ��ت��ط��اف  ت��اري��خ 
�لأول  �لقرن  يف  وحت��دي��د�ً  مبكر�ً  ك��ان 
�لهجري على يد �خلو�رج �لذين �شكو� 
ل��ريوج��و� لفكرهم  ت��اري��خ��ي��ة  ع��م��لت 
�إل  �حلكم  ما  عليها  مكتوبا  �لإره��اب��ي 
�ل�شاذة  لأفكارهم  بذلك  لياأ�شلو�  هلل  

ومبادئهم يف �حلاكمية و�لتكفري.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �شهد 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
جمل�س  ��شت�شافها  �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���ش��رة 
�ختطاف  بعنو�ن  �م�س  م�شاء  �لبطني 
و�لتي  ��شتعادته  و��شرت�تيجية  �لدين 
�لدرعي  حبتور  عمر  ف�شيلة  �أل��ق��اه��ا 
�لعامة  �لهيئة  يف  �لإف��ت��اء  �إد�رة  مدير 
لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوق��اف. و�شهد 
�مل��ح��ا���ش��رة �إىل ج��ان��ب ���ش��م��وه ك��ل من 
معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي 
رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن ز�ي�����د �آل 
موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
للأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�خل��ريي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ف��ري��ق �شمو 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية  رئي�س جمل�س 
و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شفر�ء  �ل��ت�����ش��ام��ح، وع���دد م��ن  وزي���ر 
�ملحا�شر  و�أك��د  �لعامة.  و�ل�شخ�شيات 
�لإم��ار�ت��ي ومت�شكه  �لنموذج  �أن جن��اح 
�لنظرة  �أ���ش��ا���ش��ه  ك���ان  �لع���ت���د�ل  بنهج 
�لثاقبة و�لروؤية �ل�شديدة للمغفور له 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
�ل��ذي وجه ب�شبط �خلطاب  �هلل ث��ر�ه 
م�شت�شهد�ً  مبكر،  وق��ت  منذ  �ل��دي��ن��ي 
بكلمات خالدة للو�لد �ملوؤ�ش�س قال فيها 
و�لتطرف  �لعنف  يعرف  ل  :�لإ���ش��لم 
�ل����ذي مي��ار���ش��ه �لإره���اب���ي���ون. و�أرج����ع 
�لدرعي ما تنعم به �لإمار�ت �ليوم من 
تلك  �إىل  وتعاي�س  وت�شامح  ����ش��ت��ق��ر�ر 
و�إىل  ل���ه،  للمغفور  �حلكيمة  �ل���روؤي���ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ج��ه��ود 
ح�شنا  جهودها  �شكلت  �لتي  �لوطنية 
به  و�جهت  و�عتد�لنا  لثقافتنا  مكينا 
�لإم����ار�ت خمتطفي �ل��دي��ن. وب��ني �أن 
�ل����دول �لتي  �أوىل  ك��ان��ت م��ن  �ل��دول��ة 
ف��ك��ر خمتطفي  خ��ط��ورة  �إىل  �ل��ت��ف��ت��ت 
�ل��دي��ن ح��ي��ث و�ج��ه��ت �إره��اب��ه��م بنهج 
من  �ل��ف��ك��ري،  �ل�شعيد  ع��ل��ى  ���ش��م��ويل 
�إن�����ش��اء م��ر�ك��ز ع��امل��ي��ة ملحاربة  خ���لل 
�شو�ب  م��رك��ز  مثل  �ملتطرفة  �لأف��ك��ار 
وم���رك���ز ه���د�ي���ة. ول��ف��ت �ل���درع���ي �إىل 
ووعيها  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ع��ا���ش��د 
�ختطاف  م����ن  �ل��ت��ح�����ش��ن  يف  �مل���ب���ك���ر 
�ل���دي���ن ح��ي��ث ����ش��ت��ع��ر���س ج��ه��ود عدد 
وعلى  �لوطنية  و�لهيئة  �ل���وز�ر�ت  من 
�لتي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ر�أ���ش��ه��ا 
�أ����ش���ح���اب �لفكر  �ن��ت��ق��اء  ع��م��ل��ت ع��ل��ى 
�إىل  �إ�شافة  �أطفالنا  لتدري�س  �ملعتدل 
ت��دري�����س �ل��رتب��ي��ة �لأخ���لق���ي���ة �شمن 
مناهجها. و��شتعر�س �لدرعي كيانات 
ف�شلها  �ل���ت���ي  �مل��ع��ا���ش��ر  �لخ���ت���ط���اف 

ع��ل��ى �أرب���ع���ة حم����اور رئ��ي�����ش��ة ه��ي �آث���ار 
�لختطاف  وج���ذور  �ل��دي��ن،  �ختطاف 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة وج��ه��ة ن��ظ��ر م��ق��ارن��ة بني 
�لفكرية  و�لأ�شول  و�حلا�شر،  �ملا�شي 
��شتعادة  و��شرت�تيجية  للختطاف، 
�أن  �أو���ش��ح  �ل�����ش��دد نف�شه  �ل��دي��ن. ويف 
�لإ�شلمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
�أ�شحاب  �نتقاء  على  عملت  و�لأوق���اف 
وخطباء  �أئمة  ليكونو�  �ملعتدل  �لفكر 
و�ختارت �أ�شحاب �لثقة و�لفكر �لو�عي 
يف �لإفتاء �إ�شافة �إىل �إقامتها �مللتقيات 
�لفكر  �أ���ش��ح��اب  جتمع  �ل��ت��ي  �لفكرية 
�مل�شتقيم و�لو�شطي، لي�شاف ذلك �إىل 
منظومة �لعد�لة حيث طبقت �لدولة 
مبادئ �لعد�لة �ل�شفافة يف �لتعامل مع 

�لأ���ش��ا���ش��ي هو  �لأي��دي��ول��وج��ي هدفهم 
�ختطاف �لأوطان ون�شف كل ما يخدم 
�مل��و�ط��ن��ة �ل�����ش��ادق��ة ول��ه��ذ� ك��ان��ت تلك 
�ملجتمعات  تنمية  �أم���ام  ع��ائ��ق��اً  �ل��ف��رق 
وبخ�شو�س  وتعاي�شها.  و��شتقر�رها 
و����ش���ائ���ل �مل��خ��ت��ط��ف��ني ل���ل���و����ش���ول �إىل 
غايتهم �أو�شح �ملحا�شر �أن �ملختطفني 
يعتمدون على ت�شويه �ملفاهيم �لدينية 
و��شتغلل �خلطاب �لديني و�ختطاف 
�لأج��ي��ال و�مل��و�ه��ب وك��ذل��ك �ختطاف 
�أن��ه خلل  �إىل  �لإع���لم، لفتاً  و�شائل 
ت�شاعفت  �لأخ����رية  �لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت 
ب�شابقاتها  م��ق��ارن��ة  �لإره����اب  عمليات 
ر�شد  وف��ق  �أن��ه  ب��الأرق��ام  مثاًل  �شارباً 
 4151 ت�����ش��ج��ي��ل  مت  ف����اإن����ه  حم���اي���د 

�مل�����ش��ل��م��ني �لتي  يف ج��م��اع��ة �لإخ������و�ن 
خلد�ع  �حلل  هو  �لإ�شلم  �شعار  رفعت 
�لعامة باأنهم يتحدثون با�شم �لإ�شلم، 
�إىل  �إ�شافة  �ملت�شدد،  �لفكر  وجماعات 
�ل���ت���ي حولت  �جل���م���اع���ات �لإره���اب���ي���ة 
�إىل  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��لم  جماعات  فكر 
�أيديولوجي، عد� عن �جلماعات  و�قع 
و�شفها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ح��وي��ة  �ل��ف��ك��ري��ة 
�ل�شباب  ي�شتقطبون  حيث  ب��الأخ��ط��ر 
�شماتهم  ح�شب  ت�شنيف  يتم  ثم  وم��ن 
يف  فهو  متعقًل  ك��ان  فمن  �ل�شخ�شية 
عليه  تغلب  كانت  وم��ن  �ملنظرين  فئة 
�ملفخخني  ج��م��اع��ة  ف��ه��و يف  �ل��ع��اط��ف��ة 
�لتفجري  ب��ع��م��ل��ي��ات  ي��ق��وم��ون  �ل���ذي���ن 
�ملحا�شرة  �ل��درع��ي يف  و�ل��ق��ت��ل. ورك���ز 

تفكيك  �شرورة  على  و�شدد  �ل�شمحة. 
�لعتد�ل  ل�شتعادة  �ملفاهيمية  �لألغام 
�ملختطفني  يد  ثانية من  �لديني مرة 
حيث ي�شتغل خمتطفو �لدين مفاهيم 
جدلية لإقناع �لعامة بوجهات نظرهم 
تخريب  �إىل  ت���دع���و  و�ل���ت���ي  �ل�������ش���اذة 
�لأوطان، لفتاً �إىل �أنه لبد من ح�شر 
مقا�شدها  ل��ت��و���ش��ي��ح  �مل��ف��اه��ي��م  ت��ل��ك 
�حلقيقية للعامة. و�أو�شح �ملحا�شر �أن 
�لختطاف �لذي يو�جهنا �ليوم �أو�شع 
بكثري من �شور �لختطاف �لتقليدية 
باختلف  �ملختطفني  و�أن  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�أن����و�ع����ه����م �����ش����و�ء �أح���������ز�ب �لإ�����ش����لم 
�جلماعات  �أو  �لإره���اب���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
للفكر  ي����روج����ون  م���ن  �أو  �لإره���اب���ي���ة 

تنظيمات  �أي  �إىل  �لنتماء  يف  �ملد�نني 
�ملحا�شر  و�أك��د  متطرفة.  جماعات  �أو 
و�لقيم  �لإن�����ش��ان��ي��ة  دي���ن  �لإ����ش���لم  �أن 
و�أن  �ل��ف��ا���ش��ل��ة  و�لأخ���������لق  �ل��ن��ب��ي��ل��ة 
�ل�شليمة  و�ل��ف��ط��رة  �لدينية  �لثقافة 
ماز�لت  جمتمعاتنا  يف  نتو�رثها  �لتي 
تكافل  دي��ن  ديننا  �أن  على  �شاهد  خري 
وت�����ش��ام��ح وت���ع���اون و�ع����ت����د�ل. وحول 
�أكد  خمتطفيه،  م��ن  �ل��دي��ن  ����ش��ت��ع��ادة 
�مل�شتمر  �ل���ر����ش���د  �أه���م���ي���ة  �ل����درع����ي 
و�لتح�شني  �ل���ف���ك���ري���ة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
�لفكري ونبه �إىل �أنه ل ميكن ��شتعادة 
�لع���ت���د�ل ب����دون �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى هدم 
ق��ائ��م��ة و�لإح��������لل حملها  م��ف��اه��ي��م 
�أخ�����رى م���ن ت��ع��ال��ي��م �لدين  م��ف��اه��ي��م 

حممد بن ز�يد ي�سهد حما�سرة »�ختطاف �لدين و��سرت�تيجية ��ستعادته« يف جمل�ص �لبطني

و�ملتخ�ش�شة  �مل��خ��ت��رب�ت  يف  �ل���دول���ة 
ل���رف���ع �إن��ت��اج��ي��ة �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف 
م���وؤ����ش�������ش���ات �ل���ب���ح���ث و�ل���ت���ط���وي���ر .. 
و�شتعمل �ملن�شة على رفع ن�شبة ت�شغيل 
�لقدرة  وت��وح��ي��د  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأج����ه����زة 
وتقليل  �لإم������ار�ت،  دول���ة  يف  �لبحثية 
عدم  ب�شبب  تقف  �لتي  �لأب��ح��اث  ع��دد 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لعلمية  �لأج��ه��زة  وج��ود 
�لبحثية، ورفع �حلو�جز �ملوؤ�ش�شية عن 
�ملتقدمة ليكون �ملخترب  �لعلوم  جمال 
حلقة �لو�شل من بني �لعلماء لإجناز 

�أبحاثهم ولتبادل �ملعرفة �ملكت�شبة.
�ملوؤ�ش�شات  �أك��رب  من   6 �ملن�شة  وت�شم 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لبحثية 
ر��شد  بن  حممد  مركز  وه��ي  �ملتحدة، 
ل��ل��ف�����ش��اء، وج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة، وجامعة 
و�جلامعة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لأمريكية يف �ل�شارقة، ود�ئرة �لطاقة 
للزر�عة  �ل����دويل  و�مل���رك���ز  ب��اأب��وظ��ب��ي، 

�ملن�شة  ت��وف��ر  كما   ،ICBA �مللحية 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لعلمي  للمجتمع 
فر�شة �لو�شول ب�شكل مبا�شر و�شريع 
150 جهاز بحث دقيق  �أكرث من  �إىل 
متوزع يف �أرجاء �لدولة، ومتثل مقاربة 
�لو�شول  �لعلماء  على  ت�شهل  عملية 
ذ�ت  ب��ح��ث��ي��ة  و�أج�����ه�����زة  م����ع����د�ت  �إىل 
جمهود  تعزيز  بهدف  عاملي،  م�شتوى 
�لبحث �لعلمي �ملحلي، ودعم �لباحثني 
�لبحث  وت�����ش��ج��ي��ع  و�لأك�����ادمي�����ي�����ني، 
�لعلمية  �ل���ق���در�ت  وت��ط��وي��ر  �ل��ع��ل��م��ي 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف دول����ة �لإم�������ار�ت. 
�إح���دى مبادر�ت  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعترب 
جمل�س علماء �لإمار�ت �ملكلفة باإيجاد 
�لبيئة �لد�عمة للأبحاث و�لعلماء من 
�شمن �أجندة �لعلوم �ملتقدمة 2031 
�إط��لق��ه��ا م��ن قبل �شاحب  و�ل��ت��ي مت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 

مكتوم يف بد�ية �أبريل 2018.

•• دبي-وام:

بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أك��د �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
تقدم  �لإم��ار�ت  دولة  �هلل” �أن  “رعاه 
�ل�شتثمار  يف  ع��امل��ي��اً  ر�ئ�����د�ً  من���وذج���اً 
وتوفري  �لب�شرية  �لطاقات  يف  �لأمثل 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لبحثية �لتي متكن �لعقول من �بتكار 
�حللول �ل�شتباقية لكربى �لتحديات 
�لتي تو�جه �لإن�شانية، وت�شكل �إ�شافة 
م��ع��رف��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل، ومبا 
ي��ت��و�ف��ق م��ع روؤي����ة �لإم������ار�ت 2021 

ومئويتها 2071.
�ل���ي���وم من�شة  ���ش��م��وه :ن��ط��ل��ق  وق�����ال 
�لتي  �لعلمية  للمخترب�ت  �لإم�����ار�ت 
�لدولة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل  تعترب 
ل��ت��م��ك��ني �ل���ب���اح���ث���ني و�ل���ع���ل���م���اء من 

�أجهزة �ملخترب�ت  �أحدث  �إىل  �لو�شول 
لتبادل  للعلماء  بيئة  وخلق  �لعملية، 
�لنتائج  ومناق�شة  و�خل���رب�ت  �ملعرفة 
�ملبادرة،  ه��ذه  ع��رب  ون��ح��ن   .. �لعلمية 
�ل��دول��ة �إىل  �ل��ي��وم ع��ن حت��وي��ل  نعلن 
للعلوم  وم��ن��ارة  مفتوح،  علمي  خمترب 
علمية  وب��ي��ئ��ة  وتطبيقاتها  �مل��ت��ق��دم��ة 
للإبد�ع يف �شناعة م�شتقبل �لإمار�ت.

علمائنا  م���ن  ن��ط��ل��ب  ����ش���م���وه:  وت���اب���ع 
لرت�شيخ  و�لتطوير  �لبحث  مو��شلة 
�ملنطقة ك�شريك  و�إعادة دور  �إجناز�تنا 
�أ�شا�شي يف �إنتاج �ملعرفة، ورفع �مل�شتوى 
ومو��شلة  �مل��ع��رف��ة  لإن���ت���اج  �ل��ف��ك��ري 
بالدولة،  ل��لإرت��ق��اء  �لعلمية  �جل��ه��ود 
فر�شالتنا هي �شعادة �لإن�شان وتقدمه، 
و�لعلوم �ملتقدمة هي و�شيلتنا لتحقيق 
ب���اأن  ث��ق��ة  “ ك��ل��ن��ا  م�����ش��ي��ف��اً:  ذلك”، 
يف  �لعلمي  و�ملجتمع  و�شبابنا  علماءنا 
يف  فارقة  علمة  �شي�شكلون  �لم���ار�ت 

�لن�����ش��ان��ي��ة وعلومها  �مل��ع��رف��ة  م�����ش��رية 
يف  تطبيقاتها  �شرنى  و�لتي  �ملتقدمة، 
خدمة مو�طنينا وجميع �ملقيمني على 
�أر�س �إمار�تنا. وتهدف من�شة �لإمار�ت 
جتمعا  تعد  �لتي  �لعلمية  للمخترب�ت 
�لدولة  يف  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شات  لكربى 
�إىل توفري بيئة �أبحاث متقدمة وبنية 
بالقطاعات  للرتقاء  متميزة  حتتية 
م�شتوى  على  و�لتخ�ش�شية  �لعلمية 
م���ن خ����لل تقلي�س  وذل�����ك  �ل����دول����ة، 
و�لتطوير  �لأب��ح��اث  �أن�شطة  تكاليف 
منظومة  وت��اأ���ش��ي�����س   ،30% بن�شبة 
عمل متكاملة ت�شتند �إىل قاعدة �شلبة 
من ن�شاطات موؤ�ش�شات �لبحث �لعلمي 
هذ�  يف  �لفعالة  و�ل�����ش��ر�ك��ات  ب��ال��دول��ة 
�ملجال، كما ت�شتهدف �ملن�شة ��شتقطاب 
�لكفاء�ت �لعلمية وت�شجيعها، وحتفيز 
وكافة  �لأف��ر�د من طلب وخمت�شني 
�ملهتمني للم�شاركة يف تطوير �لبحوث 

�لعلمية، و�لنهو�س باأ�شاليبها وتطوير 
خم��رج��ات��ه��ا، ومت��ك��ني �ل��ب��اح��ث��ني من 

�ملجالت  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ف���ر����س  �إي���ج���اد 
ربط  على  �ملن�شة  و�شتعمل  �ملختلفة. 

�ملخترب�ت يف �لدولة بالعلماء و�خلرب�ء 
��شتثمار�ت  يف  �ملعرفة  �إن��ت��اج  ل�شمان 

ا�ضتقبل العلماء �ضيوف رئي�س الدولة ووفد ال�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف

حممد بن ز�يد يوؤكد على دور �لعلماء يف �لت�سدي لدعاة �لفنت و�لتطرف و�الإرهاب �لذين يلب�سون عباءة �لدين 
االإمارات بانفتاحها على العامل حتر�س على التم�ضك بهويتها الوطنية وتعمل على بناء االإن�ضان املتعاي�س مع خمتلف االأديان والثقافات

•• اأبوظبي-وام:

نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�لف�شيلة  �أ�شحاب  �لبطني  ق�شر  يف  �م�س  م�شاء  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء 
و�لأوقاف ير�فقهم �شعادة  �لإ�شلمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  “حفظه �هلل” ووفد 
باأ�شحاب  �للقاء  �شموه خلل  �لهيئة. ورحب  رئي�س  �لكعبي  �لدكتور حممد مطر 
�لف�شيلة �لعلماء وتبادل معهم �لتهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك د�عني �ملوىل 
عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” مبوفور �ل�شحة و�لعافية و�ل�شعادة و�أن يحفظ 
و�لأمان  �لأم��ن  �شعبها  على  وي��دمي  قوية  عزيزة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�ل�شتقر�ر و�لرخاء وعلى �لأمتني �لعربية و�لإ�شلمية باليمن و�خلري و�لربكات. 

خلل �إلقاء �ملحا�شر�ت و�لرب�مج �لدينية و�لجتماعية �لتي تهم �لأفر�د و�ملجتمع، 
و�بتهلو� �إىل �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يجزيه خري �جلز�ء على 
�أعمال جليلة ومو�قف عظيمة بقيت  ما قدم ل�شعبه ووطنه و�أمته �لإ�شلمية من 
�آثارها �شاهدة على حبه للعطاء و�خلري وم�شاعدته للمحتاجني و�غاثته للمنكوبني 
و�مللهوفني. و�أ�شارو� �ىل �أن عام ز�يد منا�شبة جندد فيها �حلديث عن ماآثر ومناقب 
�لر�حل �لكبري طيب �هلل ثر�ه ، د�عني �هلل تعاىل �أن يوفق �لقيادة �حلكيمة برئا�شة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف كل ما 

تقدمه من مبادر�ت �إن�شانية وخريية تخدم دولة �لإمار�ت و�شعوب ودول �لعامل.
وي�شارك �شيوف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة مع 
�لعلماء �لوعاظ يف �لدولة يف �إحياء ليايل رم�شان وذلك �شمن برنامج ��شت�شافة 

�لعلماء و�لوعاظ خلل �ل�شهر �لف�شيل �لذي ت�شرف عليه وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.

�ملنطقة و�لعامل.  �ل�شلم و�ل�شتقر�ر يف  �لفو�شى وتهديد  و�إث��ارة  بال�شباب  �لتغرير 
�لتهاين  و�لأوق���اف  �ل�شلمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  وف��د  مع  �شموه  تبادل  كما 
�لوفد  مع  �حلديث  جتاذبه  خ��لل  و�أك��د   .. �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 
�مل�شتندة لقيم  �ملتو�رثة  �أن جمتمع �لم��ار�ت حمافظ على قيمه �لأ�شيلة وهويته 
�ل�شلم �ل�شمحة و�لتقاليد �لعربية �لر��شخة لفتا �إىل �أن تعزيز هذه �لقيم لي�س 
�ملجتمع  بها جميع مكونات  يقوم  و�إمنا م�شوؤولية م�شرتكة  و�حدة  م�شوؤولية جهة 
�إن دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بانفتاحها  من موؤ�ش�شات و�أفر�د. و�أ�شاف �شموه 
�لن�شان  بناء  على  وتعمل  �لوطنية  بهويتها  �لتم�شك  على  حتر�س  �ل��ع��امل  على 
و�ملتمكن  باقي �حل�شار�ت  و�ملتو��شل مع  و�لثقافات  �لأدي��ان  �ملتعاي�س مع خمتلف 
من معطيات �لع�شر و�ملتفاعل مع متطلباته. من جانبهم �أعرب �أ�شحاب �لف�شيلة 
�ملبادرة  و�مل�شاركة يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  بزيارة  �شعادتهم  �لعلماء عن 
�لطيبة �لتي �نتهجها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه من 

�ل�شمو  �شاحب  و�شيوف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتبادل 
رئي�س �لدولة �لأحاديث حول �إحياء ليايل �شهر رم�شان �ملبارك �ملبادرة �لتي ر�شخها 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف جمتمع �لمار�ت يف 
هذ� �ل�شهر �لف�شيل. و�أعرب �شموه عن متنياته لأ�شحاب �لف�شيلة �شيوف �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة �لتوفيق يف �إحياء �أيام هذ� �ل�شهر �ملبارك من خلل �لدرو�س 
تعريف  �إىل  تهدف  �لتي  و�لجتماعية  و�لثقافية  �لدينية  و�لفعاليات  و�ملحا�شر�ت 
�لنا�س �شوؤون دينهم وتعاليمه وقيمه. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لإ�شلمية  �لقيم  تعزيز  ودوره��م يف  �لعلماء  �مللقاة على عاتق  �مل�شوؤولية  نهيان  �آل 
�حلنيف  ديننا  �إليها  يدعو  �لتي  �لعظيمة  �ملقا�شد  وبيان  �ملجتمعات  يف  �ل�شمحة 
�لف�شيلة  �أ�شحاب  دور  �إىل  �شموه  و�أ�شار  و�ل�شلم.  و�لعدل  �لت�شامح  �إىل  ودعوته 
�لعلماء يف �لت�شدي لدعاة �لفنت و�لتطرف و�لرهاب �لذين يلب�شون عباءة �لدين 
ويدعون �إىل عقائد م�شللة ومنحرفة للو�شول �إىل �أهد�فهم �مل�شبوهة وي�شعون �إىل 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي يد�سن م�سروع �إفطار �ل�سائم يف حمافظة �أبني

 �لهالل يد�سن م�سروع �إفطار �ل�سائم مبديرية �ملكال مببادرة من لطيفة بنت حممد بن ر��سد

�الإمار�ت تقدم حزمة م�ساعد�ت مل�ست�سفى هر�ري �ملركزي يف زميبابوي

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي تتبنى م�سروعا الإعادة بناء وترميم منازل يف ح�سرموت

�سيف بن ز�يد يعزي يف �سهيد �لوطن
 �سعيد حممد �لهاجري

•• ابوظبي -وام:

قّدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
يف  م�شاركته  خلل  ��شت�شهد  لذي  �لهاجري،  حممد  �شعيد  �لبطل  �ل�شهيد  يف  �لعز�ء  و�ج��ب 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �لذي تقوده  �لعربي  �لتحالف  �شمن قو�ت  “�إعادة �لأمل”  عملية 
�ل�شقيقة يف �ليمن. و�أعرب �شموه خلل زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة �ل�شليلة يف �لعا�شمة 
�أبوظبي �م�س �لثنني عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته لذوي �ل�شهيد، د�عيا �هلل تعاىل �أن 
يتغمده بو��شع رحمته وينزله منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر وي�شكنه ف�شيح جناته مع 

�إخو�نه �لذين �شبقوه يف نيل �شرف �ل�شهادة، و�ن يلهم ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• ح�رضموت-وام:

�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ���ش��ع��ت 
�ملتحدة عرب هيئة �لهلل �لأحمر 
- ذر�ع���ه���ا �لإن�������ش���اين �ل��ع��ام��ل يف 
معاناة  م���ن  للتخفيف   - �ل��ي��م��ن 
�ليمنيني جر�ء �نقلب �حلوثيني 
�ل�شرعية.. حيث عملت على  على 
و�مللب�س  و�ل�����دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  ت��وف��ري 
و�مل�شكن. و�ليوم .. تو��شل �لهيئة 
�إ�شكان  م�����ش��اري��ع  ���ش��م��ن  ع��م��ل��ه��ا 
بر�جمها  خ����لل  م���ن  �ل��ي��م��ن��ي��ني 
زكاة رم�شان”  “م�شروع  �خلريي 
م�����ش��اري��ع عام  ي��اأت��ي �شمن  �ل���ذي 
�لإمار�ت  فيه  تتبنى  و�ل��ذي  ز�ي��د 
�إع�����ادة ب��ن��اء وت��رم��ي��م �ل��ك��ث��ري من 
منازل �لأ�شر �لفقرية يف حمافظة 
ح���������ش����رم����وت �����ش����اح����ًل وو�دي���������ا 
و�شحر�ء .. وتلك �ملت�شررة جر�ء 
وتزويدها  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل���ع���و�م���ل 
و�مل�شتلزمات  �ل�شروري  ب��الأث��اث 

�لرئي�شية.
ت�شتقبل  �أن   .. م��ف��اج��ئ��ا  ي��ك��ن  مل 
�ل��ف��ق��رية ف��رق عمل �مل�شح  �لأ���ش��ر 
�لهلل  لفريق  �لتابعة  و�لتق�شي 
�لأح����م����ر �لإم�����ار�ت�����ي �ل���ع���ام���ل يف 
�مل��ح��اف��ظ��ة.. ل��ك��ن �مل��ف��اج��اأة كانت 

بح�شرموت  �ل���ع���ام���ل  �لأح�����م�����ر 
و�لذي قدم لهم ما يلزم.

�أحمد  ق���ال  ذل����ك..  ع��ل��ى  وتعليقا 
�لهلل  ف���ري���ق  رئ��ي�����س  �ل���ن���ي���ادي 
�لإم����ار�ت����ي يف حمافظة  �لأح���م���ر 
يف  �لهيئة  م�شاريع  �إن  ح�شرموت 
�ملحافظة و�لأر��شي �ليمنية عامة 
و�للتز�م  �ملتينة  �ل��رو�ب��ط  تعك�س 
و�أهله  �ل��ي��م��ن  جت����اه  �لإم�����ار�ت�����ي 
ومدى حر�س �لإمار�ت على �إعادة 
�لذين  �لإم��������ار�ت  لأب���ن���اء  �لأم�����ل 
�أ�شعلها  �ل��ت��ي  �حل����رب  �أن��ه��ك��ت��ه��م 

�لنقلبيون.
وترميم  جت���دي���د  م�������ش���روع  وع����ن 
�أن  �ل���ن���ي���ادي  �أو�����ش����ح   .. �ل���ب���ي���وت 
تنفيذه  ع����ل����ى  ع���م���ل���ت  �ل���ه���ي���ئ���ة 
ور�شدت له ميز�نية مالية كافية 
�ملتهالكة  �لبيوت  باإ�شلح  وب��د�أت 
حر  م��ن  �شاكنيها  حتمي  ل  �ل��ت��ي 

�ل�شيف �أو برد �ل�شتاء.
متخ�ش�شة  ط��و�ق��م  �أن  �إىل  ون���وه 
للهيئة  �لتابعة  �ل��زك��اة  جلنة  م��ن 
�ملنازل وحتديد  زي��ارة  عملت على 
�ل����و�ق����ع����ة بها  ح���ج���م �لأ�������ش������ر�ر 
�أ�شرة  ك���ل  �ح���ت���ي���اج���ات  وم���ع���رف���ة 
لتجهيز  �للزمة  �ملبالغ  وحتديد 

و�شيانة كل منزل.

•• املكال-وام:

د����ش���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����لل �لأح���م���ر 
�لريان  مبنطقة  �م�س  �لإم��ار�ت��ي 
مبحافظة  �مل�����ك�����ل  مب�����دي�����ري�����ة 
م�����ش��روع��ه��ا �خلريي  ح�����ش��رم��وت 
لتوزيع وجبات �لإفطار و�ل�شحور 
�مل���ح���دود، مببادرة  �ل��دخ��ل  ل���ذوي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  من 
ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل���ف���ج���رية  ع���ه���د 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  بنت حممد  لطيفة 

مكتوم.
رئي�س  �ل����ن����ي����ادي  �أح����م����د  وق�������ال 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �لهلل  فريق 
ح�����ش��رم��وت خلل  يف حم��اف��ظ��ة 
�لتد�شني �لذى ح�شره جمع كبري 
�إفطار  برنامج  �ن  �ملو�طنني  م��ن 
�ل�شنوية  �ل���رب�م���ج  م��ن  �ل�����ش��ائ��م 
�لتي حتر�س �لهيئة على تنفيذها 
مل�شاعدة  �ملبارك  رم�شان  �شهر  يف 
�لدخل  ذوي  و�لأ����ش���ر  �مل��ح��ت��اج��ني 
تعاليم  م���ع  و�ن�����ش��ج��ام��ا  �مل���ح���دود 

ديننا �حلنيف.
�أع���م���ال �خلري  �أن  �ل��ن��ي��ادي  و�أك����د 
و�ل��ع��ط��اء ���ش��ت��ت��و����ش��ل ع��ل��ى مدى 
لي�شتفيد  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 

•• هراري-وام:

�لم���ار�ت م�شاعد�ت  دول��ة  قدمت 
�ملركزي  ه���ر�ري  مل�شت�شفى  �أول��ي��ة 
قدر�ت  رف��ع  بهدف  زميبابوي  يف 
باخلدمات  و�لنهو�س  �مل�شت�شفى 
�شيما  ل  للمر�شى  يقدمها  �لتي 
وذلك  �حل��رج��ة  �لتخ�ش�شات  يف 
�لإن�شانية  م���ب���ادر�ت���ه���ا  ���ش��م��ن 
و�لتنموية يف عام ز�يد ومبا يدعم 

قطاع �ل�شحة يف زميبابوي .
�مل�شاعد�ت  ح���زم���ة  و�����ش���ت���م���ل���ت 
مثل  طبية  م��ع��د�ت  على  �ملقدمة 
�لقلب للأطفال  �أجهزة تخطيط 
طبية  رة  و�أ�شِّ وحا�شنات  �لر�شع، 
خم�����ش�����ش��ة ل���لأط���ف���ال �خّل������دج، 

و�أ�شًرة للعمليات �جلر�حية.
و�أكدت �شفارة �لدولة يف بريتوريا 
�أن هذ� �لدعم ياأتي تز�منا مع عام 
�لقيادة  لتوجهات  وترجمة  ز�ي��د، 
�لر�شيدة يف دولة �لإم��ار�ت لدعم 
و�ل�شديقة،  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل������دول 
وم�شاعدتها على توفري �خلدمات 
�ل��ت��ي مت�����س ���ش��ري��ح��ة ك��ب��رية من 
معاناتهم،  وت��خ��ف��ي��ف  �ل�����ش��ك��ان، 
وب�����الأخ�����������س ق����ط����اع �خل����دم����ات 

�لبناء  �لبدء يف عمليات  يف �شرعة 
�للزمة  و�ل���رتم���ي���م  و�ل��ت�����ش��ي��ي��د 
رم�شان..  ���ش��ه��ر  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
فرحة  �����ش����اع����ف  �ل��������ذي  �لأم����������ر 

�ليمنيني.
وحتديد�ً  ح�شرموت  و�دي  ففي 
�أ�شرة  ك��ان��ت  ت����رمي..  م��دي��ري��ة  يف 
ترميم  مع  موعد  على  �أحمد  �أب��و 
حيث   .. �ملتهالك  بيتها  وجتهيز 
�م�����ت�����دت ي�����د �خل�������ري و�ل����ع����ط����اء 

ومبدينة  ح�شرموت  �شاحل  ويف 
موقفها  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ك���ان  �ل�����ش��ح��ر.. 
�لذي  جمعان”  “�أبو  �أ����ش���رة  م��ع 
�أن  م��ن  �ل�شن ومنعه  ك��رب  �أره��ق��ه 
�ل�شبعة  �أبنائه  على  كده  ي�شاعف 
يف  وم�شقتها  �حل��ي��اة  وح��ا���ش��رت��ه 
�شر�ع جلب لقمة �لعي�س �ليومية 
�أدن��ى مقدرة على توفري من  دون 
�ل�شقوط  م��ن  بيته  ج���در�ن  مينع 
عو�مل  ج���ر�ء  �مل��ه��رتئ  �شقفه  �أو 

رغم كرب  و�أنه  �لزمن.. خ�شو�شاً 
�ملنزل  ذل����ك  ورث  ق���د  ك����ان  ���ش��ن��ه 
من  و�ل�شغري  و�ملتو��شع  �لقدمي 
�أي�����ش��اً على  �أب��ي��ه ومل ي��ك��ن ق����ادر�ً 
ت�شاعدهم  �أي���ة جت��ه��ي��ز�ت  ت��وف��ري 
�أو  �أف�شل  مب�شتوى  �لعي�س  على 

حتى �أقل من �ملعتاد بقليل.
و�ليوم .. ت�شلم” �أبوجمعان “بيته 
�لرتميم  ل��ه عملية  �أج��ري��ت  وق��د 

ومن ثم جتهيزه بكل ما يلزم.

�لإم�����ار�ت�����ي�����ة ل��ت��ع��ي��د �إ����ش���لح���ه 
وترفده بكل لو�زمه.

�لأ�شرة  تلك  ملنزل  �لهيئة  �أ�شافت 
- �ملكونة من �أب و�أم وخم�شة �أبناء 
�أك���ربه���م يف �ل���� 12 م��ن ع��م��ره - 
ب��ك��ل لو�زمه  غ��رف��ت��ني.. و�أم���دت���ه 
�حل���ي���ات���ي���ة وج���ه���زت���ه ب���الأج���ه���زة 
كان  بعدما  �ل��لزم��ة  �لكهربائية 
�أه��م متطلبات �حلياة  م��ن  ف��ارغ��ا 

�لرئي�شية.

“�ملكل  �مل��ح��اف��ظ��ة  ع��ا���ش��م��ة  ويف 
كان “ �أبوعلي” و�ح��د� من   .. “
ع�شر�ت �مل�شتفيدين �لذين رممت 
منها  �ملت�شرر  بناء  و�أعيد  نازلهم 
من  �شاكنيها  يلزم  ما  بكل  وزودت 
�لعي�س يف م�شتوى طبيعي، يو�كب 
للحياة  �ل�����ش��روري��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
عن  “�أبوعلي”  وي��ع��رب  �مل��دن��ي��ة.. 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  ���ش��ك��ره 
�لهلل  ه��ي��ئ��ة  وف���ري���ق  �مل���ت���ح���دة 

خلل  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  �آلف  منها 
�جل��م��اع��ي��ة يف  �لإف���ط���ار�ت  تنفيذ 
و�مل�شت�شفيات  �مل�����ش��اج��د  ب��ع�����س 
مد�خل  على  تقع  �لتي  و�ل�شو�رع 
وخمارج �ملدينة بهدف �شد حاجة 

فقر�ء �ملناطق �مل�شتهدفة.
�لهيئة  تبني  ع��ن  �لنيادي  و�ع��ل��ن 
مبحافظة  رم�شان  زك��اة  م�شروع 
�ملحافظات  وخمتلف  ح�شرموت 
�ملحررة و�لذي �شيتم �لعلن عنه 

�لقادمة  �ل�����ش��اع��ات  خ��لل  ر�شميا 
وترميم  ب���ن���اء  ي�����ش��ت��ه��دف  ح���ي���ث 
�ملنزيل  وت���ق���دمي �لث�����اث  �مل���ن���ازل 
للأ�شر  �لرئي�شيه  و�لح��ت��ي��اج��ات 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����لل  �مل��ح��ت��اج��ة 

�ملبارك.
�شكرهم  ع��ن  �مل�شتفيدون  و�أع���رب 
�لمار�تي  �لأحمر  �لهلل  لهيئة 
ول�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للجهود 

�ليمنية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �جل��ل��ي��ل��ة 
تخفف  م�شاريع  لتنفيذ  و�شعيها 
�ل��ت��ي يعي�شها  �مل��ع��ان��اة  م��ن وط����اأة 

�ل�شعب �ليمني حاليا.
�ل�شائم  �إف��ط��ار  م�����ش��روع  وي��ع��ت��رب 
�لتي  �مل�شاريع  و�ح��د� من ع�شر�ت 
�لأحمر  �ل���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
�إحياء  �إىل  وت���ه���دف  �لإم�����ار�ت�����ي 
ف�������ش���ائ���ل �ل�������ش���ه���ر �ل����ك����رمي عرب 

جت�شيد قيم �لتاآخي و�لت�شامح.

�أي�شا  يتما�شى  و�ل��ذي  �ل�شحية، 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أه����د�ف  م��ع 

�لتي �أعلنت عنها �لأمم �ملتحدة.
�ل�شويدي  يو�شف  فاطمة  وقامت 
�لدولة  ب�شفارة  �لأول  �ل�شكرتري 
حزمة  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ب���ري���ت���وري���ا  يف 
يف  �مل�������ش���وؤول���ني  �إىل  �مل�������ش���اع���د�ت 
وز�رت�����ي �ل�����ش��ح��ة و�خل��ارج��ي��ة يف 
تي  �ل��دك��ت��ور  زمي��ب��اب��وي بح�شور 

�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  ب���و�ك���ور� 
ورعاية  �ل�شحة  ب����وز�رة  �لطبية 
مدير  مور  وف  و�ل�شيد  �لأطفال 
�إد�رة يف وز�رة �ل�شحة ومن وز�رة 
�ل�شيدة  �خل��ارج��ي��ة يف زمي��ب��اب��وي 
جوتا  تالنت  و�ل�شيد  لوفاتو  �يف 
م��ن�����ش��ق م��ل��ف �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
تو�ند� جار�نيو�كو مدير  وكذلك 
�شركة مدليف للمعد�ت �لطبية.

ب��و�ك��ور� عن  �لدكتور تي  و�أع���رب 
���ش��ك��ره حل��ك��وم��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
..وق���ال �ن ه��ذه �حل��زم��ة �لطبية 
قدر�ت  م��ن  ت��رف��ع  �ن  �شاأنها  م��ن 
�لعمليات  وخ���ا����ش���ة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�حلرجة ورعاية �لأطفال حديثي 
�ل���������ولدة ..م����ب����دي����ا ت��ط��ل��ع��ه �ىل 
�لتعاون لرفع �لقدر�ت �لطبية يف 

م�شت�شفيات �أخرى.

�لروحانية يف �شهر �خلري و�لرحمة 
�أ�شحاب  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  م��ن�����ش��ة  ف��ه��ي 
باملو�شوعات  و�ملخت�شني  �خل��رب�ت 
�ملتنوعة �لدينية و�لدنيوية وت�شعى 
وفتح  �ل���ه���ام���ة  �ل���ق�������ش���اي���ا  ل���ط���رح 
�ل��ن��ق��ا���س �لإي���ج���اب���ي، مبينا  �أب�����و�ب 
�أن���ن���ا ن��ع��ت��م��د ك���ل ع���ام ع��ل��ى �ختيار 
�شر�ئح  كافة  تهم  �لتي  �ملو�شوعات 
�ملجتمع وتركز على قيمنا �لأ�شيلة 
�ملن�شود  �لتغيري  �إح��د�ث  ون�شتطيع 
ويوثق  ب��ح��ي��ات��ن��ا  ي���رت���ق���ي  �ل�������ذي 
�ملجتمعي  و�لتو��شل  �ملحبة  �أو��شر 

و�لتقارب بني فئات �ملجتمع.

�ل���دك���ت���ور في�شل  �ل�����ش��ي��خ  وت���ن���اول 
“هذ�  حم���ا����ش���رت���ه  يف  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
وقتك” كيفية ��شتغلل �لأفر�د لكل 
ثانية يف �شهر �لرحمة و�ل�شلوكيات 
�لرت�بط  لتوثيق  �تباعها  �ل��و�ج��ب 
�شهر  ف�شائل  م�شتعر�شا  �ملجتمعي 
�ل�شوم  فري�شة  و�أه��م��ي��ة  �ل��رح��م��ة 
و�حلكمة منها وعموم �لفائدة �لتي 
ت�شب يف م�شلحة �لفئات �ملحتاجة 
ل���ت���ق���دمي ي����د �ل����ع����ون ف�����ش��ل على 
�لإن�شان  نف�س  تهذيب  يف  �أهميته 
وحتفيزه على �نتهاج طريق �خلري 

و�ل�شلح يف كل دقيقة من عمره.

•• عجمان -وام:

ب����ن حميد  �ف���ت���ت���ح �ل�����ش��ي��خ ر������ش����د 
�لبلدية  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ملجل�س  ب���ع���ج���م���ان  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
حمل  و�ل������ذي  �لأول  �ل��رم�����ش��اين 
م�شت�شيفا  وقتك”  “هذ�  ع��ن��و�ن 
�لها�شمي  في�شل  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لكويت ومب�شاركة لفتة  دولة  من 

لنخبة من �مل�شوؤولني يف �لإمارة.
ب����ن حميد  �ل�������ش���ي���خ ر������ش����د  و�أك�������د 
�لرم�شانية  �ملجال�س  �أن  �لنعيمي 
ت����ع����د �إح������������دى �أه����������م �ل���ن���ف���ح���ات 

ر��سد �لنعيمي : �ملجال�ص �لرم�سانية �إحدى �أهم �لنفحات �لروحانية يف �سهر �خلري

•• اأبني-وام:

يف حمافظة  “هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي”  د�شنت 
�أبني م�شروع �إفطار �ل�شائم بدعم من حرم �شمو �ل�شيخ 
حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�شمو �ل�شيخة لطيفة بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويف 

�إطار “عام ز�يد«.
يف  و�لغربية  �ل�شرقية  �لنوبة  ق��رى  يف  �لتد�شني  وب���د�أ 
�إبر�هيم  خ��ال��د  �ل�شيخ  بح�شور  وذل���ك  �ل��ك��ود  منطقة 

من�شق عام �لإغاثة يف �أبني.
�لفقر�ء  ع��ل��ى  �إف��ط��ار ���ش��ائ��م  470 وج��ب��ة  ت��وزي��ع  ومت 
و�لأي����ت����ام و�ل���ن���ازح���ني يف �مل��ن��اط��ق �مل�����ش��ت��ه��دف��ة و�ل���ذي 

�شي�شتمر طيلة �شهر رم�شان �ملبارك. وقال ح�شن علي 
موزع  منطقة  م��ن  �لنازحني  �أح��د   - �لربيهي  ع��ب��د�هلل 
�لأحمر  �لهلل  �إن   - �لنوبة  قرية  يف  تعز  حمافظة  يف 
�لإمار�تي قدم لهم �لكثري من �خليام و�مل��و�د �لغذ�ئية 
و�لإيو�ئية ف�شل عن ما يقدمه لهم من وجبات �إفطار 

�ل�شائم .
وتقدم �لربيهي - نيابة عن �لنازحني و�ملقيمني يف قرية 
لدولة  باجلميل  و�لعرفان  و�لمتنان  بال�شكر   - �لنوبة 
بنت  �ل�شيخة لطيفة  �شمو  و�إىل  �لإم��ار�ت قيادة و�شعبا 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم وكل من �شاهم يف �إي�شال هذ� 
�خلري للفقر�ء و�مل�شاكني و�لنازحني و�لأر�مل و�لأيتام 
�ل�شعبة  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع  ج��ر�ء  معاناتهم  لتخفيف 
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اأخبـار الإمـارات
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية يطلق مبادرة »�سالمة ز�دكم«

•• اأبوظبي-وام:

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ب��ادرة »���ش��لم��ة ز�دكم«  �أب��وظ��ب��ي للرقابة  �أط��ل��ق ج��ه��از 
�لبيوت  رب��ات  لتدريب  �ملنطقة  م�شتوى  على  نوعها  من  �لأ�شخم 
روؤية  ي��ع��زز  مب��ا  �ل��غ��ذ�ء  �شلمة  �أ�شا�شيات  على  �ملنزلية  و�لعمالة 

�جلهاز يف حتقيق �أمن غذ�ئي وقطاع زر�عي م�شتد�م .
وقال �ملهند�س ثامر ر��شد �لقا�شمي �ملتحدث �لر�شمي با�شم �جلهاز 
: �إن مبادرة »�شلمة ز�دكم » تهدف للو�شول �إىل �مل�شتهلك �لنهائي 
يف �آخر حلقات �ل�شل�شلة �لغذ�ئية وتعزيز وعيه باملمار�شات �لغذ�ئية 
وجتنب  و�شليم  �آم��ن  غ��ذ�ء  على  �حل�شول  له  ت�شمن  �لتي  �جليدة 
�ملختلفة  �لعمليات  خلل  بالغذ�ء  يلحق  قد  �ل��ذي  و�لتلف  �لتلوث 
تتلخ�س يف  �مل��ب��ادرة  �أن  �لقا�شمي  و�أو���ش��ح  �مل��ن��زل.  بها يف  �لتي مير 

مرخ�شة  ت��دري��ب  م��ر�ك��ز  يف  متخ�ش�شة  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  ت��وف��ري 
ومعتمدة من قبل �جلهاز و�جلهات ذ�ت �ل�شلة لتدريب ربات �لبيوت 
ت�شمن  �ل��ت��ي  �لغذ�ئية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  على  �ملنزلية  و�لعمالة 
�أن »�شلمة ز�دكم« تاأتي �شمن مبادر�ت  �إىل  �شلمة �لغذ�ء. ولفت 
�جلهاز يف »عام ز�يد« و�شيتم �لإعلن عن بدء �لت�شجيل يف �ملبادرة 
مع  �ن�شجاما  ج��اءت  �ملبادرة  �أن  موؤكد�   .. �ملقبل  يونيو  �شهر  خلل 
قيم »عام ز�يد« يف بناء �لإن�شان ومتكينه من كافة �ملعارف و�ملهار�ت 
�للزمة ل�شلمة غذ�ئه. ونوه �لقا�شمي �إىل �أن �ملبادرة جت�شد قيم 
فاآثارها ل  للعامل  �ملعرفة وت�شديرها  نقل  �ملجتمعية يف  �مل�شوؤولية 
�لعديد من  �إىل  و�إمن��ا متتد  �لإم��ار�ت��ي��ة فقط  �لأ���ش��ر  تقت�شر على 
�أنحاء �لعامل باعتبار فئة �لعمالة �ملنزلية �شفر�ء يف نقل �ملمار�شات 

�لغذ�ئية �جليدة �إىل بلد�نهم.

رئي�ص مكتب �أبوظبي �لتنفيذي ي�سيد بقر�ر�ت جمل�ص �لوزر�ء ب�ساأن متلك �مل�ستثمرين �لعامليني لل�سركات
•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل جا�شم حممد بوعتابة �لزعابي رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي 
�أن قر�ر�ت جمل�س �ل��وزر�ء ب�شاأن نظام متلك �لأجانب لل�شركات يف �لدولة 
جلذب  �لعاملية  �خل��ارط��ة  على  �لإم�����ار�ت  مكانة  �شتعزز   %  100 بن�شبة 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية م�شري� �إىل �أن �لقر�ر�ت ترتجم روؤية �لقيادة �لر�شيدة 
للبناء على �ملكت�شبات �لقت�شادية �لتي متكنت �لدولة من حتقيقها خلل 

�لعقود �لأربعة �ملا�شية.
��شتثماري فريد  �إىل توفري مناخ  �لإم��ار�ت تتطلع  �إن دولة   : وقال معاليه 
فئات  خمتلف  تطلعات  ويلبي  بال�شفافية  ويت�شم  �لتناف�شية  �لقدر�ت  يعزز 
و�إ�شهامهم  �ملجتمع  يف  و��شتقر�رهم  �ملقيمني  دور  يعزز  مب��ا  �مل�شتثمرين 

�لقت�شادي و�ملعريف وتعد هذه �لقر�ر�ت مبثابة �إجناز �قت�شادي ��شرت�تيجي 
�شيلعب دور� كبري� يف حتقيق طموحات دولة �لإمار�ت �ل�شتثمارية.

�ملحلية  �أم��ام �حلكومات  �لطريق  �ل��ق��ر�ر�ت متهد  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح معاليه 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ملبدعة  �لتخ�ش�شية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل��و�ه��ب  لحت�شان 
خ�شو�شا تلك �لتي ت�شهم يف دعم جهود بناء �قت�شاد وطني م�شتد�م وقائم 
على �ملعرفة. ولفت �إىل �أن �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي يعمل مع جمل�س 
�لوزر�ء على �إعد�د �شل�شلة تعديلت على �أنظمة �لإقامة وقو�نني �ل�شركات 
�لأجنبية لتحفيز �ل�شتثمار يف �لإمارة .. كما �شيكثف �ملجل�س جهوده خلل 
ملجل�س  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �لت�شريعات  دعم  ملو��شلة  �لقادمة  �لفرتة 
�لوزر�ء �لحتادي من خلل بر�مج حتافظ على مكت�شبات �قت�شاد �أبوظبي 

ومو��شلة حت�شني �شيا�شات �شوؤون �لكفاء�ت �لو�فدة.

»خليفة �الإن�سانية« تقدم 10 �آالف �سلة رم�سانية ل�سكان �سقطري ي�ستفيد منها �أكرث من 50 �ألف �سخ�ص
•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة   « �هلل  »حفظه 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�آلف   10 لتقدمي  �لرم�شاين  م�شروعها  �ملوؤ�ش�شة  د�شنت  �لإن�شانية  للأعمال 

�شلة رم�شانية على �شكان جزيرة �شقطرى عرب ج�شر بحري وجوي من �ملتوقع 
�أن ي�شتفيد منها �أكرث من 50 �ألف �شخ�س .وحتتوي �ل�شلل على 9 �أ�شناف 
موؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال  �لأ�شا�شية.  �لرم�شانية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من 
للم�شاعد�ت  ��شتمر�ر�ً  تاأتي  �لرم�شانية  �مل�شاعد�ت  هذه  �ن  �لإن�شانية  خليفة 
�ليمني  �ل�شعب  �لدولة لإغاثة  رئي�س  �ل�شمو  بها �شاحب  و�أن وجه  �شبق  �لتي 
�ل�شقيق �نطلقا من م�شاعر �لإخوة جتاهه وحر�س �شموه على تخفيف معاناته 

�حلياتية يف �لظروف �ل�شعبة �لتي مير بها حالياً وتوفري �حتياجاته �لأ�شا�شية 
من �ل�شلع و�ملو�د �لغذ�ئية خا�شة خلل �شهر رم�شان �ملبارك. و�أ�شاف �مل�شدر 
�أنه �شيتم توزيع �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية �لتي حتتوي على »�لطحني و�ل�شكر و�لأرز 
و�لزيت ومعجون �لطماطم وزيت �لزيتون و�ل�شاي و�لعد�س وحليب �لبودرة« 
�مل�شتفيدين  يبلغ عدد  �أن  �ملتوقع  �شقطرى ومن  كافة حمافظات جزيرة  على 
�أكرث من 50 �ألف �شخ�س. من جانبهم عرب عدد من قياد�ت �ل�شلطة �ملحلية 

للجهود  وتقديرهم  �شكرهم  جزيل  عن  �جلزيرة  يف  �ملر�كز  وروؤ���ش��اء  وم�شايخ 
�أبناء  مل�شاعدة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  تبذلها  �لتي 
�لأرخبيل. ووجهو� �شكرهم �إىل موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية �لتي تنفذ توجيهات 
�جلزيرة..  �شكان  على  �مل�شاعد�ت  توزيع هذه  عملية  وتتوىل  �لر�شيدة  �لقيادة 
وتي�شري  عنهم  �لأعباء  تخفيف  يف  �لكبري  �لأث��ر  �مل�شاعد�ت  لهذه  �أن  موؤكدين 

و�شعهم �ل�شعب جر�ء �لظروف �لقا�شية �لتي ت�شهدها �لبلد.

» �لهالل » تو��سل توزيع �مل�ساعد�ت �لرم�سانية على �لنازحني و�ملنكوبني يف �أثيوبيا
•• اأدي�س اأبابا-وام:

و�����ش���ل���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����لل �لأح���م���ر 
�لإم��������ار�ت��������ي ت�����وزي�����ع �مل�������ش���اع���د�ت 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل��ن��ازح��ني حول 
�أبابا  �أدي�������س  �لأث��ي��وب��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�حلدودية  �لنز�عات  من  و�ملتاأثرين 

يف عدد من �لأقاليم �لأخرى.
�ل�����ش��دد .. ق��ام وف��د �لهيئة  يف ه��ذ� 
بتو�شيع  ح���ال���ي���ا  ه���ن���اك  �مل���ت���و�ج���د 
لت�شمل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  عملياته  ن��ط��اق 
تلك  م��ن  م�شتفيدة  منطقة   12
»�أدي�س  �لعا�شمة  ح��ول  �مل�����ش��اع��د�ت 

�أبابا« ويف �لأقاليم �ملجاورة.
ك���ان���ت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���لل �لأح����م����ر قد 
�لأو�شاع  ل��دع��م  ��شتجابتها  ع���ززت 
�أثيوبيا  يف  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات 
�لتي  �لرم�شانية  �لرب�مج  تت�شمن 
ي�شتفيد منها 700 �ألف �شخ�س من 
�لنازحني حول �لعا�شمة �أدي�س �أبابا 
و�ملتاأثرين يف �لأقاليم �لأخرى من 

و�شل موؤخر� �إىل �لعا�شمة �لأثيوبية 
�مل�شوؤولني  م��ع  وب��ح��ث  �أب��اب��ا  �أدي�����س 
�جلمعيات  يف  و�ل�شركاء  �لأثيوبيني 
�ملحلية عملية  �لإن�شانية  و�ملنظمات 
ب�شورة  �لرم�شانية  �لرب�مج  تنفيذ 
منها  �مل�شتهدفني  �حتياجات  تلبي 
�لإم����ار�ت يف  دول��ة  تطلعات  وحتقق 
تخفيف وطاأة �ملعاناة عن كاهلهم يف 

هذ� �ل�شهر �لف�شيل.
وفد  و��شل  �مليد�ين  �ل�شعيد  وعلى 
�ل��ه��لل �لأح��م��ر لليوم �ل��ر�ب��ع على 
�مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  عمليات  �ل��ت��و�يل 
�ل���رم�������ش���ان���ي���ة ع���ل���ى �ل����ن����ازح����ني يف 
��شتفادت  ح��ي��ث  ت��و�ج��ده��م  م��ن��اط��ق 
من  �لآن  ح���ت���ى  �أ�����ش����رة  �أل������ف   13
�لطرود �لغذ�ئية �لتي ��شتملت على 
�لحتياجات �لرم�شانية �ل�شرورية 
وذلك بالتن�شيق مع �شفارة �لدولة يف 
�أدي�س �أبابا و�ل�شركاء �ملحليني هناك 
�لتوزيع  عمليات  ت��ب��اع��ا  وت��ت��و����ش��ل 
طرد  �أل��ف   700 جمملها  يف  لتبلغ 

غذ�ئي خلل �ل�شهر �لف�شيل.

�شهدتها  �لتي  �حل��دودي��ة  �لأح����د�ث 
وتت�شمن   . �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �أث��ي��وب��ي��ا 
�ملبادرة جانبا تنمويا يتمثل يف بناء 
جديدة  �شكنية  وجم��م��ع��ات  م��ن��ازل 
�لأ�شلية  م��ن��اط��ق��ه��م  يف  ل��ل��ن��ازح��ني 
ودعم �شبل ��شتقر�رهم وم�شاعدتهم 

�لبلدين  ق���ي���ادت���ي  ب����ني  �مل�����ش��ت��م��ر 
و����ش���رع���ة ����ش��ت��ج��اب��ة �ل����دول����ة جتاه 
�ل��ت��ي يعي�شها  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ظ��روف 

�ملت�شررون هناك.
وت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة يف �إط���ار �لتز�م 
بنهجها  م��ان��ح��ة  ك���دول���ة  �لإم�������ار�ت 

على  توؤثر  �لتي  �لإن�شانية  �لنكبات 
حياة �لنا�س وم�شائرهم.

وع��ززت دول��ة �لإم���ار�ت عرب ذر�عها 
�لأحمر  �ل���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لإن�شانية  �لأو���ش��اع  لدعم  جهودها 
حلول  م��ع  �لأث��ي��وب��ي��ة  �ل�شاحة  على 

وحيويتهم  ن�شاطهم  ��شتعادة  على 
م���ن تد�عيات  م��ع��ان��اة ط��وي��ل��ة  ب��ع��د 

�لنزوح �لتي �أرهقت كاهلهم.
�لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  وجت�شد 
�ملتينة  �ل���ع���لق���ة  �ل�������ش���دد  ه����ذ�  يف 
و�لتو��شل  و�أثيوبيا  �لإم����ار�ت  ب��ني 

�ل�شعوب  جت��اه  و�لتنموي  �لإن�شاين 
و��شتمر�ر�  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة 
�لقيم  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ت��م��ي��ز  ل��ن��ه��ج��ه��ا 
و�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي حت���د م���ن وط����اأة 
�مل��ع��ان��اة �لإن�����ش��ان��ي��ة وت�����ش��ان��د جهود 
تطالها  �لتي  �ملجتمعات  يف  �لتنمية 

مبتابعة  �ل����ك����رمي  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د �آل 
منطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهلل �لأحمر 

�لإمار�تي.
وك��ان وف��د م��ن �ل��ه��لل �لأح��م��ر قد 

�لهالل �الأحمر يف �أم �لقيوين يقدم م�ساعد�ت ل� 146 �أ�سرة خالل �أبريل
•• اأم القيوين-وام:

�لأحمر  �ل��ه��لل  هيئة  ف��رع  قدمها  �لتي  �لإن�شانية  �ل��رب�م��ج  قيمة  بلغت 
�لإمار�تي يف �أم �لقيوين خلل �شهر �أبريل �ملا�شي 376 �ألفا و800 درهم 

��شتفادت منها 146 �أ�شرة عدد �أفر�دها 496.
�لقيوين  �أم  �لأحمر يف  وقال نا�شر يو�شف بن ح�شيبة مدير فرع �لهلل 
�إن بر�مج �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �ملحلية يف �لفرع تاأتي يف مقدمة �هتماماته 
مل�شاعدة �ل�شر�ئح �ملعوزة و�ملتعففة �مل�شتهدفة من قبل �لهيئة .. م�شري� �إىل 

�شعي �لفرع بالتعاون مع متطوعي �لهلل �لأحمر يف �أم �لقيوين للو�شول 
�إيل قطاع عري�س من تلك �ل�شر�ئح وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة لهم حيثما 

كانو� وتوفري �حتياجاتهم �ل�شرورية ماديا ومعنويا.
و�أ�شار �إىل �أن�شطة �مل�شاعد�ت �ملحلية يف �لفرع متثلت يف تقدمي مبلغ 137 
�ألف   100 ومبلغ  �لعلم  45 من طلب  ل�  �إن�شانية  دره��م م�شاعد�ت  �أل��ف 
درهم لربنامج م�شاعدة �ل�شجناء وم�شاعد�ت طبية لعدد 20 حالة بقيمة 
�لهمم  �أ�شحاب  من  حالتني  م�شاعدة  بجانب  درهما  و451  �آلف   208
�أم �لقيوين مببلغ  �ملوؤ�ش�شات يف  �إ�شافة لدعم بع�س  �ألف درهم   50 مببلغ 

درهم. �آلف   10
�ملجتمع  �لقيوين و�شمن جهود ق�شم توعية  �أم  �أن فرع  وذكر �بن ح�شيبة 
و43 من  �مل�����ش��اج��د  �أئ��م��ة  م��ن   111 ل��ع��دد  ف��ح��و���ش��ات طبية  ن��ف��ذ حملة 
�لقيوين  �أم  منطقة  مع  بالتعاون  �لقيوين  �أم  يف  �لفتيات  لنادي  �ملنت�شبات 
تنفيذ عدد من  �لفرع بجانب  �لطبية وذلك مب�شاركة عدد من متطوعي 
�لدور�ت �لتدريبية يف جمال �لإ�شعافات �لأولية و�شحة �ملجتمع �شارك فيها 

�لقيوين. �أم  يف  �لتوحد  مركز  موظفي  من   31
و�شمن �حتفالت �لفرع ب� “ يوم �ليتيم �لعربي “ .. �أو�شح �بن ح�شيبة �أن 
�لفرع نظم مع �لنادي �لبحري يف �أم �لقيوين رحلة بحرية لرب�عم �لهلل 

�لأحمر يف �لإمارة مب�شاركة 57 يتيما.
�لنف�شي  �لدعم  ور�شة  يف  �ملتطوعني  من  عدد  وبح�شور  �لفرع  �شارك  كما 
�لكو�رث و�لأزم��ات ملتطوعي �لهلل �لأحمر  �لجتماعي للمت�شررين من 
كيفية  ح��ول  �إغ��اث��ي��ة  ب��ر�م��ج  على  و��شتملت  م��وؤخ��ر�  �لهيئة  نظمتها  �لتي 
�لتعامل مع �ملنكوبني و�ملهام و�لو�جبات �لتي يقوم بها �ملتطوعون ميد�نيا 
وتاأهيل  باملت�شررين  �خلا�شة  �لرعاية  �إىل  �إ�شافة  �حل���و�دث  وق��وع  ح��ال 

�ملتطوعني يف جمال �لدعم �لنف�شي.
كما �شارك فريق من متطوعات �لفرع و�شمن خطة �إد�رة �ل�شوؤون �ملحلية يف 
�لهلل �لأحمر يف جمال خدمة �ملجتمع وبرنامج جل�شاء كبار �ل�شن بزيارة 

جمال�س �مل�شنني.

دبي �الإ�سالمي يدعم خريية �أم 
�لقيوين ب� 6 ماليني درهم كزكاة مال 

لدعم �الأ�سر �ملتعففة و�ملحتاجة
•• اأم القيوين ـ الفجر 

قدم بنك دبي �لإ�شلمي دعماً مالياً جلمعية �أم �لقيوين �خلريية مل�شاعدة 
�لأ�شر �ملتعففة و�ملعوزة �لتي تكلفها �جلمعية لتعزيز جهودها �خلريية.

�ل�شيخ مرو�ن  �لقيوين �خلريية  �أم  �د�رة جمعية  رئي�س جمل�س  و�أو�شح 
ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ل �إن  ب��ن��ك دبي 
ق���دم دع��م��ا ماليا  �لإ����ش���لم���ي 
ب��ق��ي��م��ة 6 م��ل��ي��ون دره�����م من 
�إىل �جلمعية يف  �أم��و�ل �لزكاة 
�شتخ�ش�س  و�ل��ت��ي  ز�ي����د  ع���ام 
لتوزيعها على م�شتحقيها من 
�لأ����ش���ر �مل��ح��ت��اج��ة وحم����دودي 

�لدخل و�ملحتاجني.
�لإ�شلمي  دب��ي  بنك  �أن  و�أك���د 
�لعمل  ر�ف���د� م��ن رو�ف���د  يعد 
على  و�لإن�����������ش�����اين  �خل��������ريي 
م�شتوى دولة �لإم��ار�ت خلل 
عقود من �لزمن �لهادفة د�ئما 
�إىل  دعم وم�شاندة جهود عمل 

لكل حمتاج  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  لتوفري  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �خل��ريي��ة   �ملوؤ�ش�شات 
باإذن  له  للمغفور  �ملئوية  �لذكرى  ي�شادف  �لعام  ه��ذ�  �أن  مبينا  ومعوز، 
ث��ر�ه - و�إن �جلمعية  �آل نهيان - طيب �هلل  �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
�ملوؤ�ش�س  و�لقائد  �لو�لد  ر�شخت جذوره  �لذي  نهج �خلري  �شت�شتمر على 

وقيادتنا �لوطنية.
من جانبه ثمن  مدير جمعية �أم �لقيوين �خلريية عي�شى علي بوحليول 
دور ومكانة �لعمل �خلريي و�لإن�شاين �لذي يعكف على تعزيزه بنك دبي 
من  �شو�ء  �ملحتاجني  حاجات  مل�س  �إىل  ت�شعى  �جلمعية  و�أن  �لإ�شلمي، 
رم�شان  �شهر  خلل  �لزكاة  توزيع  على  وحتر�س  �ملقيمني  �أو  �ملو�طنني 
�مل�شتمر  من قبل  �لدعم  �أن  �ملعدة، لفتا  �لك�شوف  وذل��ك ح�شب  �ملبارك 
يف  �لعاملة  �لقطاعات  خمتلف  بني  �لتلحم  يوؤكد  �لإ�شلمي  دبي  بنك 
�لدولة �شو�ء كانت حكومية �أو خا�شة مع �ملوؤ�ش�شات �خلريية لدعم كافة 

فئات �ملجتمع.
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•• اأبوظبي -وام:

�لإقليمية  �إد�ر�ت��ه��ا  مع  بالتعاون  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �أطلقت 
“�لوقاية  �لد�خلية حملة  �إد�رة �لإعلم �لأمني يف وز�رة  وبالتن�شيق مع 
من �لإنهاك �حلر�ري” �شمن خطتها �لتوعوية �لرئي�شية بهدف تعزيز 
�ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لوقائية  �لثقافة  ون�شر  �لعامة  �ل�شلمة  �إج���ر�ء�ت 
بيئة  يف  �ملهنية  و�ل�شلمة  �ل�شحة  م�شتويات  �أعلى  وحتقيق  وموؤ�ش�شاته 
�لعمل. و�شريت �لإد�ر�ت �لإقليمية �لتابعة للقيادة �لعامة للدفاع �ملدين 
ت�شهد  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة  يف  �ل�شناعية  للمناطق  متخ�ش�شة  توعية  ف��رق 

وجود� مكثفا للعمالة بهدف توعيتهم ب�شاأن �لإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها 
من قبلهم �أثناء تو�جدهم يف �لعمل خا�شة خلل �أوقات �لظهرية �لتي 
ت�شهد �رتفاعا ملحوظا يف درجات �حلر�رة حفاظا على �شلمتهم وتاأكيد 
�لدفاع  حددها  �لتي  و�ل�شلمة  �لوقاية  با�شرت�طات  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة 
�ملدين بهذ� �ل�شاأن. و�أكد �للو�ء جا�شم حممد �ملرزوقي قائد عام �لدفاع 
�ملدين �أن �لوعي �لوقائي لأفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته ي�شكل جانبا هاما يف 
�ملدين �عتمد حزمة  �لدفاع  �أن  �إىل  .. م�شري�  �لأرو�ح و�ملمتلكات  حماية 
من �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لوقائية لل�شلمة �لعامة يف كل �ملو�قع لتفادي 
وقوع �حلو�دث �لتي قد حتدث �إما نتيجة للإهمال �أو عدم �لوعي لدى 

��شرت�طات  بتطبيق  �لعمل  �أ�شحاب  �لتز�م  �شرورة  على  و�شدد  �لبع�س. 
�ل�شلمة �لعامة لتوفري بيئة عمل �شحية و�آمنة ل�شمان �شلمة �لعاملني 
وحمايتهم من �لإ�شابات �لناجمة عن �ملخاطر و�حلو�دث �ملتوقع حدوثها 
ومر�عاة  �ملك�شوفة  �لأم��اك��ن  يف  خا�شة  �حل���ر�رة  درج���ات  �رت��ف��اع  نتيجة 
كافة.  �لأخ��رى  �لعمل  مو�قع  يف  �ملهنية  و�ل�شلمة  �ل�شحة  ��شرت�طات 
وذكر �ملرزوقي �أن �لدفاع �ملدين يقوم د�ئما ببث ن�شر�ت توعية يف خمتلف 
و�شائل �لإعلم ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي لإي�شاح �لإجر�ء�ت �لو�جب 
�تخاذها للحفاظ على �شلمة �جلميع و�شول �إىل حتقيق مفهوم �لدفاع 

�ملدين �ل�شامل يف حماية �لأرو�ح و�ملمتلكات و�ملكت�شبات �لوطنية.

�لقيادة  .. ح��ذرت  �لإن��ه��اك �حل���ر�ري  �إط���ار حملة  ذ�ت��ه ويف  �ل�شياق  ويف 
�أف��ر�د �ملجتمع كافة من ترك �لأطفال يف �ل�شيارة  �لعامة للدفاع �ملدين 
مبفردهم ولو لفرت�ت ق�شرية لتجنب تعر�شهم خلطر �لختناق وكذلك 
تت�شبب درجات  �ل�شيارة فقد  �لعطور و�لقد�حات يف  عدم ترك زجاجات 
متكرر  نحو  على  �مل��اء  �شرب  ���ش��رورة  م��ع  �نفجارها  �لعالية يف  �حل���ر�رة 

وبكميات كافية.
ودعت جميع �لعاملني يف �لأماكن �ملك�شوفة �إىل �أخد فرت�ت ر�حة خلل 
�شاعات �لذروة لعدم �لتعر�س للإجهاد �حلر�ري وجتنب �لتعر�س لأ�شعة 

�ل�شم�س �ملرتفعة خا�شة يف �أوقات �لظهرية كلما �أمكن ذلك.

�حلر�ري �الإنهاك  من  للوقاية  حملة  �ملدين” يطلق  “�لدفاع 

حاكم ر�أ�ص �خليمة ي�ستقبل وفدً� من علماء �الآثار و�مل�سوؤولني يف متحف �لق�سر �الإمرب�طوري �ل�سيني
•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ح���اك���م ر�أ������س 
�خل��ي��م��ة وف�����د�ً م���ن ك��ب��ار علماء 
قدمو�  �ل��ذي��ن  �ل�شينني  �لآث�����ار 
تفا�شيل  لكت�شاف  �لإم����ارة  �ىل 
�لتاريخية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���رو�ب���ط 
�ل�شرق  ب���ني  �حل����ري����ر«  »ط���ري���ق 

�لأق�شى و�ملنطقة.
وقد قامت د�ئرة �لآثار و�ملتاحف 
ب��ت��ط��وي��ر �شبل  يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
�لق�شر  م���ت���ح���ف  م����ع  �ل����ت����ع����اون 
�لم��رب�ط��وري يف بكني، وجامعة 
�مل���ت���ح���دة،  �مل���م���ل���ك���ة  دوره����������ام يف 
در����ش��ات علمية ومعرفة  لإج���ر�ء 
�خلزف  عن  �ملعلومات  من  �ملزيد 
�ل�����ش��ي��ن��ي �مل��ك��ت�����ش��ف يف �لإم������ارة 
ويقوم  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت  خ��لل 
�لق�شر  فريق من متحف  حالياً، 
�لم��������رب�ط��������وري وخ����������رب�ء من 
ج��ام��ع��ة دوره�������ام حت���ت �إ����ش���ر�ف 
مدير  ج�����ي،  يل  �ل���ربوف���ي�������ش���ور 
�لق�شر  متحف  يف  �لآث����ار  معهد 
و�لربوفي�شور  �لم�����رب�ط�����وري، 

�لعام للقن�شلية �ل�شينية يف دبي. 
�ل�شيني  �خل���زف  وج���ود  وي�����ش��ري 
يف �إم��ارة ر�أ�س �خليمة �إىل جتارة 
و��شعة �لنطاق، حدثت بني �لقرن 
�لقرن  حتى  �مل��ي��لد  قبل  �لثالث 
�مل���ي���لدي ول��غ��اي��ة يومنا  �ل��ث��ال��ث 
ه��ذ�. حيث مت �إج��ر�ء �لقليل من 
�لأبحاث حول �لرو�بط �لتجارية 
ورحلة  و�لإم���������ارة  �ل�����ش��ني  ب���ني 
وقد  ه��ن��ا.  �إىل  للو�شول  �خل���زف 
ر�أ�س  يف  �لتنقيب  م��و�ق��ع  ك�شفت 
�خليمة مثل كو�س »�لقرن �لثالث 
�مل�����ي�����لدي«، و�مل���ي���ت���اف و�ل���ن���دود 
»م����ن �ل���ق���رن �ل��ث��ال��ث ع�����ش��ر �إىل 
�مليلدي«  ع�شر  �ل�شاد�س  �ل��ق��رن 
�ملثرية  �لكت�شافات  م��ن  �لعديد 
�لنظر  �إع���ادة  و�شيتم  للهتمام، 
فيها ب�شكل �أف�شل لفهم �لأن�شطة 
�لجتماعي  و�ل��ت��اأث��ري  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�لق��ت�����ش��ادي �ل����ذي ح���دث على 
م�����دى �ح������دى ع�����ش��ر ق����رن����اً بني 
�إعادة  �ل�شني و�لم��ارة حيث يتم 
�لقدمية  �ل��ت��ج��ارة  �إن�����ش��اء ط���رق 
�آ�شيا من  �ل�شني وبقية دول  بني 
خلل مبادرة »�حلز�م و�لطريق« 

�ل�شينية.

مدير  ن���ائ���ب  ج���و�جن���ي���او،  و�جن 
�لق�شر  متحف  يف  �لآث����ار  معهد 
بزيارة  ب��ك��ني،  يف  �لم���رب�ط���وري 
ر�أ���س �خليمة  �لوطني يف  �ملتحف 
لدر��شة خمتلف �لقطع �خلزفية 
�ملزيد  �إج������ر�ء  ب��ه��دف  �مل��ك��ت�����ش��ف��ة 
�مل�شتقبل.  يف  �ل���ت���ن���ق���ي���ب  م�����ن 
و�ل��ربوف��ي�����ش��ور ج��و�جن��ي��او عامل 
�خلزف  �شناعة  يف  ر�ئ���د  وخ��ب��ري 

�ل�شيني �لأزرق و�لأبي�س.

�ل���ت���اري���خ���ي���ة. ف���ق���ط م����ن خلل 
معرفة ما�شينا، ميكننا �أن نتطلع 
مدعومني  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ىل  ب��ث��ق��ة 
ب��ق��وة �مل��ع��رف��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه قال 
�أح���م���د ع��ب��ي��د �ل��ط��ن��ي��ج��ي، مدير 
د�ئ����رة �لآث����ار و�مل��ت��اح��ف يف ر�أ�س 
حتت�شن  �لم��������ارة  �إن  �خل���ي���م���ة 
�أك�����رث من  �إىل  ت���ع���ود  ح�������ش���ار�ت 
7000 �شنة كانت تعي�س يف هذه 
�ملنطقة. جلفار، كما كانت تعرف 

مع متحف �لق�شر �لمرب�طوري 
يف بكني وجامعة دورهام �شيمكننا 
�لتجارية  �ل�����رو�ب�����ط  ف���ه���م  م����ن 
�خليمة  ر�أ����������س  ب�����ني  �ل����ق����دمي����ة 
وي�شاعدنا  �أف�شل  ب�شكل  و�ل�شني 
على تطوير �شر�كة طويلة �لأمد 

للتعلم وتبادل �خلرب�ت .
و�شم �لوفد �ل�شيني �لذي تر�أ�شه 
مدير  ج�����ي،  يل  �ل���ربوف���ي�������ش���ور 
�لق�شر  متحف  يف  �لآث����ار  معهد 

وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة �ن �إم����ارة 
بتاريخها  ت��ف��خ��ر  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
�ل����رثي وث��ق��اف��ت��ه��ا �مل��م��ت��دة على 
عمل  و�إن  �ل�����ش��ن��ني.  �ّلف  م���دى 
ر�أ���س �خليمة مع متحف  متحف 
�لعريق  �لم����رب�ط����وري  �ل��ق�����ش��ر 
�كت�شاف  ع��ل��ى  دوره�����ام  وج��ام��ع��ة 
يف  �شي�شاعدنا  �لآث����ار  م��ن  �مل��زي��د 
ت�شليط �ل�شوء على هذه �لرثوة 

رئي�شياً على  قدمياً، كانت مركز�ً 
�ل��ط��ري��ق �ل��ت��ج��اري �ل��ق��دمي من 
فلي�س  ل���ذ�  �ل���غ���رب،  �إىل  �ل�����ش��رق 
�لكثري  �ك��ت�����ش��اف  ي��ت��م  �أن  غ��ري��ب��اً 
من �خلزف �ل�شيني هنا. و��شاف 
:لدينا بع�س �أغنى �لآثار و�أكرثها 
تنوعاً يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�لتنقيب  حالياً  ويجري  �ملتحدة 
�لثرية  �مل���و�ق���ع  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
لكت�شاف �ملزيد. فاإن هذ� �لتعاون 

�لم�����رب�ط�����وري ع�����دد� م���ن كبار 
�لق�شر  متحف  يف  �لآث����ار  علماء 
�لم����رب�ط����وري، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
جو�جنياو،  و�جن  �ل��ربوف��ي�����ش��ور 
ن���ائ���ب م���دي���ر م��ع��ه��د �لآث��������ار يف 
�لم���رب�ط���وري،  �لق�شر  متحف 
و�لربوفي�شور �ل. يف. �شانغ لونغ، 
�ل��ت��ح��ف يف متحف  رئ��ي�����س ق�����ش��م 
و�شعادة  �لم���رب�ط���وري  �ل��ق�����ش��ر 
�لقن�شل  ن��ائ��ب  ���ش��ان،  ت�شن  و�ن���غ 

دبي  »�الإمار�ت  ك�سوة  من  ي�ستفيدون  يتيم  �فتتاح �لدورة �لرم�سانية يف �ملخيم �الإمار�تي �الأردين يف مريجيب �لفهود300 
•• راأ�س اخليمة ـ الفجر

�لإح�شان  جمعية  لأيتام  �شخية  مكرمة  �لوطني«،  دبي  »�لإم���ار�ت  بنك  قدم 
�خل��ريي��ة - ر�أ����س �خليمة م��ن خ��لل دعمها مل�����ش��روع »ك�����ش��وة �ل��ع��ي��د« مببلغ 
�لإح�شان  يتيم تكفلهم   300 ل��  �لعيد  ل�شر�ء م�شتلزمات  درهم،   81،500
�لبنك  متطوعي  من  عدد  ومب�شاركة  بوينت،  �شنرت  مع  بالتعاون  �خلريية، 
�لذين �شاركو� �لأطفال فرحتهم يف �ختيار ملب�س �لعيد. وياأتي دعم �لإمار�ت 
دبي �لوطني �نطلقاً من تعزيز دور �لبنك �ملجتمعي و�لعمل �لإن�شاين جتاه 

�لأيتام لإدخال �لفرحة �إىل قلوبهم، ور�شم �لبت�شامة على وجوههم، وغر�س 
�ل�شعادة يف نفو�شهم، وم�شاهمة من �لبنك لتخفيف �ملعاناة عن كاهل �أ�شرهم. 
ويعد ك�شوة �لعيد وعيدية يتيم من �مل�شاريع �لرئي�شية �ملهمة �لتي تقوم على 
رعايتهم،  على  و�حل��ث  بالأيتام  �لهتمام  م�شتوى  رفع  يف  �مل�شاهمة  �شرورة 
�لأيادي  �أ���ش��ح��اب  م��ن  و�حل��ن��ان  بالعطف  لل�شعور  يحتاجون  �أن��ه��م  باعتبار 
توفري  يف  وم�شاعدتهم  �لأي��ت��ام  �أ���ش��ر  �إع��ان��ة  �إىل  �مل�شروع  وي��ه��دف  �لكرمية، 
�ملتطلبات �حلياتية لهم، من �أجل �إدخال �لبهجة و�ل�شرور �إىل نفو�س �لأيتام 

وم�شاركتهم فرحة عيد �لفطر، حتقيقاً ملبد�أ �لتكافل �لجتماعي.

•• مريجيب الفهود -وام:

�فتتح �شعادة حممد مبارك �ملن�شوري مدير �ملخيم �لإمار�تي �لأردين �لذي 
حمافظة  يف  �لفهود«  »مريجيب  يف  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهلل  هيئة  تديره 
ت�شتمر  و�لتي   2018 للعام  �لرم�شانية  �ل��دورة  فعاليات  �لأردنية  �لزرقاء 
تهدف  �ل���دورة  �إن   - له  كلمة  - يف  �ملن�شوري  وق��ال  �لف�شيل.  �ل�شهر  طيلة 
مللئ �أوق��ات �لفر�غ �للجئني �ل�شورين �ملقيمني يف �ملخيم بكل ما هو مفيد 
�جلو�نب  تغطية  حيث  من  و�لثقافة  �لفكر  تنمية  على  �إيجابا  ينعك�س  ما 
موؤكد�   .. باملخيم  �ل�����ش��وري  �ل�شباب  م��و�ه��ب  وتنمية  و�لذهنية  �ل��روح��ي��ة 

حر�س �لهلل �لأحمر �لإمار�تي و�إد�رة �ملخيم على توفري �أف�شل �خلدمات 
للجئني �ملقيمني ملمار�شة حياتهم ب�شكل طبيعي.

وتت�شمن �لدورة �لرم�شانية يف �ملخيم فعاليات و�أن�شطة ثقافية وترفيهية 
�لإمار�تي  �لفلكور  من  فنية  وفقر�ت  وم�شابقات  متنوعة  ودينية  وريا�شية 
قدمها كوكبة من �أطفال �ملخيم. وتقدم �مل�شاركون يف �أن�شطة �لدورة وذويهم 
على  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  و�لهلل  �ملخيم  لإد�رة  بال�شكر  �ملخيم  يف  �ملقيمني 
�جلهود �لإن�شانية �لتي يبذلونها لإدخال �لفرحة على قلوب لجئي �ملخيم 
تلك  �إق��ام��ة  خ��لل  و�لبدنية  �لفكرية  مو�هبهم  لتنمية  �ل��د�ئ��م  و�شعيهم 

�لفعاليات �لتي من �شاأنها تعزيز قدر�تهم وتطويرها.

دول » حو�ر �أبوظبي » حتدد 4 م�سار�ت لتطوير �لتعاون يف ��ستقد�م وت�سغيل �لعمال
•• اأبوظبي-وام:

 « �أب���وظ���ب���ي  ح������و�ر   « دول  �أك�������دت 
�لتعاون  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا 
م�شار�ت  �أرب���ع���ة  خ���لل  م��ن  بينها 
�لتوجيه  بر�مج  تطبيق  ت�شتهدف 
و�لتوعية �ل�شاملة وتعزيز �لرقابة 
�حلكومي  و�لإ�����ش����ر�ف  �مل�����ش��رتك��ة 
و�مل�شتقبلة  �مل����ر�����ش����ل����ة  ل�����ل�����دول 
للعمالة على ممار�شات �ل�شتقد�م 
و�لتوظيف وتوثيق مهار�ت �لعمال 
و�لتعاون  بها  �ملتبادل  و�لع���رت�ف 
�لعمالة  وت�شغيل  ��شتقد�م  ب�شاأن 

�مل�شاعدة.
�خلتامي  �ل���ب���ي���ان  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
لج��ت��م��اع��ات ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف 
�لعمل  ب��ق�����ش��اي��ا  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
�لأع���������ش����اء يف �حل�����و�ر  �ل�������دول  يف 
�لعا�شمة  يف  م��وؤخ��ر�  �نعقد  �ل��ذي 
بح�شور  كولومبو  �ل�شريلنكية 
و�ل�شعودية  �لإم���ار�ت  عن  ممثلني 
و�شلطنة  و�ل���ك���وي���ت  و�ل���ب���ح���ري���ن 
ع�����م�����ان وب����ن����غ����لدي���������س و�ل���ه���ن���د 
وباك�شتان  ون��ي��ب��ال  و�أن��دون��ي�����ش��ي��ا 
وتايلند  و���ش��ري��لن��ك��ا  و�ل��ف��ل��ب��ني 
�ل����وف����ود  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  وف���ي���ت���ن���ام 
ب�شفة  �مل�شاركة  للدول  �حلكومية 
م���ر�ق���ب وه����ي ت��ن��ز�ن��ي��ا و�أوغ����ن����د� 

وكينيا و�شوي�شر�.
تر�أ�س �لدكتور عمر �لنعيمي وكيل 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة 
و�لعلقات  ل��لت�����ش��ال  �مل�����ش��اع��د 

�ل�شتفادة �ملثلى للعمال من بر�مج 
�لرتقاء باملهار�ت و�ل�شهاد�ت �لتي 

توثق هذه �ملهار�ت.
�لإم������ار�ت و�لهند  وت��ت��ع��اون دول���ة 
حت���ت م��ظ��ل��ة » ح�����و�ر �أب���وظ���ب���ي » 
ملو�ءمة  م��ت��ك��ام��ل  ن���ظ���ام  لإن�������ش���اء 
�أنظمة توثيق و�لعرت�ف باملهار�ت 
بالدولتني كما تنفذ�ن برناجما يف 
هذ� �ل�شدد .. كما تتعاون �لمار�ت 
و�شريلنكا  �ل��ف��ل��ب��ني  م��ن  ك��ل  م��ع 
لتوجيه  ب����رن����اجم����ني  ل���ت���ن���ف���ي���ذ 
�إ�شافة  �ل��ب��ل��دي��ن  ع��م��ال��ة  وت��وع��ي��ة 
لإن�شاء  �لفلبني  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �إىل 
تطويرها  يتم  �لكرتونية  من�شة 
�ل�شر�ف  لتعزيز  جتريبي  ب�شكل 
�حلكومي �مل�شرتك على ممار�شات 
�ل�شتقد�م و�لتوظيف يف �لبلدين.

�بوظبي«  »ح���و�ر  �أع��م��ال  �أن  ي��ذك��ر 
2008 مببادرة  �لعام  �نطلقت يف 
م���ن دول����ة �لم������ار�ت ح��ي��ث ي�شكل 
من�شة للحو�ر بني �لدول �لآ�شيوية 
للعمالة بهدف  و�مل�شتقبلة  �ملر�شلة 
ت���ب���ادل �لأف����ك����ار و�خل������رب�ت حول 
�شاأنها  من  ��لتي  �ملمار�شات  �أف�شل 
دعم و تعزيز جهود �لتعاون �لثنائي 
و�لإقليمي و�ل�شر�كات �لهادفة �ىل 
�لعمل  دورة  �إد�رة  وتفعيل  تطوير 
من  و�لتعظيم  �مل��وؤق��ت  �ل��ت��ع��اق��دي 
�لعمال  م���ن  ك���ل  وم����ز�ي����ا  م��ن��اف��ع 
�مل���ت���ع���اق���دي���ن ب�����ش��ك��ل م����وؤق����ت مع 
�أ�شحاب �لعمل و�قت�شاديات �لدول 

�لع�شاء.

�لتي  �لجتماعات  �إن   «  : �لنعيمي 
بو�شفها  ���ش��ري��لن��ك��ا  يف  �ن��ع��ق��دت 
�أبوظبي  ل�حو�ر  �حل���ايل  �لرئي�س 
��شتعر�شت �لعديد من �ملو�شوعات 
�لثنائي  �ل���ت���ع���اون  ع����ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة 
وم���ت���ع���دد �لأط���������رف ب����ني �ل�����دول 
�لرب�مج  تنفيذ  �إط��ار  يف  �لع�شاء 
بتوجيه  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل�����ش��رتك��ة 
�لعمالة �لتعاقدية �ملوؤقتة وتطوير 
بر�مج �لكرتونية لتعزيز �ل�شر�ف 
�حلكومي �مل�شرتك على ممار�شات 
جانب  �إىل  و�لتوظيف  �ل�شتقد�م 

توثيق مهار�ت �لعمال«.
خمرجات  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أو�����ش����ح 
�لجتماعات ت�شكل خارطة �لطريق 
�لثنائي  �لتعاون  يف  قدما  للم�شي 

�ل��دول��ي��ة وف���د �ل��دول��ة �ل���ذي �شم 
يف ع�شويته عفر�ء �لب�شطي مدير 
و�ملهند�س  �مل��ر�أة  دبي  موؤ�ش�شة  عام 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملعيني  ع��ب��د�هلل 
جمل�س  يف  �ملطابقة  بر�مج  لقطاع 

�أبوظبي للجودة و�ملطابقة.
�لج��ت��م��اع��ات مم��ث��ل��ون عن  ح�شر 
�لدولية ومنظمة  �لهجرة  منظمة 
�لدولية  و�ملنظمة  �لدولية  �لعمل 
لأ�شحاب �لعمال و�لبنك �لدويل 
للمر�أة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
منظمات  �ىل  �إ�شافة  ب��ايل  وم�شار 
�مل���������دين مب�����ا يف ذل����ك  �مل���ج���ت���م���ع 
جانب  �إىل  �لهجرة  منتدى  �شبكة 
ممثلي عدد من موؤ�ش�شات �لقطاع 
�خل����ا�����س. وق������ال �ل���دك���ت���ور عمر 

وم���ت���ع���دد �لط��������ر�ف ب����ني �ل�����دول 
�بوظبي« حيث  �لع�شاء يف »حو�ر 
�شيتم عر�شها على �للقاء �لوز�ري 
حلو�ر  �ملقبل  �خلام�س  �لت�شاوري 
ل�شياغة  متهيد�  وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي 
�إطار عام حلوكمة �ملبادر�ت �ملنبثقة 
و�لتوعية  �ل��ت��وج��ي��ه  ب���ر�م���ج  ع���ن 
وت�شمني  ل���ل���ع���م���ال���ة  �ل�������ش���ام���ل���ة 
�للكرتونية  �ل���ن���ظ���م  م�����ب�����ادر�ت 
�آلية  و�ل���ت���وظ���ي���ف  ل��ل���ش��ت��ق��ط��اب 
�لعامل  �ملبكر بني  �لتو��شل  تدعم 
�ملزيد  لتحقيق  �ل��ع��م��ل  و���ش��اح��ب 
�إج���ر�ء  ج��ان��ب  �إىل  �ل�شفافية  م��ن 
�ملزيد من �لدر��شات للوقوف على 
متطلبات �أ�شحاب �لعمال يف دول 
�مل���ه���ار�ت ل�شمان  �ل���ش��ت��ق��ب��ال م��ن 
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اأخبـار الإمـارات
جائزة حمد�ن بن حممد للت�سوير تعلن �لفائزين مب�سابقة »�ل�سلويت«

•• دبي -وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  جلائزة  �لعامة  �لأمانة  �أعلنت 
�ن�شتغر�م  مب�شابقة  �لفائزين  ��شماء  عن  �ل�شوئي  للت�شوير  �لدولية 

ل�شهر �أبريل 2018 و�لتي كان مو�شوعها »�ل�شلويت«.
باجلائزة  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ق��دي��ري��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ��زون  و�شيح�شل 
على  للجائزة  �لر�شمي  �حل�شاب  على  و�أ���ش��م��اوؤه��م  �شورهم  و�شتن�شر 
��شتخد�م  �ملا�شي  �أبريل  م�شابقة  �شهدت  كما   HIPAae �ن�شتغر�م 
هذه  HIPAContest_Silhouette#.و�شهدت  �ل��و���ش��م 
�لن�شخة فوز �لثلثي �لندوني�شي �ن هيند�روين وحممد في�شل ح�شني 
مر�د  حممد  �لكويتي  �مل�شورين  بجانب  بريمانا  نورهادي  و�شوتانتو 

و�مل�شري حممد �شفوت علي. وقال �شعادة علي خليفة بن ثالث �لأمني 
�ملا�شي  �أبريل  م�شابقة  يف  �مل�شاركة  �ل�شور  حمتوى  �أن  للجائزة  �لعام 
�لب�شرية  �لغمو�س  وخ��ط��وط  �ل��ظ��لل  ومت��وج��ات  باخليال  غنيا  ك��ان 
�لو�شول  و�ن  �مل�شاهد  ل��دى  �ملختلطة  �لعو�طف  وت��ر  على  تلعب  �لتي 
�لأدو�ت  م��ن  ك��ب��ري�  ���ش��اق يتطلب متكنا  �أم���ر  �لإب��د�ع��ي��ة  �ملرتبة  ل��ه��ذه 
�لتقنية و�لذهنية ..متمنيا للجميع حظوظا �شعيدة يف �لن�شخ �لقادمة. 
�أن  بريمانا«  ن��وره��ادي  »�شوتانتو  �لإندوني�شي  �مل�شور  ذك��ر  جانبه  من 
�لت�شوير لي�س �لتقاط �ل�شورة فقط بل نقل فكرة �ل�شورة للجمهور . 
ومن جهته �أ�شار �مل�شور �مل�شري حممد �شفوت �إىل �أنه �لتقط �ل�شورة 
بهاتفه �ملتحرك ومل يتوقع فوزها بجو�ئز ..م�شيفا �أنه �شبق له �لفوز 

ببع�س �مل�شابقات لكن هذه �مل�شابقة لها قيمة خا�شة .

حمد�ن بن حممد يعتمد �لهيكل �لتنظيمي لد�ئرة �الأر��سي �الأمالك
•• دبي -وام: 

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�لهيكل  باعتماد   2018 ل�شنة   17 رق��م  �ملجل�س  ق��ر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لتنظيم  موؤ�ش�شة  و�لأم��لك مت�شمنا كل من  �لأر��شي  لد�ئرة  �لتنظيمي 

�لعقاري ومعهد دبي �لعقاري ومركز ف�س �ملنازعات �لإيجاريه. 
ووفقا للقر�ر .. ي�شم �لهيكل ثلثة قطاعات رئي�شية هي : قطاع �لت�شجيل 
و�خلدمات �لعقارية وقطاع ت�شجيع و�إد�رة �ل�شتثمار �لعقاري وقطاع �لدعم 

�ملوؤ�ش�شي.
�شعادة  �إد�رة  هي  �إد�ر�ت  �أرب��ع  �لعقارية  و�خل��دم��ات  �لت�شجيل  قطاع  ويتبع 
�ملتعاملني و�إد�رة �لتقييم �لعقاري و�إد�رة �لت�شجيل �لعقاري و�إد�رة �مل�شاحة 
بينما يندرج حتت قطاع ت�شجيع و�إد�رة �ل�شتثمار �لعقاري ثلث �إد�ر�ت هي 

�إد�رة ترويج �ل�شتثمار�ت �لعقارية و�إد�رة �لدر��شات �لعقارية و�إد�رة �لتنمية 
�لأمانات  �إد�ر�ت:  �ملوؤ�ش�شي  �ل��دع��م  ق��ط��اع  حت��ت  ي��ن��درج  ح��ني  يف  �ل��ع��ق��اري��ة 
�ملالية  و�ل�شوؤون  �لب�شرية  �مل��و�رد  و�شعادة  �ملوؤ�ش�شي  و�لت�شال  و�لتعوي�شات 

و�ل�شوؤون �لإد�رية وتقنية �ملعلومات.
�ملخاطر  �لرقابة وتقييم  �إد�رة  �إد�ر�ت هي:  �لد�ئرة ثلث  ويتبع مدير عام 
�إ�شافة  �لقانونية  �ل�شوؤون  و�إد�رة  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير  �ل�شرت�تيجية  و�إد�رة 

�إىل مكتب �ملدير �لعام ونائبه.
 ويكون ملدير عام د�ئرة �لأر��شي �لأملك �إ�شد�ر �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ 
بالهيكل  �مل�شمولة  �ل��وح��د�ت  �عتماد مهام  ذل��ك  �ل��ق��ر�ر مب��ا يف  ه��ذ�  �أح��ك��ام 
�لتنظيمي �ملعتمد مبوجب �أحكامه ويلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إىل �ملدى 
تاريخ �شدوره،  �ل��ذي يعمل به من  �لقر�ر  و�أحكام هذ�  �ل��ذي يتعار�س فيه 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

عمار �لنعيمي يعتمد حزمة من �ملوؤ�سر�ت و�مل�ستهدفات �ال�سرت�تيجية لروؤية عجمان 2021 
•• عجمان -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  عجمان  �إم��ارة  �أن  �لتنفيذي 
نقلة  لتحقيق  ت�شعى  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
نوعية على �شعيد تطوير �لأد�ء �حلكومي بتعاون كافة �ملوؤ�ش�شات و�جلهات 
�حلكومية �لتي تعمل وفق خطط ��شرت�تيجية مدرو�شة وبروؤية طموحة 

وو��شحة نحو م�شتقبل م�شرق للإمارة . 
وقال �شموه : » �إننا �ليوم يف �إمارة عجمان نرى �لنتائج �ليجابية وثمار 
تلك �جلهود �لكبرية يف �لرتقاء بالعمل وحتقيق �ل�شعادة ملجتمع �لإمارة 
». جاء ذلك خلل �عتماد �شموه �حلزمة �لأوىل من موؤ�شر�ت وم�شتهدفات 
�خلطة �ل�شرت�تيجية لروؤية عجمان 2021 و�لتي ت�شمنت 21 موؤ�شر� 
�أف�شل  مكان   « يف  متمثلة  رئي�شية  حم��اور   3 يف  ��شرت�تيجيا  وم�شتهدفا 

للعي�س » و » حكومة متميزة » و » �قت�شاد �أخ�شر » .
ف��ري��ق ع��م��ل م�شروع  ل�����ش��رح و�ف م��ن  ع��ه��د ع��ج��م��ان  و����ش��ت��م��ع �شمو ويل 
�لأمني  �ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �لدكتور  بقيادة  �ل�شرت�تيجية  �ملوؤ�شر�ت 
�لعام للمجل�س �لتنفيذي حول �ملوؤ�شر�ت و�مل�شتهدفات ت�شمن ��شتعر��س 
�أبرز حمطات رحلة حتقيق ��شرت�تيجية عجمان 2021 �لتي مت خللها 
ح�شد �جلهود و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد لتحقيق �لعديد من �ملنجز�ت 
على م�شتوى �لإمارة حيث مت ت�شكيل �للجان �لد�ئمة يف �ملجل�س �لتنفيذي 
�أجندة تطوير  و�عتماد  �ل�شرت�شادية  و�ل�شيا�شات  �ملبادر�ت  و�إعد�د مكتبة 
للجهات  ��شرت�تيجية  خريطة   15 و�عتماد  �لأولوية  ذ�ت  �شيا�شات   10
عجمان  ت��ع��د�د  م�����ش��روع  و�إجن����از  تنفيذ  �ل��رح��ل��ة  ت�شمنت  كما   .. �ملحلية 
من  �لأوىل  �حلزمة  �عتماد  �إىل  و�شول  �لرقمي  �لتحول  و��شرت�تيجية 

�ملوؤ�شر�ت و�مل�شتهدفات للخطة �ل�شرت�تيجية.
قبل  من  �ملبذولة  باجلهود  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و�أ���ش��اد 
فريق �لعمل مو�شحا �أن �ملرحلة �حلالية تتطلب م�شاعفة �جلهود لتنفيذ 
.. موؤكد�  �أخ��رى  �لنتائج من جهة  �لتخطيط له من جهة وح�شد  ما مت 
�شرورة �عتماد �آلية متابعة ومر�جعة لتلك �ملوؤ�شر�ت و�مل�شتهدفات و�لعمل 
وحتقيق  �مل��وؤ���ش��ر�ت  تلك  لتطبيق  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  �لتن�شيق  على 

م�شتهدفاتها.

��شرت�تيجية حكومة  �أن  �ملطرو�شي  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  �أكد  من جانبه 
عجمان 2021 متتلك �لعديد من �ملقومات حيث مت ر�شمها وفقا خلطط 
و��شرت�تيجيات مدرو�شة متو�فقة مع �أف�شل �ملمار�شات و�ملعايري و�لتقارير 
�لعاملية ومتو�ئمة مع خطط �حلكومة �لحتادية لتحقيق �لأجندة �لوطنية 
2021 و�شارك جميع �ملعنيني يف ت�شميم �خلر�ئط �ل�شرت�تيجية لتاأتي 
من�شجمة مع تطلعات و�أهد�ف �جلهات �ملحلية وعددها 15 جهة حكومية 

يف �لإمارة.
وقال �ملطرو�شي : �إننا �ليوم يف مرحلة حتمل طموحات كبرية وتتطلب من 
�جلميع �لعمل بروح �لفريق �لو�حد وتوحيد �جلهود و�لطاقات لرت�شيخ 
مكانة �إمارة عجمان موؤكد� جاهزية حكومة عجمان مبختلف موؤ�ش�شاتها 
م�شتهدفات  حتقيق  يف  وعزمية  �إ���ش��ر�ر  بكل  �لتحدي  خلو�س  �حلكومية 

عجمان 2021.
ومتابعة  �لر�شيدة  �لقيادة  من  وبتوجيهات  عجمان  حكومة  �إن   : و�أ�شاف 
م�شتمرة من �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي تعمل على ترجمة �إعلن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« ملئوية �لإمار�ت 2071 لتكون دولة 
ر�شم  خ��لل  لتاأ�شي�شها من  �ملئة  �لذكرى  �لعامل يف  �لأف�شل يف  �لإم���ار�ت 
خريطة و��شحة للعمل �حلكومي طويلة �ملدى تعزز مكانة �لدولة وتعك�س 
ر�شائلها �لإيجابية للعامل وتدعم نهج �لقيادة �لر�شيدة يف �شناعة م�شتقبل 

�شعيد م�شتد�م لأجيال �لعقود �خلم�شة �لقادمة.
�إد�رة �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجية يف  من جهته �أو�شح �أحمد �شطاف مدير 
�لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي �أن �عتماد موؤ�شر�ت وم�شتهدفات �خلطة 
�ل�شرت�تيجية 2021 مت ��شتناد� على منهجيات علمية دقيقة ومقارنات 
على  و�لط��لع  �ملطبقة  �ملمار�شات  لأف�شل  لدر��شات  بالإ�شافة  معيارية 
�ملخت�شني  و�ل�شت�شاريني  �خل��رب�ء  من  بعدد  بال�شتعانة  �لعاملية  �ملعايري 
�إىل  للو�شول  �حلكومية  �جل��ه��ات  قبل  م��ن  �ل��دوري��ة  �ل��ت��ق��اري��ر  ومتابعة 

م�شتهدفات تعزز وتدعم روؤية �إمارة عجمان �لطموحة.
4 موؤ�شر�ت وم�شتهدفات �شمن حمور �قت�شاد  وت�شمنت �حلزمة �لأوىل 
2021 يف تنمية قطاعات  �أخ�شر ت�شعى �إمارة عجمان لتحقيقها يف عام 
�لقت�شاد �لأخ�شر وبناء مقومات �قت�شاد منتج حيث تتطلع �إمارة عجمان 
جمموع  وم��ا  �لفندقية  و�ل�شقق  �لفنادق  يف  نزيل  �أل��ف   800 ل�شتقبال 

ن�شبتها %64 ورفع ن�شبة �إ�شغال  بزيادة  �لفنادق  لنزلء  ليلة  مليون   2
يف  �لإي��ج��اب��ي  �ل��ت��ق��دم  يعك�س  مم��ا   80% ل���  �لفندقية  و�ل�شقق  �ل��ف��ن��ادق 
ل�شياحة م�شتد�مة كما  �لو�شول  �إىل  �لهادفة  �ل�شاملة  �ل�شياحية  �لتنمية 
�لعمل  �شوق  �ملوؤهلة من  �ملاهرة  �لعمالة  ن�شبة ح�شة  تعمل عجمان لرفع 
%42 من ن�شبة �لعمالة �لإجمالية  يف �لقطاع �لقت�شادي يف �لإم��ارة ل� 

يف عام 2021.
8 موؤ�شر�ت وم�شتهدفات  �أف�شل للعي�س مت �عتماد  �إطار حمور مكان  ويف 
��شرت�تيجية لتحقيق �أهد�ف �لإمارة يف حت�شني �لبنية �لتحتية و�خلدمات 
�لعامة و�حلفاظ على �لبيئة للأجيال �لقادمة حيث ت�شعى �إمارة عجمان 
�لنقل  ت�شجيع  خ��لل  �ملجتمع من  ��شتد�مة يف  �أك��رث  حياة  لتقدمي منط 
يف  �لعام  �لنقل  لو�شائل  م�شتخدم  مليني   4 لعدد  و�لو�شول  �جلماعي 
�إمارة عجمان خلل عام 2021 كما تهدف �إمارة عجمان ملعاجلة �إجمايل 
�لنفايات �ملتولدة بن�شبة %75 لل�شتفادة من �لنفايات �ل�شلبة ل�شمان 
حتقيق �ل�شتهلك �مل�شتد�م ورفع ن�شبة �لأيام ذ�ت »قر�ءة جيدة« ملقيا�س 
جودة �لهو�ء ل� %90 وذلك �ميانا منها باأن حت�شني جودة �لهو�ء ي�شمن 

�قت�شاد مزدهر يف جمتمع �شحي ينعم �أفر�ده بالرفاهية .
�مل�����ش��ت��د�م��ة و�شون  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ع��اي��ري  لتحقيق  ع��ج��م��ان  �إم�����ارة  وت�����ش��ع��ى 
مع  تت�شق  مثالية  عي�س  بيئة  وتوفري  مقوماتها  على  و�حلفاظ  �لطبيعة 
�إجمايل �مل�شاحات  �ل�شمة �جلمالية و�حل�شارية للإمارة من خلل زيادة 
.. كما تعمل  �أل��ف م��رت مربع  2 مليون و500  ل���  �لإم����ارة  �خل�����ش��ر�ء يف 
�لإمارة على �إعادة ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف �لن�شاطات 
�لزر�عية و�ل�شناعية و�لتجارية بن�شبة %90 حيث �أن �ل�شتغلل �لأمثل 

للمو�رد هو جوهر عملية �لنجاح.
و�ل�شلمة من خلل  �لأم��ن  لتعزيز  �أي�شا بخطى حثيثة  وتعمل عجمان 
�جلر�ئم  ن�شبة  وخ��ف�����س  �ل�����ش��ري  ح����و�دث  وف��ي��ات  م��ع��دل  خلف�س  �ل�شعي 
تقدم  م��دى  يعك�س  مم��ا  �ملجهولة  �جل��ر�ئ��م  �كت�شاف  ن�شبة  ورف��ع  �ملقلقة 
�ملوؤ�ش�شات �لأمنية يف �لإمارة ملو�جهة �جلر�ئم و�حلد منها وتعزيز �لأمن 

و�ل�شتقر�ر.
حكومة  حمور  �شمن  ��شرت�تيجية  وم�شتهدفات  موؤ�شر�ت   9 �عتماد  ومت 
وحتفيز  �لب�شري  �مل���ال  ر�أ����س  تطوير  يف  �لإم����ارة  ه��دف  لتحقيق  متميزة 
�لعمليات  �لقر�ر وتطوير  �ملالية ودعم �تخاذ  �لبتكار و�شمان �ل�شتد�مة 

لتحقيق  م�شتهدف  �عتماد  مت  حيث  �لذكي  �لتحول  وتعزيز  و�خل��دم��ات 
�ل�شيا�شة  ح�شب  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف   80% �إىل  ت�شل  توطني  ن�شبة 
�ملعتمدة يف �ملجل�س �لتنفيذي وحتقيق ر�شا �ملوظفني يف �جلهات �حلكومية 
بن�شبة %90 وذلك من منطلق حر�س حكومة عجمان على توفري بيئة 
يف  �ل�شاغرة  �ل��وظ��ائ��ف  كافة  و�إ���ش��غ��ال  للموظفني  و�شعيدة  �شحية  عمل 
�جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية بن�شبة %100 يف عام 2021 ح�شب خطة 

�لوظائف �ملعتمدة.
موديز  وكالة  ح�شب   Aa2 �لت�شنيف  لتحقيق  عجمان  حكومة  وتهدف 
حلكومة  �لي��ج��اب��ي  �لأد�ء  يعك�س  و�ل���ذي  �لئ��ت��م��اين  للت�شنيف  �لعاملية 
ك��ف��اءة �لن��ف��اق �حلكومي م��ن خلل  �مل��ايل ورف��ع  عجمان وق��وة مركزها 
�إجمايل �لنفاق وتوجيهه  %60 من  ل�  �لت�شغيلية  �لنفقات  ن�شبة  تقليل 

خلدمة �لقطاعات �حليوية و�مل�شاريع �لتنموية يف �لإمارة.
�لإح�شائية  �لبيانات  لكافة  �لو�شول  �إتاحة  �إىل  �إمارة عجمان  كما تهدف 
�ملهمة بن�شبة %100 وتعزيز مبد�أ �لنفتاح و�ل�شفافية من قبل �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية يف وقت �أ�شبحت فيه �لبيانات �لإح�شائية مقيا�س لتقدم �لدول 
�ل�شيا�شات  ر���ش��م  يف  �ل�شليمة  �ل���ق���ر�ر�ت  لت��خ��اذ  ���ش��روري��ة  �أد�ة  �أن��ه��ا  كما 

�لتنموية وم�شدر� �أ�شا�شيا لتوجيه �خلطط و�لرب�مج �حلكومية.
وت�شعى �إمارة عجمان �إىل �إحد�ث نقلة نوعية على �شعيد تقدمي �خلدمات 
يف �لقطاع �حلكومي مبا يحقق �ل�شعادة للمتعاملني من خلل رفع ن�شبة 
ر�شا �ملتعاملني عن �خلدمات �حلكومية �ملقدمة يف مر�كز تقدمي �خلدمة 
جميع  على  �خلدمات  لت�شنيف  �لعاملي  �لنجوم  نظام  وتطبيق   90% ل� 
�إطار تعزيز  %100 وذلك يف  �ل�شعادة يف حكومة عجمان بن�شبة  مر�كز 
ملحوظ  تطور  بتحقيق  ي�شهم  مبا  �لحت���ادي  �ملحلي  �حلكومي  �لتكامل 
�لإم��ارة يف �شد�رة  مكانة  لتعزيز  وي�شكل �شمانة  م�شتوى �خلدمات  على 

موؤ�شر�ت جودة �خلدمات �حلكومية وكفاءتها.
وتهدف �لإمارة �إىل �لتحول �لرقمي يف �خلدمات �ملتكاملة بن�شبة 100% 
لتقدمي جتربة متميزة للمتعاملني تتيح لهم �إجناز معاملتهم بطريقة 
�حلكومية  �لإج������ر�ء�ت  وت�شهيل  تب�شيط  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  و���ش��ري��ع��ة  �شل�شة 
و�ل�شرعة  بالكفاءة  لتت�شم  �ملتكاملة  �خل��دم��ات  كفاءة  رف��ع  يف  ي�شهم  مما 
كاإحدى  �لرقمي  و�لتحول  للتكنولوجيا  �لأمثل  و�لتوظيف  و�ل�شتباقية 

�لأهد�ف �لأ�شا�شية يف خطة عجمان 2021.

حماكم ر�أ�ص �خليمة تعزز جهود »قو�فل �ل�سو�ب«
•• راأ�س اخليمة –الفجر

�شاركت د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة يف مبادرة »قو�فل �ل�شو�ب« 
و�لتي تنظمها موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للأعمال 
�خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة  يف  بد�أتها  و�ل��ت��ي  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة 
بالتعاون مع ق�شم �ملبادر�ت �ملجتمعية مبنطقة ر�أ�س �خليمة 
�لطبية، بح�شور �ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل��ط��ري�ن �مل���دين ب��ر�أ���س �خل��ي��م��ة، و �لدكتور 
حماكم  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  بوخطامني  علي  �شيف 
ر�أ�س �خليمة، و�ملهند�س �أحمد حممد �حلمادي مدير د�ئرة 
�خلدمات �لعامة بر�أ�س �خليمة، وعدد من �لآباء و�لأمهات.

متوحد  �لبيت  �شالة  يف  �أقيمت  �لتي  �لفعالية  تخللت  كما 
�لآباء  �ل�شن من  �لهد�يا على كبار  �لرفاعة توزيع  مبنطقة 
و�لأمهات، وكذلك توزيع �لهد�يا ل� 25 يتيما، كما مت تكرمي 

د�ئرة �ملحاكم مل�شاركتها يف �إجناح �لفعالية.
“قو�فل �ل�شو�ب”  �أن مبادرة  و�أكد �لدكتور �شيف �ل�شويدي 
كبار  و�ح��رت�م  تعزز توقري  �لتي  �ملتميزة  �مل��ب��ادر�ت  تعد من 
على  و�ل�����ش��رور  �ل�شعادة  و�إدخ����ال  ل��ه��م،  �جلميل  ورد  �ل�شن، 
تن�شئة  يف  �لكبرية  جهودهم  تقدير  �إىل  بالإ�شافة  قلوبهم، 
�لأبناء، وخدمة وطنهم، مبينا �أن د�ئرة �ملحاكم تعمل خلل 
و�لفعاليات  �ملبادر�ت  �لعديد من  تنظيم  �شهر رم�شان على 
�ملتنوعة، �إىل جانب ذلك م�شاركتها يف �لفعاليات �ملجتمعية 

و�خلريية مع �جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية.
و�أ�شاف �ل�شويدي �أن �لفعالية �شاهمت يف تعزيز �لتو��شل مع 
كبار �ل�شن و�ل�شتماع لهم مما عزز من �لتكافل �لجتماعي. 
ق�شم  رئي�س  �شر�ي  بن  حممد  مهرة  �أو�شحت  جانبها  من 
�إىل  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  مبنطقة  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت 
حممد  موؤ�ش�شة  نظمتها  و�ل��ت��ي  �ل�شو�ب  ق��و�ف��ل  فعالية  �أن 
�أوىل  يف  و�لإن�شانية  �خلريية  للأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�أيامها باإمارة ر�أ�س �خليمة، قد لقت �إقبال جمتمعيا طيباً 
من �لآباء و�لأمهات، حيث عربو� عن �شعادتهم �للمتناهية 
و�ل�شرور  �ل�شعادة  تدخل  فعاليات  وتنظيم  بهم  بالهتمام 

على قلوبهم.

�الإمار�ت للتنمية �الجتماعية تختتم دورة �لر�سم �الإمالئي و�لرتقيم
•• راأ�س اخليمة- الفجر

�أكد خلف �شامل بن عنرب مدير عام جمعية �لإم��ار�ت للتنمية �لجتماعية 
جودة  م��ن  و�ل��رف��ع  �ل�شابة  �ل��ك��و�در  وت��دري��ب  تاأهيل  على  �جلمعية  حر�س 
�ملجالت خللق جيل متميز قادر على خدمة م�شرية  �ملخرجات يف خمتلف 

�لتنمية �ل�شاملة �حلالية و�مل�شتقبلية يف �لدولة.
وحث  عنرب �ملتدربني على �أهمية �ل�شتفادة من �لفر�س و�لإمكانيات �لتي 
�ل�شخ�شي  �ل�شعيدين  على  �لفائدة  لهم  يحقق  مبا  �جلمعية  لهم  تتيحها 
و�ملهني وتفعيل م�شاهمتهم �لوطنية .جاء ذلك خلل �ختتام » دورة مهار�ت 
�لر�شم �لإملئي و�لرتقيم » �لتي نظمتها �جلمعية وقدمها �أ.�شلح �لدين 
�لذهبي – مدرب معتمد يف �لتنمية �لب�شرية وتطوير �لذ�ت بح�شور 28 

�مل�شاركني  �ك�شاب  �إىل  هدفت  و�ل��ت��ي  متتاليني  يومني  م��دى  على  م�شاركا 
�ملهار�ت �لإملئية للكتابة �ل�شحيحة، وكيفية �لتعامل �لأمثل مع علمات 

�لرتقيم كاإحدى و�شائل �لتعبري .
�ملربوطة  �لّتاء  بني  �شم  �لرَّ �لتفريق يف  منها  ع��دة حم��اور  �ل��دورة  وتناولت 
و�ملب�شوطة يف �أو�خر �لكلمات ور�شم  �لتَّنوين باأنو�عه �ملختلفة ر�شًما �شحيًحا 
ة يف �أماكنها ر�شًما �شحيًحا كما �أهتمت �لدورة بتعريف �مل�شاركني  دَّ و ر�شم �ل�شَّ
قيم يف �لّن�شو�س توظيًفا �شحيًحا و تعريفهم على  يف توظيف علمات �لرتَّ
�ملعارف  من  جمموعة  �ملتدربني  و�إك�شاب  لتجنبها  ائعة  �ل�شَّ �لأخطاء  بع�س 
قيم ؛ مل�شاعدتهم على �لرتقاء  �شم �لإملئيِّ و�لرتَّ و�ملهار�ت  يف جمايل �لرَّ
، ولت�شبح  ائعة  �ل�شَّ �لكتابة  �أخطاء  ، وجعلها خالية من  مب�شتوى كتاباتهم 

ة ، و�أعظم تاأثرًي�. كتاباتهم �لوظيفيَّة و�لإبد�عيَّة �أكرث قوَّ

وفد من موؤ�س�سة �ملو��سالت �لعامة يزور د�ر رعاية �مل�سنني يف عجمان
•• عجمان: الفجر

�إد�رة  مدير  �حلو�شني  ���ش��ارة  �أك���دت 
�لعمليات  لقطاع  �لتابعة  �لمتياز 
�لعامة  �مل���و�����ش���لت  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
�ل���دور  ���ش��ي��اق  ت���اأت���ي يف  �ل���زي���ارة  �أن 
�أهمية  م��ن��ط��ل��ق  وم�����ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
تعزيز �لتو��شل مع �ملر�كز �لد�عمة 
ل��رع��اي��ة ف��ئ��ة �مل�����ش��ن��ني مب��د ج�شور 
�لروتينية  �حل��ي��اة  وك�����ش��ر  �ل��ت��ع��اون 
�لبهجة  و�دخ��������ال  ل���ه���م  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لطيبة  ق��ل��وب��ه��م  ع��ل��ى  و�ل�������ش���رور 
وعرفانا من �ملجتمع باجلهود �لتي 
�لعملية  بذلوها على مد�ر حياتهم 
بخدمات  �ل���ت���ع���ري���ف  ع����ن  ف�����ش��ل 
�لتي  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��لت  موؤ�ش�شة 
و�أ�شحاب  �ل�شن  كبار  لفئة  تقدمها 
ذل��ك خ��لل قيام وفد  �لهمم. ج��اء 
�لعامة  �مل���و�����ش���لت  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
بزيارة د�ر رعاية �مل�شنني يف عجمان 
�خلدمات  ط��رح  يف  لرغبتهم  تلبية 
وتفاعل  �ل�شن  ك��ب��ار  لفئة  �مل��ق��دم��ة 

من �ملوؤ�ش�شة مع �ملجتمع. 
�شرورة  �إىل  �حل��و���ش��ن��ي  و�أ�����ش����ارت 

ب�شفة خا�شة. 
وكان يف ��شتقبال �لوفد حمدة �شامل 
رعاية  د�ر  ع����ام  م��دي��ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�شعادتها  عن  �عربت  و�لتي  �مل�شنني 
باهتمام موؤ�ش�شة �ملو��شلت �لعامة 
�ملجتمع  م���ن  م��ه��م��ة  ف��ئ��ة  ب����زي����ارة 
بها  �لح��ت��ف��اء  �جلميع  على  ينبغي 
وت���ق���دي���ره���ا مل����ا ق���دم���ت���ه م����ن جهد 

�ملجالت  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
�ملوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  �خل��ريي��ة 
و�ل�����دو�ئ�����ر �حل��ك��وم��ي��ة وذل�����ك من 
خ��لل و���ش��ع �ج��ن��دة زي����ار�ت ملر�كز 
�ل����رع����اي����ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة مت���ا����ش���ي���ا مع 
�خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ن �جل 
و�لتطور  �لتنمية  م�شرية  حتقيق 
يف �لدولة ب�شكل عام و�إمارة عجمان 

م�شرية  م��د�ر  على  �ملجتمع  لتنمية 
حياتهم وتعريفهم على �لتطبيقات 
�ل���ذك���ي���ة. وج������رى خ�����لل �ل����زي����ارة 
تعليم نزلء د�ر رعاية �مل�شنني على 
خدمات  لكافة  �لذكية  �لتطبيقات 
�ملو��شلت �لعامة، وعربو� بدورهم 
عن بالغ �شكرهم ملوؤ�ش�شة �ملو��شلت 

�لعامة.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة ر�أ�ص �خليمة ت�ستعر�ص نتائج جائزة وزير �لد�خلية للتميز 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

تر�أ�س �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، �جتماع ��شتعر��س �لنتائج و�لتقارير �لتعقيبية جلائزة 
وزير �لد�خلية للتميز – �لدورة �لر�بعة، بح�شور �لفريق �لإ�شر�يف، وروؤ�شاء �لفرق و�ملعايري باجلائزة، وذلك بقاعة �لجتماعات 
�لكربى مببنى �لقيادة �لعامة. حيث مت خلل �لجتماع مناق�شة و�شع �خلطة �لت�شغيلية لإغلق فر�س �لتح�شني، و��شتعر��س 
�لر�بعة، و�عتماد �لفرق جلائزة وزير �لد�خلية - �لدورة  – �لدورة  �لتعقيبية جلائزة وزير �لد�خلية للتميز  �لنتائج و�لتقارير 
�خلام�شة، مع �لتاأكيد على �شرورة ربط �جلائزة خلل �لدورة �لقادمة بالأهد�ف �لإ�شرت�تيجية لتحقيق �لو�شول �إىل �أد�ء متميز 

�شامل ومتكامل، يعمل وفق �خلطط �لإ�شرت�تيجية ويخدم متطلبات �لتميز �ملوؤ�ش�شي.
و�أكد �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي، حر�س و�هتمام �لقيادة �ل�شرطية �لعليا بالتميز و�لتفوق، وحتفيز �ملنت�شبني، حفاظاً على 
�لإجناز�ت �لتي حتققت يف م�شرية �لأمن و�لأمان، م�شيد�ً باجلائزة �لتي ت�شهم يف دفع م�شرية �لإبد�ع باأد�ء متكامل عرب فئاتها 

�لتي تدعم �لتطوير �ملوؤ�ش�شي �مل�شتد�م للأد�ء نحو �جلودة و�لتميز.

نظمت حفل تكرمي للمقيمني وجلنة االأيزو 

بلدية مدينة �أبوظبي تنجح يف جتديد ترقية �الأيزو ISO 9001:2015   يف جمال نظام �إد�رة �جلودة
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ح�����ش��ل��ت 
موؤخر�ً على �لإ�شد�ر �جلديد من 
�شهادة �ملطابقة للمو��شفة �لعاملية 
 ،9001:2015 �لعمليات  �أي��زو 
كافة  ت��ط��ب��ي��ق  يف  جن��ح��ت  �أن  ب��ع��د 
�ملطلوبة  و�ل����ش���رت�ط���ات  �مل��ع��اي��ري 
�ل�شهادة  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�لد�خلي  �لتقييم  م��ن  و�لن��ت��ه��اء 
وفقاً  �لعمليات  لأي���زو  و�خل��ارج��ي 

لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية. 
�شيف  �شعادة  ��شتلم  �ملنا�شبة  بهذه 

تقدمِي  يف  و�ل�شفافيِة  و�حل��ي��ادي��ِة، 
�مل��ع��ل��وم��اِت و�مل��ع��ط��ي��اِت، م��وؤك��د�ً �أنَّ 
ت�����ش��اف��َر �جل���ه���ود ق���د ح���ق���َق هذه 
�لأمُر  وك��ذل��َك  �لطيبَة،  �لنتيجَة 
�ملخل�شة  �جل���ه���ود  ���ش��ع��ادت��ه  ���ش��ك��ر 
�عتماِد  جت��دي��ِد  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
�أهمية  �إىل  د�ع��ي��ا  �لأي�����زو،  ت��رق��ي��ِة 
�ل�شتمر�ر يف هذ� �لزخم و�لعطاء 

و�لتميز .
فقر�ت  تنوعت  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
ح��ف��ل �ل��ت��ك��رمي، ف��ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لأي������زو مت عر�س  ���ش��ه��ادة  ت�����ش��ل��م 
�شرحاً  ت�����ش��م��ن  ق�����ش��ري  ف���ي���دي���و 

�ملدير �لعام لبلدية مدينة �أبوظبي 
مو��شفة  على  �لبلدية  ح�شول  �أن 
نظام   ISO 9001 :2015
�إج����ر�ء�ت  �أن  ي��وؤك��د  �جل����ودة  �إد�رة 
ملعايري  م��ط��اب��ق��ة  �ل��ب��ل��دي��ة  ع��م��ل 
�جل����ودة �ل��ع��امل��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�شل�شلة  يف  �إ�شافية  خ��ط��وة  كونها 
�جلهود �مل�شتمرة يف تطوير �أنظمة 
يتما�شى  مب����ا  �ل���د�خ���ل���ي  �ل���ع���م���ل 
�ل��ب��ل��دي��ة يف حتقيق  م��ع ت��وج��ه��ات 
�لإيجابية  و�ل���ت���اأث���ري�ت  �أه��د�ف��ه��ا 
و�لتح�شني  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  يف 
�لقدرة  وزي��ادة  للعمليات،  �مل�شتمر 

لبلدية  �لعام  �ملدير  �لقبي�شي  بدر 
م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي �ل�������ش���ه���ادة من 
بي  ل�شركة  �لإقليمي  �لعام  �ملدير 
يحيى  �لربيطانية   BSI �أي  �إ���س 
�ملوؤ�ش�شات  م����ن  وه�����ي  �حل���ل���ب���ي، 
تدقيق  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�شهاد�ت  و�إ�شد�ر  �لإد�رية  �لنظم 
ملعايري  وف���ق���اً  ع��ل��ي��ه��ا  و�مل�������ش���ادق���ة 
وقام  �ل��دول��ي��ة،  »�لآي�����زو«  منظمة 
ب���ت���ك���رمي مم���ث���ل���ي �ل�������ش���رك���ة من 
خلل تقدمي درع تذكارية تقدير� 

جلهودهم.
�شعادة  �أك�����د  ذ�ت�����ه  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 

�لأد�ء،  وحت�������ش���ني  �ل���ت���ن���اف�������ش���ي���ة 
وحت�شني  �لإد�رة  تكاليف  وخف�س 
�لت���������ش����الت �ل���د�خ���ل���ي���ة، وزي������ادة 
على  و�ل��رتك��ي��ز  �ملوؤ�ش�شة  م�شاركة 

�ملو�رد �لب�شرية.
 كما هناأ �شعادته منت�شبي �لبلدية 
مب���ن���ا����ش���ب���ة جن��������اح �ل����ب����ل����دي����ة يف 
 ISO للمو��شفة  �لأي����زو  ترقية 
جم����ال  يف    9001:2015
من  ب��ك��ل  م�����ش��ي��د�ً  �جل������ودة،  �إد�رة 
�إجن�����اِح عمليِة  �إ���ش��ه��اٌم يف  ل��ه  ك����اَن 
�لذي  بال�شكِل  و�إخر�ِجها  �لتقييِم 
�لعد�لِة  معايرِي  مع  فيها  يتطابُق 

�مل�شاركني  �ل��د�خ��ل��ي��ني  �ملقيميني 
  2017 للعام  �لتقييم  عملية  يف 

من  و�مل��خ��رج��ات  �لتقييم  لعملية 
تكرمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ت��ق��ي��ي��م، 

ل�شهادة  �ملانحة  �ل�شركة  وممثلي 
�لآيزو.  

عالج املركز 13 األف مري�س 

م�ست�سفى �الإمار�ت تك�سف عن تعاونها مع مركز همرية لعالج �أمر��ص �لروماتيزم 
•• دبي-الفجر:

�لطبي،  با�شا  همرية  مركز  �أعلن 
�ملركز �لتخ�ش�شي �لر�ئد يف علج 
�أم���ر�����س �ل��ع�����ش��لت و�ل��ع��ظ��ام يف 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
عن تعاونه مع م�شت�شفى �لمار�ت، 
�إح��دى �شركات �لم��ار�ت للرعاية 
ملن�شاأة  ر�شمياً  و�فتتاحه  �ل�شحية، 
�لإم�����ار�ت  م�شت�شفى  يف  ج���دي���دة 
بدبي و�لو�قع يف منطقة جمري�. 

�لطبي  با�شا  همرية  مركز  وجن��ح 
 2012 �ل���ع���ام  �ف��ت��ت��اح��ه يف  م��ن��ذ 
�أل�����ف   13 م�����ن  �أك�������رث  ع������لج  يف 
م���ري�������س، وي���ق���دم خ���دم���ات���ه عرب 
�ل���ت���ي ت�شم  م��ن�����ش��اأت��ه �جل����دي����دة 
ك��ادر�ً من �لأط��ب��اء ذوي �خلرب�ت 
و�ملهار�ت �لعالية، و�ملزودة باأحدث 
�ملتقدمة.  و�لتقنيات  �لتجهيز�ت 
�مل����رك����ز على  �أط�����ب�����اء  وي���ح���ر����س 
����ش��ت��خ��د�م م��ه��ار�ت��ه��م �ل��ف��ائ��ق��ة يف 
و�لتي  �ل��ع��لج��ات،  م��ن  جمموعة 
ت�شمل �لتهاب �ملفا�شل �ملناعي مثل 
�لروماتويدي،  �ملفا�شل  �ل��ت��ه��اب 
�لت�شلبي،  �ل���ف���ق���ر�ت  و�ل���ت���ه���اب 
�ملفا�شل  و�ل����ت����ه����اب  و�ل����ذئ����ب����ة، 
و�لف�شال  و�ل��ن��ق��ر���س،  �ل�����ش��ديف، 

�لعظمي، وه�شا�شة �لعظام.
با�شا،  ه��م��رية  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
�لروماتيزم  �أم��ر����س  ��شت�شارية 
يف م��رك��ز �ل��دك��ت��ورة ه��م��رية با�شا 
�لطبي: “نحن ملتزمون بتقدمي 

بات  مم��ر���ش��ات،  وث��لث  طبيبتان 
��شتقبال  على  ق���ادر�ً  �ليوم  �ملركز 
يعتزم  كما  يومياً،  مري�س   100
�ملركز تعزيز كادره من �لأطباء يف 

�مل�شتقبل �لقريب. 
وت���ت���ي���ح �ل���ت���ق���ن���ي���ات �مل���ت���ق���دم���ة يف 
ت�������ش���وي���ر �ل���ع�������ش���لت و�ل���ع���ظ���ام 
لأطباء  �ل�شوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات 
�لت�شخي�س  �إج�������������ر�ء  �مل������رك������ز 
�����ش����ري����ره. كما  ل��ل��م��ري�����س ع���ل���ى 
مثل  �جلديدة  �لعلجات  �أظهرت 
و�جلزئيات  �لبيولوجية  �لأدوي���ة 
�ل�شغرية قدرة �ملركز على جت�شيد 
�لتي  للم�شتقبل  �ملبتكرة  �ل��روؤي��ة 
تنتهجها �شركة �لإمار�ت للرعاية 

�ل�شحية.
با�شا  ه����م����رية  م����رك����ز  وي����ف����خ����ر 
تقدمي  ع���ل���ى  ب����ق����درت����ه  �ل���ط���ب���ي 
�لعلجات  من  متنوعة  جمموعة 
ومعظمها  �ل��ع��امل��ي،  �مل�شتوى  ذ�ت 
�لأمر��س  قائمة  �شمن  م��درج��ة 
�ل�شحي.  �ل��ت��اأم��ني  ي�شملها  �ل��ت��ي 
بيئة  ت��وف��ري  �إىل  �مل��رك��ز  وي�����ش��ع��ى 
�لنوعية  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��ن 
و�شمان ر�حة �لبال للمر�شى على 
�لدو�م، ويعمل بد�فع من �حلر�س 
�ل�������ش���دي���د ع���ل���ى و�����ش����ع ح���اج���ات 
وعلى  �لأول،  �مل���ق���ام  يف  �مل��ر���ش��ى 
�إ�شر�ك �ملر�شى وذويهم يف �لعلج 
�ملقدم ويف �تخاذ �لقر�ر�ت �لطبية، 
ومن هنا كان من �لطبيعي تعاون 

�ملركز مع م�شت�شفى �لمار�ت.

ب��ه��ذ� �ل��ت��ع��اون م��ع �مل��رك��ز وقال: 
مركز  م��ن�����ش��اأة  �إ����ش���اف���ة  “تاأتي 
�لدكتورة همرية با�شا �لطبي �إىل 
على  ت��اأك��ي��د�ً  �لإم����ار�ت  م�شت�شفى 
م�شتويات  �أرق��ى  بتقدمي  �إلتز�منا 
للمر�شى.  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
و�شُت�شهم �شمعة �ملركز �ملتميزة يف 
روماتيزم  علجات  تقدمي  جمال 
تعزيز  يف  �لأول  �ل�����ط�����ر�ز  م����ن 
�لإم��ار�ت كمزود  مكانة م�شت�شفى 
�ل�����ش��ح��ي��ة بدولة  ل��ل��رع��اي��ة  ر�ئ����د 
على  �مل��رك��ز  وتاأ�ش�س  �لإمار�ت”. 
با�شا ملعاجلة  �لدكتورة همرية  يد 
�لتهاب  ب��اأم��ر����س  �ل��وع��ي  ن��ق�����س 
�ملفا�شل يف دولة �لإم��ار�ت، و�لتي 
�لت�شخي�س، رغم  تاأخر  �إىل  توؤدي 
و�لعلج  �ل��ت�����ش��خ��ي�����س  ت���اأخ���ر  �أن 

�أرقى م�شتويات �لرعاية �ل�شحية 
�إمياناً  ون���وؤم���ن  م��ر���ش��ان��ا،  ل��ك��اف��ة 
�لتي  بالطريقة  بعلجهم  ر��شخاً 
وهو  �أنف�شنا،  ع��لج  يف  بها  نرغب 
على  ك��و�درن��ا  ُيلهم  �ل��ذي  �ل�شعار 
بتعاطف  �مل��ر���ش��ى  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
�أعلى  تقدمي  جانب  �إىل  ومو��شاة 
للمر�شى.  معايري �لرعاية يومياً 
م�شت�شفى  م���ع  ت��ع��اون��ن��ا  وي���ب���دو 
كوننا  منطقية،  نتيجة  �لم���ار�ت 
�مل�شرتكة  بالروؤية  معاً  ملتزمون 
�ملعايري يف جودة  �أعلى  يف حتقيق 

�لرعاية وجودة �خلدمة”.
م�����ن ج����ان����ب����ه �أع����������رب �ل����دك����ت����ور 
م�شت�شفى  مدير  �لقباين،  يحيى 
�لإمار�ت، �إحدى �شركات �لإمار�ت 
�شروره  ع��ن  �ل�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��رع��اي��ة 

ق���د ي�����ش��ب��ب ت�����ش��وه��ات و�إع����اق����ات. 
بادرت  �أن  للدكتورة همرية  و�شبق 
�ل�شرق  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  �إىل 
�لأو����ش���ط لل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���ش��ل قبل 
مل�شاعدة  وذل�����ك  ����ش���ن���و�ت،  ع�����ش��ر 
م���ن خلل  �مل��ر���ش��ى  �آلف  ودع����م 
�لوعي  وبر�مج  �ملوؤ�ش�شة  فعاليات 
وي���ك���ر����س مركز  ت��ق��ي��م��ه��ا.  �ل���ت���ي 
�لطبي،  ب��ا���ش��ا  ه��م��رية  �ل��دك��ت��ورة 
ب�شفته �لع�شو �ملوؤ�ش�س يف جمعية 
�لروماتيزم،  لأم��ر����س  �لإم����ار�ت 
ج���ه���وده ل��ت��ح�����ش��ني �مل��ع��رف��ة لدى 

�أطباء �لروماتيزم يف �لإمار�ت. 
وت��ن�����ش��م �ل��دك��ت��ورة غ��ي��ث��ا ح���اريف، 
�لأوروبية  �لر�بطة  م��ن  �ملعتمدة 
با�شا.  �لدكتورة  �إىل  للروماتيزم، 
ك������ادر ط���ب���ي ي�شم  وم�����ن خ�����لل 

�لبو�ردي و�ل�سفري �لفرن�سي يبحثان �لتعاون �مل�سرتك

�فتتاح معر�ص رم�سان و�لعيد بدبا �لفجرية 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  وزي��ر  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  ��شتقبل معايل حممد 
�أبوظبي �م�س  �لدفاع يف  �لدفاع يف مبنى وز�رة  ل�شوؤون 
�شعادة لودوفيك بوي �شفري �جلمهورية �لفرن�شية لدى 
�لدولة وذلك بح�شور �شعادة مطر �شامل علي �لظاهري 

وكيل وز�رة �لدفاع.
بال�شفري  ترحيبه  ع��ن  �ل��ل��ق��اء  خ���لل  معاليه  و�أع����رب 

�لفرن�شي.. م�شيد� بعلقات �لتعاون �لقائمة بني دولة 
تطور�  ت�شهد  و�لتي  �لفرن�شية  و�جلمهورية  �لإم���ار�ت 
وتقدما يف خمتلف �ملجالت. وبحث �جلانبان �لعلقات 
�لثنائية بني �لإمار�ت وفرن�شا و�شبل تعزيزها مبا يخدم 
وبحث  �لنظر  وجهات  تبادل  بجانب  �لبلدين  م�شلحة 
عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. ح�شر �للقاء 
�لدفاع و�لقيادة  عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة 

�لعامة للقو�ت �مل�شلحة.

•• الفجرية-وام:

�فتتح �شعادة خليفة خمي�س مطر �لكعبي رئي�س جمل�س 
رم�شان  �لفجرية، معر�س  و�شناعة  �إد�رة غرفة جتارة 
و�لعيد يف مدينة دبا �لفجرية، و�لذي يقام طو�ل �شهر 
رم�����ش��ان �مل��ب��ارك مب�����ش��ارك��ة �ك���رث م��ن 80 ���ش��رك��ة من 
بجانب عدد  و�لهند  و�ل�شني  و�شوريا  �لإم��ار�ت وم�شر 

من �ل�شركات �لوطنية.
وح�����ش��ر �ف��ت��ت��اح �مل��ع��ر���س ���ش��ع��ادة ر����ش��د �أح��م��د غريب 
من  وع���دد  �لإد�رة،  ملجل�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �ل�����ش��ري��دي 
�لكندي،  م�شعود  خليفة  من  كل  �شعادة  �لغرفة  �أع�شاء 
�شعيد  حممد  عبد�هلل  �ملر�شدي،  حممد  ر��شد  وحممد 

�ل��ظ��ن��ح��اين، و���ش��ل��ط��ان ج��م��ي��ع ع��ب��ي��د ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
�لغرفة.

و�أ�شاد خليفة خمي�س مطر �لكعبي عقب �فتتاح �ملعر�س 
�ملعار�س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �ل��ع��ن��دل��ي��ب  ���ش��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي 
مب�����ش��ت��وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م و�مل�����ش��ارك��ة �ل��و����ش��ع��ة م���ن �ل���دول 

�ل�شقيقة و�ل�شديقة.
�ملعار�س  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ك��ن��دي  م�شعود  خليفة  وق���ال 
بالغرفة �إن معر�س رم�شان و�لعيد بدبا �لفجرية ياأتي 
�شمن �هتمام �لغرفة بتعزيز �شناعة �ملعار�س كونها من 
�أف�شل �لقنو�ت �لرتويجية للمنتجات و�ل�شلع �لوطنية 
حتت  وعر�شها  �لأجنبية  �ل�شناعات  �أحدث  و��شتقطاب 

�شقف و�حد.

غرامة درهم  اآالف  و3   حب�ضًا  اأ�ضهر   3

�سرطة ر�أ�ص �خليمة تذكر �ملت�سولني بالقانون رقم 10
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ر�أ�س �خليمة،  �لعامة ب�شرطة  �لإعلم و�لعلقات  �إد�رة  د�ّشنت 
حملة ت��وع��وي��ة �أم��ن��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ح���ول خم��اط��ر �ل��ت�����ش��ول، حتت 
�إىل كافة  » موجهة  �لت�شول و�شاعد من ي�شتحق  » كافح  �شعار 
�شر�ئح �ملجتمع بالإمارة، مع �إطلق فرق ميد�نية متخ�ش�شة 
�إ�شر�ف  حت��ت  �مل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  خ��لل  �لت�شول  ملكافحة 
�ل�شرطة  م��ر�ك��ز  و�إد�رة  �جلنائية،  و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة 
ي�شتحق  من  و�شاعد  �لت�شول  كافح   « حملة  تهدف    . �ل�شاملة 
»  لتو�شيح �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة بحق �ملت�شولني، وفقاً 
للقانون �ملحّلي �لذي يحظر جرمية �لت�شول مبوجب �لقانون 
رقم 10 ملكافحة �لت�شول و�لت�شرد وفقاً لن�س �ملادة 4 يعاقب 
ل  مالية  وبغر�مة  �أ�شهر   3 تتجاوز  ل  م��دة  باحلب�س  �ملت�شول 
�أجنبياً  �ملت�شول  ك��ان  و�إذ�  دره��م،  �آلف  ثلثة   3000 تتجاوز 

�ل��ق��ان��ون وفقاً  يعاقب  �ل��ب��لد، كما  ع��ن  �إب��ع��اده  للمحكمة  ك��ان 
7 كل حمر�س على ت�شول �لأح��د�ث، �إن كان ولياً  لن�س �مل��ادة 
�لعقوبة  فتكون  رعايته،  �أو  مبلحظته  �حل��دث  على  مكلفاً  �أو 
باحلب�س مدة ل تقل عن 6 �أ�شهر، وتو�شي �حلملة  جميع �أفر�د 
�جلمهور بدعم �جلمعيات �خلريية باملال و�مل�شاعد�ت �لعينية 
ل�شد حاجات �ملحتاجني وكّفهم عن �ل�شوؤ�ل و�لت�شول، مع �حلث 

على �لتو��شل و�لتكافل بني كافة �أفر�د �ملجتمع. 
وتكثف �حلملة ن�شاط �لدوريات �لأمنية، يف �لأ�شو�ق و�ملناطق 
�ل�شكنية خلل �شهر رم�شان �ملبارك، ملر�قبة �ملت�شولني و�شبط 
�لفئة  لهذه  للت�شدي  منها  م�شعى  يف  �لت�شول  ميتهن  من  كل 
�خلطرية �لتي ت�شكل مظهر�ً غري ح�شاري، وذلك من خلل 
ح��ث �جل��م��ه��ور ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون م��ع �جل��ه��ات �لأم��ن��ي��ة ملكافحة 
�لرقم:  عرب  �ملت�شولني،  تو�جد  �أماكن  عن  ب��الإب��لغ  �لت�شول، 
و��شتقر�ره  �ملجتمع  �أمن  نحفظ  حتى   050  /7669229

�إنتاجية �ملجتمع  من �لآث��ار �لناجمة عن �لت�شول، مثل تعطل 
ب�شبب تف�شي �لك�شل و�لبطالة، وعدم و�شول �لزكاة مل�شتحقيها 
من �لفقر�ء و�لأيتام و�لأر�مل لأن �ملت�شول ياأخذ حق �مل�شتحق، 
�ملجتمع،  يف  و�لح��ت��ي��ال  �لن�شب  تف�شي  م��ن  �حل��د  ع��ن  ف�شًل 
�شهر  طيلة  �حلملة  فعاليات  وت�شتمر  �ملجتمع.  على  للحفاظ 
للإمارة،  �جلغر�فية  �مل��و�ق��ع  م��ن  ع��دد  يف  �لف�شيل،  رم�����ش��ان 
�ل�شاملة  ف�شًل عن جميع مناطق �خت�شا�س مر�كز �ل�شرطة 
بالإمارة، لتثقيف �ملجتمع وتوعيته حول خماطر �لت�شول، من 
خلل عر�س فيديوهات توعوية تبني خماطر �ملت�شولني، من 
ر�أ�س �خليمة،  �لعامة ب�شرطة  �إد�رة �لإع��لم و�لعلقات  �إع��د�د 
من�شات  وع��رب  �لإم�����ارة،  يف  �ل�شينما  ع��ر���س  دور  جميع  ل��دى 
مع  �لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  على  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة 
توزيع 35000 برو�شور مطوية تثقيفية توعوية يف �لإمارة، 

للحد من �شلوك �لت�شول غري �حل�شاري.
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»مت �لن�سر مبو�فقة م�سرف �المار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي«
تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني

بيان االأرباح اأو اخل�ضائر  لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب  2017

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب  2017 
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بيان االأرباح اأو اخل�ضائر و االإيرادات ال�ضاملة 

االأخرى لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب  2017

بيان التدفقات النقدية

 لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية

 لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017
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•• ال�شارقة-وام:

 - �إفنيو1020”  “مركز  �أط���ل���ق 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة لدعم  م��ن�����ش��ة �لأع����م����ال 
�مل�����ش��اري��ع �ل��ن��ا���ش��ئ��ة – �م�����س دورت���ه 
�جلديدة للعام 2018 �لتي ت�شتمر 

حتى �أكتوبر �لقادم.
كافة  م�����ش��ارك��ات  �حل����دث  وي�شتقبل 
من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع 
د�خ����ل وخ����ارج �ل���دول���ة و ي��ق��دم لهم 
ح���ل���ول وخ�����دم�����ات م���ب���ت���ك���رة ل�����رو�د 
للنهو�س  و�مل���������ش����اري����ع  �لأع������م������ال 
من  م�شاريعهم  وتنمية  ب��اأع��م��ال��ه��م 
خ������لل ت���ع���زي���ز م���ف���اه���ي���م �لإب���������د�ع 

و�لبتكار مبجال ريادة �لأعمال.
 ”1020 �أف��ن��ي��و  “مركز  وي���ه���دف 
ب��ح��ل��ت��ه �جل����دي����دة �ل���ت���ي جت�����ش��د يف 
�لأق�شام  م��ت��ع��دد  �مل��ت��ج��ر  م��ف��ه��وم��ه��ا 

متكاملة  جت��اري��ة  حلول  تقدمي  �إىل 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
خدمات  ت��ت�����ش��م��ن  �لأع����م����ال  ورو�د 
و�ملبيعات  و�ل���ت�������ش���وي���ق  �ل����ع����ر�����س 

�لتوعوية  و�لفعاليات  و�ل�شت�شار�ت 
�ل�شوء من خلل  �ملركز  ي�شلط  كما 
ف���ع���ال���ي���ات���ه �مل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى جت����ارب 
�لتجارية  و�ل����ع����لم����ات  �لأع�����م�����ال 

�ملبتكرة  و�لعربية  �ملحلية  و�مل�شاريع 
دعم  ت�����ش��ه��م يف  �ل���ت���ي  و�ل���ن���اج���ح���ة 
�ل�شارقة  لإم��ارة  �لقت�شادي  �لقطاع 
على وجه �خل�شو�س و�لدولة ب�شكل 

عام وحتفز مفاهيم �لإبد�ع و�لبتكار 
وق��ال��ت مرمي  �لأع���م���ال.  يف جمتمع 
�أفنيو  “مركز  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
1020” �إن �ملفهوم �جلديد للمركز 

جاء ليو�كب تطلعات قطاع �مل�شاريع 
�إم������ارة  �ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة يف 
�ل�شارقة ودولة �لإمار�ت �لر�مية �إىل 

بناء �قت�شاد قائم على �ملعرفة.

•• غابورون-وام:

فاطمة  “ �أكادميية  من  وف��د  �شارك 
 “ �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت 
للموؤمتر  �ل�شابعة  �ل��دورة  �أعمال  يف 
�لعاملي IWG حول �ملر�أة و�لريا�شة 
�لتي �ختتمت �أم�س �لول يف غابورون 

عا�شمة بوت�شو�نا. 
و��شت�شاف �ملوؤمتر - �لذي ينعقد كل 
�أربع �شنو�ت - نخبة من �ملتخ�ش�شني 
وب���ع�������س  �ل�����ري�����ا������ش�����ي  �مل������ج������ال  يف 
�ل�شخ�شيات �لأكرث نفوذ� يف ريا�شة 
�ملر�أة حتديد� حيث ناق�شو� على مد�ر 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����دورة  �أي����ام  �أرب���ع���ة 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�ل���ت���اأم���ل يف جتارب  ب��ج��ان��ب  �ل���ع���امل 

وخمرجات �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية.
�لن�شاء  م�����ن  �ل����ع����دي����د  وحت�����دث�����ت 
�ل��ر�ئ��د�ت يف �مل��وؤمت��ر خ��لل جل�شات 
خرب�تهن  ع����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ح�����و�ري�����ة 
وجتاربهن يف كل ما يتعلق باملو�شوع 
كن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  “حتديد  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
جزء� من �لتغيري” و�فتتحت تارجا 
�ل�شابقة  ف��ن��ل��ن��د�  رئ��ي�����ش��ة  ه��ال��ون��ني 
�ملوؤمتر بكلمة رئي�شية يف �ليوم �لأول 

�ملدير  �لنا�شف  ن��د�  حتدثت  فيما   ..
�لجتماعية  للعلوم  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام 
عنو�ن  باليوني�شكو حتت  و�لإن�شانية 
ب�شكل جيد”..  للعب  بخري  “كوين 
كبرية  بارمان  �شار�ي  �شاركت  بينما 
�لن�شائية  �ل����ق����دم  ك�����رة  م�������ش���وؤويل 

بعنو�ن  ح���و�ري���ة  جل�شة  يف  بالفيفا 
“�ترك ثم قد تغيري �مل�شهد �لقيادي 

�لريا�شي«.
وقالت ميثاء �لعريف ممثلة �أكادميية 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
�إن �لتحديات يف جمال ريا�شة �ملر�أة 

�أن  �إىل  م�شرية   .. عاملية  ق�شايا  هي 
ت�شل  �أن  ��شتطاعت  �لإم����ار�ت  دول��ة 
تطوير  جم����ال  يف  ب��ع��ي��د  م����دى  �إىل 
�لريا�شة �لن�شائية.. م�شرية �إىل �أنها 
متثيل  فيها  يتم  �ل��ت��ي  �لثانية  �مل���رة 
دول���ة �لإم������ار�ت و�أك��ادمي��ي��ة فاطمة 

يف  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت 
�ملر�أة  ح��ول  �لعاملي   IWG م��وؤمت��ر 
و�لريا�شة وكانت �ملرة �لأوىل خلل 
�لن�شخة �ل�شاد�شة يف هل�شنكي فنلند� 

عام 2014 .
�لأك��ادمي��ي��ة مت دعوتها  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

ه�����ذ� �ل����ع����ام ل���ع���ر����س ع��م��ل��ه��ا حتت 
�لن�شائية  �لريا�شة  “تطوير  عنو�ن 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط: در�����ش���ة حالة  يف 
م�شاركة  لزيادة  �لإم���ار�ت  عن جهود 
�لإن�����اث و�إح�����د�ث ت��غ��ي��ري ���ش��ل��وك��ي يف 

�لريا�شة«.
وعك�شت �لعريف يف عر�شها روؤية �شمو 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
 .. �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
فاطمة  �ل�شيخة  ت��وج��ي��ه��ات  مثمنة 
�آل نهيان رئي�شة  بنت ه��ز�ع بن ز�ي��د 
بنت  فاطمة  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س 
رئي�شة  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك 

نادي �أبوظبي و�لعني لل�شيد�ت.
�ل�شر�كة  عن  �لعريف  ميثاء  وحت��دث 
�ل��ط��وي��ل��ة �لأم������د ب���ني �لأك���ادمي���ي���ة 
�لناجح  و�ل��ت��اأث��ري  �ل�����ش��ح��ة  ود�ئ�����رة 
�لأكادميية  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل���ربن���ام���ج 
�ملوؤمتر  يف  �حل�����ش��ور  �أب����دى  فيما   ..
�لذي  �لتطور  مب��دى  كبري�  �إعجابا 
ح��ق��ق��ت��ه �لأك���ادمي���ي���ة وه���ن���اأه���م على 
جهودهم �لكبرية يف تطوير �لريا�شة 

�لن�شائية يف �لإمار�ت.

»�أكادميية فاطمة بنت مبارك« ت�سارك يف �ملوؤمتر �لعاملي IWG يف بوت�سو�نا

�نط��الق دورة ج��دي����دة م����ن »�إفني����و 1020«

�لكرمي« للقر�آن  �لتحبري  »جائزة  يف  ت�سارك  دولة   30
اأبوظبي-وام:

من  �لأول  �أ�شبوعها  يف  وعلومه”  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �لتحبري  “جائزة  ��شتقطبت 
�لدورة �لر�بعة �أكرث من 60 �ألف متفاعل عرب جميع قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي 
وم�شاركة حو�يل 30 دولة. وكانت �جلائزة يف دورتها �لر�بعة قد �نطلقت �لأ�شبوع 
�ملا�شي حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�آل  ز�ي��د  بن  �أحمد  “ موؤ�ش�شة  من  ��شرت�تيجية  وب�شر�كة  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 

نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية«.
وتهدف �جلائزة �إىل تر�شيخ مفهوم �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي بني �شعوب �لعامل 
�أجمع وت�شجيع �مل�شلمني يف �لعامل على �لتناف�س يف جمال �لقر�آن �لكرمي وتلوته 
وجتويده وعلومه وتوجيه �لنا�شئة لفهم روح �لإ�شلم و�لو�شطية ور�شالته �لإن�شانية 
للعامل كافة . وقالت �للجنة �لعليا �ملنظمة �إن �أعد�د �مل�شاركني يف �جلائزة يف �رتفاع 
�لوطن و�ملقيمني  �أبناء  �لكثري من  و�لتي تعك�س رغبة  �لأول  �لأ�شبوع  كبري خلل 
ومن خارج �لدولة يف �مل�شاركة يف �جلائزة �لتي ت�شري بخطى و�ثقة لرت�شيخ مكانتها 

بني �جلو�ئز �ملماثلة على م�شتوى �لدولة و�لعامل.
جميع  �إىل  �لإم�����ار�ت  م��ن  �نطلقت  �أن��ه��ا  �جل��ائ��زة  مييز  م��ا  �أن  �للجنة  و�أو���ش��ح��ت 
�أرج����اء �ل��ع��امل ل��ت��ربز �ل���دور �ل��ري��ادي �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه �ل��دول��ة يف خ��دم��ة ك��ت��اب �هلل 
www. �لإلكرتوين  فيها عرب موقعها  �مل�شاركة  �أنه ميكن  �إىل  م�شرية  �لعزيز.. 
tahbeerquran.com مع ��شتيفاء �ل�شروط �شمن معايري و�شو�بط و�آلية 
يف غاية �لدقة و�ملو�شوعية و�ل�شفافية. ومتيزت جائزة هذ� �لعام بتقدم �لعديد من 
�إ�شافة �إىل �لدول �لعربية و�لإ�شلمية �لأمر  �أجنبية و�آ�شيوية  �مل�شاركني من دول 
تعاىل  ت��لوة كتاب �هلل  �لن�سء على ح�شن  �أهميتها ودوره��ا يف حتفيز  يوؤكد  �ل��ذي 

خا�شة خلل �أيام �شهر رم�شان �لف�شيل.
و�لكامريون  كند�  لأول مرة من  م�شاركات  تلقو�  �أنهم  �إىل  �جلائزة  و�أ�شار منظمو 
مكانة  يعزز  �ل��ذي  �لأم��ر  �أخ��رى  ومناطق  وطاجيك�شتان  وتركيا  و�ل�شنغال  وت�شاد 
على  �لكرمي  �هلل  بكتاب  تهتم  �لتي  �مل�شابقات  �أه��م  و�ح��دة من  تكون  ب��اأن  �جل��ائ��زة 
�مل�شتوى �لإقليمي و�لعاملي. وت�شم �جلائزة فئتني رئي�شيتني �لأوىل فئة “ �لرتتيل 
للقر�آن �لكرمي “ وتق�شم �إىل ق�شمني �أحدهما مفتوح جلميع �جلن�شيات من �أنحاء 
دول �لعامل كافة من �لذكور و�لإن��اث ومن �شتى �لأعمار بحيث يخ�ش�س لكل فئة 
عمرية جائزة �أما �لق�شم �لثاين من هذه �جلائزة فخ�ش�شت للمو�طنني من �لذكور 

و�لإناث و�لأطفال ويخ�ش�س جائزة لكل فئة عمرية ب�شكل م�شتقل.
ي�شرتط للم�شاركة �أن ي�شارك �ملت�شابق يف فرع و� حد من فروع �جلائزة و�أل ي�شارك 
بح�شب  �ملت�شابقون  ويتناف�س  ترتيب  على  فيه  وح�شل  به  تقدم  ف��رع  يف  �ملت�شابق 
ت�شنيفات �جلائزة من �لأعمار و�جلن�شيات بحيث ت�شمح بالتناف�س �ل�شريف و�إعطاء 
“ �لفيلم  فئة  فهي  �لرئي�شية  �لثانية  �لفئة  �أما  مت�شاوي.  ب�شكل  للجميع  �لفر�س 
 “ �شعار  حتت  �لت�شامح  مفهوم  مبو�شوعها  �لأول  ق�شمني  �إىل  �لق�شري” وتنق�شم 
“ باأخلقنا ن�شمو” لتكون  �إ�شلمية  بت�شاحمنا نرتقي” و�لثاين مبو�شوع تعاليم 

�ملادة �مل�شاركة فيلميا معربة عن هذه �ملو��شيع وتعك�س �لقيم �لإ�شلمية �ملعتدلة.
بامل�شابقة  �خلا�شة  �لتنظيمية  و�للو�ئح  �لقو�عد  بجميع  �للتز�م  �لفيلم  و�شروط 
و�مل�شابقة  مو�شوع  كل  عن  �أق�شى  كحد  و�ح��د  بفيلم  �مل�شاركة  للم�شاركني  وميكن 
مفتوحة للأفلم �لتي يتم ت�شويرها عن طريق جميع �أنو�ع �لو�شائط و�لكامري�ت 
مبا يف ذلك كامري�ت �لأجهزة �لذكية - �لهاتف �ملحمول �أو �أي من �لألو�ح �لذكية 
�لأخرى - �شرط حتديد نوع وموديل �لكامري� �أو �جلهاز �مل�شتخدم يف �لت�شوير يف 
��شتمارة �لتقدم للم�شابقة مع كتابة ��شم - �أ�شماء كل من �شاركو� يف �إعد�د ومتثيل 
ومونتاج و�إخر�ج �لفيلم يف نهايته. وتقنيا يتم �إر�شال �لأفلم �إىل �للجنة عرب طرق 
�مل�شاركات كملفات رقمية مب�شتوى دقة  حتددها وتعلنها لحقا ويجب تقدمي كل 
�أي  ��شتخد�م  مر�عاة  ويف�شل  �لتقييم  من  �لتحكيم  جلنة  لتتمكن  كافيني  وحجم 
تقنية مونتاج متوفرة لديهم مبا يحافظ على جودة �ملادة مع تقدمي ن�شخة �لعر�س 
�أو  HD 720pأو� MOV �أو   MP4 �لنهائية للفيلم باإحدى �ل�شيغ �لتالية 

منا�شبة للعر�س. �أخرى  �شيغة  �أي  �أو   Full HD 1080p
�لكبري  �حل��ج��م  ذ�ت  �مللفات  م�شاركة  م��و�ق��ع  �أح���د  على  �لفيلم  رف��ع  ي�شرتط  كما 
�أو   OneDriveأو�  DropBox م��ث��ل   Sharing Websites
�لأفلم  تت�شمن  ل  �أن  على  “�للينك”  �لفيلم  ر�بط  و�إر�شال   Wetransfer
�أل يكون قد  �أو توقيع ويجب   »watermarks« أو علمات مائية� �أي هو�م�س 

مت �لتلعب بها رقميا.
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اأخبـار الإمـارات
يف �ليوم �لعاملي للتنوع �لثقايف.. �الإمار�ت تزهو بانفتاحها على �حل�سار�ت

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك دولة �لإمار�ت �لعامل �لحتفاء ب� » �ليوم �لعاملي للتنوع �لثقايف من 
�أجل �حلو�ر و�لتنمية« يف ظل حتولها �إىل �أحد �أهم نقاط تلقي وتعاي�س 
�حل�شار�ت و�لثقافات �لعاملية. وياأتي �لحتفال باملنا�شبة - �لتي ت�شادف 
�لقا�شي  ب�شهادة  �لإم����ار�ت  �أ�شبحت  وق��د   - ع��ام  ك��ل  م��ن  21 مايو  ي��وم 
و�لد�ين، بلد� منوذجيا يف �لتعاي�س �لثقايف و�ملعريف �ملتو�زن بني �جلاليات 
�ملقيمة على �أر�شها يف مناخ من �لنفتاح على �لثقافات �لإن�شانية ببعديها 

�ملعا�شر و�لرت�ثي.
وبلغ عدد �جلن�شيات �لتي تعي�س على �أر�س دولة �لإمار�ت �أكرث من 200 
جن�شية لت�شبح بذلك حا�شنة لثقافات �لعامل، وجامعة لها، حيث قلما 

يعرب �ملرء �شارعا �أو ممر�، �أو يدخل مركز� جتاريا، �إل ويجد �أمام ناظريه 
ما يحيله �إىل ثقافة، بل ثقافات متعددة تعي�س باأمن و�شلم.

وت��خ��ت��زل �ل��ث��ق��اف��ات �مل��ت��ع��ددة �ل��ت��ي تعي�س ع��ل��ى �أر�����س �لإم������ار�ت تاريخ 
�حلا�شنة  �لإم����ار�ت  ع��ن  م�شيئة  ���ش��ورة  وتظهر  وح�شار�تهم،  �شعوبها 
و�لت�شالح  �حل�شار�ت  بني  و�حل��و�ر  �لعاملي  لل�شلم  و�لد�عمة  و�لر�عية 
معها و�ل�شتفادة من جتاربها على جميع �مل�شتويات، يف �لبناء و�لتنمية 

و�لتفكري و�لتدبري و�لتطوير.
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  دول��ة �لحت��اد حر�س  ن�شاأة  ومنذ 
�لتعاي�س  ث��ر�ه« على غر�س قيم �ملحبة، وتعزيز ثقافة  نهيان »طيب �هلل 
�ل�شيا�شي  لل�شتقر�ر  منوذجا  �لإم���ار�ت  لت�شبح  �لإم����ار�ت،  يف  �ل�شلمي 

و�لعتد�ل و�حرت�م �حلريات �ل�شخ�شية.

�لتي  و�لت�شامح  �لتعاي�س  ثقافة  �إىل  �لإم��ار�ت  �لثقايف يف  �لتنوع  ويرتكز 
عام  يف  �ل��ع��امل  �شهد  حيث  �حلكومي  �لعمل  م��ن  �أ�شيل  ج��زء�  �أ�شبحت 

�أر�س �لإمار�ت. على  للت�شامح  وز�رة  �أول  ولدة   2017
�لقانون  �شيادة  و�ح��رت�م  �لإم��ار�ت  دولة  �لعد�لة �لجتماعية يف  و�شكلت 
�أر�شية خ�شبة  وو�ف��دي��ن،  م��ن مقيمني  ���ش��و�ء  �أم��ام��ه  وم�����ش��او�ة �جلميع 
لتعزيز �لتنوع �لثقايف وحو�ر �حل�شار�ت خدمة لل�شلم وتر�شيخا لثقافة 
وثقافاته.  �ل��ع��امل  �شعوب  ب��ني  �لإن�����ش��اين  و�ل��ت��ن��اغ��م  �ل�شلمي  �لتعاي�س 
�لثقافية مبنهجية  �لعوملة  �أ�شكال  �لتعامل مع كل  �لإم��ار�ت يف  وجنحت 
�ل�شلمي  �لتعاي�س  يف  عامليا  �لأوىل  �ملرتبة  يف  لت�شبح  و�ع،  وبفكر  علمية 
�لتعاي�س  مبد�أ  تر�شيخ  نحو  كبرية  �أ�شو�طا  قطعت  كما  �جلن�شيات،  بني 
ج�شور  مد  �إىل  تهدف  حمكمة  ��شرت�تيجية  وف��ق  �لآخ��ر  على  و�لنفتاح 

�لتو��شل و�لتعاون مع خمتلفة ثقافات �ل�شعوب �لأخرى.
للعي�س  ف��ري��د�  منطا  �أر���ش��ه��ا  على  �ملقيمة  للجاليات  �لإم�����ار�ت  وت��وف��ر 
وم�شتوى عايل من �لرفاهية �لأمر �لذي جعل من �لإقامة و�لعمل فيها 
�ل�شابعة  ولل�شنة  �ليوم  �ل�شباب، وها هي  �شريحة كبرية من  ي��ر�ود  حلم 
على �لتو�يل تاأتي يف مقدمة �لدول �لتي يف�شل �ل�شباب �لعربي �لعي�س 
�لذي  �لعا�شر  �لعربي  �ل�شباب  ر�أي  ��شتطلع  نتائج  بح�شب  وذل��ك  فيها 

�أعدته موؤ�ش�شة »بري�شون مار�شتيلر » لعام 2018.
وتقيم �لإمار�ت علقات ثقافية مع عدد كبري من دول �لعامل، وهي ع�شو 
»�ليوني�شكو«،  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لمم  منظمة  يف  فاعل 
�لعاملي  �ل��رت�ث  �ل��دول �لد�عمة مل�شاريع حفظ  �أب��رز  �أنها تعترب من  كما 

وحماية �لآثار و�لتعريف بالثقافات و�لتو��شل بني �حل�شار�ت.

من�سور بن حممد ي�سهد تخريج �لدفعة �ل� 21 من طلبة �جلامعة �الأمريكية
•• دبي-وام: 

���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
�أم�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لدفعة  ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل  �لأول 
�حل���ادي���ة و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن طلبة 

�جلامعة �لأمريكية يف دبي.
ح�����ش��ر �حل��ف��ل - �ل����ذي �أق���ي���م يف 
م���رك���ز دب����ي �ل���ت���ج���اري �ل��ع��امل��ي - 
�لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
�ملتحدث �لر�شمي يف �حلفل وعدد 
�أمور  و�أولياء  �مل�شوؤولني  كبار  من 
�لبالغ  و�خل��ري��ج��ات  �خل��ري��ج��ني 

عددهم 400 طالب وطالبة.
لكل  �لوطني  بال�شلم  �حلفل  بد�أ 
من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�إليا�س بو�شعب نائب رئي�س  ونوه 
 - كلمته  يف   - �لتنفيذي  �جلامعة 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ب���دور 
�شلطان �آل نهيان »رحمه �هلل » يف 
و��شت�شهد  و�ل��دول��ة  �لإن�شان  بناء 
����ش��ت��ث��م��ار يف  �أك�����رب  �إن   « ب��ق��ول��ه 
�أج���ي���ال من  ب��ن��اء  �ل��ب��ل��د يكمن يف 
م�شيفا  �مل���ت���ع���ل���م���ني«..  �ل�����ش��ب��اب 
�أن��ه م��ع �لح��ت��ف��ال ب��� » ع��ام ز�ي��د » 
تفخر �جلامعة �لأمريكية يف دبي 
بتكرمي �ملد�فع �لكبري عن �لتعليم 
�لعديد  توفري  خ��لل  من  �لعايل 

للعامل  �أث��ب��ت  بلد  يف  م�شتنريين 
ذ�تنا  يف  ي��ك��م��ن  ي���ح���دن���ا  م����ا  �أن 
�ملعرفية لقد �زدهرنا جميعا حتت 
�أجمع  للعامل  قالت  �لتي  �لقيادة 
�أن��ه ل يوجد حلم كبري ول �شيء 

م�شتحيل« .
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ه��ن��اأ �ل��دك��ت��ور عماد 
حب �هلل رئي�س �لهيئة �لأكادميية 
�خلريجني  �ل��ط��ل��ب��ة  �جل��ام��ع��ة  يف 
�ل�شابة  �ملوهوبة  �لعقول  �أ�شحاب 
�ل���ت���ي ت���ب���د�أ �ل���ي���وم ر���ش��م��ي��ا حمل 
تقدم  يف  للم�شاهمة  �لتقدم  �شعلة 
�ملجتمع.. معربا عن فخر �جلامعة 
�ل��ذي يج�شد  �لأك��ادمي��ي  بتميزها 

�لعميد  ونائبه  �لإد�ري���ة،  لل�شوؤون 
جمال �جللف، و�لعميد �لدكتور 
�ل���ش��ت�����ش��اري ع��ل��ي ���ش��ن��ج��ل، مدير 
مركز �شرطة دبي �ل�شحي، و�ملقدم 
طبيب �لدكتور بدر �شلطان ر��شد 
ب��ن ق��ب��ا، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
و�لدكتور  �ل�����ش��ح��ي،  دب���ي  ���ش��رط��ة 
�لرئي�س  �لزرعوين،  حممد  عامر 
�لتنفيذي للقطاع �لطبي يف �شلطة 
و�لدكتور  �ل��ط��ب��ي��ة،  دب���ي  م��دي��ن��ة 
عامر �أحمد �شريف، مدير جامعة 
و�لعلوم  للطب  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
موظفي  م����ن  وع������دد  �ل�����ش��ح��ي��ة، 

�لطرفني.
وق��ع �مل��ذك��رة ع��ن �ل��ق��ي��ادة �لعامة 

�لذي و�شع �أعلى معايري لتحقيق 
دبي  م��ن  م�شبوق جعل  غ��ري  من��و 
�مل��دي��ن��ة �لأك����رث ت��ق��دم��ا وذك����اء يف 

�لعامل.
�لدكتور  ب����دور  ب��و���ش��ع��ب  و�أ����ش���اد 
لن�س ديي ما�شي رئي�س �جلامعة 
�عتماد�  �لأك��رث  �جلامعة  يف جعل 
يف �مل��ن��ط��ق��ة وم����رك����ز� ل��ل��ت��م��ي��ز يف 

�لتعليم و�لتعلم.
من جهته قال معايل عمر �لعلماء 
- يف كلمته للخرجني - » هدفكم 
�شيقودكم  �ل�������ذي  �مل����ح����رك  ه����و 
بعاطفتكم  ي���وؤث���ر  ف���رق  لإح�����د�ث 
وتكافحون وتعملون بجد ملحاولة 

ولد يف هذ� �لقرن متاأثر� باحلرب 
ومن�شبطا ب�شلم قا�س ومرير«.

و�أكد ثقته باأن �لطلبة �خلريجني 
وفق  ع��امل  �شنع  م��ن  �شيتمكنون 
�لعامل  قليل  �شي�شابه  �شورتهم 

�لذي نعي�شه �ليوم.
تلقيكم  ل����ك����م  »ن������ب������ارك  وق���������ال 
ولكن  ل��لم��ت��ي��از�ت  لي�س  �ل�شعلة 
هذه  م��ع  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  للم�شوؤولية 
�ل�شهادة« .. م�شري� �إىل �أنه خلل 
ت�شليم  ���ش��ي��ت��م  �ل����ق����ادم  دي�����ش��م��رب 
ق����ي����ادة ج����دي����دة يف  �إىل  �ل�����ش��ع��ل��ة 
��شتمر�ر  مهمه  �شتتوىل  �جلامعة 

�لبناء و�لتطوير.

و�لتن�شيق  �لتعاون  �أو��شر  توطيد 
مع �شلطة مدينة دبي �لطبية.

�لدكتور  م���ن  ���ش��ع��ادت��ه  و����ش��ت��م��ع 
�شرح  �إىل  �ل���ب���ل���و����ش���ي  رم�������ش���ان 
وبر�مج  �خل��دم��ات  ح���ول  مف�شل 
تقدمها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ع��م��ل 

و�ل�شابات  لل�شباب  �ل��ف��ر���س  م��ن 
�إىل  بالتعليم مما يوؤدي  للنهو�س 
تقدم جمتمعاتهم لي�شبحو� قادة 

�لغد.
وقال للخريجني �أنهم �شيخرجون 
م�شتعدون  وه����م  �جل���ام���ع���ة  م���ن 
�لتحديات  مل���و�ج���ه���ة  ب���ال���ك���ام���ل 
و�لرت���ق���اء ف��وق��ه��ا وحت��وي��ل��ه��ا �إىل 
ت�شكيل  مت  �أن���ه  م�شيفا  ف��ر���س.. 
�لقيادة  قبل  من  دب��ي  يف  رحلتهم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �مللهمة 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه �هلل« 

تعمل  �لتي  �مل��ب��ادئ  من  جمموعة 
�لطلبة  ���ش��خ�����ش��ي��ات  ���ش��ق��ل  ع��ل��ى 
وتطوير تفكريهم .. معلنا تقدمي 
جائزة �لتميز �لأكادميي للطالبة 
نيل  ��شتحقت  �لتي  �شكيب  ماريا 
�جلامعة  �لأوىل يف  �لطالبة  لقب 

بجد�رة ومتيز.
�ل��دك��ت��ور لن�س  �أل��ق��ى  م��ن جانبه 
دي ما�شي رئي�س �جلامعة - كلمة 
خاطب فيها �لطلبة - » م�شت�شهد� 
مبقولة جون كنيدى« ل ت�شاأل ما 
��شاأل  بل  �أجلك  من  بلدك  يفعله 
مت  لقد   « لبلدك  �أن���ت  تعطيه  م��ا 
جديد..  جيل  �إىل  �ل�شعلة  مترير 

ل�شرطة دبي �ملقدم طبيب �لدكتور 
ب��ن ق��ب��ا، وعن  ب��در �شلطان ر����ش��د 
�شلطة مدينة دبي �لطبية �لدكتور 

عامر حممد �لزرعوين.
و�أث���ن���ى ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �مل����ري على 
�لطبية  دب��ي  مدينة  �شلطة  جهود 
ط��ب��ي��ة وفق  خ����دم����ات  ت���وف���ري  يف 
توقيع  �أن  موؤكد�ً  �مل�شتويات،  �على 
من  �نطلقا  ياأتي  تفاهم  مذكرة 
ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي������ة 
�ل�شرت�تيجية  و�ل��ت��وج��ه��ات  دب���ي 
�شرطة  حر�س  �إط��ار  ويف  للدولة، 
دبي �لد�ئم على �لتعاون �مل�شرتك 
�حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م���ع 
على  وحر�شها  �حلكومية،  و�شبه 

�لعثور  يكون  ول��ن  عليه..  �لعثور 
ع��ل��ى غ��ر���ش��ك��م ���ش��ه��ل ف��ل��ن يكون 
مبجرد  ولكن  ب�شيطا  �أو  و��شحا 
�لعثور عليه فاإن �شيئا ما يف قلبكم 
تريد  م��ا  ه��و  ه���ذ�  �أن  �شيخربكم 

�لقيام به«.
جناحه  م�����ش��رية  معاليه  وع��ر���س 
�جلامعة  ف��ى  طالبا  ك��ان  �أن  منذ 
�لأمريكية يف دبي و�أحد خريجيها 
ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن خ����لل �ل�شرب 
حتقيق  �إىل  �ل��و���ش��ول  و�مل���ث���اب���رة 

حلمه.
در�شنا  �أن  »ب��ع��د  �لعلماء  و�أ���ش��اف 
وع�����ش��ن��ا ف���ى دول����ة �لإم�������ار�ت كنا 

�لطالبة  وج���ه���ت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م����ن 
م���اري���ا ���ش��ك��ي��ب - �حل��ا���ش��ل��ة على 
�ل�شكر   - �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لأول  �مل��رك��ز 
ب��ا���ش��م �ل��ط��ل��ب��ة �خل���ري���ج���ني �إىل 
�لذين  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء 
ح���ر����ش���و� ع��ل��ى مت��ي��ز �ل��ط��ل��ب��ة .. 
بني  للتخرج  �شعادتها  عن  معربة 
�إلهاما  �لأك���رث  �لأ�شخا�س  بع�س 
بالن�شبة  �نه  �علم  �عرفهم  �لذين 
ل��ل��ك��ث��ريي��ن م���ن���ا �مل�����ش��ت��ق��ب��ل غري 
م���وؤك���د ول���ك���ن ه���ن���اك ���ش��ئ و�ح���د 
�لكريق  جمعيا  تابعنا  �ذ�  م��وؤك��د 
�شننتهى  فاننا  �ليه  نت�شوق  �ل��ذى 

فى �ماكن ر�ئعة«.

�إىل  �ل��ط��ب��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  �شلطة 
���ش��رح حول  ج��ان��ب �ل���ش��ت��م��اع �إىل 
ف��ك��رة �إن�����ش��اء ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
�ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم  ل��ل��ط��ب  ر�����ش���د 
تقدمها  �ل����ت����ي  و�ل���ت���خ�������ش�������ش���ات 

للطلبة.

» تنمية �ملجتمع« وجمعية �لفجرية توقعان 
مذكرة تفاهم لرعاية �أ�سحاب �لهمم

•• دبي -وام:

وقعت وز�رة تنمية �ملجتمع مذكرة 
�لفجرية  ج���م���ع���ي���ة  م�����ع  ت���ف���اه���م 
�شبل  ت����وف����ري  ب����ه����دف  �خل�����ريي�����ة 
لأ�شحاب  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�ل��ه��م��م ومت��ك��ي��ن��ه��م ودجم���ه���م يف 
�لكرمية  �حل��ي��اة  وت��اأم��ني  �ملجتمع 

لهم.
�شعادة  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ووق�����ع 
وز�رة  وك��ي��ل  �شهيل  حم��م��د  ���ش��ن��اء 
بن  ع��ل��ي  و���ش��ع��ادة  �ملجتمع  تنمية 
جمعية  عام  مدير  �لعبدويل  عباد 

�لفجرية �خلريية.
ومب��وج��ب م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م تزود 
�أ�شحاب  باأ�شماء  �جلمعية  �ل��وز�رة 
�مل�شاعد�ت  م�شتحقي  م��ن  �لهمم 
وفق  �لفجرية  باإمارة  �لجتماعية 
�ملعتمدة  و�ل�����ش��و�ب��ط  �ل�������ش���روط 
�لتابعة  �مل��ر�ك��ز  طريق  ع��ن  لديها 
لها يف �إمارة �لفجرية مع حتديثها 
�جلمعية  مل�����ش��اع��دة  دوري  ب�����ش��ك��ل 
حالة  ك��ل  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى 

على حدة.
�لحتياجات  �ل������وز�رة  حت���دد  ك��م��ا 
من  �لفئة  ه��ذه  خل��دم��ة  �ملطلوبة 
�لفجرية  �إم����ارة  يف  �ملجتمع  �أب��ن��اء 
و�إط�����������لع �جل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى ه���ذه 
�لحتياجات و�قرت�ح �شبل �لتعاون 
لديها  �ملتوفرة  �لإمكانيات  ح�شب 
وبالإ�شافة �إىل ذلك تبلغ �جلمعية 
�ملجتمع عن �حلالت  تنمية  وز�رة 
�إىل تدخل  �ل��ت��ي حت��ت��اج  �ل��ط��ارئ��ة 
بناء  �مل�شاعدة  ق��ر�ر  لتخاذ  عاجل 
رعاية  �إد�رة  قبل  تو�شية من  على 
يقوم  كما  �لهمم  �أ�شحاب  وتاأهيل 
�ل��ط��رف��ان ب��ت��ب��ادل �خل����رب�ت فيما 

يخ�س ويخدم �مل�شالح �مل�شرتكة.
�شهيل  حممد  �شناء  �شعادة  وقالت 

ياأتي  �لت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  �إن 
�نطلقا من �لدور �لفاعل للوز�رة 
ب��امل�����ش��اه��م��ة يف خدمة  و�جل��م��ع��ي��ة 
�ل�شر�كة  ملفهوم  وحتقيقاً  �ملجتمع 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �لفعالة 
�إىل  ت�������ش���ع���ى  �ل����ت����ي  �حل����ك����وم����ي����ة 
و�لرتقاء  �ملجتمع  وخدمة  تنمية 
يف  �لإن�شانية  �خل��دم��ات  مب�شتوى 

�إمارة �لفجرية.
ه���ذه  �أن  �إىل  ���ش��ه��ي��ل  و�أ�������ش������ارت 
�ُشبل  توفري  �إىل  تهدف  �لتفاقية 
لأ�شحاب  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�ل��ه��م��م ومت��ك��ي��ن��ه��م ودجم���ه���م يف 
حمايتهم  خ�����لل  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع 
مما  لهم  �لكرمية  �حلياة  وتاأمني 
منتجني  �أف����ر�د�ً  ليكونو�  يوؤهلهم 
بر�مج  ط���ري���ق  ع����ن  ذل�����ك  وي���ت���م 
م����ر�ع����اة  �إىل  ت����رم����ي  م����درو�����ش����ة 
�لفئة  لهذه  �خلا�شة  �لحتياجات 
و�له����ت����م����ام ب���ه���ا و�ل�����وق�����وف �إىل 
تخطي  على  وم�شاعدتها  جانبها 
م����ا ي���و�ج���ه���ه���ا م����ن حت����دي����ات من 
لتعاون  ع����ام  �إط������ار  و����ش���ع  خ����لل 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي ب��ني �ل��ط��رف��ني يتم 
�لأ�شا�شية  �ل��ق��و�ع��د  حت��دي��د  ف��ي��ه 
�شمن  �ل����ت����ع����اون  ه������ذ�  وحم��������اور 
حدود  ويف  منهما  ك��ل  عمل  نطاق 
لكل  و�لب�شرية  �ملادية  �لإمكانيات 

�لقو�نني  مع  يتو�فق  ومب��ا  منهما 
و�لأنظمة �ملعمول بها يف �لدولة.

�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  و�أك��������دت 
�حلكومة  روؤي����ة  لتحقيق  �شعيها 
خلل  م����ن   2021 �لحت�����ادي�����ة 
للأ�شرة  و�ل�شامل  �مل�شتمر  �لدعم 
�لإمار�تية مببادر�ت فاعلة لتعزيز 
�لرعاية �لجتماعية  �لنتقال من 
وذلك  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية  �إىل 
�ن�����ط�����لق�����اً م������ن �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
 2021 �لحت������ادي������ة  �حل����ك����وم����ة 
�لعي�س  حتقيق  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
و�شمان  �لإن�شان  ورفاهية  �لكرمي 
�لجتماعية  �خل����دم����ات  ت���وف���ري 
وذ�ت  وم�شتد�مة  مبتكرة  ب�شورة 
�لو�شول  وت�����ش��ه��ي��ل  ع��ال��ي��ة  ج����ودة 
وتفعيل  �حلكومية  �خل��دم��ات  �إىل 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت����ادي����ة 
باخلدمات  ل���لرت���ق���اء  و�مل��ح��ل��ي��ة 

�ملقدمة للجمهور.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��ل��ي ب���ن عباد 
�مل����ذك����رة  ت���وق���ي���ع  �أن  �ل����ع����ب����دويل 
�لفجرية  وج��م��ع��ي��ة  �ل�������وز�رة  ب���ني 
تقدمي  ب���غ���ر����س  ج�����اء  �خل����ريي����ة 
�جلودة  عالية  �جتماعية  خدمات 
ل���لرت���ق���اء ب���اأو����ش���اع �أب��ن��ائ��ن��ا من 

�أ�شحاب �لهمم.

�سرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع �سلطة مدينة دبي �لطبية

» بلدي« �ل�سارقة يناق�ص تطوير �آلية عمل جلانه

•• دبي -وام: 

�شهد �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري، 
�إبر�هيم  رم�شان  �لدكتور  و�شعادة 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
ل�شلطة مدينة دبي �لطبية، توقيع 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني �ل��ط��رف��ني يف 
�مل����ج����الت �ل��ط��ب��ي��ة خ���ا����ش���ة طب 
وذلك  �لعظام،  وج��ر�ح��ة  �لأ�شنان 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  يف م��ق��ر 

دبي.
�لدكتور  �ل���ل���و�ء  �ل��ت��وق��ي��ع  ح�����ش��ر 
�ل���������ش����لل ����ش���ع���ي���د ب�����ن ه����وي����دي 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل��ف��ل���ش��ي، 

•• ال�شارقة-وام:

ملدينة  �ل���ب���ل���دي  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�لثاين  �جتماعه  خ��لل  �ل�����ش��ارق��ة 
�لذي عقد �م�س مبقر بلدية مدينة 
���ش��ع��ادة �شامل  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�آلية  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ه��ريي  علي 
تطوير عمل جلنة �لتحكيم وف�س 
و�ل�شكاوى  �مل���ق���اول���ني  م���ن���ازع���ات 
و�لق�����رت�ح�����ات وذل�����ك م���ن خلل 
ب�شاأن  ق��ر�ر  مل�شروع  مقرتح  �إع���د�د 
تعديل بع�س �ل�شلحيات �خلا�شة 
مع  �لتن�شيق  يتم  �أن  على  باللجنة 
و�لزر�عة  �لبلديات  ���ش��وؤون  د�ئ���رة 
�إىل  ورفعه  �لقر�ر  لإع��د�د م�شروع 
�ملجل�س �لتنفيذي لتقرير �ملنا�شب 

ب�شاأنه.
ك��م��ا �ط���ل���ع ع��ل��ى م�������ش���روع �إع�����د�د 
لعام  �ل���ب���ل���دي  �مل��ج��ل�����س  م����و�زن����ة 
باإحالتها  �أو����ش���ى  ح��ي��ث   2019
�إىل جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية 
بنودها  جميع  يف  للتدقيق  وذل���ك 
ومو�كبتها  مطابقتها  من  و�لتاأكد 

لأعمال �لعمل �لبلدي.
مقرتحات  على  �ملجل�س  �طلع  كما 
�ملجل�س  �آلية عمل  بتطوير  خا�شة 
�لبلدي مبدينة �ل�شارقة مبا يخدم 
و�شع  يتم  حيث  �لعامة  �مل�شلحة 
�ملجل�س  لفعاليات  �شنوية  �أج��ن��دة 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  مع  بالتن�شيق 

�لأخرى.
ح�����ش��ر �لج���ت���م���اع �ل���دك���ت���ور علي 
�ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  دروي�����س  ب��ن 
و�أع�شاء �ملجل�س و ماجد بوخاطر 

�أمني �شر �ملجل�س �لبلدي.

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم فو�كه �لبحر 

�لف�شي رخ�شة رقم:CN 1187546 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك حميد �شيف بالع�شب �ملن�شوري  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حميد �شيف بالع�شب �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن امر اداء / ن�سر 

اعالن قرار امر اداء رقم  2018/119  اإيجارات    
�ملحكوم له طالب �لعلن / بلو باي للعقار�ت - �س ذ م م 

�ملحكوم عليه �ملطلوب �علنه / �ل�شورة �ملذهلة لتقنية �ملعلومات - �س ذ م م 
جمهويل حمل �لقامة 

منطوق �حلكم �ل�شادر بتاريخ : 2018/5/16  
��شدر �شعادة قا�شي �لأمور �مل�شتعملة مبركز ف�س �ملنازعات �ليجارية بدبي 

قر�ره بقبوله : 
)ناأمر بالز�م �ملقدم �شده بان يوؤدي للطالب مبلغ 93.800 درهم و�مل�شاريف 
- بناء على �ل�شند �لكتابي و�لذي حل �جله وذلك بعد �ن �مهل طالب �لأمر 
�ملطلوب �شده مدة 7 �يام �إل �نه مل يويف بال�شد�د بناء على �لعلن �لذي مت 
ن�شره يف جريدة �لفجر يف �لعدد �ل�شادر بتاريخ 2018/5/3 مع �شمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل وبل كفالة وفقا للقانون. 
�ل�شادر  �لقر�ر  باعلن  �لد�ء  �مر  له  ملن �شدر  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 

باأمر �لد�ء �ىل �ملحكوم عليهم ح�شب �لقانون حتى يت�شنى له تنفيذه.  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

 •• بكني-رويرتز:

�ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
�لنائب  ���ش��ان  ت�شي  و�ن���غ  �إن  �م�����س 
رو�شيا  ���ش��ي��زور  للرئي�س  �جل��دي��د 
يف  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �لبي�شاء  ورو�شيا 
�أول جولة خارجية له منذ تعيينه 

يف مار�س �آذ�ر.
مقرب  حليف  ع��ام��ا(   69( وو�ن���غ 
وكان  بينغ  جني  �شي  �لرئي�س  من 
ذ�ت يوم �أكرب م�شوؤول عن مكافحة 
�ل��ف�����ش��اد، وك����ان م���ن �مل��ف��رت���س �أن 
�ملا�شي خلل تغيري  �لعام  يتقاعد 
�حلاكم  �ل�شيوعي  �حل��زب  لقياد�ت 
لكن �شي �أبقاه لتعزيز �لدبلوما�شية 

�ل�شينية.
ومن �ملتوقع �أن يقوم بدور رئي�شي 
مع  �ل�����ش��ع��ب��ة  �ل��ع��لق��ات  �إد�رة  يف 
�لوليات �ملتحدة بعد �أن �أ�شرف يف 
�قت�شادية  حم��ادث��ات  على  �ل�شابق 

مع و��شنطن.
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ك���ان���غ  ل����و  وق������ال 
يومية  �إف����ادة  يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�شيح�شر  و�ن�����غ  �إن  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
رو�شيا  يف  بطر�شربج  �شان  منتدى 
و�شيزور رو�شيا �لبي�شاء يف �لفرتة 

من 24 �إىل 29 مايو �أيار.

�شيتفقد،  و�جن  �أن  ل���و  و�أ�����ش����اف 
�لبي�شاء،  رو�شيا  يف  وج���وده  �أث��ن��اء 
ي��ع��د ج����زء� م���ن مبادرة  م�����ش��روع��ا 
�حلز�م و�لطريق �لتي �أطلقها �شي 
بنية  لت�شييد  طموح  م��ب��ادرة  وه��ي 
ب��اآ���ش��ي��ا وما  �ل�����ش��ني  ت��رب��ط  حتتية 

ور�ئها.
وترتبط بكني بعلقات وثيقة مع 
و�نغ  لكن  �لبي�شاء  ورو�شيا  رو�شيا 
�ملتحدة قريبا  �ل��ولي��ات  ي��زور  ق��د 

�أي�شا.
�إن ذلك  �أم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  وق����ال 
�لعام حيث  قد يحدث يف منت�شف 
خلف  بعد  جتاريا  �تفاقا  �شيوقع 

مرير بني �لبلدين.

•• كابول-اأ ف ب:

�م�س  كابول  �شكان  طالبان  حركة  دعت 
يف  �لع�شكرية”  “�ملر�كز  جت��ن��ب  �إىل 
�أمنية  �ج������ر�ء�ت  ت�����ش��ه��د  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة 
ل�شن  تخطط  �أنها  �أعلنت  فيما  م�شددة 
حيث  �لعا�شمة  يف  �لهجمات  من  مزيد 
يدفع �ملدنيون �لثمن �لأكرب للنز�ع بني 

�ل�شلطات و�ملتمردين.
وك����ان����ت �حل����رك����ة �أ������ش�����درت حت���ذي���ر�ت 
يف  مب��ا  �ل�����ش��اب��ق،  يف  للمدنيني  م�شابهة 
لل�شيطرة  فا�شلة  حم��اول��ة  خ��لل  ذل��ك 
على مدينة فرح �لو�قعة يف غرب �لبلد 
هذه  �أن  يعتقد  لكن  �مل��ا���ش��ي.  �لأ���ش��ب��وع 
�حلركة  فيها  ت�شمي  �لتي  �لأوىل  �مل��رة 

كابول.
�أفادت �لأمم  �لتحذير�ت بعدما  وجاءت 
�ملتحدة �أن �لعا�شمة حيث يكثف تنظيم 
د�ع�س كذلك هجماته باتت تعد �ملنطقة 
بالن�شبة  �ل����ب����لد  يف  دم����وي����ة  �لأك�������رث 

للمدنيني.
وذكرت طالبان �أنها تخطط لعتد�ء�ت 
�لعدو  “مر�كز  ت�����ش��ت��ه��دف  ج����دي����دة 
�لع�شكرية و�ل�شتخبار�تية” كجزء من 

هجوم �لربيع �ل�شنوي.
�أنه  �لن��رتن��ت  على  ن�شرته  ب��ي��ان  و�أف����اد 
�شحايا  ����ش���ق���وط  ول��ت��ج��ن��ب  “لذلك، 

باجلي�س  �لإ���ش��ر�ر  �أج���ل  وم��ن  مدنيني 
كابول  �شكان  م��ن  نطلب  ف��ق��ط،  �ل��ع��دو 
�لبتعاد... ل نريد �أن ُيقتل مدين بريء 

و�حد«.
لكن ي�شعب جتنب �شقوط مدنيني عند 
��شتهد�ف من�شاآت كهذه نظر� لكتظاظ 

�ملدينة.
نك  و�لع�شكري  �ل�شيا�شي  �ملحلل  و�أك��د 
حم��م��د ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �أن “�أي 
هجمات �أو تفجري�ت مهما كانت �شغرية 
�شتت�شبب ب�شقوط �شحايا مدنيني نظر� 

�أحياء  �ىل �ن �ملن�شاآت �لع�شكرية تقع يف 
�شكنية يف قلب �ملدينة«.

و�عترب �أن بيان طالبان هو جمرد دعاية 
م�شري� �إىل �أن �لقتال يف �ملدن �شيت�شبب 
يوجد  ل  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  م��دن��ي��ني  “مبقتل 

طريقة لتجنب ذلك«.
وجاء بيان طالبان يف وقت ذكر م�شوؤولون 
يف ولية قندهار �جلنوبية �أن �ملتمردين 
�ثناء  �ل��غ��ام  �إز�ل���ة  خ���رب�ء  خم�شة  قتلو� 
مت�شيطهم �ملنطقة لتح�شريها ملد خط 

�أنابيب غاز مبليار�ت �لدولر�ت.

�شابق  وق��ت  تعهدت يف  ط��ال��ب��ان  وك��ان��ت 
نفط  �أن���ب���وب  ب��ب��ن��اء  لل�شماح  ب��ال��ت��ع��اون 
تركمان�شتان  م����ن  ك����ل  ف���ي���ه  ت�������ش���ارك 
وباك�شتان و�لهند �إىل جانب �فغان�شتان.

تز�ل  �أنها ل  با�شم �حلركة  ناطق  وق��ال 
حتقق يف �حلادثة.

�خلندق”  “عملية  ط���ال���ب���ان  وت��ك��ث��ف 
�لربيع  ف�شل  دخ��ول  مع  �أطلقتها  �لتي 
�حلركة  عنا�شر  م��ن  و����ش��ح  رف�����س  يف 
�شباط  يف  �لف��غ��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  لعر�س 

فرب�ير �جر�ء حمادثات �شلم.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لق�شام  كتائب  ق��ادة  باأبرز  قائمة  �إ�شر�ئيلي،  موقع  ن�شر 
قو�ئم  على  و�مل��ط��ل��وب��ون  حما�س  حل��رك��ة  �مل�شلح  �جل��ن��اح 
�لإ�شر�ئيلي  �لح���ت���لل  ج��ي�����س  ي��ع��ده��ا  �ل��ت��ي  �لغ��ت��ي��ال 

لت�شفيتهم.
فقد  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  “ري�شت”  م��وق��ع  ن�شر  م��ا  وبح�شب 
�لع�شكريني  �ل��ق��ادة  من  ع��دد�ً  �ملطلوبني  قائمة  ت�شمنت 
�ل�شيف،  حممد  للق�شام  �ل��ع��ام  �لقائد  �أب��رزه��م  للق�شام، 
و�لذي جنا من �أكرث من حماولة �غتيال �أ�شيب يف و�حدة 

منها، و��شت�شهد جنله يف �أخرى.
كما ت�شمنت �لقائمة نائب �لقائد �لعام يف كتائب �لق�شام 
م����رو�ن ع��ي�����ش��ى، وه���و �مل�����ش��ري �ل��ف��ع��ل��ي لأن�����ش��ط��ة �جلناح 
�لع�شكري حلما�س، ف�شًل عن علقته �ملبا�شرة مع �إير�ن 
وجي�شها، و�لتي ��شتغلها لتطوير تقنية �لأنفاق يف قطاع 

غزة و�إن�شاء وحد�ت خا�شة لدى �مل�شلحني يف غزة.
�لق�شام  كتائب  يف  �لقيادي  �شكل  فقد  �لقائمة،  وبح�شب 
���ش��م��ال ق��ط��اع غ���زة �أح��م��د �ل��غ��ن��دور �أح���د �أب����رز �لأه����د�ف 
كما  �غ��ت��ي��ال،  حماولتي  م��ن  جن��ا  �أن���ه  خا�شة  للغتيال، 
تتهمه �إ�شر�ئيل بامل�شاركة يف خطف �جلندي �لإ�شر�ئيلي 

باأ�شرى  م��ب��ادل��ت��ه  ل��غ��ر���س   2006 ع���ام  �شاليط  ج��ل��ع��اد 
حمتجزين يف �شجون �لحتلل.

و�شملت �لقائمة، قائد لو�ء �لق�شام بو�شط �لقطاع �أمين 
نوفل، وقائد لو�ء غزة ر�ئد �شعد، وحممد �ل�شنو�ر �شقيق 

قائد حركة حما�س يف �لقطاع يحيى �ل�شنو�ر.
�للو�ء  غ��زة  �لد�خلي يف  �لأم��ن  ق��وى  قائد  ��شم  ورد  كما 
ت��وف��ي��ق �أب���و ن��ع��ي��م، �شمن ق��ائ��م��ة �مل��ط��ل��وب��ني ف�����ش��ًل عن 
ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلما�س فتي حماد، و�لذي تتهمه 
�إ�شر�ئيل باإن�شاء تنظيم يهدف ملحاربة �إ�شر�ئيل وتدرجه 

�لوليات �ملتحدة على قو�ئم �لإرهاب.

•• مانيال -رويرتز:

تتخذ  �لفلبني  �إن  �م�����س  �لفلبينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
مطالبها  على  للتاأكيد  �ملنا�شب”  �لدبلوما�شي  “�لتحرك 
قاذفات  هبطت  �أن  بعد  �جل��ن��وب��ي  �ل�شني  بحر  يف  �ل�شيادية 

�شينية على جزر يف �ملنطقة �ملتنازع عليها.
�إت�س-6كيه  مثل  قاذفات  �إن  �ل�شينية  �جلوية  �لقو�ت  وقالت 
�إطار  �ل�شني �جلنوبي يف  بحر  �جل��زر يف  و�أقلعت من  هبطت 
�ملا�شي مما فجر رد فعل غا�شبا من نو�ب  �لأ�شبوع  تدريبات 
�ملعار�شة يف مانيل. و�أر�شلت �لوليات �ملتحدة �أي�شا �شفنا �إىل 

�ملنطقة �ملتنازع عليها.

تتابع  �إن���ه���ا  �ل��ف��ل��ب��ني  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  وز�رة  وق���ال���ت 
�لدبلوما�شي  �ل��ت��ح��رك  “نتخذ  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت  �ل��ت��ط��ور�ت. 
ذلك  عمل  و�شنو��شل  مطالبنا  حلماية  �ل�����ش��روري  �ملنا�شب 
�لتز�منا بحماية كل �شرب من  “نكرر  و�أ�شافت  �مل�شتقبل«.  يف 

�أر��شينا و�ملناطق �لتي منلك حقوقا �شيادية عليها«.
لكن �لوز�رة مل ت�شل �إىل حد �إد�نة ت�شرف �ل�شني و�لذي قالت 
و��شنطن �إنه قد يوؤجج �لتوتر ويزعزع �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة. 
باأكمله  �ل�شني �جلنوبي  بال�شيادة على بحر  �ل�شني  وتطالب 
تقريبا وهو ممر مائي تعربه ب�شائع بقيمة ثلثة تريليونات 
وتايو�ن  و�لفلبني  وماليزيا  ب��رون��اي  وتطالب  �شنويا.  دولر 

وفيتنام �أي�شا بال�شيادة على بع�س �أجز�ء �لبحر.

 – مورا  الفون�س   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�شيباين

�أم����ري����ك����ا يف �مل����ق����دم����ة، ف���رن�������ش���ا يف 
�لديناميكية  �ل�������ش���اب���ة  �مل�����وؤخ�����رة، 
و�لعجوز �ملتعبة.. مل تفهمو� �شيئا. 
تر�مب،  قبل  تر�مب  �شاركوزي  كان 
وكان باتريك بوي�شون �شتيف بانون 
هي  �ل��غ��ال  �إن  ب���ان���ون.  �شتيف  ق��ب��ل 
�للعبة، وما ور�ء �ملحيط  �لتي تقود 
ول  وين�شخون،  يعجبون  �لأطل�شي 
و�لرجال  نبوًيا،  مارك�س  كارل  يز�ل 
ل  �أن����ه����م  �إل  �ل����ت����اري����خ  ي�����ش��ن��ع��ون 
ي�شنعونه..  �ل��ذي  �لتاريخ  يعرفون 

فهل �شيعرفونه يوما؟
�لكو�شموبولتيون،  �أ���ش��ي��ادن��ا  ك��ان     
�ملنبّتون،  �ل���ع���امل،  ع��ل��ى  �مل��ن��ف��ت��ح��ون 
�لأبدي:  �للحن  ب��ذ�ك  ي�شت�شهدون 
�ل����ف����وز ب���الن���ت���خ���اب���ات ي��ت��ح��ق��ق يف 
�لو�شط. كانت تقدم يف �لغالب كمبد�أ 
�ن��ه��ا تخفي  ن��ظ��ري و�أك����ادمي����ي، �ل 
�أيديولوجية  ع��ن  �ل��دف��اع  يف  رغ��ب��ة 
حتت غطاء �لتجرد و�لنز�هة. وكان 
�مل���ر����ش���ح: �لفوز  �خل���ب���ري ق���د ح����ذر 
�ل�شعب.  عند  يتحقق  بالنتخابات 
وج��ود ج��ان م��اري لوبان يف �جلولة 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �لثانية 
�أك��رث بكثري من  2002 يعني  ع��ام 
�ملو�طنون  ي��ع��د  مل  م��ب��ع��رث،  ي�����ش��ار 

يوؤمنون بحكاية �لعوملة �ل�شعيدة.
عدم  على  م�شّمما  �شاركوزي  ك��ان    
�إ�شاعة فر�شته، كان يجب �لنعطاف 
�ن  ي��ف��وز؟  �ن  �ج��ل  �ليمني م��ن  �إىل 
ب��ر�غ��م��ات��ي��ت��ه ت�����ش��ت��ح��ق �لإع����ج����اب. 
�شمعنا   ،2012 ع��ام  �شقوطه  بعد 
ناتايل كو�شيو�شكو-موريزيت تقول، 
�شنع  ي��رغ��ب يف  ك����ان  ب��وي�����ش��ون  �ن 

�لذين  م���ور�����س، فحتى  ���ش��ارل  ف���وز 
و�بناء  ح�����ش��ري��ون  �ن��ه��م  ي�����ش��ع��رون 
�لع�شر، ميكن �أن يتاأخرو�، و�نت�شار 
حتقق  �ن  �شبق  مارتيغ  مدينة  �شيد 
 ،2012 عام  و��شتمر   ،2007 عام 
�ل�شرح:    �لهزمية.  م��ن  �ل��رغ��م  على 
جت����اه����ل �ل����ط����وق �ل�������ش���ح���ي �ل����ذي 
و�شعه �لي�شار بعناية - �أو �لعبقرية 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ت ناخبي   - �مل��ي��رت�ن��ي��ة 
�جلبهة �لوطنية خارج �جلمهورية. 
ل��ن يفعل ذلك!  ي��ا لها م��ن ج����ر�أة! 
ذلك  يف  �لباري�شية  �ل�شفوة  هم�شت 
�ل��وق��ت ... �أخ��ط��اأ، ول��ن ت��ك��ون تلك 

�أول ول �آخر مرة ...
�لتقليدي  �ل��ي��م��ني  ي��ك��ن دم���ج     مل 
مهمة  �ملتطرف  �ل��ل��وب��اين  و�ليمني 
�شهلة؛ كان يجب تذكري �لأغنياء �أن 
بال�شرورة  لي�س  بالفقر�ء  �لهتمام 
ب���د تذكري  ك����ان ل  �ل���ي�������ش���ار،  ����ش���اأن 
�ل�شادرة  باجلملة  �لكو�شموبولتيني 
عن ترييز� ماي بعد �شنو�ت قليلة: 
من  م��و�ط��ن  �أن���ك  تعتقد  كنت  “�إذ� 
�لعامل، فاأنت مو�طن من ل مكان “، 
م�شاألة  معاجلة  �ل�شروري  من  كان 

�لهجرة، وم�شاألة �حل�شارة.
   �لم���ل �ل���ذي وّل����ده ع���ام 2007 
2012، على  �ف�شى �ىل خيبة عام 
ناخبو  ه��ج��ر  ب���اط���ل،  ع��ل��ى  �أو  ح���ق 
ب�شبب  ���ش��ارك��وزي  �لوطنية  �جلبهة 
ح�شاده – �ذ مل تتحول كلماته �إىل 
�أفعال. وقد يعاين تر�مب من نف�س 
�ل�شربة، لأنه هو �أي�شاً، بامت�شا�شه 
�أنه  ي��ب��دو  م��ل��ع��ون،  �أم��ري��ك��ي  ليمني 

ن�شي وعوده �لنتخابية.
   ف���از م���ور�����س، وف����از م���رة �أخ����رى، 
و�شوف ي�شتمر يف �لفوز لأن �لقومية 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ع�����ادت. ل ت��خ��اف��و� من 
�لكلمة، �أعلم �أنه من �ملتفق عليه �ن 
�ملعقد  �لتمييز  لكن  �لوطنية،  نقول 
به.  �مل�����ش��ك  �لكلمتني ل مي��ك��ن  ب��ني 
ن��ح��ن د�ئ��ًم��ا �ل��وط��ن��ي��ون و�لآخ����رون 
�إعطاء  ن��ح��اول  ع��ن��دم��ا  �ل��ق��وم��ي��ون 
دللة �شلبية للآخرين. �إن فكرة �أن 
عرقية  و�لقومية  مدنية  �لوطنية 
ل ت�شمد �ي�شا لأن��ه ميكن �أن جند 
قوميني مدنيني ووطنيني عرقيني.    
�أحدهما  �أن  �لو��شح  من  ��شتقاقيا، 
م�شتق من �لأمة و�لآخر من �لبلد، 

رمزيا ميكن �لقول �إن �لأول يربطنا 
بالأم )ُوِلَد »nascere«(، و�لثاين 
حرفيا   ،»patria»»باتريا“ ب��الأب 
�ل����وط����ن. مي��ك��ن��ن��ا ح���ت���ى �ن من����ازح 
على  تطلق  �لتي  �لن�شوية  �لتيار�ت 
نف�شها �شفة �لوطنية: �نهن ين�شرن 
ح�شاب  على  �لأب���وي  �لنظام  هيمنة 

�لنظام �لأمومي!
�شا�شع  �مل�����ور�������ش�����ي  �ل���ف���ك���ر  �ن     
ومتناق�س يف بع�س �لأحيان، بحيث 
ميكن �ن نخو�س معارك عنيفة من 
���ش��يء. �شيء فقط ل ميكن  �ج��ل ل 
�ل��ك��ث��ري م��ن �لنا�س  �إن���ك���اره، ه��ن��اك 
�أن  م���ور�����س دون  ي��ن��ت��ق��دون  �ل��ذي��ن 
�لذي  �لوحيد  لي�س  وه��و  يقروؤونه، 
ي��ت��ع��ر���س مل���ث���ل ه�����ذ� �ل�������ش���ل���وك. يف 
�إثارة  �لأك��رث  �ملتو��شع، �جلزء  ر�أي��ي 
�ملكر�س  ه��و  كتاباته  م��ن  للهتمام 
يف  ي�شارك  �ن��ه  �ل�شيا�شي.  للمفهوم 
تقليد يعود �إىل �لقدي�س �أوغ�شطني، 

عمالقته.  �آخ���ر  �شميت  ك���ارل  وك���ان 
كما �أنه جزء مما ي�شميه �لفرن�شيون 
ي�شميه  وم���ا  �لدولة”،  “م�شلحة 
ي�شميه  وما  بالو�قعية،  �لأمريكيون 

�لأملان بالو�قعية �ل�شيا�شية.
بالتاأكيد، مل يكن دونالد تر�مب     
هناك  وبالتاأكيد  حمرتفا،  �شيا�شيا 
�نت�شار  يف  �ل��ع��و�م��ل  م��ن  جمموعة 
حز�م  ب��ذك��اء  �قنع  ودون��ال��د  مر�شح، 
�لدميقر�طيني  و�أ���ش��ط��ورة  �ل�����ش��د�أ، 
�لريغانيني. ومع ذلك، فاإن ناخبيه 
من �ليمني قد يغفرون له كل �شيء، 

با�شتثناء ق�شية �لهجرة.
�لرئي�س  �أث��ر على  �ل��ذي  �لكتاب  �ن   
�لأمريكي ب�شكل دفعه �ىل �أن يدخل 
�ل�شباق، كان “�آديو�س، �أمريكا!” لآن 
ويقول  تر�مب،  يهدئ  �لآن  كولرت. 
ي���ز�ل  ل   2020 ع����ام  �ن  ل��ن��ف�����ش��ه 
بعيد�، ويعرف نيكول �شاركوزي هذ� 
�ملوقف، فقد �تخذه يف �ل�شابق. لقد 

جد�،  م��ت��اأخ��ر�  ���ش��ارك��وزي  ��شتيقظ 
تر�مب  دون���ال���د  �شي�شتيقظ  ف��ه��ل 
�شاركوزي  ولي�����ة  ���ن���ت  د����شّ ب����اك����ر�؟ 
�شيدة  �أم��ريك��ا  فيها  تعد  مرحلة مل 
و�شيلحظ  مب����ف����رده����ا،  �ل�����ع�����امل 
�لأمم  ع����ودة  �ن  �مل�شتقبل  م���وؤرخ���و 
كانت  با�شتمر�ر  عنها  نتحدث  �لتي 
�ل�شاخرة  و�ملفارقة  ر�ئدتها.  باري�س 
يف كل ذلك هي �أن نيكول �شاركوزي 
�ملال  بعامل  باأمريكا،  مهوو�شا  ك��ان 
و�ل�شخامة،  و�حل��رك��ي��ة،  و�حل��ري��ة 
�ل���ب���ع���ي���د ج������د� ع�����ن ره�����اف�����ة ورق�����ة 
كان  لقد  �لكاثوليكية-�ملتو�شطية. 
مدمر نف�شه، جّدة مفارقة رمبا قد 

يكت�شفها يف يوم ما.

ال�ضيا�ضية  الــعــلــوم  ا�ــضــتــاذ 
معهد  يف  الــدولــيــة  والــعــالقــات 
الدرا�ضات ال�ضيا�ضية يف اجلامعة 

الكاثوليكية الربتغالية.

قال رئي�س �لوزر�ء �لإ�شباين ماريانو ر�خوي �م�س �لثنني �إنه ل 
قادرة  فعالة  قريبا حكومة  �إقليم قطالونيا  ي�شكل  �أن  ياأمل  يز�ل 
على �لدخول يف حو�ر جاد ومتتثل للقانون حتى يعود �لإقليم �إىل 

و�شعه �لطبيعي �قت�شاديا و�جتماعيا وعلى �شعيد �ملوؤ�ش�شات.
و�أظ���ه���رت وث��ائ��ق ر���ش��م��ي��ة �أن �حل��ك��وم��ة �لإ���ش��ب��ان��ي��ة �أق����رت �ليوم 
�لثنني ب�شلطات زعيم قطالونيا �ملنتخب حديثا كيم تور�، لكنها 
مدريد  �أن  يعني  ما  �ملختارين،  حكومته  �أع�شاء  على  ت�شادق  مل 
�شتو��شل فر�س �حلكم �ملبا�شر على �لإقليم �لو�قع يف �شمال �شرق 

�إ�شبانيا.
�إع����ادة ت�شكيل  ي��رغ��ب يف  �إن���ه  ق���ال  �مل��وؤي��د للنف�شال  ت���ور�  وك���ان 
ت�شرين  �أكتوبر  يف  �إ�شبانيا  عن  �ل�شتقلل  �أعلنت  �لتي  �حلكومة 
�لأول. ور�شح يوم �ل�شبت �أربعة �أ�شخا�س للن�شمام حلكومته وهم 

�إما م�شجونون �أو فرو� خارج �لبلد.

حركة  تعر�س  �إيطاليا،  يف  �لنتخابات  على  ون�شف  �شهرين  بعد 
�خل��م�����س جن���وم �مل��ن��اه�����ش��ة مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ن��ظ��ام وح��رك��ة �لر�بطة 
�ليمينية �ملتطرفة على �لرئي�س �شريجيو ماتاريل وعلى �لبلد 

�أجمع خيارهما لرئا�شة �حلكومة �ل�شعبوية �ملقبلة.
ومن �ملرتقب �لإعلن عن رئي�س �حلكومة بعد �لظهر.

وو�شع زعيما �خلم�س جنوم لويجي دي مايو )31 عاما( و�لر�بطة 
ماتيو �شالفيني )45 عاما( يف �لأيام �لأخرية برناجما م�شرتكا 
يبتعد عن نهج �لتق�شف و”�إملء�ت” بروك�شل، وقد �أقرته قاعدتا 

�حلركتني باكرث من %90 من �لتاأييد.
وكان كل من �لزعيمني يطمح لقيادة �أول حكومة معادية ملوؤ�ش�شات 
�لنظام يف بلد هو من موؤ�ش�شي �لحت��اد �لأوروب���ي، لكنهما �رغما 
على �ختيار �شخ�س ثالث يف ظل �شر�ع �شار على �ل�شلطة بينهما 

ونتائج فردية غري كافية يف �لنتخابات �لت�شريعية.
مبن�شبني  يحتفظا  �أن  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�شحافة  تتوقع  �مل��ق��اب��ل،  يف 
ل�شالفيني  �لد�خلية  وز�رة  هما  �ملقبلة،  �حلكومة  يف  �أ�شا�شيني 

ووز�رة كربى للتنمية �لقت�شادية ت�شم �لعمل لدي مايو.
و�أعلن �شالفيني �لأحد “لقد �تفقنا على رئي�س �حلكومة ووزر�ئها 
غالبية  �ر�دة  ميثل  خيار  �شد  �لفيتو  �ىل  �ح��د  يلجاأ  ب��ال  ون��اأم��ل 

�ليطاليني«.
كونتي  جيو�شيبي  �حلكومة  رئي�س  ملن�شب  �ل�شحافة  ورج��ح��ت 
وروما  فلورن�شا  يف  �خل��ا���س  �لقانون  يف  �أ�شتاذ  وه��و  ع��ام��ا(   54(
�إيطاليا لكن  وخبري يف �لق�شاء �لإد�ري، غري معروف تقريبا يف 
�أجنبية مرموقة مثل  �أ�شتاذ� يف جامعات  م�شاره ملفت وقد عمل 

يال وكامربيدج و�ل�شوربون.
�قت�شادي  �أندريا روفنتيني )41 عاما( وهو خبري  ��شم  ورد  كما 
يعلم يف جامعة بيز�، وباولو �شافونا )81 عاما( �لذي كان وزير� 
معاهدة  �ل�����دو�م  ع��ل��ى  وع���ار����س   1994-1993 يف  لل�شناعة 

ما�شرتيخت �ملوؤ�ش�شة للحتاد �لأوروبي.

�لربيطاين  �لعموم  جمل�س  يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  طالبت 
�م�س حكومة ترييز� ماي مبكافحة �لمو�ل �لرو�شية “�لفا�شدة” 
�لتي يتم “تبيي�شها” يف لندن، حمذرة من �ن “�غما�س �لعينني” 
ي��ن��ال م��ن ���ش��دق��ي��ة �ملوؤ�ش�شات  ���ش��اأن��ه �ن  ع��ن ه���ذه �لم�����و�ل م��ن 

�لربيطانية.
تغم�س  لأن  ع��ذر  �أي  هناك  “لي�س  �إن��ه  تقرير  يف  �للجنة  وق��ال��ت 
فا�شدو  ف��ي��ه  ي�شتخدم  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  عينيها  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
�لن�شان  حقوق  ومنتهكو  بوتني  ف��لدمي��ري(  )�لرو�شي  �لرئي�س 
�ملال �ملبّي�س يف لندن لإف�شاد حلفائنا و�إ�شعاف �شر�كاتنا وتقوي�س 

�لثقة مبوؤ�ش�شاتنا«.
وكانت رئي�شة �لوزر�ء �ملحافظة ترييز� ماي �شددت من �شيا�شتها 
�ز�ء مو�شكو بعد عملية ت�شميم �جلا�شو�س �لرو�شي �ل�شابق �شريغي 
�شكريبال على �لر��شي �لربيطانية يف 4 �آذ�ر مار�س و�لذي �تهمت 

لندن �حلكومة �لرو�شية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه �لأخرية.
و�إثر ت�شميم �شكريبال طردت �حلكومة �لربيطانية دبلوما�شيني 
يف حني �ن  “�ملجرمني و�لنخب �لفا�شدة”،  رو�شا ووعدت بتعّقب 
�ىل  تهدف  عقوبات  فر�س  يتيح  ت�شريعيا  تعديل  �ق��رو�  �ل��ن��و�ب 

مكافحة �نتهاكات حقوق �لن�شان و”حما�شبة” مرتكبيها.
من  متكنو�  وحلفاءه  بوتني  “�لرئي�س  �ن  �عتربت  �للجنة  ولكن 
وتبيي�س  باإخفاء  ي��ح��دث،  مل  �شيئا  �ن  ل��و  كما  عملهم،  مو��شلة 

�أمو�لهم �لفا�شدة يف لندن«.
و�شددت �للجنة يف تقريرها على �ن “�ململكة �ملتحدة يجب �ن تكون 
و��شحة يف �ن �لف�شاد �لآتي من �لكرملني لي�س مو�شع ترحيب يف 

��شو�قنا و�أننا �شنتحرك ملكافحته«.
�شد  �أج��ل  فعالية من  �أك��رث  ب��اإج��ر�ء�ت  �للجنة �حلكومة  وطالبت 
��شا�شية يف  �شوقا مالية  لندن ب�شفتها  �لتي تعاين منها  �لثغر�ت 
�لعامل، ودعت كذلك �ىل تعزيز �لتعاون يف هذ� �ملجال بني �ململكة 
�ل�شناعية  �ل��دول  �ملتحدة وجمموعة  �ل��ولي��ات  وك��ل من  �ملتحدة 

�ل�شبع و�لحتاد �لوروبي.

عوا�شم

لندن

مدريد

روما

االنعطاف اإىل اليمني املتطرف من ابتكاره:

هل �ن دونالد تر�مب هو نيكوال �ساركوزي �الأمريكي...؟

�لفلبني تتخذ »حتركا دبلوما�سيا« بعد هبوط قاذفات �سينية قائمة �إ�سر�ئيلية للمطلوبني لالغتيال من كتائب �لق�سام

�شاركوزي.. �لنعطاف �ىل �ليمني �ملتطرف من �شنعهتر�مب هل �شي�شتفيق يف �لوقت �ملنا�شب

نيكول كان مهوو�شا بامريكا

لن يغفر له �ن�شاره م�شالة �لهجرة

طالب��ان تت��وع���د بهجم����ات يف ك��اب����ول  �لنائب �جلديد للرئي�ص �ل�سيني يزور رو�سيا 
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ك�شف �لأمني �لعام �مل�شاعد للحتاد 
بوعلي  ل��ل�����ش��غ��ل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل����ع����ام 
�مل��ب��ارك��ي �أم�����س �لث��ن��ني، ع��ن موعد 
�لنتهاء من �عد�د وثيقة قرطاج 2 

على م�شتوى �خلرب�ء.
ب����اأن ذل���ك �شيكون  �مل��ب��ارك��ي  و�أف������اد 
�ليوم �لثلثاء، بعد ��شتكمال بع�س 
�ملجالني  يف  �ل�����ش��غ��رية  �ل��ت��ع��دي��لت 

�لقت�شادي و�لجتماعي.
�إذ�عي،  ت�شريح  �ملباركي يف  �أكد  كما 
بعد  �شيح�شم  �ل��روؤ���ش��اء  �جتماع  �أن 
�حلكومة  ه��ي��ك��ل��ة  م�����ش��األ��ة  يف  ذل����ك 
تطبيق  ���ش��ي��ت��وىل  وم�����ن  وب���ق���ائ���ه���ا 
وجود  �إىل  م�شري�  �جلديد،  �لتفاق 
�مل�شاركة  �لأح�����ز�ب  ب��ه  ب��ن��د ط��ال��ب��ت 
�جلديد  �لت��ف��اق  �شمن  �حل����و�ر  يف 
لإجناح  �لتفرغ  �ىل  �حلكومة  يدعو 
�ن تكون معنية  �ملقبلة دون  �ملرحلة 
بالنتخابات �ملقبلة يف �شنة 2019 
مع �حرت�م حق �جلميع يف �لرت�شح.
وت�شريحات  �مل��ع��ط��ي��ات  ك��ل  وت�����ش��ري 
مم����ث����ل����ي �مل����ن����ظ����م����ات و�لأح�������������ز�ب 
وثيقة  ع���ل���ى  �مل���وق���ع���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ق��رط��اج ع��ل��ى وج���ود �ج��م��اع و�تفاق 
�شيا�شي و��شع بينهم لإجر�ء حتوير 
وز�ري �شامل لكامل تركيبة حكومة 

يو�شف �ل�شاهد.
وح�شب و�شائل �علم حملية، يبدو 
يف  ت�شمينه  �شيتم  �آخ���ر  ت��و�ف��ق��ا  �ن 
مو��شلة  ويخ�س   2 قرطاج  وثيقة 
ت���روؤ����س �حلكومة  �ل�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف 
�لقادمة �لتي �شتو��شل مهامها �ىل 
�لت�شريعية  �لنتخابات  �إج��ر�ء  حني 

�شنة 2019.
وُنقل عن م�شادر وجود �جماع على 
رئي�شا  �ل�شاهد  يو�شف  على  �لبقاء 
للت�شكيلة �حلكومية �لقادمة �شرط 
�أن يتعهد بعدم �لرت�شح للنتخابات 

�لرئا�شية �لقادمة.
و�أول �لأطر�ف �ل�شيا�شية �لتي تدعم 

�لرت�شح  بعدم  �ل�شاهد  تعهد  فكرة 
هي  �لقادمة  �لرئا�شية  للنتخابات 
زعيمها  طلب  �لتي  �لنه�شة  حركة 
ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي م��ن��ذ �أ����ش���ه���ر من 
للنتخابات  �لرت�شح  ع��دم  �ل�شاهد 

�لرئا�شية.
بانتقاد�ت  حينها  ��شُتقبل  م��ق��رتح 
و��شعة و�عترب �شربا حلق د�شتوري. 

وقتها  �جلمهورية  رئا�شة  و�أع��رب��ت 
تاأييده،  وع��دم  �مل��ق��رتح  رف�شها  ع��ن 
بالتنديد  ت��ون�����س  ن����د�ء  ع��ل��ي��ه  ورّد 
مبحاولة ر��شد �لغنو�شي �لتدخل يف 

“�ل�شاأن �لد�خلي للحزب«. 
وح�������ش���ب �ل���ت�������ش���ري���ب���ات �ل���ر�ئ���ج���ة، 
�لقادم  �ل�����وز�ري  �ل��ت��ح��وي��ر  �شيكون 
لكنه  وز�ري���ة  منا�شب  لعدة  �شامل 

�شي�شتثني بع�س �لوز�ر�ت �ل�شيادية. 
وحت���دث���ت ج���ري���دة �ل�����ش��ح��اف��ة، يف 
�نطلق  عن  �لأح��د  �ل�شادر  عددها 
قرب  مع  “�لكا�شتينغ”،  �أ�شمته  ما 
�لإع�������لن ع���ن وث��ي��ق��ة ق���رط���اج 2، 
للق�شبة  �جل��دي��د  �ل�شاكن  لختيار 
�مل�شار  يف  �لتحوير  �أن  �أ���ش��ا���س  على 
�ل�شيا�شي �شيكون يف �لعمق و�شي�شمل 

رئي�س �حلكومة، رغم ��شتبعاد طيف 
من �ملر�قبني مغادرة يو�شف �ل�شاهد 
ل��ك��ر���ش��ي��ه و�لك����ت����ف����اء ب�����ش��خ دم����اء 
جديدة يف حكومته، يف �طار حتوير 
�لعمل  ت����اأم����ني  ع���ل���ى  ق������ادر  ج���زئ���ي 
�لولية  م��ن  تبقى  م��ا  يف  �حلكومي 

�لنتخابية.
وذك��������رت �ل�������ش���ح���ي���ف���ة، ج���م���ل���ة من 
�ل��ت��ي مت ت��د�ول��ه��ا لتويل  �لأ���ش��م��اء 
�ملهام على ر�أ�س �حلكومة، على غر�ر 
�ل�شياحة  -وزي����ر  �لعجيمي  خ��ل��ي��ل 
و2010   2008 ب����ني  �ل�������ش���اب���ق 
�ل�شياحة  -وزي����رة  �ل��ل��وم��ي  و�شلمى 
�لبارزة  �ملوؤ�ش�شة  و�لقيادية  �حلالية 
يف ن��������د�ء ت���ون�������س وع����ب����د �ل���ك���رمي 
�لزبيدي -وزير �لدفاع �حلايل، �ىل 
جانب عفيف �شلبي -رئي�س جمل�س 
�لتحاليل �لقت�شادية حاليا ، ور�شا 
�شلغوم -وزير �ملالية ، كما طرح ��شم 
�لأعر�ف،  ملنظمة  �ل�شابقة  �لرئي�شة 
ب�شعة  م��ن��ذ  ب��ق��وة  ب��و���ش��م��اوي،  ود�د 
�أيام.. من جهة �أخرى، نقلت و�شائل 
مطلعة،  م�شادر  عن  حملية  �ع��لم 
�أن �ل�شيغة �لنهائية لوثيقة قرطاج 
يف  �لنظر  لإع���ادة  دع��وة  ت�شمنت   2
�ل���ن���ظ���ام �لن���ت���خ���اب���ي. ووف�����ق نف�س 
جلنة  ت�شكيل  �شيتم  ف��اإن��ه  �مل�����ش��در 
ف��ن��ي��ة ت�����ش��م مم��ث��ل��ني ع��ن �لأح����ز�ب 
�ليها  ُع��ه��دت  �ل��ق��ان��ون  وخ����رب�ء يف 
�ل��ف�����ش��ول �ملطلوب  �ل��ن��ظ��ر يف  م��ه��ام 

تعديلها يف �لنظام �لنتخابي.
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  �أن  يذكر 
قائد �ل�شب�شي كان قد دعا يف خطاب 
�أل��ق��اه ي���وم 20 م��ار���س �مل��ا���ش��ي �ىل 
ت��غ��ي��ري �ل���ق���ان���ون �لن���ت���خ���اب���ي قبل 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ق��ادم��ة يف �إ���ش��ارة �إىل 
و�لرئا�شية  �لت�شريعية  �لنتخابات 
دعوته  يف  م�����ش��ت��ن��د�   ،2019 ���ش��ن��ة 
ثلثة  ط��رح��ه��ا  م����ب����ادرة  �ىل  ت��ل��ك 
�لدميا�شي  ح�������ش���ني  �أك�����ادمي�����ي�����ني 
و�ل�شادق بلعيد وهيكل بن حمفوظ 

لتعديل �لقانون �لنتخابي.

•• عوا�شم-وكاالت:

ر�أى �مل�شت�شار و�ملعلق �ل�شيا�شي زيد بلباجي يف 
مقال له ب�شحيفة “ذي �ر�ب” نيوز �ل�شعودية 
�نهيار  تفادي  �إىل  ت�شعى  �لأوروب��ي��ة  �لقوى  �أن 
�لتفاق �لنووي بعد �إعلن �لرئي�س �لأمريكي 

دونالد تر�مب �ن�شحاب بلده منه. 
بالن�شبة �إىل �لذين �نخرطو� يف �ملفاو�شات قبل 
و�لإرهاق  �لإع��ي��اء  ك��ان  �لت��ف��اق،  �إىل  �لتو�شل 
�أبرز �مل�شاعر �لتي �عرتتهم. فالربنامج �لنووي 
�لإير�ين �شّكل تهديد�ً كبري�ً وكان �ملفاو�شون 
�لدويل  �ملجتمع  تنف�س  مر�وغني.  �لإير�نيون 
�ل�شعد�ء بعدما وعد �لتفاق مبجيء عقد من 

�ل�شلم على �لأقل. 
وك���ان ه���ذ� �لت���ف���اق ح��اج��ة ل�����ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر يف 
�شنو�ت  بعد  ينهار  �قت�شادها  ب��د�أ  �لتي  �إي���ر�ن 

من �لعزلة.
كّلف �لربنامج �لنووي �لإير�ين حو�يل 160 
�لنفطية  �ل��ع��ائ��د�ت  خ�شائر  م��ن  دولر  مليار 
ب�شبب  �مل��ب��ا���ش��رة  �لأج��ن��ب��ي��ة  و�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 

�لعقوبات. 
وي�شل �لرقم �إىل 500 مليار دولر عند تقدير 
�ل�����ش��ائ��ع��ة. مب��وج��ب �لتفاق،  �ل��ف��ر���س  ك��ل��ف��ة 
دولر  م��ل��ي��ار   100 م��ن  �أك����رث  �إي�����ر�ن  ك�شبت 
من �لأ�شول �ملجمدة يف �خل��ارج، وكانت قادرة 
�لعاملية  �لأ�شو�ق  يف  �لنفط  بيع  ��شتكمال  على 

و��شتخد�م �لنظام �ملايل �لعاملي للتجارة.
�شيتعر�س  ل��ل��م�����ش��اك��ل،  �لت���ف���اق  م��و�ج��ه��ة  م��ع 
�لغربية  �ملالية  و�مل�شالح  �لإي���ر�ين  �لقت�شاد 
ل������لأذى. ت��ن��ع��ك�����س ه����ذه �مل���خ���اوف م���ن خلل 
�ل��ن�����ش��اط �مل��ح��م��وم ل������وزر�ء خ��ارج��ي��ة �ل����دول 
�لأوروبية �لذين يحاولون �إبقاء �لتفاق حياً. 

وت���ر�ف���ق �ن�����ش��ح��اب ت��ر�م��ب م��ع ت��ع��ه��د باإعادة 

�إير�ن  على  قا�شية  �قت�شادية  عقوبات  فر�س 
���ش��ت��وؤذي ب��ل ���ش��ك �ل�����ش��لم �مل��ب��ن��ي بعناية بني 
�ل�شيا�شة  من�شقة  �ل���دويل.  و�ملجتمع  ط��ه��ر�ن 
فيديريكا  �لأوروب����������ي  ل����لحت����اد  �خل���ارج���ي���ة 
موغرييني ووزر�ء خارجية بريطانيا وفرن�شا 
و�ملانيا �لذين وقعو� على �لتفاق، حر�شو� على 
�لقوى  �إي��ر�ن. تريد  �أم��ام  به  �لتز�مهم  �إظهار 
�لأوروبية �حلفاظ على �لتعاون �لأوروبي من 

خلل وعود ديبلوما�شية ومنافع �قت�شادية.
كان   2015 �ت���ف���اق  �أّن  ب��روك�����ش��ي��ل  �ع���ت���ربت 
و�لذي  �خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  �لأه��م  �إجنازها 
ي�شتند �إىل �إطلق �لتعامل �لتجاري مع �إير�ن 
يف مقابل توقف �لأخرية عن حيازة �أي �إمكانية 
لبناء قنبلة ذرية. لقد كانت هذه �لت�شوية هي 
�لتي �أر�د ممثلو �أوروبا مناق�شتها مع نظر�ئهم 
�لربيطانيني يف بروك�شيل يوم �لثلثاء. عقب 
�للقاء، و�فق وزر�ء خارجية بريطانيا وفرن�شا 
�قت�شادية  نقاط  ت�شع  من  خطة  على  و�أملانيا 

للإبقاء على �لتفاق �لنووي. 
و�ف����ق ب��ع�����س م��ن يف �ل��ق��ي��ادة �لإي���ر�ن���ي���ة على 
�ملخاوف  �ع��رت����س  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �خل��ط��ة 
�ملالية  و�لتحويلت  �لأع��م��ال  قطاع  يف  �ملالية 
و�نقطاعات حمتملة يف �إنتاج �لنفط و�لغاز. مع 
�أزمة �لريال �لإير�ين، ياأتي �لعر�س �لأوروبي 
�إىل  �لعملة  �نخف�شت  لقد  منا�شب.  وق��ت  يف 
م�شتوى قيا�شي مقابل �لدولر يف �ليوم �لتايل 

على �إعلن �لقر�ر �لأمريكي. 
على �لأوروبيني �أن ينخرطو� مع كل �جلانبني 
�لعلقة  يف  ت����ده����ور�ً  ي�����ش��ب��ب��و�  �أن  دون  م���ن 
�إد�رة تر�مب. لقد كانت  مع  �أ�شا�شاً  �مل�شطربة 
�لوليات �ملّتحدة غالباً يف تناق�س مع حلفائها 
�لأوروبيني منذ تعيني جون بولتون م�شت�شار�ً 
ل�شوؤون �لأمن �لقومي. من بني �لأ�شباب �لتي 
�ل��ن��ووي هو  �لت��ف��اق  �إىل رف�س  تر�مب  دفعت 
�لبال�شتي  �ل�شاروخي  �لربنامج  �شموله  ع��دم 
وتدخلت طهر�ن يف نز�عات �ل�شرق �لأو�شط. 

�لتي  �ل��ع��لق��ات  طبيعة  �أي�����ش��اً  ي�شمل  مل  كما 
�شتربز بعد نهاية قيوده �شنة 2025.

�أبدى رئي�س منظمة �لطاقة  يف �لوقت نف�شه، 
ت�شاوؤمه  �شالح  �أك���رب  علي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ذري��ة 
�أّن بلده  �لأوروب���ي وح��ّذر من  ح��ول �لنفتاح 
نطاق  ع��ل��ى  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  لتخ�شيب  م�شتعدة 
�لإطار،  ه��ذ�  يف  قيود.  �أي  دون  من  و  �شناعي 
�شلبة  ���ش��م��ان��ات  ت��اأم��ني  �أوروب�����ا  ع��ل��ى  �شيكون 
�لحتفاظ  على  ق��ادرة  �شتكون  باأّنها  لطهر�ن 
باملنافع �لقت�شادية �لتي ك�شبتها من �لتفاق 
�لنووي بغ�ّس �لنظر عن �إعادة فر�س و��شنطن 
�لأملانية  �مل�شت�شارة  �أع��ل��ن��ت  ل��ق��د  ل��ل��ع��ق��وب��ات.  
�أنه  �شنة  خلل  �لثانية  للمرة  مريكل  �أجنيل 
�أوروبا �لعتماد على �لوليات  مل يعد باإمكان 
بد�أ  منذ  �لقارة  تنامى يف  �شعور  وهو  �ملتحدة، 
�ملخاطر  حجم  ب�شبب  لكن  رئ��ا���ش��ت��ه.  ت��ر�م��ب 
�أوروب�����ا، ل ت�شتطيع  ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأم��ن��ي��ة 
�لوليات  م���ع  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م��و�ج��ه��ة  حت��م��ل 
�مل��ّت��ح��دة. لي�س ب��اإم��ك��ان �أوروب����ا �لع��ت��م��اد على 
رو�شيا �أو �ل�شني لت�شمن �أمنها. لدى �مل�شارف 
و�ل�����ش��رك��ات �لأوروب���ي���ة ت��ع��ام��ل �ق��ت�����ش��ادي مع 
�لوليات �ملتحدة �أكرب بكثري مما هو مع �إير�ن. 
ومع رغبة رو�شيا بتق�شيم و�إ�شعاف �لتحالفات 
�لأوروبيني  �لديبلوما�شيني  ع��ل��ى  �ل��غ��رب��ي��ة، 

�ل�شعي �إىل حت�شني �لعلقات مع و��شنطن.
�إن �ن��ه��ي��ار�ً ك��ام��ًل ل��لت��ف��اق ل��ن ي����وؤدي فقط 
لربناجمها  �إي���ر�ن  تو�شيع  �حتمال  تز�يد  �إىل 
�لنووي بل �شي�شجعها على �ل�شتمر�ر بتدخلها 
باأن  �أخ��ري�ً  بلباجي  ويذكر  �ملنطقة.  �شوؤون  يف 
�أوروب��ا ميكن �أن تر�شد �لوليات �ملتحدة حول 
قادرة  باأنها  �إي��ر�ن، لكن ل ميكنها �لفرت��س 
���ش��ي��ق��و���س �لعلقة  ع��ل��ى ق��ي��ادت��ه��ا وه�����ذ� م���ا 

�لعابرة للأطل�شي.

مالي��زي���ا حتق�ق يف ف�سيح��ة �سن�دوق ��ستثم��اري 
•• كواالملبور-اأ ف ب:

�لتهامات  يف  للتحقيق  �م�س  فريقا  �ملاليزية  �ل�شلطات  �شكلت 
�لتي �أ�شارت �إىل نهب مليار�ت �ل��دولر�ت من �شندوق ماليزيا 
�ل�شتثماري )1�م دي بي( يف عملية �حتيال ي�شتبه تورط رئي�س 
�لوزر�ء �ل�شابق جنيب رز�ق فيها. وقاد رئي�س �لوزر�ء �جلديد 
مهاتري حممد حتالفا �إ�شلحيا حقق فوز� مفاجئا يف �نتخابات 
9 �أيار مايو على �ئتلف جنيب �لذي حكم ماليزيا دون �نقطاع 
على مدى �شتة عقود. و�عترب �لغ�شب �ل�شعبي جر�ء �لتهامات 
بتف�شي �لف�شاد يف �أو�شاط �لنخبة �حلاكمة وحتديد� �لف�شيحة 
حتالف  لفوز  رئي�شيا  �شببا  بي”  دي  “1�م  ب�شندوق  �ملرتبطة 
على  للم�شاعدة   2009 يف  �ل�شندوق  جنيب  و�أ�ش�س  مهاتري. 

�شادت  لكن  �آن��ذ�ك.  �أف��اد  ما  بح�شب  �ملاليزي  �لقت�شاد  تطوير 
�تهامات باأنه نهب مع عائلته و�ملقربني منه �ل�شندوق يف عملية 
ك��امي��ان حتى نيويورك حيث  �م��ت��دت م��ن ج��زر  �حتيال ك��ربى 
��شتخدمت �لأمو�ل �مل�شروقة ل�شر�ء �أ�شياء خمتلفة من عقار�ت 
�إىل �أعمال فنية. وتعهد مهاتري �لذي توىل رئا�شة �لوزر�ء من 
1981 �إىل 2003 وعاد من تقاعده للإطاحة بنجيب �إعادة 
و�شيتوىل  ب��ي«.  دي  “1�م  ب�شندوق  �ملرتبطة  �لتحقيقات  فتح 
�ملنهوبة و�تخاذ �جر�ء�ت  �لأ�شول  �إعادة  �لتحقيق مهمة  فريق 
قانونية �شد �لأ�شخا�س �مل�شتبه بخرقهم �لقانون يف ما يتعلق 
بال�شندوق، بح�شب مكتب رئا�شة �لوزر�ء. و�أفاد بيان �ملكتب �أن 
وحدة  �ملكون من  �لفريق  ت�شكيل  ي�شاهم  باأن  تاأمل  “�حلكومة 
ت�شم عدة وكالت يف �إعادة �لكر�مة ملاليزيا �لتي تلوثت �شمعتها 

بف�شيحة �لختل�شات �ملرتبطة ب�+1�م دي بي+«.  و�شيت�شمن 
ومكتب  و�ل�شرطة  �لف�شاد  مكافحة  وكالة  عن  ممثلني  �لفريق 
�لنائب �لعام �إىل جانب �ع�شاء فريق �شابق ت�شكل يف عهد جنيب 
�إليه.  �لت��ه��ام��ات  توجيه  ب��اق��رت�ب  �لتكهنات  �ث��ر  تفكيكه  ومت 
و�شيرت�أ�س �لفريق عبد�لغني باتايل، وهو �لنائب �لعام �ل�شابق 
�لذي �أزيح من من�شبه يف 2015 عندما كان يقود �لتحقيقات 
�لتو��شل  �ل��ف��ري��ق  م��ه��ام  و���ش��ت�����ش��م��ل  ب��ال�����ش��ن��دوق.  �مل��رت��ب��ط��ة 
م��ع وك���الت �ن��ف��اذ �ل��ق��ان��ون يف دول �أخ���رى ك��ال��ولي��ات �ملتحدة 
و�شوي�شر� و�شنغافورة وكند�، بح�شب �لبيان �ل�شادر عن مكتب 
مهاتري. ويعتقد �أنه مت حتويل مبالغ �شخمة من �ل�شندوق �إىل 
دول يف �نحاء �لعامل عرب �شبكة معقدة من �لتعاملت �ملالية. 

لكن جنيب و�ل�شندوق نفيا مر�ر� �ل�شبهات بالف�شاد.

اليوم االنتهاء من اإعداد وثيقة قرطاج 2:

تون�ص: بقاء �ل�ساهد رهني تعهده بالتز�م �سيا�سي...؟

�جتماع �حل�شم هذ� �ل�شبوع

هل يبقى �ل�شاهد ربان �ل�شفينة

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• مي�شيل باردي

  ي��ت��اب��ع �ل��ع��امل ب��ك��ل �أم���ل وق��ل��ق ت��ط��ور �لعلقات 
�حلالة  لي�شت  وهي  �لكوريتني  بني  �لدبلوما�شية 
�للقاء�ت  عديد  �ُشّجلت  فقد  نوعها.  م��ن  �لأوىل 
يف  �لنجاح  دون  �ملا�شية،  �لعقود  يف  �مل��ح��اولت  �أو 
�لهدنة،  تكري�س تبادلت حقيقية وجتاوز مرحلة 
منذ  �لكوريتني  ب��ني  �ل��ق��ائ��م  �ل��و���ش��ع  تطبع  �ل��ت��ي 
���ش��ت��ذه��ب �لأم�����ور �ىل م��ا هو  1953. ف��ه��ل  ع���ام 
�بعد هذه �ملرة؟ �ل�شوؤ�ل مفتوح، لأن �مل�شكلة لي�شت 
�إنها متعددة  �ل�شمال و�جلنوب:  ثنائية بني  فقط 
�ملتحدة،  و�ل��ولي��ات  �ل�شني  �أول  ت�شمل  �ل�شلع، 
على  �ملطلة  �لبلد�ن  و�أخ���ري�  ورو�شيا،  �ليابان  ثم 

بحر �ل�شني.

لعبة البلياردو
�إن م�شلحة بيونغ يانغ يف �ملجمل، مع �حلفاظ     
ع��ل��ى ن��ظ��ام��ه��ا �ل����ش���رت�ك���ي �ل����ذي ي���ق���وده �حلزب 
�ل����و�ح����د، ه���ي ت��ن��ف��ي�����س �ق��ت�����ش��اده��ا �مل��ب��ن��ي على 
�شيول، مع �حلفاظ على  �أم��ا م�شلحة  �حل��رم��ان. 
ق���در�ت���ه���ا �ل��دف��اع��ي��ة، ف��ت��ت��م��ّث��ل يف خ��ف�����س �شقف 

�لتهديد �لقادم من �ل�شمال.
ل�شيول  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �ل�����ش��ف��ق��ة  ه����ذه  وت��ت�����ش��م��ن     
�ل�شمايل،  �لكوري  �لنووي  �ل�شلح  نزع  وو��شنطن 
�أو  �لكلي  �لن�شحاب  �لأخ���رية،  لهذه  بالن�شبة  �م��ا 
�جل��زئ��ي ل��ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة م��ن �جل��ن��وب. وهنا 
تاأتي لعبة �لبلياردو. فمع �د�نتها لتجاوز�ت كوريا 
�ىل  تنتقل  ب��اأن  �لقبول  بكني  ترف�س  �ل�شمالية، 

حدودها �لفل�شفة �ل�شيا�شية للجنوب.
   وعلى �لعك�س من ذل��ك، ف��اإن �ن�شحاب �لوليات 
فانه  ���ش��ي��ول،  �شُي�شعف  �ن��ه  على  ف�شل  �مل��ت��ح��دة، 
�ل�شني  بحر  على  �ملطلة  �ل���دول  �أي�شا  �شي�شعف 
وماليزيا وغريها(  و�ندوني�شيا  وفيتنام  )�لفلبني 

�ل��ت��ي ت��ق��اوم رغ��ب��ة ب��ك��ني يف �ب��ت��لع جميع �جلزر 
ع�شكريا  �ل��د�خ��ل��ي  �لبحر  م��ن  ن��وًع��ا  منه  لتجعل 
و�قت�شاديا يف �شوء �ملو�رد �لتي ي�شيطرون عليها. 
وهكذ�، فاإن ما يحدث يف بيونغ يانغ يتجاوز بكثري 
�ل����ذي ير�شم   ،38 �ل��ف��ا���ش��ل خ��ط ع��ر���س  �خل���ط 

حدود �لكوريتني.

هّوة اأيديولوجية
�أن يوؤخذ بعني �لعتبار. لقد  �آخ��ر يجب     جانب 
�أنتج �نغلق كوريا �ل�شمالية �شعبا متاأدجلا متاًما 
“زوت�شيه”  �إىل  �خل�����ش��وع  يف  ���ش��ل��وك��ه  ي��ت��ل��خ�����س 
على  وتقوم  �ل�شمالية  لكوريا  �لر�شمية  )�لعقيدة 
ثلث �أ�ش�س هي �ل�شتقلل يف �ل�شيا�شة، وحتقيق 
�لذ�تي  بالدفاع  م��روًر�  �لقت�شاد،  ذ�ت��ي يف  �كتفاء 
�مل��رتج��م��ة( وللدعاية �شد  �ل��وط��ن �لأ���ش��ل -  ع��ن 
�جل���ن���وب و�لأم���ري���ك���ي���ني. وق���د ت���اأك���دت م���ن ذلك 
عينتني  ع��ن��دم��ا  �ل�شبعينيات،  �أو�ئ�����ل  يف  بنف�شي 
�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر لتامني �لت�شال 
�ل�شمال  �لأحمر يف  �ل�شليب  بني ممثلي جمعيتي 
للحكومة(  �ل���و�ق���ع مم��ث��ل��ني  و�جل���ن���وب )وه����م يف 
�أ�شرنا  �لتي  �أح��د �حل����و�ر�ت  ي��ح��اول��ون فتح  ك��ان��و� 

�ليها �أعله.
   �ن �لتدريع �لأيديولوجي غري قابل للخرت�ق 
درع �خلمري �حلمر  �أك��رث �شلبة من  بل  تقريبا، 
�لذين كنت قد �ت�شلت بهم يف �شياق �شر�ع �لهند 
�ل�شينية، و�لذين لّينت در��شتهم يف فرن�شا �إىل حد 
ما طباعهم و��شاليبهم و�ن مل يتغرّيو� يف �لعمق. 
و�إذ� ��شتمر تطور �لعلقات بني �لكوريتني، فكيف 
وكيف  �ل�شكان  ل��دى  وت�شويقه  ذل��ك  ترويج  �شيتم 
مبا  للم�شكلة،  �لد�خلي  �لبعد  �ن  ب��ه؟  �شي�شعرون 
يف ذلك بالن�شبة للجنوب، هو جانب �آخر من هذ� 

�خللط �لو��شع للأور�ق، �إذ� حدث.
ترجمة خرية �ل�شيباين

�سد�م �إيديولوجي بني �لكوريتني

املدير ال�ضابق الحتادات اأرباب العمل يف جنيف

لي�س باإمكانها االعتماد على رو�ضيا اأو ال�ضني لت�ضمن اأمنها

�أوروبا ال ت�ستطيع حتمل مو�جهة دبلوما�سية مع �أمريكا
رو�سيا تتهم تتار �لقرم بالتخطيط ل�سن هجمات 

مقتل 12 مدنيا يف مايل بظروف غام�سة 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

تتار  �م�س �لثنني  ��س بي”  “�ف  �لرو�شي  �تهم جهاز �لمن 
�جلزيرة  ل�شبه  رو�شيا  �شم  يعار�شون  �لذين  �مل�شلمني  �لقرم 
�لوكر�نية، بالتخطيط ل�شن هجمات بدعم من كييف. وقال 
�جلهاز �ن م�شاعد� مل�شطفى جميليف، �لزعيم �لروحي لتتار 
�لقرم و�لع�شو يف �ملجل�س �لعلى يف �لربملان �لوكر�ين، يقود 

جمموعة من �ملهاجمني.
�لتتار  �لرو�شية على  �ملز�عم مع تكثيف �لهجمات  وتاأتي هذه 
�لقرم  تتار  ن�شطاء من  ب��اأن  ت�شتبه  �نها  �ن قالت مو�شكو  بعد 
يوؤ�ش�شون وي�شاركون يف جمموعة متطرفة ويجندون �ع�شاء 
لها، وهي �لتهم �لتي ميكن �ن ت�شل عقوبتها �ىل ع�شر �شنو�ت 
�يرول  يقودها  �لتي  �جلماعة  �إن  �جلهاز  وق��ال  �ل�شجن.  من 
�أو�م��ر من رفعت  فلييف م�شاعد جميليف، حتركت بناء على 
“بدعم  �ل��ق��رم  يف  �ملحظور  �لتتار  جمل�س  رئي�س  ���ش��وب��اروف، 
م��ن جهاز �لم��ن �لوك����ر�ين«. و����ش��اف �جل��ه��از �ن �ملجموعة 
�شنت هجوما تخريبيا على منزل �ملفتي �لعام للقرم يف كانون 
مكتب  من  �شور�ً  �لرو�شي  �لتلفزيون  وعر�س  يناير.  �لثاين 
“�ف ��س بي” للقاء رجلني ما يبدو �نه زجاجات حارقة على 
مبنى �عقبه �نفجار. وقالت رو�شيا �نها �حتجزت �حد �ع�شاء 
�جلماعة وهو �لك�شندر �شتي�شنكو يف ني�شان �بريل �ثناء دخوله 

�لقرم للتح�شري ملمار�شة ��شتفز�ز�ت.
وط��ل��ب��ت �خل��ارج��ي��ة �لوك���ر�ن���ي���ة يف ذل���ك �ل��وق��ت م��ن رو�شيا 
�لرو�شي  �لتلفزيون  وعر�س  �عتقاله.  ومكان  �شبب  تو�شيح 
يك�شف عن هويته  لرجل مل  ��س بي”  “�ف  �شور� من جهاز 

يبدو �نه �شتي�شنكو يبلغ �ملحققني بتفا�شيل.
و�شنفت رو���ش��ي��ا �ث��ن��ني �خ��ري��ن م��ن ت��ت��ار �ل��ق��رم وم��ن بينهم 
فييف ك�شخ�شني مطلوبني. وكانت رو�شيا حظرت ر�شميا على 
جميليف دخول �لقرم ملدة خم�س �شنو�ت بعد فرتة ق�شرية من 
بالرئي�س  �لطاحة  �عقب  و�ل��ذي   2014 يف  �ملنطقة  �شمها 

�لوكر�ين �ملو�يل لرو�شيا فيكتور يانوكوفيت�س.
ويقيم جميليف حاليا يف تورونتو بكند� ومل يت�شن �حل�شول 
�ل�شكان  �مل�شلمون هم من  �لقرم  وتتار  له.  ف��وري  تعليق  على 
�ل�شليني يف �شبه �جلزيرة �لو�قعة على �لبحر �ل�شود. و�إبان 
حكم جوزيف �شتالني مت نفيهم �ىل كاز�خ�شتان ومل يعودو� �ل 
�لقرم  تتار  ويعار�س معظم  �ل�شوفياتي.  �لحتاد  �شقوط  بعد 
�لرو�شية  �ل�شلطات  �طلقت  وقد  ل�شبه �جلزيرة،  �شم مو�شكو 
�لتلفزيونية  وقناتهم  جمل�شهم  وحظرت  �شدهم  قمع  حملة 

و�عتقلت ع�شر�ت �لن�شطاء من بينهم و�شجنتهم.
و����ش���ارك ن�����ش��ط��اء ت��ت��ار �ل���ق���رم يف حت���رك���ات لإغ�����لق �لطرق 
و�حتجاجات وتدمري خطوط �لكهرباء من �وكر�نيا �ىل �شبه 

جزيرة �لقرم.

 •• باماكو-اأ ف ب:

مايل  �شمال  يف  جت��اري��ة  �شوق  يف  �لق��ل  على  مدنيا   12 قتل 
ت��ز�ل غام�شة  ق��رب �حل��دود مع بوركينا فا�شو يف ظ��روف ل 
�حد  تعر�س  �عقبت  �نها  �إذ  فيها  �شالع  �جلي�س  �ن  ويعتقد 
جنوده لإطلق نار �ثناء وجوده يف �ل�شوق، كما �فادت م�شادر 

ع�شكرية �م�س �لأول �لحد.
�لدول  ملجموعة  �مل�شرتكة  �ل��ق��وة  يف  ع�شكري  م�شدر  وق���ال 
�خلم�س يف �ل�شاحل )مايل وبوركينا فا�شو و�لنيجر وموريتانيا 
وت�شاد( لوكالة فر�ن�س بر�س �إن �حلادث وقع يف �شوق جتارية 
يف منطقة بوليكي�شي �لقريبة من �حلدود �ل�شمالية ملايل مع 
بوركينا فا�شو و�إن “�جلنود �ملاليني �لعاملني حتت قيادة قوة 

جمموعة �خلم�س يف �ل�شاحل هم حمور هذه �لق�شية«.
و�أ�شاف �إن “�حد هوؤلء �جلنود تعر�س لإطلق نار من قبل 
ويف  ب��ع��ده��ا  بوليكي�شي.  منطقة  يف  جت��اري��ة  ���ش��وق  يف  م�شلح 
ظروف مل تت�شح بعد، ُقتل 12 مدنيا على �لقل يف �ملكان”، 
م�شري� �ىل �ن �لت�شالت بني باماكو وهذه �ملنطقة �شعبة يف 

�لوقت �لر�هن. من جهته قال م�شدر ع�شكري مايل لفر�ن�س 
بر�س “هذ� �شحيح، لقد �فيد عن مقتل 12 مدنيا على �لقل، 

ولكن �لتحقيق هو من �شيك�شف ملب�شات كل ما جرى«.
و��شاف �مل�شدر “من �ل�شعب �لت�شال هاتفيا باملنطقة. يجب 
�جر�ء حتقيق ملعرفة كيف قتل �ملدنيون ومن �طلق �لنار على 
“هفوة”  عن  �ل��ر�ه��ن  �لوقت  يف  �حلديث  ر�ف�شا  �جلندي”، 

�رتكبها �جلي�س �ملايل و��شفرت عن مقتل �ملدنيني.
بحياة  ت��ودي  �خطاء  بارتكاب  �مل��ايل  �جلي�س  يتهم  ما  وغالبا 
و�حيانا  تع�شفية  �ع��ت��ق��الت  �ىل  باللجوء  �و  �ب��ري��اء  مدنيني 
بتنفيذ عمليات �عد�م ميد�نية يف �طار حربه على �ملتطرفني.

وبح�شب �مل�شدر �لع�شكري �ملايل فاإنه “بح�شب �فاد�ت �شاهدي 
�دى  مم��ا  م��ايل  ع�شكري  على  �ل��ن��ار  �طلق  م�شلحا  ف��اإن  عيان 
لإ�شابته بجروح نقل على �ثرها �ىل �مل�شت�شفى حيث كان ليل 

�ل�شبت ل يز�ل بني �حلياة و�ملوت«.
و�ت�شلت فر�ن�س بر�س ع�شر �لحد بوزير �لدفاع �ملايل تيينان 
مل  �ل��وزي��ر  لكن  ج��رى  م��ا  ملب�شات  ل�شتي�شاحه  كوليبايل 

يعّلق على �مل�شاألة.

•• القاهرة -وام:

�أن حو�ر  �لعربية، على  �ل��دول  �لعامة جلامعة  �لأمانة  �ك��دت 
�حل�شار�ت و�لثقافات ميثل حجر �لز�وية يف بناء تنوع ثقايف 
�لآخ��ر و�لتعرف على  �ملثلى ملعرفة  �لو�شيلة  و�أن��ه هو  متناغم 
ثقافته ون�شر قيم �لت�شامح و�لتفاهم و�لحرت�م �ملتبادل بني 
�لعامليني  و�لأم���ن  �ل�شلم  وتعزيز  و�ل�����ش��ع��وب،  �لأمم  خمتلف 

وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
جاء ذلك يف بيان ��شدرته �م�س مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للتنوع 
�لثقايف، و�لذي يو�فق �حلادي و�لع�شرين من �شهر مايو من 

كل عام و�لذي �أعلنته منظمة �لأمم �ملتحدة يوماً عاملياً للتنوع 
�لثقايف من �أجل �حلو�ر و�لتنمية.

و�كدت �لأمانة �لعامة على �أهمية �لحتفال �لعاملي بهذ� �ليوم 
كونه ي�شهم يف رفع م�شتوى �لوعي باأهمية �لتعددية �لثقافية 
وقبول �لآخر دعماً للمبادئ و�لقيم �لتي ن�س عليها �لإعلن 

�لعاملي لليون�شكو ب�شاأن �لتنوع �لثقايف.
ونوهت �لأمانة �لعامة باأهمية �لتنوع �لثقايف يف �إثر�ء ح�شار�ت 
�لثقافات  �أت��ب��اع  بني  �لتو��شل  ج�شور  وبناء  و�ل�شعوب  �لأمم 
�ملختلفة، وذلك مبا ي�شهم يف مكافحة �لتع�شب بكافة �شوره 

و�أ�شكاله و�لت�شدي ملظاهر �لتمييز �لعن�شري.

جامعة �لدول �لعربية توؤكد �أهمية �لتنوع 
�لثقايف يف �إثر�ء ح�سار�ت �الأمم 
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•• بانكوك-اأ ف ب:

فجر متمردون �كرث من 20 قنبلة 
جنوب  مناطق  يف  منزليا  م�شنعة 
�جلي�س  �أف���اد  م��ا  بح�شب  تايلند، 
�لثنني، يف ليلة من �لعنف تقو�س 
�حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�س  مز�عم 
بحدوث تقدم يف حمادثات �ل�شلم 
مقاطعات  وتعاين  �ملتمردين.  مع 
�مل��م��ل��ك��ة �حل����دودي����ة �لتي  ج���ن���وب 
من  �لبوذيني  من  غالبية  ت�شكنها 
بني  عاما   14 منذ  م�شتمر  قتال 
و�حلكومة  �مل���لي  �تنية  م�شلحي 
نحو  مقتل  �ىل  �أدى  �لتايلندية 

�شبعة �لف �شخ�س.
ي�شتبه  م�����ش��ل��ح��ون  ���ش��ن  و�لح������د 
�أكرب هجوم خلل  �نهم متمردون 
�ل���ش��ه��ر �لخ�����رية ����ش��ت��ه��دف 14 
كهرباء  و�أعمدة  �آيل  �شر�ف  جهاز 
�لعامة  �له��������د�ف  م����ن  وغ����ريه����ا 

و�ملو�قع �لمنية.
�لتي  �ل���ت���ف���ج���ري�ت  ت�����ش��ف��ر  ومل 
حماذية  مقاطعات  �رب��ع  يف  وقعت 
مل��ال��ي��زي��ا ي�����ش��ك��ن��ه��ا م�����ش��ل��م��ون، عن 
�شقوط قتلى �ل �نها �شكلت حتديا 
�حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�س  جلهود 

للتفاو�س على �ل�شلم.
�جلي�س  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
�ل��ك��ول��ون��ي��ل ب��ر�م��وت ب�����روم-�ن �ن 
عن  د�ئ���م���ا  “يبحثون  �مل�����ش��ل��ح��ني 
 .. �لفو�شى و�لزع���اج  ط��رق خللق 

وهذه �ملرة �شربو� �هد�فا �شهلة«.
وت��ن��ت�����ش��ر �ل��ه��ج��م��ات خ����لل �شهر 
رم���������ش����ان �ل�������ذي ب�������د�أ �ل����ش���ب���وع 

�ملا�شي.
وقال بر�موت �ن �عمال �لعنف لن 

توؤثر على �ملحادثات �لتي يجريها 
جمموعة  م��ع  �لع�شكري  �ملجل�س 

تقول �نها متثل �ملتمردين.
و�شرح �جلي�س موؤخر� �ن �جلانبني 
“منطقة  حتديد  يف  تقدما  حققا 
�مل���ق���اط���ع���ات  �ح��������دى  يف  �آمنة” 

�مل�شطربة.
مدى  يف  ي�شككون  �ملحللني  �ن  �ل 
ن��ف��وذ �مل�����ش��ارك��ني يف �حل�����و�ر على 
�مل��ق��ات��ل��ني يف �مل����ي����د�ن. وم����ن غري 

�لقيادة  تغيري  كان  �ذ�  ما  �لو��شح 
وقت  يف  م��ال��ي��زي��ا  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�شابق من هذ� �ل�شهر �شتوؤثر على 
ت��ق��وم كولملبور  �ل��ت��ي  �مل��ف��او���ش��ات 

بت�شهيلها.
���ش��م��ت جنوب  ت���اي���لن���د  وك����ان����ت 
�ل���ب���لد ق��ب��ل �ك���رث م���ن م��ئ��ة عام. 
�ملختلفة  �مل��ن��اط��ق  ت��ل��ك  و���ش��ه��دت 
موجات  �ل��ب��لد  ب��اق��ي  ع��ن  ثقافيا 

من �لعنف �لنف�شايل.

•• الفجر - فران�شوا فور�شتييه 

– ترجمة خرية ال�شيباين
ت��ع��د �حل����رب ك��م��ا كانت..  ح��ق��اً، مل 
لور�ن�س  �ل�����ش��ري  ��شتنتاج  ه��و  ه���ذ� 
ف���ري���دم���ان، �لأ����ش���ت���اذ �ل��ف��خ��ري يف 
�أي�شاً  ولكن  لندن،  كوليدج  كينجز 
ي�شتند  �ل����ذي  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني،  ل���دى 
م��ذه��ب��ه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي د�ئ��م��اً �إىل 

حروب �ملا�شي. 
ي��ق��ول ف��ري��دم��ان يف كتابه  �مل��زع��ج، 
حتليل  وه��و  �حلرب”،  “م�شتقبل 
���ش��ام��ل ل��ل��و���ش��ع �حل����ايل، �ن���ه لي�س 
ب���الإم���ك���ان ق�����ر�ءة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل وفك 
رم������وزه، و�لأ������ش�����و�أ م���ن ذل�����ك: �إنه 
ك���ان  و�إذ�  مب����ف����اج����اآت.  ي��ح��ت��ف��ظ 
فهو  �جليو�س،  تكرهه  �شيء  هناك 
�ملفاجاأة. و�لدليل مع بريل هاربور 
وعملية بربرو�س. �ن �جلي�س يحب 
�خل��ط��وط �ل��و����ش��ح��ة، و�لأه�����د�ف 
�لدقيقة، وموؤ�شر�ت غاية يف �لدقة، 
و�ل�شمت يف �ل�شفوف، و�لن�شباط 
يف �خلطوة، ولكن ها �ن �لأم��ور مل 

تعد ت�شري هكذ� �ليوم.
 ،2000 عام  �إىل   1945 عام  من 
�حل����رب  �أن  وه�����م  يف  ن��ع��ي�����س  ك���ن���ا 
�لطويل  �ل�����ش��لم  و�أن  �شتنح�شر، 
�لعقل و�حلكمة  �شوف ي�شتمر، و�ن 
مّر  وق��د  �لعنف.  على  �شتنت�شر�ن 
ع���دد �حل����روب ب��ني �ل�����دول، ح�شب 
�لخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني و�خل��������رب�ء، من 
�إىل  �خلم�شينيات،  يف  �لعام  يف  �شتة 

�لقرن  ن��ه��اي��ة  يف  �ل�شنة  يف  و�ح����دة 
�لع�شرين. عام 1950، كان معدل 
�لوفيات يف �حلرب 240 حالة وفاة 
لكل مليون �شخ�س، و��شبحت عام 

2007، 10 يف �ملليون.
هائل،  ب�شكل  �أرق��ام مطمئنة،  كانت 
�حل�شبان  يف  ت���اأخ���ذ  ل  �ن���ه���ا  غ���ري 
نوعني من �ل�شرطان كانا يتطور�ن 
�لأهلية  �حل����رب  ف��ائ��ق��ة:  ب�����ش��رع��ة 
و�لإره��������������اب. ك���ي���ف ن���ف���ه���م �ل����ب����وؤر 
�شوريا؟  �و  �وك��ر�ن��ي��ا  �حل��ارق��ة مثل 
ه���ل ه���ي ح�����روب؟ م���ع���ارك �هلية؟ 
�لهجمات  �ن  ه��ل  ه��م��ج��ي؟  ث����ور�ن 
�أعمال حرب؟ ومع ذلك،  �لإرهابية 
�ل��ن�����ش��ر ف��ق��د معناه،  ف����اإن م��ف��ه��وم 
حتى  ت���غ���ريت،  ق���د  �مل���و�ج���ه���ة  و�أن 

�أ�شلحة  ع��ل��ى ظ��ه��ور  �ق��ت�����ش��رن��ا  ل��و 
جديدة.

جتاوز “ميزان القوى«
عام  �ل���ط���ورب���ي���د�ت  �أول  ظ��ه��رت     
مل  فرن�شا  �أن  �ىل  )�أ���ش��ري   1870
تطلق طوربيًد� و�حًد� منذ �حلرب 
39-45( ، ومت �خرت�ع �لغو��شات 
�لأمريكية،  �لأهلية  �حل��رب  خ��لل 
ومت ��شتخد�م بندقية مك�شيم �لآلية 
�لربيطانيني  ق��ب��ل  م��ن  م���رة  لأول 
يف  �مل���ات���اب���ي���ل���ي  ����ش���د   1893 ع�����ام 
عام  �لدبابة  ت�شميم  رودي�شيا. ومت 
ومت  وي���ل�������س،  ط����رف  م���ن   1903
خلل  �لع��ت��ق��ال  مع�شكر�ت  �إن�����ش��اء 
حرب �لبوير من قبل �لربيطانيني، 

�جلماعية  �لإب�������ادة  م��ف��ه��وم  ون��ف��ذ 
1904، �شد  م��ن قبل �لأمل���ان ع��ام 
عام  �لغاز�ت  وظهرت  �لهرييرو�س، 
عام  �جل�����وي  و�ل��ق�����ش��ف   ،1915

1911 �لإيطاليون يف ليبيا.
�لع�شكرية  �ل���ق���وة  خ���ط���وط  ل��ك��ن   
�شارية  ر����ش���م���ي���ا  ظ���ل���ت  �ل���ق���دمي���ة 
�مل�����ف�����ع�����ول، م������وروث������ة م������ن رم������وز 
�ل��ف��رو���ش��ي��ة: �ل�����ش��رف و�لح�����رت�م 
�ملتبادل و�ملعاملة �للئقة لل�شجناء 
و�جل������رح������ى، وق������د حم����ت �حل����رب 
ل�شالح  �لقيم  هذه  �لثانية  �لعاملية 
جاءت  ثم  �لأوىل.  �ل�شربة  نظرية 
�شيء.  ك��ل  و�شلت  �ل��ذري��ة،  �لقنبلة 
هناك  ت�������ش���ر����ش���ل،  لح������ظ  وك����م����ا 
�لأمن  �أن  مفادها  عظيمة  مفارقة 

مكفول  �لبقاء  و�أن  �لإره����اب،  �ب��ن��ة 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة �لإب������ادة.. ب��اخ��ت�����ش��ار، مت 
“ميز�ن  قبل  من  �شيء  كل  جتميد 
�لتجميد  ه���ذ�  و����ش��ت��م��ر  �لقوى”. 

لن�شف قرن.
�لقرن  �لنظريات يف  �نقلبت     لقد 
�لو�حد و�لع�شرين ر�أ�ًشا على عقب. 
�أول، من قبل �حلرب يف �أفغان�شتان، 
خمتلفني  ف���اع���ل���ني  ورط������ت  �ل���ت���ي 
وطالبان  �ل�������ش���وف���ي���ات���ي  �لحت��������اد 
وحت�����ال�����ف �ل���������ش����م����ال، �ل����ق����اع����دة، 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة، 
وت�شببت  تتغرّي.  وع����د�و�ت  فرن�شا 
�نت�شار�  ت��زد�د  �لتي  �لدميقر�طية، 
تطاق،  ل  ت���وت���ر�ت  يف  �ل���ع���امل،  يف 
ب�شلمتها  �ل�����دول  ت��ط��ال��ب  ح��ي��ث 

وتطالب  �ل����رت�ب����ي����ة،  ووح����دت����ه����ا 
�لأكر�د  مثل  با�شتقللها  �ل�شعوب 
فالدميقر�طية   ، يوغو�شلفيا  �أو 

هي يف نف�س �لوقت، طارد وجاذب.

كيف نعّرف الفو�ضى؟
نعّرف  ك���ي���ف  �أخ��������رى:  م�����ش��ك��ل��ة     
بتعد�د  ه��ل  و�ل��ف��و���ش��ى؟  �مل�شتنقع 
�لأر�س؟  على  باملكت�شبات  �مل��وت��ى؟ 
باملظامل  �لف�شائية؟  ب��ال��ف��ت��وح��ات 
و�لتوت�شي(؟  )�لهوتو  �ل�شكان  �شد 
)غري  �ل�شتقر�ر  لتحقيق  ب���الإر�دة 
و�قعية: �لعر�ق و�إير�ن(؟ و�ن�شاف 
مع �لإره���اب، موؤ�شر �خ��ر: ل يريد 
�أك���رب ع���دد، و�منا  �جل��ه��ادي��ون قتل 
�ن ي��ر�ه��م �أك����رب ع���دد مم��ك��ن. كما 

�ل��ي��وم عامل  �أ���ش��ب��ح  �ن �لع�����لم، 
حا�شما. ويلحظ لورن�س فريدمان 
و�لدليل:  “هجينة”،  �حل��روب  �ن 
�ألف   80 هناك  ك��ان   ،2014 ع��ام 
هجوم رقمي �شد �لوليات �ملتحدة 

جنح منها 2000.
�مل�شتقبل  ح��روب  �شُتخا�س  فهل     
ب���و�����ش���ط���ة �ل����روب����وت����ات )�ل����ت����ي ل 
مت��ل��ك �لإح�����ش��ا���س ب��ال�����ش��رف(؟ هل 
هي  �مل�شتهدفة  �لعمليات  �شت�شبح 
��شتخد�م  ���ش��ي��ت��م  ه���ل  �ل���ق���اع���دة؟ 
���ش��ح��اب��ات ح�شرية  �ل��ن��ان��و  ت��ق��ن��ي��ات 
�شياأخذ  هل  �ل�شّم؟  حتقن  روبوتية 
�ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي �مل�����ش��ع��ل؟ �ن 
ولكن،  �شحرية،  �حلديثة  �لأ�شلحة 
�إذ� كانت  ف��ري��دم��ان،  ي��لح��ظ  ك��م��ا 

للجنود  ت�شمح  تكنولوجيات  لدينا 
بت�شلق �أبر�ج زجاجية، فما جدو�ها 
يف �لبلد�ن �لتي تكون فيها �لبيوت 

طينية؟
   �شتكون حروب �مل�شتقبل ح�شرية 
�أو  كيميائية  �شك  ودون  وم��ت��ج��ز�أة 
نزوح  �إىل  �شيوؤدي  مم��ا  بيولوجية، 
�أعد�د كبرية من �للجئني. و�شُتلغى 
�حل�����دود ب���ني �ل��ع�����ش��ك��ري و�مل����دين، 
�لتقليدي وغري �لتقليدي، �لدويل 

و�لوطني، �ل�شرعي و�جلنائي.
�ن للحرب، بل �شك، م�شتقبل..     
�لوحيدة  و�ل���ف���ر����ش���ة  ����ش���ار.  غ���ري 
�ملوؤلف  ����ش��م  �أن  ه���ي  ل��لب��ت�����ش��ام��ة 
�لكتاب:  هذ�  ملثل  ا  خ�شي�شً م�شمم 

فريدمان، رجل حر غري مقّيد. 

انقلبت النظريات يف القرن الواحد والع�ضرين:

ل��ور�ن���ص فري�دم��ان: كي�ف �ستك�ون ح�روب �مل�ستقب�ل...؟

�لذكاء �ل�شطناعي ياخذ �مل�شعلتغري مفهوم �حلرب و�زد�دت غمو�شا

جنود �لغد حروب من طر�ز �خر يف �لقرن �حلايل

غلف �لكتاب

�ل�شري لور�ن�س فريدمان

م���ادورو يف����وز ب����والي����ة رئ���ا�سي����ة ث����اني����ة 
 •• كراكا�س-اأ ف ب:

�أعلن �ملجل�س �لوطني للنتخابات يف فنزويل فوز �لرئي�س نيكول�س مادورو 
بولية ثانية يف �لقرت�ع �لذي جرى �لأحد وطعن مناف�شوه ب�شرعيته مطالبني 

باإعادة تنظيمه يف وقت لحق من �لعام.
يف  �لناخبني  من  باملئة   46 �إل  ي�شارك  مل  م��دم��رة،  �قت�شادية  �أزم��ة  ظل  ويف 
�لق��رت�ع �لذي قاطعته �ملعار�شة ود�نته معظم دول �لعامل لكنه منح مادورو 
فالكون  ه���رني  �ل��رئ��ي�����ش��ي  مناف�شه  وق���ال   .2025 �ل��ع��ام  �إىل  ث��ان��ي��ة  ولي���ة 
�لنتخابية  �لعملية  بهذه  “ل نعرتف  �لنتيجة  �إعلن  لل�شحافيني حتى قبل 
تنظيم  يجب  �نتخابات.  جت��ر  مل  �لينا  بالن�شبة  و���ش��ادق��ة.  �شرعية  �أن��ه��ا  على 
�نتخابات جديدة يف فنزويل«. لكن مادورو �أ�شاد بفوزه بولية جديدة مدتها 
مري�فلوري�س  ق�شر  خ���ارج  �أن�����ش��اره  م��ن  �لآلف  �أم���ام  ق��ال  حيث  �شنو�ت  �شت 

�لرئا�شي يف كر�كا�س “مل يح�شل مر�شح رئا�شي قط يف �ل�شابق على 68 باملئة 
من �لت�شويت �ل�شعبي” و��شفا �لن�شبة باأنها “قيا�شية وتاريخية«.

وقال “فزنا جمدد�! نحن قوة �لتاريخ تتحول �إىل ن�شر د�ئم«.
�ل�شو�ت،  م��ن   67،7% على  م����ادورو  ح�شول  �لر�شمية  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
متقدما بفارق �شا�شع عن فالكون �لذي حل يف �ملرتبة �لثانية بعدما ح�شل على 
%21،2 من �ل�شو�ت. وكان �آخر ��شتطلع للر�أي جرى قبل �لت�شويت توقع 

نتائج متقاربة بني �ملر�شحني.
�لجنيلي  �لق�س  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �لآخ��ر  �ملر�شح  كذلك  �ل�شباق  و�شم 
وقد  �ملئة  يف   11 نحو  على  ح�شوله  مع  ثالثا  حل  �ل��ذي  بريتوت�شي  خافيري 

�ن�شم �ىل �لد�عني لإجر�ء �نتخابات جديدة.
وخلل عهد مادورو، �لوريث �ل�شيا�شي للرئي�س �لي�شاري �لر�حل هوغو ت�شافيز 

و�لذي ت�شلم �ملن�شب عام 2013، �نهار �قت�شاد �لبلد �ملنتج للنفط.

�رتفاع  �إىل  �إ�شافة  و�ل���دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  يف  و�لنق�س  �لت�شخم  ن�شب  �رت��ف��اع  و�أث���ار 
��شطر�بات  و�مل��و����ش��لت،  و�لطاقة  �مل��ي��اه  �شبكات  وتعطل  �جل��رمي��ة  م��ع��دلت 

عنيفة وت�شبب بو�شول ن�شبة غري �لر��شني عن مادورو �إىل 75 باملئة.
ودفع ذلك مئات �آلف �لفنزوليني �إىل مغادرة �لبلد خلل �لأعو�م �لأخرية.

�إىل مركز  �شائق حافلة وزعيما نقابيا  �ل��ذي كان  م��ادورو )55 عاما(  وو�شل 
عليه  �للون كتب  �أحمر  فلوري�س مرتديا قمي�شا  �شي�شيليا  زوجته  �ق��رت�ع مع 
�إما  ���ش��ي��ق��رر:  “�شوتكم  و�أع��ل��ن  ت�شافيز،  ه��وغ��و  �شلفه  �إىل  ن�شبة  “ت�شايف” 
�أو �لعنف،  �أو �ل�شتعمار، �ل�شلم  �إما بلدكم �لأم  �أو �لر�شا�س،  �أور�ق �لقرت�ع 

و�ل�شتقلل �أو �لتبعية«.
فنزويل هي �شحية  �أن  على  �ل�شرت�كي  �لقائد  �إ�شر�ر  �لت�شريحات  وعك�شت 
�ل�شاعية  �خلارجية  و�ل��ق��وى  �ملحافظة  �ملعار�شة  ت�شنها  �قت�شادية”  “حرب 

للإطاحة به كالوليات �ملتحدة.

تفجري�ت متز�منة تهز جنوب تايالند  ممثل »يوناميد« ياأ�سف 
للنز�ع �الأخري يف د�رفور 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�أعرب �ملمثل �خلا�س لقوة حفظ �ل�شلم �لتابعة للأمم �ملتحدة يف د�رفور 
عن �أ�شفه لتجدد �ملو�جهات �لع�شكرية يف هذه �ملنطقة غرب �ل�شود�ن و�لتي 
خلفت وفق قوله قرى حمروقة وحالت نزوح. وياأتي �لنز�ع �لأخري يف جبل 
�أحادي  ب�شكل  �أعلنته �خلرطوم  �ل��ذي  �لنار  �ط��لق  بالرغم من وقف  م��ّرة 
كردفان.  وجنوب  �لأزرق  �لنيل  ووليتي  د�رف��ور  يف  �ملا�شي  مار�س  �آذ�ر  يف 
�ملتحدة يف د�رف��ور )يوناميد( عن  و�أعلنت بعثة �لحت��اد �لأفريقي و�لأمم 
حترير  جي�س  وعنا�شر  �ل�شود�نية  �حلكومة  ق��و�ت  بني  ��شتباكات  �ن��دلع 
يف  مامابولو  جريميايا  �لبعثة  رئي�س  وق��ال  �ل��و�ح��د.  عبد  جناح  �ل�شود�ن 
بيان بعد زيارته قاعدة عمليات �لبعثة �ملوؤقتة و�جلديدة يف قولو بجبل مرة 
�لنف�س  �لتحّلي ب�شبط  �لأخ��ري  �لقتال  �ل�شالعة يف  �لأط��ر�ف  “ننا�شد كل 
وحّل �لق�شايا �لعالقة بينها عن طريق �لتفاو�س وعملية �ل�شلم«. و�أ�شاف 
“نحن ناأ�شف على �لخ�ّس ملوجة �لنزوح �جلديدة وحرق عدد من �لقرى 
�أخرى  ق��رى  �ىل  �إ���ش��اف��ة  د�رف���ور  بجنوب  وكيمنتنغ  وك����او�ر�  قوبو  كقرية 
مبحّلية روكرو بو�شط د�رفور«. ود�نت و��شنطن �أي�شا �لقتال �لذي قالت �نه 
�أدى �ىل نزوح �آلف �ملدنيني. وبد�أ �لنز�ع يف د�رفور عام 2003 عندما ثارت 

جمموعات متمردة �شد �حلكومة �ل�شود�نية متهمني �ياها بتهمي�شهم.
و�شنت �خلرطوم حملة ع�شكرية �شدهم �دت �ىل ت�شتيت قو�هم، ومنذ ذلك 

�حلني تتخلل جولت �لقتال يف �ملنطقة فرت�ت من �لهدوء �لن�شبي.
ومتنع �خل��رط��وم �لع��لم �ل��دويل من �ل��دخ��ول �ىل د�رف���ور وه��ي منطقة 
�شا�شعة تعادل م�شاحتها م�شاحة فرن�شا، لذ� ي�شعب تاأكيد �لتفا�شيل حول 
�لعنف  �نخف�س معدل  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  �لقتال من م�شدر م�شتقل. ويف 

ب�شكل كبري يف د�رفور، مع تاأكيد �خلرطوم �ن �لنز�ع �نتهى هناك.
يف  عن�شر  �أل��ف   27 نحو  من  هناك  �ىل  يوناميد  بعثة  عديد  خف�س  ومت 

�ل�شابق �ىل 10 �لآن.

تر�مب يطالب بتحقيق يف جت�س�ص 
»�ف بي �آي« على �النتخابات

 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�ن  �حتمال  ح��ول  حتقيق  بفتح  تر�مب  دون��ال��د  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  طالب 
�آي( قد د�ّس خمرب� يف حملته  �لفدر�يل )�ف بي  �لتحقيقات  يكون مكتب 
يف  حتقيقا  �شتفتح  �ن��ه��ا  �ل��ع��دل  وز�رة  �ع����لن  ����ش��ت��دع��ى  م��ا  �لن��ت��خ��اب��ي��ة، 

�ملو�شوع.
وو�شف تر�مب �لتقارير �لتي تفيد بد�س خمرب يف حملته بانها “�كرب من 
�لبي�س  �لبيت  �تهمو�  دميوقر�طيني  نو�با  �ن  �إل  ووترغيت”،  ف�شيحة 
منذ  يحقق  �ل��ذي  مولر  روب���رت  عمل  عرقلة  �ىل  بال�شعي  و�جلمهوريني 
�شنة يف �حتمال ح�شول تو�طوؤ بني مو�شكو وفريق حملة تر�مب لكي يفوز 

�لخري �مام هيلري كلينتون يف ت�شرين �لثاين نوفمرب 2016.
وكتب تر�مب على تويرت �نه �شيطلب ر�شميا “باأن تنظر وز�رة �لعدل يف ما 
�ذ� كان �لأف بي �آي قد �خرتق �و ر�قب حملة تر�مب لأ�شباب �شيا�شية ويف 
�ل�شابق  �إد�رة )�لرئي�س  ��شخا�س يف  �ذ� كان ذلك قد ح�شل بطلب من  ما 

بار�ك( �وباما«.
وياأتي طلب تر�مب يف وقت تت�شاعد �ل�شغوط جر�ء �لتحقيق يف �حتمال 
ح�شول تو�طوؤ بني حملة تر�مب ورو�شيا، وبالتز�من مع تقارير �علمية 
جامعيا  ��شتاذ�  �ر�شل  قد  �لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  بان  تفيد  �مريكية 
�مريكيا يقيم يف بريطانيا ليلتقي ب�شكل منف�شل مع م�شت�شارين يف حملة 

تر�مب يف 2016.
هو  �جلامعي  �ل�شتاذ  ف��اإن  تاميز”  “نيويورك  ل�شحيفة  تقارير  وبح�شب 
�أدلة  عن  يبحث  ك��ان  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات  مكتب  �ن  كما  خم��رب،  بالفعل 
وجورج  بيج  ك��ارت��ر  هما  ت��ر�م��ب  ف��ري��ق  يف  ع�شوين  ب��ني  م�شبوه  لتو��شل 

بابادوبولو�س من جهة ورو�شيا من جهة ثانية.
وحتدثت �شحيفة و��شنطن بو�شت عن “م�شدر ��شتخباري �مريكي قدمي” 
م�شرية �ىل �نه �لتقى م�شت�شار� ثالثا يف �حلملة هو �شام كلوفي�س بالإ�شافة 

�ىل كل من بيج وبابادوبولو�س.
�ل�شخ�س  �ر�شلت هذ�  تكون  قد  �وباما  �إد�رة  �إن  ومنا�شروه  تر�مب  ويقول 

للتج�ش�س على �حلملة �لنتخابية.
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

عام  دورة  مناف�شات  �لثلثاء  �ليوم  م�شاء  تتو��شل 
نادي  ينظمها  �لتي  �لقدم  لكرة  �لرم�شانية  ز�ي��د 
�لقا�شمي  �شعود  بن  �أحمد  �ل�شيخ  برعاية  �لرم�س  
�ملرحوم  فريقي  بلقاء  وذلك  فريقاً   16 وم�شاركة 
���ش��ع��ي��د �ل��ع��ول��ق��ي و�مل��ه��ن��د���س ل��ل��ح��د�ئ��ق، يف حني 
���ش��م��ل على  ف����وز  �لأول  �أم�������س  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��ه��دت 
�جلالية �ل�شود�نية 8-2 بعد مو�جهة مثرية بني 
�لفريقني، بينما �شجل فريق �شام�س بن علي �أكرب 

فوز يف �لدورة على ح�شاب جنم �خلليج 3-13.
جمل�س  رئي�س  جمعة،  بن  حممد  �أحمد  وحر�س 
�إد�رة �لنادي وفهد عبد�هلل بن جمعة، نائب رئي�س 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لإد�رة  جمل�س 
�إد�رة �لنادي ويو�شف  وحمد كا�شني ع�شو جمل�س 
م��ت��اب��ع��ة مباريات  ع��ل��ى  �ل���ن���ادي  م���دي���ر  �مل���ن���اع���ي، 
كبري  جماهريي  بح�شور  حتظى  �لتي  �لبطولة 
�لتقدير  نال  �ل��ذي  �لريا�شي  يوؤكد قيمة �حل��دث 
و�ل�شتح�شان من �لو�شط �لريا�شي يف �إمارة ر�أ�س 

�خليمة.
���ش��ع��ادت��ه��م بامل�شاركة  �ل��رم�����س ع��ن  وع���رب ق��د�م��ى 
�لوطني  �أم���ام جن��وم منتخبنا  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة  يف 
�ملبادرة  �إن  وق���ال���و�  �ل��ب��ط��ول��ة،  �ف��ت��ت��اح  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�لإي��ج��اب��ي��ة م��ن م�����ش��وؤويل ن���ادي �ل��رم�����س ت�شتحق 
متابعة  للجماهري  �أتاحت  لأنها  و�ل�شكر  �لتقدير 
�لإب�����د�ع �جل��م��ي��ل ل��ن��ج��وم ق��دم��و� �ل��ك��ث��ري لتعزيز 
�لأندية  �إد�ر�ت  ودع����و�  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��رة  م��ك��ان��ة 
�لأخرى �إىل تقدمي مبادر�ت مماثلة يف �مل�شتقبل، 
ريا�شية  جتمعات  وج���ود  �أه��م��ي��ة  �إىل  �أ���ش��ارو�  كما 

للقد�مى على كل �مل�شتويات.
�إنه  �حل��م��ر  حممد  �ل�شابق  �ل���دويل  �لنجم  وق���ال 
�ل�شتعر��شية  �مل���ب���ار�ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س 
لأن���ه ي�شعر ب��اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه �مل��ب��اري��ات يف دعم 
�لتو��شل بني �لأجيال وحتقيق تطلعات �جلماهري 

�لزمن �جلميل،  �لر�ئع لنجوم  �لإب��د�ع  يف متابعة 
دعم هذه �خلطوة  على  �لعمل  �أهمية  �إىل  م�شري�ً 
�للعبني  لقد�مى  �لريا�شي  �لن�شاط  با�شتمر�ر 
�لتجمعات  و�إقامة  �لأخ��رى  �لأندية  �أو  �لرم�س  يف 
�مل��ن��ا���ش��ب��ات لأهميتها يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف م��ث��ل ه���ذه 
ت��ب��ادل �خل���رب�ت وت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة و�ل��ت�����ش��اور حول 
�لتطور  م�شرية  تخدم  �أن  ميكن  �لتي  �لأم���ور  كل 

�لريا�شي يف �لأندية.
�لرم�س  ن������ادي  م�������ش���وؤويل  �أن  �حل���م���ر  و�أو������ش�����ح 
قامو�  م��ا  ك��ل  على  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  ي�شتحقون 
�جلهود  وح�شد  �ل�شتعر��شية  �مل��ب��ار�ة  لإق��ام��ة  به 
على وجودهم  و�حل��ر���س  �ملنتخب  دول��ي��ي  ل��دع��وة 
�إىل �لأذهان  �أع��اد  يف نادي �لرم�س يف م�شهد ر�ئع 
ذكريات جميلة عن تاريخ هذ� �لنادي �لذي و�شع 

ب�شمة ممتازة يف تاريخ �إمارة ر�أ�س �خليمة.
و�أ����ش���ار ج��ا���ش��م م��و���ش��ى �ل��لع��ب �ل�����ش��اب��ق، �إىل �أن 
مبادرة �لرم�س ت�شتحق �لتقدير لأنها ك�شفت عن 
�لنادي وهي ت�شعى لوجود  �إد�رة  روؤية ممتازة من 

�لنادي  �ملا�شي يف  �لزمن  �أبطال  �لعنا�شر من  كل 
�إن  وق���ال  بامتياز  ر�ئ��ع��ة  رم�شانية  �أج����و�ء  و���ش��ط 
بني  �لعلقات  لتعزيز  مهمة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  مثل 
م�شرية  ي��خ��دم  مب��ا  تو��شلهم  ودع���م  �لريا�شيني 
�أهمية  م��ع  �لريا�شي  �لعمل  يف  �ملطلوبة  �لتطور 

�ل�شتفادة من خرب�تهم �جليدة يف �لأندية.
و�أ�شاد �للعب �ل�شابق حممد من�شور بفكرة �إقامة 
�ملبار�ة �لودية بني جنوم �ملنتخب وقد�مى �لرم�س، 
لإي���ج���اد جتمعات  �ل�����ش��ع��ي  �مل��ط��ل��وب  �أن  و�أو�����ش����ح 
ريا�شية بني �لقد�مى يف �لفرتة �ملقبلة �إثر �لنجاح 
نادي  يف  �ل�شتعر��شي  �للقاء  حققه  �ل��ذي  �لكبري 
�لرم�س، م�شري�ً �إىل �أن �إد�رة نادي �لرم�س ت�شتحق 
�لتقدير على �خلطوة �ملهمة �لتي قامت بها بدعم 
لأنها  �لكبرية  �لريا�شية  �لأم�شية  لنجاح  �جلهود 
قدمت �لكثري من �لدرو�س �لر�ئعة للعبي �جليل 
يتابعون  وهم  �ملختلفة  �ل�شنية  �ملر�حل  �حلايل يف 
�لإبد�ع �لريا�شي لنجوم منتخبنا �لوطني وقد�مى 

نادي �لرم�س. 

�ط��ل��ع ع��ي�����ش��ى ه���لل �حل���ز�م���ي �أمني 
�لريا�شي خلل  �ل�شارقة  عام جمل�س 
على  �لريا�شي  �ل�شارقة  لنادي  زيارته 
�لتي  و�ل�شرت�تيجيات  �خلطط  كافة 
يتبناها �لنادي يف �إطار روؤ�ه ل�شتكمال 
ل��ت��اأه��ي��ل فرقه  �ل���ري���ا����ش���ي  م�������ش���و�ره 

ولعبيه للمو�شم �ملقبل.
على  �إط��ار جولته  �لتي  �لزيارة  وتاأتي 
�ل�شارقة بعد توليه  �إم��ارة  �أندية  كافة 
م���ه���ام �لأم������ني �ل���ع���ام ل���لط���لع على 
وم��ا حتققه  �لريا�شية  �لأن��دي��ة  و�ق��ع 
م���ن ن��ت��ائ��ج ف�����ش��ل ع��م��ا ت��لق��ي��ه من 

حتديات.
عي�شى  �أ�����ش����اد  �لج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  ويف 
هلل �حلز�مي بالنتائج �ملتميزة �لتي 
حققتها فرق نادي �ل�شارقة �لريا�شي 
مع نهاية �ملو�شم �لريا�شي م�شري� �إىل 
�ل�شارقة يعد من�شة ريا�شية  �أن نادي 

م�شرفة للإمارة و�لدولة.
نادي  �إد�رة  ملجل�س  �حل��ز�م��ي   وب���ارك 
�لنادي  �ل��ري��ا���ش��ي ولأ����ش���رة  �ل�����ش��ارق��ة 
حت��ق��ي��ق  ف��ري��ق ن����ادي �ل�����ش��ارق��ة لكرة 
�ل�شلة بطولة  كاأ�س �لأندية �خلليجية 
بعد �أن توج وبا�شتحقاق بكاأ�س �لبطولة 
�لفوز على  �خلليجية عن ج��د�رة بعد 
�ملنامة �لبحريني بنتيجة 99-94 يف 
�خلليجي  �لأن��دي��ة  عر�س  ختام  م�شك 

�ل�شرقاوي يف  و�ع��ت��رب ه��لل �لإجن���از 
كرة �ل�شلة باأنه يكمل �مل�شرية �لناجحة 
كافة  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  �ل���ن���ادي  يف  للعبة 
�ل��ن��ادي كافة  �مل��ر�ح��ل �ل�شنية يف  ف��رق 
�أن م�شتقبل �للعبة  �لألقاب مما يوؤكد 
بخري يف �لنادي �لذي �أ�شبح �أحد �أهم 

رو�فد �ملنتخبات �لوطنية.
�للقاء حممد جمعة بن هندي  ح�شر 
ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 

جمل�س  و�أع�����ش��اء  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�لإد�رة �حمد �لبح رئي�س �إد�رة �لألعاب 
رئي�س  �لعجلة  �هلل  عبد  و  �جلماعية  
�ل�شام�شي  عبيد  و  �ل��ق��دم  ك��رة  �شركة 
رئي�س �ملكتب �لقانوين للنادي ونا�شر 

بن عف�شان �ملدير �لتنفيذي للنادي.
وقدم حممد جمعه بن هندي  �ل�شكر 
نيابة  عن �أ�شرة �لنادي ملجل�س �ل�شارقة 
بن  �شقر  �ل�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 

حممد بن خالد �لقا�شمي و�أمينه �لعام 
على  باملجل�س  �لعاملة  �ل��ك��و�در  وكافة 
د�ئ���م لدعم  ت��و����ش��ل  م��ن  م��ا يبذلونه 
�لإمكانيات  وت�شخري  �لأن��دي��ة  رو�ف���د 
ر�شالتها  �لأن��دي��ة  ت���وؤدي  حتى  �ملتاحة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ماخطه  وف��ق 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
حاكم  للحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
للم�شرية  وتطوير  للرتقاء  �ل�شارقة 

�لريا�شية يف �إمارة �ل�شارقة.
ن��ق��ل ع��ي�����ش��ى ه���لل �حلز�مي  ب�����دوره 
حت����ي����ات �ل�������ش���ي���خ ����ش���ق���ر ب�����ن حممد 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل�شارقة  نادي  �إد�رة  ملجل�س  �لريا�شي 
�لريا�شي معرب� عن فخره مبا يحققه 
ت���و�����ش���ل وجن�����اح لكافة  �ل����ن����ادي م���ن 
�ل��ق��ط��اع��ات �شو�ء  ري��ا���ش��ات��ه ويف ك��اف��ة 
�لفردية  �لأل���ع���اب  ويف  �ل��ق��دم  ك���رة  يف 
�لأن�شطة  خم��ت��ل��ف  ويف  و�جل��م��اع��ي��ة 
جمل�س  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  و�ل����رب�م����ج 
دعم  على  حري�س  �لريا�شي  �ل�شارقة 

�لنادي ومتكينه من مو��شلة تقدمه.
وجرى خلل �لجتماع �إطلع �لأمني 
على  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  �لعام 
كافة �إجناز�ت فرق �لنادي و�مل�شاركات 
�لريا�شي  �ملو�شم  ط��و�ل  حتققت  �لتي 
جرى  كما  �ل��ن��ادي  ��شرت�تيجيه  وف��ق 
و�مل�شتجد�ت  �لو���ش��اع  على  �ل��وق��وف 
�حل��ال��ي��ة  و�ح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��ادي خلل  
وبر�مج  �إط��ار خطط  �ملقبل يف  �ملو�شم 
�ل�شاحة  يف  م��ك��ان��ت��ه  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ن���ادي 
و  ك��م��ا  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ومتت مناق�شة �أهم �لق�شايا �لتي توؤثر 
و�لبعيد  �لقريب  بامل�شتقبل  �لعمل  يف 
و�لعمل على تذليل كافة �لتحديات يف 

�ملر�حل �ملقبلة. 

والعبة يف بطولة عبد اهلل بن جمعة لل�ضطرجن العبا   40

مبار�تان يف �فتتاح رم�سانية �لنادي �ل�سود�ين بر�أ�ص �خليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�خلاطري  ع��ل��ي  م��ف��ت��اح  �ل�شيخ  ب��ط��ول��ة  �ل��ث��لث��اء  �ل��ي��وم  تتطلق 
بر�أ�س  �ل�شود�ين  �لنادي  ينظمها  �لتي  �لقدم  لكرة  �لرم�شانية 
�خليمة على �مللعب �لفرعية بنادي �لرم�س مببار�تي �جلالية 
يف  و�ل�شناعية،  ب  �ل�شود�نية  �جلالية  ثم  و�لأخ���وة  �أ  �ل�شود�نية 
ببطولة  �لرم�شاين  برناجمه  �ل�شود�ين  �لنادي  ي�شتكمل  حني 
ر�أ�س  فتيات  ن���ادي  م��ع  بالتعاون  لل�شطرجن  جمعة  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�خليمة و�لتي تفتتح �خلمي�س �ملقبل يف �شالة �لنادي، ف�شًل عن 

بطولة تن�س �لطاولة. 
ولعبة  لع��ب��اً   40 م�شاركة  جمعة  ب��ن  ع��ب��د�هلل  بطولة  وت�شهد 
من  �ل�شوي�شري  بالنظام  وذل��ك  �ملختلفة،  �لعمرية  �لفئات  من 
للفائزين  وعينية  نقدية  جو�ئز  تخ�شي�س  مت  حيث  جولت،   5
�أخ����رى لأف�شل  �خل��م�����ش��ة �لأو�ئ������ل، �إىل ج��ان��ب ج��و�ئ��ز خ��ا���ش��ة 
للعب  وج��ائ��زة  �ل�شغرية  �لعمرية  �لفئات  م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب 
�ل��ت��ع��ادل يف  ك�شر  تطبيق  �شيتم  ح��ني  �ل��ه��م��م، يف  �أ���ش��ح��اب  م��ن 
�لدويل  �لحت��اد  نظام  تطبيق  جانب  �إىل  �لنقاط،  ت�شاوي  ح��ال 
20 دقيقة لكل  �للعب بو�قع  لل�شطرجن �خلاطف بتحديد مدة 

لعب ولعبة. و�أ�شاد جمال عبيد رئي�س �للجنة �ملنظمة بالتعاون 
�لإيجابي من م�شوؤويل نادي �لرم�س باملو�فقة على �إقامة بطولة 
�لت�شهيلت  بالنادي وتقدمي جميع  �لفرعية  �مللعب  �لقدم يف 
�لرم�س  نادي  على  لي�شت غريبة  �ملبادرة  �إن هذه  وقال  �ملمكنة، 
�ملجتمعية  �ملبادر�ت  لكل  �لد�عمة  �لإيجابية  مبو�قفه  �ملعروف 
�لنادي  �أن حر�س  و�أو�شح جمال عبيد  ر�أ���س �خليمة.  �إم��ارة  يف 
�إق��ام��ة ب��ط��ول��ة ع��ب��د�هلل ب��ن جمعة لل�شطرجن  �ل�����ش��ود�ين ع��ل��ى 
دعم  �لفقيد يف  ل��دور  �لتقدير  من  �نطلقاً  �لأوىل  ن�شختها  يف 
�لرب�مج و�لأن�شطة �ملجتمعية على م�شتوى �إمارة ر�أ�س �خليمة.

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�لن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  �ن��ط��ل��ق��ت   ..
�ل�شابعة من كاأ�س من�شور بن ز�يد 
�للجنة  تنظمها  �لتي  �ل��ق��دم  لكرة 
�لريا�شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
مبلعب “ �لقبة “ يف فندق “ ق�شر 
�لإمار�ت “ وت�شتمر حتى 6 يونيو 

�ملقبل مب�شاركة 12 فريقا.
�شعادة  �ل��ب��ط��ول��ة  �ف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
�شوؤون  وز�رة  وكيل  �لعامري  ر��شد 
�لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي 
و�شعادة  �لريا�شية  �للجنة  رئي�س 
وز�رة  وك���ي���ل  �حل���م���ريي  ���ش��ل��ط��ان 
�خلدمات  لقطاع  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 

�مل�شاندة وعدد من موظفي �لوز�رة 
وموظفي �جلهات �لتابعة.

بد�أ حفل �نطلق �لن�شخة �ل�شابعة 
لدولة  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���لم  ب���ع���زف 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وقام 
مب�شافحة  �لعامري  ر��شد  �شعادة 
�ل����لع����ب����ني و�ل�����ت�����ق�����اط �ل�������ش���ور 
�لفريقني  لع��ب��ي  م���ع  �جل��م��اع��ي��ة 

�ملتناف�شني يف �ملبار�ة �لفتتاحية.
�لعامري  ر������ش����د  ����ش���ع���ادة  وت����ق����دم 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
حلول  مبنا�شبة  �لإم�����ار�ت  و�شعب 
مثمنا   .. �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �ل�����ري�����ادي  �ل�������دور 
ودعمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
يف  و�لريا�شيني  للريا�شة  ورعايته 

دور  ع��ن  ف�شل  �مل��ج��الت  خمتلف 
�لرتقاء  حتقيق  يف  �لكبري  �شموه 
و�ل��ت��ط��ور ب��احل��رك��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 

�لدولة.
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  �أن  �ل��ع��ام��ري  و�أك�����د 
�لقدم  ل���ك���رة  ز�ي������د  ب����ن  م��ن�����ش��ور 
جنحت يف �إجناز �لأهد�ف �ملر�شومة 
�ملمار�شات  ت�شجيع  يف  �ملتمثلة  لها 
�ملجتمع  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لريا�شية 
و�ل��ت��و����ش��ل بني  �ل��ت��ق��ارب  وحتقيق 
�مل�شاركني وتنمية �لأخلق و�لروح 
�لريا�شية و�للتز�م بقو�عد �للعب 
بني  �ل�شريف  و�لتناف�س  �لنظيف 
�لوعي  ن�شر  جانب  �إىل  �مل�شاركني 
�لريا�شي و�لثقايف ورعاية �ملو�هب 
مثمنا   .. �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

تعزيز  يف  للبطولة  �لكبري  �ل���دور 
�لجتماعية  و�ل��رو�ب��ط  �ل��ع��لق��ات 

بني خمتلف قطاعات �ملوؤ�ش�شات .
و�أ�شار �إىل حر�س �للجنة �لريا�شية 
يف �لوز�رة على �أن تكون �لبطولة يف 
�لفنية  �لنو�حي  من  �شورها  �أبهى 
�لرعاية  م��ع  متا�شيا  و�لتنظيمية 
بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لكرمية 
�لتوفيق  متمنيا  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 

جلميع �لفرق �ملتناف�شة.
مناف�شات  �شمن  �لبطولة  و�شهدت 
�شركة  �لأوىل فوز فريق  �ملجموعة 
د�رك ماتر على فريق مركز جامع 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري بنتيجة 1-19 
�لأمني  مكتب  فريقا  ت��ع��ادل  فيما 
�شركة فندق ق�شر  �لعام مع فريق 

�لإمار�ت بنتيجة / 2-2/ .
بتنظيم  ت��اأت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�شوؤون  ب����وز�رة  �لريا�شية  �للجنة 
�لرئا�شة وتقام مب�شاركة 12 فريقا 
جمموعات  ث����لث  ع��ل��ى  م���وزع���ني 
مكتب  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ت 
ق�شر  فندق  و�شركة  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�لإمار�ت و�شركة د�رك ماتر ومركز 
ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري فيما 
���ش��م��ت �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة مكتب 
�لإمار�ت  �ملبادر�ت ومد�ر�س  �شوؤون 
�لحتاد  ط���ري�ن  و���ش��رك��ة  �لوطنية 
و�شركة نادي �شيتي جولف يف حني 
�ل��ث��ال��ث��ة جهاز  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ت 
ومركز  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وم���رك���ز خدمات  �لأم�����ن 

�ملز�رعني ود�ئرة �لق�شاء.
وت����ق����ام �مل����ب����اري����ات حت����ت �إ�����ش����ر�ف 
�حتاد  دوليني معتمدين من  حكام 
وتخ�شع  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �لإم��������ار�ت 
�لبطولة لقو�عد ولئحة تنظيمية 

متخ�ش�شة  فنية  جلنة  وب��اإ���ش��ر�ف 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وز�رة  ور����ش���دت 
وت��ق��دي��ري��ة ثمينة  م��ال��ي��ة  ج���و�ئ���ز 
�لثلثة  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زة  ل��ل��ف��رق 
و�أف�شل  لع����ب  و�أف�������ش���ل  �لأوىل 

هد�ف و�أف�شل حار�س يف �لبطولة.
كانت �لبطولة قد �نطلقت يف �لعام 
كبرية  جناحات  و�شهدت   2012
�أك����دت �لأه�����د�ف �ل��ت��ي ر���ش��م��ت من 

�أجلها. 

�ملهني  و�ل��ت��ط��وي��ر  �مل�شتمر  �لتعليم  م��رك��ز  �أق����ام 
�حتاد  �إد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  و  �ل�����ش��ارق��ة  بجامعة 
ب����وز�رة  �ل���ت���دري���ب  و�إد�رة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��رط��ة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج �ل��دف��ع��ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
�لبدنية”  �للياقة  ملدربي  �ملهني  “�لدبلوم  حملة 
�لقياد�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ت��درب��ا   35 مب�����ش��ارك��ة 

و�لإد�ر�ت �لعامة �لتابعة لوز�رة �لد�خلية.
جمول  حميد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  �حل��ف��ل  ح�شر 
�لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة، و�لعميد �لدكتور 
�ل�شرطة  م��در���ش��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �ل��ب��ك��ر  ج��ا���ش��م 
�ل��ع��ل��ي��ا لختبار�ت  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  �لحت���ادي���ة 
�للياقة �لبدنية بوز�رة �لد�خلية، و�لعقيد عارف 
�ل�شرطة  �حت���اد  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ري�����س  عبيد  علي 
�ل��ري��ا���ش��ي، و�لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ر����ش��ي �لزبيدي 
�ملهني  و�لتطوير  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز  مدير 

�شامل  �شعود  �لدكتور  و�مل��ق��دم  �ل�شارقة،  بجامعة 
�ل�شرطة  �حت�����اد  �إد�رة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �جل��ن��ي��ب��ي 
�لريا�شي. ويف كلمة له بهذه �ملنا�شبة رحب مدير 
�جلهود  على  و�أث��ن��ى  باحل�شور  �ل�شارقة  جامعة 
�لقائمني  قبل  وم��ن  �ملتدربني  قبل  من  �ملبذولة 
على �لربنامج، متمنيا تنفيذ ما تعلموه على نحو 
�أ�ش�شها  منذ  �ل�شارقة  جامعة  �أن  و�أ���ش��اف  عملي، 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رئي�شها 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
على  تعمل  ورع���اه(  تعاىل  �هلل  )حفظه  �ل�شارقة 
على  �أكد  ولذلك  �ملحلي،  �ملجتمع  وتنمية  خدمة 
ترحيب جامعة �ل�شارقة مبختلف �أ�شكال �لتعاون 

مع موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملختلفة.
�ل��ع��م��ي��د �ل��دك��ت��ور ج��ا���ش��م، ق���دم �ل�����ش��ك��ر جلامعة 
�ل�شارقة كما �شكر �إد�رة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي 

�إىل  و�أ����ش���ار  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ب����وز�رة  �ل��ت��دري��ب  و�إد�رة 
�لبحثي  ب���اجل���ان���ب  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  �ه���ت���م���ام 
على  ب���ال���وز�رة  �ل��ع��ام��ل��ني  وت�شجيع  �لأك���ادمي���ي، 
للجميع،  فائدة  ذل��ك  يف  لأن  تعليمهم،  مو��شلة 
�ملهمة  لهذه  �ل�شارقة  جامعة  �ختيار  �أن  و�أ�شاف 
هو �ختيار حم�شوب، نظر� ل�شمعتها �جليدة د�خل 
�أن يجد  نهاية حديثه  �لدولة، ومتنى يف  وخ��ارج 

م�شتقبل كادر� �أكادمييا يف �ملجال �لريا�شي.
�ل��زب��ي��دي باحل�شور  �ل��دك��ت��ور ر����ش��ي  كما رح��ب 
و�شكر �ملتدربني و�لقائمني على تنفيذ �لربنامج 
86 حمور�  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  �أن����ه  �إىل  �أ����ش���ار  �ل����ذي 
تعليميا ويعمل على حتقيق �أهد�ف ��شرت�تيجية 
ل��وز�رة �لد�خلية من خلل �إع��د�د جمموعة من 
�ملدربني �ملو�طنني �ملتخ�ش�شني يف تدريب وقيا�س 

�للياقة �لبدنية.

�نطالق �لن�سخة �ل�سابعة من كاأ�ص من�سور بن ز�يد لكرة �لقدم

�حتاد �ل�سرطة �لريا�سي وجامعة �ل�سارقة حتتفالن بتخريج 
�لدفعة �لثالثة من �لدبلوم �ملهني ملدربي �للياقة �لبدنية

فوزان يف دورة عام زايد

قد�مى �لرم�ص يخططون الإقامة جتمعات ريا�سية

بارك ح�ضول فريق ال�ضلة على كاأ�س اخلليج

�أمني عام جمل�ص �ل�سارقة �لريا�سي يطلع على خطط و��سرت�تيجيات 
نادي �ل�سارقة �لريا�سي خالل زيارته للنادي

�أجرى نادي مليحة �لثقايف �لريا�شي �شحب قرعة بطولة عام 
ز�يد �لرم�شانية لكرة �لقدم �لثامنة   يف موؤمتر �شحفي نظمه 
مبقره م�شاء �أم�س و�لتي من �ملقرر �أن يتبارى فيها �ثنا ع�شر 
فريقا. ح�شر وقائع �ملوؤمتر  خليفة حميد متيم �لكتبي  �أمني 
�شر �لنادي، و عبد�هلل ر��شد �لقايدي رئي�س �لإد�رة �لريا�شية 
�ملوؤمتر  ح�شر  ك��م��ا  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  عتيق  و���ش��امل 

و�إجر�ء�ت �لقرعة �لفرق �لإثنا ع�شر �مل�شاركة يف �لبطولة.
�لأخ�شر،  و�مل�شتطيل  زع��ب��ي��ل،  ف��ه��ود  م��ن  ك��ل  �ل��ف��رق  وت�شم 
وجنوم  و�لأهلي،  و�ملتحد،  �ل�شباب،  لبيوت  �لإم��ار�ت  وجمعية 
�ل��ب��ريي، و�حل��م��ي��دي، و�لأح�����لم، وع��ي��ال ز�ي����د، وليفربول، 

و�لحتاد، و�لأ�شطورة.
�شتقام  �لقدم  لكرة  م��ب��ار�ة  �أول  ف��اإن  �لقرعة  نتيجة  وبح�شب 
يوم �لأربعاء �ملقبل �ملو�فق 23 من مايو �جلاري بني فريقي 
�لأ�شطورة و�لحتاد وتليها مبار�ة فريقي عيال ز�يد و�لأحلم، 

ومبار�ة فريقي جنوم �لبريي و�لأهلي.
و�أكد خليفة حميد متيم �لكتبي  �أمني �شر �لنادي �أن �لدورة 
�حلالية للبطولة هي �لدورة �لثامنة. حيث د�أب نادي مليحة 
عام  كل  من  رم�شان  �شهر  يف  �إقامتها  على  �لريا�شي  �لثقايف 
م�شري� �إىل �أن �لبطولة �أ�شبحت بطولة مميزة ومنتظره �شنويا 
يرتقبها �ل�شباب وخا�شة من �ل�شباب غري �ملنت�شبني للأندية. 
و�أ�شار �لكتبي �إىل �أن جمل�س �إد�رة نادي مليحه برئا�شة م�شبح 
�لريا�شية   �ملحا�شن  ت��وف��ري  على  حري�س  �لكتبي  بالعجيد 
�لكثري من  به  و�ل��ذي يجتمع  �لف�شيل  �ل�شهر  ل�شيما خلل 
�و در��شة طو�ل  �ل�شباب و�لتفرغ لذلك بعد عمل �شنة كاملة 
على  وللم�شرفني  للأندية  فر�شة  �لبطولة   �أن  موؤكد�  �لعام 

�لألعاب ملمار�شة �لريا�شة و�نتقاء �ملو�هب منها.
�لقدم  ك��رة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ت�شم  �لبطولة  �أن  �إىل  �لكتبي  و�أ���ش��ار 

لل�شباب وكرة �لقدم فوق 40 �شنة وكرة �لطائرة.

نادي مليحة �لريا�سي  يجري �ل�سحب على قرعة بطولة عام 
ز�يد �لرم�سانية لكرة �لقدم 8 مب�ساركة 12 فريقا
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الفجر الريا�ضي

توري�س  ف��رن��ان��دو  و�مل��ه��اج��م  �نيي�شتا  �ن��دري�����س  �لأل���ع���اب  ���ش��ان��ع  ودع 
فريقيهما بر�شلونة بطل ��شبانيا لكرة �لقدم و�تلتيكو مدريد و�شيفه 
منهما  كل  خا�س  �ن  بعد  ليغ”،  “يوروبا  �لوروب���ي  ب��ال��دوري  �ملتوج 

مبار�ته �لأخرية معه.
ب��ر���ش��ل��ون��ة ع��ل��ى �شيفه ريال  ف���از فيها  �ل��ت��ي  �م�����س  وح��م��ل��ت م��ب��ار�ة 
�شو�شييد�د -1�شفر �لرقم 674 لنيي�شتا �لذي �رتبط بفريقه ملدة 

عاما.  22
81 و�شط  �مللعب يف �لدقيقة  �ر���س  �نيي�شتا )34 عاما( من  وخ��رج 
تابع  �ل��ذي  �لكاتالوين  �لفريق  جمهور  من  ح��ارة  وهتافات  ت�شفيق 
جنمه للمرة �لخرية، وتوجه �شانع �لألعاب �لكاتالوين �ىل مقاعد 

�لبدلء بتاأثر كبري. ودخل باكو �لكا�شري بدل منه.
ونظم بر�شلونة حفل ود�عيا لنيي�شتا عقب �ملبار�ة يف �ر�س �مللعب.
وكانت لنيي�شتا بع�س �لتمرير�ت و�ملحاولت يف �ملبار�ة منها كرة 

من  �خلارجي  �ل�شباك  هزت  لكنها  �لعا�شرة  �لدقيقة  يف 
�جلهة �ليمنى.

ني�شان  �أو�خ���ر  �علن  بر�شلونة  قائد  وك��ان 
�بريل �ن مو�شمه �حلايل هو �لخري له 

وجهته  يوؤكد  مل  لكنه  بر�شلونة،  مع 
�مل��ق��ب��ل��ة م���ع ت��ل��ق��ي��ه ع��رو���ش��ا من 

�ل�شني و�ليابان.
�شيعلن  �ن��ه  �نيي�شتا  وق��ال 

ع����ن ق��������ر�ره �لأ�����ش����ب����وع 
�ملقبل موؤكد� �ن هناك 

�ل�شني  �ح��ت��م��ال��ني، 
ولكل  و�ل������ي������اب������ان، 
�إيجابياته.  منهما 
ت��ب��ق��ى ه���ن���اك �أم�����ور 
لتقييمها.  ���ش��غ��رية 

���ش��ن�����ش��ع ك���ل ����ش���يء يف 
�مل���ي���ز�ن و���ش��ن��خ��ت��ار من 

نر�ه �لأف�شل.
وتابع �لأ�شبوع �ملقبل، 
ع��ن��دم��ا ي��ن��ت��ه��ي كل 

�شنتخذ  ������ش�����يء، 
بعدها  �ل�����ق�����ر�ر. 
ه��������ن��������اك ك������اأ�������س 
�ل���ع���امل ب���ني 14 
يونيو  ح����زي����ر�ن 
مت�������وز  و15 
ي����ول����ي����و. �أري������د 
حل هذه �مل�شاألة 

ل��ك��ي �أمت��ك��ن من 
على  �ل������رتك������ي������ز 

�أن هناك خيار� متقدما على �لآخ��ر، لكننا �شنتخذ  ، كا�شفا  �ملنتخب 
مو�طنه  �هتمام  �ىل  ذل��ك  بعد  �شحافية  تقارير  ��شارت  لكن  ق��ر�ر�. 
حاليا  ي�شرف  �لذي  بر�شلونة  يف  �ل�شابق  مدربه  غو�رديول  جو�شيب 

على مان�ش�شرت �شيتي بطل �نكلرت� بجهوده.
وطرحت و�شائل �لعلم عدة وجهات حمتملة، بينها نادي �شونغكينغ 
�نتقل  ث��م  �ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع  ذل��ك  نفى  �لأخ���ري  لكن  �ل�شيني  ليفان 
�حلديث عن �ن�شمامه �ىل في�شل كوبي �لياباين للعب بجانب بطل 
�شركة  �أن  ل�شيما  بودول�شكي،  ل��وك��ا���س  �لأمل����اين   2014 م��ون��دي��ال 
لكن  لرب�شلونة،  �لأ�شا�شي  �لر�عي  هي  لفي�شل  �ملالكة  “ر�كوتن” 

في�شل �ي�شا نفى ذلك.
وج��اء ه��دف �مل��ب��ار�ة �لوحيد من ملحة 
فنية للرب�زيلي كويتنيو �لذي �شدد 
كرة ر�ئعة �رتطمت بالقائم �لي�شر 

يف  �ل�شباك  يف  وت��ه��ادت  للمرمى 
�لدقيقة 57.

وت�������رك ك��وت��ي��ن��ي��و م���ك���ان���ه قبل 
دقيقة   13 ب����  �مل����ب����ار�ة  ن��ه��اي��ة 
للأرجنتيني ليونيل مي�شي �لذي 
فالفريدي  �رني�شتو  �مل��درب  ف�شل 

�بقاءه على مقاعد �لبدلء.
بر�شلونة،  ج���ن���اح  وت���ع���ر����س 

�لفرن�شي عثمان دميبيلي، 
على  عنيف  تدخل  �ىل 
�لكاحل  م�������ش���ت���وى 
م���������ن �مل��������د�ف��������ع 
نافا�س  ر�وول 
يف �لدقيقة 

ثم   ،42
خ��رج من �ر���س �مللعب 

يف �لدقيقة 54.
�ملهاجم  �شجل  جهته،  م��ن 
ت��وري�����س )34 عاما(  ف��رن��ان��دو  �مل��خ�����ش��رم 
�يبار  م���رم���ى  م���دري���د يف  ث��ن��ائ��ي��ة لت��ل��ت��ي��ك��و 
�ن�شار فريقه  �مام  �لود�عية  مبار�ته  يف   2-2
�لعا�شمة  يف  مرتوبوليتانو  و�ن���د�  ملعب  على 

�ل�شبانية مدريد.
وحمل توري�س ولقبه “�ل نينيو” نظر� لوجهه 
�لطفويل و�لذي بد�أ م�شريته يف �لنادي قبل �ن 
يلعب مع ليفربول وت�شل�شي �لنكليزيني ويعود 
مبار�ته  يف  �ل��ق��ائ��د  ���ش��ارة  �ل���ش��ل��ي،  فريقه  �ىل 
�لخ��رية وجن��ح يف ت�شجيل ه��دف فريقه �لول 
م�شتغل هجمة مرتدة قبل نهاية �ل�شوط �لول 
خدع  �ن  بعد  �ل��ث��اين  ي�شيف  �ن  قبل  بدقيقتني، 

�حلار�س بحركة فنية يف �لدقيقة 60.
بان  علما  �ي��ب��ار،  ه��ديف  بينيا  وروب��ن  غار�شيا  كيكي  �شجل  �ملقابل،  يف 
بعد طرد مد�فعه  بع�شرة لعبني  �شاعة  ن�شف  قر�بة  �تلتيكو خا�س 

�لفرن�شي لوكا�س هرنانديز.
وتوج توري�س بالتايل ��شبوعا ر�ئعا �شهد تتويج فريقه بطل للدوري 
�لوروبي )يوروبا ليغ( بفوزه على مر�شيليا بثلثية نظيفة �لربعاء 

�ملا�شي يف �ملبار�ة �لنهائية يف ليون يف مبار�ة �شارك فيها يف نهايتها.
�شفوف  يف  خا�شها  مباريات   404 يف  هدفا   129 توري�س  و�شجل 

�لفريق �لذي يطلق عليه لقب “روخيبلنكو�س«.
وكان �تلتيكو �شمن �ملركز �لثاين و�لتاأهل �ىل دوري 
ديبورتيفو  وودع  �مل��ق��ب��ل.  �مل��و���ش��م  �وروب����ا  �ب��ط��ال 
�لدرجة  دوري   ،2000 ع��ام  بطل  ك��ورون��ي��ا،  ل 
فالن�شيا  ي��د  على  ملعبه  خ���ارج  بهزمية  �لأوىل 
�مل��ب��ار�ة هام�شية  1-2. وك��ان��ت  �ل��ر�ب��ع 
�شمن  فالن�شيا  لأن  ل��ل��ف��ري��ق��ني، 
�مل�����رك�����ز �ل�����ر�ب�����ع �لأخ������ري 
دوري  �ىل  �مل���وؤه���ل 
�أب����ط����ال �أوروب������ا 
�ملقبل  �مل���و����ش���م 
وغري قادر على 
بريال  �ل���ل���ح���اق 
�لثالث،  م���دري���د 
م�شري  ح�شم  فيما 
كورونيا  ل  ديبورتيفو 
قبل �ملرحلة �خلتامية وهبط 
�ىل �لدرجة �لثانية ب�شحبة ل�س 

باملا�س وملقة.
�لت�شجيل  �خل��ف��اف��ي�����س  و�ف���ت���ت���ح 
�لإيطايل  ع��رب   28 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
مو�شمه  �أنهى  �ل��ذي  ز�ز�  �شيموين 
�ل��ث��اين يف �ل���دوري �لإ���ش��ب��اين ب�13 
هدفا )مقابل 6 �ملو�شم �ملا�شي(، ثم 
�لثاين  �لهدف  �لأر���س  �أ�شاف �شاحب 
غون�شالو  �لربتغايل  ع��رب  �لدقيقة  يف 
برييز  لوكا�س  ي�شجل  �أن  قبل  غيدي�س، 
�لأ�شو�ء  �لأخري لفريقه يف دوري  �لهدف 

دون �أن يجنبه هزميته �ل�21.
ويف مبار�ة ثانية، خ�شر �تلتيك 
�شيفه  �م��������ام  ب����ل����ب����او 
��شبانيول بهدف 
لوبيز  لد�فيد 
�لدقيقة  يف 

�لتا�شعة.

•• العني - الفجر

�لتي  �لرم�شانية  �لبطولة  �شهدت 
بالعني  �مل�����ش��ري  �ل���ن���ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ �شعيد 
مب�شاركة  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
على  مناف�شاتها  وتقام  فريقاً   18
فلج  مبنطقة  �لتقنية  كلية  ملعبي 
» عام  ه��ز�ع مبدينة �لعني مبنا�شبة 
ز�يد �خلري« �� رحمه �هلل، م�شاء �أم�س 
�لأول خم�س مو�جهات جمعت �لأوىل 
فريق �جلالية �لأردنية و�خلزنة من 
�ملجموعة �لر�بعة و�لتي قدم خللها 
على  طيباً  فنياً  م�شتوى  �لفريقان 
فريق  ليح�شمها  �ل�����ش��وط��ني  م����د�ر 
متفوفاً  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  �خل��زن��ة 
بخم�شة �أهد�ف مقابل �أربعة بعد �أن 
�أنهى �ل�شوط �لأول بثلثية نظيفة 
ومنري  ���ش��ام��ي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �شجلها 
�لدقائق  يف  �لقر�شي  و�أ���ش��ام��ة  �أي���اد 
و�أ�شاف  �لتو�يل  على  و14  و9   4

�لر�بع  �لهدف  بيان  �شعيد  �للعب 
23 و�ختتم عبد�لعزيز  يف �لدقيقة 
�لهدف  م�شجًل  �خلما�شية  �شامي 
�لآخري و�لثاين له يف �لدقيقة 26. 
وجاءت �أهد�ف �جلالية �لأردنية عن 
�شجل  �ل���ذي  عي�شى  حم��م��د  ط��ري��ق 
 20 �أه��د�ف فريقه يف �لدقيقة  �أول 
ونال حممد عادل �لهدف �لثاين يف 
�لدقيقة 24  و�أحرز هيثم �لعزيزي 
�لهدف �لثالث يف �لدقيقة 27  بينما 
حمل �لهدف �لر�بع و�لأخري توقيع 
�ل���لع���ب ح��م��د ب�����ري. �أم�����ا �مل���ب���ار�ة 
�شمن  �أي�����ش��اً  ج���اءت  و�ل��ت��ي  �لثانية 
ل���ق���اء�ت �مل��ج��م��وع��ة �ل���ر�ب���ع���ة، فقد 
��شتطاع فريق ناهل �أن يدك ح�شون 
�لنجوم ب�شبعة �أهد�ف مقابل هدف 
و�حد جاءت ثلثة منها يف �ل�شوط 
�لعامري  حم��م��د  و���ش��ج��ل��ه��ا  �لأول 
نا�شر  وحم��م��د  �لأوىل  �لدقيقة  يف 
ب�شار  �ل��ث��ال��ث��ة وم��ن��ذر  �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
بدقيقة  �لأول  �ل�����ش��وط  نهاية  قبل 

و�ح����دة. و�أ���ش��اف �ل��ع��ام��ري هدفني 
يف �لدقيقتني 16 و19 من �ل�شوط 
�لثاين وهدف لكل من جا�شم �لكعبي 
يف �لدقيقة 24 وحممد نا�شر قبل 

�شافرة �لنهاية بخم�س دقائق بينما 
لعبه  �لوحيد  �لنجوم  هدف  �شجل 
من   17 �لدقيقة  يف  جمال  حممد 

�حل�شة �لثانية.

ن��ع��م��ة ع��ل��ى مناف�شه  ف��ري��ق  وت��ف��وق 
هيلي من �ملجموعة �لثالثة بخما�شية 
�ل�شوط  يف  جميعها  ج���اءت  نظيفة 
�لأول  �ل�شوط  �إنتهى  �أن  �لثاين بعد 

بالتعادل �ل�شلبي. �شجل �أهدف نعمة 
�للعب نا�شر حممد يف �لدقيقتني 
12 و13 ويحي مرهون »هاتريك« 
 ، و30  و29   23 �ل����دق����ائ����ق  يف 

�لنوبي  �أحمد  طرد  �ملبار�ة  و�شهدت 
بالبطاقة �جلمر�ء  من فريق هيلي 
مع نهاية �ل�شوط �لأول ما �أثر على 
�أما  �لثانية.  �حل�شة  يف  فريقه  �أد�ء 
�مل���ب���ار�ة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي ج��م��ع��ت بني 
فريقي �لأ�شاطري و�لغرب للعقار�ت 
ح�شمها  فقد  �لثانية  �ملجموعة  من 
�أن  وب���ع���د   .1/3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �لأخ�����ري 
�لأول  �ل�������ش���وط  �لأ����ش���اط���ري  �أن���ه���ى 
�أحمد  لعبه  �شجله  بهدف  متقدماً 
فريق  ع��اد   ،5 �لدقيقة  يف  قنطي�س 
�لطاولة  ليقلب  ل��ل��ع��ق��ار�ت  �ل��غ��رب 
عليه م�شجًل ثلثة �أهد�ف �شجلها 
كل من حامت بن يو�شف و�أم��ري بدر 
و20   17 �لدقائق  يف  يا�شر  وعمار 

و25 على �لتو�يل.
وك�����ان �ل���ت���ع���ادل ���ش��ي��د �مل���وق���ف بني 
�ملغربية  و�جل��ال��ي��ة  �لأن����رت  ف��ري��ق��ي 
�خلام�س  �ل����ل����ق����اء  �إن����ت����ه����ى  ح���ي���ث 
�لأول  �أم�����س  م��ن مباريات  و�لآخ���ري 
منهما.  ل��ك��ل  ب��ه��دف��ني  ب��ت��ع��ادل��ه��م��ا 

�لأول متقدماً  �ل�شوط  �لأنرت  �أنهى 
بهدف �شجله لعبه �أحمد �شاملني يف 
�لدقيقة 7 و�شاعف زميله �لنتيجة 
يف �لدقيقة 18 من �ل�شوط �لثاين 
�أن  �إل  ن��ظ��ي��ف��ني  ب��ه��دف��ني  ل��ي��ت��ق��دم 
من  متكن  �ملغربية  �جل��ال��ي��ة  ف��ري��ق 
هدفني  م�شجًل  �لنتيجة  م��ع��ادل��ة 
كر�ج  عن طريق لعبيه عبد�لعزيز 
19 ويو�شف قرو�س قبل  يف �لدقية 

�أربع دقائق من �شافرة �لنهاية.
و����ش���م���ن م���ب���اري���ات �ل����ي����وم �ل���ر�ب���ع 
للبطولة  تقام �ليوم خم�شة لقاء�ت 
جتمع بني كٍل  من �جلالية �لأردنية 
و�لفر�عنة،  �لتقنية  كلية  ون��اه��ل، 
و�جلالية  باأبوظبي  �مل�شري  �لنادي 
�لأردنية ، ثم �لنادي �مل�شري بالعني 
�لليلة  م��ب��ار�ت��ني  ���ش��ي��خ��و���س  �ل����ذي 
جر��شيا  ب��ف��ري��ق  �لأوىل  يف  يلتقي 
يو�جه  �أن  قبل  �ل��ربن��ام��ج  ب��د�ي��ة  يف 
�آخ���ر مباريات  ل��ل��ع��ق��ار�ت يف  �ل��غ��رب 

هذه �لليلة.

حتت رعاية �ضعيد بن طحنون

�ل�س��ر�ع يت��و��س��ل يف بط��ول���ة �لن����ادي �مل�س���ري �ل���رم�ساني���ة بالع����ني

مارتيني��ز ي�ستبع��د ناينغ�والن ع��ن ت�سكيل��ة بلجيك�����ا 
خلت �لت�شكيلة �لولية ملنتخب بلجيكا يف كرة �لقدم �ملوؤلفة من 
28 لعبا �لتي �أعلنها �ملدرب �ل�شباين روبرتو مارتينيز ��شتعد�د� 
للم�شاركة يف مونديال رو�شيا من ��شم ر�ديا ناينغولن جنم و�شط 

روما �لإيطايل.
�علنها  �لتي  �لقائمة  �ل�شا�شية يف  �ملفاجاأة  هو  ناينغولن  وغياب 

مارتينيز �لثنني يف موؤمتر �شحايف.
فيها  �شجل  دول��ي��ة  م��ب��ار�ة   30 ع��ام��ا،   30( ناينغولن  ويحظى 
�ه��د�ف( ب�شعبية كبرية لدى م�شجعي ب��لده، لكن �لم��ور مل   6
عدم  على  يلومه  �ل��ذي  مارتينيز  �مل���درب  وب��ني  بينه  جيدة  تكن 

�لن�شباط خارج �مللعب.
وقال مارتينيز “�نه قر�ر حزين و�شعب. �نه لعب من م�شتوى 

عال، �ختري �ف�شل لعب يف روما، ولكنني �تخذ خيار�ت بدو�فع 
تكتيكية بحتة«.

وتابع “و�شعت برناجما حمدد� لكي يعمل ول ميكنني ��شتعمال 
ر�ديا بدور ثانوي، وذهبت �ىل روما لكي ��شرح له ذلك«.

وتاأهل لعب �لو�شط �لبلجيكي مع روما �ىل ن�شف نهائي دوري 
�بطال �وروبا هذ� �ملو�شم قبل �ن يخرج ب�شعوبة �مام ريال مدريد 

�ل�شباين حامل �للقب.
ولعب ��شتبعاد ناينغولن عن �لت�شكيلة يف �شالح يوري تييليمان�س 

لعب موناكو �لفرن�شي.
ومن �برز �لغائبني �ي�شا ديفورك �وريجي )فولف�شبورغ �لأملاين( 

وكيفن مري�ل�س �وملبياكو�س �ليوناين.

ومن بني �ل�شماء �لتي �ختارها مارتينيز يربز ميت�شي بات�شو�ي 
و�ملد�فعان فن�شان كومباين  �لملاين،  بورو�شيا دورمتوند  مهاجم 
بر�شلونة  يف  فرمايلن  وتوما�س  �لنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  يف 
ف�شل  �لخ��رية،  �لفرتة  يف  لإ�شابات  تعر�شهم  برغم  �ل�شباين، 
عن مهاجمي ت�شل�شي ومان�ش�شرت يونايتد �لنكليزيان �دين هاز�ر 
وروميلو لوكاكو، وكيفن دي بروين لعب و�شط مان�ش�شرت �شيتي 
بعد  لعبا   23 من  �لنهائية  �لقائمة  مارتينيز  و�شيعلن   . �ي�شا 

�ملبار�ة �لودية �شد �لربتغال يف �لثاين من حزير�ن يونيو.
بني  تقام  �لتي  رو�شيا  �لعامل يف  كاأ�س  نهائيات  بلجيكا يف  وتلعب 
�ل�شابعة  �ملجموعة  يوليو �شمن  و15 متوز  يونيو  حزير�ن   14

�ىل جانب بنما وتون�س و�نكلرت�.

�نيي�ستا وتوري�ص يودعان بر�سلونة و�تلتيكو مدريد 

غ���د�ة تتويجه  �م�����س  ن���اد�ل  رف��اي��ال  �ل���ش��ب��اين  ��شتعاد 
بخام�س دور�ت �ملا�شرتز للألف نقطة يف روما، �شد�رة 
�ملحرتفني  �مل�����ش��رب  ك���رة  ل��لع��ب��ي  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف 
�لدفاع عن لقبه يف بطولة رولن  ��شبوع من بدء  قبل 
�لكربى،  �لأرب��ع  �لغر�ند �شلم  غارو�س، ثاين بطولت 

فيما و��شل �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س �نحد�ره 
�ىل �دنى ت�شنيف منذ �كرث من 11 عاما. 

وكان ناد�ل تنازل �ل�شبوع �ملا�شي عن 
�ل�شوي�شري  ل�شالح  �ل�شد�رة 

عن  كليا  �ملبتعد  روج��ي��ه 
�مل����لع����ب �ل���رت�ب���ي���ة، 
لقبه يف  ج��ر�ء فقد�ن 

للما�شرتز،  دورة مدريد 
ع��ن��دم��ا م��ن��ي ب����اول هزمية 

ع��ل��ى �لأر�������س �ل���رت�ب���ي���ة منذ 
نحو عام بخ�شارته يف ربع �لنهائي 

�لنم�شوي  و���ش��ي��ف��ه  �م����ام  م���دري���د 
دومينيك تييم، بعد �ن توج للمرة 

�حلادية ع�شرة يف دورتي مونتي 
 21 وحقق  وبر�شلونة  كارلو 

�مللعب  على  متتاليا  ف��وز� 
�ملف�شلة لديه.

ورف����ع ن����اد�ل ر���ش��ي��ده �ىل 
8770 نقطة، و�عاد �لفارق 

بينه وبني فيدرر �ىل 100 
عليه  ك���ان���ت  ك���م���ا  ن��ق��ط��ة 

�لت�شنيف  يف  �حل��������ال 

�ل�شادر قبل ��شبوعني وقبل فقد�نه �للقب يف مدريد.
من جانبه، تر�جع ديوكوفيت�س �مل�شنف �ول �شابقا �ىل 
ل��ه منذ  �دن��ى ت�شنيف  �ل��ث��اين و�لع�شرين، وه��و  �مل��رك��ز 
2006 عندما بد�أ �شعوده،  2 ت�شرين �لأول �كتوبر 

مقاومته  يف دورة روما ومقارعته للماتادور رغ��م 
�لنهائي  ن�شف  يف  �ل�شباين 
�د�ء  م���ع���ا  ق���دم���ا  ح���ي���ث 
م�����ن م�������ش���ت���وى ع����ال 
وو�ح����دة م��ن �ف�شل 
بني  �مل�������و�ج�������ه�������ات 
ورغم  �ل��ع��م��لق��ني. 
�مام  �ل��ل��ق��ب  ف��ق��د�ن��ه 
حافظ  روم�������ا،  يف  ن�������اد�ل 
زفرييف  �لك�شندر  �ل��و�ع��د  �لأمل���اين 
على �ملركز �لثالث، فيما �نتقل 
�لنهائي  ن�����ش��ف  يف  ���ش��ح��ي��ت��ه 
�شيليت�س  م��اري��ن  �ل��ك��رو�ت��ي 
على  �ل������ر�ب������ع  �مل�����رك�����ز  �ىل 
غريغور  �ل��ب��ل��غ��اري  ح�����ش��اب 
دمي����ي����رتوف �ل���غ���ائ���ب عن 
�مل�شاركة. ويف نادي �لع�شرة 
�لبلجيكي  ت��ق��دم  �لأو�ئ������ل، 
د�ف��ي��د غ��وف��ان �ل����ذي خرج 
روما  دورة  نهائي  رب��ع  م��ن 
�ملركز  �ىل  يد زفرييف،  على 
�ي�شرن  ج��ون  �لم��ريك��ي  وع���اد  �لتا�شع، 

�ىل �لعا�شر.

ناد�ل ي�ستعيد عر�سه يف ت�سنيف �لرجال

دميبيلي يعاين من �لتو�ء حاد يف �لكاحل 
ل�شربة  دميبيلي  عثمان  �لفرن�شي  �ل���دويل  �جل��ن��اح  تعر�س 
رو�شيا  م��ون��دي��ال  �ن��ط��لق  على  م��ع��دودة  �أ�شابيع  قبل  قا�شية 
“بالتو�ء حاد” يف  على �لأرج��ح  ��شابته  بعد  وذلك   ،2018
�لدوري  بطل  بر�شلونة  يف  م��درب��ه  ك�شف  م��ا  بح�شب  �لكاحل 

�لإ�شباين لكرة �لقدم �رن�شتو فالفريدي.
و�أ�شيب دميبيلي يف �لدقيقة 42 من مبار�ة �لأحد �شد ريال 
بعد  ل��ل��دوري  �خلتامية  �مل��رح��ل��ة  يف  )-1�شفر(  �شو�شييد�د 
تدخل قا�س من ر�وول نافا�س، وبقي على �أر�شية �مللعب لبع�س 
�لوقت قبل �أن يخرج لتلقي �لعلج، ثم عاود �للعب حتى نهاية 
�لثاين  من  �لأوىل  �لع�شر  �لدقائق  يف  و�شارك  �لأول  �ل�شوط 

قبل �أن يطالب با�شتبد�له.
ويف موؤمتره �ل�شحايف بعد �ملبار�ة، ك�شف فالفريدي �أن لعب 
للفحو�س،  “�شيخ�شع  �ل�شابق  �لأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا 

ولدي �شعور باأنه تعر�س للتو�ء حاد، لكني ل�شت طبيبا«.
�أق���ول ه��ذ� �لأم���ر لأن���ه ح�شل �ل��ت��و�ء يف كاحله  “�أنا  وو����ش��ل 
�أكرث  �أن �مل�شاألة لي�شت  خلل �حلادثة، لكننا �شرنى. �شعوري 
من ذلك، خوف ل غري. كان بالإمكان �أن تكون �لإ�شابة �أخطر 

من ذلك«.
�ملنتخب  م���درب  ق��ب��ل  م��ن  ع��ام��ا(   21( دميبيلي  و����ش��ت��دع��ي 
ملونديال  �لنهائية  �لت�شكيلة  �ىل  دي�����ش��ان  دي��دي��ي��ه  �لفرن�شي 
رو�شيا �ملقرر بني 14 حزير�ن يونيو و15 متوز يوليو، علما 
�شل�شا، ففي مبار�ته  بر�شلونة مل يكن  �لأول مع  باأن مو�شمه 
لإ�شابة  تعر�س  �شبتمرب،  �أيلول   16 يف  خيتايف  �شد  �لثالثة 
قوية وهو يحاول لعب �لكرة بكعبه، فغاب ثلثة ��شهر ون�شف 
ل�شهر  فغاب  جم��دد�  �أ�شيب  �ملنتظرة،  ع��ودت��ه  وبعد  �ل�شهر. 

�إ�شايف.



�ألف �إ�سرتليني غر�مة خمالفة مرور نرتكبها جميعا
ذكرت �شحيفة "مريور" �لربيطانية، �أن �ل�شائقني �لذين يركنون 
خلل  �ل�شري  حل��رك��ة  �لعك�شي  �لجت���اه  يف  �شيار�تهم  )ي�شفون( 
�لليل، يو�جهون غر�مات ت�شل �إىل �ألف جنيه �أ�شرتليني، مبوجب 

قانون يجهله كثريون.
وبح�شب �مل�شدر، فاإن �لغر�مات جرى رفعها، بالنظر �إىل ما يت�شبب 
به �لركن بطريقة غري �شحيحة، من �إرباك حلركة �ملرور وحو�دث 

�شري خطرية يف بع�س �لأحيان.
�ملقاعد  عدد  ي�شل  �أو  �لب�شائع  تنقل  �لتي  �لكربى  �ل�شيار�ت  �أم��ا 
فيها �إىل ثمانية، فتبلغ غر�متها، �إذ� ُركنت يف �لجتاه �خلطاأ، نحو 

2500 جنيه �إ�شرتليني.
ومب��وج��ب �مل����ادة 248 م��ن ق��ان��ون �ل��ط��ري��ق �ل�����ش��ري��ع، مُي��ن��ع على 
ول  �لليل،  �ل�شري خلل  �جت��اه حركة  �شيارته عك�س  ركن  �ل�شائق 

ميكن �لقيام بالأمر �إل يف مكان م�شموح به.

�سيخ حديدي يخرتق ر�أ�ص ر�سيع وينجو 
ر�شيع،  �إنقاذ  من  �لنيل  بدلتا  �لغربية  حمافظة  يف  �أطباء  متكن 
مل يكمل عامه �لأول، بعد �خرت�ق �شيخ حديدي لر�أ�شه، يف عملية 

جر�حية ��شتغرقت 6 �شاعات.
�لطو�رئ �جلامعي مبدينة طنطا عا�شمة  وقال مدير م�شت�شفى 
�لغربية حممد �ل�شبيني �إن "�مل�شت�شفى ��شتقبل طفل )11 �شهر�( 

م�شابا باخرت�ق �شيخ حديد يف ر�أ�شه".
�أعلى م�شتوى مكون  "فور و�شوله �ُشكل فريق طبي على  و�أ�شاف 
من �أطباء جر�حة �ملخ و�لأع�شاب، و�أجريت للطفل عملية جر�حية، 
متكن �لفريق �لطبي خللها من ��شتخر�ج �ل�شيخ بعد 6 �شاعات". 
و�أو�شح �أن �مل�شت�شفى �أجرى كافة �لإ�شعافات و�ملعاجلات للتهتكات 

�لناجتة عن �خرت�ق �ل�شيخ �حلديدي.
�جلر�حية  �لعملية  �أن  بطنطا  �ل��ط��و�رئ  م�شت�شفى  م��دي��ر  و�أك���د 
مل  �مل�شت�شفى  �أن  �إىل  م�شري�  للغاية،  �شعبة  �لقط  زي��اد  للطفل 

ي�شتقبل مثل هذه �حلالت من قبل.
كبري  �إجن��از طبي  يعد  �لطبي  �لفريق  "ما حققه  �ل�شبيني  وتابع 

يكتب يف تاريخه وعمله �لطبي".
�أل  يف  م�شاعد�  عامل  كانت  �ل�شغرية  �لطفل  �شن  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

تت�شبب �جلر�حة، غري �مل�شبوقة، بتلف يف خليا �ملخ.

�سقوط العب �سريك عن �رتفاع �ساهق
وّثق �أحد �حل�شور يف عر�س لل�شريك �للحظة �ملرعبة �لتي �شقط 
قدماً  بها لعب بهلو�ين من عجلة دو�رة عملقة عن �رتفاع 30 

يف �لهو�ء.
 23 �ل��ع��م��ر  م��ن  "نافا�س هوريغي" �ل��ب��ال��غ  �ل��لع��ب  ه���وى  ف��ق��د 
عاًما بعد بدء عر�شه بدقائق يف �شريك Gandeys يف جزيرة 

"غرين�شي" �لربيطانية.
تو�زنه  على  "هاوي" للحفاظ  نف�شه  ي�شمي  �ل��ذي  �مل���وؤدي  وكافح 
�لنهاية، �لأم��ر �لذي  "عجلة �لف�شاء" لكنه ف�شل يف  �أثناء عر�س 
�أثار �لرعب بني �جلمهور، ف�شارع موظفو �ل�شريك مل�شاعدته ونقله 

�إىل �مل�شت�شفى.
وبعد �أن عولج من كدمات ور�شو�س خفيفة فقط، �عرتف �للعب 
�لبهلو�ين بنف�شه �أنه ودع �حلياة يف خميلته �أثناء �شقوطه �ملفاجئ 
عن  و�أع����رب  ب��الأر���س،  �رت��ط��م  عندما  ر�ئ���ع  باإح�شا�س  �شعر  لكنه 

��شتعد�ده ملز�ولة عمله يف �ل�شريك باليوم �لتايل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لتقنيات �الإلكرتونية يف خدمة �مل�سّردين 
باتت �لتقنيات �لإلكرتونية توّظف يف خدمة �مل�شّردين يف فرن�شا، بف�شل جمعية ت�شعى لتزويد حمطات �لقطار�ت 

باأجهزة ت�شاعد هوؤلء �ملهم�شني وتر�شدهم �إىل بلوغ عنو�ن منا�شب لهم.
�إىل  �لأ�شخا�س  ه��وؤلء  و�شول  �إتاحة  كانت   2015 يف  "�شولينيوم"  جمعية  موؤ�ش�شة  ماندنفيلد  فيكتوريا  وتقول 

�ملعلومات �لرقمية �أمر�ً مهماً يل.
يف ذلك �لوقت، كانت روؤية �مل�شردين قرب �أماكن مو�شولة بالإنرتنت يف حمطات باري�س تلفت �نتباهها وجتعلها 

ت�شعر ب�املفارقة �لكبرية، لذ� فكرت يف �أن جتعلهم قادرين على �لت�شال بالإنرتنت بو��شطة �أجهزة خا�شة.
�خلارج  يف  تفاعلي  جهاز  و�شع  فكرة  ر�ودت��ن��ي  �مل�شروع  ب��د�ي��ات  منذ  ع��ام��اً:   23 �لعمر  من  �لبالغة  �ل�شابة  وتقول 

خم�ش�س للم�شردين. لكنه يكلف كثري�ً، لذ� بد�أنا عرب موقع �إلكرتوين.
ليد  �ملحتاجني  �لأ�شخا�س  يفيد  مما  وغريها  و�لن�شح،  و�ل�شحة،  �لنظافة،  مثل  ع��دة،  �أق�شاماً  �ملوقع  ويت�شمن 

�لعون.
ونانت  وب���وردو  باري�س  يف  معظمهما  عنو�ن  �آلف  ثلثة  من  �أك��رث  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  �أح�شى  �جلمعية،  وح�شب 

و�شرت��شبورغ. وُيتوقع �أن يّت�شع �لأمر لي�شمل مدناً �أخرى مب�شاعدة �جلمعيات �ملحلية.
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�عتذ�ر ملغادرة قطار قبل موعده ب�25 ثانية
م�شايقات  م��ن  �شببته  مل��ا  �أ�شفها  بالغ  ع��ن  يابانية  ق��ط��ار�ت  �شركة  ع��ربت 
ذلك  معتربة  ثانية،  ب�25  موعده  قبل  قطارها  م��غ��ادرة  ب�شبب  لعملئها 
"ل ميكن تربيره". فما هي خلفيات هذ� �خلطاأ �لذي دفع �ل�شركة  خطاأ 

للعتذ�ر من عملئها بهذ� �ل�شكل؟
�أحد  مل��غ��ادرة  ركابها؛  �إىل  �ليابانية   "WJR" �ملو��شلت  �شركة  �ع��ت��ذرت 
ميكن  ل  ب�"خطاأ  ذلك  و��شفًة  ثانية،  ب�25  �ملحدد  موعده  قبل  �لقطار�ت 
�شائق  �رتكبه  �ملبكرة هو خطاأ  �ملغادرة  �أن �شبب  �ل�شركة   تربيره." و�أك��دت 
�ملحلي  بالتوقيت   7:11 �لقطار  م��غ��ادرة  موعد  �أن  �عتقد  �ل��ذي  �لقطار، 
Nishi- أن ي��غ��ادر �ل��ق��ط��ار م��ن حمطة� �إذ ك��ان م��ن �مل��ف��رت���س  �ل��ي��اب��اين. 
�ملحلي،  بالتوقيت   7:12 �ل�شاعة  �ليابانية يف  Akashi مبحافظة هيوغو 

�إل �أنه غادر يف �ل�شاعة 7:11 وب�شع ثو�ٍن، بح�شب موقع �ليابان �ليوم.
للم�شايقة  �أ�شفنا  بالغ  عن  "نعرب  موقعها:  على  بياٍن  يف  �ل�شركُة  وقالت 
�جل�شيمة �لتي ت�شببنا فيها لعملئنا". وبح�شب موقع "�يفينيغ �شتاند�رد" 
�لربيطاين، فاإن �ل�شائق تنبه �إىل هذ� �خلطاأ بعد �إغلق �أبو�ب �لعربات، ثم 
نظر �إىل �لر�شيف لريى ما �إذ� كان هناك ركاب، لكنه مل يجد �أي �شخ�س 

يقف باملحطة، فقرر �ملغادرة قبل �ملوعد �ملحدد.
�لقطار  �شائق  �لذين مل يلحظهم  �لركاب،  بع�س  بعد ذلك وج��ود  وتبني 
�إىل  و�شولهم  ���رت  �أخَّ �لتي  �ليابانية،  لل�شركة  ر�شمية  ب�شكوى  وت��ق��دم��و� 

�ملناطق �لتي كانو� يق�شدونها.
يف حني قالت �ل�شركة �إنها �شتقوم بتدريبات �إ�شافية لل�شائقني لتليف مثل 

هذه �لأخطاء، و�شمان عدم حدوثها مرة �أخرى.
مل تكن تلك هي �ملرة �لأوىل �لتي تعتذر فيها �شبكات �لقطار�ت �ليابانية 
للجمهور. ففي نوفمرب/ت�شرين �لثاين 2017، �عتذرت �شركة قطار �أخرى 

ملغادرة �لقطار �ملحطة قبل �ملوعد �ملحدد ب�20 ثانية. 

رجل ينقذ مليوين طفل بدم نادر!
كر�س �لأ�شرت�يل جيم�س هاري�شون حياته لإنقاذ مئات �لآلف من �لأطفال، 
�ليوم وب�شبب تقدمه يف �ل�شن �شيتوقف عن مهمته �لإن�شانية، ما قد ي�شكل 
خ�شارة حقيقية قد ي�شعب تعوي�شها. فما هو �ل�شيء �لنادر �لذي ميتلكه 

هاري�شون ول ميتلكه �آخرون؟
�ل�شن قرر  �ليوم وب�شبب تقدمه يف  63 عاما وهو يتربع بدمه، لكنه  منذ 
بالدم  �أن يتربع  81 عاما  �لعمر  �لبالغ من  �لأ�شرت�يل جيم�س هاري�شون  
""�إنديبنديت"  �شحيفة  موقع  �أورده  لتقرير  وفقا  حياته،  يف  م��رة  لآخ��ر 
�أ(. وقد �شبق لل�شيخ �لأ�شرت�يل، �لذي لقب  0د ب  ووكالة �لأنباء �لأملانية 
�لذهبية"، �أن حقق رقما قيا�شا يف �لتربع بالدم بعد �أن  �لذر�ع  ذو  "بالرجل 
و�شل عدد �ملر�ت �لتي تربع فيها �إىل 1173 مرة، وذلك لكون دمه يتميز 

جورج كلوين رق�ص مع ميغان 
ماركل وكايت ميدلتون

�أف������ادت ت��ق��اري��ر و���ش��ائ��ل �لإع�����لم 
كلوين   �ل��ن��ج��م  ج���ورج  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة 
ع���ام���اً   57 �ل���ع���م���ر  م����ن  �ل����ب����ال����غ 
رق�����س م��ع �ل��ع��رو���س �لأم��ريك��ي��ة  
ميغان ماركل  يف حفل زفافها من  
�ملا�شي  �ل�شبت  ي��وم  هاري   �لأم���ري 
يف ون��د���ش��ور، كما رق�����س م��ع دوقة 

كامربيدج  كايت ميدلتون .
وكان جورج برفقة زوجته �ملحامية 
�لأ�شل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�أم����ل ع��ل��م �ل���دي���ن، وك��ان��ا م��ن بني 
بينهم  للحفل  �ملدعوين  �مل�شاهري 
�ملمثل توم هاردي وزوجته �شارلوت 
وينفري  �أوبر�  و�لإعلمية  ريلي 
�ملعتزل ديفيد  �ل��ق��دم  ك��رة  ولع��ب 
بيكهام وزوجته �مل�شممة فيكتوريا 
بيكهام و�لنجم �إلتون جون وزوجه 
ديفيد فورني�س و�ملمثل �ردي�س �ألبا 
وخطيبته �لعار�شة �شابرينا دوري 

و�ملمثلة بريانكا �شوبر� وغريهم.

نهر �جلحيم يتدفق يف هاو�ي
�جليولوجي  �مل�������ش���ح  ه���ي���ئ���ة  �أ������ش�����درت 
�لأمريكية، لقطات جديدة تظهر �حلمم 
�ملتدفقة من �ل�شقوق �لعملقة يف بركان 
كيلويا بولية هاو�ي. وتظهر �للقطات، 
 8:00 �ل�شاعة  قبيل  ت�شويرها  مت  �لتي 
���ش��ب��اح��ا ب��ال��ت��وق��ي��ت �مل��ح��ل��ي يف ه����او�ي، 
باجتاه  �ل��ربك��ان��ي��ة،  للحمم  ق��وي  ت��دف��ق 
�جلنوب �ل�شرقي للجزيرة. وذكر تقرير 
�أن  �لأمريكية  �جليولوجي  �مل�شح  لهيئة 
معدل ثور�ن �حلمم �رتفع، و�أن �لتدفق 

ب�شرعة. ويتحرك  للغاية"،  "ن�شط 
�ملعروف  "من غري  �أنه  �لتقرير  و�أ�شاف 
ت��دف��ق �حل��م��م �شي�شتمر يف  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا 
�أن  �إىل  �أ���ش��ار  لكنه  يتوقف"،  �أو  �لتقدم 
�ل�����ش��ق��وق �لأر����ش���ي���ة ل ي����ز�ل مم��ك��ن��ا يف 
يوم  ثور�نه  ب��د�أ  �لربكان  وك��ان  �ملنطقة. 
�ملباين،  �لثالث من مايو. ودمر ع�شر�ت 
ب��اإج��لء �لآلف، خلل  �أو�م���ر  و���ش��درت 

�لأيام �ملا�شية.

يعي�ص وحيدً� يف �لرب�ري 30 عامًا
تويف بريطاين بعمر 78 عاماً، بعد �أن عا�س وحيد�ً د�خل 
و�ل��ذئ��اب، لأكرث  بالدببة  �أل�شكا، حماطاً  ب��ر�ري  كوخ يف 

من 30 عام.
وعا�س روبرت ماكليود بعيد�ً عن �حل�شارة يف خليج �شانت 
عا�شمة  جونو  غ��رب  �شمال  ميًل   22 بعد  على  جيم�س، 
�جلندي  �أن  ويعتقد  �ل��وح��ي��د،  �ملقيم  ك��ان  حيث  �أل���ش��ك��ا، 

�ل�شابق تويف لأ�شباب طبيعية.
ماكليود  ع��م��ل  ع���ام،   14 بعمر  �مل��در���ش��ة  غ���ادر  �أن  وب��ع��د 
�جلي�س،  يف  ذلك  بعد  عامني  و�أم�شى  للألعاب،  كمدرب 
قبل �أن ي�شبح بطًل يف �مللكمة، وعا�س روبرت �لذي ولد 
يف دوبلني يف �لوليات �ملتحدة �لذي �نتقل �إليها للإقامة 
1970، ح�شب �شحيفة مريور  �لأمريكية يف  مع زوجته 

�لربيطانية.
��شكتلند�،  يف  ول��دو� جميعاً  �أب��ن��اء  �أرب��ع��ة  للزوجني  وك��ان 
كاليفورنيا  ولي����ة  يف  ح��ي��ات��ه��م  م��ع��ظ��م  �أم�����ش��و�  ل��ك��ن��ه��م 
�لأمريكية، لكن ماكليود �نتقل �إىل �أل�شكا يف عام 1975 
بعد طلقه من زوجته. ويف نهاية �ملطاف، �نتقل ماكليود 
�أل�شكا يف �لثمانينات من �لقرن �ملا�شي، وظل يقيم  �إىل 

هناك منعزًل عن �لعامل حتى و�فته �ملنية.

طفل يتعامل مع �لتما�سيح و�الأفاعي
8 �شنو�ت،  �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ م���ن  ب���ارك���ر  ت�����ش��اريل  ي��ح��ظ��ى 
باهتمام من و�شائل �لإعلم، وذلك لإجادته �لتعامل مع 
كان  �أن  "تربيتها" منذ  �عتاد  �لتي  و�لأفاعي،  �لتما�شيح 

طفل �شغري�.
و�عتاد �لطفل ت�شاريل باركر م�شاعدة و�لديه يف �لعتناء 
�حليو�نات  ب��ح��دي��ق��ة  �ل�شخمة  و�لأف���اع���ي  بالتما�شيح 

�لربية "بالر�ت" �لو�قعة يف فكتوريا باأ�شرت�ليا.
وكان باركر قد �أم�شك باأول ثعبان وهو يف عامه �لأول، وبد�أ 
بالتعامل مع �لتما�شيح عندما �أمت عامه �لثالث، بح�شب 
ما ذكر موقع "مريور" �لربيطاين. ويحر�س باركر على 
مت�شية وق��ت��ه ك��ام��ل يف �لع��ت��ن��اء ب��ه��ذه �ل���زو�ح���ف، بعد 
�لنتهاء من �لدو�م �لدر��شي. وياأمل �لطفل يف �أن ي�شبح 
يكرب، ر�ف�شا فكرة  عندما  حيو�نات"،  حلديقة  "حار�شا 

�لتنازل عن حبه لتلك �لكائنات �خلطرية.

وفاة ياباين يف ثامن حماولة لت�سلق �إيفر�ست 
قال م�شوؤول يف نيبال �إن مت�شلقا يابانيا تويف �م�س �أثناء 

حماولته ت�شلق قمة �إيفر�شت.
و�أ�شبح نوبوكازو كوريكي )36 عاما( ثاين �شخ�س يلقى 
حتفه يف مو�شم �لت�شلق �حلايل. وقال جيانيندر� �شري�شتا 
�لرئي�شي  �مل��خ��ي��م  د�خ���ل  م��ن  �ل�شياحة  ب�����اإد�رة  �مل�����ش��وؤول 
ن��وم��ه يف  �أث��ن��اء  ك��وري��ك��ي ميتا  ُع��رث على  ن��ه  للمت�شلقني 
يبلغ  �ل���ذي  �جل��ب��ل  م��رت على   7400 �رت��ف��اع  خيمة على 

�رتفاعه 8850 مرت�.
وقال �شري�شتا لرويرتز "عرث مر�شدون على جثته د�خل 
معروفة  غ��ري  ح��دث  م��ا  تفا�شيل  �أن  و�أ���ش��اف  �خليمة". 
ب�شبع حماولت  كوريكي  وقام  �لت�شالت.  ب�شبب �شعف 

�شابقة لت�شلق �إيفر�شت لكنه ف�شل. العار�ضة تايرا بانك�س لدى و�ضولها حل�ضور حفل توزيع جوائز بيلبورد املو�ضيقية 2018 يف ال�س فيغا�س. )رويرتز(

وفاه رئي�ص �إل جي بعدما 
رف�ص عالجا الإبقائه حيا

تويف كو بون-مو رئي�س جمموعة 
جمموعة  �أك��رب  ر�ب��ع  جي"،  "�إل 
يف كوريا �جلنوبية، وفق ما نقلت 

وكالة "يونهاب" للأنباء.
جي"  "�إل  ق��ال��ت  �خلمي�س  وي���وم 
قاب�شة ت�شم  �شركة  وه��ي  ك��ورب، 
جمموعة �شركات تتنوع �أن�شطتها 
من �لإلكرتونيات �إىل �لكيماويات، 
 73 �لعمر  �لبالغ من  رئي�شها  �إن 

عاما مري�س.
�لأ�شبوع  �أدخ��ل  بون-مو  وك��ان كو 
حيث  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  �إىل  �مل���ا����ش���ي 
خ�شع لعملية جر�حية يف �لدماغ. 
وقالت يونهاب نقل عن م�شوؤولني 
�أن����ه رف�����س علجات  �ل�����ش��رك��ة  يف 

لإبقائه على قيد �حلياة.
وخ����لل ع��م��ل ك���و ب���ون-م���و على 
ر�أ�س �ملجموعة لأكرث من ع�شرين 
�رتفاعا  مبيعاتها  �شجلت  ع��ام��ا، 
تريليون   160 وب��ل��غ��ت  ك���ب���ري�، 
�لعام  دولر(  م��ل��ي��ار   148( وون 
ترليون  ث��لث��ني  مقابل  �مل��ا���ش��ي، 

يف 1994.
�ن  طلب  ك��و  �ن  معلومات  وتفيد 
ك��و�ن��غ- ك��و  بالتبني  �ب��ن��ه  ي��ت��وىل 

ت�شيطر  �لتي  �ملجموعة  قيادة  مو 
عليها عائلته خلفا له.

وك��و ك��و�ن��غ-م��و يف �لأرب��ع��ني من 
�لعمر.

�لزو�ج �مللكي تفوق على �سابقيه ب� 3 �أ�سياء مميزة
�ملمثلة  م���ن  ه����اري  �ل��ربي��ط��اين  �لأم�����ري  زو�ج  ت��ف��وق 
�ملميز  �لأف��ري��ق��ي  باحل�شور  م��ريك��ل،  ميغان  �ملريكية 
م���ن خ���لل ث��لث��ة ع��ن��ا���ش��ر غ���ري م�����ش��ب��وق��ة ب����رزت يف 
�لعر�س �مللكي �لذي تابعه �ملليني حول �لعامل و�أثنو� 
�أ�شل  من  �أمريكية  �لعرو�س  ك��ون  عن  فعو�شا  عليه. 
بح�شور  �مللكي  �لزفاف  �أمها، متيز  �أفريقي من جهة 
�إىل  �إ�شافة  ب��رو���س،  مايكل  �لأ���ش��ود  �لأم��ريك��ي  �لق�س 
ع���ازف ب��ي��ان��و ب��ري��ط��اين م��ن �أ���ش��ل �أف��ري��ق��ي، وجوقة 
كن�شية �أم��ريك��ي��ة �أف��ري��ق��ي��ة.  وع��م��ت �لح��ت��ف��الت بني 
�ملتحدة  �لوليات  �أفريقي عرب  �أ�شل  �لأمريكيني من 
�ل�����ش��ب��ت �ب���ت���د�ء م��ن ح��ف��لت �أق��ي��م��ت ق��ب��ل �ل��ف��ج��ر يف 
ميامي  من  تويرت  على  تغريد�ت  �إىل  �أجنلي�س  لو�س 
من  ه��اري  �لأم��ري  ب��زو�ج  �بتهاجا  �إنديانابولي�س  �إىل 
ع��رو���ش��ه �لأم��ريك��ي��ة م��ي��غ��ان م���ارك���ل. وه��ل��ل��ت ح�شود 
�أن��د فيدل يف  ك��ات  �لفناء �خلارجي حلانة  جتمعت يف 
لو�س �أجنلي�س قبل �لفجر �أثناء بث �لتلفزيون ملر��شم 
زو�ج �لأمري هاري من ماركل �ملولودة لأب �أبي�س و�أم 
�أفريقي. وز�د حما�س �لأمريكيني  �أ�شل  �أمريكية من 
من �أ�شل �أفريقي مع كل لفتة كانت تعرتف بالرت�ث 

�لأف��ري��ق��ي �لأم���ريك���ي �ب��ت��د�ء م��ن �ل��ع��ظ��ة �حلما�شية 
�جلوقة  �إىل  ك��اري  ب��رو���س  مايكل  �لق�س  �ألقاها  �لتي 
�لتي غنت �أنا�شيد �أفريقية و�أد�ء عازف �لت�شيلو �شيكو 
بجائزة هيئة  يفوز  �أ�شود  �أول مو�شيقي  ما�شون  كانيه 
مو�شيقي  لأ�شغر  )بي.بي.�شي(  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة 
�أفريقية،  �أم���ريك���ي���ة  م���ارك���ل  وو�ل������دة  �ل���ع���ام.  خ����لل 
�لتي ح�شرت  �أ�شرتها  �أف��ر�د  من  �لوحيدة  وكانت هي 
لبع�س  �إلهام  ماركل م�شدر  و�أ�شبحت  �لزفاف.  حفل 
�لأمريكيني �ل�شود �لذين يعتربون و�شعها �لجتماعي 
�جلديد دليل على �شرورة �أل تفر�س �لأفكار �مل�شبقة 
وتناولت  �حل��ي��اة.  على  قيود�  �لجتماعية  و�حل��و�ج��ز 
عظة �لق�س كاري تاريخ �لعبودية �ملوؤمل و�لن�شال من 
�شطوة �حلب.  لتاأكيد  �أمريكا  �لإن�شان يف  �أجل حقوق 
للكني�شة  �أف��ري��ق��ي  �أم���ريك���ي  �أ���ش��ق��ف  �أول  ه��و  وك����اري 
كلم  م��ن  مقتطفات  كلمته  يف  نقل  وق��د  �لأ�شقفية، 
ملارتن لوثر كنغ، ومن ن�شيد كان يغنيه �لعبيد خلل 
�حلرب �لأهلية. و��شتعلت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�لعتز�ز  ع��ن  تعرب  بتعليقات  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ع��رب 

بالعرت�ف بثقافة �ل�شود و�حرت�مها.

جينيفر لوبيز تخطف 
�الأنظار يف حفل بيلبورد
�أقيم يوم �أم�س �لأول حفل توزيع جو�ئز بيلبورد �ملو�شيقية يف ل�س فيغا�س.

وجمع �حلفل عدد كبري من �أهم �لنجوم و�لنجمات بينهم �لنجمة �لعاملية  جينيفر 
 Casadei من  بوتني  مع  ك��اف��ايل،  بتوقيع  جريئة  �إط��لل��ة  �خ��ت��ارت  �لتي  لوبيز  

.Yeprem وو�شعت خو�مت من
لأغنيتها  �مل�شرح  على  ��شتعر��س  ع��ام��اً   48 �لعمر  م��ن  �لبالغة  جلينيفر  وك���ان 

Dinero وهي �ملرة �لأوىل �لتي تغنيها عرب �شا�شة �لتلفزيون.
�لأغنية هي ديو مع دي جاي خالد �لذي ر�فقها يف �ل�شتعر��س وكاردي بي �لذي 
�أطل عرب �ل�شا�شة بالأبي�س و�لأ�شود، �لذين كانا برفقتها يف �ل�شتعر��س �لر�ئع 

�لذي تاألقت جينيفر خلله بكور�شيه ف�شية و�شرو�ل �أبي�س وقفاز�ت طويلة.


