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بدء تنفيذ مبادرة مدر�صة يف 1000 قرية غري مت�صلة 
بالإنرتنت انطالقا من خميم مريجيب الفهود يف الأردن

•• عمان-وام:

تنفيذ  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ش�شة  با�شرت 
املرحلة االأوىل من مبادرة توفري من�شة »مدر�شة« للتعليم االلكرتوين 
يف 1000 قرية ال تت�شل ب�شبكة االنرتنت اأو لديها �شعوبة يف توفري 
منطقة  يف  االأردين  االإم��ارات��ي  املخيم  من  انطالقا  التعليمية،  امل���وارد 
مريجيب الفهود مبحافظة الزرقاء يف اململكة االأردنية الها�شمية، وذلك 
بالتعاون مع الهالل االأحمر االإماراتي. وي�شتفيد طالب مدر�شة املخيم 
 2146 عددهم  البالغ  الفهود  مريجيب  مبنطقة  االأردين  االإم��ارات��ي 
العلمية  الدرو�س  139 مدر�شا ومدر�شة من  طالبا وطالبة مب�شاعدة 

التي توفرها من�شة »مدر�شة«.                               التفا�شيل )�س2(

الإمارات واأوزبك�صتان تبداآن العمل 
على تفعيل �صراكة ا�صرتاتيجية

•• دبي -وام:

ا�شتقبلت دولة االإم��ارات وفداً حكومياً رفيع امل�شتوى من جمهورية 
اأوزبك�شتان، برئا�شة معايل عزيز عبداحلكيموف، نائب رئي�س الوزراء 
ال�شراكة  تفعيل  بهدف  �شخ�شية حكومية   60 واأك��ر من  االأوزبكي 
يف  للتعاون  مبادرة   57 تت�شمن  والتي  البلدين  بني  اال�شرتاتيجية 
جماالت التحديث احلكومي، واالطالع على منظومة العمل احلكومي 
يف االإمارات واأهم الربامج واملبادرات الهادفة لرت�شيخ منوذج حكومي 

متطور ي�شهم يف االرتقاء مبنظومة العمل احلكومي.
من  اال�شتفادة  البلدين  بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تت�شمن  كما 
مناذج حكومة دولة االإمارات يف التحديث وقيا�س االأداء وتقدمي الخ

دمات.                                                                   التفا�شيل �س3(

رئي�س الدولة ونائبه وويل عهد اأبوظبي يتلقون تهاين قادة الدول العربية والإ�سالمية 

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�صهر رم�صان 
املبارك مع ملوك وقادة عدد من الدول ال�صقيقة 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 
اجلاللة  اأ���ش��ح��اب  م��ن  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول 
الدول  وروؤ����ش���اء  واأم����راء  م��ل��وك  وال��ف��خ��ام��ة  وال�شمو 

العربية واالإ�شالمية.
كما تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��رق��ي��ات ت��ه��ن��ئ��ة مماثلة 
اأ�شحاب  من  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 
وروؤ�شاء  واأم���راء  ملوك  والفخامة  وال�شمو  اجلاللة 

الدول العربية واالإ�شالمية.
من جهة اأخرى تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
االأعلى للقوات امل�شلحة التهاين مبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان املبارك - خالل ات�شاالت هاتفية - مع خادم 
اآل  �شلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
و  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود 
جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة 
�شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  ال�شقيقة  البحرين 

االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة 
و فخامة عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر 
�شالح  ب��ره��م  ال��دك��ت��ور  فخامة  و  ال�شقيقة  العربية 
رئي�س جمهورية العراق ال�شقيقة و �شمو ال�شيخ نواف 

االأحمد اجلابر ال�شباح ويل عهد دولة الكويت.
)التفا�شيل �س2(

% ترامب: الوليات املتحدة تدعم اإ�سرائيل 100 

تهدئة يف غزة.. ونتانياهو يعترب املعركة مل تنته بعد

اأمريكيتان  مدمرتان 
ال�صني »ت�صتفزان« 

•• بكني-وكاالت:

قال اجلي�س االأمريكي اإن �شفينتني 
حربيتني اأبحرتا قرب جزء تطالب 
ال�����ش��ني ب��ال�����ش��ي��ادة ع��ل��ي��ه يف بحر 
االثنني،  ام�س  اجلنوبي،  ال�شني 
بكني،  تثري غ�شب  ق��د  خ��ط��وة  يف 
العالقات بني  يف وقت ت�شهد فيه 
توترا. العامل  اقت�شادين يف  اأكرب 

وبحر ال�شني اجلنوبي واحد من 
بني عدد متزايد من نقاط التوتر 
يف العالقات بني الواليات املتحدة 
حربا  اأي�شا  ت�شمل  التي  وال�شني، 
جتارية بني اجلانبني، والعقوبات 
االأمريكية وتايوان.وقال متحدث 
ع�����ش��ك��ري اأم���ريك���ي ل���روي���رتز اإن 
ب�شواريخ  امل���زودت���ني  امل��دم��رت��ني 
م��واج��ه��ة ب��ري��ب��ل وت�����ش��وجن هون 
اأبحرتا على بعد 12 ميال بحريا 
م��ن ج��اف��ني وج��ون�����ش��ون ري��ف��ز يف 

جزر �شرباتلي.

الن�شر، االنتب����اه اإىل خ����دع الع�دو 
منها،  واحل����ذر  احليط�ة  واأخ�����ذ 
بينكم  م��ا  يف  التع�����اون  تنظي�����م 
اخلط�وط،  امل��ه�����������������������ام،  ح��ي��ث  م��ن 

الوقت«.
»االأخذ  اأي�شاً  تعليمات  بني  ومن 
املعركة  اأر���س  االعتبار طبيعة  يف 
على  ت��اأث��ريه��ا  وم���دى  وخوا�شها 
العمليات الهجومية وال�شرعة يف 

التقدم«.
وق����ال ح��ف��رت يف ر���ش��ال��ت��ه »يجب 
ان�شحاب  ح��ال��ة  يف  ال���ق���وات  ع��ل��ى 
ال��ع��دو م��ط��اردت��ه ب��ان��دف��اع قوي، 
وع�������دم ال�������ش���م���اح ل����ه ب���ال���ه���روب 
القوات  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه،  وال��ق�����ش��اء 

اجلوية متابعة ذلك«.
ر����ش���ال���ة ح���ف���رت يف وقت  وت����اأت����ي 
للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  كانت 
اأطراف  االأح��د  يف ليبيا قد دع��ت 
اإن�شانية  هدنة  التزام  اإىل  القتال 

ملدة اأ�شبوع.

•• اخلرطوم-وكاالت:

قال جتمع املهنيني ام�س االثنني 
الإزال������ة  جت�����ري  »حم��������اوالت  اإن 
ال���رت����س امل����وج����ود ق��ب��ال��ة كربي 
تويرت،  على  تغريدة  ك��وب��ر«.ويف 
املتاري�س  »ه���ذه  التجمع  اع��ت��رب 
اأمامنا  اأه����م خ��ط��وط  اأح����د  ه���ي 
وقفوا  �شهداء  بدماء  تثبيتها  مت 
عليها و�شيدوها وقدموا اأرواحهم 

من اأجلها«، وفق قوله.
ودع������ا ال���ت���ج���م���ع ج��م��ي��ع ال���ث���وار 
للح�شور للقيادة العامة للجي�س 
وحماية  اعت�شامنا  “حلرا�شة 
ثورتنا واإبطال املحاوالت املتكررة 
الإزالة املتاري�س والتي هي مدخل 
وتقوي�س  االع���ت�������ش���ام  ل���ف�������س 

الثورة”، على حد تعبريه.
املجل�س  ي��ق��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
مكتوباً  رداً  االنتقايل  الع�شكري 
على كل مالحظة ُقدمت له، كما 
اأنه من املنتظر اأن ين�شر املجل�س 

•• طرابل�س-وكاالت:

دعا قائد اجلي�س الليبي، خليفة 
در�س  »تلقني  اإىل  القوات  حفرت، 
الوفاق  حلكومة  واأك����رب«  اأع��ظ��م 

وامليلي�شيات املوالية لها.
اجلي�س  ب�����ني  م�����ع�����ارك  وت���������دور 
ال��وط��ن��ي م��ن ج��ه��ة، وب���ني قوات 
ح��ك��وم��ة ال���وف���اق، ب��رئ��ا���ش��ة فائز 
ثاني�����ة،  جه������ة  م��ن  ال�ش������راج 
و�شاحيتها  ال��ع��ا���ش��م��ة  ج���ن���وب 

اجلنوبية.
اإىل قواته  ر���ش��ال��ة  ووج���ه ح��ف��رت 
ب��ا���ش��م اجلي�س،  امل��ت��ح��دث  ت��اله��ا 

اللواء اأحمد امل�شماري.
“اأيها  ر���ش��ال��ت��ه:  يف  حفرت  وق���ال 
يف  امل��ق��ات��ل��ون  واجل��ن��ود  ال�شباط 
قواتنا امل�شلحة والقوات امل�شاندة، 
اأ�شد على اأيديكم وقوة عزميتكم 
اأعظم  در�����ش����اً  ال����ع����دو  ل��ت��ل��ق��ن��وا 
ال�شابقة  ال����درو�����س  م���ن  واأك�����رب 

•• عوا�صم-وكاالت:

االإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
اأم�س،  �شباح  نتانياهو،  بنيامني 
اإن بالده �شربت حركتي حما�س 
واجل�����ه�����اد ب����ق����وة ك����ب����رية خ���الل 
اأن  م�شيفا  االأخ��ريي��ن،  اليومني 

»املعركة مل تنته بعد«.
وقال نتانياهو »�شربنا اأكر من 
350 هدفا، وا�شتهدفنا ما اأ�شمها 
االإره��اب وعنا�شره ودمرنا  ق��ادة 
الهدف  ك����ان  االإره���������اب.  اأب�������راج 
الهدوء  ت��وف��ري  �شمان  ي���زال  وال 

واالأمان ل�شكان اجلنوب«.
وتابع »املعركة مل تنته بعد وهي 
ن�شتعد  والر�شد.  ال�شرب  تتطلب 

للمراحل املقبلة.
االأمريكي  الرئي�س  اأّك���د  ب���دوره، 
اإ�شرائيل  اأّن  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
الكامل  وا�شنطن  ب��دع��م  حتظى 
ب����ع����دم����ا ق�������ش���ف���ت ال�����ط�����ائ�����رات 
قطاع  االإ�شرائيلّية  واملدفعي������ة 
�شواريخ  اإط����الق  ع��ل��ى  رّداً  غ���زة 

منه.
»مّرًة  تويرت  على  ترامب  وكتب 
واباًل  اإ�شرائيل  ُت��واج��ه  ج��دي��دة، 
م����ن ال���ه���ج���م���ات ال�������ش���اروخ���ّي���ة 
القاتلة من جانب حركَتي حما�س 
واجلهاد االإ�شالمي االإرهابّيتني. 

تاأمر  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
باإعادة النتخابات يف اإ�صطنبول!

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب:

اأم���������������رت ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال����ع����ل����ي����ا 
باإعادة  تركيا  يف  لالنتخابات 
يف  البلدية  االنتخابات  اإج���راء 
بذلك  م�شتجيبًة  ا���ش��ط��ن��ب��ول، 
ل��ط��ل��ب ح����زب ال��رئ��ي�����س رجب 
طيب اإردوغان الذي طعن بفوز 
اأواخر  االنتخابات  املعار�شة يف 
نقلت  م��ا  بح�شب  م��ار���س،  اآذار 
الر�شمية.  االأن���ا����ش���ول  وك��ال��ة 
العدالة  اردوغ��ان  وخ�شر حزب 
العا�شمة  يف  اأي�����ش��اً  والتنمية 
خا�شة  تعود  �شفعة  يف  اأن��ق��رة، 
اىل العا�شفة االقت�شادية التي 
تهز البالد اإثر ح�شول انكما�س 
ع�شر  يف  االأول  ك��ان  اقت�شادي 
الت�شخم  وم��الم�����ش��ة  ���ش��ن��وات 
قيمة  وت��راج��ع   20% لن�شبة 
الرئي�س  اأّن  غ����ري  ال���ع���م���ل���ة. 
اخل�شارة  قبول  رف�س  الرتكي 
بح�شول  ون���دد  ا�شطنبول،  يف 

النطاق«. وا�شعة  “انتهاكات 
ويتهم حزب املعار�شة الرئي�شي 
ح������زب ال�������ش���ع���ب اجل���م���ه���وري 
اأوغلو،  اإم��ام  اإليه  ال��ذي ينتمي 
�شيء«  »جخا�شر  باأنه  اردوغ��ان 
وباأّنه يريد الت�شبث با�شطنبول 

بكل الو�شائل.

ال���ن���زاع  ت�����ش��ع��ي��د يف  اأخ����ط����ر  يف 
منذ  الفل�شطيني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

حرب العام 2014.
�شربات  �شل�شلة  اإ�شرائيل  و�شّنت 
���ش��واري��خ من  اإط�����الق  ع��ل��ى  رّداً 
املحا�شر  الفل�شطيني  ال��ق��ط��اع 
حركة  ع���ل���ي���ه  ُت�������ش���ي���ط���ر  ال�������ذي 

حما�س.
وقالت ال�شلطات الفل�شطينية يف 
بيان، اإّن االأهداف االإ�شرائيلية يف 
غزة �شملت مقاّر االأمن الداخلي 
الفل�شطيني، فيما توا�شلت م�شاء 
االأحد عمليات اإطالق ال�شواريخ 

وال�شربات االإ�شرائيلية.
ارت��������ف��������اع �����ش����ح����اي����ا ال���ق�������ش���ف 
يوم  بعد  غ��زة  على  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

دام
االإ�شرائيلي  ال���ط���ريان  وق�����ش��ف 
ق�������ش���ف م���ب���ن���ى ج�����ه�����از االأم�������ن 
ال��داخ��ل��ي ال��ت��اب��ع حل��م��ا���س التي 
ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ال���ق���ط���اع يف حي 

الرمال مبدينة غزة.
الفل�شطينية  الف�شائل  وقال���ت 
اإنها اأطلقت وابال من ال�شواريخ 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة منها  ع��ل��ى م��ن��اط��ق 
ال�������ش���ب���ع، كما  ع�������ش���ق���الن وب����ئ����ر 
ع�شكرية  اآل������ي������ة  ا�����ش����ت����ه����دف����ت 
على  موجه،  ب�شاروخ  اإ�شرائيلية 

حدود قطاع غزة.

الوثيقة الد�شتورية املقرتحة .
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د رئ��ي�����س حزب 
االأمة القومي ال�شوداين، ال�شادق 
الت�شعيد  ي��رف�����س  اأن����ه  امل���ه���دي، 
�شد املجل�س الع�شكري، الفتاً اإىل 
اأنه: “علينا اأن نفرغ من الفرتة 
النتخابات  ل��ل��ذه��اب  االن��ت��ق��ال��ي��ة 

حرة ونزيهة«.
امل����ه����دي، يف م��ق��اب��ل��ة مع  وق������ال 

دائماً،  بقوة وثبات كما عرفناكم 
اأر�شنا  م���ن  اج��ت��ث��اث��ه  ي��ت��م  ح��ت��ى 
االأبطال  اأي��ه��ا  ف��ك��ون��وا  احلبيبة، 
االأ�شاو�س يف املوعد رجااًل بوا�شل 
االلتزام  مع  عدوكم  على  اأ���ش��داء 
املدنيني  اأرواح  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 

وممتلكاتهم«.

املعزول  »الرئي�س  اإن  »العربية«، 
عمر الب�شري كان �شخ�شاً دموياً، 
غري  ف���������ش����اد  وق�������ع  ع�����ه�����ده  ويف 
نطبع  اأن  ن�شتطيع  لن  م�شبوق.. 
م���ع االأ�����ش����رة ال���دول���ي���ة م���ن دون 

ت�شليم الب�شري للجنائية«.
ك��ذل��ك ان��ت��ق��د م��ا ك��ان��ت ت��ق��وم به 
»قوى احلرية والتغيري«، وا�شفاً 

ذلك بالعبثية.

من  ع���دداً  ر�شالة حفرت  وع���ددت 
بينها  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
وتهديد  ج���ي���داً  ال���ع���دو  »ر����ش���د 
اأماكن تواجده، الهج�وم ال�شريع 
وحتقيق  ال��ع��دو  الإرب���اك  واملنظم 
م��ب��داأ امل���ف���اج���اأة، امل��ح��اف��ظ��ة على 
ال��ذخ��ائ��ر وخ��ا���ش��ة ب��ع��د حتقيق 

نحن ندعم اإ�شرائيل %100 يف 
دفاعها عن مواطنيها«.

»ل�����ش��ع��ب غ�����ّزة - هذه  واأ�����ش����اف 
�شّد  »االإره������اب������ّي������ة«  االأع������م������ال 
اإ���ش��رائ��ي��ل ل��ن جت��ل��ب ل��ُك��م �شيئاً 
���ش��وى م��زي��د م��ن ال��ب��وؤ���س. اأنهوا 
ال�ّشالم  اأجل  العنف واعملوا من 

- هذا ميكن اأن يحدث!«.

اإىل ذل���ك، اأع��ل��ن م�����ش��وؤول��ون عن 
ات��ف��اق ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار بني 
فل�شطينية  وف�����ش��ائ��ل  اإ���ش��رائ��ي��ل 
ب��ع��د و���ش��اط��ة ق���ام���ت ب��ه��ا م�شر 
الإنهاء الت�شعيد االأخري يف العنف 
اإ�شرائيل،  وجنوب  غ��زة  قطاع  يف 

بح�شب ما اأفاد مرا�شلنا.
م�شوؤول  ع���ن  روي�������رتز،  ون��ق��ل��ت 

اإن  ل��روي��رتز،  مطلع  فل�شطيني 
بداأ  النار  اإط��الق  وقف  “تفاهم 
 4.30 ال�شاعة  يف  االثنني  ام�س 
بتوقيت   01.30« ����ش���ب���اح���ا 

غرينت�س«.
وا�شت�شهد 25 فل�شطينيا يف غارة 
املغازي  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى خم��ي��م 
االأحد،  م�شاء  غ��زة  قطاع  بو�شط 

مب��اأ���ص��اة  التحقيق  ف��ت��ح 
ال���ط���ائ���رة ال��رو���ص��ي��ة

•• مو�صكو-وكاالت:

الرئي�شية  التحقيق  هيئة  اأعلنت 
يف رو�شيا، ام�س االثنني، ا�شتعادة 
م�����ش��ج��ل��ي رح��ل��ة ال���ط���ائ���رة التي 
اأثناء  ال����ن����ريان  ف��ي��ه��ا  ا���ش��ت��ع��ل��ت 
مطار  يف  ال������ط������ارئ  ال����ه����ب����وط 
���ش��ريمي��ي��ت��ي��ف��و مب��و���ش��ك��و، حيث 
اأ���ش��ف��ر احل�����ادث ع���ن م��ق��ت��ل 40 

�شخ�شا على االأقل.

اجلي�ش ال�صوري يهاجم معقل املعار�صة 
•• بريوت-رويرتز:

قال م�شوؤول يف املعار�شة امل�شلحة يف �شوريا ام�س االثنني اإن اجلي�س ال�شوري 
وحلفاءه نفذوا هجمات برية يف �شمال غرب البالد على اآخر معقل كبري 
للمعار�شة امل�شلحة بعد اأيام من الق�شف املدفعي وال�شربات اجلوية.وبداأ 
واإي��ران ق�شفا عنيفا على  املدعوم يف احل��رب من رو�شيا  ال�شوري  اجلي�س 
اإدلب واملناطق املحيطة بها االأ�شبوع املا�شي فيما ت�شبب يف موجة نزوح من 
االثنني  ام�س  لالأنباء  ال�شورية  العربية  الوكالة  املواجهة.وذكرت  مناطق 
“و�شعت وحدات من اجلي�س العربي ال�شوري نطاق ردها على خروقات” 
اإن  اململوكة للدولة  التلفزيونية  االإخبارية  امل�شلحني. وقال مرا�شل لقناة 

هذا يقت�شر حتى االآن على ال�شربات اجلوية واملدفعية.

مواقــيت ال�صالة
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اأقارب الطفلة الفل�شطينية ماريا الغزايل 4 اأ�شهر خالل ت�شييعها يف غزة. )رويرتز( 

ا�شتمرار االعت�شام حتى حتقيق جميع املطالب    

الدخان يت�شاعد اإثر اال�شتباكات بني قوات حفرت وامللي�شيات يف طرابل�س

قوة بحرية اأمريكية اإىل ال�سرق الأو�سط

وا�صنطن تتوعد اإيران بالرد على اأي هجوم �صد م�صاحلها

جتمع املهنيني يحذر من »ف�ّش اعت�صامات« ال�صودان

حفرت يوجه تعليمات قتالية جديدة للجي�ش الليبي

•• وا�صنطن-وكاالت:

جون  القومي،  لالأمن  االأمريكي  الرئي�س  م�شت�شار  قال 
بن�شر  تقوم  املتحدة  الواليات  اإن  االثنني،  ام�س  بولتون، 
لينكولن« وقوة  اأب��راه��ام  اأ���س  اأ���س  »ي��و  الطائرات  حاملة 
من القاذفات يف منطقة القيادة املركزية لنبعث بر�شالة 
االإيراين،  للنظام  موجهة  للخطاأ  قابلة  وغ��ري  وا�شحة 
اأو  املتحدة  ال��والي��ات  م�شالح  على  هجوم  اأي  اأن  مفادها 

حلفائها �شيقابل بقوة �شديدة.
اأن هذا القرار اتخذ »رداً على عدد من  واأ�شاف بولتون 

املوؤ�شرات والتحذيرات املثرية للقلقة واملت�شاعدة«.
واأ�شاف بولتون اأن وا�شنطن ال ت�شعى اإىل حرب مع اإيران، 
القوات  اأي هجوم من  على  للرد  م�شتعدة متاماً  ولكنها 

النظامية االإيرانية اأو احلر�س الثوري اأو وكالئها.
وك��ان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االإي����راين، حممد ج��واد ظريف، 

العلماء �صيوف رئي�ش الدولة 
يبداأون برناجمهم يف ال�صهر الف�صيل

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ   - اهلل  حفظه   - ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  ب���داأ 
يف  واالأوق����اف  االإ���ش��الم��ي��ة  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  و�شعته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
ال�شيوف  العلماء  وتناول   . املبارك  �شهر رم�شان  بف�شائل  والتذكري  الوعظ 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم جمتمع  به  ال��ذي خاطب  النبوي  �شرح احلديث 
امل�شلمني االأول قائال: اأتاكم �شهر بركة فيه خري، يغ�شاكم اهلل فينزل الرحمة 
ويحط اخلطايا، وي�شتجيب فيه الدعاء، ينظر اهلل اإىل تناف�شكم ... ويباهيكم 
مبالئكته فاأروا اهلل من اأنف�شكم خريا                              )التفا�شيل �س2(

التقى جمموعة  خالل زيارته االأخ��رية لنيويورك حيث 
طهران  ب��اأن  لوا�شنطن  تهديدا  ���ه  وَجّ ال�شحافيني،  م��ن 
بانهيار  ت�شببت  التي  االأم��ريك��ي��ة  العقوبات  على  �شرتد 
االأو�شاع االقت�شادية يف بالده. وحّذر ظريف من اأن هذه 
اإيران  اأن  الهاوية، موؤكداً  اإىل  االأو�شاع  الظروف �شتدفع 
دون  فيها من  ت�شقط  اأو  الهاوية  اإىل  ت�شل  اأن  تقبل  لن 
مواجهة. واعترب ظريف اأن فر�س عقوبات اأمريكية على 
اإعالن  العقوبات هو  االأو�شاع ب�شبب هذه  اإي��ران وانهيار 
التنظيمات  با�شتعمال  م��ل��وح��اً  ���ش��رتد«،  و»اإي�����ران  ح��رب 
وامل�شالح  االأم��ريك��ي��ة  امل�شالح  ل�شرب  الإي����ران  التابعة 
الئحة  ظريف  يعط  ومل  العربية.  البلدان  يف  احليوية 
بالتنظيمات التابعة الإيران التي من املمكن تكليفها بهذه 
العمليات، لكنه كان يكرر التهديد اأن اإيران متلك خياراً 
ا�شتعمال  دون  وم��ن  ميلي�شياتها،  ا�شتعمال  خ��الل  م��ن 

قوتها الع�شكرية املبا�شرة.
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اأخبـار الإمـارات
»اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية« تطلق حملة الت�صوق الذكي

•• اأبوظبي-وام:

توعوية  ام�س حملة  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقت 
خا�شة بت�شوق املواد الغذائية يف اأبوظبي حتت عنوان “الت�شوق الذكي” 
وذلك �شمن حمالت ال�شالمة الغذائية التي تنفذها خالل �شهر رم�شان 
املبارك وعلى مدار العام بهدف توعية اجلمهور بالطرق ال�شليمة ل�شراء 
ال�شراء  م��راح��ل  خ��الل  االأغ��ذي��ة  �شالمة  ي�شمن  ب�شكل  الغذائية  امل���واد 
اأ�شواق  يف  املتداول  الغذاء  يف  امل�شتهلك  ثقة  وتعزيز  والتخزين،  والنقل 

االإمارة.
املتاجر  داخ���ل  اجل��م��ه��ور  بتوعية  احل��م��ل��ة  خ���الل  الهيئة  مفت�شو  وق���ام 
ل�شمان  الت�شوق  عملية  خ��الل  اتباعها  الواجب  ال�شحيحة  باملمار�شات 

من  ع��دد  ت��وزي��ع  احلملة  �شهدت  كما  و�شليم  اآم��ن  غ��ذاء  على  ح�شولهم 
الن�شرات التوعوية و�شرح مف�شل عن كيفية الت�شوق ال�شحيح اإىل جانب 
الرد على ا�شتف�شارات اجلمهور بخ�شو�س ال�شالمة الغذائية واالإجراءات 

التي تتخذها الهيئة ل�شمان ح�شولهم على اأغذية �شليمة.
وحر�شت الهيئة على تعريف رواد منافذ البيع بخطوات الت�شوق الذكي 
ودورها يف املحافظة على �شحة امل�شتهلك ومن اأهمها الف�شل بني الطعام 
اجلاهز لالأكل والطعام غري اجلاهز وكذلك اإبعاد كافة اأ�شناف الطعام 
الغذائية  امل��واد  �شراء  يجب  كما  الكيميائية  وامل���واد  التنظيف  م��واد  عن 
حتتاج  التي  الغذائية  امل��واد  وتربيد  الت�شوق  نهاية  يف  واملجمدة  امل��ربدة 
اإىل تربيد باأ�شرع وقت ممكن وغريها من االأمور التي يجب االنتباه لها 

خالل الت�شوق.

2146 طالبا و139 مدر�سا باملخيم ي�ستفيدون من حمتوى من�سة »مدر�سة« التعليمي

بدء تنفيذ مبادرة مدر�صة يف 1000 قرية غري مت�صلة بالإنرتنت انطالقا من خميم مريجيب الفهود يف الأردن

»حممد بن را�صد للف�صاء« : ت�صميم كر�صيي مركبة الطالق »�صويوز اأم اأ�ش« لرائدي الف�صاء الإماراتيني

•• اأبوظبي-وام:

 - ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  ب���داأ 
الهيئة  و�شعته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ   - اهلل  حفظه 
ل��ل�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�������اف يف الوعظ  ال��ع��ام��ة 

والتذكري بف�شائل �شهر رم�شان املبارك .
الذي  النبوي  احلديث  �شرح  ال�شيوف  العلماء  وتناول 
خاطب به النبي �شلى اهلل عليه و�شلم جمتمع امل�شلمني 
اهلل  يغ�شاكم  خري،  فيه  بركة  �شهر  اأتاكم  قائال:  االأول 
فينزل الرحمة ويحط اخلطايا، وي�شتجيب فيه الدعاء، 
ينظر اهلل اإىل تناف�شكم ... ويباهيكم مبالئكته فاأروا اهلل 
من اأنف�شكم خريا . وحثوا - خالل الدرو�س التي اأقيمت 
 - و�شواحيها  اأبوظبي  بالعا�شمة  امل�شاجد  ع�شرات  يف 
على اغتنام هذا ال�شهر باالأعمال ال�شاحلات التي فيها 
ازده���ار االأوط���ان و���ش��الح االإن�����ش��ان، واالإن��ف��اق يف وجوه 
اخلري على االأهل واالأرحام والفقراء واالأرامل واالأيتام، 
م��ذك��ري��ن ب���اأه���م خ�����ش��ائ�����س ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل، عمارة 
امل�شاجد بالتالوات وال�شلوات، ف�شهر رم�شان هو �شهر 

وا�شت�شاف  وتطبيقا.  وتفكريا  وتف�شريا  تالوة  القراآن 
الدكتور  ف�شيلة  بال�شمحة  الرميثي  بالعاجر  حممد 
�شارحا  الت�شامح”  “غافة  ع��ن  متحدثا  حممد  فريج 
الت�شامح  وجم��االت  واال�شطالحية  اللغوية  ال��دالالت 
وكذا  امل�شلم،  وغ��ري  امل�شلم  بها  يتحلى  اأن  ينبغي  التي 
ال�شيد عطية يف جمل�س حممد  ه�شام  الدكتور  حا�شر 
م�شيدا  وطن”  هوية  “الت�شامح  عن  اأبوظبي  يف  خلف 
الت�شامح بني نحو  تر�شيخ قيم  االإم��ارات��ي يف  بالنموذج 
200 جن�شية يتعاي�شون ويتعاونون يف الدولة مقدمني 

للعامل اأرقى م�شاهد التعاي�س احل�شاري.
لالإفتاء،  الر�شمي  امل��رك��ز  ال�شيوف  العلماء  زار  وق��د 
واال�شتخدامات  الفتاوى  اإ���ش��دار  اآل��ي��ات  على  واطلعوا 

التكنولوجية الذكية خلدمة االأر�شفة والتوا�شل.
اب��وظ��ب��ي واطلعوا  ال��ل��وف��ر  ب���زي���ارة متحف  ق��ام��وا  ك��م��ا 
واحل�شارية  الفنية  واملنجزات  االإن�شاين،  ال��رتاث  على 
احل�شارات  لهذه  ملتقى  ال�شرق  ك��ان  وال��ت��ي  لل�شعوب، 
به  ت�شطلع  ال��ذي  املتميز  احل�شاري  النهو�س  مثمنني 

دولة االإمارات.

العلماء �صيوف رئي�ش الدولة يبداأون برناجمهم يف ال�صهر الف�صيل

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�صهر رم�صان املبارك مع ملوك وقادة عدد من الدول ال�صقيقة 
•• اأبوظبي-وام:

ت��ب��ادل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل عهد 
حلول  مبنا�شبة  التهاين  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
خ��ادم احلرمني  مع   - هاتفية  ات�شاالت  خ��الل   - املبارك  رم�شان  �شهر 
العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  جاللة  و  ال�شقيقة  ال�شعودية 
مملكة البحرين ال�شقيقة و �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر 
ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة و فخامة عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 
جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة و فخامة الدكتور برهم �شالح رئي�س 
جمهورية العراق ال�شقيقة و �شمو ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح 

ويل عهد دولة الكويت.
ونقل �شموه لهم - خالل االت�شاالت الهاتفية - حتيات و تهاين �شاحب 
 “ “ حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو 
متنياته  اأط��ي��ب  و  تهانيه  خال�س  ع��ن  معربا   .. املباركة  املنا�شبة  بهذه 
لهم مبوفور ال�شحة وال�شعادة .. داعيا اهلل تعاىل اأن يعيد عليهم هذه 
املنا�شبة الكرمية و على �شعوبهم و بلدانهم باخلري و اليمن و الربكات.

�شهر  بحلول  ل�شموه  التهاين  اأط��ي��ب  و  اأ�شمى  ع��ن  ال��ق��ادة  اأع���رب  فيما 
رم�شان املبارك .. �شائلني املوىل تعاىل اأن يدمي على دولة االإم��ارات و 
�شعبها الرخاء و االأمن و االأمان و اأن ي�شبغ على �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة ال�شحة و العافية .. واأن يعيد هذه املنا�شبة على �شعوب االأمتني 

العربية واالإ�شالمية باخلري و اليمن و الربكات.

•• دبي-وام:

را�شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  اأع����ل����ن 
ل���ل���ف�������ش���اء ع�����ن ب������دء ف����ري����ق من 
وكالة  م��ن  املخت�شني  املهند�شني 
الف�شاء الرو�شية “رو�شكو�شمو�س” 
خ�شي�شا  ك���ر����ش���ي���ني  ب��ت�����ش��م��ي��م 
لرائدي الف�شاء االإماراتيني هزاع 
على  النيادي  و�شلطان  املن�شوري 
“اإم  �شويوز  االإط��الق  منت مركبة 
امل��رك��ب��ة التي  وه���ي   ”15 – اإ����س 
�شتنقل على متنها اأول رائد ف�شاء 
اإماراتي عربي اإىل حمطة الف�شاء 

الدولية.
ي����اأت����ي ذل�����ك ع���ل���ى اإث������ر االإع������الن 
اأول  ان��ط��الق  موعد  ع��ن  الر�شمي 
اإىل  اإم���ارات���ي وع��رب��ي  رائ���د ف�شاء 
حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة يف 25 
اإع���الن  وع��ق��ب   2019 ���ش��ب��ت��م��رب 
ب��ن را���ش��د للف�شاء  م��رك��ز حم��م��د 
عن اختياره هزاع املن�شوري ليكون 
و�شلطان  االأ�شا�شي  الف�شاء  رائ��د 

النيادي بديال له لنف�س املهمة.
الرو�شية  الف�شاء  وكالة  وبا�شرت 
ت�شميم  عملية  “رو�شكو�شمو�س” 
الكر�شيني مبا يتنا�شب مع املقا�شات 
اخلا�شة بالرائدين وذلك يف �شياق 
االت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي وق��ع��ت��ه��ا دول����ة 
االإم��ارات ممثلة مبركز حممد بن 
الف�شاء  وكالة  مع  للف�شاء  را�شد 
ف�شاء  رائ��د  اأول  الإر�شال  الرو�شية 
اإطار  يف  علمية  مهمة  يف  اإم��ارات��ي 
ل���رواد الف�شاء  ب��رن��ام��ج االإم�����ارات 

اإىل حمطة الف�شاء الدولية.
ال���ت���اأك���د م���ن مطابقة  اأج����ل  وم����ن 
عملية ت�شنيع الكر�شي بالقيا�شات 
اخل���ا����ش���ة ب����رائ����دي ال��ف�����ش��اء قام 
دقيقة  قيا�شات  باأخذ  العمل  فريق 

15” يعتمد ب�شكل كبري على عدة 
ع��وام��ل ل��الأم��ان وال�����ش��الم��ة منها 
ال��ك��را���ش��ي امل�شنعة  اأح��ج��ام  ت��واف��ق 
باالإ�شافة  الف�شاء  رائدي  الأحجام 
و�شعيات  خمتلف  يف  جتربتها  اإىل 
كاإجراء  امل��رك��ب��ة  داخ����ل  اجل��ل��و���س 
رائدي  ���ش��الم��ة  ي�شمن  ����ش���روري 
ال���رح���ل���ة وحتى  ال��ف�����ش��اء خ����الل 
الف�شاء  حم���ط���ة  اإىل  ال���و����ش���ول 
العمل  ي���ت���م  م����ا  وه������ذا  ال���دول���ي���ة 
املهند�شني  ف��ري��ق  م��ن  االآن  عليه 
اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  املخت�شني. جت��در 
يخ�شعان  وال���ن���ي���ادي  امل��ن�����ش��وري 
“مركز يوري  حاليا للتدريبات يف 
الف�شاء”  رواد  لتدريب  غاغارين 
رو�شيا  يف  ال����ن����ج����وم  م���دي���ن���ة  يف 
حت�شرياً لهذه املهمة .. و�شيق�شي 
منت  على  اأي���ام  ثمانية  املن�شوري 
حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة �شمن 
و�شتحمله  رو����ش���ي���ة  ف�����ش��اء  ب��ع��ث��ة 
مركبة “�شويوز اأم اأ�س 15 “ التي 
“بايكونور”  حمطة  من  �شتنطلق 
بتاريخ  كازاخ�شتان  يف  الف�شائية 
25 �شبتمرب 2019 و�شيعود على 
منت املركبة “�شويوز اأم اأ�س 12«.

لرواد  االم����ارات  ب��رن��ام��ج  ويحظى 
الف�شاء بدعم مبا�شر من �شندوق 
وتقنية  االت�����ش��االت  قطاع  تطوير 
للهيئة  التمويلي  الذراع  املعلومات 
االت�شاالت  قطاع  لتنظيم  العامة 
وُيعترب هذا ال�شندوق الذي اأطلق 
يف عام 2007 االأول من نوعه يف 
ويهدف  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
والتطوير  البحث  جهود  دعم  اإىل 
الدولة  يف  االت�������ش���االت  ق��ط��اع  يف 
واإث����راء ودع���م وت��ط��وي��ر اخلدمات 
الدولة يف  اندماج  وتعزيز  التقنية 

االقت�شاد العاملي.

ال���دور امل��ح��وري ال��ذي باتت تلعبه 
االإم������ارات وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا يف قطاع 

الف�شاء العاملي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال امل��ه��ن��د���س �شامل 
العام  امل��دي��ر  م�شاعد  امل��ري  حميد 
ومدير  والتقنية  العلمية  لل�شوؤون 
برنامج االإمارات لرواد الف�شاء يف 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء “اإن 
املهمة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  اإىل  و�شولنا 
داخل  االأ�شا�شية  التجهيزات  م��ن 
امل�شى  على  اإ�شرارنا  يربز  املركبة 
منوها  امل�شتقبل”،  ن��ح��و  ق���دم���ا 
رائدي  كر�شيي  ت�شنيع  باأن عملية 
للموا�شفات  ومطابقتها  الف�شاء 
ت�شكل  االأم���ان  وع��وام��ل  القيا�شية 
م��رح��ل��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة ه��ام��ة يف رحلة 

الو�شول اإىل الف�شاء.
على  ك��ر���ش��ي  ت�شنيع  اأن  واأو����ش���ح 
مركبة االإطالق �شويوز “اإم اإ�س – 

و�شلطان  املن�شوري  ه��زاع  الأج�شاد 
رائ����دا الف�شاء  ق���ام  ك��م��ا  ال��ن��ي��ادي 
باجللو�س يف منوذج مقارب لكر�شي 
ول�شمان   .. ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ة 
م���ط���اب���ق���ة ق���ي���ا����س ال���ك���ر����ش���ي مع 
ب�شكل  م�شبقا  امل��اأخ��وذة  القيا�شات 
اأك���ر دق���ة ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام اجل�س 
ليتنا�شب متاما مع قيا�شات اأج�شام 

املن�شوري والنيادي.
ن�����ش��ره م��رك��ز حممد  ف��ي��دي��و  ويف 
ل��ل��ف�����ش��اء ع��ل��ى ح�شابه  ب���ن را����ش���د 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
يقومان  والنيادي  املن�شوري  ظهر 
كر�شي  يحاكي  بكر�شي  باجللو�س 
اأ�س”  اأم  “�شويوز  الف�شاء  مركبة 
الف�شاء  ب���ذل���ة  ي���رت���دي���ان  وه���م���ا 
وبعد ت�شنيع كر�شي  “�شوكول” .. 
الرائدان  �شيقوم  ال�شويوز  مركبة 
الكرا�شي  اأح����ج����ام  م���ن  ب���ال���ت���اأك���د 

امل�شنعة من خالل اجللو�س عليها 
الو�شعيات  خمتلف  يف  وجتربتها 
روتيني  ك����اإج����راء  وذل�����ك  امل��م��ك��ن��ة 
رائدي  �شالمة  ل�شمان  و���ش��روري 
للمحطة  و����ش���ف���ره���م���ا  ال���ف�������ش���اء 
ب�شكل مريح وخاٍل متاماً  الدولية 

من املتاعب.
وقال �شعادة يو�شف حمد ال�شيباين 
را�شد  بن  عام مركز حممد  مدير 
ت�شنيع  يف  ال����ب����دء  اإن  ل��ل��ف�����ش��اء 
كر�شيني خ�شي�شاً لرائدي الف�شاء 
املن�شوري  ه������زاع  االإم�����ارات�����ي�����ني 
و�شلطان النيادي على منت مركبة 
االإط��الق �شويوز /اإم اإ���س – 15/ 
خطوة جديدة ومهمة على طريق 
اإماراتي  ف�شاء  رائ���د  اأول  اإر���ش��ال 
الف�شاء  حم���ط���ة  اإىل  وع�����رب�����ي 
املراحل  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال�����دويل، 
توؤكد  اإليها  و�شلنا  التي  املتقدمة 

•• عمان-وام:

حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ش�شة  ب��ا���ش��رت 
العاملية  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
مبادرة  من  االأوىل  املرحلة  تنفيذ 
للتعليم  “مدر�شة”  من�شة  توفري 
ق��ري��ة ال   1000 االل���ك���رتوين يف 
لديها  اأو  االن��رتن��ت  ب�شبكة  تت�شل 
�شعوبة يف توفري املوارد التعليمية، 
ان��ط��الق��ا م���ن امل��خ��ي��م االإم����ارات����ي 
مريجيب  م��ن��ط��ق��ة  يف  االأردين 
الفهود مبحافظة الزرقاء يف اململكة 
االأردنية الها�شمية، وذلك بالتعاون 

مع الهالل االأحمر االإماراتي.
املخيم  م��در���ش��ة  ط���الب  وي�شتفيد 
مبنطقة  االأردين  االإم��������ارات��������ي 
عددهم  ال��ب��ال��غ  ال��ف��ه��ود  مريجيب 
مب�شاعدة  وطالبة  طالبا   2146
من  وم�����در������ش�����ة  م����در�����ش����ا   139
توفرها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درو����س 

من�شة “مدر�شة«.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كان 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأطلق  ق��د  “رعاه اهلل”  دب��ي  حاكم 
مدر�شة  مبادرة  املا�شي  فرباير  يف 
بهدف  ن���ائ���ي���ة  ق���ري���ة   1000 يف 
توفري من�شات تعليمية اإلكرتونية 
وخميمات  النائية  للقرى  متنقلة 
ال��الج��ئ��ني، وذل����ك ل��ت��وف��ري حلول 
يف  العرب  للطالب  بديلة  تعليمية 
ت��واج��ه �شعوبات يف  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
التعليمية  امل����وارد  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
م���ن حم��ت��وى من�شة  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
االأك����ر  ت��ع��د  وال���ت���ي  “مدر�شة” 
ع��ل��ى م�شتوى  ن��وع��ه��ا  م���ن  مت���ي���زا 
 5000 ال���ع���رب���ي وت�����ش��م  ال���ع���امل 
در�س تعليمي بالفيديو ت�شمل مواد 
والفيزياء  وال��ري��ا���ش��ي��ات  ال��ع��ل��وم 
والكيمياء واالأحياء وتغطي املراحل 
املدر�شية من ريا�س االأطفال وحتى 

ال�شف الثاين ع�شر.
االأوىل  امل����رح����ل����ة  اإط��������الق  ي����اأت����ي 
بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر 
مريجيب  خم���ي���م  يف  االإم������ارات������ي 
“مدر�شة  م��ب��ادرة  �شمن  ال��ف��ه��ود، 

كمرحلة  نائية”  قرية   1000 يف 
املناطق  ل��ت��غ��ط��ي��ة  مت��ه��ي��دا  اأوىل، 

النائية يف العامل العربي.
عملية  ح���ل���ول   4 ت���وف���ري  مت  د  و 
“مدر�شة  ه���ي:  للمخيم  م��ب��ت��ك��رة 
“مدر�شة”  وج���ه���از  حقيبة”،  يف 
املحتوى  ب����ث  وج����ه����از  ال����ل����وح����ي، 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي امل���ت���ن���ق���ل، ووح��������دات 
التخزين اخلارجية املحمولة.. كما 
مت توفري حلول من�شة “مدر�شة” 
لتتيح  للمخيم  التابعة  املكتبة  يف 
م��ن حلولها  اال���ش��ت��ف��ادة  ل��ل��ط��الب 

خارج �شاعات الدرا�شة.
املرحلة  ت���ن���ف���ي���ذ  ب������دء  وب����غ����ر�����س 
ت��وف��ري من�شة  م��ب��ادرة  م��ن  االأوىل 
االلكرتوين  للتعليم  “مدر�شة” 
الجئني  وخميم  قرية   1000 يف 
الالزمة  واملعدات  االأجهزة  وتوزيع 
وفد  ال��ف��ه��ود  مريجيب  خميم  زار 
م��ن م��ب��ادرات حممد ب��ن را���ش��د اآل 
ممثلون  يرافقهم  العاملية  مكتوم 
ع���ن ال���ه���الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي 

الذي يدير املخيم.
واملدر�شة  امل��خ��ي��م  ال���وف���د  وت��ف��ق��د 
املدر�شني  وال��ت��ق��ى  ف��ي��ه  امل���وج���ودة 
والطلبة يف املكتبة امللحقة باملدر�شة 
وتدريبهم  املعلمني  ت��ع��ري��ف  مت  و 
من�شة  ح����ل����ول  ا����ش���ت���خ���دام  ع���ل���ى 
نائية  ق��ري��ة  األ����ف  يف  “مدر�شة” 
ومت اإجراء جتربة عملية يف ف�شول 
اإىل  ال���ول���وج  كيفية  ع��ل��ى  امل��در���ش��ة 
االإلكرتوين  “مدر�شة”  حم��ت��وى 
5000 در���س تعليمي  ال��ذي ي�شم 
اإىل  احل���اج���ة  دون  م���ن  ب��ال��ف��ي��دي��و 

اإنرتنت.
توفري  م��ب��ادرة  لتنفيذ  وا�شتكماال 
للتعليم  “مدر�شة”  م���ن�������ش���ة 
ق��ري��ة ال   1000 االل���ك���رتوين يف 
تت�شل ب�شبكة االإنرتنت، من املقرر 
اأن يتم خالل الفرتة املقبلة متابعة 
املت�شلة  غري  القرى  اإىل  الو�شول 
العربي،  ال���وط���ن  يف  ب���االإن���رتن���ت 
التعاون  ت�شمل  توزيع  �شمن خطة 
م���ع ال���ه���الل االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  االأمم  ومنظمة 
/اليوني�شكو/،  والثقافة  وال��ع��ل��وم 

م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
املنظومة  لتطوير  العاملية  مكتوم 
العامل  يف  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأهداف  اإىل حتقيق  العربي، ت�شعى 
اأهمها  ل���ع���ل  ع�����دة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العرب  ال���ط���الب  ت�����ش��ه��ي��ل و����ش���ول 
اأي  اإىل م��ن��اه��ج ح��دي��ث��ة جم��ان��ا يف 
التعليم  ب��واق��ع  ينه�س  مب��ا  وق���ت، 
الفر�س  ويعزز  العربي  الوطن  يف 
الطالب  اأم����ام  امل��ت��اح��ة  التعليمية 
ظروفهم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ال���ع���رب 
على  الطالب  ويحفز  واإمكاناتهم، 
م��وا���ش��ل��ة ال��ت��ع��ل��م ب��ال��ت��ك��ام��ل مع 

التعليم املدر�شي النظامي.
امل�شتقبلية  اخل�����ط�����ط  ح�������ول  و 
اآل  اأو�����ش����ح  “مدر�شة”،  مل��ن�����ش��ة 
اإث������راء حمتواها  ���ش��ي��ت��م  اأن����ه  ع��ل��ي 

للرتبية  االإ����ش���الم���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ة 
وال���ع���ل���وم وال���ث���ق���اف���ة اإي�����ش��ي�����ش��ك��و ، 
وزارات  م���ع  ال���ت���ع���اون  ج���ان���ب  اإىل 
الرتبية والتعليم يف العامل العربي 

ومنظمات عاملية خمتلفة.
وقال الدكتور وليد اآل علي، مدير 
م���ب���ادرات  يف  “مدر�شة”  م��ن�����ش��ة 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
يف  االن���ط���الق  “اخرتنا  ال��ع��امل��ي��ة: 
ت���وف���ري حمتوى  م����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ 
اأو  النائية  للقرى  مدر�شة  من�شة 
االإنرتنت من  ب�شبكة  املت�شلة  غري 
املخيم االإماراتي االأردين مبنطقة 
بالتعاون  وذلك  الفهود،  مريجيب 
م���ع ال���ه���الل االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
توفري  على  العمل  نوا�شل  و�شوف 
اإىل  املبتكر  التعليمي  املحتوى  هذا 

واملخيمات  ال���ق���رى  م���ن   1000
احل�شول  يف  �شعوبات  تواجه  التي 

على املحتوى التعليمي احلديث«.
“مدر�شة”  م��ن�����ش��ة  اأن  اأك�������د  و 
املبتكرة  واحل�����ل�����ول  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املنبثقة منها للتغلب على حتديات 
يف  والكهرباء  االإنرتنت  توفر  عدم 
امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة، ت��ن��ب��ع م��ن روؤي���ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم، الرامية للنهو�س 
بالتعليم يف الوطن العربي، وج�شر 
التعليم  م�����ش��ت��وي��ات  ب����ني  ال����ه����وة 
املتوفرة يف العامل العربي واالرتقاء 
الدول  يف  املعتمد  امل�شتوى  اإىل  بها 

املتقدمة يف جمال التعليم.
من�شة  اأن   “ ع���ل���ي:  اآل  واأ�����ش����اف 
حتت  امل���ن�������ش���وي���ة  “مدر�شة”، 

بي/  اإ���س  /ي��و  املحمولة  اخلارجية 
احلا�شوب  ب���اأج���ه���زة  وت��و���ش��ي��ل��ه��ا 
اإىل  للو�شول  اللوحية  واالأج��ه��زة 
عدم  ح���ال  يف  التعليمي  امل��ح��ت��وى 
ت��وف��ر االإن����رتن����ت، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
يف  “مدر�شة”  حم���ت���وى  ت���وف���ري 
ب�شكل  ت���ع���م���ل  م����دجم����ة  ح���ق���ي���ب���ة 
متكامل  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��ل��ي��م��ي  ف�����ش��ل 
 20 وحت��وي  ب�شهولة،  نقله  ميكن 
جهازا لوحيا، وجهاز بث حمتوى، 
وج��ه��از ع��ر���س ���ش��وئ��ي، ومكربات 
�شوت.. وت�شم الدرو�س التعليمية 
و مواد  “مدر�شة”  املختلفة ملن�شة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  اأخ�����رى  تعليمية 
ت�����ش��م��ل جم���م���وع���ة خم��ت�����ش��ة من 
والفيديوهات  االإلكرتونية  الكتب 
اأو  ب��ث  كنقطة  وت��ع��م��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
للطالب  لتتيح  م��رك��زي��ة  ات�����ش��ال 
اإىل املحتوى من خاللها  الو�شول 
اأي  اأو  اللوحية  با�شتخدام االأجهزة 

اأجهزة ذكية اأخرى.
�شاحب  اأن  اإىل  االإ������ش�����ارة  جت����در 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
اكتوبر  اأطلق يف  اآل مكتوم كان قد 
اأحد  “مدر�شة”  م��ن�����ش��ة  امل��ا���ش��ي 
حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ش�شة  م�شاريع 
العاملية وت�شم  اآل مكتوم  بن را�شد 
بالفيديو  تعليمي  در����س   5000
ت�������ش���م���ل م��������واد ال����ع����ل����وم ال���ع���ام���ة 
والكيمياء  والفيزياء  والريا�شيات 
واالأحياء وتغطي املراحل املدر�شية 
ال�شف  اإىل  االأط���ف���ال  ري��ا���س  م��ن 

الثاين ع�شر.
تهدف املن�شة اإىل تطوير حمتوى 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  م��ت��م��ي��ز  ت��ع��ل��ي��م��ي 
اأحدث  على  باالعتماد  تعريبه  مت 
يف  التعليمية  وامل�����ش��اق��ات  امل��ن��اه��ج 
اإتاحته جمانا جلميع  ليتم  العامل 
م���ك���ان يف  اأي  ال���ع���رب يف  ال���ط���الب 

العامل.
و تتميز من�شة “مدر�شة” بب�شاطة 
املطلوبة  ال���ت���ق���ن���ي���ة  امل���ت���ط���ل���ب���ات 
املجاين،  حمتواها  من  لال�شتفادة 
خمتلف  على  ا�شتخدامها  وميكن 
االأج������ه������زة االإل����ك����رتون����ي����ة وع���رب 

التطبيق االإلكرتوين.

ت�شمل  ج��دي��دة  تعليمية  مب�شاقات 
وعلوم  وق��واع��ده��ا،  العربية  اللغة 
والربجمة  وال��ه��ن��د���ش��ة  احل��ا���ش��وب 
وال������ذك������اء اال����ش���ط���ن���اع���ي وع���ل���وم 

الف�شاء.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��دك��ت��ور حممد 
العام  االأم������ني  ال���ف���الح���ي،  ع��ت��ي��ق 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
 “ “مدر�شة  م��ن�����ش��ة  م����ب����ادرة  اأن 
قرية   1000 يف  التعليم  لتوفري 
الوطن  باالإنرتنت يف  غري مت�شلة 
العربي جت�شد روؤية �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف 
املبتكرة للتغلب على  تبني احللول 
تواجه جمتمعاتنا  التي  التحديات 
ق�شايا  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��ع��رب��ي��ة 

التعليم.
و قال اإن من�شة “ مدر�شة “ تعترب 
مبادرة نوعية من �شاأنها اأن حتدث 
التعليم  خم��رج��ات  يف  ك��ب��رية  نقلة 
تعزيز  يف  وت�����ش��اه��م  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
القدرات الب�شرية ملواجهة حتديات 
التنمية  جم����االت  ودع����م  ال��ع�����ش��ر 
واحلد  والتخلف  اجلهل  وحماربة 
املناطق  ال���رتب���وي يف  ال��ف��اق��د  م��ن 
وط�����اأة  حت��ت  ت���رزح  ال��ت��ي  النائية 

الفق�����ر واالأمية.
و اأ�شاف الفالحي : “تعزز املبادرة 
جهود الهالل االأحمر االإماراتي يف 
جمال دعم التعليم واإتاحة فر�شه 
االإن�شانية  ظروفهم  حت��ول  للذين 
موا�شلة  دون  واالق����ت���������ش����ادي����ة 
احليوي،  املجال  هذا  يف  م�شريتهم 
من  واملتابعة  االهتمام  جتد  والتي 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
احل���اك���م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
ال���ظ���ف���رة رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
االأحمر، م�شريا اإىل اأن �شموه يوجه 
امل�شتفيدين  مظلة  بتو�شيع  دائ��م��ا 
يف  التعليمية  الهيئة  م�شاريع  م��ن 
املناطق التي تفتقد لهذا النوع من 

اخلدمات ال�شرورية.
اأم���ني ع���ام ال��ه��الل االأحمر  اأك���د  و 
مع  التام  للتعاون  الهيئة  ا�شتعداد 

مبادرة من�شة “مدر�شة” لتحقيق 
والتنموية  االإن�����ش��ان��ي��ة  اأه���داف���ه���ا 
الر�شيدة  القيادة  وحتقيق تطلعات 
اختيار  اإن  وق��ال   .. ال�شدد  ه��ذا  يف 
الفهود  مريجيب  خميم  م��دار���س 
امل������ب������ادرة  الإط�����������الق  االأردن  يف 
ي�����وؤك�����د االه�����ت�����م�����ام ال��������ذي جت����ده 
ق�������ش���ي���ة ال����الج����ئ����ني ال�������ش���وري���ني 
وقيادتها  االم����������ارات  دول�������ة  م����ن 
االإن�شانية  وموؤ�ش�شاتها  الر�شيدة 

واالجتماعية.
املبادرة  مي��ي��ز  “ م���ا  اأن  اأ����ش���اف  و 
ا�شتطاعت  اأن���ه���ا  رائ�����دة  وي��ج��ع��ل��ه��ا 
ت�شخري تكنولوجيا الع�شر ل�شالح 
ن�شر التعليم يف مناطق نائية غاب 
ع��ن��ه��ا االإ����ش���ع���اع احل�����ش��اري و نور 
العلم لتجد نف�شها يف دائرة اهتمام 
دولة االمارات وقيادتها الر�شيدة«.

مبادرة  ع��رب  “مدر�شة”  ت��وف��ر  و 
للقرى  التعليمي  املحتوى  توفري 
نوعية  ت���ق���ن���ي���ة  ح����ل����وال  ال���ن���ائ���ي���ة 
ت��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى حت�����دي ع�����دم توفر 
االإن�����رتن�����ت يف ب��ع�����س امل���ن���اط���ق يف 
�شبيل  على  ومنها  العربي،  العامل 
اللوحي  “مدر�شة”  ج��ه��از  امل��ث��ال 
املن�شة  مب��ح��ت��وى  م�شبقا  امل��ح��م��ل 
بطاريته  ت���دوم  وال����ذي  التعليمي 
عن  ف�شال  االأق���ل،  على  �شاعات   8
جهاز بث املحتوى التعليمي املتنقل 
املخ�ش�س للمناطق النائية والذي 
�شاعات   8 ح��ت��ى  ب��ط��اري��ت��ه  ت�����دوم 
ويبث املحتوى التعليمي عرب �شبكة 
مفتوحة خا�شة به يف املناطق غري 

املت�شلة باالإنرتنت.
ك��م��ا ي��وف��ر اجل��ه��از ل��ل��ط��الب مواد 
جمموعة  ت�شمل  اآخ����رى  تعليمية 
واملحتوى  االإلكرتونية  الكتب  من 
الثقايف الذي ميكن حتديثه ب�شكل 
اإىل  اجل��ه��از  م���دى  وي�����ش��ل  دوري، 
للتو�شيع  ق��اب��ل  وه���و  م���رت،   300
�شخ�س  الأي  ومي���ك���ن  ب�����ش��ه��ول��ة، 
ي���ح���م���ل ج�����ه�����ازا ذك����ي����ا ال���و����ش���ول 

للمحتوى واال�شتفادة منه.
و ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االأف��������راد، ميكن 
مدر�شة  م��ن�����ش��ة  حم���ت���وى  ت���وف���ري 
التخزين  وح���دات  على  التعليمي 

وليد اآل علي: املبادرة تنبع من روؤية حممد بن را�سد الرامية للنهو�س 
بالتعليم عربيا و توفريه للجميع مهما كانت الظروف والإمكانيات
حممد عتيق الفالحي: تعزز املبادرة جهود الهالل الأحمر الإماراتي 

لدعم التعليم واإتاحة فر�سه للذين حتول ظروفهم دون موا�سلة تعليمهم
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�س الوزراء الأوزبكي يقود وفدًا من 60 �سخ�سية حكومية يف زيارته لدولة الإمارات 

الإمارات واأوزبك�صتان تبداآن العمل على تفعيل �صراكة ا�صرتاتيجية تت�صمن 57 مبادرة للتعاون يف جمال حتديث الأداء احلكومي

•• نور �صلطان-وام: 

ال���ت���ق���ى ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
اأح�����م�����د اجل�����اب�����ر ����ش���ف���ري ال����دول����ة 
�شعادة  م��ع  �شلطان”  “نور  ل���دى 
النائب  ج��اجن��وم��ي��ن��وف  ت���ال���غ���ات 
الرقمية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل���وزي���ر  االأول 
والف�شائية  الع�شكرية  وال�شناعات 
يف كازاخ�شتان وذلك مبقر الوزارة 

يف العا�شمة الكازاخ�شتانية .
العالقات  اجل��ان��ب��ان  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال���ش��ي��م��ا يف 
و�شبل  الدفاعية  ال�شناعات  جمال 
البلدين  ب��ني  وتطويرها  تنميتها 
اإ�شافة اإىل اأهمية التن�شيق والتعاون 
الع�شكرية  امل���ج���االت  م���ن  ع���دد  يف 
اللقاء  ن��اق�����س  ك��م��ا  وال���دف���اع���ي���ة. 
االهتمام  ذات  الق�شايا  م��ن  ع���ددا 
امل�����ش��رتك واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة من 
وال�شالم  االأم��ن  لتحقيق  البلدين 

واال�شتقرار يف املنطقة.

وزيرة تنمية املجتمع تكرم بطلي ال�صعادة والإيجابية
•• دبي-وام: 

كرمت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع رئي�شة جمل�س اإدارة �شندوق الزكاة 
الفائزين ب��� “ميدالية اأبطال ال�شعادة واالإيجابية” �شالح طاهر الربيكي من وزارة تنمية املجتمع 
و�شماحة �شامل الربيكي من �شندوق الزكاة الذين حظيا قبل اأيام بتكرمي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بهذه امليدالية 
الرفيعة. وخالل حفل التكرمي الذي �شهده املوظفون واأقيم يف ديوان الوزارة بدبي اأم�س االأول ك�شفت 
معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد عن ترقية املوظفني �شالح طاهر الربيكي و�شماحة �شامل الربيكي 
اأبطال ال�شعادة واالإيجابية يف لفتة تاأتي تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم وتقديرا الإجنازهما امل�شتحق مثنية على جهودهما واأدائهما يف خدمة املجتمع.
واأكدت معاليها اأن خدمة و�شعادة املتعاملني اأولوية العمل التنموي واملجتمعي لذا ال بد من الرتكيز 
على جودة ونوعية اخلدمات املقدمة للم�شتفيدين واملراجعني من خمتلف فئات املجتمع عمال مببداأ 

“خدمات ال��� 5 جنوم«.

•• دبي-وام:

تلبية لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
االإن�شاين  التحدي  #�شقيا_االأمل  �شباق  يف  للم�شاركة  اهلل” 
ملاليني  النظيفة  امل��ي��اه  لتوفري  املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
النا�س يف املجتمعات االأقل حظا تقدمت اأكر من خم�شني جهة 
ال�شباق  يف  ر�شميا  للم�شاركة  واخلا�س  احلكومي  بالقطاعني 
20 موؤ�ش�شة وجهة  اإط��الق��ه. و مت اختيار  خ��الل يومني من 
م�شخة  با�شتخدام  املياه  من  كمية  اأك��رب  �شخ  على  للتناف�س 
و�شيتم  اجل����اري..  رم�شان  �شهر  خ��الل  وذل��ك  تفاعلية  مياه 
ال�����ش��ب��اق، �شمن  امل�����ش��ارك��ات يف  ا�شبوعيا ع��ن ج���دول  االإع����الن 

العاملية  اآل مكتوم  را�شد  “ موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن  كانت 
من  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  كاأكرب   2015 العام  يف  اأطلقت  قد   “
نوعها لتكون مظلة جلميع املوؤ�ش�شات االإن�شانية و اخلريية و 
املجتمعية التي رعاها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
روؤيته  اأك��ر من ع�شرين عاما جم�شدة  م��دى  اآل مكتوم على 
موؤ�ش�شة   30 من  اأك��ر  املوؤ�ش�شة  وت�شم  الب�شرية.  خدمة  يف 
ب��رن��ام��ج وم�����ش��روع تنموي   1400 اأك���ر م��ن  وم��ب��ادرة تنفذ 
مليون   130 م��ن  اأك���ر  منها  ي�شتفيد  واإغ���اث���ي  وجمتمعي 

�شخ�س يف 116 دولة.
وتعمل املوؤ�ش�شة على التن�شيق بني خمتلف املبادرات وامل�شاريع 
املن�شوية حتتها وتوحيد جهودها واأهدافها مل�شاعفة نتائجها 

وتعظيم اأثرها يف �شتى جوانب العمل االإن�شاين.

امل�شخة من مقر جهة الآخرى  فيها  تتنقل  حمطات متتابعة 
�شباق  من  االأول  اال�شبوع  يف  امل�شاركة  اجلهات  ت�شمل  يوميا. 
#�شقيا_االأمل كال من ات�شاالت و هيئة الطرق واملوا�شالت 
و هيئة كهرباء ومياه دبي /دي��وا/ و دو و اأبوظبي لالإعالم و 
حتديا  بو�شفه  االأم��ل  �شقيا  �شباق  يتبنى  و  موؤ�ش�شي.  ح��راك 
اإن�شانيا نبيال ر�شائل قيمية تعزز مفهوم العطاء و�شناعة االأمل 
العون  يد  وم��د  االإن�شاين  والتعاطف  الت�شامن  قيم  وتر�شخ 
للب�شر. و يهدف �شباق �شقيا االأمل اإىل احداث حراك موؤ�ش�شي 
املوؤ�ش�شات  و  لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  تفعيل  خالل  من 
للم�شاهمة بفاعلية يف العمل االإن�شاين وذلك مبا ير�شخ �شورة 
الدولة كحا�شرة اإقليمية ودولية للعمل االإن�شاين والتطوعي 

املنهجي، الفردي واجلمعي، على امل�شتويات كافة.

اأنور قرقا�ش : الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإن�صان

خم�صون موؤ�ص�صة حكومية وخا�صة تناف�صت يف �صباق �صقيا الأمل خالل يومني

•• دبي -وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت دول����ة االإم��������ارات وف����داً 
ح���ك���وم���ي���اً رف����ي����ع امل�������ش���ت���وى من 
برئا�شة  اأوزب��ك�����ش��ت��ان،  ج��م��ه��وري��ة 
معايل عزيز عبداحلكيموف، نائب 
رئ��ي�����س ال������وزراء االأوزب����ك����ي واأك���ر 
بهدف  �شخ�شية حكومية   60 من 
تفعيل ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني 
البلدين والتي تت�شمن 57 مبادرة 
التحديث  جم�����االت  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
احلكومي، واالطالع على منظومة 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي يف االإم���������ارات 
واأه��م ال��ربام��ج وامل��ب��ادرات الهادفة 
متطور  ح��ك��وم��ي  من���وذج  لرت�شيخ 
ي�شهم يف االرتقاء مبنظومة العمل 

احلكومي.
كما تت�شمن ال�شراكة اال�شرتاتيجية 
بني البلدين اال�س تفادة من مناذج 
حكومة دولة االإمارات يف التحديث 
اخلدمات،  وتقدمي  االأداء  وقيا�س 
اإىل جانب ت�شكيل جمموعات عمل 
يف جماالت اال�شرتاتيجية، واالأداء، 
وم�شتقبل  وال��ربجم��ة،  واالب��ت��ك��ار، 
والتناف�شية  واالقت�شاد،  التعليم، 

وممار�شة االأعمال.
اإىل تفعيل حماور  الزيارة  وتهدف 
اتفاقية ال�شراكة التي تت�شمن 17 
حموراً، اإ�شافة اإىل االإعداد الإطالق 
امل�شرتك  ل��ل��ت��ع��اون  م����ب����ادرة   57
خ���الل ال���ع���ام احل�����ايل، ت��رك��ز على 
واالأداء  اخل��دم��ات  ك��ف��اءة  حت�شني 
وبناء  القيادات  وتاأهيل  املوؤ�ش�شي، 

ال���ق���درات وال���ك���ف���اءات، م���ن خالل 
م�شاركة منوذج العمل االإماراتي يف 

هذه املجاالت.
واأك�����د م��ع��ايل حم��م��د ب���ن عبداهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
“االإمارات  اأن  وامل�شتقبل  ال����وزراء 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وتوجيهات  “حفظه اهلل”،  الدولة 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأ�شبحت  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم 
العامل  دول���ي���ة حل���ك���وم���ات  وج���ه���ة 
احلكومي”،  ال��ت��ح��دي��ث  جم���ال  يف 
االإم���ارات  “خربات دول��ة  اإن  وق��ال 
يف التحديث احلكومي هي خربات 
ع���امل���ي���ة، وت����دع����م م���وق���ع ال���دول���ة 
للتطوير  ك��ع��ا���ش��م��ة  و���ش��م��ع��ت��ه��ا 

االإداري حلكومات العامل«.
واأ�شاف معاليه اأن “منوذج حكومة 
للت�شدير،  قاباًل  اأ�شبح  االإم���ارات 
ون��ع��م��ل م��ع جم��م��وع��ة م��ن الدول 
ال�شديقة الراغبة يف تبني النموذج 

ب�شكل �شامل«.
وي�����ش��م ال���وف���د االأوزب����ك����ي االأك����رب 
م��ن ن��وع��ه ال���ذي ي�����ش��ارك يف زيارة 
�شخ�شية   60 م��ن  اأك���ر  خ��ارج��ي��ة 
م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني م��ن ال����وزراء 
من  ع�������دد  يف  ال��������������وزراء  ون�����������واب 
يف  احلكومية  والهيئات  ال����وزارات 
وال��ت��ي متثل  اأوزب��ك�����ش��ت��ان،  حكومة 
االجتماعية  الرئي�شية  القطاعات 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد 
لل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����س 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  اخلارجية 
بالب�شر  االإجت�����ار  ج���رائ���م  مل��ك��اف��ح��ة 
بتعزيز  االإم�����������ارات  دول������ة  ال����ت����زام 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق االإن�����ش��ان وت�شافر 
ال�����ش��ع��ي ملكافحة  مل��وا���ش��ل��ة  اجل��ه��ود 

جرمية االإجتار بالب�شر.
األقاها  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ة  ذل���ك يف  ج���اء 
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  خ���الل  م��ع��ال��ي��ه 
ال�����ذي ع��ق��د ام�������س يف دي������وان عام 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
الوطنية  اللجنة  اإط���الق  مبنا�شبة 
بالب�شر  االإجت�����ار  ج���رائ���م  مل��ك��اف��ح��ة 
ت��ق��ري��ره��ا ال�����ش��ن��وي ل��ل��ع��ام 2018 
اللجنة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  بح�شور 
الوطنية وممثلي البعثات االأجنبية 

املعتمدة يف الدولة.
واأ�شار معاليه اإىل اأن تقرير اللجنة 
التي  اجل��ه��ود  يعك�س   2018 لعام 
ه����ذا املجال  ال���دول���ة يف  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
وبكل �شفافية وياأتي يف �شياق توعية 
املجتمع بهذه اجلرمية احلاطة من 

اأف���راد  وم���ن  العمالية  الق�شايا  يف 
تاأمني  يف  العاملني  وم��ن  ال�شرطة 
منافذ الدولة وغريها من اجلهات 
اجلرمية  ه��ذه  مكافحة  يف  املعنية 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأ���ش��ك��ال تلك 
و�شبل  وم�����ش��ت��ج��دات��ه��ا  اجل����رمي����ة 
اخلربات  خ��الل  من  معها  التعامل 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة وم��ن��ه��ا مكتب 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
عزم  اأن  معاليه  واأك����د  واجل���رمي���ة. 
دول�����ة االإم��������ارات يف حم���ارب���ة هذه 
التزام  خ��الل  من  يتجلى  اجلرمية 
القانون  اإن����ف����اذ  ج���ه���ات  م���وظ���ف���ي 
بكل  بالب�شر  للمتاجرين  بالت�شدي 
ق���وة وح����زم وال��ت��ع��ام��ل م��ع �شحايا 
اإدراكا  اإن�شانية  االإجتار بالب�شر بكل 
للمعاناة التي واجهتهم حيث ت�شري 
اإح�����ش��ائ��ي��ات ال���ع���ام امل��ا���ش��ي اأن����ه مت 

ت�شجيل 30 ق�شية اجتار بالب�شر.
اأن���ه يف جممل  اإىل  واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه 
اإليها  امل�شار  بالب�شر  ق�شايا االجتار 
حمتملة  �شحية   51 م�شاعدة  مت 
االإن����اث واالأط���ف���ال والأول مرة  م��ن 
من الرجال وجميعهم من اأ�شحاب 
متهم   77 اإح���ال���ة  ك��م��ا مت  ال��ه��م��م 

بع�س  ت�شمنت  حيث  الق�شاء  اإىل 
لعدد  املوؤبد  بال�شجن  فيها  االأحكام 

من املتهمني يف �شتة ق�شايا.
االإن�شاين  ال���دع���م  م��ع��ال��ي��ه  وث���م���ن 
اللجنة  تتلقاه  ال���ذي  حم���دود  ال��ال 
�شمو  م�����ن  ومم���ث���ل���ي���ه���ا  ال���وط���ن���ي���ة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت������اد 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة 
توفري  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي  االأ�شرية 
�شحايا  من  لعدد  �شناعية  اأط��راف 
االجتار بالب�شر من اأ�شحاب الهمم 
لتمكينهم  م����ايل  مب��ب��ل��غ  ودع��م��ه��م 
تنفيذ م�شاريع �شغرية لهم يف  من 
واأهليهم  حاجاتهم  ل�شد  اأوط��ان��ه��م 
مم��ا ك���ان ل��ه اأث���ر اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري يف 

نفو�شهم.
ب���ال���دور الهام  اأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه  ك��م��ا 
ال�����ذي ل��ع��ب��ت��ه اجل���ه���ات امل���ان���ح���ة يف 
االجتار  �شحايا  دع��م  �شندوق  دع��م 
اللجنة  م����ب����ادرات  اح����د  ب��ال��ب�����ش��ر- 
للتخفيف  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
خالل  م��ن   - ال�شحايا  معاناه  م��ن 
ت��ق��دمي ال��دع��م امل����ادي ل��ه��م لتنفيذ 

تواجهها  التي  االإن�شانية  الكرامة 
ا�شتثناء  دون  ال���ع���امل  دول  ج��م��ي��ع 
و���ش��ع��ي��اً الإب����راز اجل��ه��ود ال��ت��ي تقوم 
ب��ه��ا دول����ة االإم������ارات مل��ك��اف��ح��ة هذه 
التزاماتها  م���ن  ك���ج���زء  اجل���رمي���ة 
املجتمع  يف  فاعل  ع�شو  وباعتبارها 

الدويل.
وذك����ر م��ع��ال��ي��ه اأن دول����ة االإم������ارات 
اأطلقت حملتها ب�شكل ر�شمي يف عام 
2006 باإ�شدار القانون االحتادي 
ب�شاأن   2006 ل�شنة   /51/ رق���م 
بالب�شر  االجت����ار  ج��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة 
واملعدل يف 2015 بهدف �شمانات 

اأكرب ل�شحايا االإجتار بالب�شر.
ا�شرتاتيجية  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
جرمية  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
خم�شة  على  تقوم  بالب�شر  االإجت���ار 
واملنع  ال��وق��اي��ة  ه��ي  رئي�شية  رك��ائ��ز 
والعقاب  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  وامل���الح���ق���ة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�شحايا  وح��م��اي��ة 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال����دويل الف��ت��ا اإىل 
لتذليل  ت��ه��دف  اال�شرتاتيجية  اأن 
املعوقات وتعزيز جهود التن�شيق بني 
اجلهات املعنية من وزارات احتادية 
وموؤ�ش�شات  القانون،  اإنفاذ  وجهات 

املجتمع املدين.
باأهمية  اإميانه  عن  معاليه  واأع��رب 
اإ����ش���راك اجل��م��ي��ع مل��ك��اف��ح��ة جرمية 
�شعت  فقد  وعليه  بالب�شر  االجت���ار 
ال���ع���دي���د من  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة 
خمتلفة  بلغات  التوعوية  ال��ربام��ج 
للتعريف بهذه اجلرمية وخماطرها 
و�شور اال�شتغالل فيها واالأهم من 
ذل���ك ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل م���ع جهات 

اإنفاذ القانون لالإبالغ عنها.
واأ�شاف معاليه ان عدد امل�شتفيدين 
م��ن ه��ذه ال��ربام��ج ال��ت��وع��وي��ة التي 
اللجنة  يف  املمثلة  اجل��ه��ات  نفذتها 
 2018 ال����ع����ام  خ�����الل  ال���وط���ن���ي���ة 
األ���ف �شخ�س   240 اأك���ر م��ن  ب��ل��غ 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن ال���ف���ئ���ات االأك����ر 

عر�شة لالجتار بالب�شر.
واأثنى معاليه على برامج التدريب 
ن��ف��ذت��ه��ا اجلهات  ال��ت��ي  وال��ت��اأه��ي��ل 
املمثلة يف اللجنة الوطنية يف جمال 
مكافحة ه��ذه اجل��رمي��ة م��ن خالل 
التدريب  وب����رام����ج  ال��ع��م��ل  ور������س 
 6201 م���ن���ه���ا  ا����ش���ت���ف���اد  وال�����ت�����ي 
الق�شائي  ال���ق���ط���اع  م����ن  ���ش��خ�����س 
العاملني  الق�شاة  م��ن  وغالبيتهم 

تبادل  على  تركز  التي  املحاور  من 
اخلربات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  املعرفة 
العمل  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة  وال���ن���م���اذج 
تعزيز  ي�����ش��ه��م يف  احل���ك���وم���ي، مب���ا 
م�������ش���ت���وى ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي يف 

اأوزبك�شتان.
ت�شكيل  ال�������ش���راك���ة  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
جم��م��وع��ات ع��م��ل وخ�����رباء لدعم 
وامل�شروعات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل����ب����ادرات 
امل�شرعات  جم����االت  يف  امل�����ش��رتك��ة 
احلكومية،  واجل�����ودة  احل��ك��وم��ي��ة، 
واخلدمات احلكومية، والتطبيقات 
الذكية احلكومية، واال�شرتاتيجية 
واالأداء  ال����وط����ن����ي����ة،  واخل�����ط�����ط 
احلكومي،  واالب���ت���ك���ار  احل��ك��وم��ي، 
وب����رام����ج ال����ق����ي����ادات، وال���ربجم���ة، 
واالقت�شاد،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�شهولة  ال���ع���امل���ي���ة  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

ممار�شة االأعمال وغريها.
وت�����ش��ه��د ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
تطوراً  واأوزب���ك�������ش���ت���ان  االإم���������ارات 
فخامة  زي���������ارة  م���ن���ذ  م���ل���ح���وظ���اً 
مري�شيائيف  ����ش���وك���ت  ال���رئ���ي�������س 
اإىل  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  جمهورية  رئي�س 
االإمارات يف مار�س املا�شي، وتوقيع 
حكومتي البلدين يف اأبريل املا�شي 
العمل  وتطوير  لتحديث  اتفاقية 
واالرتقاء  اأوزبك�شتان  يف  احلكومي 
ال�����ش��ن��وات الثالث  ب������االأداء خ���الل 
امل��ق��ب��ل��ة، وذل����ك خ���الل زي�����ارة وفد 
الدولة اإىل ط�شقند، حيث ت�شمنت 
فنية  جل���ان  ت�شكيل  ع��ل��ى  االت���ف���اق 

م�شرتكة يف 17 حموراً.

ب��ه��ذه اجلرمية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��دول��ي��ة 
وبتعزيز التعاون الثنائي من خالل 
الدول  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  توقيع 
والتي و�شل عددها حتى االآن اإىل6 

مذكرات تفاهم.
واأ�����ش����اد م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور بن 
اأع�شاء  ب��ج��ه��ود  ق���رق���ا����س  حم��م��د 
جرائم  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة 
فيها  وال��ع��ام��ل��ني  بالب�شر  االإجت�����ار 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  وت��ع��اون 

الدولة.

ح�شب  النبيلة  ال���ربام���ج  م��ن  ع���دد 
درا�شتهم  كا�شتكمال  احتياجاتهم 
اأجنبية  لغات  ب���دورات  احلاقهم  او 
املثقلة  ال���دي���ون  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س  او 
يف  امل�شاهمة  او  اأوطانهم  يف  عليهم 
�شغرية  م�شاريع  فتح  من  متكينهم 
ل�شمان ا�شتقاللهم ماديا م�شتقبال 
وبالتايل ع��دم االجت��ار بهم جمددا 
حيث اأن العوز والفقر من االأ�شباب 
ا�شتغالل  اإىل  توؤدي  التي  االأ�شا�شية 

ال�شحايا يف هذه الق�شايا.

االإم���ارات  اأن دول��ة  واأو���ش��ح معاليه 
تدرك اأن دوافع املجرمني واملنظمات 
االإجرامية املرتبطة يف جني مليارات 
�شتدفعهم  ���ش��ن��وي��اً  ال������دوالرات  م��ن 
للمتاجرة  عملياتهم  تطوير  نحو 
بال�شحايا وبا�شتخدام جميع ال�شبل 
جمابهة  على  الدولة  اإ�شرار  اأن  اإال 
هذه اجلرمية بالتعاون مع املجتمع 
ال��دويل �شتكون اأك��رب من ذل��ك ويف 
الوطنية  اللجنة  تقوم  االإط���ار  ه��ذا 
بامل�شاركة يف االجتماعات  با�شتمرار 

واحلكومة االأوزبكية. ويقوم الوفد 
لعدد  ميدانية  ب��زي��ارات  االأوزب��ك��ي 
الدولة  يف  احلكومية  اجلهات  من 
ح���ي���ث ����ش���ي���ت���م ع���ق���د اج���ت���م���اع���ات 
من  امل�شرتكة  العمل  لفرق  وور���س 
ال�شتعرا�س  ال��ب��ل��دي��ن  ح��ك��وم��ت��ي 

املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك، 
ال�شراكة  اتفاقية  حم��اور  وتفعيل 
اإ�شافة  17 حم��وراً،  تت�شمن  التي 
مبادرة   57 الإط���الق  االإع����داد  اإىل 
العام  خ����الل  امل�������ش���رتك  ل��ل��ت��ع��اون 
كفاءة  حت�شني  على  تركز  احل��ايل، 

ومنها  واخل��دم��ي��ة  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
والنقل  والعلوم  والتعليم  ال�شحة 
 .. وغريها  واال�شتثمار  وال�شياحة 
اأقل من  الزيارة خالل  وتاأتي هذه 
ال�شراكة  م��ذك��رة  توقيع  م��ن  �شهر 
اال�شرتاتيجية بني حكومة االإمارات 

اخلدمات واالأداء املوؤ�ش�شي، وتاأهيل 
القيادات وبناء القدرات والكفاءات، 
العمل  م��ن خ��الل م�شاركة من��وذج 

االإماراتي يف هذه املجاالت.
و���ش��ي��ق��وم ال��وف��د ب���االط���الع خالل 
زي����ارات����ه ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

اإىل  اإ�شافة  جتاربها،  على  ال��دول��ة 
عقد ور�س عمل واجتماعات للفرق 
التحديث  جم����االت  يف  امل�����ش��رتك��ة 

احلكومي املختلفة.
احلكومتني  بني  ال�شراكة  وت�شمل 
االإم��ارات��ي��ة واالأوزب��ك��ي��ة جمموعة 

مركز �صواب يطلق حملة رم�صان لن�صر قيم الرحمة والعطاء والإح�صان الإمارات وكازاخ�صتان تبحثان العالقات الع�صكرية

هذه احلملة ق�ش�َس مواطنني عاديني 
الرم�شانية  ال��ق��ي��م  ه���ذه  ي��ج�����ش��دون 
االإيجابية من خالل تكري�س حياتهم 
ال�شالح  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة وخ��دم��ة 
قيم  على  �شواب  مركز  ويركز  ال��ع��ام. 
امل�شاركة  وزي���ادة  والت�شامح  االع��ت��دال 
واأ�شدقائه وجمتمعه  الفرد  اأ�شرة  مع 
ال��ع��زل��ة االج��ت��م��اع��ي��ة التي  مل��واج��ه��ة 

املتطرفة،  النزعة  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 
خا�شًة خالل هذا ال�شهر الكرمي.

تقاليد  على  ال�شوء  احلملة  ت�شلط  و 
ال�����ش��ه��ر ال��ك��رمي م��ن خ���الل جتمعات 
والعائلة  االأ�����ش����دق����اء  م����ع  رم�������ش���ان 
النظر  بغ�س  امل��ج��ت��م��ع،  اأط��ي��اف  وك���ل 
الطبقة  اأو  الطائفة  اأو  اجلن�شية  عن 
االج���ت���م���اع���ي���ة، وت���ق���ال���ي���د االإف����ط����ار 

•• اأبوظبي- وام:

وه��و من�شة  “ �شواب”  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
املبادرة االإماراتية االأمريكية الرقمية 
االأيديولوجيات  مل��ك��اف��ح��ة  امل�����ش��رتك��ة 
املتطرفة عرب �شبكة االإنرتنت وتعزيز 
البدائل االإيجابية اإطالق حملة جديدة 
االجتماعي  للتوا�شل  من�شاته  على 
و  #اإ�شراقة_يومية  ��م��ي  و���شْ ع���رب 
ت�شتمر  #حكايات_عن_رم�شان 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن 6 م��اي��و اجل���اري 
باللغات  املقبل  يونيو  م��ن  االأول  اإىل 
العربية واالإجنليزية والفرن�شية على 
في�شبوك،  ت��وي��رت،  يف  امل��رك��ز  من�شات 
اإن�شتغرام ويوتيوب. وكون رم�شان هو 
وقت التاأمل والتجديد وحت�شني الذات 
واملجتمع.. �شرتكز #اإ�شراقة_يومية 
على قيم رم�شان امل�شرتكة من رحمة 
واإح�شان وكيف يرتدد �شداها  وعطاء 
وت�شمل  ال��ك��رمي.  ال�شهر  ه���ذا  ط���وال 

مًعا.  االحتفالية  االأوق����ات  وم�شاركة 
و ي��و���ش��ح م���رك���ز ����ش���واب م���ن خالل 
ح��م��ل��ت��ه ت���ن���وع ا���ش��ت��ق��ب��ال رم�������ش���ان يف 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل – م���ن خالل 
الفريدة  االأطعمة والعادات والتقاليد 
واملدافع  الرم�شانية  الفواني�س  مثل 
ال��ت��ي جت��ع��ل ه���ذا امل��و���ش��م مم��ي��ًزا جًدا 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  امل�����ش��ل��م��ني  مل���الي���ني 
#اإ�شراقة_يومية  ومت��ث��ل  ال���ع���امل. 
#حكايات_عن_رم�شان  و 
احل���م���ل���ة ال���ث���ام���ن���ة وال���ث���الث���ني على 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي التي 
حماربة  بهدف  �شواب  مركز  ينظمها 
وتقدمي  ل����ه  وال���ت�������ش���دي  ال���ت���ط���رف 
لالإيديولوجيات  االإيجابية  البدائل 
وال�شقاق  للخالف  امل�شببة  واملعتقدات 
�شواب  ح���م���الت  ورك������زت  وال����ت����ن����ازع. 
االآخرى على مكافحة التطرف املدمر 
واحل�شارات  وامل��ج��ت��م��ع��ات،  ل��الأ���ش��ر، 
ال���ق���دمي���ة، ع�����الوة ع��ل��ى ن�����ش��ر وط���رح 

املوا�شيع واالأفكار واملفاهيم االإيجابية 
اأ�شهمت  لل�شباب  ملهمة  ق�ش�س  مثل 
واالإ�شهامات  جمتمعاتهم  ت��ط��ور  يف 
الفاعلة يف  ل��ل��م��راأة واأدواره�����ا  ال��ه��ام��ة 
والنهو�س  ال��ت��ط��رف  وم��ق��اوم��ة  م��ن��ع 

باملجتمعات نحو االأف�شل.
و م����ن����ذ ت����د�����ش����ني م����رك����ز »������ش�����واب« 
�شعى   ،2015 ي��ول��ي��و  يف  وان��ط��الق��ه 
احلكومات  وح���ّث  ت�شجيع  اإىل  امل��رك��ز 
وامل���ج���ت���م���ع���ات واأ�����ش����ح����اب االأ�����ش����وات 
الفاعلة  امل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى  ال����ف����ردي����ة 
املبادرة يف مكافحة  واال�شتباقية وروح 
ال���ت���ط���رف ع����رب االإن�����رتن�����ت. وخ����الل 
ه��ذه الفرتة، ق��ّدم املركز واأت��اح منرباً 
الإ���ش��م��اع اأ���ش��وات امل��الي��ني م��ن النا�س 
يف جميع اأنحاء العامل ممن يعار�شون 
واالأفكار  امل��ت��ط��رف��ة  االأي��دي��ول��وج��ي��ات 
العنيفة ، وعمل على دعم كافة اجلهود 
اإىل ف�شح وح�شية اجلماعات  الرامية 

االإرهابية وطبيعتها االإجرامية.

حممد القرقاوي: 

الإمــارات بقيادة خليفـــة بن زايد وتوجيهــات حممد بن را�ســد اأ�سبحت وجهـــة دوليـة حلكومات العامل يف جمال التحديث احلكومي
منــوذج حكومــة الإمـــارات اأ�سبــح قابــاًل للت�سديــر، ونعمل مع جمموعـــة من الدول ال�سديقة الراغبة يف تبني النموذج ب�سكل �سامل
خربات الإمارات يف التحديث احلكومي هي خربات عاملية، وتدعم موقع الدولة و�سمعتها كعا�سمة للتطوير الإداري حلكومات العامل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

نهيان لالأعمال  اآل  زاي��د  بن  ب��داأت موؤ�ش�شة خليفة 
واأنهت  ال�شائم  اإف��ط��ار  م�شروع  تنفيذ  االإن�شانية 
جميع الرتتيبات الالزمة لتوفري 31 األفا و 700 
وجبة اإفطار لل�شائمني يوميا باإجمايل 951 األف 
وج��ب��ة ط���وال �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإفطار  “م�شروع  يف  م�شاركة  مواطنة  اأ�شرة   317
 102 املوؤ�ش�شة  خ�ش�شت  حيث   ”2019 ال�شائم 

نقطة لتوزيع الوجبات يف خمتلف اأرجاء الدولة.
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
على  نحر�س  اإن��ن��ا  االإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل 
اليوم  منذ  الدقيقة  اليومية  التفا�شيل  متابعة 
االأول مل�شروع اإفطار ال�شائم، حيث مت تكليف 137 
من�شقة وم�شرفا موزعني يف خمتلف مناطق الدولة 
ملتابعة جودة الوجبات الرم�شانية ومدى مطابقتها 

لل�شروط ال�شحية.
امل�����ش��رف��ون وامل��ن�����ش��ق��ون م��ت��اب��ع��ة االأ�شر  و���ش��ي��ت��وىل 
اأث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات اإع�����داد وجت��ه��ي��ز وت�شليم  امل��واط��ن��ة 
�شرورة  من  التاأكد  يتم  بحيث  وقتها  يف  الوجبات 
املربمة  العقود  يف  املذكورة  للموا�شفات  مطابقتها 
للتاأكد  بزيارات مفاجئة  امل�شرفة  اللجان  كما تقوم 

ولالإ�شراف على  املطلوبة  بال�شروط  التزامهم  من 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة ول�شمان  ال��وج��ب��ات  اإع�����داد  ع��م��ل��ي��ات 
اأبوظبي  واإر�شادات مركز  موا�شفات  مطابقتها مع 

للرقابة الغذائية .
اأن  ت�شرتط  املوؤ�ش�شة  اأن  امل�شوؤول  امل�شدر  واأ���ش��اف 
الوجبات  وجتهيز  اإع��داد  م�شوؤولية  االأ���ش��رة  تتوىل 
اأخرى مثل نظافة  اإىل �شروط  اإ�شافة  الرم�شانية 
امل��ك��ان وال��ت��اأك��د م��ن ج��ودة االأك���ل وتخزين االأدوات 

ب�شورة �شحيحة.
االأ�شر  على  اعتمادها  خ��الل  من  املوؤ�ش�شة  وتهدف 
اإىل تطوير قدرات هذه  الوجبات  لتوفري  املواطنة 
مل�شاريع  لتحويلها  اأعمالها  جم��ال  وتو�شيع  االأ���ش��ر 

دائمة وابتكار م�شاريع جديدة لتنمية دخلها.
ال�شركاء  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  امل�������ش���وؤول  امل�����ش��در  وت���وج���ه 
املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  االإ�شرتاتيجيني وهم 
والبلديات و�شركة اأدنوك للتوزيع واإدارة الطواريء 
وال�شالمة وبريد االإمارات وهيئة اأبوظبي للزراعة 

وال�شالمة الغذائية.
اإفطار  مل�شروع  الدائمني  الرعاة  بال�شكر  خ�س  كما 
ال�����ش��ائ��م م��ث��ل ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري وم�شرف 
االإمارات االإ�شالمي وغرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
و�شركة �شقيا االإمارات وم�شرف اأبوظبي االإ�شالمي 

ودول���ف���ني ل��ل��ط��اق��ة وم��وا���ش��الت االإم������ارات وبريد 
االإم�����ارات وب��ن��ك دب���ي االإ���ش��الم��ي و���ش��وق اأبوظبي 

لالأوراق املالية وتعانية االإحتاد .
واآمن  �شحي  ب�شكل  ال��وج��ب��ات  و���ش��ول  اأج���ل  وم���ن 
خريطة  اعتماد  اإىل  املوؤ�ش�شة  �شعت   .. لل�شائمني 
من  ب��ال��ق��رب  ال��وج��ب��ات  ل��ت��وزي��ع  منا�شبة  جغرافية 
العامة  واالأ���ش��وق  العمال  وتواجد  ال�شناعية  امل��دن 
و�شواحيها  اأبوظبي  يف   .. التايل  ح�شب  وامل�شاجد 
اأ�شرة مواطنة الإع��داد وجتهيز  مت التعاقد مع 56 
اإىل  وتو�شيلها  يوميا  رم�شانية  وجبة   5600
20 نقطة وهي اخلتم يف جامع عمرو بن عل�شبة 
والزعفرانة  وه����ب  ب���ن  ع��ق��ب��ة  م�����ش��ج��د  واخل����زن����ة 
م�����ش��ج��د ����ش���رور ب���ن حم��م��د ويف ال�����ش��م��ح��ة مدخل 
اأي����وب  اأب�����و  اأ م�����ش��ج��د  امل������زارع ويف م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة 
وم�شجد  املفرق  م�شت�شفى  وبالقرب من  االأن�شاري 
ال���دع���وة وم�����ش��ج��د ال�����ش��وي��دي خ��ل��ف ج��م��ع��ي��ة بني 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  وم�شجد  بال�شهامة  يا�س 
بالباهية وم�شجد الفتح خلف بنك دبي االإ�شالمي 
وم�شجد  �شخبوط  م��دي��ن��ة  يف  امل���زروع���ي  وم�شجد 
وم�شجد  م��ول  �شفري  بجانب  م�شعود  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عمري بن يو�شف وم�شجد فاطمة بنت عبدالرحمن 
م  الذهب ويف م�شفح  ب�شوق  الغيث  وم�شجد هامل 

ام 35 ال�شخرة  م�شفح  ويف  للكهرباء  الوثبة   12
ال�شعبية م�شجد  لل�شناعات االأ�شمنتية ويف م�شفح 
التوزيع  ومركز  العيد  م�شلى  ويف  الظاهري  اآمنة 

االأخري مقابل جمعية بني يا�س .
ويف مدينة العني مت التعاقد مع 50 اأ�شرة الإعداد 
وتوزيعها  يوميا  رم�شانية  وجبة   5000 وجتهيز 
التالية  االأم���اك���ن  ح�شب  ت��وزي��ع  م��رك��زا   12 ع��ل��ى 
امل��رك��زي وال��ق��وع والهري  ال��ب��وادي م��ول وال�شوق   ..
و�شناعية  ال��ع��ني  و���ش��ن��اع��ي��ة  و���ش��وي��ح��ان  وال��ي��ح��ر 

الهيلي وعود التوبة وق�شر الرو�شة والهيلي .
ويف منطقة الظفرة تتعاون املوؤ�ش�شة مع 32 اأ�شرة 
يوميا  رم�شانية  وج��ب��ة   3200 وجتهيز  الإع����داد 
ال��ت��ايل .. جامع  ن��ق��ط��ة ح�����ش��ب   11 وت���ت���وزع ع��ل��ى 
عكرمة بن اأبي جهل يف غياثي وم�شجد ال�شناعية 
زايد  مبدينة  بينونة  غابات  و�شكن  ال��دف��اع  و�شكن 
دملا  يف  امل����زارع  وم��دخ��ل  غياثي  يف  بينوية  وغ��اب��ات 
اأبوالعالء  وم�����ش��ج��د  ب��امل��رف��اأ  امل��ه��اج��ري��ن  وم�����ش��ج��د 
احل�شرمي يف دملا وم�شجد مرمي الفالحي يف ليوا 
ويف ال�شلع م�شجد م�شعب بن عمري ومنفذ اخلروج 

يف الغويفات .
اأما يف دبي تعاقدت املوؤ�ش�شة مع 34 اأ�شرة مواطنة 
الإع�����داد وجت��ه��ي��ز 3400 وج��ب��ة رم�����ش��ان��ي��ة يف 9 

ال�����ش��ي��ن��ي و���ش��ك��ن العمال  ال�����ش��وق  م��راك��ز وه���ي .. 
ب��ب��ل��دي��ة دب���ي وجم��م��ع دب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وم�شجد 
الرقة  ���ش��ارع  يف  ال��ق��از  وم�شجد  الكبري  ال��را���ش��دي��ة 
وم�شجد موزة مطر يف القوز وم�شجد يو�شف باقر 
يف هور العنز وم�شجد الديوان يف بر دبي وم�شجد 

جمعية االإحتاد يف الطوار .
ويف ال�����ش��ارق��ة مت ال��ت��ع��اق��د م��ع 26 اأ����ش���رة الإع���داد 
وجتهيز 2600 وجبة لتتوزع على 8 مراكز ح�شب 
احل��م��ري��ة وم�شجد  احل����رة يف  امل��ن��ط��ق��ة   .. ال���ت���ايل 
�شلطان  وم�شجد  الرولة  منطقة  ويف  �شاحب  خان 
العوي�س وم�شجد عثمان بن عفان وم�شجد املقربة 
وم�شنع االإ�شمنت يف ال�شجعة وم�شنع االألومنيوم.

ويف م��دي��ن��ت��ي خ���ورف���ك���ان وك��ل��ب��اء مت ال��ت��ع��اق��د مع 
وجبة   1000 وجتهيز  الإعداد  مواطنة  اأ�شر   10
رم�شانية يوميا يف 4 مواقع وهي ال�شناعية خلف 
وم�شجد  املحطة  ويف  التعاونية  ال�شارقة  جمعية 

اخلبة وم�شجد �شرق .
اأ�شرة الإعداد   34 ويف راأ�س اخليمة مت التعاقد مع 
وجتهيز 3400 وجبة رم�شانية يوميا وتوزع على 
15 نقطة توزيع وهي .. ال�شارع العام وجامع اجلري 
وجامع ال�شيخ را�شد بن �شعيد وم�شاجد ابن تيمية 
وال�شوق وال�شيخ خليفة بن زايد وال�شيخ حممد بن 

املا�شية  �شوق  واملطايف يف  والكويتي  والقطري  زايد 
القدمي والهدى / موا�شالت االإم��ارات/ وخديجة 
ال�شمك وم�شجد  و�شوق  االأ�شغال  ودائرة  ال�شام�شي 

عبداهلل بن عبا�س .
اأما يف يف عجمان مت التعاقد مع 36 اأ�شرة مواطنة 
الإعداد وجتهيز 3600 وجبة يوميا لتوزع على 11 
نقطة توزيع ح�شب التايل.. جامع �شامل بن عبداهلل 
ال�شيخ  امليناء وخيمة م�شجد  دوار  بن عمر وخيمة 
و�شاحة  عا�شب  بنت  عائ�شة  م�شجد  وخيمة  زاي��د 
و�شكن  ال�شويدي  م�شجد  و�شاحة  الكبري  اجل��ام��ع 
وم�شجد  اجلديد  ال�شعايل  وم�شجد  البلدية  عمال 

العوي�س وم�شجد الكمايل وم�شجد املقربة.
ويف ال��ف��ج��رية مت ال��ت��ع��اق��د م��ع 30 اأ���ش��رة الإع���داد 
وجت��ه��ي��ز 3000 وج��ب��ة ي��وم��ي��ا وت�����وزع ع��ل��ى 11 
مركز ح�شب التايل .. ال�شناعية مركزين للتوزيع 
وال��ع��ك��ام��ي��ة وب��ج��ان��ب امل��رك��ز ال�����ش��ح��ي وب��ل��دي��ة دبا 
الب�شتان بجانب م�شت�شفى  الفجرية وبجانب قاعة 

الفجرية وم�شجد زيد بن اخلطاب .
مواطنة  اأ���ش��ر   9 م��ع  التعاقد  مت  القيوين  اأم  ويف 
ثالث  يف  رم�شانية  وج��ب��ة   900 وجتهيز  الإع���داد 
مواقع وهي يف ال�شناعية بجانب م�شجد اجلابري 

واملنطقة القدمية ومنطقة البالد.

•• دبي-الفجر: 

االإ�شالمي”،  “االإمارات  اأع���ل���ن 
االإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأح��د 
الرائدة يف دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة، ام�س عن اإطالق جمموعة 
واالإن�شانية  اخلريية  املبادرات  من 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  واملجتمعية 
مع  تن�شجم  التي  امل��ب��ارك  رم�شان 
االأيام  لهذه  والعطاء  االإمي��ان  روح 
الف�شيلة، ومع عام الت�شامح الذي 
اأعلنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

اهلل«. “حفظه 
وي����ن����ظ����م ������ش�����ن�����دوق االإم��������������ارات 
بالتعاون  اخل������ريي  االإ�����ش����الم����ي 
واإن�شانية  خ��ريي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
ع���دة اأن�����ش��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ع��رب دولة 
متا�شياً  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

مع ر�شالته يف دعم املجتمع خالل 
ال�شهر الف�شيل.

ال���������ش����ن����دوق  ت������ع������اون   •
االإ�شالمي  االإم������ارات  يف  اخل���ريي 
اخلريية  ال�������ش���ارق���ة  ج��م��ع��ي��ة  م����ع 
رم�شاين  236مري  ل���ت�������وزي���ع  
االأ�شا�شية  الغذائية  )ال�شل�ع واملواد 
خالل  ع��ادًة  النا�س  يحتاجها  التي 
لالأ�شر  امل����ب����ارك(  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 

املتعففة يف اإمارة ال�شارقة.
“�شندوق  ق�������������دم   •
اخلريي”،  االإ���ش��الم��ي  االإم������ارات 
خليفة  “موؤ�ش�شة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
وجبة   11،300 االإن�شانية”، 
اإف����ط����ار يف خ��ي��م رم�����ش��ان��ي��ة عدة 
العربية  االإم���������ارات  اأن����ح����اء  ع���رب 
الزكاة  توزيع  عن  ف�شاًل  املتحدة. 
مببلغ 500 األف درهم على االأ�شر 

املتعففة وذوي الدخل املحدود.
ال�����������ش�����ن�����دوق  ي������������وزع   •
اإفطار  130 وجبة  اأي�شاً  اخلريي 
“االإمارات  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى  ي��وم��ي��اً 
االإ�شالمي” من املخدومني ورجال 

االأمن.
ذل�����ك،  ع����ل����ى  ع���������الوة   •
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
ل�شرطة ال�شارقة، �شاهم “�شندوق 
االإ�شالمي اخلريي” يف  االإم���ارات 
االإفراج مبا�شرة قبل �شهر رم�شان 
امل����ب����ارك ع����ن خ��م�����ش��ٍة م����ن ن����زالء 
ت�شديد  ع��رب  العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ل���ه���م ق�شاء  ي��ت��ي��ح  دي���ون���ه���م مب����ا 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان وع��ي��د ال��ف��ط��ر مع 

عائالتهم.
“االإمارات  ي�����ق�����وم   •
ال�شوؤون  و”دائرة  االإ�شالمي” 
اخلريي”  وال���ع���م���ل  االإ����ش���الم���ي���ة 

االأن�شطة  م���ن  ال���ع���دي���د  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
واملبادرات الرم�شانية امل�شرتكة.

ال�شندوق  ي����ت����ع����اون   •
“موؤ�ش�شة  م����ع  ك���ذل���ك  اخل������ريي 

توزيع  ع���ل���ى  اخلريية”  ت����راح����م 
الزكاة واملالب�س اإىل االأ�شر املتعففة 
يف ال���دول���ة م���ن خ����الل ال���زي���ارات 

امليدانية لهذه االأ�شر

ع�����ام،  ك�����ل  وك�����ع�����ادت�����ه   •
االإ�شالمي”  “االإمارات  ���ش��ي��ك��ون 
اأحد الرعاة الذهبيني جلائزة دبي 
الدولية للقراآن الكرمي التي تقام 

برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
االإم�����������������������ارات  ق�������������دم   •
االإ�����ش����الم����ي م����ن ح�������ش���اب ال���زك���اة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ي��ت اخل����ري مبلغ 
م���ل���ي���ون دره�������م ل����ت����وزي����ع ال����زك����اة 
امل�شتلزمات  ل��ت��وف��ري  وك���وب���ون���ات 
الغذائية  امل����واد  م��ن  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
وال�شلع لالأ�شر االإماراتية املتعففة 

يف الدولة.
االإم����������������ارات  ������ش�����اه�����م   •
 300 مبلغ  تقدمي  االإ���ش��الم��ي يف 
األف درهم جلامعة عجمان يف دفع 
ال���ر����ش���وم امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ع����دد من 
الطلبة املتعرين يف هذه الر�شوم.

ك���م���ا ق������دم االإم����������ارات   •
درهم  م��ل��ي��ون��ني  مبلغ  االإ���ش��الم��ي 

االلتزامات  لدفع  الفرج  ل�شندوق 
الق�شايا  يف  للم�شجونني  امل��ادي��ة 

املالية.
قالت  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
ع���واط���ف ال���ه���رم���ودي، م��دي��ر عام 
“االإمارات  يف  التنفيذية  االإدارة 
عن  وامل���������ش����وؤول����ة  االإ�شالمي” 
االإ�شالمي  االإم������ارات  “�شندوق 
رم�شان  ���ش��ه��ر  “ميثل  اخل�����ريي: 
العون  يد  ملد  املبارك فر�شة مثلى 
املجتمع  يف  امل��ت��ع��ف��ف��ة  االأ����ش���ر  اإىل 
والعطاء  املحبة  قيم  مع  ان�شجاماً 
’االإمارت  وي��ح��ت��ف��ي  االإ���ش��الم��ي��ة. 
ب�����االإرث  ال���ع���ام  ه����ذا  االإ�شالمي‘ 
االإن�شاين النبيل الذي غر�شه فينا 
للدولة  املوؤ�ش�شون  وال��ق��ادة  االآب���اء 
العمل اخلريي  عرب تو�شيع نطاق 
م��ن خ���الل امل���ب���ادرات ال��ت��ي تهدف 

اإىل رد اجلميل للمجتمع«.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

الزفني  �شيف  حممد  م�شت�شار  مهند�س  اللواء  ق��ال 
يف  العمليات  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  املهريي 
اأن  االحت����ادي  امل����روري  املجل�س  رئي�س  دب��ي  �شرطة 
خف�س ال�شرعة على �شارعي ال�شيخ حممد بن زايد 

يف  ال�شاعة  يف  ي��ل��وم��رتات  ك   110 اإىل  واالإم�����ارات 
احلوادث  خف�س  يف  �شاهم  دب��ي  اخت�شا�س  مناطق 
تعك�س  فيما  املا�شي  % العام   13 بن�شبة  امل��روري��ة 
املوؤ�شرات احلالية ارتفاع هذه الن�شبة مع نهاية العام 
اجلاري . واأ�شار خالل املحا�شرة التي نظمتها اإدارة 
املرور والدوريات يف �شرطة راأ�س اخليمة يف جامعة 

الطب والعلوم بح�شور العميد الدكتور حممد �شعيد 
والعقيد   ، املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  النقبي  ال�شم  اأحمد 
ال�����ش��ب��اط ورئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة والكوادر  م���ن  وع����دد 
االأمان  ح��زام  رب��ط  ع��دم  اأن  اإىل  والطلبة  التعليمية 
واالن�شغال بغري الطريق واالنحراف املفاجئ ف�شال 

عن عدم ترك م�شافة اأمان كافية بني املركبات وعبور 
امل�شاة من غري االأماكن املخ�ش�شة ت�شكل فيما بينها 
امل��روري��ة التي ت�شفر  اأب��رز م�شببات وق��وع احل���وادث 
عن �شقوط �شحايا من الوفيات وامل�شابني خا�شة يف 
الفئة العمرية بني 18 و24 عاما . واأ�شاف الزفني 
اأن ن�شبة الوفيات يف االإمارات لكل 100 األف ن�شمة 

تبلغ 3.83 % متقدمة بذلك على كل من فنلندا 
اجلهات  تطمح  بينما  وا�شرتاليا  وفرن�شا  واأ�شبانيا 
ن�شبة  اإىل  خلف�شها  ال��دول��ة  يف  املعنية  ال�شرطية 
بني  املروري  التثقيف  ن�شر  خالل  % من   2 اأو   1
ال�شرعة  اأن  مو�شحا   ، الطرق  م�شتخدمي  خمتلف 
الزائد ت�شببت يف وفاة 40 % من وفيات احلوادث 

امل��روري��ة ال��ع��امل امل��ا���ش��ي يف ال��دول��ة . وق���دم جرعة 
تثقيفية تت�شمن جمموعة من الن�شائح واالإر�شادات 
بربط حزام  الكامل  االلتزام  للح�شور يف مقدمتها 
االأمان لكل من ال�شائق والركاب وتوقع ما هو غري 
االآخرين  مع  ب��اأخ��الق  والتعامل  والت�شامح  متوقع 

والرتكيز على الطريق وعدم االن�شغال بغريه .    

»الإمارات الإ�صالمي« يطرح مبادراته املجتمعية واخلريية ل�صهر رم�صان املبارك

يف حما�سرة نظمتها �سرطة راأ�س اخليمة

الزفني: خف�ش �صرعة �صارعي حممد بن زايد والإمارات �صاعد يف خف�ش احلوادث 13 % العام املا�صي

•• عجمان - الفجر :

قامت االإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان، برتخي�س 80 
ومنطقتي  االإم��ارة  اأنحاء  جميع  يف  ال�شائمني  اإفطار  خيمة 
التاأكد بالتزامها ب�شروط ومتطلبات  م�شفوت واملنامة، بعد 

ال�شالمة والوقاية.
وقال املقدم في�شل حممد ال�شيبة نائب مدير اإدارة احلماية 
اأن االإدارة حددت �شروطاً، يجب توافرها  املدنية وال�شالمة، 
املطلوبة،  ال�شالمة  ب��اإج��راءات  االل��ت��زام  ل�شمان  اخل��ي��ام،  يف 
االأفران  ا�شتخدام  اأو  للتخزين  اخليام  ا�شتعمال  عدم  اأهمها 
و�شع  �شرورة  واأي�شا  بداخلها،  الطهو  ومواقد  وال�شخانات 

ه���واء خ���ارج اخليمة يف ح��ال��ة وج���ود تكييف  وح���دة معاجلة 
تكييف  قناة  طريق  عن  بالهواء  اخليمة  تزويد  مع  داخ��ل��ي، 
بطول ال يقل عن 1.5 مرت من جهاز التكييف حتى اخليمة، 

واأن تكون وحدة التكييف خم�ش�شة لهذا الغر�س.
فرق  ع��م��ل  لتنظيم  خ��ط��ة  اأع����دت  االإدارة  اأن  ال�شيبة  واأف����اد 
خا�شة  حريق  اأي  مع  للتعامل  جاهزيتها  واأعلنت  التفتي�س، 
يف خيم اإفطار ال�شائمني، كما اأن االإدارة حتارب بكل الو�شائل 

وجود خيم غري ملتزمة با�شرتاطات االأمن وال�شالمة.
واأ�شار اأن اال�شرتاطات اأن تكون امل�شابيح الكهربائية، اخلا�شة 
بعيدة عن قما�س اخليمة مبا اليقل عن  الداخلية،  باالإنارة 
واأي�شا يجب اأن تكون التمديدات الكهربائية داخل  �شم،   50

موا�شري حماية، اإ�شافة اإىل توفري قاطع كهربائي تلقائي، مع 
التلقائية،  القواطع  الكهربائية على  االأحمال  مراعاة توزيع 
بها،  بقاطع خا�س  داخ��ل اخليمة  تكييف  وت��زوي��د كل وح��دة 
تبطئ  الزينة مبواد  واأقم�شة  الداخلية  الديكورات  ومعاجلة 

انت�شار اللهب.
تقل  ال  اخل��ي��ام  ب��ني  فا�شلة  م�شافة  توفري  ال�شيبة  واأ���ش��اف 
واالأك�شاك  اخل��ي��ام  ب��ني  نف�شها  امل�شافة  ت��رك  م��ع  اأم��ت��ار،   4
القابلة  وامل��واد  املخلفات  من  خالية  م�شاحة  على  واملحافظة 
لال�شتعال على مدى 3 اأمتار على االأقل حول جميع اجلهات 
املحيطة للخيمة، واأن تن�شب اخليام املتجاورة بحيث يراعي 

توفري م�شاحة اإخالء كافية ال�شتيعاب �شاغلي اخليم.

الدفاع املدين يف عجمان يرخ�ش 80 خيمة لالإفطار 

املبارك ال�صهر  طيلة  الإن�صانية«  خليفة  »موؤ�ص�صة  من  لل�صائمني  وجبة  األف   951
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

كّرم االأر�شيف الوطني لدولة االإمارات 
الفائزين  الطلبة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ب���ج���ائ���زة امل�������وؤرخ ال�������ش���اب يف دورت���ه���ا 
الت�شامح  م��ن  ات��خ��ذت  التي  العا�شرة 
����ش���ع���اراً ل��ه��ا، وات�����ش��م��ت ه����ذه ال����دورة 
االأر�شيف  وي��رع��اه��ا  ينظمها  -ال��ت��ي 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الوطني 
الطالبي  االإق��ب��ال  ب��زي��ادة  والتعليم- 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة فيها م��ن امل���دار����س يف 
ومناطقها،  ال���دول���ة  اإم������ارات  ج��م��ي��ع 
على  ال�شاب”  “املوؤرخ  واك���ب���ت  وق���د 
من  ع��ق��داً  اأكملت  التي  رحلتها  م��دار 
ال��ر���ش��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ال���زم���ن، روؤى 
م��وا���ش��ي��ع��ه��ا ف��ات��خ��ذت اجل���ائ���زة من 
وعام  وال��ق��راءة  وال�����ش��ع��ادة،  الت�شامح 
املتوالية،  ل��دورات��ه��ا  ���ش��ع��ارات  زاي����د، 
وجاء اهتمام االأر�شيف الوطني بهذه 
اجلائزة انطالقاً من اهتمامه بتاريخ 
دولة االإمارات وتراثها، وحر�شه على 
االإملام  على  وحثهم  ال��ط��الب  تثقيف 

بتاريخ وطنهم.
ال�شاب م�شجعاً  امل���وؤرخ  ج��ائ��زة  وغ��دت 
العلمي  البحث  للطلبة على  وحمفزاً 
االأر�شيف  ي��ع��م��ل  ال�����ذي  ال���ت���اري���خ���ي 
الوطني على توعية الطلبة باأهميته، 
�شعيد  ع��ل��ى  مكانتها  ر���ش��خ  م��ا  وه���ذا 

جميع مدار�س الدولة.  
بالدورة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  حفل  ويف 
امل����وؤرخ ال�شاب،  ال��ع��ا���ش��رة م��ن ج��ائ��زة 
اأك����د ال�����ش��ي��د ح��م��د احل���م���ريي مدير 
املعرفية  واخل���دم���ات  ال��ب��ح��وث  اإدارة 
يف االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي، رئ��ي�����س جلنة 
اجل����ائ����زة- ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اجل���ائ���زة يف 
التاريخ  ق��راءة  على  الطالب  ت�شجيع 
واال����ش���ت���ف���ادة م���ن اأح����داث����ه وِع������رَبه، 
وذلك مما يعزز قيم الوالء واالنتماء 
الهوية  تر�شيخ  يف  وي�شهم  ل��ل��وط��ن، 
ي�شعرون  ويجعلهم  لديهم،  الوطنية 
املوغلة  وط��ن��ه��م  ب��ح�����ش��ارات  بالفخر 
ال�����ق�����دم، وب���ت���اري���خ���ه���م احل���دي���ث  يف 
 – ل��ه  امل��غ��ف��ور  �شطر �شفحاته  ال���ذي 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل-  ب����اإذن 

ال���ذي  امل��وؤ���ش�����س  ال���ق���ائ���د  ن���ه���ي���ان،  اآل 
مبادئه  م����ن  ال���ك���ث���ري  ي�����ش��ت��ل��ه��م��ون 
اخلالدة،  وم���اآث���ره  وق��ي��م��ه  ال��وط��ن��ي��ة 
التي تاأتي يف مقدمتها قيمة الت�شامح 
العظيمة التي جعلتها دولة االإمارات 
العام،  ل��ه��ذا  ���ش��ع��اراً  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�شاب  امل��������وؤرخ  ج����ائ����زة  وات���خ���ذت���ه���ا 
ال��دورة، وقد وجدنا من  لهذه  �شعاراً 

وا�شحاً  اهتماماً  امل�شاركني  الطلبة 
بذورها  غر�س  التي  الت�شامح  بقيمة 
املجتمع  بها  وُع���ِرف  املوؤ�ش�س  القائد 

االإماراتي.
الطالبية  بالبحوث  احلمريي  واأ�شاد 
البحث  ب����ق����واع����د  ال����ت����زم����ت  ال����ت����ي 
الباحثني  ال��ط��ل��ب��ة  ودع���ا  وم��ن��اه��ج��ه، 
االأر�شيف  مقتنيات  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

مبكتبة  املتمثلة  وم��راف��ق��ه  ال��وط��ن��ي 
املتعاملني،  اإ�شعاد  وبقاعة  االإم����ارات، 
�شلطان،  ب����ن  زاي������د  ال�����ش��ي��خ  وق����اع����ة 
وقاعة ال�شيخ حممد بن زايد للواقع 

االفرتا�شي وغريها.
اإدارة البحوث واخلدمات  وهناأ مدير 
امل���ع���رف���ي���ة ال��ط��ل��ب��ة ال���ف���ائ���زي���ن على 
واعتزازهم  العربية  باللغة  التزامهم 

وطنهم،  بتاريخ  وارتباطهم  بهويتهم 
وحثهم على دعوة زمالئهم للم�شاركة 
يف هذه اجلائزة يف ال��دورات القادمة، 
باأبنائها  اهتمت  التي  االأ�شر  هناأ  كما 
يف  ليكونوا  الطريق  اأمامهم  ومهدت 
املدار�س  اأي�شاً  الفائزين، وهناأ  كوكبة 
طالبها  ت��وؤه��ل  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال��ت��ي 

للفوز.

الفائزة،  البحوث  عن  احلفل  وك�شف 
مدر�شتي  ط���ال���ب���ات  ح�������ش���دت  ح���ي���ث 
الظفرة  مل����رك����ز  ال���ت���اب���ع���ة  امل����ت����ح����دة 
الوطنية  واالإم������������ارات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
االأول  راأ���س اخليمة” املركز  “جممع 
يف فئة التاريخ االجتماعي، وح�شدت 
مدر�شة اأمامة بنت احلارث يف اأبوظبي 
اجلغرايف،  ال��ت��اري��خ  يف  االأول  امل��رك��ز 
امل�شتحدثة  ال���ري���ادة  م��در���ش��ة  وف����ازت 
راأ�س  يف  زينب  ومدر�شة  اأبوظبي،   يف 
التاريخ  يف  ال���ث���اين  ب��امل��رك��ز  اخل��ي��م��ة 
يف  زينب  مدر�شة  وف��ازت  االجتماعي، 
ال��ث��اين يف فئة  ب��امل��رك��ز  راأ����س اخليمة 
وف����ازت مدر�شتا  اجل���غ���رايف،  ال��ت��اري��خ 
يف  للبنات  الثانوي  للتعليم  اجلاهلي 
العني، ومدر�شة دملا مبنطقة الظفرة 
باملركز الثاين يف فئة التاريخ ال�شفاهي، 
وفازت مدر�شة املتحدة باملركز الثالث 
وفازت  االق��ت�����ش��ادي،  ال��ت��اري��خ  فئة  يف 
مدر�شتا املتحدة، واأمامة بنت احلارث 
للتعليم الثانوي باملركز الثالث يف فئة 
مدر�شتا  وف��ازت  االجتماعي،  التاريخ 

احلكمة اخلا�شة يف عجمان، ومدر�شة 
باملركز  اخل��ي��م��ة  راأ������س  يف  احل��دي��ب��ة 
وفازت  اجل��غ��رايف،  التاريخ  يف  الثالث 
الثالث  باملركز  واملتحدة  دملا  مدر�شتا 

يف فئة التاريخ ال�شفاهي.
وعلى �شعيد الفئة الواعدة يف جائزة 
املوؤرخ ال�شاب يف دورتها احلالية فازت 
كل من املدار�س التالية يف فئة التاريخ 
االجتماعي: الع�شماء بنت احلارث يف 
وطن  “زايد  بحث  ع��ن  اخليمة  راأ����س 
يف  وامل���ت���ح���دة  االإن�شاين”،  ال���ع���ط���اء 
تقرير  ع��ن  التعليمي  الظفرة  مركز 
عرب  االإم�����ارات  دول���ة  يف  “الت�شامح 
يف  احل��ارث  بنت  واأم��ام��ة  الع�شور”، 
اأبوظبي عن بحث “اأجنحة االإن�شانية 
يف  وال�����ش��ع��ل��ة  اخلري”،  ب���زاي���د  ت��ع��ل��و 
املوؤ�ش�س”،  “زايد  بحث  ع��ن  عجمان 
وم��ن��ار االإمي����ان اخل��ا���ش��ة يف عجمان 
ويف  املوؤ�ش�س”،  زاي�����د   “ ب��ح��ث  ع���ن 
مدر�شة  ف��ازت  اجل��غ��رايف  التاريخ  فئة 
“التاريخ اجلغرايف  املتحدة عن بحث 

للدولة«. 

•• عجمان-وام: 

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ عمار 
ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
توحيد  اأن  عجمان  عهد 
عالمة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ف����ارق����ة يف ت����اري����خ دول����ة 

االمارات .
كلمة  يف  ���ش��م��وه  ق����ال  و 
مب����ن����ا�����ش����ب����ة ال������ذك������رى 
ال����ث����ال����ث����ة واالأرب�������ع�������ني 
امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد 
ال�شاد�س  ت���واف���ق  ال���ت���ي 
م����ن م���اي���و ك����ل ع�����ام اإن 
بتوحيد  احلكيم  ال��ق��رار 
اأثمر  امل�����ش��ل��ح��ة  ق���وات���ن���ا 

ح�شينا  درع���ا  ي�شكل  ق��وي��ا  جي�شا 
املرتب�شني  االأع����داء  �شوكة  يك�شر 
بوطننا و يدافع عن احلق و ي�شاند 
االأ�شقاء عند احلاجة. و اأ�شاف اأن 
ب�شاحب  ممثلة  الر�شيدة  القيادة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  “ و �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم 

اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
تطوير  اأع���ي���ن���ه���ا  ن�����ش��ب  و����ش���ع���ت 

قواتنا امل�شلحة و تعزيز قدراتها.
امل�شلحة  قواتنا  بلوغ  اأن  اأو���ش��ح  و 
التقدم  م����ن  ع���ال���ي���ة  م�������ش���ت���وي���ات 
طبيعية  ن����ت����ي����ج����ة  وال������ت������ط������ور 
�شمن  امل�شتمرة  امل�شنية  للجهود 
ا�شرتاتيجية متكاملة لالرتقاء بها 
البوا�شل  اأبطالنا  ق��درات  تعزيز  و 
احلاجة  عند  النداء  يلبون  الذين 

وه�������م ره�������ن اإ������ش�����ارة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 

كل وقت.
و قال �شموه : “ نفخر 
الوطن  ب��اأب��ن��اء  ال��ي��وم 
يت�شابقون  ال����ذي����ن 
لقواتنا  ل��الن��ت�����ش��اب 
منهم  اإميانا  امل�شلحة 
امل�شوؤولية  ب���ح���ج���م 
عاتقهم  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
التي  الوطنية  قيم  و 
ي���ت���ح���ل���ون ب���ه���ا جت���اه 
وط�����ن�����ه�����م وح����م����اي����ة 
ت������راب������ه واجن������ازات������ه 

ومكت�شباته«.
واأ������ش�����اف ����ش���م���وه :” 
البوا�شل  �شهداءنا  اأب��دا  نن�شى  لن 
اأرواح���ه���م الطاهرة  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 
ن�شرة  و  عاليا  ب��الدن��ا  علم  ل��رف��ع 
امل��ظ��ل��وم وم�����ش��ان��دة امل��ح��ت��اج وهذه 
اأقد�شها  و  الت�شحية  درجات  اأعلى 
االأبرار  االإم���ارات  �شهداء  ومثل   ..
قدوة ح�شنة يف الدفاع عن الوطن 
اأبناء  ع��ل��ى  ب��غ��ري��ب  ل��ي�����س  وه�����ذا 
تربوا يف مدر�شة  الذين  االإم���ارات 
يف  ومبادئها  قيمها  وت�شربوا  زايد 

العطاء والت�شحية وال�شجاعة.

•• ال�صارقة - وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم االأمريي رقم 15 ل�شنة 2019م ب�شاأن ت�شكيل 

اللجنة العليا النتخابات املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة.
املجل�س اال�شت�شاري  العليا النتخابات  اللجنة  و وفقا للمر�شوم االأمريي ت�شكل 
امل�شت�شار  ن�شار،  بن  حممد  من�شور  الدكتور  �شعادة  برئا�شة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 
من  كل  وع�شوية  احلاكم  �شمو  مبكتب  القانونية  االإدارة  ع��ام  مدير  القانوين 
�شعادة القا�شي الدكتور حممد عبيد الكعبي، رئي�س حمكمة ال�شارقة االبتدائية 
والزراعة  البلديات  �شوؤون  دائرة  النقبي رئي�س  االحتادية و�شعادة �شامل حممد 
والروة احليوانية، ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة و �شعادة امل�شت�شار 

�شلطان علي بن بطي املهريي، اأمني عام املجل�س التنفيذي و�شعادة حممد ح�شن 
خلف مدير عام هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون و�شعادة العقيد عمر �شلطان 
�شعيد  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ع��ن  ال���زود ممثال  اأب��و 
مقررا  علي  اآل  ح�شن  يو�شف  وال�شيد  اال�شت�شاري  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  اجل��روان 

للجنة.
و تخت�س اللجنة العليا النتخابات املجل�س اال�شت�شاري ح�شب املر�شوم االأمريي 
مبمار�شة املهام املنوطة بها مبوجب املر�شوم االأمريي رقم 59 ل�شنة 2015م 
ب�شاأن تنظيم انتخابات املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة وتعديالته واأية مهام 

اأو اخت�شا�شات اآخرى تكلف بها من حاكم اإمارة ال�شارقة.
و يع�مل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وعلى اجله�ات املعنية تنفيذه كل فيما 

يخ�ش�ه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

•• اأبوظبي-وام: 

املبارك  رم�شان  �شهر  اأن  ال�شرعي  ل��الإف��ت��اء  االإم����ارات  جمل�س  اأك���د 
الهمم  وت�شحذ  الدرجات  وترفع  االأوزار  فيها  حُت��طُّ  عظيمة  فر�شة 
لرياجع كل واحد نف�شه ويجدد العهد مع رّبه �شبحانه وتعاىل واأن 
نعلن جميعا �شهر رم�شان �شهرا لل�شالم والرتاحم والتوادد ن�شتلهم 

منه قيم الت�شامح وال�شماحة.
واأئمة  مفتني  من  الديني  اخلطاب  يف  العاملني  كافة  املجل�س  ودع��ا 
احلميدة،  واالأخ���الق  الف�شيلة  قيم  وتر�شيخ  اإر���ش��اء  اإىل  وواع��ظ��ني 
والنموذج  الطيبة  والكلمة  اخلال�شة  النية  خ��الل  م��ن  النفو�س  يف 
وعظهم  يف  وال�شفقة  والرحمة  التي�شري  مقا�شد  ومبراعاة  احل�شن 

رئي�س  بيه  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  معايل  وت��ق��دم  وفتاويهم.  وخطبهم 
اأع�شاء املجل�س مبنا�شبة  جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�شرعي وجميع 
اإىل  العبارات  واأزك���ى  التهاين  باأ�شدق  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات واأولياء العهود ونواب احُلكام 
واإىل ال�ّشعب االإماراتي االأ�شيل وكافة ال�شعوب العربية واالإ�شالمية 

..اأهله اهلل على اجلميع بالُيمن واالإميان وال�شالمة واالإ�شالم.

•• دبي -وام: 

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
عجمان جمعية دار الرب خالل اللقاء ال�شنوي الذي احت�شنته جامعة عجمان 
تقديرا جلهود اجلمعية وعطائها امل�شتمر وجناحاتها يف قطاع العمل اخلريي 
واالإن�شاين داخل دولة االإمارات وخارجها ودورها املجتمعي والوطني الوا�شع 
�شهيل  حممد  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من  التكرمي  وت�شلم  والفاعل. 
املهريي ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية رئي�س قطاع اخلدمة االجتماعية خالل 
جلامعة  التابع  واملعار�س  للموؤمترات  زاي��د  ال�شيخ  مبركز  اأقيم  ال��ذي  اللقاء 
عجمان مبنطقة اجلرف يف االإمارة و�شط م�شاركة وح�شور موؤ�ش�شات العمل 
�شهيل  واأ�شاد حممد  العاملة يف عجمان.  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اخلريي 
املهريي با�شم جمعية دار الرب بالدعم الكبري من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حميد بن را�شد النعيمي لقطاع العمل اخلريي واالإن�شاين يف الدولة وحر�س 
�شموه على تعزيز ال�شراكات املجتمعية والوطنية اال�شرتاتيجية مع موؤ�ش�شات 
العمل اخلريي االإماراتية ودفع مبادراتها اخلريية واالإن�شانية الهادفة داخل 

الدولة وخارجها خطوات وا�شعة اإىل االأمام.

•• اأبوظبي- وام:

وق���ع���ت حم���اك���م راأ������س اخل��ي��م��ة وحم���اك���م �شوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب�����ش��اأن تبادل 
تنفيذ االأحكام والقرارات واالأوامر ال�شادرة عن 
اجلهتني وقرارات التحكيم امل�شدقة اأو املعرتف 

بها من قبلهما.
وق����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ����ش���ع���ادة اأح���م���د حممد 
واللورد  اخليمة  راأ���س  حماكم  رئي�س  اخلاطري 
ديفيد هوب رئي�س حماكم �شوق اأبوظبي العاملي 

دولة  وزي��ر  ال�شايغ  علي  اأحمد  معايل  بح�شور 
ورئي�س جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي.

راأ����س اخليمة  امل��ذك��رة تلتزم حم��اك��م  ومب��وج��ب 
خدمات  بتوفري  العاملي  اأبوظبي  �شوق  وحماكم 
وال��ب�����ش��اط��ة و�شرعة  ب��ال��دق��ة  ت��ت�����ش��م  ق�����ش��ائ��ي��ة 
االإج��راءات فيما يتعلق يف االع��رتاف املتبادل يف 
وقرارات  ال�شادرة  واالأوام��ر  والقرارات  االأحكام 

التحكيم امل�شدقة اأو املعرتف بها.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ا���ش��ت��ك��م��ااًل مل��ذك��رة تفاهم 
حول  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ال��ط��رف��ان  وقعها  �شابقة 

ال�شوؤون الق�شائية والقانونية وذلك يف نوفمرب 
يف  ال��ت��ع��اون  يف  ال��ط��رف��ان  ..و�شي�شتمر   2017
جمال  يف  وخ�شو�شاً  القانونية  امل��ج��االت  ك��اف��ة 
و�شمان  االأحكام  لتنفيذ  التكنولوجيا  ا�شتخدام 
الق�شائية  اخل��دم��ات  من  م�شتوى  اأعلى  توفري 

يف الدولة.
اإن حماكم  اأحمد حممد اخلطاري  �شعادة  وقال 
راأ�س اخليمة حري�شة على التعاون الق�شائي مع 
حماكم �شوق اأبوظبي العاملي التي تتمتع ب�شمعة 
ثقة  زي��ادة  االتفاقية  تعزز  و�شوف  فريدة  عاملية 

يحقق  مب��ا  الق�شائيتني  باجلهتني  املتعاملني 
الناجزة  العدالة  حتقيق  يف  االأط���راف  م�شلحة 

على اأرقى املعايري العاملية.
وب���دوره ق��ال ال��ل��ورد ديفيد ه��وب رئي�س حماكم 
�شوق اأبوظبي العاملي اإن هذه االتفاقية من �شاأنها 
تعزيز عالقات التعاون مع حماكم راأ�س اخليمة 
بالقوانني  االع����رتاف  اإط���ار  تو�شيع  يف  وت�شهم 
واالأحكام عرب الدولة لرفع م�شتوى ثقة املجتمع 
اال�شتثمارات  من  املزيد  وج��ذب  والعاملي  املحلي 

مبا يعزز عملية التنمية االقت�شادية.

»الإمارات لالإفتاء ال�صرعي«: رم�صان فر�صة لرفع الدرجات و�صحذ الهمم�صلطان القا�صمي ي�صدر مر�صوما اأمرييا بت�صكيل اللجنة العليا لنتخابات ا�صت�صاري ال�صارقة

ويل عهد عجمان : توحيد القوات امل�صلحة 
عالمة فارقة يف تاريخ المارات

حاكم عجمان يكرم »دار الرب« تقديرا لعطائها الإن�صاين ودورها املجتمعي

حماكم راأ�ش اخليمة و»اأبوظبي العاملي« تعززان نظام تنفيذ الأحكام

»املوؤرخ ال�ساب” واكبت روؤى القيادة احلكيمة يف رحلتها التي اأكملت العقد الأول

الأر�صيف الوطني يكرم الفائزين بجائزة املوؤرخ ال�صاب يف دورتها العا�صرة

ج���م���ع���ه   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�شتان     ، ج����ي  دي���ف���ا  ج����ي 
رقم  �شفره  ج��واز   - اجلن�شية 
)8999961( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / عبداهلل م�شطفى 
باك�شتان     ، ع����ب����دال����ك����رمي 
رقم  �شفره  ج��واز   - اجلن�شية 
ممن  يرجى   )0877142(
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
جو�شتي�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
او�����ش����ا�����ش����ر اوم��������ورودي��������ون، 
ن������ي������ج������ريي������ا   اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )a07388907(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0525397746    

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / اروى حممود 
ال�شودان     ، اح��م��د  ع��ب��داهلل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P03347483( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0502234780

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / حممد عثمان 
بنغالدي�س     ، ب��خ�����س  ���ش��ان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BA0756068( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0558833241

فقدان جواز �صفر
ادج���������ار   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ب�������االك�������وب�������ريو ف����ي����الدي����ن 
اجلن�شية  ال�����ف�����ل�����ب�����ني     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )A0394647A(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0505464168

فقدان جواز �صفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة اال����ش���ه���م رقم 
طارق   / با�شم   1184388
ق����ن����ا�����س ح�����م�����ودة ال���ث���م���ريى 
�����ش����ادرة م����ن ����ش���رك���ة ال���واح���ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��اأج��ري )�����س م ع(   
وعلى  ���ش��ه��م   271 وع����دده����ا 
بالرقم  االت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0551577583

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة اال����ش���ه���م رقم 
فوؤاد   / ب��ا���ش��م   1184400
ح������م������د حم������م������د ال�����ث�����م�����ريى  
�����ش����ادرة م����ن ����ش���رك���ة ال���واح���ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��اأج��ري )�����س م ع(   
وعلى  ���ش��ه��م   271 وع����دده����ا 
بالرقم  االت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0551577583
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، حتتفي 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ع��دي��ات  م���ن���ارة 
بليايل  – اأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة 
���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك م����ن خالل 
“رواق رم�شان” يف الفرتتني  فعالية 
من 9 اإىل 12 مايو ومن 15 اإىل 18 
مايو، والتي تّرحب باأفراد املجتمع يف 
جت��رب��ة رم�����ش��ان��ي��ة م��ع��ا���ش��رة، وتقدم 
الثقافية  باالأن�شطة  مليئاً  ب��رن��اجم��اً 

واالجتماعية والرتفيهية.
حققت فعالية “رواق رم�شان” جناحاً 
ا�شتقبلت  امل��ا���ش��ي، حيث  ال��ع��ام  ب��اه��راً 
اأكر من 8 اآالف زائر على مدار فرتة 
لتحتفي  ال��ع��ام  ه��ذا  وت��ع��ود  انعقادها، 
باالأجواء االجتماعية التي متّيز �شهر 

من�شة  ل��زواره��ا  تقّدم  حيث  رم�شان، 
رم�شانية  اأم�����ش��ي��ات  لق�شاء  متميزة 
الفعالية  وتت�شمن  االأ�شدقاء.  جتمع 

منها  االأن�شطة،  من  متنوعة  ت�شكيلة 
وور�س  وتقليدية،  اإل��ك��رتون��ي��ة  األ��ع��اب 
وجمل�س،  ف��ن��ي��ة،  وع��رو���س  تفاعلية، 

و���ش��وق وم���اأك���والت م��وزع��ة يف اأرك����ان 
الرواق.

علياء  ق���ال���ت  ذل������ك،  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 

ب��ن��ت خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي، م��دي��ر منارة 
ال�شعديات: يعود “رواق رم�شان” من 
االجتماعي  بالطابع  ليحتفي  جديد 
الذي ي�شود ال�شهر الف�شيل من خالل 
اأجواء حيوية ومعا�شرة، متزج الفنون 
االأن�شطة  م���ن  �شل�شلة  يف  واالب���ت���ك���ار 
على  ت�شجع  التي  التفاعلية  الثقافية 
عن  والتعبري  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
تعزيز  اإىل  �شعياً  االإب��داع��ي��ة،  امل��واه��ب 
ال�شعديات  م��ن��ارة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور 
ك��م��رك��ز ث���ق���ايف جم��ت��م��ع��ي ن��اب�����س يف 

العا�شمة«.
جمموعة  رم�شان”  “رواق  يت�شمن 
واألعاب  االإل���ك���رتون���ي���ة  االأل����ع����اب  م���ن 
الفيديو يف منطقتي املجل�س وامل�شرح، 
ال�شعبية مثل  االألعاب  منها مناف�شات 
مثل  تقليدية  واأل��ع��اب  وحكم،  الكريم 

جكارو، برجي�س، وباك مان، ومورتال 
كما ميكن  اإنفيدرز.  و�شبي�س  كومبات 
األعاب  م�شابقات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��زوار 

البالي �شتي�شن فيفا وماريو كارت.
جتربة  رم�شان”  “رواق  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 
ت�����ذّوق خم���ت���ارات م���ن امل����اأك����والت من 
احلديقة  يف  امل��وج��ودة  الطعام  عربات 
للزوار  ومي��ك��ن  ال�����ش��ع��دي��ات،  مب���ن���ارة 
ت�شوق متكاملة يف  بتجربة  اال�شتمتاع 
الربحية  غ��ري  املوؤ�ش�شة  م��رب��د،  ���ش��وق 
�شابات  اأي������دي  ع��ل��ى  ت��اأ���ش�����ش��ت  ال���ت���ي 

تقليدياً  اإماراتيات. ويعد مربد �شوقاً 
ت�شكيلة  فيه  تعِر�س  بلم�شة معا�شرة، 
متنوعة  �شلعاً  التجارية  املحالت  من 

من االأزياء واملجوهرات.
و���ش��ي��ت��م��ّك��ن ال�������زوار ه����ذا ال���ع���ام من 
امل�شاركة يف جتارب جديدة من خالل 
موا�شيع  ت��ت��ن��اول  وح�����وارات  اأن�����ش��ط��ة 
املجل�س،  ع������ادات  اأب����رزه����ا  م��ت��ن��وع��ة، 
والت�شوير  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ال��ق��ه��وة، 
عر�س  مثل  فنية  وع��رو���س  الفلكي، 
امل��ال��د ال���رتاث���ي وج��ل�����ش��ة �شعرية  ف��ن 

ور�شاً  ال��ف��ن��ون  ���ش��ت��ودي��و  ي��ق��دم  بينما 
فنية تفاعلية كور�شة �شنع الفواني�س 

الفخارية، واملرايا وغريها. 
زواره  رم�شان”  ي�شتقبل”رواق 
ال�شاعة  م���ن  ال�����ش��ع��دي��ات  م���ن���ارة  يف 
يف  �شباحاً   1 ال�شاعة  اإىل  م�شاًء   9
مايو   12 اإىل   9 م����ن  ال���ف���رتت���ني 
مل��زي��د من  م��اي��و.   18 اإىل   15 وم���ن 
امل���ع���ل���وم���ات ح����ول االأن�������ش���ط���ة وور�����س 
ال���ع���م���ل وال�������ربام�������ج، ي����رج����ى زي������ارة 

.manaratalsaadiyat.ae

•• ابوظبي-الفجر:

وقع “�شندوق الزكاة” مذكرة تفاهم 
“جامعة  م���ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  وت���ع���اون 
ملفهوم  حت���ق���ي���ق���اً  وذل�������ك  جمريا” 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل وال�����ش��راك��ة بني 
ال�شندوق واجلامعات بهدف االرتقاء 
بنوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني 
واملقيمني يف دولة االإمارات، وحتقيقاً 
الرامية  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات 
اإىل ت�شجيع العمل اخلريي؛ وتفعيل 
ب����ني خمتلف  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ش���راك���ة 

قطاعات الدولة.
ك��ل م��ن �شعادة عبداهلل  امل��ذك��رة  وق��ع 
بن عقيدة املهريي اأمني عام �شندوق 
ال��زك��اة، و���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل خليفة بن 
�شاعن رئي�س جامعة جمريا ورئي�س 
جم��ل�����س االم���ن���اء، ح��ي��ث ج���رى حفل 
م��ق��ر اجل��ام��ع��ة مبدينة  ال��ت��وق��ي��ع يف 
يف  امل�شوؤولني  من  ع��دد  بح�شور  دب��ي 

املوؤ�ش�شتني.
ويف هذا االط��ار �شرح �شعادة عبداهلل 
“اأن  ق����ائ����ال  امل�����ه�����ريي  ع���ق���ي���دة  ب�����ن 
م�شاعدة الطلبة على اإكمال درا�شتهم 
اجل���ام���ع���ي���ة ي����اأت����ي ���ش��م��ن اأول����وي����ات 
ال�شياق  نف�س  ويف  الزكاة”  ���ش��ن��دوق 
اأكد �شعادة عبداهلل خليفة بن �شاعن 
رئي�س جامعة جمريا اأن املذكرة  تاأتي 
يف اإطار حر�س جامعة جمريا يف على 
ت��وف��ري ال���دع���م امل����ايل ل��ط��ل��ب��ة العلم 

ال�شتكمال تعليمهم اجلامعي. 
ال�شراكة  ت�����ش��ع��ى  االط�������ار  ه�����ذا  ويف 

اال�شرتاتيجية بني الطرفني للتعاون 
معا  من اأجل توفري فر�س التح�شيل 
اجل���ام���ع���ي ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���راغ���ب���ني ذوي 
امل�������ش���ت���وى ال���ع���ل���م���ي امل���ت���م���ي���ز وغ���ري 
القادرين على دفع الر�شوم الدرا�شية، 
وو�شع �شوابط واأطر اأف�شل لدرا�شة 
احل��االت املعرو�شة على جلان �شرف 
املنح يف اجلامعة وال�شندوق، على اأن 
عدد  بتمويل  ال��زك��اة  �شندوق  يتكفل 
يف  للطلبة  الدرا�شية  املنح  من  معني 
50 منحة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ة 
التزام  مع  املع�شرين،  للطلبة  درا�شية 
خ�شو�شية  على  باملحافظة  اجلهتني 
و�شرية البيانات والوثائق وامل�شتندات 
التي تتعلق بتلك احلاالت، واخت�شار 
ال���وق���ت وال��ت��ك��ل��ف��ة و���ش��رع��ة االإجن����از 
على  بالنفع  يعود  مب��ا  الكفاءة  ورف��ع 

الطلبة  امل�شتحقني.
وقال �شعادة عبداهلل خليفة بن �شاعن 

رئي�س جامعة جمريا ورئي�س جمل�س 
االم���ن���اء: “اإن ه���ذه امل��ذك��رة ت��اأت��ي يف 
االجتماعية  امل�شوؤولية  برنامج  اإط��ار 
للجامعة احلافل بالكثري من املبادرات 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��م م���ن خ��الل��ه��ا يف توفري 
امل�شتحقة للدعم  الدعم للفئات  �شبل 
وال���رع���اي���ة يف امل��ج��ت��م��ع، وع��ل��ى وجه 
بالدولة،  التعليم  قطاع  يف  التحديد 
وه��ي ت��اأت��ي اأي�����ش��ا �شمن اأه��داف��ن��ا يف 
اأج������ل حت��ق��ي��ق جمتمع  ال���ع���م���ل م����ن 
ان�شجاماً  اإن�شانياً،  ومتالحم  متكافل 
ال�شاعية  اجلامعة  ور�شالة  روؤي��ة  مع 
اإىل اإعداد كادر متعلم م�شتعد خلو�س 
جتربته يف احلياة  و تكون له ب�شمة 
اي��ج��اب��ي يف جم��ت��م��ع��ه يف دولة  واأث�����ر 
واملجتمع،  االأف���راد  وخدمة  االإم���ارات 
الطلبة  م���ن  امل��ح��ت��اج��ني  وم�����ش��اع��دة 
من  درا���ش��ت��ه��م  باإ�شتكمال  ال��راغ��ب��ني 
والتي  املتميز  العلمي  امل�شتوى  ذوي 

عليهم  عبئاً  الدرا�شية  الر�شوم  ت�شكل 
وعلى ذويهم«.

وع����ن ه����ذه امل����ب����ادرة امل�����ش��رتك��ة قال 
ع���ب���داهلل ب���ن ع��ق��ي��دة امل���ه���ريي اأم���ني 
امل�شروع  “اإن  ال���زك���اة:  ���ش��ن��دوق  ع���ام 
امل�شتحق  اجل��ام��ع��ي  ال��ط��ال��ب  ي��ك��ف��ل 
منذ  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��ن��ح  ملنهجية  وف��ق��اً 
بداية دخوله اجلامعة وحتى تخرجه 

منها«.
التعليم  “اإن  ع��ق��ي��دة:  ب���ن  واأ����ش���اف 
امل�شتقبل  يف  االأمثل  اال�شتثمار  ميثل 
الأنه ي�شكل الركيزة الرئي�شة للتنمية 
ينعك�س على جمتمعاتنا  ما  والتطور 
االقت�شادي  والتقدم  باخلري  ودولتنا 
اأن  اإىل  وال��ث��ق��ايف وال��ع��ل��م��ي، م�����ش��رياً 
م�شاعدة الطلبة على اإكمال درا�شتهم 
اجل���ام���ع���ي���ة ي����اأت����ي ���ش��م��ن اأول����وي����ات 
الطلبة  اإع����ان����ة  ب���ه���دف  ال�������ش���ن���دوق 
تعليمهم،  موا�شلة  على  اجلامعيني 

االعتماد  اإىل  ال��رع��اي��ة  م��ن  ونقلهم 
منتجني  طالباً  ليكونوا  النف�س  على 

ومزكني يف امل�شتقبل«.
ال�شراكة  “على  ع��ق��ي��دة  ب���ن  واأث���ن���ى 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ج��ام��ع��ة جمريا، 
الدعم  ت���ق���دمي  يف  ج��ه��وده��ا  م��ث��م��ن��اً 
اإيجاد  خ��الل  م��ن  للطلبة  االي��ج��اب��ي 
للطلبة  اجلامعي  التح�شيل  ف��ر���س 
العلمي  امل�شتوى  ذوي  من  الراغبني 
امل��ت��م��ي��ز وغ����ري ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى دفع 

الر�شوم الدرا�شية«.
وم���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب ع���ب���داهلل خليفة 
باالإعالن  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ���ش��اع��ن  ب���ن 
موؤ�ش�شة  مع  املذكرة  ه��ذه  توقيع  عن 
�شامية  اإن�شانية  اأه���داف  لها  �شرعية 
التي  الزكاة”  “�شندوق  مثل  ونبيلة 
االإ�شالمي  الدين  ملبادئ  وفقاً  تعمل 
تنمية  جم����ال  يف  وت��ن�����ش��ط  ال�����ش��م��ح، 
املحتاجني،  وخ��دم��ة  اخل���ريي  العمل 
كما اأعرب عن ا�شتعداد اجلامعة دائماً 
ال�شراكة  اتفاقيات  وتوقيع  للتعاون 
مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين االأخرى 
اجلامعة  ت�����ش��اط��ر  ال���ت���ي  ال���دول���ة  يف 
اأج���ل حتقيق  م��ن  ال�شعي  ال��رغ��ب��ة يف 
يتيح  م����رتاب����ط وم���ت���ع���اون  جم��ت��م��ع 
لكافة اأفراده العي�س يف وئام وان�شجام 
اإميانهم  م����ن  ان����ط����الق����اً  و�����ش����ع����ادة، 
واالأخوة  الت�شامح  لقيم  وتقديرهم 
املوؤ�ش�س  االأب  حر�س  التي  والعطاء 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، طّيب اهلل ثراه، على غر�شها يف 

نفو�س اأبناء الوطن.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��د معايل ال��دك��ت��ور �شلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر دولة 
التاريخي  ال���ق���رار  اأن  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
واح��دة كان  راي��ة  االإم��ارات��ي��ة حتت  امل�شلحة  القوات  بتوحيد 
زايد  ال�شيخ  له  للمغفور  ثاقبة  ا�شرتاتيجية  لروؤية  نتيجة 
اأهمية  ا�شت�شرفت  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن 
ام��ت��الك دول��ة االإم����ارات لقوة ع�شكرية م��وح��دة ق���ادرة على 
�شون املكت�شبات الوطنية ودعم م�شريتها التنموية ال�شاملة 

يف خمتلف االأحوال واالأزمان.

وقال معاليه يف ت�شريح له مبنا�شبة الذكرى ال�43 لتوحيد 
من  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ب��ه  حتظى  م��ا  “ اإن  امل�شلحة:  ال��ق��وات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  مبا�شرة  ورع��اي��ة  اهتمام 
“حفظه اهلل” و �شاحب  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
�شاحب  اهلل” و  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
املحرك  و  الدافع  يعد  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
االإم���ارات يف  دول��ة  ملا حققته من تقدم كبري و�شع  االأ�شا�س 

م�شاف الدول املتقدمة«.

لقيادتنا  ال�شديدة  الروؤية  من  “انطالقا  معاليه:  واأ�شاف 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ا�شتطاعت  االأب���ط���ال  تن�شئة  يف  احلكيمة 
االإماراتية اأن تكون مثاال يف ال�شجاعة و الب�شالة وااللتزام و 
الوالء لتكون الدرع املتني واحل�شن املنيع للنه�شة احل�شارية 
االإم���ارات،  دول��ة  ت�شهدها  التي  واالجتماعية  واالقت�شادية 
ال�شلم واال���ش��ت��ق��رار يف  ل��الأم��ن واالأم����ان وحتقيق  وم�����ش��درا 
املنطقة والعامل” موؤكدا اأن ما قدمه اأبطال القوات امل�شلحة 
اأبرار يعد  على مدى العقود املا�شية من ت�شحيات و�شهداء 
حتت  امل�شرية  ملوا�شلة  والقادمة  احلالية  لالأجيال  نربا�شا 
راية قيادة حكيمة تتقدم ال�شف وتتكاتف مع اأبناء الوطن يف 

�شبيل اإعالء راية دولة االإمارات واحلفاظ على اأمنها واأمانها 
وحا�شرها وم�شتقبلها«.

وقال معاليه: “يف هذه املنا�شبة الوطنية الغالية على قلوب 
كل االإماراتيني جندد عهد الوالء والوفاء و العمل لقيادتنا 
الر�شيدة ونوؤكد التزامنا بالذود عن وطننا باأرواحنا ودمائنا 

جنبا اإىل جنب مع قواتنا امل�شلحة ومنت�شبيها االأبطال«.
و�شدد معاليه على ما حتظى به القوات امل�شلحة االإماراتية 
اأول��وي��ة خا�شة يف القطاع االإع��الم��ي املحلي و  و  اأهمية  من 
حر�شه على التعريف باإجنازاتها اخلالدة يف �شتى املجاالت 

وامليادين.

•• ابوظبي-الفجر:

للمجل�س  امل��وؤق��ت��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
مو�شوع  ملناق�شة  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
االإمارات”،  بريد  جمموعة  “�شيا�شة 
املحالة  ال��ت��و���ش��ي��ات  ح���ول  ت��ق��ري��ره��ا 
�شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  املجل�س  من 
جمموعة بريد االإمارات، وذلك خالل 
اجتماع عقدته يف مقر االأمانة العامة 
���ش��ع��ادة ح��م��د اأحمد  ب��رئ��ا���ش��ة  ب���دب���ي 

الرحومي رئي�س اللجنة.
وت�����ش��م ال��ل��ج��ن��ة م���ن ����ش���ع���ادة: اأحمد 

اللجنة،  م����ق����رر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ي���و����ش���ف 
وخ��ل��ف��ان ع��ب��داهلل ب��ن ي��وخ��ة، وحممد 
ع��ل��ي ���ش��ي��ف ال��ك��ت��ب��ي، واأح���م���د حممد 
و����ش���امل عبداهلل  م���ب���ارك احل����م����ودي، 
�شعادة  االجتماع  وح�شر  ال�شام�شي. 
املجل�س  ع�شو  الرميثي  �شالح  �شعيد 

الوطني االحتادي.
اأح��م��د الرحومي  وق���ال ���ش��ع��ادة ح��م��د 
بعد  تو�شياتها  اع��ت��م��دت  اللجنة  اإن 
ومناق�شة  امل���ج���ل�������س  م����ن  حت���وي���ل���ه���ا 
املو�شوع مع جمموعة بريد االإمارات 
من  ع�شرة  اخلام�شة  اجلل�شة  خ��الل 

الت�شريعي  ل��ل��ف�����ش��ل  ال����راب����ع  ال������دور 
االأ�شبوع  عقدت  التي  ع�شر  ال�شاد�س 
التعديالت  ادخ���ال  مت  حيث  امل��ا���ش��ي، 
على  للعر�س  رف��ع��ه��ا  و�شيتم  عليها، 
واعتمادها  عليها  للموافقة  املجل�س 
ل���رتف���ع ب���ع���د ذل�����ك مل��ج��ل�����س ال�������وزراء 
اللجنة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف  امل��وق��ر. 
جمموعة  “�شيا�شة  مو�شوع  ناق�شت 
ثالثة  ����ش���م���ن  االإمارات”  ب����ري����د 
واإدارة  التوطني  �شيا�شة  ه��ي:  حم��اور 
ال��ب�����ش��ري��ة، وج����ودة اخلدمات  امل�����وارد 
اال�شتثمار  واإدارة  للجمهور،  املقدمة 

����ش���ع���ادة حمد  وق������ال  امل���ج���م���وع���ة.  يف 
الرحومي اإن اللجنة خرجت بالعديد 
م����ن ال���ت���و����ش���ي���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����امل����وارد 
االإمارات  بريد  جمموعة  يف  الب�شرية 
اخلدمات  وحت�شني  ال��ت��وط��ني،  ودع���م 
للتطورات  مواكبة  تكون  واأن  املقدمة 
ب�شكل  وال��دول��ة  العامل  ي�شهدها  التي 

خا�شة يف جميع مناحي احلياة.
التي  التو�شيات  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
تركزت  اللجنة  قبل  م��ن  تعديلها  مت 
االإمارات  بريد  جمموعة  التزام  على 
بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون احتادي 

امل���وارد  ب�����ش��اأن   2008 ل�شنة   1 رق���م 
الب�شرية للحكومة االحتادية والربط 
الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  نظام  الكلي مع 
“بياناتي”،  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  يف 
التزام املجموعة بتنفيذ قرار  وكذلك 
بق�شر  يتعلق  فيما  ال�����وزراء  جمل�س 
���ش��غ��ل ال��وظ��ائ��ف االإداري������ة واالإداري�����ة 
امل�����ش��اع��دة ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ف��ق��ط، مع 
ب�شيا�شات  امل��ج��م��وع��ة  ال��ت��زام  ���ش��رورة 
ال��ت��وط��ني للحكومة  واآل��ي��ات وخ��ط��ط 
التو�شيات  ���ش��م��ل��ت  ك��م��ا  االحت����ادي����ة. 
ال����ت����زام جم���م���وع���ة ب���ري���د االإم��������ارات 

رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم  بتطبيق 
قواعد  ب�����ش��اأن  2011م  ل�����ش��ن��ة   )8(
واحل�شاب  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  اإع������داد 
م�شتقلة  ه��ي��ئ��ة  وان�������ش���اء  اخل���ت���ام���ي، 
والتنظيم  ب���ال���رتخ���ي�������س  ت���خ���ت�������س 
الربيدي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  واالإ�����ش����راف 
اخت�شا�شات  ب��ني  للف�شل  ال��دول��ة  يف 
مبا  واالإ�شرافية  الت�شغيلية  العلميات 
ي�شمن تكافوؤ الفر�س وتوفري البيئة 
وكذلك  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  يف  التناف�شية 
اع������داد م����ب����ادرات وم�������ش���روع���ات عمل 
بهدف رفع موؤ�شرات الر�شا وال�شعادة 

وتقليل  الوظيفي  والتناغم  وال���والء 
واإي�����ج�����اد حلول  اال����ش���ت���ق���االت  ن�����ش��ب 
املوظفني.  و�شكاوى  لتظلمات  �شريعة 
ال��رح��وم��ي رئي�س  ���ش��ع��ادة حمد  وق���ال 
اأي�شا  �شملت  ال��ت��و���ش��ي��ات  اإن  اللجنة 
تنفيذية  عمل  وب��رام��ج  خطط  اع���داد 
تعنى بتو�شعة نطاق خدمات جمموعة 
بريد االإم��ارات لت�شمل جميع مناطق 
ملواجهة  اآل�����ي�����ات  وو�����ش����ع  ال������دول������ة، 
التحول الرقمي وااللكرتوين ملواكبة 
املجموعة املتغريات ال�شريعة يف قطاع 
خلدمات  موحد  نظام  وتبني  الربيد، 

وامل�شتندات  ال��وث��ائ��ق  وت��و���ش��ي��ل  ن��ق��ل 
وفقا  ال��دول��ة  م�شتوى  وال��ط��رود على 
الأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات ال���دول���ي���ة مما 
اأماكن  اإىل  التو�شيل  عمليات  ي�شهل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  وك����ان  امل��ت��ع��ام��ل��ني. 
االحت�������ادي واف�����ق ع��ل��ى ت�����ش��ك��ي��ل هذه 
“49” من  ل���ل���م���ادة  وف���ق���ا  ال��ل��ج��ن��ة، 
والتي  للمجل�س،  الداخلية  الالئحة 
يوؤلف  اأن  “للمجل�س  اأن  على  تن�س 
ح�شب  موؤقتة  اأو  دائ��م��ة  اأخ���رى  جلانا 
ح��اج��ة ال��ع��م��ل، وي�����ش��ع ل��ك��ل جل��ن��ة ما 

يراه من اأحكام خا�شة ب�شاأنها«.

رئي�ش املجل�ش الوطني لالإعالم: قواتنا امل�صلحة الدرع املتني و احل�صن املنيع مل�صرية النه�صة التي ت�صهدها دولة الإمارات

•• دبي –الفجر:

دبي  املن�شوري مدير عام حماكم  �شعادة طار�س عيد  قدم 
وموظفات  ملوظفي  املوؤ�ش�شي”  “الوالء  ح��ول  عمل  ور�شة 
الدائرة، وذلك بهدف الو�شول اإىل الريادة يف عمل املحاكم 
م��ن خ���الل االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة امل��وؤه��ل��ة يف 
حماكم دبي ولتعزيز البيئة الداخلية املحفزة على االإبداع 

والتميز.
وعرف مدير عام حماكم دبي خالل الور�شة مفهوم الوالء 
من  الت�شحية  يف  امل�شاهمة  يف  الفرد  رغبة  باأنه  املوؤ�ش�شي 
ل��ب��ذل جهد  املوؤ�ش�شة، واال���ش��ت��ع��داد  اأج���ل جن��اح وا���ش��ت��م��رار 
كما  اإ�شافية،  وم�شوؤوليات  تطوعية  باأعمال  والقيام  اكرب 
هو  املوؤ�ش�شي  فالوالء  االنتاجية،  زي��ادة  يف  مهم  عامل  اأن��ه 
اأحد املخرجات الرئي�شية للنظام ال�شلوكي للموؤ�ش�شة، وقوة 

ارتباك الفرد املوؤ�ش�شة وم�شاهمته الفعالة بها.
كما تطرق �شعادته اإىل اأن الوالء املوؤ�ش�شي هو قوة اندماج 

اأخالقيات  اأن  واإىل  بها،  يعمل  التي  املوؤ�ش�شة  مع  املوظف 
ت�شاعد  ف��ه��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ة  للموظف  ���ش��روري��ة  ه��ي  ال��ع��م��ل 
بدرجة كبرية على التطور املوؤ�ش�شي وعلى تطبيق املعايري 
املوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة ويف تعامل  التعامل داخل  املو�شوعية يف 

مع اجلمهور.
وذكر خالل الور�شة ملوظفي وموظفات الدائرة، موؤ�شرات 
يظهر  ال���ذي  ال��ف��رد  موا�شفات  ان  اأواًل  وم��ف��ردات��ه  ال���والء 
م�شتوى عالياً من الوالء املوؤ�ش�شي جتاه موؤ�ش�شته، و�شفارات 
االإنذار بتدين م�شتوى حما�س ووالء املوظفني يف املوؤ�ش�شة 
وانخفا�س اأدائهم ودافعيتهم يف العمل وموؤ�شراتها، كذلك 
نواجت  ذكر  اإىل  باالإ�شافة  املوؤ�ش�شي، هذا  ال��والء  خ�شائ�س 
االإيجابية  والعوامل  املوؤ�ش�شة  للفرد جتاه  املوؤ�ش�شي  الوالء 
ال��ت��ي ت��رف��ع ال����والء امل��وؤ���ش�����ش��ي، وق��ي��م ال����والء، ك��م��ا اأو�شح 
ال�شعادة  ن��ت��ائ��ج م��وؤ���ش��رات  اإىل  امل��ح��ا���ش��رة  ���ش��ع��ادت��ه خ���الل 
مقارنة باالأعوام ال�شابقة حيث بلغت ن�شبة ال�شعادة يف عام 

عام 2018، 96% يف  وو�شلت   ،65%  ،2014

جلنة موؤقتة باملجل�ش الوطني الحتادي تعتمد تقريرها حول  تو�صيات »�صيا�صة بريد الإمارات«

مدير عام حماكم دبي يقدم ور�صة عمل 
حول »الولء املوؤ�ص�صي« للموظفني

�صندوق الزكاة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة جمريا 

يقام يف الفرتتني من 9 اإىل 12 مايو ومن 15 اإىل 18 مايو

»رواق رم�صان« يعود اإىل منارة ال�صعديات خالل ال�صهر املبارك 
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اأخبـار الإمـارات

•• كتبت – �صهد اإيهاب الرفاعي

ي��ع��ت��رب ال��ق��ط��ا م���ن ال��ط��ي��ور الربية 
امل��ه��اج��رة وال���ت���ي ت��ع��ي�����س ع��ل��ى �شكل 
التي تتواجد  االأماكن  جمموعات يف 
فيها املياه، كونه من الطيور التي ال 
تعي�س اإال بتوفر املياه حتى لو ا�شطر 
لل�شفر مل�شافات طويلة . ينت�شر طائر 
القطا الذي ي�شم اأكر من ١٥ نوعا  
اإفريقيا،  �شمال  مناطق  م��ن  ك��ل  يف 
ومناطق ال�شرق االأو�شط، كما يتمّيز 
عالية،  انتباه  و�شرعة  بح�س مده�س 
ت�شل  مل�شافات  كبرية  باأعداد  ويتنّقل 
عن  بحثاً  كيلومرتاً   )50( لقرابة 
كما  املياه.  على  حتتوي  التي  احلفر 
باملاء  االحتفاظ  على  بقدرته  يتمّيز 
�شغار  ل�شقاية  ال��ب��ط��ن  ري�����س  داخ���ل 
اأن����ه ق�شري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ق��ط��ا، 
االأرج������ل ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ح��ج��م��ه، وال 

ويتكاثر  االأ���ش��ج��ار،  ت�شّلق  ي�شتطيع 
فقط  ب��ي�����ش��ات   )3( ب��ع��دد  بالبي�س 
يف كل مّرة، وت�شتمر فرتة احل�شانة 
ق��راب��ة ال�����ش��ه��ر، ك��م��ا ي�����ش��رب بطائر 
وعدم  اال�شتدالل  على  قدرته  القطا 

ال�شياع.
و�شربت يف ذلك العديد من االأمثال 
راأ�س  ف��الن  “ را���س  ومنها  امل�شهورة 
م��ن قطاة  اأدل  “ ف���الن  “ اأو  ق��ط��اة 
الطائر  بهذا  االأمثال  ت�شرب  “ ومل 

عبثا.
ويعترب القطا  من الطرائد املحببة 
هواة  م��ن  الكثري  وي��ح��ب  ال�شيد  يف 
ال���ذه���اب يف رح����الت قن�س  ال�����ش��ي��د 
تناق�شه  اإىل  اأدى  م��ا  وه���و  ل�شيده 
ال�شنوات  خ�����الل  م���ل���ح���وظ  ب�����ش��ك��ل 
امل��ا���ش��ي��ة ب�����ش��ورة ت��دري��ج��ي��ة وه���و ما 
اال�شرتايجيات  و����ش���ع  اإىل  ي���دع���و 
واالآليات للحفاظ عليه من االندثار 

.
و دولة االإمارات دائما  تويل اهتماما 
حيث  الطبيعية  ب��امل��ح��م��ي��ات  خ��ا���ش��ا 

خمتلف  يف  امل��وزع��ة  املحميات  ت�شكل 
ملئات  مهمة  م��وائ��ل  ال��دول��ة  مناطق 

االأنواع من الطيور املهاجرة.

قبل  م��ن  الر�شمي  االهتمام  و�شاهم 
املعنية بالبيئة يف الدولة يف  اجلهات 
اآمنة  م���الذات  اإىل  املحميات  حتويل 

لها  تتعر�س  التي  ال�شغوط  تخفف 
اأق�شى  لها  وتوفر  املهاجرة  الطيور 
املحافظة  �شبيل  يف  احلماية  درج��ات 

وتعزيز  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال���ت���ن���وع  ع��ل��ى 
ين�شجم  مب���ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اال����ش���ت���دام���ة 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأه����داف  م��ع 
-2015 املهاجرة  للطيور  العاملية 
االإمارات  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً   ،2023
تهدف  امل��ح��م��ي��ات  وه�����ذه    2021
لبع�س  الطبيعية  البيئة  حماية  اإىل 
على  واملحافظة  ال��دول��ة،  يف  املناطق 
اإىل  املوجودة فيها،  الطبيعية  امل��وارد 
ال�شياحة  تطوير  يف  امل�شاهمة  جانب 
حمميات  اإن�����ش��اء  خ��الل  م��ن  البيئية 
اأن تكون   ج��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة ومي��ك��ن 
القطا  طائر  ت�شم  خا�شة  حمميات 
من املحميات التي تلقى جذب كبري 
اجلميل،   ال��ط��ائ��ر  ب��ذل��ك  للمهتمني 
احلباري  ط���ائ���ر  م���ع  ح����دث  م��ث��ل��م��ا 
ال�����ذي جن��ح��ت ال����دول����ة يف االإك���ث���ار 
االنقرا�س   علي  يو�شك  اأن  قبل  منه 
اأ�شبحت  االم���ارات  دول��ة  واأن  خا�شة 

م��الذا  للمئات من الطيور املهاجرة 
وم��ن��ه��ا ط��ائ��ر ال��ق��ط��ا ح��ي��ث ي��ح��ط يف  
يف  ال�شتاء  ف�شل  ب��داي��ة  م��ع  ال��دول��ة 
ك��ل ع���ام  اأك���ر م��ن 388 ن��وع��اً من 
امل���ه���اج���رة رح���ال���ة يف دولة  ال��ط��ي��ور 
اأجوائها  ب�����دفء  ل��ي��ن��ع��م  االإم���������ارات 
وغ��ن��ى حم��م��ي��ات��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة التي 
اأ���ش��ب��ح��ت حم��ط��ة ���ش��ن��وي��ة يف طريق 
اإىل  هجرة هذه الطيور من ال�شمال 
اجلنوب، وقد  فكرت  اأنا  وزميالتي  
م���ن  ط��ال��ب��ات  ال�����ش��ف  ال�����ش��اب��ع  يف  
ك��ي��ف��ي��ة  ت��ق��دمي  م�����ش��روع  “  طائر 
ال��ق��ط��ا  حم��م��ي��ة  ج����ذب  �شياحية” 
فكرته  تقوم  على  اأن  يكون  للقطا  
منطقة  �شياحية   تت�شمن  االألعاب  
املائية  و  املالهي واملطاعم  ،و�شوف  
نقوم  بتقدمي  مناذج  م�شغرة  لهذا  
امل�شروع ،وحقيبة  تعليمية  عن هذا 

الطائر

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر

من  الظفرة  م��زارع  جميع  ا�شتفادت 
امل��ت��ك��ام��ل��ة التي  امل��ك��اف��ح��ة  خ���دم���ات 
للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
وال�شالمة الغذائية   حيث بلغ عدد 
النخيل امل�شتفيد من هذه اخلدمات 
3،875،302نخلة،  ح���������وايل   
�شو�شة    663،970 ا�شطياد  ومت 
ا�شطياد  مت  ك���م���ا  ح����م����راء  ن��خ��ي��ل 
عدد181،809  حفار �شاق النخيل 
ومت ا�شطياد عدد 396،013 حفار 

عذوق النخيل يف عام 2018
كما مت ا�شتهداف االآفات ذات التاأثري 
مثل  النخيل  اأ���ش��ج��ار  ع��ل��ى  ال�شلبي 

ال���ق���رون  ال��ن��خ��ي��ل ذو  ����ش���اق  ح���ف���ار 
ال��ط��وي��ل��ة ، ح��ف��ار ع����ذوق ال��ن��خ��ي��ل ، 
�شو�شة النخيل احلمراء ، دودة البلح 
تركيب  ومت  الغبار  حلم   ، ال�شغرى 
�شوئية  م�����ش��ي��دة   11،698 ع����دد  
املبتكر من  النظام  تعتمد  امل��زارع  يف 

املركز للم�شائد ال�شوئية اجلافة.
كما مت اإزالة   2326 نخلة م�شابة 
اإ�شابات بالغة يف 208 مزرعة على 
فرم  ومت  ال��ظ��ف��رة  منطقة  م�شتوى 
ه��ذه االأ���ش��ج��ار وحت��وي��ل ن��اجت الفرم 

الإعادة تدويرها ك�شماد ع�شوي.
املتكاملة  االإدارة  خ���دم���ات  مت��ث��ل 
لالآفات النخيل واحدة من اخلدمات 
اال���ش��ت��ب��اق��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا  هيئة 

اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية  
حلماية الروة الوطنية من اأ�شجار 
النخيل يف كافة مزارع اإمارة اأبوظبي 
وزي������ادة اإن���ت���اج ال��ت��م��ور ال����ذي ميثل 
لدولة  اال�شرتاتيجية  املنتجات  اأحد 
املركز على تطبيق  االإم��ارات ويعمل 
خلدمات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االإدارة  ن��ظ��م 
ال��ن��خ��ي��ل وت��وع��ي��ة امل���زارع���ني بطرق 
رع��اي��ة اأ���ش��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل م��ن بداية 
املو�شم وحتى جني الثمار، كما يعمل 
املتكاملة  املكافحة  على تطبيق نظم 
اأ�شجار النخيل  لالآفات التي ت�شيب 
وتنفيذ عمليات املكافحة وفقاً لنتائج 
باإمارة  النخيل  مل��زارع  ال�شامل  امل�شح 
مليون   6.8 �شمل  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي 

على  م���زرع���ة   22،572 يف  ن��خ��ل��ة 
م�شتوى االإمارة للك�شف عن النخيل 
احلمراء  ال��ن��خ��ي��ل  ب�شو�شة  امل�����ش��اب 

واحلفارات غريها من االآفات .
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  وحت���ر����س 
وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة  ع��ل��ى متكني 
للنهو�س  امل���ح���ل���ي���ني  امل�������زارع�������ني 
مبهاراتهم  واالرت����ق����اء  ب��زراع��ت��ه��م 
وخ��ربات��ه��م م��ن خ���الل ال��ع��دي��د من 
تنفذها  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  ال���ربام���ج 
على مدار العام اإىل جانب اخلدمات 
الفنية واالإر�شادية التي تقدمها لهم 
وتعزيز  مزارعهم  تطوير  �شبيل  يف 
االإنتاج فيها و�شواًل للنهو�س باملنتج 
دعم  يف  م�شاهمته  وتعظيم  املحلي 

الوطني  من خالل  الغذائي  االأم��ن 
تزويدهم باملعرفة واملهارات الالزمة 
واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  لتطبيق 

العاملية املتبعة.
الذي  ال��زراع��ي  التطبيق  ميثل  كما 
متاجر  عرب  م��وؤخ��راً  الهيئة  اأطلقته 
با�شم  الذكية  للهواتف  التطبيقات 
اأهمية  الزراعي”  االإر����ش���اد  “دليل 
امل��زارع��ني ومربي  توجيه  كبرية  يف 
ب�����ش��ك��ل خا�س  ال������روة احل���ي���وان���ي���ة 
الأف�شل  ع��ام  ب�شكل  املجتمع  واأف���راد 
بالزراعة  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل���م���ار����ش���ات 
واالإنتاج احليواين والرفق باحليوان 
الت�شجيع  يف  اأه��م��ي��ت��ه  ج���ان���ب  اإىل 
املجتمعية  ال�����زراع�����ة  ث���ق���اف���ة  ع���ل���ى 

باعتباره مرجعاً مهماً ملعرفة اأف�شل 
التي  وال�شتالت  الزراعية  املحا�شيل 
الطرق  وكذلك  الدولة  مناخ  تالئم 
الروة  لرتبية  وامل��ت��ط��ورة  العلمية 

احليوانية.
ت�شم  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  ان  ي���ذك���ر 
اأك���ر م��ن 8250 م��زرع��ة، يف حني 

7773 مزرعة منتجة،  يوجد نحو 
ب�����ش��ورة ج��ي��دة، وحت�شل هذه  ت���زرع 
اخلدمات  م��ن  العديد  على  امل����زارع  
زراعي،  اإر�شاد  12 مركز  من خالل 
كافة  ال��ظ��ف��رة  مناطق  على  م��وزع��ة 
ويقوم  ال�شلع،  اإىل  زاي��د  مدينة  من 
منتظمة  بزيارات  االإر���ش��اد  مهند�شو 

الزيارات  ع��دد  يبلغ  حيث  ل��ل��م��زارع، 
 8100 ح���وايل  ل��ل��م��زارع  ال�شهرية 
املهند�شون بتدريب  زيارة، كما يقوم 
يناير  �شهري  امل���زارع، وخ��الل  عمال 
اإقامة  املا�شيني فقط متت  وفرباير 
املزارع،  لعمال  تدريبية  ور���ش��ة   31

ا�شتفاد منها 560 عاماًل.

املحميات الطبيعية يف الإمارات مالذ اآمن لطائر القطا

املا�سي العام  ا�سطيادها  مت  نخيل  �سو�سة  الف   663

املتكاملة  املكافحة  برنامج  من  ت�صتفيد  الظفرة  يف  نخلة  مليون   3.9

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شهر  م��ن  ال�شابع  ي�شادف  ال��ذي  للربو  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
“كليفالند كلينك  مايو هذا العام، ين�شح االأطباء يف م�شت�شفى 
اأبوظبي”، اأحد مرافق الرعاية ال�شحية عاملية امل�شتوى التابعة 
م�شاكل  من  يعانون  الذين  املر�شى  لال�شتثمار،  مبادلة  ل�شركة 
املبكر  الت�شخي�س  للح�شول على  الطبيب  التنف�س مبراجعة  يف 
وخ��ط��ط ال���ع���الج ال��ت��ي ت��ن��ا���ش��ب ح���االت���ه���م.  وال���رب���و ه���و مر�س 
العامل  يف  �شخ�س  م��ل��ي��ون   339 ن��ح��و  ي�شيب  خ��ط��ري  م��زم��ن 
�شتة  ك��ل  م��ن  واح���د  ي�شيب  كما  ال��ع��امل��ي،  ال��رب��و  تقرير  بح�شب 
التنف�س  يف  �شعوبة  املر�س  ي�شبب  االإم���ارات.  دول��ة  يف  اأ�شخا�س 

اأعرا�س ميكن  والبلغم، وهي  وال�شعال  ال�شدر  يف  اأمل��اً  اأو  و�شيقاً 
ومتابعة  منا�شبة  ع��الج  خطة  اتباع  خ��الل  من  عليها  ال�شيطرة 
لديه  االأع��را���س  يف  تغيري  اأي  لر�شد  املري�س  حل��ال��ة  الطبيب 
د.  ق��ال  ال�شاأن،  وبهذا  ذل��ك.   ينا�شب  مبا  العالج  وتعديل خطة 
اأمرا�س  ق�شم  ورئي�س  اال�شت�شاري  الطبيب  زعكوك،  اأبو  حممد 
اأبوظبي”:  كلينك  “كليفالند  م�شت�شفى  يف  واملناعة  احل�شا�شية 
تنف�شي يرتبط عادة برد فعل حت�ش�شي اأو اأي  مر�س  هو  “الربو 
�شكل اآخر من فرط احل�شا�شية، ويتميز بحدوث ت�شنج يف ال�شعب 
الهوائية و�شعوبة يف التنف�س. ال يوجد عالج نهائي للربو، لكن 
يفيد التعاون بني املري�س والطبيب يف اإتاحة الفر�شة لتطوير 
نوبات  والوقاية من  احلالة  للتعاي�س مع  املنا�شبة  العالج  خطة 

ا�شتخدام االأدوي��ة واتخاذ بع�س  املر�س. تت�شمن خطط العالج 
على  ال�شيطرة  يف  ت�شاعد  التي  العملية  واخل��ط��وات  االإج���راءات 
املر�س«.  قد يظهر الربو اأحياناً على �شكل ح�شا�شية من الغبار، 
التكييف،  اأجهزة  اأو هواء  القوية،  الروائح  اأو  التلوث اجلوي،  اأو 
ال�����ش��ج��ائ��ر وغ��ريه��ا م��ن م�شببات  اأو ال��زه��ور وال��ع�����ش��ب ودخ����ان 
احل�شا�شية االأخرى. لذلك من املهم للمر�شى الذين يعانون من 
للح�شول  الطبيب  الظروف مراجعة  بع�س  التنف�س يف  �شعوبة 
واالإر�شادات  املنا�شبة،  ال��ع��الج  وخ��ط��ة  امل��ب��ك��ر،  الت�شخي�س  على 
لها  امل�شببة  العوامل  وحتديد  املبكرة  االأعرا�س  بتمييز  املتعلقة 
التعر�س  ح��ال  يف  ال�شليم  الت�شرف  وط��ري��ق��ة  جتنبها،  و�شبل 
لنوبات املر�س والوقاية من م�شاعفاته.  وحول العالجات التي 

الربو،  ملر�شى  اأبوظبي”  كلينك  “كليفالند  م�شت�شفى  يوفرها 
لفت د. اأبو زعكوك ب�شكل خا�س اإىل تلك التي ُتعطى عن طريق 
دولة  يف  ن�شبياً  وجديدة  مبتكرة  عالجات  “اإنها  وق��ال:  احلقن، 
اأثبتت فعالية كبرية، خا�شة يف احل��االت احلادة  االإم���ارات، وقد 
زيادة  مثل  امل��ع��روف��ة،  التقليدية  ال��ع��الج��ات  فيها  تفيد  ال  التي 
االأدوية  التي توؤخذ عن طريق اال�شتن�شاق. لكن  االأدوي��ة  جرعة 
مبفردها لي�شت هي احلل، بل ال بد من اإر�شاد املري�س اإىل �شبل 
التعامل مع املر�س ب�شكل عملي، ولذلك من املهم زيارة طبيب 
اأخ�شائي باأمرا�س احل�شا�شية اأو الرئة اأو املناعة الإجراء فح�س 
حدوث  دون  للحيلولة  ال��الزم��ة  االإج����راءات  وات��خ��اذ  احل�شا�شية 

�شرر دائم يف الرئتني«. 

•• ابوظبي-الفجر:

املراكز  االإث���ن���ني يف خمتلف  ام�����س  م�����ش��اء  ان��ط��ل��ق��ت 
الفعاليات  االإم���ارات  ت��راث  لنادي  التابعة  ال�شبابية 
التي  امل��ب��ارك  رم�شان  ب�شهر  اخلا�شة  الرم�شانية 
رم�شلنية  برامج  �شمن  املراكز  طلبة  فيها  ي�شارك 

مهرجانه  الإط����الق  ال���ن���ادي  ي�شتعد  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة، 
رم�شان  م��ن  ال�شاد�س  يف  ع�شر  ال��راب��ع  الرم�شاين 
كا�شر  منطقة  يف  للنادي  التابع  اأبوظبي  م�شرح  يف 
االأمواج برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  نهيان ممثل �شاحب  اآل  زاي��د 
رئي�س نادي تراث االإمارات، وبالتعاون مع عدد من 

وحتتفي  والداعمة.  الراعية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
باملهرجان  االإم���ارات  ت��راث  بنادي  ال�شبابية  امل��راك��ز 
 ، مركز  بكل  خا�شة  بربامج  العام  لهذا  الرم�شاين 
ميتد يف بع�شها حتى نهاية ال�شهر املبارك، تنظمها 
و�شويحان  وال�����ش��م��ح��ة  وال���وث���ب���ة  اأب���وظ���ب���ي  م���راك���ز 
مميزة  جمموعة  وت�شمل  ولالإناث،  للذكور  والعني 

والثقافية  وال��دي��ن��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
واالجتماعية، تت�شمن م�شابقات ريا�شية لكرة القدم 
ال�شعبية،  االألعاب  ودوري  والرماية،  الطائرة  وكرة 
وزيارات  وفنية،  تراثية  وور���س  مات�س،  تلي  واألعاب 
واإفطارات  الت�شامح،  ح��ول  وملتقيات  للمجال�س، 
ج��م��اع��ي��ة، وت���وزي���ع امل���ري ال��رم�����ش��اين ع��ل��ى االأ�شر 

وي�شتعد  و���ش��ح��ي��ة.     دينية  املتعففة، وحم��ا���ش��رات 
الرم�شاين  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  الإط�����الق  ال���ن���ادي 
الرابع ع�شر يف ال�شاد�س من ال�شهر املبارك يف م�شرح 
، ويت�شمن ا�شت�شافة لعدد  اأ�شبوعني  اأبوظبي وملدة 
“حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  من 
دينية  مبحا�شرات  املهرجان  �شيرون  الذين  اهلل” 

متنوعة تن�شجم مع اأجواء رم�شان الدينية، اإ�شافة 
اإىل ندوات خا�شة، كما يت�شمن م�شابقة اأف�شل ُمرتل 
التي رافقت احلدث منذ انطالقته  للقراآن الكرمي 
القراآن  تالوة وجتويد  على  ال�شباب  ت�شجيع  بهدف 
االإت����ق����ان الأحكام  اإط�����ار م���ن  ال���ك���رمي وح��ف��ظ��ه، يف 

التجويد، وحل�شن ال�شوت يف الرتتيل.

مبنا�سبة اليوم العاملي للربو
»كليفالند كلينك اأبوظبي« ي�صتعر�ش خطط عالج جديدة لل�صيطرة على الربو واحلد من خطر نوباته

نادي تراث الإمارات يبداأ ن�صاطه الرم�صاين 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   �لثالثاء 7 مايو  2019 �لعدد 12625 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/3330( 

                                املنذرة االأوىل : اخلليج التجاري - ذ م م - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وعنوانها املقر الرئي�شي 
اإم��ارة دبي - االإم��ارات العربية  لدبي القاب�شة - ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم ١ - ام �شقيم 3 - 
اإماراتية رقم 8-  ، ويحمل هوية  القمر اجلن�شية  ، جزر  ال�شيد/ حممد يو�شف حممد يو�شف  ، ميثلها  املتحدة 
404964١ - ١986 - 784 مبوجب وكالة رقم 20١8/١/١١١299 لدى الكاتب العدل بدبي هاتف رقم 0٥29224000 
الرئي�شي  باملقر  م  �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة وعنوانها  م  ذ  املجمعات  الثانية / دبي للعقارات الإدارة  املنذرة 
اإم��ارة دبي - االإم��ارات العربية  ل�شركة دبي القاب�شة ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت مكتب رقم ١ ام �شقيم 3 - 
 -8 رقم  اإماراتية  ، ويحمل هوية  القمر اجلن�شية  ، جزر  يو�شف  يو�شف حممد  ال�شيد/ حممد  املتحدة. ميثلها 
404964١-١986-784 مبوجب وكالة رقم - 20١8/١/١١١299 لدى الكاتب العدل بدبي هاتف رقم 0٥29224000 

املنذر اليه / ايه ام جي هولدينجز ليمتد - وعنوانه الوحدة رقم ١0٥ - بناية وي�شت هايت�س 4 - منطقة اخلليج 
info@  : االإلكرتوين  املتحدة هاتف رقم 0٥٥١٥99277 - الربيد  العربية  االإم��ارات  اإم��ارة دبي -   - التجاري 

 )346  -  46٥ االر�س  )رقم   amg.net
مع  يتنا�شب  مبا  امل�شرتكة  الرئي�شي  املجمع  خدمات  ر�شوم  ب�شداد  االإل��ت��زام  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
امللكية لقطعة االر���س رقم ١0٥ يف بناية وي�شت هايت�س 4 يف منطقة اخلليج التجاري -   ال��واردة ب�شند  امل�شاحة 
خالل �شبعة )7( ايام عمل من تاريخ اإعالنه بهذا االإنذار ويف حال ا�شتمرار املنذر اليه يف االإخالل ب�شداد ر�شوم 
اإج��راء قانوين متاح وفقا للقانون وي�شمل على �شبيل املثال ال  اخلدمات فان املنذر يحتفظ بحقه يف اتخاذ اي 
مع  امل�شتحقة  اخلدمات  ر�شوم  حت�شيل  مقابل  بالبيع  املطالبة  وحق  املرت�شد  باملبلغ  املطالبة  يف  احلق  احل�شر 
الفوائد القانونية وم�شروفات ا�شت�شدار احلكم الق�شائي بخالف ما ي�شتجد من ر�شوم خدمات ومع حفظ كافة 

حقوق املنذرتان االخرى
�لكاتب �لعدل

 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/3331( 

                             املنذرة االأوىل : تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة - �س ذ م م 
العنوان / املبنى 0١-02 مدينة دبي لالإ�شتديو هات ، دبي - االإم��ارات العربية املتحدة ، وميثلها ال�شيد/ 
رقم  وكالة  مبوجب   784-١986-404964١-8 رقم  اإماراتية  هوية  ويحمل   ، يو�شف  حممد  يو�شف  حممد 

20١8/١/١١١327 وامل�شدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 20١8/٥/١4 - هاتف رقم : 0٥29224000  
املنذرة الثانية : تيكوم اإدارة جممعات - �س ذ م م 

العنوان / املبنى 0١-02 مدينة دبي لالإ�شتديو هات ، دبي - االإم��ارات العربية املتحدة ، وميثلها ال�شيد/ 
رقم  وكالة  مبوجب   784-١986-404964١-8 رقم  اإماراتية  هوية  ويحمل   ، يو�شف  حممد  يو�شف  حممد 

20١8/١/١١١327 وامل�شدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 20١8/٥/١4 - هاتف رقم : 0٥29224000  
املنذر اليه / علي �شالبي - وعنوانه مركز الق�شباء لالأعمال - الق�شباء - طريق التعاون - الطابق االأول 

- املكتب رقم ١09 - اإمارة ال�شارقة - االإمارات العربية املتحدة 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة  االإلتزام ب�شداد ر�شوم خدمات املجمع الرئي�شي امل�شرتكة مبا يتنا�شب 
مع امل�شاحة الواردة ب�شند امللكية لقطعة االر�س رقم IMPZ.K.23 باملنطقة العاملية لالإنتاج االإعالمي 
اليه يف االإخالل  املنذر  ا�شتمرار  االإن���ذار ويف ح��ال  اإعالنه بهذا  تاريخ  اي��ام عمل من  -  خ��الل �شبعة )7( 
اإج��راء قانوين متاح وفقا للقانون وي�شمل  املنذر يحتفظ بحقه يف اتخاذ اي  ب�شداد ر�شوم اخلدمات فان 
على �شبيل املثال ال احل�شر احلق يف املطالبة باملبلغ املرت�شد وحق املطالبة بالبيع مقابل حت�شيل ر�شوم 
اخلدمات امل�شتحقة مع الفوائد القانونية وم�شروفات ا�شت�شدار احلكم الق�شائي بخالف ما ي�شتجد من 

ر�شوم خدمات ومع حفظ كافة حقوق املنذرتان االخرى.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم ) 2019/3327(

                             املنذرة : المري ريتيل - �س ذ م م  - املوؤجرة 
�شد املنذر اليها / ذا باكيارد ري�شتورانت ليمتد )فرع دبي( فرع �شركة اأجنبية )ذ م م( رقم الرخ�شة التجارية 

امل�شتاأجرة   -  774047
اإخطار قانوين

رقم  ايجار  عقد  مبوجب   )641( رقم  املحل  عن  عبارة  هو  ما  املنذرة  من  اليها  املنذر  ا�شتاأجرت   "1"
ملك   332  -  4033 رقم  االر�س  قطعة  على  الكائن  االأوىل  اجلمريا  منطقة   -  641  -  05  -  2016
المري ريتيل - �س ذ م م - اإمارة دبي وفقا لل�شروط املبينة بعقد االيجار عن الفرتة بعقد االيجار عن الفرتة 

من 2016/10/15 ولغاية 2020/10/14 بقيمة ايجارية 65. 10،483،675 درهم. 
بذمة  واملرت�شدة  للمنذرة  امل�شتحقة  االيجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة   ، اليها  املنذر  تنذر  "2" املنذرة 
ايام  �شبعة  2019/4/14 وذلك خالل  تاريخ  1،047،873،04 درهم حتى   / اليها مببلغ وق��دره  املنذر 
من تاريخ ا�شتالمها هذا االخطار واإال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها ب�شداد متاأخرات االإيجار والر�شوم و�شريبة القيمة 

امل�شافة املرتتبة عليها وكذلك تطبيق الغرامات. 
يف  امل����وؤرخ  ب��االإخ��ط��ار  ج��اء  كما  االي��ج��ار  لعقد  املبكر  بالف�شخ  اليها  امل��ن��ذر  طلب  امل��ن��ذرة  وت��رف�����س   "3"
به  ال���واردة  االخ��رى  الطلبات  كافة  وكذلك   2019/1/70328 حم��رر  برقم  واملقيد   2019/4/1
والتعوي�س عن  واالتعاب  االخ��رى  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  ، مع حتميلكم  العقد  ب�شروط  املنذرة  وتنم�شك 
املنذرة  كافة حقوق  ، مع حفظ  االيجار  ب�شروط عقد  اليها  املنذر  اخ��الل  ج��راء  ا�شابتها من  التي  اال�شرار 

القانونية االأخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هوم ديفو للتجارة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN-2382555  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شيف بدر عامر م�شلم ال�شيعري من �شريك اىل مالك 

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شيف بدر عامر م�شلم ال�شيعري من 2٥% اىل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ايليت كابيتال لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ELITE CAPITAL INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ هوم ديفو للتجارة ذ.م.م
HOMEDEVO TRADING LLC

اىل/هوم ديفو للتجارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
Homedevo Trading - Sole Proprietorship LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرباق للخدمات الطبية

رخ�شة رقم:CN-1042206  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ الرباق للخدمات الطبية

AL BURAQ MEDICAL SERVICES

اىل/الرباق للخدمات الطبية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL BURAK MEDICAL SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اولد هومز للعقارات وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN-1193388  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/ اولد هومز للعقارات وال�شيانة العامة

OLD HOMES PROPERTIES AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/اولد هومز للعقارات واملقاوالت وال�شيانة العامة 

OLD HOMES PROPERTIES AND CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4١00002(

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدولفن 

  CN 1196582:للمقاوالت العامه رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة �شكاي الين 

االوتوماتيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2708651 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة وليد ابراهيم قا�شم ح�شن احلمادي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد را�شد قروا�س الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
هوريزان  ال�ش�����ادة/ورتيكل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كن�شلتنت ميدل اي�شت ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2652202 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة دافيد ليو وير مو جون�س %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف دافيد ليو ويرمو جون�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف باتريك هرنى هوكياجنا

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رويال �شيلك هاو�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب التجارية  رخ�شة رقم:2126353 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عبيد �شامل عبيد الظاهري ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعاد ريا�س حممد �شريف طاهر ال�شيباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/االمان ال�شت�شارات  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

املوارد الب�شرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1735201 

القطان  حممود  عبدالعزيز  وبيع/حممد  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
الهرمودي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبدالعزيز حممود القطان الهرمودي 
من ١00% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيما تابا ١00%
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

�صاد للخدمات الطبية- ذ.م.م
مب��وج��ب ق����رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��غ��ري ع���ادي���ة امل��ن��ع��ق��دة يف تاريخ 

1855001127 يعلن  بالرقم  العدل  املوثق لدى كاتب   2018/12/13

امل�شفي كو�شت للمحا�شبة والتدقيق عن حل وت�شفية �شركة:

�ساد للخدمات الطبية - ذ.م.م
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي 

CN-1896955 بالرقم

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب امل�شفى املعني 

هاتف رقم  024456001 فاك�س  024456033 �س ب  45800 ابوظبي  

�شارع املطار بناية ال�شيخة جميلة احمد ال�شويدي الطابق 8 مكتب رقم 

801  م�شطحبا معه كافة االأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

مدر�صة ابوظبي ال�صرتالية-ذ م م
بتاريخ  التجارية  املحكمة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء 
امل�شفي  ي��ع��ل��ن/  اب��وظ��ب��ي.  ام����ارة  يف  ال��ق�����ش��اء  ب��دائ��رة    2017/09/12

الق�شائي ح�شني �شامل الها�شمي- عن ت�شفية �شركة.. 
 مدر�سة ابوظبي ال�سرتالية-ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي 
CN-1005016 بالرقم

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 
 128190 ب  ����س   026766566 ف��اك�����س   026766166 رق���م  ه��ات��ف 
ابوظبي- �شارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل حميان بناية رقم 
كافة  1701 م�شطحبا معه  رقم  17 مكتب  الطابق    )C( بلوك  1341

االأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ 
ن�شر هذا االإعالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

اإع������الن رق��م: 2019-69

»ADAFZ00218« :اإلغ�اء الرخ�ص�ة رق��م
�ساحب الرخ�سة: اأطل�س حللول الطريان ذ.م.م-فرع

Atlas Aerospace Solutions LLC-Branch

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�سة املذكورة.

فعلى كل �سخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

�لعدد 12625 
بتاريخ 2019/5/7

اإع������الن رق��م: 2019-70

»ADAFZ00121« :اإلغ�اء الرخ�ص�ة رق��م
�ساحب الرخ�سة: ات�س + ا�س للطريان ال�سرق الو�سط ذ.م.م

H+S Aviation Middle East LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�سة املذكورة.

فعلى كل �سخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

�لعدد 12625 
بتاريخ 2019/5/7

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شه  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

�شاهد نظري العمال النجاره امل�شلحه
 رخ�شة رقم:CN 1145371 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شاحل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خورفكان لتجارة االطارات
 رخ�شة رقم:CN 1120458 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويحان لل�شكراب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1002457 

تعديل ا�شم جتاري من/ �شويحان لل�شكراب

SUWAIHAN SCRAB

اىل/ميجا ا�شتور لل�شكراب

MEGA STORE SCRAB

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

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شدرة الدارة العقارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2514758 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شدرة الدارة العقارات
SIDRA REAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/ال�شدرة للعقارات
SIDRA FOR REAL ESTATES

تعديل ن�شاط/ا�شافة الو�شاطة يف تاأجري العقارات )68200١2(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )682000١(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١30004
باإ�شم : �شركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 4٥00٥ ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: ١0/20١0/06 وامل�شجلة حتت الرقم: ١0٥28١ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

20١9/06/04 وحتى تاريخ: 2029/06/04

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 7 مايو  2019 �لعدد 12625 

EAT 44541

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١3000٥
باإ�شم : �شركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 4٥00٥ ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 20١0/06/30 وامل�شجلة حتت الرقم: ١0٥282 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

20١9/06/04 وحتى تاريخ: 2029/06/04

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 7 مايو  2019 �لعدد 12625 

EAT 44542

�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل بعيا 

لبيع وتنظيف اال�شماك
 رخ�شة رقم:CN 1043817 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /                 
ماير – روميان اند بارتنريز 

FAHAM DOORS  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  309436   بتاريخ :  ١0 /  04 /  20١9
با�ش��م:  ال�شيد/ علي �شعد احلموي الفحام

وعنوانه: ايفنيو 93-94، �شارع ام �شقيم، الرب�شاء 2، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأطر اأبواب غري معدنية، و اأغطية اأبواب غري معدنية ، و األواح اإطارية غري معدنية لالأبواب، و اأبواب غري 
معدنية و  املدرجة يف الفئة رقم ١9.

الواق�عة بالفئة: ١9 
باالأحرف  االأ���ش��ود  ب��ال��ل��ون  "FAHAM DOORS" مكتوبة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
الالتينية الكبرية فوق بع�شها البع�س ويوجد فوق العالمة ال�شعار و هو عباره عن حرف "F" ملت�شقاً و 

مو�شوال به حرف "D" كما هو مبني بال�شكل.
اال�ش��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 7 مايو  2019 �لعدد 12625 
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•• دبي-الفجر:

ق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د �شليم 
العلماء، وكيل وزارة ال�شحة ووقاية 
اأمام  �شالكة  الطريق  “ اإن  املجتمع، 
وجهتها  ���ش��وب��ت  ال��ت��ي  امل�شت�شفيات 
نحو احل�شول على االعتماد الدويل 
يف ظل الدعم احلكومي والت�شهيالت 
املقدمة من الوزارة”، ولدينا خارطة 
“ املعايري  وه����ي  اإم���ارات���ي���ة  ط���ري���ق 
للم�شت�شفيات  امل����وح����دة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شمو  �شاحب  اعتمدها  ال��ت��ي   ،“
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بهدف 
معايري  اأرق��������ى  ع���ل���ى  اال����ش���ت���ح���واذ 
اجل�����ودة ال�����ش��ح��ي��ة، واال���ش��ت��ن��اد اإىل 

اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات م��ن ح��ي��ث كفاءة 
و�شالمة  ال�شحية  اخل��دم��ات  وذك��اء 
ال�شحية  الرعاية  ومقدمي  املر�شى 

ونظم املعلومات ال�شحية. 
واأك������د ���ش��ع��ادت��ه اأث����ن����اء زي����ارت����ه اإىل 
 ) م��وؤخ��راً   ( الفجرية  دب��ا  م�شت�شفى 
برفقة �شعادة الدكتور يو�شف حممد 
امل�����ش��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال�����ش��رك��ال 
ا�شتقباله  بعد  بالوزارة،  امل�شت�شفيات 
مدير  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  م��ن 
ال��ط��ب��ي��ة وعبيد  ال��ف��ج��رية  م��ن��ط��ق��ة 
اخلدمي مدير امل�شت�شفى. اأن زياراته 
تهدف  ال�شحية  للمن�شاآت  املتوا�شلة 
ل����ل����وق����وف ع���ل���ى ج�������ودة اخل����دم����ات 
الوزارة  مرافق  يف  املقدمة  ال�شحية 
وتلبية  وامل���ت���ع���ام���ل���ني  ل���ل���م���ر����ش���ى 
ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  احتياجاتهم، 

رعاية  ل��ت��ق��دمي  ال���ه���ادف���ة  ال��������وزارة 
���ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة تفوق  ���ش��ح��ي��ة 

التوقعات. 

حالة  اإىل  التحديات  حتويل 
وا�ستقاء  لدرا�ستها  منوذجية 

الدرو�س
واأو�شح �شعادته اأن زياراته التفقدية 
وا�شرتاتيجي  ت�����ش��غ��ي��ل��ي  ب��ع��د  ذات 
ملراقبة اجلودة وتاأتي مكملة وداعمة 
الوزارة  يف  االأربعة  القطاعات  لعمل 
ل��ت��ط��وي��ر نتائج  ال��ط��ب��ي��ة،  وامل��ن��اط��ق 
املهمة  بالتو�شيات  وتقاريرها  اأدائها 
م��ن امل��ي��دان، حيث ال��ت��ح��دي��ات تقف 
وراء كل تف�شيل خدمي مهما �شغر 
اأن  ن�شعى  “ نحن  واأ����ش���اف:  ���ش��اأن��ه. 
حالة  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات  ت��ل��ك  ن��ح��ول 

وحتليلها  ل���درا����ش���ت���ه���ا  من���وذج���ي���ة 
م�شاريعنا  ملواءمة  الدرو�س  وا�شتقاء 
واملتعاملني  امل��ر���ش��ى  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع 
خلدمات  م��ن��ظ��ورن��ا  يف  وا���ش��ت��ب��اق��ه��ا 
العلماء  د  وثّمن  ومابعده.  امل�شتقبل 
جهود القائمني على امل�شت�شفى واأداء 
اإىل  الطبية والفنية، م�شرياً  كوادره 
ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى ت��وف��ري جميع 
على  امل�شت�شفى  حل�شول  االإم��ك��ان��ات 
ال�شنة  خ�����الل  ال�������دويل  االع����ت����م����اد 
القادمة. والتقى عدداً من املراجعني 
وامل����ر�����ش����ى وامل����وظ����ف����ني، ث����م وّج����ه 
الدورية  ال�شيانة  اأع��م��ال  مبوا�شلة 
باأحدث  وال���ت���زود  االأق�����ش��ام  لبع�س 
امل���ع���دات ال��ط��ب��ي��ة وف����ق االإج�������راءات 
اأو�شاع  لتح�شني  باالإ�شافة  املتبعة، 
املوارد  نظام  ح�شب  العاملني  بع�س 

وال���والء  ال��ر���ش��ا  لتحقيق  الب�شرية 
ال��وظ��ي��ف��ي، وحت��ف��ي��زاً ع��ل��ى اجل���ودة 
امل���ر����ش���ى  يف اخل������دم������ات الإ������ش�����ع�����اد 

واملتعاملني.

الــــــوزارة  ـــق  ـــراف م عــــدد   49  
املعتمدة

اأ�شار د يو�شف ال�شركال اإىل  وب��دوره 
ح�شول  اإىل  الرامية  ال���وزارة  جهود 
االعتماد  ع��ل��ى  امل�شت�شفيات  جميع 
تنفيذاً   2021 ب��ح��ل��ول  ال������دويل 
من  الر�شيدة،  احلكومة  لتوجيهات 
خالل اإدخال العديد من التح�شينات 
وتبني املعايري واملوا�شفات لتتما�شى 
تطبقها  التي  العاملية  املتطلبات  مع 
املرافق ال�شحية املرموقة. الفتاً اإىل 
للوزارة  ت��اب��ع  �شحي  م��رف��ق   49 اأن 

واأن  ال����دويل،  االع��ت��م��اد  على  ح�شل 
عامليا يف  موؤ�ش�شة  اأ�شرع  هي  ال��وزارة 
�شنوات   4 خ��الل  من�شاآتها  ح�شول 
قوة  لتمثل  ال����دويل،  االع��ت��م��اد  على 
االإمارات  دولة  نحو حمافظة  دافعة 
عدد  يف  ع��امل��ي��اً،  االأوىل  امل��رت��ب��ة  على 
امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ح��ي��ة احل��ا���ش��ل��ة على 
 210 بلغت  وق��د  ال���دويل،  االعتماد 

ومراكز  م�شت�شفيات  ب��ني  م��ن�����ش��اآت 
رعاية �شحية. 

اإجناز غرف العمليات املعيارية
بدء  يف  امل�شت�شفى  جهود  على  واأثنى 
م�شتوى  ع��ل��ى  م�����ش��روع  اأول  تنفيذ 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لغرف 
العمليات النموذجية املعيارية، ح�شب 

ن��ظ��ام وا���ش��رتاط��ات م��رك��ز مكافحة 
اأق�شى  ل�����ش��م��ان   ،  cdc ال���ع���دوى 
ل��ل��م��ر���ش��ى، ب��ج��ه��ود وطنية  ���ش��الم��ة 
ابتكارية لثالث مهند�شات اإماراتيات 
الهند�شية  اخل�����دم�����ات  ق�����ش��م  م����ن 
اأف�شل  لتطبيق  بامل�شفى  وال�شيانة 
املعايري واملوا�شفات لغرف العمليات 

احلديثة. 

•• دبي-الفجر:

اأطلقت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
“خلي  با�شم   منظمة  توعوية  حملة 
�شركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ناب�س”  قلبك 
اأفراد  وتثقيف  الوعي  ل��زي��ادة  ف��اي��زر، 
تغيريات  اإج��راء  اأهمية  املجتمع حول 
ال�شحية،  احلياة  منط  على  اإيجابية 
العوامل  املبكر على  الك�شف  و�شرورة 
املرتبطة باأمرا�س القلب وال�شرايني. 
التغذية  و�شوء  التدخني  ذلك  يف  مبا 
وق��ل��ة ال��ن�����ش��اط ال���ب���دين واالإج����ه����اد. 
اال�شتعداد  ع��ل��ى  اق��ت�����ش��اره��ا  وع�����دم 
االأ�شرة  )ت���اري���خ  للمري�س  ال���وراث���ي 
لالإ�شابة  امل�شبب  والعمر(  واجلن�س 

باأحد اأمرا�س القلب وال�شرايني.
وت�����ش��م��ل احل��م��ل��ة ال���ت���ي ج�����اءت على 
وقعتها  ال��ت��ي  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  خلفية 
وزارة ال�شحة وقاية املجتمع يف اليوم 
مع   2018 ل�����ش��ن��ة  ل��ل��ق��ل��ب  ال���ع���امل���ي 
الوعي  لرفع  باالإ�شافة  فايزر،  �شركة 
برامج  لتنفيذ  وال��ت��ع��اون  التن�شيق   ،
ت��دري��ب��ي��ة ب��ه��دف رف���ع ك��ف��اءة الفريق 
اخلدمات  اأف�������ش���ل  ل��ت��ق��دمي  ال��ط��ب��ي 
على  العمل  اإىل  باالإ�شافة  ال�شحية، 

الرعاية  لدعم  ابتكاري  نظام  تطوير 
الذاتية للمر�شى.  وانطلق التح�شري 
اأ�شهر  ب�شعة  قبل  الربنامج  الإط��الق 
من خالل عقد ور�س عمل خمتلفة مع 
“جمموعة العمل املخت�شة باملوؤ�شرات 
الوطنية الأمرا�س القلب وال�شرايني” 
ال�شحة  ل��وزارة  الرئي�شي  املقر  داخ��ل 
ووق��اي��ة امل��ج��ت��م��ع، وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
اإدارة  يف  احلالية  التحديات  مواجهة 
الدموية  واالأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س 
وو�شع خطط عمل معنية باحلد من 
بحلول  القلب  اأمرا�س  عبء  تخفيف 

عام 2021.

دعم خطط خف�س وفيات القلب 
 25%

�شعادة  اأ����ش���ار  ع��ل��ى احل��م��ل��ة  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
ال�شركال  حم��م��د  ي��و���ش��ف  ال���دك���ت���ور 
امل�شت�شفيات  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
املجتمع،  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  يف 
الوفيات  م��ن خم��اط��ر  احل��د  اأن   اإىل 
الناجتة عن اأمرا�س القلب واالأوعية 
يف  ق�شوى  اأول��وي��ة  يعترب  ال��دم��وي��ة، 
الوطنية  ل��الأج��ن��دة  ال�شحي  امل��ح��ور 
تقليل  هدف  و�شعت  والتي   ،2021

باأمرا�س  امل��رت��ب��ط��ة  ال��وف��ي��ات  ن�شبة 
ال��ق��ل��ب وال�������ش���راي���ني ب��ن�����ش��ب��ة 25% 
الرئي�شية،  االأداء  م���وؤ����ش���رات  ك���اأح���د 
ل��ق��ي��ا���س اأدائ�����ه�����ا م���ق���اب���ل االأه�������داف 
خالل  م��ن   ،2021 ع��ام  يف  املن�شودة 
ومراقبة  وحت��دي��د  التعليم  حت�شني 

عوامل اخلطر.
“ لقد  ال�������ش���رك���ال:  ي��و���ش��ف  د  وق�����ال 
ح��ق��ق��ن��ا ب��ع�����س ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري نحو 

بلوغ هذا الهدف، لكن ال تزال هناك 
ح���اج���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة الت���خ���اذ م���زي���د من 
من  احل��د  يف  للم�شاعدة  االإج�����راءات 
بنينا  ال�شبب  ولهذا  الوفيات.  انت�شار 
لتطوير  ف����اي����زر  م����ع  ال���ت���ع���اون  ه�����ذا 
ونحن  ناب�س”،  قلبك  “خلي  حملة 
باأنها �شت�شاعد على تعزيز  على يقني 
الوعي العام وت�شاهم يف اإحداث تغيري 
ال�شحية  احل���ي���اة  من���ط  يف  اإي���ج���اب���ي 

ونحتاج  االإم�����������ارات.  دول������ة  ل�����ش��ك��ان 
ال�شحية  الرعاية  مقدمي  من  اأي�شاً 
املر�شى  تثقيف  يف  جهودهم  ملوا�شلة 
ح���ول ع��وام��ل اخل��ط��ر، وال��ت��اأك��د من 
�شحيحة  حم���ادث���ات  ي���ج���رون  اأن���ه���م 
معهم لتوعيتهم ب�شكل اأكرب وامل�شاركة 

يف تعزيز �شحتهم ».
تاأتي  احلملة  اأن  اإىل  �شعادته  ول��ف��ت 
بالتوازي مع اجلهود املبذولة الإجناز 

ال��وط��ن��ي��ة خلدمات  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  خ��ط��ة 
وال�����ش��راي��ني، وتو�شيع  ال��ق��ل��ب  رع��اي��ة 
املبكر،  وال��ك�����ش��ف  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت 
���ش��ج��ل وطني  الإع���������داد  ب���االإ����ش���اف���ة 
واإ�شدار  وال�شرايني  القلب  الأمرا�س 
وتطوير  ال�شجل  ع��ن  �شنوي  تقرير 

تطبيقات ذكية لعوامل االختطار.

من�شات  وع����ل����ى  اإع����الم����ي����ة  ح���م���ل���ة 

التوا�شل االجتماعي
ال��ر���ش��م��ي ملحور  االن����ط����الق  وي����ب����داأ 
التوعية العامة خالل �شهر مايو وملدة 
�شنة، من خالل توفري “اآلة بيع بقطع 
نقدية” مبتكرة داخل املقر الرئي�شي 
لوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، تقوم 
فكرتها على تقدمي هدية مكافاأة على 
ال�شعرات احلرارية التي يتم حرقها. 
مواقع  يف  م��ت��اح��ة  االآل������ة  و���ش��ت��ك��ون 
خم��ت��ل��ف��ة ���ش��ن��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا م���ن خالل 
ح�شابات و�شائل التوا�شل االجتماعي 

الر�شمية للحملة.

تعاون وثيق مع الوزارة
ويف معر�س حديثه عن اأهمية تعزيز 
اأمي������ن خمتار،  ق�����ال  ال����ع����ام،  ال����وع����ي 
التعاون  جمل�س  ب���دول  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ل�شركة  اجل���دي���د  ل��ل��ق�����ش��م  اخل��ل��ي��ج��ي 
حديثاً  اأن�شيء  وال��ذي  العاملية،  فايزر 
غري  االأم��را���س  على  الرتكيز  بهدف 
الوطنية  االأجندة  “تهدف  ال�شارية: 
اإىل حتقيق   2021 االإم���ارات  لدولة 
عاملية  مبعايري  �شحية  رع��اي��ة  ن��ظ��ام 
م��ن خ��الل احل��د م��ن االأم��را���س ذات 
اأمرا�س  م��ث��ل  احل��ي��اة  بنمط  ال�شلة 

ال���ق���ل���ب واالأوع�����ي�����ة ال����دم����وي����ة. يعد 
العامة  والتوعية  ال�شحي  التثقيف 
اأكر  حياة  ل�شمان  اأ�شا�شياً  عن�شراً 
ال�شبب  ولهذا  للنا�س،  و�شعادة  �شحة 
ال�شحة  ب�شكل وثيق مع وزارة  تعاوّنا 
برنامج  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة 
اأمرا�س  ناب�س” الإدارة  قلبك  “خلي 

القلب وال�شرايني.
واأو�شح اأن “ اأمرا�س القلب واالأوعية 
عوامل  ع��ن  فقط  تنجم  ال  ال��دم��وي��ة 
تاريخ  م���ث���ل  ل��ل��ت��ع��دي��ل  ق���اب���ل���ة  غ����ري 
وال���ع���م���ر، ولكن  ال��ع��ائ��ل��ة واجل���ن�������س 
تعديلها  ميكن  عوامل  اأي�شاً  هنالك 
ال��وق��اي��ة منها  ب��ه��ا، ومي��ك��ن  والتحكم 
يف ك��ث��ري م���ن االأح����ي����ان، مب���ا يف ذلك 
التدخني، �شوء التغذية، عدم الن�شاط 
البدين واالإجهاد. وتظهر االأبحاث اأن 
االأ�شخا�س املعر�شني خلطر االإ�شابة 
الدموية،  واالأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س 
خالل  من  اأك��ر  ي�شتفيدوا  اأن  ميكن 
ت��اأث��ري اخ��ت��ي��ارات��ه��م يف  مل���دى  فهمهم 
والطرق  �شحتهم،  على  احلياة  منط 
من  احل��د  خاللها  م��ن  ميكنهم  التي 
خم��اط��ر اأم���را����س ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة 

الدموية.«

وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يزور م�ست�سفى دبا الفجرية ويطلق حتدي ح�سولها على العتماد الدويل 

العلماء: لدينا خارطة طريق اإماراتية للجودة هي »املعايري الوطنية املوحدة للم�صت�صفيات«
ال�سركال: الوزارة هي اأ�سرع موؤ�س�سة عامليًا يف ح�سول من�ساآتها على العتماد الدويل

للحد من خماطر الإ�سابة والتقليل من عدد وفيات اأمرا�س القلب وال�سرايني

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تطلق حملة »خلي قلبك ناب�ش« 

•• دبي-وام: 

عملية  برامج  نفذت موؤ�ش�شة وطني االإمارات 10 
تعلم النا�شئة التطوع يف جماالت الريا�شة واالإدارة 
املوؤ�ش�شة  اأه������داف  م���ن  ان��ط��الق��ا  وذل����ك  واخل����ري 
وتنفيذ  ال�����ش��ب��اب  اال���ش��ت��ث��م��ار يف  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
وامل�شوؤولية  املجتمعية  وامل�شاركة  التطوعي  العمل 
و�شوال  الدولة  وموؤ�ش�شات  اأف��راد  لدى  املجتمعية 
يف  امل�شتهدفة  العاملية  والنتائج  املمار�شات  الأف�شل 

هذا املجال.

وق�����ال ����ش���ع���ادة ����ش���رار ب���ال���ه���ول ال��ف��ال���ش��ي املدير 
التقرير  اإن  االإم�����ارات  وط��ن��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
ال�����ش��ن��وي الإجن�����ازات امل��وؤ���ش�����ش��ة خ���الل 2018 يف 
تنفذها  التي  التطوعية  املجتمعية  امل��ب��ادرات  �شاأن 
املوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية داخل الدولة 
املوؤ�ش�شة جنحت يف تطبيق  اأن  اإىل  اأ�شار  وخارجها 
يف  التطوع  املدار�س  طلبة  لتعليم  ميدانية  برامج 
قطاعات متنوعة اأهمها الريا�شة وال�شياحة واإدارة 
ف���رق ال��ت��ط��وع واالأع���م���ال اخل��ريي��ة داخ����ل وخارج 
ال���دول���ة وذل����ك م��ن خ���الل ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 

برنامج / �شفراء وطني االإمارت قيادين 2020/ 
اإىل  �شفرهم  اأثناء  طالبا   41 منه  ا�شتفاد  وال��ذي 

اليابان.
وبني التقرير اأن الطلبة املنت�شبني لربنامج �شفراء 
عملية  برامج   10 من  ا�شتفادوا  االإم���ارات  وطني 
تطوعية اأثناء زيارتهم اليابان، وهي اال�شتفادة من 
“ دور التطوع وروح العمل  حما�شرة حتت عنوان 
التطوعي “ و زيارة مكتب حكومة طوكيو وح�شور 
ور�شتني الور�شة االأوىل خا�شة ب� “ اإدارة املتطوعني 
�شلطت  الثانية  “ والور�شة  الدولية  الفعاليات  يف 

ال�شوء على اجراءات تنظيم و اإدارة “املتطوعني يف 
تدريبية  لور�شة  الريا�شية” باالإ�شافة  الفعاليات 
عن اأف�شل املمار�شات التطوعية اليابانية يف مكتب 

بلدية بلدة هاكوبا.
ال�شياحة  ب��ق��ط��اع  اخل���ا����س  ال��ت��ط��وع  جم����ال  ويف 
اأهم جمعيات  الطلبة على  وال��ذي يهدف لتعريف 
الزهور  ح��دي��ق��ة  الطلبة  زار  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�شياحة 
عن  تدريبية  ور���ش��ة  حل�شور  ب��االإ���ش��اف��ة  اجلبلية 
مبدينة  ال�شياحة  جمعية  يف  ال�شياحي  ال��ت��ط��وع 
اأخرى عن  بالطالب وور�شة تدريبية  ت�شو خا�شة 

التطوع ال�شياحي يف احتاد متطوعي مبدينة تايتو 
�شارك  ال��ربام��ج  ل��ل��ط��ال��ب��ات. وم���ن �شمن  خ��ا���ش��ة 
ال��ط��ل��ب��ة يف جت��رب��ة ت��ط��وع��ي��ة م��ن خ���الل تنظيف 
هاكوبا  مدر�شة  يف  اليابانيني  الطلبة  مع  املدار�س 
الثانوية وجتربتني تطوعيتني يف تنظيم �شباق /

الطلبة  ان�شم  كما  ببلدة هاكوبا  كرو�س كانرتي/ 
اإىل  االإم����ارات  وطني  �شفراء  لربنامج  املنت�شبون 
تدوير  اإع����ادة  ال��ت��ط��وع يف  “ثقافة  ع��ن  حم��ا���ش��رة 
النفايات” نظمها مركز هاكوبا لتدوير النفايات. 
عمليا  برناجما  ال�شائمني  اإفطار  مبادرة  وتعترب 

مع  بالتعاون   2018 نظمته املوؤ�ش�شة يف رم�شان 
بدبي  اخل��ريي  والعمل  اال�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة 
وذل���ك ب��اال���ش��راف ع��ل��ى م��ن��اط��ق ت��وزي��ع الوجبات 
والتاأكد  والتن�شيق  فيها  التطوعي  العمل  وتنظيم 
م���ن ج����ودة ال��وج��ب��ات و����ش���ارك يف امل���ب���ادرة 554 
�شخ�شا من فئة النا�شئة وال�شباب الذين تطوعوا 
املحي�شنة  ال�����ش��ائ��م��ني مب��ن��ط��ق��ة  اإف���ط���ار  خ��ي��م  يف 
ومنطقة القوز حيث متكن املتطوعون من توزيع 
وجبة وبلغ عدد �شاعات التطوع املنجزة  األف   42

منجزة. �شاعة   2216

وطني الإمارات تنفذ 10 برامج عملية لتعليم النا�صئة التطوع يف الريا�صة والإدارة واخلري

•• الفجرية - وام:

تنظم جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة الفجرية، 
الفجرية  ال��دورة اخلام�شة من منتدى  فعاليات  املبارك  رم�شان  �شهر  يف اخلام�س من 

الرم�شاين حتت �شعار “الت�شامح ثقافة وحياة«.
وقال �شعادة خالد الظنحاين رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية 
اإن احلدث يناق�س عددا من املو�شوعات القيمة واملهمة من  امل�شرف العام على املنتدى 
خالل �شت ندوات منها 4 ملجال�س الرجال و2 ملجال�س الن�شاء ومن اأبرز الق�شايا التي 
الوالء  وقيم  الت�شامح  مفاهيم  واملعرفة،  الفكر  اأ�شحاب  من  نخبة  مب�شاركة  يتناولها 

االآباء  دور  االإيجابية، بجانب  املواطنة  الريا�شة يف تعميق قيم  الوطني ودور  واالنتماء 
يف متكني االأبناء، وا�شتعرا�س دور موؤ�ش�س الدولة، املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
اآل نهيان رئي�س الدولة  نهيان، طيب اهلل ثراه، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل” يف تر�شيخ قيم الت�شامح على امل�شتويات املحلية واالإقليمية والعاملية، من  “حفظه 

خالل تخ�شي�س اأم�شية بعنوان “بني زايد وخليفة.. الت�شامح م�شرية وطن«.
يف  و”املراأة  ومناء”،  بناء  االإيجابية  “االأ�شرة  هما  لل�شيدات  ن��دوت��ني  عقد  اإىل  ولفت 
رم�شان.. وقفات مهمة”، وي�شتعر�س من خاللهما اأبرز االأدوار التي ت�شطلع بها املراأة 

يف حتقيق اال�شتقرار االأ�شري داخل املجتمع.
املجتمع،  اأف����راد  ب��ني  احل���وار  اإث����راء  يف  الرم�شانية  املجال�س  اأه��م��ي��ة  الظنحاين  واأك���د 

 � اأ�شهمت  اأنها  اإىل  وا�شتعرا�س الق�شايا املجتمعية التي تهم الوطن واملواطنني، م�شريا 
قدميا وحديثا � يف تعزيز اللحمة الوطنية وا�شتنباط االأفكار االإيجابية الرافدة مل�شرية 
التنمية امل�شتدامة التي ت�شهدها دولة االإمارات يف �شتى املجاالت بف�شل القيادة الر�شيدة 

واأبناء الدولة املخل�شني.
اأهمية  الفجرية  و�شناعة  عام غرفة جت��ارة  اجلا�شم مدير  �شعادة خالد  اأك��د  من جهته 
املنتديات  تفعيل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية  جمعية  م��ع  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
الرم�شانية ودورها يف تعزيز الروابط والعالقات بني اأهايل االإمارة وخا�شة يف املنا�شبات 
التي ترتبط بالعادات واملوروث االإماراتي .. الفتا اإىل اأن دعم الغرفة للمبادرات املجتمعية 

ياأتي يف اإطار م�شاهمتها يف دعم  م�شرية التنمية يف الدولة عامة والفجرية خا�شة.

»منتدى الفجرية اخلام�ش« ينطلق 5 رم�صان



الثالثاء    7   مايو    2019  م   -   العـدد  12625  
Tuesday   7   May   2019  -  Issue No   12625

10

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

نظمت موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شر يوما ترفيهيا مفتوحا لالأيتام 
را�شد  ال�شيخ  بح�شور  وذل��ك   ”2019 الت�شامح  “م�شرية  عنوان  حتت 
املعنية  املوؤ�ش�شات  اآل مكتوم وبالتعاون مع عدد من  بن �شعيد بن مكتوم 
برعاية االأيتام على م�شتوى الدولة وم�شاركة اأكر من 200 قا�شر مع 

اأ�شرهم.
وتاأكيدا لروح الت�شامن املجتمعي مع االأيتام وتعزيزا ملبادرات متكينهم 
واإ�شعادهم وحتقيق اندماجهم االإيجابي مع حميطهم االجتماعي حظيت 
فعالية اليوم املفتوح هذا العام بدعم وم�شاركة نوعية من كل من مركز 
االإح�شان بعجمان ومركز ال�شارقة للتمكني االجتماعي حتقيقا لت�شافر 

اجلهود الإ�شعاد فئات املجتمع املختلفة وخا�شة االأطفال االأيتام.
باأجواء   ”2019 الت�شامح  “م�شرية  يف  امل�شاركون  االأط��ف��ال  وا�شتمتع 
ترفيهية واألعاب جماعية ممتعة و�شاركوا يف فعاليات ترفيهية وريا�شية 
مميزة �شمن برنامج متنوع من الفعاليات التي توا�شلت على مدى يوم 

كامل.
“م�شرية  لفعالية  الق�شر  و���ش��وؤون  االأوق����اف  موؤ�ش�شة  تنظيم  وت��زام��ن 
الت�شامح 2019” اخلا�شة باالأيتام مع الفعاليات املتنوعة التي ت�شهدها 
الدولة مبنا�شبة يوم اليتيم العربي الذي يوافق اجلمعة االأوىل من �شهر 
اأبريل من كل عام وحتييه املوؤ�ش�شات يف العامل العربي بفعاليات متزامنة 
ت�شلط ال�شوء على القدرات واالإمكانات والفر�س املتاحة لتمكني االأيتام 

واإعدادهم لتحقيق ذاتهم وبناء م�شتقبلهم ال�شخ�شي واملهني.

»الأوقاف و�صوؤون الق�صر« تنظم »م�صرية الت�صامح 2019« لإ�صعاد الأيتام

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت اإدارة �شالمة الطفل، التابعة للمجل�س االأعلى 
ويافعاً  23 طفاًل  اأ�شماء  بال�شارقة،  االأ�شرة  ل�شوؤون 
االإلكرتوين”،  االأم���ن  “�شفراء  م��ب��ادرة  لقب  ن��ال��وا 
�شهدت  ال��ت��ي  التقييم  م��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب  وذل���ك 
م�شاركة 85 مر�شحاً من خمتلف املراكز واملوؤ�ش�شات 

املعنية بالطفل يف ال�شارقة.
ومتّيزت مرحلة تقييم املبادرة التي اأطلقتها االإدارة 
ذوي  من  �شفراء  ثالثة  باختيار  املا�شي،  مار�س  يف 
حول  ت��وع��وي��ة  ع��رو���ش��اً  ق��ّدم��وا  ال�شمعّية  االإع���اق���ة 
للجرائم  ال��ت�����ش��دي  وك��ي��ف��ي��ة  االإل����ك����رتوين  االأم�����ن 
االإلكرتونية، واقرتحوا حلواًل لبلورة برامج واأدوات 
توعوية ت�شتهدف �شريحة وا�شعة من ذوي االإعاقات 

املختلفة.
وقالت هنادي اليافعي، مدير اإدارة �شالمة الطفل: 
ال�شتك�شاف  لنا  فر�شة  التقييم  مرحلة  “�شكلت 

م���ه���ارات االأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ني ال��ت��ي ت��ع��ك�����س مدى 
على  وق��درت��ه��م  احلديثة  بالتكنولوجيا  ارتباطهم 
ا�شتيعاب تعقيداتها والتعامل مع متغرياتها ب�شهولة، 
مما يعزز ثقتنا باجليل اجلديد الذي ال يحتاج اإىل 
امل�شوؤولية  اإىل حتمل  بقدر حاجته  اأحد  توجيه من 
اإيجابي يف حميطه من  اإح��داث تغيري  وامل�شاركة يف 

خالل املبادرات مثل �شفراء االأمن االإلكرتوين«.
ال�شمعية  االإع��اق��ة  ذوي  مب�شاركة  اليافعي  ون��وه��ت 
عرو�شهم  خ��الل  من  جديدة  اأف��ك��اراً  قدموا  الذين 
ت�����ش��اه��م يف  ل��ت��ط��وي��ر ح��ل��ول واأدوات  واق��رتاح��ات��ه��م 
وت�شاعد  االإل���ك���رتوين،  ب��االأم��ن  ال��وع��ي  اأث���ر  تعميق 
االإعاقات  م��ن ذوي  وا���ش��ع��ة  ���ش��رائ��ح  ا���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 
لالأمن  التوجيهية  واملبادئ  املعلومات  من  املختلفة 
�شفراء  ثالثة  اختيار  اأن  اإىل  م�شرية  االإل��ك��رتوين، 
من ذوي االإع��اق��ات لهذه امل��ب��ادرة ي��ري خمرجاتها 

ويو�شع نطاق عملها ليكون اأ�شمل واأكر تاأثرياً.
واأ�شارت اليافعي اإىل اأن التقييمات الختيار ال�شفراء 

الع�شرين ارتكزت على خم�شة حماور هي: مدى اإملام 
امل�شاركني باملعلومات الواردة يف العر�س التقدميي، 
ال���ع���ام، واأ����ش���ل���وب االلقاء  ول���غ���ة اجل�����ش��د وامل��ظ��ه��ر 
باالأمن  باملعلومات اخلا�شة  واالإملام  واللغة،  واالأداء، 

االإلكرتوين.
و���ش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة ال�����ش��ف��راء ك���اًل م��ن ف��اط��م��ة ح�شن 
عبيد  و�شيف  ح�شن،  ف��اروق  وفاطمة  الرحيم،  عبد 
�شعيد  وم��رية  االأم����ريي،  �شعود  واأم���رية  ال�شويدي، 
حممد  وم���وزة  الطنيجي،  �شيف  و���ش��الم��ة  حم��م��د، 
ال���وت���ري، ورو����ش���ة ع��ل��ي ال�����ش��الم��ي امل��ن��ت�����ش��ب��ني اإىل 

ال�شارقة«. “اأطفال 
كما مت اختيار كل من عبد الرحمن الكمايل، ومايد 
املر، وحمد جمعه اأحمد، وعلي دروي�س عبدالرحمن، 
“نا�شئة  اإىل  املنت�شبني  الظنحاين  حمدان  عبداهلل 
داوود،  وميا�شة  التميمي،  كفاح  بتول  و  ال�شارقة”، 
الزعابي  ح�شن  وجميلة  ال��ن��ق��ب��ي،  ج��ا���ش��م  و�شم�شة 

املنت�شبات اإىل “�شجايا فتيات ال�شارقة«.

ومن مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية، مت اختيار 
ورا�شد  اإ�شماعيل،  ور���ش��ا  اإ�شماعيل،  نعمت  م��ن  ك��ل 
ال��ك��ت��ب��ي، اإ���ش��اف��ة اإىل اخ��ت��ي��ار ك��ل م��ن ع��ل��ي��اء را�شد 
اآل  حممد  وبنه  امل��رزوق��ي،  حممد  وحمدة  دعيف�س، 

علي املنت�شبات اإىل “مفو�شية مر�شدات ال�شارقة«.
متخ�ش�شة  حتكيم  جلنة  التقييمات  على  واأ���ش��رف 
اإدارة  مدير  اليافعي،  �شالح  هنادي  من  ك��اًل  �شمت 
اإدارة  م��دي��ر  امل��دف��ع  ط���ارق  وامل��ق��دم  الطفل،  �شالمة 
ال�شارقة،  �شرطة  يف  االأداء  وتطوير  اال�شرتاتيجية 
اأم��ن يف الهيئة  واملهند�س عبد اهلل اجل��الف، حملل 
املرزوقي،  و�شعاد  االت�شاالت،  قطاع  لتنظيم  العامة 
تنمية  وزارة  يف  الطفل  حماية  وح��دة  ق�شم  رئي�شة 

املجتمع.
االأطفال  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  التقييم  م��رح��ل��ة  وا�شتملت 
حمتويات  ت�شمنت  م��ت��ن��وع��ة  ع��رو���ش��اً  وال��ي��اف��ع��ني 
احللول  اإىل  باالإ�شافة  توعوية،  ر�شائل  ذات  مرئية 
واخل���ط���وات ال��ت��ي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا يف ح���ال تعر�س 

احل�شابات للقر�شنة، ف�شاًل عن تطرق العديد من 
العرو�س اإىل الدور االأ�شري واأهميته يف توفري بيئة 
تقوم على احلوار والثقة، التي تتيح لالأطفال بع�س 
اخل�شو�شية. وركزت اللجنة من خالل اأ�شئلتها على 
احلماية  بو�شائل  واليافعني  االأط��ف��ال  وع��ي  م��دى 
من  حتققهم  اأو  ا�شتجابتهم  و�شرعة  االإلكرتونية، 
اإليهم  تر�شل  التي  الروابط  اأو  االإلكرتونية،  املواقع 
احل�شابات  مع  وتعاملهم  االإل��ك��رتوين،  الربيد  عرب 
اأ�شحابها للح�شول  اأو امل�شبوهة التي يلجاأ  الغريبة 
على معلومات خا�شة، ف�شاًل عن مدى ا�شتطاعتهم 
اإل��ه��ام اأق��ران��ه��م ح��ول خم��اط��ر االإن��رتن��ت وفوائده، 
واإي�شال املعلومات اإليهم بطريقة �شل�شلة ووا�شحة.

التدريب  اإىل  املبادرة  �شفراء  اأن يخ�شع  املقرر  ومن 
على  ق��ادري��ن  لي�شبحوا  �شهرين،  لفرتة  والتاأهيل 
املخيمات  يف  الأق��ران��ه��م  التدريبية  ال��ور���س  ت��ق��دمي 
واملدار�س  ال��ط��ف��ل،  رع��اي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��ي��ف��ي��ة، 
الور�س  ع��دد  تقل  ال  بحيث  واخل��ا���ش��ة،  احل��ك��وم��ّي��ة 

عاماً   )18-13( من  العمرية  الفئة  تقدمها  التي 
10 ور���س، فيما تقدم فئة االأط��ف��ال من )10  عن 

12-( عاماً 5 ور�س.
مبادرة  اأطلقت  الطفل  �شالمة  اإدارة  اأن  اإىل  وي�شار 
“�شفراء االأمن االإلكرتوين” تزامناً مع يوم الطفل 
بال�شراكة مع كل  املا�شي،  15 مار�س  االإم��ارات��ي يف 
من الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت، ووزارة 
اأقدر،   - للتمكني  خليفة  وبرنامج  املجتمع،  تنمية 

والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
وترتجم املبادرة �شعي اإدارة �شالمة الطفل اإىل رفع 
ال��وع��ي االإل���ك���رتوين ل���دى ال��ي��اف��ع��ني م��ن مواطني 
باالأمن  املتعلقة  الق�شايا  ح���ول  ال��دول��ة  ومقيمي 
االإلكرتوين، من خالل تدريبهم، وحت�شني مهاراتهم 
اأم����ام اجل��م��ه��ور، لي�شبحوا  وال��ت��ق��دمي  ال��ن��ق��ا���س  يف 
باأ�شلوب  اأق��ران��ه��م  اإىل  معارفهم  نقل  على  ق��ادري��ن 
مفيد يزيد من م�شتوى الوعي لدى اجليل اجلديد 
مبخاطر اال�شتخدام اخلاطئ للف�شاء االإلكرتوين. 

عقب اجتيازهم مرحلة التقييم والختبار بنجاح من بني 85 مر�سحًا

»�صالمة الطفل« تختار 23 �صفريًا لالأمن الإلكرتوين من الأطفال واليافعني 
من بينهم ثالثة �سفراء من ذوي الإعاقة من منت�سبي مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانّية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية “�شحة” 
جاهزية جميع املن�شاآت الطبية التابعة لها لتقدمي 
الرعاية ال�شحية الالزمة للمتعاملني معها خالل 
باأحر  “�شحة”  وتقدمت  امل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر 
الف�شيل  ال�شهر  مبنا�شبة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
الدوام  ���ش��اع��ات  اإن  ال��ر���ش��ي��دة وق��ال��ت  ال��ق��ي��ادة  اإىل 
لها  التابعة  اخلارجية  وال��ع��ي��ادات  امل�شت�شفيات  يف 
ال�شاعة  م��ن  الف�شيل  ال�شهر  اأي���ام  طيلة  �شتكون 
الظهر،  بعد  الثالثة  ال�شاعة  اإىل  �شباحا  التا�شعة 
جم�شع  يف  ال��ط��وارئ  اأق�شام  عمل  �شيكون  حني  يف 
متتد  و  ال�����ش��اع��ة  م����دار  ع��ل��ى  ���ش��ح��ة  م�شت�شفيات 
خالل  الكلوي  الغ�شيل  م��راك��ز  يف  العمل  �شاعات 
اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  من  الف�شيل  رم�شان  �شهر 
منت�شف   12 ال�شاعة  اإىل  �شباحا   8 ال�شاعة  من 

الليل.
واأ�شافت اأن �شاعات دوام بنك الدم يف مدينة ال�شيخ 
خليفة الطبية التابعة ل�شركة �شحة �شتكون طيلة 
اأي����ام االأ���ش��ب��وع م��ن ال�����ش��اع��ة 8:00 ���ش��ب��اح��ا اإىل 
 2:00 اإىل  م�شاء   8:00 من  و   ، ظهرا   2:00
من فجر اليوم التايل من االأحد اإىل اخلمي�س ، ما 
عدا يوم ال�شبت فيكون من ال�شاعة 8:00 �شباحا 
اإمدادات  �شتتوفر  بينما  2:00 ظهرا فقط..  اإىل 

الدم على مدار ال�شاعة طيلة اأيام االأ�شبوع.
اأعلنت اخلدمات العالجية اخلارجية  من جانبها 
التابعة ل�شركة �شحة عن اأوقات العمل خالل �شهر 
اأبوظبي  مدينتي  يف  مراكزها  يف  املبارك  رم�شان 
امل�شائية  ال��ف��رتة  يف  العمل  مت��دي��د  مت  اإذ  وال��ع��ني 
 1:00 ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  لتنتهي  واح����دة  ���ش��اع��ة 

احتياجات  لتلبية  وذل��ك  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  م��ن فجر 
ت�شهيل  على  احلر�س  اإط��ار  ويف  معها،  املتعاملني 

و�شولهم اإىل اخلدمات التي تقدمها.
ففي اأبو ظبي، يفتح مركز الزعفرانة للت�شخي�س 
ال�شحي  ال��ب��ط��ني  وم���رك���ز  ال�����ش��ام��ل  وال��ف��ح�����س 
االأحد  من  لالأطفال  التخ�ش�شي  امل�شرف  ومركز 
ومن  ظ��ه��را   3 اإىل  �شباحا   9 م��ن  اخلمي�س  اإىل 
التايل  اليوم  فجر  من   1:00 اإىل  م�شاء   8:30
 8:30 ويوم ال�شبت يف الفرتة امل�شائية فقط من 
1:00 من فجر اليوم التايل، وكذلك  اإىل  م�شاء 
يف  اأب��واب��ه  يفتح  ال�شحي  الرو�شة  ملركز  بالن�شبة 
بالن�شبة  اأم��ا  ال�شبت.  ي��وم  ع��دا  م��ا  االأوق���ات  نف�س 
االأحد  من  ف�شيفتح  املهنية  لل�شحة  املدينة  ملركز 
 9 م��ن  فقط  ال�شباحية  ال��ف��رتة  يف  اخلمي�س  اإىل 
ال�شحي  اخلليج  وم��رك��ز  ظ��ه��را،   3 حتى  �شباحا 
 5 اإىل  �شباحا   9 م��ن  اخلمي�س  اإىل  االأح����د  م��ن 
الو�شطى  املنطقة  مراكز  �شتفتح  حني  يف  ع�شرا، 
التي ت�شمل مركز مدينة خليفة والباهية واملقطع 
يا�س، من  وبني  زايد  بن  والفالح ومدينة حممد 
3 ظهرا  9 �شباحا حتى  االأحد اإىل اخلمي�س من 
اليوم  فجر  من   1:00 حتى  م�شاء   8:30 وم��ن 
التايل، ويوم ال�شبت يف الفرتة امل�شائية فقط من 
م�شاء حتى 1:00 من فجر اليوم التايل،   8:30
بينما ت�شتقبل مراكز ال�شمحة والنه�شة املراجعني 
 3 �شباحا حتى   9 م��ن  اخلمي�س  اإىل  االأح���د  م��ن 
فجر  من   1:00 حتى  م�شاء   8:30 وم��ن  ظهرا 

اليوم التايل.
واليحر  واملويجعي  الهيلي  يفتح مركز  العني  ويف 
للت�شخي�س  التوبة  وع��ود  واخل��زن��ة  ورم��اح  ونعمة 
والفح�س ال�شامل واجلاهلي والطوية التخ�ش�شي 

9 �شباحا  لالأطفال من االأح��د اإىل اخلمي�س من 
حتى 3 ظهرا ومن 8:30 م�شاء حتى 1:00 من 
فجر اليوم التايل، ويوم ال�شبت يف الفرتة امل�شائية 
فقط من 8:30 م�شاء حتى 1:00 من فجر اليوم 
التايل. وتفتح مراكز املقام وزاخر من االأحد اإىل 
اخلمي�س من 9 �شباحا حتى 3 ظهرا ومن 8:30 
بينما  التايل،  اليوم  فجر  من   1:00 حتى  م�شاء 
ي�شتقبل مركز امل�شعودي املراجعني من االأحد اإىل 
اخلمي�س من 9 �شباحا حتى 5 ع�شرا. ل�شبت اإىل 
12:00 عند  اإىل  6 م�شاء  ال�شاعة  اخلمي�س من 
ال�شحي  الفقع  مركز  يفتح  بينما  الليل  منت�شف 
 12 6 م�شاء حتى  م��ن  اإىل اخلمي�س  االأح���د  م��ن 
عند منت�شف الليل ما عدا يوم ال�شبت. و �شيغلق 
يفتحا  اأن  على  ال�شباحية  الفرتة  خالل  املركزان 
التوجه  املراجعني  امل�شائية فقط وعلى  الفرتة  يف 
ال���ذي يفتح على مدار  امل��ج��اور  ال��ه��ري  م��رك��ز  اإىل 
24 �شاعة. و خالل ال�شهر الف�شيل �شيفتح مركز 
النيادات للرعاية املنزلية من االأحد اإىل اخلمي�س 
8:30 م�شاء  3 ظ��ه��را، وم��ن  اإىل  9 �شباحا  م��ن 
التايل، وتبقى مراكز  اليوم  1:00 من فجر  اإىل 
واخلتم مفتوحة  والهري  ومزيد  والقوع  �شويحان 
اأما  االأ���ش��ب��وع.  اأي���ام  ط���وال  �شاعة   24 م���دار  على 
مراكز االأ�شنان التخ�ش�شية التابعة ل�شركة �شحة، 
فيفتح م��رك��ز امل��ف��رق، واأب��وظ��ب��ي، وال��ظ��ف��رة لطب 
�شباحا   9 من  اخلمي�س  اإىل  االأح��د  من  االأ�شنان 
 1:00 م�شاء حتى   8:30 وم��ن   ، 3 ظهرا  حتى 
من فجر اليوم التايل ومركز العني لطب االأ�شنان 
 3 حتى  �شباحا   9 من  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  من 
1:00 من فجر  8:30 م�شاء حتى  ظهرا، ومن 

اليوم التايل.

•• الفجرية-وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة الفجرية للموارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��زم��ة م��ت��ن��وع��ة من 
االأن�شطة اخلريية واملبادرات التي 
العطاء خالل �شهر  حتتفي بروح 
من  تعزز  والتي  املبارك،  رم�شان 
املجتمعية  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  دوره����ا 
وت�شمل  امل��ج��ت��م��ع.  اأف�������راد  جت����اه 
امل���ب���ادرات م�����ش��روع اف��ط��ار �شائم 
ال�شائمني  على  الوجبات  بتوزيع 
م��ن خ��الل ت��وزي��ع 3000 وجبة 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  خ����الل  اف���ط���ار 
 ، ي���وم���ي���ا ً وج����ب����ة   100 ب����واق����ع 
بقدرة  رم�شانية  خيمة  وتنظيم 
ا���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ت��ت�����ش��ع ل��ن��ح��و 200 
����ش���ائ���م ي����وم����ي����اً ع���ل���ى االإف����ط����ار 
وت��وزي��ع وج��ب��ات االإف��ط��ار والتمر 
ال�شاحنات  ���ش��ائ��ق��ي  ع��ل��ى  وامل������اء 
مب�شاركة موظفي املوؤ�ش�شة ب�شكل 
يومي، وتنظيم االإفطار اجلماعي 

وال�شحور ل�شائقي ال�شاحنات يتم 
تفعيله باإ�شراك املوظفني وعابري 
ال�����ش��ب��ي��ل وال���ع���م���ال���ة امل���ت���واج���دة 
التابعة  اخل���دم���ات  م���راك���ز   6 يف 
املبارك،  ال�شهر  طيلة  للموؤ�ش�شة 
العائلية  االأج���واء  ت��وف��ري   بهدف 
املجتمعي  التكافل  مبداأ  وحتقيق 
بني  امل��ودة  ج�شور  وبناء  والتاآخي 
اجتماعهم  خ����الل  م���ن  االأف�������راد 
على �شفرة طعام واحدة مبختلف 
جن�شياتهم خالل ال�شهر املبارك.

وق�����ال امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ق��ا���ش��م اإن 
اإىل  دائ���م  ب�شكل  ت�شعى  املوؤ�ش�شة 
ان�شانية  مبادرات  وتقدمي  تفعيل 
وخريية يعود نفعها على املجتمع 
ب�شكل  وحتر�س  املختلفة،  بفئاته 
كبري خالل �شهر رم�شان املبارك 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م خم��ت��ل��ف امل���ب���ادرات  
املوؤ�ش�شة  اأن  اىل  م�شريا  املتميزة، 
العديد  اجل�����اري  ل��ل��ع��ام  �شتنظم 
اأو  الداخلية  �شواء  الفعاليات  من 

جانب  اإىل  اخلارجية  الفعاليات 
التوا�شل  ق��ن��وات  ع��رب  ف��ع��ال��ي��ات 
االجتماعي. وتهدف هذه املبادرات 
املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  تفعيل  اىل 
قيم  م��ع  تتوافق  التي  واخل��ريي��ة 

�شبيل  يف  الف�شيل  رم�شان  �شهر 
مد ج�شور التوا�شل والرتاحم يف 
روؤي��ة قيادتنا  املجتمع مبا يج�شد 
العطاء  قيم  تر�شيخ  يف  الر�شيدة 

والت�شامح وحب اخلري.

»الفجرية للموارد الطبيعية ت�صتقبل«  »�صحة« تعلن مواعيد العمل يف من�صاآتها الطبية خالل رم�صان
رم�صان بحزمة من املبادرات اخلريية

�لعدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/3355  
املنذرة : مرمي �سلطان بال�سالت بوكالة / ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 

املنذر اليه : الفنك الذهبي للتجارة العامة - �س ذ م م  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3355  

املنذرة : مرمي �شلطان بال�شاالت بوكالة / ق�شر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : الفنك الذهبي للتجارة العامة - �س ذ م م  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3358   

املنذرة : ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : را�سد ال�سام�سي خلدمات التنظيف - �س ذ م م  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3358   

املنذرة : ق�شر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : را�شد ال�شام�شي خلدمات التنظيف - �س ذ م م  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3361  

املنذرة : ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : حممد نويد �سادق للخدمات الفنية - �س ذ م م  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3361  

املنذرة : ق�شر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : حممد نويد �شادق للخدمات الفنية - �س ذ م م  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3356  

املنذرة : ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليها : مركز قرطاج لالأعمال  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/3356  

املنذرة : ق�شر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليها : مركز قرطاج لالأعمال  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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اإقبال على املجل�ش الرم�صاين ملنطقة احلمرية منذ الليلة الأوىل 
•• ال�صارقة _ الفجر:

تزامناً من ليلة اأول اأيام ال�شهر املبارك انطلقت فعاليات املجل�س 
على  ال��رتاث  قرية  يف  ال��راب��ع  للعام  املقام  باحلمرية  الرم�شاين 
�شفاف خور احلمرية، يف اأجواء ت�شودها امل�شاعر الدينية احتفاء 
ب��ق��دوم �شهر ال��ط��اع��ة وال��غ��ف��ران وال��رح��م��ة، و���ش��ط ح�شور الفت 
اأهمية  على  اأك���دوا  ال��ذي��ن  املجل�س،  م��رت��ادي  املنطقة  اأه���ايل  م��ن 
بعاداته  االإماراتي  املجتمع  ت�شود  التي  االأ�شيلة  املجتمعية  القيم 
العالية  ل��الأج��واء  ن��ظ��راً  الفعال  االأ���ش��ري  وت��ق��ال��ي��ده، وال��ت��وا���ش��ل 

واملثالية التي ت�شود جمل�س احلمرية الرم�شاين.
مرتادي  تبادل  املبارك  رم�شان  من  االأوىل  الليلة  هام�س  وعلى   
املجل�س من اأهايل احلمرية اأطراف احلوار املتعلقة بف�شائل �شهر 
كتنقية  ال�شوم  اأي���ام  خ��الل  م��راع��ات��ه  ال��واج��ب  الف�شيل  رم�شان 
النف�س واحلث على التوا�شل االجتماعي وما ميثله ال�شهر الكرمي 
كما  رحمه،  ي�شل  اأن  يف  الإغتنامها  ف��رد  لكل  فر�شة حقيقية  من 
بتاأدية  القيام  على  باحلمرية  الرم�شاين  املجل�س  ح�شور  اتفق 
ب�شهر  اح��ت��ف��اء  وذل���ك  اجل����اري،  االأ���ش��ب��وع  نهاية  ال��ع��م��رة  منا�شك 

رم�شان املبارك مل�شاعفة االأجر والطاعات.

•• ال�صارقة-وام:
لل�شحافة  ال�������ش���ارق���ة  ن������ادي  ك�����ش��ف 
حلكومة  االإع���الم���ي  للمكتب  ال��ت��اب��ع 
الثامنة  الن�شخة  اأجندة  عن  ال�شارقة 
يعقد  ال���ذي  الرم�شاين  املجل�س  م��ن 
خالل الفرتة من 13 حتى 26 مايو 
بال�شارقة  امل��ج��از  م�����ش��رح  يف  اجل����اري 
6 جل�شات متنوعة يتحدث  ويت�شمن 

فيها 23 م�شوؤواًل ومتخ�ش�شاً.
ويناق�س املجل�س الذي ينظمه النادي 
لالإذاعة  ال�شارقة  هيئة  مع  بال�شراكة 
عدة  ومو�شوعات  ق�شايا  والتلفزيون 
واالجتماعية  الدينية  ب��ني  م��ا  تتنوع 
وال���ط���ب���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة وال���ري���ا����ش���ي���ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��م خمتلف اأف���راد 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  وت�����ش��اه��م يف  امل��ج��ت��م��ع 
احلوار الهادف والبناء ون�شر املعرفة.

اأحمد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  ال�������ش���ي���خ  وق�������ال 
ال�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
لالإعالم اإن املجل�س الرم�شاين يرتكز 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م وال��ت��ق��ال��ي��د االإم���ارات���ي���ة 
الق�شايا  م���ع���اجل���ة  ع���ل���ى  وي���ح���ر����س 

اأف�����راد املجتمع،  ت��ه��م  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والتعرف على االآراء املختلفة وتر�شيخ 
بني  والتوا�شل  الهادف  احلوار  ثقافة 

خمتلف اأفراد املجتمع.
مدى  وع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
حتقيق  م��ن  متكن  املتوا�شلة  دورات����ه 
الق�شايا  اأهدافه يف طرح  العديد من 
املحورية ون�شر الوعي بها ومعاجلتها 
االخت�شا�س  اأ�شحاب  ا�شت�شافة  عرب 
واخل��ربة واأف��راد املجتمع ..م��وؤك��دا اأن 
الثامنة  ن�شخته  يف  ي��وا���ش��ل  املجل�س 

مو�شوعات  وي���ط���رح  وروؤاه  اأه���داف���ه 
االهتمام  م��ع  ان�شجاًما  ت��اأت��ي  ج��دي��دة 
امل��ج��ت��م��ع��ي وم�������ش���ت���ج���دات ال���ظ���روف 

املختلفة.
جل�شاته  اأوىل  يف  امل��ج��ل�����س  وي��ت��ن��اول 
“عادات ال�شعوب..  التي حتمل عنوان 
مايو   13 ي���وم  والتقارب”  ال��ت��ع��ارف 
ع����ادات ال�����ش��ع��وب و����ش���رورة االح���رتام 
والتاأكيد  املختلفة  للثقافات  املتبادل 
ح�شارية  بنظرة  التعامل  اأهمية  على 
واإن�شانية ودور االأفراد يف عك�س ثقافة 
اجلل�شة  ت�شت�شيف  حيث  جمتمعاتهم 
االإعالمي علي اآل �شلوم مقدم برنامج 
دروب واالإعالمي عمر العثمان مقدم 

برنامج مدن.
مايو   15 ي����وم  ج��ل�����ش��ات��ه  ث��ان��ي��ة  ويف 
االإلكرتوين  االإدم���ان  املجل�س  يناق�س 
وتاأثرياته واآليات اال�شتخدام ال�شحيح 
بع�س  مل��خ��اط��ر  ال��ت��ط��رق  ج��ان��ب  اإىل 
الوقاية  وكيفية  االإلكرتونية  االألعاب 
التي  اجلل�شة  ع��رب  املخاطر  تلك  م��ن 
“االإدمان االإلكرتوين..  حتمل عنوان 
وت�شت�شيف  املجتمعي”  وال���ت���اأث���ري 

ع�شو  الرميثي  �شعيد  �شعادة  اجلل�شة 
والرائد  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
مركز  مدير  التميمي  الرحمن  عبد 
الطفل  حل���م���اي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
اإدارة  م��دي��ر  اليافعي  �شالح  وه��ن��ادي 
�شالمة الطفل واملهند�س عبد العزيز 
املعلومات  اأم���ن  م��ه��ن��د���س  ال���زرع���وين 
قطاع  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال����ع����ام����ة  ب���ال���ه���ي���ئ���ة 
االت�شاالت وتديرها االإعالمية مرمي 

عالي.
املجل�س  ج���ل�������ش���ات  ث���ال���ث���ة  وت���ب���ح���ث 
مايو   19 يوم  تعقد  التي  الرم�شاين 
دور االأفالم املوجهة لالأطفال وكذلك 
املواد الرتفيهية وما ميكن اأن حتدثه 
اأو �شلبي وت�شكيلها  اإيجابي  من تاأثري 
�شخ�شية  و�شناعة  والقيم  للمفاهيم 
التي حتمل  الطفل. وتناق�س اجلل�شة 
عنوان “�شينما االأطفال.. امل�شوؤوليات 
والقيم” كيفية تعزيز االإنتاج العربي 
املحتوى  واإيجابيات  و�شلبيات  للطفل 
االأفالم  ر���ش��ام  فيها  ويتحدث  املدبلج 
براين  دي������زين  وال������ت  يف  امل���ت���ح���رك���ة 
اأبو  الرحمن  عبد  والفنان  فريغ�شون 

زهرة والفنانة هدى ح�شني واملخرجة 
نهلة الفهد ويديرها االإعالمي �شعيد 
الرم�شاين  املجل�س  وينظم  املعمري. 
“اختالف  ج��ل�����ش��ة  م���اي���و   20 ي�����وم 
االإن�شانية”  وت����الق����ي  االأدي�������������ان.. 
والقيم  املفاهيم  على  وتاأكيًدا  تعميًقا 
االإن�شانية التي اأر�شاها الوالد املوؤ�ش�س 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
و�شربت  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  فيها 
االإن�شاين  التعاي�س  يف  عاملًيا  من��وذًج��ا 
وحرية  واالع�����ت�����دال  االآخ������ر  وت��ق��ب��ل 
اجلل�شة  يف  وي����ت����ح����دث  امل���ع���ت���ق���دات 
اجلامعة  مدير  �شامل  ر���ش��اد  الدكتور 
عثمان  الدكتور  والداعية  القا�شمية 
اخلمي�س ويديرها االإعالمي اإبراهيم 

املدفع.
وتناق�س اجلل�شة ال�شاد�شة يوم االأربعاء 
الريا�شي  التع�شب  ق�شية  مايو   22
يف امل���الع���ب ال��ع��رب��ي��ة وال���ب���ح���ث عن 
تر�شيخ  وك��ي��ف��ي��ة  ل��ه��ا  ف��ع��ال��ة  ح���ل���ول 
الثقافة االإيجابية للت�شجيع الريا�شي 
وامل��درب��ني يف  دور االحت����ادات  وتبحث 

تعزيز مفاهيم احرتام اخل�شم ومدى 
واللوائح وذلك عرب  القوانني  فاعلية 
التعامل  وثقافة  “الريا�شة..  جل�شة 
فيها  ي��ت��ح��دث  ال���ت���ي  اخل�شم”  م���ع 
ال�شباب  اأ�شرف �شبحي وزير  الدكتور 
والريا�شة امل�شري وحممد جمعة بن 
هندي نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي واملدرب  ال�����ش��ارق��ة 
االأ�شبق  ال�شعودي  ال���دويل  وال��الع��ب 
االإعالمي  وي��دي��ره��ا  اجل��اب��ر  ���ش��ام��ي 

الريا�شي اأ�شامة االأمريي.
ويختتم املجل�س اآخر جل�شاته يوم 26 

مايو بجل�شة “مفاهيم طبية �شائعة.. 
وتناق�س  وال�شواب”  اخل���ط���اأ  ب���ني 
ال�شائعات الطبية التي قد تهدد �شحة 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  وج��ه��ود  االأف�����راد 
وامل�شادر املوثوقة للمعلومات الطبية 
ح�شني  اأم��ني  الدكتور  فيها  ويتحدث 
ل�شيا�شة  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  االأم�����ريي 
بوزارة  والرتاخي�س  العامة  ال�شحة 
والدكتور  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة 
بو�شائل  ال��ن��ا���ش��ط  ع��ب��دامل��ل��ك  اأح���م���د 
كتاب  وم��وؤل��ف  االجتماعي  التوا�شل 
طبية” والدكتور “معاوية  “خرافات 

 1001“ ك���ت���اب  م���وؤل���ف  العليوي” 
االإعالمي  وي��دي��ره��ا  طبية”  خ��راف��ة 

الدكتور عبدال�شالم احلمادي.
ي�شار اىل اأن املجل�س الرم�شاين لنادي 
للمكتب  ال��ت��اب��ع  لل�شحافة  ال�����ش��ارق��ة 
االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة ناق�س 
املا�شية  ال�����ش��ب��ع  ���ش��ن��وات��ه  م����دار  ع��ل��ى 
وا�شتقطب  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
خربة  ذوي  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  ����ش���ي���وًف���ا 
وك���ف���اءة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء الوطن 
العربي ور�شخ مكانته كاأحد االأحداث 

املهمة يف اإمارة ال�شارقة.

»ال�صارقة لل�صحافة« يعقد 6 جل�صات متنوعة يف الن�صخة الثامنة من املجل�ش الرم�صاين

جامع ال�صيخ زايد الكبري يطلق مبادرة »ج�صور« وي�صتقبل ال�صهر الكرمي با�صتعدادات ا�صتثنائية

من  ل�شيوفه  يقدمه  م��ا  مب�شتوى 
الأداء  وب���رام���ج  واأن�����ش��ط��ة  خ���دم���ات 

ر�شالته على الوجه االأكمل.
ال�شتقبال  م��ت�����ش��ارع��ة  خ��ط��وات  ويف 
امل�شلني  م���ن  امل���ت���زاي���دة  االأع�����������داد 
ترتقي  ظ��روف  ظ��ل  يف  واملفطرين، 
ومكانة  ال�����ش��ه��ر  ق��د���ش��ي��ة  ل��ت��ن��ا���ش��ب 
ال���������ش����رح ال����ك����ب����ري، ع����ق����د امل����رك����ز 
ممثلي  م��ع  مكّثف  عمل  اجتماعات 
ع������دد م�����ن اجل�����ه�����ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
داأب على  التي  احلكومية واخلا�شة 
للتن�شيق  ���ش��ن��وًي��ا،  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���اون 
التعاون  ه�����ذا  جم������االت  وت��ن��ظ��ي��م 
واآلياته وخطواته بكافة التفا�شيل، 
الإجن�������اح م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل خالل 
ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل، ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
ال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني خالل 
���ش��ه��ر رم�������ش���ان ل���ه���ذا ال���ع���ام اأك���ر 
حكومية  وموؤ�ش�شة  جه�ة   30 م��ن 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م��ن��ه��ا:  وخ��ا���ش�����ة، 
الداخلية،  ووزارة  امل�شلحة،  للقوات 
اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
والهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأ����ش���ارت ال�����ش��ي��دة اأمل 
التوا�شل  اإدارة  م��دي��ر  ب��ام��ط��رف، 
ال�شهر  اأن  اإىل  املركز،  يف  احل�شاري 
ال��ف�����ش��ي��ل ���ش��ي�����ش��ه��د م��ن��ظ��وم��ة من 
ا�شتقطاب  م��ب��ادرة  منها:  امل��ب��ادرات، 
من  التطوعية  امل�����ش��ارك��ات  وتنظيم 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
واخلا�شة التي تعد من بني املبادرات 
املركز  ع��م��ل  يف  امل�����ش��رق��ة  وامل����ع����امل 
املبارك،  رم�����ش��ان  �شهر  اأي���ام  ط���وال 
باالإ�شافة  ب��ال��دم،  ال��ت��ربع  وح��م��الت 
اإىل العديد من املبادرات خالل هذا 

ال�شهر الف�شيل.
ال�شيخ  جامع  مركز  اأن  اإىل  ولفتت 
ي�����ش��ع��ى ط�����وال العام  ال��ك��ب��ري  زاي�����د 
الديني  ب����ال����دور  اال����ش���ط���الع  اإىل 
وال��ث��ق��ايف واحل�����ش��اري ال��ذي و�شعه 
ويتحمل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه،  م��ن��ذ  ل��ن��ف�����ش��ه 
التي  والفكرية  الدينية  امل�شوؤولية 
وال��ت��ع��ب��ري ع��ن قيم  تليق مب��ك��ان��ت��ه، 
يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
ال��و���ش��ط��ي��ة وال��ت�����ش��ام��ح، ك��م��ا يعمل 
امل���رك���ز دائ����م����اً م���ن اأج�����ل االرت���ق���اء 

رم�شان،  مل�شروع  الداعمة  امل��ب��ادرات 
الداعية  ر���ش��ال��ت��ه  ت���رتج���م  وال���ت���ي 
املوؤ�ش�س  ال����وال����د  م����اآث����ر  ل��ت��خ��ل��ي��د 
وقيمه االإن�شانية الداعية للت�شامح، 
“عام  مع  تزامنا  املركز  اأطلق  حيث 
الت�شامح” هذا العام مبادرة بعنوان 
اجلمهور  بدعوة  تتمثل  “ج�شور”؛ 
لق�شاء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ث���ق���اف���ات  م���ن 
تفا�شيله  يعي�شون  رم�����ش��اين  ي���وم 
يف اجل��ام��ع، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة لهم 
“�شيوفنا  م�����ش��روع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
واالطالع على ن�شاط  ال�شائمون”، 
اجل�����ام�����ع خ������الل ����ش���ه���ر رم�������ش���ان، 
االإفطار؛  مدفع  اإط���الق  وم�شاهدة 
للتعرف على هذا املوروث التاريخي 
املميزة  ال���رم���وز  ي��ع��ت��رب م���ن  ال����ذي 
الف�شيل،  ب��ال�����ش��ه��ر  ت��رت��ب��ط  ال���ت���ي 
ال�شائمني  م�شاركة  اإىل  باالإ�شافة 
ت���ن���اول االإف����ط����ار م���ع غ���ريه���م من 
يحقق  م�شهد  يف  اجل��ام��ع؛  �شيوف 
والتعاي�س  التوا�شل  مفاهيم  اأرق��ى 
والت�شامح الذي حتث عليها العقيدة 

االإ�شالمية ال�شمحة«.

م��ك��ي��ف��ة، وب������رادات م��ي��اه م���وزع���ة يف 
وغ�شيل  اخليام،  ويف  اجلامع  اأروق��ة 
ال�����ش��ج��اد وال��ق��ب��اب وت��ه��ي��ئ��ة مرافق 
العيادة  وت��زوي��د  املختلفة،  اجل��ام��ع 
الالزمة؛  االأج��ه��زة  بجميع  الطبية 
ل���ت���وف���ري اخل����دم����ة ال���ع���الج���ي���ة يف 
حاالت الطوارئ، ف�شال عن جتهيز 
وتوفري  متنقل،  ميداين  م�شت�شفى 
ل���ل���م�������ش���ل���ني، كما  م���ق���اع���د ط���ب���ي���ة 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اإج������راءات  ت�شمنت 
توفري  واملفطرين،  امل�شلني  �شالمة 
طوال  واالإط��ف��اء  االإ���ش��ع��اف  �شيارات 
لنقل  رم�����ش��ان،  �شهر  خ���الل  ال��ي��وم 
احلاالت التي تتطلب رعاية طبية يف 
امل�شت�شفيات”، م�شيفا، اأن املركز قد 
خ�ش�س عدداً من املواقف االإ�شافية 
للمركبات يف ال�شاحة املجاورة ملبنى 
وزارة الداخلية، عالوة على املواقف 
االإ�شافية للجامع و املجاورة لواحة 
امل�شاة  ال���ك���رام���ة، م���ع وج����ود ج�����ش��ر 
الذي يربط املواقف املجاورة لواحة 
الكرامة باجلامع، والذي مت تزويده 
على  ت�شهياًل  كهربائية؛  مب�شاعد 
مكتملة  وُو�شعت خطط   .. امل�شلني 
الإدارة وتنظيم حركة ال�ّشري واملرور 
ت�شمن  اجل����ام����ع،  م����واق����ف  داخ������ل 
اأن مركز  اإىل  امل��رور«. ي�شار  �شال�شة 
ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زاي���د ال��ك��ب��ري التابع 
ال���رئ���ا����ش���ة يحظى  �����ش����وؤون  ل�������وزارة 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  ومتابعة  ب��رع��اي��ة 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  رئي�س جمل�س 
نواة  ليكون  املركز  وتاأ�ش�س  الرئا�شة 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  الثقافية  للحركة 
الثقافية  ال��ق��ي��م��ة  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور 
اجلامع  ال���ت���ي مي��ث��ل��ه��ا  وال���وط���ن���ي���ة 
امل��ف��اه��ي��م والقيم  وال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن 
التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ زايد 
واملتاأ�شلة  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
يف ال��وج��دان وال��وع��ي وال��ت��ي ت�شكل 
امل�شتلهمة  الوطنية  للهوية  امتدادا 

من تعاليم ديننا احلنيف.

بال�شيافة  املتعلقة  واأرقى اخلدمات 
وا�����ش����ت����ق����ب����ال �����ش����ي����وف ال���رح���م���ن 
ليعي�شوا  الف�شيل؛  ال�شهر  خ���الل 
اأج������واًء اإمي��ان��ي��ة خ��ا���ش��ة، ب����دءاً من 
ا���ش��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ائ��م��ني ع��ن��د مواقف 
االأماكن  اإىل  وتوجيههم  ال�شيارات، 
اإىل  دخ��ول��ه��م  وتنظيم  ال�شحيحة، 
خيام االإفطار، وم�شاعدة كبار ال�شن 
ونقلهم  الهمم،  واأ���ش��ح��اب  والن�شاء 
هوؤالء  يقودها  كهربائية  ب�شيارات 
وقاعات  االإف��ط��ار  خيام  اإىل  ال�شباب 
يف  االأمثلة  اأروع  لي�شربوا  ال�شالة، 
ب��خ��دم��ة احل�����ش��ور الكبري  ال��ع��ط��اء 
والديانات  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 
وال���ث���ق���اف���ات، واإظ����ه����ار ج���وه���ر دين 
الت�شامح من اأر�س ال�شالم اأبوظبي، 
جتهيز  على  العمل  ف��رق  تعمل  كما 
انتهاء  بعد  الرتاويح  ل�شالة  املوقع 
االإفطار، وتوفري كل ما يلزم لذلك، 
وجبات  ت����وزي����ع  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  ك���م���ا 
عمله  يف  املركز  يقف  وال  ال�شحور«. 
خالل ليايل ال�شهر الف�شيل وح�شب 
ت�شتقبل  ال�شباحية  الفرتة  ويف  بل 
فرق عمل من املوظفني زوار اجلامع 
اأبواب  لهم  تفتح  ال��ذي��ن  و�شيوفه، 
الزيارة من يوم ال�شبت اإىل اخلمي�س 
حتى  �شباحا   09:00 ال�شاعة  من 
مت  حيث  ظ��ه��راً،   03:00 ال�شاعة 
مت��دي��د اأوق���ات ال��زي��ارة خ��الل �شهر 
ال�شابقة، ذلك  االأع��وام  رم�شان عن 
اللوج�شتية  امل��ت��اب��ع��ة  ج���ان���ب  اإىل 
واإع������������داد ال���ت���ج���ه���ي���زات ال����الزم����ة 
واملفطرين  امل�����ش��ل��ني  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
الذين يتوافدون باأعداد كبرية على 
الع�شر. وبذلك  اجلامع بعد �شالة 
ف����اإن امل��رك��ز ي��ع��م��ل مب��ا ي��ق��ارب 24 
�شاعة يوميا خالل ال�شهر الف�شيل.

ال�شويدي،  ����ش���امل  ال�����ش��ي��د  و����ش���رح 
امل�شاندة  اخل����دم����ات  اإدارة  م���دي���ر 
باملركز، قائال” ت�شمنت ا�شتعدادات 
الرحمن،  �شيوف  ال�شتقبال  املركز 
اإفطار  خيمة  ع�شرة  اثنتي  تركيب 

واالأوق������اف، ون����ادي ���ش��ب��اط القوات 
لالإعالم،  اأبوظبي  و�شركة  امل�شلحة، 
الطاقة،  ودائ�������رة  ال���ن���ق���ل،  ودائ�������رة 
االإماراتي،  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة 
ومركز  ال���ن���ف���اي���ات،  اإدارة  وم���رك���ز 
النقل املتكامل، باالإ�شافة اإىل �شركة 
“�شاعد لالأنظمة املرورية”، وفريق 
اأب�شر للتطوع، وهو االأمر الذي كان 
مبنظومة  ال���رق���ي  يف  ه����ام  دور  ل���ه 
ال��وج��ه احل�شاري  واإظ���ه���ار  ال��ع��م��ل 
املركز  اإدارة  م��ن  واإمي���ان���ا  ل��ل��دول��ة. 
ب��ق��ي��م��ة ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي، ال����ذي 
ي��ع��د اأح����د ال�����ش��ف��ح��ات امل�����ش��رق��ة يف 
ابن  �شمة  يعد  وال��ذي  املركز،  �شجل 
اأر�شها،  على  مقيم  وك��ل  االإم�����ارات 
م��ن اأب��ن��اء زاي���د ال���ذي اأورث��ه��م حب 
اخل��ري وال��ت��ف��اين يف ال��ع��ط��اء، حيث 
ت���ت���ك���ات���ف اجل����ه����ود ل��ل��ع��م��ل خ���الل 
اليوم  م���دار  ع��ل��ى  الف�شيل  ال�شهر 
موظفي  م���ن  اإم����ارات����ي����ة  ب�����ش��واع��د 
على  واأ�شرفوا  عملوا  الذين  املركز، 
مل�شروع  امل��رك��ز  ا���ش��ت��ع��دادات  تنظيم 
فرق  مع  يعملون  وال��ذي��ن  رم�شان، 
ومتطوعني  موؤ�ش�شات  من  متنوعة 
منذ بداية �شهر رم�شان، حتى اآخر 
لياليه املباركة، يف �شورة تعك�س اأروع 

معاين العطاء.
امل��ت��ط��وع��ني وجهود  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
موظفي املركز خالل �شهر رم�شان، 
اإدارة  م��دي��ر  ال�شحي،  �شعيد  �شّلط 
ال�شوء  وال�����زوار،  امل�شلني  خ��دم��ات 
عدد  “اإن  ق����ائ����ال:  اجل����ه����ود  ع���ل���ى 
املنظمني من املوظفني واملتطوعني 
بلغ اأكر من 200 �شخ�س ا�شتعدوا 
جامع  يف  الرحمن  �شيوف  خلدمة 
ال�����ش��ي��خ زاي�����د ال��ك��ب��ري خ����الل �شهر 
ل��ل��ع��م��ل �شمن  ان�����ش��م��وا  رم�������ش���ان، 
امل�����ش��اري��ع وال���ربام���ج ال��ع��دي��دة التي 
م�شكلني  اجل���ام���ع،  اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
خلية نحل يف �شاحاته واأروقته، حيث 
ومب�شاركة  امل���رك���ز  م��وظ��ف��و  ي�����ش��ه��م 
الت�شهيالت  تقدمي  التطوع يف  فرق 

بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  روح  عن 
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-  �شلطان 
ال��ف�����ش��ي��ل يف جامع  ال�����ش��ه��ر  ط����وال 
اإن�شانية  لوحة  الكبري،  زاي��د  ال�شيخ 
هذه  تعك�س  كما  الثقافات،  متعددة 
التي حتت�شن  الرم�شانية  الفعالية 
خاللها  من  الكبري  اجلامع  باحات 
مئات االآالف من ال�شائمني �شنوياً، 
اأفق التعدد والتنوع الثقايف والراء 
الروحي، وهو ما يعزز قيم التعاي�س 
وال���ت�������ش���ام���ح ب����ني ال�������ش���ائ���م���ني من 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات، االأم�����ر الذي 
ملتقى  اإىل  امل�������ش���روع  ه����ذا  ي���ح���ول 
اأبناء  ب���ني  ال��ت��ق��ارب  ي��ع��زز  اإن�����ش��اين 

احل�شارات املختلفة.
حر�س  متتالية  اأع���وام  م��دى  وعلى 
ن�����ادي ���ش��ب��اط ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة - 
للمركز  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال�����ش��ري��ك 
- ع��ل��ى دع���م ج��ه��وده ط���وال ال�شهر 
م�شوؤوليته  من  انطالقا  الف�شيل؛ 
االج���ت���م���اع���ي���ة، م����ن خ�����الل اإع������داد 
�شهر  ط��������وال  االإف�������ط�������ار  وج�����ب�����ات 
امل�شروع،  ���ش��م��ن  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان 
 600 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  ت�شل  وال��ت��ي 
تراعي  متكاملة  اإفطار،  وجبة  األ��ف 
اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��ائ��م��ني، وذل���ك من 
500 موظف  ي�����ش��م  ف��ري��ق  خ���الل 
الوجبات  ب��اإع��داد  ي��ق��وم��ون  وع��ام��ل 
ل�شمان  ال�شاعة  م��دار  على  يومياً، 
ت��وف��ري اأف�����ش��ل ال��وج��ب��ات واحلر�س 
ملعايري  ومالءمتها  �شالمتها  على 
ع��ل��ى عملية  ال�����ش��ح��ة، واالإ�����ش����راف 
نقلها من مقر النادي اإىل اخليام يف 
جامع ال�شيخ زايد الكبري، واحلر�س 
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى درج���ة �شخونة 
تقدميها  وق������ت  ح���ت���ى  ال����وج����ب����ات 

لل�شائمني .
التي  امل�������ب�������ادرات  ي���خ�������سّ  وف���ي���م���ا 
ال�شهر  خ�����الل  امل����رك����ز  ���ش��ي��ق��دم��ه��ا 
الف�شيل، قال �شعادة الدكتور يو�شف 
اجلهود  امل��رك��ز  �شخر   “ العبيديل: 
وال�����ط�����اق�����ات؛ ل��ت��ن��ظ��ي��م ع������دد من 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  اإدارة  ح�����ش��دت 
و�شخرت  ج���ه���وده���ا  ال���ك���ب���ري  زاي������د 
ال�شكينة  اأج����واء  لتوفري  ط��اق��ات��ه��ا، 
ل�شيوف  وال����راح����ة  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
ومفطرين  م�����ش��ل��ني  م���ن  اجل���ام���ع 
ا�شتثنائية  ا�شتعدادات  �شمن  وزوار، 
تليق بقد�شية �شهر رم�شان املبارك، 
الت�شهيالت  خ������الل  م�����ن  وذل��������ك 
واخلدمات التي حتر�س اإدارة املركز 
ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��ا ل��راح��ة ���ش��ي��وف��ه، يف 
ظل االأجواء االإميانية املباركة التي 

ت�شودها الروحانية وال�شكينة.
وبهذه املنا�شبة، �شّرح �شعادة الدكتور 
جامع  عام  مدير  العبيديل،  يو�شف 
“ي�شعى  قائال:  الكبري  زاي��د  ال�شيخ 
���ش��ن��وي��ا ال���ش��ت��ق��ب��ال جموع  امل����رك����ز 
اأج���واء  و���ش��ط  وامل��ف��ط��ري��ن  امل�شلني 
ال�شكينة،  ت�شودها  مريحة  روحانية 
وق���د ج���اءت ا���ش��ت��ع��دادات ه���ذا العام 
لتلبي طموحنا يف االرتقاء مب�شتوى 
اخلدمات املقدمة وفق اأعلى املعايري 
من خالل العمل الدوؤوب وا�شتثمار 

كافة االإمكانات املتاحة«.
ال�شيخ  جامع  اأن  اإىل  �شعادته  ون��وه 
زاي�����د ال��ك��ب��ري ق���د ا���ش��ت��ق��ب��ل خالل 
 2018 �شهر رم�شان للعام املا�شي 
 1،251،619 ه�، نحو   1439 م  
م����ف����ط����راً،   854،090 ب���ي���ن���ه���م 
و289،921 م�شليا، و107،608 
زوار، وحر�س املركز على اإعداد خطة 
حماورها  ت�����ش��م��ن��ت  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تر�شيخ دور اجلامع الديني، واإعالء 
قيم  ودع��م  التطوعي،  العمل  قيمة 
واالإن�شاين،  احل�����ش��اري،  ال��ت��وا���ش��ل 
التي  االأ����ش���ي���ل���ة  ال���ق���ي���م  وت���رج���م���ة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ر�شخها 
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-  �شلطان 

يف نفو�س اأبناء االإمارات.
“�شيوفنا  م�����������ش�����روع  وي����ج���������ش����د 
�شنوياً  ي���ق���ام  ال�����ذي  ال�شائمون” 
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عربي ودويل
الكني�صة الكاثوليكية ال�صريالنكية تدعو اإىل الهدوء بعد مواجهات 

•• كولومبو-اأ ف ب:

دعا راأ�س الكني�شة الكاثوليكية يف �شريالنكا اأم�س اإىل الهدوء بعد اندالع 
اأعمال عنف متفرقة بني م�شيحيني وم�شلمني �شمال كولومبو مما دفع 

ال�شرطة اإىل فر�س حظر جتول.
التي  الف�شح  اأح��د  نوعها منذ تفجريات  االأوىل من  العنف  اأح��داث  ويف 
نفذها متطرفون وا�شتهدفت ثالث كنائ�س وثالثة فنادق مودية بحياة 
م�شلمون  يقطنها  التي  املنازل  من  العديد  تدمري  مت  �شخ�شاً،   257

وال�شيارات يف نيغومبو.
االأح��داث، لكن  اإ�شابات يف  اأو  اأي توقيفات  ال�شلطات بعد عن  ومل تعلن 

اأظهرت  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  انت�شرت  م�شورة  ت�شجيالت 
عددا من مثريي ال�شغب ير�شقون احلجارة على متاجر مل�شلمني واأثاثا 

مدمرا داخل منازل ونوافذ مهم�شة و�شيارات منقلبة.
ومل تتمكن وكالة فران�س بر�س بعد من التاأكد من �شحة الت�شجيل.

يف  واجلي�س  ال�شرطة  عنا�شر  من  مئات  ب�شع  �شمت  تعزيزات  ون�شرت 
�شاعة متاأخرة االأحد فيما فر�شت ال�شلطات حظر جتول ليلي يف البلدة.

وقال الكاردينال مالكوم راجينث يف كلمة بثها التلفزيون الوطني "اأنا�شد 
جميع امل�شيحيني والبوذيني وامل�شلمني التحلي بال�شرب و�شبط النف�س 

واحلفاظ على ال�شالم الذي حققناه بعد تفجريات عيد الف�شح".
وات�شاب وفي�شبوك  للتوا�شل االجتماعي مثل  وحجبت احلكومة مواقع 

اأعمال  اإث���ارة  اإىل  ت�شعى  وت�شجيالت  �شائعات  اإنها  قالت  ما  انت�شار  ملنع 
ال�شغب الدينية.

100 �شخ�س يف كني�شة �شانت �شيبا�شتيان يف نيغومبو.  اأكر من  وقتل 
 21 الذين �شقطوا يف اعتداءات  اأك��رب عدد من ح�شيلة ال�شحايا  وه��ذا 

ني�شان/اأبريل.
ورفع حظر التجول �شباح االإثنني وقالت ال�شرطة اإنها فتحت حتقيقا يف 

املواجهات التي وقعت م�شاء.
اأكدت  ال�شرطة  لكن  املنطقة،  تلك  يف  ل�شريالنكا  الرئي�شي  املطار  ويقع 

عدم تعطل احلركة اجلوية.
ميثل امل�شلمون نحو 10 باملئة من �شكان �شريالنكا البوذية يف غالبيتها، 

فيما ميثل امل�شيحيون نحو 7،6 باملئة منهم.
الف�شح،  عيد  مبنا�شبة  مطولة  عطلة  بعد  احلكومية  امل��دار���س  وفتحت 
و�شط انت�شار مكثف لقوات ال�شرطة واجلي�س يف حميط املدار�س وقيود 

م�شددة على ركن ال�شيارات.
عيد  ت��ف��ج��ريات  منذ  مفرو�شة  �شريالنكا  يف  ال��ط��وارئ  ح��ال  ت���زال  وال 

الف�شح.
بتوقيف  لها  ت�شمح  وا�شعة  �شالحيات  وال�شرطة  االأم��ن  ق��وات  وُمنحت 

واعتقال م�شتبه بهم لفرتات طويلة.
متطرفة  منظمة  اإىل  التفجريات  يف  االتهام  اأ�شابع  احلكومة  ووجهت 

حملية بايعت تنظيم داع�س.

تركيا ترتاجع يف اإدلب.. وتوطني 200 عائلة يف عفرين 

غارات رو�صية ت�صتهدف ثالثة م�صت�صفيات �صمال �صوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ت��ع��ّر���ش��ت ث��الث��ة م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
ن�شبه  لق�شف  �شوريا  غ��رب  �شمال 
االإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد 
اإىل  م�شرياً  الرو�شّية،  القّوات  اإىل 
اأّن اثنني من هذه امل�شت�شفيات باتا 

خارج اخلدمة.
كما ُقتل ثمانية مدنّيني يف ق�شف 
ل��ل��ق��وات ال�����ش��وري��ة وال��رو���ش��ي��ة يف 
املنطقة،  ه����ذه  م���ن  ع����دة  اأن����ح����اء 
اأن  اأو���ش��ح  ال���ذي  امل��ر���ش��د  بح�شب 
ب����ني ال��ق��ت��ل��ى �شقط  م����ن  واح��������داً 
القوات  �شنتها  ال��ت��ي  ال���غ���ارات  يف 

الرو�شية على امل�شت�شفيات.
وت�شاعدت خالل االأ�شهر االأخرية 

ربات يف اإدلب وجوارها. ال�شّ
م�شت�شفيان  االأح������د  وا����ش���ُت���ه���دف 
ب���غ���ارات ل��ل��ط��ريان احل���رب���ي، يقع 
والثاين حتت  كفرنبل  اأحدهما يف 
اأط��راف قرية حا�س.  االأر���س عند 
فران�س  وك���ال���ة  م��را���ش��ل  وال��ت��ق��ط 
ب���ر����س �����ش����وراً ل��ل��م��ن�����ش��اأت��ني عقب 

ا�شتهدافهما بغارات مدّمرة.
ال���غ���ارات اجلّوية  امل��ر���ش��د  وَن�����َش��ب 
يحّدد  وه��و  الرو�شّية،  ال��ق��ّوات  اإىل 
الطائرة،  لطراز  تبعاً  املنّفذ  هّوية 
التحليق  م�����ش��ارات  ال���غ���ارة،  م��ك��ان 

"حماوالت  مل��واج��ه��ة  اإدل�����ب،  ح���ول 
ت�شكيالت م�شلحة �شن هجوم على 

حماة".
ظهرت  اإىل  ال�شحيفة،  واأ����ش���ارت 
مقاي�شة  ���ش��ف��ق��ة  اإجن�������از  ب�������وادر 
ناري  غطاء  حتت  تركية  رو�شية- 
ت��ت�����ش��م��ن توغل  ال���ط���رف���ني،  م���ن 
اأن����ق����رة وح��ل��ف��ائ��ه��ا ال�����ش��وري��ني يف 
حلب،  ���ش��م��ال  الكردي"  "اجليب 
وحلفائها  م��و���ش��ك��و  مت���دد  م��ق��اب��ل 
جنوب  يف  واالإي��ران��ي��ني  ال�شوريني 
ال�شمال"  "مثلث  ���ش��م��ن  اإدل������ب، 

�شمال غربي �شوريا.
وال ميكن ف�شل م�شري ريف حلب 
ال�������ش���م���ايل ع����ن اإدل�������ب واالأري��������اف 
"�شامني"  ب��ني  امل��ج��اورة  ال��ث��الث��ة 
واإي����ران،  اأ���ش��ت��ان��ة )رو���ش��ي��ا،  عملية 
وت����رك����ي����ا(، ع����ن امل���ف���او����ش���ات بني 
اإقامة  ح����ول  واأن����ق����رة  وا���ش��ن��ط��ن 
نهري  ب����ني  اأمنية"  "منطقة 
�شرقي  ����ش���م���ال  ودج����ل����ة  ال����ف����رات 
�شوريا، التي ت�شيطر عليها "قوات 
من  بدعم  الدميقراطية"  �شوريا 
اأمريكا،  بقيادة  ال���دويل  التحالف 

وفق ال�شحيفة.  
حقوقي  م���رك���ز  ذك�����ر  ذل������ك،  اإىل 
امل�شلحة  ال��ف�����ش��ائ��ل  اأن  �����ش����وري، 
قامت  ال���رتك���ي  للجي�س  امل��وال��ي��ة 

الذي مل يكن باإمكانه تقييم مدى 
ال�شرر. واأّكدت ال�ُشلطات ال�شّحية 
املحّلية اأن املن�شاأة كانت خارجة عن 
لفران�س  يت�شّن  مل  لكّنه  اخلدمة، 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ذل����ك ب�شكل  ب���ر����س 

م�شتقّل.
نهاية  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  وق���ال���ت 
ابريل اإّن مركزاً طبياً وم�شت�شفيني 
�شارت اي�شا خارج اخلدمة ب�شبب 

الق�شف اجلوي واملدفعي.
اإدلب جهاديو هيئة  وي�شيطر على 
ال�شوري  "الفرع  ال�����ش��ام  حت��ري��ر 
وقد  القاعدة"،  لتنظيم  ال�����ش��اب��ق 
العام  ب���داي���ة  يف  ن��ف��وذه��م  ع������ززوا 
اأع��ق��اب م��واج��ه��ات م��ع ف�شائل  يف 

معار�شة.
واالأح��������د، اأف�������ادت وك���ال���ة االأن���ب���اء 
باأّن  "�شانا"  ال�����ش��ورّي��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 
�شّنته  ه����ج����وم  يف  ُق����ت����ل  م����دن����ًي����ا 
اأطلقت  اإرهابّية"  "جمموعات 
�شواريخ يف اجّتاه منطقة ُي�شيطر 
حمافظة  ق�����رب  ال���ن���ظ���ام  ع��ل��ي��ه��ا 

اإدلب.
ونقلت �شانا عن م�شدر ع�شكري اأّن 
"التنظيمات االإرهابّية املنت�شرة يف 
ر  حمافظة اإدلب وما حولها حت�شّ
املناطق  ع��ل��ى  اع����ت����داءات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

االآمنة ومواقع اجلي�س".

والذخرية امل�شتخدمة.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام����ي عبد 
كفرنبل  يف  "امل�شت�شفى  الرحمن: 
خ���رج ع��ن اخل���دم���ة، وق���د مّت نقل 
امل�شابني واملر�شى اإىل م�شت�شفيات 
اأّن  واأ����ش���اف  املنطقة".  يف  اأخ����رى 

مدنياً قتل اإثر ا�شتهداف املن�شاأة.
من جانبه، اأّكد امل�شوؤول يف منّظمة 
والتنمية"  االإغ�����اث�����ة  "�شوريا 
ل��ف��ران�����س بر�س،  دن���دو����س  ع��ب��ي��دة 
"يف  احل��ي��اة  نب�س  "م�شت�شفى  اأّن 
عن  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  خ�����رج  حا�س" 

اخلدمة ب�شبب الغارات".
ُتديره  الذي  امل�شت�شفى  اأّن  واأو�شح 
ربات،  ال�شّ قبيل  اأُخ��ل��ي  منّظمته 
بف�شل اآلّيات االإنذار امل�شتخدمة يف 
حتذير  اإىل  تهدف  والتي  املنطقة 
الو�شيكة  ال���غ���ارات  م��ن  امل��واط��ن��ني 
م�شارات  حت��ل��ي��ل  اإىل  ب��اال���ش��ت��ن��اد 

حتليق الطريان احلربي.
مرا�شل  ال��ت��ق��ط��ه��ا  ���ش��ور  وُت��ظ��ه��ر 
اأبي�س  فران�س بر�س �شحابة دخان 
و���ش��ط ح��ق��ول زراع���ي���ة ح��ي��ث يقع 
امل�شت�شفى الذي يظهر منه املدخل 

فقط.
ثالث  م�شت�شفى  ا�شُتهِدف  كذلك، 
يف كفرزيتا ب�شمال حمافظة حماة 
املر�شد  بح�شب  رو���ش��ّي��ة  ب�شربات 

باتت   ،2018 ���ش��ب��ت��م��رب  وم���ن���ذ 
اإدل����ب م��و���ش��ع ات��ف��اق ب��ني مو�شكو 
واأنقرة التي تدعم بع�س الف�شائل 
باإقامة  ي��ق�����ش��ي  ه���ن���اك،  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال�شالح"  م����ن����زوع����ة  "منطقة 
ينت�شر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ب��ني  تف�شل 
املتاخمة  واملناطق  جهاديون  فيها 
النظام  ق��وات  عليها  ت�شيطر  التي 

ال�شوري.
املحافظة  االت����ف����اق  ه����ذا  وج���ّن���ب 
للجي�س  ال��ن��ط��اق  وا����ش���ع  ه��ج��وم��اً 
يف  �شرباته  وا�شل  ال��ذي  ال�شوري 

املنطقة رغم ذلك.
هذا وتراجعت تركيا بعد ا�شتهداف 
ن��ق��ط��ة م��راق��ب��ة ت��اب��ع��ة ل��ه��ا غرب 
�شمال  يف  اإدل������ب  وج���ن���وب  ح���م���اة، 
غ��رب��ي ����ش���وري���ا، و���ش��ط اأن���ب���اء عن 
بعد  النقطة،  م��ن  عنا�شر  �شحب 

اإ�شابة جنديني بجروح. 
اإن  م���������ش����ادر حم����ل����ي����ة،  وق������ال������ت 
بداأت  الرتكي  اجلي�س  "مروحيات 
امل���راق���ب���ة يف جبل  ن��ق��ط��ة  اإخ������الء 
�شح�شبو بريف حماة الغربي، بعد 
ما  وفق   ،" النظام  من  ا�شتهدافها 
اأوردت �شحيفة "ال�شرق االأو�شط" 

اللندينة، اأم�س االثنني.
مو�شكو  اأط���ل���ق���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم�����ن 
العمليات  لتو�شيع  ال��ب��دء  اإ����ش���ارة 

املتبادل بني  الق�شف  اإدل��ب، ج��راء 
احلكومة  ق��وات  امل�شلحة  املعار�شة 

ال�شورية".
واأ�شاف املركز، اأنه "نزحت 6 اآالف 
عائلة �شورية، باجتاه خميم اآطمة 
احل��������دودي م����ع ت���رك���ي���ا، وب���اجت���اه 
املراقبة،  لنقاط  املحاذية  املناطق 
ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا اجلي�س ال��رتك��ي، يف 

حمافظة اإدلب".
 200 "توجهت بحدود  اأن��ه  وتابع 
حيث  عفرين،  منطقة  اإىل  عائلة 
الزيتون  غ�����ش��ن  ف�����ش��ائ��ل  ت���ق���وم 
التابعة للجي�س الرتكي بتوطينهم 
على مراحل يف منازل تعود ملكيها 
الأهايل عفرين املهجرين اأو الذين 
ناحية  يف  �شيما  ال  تهجريهم  يتم 

ب��ت��وط��ني 200 ع��ائ��ل��ة ج��دي��دة يف 
عفرين بغربي كورد�شتان، الفارين 

من الق�شف الرو�شي يف اإدلب.
االنتهاكات  ت��وث��ي��ق  م���رك���ز  وق�����ال 
يف ����ش���م���ال �����ش����وري����ا ع�����رب ب���ي���ان: 
والعمليات  ال��ه��ج��م��ات  "اأجربت 
اإدل������ب  ال���ع�������ش���ك���ري���ة اجل�����اري�����ة يف 
ال�شورية  احل���ك���وم���ة  ق������وات  ب����ني 
وداعميهم،  امل�����ش��ل��ح��ة  وامل��ع��ار���ش��ة 
خ��الل االآون��ة االأخ���رية، يف مناطق 
اإدلب  مبحافظة  الت�شعيد  خف�س 
على  ال���ع���ائ���الت  اآالف  ال�����ش��وري��ة، 

النزوح"، وفق موقع با�شنيوز.
األ���ف   42 "مغادرة  اإىل  واأ�����ش����ار 
الثمانية  االأي�������ام  خ����الل  م�����دين، 
حمافظة  يف  م��ن��ازل��ه��م  امل��ا���ش��ي��ة، 

جندير�س و�شيخ احلديد/ �شيه".
واأكد مركز توثيق االنتهاكات "قيام 
ف�شيل لواء �شليمان �شاه، املعروف 
با�شم "العم�شات" باال�شتيالء على 
�شكانها  تهجري  بعد  م��ن��زاًل،   35
م��ن��ه��ا يف ق���ري���ة ق��رم��ت��ل��ق، وق���رى 
اأخ�������رى ت���اب���ع���ة ل��ن��اح��ي��ة ���ش��ي��ة يف 

عفرين".
وكان اجلي�س الرتكي باالتفاق مع 
ال��رو���س واالإي��ران��ي��ني ق��ام بتوطني 
م����دين،  األ�������ف   200 ي����ق����ارب  م����ا 
امل�شلحني  م����ن  االآالف  ب��ي��ن��ه��م 
الف�شائل  خم��ت��ل��ف  اإىل  امل��ن��ت��م��ني 
امل�شلحة يف عفرين، جيء بهم من 
وحم�س،  دم�شق،  ري��ف  يف  الغوطة 

ومناطق اأخرى. 

امل�سهد يفر�س على طهران موا�سلة احلوار مع اأوروبا 

العقوبات الأمريكية ت�صرب القت�صاد الإيراين يف مقتل

اإيران ت�شّكل تهديداً".
االإيراين  الريال  قيمة  وانخف�شت 
م��ق��ارن��ة ب���ال���دوالر م��ن��ذ 8 اأي����ار-

يف   57% بن�شبة   2018 م��اي��و 
االأ���ش��واق احل���ّرة، م��ا اأن��ت��ج ارتفاعاً 
حاداً يف اأرق��ام الت�شخم التي باتت 
اأ�شا�س  على   51% ن�شبة  تالم�س 
عام.  قبل   8% ب  مقارنة  �شنوي 
الن�شب  ع���ن  اإال  احل���دي���ث  ول��ي�����س 
املرتبات  ت��ت��ب��ع  وال  ال��ر���ش��م��ي��ة... 

الن�شق الت�شاعدي.
ب�شكل خا�س  االأ�شعار  ارتفاع  يوؤثر 
ويقول  ال���غ���ذائ���ي���ة.  امل��������واد  ع���ل���ى 
الغذائية  ال�����ش��ن��اع��ات  يف  م�����ش��در 

النووي  برناجمها  من  احل��د  على 
ال�شعي  بعدم  وتعهدت  كبري  ب�شكل 

بتاتاً حليازة قنبلة نووية.
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ح��ك��م  اأّن  اإال 
دون��ال��د ت��رام��ب ب���اأّن ه��ذا االتفاق 
���ش��م��ان��ات، ج��ع��ل��ه يعلن  ي���ق���ّدم  ال 
نيته   2018 اأي����ار-م����اي����و   8 يف 
ب�شحب بالده ب�شكل اأحادي واإعادة 
فر�س العقوبات التي كانت معّلقة 

مبوجب ن�س فيينا.
ابتداًء  ب��ال��ع��ق��وب��ات  ال��ع��م��ل  واأع��ي��د 
 ،2018 اآب-اغ�شط�س  �شهر  م��ن 
وت�����ش��ع��ى وا���ش��ن��ط��ن ل��ق��ي��ادة حملة 
طهران  ���ش��ّد  ق�شوى"  "�شغوط 

االأ�شى  من  ج��واً  ليفاقم  االإي���راين 
العا�شمة.  يف  احل��ت��م��ي��ة  وال��ن��زع��ة 
طهران  ����ش���ّك���ان  اأح������د  ف��ي��ت�����ش��اءل 
مل  اإذا  البلد  بهذا  �شيحل  "ماذا 
ي��ع��د مب���ق���دوره ب��ي��ع ال��ن��ف��ط على 

االإطالق؟".
�شمن  ال���ب���ق���اء  اإي���������ران  اخ�����ت�����ارت 
النووي وموا�شلة احرتام  االتفاق 
التزاماتها التي تعهدت بها يف فيينا 

يف مقابل االن�شحاب االأمريكي.
احلكومة  اأّن  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي  وي���رى 
ت��واج��ه �شعوبات  ال��ت��ي  االإي��ران��ي��ة 
"اإعادة  ب���اأث���ر  م��رت��ب��ط��ة  ح��ق��ي��ق��ة 
االآن  تبدي حتى  العقوبات،  فر�س 

����ش���ّد ب���رن���ام���ج ط����ه����ران ال���ن���ووي 
اال�شلحة  ل���ت���ط���وي���ر  وب����راجم����ه����ا 

البال�شتية اأق�شى اآثارها.
التو�شل  ال��ذي جرى  الن�س  وك��ان 
متوز/يوليو  يف  ف��ي��ي��ن��ا  يف  اإل���ي���ه 
2015 بني اجلمهورية وجمموعة 
املتحدة،  الواليات  )ال�شني،   1+5
واأملانيا(  رو�شيا  بريطانيا،  فرن�شا، 
اإيران مبنظومة  باإعادة دمج  �شمح 

ال�شيا�شة الدولية.
وك�شبت طهران من خالل االتفاق 
الذي اأقّره جمل�س االأمن الدويل، 
رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية التي 
وافقت  امل��ق��اب��ل،  ويف  ت�شتهدفها. 

 "70% بن�شبة  اأ���ش��ع��ارن��ا  "زدنا 
 2018 اآذار-م������ار�������س   21 م��ن��ذ 
"بداية ال�شنة االإيرانية 1397"، 
وي�شيف "بال �شك، �شيتعنّي علينا 
الزيادة ب%20 حتى �شهر متوز-

يوليو".
بات  العا�شمة،  حمالت  بع�س  ويف 
اللحوم  على  العثور  ال�شعب  م��ن 
احلمراء. كما اأ�شبح الف�شتق الذي 
طاوالت  ك��ل  على  ع��م��وم��اً  يح�شر 
غ��ري متاح  ت��رف  االأف�����راح، مبثابة 

بالن�شبة اإىل كثريين.
وج���اء االإع����الن االأم���ريك���ي بوقف 
االإع�����ف�����اءات ع��ل��ى م��ب��ي��ع��ات اخل���ام 

بغية دف��ع��ه��ا وف���ق م��ا ت��ق��ول��ه نحو 
التفاو�س على "اتفاق اأف�شل".

وبعد مرور عام، ي�شري ديبلوما�شي 
الك�شف  ع������دم  ���ل  ف�������شّ اأوروب������������ي 
نقطة  اأي  غ��ي��اب  اإىل  ا���ش��م��ه،  ع��ن 
"معاجلة، وغياب  نحو  لالنطالق 
ت�شمح  م�����ش��داق��ي��ة  ذات  خ��ط��ة  اأي 
بالتفكري باتفاق اأف�شل" من اتفاق 

عام 2015.
وفقاً  الواقع،  يف  وا�شنطن  وتبحث 
ل��ل��م�����ش��در ن��ف�����ش��ه، ب��اأ���ش��ل��وب "وقح 
اإي����ران  دف���ع  م�شوؤول" ع���ن  وغ���ري 
نحو "انتهاك التزاماتها النووية" 
للعامل:  القول  "من  تالياً  للتمكن 

•• طهران-اأ ف ب:

ي��ع��اين االق��ت�����ش��اد االإي����راين ب�شدة 
بعد عام على االن�شحاب االأمريكي 
من االتفاق النووي وعودة عقوبات 
وا�شنطن، غري اأّن طهران التي مل 
تن�شحب من جانبها حتّذر باأّن ثمة 

"حدوداً" ل�شربها.
ال�شركة  يف  ال���ب���اح���ث  وي���ل���خ�������س 
"اورا�شيا  االأمريكية  اال�شت�شارية 
الو�شع  روم،  ه������رني  غروب" 
االق��ت�����ش��ادي يف اإي����ران ب��اأّن��ه �شيء 

ويتجه نحو "املزيد من ال�شوء".
وي�����ش��ري ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
االإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  اأّن  اإىل 
 6% بن�شبة  �شيهبط  للجمهورية 
بن�شبة  ت��راج��ع  بعد   ،2019 ع��ام 

.2018 يف   3،9%
غري اأّن الهبوط قد يكون اأكر �شّدة 
قبل  ما  اإىل  يعود  التوقع  الأّن هذا 
ني�شان/  22 يف  وا�شنطن  اإع���الن 
اب��ري��ل ع��ن و���ش��ع ح��د لالإعفاءات 
لثماين  ت�شمح  ت��زال  كانت ال  التي 
االإي����راين من  النفط  ب�����ش��راء  دول 
دون خمالفة العقوبات االقت�شادية 

االأمريكية ذات املفعول اخلارجي.
م�شار  االأزم����ة �شمن  ه���ذه  وت��ب��دو 
االقت�شادي  االن��ك��م��ا���س  م��ن  اأ���ش��واأ 
الذي   - و2013   2012 لعامي 
ال يزال ماثاًل يف اأذهان االإيرانيني 
الدولية  العقوبات  اأنتجت  حني   -

براغماتية عالية".
برغم ذلك، يزعج طهران ما ترى 
ع��ن التحرر  اأوروب����ي����اً  ف��ي��ه ع��ج��زاً 
م����ن وا����ش���ن���ط���ن واإن�����ق�����اذ االت���ف���اق 
للجمهورية  ال�شماح  عرب  ال��ن��ووي 
االإ�شالمية باال�شتفادة من الفوائد 

االقت�شادية املتوقعة.
اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  وي����ح����ّذر 
االإيراين عبا�س عرقجي با�شتمرار 
ل�شرب  حدوداً"  "ثمة  اأّن  م����ن 
فرن�شا  اإن�شاء  ُي�شتتبع  ومل  اإي��ران. 
واأملانيا وبريطانيا لنظام مقاي�شة 
الثاين-يناير  ك���ان���ون  ن��ه��اي��ة  يف 
ي�����ش��م��ح ب���ت���ب���ادالت حم�������دودة بني 
اأوروب��ا واإي��ران عرب االلتفاف على 
تعامل  ب��اأي  االأمريكية،  العقوبات 

ملمو�س حتى االآن.
املتخ�ش�س  ال����ب����اح����ث  وي���ع���ت���رب 
ل���ل���درا����ش���ات  ال��������دويل  امل���ع���ه���د  يف 
اأّن  ت���ريم  كليمان  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ذات  اأوروب���ا  اإىل  �شتحتاج  "اإيران 
االقت�شادي  ال�شعيد  على  �شيادة 
امل��وا���ش��ل��ة وف���ق الو�شع  اأج����ل  م��ن 
يف  املتحدة،  الواليات  بال  الراهن، 

اإطار" االتفاق النووي.
غري اأّنه ي�شيف اأّن امل�شهد "يفر�س 
ع���ل���ى اإي����������ران م���وا����ش���ل���ة احل������وار 
لتجّنب  اأوروب���������ا  م����ع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
واإن�شاء  اأم��ريك��ي-اأوروب��ي  ان�شجام 
االقت�شاد  ب��وج��ه  م���وح���دة  ج��ب��ه��ة 

االإيراين".

مدى خطورة الت�صليل الإعالمي على النتخابات الأوروبية؟
•• بروك�صيل-وكاالت:

اأوروب����������ي  م����ل����ي����ون   400 ي�������ديل 
املقبلة  ب��االن��ت��خ��اب��ات  ب��اأ���ش��وات��ه��م 
اأواخر اأيار-مايو. وي�شود اال�شتنفار 
رو�شية  حم�����اول�����ة  اأي  مل����واج����ه����ة 
"حدث"  ك��م��ا  ال��رق��م��ي،  ل��ل��ت��الع��ب 
باالنتخابات االأمريكية. فهل هناك 
و�شع  هو  وم��ا  التهويل؟  من  حالة 

في�شبوك وتويرت و�شركائهما؟
ه���ن���اك ت���خ���وف ك���ب���ري داخ������ل دول 
اأن ت�شرب  م��ن  االأوروب�����ي  االحت����اد 
ح����م����الت ال���ت�������ش���ل���ي���ل االإع�����الم�����ي 
ولهذه  االأوروب������ي������ة.  االن���ت���خ���اب���ات 
امل���خ���اوف م��ا ي���ربره���ا، خ��ا���ش��ة واأن 
بعد  ه��ائ��ل  لنقد  تعر�س  في�شبوك 
الك�شف عن حملة دعائية كبرية من 
الرئا�شة  انتخابات  �شياق  يف  رو�شيا 

االأخ����ب����ار امل�����ش��ل��ل��ة امل���ت���داول���ة على 
مو�شوعات  ع��ن  خا�شة  االإن��رتن��ت، 
الهجرة واخلوف املزمن من املثلية 
وجود  ول��ك��ن  ال��دي��ن،  اأو  اجلن�شية 
م��ث��ل ه���ذه االأخ���ب���ار ال ي��ع��ن��ي، وفقاً 
تاأثري  وج������ود  االأمل��������اين  ل���الأ����ش���ت���اذ 
باجلهد  ه��ذا  اأق���ارن  "فعندما  ل��ه��ا، 
الربيطانية  االأح���زاب  بذلته  ال��ذي 
اجلهد  اأو  اخل���روج  ا�شتفتاء  خ��الل 
ال���ذي ب��ذل��ه ت��رام��ب خ��الل حملته 
االنتخابية، فاإن تاأثري هذه االأخبار 
ي���ع���ت���رب ����ش���ئ���ي���اًل ج��������داً، م����ن غري 

املحتمل اأن يكون ذلك حا�شماً".
الباحث  ح�����ذر  ذات������ه  ال����وق����ت  ويف 
االأملاين من التاأثريات غري املبا�شرة 
البلبلة  التي تهدف الإث��ارة  للحملة 
"اإذا حتدث  وق����ال:  ال��ظ��ن،  و���ش��وء 
���ش��وء مثل هذه  م��دى  ع��ن  اجلميع 

راأي  �شناع  ح��اول  كما  االأم��ري��ك��ي��ة. 
غ���رب���ي���ون، ال���ت���اأث���ري وب�����ش��ك��ل غري 
على  بريطانيا  خ���ارج  م��ن  ق��ان��وين 
خالل  داخ��ل��ه��ا  الت�شويت  عمليات 
بريطانيا  خ����روج  ع��ل��ى  اال���ش��ت��ف��ت��اء 
تلقى  االأوروب��������������ي.  االحت���������اد  م�����ن 
بكلية  االأ���ش��ت��اذ  هيغلي�س،  زمي����ون 
ال�شيا�شية يف جامعة ميونخ  العلوم 
االأمل��ان��ي��ة، ات�����ش��ااًل، ���ش��األ��ه الطرف 
الو�شع  ال��ه��ات��ف ع���ن  االآخ�����ر ع��ل��ى 
احل�����ايل ل��ل��ت�����ش��ل��ي��ل االإع����الم����ي يف 
االإنرتنت، فاأجاب اأ�شتاذ علم العلوم 
الو�شع:  ه��ذا  ملخ�شاً  ال�شيا�شية 
احلمالت،  ه��ذه  مثل  ه��ن��اك  "نعم، 
بل واأكر مما كنا نظن، ولكن هناك 
احلمالت".  ه��ذه  تاأثري  يف  تهوياًل 
ناحية  وم���ن  اأن���ه  هيغلي�س  اأو����ش���ح 
احل���ج���م، ف�����اإن ه���ن���اك ال��ك��ث��ري من 

احل�����م�����الت وع�������ن م�������دى اخل�����وف 
يتملكنا ج��راء هذه  اأن  ال��ذي يجب 
ناجحة  �شت�شبح  ف��اإن��ه��ا  احل��م��ل��ة، 
جراء ذلك، حتى واإن مل تكن �شيئة 

لهذا احلد".

ا�ستنفار اأوروبي
االأوروب���ي  اأن االحت���اد  الوا�شح  م��ن 
ح��ي��ث قدمت  ا���ش��ت��ن��ف��ار،  ح���ال���ة  يف 
املفو�شية االأوروبية خطة عمل �شد 
االإنرتنت،  يف  الدعائية  احل��م��الت 
التي  امليزانية  املفو�شية  و�شاعفت 
خ�ش�شتها عام 2015 لفريق العمل 
املخ�ش�س ملواجهة التاأثري الرو�شي 
ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات، وط��رح��ت فكرة 
اإن�شاء نظام للتحذير ال�شريع الذي 
حماوالت  اأي  ت�شجيل  على  ي�شاعد 
االنتخابات.  يف  ل��ل��ت��الع��ب  مم��ك��ن��ة 

كان هناك اأي�شاً رد فعل من جانب 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
عليها،  ال�شغط  ت��زاي��د  بعد  وذل���ك 
ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح م��وق��ع ت��وي��رت يوفر 
بالتزامن مع االنتخابات االأوروبية 
خدمة جديدة ي�شتطيع م�شتخدمو 
امل���وق���ع م���ن خ��الل��ه��ا االإب�������الغ عن 
�شلة  ذات  م�����ش��ل��ل��ة  م��ع��ل��وم��ات  اأي 
ب��ع��د و�شلت  ب��االن��ت��خ��اب��ات، وذل����ك 
لالإنرتنت  امل����ح����اوالت  ه����ذه  م��ث��ل 
امل���ا����ش���ي. فعلى  م��ت��ك��رر يف  ب�����ش��ك��ل 
�شبيل املثال انت�شر اأثناء االنتخابات 
الرئا�شية يف الواليات املتحدة خرب 
الت�شويت  امل��م��ك��ن  م��ن  اأن����ه  م��ف��اده 
مر�شحة  ك���ل���ي���ن���ت���ون،  ل����ه����ي����الري 
مر�شح  اأم���ام  الدميقراطي  احل��زب 
عرب  ترامب،  دونالد  اجلمهوريني، 

الر�شائل الق�شرية بالهاتف.
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املراحل،  متعددة  الهندية  االنتخابات  من  اخلام�شة  املرحلة  ب��داأت 
املعار�شة  زعيم  منهم  ب��ارزي��ن،  �شا�شة  املناف�شة  ت�شمل  حيث  اأم�����س، 
راهول غاندي، ووالدته �شونيا غاندي، باالإ�شافة لعدد من الوزراء 

االحتاديني البارزين.
ويحق لنحو87.5 مليون مواطن االإدالء باأ�شواتهم يف �شبع واليات 
543 مقعدا، وفقا للجنة  املوؤلف من  بالربملان  نائباً   51 النتخاب 

االنتخابية.
وي�شعى راهول غاندي، رئي�س حزب املوؤمتر الوطني املعار�س، الإعادة 
اأ�شرته يف بلدة اميثي يف  انتخابه لفرتة رابعة متتالية ل�شغل مقعد 

والية اوتار برادي�س �شمال البالد.
اأ�شرة  م��ن  ينحدر  عاماً" ال��ذي  راهول"48  امل��وؤمت��ر  ح��زب  ويعترب 
نهرو-غاندي، املر�شح الرئي�س ملن�شب رئي�س الوزراء، وذلك بجانب 
املوؤمتر ملواجهة  التي حتالفت مع حزب  االأ�شغر  االأح��زاب  عدد من 
رئي�س  ل��ه  ينتمى  ال��ذي  الهندو�شي  القومي  جاناتا  بهاراتيا  ح��زب 

الوزراء ناريندار مودي.
كما ت�شعى والدته �شونيا، رئي�شة التحالف التقدمي املتحد املعار�س، 

الإعادة انتخابها يف منطقة رايباريلي يف والية اوتار برادي�س.
اأبرز املتناف�شني يف االنتخابات اليوم وزير الداخلية االحتادي  ومن 
راجناث �شينج، الذي يناف�س يف عا�شمة الوالية لكنو، ووزير الريا�شة 

راجيافاردان �شينج راثوري.
االنتخابات  ج��ول��ة  تعد  ف��ق��ط،  م��ق��ع��داً   51 على  التناف�س  ظ��ل  ويف 
املقررة اليوم االأ�شغر يف االنتخابات، ولكنها حا�شمة بالن�شبة حلزب 
بهاراتيا جاناتا، الذي فاز ب�40 مقعداً لدى حتقيقه فوزاً �شاحقاً عام 

يف". تي  دي  "اإن  �شبكة  ذكرته  ملا  وفقاً  وذلك   ،2014

ب�شكل  عليها  ي�شيطر  التي  الفنزويلية  التاأ�شي�شية  اجلمعية  ت�شتعد 
كامل الرئي�س نيكوال�س م��ادورو، لرفع احل�شانة عن نواب الربملان 
ال��ت��ي دع��م��ت مترداً  امل��ع��ار���ش��ة  ال��وح��ي��دة حت��ت �شيطرة  الهيئة  وه��و 
النظام  الثاين يف  امل�شوؤول  اأعلن  الثالثاء، ح�شب ما  فا�شاًل  ع�شكرياً 

الت�شايف .
"النيابة  اأن  كابيلو  دي��و���ش��دادو  التاأ�شي�شية  اجلمعية  رئي�س  و���ش��ّرح 
اإىل  ت�شل  ال��ربمل��ان��ي��ة  احل�شانة  رف��ع  طلبات  وك��ل  حتقيقها،  ب���داأت 
اجلمعية التاأ�شي�شية كما يجب من الوا�شح اأننا �شن�شوت برفع اليد 
لرفع احل�شانة الربملانية عن كل اأولئك الذين �شاركوا فعلياً يف هذا 
العمل". واأن�شاأت ال�شلطة احلاكمة هذه اجلمعية عام 2017 وهي 

متلك �شالحيات وا�شعة ويف الواقع حتّل حمل الربملان.
اجتماع مع منا�شري احلزب  اأثناء  مل��ادورو،  املخل�س  كابيلو  واأو�شح 
ال  �شتتحقق،  "العدالة  اأن  كراكا�س،  يف  احلاكم  املوحد  اال�شرتاكي 

ت�شّكوا يف ذلك اأبداً".

باأن�شطة  قدما  امل�شي  عدم  على  تركيا  اأمريكيون،  م�شوؤولون  ح�س 
تنقيب عن النفط والغاز قبالة ال�شواحل القرب�شية، والتي اعتربها 

االحتاد االأوروبي اأن�شطة غري قانونية.
وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية، مورغان اورتاغو�س، يف بيان 
لرتكيا  املعلنة  النوايا  اإزاء  بالغ  بقلق  ت�شعر  املتحدة  "الواليات  اإن 
تعتربها جمهورية قرب�س  تنقيب يف منطقة  بعمليات  البدء  ب�شاأن 

منطقتها االقت�شادية اخلال�شة".
باإثارة  وتهدد  اال�شتفزاز  بالغة  اخلطوة  "هذه  املتحدثة:  واأ�شافت 
هذه  وق��ف  على  ال��رتك��ي��ة  ال�شلطات  نح�س  املنطقة.  يف  ال��ت��وت��رات 
العمليات ون�شجع جميع االأطراف على �شبط النف�س"، وفق ما نقلت 

وكالة "فران�س بر�س".
عن  تنقيب  عمليات  اإج���راء  نيتها  اجلمعة  اأعلنت  ق��د  تركيا  وك��ان��ت 
ال�شلطات  توؤكد  املتو�شط  البحر  �شبتمرب يف منطقة من  الغاز حتى 
القرب�شية اأنها تندرج �شمن املنطقة االقت�شادية اخلال�شة للجزيرة. 
موغرييني،  فيديريكا  االأوروب����ي  االحت���اد  خارجية  وزي���رة  واأع��رب��ت 
ال�شبت، عن "قلقها البالغ" حيال "اإعالن تركيا نيتها القيام باأن�شطة 

تنقيب "عن الغاز" يف املنطقة االقت�شادية اخلال�شة لقرب�س".

عوا�صم

نيودلهي

كراكا�س

وا�شنطن

احلوثي يرفع اأ�صعار الكهرباء وي�صتثني القيادات
•• �صنعاء-وكاالت:

احلوثي  مليلي�شيات  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ك��ه��رب��اء  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  م�����ش��در  ك�����ش��ف 
االنقالبية، عن رفع اأ�شعار بيع الكهرباء للمواطنني اإىل مبالغ كبرية يعجز 
القيادات  القرار  من  ا�شتثنت  امليلي�شيات  اأن  اإىل  م�شرياً  �شدادا،  عن  الكثري 

احلوثية واملوالني لها.
وقال امل�شدر، وفق �شحيفة "الوطن" ال�شعودية، اأم�س االثنني، اإن "خدمات 
الكهرباء التجارية رفعت اأ�شعار بيعها لي�شبح �شعر الكيلووات الواحد فقط 
اإىل مبلغ 300 ريال، مبيناً اأن هذا النوع اخلدماتي ي�شتثمر فيه احلوثيون 
من خالل اإيجاد �شوق �شوداء، وهنا الفرق الكبري عن ال�شعر ال�شابق، حيث 
كان �شعر الكيلو الواحد 9 رياالت، والذي كان احلوثيون يرف�شون �شداده 
على  �شيطرتهم  بعد  ال��ي��وم  �شاعفوه  بينما  ارت��ف��اع��ه��ا،  بحجة  ال�شابق  يف 

يفر�شون على  اأن احلوثيني  امل�شدر،  واأ�شاف  اأ�شعاف كبرية".  اإىل  �شنعاء 
جتار بيع الكهرباء التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية رفع االأ�شعار، مبا يتوافق 
ومن  وتعذيبه،  ن�شاطه  اإي��ق��اف  يتم  يخالف  وم��ن  اإج��ب��اري��اً،  خمططهم  مع 
ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  كهربائية  و�شيلة  اأي  ي�شتخدم  احلوثيون  يجده 
تثبت  اإذا  ث��م  وم��ن  امتالكها،  وكيفية  اأ�شا�شها  ع��ن  والبحث  التحري  يتم 
خمالفة توجيهاتهم يتم �شحب الكهرباء ومعاقبة امل�شتهلك والبائع. ومن 
جهة اأخرى، اأ�شار اإىل اأن احلوثيني دمروا التعليم وا�شتثمروا فيه، وكذلك 
اأرواح  وا�شتثمروا يف  الطبية  واملعدات  الطبية  امل��واد  باعوا  ال�شحة حيث  يف 
املواطنني، الفتاً اإىل رفع احلوثيني اأ�شعار اأ�شطوانات الغاز اإىل مبالغ مالية 
االت�شاالت  قطاع  يف  ا�شتثماراتهم  اإىل  اإ�شافًة  ال��ب��رتول،  وكذلك  �شخمة، 
ووزارات ال�شناعة والكهرباء وال�شياحة والريا�شة والزراعة واالإعالم وباقي 

الوزارات التي تقا�شموا منا�شبها. 

غ�صب اإ�صرائيلي من ف�صل نتانياهو 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ���ش��رائ��ي��ل وحما�س،  ب��ني  ال��ن��ار  اإط���الق  ل��وق��ف  ه��دن��ة  اإىل  التو�شل  بعد 
واعرتف  اإ���ش��رائ��ي��ل.  يف  ال�شيا�شية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  ردود  ت��وال��ت 
التلفزيون االإ�شرائيلي يف تقرير، بغ�شب الكثري من القادة وامل�شوؤولني 
اأبي�س"،  "اأزرق  الهدنة.  وقال رئي�س حزب  نتيجة لهذه  االإ�شرائيليني 
بيني غانت�س، اإن "جناح الفل�شطينيني يف اإطالق حوايل 700 قذيفة، 
ومقتل اأربعة اإ�شرائيليني وجرح اآخرين، يعك�س ف�شاًل اإ�شرائيلياً".  وقال 
غانت�س، اأي�شاً اإن "هذا العدد من ال�شربات الفل�شطينية يعك�س فقدان 
اآخر  "ر�شوخ  باأنه  النار  اإطالق  وقف  وا�شفاً  االإ�شرائيلي"،  الردع  هيبة 
البتزاز حما�س، وغريها من املنظمات الفل�شطينية". واأكد غانت�س، على 
�شرورة الرد بحزم، اإذا جتددت ال�شربات الفل�شطينية، واإذا �شاد الهدوء 

�شمان  اإىل  ت��وؤدي  �شيا�شية  بخطوة  قدماً  للدفع  الو�شع  اغتنام  فيجب 
الهدوء واال�شتقرار طويلي االأم��د.   ومل تتوقف االنتقادات عند حزب 
اأي�شاً لدى حزب الليكود، حيث انتقد ع�شو  اأبي�س" فقط، ولكن  "اأزرق 
حزب الليكود جدعون �شاعر، التو�شل اإىل اتفاق لوقف اإطالق النار يف 
يوؤكد  اأن  االإ�شالمي، دون  اأعلنت عنه حما�س، واجلهاد  قطاع غزة، كما 
اإ�شرائيلياً.  واعترب �شاعر، يف تغريدة على تويرت اأنه "ما من اإجنازات 
قتالية  التي متر بني جولة  الزمنية  الفرتات  واأن  ذل��ك،  الإ�شرائيل يف 
قوة".  الفل�شطينية  املنظمات  ت��زداد  بينما  التقل�س،  يف  اآخ��ذة  واأخ���رى 
اأ�شدر،  نتانياهو  اأن  تاأجيلها. يذكر  املعركة مل متنع بل مت  اأن  واأ�شاف 
اأم�س االأول االثنني، بياناً، قال فيه اإن "اإ�شرائيل جنحت يف �شرب اأكر 
"املعركة مل  اإن  قائاًل،  فل�شطينيني،  ق��ادة  وا�شتهدفت  350 هدفاً  من 

تنتِه بعد، وهي تتطلب ال�شرب والر�شد"، ح�شب زعمه.

•• عوا�صم-وكاالت:

تابع العامل، اأول من اأم�س م�شاهد 
م��روع��ة، ون���ادرة احل���دوث، حلريق 
طائرة رو�شية على مدرج الهبوط 
اأ����ش���ف���ر ع���ن م��ق��ت��ل ال���ع�������ش���رات، يف 
مو�شكو،  ال��ع��ا���ش��م��ة  ق����رب  م���ط���ار 
ب�شاأن  التفا�شيل  ت��الح��ق��ت  فيما 
احل�������ادث امل����اأ�����ش����اوي. وُق����ت����ل 41 
�شخ�شاً على االأقل، بينهم طفالن، 
لطائرة  اال�شطراري  الهبوط  اإثر 
"اأيروفلوت"  ل�������ش���رك���ة  ت���اب���ع���ة 
ال��رو���ش��ّي��ة، وان�����دالع ح��ري��ق فيها، 
واأظهرت  املحّققون.  اأعلن  ما  وفق 
ُن�������ش���رت على  اأ����ش���رط���ة م�������ش���ّورة، 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع 
الهبوط يف مطار  الطائرة حتاول 

�شريمييتييفو الدويل يف مو�شكو.
رّكاباً  اأخ��رى  اأ�شرطة  اأظهرت  كما 
منها،  ه��رب��ا  القفز  اإىل  ُي�����ش��ارع��ون 
بعد ا�شتعال النريان فيها، وت�شاعد 

دخان اأ�شود كثيف.
وقالت جلنة املحّققني يف بيان اإّنه 
"كان هناك على منت الطائرة 78 

�شخ�شاً، بينهم اأفرادها".
"وفقاً  اأن������ه  ال���ل���ج���ن���ة  واأ�����ش����اف����ت 
للمعلومات املحّدثة" التي يف حوزة 
املحّققني حتى االآن "فقد جنا 37 
�شابقة  ح�شيلة  وك��ان��ت  �شخ�شاً"، 
اأ�شارت اإىل وجود 13 قتياًل فقط 

من بني الركاب ال�78.
الرو�شي فالدميري  الرئي�س  وقّدم 
ع����ائ����الت  اإىل  ت�����ع�����ازي�����ه  ب�����وت�����ن 
الناطق  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  ال�شحايا، 

با�شمه دميرتي بي�شكوف.
اإنرتفاك�س  ل��وك��ال��ة  م�شدر  وق���ال 
"الطائرة وجهت نداء ا�شتغاثة  اإّن 
ب����ع����د اإق�����الع�����ه�����ا. ل����ق����د ح����اول����ت 
لكّنها  ا���ش��ط��راري  بهبوط  ال��ق��ي��ام 
ويف  االأوىل،  امل�������ّرة  يف  ت��ن��ج��ح  مل 
هيكلها  ا����ش���ط���دم  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����رة 
النريان".  فيها  واندلعت  باالأر�س 
وك��ان��ت ال��ط��ائ��رة، وه��ي م��ن طراز 
اأول  وه����ي   ،"100 ���ش��وب��رج��ي��ت 
بعد  ال�شنع  رو�شّية  مدنّية  طائرة 
رحلة  ت�شري  ال�شوفياتية،  احلقبة 
وذكر  ومورمان�شك.  مو�شكو  ب��ني 
املتخ�ش�س  رادار"  "فاليت  موقع 
ال�شاعة  اأق����ل����ع����ت  ال����ط����ائ����رة  اأن 
غ".  ت   15:03"  18:03
تعّر�شها  ع���ن  ق��ب��ط��ان��ه��ا  وحت�����ّدث 
ال�شاعة  يف  التحليق  اأث��ن��اء  حل��ادث 
فقط  دقائق   7 بعد  اأي   ،18:11
ي��وّج��ه نداء  اأن  م��ن االإق����الع، قبل 

ا�شتغاثة يف ال�شاعة 18:25.
واأو�شحت جلنة التحقيق الرو�شية 
ُفتح"،  "حتقيقاً جنائياً  اأن  يف بيان 
اأ���ش��ب��اب احلريق  ت���زال  يف وق���ت ال 
جم��ه��ول��ة، ف��ي��م��ا ق��ال��ت وك��ال��ة ريا 
اإّن��ه قد يكون ناجتاً عن  نوفو�شتي 

خلل يف نظام الكهرباء.
اأق������رت �شركة  اخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
كانت  باأنها  االأم��ريك��ي��ة  "بوينغ" 
تهدد  م�شكلة  ب��وج��ود  دراي����ة  ع��ل��ى 
 737" ���ش��الم��ة ط����ائ����رات ط�����راز 
كارثتي  وقوع  قبل  وذلك  ماك�س"، 
اإندوني�شيا واإثيوبيا، لكنها تغا�شت 
ما  الت�شرف"، وفق  "عدم  وق��ررت 

نقل موقع "�شي اإن اإن".
االأمريكية  ال�����ش��رك��ة  واع����رتف����ت 
���ش��اب��ق��ا ب����اأن ن��ظ��ام ال��ت��ن��ب��ي��ه الذي 
ميزة  يكون  اأن  املفرت�س  م��ن  ك��ان 
رئي�شة يف االأ�شطول "مل يكن قابال 

للت�شغيل يف جميع الطائرات".
بوينغ  اإن  اإن"  اإن  "�شي  وق������ال 
اأ����ش���درت ب��ي��ان��ا ج���دي���دا، ي��وؤك��د اأن 
ال�شركة كانت على علم قبل اأ�شهر 
من حادث حتطم الطائرتني "باأن 
بالطريقة  يعمل  ال  االإن���ذار  نظام 
ب��ه��ا الطائرة  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي ك��ان��ت 

على امل�شرتين".
اأن  اإال  امل�شبق،  العلم  من  وبالرغم 
ال�شركة مل تكلف نف�شها عناء اإخبار 
خطوط الطريان اأو اإدارة الطريان 
بامل�شكلة.  االأم��ريك��ي��ة  الفيدرالية 
اأن بوينغ قامت  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 
عند  اخل��ط��اأ  اإىل  ب�شيطة  ب��اإ���ش��ارة 
بعد  ال��ف��ي��درال��ي��ة،  ال��ط��ريان  اإدارة 
مل  لكنها  االأوىل،  التحطم  حادثة 
م�شيفا  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ك���ل  ت��ك�����ش��ف 

كان  اإذا  م��ا  ت��ذك��ر  مل  اأن��ه��ا  "كما 
اخللل يتعلق بال�شالمة اأم ال".

لل�شركة  اجل��دي��د  البيان  يف  وج��اء 
طائرات  ت��ع��ود  "حني  ال��ع��م��الق��ة 
�شيحظى  ال���ع���م���ل،  اإىل  م���اك�������س 
ب��ن��ظ��ام تنبيه  ب��اأك��م��ل��ه  االأ����ش���ط���ول 
يف  للت�شغيل  وق��اب��ل  مفعل  وا���ش��ح 

اأي وقت".
بعدما  االأول،  احل��������ادث  ووق�������ع 
 737 ب���وي���ن���غ  حت���ط���م���ت ط����ائ����رة 
دق��ي��ق��ة من   13 ب��ع��د   8 م��اك�����س 

هاتا  �شوكارنو  مطار  من  اإقالعها 
باإندوني�شيا،  ج��اك��رت��ا  يف  ال����دويل 
جميع  ول��ق��ي   .2018 اأك��ت��وب��ر  يف 
م�شرعهم،  متنها  على  ك��ان��وا  م��ن 

وعددهم 189 راكبا.
2019، حتطمت  10 مار�س  ويف 
ط��ائ��رة اأخ���رى م��ن ال��ط��راز نف�شه 
ب��ع��د 6 دق���ائ���ق م���ن اإق��الع��ه��ا من 
اأبابا  اأدي�����س  االإث��ي��وب��ي��ة  العا�شمة 
ركابها  جميع  وقتل  كينيا.  باجتاه 
وعددهم 149 راكبا و8 من اأفراد 

الطاقم. وظهرت ق�شية اخللل يف 
الطائرة  بعد حتطم  التبنيه  نظام 
هناك  تكن  مل  لكن  اإندوني�شيا،  يف 
اأنها  الوقت على  موؤ�شرات يف ذلك 
ت�شنيع  خ���ط���اأ مي�����س  ع���ن  ن���اجت���ة 

�شركة بوينغ.
ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات حماية  ن��ظ��ام  وي���وف���ر 
على  يعمل  اإذ  للطيارين،  اإ�شافية 
ي���ك���ون هناك  حت���ذي���ره���م ع��ن��دم��ا 
م�شت�شعرين  ق�����راءة  ب���ني  خ����الف 

منف�شلني لزاوية اأنف الطائرة.

بعد 55 يوما.. بوينغ تعرتف بخطاأها القاتل بحادثتي 737 ماك�س

ماأ�صاة اأول طائرة مدنية رو�صية �صنعت  دقائق   7

بن �صالح يدعو ل� حوار ذكي ملواجهة حتديات اجلزائر

والتنمية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الإر����ش���اء 
���ش��اغ��ي��ة وتفاعال  اآذان�����ا  وال���رخ���اء 
التغيري  ه��و م�شعى  وه��ا  اإي��ج��اب��ي��ا، 

يحقق تقدما ب�شكل يومي".

امل����رح����ل����ة  ه��������ذه  اجل��������زائ��������ري يف 
امل�شريية.

وفيما يتعلق مبلف الف�شاد، اأو�شح 
مكافحة  ع��م��ل��ي��ات  اأن  ���ش��ال��ح  ب���ن 

التغيري  اأه������داف  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ح��ظ��ي��ت ب��ت��واف��ق م���ن ق��ب��ل جميع 
التي  وموؤ�ش�شاته  املجتمع  طبقات 
ال�شعب  م���راف���ق���ة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 

•• اجلزائر-وكاالت:

املوؤقت،  اجل���زائ���ري  ال��رئ��ي�����س  دع���ا 
اإىل احلوار  القادر بن �شالح،  عبد 
ال���ذك���ي وال���ب���ن���اء، وال���ت���واف���ق على 
رئي�س  الن��ت��خ��اب  مالئمة  ���ش��روط 
للبالد الإر�شاء اال�شتقرار ال�شيا�شي 
التي  واملطالب  التطلعات  وحتقيق 

نادى بها ال�شعب.
�شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة  خ��ط��اب  ويف 
ال�شهر  اإن  رم�شان، قال بن �شالح 
به  وق���ت مت��ر  "يحل يف  ال��ف�����ش��ي��ل 
اجل���زائ���ر ب���ظ���روف دق��ي��ق��ة، حيث 
تبواأ ال�شعب منرب التاريخ م�شنودا 
بروح املبادرة، �شاعيا لبناء م�شتقبل 

اأف�شل".
واأ�شاف: "اإن ما جرى يف اجلزائر 
مّثل  املا�شية  القليلة  ال�شهور  يف 
حمطة نوعية يف تاريخها، �شمتها 
يف  وال��ن�����ش��ج  ال�شلمية  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ب�شكل  ط����رح����ت  ال����ت����ي  امل����ط����ال����ب 

ح�شاري اأبهر العامل".
ال�شعب  تلقت دعوات  "لقد  وتابع: 

هذه االآفة وتبديد االأموال العامة 
عرفت ت�شارعا يوؤكد ب�شكل ال يقبل 
العدالة،  ق��ب�����ش��ة  ���ش��ل��ط��ة  اجل����دل 
االإجراءات  لتلك  "�شيكون  م�شيفا 
اإي����ج����اب����ي����ة وا�����ش����ح����ة على  اآث���������ار 
اقت�شادنا الوطني الذي �شيتخل�س 
التي  ال�شابقة  املمار�شات  اآث��ار  من 

اأعاقت تقدمه".
امل�����وؤق�����ت اإىل  ال���رئ���ي�������س  وت����ط����رق 
التي  ب�"التهديدات  و���ش��ف��ه  م���ا 
قال:  ح��ي��ث  باجلزائر"،  ت��رتب�����س 
ببلدنا  ترتب�س  التي  "التهديدات 
تبدو  ال���ت���ي  ب��ال��ب�����ش��اط��ة  ل��ي�����ش��ت 
خارجي  م�شدر  ذات  فهي  عليها، 

بامتدادات داخلية".
"تبقى  ق�������ائ�������ال:  وا������ش�����رت������ش�����ل 
امل�����ش��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���ل���وط���ن متلي 
البالد  اأم��ن  على  املحافظة  علينا 
االإقرار  م��ع  واملوؤ�ش�شات  واملن�شاآت 
بعدم التقليل من التهديدات التي 
ترمى لزعزعة ا�شتقرار اجلزائر".
للتحلي  اجل��زائ��ري  ال�شعب  ودع���ا 
والتنبه  اليقظة  درج���ات  باأق�شى 

ل�����الأخ�����ط�����ار امل����ح����دق����ة ب���ال���ب���الد 
اخلبيثة  ال�����ن�����واي�����ا  وم�����واج�����ه�����ة 
تهدف  التي  العدائية  والت�شرفات 
مبوؤ�ش�شات  وامل�شا�س  الفتنة  ل��زرع 

الدولة.
و���ش��دد ع��ل��ى احل����وار ل��ل��خ��روج من 
امل���������اأزق ال������ذي مت����ر ب����ه اجل���زائ���ر 
تغليب  اإىل  داعيا  �شلمية،  بطريقة 
العقالنية وامل�شلحة العامة لالأمة 
الفردية  اأو  احلزبية  امل�شالح  على 

ال�شيقة.
للبالد،  رئي�س  النتخاب  وبالن�شبة 
ب���نّي ب��ن ���ش��ال��ح اأن امل�����ش��األ��ة ملحة 
احلوار  �شلب  يف  تكون  اأن  وينبغي 
املجتمع،  م����ك����ون����ات  ج���م���ي���ع  م�����ع 
جميع  م��ن  وا���ش��ع  بتوافق  وحتظى 
"الدولة  اأن  االأطراف، موؤكدا على 
هذا  يف  الكلمة  الإع��ط��اء  م�شممة 
�شيختار  م��ن  ف��ه��و  لل�شعب  االأم����ر 
نظاما  ���ش��ي��م��ث��ل  ال�����ذي  ال��رئ��ي�����س 
جديدا �شيعمل على اإحداث تغيري 
امل�شروعة  املطالب  يلبي  تدريجي 

للمواطنني".

تعليق حمادثات وا�صنطن وطالبان
•• الدوحة-اأ ف ب:

املتحدة  الواليات  بني  جُت��رى  التي  اأفغان�شتان  يف  ال�شالم  حمادثات  ُعلقت 
وحركة طالبان، اأم�س يف اأول يوم من �شهر رم�شان يف حني يبدو الطرفان 
من  االأمريكّية  القّوات  الن�شحاب  زمني  جدول  و�شع  مب�شاألة  ي�شطدمان 
�شاهني  �شهيل  الدوحة  با�شم طالبان يف  ال�شيا�شي  املتحّدث  واأعلن  البالد. 
اأن ُت�شتاأنف  اأول يوم من �شهر رم�شان على  يف تغريدة تعليق املحادثات يف 
الثالثاء. وقال مدير مركز الدرا�شات ب�شاأن النزاعات وامل�شاعدة االإن�شانية 
اأن  م��ع��ت��رباً  ال��ث��الث��اء  �شُت�شتاأنف  امل��ح��اث��ات  اإن  ب��رك��ات  �شلطان  ال��دوح��ة  يف 

املفاو�شات التي �شبق اأن بداأت "حققت تقدماً جيداً".
املحادثات  اأّن  االأح��د  اأك��د يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س  اأن �شاهني  اإال 
ت�����ش��ط��دم مب�����ش��األ��ة رئ��ي�����ش��ة وه���ي و���ش��ع ج����دول زم��ن��ي الن�����ش��ح��اب القّوات 
زمني الن�شحاب حمتمل،  اإع��الن جدول  وقبل  اأفغان�شتان.  االأمريكّية من 
جمال  يف  �شمانات  طالبان  تقدمي  ���ش��رورة  على  املتحدة  ال��والي��ات  ُت�شّدد 
ل اإىل وقف الإطالق النار، وفتح حوار اأفغاين مع  مكافحة االإرهاب، والتو�شّ
ممثلني عن احلكومة وم�شوؤولني اآخرين. اإال اأّن طالبان توؤّكد اأّنها لن تّتخذ 

اأّي خطوة قبل اإعالن وا�شنطن ر�شمياً جدول االن�شحاب هذا.
ودعا الرئي�س االأفغاين اأ�شرف غني االأ�شبوع املا�شي خالل اجتماع تاريخي 
للمجل�س الكبري "اللويا جريغا" الذي ي�شّم االآالف من كبار ال�شخ�شيات 
االأفغانية يف كابول، حركة طالبان اإىل وقف الإطالق النار يف اأول يوم من 
�شهر رم�شان. وجدد هذا النداء االثنني يف �شريط فيديو مت بّثه يف منا�شبة 
"رم�شان هو �شهر ال�شالم وامل�شاحلة. اأدعو مرة  بدء �شهر رم�شان. وقال 
مطالب  باالعتبار  واالأخ��ذ  ال�شهر  لهذا  احرتامهم  الإثبات  طالبان  اأخ��رى 

ال�شعب االأفغاين يف ما يخ�ّس ال�شالم وامل�شاحلة".

بغداد ت�صعى دبلوما�صيًا لإنهاء الوجود الرتكي
•• بغداد-وكاالت:

باأنها  ال��ع��راق��ي��ة  اأف����ادت احل��ك��وم��ة 
القوات  ت��واج��د  اإن��ه��اء  اإىل  ت�شعى 
بالو�شائل  اأرا�شيها  على  الرتكية 

الدبلوما�شية.
وقالت وثيقة ر�شمية، ن�شرت  اأم�س 
م���دي���ر مكتب  ب��ت��وق��ي��ع  االث����ن����ني، 
الدكتور  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س 
"احلكومة  اإن  ها�شم،  الكرمي  عبد 
القوات  تواجد  اأن  تدرك  العراقية 
�شلباً  يوؤثر  اأرا�شيها  على  الرتكية 
البلدين،  وا����ش���ت���ق���رار  اأم�����ن  ع��ل��ى 
التواجد  اإن���ه���اء  اإىل  ت�شعى  وه���ي 
بالو�شائل  اأرا���ش��ي��ه��ا  على  ال��رتك��ي 

الدبلوما�شية".
قوات  عدد  "بلغ  الوثيقة  واأ�شافت 
ال��ع��راق حتى  ال��دويل يف  التحالف 
املا�شي  االأول"  "كانون  دي�شمرب 
 6132 م��ن��ه��م  ف�������رداً   8956
ب�شفة  االأم���ري���ك���ي���ة  ال����ق����وات  م���ن 
م�شت�شارين ومدربني ودعم واإ�شناد 

جوي".

والواليات املتحدة االأمريكية نهاية 
تلك  بقاء  م��دة  مل حت��دد   2008
القوات، الفتة اإىل تنظيم االأن�شطة 
خالل وجود القوات االأمريكية يف 

العراق ب�شكل موؤقت.
�شيعية  وت����ي����ارات  ك��ت��ل  وت���ط���ال���ب 

وذك�������رت ال���وث���ي���ق���ة، ال���ت���ي ج����اءت 
ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب من 
فالح  العراقي  ال��ربمل��ان  يف  النائب 
ال�شند  ك��ت��ل��ة  م���ن  ج��ا���ش��م  ح�����ش��ن 
االط�����ار  ات���ف���اق���ي���ة  اأن  ال����وط����ن����ي، 
العراق  بني  املوقعة  اال�شرتاتيجي 

مم��ث��ل��ة يف ال���ربمل���ان ال��ع��راق��ي اإىل 
القوات  اإخ��راج  يتيح  اإ�شدار قانون 
الذي  االأم��ر  العراق  من  االأجنبية 
ترف�شه التيارات ال�شنية التي ترى 
اأن اخلطر الي��زال يحيط بالعراق 

من اجلماعات االإرهابية.

فوز املر�صح ال�صرتاكي 
الدميوقراطي يف بنما 

 
•• بنما-اأ ف ب:

"نيتو" كورتيزو بفارق �شئيل يف  فاز اال�شرتاكي-الدميوقراطي لورنتينو 
االنتخابات الرئا�شية يف بنما على مر�شح اليمني روميلو رو الذي جتاوزه ب 

االأ�شوات. من  فقط   2%
اعلنت  ال��رتق��ب،  م��ن  �شاعات  وع��ق��ب 
انتخاب  لبنما  االن��ت��خ��اب��ي��ة  املحكمة 
لوالية  اال���ش��رتاك��ي-ال��دمي��وق��راط��ي 

واحدة ت�شتمر خم�س �شنوات.
 92،51% يف  البطاقات  ف��رز  وبعد 
املحكمة  اع�����ت�����ربت  امل����ك����ات����ب،  م�����ن 
االنتخابية ان هذا االجتاه "يتوا�شل" 
ع��ل��ى رغ����م ال����ف����ارق ال�����ذي ي��ق��ل عن 
املر�شحني  ب���ني  ���ش��وت   40،000
املت�شدرين. فقد ح�شل اال�شرتاكي-
%33،08 من  على  الدميوقراطي 
 31،06% م��ق��اب��ل  يف  االأ������ش�����وات، 

ملناف�شه اليميني.
وت��ق��دم ال���رج���الن ب��ف��ارق ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ر���ش��ح امل�����ش��ت��ق��ل ري���ك���اردو لومبانا 

حملته. �شعار  الف�شاد  مكافحة  من  جعل  الذي   ،"19،34%"
وقال كورتيزو لدى مغادرته اجتماعا مع خ�شمه وق�شاة املحكمة االنتخابية 
"لقد فزنا". من جانبه، مل يعرتف رو بهزميته، ومدد اأكر من �شاعة فرتة 

االنتظار الإعالن النتائج.
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عربي ودويل

جتربته تثبت اأنه ل يرتدع اأو متلهف للمحادثات 

�صاروخ كيم يعني اأنه يريد التفاو�ش..كيف يرّد ترامب؟

باأنها  ال��ت�����ش��ل��ح،  ن����زع  م��ف��او���ش��ات 
وخطرية". "�شاذجة 

اأول  اأن  امل����ق����ال  ك����ات����ب  وي���ع���ت���رب 
ل��ق��اء ق��م��ة ب��ني ال��رئ��ي�����س الرو�شي 
فالدميري بوتني وكيم كان مبثابة 
خطوة ا�شرتاتيجية كربى م�شادة 

للواليات املتحدة.
كوريا  اأن  ال��ك��ات��ب  ي���رى  ذل���ك  اإىل 
مدرو�شاً  ق���راراً  اتخذت  ال�شمالية 
ق���ذائ���ف ق�شرية  اأط��ل��ق��ت  ع��ن��دم��ا 
اآخر.   ICBM عن  امل��دى عو�شاً 
و�شكلت وهماً باأن اأزمة اأكرب اأمكن 
باإطالق  ال��ت��ه��دي��د  م���ع  جت��ن��ب��ه��ا، 
ترتاجع  مل  اإذا  ج��دي��دة  ���ش��واري��خ 

الواليات املتحدة.
وي����رى ال��ك��ات��ب اأن����ه ب��ق��در م���ا هو 
اللحظة،  ه�����ذه  يف  م���ت���وق���ع  غ����ري 
حت��ف��ز ا����ش���ت���ف���زازت ك��ي��م ك����اًل من 
تخفيف  ع���ل���ى  ورو����ش���ي���ا  ال�������ش���ني 
ال�شمالية  ك���وري���ا  ���ش��د  ع���ق���وب���ات 
الوقت  ويف  الت�شعيد.  منع  بهدف 
قدماً  ي��ان��غ  بيونغ  مت�شي  نف�شه، 

املتحدة  ال������والي������ات  ق���م���ة  ف�������ش���ل 
هانوي،  ال�����ش��م��ال��ي��ة يف  ك��وري��ا  م��ع 
قال  ف��ق��د  فرباير"�شباط".  يف 
ك���ي���م يف خ���ط���اب األ����ق����اه ي�����وم 12 
ال  اأن��ن��ا  "اأعتقد  اأبريل"ني�شان": 
بعقد  مهوو�شني  ن�شبح  اأن  يجب 
ق��م��ة م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأننا 
ولن  ع��ق��وب��ات.  ل��رف��ع  متعط�شون 
رفع  م�شاألة  اأفكارنا  على  ت�شتحوذ 
بل  معادية،  قوة  فر�شتها  عقوبات 
ازدهار  لتحقيق  ال��ط��ري��ق  �شنفتح 

اقت�شادي بو�شائلنا الذاتية". 
نائبة  م����وؤخ����راً  ان���ت���ق���دت  ك���ذل���ك، 
ال�شمايل  الكوري  اخلارجية  وزي��ر 
تعليقات �شدرت عن جون بولتون، 
م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي 
�شوداوية".  اإياها"  م���ع���ت���ربة 
بها  اأدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  وو����ش���ف���ت 
مايك  االأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر 
تعدل  اأن  احتمال  ب�شاأن  بومبيو، 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة م�����ش��اره��ا مع 
انهارت  ح���ال  يف  ال�شمالية  ك��وري��ا 

�شواريخ  تطوير  يف  برناجمها  يف 
 .ICBM

طويل،  وقت  منذ  الكاتب،  وح�شب 
ج��ع��ل ن��ظ��ام ك��ي��م ك���اًل م��ن اليابان 
رهينتني  اجل����ن����وب����ي����ة  وك������وري������ا 
التقليدية.  و�شواريخها  ملدفعيتها 
الواليات  اليوم من جعل  واق��رتب 

املتحدة رهينة البتزازه النووي. 
كوريا  حكومة  اأن  التاريخ  ويظهر 
ل��ع��ب��ة دفاعية  ال�����ش��م��ال��ي��ة مت��ار���س 
وهجومية يف اآن معاً، وهي تتم�شك 
بقواعد را�شخة. ويرى الكاتب باأنه 
حتت  ال�شمالية  ك��وري��ا  ت��ق��ع  فيما 
م�شتهدفة،  مالية  عقوبات  طائلة 
مل متار�س الواليات املتحدة كامل 
عقوبات  ب��رن��ام��ج  ل��ف��ر���س  ث��ق��ل��ه��ا 

حادة. 
وخالفاً العتقاد �شعبي – غالباً ما 
و�شناع  و�شحفيون  خ��رباء  يوؤكده 
ال�شمالية  ك��وري��ا  لي�شت  �شيا�شة، 
لعقوبات،  هدفاً  العامل  دول  اأك��ر 
يف  اأ�شد،  عقوبات  فر�س  بعد  حتى 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ����ش���ت���اذ  ي������ون يل،  ����ش���ون���غ  ي������رى 
والقانون  ال���ك���وري���ة  ال����درا�����ش����ات 
اأن  االأمريكية،  تافت  جامعة  لدى 
ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  اإط���الق 
جديداً  ���ش��اروخ��اً  اأون  ج��ون��غ  كيم 
الواليات  يريد حم��اورة  اأن��ه  يعني 
االأمريكي  الرئي�س  وعلى  املتحدة، 
تلك  اأال مي��ن��ح��ه  ت���رام���ب  دون���ال���د 
ال����ف����ر�����ش����ة.   وك���م���ا ل���ف���ت يل، يف 
يف  تاميز"،  "نيويورك  �شحيفة 
ا�شرتاتيجيتها يف  ا�شتعرا�س  اإطار 
التحدي والتعمية، اأطلقت حكومة 
ال�شبت  �شبيحة  ال�شمالية،  كوريا 
ما  ال�شرقي  �شاحلها  م��ن  االأخ���ري، 
اجلنوبي  ال��ك��وري  اجلي�س  و�شفه 
املدى".  ق�����ش��رية  "قذائف  ب��اأن��ه��ا 
من  االأوىل  التجربة  تلك  وك��ان��ت 
نوفمرب"ت�شرين  م���ن���ذ  ن���وع���ه���ا 
اأطلقت  عندما   ،2017 الثاين" 
للقارات  عابراً  بالي�شتياً  �شاروخاً 
�شرب  ع��ل��ى  ق�������ادراً   )ICBM(

الواليات املتحدة. 
من  �شكل  اإىل  املقال  كاتب  وي�شري 
االأم����ل امل��ح��دود اإث���ر ل��ق��اء ترامب 
يف  �شنغافورة،  يف  اأون  جونغ  بكيم 
ولكن  امل��ا���ش��ي.  يونيو"حزيران" 
ا�شتفزاز يوم ال�شبت االأخري ال يدع 
اأن��ه، ومن جديد،  جمااًل لل�شك يف 
تتعمد حكومة بيونغ يانغ، تدريجاً 
موقفها  لتقوية  ت��وت��رات  ت�شعيد 
الأجل  لكن  املتحدة،  الواليات  اأمام 
متعرة،  مفاو�شات  ���ش��روط  ر�شم 

هذه املرة.
وح�����ش��ب ال���ك���ات���ب، ب������درت، خالل 
االأ�����ش����اب����ي����ع االأخ�����������رية، اإ������ش�����ارات 
خ���ط���وة  ات������خ������اذ  اح�����ت�����م�����ال  اإىل 
م���ن ه����ذا ال��ق��ب��ي��ل، وخ���ا����ش���ة بعد 

فرباير" �شباط" 2016.
العقوبات  تعترب  ال��ك��ات��ب،  وب����راأي 
خالفاً  ذك����ي����ة،  اأ����ش���ل���ح���ة  مب���ث���اب���ة 
الأخرى اأحادية البعد فر�شت اإبان 
احلرب الباردة. فقد اكت�شفت وزارة 
اخل��زان��ة االأم��ري��ك��ي��ة، وه��ي ت�شعى 
اأن فر�س  اإرهابيني،  لوقف متويل 
رئي�شي  ه��دف  �شد  مالية  عقوبات 
و�شائل  ي��ع��ت��رب  ����ش���رك���ائ���ه  و����ش���د 
�شغط �شديدة الفعالية. فقد عدت 
م�شارف  ع��ل��ى  ف��ر���ش��ت  غ���رام���ات 
مع  تتعامل جتارياً  كانت  و�شركات 
اأعادت  التي  االأ�شباب  اأح��د  اإي���ران، 
املفاو�شات  ط��اول��ة  اإىل  حكومتها 
تقرير  ح�شب  ول��ك��ن،   .2013 يف 
عن  مار�س"اآذار"  يف  ������ش�����در، 
جمموعة من اخلرباء لدى االأمم 
املتحدة: "ما زالت كوريا ال�شمالية 
النظام  من  اال�شتفادة  على  ق��ادرة 

املايل الدويل".
جميع  م���ن   62% ق���راب���ة  والأن 
ال���ت���ح���وي���الت امل���ال���ي���ة يف ال���ع���امل، 
اأن  يت�شح  ال����دوالر،  بوا�شطة  تتم 
نفوذاً  مت��ل��ك  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
جتميد  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ه����ي  ه�����ائ�����اًل. 
الكورية  القيادة  وممتلكات  اأ�شول 
ال�������ش���م���ال���ي���ة يف اخل����������ارج، ع����الوة 
مبليارات  غ����رام����ات  ف���ر����س  ع��ل��ى 

الدوالرات على اأي طرف ثالث. 
ال�شبت  جت���رب���ة  ت���اأت���ي  ذل�����ك،  اإىل 
يرتدع.  ال  كيم  اأن  لتثبت  املا�شي 
وهو متلهف للمحادثات، واإن عادت 
لديبلوما�شية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
كوريا  ت���ت���وق���ف  ل����ن  ال����ت����ن����ازالت، 
باجتاه  ال�������ش���ري  ع����ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
حتقيق �شبب وجودها: الأن ت�شبح 
الدولة املهيمنة على �شبه اجلزيرة 
ال���ك���وري���ة، ورمب�����ا ال���وح���ي���دة، كما 

تاأمل. 

النائب العام ال�صوداين ُيحقق مع الب�صري 
•• اخلرطوم-وكاالت:

عمر  الرئي�س  مع  م��رة  الأول  حققت  اأنها  ال�شودانية  النيابة  اأعلنت 
الب�شري، الذي اأطيح به من من�شبه يف 11 من ال�شهر املا�شي، يف ظل 
اتهامه بغ�شيل االأموال واالجتار يف العملة ال�شعبة، بعد العثور على 

ماليني الدوالرات واليورو يف مقر اإقامته باخلرطوم.
يذكر اأن الب�شري، الذي ظل يف ال�شلطة لثالثني عاماً، ُعزل من قبل 

اجلي�س بعد احتجاجات حا�شدة �شده.
وقالت وكالة االأنباء ال�شودانية �شونا، اإن التحقيق مع الب�شري بتهمتي 

غ�شيل االأموال واالجتار يف العملة.

مع  بالتحقيق  "اأيار" اجل���اري  م��اي��و   2 يف  ال��ع��ام��ة  النيابة  واأم����رت 
 7 م��ن  اأك���ر  على  بيته  يف  ال�شودانية  ال�شلطات  ع��ث��ور  بعد  الب�شري 

ماليني يورو و351 األف دوالر موزعة يف حقائب بال�شتيكية.
بعد  "ني�شان" امل��ا���ش��ي،  اأب���ري���ل   11 يف  ب��ال��ب�����ش��ري  اجل��ي�����س  واأط�����اح 

احتجاجات حا�شدة منذ دي�شمرب "كانون االأول" وال تزال م�شتمرًة.
الع�شكري  املجل�س  اأعلن  �شجن كوبر، ح�شبما  اإىل  نقل  باأيام  وبعدها 
اعتقال  تثبت  ���ش��وراً  تن�شر  مل  ال�شلطات  ل��ك��ن  ال��ب��الد،  يف  احل��اك��م 

الرئي�س ال�شابق.
ويتفاو�س املجل�س حالياً مع املعار�شة حول ت�شكيل حكومة انتقالية 

ت�شم ع�شكريني ومدنيني �شتتوىل ال�شلطة حتى اإجراء انتخابات. 

بايدن ي�صف الرئي�ش الأمريكي ب� املهّرج
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

و�شف نائب الرئي�س االأمريكي ال�شابق واملر�شح الدميوقراطي لالنتخابات 
2020، الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب الذي يهزاأ دائماً  الرئا�شية عام 
من مناف�شيه، باأنه "مهّرج". وخالل اجتماع جلمع االأموال يف كولومبيا يف 
كاروالينا اجلنوبية، تعّر�س بايدن لالنتقاد من جانب اأحد منا�شريه ب�شبب 

طريقته يف الرّد على ترامب الذي يطلق عليه لقب "جو النائم".
وقال هذا املنا�شر للمر�شح الدميوقراطي "اأريدكم اأن تردوا، عندما ُيطلق 

عليكم لقبا، يجب اأن تعطوه لقبا يف املقابل".
من  الكثري  "هناك  متواجدا،  كان  �شحايف  عنه  نقل  ما  وفق  بايدن  فاأجاب 

االألقاب قد اأحّب اأن اأطلقها على هذا الرجل، ميكن اأن تبداأوا مبهّرج".

اأو  م��ع��ار���ش��ي��ه  ع��ل��ى  األ��ق��اب��ا  ب�شكل منتظم  امل��ل��ي��اردي��ر اجل��م��ه��وري  وي��ط��ل��ق 
منتقديه.

اأن��ه ل��ن ي��رتدد يف ال���رّد على  ب��اي��دن املحّنك يف ال�شيا�شة االأم��ريك��ي��ة،  واأك���د 
االنتباه عن  الرئي�س من حتويل  يتمكن  اأن  لكنه ال يريد  ترامب،  هجمات 

امل�شائل املهمة.
وقال بايدن "ما ال اأريده هو اأن يجذبني فيما يريد اأن اأفعله. اإنه يريد اأن 

تكون معركة م�شارعة يف الوحل".
وكان ترامب ا�شتخدم عمره "72 عاماً" �شد املر�شح الدميوقراطي البالغ 

مر�شحاً. ال�21  �شباق  يخو�س  والذي  عاماً   76
وقال ترامب يف 27 ني�شان-اأبريل "اأنا االأكر �شباباً. فاأنا ال اأزال �شابا مفعما 

اأعرف". ال  باحليوية والن�شاط. عندما اأنظر اإىل جو "بايدن"، 

قرية فل�صطينية تكافح لفتح �صريان حياة �صدته اإ�صرائيل 

ال�صني تقاطع حمادثات للحد من الت�صلح النووي 

•• نحالني-رويرتز:

قرى  اإح��دى  نحالني  قرية  تكافح 
بيت حلم  الغربي ملحافظة  الريف 
طريق  ف��ت��ح  الإع����ادة  الفل�شطينية 
رئي�س ميثل �شريان حياة ل�شكانها 
اإ�شرائيل قبل نحو  اأغلقته  اأن  بعد 

اأمنية. لدواع  ا�شتنادا  عاما   30
القرى  لعدد من  ونحالني من��وذج 
اإ�شرائيل  تغلق  التي  الفل�شطينية 
ي�شطر  مم��ا  الرئي�شية  مداخلها 
���ش��ك��ان��ه��ا ل�������ش���ل���وك ط�����رق اأط�����ول 
وال����ق����رى  امل�������دن  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 

املجاورة لهم.
ا�شتبدلت  املا�شية  الفرتة  وخ��الل 
الرتابية  ال�شواتر  بع�س  اإ�شرائيل 
ببوابات  ال��ق��رى  ه���ذه  تغلق  ال��ت��ي 
حديدية يتم فتح بع�شها بني وقت 
اأخرى  ب��واب��ات  تبقى  بينما  واآخ���ر 

مغلقة كل الوقت.
وق��ال �شبحي زي��دان رئي�س بلدية 

ن��ح��ال��ني ال��ب��ال��غ ع���دد ���ش��ك��ان��ه��ا ما 
"هذا  ن�شمة  اآالف  ع�����ش��رة  ي��ق��ارب 
الطريق الذي ميتد مئات االأمتار 
بيت حلم- ب�شارع  ويربط نحالني 
للبلدة  احلياة  �شريان  كان  اخلليل 
اإغ���الق���ه الأن����ه ي��وف��ر الوقت  ق��ب��ل 
الذهاب  م��ن يريد  ك��ل  وامل���ال على 

اإىل بيت حلم واخلليل".
"منذ  لرويرتز  حديث  يف  واأ�شاف 
ثالثني  ع��ن  ت��زي��د  طويلة  �شنوات 
الطريق  ه�����ذا  اإغ�������الق  مت  ع���ام���ا 
االأم��ر الذي يتطلب �شلوك طريق 
ت�شعة  يقارب  ما  اإىل  ت�شل  اأخ��رى 
بيت  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ك��ي��ل��وم��رتات 
اخلليل  اإىل  م��ن��ه��ا  وال���ع���ودة  حل���م 
درا�شته  اأو  عمله  منه  يتطلب  مل��ن 

ذلك".
ذل���ك ال يكلف  اأن  زي����دان  واأو����ش���ح 
اأي�شا  امل������ال  واإمن�������ا  ف���ق���ط  ج���ه���دا 
اإىل اخلليل  ال��ذه��اب  اأج����رة  ح��ي��ث 
ال�شعف فيما لو كان هذا الطريق 

من  "اإ�شرائيل  ل����روي����رتز  وق�����ال 
املداخل تهدف  اإغ��الق هذه  خالل 
امل�شتوطنني  ح��رك��ات  ت�شهيل  اإىل 
ع����ل����ى ب���ع�������س ال�����������ش�����وارع وجت����رب 
الفل�شطينيني على ال�شري م�شافات 
ب�شعة مئات  تكون  اأن  بدل  طويلة 
اإىل طرق  ل��ل��و���ش��ول  م��ن االأم���ت���ار 

رئي�شية تو�شلهم اإىل املدن".
ب��ل��دة ح��و���ش��ان مبحافظة  وت��ع��اين 
القرى  من  العديد  كما  حلم  بيت 
ال�شفة  يف  الفل�شطينية  والبلدات 
م�شاحات  ف���ق���دان  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة 
امل�شتوطنات  ل�شالح  اأرا�شيها  من 

االإ�شرائيلية.
�شبع  ه����ن����اك  اأن  زي���������دان  وذك��������ر 
م�شتوطنات حتيط بالبلدة اأكربها 
بيتار عيليت التي ال تبعد منازلها 

�شوى اأمتار عن بيوت حو�شان.
التظاهر  ال��ق��رى  بع�س  واخ��ت��ارت 
اأ�شبوعيا لفتح الطرق املوؤدية اإليها 
كما يجري يف قرية كفر ق��دوم يف 

مفتوحا.
"بدل اأن تذهب اإىل اخلليل  وتابع 
مبا�شرة اأنت م�شطر اأن تذهب اإىل 
اإىل اخلليل  ال��ع��ودة  ث��م  بيت حل��م 

مرة اأخرى".
ونظمت وزارة االإعالم الفل�شطينية 
ي�������وم االأح����������د ج����ول����ة ل����ع����دد من 
ال�شحفيني لقرى غرب بيت حلم 
���ش��م��ن ب���رن���ام���ج ت��ن��ظ��م��ه ال������وزارة 
بالقرى  ل��ل��ت��ع��ري��ف  دوري  ب�����ش��ك��ل 
وظروف  الفل�شطينية  والتجمعات 

احلياة فيها.
م��دي��ر مركز  ع���واد  واأو���ش��ح قا�شم 
املعلومات يف هيئة مقاومة اجلدار 
واال�شتيطان احلكومية اأن العديد 
الفل�شطينية  ال��ق��رى  م��داخ��ل  م��ن 
تزال مغلقة  الغربية ال  ال�شفة  يف 
ب�����ش��ورة دائ��م��ة م��ن��ذ ���ش��ن��وات منها 
ع���ورت���ا وك��ف��ر ق����دوم واأخ�����رى يتم 
ف��ت��ح��ه��ا ب���ني ف����رتة واأخ�������رى مثل 

يربود وعقربا.

كل  �شكانها  يتظاهر  ال��ت��ي  نابل�س 
لفتح   2011 ال��ع��ام  م��ن��ذ  اأ���ش��ب��وع 
اإرحل  "اإرحل  �شعار  حت��ت  ال�����ش��ارع 
يا حمتل.. غري فتح ال�شارع ما يف 

حل".
امل�شار  اأخ����رى  ق���رى  �شلكت  بينما 
القانوين الإعادة فتح طرق تربطها 
قرية  ومنها  الرئي�شية  بال�شوارع 
نحالني الواقعة غربي مدينة بيت 

حلم.
ما  ق��ب��ل  "البلدية  زي������دان  وق�����ال 
يقارب العام قررت ا�شتئناف العمل 
يف امل�����ش��ار ال��ق��ان��وين الإع������ادة فتح 
الق�شاء  اإىل  وت��وج��ه��ت  ال��ط��ري��ق 
االإ�شرائيلي، اإال اأن احلجة املتوفرة 
دائما مل�شادرة االأر�س الفل�شطينية 
ال����دواع����ي  اأن  ال����ط����رق  واإغ���������الق 

اأمنية".
زالت  ال  "الق�شية  ق��ائ��ال  وت���اب���ع 
ولكننا  ورد  اأخ���ذ  ب��ني  املحكمة  يف 
نوا�شل متابعتها من خالل مكتب 

•• بكني-رويرتز:

اقرتاحا  اأم�����س  ال�����ش��ني  رف�����ش��ت 
الواليات  ب��اإج��راء حم��ادث��ات م��ع 
اتفاق  ب�������ش���اأن  ورو����ش���ي���ا  امل���ت���ح���دة 
النووي  الت�شلح  من  يحد  جديد 
اإن���ه���ا ل���ن ت�������ش���ارك يف اأي  ق��ائ��ل��ة 
ال�شالح  لنزع  ثالثية  مفاو�شات 

النووي.
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وق��ال 
الرئي�س  م���ع  ب��ح��ث  اإن����ه  ت���رام���ب 
ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني يوم 
اجل��م��ع��ة اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��و���ش��ل اإىل 
ال�����ش��ني يف  ات��ف��اق ج��دي��د ي�شمل 

ال�شني فيما يتعلق مب�شاألة احلد 
من الت�شلح، ونحن لن ن�شارك يف 
اأي مفاو�شات ثالثية ب�شاأن اتفاق 

لنزع ال�شالح النووي".
تدعو  ك��ان��ت  ال�شني  اأن  واأ���ش��اف 
طوال الوقت اإىل احلظر الكامل 
لالأ�شلحة  ال���ك���ل���ي  وال����ت����دم����ري 
اأن ال�شني تعتقد  النووية. وتابع 
اأن الدول التي متلك الرت�شانات 
م�شوؤولية  عليها  االأك��رب  النووية 
ال�شالح  بنزع  يتعلق  فيما  خا�شة 
توا�شل احلد  اأن  ويتعني  النووي 
ب�شكل  ال���ن���ووي���ة  االأ����ش���ل���ح���ة  م���ن 
ميكن التحقق منه وال عدول عنه 

نهاية االأمر فيما �شي�شبح اتفاقا 
رئ��ي�����ش��ي��ا ب���ني اأك�����رب ث����الث قوى 

نووية يف العامل.
با�شم  املتحدث  �شوانغ  قنغ  وق��ال 
اإن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
ال��ق��وات ال��ن��ووي��ة يف ال��ب��الد عند 
تطلبها  التي  امل�شتويات"  "اأدنى 
احتياجات االأمن القومي واإنها ال 
تقارن مبا لدى الواليات املتحدة 

اأو رو�شيا.
وقال قنغ يف اإفادة �شحفية يومية 
ت�شريحات  ع��ن  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  ردا 
حديث  تعار�س  "ال�شني  ترامب 
عن  حم���ل���ه،  غ����ري  يف  دول�������ة،  اأي 

دول  مل�شاركة  الظروف  يهيئ  مما 
اتفاق نووي  اأج��ل  اأخ���رى. ويحل 
ورو�شيا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب���ني 
ي��ع��رف ب��ا���ش��م ن��ي��و ���ش��ت��ارت لعام 
عام  �شباط  ف��رباي��ر  يف   2011
خلم�س  مده  ميكن  لكن   2021
�شنوات مبوافقة الطرفني. وهذا 
الرو�شي  االأم��ري��ك��ي  ه��و االت��ف��اق 
الوحيد الذي يحد من االأ�شلحة 
النووية اال�شرتاتيجية املن�شورة.

الت�شلح  من  احل��د  اأن�شار  ويقول 
اإن����ه ب����دون االت���ف���اق ���ش��ي��ك��ون من 
االأ���ش��ع��ب ع��ل��ى ك��ل ط���رف قيا�س 

نوايا االآخر.

•• بكني-اأ ف ب:

بوجود  ال�شينية  احلكومة  ن��ددت 
جزر  قبالة  اأمريكية  حربية  �شفن 
ال�شني  بحر  يف  بكني  بها  تطالب 
البحرية  جت���ري  ح��ي��ث  اجل��ن��وب��ي 
عمليات  منتظم  ب�شكل  االأمريكية 

املالحة" الدفاعية. "حرية 
وزارة  ب����ا�����ش����م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
�شوانغ  غينغ  ال�شينية  اخلارجية 
تعرّب  "ال�شني  اأن  ال�شحافة  اأم��ام 
ومعار�شتها  العميق  ا�شتيائها  عن 
البحرية  العملية  ال�شديدة" لهذه 

االأمريكية.
واأو�������ش������ح غ���ي���ن���غ خ������الل م���وؤمت���ر 

دون  "من  ���ش��ربات��ل��ي  اأرخ��ب��ي��ل  يف 
الع�شكرية" يف  احلكومة  اإذن  اأخ��ذ 

املنطقة.

االأمريكية  ال�����ش��ف��ن  اأن  ���ش��ح��ايف 
دخلت االثنني يف املياه القريبة من 
بكني  عليها  ت�شيطر  �شخرية  كتل 

تعّرفت  ذل��ك  على  رداً  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شفن  ع��ل��ى  ال�شينية  ال��ب��ح��ري��ة 

و"طلبت منها املغادرة".
�شلوك  اأن  امل����ت����ح����دث  واع�����ت�����رب 
ي�شكل  االأم�����ريك�����ي�����ة  ال����ب����ح����ري����ة 
التي  ال�شينية،  لل�شيادة  "انتهاكاً 
يف  والنظام  واالأم���ن  ال�شالم  تهدد 

املناطق البحرية املعنية".
الواليات  ت��دع��و  "ال�شني  وت���اب���ع 
ه���ذه  م���ث���ل  اإن�����ه�����اء  اإىل  امل���ت���ح���دة 
ال�شني  اال�شتفزازات".وتطالب 
بال�شيادة على تقريباً جميع اجلزر 
والكتل ال�شخرية الواقعة يف بحر 
الأ�شباب  وذل���ك  اجل��ن��وب��ي،  ال�شني 

تاريخية، بح�شب قولها.

وقامت باإقفالها.
قوات  اأن  الحقا  لنا  "ات�شح  وق��ال 
االح���ت���الل ت���ري���د ال��ت�����ش��ه��ي��ل على 
فبدل  البلدة  اقتحام  عند  نف�شها 
ال�شواتر  الإزال��ة  اأن حت�شر جرافة 
فتح  فقط  يتم  واإعادتها  الرتابية 

كل  يف  ال�شري  على  يعمل  حم��ام��اة 
فتح  الإع���ادة  القانونية  االإج���راءات 

الطريق".
وذكر اأن القوات االإ�شرائيلية اأزالت 
الرتابية  ال�شواتر  اأ�شهر  عدة  قبل 
ب��واب��ة حديدية  م��ك��ان��ه��ا  وو���ش��ع��ت 

البوابة واإغالقها".
الن�شال  مبوا�شلة  زي���دان  وتعهد 
ال���ق���ان���وين ح��ت��ى ي��ت��م اإع������ادة فتح 
ال��ط��ري��ق امل��خ��ت�����ش��ر ال����ذي يربط 
ب��ي��ت حل���م واخلليل  م���ع  ن��ح��ال��ني 

لت�شهيل حياة املواطنني.

قتياًل يف انفجار �صاحنة �صهريج بالنيجر    55

زوارق اإ�صرائيلية ت�صتهدف ميناء دير البلح 

•• نيامى-اأ ف ب:

انفجار  يف  االثنني  ليل  النيجر  يف  �شخ�شاً   55 ق�شى 
�شاحنة �شهريج تنقل وقوداً على بعد مئات االأمتار من 
مطار نيامي الدويل، ح�شب ما اأكد متحدث با�شم وزارة 

الداخلية لوكالة فران�س بر�س.
وقال املتحدث "ح�شيلة االنفجار هي 55 قتياًل و36 

جريحاً. تفّحم ال�شحايا" جراء احلادث.
واأفاد �شهود التقاهم �شحايف يف فران�س بر�س، اأن ال�شاحنة 
انقلبت على ال�شكك احلديد لدى خروجها من املدينة. 
ووقع االنفجار فيما كان عدد من االأ�شخا�س يحاولون 

جمع الوقود املت�شرب منها.
موقع  يف  بر�س  لفران�س  االثنني  �شباح  تلميذة  واك��دت 
احلادث "كان الوقت قبيل منت�شف الليل عندما خرجت 

اجلهات  ك��ل  م��ن  النا�س  اأت��ى  مقلوبة.  ال�شاحنة  وراأي���ت 
ن��ارا على اجلانب وا�شتعل كل  ال��وق��ود. ثم راأي��ت  الأخ��ذ 

�شيء".
وراكبو  اأ���ش��خ��ا���س  "كان  م��ا ح�شل  ���ش��اه��د  ت��اج��ر  وق���ال 
اندلع  عندما  ال�شاحنة  ح��ول  متحلقني  نارية  دراج���ات 
40 قتيال  راأي��ت  انفجار.  ب�شكل مفاجئ ووقع  احلريق 

على االقل".
تزال  ال  املتفحمة  ال�شاحنة  كانت  االثنني،  ي��وم  و�شباح 
ال�شرطة يجمعون  عنا�شر من  فيما  املوقع،  مقلوبة يف 

حطاما ودراجات نارية حمرتقة على الطريق.
نحو اجلنوب  نيامي  الطريق من  على  االنفجار  ووق��ع 
ال�شرقي. وهناك م�شتودع للوقود اأتت منه ال�شاحنة على 

االرجح، على م�شافة ب�شع مئات االأمتار من املوقع.
ومل تتوقف اأن�شطة املطار ب�شبب احلادث.

•• غزة-وكاالت:

قالت م�شادر فل�شطينية، اإن زوارق االحتالل االإ�شرائيلي 
ا�شتهدفت فجر االثنني، �شاطئ بحر مدينة غزة، وميناء 
املعلومات  واأف��ادت وكالة  القذائف.  البلح بعدد من  دير 
اأطلقت عدداً  زوارق االحتالل  باأن  "وفا"،  الفل�شطينية 

م��ن ال��ق��ذائ��ف ع��ل��ى ���ش��اط��ئ م��دي��ن��ة غ���زة، م��رك��زة على 
اأدى  ما  املدينة،  غ��رب  �شمال  ال�شودانية  مدينة  �شاطئ 
ال��ن��ريان يف  ا�شتعال  اإىل  اإ�شافة  اإن��ق��اذ،  ب��رج  اإىل تدمري 
"ح�شكات" ال�شيادين يف ميناء دير البلح و�شط القطاع. 
نحو  نريانها  وجهت  االح��ت��الل  زوارق  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

القطاع.  جنوب  رفح  بحر  �شاطئ  "ا�شرتاحة" على 

بكني تندد بوجود �صفن اأمريكية يف بحر ال�صني  
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الفجر الريا�ضي

••  ال�صارقة-الفجر

حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  من  كرمية  رعاية  حتت 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
رئي�شة موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، تنظم موؤ�ش�شة 
الريا�شية  الرم�شانية  الدورة  املراأة  لريا�شة  ال�شارقة 
مايو   14 اإىل   8 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة  خ����الل   ،11 ال����� 
عربياً  فريقاً   25 من  العبة   340 مب�شاركة  املقبل، 
يخو�شون غمار املناف�شات يف اأربع األعاب هي كرة ال�شلة، 

والطائرة، والرماية، والقو�س وال�شهم. 
الدورة  ل��ه��ذه  تنظيمها  خ��الل  م��ن  املوؤ�ش�شة  وت�شعى 
ال�شنوية، التي تقام حتت �شعار “للريا�شة معانيها يف 

ممار�شة  باأهمية  الوعي  تعزيز  اإىل  نحييها”  رم�شان 
القدرات  وتعزيز  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  يف  الريا�شة 
وتاأهيلهن  ال���الع���ب���ات  ب��ه��ا  ت��ت��ح��ل��ى  ال���ت���ي  وامل����واه����ب 
املقبلة،  الريا�شية  واملناف�شات  البطوالت  للم�شاركة يف 
تنظيم  على  املوؤ�ش�شة  وحر�س  جهود  ال���دورة  وتعك�س 
مبا  العام  طيلة  الريا�شية  الفعاليات  اأ�شكال  خمتلف 
حملياً  الن�شوية  ال��ري��ا���ش��ة  ب��واق��ع  االرت��ق��اء  يف  ي�شهم 

وعربياً.
املراأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  يف  امل��ب��اري��ات  وت��ق��ام 
“ال�شالة الريا�شية – �شالة الرماية – �شالة القو�س 
وحتى  م�شاًء  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  وال�شهم” من 

الثانية ع�شر �شباحاً يومياً ح�شب اجلدول التايل:

ا•• ل�صارقة-الفجر

ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  يف 
والدعم  ال���ف���ر����س  اأف�������ش���ل  ب��ت��وف��ري 
كافة  مل���م���ار����ش���ة  اجل���ام���ع���ة  ل��ط��ل��ب��ة 
االأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة واال����ش���رتاك 
واالإقليمية،  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط��والت  يف 
ا�شتقبل الدكتور �شالح طاهر احلاج 
ل�شوؤون  ال�شارقة  نائب مدير جامعة 

اإدارة   م���ن جم��ل�����س  وف�����داً  امل��ج��ت��م��ع، 
الدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي 
ع��ن ال��ن��ف�����س ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة اأحمد 
عبدالرحمن العوي�س رئي�س جمل�س 
االأ�شتاذ  وب��ح�����ش��ور  ال����ن����ادي،  اإدارة 
دراب�������ش���ة عميد  ال���دك���ت���ور حم���م���ود 
�شوؤون الطالب، و�شعادة طارق جمعه 
الع�شم  ع��ب��ي��د  و����ش���ع���ادة  ال�����ش��وي��دي، 
االإدارة،  جمل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��وي��دي 

ال��ع��ام��ري م�شوؤول  وال��ك��اب��نت ���ش��الح 
الن�شاط الريا�شي باجلامعة.

الدكتور  رح���ب  االج��ت��م��اع  ب��داي��ة  يف 
الزائر  بالوفد  احل���اج  ط��اه��ر  ���ش��الح 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����داً 
باالأن�شطة  خ��ا���ش��اً  اه��ت��م��ام��اً  ت����وىل 
الريا�شية باجلامعة، وحتر�س دائماً 
الفعاليات  ك��اف��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
والبطوالت، ومما ُيعزز هذا االهتمام 

املن�شاآت  م����ن  ال���ع���دي���د  وج������ود  ه����و 
مبا  باجلامعة  الريا�شية  وامل��الع��ب 
يجعلها يف �شدارة اجلامعات يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف ممار�شة 
االأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث ف���ازت 
جامعة ال�شارقة موؤخراً بدرع التفوق 
التوايل  على  اخلام�شة  للمرة  العام 
اأن�����ش��ط��ة االحتاد  ع��ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
العايل.  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي 

جمل�س  رئي�س  ا�شتعر�س  جانبه  من 
اإدارة نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع 
ال��ن��ادي خالل  النف�س اجن����ازات  ع��ن 
الفرتة املا�شية، مقدماً نبذة تعريفية 
وهي  بالنادي  املختلفة  االأل��ع��اب  عن 
اجلوجيت�شو، واجلودو، والتايكوندو، 
اإدارة  على تطلع   والكاراتيه. موؤكداً 
النادي للعمل مع جامعة ال�شارقة يف 
ت�شجيع طلبة اجلامعة على ممار�شة 

والعمل  امل���ه���م���ة،  ال���ري���ا����ش���ات  ت��ل��ك 
والتي  الت�شهيالت  كافة  توفري  على 
املالعب،  وجت��ه��ي��ز  امل���درب���ني،  ت�شمل 

واملالب�س وفتح مراكز تدريب دائمة 
ل��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ات ب��احل��رم اجلامعي 
واأبناء هيئة  الطالب  وت�شجيع  حلث 

ممار�شة  على  والعاملني  التدري�س 
ه�����ذه ال���ري���ا����ش���ات وذل������ك يف اإط�����ار 

التعاون امل�شرتك. 

•• دبي-الفجر

الن�شر لكرة  اأكادميية  توج فريقي 
14 و16 �شنة  القدم لفئتي حتت 
الن�شخة  ���ش��م��ن  ال��ت��ح��دي  ب��ك��اأ���س 
ب��ط��ول��ة جمل�س دبي  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
الريا�شي الأكادمييات لكرة القدم، 
االأك�����رب م���ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي نظمها 
للعام  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم���ل�������س 
التوايل، و�شارك فيها  الثالث على 
فريق،   100 من  الع��ب   2500
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا يف مالعب  واأق��ي��م��ت 
دبي  االأه��ل��ي  و�شباب  الو�شل  ن��ادي 
وم��دي��ن��ة دب����ي ال��ري��ا���ش��ي��ة، وت���وج 
فريق منتخب االإمارات للفتيات يف 

فئة حتت 17 �شنة.
كما فاز فريقي اأكادميية دو الليغا 
والبنات  البنني  العالية  للكفاءات 
ب��ك��اأ���س ال��ت��ح��دي ل��ف��ئ��ة حت���ت 18 
اأف�شل  ف��ي��ه  تناف�شت  ال���ذي  ���ش��ن��ة، 
فرق بطولة جمل�س دبي الريا�شي 
واأف�شل  ال��ق��دم  ك���رة  الأك���ادمي���ي���ات 

فرق يف اأندية دبي.
وق���ام ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة ث���اين جمعة 

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بالرقاد 
دب�����ي الأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م واأح���م���د 
امل��ه��ري م��دي��ر ق�شم تطوير  ���ش��امل 
االأك�������ادمي�������ي�������ات مب���ج���ل�������س دب����ي 
الريا�شي بتتويج الفرق الفائزة يف 
�شملت  التي  ال�شبع  الفئات  جميع 
18 عاًما  اإىل   8 العبني من عمر 
باالإ�شافة اإىل الفئة اجلديدة التي 
فئة  وه���ي  للبطولة  اإ���ش��اف��ت��ه��ا  مت 
والتي  ع���اًم���ا   17 حت���ت  ال��ف��ت��ي��ات 
ج��اءت يف اإط��ار دعم املجل�س لدعم 

وتطوير ريا�شة املراأة.
وق���ال اأح��م��د ���ش��امل امل��ه��ري، مدير 
ق�شم تطوير االأكادمييات الريا�شية 
“نحن  الريا�شي:  دب��ي  جمل�س  يف 
ال���ق���وى الذي  ب��امل�����ش��ت��وى  ���ش��ع��داء 
النا�شئني  م���ن  ال��الع��ب��ني  ق���دم���ه 
يف  امل�شاركني  املوهوبني  وال��رباع��م 
عالًيا،  اأداء  قدموا  ال��ذي  البطولة 
م��ن��اف�����ش��ات حامية  ���ش��ه��دن��ا  ح��ي��ث 
ال��ت��ي قدمت  ال��ف��رق  ب��ني خمتلف 

مباريات رائعة خالل البطولة«.
“العبي  ����ش���امل:  اأح���م���د  واأ�����ش����اف 
العمرية  ف��ئ��ات  م��ن  االأك���ادمي���ي���ات 

حاجة  يف  اأن���دي���ت���ن���ا  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
م��ا���ش��ة مل��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��والت، فهي 
الالعبني  م��ن  الفئة  ه��ذه  ت�شاعد 
ومدار�س  واأك��ادمي��ي��ات  �شركات  يف 
ك����رة ال���ق���دم ع��ل��ى مم���ار����ش���ة لعبة 
مناف�شات  و�شط  قدم حقيقية  كرة 
ف��ه��ي ت�شقل  اأ����ش���ب���وع،  ك���ل  ق���وي���ة 

االحتكاك  خ���الل  م���ن  م��ه��ارات��ه��م 
املهارية،  امل�����ش��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع 
فارًقا  �شي�شنع  ال���ذي  االأم����ر  وه���و 
خا�شة  بامل�شتقبل  اأدائهم  يف  كبرًيا 
العمر  ه��ذا  يف  معهم  ن��ب��داأ  عندما 

بالتحديد«.
تطوير  ق�������ش���م  م����دي����ر  واخ����ت����ت����م 

باملجل�س:  الريا�شية  االأكادمييات 
“يعمل جمل�س دبي الريا�شي على 
تطوير قطاع النا�شئني من خالل 
البطوالت  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م 
وال���ربام���ج مل��واه��ب��ن��ا ال�����ش��اب��ة �شواء 
حيث  امل��ق��ي��م��ني،  اأو  ل��الإم��ارات��ي��ني 
لهم  ن��وج��د  اأن  اإىل  دائ���ًم���ا  ن�شعى 

الفر�شة  الإت��اح��ة  املنا�شبة  املن�شة 
البع�س،  ب��ع�����ش��ه��م  م���ع  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
الرئي�شية  اأهدافنا  يحقق  ما  وه��و 
ل���ت���ط���وي���ر م�������ش���ت���وى الع���ب���ي���ن���ا يف 
مع  بالتعاون  نعمل  حيث  االأندية، 
االأندية واالأكادمييات املحلية على 
للقطاع  ال�شاملة  التنمية  حتقيق 

االإمارات  ودول��ة  دب��ي  يف  الريا�شي 
العربية املتحدة«.

قوية  مناف�شة  البطولة  و���ش��ه��دت 
عن  اأ�شفرت  املُ�شاركة،  ال��ف��رق  ب��ني 
الن�شر  ن��ادي  اأكادميية  فريق  ف��وز 
لفئتي  البطولة  لقب  القدم  لكرة 
فاز  ب��ع��دم��ا  �شنة   14 و   16 حت��ت 
ع��ل��ى فريق  �شنة   16 ف��ري��ق حت��ت 
للكفاءات  الل���ي���غ���ا  دو  اأك����ادمي����ي����ة 
العالية لذات الفئة بنتيجة 3 – 1 
فريق  فاز  كما  النهائية،  املباراة  يف 
 14 حت��ت  لفئة  الن�شر  اأك��ادمي��ي��ة 
الو�شل  فريق  على  ب�شعوبة  �شنة 

بنتيجة 1 – �شفر.
والبنات  ال���ب���ن���ني  ف���ري���ق���ي  وت������وج 
للكفاءات  الل��ي��غ��ا  دو  الأك���ادمي���ي���ة 
عاًما   18 فئة حتت  بلقب  العالية 
حيث حقق فريق البنني الفوز على 
فريق اأكادميية الن�شر لذات الفئة 
نهائي  يف   1-2 بنتيجة  العمرية 
الكاأ�س، كما فاز فريق اأكادميية دو 
للفتيات  العالية  للكفاءات  الليغا 
حتت 18 �شنة على فريق اأكادميية 
بالي  ج�����ش��ت  اأك����ادمي����ي  ���ش��ي  اإف 

بنتيجة 3 – 0.
االإ�شبانية  امل��در���ش��ة  ف��ري��ق��ا  وف����از 
اإني�شتا بلقب بطولة كاأ�س التحدي 
يف فئتي حتت 12 �شنة وحتت 10 

�شنوات.
جمل�س  ك��اأ���س  بطولة  تنظيم  ومت 
مرة  الأول  للتحدي  الريا�شي  دبي 
م����ع ب���ط���ول���ة االأك����ادمي����ي����ات وهي 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ي��ت��اأه��ل ل��ه��ا بطل 
ب���ط���ول���ة جم���ل�������س دبي  وو����ش���ي���ف 
القدم  ك��رة  الأك��ادمي��ي��ات  الريا�شي 

من كل فئة.
وم�����ن اأب�������رز ال����ف����رق امل�������ش���ارك���ة يف 
الريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  ب��ط��ول��ة 
الأك�����ادمي�����ي�����ات ك������رة ال����ق����دم ف���رق 
اأهلي  �شباب  وم��دار���س،  اأكادمييات 
االإم����ارات  ال��و���ش��ل، منتخب  دب���ي، 
بر�شلونة،  ج�����وب�����رو،  ل���ل���ف���ت���ي���ات، 
املدر�شة  ���ش��ي،  اف  ل��ي��غ��ا،  ال  روم����ا، 
املوهوبني،  اأك��ادمي��ي��ة  االإ���ش��ب��ان��ي��ة، 
�شيتي،  دب����ي  ال���ن���ج���وم،  اأك���ادمي���ي���ة 
اأبوظبي  كافو،  اأي،  اف  تي  األيانز، 
فوك�ش�س،  ب�����الي،  ج�����ش��ت  ال���ي���ت، 

انفكت�س، وغريها.

دبي-الفجر
قائمة  اإىل  ك��وره��ون��ني  ميكو  الفنلندي  قفز 
20” بانتقاله من  “التوب  الع�شرين االأوائل 
املركز 98 اإىل املركز 17 يف ترتيب “ال�شباق 
اإىل دبي” التابعة للجولة االأوروبية للجولف 
املباراة  بعدما تغلب على بنجامني هيربت يف 
ال��ف��ا���ش��ل��ة ح�����ش��د م���ن خ��الل��ه��ا ل��ق��ب فولفو 
نحو  كبرية  خطوة  ليقطع  املفتوحة،  ال�شني 
العاملية  دبي  التواجد يف بطولة جولة موانئ 
للجولف التي تقام يف عقارات جمريا للجولف 
اخلتامية  البطولة  بو�شفها  نوفمرب  �شهر  يف 

للجولة العريقة.
البطولة  الثاين يف  املركز  وبعد ح�شوله على 
585 نقطة لينتقل من املركز  ك�شب هيربت 

دبي«. اإىل  “ال�شباق  يف   25 املركز  اإىل   89
قريباً  كامبيو  خورخي  كان  نف�شه  الوقت  ويف 
م��ن حتقيق ف���وزه ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل بعد 
واأنتقل  البطولة.  يف  الثالث  امل��رك��ز  احتل  اأن 
االإ�شباين، الذي فاز للمرة االأوىل يف حماولته 
احل�شن  كاأ�س  يف  املا�شي  االأ�شبوع   229 رق��م 
الثاين  املركز  اإىل  ال�شاد�س  املركز  الثاين، من 
يف “ال�شباق اإىل دبي” بعد ح�شوله على 218 

نقطة.
حقق يل هاو تونغ املركز الرابع ليجمع 175 
وي��ق��ف��ز ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة اأوم��ي��غ��ا دب���ي دي���زرت 
املركز  اإىل   14 امل��رك��ز  م��ن   2018 كال�شيك 

الثامن مبجموع 1037.5 نقطة.
يف  مكانع  على  قب�شته  ليب�شكي  ديفيد  ع��زز 
“ال�شباق اإىل دبي” بعد اأن  الع�شر االأوائ��ل يف 
���ش��ارك امل��رك��ز اخل��ام�����س م��ع ج����وردان �شميث 
واآ�شون وو ورومان الجنا�شك ومايك لورينزو 
اإىل  التا�شع  املركز  من  االأمريكي  وقفز  فريا. 

املركز ال�شابع.

املو�شم  خ����الل  الع��ب��ا   50 اأف�����ش��ل  اأن  ي��ذك��ر 
ي��ن��ال��ون ب��ط��اق��ات امل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة جولة 
على  تقام  التي  للجولف  العاملية  دب��ي  موانئ 
م��الع��ب ع���ق���ارات ج��م��ريا ل��ل��ج��ول��ف يف �شهر 
ال�شيخ  ���ش��م��و  امل��ق��ب��ل حت���ت رع���اي���ة  ن��وف��م��رب 
اآل مكتوم ويل  ب��ن را���ش��د  ب��ن حممد  ح��م��دان 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، وت�شكل 
املحطة اخلتامية للجولة التي متر �شنويا يف 
العامل منها بطولتي  حمطاتها يف دول حول 
اأبوظبي اأت�س اإ�س بي �شي وبطولة اأوميجا دبي 

ديزرت كال�شيك.

لتعزيز ممار�سة الألعاب الفردية بني طلبة جامعة ال�سارقة

بحث التعاون بني جامعة ال�صارقة ونادي 
ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن النف�ش

منتخب الإمارات للفتيات يتوج بلقب حتت 17

الن�صر يتوج بكاأ�ش التحدي ببطولة جمل�ش دبي الريا�صي لأكادمييات كرة القدم

ح�سد بطولة ال�سني املفتوحة

الفنلندي كورهونني يف »التوب 20«
 يف »ال�صباق اإىل دبي«

انطالق الت�صفيات النهائية لبطولة حمدان بن زايد لكرة القدم يف مدينة زايد
•• الظفرة-الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة تنطلق 
اليوم على ا�شتاد حمدان بن زايد يف مدينة زايد الت�شفيات النهائية ل� “بطولة حمدان بن 

زايد - الظفرة 2019 “ لكرة القدم يف دورتها االأوىل.
ويلتقي يف املباراة االفتتاحية فريقا ح�شن ال�شرة وحممية الطوى.

املنطقة مب�شاركة  التي �شهدتها  الريا�شية املجتمعية  اأبرز االأح��داث  اأحد  وتعد البطولة 
43 فريقا وجوائز مالية للفرق واجلماهري مت ر�شدها من قبل اللجنة املنظمة ب�شورة 

غري م�شبوقة يف بطوالت كرة القدم امل�شابهة.
وثمن �شعادة �شلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
جلميع  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ورعاية  اهتمام  للبطولة  العليا  اللجنة 

االأن�شطة والفعاليات والربامج الريا�شية واالجتماعية التي تقام يف خمتلف مدن الظفرة 
�شموه  بتوجيهات  املجاالت كافة  املنطقة �شهدت تطورا كبريا وملحوظا يف  اأن  .. موؤكدا 

ومتابعته الدائمة لكل م�شاريع التنمية يف املنطقة.
واأ�شاف اأن منطقة الظفرة حتظى وبتوجيهات من قيادتنا الر�شيدة بكثري من االهتمام 
وامل�شتقبلية  احلالية  االحتياجات  وف��ق  التنمية  ال�شتدامة  املعامل  وا�شحة  خطة  بتبنى 
اإىل تعزيز مكانة االإمارة  وتطوير املجتمع واالرتقاء به والرتويج الأفكار جديدة تهدف 
االأولية  الت�شفيات  اأن  للبطولة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأو���ش��ح  امل���دى.  بعيدة  وروؤي��ت��ه��ا 
دملا و�شهدت  زايد واملرفاأ وغياثي وال�شلع وجزيرة  انطلقت يف خم�س مدن هي  للبطولة 
ح�شورا جماهرييا الفتا بلغ حوايل 9 اآالف �شخ�س على م�شتوى املدن اخلم�شة يف جميع 
اأن اللجنة العليا للبطولة تهدف من خاللها اإىل زيادة احلراك  املباريات .. م�شريا اإىل 
الريا�شي يف املنطقة وتو�شيع قاعدته نحو اكت�شاف املزيد من املواهب اإميانا منها باأهمية 

هذه البطوالت يف دعم الن�شاط الريا�شي، وحتقيق االأهداف املرجوة منها. ظمة عملت 
على اإعداد حفل افتتاح مب�شط ومميز يليق وا�شم البطولة ومب�شاركه عدد من جنوم الكرة 
االإماراتية القدامى من جيل 1990 كما ر�شدت العديد من اجلوائز القيمة على مدار 
اأيام البطولة من بينها اأربع �شيارات منا�شفة بني جماهري االفتتاح واخلتام والفريقني 
جمموعتني  اإىل  للنهائيات  املتاأهلة  الفرق  تق�شيم  مت  اأن��ه  بالذكر  جدير  والثاين.  االأول 
واحلمرا  ومزيرعه  الطوي  وحممية  ال�شره  ح�شن  ف��رق  االأوىل  املجموعة  �شمت  حيث 
واملاريه الغربية والعد.. يف حني �شمت املجموعة الثانية فرق ال�شلع ويبنونه وبدع هزاع 
وقلعة ظفري وابوح�شا وحممية الرملة. وكانت اللجنة العليا املنظمة لبطولة حمدان بن 
زايد “ الظفرة 2019 “ قد اختارت حكمنا الدويل ال�شابق حممد عبد الكرمي لرئا�شة 
والدويل  املحلي  التحكيمي  ال�شلك  يف  الكبرية  خلرباته  نظرا  للبطولة  الفنية  اللجنة 

وخرباته الفنية املرتاكمة وهو االإختيار الذي يعد اإ�شافة فنية ونقلة نوعية للبطولة.

الرم�صانية الدورة  يف  فريقًا   25
 الريا�صية ال� 11 ملوؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة

و�شف مدرب الزمالك، ال�شوي�شري كري�شتيان غرو�س، 
النجم  اأم��ام  ق��وي  دفاعي  بعد عر�س  ب��االأ���ش��ود،  العبيه 
ال�شاحلي التون�شي، اأ�شفر عن بلوغ نهائي كاأ�س االحتاد 

االأفريقي لكرة القدم الأول مرة.
وخرج الزمالك بتعادل دون اأهداف يف �شو�شة يف �شيافة 
منذ  اأر���ش��ه  على   0-1 ف��وزه  لي�شتغل  ال�شاحلي  النجم 
اأ���ش��ب��وع واح����د، يف م���ب���اراة ذه����اب ال����دور ق��ب��ل النهائي 

ويوا�شل التقدم يف البطولة.
ال�شوي�شري  ع��ن  االإل���ك���رتوين  ال��زم��ال��ك  م��وق��ع  ون��ق��ل 
غرو�س قوله: “العبو الفريق قدموا اأداء دفاعياً مميزاً، 
ال�شرا�شة  على  التغلب  يف  وجنحوا  ك��االأ���ش��ود،  وظ��ه��روا 

الهجومية لالعبي النجم ال�شاحلي«.

كهربا يف  املنعم  عبد  “هدف حممود  واأ���ش��اف غرو�س: 
اأ�شعب  للغاية..  وم��وؤث��راً  حا�شماً  ك��ان  ال��ذه��اب  م��ب��اراة 
حل��ظ��ة ع��ن��دم��ا ق���ام احل��ك��م االأن���غ���ويل ب��ط��رد احلار�س 
حم��م��ود ع��ب��د ال��رح��ي��م غ��ن�����س، وال��ل��ع��ب ب��امل��ه��اج��م عمر 

ال�شعيد مكانه«.
بدل  الوقت  يف  الثانية  ال�شفراء  البطاقة  غن�س  وتلقى 
الثالثة،  تغيرياته  ال��زم��ال��ك  اأج���رى  بعدما  ال�����ش��ائ��ع، 
لي�شطر املهاجم ال�شعيد للوقوف بداًل منه للدفاع عن 

عرين الزمالك، لكنه مل يتعر�س الأي اختبار.
يف  املغربي  بركان  نه�شة  �شيافة  يف  الزمالك  و�شيلعب 
اأن  على  “اأيار” اجل���اري،  مايو   19 يف  النهائي  ذه��اب 

ي�شت�شيف مباراة العودة بعدها باأ�شبوع واحد.

غرو�ش ي�صف لعبي
 الزمالك ب� »الأ�صود«
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•• ال�صارقة-الفجر

الريا�شية  ال�����ش��ارق��ة  ق��ن��اة  ن��ظ��م��ت 
لالإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
االأحد،  االأول  اأم�����س  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  
ال�شارقة  ل���ن���ادي  ت��ف��ق��دي��ة  زي������ارة 
لالطالع  احل��زان��ة،  ف��رع  الريا�شي 
وجاهزية  ا����ش���ت���ع���دادات  اآخ����ر  ع��ل��ى 
ت�شت�شيف  التي  وال�شاالت  املن�شاآت 
مناف�شات الدورة الرابعة من بطولة 
الرم�شانية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
ل��ك��رة ق��دم ال�����ش��االت، ال��ت��ي تنطلق 
االأربعاء بتنظيم قناة ال�شارقة  غداً 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وم�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
الفرق املتميزة على �شعيد اللعبة.  

واط��ل��ع ال��وف��د ال���ذي ت��راأ���ش��ه را�شد 
ال�شارقة  ق����ن����اة  م����دي����ر  ال����ع����وب����د 
اأفراد  م��ن  ع���دداً  و���ش��م  الريا�شية، 
ومنظمي  ال���ق���ن���اة  ف����ري����ق  ط����اق����م 
الدورة، على جاهزية ال�شاالت التي 
باالإ�شافة  امل��ن��اف�����ش��ات،  ت�شت�شيف 
االأجهزة  م��ع  التن�شيق  متابعة  اإىل 
االأمنية، واجلهات املعنية بالعمليات 
ال�شالمة  واآل����ي����ات  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، 
ل��الع��ب��ني، واجل��م��ه��ور، ف�����ش��اًل عن 
ا�شتعدادات  اآخ������ر  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 

والرتفيهية  اخل��ا���ش��ة  ال���ع���رو����س 
خالل حفل االفتتاح.

 وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار حر�س 
قناة ال�شارقة الريا�شية على تعزيز 
ملتقًى   ب��ات��ت  ال��ت��ي  ال����دورة،  مكانة 
ي�شارك يف مناف�شاته  �شنوي،  ب�شكل 
املتميزين  ال���الع���ب���ني  م���ن  ن��خ��ب��ة 
يف ك��رة ق��دم ال�����ش��االت، ويك�شف يف 

الوقت ذاته عن العديد من املواهب 
ال�شاعدة.

وحول هذه الزيارة اأكد را�شد العويد 
الريا�شية  ال�����ش��ارق��ة  ق��ن��اة  م��دي��ر 
التفقدية،  م��ن اجل��ول��ة  ال��ه��دف  اأن 
ياأتي يف اإطار حر�س هيئة ال�شارقة 
مبختلف  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل����الإذاع����ة 
اأذرع����ه����ا االإع���الم���ي���ة ع��ل��ى تقدمي 

التميز االأف�شل، من حيث التنظيم، 
واملتابعة  االإع���الم���ي���ة،  وال��ت��غ��ط��ي��ة 
يرتجم  مب��ا  واللوج�شتية،  الفنية 
وا�شرتاتيجياتها  ال��ق��ن��اة  ت��وج��ه��ات 
اإمارة  وا�شرتاتيجيات  تتناغم  التي 

ال�شارقة.
واأعرب العويد عن �شعادته بجاهزية 
التنظيمية  واال�شتعدادات  املن�شاآت، 

والفعاليات  للمناف�شات،  املتميزة، 
امل�شاحبة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  واالأن�����ش��ط��ة 
اإىل اأن ذلك يعك�س  للبطولة، الفتاً 
البطولة،  اإليها  التي و�شلت  املكانة 
اكت�شبتها من خالل  التي  واخلربة 

دوراتها املا�شية. 
من  ال���ث���ال���ث���ة  ال��������دورة  اأن  وي����ذك����ر 
ال��ب��ط��ول��ة ان��ط��ل��ق��ت مب�����ش��ارك��ة 20 

ف��ري��ق��اً م��ن اإم�����ارات ال��دول��ة �شمن 
 14 حت��ت  والنا�شئني  الكبار  فئتي 
عاماً، حيث جتاوزت ن�شبة الت�شجيل 
العام  ن�شخة  يف  للم�شاركة  والتقدم 
التي  االأرق���ام  البطولة  من  املا�شي 
اإذ  ال�شابقتني،  ال��دورت��ني  �شجلتها 
ا�شتقبلت اللجنة املنظمة 28 طلباً 
يف فئة الكبار مت اعتماد 16 فريقا 

لل�شروط  امل�����ش��ت��وف��ي��ة  ال���ف���رق  م���ن 
�شابقة  م�شاركات  لها  كانت  وال��ت��ي 
فئة  ع��ل��ى �شعيد  اأم���ا  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
مت  فقد  ع��ام��ا   14 حت��ت  النا�شئني 
مت  ف��ري��ق��ا  ا���ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات 12 

اعتماد 4 فريقا منها.
قوانني  وفق  البطولة  تنظيم  ويتم 
ك�������رة ق�������دم ال�����������ش�����االت ال����دول����ي����ة 

فريق  ك��ل  ي�شم  بحيث   »FIFA«
 5 منهم  15 الع��ب��اً  ال��ك��ب��ار  يف فئة 
العبني كرة قدم �شاالت و2 اأجانب 
لكل  ي�شمح  كما  املواطنني  م��ن  و8 
فريق ت�شجيل 4 اأ�شخا�س يف اجلهاز 
�شهادة  اإرف���اق  م��ع  واالإداري  الفني 
وا�شتمارة  الع���ب  ل��ك��ل  ط��ب��ي��اً  الئ���ق 
جهاز  وع�����ش��و  الع���ب  ل��ك��ل  ت�شجيل 
فئة  ب��خ�����ش��و���س  اأم����ا  واإداري  ف��ن��ي 
النا�شئني حتت �شن 14عاما فيحق 
من  العباً   12 ت�شجيل  فريق  لكل 
بينهم حار�شا مرمى من املواطنني 
االإم����ارات م��ن كافة  دول��ة  ومواليد 

اجلن�شيات.
ي�شار اإىل اأن قناة ال�شارقة الريا�شية 
لالإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
والتلفزيون، تكر�س نف�شها لتغطية 
الفردية  الريا�شية  الفعاليات  كافة 
بطولة  ف���ي���ه���ا  مب����ا  واجل����م����اع����ي����ة، 
وبطولة  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������س  ك����اأ�����س 
القدم،  لكرة  االأوىل  الدرجة  دوري 
وال�شلة،  اليد  كرة  دوري  وبطولتي 
متنوعاً  طيفاَ  ال��ق��ن��اة  تعر�س  كما 
التي  ال���ري���ا����ش���ي���ة،  ال����ربام����ج  م����ن 
وامل�شتجدات  االأح���داث  اآخ��ر  تواكب 

على ال�شاحة الريا�شية.

•• ال�صارقة-الفجر

وا�شل نادي احتاد كلباء تاألقه وتفوقه 
�شاحب  كاأ�س  بطولة  بلقب  حمتفظا 
لهذا  للجودو  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
املو�شم ،بر�شيد 15 ميدالية منها 7 
ميداليات  و5  ف�شيات  و3  ذه��ب��ي��ات 
برونزية، وذلك يف ختام البطولة التي 
اختتمت م�شاء اأم�س االأول مناف�شاتها 
ب�شالة نادي ال�شارقة “ فرع احلزانة 
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  “ برعاية 

رئ��ي�����س احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل������ودو ، 
وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
ملناف�شات  م�شكا  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
نادي  ،واأ���ش��اف  املو�شم  ل��ه��ذا  اجل���ودو 
ف��وزه بدرع  احت��اد كلباء للقب الغايل 
التفوق العام ، وحل يف املركز الثاين يف 
الرتتيب العام للبطولة منا�شفة بني 
فريقي الفجرية واجلزيرة ،فيما جاء  
البطولة  ..و���ش��ه��دت  راب��ع��ا  ال�����ش��ارق��ة 
م�شاركة اأكر من 200 العب، و�شط 
ختام  يف  امل�شاركني  بني  كبري  حما�س 

نادي  ل��ه  �شخر  ال��ذي  مو�شم اجل���ودو 
ال�شارقة كافه متطلبات النجاح .

واأ�شفرت نتائج الفردي للبنني الذين 
اأحرزوا امليداليات الذهبية حتت 17 
زاي��د في�شل  الالعب  تتويج  �شنة عن 
 ، ك��غ��م   50 حت���ت  وزن  يف  “كلباء” 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ن���ال   55 وحت���ت 
“اجلزيرة”  امل�����ش��ج��ري  ع��ل��ي  اأح���م���د 
 ،  60 “كلباء” حتت  ،واأح��م��د جا�شم 
حتت  “الفجرية”  احلو�شني  ورا���ش��د 
حتت  وزن  يف  النقبي  و�شعيد   ،  66

وزن  بذهبية  ،”الفجرية”،وفاز   73
حتت 81 كغم عي�شى حممد “كلباء” 
،و�شالح الهاجري من نادي اجلزيرة 
كغم   90 ،وف�����وق   90 حت���ت  وزن  يف 

العب ال�شارقة حارب جمعة.
حتت  اأوزان  م���ن���اف�������ش���ات  و�����ش����ه����دت 
باملراكز  العبني   7 تتويج  �شنة   20
في�شل  :احمد  وه��م  الذهبية  االأوىل 
 ، كغم   55 حت��ت  وزن  يف   “ “كلباء 
وزن  “الفجرية” يف  اأحمد احلو�شني 
فاز   66 حت���ت  وزن  ،ويف   60 حت���ت 

“كلباء”  اإبراهيم  عبداهلل  بالذهبية 
م�شبح  بالذهبية  ف��از  ال�شارقة  وم��ن 
و�شيف   ،  73 حت��ت  وزن  يف  ع��ب��داهلل 
حتت  وزن  يف  “ال�شارقة”  الهيمني 
 100 حتت  وزن  ذهبية  ونال   ،  90
�شلطان  ك���ل���ب���اء  احت������اد  الع�����ب  ���ش��ن��ة 
 100 خ��دوم وف��از بذهبية وزن ف��وق 
ال��دويل علي ح�شن  كلباء  كغم الع��ب 

الدرمكي.
تتويج الفائزين

ويف ختام البطولة مت تتويج الفائزين 

العام  االأم����ني  امل��دف��ع  خ��ال��د  بح�شور 
،وعي�شى  ال��ري��ا���ش��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  امل�����ش��اع��د 
ملجل�س  العام  االأم��ني  احلزامي  هالل 
ال��ري��ا���ش��ي ون��ا���ش��ر البدور  ال�����ش��ارق��ة 
،ونا�شر  اجل���ودو  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
لالحتاد  ال��ع��ام  ال�شر  اأم���ني  التميمي 
املجل�س  ع�������ش���و  ال���ن���ع���ي���م���ي  وح����م����د 

،وحم���م���د ج��ا���ش��م ال�����ش��ج��واين ع�شو 
،وعدد  اللعبة  م�شرف  االإدارة  جمل�س 
بنادي  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ال����ق����ي����ادات  م����ن 
و�شمل   .. ك��ل��ب��اء  واحت������اد  ال�������ش���ارق���ة 
الفائزة على م�شتوى  الفرق  التكرمي 
املراحل العمرية وجنوم مو�شم اللعبة 
وج����اء اخ��ت��ي��ار م���درب���ي احت����اد كلباء 

جعفر النخلي وحممد حلمي كاأح�شن 
املدربني ،وعقبة الزعبي كاأف�شل حكم 
كاأف�شل  في�شل  زاي���د  ك��ل��ب��اء  والع���ب 
نا�شئ �شاعد وحقق لقب اأف�شل العب 
نادي  م��ن  جمعة  ح���ارب  املو�شم  ل��ه��ذا 
ال�شارقة  نادي  “ال�شارقة”..واأح�شن 

تنظيم البطولة الغالية.

•• دبي-الفجر

دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ك�شفت 
اأم�س  ل���ل���م���زادات  االإم��������ارات  و���ش��رك��ة 
“االإمارات  رع����اي����ة  ع����ن  االث�����ن�����ني، 
لكرة  دب��ي  �شرطة  لفريق  للمزادات” 
ال��ق��دم امل�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة ن��د ال�شبا 
الرم�شانية “ نا�س” املخ�ش�شة لكرة 

قدم ال�شاالت للعام 2019.
ووق����ع ال��ع��م��ي��د خ��ال��د ���ش��ه��ي��ل، مدير 

االإدارة العامة الإ�شعاد املجتمع، وال�شيد 
التنفيذي  املدير  املناعي،  مطر  عمر 
يف م��وؤ���ش�����ش��ة االإم����������ارات ل���ل���م���زادات، 
ال�شباط  ن���ادي  ال��رع��اي��ة يف  ات��ف��اق��ي��ة 
العقيد  بح�شور  ال��ق��ره��ود،  مبنطقة 
ال�شوؤون  اإدارة  مدير  اجلالف،  خلفان 
الريا�شة، واملقدم عبد اهلل را�شد، من 
املجتمع، وعدد  العامة الإ�شعاد  االإدارة 

من موظفي اجلانبني. 
خالد  العميد  اأك��د  االتفاقية،  وح��ول 

ال�شراكة  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  �شهيل 
����ش���رط���ة دبي  ب����ني  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
و�شركة االإم��ارات للمزادات يف بطولة 
ند ال�شبا الرم�شانية التي تعترب من 
رم�شان  �شهر  يف  ال��ه��ام��ة  ال��ب��ط��والت 
من  ق��وي��ة  مناف�شة  وت�شهد  امل���ب���ارك، 
قبل الفرق املناف�شة وح�شور كبري من 
اجل��م��اه��ري وو���ش��ائ��ل االإع����الم، مثمناً 
االإمارات  �شركة  مع  الفاعلة  ال�شراكة 
للمزادات يف رعاية فريق �شرطة دبي.

واأ�����ش����اف ال��ع��م��ي��د خ���ال���د ���ش��ه��ي��ل اأن 
اإط��ار حر�س  يف  اأي�شاً  تاأتي  االتفاقية 
التعاون  دعائم  اإر���ش��اء  على  الطرفني 
مبا  بينهما  امل�����ش��رتك  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
اجلهات  بني  املوؤ�ش�شي  التكامل  يحق 
اإمارة  يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومية 
ب�شركة  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�شيداً  دب���ي، 
املتخ�ش�شة  ل����ل����م����زادات  االم����������ارات 
العلنية  امل���������زادات  اإدارة  جم�����ال  يف 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  واالإل���ك���رتون���ي���ة 

االأو����ش���ط. م��ن ج��ان��ب��ه، اأع���رب ال�شيد 
عمر املناعي عن اعتزاز �شركة االإمارات 
للمزادات برعاية فريق �شرطة دبي يف 
لكرة  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د  ب��ط��ول��ة 
معرباً   ،2019 للعام  ال�شاالت  ق��دم 
عن �شعادته بهذه ال�شراكة املمتدة مع 
�شرطة دبي يف كافة املجاالت، متمنياً 
دبي  �شرطة  �شرطة  ف��ري��ق  يحقق  اأن 
النوعية  البطولة  يف  متقدمة  مراكز 

والهامة.

نظمتها قناة ال�سارقة الريا�سية 

جولة تفقدية لالطالع على ا�صتعدادات الدورة ال� 4 من »رم�صانية ال�صارقة لكرة ال�صالت«

•• اأبوظبي-الفجر

الريا�شية  »القبة  مبلعب  اليوم  م�شاء  من  العا�شرة  ال�شاعة  يف  ت�شتاأنف 
املغطاة «، يف فندق »ق�شر االإمارات« بكورني�س اأبو ظبي مباريات بطولة 
اللجنة  تنظمها  التي  القدم  لكرة  الرم�شانية  زاي��د  بن  من�شور  كاأ�س 
الريا�شية بوزارة �شوؤون الرئا�شة، والتي ت�شتمر حتى 22 مايو احلايل 
املوافق ال�شابع ع�شر من رم�شان احلايل ،والتي ت�شهد ن�شختها الثامنة 
البطولة  م��ب��اري��ات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  وت�شهد   .. ف��رق   10 م�شاركة 
التي انطلقت يف �شاعة متاأخرة اأم�س اإقامة مباراتني الليلة �شمن فرق 
الوطنية  االإم��ارات  مدار�س  فريقا  بلقاء  تبداأ  والتي  الثانية،  املجموعة 
�شركة طريان  ويلعب فريق  البعثات،  اللقب” مع فريق مكتب  “حامل 
االحتاد مع فريق �شركة ق�شر االإمارات،و�شيكون فريق �شندوق اأبو ظبي 

للتنمية يف راحته الدورية.

ا�صتئناف مباريات بطولة كاأ�ش من�صور بن زايد للكرة الليلة

زايد في�سل اأف�سل نا�سئ �ساعد وحارب جمعة لعب املو�سم 

احتاد كلباء يحرز لقب كاأ�ش رئي�ش الدولة 
للجودو ودرع التفوق العام

»الإمارات للمزادات« ترعى فريق �صرطة دبي لكرة القدم يف بطولة » نا�ش«

•• دبي -الفجر 

را�شد  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�شيخ  وج��ه   
احلدث  وراع����ي  وداع����م  مطلق  م��ك��ت��وم  اآل 
خالل  �شنوياً  يقام  الذي  الكبري  الريا�شي 
الن�شخة  ب��اإق��ام��ة  امل���ب���ارك،  رم�����ش��ان  �شهر 
را�شد  بن  مكتوم  ال�شيخ  لبطولة  التا�شعة 
ال مكتوم الكروية الرم�شانية، والتي تاأتي 
مكتوم  ال�شيخ  له  املغفور  لذكرى  تخليداً 
ثراه”،  اهلل  “طيب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
االأيادي  ل�شاحب  اجلميل  م��ن  ج��زء  ول��رد 

والقا�شي  ال���داين  ط��ال��ت  وال��ت��ي  البي�شاء 
للعديد من اجلوانب الريا�شية واخلريية 
بن  حممد  ال�شيخ  وج��ه  كما  واالإن�����ش��ان��ي��ة. 
مكتوم بتكثيف العمل ويف �شباق مع الزمن 
اجلوانب  ك��اف��ة  بت�شخري  املنظمة  للجنة 
بعام  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  اللوج�شتية 
النجاحات  موا�شلة  وت�شتهدف  الت�شامح، 
ال��ب��ط��ول��ة م��ن��ذ انطالق  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
واحت�شنتها   ،2011 عام  االأوىل  ن�شختها 
مالعب نادي �شباط �شرطة دبي مبنطقة 

القرهود.

العليا  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  تــ�ــســكــيــل 
للبطولة

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  وق����د مت 
للبطولة برئا�شة العميد خالد علي �شهيل 
املجتمع  الإ����ش���ع���اد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م���دي���ر 
ب�شرطة دبي والعقيد علي خلفان املن�شوري 
نائب رئي�س اللجنة املنظمة والعقيد عبيد 
خلفان اجلالف مدير عام البطولة واملالزم 
اول نادر را�شد مدير البطولة رئي�س جلنة 
اللجنة  رئي�س  امل��ه��ريي  و���ش��الح  الت�شويق 
اللجنة  ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س  امل��ال��ي��ة وط�����ارق 

نائب  بجبوج  فائز  وال�شحفي  االإع��الم��ي��ة 
رئي�س اللجنة االإعالمية. 

 
املــوؤمتــر  يف  ــيــوم  ال التفا�سيل  كــافــة 

ال�سحفي م�ساء اليوم
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ت��ع��ق��د  اآخ�����ر  م���ن ج���ان���ب 
العا�شرة  يف  ���ش��ح��اف��ي��ا  م���وؤمت���را  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
م��ن م�����ش��اء ال��ي��وم ال��ث��الث��اء امل��واف��ق بنادي 
ب��ال��ق��ره��ود بح�شور  ���ش��رط��ة دب���ي  ���ش��ب��اط 
امل��ن��ظ��م��ة العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س واأع�������ش���اء 
امل�شاركة بعد  ال��ف��رق  ل��الإع��الن ع��ن  وذل���ك 

للم�شاركة  بالت�شجيل  ال��ف��رق  ت�شابقت  اأن 
الأكر  االآن  حتى  عددها  وو�شل  بالبطولة 
على  الكبري  االقبال  يوؤكد  فريقاً،  من 24 
القرعة  مرا�شم  جانب  اىل  ه��ذا  امل�شاركة، 
واالعالن عن رعاة البطولة وجوائز الفرق 
و�شروط  نظام  على  واالط���الع  واملميزين، 

البطولة.
 

النطالقة واجلوائز غدًا الأربعاء
و�����ش����وف ت��ن��ط��ل��ق ال���ب���ط���ول���ة ال���ت���ي حتظى 
حممد  ال�شيخ  م��ن  كرميني  ودع��م  برعاية 

ب���ن م��ك��ت��وم ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ي���وم غد 
االأرب���ع���اء يف ال��ث��ام��ن م��ن ال�����ش��ه��ر اجل���اري 
وت�شتمر  املبارك  رم�شان  �شهر  من  الثالث 
على مدار 20 يوماً بجميع اأدوارها، للفوز 
الكبرية  املالية  واجل��ائ��زة  الغالية  بالكاأ�س 
املخ�ش�شة للبطل اىل جانب اجلوائز املالية 
للو�شيف وللمركز الثالث، اإ�شافة للجوائز 
النقدية والعينية للميزين بالبطولة والتي 
الأ�شحاب  اجل��وائ��ز  م��ن  العديد  ي�شاحبها 
ال�شحوبات  خ����الل  م���ن  ال�����ش��ع��ي��د  احل����ظ 

اليومية.

حممد بن مكتوم يوجه باإقامة الن�صخة التا�صعة لبطولة مكتوم بن را�صد الرم�صانية
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الفجر الريا�ضي

اإج��راء تغيريات يف  اإنه يجب  بارتوميو،  قال رئي�س بر�شلونة، جو�شيب ماريا 
مع  الكبرية  الفرق  تلعب  اأن  ل�شمان  القدم،  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  �شكل 
بع�شها ب�شكل اأكرب، كما اأكد ا�شتمرار دعمه لفكرة اإقامة مباريات من الدوري 

االإ�شباين يف اخلارج.
“اآذار” املا�شي،  م��ار���س  االأن���دي���ة يف  م��ع ممثلي  االأوروب�����ي  االحت����اد  وال��ت��ق��ى 
من  ب��دءاً  القارية  امل�شابقات  وباقي  االأبطال  دوري  م�شتقبل  حول  للمناق�شة 

.2024
ن��ادي��اً حل�شور   232 اأنيلي،  اأن��دري��ا  ودع��ا رئي�س راب��ط��ة االأن��دي��ة االأوروب��ي��ة، 

اجلمعية العمومية يف يونيو “حزيران” ملناق�شة م�شتقبل امل�شابقات.
وفاز بر�شلونة على مان�ش�شرت يونايتد يف دور الثمانية لدوري االأبطال، ويبدو 

يف طريقه اإىل النهائي، املقرر اإقامتها يف مدريد االأول من يونيو “حزيران” 
املقبل، بعدما تفوق 3-0 على ليفربول يف ذهاب ن�شف النهائي، وقبل خو�س 

االإياب يف اآنفيلد يوم الثالثاء.
منا  تطلب  “اجلماهري   : غ��اردي��ان  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  بارتوميو  وق��ال 
ال�شكل  �شي�شمح   2024 من  وب��دءاً  االأوروب��ي��ة..  املباريات  من  املزيد  خو�س 

اجلديد بذلك.. �شنقوم بتغيري �شكل البطولة اإىل االأف�شل«.
اأول مرة  “عندما واجهنا مان�ش�شرت يونايتد كانت  واأ�شاف رئي�س بر�شلونة: 
االأوىل منذ  كانت  ليفربول  اأم��ام  امل��ب��اراة  11 عاماً،  اإىل هنا يف  فيها  يح�شر 
الكثري من املباريات دون مواجهة فرق  اأن نخو�س  لي�س من اجليد   ،2006
مثل ليفربول ويونايتد«. وفاز يونايتد على بر�شلونة يف ن�شف نهائي دوري 

االأبطال مو�شم 2007-2008 يف طريقه نحو اإحراز اللقب لكنه خ�شر اأمام 
ليفربول  تفوق  بينما   2011 ونهائي   2009 نهائي  يف  االإ�شباين  العمالق 
اأكد  ذلك  ورغ��م   .2007-2006 مو�شم  ع�شر  ال�شتة  دور  بر�شلونة يف  على 
اإنه  االأبطال وق��ال  اإىل دوري  تاأهل فرق حم��ددة  اأن��ه يعار�س فكرة  بارتوميو 
يحتاج فقط اإىل تعديل ل�شكل امل�شابقة. واأ�شاف رئي�س بر�شلونة اأنه “ال يزال 
يوؤيد اإقامة مباريات من الدوري املحلي خارج البالد، بعد تعر اإقامة املواجهة 
“كانون الثاين” املا�شي«. وقال بارتوميو:  اأم��ام جريونا يف ميامي يف يناير 
اخلارج كل عام للرتويج للدوري االإ�شباين،  يف  مباريات  ثالث  اإقامة  “اأريد 
اإنهم  اآ�شيا،  اأمريكا، وواح��دة يف ال�شرق االأو�شط، وواح��دة يف  بواقع واح��دة يف 

ي�شاهدونا يف التلفزيون وهذا اأ�شلوب لالقرتاب ب�شكل اأكرب من امل�شجعني«. 

رئي�ش بر�صلونة يطالب بتغيريات يف دوري الأبطال

اأوروبا  اأبطال  يت�شلح ليفربول االإنكليزي الو�شيف بروحية نهائي دوري 
لكرة القدم عام 2005 يف ا�شطنبول عندما ي�شت�شيف بر�شلونة االإ�شباين 
الثالثاء يف  اليوم  انفيلد  على ملعب  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  وجنمه 

اإياب ن�شف نهائي امل�شابقة القارية.
ميالن  اأم����ام  االأول  ال�����ش��وط  يف  �شفر3-  تخلفه  ق��ل��ب  ل��ي��ف��رب��ول  وك���ان 
نهاية  3-3 يف  التعادل  ي��درك  ان  2005 قبل  ع��ام  نهائي  االي��ط��ايل يف 
لقبه  حم��رزا  الرتجيح  ب��رك��الت  �شاحله  يف  النتيجة  يح�شم  ث��م  امل��ب��اراة 

اخلام�س االأخري يف امل�شابقة العريقة.
اأم��ام ميالن بالذات عام  النهائي مرتني بعد ذلك وخ�شر  وبلغ ليفربول 

العام املا�شي. االإ�شباين  مدريد  وريال   ،2007
مواجهة  يف  االجن��از  هذا  تكرار  العريق  ال�شمايل  الفريق  على  و�شيتعني 
بينها هدف خرايف  الذي تقدم عليه بثالثية نظيفة  الكاتالوين  الفريق 
اليمنى  ال��زاوي��ة  30 م��رتا �شددها يف  ملي�شي من ركلة ح��رة مبا�شرة من 

العليا ل�شباك مرمى احلار�س الربازيلي الي�شون بيكر.
فائزا  وخ���رج  نيوكا�شل  ���ش��د  �شر�شة  م��ع��رك��ة  ل��ي��ف��رب��ول  خ��ا���س  ان  وب��ع��د 
قبل  انكلرتا  بطولة  يف  ال�شدارة  مركز  موؤقتا  لي�شتعيد   2-3 ب�شعوبة 

�شلبية على  اث���ارا  ت��رتك  ق��د  امل��ب��اراة  ف��ان  واح����دة،  نهايتها مبرحلة 
مواجهة بر�شلونة ال �شيما يف ظل ال�شكوك حول م�شاركة جنمه 

اواخر  راأ�شه  تعر�س ال�شابة يف  ال��ذي  امل�شري حممد �شالح 
اللقاء ومل يكمله.

ك��م��ا اك����د م����درب ل��ي��ف��رب��ول االمل�����اين ي���ورغ���ن ك��ل��وب غياب 
املحالب.  يف  ال�شابة  فريمينو  روب��رت��و  ال��ربازي��ل��ي  املهاجم 

وكان فريمينو يعاين من هذه اال�شابة قبل لقاء الذهاب 
ومل ي�شارك �شوى يف الدقائق الع�شر االأخرية ويبدو اأن 

االإ�شابة عاودته.
ل��ك��ن ل��ي��ف��رب��ول مي��ل��ك اك���ر م���ن ب��دي��ل يف مركز 

اىل  اللجوء  كلوب  ي�شتطيع  حيث  الهجوم  قلب 
البلجيكي ديفوك 

اوري���ج���ي ال���ذي 
ب�������دال من  ن�������زل 

و�شجل  ������ش�����الح 
مرمى  يف  ال���ف���وز  ه����دف 

دان�����ي�����ال  او  ن����ي����وك����ا�����ش����ل، 
�شتاريدج.

يف املقابل حذر مدرب بر�شلونة 
فريقه  العبي  فالفريدي  ارن�شتو 

النتيجة  ب���ان  م��غ��ب��ة االع��ت��ب��ار  م��ن 
ح�شمت مذكرا اأياهم بخروج الفريق 

اأم�����ام روم����ا االي���ط���ايل يف رب���ع نهائي 
بر�شلونة  ان تقدم  بعد  القارية  امل�شابقة 
العا�شمة  ف���ري���ق  ع���ل���ى   1-4 ذه����اب����ا 
�شفر3-  ي��خ�����ش��ر  ان  ق��ب��ل  االي��ط��ال��ي��ة 

ويخرج خايل الوفا�س.
فريق  “ليفربول  ف���ال���ف���ريدي  وق�����ال 

يجعل املناف�س يعاين. وبطبيعة احلال، كنا نتمتع باأف�شلية ثالثة اأهداف 
العام املا�شي ثم خرجنا«.

تلك  ع��ن  النغليه  كليمان  الفرن�شي  بر�شلونة  م��داف��ع  حت��دث  املقابل  يف 
بنا.  االأذى  اأحلقت  املباراة  تلك  موؤملة.  عالمة  زال��ت  “ال  بقوله  املواجهة 
نريد اأن منحو ذلك ونعي�س مو�شما جميال لكي نن�شى. نريد مداواة تلك 

اجلراح«.
اأو  اأه��داف  اأق��وى من روم��ا الأن��ه جنح يف ت�شجيل ثالثة  ويبدو ليفربول 
اأكر 19 مرة هذا املو�شم يف مواجهة مناف�شني اأقوياء اأمثال باري�س �شان 

جرمان الفرن�شي وبورتو قاريا، ومان�ش�شرت يونايتد وار�شنال حمليا.
لكن بر�شلونة ثابت يف امل�شتوى يف االآونة االأخرية وقد حقق الفريق الفوز 
14 مرة يف اآخر 17 مباراة يف خمتلف امل�شابقات، 
التعادل مرتني واخل�شارة مرة واحدة  بان  علما 
املدرب  اراح���ة  بعد  ج��اءا  ال�شل�شلة  ه��ذه  �شمن 

لالعبني عدة بعد �شمان اللقب املحلي.
ا�شبانيا  كاأ�س  نهائي  بر�شلونة يخو�س  ان  كما 
اىل  وي�شعى  فالن�شيا  �شد  احل���ايل   25 يف 

احراز الثالثية للمرة الثالثة يف مدى 10 اعوام.
مبعنويات  لليفربول  �شد  امل��ب��اراة  يدخل  فريقه  ب��ان  فالفريدي  واعترب 
اللقب  اأح��رزن��ا  الأن��ن��ا  االأف�شلية  “منلك  ال�شدد  ه��ذا  يف  وق��ال  مرتفعة، 

املحلي، وهذا االمر �شي�شاعدنا بال �شك«.
“هذه  بجلب  املحلي  املو�شم  بداية  يف  الفريق  ان�شار  وع��د  مي�شي  وك��ان 
“يف  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  بعد  مي�شي  وق��ال  ن��و«.  كامب  اىل  اجلميلة  الكاأ�س 
الواقع لقد ح�شلنا على فر�شة جلعل النتيجة -4�شفر يف نهاية املباراة. 
ميلك  للغاية  �شعب  ملعب  اىل  �شنذهب  لكننا  جدا  جيدة  نتيجة  حققنا 
تاريخا كبريا وهذا االأمر ي�شع العبي الفريق حتت ال�شغط. ندرك متاما 
دوري  الهدافني يف  ترتيب  ويت�شدر مي�شي  بعد«.  االم��ور مل حت�شم  بان 
ويحتاج  هدفا   12 بر�شيد  املو�شم  هذا  االبطال 
اىل ه��دف��ني اخ��ري��ن مل��ع��ادل��ة اف�����ش��ل رقم 
عندما  القارية  امل�شابقة  يف  له  �شخ�شي 

�شجل 14 مو�شم 2012-2011.

اإياب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا

ليفربول يت�صلح ب�صيناريو 2005 لتخطي بر�صلونة

فريقه ال ميكن  باأن  �شول�شار،  اأويل جونار  يونايتد،  مان�ش�شرت  اأقر مدرب 
ال��دوري االإجنليزي  املربع الذهبي يف  املو�شم خارج  اإنهاء  اأن يعرت�س على 
املمتاز لكرة القدم، بعد تعادل باهت 1-1 خارج الديار مع هيدر�شفيلد تاون 

متذيل الرتتيب .
ومع حاجته ل�شت نقاط من اآخر مباراتني، اإ�شافة خلروج النتائج االأخرى 
يف �شاحله، كانت اأمام يونايتد دائماً مهمة �شعبة يف التاأهل لدوري االأبطال 

يف املو�شم املقبل.
اآخر  يف  فقط  نقطة   14 على  ح�شل  مناف�س  على  ال��ف��وز  يف  الف�شل  لكن 
36 مباراة خل�س الوعكة التي مير بها يونايتد مع انتهاء املو�شم ب�شورة 

متوا�شعة.
راأ�شاً على عقب لفرتة وجيزة  الذي قلب حظوظ يونايتد  واأبلغ �شول�شار، 
-كانون  دي�شمرب  يف  مورينيو  ج��وزي��ه  اإق��ال��ة  بعد  امل�شوؤولية  توليه  عقب 
االأول املا�شي، هيئة االإذاعة الربيطانية “بي.بي.�شي”: “ال ن�شتحق اإنهاء 
املو�شم يف املربع الذهبي، كنا نطارد جمموعة املقدمة وح�شلنا على فر�س، 
والدوري متكافئ جداً.. حني ح�شلنا على فر�س مل ن�شتغلها.. اجلدول ال 

يكذب يف نهاية املطاف«.
و�شاهد يونايتد، و�شيف البطل املو�شم املا�شي، مان�ش�شرت �شيتي وليفربول 
مت  ال��ذي  �شول�شار،  وي��واج��ه  املو�شم،  ه��ذا  كبري  بفارق  عنه  يبتعدان  وهما 
معهما  الفارق  تقلي�س  يف  �شعبة  مهمة  اآذار،  مار�س  يف  دائ��م  بعقد  تعيينه 

يف املو�شم املقبل.
للقائد  امل��وؤك��د  الرحيل  م��ع  الت�شكيلة  يف  ك��ب��رياً  تغيرياً  ذل��ك  و�شيت�شمن 
وخوان  ه��ريي��را  اأن��دي��ر  الو�شط  العبي  عقدي  وانتهاء  فالن�شيا  اأنطونيو 

ماتا.
وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��ادي اأي�����ش��اً ات��خ��اذ ق���رار ب�����ش��اأن ال��الع��ب��ني البعيدين عن 

م�شتواهم مثل بول بوجبا واأليك�شي�س �شان�شيز وروميلو لوكاكو.
وكانت هناك ملحات حول م�شتقبل اأكر اإ�شراقاً يف مباراة االأحد من العبني 
مثل �شكوت مكتوميناي، الذي �شجل هدف يونايتد، والبديل تاهيت ت�شونغ، 

لكن ذلك كان عزاء غري كاف للجماهري.

�صول�صار: يونايتد ل ي�صتحق 
التواجد بدوري الأبطال

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
بطولة  تنطلق  نهيان  اآل  طحنون 

عام الت�شامح الرم�شانية ل�شباعيات 
النادي  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ق��دم   ك���رة 
 18-4 م����ن  ال����ف����رتة  يف  امل�������ش���ري 
رم�شان املعظم وت�شت�شيفها مالعب 

اآل نهيان  ا�شتاد طحنون بن حممد 
بنادي العني  مب�شاركة 16 فريقاً. 
اأجريت القرعة يف املوؤمتر ال�شحفي 
الذي عقدته اللجنة العليا املنظمة 
فندق  ب��ق��اع��ة  االأول  اأم�������س  م�����ش��اء 
هيلي ريحان روتانا بح�شور ال�شيخ 
واللجان  العامري  ركا�س  بن  �شامل 
امل�شاركة  ال��ف��رق  وروؤ����ش���اء  امل��ن��ظ��م��ة 

واأجهزة االإعالم.
جمموعات   4 على  الفرق  وُق�شمت 
فرق  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  و���ش��م��ت   ،
اجل��ال��ي��ة امل�����ش��ري��ة و���ش��رط��ة العني 
واملجموعة   ، وخالدينهو  ودراج���ون 

فريق  اللقب  حامل  �شمت  الثانية 
اجلالية املغربية وفرق �شباب اليحر 
املجموعة  اأم����ا   ، وف��ري��ن��دز  ون��ع��م��ة 
اجلالية  ف�����رق  ف�����ش��م��ت  ال���ث���ال���ث���ة 
�شيتي  وال���ع���ني  وامل���ق���ام  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ويتناف�س  “ب” ،  امل�شري  وال��ن��ادي 
���ش��م��ن امل���ج���م���وع���ة ال���راب���ع���ة فرق 
وبوكاجونيورز  االأردن���ي���ة  اجل��ال��ي��ة 
واجلالية  ال�������ش���رق���ي���ة  وال����رو�����ش����ة 

اللبنانية “ب« . 
 ي��ت��اأه��ل ف��ري��ق��ان ع��ن ك��ل جمموعة  
وتتوا�شل  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  ل����ل����دور 
املناف�شات بطريقة املق�س مبواجهة 

ثاين  م���ع  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  اأول 
ن�شف  بلوغ  حتى  الثانية  املجموعة 
ال��ن��ه��ائ��ي ث���م ال��ن��ه��ائ��ي ح��ي��ث مُينح 
االأوىل  ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز  اأ����ش���ح���اب 
الذهبية  وامليداليات  البطولة  كاأ�س 
وامليداليات  االأول  امل��رك��ز  ل�شاحب 
الثاين  امل���رك���ز  ل�����ش��اح��ب  ال��ف�����ش��ي��ة 
اأم���ا ���ش��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��ال��ث فُيقلد 
وُر�شدت   ، ال��ربون��زي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ات 
م���ب���ال���غ م���ال���ي���ة الأ����ش���ح���اب امل���راك���ز 
ا�شتعرا�س  ومت  االأوىل.  ال���ث���الث 
رعاة البطولة وهم الفوؤاد لل�شرافة 
وف���ن���دق هيلي   ، ال��ذه��ب��ي  ال���راع���ي 

ري���ح���ان روت���ان���ا ال���راع���ي ال��ف�����ش��ي ، 
وموؤ�ش�شة باتكو الراعي الربونزي ، 
ومركز املاأمون الطبي وم�شت�شفى اأن 
اأم �شي ودو�شت للماأكوالت الرتكية ،  
وُتقام البطولة ب�شراكة ا�شرتاتيجية 
م�شتمرة مع مديرية �شرطة العني 
الثقايف  ال��ري��ا���ش��ي  ال���ع���ني  ون������ادي 
واأعلن  التطوعي.   اخل��ري  و�شفراء 
ال�شيخ بن ركا�س انطالق البطولة 
نت�شامح”  “بالريا�شة  �شعار  حت��ت 
يف  بامل�شاهمة  �شعادته  ع��ن  معرباً   ،
االإعالن عن بطولة  ُتقام حتت �شعار 
الرا�شخ  االإم��ارات  يوؤكد منهج دولة 

اأن الريا�شة  منذ تاأ�شي�شها ، موؤكداً 
اأهم الو�شائل يف ن�شر ثقافة  اإح��دى 
الت�شامح بني اأفراد املجتمع وتقوية 
البطولة  واأن  خ�����ش��و���ش��اً  رواب���ط���ه 
واأ�شاف   الف�شيل.  ال�شهر  يف  ُت��ق��ام 
امل�شري  ال���ن���ادي  ب��ط��ول��ة  :” جن���اح 
يف مدينة ال��ع��ني ك��ل ع��ام ي��ع��زز من 
ال�شروري  الدعم  لتقدمي  دوافعنا 
جتيء  واأنها  خ�شو�شاً  ال�شتمرارها 
يف هذا العام حتت �شعار ميثل منهج 
وديدن غري منقطع لدولة االمارات 
دوماً  ونحتاج   ، الر�شيدة  وقيادتها 
ن��ع��م��ق ون���ع���زز قيم  اأن  ك���ل وق���ت  يف 

فئاته  ب��ك��ل  جمتمعنا  يف  ال��ت�����ش��ام��ح 
حتديداً  ال���ق���دم  وك����رة  وال��ري��ا���ش��ة 
وتطوير  لن�شر  الو�شائل  اأق��وى  من 
نرجو   ”: واأردف  الت�شامح«.  اأدوات 
اأثناء  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال����روح  ت�����ش��ود  اأن 
من  اجلميع  يتذكر  واأن  البطولة 
فرق وجماهري اأن البطولة تتزامن 
مع عام الت�شامح ، والنادي امل�شري 
كل  يف  العالية  اجل���ودة  على  ع��ودن��ا 
الفعاليات الريا�شية والثقافية التي 
اجلماهري  ننا�شد  ل��ذل��ك  ُينظمها 
فرقها  وم�شاندة  املباريات  بح�شور 

فوجودهم مهم للغاية«.

برعاية �سعيد بن طحنون وح�سور �سامل بن ركا�س

انطالق بطولة عام الت�صامح للنادي امل�صري بالعني يف كرة القدم مب�صاركة 16 فريقًا



التوابيت جائزة للفائزين
عادة ما تقدم الكوؤو�س وامليداليات الرّباقة واملكافاآت املالية املجزية 
للفائزين يف امل�شابقات الريا�شية، لكن هذه امل�شابقة الفريدة من 

نوعها تقدم التوابيت بداًل من كل ذلك.
قدم  ك��رة  م�شابقة  االأكفان"  "كاأ�س  اأو  اأتاودو�س"  "كوبا  بطولة 
ال�شاالت تقام �شنوياً يف مدينة جولياكا يف البريو، وتعترب امل�شابقة 
االأكر اإحباطاً يف العامل، الأنها تقدم التوابيت كجوائز الأف�شل 3 

فرق.
حيث  القدم،  كرة  فرق  بني  تقليدية  مناف�شة  البطولة  تعترب  وال 
متثل الفرق امل�شاركة اأكرب 12 دار للجنازات يف اإقليم بونو جنوب 
ت��ك��ون اجلوائز  اأن  املنطقي  ي��ك��ون م��ن  ل��ذل��ك رمب���ا  ب���ريو،  ���ش��رق 

م�شتوحاة من هذه ال�شناعة.
امل�شابقات  يف  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  اأع�����ش��اء  يت�شابق  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
التقليدية على حمل كاأ�س البطولة، يحمل اأع�شاء الفريق اخلم�شة 
يف هذه امل�شابقة النع�س الفاخر الذي ت�شل قيمته اإىل نحو 1300 
بالتتويج، بح�شب موقع  اأكتافهم وهم يهتفون احتفااًل  دوالرعلى 

اأوديتي �شنرتال.
وعرّب املنظمون عن فخرهم باأنهم اأول من يقدم التوابيت الفاخرة 

كجوائز للفائزين، ووعدوا بتقدمي املزيد منها يف العام القادم.

جتمدا ماتوا  مهاجرين   6
ع���ر ���ش��ك��ان حم��ل��ي��ون وق�����وات ال�����ش��رط��ة ال��رتك��ي��ة، ع��ل��ى ج��ث��ث 6 
مهاجرين يعتقد اأنهم ماتوا من الربد، مبقاطعة فان �شرقي تركيا 

قرب احلدود مع اإيران، ح�شبما اأفادت و�شائل اإعالم تركية.
املنطقة على جثة رج��ل مبنطقة غيلينلر،  ال��رع��اة يف  اأح��د  وع��ر 
 5 التي عرت بدورها على  ال�شرطة  ق��وات  الفور  اأبلغ على  حيث 

جثث اأخرى مبناطق خمتلفة من جمرى نهر مير باملوقع.
ماتوا  مهاجرون  املتوفني  جميع  اأن  االأولية،  التحقيقات  وك�شفت 
جتمدا ب�شبب �شدة الربد بعد عبورهم للحدود االإيرانية الرتكية، 
ذكر موقع �شحيفة  الثلوج، وفق ما  ذوب��ان  بعد  وانك�شفت جثثهم 

"حرييت" الرتكية.
ر���ش��م��ي��ة جن�شيات  اأو ج��ه��ات  ت��رك��ي��ة  اإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ت��و���ش��ح  ومل 

املهاجرين ال�شتة.
ال�شرعية  للهجرة غري  الرئي�شة  الطرق  ومتثل تركيا واحدة من 
اإىل اأوروبا، خ�شو�شا منذ عام 2011 مع اندالع االأزمة ال�شورية، 
حيث احتجزت اأنقرة ما ي�شل عدده ل�268 األف مهاجر �شنة 2018 

بح�شب وزارة الداخلية.

اأدوية احل�صا�صية حتد من قدرتك على القيادة
اأدوي���ة ح�شا�شية  اأن  امل��روري��ة من  لل�شالمة  االأمل���اين  املجل�س  ح��ذر 
االأنف حتد من القدرة على القيادة، نظراً الأنها تت�شبب يف ال�شعور 
بالتعب والنعا�س، وهو ما ميكن اال�شتدالل عليه من خالل التثاوؤب 

وتثاقل اجلفون.
فور  ال�شيارة  قيادة  بعدم  االأمل��ان  اخل��رباء  ين�شح  ه��ذه احلالة  ويف 
تعاطي االأدوي���ة، وذل��ك ملنع وق��وع ح��ادث، ثم العمل على تن�شيط 
كامل�شي  احلركية  االأن�شطة  ممار�شة  خ��الل  من  الدموية  ال���دورة 

مثاًل.
حبوب  انت�شار  ب�شبب  حت��دث  االأن���ف  ح�شا�شية  اأن  بالذكر  جدير 
االأنف  �شيالن  يف  اأعرا�شها  وتتمثل  الربيع،  ف�شل  خ��الل  اللقاح 

والعط�س واحمرار العني وزيادة اإفرازات الدموع.  
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ت�صتاأجر ممثال للقيام بدور اأب لبنتها
قررت اأم يابانية ا�شتئجار ممثل للقيام بدور اأب ملدة ع�شر �شنوات يف حماولة ملنع االأطفال االآخرين من نبذ ابنتها 
اأن ميجومي كانت طفلة �شغرية جًدا عندما  “نوتيت�شي دملوندو” االإيطايل  اأب. وذكر موقع  ال�شغرية كونها بال 
انف�شل والداها واختفى والدها منذ ذلك احلني من حياتها، وتقول االأم التي تدعى اأ�شاكو، اإن غياب االأب مل يكن 

ميثل م�شكلة كبرية حتى بلغت الطفلة من العمر 10 اأعوام.
عندها الحظت اأ�شاكو تغيريا يف �شلوك ابنتها، اإذ توقفت الطفلة عن التحدث اإليها، ورف�شت الذهاب اإىل املدر�شة، 
واكت�شفت والدتها اأن الطفلة كانت تلوم نف�شها على غياب والدها، واأ�شبحت �شحية للتنمر يف املدر�شة، كما يحدث 
غالًبا لالأطفال الوالدين الوحيدين يف اليابان، فقررت اإعطاء ابنتها اأكر �شيء تريده الذي تريده وهو اأب، حتى 
اأثر طيب  اأ�شدقاء واأقارب” والذين ع��ادًة ما يكون لديهم  ا�شتئجار  اأ�شاكو عن  لو مت ذلك بالكذب عليها. �شمعت 
اأحد املمثلني من بني خم�شة  يف االحتفاالت، هكذا قررت ا�شتئجار �شخ�س ما للعب دور والد ميجومي، واختارت 
مر�شحني تقدموا لتلك املهمة، ليكون والد الفتاة. واأو�شحت اأ�شاكو “لقد كان طلبي ب�شيطاً للغاية، اأردت منه اأن 
يعرب اأ�شفه للطفلة الأنه مل يكن يف حياتها حتى ذلك احلني”، واأخربت اأ�شاكو ابنتها اأن والدها قد تزوج مرة اأخرى 
واأن لديه االآن عائلة اأخرى، لكنه ات�شل بها موؤخًرا الأنه اأراد مقابلة ابنته. يف البداية �شدمت الفتاة، لكنها وافقت 
يف النهاية على مقابلته، وعلى الرغم من ال�شعوبات التي انطوت عليها هذه املقابلة فقد �شارت اجلل�شة ب�شكل جيد، 
اأ�شاكو وابنتها مرتني يف ال�شهر، ومل مي�س وقت طويل حتى حت�شن �شلوك الطفلة ب�شكل  بعدها بداأ املمثل روؤية 

كبري، حيث اأ�شبحت اأكر �شعادة وانفتاًحا وحتدًثا، ومل تعد ترف�س الذهاب اإىل املدر�شة.
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اأ�صباب جترب احلامل على ك�صر �صيامها 
يف رم�شان، حتتاج احلامل الهتمام م�شاعف على �شحتها، �شيما اأن نظامها 
الغذائي يجب اأن يتخلله �شعرات حرارية و�شوائل اأكر خا�شة يف الطق�س 
احلار، لذا فاإن �شمح لها و�شعها بال�شيام، فعليها تناول الكثري من ال�شوائل 

والطعام املنا�شب ليكفي ج�شمها وجنينها طيلة اليوم.
�شحية  لوعكات  تعر�شها  خماطر  م��ن  يزيد  احلمل  خ��الل  ال�شيام  والأن 
ب�شبب االمتناع عن االأكل وال�شرب �شاعات طويلة، �شاألنا اأخ�شائية اأمرا�س 
الن�شاء والتوليد يف مركز هيلث �شيلد يف اأبوظبي الدكتورة عائ�شة املختار 

عن االأ�شباب التي جترب احلامل على ك�شر �شيامها يف رم�شان.
الغذائي  بنظامها  احل��ام��ل  اهتمام  اأهمية  ع��ن   24 م��ع  ح��وار  يف  و�شرحت 
التي حتتوي  االأغ��ذي��ة  منا�شبة من  كميات  تناول  يت�شمن  اأن  يجب  ال��ذي 
والن�شويات  الربوتينات  اإىل  اإ�شافة  واملغنيزيوم،  والكال�شيوم  احلديد  على 
وال�شوائل مع قدر قليل من الدهون وال�شكريات، كما يجب عليها اأال تبذل 
جمهوداً اإ�شافياً خالل فرتة �شيامها كي ال تتعر�س لهذه االأعرا�س التي 

ت�شتدعي ك�شر �شيامها على الفور، وهي:
 الدوار اأو ال�شداع احلاد

 الرجفة
 الغثيان

 �شرعة �شربات القلب 
 ال�شداع ال�شديد

  ا�شطرابات الروؤية
 انخفا�س حركة اجلنني "خا�شة يف املرحلة االأخرية من احلمل"

مقدار الربوتني للحامل خالل ال�صيام وم�صادره
اأهم املغذيات التي حتتاجها احلامل وخا�شة خالل الثلثني  الربوتني من 
الثاين والثالث من احلمل. وحتتاج املراأة خالل رحلة احلمل اإىل ما بني 75 
و100 غرام من الربوتني يومياً، لذلك من ال�شروري للحوامل ال�شائمات 
مراجعة توفر هذه الكمية يف وجبتي االإفطار وال�شحور والوجبة اخلفيفة 
الربوتني  من  غ��رام��اً   70 عن  يقل  ال  ما  على  احلامل  ولتح�شل  بينهما. 

عليها تناول ح�شتني منه على االأقل يف اليوم، واالأف�شل تناول 3 ح�ش�س.
يلعب الربوتني دوراً هاماً يف منو اجلنني، وخا�شة خاليا الدماغ والع�شالت 
من  غ��رام��اً   27 ح��وايل  الدجاجة  ن�شف �شدر  يوفر  امل�شادر.  واالأع�����ش��اء. 
الربوتني، ويوفر كوب احلليب 8 غرامات، بينما يوفر مقدار كوب من الفول 
13 غراماً من الربوتني.  اأو البقول االأخرى كاللوبيا والفا�شوليا حوايل 
وباملثل، توفر البي�شة الواحدة 13 غراماً من الربوتني، كما توفر املك�شرات 
من  متو�شطة  ح�ش�س  على  وال��ذرة  املعكرونة  حتتوي  وكذلك  اأق��ل،  كمية 
الربوتني. وميكن اإ�شافة املك�شرات والفول ال�شوداين واالأجبان اإىل ال�شلطة 

لتعزيز الوجبة مبزيد من الربوتني لتلبية احتياجات احلمل.

فيديو يوثق جربوت 
اإع�صار الهند 

رواد  تداوله  فيديو،  �شريط  ر�شد 
م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
االإع�شار  ق���وة  م��ن  بع�شا  ال��ه��ن��د، 
من  �شاحبه  وم��ا  "فاين"  امل��دم��ر 
ري���اح ع��ات��ي��ة اأ���ش��ق��ط��ت راف��ع��ة بناء 

ثقيلة.
اأوردت����ه����ا،  ال���ت���ي  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
"اإنديا تودي"، فقد هبت  �شحيفة 
لالإع�شار  م�شاحبة  ق��وي��ة،  ري���اح 
�شرقي  �شمال  اأودي�����ش��ا  والي���ة  على 

الهند، اجلمعة.
الرافعة  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
اأعمال  اإمت�����ام  ت�����ش��اع��د ع��ل��ى  ال��ت��ي 
ب��ن��اء ن��اط��ح��ة ���ش��ح��اب ت��ت��ك��ون من 
الوالية،  ع��ا���ش��م��ة  يف  ط��اب��ق��ا،   20
رغم  ث���وان،  يف  ت��ه��اوت   ، بوبن�شوار 

اأنها مثبتة باأوزان �شخمة.
الفيديو،  يف  ال���راف���ع���ة،  وت��ظ��ه��ر 
قبل  العاتية،  ال��ري��اح  اأم��ام  تتمايل 
اأن يت�شارع �شقوطها �شوب االأر�س، 
منازل حميطة خملفة  فوق  لتقع 

�شحبا من الغبار االأبي�س.
وبدا الفيديو دليال على قوة رياح 
االإع�شار "فاين"، اإذ بلغت �شرعتها 
بلغت  ح��ني  كيلوميرت   200 ن��ح��و 

�شواحل الهند اجلمعة.
ت�شبب  م��ا  اإذا  يت�شح  مل  ح��ني  ويف 
�شحايا،  وق��وع  يف  الرافعة  �شقوط 
قتلى  ح�شيلة  اأن  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
 3 ب���ل���غ���ت  ال����ه����ن����د  االإع�����������ش�����ار يف 
اقتالع  ع����ن  ف�����ش��ال  اأ����ش���خ���ا����س، 

اأ�شجار واأعمدة.
ون�����ش��ر م����غ����ردون ل��ق��ط��ات اأخ����رى 
اإقتالع  مثل  االإع�شار،  ق��وة  تظهر 
اأغطية بال�شتيكية من فوق منازل، 

ف�شال عن تهاوي اأبراج ات�شالت.

�صقط يف بركان ومل ميت 
���ش��ق��ط رج���ل يف بركان  يف ح��ادث��ة غ��ري��ب��ة، 
بدائرة  م�شوؤولني  وف��ق  ه��اواي،  كيالويا يف 
اخلدمة الوطنية االأمريكية، لكنه جنا من 

املوت.
ووق���ع احل����ادث االأرب���ع���اء امل��ا���ش��ي بحديقة 
ه����اواي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��رباك��ني، ب��ع��دم��ا ت�شلق 
اأح����د ال�����زوار ���ش��ورا ح��دي��دي��ا، و���ش��ق��ط من 
300 ق��دم��ا، وف��ق ما  ج��رف يبلغ ارت��ف��اع��ه 

ذكر موقع “يو اإ�س اأي توداي”.
وك���ان ال��رج��ل ي��ح��اول االق����رتاب م��ن حافة 
اجل��رف املطلة على ال��ربك��ان، وف��ق ما ذكر 

م�شوؤولون يف احلديقة.
وبداأت عمليات االإنقاذ والبحث عن الرجل 
املعنية،  بال�شلطات  ال��زوار  اأحد  ات�شال  بعد 
حيث عر عليه بعد �شاعتني ون�شف، وهو 
خطرية  بجروح  وم�شاب  احلياة  قيد  على 
على حافة �شيقة تبعد 70 قدما من حافة 

اجلرف.

اأ�صدان يرف�صان وجبة اللحم.. ويفتكان بحاملها
كاد حار�س حديقة حيوانات يف اأملانيا اأن يفقد حياته بعدما 
تعر�س لهجوم �شر�س من طرف اأ�شدين، لكنه متكن من 
واإنقاذه.  م�شاعدته  اإىل  �شارعوا  زم��الء  بف�شل  النجاة، 
الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
24 عاما ويعمل حار�شا يف  يبلغ  ال��ذي  ال�شاب  فقد دخل 

احلديقة، اإىل موقع االأ�شدين حتى يقوم باإطعامهما.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأن وجبة من اللحم قدمت لالأ�شدين 
ال����زوار، خالل  اأم���ام  املنتزه  فتح  م��ن  دق��ائ��ق  قبل خم�س 

الفرتة ال�شباحية عند وقوع الهجوم الغادر.
واأو����ش���ح م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����ش��رط��ة االأمل��ان��ي��ة، اأن زمالء 
انتزاعه  اإىل مكان الهجوم وجنحوا يف  ال�شحية �شارعوا 

من قب�شة االأ�شدين.
ومت نقل احلار�س اإىل امل�شت�شفى من جراء اإ�شابته بجروح 

خطرية، لكن حياته لي�شت مهددة، وفق ما اأكده اأطباء.
120 هكتارا، يف  اأكر من  االأملانية على  ومتتد احلديقة 
يزيد عن  ما  وت�شم  البالد،  �شمايل  منطقة هيدنهاغن، 

1500 حيوان ويق�شدها عدد كبري من الزوار.
�شبعينيات  تعمل منذ  "�شرينجيتي" اإنها  وتقول حديقة 
ال��ق��رن امل��ا���ش��ي الأج���ل اإن���ق���اذ ح��ي��وان��ات م��ع��ر���ش��ة خلطر 
االنقرا�س، وتوؤكد اأنها جنحت يف حماية عدد منها مثل 

وحيد القرن االأبي�س الذي جرت اإعادته اإىل الرب.

اأفعى تخنق عار�ش �صريك 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  رواد  تداوله  فيديو  ك�شف 
اأفعى عمالقة  التفت  بال�شريك خنقا بعدما  وفاة مدرب 

حول عنقه، خالل عر�س ترفيهي برو�شيا.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرتها  التي  اللقطات  واأظ��ه��رت 
"�شكاي نيوز عربية" على ن�شرها  الربيطانية وتتحفظ 
االأفعى  تلتف  بينما  اأر���ش��ا  يقع  وه��و  امل���درب  لق�شوتها، 
اإىل  امل��درب  زم��الء  وه��رع  باإحكام.  ال�شخمة ح��ول عنقه 
ع��ن عنقه،  االأف���ع���ى  واإب���ع���اد  مل�����ش��اع��دت��ه  ال��ع��ر���س  من�شة 
ذل��ك جزء  اأن  اأر���ش��ا، حيث ظن اجلمهور  �شقوطه  عقب 
اأثار  حركة  دون  لفرتة  الرجل  بقاء  ولكن  العر�س،  من 
خماوفهم. وحاول املدرب الذي ي�شارع االأفعى اأن يحرك 
انتباه م�شاعديه على ما يبدو بوجود  يده اليمنى للفت 

خطب ما.
اإعالمية  ت��ق��اري��ر  ع��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
رو�شيا،  جنوب  داغ�شتان  يف  ت��ويف  قد  الرجل  ب��اأن  رو�شية 
لكن ال�شلطات الر�شمية مل تعلق على خرب موت املدرب، 

م�شرية اإىل اأنها لي�شت على علم باحلادثة.

تتلقى منحًا درا�صية ب�ماليني الدولرات
نيواأورلينز  والي��ة  من  الثانوية  املدر�شة  يف  طالبة  تلقت 
االأمريكية اأكر من مائة خطاب قبول من جامعات من 

خمتلف بلدان العامل. 
قالت اأنطوانيت لوف )18 عاماً(، وهي طالبة يف املدر�شة 
اإنها تلقت خطابات قبول  الثانوية،  اأوريلنز الدولية  نيو 
من 116 موؤ�ش�شة للتعليم العايل ومازالت تنظر رداً من 
اأنطوانيت  ف��اإن  التقارير،  وبح�شب  اأخ���رى.  جامعة   11
اأكر من  بلغت قيمتها  درا�شية كثرية  ح�شلت على منح 

3 مليون دوالر اأمريكي.  غطا�س ي�سبح بجوار اإحدى ال�سعاب املرجانية يف حممية راأ�س حممد البحرية على البحر الأحمر يف �سرم ال�سيخ. اأ ف ب

حتقيق �صادم يك�صف 
خرافة �صفار البي�ش

اللون  ي���ع���ت���ربون  مم���ن  ك��ن��ت  اإذا 
ال��ب��ي�����س مبثابة  ل�����ش��ف��ار  ال��غ��ام��ق 
ومنافعه  ج����ودت����ه  ع���ل���ى  م���وؤ����ش���ر 
اإىل  م����دع����و  ف�����اإن�����ك  ال�������ش���ح���ي���ة، 
م��راج��ع��ة ه���ذا ال�����راأي، الأن����ه لي�س 

دقيقا، بح�شب خرباء.
تلفزيوين  حت��ق��ي��ق  ك�����ش��ف  ف���ق���د 
اأجرته القناة الرابعة يف بريطانيا، 
ال�����دواج�����ن،  م��ن��ت��ج��ي  ب���ع�������س  اأن 
على  تخطر  ال  حيلة  اإىل  يلجوؤون 
البي�س،  �شفار  يكت�شب  حتى  ب��ال 

لونا �شديدا.
واأورد التحقيق اأن بع�س املزارعني 
توابل  ي�����ش��ي��ف��ون  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
ال����دج����اج،  ع���ل���ف  اإىل  ال���ب���اب���ري���ك���ا 
وبالتايل، فاإن ال�شفار لي�س طبيعيا 

على الدوام، كما يعتقد النا�س.
وي���ت���ع���ر����س ال����ن����ا�����س ل����ل����خ����داع يف 
�شعرا  ي��دف��ع��ون  الأن��ه��م  بريطانيا، 
ميتاز  بي�شا  ي�شرتون  ح��ني  زائ���دا 
ال�����ش��دي��د، وي�شل  ب��ال�����ش��ف��ار  حم��ه 
اإىل  االأح�����ي�����ان  ب��ع�����س  ال���ث���م���ن يف 

ال�شعف.
وال تنكر �شركات اإنتاج البي�س هذا 
مواقعها  على  حت��دد  فهي  االأم����ر، 
مواد  من  تقدمه  ما  االإلكرتونية، 
امل�شتهلكني  لكن  للدجاج،  غذائية 
ال ي���ق�������ش���دون ه�����ذه امل���ن�������ش���ات يف 

الغالب.
ويقول الباحث يف تغذية احليوانات 
بجامعة نوتنغهام، كورماك اأو�شيا، 
اإن احل�شول على لون داكن ل�شفار 
البي�س قد يتحقق اأي�شا من خالل 

اإ�شافة اجلزر والفلفل االأحمر.

اأكرث اأماكن اجللو�ش خطورة يف الطائرة؟
بالن�شبة لركاب الطائرة هي  املف�شلة  املقاعد  اأكر 
الركاب  يف�شلها  ال��ن��واف��ذ.  بجانب  تقع  التي  تلك 
والتقاط  جميلة  بانورامية  مب�شاهد  لال�شتمتاع 
�شور للمناظر اخلالبة. لكن درا�شة حديثة تن�شح 

الركاب باالبتعاد عن هذه املقاعد. ملاذا؟
على مقاعد  اجللو�س  امل�شافرون على  ُيِلحُّ  ما  ع��ادة 
منت  على  ال�شفر  لتذاكر  اقتنائهم  اأث��ن��اء  النوافذ 
اأن نافذة  الكثري منهم  الطائرة. لكن ما ال يعرفه 
ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  م���ن  ال���راك���ب  ال���ط���ائ���رة ال حت��م��ي 
وخ�شو�شا من االأ�شعة فوق البنف�شجية التي تخرتق 
نوافذ الطائرة، ح�شب موقع "ميرن زاخه" االأملاين. 
ومن بني خماطر االأ�شعة فوق البنف�شجية، كما هو 

معروف، الت�شبب يف االإ�شابة ب�شرطان اجللد. 
واأظهرت اآخر االأبحاث، يف درا�شة ن�شرتها "اجلمعية 
فوق  لالأ�شعة  التعر�س  اأن  االأمريكية"،  الطبية 
عن  ابتعدنا  كلما  ي��زداد  مكثف  ب�شكل  البنف�شجية 
االأر�س، الأن احلماية التي يوفرها الغالف اجلوي 
تتناق�س مع كل مرت تبتعد فيه الطائرة عن �شطح 

االأر�س.
طاقم  اأن  اإىل  درا���ش��ت��ه��م  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���ش��ل 
الطائرة يتعر�س على بعد 10 اآالف مرت عن �شطح 
االأر�س، وخالل �شاعة واحدة فقط، ل�شرر االأ�شعة 
الت�شم�س  مق�شورة  زار  ل��و  كما  البنف�شجية  ف��وق 
20 دقيقة، حب ما جاء يف موقع  اال�شطناعي ملدة 
"اإم اإ�س اإن ناخري�شنت". وح�شب درا�شة �شابقة، فاإن 
اجللد  طبقات  ت��خ��رتق  البنف�شجية  ف��وق  االأ���ش��ع��ة 
�شحة  ع��ل��ى  ك��ب��رية  اأ����ش���رار  يف  وتت�شبب  العميقة 
ن�شر  م��ا  اأب���دا، ح�شب  االإن�����ش��ان ال ميكن معاجلتها 

موقع "فوكو�س اأونالين" االأملاين. 
االحتياطات  باأخذ  الباحثون  ين�شح  ال�شبب  ولهذا 
الالزمة ودهن امل�شتح�شر الواقي من اأ�شرار االأ�شعة 
املك�شوفة من  املناطق  البنف�شجية على جميع  فوق 
بجوار  اجل��ل��و���س  ي��ري��د  ال�شخ�س  ك���ان  اإذا  اجل��ل��د، 
النافذة. لكن يبقى خيار اآخر يف متناول كل م�شافر 
لتفادي  املمر  على  اأو  الو�شط  يف  مقعد  اختيار  هو 

اأ�شرار االأ�شعة فوق البنف�شجية.

هكذا احتفلت اأديل 
بعيد ميالدها ال�31

ون�شرت �شورا من  ال�31  بعيد ميالدها  اأدي��ل  العاملية  الفنانة  احتفلت 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأح��د  على  اخلا�س  ح�شابها  عرب  املنا�شبة 
الراق�شات  م��ع  وت��رق�����س  ب��ح��رك��ات م�شحكة  ت��ق��وم  وه��ي  ظ��ه��رت فيها 
ك��ث��ريا يف  ت��غ��ريت  واأن��ه��ا  ك��ان��ت االأ���ش��ع��ب عليها   30 ال���  اأن �شنة  وكتبت 
ال�31 وقالت  اإنها متحم�شة كثريا لعامها  املا�شية كما قالت  ال�شنوات 
من  وال���ذي  عليه  تعمل  ال��ذي  جديد  األبومها  الإط���الق  تتح�شر  اإن��ه��ا 

املتوقع اأن يطرح قريباً.


